
به »حاج قاســم« صرفا به مثابه ی  هفتـه

یک »فرد« نباید نــگاه کرد، نگاه 
صرف فردی به او، ما را از درس ها و 
نکته هایی که می بایســت از آن یاد بگیریم، 
محدود می کند. »سردار شــهید عزیز ما را با 
چشــم یک مکتب، یک راه، یک مدرســه ی 
درس آموز، با این چشــم نگاه کنیم آن وقت 
اهّمّیــت این قضّیه روشــن خواهد شــد.« 
98/10/27 اگر به حاج قاســم از زاویه ی یک 
مکتــب بنگریم، آنــگاه می توان ســؤاالت و 
محورهای عدیده ای مشــخص کرد و به آنها 
پاسخ داد که از لحاظ راهبردی و کاربردی برای 
نیروهای حزب اللهی مهم باشد. از جمله آنکه 
چگونه جوانــی روســتازاده، به نام قاســم 
ســلیمانی، که تا پیش از پیروزی انقالب، از 
پیمانکاران سازمان آب استان کرمان بود، بعد 
از انقالب اســالمی، به فرماندهی لشــگر 41 
ثاراهلل و بعد از آن بــه فرماندهی نیروی قدس 
سپاه پاسداران منصوب می شود؟ چگونه قاسم 
ســلیمانِی پیش از انقالب، که شاید جز افراد 
دور و بر خود، کسی نام او را نمی دانست، بعد از 
انقالب به ســردار یا به قــول غربی ها »ژنرال 
سلیمانی« تبدیل می شود که کابوس بیست 
ســاله ی همه ی مقامات آمریکایی و غربی در 
منطقه و جهان بود؟ ســؤال بعــد هم اینکه، 
مختصــات ایــن مکتــب، چیســت و چه 

ویژگی هایی دارد؟

معجزه ی انقالب خمینی
در پاســخ به ســؤال اول می تــوان گفت که 
بی تردید، این »معجــزه ی انقالب خمینی« 
بود که استعدادها را به فعلیت رساند. »یک بار 
امام ]در مورد[ جنگ فرمودند که فتح الفتوح 
این انقالب تربیت جوان ها و رشــد دادن این 
نهال های بالنده اســت... حق با ایشان بود... 
این همه فتوحات و این همه کارهای مهم، در 
مقابل این کوچک اســت؛ تربیت انسان های 
برجسته.« 98/10/18 »حاال در مورد استعداد 

اشــخاص به نظر من این نکته ی مهم و قابل 
توجهی است که به آن توجه نمی شود... و آن 
این اســت که این دفاع مقدس وسیله ای شد 
برای اینکه استعدادهای مکنون در انسان ها، 
به شکل عجیبی بروز کند... مثال فرض کنید 
شهید حســن باقری من باب مثال، بالشک 
یک طراح جنگی است... ِکی؟ در سال 1۳۶1؛ 
ِکی وارد جنگ شده اســت؟ در سال 1۳۵۹. 
این مسیر حرکت از یک ســرباز صفر به یک 
استراتژیست نظامی، یک حرکت بیست ساله، 
بیست و پنج ساله اســت؛ این جوان در ظرف 
دو ســال این حرکت را کرده اســت!.. یا مثال 
شهید باکری؛ ایشان در آغاز جنگ یک جوان 
دانشجو اســت که تازه فارغ التحصیل شده؛ 
حاال چند ماه یا یک مدتی هــم در پادگان ها 
گذرانده، بعد هم به دســتور امام که ]گفتند[ 
از پادگان ها بیایید بیــرون، آمده بیرون؛ مثال 
مهر ماه ســال ۵۹ شــهید باکری یک چنین 
حالتی دارد. بعد شــما نگاه کنید در عملیات 
بیت المقدس، در عملیــات خیبر، قبل آن در 
عملیات فتح المبین، این جوان یک فرمانده ی 
زبده ی نظامی است که می تواند یک لشکر را، 
در بعضی جاها یک قرارگاه را حرکت بدهد و 
هدایت کند و کار کند... اینها معجزه ی انقالب 

است.« 92/9/25
حــاج قاســم هــم تربیت یافتــه ی همین 
مکتــب اســت. »او نمونه ی برجســته ای از 
تربیت شدگان اســالم و مکتب امام خمینی 
بود.« 98/10/13 هم او که »به کمک ملّت های 
منطقه یــا بــا کمک هایی که بــه ملّت های 
منطقــه کرد، توانســت همه ی نقشــه های 
نامشــروع آمریکا در منطقه ی غرب آسیا را 
خنثی کند. این آدم توانست در مقابل همه ی 
نقشــه هایی که با پول، با تشکیالت تبلیغاتِی 
وســیع آمریکایی، با توانایی های دیپلماسِی 
آمریکایی، زورگویی هایی کــه آمریکایی ها 
روی سیاستمداراِن دنیا بخصوص کشورهای 
ضعیف دارند، تهّیه شده بود قد علَم کند و این 

نقشه ها را در این منطقه ی غرب آسیا خنثی 
کند.« 98/10/18

دو شاخص مهم مکتب حاج قاسم
در پاسخ به ســؤال دوم هم اینکه اگر بپذیریم 
که »مکتب حاج قاســم« همان »مکتب امام 
خمینی)ره(« اســت - که هست - پس برای 
شــناخت مکتب حاج قاســم باید مختصات 
و ویژگی های مکتــب امام خمینــی)ره( را 
دانســت. رهبر انقالب، در 14 خرداد 8 سال 
پیش، در سخنرانی خود به مناسبت سالگرد 
ارتحال آن حکیم الهی ، در حرم ایشــان، به 
تفصیل درباره ی این موضوع صحبت کردند و 
دو بعد مهم و اصلی آن را چنین برشــمردند: 
»مکتب امام یک بســته ی کامل است، دارای 
ابعادی است؛ این ابعاد را باید با هم دید: دو بُعد 
اصلی در مکتب امام بزرگوار ما، بُعد معنویت و 
بُعد عقالنیت اســت. بُعد معنویت است؛ یعنی 
امام بزرگوار ما صرفاً با تکیه ی بر عوامل مادی 
و ظواهر مادی، راه خود را پی نمی گرفت؛ اهل 
ارتباط با خدا، اهل سلوک معنوی، اهل توجه 
و تذکر و خشــوع و ذکر بود؛ بــه کمک الهی 
باور داشــت؛ امید او به خدای متعــال، امید 
پایان ناپذیری بود. و در بُعــد عقالنیت، به کار 
گرفتن خــرد و تدبیر و فکر و محاســبات، در 

مکتب امام مورد مالحظه بوده است.« 90/3/14
ایشــان ســپس در بیان بعد عقالنیت مکتب 
امام، چنین مثال زدند: »یک نمونه ی دیگر از 
عقالنیت امام و تکیه ی او به خرد و هوشمندی، 
عبارت است از سرســختی و عدم انعطاف او 
در مقابله ی با دشــمن مهاجــم... در مقابل او 
مثل کوه ایســتاد. آن کسانی که خیال کردند 
و خیال می کننــد عقل اقتضــاء می کند که 
انسان گاهی در مقابل دشمن کوتاه بیاید، امام 
درست نقطه ی مقابل این تصور حرکت کرد. 
عقالنیت امام و آن خــرد پخته ی قوام یافته ی 
این مرد الهی، او را به این نتیجه رســاند که در 
مقابل دشــمن، کمترین انعطاف و کمترین 

عقب نشــینی و کمترین نرمش، به پیشروی 
دشمن می انجامد.« 90/3/14

در بیان بعــد معنویت این مکتــب هم، رهبر 
انقالب چنین گفتند: »مظهر معنویت در امام 
بزرگوار، در درجــه ی اول، اخالص خود او بود. 
امام کار را برای خدا انجــام داد. از اول، هرچه 
که احســاس می کرد تکلیف الهی اوست، آن 
را انجام می داد. از فــداکاری در این راه، امام ابا 
نکرد... بنابراین مظهــر مهم معنویت در رفتار 
امام، اخالص او بود. برای خاطر تعریف و تمجید 
این و آن، حرفی نزد، کاری نکرد، اقدامی نکرد. 
آنچه که برای خدا انجام داد، به وسیله ی خدای 
متعال به آن برکت داده شــد؛ ماندگار شــد. 

خاصیت اخالص این است.« 90/3/14
هر دوی ایــن ویژگی ها، یعنی بُعــد تدبیر و 
عقالنیت، و بُعد اخالص و معنویت نیز در رفتار 
و گفتار حاج قاســم، به تمام معنا ظهور و بروز 
داشت. »شهید سلیمانی، هم شجاع بود، هم 
با تدبیر بود؛ ِصرف شــجاعت نبود؛ بعضی ها 
شــجاعت دارند اّما تدبیر و عقل الزم برای به 
کار بردن این شجاعت را ندارند. بعضی ها اهل 
تدبیرند اّما اهل اقدام و عمل نیســتند، دل و 
جگر کار را ندارند. این شــهید عزیِز ما هم دل 
و جگر داشــت... هم با تدبیر بــود... 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 ریــا و مانند اینها نبود. 
اخالص خیلی مهم اســت. ماها تمرین کنیم 
در خودمــان اخــالص را...« 90/3/14 این دو 
شاخص مهم مکتب امام و به تبع آن، مکتب 
حاج قاســم، شــاخص های مهمی است که 
هم می تواند ســنگ محک رفتارها و فعالیت 
نیروهای حزب اللهــی قرار گیــرد، و هم به 
وســیله ی آن، جریان های مختلف سیاسی- 
فرهنگی کشــور را مورد ســنجش قرار داد. 
نزدیکــی و دوری افراد و عملکردهــا به این 
شاخص ها، سنجه ی مناسبی است برای اثبات 

ادعاها. 
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ما در تاریخ، زندگی شــهدای گرانقــدر زمان پیامبر را کــه مطالعه می کردیــم - حنظله ی 
غســیل المالئکه را، حمزه را، آن دو برادر شــجاع جنگ اُحد را، و دیگران و دیگران را - تعجب 
می کردیم؛ اما این جوانان ما، هزاران حمزه ی سّیدالشهداء و هزاران حنظله ی غسیل المالئکه را به 

ما نشان دادند؛ به چشم خودمان آنها را دیدیم و عظمت آنها را درک کردیم.   70/10/11            
  * شهید وحید زمانی نیا چهار سال به عنوان مدافع حرم در سوریه و عراق حضور داشت و در جنگ 
با عناصر تکفیری به مقام رفیع جانبازی نائل شد؛ و پس از چندی به عنوان یکی از محافظین شهید 
حاج قاسم سلیمانی مشغول به خدمت شد. این شهید واالمقام در حالی که کمتر از 2 ماه از ازدواجش 

نمی گذشت، در فرودگاه بغداد و همراه سردار دل ها به دست شقی ترین انسان ها آسمانی شد.

جوانان ما هزاران حمزه و حنظله را به ما نشان دادند

این شماره تقدیم می شود به روح مطهر 
شهید وحید زمانی نیا

عدالتخواهی اصول

البالغه نهج 

از حجاز و شام و ایرانیم ما   
اقبال الهوری بزرگ و متفکر ارزشمند اسالم فریاد می زند: »از حجاز و شام و ایرانیم 
ما / شبنم یك صبح خندانیم ما«. امام و پیشوای بزرگ اسالم حضرت امام خمینی 
به عنوان پیامی به علمای پاکستان به وسیله ی من به آنها پیغام دادند که ای علمای 
پاکستان! شما که همدستی قدرت های بزرگ را برای مقابله ی با قرآن و معارضه ی 
با اسالم می بینید، شما که می بینید شرق و غرب دست به دست هم داده اند تا ملت 
اسالم را قطعه قطعه کنند، شما علی رغم اختالفات فرقه ای و اختالفات سلیقه ای و 
اختالفات جغرافیائی و قومیتی دست به دست هم بدهید، شیعه و سنی یکدست 

 65/10/25 بشوید، یك مشت بشوید در مقابل دشمنان اسالم.   
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 شهر ری

امام کالم

دفاع از ناموس و کشور 
مسلمین واجب است               
مــا می  خواهیــم عالــم در صلح باشــد. ما 
می  خواهیم همه ی مردم، همه ی مسلمین و 
غیر مسلمین همه در صلح و صفا باشند، لکن 
معنایش این نیست که اگر یک کسی بخواهد 

تعدی کند، ما بگوییم که سر صلح داشته باشــید و تن بدهید به ظلم! نه، همان طوری 
که ظلم حرام اســت، انظالم و تن دادن به ظلم هم حرام است. دفاع از ناموس مسلمین 
و جان مسلمین و مال مسلمین و کشور مسلمین یکی از واجبات است..   ۲۷ مرداد 60    

رهبری خاطرات

کاری کنید که همه چنین شخصیت هایی را بشناسنددر مقابل چشم مان واقعیّت های افسانه گون را دیدیم

رصدی گزارش

خانواده هایی هسـتند که فقط دو پسـر داشـتند و همین دو پسـر را در راه خـدا در میدان 
دفاع مقّدس تقدیـم کردند؛ بانوانی هم همسـر و هم فرزندشـان را در راه خـدا دادند. اینها 
به زبـان آسـان اسـت! مـا در تاریخ صـدر اسـالم می خواندیم کـه در جنـگ اُحـد، بانویی 
سـه پیکر شـهید را سـوار راحلـه ای کـرده بـود و از میـدان اُحد مـی آورد مدینـه؛ تعّجب 
می کردیـم که چطـور چنین چیـزی ]ممکـن اسـت [! واقعاً بـه نظر انسـان مثل افسـانه 
می آمد؛ حاال در مقابل چشـم مان ایـن واقعّیت هـای افسـانه گون و افسـانه مانند را داریم 
می بینیـم. بـا روحّیه هـای خـوب، روحّیه هایـی کـه می توانـد افـراد کم روحّیـه را هـم 
مبتهج کنـد، روحّیه بدهـد، عزم آنهـا را تثبیت کنـد و تقویت بکنـد. و امروز کشـور ما به 

این عزم راسـخ احتیـاج دارد.   94/4/6

پرهیـز از قول بـه غیـر علـم، از غیبـت، از تهمت. مـن خواهش می کنـم شـما جوان های 
عزیز بـه این مسـئله اهتمـام بورزید... اگـر چنانچه مـا چیزی را به کسـی نسـبت بدهیم 
که در او نیسـت، خب این می شـود تهمـت. اگر چنانچـه چیـزی را بگوئیم که بـه آن علم 
نداریـم؛ مثالً یـک شـایعه اسـت - یک نفـری یـک حرفـی را از قـول یکی نقـل می کند، 
ما هـم همـان را دوبـاره تکـرار می کنیـم - خب، ایـن کمک کـردن به شـایعه اسـت، این 
شـایعه پردازی اسـت؛ قول به غیر علم اسـت. قـول به غیـر علم، خـود قولش هم اشـکال 
دارد، عمل کردن بـه آن امر غیـر معلوم و بـدون علم هـم اشـکال دارد؛ »و ال تقف ما لیس 

لک به علـم.«  .   91/5/16

روحیه ی انقالبی یعنی ترس نداشته باشید، مالحظه کاری نداشته باشید، محافظه کاری 
نداشته باشید؛ وقتی تشخیص دادید، عمل کنید، اقدام کنید؛ پیش بروید، به توّقف راضی 
نشوید؛ کارها را تزیینی انجام ندهید. گاهی انسان یک کاری انجام می دهد، حالت تزیینی 
و تشریفاتی دارد؛ اینها َسم اســت؛ نخیر، کار را جّدی انجام بدهید؛ اینها تحّول را عملی 
می کند، ممکن می کند، تحّقق پیدا می کند. البّته معنای اینکه من می گویم توّقف نکنید، 
بروید، حرکت کنید، اقدام کنید، این نیســت که اگر نقد عالمانه ای به شما شد، گوش 
نکنید؛ نخیر؛ یکی از حرکت های انقالبی هم همین است؛ نقد عالمانه را به گوش بگیرید، 

قدر بدانید، از ناقد و نّقاد استقبال کنید. 98/2/11

کارها را تزیینی انجام ندهید! چیزی را که نسبت به آن علم ندارید نگویید

ایرانی این استخانواده حزب اهلل

آنچه من به عنوان توصیه عرض می کنم ]این است که[ ...کاری کنید که یاد این شهدا در ذهن 
نسل های جدید ماندگار بشود. شما مالحظه کنید مثالً رئیسعلی دلواری، آدم به این عظمت، 
در بین نسل جوان ما چند درصد او را می شناسند و اسم او را شنیده اند؟ این مهم نیست برای ما 
که یک شخصّیت مبارز و مجاهد را که با آن شرایط دشوارِ آن وقت و با آن تنگدستی با دشمن 
مبارزه کند و باالخره با خیانت بعضی از خودی ها به شهادت برسد نشناسیم؟ آیا شایسته ی این 
نیست که االن تا شما می گویید رئیسعلی دلواری، همه بدانند که این آدم کیست و بشناسند؟ 
این  جور چیزی نیست؛ مثالً اسم فالن بازیکن فوتباِل فالن کشور را همه ی بّچه ها می دانند، 
اسم رئیسعلی دلواری یا نادر مهدوی اصالً به گوششان نرسیده، کاری باید کرد تا این نام ها زنده 

98/10/23 بمانند؛ اینها الگو هستند..

اصلح انتخاب 

ــای  ــور در جاه ــن حض ــت و ای ــدار اس ــل اقت ــن عام ــران مهم تری ــت ای ــور ملّ حض
ــت  ــات اســت. در انتخابــات حضــور ملّ متعــّددی اســت؛ یکــی از مهم ترینــش انتخاب
ایــران کشــور را بیمــه می کنــد، دشــمن را مأیــوس می کنــد. ســعی و تــالش 
]دشــمنان[ بــر ایــن اســت کــه بــا انــواع و اقســام حیــل نگذارنــد کــه مــردم بــا شــوق 
ــد در  ــا شــوق و ذوق بای ــردم ب ــم: م ــن عــرض می کن ــد. م ــات شــرکت کنن در انتخاب
انتخابــات شــرکت کننــد... آنچــه کــه امــروز خواســتم عــرض بکنم اصــل ایــن قضّیه 
اســت؛ مراقبــت کنیــد کــه مبــادا دشــمن بتوانــد در ایــن زمینــه خواســته ی خودش 
را کــه عبــارت اســت از کم رنــگ کــردن و بی رونــق کــردن انتخابــات تحّقــق 

ــد.     98/10/27 ببخش

حضور ملّت ایران در انتخابات کشور را بیمه می کند

صبح روز بعد ]از سیل ایرانشــهر[ به اتفاق آقای رحیمی و آقای راشــد به بیرون شهر رفتیم، تا 
خانه هایی را که سیل در دره ی شهر تخریب کرده ببینیم... ناگهان به ذهنم رسید که مردم شهر 
از دیروز ظهر تاکنون غذایی نخورده اند و گرسنه اند... به اداره ی پست رفتم و به آقای کفعمی در 
زاهدان تلفن زدم و گفتم: ما به نان و خرما - و اگر بشــود، پنیر نیز هرچه زودتر و به هر اندازه که 
بتوانید، نیاز داریم.... چند بار با صدای بلند تکرار کــردم: به همه بگویید من با بی صبری منتظر 
نان و خرمایم. وقتی گوشی تلفن را گذاشــتم، دیدم مردم پشت سر من با شگفتی به التماس و 
اهتمام شدید من گوش می دادند و با حالت ستایش و تعجب، به یکدیگر نگاه می کردند... به مسجد 
آل الرسول رفتم تا آنجا را آماده کنم که مرکز امدادرسانی باشد... دو سه ساعت بیشتر طول نکشید 
که یک کامیون بزرگ پر از نان و خرما و هندوانه و پنیر رسید. بلندگوی مسجد را با تالوت قرآن باز 
کردیم و بعد اعالم کردیم که مسجد آل الرسول مرکز کمک به مردم و رساندن غذا برای نجات مردم 
است. به برادرانم گفتم: به هر کس که می آید، غذا بدهید؛ اگر گفت کم است، بیشتر بدهید؛ اگر 
دوباره هم آمد، به او بدهید و نگویید قبالً گرفته ای. باید بدین وسیله نگذاریم مردم حریص شوند... و 

این چنین ما کار امدادرسانی را آغاز کردیم.     منبع: خون دلی که لعل شد 

امدادرسانی به  سیل زده ها در تبعید!

رهبر انقالب در خطبه های
 نماز جمعه،  از مکتب حاج قاسم صحبت کردند
  خط حزب اهلل ویژگی های این مکتب را بررسی می کند

معجزه انقالب
بخشی از سخنرانی حضرت آیت اهلل خامنه ای در پنجاب پاکستان:

تمجید مجری مشهور الجزیره
 از خطبه عربی رهبر انقالب

جمال َریّان، مجری شبکه ی الجزیره در واکنش به خطبه ی عربی رهبر انقالب در نماز 
جمعه ی هفته ی گذشته، در صفحه ی توییتر خود نوشت: شهادت می دهم که سخنرانی 
]آیت اهلل[ علی خامنه ای، رهبر ایران به زبان عربی شیوا و بی عیب بود و شنیدن زبان عربی 
از زبان او هزار بار بهتر از شنیدن آن از زبان بســیاری از حکام عرب است. وی در توییت 
دیگری نوشت: شهادتم به زیبا سخن گفتن رهبر ایران چیزی جز شهادت به حق، نیست. 
عبدالباری عطوان تحلیلگر و سردبیر روزنامه ی رأی الیوم نیز درباره ی خطبه های نماز 
جمعه گفت: در حقیقت سخنان آقای ]آیت اهلل[ خامنه ای  نشان می دهد که طرح های 
استراتژیک ایران ادامه خواهند داشت و با شهادت یک فرمانده از بین نخواهند رفت. او با 

زبان عربی زیبا و فصیح سخن گفت.

گاردین : ضربه مغزی 11 نظامی آمریکایی 
در حمله عین االسد

روزنامه ی گاردین نوشــت: در حمله ی موشــکی ایران ارتش آمریکا می گوید 11 نیروی 
آمریکایی به دلیل عالئم ضربه ی مغزی تحت درمان قــرار گرفته اند. پیش از این خبرنگار 
CNN که به عنوان اولین خبرنگار بعد از آواربرداری وارد پایگاه عین االسد شده بود، گفته بود: 
آنجا اصالً برای چنین حمله ای آماده نبود. یک موشک بالستیک مانند آنچه که به پایگاه اسد 
شلیک شد، دست کم سه هزار برابر قدرتمندتر از خمپاره هایی است که این پناهگاه ها در 

برابرشان مقاوم بودند، بنابراین ادعای زخمی نشدن سربازان آمریکایی قدری عجیب است.

سردار قاآنی:
ناجوانمردانه زدند ، جوانمردانه انتقام می گیریم

سردار سرتیپ پاســدار اســماعیل قاآنی، فرمانده جدید نیروی قدس سپاه پاسداران 
در مراسم معارفه ی این نیرو گفت: دشمن ناجوانمردانه شهید سلیمانی را شهید کرد. 
آنها مرِد میدان جنگ نبودند که در میدان جنگ با شهیِد عالیمقام ما درگیر شوند. او را 
ناجوانمردانه زدند، اما به لطف الهی و به همت همه ی آزادمردانی که در سرتاســر عالم 
خونخواه او هستند، جوانمردانه دشمن او را خواهیم زد. در این مراسم از خانواده شهید 

سرافراز حاج قاسم سلیمانی نیز تجلیل شد.

1. یک عملیات بزدالنه
در این روزها یک ســردار بزرگ و شــجاع ایرانی و یک 
مجاهد فداکار و بــا اخالص عراقی به دســت نظامیان 
مزدور آمریکایی و به دستور رئیس تروریست آمریکا به 
شهادت رســیدند. این جنایت به صورت کاماًل بزدالنه و 
نه در میدان روبه رو، انجام گرفت. سردار شهید سلیمانی 
کسی بود که با شــجاعت مثال زدنی در صفوف مقّدم و 
در خطرناک ترین جایگاه ها حضور می یافت و شجاعانه 
می جنگید و او یکــی از مؤثرترین عوامل در شکســت 
عناصر تروریست داعش و اشــباهش در سوریه و عراق 
بود. آمریکایی ها بدون اینکه جرئت کنند با وی در نبرد 
روبه رو شوند، بزدالنه با هواپیما به او که به دعوت دولت 
عراق در فرودگاه بغداد بود، حمله کردند و خون مطّهر او 
و همراهانش را بر زمین ریختند. برای چندمین بار خون 
فرزندان ایران و عراق مخلوط شــد و در راه خدا بر زمین 

ریخته شد.

2. ضربت متقابل و 
ابطال نقشه آمریکا  

سپاه ایران ضربه ی متقابلی علی العجاله زد و 

پایگاه آمریکایی را با موشک های خود درهم 

کوبید و ابّهت و آبروی آن دولت ظالم و متکّبر 

را لگد مال کرد و تنبیه اصلی او اخراج از منطقه 

است. ملّت ایران با اجتماع ده ها میلیونی این 

دو مجاهد بزرگ بدرقــه ای بی نظیر کردند. 

تالش هــای مغرضانه ی فراوانی شــد تا ملّت 

ایــران و عراق را بــه یکدیگر بدبیــن کنند، 

پول هــای فراوانی خرج کردند، انســان های 

بی مسئولّیتی را به کار گرفتند، در ایران علیه 

ملّت عراق و در عراق علیه ملّت ایران تبلیغات 

شــیطنت آمیز کردند؛ این شــهادت بزرگ 

همه ی این تالش های شیطانی و وسوسه های 

اهریمنی را باطل کرد. 

کردنــد و تهدیدی دائمی برای کشــورهای آن منطقه صهیونیستی را در قلب کشورهای غرب آسیا جاسازی سیاسی و اقتصادی برنداشــتند و غّده ی بدخیم رژیم توانستند دســت از توطئه و نفوذ اّطالعاتی و سلطه ی مردمی ناچار به خروج از کشــوری شــدند تا آنجا که کشورهای این منطقه مســّلط شوند و هرگاه با نهضتی تبلیغات دروغین و با سیاست های مّکارانه توانستند بر غربی با پشــتوانه ی علم و فّناوری و با ســالح نظامی و ظاهری قدرت های فاســد ماّدی فائق آید. قدرت های قدرت اســالمی، قدرت ما و شــما، می تواند بر هیبت  قدرت های مادی پیروز شد3. می توان بر هیبت ظاهری
تدارک دیدند.

4. ملّت های منطقه بیدار شده اند
پس از پیروزی انقالب اســالمی در ایــران، ضربه های 
سیاسی و نظامی ســختی بر رژیم غاصب پدید آمد و 
پس از آن، زنجیره ی شکســت های استکبار و در رأس 
آن آمریکا از عراق و ســوریه تا غّزه و لبنان و از یمن تا 
افغانستان تشکیل گردید. رسانه های دشمن، ایران را 
مّتهم به جنگ های نیابتی می کنند؛ این دروغ بزرگی 
است. ملّت های منطقه بیدار شده اند. توانایی ایران در 
مقاومت بلند مّدت در برابر خباثت هــای آمریکا تأثیر 
خــود را در فضای عمومی منطقــه و روحیه ی ملّت ها 
گذاشته اســت. سرنوشــت منطقه، نجات از سلطه ی 
اســتکباری آمریــکا و رهایی فلســطین از حاکمّیت 

بیگانگان صهیونیست است.

می خواهند ما و شــما را به دســت خودمان نابود ما، و صدرنشینی خود را با تفرقه ی ما تأمین کنند. منابع کشورهای ما، عّزت خود را با ذلّت مّلت های دشمنان شــما و ما می خواهند اقتصاد خود را با و همدلی وحدت و دوستی به ارمغان خواهد آورد. آورد. رفت و آمدها و ســفرهای مردم ما، همزبانی را از ســلطه ی کمپانی های غارتگر بیرون خواهد کرد. ارتباط بازارهای ما، اقتصاد کشــورهایمان ما جنگ و تجاوز را از همــه ی منطقه دور خواهد ریشه اصالح خواهد کرد. ارتباط نیروهای مسّلح هماهنگی رســانه های ما فرهنــگ عمومی را از زیر بناهای تمــّدن جدیــد را خواهد ســاخت. دانشــگاه های ما علم و فّناوری را ارتقا بخشیده، زندگی نوین اسالمی را کشف می کند. همکاری علمای دین، راه حل های اســالمی برای ســبک جهان اســالم باید عوامل تفرقه را بزداید. وحدت 5. جهان اسالم باید عوامل تفرقه را بزداید
کنند.

6. هدف های شوم آمریکا در منطقه
آمریکا، فلســطین را بی دفاع در برابر صهیونیست هاِی 
بی رحــم و جنایت کار، ســوریه و لبنــان را در تصّرِف 
دولت های وابسته و مزدورِ خود، عراق و ثروِت نفتی آن 
را یک سره متعلّق به خود می خواهد؛ برای این هدف هاِی 
شوم، از بزرگ ترین ظلم ها و شرارت ها رویگردان نیست. 
آزمون سخت چندساله ی ســوریه، فتنه های پی درپی 
در لبنــان، تحریــکات و خرابکاری مســتمر در عراق 
نمونه  هایی از آن هستند. آنها هدف پلید خود در عراق 
را می خواهند از راه ایجاد فتنه و جنگ داخلی و سرانجام 
تجزیه ی عراق و حذف نیروهای مؤمن و مبارز و مجاهد 
و میهن دوســت تأمین کنند. نمونه ی وقاحت آنان این 
اســت که پس از حکم پارلمان عراق به اخراج آنان، آنها 
که خود را حامی دموکراسی وانمود می کردند، تعارف را 
کنار گذاشته و می گویند ما برای ماندن در عراق آمده ایم 

و نمی رویم.

7. تنها راه نجات
دنیای اسالم باید صفحه ی جدیدی بگشاید. وجدان های 

بیدار و دل های مؤمن باید اعتماد به نْفس را در ملّت ها 

بیدار کنند. و همه بدانند که تنها راه نجات ملّت ها تدبیر 

و استقامت و نترسیدن از دشمن است. خداوند رحمت و 

نصرت خود را بر ملّت های مسلمان شامل فرماید.

نماز جمعه ی پرشکوه  27دی در تهران میثاق دوباره ای بود بین ملت ایران و رهبر انقالب. ایشان ملت »صّبار و شکور« ایران را به 
فراموش نکردن دو یوم اهلل دی ماه امسال توصیه کردند: یکی روز شهادت بزرگ سردار دل ها و دیگری روز آغاز انتقام سخت. در 
کنار نکات مهمی که در خطبه ی اول و دوم به زبان فارسی توسط معظم له ایراد شد، مطالب مهم دیگری نیز به زبان عربی، خطاب 
به ملت های منطقه توسط ایشان ارائه شد. نشریه ی خط حزب اهلل در قالب اطالع نگاشت، هفت نکته ی اصلی ترجمه ی خطبه ی 

عربی رهبر انقالب را مرور کرده است.  

تنها راه نجات ملّت ها استقامت 
و نترسیدن از دشمن است

هفت نکته رهبر انقالب در نمازجمعه تهران درباره  مسائل منطقه

یکی از خصوصیات اصلی رژیم پهلوی، فساد بود. فساد، فساد جنسی، فساد مالی، اعتیاد، ترویج 
اعتیاد و ترویج مواّد مخّدر صنعتی به وسیله ی عناصر اصلی حکومت آن روز در ایران به وجود آمد 
و اتّفاق افتاد. پلیس سوئیس یکی از خواهرهای محّمدرضا را در فرودگاه سوئیس با چمدان پر از 
هروئین، دستگیر کرد! ]خبر آن در[ همه ی دنیا پیچید، منتها زود ماستمالی کردند؛ خب مربوط 

به خودشان بود؛ قضّیه را برطرف کردند، گره را باز کردند؛ یکچنین وضعّیتی ]بود[.  93/10/17

چمدان پر از هروئین خواهر شاه

اخبار مقاومت


