
تقارن بهار طبیعت و عید نوروز با بهار عبادت  و ماه مبارک رمضان مبارک باد

سخـــن     چشم طمع قدرت های سلطه گر به نفِت ایران
»مســأله ى نفــت، يکــى از مســائل فوق العــاده هفتـــــه

تلــِخ ملــِت ايران اســت که هنوز درســت باز نشــده 
اســت.«     ۱۳۷۳/۱۱/۱۴ »نفت، ثروت ملت ايران 
و ثروت دولت است که نماينده ى ملت است.«    ۱۳۷۷/۱/۱  
وقتى »در اين مملکت، منبِع ثروتى به نام نفت کشــف شــد. 
کشــِف نفــت به منزله ى ايــن بود که ملتى گنجــى پيدا کند.« 
     ۱۳۷۳/۱۱/۱۴بــراى هميــن بــود کــه قدرتهاى اســتعمارگر 
ى چشــم طمع 

ّ
همچــون آمريــکا و انگليــس بــه ايــن گنــج مل

دوختند.»يــک عــّده از خارجيهــا و عمدتــا انگليســى ها... به 
ايــران آمدنــد، بــر ســر اين گنج نشســتند.«    ۱۳۷۳/۱۱/۱۴      
و بــا همــکارى رجــال غيرمردمــى يــا خائــن قاجــار و پهلــوى، 

قراردادهاى طوالنى مدتى همچون قرارداد دارسى و ۱9۳۳ 
را امضا کردند.»انگليسى ها نفت ايران را ِملک شخصى خود 
به حســاب آورده بودند و دهها ســال اســتفاده ى غاصبانه 
مى کردنــد و مــال ملت ايــران را تقريبا مفــِت مفت مى بردند 
و دربار ســلطنت هم براى اينکه چهار روز بيشــتر به حکومت 
ننگيــن خود ادامه دهد، با انگليســى ها همــکارى مى کرد.«  

  ۱۳۸۰/۸/۲۰  
     قیام ملت برای قطع دست بیگانگان

در برابــر ايــن تجــاوز آشــکار، مرحــوم آيت اهّلل کاشــانى -که 
نماينــده مــردم تهــران در مجلــس دوره شــانزدهم بــود - 
جلودار نهضت ضداســتعمارى و ضدســلطه و چپاول شد، 
پرچــم مخالفــت بــا غــارت منافع ملــى ايرانيــان را بلند کرد و 

»به کمک او دکتر مصّدق و ديگر ســراِن نهضت ملى شــدن 
صنعــت نفــت توانســتند حمايــت مــردم را بــه ايــن حرکت 
جلــب کننــد.«      ۱۳۸۰/۸/۲۰درخواســت مــردم و نهضــت 
هــم ايــن بــود کــه »نفــت را از دســت انگليســى ها بگيريم و 
دســت خودمان باشــد.«  ۱۳9۴/۱۰/۱9آيت اهّلل کاشــانى 
،نمايندگان و »کسانى را به شهرهاى مختلف ميفرستادند 
که براى مردم سخنرانى کنند و حرف بزنند«    ۱۳۷۶/۱۱/۱۴ 
و اين »چنان دلهاى مردم را مثل مغناطيس به خود جذب 
مى کرد که هيچ عامل ديگرى نمى توانست جاى اين حرکت 
را بگيــرد.«      ۱۳۸۰/۸/۲۰ بــه ايــن ترتيــب ابتــدا »على رغــم 
اين کــه محمدرضا موافق نخســت وزيرى مصّدق نبود، به 

ادامه در صفحه 3پشتيبانى حمايت مردمى، مصّدق 

384384

مرور سال  |   4

مهم ترین و به یادماندنی ترین 
جمله ی رهبر انقالب در سال ۱4۰۱ 

کدام است؟
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در بيان زندگى نامه ى شــهيدان ســعى کنيم خصوصّيات زندگى اينها و ســبک زندگى اينها و چگونگى مشــى زندگى اينها را تبیين کنيم، اين 
مهم است. خب، هيجان جنگ و رفتن در ميدان جنگ يک مسئله است که چيز باارزشى است که کسانى جانشان را کف دست بگيرند و بروند 
بجنگند؛ لکن روحّيات، خصوصّيات زندگى، ســابقه و پشــتوانه ى فکرى و اعتقادى شــخص هم يک مســئله ى ديگرى است که اين خيلى مهم 

است.    ۱۳9۵/۷/۵ 

چگونگی زندگی شهیدان را تبیین کنید 
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید شاهرخ ضرغام

شهید هفته  

مزار: جاوید االثر  محل شهادت: عملیات پاک سازی جاده آبادان- ماهشهر تاریخ شهادت:1359/9/17

بازخوانی درس ها و عبرت های اعتماد  مصدق به آمریکایی ها در ماجرای ملی شدن صنعت نفتبازخوانی درس ها و عبرت های اعتماد  مصدق به آمریکایی ها در ماجرای ملی شدن صنعت نفت

اعتمــاد به آمریکا، پرتگاه ویرانیاعتمــاد به آمریکا، پرتگاه ویرانی

طنیِن پیام شهیـدانطنیِن پیام شهیـدان
گزیده ای از بیانات رهبر انقالب درباره بزرگداشت شهدا و حفظ و تعمیق فرهنگ دفاع مقدسگزیده ای از بیانات رهبر انقالب درباره بزرگداشت شهدا و حفظ و تعمیق فرهنگ دفاع مقدس
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بنده به ياد مى آورم که اوايل انقالب در يکى از سدها نشت آب وجود داشت. آن روز بعضى افراد جمع شدند 
و گفتند: همان مهندسهايى که اين سد را ساخته اند، بايد بگوييم از فالن کشور اروپايى بيايند و جلِو نشت 
آب را از اين سد بگيرند. اما همين جوانان و نيروهاى مؤمن و متعّهد و همين مديران دلسوز ما در اين چند 
سال، دهها سد ساخته اند. امروز بزرگترين سّد منطقه را - که سّد کرخه است - بچه هاى سپاه پاسداران 
انقالب اسالمى ساخته اند. چهار، پنج سال قبل از اين، هنگامى که سّد کرخه را ميساختند، من رفتم از 
آن بازديد کردم؛ ديدم روى کوه روبه روى سد با خط درشت - که از چند کيلومترى خوانده ميشد - اين 

فرمايش امام را نوشته اند که »ما ميتوانيم«. بله، مى توانيم.   ۱۳۸۰/۴/۱۰ 

ما می توانیم

نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مساجد و هیئت های مذهبی    |     سال هفتم، شماره 384  |  هفته آخر اسفند   1401     |   چاپ و توزیع به همت نیروهای مؤمن و انقالبی

صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـــه ای

نـشـــــریه جـامـــعـه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

سـؤال: آیـا اعمـال عیـد نـوروز )اعـم از غسـل و 
روزه(، بایـد بـه قصـد رجـاء انجـام گیـرد؟

جـواب: غسـل و روزه روز اول فرورديـن، مسـتحب 
اسـت امـا سـاير اعمالـى که بـراى نوروز )نمـاز و دعاى 
خاص( ذکر شـده اسـت به قصد رجاء انجام شـود.

اعمال عید نوروز

احکام  

کالم امام  

  تحويل حال ِالى احســــن الحال اين اســــت که 
ان شــــاءاهّلل در اين ســــال نو ما تغييرات روحى   
  بدهيم، يعنــــى واقعا تحول بــــر ايمان حاصل 
بشــــود. و او به اين اســــت که همان طورى که 
ســــيرۀ     انبيا از اول تا آخر بوده اســــت که جنگ و 
صلحشان براى خدا بوده است، هيچ پيغمبرى   
  جنــــگ نکرد ااّل بــــراى خدا و صلح نکــــرد ااّل براى 
خدا... اميدواريم که ملت ما در اين ســــال نو به 
طورى عمل بکند که ســــيرۀ     انبيا بوده است. به 
طورى عمل بکند که ســــيرۀ اوليا بوده اســــت و 
عمده اين اســــت که هواهاى     نفس از بين برود. 
انسان در طول عمر مبتالى به اين هواى نفس 

است که محتاج به     رياضت است.  ۱۳۶۸/۱/۱

نمــــاز جمعــــه و خطيــــب جمعــــه ســــخنگوى انقــــالب 
اســــالمى اســــت... تبیين کننده ى مبانى انقالب اســــت،  
مطالبه کننــــده ى مطالبات انقالب اســــت، مــــال انقالب 
اســــت... هنر بــــزرگ خطيب جمعه اين اســــت کــــه بتواند 
مفاهيم معرفتى و مفاهيم انقالبى را متناســــب با نيازهاى 
روز بازتوليد کند. خيلى از مفاهيم انقالب هســــت که ما يک 
روز شــــعارش را داديم، دنبالش هم بوديم و هســــتيم، اّما 
امروز همان مفاهيم بايد با ادبّيات جديد، با ادبّيات مناسب 
امروز، تبیين بشــــود و بازتوليد بشود. هنر امام جمعه اين 
است که بتواند مســــئله ى عدالت را، مسئله ى استقالل را، 
مســــئله ى حمايت از مستضعفين را، مســــئله ى پيروى از 
شــــريعت را، اين چيزهايى را که جزو اصول و مبانى انقالب 
است، اين مفاهيم عالى را بتواند بازتوليد کند با زبان امروز 
و با زبان نســــل جوان... خطبه ها بايســــتى ُپرمغز باشــــد، 
آموزنده باشــــد، پاسخ به سؤاالت مردم باشــــد.. ادبّيات 
خطبه بايد گرم باشــــد، صميمى باشد، اّتحادآفرين باشد، 

اميدبخش باشد.     ۵ /۱۴۰۱/۵

تحویل حال به 
احسن الحال، تغییر 

روحی به سیره 
انبیاء است 

هنر خطیب جمعه، بازتولید
 مفاهیم معرفتی و انقالبی به زبان روز است 

Gap.im/KhatteHezbollah                       :گپ   
farsi.khamenei.ir/weekly             :وبسايت         

ارتباط بـا 
خط حزب اهلل                     

   پيامک:                                              ۱۰۰۰۱۰۲۸ 
Khat@khamenei.ir        :رايانامه   

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

ماه رمضان فرصت تقویت رابطه ی با خداست 

به نظر شما  مهمترين و به يادماندنى ترين 
جمله حضرت آيت اهّلل خامنه اى در ســــال 
۱۴۰۱ کدام جمله اســــت؟ شــــما مى توانيد 
از طريــــق رمزينــــه زير، ضمن مــــرور برخى 

جمالت، نظرات خود را ارسال کنيد.
ايــــن نظــــــرسنجى تا بيســــت و هشـــــت 
اســــفندماه ســــال جارى ادامــــه خواهد 

داشت. 

عزيزان من! ماه رمضان فرصت خيلى خوبى است براى شست وشوى دل و جان، براى تقويت رابطه ى با خدا؛ و 
نس با 

ُ
به اين تقويت رابطه شما احتياج داريد؛ همه ى ما احتياج داريم. ماه رمضان فرصت بسيار خوبى است. ا

نس با دعا، همين روزه اى که ميگيريد، نعمتهاى خدا است براى شما. مواّد اين مهمانى الهى، 
ُ
نس با نماز، ا

ُ
قرآن، ا

که در روايات وارد شده ]به عنوان[ »ضيافت الهى«، همينها است؛ يعنى روزه يکى از آن مائده هاى آسمانى اى 
است که خداى متعال در اين مهمانى، در اين ضيافت به شما ميدهد؛ دعا يکى ديگر از اين مائده ها است؛ نماز 
همين جور... بنابراين اين روزها را، اين روزه ها را، اين عبادتها را، اين نمازها را مغتنم بشمريد؛ ارتباطتان با خداى 

متعال را تقويت کنيد و اين را بعد از ماه رمضان ان شاءاهّلل استمرار ببخشيد.    ۱  /۱۳9۸/۳
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مرور سال  

اول انقالب شــــما جوانها يادتان نيست. سال اول 
انقالب در تقريبا چهارگوشــــه ى کشــــور با شــــعار 
قوميت، کانونهاى جنگ و درگيرى به وجود آمد. در 
بلوچستان، در کردستان، در ترکمن صحرا، در نقاط 
مختلف؛ با بهانــــه ى قوميت. دنبالــــش ميرفتند، 
ميديدند اين اقــــوام هيچکدامش با اســــالم و با 
انقالب اســــالمى مســــئله اى ندارند. من خودم در 
بلوچســــتان زندگى کرده بــــودم. آنجا تبعيد بودم 
و بلوچها را ميشــــناختم. ميدانستم اينها با انقالب 
کوچکتريــــن مســــئله اى ندارند؛ اما يــــک عده اى 
به نام بلــــوچ و با يک اســــتفاده و ترفندى با انقالب 
درافتادند. عين همين قضيه در مورد کردســــتان 
بود. عين همين قضيه در مورد ترکمن صحرا بود. 
بعد تحريکات اينها روشــــن شــــد، معلوم شد که از 
کجا تحريک ميشــــوند. خوب، اينها موانعى بودند 
که جلو راه انقالب را ميگرفتند. اينطور نبود که اين 
اتومبيل در جاده ى آسفالته بتواند درست حرکت 

کند.  ۱۳۸۷/۲/۱۴  

ضد انقالب با توطئه قومیتی
میخواست جلوی راه انقالب را بگیرد

عکس نوشت  

بازدید رهبر انقالب از روند ساخت سد کرخه، 1375/12/24 

مناسبت  

دغدغه های فرهنگی   

خاطره و روایت   
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فرسودگی تمّدن ماّدی غربی 
از وعده های تخلف ناپذیر الهی است 

به رسم آیه ها  

در ايــن صلــوات مــاه شــعبان... »و هذا شــهر نبّيک ســّيد رســلک 
ذى حففته منک بالّرحمة و الّرضوان«؛ اين ماه پوشيده 

ّ
شعبان ال

ذى 
ّ
و محفوف شده ى به رحمت و رضوان الهى است؛ آن وقت »ال

 عليــه و آلــه يــدأب فى صيامــه و قيامه 
ّ

 صلــى اهَّلَل
ّ

کان رســول اهَّلَل
فــى لياليــه و اّيامــه بخوعــا لــک فــى اکرامــه و اعظامــه الى محل 
حمامــه« يعنــى تــا دم مــرگ، پيغمبــر اين حالت را حفــظ کرد؛ ماه 
شــعبان که ميشــد، ماه صيام و قيام پيغمبر بود... ذکر و خشوع،  
ببینيد پيغمبر با آن عظمت مقامش و با آن رسيدن به عالى ترين 
مرتبــه ى عصمــت، در عيــن حال از اين تــالش و مجاهدتى که او را 
دائــم بــه خــدا نزديکتر و متذکرتر کند، تا دم مرگ باز نمى ايســتاد. 

چون پيغمبر هم روزبه روز تکامل پيدا ميکرد.    ۱۳۸۵/۶/۶

امــروز تمّدن غربى دچار انحطاط اســت، يعنــى واقعا در حال زوال 
م؛)۱( لب گودال است؛ 

َ
انهاَر ِبه؛ فى ناِر َجَهّن

َ
است: َعلى َشفا ُجُرٍف هاٍر ف

ايــن جــورى اســت. البّته حــوادث و تحّوالت جوامــع بتدريج اّتفاق 
مى افتد؛ يعنى زود احســاس نميشــود. حّتى خود انديشــمندان 
غربــى ايــن را احســاس کرده اند و بر زبان مى آورنــد و ميگويند. اين 
هم يکى از نقاط اميد ما است. تمّدن غربى، تمّدن ماّدى در مقابل 
ما قرار دارد و رو به فرسودگى است. اين هم يکى از نقاط اميدبخش 
ف ناپذير خدا کــه »ِان َتنُصــُروا اهّلَل 

ّ
اســت؛ و بعــد هــم وعــده ى تخل

؟)۳( چه کســى از خدا 
ً

صــَدُق ِمَن اهّلِل قيال
َ
َينُصرُکــم«.)۲( خــب، َوَمــن ا

راســتگوتر اســت؟ وعده ى  چه کســى از خدا درســت تر اســت؟ خدا 
ميگويد: ِان َتنُصُروا اهّلَل َينُصرُکم؛ اگر شما نصرت کرديد خدا را، يعنى 
به سمت تمّدن اسالم و جامعه ى اسالمى و تحّقق دين خدا پيش 

رفتيد، خدا شما را يارى ميکند..    ۱۳9۸/۳/۱ 
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تالش و مجاهدت برای نزدیک شدن
 دائم به خدا، روش پیامبر اکرم�بود 

درس اخالق  

ادامه از  صفحه 1

سخن هفته

2        نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت های مذهبی      

گزیده بیانات 

گزیده ای از بیانات رهبر انقالب درباره  بزرگداشت شهدا و حفظ و تعمیق فرهنگ دفاع مقدس

طنیــِن پیــــام شهیــــدان

       پیاِم حیات بخش و امیدآفریِن شهیدان
»پيام شــهيدان، بشــارت به دلهاى آماده و گوشهاى شنوا 
اســت. اين پيام گرامى به ما يادآور ميشــود که ايســتادگى 
در برابــر شــيطانهاى قــدرت و ســتم، در پايــان بــه پيروزى و 
برافتــادن تــرس و انــدوه ميرســد. اين پيــام، حيات بخش 
اســت، نيرو و اميد آفرين اســت، و نياز امروز و هميشــه ى 
ملــت بــزرگ ايــران و همــه ى آزادگان جهــان اســت. ســالم 
خــدا بر شــهيدان عزيــز.«     ۱۴۰۱/۶/۳۱  »ياد شــهيدان بايد 
زنده بماند، پيام شــهيدان بايد شــنيده بشــود... فکر هم 
نکنيم که »خب معلوم است، پيام شهدا را که همه بلدند، 
ميدانند«؛ نه، همه نميدانند. نسلهاى نوبه نو که مى آيند 
بايد مّطلع بشــوند از آنچه گذشــته، و از انگيزه ها، فکرها و 

مانند اينها.«     ۱۴۰۱/۸/۸

     راه شهدا، راه دین و سربازی برای انقالب بود 
بايــد راه شــهدا را کــه راه ديــن و فــداکارى بــراى اســالم و 
ســربازى بــراى انقالب و تقويت نظام اســالمى بود، دنبال 
کنيد. بازماندگان شهدا، بايد احترام به اسالم و استحکام 
بخشــيدن بــه نظــام و ســربازى انقالب را، بيشــتر از بقيه ى 

مردم شعار خود قرار بدهند و در اين راه حرکت کنند.
 ۱۳۶۸/۵/۲۵    

     بزرگداشت شهدا برای آینده کشور حیاتی و ضروری است
من عقيده ى راســخ دارم بر اينکه يکى از نيازهاى اساســى 
کشــور، زنده نگه داشــتن نام شــهدا اســت؛ اين يک نيازى 
اســت که ما - چه آدمهاى مقّدس مآب و متدينى باشــيم؛ 
چه آدمهايى باشــيم که خيلى هم مقّدس مآب نيســتيم، 
اّمــا بــه سرنوشــت ايــن کشــور و به سرنوشــت ايــن مردم 
عالقه منديــم - هرجــور که فکر بکنيد، بزرگداشــت شــهدا 
بــراى آينــده ى اين کشــور، حياتى و ضرورى اســت. فرهنگ 
شــهادت يعنــى فرهنــگ تالش کــردن با ســرمايه گذارى از 
خــود براى اهداف بلندمّدت مشــترک بيــن همه ى مردم؛ 
ت ايران هم 

ّ
کــه البّتــه در مورد ما آن اهداف، مخصوص مل

نيســت، براى دنياى اســالم بلکه براى جهان بشريت است.   
۱۳9۳/۱۱/۲۷  

     نســل نــوی شــاداب امــروز بایــد از تجربــه دفــاع مقــدس 
استفاده کند

ما امروز يک نسل نوى شاداِب تازه به ميدان وارد شده اى 
را در کشور خودمان داريم که بايد از اين تجربه ها استفاده 
کند. از تجربه ميدان جنگ که ايســتادگى در آن، شــهادت و 
جانبازى و محروميت از سالمتى و دورى از خانمان و راحتى 
و فرزندان و عزيزان را داشــت، بايد اســتفاده کند. هزاران 
ســختى در ميدان جنگ هســت که فقط براى کســى که در 
آن شرايط قرار دارد، قابل لمس است، و الغير. تحّمل اين 
ســختيها، يک کار عظيم اســت. ايستادگى در ميدان نبرد با 

دشــمن، ميدانهاى اســارت، دوران جانبازى - که جانبازان 
ما هنوز در ميدان مقاومت و ايستادگى هستند - يک کار 

عظيم محسوب ميشود.     ۱۳۷۶/۵/۲9 

     تکریــم شــهدا موجــب تشــویق دیگــران بــه ادامــه راه 
شهداست

وقتــى يــک نفرى ميــرود در ميدان جهاد و شــما او را تکريم 
ميکنيــد، ســه کار انجــام داده ايد: يکى اينکــه اين مجاهد 
فى سبيل اهّلل را تکريم کرده ايد، احترام کرده ايد؛ يکى اينکه 
جهاد را تکريم کرده ايد؛ کار سّوم اين است که شما ديگران 
را به ادامه ى اين راه تشويق کرده ايد... توّجه داشته باشيد 
که براى همين خاصّیت سّوم، براى همين مسئله ى سّوم، 
مخالفين شما، دشمنان شما، ميخواهند ياد شهدا احيا 
نشــود و شــهدا تکريم نشوند؛ براى اينکه جاّده ى شهادت 
کور بشــود، مسدود بشود، براى اينکه ديگران تشويق به 

حرکت مجاهدانه نکنند.      ۱۳9۷/۱۲/۶

     این پیروزی را ما باید روایت کنیم
مــا در ايــن ماجراى هشــت ســاله، يک پيــروزى مطلق به 
دســت آورديم... اين پيروزى را با همين ابعاد، با همه ى 
خصوصياتــى کــه در آن وجــود دارد، با همه ى آن هزاران 
هزار ماجرايى که آن را به وجود آورده است، ما بايد روايت 
کنيم. اين کار هنرمندان عزيز ماســت؛ کار نويســندگان 
اســت؛ کار ســینماگران اســت؛ کار شــاعران اســت؛ کار 
نقاشــان اســت؛ کار اصحاب فرهنگ و هنر اســت. امروز 
کار عــده اى کــه بــه ميــدان جنــگ رفتند و در اين هشــت 
ســال، آن حماســه را آفريدنــد - چــه شهدايشــان، چــه 
ايثارگرانشــان، چه رزمندگانشــان - ديگر تمام شد. آنها 
کار خودشان را کردند. پس از پايان کار آنها، کار يک خيل 
عظيم ديگرى آغاز مى شــود... بعد از پايان جنگ، نوبت 
اين خيل عظيمى اســت که اين ديگر مســاله اش هشت 
سال نيست؛ هشتاد سال هم اگر طول بکشد، جا دارد.   

۱۳۷9/۷/۶   

     از ثبت و ضبط جزئیات دوران جنگ غفلت نکنید
از همــه ى نگارنــدگان حــوادث جنــگ و همــه ى کســانى 
کــه تــوان انجــام وظيفه در ايــن مهم را دارند، درخواســت 
مى کنــم از ثبــت و ضبــط جزييــات ايــن دوران غفلت نکنند 
و ايــن گنجينــه ى تمام نشــدنى را براى آينــدگان به وديعه 
بگذارند. اين دوره، دوره ى ذخيره ى نيروى محرکه ى تاريخ 

و الهامبخش امم است.      ۱۳۶۸/۶/۳۰

     باید   آثار جنگ را کشف و حفظ کنیم
مــا تــا آن جــا کــه ميتوانيم، بايــد آثار جنگ را کشــف و حفظ 
کنيم... تاريخ نميتواند اينها را بيان کند. در تاريخ خواهند 
گفــت هشــت ســال جنــگ شــد - ديگــر بيشــتر از اين کــه 
نميشــود بگوينــد - عملياتهــا را يکى يکــى خواهند گفت؛ 

نخســت وزير شــد.«   ۱۳۸۰/۸/۲۰ و در مرحلــه ى 
بعــدى حرکِت نهضت »در ســال ۱۳۲9 شمســى... 
مــردم طرفــدار ملى شــدن صنعــت نفــت ايــران 

شدند.«      ۱۳۸۰/۸/۲۰ و نفت ملى شد .
     کودتای آمریکایی علیه نهضِت ملی 

ِط عالم اين بوده و هســت 
ّ
»دأب سياســتهاى مســل

که جنبشــهاى عدالتخواهانه ى مردم نقاط مختلف 
دنيا را در هاضمه ى سياسى و فرهنگى خود بريزند«  
   ۱۳۸۱/۳/۱۴و در برابر جنبشها و حرکتهاى مردمى 
کارشــکنى کنند؛ کارى کــه در مقابل نهضت ملى هم 
انجــام شــد و  »نهضــت دو ســه ســال بيشــتر طــول 
نکشــيد! دشــمن توانســت اين نهضت را ســرکوب 
کنــد.«  ۱۳9۴/۱۰/۱9در حقيقــت »آمريکايى هــا 
نشســتند عليــه مصــّدق توطئــه کردنــد، بــا اينکــه 
مصــّدق به آمريکايى ها خوش بين بود... ]اّما[ اينها 
از پشــت خنجــر زدنــد.«      ۱۴۰۱/۸/۱۱آمريکايى هــا 
بــراى انجام عمليات کارشــکنى، مأموران سياســى 
- امنیتــى و جاسوســان خــود را بــه ايران فرســتاند 
کــه يکــى از آن مأمــوران   کيــم روزِولت بــود. آنها براى 
رســيدن به هدفشــان از هر وسيله اى هم که ميشد 
استفاده ميکردند؛ از ابزارهاى هنر و رسانه اى گرفته 
تــا تطميــع و تهديــد نظاميــان  و آوردن اوبــاش بــه 
خيابــان. »کيــم روزولــت مى گويد وقتى مــا به تهران 
آمديم، يک چمدان بزرگ ُپر از مقاله هايى که نوشته 
شــده بــود و بايــد ترجمه مى شــد و در روزنامه ها به 
چــاپ مى رســيد، و نيز کاريکاتورهايــى را با خودمان 
آورديــم!«     ۱۳۸۰/۵/۱ کيــم روزولت »رفت ســفارت 
انگليــس، ســفارت آمريکا هم نرفــت.«    ۱۴۰۱/۸/۱۱  
»از آنجــا شــروع کــرد پــول دادن، دالر پخــش کردن، 
کســانى را اســتخدام کردنــد.«     ۱۳9۸/۸/۱۲»بــا 
چنــد نفــر نظامِى خائن هماهنگ کــرد، با چند عنصر 
وابســته ى بــه انگليــس هماهنــگ کــرد،  الــوات و 
اوبــاش را هــم جمع کردنــد.«    ۱۴۰۱/۸/۱۱ »بعضى 
از سياســتمداران خودفروخته را تطميع کردند.«    
 ۱۳9۱/۸/۱۰و روز بيست وهشــتم مرداد آن کودتاى 
ننگين را عليه نهضت ملى شــدن صنعت نفت ايران 

به وجود آوردند. 
      زحمات نهضت و مردم همه خاکستر شد

ت ايران 
ّ
کودتاى ۲۸ مرداد »همه ى زحماتى را که مل

ى شــدن صنعت 
ّ
در ظرف دو ســه ســال -دوران  مل

نفــت- کشــيده بودند، بر بــاد داد.«    ۱۳9۴/۸/۱۲  
نهضت که ســرکوب شد، آمريکايى ها  کنسرسيومى 
در کشــور  ايجــاد کردنــد  و وضعيــت نفــت هــم بدتــر 
از ســابق شد.شــرايطى  بــر نفــت کشــور حاکم شــد 
کــه  »خيلــى وضعــش بدتــر بــود از آنچه قبــًا وجود 
داشــت؛ يعنــى اگــر قبــًا دســت انگليس بــود، حاال 
دست انگليس و آمريکا ]بود[!«   ۱۳9۴/۱۰/۱9     در 
واقع »نهضت ملى شــدن صنعت نفت به وســيله ى 
کسانى که آن را اداره مى کردند، به ليبرال دمکراسى 
آمريکايى ملحق شد.«   ۱۳۸۱/۳/۱۴     آخراالمر هم 
»مصــّدق و اطرافيانــش همــه را دســتگير کردنــد؛ 
بعضى را بعدها اعدام کردند، بعضى را هم سالهاى 
متمادى زندان کردند.«     ۱۴۰۱/۸/۱۱»محّمدرضاى 
پهلــوى را کــه از ايــران  فرار کرده بــود، برگرداندند، به 
ســلطنت نشــاندند؛ و ۲۵ ســال از ســال ۳۲ تا سال 
ت، زير يوغ حکومت تحميلى و وابسته ى 

ّ
۵۷ اين مل

 پهلــوى بــه انــواع خّفتهــا، انــواع فشــارها، انــواع 
سختى ها مبتال شد.«     ۱۳9۴/۸/۱۲

     عاقبِت اعتماد به آمریکا
اين يک واقعيت تاريخى است که دکتر مصدق هم در 
اين شکست مقصر بود، »تقصيرش هم اين بود که 
بــه آمريــکا خيلى اعتمــاد کرده بود.«     ۱۳9۸/۸/۱۲ 
دکتــر مصــدق »در مقابــِل دشــمنى  انگليس هــا، 
فکــر کرد بايد يک پشــتيبانى در عرصــه ى بين المللى 
داشــته باشــد، اين پشــتيبان، آن روز از نظر او آمريکا 
بود...به آمريکايى ها متوّســل شــد«    ۱۳9۴/۸/۱۲ 
»آنهــا را دوســت خــود فــرض کــرد.«    ۱۳9۱/۱۱/۱9  
آمريکايى هــا هــم از ايــن فرصت و خوش بينى ســوء 
اســتفاده کردند و »با انگليس ها همدســت شدند، 
مأمــور خودشــان را فرســتادند اينجــا و کودتاى ۲۸ 
مــرداد را راه انداختنــد.«     ۱۳9۲/۸/۱۲»بر نيروهاى 
ط شدند، 

ّ
ط شــدند، بر نفت ما مســل

ّ
ح ما مســل

ّ
مســل

ط شــدند، بر فرهنگ 
ّ
بر سياســتهاى کشــور ما مســل

ط کامــل.«    ۱۳9۸/۸/۱۲ 
ّ
ط شــدند، تســل

ّ
مــا مســل

بررســى تاريــخ نشــان مى دهــد که هر دولــت و ملتى 
-دوســت يــا دشــمن- کــه به آمريــکا اعتمــاد کرده، 
ضربه خورده است. کودتاى ۲۸ مرداد نماد دشمنى 
آمريــکا بــا ايــران و خواســته هاى به حق مــردم ايران 
است؛  خواسته هاى نهضت ملى ايرانيان نه حکومت 
اســالمى و اجراى احکام دين و تأمين تمامى منافع 
ملى در مســائل گوناگون که صرفا ملى شــدن نفت 
و خــارج شــدن آن از چپــاول بيگانگان بــود. اما روند 
دشــمنى کشــورهاى ســلطه گر و آمريکا با ملت ايران 
بعــد از پيــروزى انقالب اســالمى نيــز ادامه يافت و کار 
آن ها »تا امروز همه اش يا تهديد بوده يا تحريم بوده 
يا بدگويى بوده يا مشکل تراشى بوده، يا نفوذ بوده؛ 
اينها دائم با ايران و ايرانى بدى کردند.«    ۱۳9۸/۸/۱۲   
تجربــه ى تاريخى و عملکــرد آمريکايى ها و اروپايى ها 
در اين صد ساله نشان ميدهد که اينها قابل اعتماد 
نيســتند و نميتــوان چشــم اميــد بــه همــکارى آنان 
داشــت. »رفتار اروپايى ها در روى کار آوردن حکومت 
ديکتاتــورى رضاخان، رفتــار اروپايى ها و آمريکايى ها 
در ســاقط کردن دولت مصّدق، رفتار آنها در قضاياى 
گوناگــون اقتصــادى و سياســى و امنّیتى مــا و رفتار 
آنها در قضّيه ى جنگ تحميلى و بعد هم رفتار آنها در 
قضّيه ى تحريم؛ اينها را ما نبايد از ياد ببريم. غربى ها 
با ما هميشه همين جور رفتار کرده اند؛ نميتوانيم به 
آنها هيچ اميدى داشــته باشــيم.«      ۱۳9۸/۱/۱ پس 
از پيروزى انقالب اسالمى  هم»در برهه اى مسئولين 
کشــور روى خوش بينى هــاى خــود بــه اينهــا اعتماد 
کردند، از آن طرف، سياســت دولت آمريکا، ايران را در 
محــور شــرارت قــرار داد.«      ۱۳9۱/۱۱/۱9در حقيقت  
آنهــا کــه »ميگوينــد حاال يک جــورى، مثًا يــک ذّره، با 
آمريکا کنار بياييم، شايد دشمنى شان کم بشود«    
 ۱۳9۶/۸/۱۱غافلنــد از اينکه »اينها نوکر ميخواهند، 
سرسپرده ميخواهند، تو سرى خور ميخواهند؛ مثل 
چه کســى؟ مثل محّمدرضاى پهلوى؛... آمريکايى ها 
ايــن را ميخواهنــد؛ اگر نشــد، ميشــوند دشــمن. در 
قضّيه ى طبس دشــمنى کردند و توســرى خوردند؛ 
در زمينــه ى ســاقط کــردن هواپيمــاى مســافربرى 
مــا، دشــمنى کردنــد؛ در زمينه ى تحريمهــا از روز اّول 
دشــمنى کردند؛ امروز هم دارند دشــمنى ميکنند.«  

 ۱۳9۶/۸/۱۱  
 ســخن پايانــى اينکــه، برگ بــرگ دفتر تاريــخ معاصر 
ايــران نشــان مى دهــد که  »از ۲۸ مــرداد ۳۲ تا امروز 
در هر موردى که با آمريکايى ها مسئولين اين کشور 

اعتماد کردند، ضربه خوردند.«     ۱۳9۱/۱۱/۱9 

ت ما را 
ّ
ســالهاى متمــادى حکومتهــاى اســتبدادى و فــردى، مل

تــى که از 
ّ
ــت توســرى خور درآورده بودنــد. مل

ّ
به صــورت يــک مل

اســتعداد جوشــان و از خصلتهــاى جمعــِى فوق العــاده ممتاز 
تى با اين همه افتخارات علمى، با اين همه 

ّ
برخوردار اســت، مل

افتخارات سياســى در طول تاريِخ بعد از اســالم، به صورت يک 
ــت ضعيــف و مســتضعف و توســرى خور درآمــد. قدرتهــاى 

ّ
مل

خارجــى  -يک مّدت انگليســى ها، يک مــّدت روس ها، يک مّدت 
آمريکايى هــا و در کناروگوشــه ى اينهــا بعضــى از دولتهاى ديگر 
ــت مــا را تحقيــر کرده بودنــد... امام عزيــز ما، روح 

ّ
اروپايــى- مل

ت ايران بيدار کرد، زنده کرد... مردم 
ّ
ــى را در مل

ّ
غــرور و افتخــار مل

مــا احســاس ميکننــد که قدرت و تــوان آن را دارند که در مقابل 
تحميل ها و زورگويى هاى شــرق و غرب ِبايســتند. اين روح عّزت 
ى و روح افتخارات حقيقى و اصيل را امام 

ّ
و خودباورى و غرور مل

ــت مــا زنده کرد.     ۱۳۶۸/۴/۲۳
ّ
در مل

ی
ّ
امام خمینی � غرور و افتخار مل

ت ایران زنده کرد
ّ
 را در مل

خطبه های انقالب  

در فالن تاريخ، عمليات فتح المبين شــد؛ در فالن تاريخ، 
فالن عمليات شد؛ اين قدر نيرو شرکت داشت؛ پيروزى به 
دست آمد؛ اما اينها کجا، و حقيقِت آنچه که در اين ميدانها 

گذشته، کجا؟... کار را مغتنم بشماريد.      ۱۳۷۰/۱۰/۱۶

     خاطرات شهدا و رزمندگان برای ما درس است
اگــر ميگوييــم راه شــهدا را بايــد ادامــه بدهيــم، يعنــى اين 
احساس که اسالم و انقالب اسالمى، به تالش و مجاهدت و 
صبر ما نيازمند است. اين احساس، همان احساسى است 
که شــهداى عزيز ما را از خانه و کاشــانه و آســايش و درس و 
کار و تالشهاى روزمره ى زندگى جدا کرد و به جبهه هاى نبرد 
کشانيد. اين خاطراتى که از اين عزيزان منتشر ميشود، اين 
حوادث بسيار ُپرشکوهى که امروز به قلم رزمندگان و بعضا 
شــهداى ما بر صفحه ى کاغذ نقش بســته و در اختيار همه 

است، براى ما درس است.     ۱۳۷۰/۱۱/۳۰      

     نباید بگذاریم ذخیره دفاع مقدس بالاستفاده بماند
مسئله ى جنگ تحميلى و عوارض آن - که از جمله، همين 
فداکارى هــا و ايثارهــا و شــهادتها اســت - يک مســئله ى 
عادى نيســت؛ يک مســئله ى متعارف و معمولى نيست؛ 
يک مســئله ى فوق العاده اســت. اگر درســت نگاه کنيم، 
مجموعــه ى حوادثــى که در اين ســالها اّتفاق افتاد و اين 
فداکارى هايى که جوانهاى ما کردند، ميتواند يک ذخيره ى 
ماندگارى باشد براى هميشه ى انقالب. نبايد بگذاريم که 
اين ذخيره بالاستفاده بماند؛ راهش هم همين است که 

ياد شهيدان زنده باقى بماند.      ۱۳9۴/۲/۱۴

     همه باید با اتفاقات و رویدادهای دفاع مقدس آشنا شوند
همه بايد بدانند که در دوران دفاع مقدس چه معجزات 
عظيمــى از حضــور مؤمنانه و پر تالش نيروهاى بســيجى 
در صحنه هــاى جنــگ اتفاق افتاد؛ اين را بايد همه بدانند. 
نوشــته  هائى هست، کتابهاى خوبى نوشته شده است؛ 
من توصيه ميکنم اين کتابهائى که در شرح حال سرداران 
است يا آنچه که در گزارش روزهاى جنگ و سالهاى دشوار 
اول بالخصــوص نوشــته شــده، اين را جوانهــا بخوانند. 
خود را ســيراب کنيد از معرفت به آنچه که گذشــته اســت 

در تاريخ انقالب.     ۱۳۸۷/۲/۱۴ 

     مغنتم شمردن کار هنری در زمینه دفاع مقدس
کار هنرى در زمينه            ى دفاع مقدس يکى از برترين کارهاى 
هنــرى اســت. آن کســانى کــه در ايــن رشــته کار کردند، در 
اين صراط حضور داشتند، آن را پيش ببرند و اين رشته را 
مغتنم بشــمرند. هشــت سال دفاع مقدس ما صرفا يک 
امتداد زمانى و فقط يک برهه            ى زمانى نيست؛ گنجينه            ى 
عظيمــى اســت کــه تا مدتهــاى طوالنى ملت مــا ميتواند 
از آن اســتفاده کنــد، آن را اســتخراج کنــد و مصــرف کند و 

سرمايه            گذارى کند.     ۱۳۸۸/۶/۲۴ 

     استفاده از معدن دفاع مقدس با فناوری راهیان نور
وقتــى ميگوييــم راهيــان نــور يــک فّنــاورى جديــد بــراى 
استفاده ى از معدن تمام نشدنى سالهاى دفاع مقّدس 
اســت، معنايش اين اســت که همه ى کشــور بايد از اين 
اســتفاده کنــد و قــدر آن را بدانــد؛ در کتابهــاى مــا بيايــد، 
در هنــر مــا بيايــد، در دبيرســتان ما و دبســتان ما بيايد، در 
دانشــگاه هاى ما راه پيدا کند. مســئولين دانشــگاه ها و 
مسئولين بخشهاى دولتى خودشان را به اين کار موّظف 

بدانند.     ۱۳9۵/۱۲/۱۶ 

»خط حزب اهلل« به مناســبت ایام بزرگداشــت شــهدا و برگزاری اردوهای راهیان نور، گزیده ای از بیانات رهبر انقالب 
درباره ی حفظ و تعمیق فرهنگ دفاع مقدس و ثمرات آن را مرور می کند.


