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یاد شهدای شما ]فرهنگیان[ را باید گرامی بداریم؛ چه شهدای معلّم که حدود چهارهزار معلّم شهید شدند و رقم کوچکی نیست، و چه شهدای دانشآموز که بیش از ۳۶ هزار 
دانشآموز ما در طول دفاع مقّدس به شهادت رسیدند. اگر نََفس گرم معلّم نبود، معلوم نبود که دانشآموز در همه ی شرایط، راهی جبهه بشود؛ این افتخار هم برمی گردد به 

معلّمین.     ۹5/2/13

اگر نَفَس گرم معلّم نبود...        |     این شماره تقدیم می شودبه ارواح طیبه شهدای آموزش و پرورش 

ن حرم از نسل مدافع�ی

عقب ماندگی و ذلت ،هزینه سنگین سازش

نوحه هایی که کار مبارزه را می کرد

از فرصت هیئت استفاده کنید

دشمن می خواهد برادران تبدیل به دشمنان شوند
4 خاطرات رهبری  |  

4 حزب اهلل این است  |  

4 هیئت تراز  |  

اطالع نگاشت

2

...

بّچه های مؤمن باید 
ثبات قدم پیدا کنند

توصیه جدید رهبر انقالب به
 نیروهای انقالبی:

بازخوانی عاقبت کشورهایی که با آمریکا، سازش کردند

گزارش هفته

خبر ویژه

چندی پیش، رهبر انقالب در جریان ســفر به مشهد 
مقدس، به منزل شهید سیدرضا کیش بافان رفته و با 
خانواده ی این شهید بزرگوار دیدار کردند. در بخشی از 
این دیدار، رهبر انقالب چنین می فرمایند: »از جمله ی 
چیزهایی کــه روی آن تکیه می کنم این اســت که 
بّچه های مؤمن ما، بّچه هایی که به این راه عقیده دارند 
و واقعاً از روی انگیزه دارند کار می کنند، باید ثبات قدم 
پیدا کنند. ما کم ندیده ایم افرادی را که یک روزی، چند 
صباحی در خّط مستقیم بودند، بعد چشم شان به پول 
و مقام و مانند این چیزها که افتاد، از ایــن رو به آن رو 
شدند. شما در محدوده ی نفوذ خودتان - هر مقداری که 
می توانید تأثیر بگذارید - کاری کنید که بّچه ها در راه 
مستقیم و صراط مستقیم ثابت قدم بمانند. اگر چنانچه 
در صراط مستقیم ثابت قدم ماندند و حرکت کردند، هر 
کسی جای خودش را پیدا می کند؛ هر کسی موقعّیتی را 
که می تواند مفید باشد، پیدا می کند و هیچ لزومی ندارد 
که من بگویم شما در فالن رشــته کار کنید، در فالن 
قضّیه کار کنید؛ نه، وقتی ثابت قــدم بودند در راه خدا، 
می فهمند چه کار باید بکنند؛ این توصیه ی مؤّکد بنده 

است.«
همچنین رهبر انقالب در این دیدار، در سفارش به یکی 
از طالب جوان حاضر در جمع فرمودند: »ســفارش؛ 
آقاجان! درس را خوب بخوان؛ ان شــاءالّل ماّلی خوبی 
بشــوی و بتوانی در لباس پیغمبر برای اسالم خدمت 
کنی. اگر شــما روحانِی فاضِل ماّلِی متدیِّن متّقی ای 
بشوید، فایده تان خیلی بیش از خیلی چیزهای دیگر 

است...« ۹۸/6/11

مهم ترین مســأله ای که... در اوائل جنگ برای ما  سخن هفته

مطرح بود، طرز فکر غلطی بود که آن روز بر دستگاه 
اداره ی جنگ و اداره ی نیروهای مسلح حاکم بود... 
طرز فکر عدم تکیه به »نیروهای مردمی« در میدانهای مختلف... 
وقتی می گفتیم خرمشــهر از دســت می رود، یک تز باطل 
مســخره ای هم بنی صدر یاد گرفته بود از دوربری هایش، هی 
تکرار می کرد که ما »زمیــن می دهیم تا زمان بگیریم«. یعنی 
حرفی نیست، خرمشهر را ما رها می کنیم که از دست برود در 
عوض یک فرصتی پیدا می کنیم که بازســازی کنیم. زمین 

می دهیم و زمان می گیریم، که زمین را هم دادند، زمان را هم 
دادند و دشمن از این تأخیرها چقدر استفاده کرد. 64/3/3

        مقاومت خرمشهر، اولین تودهنی به دشمن
در قــدِم اّول، نیروهای عراقــی پیشــرفت هایی کردند و تا 
ســیزده چهارده کیلومتری اهــواز هم رســیدند؛ اما وقتی 
خواستند به خرمشــهر -که مرزِ نزدیک تر بود- حمله کنند، 
دچار مانع شــدند. علّت هم این بود کــه نیروهای مردمی، 

3 جوانان مؤمن و مــرد و زن انقالبی وارد میدان شــدند؛ 

پاسخ امام به فشار سیاسیون
 برای انجام مذاکره با صدام

امروز وقت 
مذاکره نیست

یـک نقطـه ی مهـم ایـن اسـت کـه انسـان بـا هوشـیاری و 
زیرکـی، حرکت هـای دشـمن را تفـّرس کنـد، زیـر نظـر 
بگیـرد و هدف هـای دشـمن را کشـف کنـد؛ ایـن خیلـی مهم 
اسـت. اگـر شـما در یـک مبـارزه ی شـخصی، در یـک دفـاع 
شـخصی کـه در مقابـل یـک حریـف قـرار می گیریـد، بتوانید 

حرکـت او را پیش بینـی کنیـد، هیـچ ضربـه ای نخواهیـد 
خـورد. اگـر حواسـتان پـرت شـد، غافـل شـدید، تمرکـز را از 
دسـت دادیـد، بـه چیـز دیگـری سـرگرم شـدید، نتوانسـتید 
پیش بینـی کنیـد کـه او چـه کار می خواهـد بکنـد، حتمـاً 
 2  ضربـه می خوریـد. دشـمن کـه نخوابیـده؛ او بیدار اسـت: 

دل ها را به هم نرم کنید
تذکر رهبر انقالب نسبت به اختالفات درون جبهه خودی
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در تاریخ معاصر، نمونه هــای عبرت انگیز و متعددی از ســازش مقامات 
کشورهای مسلمان با استکبارجهانی و هزینه هایی که آنان بر کشور خود 
تحمیل کرده اند وجود دارد که از این قبیل می توان به حکومت پهلوی در 
ایران، سادات و مبارک در مصر، قذافی در لیبی و حکومت سعودی عربستان 
اشاره کرد. نشــریه خط حزب اهلل در اطالع نگاشــت این هفته، مروری 
داشته است بر بخشــی از بیانات رهبر انقالب درباره ی وابستگی حاکمان 
معاصر منطقه و »هزینه ی سازشــی« که آنان بر ملت خود تحمیل کردند.

1- وقتی تاریخ مصرف صدام تمام شد
دنیای سیاست جهانی، دنیای بیتقوائی است. 
بیتقوائی موجب شــده است که مستکبران 
عالم حتی به دوســتان خودشــان هم وفا 
نکنند. دیدید بر ســر صدام ملعوِن روسیاه 
چه آوردند؟ تا وقتی به او احتیاج داشتند، او 
را تقویت کردند. همین آمریکائیها در دوران 
جنگ تحمیلِی بر ما، آنچه توانستند به صدام 
حسین کمک کردند و پشــتیبانی دادند. از 
نقشه ی هوائی و اطالعات جاسوسی تا کمک 
تســلیحاتی، تا تقویت روحی، تا وادار کردن 
وابستگاِن به خود به پشتیبانی مالی، همه جور؛ 
چون به او احتیاج داشــتند، امیدوار بودند او 
بتواند خدشه ای بر چهره ی پرقدرت و مغرور 
ملت ایران وارد کند. وقتی مأیوس شــدند، 
تاریخ مصرفش تمام شــد، به آن شکلی که 
دیدید او را درآوردند، منافع خودشان را جور 
دیگری دنبال کردند؛ این برای کســانی که 
ُحسن ظن و امید به این ابرقدرت های بیتقوا و 

ناپرهیزگار دارند، درس عبرت است. ۸7/2/12

            2- روزی دست قذافی را می یوسیدند
در لیبی با اینکــه قذافی در ســال های اوِل روی کار آمدن، گرایش 
ضدغربی نشــان می داد، اما در ســال های اخیر خدمات بزرگی به 
غربی ها کرد. آنها هم به چشــم خودشــان دیدند که با یک تهدید 
خشک و خالی، این آقا امکانات هسته ای خودش را جمع کرد، همه 
را سوار کشتی کرد، داد به غربی ها، گفت ببرید! ۹0/1/1 آمریکا و ناتو به 
بهانه ی قذافِی خبیث و دیکتاتور، ماه ها بر سر لیبی و مردم آن آتش 
ریختند. و قذافی همان کسی بود که پیش از قیام شجاعانه ی ملت 
لیبی، درشمار دوستان نزدیک آنان به شمار می رفت؛ او را در آغوش 
می گرفتند، با دست او از ثروت لیبی می دزدیدند و برای خام کردن او، 
دستش را می فشردند یا می بوسیدند. پس از قیام مردم، همین او را 
بهانه کردند و تمام زیرساخت های لیبی را به ویرانی کشاندند. ۹0/۸/14

4- نصف ذخایر مالی دولت سعودی
منطق باشــد، اگر با اعتمادبه نفس باشد، هزینه اش دارد. چالش اگر عقالئی باشد، چالش اگر منطبق با هزینه کند. اینها هزینه نیســت؟ سازش هم هزینه مالی خودش را در خدمت هدف ها و طبق میل آمریکا مجبور می شــود بیش از نیمی از ذخایِر موجودی با رئیس جمهور جدید آمریکا بتواند ســازش بکند، دارد. شما مالحظه کنید دولت سعودی برای اینکه می کنند- بله، چالش هزینه دارد، اّما سازش هم هزینه »چالش با قدرت ها هزینه دارد« -]البّته[ اشــتباه بعضی عقالنّیت را در ایــن می دانند و می گویند که  مطابق میل آمریکا هزینه شد

به مراتب کمتر از هزینه ی سازش است. ۹۸/3/14

5- مقاومت غزه یا سازش عرفات
کسی گمان نکند که اگر چنانچه موشکهای غزه نبود، رژیم 
صهیونیســتی کوتاه می  آمد؛ نه خیر. حاال شما نگاه کنید 
ببینید در کرانه  ی باختری چه می کنند! در کرانه  ی باختری 
که موشکی وجود ندارد، سالحی وجود ندارد، تفنگی وجود 
ندارد؛ آنجا تنها ابزار و سالح مردم، سنگ است؛ ببینید آنجا 
رژیم صهیونیستی  دارد چه  کار می کند: هرچه از دستش 
بر بیاید، خانه  های مردم را خــراب می کند، باغهای مردم 
را خراب می کند، زندگی مردم را نابــود می کند، آنها را به 
خواری و ذلت می کشاند، تحقیر می کند؛ اگر الزم شد آب 
را رویشان میبندد، برق را رویشــان می بندد؛ کسی مثل 
یاسر عرفات را که این  همه با صهیونیست  ها همراهی کرد، 
نتوانســتند تحمل کنند، محاصره  اش کردند، تحقیرش 
کردند، مسمومش کردند، نابودش کردند. این  جور نیست 
که اگر چنانچه دست قدرت در مقابل صهیونیست  ها نشان 
ندهیم، آنها به کسی رحم کنند، مالحظه  ی کسی را بکنند، 

حق کسی را رعایت کنند، ابداً.   ۹3/5/1

عقب ماندگی و ذلت 
هزینه سنگین سازش

1  »و اّن اخـا الحـرب األرق و من نـام لم ینم عنه«. 

شـما اگر حواسـت پـرت شـد، شـما اگـر از موقعیت 
خـودت غافـل شـدی، دلیـل ایـن نمی شـود کـه 
دشـمنی هـم کـه در مقابـل توسـت، حواسـش پرت 
شـده باشـد؛ او ممکـن اسـت حواسـش جمع باشـد، 

بزند. پـس بایـد حواس هـا جمـع باشـد. ۹1/10/1۹

        اختالفات جلو رحمت الهی را می گیرد
به نظـر من آنچه کـه امروز جزو مشـکالت اساسـی 
ماسـت، اختالفـات بی مبنـا و بی پایـه ای اسـت که 
بین جمـع عالقه منـدان و کارکنـان و خدمتگزاران 
نظام - جمـع خـودی ای که متعلـق به نظام اسـت 
- وجـود دارد... البتـه معنایش این نیسـت که با هم 
اختالف سلیقه نداشته باشـند، با هم بحث طلبگی 
نکنند و با هم برخی از مناقشـات را نداشـته باشند؛ 
اما تظاهر کـردن بـه این مناقشـات و عمـده کردن 
چیز کوچکی که مناقشـه انگیز اسـت، چیز بسـیار 
بدی اسـت؛ جلو رحمت الهـی را می گیرد؛ مـردم را 
که بایـد به شـما امیـد و اطمینان داشـته باشـند تا 
دنبال شـما حرکت کنند و از شـما حمایت نمایند، 
از شـما دلسـرد و مأیـوس می کنـد و شـاید از همه 
مهم تـر - یـا در ردیـف مهم ترینهـا - این اسـت که 

شـما را از کارتان باز مـی دارد. ۸0/۹/21

        اختالفات موجب جری شدن دشمن می شود
عزیزان من! بـرادران! خواهران! در سرتاسـر کشـور، 
امـروز مـا احتیـاج داریـم بـه اتحـاد و یکپارچگـی. 
بهانه هـای اختـالف زیـاد اسـت. گاهـی در یـک 
قضیه ای سـلیقه ی یـک نفـر، دو نفر با هم یکسـان 
نیسـت؛ ایـن نباید بهانـه ی اختـالف بشـود. گاهی 
در کسـی یک گرایشـی هسـت، در دیگری نیست؛ 
این نبایـد مایه ی اختالف بشـود. آراء، نظـرات، همه 
محترمنـد. اختـالف در درون، منازعـه ی در درون، 
موجب فشـل می شـود. قرآن به ما تعلیـم می دهد: 
»و ال تنازعوا فتفشـلوا و تذهب ریحکم«. اگر منازعه 
کنیـم، سـر مسـائل گوناگـون - مسـائل سیاسـی، 
مسائل اقتصادی، مسائل شـخصیتی - دست به یقه 
شـویم، دشـمن مـا جـری می شـود. یـک مقـدار 
از جرأتـی کـه دشـمن در سـال های گذشـته پیدا 
کرد، به خاطـر اختالفـات بـود. امیرالمؤمنین علیه 
الّصالة و الّسـالم بـه مـا درس می دهـد؛ می فرماید: 
»لیس من طلـب الحّق فاخطأه کمـن طلب الباطل 
فأصابـه«. مخالفیـن دو جورند. یک مخالفی اسـت 
کـه دنبـال حـق اسـت، او هـم دنبـال جمهـوری 
اسـالمی اسـت، او هم دنبـال انقـالب اسـت، او هم 
دنبال دین و خداسـت، منتها راه را اشـتباه کـرده؛ با 
این نباید دشـمنی کرد؛ این فـرق دارد با کسـی که 
در جهـت غیـر نظام اسـالمی، بـا هـدف معاندانه ی 
علیـه نظـام اسـالمی حرکـت می کنـد. دلهـا را به 
هـم نـرم کنیـد، برخوردهـا را نسـبت بـه یکدیگـر 

مهربانانه تـر کنیـد. ۹1/1/1         
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مقاومت اخبار

1. در هفته ای که گذشــته سید مقاومت که در مراسم بزرگداشــت مرحوم عالمه کورانی ســخن می گفت از موضع گیری های افراطی 
سازمان های بین المللی در مورد هدف قرار گرفتن تأسیسات نفتی در عربستان سعودی انتقاد کرد و گفت: موضع گیری های بین المللی 
در قبال حمالت آرامکو نشان داد که نفت از خون )مردم یمن( ارزشمندتر است. سیدحسن نصرالل همچنین به حاکمان سعودی و امارات 

هشدار داد که در محاسبات خود برای جنگ با ایران بازنگری کنند زیرا در غیر این صورت نابود خواهند شد.

2. اما سعودی ها که همچنان در شوک بزرگ حمله به تأسیسات نفتی خود در منطقه بقیق به سر می برند، سعی کردند با متهم کردن ایران، 
توهمات خود را گسترش داده و این حمله را از سوی جمهوری اسالمی ایران جلوه دهند. سفر وزیرخارجه ایاالت متحده به ریاض و مواضع 
توئیتری ترامپ نیز هر چند مورد توجه افکار عمومی قرار نگرفت اما از جمله تالش های صورت گرفته برای تأثیرگذاری در فضای رسانه ای 

بود. مهم ترین مانع اما این است که اساسا هیچگونه شاهد و مدرک مستندی دراین باره وجود ندارد. 

3. جواب سعودی ها و آمریکایی ها را اما مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاســی یمن داد و گفت: ما با تکیه بر اعتماد و قدرت خود، 
اعالم می کنیم که حمالت موشکی و پهپادی را به خاک عربستان متوقف کرده ایم و منتظر چنین حرکت متقابلی از سوی عربستان و توقف 

بمباران ها هستیم. اما اگر عربستان با ادامه دادن حمالت خود به ابتکار عمل ما پاسخ ندهد، حق پاسخگویی را برای خود محفوظ می داریم.

4. و خبر آخر اینکه رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه که در اجالس مجمع عمومی ســازمان ملل سخن می گفت، هدف طرح 
اسرائیلی آمریکایی معامله ی قرن را نابودی فلسطین دانست و از شورای امنیت سازمان ملل خواست در خصوص حمایت از فلسطینیان، 

به طور فراتر از وعده های خود عمل کند. 

6- پنجاه ســال عقب افتادگی در دوران 
پهلوی

یک عــّده ای از غرب زده ها، از صد ســال پیش 

تبلیغ کردند کــه اگر می خواهید کشــورتان 

پیشرفته بشود و ایران جلو بیفتد، بایستی بروید 

در ذیل غرب تعریف بشوید. این فکِر غلطی بود؛ 

حاال در مورد بعضی از آن کســانی که این فکر 

را القا می کردند، خائنانه هم بــود، ]اّما[ بعضی 

خائنانه نبود، جاهالنــه بود. امــروز هم هنوز 

کسانی از دنباله های آنها -و باید گفت تفاله های 

آنها- همین فکرها را ترویج می کنند که »ما در 

ذیل غرب بایستی پیشرفت کنیم«؛ نه، پنجاه 

سال، کشور در زمان دوران پهلوی در ذیل غرب 

زندگی کرد؛ پنجاه سال! یک مّدتی در آن اواسِط 

رضاخان در ذیل آلمان، بعد یک مّدتی در ذیل 

آمریکا تا آخر؛ چه پیشرفتی برای کشور حاصل 

شد؟ جز بدبختی، جز عقب افتادگی، جز نابود 

شدن سرمایه های اساسی کشور، چه عاید کشور 

شد؟ نه خیر، در ذیل غرب نمی شود، نمی توان 
]پیشرفت کرد[.   ۹6/7/26

                            3- نامبارکی که مصر را ذلیل کرد
آنچه که تــا امروز در رفتــار آمریکائی هــا ]با دیگر 
کشورها[ دیده شده، پشــتیبانی از دیکتاتورها بوده 
است. از حسنی مبارک تا آخرین لحظه ای که می شد 
دفاع کنند، دفاع کردند؛ بعد دیدند دیگر نمی شود، 
آن وقت انداختنش دور! ایــن هم یک درس عبرتی 
است برای سردمداران وابسته ی به آمریکا که بدانند 
آن وقتی که دیگر تاریخ مصــرف خود را طی کنند و 
فایده شان را از دست بدهند، اینها مثل یک پارچه ی 
کهنــه ای آنهــا را دور می اندازند و بــه آنها اعتنائی 
نمی کنند! اما اینها تا آخرین لحظه از دیکتاتور دفاع 

و حمایت کردند.  ۹0/1/1

عقب ماندگی و ذلت 
هزینه سنگین سازش

1    یعنی در این جا انقالب شروع کرد خود را نشان دادن؛ بنابراین دشمن نزدیک اهواز زمین گیر شد. آن جا نیروهای مسلّح و ارتش 

و نیروهای مردمی پشت سر هم مثل کوه در مقابل دشمن ایستادند و این اّولین تودهنی ای بود که به آنها زده شد. ۸1/3/1
خرمشــهر در آن چند هفته واقعاً مقاومت جانانه ای کرد، واقعاً قهرمانی از خودش نشان داد، با کمک خدا اینها مقاومت می کردند، 
مسجد جامع، پایگاه اصلی بود، قرارگاه اصلی و هدایت کننده بود. ]مردم حاضر در صحنه[ حاضر بودند جانفشانی بکنند، اما وسائل 
و تسلیحات می خواستند و اینها در اختیارشان گذاشته نمی شــد. 64/3/3 وقتی نیروی عظیم مردم که نه در سپاه هستند، نه در 
ارتش بلکه جزو بسیج اند، آمدند با سازماندهی که سپاه داده بود وارد میدانهای نبرد شدند و سنگرها را پر کردند، ما رفتیم به سمت 
موفقیتهای پیاپی. 62/6/16 مردم ایستادند؛ مسؤوالن ایستادند و نتایج شیرین این ایستادگی را دیدند. بله، هرگونه عّزت و عظمتی، از 

راه فداکاری، شجاعت و اقدام می گذرد. ۸0/12/27

        دشمن وقتی از عهده مقاومت برنیامد، پیشنهاد مذاکره داد 
دنیای سیاسی - مثل سازمان ملل و امثال آن- با ما چه کرد؟ دنیا از همه طرف فشار آورد که بنشینید با عراق مذاکره کنید و جنگ 
و مقاومت را متوّقف سازید. این یکی از نقاط عبرت است؛ جوانان ما روی این نقاط خیلی تکیه کنند. ما دولِت تازه کاری داشتیم که 
دو سال روی کار آمده و با چنین حمله ی سنگینی مواجه شده بود و دشــمن در هزاران کیلومتر زمین ما، از جنوبی ترین نقطه تا 
شمالی ترین نقطه ی همسایگی با عراق، مستقر شده بود؛ اما در این حال به ما می گفتند بیایید مذاکره کنید! مذاکره از موضع ضعف 
و ذلّت و همراه با دست پُر حریف در چانه زنی. آن روز اگر مذاکره صورت می گرفت -که یک عّده از سیاسّیون، همان روز به امام فشار 
می آوردند که بنشینید مذاکره کنید- مطمئّناً عراق از بخش عمده خاک ما خارج نمی شد و تا امروز خوزستان و خرمشهر و شاید 
بسیاری از مناطق دیگر همچنان زیر چکمه نیروهای متجاوز بیگانه بود. اما امام ایستاد. منطق امام این بود که وقتی متجاوز در خاک 
ماست و با دســت پُر ما را تهدید می کند، ما مذاکره نمی کنیم. مذاکره آن وقتی صورت می گیرد که دشمن از تمام خاک ما خارج 
شود... امام با الهام از همان بینش روشن، ایمان راسخ، توّکل به خدا و قدرت اراده ایستاد و گفت اگر ما توانستیم سرزمین های خود را 

پس بگیریم، آن گاه وقت مذاکره است؛ امروز وقت مذاکره نیست؛ عماًل هم همین طور شد. ۸1/3/1 

        امروز هم باید مثل دوران دفاع مقدس کار کنیم
}امروز هم{ آن مجموعه ای که برای ایجاد اشــتغال در کشــور کار می کند، باید مثل اتاق جنِگ دوران دفاع مقّدس که شب و روز 
نمی شناخت، کار کند. در دوران جنگ و دفاع مقّدس برای آن مجموعه هایی که مشغول طّراحی جنگ بودند، شب و روز، تعطیل 
و غیر تعطیل، اّوِل هفته و آخِر هفته معنا نداشت؛ مرتّب مشغول کار بودند. امروز باید برای ایجاد اشتغال به همان نحو تالش شود. 
۸1/۹/1 امروز همه تالش آمریکا و دستگاه و جبهه استکبار این است که عنصر قدرت و قّوت و مقاومت را از ما بگیرد؛ یعنی می خواهد 
ایمان و اتّکاءِ به نفس و امید و اتّحاد را در ما تضعیف کند. ملتی که ایمان و اتّحاد نداشته باشد و نسبت به آینده مأیوس باشد، پیداست 
که در همه ی میدان ها شکست خواهد خورد؛ در سیاست هم شکســت می خورد، در اقتصاد هم شکست می خورد، در سازندگی 
کشور هم شکســت می خورد. آنها می خواهند اینها را از ما بگیرند. اّولین ضربه ای که می زنند، این است که ملت را از خود مأیوس 
کنند. ۸1/3/1 هر جا ما ایستادگی کردیم و مقاومت کردیم، توانســتیم پیش برویم؛ هر جا تسلیم شدیم و طبق میِل طرف مقابل 
حرکت کردیم، ضربه خوردیم. مثال های واضحی وجود دارد و افراد هوشمند و مّطلع می توانند مثال هایش را در زندگی چهل ساله ی 

جمهوری اسالمی به راحتی پیدا کنند. این هم یک بخش دیگری است از منطق  مقاومت. ۹۸/3/14
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(

نـشـــریه جـامـــعـه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتـبـاط بـا 
خط حزب ا...                                
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ایرانی خانواده

باید مستقل و شجاع باشید                      
ما اآلن یک مملکتی هســتیم که مستقلیم؛ 
کســی در امور ما دخالت نمی تواند بکند، شما 
هم اآلن نماینده هســتید از یک مملکتی که 

مســتقل اســت؛ ما احتیاج اصاًل نداریم. آنها 
به ما محتاجند؛ ما احتیاجی بــه آنها نداریم. 
آنجا ]کشــورهای غربی[ که می روید با کمال 
اســتقالل عمل کنید. اینطور نباشد که آنجا 
وقتی شــما رفتید باز همان حرف های سابق 

باشد و همان چیزهایی که سابق آنها می آمدند. 
شما باید مستقل باشید و شجاع باشید. مملکت 
شما یک کاری کرد که دنیا را متحیر کرد. اآلن 
هم شــما رفتید آنجا می بینید که چه جور به 

شما احترام خواهند گذاشت.    58/3/21

ــادم  ــام محــّرم- ی ــام انقــالب - در همــان ایّ ایّ
اســت نــواری بــرای مــن آوردنــد از ســینه زنی 
ــدری  ــه ق ــم- ب ــهد بودی ــا مش ــرم - م در جه
ــاظ  ــود از لح ــا ب ــود[؛ اّوالً زیب ــر ]ب ــن مؤثّ ای
ــاً  ــعر؛ ثانی ــای ش ــظ و معن ــعر و لف ــود ش خ
از لحــاظ آهنــگ؛ ثالثــاً مهّیــج، محــّرک، 
ــد از آن از  ــت. بع ــی ارزش داش ــا؛ خیل راهنم
ــهر  ــن دو ش ــه از ای ــد، ک ــواری [ آوردن ــزد ]ن ی
مــن یــادم اســت، جایــی دیگــری مــن ندیدم؛ 
خــب مفاهیــم سیاســِی آن روز را کــه در 
مبــارزه مطــرح بــود، در قالــب نوحــه منتقــل 
کــرده بودنــد. مــا شــبیه ایــن را در دوره ی 
دفــاع مقــّدس داشــتیم؛ ایــن نوحه هایــی 
کــه آقــای آهنگــران خوانــد - و آن شــاعر 
ــای  ــد، آق ــش کن ــدا رحمت ــه خ ــی ک محترم
ــعر  ــان ش ــرای ایش ــواز ب ــه در اه ــی، ک معلّم
می گفــت- آنهــا هــم همین جــور، اینهــا 
هــم شــعرهایی و نوحه هایــی بــود کــه 
آموزش دهنــده بــود. مــا بایــد ایــن کار را 

جــّدی دنبــال بکنیــم.      ۹5/3/31 

مـادر شـهید عزیزانـش را در راه خـدا داده، 
امـا میلیونهـا انسـان، میلیون هـا چشـم، بـا 
تحسـین بـه او نـگاه می کننـد و جامعـه او را 
در اوج افتخـار می نشـاند. وضعیـت زینـب 
کبـری اینگونـه نبـود. یـک نفـر در سرتاسـر 
ایـن جامعـه نبـود کـه جـرأت داشـته باشـد 
بـارک الل،  مرحبـا،  آفریـن،  بگویـد:  او  بـه 
دسـتتان درد نکند، سـرتان سـالمت باشـد. 
در چنیـن دنیـای سـختی، همان قـدر کـه 
شـهادت حسـین)ع( ممتاز بـود و بـا همه ی 
شـهادت ها از صـدر اسـالم تـا امـروز فـرق 
داشـت و هیـچ روزی، نـه زمـان پیغمبـر ، نه 
زمـان امیر المؤمنیـن، بـا روز عاشـورا قابـل 
مقایسـه نیسـت؛ حرکـت زینـب هـم همان 

قـدر عظمـت داشـت.     65/10/15   

نوحه هایی که 
کار مبارزه را می کرد

کار حضرت زینب به اندازه 
شهادت حسین)(عظمت داشت 

عزیزان من! امروز کشور به نشاط شما، به 
نیروی شــما، به ابتکار شما، به ایمان شما 
و به صفای شما به شــّدت نیازمند است. 
امروز جوان ها باید خردمندی خودشان را، 
معرفت و دانش خودشان را، ایمان خودشان 
را، همبســتگی و یکپارچگی خودشان را 
هرچه ممکن است، تقویت کنند؛ درست 
همان مناطقــی که دشــمن می خواهد 
تقویت نشود. دشمن می خواهد دانش ما 
پیشرفت نکند؛ دانشــگاه های ما به جای 

درس خواندن، به کارهای دیگر بپردازند؛ 
ایمان نسل جوان تقویت نشــود و جوان 
مؤمن تبدیل شود به جوان هوسران. دشمن 
می خواهد وحدت بین نیروهای ما نباشد و 
برادران تبدیل شوند به دشمنان. دشمن 
می خواهد ما صفا و نورانّیــت و معنویّت 
نداشته باشیم و جوان ما به یک عنصر ماّدی 
و بی عاطفه تبدیل شود؛ این چیزی است 
که دشــمن می خواهد. امروز همه وظیفه 

دارند در مقابل این حرکت کنند.  7۹/5/5

دشمن می خواهد برادران تبدیل به دشمنان شوند

از فرصت هیئت
 استفاده کنید 

حزب اهلل این است

رهربی خاطرات

تراز هیئت

بهتریـن اسـتفاده ی از ایـن فرصت]هیئـت[ 
چیسـت؟ تبلیغ معـارف دیـن؛ تبلیـغ همان 
چیـزی کـه ایـن بزرگـواران، این نشـانه های 
عظمت و فضیلـت بـرای خاطر آن، جانشـان 
را کـف دسـت گرفتنـد؛ این همه رنـج بردند؛ 
حادثـه ی  کشـیدند؛  مصیبـت  این همـه 
گریـه آور  حـوادث  آمـد؛  به وجـود  عاشـورا 
صـدر اسـالم به وجـود آمـد. ]اینهـا[ بـرای 
چـه بـود؟ بـرای ترویـج معـارف دیـن بـود. 
از ایـن فرصـت بـرای ترویـج معـارف دیـن، 
بـرای سـوق دادن نسـل جـوان بـه عمـل 
بـه دیـن، بـه عمـل بـه شـریعت، به عمـل به 
مسـئولّیت های بـزرگ ایـن دوران اسـتفاده 

کنیـد.   ۹4/1/20   

فرهنگی محصوالت

نشــریه ی »مســیر« وابسته به 
مؤسسه ی پژوهشــی فرهنگی 
بــه زودی  اســالمی،  انقــالب 
جدیدترین ویژه نامه ی خود را با 
عنوان »معادله  ی نصر« منتشر 

می کند.
در این ویژه نامه، حجت االســالم 
والمسلمین سیدحسن نصرالل 
دبیــرکل حــزب الل لبنــان در 
گفتگوی ویژه ی پنج ســاعته، از 
مراودات خود با حضرت آیت الل 
العظمی خامنــه ای، و توصیه ها 
و تصمیمات و نقش ایشــان در 
برهه هــای مختلف و حســاس 

منطقه سخن گفته است.
سردار سرلشکر پاسدار حاج قاسم 
ســلیمانی نیز در این شماره ی 
مســیر، برای اولین بــار پس از 
تصدی فرماندهی نیروی قدس 
سپاه پاســداران انقالب اسالمی 
ضمن حضــور در یک گفتگوی 
اختصاصی، به بررسی دالیل پنهان و آشکار جنگ ۳۳روزه و آثار آن در هندسه ی جدید منطقه 
پرداخته و خاطراتی از فرماندهی میدانی این جنگ ذکر کرده اســت.همچنین گفت و گویی 
تفضیلی با آقایان دکتر علی اکبر والیتی و دکتر حسین امیرعبداللهیان در این نشریه منتشر 
گردیده است. همچنین تصاویری از دیدارهای سیدحسن نصرالل با رهبر انقالب اسالمی و نیز 
اسنادی مانند پیام رهبر انقالب در جریان جنگ ۳۳روزه به دبیرکل حزب الل، به همراه دیگر اسناد 

و تصاویر، برای نخستین بار در این ویژه نامه منتشر شده است.          

حرکـــت امـــام حســـین)(برای اقامـــه ی 
حـــق و عـــدل بـــود: »اّنـــا خرجـــت 
ــد ان  ــّدی اریـ ــة جـ ــی اّمـ ــاح فـ لطلب االصـ
ـــام  ـــر...«. تم ـــی عن املنک ـــروف وانه ـــر باملع ام
آثـــار و گفتـــار آن بزرگـــوار و نیـــز گفتـــاری 
ــن  ــوار از معصومیـ ــاره ی آن بزرگـ ــه دربـ کـ
ــن  ــب را روشـ ــن مطلـ ــت، ایـ ــیده اسـ رسـ
ــق و  ــه ی حـ ــرض، اقامـ ــه غـ ــد کـ می کنـ
ــت  ــاد حاکمیـ ــدا و ایجـ ــن خـ ــدل و دیـ عـ
ـــور  ـــم و ج ـــان ظل ـــم زدن بنی ـــریعت و بره ش
ـــه ی راه  ـــرض، ادام ـــت. غ ـــوده اس ـــان ب و طغی
ـــوده  ـــران ب ـــر پیامب ـــرم)ص( و دیگ ـــر اک پیامب
اســـت کـــه: »یـــا وارث ادم صفـــوة اللَّـــه یـــا 
وارث نـــوح نبیّ اللَّـــه ...« و معلـــوم اســـت 
کـــه پیامبـــران هـــم بـــرای چـــه آمدنـــد: 
»لیقوم الّنـــاس بالقســـط«. اقامـــه ی قســـط 
ـــالمی.  ـــام اس ـــت و نظ ـــاد حکوم ـــق و ایج و ح
آنچـــه کـــه نهضـــت مـــا را جهـــت مـــی داد 
و امـــروز هـــم بایـــد بدهـــد، دقیقـــاً همـــان 
 )(ـــی ـــین بن عل ـــه حس ـــت ک ـــزی اس چی

در راه آن قیـــام کـــرد.   6۸/5/11

)(حرکت امام حسین
 برای اقامه  حق و عدل بود 

شماره اول نشریه مسیر با عنوان »معادله نصر« 
منتشر شد

ن حرم ...از نسل مدافع�ی


