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ایرانی خانواده

 )( درباره   شخصیت امیرالمؤمنین
بهتر می دانم که ساکت باشم                   
من درباره ی شــخصیت حضرت امیر)( چه 
می توانم بگویم و کی چــه می تواند بگوید. ابعاد 

مختلفه ای که این شــخصیت بــزرگ دارد، به 
گفتگوی ماها و به سنجش بشری در نمی آید. 
کسی که انسان کامل است و مظهر جمیع اسماء 
و صفات حق تعالی است، ابعادش به حسب اسماء 
حق تعالی باید هزار تا باشد و ما از عهده ی بیان 

حتی یکی اش نمی توانیم برآییم. این شخصیت 
که جامع تضاد اســت، امور متضاده در او جمع 
است، کسی نمی تواند در حول و حوش او سخن 
بگوید؛ از این جهت، مــن در این موضوع بهتر 

می دانم که ساکت باشم.  65/2/2

باید توجه داشت که عرب های خوزستان متدین 
و دوســتدار خاندان پیامبرند. من این تدین را در 
خوزستانی هایی که پیش از انقالب با آنها آشنا شدم، 
دیدم، و پس از انقالب نیز تدین آنها را بیشتر لمس 
کردم. چند روز پس از بازداشــتم، برای خروج از 
سلول و آمدن در راهرو، نسبت به من سخت گیری 
نکردند؛ لذا با این افراد آشنا شدم و آنها با من بسیار 
مانوس شدند، من هم با آنها انس گرفتم. همه ی آنها 
چون ایرانی بودند، فارسی می دانستند؛ اما من به 
خاطر عالقه ی ویژه ای که به زبان عربی دارم، با آنها 
به این زبان صحبت می کردم. در میانشان جوانی 
روشنفکر و باســواد با لقب »آل ناصر الکعبی« بود. 
پس از آزادی از زندان، در روزنامه ها خبر اعدام او و 
دهراب الکعبي و شیخ عیسی را خواندم، که تأثیر 
بســیار غمانگیزی بر من گذاشت. آل ناصرکعبی 
لبریز از شــخصیت و جوانمردی بود. از جمله ی 
حرف های او که در خاطرم مانده، این عبارت است 
که خطاب به من می گفت: سیدنا زن باید کامال زن 
باشد. یعنی از هرجهت دارای ویژگی های زنانه باشد. 
این عبارت با توجه به معنایــی که به خودی خود 
داشت و از زبان مردی با عقل و تبّحر بیرون می آمد، 

در من تأثیرگذاشت.      منبع : خون دلی که لعل شد
این حدیثی که من خواندم از قول پیغمبر اکرم که »تَناَکحوا تَناَسلوا تَکُثروا«، خدای متعال از 
مسلمان ها خواسته که زیاد بشوند، افزایش پیدا کنند. واقعاً هم این جور است که اگر چنانچه 
عدد ملّت مسلمان - حاال در یک کشور اسالمی مثل کشور ایران یا در فضای اسالمی مثل 
اّمت اسالمی- زیاد باشد، این زمینه و امکان برای رشد و تعالی در آنها وجود دارد؛ یعنی وقتی 
که عّده  زیاد است، افراد صالح در آن قهراً زیادترند، توانایی ها قهراً بیشتر است، نیروی انسانی 
قهراً راقی تر است؛ این چون طبیعی است اگر چنانچه جمعّیت زیاد باشد. جمعّیت کم، مقهور 
واقع میشود. امروز در دنیا آن کشورهایی که جمعّیت های زیادی دارند، به برکت آن به خیلی 

امکانات دست یافته اند.  ۹۸/5/13 

عرب های خوزستان متدین 
و دوستدار خاندان پیامبرند

جمعیت کم مغلوب است!

جوانهــای امــروز ما، جوان های نســل 
معاصر مــا و جوان هائی کــه در آینده 
خواهند آمد، بداننــد راه انقالب، راهی 
است که احتیاج دارد به عزم، به ایمان، به 
ثبات قدم. بعضی این ثبات قدم را دارند، 
بعضی در بیــن راه برمی گردنــد؛ البته 
این ها به ضرر خودشــان عمل می کنند؛ 
»فمن نکث فإنّما ینکث علی نفســه«. 
آن کســانی که از راه انقــالب برگردند، 
مثل کسانی هستند که در تابستان روزه 

گرفته انــد و تا اواخــر روز، روزه را حفظ 
می کنند، اما یک ســاعت به غروب، به 
غروب طاقتشان تمام می شــود؛ افطار 
می کنند. این مثل همان کسی است که 
از اوِل روز، روزه نگرفته است. باطل کردن 
روزه در هر زمانی از ســاعات روز باشد، 
ابطال روزه است. در راه انقالب اگر ثبات 
قدم وجود نداشت، اگر پیوستگی حرکت 
وجود نداشت، انسان رابطه اش با انقالب 

قطع می شود.   ۸7/3/14   

انقالبی بودن به ثبات قدم است

جوان های مؤمن و پرتالش، این 
عیب بزرگ کشور را برطرف کنند 

حزب اهلل این است

رهربی خاطرات

س: بــا عنایت بــه ناکامی ها و آســیب ها در اجرای 
سیاست های کلی اصل 44 و تفسیریه ی بند ج آن، آیا 

وقت تجدیدنظر در آن نشده است؟
ج: گناه آن تفسیریّه نیست؛ گناه عملکردها است که 
مهم ترین منتقِد آن عملکردها هم خود بنده هستم 
و دنبال می کنم و جلوی خیلی هایش را گرفته ایم، 
بعضی ها را ]هم[ برگردانده ایم. آن تفسیر، یک نیاز 
قطعی کشور بود. آن روز، همه ی آن کسانی که در 
همین رشته ی شما -رشــته ی اقتصاد- کار کرده 
بودند، به اتّفاق تأیید کردند که این تفســیریّه نیاز 
کشور است؛ آن روز این کار انجام گرفت منتها خوب 
عمل نشد و دولت های مختلف، خوب عمل نکردند. 
من تا االن هم دارم این را دنبال می کنم؛ یعنی در 
این سال های متعّدد - شاید حدود ده سال- مرتّباً 
دارم دنبال می کنم این قضّیــه را. یک خرده بهتر 

شده، ان شاء اهلل بهتر هم خواهد شد.     ۹۸/5/16

تولید رونق

ایران بــا دارا بودن یک درصــد جمعّیت جهان، 
دارای ۷درصد ذخایر معدنی جهان است: منابع 
عظیم زیرزمینی، موقعیت استثنائی جغرافیایی 
میان شرق و غرب و شــمال و جنوب، بازار بزرگ 
ملّی، بازار بزرگ منطقه ای با داشتن 1۵ همسایه 
با ۶00 میلیون جمعّیت، سواحل دریایی طوالنی، 
حاصلخیزی زمین با محصوالت متنّوع کشاورزی 
و باغی، اقتصــاد بزرگ و متنــّوع، بخش هایی از 
ظرفّیت های کشور اســت؛ بسیاری از ظرفّیت ها 
دست نخورده مانده اســت. گفته شده  است که 
ایران از نظر ظرفّیت های استفاده نشده ی طبیعی 
و انسانی در رتبه ی اّول جهان است. بی شک شما 
جوانان مؤمن و پُرتالش خواهید توانست این عیب 

بزرگ را برطرف کنید.    ۹7/11/22   

اینکه در بعضی از تعبیرات گفته شــده است که 
عید غدیر عیداهلل  االکبر و از همــه ی اعیاد باالتر 
است، علّت این و وجه این چیست؟ خب، در قرآن 
کریم آیاتی هست که به غیر از مسئله ی غدیر به 
مســئله ی دیگری قابل تطبیق نیســت. همین 
آیه ی معروف »الَیوَم یَِئَس الَّذیَن َکَفروا ِمن دیِنُکم 
َفال تَخَشوُهم َو اخَشوِن اَلَیوَم اَکَملُت لَُکم دیَنُکم َو 
اَتَممُت َعلیُکم نِعَمتی َو َرضیُت لَُکُم االِسالَم دیناً« 
امروز روزی است که دشمنان -کّفار- از دین شما 
مأیوس شدند. چه چیزی مگر بر دین اضافه شد 
که دشمن را مأیوس کرد؟ آن احکامی که در این 
آیه، در اّول ســوره ی مائده، قبل و بعد از این فِقره 
آمده اســت، مگر چقدر اهّمّیت دارد؟... درباره ی 
هیچ یک از احکام فرعی الهی نیامده اســت که 
»اَلَیوَم یَِئَس الَّذیَن َکَفــروا ِمن دیِنُکم«؛ پس این 
یک قضّیه ی دیگری است؛ غیر از این احکام فرعی 
است. آن قضّیه چیست؟ قضّیه ی رهبری جامعه ی 
اســالمی... ماجرای تعیین غدیر، ماجرای تعیین 
ضابطه است، تعیین قاعده است. یک قاعده ای در 
اسالم درست شــد؛ پیغمبر اکرم در ماه های آخر 
عمر، این قاعده را وضع کرد؛ آن قاعده چیســت؟ 

قاعده ی امامت؛ قاعده ی والیت.    ۹5/6/30 
1(سوره ی مائده، بخشی از آیه ی 3

برای آشنایی با اندیشه مقاومت این کتاب را بخوانید
انقالب اســالمی از همان روز نخست نهضت 
در سال 42 ذلّت استبداد و استعمار و استکبار 
را برنتابید و کتاب مقاومتش از آن زمان، نوشته 
شــد. در زمانه ای که جنــگ نظامی به جنگ 
اقتصادی و فرهنگی و از همه مهم تر به جنگ 
اراده ها تبدیل شده است، ارزش مقاومت بیش 
از پیش معلوم می شــود. بر این اســاس است 
که رهبر انقالب به جوانــان توصیه کردند که 
اندیشــه ی مقاومت را تبیین و ترویج کنند. از 
این رو، انتشارات انقالب اسالمی وابسته به دفتر 
حفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای 
،جهت تسهیل کار مبلّغان، کتاب »اندیشه ی 
مقاومت« را منتشر کرده است. این کتاب شامل 
سرفصل های متنوعی از جمله مبانی مقاومت، 
اهّمّیت مقاومت، عرصه های مختلف مقاومت، 

فواید مقاومت و غیره است.

گناه اصلی عملکردها است

»جنگ سی و سه روزه، یک پدیده ی تاریخی بود. ما 
حادثه ای شبیه آن در کل این منطقه به یاد نداریم و 
دشمنان ملت های مسلمان و بیداری اسالمی هم هرگز انتظار و 
توقع چنین چیزی را نداشتند؛ اما اتفاق افتاد. این جنگ سی و سه 
روزه، یک طرف پیروزمند داشت، یک طرف شکست خورده. خوب 
معلوم است طرف پیروزمند، حزب اهلل لبنان و درواقع امت اسالمی 
بودند. همه ی ملت ها خوشحال شدند. شنیدید و واقعیت همین 
است که امروز نام حزب اهلل و رهبر آن در دنیای اسالم و کشورهای 
عربی و بین ملت ها، جزوِ شیرینتریِن نام هاســت. افرادشان جزِو 
محبوب ترین انسانهایند... طرف شکست خورده، البته صهیونیستها 
بودند؛ دولت جعلی اســرائیل بود؛ اما هیچ کس در دنیا نماند که 
آمریکا را هم جزوِ طرف های شکست خورده نداند... آمریکا هم در 
این قضیه شکســت خورد. بدیهی است اینها در سطوح مختلف، 
وابستگانی هم در منطقه دارند؛ آنها هم جزوِ جناح شکست خورده 

محسوب می شوند. 
این پیروزی از یک طرف و شکســت از یک طرف، یک حادثه ی 
بزرگ بود و عبرت هایی هم با خودش دارد... یعنی ملت فلسطین، 
ملت عراق، ایران و ملت های دیگر، همه به چشم خودشان دیدند که 
راه مقاومت و ایستادگی، تنها راه پیروزی است؛ راه دیگری وجود 
ندارد؛ ولو مقاومت کننده یک گروه کوچک باشد؛ ولو آن قدرتی که 
در مقابل آن مقاومت می شــود، ارتش درجه ی یک دنیا باشد و از 

طرف آمریکا هم حمایت بشــود. هرچه باشد، این یک راز و سّنت 
الهی است.« ۸5/7/21

اگر مقاومت کنید پیروزی را در پیشانی شما می بینم
سؤال آن است که جوانان مؤمن و انقالبی حزب اهلل لبنان چگونه 
توانستند مدرن ترین ارتش های دنیا را شکست داده و آنها را مجبور 
به عقب نشــینی کنند؟ پاسخ این ســؤال را سیدحسن نصراهلل، 
دبیرکل حزب اهلل لبنان چنین داده اســت: »سال 1۹82 )13۶0 
شمسی( تعدادی از علما و مجاهدان در کنار یکدیگر جمع شدند. 
۹ نفر از این گروه از جمله شیخ حسین عبید به وسیله ی انتخابات 
برای سفر به ایران و دیدار و بیعت با امام خمینی که ایشان را امام 
مســلمانان، رهبر امت و امید مســتضعفان جهان می دانستیم، 
برگزیده شدند. ما از موضع ایمان، تفکر و البته جهاد با ایشان بیعت 
کردیم و برای مقاومت و مرگ اجازه گرفتیم... ســال 1۹82 که ما 
حزب اهلل را با چند ده نفر تأسیس کردیم صدهزار نیروی اسرائیلی و 
بیست وپنج هزار نیروی آمریکایی، فرانسوی و ایتالیایی داخل لبنان 
بودند، ناو نیوجرسی و... در آب های ما حضور داشت. امام خمینی 
به آن ۹ نفری که به دیدارشــان رفته بودند گفت نه منتظر ما و نه 
منتظر هیچ کس دیگر نمانید و اگر مقاومت کنید من پیروزی را در 
پیشانی شما می بینم. ما سال 2000 پیروز شدیم، سال 200۶ که 
جرج بوش آمد و بار دیگر اسرائیل و همه ی آن کاروان های نظامی 

را سراغ ما فرستاد پیروز شدیم، در سوریه نیز پیروز خواهیم شد و 
نگران نیستیم. نه ترامپ و نه پدر و جد ترامپ و نه جرج بوش و نه 
پدر و جد جورج بوش و نه هیچ کدام از این نژادپرستان نمی توانند 
به شجاعت، اراده ایمان یا اعتقاد کودکان ما ضربه بزنند تا چه رسد 
به مردان و پیران ما. ما به هیچ وجه نگران نیستیم بلکه خوش بین 
هستیم چون وقتی یک احمق متجاهر در کاخ سفید مستقر شود 

ابتدای گشایش کار مستضعفان جهان است.«

در جنگ 33 روزه روح اسرائیل صدمه دید
در یک تحلیل کالن تر، اساسا از جنگ 33 روزه به این ور، معادالت 
قدرت در منطقه ی غرب آسیا تغییر کرد و کفه ی ترازو به نفع محور 
مقاومت شد. نظام سلطه که تا پیش از این، رویای ساخت خاورمیانه 
بر محور رژیم صهیونیستی را داشت، بعد از این جنگ، به این نتیجه 
رســید که طرح خاورمیانه ی بزرگ، آرزویی دست نیافتنی است. 
سیدحسن نصراهلل در مصاحبه ی چندی پیش خود با »شبکه ی 
المنار«، صراحتا در این باره صبحت کرده و چنین گفته اســت: 
»قدرت حزب اهلل به لحاظ بشــری، توان هجومی، توان موشکی، 
پهپادها، نیروی زمینی، دریایی و هوایی نســبت با دوره ی جنگ 
33 روزه قابل مقایســه نیســت و افزایش چندبرابری داشــته 
است... اســرائیل پس از جنگ 33 روزه نتوانسته است پیشرفتی 
 3  داشته باشــد... در جنگ 33 روزه روح اسرائیل صدمه دید و

فـرار رسـیدن عیـد غدیـر، عیـد والیـت و امامـت بـر همـه مسـلمانان مبـارک بادهفته نامـه خبری-تبیینی نمازهـای جمعه، مسـاجد و هیئت هـای مذهبی| سـال چهارم، شـماره 1۹7| هفتـه چهارم مـرداد ۹۸
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شهیدان  با ایثار خود پرچم  اسالم  را که  دست  توانای  رهبر عظیم الشــأن  ما حضرت  امام  خمینی اعلی  اهلل  مقامه  در این  سرزمین  برافراشته  بود سربلند نگه داشتند و اسالم  
و معنویت  را در همه ی  اقطار عالم  عزیز کردند. اگر امروز بانگ  مسلمانی  از چهار گوشه ی  عالم  به  گوش  می رسد و اگر ملت های  مسلمان  به  هویت  اسالمی  خود بازگشته  و 
سنگینی  بار سلطه ی  مستکبران  را احساس  می کنند... همه  و همه  به  برکت  استقرار جمهوری  اسالمی  و استمرار انقالب  اسالمی  است  که  خود مرهون  شهادت  است .  6۹/7/5

*.26 مرداد 136۹ سالروز آغاز بازگشت آزادگان ۸ سال جنگ تحمیلی به ایران می باشد. بسیاری از این عزیزان به دلیل جراحات بسیار بر اثر شکنجه های رژیم بعث صدام پس از 
بازگشت به کشور طی سال های متمادی به شهادت رسیدند. 

اگر امروز بانگ  مسلمانی  به  گوش  می رسد مرهون شهداست           |           این شماره تقدیم می شود به ارواح طیبه شهدای آزاده*

ن حرم از نسل مدافع�ی

مصدق به آمریکا اعتماد کرد
 کتکش را هم  خورد!

2

جمعیت کم مغلوب است! 9 توصیه مهم رهبر انقالب به گروه های جهادی
4 خانواده ایرانی  |   2 4خبر هفته  |   بازخوانی تاریخی  |  

هفته
ت 

روای

37 سال پیش، امام خمینی در دیدار با اعضای حزب اهلل لبنان
 چنین گفتند: اگر مقاومت کنید پیروزی را در پیشانی شما می بینم

یدبه چشم دیدیم...
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1   دیگر آن اسرائیل قبل نشد. اطمیناِن بخش های 

مختلف سیاســی و نظامی رژیم صهیونیســتی به 
یکدیگر از بین رفت. ایســتادگی غزه در جنگ های 
سال های بعد هم این موضوع را تثبیت کرد و پس از 
جنگ 33 روزه اسرائیل هیچ وقت نتوانست اعتماد به 
نفسش را باز بیابد. آن ها 13 سال است از سال 200۷ 
هر سال یک رزمایش جبهه ی داخلی برگزار می کنند 
و هر سال نتیجه این است که جبهه ی داخلی هنوز 
برای جنگ آمادگی ندارد. من پس از ســال 2000 
که گفتم »اسرائیل از النه ی عنکبوت هم سست تر 
است«، پی بردم حتی سست تر از این حرف هاست.« 
شکست رژیم صهیونیستی در جنگ های 22 روزه، 
۵0 روزه و هشــت روزه از حماس، شکست جبهه ی 
آمریکایی- صهیونیستی از مقاومت مردمی در عراق 
و سوریه، همه و همه مصادیقی از صدق گفتار رهبر 

انقالب و سیدحسن نصراهلل است. 

تجربه چهل ساله ملت ایران
البته جنــگ 33 روزه صرفا یک مصداق اســت از 
وعده ی الهی مبنی بــر آنکه اگــر در صراط حق، 
ایســتادگی و مقاومت کنند، حتما پیــروز کارزار 
خواهند بود. »خداوند متعــال در آیات مکّرر قرآن 
این وعده را داده اســت که اهل حــق، طرف داران 
حق، پیروز نهایی اند؛ آیات فراوان قرآن بر این معنا 
داللت می کند. ممکن اســت قربانی بدهند اّما در 
نهایت شکســت نمی خورند؛ آنها پیروز هستند در 
این صحنه؛ قربانی دارند اّمــا ناکامی ندارند... آیات 
فراوان قرآن همه همین عاقبت را نوید می دهند به 
آن کسانی که در راه مقاومتند.« ۹۸/3/14 تجربه ی 
ملت ایــران در طول این چهل ســال نیــز، مؤید 
مبرهن پیروزی به شرط ایستادگی در صراط حق 
بوده است. شکست مفتضحانه ی آمریکا و انگلیس 
از جوانان مؤمن و انقالبی ایــران در ماجرای اخیر 
پهپاد و نفتکش، دو نمونه ی دم دستی از آنهاست. 
»برادران و خواهران عزیز! امروز ما از روزهای جنگ 
تحمیلی و دفاع مقدس بمراتب جلوتریم، بمراتب 
قوی تریم، بمراتب نفوذ ملت ایران در دنیای اسالم 
گسترده تر است؛ امروز ما تواناتریم. ملت ایران این 
توانائی را به برکت ایستادگی ها به دست آورده. امروز 
هم توطئه زیاد است؛ لکن ملت ایران با ایستادگی 
خود، به توطئه ی دشــمن پوزخنــد می زند و راه 
خود را با اســتواری طی می کنــد.« ۸۸/۹/5 البته 
»مواجهه ی ما با مســائلمان و با دشمنانمان باید 
اّوالً شجاعانه باشد، مرعوبانه نباشد؛ ثانیاً امیدوارانه 
باشد، مأیوسانه نباشــد؛ ثالثاً عاقالنه و خردمندانه 
باشد، هیجانی و احساساتِی سطحی نباشد؛ ]رابعاً[ 
مبتکرانه باشد، از روی انفعال نباشد؛ ابتکار کنیم؛ 
اگر به ایــن کیفّیت حرکت کردیم، اگــر این  جور 
حرکت کردیم، بدانید ملّت ایــران در مواجهه ی با 
همه ی قدرتهای بزرگ توفیق خواهد یافت و خواهد 

توانست پیش برود.«۹۸/3/14 

هفته خرب
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جوانان عزیز گروه های جهادی و بسیج سازندگی!
افزون بر چند کلمه  ای که دیشب حضوراً گفته شد:

 اّوالً: کارتان با ارزش است؛ سپاس امثال من حّق آن را ادا نمیکند؛ سپاس خدا 
نصیبتان باد، شکراهلل مساعیکم.

 ثانیاً: کار جهادی، به معنی کار برخاســته از ایمان و به کارگیرنده ی هر چه 
بیشتر از ظرفّیت وجودی انســان اســت؛ و این دو هیچ یک، نقطه ی پایان 
ندارد؛ پس کار جهادی امروز شما میتواند ده ها و صدها برابر، کیفّیت و ارتقا 

و گسترش یابد.

 ثالثاً: ارتقای فکری و عملی جهادگران -که گــزارش آن را دادید- آن ها را از 
خدمت رسانی های ابتدایی و یَدی، غافل و دور نکند. تعمیر دیوار و بام و خانه ی 

آن پیرزن روستایی، به شما و کارهای بزرگتان برکت و نورانّیت میبخشد..

 رابعاً: شعار »خدمت رسانی برای تحّقق عدالت و پیشرفت« را همگانی کنید. 
منظومه ی معرفتی اسالم در این باره را که مشتمل بر صدها درس از لزوم انفاق 
و لزوم تعاون در بِّر و تقوا و لزوم نفع رساندن به مردم و لزوم قیام به قسط و امثال 

اینها است، در برابر میلیون ها جوان کشور بگذارید.

 خامساً: جهاِد خدمت رسانی پیش از سود رســاندن به گیرنده ی خدمت، 
به خود خدمت رسان سود میرســاند. دل کندن از بهره های شخصی برای 
بهره رساندن به دیگران، دل را روشنی و ذهن و اندیشه را ارتقا و اراده را قّوت 
میبخشد و فراتر از همه، رضای الهی را جلب میکند. این را با قول و عمل خود به 

کسانی که هنوز قدم در وادی خدمت رسانی نگذاشته اند، نشان دهید.

 سادساً: در محیط خدمت رسانی با اخالق نیکو و عمل مؤمنانه، اجتناب از 
محّرمات، تقّید به مستحّبات، فضای پیرامون خود را آکنده از عطر ایمان و 

عمل صالح کنید.

سابعاً: حتماً خوِد مردم منطقه ی خدمت رســانی، به ویژه جوانان را در کار 
خدمت رسانی شریک کنید؛ این نیز خدمتی بزرگ به آن ها است.

 ثامناً: به ارتباط گروه های جهادی با یکدیگر و ارتباط آن ها با دستگاه های قادر 
بر پشتیبانی بپردازید؛ بی آنکه دچار ارتباط های اداری مرسوم و دست وپاگیر 

شوید.

 تاسعاً: کارهای خود، پیشــرفت های خود، موّفقّیت های خود، توانایی های 
روزافزون خود را به شــکل هنرمندانه به اّطالع همگان برسانید. نشان دهید 
که جهاِد موّفق شما که فقط بر گوشه  ای از ظرفّیت های انسانی کشور مّتکی 

است، چقدر زیبا و شوق انگیز است.
)( صلوات و سالم خدا بر روح مطّهر حضرت امام ابی جعفرالجواد

جمعه 30 ذی قعده        |       11 مرداد 13۹۸      |        سّیدعلی خامنه ای  

9 توصیه مهم رهبر انقالب به 
گروه های جهادی

اشتباه مصدق، کشور را 25 سال در استبداد فرو برد
یک مأمور آمریکایی با نام و نشان مشّخص که کامالً مضبوط ]است[ و ما می شناسیم، می دانیم - اسمش هم در  تاریخ هست- بلند شد آمد اینجا؛ آمریکایی بود، رفت در سفارت انگلیس یا در سفارت یک کشور غربی یا شاید 3
هم کانادا مستقر شد و پولی را که آورده بود تقسیم کرد، افرادی را با خودش همراه کرد؛ عناصر و عوامل داخلی 
خائن هم وجود داشتند؛ کودتای بیست وهشتم مرداد را راه انداخت و همه ی زحماتی را که ملّت ایران در ظرف دو سه سال 
-دوران ملّی شدن صنعت نفت- کشیده بودند، بر باد داد. مصّدق را هم گرفتند، بردند زندانی کردند و محّمدرضای پهلوی را 
که از ایران فرار کرده بود، برگرداندند، به ســلطنت نشاندند؛ و 2۵ سال از سال 32 تا ســال ۵۷ این ملّت، زیر یوغ حکومت 

تحمیلی و وابسته ی پهلوی به انواع خّفتها، انواع فشارها، انواع سختی ها مبتال شد؛ آمریکایی ها ]این کار را[ کردند. ۹4/۸/12

عدم حضور کاشانی، موجب شکست مصدق شد
ملت ایران را سرانگشت روحانیت - کسی مثل آیةاهلل کاشانی - وادار می کرد که صحنه ها را پُر کند و به  میدان بیاید و جان خود را به خطر بیندازد. در 28 مرداد که کاشانی منزوی و خانه نشین بود - و در واقع 4
دولت مصّدق او را منزوی و از خود جدا کرده بود - عدم حضور او در صحنه موجب شد که مردم نیز در 
صحنه حضور نداشته باشند؛ لذا کودتاچی های مأمور مستقیم آمریکا توانستند بیایند و به راحتی بخشی از ارتش را به 

تصّرف درآورند و کودتا کنند. یک مشت اوباش و الواط تهران را هم راه انداختند و مصّدق را سرنگون کردند. ۸0/۸/20

بخش هنری سازمان سیا هم پای کار کودتا آمد
چند روز پیش سندی از اسناد منتشرشده ی وزارت خارجه ی آمریکا درباره ی جریان کودتای 28 مرداد را ترجمه  کرده و برای من آوردند. آن بخش مورد توّجه من این است: »کیم روزولت« می گوید وقتی ما به تهران آمدیم، یک 5
چمدان بزرگ پُر از مقاله هایی که نوشته شــده بود و باید ترجمه می شــد و در روزنامه ها به چاپ می رسید، و نیز 
کاریکاتورهایی را با خودمان آوردیم! شما فکرش را بکنید، دستگاه ســی.آی.اِی آمریکا برای ساقط کردن حکومتی که با آنها 
ناســازگار بود و منافع آنها را تأمین نمی کرد... تحت عنوان این که ممکن است پشت پرده آهنین شوروی برود، از همه ی ابزارها 

علیه آن استفاده کرد... در آن اسناد آمده است که 
ما به بخش هنری ســازمان 
سیا ســفارش کردیم که این 

چیزها را تهیه کند! ۸0/5/1

هر که به آمریکا اعتماد کرد ضربه خورد
رویکرد اسـتکباری کـه آمریکایی ها دارند و از ده ها سـال پیـش تا امروز هـم ادامه دارد، موجب شـده اسـت که در  ملّت هـای دنیـا یـک احسـاس بی اعتمـادی و بیزاری نسـبت بـه دولـت آمریـکا به وجـود بیایـد؛ ایـن مخصوص 6
کشـور ما نیسـت؛ هر ملّتی به آمریکا اعتمـاد کرد، ضربه خـورد؛ حّتی آن کسـانی که دوسـت آمریـکا بودند. حاال 
در کشـور ما دکتر مصـّدق بـه آمریکایی هـا اعتماد کـرد؛ بـرای اینکه بتوانـد خـود را از زیر فشـار انگلیس هـا نجـات بدهد، به 
آمریکایی هـا متوّسـل شـد؛ آمریکایی ها به جـای اینکه بـه دکتر مصـّدق که به آنها حسـن ظـن پیدا کـرده بود کمـک کنند، 
با انگلیس ها همدسـت شـدند، مأمور خودشـان را فرسـتادند اینجا و کودتـای 28 مـرداد را راه انداختند. مصـّدق اعتماد کرد، 

کتکش را ]هم [ خورد.۹2/۸/12

آمریکا با استقالل کشور مشکل دارد؛ نه با جمهوری اسالمی
من به شـما ایـن را عرض بکنم کـه با قطع نظـر از نظـام، ]آمریکا[ با اسـتقالل کشـور هم مشـکل دارند؛ یعنـی اگر فرض  کنیم یک نظامـی غیر نظام جمهوری اسـالمی هم سـر کار بود و بنا بود مسـتقل باشـد، اینها با آن مشـکل داشـتند. این 7
تجربه ی نهضـت ملّی جلوی چشـم ما اسـت... یعنی با یـک نظامی و با یـک حکومتی هم کـه مطلقاً حکومـت دینی هم 
نیسـت، حکومت انقالبی هم نیسـت - نهضت ملّی که یک حکومـت انقالبی نبود؛ فقط دنبال اسـتقالل کشـور از زیر یـوغ انگلیس ها 

بود و خیال می کرد آمریکایی ها کمکش می کنند- نتوانستند بسازند؛ با استقالل کشور مخالفند. ۹6/3/22

»ملت ایران در طول صد ســال اخیر اقاًل در دو قضیه ی مهم قبل از انقالب اسالمی با آمریکا و 
انگلیس روبه رو شده است. یک قضیه، قضیه ی مشروطیت است؛ یک قضیه، قضیه ی نهضت ملی 
شدن صنعت نفت است. در هر دو قضیه، آنها ترفندی زدند و ملت ایران را از لذت بردن از پیروزی 
خود محروم کردند و یک دیکتاتورِی ســخت و ســیاه را در هر کدام از این دو مقطع در کشور 
به وجود آوردند.« ۸0/۸/20  نشریه ی خط حزب اهلل در شماره ی دو هفته  قبل خود به بازخوانی 
درس هایی از نهضت مشروطه پرداخت و در این شماره نیز به مناسبت سالگرد کودتای 2۸ مرداد 
و فرجام تلخ نهضت ملی شــدن صنعت نفت، درس هایی در این باره را از نگاه رهبر انقالب مرور 

می کند.

مصدق به آمریکا اعتماد کرد
 کتکش را هم  خورد!

روایت رهبر انقالب از درس های کودتای 2۸ مرداد

آمریکایی ها حتی مصدق را هم 
تحمل نکردند!

بعضی ها هســتند که می گویند یک ذّره، با  آمریکا کنار بیاییم، شــاید دشمنی شان کم 1
بشــود؛ نه، حّتی به آنهایی هم که به آمریکا 
اعتماد کردند... به ســراغ آمریــکا رفتند برای کمک 
گرفتن، رحم نکردند؛ ]مثل[ چه کسی؟ دکتر مصّدق. 
دکتر مصّدق برای اینکه بتواند با انگلیســی ها مبارزه 
کند... رفت ســراغ آمریکایی ها؛ با آنهــا مالقات کرد، 
مذاکره کرد و درخواســت کرد؛ ]به آنها[ اعتماد کرد. 
کودتای بیست و هشــتم مرداد نه به وسیله ی انگلیس 
]بلکه[ به وسیله ی آمریکا در ایران انجام گرفت، علیه 
مصّدق. یعنی حّتی به امثال مصــّدق هم اینها راضی 
نیستند؛ اینها نوکر می خواهند، سرسپرده می خواهند، 
تو ســری خور می خواهنــد؛ مثل چه کســی؟ مثل 

محّمدرضای پهلوی.۹6/۸/11

از خوش بینی دکتر مصدق، 
آمریکایی ها استفاده کردند

حادثــه از این قرار بــود که دولت  مصّدق که نفت را، منبع ثروت ملّی 2
کشــور را از چنگ انگلیسی ها و از 
دست انگلیسی ها با کمک افرادی که بودند - 
مرحوم آیت اهلل کاشــانی و دیگران- توانست 
خارج کند، یک اشتباه تاریخی انجام داد و آن 
تکیه ی بــه آمریکا بــود. در مقابِل دشــمنی 
انگلیس هــا، فکر کرد باید یک پشــتیبانی در 
عرصه ی بین المللی داشته باشد، این پشتیبان 
آن روز از نظر او آمریکا بود؛ به آمریکایی ها اعتماد 
کــرد؛ امیــد او بــه آمریکایی ها بــود. از این 
خوش بینــی و ساده اندیشــی، آمریکایی ها 
استفاده کردند، ]کودتای [ بیست وهشتم مرداد 

را به راه انداختند. ۹4/۸/12

در پی دیدار جمعی از اعضای گروه های جهادی جوان با رهبر انقالب در تاریخ 10 
مردادماه ۹۸، حضرت آیت اهلل خامنه ای فردای آن روز در پیامی خطاب به اعضای 

گروه های جهادی و بسیج سازندگی، ۹ نکته را به این جوانان توصیه کردند.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:


