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ــت توســری خور 
ّ
ــت مــا را به صــورت یــک مل

ّ
ســالهای متمــادی حکومتهــای اســتبدادی و فــردی، مل

تــى کــه از اســتعداد جوشــان و از خصلتهــای جمعــِى فوق العــاده ممتــاز برخــوردار 
ّ
درآورده بودنــد. مل

تــى بــا ایــن همــه افتخــارات علمــى، بــا ایــن همــه افتخــارات سیاســى در طــول تاریــِخ بعــد از 
ّ
اســت، مل

ــک  ــى  -ی ــای خارج ــد. قدرته ــری خور درآم ــتضعف و توس ــف و مس ــت ضعی
ّ
ــک مل ــورت ی ــام، به ص اس

مــّدت انگلیســى ها، یــک مــّدت روس هــا، یــک مــّدت آمریکایى هــا و در کناروگوشــه ی اینهــا بعضــى از 
ــى را 

ّ
ــت مــا را تحقیــر کــرده بودنــد... امــام عزیــز مــا، روح غــرور و افتخــار مل

ّ
دولتهــای دیگــر اروپایــى- مل

ــت ایــران بیــدار کــرد، زنــده کــرد... مــردم مــا احســاس میکننــد کــه قــدرت و تــوان آن را دارنــد کــه در 
ّ
در مل

ــى 
ّ
مقابــل تحمیل هــا و زورگویى هــای شــرق و غــرب ِبایســتند. ایــن روح عــّزت و خودبــاوری و غــرور مل

ــت مــا زنــده کــرد.     ۱۳۶۸/۴/۲۳
ّ
و روح افتخــارات حقیقــى و اصیــل را امــام در مل

ت ایران زنده کرد
ّ
ى را در مل

ّ
امام خمینى � غرور و افتخار مل

خطبه های انقالب  

انهــاَر 
َ

امــروز تمــّدن غربــى دچــار انحطــاط اســت، یعنــى واقعــا در حــال زوال اســت: َعلــى َشــفا ُجــُرٍف هــاٍر ف
ــم؛)۱( لــب گــودال اســت؛ ایــن جــوری اســت. البّتــه حــوادث و تحــّوالت جوامــع بتدریــج اّتفــاق 

َ
ِبــه؛ فــى نــاِر َجَهّن

مى افتــد؛ یعنــى زود احســاس نمیشــود. حّتــى خــود اندیشــمندان غربــى ایــن را احســاس کرده انــد و بــر زبــان 
مى آورنــد و میگوینــد. ایــن هــم یکــى از نقــاط امیــد مــا اســت. تمــّدن غربــى، تمــّدن مــاّدی در مقابــل مــا قــرار 
ف ناپذیــر 

ّ
دارد و رو بــه فرســودگى اســت. ایــن هــم یکــى از نقــاط امیدبخــش اســت؛ و بعــد هــم وعــده ی تخل

؟)۳( چــه کســى از خــدا راســتگوتر 
ً

صــَدُق ِمــَن اهلِل قیــا
َ
خــدا کــه »ِان َتنُصــُروا اهلَل َینُصرُکــم«.)۲( خــب، َوَمــن ا

اســت؟ وعــده ی  چــه کســى از خــدا درســت تر اســت؟ خــدا میگویــد: ِان َتنُصــُروا اهلَل َینُصرُکــم؛ اگــر شــما نصــرت 
کردیــد خــدا را، یعنــى بــه ســمت تمــّدن اســام و جامعــه ی اســامى و تحّقــق دیــن خــدا پیــش رفتیــد، خــدا 

شــما را یــاری میکنــد..    ۱۳9۸/۳/۱ 
۱- سوره ی توبه، بخشی از آیه  ۱۰۹         2-سوره ی محّمد، بخشی از آیه  ۷  

  3- سوره ی نساء، بخشی از آیه  ۱22

فرسودگى تمّدن ماّدی غربى از وعده های تخلف ناپذیر الهى است 

به رسم آیه ها  

ـــو  ـــال ن ـــن س ـــاءاهلل در ای ـــه ان ش ـــت ک ـــن اس ـــال ای ـــن الح ـــى احس ـــال ِال ـــل ح   تحوی
ـــر ایمـــان حاصـــل بشـــود. و او  ـــرات روحـــى     بدهیـــم، یعنـــى واقعـــا تحـــول ب مـــا تغیی
ـــه  ـــت ک ـــوده اس ـــر ب ـــا آخ ـــا از اول ت ـــیرۀ     انبی ـــه س ـــوری ک ـــان ط ـــه هم ـــت ک ـــن اس ـــه ای ب
ـــح نکـــرد  ـــرای خـــدا و صل ـــری     جنـــگ نکـــرد ااّل ب ـــرای خـــدا بـــوده اســـت، هیـــچ پیغمب جنـــگ و صلحشـــان ب
ااّل بـــرای خـــدا... امیدواریـــم کـــه ملـــت مـــا در ایـــن ســـال نـــو بـــه طـــوری عمـــل بکنـــد کـــه ســـیرۀ     انبیـــا 
ـــا بـــوده اســـت و عمـــده ایـــن اســـت کـــه هواهـــای    بـــوده اســـت. بـــه طـــوری عمـــل بکنـــد کـــه ســـیرۀ اولی
  نفـــس از بیـــن بـــرود. انســـان در طـــول عمـــر مبتـــای بـــه ایـــن هـــوای نفـــس اســـت کـــه محتـــاج بـــه   

۱۳۶۸/۱/  ۱ ـــت. ـــت اس   ریاض

کالم امام   

تحویل حال به احسن الحال، تغییر روحى به سیره انبیاء� است

سخن هفته  

ما مى توانیم

عکس نوشت  

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

بنده به یاد مى آورم که اوایل انقاب در یکى از سدها نشت آب وجود داشت. آن روز بعضى افراد 
جمع شدند و گفتند: همان مهندسهایى که این سد را ساخته اند، باید بگوییم از فان کشور اروپایى 
بیایند و جلِو نشت آب را از این سد بگیرند. اما همین جوانان و نیروهای مؤمن و متعّهد و همین 
مدیران دلسوز ما در این چند سال، دهها سد ساخته اند. امروز بزرگترین سّد منطقه را - که سّد 
کرخه است - بچه های سپاه پاسداران انقاب اسامى ساخته اند. چهار، پنج سال قبل از این، 
هنگامى که سّد کرخه را میساختند، من رفتم از آن بازدید کردم؛ دیدم روی کوه روبه روی سد با خط 
درشت - که از چند کیلومتری خوانده میشد - این فرمایش امام را نوشته اند که »ما میتوانیم«. 

بله، مى توانیم.    ۱۳۸۰/۴/۱۰

ــام بزرگداشـــت  ــه مناســـبت ایـ ــزب اهلل« بـ »خـــط حـ  گزیـــده
ـــده ای از بیانــات ـــور، گزی ـــان ن ـــای راهی ـــزاری اردوه ـــهدا و برگ ش

بیانـــات رهبـــر انقـــاب دربـــاره ی حفـــظ و تعمیـــق 
فرهنگ دفاع مقدس و ثمرات آن را مرور می کند.

    پیاِم حیات بخش و امیدآفریِن شهیدان
»پیـــام شـــهیدان، بشـــارت بـــه دلهـــای آمـــاده و گوشـــهای شـــنوا 
اســـت. ایـــن پیـــام گرامـــى بـــه مـــا یـــادآور میشـــود کـــه ایســـتادگى 
در برابـــر شـــیطانهای قـــدرت و ســـتم، در پایـــان بـــه پیـــروزی و 
برافتـــادن تـــرس و انـــدوه میرســـد. ایـــن پیـــام، حیات بخـــش 
ـــه ی  ـــروز و همیش ـــاز ام ـــت، و نی ـــن اس ـــد آفری ـــرو و امی ـــت، نی اس
ــام  ــت. سـ ــان اسـ ــه ی آزادگان جهـ ــران و همـ ــزرگ ایـ ــت بـ ملـ
خـــدا بـــر شـــهیدان عزیـــز.«      ۱۴۰۱/۶/۳۱ »یـــاد شـــهیدان بایـــد 
زنـــده بمانـــد، پیـــام شـــهیدان بایـــد شـــنیده بشـــود... فکـــر هـــم 
نکنیـــم کـــه »خـــب معلـــوم اســـت، پیـــام شـــهدا را کـــه همـــه 
بلدنـــد، میداننـــد«؛ نـــه، همـــه نمیداننـــد. نســـلهای نوبه نـــو کـــه 
مى آینـــد بایـــد مّطلـــع بشـــوند از آنچـــه گذشـــته، و از انگیزه هـــا، 

ـــا.«     ۱۴۰۱/۸/۸ ـــد اینه ـــا و مانن فکره

    راه شهدا، راه دین و سربازی برای انقالب بود 
بایـــد راه شـــهدا را کـــه راه دیـــن و فـــداکاری بـــرای اســـام و ســـربازی 
بـــرای انقـــاب و تقویـــت نظـــام اســـامى بـــود، دنبـــال کنیـــد. 
بازمانـــدگان شـــهدا، بایـــد احتـــرام بـــه اســـام و اســـتحکام 
بخشـــیدن بـــه نظـــام و ســـربازی انقـــاب را، بیشـــتر از بقیـــه ی 
مـــردم شـــعار خـــود قـــرار بدهنـــد و در ایـــن راه حرکـــت کننـــد.

۱۳۶۸/۵/۲۵     

    بزرگداشت شهدا برای آینده کشور حیاتى و ضروری است
مـــن عقیـــده ی راســـخ دارم بـــر اینکـــه یکـــى از نیازهـــای اساســـى 
کشـــور، زنـــده نگـــه داشـــتن نـــام شـــهدا اســـت؛ ایـــن یـــک نیـــازی 
اســـت کـــه مـــا - چـــه آدمهـــای مقّدس مـــآب و متدینـــى باشـــیم؛ 
چـــه آدمهایـــى باشـــیم کـــه خیلـــى هـــم مقّدس مـــآب نیســـتیم، 
اّمـــا بـــه سرنوشـــت ایـــن کشـــور و بـــه سرنوشـــت ایـــن مـــردم 
عاقه مندیـــم - هرجـــور کـــه فکـــر بکنیـــد، بزرگداشـــت شـــهدا بـــرای 
آینـــده ی ایـــن کشـــور، حیاتـــى و ضـــروری اســـت. فرهنـــگ شـــهادت 
یعنـــى فرهنـــگ تـــاش کـــردن بـــا ســـرمایه گذاری از خـــود بـــرای 
اهـــداف بلندمـــّدت مشـــترک بیـــن همـــه ی مـــردم؛ کـــه البّتـــه در 
ـــت ایـــران هـــم نیســـت، بـــرای 

ّ
مـــورد مـــا آن اهـــداف، مخصـــوص مل

دنیـــای اســـام بلکـــه بـــرای جهـــان بشـــریت اســـت.     ۱۳9۳/۱۱/۲۷

   نســـل نـــوی شـــاداب امـــروز بایـــد از تجربـــه دفـــاع مقـــدس 
اســـتفاده کنـــد

مـــا امـــروز یـــک نســـل نـــوی شـــاداِب تـــازه بـــه میـــدان وارد 
شـــده ای را در کشـــور خودمـــان داریـــم کـــه بایـــد از ایـــن تجربه هـــا 
ـــدان جنـــگ کـــه ایســـتادگى در آن،  ـــه می ـــد. از تجرب اســـتفاده کن
شـــهادت و جانبازی و محرومیت از ســـامتى و دوری از خانمان 
ـــد اســـتفاده کنـــد.  و راحتـــى و فرزنـــدان و عزیـــزان را داشـــت، بای
هـــزاران ســـختى در میـــدان جنـــگ هســـت کـــه فقـــط بـــرای کســـى 
کـــه در آن شـــرایط قـــرار دارد، قابـــل لمـــس اســـت، و الغیـــر. 
تحّمـــل ایـــن ســـختیها، یـــک کار عظیـــم اســـت. ایســـتادگى در 
ـــازی  ـــا دشـــمن، میدانهـــای اســـارت، دوران جانب ـــرد ب ـــدان نب می
- کـــه جانبـــازان مـــا هنـــوز در میـــدان مقاومـــت و ایســـتادگى 
هســـتند - یـــک کار عظیـــم محســـوب میشـــود.     ۱۳۷۶/۵/۲9 

   تکریـــم شـــهدا موجـــب تشـــویق دیگـــران بـــه ادامـــه راه 
شهداســـت

وقتـــى یـــک نفـــری میـــرود در میـــدان جهـــاد و شـــما او را تکریـــم 
ـــد  ـــن مجاه ـــه ای ـــى اینک ـــد: یک ـــام داده ای ـــه کار انج ـــد، س میکنی
فى ســـبیل اهلل را تکریـــم کرده ایـــد، احتـــرام کرده ایـــد؛ یکـــى 
ــه  ــت کـ ــن اسـ ــّوم ایـ ــد؛ کار سـ ــم کرده ایـ ــاد را تکریـ ــه جهـ اینکـ
ــد...  ــویق کرده ایـ ــن راه تشـ ــه ی ایـ ــه ادامـ ــران را بـ ــما دیگـ شـ
توّجـــه داشـــته باشـــید کـــه بـــرای همیـــن خاصّیـــت ســـّوم، بـــرای 
ـــما،  ـــمنان ش ـــما، دش ـــن ش ـــّوم، مخالفی ـــئله ی س ـــن مس همی
میخواهنـــد یـــاد شـــهدا احیـــا نشـــود و شـــهدا تکریـــم نشـــوند؛ 
ـــرای اینکـــه جـــاّده ی شـــهادت کـــور بشـــود، مســـدود بشـــود،  ب
ـــد.    ـــه نکنن ـــه حرکـــت مجاهدان ـــرای اینکـــه دیگـــران تشـــویق ب ب

۱۳9۷/۱۲/۶   

   این پیروزی را ما باید روایت کنیم
ــق  ــروزی مطلـ ــک پیـ ــاله، یـ ــت سـ ــرای هشـ ــن ماجـ ــا در ایـ مـ
بـــه دســـت آوردیـــم... ایـــن پیـــروزی را بـــا همیـــن ابعـــاد، بـــا 
ـــه ی آن  ـــا هم ـــود دارد، ب ـــه در آن وج ـــى ک ـــه ی خصوصیات هم
ـــه وجـــود آورده اســـت، مـــا  ـــى کـــه آن را ب هـــزاران هـــزار ماجرای
بایـــد روایـــت کنیـــم. ایـــن کار هنرمنـــدان عزیـــز ماســـت؛ کار 
نویســـندگان اســـت؛ کار ســـینماگران اســـت؛ کار شـــاعران 
اســـت؛ کار نقاشـــان اســـت؛ کار اصحـــاب فرهنـــگ و هنـــر اســـت. 
ــه بـــه میـــدان جنـــگ رفتنـــد و در ایـــن  ــروز کار عـــده ای کـ امـ
ـــان،  ـــه شهدایش ـــد - چ ـــه را آفریدن ـــال، آن حماس ـــت س هش
ـــد.  ـــام ش ـــر تم ـــان - دیگ ـــه رزمندگانش ـــان، چ ـــه ایثارگرانش چ
ـــان کار آنهـــا، کار یـــک  ـــد. پـــس از پای آنهـــا کار خودشـــان را کردن
خیـــل عظیـــم دیگـــری آغـــاز مى شـــود... بعـــد از پایـــان جنـــگ، 
نوبـــت ایـــن خیـــل عظیمـــى اســـت کـــه ایـــن دیگـــر مســـاله اش 
هشـــت ســـال نیســـت؛ هشـــتاد ســـال هـــم اگـــر طـــول بکشـــد، 

جـــا دارد.      ۱۳۷9/۷/۶

    از ثبت و ضبط جزئیات دوران جنگ غفلت نکنید
از همـــه ی نگارنـــدگان حـــوادث جنـــگ و همـــه ی کســـانى 
ـــت  ـــد، درخواس ـــم را دارن ـــن مه ـــه در ای ـــام وظیف ـــوان انج ـــه ت ک
مى کنـــم از ثبـــت و ضبـــط جزییـــات ایـــن دوران غفلـــت نکننـــد 
ـــه ودیعـــه  ـــدگان ب ـــرای آین ـــه ی تمـــام نشـــدنى را ب ـــن گنجین و ای
بگذارنـــد. ایـــن دوره، دوره ی ذخیـــره ی نیـــروی محرکـــه ی تاریـــخ 

و الهامبخـــش امـــم اســـت.      ۱۳۶۸/۶/۳۰

   باید   آثار جنگ را کشف و حفظ کنیم
ـــار جنـــگ را کشـــف و حفـــظ  ـــد آث ـــا آن جـــا کـــه میتوانیـــم، بای مـــا ت
کنیـــم... تاریـــخ نمیتوانـــد اینهـــا را بیـــان کنـــد. در تاریـــخ خواهنـــد 
ــه  ــتر از این کـ ــر بیشـ ــد - دیگـ ــگ شـ ــال جنـ ــت سـ ــت هشـ گفـ
ـــت؛  ـــد گف ـــى خواهن ـــى یک ـــا را یک ـــد - عملیاته ـــود بگوین نمیش
ـــات فتح المبیـــن شـــد؛ در فـــان تاریـــخ،  در فـــان تاریـــخ، عملی
ـــروزی  ـــت؛ پی ـــرکت داش ـــرو ش ـــدر نی ـــد؛ این ق ـــات ش ـــان عملی ف
ـــن  ـــه در ای ـــه ک ـــِت آنچ ـــا، و حقیق ـــا کج ـــا اینه ـــد؛ ام ـــت آم ـــه دس ب
میدانها گذشـــته، کجا؟... کار را مغتنم بشـــمارید.      ۱۳۷۰/۱۰/۱۶

 خاطرات شهدا و رزمندگان برای ما درس است
اگـــر میگوییـــم راه شـــهدا را بایـــد ادامـــه بدهیـــم، یعنـــى ایـــن 
احســـاس کـــه اســـام و انقـــاب اســـامى، بـــه تـــاش و 
ـــر مـــا نیازمنـــد اســـت. ایـــن احســـاس، همـــان  مجاهـــدت و صب

  چشم طمع قدرت های سلطه گر به نفِت ایران

»مســأله ی نفــت، یکــى از مســائل فوق العــاده تلــِخ 
ملِت ایران اســت که هنوز درســت باز نشــده اســت.«     
 ۱۳۷۳/۱۱/۱۴»نفت، ثروت ملت ایران و ثروت دولت اســت 

کــه نماینــده ی ملــت اســت.«      ۱۳۷۷/۱/۱وقتــى »در این 
مملکت، منبِع ثروتى به نام نفت کشف شد. کشِف نفت 
      ۱۳۷۳/۱۱/۱۴ به منزله ی این بود که ملتى گنجى پیدا کند.«
برای همین بود که قدرتهای استعمارگر همچون آمریکا 
ى چشــم طمــع دوختند.»یک 

ّ
و انگلیــس بــه این گنج مل

عّده از خارجیها و عمدتا انگلیســى ها... به ایران آمدند، 
بــر ســر ایــن گنــج نشســتند.«          ۱۳۷۳/۱۱/۱۴و با همکاری 
رجــال غیرمردمــى یا خائن قاجار و پهلــوی، قراردادهای 
طوالنى مدتــى همچــون قــرارداد دارســى و ۱9۳۳ را 
امضــا کردند.»انگلیســى ها نفت ایران را ِملک شــخصى 
خود به حســاب آورده بودند و دهها ســال اســتفاده ی 
غاصبانه مى کردند و مال ملت ایران را تقریبا مفِت مفت 
مى بردند و دربار سلطنت هم برای اینکه چهار روز بیشتر 
بــه حکومــت ننگیــن خــود ادامه دهــد، با انگلیســى ها 

همکاری مى کرد.«     ۱۳۸۰/۸/۲۰ 

  قیام ملت برای قطع دست بیگانگان

در برابر این تجاوز آشــکار، مرحوم آیت اهلل کاشــانى -که 
نماینــده مــردم تهران در مجلس دوره شــانزدهم بود - 
جلــودار نهضــت ضداســتعماری و ضدســلطه و چپاول 
شــد، پرچــم مخالفت با غــارت منافع ملى ایرانیان را بلند 
کــرد و »بــه کمــک او دکتر مصــّدق و دیگر ســراِن نهضت 
ملــى شــدن صنعت نفت توانســتند حمایــت مردم را به 
ایــن حرکــت جلــب کنند.«      ۱۳۸۰/۸/۲۰درخواســت مردم 
و نهضت هم این بود که »نفت را از دســت انگلیســى ها 
۱۳9۴/۱۰/۱9 آیت اهلل  بگیریــم و دســت خودمان باشــد.« 
کاشــانى ،نمایندگان و »کســانى را به شــهرهای مختلف 
میفرســتادند کــه بــرای مــردم ســخنرانى کننــد و حــرف 
بزننــد«     ۱۳۷۶/۱۱/۱۴و ایــن »چنــان دلهــای مــردم را مثل 
مغناطیس به خود جذب مى کرد که هیچ عامل دیگری 
نمى توانســت جای این حرکت را بگیرد.«       ۱۳۸۰/۸/۲۰به 
ایــن ترتیــب ابتــدا »على رغــم این که محمدرضــا موافق 
نخســت وزیری مصــّدق نبــود، بــه پشــتیبانى حمایــت 
مردمــى، مصــّدق نخســت وزیر شــد.«    ۱۳۸۰/۸/۲۰و 
در مرحلــه ی بعــدی حرکــِت نهضــت »در ســال ۱۳۲9 
شمســى... مردم طرفدار ملى شــدن صنعت نفت ایران 

شدند.«       ۱۳۸۰/۸/۲۰و نفت ملى شد .

  کودتای آمریکایى علیه نهضِت ملى 
ِط عالــم این بوده و هســت که 

ّ
»دأب سیاســتهای مســل

جنبشــهای عدالتخواهانــه ی مردم نقــاط مختلف دنیا 
را در هاضمــه ی سیاســى و فرهنگــى خــود بریزنــد«    
۱۴/۳/۱۳۸۱ و در برابــر جنبشــها و حرکتهــای مردمــى 
کارشکنى کنند؛ کاری که در مقابل نهضت ملى هم انجام 
شد و  »نهضت دو سه سال بیشتر طول نکشید! دشمن 
توانســت ایــن نهضــت را ســرکوب کنــد.«  ۱۳9۴/۱۰/۱9در 
حقیقــت »آمریکایى هــا نشســتند علیه مصــّدق توطئه 
کردند، با اینکه مصّدق به آمریکایى ها خوش بین بود... 
]اّما[ اینها از پشــت خنجر زدند.«      ۱۴۰۱/۸/۱۱آمریکایى ها 
بــرای انجــام عملیــات کارشــکنى، مأمــوران سیاســى - 
امنیتى و جاسوســان خود را به ایران فرســتاند که یکى 
از آن مأمــوران   کیــم روزِولــت بــود. آنها برای رســیدن به 
هدفشــان از هــر وســیله ای هــم کــه میشــد اســتفاده 
میکردنــد؛ از ابزارهــای هنر و رســانه ای گرفته تا تطمیع و 
تهدید نظامیان  و آوردن اوباش به خیابان. »کیم روزولت 
مى گوید وقتى ما به تهران آمدیم، یک چمدان بزرگ ُپر از 
مقاله هایى که نوشــته شــده بود و باید ترجمه مى شــد 
و در روزنامه هــا بــه چاپ مى رســید، و نیز کاریکاتورهایى 
را بــا خودمــان آوردیــم!«      ۱۳۸۰/۵/۱کیــم روزولــت »رفت 
ســفارت انگلیس، ســفارت آمریکا هم نرفت.«     ۱۴۰۱/۸/۱۱ 
»از آنجا شروع کرد پول دادن، دالر پخش کردن، کسانى 
را اســتخدام کردنــد.«     ۱۳9۸/۸/۱۲»بــا چنــد نفــر نظامِى 
خائن هماهنگ کرد، با چند عنصر وابسته ی به انگلیس 
هماهنــگ کــرد،  الــوات و اوبــاش را هم جمــع کردند.«    
را  از سیاســتمداران خودفروختــه  ۱۴۰۱/۸/۱۱ »بعضــى 

تطمیع کردند.«     ۱۳9۱/۸/۱۰و روز بیست وهشــتم مرداد 
آن کودتای ننگین را علیه نهضت ملى شدن صنعت نفت 

ایران به وجود آوردند.

   زحمات نهضت و مردم همه خاکستر شد
ــت ایران در 

ّ
کودتــای ۲۸ مــرداد »همــه ی زحماتى را که مل

ــى شــدن صنعــت نفت- 
ّ
ظــرف دو ســه ســال -دوران  مل

کشیده بودند، بر باد داد.«      ۱۳9۴/۸/۱۲نهضت که سرکوب 
شــد، آمریکایى ها  کنسرســیومى در کشــور  ایجاد کردند  و 
وضعیت نفت هم بدتر از سابق شد.شرایطى  بر نفت کشور 
حاکم شد که  »خیلى وضعش بدتر بود از آنچه قبًال وجود 
داشــت؛ یعنــى اگــر قبًال دســت انگلیس بود، حاال دســت 
انگلیــس و آمریــکا ]بــود[!«        ۱۳9۴/۱۰/۱9در واقــع »نهضت 
ملى شدن صنعت نفت به وسیله ی کسانى که آن را اداره 
مى کردنــد، بــه لیبرال دمکراســى آمریکایى ملحق شــد.« 
       ۱۳۸۱/۳/۱۴آخراالمــر هــم »مصــّدق و اطرافیانــش همه را 
دستگیر کردند؛ بعضى را بعدها اعدام کردند، بعضى را هم 
سالهای متمادی زندان کردند.«     ۱۴۰۱/۸/۱۱»محّمدرضای 
پهلوی را که از ایران  فرار کرده بود، برگرداندند، به سلطنت 
ت، زیر 

ّ
نشــاندند؛ و ۲۵ ســال از سال ۳۲ تا سال ۵۷ این مل

یوغ حکومت تحمیلى و وابسته ی  پهلوی به انواع خّفتها، 
انواع فشارها، انواع سختى ها مبتا شد.«     ۱۳9۴/۸/۱۲

  عاقبِت اعتماد به آمریکا
این یک واقعیت تاریخى است که دکتر مصدق هم در این 
شکست مقصر بود، »تقصیرش هم این بود که به آمریکا 
خیلــى اعتمــاد کــرده بــود.«      ۱۳9۸/۸/۱۲دکتر مصدق »در 
مقابِل دشــمنى  انگلیس ها، فکر کرد باید یک پشــتیبانى 
در عرصه ی بین المللى داشــته باشــد، این پشــتیبان، آن 
روز از نظــر او آمریــکا بود...به آمریکایى ها متوّســل شــد«  
   ۱۳9۴/۸/۱۲»آنها را دوســت خود فرض کرد.«     ۱۳9۱/۱۱/۱9 
آمریکایى ها هم از این فرصت و خوش بینى سوء استفاده 
کردند و »با انگلیس ها همدست شدند، مأمور خودشان 
را فرســتادند اینجــا و کودتای ۲۸ مــرداد را راه انداختند.«  
ط شدند، بر نفت 

ّ
ح ما مســل

ّ
   ۱۳9۲/۸/۱۲»بر نیروهای مســل

ط شدند، 
ّ
ط شدند، بر سیاســتهای کشور ما مسل

ّ
ما مســل

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

ّ
بر فرهنگ ما مســل

بررسى تاریخ نشان مى دهد که هر دولت و ملتى -دوست 
یــا دشــمن- کــه بــه آمریــکا اعتماد کــرده، ضربــه خورده 
اســت. کودتــای ۲۸ مــرداد نماد دشــمنى آمریــکا با ایران 
و خواســته های به حق مردم ایران اســت؛  خواســته های 
نهضت ملى ایرانیان نه حکومت اســامى و اجرای احکام 
دیــن و تأمیــن تمامى منافع ملى در مســائل گوناگون که 
صرفا ملى شدن نفت و خارج شدن آن از چپاول بیگانگان 
بود. اما روند دشمنى کشورهای سلطه گر و آمریکا با ملت 
ایــران بعــد از پیروزی انقاب اســامى نیز ادامه یافت و کار 
آن هــا »تــا امــروز همه اش یا تهدید بــوده یا تحریم بوده یا 
بدگویى بوده یا مشکل تراشــى بوده، یا نفوذ بوده؛ اینها 
دائــم بــا ایران و ایرانــى بدی کردند.«       ۱۳9۸/۸/۱۲تجربه ی 
تاریخى و عملکرد آمریکایى ها و اروپایى ها در این صد ساله 
نشــان میدهــد کــه اینها قابل اعتماد نیســتند و نمیتوان 
چشــم امیــد به همــکاری آنان داشــت. »رفتــار اروپایى ها 
در روی کار آوردن حکومــت دیکتاتــوری رضاخــان، رفتــار 
اروپایى هــا و آمریکایى هــا در ســاقط کردن دولت مصّدق، 
رفتــار آنهــا در قضایــای گوناگــون اقتصــادی و سیاســى و 
امنّیتــى مــا و رفتــار آنهــا در قضّیه ی جنــگ تحمیلى و بعد 
هــم رفتــار آنهــا در قضّیــه ی تحریــم؛ اینهــا را ما نبایــد از یاد 
ببریــم. غربى ها با ما همیشــه همین جــور رفتار کرده اند؛ 
نمیتوانیم به آنها هیچ امیدی داشته باشیم.«     ۱۳9۸/۱/۱  
پس از پیروزی انقاب اسامى  هم»در برهه ای مسئولین 
کشور روی خوش بینى های خود به اینها اعتماد کردند، از 
آن طرف، سیاســت دولت آمریکا، ایران را در محور شــرارت 
قــرار داد.«   ۱۳9۱/۱۱/۱9   در حقیقــت  آنهــا کــه »میگوینــد 
حــاال یک جــوری، مثًال یــک ذّره، با آمریکا کنار بیاییم، شــاید 
دشمنى شان کم بشود«     ۱۳9۶/۸/۱۱غافلند از اینکه »اینها 
نوکــر میخواهنــد، سرســپرده میخواهنــد، تو ســری خور 
میخواهند؛ مثل چه کســى؟ مثل محّمدرضای پهلوی؛... 
آمریکایى ها این را میخواهند؛ اگر نشد، میشوند دشمن. 
در قضّیه ی طبس دشــمنى کردند و توســری خوردند؛ در 
زمینه ی ســاقط کردن هواپیمای مسافربری ما، دشمنى 
کردنــد؛ در زمینــه ی تحریمهــا از روز اّول دشــمنى کردنــد؛ 

امروز هم دارند دشمنى میکنند.«     ۱۳9۶/۸/۱۱
 ســخن پایانــى اینکــه، برگ بــرگ دفتر تاریــخ معاصر ایران 
نشان مى دهد که  »از ۲۸ مرداد ۳۲ تا امروز در هر موردی 
کــه بــا آمریکایى ها مســئولین این کشــور اعتمــاد کردند، 

ضربه خوردند.«     ۱۳9۱/۱۱/۱9 

یرانی یکا، پرتگاه و اعتماد به آمر
بازخوانى درس ها و عبرت های اعتماد  مصدق به آمریکایى ها در ماجرای ملى شدن صنعت نفت
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ـــرای تقویـــت  ـــرای شست وشـــوی دل و جـــان، ب عزیـــزان مـــن! مـــاه رمضـــان فرصـــت خیلـــى خوبـــى اســـت ب
رابطـــه ی بـــا خـــدا؛ و بـــه ایـــن تقویـــت رابطـــه شـــما احتیـــاج داریـــد؛ همـــه ی مـــا احتیـــاج داریـــم. مـــاه رمضـــان 
نـــس بـــا دعـــا، همیـــن روزه ای کـــه میگیریـــد، 

ُ
نـــس بـــا نمـــاز، ا

ُ
نـــس بـــا قـــرآن، ا

ُ
فرصـــت بســـیار خوبـــى اســـت. ا

نعمتهـــای خـــدا اســـت بـــرای شـــما. مـــواّد ایـــن مهمانـــى الهـــى، کـــه در روایـــات وارد شـــده ]بـــه عنـــوان[ 
ــدای  ــه خـ ــمانى ای اســـت کـ ــای آسـ ــى از آن مائده هـ ــى روزه یکـ ــا اســـت؛ یعنـ »ضیافـــت الهـــى«، همینهـ
ـــت؛  ـــا اس ـــن مائده ه ـــر از ای ـــى دیگ ـــا یک ـــد؛ دع ـــما میده ـــه ش ـــت ب ـــن ضیاف ـــى، در ای ـــن مهمان ـــال در ای متع
ــا را مغتنـــم  ــا را، ایـــن نمازهـ ــا را، ایـــن عبادتهـ ــا را، ایـــن روزه هـ ــور... بنابرایـــن ایـــن روزهـ ــاز همیـــن جـ نمـ
بشـــمرید؛ ارتباطتـــان بـــا خـــدای متعـــال را تقویـــت کنیـــد و ایـــن را بعـــد از مـــاه رمضـــان ان شـــاءاهلل اســـتمرار 

ببخشـــید.      ۱۳9۸/۳/۱

ماه رمضان فرصت تقویت رابطه ی با خداست

مناسبت  

در بیان زندگى نامه ی شــهیدان ســعى کنیم خصوصّیات زندگى اینها و ســبک زندگى اینها و چگونگى مشــى زندگى اینها را تبیین کنیم، این مهم اســت. خب، هیجان جنگ و رفتن در 
میدان جنگ یک مسئله است که چیز باارزشى است که کسانى جانشان را کف دست بگیرند و بروند بجنگند؛ لکن روحّیات، خصوصّیات زندگى، سابقه و پشتوانه ی فکری و اعتقادی 

شخص هم یک مسئله ی دیگری است که این خیلى مهم است.     ۱۳9۵/۷/۵

چگونگى زندگى شهیدان را تبیین کنید 
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید شاهرخ ضرغام

شهید  هفته  

ـــانه  ـــه و کاش ـــا را از خان ـــز م ـــهدای عزی ـــه ش ـــت ک ـــى اس احساس
ــدا  ــى جـ ــره ی زندگـ ــهای روزمـ ــایش و درس و کار و تاشـ و آسـ
کـــرد و بـــه جبهه هـــای نبـــرد کشـــانید. ایـــن خاطراتـــى کـــه از ایـــن 
عزیـــزان منتشـــر میشـــود، ایـــن حـــوادث بســـیار ُپرشـــکوهى کـــه 
ـــر صفحـــه ی  ـــدگان و بعضـــا شـــهدای مـــا ب ـــم رزمن ـــه قل امـــروز ب
ـــا درس  ـــرای م ـــت، ب ـــه اس ـــار هم ـــته و در اختی ـــش بس ـــذ نق کاغ

        ۱۳۷۰/۱۱/۳۰ اســـت.   

      نباید بگذاریم ذخیره دفاع مقدس بالاستفاده بماند
ــه،  ــه از جملـ ــوارض آن - کـ ــى و عـ ــگ تحمیلـ ــئله ی جنـ مسـ
همیـــن فداکاری هـــا و ایثارهـــا و شـــهادتها اســـت - یـــک 
مســـئله ی عـــادی نیســـت؛ یـــک مســـئله ی متعـــارف و 
ـــر  ـــت. اگ ـــاده اس ـــئله ی فوق الع ـــک مس ـــت؛ ی ـــى نیس معمول
درســـت نـــگاه کنیـــم، مجموعـــه ی حوادثـــى کـــه در ایـــن ســـالها 
اّتفـــاق افتـــاد و ایـــن فداکاری هایـــى کـــه جوانهـــای مـــا کردنـــد، 
ـــه ی  ـــرای همیش ـــد ب ـــدگاری باش ـــره ی مان ـــک ذخی ـــد ی میتوان
انقـــاب. نبایـــد بگذاریـــم کـــه ایـــن ذخیـــره بااســـتفاده بمانـــد؛ 
راهـــش هـــم همیـــن اســـت کـــه یـــاد شـــهیدان زنـــده باقـــى 

بمانـــد.      ۱۳9۴/۲/۱۴

ــدس  ــاع مقـ ــای دفـ ــات و رویدادهـ ــا اتفاقـ ــد بـ ــه بایـ   همـ
ــوند ــنا شـ آشـ

همـــه بایـــد بداننـــد کـــه در دوران دفـــاع مقـــدس چـــه 
معجـــزات عظیمـــى از حضـــور مؤمنانـــه و پـــر تـــاش 
ــاد؛  ــاق افتـ ــای جنـــگ اتفـ ــیجى در صحنه هـ ــای بسـ نیروهـ
ایـــن را بایـــد همـــه بداننـــد. نوشـــته  هائى هســـت، کتابهـــای 
خوبـــى نوشـــته شـــده اســـت؛ مـــن توصیـــه میکنـــم ایـــن 
کتابهائـــى کـــه در شـــرح حـــال ســـرداران اســـت یـــا آنچـــه کـــه در 
گـــزارش روزهـــای جنـــگ و ســـالهای دشـــوار اول بالخصـــوص 
نوشـــته شـــده، ایـــن را جوانهـــا بخواننـــد. خـــود را ســـیراب 
کنیـــد از معرفـــت بـــه آنچـــه کـــه گذشـــته اســـت در تاریـــخ 

انقـــاب.     ۱۳۸۷/۲/۱۴ 

   مغنتم شمردن کار هنری در زمینه دفاع مقدس
کار هنـــری در زمینـــه            ی دفـــاع مقـــدس یکـــى از برتریـــن کارهـــای 
ــد، در  ــته کار کردنـ ــن رشـ ــه در ایـ ــانى کـ ــت. آن کسـ ــری اسـ هنـ
ایـــن صـــراط حضـــور داشـــتند، آن را پیـــش ببرنـــد و ایـــن رشـــته را 
مغتنـــم بشـــمرند. هشـــت ســـال دفـــاع مقـــدس مـــا صرفـــا یـــک 
امتـــداد زمانـــى و فقـــط یـــک برهـــه            ی زمانـــى نیســـت؛ گنجینـــه            ی 
ـــد  ـــا میتوان ـــت م ـــى مل ـــای طوالن ـــا مدته ـــه ت ـــت ک ـــى اس عظیم
از آن اســـتفاده کنـــد، آن را اســـتخراج کنـــد و مصـــرف کنـــد و 

ســـرمایه            گذاری کنـــد.     ۱۳۸۸/۶/۲۴ 

   اســـتفاده از معـــدن دفـــاع مقـــدس بـــا فنـــاوری راهیـــان 
نـــور

وقتـــى میگوییـــم راهیـــان نـــور یـــک فّنـــاوری جدیـــد بـــرای 
اســـتفاده ی از معـــدن تمام نشـــدنى ســـالهای دفـــاع مقـــّدس 
اســـت، معنایـــش ایـــن اســـت کـــه همـــه ی کشـــور بایـــد از 
ـــد،  ـــد؛ در کتابهـــای مـــا بیای ـــد و قـــدر آن را بدان ایـــن اســـتفاده کن
ـــد، در  ـــا بیای ـــتان م ـــا و دبس ـــتان م ـــد، در دبیرس ـــا بیای ـــر م در هن
ــگاه ها و  ــئولین دانشـ ــد. مسـ ــدا کنـ ــا راه پیـ ــگاه های مـ دانشـ
مســـئولین بخشـــهای دولتـــى خودشـــان را بـــه ایـــن کار موّظـــف 

بداننـــد.      ۱۳9۵/۱۲/۱۶

ــام شهیــــدانشهیــــدان ــام طنیــِن پیــــ طنیــِن پیــــ
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

�

مزار: جاویداالثر محل شهادت: عملیات پاک سازی جاده آبادان- ماهشهر تاریخ شهادت: ۱۷ آذر ۱35۹

اول انقـــاب شـــما جوانهـــا یادتـــان نیســـت. ســـال اول انقـــاب در تقریبـــا چهارگوشـــه ی کشـــور 
بـــا شـــعار قومیـــت، کانونهـــای جنـــگ و درگیـــری بـــه وجـــود آمـــد. در بلوچســـتان، در کردســـتان، 
در ترکمن صحـــرا، در نقـــاط مختلـــف؛ بـــا بهانـــه ی قومیـــت. دنبالـــش میرفتنـــد، میدیدنـــد 
ایـــن اقـــوام هیچکدامـــش بـــا اســـام و بـــا انقـــاب اســـامى مســـئله ای ندارنـــد. مـــن خـــودم در 
ـــا  ـــتم اینه ـــناختم. میدانس ـــا را میش ـــودم و بلوچه ـــد ب ـــا تبعی ـــودم. آنج ـــرده ب ـــى ک ـــتان زندگ بلوچس
بـــا انقـــاب کوچکتریـــن مســـئله ای ندارنـــد؛ امـــا یـــک عـــده ای بـــه نـــام بلـــوچ و بـــا یـــک اســـتفاده 
و ترفنـــدی بـــا انقـــاب درافتادنـــد. عیـــن همیـــن قضیـــه در مـــورد کردســـتان بـــود. عیـــن همیـــن 
ـــا  ـــه از کج ـــد ک ـــوم ش ـــد، معل ـــن ش ـــا روش ـــکات اینه ـــد تحری ـــود. بع ـــرا ب ـــورد ترکمن صح ـــه در م قضی
ــور  ــد. اینطـ ــاب را میگرفتنـ ــو راه انقـ ــه جلـ ــد کـ ــى بودنـ ــا موانعـ ــوب، اینهـ ــوند. خـ ــک میشـ تحریـ

نبـــود کـــه ایـــن اتومبیـــل در جـــاده ی آســـفالته بتوانـــد درســـت حرکـــت کنـــد.    ۱۳۸۷/۲/۱۴

ضد انقالب با توطئه قومیتى میخواست جلوی راه انقالب را بگیرد

خاطره و روایت   
ــه و خطیـــب جمعـــه ســـخنگوی انقـــاب اســـامى اســـت... تبیین کننـــده ی مبانـــى انقـــاب  ــاز جمعـ نمـ
ـــن  ـــه ای ـــب جمع ـــزرگ خطی ـــر ب ـــت... هن ـــاب اس ـــال انق ـــت، م ـــاب اس ـــات انق ـــده ی مطالب ـــت،  مطالبه کنن اس
اســـت کـــه بتوانـــد مفاهیـــم معرفتـــى و مفاهیـــم انقابـــى را متناســـب بـــا نیازهـــای روز بازتولیـــد کنـــد. خیلـــى 
از مفاهیـــم انقـــاب هســـت کـــه مـــا یـــک روز شـــعارش را دادیـــم، دنبالـــش هـــم بودیـــم و هســـتیم، اّمـــا امـــروز 
همـــان مفاهیـــم بایـــد بـــا ادبّیـــات جدیـــد، بـــا ادبّیـــات مناســـب امـــروز، تبییـــن بشـــود و بازتولیـــد بشـــود. 
ـــت  ـــئله ی حمای ـــتقال را، مس ـــئله ی اس ـــت را، مس ـــئله ی عدال ـــد مس ـــه بتوان ـــت ک ـــن اس ـــه ای ـــر امام جمع هن
از مســـتضعفین را، مســـئله ی پیـــروی از شـــریعت را، ایـــن چیزهایـــى را کـــه جـــزو اصـــول و مبانـــى انقـــاب 
اســـت، ایـــن مفاهیـــم عالـــى را بتوانـــد بازتولیـــد کنـــد بـــا زبـــان امـــروز و بـــا زبـــان نســـل جـــوان... خطبه هـــا 
بایســـتى ُپرمغـــز باشـــد، آموزنـــده باشـــد، پاســـخ بـــه ســـؤاالت مـــردم باشـــد.. ادبّیـــات خطبـــه بایـــد گـــرم 

باشـــد، صمیمـــى باشـــد، اّتحادآفریـــن باشـــد، امیدبخـــش باشـــد.      ۱۴۰۱/۵/۵

هنر خطیب جمعه، بازتولید مفاهیم معرفتى و انقالبى به زبان روز است

دغدغه های فرهنگی  

تالش و مجاهدت برای نزدیک شدن دائم به خدا، روش پیامبر اکرم�بود 
ـــذی حففتـــه منـــک بالّرحمـــة 

ّ
در ایـــن صلـــوات مـــاه شـــعبان... »و هـــذا شـــهر نبّیـــک ســـّید رســـلک شـــعبان ال

ـــذی 
ّ
و الّرضـــوان«؛ ایـــن مـــاه پوشـــیده و محفوف شـــده ی بـــه رحمـــت و رضـــوان الهـــى اســـت؛ آن وقـــت »ال

ـــک فـــى  ـــه و اّیامـــه بخوعـــا ل ـــدأب فـــى صیامـــه و قیامـــه فـــى لیالی ـــه ی ـــه و آل  علی
ّ

ـــى اهَّلَل  صل
ّ

کان رســـول اهَّلَل
اکرامـــه و اعظامـــه الـــى محـــل حمامـــه« یعنـــى تـــا دم مـــرگ، پیغمبـــر ایـــن حالـــت را حفـــظ کـــرد؛ مـــاه 
ـــا آن عظمـــت  ـــر ب ـــد پیغمب ـــود... ذکـــر و خشـــوع،  ببینی ـــر ب ـــام پیغمب ـــام و قی شـــعبان کـــه میشـــد، مـــاه صی
ـــى  ـــاش و مجاهدت ـــن ت ـــال از ای ـــن ح ـــت، در عی ـــه ی عصم ـــن مرتب ـــه عالى تری ـــیدن ب ـــا آن رس ـــش و ب مقام
ــاز نمى ایســـتاد. چـــون پیغمبـــر هـــم  ــا دم مـــرگ بـ ــر کنـــد، تـ کـــه او را دائـــم بـــه خـــدا نزدیکتـــر و متذکرتـ

ـــرد.    ۱۳۸۵/۶/۶ ـــدا میک ـــل پی ـــه روز تکام روزب

درس اخالق  

بـــه نظر شـــما  مهمتریـــن و به یادماندنى ترین جملـــه حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در ســـال ۱۴۰۱ کدام جمله اســـت؟ شـــما مى توانید از طریق 

رمزینه زیر، ضمن مرور برخى جمات، نظرات خود را ارســـال کنید.
این نظـــــرسنجى تا بیســـت و هشــــت اســـفندماه ســـال جاری ادامه 

خواهد داشت. 

مهم ترین و به یادماندنى ترین جمله ی رهبر انقالب در سال ۱4۰۱ کدام است؟
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تقارن بهار طبیعت و عید نوروز با بهار عبادت  و ماه مبارک رمضان مبارک باد

سؤال: آیا اعمال عید نوروز )اعم از غسل و روزه(، باید به قصد رجاء انجام گیرد؟

ـــوروز )نمـــاز و  ـــرای ن ـــى کـــه ب ـــواب: غســـل و روزه روز اول فروردیـــن، مســـتحب اســـت امـــا ســـایر اعمال ج
ـــه قصـــد رجـــاء انجـــام شـــود. دعـــای خـــاص( ذکـــر شـــده اســـت ب

حکم امتیاز خودروی واگذار شده 

احکام


