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زمان، همه چیز را کهنه می کند؛ مگر خون شهید         |    این شماره تقدیم می شود به روح پرفتوح  شهید حجت االسالم مصطفی ردانی پور

اگـر ده ها سـال دیگر هـم بگـذرد، آنچه باید بـه عنـوان باالتریـن ارزش ها محسـوب بشـود، همیـن ارزش شـهادت و فـداکاری شـهیدان عزیز ماسـت. زمان، 
همه چیـز را کهنه می کند؛ مگـر خون شـهید را. ببینیـد از زمان شـهادت سیدالشـهداء )علیه الّصاةوالّسـام( قرن ها گذشـته اسـت؛ اما یاد شـهیدان و خون 

شـهیدان، روزبه روز اثرش برجسـته تر شـده اسـت.   70/5/30  

مزار: گلستان شهدای اصفهانتاریخ شهادت: 15 مرداد 1362 شهادت: جنگ تحمیلی  

اطالع نگاشت

2

مثل پدری مهربان نسبت به فرزندان

ثواب زن کمتر از شهید نیست انتظار مردم برای رفع مشکالت اقتصادی، انتظار بجایی است به مشکل نظام بانکی به طور جّدی رسیدگی بشود

مسئله مردم  |  4 خانواده ایرانی  |  4مطالبه رهبری  |  2

دی ماه 94، رهبر انقاب در دیدار با مردم قم، بحث مفصلی 
درباره ی دالیل استحکام، تداوم و ماندگاری انقاب اسامی، 
در مقایسه با دو نهضت پیش از انقاب )یعنی نهضت مشروطه و نهضت ملی 
شدن صنعت نفت(، و دو انقاب بزرگ بین المللی )یعنی انقاب فرانسه و 
انقاب روسیه(  ارائه داده و می فرمایند: »این ماندگاری ها تحلیل دارد که 
چرا ماند؟... کدام عنصر تأثیر گذاشت که آن نهضت ها نتواند باقی بماند و 
نتواند به نتایج نهایی خودش برســد اّما این انقاب توانست قدرتمندانه 
بایستد؟ علّت چه بود؟ اینها را بنشینند جوان های ما تحلیل کنند.« 94/10/19 
چرا اصا پاسخ به این پرسش ها مهم است؟ برای اینکه »اگر ما بتوانیم تحلیل 
درســتی از این حوادث پیدا کنیم، آن وقت دیگر این بــذر ترس و رعب و 
ناامیدی که بعضی در دل مردم می پاشــند به کلّی خواهد پوسید و از بین 
خواهد رفت؛ ]اگر[ بتوانیم درســت بفهمیم، راه آینده ی این کشور کامًا 

روشن خواهد شد.« 94/10/19 
حال سؤال این است که چرا رهبر انقاب برخاف برخی از سیاسیون دیگر، 
اینگونه بااطمینان نسبت به آینده ی انقاب و ماندگاری آن سخن می گویند؟ 
پاسخ آن است که ایشان، شاخص ها و عواملی را می بینند که مبتنی بر آن 
می توان ثبات و ماندگاری انقاب را تضمین کــرد. برخی از مهم ترین این 

عوامل عبارتند از: 
اول، ماهیت خدایی انقالب: »این انقاب، انقابی بود برای خدا. آن روزی 
که این انقاب آغاز شد، این نهضت به وجود آمد، مثل نهضت احزاب نبود، 
مثل حرکت سیاسی حزب های دنیا نبود که به قصد کسب قدرت باشد؛ 
حرکتی بود در عین مظلومیت، بــرای اجرای احکام الهــی، برای ایجاد 
جامعه ی اسامی، برای استقرار عدالت در جامعه... خداوند هم به کارشان 
برکت داد. چیزی که دشمن انقاب آن را نمی تواند درک کند، همین نکته 

است.« 88/11/19 
دوم، مطابقت با فطرت انسان ها: »امروز حرکت انقاب، هدف های انقاب، 
همان چیزهائی است که در روز اول ترسیم شد و امام بزرگوار و حکیم ما آنها را 
ترسیم کرد. این هدف ها با فطرت مردم هماهنگ بود، لذا مردم آن را گرفتند؛ 
وااّل دل میلیون ها مردم را به یک سمتی متوجه کردن، کار عادی ای نیست. 
وقتی کسی با فطرت ســخن می گوید، از خدا حرف می زند، فطرت ها به او 

متوجه می شود.« 88/11/28 
سوم، مردمی بودن: »آن چیزی که به وسیله ی ابرقدرت ها قابل از بین رفتن 
است، عبارت از حکومتی اســت که به مردم متکی نیست. آن چیزی که به 
وسیله ی عوامل سازمان جاسوســی آمریکا، در یک کشور قابل برداشتن و 
گذاشتن است، حکومت یا دولتی است که با مردم رابطه ای نداشته باشد و 
پشتوانه ی عظیِم قوِی مردمی، پشت ســرش نباشد. حکومتی که دشمن 
خارجی می تواند چهار نفر را علیه آن به کودتا وادار و تحریک بکند، حکومتی 

است که روی تخت حکومت نشسته، اما مردم به او وصل نیستند.« 68/11/20
3  چهارم، همه جانبه بودن انقالب: »انقاب اسامی با همه ی انقاب های

به همه بگویید...

توصیه رهبر انقالب  به
 مسئولین برای »هم نشینی با مردم«

انتشار برای

 اولین بار

حضرت آیت اهلل خامنه ای درباره برخی نگرانی ها نسبت به آینده انقالب:
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هفته گزارش

به مشکل نظام بانکی به طور جّدی باید رسیدگی بشود... مسئله ی بانک ها و بخصوص تکیه ی روی مسئله ی نقدینگی احتیاج دارد 
به یک کارگروه دانا، حّساس، پُرکار، خطرپذیر و شجاع؛ دولت یک کارگروهی تشکیل بدهد... یک کارگروه قوّی فّعاِل شب وروزکار، 
معّین بشــوند فقط برای اینکه فکر کنند ببینند با مسئله ی بانک ها و با مســئله ی نقدینگی چه جوری بایستی برخورد کنند... 
نگذاریم که این نقدینگی سرازیر بشود به طرف ارز و به طرف طا و به طرف مسکن و به طرف کاالها، که خب طبعاً به هرجا که این 
نقدینگی رو کند و هجوم بیاورد، پدر آن منطقه درمی آید.... البّته کارگروهی که بخواهند بنشینند و هفته ای یک جلسه داشته 
باشند، فایده   ندارد؛ باید یک کارگروه دائِم شبانه روزی از آدم های فّعال تشکیل بشود، بنشینند واقعاً کار کنند، فکر کنند، سِر یک 
ماه، دو ماه، سه ماه یک برنامه ی کاری روشنی مشــّخص کنند و بیاورند بدهند به آقای رئیس جمهور، دستور اقدام داده بشود و 

بافاصله مشغول عمل بشوند.«   97/4/24

به مشکل نظام بانکی به طور جّدی رسیدگی بشود مطالبه رهبری

1. شـهید حسـن باقری، کـه او را استراتژیسـت جنگ 
 می نامنـد، جملـه ای دارد بـا ایـن مضمـون:"آن چیزی 
که نیـرو را خسـته می کنـد گیجی اسـت نـه کار زیاد." 
برای همین، او در بدو ورود به سـپاه، پیشـنهاد تشکیل 
واحد اطاعـات و عملیات سـپاه را داد. در همین راسـتا 
باقـری، تمامـی نقشـه های میدانـی و و راه های نفـوذ را 
شناسـایی کرده و متناسـب با هـر سـناریوی احتمالی 
دشـمن، راهبردهایی بـرای مقابلـه و پیشـروی نیروها 
طراحـی کـرد و از همین جـا بـود کـه معـادالت  جنگ 
تغییـر کـرد و نهایتا بـه آزادسـازی خرمشـهر انجامید.  
2. اصـوال عملیـات بـدون نقشـه، "عملیـات کـور" 
اسـت. بـدون داشـتن نقشـه ی دقیـق و همه جانبـه، 
تقریبـا محال اسـت که یک فـرد یـا سیسـتم بتواند به 
اهـداف مـورد نظـر خـود دسـت یابـد. علی الخصوص 
هزینه هـای  دلیـل  بـه  عرصه هـا  از  بعضـی  کـه 
زیادیـی کـه در پـی دارنـد، اساسـا موضـع "آزمـون" و 
 "خطـا" نیسـتند. یکـی از مهم تریـن ایـن عرصه هـا، 
عرصـه ی اقتصاد اسـت کـه اگـر مسـئولین امـر تدبیر 
کافـی و بجایـی بـرای اقتصـاد نکننـد، هـم معیشـت 
مـردم دسـتخوش تغییـرات ناگـواری خواهـد شـد، و 
هـم متغیرهـای اقتصـادی ماننـد تولیـد و اشـتغال را 
تحت تاثیر قـرار خواهـد داد. دقیقا ماننـد وضعیتی که 
این روزهـا اقتصـاد ایـران گرفتار آن شـده، کـه بخش 
اعظمـی از آن، بـه دلیـل عـدم وجـود همین نقشـه ی 

دقیـق و مشـخص و همه جانبـه اسـت. 
3. اما راه پیشبرد اقتصاد و ســاماندهی وضع موجود 
چیست؟ به نظر می رســد بهترین درمان سرگیجه ی 
اقتصادی امروز، همان راه حل شــهید حسن باقری در 
ایام جنگ است. یعنی ستاد فرماندهی جنگ اقتصادی 
با شناخت وضعیت نیروهای خودی و جبهه ی دشمن، 
نقشــه ها و تاکتیک های اقتصادی مختلفــی را برای 
عبور از شرایط امروز تدبیر نماید تا بخش های مختلف 
اقتصادی بهتر و هماهنگ تر از قبل سامان یابند و دست 
برتر را در جنگ اقتصادی دارا باشــند. به همین دلیل، 
رهبر انقاب در دیــدار اخیر خود با هیأت دولت، ضمن 
مطالبه ی از دولت برای تهیه ی "نقشه ی راه اقتصادی" 
فرمودند: »اگر نقشــه ی راه اقتصاد تهیه شــود، مردم 
و فعاالن اقتصــادی تکلیف خود را خواهند دانســت و 
با احســاس ثبات و آرامش به کمک دولــت خواهند 

شتافت.«   97/4/24

عملیات بدون نقشه؛ عملیات کور

چرا برای پیشرفت
 نیازمند نقشه راه اقتصادی هستیم؟

غرب گرایان در همه جهان ستون پنجم هستند
"پیتر کوئینـگ"، کارمند سـابق بانک جهاني و کارشـناس 
سوئیسـی حـوزه ی اقتصـادي گفـت: گروه هایـی در ایران 
حضور دارنـد که همچنـان بر مناسـبات اقتصـادی با غرب 
اصرار دارنـد. اینها بـدون تردیـد همان سـتون پنجم هایی 
هسـتند که در همه ی کشـورها حضـور دارنـد و از مقابله با 
کشـورهای اسـتکباری بیم دارند و حاضـر به مقابلـه با آنها 
نیسـتند. تا وقتـی که حـرف ایـن افـراد در جامعـه خریدار 
داشـته باشـد ایـران همچنـان در برابـر ایـن تحریم هـا 

شـکننده اسـت.   |  کیهان|

مثل پدری مهربان 
نسبت به فرزندان

توصیه رهبر انقالب  به مسئولین برای 
هم نشینی با مردم

تحلیلگر آمریکایی:
 واشنگتن علیه تهران تنها خواهد ماند 

"دالیــا داســا کای" عضــو ارشــد اندیشــکده ی آمریکایــی 
رنــد بــا اشــاره بــه اقدامــات ضدایرانــی اخیــر آمریــکا بــه 
ســی.ان.ان گفــت: تمامــی جامعــه ی جهانــی و همچنین 
امضاکننــدگان توافــق هســته ای )جــز آمریــکا( بــر 
ــق  ــه تواف ــران ب ــه ای ــد ک ــر دارن ــاق نظ ــأله اتف ــن مس ای
ــا وجــود حکــم یکجانبــه رژیــم  ــوده و اکنــون ب پایبنــد ب
تحریم هــای آمریــکا، آنهــا از آن حمایــت نمی کننــد، 

ــا  | ــد.   |         ایرن ــد مان ــا خواه ــنگتن تنه ــن واش بنابرای

1. باید برای مردم کار شود
در هر جایی که شما مسؤول هستید، این را باید قدر بدانید، 
نگهش بدارید و حفظش کنید. ما بایــد این را حفظ کنیم. 
اعتماد و اطمینان و پیوســتگی و محّبت مــردم، حرکتی 
یکجانبه نیست که اگر مردم به کســی محّبت کردند و دل 
بستند، هر کار هم بکنی، اینها محّبت دارند. نخیر؛ این طور 
نیست. محّبت و ارتباط مردم، یک امر دوجانبه است. باید از 
طرِف مسؤوالن در همه ســطوح، به مردم پاسخ داده شود. 
البته این پاسخ، انواع و میدان هایی دارد. باید برای مردم کار 

شود.76/2/6

4. به میان مردم بروید
به میان مردم بروید، با مردم بی واسطه مرتبط بشوید، از مردم 
بشنوید؛ این از کارهای بسیار مهم است. گزارش هایی که به ما 
می رسد، هرچند آن گزارش ها صادقانه باشد، اّما خیلی تفاوت 
می کند با آنچه انســان در مواجهه ی با مردم و رفتن در میان 

مردم مشاهده می کند و می بیند. 96/5/12

3. پشتوانه حقیقی این مسؤولّیت ها، ارتباط با مردم است
شما مسؤوالن کشور هســتید و در جاهای مختلفی مشغول 
وظایف مّهِم مسؤولیت کشورید... عاملی که پشتوانه حقیقی این 

مسؤولّیت هاست، همین ارتباط با مردم است. 76/2/6

2. با مردم روراست باشید
با مردم ظاهرسازی نباید نباشد. تظاهر درست نیست. ما باید 
با مردم روراست باشیم. معنای روراستی این نیست که برویم 
اخبار و اطاعات طبقه بندی شــده را در معــرض دید مردم 
بگذاریم. بعضی اشــتباهاً این طور خیال می کنند. می گویند 
چرا خبرها را به مردم نمی گویید؟ خوب؛ برای این که بعضی 
از خبرها طبقه بندی شده است و نمی شــود گفت. نه از باب 
این که به مردم اعتماد نداریم. از باب این که دشمن از این طریق 
اســتفاده می کند... لذا، صفا و صمیمیت با مردم، در عملکرد 

ماست. با مردم باید روراست بود. 71/7/16
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حتما ممکن است؛ چرا؟ به خاطر ظرفیت ها؛ چون این کشور، دارای ظرفیت های فوق العاده است... یکی از ظرفیت های مهم ما، ظرفیت نیروی 
انسانی ما است. نیروی انسانی در کشور ما، یکی از بزرگ ترین ظرفیت های کشور ما اســت؛ این یک فرصت بزرگ است... در دوران جنگ 
تحمیلی، یکی از مشکات ما، از کار افتادن دستگاه های ما، بمباران شدن مراکز گوناگون ما، تهیدست ماندن نیروهای ما از وسایل الزمـ  مثل 
وسایل حمل و نقل و این چیزهاـ  بود. یک عده افراد صنعتگر، ماهر، مجرب، راه افتادند از تهران و شهرستانها... رفتند داخل میدان های جنگ، در 
صفوف مقدم، بعضی هایشان هم شهید شدند؛ تعمیرات کردند، ساخت وساز کردند، ساخت وسازهای صنعتی؛ این پل های عجیب وغریبی که 
در جنگ به درد نیروهای مسلح ما خورد، امکانات فراوان، خودرو، جاده، امثال اینها، به وسیله ی همین نیروهای مجرب و ماهر به وجود آمد؛ امروز 
هم هستند، امروز هم در کشور ما الی ماشااهلل؛ تحصیل کرده نیستند، اما تجربه  و مهارتی دارند که گاهی از تحصیل کرده ها هم بسیار بیشتر و 

بهتر و مفیدتر است.  93/1/1

آیا تحقق برنامه  اقتصاد مقاومتی
یک امر خیالی است یا  عمال ممکن است؟  پرسش و پاسخ

#مردمی_بودن_مسئوالن

1  دیگر متفاوت اســت؛ نه یک انقاب صرفاً معنوی و 

فرهنگی است، نه یک انقاب صرفاً اقتصادی است، نه یک 
انقاب صرفاً سیاسی است؛ یک انقاب همه جانبه است. 
مثل خوِد اسام است. همانطوری که اسام ابعاد معنوی 
و اخاقی دارد، ابعاد الهی دارد، در عین حال ناظر به زندگی 
مردم است؛ بعد اقتصادی، بعد سیاسی، بعد اجتماعی در 
اسام وجود دارد؛ انقاب اسامی هم دارای ابعاد مختلف 
بود و راز ماندگاری انقاب اسامی و روزبه روز زنده تر شدن 
این انقاب در سطح منطقه و جهان، همین ابعاد گوناگون 
آن است که با نیازهای بشر متوازن و همراه است.« 87/3/14

پنجم، نوسازی ســاختار بر مبنای اصول: »نوسازی به 
معنای تغییر نظامات، تغییر سازوکارها، تغییر سیاست ها، 
عملی است، ممکن است، در مواردی هم الزم است و مانع 
از تحجر است؛ منتها باید بر طبق اصول باشد... این تغییر باید 
بر اساس اصول باشد. پس آرمان ها که شاکله ی کلی نظام از 
آنها الهام گرفته، قابل تغییر نیست. نظام جمهوری اسامی 
یک چنین نظامی اســت. با این نگاه، نظام فرسوده بشــو 
نیست، متحجربشو نیست، از راه بازمانده نیست و نخواهد 

شد.« 90/7/24
ششم، محبوبیت در نزد ســایر ملت ها: »بارها گفتیم، 
مفاهیم انقاب و مفاهیم اسام، مثل عطر گل های بهاری 
اســت؛ هیچ کســی نمی تواند جلوی آن را بگیرد؛ پخش 
می شود، همه جا می رود؛ نسیم روح افزا و روان بخشی است 
که همه جا را به خودی خود می گیرد؛ حاال جنجال کنند، 
دادوبیداد کنند؛ رفته، صادر شده و االن شما در کشورهای 
گوناگونی ماحظه کنید؛ این تفّکر در لبنان دارد فّعالیت 
می کند، در عراق دارد فّعالیت می کند؛ جوان های عراقی 
حرکت کردند همراه ارتش شــان شــدند توانستند این 
پیروزی ها را به دست بیاورند؛ در سوریه همین جور، در غّزه 
همین جور، در فلسطین همین جور، در یمن همین جور، 
ان شــاءاهلل در قدس شــریف و برای نجــاِت االقصی هم 

همین جور.« 93/9/6
هفتم، رویش نسل سوم انقالبی: »جوان های عزیزی که 
امام را ندیدند، دوران دفاع هشت ساله را ندیدند، باکری ها 
را ندیدند، شخصیت های فداکار آن روز را که شهید شدند، 
ندیدند، اما با همان قدرت، با همان اســتقامت و با همان 
بصیرتــی در صحنه حاضر می شــوند کــه آن روز جوان 
تبریزی در بیســت ونهم بهمن وارد میدان شد و در طول 
دوران جنگ تحمیلِی هشت ساله، در جبهه های مختلف 
از خود دالوری و فداکاری نشــان داد. امروز جوان های ما 

همین جورند.« 88/11/28
این هفت عامل، عواملی اســت که مبتنی بر آن می توان 
ثبات و ماندگاری انقــاب را تضمین کرد و مادامی که این 
خصوصیات در یک جامعه و نظام سیاســی وجود داشته 
باشد، می توان بر هر مشکلی فائق آمد. اخیرا نیز جمعی از 
فعاالن فرهنگی خارج از کشــور، دیداری با رهبر انقاب 
داشــتند که در خال آن یکی از حضار، دغدغه و نگرانی 
عاقمندان به انقاب در آن سوی مرزها را از آینده بیان کرد. 
رهبر انقاب نیز در پاسخ به نگرانی این شخص فرمودند: 
»نســبت به اوضاع ما اصا نگران نباشند، هیچ کس هیچ 
غلطی نمی تواند بکند، مطمئن باشند، هیچ تردیدی در این 

جهت وجود ندارد؛ این را به همه بگویید.«   

تالش کاخ سفید برای انزوای ایران
 باشکست روبرو می شود

ــت:  ــی نوش ــاگ در گزارش ــی لوب ــریه ی آمریکای نش
فشــار اقتصــادی بــر ایــران و رســاندن صــادرات نفــت 
آن بــه صفــر باعــث افزایــش بهــای انــرژی در آمریــکا 
ــا  ــاری ب ــگ تج ــکا جن ــه آمری ــا ک ــود و از آنج می ش
ــادی  ــد زی ــه، امی ــه راه انداخت ــیاری از کشــورها ب بس
بــه موفقیــت کاخ ســفید در جبهــه ی منــزوی کــردن 

ــا| ــدارد.     |  ایرن ــران وجــود ن ای

مردم، پایبنـد اسـامند. در کنار مردمـداری، در کنـار مردمی بودن، 
بـرای مـردم دل سـوزاندن، بـرای مـردم کار کـردن، بـه آراء مـردم 
اهمیت گذاشـتن، به احساسـات و عواطف مردم اهمیـت دادن؛ این 
اسـت مردمی بودن. وقتی مردم ببینند شـما که مسـئول جمهوری 
اسـامی هسـتید، افتخـار می کنیـد، اعتـزاز می کنید به مسـلمانی 
خودتان، به ضد اسـتکباری بـودن خودتان، به ضد اسـتبدادی بودن 
خودتان و از طرفـی افتخار و اعتـزاز می کنید به خدمتگـزاری مردم؛ 
با مـردم هسـتید، بـا مـردم انـس پیـدا می کنید، بـه مـردم محبت 
می کنیـد، از مـردم کمـک می خواهید در مسـائل گوناگـون، خوب، 
مردم خرسـند می شـوند؛ مـردم ایـن مسـئول را دوسـت می دارند؛ 

خوششـان می آیـد.   87/6/19

واژه کلید

تأکید دو رسانه غربی بر وحدت ایرانیان
 مقابل تهدید آمریکا

روزنامه "کریســتین ســاینس مانیتور" در گزارشــی تأکید کرد: در 
بحبوحه ی اقدام های گســترده دولت آمریکا بــرای تقویت بی ثباتی 
سیاسی و اجتماعی در ایران، نشــانه هایی مبنی بر این وجود دارد که 
نشان می دهد هدف قرار دادن ایران توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا نتایج معکوس دارد زیرا ایرانیان برابر یک دشمن خارجی متحد 
می شوند. مجله ی آمریکایی تایم هم در گزارشی نوشت که تهدید های 
رئیس جمهور آمریکا علیه ایران ممکن اســت نتیجه ی عکس داشته 

باشد.   |  تسنیم|

وقتی با مردم باشید، مردم شما را دوست می دارند

6. سفرهای استانی خیلی چیز خوبی است
من به آقای رئیس جمهور هم چندبار تا حاال گفته ام که 
این سفرهای استانی خیلی چیز خوبی است، این یکی 
از آن کارهای بسیار مثبت اســت... این کارها روحّیه ی 
مردمی بودن و شناخت مردم را در انسان حفظ می کند و 
نگه می دارد. وقتی این نباشد، انسان از حال جامعه غافل 

می شود و همیشه نگاهش به کلّّیات ]است [. 94/6/4

7. مردمی بودن از وظایف سنگین مسئوالن است
مردمی بودن مســئوالن و ارتباط نزدیک آنان با 
مردم و خود را خدمت گزار مردم دانســتن و دچار 
غرور نشدن و حفظ پاکدامنی و مسئولیت شناسی 
از جمله وظایف ســنگین مســئوالن در رده های 

مختلف است. 86/10/16

5. با مردم باید مثل پدر مهربان نسبت به فرزندان 
باشید

با مردم باید مثل پدر مهربان نسبت به فرزندان باشد. اگر 
به شما خبر برسد که فرزندتان از بیماری، از سرما، از گرما، 
از گرسنگی، از تحقیر، از اهانت و از غربت رنج می کشد، 
چه حالی پیدا می کنید؟ می توانیــد تحّمل کنید؟ در 
سطح کشور نسبت به هر کس چنین اتّفاقی بیفتد، تا 
آن جایی که شما علم و اطاع دارید، باید همین احساس 

را داشته باشید؛ نباید آرام و قرار داشته باشیم. 82/5/15
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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   

امام کالم

قرآن حدیثتفسیر رشح

دو جور آدم در مقابله با دشمن

مبادا این مردم، به واسطه اعمال 
ما از ما نگران بشوند     

 از اهم مســائلی که باید تذکر بدهم، مسئله ای 
اســت که به همه ی روحانیت و دست اندرکاران 
کشور مربوط می شــود، و همیشــه نگران آن 

هستم که مبادا این مردمی که همه چیزشان را 
فدا کردند و به اسالم خدمت نموده و به ما مّنت 
گذاشــتند، به واســطه ی اعمال ما از ما نگران 
بشوند، زیرا آن چیزی که مردم از ما توقع داشته 
و دارند و به واسطه ی آن دنبال ما و شما آمده اند... 
اگر خدای نخواسته، مردم ببینند که آقایان وضع 

خودشان را تغییر داده اند، عمارت درست کرده اند 
و رفت و آمدهایشــان مناسب شــأن روحانیت 
نیست، و آن چیزی را که نســبت به روحانیت 
در دلشان بوده است از دســت بدهند، از دست 
دادن آن همان و از بین رفتن اسالم و جمهوری 

اسالمی همان.   امام خمینی )ره(؛ 25 تیر 1364

ایرانی خانواده

حزب اهلل این است

شهید حججی سخنگوی شهیدان شد 

همه ی شهدای ما مظلومند و غیر از محسن شما، شهدای دیگری نیز هستند که دشمن، سر 
از تن شان جدا کرده و همگی در نزد خداوند، عزیز و صاحب درجات هستند اما خدای متعال 
بر اساس حکمت خود و خصوصیات این جوان، او را نماینده و سخنگوی این شهیدان کرد... 
خداوند این واقعیت را با شــهید حججی به همه اثبات کرد و با بزرگ و عزیز کردن او و نماد 
ساختن از او نشان داد که نسل جوان امروز، این گونه مخلصانه و صادقانه در پی جهاد فی سبیل 

اهلل است، و این، آیت الهی و نشانه ی خدا و معجزه ی جاری انقاب است.  96/7/11

دو جور آدم در مقابله ی با دشــمن وجود دارد: 
»و اذ یقول المنافقون و الّذین فی قلوبهم مرض 
ما وعدنا اهللَّ و رســوله ااّل غرورا. و اذ قالت طائفة 
منهم یا اهل یثرب ال مقام لکم فارجعوا«.)1( این 
یک نگاه است، یک دید است در مقابله ی با این 
حوادث؛ یک دید دیگر این است که می گوید: »و 
لّما رأی المؤمنون األحزاب قالوا هذا ما وعدنا اهللَّ 
و رسوله و صدق اهللَّ و رسوله و ما زادهم ااّل ایمانا 
و تسلیما«.)2( این هم یک دید است. هر دو مال 
یک حادثه اســت. هر دو مــال حادثه ی احزاب 
اســت... این دارد وضع فعلی ما را به ما نشــان 

می دهد. 
ما دو جور انسان داریم: یک عده هستند که وقتی 
هیمنه ی آمریکا را می بینند... می گویند ما که 
نمی توانیم کاری بکنیم، چرا بیخودی نیروهایمان 
را هدر بدهیم؟ اینجور افراد االن هستند، در زمان 
انقاب ما هم بودند. ما مواجه بودیم با افرادی از 
این قبیل که می گفتند آقا بیخود چرا خودتان را 
زحمت می دهید؛ به یک حداقلی قانع شــوید و 

قضیه را تمام کنید. یک عده اینجور بودند.
یک عده ی دیگر هســتند که نه، قدرت دشمن 
را با قدرت خــدای متعال مقایســه می کنند، 
عظمت دشــمن را در مقابل عظمت پروردگار 
قرار می دهند؛ آن وقت می بینند که اینها حقیر 
محضند، اینها چیزی نیستند. وعده ی الهی را هم 
راست می شمرند، حســن ظن به وعده ی الهی 

دارند.     01/12/1389
1 ( احزاب آیه 12
1 ( احزاب آیه 13

استقامت در راه، یکی از واجب ترین عوامل پیشرفت است

»جهاد المرأة حسن الّتبّعل«؛ یعنی ثواب مجاهدت آن جوانی را که رفته توی میدان جنگ 
و جان خودش را کف دســتش گرفته، به خاطر این کار، به این زن می دهند؛ چون این کار 
هم زحمتش کمتر از آن نیســت. البته شوهرداری خیلی سخت اســت. با توقعاتشان، با 
انتظاراتشان، با بداخاقی هاشان، با صدای کلفتشان، با قد بلندترشان؛ خب، زنی بتواند با این 
شرائط، محیط خانه را گرم و گیرا و صمیمی و دارای سکینه و آرامش - َسَکن - قرار بدهد، 
خیلی هنر بزرگی است؛ این واقعاً جهاد است؛ این شعبه ای از همان جهاد اکبری است که 

90/10/14 فرموده اند؛ جهاد با نفس است.

ثواب زن کمتر از شهید نیست

عزیزان من! ثبات در این راه، استقامت در 
این راه، یکی از واجب تریــن و مهم ترین 
عوامل پیشرفت است. سعی کنید محیط 
خودتان را، پیرامون خودتــان را، عناصر 
مرتبط با خودتان را و پیش از همه، درون 
و دل خودتان را وفــادار و باثبات نگه دارید 
نســبت به این آرمان ها و نسبت به این راه 
و نســبت به این اهــداف واال؛ قطعاً پیروز 
خواهید شد، قطعاً پیروزی با شما خواهد 
بود. و من می بینم آن روزی را که ان شاءاهلل 
به توفیق الهی همین چیزهایی را که امروز 

ما می گوییم باید بشود و خواهد شد، شما 
جوانان عزیز خواهید گفت این کارها انجام 
گرفت، این کارها شــد.... البّته دشمنان 
هر روزی توطئه ی جدیدی، یک حیله ی 
جدیدی و ترفند جدیدی را مطرح خواهند 
کرد؛ بایســتی نیروهای مبتکر و مؤمن و 
آماده به کارِ ما، قبل از آنکه دشمن بخواهد 
ترفندی را اجرا بکند و شــگرد جدیدی را 
وارد میدان بکند، آماده باشــند؛ هم پاسخ 
بدهند، هم پیشگیری کنند از آنچه دشمن 

ممکن است انجام بدهد.   96/9/1

iGap.net/khattehezbollah  :آی گپ   
ble.im/khattehezbollah                      :بله   

از هیچ چیز نترسید و به خدا توّکل کنید. بدانید 
که اگر برای خدا کار کردید، خدا به شــما کمک 
خواهد کرد: »من کان هلَلّ کان اهلَلّ له«)1(؛ هرکس 
برای خدا باشد، خدا برای اوست. قوانین و نوامیس 
طبیعت در خدمت او حرکت می کند و مثمر ثمر 
می شــود. هر کس راه نیک را برای خدا انتخاب 
کند، خدای متعال ادامه ی این راه را تا وقتی که 
او هّمت و اراده دارد، بــرای او هموار خواهد کرد؛ 
یعنی هر قدمی بردارید، قدم بعدی برای شــما 
مفتوح خواهد شد و همین طور که پیش بروید، 
خدای متعال گشــایش های پی درپــی را برای 
شما به وجود خواهد آورد. به خدا توّکل کنید، از 
هیچ چیز نترسید و ماحظه ی تهدیدها و اخم ها 
را نکنید. البتــه این به معنای آن نیســت که از 
دشمنی ها غفلت کنید؛ نه، غفلت هم نکنید. واقعاً 
اژدهای هفت سِر فساد مالی چیزی نیست که به 
این آسانی ها بشود آن را ریشه کن کرد.   82/9/17

1( بحار األنوار، عالمه مجلسی، ج  79، ص 197 ؛ روضة 
المتقین ، محمد تقی مجلسی، ج 13، ص 195؛ الوافی، 

فیض کاشانی، ج  8، ص 784 .

به خدا توّکل کنید و مالحظه  
تهدیدها و اخم ها را نکنید

حضور رهبر انقالب در کنار پیکر مطهر شهید حججی | 96/7/5

انتظار مردم برای رفع مشکالت 
اقتصادی، انتظار بجایی است

انتظارات مردم، رفع مشکات اقتصادی، رفع 
مشکات مربوط به جوانان -  مسأله ی تحصیل 
و مســکن و ازدواج و بیکاری - رفع مســائل 
مربوط به گرانی و برطرف شدن مسائل مربوط 
به عمران شهری و روســتایی است. انتظار از 
مسؤوالن این اســت که به اندازه ی تواِن خود 
و امکانات کشور به نیازهای مردم برسند. این 
انتظار بجاســت و من هم آن را تأیید می کنم. 
یکی از دالیل ســفر ما به مناطق و شهرهای 
مختلف همین اســت. مقصود این است که با 
رفتن به هر شهر و اســتانی، مسائل آن شهر و 
اســتان یکبار دیگر با تفصیل و جزئیات برای 
مسؤوالن کشــور مطرح شــود. مسؤوالن در 
حال خدمتگزاریاند و قصد خدمتگزاری دارند. 
باید به آنها کمک کرد تا بتوانند این خدمات را 

هرچه بیشتر و سریعتر کنند.   25/09/1382


