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روایت خط حزب اهلل از حاشیههای دیدار
مدالآوران پاراآسیایی با رهبر انقالب

اسالیم ایران
جمهوری
رسبازهای
ِ
ِ
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فراخوان جدید رهبر انقالب به جوانها

نظریه مقاومت را تبلیغکنید
اول.پنجشنبهیهفتهیگذشته،رسانهیملیفیلمیرا
باعنوان«تاریکترینلحظات»پخشکرد.داستاناصلی
این فیلم حول محور شخصیت "وینســتون چرچیل" ،نخستوزیر
انگلیس است .ماجرا مربوط است به ماههای ابتدایی جنگ جهانی دوم.
پیش از چرچیل ،نویل چمبرلین ،نخستویر سابق انگلیس ،با این باور
که صلح با هیتلر ،موجب در امان ماندن از ورود ماشین جنگی هیتلر به
انگلستان خواهد شد ،توافقنامهی موســوم به مونیخ را امضا کرد .به
موجب این توافقنامه ،چهار کشــور اروپایی آلمان ،انگلیس ،ایتالیا و
فرانســه ،توافق کردند که منطقهی"سودت" چکسلواکی به آلمانها
واگذار شود .چمبرلین پس از امضای این توافقنامه با خوشحالی گفت:
"امروزماصلحرابرایزمانهمانتحققبخشیدیم".
اما خوشحالی چمبرلین دوام چندانی نیاورد .هیتلر که حاال خود را مرد
مقتدر وپیروز میدان میدید،به تصرف سودتبسندهنکرد وپس از آن،
ابتدا تمام جمهوری چک ،و بعد همهی مناطق اسلواکی را تحت تسلط
خود در آورد .شکست سیاست صلح چمبرلین ،موجب روی کار آمدن
چرچیل شد .چرچیل اما برخالف چمبرلین معتقد بود که مذاکره با
دشــمن قویپنجهای چون هیتلر ،تنها موجب جری شدن بیشتر او

سیاستعلمقدرتاست
دوم.منطق قرآنی حکم میکند که هرگونه مسیری که موجب تسلط
دشمن بر کشور میشود را باید مسدود کردَ « :و ل َ ْن يَ ْج َع َل َّ ُ
ِرين
الل لِلْکاف َ
ِنين َسبي ً
ال» (آیهی  141نســاء) .در مقابل دشمن نیز در
َعلَي ال ْ ُم ْؤم َ
َ
صورت تعرض ،میبایست با تمام"قدرت" مواجه شدَ « :وأع ُِّدوا ل َ ُه ْم َما
ون ب ِ ِه َع ُد َّو َّ
الل َو َع ُد َّو ُكم» (آیهی
ْاست ََط ْعت ُْم م ِْن ُق َّو ٍة َوم ِْن ِربَاطِ الْخَ ْي ِل ت ُْره ُِب َ
60انفال).
در منطق علم جدید نیز ،همواره موضوع "قــدرت" از اهمیت باالیی
برخوردار بوده اســت .مثــا موریس دوورژه ،جامعهشــناس مطرح
فرانســوی ،سیاســت را "علم قدرت" تعریف کرده اســت و امروزه
ت داخلی و خارجی است،
"قدرت" جزو الینفک سیاست اعم از سیاس 

تجرب هچهلسال هانقالباسالیم
ســوم .در طــول چهــل ســال از عمر انقــاب نیــز ایــن را به
چشــم خود بارهــا تجربــه کردهایــم که در هــر مقطعــی که در
برابــر دشــمن احســاس ضعــف و تــرس شــده اســت3 ،

خاطرات رهبری | 4

خانواده ایرانی | 4

نهجالبالغه | 4

مردهای ب�عاطفه،بهمحیطخانهلطمهیمزنند

تغی�کردندچه بود؟
آنها�که ۱۸۰درجه ی
مشکل ی

گ
ره� انقالب
عادت همیش� خانواده ب

خواهد شد .او بالفاصله با تشکیل "کابینهی جنگی" ،تنها راه چاره را
ایستادگی در برابر ماشین جنگی هیتلردید و گفت" :وقتی سرت در
دهان ببر است ،مذاکره با او بیمعنی است ".سکانسهای آخر این فیلم
هم اختصاص دارد به حمایت گستردهی مردم انگلیس از چرچیل ،و
نطقمحکموباصالبتاودرمجلس،دردفاعازکابینهیجنگیخود.

بهطوریکه برخی از اندیشمندان ،اساسا سیاست را علم کسب ،حفظ
و بســط قدرت میدانند .بههمین دلیل ،خوب یا بد ،در جهان امروز،
کشورها به میزان قدرتی که دارند ،در ساختار نظام بینالملل جایگاه
و رتبه پیدا میکنند .پس الجرم در چنین محیطی ،تنها کشورهایی
ادامهی بقا و پیشرفت خواهند داشت که از "قدرت" بیشتری برخوردار
باشند.
بنابراین در چنین شرایطی ،منطقا میبایســت هر لحظه بر «قدرت
درونی»خودافزودوهرگونه«احساسضعف»مساویاستباشکست
و نابودی .برای همین ،بســیاری از سیاســیون و تحلیلگران ،یکی از
مهمترین اصول تجویزی به دولتها را اصل «خودیاری» ()Self Help
میدانند .اصل خودیاری ،ترجمان دیگری است از منطق قوی شدن در
نظامبینالمللکنونی.

سالم ما را به مردم لرستان وخانوادهی شهید برسانید | این شماره تقدیم یمشود به روح بلند شهید سید نورخدا موسویمفرد

سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران ضمن حضور در مراسم تشییع این شهید عزیز ،اظهار داشت :در تماسی تلفنی از دفتر مقام معظم
رهبری اعالم شد که رهبر انقالب فرمودهاند« :در مراسم که شرکت کردید ،سالم ما را به مردم لرســتان و خانوادهی شهید برسانید و از قول ما شهادت ایشان را
تبریک و تسلیت بگویید97/8/17 ».
* سید نورخدا موسویمفرد ،از مأموران نیروی انتظامی ۱۷ ،اسفندماه سال  ۸۷در منطقهی الر استان سیستان و بلوچستان مورد اصابت گلولهی گروهک تروریستی عبدالمالک

ریگی قرار گرفت و از ناحیهی سر مجروح شد و به کما رفت .جانباز  ۱۰۰درصد لرستانی که به شهید زندهی کشور مشهور بود ۱۰ ،سال در کما به سر میبرد تا اینکه در شب رحلت

پیامبر اعظم و شهادت امام حسن مجتبی( )آسمانی شد.

تاریخ شهادت :پانزدهم آبان 1397

شهادت :به دست عوامل تروریستی گروهک عبدالمالک ریگی

مزار :گلزار شهدای خرم آباد

نشریهخبری-تبیینینمازهایجمعه،مساجدوهیئتهایمذهبی

گزارش

هفته
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ت
صنع� به
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ت
صنع�
استقالل
 -1جان فوران ،اسـتاد دانشـگاه کالیفرنیای آمریـکا در مقالهی
خـود باعنـوان "مفهوم توسـعهی وابسـته بـه مثابـه كليد فهم
اقتصاد سياسـي ايران دورهی قاجـار" ،اقتصاد ایـران را اینگونه
توصیـف میکنـد که"شـاید در برهـه هایـی در اقتصـاد ایـران
شـاهد توسـعه در بخش هایی بودیم امـا آنچـه در واقـع امر در
بخشهایـی ماننـد صنعـت و کشـاورزی و ...اتفاق میافتـاد به
دلیـل شـرایط حکومـت ایـران ،توسـعهای وابسـته و متکی به
سـایر دولتها بود ".رضا نیازمند ،رئیس سـازمان گسـترش در
زمان پهلـوی دوم نیـز در کتاب خـود دربـارهی وضعیت بغرنج
صنعت کشـور پیش از انقلاب چنیـن میگوید" :ما نسـبت به
مونتاژ حسـاس بودیم ولـی در نهایت هیـچ کاری را جلو نبردیم
و نتوانسـتیم برای مقابله با مونتـاژ ،کاری از پیـش ببریم".
 -2اما با پیـروزی انقالب اسلامی و بـه تبع آن شـروع جنگ و
تحریمهای تحمیلی علیه ملت ایران ،برخی مسـئوالن کشـور
با اتـکای به نیـروی مـردم و به خصـوص جوانـان توانسـتند بر
مشـکالت غلبـه کـرده و در حوزههـای مختلـف ،نـوآوری را
جایگزیـن واردات و مونتـاژکاری کننـد .نتیجـه آن شـد کـه
در صنایـع مهـم و بـهروزی چـون سدسـازی ،راهسـازی ،نانـو،
بیوتکنولـوژی ،هسـتهای ،مهندسـی پزشـکی ،سیلوسـازی،
موشـکی ،هوافضا ،ژنتیـک ،داروسـازی و ...کشـور توانسـت به
«اسـتقالل صنعتـی» رسـیده و جـزو چنـد کشـور مطـرح در
این زمینهها باشـد .مثلا ایـران در سدسـازی رتبهی سـوم ،در
نانوفناوری رتبـهی چهارم ،در انرژی هسـتهای رتبـهی هفتم و
در زیسـتفناوری بـه رتبهی سـیزدهم بینالمللی دسـت پیدا
کـرده اسـت.
 -3اینها همه نشـاندهندهی استعداد درخشـان و برجستهی
«جـوان ایرانـی» اسـت کـه توانسـته اسـت فنـاوری و صنایع
مهـم جهـان امـروز را علیرغـم همـهی فشـارها و تحریمهای
بینالمللـی ،بومیسـازی کـرده و اسـتقالل صنعتی کشـور را
رقم بزنـد .حال سـؤال این اسـت چرا کشـوری کـه میتواند در
«صنایـع هایتـک» جهان چـون موشـکی و نانو و هسـتهای و
پزشـکی ،به این سـطح از فناوری برسـد ،هنوز در برخی صنایع
(مثـل خودروسـازی) بـا وابسـتگیها و ضعفهایـی مواجـه
اسـت؟
شـاید مشـکل اصلی به عدم باور مسـئولین ذیربط بـه ظرفیت
و تـوان داخلی ،عـدم اعتمـاد بـه جوانـان بااسـتعداد ایرانـی ،و
باور نداشـتن اصـل «مـا میتوانیم» برمیگـردد .رهبـر انقالب
در گالیـه از چنیـن طرز فکـری ،دو سـال پیش چنیـن فرموده
بودنـد« :آن مغـزی کـه میتواند یک چنیـن موشـکی را تولید
اهم ّیـت ایـن
بکنـد کـه دشـمنان مـا اعتـراف میکننـد بـه ّ
کار ،آیـا ایـن مغـز نمیتوانـد خودرویی را کـه فـرض بفرمایید
مصرفش سـیزده لیتـر در صـد کیلومتر اسـت ،برسـاند به پنج
لیتـر در صد کیلومتـر؟ نمیتوانـد بکنـد؟ این مغز عاجز اسـت
از ایـن کار؟ چـرا بـه جوانهـا مراجعـه نمیکنیـد؟ چرا بـه این
ذهنهـای ّ
خلاق مراجعـه نمیکنیـد؟ چـرا از اینهـا کمـک
نمیگیریـد؟» 1395/2/8یقینا مشـکالت این صنایـع هم قابل
حل اسـت ،اگر مدیران امر ،جـوان ایرانـی را وارد معرکه کنند.
2
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1
است؟

ن
دشم�نظامسلطه،
علت
درطــول ایــن چهــل ســال بــا
جمهوری اسالیم چه بوده

ما امروز «دولــت مقاومت»ایم .دولت
مقاومت با فالن سازمان مقاومت فرق
دارد ،با فالن جریــان مقاومت در فالن
شــخصیت
کشــور فرق دارد ،با فالن
ّ
مقاومت فــرق دارد .اســتکبار جهانی
با هر عنصر مقاومت مخالف اســت ا ّما
اینها کجا و دولت مقاومت که بر اساس
مقاومت تشکیل بشود ،کجا! جمهوری
اســامی دولت مقاومت است؛ دولت
مقاومت که سیاست دارد ،اقتصاد دارد،
نیروی مسلّح دارد ،حرکات بینالمللی
دارد ،منطقهی نفوذ وســیع در درون
کشور و بیرون کشور دارد .برای همین
است که دشــمنیها از همهجای دنیا
چه از سوی قدرتطلبان ،چه از سویمتوجهجمهوری
نوکرانقدرتطلبانّ -
اسالمیاست96/2/20.

2

3

آیاهزینهمقاومتدربرابردشمن ت
بیش�استیاسازشبااو؟

عقالنیترادراینمیدانندومیگویندکه«چالش
بعضی
ّ
با قدرتها هزینه دارد» [-البتّه] اشتباه میکنند -بله ،چالش هزینه
دارد ،ا ّما ســازش هم هزینه دارد .شما مالحظه کنید دولت سعودی
برای اینکه با رئیسجمهور جدید آمریکا بتواند سازش بکند ،مجبور
میشود بیش از نیمی از ذخای ِر موجودی مالی خودش را در خدمت
هدفهاوطبقمیلآمریکاهزینهکند.اینهاهزینهنیست؟سازشهم
هزینهدارد.چالشاگرعقالئیباشد،چالشاگرمنطبقبامنطقباشد،
اگربااعتمادبهنفسباشد،هزینهاشبهمراتبکمترازهزینهیسازش
است96/3/14.

6

پرسشمه
درباره نظر

رهبر انقالب در دیدار با دانشآموزان و دانشجویان با اشاره به اینکه «نظریّهی مقاومت

از جوانان خواستند تا هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی« ،نظریّهی مقاومت در مقابل

اطالعنگاشت این هفته،برخی از ابعاد این نظریه را در کالم رهبر انقالب بررسی کرده اس

ن
خمی� (ره) دراینباره چیست؟
نظرامام

آنکسانیکهخیالکردندوخیالمیکنندعقلاقتضاءمیکندکهانسانگاهیدرمقابلدشمنکوتاهبیاید،امام
[خمینی-ره] درستنقطه مقابل این تصور حرکتکرد.عقالنیت امام و آن خردپخته قوامیافته این مرد الهی ،او رابه ایننتیجه
رساندکهدرمقابلدشمن،کمترینانعطافوکمترینعقبنشینیوکمتریننرمش،بهپیشرویدشمنمیانجامد.درمیدان
رویاروئی ،دشمن از عقبنشینی طرف مقابل ،دلش به رحم نمیآید .هر یک قدم عقبنشینی ملت مبارز در مقابل دشمنان ،به
معناییکقدمجلوآمدندشمنومسلطشدناوست.این،یکیازمظاهرعقالنیتامامبزرگواربود90/3/14.

روایت خط حزب اهلل از حاشیههای دیدار مدالآوران پاراآسیایی با رهبر انقالب
روایت ویژه

اسالیم ایران
جمهوری
رسبازهای
ِ
ِ

 .1لباسهای یک شکل مدالآوران زن و مرد مسابقات پاراآســیایی اندونزی در نگاه اول یک مفهوم را میرساند" :جمع
متحد مدالآوران" .محور این اتحاد هم محمود خســرویوفا ،رئیس کمیتهی ملی پارالمپیک بود .قبل از شروع دیدار،
همهی ورزشکاران شروع کردند به تمرین دستهجمعی سرود .یکهو همهی جمعیت ،یکصدا و محکم و قوی خواندند:
"ای ایران ...ای مرز پرگهر ...ای خاکت سرچشمهی هنر".
 .2بین تمرین سرود ،خبرنگارها هم فعالشدند و شروعکردند به مصاحبهی با ورزشــکاران و مدالآوران .در این بین،
ورزشکاران هم دو به دو مشــغول صحبت و دردِدل با هم شدند .البد مانند همیشــه از عدم توجه مسئولین به مشکالت
آنان یا پایین بودند حقوقشــان میگفتند .همین موضوع را "مهدی علیزاده" ،جانباز و آزادهی مدالآور کاروان ایران در
سخنانش به رهبر انقالب اسالمی هم اشاره کرد.
 .3رهبر انقالب که وارد حسینیه شدند ،همه یکصدا صلوات فرستادند .محکم و منظم و قاطع .درست مثل سربازهای
نظامی .بعد از صلوات ،قاری قرآن شروع به خواندن آیاتی از سورهی غاشیه کرد .از آیهی  8که خداوند دربارهی چهرههایی
تازه در بهشت برین ســخن میگوید .بعد از قرائت قرآن همه ســرود را این بار پیش آقا خواندند .بدون لکنت ،قوی و با
صالبت .همانطور که قبال تمرین کرده بودند.
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تجربـه عملی جمهـوری اسلایم در ایـن
چهل سال چه یمگوید؟

الیت بینالمللی به ما نشــان
چهار دهه ،تجربهی ف ّع ّ
میدهد که هزینهی تسلیم در برابر قدرتهای زورگو
بهمراتب بیشــتر از هزینهی ایستادگی در مقابل آنها
است؛ تسلیم شدن در مقابل زورگوییهای قدرتهای
زورگو ،ملّتها و کشــورها را بیچاره میکند؛ راههای
پیشرفت آنها را به معنای واقعی کلمه مسدود میکند؛
آنها را از ارزشهای انســانی دور میکند؛ هزینههای
سنگینی دارد96/5/12 .

هم
ریه مقاومت

6

نهـا بـرای ایـن موضـوع ،چـه کاری بایـد انجـام
جوا 
بدهند؟

دشــمن قویپنجه را تبلیغ کنید،
مقابل
نظریّهی مقاومت در
ِ
ِ
ترویج کنید ...نظریّهی مقاومت ،یک نظریّهی اصیل و درست
اســت؛ هم در مقام نظر ،هم در مقام عمل؛ از لحاظ نظری و از
لحاظ عملی -از هر دو جهت -باید [ترویج شود] .معنای نظری
این است که تبیین کنید .شما جوانها خیلی خوب میتوانید
این نظریّهی مقاومــت را تبیین کنید؛ هــم در بین خودتان
و هم محیطی کــه در آنجا قرار دارید و هم حتّــی در ارتباط با
کشورهای دیگر و جوانهای دیگر97/8/12.

ت ،یک نظریّهی اصیل و درست است؛ هم در مقام نظر ،هم در مقام عمل»

دشمن قویپنجه» را تبیین ،تبلیغ و ترویج کنند« .خط حزباهلل»در
لِ
ِ

ست.

5

اگربرفرض ،جمهوری اسالیم بادشمن سازشکند ،رسانجام آن چه خواهد شد؟

استکبار هم عادت به تعارف کردن ندارد که تا ببیند طرف کوتاه آمد ،بگوید« :ببخشید! ما با شما عرضی نداریم ».هرگز
این طور نیست! شما در مقابل استکبار و استعمار ،هر چه بیشتر خم شوید ،بیشتر فشار وارد میکند .اگر سرتان را پایین آورید ،فشار
خود را راحتتر وارد میکند تا به ســجده بیفتید! وقتی هم در مقابلش به خاک افتادید و سجده کردید ،پایش را محکم روی شما
میگذارد! این ،خاصیت قدرتهای استکباری و متجاوز است73/1/24.

 .4بعد از آن ،مهدی علیزاده که شروع به صحبت کرد ،با صدای بغضآلود و لهجهی غلیظ و شیرین اصفهانیاش ،رهبر انقالب را "آقا جان"
خطاب کرد و گفت" :ما عاشق جمهوری اسالمی ایران هســتیم آقاجان ".بعدتر هم گفت که "ما درخواست معافیت سربازی نداریم .چون
خودمان را سرباز جمهوری اسالمی ایران میدانیم و با جسم به ظاهر ناقص خودمان ،آمادهایم که به هر شیوهای که دستور بدهید ،به دشمن
یکسیلیمحکمدیگربزنیم".
 .5بعد از آن ،آقا شروع به صحبت کرد و دربارهی کار بااهمیت مدالآوران فرمودند« :کار باارزش شما این بود که نشان دادید اگر ظرفیتهای
مغفولدروجودانسانویادرکشوربهکارانداختهشود،قطعازمینهسازپیشرفتوموفقیتهایبزرگخواهدبود».
.6حرفهایرهبرانقالبکوتاهبودوخیلیزودتمامکردند.بعدازآنیکیدونفرازخانمهاهماجازهخواستندکهصحبتکنند.خانمها"ساره
جوانمردی" و" الناز دارابیان" گفتند که یکی از انگیزهشان از کسب مدال دیدار با رهبر انقالب بوده است .دیداری که حاال محقق شده است.
خانم دارابیان گفت که گلیمی را با دستهای خودش بافته و آن را آورده و به عوامل دفتر داده است که تقدیم ایشان کنند .آقا هم گفتند که
حتمارویشنمازمیخوانندوبرایشاندعاخواهندکرد.
 .7رهبر انقالب هم آخر حرفهای خود ،به گالیههای ورزشکاران اشاره کرده و فرمودند« :این درخواستهایی هم که این برادر عزیز جانباز
و آزاده که هم جانبازند ،هم آزاده هستند مطرح کردند ،آنچه که مربوط به دولت هست آقای وزیر اینجا هستند حتماً توجه کنید ،یعنی دنبال
کنید ،درخواستهایشان درخواستهای زیادیای نیست ،یک چیز درخواست درست و واقعی است ،اینها را تحقق ببخشید ،نگذارید بماند
برای بعد از خودتان .درخواستشان از ما هم که معلوم بود ،گفتند چفیه و انگشتر و آن هم که در خدمتتان هستیم ،انشاء ّ
الل به همهتان هم
چفیهتقدیممیکنیمهمانگشتر».

هفته

 1نتیجهی آن چیزی جز جری شــدن بیشــتر
دشمن ،و تحمیل هزینه و فشــار بیشتر نبوده است.
جنگ نظامی هشتساله دقیقا به همین موضوع به
ما تحمیل شد که «دشمن در ما احساس ضعف کرد.
محرکینش خاطرجمع نبودند که
اگر دشمن بعثی و ّ
س ِر چند روز به تهران خواهند رسید -آنها اینجوری
فکر میکردند -این جنگ انجام نمیگرفت؛ آنها در ما
احساس ضعف کردند .احساس ضعف شما ،موجب
تشویق دشــمن به حملهی به شما اســت؛ این یک
قاعدهی کلّی است 95/12/16 ».در مذاکرات هستهای
نیز ،دشمن از همین احســاس ضعف سوءاستفاده
کرده و خواستههای خود را تحمیل کرد« :آدم وقتی
احســاس قدرت میکند ،یکجور مذاکره میکند،
وقتی احســاس ضعف و احتیاج میکنــد ،یکجور
داخلی قدرت در کشور
مذاکره میکند .اگر ســاخت
ِ
در همهی زمینهها از جمله و بهخصوص در زمینهی
اقتصادی ،ساخت مستحکمی باشد ،همهی مسائل
را با طرفهای گوناگون میشود مذاکره کرد؛ انسان
منتها از موضع قدرت مذاکره میکنــد ،نه از موضع
نیاز ،نه از موضع احتیاج که زبان دشــمن را دراز کند،
دائم شرط و شروط بگذارد ،دائم حرف بیربط و مفت
بزند94/2/9».
تبی�وتبلیغکنید
نظریهمقاومترا
ین
چهارم .هفتهی گذشــته رهبر انقــاب ،در دیدار
دانشآموزان و دانشــجویان بهمناســبت  13آبان،
مطالبهی مهمی را از جوانان خواهان شدند .ایشان به
صراحت از جوانان خواستند که« :نظریّهی مقاومت
دشــمن قویپنجه را تبلیــغ کنید ،ترویج
مقابل
در
ِ
ِ
کنید .بعضی تص ّور نکنند که چون دشمن بمب دارد،
موشک دارد ،دستگاههای تبلیغاتی دارد و از این قبیل،
ما عقبنشینی [کنیم]؛ نخیر ،نظریّهی مقاومت ،یک
نظریّهی اصیل و درست است؛ هم در مقام نظر ،هم در
مقام عمل؛ از لحاظ نظری و از لحاظ عملی -از هر دو
جهت -باید [ترویج شود] .معنای نظری این است که
تبیین کنید .شما جوانها خیلی خوب میتوانید این
نظریّهی مقاومت را تبیین کنید؛ هم در بین خودتان
و هم محیطی کــه در آنجا قرار داریــد و هم حتّی در
ارتباط با کشورهای دیگر و جوانهای دیگر .نظریّهی
مقاومت را ،این را که هدفِ اســتکبار سیطره است،
هدفِ استکبار سلطه است ،سلطهی بر ملّتها است،
برای همه تبییــن کنید ،بدانند که هدف اســتکبار
این اســت 97/8/12 ».این فراخــوان رهبر انقالب به
جوانان ،بیانگر مطلب مهمی است و آن هم اینکه تنها
راهحل مشکالت کشور ،و فائق آمدن بر موانع درونی
و مزاحمتها و تحریمهای بیرونی ،در فهم درست از
چگونگی مقابله با آن است .منطق این راهحل را باید
با «نظریهی مقاومت» ،شرح و بسط داد و به مخاطبین
داخلی و بینالمللی فهماند .حاال بر هر جوان مؤمن و
انقالبی واجب اســت که با درک درســت از شرایط و
مختصات تبیین و تبلیغ این مفهوم ،هرچه بیشــتر
درصددگسترشوعمومیشدنآنتالشکند.
سالچهارم،شماره |159هفته چهارمآبان97
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نـشـــریه جـامـــعـه صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی ارتـبـاطبـا
مـؤمــن و انـقــالبــی (دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای) خطحزبا...

پیامک:

رایانامهKhat@khamenei.ir:

انقال�است
مقاومت،دنبال ههر
ب
ما بایــد خودمــان را مهیا کنیم بــرای مقاومت.
همانطوری که با مقاومت همهی اقشــار کشور از
روحانیونودیگرقشرهااینانقالبتحققپیداکرد
و پیشرفت کرد و پیروز شد ،همینطور ما باید مهیا

رشح

10001028

آیگپiGap.net/khattehezbollah :

بله:

باشیمبرایضربههاییکهبهماممکناست-خدای
ناخواسته -واقع بشود ،چه از ناحیهی این قشرهای
داخلی که منافع غیر مشروعشــان از دستشان
رفته است ،و آن ظلمهایی که به تودههای محروم
کردهانــد اآلن نمیتوانند بکننــد ،و میخواهند
که اعاده بشــود .و چه از خارج؛ آن کسانیکه ،این

نهج

البالغه

آنها�که  180درجه
مشکل ی
تغی�کردند چه بود؟
ی
یکی از کارهای بزرگ و [یکــی] از بخشهای بزرگ این جهاد
عظیم -جهاد بزرگ -عبارت است از حفظ شعارهای انقالب...
شعارها مثل عالمتهایی هســتند که در راه میگذارند برای
مین َو ال َیسا ُر َم َض َّل ٌة و َّالطریقُ
اینکه انسان راه را اشتباه نکند؛ اَل َی ُ
ال ُوسطی ِه َیالجادَّة؛()۱بهچپوراستنغلتند،راهمستقیموصراط
مستقیمرابروند؛هنراینشعارهاایناست،نقششایناست.در
مورد این شعارها و حقایق هم فقط به احساسات اکتفا نشود...
سعی کنید در مسائل تع ّمق کنید؛ وقتی عمقیابی کردید ،این
ایما ِن مستقر با هیچ نیرویی از شــما جدا نخواهد شد .مشکل
اینهایی که میبینید یک روز تندتر از همهی تندهایند و یک
روز  ۱۸۰درجه به اینطرف میغلتند ،عمق نداشتن آن ایمان
است .داشتیم ما؛ اوایل انقالب بعضیها بودند که آنچنان تند
و آتشی بودند که انقالبیهای اصلی و قدیمی و سابق هدار را هم
قبول نداشتند و به آنها هم ایراد میگرفتند ا ّما سطحی بودند؛
این سطحیبودن بالی جانشان شــد ،از اینطرف  ۱۸۰درجه
غلتیدند؛ َممشایشان عوض شد) ۱ | 95/3/3 .خطبه16

دولتهایی که وابســته به آمریکا یا قدرت دیگر
هستند ...مقاومت یکی از اموری است که دنبال هر
ن انقالب باید از همه
انقالبی باید باشد ،و دنبال ای 
جا بیشتر باشد؛ یعنی ،مقاومت در مقابل همهی
گرفتاریهایی که از همه طرف برای ما دارند پیش
میآورند .امامخمینی(ره)؛ 16خرداد1361

خاطرات

رهربی

گ
عادت همیش� خانواده
ره�انقالب
ب

پیام�( )مانند مردم و
ب
گ
تک�زند� یمکرد
بدون ب

 )1الكافی ،ج ،۶ص )2 | .۲۷۱بحاراألنوار ،ج ،۱۶ص.۲۳۱

سروشSapp.ir/KhatteHezbollah :

ble.im/khattehezbollah

حدیث

پیامبر با غالمان نشستوبرخاســت میکرد و با آنها
غذا میخورد .او بر روی زمین نشســته بود و با عدهای
از مردمان فقیر غذا میخورد .زن بیاباننشــینی عبور
کرد و با تعجب پرسید :یا رسول َّ
الل! تو مثل بندگان غذا
یحک
و
«
فرمودند:
و
کردند
میخوری؟! پیامبر تبسمی
َ َ
أعب ُد ِم ّنی»()۱؛ از من بندهتر کیست؟ او لباس
ُّ
أی َعب ٍد َ
ساده میپوشید .هر غذایی که در مقابل او بود و فراهم
میشد ،میخورد؛ غذای خاصی نمیخواست؛ غذایی را
بهعنواننامطلوبردنمیکرد.درهمهیتاریخبشریت،
اینخلقیاتبینظیراست.درعینمعاشرت،اودرکمال
نظافتوطهارتظاهریومعنویبود،کهعبداهللبنعمر
أشج َع َو ال أوضَ أ
گفت« :ما َر ُ
أنج َد َو ال َ
أیت َأحدا ًأج َو َد َو ال َ
سولاهلل»()۲؛ از او بخشــندهتر و یاریکنندهتر و
مِن َر ِ
شجاعتر و درخشانتر کسی را ندیدم .این ،رفتار پیامبر
با مردم بود؛ معاشرت انسانی ،معاشرت َح َسن ،معاشرت
مانند خود مردم ،بدون تکبــر ،بدون جبروت .با اینکه
پیامبر هیبت الهی و طبیعی داشت و در حضور او مردم
دست و پای خودشــان را گم میکردند ،اما او با مردم
مالطفتوخوشاخالقیمیکرد70/7/5 .

گپ:

Gap.im/KhatteHezbollah

دیدار رهبر انقالب با مردم ساوه |79/8/28

ساوه ،پناهگاه فرزندان رسول

()

ی و فرهنگ 
ی
ی تاریخ 
رهبر انقالب در جریان سفر خود به شهرستان ساوه ،با اشاره ب ه ریشهها 
ی یاد کردند و
ن انقالب 
ب و جوانا 
ن شــهر دینداری ،عل م و اد 
ق این شهر ،از ساوه ب ه عنوا 
عمی 
ن رسول
ن و پناهگاه فرزندا 
س مأم 
ن ظل م و جور بنیعبا 
ی ک ه در زما 
ی از مناطق 
افزودند :یک 
ن است79/8/28 .
فآ 
ی ساوه و اطرا 
ل علی( )بود ،منطق ه 
خدا()و آ 

خانواده

ایرانی

مردهای ب�عاطفه ،به محیط خانه لطمه یمزنند
در خانواده هی گفته میشــود نقش زن .دلیلش هم واضح اســت؛ چون زن در خانواده
عنصر محوری است .اما اینجور نیســت که مرد در خانواده وظیفه و مسئولیت و نقشی
نداشته باشد .مردهای بیخیال ،مردهای بیعاطفه ،مردهای عیاش ،مردهای قدرنشناس
زحمات زن خانه ،اینها به محیط خانه لطمه میزنند .مرد باید قدردان باشد .جامعه باید
قدردان باشد .حتماً بایســتی بر روی کار زنهای خانهدار ارزشگذاری ویژه بشود .بعضی
میتوانســتند بروند کار بگیرند ،بعضی میتوانســتند تحصیالت عالیه بکنند ،بعضی
تحصیالت عالیه هم داشتند  -من دیدم زنانی را از این قبیل  -گفتند ما میخواهیم این
بچه را بزرگ کنیم ،خوب تربیت کنیم ،نرفتیم کار بگیریم90/10/14 .

حزب اهلل این است

خودتانرادرقبال ش
پی�فتکشورسهیمبدانید
شما جوانها خودتان را در قبال مسئلهی
پیشرفت کشور مســئول بدانید .برنامهی
پیشــرفت ،برنامهی مشــخّ صی اســت،
برنامهی فکرشــده و ســنجیدهای است.
مالحظه کردید ،الگوی پیشــرفت ایرانی
ـ اســامی که تا پنجاه سال میتواند قالب
حرکت این کشور در جهات مختلف باشد،
تبیینشده و تعیینشده و آمادهشده است،
در اختیار صاحبنظران است که آن را ورز
بدهند و تکمیل کنند و کامل کنند .شما
خودتــان را جزئی از ف ّعاالن این نقشــهی

وسیعوهمهجانبهبدانیدوبرایآنخودتان
را آماده کنید .این آمادگی ،یک روز با درس
خواندن اســت ،یک روز با تحقیق کردن
است ،یک روز با ســاختن است ،یک روز با
کار و ابتکار اســت ،یک روز با اتّخاذ مواضع
درست سیاسی است ،یک روز با حضور در
میدان سیاست است؛ هر روزی ،هر دورهای
از زندگی شما یکی از این اقتضائات را دارد.
خودتان را در همهی احوال ّ
موظف بدانید
که در قبال پیشرفت کشــور ،خودتان را
سهیمومسئولبدانید97/8/12 .

در منزل خو ِد من ،همهی افراد ،بدون اســتثنا،
هرشب در حال مطالعه خوابشان میبرد .خود
منهمهمینطورم.نهاینکهحاالوسط مطالعه
خوابم ببرد .مطالعه میکنــم؛ تا خوابم میآید،
کتاب را میگــذارم و میخوابــم .همهی افراد
خانهی ما ،وقتی میخواهند بخوابند حتماً یک
کتاب کنار دستشان است .من فکر میکنم که
همهی خانوادههای ایرانی باید اینگونه باشند.
تو ّقع من ،این است .باید پدرها و مادرها ،بچهها
را از ا ّول با کتاب محشــور و مأنوس کنند .حتّی
بچههای کوچک باید با کتاب اُنس پیدا کنند.
باید خری ِد کتاب ،یکی از مخارج اصلی خانواده
محســوب شــود .مردم باید بیش از خریدن
تجمالتی  -مثل این
بعضی از وسایل تزییناتی و ّ
لوســترها ،میزهای گوناگون ،مبلهای مختلف
اهمیت بدهند .ا ّول کتاب
و پرده و ،- ...به کتاب ّ
را مثل نان و خوراکی و وســایل معیشتی الزم
بخرند؛ بعد که این تأمین شد به زواید بپردازند.
خالصه،بایدباکتاباُنسپیداکنند74/2/26 .

روش

تحلیلسیاسی

اگرشجاعت نباشد ت
ح� در
فهم هم خلل ایجاد یمشود
اگر شجاعت نبود ،حتی در فهم هم خلل به وجود
خواهد آمد .درک روشن از ُکبریات و ُصغریات؛
گاهی انسان ُکبریات را درســت میفهمد ،در
ُصغریات اشــتباه میکند .این درک صحیح از
مبانی دین و از موضوعــات دینی و از موضوعات
خارجى منطبق با آن مفاهیــم کلی و عمومی
ِ
یعنی ُکبریات و ُصغریــات احتیاج دارد به اینکه
ما شجاعت داشته باشیم ،ترس نداشته باشیم؛
ّ
وال تــرس از مالمان ،ترس از جانمــان ،ترس از
آبرویمان ،انفعــال در مقابل دشــمن ،ترس از
ج ّو ،ترس از فضا؛ اگر این حرف را بزنیم ،علیه ما
خواهند بود؛ اگر این حرف را بزنیم ،فالن لکه را به
ما خواهند چسباند؛ این ترسها فهم انسان را هم
مختلمیکند.گاهیانسانبهخاطراینترسها،
به خاطر این مالحظات ،صورتِ مسئله را درست
نمیفهمد؛نمیتواندمسئلهرادرستدرکبکند
وحلبکند؛موجباشتباهخواهدشد88/7/2 .

