کالم

امام

همهی ملت کوشش کنند ،هر کس در هر جا
کههستکوششکند.وکوششاینباشدکه
ما باید وابسته نباشیم ...اگر در کارخانههای
متنبه بشوند که ما باید وابسته
ما این معنا را ّ
نباشیمومابایدخودمانبرایخودمانکارانجامبدهیم،آنهاکوششمیکنندکهکارخانهها
رابهترراهببرند.واشخاصیکهمغزتفکرصنعتیدارنداینمغزهارابهکارمیاندازند.وبعداز
اینکه فهمیدند که باید برای خودمان کار بکنیم و باید صنعت را هم -چه صنعت بزرگ ،چه
صنعت کوچک را -خودمان باید درست 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 کار خودشان
راخودشانانجامبدهند.

مسئله

روز

شدت عصبانی است
دشمن از نسل جوان ما به ّ
دشمن امیدوار بود که نسل س ّوم و چهارم انقالب از انقالب روگردان بشوند ،ولی امروز
گرایش و پایبندی نسل س ّوم و چهارم به انقالب و عالقهمندی عمیق و پختهی آنها به
انقالب ،از نسل ا ّول اگر بیشتر نباشد کمتر نیست ...دشمن از بالندگی نسل جوان ما
بشدت نگران و عصبانی است .اینکه شما دیدید دشمنها اینقدر با سانتریفیوژهای ما
ّ
مخالفت کردند ،فقط بهخاطر این نبود که این سانتریفیوژها اورانیوم را غنی میکند،
ِ
حرکت علمی ،ذهن جوانان ما را غنی میکند،
بلکه بیشــتر بهخاطر این بود که این
آنها را آماده میکند برای کارهای بزرگتر؛ بیشــتر از این جهت که توانایی جمهوری
جوان کشور نشان میدهد ...جوانهای عزیز ما این
نسل
اسالمی را در بالنده
ساختن ِ
ِ
ِ
کشور را خواهند ساخت ،بهتر از آن چیزی که در ذهن نسل قبلی وجود داشته است؛
انشاء ّ
الل بهتر خواهند ساخت و خواهند توانست پرچم استقالل و عظمت و شرافت
این کشور را از آنچه تا امروز بوده است ،بلندتر کنند97/1/1 .

پرسش

و پاسخ

بن سلمان ،مزدوری برای آمریکا
بــا توجــه بــه تحــرکات اخیــر بنســلمان ،بــه نظــر میرســد ســعودیها
پــس از اینکــه همــهی طرحهــای خــود را در منطقــه شکســتخورده
دیدهانــد ،چــاره را فقــط در نزدیکشــدن هرچــه بیشــتر بــا رژیــم صهیونیســتی و
آمریــکا میداننــد ،بهخصــوص کــه طرحهــای تجزیهطلبانــهی ریــاض در عــراق و
ســوریه راه بــه جایــی نبــرده اســت و از جنــگ یمــن کــه قــرار بــود یــک هفتــه طــول
بکشــد نیــز پــس از گذشــت ســه ســال و چنــد مــاه ،نــه تنهــا هیــچ دســتاوردی
تاکنــون بــه دســت نیاوردهانــد بلکــه پــس از ریــاض ،نفتکشهایشــان نیــز در
تیررس موشکهای یمنی قرارگرفتهاست.

چرارهبرانقالببرایهرسالشعارانتخابمیکنند؟
معیـن میکنیـد ،فایـدهای نـدارد؛ عمـل
بعضیهـا میگوینـد «شـما شـعار سـال ّ
معیـن میکنیـد؟»؛ بنـده قبول نـدارم
کـه نمیکننـد ،چـرا بیخـودی شـعار سـال ّ
ایـن حـرف را .شـعار سـال بـا دو منظـور مطـرح میشـود :یکـی جهـت دادن بـه
سیاسـتهای اجرائـی و عملکـرد مسـئولین دولتـی و مسـئولین حکومتـی اسـت،
توجه پیـدا کنند بـه اینکه
یکی توجیـه افـکار عمومی اسـت؛ یعنـی افـکار عمومـی ّ
چـه مسـئلهای امـروز بـرای کشـور مهـم اسـت؛ دولتیهـا هـم الب ّتـه ممکن اسـت
معیـن
در سـالهای مختلـف ،بعضیهایشـان ایـن شـعارهایی را کـه مـا هـر سـال ّ
میکنیم قبـول نداشـته باشـند ،ا ّما آنهایـی که قبـول دارنـد تالش میکننـد ،عمل
میکننـد ،بـه قـدر تـوان خودشـان کار میکننـد؛ الب ّتـه اگـر کار ،بهتـر و جامعتـر
انجـام بگیـرد ،نتایج بیشـتری بـه دسـت میآیـد .بنابراین ،اینجور نیسـت کـه این
شـعارها بیفایده باشـد؛ نخیـر ،شـعارها اتّفاقـاً بافایـده اسـت97/1/1 .

خوانی

بهمناسبت سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم

ماجرای آشنایی رهبر انقالب با شهید آوینی
مدتها که روایت فتح پخش میشــد ،اص ً
ال شهید آوینی را نمیشناختم؛ ولی از
من تا ّ
مشتریهایهمیشگی روایت فتح بودم .یعنی هر شب جمعه ،حتماً مینشستم و این
برنامه را نگاه میکردم.روی من تأثیر زیادی میگذاشت و میدیدم که این کالم چقدر
اثر دارد .یک وقت همان جوانان آمدندپیش من (به نظرم مال جهاد بودند) من در همان
جلســه گفتم« :این صدای نجیبی که اینها را بیانمیکند ،چیز خیلی جالبی است؛
این را نگهدارید ».خودش هم قاعدتاً در آن جلسه بود .کسی همبه من نگفت که «این
آقاست ».اما بعدها خو ِد ایشان به من نوشــت« :آن کسی که اینها را تهیهمیکند ،من
هستم...».کسی که میخواهد چنین برنامههایی بسازد ،باید آن نجابت و معصومیت و
استحکام و اطمینان بهسخن را داشته باشد .گاهی حرفی را کسی میزند و حرف بزرگی
است؛ اما پیداست که خودشاعتقادی به این حرف ندارد .ا ّما این صدا ،آن صدایی است
که بزرگترین حرفها را میزد و خودشاعتقاد داشت .مث ً
ال میگفت« :این جوانان ما،
به راههای آسمان آشناترند تا به راههای زمین ».اینرا چنان میگفت که گویا راههای
آسمان را خودش رفته ،دیده و میداند که اینها آشناتر هستند! 72/6/11
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نقشجدیدریاضدرمنطقه

از همیــنرو ،ســعودیها چــارهی کار را نزدیکــی بــه دشــمن دیرینــهی جهــان
اســام ،یعنــی رژیــم صهیونیســتی دیدهانــد .حــاال محمدبنســلمان ،کــه ایــن
روزهــا بــه هــر گوشــه و کنــاری چنــگ میزنــد تــا شــاید بتوانــد عربســتان را از
باتالقــی کــه در آن گیــر افتــاده نجــات دهــد ،پــس از تصریــح اخیــر دونالــد ترامــپ
بــر مصمــم بــودن عــزم واشــنگتن بــرای خــروج نیروهایــش از ســوریه ،و همزمــان
بــا شکســت کامــل تروریس ـتهای تحــت حمایــت ســعودی یعنــی جیشاالســام
در غوطــهی شــرقی  -آخریــن منطقــهی ناامــن در اطــراف دمشــق -بــه نــاگاه در
ســخنانی جنجالــی بــا نشــریهی آتالنتیــک ،ایــران را بخشــی از مثلــث شــرارت در
منطقــه دانســت و موجودیــت رژیــم صهیونیســتی را بــه رســمیت شــناخت!
امــا بــه راســتی در حالیکــه قیــام گســتردهی مــردم فلســطین ،بــار دیگــر توجــه
جهانیــان را بــه موضــوع تجــاوزات صهیونیس ـتها در ســرزمینهای اشــغالی جلــب
کــرده اســت ،چــرا بنســلمان تــاش میکنــد تــا بــا ایــن مــوج جدیــد بیــداری بــه
مقابلــه پرداختــه و از طرفــی دیگــر الفــاظ و تعابیــری هتاکانــه علیــه ایــران بــه کار
بگیــرد؟
بــه نظــر میرســد پاســخ پرســش فــوق ،بــه بازتعریــف نقــش ریــاض در راهبــرد
جدیــد منطق ـهای آمریــکا بــر میگــردد" .دکســتر فیلکینــز" ،روزنامهنــگار مشــهور
آمریکایــی ،بــا انتشــار تحقیقــی در نشــریهی نیویورکــر ،بــه نقــل از یــک مقام ســابق
ایــن کشــور در اینبــاره چنیــن مینویســد" :دولــت ترامــپ بــه دنبــال مــزدوری
بــرای تغییــر در منطق ـهی خاورمیانــه اســت و تصمیــم گرفتــه از محمد بن ســلمان،
ولیعهــد عربســتان ســعودی ،حمایــت کنــد تــا تغییــر موردنظــر دولــت ترامــپ در
منطقــه را ایجــاد کند".بنابرایــن عربســتان قــرار اســت در آرایــش جدیــد منطقـهای
آمریــکا بــه بهانــهی جنــگ بــا تروریســم ،و در واقــع بــا هــدف مقابلــه بــا نفــوذ
جمهــوری اســامی ایــران ،و تضعیــف و حــذف محــور مقاومــت ،فعــال شــود .محمد
بــن ســلمان نیــز بــه دلیــل بلنــد پروازیهــای خــام و ناپختـهاش ،و هزینههایــی کــه
حاضــر اســت بــرای ایــن بلندپــروازی پرداخــت کنــد  -ماننــد قــرارداد  500میلیــارد
دالری اخیــر عربســتان بــا آمریــکا -گزین ـهای مناســب بــرای واشــنگتن محســوب
میشــود.
گامهاییبهسویفروپاشی

باز

پاسخ رهبر انقالب به نامه اسماعیل هنیه

بازتعریف نقش ریاض در راهبرد جدید منطقهای واشنگتن

بایدکوششاینباشد
کهوابستهنباشیم

امام خمینی (ره) ۲۹دی۱۳۵۹

گزارش

هفته

اخبار

ترامــپ نیــز دقيقــا در مســير اجــراي همــان ديدگاهــي گام برمـيدارد کــه دربــارهی
ســعوديها گفتــه بــود .او بــا هــر رفتوآمــد دوطرفــه ،فهرســتي از هزينههايــي کــه
ســعوديها بايــد بپردازنــد را رو ميکنــد و در مقابــل خدماتــي چــون چشمپوشــي
آمريــکا از جنايــات عربســتان در يمــن يــا مداخلــه در ســوريه ،ميلياردهــا دالر طلــب
مينمايــد ،آن هــم بــدون اينکــه در ازاي آن چيــزي بدهــد کــه اقتصــاد عربســتان
را از بنبســت موجــود خــارج کــرده يــا در اجــراي طــرح ديکتهشــده چشــمانداز
 2030مؤثــر باشــد.
اکنــون ســعوديها بــا وجــود کســري بودجــه و رونــد کاهــش ذخايــر ارزي خــود
مجبورنــد صدهــا ميليــارد دالر تســليحات از آمريــکا بخرنــد و آنهــا را عليــه ملــت
بيگنــاه يمــن بــه کار گيرنــد يــا در انبارهــا دپــو کننــد و چــه بســا حتــی اجــازه يــا
توانايــي اســتفاده از برخــي از ايــن تجهيــزات را نيــز نداشــته باشــند .ايــن در حالــي
اســت کــه افزايــش هزينههــاي ســعوديها در بخــش نظامــي ،ســبب پايیــن
آمــدن ســهم بودجههــاي عمومــي و نارضايتيهــاي داخلــي شــده اســت و چــه
بســا بــا اصالحــات نمایشــی بنســلمان و خــوش خدمتــي وليعهــد عربســتان بــه
ترامــپ بــراي اجــراي طــرح توافــق قــرن و نابــودي مســئلهی فلســطين و نزديکــي
بــه رژيــم صهيونيســتي و افزايــش تنــش بــا ايــران ،پايانــي بــراي او رقــم بزنــد کــه
ترامــپ از آن بــه "بريــدن ســرگاو شــيرده" تعبيــر کــرده بــود .تاریــخ نشــان داده و باز
هــم میدهــد کــه هیــچ یــک از ســران عــرب بــه اســرائیلیها و آمریکاییهــا امیــد
نبســتند و امتیــازی ندادنــد مگــر اینکــه بهــای ســنگینی بــرای ایــن کار پرداختند.

نماز

جمعه

رهبــر انقــاب در پاســخ بــه نامــه چنــدی قبــل اســماعیل هنیــه ،رئیــس دفتــر
سیاســی جنبــش مقاومــت اســامی فلســطین (حمــاس) ،نامــهای مرقــوم
فرمــوده و بــا تأکیــد بــر مواضــع همیشــگی جمهــوری اســامی در حمایــت
کامــل از فلســطین و مجاهــدان آن ،نوشــتند« :حرکــت بــه ســمت مذاکــره
بــا رژیــم فریبــکار و دروغگــو و غاصــب ،خطــای نابخشــودنی بزرگــی اســت کــه
پیــروزی ملــت فلســطین را بــه عقــب میانــدازد و جــز خســران عایــد آن ملــت
ستمکشــیده نمیکنــد .خیانــت برخــی ســران عــرب کــه اکنــون بــه تدریــج در
حــال آشــکار شــدن اســت نیــز همیــن هــدف را دنبــال مــی کنــد .عــاج ایــن
همــه تقویــت جنــاح مبــارز و مقــاوم در دنیــای اســام و تشــدید مبــارزه بــا رژیــم
غاصــب و پشــتیبانان آن اســت .ملتهــا و بویــژه جوانــان غیــور در کشــورهای
اســامی و عربــی و نیــز دولتهائــی کــه نســبت بــه فلســطین احســاس مســئولیت
میکننــد ،بایــد ایــن وظیفــهی بــزرگ را کامــ ً
ا جــدی بگیرنــد و بــا مجاهــدت
حماســی و مدبّرانــه دشــمن را مجبــور بــه عقبنشــینی بــه ســمت نقط ـهی زوال
|
کننــد|».

دو خصلتی که باید از خودمان دور کنیم
اگر بخواهیم اســتغفار  -این نعمت الهی  -را به دســت بیاوریم ،دو خصلــت را باید از
متوجه و
خودمان دور کنیم :یکی غفلت و دیگری غرور .غفلت ،یعنی انســان بهکلّی ّ
متنبه نباشد که گناهی از او سر میزند ...بعضی از این افراد غافل ،اص ً
ال به ثواب و عِقاب
ّ
عقیدهای ندارند .بعضی بــه ثواب و عقاب هم عقیده دارند؛ امــا غرق در غفلتند و اص ً
ال
ملتفت نیستند که چه کار میکنند ...غفلت ،دشمنی بسیار عجیب و خطر بزرگی است.
شاید واقعاً برای انسان ،هیچ خطری باالتر و هیچ دشمنی بزرگتر از غفلت نباشد ...مانع
دوم ،غرور است .اندک کار کوچکی که انسان انجام میدهد ،مغرور میشود ...دو رکعت
نمازی که خواند ،مث ً
ال خدمتی برای مردم انجــام داد ،پولی در فالن صندوق انداخت،
یا کاری در راه خدا انجام داد ،فورا ً مغرور میشــود که ما دیگر پیش خدای متعال ،کار
خودمان را درست کردیم و حســاب خودمان را ساخته و پرداخته نمودیم و احتیاج به
چیزی نداریم! این را به زبان نمیآورد ،اما در دل او اینگونه میگذرد.

خانواده

ایرانی

زنبایددرمحیطخانهآرامشداشتهباشد

خیانت آل سعود به آرمان فلسطین

جدیدترینتوصیهرهبرانقالببرایشناختاولویتها

بایدبانهجالبالغه
مأنوسشوید

+

محمــد بــن ســلمان ولیعهــد ســعودی در گفتگــوی بــا مجلــه آتالنتیــک گفــت:
مــا منافــع مشــترک زیــادی بــا اســرائیل داریــم .وی افــزود :معتقدیــم ایــن حــق
فلســطینیها و اســرائیلیها اســت کــه در سرزمینشــان زندگــی کننــد .ولیعهــد
ســعودی همچنیــن مدعــی شــد :در قبــال مســجداالقصی و حقــوق ملــت فلســطین
احســاس نگرانــی میکنیــم .امــا هیــچ مشــکلی بــا هیــچ ملــت دیگــری نداریــم.
در همیــن حــال جنبــش جهــاد اســامی فلســطین در بیانی ـهای بــر تــاش بــرای
مقابلــه بــا رونــد عادیســازی روابــط بــا تلآویــو تأکیــد کــرد و خواســتار همراهــی
جهــان اســام در ایــن مســیر شــد و افــزود ملــت مــا کســانی کــه روابــط خــود بــا
دشــمن صهیونیســتی را به حالــت عــادی درآورنــد ،نخواهــد بخشــید و از گنــاه آنها
گذشــت نخواهــد کــرد | .العالــم |

چرا جوان مؤمن و انقالبی باید نهجالبالغه بخواند؟

دبیر کل سازمان ملل:
یمنشاهدبزرگترینفاجعهیانسانیدرجهاناست
دیـدار رهبـر انقلاب بـا هیـأت
دولـت ،معمـوال جـزو یکـی از
دیدارهـای ثابت ایشـان اسـت که سـالیان
سـال اسـت کـه در مـاه مبـارک رمضـان
برگـزار میشـود .رسـم همیشـگی رهبـر
انقالب در این دیدار آن اسـت کـه در ابتدای
آن ،بخشهایی از «نهج البالغـه» را انتخاب
کرده و دربـارهی آن موارد و تذکراتـی را ارائه
میدهند.
نهجالبالغهخوانـی رهبـر انقلاب البتـه
مخصـوص ایـن دیـدار خـاص نبـوده و در
دیدارهـای عمومیتـر نیـز فراخـور بیانـات
خـود ،اشـاراتی بـه ایـن کتـاب شـریف
داشـتهاند .حتی از ایـن باالتـر ،در توصیهای
به جوانـان چنین فرمودنـد که« :عزیـزان با
نهجالبالغـه انـس پیـدا کنیـد .نهجالبالغه،
خیلـی بیـدار کننـده و هوشـیار کننـده و
خیلـی قابـل تدبـر اسـت .در جلسـاتتان،
بـا نهـج البالغـه و کلمـات امیرالمؤمنیـن
صلواتاهللوسلامهعلیه انـس پیـدا کنیـد.
اگـر خـدای متعـال توفیـق داد و یـک قدم
جلو رفتیـد ،آن وقت با صحیفهی سـجادیه
 کـه علیالظاهـر فقـط کتـاب دعاسـت؛امـا آن هم مثـل نهجالبالغـه ،کتـاب درس
و کتـاب حکمـت و کتـاب عبـرت و کتـاب
راهنمـای زندگـی سـعادتمندانهی انسـان
اسـت  -انـس بگیریـد78/9/1 ».
چرا نهجالبالغه خوانی؟

حـال سـؤال آن اسـت کـه چـرا رهبـر

انقلاب بـر نهجالبالغهخوانی اصـرار دارند
و همـواره خوانـدن آن را (در کنـار انـس
بـا قـرآن) مخصوصـا بـه جوانـان توصیـه
میکننـد؟ بـرای پاسـخ بـه ایـن سـؤال
میتـوان دالیـل مختلفـی ذکـر کـرد که
سـه دلیـل آن بـه شـرح زیـر اسـت:
اول آنکـه نهجالبالغـه" ،کتـاب زندگـی
اجتماعـی" ماسـت« :نهجالبالغـه در
مجمـوع درس زندگـی اجتماعـی بـرای
مسلمانهاسـت ...مـا امـروز در همـان
شـرائط قـرار داریـم ،شـرائط کنونـی
جامعـهی اسلامی همان شـرائط اسـت...
امـروز شـرائطی مشـابه شـرائط دوران
حکومـت امیرالمؤمنیـن اسـت ،پـس
روزگار نهجالبالغـه اسـت .امروز میشـود
از دیـدگاه دقیـق و نافـذ امیرالمؤمنیـن
علی علیهالسلام بـه واقعیتهـای جامعه و
واقعیتهـای جهان نـگاه کرد و بسـیاری از
حقایـق را دیـد و شـناخت و علاج آنها را
پیدا کـرد .لذاسـت که به نظـر ما امـروز از
همیشـه به نهجالبالغـه مـا محتاجتریم».
63/1/26

دوم آنکـه نهجالبالغـه" ،کتـاب نظـام
سیاسـی" ماسـت« :نهجالبالغـه کتـاب
تدوینشـدهی انقلاب اسلامی اسـت
و آئیننامـهی ایـن انقلاب میتـوان بـه
حسـابش آورد59/2/13 ».
سـوم هـم آنکـه ،اگـر بپذیریـم نقطـهی
آغازیـن "انحراف" یا "سـقوط" انسـانها،
از انحـراف یـا التقـاط فکـری و معرفتـی

آنـان سرچشـمه میگیـرد ،نهجالبالغـه،
"نظـام باورهـا" و "ریشـههای فکـری"
انسـان را ترمیـم و تصحیـح میکنـد.
چندمـاه پیـش ،در حاشـیهي یکـی
از دیدارهـای رهبـر انقلاب بـا اهالـی
فرهنـگ و هنـر ،ایشـان در پاسـخ بـه
سـؤال یکـی از حضـار کـه "چـه کتابـی
بخوانیـم کـه بـا توجـه بـه راهبـرد ائمـه
بتوانیـم در تشـخیص اولویتهـا دچـار
انحراف نشـویم" ،چنین فرمودند« :کتابی
کـه  -بـه قـول شـما -راهبـرد ائمـه را در
هدایـت مـردم معیـن کـرده باشـد ...مـن
االن بـه ذهنـم نمیرسـد ،منتهـا اگـر
شـما میخواهیـد در ایـن  -باصطلاح-
اولویتشناسـی و اولویتیابـی عمـق پیدا
کنیـد؛ بـا نهجالبالغـه اُنـس پیـدا کنیـد،
نهجالبالغـه خیلـی خـوب اسـت.
االن واقعـ ًا بنده بهعنـوان مسـئولی که در
ایـن جایـگاه قـرار دارم یکی از مشـکالت
اساسـی خود من  -من دارم واقعاً مشـکل
خـودم را میگویـم -در زمینهی بسـیاری
از ایـن کارها ذهن [مسـئوالنی اسـت که]
مخاطبینـم هسـتند یعنـی آنهایـی که با
مـن همکارند کـه مـن از اینهـا میخواهم
که مث ً
ال شـما تولیـد ملـی را پیـش ببرید
یـا اقتصـاد مقامتـی را ً
مثلا فـرض کنید
که چـه بکنیـد؛ من مشـکل با ذهـن اینها
دارم .ببینیـد ،اینکـه مـا میگوییـم کـه
بـه تـوان ملـی ،تـوان داخلـی ،آن اقتـدار
حقیقـی داخلـی تکیه کنیـد نه بـه بیرون

اینشمارهتقدیممیشودبهروحپرفتوح

نـشــریـهجـامـــعـه
مـؤمــن و انـقــالبــی

آن طــرف مــرز زندگــی و مــرگ چــه خبــر اســت؟ انســانها از آن عالــم و نشــئهی
مجهــول چــه میداننــد؟ در مــورد شــهدا میدانیــم کــه اینهــا خرســندند ،خوشــحالند،
ــم ا ُ
بشــرون
هلل مِــن َفضل ِــه» .بعــد از ایــن باالتــرَ « :و یس َت
مســرورند؛ « َف ِر
َ
َ
حیــن ب ِمــآ ءات ُه ُ
یلحقــوا ب ِ ِهــم» ،یعنــی بــا مــا دارنــد حــرف میزننــد ،خطــاب میکننــد بــه
ب ِالَّذیـ َ
ـن لَــم َ
مــا« :ا َ ّل َخ ٌ
ــوف َعلَی ِهــم َوال ُهــم یح َزنــون»93/11/27 .

صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی
(دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای)

ارتـبـاطبـا
خطحزبا...

و خـب همـه هـم میگوینـد بلـه ،منتهـا
عمـل نمیشـود ،چـرا؟ چـون مشـکل
ذهنـی وجـود دارد یعنی باور نیسـت .نهج
البالغـه خیلـی راه بـاز میکنـد بـرای مـا
و خوشـبختانه ترجمههـای خوبـی هـم
از نهجالبالغـه شـده کـه میتوانیـد پیـدا
کنیـد[ .آن را] بـا ایـن نـگاه بخوانیـد ،بـا
ایـن نـگاه کـه  -بـه قـول شـما  -اولویتها
را بتوانیـد از آن دربیاوریـد .نهـج البالغـه
خیلـی خوب اسـت ،هـم خطبههـا خیلی
خـوب اسـت و هـم آن حکمتهـا خیلـی
خـوب اسـت ،در نامههـا هـم خیلـی
چیزهـای خـوب هسـت .آدم دقیقـاً در
زمینـهی باورهـا که مـن گفتـم اولویت را
پیدا کنـد ،سـعی کنیـد روی ذهنهـا اثر
بگذاریـد ،روی باورهـا اثـر بگذاریـد».
بـاری ،فرصـت سـهماههی "بهـار
معنویت" (مـاه رجب و شـعبان و رمضان)
فرصـت مناسـبی اسـت بـرای جوانـان
مؤمـن و انقالبـی ،کـه از آن اسـتفاده
کـرده و خوانـدن نهجالبالغه را در دسـتور
کار قـرار دهنـد .نهجالبالغـه ،ریشـهی
باورهـای انسـان مؤمـن و انقالبـی اسـت
و جوانـی کـه قـرار اسـت کار انقلاب را
بـه پیـش بـرد و فـردای ایـران را بسـازد،
چـارهای نـدارد جـز آنکـه ریشـهی
باورهـای خود را هرچه بیشـتر مسـتحکم
کنـد ،وگرنـه در تندبادهـای حـوادث،
خواهـد لرزیـد ،چنانکـه در تاریخ اسلام
و انقلاب برخـی از دنیاطلبـان لرزیدند.
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شهدا در آن طرف مرز زندگی مسرورند

شهیدمحمدباقرمحمدی

گاهـی اوقـات خانمهائـی بـا مـا تمـاس میگیرنـد ...و مشکالتشـان را میگوینـد؛
این مشـکالت عمدتـاً مربوط میشـود به مشـکالت داخـل خانـواده .اگـر زن داخل
خانـواده امنیـت روانی داشـته باشـد ،امنیت اخالقی داشـته باشـد ...حقیقتاً شـوهر
بـرای او لباس محسـوب شـود  -همچنان کـه او لباس شـوهر اسـت و همچنـان که
قرآن خواسـته ،مـو ّدت و رحمـت بین اینهـا باشـد ...آنگاه مشـکالت بیـرون خانواده
ً
اصلا بر اینهـا فائق میآیـد .اگر زن در آسایشـگاه
بـرای زن قابل تحمل خواهد شـد؛
خود ،در سـنگر اصلی خـود ،بتواند مشـکالت خـودش را کاهـش بدهد ،بالشـک در
عرصهی اجتمـاع هم خواهـد توانسـت90/10/14 .

آمده بودند به بنده اثبات
کنند که ما نمیتوانیم!
من فراموش نمیکنم در ســالهای

تقوانهدرزبان,کهدرعملهمبایدظاهرشود
یکــی از مهمتریــن ســرفصلهای نمــاز جمعــه ،توصیــهی بــه تقواســت .البتــه
اینگونــه تقــوا ،فقــط بــا گفتــن و توصیهکــردن تح ّقــق پیــدا نمیکنــد .هــر چنــد
ـش بیــان و نصیحــت و انذار
مهمــی دارد و نبایــد از نقـ ِ
گفتــن و توصیــه کــردن ،نقــش ّ
و تبشــیر کــه شــغل پیغمبــران اســت ،غافــل بــود؛ امــا توصی ـهی واقعــی بــه خــود
مــا  -چه مــا بــه عنــوان خطیب جمعــه ،چــه مــا بــه عنــوان کارکنــان و خدمتگــزاران
طراحــان و راهانــدازان بخشهــای مختلــف نمــاز
نمــاز جمعــه ،چــه مــا بــه عنــوان ّ
حداکثــر تــاش را بکنیــم کــه ایــن
جمعــه  -ایــن اســت کــه در عمــل و رفتــار خــود ّ
تقــوا فقــط در زبان مــا ظاهــر نشــود؛ بلکــه در عمــل ما هــم ظاهــر شــود .ببینیــد؛ در
اســام عزیــز اینهــا راههــای خیلــی طبیعــی بــرای هدایــت و ادارهی درســت جامعه و
کشــور اســت81/5/5 .

هفته

درس

اخالق

پیامک10001028 :
دورنگار021-66977328 :

شهادت :عملیاتکربالی10

مزار :بجنورد

رایانامهKhat@khamenei.ir :

کانال تلگرامTelegram.me/KhatteHezbollah :

آنتونیــو گوتــرش ،دبیــر کل ســازمان ملــل ،در کنفرانــس کشــورهای کمککننــده
بــه یمــن در ژنــو گفــت :یمــن شــاهد بزرگتریــن فاجعـهی انســانی در جهــان اســت
و بیــش از بیس ـتودو میلیــون نفــر در ایــن کشــور بــه دریافــت کمکهــای فــوری
نیاز دارنــد .س ـهچهارم آوارگان در یمــن از کــودکان هســتند | .باشــگاه خبرنــگاران |

طرح کلی

اندیشه اسالمی

اوائل دههی  ۶۰که بنده رئیس جمهور

بودم ،ما در یک نقطهای از کشــور که

نمیخواهم بگویم کجــا ،یک نیروگاه

گازی نصفهکاره داشــتیم؛ ما اصرار

میکردیم ،میگفتیم بــه آنها که این

نیروگاه را باید خودمــان تمام کنیم؛
مسئوالنیآمدندپیشمن-بعضیشان
زندهاند،بعضیشانهمخدارحمتکند،
ازدنیارفتهاند-میگفتندآقا!نمیشود؛

بیخود زحمت نکشــید ،بیخود تالش
نکنید .آمده بودند به بنده اثبات کنند

درباره کلیدواژه راهبردی «نظام امت -امامت»()3

و بنده را قانع کنند که ما نمیتوانیم...

والیت،تنظیمکنندهارتباطاتداخلی

جهادی باارزش،
این کشــور و مدیران
ِ

و خارجی امت اسالمی

یــک جامع ـهی اســامی و یــک جمعیتــی کــه بــه عنــوان امــت اســامی تشــکیل
شــدند؛ یعنــی بــا مقــررات الهــی و بــا طــرز فکــر الهــی و بــا قانونگــذاری و اجــرای
قانــون بــه وســیلهی قــدرت الهــی ،ایــن جمعیــت دارنــد اداره میشــوند ،کــه امــت
اســامی اســمش را میگذاریــم ،ایــن امــت اســامی اگــر بخواهنــد والیــت داشــته
باشــند ،بــه آن معنــای قرآنــی ...دو جهــت را بایــد مراعــات کننــد .یک جهــت ،جهت
ارتباطــات داخلــی اســت ،در داخــل جامعــهی اســامی؛ یــک جهــت ارتباطــات
خارجــی اســت ،یعنــی رابطـهی عالــم ،امــت و جامعـهی اســامی بــا جوامــع دیگــر.
در زمینــهی ارتباطــات داخلــی ،امــت اســام آن وقتــی دارای والیــت بــه معنــای
قرآنــی اســت کــه کمــال همبســتگی و اتصــال و ارتبــاط و اتحــاد صفــوف و
فشــردگی هرچــه بیشــتر آحــاد و جناحهــای گوناگــون را در خــودش تأمیــن کنــد.
هیچگونــه تفــرق و اختالفــی در سرتاســر امــت عظیــم اســامی نباشــد ...و امــا در
زمینـهی روابــط خارجــی ،امــت اســامی بایــد ســعی کنــد روابــط خــود را بــا دنیای
غیرمســلمان جــوری تنظیــم کنــد کــه ی ـکذره تحــت فرمــان آنهــا قــرار نگیــرد،
ی ـکذره تحــت تأثیــر افــکار آنهــا قــرار نگیــرد .یــک مختصــر ،سیاسـ ِ
ـت مســتقل،
تحــت تأثیــر سیاســتهای آنهــا از اســتقالل نیفتــد .همجبهگــی و پیوســتگی
ملــت مســلمان بــا آنهــا بهکلــی ممنــوع اســت؛ در صورتــی کــه ایــن پیوســتگی
ت تأثیــر قــرار بگیــرد( .صــص )538 - 539
موجــب میشــود کــه امــت اســامی تحـ 

حزب ا...

این است

جوانهاازقدرنشناسیهادلسردنشوند
متأســفانه نمیداننــد چقــدر ثــروت -ثــروت انســانی
بعضــی از مســئولین مــا هــم ّ
و ثــروت طبیعــی -در اختیــار کشــور هســت؛ دشــمن هــم از همیــن دارد اســتفاده
میکنــد .دشــمن میخواهــد بگویــد کــه شــما نمیتوانیــد یــا نداریــد؛ بنــده اصــرار
دارم بــه مــردم بگویــم کــه مــا میتوانیــم و مــا دارا هســتیم و امکاناتمــان فــراوان
اســت .مســئولین مــا بایــد بــه قــدرت جوانــان و بــه توانایــی جوانــان ایمــان بیاورند و
اهم ّیــت بدهنــد؛ جوانــان ما هــم بایــد از کار خســته نشــوند ،از ابتکار خســته نشــوند،
ّ
از بعضــی از قدرنشناســیها دلســرد نشــوند .بعضــی جوانهــا بــه مــا شــکایت
میکننــد کــه «مــا ایــن کار را کردیــم یــا میتوانســتیم بکنیــم یــا میتوانیــم
بکنیــم؛ [ا ّمــا] بــه مــا اعتنائــی نمیشــود»؛ خیلــی خــب ،دلســرد نبایــد بشــوند؛ باید
دنبــال کننــد کار را ،ابتــکار را97/1/1 .

امروز شما جوانهای این کشور ،ف ّعاالن

توانستهاید خودتان را به رتبهی باالی

ساختنیروگاههایگازی-یعنیرتبهی
ششم دنیا  -برســانید ...آن سالها به

ما میگفتند نمیشود ،ا ّما با پشتکار ،با

ه ّمت،باتو ّکلبهخدایمتعال،باتشویق

نیروهای بااستعداد ،با عزم راسخی که

مدیران ما بــه کار بردند ،این کار اتّفاق
افتاد93/2/10.

بازدید رهبر انقالب از کارخانجات گروه مپنا

تفسیر

قرآن

شرط به دست آوردن معیت الهی
معیت[الهی] را بــرای خودمان تأمین کنیم؛ راهش چیســت؟
ما میخواهیم ایــن ّ
معیت وجود دارد ،ا ّما شــرط دارد؛ برای همه نیســت .در قرآن
مهم این اســت .این ّ
معیت .در آخر ســورهی نحل [میفرماید]« :ا َِّن
چند شرط گذاشته اســت برای این ّ
الصبِرین»( )2و « َو ا ُ
هلل
ذین اتَّقَوا َوال َّ َ
اهللَ َم َع ال َّ َ
ذین ُهم ُمحسِ ــنون» ( )1تقوا« .ا َِّناهللَ َم َع ّ
المؤمِنین»( )5و « َو ا َِّن اهللَ
َم َ
ع ّ
الم َّتقیــن»()4و «ا َ َّن اهللَ َم َع ُ
الصبِرین»( )3و «ا َ َّن اهللَ َم َع ُ
المحسِ نین»()6در چند جای قرآن تکرار شده .ما وظیفهمان را از اینجا بفهمیم؛
ل َ َم َع ُ
من این را میخواهم عرض بکنم .هم دولت اســامی -یعنی مسئولین دولتی ،ق ّوهی
قضائیه ،ق ّوهی مق ّننه -هم علما ،وظیفهشان این است که تربیت ایمانی
مجریّه ،ق ّوهی
ّ
کنند این ملّت را ...پس یک کار عبارت اســت از برنامهریزیهای تربیتی و آموزشی
در مدرسه ،در دانشــگاه ،در مســجد ،در ّ
مصلی نماز جمعه ،در منبرهای تبلیغی؛
بخصوص ،همینطور که عرض کردیم ،در جاهایی که دایرهی وسیعتری دارد ،مثل
صداوسیما؛ یکی از وظایف عمدهی صداوسیما این است .یا آن کسانی که سخنانشان
شنوندهی زیادی دارد ،مثل خود این حقیر ،مثل رئیسجمهور ،مثل دیگران که مردم
میشنوند سخنان اینها را -چهرههای معروف دینی و علمی و سیاسی که میشنوند
مهمشان را متمرکز کنند روی همین
مردم حرفهای اینها را ،اینها بایســتی اهداف ّ
تربیتهای مذکور961/12/24 .
 ) ۱س النحل آیه ۱۲۸

 ) ۲س البقرة آیه ۱۵۳

 ) ۳س البقرة آیه ۲۴۹
 ) ۴س التوبة آیه ۳۶

 ) ۵س األنفال آیه ۱۹

 ) ۶س العنكبوت آیه ۶۹

