
هفتــه ی  پنج شــنبه ی  اول. 
گذشته، رسانه ی ملی فیلمی را 
باعنوان »تاریک ترین لحظات« پخش کرد. 
داســتان اصلی ایــن فیلم حــول محور 
چرچیــل"،  "وینســتون  شــخصیت 
نخست وزیر انگلیس اســت. ماجرا مربوط 
است به ماه های ابتدایی جنگ جهانی دوم. 
پیــش از چرچیــل، نویــل چمبرلیــن، 
نخست ویر ســابق انگلیس، با این باور که 
صلح با هیتلر، موجب در امان ماندن از ورود 
ماشین جنگی هیتلر به انگلستان خواهد 
شد، توافقنامه ی موســوم به مونیخ را امضا 
کرد. به موجب این توافقنامه، چهار کشور 
اروپایی آلمان، انگلیس، ایتالیا و فرانســه، 
توافــق کردند کــه منطقه ی"ســودت" 
چکســلواکی بــه آلمان ها واگذار شــود. 
چمبرلین پس از امضــای این توافق نامه با 
خوشــحالی گفت: "امروز ما صلح را برای 

زمانه مان تحقق بخشیدیم."
اما خوشــحالی چمبرلیــن دوام چندانی 
نیاورد. هیتلر که حاال خــود را مرد مقتدر 
و پیروز میدان می دید، به تصرف ســودت 
بســنده نکرد و پــس از آن، ابتــدا تمام 
جمهوری چــک، و بعد همــه ی مناطق 
اســلواکی را تحت تســلط خود در آورد. 
شکست سیاست صلح چمبرلین، موجب 
روی کار آمدن چرچیل شــد. چرچیل اما 
برخالف چمبرلین معتقــد بود که مذاکره 
با دشــمن قوی پنجه ای چون هیتلر، تنها 
موجب جری شدن بیشــتر او خواهد شد. 
او بالفاصله با تشــکیل "کابینه ی جنگی"، 
تنها راه چاره را ایستادگی در برابر ماشین 
جنگی هیتلر  دید و گفت: "وقتی سرت در 
دهان ببر است، مذاکره با او بی معنی است." 
ســکانس های آخر این فیلم هم اختصاص 
دارد به حمایت گســترده ی مردم انگلیس 

از چرچیل، و نطق محکم و باصالبت او در 
مجلس، در دفاع از کابینه ی جنگی خود.

سیاست علم قدرت است
دوم. منطــق قرآنــی حکــم می کند که 
هرگونه مسیری که موجب تسلط دشمن 
بر کشور می شود را باید مسدود کرد: »َو لَْن 
ُ لِلْکافِریَن َعلَي الُْمْؤِمنیَن َسبیاًل«  یَْجَعَل اللَّ
)آیه ی 141 نساء(. در مقابل دشمن نیز در 
صورت تعرض، می بایست با تمام"قدرت" 
وا لَُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن  مواجه شــد: »َوأَِعُدّ
ةٍ َوِمْن رِبَاِط الَْخْیِل تُْرِهُبــوَن بِِه َعُدَوّ الَلّ  ُقَوّ

َوَعُدَوُّکم« )آیه ی 60 انفال(.
در منطق علم جدید نیــز، همواره موضوع 
"قدرت" از اهمیت باالیــی برخوردار بوده 
است. مثال موریس دوورژه، جامعه شناس 
مطرح فرانسوی، سیاست را "علم قدرت" 
تعریف کرده اســت و امروزه "قدرت" جزو 
الینفک سیاســت اعم از سیاست  داخلی 
و خارجی اســت، به طوری کــه برخی از 
اندیشمندان، اساسا سیاست را علم کسب، 
حفظ و بســط قدرت می داننــد. به همین 
دلیل، خوب یا بد، در جهان امروز، کشورها 
به میزان قدرتی که دارند، در ساختار نظام 
بین الملل جایگاه و رتبه پیدا می کنند. پس 
الجرم در چنین محیطی، تنها کشورهایی 
ادامه ی بقا و پیشرفت خواهند داشت که از 

"قدرت" بیشتری برخوردار باشند.
بنابرایــن در چنیــن شــرایطی، منطقا 
می بایســت هر لحظه بر »قدرت درونی« 
خود افــزود و هرگونه »احســاس ضعف« 
مساوی است با شکســت و نابودی. برای 
همین، بسیاری از سیاسیون و تحلیلگران، 
یکــی از مهم تریــن اصول تجویــزی به 
 Self( »دولت هــا را اصــل »خودیــاری
Help( می دانند. اصل خودیاری، ترجمان 

دیگری است از منطق قوی شدن در نظام 
بین الملل کنونی. 

تجربه  چهل ساله  انقالب اسالیم
سوم. در طول چهل سال از عمر انقالب نیز 
این را به چشم خود بارها تجربه کرده ایم که 
در هر مقطعی که در برابر دشمن احساس 
ضعف و ترس   شــده اســت، نتیجه ی آن 
چیزی جز جری شدن بیشــتر دشمن، و 
تحمیل هزینه و فشــار بیشتر نبوده است. 
جنگ نظامی هشت ســاله دقیقا به همین 
موضوع به ما تحمیل شــد که »دشمن در 
ما احســاس ضعف کرد. اگر دشمن بعثی 
و محّرکینش خاطر جمع نبودند که ســِر 
چند روز بــه تهران خواهند رســید -آنها 
این  جوری فکــر می کردنــد- این جنگ 
انجــام نمی گرفــت؛ آنها در ما احســاس 
ضعف کردند. احساس ضعف شما، موجب 
تشویق دشــمن به حمله ی به شما است؛ 
این یک قاعده ی کلّی اســت.« 95/12/16 
در مذاکــرات هســته ای نیز، دشــمن از 
همین احســاس ضعف سوءاستفاده کرده 
و خواســته های خود را  تحمیل کرد: »آدم 
وقتی احســاس قدرت می کند، یک جور 
مذاکره می کند، وقتی احســاس ضعف و 
احتیاج می کند، یک جور مذاکره می کند. 
اگر ســاخت داخلِی قدرت در کشــور در 
همه ی زمینه ها از جملــه و به خصوص در 
زمینه ی اقتصادی، ســاخت مستحکمی 
باشــد، همه ی مســائل را بــا طرف های 
گوناگون می شــود مذاکره کرد؛ انســان 
منتهــا از موضع قدرت مذاکــره می کند، 
نه از موضــع نیاز، نه از موضــع احتیاج که 
زبــان دشــمن را دراز کند، دائم شــرط و 
 شــروط بگذارد، دائم حرف بی ربط و مفت
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ن و تبلیغ کنید نظریه مقاومت را تبی�ی
چهارم. هفته ی گذشــته رهبر انقالب، در 
دیدار دانش آموزان و دانشجویان به مناسبت 
13 آبان، مطالبــه ی مهمــی را از جوانان 
خواهان شدند. ایشان به صراحت از جوانان 
خواستند که: »نظریّه ی مقاومت در مقابِل 
دشــمِن قوی پنجه را تبلیغ کنید، ترویج 
کنید. بعضی تصّور نکنند که چون دشمن 
بمب دارد، موشــک دارد، دســتگاه های 
تبلیغاتی دارد و از این قبیل، ما عقب  نشینی 
]کنیم[؛ نخیــر، نظریّــه ی مقاومت، یک 
نظریّه ی اصیل و درست است؛ هم در مقام 
نظر، هم در مقام عمــل؛ از لحاظ نظری و از 
لحاظ عملی -از هر دو جهت- باید ]ترویج 
شــود[. معنای نظری این است که تبیین 
کنید. شما جوان ها خیلی خوب می توانید 
این نظریّه ی مقاومت را تبیین کنید؛ هم در 
بین خودتان و هم محیطی که در آنجا قرار 
دارید و هم حّتی در ارتباط با کشــورهای 
دیگر و جوانهای دیگــر. نظریّه ی مقاومت 
را، این را که هدِف اســتکبار سیطره است، 
هدِف اســتکبار سلطه اســت، سلطه ی بر 
ملّت ها است، برای همه تبیین کنید، بدانند 
که هدف اســتکبار این اســت.« 97/8/12 
این فراخوان رهبر انقالب به جوانان، بیانگر 
مطلب مهمی اســت و آن هــم اینکه تنها 
راه حل مشــکالت کشــور، و فائق آمدن بر 
موانع درونی و مزاحمت هــا و تحریم های 
بیرونی، در فهم درســت از چگونگی مقابله 
با آن اســت. منطق این راه حــل را باید با 
»نظریه ی مقاومت«، شرح و بسط داد و به 
مخاطبین داخلی و بین المللی فهماند. حاال 
بر هر جوان مؤمن و انقالبی واجب است که 
با درک درست از شرایط و مختصات تبیین 
و تبلیغ این مفهوم، هرچه بیشــتر درصدد 

گسترش و عمومی شدن آن تالش کند. 

امام کالم

مقاومت، دنباله  هر انقال�ب است              
ما باید خودمان را مهیا کنیم برای مقاومت. 
همانطوری کــه با مقاومت همه ی اقشــار 
کشور از روحانیون و دیگر قشرها این انقالب 
تحقق پیدا کرد و پیشــرفت کــرد و پیروز 
شــد، همینطور ما باید مهیا باشــیم برای 

ضربه هایی که به ما ممکن اســت- خدای ناخواسته- واقع بشــود، چه از ناحیه ی این 
قشرهای داخلی که منافع غیر مشروع شان از دست شان رفته است، و آن ظلم هایی که 
به توده های محروم کرده اند اآلن نمی توانند بکنند، و می خواهند که اعاده بشود. و چه 
از خارج؛ آن کسانی که، این دولت هایی که وابســته به آمریکا یا قدرت دیگر هستند... 
مقاومت یکی از اموری است که دنبال هر انقالبی باید باشــد، و دنبال این  انقالب باید 
از همه جا بیشتر باشد؛ یعنی، مقاومت در مقابل همه ی گرفتاریهایی که از همه طرف 

برای ما دارند پیش می آورند.   امام خمینی )ره(؛ 16 خرداد 1361
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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــیسال چهارم ،  شماره  159|  هفتـه چهارم آبان 97هفته نامه خبـری-تبیینی  

سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران ضمن حضور در مراسم تشییع 
این شهید عزیز، اظهار داشت: در تماسی تلفنی از دفتر مقام معظم رهبری اعالم شد که رهبر 
انقالب فرموده اند: »در مراسم که شرکت کردید، سالم ما را به مردم لرستان و خانواده ی شهید 

برسانید و از قول ما شهادت ایشان را تبریک و تسلیت بگویید.«  97/8/17
* سید نورخدا موسوی مفرد، از مأموران نیروی انتظامی، 17 اســفندماه سال 87 در منطقه ی الر 
استان سیستان و بلوچســتان مورد اصابت گلوله ی گروهک تروریستی عبدالمالک ریگی قرار 
گرفت و از ناحیه ی سر مجروح شــد و به کما رفت. جانباز 1۰۰ درصد لرستانی که به شهید زنده ی 
کشور مشهور بود، 1۰ سال در کما به سر می برد تا اینکه در شب رحلت پیامبر اعظم و شهادت امام 

حسن مجتبی)( آسمانی شد.

سالم ما را به مردم لرستان و خانواده ی شهید برسانید  

این شماره تقدیم یم شود به  روح بلند 

شهید سید نورخدا موسوی مفرد

شهادت:  به دست عوامل تروریستی 
گروهک عبدالمالک ریگی

تاریخ شهادت:پانزدهم آبان 1397

پیامبر با غالمان نشست وبرخاســت می کرد و با آنها غذا می خورد. او بر روی زمین نشســته 
بود و با عده ای از مردمان فقیر غذا می خورد. زن بیابان نشینی عبور کرد و با تعجب پرسید: یا 
! تو مثل بندگان غذا می خوری؟! پیامبر تبسمی کردند و فرمودند: »َویَحک أیُّ َعبٍد  رسول الَلّ
أعَبُد ِمّنی«)1(؛ از من بنده تر کیست؟ او لباس ساده می پوشید. هر غذایی که در مقابل او بود و 
فراهم می شد، می خورد؛ غذای خاصی نمی خواست؛ غذایی را به عنوان نامطلوب رد نمی کرد. در 
همه ی تاریخ بشریت، این خلقیات بی نظیر است. در عین معاشرت، او در کمال نظافت و طهارت 
ظاهری و معنوی بود، که عبدالل بن عمر گفت: »ما َرأیُت أَحداً أجَوَد َو ال أنَجَد َو ال أشَجَع َو ال أوَضأ 
ِمن َرسولِ الل«)2(؛ از او بخشنده تر و یاری کننده تر و شجاع تر و درخشان تر کسی را ندیدم. این، 
رفتار پیامبر با مردم بود؛ معاشرت انسانی، معاشرت َحَسن، معاشرت مانند خود مردم، بدون 
تکبر، بدون جبروت. با این که پیامبر هیبت الهی و طبیعی داشت و در حضور او مردم دست و 

پای خودشان را گم می کردند، اما او با مردم مالطفت و خوش اخالقی می کرد.    7۰/7/5
1( الکافی، ج6، ص271.        |       2( بحاراألنوار، ج16، ص231.

 یم کرد
گ

)( مانند مردم و بدون تک�ب زند� مشکل آنها�ی که 180 درجه تغی�ی کردند چه بود؟پیام�ب

البالغه نهج

)(ساوه، پناهگاه فرزندان رسول
رهبر انقالب در جریان ســفر خود به شهرستان ساوه، با اشــاره  به  ریشه های  تاریخی  و 
فرهنگی  عمیق  این شهر، از ساوه به  عنوان  شهر دینداری ، علم  و ادب  و جوانان  انقالبی  یاد 
کردند و افزودند: یکی  از مناطقی  که  در زمان  ظلم  و جور بنی عباس  مأمن  و پناهگاه  فرزندان  

رسول  خدا)(و آل  علی)( بود، منطقه ی  ساوه  و اطراف  آن  است .  79/8/28

دیدار رهبر انقالب با مردم ساوه | 79/8/28

مزار: گلزار شهدای خرم آباد

یکی از کارهای بزرگ و ]یکی [ از بخش های بزرگ ایــن جهاد عظیم -جهاد بزرگ- 
عبارت است از حفظ شعارهای انقالب... شــعارها مثل عالمت هایی هستند که در راه 
ریُق الُوسطی   می گذارند برای اینکه انسان راه را اشتباه نکند؛ اَلَیمیُن َو الَیساُر َمَضلٌَّة و الطَّ
ة؛)1( به چپ و راست نغلتند، راه مستقیم و صراط مســتقیم را بروند؛ هنر  ِهَی الجادَّ

این شعارها این است، نقشــش این است. در مورد این شــعارها و حقایق هم فقط به 
احساسات اکتفا نشود... سعی کنید در مســائل تعّمق کنید؛ وقتی عمق یابی کردید، 
این ایماِن مستقر با هیچ نیرویی از شما جدا نخواهد شد. مشکل اینهایی که می بینید 
یک روز تندتر از همه ی تندهایند و یک روز 180 درجه به این طرف می غلتند، عمق 
نداشتن آن ایمان است. داشــتیم ما؛ اوایل انقالب بعضی ها بودند که آن چنان تند و 
آتشــی بودند که انقالبی های اصلی و قدیمی و ســابقه دار را هم قبول نداشتند و به 
آنها هم ایراد می گرفتند اّما سطحی بودند؛ این ســطحی بودن بالی جانشان شد، از 

این طرف 180 درجه غلتیدند؛ َممشایشان عوض شد.   95/3/3          |             1 ( خطبه 16

1- جـان فـوران، اسـتاد دانشـگاه کالیفرنیـای آمریـکا در مقالـه ی خـود باعنـوان 
"مفهوم توسـعه ی وابسـته به مثابه کلید فهم اقتصاد سیاسـي ایـران دوره ی قاجار"، 
اقتصاد ایـران را این گونـه توصیف می کند که"شـاید در برهـه هایی در اقتصـاد ایران 
شـاهد توسـعه در بخـش هایـی بودیم امـا آنچـه در واقـع امـر در بخش هایـی مانند 
صنعـت و کشـاورزی و... اتفـاق می افتاد به دلیـل شـرایط حکومت ایران، توسـعه ای 
وابسـته و متکی به سـایر دولت ها بـود." رضـا نیازمند، رئیس سـازمان گسـترش در 
زمـان پهلوی دوم نیـز در کتـاب خود دربـاره ی وضعیـت بغرنج صنعت کشـور پیش 
از انقـالب چنیـن می گویـد: "ما نسـبت بـه مونتـاژ حسـاس بودیـم ولـی در نهایت 
هیچ کاری را جلـو نبردیم و نتوانسـتیم برای مقابله بـا مونتـاژ، کاری از پیش ببریم."

2- اما بـا پیروزی انقالب اسـالمی و بـه تبع آن شـروع جنگ و تحریم هـای تحمیلی 
علیـه ملت ایـران، برخی مسـئوالن کشـور بـا اتکای بـه نیروی مـردم و بـه خصوص 
جوانـان توانسـتند بـر مشـکالت غلبـه کـرده و در حوزه هـای مختلـف، نـوآوری را 
جایگزیـن واردات و مونتـاژکاری کنند. نتیجه آن شـد کـه در صنایع مهـم و به روزی 
چـون سدسـازی، راه سـازی، نانـو، بیوتکنولـوژی، هسـته ای، مهندسـی پزشـکی، 
سیلوسـازی، موشـکی، هوافضا، ژنتیک، داروسـازی و... کشور توانسـت به »استقالل 
صنعتی« رسـیده و جـزو چند کشـور مطـرح در ایـن زمینه ها باشـد. مثال ایـران در 
سدسـازی رتبه ی سـوم، در نانوفنـاوری رتبـه ی چهـارم، در انرژی هسـته ای رتبه ی 
هفتـم و در زیسـت فناوری به رتبـه ی سـیزدهم بین المللی دسـت پیدا کرده اسـت. 

3- اینهـا همـه نشـان دهنده ی اسـتعداد درخشـان و برجسـته ی »جـوان ایرانی« 
اسـت که توانسـته اسـت فنـاوری و صنایـع مهـم جهـان امـروز را علی رغـم همه ی 
فشـارها و تحریم هـای بین المللی، بومی سـازی کـرده و اسـتقالل صنعتی کشـور را 
رقم بزنـد. حال سـؤال این اسـت چرا کشـوری کـه می توانـد در »صنایـع های تک« 
جهان چـون موشـکی و نانو و هسـته ای و پزشـکی، بـه این سـطح از فناوری برسـد، 
هنـوز در برخـی صنایـع )مثـل خودروسـازی( بـا وابسـتگی ها و ضعف هایـی مواجه 

اسـت؟ 
شـاید مشـکل اصلی بـه عـدم بـاور مسـئولین ذیربـط بـه ظرفیـت و تـوان داخلی، 
عدم اعتمـاد بـه جوانـان بااسـتعداد ایرانـی، و بـاور نداشـتن اصـل »مـا می توانیم« 
برمی گـردد. رهبـر انقـالب در گالیـه از چنیـن طـرز فکـری، دو سـال پیـش چنین 
فرمـوده بودنـد: »آن مغـزی کـه می توانـد یـک چنیـن موشـکی را تولیـد بکند که 
دشـمنان مـا اعتـراف می کننـد بـه اهّمّیـت ایـن کار، آیـا ایـن مغـز نمی توانـد 
خودرویـی را کـه فـرض بفرماییـد مصرفـش سـیزده لیتـر در صـد کیلومتر اسـت، 
برسـاند به پنج لیتر در صـد کیلومتـر؟ نمی توانـد بکند؟ این مغـز عاجز اسـت از این 
کار؟ چـرا بـه جوان هـا مراجعـه نمی کنیـد؟ چرا بـه ایـن ذهن هـای خـاّلق مراجعه 
نمی کنیـد؟ چـرا از اینهـا کمـک نمی گیریـد؟«1395/2/8 یقینـا مشـکالت ایـن 
صنایـع هم قابـل حل اسـت، اگر مدیـران امـر، جـوان ایرانـی را وارد معرکـه کنند. 

 صنع�ت به استقالل صنع�ت
گ

حرکت از وابست�

در خانـواده هـی گفتـه می شـود نقـش زن. دلیلـش هـم واضـح اسـت؛ چـون زن در 
خانـواده عنصـر محـوری اسـت. امـا اینجـور نیسـت کـه مـرد در خانـواده وظیفـه و 
مسـئولیت و نقشـی نداشـته باشـد. مردهای بیخیـال، مردهـای بی عاطفـه، مردهای 
عیـاش، مردهـای قدرنشـناس زحمـات زن خانـه، اینهـا بـه محیـط خانـه لطمـه 
می زننـد. مرد بایـد قدردان باشـد. جامعـه باید قدردان باشـد. حتمـاً بایسـتی بر روی 
کار زن های خانه دار ارزشـگذاری ویژه بشـود. بعضی می توانسـتند برونـد کار بگیرند، 
بعضـی می توانسـتند تحصیالت عالیـه بکننـد، بعضی تحصیـالت عالیه هم داشـتند 
- مـن دیـدم زنانـی را از این قبیـل - گفتنـد ما می خواهیـم این بچـه را بـزرگ کنیم، 

 9۰/1۰/14 خوب تربیـت کنیـم، نرفتیـم کار بگیریـم.   

مردهای �ب عاطفه، به محیط خانه لطمه یم زنند
اگر شــجاعت نبود، حتی در فهم هم خلل به وجود خواهد آمد. درک روشــن از ُکبریات و 
ُصغریات؛ گاهی انسان ُکبریات را درست می فهمد، در ُصغریات اشتباه می کند. این درک 
صحیح از مبانی دین و از موضوعات دینی و از موضوعات خارجِی منطبق با آن مفاهیم کلی و 
عمومی یعنی ُکبریات و ُصغریات احتیاج دارد به اینکه ما شجاعت داشته باشیم، ترس نداشته 
باشیم؛ وااّل ترس از مالمان، ترس از جانمان، ترس از آبرویمان، انفعال در مقابل دشمن، ترس 
از جّو، ترس از فضا؛ اگر این حرف را بزنیم، علیه ما خواهند بود؛ اگر این حرف را بزنیم، فالن لکه 
را به ما خواهند چسباند؛ این ترس ها فهم انسان را هم مختل می کند. گاهی انسان به خاطر 
این ترس ها، به خاطر این مالحظات، صورِت مسئله را درست نمی فهمد؛ نمی تواند مسئله را 

 88/7/2 درست درک بکند و حل بکند؛ موجب اشتباه خواهد شد. 

 خانواده ره�ب انقالباگر شجاعت نباشد ح�ت در فهم هم خلل ایجاد یم شود
گ

عادت همیش�
در منزل خوِد من، همه ی افراد، بدون استثنا، هرشــب در حال مطالعه خوابشان می برد. خود من 
هم همین طورم. نه این که حاال وسط مطالعه خوابم ببرد. مطالعه می کنم؛ تا خوابم می آید، کتاب 
را می گذارم و می خوابم. همه ی افراد خانه ی مــا، وقتی می خواهند بخوابند حتماً یک کتاب کنار 
دستشان است. من فکر می کنم که همه ی خانواده های ایرانی باید این گونه باشند. توّقع من، این 
است. باید پدرها و مادرها، بچه ها را از اّول با کتاب محشور و مأنوس کنند. حّتی بچه های کوچک 
باید با کتاب اُنس پیدا کنند. باید خریِد کتاب، یکی از مخارج اصلی خانواده محسوب شود. مردم باید 
بیش از خریدن بعضی از وسایل تزییناتی و تجّمالتی - مثل این لوسترها، میزهای گوناگون، مبلهای 
مختلف و پرده و... -، به کتاب اهمّیت بدهند. اّول کتاب را مثل نان و خوراکی و وسایل معیشتی الزم 

بخرند؛ بعد که این تأمین شد به زواید بپردازند. خالصه، باید با کتاب اُنس پیدا کنند.    74/2/26

مراقب هوای نفس باشید!

شـما جوان هـا خودتـان را در قبـال مسـئله ی پیشـرفت کشـور مسـئول بدانیـد. 
برنامـه ی پیشـرفت، برنامـه ی مشـّخصی اسـت،  برنامـه ی فکرشـده و سـنجیده ای 
اسـت. مالحظـه کردیـد، الگـوی پیشـرفت ایرانـیـ  اسـالمی کـه تـا پنجـاه سـال 
می توانـد قالـب حرکـت ایـن کشـور در جهـات مختلـف باشـد، تبیین شـده و 
تعیین شـده و آماده شـده اسـت، در اختیار صاحب نظران اسـت کـه آن را ورز بدهند 
و تکمیل کنند و کامـل کنند. شـما خودتان را جزئی از فّعاالن این نقشـه ی وسـیع و 
همه جانبـه بدانید و بـرای آن خودتان را آمـاده کنید. ایـن آمادگی، یـک روز با درس 
خواندن اسـت، یک روز بـا تحقیق کردن اسـت، یـک روز با سـاختن اسـت، یک روز 
بـا کار و ابتـکار اسـت، یـک روز با اتّخـاذ مواضع درسـت سیاسـی اسـت، یـک روز با 
حضور در میدان سیاسـت اسـت؛ هـر روزی، هـر دوره ای از زندگی شـما یکـی از این 
اقتضائـات را دارد. خودتـان را در همـه ی احوال موّظـف بدانید که در قبال پیشـرفت 

کشـور، خودتان را سـهیم و مسـئول بدانیـد.  97/8/12

فراخوان جدید رهبر انقالب به جوان ها

نظریه مقاومت را تبلیغ کنید
رسبازهای جمهورِی اسالیِم ایران

روایت خط حزب اهلل از حاشیه های دیدار مدال آوران پاراآسیایی با رهبر انقالب

1. لباس های یک شــکل مدال آوران زن و مرد مسابقات پاراآســیایی اندونزی در نگاه 
اول یک مفهوم را می رســاند: "جمع متحد مدال آوران". محور این اتحاد هم محمود 
خســروی وفا، رئیس کمیته ی ملــی پارالمپیک بود. قبل از شــروع دیــدار، همه ی 
ورزشــکاران شــروع کردند به تمرین دسته جمعی ســرود. یک هو همه ی جمعیت، 
یک صدا و محکم و قوی خواندند: "ای ایران... ای مرز پرگهر... ای خاکت سرچشمه ی 

هنر."

2. بین تمرین ســرود، خبرنگارها هم فعال  شــدند و شــروع  کردند بــه مصاحبه ی 
با ورزشــکاران و مدال آوران. در این بین، ورزشــکاران هم دو به دو مشغول صحبت و 
درِددل با هم شــدند. البد مانند همیشه از عدم توجه مســئولین به مشکالت آنان یا 
پایین بودند حقوق شان می گفتند. همین موضوع را "مهدی علیزاده"، جانباز و آزاده ی 

مدال آور کاروان ایران در سخنانش به رهبر انقالب اسالمی هم اشاره کرد.

3. رهبر انقالب که وارد حســینیه شــدند، همه یک صدا صلوات فرســتادند. محکم 
و منظم و قاطع. درســت مثل ســربازهای نظامی. بعد از صلوات، قاری قرآن شروع به 
خواندن آیاتی از سوره ی غاشیه کرد. از آیه ی 8 که خداوند درباره ی چهره هایی تازه در 
بهشت برین سخن می گوید. بعد از قرائت قرآن همه سرود را این بار پیش آقا خواندند. 

بدون لکنت، قوی و با صالبت. همان طور که قبال تمرین کرده بودند. 
4. بعد از آن، مهدی علیزاده که شــروع به صحبت کرد، با صدای بغض آلود و لهجه ی 
غلیظ و شیرین اصفهانی اش، رهبر انقالب را "آقا جان" خطاب کرد و گفت: "ما عاشق 
جمهوری اسالمی ایران هســتیم آقاجان." بعدتر هم گفت که "ما درخواست معافیت 
سربازی نداریم. چون خودمان را سرباز جمهوری اســالمی ایران می دانیم و با جسم 
به ظاهر ناقص خودمان، آماده ایم که به هر شــیوه ای که دستور بدهید، به دشمن یک 

سیلی محکم دیگر بزنیم."

5. بعد از آن، آقا شروع به صحبت کرد و درباره ی کار بااهمیت مدال آوران فرمودند: »کار 
باارزش شما این بود که نشان دادید اگر ظرفیت های مغفول در وجود انسان و یا در کشور 

به کار انداخته شود، قطعا زمینه ساز پیشرفت و موفقیت های بزرگ خواهد بود.« 

6. حرف های رهبر انقــالب کوتاه بود و خیلی زود تمام کردنــد. بعد از آن یکی دو نفر 
از خانم ها هم اجازه خواســتند که صحبت کنند. خانم ها "ســاره جوانمردی" و" الناز 
دارابیان" گفتند که یکی از انگیزه شان از کسب مدال دیدار با رهبر انقالب بوده است. 
دیداری که حاال محقق شــده اســت. خانم دارابیان گفت که گلیمی را با  دست های 
خودش بافته و آن را آورده و به عوامل دفتر داده اســت که تقدیم ایشان کنند. آقا هم 

گفتند که حتما رویش نماز می خوانند و برایشان دعا خواهند کرد. 

7. رهبر انقالب هــم آخر حرف های خود، به گالیه های ورزشــکاران اشــاره کرده و 
فرمودند: »این درخواســت هایی هم که این برادر عزیز جانباز و آزاده که هم جانبازند، 
هم آزاده هستند مطرح کردند، آنچه که مربوط به دولت هست آقای وزیر اینجا هستند 
حتماً توجه کنید، یعنی دنبال کنید، درخواست هایشــان درخواســت های زیادی ای 
نیست، یک چیز درخواست درست و واقعی اســت، اینها را تحقق ببخشید، نگذارید 
بماند برای بعد از خودتان. درخواست شان از ما هم که معلوم بود، گفتند چفیه و انگشتر 
و آن هم که در خدمتتان هستیم، ان شاء الّل به همه تان هم چفیه تقدیم می کنیم هم 

انگشتر.« 

پرسش مهم 6
درباره نظریه مقاومت

رهبر انقالب در دیدار با دانش آموزان و دانشــجویان با اشــاره به اینکه »نظریّه ی مقاومت، یک نظریّه ی اصیل و درست است؛ هم در 
مقام نظر، هم در مقام عمل« از جوانان خواســتند تا هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی، »نظریّه ی مقاومت در مقابِل دشــمِن 

قوی پنجه« را تبیین، تبلیغ و ترویج کنند. »خط حزب اهلل«در اطالع نگاشت این هفته،برخی از ابعاد این نظریه را 
در کالم رهبر انقالب بررسی کرده است.

آن کســانی که خیال کردند و خیال می کنند عقل اقتضاء می کند 2 نظر امام خمی�ن )ره( در این باره چیست؟ 
که انسان گاهی در مقابل دشمن کوتاه بیاید، امام ]خمینی-ره[ درست نقطه 
مقابل این تصور حرکت کرد. عقالنیت امام و آن خرد پخته قوام یافته این مرد 
الهی، او را به این نتیجه رساند که در مقابل دشمن، کمترین انعطاف و کمترین 
عقب نشــینی و کمترین نرمش، به پیشــروی دشــمن می انجامد. در میدان 
رویاروئی، دشمن از عقب نشــینی طرف مقابل، دلش به رحم نمی آید. هر یک 
قدم عقب نشــینی ملت مبارز در مقابل دشمنان، به معنای یک قدم جلوآمدن 
 دشمن و مســلط شــدن اوســت. این، یکی از مظاهر عقالنیت امام بزرگوار 

بود. 9۰/3/14

علت دشم�ن نظام سلطه، در طول این چهل ســال با جمهوری اسالیم  چه بوده است؟1
ما امروز »دولت مقاومت«ایم. دولت مقاومت با فالن ســازمان مقاومت فرق دارد، با 
فالن جریان مقاومت در فالن کشور فرق دارد، با فالن شخصّیت مقاومت فرق دارد. 
استکبار جهانی با هر عنصر مقاومت مخالف است اّما اینها کجا و دولت مقاومت که 
بر اساس مقاومت تشکیل بشــود، کجا! جمهوری اســالمی دولت مقاومت است؛ 
دولت مقاومت که سیاست دارد، اقتصاد دارد، نیروی مسلّح دارد، حرکات بین المللی 
دارد، منطقه ی نفوذ وسیع در درون کشور و بیرون کشــور دارد. برای همین است 
که دشــمنی ها از همه جای دنیا -چه از ســوی قدرت طلبان، چه از سوی نوکران 

قدرت طلبان- متوّجه جمهوری اسالمی است. 96/2/2۰

آیا هزینه مقاومت در برابر دشمن بیش�ت است یا سازش با او؟  بعضی عقالنّیت را در این می دانند و می گویند که »چالش با قدرت ها هزینه دارد« -]البّته[ اشتباه می کنند- بله، چالش هزینه دارد، اّما سازش هم هزینه دارد. شما 3
مالحظه کنید دولت سعودی برای اینکه با رئیس جمهور جدید آمریکا بتواند سازش بکند، مجبور می شود بیش از نیمی از ذخایِر موجودی مالی خودش را در خدمت هدف ها 
و طبق میل آمریکا هزینه کند. اینها هزینه نیست؟ سازش هم هزینه دارد. چالش اگر عقالئی باشــد، چالش اگر منطبق با منطق باشد، اگر با اعتمادبه  نفس باشد، هزینه اش 

به مراتب کمتر از هزینه ی سازش است. 96/3/14

تجربه عمیل جمهوری اسالیم در این چهل سال چه یم گوید؟ چهار دهه، تجربه ی فّعالّیت بین المللی به ما نشان می دهد که هزینه ی تســلیم در برابر قدرت های زورگو به مراتب بیشتر از هزینه ی ایستادگی در مقابل آنها است؛ 4
تسلیم شدن در مقابل زورگویی های قدرت های زورگو، ملّت ها و کشورها را بیچاره می کند؛ راه های پیشرفت آنها را به معنای واقعی کلمه مسدود می کند؛ آنها را از ارزش های 

انسانی دور می کند؛ هزینه های سنگینی دارد. 96/5/12

اگر بر فرض، جمهوری اسالیم با دشمن سازش کند، رسانجام آن چه  خواهد شد؟5
اســتکبار هم عادت به تعارف کردن ندارد که تا ببیند طرف کوتــاه آمد، بگوید: 
»ببخشید! ما با شما عرضی نداریم.« هرگز این طور نیست! شما در مقابل استکبار 
و استعمار، هر چه بیشتر خم شوید، بیشتر فشار وارد می کند. اگر سرتان را پایین 
آورید، فشار خود را راحت تر وارد می کند تا به سجده بیفتید! وقتی هم در مقابلش 
به خاک افتادید و سجده کردید، پایش را محکم روی شما می گذارد! این، خاصیت 

قدرت های استکباری و متجاوز است. 73/1/24

نظریّه ی مقاومت در مقابِل دشــمِن قوی پنجه را تبلیغ کنید، ترویج 6 جوان ها برای این موضوع، چه کاری باید انجام بدهند؟
کنیــد... نظریّه ی مقاومت، یک نظریّه ی اصیل و درســت اســت؛ هم در مقام 
نظر، هم در مقام عمل؛ از لحاظ نظری و از لحــاظ عملی -از هر دو جهت- باید 
]ترویج شــود[. معنای نظری این است که تبیین کنید. شــما جوان ها خیلی 
خوب می توانید ایــن نظریّه ی مقاومت را تبیین کنید؛ هــم در بین خودتان و 
هم محیطی که در آنجا قرار دارید و هم حّتی در ارتباط با کشــورهای دیگر و 

جوان های دیگر. 97/8/12


