قلمهاوزبانهارابرایدشمن
بهکاربیاندازیدنهخودی
مـا بایـد حتیاالمـکان کاری بکنیـم کـه یـک
وقـت خـدای نخواسـته اینطور نباشـد کـه در

رشح

خـارج بگوینـد ایـن یـک کشـوری اسـت کـه
نمیتوانـد خـودش درسـت کنـد .بزرگانـش
اینها هسـتند؛ ریختند بـه جان هـم ،و پایینتر
آنها هم آنها هسـتند کـه ریختند به جـان هم!
درحالیکه مملکتشـان در معرض خطر است،

حدیث

رهربی

کدامعبادتاستکهگناهان
روزراازبینمیبرد؟

حتی در زندان هم علیه
پهلوی سخنرانی میکردم

َ
الصـا ِدقُ (ع) فـی َقول ِـ ِه (تَعالـى) :اِ َّن
«قـال ّ
ئات؛ َق َ
َ
یـل َتذهَ بُ
ـالَ :صلا ُة ال َّل ِ 
نب
ُذه
ی
ـنات
الح َس
الس ِّـی ِ
ِ
ِ
َ
َّ
ُ
ـوب النَّهـار )۱(».خـب ،این دیگر آیـهی قرآن
ِب ُذن ِ
اسـت و جـای تردیـدی نیسـت؛ پـس اجماالً
معلـوم میشـود کـه حسـناتی هسـت کـه
سـیئات را از بیـن میبـرد؛ نـه اینکـه همـهی
ّ
خصوصیـت را دارند کـه همهی
این
حسـنات
ّ
سـیئات را از بیـن ببرنـد! ...خـب ،حـاال کـدام
ّ
حسـنات؟ اینجا حضرت تبصیـر کردنـدَ :ق َ
ال:
ـوب النَّهار .وقتی شـما نماز
ـب ِب ُذ ُن ِ
یـل َتذهَ ُ 
َصال ُة ال َّل ِ 
شـب میخوانید ،گناهانـی را کـه در روز انجام
دادهایـد ،آنهـا را از بیـن میبـرد ...اینکـه اهـل
معنا و اهل معرفت و اهل سـلوک ،نماز شـب را
گنجینه و ذخیرهی تمامنشـدنیای میدانند،
به خاطر این اسـت .ایـن حاال جنبـهی اخرویِ
نماز شـب اسـت که گناهـان را از بیـن میبرد؛
البتّـه ،گناهـان ،آثـار دنیـوی هـم دارنـد ،آثار
اخـروی هـم دارنـد؛ وقتـی گناهـان را از بیـن
میبرد ،یعنـی آثار سـو ِء دنیویِ گناهـان را هم
از بیـن میبـرد97/11/2 .

شــبها ،شــبهای ماه رمضان بود .بــرادران
خوزســتانی پس از افطار در راهــروی زندان
جمع میشدند ،پتو میانداختند ،چای درست
میکردند و قلیان میکشــیدند .من از داخل
ســلول ،آنها را نگاه میکردم .بعــد که به من
هم اجازهی بیــرون آمدن در راهــرو را دادند،
در برنامههای آنها شــرکت میکردم .قرار شد
هر شــب برای آنها صحبت کنم؛ بعد هم سید
کاظم  -یکی از آنان که صدای خوبی داشت  -به
خواندن مداحی و مرثیهخوانی بپردازد و طبق
معمول ،به ذکر مصیبت امام حســین ()
برســد .صحبتهای من به صورت غیرصریح،
متضمن محکومسازی رژیم حاکم بود .دربارهی
زندگی امیرالمؤمنین علــی ( )و عدالت آن
حضرت ،و نیــز ویژگیهای حاکم اســامی،
ســخن میگفتم .آنها از این سخنان ،خشنود
و خوشــحال میشــدند .تعجبی هم نداشت؛
زیرا این سخنان ،متناسب با آرمانهای آنها و
امیدها و رنجهایشان بود.

)۱امالیطوسی،مجلسیازدهم،ص۲۹۴

رونق

تولید

به تولید داخلی باید تعصب
داشتهباشیم
ـی خودمـان بایـد
مـا نسـبت بـه اقتصـاد ملّ ِ
تعصب داشـته باشـیم؛ مصرف جنس خارجی
ّ
مهـم مـا اسـت؛ مـا بایسـتی
عیـوب
از
یکـی
ّ
تعصـب داشـته باشـیم نسـبت بـه مصـرف
ّ
داخلـی و جنـس داخلـی و اقتصـاد ملّیمـان.
تعصـب دارند نسـبت بـه فالن
جوانهـای مـا ّ
تیم فوتبـال؛ یکـی طـرفدار تیم قرمز اسـت،
یکـی طـرفدار تیـم آبـی اسـت[ ،آن هـم]
[تعصـب بـه] تیمهـای
تعصـب؛ و حتّـی ّ
بـا ّ
خارجـی؛ یکی طـرفدار تیم رئال اسـت ،یکی
تعصب نسـبت
طـرفدار تیـم [دیگـر]؛ اینهـا ّ
بـه ایـن تیمهـا دارنـد؛ اگـر همیـن مقـدار و
تعصـب را نسـبت بـه اقتصـاد
همیـن انـدازه ّ
ملّـی و تولید داخلی داشـته باشـیم ،بسـیاری
از کارهـای مـا اصلاح خواهـد شـد97/1/1 .

مظهرعلموعمل
این ذكر شهید رجایی و شهید باهنر -كه این دو برادر عزیز ،حقیقت ًا مظهر علم و عمل بودند -در
هفتهی دولت ،یك امر مغتنمی است؛ یك چیز نمادین و باارزشی است .معنایش این است كه

ما-كهمسئولینبخشهایمختلفكشورهستیم-دررفتارعمومیخودمان،نگاهمانبههمان
ارزشهاییباشدكهبرجستگیشخصیتایندوعزیز،بهخاطرآنارزشهاست87/6/2 .

خانواده

ایرانی

محبّت مایه اصل ِی زندگ ِی شیرین خانوادگی است
زن و شــوهر در صراط حق و راه حق به همدیگر کمک کنیــد .زن میتواند کمک کند به
شوهرش برای اینکه در صراط حق پایدار باشــد ،ثابتقدم باشد و پیش برود؛ مرد میتواند
همین کمک را به زن بکند .مثل دو شریک ،مثل دو همسنگر با هم زندگی کنید .عم ً
ال ،هم
واقعیت خارجی ،زن و شــوهر نزدیکترین افراد به هم هستند؛ هر چه
در شریعت ،هم در ّ
اصلی
میتوانید
محبت مایهی ِ
محبت را بین خودتان افزایش بدهیدّ .
صمیمیت را ،صفا راّ ،
ّ
محبت را روزبهروز افزایش بدهید که به دست
ِ
زندگی شیرین خانوادگی است؛ سعی کنید ّ
خودانسانهمهستوانسانمیتوانداینکاررابکند98/5/13 .
حزباهلل این است

دانشاندوزی را با اندیشهورزی ،و این هر دو را با
پرهیزگاری بیامیزید

حضـور شـما در مراکـز دانشـگاهی
کشـورها ،فرصـت نـگاه ژرف و
حکمتآمیـز بـه رویدادهـا و پدیدههای
جهـان را به شـما و فرصت بهرهمنـدی از
دانشـمندانی جهاننگـر و جهانشـناس
را بـه ایران آینده میبخشـد .اینهـا را باید
قدر شـناخت .فریفتگـی به همـان اندازه
زیانبخش اسـت کـه بیخبـری .امروزه
بهطور ویـژه بـه این بیندیشـید کـه چرا
سیاسـتهای غربـی بـه اسالمهراسـی

دامـن میزنند؟ و کـدام عنصر پـر قدرت
در اسلام سیاسـی بـه شـیوهی ایـران
متعدی
اسـت کـه قدرتمـداران آزمنـد و ّ
و مسـتکبر را بـه همهگونـه رویاروئـی
بـا آن بـر میانگیـزد؟ دانشانـدوزی
را بـا اندیشـهورزی و ایـن هـر دو را بـا
پرهیـزگاری و پاکدامنـی بیامیزیـد؛ در
اینصـورت هیـچ اندوختـهای بـرای
کشـور بـا ثـروت وجـود جوانانـی چـون
شـما برابـری نخواهـد کـرد93/11/3 .
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جنـگ داخلـی راه انداختهانـد .پس اینها رشـد
ندارنـد .اگـر رشـد داشـتند وقتـی که دشـمن
بـه آنهـا حملـه میکنـد ،همـه بایـد قلمهـا و
زبانهـا را غالف کننـد ،و برای دشـمن بـه کار
بیندازنـد59/12/12 .

خاطرات

انتشار به مناسبت شهادت شهید باهنر

ت
وای
ر

رایانامهKhat@khamenei.ir:

ble.im/khattehezbollah

سروشSapp.ir/KhatteHezbollah :

هف

نـشـــریه جـامـــعـه صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی ارتـبـاطبـا
مـؤمــن و انـقــالبــی (دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای) خطحزبا...

پیامک:

10001028

ایتا:
بله:

eitaa.com/khattehezbollah

گپ:

Gap.im/KhatteHezbollah

 8وعده رهبر انقالب که محقق شد
و وعدهای که در راه است...

ته
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منبع  :خون دلی که لعل شد

پرسش

پاسخ

وظیفه اصلی رهبری
چیست؟

همـان چیـزی اسـت کـه در قانـون اساسـی
ـى
آمـده اسـت .رهبـری ،سیاسـتگذار کلّ ِ
نظـام محسـوب میشـود؛ یعنـی همـه قوای
سـهگانه بایـد در چارچـوب سیاسـتهای
رهبـری برنامهریـزی کننـد و سیاسـتهای
اجرایـى خودشـان را تنظیم نماینـد .حرکت
ِ
ّ
و قـوارهی کلـی نظـام بایـد در چارچـوب
معیـن
سیاسـتهایی باشـد کـه رهبـری ّ
میکنـد .ایـن مهمتریـن مسـؤولیت رهبری
اسـت 79/12/22 .وظيفهي رهبـري آنجايي
اسـت که احسـاس کنـد يـک حرکتـي دارد
انجـام ميگيـرد کـه ايـن حرکـت ،مسـير
نظـام را دارد منحـرف ميکنـد .اينجـا
وظيفـهي رهبري اسـت کـه بيايـد در ميدان
و بـه هر شـکلي کـه ممکـن اسـت ب ِايسـتد و
نگـذارد؛ ولو مـورد جزئـي باشـد95/4/12 .

دو سال پایانی

رهبر انقالب در دیدار امروز خود با هیئت دولت ،اقتصاد و فرهنگ را دو اولویت اصلی
دولت در این دو سال باقیمانده مطرح کردند .خط حزباهلل دالیل آن را بررسی میکند.
راســت گفتهاند که عمر دولتها «مستعجل» است و
«محدود» ،اما در همین زمان محدود ،میتوان «اقدامات
نامحدود» انجــام داد ،که دادهاند« .این نكته را مــن غالباً به برادران و
خواهرانی كه در جاهایی مســئول میشــوند ،عرض میكنم؛ گاهی
بعضیها تصور میكنند چهار سال وقت دارند و دو سه ما ِه اول چیزی
نیست .نه آقا! همان دو سه روز اول هم مهم است .یك روز را هم نباید از
دست داد .چهار سال ،وقت زیادی است؛ به شرط آنكه از همهی ساعات
و روزهای آن استفاده شود ...یكی از نامهای دارای افتخار در تاریخ ما -
بههماناندازهایكهواقعیتدارد-امیركبیراست.امیركبیردركشورما
سه سال در رأس دولت بوده است .معلوم میشود سه سال وقت خیلی
زیادی است .همهی كارهایی كه امیركبیر انجام داده و همهی خاطرات
خوبی كه تاریخ و ملت ما از این شخصیت دارد ،محصول سه سال است.
بنابراین چهار سال ،وقت كمی نیســت  -وقت خیلی زیادی است -به
شرط اینكه از همهی این وقت به نحو درست استفاده شود83/3/27».
فرصتها میتوانند نعمت باشند یا نقمت
در روایات آمده اســت که «اعمل لدنیاک کأن ّک تعیــش ابدا؛ یعنی

پرسش و پاسخ |
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وظیفه اصلی رهبری چیست؟

زندگی خودت نکن؛ برای
برنامهریزی دنیا را فقط برای چنــد روزهی
ِ
پنجاه ســال برنامهریزی کن ...نگوئیم ما که معلوم نیست پنجاه سال
دیگر زنده باشــیم ،چرا برنامهریزی کنیم .نخیر ،جوری برنامهریزی
کن که گوئی بناســت تا آخر دنیا زنده باشــی؛ همچنان که اگر برای
خودت و به نفع خود بخواهی برنامهریزی کنی ،با چه جدیت و دقتی
میکنی ،برای نسلهای آینده هم که تو در آن وقت نیستی ،همانجور
برنامهریزی کــن 91/7/19 ».به همین علت هم هســت که توصیهی
همیشگی رهبر انقالب به دولتها ،اســتفادهی بهینه از «فرصتها»
اســت .فرصتهایی که دولتها میتوانند آن را تبدیل به «نعمت» یا
«نقمت» برای کشور کنند .نعمت است اگر در جهت خدمت به مردم و
گرهگشایی از مشکالت آنان باشد ،و نقمت است اگر خدای نکرده بدان،
به چشم «طعمه»ای نگریسته شود که باید هرچه بیشتر از آن بهره برد؛
که امیر(ع) در نامهای به فرماندارش چنین فرمود« :إِ َّن َع َم َل َک لَ ْی َس لَ َک
ِب ُط ْع َم ٍة؛ این طعمهای نیست که تو به دست آورده باشی و بخواهی از آن،
لقمهی چربی بزنی؛ َو لَ ِک َّن ُه ِفی ُع ُن ِق َک أَ َما َن ٌة؛ این یک امانت و مسؤولیت بر
دوش شماست .از فرصتهای شغلی نباید استفادهی شخصی شود.
نباید ریخت و پاش صورت گیرد80/6/5».

مطالبه رهبری |

شرح حدیث |

۲

بهجایدادکشیدنسریکدیگر ،یادتوصیهامامباشید

یکملتاگرمعنایشهادترافهمیدمیتواندبااستقاللزندگیکند

مهمترین کار دولتها
اما آن چیزی که فرصتها را تبدیل به نعمت یا نقمت میکند« ،مالک
درست برای تصمیمگیری» و «اولویتبندی کردن» امورات است« .اگر
بخواهید فرصتها و تهدیدها را بهمعنای واقعی کلمه مدیریّت بکنید...
احتیاج داریم که ا ّوالً مالکهای تصمیمگیریمان را ّ
مشــخص کنیم
و آنها را درست انتخاب کنیم ،ثانیاً از تجربههایمان استفاده کنیم ...باید
بتوانیم مالکهای تصمیمگیری را درســت انتخاب بکنیــم؛ غالباً در
اینجا لغزشهایی وجود دارد 96/3/22 ».برای همین اساســا مهمترین
و اصلیترین کار یک مسئول ،فهم درســت از اولویت کارها است .اینکه
متوجه شود در بستر و مقتضیات زمان خود ،کدام یک از کارها «اهم»،
کدام یک «مهم» ،و کدام یک «کماهمیت» اســت .مســئول دقیق و
هوشیار ،خوب میداند که در فرصتهای محدود میبایست مهمترین و
با اولویتترین کارها را انجام دهد .در دیدار روز چهارشــنبه ( 30مرداد)
نیز رهبر انقالب به همین موضوعِاولویتبندی کارها توسط دولتمردان
اشارهکردهوفرمودند«:دوسالباقیماندهازدوراندولت،مدتزمانکمی
نیست و باید به دور از گرفتار شدن در برخی آفات ،مسائل مهم کشور را
«اولویتبندی»،واولویتهارایکبهیکپیگیریکرد3 98/5/30».

|
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کدامعبادتاستکهگناهانروزراازبینمیبرد؟

اینشمارهتقدیممیشودبه شهدایحادثهیخونینپاوه*

یک ملت اگر معنای شهادت را فهمید و دانست که برای آرمانها چگونه میشود رفت و جان فدا کرد ،آن وقت میتواند بیدغدغه و با استقالل زندگی کند؛ زیرا مرگ دیگر
مانعی برایش نیست .اگر جز این باشد ،دشمن او را از مرگ خواهد ترساند و مثل بعضی از کشورها ،بعضی از دولتها و بعضی از ملتهایی خواهد شد که در مقابل دشمنان،
ضعفنفسنشانمیدهند75/2/26 .
*در 26مردادماه سال  1358و ابتدای پیروزی انقالب اسالمی عناصر جداییطلب در منطقهی کردســتان ،با یورش به نقاطی از شهر پاوه و به خاک و خون کشیدن مردم بیگناه و
تعدادی از پاسداران انقالب اسالمی تا مدتی به ناآرامی در این منطقه دامن زدند که پس از پیام امام خمینی(ره) این ناآرامیها با دخالت نیروهای نظامی به پایان رسید.
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برش

رهبر انقالب در بخشــی از دیدار روز چهارشنب ه
( 30مرداد) با هیأت دولت که به مناسبت هفتهی
دولت برگزار شد ،با اشــاره به موضوع «نترسیدن
از دشــمن» ،خطاب به مســئوالن دولت چنین
گفتند :برخی اوقات ســخنانی را می شــنوم که
نشانهی بیمناک بودن از دشمن است ،درحالیکه
از دشــمن ،واقعاً نباید ترســید زیرا این دشمن از
ابتدای انقالب اسالمی وجود داشته و هر کاری هم
که توانسته کرده اما به موفقیت نرسیده است.
ایشان افزودند :آمریکا ،اروپا و حتی شوروی سابق
در این چهل ســال هر اقدامی را که میتوانستند
علیه جمهوری اســامی انجام دادند اما به نتیجه
نرســیدند .البتــه آزار و اذیت و زحمــت بوجود
آوردهاند ولــی نتوانســته اند مانــع از حرکت و
پیشرفت نظام اســامی شــوند .رهبر انقالب با
اشاره به پیشرفتها و افزایش تواناییهای جمهوری
اسالمی در عرصههای سیاسی ،دفاعی و اقتصادی
تأکید کردند :دشمن هیچ غلطی نمیتواند بکند
و چهل سال دوم جمهوری اسالمی قطعاً از چهل
سال اول ،برای ما بهتر و برای دشمنان بدتر خواهد
بود۹۸/۵/۳۰ .

رهربی

به جای داد کشیدن سر یکدیگر
یاد توصیه امام باشید
یک دوگانه [در مواجهه با حوادث] این اســت که
ما در مواجههی با حوادث دائم به خودمان بپریم،
مدام بــه خودمان انتقــاد کنیم ...ایــن یک جور
متأســفانه در خیلی از مواقع
برخورد اســت که ّ
پیش میآید که وقتی مجموعهها با سختی مواجه
میشــوند  -حاال مجموعهها چه یک حزب باشد،
چه یک دولت باشد ،چه یک ملّت باشد -همدیگر
را متّهم میکنند ،یا اینکه نه ،به جای اینکه ســر
همدیگر داد بکشــیم ،به تعبیر امام «هر چه فریاد
دارید بر سر آمریکا بکشید»؛ طرف مقابل ،او است.
مکــرر در صحبتهای عمومــی گفتهام ،ما
بنده
ّ
دچار این اشتباه نمیشویم که دشمن خودمان را
نشناسیم؛ دشــمن ما معلوم است .کسان دیگری
هســتند که علیه ما کار میکنند -ا ّما روی غفلت
اهم ّیتی ندارند؛ آن که
اســت یا مانند اینها -اینها ّ
َ
ابن ابی
طب فی ِ
دشمن واقعی اســت « َو َه ُل َّم الخَ َ
ُسفیان» )۱(،که امیرالمؤمنین فرمود[ .در مورد]
آن قضایایِ این جــوری بیخودی ســر هم داد
نکشیم ،بیخودی با همدیگر دعوا نکنیم .ببینیم
واقعاً با چه کســی باید دعوا کرد ،با چه کسی باید
طرف شد؛ این جوری عمل بکنیم97/12/23 .
2

سخن

دیدار

چهل سال دوم انقالب قطعا بهتر
از چهل سال اول است

مطالبه
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سالچهارم،شماره |198هفته اولشهریور۹۸

 8وعده رهبر انقالب که محقق شد
و وعدهای که در راه است...

رهبر انقــاب در دوران زعامت خود ،مبتنی بر «اعتمــاد به وعدههای الهی» و همچنین «تحلیل درســت از واقعیــات زمانه» وعدهها و

پیشبینیهایی ارائه دادهاند که بعد از گذشت زمان ،صحت آن بر همگان مشخص شده است .آخرین آنها ،بیجواب نگذاشتن اقدام زشت دولت

انگلیس ،مبنی بر توقیف نفتکش ایرانی بود ،که چند روز بعد از آن ،نیروهای مؤمن و انقالبی ،در اقدامی متقابل ،نفتکشی انگلیسی را توقیف
کردند .بههمین مناسبت ،نشریه ی خط حزب اهلل از بین پیش بینی ها و وعده های محقق شده و متعدد رهبری ۹،مورد را مرور می کند.

-1شکستآمریکادرعراقوافغانستان

حادثهییازدهسپتامبردرسال 2000برایدولتمستکبرآمریکابهانهایشدتابهکشورهایافغانستانوعراقحملهی

صدام
نظامی کند ،همان ایام رهبر انقالب شکست آمریکا در عراق را پیشبینی کرده و فرمودند[« :آمریکا] بر رژیم ّ
پیروزی نظامی پیدا کردند ،اما این به معنای پیروز شدن آنها بر ملت عراق از لحاظ سیاسی و فرهنگی نیست
ونخواهدبود82/1/22 ».

 -2شکست طرح خاورمیانه بزرگ

طرح «خاورمیانهی بزرگ» نیز نقشهای بود که دولت جرج بوش پسر برای در دســت گرفتن عنان کشورهای منطقه طراحی کرده بود .در
جریان جنگ  33روزه در سال  ،85این جنگ مقدمهای برای تولد خاورمیانهی جدید که مطابق اهداف آمریکا

و صهیونیستها باشد ارزیابی میشــد .تحلیل رهبر انقالب دربارهی طرح خاورمیانه بزرگ اما جور دیگری

بود« :طرح خاورمیانهی بزرگ که باند حاکم بر کشــور آمریکا با صحنهگردانی اساسی
صهیونیســتها آن را طراحی کردند ،برای چیســت و معنایش چیست؟
خاورمیانه ،منطقهی ثروتمندی است؛ طمع بلعیدن آن ،اینها را آرام و
راحت نمی گذارد؛ قصدشان بلعیدن این منطقه است .البته نمی توانند؛ این لقمه گلوگیر
است و آنها را خفه خواهد کرد83/2/12 ».

-3بشارپیروزخواهدشد

روزها و ماههایی نخستین که جنگ سوریه آغاز شده
بود،کمترکسیتصورمیکردکهاینجنگباپیروزی

نظام سوریه تمام شــود .سیدحسن نصراهلل در
خاطــرهای دراینباره چنیــن میگوید :در
آغاز حوادث ســوریه ،به ایران رفتم و با رهبر
جمهوری اســامی دیدار کردم ،در آن زمان همه معتقد بودند که نظام
سوریه طی  2یا  3ماه سقوط خواهد کرد ،ما دیدگاه خود را مطرح کردیم
وگفتیماگردردمشقنجنگیمبایددرهرمل،بعلبک،ضاحیه،الغازیه،بقاع
غربی و جنوب لبنان بجنگیم .رهبر جمهوری اســامی ایران حرف من را
تکمیل کرد و گفت :نه فقط در این مناطق بلکه در کرمان ،خوزستان و تهران
و....سپسگفتند:اینجبههچندمحوردارد:محورایران،محورسوریه،ومحور
لبنان.فرماندهمحورسوریهبشاراسداستوبایدکاریکنیمکهپیروزشودوپیروز
خواهدشد.بعدهارهبرانقالبدردیدارباخانوادههایشهدایمدافعحرمدراینبارهچنین
فرمودند« :به شما این مژده را هم میدهیم که بدانید کار فرزندان شما یک کار فوقالعاده
بود ،یک کار عظیم بود ،و انشــاءاهلل خدای متعال به مجاهدت اینها برکت خواهد داد ،به
خونهایمط ّهراینهابرکتخواهددادوانشاءاهللریشهیایندشمنانبرکندهخواهدشد».

-4داعشگریبانغربیهارانیزخواهدگرفت

ازنخستینروزهایشکلگیریداعش،تحلیلاغلبکارشناسانمسائلمنطقهچنینبودکهتاسالیانمتمادیتکفیریهاکنترلسرزمینهاییکهبهاشغال

خود در آورده بودند را در دســت خواهند داشت ،رهبر انقالب اما دو تحلیل متفاوت داشتند :یکی اینکه خطر تکفیریها

گریبان خود آمریکاییها را خواهد گرفت و دیگر اینکه کلک داعشیها بهزودی کنده خواهد شد« .اروپا امروز بهخاطر
غلطی که در تقویت تکفیریها انجام داد ،گرفتار است و مردم در خانه و خیابان امنیت ندارند و آمریکا نیز درحال
تکرار همان غلط است 96/1/20 ».در ســالهای اخیر ،عملیاتهای تروریستی داعش در غرب ،جان بسیاری از
شــهروندان خود را گرفت .حوادثی چون :تیراندازی شــارلی ابدو ( ،)2015انفجار مسجد در قطیف (،)2015
حمالتمارس بروکسل(،)۲۰۱۶تیراندازیباشگاهشبانهاورلندو(،)۲۰۱۶بمبگذاریمنچسترآرنا()۲۰۱۷و....

 -5واکنش رهبر انقالب به حمله تروریستی به مجلس

یک خبر فوری و ناگهانی در اولین ساعات روز  17خرداد  96تیتر خبرگزاریها و شبکههای خبری را تسخیر کرد:

حملهی تروریستی داعش به مجلس و حرم امام .همه منتظر بودند تا موضع رهبر انقالب دربارهی این حادثهی

خونین را در دیداری که ایشان همان روز با دانشجویان در حسینیهی امام خمینی داشتند بشنوند« :ملت ایران
دارد پیش میرود؛ این ترقهبازیهایی هم که امروز شد در ارادهی مردم تأثیری نخواهد گذاشت .اینها
کوچکتر از آنند که بتوانند در ارادهی ملت ایران و مسئولین اثر بگذارند ...انشاءاهلل کلک اینها کنده
خواهد شد 96/3/17 ».کمتر از دوازده روز بعد ،یکی از پایگاههای اصلی داعش در دیرالزور سوریه توسط شش فروند موشک نقطهزن نیروی
هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی بهکلی منهدم شد.

-6بهتکفیریهاگوشمالیسختیخواهیمداد

حمله به مراسم رژهی مشترک نیروهای مسلح در شهر اهواز در بامداد روز 31شهریور که بهمناسبت

آغاز هفتهی دفاع مقدس برگزار میشد ،دیگر حادثهی تروریستی سال 96بود که در ماجرای
این حمله تعدادی از هموطنان به شهادت رســیدند ،سه روز بعد رهبر انقالب چنین وعده

دادند«:کاریکهاینهاکردند،کاربزدالنهایبود؛[وقتی]بامسلسلحملهکنید،
عدهای که نه سالح دارند ،نه توان دفاعی دارند ،خب معلوم است
به یک ّ
عدهای به شهادت میرسند؛ ا ّما کار ،کار شجاعانهای نیست ،کار بزدالنه است .کار آنهایی
یک
که
ّ
است ،آنهایی که دستشان در جیب سعودی و امارات عربی است ،البتّه گوشمالی خواهیم داد،
گوشمالیسختیبهآنهادادهخواهدشدانشاءاهلل 97/7/2».دهروزبعدازاینحملهتروریستی،بار
دیگرمواضعگروهکهایتروریستیدرشرقسوریهموردهدفقرارگرفت.

 -7شکست طرح معامله قرن

بیشتر از دو سال است که ایاالت متحده و رژیم صهبونیستی به
دنبال اجرای طرحی موسوم به معاملهی قرن ،با هدف برتری و
چیرگی این رژیم جعلی بر سرزمین فلسطین است .طرحی که

اگرچه مقامات این دو کشور ،بدان خوشبین بودند اما تا این
لحظه امکان اجرایی شدن آن محقق نشده است .رهبر

انقالب اما از همان ابتدا ،شکســت این طرح را پیشبینی کردند« :یهودیسازی
فلسطین خواب آشفتهای است که دیدهاند؛ نه آن اتّفاق میافتد نه معاملهی
قرن97/4/31 ».

-8توقیفمتقابلنفتکشانگلیسیدرپیراهزنیدریاییآنها
حدود یک ماه پیش دولت انگلیس نفتکشــی

که حامل بیــش از دومیلیون بشــکه نفت ایران

بود را به بهانههای واهی در تنگــهی جبلالطارق

توقیف نمود ،رهبر انقالب دربــارهای اقدام متقابل

ایران چنین پاســخ دادند« :حــاال انگلیس خبیث
که واقعاً خُ بث او واضح اســت -دزدی دریایی میکند ،کشــتی ما را در واقعقضیه همین اســت که یک دزدی دریایی اســت؛ دزدی دریایی
میدزدند ...واقع ّ
هم میکنند که البتّه انشــاءاهلل جمهوری اســامی و عناصر مؤمــن آن ،این کارها
را ،این خباثتهــا را بیجواب نمیگذارنــد ،در فرصت خود و جای خود پاســخ خواهند
داد 98/4/25 ».سه روز بعد ،نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی یک نفتکش انگلیسی را با نام

استنا ایمپرو بهعلت تخلفاتی که هنگام عبور از تنگهی هرمز مرتکب شده بود توقیف کرد.

 -9نابودی رژیم صهیونیستی تا 25سال آینده

پس از پذیرش برجام ،برخی مقامات رژیم صهیونیستی مدعی شده بودند که با وجود برجام تا  25سال خطر ایران

برای آنها مرتفع شده است ،حدود چهار سال پیش رهبر انقالب در پاسخ به این ادعا فرمودند« :ا ّوالً شما [رژیم
صهیونیستی]  ۲۵سال آینده را نخواهید دید .انشاءاهلل تا  ۲۵سال دیگر ،به توفیق الهی و به فضل الهی
روحیهی
مدت هم
چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشــت؛ ثانیاً در همین ّ
ّ
اسالمی مبارز و حماسی و جهادی ،یک لحظه صهیونیستها را راحت نخواهد گذاشت 94/6/18 ».حاال
ِ
چهار سال از پیشبینی رهبر انقالب میگذرد و رژیم صهیونیستی  4سال به اضمحالل خود نزدیکتر شده است...

هفته

 1دو اولویت اساسی کشور
بر همین اســاس ،رهبر انقالب دو اولویت اساســی
کشــور را «اقتصاد» و «فرهنگ» برشمردند .اما چرا
این دو؟ اگر تا چند ســال پیش ،کســی پیدا میشد
که وجود «جنگ اقتصادی» نظام ســلطه علیه ایران
را منکر میشد ،حاال در یکی دو سال اخیر ،و با دیدن
اقدامات ظالمانهی دشــمن در حــوزهی اقتصادی،
کمتر کسی هست که آن را منکر شود .دولت جدید
ایاالت متحــده ،صراحتا این موضــوع را بیان کرده
اســت که اولویتش در مبارزهی با ایران ،نه گزینهی
نظامی ،که گزینهی اقتصادی اســت و در این راه ،هر
روزه بر حجم اقدامات خود افزوده اســت .در نقطهی
مقابل ،بهترین راه و یا بهتر بگوییم« ،تنها راه» نیز ،نه
تکرار راه طی شده و تجربهی تلخ کسبشده در چند
سال اخیر ،که فعال کردن ظرفیتها و استعدادهای
درونی است .در همین زمینه ،رهبر انقالب موضوعاتی
چون رونق تولید ،قطع وابســتگی بــه صادرات نفت
خام ،توجه به پیشــرانهای اقتصادی (نظیر مسکن،
کشــاورزی ،خودرو ،لوازم خانگی و همچنین اقتصاد
دانشبنیان) کــه میتواننــد موتورمحرکهی دیگر
بخشها قرار گیرند ،و ضرورت تغییر نگاه مسئوالن و
دستگاهها به تولیدکنندگان را مطرح کردند .البته از
نظر رهبر انقالب« ،هدف غایی» از رونق و پیشــرفت
اقتصادی ،صِ رفِ ثروتمند شدن کشور نیست «بلکه
هدفِ پیشــرفت اقتصادی ،تأمین عدالت اجتماعی
و ریشهکن کردن فقر اســت وگرنه مانند کشورهای
پیشرفتهای مثل آمریکا میشویم که طبقات ضعیف
همچنان مشکالت عمیقی دارند98/5/30 ».
دشمن ،به دنبال نفوذ فرهنگی
و اما فرهنگ« ،دشــمنان نظام اســامی صراحتاً
میگوینــد که غلبــه بــر جمهوری اســامی و
حاکمیت اسالم با جنگ نظامی و تحریم اقتصادی
امکانپذیــر نیســت و باید بــا نفــوذ فرهنگی و
تأثیرگذاری بر ذهنها و مغزها و تحریک هوسها
به این هــدف رســید 98/5/30 ».بنابراین «باید
مانع نفوذ این اقدامات ســازمانیافته در تولیدات
فرهنگــی همچون هنر ،ســینما ،کتــاب و تئاتر
شد 98/5/30 ».رهبر انقالب با تأکید بر اینکه «ما
معتقد به بستن فضای فرهنگی کشور نیستیم اما
با ولنگاری فرهنگی بهشــدت مخالفیم» گفتند:
«ما در شرایطی هســتیم که جبههی مقابل ما و
دستگاههای استکباری ،همهی امکانات فرهنگی
و هنری خود را برای ضربه زدن به نظام اســامی،
بهکار گرفتهانــد و ما باید برنامهریــزی جدی در
مقابل این جبهه داشــته باشــیم 98/5/30 ».در
این راه «باید دســتگاههای فرهنگی اعم از وزارت
ارشاد ،سازمان تبلیغات اســامی ،وزارت آموزش
و پــرورش ،وزارت علــوم و صداوســیما و حتی
دستگاههای اطالعاتی بر روی این مسائل به شدت
حساس باشند98/5/30 ».
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