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حمله به عیناالسد فقط یک سیلی بود
انتقام در راه است...

ت

سید حسن نصراهلل
در مراسم هفتم حاج قاسم سلیمانی:

2

توصیه رهبر انقالب به مردم

برای مقابله با دشمن خارجی و مشکالت داخلی

جزهمدلینباشدمانمرهمیدگر

تشییع پیکر مطهر شهید حاج قاسم سلیمانی

 .1آزمونهای پیش روی ملت
هفتـه
«آزمونهایی ســر را ِه کشــورها و ملّتهــا قرار
میگیــرد کــه در آن آزمونهــا گاهــی خوب
میدرخشند؛ مخصوص ملّت ما هم نیست ،منتها
برای ملّ ِ
ت ما در دوران انقــاب و بعد از پیروزی انقالب تا امروز
از این آزمونها زیاد بوده اســت و از این درخشــشها هم زیاد

بوده است و ملّت درخشیده که یکیاش روز نهم دی سال ۸۸
بود .یعنی حضــور ملّت در عرصهی فضــای عمومی و در کف
خیابانها توانست یک توطئهی ریشهدار و مهم را از بین ببرد.
مهمی وجود دارد که ملّت ایران خوشبختانه
یک نکتهی بسیار ّ
ً
توجه کردند .خب مردم
ال
کام
نکته
این
به
با بصیرتی که دارند،
ّ
یک مطالباتی دارنــد؛ در اغلب موارد هم حق با مردم اســت؛

شهید با خدا معامله میکند

چهل سال امامت جمعه

اینشمارهتقدیممیشودبهروحمطهرشهیدحسینپورجعفری

مرگ برای همه هست.
ما اگر در راه خدا بمیریم،
به حسب موازین ما ّدی
و ظاهری هم ،چیزی از
دست ندادهایم .مردن،
سرنوشت اجتنابناپذیر
هر یک از ماســت .این
متاعی است که باالخره از دســت ما خواهد رفت؛ ...
آنها که این متاع را در راه خدا میدهند و جانشــان را
در راه او مصرف میکنند ،کســانی هستند که آن را
فروختهاند و در عوض چیزی گرفتهاند« :اناللَّه اشرتی
ناملؤمنینانفسهمواموالهمبا ّنلهمالج ّنة»68/5/25 .
م
تاریخ شهادت 13 :دیماه 1398
شهادت  :حملهی موشکی در فرودگاه بغداد،
به دستور رئیس جمهور آمریکا

مطالباتی دارنــد ،تو ّقعاتی دارند ،انتظاراتی دارند و اگر نشــود
اعتراض میکنند .مطالبات مردم یک مسئله است ،فتنهسازی
به خاطر مطالبات یک مســئلهی دیگر اســت؛ این د ّومی کار
دشمن است ،کار دوست نیست .دوست وقتی میبیند ماشینی
ُکند حرکت میکند و در ســرباالیی درست نمیتواند حرکت
هل میدهد تا ماشــین حرکت کند3 ،
کند ،کمک میکندُ ،

امام خمینی ( )پس از درگذشــت مرحوم آیــتاهلل طالقانی و
کنارهگیریآیتاهللمنتظریازامامتنمازجمعهتهران،طیحکمی

در تاریخ  24دی  ،58آیتاهلل خامنــهای را بهعنوان امام جمعهی

جدیدتهرانمنصوبکردهودرحکمانتصابایشان چنیننوشتند:
هلل به ُحسن ســابقه موصوف و در علم و عمل
«جنابعالی که بحمدا 
شایستههستیدبهامامتجمعهیتهرانمنصوبمیباشید».

دوران امامت جمعه آیتاهلل خامنهای در طول چهل سال گذشته
را میتوان به سه دوره تقسیم کرد که ایشان در طول این سه دوره،

بیش از  ۲۴۰بار به اقامهی نماز پرداختهاند .اولیــن دوره ،از اولین
خطبهی نماز جمعهی ایشان از  28دی  58تا مجروحیت ایشان در

حادثهی ترور ششم تیر ســال 60ادامه داشت .دورهی دوم ،پس از

چند ماه دورهی نقاهت پس از ترور ،و پس از انتخاب ایشان بهعنوان
رئیسجمهور منتخب ملت ایران تا انتخاب ایشان به عنوان رهبر

انقالب ادامه پیدا کرد .و دورهی سوم امامت جمع ه که شامل دورهی

رهبری ایشان است .جمعه 27خرداد 98نماز جمعهی تهران پس از

هشت سال بار دیگر میزبان امام جمعهی منصوب امام خمینی ()
است.
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سید حسن نصراهلل در مراسم هفتم حاج قاسم سلیمانی:

حمله به عیناالسد فقط یک سیلی بود
انتقام در راه است...
سید حسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل لبنان در مراسمی که بهمناسبت هفتمین روز شهادت حاج قاسم سلیمانی ،ابومهدی المهندس و

یاران شهید ایشان برگزار شد ،سخنان مهمی دربارهی شخصیت این دو شهید بزرگوار ،و تحلیل اتفاقات اخیر داشت که نظر به اهمیت

آن ،بخشهایی از آن تقدیم مخاطبین محترم میشود.

ملتهای منطقه مدیون حاج قاسم و
یاند
ابومهد 
4
10

اگـر داعـش شکسـت نمیخـورد ،خیلـی از
کشـورهای عربـی منطقـه کـه پـول و انتحاری
میفرسـتادند هـم بـه خطـر میافتادنـد .جادو
دامـن جادوگـر را میگرفـت .امـا قاسـم سـلیمانی و
ابومهـدی المهنـدس و خیلـی از مـردان بـزرگ ایرانی و
عراقی و برخـی از بـرادران لبنانـی و خیلـی از رزمندگان
کشـورهای دیگـر ایـن شکسـت را بـه داعـش تحمیـل
کردند .همـهی ملتهـای منطقه و نـه فقط ملـت عراق
بایـد از حشـد الشـعبی و فرماندهـان خـود و نیروهـای
امنیتـی تشـکر کننـد .همـهی دولتهـا و ملتهـای
منطقه باید از حاج قاسم سـلیمانی و ابومهدی المهندس
تشـکر کنند ،زیـرا در ایـن نبـرد و رویارویـی بـا داعش از
همهی ملتهای منطقـه از لبنان تا اقصـی نقاط منطقه
دفاعکردهوامنیتوثباتراحفظکردند.

حـاج قاسـم و ابومهـدی از رهبران
مبـارزه بـا داعـش بودند
5
10

آشنایی با حاج قاسم
1
10

آشنایی من با حاج قاسم به سال 1992میالدی برمیگردد ،هنگامیکه حاج قاسم فرماندهی نیروی قدس شد به لبنان
آمد ...ایشان منتظر نشد ما به ایران برویم و به او تبریک بگوییم ،ایشان خودشان به لبنان آمد ،و با رهبران مقاومت ،روابط
ویژهایراپایهگذاریاساسیکرد،خیلیسریعباماخودمانیشد،خیلیسریععربییادگرفت...همیشهباشادیماشاد،
وباناراحتیماناراحتمیشد.رابطهاشبامااینگونهبود.واقعااینروابطیکنمونهیبرجستهاست،بهجایآنکهماسراغشبرویم،
اوهمیشهنزدمامیآمد.وقتیاوفرماندهینیرویقدسسپاهشد،نیازنبودمابرویموهموارهحضورداشت.

االن وقت استراحت نیست ،باید کار کنیم
2
10

یکی از دالیل پیشرفت کمی و کیفی مقاومت حزباهلل پیگیریهای جدی حاج قاسم بود ،حاج قاسم اولین شریک
این پیروزیها بود .پس از سال  2000میالدی ،شاید برخی بگویند اسرائیلیها از جنوب لبنان رفتند و حاال دیگر
برخی مناطق مثل مزارع شبعا را رها کنید ،اما حاج قاسم همیشه با ما همفکر بود و میگفت درست است که اسرائیل
ت خــود را متحول کنیم و بتوانیم
از جنوب لبنان رفتــه ،اما تهدیدها و خطراتش همچنان پابرجاســت .نیاز بود تا ما قدر 
صهیونیستها را درگیر جنگ فرسایشــی کنیم و مقاومت به قدرت بازدارندگی دســت یابد .حتی برخی اوقات که ما به
استراحت نیاز داشتیم ،حاج قاسم میآمد به ما میگفت ،االن وقت استراحت نیست ،باید کار کنیم.

تمام روزهای جنگ حاج قاسم کنار ما بود
3
10

سال  2006که اسرائیل به لبنان حمله کرد ،حاج قاسم در ایران بود ،به ما گفت میآیم بیروت ،به او گفتیم که چگونه
ی خواهید به لبنان بیایید؟ لبنان زیر آتش و بمباران است! ولی او گفت نمیتوانم شما را تنها بگذارم ،تمام روزهای
م
جنگ را حاج قاســم در کنار ما بود ...او زیر بمباران و موشــکباران در کنار ما بود ،میتوانســت جاهای امن برود،
میتوانست برود تهران و از آنجا با ما مرتبط میبود ،ولی او در کنار ما و در اتاق عملیات ما بود .او به من میگفت سیدجان! یا
با شما زنده میمانم یا شهید میشوم ،تا پایان جنگ  33روزه با ما بود.

2
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میخواهـم بـه ملـت عـراق یـادآوری کنـم که
داعش سـاخته و پرداختـه آمریکاییهـا بوده و
هسـت و مورد حمایت خیلـی از کشـورها بوده
اسـت .دالرهای نفتی و رسانههایشـان و فتواهای دینی
و پوشـشهای سیاسـی و تحریکهـای دینـی و
طایفهای آنهـا بزرگتریـن خطر بـرای عراق بـود .حاج
قاسـم و ابومهدی المهنـدس از رهبران اساسـی نبرد با
داعش بودنـد .همـان زمـان که ابومهدی شـهید شـد،
نیروهایـش در حـال نبـرد با داعـش بودنـد .اگـر عراق
شکسـت میخـورد چـه میشـد؟ همـهی کشـورهای
منطقـه دچـار چالـش میشـدند .شکسـت داعـش در
عراق خیلی به شکست داعش در سوریه کمک کرد.

خونحاجقاسمایرانرابیمهکرد
6
10

صحنههـای تشـییع پیکـر شـهدا را ببینیـد که
توانسـت بین ایران و عـراق ،و بین خـود عراقیها
وحدت ایجاد کند .صحنههای تشـییع میلیونی
شـهید سـلیمانی از اهواز تا تهران و قم و مشهد را ببینید.
دنیا چه دید ،ایـن موج عظیم جمعیـت را دیـد ،در تاریخ
پس از تشـییع پیکر حضرت امـام خمینی(ره) ،سـابقه و
نظیری برای آن نداشـت .ملت ایـران نمونـ ه و نظیری در
تاریـخ ندارنـد ،مـن تعارفـی نـدارم و نمیخواهـم دروغ
بگویـم .خون ایـن شـهیدان ،ایـران را بیمـه کـرد و به آن
بازدارندگی بزرگی در برابر دشـمنان داد .برخی در لبنان،
مقاومت را مسـخره میکنند ،مثال میگویند جانفشـانی
برای دیگران چـه معنایـی دارد؟ اما مکتب حـاج روح اهلل
میآیـد حـاج قاسـم را بـه دنیـا معرفـی میکنـد ،حـاج
قاسـم بیشـتر عمر شـریفش را در جبهههـای نبـرد و در
کنـار مجاهـدان و در کنـار مسـتضعفان گذرانـد ،در
حالیکـه میتوانسـت در خانهاش بنشـیند و اسـتراحت
کند.
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سخن

حمله به پایگاه عیناالســد فقط یک
سیلیبود
7
10

پاسخ به این جنایت آمریکا که منجر به شهادت
حاج قاسم و برادرانش شد ،یک عملیات نیست،
یک مسیر طوالنی است که باید منجر به خروج
نظامیان آمریکایی از تمام منطقهی غرب آســیا شود.
عیناالســد یک ســیلی بود ،پاســخ نبود ،حضرت آقا
فرمودند یک سیلی است ،آنها یک سیلی دریافت کردند،
در این مسیر طوالنی برای سلسله عملیات نظامی که به
خروج آمریکاییها منجر خواهد شد ،اوال این سیلی چه
بود؟ نیروی هوافضای ســپاه پاســداران چند روز قبل،
هدف اصلی پایگاه عیناالســد بود ،ما همان موقع بیدار
بودیم و کل منطقه در آستانهی جنگ بود .نشانههای این
سیلی و ضربه را بیان میکنم :از ساعات اولیه ،رسانههای
عربی خلیج فارس بیشــتر از خود آمریکاییها شــروع
کردند برای آمریکاییها دلســوزی کننــد .آنها تالش
کردند این حمله را کماهمیت نشان دهند.

بزرگترین تصمیم ایران بعد از رحلت
امامخمینی(ره)
8
10

این ســیلی و ضربهی بزرگ ایرانیها دلیلی بر
شــجاعت بینظیر رهبری و ملت ایران اســت.
شــجاعتی اســت که من ندیده بودم .شــما با
موشک ،پایگاههای آمریکاییها را هدف قرار دهید ،پس از
جنگ جهانی هیچ دولتی جرات نکــرده بود کاری را که
ایران انجام داد ،انجام دهد .چه کسی در کره خاکی جرات
میکند در برابر آمریکا بایستد و بگوید من پایگاه مهم تو
را هدف قرار دادم؟ مخصوصا اینکه ترامپ چند روز پیش
تهدید کرد که اگر شما بزنید ،من  52هدف شما را هدف
قرار خواهم داد .این بزرگترین تصمیــم بعد از رحلت
حضرت امام روحاهلل در تاریخ انقالب اسالمی بود.

پیامحمل هموشکیبهصهیونیستها
9
10

موشکها و سیلی ایرانی ،پیام برای صهیونیستها
بود .موشــکهای ایرانی به عیناالسد رسید ،ولی
صهیونیستهادرتلآویوعزاگرفتند،یعنیشمااگر
ایران را تهدید کردید ،ایران این قدرت را دارد .تمام پایگاههای
آمریکادرمنطقهدرتیررسموشکهایایراناست.

پاسخ واقعی به ترور حاج قاسم اخراج
آمریکاییهاازمنطقهاست
10
10

محور مقاومت پس از ســیلی عیناالسد جدی و
صادقاست.آمریکاییهابایدپایگاههایشانراتخلیه
کنند و از منطقه ما بیرون بروند .جایگزین عمودی
آمدن آنها ،رفتن افقی آنها (با تابوت) است ،مطمئن باشید ما
کوتاه نمیآییم .کسی فکر کند که این شــهادت بزرگ و
خونهای پاک که ریخته شد فراموش میشود ،هرگز ،وارد
فاز و عصر جدیدی در منطقه شدهایم و این چیزی است که
خبرهایش به گوش همه خواهد رســید .ما نیاز داریم که
مواضعخودراقویکنیموقاطعیتداشتهباشیم.

هفته

 1یا اگر ماشین خاموش شده روشن بشود؛ دوست این جوری اســت که وارد صحنه میشود ا ّما این جور حرکت
میکند .دشمن چه کار میکند؟ وقتی دید ماشــین حرکت نمیکند ،باد الستیک ماشین را خالی میکند ،یا فرض
کنید که میزند فالن قسمت ماشین را که ف ّعال است از بین میبرد؛ کار دشــمن این است .و دشمنان از ا ّو ِل انقالب
دائم مشغول همین کارها بودهاند.
ِ
فرصت
امسال هم البتّه در آبان مالحظه کردید مردم مطالباتی داشتند؛ دشمنی که افرادی را آماده کرده بود ،از این
بمجرد اینکه دیدند
مطالبات اســتفاده کرد ،فورا ً وارد شــد ،شــروع کرد تخریب کردن .بصیرت مردم ،اینجا بود که
ّ
ش زدن و نابود کردن و زیربناها را خراب کردن است کنار کشیدند .مطالبات مردم،
حساب ،حساب تخریب و زدن و آت 
بود و هست ا ّما حاضر نشدند با فتنهگر همراهی کنند؛ کنار کشیدند ،فتنهگر تنها ماند؛ این مهم است .فتنهگر سعی
میکند خود را در میان مردم پنهان کند .بصیرت و هوشیاری مردم غائله را ختم کرد؛ هم در آبان امسال ،هم در سال
 ،۸۸هم در طول سالهای گوناگون از ا ّول انقالب تا امروز؛ [این به خاطر] بصیرت مردم بود98/10/11 ».
 .2امروز جامعه ما به اینها نیاز دارد
مسئولیتپذیری،
به
همدلی،
به
ما
ی
ه
جامع
امروز
دارد؛
احتیاج
جامعه
آحاد
و
افراد
«امروز جامعهی ما به شفقّت بین
ّ
به بردباری ،به صبر ،به مانند این چیزها احتیاج دارد .ما امروز در حال حرکت در یک مســیر بســیار مهم ،پُرافتخار و
خطیر هستیم؛ ما جامعهی ایرانی ،داریم به ســمت قلّهای حرکت میکنیم و حرکت به سمت قلّه مراقبت الزم دارد،
شرایطی الزم دارد؛ در جا ّدههای صاف و آسفالته ،آن مراقبتها لزومی ندارد؛ ا ّما وقتی انسان دارد به سمت یک قلّهای
خصوصیات :با هم
حرکت میکند مراقبتهایی الزم است .امروز جامعهی ما ،کشور ما ،مردم ما ،احتیاج دارند به این
ّ
صبر کنیم ،با هم بردبار باشیم ،با هم مهربان باشیم ،با شفقّت باشیم ،به هم کمک کنیم .البتّه جِ ِبلّت ایرانی و ریشههای
ایرانی مسلمان همینها است .خب ،شما دیدید در قضایا و بالیای طبیعیای که پیش میآید مردم چطور با
اخالقی
ِ
دل و جان میروند ،حرکت میکنند؛ بله ،اینها هست[ ،ا ّما] باید ترویج بشود ،باید توسعه پیدا کند .همهی کسانی که
در این زمینهها میتوانند نقش ایفا کنند[ ،مثل] دستگاههای مدیریّتی ،سازمانهای تبلیغاتی ،رسانهها ،معلّمان دین،
حتّی ف ّعاالن سیاســی باید این فضایل را و دارندگان این فضایل را ترویج کنند تا این فضایل در جامعهی ما گسترش
پیدا کند .من در تلویزیون چند شــب قبل از این دیدم یک مرد محترمی را نشان داد که نه میلیاردر بود ،نه مدیر یک
ی حساب و کتابی داشت ،ا ّما توانسته بود با تالش و کوشش و جمع کردن اعانتهای این و آن،
مؤسسهای بود ،نه پول ب 
ّ
صدها زوج را جهیزیه بدهد؛ انبارش را نشان دادند و بنده در تلویزیون نگاه میکردم؛ بله ،اینها را باید ترویج کرد ،این
انسانها را باید ترویج کرد ،اینجور کارها را باید ترویج کرد .ترویج فضایل یکی از وظایف همهی آحاد جامعه و کسانی
است که میتوانند این کار را انجام بدهند98/10/11» .
 .3هیچ وقت نباید متن را فدای حاشیه کرد
«هیچ وقت نباید متن را فدای حاشــیه کرد؛ حاشــیه را نباید غلبه داد .یک روایتی هســت که میگوید یکی از علل
ناکامیها و شکستهای بنیاسرائیل  -در همان دورههای حضور بنیاســرائیل  -به این بود که اصول را رها میکردند،
فروع را میچسبیدند ...االن هم در دورهی انقالب همینجور است؛ ما باید نگاه کنیم ببینیم اصل چیست؛ آن چیزی که
تضمینکنندهی بقای اصل است ،کدام است؛ آن را تشخیص بدهیم و به آن بچسبیم؛ حاال در حاشیهاش البته ریخت و
پاشهایی هست ،خطاهایی هست ،نه اینکه خطا را بگوییم خطا نیســت؛ نه ،خالف هم نمیخواهیم بگوییم ،دروغ هم
نمیخواهیم بگوییم؛ یعنی نمیخواهیم مصلحت را بر حقیقت غلبه بدهیم  -اما توجه کنیم که وزن این خطا چقدر است،
وزن آن متن چقدر است؟ اینها را باید توجه کنیم .اگر اینها را توجه کنیم حل میشود.
مهمترین تکلیف ما این است که لحظه را بشناسیم .گاهی اوقات یک کاری است که شما اگر در این لحظه انجام دادید،
انجام دادهاید و درست است؛ اگر از این لحظه گذشت ،همان کار را انجام بدهید ،دیگر فایدهای ندارد .انسان در آن لحظه
باید بشناسد که تکلیفش چیست و آن تکلیف را انجام بدهد .طبعا سختیهایی هم دارد؛ هشیاری میخواهد ،آمادگی
میخواهد ،گذشت میخواهد؛ اینها را هرکس داشته باشد ،میتواند پا به پای این حرکت الهی پیش بیاید88/5/22 ».
 .4این تازه ا ّول کار است
«من دارم حرکت را میبینم ،برای من روشن است که دارد چه اتّفاقی در کشــور میافتد؛ بله البتّه ،دشمنی هست،
مخالفت هســت ،اگر نبود باید تعجب میکردیم ،گروههایی هســتند «ســازمانیافته» ،برای ضربهزدن از روزنهی
فرهنگ ،از روزنهی هنر؛ با هم ارتباط دارند ،پول خــرج میکنند ،پول میگیرند ،خیانت میکنند ،خباثت میکنند،
برای اینکه یک جوری ،نگذارند این انقالب حرکت بکند؛ انقالب هم دارد حرکت میکند ،ســینهاش را ســپر کرده؛
آمریکاییها اقرار میکنند به شکست ،صهیونیستها اقرار میکنند به شکست ،آنهایی هم که احمقتر از این هستند
که اقرار کنند  -مثل سعودیها و مانند اینها ،چون مغرورند ،احمقند -اقرار نمیکنند ،ا ّما در دلشان اقرار میکنند ،این
قضیه ...این انقالب یک چیز عجیبی است؛ حتّی شماها هم که رفتهاید در دلش و آنجور کار کردهاید ،هنوز به
است ّ
آن اعماق و ریزهکاریهایش نرسیدهاید؛ ما که بیشتر از شما نرسیدهایم؛ خیلی این انقالب چیز عجیبی است .این برای
اربابهای دنیا ،حاالحاالها دردسرها خواهد داشت؛ این ا ّول کار است االن95/10/16 ».
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نـشـــریه جـامـــعـه صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی ارتـبـاطبـا
مـؤمــن و انـقــالبــی (دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای) خطحزبا...

پیامک:

رایانامهKhat@khamenei.ir:

درطولتاریخچنینسیل یبه
دشمنزدهنشدهاست
ما امروز دشــمنهای زیاد داریم و بعدها هم
این دشمنها هســتند .شــما آن سیلی که
به ابر قدرتهــا زدید ،در طول تاریخ کســی

انتخاب

اصلح

یک مجلس قوی میتواند بر
کل کشور تأثیر بگذارد

یک مجلس صالح و ســالم و قوی میتواند بر
عملکرد همهی دستگاههای کشور اثر بگذارد؛
بر عملکرد دولت ،بر عملکــرد قوهی قضائیه،
حتّی بر عملکرد نیروهای مسلح میتواند اثر
بگذارد .مجلس قوی ،مجلس صالح ،مجلس
ســالم ،یک چنین وضعــی دارد .خب ،این
مجلس را کــی میتواند تشــکیل بدهد ،جز
مردم؟ دشــمن این را نمیخواهــد .االن دو
سه ماه است بوقهای تبلیغاتی دشمن دارند
تالش میکنند که مــردم را ناامید و مأیوس
کنند تا در انتخابات شرکت نکنند؛ بعضی هم
در داخل بدون اینکه بفهمنــد چه کار دارند
میکنند ،متأســفانه با آنها همصدا میشوند!
آنها مغرضند ،اینها غافلند90/11/14 .

اصول

عدالتخواهی

چطور چیزی را که اثبات
نشده ،افشاء کنیم!

یکی از دوستان اشاره کردند که امیرالمؤمنین در
فرمان خود به مالک اشتر فرمودهاند که آدمهای
سوءاســتفادهجو را رسوا کنید؛ شــما گفتهاید
السالم)
که افشــاء نکنید .امیرالمؤمنین (علیه ّ
نفرمودند موردی را که اثبات نشده ،افشاء کنید.
هیچ وقت چنین چیــزی در بیان امیرالمؤمنین
نیست،واینقطعاًازاسالمنیست.ماچطورچیزی
را که اثبات نشــده ،به صرف اتهام ،افشاء کنیم؟
ممکن است اینقدر حجم اتهام زیاد و وسیع باشد
که یک عدهای به چشــم یک امر قطعی و واقعی
به آن نگاه کنند ،اما هیچ پشــتوانهی استداللی
نداشته باشد ،جائی ثابت نشــده باشد .ما هیچ
حجتینداریمکهاینرابگوئیم90/5/19 .

10001028

خانواده

ایتا:
بله:

eitaa.com/khattehezbollah
ble.im/khattehezbollah

نزده اســت .متوقع نباشید که آنها بنشینند و
تماشاچی باشند .آنها مشغول فعالیت هستند.
بتوانند ،با قوای نظامی به ما حمله میکنند،
نتوانند ،با تبلیغات ســوء در داخل کشورمان
به ما حملــه میکنند .اختــاف میاندازند
بین اینها ...بیدار باشــید و این نقشــه را ،این

ایرانی

روحیه زنها را از مردها بهتر یافتم
مادرجنگوانقالبمشاهدهکردیمکهنقشخانمهااگرازمردهابیشترنبود،کمترنبود.اگر
زنها حماسهی جنگ را نمیسرودند و جنگ را در میان خانهها بهعنوان یک ارزش تلقی
نمیکردند ،مردها اراده و انگیزهی رفتن به میدان جنگ را پیدا نمیکردند .دهها عامل دست
ترین
بهدستهممیدهدتاخیلعظیمبسیجیرابهسمتجبههروانهمیکند.یکیازمهم ِ
این عاملها ،روحیهی مادرها و همسرها و زنها است ...در بیشتر خانوادهها ،روحیهی زن را از
مرد بهتر یافتم .این ،وضع زن در جامعهی ماست؛ اما غربیها نه فقط زن ،بلکه هر دو جنس را
بهلجنزارفسادسوقمیدهند68/9/15 .

گپ:

Gap.im/KhatteHezbollah

سروشSapp.ir/KhatteHezbollah :

نقشهی شیطانی را خنثی کنید .شماها همه
با هم برادر هستید و قرآن کریم بین مسلمین
عقد اُخ َّوت خوانده است ،مؤمنین همه با هم
برادر هستند .برادر نباید گوش کند به حرف
کســانی که بین او با برادر خودش میخواهد
تفرقه بیندازد 9 .بهمن 1359

خاندان

ویرانی

رژیمپهلویمردمایرانرا
تخدیرکردهبود

حزباهلل این است

درست بالعکس دشمن عمل کنید
عزیزان من! امروز کشور به نشاط شما ،به
نیروی شــما ،به ابتکار شما ،به ایمان شما
شــدت نیازمند است.
و به صفای شما به ّ
امروز جوانها باید خردمندی خودشان را،
معرفتودانشخودشانرا،ایمانخودشان
را ،همبســتگی و یکپارچگی خودشان را
هرچه ممکن است ،تقویت کنند؛ درست
همان مناطقــی که دشــمن میخواهد
تقویت نشود .دشمن میخواهد دانش ما
پیشرفت نکند؛ دانشــگاههای ما بهجای

رونق

درس خواندن ،به کارهای دیگر بپردازند؛
ایمان نسل جوان تقویت نشــود و جوان
مؤمنتبدیلشودبهجوانهوسران.دشمن
میخواهد وحدت بین نیروهای ما نباشد و
برادران تبدیل شوند به دشمنان .دشمن
نورانیــت و معنویّت
میخواهد ما صفا و
ّ
نداشتهباشیموجوانمابهیکعنصرما ّدی
وبیعاطفهتبدیلشود؛اینچیزیاستکه
دشمن میخواهد .امروز همه وظیفه دارند
درمقابلاینحرکتکنند79/5/5 .

تولید

دنبال مارک خارجی بودن فرونشاندن یک هوس شخصی است

تولید داخلی احتیاج دارد به مصرف داخلی؛ این به عهدهی مردم اســت .مصرف خودمان
را باید از تولیدات خودمان انتخاب کنیم .اینکه کسانی همهاش دنبال مارکها و برندهای
خارجی و اســمهای خارجی باشند ،خطاست؛ فرونشــاندن یک هوس شخصی است ،اما
ضربهزدن به یک کار عمومی و اصلی است .مصرف داخلی ،تولید داخلی را افزایش میدهد؛
تولید داخلی که افزایش پیدا کرد ،همین مشــکالت ...برطرف میشــود؛ بیکاری برطرف
میشــود .تولید که رونق بگیرد ،یعنی تورم کم بشود ،گرانی کم بشــود ،اشتغال افزایش
پیدا کند؛ اینها همه به هم متصل است .یک سر این قضیه دست ما مردم است ،که مصرف
خودمان را چگونه انتخاب کنیم91/7/22 .

وقتی یك ملت ،زیر سلطهی فرهنگی و سیاسی
و اقتصادی و نظامی یك قدرت بیگانه باشــد،
مجال رشد و حركت در سمت مورد آرزوی خود
را پیدا نمیكند .هر موجــود زندهای میخواهد
رشد كند .اگر شما بخواهید جل ِو رشد یك گیاه
را بگیرید ،آن ظرفی را كــه در اطراف او به وجود
آوردهاید میشــكند و آن سنگ را میشكافد تا
رشد كند .یك انسان و یك ملت هم همینگونه
اســت .راهی كه قدرتمندان بــرای اینكه این
احســاس و انگیزه را در یك ملت از بین ببرند،
اندیشیدهاند ،بیحس كردن ،بیخیال كردن و
تخدیر كردن ملتهاست .این كار را رژیم فاسد
و مفسد پهلوی ،با اســتفاده از همهی ابزارهای
ممكنی كه در اختیارش گذاشته میشد ،انجام
میداد :بیحس كــردن ،بیخیال كردن ،غافل
كردن ،غرق در تو ّهمات كــردن و البته گاهی
ظواهر و تشریفاتی هم با زرقوبرق ،جل ِو چشمها
نشان دادن78/11/19 .

مطالبهرهبری

دستور رهبر انقالب برای حل مشکالت مردم سیستان و بلوچستان
در پـی مشـکالت پدیدآمـده از بارندگیهـای شـدید در سیسـتان و بلوچسـتان و برخـی
نقـاط جنوب شـرقی کشـور ،رهبـر انقلاب پیـام زیـر را صـادر فرمودند:
«بسـم اهلل الرحمـن الرحیـم .بارندگیهـای شـدید در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان
و برخـی نقـاط دیگـر در جنـوب شـرقی کشـور کـه بـه آبگرفتگـی مشکلسـاز بـرای
مـردم و در مـواردی ویرانگـر و خسـارتبار انجامیـده اسـت ،ایجـاب میکنـد کـه در کنار

خدماترسـانی قابـل تقدیری کـه تاکنـون صـورت گرفتـه اسـت ،دسـتگاههای دولتی و
مجموعههـای مردمـی هـر چه بیشـتر بـه یـاری مـردم عزیـز آن سـامان شـتافته از وقوع
خسـارتهای بیشـتر جلوگیـری نماینـد .از خداونـد متعال خیـر و برکـت مانـدگار برای
همـگان مسـألت میکنـم
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