
مهم تریــن مســأله اى كــه... در  سخن هفته

ــا مطــرح  ــراى م ــگ ب ــل جن اوائ
بــود، طــرز فكــر غلطــى بــود كه 
ــگ و اداره ى  ــر دســتگاه اداره ى جن آن روز ب
نیروهــاى مســلح حاكــم بــود... طــرز فكــر 
ــى« در  ــاى مردم ــه »نیروه ــه ب ــدم تكی ع
ــم  ــى مى گفتی ــف... وقت ــاى مختل میدانه
خرمشــهر از دســت مــى رود، یــك تــز 
باطــل مســخره اى هــم بنى صــدر یــاد 
گرفتــه بــود از دوربرى هایــش، هــى تكــرار 
ــا  ــم ت ــن مى دهی ــا »زمی ــه م ــرد ك مى ك
ــت،  ــى نیس ــى حرف ــم«. یعن ــان بگیری زم
خرمشــهر را مــا رهــا مى كنیــم كــه از 
دســت بــرود در عــوض یــك فرصتــى پیــدا 
ــن  ــم. زمی ــازى كنی ــه بازس ــم ك مى كنی
ــم، كــه زمیــن  مى دهیــم و زمــان مى گیری
را هــم دادنــد، زمــان را هــم دادنــد و 
ــن تأخیرهــا چقــدر اســتفاده  دشــمن از ای

كرد. 64/3/3

        مقاومــت خرمشــهر، اولیــن 
ــمن ــه دش ــی ب تودهن

عراقــى  نیروهــاى  اّول،  قــدِم  در 
پیشــرفت هایى كردنــد و تــا ســیزده 
چهــارده كیلومتــرى اهــواز هم رســیدند؛ 
امــا وقتــى خواســتند بــه خرمشــهر 
-كــه مــرِز نزدیك تــر بــود- حملــه 
كننــد، دچــار مانــع شــدند. علّــت 
ــى،  ــاى مردم ــه نیروه ــود ك ــن ب ــم ای ه
جوانــان مؤمــن و مــرد و زن انقالبــى 
وارد میــدان شــدند؛ یعنــى در این جــا 
انقــالب شــروع كــرد خــود را نشــان 
ــواز  ــك اه ــمن نزدی ــن دش دادن؛ بنابرای
زمین گیــر شــد. آن جــا نیروهــاى مســلّح 
و ارتــش و نیروهــاى مردمــى پشــت 

ــمن  ــل دش ــوه در مقاب ــل ك ــم مث ــر ه س
ایســتادند و ایــن اّولیــن تودهنــى اى 
بــود كــه بــه آنهــا زده شــد. 81/3/1

خرمشــهر در آن چنــد هفتــه واقعــاً 
ــه اى كــرد، واقعــاً قهرمانى  مقاومــت جانان
ــدا  ــك خ ــا كم ــان داد، ب ــودش نش از خ
اینهــا مقاومــت مى كردنــد، مســجد 
جامــع، پایــگاه اصلــى بــود، قــرارگاه 
اصلــى و هدایت كننــده بــود. ]مــردم 
بودنــد  حاضــر  صحنــه[  در  حاضــر 
و  وســائل  امــا  بكننــد،  جانفشــانى 
تســلیحات مى خواســتند و اینهــا در 
ــد. 64/3/3  ــته نمى ش ــان گذاش اختیارش
ــه  ــه ن ــردم ك ــم م ــروى عظی ــى نی وقت
ــه  ــش بلك ــه در ارت ــتند، ن ــپاه هس در س
ــازماندهى  ــا س ــد ب ــزو بســیج اند، آمدن ج
كــه ســپاه داده بــود وارد میدانهــاى 
ــد،  ــر كردن ــنگرها را پ ــدند و س ــرد ش نب
مــا رفتیــم بــه ســمت موفقیتهــاى 
ایســتادند؛  مــردم   62/6/16 پیاپــى. 
مســؤوالن ایســتادند و نتایــج شــیرین 
ــه  ــد. بلــه، هرگون ایــن ایســتادگى را دیدن
فــداكارى،  راه  از  عظمتــى،  و  عــّزت 
ــذرد. 80/12/27 ــدام مى گ ــجاعت و اق ش

ــده مقاومت  ــی از عه ــمن وقت         دش
ــره داد  ــنهاد مذاک برنیامد، پیش

ــل  ــازمان مل ــل س ــى - مث ــاى سیاس دنی
ــا از  ــرد؟ دنی ــه ك ــا چ ــا م ــال آن- ب و امث
همــه طــرف فشــار آورد كــه بنشــینید بــا 
عــراق مذاكــره كنیــد و جنــگ و مقاومــت 
ــاط  ــى از نق ــن یك ــازید. ای ــف س را متوّق
عبــرت اســت؛ جوانــان مــا روى ایــن نقاط 
خیلــى تكیــه كننــد. مــا دولــِت تــازه كارى 
داشــتیم كــه دو ســال روى كار آمــده و 

ــه  ــنگینى مواج ــه ى س ــن حمل ــا چنی ب
ــود و دشــمن در هــزاران كیلومتــر  شــده ب
زمیــن مــا، از جنوبى تریــن نقطــه تــا 
همســایگى  نقطــه ى  شــمالى ترین 
بــا عــراق، مســتقر شــده بــود؛ امــا در 
ایــن حــال بــه مــا مى گفتنــد بیاییــد 
مذاكــره كنیــد! مذاكــره از موضــع ضعــف 
ــف  ــر حری ــت پُ ــا دس ــراه ب ــت و هم و ذلّ
مذاكــره  اگــر  روز  آن  چانه زنــى.  در 
صــورت مى گرفــت -كــه یــك عــّده از 
ــار  ــام فش ــه ام ــان روز ب ــّیون، هم سیاس
مذاكــره  بنشــینید  كــه  مى آوردنــد 
ــده  ــش عم ــراق از بخ ــاً ع ــد- مطمئّن كنی
ــروز  ــا ام ــد و ت ــارج نمى ش ــا خ ــاک م خ
خوزســتان و خرمشــهر و شــاید بســیارى 
ــه  ــر چكم ــان زی ــر همچن ــق دیگ از مناط
ــود. امــا امــام  ــه ب نیروهــاى متجــاوز بیگان
ایســتاد. منطــق امــام ایــن بــود كــه وقتى 
ــت  ــا دس ــت و ب ــاک ماس ــاوز در خ متج
ــره  ــا مذاك ــد، م ــد مى كن ــا را تهدی ــر م پُ
نمى كنیــم. مذاكــره آن وقتــى صــورت 
مى گیــرد كــه دشــمن از تمــام خــاک 
مــا خــارج شــود... امــام بــا الهــام از همــان 
بینــش روشــن، ایمــان راســخ، تــوّكل بــه 
ــر  ــت اگ ــتاد و گف ــدرت اراده ایس ــدا و ق خ
مــا توانســتیم ســرزمین هاى خــود را 
پــس بگیریــم، آن گاه وقــت مذاكره اســت؛ 
امــروز وقــت مذاكــره نیســت؛ عمــاًل هــم 

همین طــور شــد. 81/3/1 

ــل دوران  ــد مث ــم بای ــروز ه         ام
ــم ــدس کار کنی ــاع مق دف

}امــروز هــم{ آن مجموعــه اى كــه بــراى 
ــد،  ــور كار مى كن ــتغال در كش ــاد اش ایج
بایــد مثــل اتــاق جنــِگ دوران دفــاع 

ــناخت،  ــب و روز نمى ش ــه ش ــّدس ك مق
كار كنــد. در دوران جنــگ و دفــاع 
مقــّدس بــراى آن مجموعه هایــى كــه 
مشــغول طّراحــى جنــگ بودنــد، شــب و 
ــه  ــل، اّوِل هفت ــر تعطی ــل و غی روز، تعطی
و آخــِر هفتــه معنــا نداشــت؛ مرتّــب 
ــراى  ــد ب ــروز بای ــد. ام ــغول كار بودن مش
ــالش  ــو ت ــان نح ــه هم ــتغال ب ــاد اش ایج
شــود. 81/9/1 امــروز همــه تــالش آمریــكا 
ــن اســت  و دســتگاه و جبهــه اســتكبار ای
ــت را  ــّوت و مقاوم ــدرت و ق ــه عنصــر ق ك
ــان  ــد ایم ــى مى خواه ــرد؛ یعن ــا بگی از م
ــاد را در  ــد و اتّح ــس و امی ــه نف ــكاءِ ب و اتّ
ــان  ــه ایم ــى ك ــد. ملت ــف كن ــا تضعی م
و اتّحــاد نداشــته باشــد و نســبت بــه 
ــه در  ــوس باشــد، پیداســت ك ــده مأی آین
همــه ى میدان هــا شكســت خواهــد 
خــورد؛ در سیاســت هــم شكســت 
مى خــورد، در اقتصــاد هــم شكســت 
مى خــورد، در ســازندگى كشــور هــم 
ــد  ــا مى خواهن ــورد. آنه ــت مى خ شكس
ــه اى  ــن ضرب ــد. اّولی ــا بگیرن ــا را از م اینه
كــه مى زننــد، ایــن اســت كــه ملــت 
را از خــود مأیــوس كننــد. 81/3/1 هــر 
ــت  ــم و مقاوم ــتادگى كردی ــا ایس ــا م ج
برویــم؛  پیــش  توانســتیم  كردیــم، 
طبــق  و  شــدیم  تســلیم  جــا  هــر 
ــم،  ــت كردی ــل حرك ــرف مقاب ــِل ط می
ضربــه خوردیــم. مثال هــاى واضحــى 
ــع  ــمند و مّطل ــراد هوش ــود دارد و اف وج
مى تواننــد مثال هایــش را در زندگــى 
اســالمى  جمهــورى  چهل ســاله ى 
هــم  ایــن  كننــد.  پیــدا  به راحتــى 
ــق   ــت از منط ــرى اس ــش دیگ ــك بخ ی

98/3/14 مقاومــت. 
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ــم شــهید شــدند و رقــم  ــم كــه حــدود چهارهــزار معلّ یــاد شــهداى شــما ]فرهنگیــان[ را بایــد گرامــى بداریــم؛ چــه شــهداى معلّ
كوچكــى نیســت، و چــه شــهداى دانشــآموز كــه بیــش از ۳۶ هــزار دانشــآموز مــا در طــول دفــاع مقــّدس بــه شــهادت رســیدند. اگر 
ــم نبــود، معلــوم نبــود كــه دانشــآموز در همــه ى شــرایط، راهــى جبهــه بشــود؛ ایــن افتخــار هــم برمى گــردد بــه  نََفــس گــرم معلّ

معلّمیــن.     95/2/13

اگر نَفَس گرم معلّم نبود...      

این شماره تقدیم می شود  به ارواح طیبه
شهدای آموزش و پرورش

فرهنگی محصوالت
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(       

ارتـبـاط بـا 
خط حزب ا...                                

نـشــریـه جـامـــعـه 
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امام کالم

باید مستقل و شجاع باشید               
ما اآلن یک مملکتی هســتیم که مستقلیم؛ 
کسی در امور ما دخالت نمی تواند بکند، شما 
هم اآلن نماینده هستید از یک مملکتی که 
مستقل اســت؛ ما احتیاج اصاًل نداریم. آنها 
به ما محتاجند؛ ما احتیاجــی به آنها نداریم. 

آنجا ]کشورهای غربی[ که می روید با کمال اســتقالل عمل کنید. اینطور نباشد که 
آنجا وقتی شما رفتید باز همان حرف های سابق باشد و همان چیزهایی که سابق آنها 
می آمدند. شما باید مستقل باشید و شجاع باشید. مملکت شما یک کاری کرد که دنیا 
را متحیر کرد. اآلن هم شــما رفتید آنجا می بینید که چه جور به شما احترام خواهند 

گذاشت.    58/3/21

250 ساله رصدیانسان گزارش

نشریه ى »مسیر« وابسته به مؤسسه ى 
پژوهشــى فرهنگى انقالب اســالمى، 
به زودى جدیدترین ویژه نامه ى خود را با 

عنوان »معادله  ى نصر« منتشر مى كند.
حجت االســالم  ویژه نامــه،  ایــن  در 
والمسلمین سیدحسن نصراهلل دبیركل 
حزب اهلل لبنــان در گفتگــوى ویژه ى 
پنج ســاعته، از مراودات خود با حضرت 
آیت اهلل العظمى خامنــه اى، و توصیه ها 
و تصمیمات و نقش ایشان در برهه هاى 
مختلف و حســاس منطقه سخن گفته 

است.
ســردار سرلشــكر پاســدار حاج قاسم 
سلیمانى نیز در این شماره ى مسیر، براى 
اولین بار پس از تصدى فرماندهى نیروى 
قدس سپاه پاســداران انقالب اسالمى 
ضمن حضور در یك گفتگوى اختصاصى، 
به بررسى دالیل پنهان و آشــكار جنگ ۳۳روزه و آثار آن در هندسه ى جدید منطقه پرداخته 
و خاطراتى از فرماندهى میدانى این جنگ ذكر كرده است.همچنین گفت و گویى تفضیلى با 
آقایان دكتر على اكبر والیتى و دكتر حسین امیرعبداللهیان در این نشریه منتشر گردیده است. 
همچنین تصاویرى از دیدارهاى سیدحسن نصراهلل با رهبر انقالب اسالمى و نیز اسنادى مانند 
پیام رهبر انقالب در جریان جنگ ۳۳روزه به دبیركل حزب اهلل، به همراه دیگر اسناد و تصاویر، 

براى نخستین بار در این ویژه نامه منتشر شده است.          

بهتریــن اســتفاده ى از ایــن فرصت]هیئــت[ چیســت؟ تبلیــغ معــارف دیــن؛ تبلیغ 
ــراى  ــت ب ــت و فضیل ــانه هاى عظم ــن نش ــواران، ای ــن بزرگ ــه ای ــزى ك ــان چی هم
ــه  ــد؛ این هم ــج بردن ــه رن ــد؛ این هم ــت گرفتن ــف دس ــان را ك ــر آن، جانش خاط
ــدر  ــه آور ص ــوادث گری ــد؛ ح ــود آم ــورا به وج ــه ى عاش ــیدند؛ حادث ــت كش مصیب
اســالم به وجــود آمــد. ]اینهــا[ بــراى چــه بــود؟ بــراى ترویــج معــارف دیــن بــود. از 
ایــن فرصــت بــراى ترویــج معــارف دیــن، بــراى ســوق دادن نســل جــوان بــه عمــل 
بــه دیــن، بــه عمــل بــه شــریعت، بــه عمــل بــه مســئولّیت هاى بــزرگ ایــن دوران 

ــد.   94/1/20    اســتفاده كنی

1. در هفتـه اى كـه گذشـته سـید مقاومت كـه در مراسـم بزرگداشـت مرحـوم عالمه 
كورانـى سـخن مى گفـت از موضع گیرى هـاى افراطـى سـازمان هاى بین المللـى در 
مـورد هدف قـرار گرفتن تأسیسـات نفتـى در عربسـتان سـعودى انتقاد كـرد و گفت: 
موضع گیرى هـاى بین المللـى در قبـال حمـالت آرامكـو نشـان داد كـه نفـت از خون 
)مردم یمن( ارزشـمندتر اسـت. سیدحسـن نصراهلل همچنیـن به حاكمان سـعودى و 
امارات هشـدار داد كه در محاسـبات خود بـراى جنگ با ایـران بازنگرى كننـد زیرا در 

غیـر این صـورت نابـود خواهند شـد.

2. امـا سـعودى ها كـه همچنان در شـوک بـزرگ حملـه به تأسیسـات نفتى خـود در 
منطقه بقیـق به سـر مى برند، سـعى كردنـد با متهـم كـردن ایـران، توهمات خـود را 
گسـترش داده و ایـن حملـه را از سـوى جمهـورى اسـالمى ایـران جلوه دهند. سـفر 
وزیرخارجـه ایـاالت متحده بـه ریـاض و مواضـع توئیتـرى ترامپ نیـز هر چنـد مورد 
توجـه افـكار عمومـى قـرار نگرفـت امـا از جملـه تالش هـاى صـورت گرفتـه بـراى 
تأثیرگـذارى در فضـاى رسـانه اى بـود. مهم تریـن مانـع امـا ایـن اسـت كـه اساسـا 

هیچگونـه شـاهد و مـدرک مسـتندى دراین بـاره وجـود نـدارد. 

3. جـواب سـعودى ها و آمریكایى هـا را امـا مهـدى المشـاط، رئیـس شـوراى عالى 
سیاسـى یمـن داد و گفـت: ما بـا تكیه بـر اعتمـاد و قـدرت خـود، اعـالم مى كنیم كه 
حمالت موشـكى و پهپـادى را به خـاک عربسـتان متوقـف كرده ایـم و منتظر چنین 
حركـت متقابلى از سـوى عربسـتان و توقـف بمباران ها هسـتیم. امـا اگر عربسـتان با 
ادامـه دادن حمـالت خود بـه ابتـكار عمل ما پاسـخ ندهـد، حـق پاسـخگویى را براى 

خـود محفـوظ مى داریـم.

4. و خبـر آخـر اینكـه رجـب طیـب اردوغـان، رییس جمهـور تركیـه كـه در اجالس 
مجمـع عمومـى سـازمان ملـل سـخن مى گفـت، هـدف طـرح اسـرائیلى آمریكایى 
معامله ى قرن را نابودى فلسـطین دانسـت و از شـوراى امنیت سـازمان ملل خواسـت 
در خصـوص حمایـت از فلسـطینیان، به طـور فراتـر از وعده هـاى خـود عمـل كند. 

از فرصت هیئت استفاده کنید

شماره اول نشریه مسیر با عنوان »معادله نصر« 
منتشر شد

)(حرکت امام حسین
 برای اقامه  حق و عدل بود

ایرانی خانواده

این است حزب اهلل

این است حزب اهلل

مـادر شـهید عزیزانـش را در راه خـدا داده، امـا میلیونهـا انسـان، میلیون ها چشـم، با 
تحسـین به او نـگاه مى كننـد و جامعـه او را در اوج افتخـار مى نشـاند. وضعیت زینب 
كبـرى اینگونـه نبود. یـك نفر در سرتاسـر ایـن جامعـه نبود كه جرأت داشـته باشـد 
بـه او بگوید: آفریـن، مرحبا، بارک اهلل، دسـتتان درد نكند، سـرتان سـالمت باشـد. در 
چنیـن دنیـاى سـختى، همان قـدر كـه شـهادت حسـین)ع( ممتاز بـود و بـا همه ى 
شـهادت ها از صدر اسـالم تا امـروز فـرق داشـت و هیـچ روزى، نه زمـان پیغمبـر ، نه 
زمـان امیر المؤمنیـن، بـا روز عاشـورا قابل مقایسـه نیسـت؛ حركت زینب هـم همان 

قدر عظمـت داشـت.     65/10/15   

مقاومت اخبار

هفته گزارش

250 ساله انسان

تراز هیئت 

رهبری خاطرات 

ویژه خبر 

ایّـام انقـالب - در همان ایّـام محّرم- یادم اسـت نـوارى بـراى مـن آوردند از سـینه زنى در 
جهرم - ما مشـهد بودیـم- به قـدرى ایـن مؤثّـر ]بـود[؛ اّوالً زیبـا بـود از لحاظ خود شـعر 
و لفظ و معناى شـعر؛ ثانیـاً از لحـاظ آهنـگ؛ ثالثاً مهّیـج، محـّرک، راهنما؛ خیلـى ارزش 
داشـت. بعد از آن از یزد ]نـوارى [ آوردند، كـه از این دو شـهر من یادم اسـت، جایى دیگرى 
من ندیـدم؛ خـب مفاهیـم سیاسـِى آن روز را كـه در مبـارزه مطـرح بـود، در قالـب نوحه 
منتقل كرده بودنـد. ما شـبیه ایـن را در دوره ى دفاع مقّدس داشـتیم؛ ایـن نوحه هایى كه 
آقاى آهنگران خوانـد - و آن شـاعر محترمى كه خدا رحمتـش كند، آقاى معلّمـى، كه در 
اهواز براى ایشـان شـعر مى گفت- آنها هـم همین جور، اینهـا هم شـعرهایى و نوحه هایى 

بود كـه آموزش دهنده بـود. ما باید ایـن كار را جـّدى دنبـال بكنیـم.      95/3/31 

نوحه هایی که کار مبارزه را می کرد

)(کار حضرت زینب به اندازه شهادت حسین
عظمت داشت

چنـدى پیـش، رهبـر انقـالب در جریـان سـفر به مشـهد مقـدس، بـه منزل شـهید 
سـیدرضا كیش بافـان رفتـه و بـا خانـواده ى ایـن شـهید بزرگـوار دیـدار كردنـد. در 
بخشـى از این دیـدار، رهبـر انقـالب چنیـن مى فرماینـد: »از جملـه ى چیزهایى كه 
روى آن تكیـه مى كنـم ایـن اسـت كـه بّچه هاى مؤمـن مـا، بّچه هایى كـه به ایـن راه 
عقیـده دارنـد و واقعـاً از روى انگیزه دارنـد كار مى كننـد، باید ثبـات قدم پیـدا كنند. 
ما كـم ندیده ایـم افـرادى را كـه یـك روزى، چند صباحـى در خـّط مسـتقیم بودند، 
بعـد چشم شـان بـه پـول و مقـام و مانند ایـن چیزهـا كـه افتـاد، از ایـن رو بـه آن رو 
شـدند. شـما در محدوده ى نفوذ خودتان - هـر مقدارى كـه مى توانید تأثیـر بگذارید 
- كارى كنیـد كـه بّچه هـا در راه مسـتقیم و صـراط مسـتقیم ثابت قـدم بماننـد. اگر 
چنانچـه در صـراط مسـتقیم ثابت قـدم ماندنـد و حركـت كردنـد، هـر كسـى جـاى 
خـودش را پیـدا مى كنـد؛ هـر كسـى موقعّیتـى را كـه مى توانـد مفیـد باشـد، پیـدا 
مى كند و هیـچ لزومى نـدارد كه مـن بگویم شـما در فالن رشـته كار كنیـد، در فالن 
قضّیـه كار كنیـد؛ نـه، وقتـى ثابت قـدم بودنـد در راه خـدا، مى فهمنـد چـه كار بایـد 

بكنند؛ ایـن توصیـه ى مؤّكـد بنده اسـت.«
همچنین رهبر انقـالب در ایـن دیدار، در سـفارش به یكـى از طالب جـوان حاضر در 
جمع فرمودنـد: »سـفارش؛ آقاجـان! درس را خـوب بخوان؛ ان شـاءاهلّل مـاّلى خوبى 
بشـوى و بتوانـى در لبـاس پیغمبـر بـراى اسـالم خدمـت كنـى. اگـر شـما روحانـِى 
فاضـِل مـاّلِى متدیّـِن متّقـى اى بشـوید، فایده تان خیلـى بیـش از خیلـى چیزهاى 

دیگـر اسـت...« 98/6/11

بّچه های مؤمن باید ثبات قدم پیدا کنند
توصیه جدید رهبر انقالب به نیروهای انقالبی:

عزیـزان مـن! امروز كشـور به نشـاط شـما، به نیروى شـما، بـه ابتكار شـما، بـه ایمان 
شـما و بـه صفـاى شـما به شـّدت نیازمنـد اسـت. امـروز جوان هـا بایـد خردمنـدى 
خودشـان را، معرفـت و دانـش خودشـان را، ایمـان خودشـان را، همبسـتگى و 
یكپارچگـى خودشـان را هرچـه ممكن اسـت، تقویت كنند؛ درسـت همـان مناطقى 
كـه دشـمن مى خواهـد تقویـت نشـود. دشـمن مى خواهـد دانـش مـا پیشـرفت 
نكنـد؛ دانشـگاه هاى مـا به جـاى درس خواندن، بـه كارهـاى دیگـر بپردازنـد؛ ایمان 
نسـل جـوان تقویت نشـود و جـوان مؤمـن تبدیل شـود بـه جوان هوسـران. دشـمن 
مى خواهـد وحـدت بیـن نیروهـاى مـا نباشـد و بـرادران تبدیل شـوند به دشـمنان. 
دشـمن مى خواهد مـا صفـا و نورانّیـت و معنویّـت نداشـته باشـیم و جوان مـا به یك 
عنصـر مـاّدى و بى عاطفـه تبدیـل شـود؛ این چیـزى اسـت كـه دشـمن مى خواهد. 

امـروز همـه وظیفـه دارنـد در مقابل ایـن حركـت كننـد.  79/5/5

دشمن می خواهد برادران تبدیل به دشمنان شوند

پاسخ امام به فشار سیاسیون
 برای انجام مذاکره با صدام

امروز وقت 
مذاکره نیست

ــا هوشــیارى و زیركــى، حركت هــاى  یــك نقطــه ى مهــم ایــن اســت كــه انســان ب
ــد؛  ــاى دشــمن را كشــف كن ــرد و هدف ه ــر بگی ــر نظ ــد، زی ــّرس كن دشــمن را تف
ــاع  ــك دف ــخصى، در ی ــارزه ى ش ــك مب ــما در ی ــر ش ــت. اگ ــم اس ــى مه ــن خیل ای
شــخصى كــه در مقابــل یــك حریــف قــرار مى گیریــد، بتوانیــد حركــت 
او را پیش بینــى كنیــد، هیــچ ضربــه اى نخواهیــد خــورد. اگــر حواســتان 
پــرت شــد، غافــل شــدید، تمركــز را از دســت دادیــد، بــه چیــز دیگــرى 
ســرگرم شــدید، نتوانســتید پیش بینــى كنیــد كــه او چــه كار مى خواهــد 
 2 ــت:  ــدار اس ــده؛ او بی ــه نخوابی ــمن ك ــد. دش ــه مى خوری ــاً ضرب ــد، حتم  بكن
ــرت  ــر حواســت پ ــه«. شــما اگ ــم عن ــام لم ین ــن ن 1  »و اّن اخــا الحــرب األرق و م

ــه  ــود ك ــن نمى ش ــل ای ــدى، دلی ــل ش ــودت غاف ــت خ ــر از موقعی ــما اگ ــد، ش ش
دشــمنى هــم كــه در مقابــل توســت، حواســش پــرت شــده باشــد؛ او ممكــن اســت 

ــا جمــع باشــد. 91/10/19 ــد حواس ه ــس بای ــد. پ حواســش جمــع باشــد، بزن

        اختالفات جلو رحمت الهی را می گیرد
ــات  ــت، اختالف ــى ماس ــكالت اساس ــزو مش ــروز ج ــه ام ــه ك ــن آنچ ــر م ــه نظ ب
بى مبنــا و بى پایــه اى اســت كــه بیــن جمــع عالقه منــدان و كاركنــان و 
خدمتگــزاران نظــام - جمــع خــودى اى كــه متعلــق بــه نظــام اســت - وجــود دارد... 
البتــه معنایــش ایــن نیســت كــه بــا هــم اختــالف ســلیقه نداشــته باشــند، بــا هــم 
بحــث طلبگــى نكننــد و بــا هــم برخــى از مناقشــات را نداشــته باشــند؛ امــا تظاهــر 
كردن بــه ایــن مناقشــات و عمــده كــردن چیــز كوچكــى كــه مناقشــه انگیز اســت، 
چیــز بســیار بــدى اســت؛ جلــو رحمــت الهــى را مى گیــرد؛ مــردم را كــه بایــد بــه 
ــد و از شــما  ــت كنن ــال شــما حرك ــا دنب ــان داشــته باشــند ت ــد و اطمین شــما امی
حمایــت نماینــد، از شــما دلســرد و مأیــوس مى كنــد و شــاید از همــه مهم تــر - یــا 
ــى دارد. 80/9/21 ــاز م ــان ب ــه شــما را از كارت ــن اســت ك ــا - ای ــف مهم ترینه در ردی

        اختالفات موجب جری شدن دشمن می شود
ــم  ــاج داری ــا احتی ــروز م ــرادران! خواهــران! در سرتاســر كشــور، ام ــن! ب ــزان م عزی
بــه اتحــاد و یكپارچگــى. بهانه هــاى اختــالف زیــاد اســت. گاهــى در یــك 
قضیــه اى ســلیقه ى یــك نفــر، دو نفــر بــا هــم یكســان نیســت؛ ایــن نبایــد بهانــه ى 
اختــالف بشــود. گاهــى در كســى یــك گرایشــى هســت، در دیگــرى نیســت؛ ایــن 
ــد. اختــالف در درون،  ــه ى اختــالف بشــود. آراء، نظــرات، همــه محترمن ــد مای نبای
ــم مى دهــد: »و ال  ــا تعلی ــه م ــرآن ب منازعــه ى در درون، موجــب فشــل مى شــود. ق
تنازعــوا فتفشــلوا و تذهــب ریحكــم«. اگــر منازعــه كنیــم، ســر مســائل گوناگــون - 
ــویم،  مســائل سیاســى، مســائل اقتصــادى، مســائل شــخصیتى - دســت به یقه ش
ــال هاى  ــمن در س ــه دش ــى ك ــدار از جرأت ــك مق ــود. ی ــرى مى ش ــا ج ــمن م دش
ــالة و  ــه الّص ــن علی ــود. امیرالمؤمنی ــات ب ــر اختالف ــه خاط ــرد، ب ــدا ك ــته پی گذش
ــأه  ــّق فاخط ــب الح ــن طل ــس م ــد: »لی ــد؛ مى فرمای ــا درس مى ده ــه م ــالم ب الّس
ــه  ــى اســت ك ــك مخالف ــد. ی ــن دو جورن ــه«. مخالفی ــل فأصاب ــب الباط ــن طل كم
دنبــال حــق اســت، او هــم دنبــال جمهــورى اســالمى اســت، او هــم دنبــال انقــالب 
ــا ایــن نبایــد  اســت، او هــم دنبــال دیــن و خداســت، منتهــا راه را اشــتباه كــرده؛ ب
ــا  ــر نظــام اســالمى، ب ــا كســى كــه در جهــت غی ــرق دارد ب ــن ف دشــمنى كــرد؛ ای
ــرم  ــم ن ــه ه ــا را ب ــد. دله ــت مى كن ــام اســالمى حرك ــه نظ ــه ى علی ــدف معاندان ه

ــد. 91/1/1          ــر كنی ــر مهربانانه ت ــه یكدیگ ــبت ب ــا را نس ــد، برخورده كنی

دل ها را به هم نرم کنید

حركـــت امـــام حســـین)(براى اقامـــه ى حـــق و عـــدل بـــود: »اّنـــا خرجـــت 
ـــام  ـــر...«. تم ـــی عن املنک ـــروف وانه ـــر باملع ـــد ان ام ـــّدی اری ـــة ج ـــی اّم ـــاح ف لطلب االص

ـــن  ـــوار از معصومی ـــاره ى آن بزرگ ـــه درب ـــارى ك ـــز گفت ـــوار و نی ـــار آن بزرگ ـــار و گفت آث
رســـیده اســـت، ایـــن مطلـــب را روشـــن مى كنـــد كـــه غـــرض، اقامـــه ى حـــق و 
ـــور  ـــم و ج ـــان ظل ـــم زدن بنی ـــریعت و بره ـــت ش ـــاد حاكمی ـــدا و ایج ـــن خ ـــدل و دی ع
ـــران  ـــر پیامب ـــرم)ص( و دیگ ـــر اك ـــه ى راه پیامب ـــرض، ادام ـــت. غ ـــوده اس ـــان ب و طغی
بـــوده اســـت كـــه: »یـــا وارث ادم صفـــوة اللَّـــه یـــا وارث نـــوح نبیّ اللَّـــه ...« و معلـــوم 
ـــه ى  ـــط«. اقام ـــاس بالقس ـــد: »لیقوم الّن ـــه آمدن ـــراى چ ـــم ب ـــران ه ـــه پیامب ـــت ك اس
ـــت  ـــا را جه ـــه نهضـــت م ـــام اســـالمى. آنچـــه ك ـــت و نظ ـــاد حكوم قســـط و حـــق و ایج
ـــین بن  ـــه حس ـــت ك ـــزى اس ـــان چی ـــاً هم ـــد، دقیق ـــد بده ـــم بای ـــروز ه ـــى داد و ام م

علـــى)( در راه آن قیـــام كـــرد.   68/5/11

تذکر رهبر انقالب نسبت به اختالفات درون جبهه خودی

در تاریخ معاصر، نمونه های عبرت انگیز و متعددی از سازش مقامات کشورهای 
مسلمان با استکبارجهانی و هزینه هایی که آنان بر کشور خود تحمیل کرده اند 
وجود دارد که از این قبیل می توان به حکومت پهلوی در ایران، سادات و مبارک 
در مصر، قذافی در لیبی و حکومت ســعودی عربستان اشاره کرد. نشریه خط 
حزب اهلل در اطالع نگاشــت این هفته، مروری داشته است بر بخشی از بیانات 
رهبر انقالب درباره ی وابستگی حاکمان معاصر منطقه و »هزینه ی سازشی« که 

آنان بر ملت خود تحمیل کردند.

1- وقتی تاریخ مصرف صدام تمام شد
دنیاى سیاست جهانى، دنیاى بیتقوائى است. 
بیتقوائى موجب شده اســت كه مستكبران 
عالم حتى به دوستان خودشان هم وفا نكنند. 
دیدید بر سر صدام ملعوِن روسیاه چه آوردند؟ 
تا وقتى به او احتیاج داشتند، او را تقویت كردند. 
همین آمریكائیهــا در دوران جنگ تحمیلِى 
بر ما، آنچه توانستند به صدام حسین كمك 
كردند و پشــتیبانى دادند. از نقشه ى هوائى و 
اطالعات جاسوســى تا كمك تسلیحاتى، تا 
تقویت روحى، تا وادار كردن وابستگاِن به خود 
به پشتیبانى مالى، همه جور؛ چون به او احتیاج 
داشــتند، امیدوار بودند او بتواند خدشه اى بر 
چهره ى پرقدرت و مغرور ملت ایران وارد كند. 
وقتى مأیوس شــدند، تاریخ مصرفش تمام 
شد، به آن شــكلى كه دیدید او را درآوردند، 
منافع خودشان را جور دیگرى دنبال كردند؛ 
این براى كسانى كه ُحسن ظن و امید به این 
ابرقدرت هاى بیتقوا و ناپرهیزگار دارند، درس 

عبرت است. 87/2/12

                               2- روزی دست قذافی را می یوسیدند
در لیبى با اینكه قذافى در سال هاى اوِل روى كار آمدن، 
گرایش ضدغربى نشــان مى داد، اما در سال هاى اخیر 
خدمات بزرگى به غربى ها كرد. آنها هم به چشم خودشان 
دیدند كه با یك تهدید خشك و خالى، این آقا امكانات 
هسته اى خودش را جمع كرد، همه را سوار كشتى كرد، 
داد به غربى ها، گفت ببرید! 90/1/1 آمریكا و ناتو به بهانه ى 
قذافِى خبیث و دیكتاتور، ماه ها بر ســر لیبى و مردم آن 
آتش ریختند. و قذافى همان كسى بود كه پیش از قیام 
شجاعانه ى ملت لیبى، درشمار دوســتان نزدیك آنان 
به شــمار مى رفت؛ او را در آغوش مى گرفتند، با دست او 
از ثروت لیبى مى دزدیدند و براى خام كردن او، دستش 
را مى فشردند یا مى بوسیدند. پس از قیام مردم، همین 
او را بهانه كردند و تمام زیرساخت هاى لیبى را به ویرانى 

كشاندند. 90/8/14

                    6- پنجاه سال عقب افتادگی
                     در دوران پهلوی

یك عّده اى از غرب زده ها، از صد ســال پیش 
تبلیغ كردند كه اگر مى خواهید كشــورتان 
پیشرفته بشــود و ایران جلو بیفتد، بایستى 
بروید در ذیل غرب تعریف بشــوید. این فكِر 
غلطى بود؛ حاال در مورد بعضى از آن كسانى 
كه این فكر را القا مى كردند، خائنانه هم بود، 
]اّما[ بعضى خائنانه نبود، جاهالنه بود. امروز 
هم هنوز كســانى از دنباله هاى آنها -و باید 
گفت تفاله هاى آنها- همین فكرها را ترویج 
مى كننــد كه »مــا در ذیل غرب بایســتى 
پیشــرفت كنیم«؛ نه، پنجاه سال، كشور در 
زمان دوران پهلوى در ذیل غرب زندگى كرد؛ 
پنجاه سال! یك مّدتى در آن اواسِط رضاخان 
در ذیل آلمان، بعد یك مّدتى در ذیل آمریكا 
تا آخر؛ چه پیشرفتى براى كشور حاصل شد؟ 
جز بدبختى، جز عقب افتادگى، جز نابود شدن 
سرمایه هاى اساسى كشور، چه عاید كشور 
شد؟ نه خیر، در ذیل غرب نمى شود، نمى توان 

]پیشرفت كرد[.   96/7/26

                            3- نامبارکی که مصر را ذلیل کرد
آنچه كه تا امروز در رفتار آمریكائى ها ]با دیگر 
كشورها[ دیده شده، پشتیبانى از دیكتاتورها 
بوده است. از حسنى مبارک تا آخرین لحظه اى 
كه مى شد دفاع كنند، دفاع كردند؛ بعد دیدند 
دیگر نمى شــود، آن وقت انداختنش دور! این 
هم یك درس عبرتى اســت براى سردمداران 
وابسته ى به آمریكا كه بدانند آن وقتى كه دیگر 
تاریخ مصرف خود را طى كنند و فایده شان را از 
دست بدهند، اینها مثل یك پارچه ى كهنه اى 
آنها را دور مى اندازند و به آنها اعتنائى نمى كنند! 
اما اینها تــا آخرین لحظه از دیكتاتــور دفاع و 

حمایت كردند.  90/1/1

4- نصف ذخایر مالی دولت سعودی
اعتمادبه نفس باشد، هزینه اش به مراتب كمتر باشد، چالش اگر منطبق با منطق باشد، اگر با ســازش هم هزینه دارد. چالش اگر عقالئى میل آمریكا هزینه كند. اینها هزینه نیست؟ مالى خــودش را در خدمت هدف ها و طبق مى شــود بیش از نیمى از ذخایِر موجودى جدید آمریكا بتواند ســازش بكند، مجبور دولت ســعودى براى اینكه با رئیس جمهور سازش هم هزینه دارد. شما مالحظه كنید اشتباه مى كنند- بله، چالش هزینه دارد، اّما كه »چالش با قدرت ها هزینه دارد« -]البّته[ بعضى عقالنّیت را در این مى دانند و مى گویند  مطابق میل آمریکا هزینه شد

از هزینه ى سازش است. 98/3/14

                             5- مقاومت غزه یا سازش عرفات
كسى گمان نكند كه اگر چنانچه موشكهاى غزه نبود، رژیم 
صهیونیســتى كوتاه مى  آمد؛ نه خیر. حاال شــما نگاه كنید 
ببینید در كرانه  ى باخترى چه مى كنند! در كرانه  ى باخترى 
كه موشكى وجود ندارد، سالحى وجود ندارد، تفنگى وجود 
ندارد؛ آنجا تنها ابزار و سالح مردم، سنگ است؛ ببینید آنجا 
رژیم صهیونیستى  دارد چه  كار مى كند: هرچه از دستش بر 
بیاید، خانه  هاى مردم را خراب مى كند، باغهاى مردم را خراب 
مى كند، زندگى مردم را نابود مى كند، آنها را به خوارى و ذلت 
مى كشاند، تحقیر مى كند؛ اگر الزم شد آب را رویشان میبندد، 
برق را رویشان مى بندد؛ كسى مثل یاسر عرفات را كه این  همه 
با صهیونیست  ها همراهى كرد، نتوانســتند تحمل كنند، 
محاصره  اش كردند، تحقیرش كردند، مســمومش كردند، 
نابودش كردند. این  جور نیست كه اگر چنانچه دست قدرت در 
مقابل صهیونیست  ها نشان ندهیم، آنها به كسى رحم كنند، 
مالحظه  ى كسى را بكنند، حق كســى را رعایت كنند، ابداً.   

93/5/1

عقب ماندگی و ذلت 
هزینه سنگین سازش


