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از چهارزبَر تا مرصاد
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بعد از پهباد آمریکایی ،نیروهای مؤمن و

ورق برگشت
انقالبی ،جواب نفتکش انگلیسی را هم دادند

ما ایرانیها در طول تاریخ طوالنــی خودمان دورانهای
متفاوتــی را گذراندهایــم؛ عزت هم داشــتیم ،ذلت هم
طوالنى دویست سالهی منتهی به انقالب ،ما
داشتیم؛ اما در این دوران
ِ
سخت ِ
یکدوران ِ
دوراندویستساله
تاریکذلتراگذراندیم.درهمین ِ
است که معاهدهی ذلتبار ترکمانچای و قبل از آن ،معاهدهی گلستان
دوران
اتفاق افتاد؛ هفده شــهر قفقاز را از ایران جدا کردنــد .در همین ِ
دویستسالهبودکهآمدندبوشهرمارااشغالکردند.درهمیندورانبود
که یک دولت بیگانه آمد در قزوین اردوی نظامــی زد و دولت مرکزی
ّ
بکنیــد...وال به تهران حمله
تهران را تهدید کرد کــه باید فالن کار را
میکنند.درهمیندورانبودکهقراردادننگین ۱۹۱۹- ۱۲۹۹میالدی
 اتفاق افتاد؛ که بر طبق این قرارداد...سیاســت کشور و اقتصاد کشوریکباره در اختیار دشمنان ایران قرار میگرفت .در همین دوران بود که
رئیس سه کشور  -که متحدین جنگ بودند  -به تهران آمدند و بدون
اینکه از دولت اجازه بگیرند...در اینجا جلســه تشکیل دادند .روزولت،
چرچیل و استالین به میل خودشان به تهران آمدند و جلسه تشکیل
دادند؛نهازکسیاجازهگرفتند،نهگذرنامهاینشاندادند.محمدرضاکه
آن روز پادشاه ایران بود ،مورد اعتنای اینها قرار نگرفت؛ آنها به دیدن او
نرفتند ،او به دیدن آنها رفت؛ وارد اتاق شــد ،برایش بلند نشدند ،اعتنا
نکردند!91/3/14
با اجازه انگلیس و آمریکا!
در اوایل رفتن رضاخان که هنوز تکلیف سلطنت در ایران درست معلوم
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پیروزی بدون مقاومت و مبارزه به دست نمیآید

محمدرضا به او
نشده بود ،سفیر انگلیس در تهران به کسی که از طرف ّ
مراجعه کرده بود که تکلیف خودش را بداند ،میگوید که چون بر طبق
محمدرضا به رادیو برلین گوش میکند و پیشــرفتهای
ّاطالعات ماّ ،
آلمان را روی نقشه پی میگیرد ،پس مورد اعتماد ما نیست .آن شخص،
محمدرضا میدهد .او هم گوش کردن به رادیو برلین را ترک
خبر را به ّ
میکند و کنار میگذارد! آنوقت سفیر انگلیس میگوید« :حاال دیگر
عیبی ندارد؛ میشود او را به ســلطنت انتخاب کرد 74/3/14 ».کار در
دوران پهلوی به جائی رسیده بود که شاه خائن برای اینکه فالن کس را
بهعنواننخستوزیرمعینبکند،مجبوربودباسفیرانگلیس-وبعدهابا
سفیر آمریکا  -در میان بگذارد و در واقع از او استجازه کند و اجازه بگیرد.
اینتاریخدردبارگذشتهیماست88/2/22.
وقتی روحیه تحقیر حاکم شود
وقتی یک چنین روحیهای در میان مردمی حاکم شد ،دستگاه سیاسی
آن کشــور و آن ملت هم به طور طبیعی نوکرمآب میشــود ...همان
رضاخانی که بخصوص در نیمهی دوم سلطنتش آنجور با مردم خود با
خشونت رفتار کرده بود ...،در مقابل یک پیغام سادهی انگلیسیها که
موشمردهازسلطنتکناره
گفتند«بایدازسلطنتکنارهبگیری»،مثل ِ
گرفت و از کشور خارج شد! همینطور محمدرضای پهلوی در سالهای
دههیچهلودههیپنجاهشدیدترینفشارهارابراینملتوبرمبارزان
و بر آزادیخواهان  -خشن؛ بدون اندک مالحظهای از مردم  -وارد کرد؛
اما همین آدم در مقابل سفیر آمریکا و سفیر انگلیس خشوع و خضوع
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میکرد و از آنها حرف میشــنفت! ناراحت هم بود ،اما مجبور بود .این
حکومتیکملتیاستکهازعزتملیمحروماست88/2/22.
و اما ورق برگشت
انقالب کبیر اسالمی بهکلی جهت را عوض کرد و ورق را برگرداند .همت
امام  -که رهبر این انقالب و زمامدار این انقالب و پیشــوای این انقالب
بود  -بر این گماشــته شــد که «روح عزت ملی» را در این مردم احیاء
کند؛ عزت آنها را به آنها برگرداند .امام بزرگوار فرهنگ «ما میتوانیم»
را به دهان مردم انداخت و در دل آنها جایگزین کرد .خود امام جلو افتاد،
رهبری کرد ،آن وقت انگیزهها در مردم بیدار شد ،همتها در مردم بیدار
شد ،استعدادها جوشیدن گرفت؛ و عمل مردم ،حضور مردم در صحنه،
زمینهیجلبرحمتالهیشد91/3/14.
مینوشتند ایران شکست میخورد!
جان کالم من در صحبت امروز عبارت است از ،ا ّول عظمت ایران ،د ّوم
اقتدار جمهوری اسالمی و س ّوم شکســتناپذیری ملّت ایران ...اینها
واقعیاتی است که دشمنان ملّت ایران آرزو میکنند که ما اینها را ندانیم
ّ
یا از آنها غفلت کنیــم و گمان دیگری در مورد خودمان و کشــورمان
و ملّتمان ببریم؛ ولی این حقایق واضحتر از این است که کسی بتواند
آنها را انکار کند« ...عظمت ایران» یک امر واضحی است که هر منصفی
ناچار اســت آن را تصدیق بکند .در مورد «اقتدار جمهوری اسالمی»
همین بس که جمهوری اسالمی ،کشور ایران را از زیر سلطهی انگلیس
و آمریکا بیرون کشــید ...و برای ا ّولین بار در این قرنهای اخیر3 ،
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چرادرجامعهاسالمی،افرادیمیلیاردروافرادیفقیرمیشوند؟ آدمیکهتقوانداردتصمیمهایشدراختیارخودشنیست

باالتریناجرهابرایانسانیاستکهدرراهخدامبارزهمیکند | اینشمارهتقدیممیشودبهارواحطیبهشهدایعملیاتوالفجر3وعلمیاتمرصاد
بهترین مردنها ،شهادت است .باالترین اجرها برای انسانی که در راه خدا مبارزه میکند ،نوشیدن شربت گوارای شهادت است .خوشا به حال آن عزیزان ،و گوارا باد بر آنها این نعمت
بزرگالهی!آنهاباشهادت،اجرشانراگرفتند.شهادت،یعنیواردشدندرحریمخلوتالهی،ومیهمانشدنبرسرسفرهیضیافتالهی؛اینکمچیزینیست؛اینخیلیباعظمت
است .پروردگارا! تو را به حق خون شهیدان ،تو را به حق اولیائت ،تو را به حق صاحبالزمان (ارواحنافداه) ،مرگ ما را هم به شهادت در راه خودت قرار بده70/10/11 .
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برش

دیدار

پیروزیبدونمقاومتومبارزه
بهدستنمیآید

پیروزی بدون مقاومت و مبارزه به دســت نمیآید
و ما براساس وعدهی تخلف ناپذیر الهی معتقدیم
که موضوع فلســطین قطعاً به نفع مردم فلسطین
و دنیای اســام ،تمام خواهد شد .حماس در قلب
حرکت فلسطین قرار دارد همانگونه که فلسطین
در قلب حرکت دنیای اســام قرار گرفته اســت.
خداوند به کسانی که ثابتقدم در راه او ایستادگی
کنند ،وعده یاری و پیروزی داده است و البته تحقق
این وعده الزاماتی دارد کــه از مهمترین آنها جهاد
و مبارزه و تالش خســتگیناپذیر در ابعاد مختلف
سیاســی ،فرهنگی ،فکری ،اقتصــادی و نظامی
است .اینکه آقای سیدحسن نصراهلل میگوید من
انشاءاهلل در مسجداالقصی نماز میخوانم ،برای ما
یک امید کام ً
ال عملی و قابل تحقق است98/4/31 .

پرسش

پاسخ

چرا در جامعه اسالمی ،افرادی
روزبهروز میلیاردر و افرادی
فقیرتر میشوند؟
بله؛ این اشکال وارد است .خود من یکی از کسانی
هستم که به این مسأله ایراد دارم .البته اگر کسی
از راه صحیح میتواند ثروت جمع کند ،هیچکس
به او اعتراضی ندارد؛ منتها اینکه کسانی باسرعت
به ثروتهای کذایی میرسند ،اص ً
ال از راه صحیح
و جز بــا تقلّب و روشهای ممنــوع و حرام امکان
ندارد .منابع کشور محدود است .الزمهی انباشته
شــدن ثروت حرام در یکجا ،گود افتادن و خالی
عدهای دیگر در کنار آن است؛
شــدن کیســهی ّ
همینکــه امیرالمؤمنین فرمود«:مــا رأیت نعمة
مضیع»82/2/22 .
موفورة ّال و فی جانبها حقّ ّ

رونق

تولید

امروزهرکسیبهاقتصادکمک
بکند،جهادانجامدادهاست
امروز عرصــهی اقتصاد ،بهخاطر سیاســتهای
خصمانهی آمریــکا ،یک عرصهی کارزار اســت،
یک عرصهی جنگ است ،جنگی از نوع خاص .در
این عرصهی کارزار ،هر کسی بتواند به نفع کشور
تالش کند ،جهاد کرده اســت .امروز هر کســی
بتواند به اقتصاد کشــور کمک بکند ،یک حرکت
جهادی انجام داده اســت .این جهاد است؛ البتّه
جهادی اســت که ابزار خودش را دارد ،شیوههای
مخصوص خود را دارد ،باید این جهــاد را همه با
تدبیر مخصــوص خود و ســاح مخصوص خود
انجام بدهند94/1/1 .
2

سالچهارم،شماره |194هفته اولمرداد۹۸

گزارشی از آخرین حماسه حضور مردم در دوران دفاع مقدس

از چهارزبَر تا مرصاد

چهار روز پس از پذیرش قطعنامهی  598توســط ایران ،ارتش بعث صدام در یک تهاجم تازه به ایران حملــه کرد .از آنجاکه پس از پذیرش
قطعنامه اکثریت نیروهای نظامی ایران از منطقه تخلیه شــده بودند ،بعثیها توانستند تا  30کیلومتری خرمشهر پیشروی کنند .خرمشهر

مدافعان چندانی نداشت و در آستانهی سقوط قرار گرفت .اما دم مســیحایی امام خمینی(ره) ،روح تازهای به جبههها دمید و مجددا خیل
گستردهی مردم به سمت جبههها شتافتند و نیروهای بعثی مجبور به عقبنشینی شدند .اما منافقین بیکار ننشستند .آنها که پایان جنگ را به

ضرر خود میدیدند و هر لحظه احتمال میدادند که ممکن است بعد از جنگ ،جایی در کنار صدام

نداشته باشند ،طرح عملیات «فروغ جاویدان» را کلید زدند.

حمایتگستردهیآمریکاواروپاازمنافقین
عصر روز جمعه  ،67/4/31حدود ســاعت  ۶بعدازظهر
به قســمتهای مختلف مســتقر در قرارگاه اشرف و
اردوگاههای دیگر ابالغ شــد که همه برای سخنرانی
مســعود رجوی رأس ســاعت  ۸در سالن عمومی
حضور داشته باشند .ساعت در حدود 11:30شب
بود که مســعود و مریم وارد سالن شدند .رجوی
شروعبهسخنرانیکرد.حدودنیمساعتازشروع
صحبتش گذشته بود که گفت« :کارهای بزرگ
در پیش داریم ...دیگر وقت آن رســیده است که
به ایران برویم .طرح عملیات بزرگی را کشیدهایم
که در نهایت منجر به فتح تهران و ســقوط رژیم
میشــود ».بعد هم با همان توهم همیشگی گفت:
«جمعبندینهاییدرمیدانآزادیتهران».
منافقین سعی کردند تمام عناصر خود در خارج از کشور
و باالخص اروپا را در قالب این ارتش ســازمان دهند .نیرویی
به تعــداد تقریبی  15هزار نفر که توســط صــدام به تجهیزات
نو و پیشــرفتهی آن روز مجهز شــده بود .در کنار ایــن ،منافقین از
حمایتهای مستقیم آمریکا هم برخوردار بودند .در  30خرداد
 137 ،67نمایندهی کنگره و  14سناتور طی نامهای به «جورج
شولتز» ،وزیرخارجهی وقت آمریکا ،از وی خواسته بودند که به
جنبشهای مقاومت داخلی در ایران توجه کند و در همین
ق (یعنی منافقین)
راستا حمایت از سازمان مستقر در عرا 
را اکیدا ًتوصیه کرده بودند« .مروین دایملی» نماینده
کنگرهی آمریکا نیز روز دوشنبه ۶تیرماه ۶۷در
تظاهرات سازمان در واشنگتن شرکت کرده
و طی ســخنانی که از یکی از شبکههای
تلویزیونی آمریکا هم پخش شــد اظهار
داشت« :نباید دست از تالش کشید،
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سخن
مطمئن باشید که با کمی صبر و تالش بیشتر بهزودی از
مهرانبهتهرانرژهخواهیدرفت».
هجوم بیرحمان ه منافقین
ســاعت چهار بعد از ظهر ســوم مرداد ،منافقــن از مرز
خسروی گذشــتند و در پناه ارتش بعث تا سرپل ذهاب
پیش آمدند .بعد به سمت باختران (کرمانشاه) پیشروی
کردند .آنها برای رســیدن به باختران باید دو شهر کرند
و اسالمآباد غرب ،و ســپس تنگههای پاتاق ،حسنآباد و
چهارزبر را پشت سر میگذاشتند .در راه ،هر جنبندهای
را که میدیدند ،فورا میکشــتند .زن و مــرد و کودک
بیگناه ،از ترس کشــته شــدن ،وحشــتزده از پیش
رویشانفرارمیکردند.
با شروع حمله شهرهای سرپلذهاب ،کرند و پس از آن
اسالمآباد در روز اول اشغال شد .منافقین شب اول
در اســامآباد توقف کردند و همهی مجروحان
حاضر در بیمارستان را قتلعام کردند .پس از
تصرف سه شهر در روز اول ،منافقین مسرور
از پیروزی به دست آمده به سمت کرمانشاه
حرکت کردنــد .حتی رادیــو منافقین با
ارســال پیام برای مردم کرمانشاه ،از آنها
میخواهد خود را برای ورود نیروهای
منافقینآمادهکنند.

منافقین متالشی شدند
صبح روز پنجم مرداد اما عملیات مرصاد از طرف نیروهای ایرانی
شروع شد .منافقین که در طول مسیر با مقاومت روبهرو نشده بودند
و انتظار نداشــتند با نیروهای زیادی درگیر شوند ،ناگهان خود را
در حجم زیادی از آتش دیدنــد .نیروهای ایرانی در  34کیلومتری
اسالمآبادودرمنطقهیچهارزبربامنافقیندرگیرشدند.فرماندهی
عملیات برعهدهی کسی نبود جز «علی صیاد شیرازی» .از سوی
ستاد کل به او مأموریت داده شد تا غائلهی به پا شده را بخواباند .با
پشتیبانی نیروی هوایی ارتش ،از روز دوم تعداد زیادی از منافقین
کشته شدند .چتربازان با عملیات هلیبرن توسط هلیکوپترهای
هوانیروزدرجادهیکرندوتنگهیپاتاق،عقبهیمنافقینرامسدود
و ارتباط آنها را قطع کردند و نهایتا باقیماندهی منافقین که جان
سالم به در بردند ،به روستاهای اطراف پناه برده وگریختند .عدهای
نیزباخوردنسیانورخودکشیکردند.پسازپایانعملیاتتنگهی
چهارزبر«،تنگهیمرصاد»نامگرفت.
خصــوص عملیــات
نکتهی قابــل تأمل در
بود کــه  ۷۰۰نفر
مرصــاد ایــن
معــدوم منافق
از اعضــای
در ایــن عملیات
توابینی بودند که
در سالهای قبل از آن
بافرمانعفوامامخمینی(ره)
از زنــدان آزاد شــده و در عملیات
مرصاد شــرکت کرده بودند .حتی با شروع
عملیات مرصاد ،زندانیان منافقی که در زندان دوران
محکومیت خویش را سپری میکردند نیز اقدام به شورش
و قیام نمودند تا به خیال خام خودشان با فرار از زندان به یاری و
کمک منافقان مهاجم به کشور بشتابند اما آنچه خدا میخواست
چیز دیگری بود ،همان که به آخرین پیامبرش وعده داده بود« :إ ِ َّن
َرب َّکلَبِالْم ِْر َصاد».

هفته

 1در یک جنگی جمهوری اســامی توانسته است
مانع از تجزیهی کشــور بشــود ...اقتدار به این است که
جمهوریاسالمیتوانستهاستاعتبارواحتراماینکشور
را در منطقه و در ّ
مقابل
کل جهان باال ببرد و یکتنه در ِ
جبههیوسیعاستکبارب ِایستد.
گفتیم شکســتناپذیری ملّت ایران ،کــه البتّه این به
برکت اسالم است .دلیل این شکستناپذیری و نشانهی
این شکستناپذیری را میشــود در پیروزی ملّت ایران
در انقالب بزرگ اســامی ،پیروزی ملّت ایران در دفاع
مقدس ،ایســتادگی ملّت ایران در طول چهل ســال
ّ
ّ
در مقابل توطئههای دشمنان مشــاهده کرد .ملت ما
عقبنشــینی نکرد ،از پای در نیامد ،در مقابل دشمن
احساس ضعف و شکستگی نکرد؛ این پیروزی ملّت ایران
است97/7/12.
مینوشــتند که ایران اســامی چون در مقابل آمریکا
ایستاده است ،پس قطعاً شکست میخورد و مجبور به
عقبنشینی میشود .تحلیلهای مادی این را میگفت،
این را نشان میداد .خیلی از روشنفکرنمایان ما که خود را
اهل تحلیل سیاسی و زیر و رو کردن حوادث و استنتاج از
حوادثمیدانستند،اینجورتحلیلمیکردند.امابعکس
شد؛اسالمپیروزشد،جمهوریاسالمیپیروزشد،آمریکا
مجبوربهعقبنشینیشد90/8/11.
جواب سخت به دشمن
بنابراین گزینهی قطعی ملّت ایــران مقاومت در مقابل
آمریکا اســت و در این رویارویی ،در این مقاومت ،او وادار
خواهد شد به عقبنشــینی .و بحث مقاومت هم بحث
برخورد نظامی نیست؛ این که حاال بعضی هم مسئلهی
جنگ را در روزنامــه و در فضای مجــازی و مانند اینها
مطرح میکنند حرف بیخودی است .جنگی بنا نیست
انجام بگیرد و به توفیق الهی انجام هم نخواهد گرفت .نه
ما دنبال جنگیم ،آنها هم به صرفهشان نیست که دنبال
جنگباشندومیدانندکهبهصرفهشاننیست98/2/24.
جمهوریاسالمیوملّتایرانآنمجموعهایهستندکه
تعرض بکند ممکن است ضربه بزند ،ا ّما
هرکس به آنها ّ
ضربهیبزرگترراخودشخواهدخورد97/5/22.
نمونههای اخیر این موضوع را میتوان در واکنش ایران
به تعرض پهباد آمریکایی به خاکهای سرزمین ایران ،و
همینطورماجراینفتکشانگلیسیمالحظهکرد.همان
موضوعی که رهبر انقالب در دیدار هفتهی گذشــتهی
خود نیز به این موضوع اشاره کرده و فرموده بودند« :حاال
انگلیس خبیث -که واقعاً خُ بث او واضح اســت -دزدی
دریایی میکند ،کشــتی ما را در واقع میدزدند ...البتّه
انشاءاهلل جمهوری اسالمی و عناصر مؤمن آن ،این کارها
را،اینخباثتهارابیجوابنمیگذارند،درفرصتخودو
جایخودپاسخخواهندداد 98/4/25».حالکشوریکه
در دویست ساله گذشته چنان بود که ماجرایش گذشت،
به برکت روح عزتی که انقالب اسالمی و معمار آن ،امام
خمینی(ره) در این ملت زنده کرد ،بدانجا رسیده است
که مقتدرانه در مقابل بزرگتریــن قدرتهای جهانی
میایســتد و البته هیچکدام نیز جرأت واکنشی علیه او
ندارند.
سالچهارم،شماره |194هفته اولمرداد۹۸
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نـشـــریه جـامـــعـه صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی ارتـبـاطبـا
مـؤمــن و انـقــالبــی (دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای) خطحزبا...

پیامک:

رایانامهKhat@khamenei.ir:

این نیروی خدایی را
حفظشکنید
ایـن نعمتـی کـه خـدا بـه شـما داد و شـما را
متحـول کرد بـه یک ملـت دیگری .شـمایی که
از پاسـبان میترسـیدید ،از رژیـم شاهنشـاهی

تفسیر

10001028

ایتا:
بله:

eitaa.com/khattehezbollah
ble.im/khattehezbollah

نترسـیدید .شـمایی کـه از یـک باتـوم
میترسـیدید از مسلسـلها نترسـیدید .ایـن
نیروی خداسـت .این نیروی خدایـی را حفظش
کنیـد! حفظ بـه این اسـت که بـاز توجهتـان به
آنجـا باشـد .ایـن قـدر دنبـال ایـن نباشـید که
ما خانهمـان چـه جـور اسـت .و زندگیمـان چه

قرآن

نهج

البالغه

آدمی که تقوا ندارد
تصمیمهایش در اختیار
خودش نیست
تقوا ،یعنی مراقب خود بودن .تقوا ،یعنی یک
انســان بداند که چه کار میکند و هر حرکت
خودش را بــا اراده و فکــر و تصمیم انتخاب
کند؛ مثل انسانی که سوار بر یک اسب رهوار
نشســته ،دهانهی اسب در دســتش است و
میداند کجا میخواهد برود .تقوا ،این است.
آدمی کــه تقوا ندارد ،حــرکات و تصمیمها و
آیندهاش در اختیار خودش نیست .به تعبیر
خطبهی نهجالبالغه :کسی است که او را روی
اسب سرکشــی انداختهاند؛ نه اینکه او سوار
شده است .اگر هم سوار شــده ،اسبسواری
بلد نیست .دهانه در دستش است ،اما نمیداند
چگونه باید سوار اسب شــود .نمیداند کجا
خواهد رفت .هرجا که اسب او را کشید ،او هم
مجبور اســت برود و قطعاً نجاتی در انتظار او
نیست77/2/7 )1(.
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سروشSapp.ir/KhatteHezbollah :

جـور اسـت و چـه .دنبـال آن شـرافت انسـانی
باشـید .دنبـال آن معنا باشـید که شـما را پیروز
کـرد .پیـروزی بـر دشـمن؛ آن هم یـک همچو
دشـمنی که همه چیـز مـا را میخواهـد از بین
ببـرد ،باالتریـن چیـزی اسـت کـه بـرای یـک
ملتـی حاصـل میشـود ۱ .دی ۱۳۵۸

روش تحلیل

سیاسی

عنصرخطرناکیبهنام«تردید»

بعد از هر نصرتی ،انسان
موظف است به شکر خدا
بعـد از هـر نصرتـی كـه خـدای متعـال بـه
انسـان میدهد ،انسـان موظف اسـت خدای
متعال را شـكر و سـپاس بگویـد .بعـد از آنكه
خـدای متعال بـه مـا در یـك عرصـهای یك
موفقیتـی را ارزانـی داشـت ،موظفیـم تضرع
و توسـل و توجـه خودمـان را افزایـش
دهیـم؛ ایـن وظیفـهی مـا اسـت .فرمـود« :
ـر َّ
ـاس
الل َوال ْ َفت ُْـح ﴿َ ﴾۱و َرأَيْ َ
ـت ال َّن َ
إ ِ َذا َجـا َء ن َْص ُ
َ
ّ
َ
ْ
اجـا ﴿َ ﴾۲ف َسـ ّ ِب ْح
و
ف
أ
الل
ِيـن
د
ِـي
ـون ف
ِ
يَ ْدخُ ُل َ
َ ً
َ
َ
ان تَ َّوابًـا ﴿.»﴾۳
اسـ َت ْغف ِْر ُه إِن َّـ ُه ك َ
ب َِح ْم ِد َرب ّ ِـك َو ْ
( )۱نصـرت ،تفضـل الهی اسـت؛ باید مـا را به
خـدای متعال نزدیـك كنـد ،رابطهی مـا را با
خـدا احیـاء كنـد ،تضـرع مـا را پیـش خدای
متعال افزایـش دهد .خـدا را شـكر میكنیم؛
بحمـداهلل نصرتهای الهـی پیدرپی شـامل
حال ایـن مـردم بـوده اسـت92/4/30 .

گپ:

Gap.im/KhatteHezbollah

غبارروبی مضجع مطهر حضرت امام رضا (97/5/18 | )
انتشار به مناسبت ایام زیارت مخصوص حضرت امام رضا ()

الزمه زیارت به چشم دیدن نیست

رفتن
اگر بخواهید این فیض [زیارت] به شما برسد  ...که با حضرت «مالقات» کنید؛ یعنی
ِ

حرم و آمدن ،صِ رف رفتن به یک مکان و بیرون آمدن نباشد؛ آنجا یک موجودی و یک روح
توجهبکنید؛ولوحاالشماآنشخصزیارتشدهرا-یعنی
واالییحضوردارد؛بهاینحضور ّ

آن کسی که میخواهید با او مالقات کنید -به چشم نمیبینید ،لیکن «به چشم دیدن» که
الزمهی مالقات نیست؛ او هست و سخن شما را میشنود ،حضور شما را میبیند ،شخص
شمارامیبیند،بااوحرفبزنید؛اینشدزیارت.زیارتیعنیهمینمالقات82/1/6 .

خانواده

ایرانی

دلیل تهاجم کشورهای غربی به حجاب

شما بدانید زنان مسلمان ،در بسیاری از نقاط دنیا امروز به شما نگاه میکنند و از شما یاد
میگیرند .اینکه میبینید در بعضی از کشورهای غربی ،در بعضی از کشورهای مسلمان
اما با حکومتهای غیر اســامی ،اینطور حجاب اســامی مورد تهاجم دشمنان دین
قرار میگیرد ،این نشاندهنده گرایش زنان به حجاب است .در کشورهای همسایه ما،
آنجاهایی که به حجاب اهتمام نمیشد؛ در کشورهای اسالمی که بنده خودم از نزدیک
بعضی جاها را دیدم که هرگز اســمی از حجاب در آنجا آورده نمیشد؛ در مدت بیست
سالهی بعد از انقالب ،زنان؛ بخصوص زنان روشــنفکر و بخصوص دختران دانشجو ،به
حجاب گرایش پیدا کردند؛ عالقه پیدا کردند؛ رو آوردنــد و حجاب را حفظ کردند؛ که
نمونههایش عالوه بر اینها در کشورهای غربی هم مشاهده شده است79/6/30 .
حزباهلل این است

امروز نیازمند جوانان خوشروحیّه
امیدوار و شجاع هستیم
مــا امــروز نیازمندیــم که جوانــان ما
روحیــه ،امیدوار ،شــجاع ،داراى
خوش ّ
اعتمادبهنفــس ،داراى ایمــان ،داراى
روحیهى
روحیــهى آیندهنگــر ،داراى
ّ
ّ
خدمت [باشند]؛ احتیاج داریم دانشجوى
ما اینجور بــار بیاید .خب ،این را شــما
میتوانید در محیط علمــى ،در کالس
درس تأمین کنید .عکس آن هم ممکن
اســت :میشــود با تعبیراتى ،با متلک

گفتن به بنیانها و اصول پذیرفتهشدهى
کشور ،دانشجو را نسبت به آیندهى کشور
بىاعتماد کرد ،بىاعتقاد کرد ،الاُبالى کرد؛
این هم میشــود .آنچه از اســتاد انتظار
میرود فقــط تغذیهى علمى دانشــجو
روحیهى معنوى او
نیســت ،بلکه تقویت ّ
شخصیت معنوى او هم از استاد متو ّقع
و
ّ
است؛ شــما میتوانید در این زمینه اثر
بگذارید93/4/11 .

تردید،صفتبسیاربدوعنصرخطرناکیاست.این
تردیدرابااستداللالقاءنمیکنند؛استداللیوجود
عىرهبریدنیاست-که
ندارد.امروزنظامیکه ّ
مد ِ
در رأسش هم آمریکاســت  -جز ظلم ،خونریزی،
خشونتهای بینظیر ،تضییع حقوق و تبعیض،
چیز دیگری از خود نشــان نمیدهد و نمیتواند
اطمینانی در دل کســی به وجود آورد؛ بنابراین
استداللی ندارند .با تبلیغات ،با خریدن اشخاص و
با شیرین کردن دهن این و آن ،سعی میکنند در
درون کالبد نظام اسالمی اختالل ایجاد کنند .باید
مراقب این بود .نه تنها شــما ،بلکه همهی ما باید
مراقب این خطر باشیم .هر کس در درجهی ا ّول
باید مراقب دل خود و سپس مراقب دل مجموعه
مرتبطان به خود باشد81/6/24 .
و
ِ

خاطرات

رهربی

قدرمرابدان!چونبهخاطر
منباهواپیمابهتهرانآمدی
در هواپیمایی که مرا به صــورت تحت الحفظ به
تهران میبرد ،به مسائل مختلفی میاندیشیدم:
به آینده ی این نهضت اســامی که بر پا شده ...به
برپاکنندهی نهضت امام خمینــی ...به پدری که
برای ادامه ی معالجه در تهران به من نیاز داشت و
به علت ابتال به آب مروارید ،بیناییاش را داشت از
دست میداد ... ،به آیندهای که در انتظار من بود ....از
فكر به این امور که جز خدای متعال کسی از عاقبت
آن آگاه نیست ،منصرف شدم .مجلهای برداشتم و
به ورق زدن آن پرداختم ...هواپیما شبانه به آسمان
تهران رســید .منظرهی درخشــش چراغهای
شهردل انگیز بود .دیدم مأموران همراه من خیلی
به دیدن چشم انداز تهران عالقهمندند و از اینکه به
پایتخت رسیدهاند ،احساس خوشحالی میکنند؛
بویژه یکی از آن دو ،خیلی ابراز خوشحالی میکرد.
به او گفتم :قدر مــرا بدان! چون بــه خاطر من با
هواپیما به تهران آمدی .اگر بازداشتی کس دیگری
جز من بود ،تو را با اتومبیل به خاش میفرستادند
و میبایستی شــب تا صبح بیابانهای برهوت را
طی میکردی؛ ولی خب ،حاال شب خوشی را در
تهران خواهی گذراند! خنده ای از ته دل کرد ،که
برخاسته از احساس کامل خوشبختی و رضایت
بود .منبع:کتابخوندلیکهلعلشد

