
»مکتب امام یک بسته ی کامل است، دارای ابعادی است؛ 
این ابعاد را باید با هم دیــد... دو بُعد اصلی در مکتب امام 
بزرگوار ما، بُعد معنویت و بُعد عقالنیت است. بُعد معنویت است؛ یعنی 
امام بزرگوار ما صرفاً با تکیه ی بر عوامل مادی و ظواهر مادی، راه خود را 
پی نمی گرفت... و در بُعد عقالنیت، به کار گرفتن خرد و تدبیر و فکر و 
محاسبات، در مکتب امام مورد مالحظه بوده اســت.« 90/3/14 این 
عقالنیت اما با نگاه محافظه کارانه و حفظ وضع موجود به هر قیمتی 
تفاوت دارد. »عقالنیت و محاسبه که می گوییم، فوراً به ذهن نیاید که 
عقالنیت و محاسبه به معنای محافظه کاری، عقل گرایی و تابع عقل 
بودن اســت. عاقل بودن و خرد را به کار گرفتن با محافظه کاری فرق 
دارد. محافظه کار، طرف دار وضع موجود است؛ از هر تحولی بیمناک 
اســت؛ هرگونه تغییر و تحولی را برنمی تابد و از تحــول و دگرگونی 
می ترسد؛ اما عقالنیت این طور نیست؛ محاسبه ی عقالنی گاهی اوقات 
خودش منشــأ تحوالت عظیمی می شــود. }مثال{ انقالب عظیم 

اسالمی ما ناشی از یک عقالنیت بود.« 84/6/8

       بی اعتمادی به دشمن، درس بزرگ عقالنیت امام
از سویی دیگر، برخی افراد و جریان ها نیز با طرح مفهوم عقالنیت، با 

این توجیه که یک نگاه مبتنی بر "احساس و هیجان" است و بنابراین 
غیرعقالنی، سعی بر محکوم کردن نگاه انقالبی دارند. در حالی که »این 
خطا اســت؛ عقالنّیت واقعی هم در انقالبی گری است. نگاه انقالبی 
است که می تواند حقایق را به ما نشان بدهد.« 96/3/14 این عقالنیت 
انقالبی البته نگاهی صرفا ذهن گرایانه و آرمانی نیست، بلکه برخاسته 
از "تجربه ی واقع بینانه ی" چهل ساله ی ملت ایران است. »مقّدمه ی 
الزِم هر تصمیمی این اســت که ما به تجربه های گذشته ی خودمان 
مراجعه کنیم: من جرّب املجرّب حّلت به الّندامة؛ اگر از تجربه ها درس 
نگرفتیم، قطعاً ضرر خواهیم کرد. باید تجربه ها را در مقابل چشــم 
خودمان بگذاریم، مالحظه کنیم و از ایــن تجربه ها درس بگیریم.« 
97/3/2 برای مثال، بی اعتمادی به دشــمن و در مقابل آن ایستادن، 
یکی از درس های عقالنیت مکتب امام خمینی)ره( است که در طول 
سال های بعد از انقالب اســالمی، همواره آن را تجربه کرده ایم. »امام 
به دشمن اعتماد نکرد. بعد از آنکه دشــمن ملت ایران و دشمن این 
انقالب را درست شناخت، در مقابل او مثل کوه ایستاد. آن کسانی که 
خیال کردند و خیال می کنند عقل اقتضاء می کند که انسان گاهی در 
مقابل دشمن کوتاه بیاید، امام درست نقطه ی مقابل این تصور حرکت 
کرد. عقالنیت امام و آن خرد پخته ی قوام یافته ی این مرد الهی، او را 

به این نتیجه رساند که در مقابل دشمن، کمترین انعطاف و کمترین 
عقب نشینی و کمترین نرمش، به پیشروی دشــمن می انجامد. در 
میدان رویاروئی، دشمن از عقب نشــینی طرف مقابل، دلش به رحم 
نمی آید. هر یک قدم عقب نشینی ملت مبارز در مقابل دشمنان، به 
معنای یک قدم جلو آمدن دشمن و مسلط شدن اوست. این، یکی از 
مظاهر عقالنیت امام بزرگوار بود.« 90/3/14 بنابراین یکی از تجربه های 
مهم ملت ایران این است که »انعطاف در مقابل این دشمن - به خاطر 
مصلحت سنجی های موسمی ای که خب ما در یک مواردی داریم- تیغ 
دشمنِی او را ُکند نخواهد کرد، بلکه او را گستاخ تر خواهد کرد... یک 
تجربه ی دیگر، نقطه ی مقابل این است و آن، این است که ایستادگی 

در مقابل آنها، امکان بسیار زیاِد عقب  نشاندن آنها را دارد.« 97/3/2

       یک تجربه مهم
تجربــه ی مذاکرات هســته ای در اوایل دهــه  ی 80 بــا اروپایی ها 
نمونه ی بارز این موضوع است. »در سال 8۳ و 8۴ همه ی تأسیسات 
ما تعطیل بود دیگــر؛ می دانید که کارخانه ی یو ســی اف اصفهان را 
ُمهر ومــوم کرده بودیم به خاطــر همین مذاکراتی کــه کرده بودیم 

3  و بــرای اینکه پرونــده ی جمهوری اســالمی عادی بشــود... 
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وقتی انسان می داند که مرگ عبارت از عروج به ملکوت الهی و پیوستن به ارواح اولیاست، چه اهمیت می دهد که ِکی این مرگ فرا برسد؟ مرگ برای او، عبور از یک مرحله 
است؛ »وقت مردن آمد و َجستن ز جو«. انســان حرکتی از جوی می کند؛ هرچه هست، در یک لحظه است؛ بعد نعیم بی بدیل و بی مثال الهی است؛ شما این گونه فکر 
می کردید. اگر کسی این طور فکر نکند، آن گونه خود را عاشقانه در معرض کشته شدن قرار نمی دهد. شما شهادت را درست فهمیدید، درست معنا کردید و با آن عاشقانه 

برخورد نمودید.  70/11/18 

2

شما شهادت را درست فهمیدید و با آن عاشقانه برخورد کردید        |      این شماره تقدیم یم شود به ارواح طیبه شهدای عملیات والفجر مقدما�ت

با این وسیله دل مردم را به سمت خود جذب کنید زن در خانه مستخدم نیست آیا یم توان با توجیهات انقال�ب مقابل قانون قرار گرفت؟

خانواده ایرانی  |  4 شرح حدیث  |  4پرسش و پاسخ  |  2

ن حرم از نسل مدافع�ی

اطالع نگاشت

اول انکار یم کردند!

�ب اعتماد به دشمن
هم زمان با سالگرد ورود امام خمینی)( به ایران و آغاز ایام
 دهه ی فجر، خط حزب اهلل یکی از درس های مهم مکتب امام را بررسی می کند

فرا رسیدن ایام اهلل دهه فجر بر ملت ایران و همه آزادگان جهان مبارک باد

چند روایت معتبر از پیشرفت های علمی ایران از زبان رهبر انقالب
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اگر از واژه های بیگانه وام 
یم فضا آشفته خواهد شد  بگ�ی
یکـی از چیزهائـی کـه در هـر حرکـت عمومـی 
و در هـر نهضـت الزم اسـت، ایـن اسـت کـه بـر 
اسـاس تفکـرات و مبانـی پایـه ای ایـن نهضـت و 
ایـن جریـان، هـم بایسـتی »واژه سـازی« بشـود، 
هـم بایسـتی »نهادسـازی« بشـود. وقتـی یـک 
فکـر جدید - مثـل فکر حکومـت اسـالمی و نظام 
اسـالمی و بیـداری اسـالمی - مطـرح می شـود، 
مفاهیـم جدیـدی را در جامعـه القاء می کنـد؛ لذا 
این حرکـت و این نهضـت باید واژه های متناسـب 
خـودش را دارا باشـد؛ اگـر از واژه هـای بیگانـه وام 
گرفت، فضـا آشـفته خواهد شـد، مطلـب ناگفته 

خواهـد مانـد.    90/7/22

این هیـچ مجّوز آن نیسـت که کسـانی بـه بهانه ی 
این کـه اطمینانشـان سـلب شـده، قانون شـکنی 
کنند. قانون شـکنی جرم اسـت. تخلّـف از قانون و 
خـروج از مـدار قانونی بـرای مقابلـه با هـر چیزی 
که بـه نظر انسـان منکـر می آیـد - بـدون اجازه ی 
حکومـت - خودش یـک جرم اسـت؛ مگـر نهی از 
منکر زبانـی، کـه بارها گفتیم نهـی از منکـر زبانی 
جایـز و واجـب و وظیفـه ی همـه اسـت و در هیچ 
شـرایطی هـم سـاقط نمی شـود؛ امـا آن جایی که 
نوبت اجـرا و عمل برسـد، همـه باید طبـق قوانین 
عمل کننـد. هیـچ چیـزی مجـّوز این نیسـت که 
بگوینـد چـون نیـروی انتظامـی و قـّوه ی قضایّیه 
عمل نکردند، خودمـان وارد میدان شـدیم؛ نخیر، 
آن روزی کـه الزم باشـد مـردم بـرای حادثـه ای 
خودشـان وارد عمـل شـوند، رهبـری صریحـاً بـه 

آنها خواهـد گفـت.    80/5/11

آیا یم توان با توجیهات دی�ن یا 
انقال�ب مقابل قانون قرار گرفت؟

اول انکار یم کردند!

1- تولید علم به گفتمان قطیع تبدیل شده 1
یک روزی یک چیزهائی گفته می شد که به گوش ها سنگین می آمد. من یک روزی مسئله ی »تولید علم« را مطرح کردم، 
بعد دیدم بعضی جاها نشسته اند روی کلمه ی »تولید علم« دارند خدشه می کنند - حاال یک مناقشه ی لفظی - که علم قابل 
تولید نیست! امروز این به صورت یک گفتمان قطعی در آمده؛ شماها گله مندید از این که این کار در مقطع خاص خودش 

پیش نمی رود. این خیلی پیشرفت است. بنابراین بایستی کار کرد. و کار کنید، فکر کنید؛ حتماً تأثیر دارد. 90/7/13

فت ها دروغ است 2- یم گفتند این پی�ش یک شخص عزیزی همان اوائلی که این قضّیه ی هسته ای و ســانتریفیوژ و این حرف ها باب شده بود و مکّرر گفته 2
می شد، در یک نامه ای به من نوشت که آقا... اینهایی که می آیند به شما گزارش می دهند، ]حرف [ اینها را باور نکنید، 
اینها واقعّیت ندارد، اینها خالف واقع است!... بعد از چندین ســال، چندی قبل اینجا یک جلسه ای بود که بعضی از 
دوستان این جلسه هم در آن حضور داشتند، همان شخص عزیز به من رو کرد و گفت که در دانشگاه های ما از این 
پیشرفتهایی که این جوان ها دارند انجام می دهند استقبال نمی شود و شروع کرد شکایت از این طرف قضّیه که حاال جوان های ما دارند 
کارهای زیادی انجام می دهند و استقبال نمی شود. من یادم آمد از آن حرفی که ایشان سال ها پیش به من گفته بود که این پیشرفتها 

دروغ است. نه آقا، این پیشرفتها راست است. 92/9/19

3- کار به صورت جه�ش پیش رفت خوشبختانه مسئله ی فّناوری نانو یک تجربه ی موّفقی است برای کشــور ما؛ و نشان دهنده ی این است که وقتی یک 3
مجموعه ی عالقه مند و دلسوز و بامعرفت به کار متمرکز می شــوند بر روی یک نقطه ی خاّصی و کار را با برنامه پیش 
می برند، پیشرفتهای محسوس و جهش واری در آن کار به وجود می آید. پیشرفت کار فّناوری نانو در واقع برای ما عالوه 
بر اینکه خودش ارزش دارد، از این جهت هم که یک نمونه ای است که ما بتوانیم در همه ی کارهای کشور از این نمونه 
تبعّیت کنیم و آن را معیار قرار بدهیم، برای ما ارزش دارد. ما تقریباً ده سال پیش با مجموعه ی ستاد نانو یک مالقاتی داشتیم؛ گزارشی به 
من دادند و موضوع نانو را برای ما تشریح کردند؛ مشغول شدند و پیشرفت کردند. امروز خوشبختانه می بینیم ما در این مقوله ی علمی و 

تحقیقی جهش به وجود آمده؛ یعنی کار به صورت جهشی پیش رفت. 93/11/1

اسفندماه سال 79، رهبر انقالب به دانشگاه امیر کبیر رفته و در جمع دانشجویان حاضر شدند. در آن دیدار، رهبر انقالب »وظیفه ی 
آرمانی دانشگاه« را »تولید علم« معرفی کرده و فرمودند: »آنچه که برای یک محیط علمی و دانشگاهی وظیفه ی آرمانی محسوب 
می شود، این است که در زمینه ی مسائل علمی، نواندیش باشد. معنای واقعی تولید علم این است. تولید علم، فقط انتقال علم 
نیست؛ نوآوری علمی در درجه اّوِل اهمیت اســت. این را من از این جهت می گویم که باید یک فرهنگ بشود.« 79/12/9 از آن 
روزها تا به امروز، 18 سال می گذرد و حاال گفتمان تولید علم، به گفتمان عمومی مجامع علمی و دانشگاهی تبدیل شده است. در 
طول این سال ها پیشرفت های علمی ایران آنقدر زیاد و بی شمار است که پرداختن به همه ی آنها، نیازمند چندین جلد کتاب است. 

اطالع نگاشت این هفته اما روایت رهبر انقالب است از برخی از این رشدها و پیشرفت ها. 

چند روایت معتبر از پیشرفت های علمی ایران از زبان رهبر انقالب
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1  هر چه ما عقب نشینی کردیم، آنها جلو آمدند... 

تا باالخره به هیئت ایرانی گفتند آقا، تضمینی که شما 
باید بدهید، فقط به یک شکل حاصل می شود و آن 
این است که تمام تأسیســات هسته ای تان را جمع 
کنید؛ همــه را جمع کنید! کاری شــبیه کاری که 
لیبی انجام داد... حّتی ما برای اینکه یک یا دو یا سه 
سانتریفیوژ داشته باشیم، بحث می کردیم و می گفتند 
نمی شود! موافقت نمی کردند که ما یک سانتریفیوژ یا 
دو سانتریفیوژ یا سه سانتریفیوژ داشته باشیم. بعد، ما 
دیدیم اینها خیلی دارند زیادی حرف می زنند، زیادی 
پُررویی می کنند، واقعاً دارند وقاحت می کنند، گفتیم 
پس بازی تمام؛ ُمهروموم ها را شکستیم... از سه ونیم 
درصدی که اینها اجــازه نمی دادند حرکت کردیم 
و جوان های مؤمن ما توانســتند غنی سازی بیست 
درصد را تأمین کنند... وقتی که به اینجا رسیدیم، اینها 
آمدند با اصرار، به یک معنا با التماس به ما گفتند که 
خیلی خب، حاال شما بیایید قبول کنید که بیست 
درصد را انجام ندهید، مثالً پنج هزار یا شــش هزار 
سانتریفیوژ داشته باشــید -حاال اینها همان هایی 
بودند که ســه سانتریفیوژ یا دو ســانتریفیوژ را هم 
اجازه نمی دادند- ]می گفتند[ عیــب ندارد؛ بیایید 
غنی سازی بکنید، مثالً شش هزار سانتریفیوژ داشته 
باشید یا فالن مقدار غنی سازِی ســه ونیم درصد را 

داشته باشید.« 97/3/2

       به اروپا می توان اعتماد کرد؟
البته »ما بنای دعوا کردن با اروپایی ها را نداریم؛ با این 
سه کشور اروپایی بنای معارضه و مخالفت و بگومگو 
نداریم، اّما واقعّیتها را باید بدانیم. این سه کشور نشان 
داده اند که در حّساس ترین موارد با آمریکا همراهی 
می کنند و دنبال آمریــکا حرکت می کنند. حرکت 
زشت وزیر خارجه ی فرانســه در جریان مذاکرات 
را همه یادشان هســت؛ در بازی »پلیس بد و پلیس 
خوب« میگفتند او نقش »پلیس بد« را ایفا می کند؛ 
البّته قطعاً با هماهنگی آمریکایی ها بود؛ یا برخورد 
انگلیس ها در قبال حّق خرید کیک زرد که مســلّم 
شده بود و قطعی شــده بود و در برجام پیش بینی 
شده بود که ما از یک مرکزی و محلّی کیک زرد تهّیه 
کنیم و بخریم و بیاوریم، ]اّما[ انگلیس ها جلویش را 
گرفتند؛ یعنی اینها با آمریــکا همکاری می کنند، 
همراهی می کنند؛ تاکنون این جور بوده. این هم یک 
تجربه است؛ این را فراموش نکنیم. اینها در مقام حرف 
یک چیزهایی می گویند اّما در مقام عمل، تا االن ما 
ندیده ایم -یعنی به نظر من تا االن ما این را مشاهده 
نکرده ایم؛ بنــده یادم نمی آید- کــه اینها به معنای 
واقعی کلمه ایستاده باشند و در مقابل آمریکا از حق 
دفاع کرده باشند.« 97/3/2 از دل تجربه ی مذاکرات 
دهه ی 80، و تجربه ی مهم مذاکرات برجام است که 
نگاه واقع بینانه و عقالنی اقتضا می کند که نمی توان به 
حرف اروپایی ها نیز مانند حرف مقامات آمریکایی به 

سادگی اعتماد کرد.  

4- اول انکار یم کردند! ]در رابطه با پیشــرفتهای سال 91[ 4
یعنی همین ســالی که خواستند بر 
ملت ایران سخت بگیرند، جوانان عزیز 
ما، دانشمندان ما ماهواره ی ناهید را به 
فضا فرستادند؛ کاوشگر پیشگام را با موجود زنده به فضا 
فرستادند؛ جنگنده ی فوق پیشرفته ساخته شد. اهمیت 
هرکدام از اینها به قدری است که جا دارد یک ملت برای 
هر یک از اینها اظهار خوشحالی و خرسندی کند، برایش 
سرود بسازند، جشنواره درســت کنند... وقتی که این 
موجود زنده به فضا فرستاده شد و سالم برگشت، آنقدر 
این قضیه برای دانشــمندان دنیا و ناظران بین المللی 
تعجب آور بود که اول انکار کردنــد؛ ولی بعد که دیدند 
چاره ای نیست و حقایق و نشانه های درستی و واقعیت 

را مشاهده کردند، مجبور شدند که قبول کنند. 92/1/1

5- دشمن متح�ی ماند!
سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران داشت تمام می شد، 5

به ما گفتند باید بیائید اورانیــوم ۳/5 درصدتان را به 
فالن کشور بدهید تا او تبدیل کند به 20 درصد؛ بعد او 
بدهد به فالن کشور، که او تبدیل کند به سوخت؛ بعد با 
اجازه ی آقایان دنیا، این سوخت بیاید داخل! یعنی از چندین خان بگذرد، 
که قطعاً هم نمی گذشت. اگر چنانچه ما می خواستیم سوخت هسته ای 
را برای همین رآکتورهای تحقیقاتی که در اینجا داریم، از اینها بخریم، تا 
ملت ایران را ذلیل و تحقیر نمی کردند، ذره ای از آن را به ما نمی دادند... 
جوان های ما آمدند کار تحقیقاتی کردند و سوخت 20 درصد را خودشان 
درســت کردند. بعد آنها خیال می کردند که ما نمی توانیم صفحه ی 
سوخت و میله ی سوخت درست کنیم؛ اما جوان های ما درست کردند و 
کار گذاشتند. 91/12/21 در سال 90 اورانیوم غنی شده ی بیست درصد را 
اینها برای سایت هسته ای تهران تولید کردند و آن را به دنیا اعالم کردند؛ 

دشمنان ما ماندند متحیر! 91/1/1

7- رویان اینجوری رشد کرد مؤسسه ی رویان، یک مؤسســه ی موفق و یک نمونه ی کامل و چشــمگیر از آن چیزی بود و هست که انسان 7
آرزویش را دارد... رویان هم با کمک او و بقیه ی همکارانی که در رویان از اول مشغول بوده اند، اینجوری بارآمد؛ 
اینجوری رشد کرد؛ اینجوری روئید. و من این را از اوائل کار احســاس کردم. آن دوست مشترک من و مرحوم 
کاظمی که شرح قضایای کاری ایشــان را در آغاز کار - پانزده شانزده ســال قبل - و درخواست های او را با من 
مطرح کرد، من نشانه های یک حرکت درست را در این کار احساس کردم؛ لذا گفتم من در حد مقدوِر خودم در خدمت این کار 

و پشتیبانی این کار قرار می گیرم. هرچه زمان گذشت، آن ظن اّولی تقویت شد؛ تکذیب نشد. 86/4/25

8- در دنیا �ب سابقه بود حدود یک ماه قبل در همین حسینیه نمایشگاهی تشکیل دادند و از بین صدها تازه ی علمی، پنجاه و یکی دوتا 8
از تازه های علمی را آوردند اینجــا. صاحبان علمی بعضی از طرح ها گزارش دادند که بعضی از این ها در کشــور 
بی سابقه است و بعضی در دنیا بی سابقه است؛ شاید حدود دوتا یا سه تا از این ها در دنیا بی سابقه است. این را باید 
آدم انکار کند؟! سال گذشته بود یا اندکی قبل از یک سال که از چندین کشور پیشرفته ی دنیا آمده بودند اینجا، 
پیشــرفتهای علمی و فناوری و تحقیقاتی ما را دیدند. وقتی مصاحبه های این ها را پخش کردند، این ها می گفتند اگر ما ندیده 

بودیم، باور نمی کردیم که ایران به یک چنین جائی دست پیدا کرده باشد. 87/6/19

6- این استعدادها شناخته شده نبود 6
من فراموش نمی کنم؛ بنا بود یک نیروگاه گازی را یک جائی بسازند - از قبل از انقالب نیمه کاره مانده بود - به مسئولینش 
می گفتیم این کار را انجام بدهید؛ آمدند پیش من - من آن وقت رئیس جمهور بودم - گفتنــد آقا اصالً امکان ندارد. آنها 
باورشان نمی آمد. خب، امروز مهندسین کشور ما، جوانان ما، پیشــرفته ترین نیروگاه ها را در شکل های مختلف، در انواع 

مختلِف خودش دارند می سازند. ما امروز می توانیم نیروگاه هسته ای بسازیم. این استعدادها شناخته شده نبود. 90/7/26
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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...                                

   پیامک:                     10001028 
Khat@khamenei.ir:رایانامه   

حدیث اخالقرشح درس

رهربی خاطرات

تاریخی بازخوانی

باید برای مردم خدمت بکنیم             
دائماً در نظرتان باشد که ما یک بنده خدایی هستیم که 
این مردم ما را به این محل رساندند، و ما برای آنها باید 
خدمت بکنیم. رئیس جمهور باید فکر بکند که این مردم 
کوچه و بازار من را از پاریس آوردند اینجا و رئیس جمهور 

کردند؛ من باید خدمت بکنم به مردم... هر کدام که در 
آن وقت زجر کشــیدید و حبس رفتید، همین ملت، 
شما را نجات داده است. هرکدام هم که نبودید، اصلش 
مملکت یک حبسی بود، تمام کشــور یک زندانی بود 
برای همه. بنابراین، آن چیزی که اســاس است در این 
مملکت، هم سیاست اقتضا می کند، هم دیانت اقتضا 

می کند، هم انصاف و وجدان اقتضا می کند؛ این است که 
این خدمتگزارهایی که مجانی برای شما دارند خدمت 
می کنند، و برای حکومت دارند خدمت می کنند، اینها 
را ارجشان را بدانید. و بدانید که اگر خدای نخواسته این 
پیوند سست بشود و گسسته بشود خدای نخواسته کار 

همان است که اّول بود.  امام خمینی )ره(؛ 59/9/15

ایرانی خانواده
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»َعن الّصاِدِق َجعَفِر بِن ُمحّمٍد َعن أَبیه َعــن آباِئِه 

َعَلیِهم ُالّسالم َقال َقاَل رَُسوُل الله َصلَّی اللُه َعَلیِه َو آلِه 

إنَُّکم لَن َتَسُعوا النَّاَس ِبأَموالُِکم َفِسُعوُهم ِبأَخاَلِقُکم.« 

)1( یعنی شما این ظرفیت را ندارید که همه ی 
مردم را ]با اموالتان[ در حیطه ی محّبت خود 
و در حیطه ی ارتباط با خود نگه ندارید؛ با مال 
این کار را نمی توانید بکنید اما یک وسیله ای 
دارید برای اینکه بتوانید دل های همه یا اکثر 
مردم را به خودتان نزدیک کنید. آن چیست؟ 
آن »اخالق« است. اگر شما تواضع بورزید، اگر 
آدم صادقی باشید، اگر علیه این و آن حرکت 
مخّربی انجام ندهید، اگر کســی باشید که بر 
روی حرف خودتان می ایستید -اینها صفاتی 
است که مردم این صفات را دوست می دارند- 
پس می توانید با این ُخلق خوب، با این اخالق 
حســنه و خصال نیک، دل مردم را به طرف 

94/2/13 خودتان جذب کنید..
1( االمالی شیخ صدوق، صفحه ی 62

باالتریــن و واجب ترین زهدها این اســت که 
انسان از حرام پرهیز کند؛ پارسایی کند؛ دامن 
را پاک نگه دارد و زهد بــورزد. اما زهد از لّذات 
حالل هــم، مرتبه ی باالیی اســت. البته افراد 
کمتری ممکن اســت مخاطــب این خطاب 
باشند. امروز هم همان روز است - با تفاوت هایی 
در وضعیت زمان و خصوصیــات تاریخی هر 
دوره، که مخصوص خود آن اســت - کسانی 
که دست شان می رســد، کسانی که می توانند 
از زیبایی ها، تجّمــالت، لــّذات، تنّعمات و از 
گســترش روزافزون زندگی بهره مند شــوند، 
باید آن خطاب های زهد امیرالمؤمنین را به یاد 

75/9/5 داشته باشند.

قبل از انقالب، وقتی کــه مجموعه ی مبارزین 
ما با مجموعه ی مثالً مبارزین مارکسیست آن 
روز مواجه می شدند -چه در بحث های جمعی، 
چه در بحث های فردی، چــه در زندان، چه در 
بیرون زندان- بنده همیشــه این حــرف را به 
خودی هایمان می گفتم؛ می گفتم که فرق ما و 
آنها این است که ما خدا داریم، آنها خدا ندارند؛ 
من دلم به حال آنها می ســوزد. در گوشــه ی 
سلّول، در زیر شکنجه، در شرایط بسیار دشوار، 
ما یک پناهی داشتیم، یک خدایی داشتیم، به او 
پناه می بردیم... ]اّما[ آن بیچاره ی مارکسیست 
این را نداشــت. بنده می گفتم ایــن آدمی که 
خدا ندارد، تا وقتی تحت تأثیر شــور و هیجان 
و احساســات و مانند اینها است، خب، حرکت 
می کند، می دود؛ اگر یک لحظه این شور و این 
هیجان و این احساســات از او گرفته بشــود و 
یک لحظه به خودش فکر کند، خواهد دید کار 
بیهوده ای دارد می کند. ]می گوید[ من کشته 
بشوم که دیگری زنده بماند؟...چرا؟ خصوصّیت 
ایمان این است که احســاس مجاهدت و میل 
به مجاهدت را در انسان زنده نگه می دارد. این 
خودش یک ارزش فرهنگی اســت؛ یک ارزش 

بزرگ فرهنگی است.    95/12/16

وز نیم شد اگر روحانیت نبود، این انقالب تا صد سال دیگر هم پ�ی
اگر جامعه ی روحانیت نبود، این انقالب پیروز نمی شد؛ تا صد سال دیگر هم پیروز نمی شد. 
روشنفکران سیاسی ما که بعضی شان هم آدم های خوبی بودند، دلسوز هم بودند - همه، 
آدم های ناراه و منحرفی نبودند - توانائی اش را نداشتند، مقبولیت نداشتند، در بین مردم 
نفوذ نداشتند، نمی توانستند بر دل های مردم حکومت کنند. آن که می توانست اوالً از حیث 
سطح، تمام کشور را فرا بگیرد، ثانیاً از حیث عمق و تأثیر، تا اعماق دل ها نفوذ کند، روحانیت 

بود؛ که همه جا بود.     91/7/19

امام روح عزت را 
در این ملت زنده کرد

تصویری از حضور آیت اهلل خامنه ای در تظاهرات دوران انقالب

تفاوت ما و مبارزین 
مارکسیس�ت

زن در خانه مستخدم نیست 

اگر عزت نفس در درون الیه های عمیق وجود 
انســان نفوذ کرد، آن وقت شــیطان بر انسان 
اثر نمی گذارد؛ هوی های نفس در انســان اثر 
نمی گذارد؛ شهوت و غضب، انسان را بازیچه ی 
خود قرار نمی دهد. ما امام را اینجور شناختیم. 
امام در طول حیــات، چه در حــوزه ی علم و 
تدریس، چه در دوران مبارزه ی دشــوار، و چه 
در حوزه ی مدیریت و حاکمیت - آن وقتی که 
در رأس کشور قرار گرفت و مدیریت جامعه را 
در قبضه گرفت - در همــه ی اینها مصداق »و 
توّکل علی العزیز الّرحیم« بود. برای همین بود 
که کارهای بزرگی که همه می گفتند نشدنی 
است، با طلوع امام، این کارها شدنی شد؛ همه ی 
سدهائی که گفته می شد شکستنی نیست، با 
حضور امام، این سدها شکستنی شد. او عالوه 
بر اینکه خود، مظهر عزت نفس و اقتدار معنوی 
بود، روح عزت را در ملت هم زنده کرد. این، کار 

بزرگ امام بزرگوار بود.     91/3/14 

حزب اهلل این است

امــروز در زمینه ی اقتصــادی کارهای 
زیادی الزم است که ما انجام بدهیم؛ در 
زمینه ی تولید و اشــتغال و این چیزها 
-که ضعف های ما است- کارهای فراوانی 
اســت که باید انجام بدهیم؛ در زمینه ی 
فرهنگی کارهای زیادی اســت که باید 
انجام بدهیــم؛ این کارها امــروز در حّد 
برنامه ریزی و اقدام و شــروع و پیشرفت 
و گذراندن مراحلی از این کارها اســت، 
اّما یــک روزی هم همه ی ایــن کارها 
ان شاءاهلل به بهترین وجهی انجام خواهد 

گرفت. روزی که ان شاءاهلل آن روز خیلی 
دور نخواهد بود، نیروهای جوان و مؤمن 
خواهند توانست معضالت اقتصادی را در 
کشور حل کنند، پیشرفت های علمی را 
مضاعف کنند، از لحاظ فرهنگی تسلّط 
محتوای فرهنگی و برجســته ی انقالب 
و مفاهیم قرآنی و معارف اســالمی را در 
سرتاسر کشــور و در همه ی زوایای این 
کشور ان شاءاهلل بگســترانند؛ این کارها 
خواهد شد ان شاءاهلل، تحّقق پیدا خواهد 

کرد به کوری چشم دشمنان.  96/9/1 

وهای جوان و مؤمن خواهند توانست معضالت  ن�ی
اقتصادی را در کشور حل کنند

با این وسیله دل مردم را به 
سمت خود جذب کنید

ات حالل هم
ّ

زهد از لذ
مرتبه  باال�ی است

یک نکته دیگر که باید مورد توّجه باشد، دفاع اخالقی و قانونی از زن، بخصوص در داخل 
خانواده است. دفاع قانونی با اصالح قوانین - همان طور که گفته شد - و ایجاد قوانین الزم، 
و دفاع اخالقی با طرح این مسأله و مواجهه با کسانی که این را درست نمی فهمند و زن را 
در خانه، مستخدِم مورد ستِم مرد، بدون تمّکن از خودسازی معنوی تلّقی و این گونه هم 
عمل می کنند. باید با این فکر با قّوت و شدت مقابله شود؛ البته به شکل کاماًل منطقی و 

عقالنی.    76/7/30


