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

کالم

امام

تفسیر

قرآن

درسیلجمعیتایران
منحلخواهندشد
اگر چنانچه سایر اقشار مملکت حتی منحرفین
از اسالم هم بدانند که اسالم چیست ،بدانند که

وعدهالهیایناست:اگراحساس
ناامیدینکردید،پیروزید

وعـدهی خـدا و پیامبـر ایـن اسـت که
«الّذیـن امنـوا یقاتلـون فی سـبیل َّ
الل
والّذین کفـروا یقاتلـون فی سـبیل الطاغوت».
( )1شـما کـه مؤمنیـد ،در راه خـدا مبـارزه
میکنید .آنهایی که بـا خدا میانـهای ندارند ،در
راه طاغـوت مبـارزه میکننـد .آری؛ آنهـا هـم
مبارزه میکنند؛ ولـی «فقاتلوا اولیاء الشـیطان
ان کید الشـیطان کان ضعیفـا» )2(.اگـر مبارزه
کردید ،اگر ایسـتادید ،اگر صبر و ثبات خودتان
را از دسـت ندادیـد ،شـما پیروزیـد؛ امـا اگر رها
کردیـد ،احسـاس ضعـف کردیـد ،احسـاس
نومیـدی کردیـد ،عقبگـرد کردیـد ،نـه .پس،
حضـور دشـمن و حملـهی دشـمن ،مایـهی
تعجب نیسـت؛ «هـذا مـا وعدنـا َّ
الل و رسـوله و
ّ
صـدق َّ
الل و رسـوله و مازادهـم اال ایمانـا و
تسـلیما» )3(.بنابرایـن ،وعـدهی الهی مسـلّم
اسـت؛ یعنی هم در صـورت مبـارزه ،در صورت
صبـر و در صـورت ایسـتادگی ،پیـروزی بـه
دسـت میآیـد و هـم در صورتـی کـه شـما
توجه
صادق باشـید ،دشـمنیها به سمت شـما ّ
پیدا میکند77/10/4 .
 .1سورهمبارکهالنساءآیه۷۶

 .2همان

 .3سوره مبارکه األحزاب آیه ۲۲

کار

تشکیالتی

تشکلها ازایجادبداخالقیو
اهانتپرهیزکنند

برای اینکه ما بنیانهای سیاســی و اقتصادی و
لى
فرهنگی خود را مســتحکم کنیم ،پیشنیاز ا ّو ِ
قطعی ما ،ایجاد وفاق و وحدت کلمه اســت .برای
وفاق باید همه تالش کنند .معنای وفاق این نیست
که گروهها و تشکیالت و جناحهای گوناگون اعالم
انحالل کنند؛ نه ،هیچ لزومی نــدارد .معنای وفاق
این استکهنسبتبههم خوشبین باشند؛ «رحماء
تحمل کنند؛ در جهت
بینهم» باشند؛ همدیگر را ّ
ترسیم هدفهای واال و عالی و برای رسیدن به آنها
به یکدیگر کمک کنند و از ایجاد تش ّنج ،بداخالقی،
درگیری ،اهانت و متّهم کردن بپرهیزند .امروز به
نظرمنوظیفهماایناست81/3/7 .

معرفی

پیامک:

		
رایانامه:
10001028

حساب تلگرام@ khat_admin :

برنامههای اسالم چه هست ،همهشان به اسالم
روی میآورند مگر آنهایی که دستنشاندهی
آمریکا یا سایر ابرقدرتها هســتند .اینهایی
که اآلن در ایران مشغول فتنه هستند اینها از
اسالم هیچ اطالع ندارند ،و به حسب آنطوری

که من میفهمم ،اینها مرتبط با امریکا هستند
و لو اینکه اسمشــان بر خالف است! و ملت ما
باید اینها را رد بکنند و اعتنایی به آنها نکنند ،و
خودشان در همین سیل جمعیت ایران منحل
خواهند شد .امام خمینی (ره)؛ 15فروردین1358

کتاب

شب ظلمانی شاهنشاهی
حکومتهای ســلطنتی از گذشته تا به
امروز در سرتاسر دنیا رواج داشته و دارد
و همینطور ایران هم تا حدود  40ســال
پیش از این قاعده مستثنی نبوده است.
اما گذشــت زمان و فراموشــی جامعه
نسبت به اعمال پادشــاهان و همچنین
تغییــر نســلها ممکــن اســت باعث

Khat@khamenei.ir

کانال تلگرامTelegram.me/KhatteHezbollah :

فراموشی جنایات پادشــاهان شود که
الزمهی آن یــادآوری و آگاهی به مردم
مخصوصا جوانان و نوجوانان است.
از همینرو ،انتشــارات انقالب اسالمی،
کتاب "شــب ظلمانی شاهنشــاهی" را
که مبتنی اســت بر روایت رهبرانقالب از
دوران سیاه و تیرهی حکومت شاهنشاهی
ایران ،روانهی بازار کرده است .این کتاب
از  ۵فصل تشکیل شده است که هر کدام
با بهرهگیــری از بیانات رهبــر انقالب به
بخشی از دوران پهلوی و قاجاریه و مفاسد
و جنایــات آنها پرداخته اســت .کتاب از
بحث "نظر اســام دربارهی ســلطنت و
تفاوت آن بــا نظام والیت در اســام" از
منظر رهبر انقالب شــروع میشود و در
ادامه به "مفاســد دوران سلطنت ۲۵۰۰
ساله و به مفاسد مشترک دوران قاجاریه
و پهلوی"میپردازد .مطالعهی این کتاب
باعث میشــود فضای جدیدی در ذهن
مخاطب ایجادشــده و زمینــهای برای
تشــویق مخاطب به جهــت مطالعهی
بیشــتر فراهم بیاید .خواندن این کتاب
به عموم مردم ،مخصوصا جوانان توصیه
میشود.

حزب اهلل این است

تبلیغاتاسالمیامیدبخشجامعهاست
بدانید امروز بیشترین نقشهی دشــمنان ،این کارهای عظیم ،متّوجه این است که ملّت
مهم جنگ نرم دشــمن،
ایران این اعتماد به نفســی را که دارد از دســت بدهد ..تالش ّ
متوجه این است که ملّت ایران امیدش را از دســت بدهد .از این آیهای که عرض
امروز ّ
َّ
َ
ّ
ِ
ِ
ِ
ــون ا َح ًدا ا ِل اهلل -معلوم میشود
غون ِرســالت اهلل َویَخشَ ون َ ه ُ َو ال یَخشَ
َ
ذین یُ َبل َ
کردیم -اَل َّ َ
که این تبلیغ ،دشمن دارد؛ [وقتی]که میفرماید تبلیغ میکنند رساالت الهی را ،از خدا
میترسند ،از غیر خدا نمیترسند ،پیدا اســت که غیر خدا در مقابل این مبلّغین الهی،
مبلّغین رساالتاهلل ،صفآرایی دارند؛ بحث بر سر دعوا اســت .یا در آن آیهی شریفهی
غت ِرسال َ َت ُه َو ا ُ
هلل یَعصِ ُم َ
یک مِن َّرب ّ ِ َ
«ب َ ّل ِغ ما اُن ِز َل اِل َ َ
ک م َِن ال ّناس» که
ک َو ا ِن لَم تَف َعل َفما بَلَّ َ
[میفرماید] خدا تو را حفظ میکند ،نگران نباش ،دغدغه نداشــته باش از دشمن ،پیدا
است که در مقابل تبلیغ پیغمبر ،صف دشمنان اســت ،جبههی دشمنان است .برادران
عزیز ،خواهران عزیز! معنای این چیست؟ معنایش این است که شما آنوقتی که تبلیغ
میکنید ،تبلیغ اساسی میکنید ،تبلیغ اسالمی میکنید ،در مقابل این تبلیغ شما یک
جبههی دشمنی صفآرایی میکند؛ این را باید بدانید96/10/6 .
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رهربی

دستور رهبر انقالب برای

حل مشکالت مؤسسات مالی

اینصندوقهایمشکلداریامث ً
مؤسسات
البعضیاز ّ
مالی مشکلدار یا بعضی از دستگاههای مشکلدار،
بعضی از مــردم را ناراضی کردهاند؛ االن یک ســال
است یا شاید بیش از یک سال است -ما خبرهایش
راداریم؛خبرهاغالباًبهمامیرسد-اجتماعمیکنند
مؤسسه ،مقابل استانداری،
در فالن شهر مقابل فالن ّ
مقابل مجلس شــورا در اینجا .از این چیزها هست؛
همیشه بوده و هست ،هیچکس هم با اینها معارضه
و مخالفتی ندارد؛ باید هم به این حرفها رســید،
حد وسع و توان
باید گوش کرد ،باید شنید ،باید در ّ
به آنها پاسخ داد[ .البتّه] در میان درخواستها ،اگر
ده درخواست هست ،ممکن اســت دو درخواست
نابهجا باشد؛ [ا ّما] آنهایی که بهجا است ،آنهایی که
درست اســت ،آنها را باید همهی ماها دنبال کنیم.
من نمیگویم «باید دنبال بکنند»؛ خود بنده هم

مسئولم،همهیمابایددنبالکنیم.

خانواده

96/10/19

ایـرانی

زنها میتوانند
زندگی را شیرینتر کنند
این آقایان که میبینید ماشــاءاهلل یال و کوپالی
دارند ،اینها همهاش ظاهر است ،جسم قوی است،
پیچیدگی ذهنــی و در زمینههای
ا ّما از لحــاظ
ِ
احساسی و عاطفی ،زن قویتر از مرد است ،قدرت
تحملش زیاد است ،راهها را بلد است  ...طبیعت زن
ّ
اغلب زنها ،البته ممکن است بعضی از
این استِ .
زنها هم اینطور نباشند؛ غرض اینکه خانمها بهتر
عوامل سردی،
میتوانند در این مصافِ دوستانه بر
ِ
فایق بیایند .با یک مقدار خوش اخالقی کردن ،با
ابرازهایی که هست این کار بکنند .مرد را بکشانند
به آن جایی که باید قرار بگیرد ،تا ان شاء اهلل زندگی
شیرینترشود 78/1/24

موزعین

خط حزب ا...

 :مخاطبین محترم از
شما دعوت به عمل میآوریم تا در کانال خط
حزب اهلل در پیامرســان "آی گپ" با ما همراه
باشید.گفتنی است لینک عضویت کانال خط
حزب اهلل در آیگــپ در کانال تلگرامی خط
حزب اهلل موجود است.

شبهه،شایعه،سیاهنماییبرای

حملهبهامیدمردم

هشدار این روزهای رهبر انقالب درباره برنامه سهگانه دشمن
اول .کار دشمن ،دشمنی است .پس توقع دوستی،
از دشمن خطاست .پس اینکه انتظار داشته باشیم،
او اظهاردوســتی کند یا دســت از دشــمنی بــردارد ،انتظار
بیجاییاست .برای همین هم امیرالمؤمنین میفرمایندَ :من
نا َم ل َ م یُ َنم َعنه« .شما اگر در ســنگر خوابت برد ،معنایش این
نیست که طرف مقابل شــما و دشمن شما هم خوابش برده؛ او
مواظب شما است ،او مراقب شما است ،او منتظر است که شما
خوابت ببرد96/10/6 ».

امنیت
مدت دارد .هدف کوتاه ّ
بلند ّ
مدت دشــمن به هم زدن ّ
کشور اســت ،ایجاد آشــوب و فتنه در کشور اســت ...هدف
مدت آنها مسئلهی اقتصاد کشــور است ...مردم بایستی
میان ّ
از جمهوری اســامی و از نظام اســامی بهخاطر مشکالت
مدت هم ،اصل
معیشتی ناامید و مأیوس بشــوند ...هدف بلند ّ
نظام اسالمی اســت 96/2/20 ».ایجاد آشــوب ،اگرچه بهانه
اقتصادی داشــت ،اما هدفی که دشــمن طراحی کرده بود،
براندازی نظام بود ،آنچنانکه صراحتا آن را اعالم کردند .پس
دشمنی
این مهم است که «در هر دورهای از دورهها ما بفهمیم
ِ
دشــمن چگونه اســت و چهکار دارد با ما میکند؛ نقشــهی
دشمن را بفهمیم96/10/6 ».

آینده را تاریک نشان بدهند ،کاری است که امروز دشمن دارد
میکند 96/10/6 ».بنابراین «امروز بیشترین نقشهی دشمنان...
متّوجه این است که ملّت ایران این اعتماد به نفسی را که دارد
متوجه این
مهم جنگ نرم دشمن ،امروز ّ
از دست بدهد ...تالش ّ
است که ملّت ایران امیدش را از دست بدهد 96/10/6 ».اگر این
بود ،پس مدیریت و توانمندسازی "افکار عمومی" اهمیت پیدا
میکند .چراکه «افکار عمومی وقتیکه در یک مسئلهای ف ّعال
شد و صاحبنظر شــد ،به طور طبیعی جســمها را به حرکت
آورد ،ابتکارها را وارد
آورد ،ذهنهــا را به حرکت درمــی َ
درمی َ
میدان میکند96/10/19 ».

دوم .آنچه در هفتههای اخیر در کشــور اتفاق افتاد ،بخشی
از پــروژهی «کوتاهمدت» دشــمن ،برای رســیدن به هدف
«میانمدت» و «بلندمدت» او بود .بیســتم اردیبهشــتماه
امسال ،درســت ن ُه روز قبل از انتخابات ،رهبر انقالب ،راهبرد
و اهداف ســه مرحلهای دشــمن را بیان کردند« :دشمن یک
مدت دارد ،یک هدف
مدت دارد ،یک هــدف میان ّ
هدف کوتاه ّ

سوم .مخرج مشترک هر یک از اهداف سهگانه ،یک چیز بود:
از بین بردن «امید» و «اعتماد» مــردم« :اینکه مردم را ناامید
کنند ،مردم را بدبین کنند ،اعتماد به نفــس مردم را بگیرند،

چهارم .دشــمن برای آنکه افــکار عمومی جامعــه را تحت
تأثیر خود قرار دهد ،ســه کار عمــده را انجــام میدهد :اول:
"ایجاد شــبهه"« :دشــمن به طور دائــم دارد شــبهه ایجاد
میکند؛ شــبهات متراکم پشــت ســر هم!» 3 96/10/6
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چندنکتهدربارهانتصابجدیدرهبرانقالب

دستوررهبریبرایحلمشکالتمؤسساتمالی

روایترهبرانقالبازماجرایاغتشاشاتاخیر

در شمار برجستگان آن حماسهی بینظیر | این شماره تقدیم میشود به روح پر فتوح شهید احمد کاظمی و شهدای سانحه هوایی سپاه
فقدان شهادتگون سردار رشید اسالم سرلشگر احمد کاظمی و تعدادی از سرداران و افسران سپاه در حادثهی هواپیما ،اینجانب را داغدار کرد .این فرمانده شجاع
و متدین و غیور از یادگارهای ارزشمند دوران دفاع مقدس و در شمار برجســتگان آن حماسهی بینظیر بود .تدبیر و قدرت فرماندهی او در طول جنگ هشت ساله
کارهای بزرگی انجام داده و او بارها تا مرز شــهادت پیش رفته بود .آرزوی جان باختن در راه خدا در دل او شعله میکشــید و او با این شوق و تمنا در کارهای بزرگ
پیشقدم میگشت .اکنون او به آرزوی خود رسیده و خدا را در حین انجام دادن خدمت مالقات کرده است84/10/19 .
تاریخ شهادت84/10/19 :

شهادت :سانحهی هوایی

مزار:جای جای ایران اسالمی
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اخبار

هفته

رهبر انقالب :اگر به وظیفه الهی عمل
کنیمخداوندیاریخواهدکرد
آیــتاهلل محمدمهــدی شــب زنــدهدار با
اشــاره به دیدار اخیــر با رهبر انقــاب :رهبر
انقالب[درخصوص اغتشاشات اخیر] با قلبی
مطمئن فرمودند :هیچ مســئلهای نیست و از
ابتدای پیــروزی انقالب تاکنــون از این فراز و
نشیبها فراوان داشت هایم ،امروز جنگ اسالم و
کفر است ،کفر میخواهد مسلط شود و جلوی
پیشروی اسالم و جلوی ارزشها و آرمانهای
الهی را بگیرد ،دشمنان ناراحت هستند و این
کارها را انجام میدهند و افرادی هم در داخل
دارند اما هیچگونه دغدغه خاطری نباید داشته
باشیم .عضو فقهای شورای نگهبان ادامه داد:
رهبری تأکید کردند :اگر به وظیفه الهی خود
عمل کنیم خداوند یاری خواهد کرد .ایشــان
فرمودند :هرکس از دستش کاری برای نصرت
اسالم و نظام بر میآید حرام است که سکوت
کندوکاریانجامندهد،متأسفانهدیدهمیشود
که برخی آنگونه که دستشان میآید در برابر
مشکالتایستادگینمیکنند |.تابناک|
تقدیر رهبر انقالب از
جشنواره مردمی عمار
در مراسم اختتامیه جشنواره فیلم عمار ،پیام
شفاهی رهبر انقالب خطاب به اکران کنندگان
مردمی این جشنواره به شرح زیر خوانده شد:
«کار با ارزشی اســت چون اگر چنانچه اینها
نباشند ،کســی که تولید میکند کارش بی
فایده خواهدبود .اینها کسانی هستند که به کار
او فایده میبخشند | ».عمارفیلم|
افشــاگری یک مقام سازمان ملل
درباره عوامل خارجی اغتشاشات ایران
"هیثم ابوسعید" کمیســر خاورمیانهای کمیته
بینالمللی حقوق بشــر و دبیرکل مرکز اروپایی
امنیت و اطالعات با اشاره به دخالتهای خارجی
در حوادث اخیر گفت :تحوالت میدانی تحرکات
کنونی (در ایران) ،متشکل از اتاق عملیات میدانی
استکهمستقیماًهدایتعملیاتدرمناطقغربی
ایران را برعهده دارد و مقر آن در اربیل است .وی
افزود :مدیریت این اتاق عملیات ،بر عهده هیئتی
متشکل از افسران ارشد غربی ،اسرائیلی و عربی
به همراه سه تن از مسئوالن اصلی هدایتکننده
این تحرکات و با حضور نماینده شخصی یکی از
کشورهای خلیج (فارس) است .مقر اتاق عملیات
میدانی دوم هم که عهدهدار هدایت عملیات در
شرق ایران است ،در شهر هرات افغانستان مستقر
است .نظارت بر این اتاق هم با هیئتی متشکل از
افسران اســرائیلی و عرب به همراه نمایندهای از
گروهک "جیش العدل" و نمایندگانی از لیدرهای
این تحرکات (در داخل ایران) است | .مهر|
2

سالسوم،شماره |116هفته چهارمدی96

نشریهخبری-تبیینینمازهایجمعه،مساجدوهیئتهایمذهبی

نکتههایی درباره انتصاب رئیس جدید شورای سیاستگذاری ائم ه جمعهی کشور

روزآمد شدن قلب فرهنگی شهر
قرارگاه مهم فرهنگی کشور
نماز جمعه پس از انقالب ،از همان نخســتین بار که در  5مرداد 1359به
امامت آیتاهلل طالقانی در تهران برگزار شد ،منشــاء خیرات و حسنات
مذهبی ،سیاسی و اجتماعی فراوان شــد .چه در آغازین روزهای جنگ
تحمیلی که نماز جمعه میعادگاه اعزام نیرو و نذورات و کمکهای مردمی
ی شصت که منافقین با ترور مردم و مسئولین
به جبههها شد و چه در ده ه 
ودروغپراکنیبهعنوانستونپنجمدشمن،سعیدرملتهبکردنفضای
کشور داشتند ،نماز جمعه به عنوان یک قرارگاه روشنگری نقش ایفا کرد
«دراواسطسال،۶۰وقتیکهدشمنانوگروهکهاوتفالههایضدانقالب
و استکبار ،آن جنایات و فجایع عظیم را در این کشور بهوجود آورده بودند -
شهادت ۷۲تن ،شهادت نخستوزیر و رئیسجمهور  -بنده در بیمارستان
بودم .خطبههای نماز جمعه در تهران ،به اعتقاد من ،در آن روز ،بیشترین
حمل بار انقالب را بر دوش داشت .هر جمعه که میشد ،از این کانون نماز
جمعه ،به سراسر کشور ،نور منتشر میشــد .حقایق برای مردم تشریح
میشــد و مردم میفهمیدند که در این کشور چه میگذرد و دشمن چه
کار میکند 71/3/20 ».پس از پایان جنگ تحمیلی تا به امروز ،باز این نماز
جمعه بود که در ابتالئات و فتنهها وظیفهی روشنگری جامعه را عهدهدار
بوده است .به همین دلیل است که همواره کمیت و کیفیت برگزاری نماز
جمعهدرکشوربرایدشمنانمهموحائزاهمیتبودهاست.بنابراینتحول
در مدیریت و سیاستگذاری این قرارگاه مهم و حیاتی با توجه به شرایط
جدیدرسانهایواجتماعیامروزیکنیازجدیبهنظرمیرسید.
حصار معنوی کشور
امروز نهال نوپای نماز جمعه که در ســال  59در ایران به امر امام خمینی
رحمةاهللعلیه کاشته شــد ،به درختی تنومند تبدیل شــده است که از
تهران به بیش از  750شهر و شهرستان دیگر صادر شده است و هر هفته
ملت ایران ،در شرایط مختلف سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و حتی آب و
هوایی در روز جمعه گرد یکدیگر "اجتماع علیالتقوی" دارند .حال چنین
نهاد بزرگ مردمی که در سرتاسر کشور سایهگسترانده است ،در مقابل
تهاجمهای اعتقادی ،فرهنگی و تبلیغی دشمن باید نقش یک "حصاری
معنوی" را برای کشور ایفا کند .امری که تحقق آن در گرو ارتباط مستمر

مسئله روز

وشبکهسازیائمهیجمعهاست«:شبکهبندیمنصبامامتجمعهونگاه
کردن به این مجموعه به عنوان حصار معنوی و ایمانی کشور و ملت ،امر
فوقالعاده مهمی است که مطلقاً نبایستی مورد غفلت قرار گیرد .هنگامی
این شبکه حقیقی خواهد بود و خواهد توانست به صورت یک حصار واقعی
کارکند،کهایناجتماعاتبهشکلمرتبومنظمانجامبگیرد68/4/12».
قلب فرهنگی روزآمد
از توصیههای همیشگی رهبر انقالب به ائمهی جمعه ،حفظ و بهرهبرداری
حداکثری آنها از نعمت الهی نماز جمعه بوده است ،به شکلی که این نهاد
پربرکتبه«قلب فرهنگیهر شهر»تبدیل شودکهعالوهبررفع مشکالت
فرهنگی و اجتماعی ،وظیفهی جهتدهی و ساماندهی به امور اعتقادی،
فرهنگی و اجتماعی شهر و روستا را نیز عهدهدار باشد« .نماز جمعه قلب
فرهنگی هر شــهر اســت؛ مرکز فرهنگی هر شــهر ،نماز جمعه است...
جایی اســت که آنجا هدایتگری انجام میگیرد؛ من تأکید میکنم این
هدایتگری صرفاً هدایتگری سیاسی نیســت ،هدایتگری سیاسی و
فرهنگیاست.ماگماننکنیمکهاگرفرضکنیددرفالنمسئلهیسیاسی
روز که ّ
محل ابتالء هم هســت ،دا ِد ســخن دادیم و حرف زدیم و مطالب
قضیه تمام شد؛ نه ،ما هدایتگری
خودمان را با بیان شــیوا بیان کردیمّ ،
فرهنگیراازهدایتگریسیاسیبنیانیترمیدانیم 94/10/14».احقاقاین
امر نیاز به حضور در دل جامعه و نزدیکی با مردم دارد که عالوه بر احصاء
نیازهایواقعیجامعه،رهنمودهاوراهبردهاینمازجمعهرابهقلبجامعه
منتقلکنند.اینامرالبتهمستلزمآناستکه«سعیمانبراینباشدکهبه
طوردایموروزبهروز،اینمجموعهیسراسریکشورراتکاملببخشیم.اگر
ما قانع باشیم که همانطوری که ده سال پیش نمازهای ما برگزار میشد،
حاال هم برگزار بشود ،غبن است؛ «من استوی یوماه فهو مغبون» قاعدهی
هر کار مستمر ،بخصوص وقتی وظیفهی بزرگی بر عهده دارد ،این است
که به طور دایم در حال تحول و پیشرفت باشد 70/6/25».بر همین مبنا
اســت که رهبر انقالب در متن انتصاب ریاســت و اعضای جدید شورای
سیاســتگذاری ائمهی جمعه بر لزوم تکمیل و ادامهدادن فعالیتهای
گذشته ،افزایش کیفیت و بهرهگیری از نظرات شــورا برای شکوفایی و
تاثیرگذاریهرچهبیشترایننهادمبارکتاکیدنمودهاند.

روایت رهبر انقالب از ماجرای اغتشاشات اخیر

یک مثلّثی در این قضایا ف ّعال بوده است .مال امروز و دیروز هم نیست؛ این سازماندهیشده بوده است .اینهایی که عرض میکنم ،همه قرائن ّاطالعاتی
دارد؛ حاال بعضی آشکار است و حرفهای خودشان اســت ،بعضی هم از ُطرق ّاطالعاتی به دست آمده اســت .یک مثلّثی ف ّعال بودند :نقشه مربوط به
آمریکاییها و صهیونیستها است؛ اینکه «بیاییم از شهرهای کوچک شروع کنیم[ ،بعد] به طرف مرکز بیاییم و مردم را نسبت به مطالباتشان ف ّعال کنیم
و اینها را داغ کنیم» ،این نقشهای است که کشیده شده و چند ماه است روی این نقشه دارند کار میکنند.
پول مال یکی از این دولتهای خرپول اطراف خلیج فارس است .خب این کارها خرج دارد؛ باید پول بدهند؛ آمریکاییها که حاضر نیستند پول خرج
کنند وقتی اینها هستند؛ این دو ضلع .ضلع س ّوم پادوییاش است؛ پادوییاش هم مربوط به ســازمان منافقین بود ،سازمان آدمکش منافقین؛ خود
قضیه؛ که پادویی کنند،
رســانههای منافقین در همین روزها اعتراف کردند؛ گفتند ما از چند ماه قبل با آمریکاییها در ارتباط بودیم نسبت به این ّ
سازماندهی کنند ،بروند این و آن را ببینند ،کسانی را در داخل نشان کنند و پیدا کنند که بهشان کمک کنند تا بیایند به مردم فراخوان بدهند و شعار
عدهای را جذب کنند ،بعد خودشان بیایند وسط ،اهداف شوم
«نه به گرانی» بگذارند .خب این شعاری است که همه خوششان میآید؛ با این شعار یک ّ
عدهای آمدند؛ البتّه
یک
خب
ل
و
ا
است:
این
کردند
اینجا
در
خودشان را دنبال کنند و مردم را هم دنبال خودشان بکشند؛ هدف این بود .کاری که مردم
ّ
ّ
مجرد اینکه دیدند که اینها هدفهایشان چیست و شعارهایشان معلوم شد ،مردم صفها را جدا کردند .همانهایی که
ّ
عدهی زیادی هم نبودند ،لکن به ّ
روز پنجشنبه و روز جمعه در اجتماعات مطالبهی «نه به گرانی» و امثال اینها شرکت کرده بودند ،همانها در روز نهم دی آمدند در تظاهرات عظیم مردم
شرکت کردند و علیه آنها شعار دادند؛ علیه آمریکا ،علیه منافق شعار دادند .مردم صفشان را جدا کردند96/10/19 .

گزارش
رصدی

سخن

کارشناساندیشکدهبروکینگز

نیکی هیلی باردیگرآمریکا را به انزوای خجالتآور کشاند

تالش آمریکا برای بهرهبرداری از آشوبها در ایران برای اســتفادهی ابزاری از آن و اعمال تحریمها علیه تهران ،تا جایی بود که آمریکاییها درخواست
برگزاری جلسهی شورای امنیت سازمان ملل متحد ،برای بررسی این موضوع را دادند .جلسهی شورای امنیت نیز برگزار شد که در آن نمایندگان سایر
اعضای دائم و غیردائم شورای امنیت ،علیه اقدام ضدایرانی آمریکا سخنان تندی بر زبان آوردند ،به گونهای که آن جلسه و شورا را فاقد صالحیت برای
بررسیاینموضوعقلمدادکردند.
در همینباره ،وبسایت فاینشال تایمز در مطلبی با عنوان "آمریکا زیر آتش جلسهی شورای امنیت دربارهی اعتراضات ایران" نوشت" :جلسهی شورای
امنیتسازمانمللمتحددرروزجمعهبرایبحثدرمورداعتراضاتاخیردرایرانبهصحنهانتقادکشورهایعضوازآمریکاتبدیلشد".شیبلیتیلهامی،
استاد دانشگاه مریلند و کارشناس اندیشکده بروکینگز نیز نوشت" :نیکی هیلی یک بار دیگر آمریکا را به انزوای خجالتآور در شورای امنیت سازمان ملل
کشاند".بلومبرگنیزدراینزمینهباکنایهنوشت":نگرانیهادرموردموافقتنامهیهستهایبهاینشرحاست:ترامپشروعبهتصمیمگیریهایمهمدر
هفتهیآیندهدربارهیایرانخواهدکرد،اومیتواندتحریمهارامجدداتحمیلکندوتوافقهستهایرابهخطراندازد.مانندحرکتیکهدرجلسهیشورای
امنیتنشانداد،بازهمایاالتمتحدهرامنزویخواهدکرد".

هشت نکت ه مهم رهبر انقالب درباره شرایط روز کشور
.1

بین مطالبات صادقانه مردم و حرکت تخریبگران باید
تفاوت قائل شد

.2

قانون معیار همه است

همه قانون را معیــار بدانند؛ مــا از بیقانونی ضــرر میکنیم ،ضربه
میخوریم .ســال  ۸۸دیدید؛ اینکه کشور در سال  ۸۸دچار خسارت
شد ...بهخاطر چه بود؟ بهخاطر بیقانونی.

.3

هر سه قوه روی مشکالت کشور متمرکز بشوند

هر سه ق ّوه مشکالت کشــور را بشناســند و روی یکایک مشکالت
متمرکز بشوند ...ما مشکل غیرقابل حل در کشور نداریم که بگوییم
این مشکل غیرقابل حل اســت[ ،یا] این گره بازنشدنی است؛این را
همه بدانند .همهی این گرهها بازشدنی است.

.5

مسئولین کشور همه با هم باشند

مسئولین کشور همه با هم باشــند ...وقتیکه شما میبینید دشمن
دارد تهدید میکند شــما را -دشــمنی لجباز ،لجوج -و مشکالتی به
وجود میآورند با کارهایی که کردهاند در داخل کشور ،بایستی همه با
همدیگرهمدستباشند،همهکنارهمبایستند.

.7

همهی بازداشتشدهها را به یک چشم نباید دید

.8

ده برابر دیگران از مسائل باخبر هستم

درتحلیلهایکنقطهیتقریباًمشترکیوجودداشتکهآننقطه،نقطهی
درستی است و آن تفکیک بین مطالبات صادقانه و بهحقّ مردم و حرکات
وحشیانهوتخریبگرانهییکگروهاست؛اینهاازهمبایدتفکیکبشود.اینکه
فالنانسانیازیکحقّیمحرومبماندواعتراضبکندیاایناعتراضکنندهها
صد نفر ،پانصد نفر -بیایند یک جایی جمع بشــوند و حرف خودشــانتجمع و از این انگیزه
را بزنند ،یک مطلب است؛ و اینکه یک ّ
عدهای از این ّ
سوءاستفادهکنندوبیایندبهقرآندشنامبدهند،بهاسالمدشنامبدهند،به
پرچماهانتکنند،مسجدرابسوزانند،تخریبکنند،آتشبزنند،یکحرف
دیگراست؛اینهادومقولهاست؛اینهاراباهممخلوطنبایدکرد.

.4

از ضعفهای خودمان غافل نشویم

دشمن خارجی هست ،ا ّما این موجب نشــود که از ضعفهای خودمان
غافل بشویم ...مگس روی زخم مینشــیند؛ زخم را خوب کنید ،زخم را
نگذاریدبهوجودبیاید.مااگرمشکلداخلینداشتهباشیم،نهاینشبکهها
میتواننداثربگذارند،نهآمریکامیتواندهیچغلطیبکند.

.6

انتقاد خوب است اما سیاهنمایی ممنوع!

انتقاد کار خوبی است و کار الزمی اســت ...ا ّما تذ ّکر و انتقاد را بهصورت
«یک کالغ چهل کالغ» مطرح نکنند ...تذ ّکر اگر میدهیم ،انتقاد اگر
میکنیم ،منصفانه باشد؛ اینجور نباشد که مبالغه کنیم ،تعمیم بدهیم،
سیاهنماییکنیم.

توجه بشود :آن جوانی
امنیتی ما ،سپاه ما ،بسیج ما ،در این قضایا به وظایفشان عمل کردند ،خوب هم عمل کردند ...منتها ّ
مسئولین انتظامی ما ،مسئولین ّ
هیجانی یک شبکهی اینترنتی در فضای مجازی قرار میگیرد و یک حرکتی میکند یا یک کلمه حرف میزند ،با آن کسی که
یا نوجوانی که تحت تأثیر
ِ
با دستگاههای سازمانیافته مرتبط است و جزو آن پادوها است ،فرق دارد؛ اینها را یکجور به حساب نیاورند ...با آن [گروه] ا ّول باید روشنگری کرد ...ا ّما
ی ُکشد ،کسانی که ...تخریب میکنند ،یک حرف دیگر است.
اینکه کسی آدم م 

اهم ّیتبدهند...بعضیهاگلهمیکنندکهچرافالنی
مسئولینکشوربایستیبهمسئلهیاشتغالوتولید-کهماامسالراسالاشتغالوتولیدداخلیقراردادیمّ -
دهم تذ ّکرات و اوقاتتلخیها و هشدارهای ما با این
تذ ّکر نمیدهد؛ نخیر ،بنده زیاد تذ ّکر میدهم .اینکه میبینید من گاهی علناً یک چیزی میگویم ،این یک ِ
آقایان نیست .در جلسات حکومتی ،بنده غالباً تذ ّکر ،هشدار و مطالبه ،زیاد دارم .اینجور هم نیست که ما از قضایا ّ
مطلع نباشیم؛ حاال بعضیها میگویند فالنی
ّ
مطلعنیست؛بندهازآنمسائلاجتماعیوعمومیواساسیایکهمردمازآنها ّ
قضیه ّ
مطلعمیشوند،بایددهبرابرآنهامطلعباشموالحمدهللهستم.
ازفالن ّ

هفته

 1دوم" ،شــایعهپراکنی"« :برای اینکه
این افــکار عمومــی را عوض کننــد چهکار
میکنند؟ دروغ شایع میکنند؛ شایعهپراکنی
میکنند 96/10/19 ».و ســوم" ،سیاهنمایی در
مشکالت"« :دشمن شــبهه درست میکند،
بزرگنمایی هم میکند .جوری هم دشمنان
مــا در دســتگاههای ارتباطــی و تبلیغاتی
خودشان حرف میزنند که هزار برابر آن مقدار
مخاطبی که دارند ،کأن ّه مخاطب دارند؛ هزار
معرفی میکنند؛ اینجوری
نفر را یک میلیون ّ
وانمود میکنند .فریب اینهــا را نباید خورد،
فریب این بزرگنماییهای دشمن را هم نباید
خورد96/10/6 ».
پنجم .در مقابــل این برنامهی دشــمن
نیز باید ســه کار را انجام داد :اول" ،برطرف
کردن شبههها"« :باید این گرهها را باز کرد،
این شــبههها را باید برطرف کرد ،ذهنها را
بایستی فارغ کرد ،آســوده کرد .نباید جوان
ما احســاس گیجی و حیــرت بکند؛ یکی
از این طرف ،یکی از آن طرف؛ دائم شــبهه
درست کن ،دائم اشکال درســت کن! باید
جوان را کمک کرد؛ ذهنهــا را باید کمک
کرد96/10/6 ».
دوم" ،عدم انتشــار و باور کردن شــایعات":
«شایعههای دشمن را اشاعه ندهید که یک
حرف بیمبنایی را از یکی بشنویم ،بعد این را
پنج جا ،شش جا نقل کنیم؛ خب ،این همان
کاری است که دشــمن میخواهد؛ [پس]
این کار را نکنید؛ شایعههای پراکندهشدهی
بهوسیلهی دشمن را ما تکرار نکنیم .بعد هم
[شــایعات را] باور نکنیم؛ تا مادامی که یک
سند درســتی ،یک مطلب منطقی معقولی
وجود نداشته باشد ،حرف دشمن را که نباید
باور کرد96/10/19 ».
و ســوم" ،دمیــدن روح امیــد در جامعه":
چراکه «امید به آینده اگر نباشد ،دل ناامید
و افســرده وارد میدان انتخاب نمیشــود».
 88/5/12پس «مواظب باشــید نگاهتان به
آینده ،نگاه امیدوارانه باشد ،نه نگاه بدبینانه
و نومیدانه .اگر نگاه نومیدانه و بدبینانه شد،
نگاه «چــه فایدهای دارد» شــد ،به دنبالش
بیعملی ،بیتحرکی و انزواء اســت؛ مطلقاً
دیگر حرکتی وجود نخواهد داشــت؛ همان
چیزی است که دشمن می خواهد88/6/4 ».
امروز وظیفهی حــزباهلل ،و جریان مؤمن و
انقالبی ،دمیدن روح امید در جامعه ،و تالش
برای ســاخت آیندهای بهتر اســت« .امید
و نگاه بنده نســبت به آیندهی این کشــور
خیلی روشن اســت .بنده میدانم که خدای
متعال اراده فرموده اســت که این ملّت را به
متعالیترین درجات برساند96/10/19 ».
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