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میگفتند نمیتوانیم
اما جوان ایرانی معجزه آفرید

2

چگونهباوجودهمهتحریمهاومحدودیتها،کشورتوانستدرجنگنظامیپیروزشود؟

معجزهجوانایرانی
موافق اسعدالدجیلی ،سرهنگ عراقی رژیم بعث ،در
کتاب «حملهی بزرگ» چنین مینویسد که چند
ماه قبل از آغاز جنگ تحمیلی ،رئیس سازمان اطالعاتی آمریکا
همراه با هیأتی ســری ،پس از انجام دیدارهایی از کشــورهای
حاشــیهی خلیج فارس ،به صورت کامال محرمانــه وارد عراق
میشود و در دیدار با "بارزان تکریتی"  -رئیس سازمان اطالعات
عراق  -ضمن تسلیم لیستی شامل اســامی مسئولین تراز اول
انقالب اسالمی ایران همراه با نشانی منزل و محل کار آنها ،اسامی
قرارگاههای سپاه پاسداران و دیگر قرارگاههای نظامی و نقشهای
که در آن اماکن ،مواضع و تأسیســات صنعتــی و حیاتی ایران
مشخص شده ،میگوید" :امیدوارم این نکته را درک کنید جنگی
که آغاز خواهید کرد ،جنگ ما (جنگ غرب) علیه ایران اســت.

امیدوارم هیچگاه گمان نکنید که در صحنهی نبرد تنها هستید.
تمامی کشورهای غربی با ما همسو شدهاند و آنگونه که پیداست،
بسیاری از هیأتهای اسرائیلی ،فرانســوی ،آمریکایی و آلمانی
مدتها است در کشــور شــما اقامت دارند و این خود دلیلی بر
همکاری غرب با شماست .بنابراین جنگ ،جنگ ماست و شما
فقط مجری آن هســتید .در حقیقت ،ارتشهایی که به سمت
ایران حرکت میکنند ،ارتشهای اطالعاتی ،عوامل مالی ،نظامی،
شبهنظامی ،فنی و ...هستند .به عبارتی شما باید مطمئن باشید
که آمریکا پشتیبان شماســت زیرا از سقوط دولتتان بیمناک
است ...روزها و سالها خواهد گذشت و منطقه شاهد سناریوهای
فراوانی خواهد بود ولی ســرانجام دولت شما ،دولتی پیروزمند
خواهدبود".

صدام نبود که در مقابل
مقدس فقط رژیم بعثی ّ
بنابراین «در دفاع ّ
ما قرار گرفته بود ،در حقیقت یک جنگ عمومی و بینالمللی علیه
ملّت ایران بود؛ ناتــو ،آمریکا و شــورویِ آنروز کمک میکردند؛
ارتجاع عرب کمکهای ما ّدی و دالرهای نفتی خود را ،مثل سیل،
بهسمت آنها سرازیر میکرد؛ تبلیغاتشان در همهی دنیا ،شب و روز
به نفع آنها و علیه جمهوری اسالمی ایران تالش میکرد95/7/7 ».
از طرف دیگر ،ضعف دولت وقت ایران (دولت بنیصدر) و عدم فهم
درستاودرچگونگیمواجههبادشمنموجبشدکهمتأسفانهدر
سالهای اول و دوم جنگ ،عمال دست برتر با ارتش بعثی باشد و
بتواندمناطقیازکشور،ازجملهخرمشهررابهاشغالخوددربیاورد.
اما چند ماه بعد از عزل بنیصدر از ریاســت جمهوری ،و روی کار

گزارش هفته | 2
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معرفی کتاب | 4

استراتژی امام خمینی برای غلبه بر تحریمها

اگردربرابرحملهرژیمبعثی،سستیمیکردیم،چهاتفاقیمیافتاد؟

کتابیکهرهبرانقالبدردیدارخبرگانرهبریبهآناشارهکردند

تغییراستراتژیجنگ،آغازپیروزیها

ملت ایران راه شرافتمندانه و افتخارآمیز خود را ادامه خواهد داد | اینشمارهتقدیممیشودبه روحشهدایحادثهتروریستیاهواز
حادثهی تلخ و تأسفبار شهادت جمعی از مردم عزیزمان در اهواز به دست تروریستهای مزدور ،یک بار دیگر قســاوت و خباثت دشمنان ملت ایران را آشکار
ساخت .این مزدوران قسیالقلب که به روی زن و کودک و مردم بیگناه آتش میگشایند وابسته به همان مدعیان دروغگو و ریاکارند که پیوسته دم از حقوق بشر
میزنند .دلهای پرکینهی آنان نمیتواند تجلّی اقتدار ملی در نمایش نیروهای مســلح را تحمل کند .جنایت اینها ادامهی توطئهی دولتهای دستنشاندهی
آمریکا در منطقه اســت که هدف خود را ایجاد ناامنی در کشور عزیز ما قرار دادهاند .به کوری چشم آنان ملت ایران راه شــرافتمندانه و افتخارآمیز خود را ادامه
خواهد داد و مانند گذشته بر همهی دشمنیها فائق خواهد آمد97/6/31 .
تاریخ شهادت97/7/1 :

شهادت :به دست تروریستهای مزدور

نشریهخبری-تبیینینمازهایجمعه،مساجدوهیئتهایمذهبی

گزارش

هفته

استراتژیامامخمینی
برایغلبهبرتحریمها

()

معروف اسـت کـه در زمـان جنگ ،کشـور به دلیـل آثار
عقبماندگی بـه جا مانـده از زمـان پهلوی ،حتـی توان
سـاخت سـیم خاردار هم نداشت ،کشـورهای دیگر هم
حاضر بـه فـروش آن بـه ایـران نبودنـد .از طـرف دیگر،
جریان تحریم خریـد نفت ایـران و کاهـش قیمت نفت
بـه  7دالر ،خیلیهـا را بـه تـرس انداخته بود .بـا همهی
اینهـا نـه تنهـا کار جنـگ از حرکـت نایسـتاد و متوقف
نشـد ،بلکـه در همـان حـال ،پروژههـای عمرانـی و
آبادانی کشـور نیز در حـال انجام شـدن بود .امـا چگونه
ایـن اتفـاق افتاد؟
بعـد از اعمـال تحریمهـای نفتـی در اوایـل جنـگ و به
نتیجـه نرسـیدن فرآینـد دریافـت سلاح و مهمـات از
خارج ،مسـئولین وقت به ایـن نتیجه رسـیدند که خود
باید کمـر همت را بسـته و مایحتـاج جنـگ را در داخل
کشـور تولیـد کننـد .بـرای همیـن هـم برنامهریـزی
در جهـت تأمیـن ادوات جنگـی در داخـل بـه وجـود
آمد .مثلا در یـک نمونـهی آن 17 ،واحـد تخصصی در
راسـتای تولید سلاح ،از فشـنگ تا اپتیک و موشک در
کشـور شـکل گرفت .به برکت همـان کارها بـود که این
روزها ،کشـور دارای سلاح بازدارندهی موشـکی شده و
شـر حملهی احتمالی دشـمن در امـان نگه
کشـور را از ّ
داشـته است.
از طـرف دیگـر ،اسـتراتژی امـام" ،مردمـی کـردن"
جنگ ،چـه در خـط مقـدم ،و چـه از حیث لجسـتیکی
بود .بـرای همیـن میتـوان گفت کـه در حقیقـت ،این
مـردم بودنـد کـه کار جنـگ را بـه پیـش بردنـد و در
صنفهـای مختلـف ،ظرفیتهـای خـود را در جنـگ
و اقتصـاد بـه کار گرفتنـد .مثال صنـف "کامیونـداران"،
کمکهـا و هدایـای مردمـی را علیرغـم همـهی
خطـرات احتمالـی آن ،بـه مناطـق جنگـی میبردنـد.
یـا برخـی از قطعـات مـورد نیـاز جنـگ توسـط مـردم
در پشـت جبهههـا سـاخته میشـد .حتـی بعضـی از
صنـوف ،بهصـورت دسـتهجمعی بـرای حل مشـکالت
تخصصـی در حوزههـای مختلـف ،بـه جبهههـا
میرفتنـد .رهبـر انقلاب در دیـدار خـود بـا جمعـی از
اصناف پشـتیبان جنگ خاطـرهی خود از ایـن موضوع
را اینگونـه روایـت میکننـد« :من خـودم در اهـواز در
همان ماههـای ا ّول جنـگ ،مجموعـهای از تعمیرکارها،
ازجملـه از ارامنـه را دیدم .من یادم اسـت دیـدم هفتاد،
هشـتاد نفر آدم نشسـتهاند ،همهی اینها تعمیرکارهای
ارامنـه بودند که آمدند اهـواز و یک منطقـهای را مرحوم
معین کـرد ،رفتنـد آنجا مشـغول کار
چمران برایشـان ّ
شـدند92/11/1 ».
امروز هـم مسـئوالن کشـور میتوانند بـا بـه کارگیری
ظرفیتهـای همین مـردم در جنـگ اقتصادی ،فشـار
اقتصـادی دشـمن بـر کشـور را عملا خنثـی کننـد و
تحریـم اقتصـادی را بـه "فرصتـی" بـرای "شـکوفایی
اقتصـادی" تبدیـل کننـد.
2
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میگفتندنمیتوانیم،اماجوانایرانیمعجزهآفرید
تاریخ هشت سالهی دفاع مقدس پر است از درسها و تجربیات موفق و بنبستشکنی نیروهای مؤمن و انقالبی ،که رهبر انقالب از آنها

بهعنواننمونهبرایحلمشکالتوچالشهایامروزیادمیکنند.درسهاوتجربیاتیکهبااتکاءبرآنها،میتوانکشوررادرجنگاقتصادی

نیزپیروزوسربلندکرد.بههمینجهتخطحزباهللدراطالعنگاشتیبه10درسدفاعمقدسازمنظربیاناترهبرانقالبپرداختهاست.

.1جنگهشتسالهنشاندادکهمیشودبرموانعپیروزشد
مهمی است ...این
چیز
خیلی
اینکه یک ملّتی احساس بکند که میتواند بر موانع پیروز بشود،
ّ
را جنگ  -دفاع هشتساله  -به ما نشــان داد .ما االن میتوانیم با همهی توان ا ّدعا بکنیم که
1
جمهوریاسالمیباهمهیچالشهاییکهدرمقابلاوبهوجودمیآورند،میتواندپنجه
بیندازدوبرهمهیآنهامیتواندغالببشود؛چوناینراتجربهکردهایم96/3/3.
.2دفاعمقدسوسیلهایبرایبروزاستعدادهاشد
دفاع مقدس وسیلهای شد برای اینکه استعدادهای
مکنون در انسانها ،به شکل عجیبی بروز کند .مثال در سپاه،
شــما مالحظه میکنید یک جوانــی وارد میدان جنگ
میشود و در حالی که از مســائل نظامی هیچ اطالعی
ندارد و وارد نیست ،در ظرف یک سال ،یک سال و نیم،
دو سال تبدیل میشود به یک استراتژیست نظامی؛
این خیلی مهم است92/9/25 .
 .3در سختترین دورههای محاصره
اقتصادیجوانهایماتوانستند
درسختتریندورههایمحاصرهیاقتصادیجوانهایما
توانستند سالحهایی را بسازند که در همهی دنیا آن سالحها
را غیر از امریکاییهــا و یکی دو ِ
دولت عزیزکــردهی امریکا
هیچکس نداشت .همین موشک ضدتانک «تاو» را جوانهای
ما در چه شرایطی ســاختند؟ همهی درها رویشان بسته بود ،اما

2
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ساختند84/6/31.

ِ
معجزاتنشدنیقابلشدننداگر...
.4
ما در جنگ ،بســیار جانهای عزیز را از دست دادیم و خسارتهای
4
ما ّدی و معنوی زیادی هم تحمل کردیم؛ اما چیزی در دل این ملت جوشید که برکات
و ارزشش برای امروز و فردای این ملت ،از همه چیز باالتر است و آن ،احساس اتّکاء به نفس،
ملی عظیم و احساس اعتقاد به این بود که اگر یک
احساس ع ّزت ،احساس استقالل ،احساس خودباوریِ ِ
ملت حول محور ایمان به خدا و عمل صالح جمع شوند ،معجزاتِ نشدنی یکی پس از دیگری قابل شدن خواهد شد79/7/6.

پرسش و پاسخ

اگر در برابر حمله رژیم بعثی سستی میکردیم ،چه اتفاقی میافتاد؟

اگر فرض بفرمایید ملت ایران در این جنگی که گذشت ،العیاذ َّ
بالل سستی به خرج میداد ،نتیجه چه میشد؟ نتیجه همان چیزی
میشد که تقریباً در صد و پنجاه سال قبل در همین کشور اتفاق افتاد .جنگی از جانب همسایهی شمالی بر ما تحمیل شد و نتیجهی
آن جنگ و سستیها در آن ،این بود که بخش قابل توجهی از خاک این میهن از آن جدا شد و عهدنامهی ننگین ترکمانچای بسته شد...
آن روز ،حکام و رجال سیاســی ،بد و فرماندهان نظامی ناالیق بودند؛ و ّال مردم ،مردم خوبی بودند .الزم بود کسی آن مردم را در وسط
میدان نگه دارد ،ایمان به حرکت خود داشته باشد ،فداکاری کند و از منافع و لذت خود بگذرد .در آن روز ،اینگونه افراد نبودند .سالطین
حکومت میکردند و کشوری که در رأس آن ،چنان حکام فاسدی باشند ،نتیجه نیز همان میشود .همین ملت ،در این جنگی که در
زمان شما و ما اتفاق افتاد ،چشمهمهی دنیا را به خودش متوجهکرد؛ ایران را سربلندکرد و قدرت اسالم را نشان داد71/7/29 .

نشریهخبری-تبیینینمازهایجمعه،مساجدوهیئتهایمذهبی

سخن
.5خیالمیکردندکهماازبینرفتنیهستیم،اما...
عدهای در آن روز خیــال میکردند که ما از بین رفتنی
هستیم ...جنگی اســت و در ظرف یک ماه ،دو ماه ،شش ماه ،تمام
وسایل و تجهیزات هوایی و غیر هوایی جمهوری اسالمی را از بین
خواهند برد؛ بعد این ملت مجبور است که دستهایش را باال کند!
آن حقیقت روشن این است که این ملت در مقابل این توطئهها به

خودسازیودرونسازیوخودجوشیپرداخت70/11/19.
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 .6در چالش بزرگی چون جنگ با مدیریت مردم
پیروزشدیم
یکیازچالشهایبزرگیکههماناولانقالببهسراغکشورآمد،
همینجنگتحمیلیهشتسالهبود...اماکشورعزیز
ما ،نظام مقدس جمهوری اسالمی شکست
 6نخورد؛ پیروز شــد .جنگ به وسیلهی
مردم اداره شــد .هم ارتش و هم
ســپاه پاســداران انقــاب
اســامی و هم نیروهای
گوناگــون ،متکی به
 7مــردم بودنــد؛ به
ایمان مــردم ،به
عشق مردم ،به
صفــای مردم.
از خط مقدم تا
همهی صفوف
 8عملیاتــی ،تا
پشــت جبهه
و پشــتیبانی،
مردم بــا صفا و
صداقتیمثالزدنی
و فراموشنشــدنی،
 9برای فداکاری آمادگی
داشتند90/7/20.

.7آنجاییکهملتهابخواهندوبایستند،هیچ
دشمنیتوانپایداریندارد
در دورهی جنگ ،دنیای غرب ...و دنیای شرق آن روز که شوروی
بود ،ما را تحریم کردند و ...هشت سال جنگ را کش دادند که در
پایان این هشت ســال امکانات و تجهیزات ما بهتر و بیشتر از اول
شد...آنجاییکهملتهابخواهندوبایستند،هیچدشمنینمیتواند
در مقابل آنها پایداری کند و به تعرض ،تجاوز و افزونطلبی خود
ادامهدهد.ضربهایمیزند،ضربهایهممیخورد82/9/26.

 .8بزرگترین ضربات به دشــمن در دفاع
مقدسکارجوانانبود
در دوران هشت ســال دفاع مقدس ،بزرگترین ضرباتی که از
طرف رزمندگان دالور ما به ارتش مجهز عراق وارد شد ...غالبا کار
طراحان و فرماندهان جوان و استراتژیستهای جنگی بیست و
پنج ششساله بود که توانستند ژنرالهای پیر سالها دورههای
مختلف دیدهی ارتش عراق را به زانو درآورند! ...این کار را جوانان
ماکردند؛آنهمنهباتجهیزاتپیشرفتهیآنچنانیکهنداشتند
و نه با پشتیبانیهای اطالعاتی یا نظامی که در اختیارشان نبود؛
بلکهباقدرتارادهوفکروهوشمندیوباجوانیکارساز82/6/26.

.9میگفتندنمیتوانیم،اماجوانایرانیمعجزه
آفریدونشاندادکهمیشود.
معجزه انقالب اســامی در دهه پنجــاه ،و معجزه جنگ
هشت ساله در دهه شصت اتفاق افتاد .اوایل جنگ ،بعضی
از برادران عادتکرده به بخشــنامهها و دستورالعملهای
سنتی نظامی ،میگفتند شــما چه میگویید؟! در مقابل
پنجاه تانک ،پنجاه تانک الزم اســت .عــراق وقتی پنجاه
تانک به میدان میآورد ،باید با پنجاه تانک با او مقابله کرد؛
ولی ما نداریم! راســت هم میگفتند؛ نداشتیم ...اما جوان
ایرانی نشان داد که میشود .جوان بسیجی ،جوان سرباز،
جوان افسر  -چه ارتشی و چه ســپاهی  -معجزه آفرید و
نشان داد که میشود80/2/12 .

.10بزرگترینفتحجمهوریاسالمیرساندنجوانانبهمرحلهعظمتواعتالیروحیبود
10
بزرگترین فتح جمهوری اســامی این بود که توانســت این جوانان را به این مرحله از عظمت و
اعتالی روحی برساند که بتوانند احساس خودباوری کنند و بایستند و در مقابل تهاجم عظیم یکپارچهی دنیا ،از کشور
و از موجودیتشان و از اسالم دفاع کنند؛ که مظهرش جنگ تحمیلی بود و تا اآلن هم ادامه دارد .اآلن هم ما در مقابل تهاجم دنیا قرار

داریم77/2/7 .

ت هم نخواهد داشت
جامعهای که امنیت نداشته باشد ،پیشرف 
کلیدواژه

#امنیت_ملی

امنیت ،نعمت بزرگی است ...در هر جامعهای ،زمینهی الزم برای پیشــرفتهای ما ّدی و معنوی ،امنیت است ...اگر بخواهیم درست
تشخیص دهیم كه برای پیشرفت یك كشــور ،امنیت چقدر اهمیت دارد ،از برخورد دشمن با مقولهی امنیت ،میشود این را فهمید.
اولین كاری كه دشمنان برای ســنگاندازی در این راه انجام دادند ،ایجاد ناامنی بود؛ یعنی مرزهای ما را ناامن كردند ...دشمنان قب ً
ال
همت
فكر میكردند كه با ایجاد ناامنی خواهند توانست انقالب را به زانو درآورند؛ اما دیدند كه نشد .لذا جنگ را تحمیل كردند ...باز هم ّ
جوانان این مملكت ،دلهای پاك و با ایمان این كشور ،همین بسیج ،همین سپاه ،همین ارتش ،همین انسانهای مؤمن و پاكنهادی
همت را گرم نگه میداشتند ،توانست بر تمام توطئههای دشمن فائق آید ...و امنیت را بهعنوان بزرگترین
كه در پشت جبههها
ِ
كانون ّ
نعمت به این مملكت برگرداند78/6/10 .

هفته

آمدن آیتاهلل خامنهای با رأی قاطع مردم ،استراتژی
کالن جنگ هم تغییر یافت .سردار محسن رضایی
دراینباره چنین میگوید" :استراتژی نظامی بهطور
کلی در ایران از هم پاشید .در اینجا استراتژی جدید
نیروهای حزباهلل آغاز شــد .نیروهای حزباللهی
آمدند و جنگ انقالبی را تدوین کردند و بر اســاس
آن ،یک ســری عملیاتهای محدود انجام شد ".از
دل همین تغییــرات و دخیل کــردن "جوانهای
مؤمن و انقالبی" در جنگ بود که عملیاتهایی چون
ثامناالئمهوفتحالمبینوبیتالمقدسطراحیشده
ونهایتابهآزادسازیخرمشهرانجامید.
خرمشهر که آزاد شــد ،معادالت جنگ به نفع ایران
تغییر کرد« .وقتی ملت ایران با قدرت خرمشهر را از
دشمن پس گرفت و هزاران نیروی رزمندهی دشمن
را اسیر کرد ،در واقع سرنوشت نهایی جنگ نوشته
شد .همان روزها سران چند کشور برای وساطت به
سیاسی معروف
ایران آمده بودند .یکی از برجستگان
ِ
انقالبی دنیا  -که رهبر یکی از کشورهای آفریقایی
بود  -به من گفت امروز مســألهی ایران و جمهوری
اسالمی در دنیا بکلی با قبل از فتح خرمشهر متفاوت
است؛ امروز همه به چشــم فاتح و پیروز به شما نگاه
میکنند.وحقیقتهمهمینبود84/6/2».
دستمعجزهگرجوانایرانی

مقدس وســیلهای شــد برای اینكه
در واقع« ،دفاع ّ
اســتعدادهای مكنون در انسانها ،به شكل عجیبی
بُروز كند« 92/9/25 ».مث ً
ال شــهید باکری؛ ایشــان
در آغــاز جنگ یک جوان دانشــجو اســت که تازه
مدتی هم در
فارغالتّحصیل شده؛ حاال چند ماه یا یک ّ
پادگانها گذرانده ،بعد هم به دستور امام که [ گفتند]
از پادگانها بیایید بیرون ،آمده بیرون؛ مث ً
ال مهر ماه
سال  ۵۹شــهید باکری یک چنین حالتی دارد .بعد
عملیات
عملیات بیت ّ
المقدس ،در ّ
شما نگاه کنید در ّ
عملیات فتح المبین ،این جوان یک
خیبر ،قبل آن در ّ
فرماندهی زبدهی نظامی است که میتواند یک لشکر
را،دربعضیجاهایکقرارگاهراحرکتبدهدوهدایت
کند و کار کنــد 92/9/25 ».جوان مؤمن و انقالبی در
جنگنشاندادکهباقدرتایمانوعلمخود،میتواند
برهمهیمشکالتوچالشهافائقآمدهودشوارترین
کارها را انجام دهد« .تاكتیكهائــی كه جوانهای
مؤمن در عملیات بیتالمقدس -كه منتهی شد به
آزادی خرمشهر -به كار بستند و طراحیای كه آنها
كردند ،تا امروز هم برای آن كسانی كه در مقولههای
نظامــی صاحبفكر و نظرنــد ،درسآموز اســت؛
تاكتیكهای پیچیده ،پرتحرك ،دشــوار ،به حسب
ظاهر نشدنی ،اما به دســت معجزهگر جوان مؤمن
ایرانی ،جوان مبتك ِر متكی به خدا ،عملی و شدنی و
واقع شده ،بیســابقه بود 86/9/5 ».امروز که کشور
درگیر جنگ نابرابر اقتصادی با نظام سلطه است نیز
میتوان بر مشکالت و چالشها چیره شد ،به شرط
آنکه مسئولین ،به دست معجزهگر جوان ایرانی ایمان
بیاورندوآنهاراواردکارزارمبارزهبادشمنکنند.
سالچهارم،شماره |152هفته اولمهر97
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نـشـــریه جـامـــعـه صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی ارتـبـاطبـا
مـؤمــن و انـقــالبــی (دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای) خطحزبا...

پیامک:

رایانامهKhat@khamenei.ir:

ُ ُّ
ُ
معنایدرستکل َی ْو ٍم َعاش َورا
ض
ـورا و ُک ُّل ا َ ْر ٍ
ایـن کلمـه « ُک ُّل یَـ ْو ٍم َعاشُ َ
َک ْربَلا» یـک کلمـهی بزرگـی اسـت کـه
اشـتباهی میفهمنـد .آنهـا خیـال میکننـد
که یعنـی هـر روز بایـد گریه کـرد! لکـن این

تفسیر

زندگیمردمایران،خودشیک
صحن هعبرتبود
«إِ َّن يف ٰذلِ َك لَ ِع َربة»(َ « ،)۱فاعت َِبوا يا ُأ ِول األَبصار»( )۲و  ...این
یک درس زندگی اســت ...درس زندگی یعنی انسان
بتواند با این درس هم حیاتِ این نشــئه و هم  -باالتر
از آن  -حیات نشئهی بعد را آباد کند؛ چون اصل آن
جاست ...همهی اینها با «عبرت» قابل تأمین است...
مقدمات و مؤخّ راتش که تا
این جنگ هشت ساله با ّ
امروز هم ادامه دارد ،یکــی از آن صحنههای عبرت
اســت .به این صحنهی عبرت نگاه کنیــم .قبل از
انقالب ،زندگی مردم ایران هم خودش یک صحنهی
عبرت بود که آن صحنه امروز هــم در نقاطی از دنیا
وجود دارد :حکومتهایی فاسد ،مردمی گرفتار ،دنیا
و آخرتی فنا شده ،دستی گشاده از سوی دشمنان و
بدخواهان و الشخورهای بینالمللی در زندگی یک
ملت و آفاقی بسته و تیره و تار برای انسانهایی که در
آنجازندگیمیکنندونهدنیادارندونهآخرت!قبلاز
انقالبوضعیتمااینگونهبودوامروزهمدردنیابعضی
از کشورها این طورند .از آن عبرت ،ملت ایران خوب
استفاده کرد .یکی از این استفادهها ،همان ایستادگی
در میدان جنگ هشت ساله بود74/6/29 .
 ) ۱س آلعمران ،آیه )2 | ۱۳س حشر ،آیه2

روش

معرفی

قرآن

تحلیلسیاسی

اساس کار مؤمن،فهمیدننیاز و
همناسباست
حضور در لحظ 

لحظهرابایدشناخت،نیازرابایددانست.فرضبفرمائید
کسانی در کوفه دلهاشــان پر از ایمان به امام حسین
بود ،به اهلبیت محبت هم داشتند ،اما چند ماه دیرتر
وارد میدان شدند؛ همهشــان هم به شهادت رسیدند،
پیش خدا هم مأجورند؛ امــا کاری که باید بکنند ،آن
کاری نبود که آنها کردند؛ لحظه را نشناختند؛ عاشورا
را نشناختند؛ در زمان ،آن کار را انجام ندادند .اگر کاری
که توابین در مدتی بعد از عاشورا انجام دادند ،در هنگام
ورود جناب مسلم به کوفه انجام میدادند ،اوضاع عوض
میشد؛ ممکن بود حوادث ،جور دیگری حرکت بکند.
شناسائی لحظهها و انجام کار در لحظهی نیاز ،خیلی
چیز مهمی است ...شناختن موقعیت ،فهمیدن نیاز،
حضور در لحظهی مناسب و مورد نیاز؛ این اساس کار
است که مؤمن باید این را هم با خود همراه داشته باشد
تا بتواند وجودش مؤثر بشود؛ آن کاری را که باید انجام
بدهد،بتواندانجامبدهد88/10/29 .

10001028

آیگپiGap.net/khattehezbollah :

بله:

ble.im/khattehezbollah

محتوایش غیـر از این اسـت .کربال چـه کرد،
ارض کربال در روز عاشـورا چه نقشـی را بازی
کـرد ،همـهی زمینهـا بایـد آنطـور باشـند.
نقـش کربلا ایـن بـود کـه سیدالشـهداء-
سلاماهللعلیه -بـا چند نفـر جمعیـت و عدد
معـدود ،آمدنـد کربلا و ایسـتادند در مقابل

کتاب

کتابی کهرهبرانقالبدر دیدار خبرگانرهبریبهآناشاره کردند

نویسنده:محمدرسولمالحسنی
چاپبیستمپاییز97

ناشر:انتشاراتشهیدکاظمی

شــهریورماه امســال رهبر انقالب در دیدار با اعضای
مجلس خبرگان رهبری ،با اشــاره به کتابی که اخیرا
دربارهی یکی از شــهدای مدافع حرم مطالعه کردهاند،
فرمودند« :یک کتابی تازه خواندهام که خیلی برای من
جالب بود .دختر و پســر جوان -زن و شوهر -متولّدین
دههی،۷۰مینشینندبرایاینکهدرجشنعروسیشان
گناه انجام نگیرد ،نذر میکنند سه روز روزه بگیرند! به
نظر من این را باید ثبت کــرد در تاریخ که یک دختر و
پسر جوانی برای اینکه در جشن عروسیشان ناخواسته
خالف شــرع و گناهی انجام نگیرد ،بــ ه خدای متعال
متوسل میشوند ،ســه روز روزه میگیرند97/6/15 ».
ّ
اشــارهی رهبر انقالب به کتاب «یادت باشد» است که
روایتی از زندگی شهید حمید سیاهکالیمرادی ،از زبان
همسر این شهید گرانقدر است .نویسندهی این کتاب،
آقای محمدرسول مالحسنی است که در همین مدت
کم،بهچاپبیستمرسیدهاست.

خانواده

ایرانی

زن و مرد در چه چیزهایی با هم تفاوت دارند؟
خدای متعال مرد را و زن را از جهاتی مثل هم قرار داده اســت؛ از لحاظ عروج به مقامات معنوی با
هم تفاوتی ندارند ...از لحاظ قدرت رهبری با هم تفاوتی ندارند ...از لحاظ توانایی هدایت بشر تفاوتی
ندارند ...ا ّما از لحاظ وظایف ادارهی زندگی تفاوت دارند ...اینهایی که از حقوق زن میخواهند دفاع
کنند ،به قول معروف شیپور را از س ِر گشادش میزنند و نمیفهمند چه بگویند و از چه چیز زن دفاع
کنند،میگویندچرازنمدیریّت[نکند]؛مگرمدیریّتهایکافتخاراستبراییکانسانکهدنبال
جنسیتی؛ این
این باشد که چرا مدیریّتها [مخصوص مرد است]؟ اسمش را هم میگذارند عدالت
ّ
جنســیتی را مطرح میکردند و دنبال آن بودند ،امروز
عدالت است؟ آن کسانی که در دنیا برابری
ّ
اینقدربدبختیوفسادازاینناحیهگریبانگیرشانشدهکهخودشانپشیمانند95/12/29 .

حزب اهلل این است

از شکستهای مقطعی مأیوس نشوید
از شکستهای مقطعی هم دانشجو نباید
توجه داشته باشید؛
مأیوس بشــود؛ این را ّ
اینکه حاال یک جایی ما گفتیم [ولی] نشد،
در یک جایی فالن مقصود را داشتیم [ولی]
تحقّقپیدانکرد؛مطلقاًبایستیاجازهندهید
که یأس و ناامیدی بر شــما غالب بشــود...
در جنگ ،بارهــا آن چیزی که مــا تص ّور
میکردیم و پیشبینــی میکردیم تحقّق
عملیات رمضان
پیدا نکرد .فرض کنید در ّ
عملیات پیش خواهد
تص ّور میکردیم که ّ

رفت ،تابستان هم بود ،هوا هم گرم بود ،ماه
بچههای ما
رمضان هم بودّ ،
عدهی زیادی از ّ
عملیات هم شکست خورد.
شهید شدندّ ،
مأیوس شدیم؟ مأیوس شدند؟ در کربالی۴
مقدماتیهمینجور...
همینجور،دروالفجر ّ
اگر بنا بود انسان با شکست و با عقبنشینی
مقطعی و مانند اینها مأیوس بشود که هیچ
چیزبهساماننمیرسید.نخیر!یأسبهخاطر
ناکامیهــای مقطعی و مو ّقــت ،مطلقاً در
زندگیتان راه نداشته باشد۱۷/۰۳/۱۳۹۶ .

گپ:

Gap.im/KhatteHezbollah

سروشSapp.ir/KhatteHezbollah :

ظلم یزیـد و در مقابـل دولت جبـار .در مقابل
امپراتـور زمان ایسـتادند و فـداکاری کردند و
کشـته شـدند ،لکن ظلـم را قبـول نکردند ،و
شکسـت دادنـد یزیـد را .همـه جـا بایـد این
طور باشـد .همـه روز هم بایـد اینطور باشـد.
امـام خمینـی (ره)؛  04مهـر 1358

خاطرات

رهربی

میگفتنداینقطعههارانداریم
اما هنوز دارند کار میکنند

در روزهای ســوم چهارم جنگ بود ،توی اتاق
جنگ ســتاد مشــترک ،همه جمع بودیم...
بعد یکی از نظامیها آمد کنــار من ،گفت :این
دوســتان توی اتاق دیگر ،یک کار خصوصی با
شما دارند .من پا شدم رفتم پیش آنها .مرحوم
فکوری بود ،مرحوم فالحی بــود  -اینهائی که
یادم است  -دو سه نفر دیگر هم بودند .نشستیم،
گفتیم:کارتانچیست؟گفتند:ببینیدآقا!-یک
کاغذی در آوردند .این کاغــذ را من عینا االن
دارم توی یادداشتها نگه داشتهام که خط آن
برادران عزیز ما بود  -هواپیماهای ما اینهاست...
میگفتند ما این قطعهها را نداریم .بنابراین مثال
تا ظرف پنج روز یا ده روز این نوع هواپیما پایان
میپذیرد؛ دیگر کانه نداریم ...گفتند :آقا! وضع
جنگ ما این است؛ شما بروید به امام بگوئید...
گفتم خیلی خوب .کاغذ را گرفتم ،بردم خدمت
امام ،جماران؛ گفتم :آقا! این آقایان فرماندهان ما
هستند و ما دار و ندار نظامیمان دست اینهاست.
اینها اینجوری میگویند ...امام نگاهی کردند،
گفتند ...این حرفها چیســت! شــما بگوئید
بروند بجنگند ،خدا میرساند ،درست میکند،
هیچ طور نمیشــود .منطقا حــرف امام برای
من قانعکننده نبود؛ چــون امام که متخصص
هواپیما نبود؛ اما به حقانیت امام و روشنائی دل
او و حمایت خدا از او اعتقاد داشــتم ...آمدم به
اینها  -حاال همان روز یا فردایش ،یادم نیست -
گفتم امام فرمودند که بروید همینها را هرچی
میتوانید تعمیر کنید ،درســت کنید و اقدام
کنید ...همان هواپیماهــای اف  ۵و اف  ۴و اف
 ۱۴و اینهائی که قرار بود بعد از پنج شــش روز
بکلی از کار بیفتد ،هنوز دارد تو نیرو هوائی ما کار
میکند! بیست و نه سال از سال  ۵۹میگذرد،
هنوز دارند کار میکنند! 88/5/5

