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توصیههای رهبر انقالب به
حاکمان سعودی در ایام برگزاری مراسم حج

فضایحجرا امنیتینکنید
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تحلیلگر برجسته جهان عرب و

از ایران بیاموزیم
استاد علوم سیاسی دانشگاه قاهره:

-1یک سال از اولین دیدار "ترامپ" ،رئیسجمهور آمریکا با
"کیم جونگ اون" ،رهبر کرهی شمالی میگذرد .دیداری
که از نظر صاحبنظران ،بیش از آنکه کرهی شمالی به آن احتیاج داشته
باشد ،آمریکا برای ژست ابرقدرتی خود به آن محتاج بوده و هست .در این
یک سال مقامات این دوکشور  3بار با یکدیگر دیدار داشتند .اولین دیدار
این دو ،در ســنگاپور ،پشت درهای بســته شــکل گرفت و بعد از آن
تفاهمنامهای به امضا دو طرف رســید .بعد از این دیــدار مایک پمپئو،
وزیرخارجهی آمریکا در دیدار با همتایان ژاپن و کرهی جنوبی خود گفت:
"جهان باید مطمئن باشد که آمریکا و کرهی جنوبی و ژاپن ،به غیر اتمی
ســاختن کامل ،قابل تأیید و غیرقابل برگشــت کرهی شمالی متعهد
هســتند ".او در ادامه اضافه کرد" :خالصی از تحریمها تا زمان غیراتمی
ســاختن کامل ،صورت نخواهــد گرفــت 10".روز بعد از ایــن دیدار،
رئیسجمهور آمریکا با صدور یک فرمان اجرایی ،حالت فوقالعادهی ملی
دربارهی کرهی شمالی اعالم کرده و تحریمهای اقتصادی علیه پیونگ
یانگ را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد .دیدار دوم هم بدون رسیدن به
نتیجهی خاصی پایان یافت و دیدار ســوم نیز روز یکشــنبهی هفتهی
گذشته برگزار شد .بعد از این دیدار هم ترامپ بالفاصله پشت تریبون قرار
گرفت و مجددا تکرار کرد که تحریمهای کرهی شمالی همچنان به قوت
خودباقیاست.

-2لیبییکیازمهمترینکشورهایجهاناسالم،وبلکهدنیایبینالملل
ازحیثموقعیتسوقالجیشیاست.امااینکشوردراواخرقرنبیستمبه
بهانهی داشتن سالح کشتار جمعی و ذخایر اورانیوم ،تحت شدیدترین
تحریمها قرار گرفت و در نهایت ،پای میز مذاکره با آمریکا نشســت .در
ســال  2003اولین مذاکرات لیبی با آمریکاییها بــا وعدههای پوچی
چون اقتصاد مرفه و روابط اقتصادی گسترده با کشــورهای دیگر آغاز
شد .لیبی راضی به تعطیلی تمامی تأسیسات هستهای خود شد و حتی
تمامی ذخایر اورانیوم خود را هم تحویــل آمریکاییها داد .جورج بوش،
رئیسجمهوروقتآمریکادراینبارهگفت":درصورتیکهلیبیبهتعهدات
خویش پایبند بوده و آن را بهطور جدی اجرا کند امکان روابط به مراتب
بهتریبینواشنگتنوطرابلسوجوددارد".
اما آنچه اتفاق افتاد دقیقا خالف این وعدههای پوچ بود .آمریکا که حاال
دیگر خیالش راحت شده بود که دستان معمر قذافی از مقابله با او خالی
است ،در سال  ،2011ناتو را برای حمله به این کشور مجاب کرد .سیف
االســام قذافی ،پســر او بعدها دراینباره چنین گفت" :پدرم در سال
 ۲۰۰۹انتقال باقیماندهی اورانیوم غنیشده به خارج از کشور را به طور
موقتمتوقفکردتابتواندازآنبهعنواناهرمیبرایدستاوردهایبیشتر
اســتفاده کند .اما پس از اعتراضات مردمی در سال  ،2011آمریکاییها
لیبی خلع سالحشده حمله کردند و این کشور را به
تحت عنوان ناتو به ِ

اول ،گرفتن ژست ابرقدرتی :نظم جهانی حداقل در یک دههی اخیر
تغییر کرده است و جهان ،آنگونه که ایاالت متحده و استراتژیستهای
قطبی" مبتنی بر الگوی "لیبرال
آن تصور میکردند ،به سمت "نظام تک ِ
دموکراســی" پیش نرفت .قدرتهای نوظهور منطقهای و بینالمللی
موجب افــول قــدرت هژمونیــک آمریــکا در جهان شــدهاند 3
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حاجی ایرانی باید به ملیت و هویت ایرانی آبرو ببخشد

هر چه ایمان باالتر باشد ،مرگ حقیرتر میشود

باحفظحجابهمهمهکارهاشدنیاست
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نابودیرساندندکهتاهمینامروزنیزاینکشورکمرراستنکردهاست".
 -3پیشنهاد مذاکره با ایران از طرف مقامات آمریکایی ،گرچه از ابتدای
انقالب تا به امروز ادامه داشته است ،اما در سالهای اخیر شدت بیشتری
گرفته است .سؤال آن اســت که چرا مقامات آمریکایی تا این حد اصرار
به مذاکره با ایران دارند و از طریق رابطهها و واســطههای مختلف ،دائما
آمادگی خود را برای این امر اظهار میکنند؟ قبل از پاسخ به این سؤال،
به نظر میرسد که مقامات آمریکایی در مواجهه با ایران ،اساسا سه راهحل
بیشــتر ندارند :یا «جنگ نظامی» که در شمارههای پیشین به تفصیل
استدالل شــد که به هیچوجه امکان چنین اقدامی وجود ندارد و خود
مقامات آمریکایی نیز بارها به آن اعتراف کردهاند؛ یا «تحریم» که طبق
برآوردهای مراکز معتبر جهانی ،در بلندمدت کارایی و اثرگذاری خود را از
دست خواهند داد؛ یا «مذاکره» .اما در پاسخ به چرایی اصرار آنها به مذاکره
باایران،حداقلدومحورکلیرامیتوانبیانکرد:

*

این پیام ،پیام روز ا ّول شهیدان نیست که خیال کنیم مث ً
ال ۳۰سال ۳۵،سال است شهید شده؛ نه ،این پیام ،پیام همیشگی شهیدان است؛ یعنی آنها در جوار قدس الهی و نعمت
َ
َ
َ
َ
ّ
ّ
لحقواب ِ ِهممِنخَ ل ِف ِهمالخَ ٌ
وف َعلی ِهم َو ال ُهمیَح َزنون؛اینپیامشهدااست.اگروارد
رونب ِال َ
الهیهمکههستند،مرتّبدارندبهماپیاممیدهند،بشارتمیدهندَ :ویَس َتبشِ َ
ذینلمیَ َ
میدانمبارزهبشویم-یعنیهمانچیزیکهدشمنانماازآنمیترسندوواهمهدارند-بایدبدانیمکهخدایمتعالبیموترسواندوهراازمادورمیکند97/12/6 .
* عملیات قدس 3در تاریخ 19تیر  1364در جنوب دهلران با هدف بر هم زدن آرامش نسبی و به هم ریختگی قوای نیروهای بعثی انجام گرفت که این عملیات با پیروزی رزمندگان اسالم و به
اسارتدرآمدن 70نیرویبعثیبهپایانرسید.
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توصیه رهبر انقالب به حجاج ایرانی
در آستانه موسم حج:

حاجی ایرانی باید به ملیت و
هویت ایرانی آبرو ببخشد

توصیههای رهبر انقالب به حاکمان سعودی در ایام برگزاری مراسم حج

فضای حج را امنیتی نکنید

رهبر انقالب هر ساله در دو دیدار با کارگزاران حج  -یکی پیش از اعزام کاروانهای حجاج به سرزمین وحی و دیگری پس از بازگشت آنان -

رهنمودهایی را درباره این فریضهی بینظیر الهی ارائه فرمودهاند .بخشی از این توصیهها به مسئولین سازمان حج و زیارت ،بخشی مربوط به

زائران حجاج ایرانی و یا غیر ایرانی ،و بخش دیگر هم مربوط به توصیه به حاکمان سعودی و برگزارکنندگان و میزبانان مراسم حج بوده است.
نشریهی خط حزباهلل در شمارهی این هفته ،بخشی از این توصیهها را مرور کرده است.

امنیت حجاج بایدحفظشود

حجاج
امنیـت ّ
امنیت ّ
حجاج بر عهدهی آن کشـوری اسـت کـه حرمین شـریفین در اختیـار او و تحت سـلطه و قدرت او اسـتّ ...
ّ
حجـاج ایرانی اسـت96/5/8 .
روی
مـا
ی
ه
تکی
حـاال
اج!
حج
ی
ه
همـ
بشـود؛
حفظ
باید
ّ
ّ

فضایحجنبایدامنیتیشود

امنیـت که مـا میگوییم ،این نیسـت کـه آنجا
مسـئلهی آرام 
ش و آسـایش ّ
حجـاج خیلـی مهم اسـت .البتّـه معنای ایمنـی و ّ
حجـاج اذیّت بشـوند؛ نـه ،ایمن باشـند،
امنیتـی وارد کننـد تا جـور دیگـری ّ
امنیتـی درسـت کننـد و بـاز فشـارهای ّ
محیط ّ
خیالشـان راحت باشـد ،آرام باشـند۸/۵/۱۳۹۶ .
یکـی از چیزهایـی کـه در حـج خیلـی مهم اسـت،
همین مسـئلهی الفـت و بـرادری اسـت .در روایات
السلام)
صـادرهی از ّ
ائمـهی هـدی (علیهـ م ّ
تأکیـد شـده اسـت ،تحریـض شـده اسـت کـه در
مسـجدالحرام ،یا مسـجدال ّنبی با کسـانی که شیعه
نیسـتند نماز بخوانیـد ،در نمـاز آنها شـرکت کنید،
به آنهـا اقتـدا کنیـد؛ [اینهـا] روایـات ما اسـت؛ این
الفت اسـت ،این ایجاد الفـت بین برادران مسـلمان
اسـت .اینکـه مـن شـنیدهام حـاال بعضـی اصـرار
ّ
محـل کاروانهـا و هتلها و غیـره نماز
دارند کـه در
جماعت برگـزار کنند ،سیاسـت درسـتی نیسـت،
بقیهی
روش درسـتی نیسـت؛ بروند داخل مردم ،با ّ
مسـلمانها در مسـجدالحرام ،در صفـوف ّ
منظـم
نماز در مسـجدال ّنبی شـرکت کنند .تشـکیل ا ّمت
اسلامی در اجتماعـات بزرگ مسـلمین ،جـزو آن
چیزهایـی اسـت کـه در حـج وجـود دارد.
حجـاج ایرانـی باید به
مهمـی که ّ
یکی از چیزهـای ّ
توجـه کننـد ،این اسـت که حاجـی ایرانـی باید
آن ّ
به ملّ ّیت ایرانـی و هویّت ایرانی و جمهوری اسلامی
ایران آبـرو ببخشـد؛ کونـوا لَنـا َزينـا .رفتـار حاجی
ایرانـی  -چـه رفتـاری کـه بـا دوسـتانش دارد ،در
سـلوک طبیعی زندگـیاش دارد ،با وقار ،بـا متانت،
بـا رفتـار عاقالنـه ،خردمندانـه؛ چـه رفتـاری که با
محبت،
بقیهی فرقههـا و ملّتها و مانند اینهـا داردّ ،
ّ
منطق ،اسـتدالل ،رفتار محترمانـه؛ در همهی اینها
لقیـات اجتماعی
 باید نشـان بدهد برجسـتگی خُ ّمهمی اسـت.
ملّـت ایـران را؛ ایـن واقعـاً یـک چیـز ّ
السلام) به
بـاز در روایـات ما از طـرف ّ
ائمـه (علیهم ّ
شـیعیان تأکید زیادی شـده اسـت که رفتارتـان را،
بقیهی
گفتارتـان را ،برخوردتـان راُ ،مداراتتـان را بـا ّ
مسـلمانها جـوری کنید کـه مایـهی آبرو باشـید،
مایهی عـ ّزت باشـید.
2
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عزت و احترام حجاج باید رعایت شود

2

امنیت و ایمنی نیست ،ع ّزتشــان ،رفاهشان،
[مســئله] فقط هم ّ
آسایششــان بایســتی محفوظ بماند 96/5/8 .آن کسانی هم که
متصدی امور این مناطق حج ،م ّکه و مدینه و امثال اینها هســتند
ّ
 [یعنی] دولت سعودی  -وظایف سنگینی به عهده دارند؛ ...حرمتحجاج را تأمیــن بکنند .کرامت حاجی [مهم اســت]؛
و کرامت ّ
الرحما ن هستند ،اینها مهمانان خدای متعالند؛ باید احترام
ضیوف ّ
اینها محفوظ باشد .رفتارهایی که به کرامت اینها صدمه میزند و به
معنایاهانتبهحاجیاستحتماًبایدبرداشتهبشود98/4/12.

مؤاخذهحاکمانسعودی
توسط دولتها و ملتهای مسلمان

بایـد بهخاطـر جنایاتـی کـه در گسـترهی جهـان اسلام به
بـار آوردهاند ،گریبـان آنهـا را رها نکننـد؛ باید بهخاطـر رفتار
الرحمـان ،فکـری اساسـی برای
ظالمانـهی آنـان بـا ضیـوف ّ
مدیریّـت حرمین شـریفین و مسـئلهی حج بکننـد .کوتاهی
در ایـن وظیفـه ،آینـدهی ا ّمـت اسلامی را بـا مشـکالت
بزرگتـری مواجـه خواهـد سـاخت۱۵/۶/۱۳۹۵ .

3
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سخن

مراقب باشید در این دام نیفتید

خیالنکنندکهسرزمینوحی
مال آنهاست

نباید کســانی خیال کنند که این سرزمین
مال آنها است و آنها حق دارند هرجور دلشان
میخواهد د ر آنجا رفتار بکنند؛ نخیر ،همهی
مســلمانها حقّ یکســانی دارند نسبت به
کعبهی شریف ،نسبت به مســجدالحرام و
مقدس
نسبت به این موطن شریف و فضای ّ
حرمین شریفین۲۵/۴/۱۳۹۷ .

اقدامات ضد وحدت ،همان چیزی اســت که آمریکا میخواهد؛ همان
چیزیاستکهسرویسهایجاسوسیبیگانهمیخواهند 88/8/4.ما-نه
فقط تحلی ً
ال ،از روی اطالع عرض میکنم  -میدانیم که در خو ِد آن مراکز،
دستهای استعمار کسانی را گماشتهاند تا اینکه این اختالفات را تشدید
کنند؛ یعنی آنجا افراد مأموری هستند که اص ً
ال مأموریتشان همین است
که یک بهانهی کوچکی از یک شیعهای پیدا کنند ،جنجال راه بیندازند،
تکثیر کنند ،فحش بدهند ،اهانت کنند و دعوا راه بیندازند ...مراقب باشید
درایندامنیفتید۱/۹/۱۳۸۵...

مسئولیتپذیرینسبتبهکوتاهیهاوسوءتدبیرها

عذرخواهی زبانی از دنیای اسالم نکردند! چقدر اینها وقیحند ،چقدر بیشرمند! آیا این
[در پی حادثهی منا] ح ّکام سعودی یک
ِ
تعمد ،ولو آن هم
کوتاهیای که اینها کردند ،سوءتدبیری که نشان دادند ،بیکفایتیای که به خرج دادند  -حاال بعضی میگویند ّ
نباشد -نفْس این بیتدبیری و بیکفایتی یک جرم اســت برای یک مجموعهی دولتی و سیاسی؛ چطور نتوانستید اداره کنید؟
الرحمانند ،میهمانان خدایند و شما اینهمه درآمد از این ناحیه کسب میکنید،
امنیت این
ّ
چطور نتوانستید ّ
جمعیتی را که ضیوف ّ
و برای خودتان عنوان درست میکنید ،حفظ کنید؟ چه تضمینی وجود دارد که در اوقات مشابه ،حوادث مشابهی رخ ندهد؟ این
یک سؤال بزرگ است17/06/1395 .
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حج سیاسی ،عین تعالیم اسالم است
7
8

از جملهی خطاهای بزرگی که میشنویم همیشه ،حاال هم گاهی
از بعضی از زبانهای بیمباالت نســبت به حقایق اســامی صادر
میشود این اســت که حج را سیاســی نکنید؛ یعنی چه سیاسی
نکنید؟ آنچه که ما از امور سیاســی در حج الزم داریم ،عین تعالیم
اسالم اســت ،ایجاد وحدت یک امر سیاسی اســت ،این امر اسالم
است ،این عبادت است98/4/12 .

 9رفعمحدودیتها
دربرگزاریمراسماتمعنوی

تعطیل یا محدود کردن ظرفیتهای ارتباطی ایــران با مردم در حج،
همچون دعای کمیل ،مراسم برائت ،اجتماعات و همایشهای تبلیغی
ترفنددولتسعودیعلیهجمهوریاسالمیاست.امروزدردنیایاسالم،
تعداد بیشماری از نخبگان مایل به شنیدن حقیقت از زبان جمهوری
اسالمی هستند ،بنابراین باید مسائل مهمی همچون استکبارستیزی،
افشایماهیتغرب،برائتازدشمناناسالمومضامینبلنددعایکمیل
را با ادبیات نافذ ،لحن خوب و اســتدالل عمیق از طریق ابزارهای نوین
تبلیغاتیبهمخاطبانمنتقلکنید11/07/1396.

هفته

 1بهطــوری کــه برخــی از تحلیلگــران ،از «افول
موریانهوار»آمریکاسخنگفتهاند.ادارهیتحقیقاتوزارت
دفاع آمريكا (پنتاگون) در گزارشی اعالم کرد" :آمریکا در
سال 2035احتماال خود را در محیطی مییابد که روسیه
یا چین با این کشــور برابری میکنند یا حتی در برخی
زمینههای اقتصادی و نظامی از غرب پیشی گرفتهاند".
این مرکز در ادامه نوشت" :آمریکا و متحدان این کشور در
 20سال آینده در جهانی زندگی میکنند که شکلدهی
نظم جهانی در آن به شیوهای که از زمان پایان جنگ سرد
مرسوم بوده اســت اگر نگوییم غیرممکن ،بسیار دشوار
خواهد بود".بنابراین ایاالت متحده نیازمند آن اســت که
نشان دهد همچنان ابرقدرت دنیا اســت و برای این کار،
چارهایندارهکهمذاکرهباایرانرادردستورکارقراردهد.
دوم:گرفتنعناصراقتدارازایران:ترامپمعتقداست
که برجام ،آنچنانکه باید موجب محدودیت ایران نشده
استوهمچنانبرنامهیموشکیوسیاستهایمنطقهای
ایران با قوت در حال انجام است .مایک پمپئو در بیانیهای
در ســوم ژانویه گفت" :ما به [جمهوری اسالمی] توصیه
میکنیم که در این پرتابهای [موشــکی] تحریکآمیز
تجدیدنظرکردهوتمامفعالیتهایمربوطبهموشکهای
بالیستیک را متوقف کند تا بیش از این دچار انزوای عمیق
اقتصادی و دیپلماتیک نشــود ".او در سفری که چندی
پیش به منطقه داشت نیز دربارهی نفوذ ایران در منطقه
چنینگفتهبود":گسترشنفوذایراندرمنطقهخطرناک
است ".اندیشــکدهی بروکینگز نیز در یادداشتی یادآور
میشود":هیچحکومتیطیدورانمعاصربهاندازهیایران
نتوانسته به ما در خاورمیانه ضربه بزند .بنابراین ،قطعا باید
برنامهی محدودیت و کنترل ایران را به جریان بیاندازیم".
بنابراین یکی از اهداف آمریکاییها از طرح مجدد مذاکره،
تهی کردن ایران از «مؤلفههای قدرت» اســت .هفتهی
گذشته ،رهبر انقالب در دیدار مسئوالن قوهی قضائیه ،با
پیشبینیدرستازنقشهیآمریکاییهادراینباره،چنین
فرمودند« :میگویند بیایید مذاکــره؛ مذاکره یک فریب
است؛ مذاکره بر سر چه؟ بر سر آنچه او میخواهد؛ یعنی
اسلحه در دست شما اســت ،جرئت نمیکند بیاید جلو،
میگوید آقا آن اسلحه را بده به من ،آن اسلحه را بینداز تا
من بتوانم هر کاری که میخواهم با تو بکنم ،تا من بتوانم
هر بالیی میخواهم ســر تو بیاورم؛ مذاکره این است .اگر
چنانچه در این مذاکرهای که انجام میگیرد شما حرف او را
قبول کردی ،پدرت درآمده؛ اگر حرف او را قبول نکردی باز
همینآشاستوهمینکاسه98/4/5».
در این میان شاید ،سخن درســت دربارهی شرایط ایران
را دکتر حسن السید نافعة ،تحلیلگر برجست ه و استاد علوم
سیاسی دانشگاه قاهره گفته باشد .او روز گذشته چنین
نوشت" :مایلم تحســین خود از روش مدیریت ایران بر
سیاســت خارجیاش را ابراز کنم؛ این کشــور علیرغم
محاصره و تمامی چالشها توانسته از منافع خود صیانت
کند بدون آنکه به کرامت و استقالل خود آسیبی وارد کند،
درحالیکه همگان را ناچار به احترام به خود کرده است،
ایرادینداردکهازایرانبیاموزیم".
سالچهارم،شماره |191هفته سومتیر۹۸
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نـشـــریه جـامـــعـه صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی ارتـبـاطبـا
مـؤمــن و انـقــالبــی (دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای) خطحزبا...

پیامک:

رایانامهKhat@khamenei.ir:

آمریکا عاجز از دخالت
نظامی در ایران است
آمريكا عاجـز از اين اسـت كه دخالـت نظامى
در اينجاهـا بكنـد .اينهـا يـك مسـائلى در
پيششـان اسـت ،يك مطالبى در پيششـان

تفسیر

10001028

ایتا:
بله:

eitaa.com/khattehezbollah

سروشSapp.ir/KhatteHezbollah :

ble.im/khattehezbollah

اسـت كـه روى آن مطالـب گرفتاريهايـى
دارنـد ،نمىتواننـد ايـن كارهـا را بكننـد .اگـر
آنهـا مىتوانسـتند دخالـت نظامـى بكننـد،
شـاه را نگه مىداشـتند .بـا تمام قدرتشـان،
قدرتهـاى تبليغـى [تلاش] كردنـد كـه
نگهـش دارنـد و ملـت مـا اعتنا نكـرد بـه آن.

و نـه تنهـا او ،همـهی قدرتهـا پشـت سـر
هـم ايسـتاده بودنـد كـه نگـه دارنـد شـاه را و
نتوانسـتند نگـه دارند .بـراى اينكـه ملت ،يك
چيـزى را كـه مىخواهـد ،نمىشـود مقابـل
ملت بايسـتد كسـى و چه بكنـد ،هيچ ابـداً.
 16آبـان 1358

نهج

قرآن

عدالت،اساسکارحیات
طیّبهیانسانیاست

یـن
در قـرآن کریـم [آمـده]َ :و ا ِذا َح َکمتُـم ب َ َ
اس اَن ت ُ
َحکمـوا ب ِال َعدل )1(.عدالت ،اسـاس
ال ّن ِ
طیبهی انسـانی اسـت .شـما برای
کار حیات ّ
تعجیـل فـرج امـام زمـان (ارواحنا فـداه) هم
که دعـا میکنیـد ،میگوییـد ایشـان بیایند
که عدالـت را برقـرار کننـد؛ این اسـت دیگر.
ملا ا ُ
رض َع ً
یَ َ ُ
بعـد مـا
هلل ب ِـه االَ َ
ـدل َو قِسـطاً َ
ُ
ُملِئَت ظلما َو َجـورا؛ با اینکـه آن بزرگوار دین
را هـم ،تقـوا را هـم ،اخلاق را هـم بـه جامعه
تزریـق خواهـد کـرد ا ّمـا شـما نمیگوییـد:
«یملا اهلل بـه االرض دینـ ًا»؛ [بلکـه]
میگوییـد« :عـدالً»؛ ایـن نشـاندهندهی
ایـن اسـت کـه عـدل ،نیـاز اصلـی حیـات
طیبـهی انسـانی اسـت.
ّ
 )1سورهی نساء ،بخشی از آیهی ۵۸؛

خاطرات

گپ:

رهربی

آن3روز در کرمان از بهترین
ایامزندگیمنبود
بعـد از یـزد بـه کرمـان رسـیدیم و همـه از
اتوبـوس پیـاده شـدند .مـن میبایسـتی بـا
یـک اتوبـوس دیگـر ،سـفر خـود را از کرمـان
تا زاهـدان  -در یک مسـیر پانصـد کیلومتری
ادامه میدادم .مـن در کرمان دوسـتان عزیزی
داشـتم ماننـد آقـای محمـد جـواد حجتـی
کرمانـی  -کـه باهـم نـزد مرحـوم عالمـه ی
طباطبائـی شـفای بوعلـی میخواندیـم  -و
همچنیـن آقاسـید کمـال شـیرازی .آنهـا بـا
اصـرار از من خواسـتند چنـد روزی نزدشـان
بمانـم .این دوتـن ،به دنبـال حـوادث دردناک
قـم ،از قـم برگشـته بودنـد .آقـای حجتی که
اهل کرمـان بـود ،اما آقاسـید كمال شـیرازی
دو مـاه پیش از رسـیدن من به کرمـان ،در این
شـهر سـکونت اختیار کـرده بـود و همـان جا
هم ازدواج کـرده بود .من با این دوسـتان سـه
روز را در کرمـان گذرانـدم .آن روزها از بهترین
ایام زندگـی من بود کـه در مصاحبت بـا یاران
علمـی و مبارزاتـی میگذشـت.
منبع :کتاب خون دلی که لعل شد

Gap.im/KhatteHezbollah

البالغه

هر چه ایمان باالتر باشد
مرگ حقیرتر میشود

شهید آیتاهلل صدوقی و آیتاهلل خامنهای
در بین جمعی از جوانان در سالهای اول انقالب
انتشار بهمناسبت سالروز شهادت شهید صدوقی

واقعاً برای مردم دل میسوزاند

ت مرد م کمنظیر بود و
ل مشکال 
یح 
ک برا 
ی و کم 
ی در بعد اجتماع 
هلل صدوق 
شهید آیتا 

ی داشت.
ک و صمیم 
ن ارتباط نزدی 
ل میسوزاند و با مرد م بویژ ه #جوانا 
ی مرد م د 
واقعا برا 

 ۲۶/۳/۸۱ايشــان به معناى واقعى كلمه مردم یزد را رهبرى مىكرد؛ هدايت نمىكرد.

هدايت ،يك حرف اســت؛ رهبرى ،يك حرف ديگر است .هدايت اين است كه آدم اينجا

بنشيندوبگويدازآنجابرو؛نقشهايناست.رهبرى،فراترازهدايتكردناست؛ايناست
كهخودآدمپامىشود،راهمىافتدومىگويدبياييد؛يعنىهمانراهنمايىيىكهمىخواهد
ميدانعملمىكند.قبلازانقالب،اينخصوصيتآقاىصدوقىبود81/3/21 .
بكند،در
ِ

خانواده

ایرانی

با حفظ حجاب هم همه کارها شدنی است

تبلیغ نکنند که با حفظ حجاب ،با حفــظ عفّت ،با خانهداری و با تربیت فرزند ،انســان
نمیتواند کسب علم کند .ما امروز بحمداهلل چقدر زنان دانشــمند و عالم در رشتههای
مختلف در جامعهمان داریم :دانشجویان کوشا و بااســتعداد و باارزش ،فارغالتّحصیالن
سطح باال ،پزشــکان ممتاز و طراز باال! امروز در جمهوری اســامی رشتههای گوناگون
علمی در اختیار خانمهاست؛ زنهایی که عفاف و عصمتشان را هم حفظ کردند ،طهارت
زنانه را هم حفظ کردند ،حجاب را هم  -به شکل کامل -حفظ کردند ،به تربیت فرزند هم
به شیوهی اسالمی میرسند ،شــوهرداری را نیز همانطوری که اسالم گفته است انجام
میدهند ،ف ّعالیت علمی و سیاسی هم میکنند71/9/25 .
حزباهلل این است

کارهای بزرگی که به دست جوانان انجام شد

وقتی جمهوری اسالمی در سی سال قبل
تشکیل شد ،دشمنان میگفتند انقالب
اسالمی به پیروزی رسید ،اما قادر نیست
میدانهای زندگی را یکی پس از دیگری
مدیریت کنــد ،و عقب خواهد نشســت.
امروز جوانان ما به برکت اسالم توانستهاند
کارهای بزرگــی را در عرصهی علم انجام
بدهند که در گذشــته هرگز به فکر خود

آنها هم نمیرســید .امروز به برکت توکل
به خــدای متعال ،جــوان ایرانی کارهای
بزرگ علمی را انجام میدهــد :اورانیوم را
غنیسازی میکند ،ســلولهای بنیادی
را تولیــد میکند و پــرورش میدهد ،در
زیستفناوری قدمهای بلند برمیدارد ،به
فضادستمیاندازد؛همهبهبرکتتوکلبه
خدایمتعالوباشعار َّ
«اللاکبر»90/11/10 .

بـدون ایمان هـم ممکـن نبـود این بیـداری
[بیـداری مـردم بـرای انقلاب] بـه وجـود
بیاید .ایمـان مـردم از درون مثل یـک موتور
فعال وجـود آنها را بـه راه انداخـت .اگر ایمان
نبـود ،مـرگ اینجـور کوچـک نمیشـد در
چشـم مـردم .آن چیـزی کـه مـرگ را حقیر
میکنـد در مقابـل چشـم مـردم ،ایمـان
اسـت .لذا هـر چـه ایمـان باالتر باشـد ،مرگ
حقیرتـر میشـود .ایمانـی مثـل ایمـان
علیبنابیطالـب ،آنقـدر مـرگ را تحقیـر
میکنـد و کوچـک میکنـد کـه میگویـد
مـن از مـرگ نـه فقـط وحشـت نـدارم ،بلکه
بـا او انـس دارم« .انـس للمـوت مـن ّ
الطفـل
بثدی ا ّمـه»()۱؛ انس دارم ،عالقـه دارم ،اصالً
نه اینکه نمیترسـم ،اسـتقبال میکنـم؛ این
ناشـی از ایمـان اسـت .وقتـی ایمان هسـت،
مـرگ پایـان زندگـی نیسـت86/11/28 .
 )1خطبه ۵

روشتحلیل

سیاسی

به گریز از چالش ،بهغلط
میگویندعافیتطلبی

گریـز از چالـش هـم یکـی از ضعفهـای
درونـی ماسـت .بـه گریـز از چالـش ،بهغلـط
میگوینـد عافیتطلبـی .عافیتطلبـی چیز
خوبـی اسـت .عافیـت یکـی از بزرگتریـن
ولـى العافیـة
نعمتهـای الهـی اسـت؛ «یـا ّ
الدنیـا و األخـرة».
نسـئلک العافیـة؛ عافیـة ّ
عافیـت بـه معنـای پنجـه نیفکندن نیسـت؛
بـه معنـای درسـت عمـل کـردن ،بجـا قـدم
گذاشـتن ،بجـا ضربـت زدن و بجـا عقـب
کشـیدن اسـت .عافیـت از بلا ،مثـل ایـن
اسـت کـه بگوئیـم عافیـت از گنـاه .بنابراین
عافیتطلبـی چیـز بـدی نیسـت؛ لیکـن
بهغلـط بـه گریـز از چالـش میگوینـد
عافیتطلبـی؛ یعنـی در واقـع همـان
راحتطلبـی ،مواجهـهی بـا مشـکالت را
زشـت و ناپسـند دانسـتن ،آماده نبودن برای
مواجهـهی بـا مشـکالت .اینهـا ضعفهـای
درونـی ماسـت87/2/14 .

