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مصادف بـا 11 سـپتامبر 2001 
میـادی، یکـی از نقاط مهم بیسـت سـال 
اخیـر تاریـخ جهـان محسـوب می شـود. 
روزی کـه چهـار هواپیمـای ربوده شـده به 
برج هـای دوقلوی مرکـز تجـارت جهانی، و 
مقر فرماندهـی وزارت دفاع ایـاالت متحده 
و  کـرد  اصابـت  پنتاگـون  بـه  موسـوم 
هواپیمای چهـارم نیـز در زمینـی در ایالت 

پنسلوانیا سرنگون شد. 
مقامـات آمریکایـی، مسـئولیت ایـن کار 
را متوجـه گـروه القاعـده کردنـد  و جـورج 
ایـاالت  وقـت  رئیس جمهـور  بـوش، 
متحـده، بافاصلـه بعـد از ایـن حادثـه، در 
پیـام تصویـری خـود از آغـاز دور جدیـد 
جنگ هـای صلیبـی سـخن گفـت. هنـوز 
یک ماه از آن نگذشـته بـود کـه در 15 مهر 
1380 )7 اکتبـر 2001( ارتـش آمریـکا به 
بهانه ی جنگ بـا تروریسـم، به افغانسـتان 
حملـه ور شـد و اختیـار آن را در دسـت 

گرفـت. 

      پـروژه سـوم ایـاالت متحـده در 
منطقـه غـرب آسـیا

افغانسـتان اما پایـان کار آمریکایی ها نبود، 
آنها که سـرخوش از فتح افغانسـتان بودند، 
سـراغ قطعـه ی دوم نقشـه ی خـود رفتند: 
»فتـح عـراق«. عـراق نقطه ی اسـتراتژیک 
منطقه ی غرب آسـیا بـوده و هسـت. جایی 
که هـم دارای ذخایـر عظیم نفتی اسـت، و 
هـم از حیث راهبـردی، بـه دلیـل نزدیکی 
بـه ایـران، می توانسـت موقعیتـی بی نظیر 
بـرای مهـار و یـا در صـورت لـزوم حملـه 
بـه ایـران را فراهـم کـرده و از ایـن طریـق، 

تغییـرات مـّد نظـر خـود در چارچـوب 
طرح موسـوم به خاورمیانـه ی بـزرگ را در 

منطقـه ی غـرب آسـیا اعمـال کند.
عراق هم مانند افغانسـتان، خیلـی زودتر از 
آنچه تصور می شـد، سـقوط کـرد و صدام، 
کـه روزی بـه زعـم برخـی از جریان هـای 
سیاسـی داخـل کشـور، »خالد بـن ولید« 
زمـان بـود، متـواری کـوه و بیابـان شـد. 
آمریکایی هـا کـه تصـور می کردنـد حـاال 
پـروژه ی  سـراغ  می تواننـد  راحتـی  بـه 
سـوم خـود، یعنـی »فتـح ایـران« برونـد، 
در  را  خاورمیانـه«  تجزیـه ی  »نقشـه ی 
اتاق هـای فکر خـود کشـیدند. امـا راهبرد 
جمهوری اسـامی چیز دیگری بود. همان 
روزها، رهبر انقـاب در جلسـه ای با حضور 
فرماندهان نظامی، اسـتراتژی ایران در برابر 
ایـاالت متحـده را اینگونـه ترسـیم کردند: 
»سیاسـت آمریـکا در عـراق باید شکسـت 
بخورد، و شکسـت خواهد خورد.« با همین 
تصریـح، »راهبـرد منطقه ای ایـران« دقیقا 
در نقطـه ی مقابـل راهبـرد ایـاالت متحده 
آمریکایی هـا،  سیاسـت  گرفـت.  قـرار 
و  دست نشـانده  دولت هـای  از  حمایـت 
وابسـته، غیـر مردم سـاالر، و حمایـت از 
افزایـش تنش هـا و خصومت هـا در منطقه 
بـود. در عـوض، راهبـرد ایـران، حمایـت  از 
دولت های مسـتقل، مردم سـاالر، و افزایش 
اتحاد و همبسـتگی بین ملت هـا در مقابل 
نیـروی بیگانه بـود. در عمل امـا آنچه پیروز 
میدان شـد،  راهبرد ایـران بـود. آنچنان که 
طبـق تحقیقـات مؤسسـه ی آمریکایـی 
مطالعـات جنگ، »بعـد از حملـه ی آمریکا 
بـه عـراق در سـال 2003 بر خـاف انتظار 
واشـنگتن، نفـوذ ایـران در عـراق بسـیار 
از  نفـوذ  ایـن  به طوری کـه  بیشـتر شـد 

مناطق کردنشـین تـا بصـره را در برگرفت. 
از همیـن طریـق، ایـران توانسـت به کمک 
هم پیمانـان نظامـی خـود در عـراق بـه 
منافع آمریـکا ضربات سـنگینی وارد کند« 
و همیـن هـم در نهایـت منجـر بـه خروج 

آمریـکا از عـراق شـد. 

      اربعیـن، محـور اتصـال تن هـا و 
ل ها د

حاال شـانزده سـال بعـد از حملـه ی آمریکا 
بـه عـراق، کمتـر کسـی تصـور می کـرد 
کـه هـر سـاله، حماسـه ای در ایـن کشـور 
خلق شـود کـه نظیـری بـرای آن در جهان 
امروزیـن پیـدا نشـود. »ایـن واقعـاً یـک 
پدیـده اسـت، یـک پدیـده ی الهی اسـت، 
یـک پدیـده ی معنـوی اسـت. حقیقتـاً 
قابـل توصیف نیسـت؛ مثـل خیلـی از این 
قابـل  درسـت  الهـی،  مهـّم  پدیده هـای 
نمی شـود  یعنـی  نیسـت؛  هـم  تفسـیر 
ایـن حادثـه را تحلیـل کـرد. این جـور این 
جمعّیـِت عظیـِم میلیونـی راه بیفتنـد، 
در ظـرف چنـد سـال ایـن تحّقـق پیـدا 
کنـد، شـکل پیـدا کنـد! بلـه، در گذشـته 
راه پیمایـی بـود، اّمـا ایـن خبرهـا نبـود. ما 
اّطـاع داریـم کـه در ایّـام مختلـف، چـه 
اربعیـن، چـه غیـر اربعیـن -در خصـوص 
اربعیـن یـا بعضی اوقـات دیگـر- طـّاب از 
نجـف و جاهـای مختلـف عـراق حرکـت 
جمعّیت هـای  می رفتنـد،  می کردنـد 
فراوانـی هـم بودنـد. اّمـا ایـن جمعّیـِت 
عظیـِم میلیونـی از جاهـای مختلـف دنیـا 
-چنـد میلیـون از ایـران و میلیون هـا از 
خـود عـراق و از کشـورهای دیگـر- ایـن 
تهدیدهـای  وجـود  بـا  عظیـم،  حرکـت 
تروریسـتی ای کـه همیشـه وجود داشـته 

و امـروز هـم وجـود دارد، یـک پدیـده ی 
فوق العـاده عظیمـی اسـت؛ خیلـی مهـم 
اسـت. ایـن نشـان دهنده ی اوج گرفتـن 
همین تفّکـر مبـارزه ی در راه خـدا و در راه 
اسـام و آمادگـی عمومـی و همگانـی در 
ایـن راه اسـت.« 96/8/22 روزگاری قـرار 
بـود کشـورهای منطقـه تجزیـه شـده و 
آتـش خصومـت و درگیـری بیـن آنهـا 
بیشـتر شـود، اما حـاال راهپیمایـی اربعین 
و محبت سیدالشـهداء)ع( موجب نزدیکی 
قلـوب مردمـان آزاده ی منطقـه و جهان به 
یکدیگـر شـده اسـت. »پیونـد بیـن عراقی 
و غیـر عراقـی، پیونـد بین شـیعه و سـّنی، 
پیونـد بیـن عـرب و فـارس و تُـرک و ُکرد؛ 
ایـن پیوندهـا مایـه ی سـعادت اسـت، این 
پیوندهـا آیـت رحمـت پـروردگار اسـت. 
دشـمن سـعی در تفرقه دارد که نتوانسـته 
اسـت و بـه حـول و قـّوه ی الهـی نخواهـد 
توانسـت. مـا -ایـران و عـراق- دو ملّـت 
هسـتیم مّتصـل بـه یکدیگـر؛ تن هـای ما، 
دل هـای مـا، جان هـای مـا بـه یکدیگـر 
مّتصـل اسـت؛ آنچـه ایـن اتّصـال را ایجاد 
کـرده اسـت، ایمـان بِـاهلل و محّبـت بـه 
اهل بیـت )علیهـم  الّسـام( اسـت، محّبت 
بـه حسـین بن علی )علیه الّسـام( اسـت؛ 
زیـاد خواهـد شـد  ایـن  هـم  روزبـه روز 
می کننـد  توطئـه  دشـمنان  ان شـاءاهلل. 
اثـری نخواهـد  اّمـا توطئـه ی دشـمنان 

 کرد.« 98/6/27 
بـاری »اجتمـاع عظیـم و میلیونـی زائران 
در مسـیر حرکـت بـه کربا یعنـی حرکت 
فـداکاری  و  افتخـار  قلـه ی  سـمت  بـه 
و  اسـام  ایـن، »قـدرت  و  و شـهادت«، 
جبهه ی مقاومت اسـامی را تجلـی دوباره 

98 /7 /21 می دهـد.«
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ما به طور کلّی باید بدانیم آن کسانی که رفتند جهاد کردند و به شهادت رسیدند، افراد برجســته ای بودند؛ سّن کم و زیاد و مانند اینها 
فرقی نمی کند؛ اگر برجسته نبودند خدای متعال موهبت شهادت را به آنها نمی داد؛ نَْفس اینکه خداوند متعال این جوان را، این نوجوان 
را، این مرد را، این میانسال را در عرصه ی جهاد فی سبیل اهلل، فائز به شهادت کرده، خود این نشان دهنده ی این است که این یک امتیازی 

دارد.   98/7/8 
*همواره در طول تاریخ زیارت حضرت سیدالشهدا)ع( با مشقت ها و سختی های فراوانی رو به رو بوده است، مخصوصا حماسه ی پیاده روی اربعین 

که در این طریق، در تمامی تاریخ مردان و زنانی جان خود را در راه حضرت سیدالشهداء)ع( فدا کرده اند.

ما باید بدانیم شهدا افراد برجسته ای بودند

این شماره تقدیم می شود  به ارواح همه 
شهدای پیاده روی اربعین در طول تاریخ

دیدار برش

البالغه نهج 

انقالبی اخالق

   پیامک:   10001028 
   دورنگار: 021-66977328

Gap.im/KhatteHezbollah              :گپ    
Sapp.ir/KhatteHezbollah      :سروش   

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

ارتـبـاط بـا 
خط حزب ا...                                

نـشــریـه جـامـــعـه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

واژه کلید

eitaa.com/khattehezbollah :ایتا   
             ble.im/khattehezbollah                                     :بله   

امام کالم

اگر سیدالشهدا نبود، این 
نهضت هم پیش نمی برد                 
همیـن گریه هـا نگـه داشـته ایـن مکتـب را تا 
اینجـا و همین نوحه سـرایی ها، همینها اسـت 
که مـا را زنـده نگـه داشـته، همینها اسـت که 
ایـن نهضـت را پیـش بـرده، اگـر سیدالشـهدا 

نبود، این نهضت هـم پیش نمی برد، سیدالشـهدا همـه جـا هسـت: ُکلُّ أرٍض کربال. همه 
جا محضر سیدالشـهدا اسـت، همه ی منبرها محضر سیدالشـهدا اسـت، همه ی محرابها 
از سیدالشهدااسـت... امام حسـین نجـات داد اسـالم را. ما برای یـک آدمی که نجـات داده 
اسـالم را و رفته کشـته شـده هی سـکوت کنیم؟ ما هـر روز بایـد گریه کنیـم، ما هـر روز 
باید منبـر برویـم بـرای حفـظ این مکتـب، بـرای حفـظ ایـن نهضت هـا؛ ایـن نهضت ها 

 58/4/17 مرهون امام حسـین سـالم اللّ  علیـه هسـت.  

2۵0 ساله رصدیانسان گزارش

رهبر انقاب در مراسم ســاالنه ی دانش آموختگی دانشجویان دانشــگاه افسری و تربیت 
پاســداری امام حســین، اربعین را از اولین ظهورش در تاریخ اســام، »رسانه ی پُرقدرت 
عاشورا« دانســتند و فرمودند: در چهل روز فاصله ی حماسه ی عاشورا تا بازگشت اهل بیت 
)علیهم السام( به کربا، فریادهای حضرت زینب، حضرت امام سجاد و ام البنین در شام و 
کوفه، رســانه ی حقیقی عاشــورا بود و با تحقق فرمانروایِی منطق حق در فضای ظلمانی 

حاکمیت بنی امیه و ُسفیانی، عاشورا زنده ماند و در تاریخ جاری شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، طوفان حرکت اهل بیت در فاصله ی عاشورا تا اربعین را در اختناق 
عجیب آن دوران، باعث منقلب شدن اوضاع و در نهایت سرنگونی رژیم سفیانی خواندند و 

افزودند: امروز هم همین اتفاق در جریان است.
ایشان راه پیمایی عظیم مسلمانان در اربعین حسینی از کشورهای مختلف، فرقه های مختلف 
اسام و حتی برخی ادیان دیگر را فریادی رسا و رسانه ای بی همتا در دنیای پیچیده ی تبلیغات 
و جهان پُرهیاهوی بشریت امروز خواندند و افزودند: شعار پُرمعنای »الُحسین یجمعنا« یک 
حقیقت ناب است چراکه حسین این اجتماع بی نظیر را به راه انداخته است و همه را به سمت 

سرچشمه ی معنویت و آزادگی به حرکت درآورده است.  98/7/21

شعار پُرمعنای #الُحسین_ یجمعنا 
یک حقیقت ناب است

پیاده روی اربعین در تاریخ بی سابقه است
ایرانی خانواده

این است حزب اهلل

این است حزب اهلل

اّولیـن کلمه تشـّکر اسـت؛ از صمیم قلـب، خـودم و از طرف ملّـت بزرگ ایران تشـّکر 
می کنم، هـم از شـما موکـب داران کـه در ایّـام اربعیـن کرامـت را و رحمـت و موّدت 
را بـه منتهـا درجـه رسـانده اید، هـم از همه ی ملّـت بـزرگ عـراق و هم از مسـئولین 
در دولـت عـراق کـه امنّیـت را و فضـا را و زمینـه را فراهـم کرده انـد، هـم بخصـوص 
از علمـای بزرگـوار و مراجـع عظـام عـراق که فضـای زیـارت را، فضـای بـرادری بین 
آحاد مـردم و بیـن دو ملّـت را فراهـم کرده اند؛ حقیقتـاً جـای تشـّکر دارد. آنچه برای 
مـا نقـل می شـود از رفتـار شـما بـرادران عزیـز عراقـی در مواکـِب میـاِن راه و رفتـار 
کریمانه ی شـما با زائران حسـینی، چیزهایی اسـت که نظیر نـدارد؛ در دنیـای امروز 

این چیزهـا نظیـر نـدارد.     98/6/27 

تاریخی رهبریروایت 2۵0 سالهمطالبه  انسان 

رهبری خاطرات 

رفتار برادران عزیز عراقی در مواکب نظیر ندارد
کار را در همه  عرصه ها جهادی دنبال کنید

عزاداری های سنّتی 
باعث تقرِّب بیشترِ مردم به 

دین می شود
برخی کارهاست که پرداختن به آنها، 
مردم را به خدا و دین نزدیک می کند. 
یکی از آن کارهــا، همین عزاداریهای 
سّنتی است که باعث تقّرِب بیشتِر مردم 
به دین می شــود. این که امام فرمودند 
»عزاداری سّنتی بکنید« به خاطر همین 

تقریب است.    73/3/17

 )( حضور حضرت آیت اهلل خامنه ای در مراسم عزاداری اباعبداهلل الحسین
در جمع رزمندگان لشکر 31 عاشورا 67/۵/28

ما امروز احتیاج داریم که حسین بن علی را به دنیا بشناسانیم؛ دنیای دچار ظلم و فساد و 
دنائت و لئامت، محتاج معرفت آزادگی حسینی و حّریت حسینی است. امروز مردم دنیا، 
جوان های دنیا، ملّت های بی غرض، برای یک چنین حقیقتی دل هایشان می تپد؛ ]اگر[ 
امام حسین )علیه الّسام( به دنیا معّرفی بشود، اسام معّرفی شده است، قرآن معّرفی شده 
است. امروز با صدها وسیله علیه اسام و علیه معارف اسامی تبلیغ می شود؛ در مقابل این 
حرکت خصمانه ی جبهه ی کفر و استکبار، حرکت معرفت حسینی می تواند یک تنه سینه 

سپر کند، بِایستد و حقیقت اسام را، حقیقت قرآن را به دنیا معّرفی کند.    98/6/27      

این خون حسین )( است که بعد از ۱۴۰۰ سال دارد می جوشدحسین بن علی )( را به دنیا بشناسانید

نظام، بدون مشی انقالبی ارزشی ندارد

اصل این راه پیمایی اربعین... که حقیقتاً یک حادثه ی بی نظیری اســت؛ ما نه  فقط در 
دوران خودمان در دنیا، بلکه در تاریخ هم سراغ نداریم یک چنین اجتماعی، یک چنین 
حرکتی را هر سال، و هر سال گرم تر از سال قبل اتّفاق بیفتد؛ بی نظیر است. این حرکت 
حسینی در گســترش معرفت به امام حسین )علیه  الّســام( نقش دارد. اربعین با این 
حرکتی که عمدتاً بین نجف و کربا در راه پیمایی هر ســال به وجود می آید بین المللی 
شد؛ چشم های مردم دنیا به این حرکت دوخته شد؛ امام حسین )علیه الّسام( و معرفت 

حسینی به برکت این حرکت عظیم مردمی بین المللی شد، جهانی شد. 98/6/27      

امروز ما می توانیم امیدوار باشیم همچنان که یک روز اســام توانست در چنان فضای 
فرهنگی فاسد و غلطی زنی مثل زینب را به وجود آورد، که الگو و نمونه ی یک انسان بزرگ 
است - و نه فقط یک زن برجســته - امروز هم تعالیم اسام و فرهنگ اسامی میان این 
جنجال غوغاگرانه ی جوسازانه ی غرب، نمونه ی یک زن مسلمان کامل و بزرگ را می تواند 
به وجود بیاورد؛ و ما به این احتیاج داریم. امروز دنیا احتیاج دارد به اینکه زن مســلمان، 

هویت و حقیقت فرهنگی خودش را نشان بدهد.   6۵/10/1۵  

ــا  ــون فّعالّیت ه ــای گوناگ ــه ی عرصه ه ــادی را در هم ــه ِی جه ــادی و روحّی کار جه
ســرلوحه قــرار بدهیــد. کار جهــادی ضــّد تنبلــی اســت، ضــّد بی تفاوتــی اســت، ضــّد 
ــه  ــون مواج ــای گوناگ ــی از بخش ه ــا بعض ــا ب ــت. م ــن اس ــردا انداخت ــه ف ــروز را ب ام
می شــویم کــه یــک کاری را بنــا اســت انجــام بدهنــد، تصدیــق هــم می کننــد، تأییــد 
هــم می کننــد، حّتــی اســتقبال هــم می کننــد اّمــا امــروز کــه بایــد انجــام بدهنــد، بــه 
فــردا می اندازنــد کــه فــردا هــم بــاز یــک فــردای دیگــری دارد؛ بنــده گاهــی بــه آنهــا 
ــم،  ــل گفتی ــاه قب ــا شــش م ــه م ــی را ک ــان مطلب ــه ف ــم ک ــر می ده ــم، تذّک می گوی
ــه یکــی دیگــر  ــد، او هــم مثــاً ب ــان دســتور کتبــی دادی ــه فــان مأمورت شــما هــم ب
توصیــه کــرده اّمــا شــش مــاه گذشــته، هیــچ حرکتــی انجــام نگرفتــه؛ بــه خاطــر ایــن 
ــد؛ کار جهــادی. کار را در همــه ی عرصه هــا  ــال نمی کنن اســت کــه کار را جهــادی دنب

ــد.     98/7/10 ــال کنی ــادی دنب جه

دنیا احتیاج دارد که زن مسلمان،
 هویت خود را نشان بدهد

حماسه اقتدار
:)( رهبر انقالب صبح دیروز در دانشگاه امام حسین

 راهپیمایی اربعین قّوت جبهه  مقاومت اسالمی است که این  جور اجتماع عظیم میلیونی 

راه می افتند به سمت حسین )(، به ســمت قّله و اوج افتخار فداکاری و شهادت.

#راهپیمایی_اربعین 

:)( رهبر انقالب در در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین

این را شـما توّجه داشـته باشـید که نظام در یک کارزار عظیمی قـرار دارد. اینکه گفتم 
جای خودمان را بدانیم، مسـئله را بشناسـیم، اصل مسـئله این اسـت: شـما در وسـط 
میـدان کارزاریـد، یـک کارزار همه جانبه ی عظیـم؛ ایـن کارزار را باید احسـاس کنید، 
طـرف مقابـل را بایـد بشناسـید و این جـور، تکلیف همـه ی ما معّیـن می شـود. نظام، 
بـدون مشـی انقابـی ارزشـی نـدارد؛ واقعـاً ارزشـی نـدارد. نظـام، اگر چنانچه مشـی 
انقابی نداشـته باشـد، به آن آرمان هـا نخواهد رسـید، به دنبـال آن آرمان هـا نخواهد 
بـود و بـا آن رژیم هـای گذشـته ی کشـور هم هیـچ تفاوتـی نخواهد داشـت و ارزشـی 
ندارد. البّتـه انقابیگـری هم فقط در بسـتر نظـام امکان پذیر اسـت؛ این طـرف قضّیه 
را هـم توّجـه داشـته باشـید. این جور نباشـد کـه بعضی نظـام را نفـی کننـد به عنوان 
اینکه مـا انقابی هسـتیم؛ ارزشـهای نظـام، ارکان نظـام، بنیانهـای نظام را زیر سـؤال 
ببرند به عنـوان اینکـه مـا انقابی هسـتیم. انقابیگـری به معنـای ویرانگری نیسـت. 
انقابیگری یـک مشـی صحیـح و عاقانـه و پُرانگیـزه و پُرامید و شـجاعانه به سـمت 
اهداف واال اسـت؛ این تعریف و معنای انقابیگری اسـت؛ و این فقط در بسـتر و مسـیر 
نظام اسـامی یعنی نظام موجـود امکان پذیر اسـت؛ خـارج از این امکان پذیر نیسـت. 
  97/3/7 انقابیگری، ساختارشـکنی نیسـت؛ تخریب نظـاِم ناشـی از انقاب نیسـت.

ــین بن علی  ــون حس ــن خ ــد؛ ای ــد ش ــم خواه ــر ه ــد و جهانی ت ــی ش ــن جهان اربعی
اســت کــه بعــد از 1۴00 ســال دارد می جوشــد و روزبــه روز تازه تــر می شــود، 
روزبــه روز زنده تــر می شــود؛ ایــن همــان پیــام عاشــورا اســت کــه از حلقــوم اباعبــداهلل 
و حلقــوم زینــب کبــری )ســام  اهلل  علیهمــا( در نهایــت غربــت و تنهایــی صــادر شــد 
ــام(  ــین )علیه الّس ــرد. حس ــرا می گی ــت و ف ــه اس ــرا گرفت ــم را ف ــای عال ــروز فض و ام
ــق بــه انســانّیت اســت؛ مــا شــیعیان افتخــار می کنیــم کــه پیــرو امــام حســین  متعلّ

ــتیم. 98/6/27 هس

امروز کلمه مشترک همه ملت های منطقه 
»مقاومت« است

با پیروزی انقالب اسالمی، اسالم عزیز شد
با پیروزی انقاب اسامی در ایران، اعتزاز و افتخار و مباهات به اسام، در مسلمانان 
زنده شد. اســام، عزیز شد و مسلمان احساس کرد که اســام مایه ی سربلندی 
اوســت. این هم از برکات انقاب اســامی بود. اصا یکی از ابعاد این انقاب و به 
قول معروف »عمق اســتراتژیک انقاب ما« همین است و دشــمنان، همین را 
می خواهند از مــا بگیرنــد. 73/11/14 امروز در منطقه ی غرِب آســیا، کلمه ی 
مشترِک ملّت ها مقاومت است؛ مقاومت را همه قبول دارند... همین شکست هایی 
که در این چند سال، آمریکایی ها در عراق و در ســوریه و در لبنان و در فلسطین و مانند اینها داشتند، محصول 

مقاومت گروه های مقاومت است و جبهه ی مقاومت، امروز یک جبهه ی قوی است.  73/11/14

ملت یمن در مقابل آمریکا، قطعا پیروز خواهد شد
این سّنت الهی است؛ اگر مســلمان ها بِایستند، بر همه ی ســازوبرگ قدرت های 
طاغوتی و مستکبر پیروز خواهند شــد. امروز مردم یمن سخت ترین شکنجه ها را 
دارند از ناحیه ی دولت سعودی و همراهانش و آمریکا - پشتیبانش- تحّمل می کنند 
لکن بدانید قطعاً ملّت یمن و انصاراهلل پیروز خواهند شد؛ آنها شکست نمی خورند... 
تنها راه، مقاومت است و آن چیزی که امروز آمریکا را و مّتحدینش را دستپاچه کرده 
که به حرف های یاوه متوّسل می شوند، به کارهای غلط متوّسل می شوند، ایستادگی 

ملّت های مسلمان است و این ایستادگی نتیجه خواهد داد. 97/9/4

پیروزی جریان مقاومت موجب عصبانیت آمریکایی ها شد
کشور سوریه با استقامت و همراهی مردمش توانست در مقابل یک ائتاف بزرگ از آمریکا، 
اروپا و متحدان آنها در منطقه ایستادگی کند و با پیروزی از این حادثه خارج شود. پیروزی 
جریان مقاومت در سوریه بی  شک موجب عصبانیت آمریکایی ها و تاش آنان برای طراحی 
توطئه های جدید خواهد شد... ایران و ســوریه عمق راهبردی یکدیگر هستند و هویت و 
قدرت جریان مقاومت وابسته به این ارتباط مستمر و راهبردی است، بر این اساس دشمنان 
نخواهند توانست نقشه های خود را عملیاتی کنند... اشتباه دشمنان این بود که سوریه را 
با برخی کشورهای عربی اشتباه گرفتند، در حالی که در آن کشورها حرکت مردم در جهت مقاومت و در واقع، قیام علیه 

آمریکا و دست نشاندگان آن بود. 97/12/6

جنگ داخلی نقشه ناکام استکبار برای عراق بود
جوان های عراقی در این قضایای چند 
سال اخیر نشان دادند که این قدرت را 
دارند که از ملّت شان و از کشورشان در 
مقابل توطئه هــای جهانی محافظت 
کنند؛ ایــن خیلــی باارزش اســت. 
جوان های عراقی توانستند بزرگ ترین 
توطئه ی داخلی را که می توانســت به جنگ داخلی منتهی بشود، در 
عراق از بین ببرند و نابود کنند. توطئه ی داعش و تکفیری ها، توطئه ی 
کوچکی نبود؛ پول ها خرج کرده بودند، برنامه ها ریخته بودند برای اینکه 
عراق را که یک کشور اصلی عربی و اسامی است، تبدیل کنند به میدان 
جنگ داخلی و شیعه و سّنی را به جان هم بیندازند؛ جوان های عراقی با 
فتوای مرجعّیت معّظم عراق توانستند سینه سپر کنند و این توطئه را 

خنثی کنند؛ این کار کمی نبود، کار کوچکی نبود. 98/6/27

مقاومت فلسطین، زوال رژیم 
صهیونیستی را به دنبال دارد

پیروزی مردم فلســطین 
در ســال های اخیــر، به 
معنای توانایی تشــکیل 
حکومت در تل آویو نبوده 
است که البته این موضوع 
نیز بــه فضل پــروردگار 
محقق خواهد شد، بلکه پیروزی اصلی این بوده است که 
رژیم صهیونیستی که ارتش های عربی نتوانستند آن را 
شکست دهند، به وســیله ی مردم فلسطین و گروه های 
مقاومت به زانــو درآمد و بــه اذن الهــی پیروزی های 
بزرگ تری نیز خواهید داشت. رژیم صهیونیستی که در 
دو جنگ قبلی با گروه های مقاومت، در برهه ای بعد از 22 
روز و در برهه ای دیگر بعد از 8 روز درخواســت آتش بس 
کرد، در آخرین درگیری، بعد از ۴8 ســاعت خواســتار 
آتش بس شــد و این یعنی به زانو درآمدن رژیم غاصب 
صهیونیستی. علت پیروزی های مستمر ملت فلسطین در 
سال های اخیر، ایستادگی و مقاومت بوده است و در آینده 
و تا زمانی که مقاومت وجود داشته باشد، روند افول و زوال 

رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داشت. 97/10/10

یکی از موضوعات مهمی که رهبر انقالب در دیدار اخیر فرماندهان ســپاه بر آن تأکید کردند لزوم نگاه فرامرزی جمهوری اسالمی و 

وسعت »جغرافیای محور مقاومت« بود. چهل سال پیش اگر این فقط انقالب اســالمی بود که در برابر نظام سلطه قد علم کرده بود و با 

دشمن بعثی در خرمشــهر و آبادان در مصاف بودیم، این روزها اما مرزهای جمهوری اسالمی، کیلومترها دورتر قرار دارد و جغرافیای 

محور مقاومت، از خلیج فارس تا دریای سرخ و مدیترانه گسترانیده شده اســت. این را بگذارید کنار حماسه ی پیاده روی اربعین که 

این روزها مانور اقتدار و شکوه جبهه ی مقاومت را در معرض نمایش جهانیان قرار داده است. نشریه ی خط حزب اهلل به همین مناسبت 

مروری کرده است بر پهنای جغرافیای مقاومت در برابر نظام سلطه.

لبنان، سرزمین نمونه  مقاومت
لبنــان به برکــت وجود 
حزب اهلل و عناصر مقاومت، 
تبدیــل شــده بــه یک 
سرزمین نمونه. واقعاً کمتر 
جایی را ما سراغ داریم که 
این همه عناصــر مؤمن، 
عناصر خالص در آن حضور داشته باشند. با اینکه لبنان 
به حسب حجم جغرافیایی کوچک است، لکن از لحاظ 
معنا بر روی همه ی این منطقه اثــر دارد و این به برکت 
همین خون شهدای شــما]ملت لبنان[ است. خون این 

شهدا خیلی اثر دارد. 9۵/3/6

روایت رهبر انقالب درباره شکست های آمریکا از جبهه مقاومت

جوان های پرشور و 
پرحماسه بحرینی

بحرین  مســئله ی 
جنگ شیعه و سّنی 
نیســت، مسئله ی 
حاکمّیت جائرانه ی 
ابلهانه ی یک اقلّّیت 
خودخواه  مستکبر 
بر یک اکثریّت گسترده اســت. یک اقلّّیت کوچکی 
بر هفتاد درصد، هشــتاد درصد مــردم بحرین دارند 
حکومت می کنند؛ حاال هم ]این [ عالم مجاهد، آقای 
شیخ عیسی  قاســم را مورد تعّرض قرار داده اند؛ این 
حماقت آنها اســت، این باهت آنها را نشان می دهد. 
شیخ عیسی  قاسم کسی بود که تا امروز و تا وقتی که 
می توانســت با مردم حــرف بزند، از حــرکات تند و 
مســلّحانه ی مردم جلوگیری می کرد، مانع می شد. 
نمی فهمند که با چه کســی درافتاده اند، نمی فهمند 
که تعّرض به شیخ عیسی  قاسم یعنی برداشتن مانع 
از مقابل جوان های پُرشور و پُرحماسه ی بحرینی که 
]اگر[ بیفتند به جان نظام حاکــم، از هیچ راه دیگری 

نمی توانند آنها را ساکت کنند. 9۵/4/۵


