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دیدار بشار اسد با رهبر انقالب
بیانگر آغاز مرحله جدیدی از معادالت منطقهای است

ححررکتبه سمتآینده روشن
اپیزود اول :شکست در  6ساعت!

میکردند کار این رژیم عنقریب تمام است .اما ماجرا برعکس
شد .رژیم صهیونیستی در یک حملهی غافلگیرکننده توانست تا
کنترل نوار غزه و صحرای سینا را از مصر ،قدس شرقی و کرانهی
باختری رود اردن را از اردن ،و بلندیهای جوالن را از ســوریه
خارج کند .و البته همهی اینها تنها در  6روز رقم خورد 6 .روزی
که البته به گفته یکی از تحلیلگران عرب 6 ،ساعت بیشتر نبود و
فقط برای حفظ آبرو است که گفته می شود  6روز.

چشم امیدم به شما جوانها است

2

هم از دستش خارج شود .از طرف دیگر ،مرحلهی سوم عملیات
هم باید هر چه زودتر آغاز میشــد اما با کدام نیــرو؟ با کدام
تجهیزات؟ چگونه بعد از ده روز عملیات شــبانهروزی باز هم
میبایست از نیروها انتظار داشت که بجنگند؟
در همین حال ،حاج احمد متوســلیان با اینکه در اثر جراحت،
پایش در گچ بود و عصایی در دست داشت و لنگلنگان هم قدم
برمی داشــت ،ترجیح داد در منطقه بماند و مقدمات عملیات
بعدی را فراهم کنــد .او بعد از جلســهی توجیهی فرماندهان
گردانهای تیپ  27در قرارگاه فرعی نصر  ،2تصمیم گرفت با
همان وضعیت مجروح و خسته ،به میان رزمندهها رفته و برای
افزایش روحیهی آنها سخنرانی کند .یکی از حضاری که در آن
روز (یعنی  31اردیبهشــت  )61در آنجا حاضر بود ،این ماجرا
را اینگونه روایت میکند" :حــاج احمد با همان عصایی که زیر
بغل داشت ،آمد روی چهارپایه ایستاد و پشت میکروفون قرار
گرفت .لحظهای در سکوت با دقت به چهرههای بچهها نگاه کرد
و بعد گفت ... :در شــرایطی که ما قصد داریم تا چند روز دیگر
خرمشهر را آزاد کنیم ،شــنیدهام بعضیها حرف از مرخصی و
تسویه زدهاند! بابا! ناموس شما ( یعنی خرمشــهر) را بردهاند!
همهچیز شما را بردهاند! شما میخواهید بروید تهران چه کار
کنید؟ همهی حیثیت ما اینجا در خطر است .شما بگذارید ما
برویم با آب شــطالعرب وضو بگیریم و نماز فتح را در خرمشهر
بخوانیم ،بعد که برگشتیم ،خودم به همه تسویه میدهم .االن
وضع ما عین زمان امام حسین(ع) در روز عاشورا است .بگذارید
حقیقت ماجرا را به شــما بگویم .ما االن دیگر نیروی تازهنفس
نداریم .کل قوای ما در این زمان ،فقط همین شــماها هستید
و دشــمن هم اطالع ندارد ...از شما خواهش میکنم تا جان در
بدن دارید ،بمانید تا شــاید به لطف خدا در این مرحله بتوانیم
خرمشهر را آزاد کنیم".

پنجم ژوئن  1967جنگی تمام عیــار میان ارتش
رژیم صهیونیســتی با کشورهای مصر ،ســوریه و اردن رخ داد
که از آن تعبیــر به "جنگهای شــش روزه" میکنند .ماجرا از
این قرار بود که به دنبال تحوالتی کــه در منطقه به وجود آمد،
رژیم صهیونیستی با خبر شد که نیروهای نظامی مصر در حال
آمادهباش و متمرکز کردن نیروهای خود در "صحرای ســینا"
هستند .روز بعد ،نخستوزیر اسرائیل هم دستور داد تا تعدادی
از واحدهای نظامی ارتش خود را به این سمت روانه کنند.
به موازات این مسأله ،کشــورهای ســوریه و اردن و عراق هم
نیروهای خود را در بلندیهای جــوالن و کرانهی باختری رود
اردن برای حمله به رژیم صهیونیستی مســتقر کردند و تصور

موفقیت نیروهای ایرانی در عملیــات طریق القدس در آذرماه
سال  ،60موجب شــد تا ارتش بعثی همهی توان خودش را در
خرمشــهر جمع کند و نگذارد به هر نحوی که شده ،این شهر

نیم قرن بعد از افتضاح جنگ شــش روزه ،و ســی ســال بعد
از جنگ هشــت ســالهی عراق با ایران ،شــاید کســی تصور
نمیکرد کــه نهتنها چهارمین ارتش قدرتمنــد جهان (یعنی
ارتش صهیونیســتی) بلکه کل نظام ســلطه ،با همهی توان
جوان عاشــق
و قدرت مادی و نظامی خــود ،مقهور تعدادی
ِ
"انقالب خمینــی" شــوند و رئیسجمهــور قدرتمندترین
کشــور دنیا ،چندین ماه پیش بــا عصبانیت اعــام کند که
"ما تا همین ســه ماه پیش ،هفت تریلیون دالر در خاورمیانه
خرج کردهایــم .نه میلیارد یــا میلیون ،بلکه هفــت تریلیون
دالر ...مــا خیلــی زود ســوریه را تــرک میکنیــم 3

پرسش و پاسخ | 2

خانواده ایرانی | 4

شرح حدیث | 4

چگونهمیتواناز ّ
خطفکرىِ حضرتعالیمطلعشد؟

اپیزود دوم :مقاومت هشت ساله

میخواهندخانوادهراازبینببرند

شهیدرضوانوقربالهیرادرککردهاست  

|

اپیزود سوم :تغییر هندسه جهان

کسیکهعاقبتکارشرانبیندخردمندنیست

این شماره تقدیم میشود به روح پرفتوح شهید محمد جواد دلآذر

*

[شـهید] در پیشـگاه خدای متعال در درجات عالـی دارد پرواز میکنـد ،یعنی آن چیزی که همهی عرفا و اهل سـلوک و آن سرگشـتههای وادیهای عشـق و شـور
معنوی و عرفانی یـک عمر به دنبالش گشـتهاند و دویدهانـد او با این فـداکاری و این شـهادت بهدسـت آورده و رضوان و قـرب الهـی را درک کرده اسـت72/2/2 .

* شهید دلآذر از شهدای شاخص استان قم است که رهبر انقالب در جریان سفر استانی خود به قم ،بر سر مزار مطهر این شهید واالمقام حاضر شدند.

تاریخ شهادت 13 :اسفندماه 1364

شهادت :عملیات والفجرهشت

مزار :گلزار شهدا قم

نشریهخبری-تبیینینمازهایجمعه،مساجدوهیئتهایمذهبی

مسئله

مردم

عمده مشکالت اقتصادی ناشی از
سوءمدیریت است نه تحریم

مـا امـروز دچـار مشـکلیم ،نمیشـود مشـکالت
مـردم و گالیههـای مـردم را نادیـده گرفـت؛
جـدی بگیرند .مسـئلهی بیکاری
مسـئولین باید ّ
مهم اسـت ،مسـئلهی رکود مهم اسـت ،مسئلهی
گرانـی مهـم اسـت؛ اینهـا مسـائلی اسـت کـه
وجـود دارد 95/11/27».کـه بخـش عمـدهی
ایـن مشـکالت نیـز بـه «مدیریـت» برمیگـردد:
«مشـکالت اقتصادی کشـور ممکن اسـت بیست
درصـد ،سـی درصد ،چهـل درصـد مربوط باشـد
بقیـه مربـوط بـه مدیریّـت
بـه تحریمهـا [ا ّمـا] ّ
مـا اسـت؛ مـا بایـد مدیریّـت کنیـم ،ما بایسـتی
درسـت عمـل کنیـم94/10/30 ».

روشتحلیل

سیاسی

حرفهرکس،ولومخالف
خودتانرابشنوید
حرف هر کسی را ،ولو آن کسی که حرف میزند،
جزو جریان شــما و گروه شــما و جبههی شما و
هرچه که میخواهید اسمش را بگذارید ،نیست،
گوش کنید؛ اگر دیدید حرف درســتی اســت،
آن وقــت «فیتّبعون احســنه» .حکمــت قرآنی
را مالحظه کنید« :یســتمعون القــول فیتّبعون
احسنه» .باید استماع کرد؛ بعد هرچه بهتر است،
انســان قبول کند؛ ولو آن بهتر از زبان کســی در
بیاید که انســان او را دوســت ندارد ،قبول ندارد.
این خیلی حالت خوبی است .اگر این پیش بیاید،
خیلی خوب است؛ برخالف اینکه انسان تا دید این
کسی که پا شــده ،جزو جناح مخالف است ،جزو
گروه منفی است از نظر من ،از همان اول بنا بگذارد
که او را رد کنــد .این به نظرم خیلی مســئلهی
مهمی است .علمی و اســتداللی و فکرشده عمل
بشود ،ســالم و اخالقی گفتگو و مشورت بشود ،از
سر لجاج نباشد ،تحمل نظر مخالف وجود داشته
باشد88/4/3 .

پرسش

پاسخ

چگونهمیتواناز ّ
خطفکرىِ
حضرتعالیبهصورتواضحمطلعشد؟
لب
من آنچه که در ســخنرانیها بیــان میکنمّ ،
نظراتم اســت .اساســیترین نظراتم همانهایی
است که شما در سخنرانیها از من میشنوید .هیچ
نظری درباره مســائل جاری کشور و مسائل اسالم
و مسلمین و مســائل اجتماعی وجود ندارد که من
آن را د ِرگوشی به کسی بگویم و نشود آن را در علن
گفت .نظرات من ،نظراتی شفّاف و روشن است که
در خطبهی نماز جمعه و در سخنرانی با گروههای
مختلف ،شما اینها را میشنوید77/2/22 .
2
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رستاخیزعلمیآغازشدهاست
دانش ،آشکارترین وســیلهی ع ّزت و قدرت یک
1
کشوراست.رویدیگردانایی،تواناییاست...اکنون
۷
نزدیک به دو دهه است که «رستاخیز علمی» در
کشــور آغاز شــده و با ســرعتی که برای ناظــران جهانی
متوسط علم
غافلگیرکننده بود -یعنی یازده برابر شتاب رشد ّ
در جهان -به پیش رفته اســت .همه و همه در حالی اتّفاق
افتاده که کشور دچار تحریم مالی و تحریم علمی بوده است.
ما با وجود شــنا در جهت مخالف جریان دشمنســاز ،به
رکوردهای بزرگ دست یافتهایم و این نعمت بزرگی است که
به خاطر آن باید روز و شب خدا را سپاس گفت .ا ّما آنچه من
میخواهم بگویم این اســت که این راه طی شده ،با همهی
اهمیتش فقط یک آغاز بوده اســت و نه بیشــتر .ما هنوز از
ّ
قلّههای دانش جهان بسیار عقبیم؛ باید به قلّهها دست یابیم.
بایدازمرزهایکنونیدانشدرمهمترینرشتههاعبورکنیم.

نبایدگذاشتجهنّمیهامردمراجهنّمیکنند
معنویّت و اخالق ،جهتدهندهی همهی حرکتها
۲
الیتهای فردی و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه
و ف ّع ّ
۷
اســت؛ بودن آنهــا ،محیــط زندگــی را حتّی با
کمبودهای ما ّدی ،بهشــت میســازد و نبودن آن حتّی با
برخورداری ما ّدی ،جه ّنم میآفریند ...اخالق و معنویّت ،البتّه
با دســتور و فرمــان به دســت نمیآید ،پــس حکومتها
نمیتوانند آن را با قدرت قاهره ایجاد کنند ،ا ّما ا ّوالً خود باید
منش و رفتار اخالقی و معنوی داشته باشند ،و ثانیاً زمین ه را
برای رواج آن در جامعه فراهم کنند و به نهادهای اجتماعی
ضد
در این باره میدان دهند و کمک برســانند؛ با کانونهای ّ
معنویّت و اخالق ،به شیوهی معقول بستیزند و خالصه اجازه
ندهند که جه ّنمیها مردم را با زور و فریب ،جه ّنمی کنند.

اصول هفتگانه خیزش به سوی آینده روشن

چشمامیدمبهشماجوانهااست
رهبر انقالب در بیانیــهی گام دوم ،در کنــار توصیه به امیــد و نگاه خوشبینانه بــه آینده که کلید
اساســی همهی قفلها ،و نخستین و ریشــهایترین جهاد است ،توجه به  7ســرفصل اساسی و مهم
ِ
را به جوانان توصیه کردند .خط حزباهلل در اطالعنگاشــت زیــر به بازخوانی این اصول هفتگانه پرداخته اســت.
نقطهکلیدیتعیینکننده
اقتصاد یک نقطهی کلیدیِ تعیینکننده است.
۳
مهم
اقتصــاد قــوی ،نقطهی قــ ّوت و عامــل ّ
۷
ســلطهناپذیری و نفوذناپذیری کشــور است و
اقتصاد ضعیف ،نقطهی ضعف و زمینهساز نفوذ و سلطه و
دخالت دشمنان است .فقر و غنا در ما ّدیات و معنویّات بشر،
اثر میگذارد ...مهمترین عیوب ،وابستگی اقتصاد به نفت،
دولتی بودن بخشهایی از اقتصاد که در حیطهی وظایف
ظرفیت داخلی،
دولت نیست ،نگاه به خارج و نه به توان و ّ
ظرفیت نیروی انســانی کشــور،
اســتفادهی انــدک از ّ
بودجهبندی معیــوب و نامتوازن ،و ســرانجام عدم ثبات
سیاســتهای اجرائی اقتصاد و عدم رعایــت اولویّتها و
وجود هزینههای زائد و حتّی مســرفانه در بخشهایی از
دستگاههایحکومتیاست.
راه ّ
حل این مشکالت ،سیاستهای اقتصاد مقاومتی است
که ...درونزایی اقتصاد کشــور ،مولّد شدن و دانشبنیان
تصدیگری نکردن دولت،
شدن آن ،مردمی کردن اقتصاد و ّ
ً
ظرفیتهایی که قبال به آن اشاره
برونگرایی با استفاده از ّ
مهم این راهحلها اســت .بیگمان یک
شــد ،بخشهای ّ
مجموعهی جوان و دانا و مؤمن و مســلّط بر دانستههای
اقتصادی در درون دولت خواهند توانســت به این مقاصد
برسند.

برای اجرای این دو ،چشم امید به جوانهاست
فسـاد اقتصـادی و اخالقـی و سیاسـی ،تـودهی
۴
چرکیـن کشـورها و نظامهـا و اگـر در بدنـهی
۷
حکومتهـا عـارض شـود ،زلزلـهی ویرانگـر و
مشـروعیت آنهـا اسـت؛ و ایـن بـرای نظامی
ضربهزننـده بـه
ّ
مشـروعیتی فراتـر از
نیازمنـد
کـه
اسلامی
جمهوری
چـون
ّ
مقبولیـت اجتماعی
مشـروعیتهای مرسـوم و مبنائیتـر از
ّ
ّ
جدیتـر و بنیانیتـر از دیگـر نظامهـا اسـت...
اسـت ،بسـیار ّ
مشـروعیت
همه بایـد بداننـد کـه طهـارت اقتصادی شـرط
ّ
همهیمقاماتحکومتجمهوریاسالمیاست.
عدالـت ...به صـورت نسـبی ،همه جـا و همـه وقـت ممکن و
فریضـهای بـر عهـدهی همـه بویـژه حاکمـان و قدرتمنـدان
اسـت .جمهوری اسلامی ایـران در ایـن راه گامهـای بلندی
برداشـته اسـت ...با این همـه اینجانب بـه جوانـان عزیزی که
آیندهی کشـور ،چشـم انتظـار آنهـا اسـت صریحـاً میگویم
آنچـه تاکنـون شـده بـا آنچـه بایـد میشـده و بشـود ،دارای
فاصلـهای ژرف اسـت ...ایـن سـخنان در قالـب سیاسـتها و
قوانین ،بارها تکرار شـده اسـت ولی بـرای اجرای شایسـتهی
آن چشـم امید بـه شـما جوانهـا اسـت؛ و اگـر زمـام ادارهی
بخشهـای گوناگون کشـور به جوانـان مؤمن و انقالبـی و دانا
و کاردان -که بحمـداهلل کم نیستند-سـپرده شـود ،این امید
بـرآورده خواهد شـد؛ انشـاءاهلل.
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سخن
استقاللیعنیآزادیاززورگوییقدرتهایسلطهگرجهان
استقالل ملّی به معنی آزادی ملّت و حکومت از تحمیل و زورگویی قدرتهای سلطهگر جهان است .و آزادی اجتماعی
۵
بهمعنای حقّ تصمیمگیری و عمل کردن و اندیشیدن برای همهی افراد جامعه است؛ و این هر دو از جملهی ارزشهای
۷
اســامیاند و ...حکومتها ّ
موظف به تأمین این دو اند .منزلت آزادی و استقالل را کسانی بیشتر میدانند که برای آن
طیبهی انقالب را با تأویل و توجیههای سادهلوحانه و بعضاً مغرضانه ،نمیتوان در خطر قرار داد.
جنگیدهاند ...این ثمر شجرهی ّ
ّ
همه -مخصوصاً دولت جمهوری اسالمی -موظف به حراست از آن با همهی وجودند .بدیهی است که «استقالل» نباید به معنی
زندانی کردن سیاســت و اقتصاد کشــور در میان مرزهای خود ،و «آزادی» نباید در تقابل با اخالق و قانون و ارزشهای الهی و
حقوق عمومی تعریف شود.

هفته

 1بگذارید بقیه به حســاب آنجا برســند...
خیلی زود ،از آنجا خارج میشــویم و خیلی زود به
خانه ،به جایی که به آن تعلق داریم ،باز میگردیم".
هشت سال پیش ،آمریکا و اذنابش تصور میکردند
در عرض چنــد روز میتوانند حکومت ســوریه را
سرنگون کنند و دولت دستنشــاندهی خود را در
آنجا مســتقر کنند ،حاال اما با خروج مفتضحانهی
آمریکا در منطقــه ،رئیسجمهور ســوریه ،برای
عرض تشــکر به تهران آمده و در دیــدار با رهبر
انقالب ،با تجلیل از حمایتهای بیدریغ جمهوری
اسالمی ایران از کشــورش ،گفت" :جنگ سوریه
مشابه جنگ تحمیلی هشت ساله علیه ایران بود.
جمهوری اسالمی در این حادثه فداکارانه در کنار
ما بود و الزم است موفقیت کنونی را به جنابعالی و
همه ایرانیان تبریک بگویم و از آنان قدردانی کنم".
اپیزود چهارم :حرکت به سمت آینده روشن

.6مذاکرهباآمریکا
جززیانمحصولینخواهدداشت
ع ّزت ملّـی ،روابط خارجـی ،مرزبندی با دشـمن،
۶
اصـل «عـ ّزت،
ایـن هـر سـه ،شـاخههایی از
ِ
۷
حکمـت ،و مصلحـت» در روابـط بینالمللیانـد.
صحنـهی جهانـی ،امـروز شـاهد پدیدههایـی اسـت کـه
تحـرک جدیـد
تحقّـق یافتـه یـا در آسـتانهی ظهورنـد:
ّ
نهضت بیداری اسلامی بر اسـاس الگوی مقاومـت در برابر
سـلطهی آمریـکا و صهیونیسـم؛ شکسـت سیاسـتهای
آمریـکا در منطقـهی غـرب آسـیا و زمینگیـر شـدن
همـکاران خائـن آنهـا در منطقـه؛ گسـترش حضـور
قدرتمندانهی سیاسـی جمهوری اسلامی در غرب آسیا و
بازتاب وسـیع آن در سراسـر جهان سـلطه .اینها بخشی از
مظاهر عـ ّزت جمهوری اسلامی اسـت که جز با شـجاعت
و حکمت مدیران جهادی به دست نمیآمد.
سـردمداران نظام سلطه نگرانند؛ پیشـنهادهای آنها عموماً
شـامل فریـب و خدعـه و دروغ اسـت ...دولـت جمهـوری
اسلامی باید مرزبندی خـود را با آنهـا با د ّقت حفـظ کند...
و در همه حـال ،ع ّزت کشـور و ملّت خـود را در نظر داشـته
باشـد ...در مورد آمریکا ّ
حل هیچ مشـکلی متص ّور نیست و
مذاکـره با آن جـز زیان مـا ّدی و معنوی محصولـی نخواهد
داشـت.

.7مقابلهباسبکزندگیغربی،
جهادیهمهجانبهمیطلبد
سخن الزم در این باره بسیار است .آن را به فرصتی
۷
دیگر وامیگذارم و بــه همین جمله اکتفا میکنم
۷
که تالش غرب در ترویج ســبک زندگی غربی در
ایران ،زیانهــای بیجبران اخالقی و اقتصــادی و دینی و
سیاسی به کشور و ملّت ما زده اســت؛ مقابله با آن ،جهادی
همهجانبه و هوشمندانه میطلبد که باز چشم امید در آن به
شما جوانها است.

«ایران مقتــدر ،امروز هــم مانند آغــاز انقالب با
چالشهای مستکبران روبهرو اســت ا ّما با تفاوتی
کام ً
ال معنیدار .اگر آن روز چالش با آمریکا بر ســر
عمال بیگانه یا تعطیلی سفارت
دست
کردن
کوتاه
ّ
رژیم صهیونیســتی در تهران یا رسوا کردن النهی
جاسوســی بود ،امروز چالش بر ســ ِر حضور ایران
مقتدر در مرزهای رژیم صهیونیســتی و برچیدن
بســاط نفوذ نامشــروع آمریکا از منطقهی غرب
آســیا و حمایت جمهــوری اســامی از مبارزات
مجاهــدان فلســطینی در قلب ســرزمینهای
اشــغالی و دفاع از پرچم برافراشــتهی حزباهلل و
مقاومت در سراسر این منطقه است ...و اگر آن روز
گمان آمریکا آن بود که با چند ایرانی خودفروخته
یا با چند هواپیما و بالگرد خواهد توانســت بر نظام
اسالمی و ملّت ایران فائق آید ،امروز برای مقابلهی
امنیتی با جمهوری اســامی ،خود را
سیاســی و ّ
محتاج به یک ائتالف بــزرگ از دهها دولت معاند
یا مرعوب میبینــد و البتّه باز هــم در رویارویی،
شکســت میخورد ...صحنــهی جهانــی ،امروز
شــاهد پدیدههایی اســت که تحقّق یافته یا در
تحرک جدید نهضت بیداری
آســتانهی ظهورندّ :
اسالمی بر اساس الگوی مقاومت در برابر سلطهی
آمریکا و صهیونیســم؛ شکســت سیاســتهای
آمریکا در منطقهی غرب آســیا و زمینگیر شدن
همکاران خائن آنها در منطقه؛ گســترش حضور
قدرتمندانهی سیاســی جمهوری اســامی در
غرب آســیا و بازتاب وســیع آن در سراسر جهان
ســلطه 97/11/22 ».بــاری روزگاری آرزوی حاج
احمد و "ســربازان خمینی" بعد از فتح خرمشهر،
مبارزه و شکســت رژیم صهیونیستی بود ،حاال اما
"سربازان خامنهای" در آغاز دههی پنجم انقالب،
این آرزو را بــه واقعیت تبدیل کردهانــد" .تاریخ"،
دربارهی عظمت و بزرگی کار خامنهای و سربازان
خامنهای ،بیشتر از اینها خواهد نوشت.
سالچهارم،شماره |174هفته دوماسفند97
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نـشـــریه جـامـــعـه صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی ارتـبـاطبـا
مـؤمــن و انـقــالبــی (دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای) خطحزبا...

پیامک:

رایانامهKhat@khamenei.ir:

بدون پشتیبانی مردم
نمیشودکاریکرد
ما باید دنبال این معنا باشــیم که مردم را نگه
داریم ،و همینطوری که آقایان میگویند؛ بدون
پشتیبانی مردم نمیشود کار کرد .و پشتیبانی

رشح

10001028

ایتا:
بله:

eitaa.com/khattehezbollah
ble.im/khattehezbollah

هم به این نیســت که مــردم اهلل اکبر بگویند،
این پشــتیبانی نیست .پشــتیبانی این است
که همکاری کنند ،همکاری این اســت که در
تجارت همکاری کنند ،شما مجال به آنها بدهید
همکاری کنند .وقتی این مجال را شما دادید،
مردم کمک شما هستند .و اینطور نیست که

حدیث

)۱امالیطوسی،مجلسیازدهم،ص۳۰۱؛

تفسیر

قرآن

در قبال نعمت پروردگار
شکرگزار باشید

آنچه مهم است ،این است که کسی که از سوی
پروردگار عالم نعمت میگیرد ،در مقابل آن ،چه
روشی از خود نشان خواهد داد .در سورهی حمد
میخوانید که «صراط الّذین انعمت علیهم غیر
المغضوبعلیهموالالضّ الّین»)۱(.یعنیکسانی
که نعمت هم میگیرند ،ممکن است «مغضوب
علیهم» شوند؛ مثل بنیاســرائیل .بارها خدای
متعال به بنیاســرائیل فرمود« :اذکروا نعمتی
الّتی انعمت علیکم» )۲(.آنها مورد نعمت خدا
قرار گرفته بودند .در ســورهی حمد« ،مغضوب
علیهم» به بنی اســرائیل تعبیر شــده است.
بنابراین،نعمتراکهگرفتیم،بایدمواظبباشیم
کهبعدازتسلّمنعمت،شکرگزارآنباشیمتاجزو
«مغضوب علیهم» و یا «ضالّین» نشویم .راهش
همایناستکهشکرکنیم76/3/7. .
) ۱سورهمبارکهالفاتحةآیه) ۲ | ۷سورهمبارکهالبقرةآیه۴۷

سروشSapp.ir/KhatteHezbollah :

بازارً ،
مثل ،سر تا تهاش را -خدای نخواسته -یک
اشخاص فاسد ،در یک بازار -البته پیدا میشود-
یک عدهای فاسد و یک عدهای سودجو هم پیدا
میشود،معلوماستاین.امامردمصحیحومردم
متدینومردمکاردانزیادهستدربازار.
امامخمینی(ره)؛63/6/4

خاطرات

رهربی

ششنفری بهمنحملهکردند
وکتکمزدند

کسیکه عاقبتکارش را نبیند
خردمندنیست

قال اَبو َعب ِد َّ
َ
یــس ب ِحا ِز ٍم َمن
اللِ َعلَی ِه َّ
الســا ُمَ ... :و ل َ َ
لَم یَ ُ
نظر فِی ال َعواقِب« .حــازم» یعنی آدم خردمند،
باهوش ،کســی که کار را محکــمکاری میکند...
میفرماید:آنکسیکهعاقبتکارخودشرامالحظه
نکند ،خردمند و محکمکار نیست .ببینید ،اینها همه
درس است برای ماها ،بخصوص آن کسانی از شماها
مســئولیتی دارنــد ،در یک نقطهای
و ماها که یک
ّ
تصمیمی میســازند یا تصمیمی میگیرند .خب،
یک کاری است که آدم خوشش میآید انجام بدهد
و منفعتی هم دارد ا ّما عاقبتش را در نظر نمیگیرد؛
وارد کار میشــود بدون اینکه [عاقبتــش را در نظر
بگیرد][ .مث ً
ال] وقتی که دارید مســابقه میدهید،
بدانیدطرفمقابلشمادرمقابلاینحرکتیکهشما
انجام میدهید ،چه حرکتی انجام خواهد داد ،فکر آن
را بکنید ،آن وقت بــرای آن حرکتی که او بعدا ًانجام
خواهدداد،یکآمادگیایپیداکنید،بعدحرکتتان
را شــروع کنید؛ عاقبت کار را دیــدنَ ...و ال َّن َظ ُر فِی
ال َعواق ِِب تَفت َُح القُلوب ،یعنی اگر ما در عواقب کارمان
د ّقت کنیم ،دل را باز میکند ،منافذ فکری انسان را،
منافذروحیو معنویانسانراباز میکند97/12/5 .

گپ:

Gap.im/KhatteHezbollah

دیدار آرین غالمی ،شطرنجباز قهرمان با رهبر انقالب

خوشحالیم که شماها را داریم

آرین غالمی ،شطرنج باز نوجوان تیم ملی جمهوری اسالمی ایران که در مسابقات بینالمللی

اخیر از رویارویی با حریفی از رژیمصهیونیستی امتناع کرد ،با رهبر انقالب دیدار کرد .رهبر

انقالبدرایندیدارباتقدیرازایننوجوانعزیزفرمودند:خداانشاءاهللشماهاراحفظکند.خدا
انشاءاهلل شماها را برای اسالم ،برای این کشور نگه دارد ...خیلی خوشحال شدم آقای غالمی،

آرینگل.خوشحالیمکهبحمداهللشماهاراداریم.برایآیندهیکشورشماهاسرمایهاید؛
آقای ِ
اینسرمایهرانگهدارید97/12/5 .

خانواده

ایرانی

میخواهند خانواده را از بین ببرند

خانواده س ّنت الهی است .دشمن بشریّت یعنی جریان سرمایهداری بینالمللی و صهیونیسم
تقریباً از حدود صد سال پیش تصمیم گرفتند که خانواده را در بین بشر از بین ببرند؛ و یک
جاهایی مو ّفق شدند .در آن جاهایی که از خدا دور بودند مو ّفق شدند ،در یک جاهایی هم از
جمله در ایران اسالمی ما مو ّفق نشدند ا ّما دارند تالش میکنند .این ازدواجهای سخت ،این
ازدواجهای دیر ،این فرزندآوری کم ،این به تعبیر غلط زشتشان «ازدواجهای سفید» -که
سیاهترین نوع زندگی مزدوج است -همهی اینها به خاطر این است که خانواده از بین برود.
رواجشهوات،ازبینرفتنحیاوعفّت،امروزجزوبرنامههایدشمناست97/12/7 .
حزباهلل این است

گروههای مؤمن معطل کسی نمانند
جوان ،امــروز باید حرکت کنــد ،از فرصت
موقعیت ،متناســب
اســتفاده کند .امروز
ّ
جمعیت زیاد ،یک کشور بزرگ،
است؛ یک
ّ
بیانیه به اندکی از
ظرفیت که من در ّ
اینهمه ّ
ظرفیتهای کشور خیلی
آنها اشاره کردم.
ّ
بیش از آن چیزی است که در کاغذهای ما،
در نوشــتههای ما ،در گفتههای ما آمده .هر
جایی از کشور[ ،از جمله] همین آذربایجان
شما و تبریز شــما -که آقای امام جمعهی
محترم االن گفتند و درست گفتند -دریایی
ظرفیتهای گوناگون اقتصادی و علمی و
از ّ
بقیهی جنبههای زندگی
اجتماعی و هنری و ّ

ظرفیتها
ظرفیت؛ این ّ
است؛ دریایی است از ّ
باید شناخته بشــود و از آنها استفاده بشود؛
چه کسی باید بکند این کار را؟ ما مسئولین؛
به عهدهی ما مسئولین اســت .البتّه اینکه
میگویم ما مسئولین ،معنایش این نیست
که تکلیف از گردن جوانها برداشــته است.
معنای آتش به اختیــاری که ما گفتیم ،این
است:یعنیهمهیجوانها،همهیگروههای
مؤمن در زمینههای مختلــف ،هر کاری که
میسر است ،و مطابق با قوانین کشور
برایشان ّ
و مصلحت کشور [است] ،باید انجام بدهند و
ّ
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در اواخر یکی از شبهای زمستان آن سال []۱۳۵۶
در خواب بودم که در زدند ...در را که باز کردم ،دیدم
افرادی با مسلســل و هفتتیر ایستادهاند! به ذهنم
عدهایچپیهستندوقصدتصفیهی
گذشتکهآنها ّ
مرا دارند ...با اســلحهی خود شــروع به کوبیدن به
شیشــهی ضخیمی که روی در منزل بود ،کردند
و آن را شکستند ...خدا را شــکر کردم که برخالف
تص ّور من ،آنها از چپیها نیستند .به سمت در رفتم
و در را باز کردم .شش نفری حمله کردند و در میان
د ِر بیرونی خانه و د ِر محیط اندرونی ،با خشــونت و
بیرحمی مرا به باد کتک گرفتند ...مأموران ساواک
توجووبازرسیخانهپرداختندوتاآشپزخانه
بهجس 
و توالت را هم گشتند! همســرم اقدام جالبی کرد...
اعالمیههای محرمانهای را کــه در اتاق بود ،جمع
ّ
کرد و زیر فرش گذاشته بود تا ساواکیها آنها را پیدا
نکنند .یک ساعت یا بیشــتر ،تمام گوشهکنارها و
سوراخسمبههای خانه را گشتند ،تا اینکه وقت نماز
صبح فرا رسید .گفتم :میخواهم نماز بخوانم .حتّی
یکوجبازخانهرانکاویدهنگذاشتند!بهنظرممناز
مادر مصطفی قدری غذا خواستم و بعد از او خواستم
مجتبی و مسعود را که پس از بیدار شدن ،دوباره به
خواب رفته بودند ،بیدار کنــد تا با آنها خداحافظی
کنم.هنگامخداحافظیبهفرزندانگفتهشد:پدرتان
عازم سفر اســت .من گفتم الزم نیست دروغ گفته
شود.وواقعامررابهبچههاگفتم.
انمعالصبرنصرا ً)
(منبع:کتاب ّ

