نــام «حــزباهلل» بــه عنــوان «حجــت الهــی» آن
هــم بــرای «همــه علمــا و روحانیــون» بخوبــی
یتــوان دریافــت کــه امــام گویــی بــه آینــده
م 
حــزباهلل و ثبــات و پایــداری آن در مســیر
حــق ،اطمینــان داشــته اســت وایــن نویــدی
اطمینانبخــش بــرای آینــده روشــن حــزباهلل
اســت .در حالــی کــه اگــر امــام بــه ایــن ویژگــی
حــزباهلل اطمینــان نداشــت ،اقتضــا میکــرد
کــه حداقــل در ایــن پیــام تاریخــی و مانــدگار بــا
صراحــت نــام «حــزباهلل» را آنهــم بــه عنــوان
حجــت ذکــر نکنــد.
در طول ده ســال بعد از آن ،همواره برداشــت حقیر
مــورد توجــه دوســتان حــزباهلل لبنــان بــود و آقــای
سیدحســن نصــراهلل بهطور مکــرر آن را بازگو میکرد
تــا آنکــه در اثــر ثبــات قــدم و مقاومــت شــگفتانگیز
حــزباهلل کــه مؤیــد همــان برداشــت بــود ،جهــان
اولیــن شکســت ذلتبــار رژیــم جنایتــکار و متجــاوز
صهیونیســتی را در ســال  1379مشــاهده کــرد
و ارتــش نیرومنــد اســرائیل کــه تجســم قــدرت
تکنولــوژی پیشــرفته نظامــی و اطالعاتــی جهــان
غــرب بــه شــمار میآمــد و طــی مــدت پنجــاه ســال
افســانه شکســتناپذیری خــود را در جهــان جــا
انداختــه بــود وکشــورهای درگیــر بــا اســرائیل با چند
میلیــون ارتــش هرگــز نتوانســته بودنــد طعــم تلــخ
شکســت را بــه آن بچشــانند ،در برابــر چندهــزار نفــر
نیــروی حــزباهلل کــه بــه ســاح ایمــان و روحیــه
شــهادتطلبی مســلح بودنــد و از جهــت عــده و
عــدد و تجهیــزات نظامــی قابــل مقایســه با دشــمن
نبودنــد ،بــا ذلــت و خــواری تمــم به اولین شکســت
بــزرگ و عقبنشــینی ذلیالنــه تــن داد و بــا بهجــای
گذاشــتن انبــوه تانــک و نفربــر و ســاح و مهمــات

ســبک و ســنگین و ســایر امکانــات دیگــر پــا بــه فرار
گذاشــت و هــزاران نفــر از نیروهــای مــزدور اســرائیل
موســوم بــه «ارتــش لحــد» یــا فــرار کردنــد یــا خــود را
تســلیم حــزباهلل کردنــد و متعاقــب ایــن پیــروزی
بــزرگ ،جهــان و بخصــوص کشــورهای اســامی و
عربی ،شــگفتزده و خاضعانه حزباهلل و رهبری
آن را ســتودند و میلیونهــا نفــر در کشــورهای
مختلــف بــه شــادی و حمایــت از حــزباهلل
تظاهــرات کردنــد.
در اولیــن ســفرم بعــد از ایــن پیــروزی حــزباهلل
بــه لبنــان ،بــاز هــم آقــای سیدحســن نصــراهلل
بحــث دوازده ســال پیــش را یــادآور شــد.
داســتان گذشــته را بــاز هــم بــرای جمعــی از
علمــا و دوســتان حاضــر در یکــی از جلســات
بازگــو کــرد ،امــا اینبــار مطلــب را تکمیــل کــرد و
چنیــن گفــت« :بعــد از پیــروزی بــزرگ حــزباهلل
و شکســت ذلتبــار صهیونیســتهای متجــاوز
در جنــوب لبنــان ،عمــق شــگفتانگیز ســخن
امــام تحقــق عینــی یافــت و بســیاری
از علمــای بــزرگ و روحانیــون جهــان
اســام و بهطــور اخــص فلســطین
در نوشــتهها و گفتههــای خــود بــه
همــان حقیقتــی کــه امــام را اینگونــه
تکــرار کردنــد کــه حــزباهلل «حجــت
الهــی» را بــر همــگان تمــام کــرد.
مقاومــت حــزباهلل و پیــروزی آن ثابــت
ً
کــرد کــه اوال تنهــا راه رهایــی ،جنــگ و
مقاومــت مســلحانه علیــه اســرائیل
ً
ً
اســت و ثانیــا ایــن راه قطعــا بــه
پیــروزی خواهــد انجامیــد
ً
و عمــا نیــز انتقاضــۀ

کردهانــد ،ه ـ ر کرســی مجلــس در مشــهد  ۵۲کاندیــد دارد ،آیــا رد صالحیتهــا رقابــت را از بیــن
بــرده اســت؟ کجــای دنیــا یــک کرســی  ۵۲کاندیــدا دارد؟ دشــمن تــاش دارد تــا حضــور مــردم را
کمرنــگ کنــد.
وی افــزود :چیــزی کــه مایــه تأســف اســت ایــن اســت کــه عــدهای از مســئوالن ردهبــاال بــا دشــمن
همصــدا شــوند ،رهبــری در ســخنرانی دو روز پیــش خــود بــه آیـهای اشــاره کردنــد ،در معاملـهای
در زمــان پیامبــر«ص» حضــرت علــی«ع» بــا یکــی از اصحــاب اختــاف پیدا کردنــد .امیرالمؤمنین
گفــت بــه پیغمبــر مراجعــه کنیــم تــا قضــاوت کنــد ،ولــی صحابــه گفــت مــن بــه پیامبــر مراجعــه
نمیکنــم چــون علــی آشــنای پیامبــر اســت و بــه نفــع او قضــاوت میکنــد.
علــم الهــدی تأ کیــد کــرد :بعــد از ایــن ماجــرا آی ـهای کــه رهبــری دو روز پیــش در ســخنان خــود
تــاوت کردنــد نــازل شــد کــه معنــی آن ایــن اســت کــه عــدهای از آدمهــا هســتند کــه وقتــی پیامبــر
میخواهــد حکــم کننــد اعتــراض میکننــد امــا وقتــی بــه نفــع آنهــا باشــد بــه پیامبــر مراجعــه
میکننــد .عضــو شــورای عالــی حــوزه علمیــه خراســان متذکــر شــد :رهبــری فقــط اشــاره کردنــد،
خداونــد در آیــه بعــدی میگویــد دلیــل ایــن کار یکــی از ایــن ســه علــت اســت ،یــا در دلهــای

اســامی ملــت فلســطین بــا الهــام از حــزباهلل و
تأثیرپذیــری از مقاومــت اســامی لبنــان برافروخته
شــد و جهــان اســام نیــز بدرســتی ،بیبدیــل بــودن
ایــن راه روشــن را بــاور کــرد و افــکار عمومــی در تمــام
کشــورهای اســامی و مســلمانان سراســر جهــان
بــر حمایــت بیســابقه از انتفاضــۀ ســازشناپذیر
برانگیختــه شــد ،بــه گونــهای کــه در پایتخــت
مراکــش ،بــرای نمونــه ،بیــش از دو میلیــون نفــر
در تظاهراتــی بینظیــر بــرای پیــروزی حــزباهلل
شــرکت کردنــد و شــعار فراگیرشــان ایــن بــود:
َ
ُ ُ
ح ُاهلل ُهـ َـو ّالدلیــل»؛
ــزب ِ
«ألجهــاد ه َــو َالبدیــل ِ
ِ
جهــاد مســلحانه علیــه اســرائیل تنهــا گزینــه اســت
و حــزباهلل دلیــل و «حجــت» درســتی آن اســت».
اشــاره بــه حماســه شــگفتانگیز و معجزهآســای
جنــگ  33روزه کــه بعــد از پیــروزی انقــاب
اســامی ،عظیمتریــن حادثــه در عصــر حاضــر بــود
و معــادالت جهــان را دگرگــون ســاخت و بــه تعبیــر
سیدحســن نصــراهلل نیمــی از راه نابــودی
اســرائیل را پیمــود؛ حادثـهای که
جهــان را در حیــرت فــرو بــرد
و بــاز هــم حقانیــت راه امــام
خمینــی را بیــش از پیــش
روشــن ســاخت.

آنهــا مــرض و بیمــاری اســت ،یــا شــکاک هســتند و بــاور
نکردهانــد و یــا میترســند خــدا و پیغمبــر حــق آنهــا را از
بیــن ببرنــد.
آیــتاهلل علــم الهــدی در خطبههــای اول نمــاز جمعــه
خانــواده را آرامشــگاه و پرورشــگاه توصیــف کــرد و گفــت:
مدیــر پرورشــگاه خانــم خانــه اســت ،چیــزی کــه مهــم
اســت ایــن اســت کــه آرامــش در کانــون ایــن زندگــی بــا
یشــود ،اینکــه
مســئولیت و مدیریــت زن خانــه فراهــم م 
در کنــار هــر مــرد موفــق زنــی فــداکار اســت ،فــداکاری
زن مربــوط بــه تأمیــن آرامــش بــرای مــرد موفــق اســت،
ایــن مــرد موفــق وقتــی در یــک آرامــش کامــل در زندگــی
مدیریــت میشــود طبیعــی اســت در همــه فعالیتهــای
بیرونــی خــود انســان موفقــی خواهــد بــود.

هفتهنامۀفرهنگی،اجتماعیو اطالعرسانـــــݡی
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