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در جریان سـفر نخسـت وزیر عـراق به  سخن
هفتـه

ایـران و دیـدار وی با رهبـر انقالب یکی 

بازتـاب  کـه  کلیـدی ای  مفاهیـم  از 

گسـترده ای در رسـانه های داخلـی و 

خارجی داشت، کلیدواژه ی ضربه ی متقابل بود. دو 

روز بعد، هواپیمای مسافربری ایرانی ای که از تهران 

تهدیـد  و  تعـرض  مـورد  بـود،  بیـروت  عـازم 

همـه  حـاال  گرفـت.  قـرار  آمریکایـی  جنگنده هـای 

منتظر بودنـد تا پاسـخ ایـران و جبهـه ی مقاومـت را 

غیرعقالنـی  و  غیرقانونـی  حرکـت  بـه  نسـبت 

آمریکایی هـا ببینند. چـرا کـه »ما ملتی هسـتیم که 

هرگونه تجاوز را، بلکه هرگونه تهدید را، با اسـتواری 

و با قدرت کامل پاسـخ خواهیم داد... هر کسی فکر 

تجـاوز بـه جمهـوری اسـالمی ایـران در مخیلـه اش 

دریافـت  آمـاده ی  را  خـود  بایـد  کنـد،  خطـور 

سـیلی های محکـم و مشـت های پوالدیـن کنـد.« 

90/8/19  امـا بایـد بدانیـم کـه پاسـخ ایـران بـه ایـن 

ماجـرا همچـون گذشـته بـر مبنـای اصـول و مبانی 

بنیادیـن انقـالب اسـالمی و بـه دور از شـتابزدگی و 

تعجیل های نابجا خواهد بود. 

1. تجربه انباشته جمهوری اسالمی
 در چالش های بین المللی

22 سال پیش در چنین روزهایی خبر ناگواری 
از همســایه ی شــرقی ایران کام ملت ایران را 
تلخ کرد. به کنســولگری ایران در مزار شــریف 
افغانستان حمله شده بود و دیپلمات های 
ایرانــی در جریان این حملــه ی ناجوانمردانه 
به شهادت رســیده بودند. بحث و گفتگوها 
درباره ی لزوم عکس العمل ایران نســبت به 
این ماجرا بــاال گرفــت و تعــدادی از نیروهای 
نظامی هم راهی مرزهای ایران و افغانستان 
شدند. "فیلنت و هیالری لورت" دو پژوهشگر 
سیاســی آمریکایــی، در کتــاب "عزیمــت بــه 

تهران" فضای سیاســی پــس از این ماجــرا را 
چنین روایت کرده اند: "...جمهوری اســالمی 
وارد جنــگ نشــد. آنگونه کــه معــاون وقت 
وزیر خارجه بعدها توضیح داد، نظر آیت اهلل 
ســیدعلی خامنه ای، رهبر ایران ایــن بود که 
...نشان دادن واکنش ضروری است اما باید 
هشیارانه تمامی شرایط واکنش مسلحانه را 
در نظر بگیریم.در بخش دیگری از همین کتاب 
چنین می خوانیم:  آمریکایی ها، انرژی زیادی 
صرف اهریمن ســازی جمهوری اســالمی به 
خاطر عدم عقالنیت ناشی از ایدئولوژی اش 
کرده انــد اما ایــن موضع رهبــر ایران نشــان 
می دهد که ایران اســتراتژی ای دارد که حتی 
در مواجهه با اقدامات تحریک آمیــز هم از آن 
تبعیت می کند. آنگونه که آیت اهلل خامنه ای 
گفته: ما در زمینه ی مســائل مهم خودمان 
احساســاتی نیســتیم؛ از روی احساســات 
تصمیــم نمی گیریم؛ ما با محاســبه تصمیم 

می گیریم."
ماجــرای شــهادت دیپلمات هــای ایرانــی در 
مزارشــریف تنهــا نمونــه ای از چالش هــای 
بین المللی است که تاکنون استکبار جهانی در 
مسیر حرکت و پیشرفت ملت ایران ایجاد کرده 
است.  تجربه ی انباشته ی جمهوری اسالمی 
در چالش هــای گوناگــون و متنــوع چهــل و 
دو ســال اخیر همین تصمیم گیرِی بــه دور از 
احساسات و شــتابزدگی بوده که در همه ی 

حوادث اخیر منطقه مشهود بوده است.
2. ضربه متقابــل کی و کجا فــرود خواهد 

آمد؟
یکــی از مطالبــات امــروز جامعــه ی مؤمن و 
انقالبی اجرایی شدن انتقام سخت در پاسخ 
به ترور شــهید ســلیمانی و همچنین پاسخ 
به تهدیــدات نامتعــارف وغیرقانونی  آمریکا 

و اذناب او در منطقه اســت. ضــرورت تحقق 
ضربــت متقابــل از آنجــا اهمیــت مضاعــف 
می یابد که این نکته ی کلیــدی را از یاد نبریم 
که اساسًا راهبرد ضربه ی متقابل برای توقف 
ماجراجویی های غیرعقالئِی طــرف مقابل و 
افزایــش امنیت کشــور و منطقه اســت. اما 
غ از اینکه زمــان و کیفیت اجــرای ضربه  ی  فار
متقابل چگونه و در چه نقطه ای خواهد بود 
توجه به اصول و مبانی ای که راهبرد ضربه ی 
متقابل بر اساس آنها استوار است می تواند 
تعــداد زیــادی از ابهامــات و ســؤاالت در این 

زمینه را پاسخ دهد.
اول اینکه پاســخ متقابل جمهوری اسالمی 
الزامــا مبتنــی بــر یــک  نظــام محاســباتی و 
عقالنیت انقالبی است که در اندیشه ی امام 
و رهبری مــورد تأکید قرار گرفتــه و در کنش و 

واکنش های قبلی نیز نمایان بوده است.
اصل دیگری کــه در نظــام رفتــاری جمهوری 
اسالمی جایگاه مهمی داشته و دارد "تکمیل 

نکردن پازل دشمن" است.  
مایک پمپئو وزیــر خارجه ی آمریــکا در یکی از 
موضع گیری های اخیــر خود اعالم کــرده که 
تضمین می دهد که تحریم های تسلیحاتی 
علیه ایران در جلسه ی مهرماه )اکتبر( شورای 
امنیــت ســازمان ملــل تمدید خواهد شــد. 
ناگفتــه پیداســت کــه یکــی از تحــرکات اخیر 
نظامیــان آمریکایــی در منطقــه جورکــردن 
بهانه هایی برای تکمیل همین پازل، تشدید 
تحریم ها و افزایش فشــار حداکثــری بر ملت 

ایران است.
اصــل ســوم تفکیــک موضوعــات اصلــی و 
فرعــی و اصلــی نگرفتــن موضوعــات فرعی 
اســت. هدف اصلــی را فرامــوش نمی کنیم. 
ماهیــت انتقــام ســخت جمهوری اســالمی 

چیزی جز اخــراج آمریــکا از منطقه نیســت و 
طبعا هر اقدامی به میزان اثربخشی اش برای 
تحقق این هدف نهایــی ارزش گذاری خواهد 
شــد. عالوه بر این جمهوری اســالمی اصول 
شناخته شــده ای را در منطقه دنبال می کند 
که اصل تقویت امنیت در منطقه و جلوگیری 
از جنــگ و ناامنــی عمومــی منطقــه یکــی از 

آنهاست.
رفتارشناســی  در  کــه  اصلــی  چهارمیــن 
بین المللــی جمهــوری اســالمی مشــهود 
بوده پایبنــدی به تعهدات و پرهیــز از تجاوز و 
تعدی اســت. تعبیر فرمانده محتــرم نیروی 
قدس ســپاه پاســداران در موضــع مبنی بر 
اینکه بــرای انتقام خــون ســردار دل ها حاج 
قاســم ســلیمانی "ناجوانمردانه زدید اما ما 
جوانمردانه پاســخ خواهیــم داد" در همین 

چارچوب قابل ارزیابی است.
اصل پنجم دربــاره ی ضربــه ی متقابل پرهیز 
از جنجال هــا و شــلوغ کاری های رســانه ای 
اســت. پاســخ موشــکی ســپاه پاســداران 
در پــی حملــه ی تروریســت های داعشــی به 
مجلس شورای اسالمی در تهران، - که یکی 
از بزرگ تریــن ضربه هایی اســت کــه در طول 
مبــارزه ی بــا تروریســت های تکفیری بــه آنها 
وارد آمده – ، و پاســخ های به تروریست های 
مناطق کردنشین حمله ی موشــکِی پس از 
حادثه ی تروریستی اهواز همه و همه ضربات 
کاری ای بودند کــه اهــداف بازدارندگِی مورد 
نظر را تأمیــن کردند اما بــه دور از هیاهوهای 
رسانه ای و درست در لحظه ی غیرقابل انتظار 

به دشمن وارد آمدند. 
این بار نیز ضربه ی متقابل به دشمن کینه توز 
و قاتل وارد خواهد آمد اما در زمان و از جایی 

که انتظارش را نخواهند داشت.

دل های ما به خاطر محرومیت از زیارت خانه ی خدا، ُپر است. قلب های ما شکسته و بغض، گلوی ما را گرفته است. اما همین عمل دشمنان اسالم و 
ایادی و مزدورانشان، باز به عظمت اسالم خواهد انجامید و مظلومیت ملت ایران، آشکارتر خواهد شد و همین مظلومیت است که حقانیت ما را ثابت 
می کند.  جای ایرانیان، در خانه ی خدا و در ایام حج خالی است؛ اما یاد آنها در مناسک حج، غایب نیست. آنهایی که چند سال قبل، شعار »اهلل اکبر« و 

برائت از مشرکان و وحدت امت اسالمی را از شما یاد گرفتند، امروز همان شعارها را تکرار می کنند. این، نقش ملت ایران است.        69/4/6

محل شهادت: مکه مکرمه

همین مظلومیت است که حقانیت ما را ثابت می کند          |         این شماره تقدیم می شود به ارواح طیبه ی شهدای جمعه ی خونین مکه 

شهید هفته

حزب اهلل این استکالم امام

ما با اعالم برائت از مشرکین
 تصمیم بر آزادِی جهان اسالم داریم                   

ما با اعالم برائت از مشــرکین تصمیم بر 
آزادِی انرژی متراکم جهان اسالم داشته و 
داریم. و به یاری خداوند بزرگ و با دســت 
فرزنــدان قــرآن روزی ایــن کار صــورت 
خواهد گرفت. و ان شاءاهلل روزی همه ی 
مســلمانان و دردمندان علیه ظالمین 
جهان فریاد زنند و اثبــات کنند کــه ابرقدرت ها و نوکــران و جیره خوارانشــان از منفورترین 
موجودات جهان هستند... ان شاءاهلل  ما نخواهیم گذاشت از کعبه و حج، این منبر بزرگی که 
بر بلندای بام انسانیت باید صدای مظلومان را به همه ی عالم منعکس سازد و آوای توحید را 

طنین اندازد، صدای سازش با امریکا و شوروی و کفر و شرک نواخته شود.            67/4/29

خطر عمده این است که مسئولین بی خبر باشند
مردم حقیقتا مشــکالت اقتصادی دارند؛ ســختی دارند؛ نارســایی دارند. گرفتاری های 
زیادی وجــود دارد؛ خطر عمده این اســت که شــما ایــن را ندانید، که امیــدوارم بدانید. 
گمانم شاید در بین مسؤوالن ما بعضی ها هستند که به گرفتاری ها و مشکالت مردم 
درســت توّجه ندارند، و ااّل برای رفع این مشــکالت، تالش مجّدانه تری می شــد. هرچه 
که مسؤوالن به مناقشات سرگرم باشند، از این رسیدگی به مشکالت بیشتر خواهند 
ماند. مسؤوالن - فرقی نمی کند؛ مسؤوالن دولتی، مسؤوالن قّوه مقّننه، مسؤوالن 
قّوه قضاّییه؛ یعنی همه کسانی که دست اندر کار مسائل اداره  ی کشورند - باید به آن 

مسؤولیت خودشان بپردازند و وجود خودشان را به آن بدهند. 78/10/4

انگیزه عمیق جوانان 
برای ایستادگی و پیشرفت

امـروز جوان هـای مـا از آن روزی کـه در سـال ۵7، رژیـم پهلـوی - رژیـم 
دست نشـانده ی آمریـکا - بـه جوانان مـا در همیـن خیابان هـا حمله 
انگیزه ی شـان بیشـتر اسـت و کمتـر  ریخـت،  را  آن هـا  کـرد و خـون 
نیسـت... علـت هـم واضح اسـت؛ چون سـی سـال تجربـه، متراکـم در 
تاریـخ این ملت ثبت شـده اسـت. ذهـن بیـدار جـوان... ایـن تجربه ها 
فرسـوده ی  انقالبـی  عـده  یـک  از  صرف نظـر  می گیـرد...  تحویـل  را 
پشـیمان کـه بـه دالئـل گوناگـون، زندگـی راحـت را، سـازش را ترجیـح 
دادند، یا به سـاز دشـمن رقصیدن را عیب ندانسـتند، جوانان... این 
انگیزه ی عمیـق را دارنـد. من به شـما عرض کنـم: اگر امـروز حادثه ای 
مثل جنگ تحمیلی ُبـروز کند، هجـوم جوانان بـه جبهه... از سـال ۵9 

و 60 بمراتـب بیشـتر خواهـد بـود.       88/8/12

عمده موانع ازدواج، فرهنگی است
موانع فرهنگی ازدواج را دست کم نگیرید. ازدواج برای جوانان الزم است و جوانان هم آن 
را می خواهند. البته موانعی هــم وجود دارد، ولی همه موانع، اقتصادی نیســت. موانع 
اقتصادی بخشی از مشــکل اســت. عمده، موانع فرهنگی اســت - عادت ها، تفاخرها، 
تکاثرها، چشم و هم چشمی ها، تجّمل طلبی ها - اینهاست که یک مقدار نمی گذارد آن کاری 
که باید انجام گیرد، صورت پذیرد. باید شما و خانواده هایتان این گره ها را باز کنید...  اساس 
ازدواج در اســالم بر ســادگی اســت. در اوایل انقالب نیز همین طور بود؛ منتها متأسفانه 
این فرهنِگ تکاثر و تفاخر و ســرمایه داری یک خرده کار را مشکل کرد. متأسفانه بعضی از 

79/12/9 مسؤوالن هم با ازدواجهای کذایی خانواده هایشان، مشکالتی را درست کردند. 

همیشه پای گذشت و ایثار در میان است
اگر به حکمت مندرج در عید قربان توجه شود، خیلی از راه ها برای ما باز می شود. 
در عید قربان یک قدردانی بزرگ الهی نهفته است از پیامبر برگزیده ی حضرت حق، 
حضرت ابراهیم )(که آن روز ایثار کرد. او در راه پروردگار، به دست خود عزیزی را 
قربان می کرد؛ آن هم فرزند جوانی که خدای متعال بعد از عمری انتظار، در دوران 
پیری بــه او داده بود... این ایثار و این گذشــت، یک نماد اســت بــرای مؤمنانی که 
می خواهند راه حقیقت و تعالی و عروج به مدارج عالیه را طی کنند. بدون گذشت، 
امکان ندارد. همه ی امتحان هائی که ما می شــویم، در واقع نقطه ی اصلی اش 

همین است؛ پای یک ایثار و یک گذشت به میان می آید.      89/8/26

هنر باید میدان دار باشد               
دفاع از عظمت ایــران، از فرهنگ ایران، از خانواده ی ایرانی، از حرکت باشــکوه 

ت ایران و ... فقط با ســخنرانی و نگارش نیســت؛ هنر باید میدان دار باشد. 
ّ
مل

جایــگاه فیلم و ســریال در این میان بســیار برجســته اســت. در ســریال ها به 

ی بپردازید؛ از شــهدای عزیز، از دفــاع مقّدس، از انقالب، از ســبک 
ّ
مســائل مل

ــت و مظاهر آن، از ایستادگی شــان 
ّ
زندگی اســالمی، از انگیزه هــای ایمانِی مل

در برابــر ابرجنایت کاران و مفســدان عالــم، از راه پیمایی اربعیــن و... بگویید؛ 

ــت را با زبان 
ّ
عظمت و اســتقالل و شــجاعت و ظرفّیتهای علمی و عملی این مل

)بخشــی از یادداشــت رهبر انقالب خطاب به برنامه سازان  هنر بیان کنید.       

صداوسیما 97/8/25( 

بازدید رهبر انقالب از سازمان صداوسیما | 75/5/9

عکس نوشت

امام از قبل این برنامه را داشتند 
]در ایام ســال های 41 و 42 و بعد از حادثه ی مدرســه ی فیضیه[ من 
یادم اســت که یک شــب به همــراه مرحوم آقای شــیخ علــی حیدری 
نهاونــدی - از شــهدای حــزب جمهــوری اســالمی - و دو نفــر دیگــر 
خدمت امام رفتیــم، تا پیشــنهادهایی کــه راجع به حج بــه ذهنمان 
می رســید، با ایشــان در میان بگذاریم. یکــی از پیشــنهادهای ما این 
بود که به مناسبت موســم حج، خوب اســت پیامی از جانب ایشان 
صادر شود؛ اما ایشان گفتند که من نوشته ام! معلوم شد که ایشان 
برای حج اعالمیه نوشته اند و فرستاده اند. یعنی در سال 41 که هنوز 
اول مبارزات بود و هیچ خبری نبود، ایشان آن مواقع اساسی دین را 

شناخته بودند و به آن اهمیت می دادند.        70/4/23

دعای عرفه یک دعای کم نظیر است 
ما مثل دعای عرفه کمتــر دعایی را داریم که ســوز و گــداز و نظم عجیب و 
توّســل به ذیل عنایت حضرت حق متعال بر فانی دیدن خــود در مقابل 
ذات مقّدس ربوبی در آن باشد؛ دعای خیلی عجیبی است. دعای دیگری 
مربوط به روز عرفه در صحیفه ی سجادیه هســت، که از فرزند این بزرگوار 
است. من یک وقت این دو دعا را با هم مقایسه می کردم؛ اّول دعای امام 
حسین را می خواندم، بعد دعای صحیفه سّجادیه را. مکّرر به نظر من این 
طور رسیده است که دعای حضرت سّجاد، مثل شــرح دعای عرفه است. 
آن، متن اســت؛ این، شــرح اســت. آن، اصل اســت؛ این، فرع است. دعای 

76/9/13 عرفه، دعای عجیبی است. 

روایت تاریخیمطالبه رهبری

خاطرات رهبری

روایت پیشرفت

نوجوان ها و جوان ها این فرصت متعلق به شما جوانان است
این سرفصل ها را به یاد داشته باشند در قرآن می فرماید: »و یذکروا اسم اهلل فی اّیام معلومات«.)حج/28( در حدیث 

دارد که »ایــام معلومات« که خــدای متعال به ذکــر در این ایام دســتور داده 
اســت، همین ده روز اول ذی حجه اســت. در این ده روز، روز عرفه وجود دارد، 
که روز دعا و استغفار و توجه اســت. دعای سراسر عشق و شــور و سوز در روز 
عرفه، که سیدالشهداء امام حســین )( در مراســم عرفات انشاء فرموده 
است، نشان دهنده ی آن روحیه ی شیدائی و عشــق و شوری است که پیروان 
اهل بیت در یک چنین ایامی باید داشته باشند. این ایام را قدر بدانید. فرصت 
مال شماست. همچنان که امروز فرصت پیشرفت، فرصت شکوفائی، فرصت 
حرکت های بزرگ سیاسی و انقالبی و اجتماعی مال شما جوان هاست، فرصت 
توجه به خدای متعال و ذکر الهی و مســتحکم کردن رابطه ی قلبی با خدا هم 

90/8/11 متعلق به شماست.. 

جوان هــا باید خودشــان را آمــاده بکننــد؛ از لحــاظ علمــی، از لحــاظ اعتقــادی، از 
لحاظ انگیزه هــای انقالبی، جوان ها باید همیشــه آمــاده باشــند. جوان ها موتور 
پیشــرفت انقالبنــد؛ از اّول هــم همین جــور بوده اســت، تا امــروز هــم همین جور 
اســت. خوشــبختانه ما امروز جواِن دارای عــزم و هّمــت و بصیــرت، از اّول انقالب 
بیشــتر داریم. نه اینکه به قــدر اّول انقالب؛ نخیــر، بصیرت جوان هــای امروز، عمق 
معرفت جوان های امروز، از بســیاری از جوان های اّول انقالب بیشــتر است و ما در 
این زمینه هیچ کمبودی نداریم؛ این بحمداهلل هســت. جوان ها خودشان را باید 
آماده کنند؛ این نوجوان هایی که به سمت جوانی می روند باید خودشان را آماده 
کنند؛ تفّکرات انقالبــی، انگیزه های انقالبــی، بصیرت انقالبی، اقــدام انقالبی، جزو 

سرفصل هایی است که جوان های ما باید به یاد داشته باشند.  96/11/29

شهادت: مراسم برائت از مشرکین  66/5/9

تفسیر قرآن  

خانواده ایرانی

اصول منطقی ضربه متقابل
خط حزب اهلل بررسی می کند:

هرساله در ایام حج ابراهیمی و حضور میلیون ها نفر در مراسم حج رهبر انقالب پیامی درباره ی این موسم بزرگ مرقوم می فرمودند و در مراسم برائت 

از مشرکان این پیام قرائت می شد. امسال اما به دلیل شیوع بیماری کرونا و عدم برگزاری این رویداد بزرگ اسالمی این پیام در حال و هوای دیگری و در 

غیاب حجاج ایرانی در مراسم حج صادر گردید. از طرف دیگر اوج گیری دشمنی های آمریکا با ملت ایران و تشدید تحرکات آنان در منطقه بر اهمیت زمان 

انتشار این پیام افزوده است. به همین مناسبت خط حزب اهلل فرازهایی از این پیام مهم سیاسی و عبادی را مرور می کند. 

محرومیت از حج گذراست اما درس آن باید ماندگار شود
موســم حج که همواره موســم احســاس عّزت و عظمت جهان اســالم بود، امسال دســتخوش اندوه و  1
حسرت مؤمنان و مبتال به احســاس فراق و ناکامی مشتاقان اســت. دل ها از غربت کعبه احساس غربت 
می کند و لّبیِک جداماندگان با اشــک و آه در هم می آمیزد. این محرومّیت، کوته مّدت اســت و بحول و قّوه ی الهی دیر 

نخواهد پایید، لکن درس آن، که قدردانستن نعمت بزرگ حج است، باید ماندگار شود و ما را از غفلت برهاند. 

وحدت مؤمنان، عامل بی اثر کردن کید معاندان و دشمنان
تدّبـر و اندیشـیدن در پدیـده ی حـج، حج گـزار را بـه ایـن بـاور قطعـی می رسـاند کـه بسـیاری از آرمان هـا و  2
آرزوهـای دیـن بـرای بشـرّیت، بـدون هم افزایـی و همدلـی و همـکاری مجموعـه ی دیـن داران، بـه بـار 
نمی نشـیند، و بـا پیدایـش ایـن همدلـی و همـکاری، کیـد معانـدان و دشـمنان، مشـکل مهّمـی بـر سـر ایـن راه پدیـد 

نمی آورد.

حج، نمایش توانایی های سخت و نرم 
اّمت است 

برابــر  در  قــدرت  رزمایــش  حــج،  مستکبران و نمایش توانایی های 3
ســخت و نرم اّمــت اســت. ایــن... بخشــی از 
مهم تریــن هدف های حج اســت؛ این همان 
اســت که امام راحل خمینــی کبیــر، آن را حّج 
ابراهیمی نامیــد؛ و ایــن همان اســت که اگر 
یــان امر حــج که خــود را خــادم حرمین 

ّ
متول

می نامنــد، صادقانه بــه آن گردن نهنــد و به 
جای خشــنودی دولت آمریکا، رضــای الهی را 
برگزینند، می تواند مشــکالت بزرگی از جهان 

اسالم را حل کند.  

امروز مانند همیشه مصلحِت الزامی اّمت 
اسالمی، در وحدت است 

امــروز ماننــد همیشــه و بیــش از  4
همیشــه، مصلحِت الزامــی اّمت 
اســالمی، در وحــدت اســت؛ وحدتــی کــه ید 
واحــده در برابــر تهدیدها و دشــمنی ها پدید 
 آَوَرد و بر سر شیطان مجّسم، آمریکای متجاوز 
و غّدار و سگ زنجیری اش رژیم صهیونیستی، 
رعدآســا فریــاد کشــد و در برابــر زورگویی هــا، 
شجاعانه سینه ســپر کند. این معنی فرمان 
الهی اســت که فرمود: َواعَتِصمــوا ِبَحبِل اهلِل 

قوا. َجمیًعا  َوال َتَفّرَ

تحّول اساسی در دسترس اّمت و نخبگان 
دلسوز و صالح اندیش آن است 

امروز بیــش از همیشــه زمینه ی  این تحّول اساســی در دسترس 5
اّمت و نخبــگان دلســوز و صالح اندیش آن 
اســت. امــروز بیــداری اســالمی بــه معنــی 
توّجــه نخبــگان و جوانــان مســلمان بــه 
دارایی هــای معرفتــی و معنوی خــود، یک 
امــروز  اســت.  نشــدنی  انــکار  حقیقــت 
لیبرالیسم و کمونیسم که... برجسته ترین 
ارمغان های تمّدن غرب شــمرده می شــد، 
ی از جلوه افتاده و عیــوب درمان ناپذیر 

ّ
بکل

آنها آشکار شده است... 

ت های ضعیف، نسخه ی 
ّ
رفتار آمریکا با مل

بزرگ شده ی رفتار آن پلیس است 
نگاهی به خیابان های آمریکا و رفتار  دولتمــردان آمریکا با مــردم خود... 6
عمق بحران اخالقی و اجتماعی تمّدن غربی و 
اعوجاج و بطالن فلسفه ی سیاسی و اقتصادی 
ت های 

ّ
آن را آشــکار می کند. رفتــار آمریکا بــا مل

ضعیف، نسخه ی بزرگ شــده ی رفتار آن پلیس 
است که زانوی خود را بر گردن یک سیاه پوست 
بی دفاع گذاشــت و آن قدر فشــرد تا جــان داد. 
دولت های دیگر غربی هــم هر یک بــه اندازه ی 
ُوســع و امــکان خــود نمونه هــای دیگــر از این 

وضعّیت فاجعه بارند.

ما با همه با نیکی و عدالت رفتار می کنیم
ت های مســلمان را برادران خود می دانیم، و با 

ّ
ما همه ی مل 8

غیر مسلمانانی که در جبهه ی معارض وارد نشده اند با نیکی 
و عدالت رفتار می کنیم. غم و گرفتاری جوامع مسلمان را گرفتاری خود به 
شــمار می آ وریم و بــرای عــالج آن تــالش می کنیم. کمک به فلســطین 
مظلوم، دلسوزی برای پیکر مجروح یمن و دغدغه ی مسلمانان زیر ستم 

در هر نقطه ی جهان را اهتمام همیشگی خود قرار می دهیم.

به آغوش دشمنتان پناه نبرید
ما... نصیحت به ســران برخی کشــورهای مســلمان را وظیفه  می دانیم؛ دولتمردانی که به جای تکیه به برادر مسلمان خود، 9
به آغوش دشمن پناه می برند و برای سود شخصی چند روزه... چوب حراج 
ـ آنــان که بقاء رژیــم غاصب و ظالم  ت خود می زنندـ 

ّ
به عّزت و اســتقالل مل

صهیونیست را می پذیرند و پنهان و آشکار دست دوستی به آنان می دهندـ ـ 
اینان را نصیحت می کنیم و از پیامدهای تلخ این رفتار بر حذر می داریم.

مغلوب حیله های شیطان بزرگ نشده ایم
حّج ابراهیمی، پدیده ی شکوهمند اسالم در برابر این جاهلّیت مدرن است؛ دعوت به اسالم و نمایش  7
نمادین زیست جامعه ی اسالمی است... ما مردم ایران به هدایت و رهبری امام خمینی کبیر، با چنین 
ق شــدیم. ادعا نمی کنیم که توانســته ایم آنچه را که می شناسیم و دوست 

ّ
شوقی قدم در راه گذاشتیم و موف

می داریم یکســره تحّقق بخشــیم، ولی اّدعا می کنیم که در این راه بســی پیش رفته و موانع بســیاری را از سِر راه 
برداشته ایم. به برکت اعتماد به وعده های قرآنی، بزرگ ترین شــیطان راهزن و غّدار این زمان یعنی رژیم آمریکا، 

نتوانسته است ما را بترساند یا مغلوب مکر و فریب خود کند یا جلو پیشرفت ماّدی و معنوی ما را بگیرد.

امروز مانند همیشه مصلحِت الزامی
 اّمت اسالمی، در وحدت است 

اطالع نگاشت

درس اخالق  


