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دستوررهبرانقالببهتمرکزمسئوالنبرروینقاطکلیدیمشکالتمردم

برخی نارساییها ،مردم ایران چنان عمل میکنند که رهبر انقالب
از آنان «هزار بار تش ّکر میکنند که ملّت ،حقیقتاً یک ملّت رشید،
باهمت ،زمانشــناس ،لحظهشناس [است] که
وفادار ،بابصیرتّ ،
میدانند لحظهی حرکت کِی است 96/10/19».و چنان در چالشها
امتحان پس دادهاند که امام امت در وصیتشان مینویسند« :من
با جرأت مدعی هستم که ملت ایران و تودهی میلیونی آن در عصر
حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول اهلل( )و کوفه و عراق در
عهدامیرالمؤمنینوحسینبنعلی(،)میباشند».

آن چیزی که یــک مســئول را از چارچوب حکومت
اســامی خــارج میکنــد از بین رفتن «احســاس
مســئوليت» و فقدان «دغدغــهي کار و تــاش و هدفگرايي و
مجاهدت» در او است 95/12/19 .از سوی دیگر نیز مردم تکلیفی بر
دوششان است« .امام خمینی در تمام مدت ،اصرار داشتند که مردم
باید از دولت و مســئوالن دولتی و ق ّوهی مجریــه و ق ّوهی قضاییه
حمایت کنند .این ،به معنای آن نبود که قــ ّوهی قضاییه یا ق ّوهی
دولتی آن روز ،هیچ خطا و یا اشتباهی نداشتند.
مجریه یا مسؤوالن
ِ
خیر ،هیچ انسانی خالی از خطا نیســت .این ،به معنای آن بود که
وقتی خط و راه درست اســت و حکومت در جهت صحیح حرکت
میکند ،دشمن فشار میآورد و بنابراین ،آحاد مردم به حمایت و
پشتیبانی از کسانی که این کاروان عظیم را پیش میبرند و هدایت
وپشتیبانیمیکنند،موظفند68/۰۷/12».
درچنینمیدانیحتیباوجودگلهمندیشانواعتراضشاننسبتبه

وظیفهسنگینمسئولیندرشرایطغیرعادی
دراینمیدان«مبارزهیسرنوشتساز»،95/4/12دشمنعصبانیاز
شکستهای متناوبش در مقابل مردم و انقالب است .او از هر کاری
برای ضربهزدن به کشور فروگذاری نمیکند .او ،حاال که نمیتواند
به "جسم" مردم لطمه بزند و امنیت جانی آنان را مورد تهدید قرار

پنــج توصیه به مســئولین برای حل مشــکالت
معیشتی مردم
رهبر انقالب در دیدار هفته گذشتهشان با مردم قم به پنج نکتهی
مهم اشاره کردند۳ :

بدتر از قاجار | 2

مطالبه رهبری | 3

کار تشکیالتی | 4

شاهی که اجازه تعیین نخستوزیر خود را نداشت مسئوالنبهجاینقشاپوزیسیون،بایدپاسخگوباشند

دهد؛ بر "ذهن" مردم حمله میکند تا "روح امید" مردم و تحرک
آنان را خاموش کند و «نمیشود و نمیتوانیم» را در جامعه حاکم
کند.
در مقابل چنین مردم لحظهشناس و وفاداری و در شرایط غیرعادی
که کشور با آن روبهروســت وظیفهی مسئولین سنگینتر است:
«فکر اساسى این است که کارى کنید که کشــور از اَخم دشمن
ضربه نبیند ،از تحریم دشــمن لطمه نخورد؛ و راههایى هســت،
کارهایى هست که میشود کرد ...معتقدم باید دل را به نقطههاى
امیدبخشحقیقىسپرد،نهبهنقطههاىخیالى93/۱۰/17».

مدتیفرسودهخواهدشد
یکمجموعهبسته،بعداز ّ

جان باختن در راه کشور افتخار بزرگی است | این شماره تقدیم میشود به جان باختگان کشتی نفتکش ایرانی
حادثهی تلخ و دلخراش جان باختن کارکنان کشتی نفتکش بر اثر آتشسوزی و غرق را ،که حقاً مصیبتبار و تأثرانگیز است به خانوادههای عزادار و بازماندگان آن
عزیزان صمیمانه تسلیت عرض میکنم و تسلی و آرامش دلهای غمگین آنان را از خداوند متعال مسألت مینمایم .آن عزیزان در راه انجام وظیفه و خدمت به کشو ِر
خود جان باختهاند و این افتخار بزرگی است که شاید بتواند سنگینی بار این غم را کاهش دهد و دلهای مصیبتدیدگان را آرامش بخشد .از خداوند متعال رحمت و
مغفرت بر آنان و صبر و اجر برای بازماندگان مسألت میکنم96/9/24 .
تاریخ شهادت 24 :دیماه 1396

شهادت :بر اثار انفجار و غرق شدن در دریا

مزارمدفون در اعماق اقیانوس آرام
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اخبار

هفته

روایتی از دیدار جمعی از
مستندسازانجوانبارهبرانقالب

حسین شمقدری مستندساز با اشاره به دیدار اخیر
تعدادیازمستندسازانجوانانقالبیبارهبرانقالب
گفت:ایشانعنوانکردنداینکه فیلممستندبهاین
نقطه رسیده ،یکی از اقبالهای جمهوری اسالمی
اســت ،همچنین به ما تذکر دادند که سعی کنید
جوری نشود که هنرتان ،گرایش هنری محض پیدا
کند یا درگیر هوا و هوس و شهوت شود .شمقدری
ادامه داد :رهبری عنوان کردند که در حوزه کارهای
انتقادی و مسائل مربوط به آسیبهای اجتماعی
مثل رشوه ،اعتیاد و امثالهم ،نه تنها مخالف نیستند
بلکه آن را مفید هم میدانند منتهــا با این فرض
که ساخت این آثار به گونهای نباشد که مخاطب،
امیدش را از دست بدهد | .صبح نو |
تقوی :دستگاه های زیرنظر رهبری
بطور دقیق حساب کشی می شوند
حجت االســام تقوی در مراسم معارفه رئیس
جدید شورای سیاستگذاری ائمه جمعه تأکید
کرد :رهبری به شــدت پرهیز داشتند که ائمه
جمعه دولتی شــوند و از دولت حقوق و شهریه
بگیرند.تقویافزود:دستگاههایزیرنظررهبری
ازجمله شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ،بطور
دقیق حسابکشی میشوند | .مهر|
تقدیر رهبر انقالب از دستاوردهای
صنعت دفاعی کشور
امیر ســرتیپ حاتمی وزیر دفاع :پــس از بازدید
فرمانده معظم کل قوا از نمایشگاه دستاوردهای
صنعت دفاعی و شرفیابی مدیران وزارت دفاع به
محضر معظم له ،ایشــان فرمودند :دستاوردهای
صنعت دفاعی شیرین و خرسند کننده بود ،علت
این خرسندی ،عالوه بر دیدن تواناییهای دفاعی
که نقش بهســزایی در افزایش ســطح و ضریب
اقتدار کشور دارد ،مشاهده نیروهای عال ِم ،محقق،
پژوهشگر،اهلفکرواقداموباایماناستکهبسیار
خوشحال کننده و لذت بخش است .وجود چنین
نیروهــا و عناصری در مجموعــه صنایع دفاعی
کشور ،همچون جواهری بسیار گرانبها و غیرقابل
قیمتگذاریاست | .تسنیم|
وعدهای که سیدحسن نصراهلل به
یک مجری تلویزیونی داد
ســامی ،مجری المیادیــن در مصاحبه با یک
شبکهتلویزیونیازحواشیمصاحبهاخیرخودبا
سیدحسن نصراهلل و وعده او سخن گفت .او در
پایان مصاحبه از دبیر کل حزباهلل لبنان پرسید
"واقعا روزی وارد قدس خواهید شد؟" که سید
حسن نصرا ...در پاسخ به این سوال گفته است
"واقعا همینطور است و در ایام حیات شما این
اتفاقرخمیدهد" |.باشگاهخبرنگاران|
2
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ن المجالس سازمان همکاری اسالمی
تحلیلی بر بیانات رهبر انقالب در دیدار شرکتکنندگان در کنفرانس اتحادیه بی 

پایان افسانه شکستناپذیری رژیم صهیونیستی
اول .پنجم ژوئن سال  1967میالدی ،جنگی تمام عیار میان ارتش رژیم
صهیونیستی با کشورهای مصر ،سوریه و اردن درگرفت که از آن تعبیر به
جنگ های شش روزه میکنند .ماجرا از این قرار بود که به دنبال تحوالتی
که در منطقه به وجود آمد ،اسرائیل با خبر شد که نیروهای نظامی مصر
در حال آمــاده باش و متمرکز کردن نیروهای خود در "صحرای ســینا"
هستند .روز بعد ،نخستوزیر رژیم صهیونیستی هم دستور داد تا تعدادی
از واحدهای نظامی ارتش خود را به این ســمت روانه کنند .این موضوع
موجب تنش میان دو کشور شد به طوری که رادیو قاهره اعالم کرد" :بقای
اسراییل بیش از حد طول کشیده ،ما از تهاجم اسراییل استقبال میکنیم.
ما از جنگی که مدتها انتظارش را کشیدهایم استقبال میکنیم .نقطهی
اوج فرارسیدهاست .زمان جنگی که نابودی اســراییل را به همراه دارد فرا
رسیدهاست".
به موازات این مســأله ،کشــورهای ســوریه و اردن و عراق هم نیروهای
خود را در بلندیهای جوالن و کرانهی باختــری رود اردن برای حمله به
اسرائیل مستقر کردند .اما ماجرا برعکس شــد .اسرائیل در یک حملهی
غافلگیرکننده توانست تا کنترل نوار غزه و صحرای سینا را از مصر ،قدس
شــرقی و کرانهی باختــری رود اردن را از اردن ،و بلندیهای جوالن را از
سوریه خارج کند .و البتهی همه اینها تنها در  6روز رقم خورد 6 .روزی که
البته به گفتهی یکی از تحلیلگران عرب 6،ساعت بیشتر نبود و فقط برای
حفظآبروبودکهگفتهمیشد 6روز.
دوم .افسانهی شکستناپذیری رژیم صهیونیستی و پشتیبانان مادی و
معنوی آنان اما کمتر از دو دهه دوام آورد .حزباهلل لبنان ،بهعنوان یکی از
اصلیترین سرشاخههای محور مقاومت ،توانست ملهم از پیروزی انقالب
اسالمی ،اولین بار ،این ارتش را در ســال  1982شکست دهد .پس از آن،
در سالهای  1996و  2000میالدی نیز ،بار دیگر ،این حادثه رقم خورد.
نهایتا ســال  2006و در جریان جنگهــای  33روزه ،در حالیکه ایهود
اولمرت ،نخستوزیر رژیم صهیونیستی ،پس از عملیات نظامی حزب اهلل
در خاک این رژیم اعالم کرد که "لبنان بهــای آن را خواهد پرداخت" و به
لبنان حملهور شد ،اما باز هم شکست مفتضحانهای خورد و عقبنشینی
کرد .روند این شکست ،در جریان جنگهای  22روزه و  5روزه در نوار غزه

گزارش
رصدی

نیزمجدداتکرارشد.
این اما همهی ماجــرا نبود .محور غربــی -عبری که خــود را مواجه با
شکستهایپشتسرهممیدید،باایجادگروهکهایدستسازیچون
داعش ،جنگ را به خاک دیگر محورهای جبههی مقاومت و همپیمانان
ایران ،یعنی عراق و سوریه کشاند .جنگی که نزدیک به هفت سال طول
کشید اما نتیجهی آن چیزی شد که انديشکده شــورای روابط خارجی
آمريکا اذعان کرد" :به نظر ميرســد حضور بشار اســد بر مسند قدرت
تضمين شده باشد .به شــرح فوق ،حزب اهلل در لبنان را نيز اضافه کنيد.
داعش بخش زيادي از سرزمينهاي [عراق و سوريه] را از دست داده است.
همچنين حکومت عراق شهر سرشار از نفت کرکوک را دوباره پس گرفته
است .حوثيها نيز عربستان را در باتالق يمن زمينگير کردهاند .مشارکت
ايران در همهي اين تحوالت برجسته بوده است ،همين هم نفوذ ايران در
سرتاسر منطقه را در برداشته اســت ".حاال این "الگوی انقالب اسالمی"
بود که توانست دست برتر را در منطقه داشته و "الگوی نظم آمریکایی و
صهیونیستی"درمنطقهرابرهمزند.
سوم .روز سهشنبه ،رهبر انقالب در دیدار شرکتکنندگان در کنفرانس
اتحادیهی بینالمجالس سازمان همکاری اســامی ،به همین موضوع
افسانهیشکستناپذیریرژیمصهیونیستیاشارهکردهوفرمودند«:رژیم
صهیونیستی در لبنان شکست خورد ،مجبور به عقبنشینی شد ،مجبور
به اعتراف به شکست شد؛ درحالیکه همه خیال میکردند این یک رژیم
شکستناپذیر است .در جنگ نرم هم میتوان رژیم صهیونیستی و عوامل
آن را شکست داد ...من عقیدهام این است که این مجاهدت در مقابل رژیم
صهیونیستی ،به نتیجه خواهد رسید؛ این را ما معتقدیم .اینکه ما خیال
کنیم که «دیگر فایدهای ندارد و کار از کار گذشته» ،نخیر ،اینجور نیست؛
ولودههاسالهمگذشتهاستا ّماقطعاًانشاءاهللوباذناهللبهنتیجهخواهد
رسید؛ کمااینکه تا امروز هم مقاومت پیشرفت کرده است .شما مالحظه
کنید؛ یک روز اینها -صهیونیستها -شــعار «از نیل تا فرات» میدادند،
[ولی] امروز دور خودشان دیوار میکشند که بتوانند خودشان را در آنجا
درسرزمینغصبیحفظکنند.بنابراینمقاومتپیشرفتکرده،بعدازاین
همپیشرفتخواهدداشت96/10/26».

دنیسراس،کارشناساندیشکدهواشنگتن:

ترامپدربارهایرانبایدازمدلریگانپیرویکند

دنیس راس کارشناس "اندیشکده واشنگتن" و ریچارد گلدربرگ کارشناس "اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسیها"
در یادداشتی مشترک تحت عنوان "ترامپ میبایست دربارهی ایران مشابه ریگان عمل کند" ،مینویسد" :همیشه
یک راه میانهای برای گشودن درهای سیاســت خارجی وجود دارد و در این مورد راهی که ارزشهای آمریکایی را
تقویت کند ،از امنیت ملی ما دفاع کند و تعهدات ما را برای متحدانمان حفظ کند ،راه میانه اســت ».نویســندگان
سپس با بررسی تاریخی مدل مشــابه بیان میکنند" :این ایده توســط رونالد ریگان نیز عملی شده است .ریگان
موافقتنامهی کنترل تسلیحات را با اتحاد جماهیر شوروی مذاکره کرد و بازدارندگی استراتژیکی برای آمریکا ایجاد
کرد ،ریگان تغییر رژیم شوروی را با فشارهای اقتصادی عملیاتی کرد و بر سر مسائل حقوق بشری نیز با آنها ارتباط
برقرار کرد".
این یادداشــت ســپس با برشــمردن اشــتراک نظر آمریکاییها درخصوص مهار قــدرت ایران ادامــه میدهد:
"جمهوریخواهان و دموکراتها ممکن اســت در مورد نقاط قوت و ضعــف برجام با هم متفاوت فکــر کنند ...اما
کاخ ســفید ،کنگره و متحدان ما ،نگرانیهای مشترکی دارند ".نویسندگان ســپس با بررسی مسائل حقوق بشر و
دموکراسی به عنوان ارزشهای آمریکایی مینویســند" :در عرصهی داخلی ایران ،این تعهدات میتواند یک راهی
برای پیش بردن اهداف آمریکایی به جلو باشد".
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بدتر از
قاجار

شاهی که حتی اجازه
تعیین نخستوزیر خود را هم نداشت

از ســال  ۱۳۳۲تا زمان پیروزی انقالب اســامی ،انگلیس و امریکا بر ســر چاههای نفت ،و در واقع گنج نفت ایران
نشستند و تا آنجا که توانستند ،برداشــتند و بردند ...رژیم پهلوی ،سر سپردهی انگلیس و آمریکا بود و محمدرضا،
واقعا مثل یک مأمور آمریکا در ایران عمل میکرد .یک عامل آمریکا در رأس یک رژیم وابسته ،وظیفهای نداشت جز
اینکه وقتی بگویند فالن نخستوزیر را بگذار و فالن نخستوزیر را بردار ،اطاعت کند .آنها هر کاری میخواستند،
میکردند .اگر هم یک وقت خود او میخواست نخســتوزیری را برکنار کند و آمریکاییها راضی نبودند ،به آمریکا
میرفت و این و آن را میدید ،تا اجازه دهند فالن نخستوزیر را بردارد یا بگذارد! وضعیت اینگونه بود .سفرای امریکا
و انگلیس در تهران ،تعیینکنندهی خطوط اساسی این مملکت بودند73/11/4 .

مسئوالن به جای نقش اپوزیسیون ،باید پاسخگو باشند

مطالبه رهبری

کســانی هســتند که یا امروز همهی امکانات
مدیریّتی کشــور در اختیار اینها است یا دیروز
تمام امکانات مدیریّتــی در اختیار اینها بوده،
ی َمآبها نقش اپوزیسیون
آنوقت به قول فرنگ 
به خودشــان میگیرند .این کســانی که کشــور در
اختیارشان است یا در اختیارشان بوده ،اینها دیگر حق
ندارند علیه کشــور حرف بزنند ،موضع [بگیرند]؛ باید
موضع مسئوالنه [بگیرند] ،باید پاسخگو باشند .بندهای

مدعی باشم،
که امکانات در اختیارم اســت ،نمیتوانم ّ
[بلکه] باید پاســخگو باشــم و جواب بدهم که چهکار
کردم با این امکانات .به جای اینکه پاسخگویی کنند،
مدعی را ایفا کنند علیه این ،علیه آن حرف
بیایند نقش ّ
بزنند؛ این نمیشود؛ مردم قبول نمیکنند این را .حاال
ممکن اســت کســی خیال کند که در مــردم تأثیر
میگذارد؛ نه ،مردم آگاهنــد ،میفهمند ،نمیپذیرند
این حالت را96/10/6 .

به مناسبت صدورحکم تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی
روایت تاریخی

پرچم پرافتخاری که میرزای شیرازی آن را بلند کرد

حرکت میرزای شیرازی یک حرکت ذوابعاد ،پرمعنا و بسیار پربرکت بوده است .اوال ،مبارزه با دستگاه استبدادی سلطنت
مطلقهی ناصرالدینشاهی بود که در اوج خود بود ...ناصرالدین شاه دارای یک حکومت مطلقه و مستبدهی فردی بود که
با اخالق و اقتصاد و دین و روحانیت محبوب مردم معارضه و ناسازگاری داشت .بنابراین ،یک بُعد فتوای میرزای شیرازی،
مبارزه با این خودکامه و کشیدن دندان این پلنگ تیزدندان بود؛ و حقیقتا دندان او کشیده شد و قدرت او کم شد.
ثانیا ،مبارزهی با استعمار و نفوذ خارجیها در این کشور بود .در چند سال آخر عمر ناصرالدین شاه -یعنی از سال ۱۳۰۰
به بعد -کار دربار ناصرالدین شاه ،امتیاز دادن به این دولت و آن دولت ،این کمپانی و آن کمپانی ،و گرفتن پول و فروختن
مملکت شده بود؛ مثل امتیاز رویتر و همین امتیاز تنباکو و غیره! با آن حرکت عظیم میرزا و آن فتوای کوبنده ،جلوی این
انحصارها و امتیازها و دخالتهای خارجی هم گرفته شد.
ثالثا ،مبارزهی با غربزدگانی بود که در همان ایام ،تازه شــروع به ایجاد جریانهای فکری در داخل کشور کرده بودند و
روی خودشان نام «روشنفکر» گذاشته بودند؛ از قبیل میرزا ملکمخان و امثال او؛ که اینها نه فقط با این حرکت خیانتبار
ناصرالدین شاه مبارزه نکردند ،بلکه همین شــخص نامبرده  -که او را به اصطالح بنیانگذار و پدر روشنفکری در ایران
دانستهاند  -حتی خود دالل انحصارات خارجی هم بود ...این پرچم پرافتخاری است که میرزای شیرازی آن را بلند کرد و
بعد از او این پرچم نخوابید70/12/14 .

سخن

هفته

 1اول اینکه تا زخم هســت؛ آزار مگس
هم هست .دشمن خارجی هست تا زمانی که
اشکاالت و نارساییها و نابسامانیها در کارمان
باشد .اگر مشکل داخلی نداشته باشیم ،آمریکا
هیچغلطینمیتواندبکند.
دوم اینکه رهبــر انقالب به «مردمســاالری
دینی» و «رأی مردم» بــاور صادقانه دارند و از
مسئولین در رأس کار
همین روی ،حمایت از
ِ
را وظیفهی خود میدانند .مسئولینی که همه
هم تقریباً مستقیم یا غیرمستقیم انتخاب خود
مردمند و کارآمدی آنان ،هم به پای نظام نوشته
میشود،هممردم.
ســوم ،راهبرد رهبری برای حل مشکالت،
تمرکز بر نقاط کلیدی اســت کــه اگر آنها
مرتفع بشوند خیلی از مشکالت دیگر هم حل
خواهد شد .مانند مسئلهی «تولید و اشتغال»
که خیلی از این مفاسد و آسیبهای اجتماعی،
درصورتیکهایندوباشند،ازبینخواهدرفت.
چهارم ،مطالبهی ایشــان از مسئولین کشور
است که در این میدان همهی مسئولین باهم
قضائیه،
باشند؛ «مجلس شورای اسالمی ،ق ّوهی
ّ
بقیهی بخشها و نهادها ،هرکدام
ق ّوهی مجریّه و ّ
مسئولیتی دارند ،کار حوزهی دیگر
یک حوزهی
ّ
به آنها مربوط نیســت ،از آنها سؤال نمیشود؛
لکن این مال حالت عادی است .وقتیکه شما
میبینید دشــمن دارد تهدید میکند شما را
دشمنی لجباز ،لجوج  -و مشکالتی به وجودمیآورند با کارهایی که کردهاند در داخل کشور،
بایستی همه با همدیگر همدست باشند ،همه
کنارهمبایستند».
پنجم هم این است که «مسئولین روی یکایک
مشکالت متمرکز بشــوند .ما [اگر مشکالت
را] فهرست کنیم ،فرض کنید ممکن است ده
پانزده مشکل اساسی داشــته باشیم و اینها را
روی کاغذ بنویسیم؛ [باید] تقسیم کار کنیم،
متمرکز بشویم روی این مشکل ،زمان بگذاریم
برایش [و آن را] حل کنیم96/10/19 ».
تجربهی انقالب اسالمی به ما نشان داده است
که «مشکل غیرقابل حل در کشور نداریم که
بگوییم این مشکل غیرقابل حل است[ ،یا] این
گره بازنشدنی است؛ نداریم چنین چیزی؛ این
را همه بدانند .همهی این گرهها بازشدنی است،
[منتها] یک مقداری بایــد خودمان را آمادهتر
کنیم ،پابهرکابتر باشیم ،بیشــتر کار کنیم،
دقیقترکارکنیم96/10/19».
این پنج راهبرد برای این اســت که مسئوالن
باید ســختیها و مشــکالتی را که این مردم
لحظهشناس امروز با آن درگیر هستند را حل
کنند .نباید گذاشت ترفند ناامیدسازی مردم
موفق شــود .بیتردید یکــی از مهمترین آن
اقدامات ،تالش مسئولین برای ترمیم زخمها و
برطرفکردنمشکالتاساسیکشوراست.
سالسوم،شماره |117هفتهاولبهمن96
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صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی ارتـبـاطبـا
نـشـریه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی
(دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای) خطحزبا...

کالم

همهی ملت کوشــش کنند ،هر کس در هر جا
که هست کوشش کند .و کوشش این باشد که
مابایدوابستهنباشیم...اگردرکارخانههایمااین

حزب الله

حساب تلگرام@ khat_admin :

متنبهبشوندکهمابایدوابستهنباشیموما
معنارا ّ
بایدخودمانبرایخودمانکارانجامبدهیم،آنها
کوششمیکنندکهکارخانههارابهترراهببرند.و
اشخاصیکهمغزتفکرصنعتیدارنداینمغزهارا
به کار میاندازند .و بعد از اینکه فهمیدند که باید
برای خودمان کار بکنیم و باید صنعت را هم -چه

صنعت بزرگ ،چه صنعت کوچک را -خودمان
باید درســت بکنیم ،این مبدا عمل میشود که
بعد از آن بیداری و این اراده راه بیفتند ،و مشغول
بشوند و تفکر کنند و مغزها را به کار بیندازند و
کارخودشانراخودشانانجامبدهند.

امام

باید کوشش این باشد
که وابسته نباشیم

پیامک:

		
رایانامه:
10001028

Khat@khamenei.ir

کانال تلگرامTelegram.me/KhatteHezbollah :

این است

امامخمینی ۲۹دی۱۳۵۹

خانواده

ایرانی

همیشهجوانحزباللهیدرمقابل

شیوه درست از بین بردن

ســد محکم ایمــان ملّی و
هنوز نفهمیدهاند این ّ
ایستادگی ملّی و شجاعت ملّی معنایش چیست؛
به اعماقش نرســیدهاند .آنوقت این بیچارههای
ِ
بدبخت روســیاه در داخل ،از یک
بازیخوردهی
طرف گفتند «جانم فدای ایــران» ،از یک طرف
پرچم ایران را آتش زدند!  ...از کِی تا حاال شــماها
این هیئتها ،این تیپهای اینجوری -در مقابلدشمنان ایران ســینه ســپر کردهاید؟ در مقابل
دشــمن ایران هم همین جــوان حزباللّهی باز
سینه ســپر کرده ،جوان انقالبی سینه سپر کرده.
مقدس چه کسانی
سیصد هزار شهید دوران دفاع ّ
بودند؟ بعد از آن ،شهدائی که ما داشتیم چه کسانی
بچههای مؤمن و انقالبی بودند که از
بودند؟ همین ّ
ضد انقالب ،در
کشورشــان دفاع کردند ،در مقابل ّ
مقابلمهاجمخارجی،درمقابلآمریکا96/10/19 .

مهمترین کمک به همسر ،این است که سعی
کنیدهمدیگررادیندارنگهدارید.مراقبباشید
همسرتانخطایدینینکند.اینمواظبتهمبه
معنای پاسبانی و دیدهبانی نیست .این مراقبت،
مراقبت اخالقی اســت ...اگر چنانچه خطایی از
همســرتان دیدید ،آن را باید با شیوهی بسیار
لطیف و عاقالنــهای در او از بین ببرید و برطرف
کنید ...زن اگر میبیند شــوهرش در معامالت
بد افتاده ،در رفیق بازیهای بد و معاشرتهای
بد افتاده ،یا مرد میبیند زنش افتاده در بعضی
تجمل پرستیهای غلط یا ولنگاریهای غلط،
ّ
نباید بگوید :حاال او خودش اســت .نه ،شما هر
همت خود
کدام نسبت به هم وظیفه دارید .باید ّ
را متمرکز کنید .زن و مرد میتوانند بر روی هم
اثر بگذارند79/8/3 .

دشمنسینهسپرکردهاست

کار

تشکیالتی

مدتی
یکمجموعهبسته،بعداز ّ
فرسودهوکهنهخواهدشد

نگهداشـتن[ یک تشـکیالت] بالشـک
بـرای
ِ
احتیـاج دارید بـه اینکـه مرتّب نفَـس و خون
جدیـد وارد آن کنیـد؛ چـون یـک مجموعهی
تبـدل خـون و هـوای آزاد ،بعد
بسـته و بـدون ّ
مدتـی بهطـور طبیعـی فرسـوده و کهنـه
از ّ
خواهـد شـد .شـما بایـد خونهـای جدیـد را
وارد کنیـد .البتـه خـون سـالم وارد کنیـد و
حواسـتان جمـع باشـد که خـون هپاتیتـی یا
ایـدزی وارد نکنیـد! البتـه بنـده نمیخواهـم
معیارهایی را که شـما گفتید ،رد یـا قبول کنم
 البـد بررسـی و تصمیمگیری کردهایـد و مندربـارهی آنهـا نظـری نمیدهـم  -امـا بـه هر
حال صافـی داشـته باشـید و بدانید کـه خون
هپاتیتی و ایـدزی هم هسـت و وارد میشـود!
ولو نشـاطی هـم ایجـاد میکنـد؛ لکـن آدم را
بلندمـدت دچـار بیماریهـای مهلـک و
در
ّ
عالجناپذیـر میکنـد .بـرای ایـن کار دوم -
کـه وارد کـردن خـون جدیـد و پـاک اسـت
 احتیـاج اسـت بـه اینکـه شـما بعضیهـا رارشـد دهیـد81/11/8 .

خطایهمسر

بازدید از بیامرستان بقیة ال ّله 65/2/6،
مبناسبت سوم بهمن ،والدت حرضت زینب ( )و روز پرستار

به این حرفه باید احترام گذاشت
انسانى پرستاری
همه موظفیم از این انسانهای فداکار و پُرعاطفه و دلسوزی که با عمل
ِ
خود ،از بیماران در مراحل دشوار بیماری مواظبت و حمایت میکنند ،به عنوان احترام
به یک ارزش انسانی واال ،قدردانی کنیم .پرســتاری حرفهای انسانی و اسالمی است؛
و جامعه و کشوری مثل ما که سرشــار از عواطف گوناگون است ،و نقش عواطف در این
جامعه ،همواره نقش برجســتهای بوده اســت ،باید به این حرکت عاطفی بزرگ  -که
دارای مبنای عقالنی و فکری راسخی هم هست  -به چشــم احترام بنگرد70/8/22 .

برش دیدار
رهبرانقالبدردیدارشرکتکنندگاندرکنفرانساتحادیهبینالمجالسسازمانهمکاریاسالمی؛

آنهایی که شعار نیل تا فرات را میدادند،
امروز دور خود دیوار کشیدهاند

من عقیدهام این است که این مجاهدت
در مقابل رژیم صهیونیســتی ،به نتیجه
خواهد رسید؛ این را ما معتقدیم .اینکه
ما خیال کنیم که «دیگر فایدهای ندارد
و کار از کار گذشــته» ،نخیــر ،اینجور
نیســت؛ ولو دهها ســال هم گذشــته
اســت ا ّما قطعــاً انشــاءاهلل و باذناهلل
به نتیجــه خواهــد رســید؛ کمااینکه
تا امروز هــم مقاومت پیشــرفت کرده
است .شما مالحظه کنید؛ یک روز اینها
صهیونیستها -شعار «از نیل تا فرات»میدادند[ ،ولی] امروز دور خودشان دیوار
میکشند که بتوانند خودشان را در آنجا
در سرزمین غصبی حفظ کنند .بنابراین
مقاومت پیشــرفت کرده ،بعد از این هم
پیشرفت خواهد داشت .و فلسطین یک
مجموعه است ،یک کشــور است ،یک
تاریخ است .فلسطین ،همانطور که بارها
گفته شــده« ،از نهر تا بحر» است؛ از نهر

اردن تا دریای مدیترانه؛ این فلســطین
است و قدس هم بالشــک پایتخت این
فلسطین اســت و هیچگونه خدشهای
بر این فکر اساسی و این حقیقت امکان
ندارد که وارد بشود96/10/26 .

رشح

حدیث

رفتارخودرا

ازهمینحاالخوبکنیم

َ
َ
حس َن فیما
«قال رسول اهلل (َ :)من أ َ
َ
بَق َِی مِن ُعم ِر ِه لم یُؤاخَ ْ
ــذ ب ِما َمضى مِن
َذنبِه»یعنیتوبهیعملیورجوعازرفتاربدموجب
میشود که خدای متعال از آنچه که از قبل از او سر
زده اســت از گناهان صرفهنظر بکندَ « .و َمن أسا َء
فیما بَق َِی مِن ُعم ِره اُخِ َذ باأل َو ِل َو اآلخِ ر»( )1اما اگر
چنانچه انسان در این آخر عمر ،در این سالهای
کهولت و پیری و نزدیکی به مــرگ ،رفتار خود را
رفتارخوبینکرد،آنوقت،هماینگناه،همگناهان
قبل به حســابش نوشته میشــود .بنابراین این
[حدیث] به ما میگوید کــه در هر لحظهای که
هستیم ،رفتار را سعی کنیم از حاال خوب کنیم.
یعنی آنچه که [از عمر ما] باقی مانده است ،آن نقد
است و در اختیار ما [قرار دارد اما] آنچه که رفت که
رفت .حاال جوانها خواهند گفــت که خب این
حرفها مال پیرمردها است؛ ولی واقع قضیه این
اســت که نه ،مال پیرمردها فقط نیســت؛ چون
جوانهاهممعلومنیستچقدربناستعمربکنند.
کسی چک تضمینی از خدای متعال نگرفته که
حتماًبایدفالنقدرعمرکند94/2/23 .
)1اماليصدوق،ص.57

