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قلمهاوزبانهارابرایدشمنبه
کاربیاندازیدنهخودی

مـا بایـد حتیاالمـکان کاری بکنیـم کـه یک
وقت خـدای نخواسـته اینطور نباشـد کـه در
خـارج بگوینـد ایـن یـک کشـوری اسـت که
نمیتوانـد خـودش درسـت کنـد .بزرگانـش
اینها هسـتند؛ ریختند به جان هـم ،و پایینتـر آنها هم آنها هسـتند که ریختنـد به جان
هم! درحالیکه مملکتشـان در معـرض خطر اسـت ،جنـگ داخلـی راه انداختهاند .پس
اینها رشـد ندارند .اگر رشـد داشـتند وقتی که دشـمن به آنهـا حمله میکنـد ،همه باید
قلمهـا و زبانها را غلاف کننـد ،و بـرای دشـمن بـه کار بیندازنـد59/12/12 .
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پرسش

رونق

پاسخ

تولید

وظیفه اصلی رهبری چیست؟

به تولید داخلی باید تعصب داشته باشیم

همان چیزی اسـت کـه در قانـون اساسـی آمـده اسـت .رهبـری ،سیاسـتگذار کلّ ِى
نظام محسـوب میشـود؛ یعنی همه قوای سـهگانه بایـد در چارچوب سیاسـتهای
اجرایـى خودشـان را تنظیـم نماینـد.
رهبـری برنامهریـزی کننـد و سیاسـتهای
ِ
حرکـت و قـوارهی کلّـی نظـام بایـد در چارچـوب سیاسـتهایی باشـد کـه رهبری
معیـن میکنـد .ایـن مهمتریـن مسـؤولیت رهبـری اسـت 79/12/22 .وظيفـهي
ّ
رهبـري آنجايي اسـت که احسـاس کند يـک حرکتـي دارد انجـام ميگيـرد که اين
حرکـت ،مسـير نظـام را دارد منحـرف ميکنـد .اينجـا وظيفـهي رهبري اسـت که
بيايد در ميـدان و به هر شـکلي که ممکن اسـت ب ِايسـتد و نگـذارد؛ ولو مـورد جزئي
باشـد95/4/12 .

تعصــب داشــته باشــیم؛ مصــرف جنــس
مــا نســبت بــه اقتصــاد ملّـ ِ
ـی خودمــان بایــد ّ
تعصب داشــته باشــیم نســبت
ـم مــا اســت؛ مــا بایســتی ّ
خارجــی یکــی از عیــوب مهـ ّ
تعصــب
بــه مصــرف داخلــی و جنــس داخلــی و اقتصــاد ملّیمــان .جوانهــای مــا ّ
دارنــد نســبت بــه فــان تیــم فوتبــال؛ یکــی طــرفدار تیــم قرمــز اســت ،یکــی
[تعصــب بــه] تیمهــای
تعصــب؛ و ح ّتــی ّ
طــرفدار تیــم آبــی اســت[ ،آن هــم] بــا ّ
خارجــی؛ یکــی طــرفدار تیــم رئــال اســت ،یکــی طــرفدار تیــم [دیگــر]؛ اینهــا
تعصــب
تعصــب نســبت بــه ایــن تیمهــا دارنــد؛ اگــر همیــن مقــدار و همیــن انــدازه ّ
ّ
را نســبت بــه اقتصــاد ملّــی و تولیــد داخلــی داشــته باشــیم ،بســیاری از کارهــای مــا
اصــاح خواهــد شــد97/1/1 .

انتشار به مناسبت شهادت شهید باهنر

مظهر علم و عمل

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

دو سال پایانی

رهبرانقالبدردورانزعامتخود،مبتنیبر«اعتمادبهوعدههایالهی»وهمچنین«تحلیلدرستازواقعیاتزمانه»وعدههاوپیشبینیهایی

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،نشریهیخطحزباهللازبینپیشبینیها و وعدههایمحققشده ومتعددرهبری ۹،موردرامرورمیکند.

-1شکستآمریکادرعراقوافغانستان

حادثهی یازده سپتامبر در سال 2000برای دولت مستکبر آمریکا بهانهای شد تا به کشورهای افغانستان و عراق حملهی

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» اســت و «محدود»،
اما در همین زمان محدود ،میتوان «اقدامات
نامحدود» انجام داد ،که دادهاند« .این نكته را
من غالباً به برادران و خواهرانی كه در جاهایی
مســئول میشــوند ،عرض میكنم؛ گاهی
بعضیها تصور میكنند چهار سال وقت دارند
و دو ســه ما ِه اول چیزی نیست .نه آقا! همان
دو ســه روز اول هم مهم است .یك روز را هم
نباید از دست داد .چهار ســال ،وقت زیادی
اســت؛ به شــرط آنكه از همهی ســاعات و
روزهای آن استفاده شــود ...یكی از نامهای
دارای افتخار در تاریخ ما  -به همان اندازهای
كه واقعیت دارد -امیركبیر است .امیركبیر در
كشور ما سه ســال در رأس دولت بوده است.
معلوم میشود سه ســال 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 نیست  -وقت
خیلی زیادی است -به شرط اینكه از همهی
این وقت به نحو درســت اســتفاده شود».
83/3/27

فرصتها میتوانند نعمت باشــند یا
نقمت
در روایات آمده اســت که «اعمــل لدنیاک
کأن ّک تعیش ابدا؛ یعنــی برنامهریزی دنیا را
زندگی خودت نکن؛
فقط برای چنــد روزهی
ِ
برای پنجاه ســال برنامهریزی کن ...نگوئیم
ما که معلوم نیســت پنجاه ســال دیگر زنده
باشــیم ،چرا برنامهریزی کنیم .نخیر ،جوری
برنامهریزی کن که گوئی بناست تا آخر دنیا
زنده باشــی؛ همچنان که اگر برای خودت و
به نفع خــود بخواهی برنامهریــزی کنی ،با
چه جدیت و دقتی میکنی ،برای نسلهای

آینده هم که تو در آن وقت نیستی ،همانجور
برنامهریزی کن 91/7/19 ».به همین علت هم
هست که توصیهی همیشــگی رهبر انقالب
به دولتها ،استفادهی بهینه از «فرصتها»
است .فرصتهایی که دولتها میتوانند آن
را تبدیل به «نعمت» یا «نقمت» برای کشور
کنند .نعمت اســت اگر در جهت خدمت به
مردم و گرهگشــایی از مشکالت آنان باشد ،و
نقمت است اگر خدای نکرده بدان ،به چشم
«طعمه»ای نگریسته شــود 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 نیســت که تو به دست
آورده باشــی و بخواهی از آن ،لقمهی چربی
بزنی؛ َو لَ ِک َّن ُه ِفی ُع ُن ِق َک أَ َما َن ٌ
ــة؛ این یک امانت و
مســؤولیت بر دوش شماست .از فرصتهای
شغلی نباید اســتفادهی شخصی شود .نباید
ریخت و پاش صورت گیرد80/6/5 ».
مهمترین کار دولتها
اما آن چیزی که فرصتها را تبدیل به نعمت
یا نقمــت میکنــد« ،مالک درســت برای
تصمیمگیــری» و «اولویتبنــدی کردن»
امورات اســت« .اگر بخواهیــد فرصتها و
تهدیدها را بهمعنای واقعــی کلمه مدیریّت
بکنید ...احتیــاج داریم کــه ا ّوالً مالکهای
ّ
مشــخص کنیم و آنها را
تصمیمگیریمان را
درســت انتخاب کنیم ،ثانیاً از تجربههایمان
اســتفاده کنیم ...باید بتوانیــم مالکهای
تصمیمگیری را درست انتخاب بکنیم؛ غالباً
در اینجا لغزشهایی وجود دارد96/3/22 ».
برای همین اساســا مهمترین و اصلیترین
کار یک مسئول ،فهم درست از اولویت کارها
است .اینکه متوجه شود در بستر و مقتضیات
زمان خود ،کدام یــک از کارها «اهم» ،کدام
یک «مهم» ،و کدام یک «کماهمیت» است.

مسئول دقیق و هوشیار ،خوب میداند که در
فرصتهای محدود میبایســت مهمترین و
با اولویتترین کارها را انجــام دهد .در دیدار
روز چهارشــنبه ( 30مرداد) نیز رهبر انقالب
به همین موضوع ِاولویتبندی کارها توسط
دولتمردان اشاره کرده و فرمودند« :دو سال
باقیمانده از دوران دولــت ،مدت زمان کمی
نیست و باید به دور از گرفتار شدن در برخی
آفات ،مسائل مهم کشور را «اولویت بندی»،
و اولویتهــا را یک به یک پیگیــری کرد».

دو اولویت اساسی کشور
بر همین اســاس ،رهبر انقــاب دو اولویت
اساســی کشــور را «اقتصاد» و «فرهنگ»
برشمردند .اما چرا این دو؟ اگر تا چند سال
پیش ،کسی پیدا میشــد که وجود «جنگ
اقتصادی» نظام ســلطه علیه ایران را منکر
میشــد ،حاال در یکی دو ســال اخیر ،و با
دیدن اقدامات ظالمانهی دشمن در حوزهی
اقتصادی ،کمتر کسی هست که آن را منکر
شــود .دولت جدید ایاالت متحده ،صراحتا
این موضوع را بیان کرده است که اولویتش
در مبارزهی با ایران ،نه گزینهی نظامی ،که
گزینهی اقتصادی اســت و در ایــن راه ،هر
روزه بر حجم اقدامات خود افزوده است .در
نقطهی مقابل ،بهترین راه و یا بهتر بگوییم،
«تنهــا راه» نیز ،نــه تکرار راه طی شــده و
تجربهی تلخ کسبشده در چند سال اخیر،
که فعال کردن ظرفیتها و اســتعدادهای
درونی است .در همین زمینه ،رهبر انقالب
موضوعاتی چون رونق تولید ،قطع وابستگی
به صادرات نفت خام ،توجه به پیشرانهای
اقتصادی (نظیر مسکن ،کشاورزی ،خودرو،
لوازم خانگی و همچنین اقتصاد دانشبنیان)
که میتوانند موتورمحرکهی دیگر بخشها

دشمن ،به دنبال نفوذ فرهنگی
و اما فرهنگ« ،دشــمنان نظام اســامی
صراحتــاً میگویند که غلبــه بر جمهوری
اسالمی و حاکمیت اســام با جنگ نظامی
و تحریم اقتصــادی امکانپذیر نیســت و
باید بــا نفوذ فرهنگــی و تأثیرگــذاری بر
ذهنها و مغزها و تحریــک هوسها به این
هــدف رســید 98/5/30 ».بنابراین «باید
مانع نفوذ ایــن اقدامات ســازمانیافته در
تولیــدات فرهنگی همچون هنر ،ســینما،
کتاب و تئاتر شد 98/5/30 ».رهبر انقالب
با تأکید بر اینکه «ما معتقد به بستن فضای
فرهنگی کشــور نیســتیم اما با ولنگاری
فرهنگی بهشــدت مخالفیم» گفتند« :ما
در شرایطی هســتیم که جبههی مقابل ما
و دستگاههای اســتکباری ،همهی امکانات
فرهنگی و هنری خود را بــرای ضربه زدن
به نظام اســامی ،بهکار گرفتهاند و ما باید
برنامهریزی جــدی در مقابــل این جبهه
داشته باشــیم 98/5/30 ».در این راه «باید
دســتگاههای فرهنگی اعم از وزارت ارشاد،
سازمان تبلیغات اســامی ،وزارت آموزش
و پرورش ،وزارت علوم و صداوسیما و حتی
دستگاههای اطالعاتی بر روی این مسائل به
شدت حساس باشند98/5/30 ».

98/5/30

یک ملت اگر معنای شهادت را فهمید میتواند با استقالل زندگی کند
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
زندگیکند؛زیرامرگدیگرمانعیبرایشنیست.اگرجزاینباشد،دشمناوراازمرگخواهدترساندومثلبعضیازکشورها،بعضیازدولتهاو
بعضیازملتهاییخواهدشدکهدرمقابلدشمنان،ضعفنفسنشانمیدهند75/2/26 .
*در 26مردادماه سال  1358و ابتدای پیروزی انقالب اسالمی عناصر جداییطلب در منطقهی کردستان ،با یورش به نقاطی از شهر پاوه و به خاک

اینشمارهتقدیممیشود به
شهدایحادثهیخونینپاوه*

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.

نـشــریـه جـامـــعـه صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی
مـؤمــنوانـقــالبــی

(دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای)

ارتـبـاطبـا
خطحزبا...

پیامک10001028 :
دورنگار021-66977328:

ایتاeitaa.com/khattehezbollah :

گپGap.im/KhatteHezbollah :

ble.im/khattehezbollah

سروشSapp.ir/KhatteHezbollah :

بله:

 -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 شــد در ارادهی مردم تأثیری نخواهد
گذاشت .اینها کوچکتر از آنند که بتوانند در ارادهی ملت ایران و مســئولین 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.

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

آغاز هفتهی دفاع مقدس برگزار میشــد ،دیگر حادثهی تروریستی ســال  96بود که در
ماجرای این حمله تعدادی از هموطنان به شهادت رسیدند ،سه روز بعد رهبر انقالب چنین

وعده دادند« :کاری که اینهــا کردند ،کار بزدالنهای بود؛ [وقتی] با مسلســل
عدهای که نه ســاح دارند ،نه توان دفاعی دارند ،خب
حمله کنید ،به یک ّ
عدهای به شهادت میرسند؛ ا ّما کار ،کار شجاعانهای نیست ،کار بزدالنه است.
معلوم است که یک ّ
کار آنهایی است ،آنهایی که دستشان در جیب ســعودی و امارات عربی است ،الب ّته گوشمالی
خواهیم داد ،گوشمالی سختی به آنها داده خواهد شد انشاءاهلل 97/7/2 ».ده روز بعد از این حمله

-2شکستطرحخاورمیانهبزرگ

طرح «خاورمیانهی بزرگ» نیز نقشــهای 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 صهیونیســتها باشد ارزیابی میشد.

تروریستی ،بار دیگر مواضع گروهکهای تروریستی در شرق سوریه مورد هدف قرار گرفت.

تحلیل رهبر انقالب دربارهی طرح خاورمیانه بزرگ اما جور دیگری بود« :طرح
خاورمیانهیبزرگکهباندحاکمبرکشورآمریکاباصحنهگردانیاساسی
صهیونیستها آن را طراحی کردند ،برای چیست و معنایش چیست؟ خاورمیانه ،منطقهی
ثروتمندی است؛ طمع بلعیدن آن ،اینها را آرام و راحت نمی گذارد؛ قصدشان بلعیدن این
منطقهاست.البتهنمیتوانند؛اینلقمهگلوگیراستوآنهاراخفهخواهدکرد83/2/12».

 -7شکست طرح معامله قرن

بیشـتر از دو سـال اسـت که ایاالت متحده و رژیم صهبونیسـتی
بـه دنبال اجـرای طرحی موسـوم بـه معاملـهی قرن ،بـا هدف
برتـری و چیرگی ایـن رژیـم جعلی بر سـرزمین فلسـطین

اسـت .طرحی کـه اگرچـه مقامـات ایـن دو کشـور ،بدان

-3بشارپیروزخواهدشد

خوشـبین بودنـد امـا تـا ایـن لحظـه امـکان اجرایـی

شـدن آن محقق نشـده اسـت .رهبر انقلاب اما از همـان ابتدا ،شکسـت ایـن طرح

روزها و ماههایی نخستین که جنگ ســوریه آغاز شده بود،

را پیشبینـی کردنـد« :یهودیسـازی فلسـطین خـواب آشـفتهای اسـت کـه
دیدهانـد؛ نـه آن اتّفـاق میافتـد نـه معاملـهی قـرن97/4/31 ».

کمتر کسی تصور میکرد که این جنگ با پیروزی نظام سوریه

تمام شود .سیدحسن نصراهلل در خاطرهای دراینباره چنین
میگوید :در آغاز حوادث ســوریه ،به ایــران رفتم و با رهبر
جمهوری اسالمی دیدار کردم ،در آن زمان همه معتقد بودند
که نظام سوریه طی  2یا  3ماه سقوط خواهد کرد ،ما دیدگاه خود را مطرح کردیم و گفتیم
اگردردمشقنجنگیمبایددرهرمل،بعلبک،ضاحیه،الغازیه،بقاعغربیوجنوبلبنانبجنگیم.
رهبر جمهوری اسالمی ایران حرف من را تکمیل کرد و گفت :نه فقط در این مناطق بلکه در کرمان،
خوزستان و تهران و . ...سپس گفتند :این جبهه چند محور دارد :محور ایران ،محور سوریه ،و محور لبنان.
فرماندهمحورسوریهبشاراسداستوبایدکاریکنیمکهپیروزشودوپیروزخواهدشد.بعدهارهبرانقالبدردیدار
با خانوادههای شهدای مدافع حرم در اینباره چنین فرمودند« :به شما این مژده را هم میدهیم که بدانید کار فرزندان شما یک
کار فوقالعاده بود ،یک کار عظیم بود ،و انشاءاهلل خدای متعال به مجاهدت اینها برکت خواهد داد ،به خونهای مط ّهر اینها برکت خواهد
دادوانشاءاهللریشهیایندشمنانبرکندهخواهدشد».

-4داعشگریبانغربیهارانیزخواهدگرفت

از نخستین روزهای شکلگیری داعش ،تحلیل اغلب کارشناسان مسائل منطقه چنین بود که تا سالیان متمادی تکفیریها

کنترلسرزمینهاییکهبهاشغالخوددرآوردهبودندرادردستخواهندداشت،رهبرانقالبامادوتحلیلمتفاوتداشتند:

یکیاینکهخطرتکفیریهاگریبانخودآمریکاییهاراخواهدگرفتودیگراینکهکلکداعشیهابهزودیکندهخواهدشد.

«اروپا امروز بهخاطر غلطی که در تقویت تکفیریها انجام داد ،گرفتار اســت و مردم در خانه و خیابان امنیت ندارند و
آمریکا نیز درحال تکرار همان غلط است 96/1/20 ».در سالهای اخیر ،عملیاتهای تروریستی داعش در غرب ،جان
بسیاری از شهروندان خود را گرفت .حوادثی چون :تیراندازی شــارلی ابدو ( ،)2015انفجار مسجد در قطیف ( ،)2015حمالت مارس بروکسل
(،)۲۰۱۶تیراندازیباشگاهشبانهاورلندو(،)۲۰۱۶بمبگذاریمنچسترآرنا()۲۰۱۷و....

حزب اهلل

این است

دانشاندوزی را با اندیشهورزی ،و این هر دو را با
پرهیزگاریبیامیزید
حضور شما در مراکز دانشــگاهی کشــورها ،فرصت نگاه ژرف و حکمتآمیز به رویدادها و
پدیدههای جهان را به شما و فرصت بهرهمندی از دانشمندانی جهاننگر و جهانشناس را به
ایران آینده میبخشد .اینها را باید قدر شناخت .فریفتگی به همان اندازه زیانبخش است که
بیخبری.امروزهبهطورویژهبهاینبیندیشیدکهچراسیاستهایغربیبهاسالمهراسیدامن
میزنند؟وکدامعنصرپر قدرتدر اسالم سیاسیبه شیوهی ایران استکه قدرتمداران آزمند
متعدیومستکبررابههمهگونهرویاروئیباآنبرمیانگیزد؟دانشاندوزیرابااندیشهورزی
و ّ
و این هر دو را با پرهیزگاری و پاکدامنی بیامیزید؛ در اینصورت هیچ اندوختهای برای کشور با
ثروتوجودجوانانیچونشمابرابرینخواهدکرد93/11/3 .

خانواده

-8توقیفمتقابلنفتکشانگلیسیدرپیراهزنیدریاییآنها

حدود یک ماه پیــش دولــت انگلیس نفتکشــی که حامل

بیش از دومیلیون بشــکه نفت ایــران بود را بــه بهانههای واهی

در تنگــهی جبلالطارق توقیف نمــود ،رهبر انقالب دربــارهای اقدام

متقابل ایران چنین پاســخ دادنــد« :حاال انگلیــس خبیث -کــه واقعاً

ُخبث او واضح اســت -دزدی دریایی میکند ،کشــتی ما را در واقــع میدزدند...
قضیه همین اســت کــه یک دزدی دریایــی اســت؛ دزدی دریایی هم میکنند کــه الب ّته انشــاءاهلل جمهوری
واقع ّ
اســامی و عناصر مؤمن آن ،این کارهــا 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 شــده 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
روحیهی
مدت هم
الهی چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت؛ 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...

ایرانی

خاطرات

بودند -در هفتهی دولت ،یك امر مغتنمی اســت؛ یك چیز نمادین و باارزشــی است.

معنایشایناستكهما-كهمسئولینبخشهایمختلفكشورهستیم-دررفتارعمومی

خودمان ،نگاهمان به همان ارزشهایی باشد كه برجستگی شخصیت این دو عزیز ،به

خاطر آن ارزشهاست87/6/2 .

برش

دیدار

چهلسالدومانقالبقطعابهترازچهلسالاولاست

 -6به تکفیریها گوشمالی سختی خواهیم داد

صدام
نظامی کند ،همان ایام رهبر انقالب شکســت آمریکا در عراق را پیشبینی کرده و فرمودند[« :آمریکا] بر رژیم ّ
پیروزینظامیپیداکردند،امااینبهمعنایپیروزشدنآنهابرملتعراقازلحاظسیاسیوفرهنگینیستونخواهد
بود82/1/22 ».
قرار گیرند ،و ضرورت تغییر نگاه مســئوالن
و دســتگاهها به تولیدکننــدگان را مطرح
کردنــد .البته از نظر رهبــر انقالب« ،هدف
غایــی» از رونــق و پیشــرفت اقتصادی،
صِ رفِ ثروتمند شدن کشــور نیست «بلکه
هدفِ پیشــرفت اقتصــادی ،تأمین عدالت
اجتماعی و ریشهکن کردن فقر است وگرنه
مانند کشورهای پیشــرفتهای مثل آمریکا
میشــویم که طبقــات ضعیــف همچنان
مشکالت عمیقی دارند98/5/30 ».

این ذكر شهید رجایی و شهید باهنر -كه این دو برادر عزیز ،حقیقت ًا مظهر علم و عمل

رهبــر انقــاب در بخشــی از دیــدار روز چهارشــنب ه ( 30مــرداد) بــا هیــأت دولــت
که بــه مناســبت هفتـهی دولــت برگــزار شــد ،بــا اشــاره بــه موضــوع «نترســیدن از
دشــمن» ،خطــاب بــه مســئوالن دولــت چنیــن گفتنــد :برخــی اوقــات ســخنانی را
مــی شــنوم کــه نشــانهی بیمنــاک بــودن از دشــمن اســت ،درحالیکــه از دشــمن،
واقعـاً نبایــد ترســید زیــرا ایــن دشــمن از ابتــدای انقــاب اســامی وجــود داشــته و
هــر کاری هــم کــه توانســته کــرده امــا بــه موفقیــت نرســیده اســت.
ایشــان افزودنــد :آمریــکا ،اروپــا و حتــی شــوروی ســابق در ایــن چهــل ســال هــر
اقدامــی را کــه میتوانســتند علیــه جمهــوری اســامی انجــام دادنــد امــا بــه
نتیجــه نرســیدند .البتــه آزار و اذیــت و زحمــت بوجــود آوردهانــد ولــی نتوانســته
انــد مانــع از حرکــت و پیشــرفت نظــام اســامی شــوند .رهبــر انقــاب بــا اشــاره بــه
پیشــرفتها و افزایــش تواناییهــای جمهــوری اســامی در عرصههــای سیاســی،
دفاعــی و اقتصــادی تأکیــد کردنــد :دشــمن هیــچ غلطــی نمیتوانــد بکنــد و چهــل
ســال دوم جمهــوری اســامی قطعــاً از چهــل ســال اول ،بــرای مــا بهتــر و بــرای
دشــمنان بدتــر خواهــد بــود۹۸/۵/۳۰ .

مطالبه

رهبری

بهجایدادکشیدنسریکدیگر
یادتوصیهامامباشید
یــک دوگانــه [در مواجهــه بــا حــوادث] ایــن اســت کــه مــا در مواجهــهی بــا
حــوادث دائــم بــه خودمــان بپریــم ،مــدام بــه خودمــان انتقــاد کنیــم ...ایــن یــک
متأســفانه در خیلــی از مواقــع پیــش میآیــد کــه
جــور برخــورد اســت کــه ّ
وقتــی مجموعههــا بــا ســختی مواجــه میشــوند  -حــاال مجموعههــا چــه
یــک حــزب باشــد ،چــه یــک دولــت باشــد ،چــه یــک ملّــت باشــد -همدیگــر را
م ّتهــم میکننــد ،یــا اینکــه نــه ،بــه جــای اینکــه ســر همدیگــر داد بکشــیم ،بــه
تعبیــر امــام «هــر چــه فریــاد داریــد بــر ســر آمریــکا بکشــید»؛ طــرف مقابــل ،او
مکــرر در صحبتهــای عمومــی گفتــهام ،مــا دچــار ایــن اشــتباه
اســت .بنــده
ّ
نمیشــویم کــه دشــمن خودمــان را نشناســیم؛ دشــمن مــا معلــوم اســت .کســان
دیگــری هســتند کــه علیــه مــا کار میکننــد -ا ّمــا روی غفلــت اســت یــا ماننــد
ـم َ
ـب فــی
اهم ّیتــی ندارنــد؛ آن کــه دشــمن واقعــی اســت « َو َه ُلـ َّ
الخطـ َ
اینهــا -اینهــا ّ
ی ُســفیان» )۱(،کــه امیرالمؤمنیــن فرمــود[ .در مــورد] آن قضایــایِ ایــن
ابــن اَبــ 
ِ
جــوری بیخــودی ســر هــم داد نکشــیم ،بیخــودی بــا همدیگــر دعــوا نکنیــم.
ببینیــم واقع ـاً بــا چــه کســی بایــد دعــوا کــرد ،بــا چــه کســی بایــد طــرف شــد؛
ایــن جــوری عمــل بکنیــم97/12/23 .

شرح

حدیث

کدام عبادت است که گناهان روز را از بین میبرد؟
رهبری

محبّت مای ه اصل ِی زندگ ِی شیرین خانوادگی است

حتیدرزندانهمعلیهپهلویسخنرانیمیکردم

زن و شــوهر در صــراط حــق و راه حــق بــه همدیگــر کمــک کنیــد .زن میتوانــد
کمــک کنــد بــه شــوهرش بــرای اینکــه در صــراط حــق پایــدار باشــد ،ثابتقــدم
باشــد و پیــش بــرود؛ مــرد میتوانــد همیــن کمــک را بــه زن بکنــد .مثــل دو
شــریک ،مثــل دو همســنگر بــا هــم زندگــی کنیــد .عم ـ ً
ا ،هــم در شــریعت ،هــم
واقعیــت خارجــی ،زن و شــوهر نزدیکتریــن افــراد بــه هــم هســتند؛ هــر چــه
در ّ
محبــت
میتوانیــد
محبــت را بیــن خودتــان افزایــش بدهیــدّ .
صمیمیــت را ،صفــا راّ ،
ّ
محبــت را روزبـهروز
ـی زندگـ ِ
مایـهی اصلـ ِ
ـی شــیرین خانوادگی اســت؛ ســعی کنیــد ّ
افزایــش بدهیــد کــه بــه دســت خــود انســان هــم هســت و انســان میتوانــد ایــن
کار را بکنــد98/5/13 .

شبها،شبهایماهرمضانبود.برادرانخوزستانیپسازافطاردرراهرویزندانجمعمیشدند،
پتو میانداختند ،چای درست میکردند و قلیان میکشــیدند .من از داخل سلول ،آنها را نگاه
میکردم .بعد که به من هم اجازهی بیرون آمدن در راهرو 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 داشــت  -به خواندن مداحی و مرثیهخوانی بپردازد و طبق معمول ،به ذکر مصیبت امام
حسین()برسد.صحبتهایمنبهصورتغیرصریح،متضمنمحکومسازیرژیمحاکمبود.
دربارهی زندگی امیرالمؤمنین علی ( )و عدالت آن حضرت ،و نیز ویژگیهای حاکم اسالمی،
سخن میگفتم .آنها از این سخنان ،خشنود و خوشحال میشدند .تعجبی هم نداشت؛ زیرا این
سخنان،متناسبباآرمانهایآنهاوامیدهاورنجهایشانبود .منبع:خوندلیکهلعلشد

ئات؛ َقـ َ
«قـ َ
ذه ـ َ
ـالَ :صــا ُة ال َّلیــلِ
الس ـ ِّی ِ
الح َسـ ِ
ـنات ُی ِ
الصــا ِدقُ (ع) فــی َقول ِـ ِه (تَعالــى) :اِ َّن َ
ن َّ
ـال ّ
ـوب النَّهــار )۱(».خــب ،ایــن دیگــر آی ـهی قــرآن اســت و جــای تردیــدی
ـب ِب ُذ ُنـ ِ
َتذهَ ـ ُ 
ســیئات را از
نیســت؛ پــس اجمــاالً معلــوم میشــود کــه حســناتی هســت کــه ّ
خصوصیــت را دارنــد کــه هم ـهی
بیــن میبــرد؛ نــه اینکــه هم ـهی حســنات ایــن
ّ
ـیئات را از بیــن ببرنــد! ...خــب ،حــاال کــدام حســنات؟ اینجــا حضــرت تبصیــر
سـ ّ
کردنــدَ :قـ َ
ـوب النَّهــار .وقتــی شــما نمــاز شــب میخوانیــد،
ـب ِب ُذ ُنـ ِ
ـالَ :صــا ُة ال َّلیــلِ َتذهَ ـ ُ 
گناهانــی را کــه در روز انجــام دادهایــد ،آنهــا را از بیــن میبــرد ...اینکــه اهــل معنــا و
اهــل معرفــت و اهــل ســلوک ،نمــاز شــب را گنجینــه و ذخیــرهی تمامنشــدنیای
میداننــد ،بــه خاطــر ایــن اســت .ایــن حــاال جنب ـهی اخــرویِ نمــاز شــب اســت
کــه گناهــان را از بیــن میبــرد؛ الب ّتــه ،گناهــان ،آثــار دنیــوی هــم دارنــد ،آثــار
اخــروی هــم دارنــد؛ وقتــی گناهــان را از بیــن میبــرد ،یعنــی آثــار ســو ِء دنیــویِ
گناهــان را هــم از بیــن میبــرد97/11/2 .
 )۱امالی طوسی ،مجلس یازدهم ،ص ۲۹۴

