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سخن هفته

نگاهیبهضرورتایجادتحولوماهیتتحولخواهی

بهسویاحسنالحال

خاصیت انتخابات این اســـت که عناصر، فعال میشـــوند؛ حرف میزنند. خوب، حرف بزنند... اگر کســـی 
برای آینده ی کشـــور، برای حل آنچه که معضالت کشـــور مینامند، برنامه ای دارد، حرفی دارد، آن حرف 
را بیان کند. اگر چنانچه میتواند راه حلی برای مشـــکالتی که وجود دارد پیدا کنـــد، آن راه حل را بگویند. 
تخریب کردن مســـئولین، تخریب کردن دولت، هیچ مصلحت نیســـت و جزو کارهای صحیح اســـالمی 
نیســـت... آنچه که در زمینه ی مسائل اقتصادی یا غیر اقتصادی گفته میشـــود، در درجه ی اول باید در 
محافل کارشناســـی گفته شـــود. نباید اخالق نکوهیده ی بی انصافی در جامعه ی ما رواج پیدا کند؛ ما 
نباید دچار بی انصافی بشویم؛ بخصوص نخبگان. بخشی از خطبه های نماز جمعه تهران   ۲۹/۰۶/۱۳۸۷

بهاسمانتخاباتمسئولینراتخریبنکنید

خطبه های انقالب  

ایـــن مواقفـــی که در اســـالم هســـت مثل عیـــد فطر، 
و  سیاســـی  جنبه هـــای  و  دارد  عبـــادی  جنبه هـــای 
اجتماعی هـــم دارد؛ یعنی جنبۀ عبـــادی اش در جنبه 
سیاســـی اش ُمْدَغمنـــد، ُمْنَضـــم بـــه همنـــد. دیانت 
اســـالم یک دیانت عبـــادِی تنها نیســـت؛ و همین طور 
یک مذهـــب و دیانـــت سیاســـی تنها نیســـت؛ عبادی 
است و سیاسی. سیاســـتش در عباداْت ُمْدَغم است 
و عبادتـــش در سیاســـات مدغم اســـت. یعنی همان 
جنبۀ عبـــادی یک جنبۀ سیاســـی دارد. همین اجتماع 
در اعیاد برای نماز، این عبادت اســـت لکن آن اجتماع 
خودش جنبۀ سیاســـت دارد. مســـلمانها باید از این 
اجتماعاتی که هست، از این اجتماعات استفاده های 

 ۱۳۵۷/۰۸/۲۰  زیاد بکنند. 

ــود  ــکیل بش ــی تش ــی دولت ــوب یعن ــاب خ انتخ
را  الزم  مدیرّیــت  باشــد،  کفایــت  دارای  کــه 
مردمــی  باشــد،  باایمــان  باشــد،  داشــته 
مســئولین  باشــد.  امیــد  از  لبریــز  باشــد، 
دولتــی بایــد خودشــان ناامیــد نباشــند. اگــر 
یــک آدم ناامیــد و افســرده ای را مــا در رأس 
پیــدا اســت کــه  یــک کاری گذاشــتیم، خــب 
ایــن کار پیــش نخواهــد رفــت؛ بایــد لبریــز از 
توانمندی هــای  بــه  معتقــد  باشــند.  امیــد 
داخلــی باشــند. آن کــه معتقــد اســت کــه چــه 
ــه  ــی، چ ــاظ سیاس ــه از لح ــی، چ ــاظ دفاع از لح
از لحــاظ تولیــد و  از لحــاظ اقتصــادی، چــه 
امثــال اینهــا کاری در کشــور نمیشــود انجــام 
ــر  ــی ب ــی و حکمران ــق فرمانروای ــا الی داد، واقع

ایــن مــردم نیســت.   ۲۱/۰۲/۱۴۰۰

عّده ای مردم را دلســـرد میکنند با خدشـــه کردن در 
انتخابات، خدشه کردن در نوع دست اندرکارانی که 
در انتخابات هســـتند، چه شـــورای محترم نگهبان، 
چه دیگر دســـتگاه ها؛ در کار اینها خدشـــه میکنند؛ 
این غلط اســـت. بعضی هـــا هم هســـتند انتخابات 
را وقتی قبول دارنـــد که نتیجـــه ی انتخابات همان 
چیزی باشـــد کـــه آنهـــا میخواهند! اگـــر آن مطلوب 
آنها از انتخابات درآمد، انتخابات را ســـالم میدانند و 
قبول میکنند؛ و اگر چنانچه مطلـــوب آنها درنیامد، 
انتخابات را مّتهم میکنند و کسانی را که انتخابات را 
برگزار کردند مّتهم میکنند؛ گاهی هم مثل سال ۸۸ 
اغتشاش راه می اندازند، که البّته آن مّتهم کردن ها 
بی انصافی است، آن اغتشاش ایجاد کردن ها جرم 
اســـت. بعضی این  جور هســـتند. این غلط اســـت، 

یعنی نبایستی این کار را انجام داد.   ۱۲/۰۲/۱۴۰۰

امـــروزه عمده مصـــارف و قوت غالب 
مـــردم، گنـــدم اســـت و زکات فطـــره 
برای امســـال هر نفر ۲۰ هـــزار تومان 
در نظر گرفته شده اســـت. بهتر است 
برای افـــرادی که برنـــج ایرانی مصرف 
می کنند هـــر نفـــر ۱۰۰ هـــزار تومان و 
برای کســـانی که برنج خارجی مصرف 
می کنند هر نفـــر ۷۵ هـــزار تومان در 

نظر گرفته شود.

انتخاب درست؛ کار درست  شخصیت  کالم امام   

احکام   

کشور ما کشور اسالمی است و از بسیاری از جوامع دنیا هم انصافا بهتر و پاکیزه تر و طاهرتر است اّما در عین 
حال شـــما ببینید خیلی از مشکالت داخل کشـــور ما ناشی از نبودِن صفت راســـتگویی است؛ صدق الحدیث 
نیست، راســـتگویی یعنی شـــما حرفی را که میزنید، مطابق با واقع باشد. اگر دانســـتید مطابق با واقع است 
و گفتید، این راســـت اســـت؛ اگر نه، نمیدانید مطابق واقع اســـت یا نیســـت اّما میگویید، این صدق نیســـت. 
»صدق« عبارت اســـت از اینکه شـــما چیزی را که میدانید مطابق واقع اســـت، بیان میکنید. فضای مجازی را 
مالحظه کنید که بر اثر حرف، شـــایعه، دروغ، خالف، تهمت، نســـبت بدون واقعّیت به این، بـــه آن، به باال، به 

۱۳۹۷/۱۲/۱۲ پایین، به همدیگر، یک فضای دروغ در کشور به وجود می آید؛ اینها اشکال است.  

خیلیازمشکالتناشیاز»بیصداقتی«است

درس اخالق  

»تحـــّول خـــواهــــی«، »دولــــت تحّول آفرین« و  سخن
هفتـه

»دولت جوان حزب اللهی« گفتمانی است که رهبر 
انقالب در دو ســـال اخیر با  ضریب بیشـــتری  بر آن 
تأکید میکنند.  هر چند این عبارات  در سالهای قبل نیز وجود 
داشـــت؛ اما ورود انقالب اســـالمی به گام دوم که »دّومین 
مرحله ی خودسازی و جامعه پردازی و تمّدن سازی« است و 
از طرفی بروز »مشکالت مزمن شده در حوزه اقتصاد، عدالت 
و آســـیب های اجتماعی«  ۱۴۰۰/۰۲/۲۱  که ناشـــی از »غفلتها و 
غرض ورزی ها« است، ضرورت »تحّول« را بیشتر کرده است. 
ماِت این دوره ی از انقالب 

ّ
به گونه ای که تحول »جزو مســـل

ماهیـــت  یادداشـــت،  ایـــن  اســـت.«   ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ در 
»تحول خواهی« و ضرورت ایجاد »دولـــت تحّول آفرین« با 

پاسخ به ۴ سوال اصلی تبیین میشود:

تحول؛یعنیتقویتانقالب
ســـوال اول این اســـت که تحول به چه معناســـت؟ باید 
بدانیم »تحول دو طـــرف دارد: تحـــول در جهت صحیح و 
درست، تحول در جهت باطل و غلط. ما باید مدیریت کنیم 

که این تحول در جهت درست انجام بگیرد.«  ۱۳۸6/۰9/۰۸ 
»وظیفـــه ی نخبگان فکـــری و فرهنگی جامعـــه و حوزه و 
دانشـــگاه، مدیریت این تحول اســـت. نه بایـــد تحوالت را 

سرکوب کرد، نه باید تسلیم هر تحولی شد.«   ۱۳۸۵/۰۸/۱۸
تحول درســـت، یعنی اوال »اکتفا نکردن به داشته های 
موجود.«   ۱۳99/۰۳/۱۴»یعنی میل به شـــتاب گرفتن و 
سرعت داشـــتن در حرکت و جهش در حرکت و اجتناب 
از تحّجـــر، اجتناب از پافشـــاری بـــر مشـــهورات غلط.« 
   ۱۳99/۰۳/۱۴و ثانیـــا »حفـــظ و تقویت اصـــول و خطوط 
اساســـی انقـــالب و نـــوآوری در شـــیوه ها و روشـــها و 

کارکردها«   ۱۴۰۰/۰۲/۲۱  
لذا نقطه مقابل تحول »این اســـت که هرج و مرج رفتاری 
و سیاســـی و ساختارشـــکنی و پـــوچ گرایی و فراموشـــی 
هویت ملی بر مـــا حاکم شـــده باشـــد.«   ۱۳۸۵/۰۸/۱۸ این 
همان تحول به معنای غربی است. »آن تحّولی که مورد 
نظر آنها است، تحّول در اصِل انقالب است؛ یعنی در واقع 
به یک معنـــا ارتجـــاع«   ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ خالصه اینکـــه »مراد ما 
از تحّول، تحـــّول برای تقویت انقالب اســـت؛ مـــراد آنها از 

تحّول، تحّول برای نفی انقالب«  ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ 

تحول؛نشانهزندهبودنانقالب
سوال بعدی این اســـت که چرا باید تحّول انجام بگیرد؟ 
باید توجه داشـــت کـــه »تحـــول، اجتناب ناپذیر اســـت. 
تحـــول، طبیعـــت و ســـنت آفرینـــش الهی اســـت... یک 
موجودی را فرض کنیـــم که تن به تحـــول ندهد؛ از یکی 
از دو حال خارج نیســـت: یا خواهد ُمرد یا منزوی خواهد 
شـــد.«   ۱۳۸6/۰9/۰۸   لذا »هیچ کس نمی تواند در مقابل 
تحول بشری بایستد؛ امکان ندارد.«    ۱۳۸۵/۰۸/۱۸وقوع 
انقالب اســـالمی نیز، یک تحول بزرگ بود؛ و »امام، اماِم 
تحّول بود.«   ۱۳99/۰۳/۱۴ ادامه انقالب نیز، از ســـه جهت 
نیاز بـــه تحـــول دارد: اوال »ما در جاهایـــی عقب ماندگی 
داریم و مشـــکالت مزمن شـــده داریم که این مشـــکالت 
بایستی حل بشـــود.«   ۱۴۰۰/۰۲/۲۱  این عقبگرد »برخالف 
طبیعت انقالب اســـت. زنده ماندن انقالب به این است 
که پی درپی نوآوری داشته باشد، تحّول داشته باشد.« 
  ۱۳99/۰۳/۱۴ و ثانیا »ظرفّیتهای بســـیاری در کشور وجود 
دارد، فرصتهـــای به معنـــای حقیقی کلمه فـــراوان بلکه 
بی شـــمار در کشـــور هســـت که اینهـــا بدون اســـتفاده 
ی اســـت.« 

ّ
مانده و این مایه ی خســـارت برای منافع مل

  ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ و ثالثـــا »حتما الزم نیســـت یک جا احســـاس 
شکســـت کرده باشـــیم تا بخواهیم تحّول ایجاد کنیم... 

آنجاهایی هـــم که ما تحـــّول مثبـــت ایجـــاد کرده ایم... 
بایستی باز هم تحّول را بخواهیم.«۱۳99/۰۳/۱۴ 

رسیدنبهآرمانهایانقالب
اما هدف از ایـــن تحول چیســـت؟ »تحّول یعنـــی به حال 
برتری با شـــکل واضحی دســـت یافتن؛ یعنی یک جهش، 
یک حرکت بزرگ؛ در زمینه های مختلـــف.«    ۱۳99/۰۳/۱۴ لذا 
»تحّول بایســـتی ما را به وضع احســـن... و احسن الحال 
برســـاند... ِصرف تغییر، یک ارزش محســـوب نمیشود.«  
حســـن، یعنی »همـــان تقویت خطوط 

َ
 ۱۴۰۰/۰۲/۲۱  وضع ا

اصلـــی انقالب و روان شـــدن حرکـــت به ســـمت آرمانها.« 
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۱خالصـــه اینکـــه »انقـــالب اســـالمی همچـــون 

پدیده ای زنده و بااراده، همواره دارای انعطاف و آماده ی 
تصحیح خطاهـــای خویش اســـت، اّمـــا تجدیدنظرپذیر و 

اهل انفعال نیست.«    ۱۳9۷/۱۱/۲۲

جوانگرایی؛راهمنحصربهفردتحّول
ســـوال بعدی این اســـت که تحول چگونه انجام بگیرد؟ 
پاسخ صریح و قاطع این اســـت که »راه منحصربه فرد آن، 
جوانهاینـــد.«۱۴۰۰/۰۲/۲۱    لـــذا »مدیران جـــوان، کارگزاران 
جوان، اندیشـــمندان جـــوان، فّعاالن جـــوان، در همه ی 
میدانهـــا... باید شـــانه های خـــود را به زیر بار مســـئولّیت 

دهند.«    ۱۳9۷/۱۱/۲۲
امام خمینی )ره( نیز که توانســـت این انقـــالب عظیم را به 
وجـــود آورد، »از دوران جوانـــی یـــک انســـان تحّول خواه 
بودنـــد.«   ۱۳99/۰۳/۱۴ یکـــی از حـــوزه های ایجـــاد تحول 
توســـط امام نیز، »تحـــّول در نگاه به نســـل جـــوان بود. 
ایشان به فکر و عمِل جوانان اعتماد کردند.«   ۱۳99/۰۳/۱۴ 
این تحول آنقدر مهم بـــود که در جایی ایشـــان میگویند 
»تحّولـــی کـــه در روحیـــه ی جوانها واقع شـــده اســـت، از 
غلبه ی بر رژیـــم طاغوت باالتـــر اســـت.«    ۱۳99/۰۳/۱۴البته 
جوانگرایی، دو شـــرط اساســـی نیـــز دارد: اوال »بایســـتی 
کارآزمودگان و دنیادیدگان و مجّربین هم در کنار جوانها 
قرار داشـــته باشـــند.«    ۱۴۰۰/۰۲/۲۱و ثانیا »شـــرط اساسی 
و اصلی در همـــه ی اینها این اســـت که ایمـــان و انگیزه ی 
صادقانـــه و انقالبـــی در آنهـــا وجـــود داشـــته باشـــد.«    
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ لذا منظور از جوانگرایی، هر جوانی نیست؛ بلکه 

»جوانی که احســـاس تعّهد کند،  احســـاس مســـئولّیت 
کند... جوانهای متعّهد، محور این حرکتند.«   ۱۳9۸/۰۳/۰۱

دولتجوانانقالبی؛عالجمشکالت
نکته پایانی اینکه برخی، مشـــکالت اقتصادی را »وســـیله 
ی راه را بن بست نشان بدهند 

ّ
قرار میدهند برای اینکه بکل

و بگوینـــد کاری نمیشـــود کـــرد.«   ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ در حالیکه ما 
»قادریم که در بخشـــهای مختلِف تمّدنی کشور و تمّدنی 
نظام، تحّول ایجاد بکنیم.«   ۱۳99/۰۳/۱۴ و برای این تحول 
»یک حرکـــت فوق العاده الزم اســـت، یک حرکت جهشـــی 
الزم اســـت، یک حرکت ابتکاری الزم اســـت.«  ۱۴۰۰/۰۲/۲۱  و 
»یک دولت جوان انقالبـــی، میتواند جامـــع همه ی اینها 
باشد.«  ۱۴۰۰/۰۲/۲۱یعنی »شرطش حضور یک دولتی است 
که معتقد بـــه جوانها باشـــد و جوانهـــا را بـــه کار بگیرد.« 
    ۱۴۰۰/۰۲/۲۱البّته »دولت جوان صرفا به معنای این نیست 
که باید یک رئیس دولت جوان، داشـــته باشـــد؛ نه، دولت 
جوان، یعنی یک دولت ســـِر پا و بانشـــاط و آماده ای که در 
سنینی باشـــد که بتواند تالش کند و کار بکند و خسته و از 
کارافتاده نباشد.«     ۱۳99/۰۲/۲۸ خالصه اینکه اگر »زمینه را 
بـــرای روی کار آوردن یک دولت جـــوان و حزب اللهی آماده 
کنید، بســـیاری از این نگرانی های شما و دغدغه های شما 

و غّصه های شما پایان خواهد پذیرفت.«    ۱۳9۸/۰۳/۰۱ 

عیدفطر
جنبهعبادیو
سیاسیدارد

آنکهبهتوانمندیداخلیاعتقاد
ندارد،الیقحکمرانینیست

بعضیهاانتخاباتراوقتیقبول
دارندکهنتیجهمطلوبشانباشد!

مبلغفطریهسال۱۴۰۰

ازعیدفطردرساتحادبگیریم

دنیای اســـالم از عید فطر بـــه عنوان یک نقطـــه ی اّتحاد، 
تنّبه و بازگشـــت به خود و خدا اســـتفاده کند. این چیزی 
اســـت که امـــروز دنیـــای اســـالم بـــه آن نیازمند اســـت. 
مســـلمین اگر با هـــم مجتمع باشـــند، دل آنهـــا هم گرم 
خواهد شـــد و مرعوب دشـــمنان خود قـــرار نمی گیرند. 

ط بین المللی اســـت، 
ّ
هر کس که مرعوب قدرتهای مســـل

به خاطر این اســـت که احســـاس تنهایی و بی پشـــتیبانی 
ـــت، همین 

ّ
می کنـــد. اگـــر دولـــت و ملتـــی مرعوبنـــد، عل

ـــت، همیـــن اســـت. 
ّ
اســـت؛ اگـــر افـــرادی مرعوبنـــد، عل

اّولین اثـــر اّتحاد این اســـت که انســـان احســـاس قدرت 

می کند. اولیـــن اثر تفـــّرق این اســـت که باطن انســـان را 
تهی می کنـــد؛ »و تذهـــب ریحکـــم«؛)۱( طراوت و نشـــاط 
یک انســـان و یـــک ملـــت را از آنها می گیـــرد. مـــا باید این 

درس را در درون کشـــور خـــود رعایت کنیـــم.  ۸۰/۹/۲5
۱(سورهانفال،آیه۴۶

به رسم آیه ها   
بنده با انواع مشـــارکتهای اجتماعی بانوان موافقـــم؛ زنها نصف جامعه اند 
و خیلی خوب اســـت که اگر ما بتوانیم از این نیِم جامعـــه در زمینه ی اینگونه 
مسائل اســـتفاده کنیم؛ منتها یک اصل را باید ندیده نگرفت. شما اگر بچه ی 
خودتان را در خانه تربیت نکردید، یا اگر تارهـــای فوق العاده ظریف عواطف 
او را با سرانگشـــتان خودتان بـــاز نکردید تا دچار عقده ی ]عاطفی[ نشـــود، 
هیچ کس دیگـــر نمیتواند ایـــن کار را بکند؛ نه پـــدرش، و نه بـــه طریق اولی 
دیگران؛ فقط کار مادر است. این کارها، کار مادر است؛ اما آن شغلی که شما 
بیرون دارید، اگر شـــما نکردید، ده نفر دیگر آنجا ایستاده اند و آن کار را انجام 

خواهند داد. بنابراین اولویت با این کاری است که بدیل ندارد.   ۱۳۹۰/۱۰/۱۴

آن وقتی که اینها بقیع را ویران کردند، سرتاســـر دنیای اســـالم 
علیه ی اینهـــا اعتراض کرد. آن روز از شـــبه قاره ی هنـــد گرفته تا 
آفریقـــا، علیه اینها قیـــام کردند، اگـــر اینها جـــرات میکردند، قبر 
مطهر پیغمبر را هـــم ویران میکردند؛ اینها بـــه عنوان اینکه این 
کارها پرستش است، این اقدامهای خبیث را میکنند! رفتن سر 
قبر یک انســـانی و طلب رحمت کردن برای او از خدای متعال، و 
طلب رحمت کردن بـــرای خود در آن فضای معنـــوی و روحانی، 
شرک اســـت؟ شـــرک این اســـت که انســـان بشـــود ابزار دست 
سیاســـتهای اینتلیجنس انگلیـــس و ســـی. آی. ای آمریکا. اینها 
اطاعت و عبودیت و خاکساری در مقابل طواغیت زنده را شرک 

۱۳9۲/۰۲/۱6   نمیدانند، احترام به بزرگان را شرک میدانند!   
هشتم شوال ۱۳۴۴ ه.ق سالروز تخریب قبرستان بقیع به دست آل سعود

اولویتزنانباکاریباشدکهبدیلندارد

اگرجرأتمیکردند
قبرمطهرپیغمبرراهمویرانمیکردند

خانواده ایرانی  

روایت تاریخی  

گزیده بیانات

آن  که جانش را در راه خدا از دســـت میدهد، در روایات داریم که هنوز از این َنشئه خارج نشده، عالئم رحمت الهی را مشـــاهده میکند؛ یعنی بمجّرد اینکه 
شـــهید از اســـب می افتد -آن وقت با اســـب میجنگیدند- هنوز به زمین نرســـیده، وعده ی الهی را دریافت میکند؛ یعنی حّتی در این نشـــئه چشمش باز 

میشود و حقیقت را میبیند و رحمت الهی را، فضل الهی را به طور ملموس درک میکند و دریافت میکند؛ این ارزش شهدا است.  ۱۳9۵/۰9/۱۵  

مزار:گلزارشهدایروستایالهیجانشهرستانرفسنجان

شهید در این عالم چشمش باز می شود 
اینشمارهتقدیممیشودبهروحمطهرشهیدمدافعحرمحامدبافنده

شهید هفته  

محلشهادت:حماءسوریه تاریخشهادت:۳اردیبهشت۹۶

مروریبرتغییرموازنهقدرتفلسطینوافولصهیونیستهادردههاخیر

در آذرماه 1326 دیگر مشخص شده بود نهادهای بین المللی اراده ای برای گرفتن حقوق فلسطینی ها ندارند. ســـه روز قبلش سازمان ملل بخشی از خاک فلسطین را به نام یک کشور 
جدیدالتاســـیس دیگر جعل کرد. همین هم بود که نخستین جرقه های مبارزه با اشـــغالگری از همان پاییز 1326 شمسی شـــکل گرفت. در ســـال ها و دهه های بعدی مسیر مبارزه و 
مقاومت کج دار و مریز ادامه داشت. گروه های فلســـطینی در دهه های بعدی به تدریج در مسیر سازش و مذاکره غلطیدند. موازی با مسیر ســـازش الگوی دیگری هم متاثر از انقالب 
اسالمی به جهان اسالم عرضه شده. مسیری که ثمرات نتایج سحر آن در عقب نشینی سال 2000 ارتش صهیونیستی از جنوب لبنان و بعد هم جنگ 33 روزه سال 2006 علیه حزب اهلل 

آشکار شد. در یک دهه گذشته مقاومت ضدصهیونیستی بین المللی محور مقاومت به اندازه کل تاریخ سازش 70 ساله با دولت جعلی صهیونیستی کارنامه دارد برای افتخار.

  8  بهمن 1393
هنوز 10 روز از عملیات صهیونیســـت ها در قنیطره سوریه نگذشته 
که تلفات شان در شبعا تیتر رســـانه های دنیا می شود. 10 روز قبل 
جهاد مغنیه از نیروهای حزب اهلل لبنان و شـــهید اهلل  دادی از سپاه 
پاســـداران توســـط بالگردهای آپاچی صهیونیســـت ها ترور شـــده 

بودند و حاال 17 کشته روی دست صهیونیست ها مانده است. 

  20  اردیبهشت 1397
44 ســـالی هســـت که کســـی به مواضع نظامی صهیونیســـت ها در 
جوالن اشغالی کاری ندارد. ساعت نخست بامداد 20 اردیبهشت 97 
این طلسم شکست. صدای انفجارهای پیاپی از بعضی مراکز نظامی 
اسرائیلی ها بلند است. ناظران احتمال می دهند که قضیه به یک ماه 
قبل باز گردد و خون تعدادی از شهدای مقاومت که در حمله هوایی 

صهیونیست ها به یک پایگاه هوایی در حمص سوریه زمین ریخت. 
هرچند سخنگوی ارتش صهیونیستی تعداد کالهک های انفجاری 
روانه جـــوالن را 20 فروند اعالم کرد اما مشـــخص شـــد 55 فروند 
موشک سیاهی شب را شـــکافته اند تا صدای آژیر و انفجارها را در 

جوالن اشغالی بلند کنند. 

  2  مرداد 1397
فالخـــن داوود... ســـامانه پدافنـــدی جدید صهیونیســـت ها برای 
مقابله با موشک های مقاومت راهی شمال سرزمین های اشغالی 
بود. بعد از تســـت های موفق رفته بود در شـــمال اراضی اشغالی 

نگهبانی بدهد که کسی هوس ورود به اسرائیل نکند اما... 
بــه صــدا در آمــدن آژیــر حملــه هوایــی و بعــد هــم شــلیک دو فرونــد 
موشــک از فالخــن داوود دوبــاره اســرائیل تیتــر رســانه ها شــد. 
صهیونیســت ها مدعــی حملــه موشــکی بودنــد. بــرای رهگیــری 
هــم دو موشــک پدافنــدی از فالخــن داوود شــلیک کــرده بودنــد 
بــدون  آســمان  بــه قیمــت 1.5 میلیــون دالر. یکــی در  یــک  هــر 
دلیــل منفجــر شــد و از سرنوشــت دیگــری هــم خبــری در دســت 
نبــود. فالخــن در اولیــن حضــور عملیاتــی اش افتضــاح بــه بــار آورد. 
بــه ســوی ســرزمین های اشــغالی  معلــوم شــد هیــچ موشــکی 
شــلیک نشــده. انــگار فالخــن اســیر جنــگ الکترونیکی ایــی از آن 

ــود. ــده ب ــرز ش ــرف م ط

  17  دی 1399
تعدادی از سامانه های پدافندی صهیونیســـت ها در جنوبی ترین 
نقاط ســـرزمین های اشغالی مســـتقر شـــده اند. حرف  و حدیث ها 
حکایت از آن دارد که مقاومت در 1700 کیلومتر آن  سوتر در مرزهای 
یمن و عربســـتان ســـعودی بـــه پهپادهـــا و موشـــک هایی تجهیز 
شـــده  که حاال دســـتش به ســـرزمین های اشـــغالی هم می رسد. 
بعید نیســـت اتفاقـــی شـــبیه آرامکـــو این مرتبـــه در تاسیســـات 
صهیونیســـت ها هم بیفتد. به جز ســـوریه و لبنان در شـــمال، حاال 

جبهه جدید دیگری هم در جنوب علیه صهیونیست ها باز شده. 

  2  اردیبهشت 1400
دوباره آژیر و دوبـــاره انفجار ایـــن مرتبه اما در عمق ســـرزمین های 
اشـــغالی و در نزدیکـــی راکتور هســـته ای. موشـــک هر چـــه که بود 
توانسته بود از چند الیه پدافندی بگذرد و خودش را به عمق اراضی 
اشغالی برساند. ســـامانه های پدافندی گنبد آهنین، تاد و پاتریوت 
هم بدون اینکه بتوانند کاری بکنند، نشســـته بودنـــد و برخورد 200 

کیلوگرم کالهک انفجاری را در عمق اسرائیل تماشا کرده بودند.  

  20 اردیبهشت 1400
درگیری  و تنـــش بیـــن فلســـطینی ها و صهیونیســـت ها در قدس 
اشـــغالی باال گرفتـــه. همین هم باعث شـــده که صهیونیســـت ها، 
داخل صحن مســـجداالقصی ستون کشـــی نظامـــی راه بیندازند. 
چیزی که خون نیروهای مقاومت فلســـطین را به جوش می آورد. 

اینجاست که برگ دیگری از مقاومت فلسطین رقم می خورد. 
دور جدیدی از موشـــک باران اراضی اشـــغالی شـــروع می شود. 
ایـــن حجـــم از حمـــالت راکتـــی از ســـوی فلســـطینی ها در طول 
تاریخ تشـــکیل رژیم صهیونیستی از ســـال 1948 میالدی تاکنون 
بی سابقه بوده اســـت. موشـــک ها و راکت های مقاومت در یک 
اقدام بی ســـابقه متر به متر اراضی اشـــغالی را از شمال نوار غزه 
باال آمده و خود را به تل آویو پایتخت صهیونیست  ها رسانده  اند. 

پس عجیب هـــم نخواهد بود که حـــاال ویدیوهایی با صـــدای آژیر 
خطـــر و شـــلیک های متعـــدد گنبـــد آهنیـــن در آســـمان تل اویو و 
فرودگاه بن گورین دست به دست شود. دست مقاومت به عمق 

سرزمین ها و اراضی اشغالی رسیده است. 
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طی 38 ساعت بیش از 1000 فروند راکت و موشک روانه سرزمین های 
اشغالی شده اند. تعداد زیادی از ساکنان اراضی اشغالی راهی پناهگاه 
شده اند. دســـت مقاومت نه فقط به تل آویو رســـیده و موشک ها و 
راکت هایش را با موفقیت در پایتخت صهیونیست ها فرود آورده بلکه 
دقت اهداف مورد اصابت هم گمانه زنی هایی را درباره نوع تسلیحات 
مورد استفاده مقاومت تقویت کرده اســـت. هدف قرار دادن خطوط 
نفتی اشـــغالگرهای صهیونیســـت چیزی نیســـت که صرفا بشـــود با 
راکت های معمولی غیرهدایت شـــونده در مـــورد آن صحبت کرد. به 
مرور بخش های دیگری از توانایی  های مقاومت هم علنی می شـــود. 
مقاومت از نوع جدیدی از راکت های مرگبـــاری رونمایی می کند که به 

کمک آنها خطوط و منابع نفتی صهیونیست ها را هدف قرار داده.
برگ برنده رو شـــده توســـط مقاومت اما توان پهپادی است. حاال 
صهیونیســـت باید غصه پهپادهای انتحاری چاالکـــی را هم بخورند 
که دور از چشـــم رادارها راهی ســـرزمین های اشـــغالی می  شوند. 

مقاومت در حال ورق زدن برگ جدیدی از تاریخ فلسطین است. 
 دســـت مقاومت در هیچ دوره تاریخـــی ای تا این انـــدازه پر نبوده. 
مشت جواب مشـــت! مقاومت به این نتیجه رسیده است که باید 
قوی شـــد و »جز با زبان قدرت با این جنایت کارها نمیشـــود حرف 
زد«. البالی اخبار و تصاویر کاربران ایرانی از فلسطین اما یک کلیپ 
دیگر هم دست به دست می شـــود. بخش هایی از سخنرانی رهبر 

انقالب در هجدهم دی ماه 1398:
»امریکایی هـــا در مورد فلســـطین طرح و نقشه شـــان این بود که 
قضیه فلسطین را به فراموشی بســـپرند. فلسطینی  ها را در حالت 
ضعف نگه دارند که جرات نکنند دم از مبارزه بزنند. این مرد دست 
فلســـطینی ها را پر کرد. کاری کرد که یک منطقه کوچکی یک وجب 
جا مثل نوار غـــزه در مقابـــل رژیم صهیونیســـتی بـــا آن همه ادعا 
می ایســـتد و بالیی ســـر آنها می آورد که سر 48 ســـاعت می گویند 

بیایید آتش بس کنیم. اینها را حاج قاسم سلیمانی کرد.«
حاال دســـت مقاومت از هر زمانی پرتر اســـت. مقاومت یقین دارد که 
»جز با زبان قدرت با این جنایت کارها نمیشود حرف زد« تا آنها را ناچار 
به پذیرش خواسته فلســـطینی ها کرد. خواســـته ای که فلسطین را 
برای همه فلسطینی ها می خواهد و انتخاب سرنوشت حاکم بر این 

سرزمین را با توسل به همه پرسی.

دست دست   های ُپرهای ُپر
مقاومت

مروری بر تغییر موازنه قدرت فلسطین و افول 
صهیونیست ها در دهه اخیر

عیدفطرروزپاداشگرفتن
محسنوناست

ــت ایــران و بــه همه ی 
ّ
به همــه ی مل

اّمت اســالمی تبریــک عــرض میکنم 
عید ســعید فطــر را که فرمــود روزی 
اســت کــه »ُیثــاُب فیــِه الُمحِســنون 
َو ُیخَســُر فیــِه الُمبِطلــون«؛ آنهــا که 
کردنــد،  تــالش  کشــیدند،  زحمــت 
کارهــای نیــک انجــام دادنــد، امــروز 
اســت.  آنهــا  گرفتــن  پــاداش  روز 
ــت مــا غالبــا در شــمار 

ّ
بحمــداهلل مل
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