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شهادت : حمله موشکی در فرودگاه بغداد، به دستور رئیس جمهور آمریکاتاریخ شهادت: 13 دی ۹۸

اگر ضعیف باشیم، حتی صدام هم به ما حمله می کندانقالبی گری خط قرمز حاج قاسم بود
2 ۴اخبار مقاومت  |   روایت تاریخی  |   2 اطالع نگاشت  |  
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دارند تالش می کنند نظر مردم را عوض کنند
این روزها، در روزهای پس از شــهادت ناجوانمردانه ی هفتـه

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، به دست شقی ترین 
افراد بشر که احساســات جمعیت میلیونی ملت ایران 
را جریحه دار نمود، یک کلیدواژه بر ســر زبان پیر و جوان و زن و مرد 
ایرانی است: »انتقام ســخت«. رهبر انقالب در دیدار با اقشار مختلف 
مردم قم در روز چهارشنبه 18 دی ماه با اشاره به همین موضوع انتقام 
سخت و اینکه »یک سیلی ای دیشب به دشــمن زده شد« ۹۸/10/1۸ 
اما به موضوع مهم دیگری اشــاره کردند و یــک وظیفه ی عمومی و 
همگانی را در قباِل ماجرای شهادت مظلومانه ی حاج قاسم سلیمانی 
متذکر شــدند: »یک نکته ی مهّم قابل توّجه این است که خب حاال 
وظیفه ی ما چیست؛ باالخره یک حادثه ی مهّمی اتّفاق افتاده است؛ 
بحث انتقام، ...بحث مهّم دیگری است در یک ناحیه ی دیگری. آنچه 
وظیفه ی ما به عنوان مردم، به عنوان آحاد جمهوری اســالمی است: 
اّوالً دشمن شناسی است؛ در شناخت دشمن اشتباه نکنید. نگویید که 
خب همه می دانیم؛ بله، شما می دانید که دشمن کیست؛ ...اّما تالش 
وســیعی دارد انجام می گیرد برای اینکه این قضّیه را بعکس کنند، 

نظر مردم را عوض کنند، با شیوه های پیچیده ی تبلیغاتی؛ همه باید 
مراقب باشند.« ۹۸/10/1۸  اما چرا این موضوع مهم است و رهبر انقالب 
نسبت به آن هشــدار دادند؟ به نظر می رسد به این دلیل که »یکی از 
کارهای آمریکایی ها در این سال های آخر، این بوده که کسانی را وادار 
کنند به بََزک کردن چهره ی آمریــکا؛ به اینکه این جور وانمود بکنند 
که آمریکایی ها اگر هم یک روزی دشمن بودند، امروز دیگر دشمنی 
نمی کنند؛ هدف این است. هدف این است که چهره ی دشمن برای 
ملّت ایران پنهان بماند تا از دشمنی او غفلت بشود و او بتواند دشمنی 
خودش را اعمال کند و خنجر را از پشــت فرو کند؛ هدف این است.« 
۹۴/۸/12 مثالً یکی از مصادیق این ماجرا در جریانی ظهور و بروز پیدا 
کرد که پس از ماجرای برجام تالش می کرد تا از فضای به وجود آمده 
اســتفاده کند و چنین وانمود کند که همه ی مشکالت ما با آمریکا 
حل شده است؛ و یا چندی بعد راه حل مشــکالت کشور را از طریق 

مذاکره ی با آمریکا پیگیری کند.
سه سؤال اصلی

رهبر انقالب اگر چه در مقاطع مختلف درباره ی موضوع دشمن شناسی 
صحبت کرده اند، اما در دیدار اخیر سه محور اساســی را در این باره 

مطرح کرده اند: خب باید »اوالً دشمن را ]بشناسیم[؛ ... بعد، دانستن 
نقشه ی دشمن؛ دشمن چه کار دارد می کند، چه کار میخواهد بکند؛ 
و بعد، دانستن شیوه ی مقابله ی با نقشه ی دشمن؛ این را باید مردم ما 
بدانند.« ۹۸/10/12 پاسخ به هر یک از این سه سؤال فضای روشن تری 
برای تحلیل صحیح و مواجهه ی واقع بینانه با مسائل کشور و جهان در 
مقابل دیدگان ما به وجود می آورد. و اما محور اول، شناخت دشمن: در 
شناخت دشمن نباید اشتباه کرد و دشمن اصلی و فرعی را از یکدیگر 
باید تمیز داد. اما دشمن اصلی ملت ایران کیست؟  »دشمن عبارت 
است از آمریکا، رژیم صهیونیستی و دستگاه استکبار؛ دستگاه استکبار 
فقط آمریکا نیست، فقط دولت ها نیستند؛ یک مجموعه ای از کمپانی ها 
و غارتگران دنیا و ستمکاران دنیا و مانند اینها ]هستند[ که با هر مرکزی 
که با ستم و غارتگری مخالف باشــد مخالفند؛ دشمن اینها هستند. 
دشمن اینها هستند؛ ما فالن دولِت در منطقه یا بیرون منطقه که حاال 
یک وقتی یک حرفی هم علیه ما بزند و یک چیزی هم بگوید را دشمن 

به حساب نمی آوریم؛ اینها دشمن نیستند.« ۹۸/10/1۸ 
تردیدافکنی، فشار اقتصادی، فشار روانی و فشار عملی

3  پرسش دوم در بحث دشمن شناسی این است که نقشه دشمن

2

مختصات حمله موشکی ایران
 به بزرگ ترین پایگاه نظامی آمریکا

شهید ابو مهدی )رضوان اهلل تعالی علیه( - مرد نورانی، مرد مؤمن، مرد شجاع که انسان وقتی نگاه می کرد، چهره ی او مصداق »و بَِیّض َوجِهی بنورک« ]بود[؛ ابو مهدی این 
جوری بود؛ چهره،  چهره ی نورانی معنوِی خدایی- شهید سلیمانی با امثال اینجور انسان های مؤمن و شجاع و نورانی توانستند کارهای بزرگی را انجام بدهند.     ۹۸/10/1۸ 

شهید ابو مهدی مصداق »و بَیِّض َوجهِی بنورک« بود              |        این شماره تقدیم می شود به روح واال، مطهر و طیب شهید ابومهدی المهندس

آزادسازی قدس از هر زمان دیگری نزدیکتر شده است

صبح دیروز رهبر انقالب تشریح کردند

وظیفه مردم
 در قبال شهادت حاج قاسم
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نقطه  درخشان زندگی حضرت زهرا)( جمع این سه چیز است

پایگاه عین االسد در اواخر سال 1980 میالدی، در غرب استان االنبار عراق احداث شد که پس از 
سقوط صدام، به دست ائتالف آمریکایی افتاد. از قابلیت های ویژه ی این پایگاه، باندی به طول 4000 
متر است که قابلیت نشست و برخاست جنگنده را دارد. به گفته ی آمریکایی ها این پایگاه، »پایتخت 
ایاالت متحده در عراق« است و معموال در مواقعی که مسئوالن آمریکایی بدون خبر قبلی از مقامات 
عراق به این کشور سفر می کنند، به این پایگاه می آیند.گفته می شود حدود 2000 نظامی آمریکایی 

در این پایگاه مستقر هستند.
پایگاه عین االسد ویژگی های متعددی دارد که آن را برای مقامات آمریکایی مهم می کند: اول آنکه 
آمریکایی ها به عین االسد به عنوان یک پایگاه برای حمایت نظامی از رژیم صهیونیستی در مقابل 
حمله ی احتمالی ایران و محــور مقاومت نگاه می کنند. دوم اینکه ایــن پایگاه دارای مجموعه  ی 
رادارهای نظامی پیشرفته اســت که برد آن تا شــرقی ترین نقاط ایران و تا غربی ترین نقاط رژیم 
صهیونیستی می رسد و در این حمله، این تجهیزات نابود شدند. سوم اینکه این پایگاه، بزرگ ترین 
مرکز نگهداری و استفاده  از تسلیحات و ابزارهای نظامی هوایی از جمله جنگنده ها، هلی کوپترها و 
پهپادهای پیشرفته ی آمریکایی است. چهارم هم اینکه گفته می شود همین پایگاه بود که در ترور 

شهید حاج قاسم سلیمانی دخالت داشته است.
الزم به ذکر است طبق اعالم منابع آگاه داخلی، تعداد کشته های آمریکایی در این حمله، از مرز 80 
نفر فراتر رفته است. در بخشی از بیانیه ی روابط عمومی سپاه پاسداران انقالب اسالمی دراین باره 
چنین آمده است: به شیطان بزرگ، رژیم سفاک و مستکبر آمریکا هشدار می دهیم هر شرارت مجدد 

و تجاوز یا تحرک دیگر با پاسخ دردناک تر و کوبنده تری مواجه خواهد شد.   

مختصات حمله موشکی ایران
 به بزرگ ترین پایگاه نظامی آمریکا

آزادسازی قدس از هر زمان دیگری نزدیکتر شده است 

سید حسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان، در بخشی از سخنرانی خود در تحلیل شهادت حاج 
قاسم سلیمانی چنین گفت: اگر گروه های مقاومت به حرکت درآیند مفهومش این است که آمریکا 
از منطقه ی ما ذلیل و خوار و ضعیف خارج خواهد شد. هنگامی که جنازه ی افسران و نظامیان آمریکا 
به کشورشان بازگردد ترامپ خواهد فهمید که باخته است. هنگامی که آمریکایی ها از منطقه ی 
ما بروند آزادسازی قدس نزدیک تر خواهد شــد. به ترامپ و همراهان وی می گویم که نمی دانید 
که چه کردید. قصاص عادالنه به خاطر قاسم سلیمانی، قصاص عماد مغنیه و سیدعباس و شیخ 
راغب، مصطفی بدرالدین و ابومهدی المهندس و همه ی شهیدان است. آزادسازی قدس از هر زمان 
دیگری اگر آمریکایی ها خارج شوند نزدیکتر خواهد بود و ما به نبرد نیاز داریم. خون شهیدان تباه 

نخواهد شد و در نهایت پیروز خواهیم شد.   

سیدحسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان:

 شجاعت و تدبیر توأمان
شهید سلیمانی، هم شــجاع بود، هم با تدبیر بود؛ ِصرف شجاعت نبود؛ 

بعضی ها شــجاعت دارند اّما تدبیر و عقل الزم برای بــه کار بردن این 1
شجاعت را ندارند. بعضی ها اهل تدبیرند اّما اهل اقدام و عمل نیستند، 
دل و جگر کار را ندارند. این شهید عزیِز ما هم دل و جگر داشت، به دهان خطر می رفت 
و ابا نداشــت؛ نه فقط در این حوادث این روزها، ]بلکه[ در دوران دفاع مقّدس هم در 

فرماندهی لشکر ثاراهلل همین جوری بود؛ خودش و لشکرش.

منطق قوی، اثرگذار و قانع کننده
هم با تدبیر بود؛ فکر می کرد، تدبیر می کرد، منطق داشت برای کارهایش. 

این شــجاعت و تدبیِر توأمان، فقط در میدان نظامی هم نبود، در میدان 2
سیاســت هم همین جور بود؛ بنده بارها به دوســتانی که در عرصه ی 
سیاسی فّعالند این را می گفتم؛ رفتار او را، کارهای او را ]می دیدم[. در عرصه ی سیاست 

هم، هم شجاع بود، هم با تدبیر بود؛ سخنش اثرگذار بود، قانع کننده بود، تأثیر گذار بود. 

 اخالص و دوری از تظاهر و ریا
از همه ی اینها باالتر، اخالص او بود؛ با اخالص بود؛ این ابزار شــجاعت و 

ابزار تدبیر را برای خدا خرج می کرد؛ اهل تظاهر و ریا و مانند اینها نبود. 3
اخالص خیلی مهم است. ماها تمرین کنیم در خودمان اخالص را... در 
جلسه ای که ما غالباً با همین مســئولین مختلف که ارتباط با کار او داشتند داشتیم 
-جلسات رسمِی معمولی- حاج قاسم یک گوشه ای می نشست که اصاًل دیده نمی شد. 
آدم گاهی اوقات می خواست بداند یا استشهاد کند، باید می گشت تا او را پیدا می کرد؛ 

خودش را جلوی چشم قرار نمی داد، تظاهر نمی کرد.

 مراقبت از حدود شرعی و مراقبت از دیگران
یک خصوصّیت دیگــر این بود که هم یک فرمانده ی جنگاورِ مســلّط بر 

عرصه ی نظامی بود، هم در عین حال به شّدت مراقب حدود شرعی بود. در 4
میدان جنگ، گاهی افراد حدود الهی را فراموش می کنند، می گویند وقت 
این حرف ها نیست؛ او نه، او مراقب بود. آنجایی که نباید ســالح به کار برود، سالح به کار 
نمی بُرد؛ مراقب بود که به کسی تعّدی نشود، ظلم نشود؛ احتیاط هایی می کرد که معموالً در 
عرصه ی نظامی، خیلی ها این احتیاط ها را الزم نمی دانند؛ ]لکن[ او احتیاط می کرد. به 
دهان خطر می رفت اّما جان دیگران را تا می توانست حفظ می کرد؛ مراقب جان نزدیکانش، 

اطرافیانش، سربازانش، همکارانش در ملّت های دیگر که در کنار او بودند، بود.

روز جمعــه 13 دی ۹۸، هرگز از حافظه ی ملت ایــران پاک نخواهد شــد؛ روزی که یکی از 
محبوب ترین شخصیت های تاریخ میهن اسالمی مان، حاج قاسم سلیمانی آسمانی شد و شهدا 
او را در آغوش گرفتند. رهبر انقالب در اولین سخنرانی رسمی بعد از این عروج جانسوز سردار 
دل ها، در دیدار مردم قم به مرور برخی از خصوصیات اخالقی و شــخصیت ایشان پرداختند. 

نشریه ی خط حزب اهلل در اطالع نگاشت این هفته به مرور این موضوع پرداخته است.

انقالبی گری خط قرمز 
حاج قاسم بود

بیانات جدید رهبر انقالب درباره سردار دل ها
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1  در مقطع کنونی چیست؟ به نظر می رسد با توجه 

به بیانات رهبر انقالب در سال های اخیر، حداقل می توان 
چهار محور اصلی نقشه ی دشــمن علیه ملت ایران را 
بیان کرد: تردیدافکنی، فشــار اقتصادی، فشار روانی و 
فشار عملی. »نقشه ی دشــمن این است که جوانان ما 
را، مردم ما را در بخشهای گوناگون دچار خلل در عزم و 
اراده کند؛ نقشه ی اساسی دشمن این است: تردید افکنی 
در ایمان مردم و در عزم راســخ مردم. ... البّته توطئه ی 
آمریکا و مانند آن، فقط این نیســت؛ این مهمترینش 
است.« ۹۸/10/1۸ برنامه ی دشمن در زمینه ی اقتصادی 
»فشار اقتصادی و تحریم است، جلوگیری از همکاری 
کشــورها در زمینه های اقتصادی با ما است. نتیجه ای 
که آنها می خواهند از فشــار اقتصادی بگیرند، ...صرفاً 
زیر فشار قرار دادِن دســتگاه دولت و حکومت نیست؛ 
می خواهند ملّت ایــران را به ســتوه بیاورند به خیال 
خودشــان؛ می گویند ملّت ایران را به ســتوه بیاوریم 
تا نظام اسالمی ناچار بشود تســلیم زورگویی های ما 
بشود؛ هدفشان این است.« ۹7/3/1۴  ناامیدکردن مردم، 
برنامه ی دیگر دشمن در زمینه ی فشــار روانی است. 
می خواهند » نقاط قّوت جمهوری اسالمی را در تبلیغات 
و در برخوردها به عنوان نقاط چالش آفرین معّرفی کنند؛ 
برای اینکه ملّت ایران را نسبت به آنها دلسرد کنند... فشار 
عملی شان هم عبارت اســت از اینکه در کشور آشوب 
ایجاد کنند؛ این برنامه ی قطعی آنها است که البّته سِر 

آنها به سنگ خواهد خورد.« ۹7/3/1۴
وحدت و همدلی بر محور فرهنگ شهادت

محور  ســوم در زمینه ی دشمن شناسی، پس از اینکه 
نقشه های دشــمن را شــناختیم، این اســت که راه 
مقابله ی با این نقشه ها چیست؟ و چگونه می توان این 
نقشه ها را خنثی نمود؟ »بعضی خیال می کنند که اگر 
چنانچه ما یک قدم عقب رفتیم، یک کمی کوتاه آمدیم، 
آمریکایی ها دست از دشمنی برمی دارند، بسیار خطا 
است؛ خطای فاحشی است این فکر. اینکه بعضی فکر 
کنند که شــما کاری نکنید که آمریکا عصبانی بشود 
]این را[ می گویند بعضی ها و در روزنامه ها می نویسند.« 
۹۸/10/1۸ اما نظر رهبر انقالب چیز دیگری است: »عالج 
دشمنی ها این است که ما خودمان را قوی کنیم؛ قوی 
از لحاظ نظامی، قوی از لحاظ امنّیتــی، قوی از لحاظ 
سیاســی، قوی از لحاظ اقتصــادی. از جهات مختلف 
خودمان را قوی کنیم که دشــمن نتواند ضربه بزند.« 
۹۸/10/1۸ »در مقابل نقشــه ی دشمن هم بایستی آن 
نقاط اساسی را مورد نظر داشت. نقاط اساسی عبارت 
است از مبانی فکری -چه ]مبانی[ فکرِی اسالمی، چه 
مســائل مربوط به انقالب- و وحدت ملّی؛ این وحدتی 
که خوشــبختانه در زیــر تابوت پیکر مطّهر شــهید 
سلیمانی و شهدای همراه ایشــان در بین مردم دیده 
شد باید محفوظ بشــود، محفوظ بماند؛ جهت گیری  
مردم باید این جهت گیری باشد: جهت گیری انقالب، 
جهت گیری تکریم از مردان انقالب، جهت گیری تکریم 
 شهیدان و تکریم هر چیزی که یادآورِ ارزشهای انقالب

 است.« ۹۸/10/1۸  

نقطه  درخشان زندگی حضرت زهرا)( جمع این سه چیز است

انقالبی و پایبند به 
خط امام خمینی)ره(

یک نکته ی مهم این است که در 
مسائل داخل کشور، اهل حزب 5

و جناح و مانند اینها نبود، لکن 
به شّدت انقالبی بود. انقالب و انقالبی گری خّط 
قرمِز قطعِی او بود؛ این را بعضی ها سعی نکنند 
کم رنگ کنند، این واقعّیِت او اســت؛ ذوب در 
انقالب بود، انقالبی گری خــطّ قرمز او بود. در 
این عوالم تقسیم به احزاب گوناگون و اسم های 
مختلف و جناح های مختلف و مانند اینها نبود 
اّما در عالَم انقالبی گری چرا، به شّدت پایبند به 
انقالب، پایبند به خّط مبــارک و نورانِی امام 

راحل )رضوان اهلل علیه( بود.

خنثی کننده نقشه آمریکا برای 
منطقه غرب آسیا

یک نمونه از تدبیر و شجاعت او 
که ایــن را دشــمناِن او خوب 6

می داننــد - شــاید بعضی از 
دوســتان ندانند- ایــن بود کــه او به کمک 
ملّت هــای منطقه یــا با کمک هایــی که به 
ملّت هــای منطقه کــرد، توانســت همه ی 
نقشه های نامشروع آمریکا در منطقه ی غرب 
آسیا را خنثی کند. این آدم توانست در مقابل 
همه ی نقشــه هایی که با پول، با تشــکیالت 
تبلیغاتِی وســیع آمریکایی، بــا توانایی های 
دیپلماســِی آمریکایــی، زورگویی هایی که 
آمریکایی ها روی سیاستمداراِن دنیا بخصوص 
کشورهای ضعیف دارند، تهّیه شده بود قد علَم 
کند و این نقشــه ها را در این منطقه ی غرب 
آســیا خنثی کنــد. آمریکایی هــا در مورد 
فلسطین طرح شان و نقشه شــان این بود که 
قضّیه ی فلســطین را به فراموشــی بسپرند؛ 
فلســطینی ها را در حالت ضعف نگه دارند که 
جرئت نکننــد َدم از مبارزه بزننــد. این مرد، 
دست فلســطینی ها را پُر کرد؛ کاری کرد که 
یک منطقه ی کوچکی، یک وجب جا مثل نوار 
غّزه در مقابل رژیم صهیونیســتِی با آن همه 
اّدعا می ایستد، کاری و بالیی سِر آنها می آورد 
که آنها سِر 48 ســاعت می گویند آقا بیایید 
آتش بس بدهید؛ اینها را حاج قاسم سلیمانی 

کرد. 
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)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(

نـشـــریه جـامـــعـه 
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ایرانی خانواده

تا قطع منافع آمریکای 
جهانخوار عقب نخواهیم نشست                           
جهان باید بداند که ایران راه خود را پیدا کرده است 
و تا قطع منافع آمریکای جهانخوار، این دشــمن 

کینه توز مســتضعفین جهان، بــا آن مبارزه ای 
آشتی ناپذیر دارد، و حوادث ایران نه تنها ما را برای 
لحظه ای عقب نخواهد نشــاند، که ملت ما را در 
نابودی منافع آن مصمم تر خواهد کرد. ما مبارزه ی 
ســخت و بی امان خــود را علیه آمریکا شــروع 

کرده ایم و امیدواریم فرزندانمان بــا آزادی از زیر 
یوغ ستمکاران، پرچم توحید را در جهان بیفرازند 
ما یقین داریم اگر دقیقاً به وظیفه مان که مبارزه 
با آمریکای جنایتکار است ادامه دهیم، فرزندانمان 
شهد پیروزی را خواهند چشید.   15 شهریور 1360   

این ملّت، ملّتی که دست هایش را به عالمت تسلیم تصویری از رهبر انقالب در دیدار با مردم قم  |  1۸ دی ۹۸
باال ببرد نیست... یک نمونه ی واضِح روشن غیرقابل 
انکار، هشت ســال جنگ تحمیلی است؛ شوخی 
است؟ هشت سال! همه ی قدرت های بزرگ جهانی 
به یک مجرمی کمک کنند که علیه کشور و ملّت 
کار بکند و این ملّت بر همــه ی آنها فائق بیاید؛ این 
کار کوچکی است؟ این چیز کمی است؟... و او ناکام 
بعد از هشت سال، بدون اینکه بتواند یک وجب به 
خواسته ی خودش نزدیک بشود، با آن همه خسارت 
و با آن همه کشته و با آن همه بی آبرویی بین المللی 
مجبور به عقب نشینی شد. امروز هم همین است؛ 
امروز هم مقابله ی با دشــمنی های دشمن و رفع 
همه ی این گرفتاری ها، با ایستادگی ملّت، با تکیه 
بر توانایی های درونی کشــور، با اعتماد به خدایی 
که دل ها را اینجور آماده کرده است و به این جهت 

هدایت کرده است، ممکن است.     ۹2/10/1۹ 

این ملّت، ملّتی که دست هایش 
را به عالمت تسلیم باال ببرد نیست 

حزب اهلل این است

اگر ضعیف باشیم، حتی صدام 
هم به ما حمله می کند

]دشـمن[ اگـر احسـاس کنـد کـه ضعـف و 
اختالف هسـت، تشـویق می شـوند بـه اینکه 
شـّدت عمـل خودشـان را زیـاد کننـد. این را 
همـه توّجـه داشـته باشـند، هـم مسـئولین 
کشـور، هـم آحـاد مـردم و بخصـوص جوانان 
عزیـز، مـا بایسـتی بـه دشـمن پیـام قـدرت 
بدهیـم، نـه پیـام ضعـف... ۹7/7/12 آن روزی 
که دشـمن از مرزهایمـان به ما حمله ور شـد، 
فکر نمی کـرد ملت مـا بتواند از خـودش دفاع 
کنـد. ملـت را ضعیـف پنداشـته بود کـه به ما 
حملـه کـرد. دنیـای اسـتکبار هـم کـه رژیـم 
عراق و شـخص صـدام حسـین را در حمله به 
مرزهـای مـا تحریک کـرد، ملت مـا را ضعیف 

انگاشـته بـود.  6۸/11/15

راه مقابله با دشمن چیست؟
عزیزان من، جوان های هوشمند و بااستعداد 
ما! امروز دعوای استکبار با ما این است که 
چرا قدرت شــما منطقه را فرا گرفته. این 
اقتدار جمهوری اسالمی است. آنچه از نظر 
ما عنصر اقتدار ملّی است، از نظر دشمنان 
ما یک عامل مزاحم اســت و با آن مبارزه 
می کنند. با توســعه ی اقتــدار جمهوری 
اسالمی در میان ملّت ها در منطقه و فراتر 
از منطقه مخالفــت می کنند، چون عامل 

اقتدار اســت، چون عمق راهبردی کشور 
اســت؛ با قدرت دفاعی کشــور و قدرت 
نظامی کشور مخالفت می کنند؛ با هرآنچه 
وسیله ی قدرت و عنصر اقتدار ملّی باشد، 
دشــمنان ما مخالفت می کنند.راه مقابله 
چیست؟ جوان ها! فکر کنید، راه مقابله ی با 
دشمن این است که ما به عکس و برخالف 
خواسته ی او، روی عناصر اقتدار خودمان 

 ۹6/۸/3 تکیه کنیم.

خانواده های شهدا گاهی می آیند اینجا پیش من؛ اصالً زبان انسان قاصر است از اینکه این 
حالتی را که اینها دارند، توصیف کند. زن نسبتاً جوان که فرزند جوان تر از خودش رفته جبهه 
و در سوریه شهید شده، آمده و با یک شهامتی حرف می زند و با یک گذشتی حرف می زند! 
خب می دانید، حاال با وضع دوران دفاع مقّدس هم فرق دارد؛ آنجا صدای توپ دشــمن را 
همه می شــنفتند، اینجا صدای توپ را فقط گوش های شنوا می شنوند، همه نمی شنوند، 
درعین حال در یک چنین شرایطی، این مادر، این همسر، این پدر ]جوانشان را می فرستند[. 

... اینها مهم است؛ چیزهای عجیبی است.     ۹5/10/16

زبان انسان قاصر است از توصیف خانواده شهدا

#استکبار

در دیدار روز چهارشنبه ی مردم قم با رهبر انقالب، فرازی از خطبه ی 27 نهج البالغه در کتیبه ی 
جلوی حسینیه ی امام خمینی)ره( نوشته شده بود. رهبر انقالب درباره ای این جمله، پیش از 
این چنین فرموده بودند: »عزیزان من! آن چیزی که یک ملت را از درون محکم می کند، همین 
مجاهدت هاست. ما از سست عنصری به جائی نمی رسیم. ما از تسلیم شدن در برابر زورگوئی 
در مسابقه ی میان ملت ها هیچ رتبه ای را کسب نمی کنیم. اینی که در نهج البالغه می فرماید: 
»اّن الجهاد باب من ابواب الجّنة فتحــه اهلَلّ لخاّصة اولیائه«، چرا خدای متعال اینها را خاصان 
اولیای خود می داند؟ زیرا اگر این مجاهدت ها نباشد، یک ملت همیشه توسری خور، همیشه 

۸۸/2/22 عقب مانده، همیشه ضعیف، همیشه زورشنو باقی خواهد ماند.  

اگر مجاهدت ها نباشد ملت ها توسری خور می شوند

دشـمنی باطل بـا جریـان حق در همیشـه ی 
تاریـخ وجـود داشـته اسـت. پیـروزی حـق 
در ایـن درگیـری تاریخـی »وعـده ی الهـی« 
اسـت: قـرآن صریحـاً وعـده کـرده اسـت 
یـِن ُکلِّـه«)1(. قـرآن بـا  کـه »لُِیظِهـرَُه َعَلـی الدِّ
زبان هـای مختلـف گفتـه اسـت کـه ایـن 
حقیقـت و ایـن سلسـله ی ارزش هـا در تاریخ 
بشـریت، بـر همـه ی شـبه ارزش ها و ضـد 
ارزش هـا فائـق خواهـد آمـد. قـرآن صریحـاً 
گفتـه اسـت کـه »العاِقَبـُة لِلُمتَِّقیـن« فرجـام 
پرهیـزگاران  و  مؤمنـان  بـه  متعلـق  کار، 
باطـل  عقب نشـینی  و  اسـت.«70/7/2۴  
»سـنت الهـی« اسـت: شـکی نداریـم کـه 
پیروزی از آن اسـالم اسـت؛ این جبهه ی کفر 
بـا همـه ی وسـعت، بـا همـه ی زرق وبـرق، با 
همـه ی توپ وتشـری کـه می زننـد، باالخـره 
در مقابـل امـت اسـالمی و جبهه ی اسـالمی 
عقب نشـینی  بـه  وادار  مجاهـد  و  مبـارز 
خواهـد شـد. َو لَـو قاَتَلُکـُم الَّذیـَن َکَفـروا لََولَّـُوا 
االَدبـاَر ُثـمَّ ال َیِجـدوَن َولِیًّـا َو ال َنصیـًرا؛)2( ایـن 

 سـنت الهـی اسـت و تردیـدی در ایـن وجود 
ندارد.   ۹5/۹/3 

1( توبه.33             
2( الفتح.22

تاریخی بازخوانی

در این سنت الهی تردیدی 
در این وجود ندارد

ما هم که اســم آمریــکا را بارهــا می آوریم؛ 
ملّت ما، خــود ما؛ ]چون [ مســئله ی آمریکا 
به خاطر اســتکبار اســت، چون آمریکا یک 
دولت استکباری است، چون روش ]آمریکا[ 
اســتکباری اســت؛ ما با آمریکا به عنوان یک 
مجموعــه ی جغرافیایــی یا به عنــوان یک 
ملّــت، به عنوان یــک مجموعه ی انســانی 
هیچ مســئله ای نداریم، آن هم مثل بقّیه ی 
کشــورها؛ مســئله ی ما با آمریکا، مسئله ی 
استکبار آمریکایی است؛ مستکبرند، متکّبرند، 

   ۹3/۹/6 زورگویند، زیاده طلبند.

ویژه کلید

قرآن تفسیر

تاریخی روایت

مسئله  ما با آمریکا، مسئله  استکبار 
آمریکایی است 


