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رمزگشاییاز تعبیر تاریخیامامخمینی
دربارهحزباهلللبنان
حضــرت امــام خمینــی «قــدس ســره» در پیــام حــج ســال  1366که توســط آل ســعود به
خــون کشــیده شــد ،از «حــزباهلل لبنــان» بــا صراحــت نــام بــرد و آن را «باالتریــن حجــت
الهــی» بــرای همــه علمــا و روحانیــان در راه جهــاد علیــه متجــاوزان و نفــی ســکوت و
مماشاتدربرابرآنانقلمدادفرمودونوشت:

امامجمعهمشهد:

اینکه برخی از مسئوالن ردهباال
با دشمن همصدا میشوند
مایه تأسف است
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ً
 مــن مجــددا تأ کیــد میکنــم کــه دنیــا ،امــروزتشــنه حقایــق و احــکام نورانــی اســام اســت
و «حجــت الهــی» بــر همــۀ علمــا و روحانیــون
تمــام گردیــده اســت ،چــرا کــه وقتــی جوانــان
کشــورهای اســامی بــرای دفــاع از مقدســات
دینــی خــود تــا ســر حــد شــهادت پیــش رفتهانــد
و بــرای بیــرون کــردن متجــاوزان ،خــود را بــه
دریــای حــوادث و بــا زدهانــد و زندانهــا و
شــکنجهها را بــه جــان خریدهانــد و همچــون
مســلمانان شــجاع و مبــارز و عزیــزان «حــزباهلل
لبنــان» و ســایر کشــورها مقاومــت کردهانــد ،و
بــه جهــاد علیــه متجــاوزان برخاســتهاند ،چــه
«حجــت»ی باالتــر از ایــن؟ و چــه بهانـهای بــرای
ســکوت و مماشــات و در خانــه نشســتن و تقیــه
کردنهــای بیمــورد مانــده اســت؟
دو ســال بعــد در اوایــل ســال  ،1368ضمــن
گفتوگویــی کــه بــا جنــاب حجتاالســام
والمســلمین آقــای سیدحســن نصــراهلل کــه در
آنزمــان مســئول امــور اجرایــی حــزباهلل بــود
داشــتیم ،صحبــت از ایــن جمــات امــام شــد.
یــک برداشــت ایــن بــود کــه امــام بــا نا مبــردن
از حــزباهلل در ایــن پیــام تاریخــی و ســتایش
از شــجاعت و مبــارزۀ حــزباهلل ،آن را بــه نحــو
احســن تقویــت و پشــتیبانی کــرده تــا موجــب
دلگرمــی و تشــویق عناصــر حــزباهلل شــود؛ امــا
حقیــر ضمــن تأییــد ایــن برداشــت ،اســتنباطی
فراتــر ارائــه کــردم کــه بــه آن اشــاره میکنــم.
تــا آنجــا کــه بــه یــاد دارم حضــرت امــام هی ـچگاه
فــرد یــا جمعــی مشــخص را بــه عنــوان «حجــت
الهــی» همــراه بــا اطــاق از قیــد زمــان و مــکان
معرفــی نکــرده بــود ولــی در ایــن پیــام از تصریــح

آیـتاهلل ســید احمــد علــم الهــدی در خطبههــای نمــاز جمعــه مشــهد مقــدس کــه در
حــرم مطهــر رضــوی برگــزار شــد ،گفــت :دشــمنیهای آمریــکا بــا مــردم مــا بــه خاطــر
حضــور درصحنــه انقــاب اســت ،ایــن ابــزار انقــاب اســت و بایــد حفــظ شــود و مانــورگاه حضور
درصحنه امسال حضور در  ۲۲بهمن و شرکت در انتخابات است.
وی افــزود :هرســال دهــه فجــر را از  ۱۲تــا  ۲۲بهمــن میگرفتیــم ،دهــه فجــر دوم امســال مــا از
روز  ۲۲بهمــن تــا روز انتخابــات برگــزار میشــود ،حضــور مــردم در انتخابــات بایــد کپــیدومــی
از حضــور مــردم در  ۲۲بهمــن باشــد ،تمــام دشــمنی دشــمنان مــا نیــز متوجــه همیــن مســئله
اســت.
امــام جمعــه مشــهد اضافــه کــرد :مشــارکت شــما در انتخابــات و  22بهمــن ،تحلیــل دشــمن
را در قــدرت نظــام چنــد برابــر بــاال میبــرد ،بــه همیــن دلیــل قصــد دارد یکــی از ایــن دو را
خنثــی کنــد ،اولیــن مســئله آنهــا هجمــه بــه شــورای نگهبــان اســت تحــت عنــوان اینکــه ایــن
انتخابــات نیســت بلکــه انتصابــات اســت.
نماینــده ولیفقیــه در خراســان رضــوی تصریــح کــرد :همیــن اآلن کــه عــدهای را رد و تأییــد

