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والدت حضرت زینب ( )بر همه مســلمانان جهــان مبارکباد.

چند ساعت مانده به غروب روز پنجشنبه  4اردیبهشت
 24( 1359آوریل  ،)1980شش فروند هواپیمای ترابری
هرکولس سی 130-ارتش ایاالت متحده ،قرار بود در یک پرواز سری،
کماندوهای نیروی ویژه دلتا را از پایگاهی در قاهره به پایگاه آمریکاییها
در مصیره (در سواحل شرقی کشور عمان) منتقل کرده و چند ساعت
بعد از آن ،راهی کویر مرکزی ایران ،جایی نزدیک یزد و طبس شــوند.
فرماندهی عملیات ،برعهدهی سرهنگی پرآوازه ،به نام سرهنگ چارلی

بکویث ،فرمانده نیروهای ویژهی دلتا فورس بود .ده روز قبل از عملیات،
در  ۱۴آوریــل  ،۱۹۸۰ســرهنگ بکویــث در مقابل جیمــی کارتر،
رئیسجمهور وقت ایاالت متحده ،در اتاق وضعیت کاخ سفید نشسته و
دربارهیجزئیاتعملیاتصحبتمیکردند.کارترازاومیپرسد":چند
نفر تلفــات خواهید داشــت؟" بکویث که مانند همــهی دولتمردان
آمریکایی،بیشازحدبهمحاسباتوبرنامهریزیهایاطالعاتیونظامی
خود باور داشــت ،با اعتماد به نفس و غرور باال گفت« :قربان! ما قصد

داریم ،گلولهی کالیبر  ۴۵را درست وسط چشمان گروگانگیران جای
دهیم .وقتی که عملیات شروع شود تعداد زیادی از ایرانیها برای آوردن
کمک ،پا به فرار میگذارند .دلتا وظیفه دارد که آنها را مثل آبکش سوراخ
سوراخ کند ،من فکر نمیکنم که ایرانیها در سفارت در مقابل ما مانعی
ایجاد کنند ".بکویــث در ادامه با تمســخر روحیهی ایســتادگی و
شهادتطلبی ایرانیان ،چنین گفت" :بله ،ممکن است یک نفر به علت
پایبندی به اعتقاداتش تا پای جان ایستادگی کند؛ اما ما آمادهایم به او
کمککنیمکهبهآرزویشبرسد".
همهچیزبرعکسشد!
همهچیز حکایت از پیروزی همهجانبهی آمریکاییها در این عملیات
داشــت .همه ی جزئیات عملیات ،مو به مو ،و بارها و بارها مورد دقت و
آزمایش قرار گرفته بود تــا آمریکاییها با کمترین تلفات ،به نتیجهی
اصلی خود ،یعنی آزادی جاسوسان آمریکایی برسند .اما آنچه در عمل
اتفاق افتاد ،دقیقا خــاف همهی تصورات آنها بــود .هلیکوپترهای
آمریکایی ،اسیر شنهای صحرای طبس میشوند و یک به یک سقوط
کرده و بر زمین میافتند .عملیات با شکســت کامل مواجه شده بود.
بکویث ،این سرهنگ مغرور و متکبر آمریکایی ،در کتاب خود با عنوان
"نیروی دلتا ،از پلیمی تا طبس" ،حس و حال آن ســاعات را اینطور
بیان میکند« :در تمام طول راه بازگشت به مصيره ،احساس پوچی و
پژمردگی میکردم .یاس بر وجودم ســایه افکنده بود .گریهام گرفت...
خودم را بسیار حقیر احساس میکردم .نمیتوانستم صحبت کنم ،یا
هیچکاریانجامدهم،فقطاحساسمیکردمکهدیگرآبروییبرایمباقی
نماندهبود...اینیکشکستبود.باعثسرافکندگیکشورمابود».
فراترازمحاسباتمادی
ایندنیادرستاستکهظاهرا مادیاست،اما"محاسبات"و"معادالت"
آن صرفا مادی نیست .اینگونه نیست که صرف اتکا به محاسبات مادی،
بتواند موجب پیروزی و پیشرفت شود .در این بین ،عناصر و موضوعات
مهم دیگری هم وجود دارند که میبایســت مورد توجه قرار بگیرند.
شکستمفتضحانهیآمریکاییهادرطبس،بهچشممحاسباتدنیایی،
بین آن حکیم الهی ،که
عمال غیرقابل پیشبینی بود ،اما چشم حقیقت ِ
فراترازمحاسباتایندنیاییرامیدید،بالفاصلهبعدازاینماجرافرمود:
«ما اتکال به خدا داریم .ما برای این جهان یک مدبّر را میدانیم هست.
آنهایی که تاکنون توجه نداشتند خوب توجه پیدا بکنند که یک ملتی
که هیچ نداشت جز اهلل اکبر ،و او همه چیز است ،چطور همه قوا را کنار
زد ...چه بود که این ملت ضعیف بدون تجهیز ،بدون تدریب نظامی را
بر اینهمه قدرتها غلبه داد؟...کی این هلیکوپترهای آقای کارتر را که
میخواستند به ایران بیایند ساقط کرد؟ ما ساقط کردیم؟ شنها ساقط
کردند،شنهامأمورخدابودند(».امامخمینی)59/3/14،ماجرایطبس،
فقط یکی از نمونههای این شکست است ،وگرنه میتوان در طول این
چهل سال ،مصادیق فراوانی از آن ذکر کرد3 .

اطالع نگاشت | 2

خانواده ایرانی | 4

روش تحلیل سیاسی | 4

در طول این چهل سال ،نظام ســلطه برای ســرنگونی انقالب ،نقشههای مختلفی
طراحی کرده اســت ،اما به نتیجه نرســید ،خط حزباهلل علت آن را بررسی میکند

ت
محاسبا� با نتایج معکوس

دشمن از تشکیالت یمترسد

ض
بع� زنها در ایفای نقش خود افراط و تفریط یمکنند

اگرخط ن
شک�درجواننباشدبهآرمانهانخواهیمرسید

ذخ�ه را ملت ایران باید حفظکند | این شماره تقدیم یمشود به ارواح طیب ه شهدای عملیاتکربالی 4و5
این ی
شهدا خودشان متحول شدند و در ارواح جوانان ما و مردم ما تحول آفریدند .جوانهای امروز نه امام را که مظهر قداست و شرف و نمونهی برترین اولیا بعد از معصومین
بود ،دیدهاند ،نه دوران جنگ را تجربه کردهاند ،نه سختیهای دورانهای قبل از انقالب را دیدهاند؛ اما همین جوانهای امروز با روحیهی آماده و قوی ،با ذهن روشن
و عزم راسخ ایستادهاند .این بر اثر چیست؟ این همان تزریق خون است که شهیدان ما به این انقالب انجام دادند؛ شهیدان ما را زنده کردند .این ،یک ذخیره است .این
ذخیره را ملت ایران باید حفظ کند| 86/2/27 .
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از دروغ تقلب تا فتنهتغلب
با اینکـه کمتـر از 2هفته از انتشـار کتـاب "فتنـ ه تغلب" توسـط انتشـارات انقالب اسلامی میگـذرد ،امـا این کتـاب به چاپ
ششـم خود رسـیده و مـورد توجـه بسـیاری از مردم قـرار گرفتـه اسـت .اما چـه عاملی سـبب توجـه افـکار عمومی به ایـن اثر
شـده اسـت و جریانی را نیز آنچنـان منفعل کرده کـه تنهـا گریـزگاه را در عدم پاسـخگویی به پرسـشهای این کتـاب و نوعی
فـرار به جلـو یافتهاسـت؟ میتـوان ادعا کـرد کـه فتنهی تغلـب بیـش از هر اثـر دیگـری جامعتریـن اثـر پیرامون فتنـهی 88
اسـت .چراکه:
اوال بسـیاری از کنشها و بیانـات رهبرانقالب در سـال  88و سـالهای
پـس از آن ،یـا گفته نشـده ،یا به درسـتی دیـده نشـده و یا مـورد تحریف
قـرار گرفتهانـد .در این کتاب سـعی شـده اسـت تـا بخشهـای جدیدی
از آن آورده شـود .بـه عنوان مثـال روایت گروهـی مورد اعتمـاد مهندس
موسـوی که در دو مقطـع از سـال  ۸۸به رایزنـی با او بـرای رفـع ابهامات
و حـل مناقشـات پرداختهانـد؛ رونـدی که هـم مـورد توافـق ارکان نظام
ماننـد رهبـر انقلاب و شـورای نگهبـان و هـم مـورد حمایـت کسـانی
همچـون مرحوم آقـای هاشـمی رفسـنجانی بوده اسـت.
ثانیا بعضـی از اتفاقاتی هـم کـه در طی ایـن  9سـال واقع شـده نیز در
این اثـر اضافـه شـده اسـت .بـرای نمونـه ،پاسـخ رهبـر انقالب در سـال
 93به فـردی که خواسـتار تعییـن تکلیـف نهایی سـران فتنه شـده بود،
بـرای اولین بـار بـه صـورت متقـن آورده شـده اسـت .رهبـر انقلاب در
جواب این شـخص چنین فرمودنـد« :آنچه در سـال  ۸۸اتفـاق افتاد یک
"گنـاه بـزرگ" از سـوی کسـانی بود کـه اگـر در زمـان امـام این گنـاه از
آنها سـر میزد ،امام بـا قاطعیتی کـه داشـت ،برخورد خیلی سـختتری
میکرد .بـا عوامـل ایـن کار مالیمت بـه خـرج داده شـد ...ایـن را بدانید.
آنچـه دارد انجـام میگیـرد ،در واقـع نوعـی تسـاهل اسـت کـه حـاال آن
تسـاهل هـم بهخاطـر برداشـتها و تل ّقیهایـی کـه مـا داریـم از اوضاع،
بـه نظرمان جایـز اسـت و ّال اگـر آن نباشـد ،کار سـختتر خواهد شـد».
ثالثـا روایـت کتـاب از آنچـه در فتنـهی  88رخ داده ،روایتـی بـدون
جانبـداری ،و حـب و بغضهـای سیاسـی و جناحی اسـت .در ایـن کتاب
سـعی شـده تا ماجرای فتنه از زوایای مختلف رمزگشـایی شـود و نظرات مختلف بیـان گردد .بـرای مثال ،در بخشـی از کتاب،
گالیههای رهبـر انقلاب از رئیسجمهور وقـت ،ناظر به عـدم نام بـردن از افـراد در مناظـرات انتخاباتی نیز آورده شـده اسـت.
خطحـزباهلل مطالعـه این کتـاب خواندنـی را بـه همـه مخاطبـان توصیـه میکند.

برش

دیدار

ی ن
مسئول� به حل مسئله معیشت مردم
اهتمام ویژهکنند
[مسـئولین] به مسـئلهی معیشـت مردم یـک اهتمام ویـژه مصـروف کننـد؛ امـروز مهمتریـن کار و اولویّـت این اسـت ،چون
دشـمن روی این متمرکز اسـت؛ معیشـت طبقات ضعیف .مشـکالتی که برای طبقـات ضعیف در امر معیشـت پیـش میآید،
جزو اساسـیترین کارها اسـت برای مسـئوالن کشـور ،مسـئوالن دولتی ،عمدتاً مسـئوالن دولتی؛ این مهمترین کارها اسـت.
ممکـن اسـت منابع داخلـی کم باشـد ا ّمـا انسـان مشـاهده میکنـد کـه در درون کشـور افـرادی هسـتند ،جریاناتی هسـتند
که ایـن منابـع را ظالمانـه میبلعنـد؛ ایـن ّ
دللبازیهـا ،ایـن انحصارطلبیهایـی کـه در زمینـهی مسـائل مـا ّدی ،در تجارت
و غیـره وجـود دارد ،مانـع پیشـرفت کشـور اسـت .مـا دائـم تأکیـد میکنیـم بـه تولیـد داخلـی ،فلان ّ
دلل وارداتچـی چون
برخلاف منافعش اسـت ،مـیرود از ُط ُرق مختلـف کارشـکنی میکند و انسـان میبینـد [کار] به نتیجه نمیرسـد .رسـیدگی
به معیشـت مردم فقط این نیسـت کـه ما پـول پخش کنیـم؛ نگاه کـردن به ایـن بخشهای مضـر و خطرنـاک و جلوگیـری از
جزئیات در مجالـس کاری تذ ّکـر دادهایم،
آنها ،جزو مسـائل مهم اسـت .ما این را به مسـئولین کشـور با
خصوصیـات ،گاهی بـا ّ
ّ
تأکیـد کردهایم ،بـاز هـم تأکید میکنیـم؛ اینهـا حرفهایی اسـت که مـا بـا مسـئولین داریـم97/10/19 .
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ضعف فرهنگکارجمیع؛ یک نقص میل
چرا فرهنــگ کار جمعــی در جامعهی ما
ضعیف اســت؟ این یک آســیب است.
با اینکه کار جمعی را غربیها به اســم
خودشان ثبت کردهاند ،اما اسالم خیلی
البر
قبل از اینها گفته است« :تعاونوا علی ّ
و التّقوی» یا« :و اعتصموا بحبل ّ
الل جمیعا» .یعنی
حتّی اعتصــام به حبل ّ
الل هم باید دســتهجمعی
باشــد 91/7/23 ...کار جمعی هم جزو خصال ملی
ما نیست ...این یک نقص ملی است در ما؛ این را باید
درست کرد؛ باید تزریق کرد88/11/13 .

1

بهکاردستهجمیع اعتقاددارم
تشکلهای دانشــجوئی فرصتی هم برای
دانشجو ایجاد میکند برای کار دستهجمعی.
و من به کار دستهجمعی اعتقاد دارم و این را یک
نیاز دانشجو میدانم؛ کسب مهارتهای گوناگون؛
مهارتهای سیاسی ،اجتماعی87/9/24 .

2

دشمن ازتشکیالت یمترسد
دشمن از سازماندهی میترسد،
دشــمن از پیوســتگی و تشکل
نیروهای عظیم مــردم به یکدیگر
میترسد هر چیزی که تشکل ایجاد کند دشمن
با او مبارزه می کند .شما دیدید در دوران اختناق،
مساجد و حسینهها که تشــکل ایجاد میکردند،
دشمن آنقدر با آنها مخالفت میکرد۶۱/۴/۷ .

3

تا تشــکیالت نباشــد ،هیچ ی ز
چ�ی نیمتوان
بناکرد
طبیعی است که اساس کار ،تشکیالت است.
شکی نیست که تا تشکیالتی نباشد ،هیچ چیزی
بر اســاس آن نمیشــود بنا کرد؛ لیکن در ایجاد
تشکیالت نباید خیلی معطل ماند70/7/4.
ق
منط�قابلجمعند
انقال�گریباتشکیالت
ب
ن انقالبیگری و برخورد منطقی
برای خیلیها ک ه بی 
ل انقالبی همراه با تشکیالتی
ت میبینند ،عم 
منافا 
ل جمع
ب شــده ،قاب 
ق و حسا 
منطقی و دقی 
نیســت .ما مشــاهده میکنی م ک ه اینها
ع شود68/5/31 .
میتواند با ه م جم 

4

5

گ
ن
پراکند� پریشا� یمآورد
وقتیپراکندگیبود،پریشانیبهوجودمیآید،خیلی
ازکارهاهدرمیرود[،ا ّما]وقتیسازمانبود،مجموعه
بود ،تشــکیالت بود ،نظم و انضباط برقرار بود ،مثل
ســد پُر از آب است که اگر
جدولکشی در زیر یک
ّ
درست انجام بگیرد ،یک قطره آب هدر نخواهد رفت
وهمهبه ّ
محلموردنیازمیرسد94/6/25.
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سخن

ضرورت کار تشکیالتی در بیان رهبر انقالب

دشمن از تشکیالت یمترسد
تنها هشت روز پس از پیروزی انقالب ،حزب جمهوری اسالمی اعالم موجودیت کرد .تشکیالتی که نماد کار گروهی و تشکیالتی ابتدای انقالب
است .تدارکات سازمانی حزب جمهوری از یکســالونیم پیش از انقالب و با ایدهی شهید بهشتی آغاز شد و پس از شهادت ایشان و شهید

باهنر ،آیتاهلل خامنهای بهعنوان دبیرکل حزب انتخاب شد و تا زمان تعطیلی حزب در این سمت باقی ماند .در منظومهی فکری رهبر انقالب
ضرورت کار تشکیالتی و جمعی از پیش از انقالب تاکنون همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده است .ایشان در امور فرهنگی ،اجتماعی،

سیاسی ،دانشجویی و حتی علمی بارها این مهم را مورد توجه قرار داده و بر آن تأکید کردهاند .رهبر انقالب عدم وجود فرهنگ «کار جمعی»
در کشور را یک «نقص ملی» ،و ضرورت کار تشکیالتی را از «فرایضی» میدانند که هر گروه مردمی باید به دنبال آن باشد.

خط حزباهلل در اطالعنگاشت زیر ،ضرورت کار جمعی و تشکیالتی از منظر رهبر انقالب را مورد بررسی قرار داده است.

۷

تشکیالت؛ فریضهگروههای مردیم
تشکیالت یکی از فرایض هر گروه مردمی
اســت که یک هدفی را دنبــال میکنند.
تشکیالت یعنی نظم یعنی تقسیم وظایف یعنی
ارتباط و اتصال و زنجیرهای کار کردن؛ این معنای
تشکیالت است60/11/27 .

8

سازمان یپ�نیمشود
ســازمان ،پیر نمیشود .توالی نســلها ،دستبهدست
شــدن معرفتها ،تجربهها نمیگذارد که یک سازمان
ِ
پیر بشــود؛ دائماً تجدیــد حیات میکنــد .فقط هم
شدن معرفتها نیســت؛ رشد هم پیدا
دستبهدســت ِ
میکند94/6/25 .
انسانهادرون تشکیالت تربیت یمشوند
وقتی تشکیالت هست ،وقتی ّ
منظم است ،انسانها در
درون تشــکیالت تربیت میشــوند و عنصرهای
کارآمد و فهیــم بهوجود میآینــد؛ در حالت
خصوصیت بهدست
گسیختگی سازمانی ،این
ّ
نخواهد آمد94/6/25 .

9

نهــا
ـا� را در جا 
تشــکیالت؛ هدایــت الــی و انقـ ب
یمنشاند
ما اعتقادمان این اســت کــه بهترین راهــی و برترین
حربهای که میتواند ایــن راهها را باز کند و هدایت الهی
را و هدایــت انقالبــی را در ذهنهــا و
جانها بنشاند و به میوه بیاورد ،یک
تشکیالت است61/9/18 .

10

تشکیالت معبد باشد نه معبود
تشــکیالت میتواند معبد باشــد ،ولی مبادا تبدیل به
معبود گردد؛ اصــول و ار زشهــای عقیدتی و معنوی
صمیمیت و
خودتان را در قالب تشــکیالت حفظ ،و بر
ّ
همدلی بین اعضا تأکید کنید92/11/23.

11
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12

انشعاب وانشقاق خطرناک است
انشعاب و انشقاق و دودسته شدن خطرناک است؛ یکی
به خاطر یک فکری از مجموعهای جدا بشــود ،باز یکی
دیگر از آن طرف به خاطر یک فکر دیگر جدا بشود؛ در
حالی که این فکرها ممکن اســت درست هم باشد ،اما
آنقدر اهمیت نداشته باشــد که انسان این یکپارچگی
را به خاطر آن به هم بزند ...نگذارید شــما را تکهتکه و
پارهپاره کنند86/2/311.

هفته

1
ایران ،کابوس دائمی آمریکا
واقعیت این است که از چهل ســال پیش تاکنون ،این
دو دستگاه محاســباتی ،همواره در تقابل و تنازع با هم
دروغین
دموکراسی
بودهاند« .یکی نظام معرفتی لیبرال
ِ
ِ
معرفتی توحیدیِ اسالمی؛
پایدرگِل غربی ،یکی نظام
ِ
تقابل دو دســتگاه پیشبینی و تقویم و محاسباتی را
نشان داد :آن دستگاه محاسباتی آمریکا که ایران را آن
جور میبیند با آن محاســبات ا ّول کار آمریکاییها که
سنای آمریکا در ا ّولین ماههای پیروزی انقالب ،ایران را
تحریم کرد و بنا را بر این گذاشتند که تا پنج ماه دیگر،
شــش ماه دیگر ،انقالب اســامی از بین خواهد رفت
این محاسبات آنها است -این هم دستگاه محاسباتینظام اسالمی که امام بزرگوار گفت «صدای خُ رد شدن
استخوانهای مارکسیسم را دارم میشنوم»و یک سال
بعد ،دو ســال بعد ،همهی دنیا صدای خُ رد شــدن این
استخوانها را شــنیدند 97/10/19 ».نتایج عملکرد هر دو
دستگاه نیز مقابل چشم افکار عمومی قرار دارد .امروز به
اعتراف خود کارشناسان غربی و آمریکایی ،این انقالب
اسالمی بوده که دســت برتر را همواره داشته و موجب
شکست سیاســتهای آمریکا در درون و بیرون شده
اســت" .مکس فیشــر" ،تحلیلگر روزنامهی نیویورک
تایمز در مطلبی نوشت" :ایران تبدیل به چالشی جهانی
برای ماهیت آمریکا شده است .چالشی که صرف وجود
آن ،زیر سؤال برندهی هژمونی آمریکاست و واشنگتن را
دیوانه میکند ".مرکز مطالعات استراتژیک و بینالملل
آمریکا نیز نوشــت" :آمریکا در جلوگیری از گسترش
تدریجی قدرت منطقهای ایران و اقدام این کشــور به
آزمایش آســتانه [تحمل و قدرت آمریکا] با استفاده از
طیف وســیعی از ابزارهای نظامی و شبهنظامی ،تا حد
زیادیشکستخوردهاست".هارولدرود،تحلیلگرسابق
پنتاگوننیزدراظهارنظریگفت":ماامروزهدرموقعیتی
هستیمکهنهتنهادرجهاناسالمبلکهدرکلدنیا،آمریکا
را بســان ببر کاغذی میبینند ".روزنامهی لسآنجلس
تایمز هم با اشاره به ناکامی واشنگتن در حمله به عراق
نوشــته بود" :ده ســال پس از تهاجم ایاالت متحده به
عراق ،برندهی ژئوپلتیک این جنگ ،دشمن آمریکاییها
یعنی ایران بوده است ".و نهایتا نشریهی معروف ویکلی
استاندارد هم چند ســال پیش در گزارشی نوشته بود:
"دیدگاه کاخ ســفید دربارهی نقش دولــت آمریکا در
منطقهی خاورمیانه ،به دیــدگاه بنیانگذار جمهوری
اسالمی شبیه اســت ،به قول آیتاهلل {امام} خمینی
دولتآمریکاهیچغلطینمیتواندبکند".
البته این نکته را هم نباید فراموش کرد که امداد الهی،
در ادامهی حرکت و کار و تالش و جهاد اســت .وگرنه
«یک جاهایی ما کوتاهی کردیم ،خب پیروزی به دست
کوتاهی ما است ،بر اثر بد عمل کردن
نیاوردیم؛ این بر اثر
ِ
مااست.آنجاییکهمادرستعملکنیم،درستحرکت
ک جور -و
ک جور ،مردم مــا ی 
بکنیم -مســئوالن ما ی 
ِ
حرکت درســتی باشــد ،آنجا بالشک خدای
حرکت،
نص َر َّن ا ُ
نص ُره؛تردیدی
هلل َمن یَ ُ
متعال کمک میکند؛ َو ل َ َی ُ
دراینجانیست97/10/19».
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نـشـــریه جـامـــعـه صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی ارتـبـاطبـا
مـؤمــن و انـقــالبــی (دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای) خطحزبا...

پیامک:

رایانامهKhat@khamenei.ir:

مردم را با خودتان همراهکنید
مردم ما واقعاً خوباند .شاید نظیر ملت ایران
در هیچ جا نباشــد .ماها بدیــم .آنها خیلی
خوباند .من گاهی در ذهنم این معنا میآید
که اگر در آخرت  -من خودم را میگویم -من

رشح

10001028

آیگپiGap.net/khattehezbollah :

بله:

ble.im/khattehezbollah

جهنم بروم آن کســی که برای من یک کاری
کرده ،به خیال اینکه من آدم هســتم ،برای
من یک کاری کرده اســت در بهشــت باشد.
میگویند بهشــت ُمشْ ــ ِرف به جهنم است.
میبینند آنها را .خوب من چه جواب بدهم به
او؟ اینها به من بگویند که ما برای تو ً
مثل «اهلل

حدیث

 ) 1تهذيب األحكام ،شیخ طوسی ،ج ،۶ص۱۲۲

 ) 2بحار األنوار ،عالمه مجلسی ،ج ،۷۹ص۱۹۷

روش

تحلیلسیاسی

اگر خط ن
شک� در جوان نباشد
به آرمانها نخواهیم رسید
جوان ،دانشــجو و عنصر انقالبی نســبتش با
آرمانهای انقالب چیســت؟ بنده معتقدم که
آرمانهای انقــاب  -کــه چهارچوبهایش
مشــخص اســت ،بنده هم بعضیها را تصریح
خواهم کرد و اســم خواهم آورد  -بدون نیرو و
نشاط و جســارت جوانی ،قابل تعقیب و قابل
دسترسی نیست .نســبت شــما با آرمانها،
اینچنین نسبتی است .عقیدهی من این است
کهاگرچنانچهنیرویجوانی،یعنیقدرتفکری
و بدنی ،و اگر نشــاط و روحیه و حالت تحرک ،و
همچنین جسارت ،یعنی خطشکنیها ،که در
جوانها به عنوان خصیصه وجود دارد ،نباشد ،ما
به آرمانها دست پیدا نخواهیم کرد92/5/6 .

سروشSapp.ir/KhatteHezbollah :

اکبر» گفتیم .تظاهر کردیم ،تو جوری بودی
که رفتی جهنــم و ما برای خاطر تو بهشــت
رفتیم .تو خودت ملعون بودی ،رفتی جهنم.
این مردم خوباند .این خوبها را نگه دارید.
این مردم خوب را با خودتان همراه کنید.
امام خمینی ()؛ 59/9/15

پرسش

راز ش
پی�فت ملت ایران
یكیـك شـما مـردم عزیزمـان  -بخصـوص
جوانهـا ،بخصـوص جوانهـا  -میتوانیـد بـه
همان منبـع و معـدن عظیم قـدرت ،بـا توكل،
بـا ارادت ،متصـل شـوید و اسـتفاده كنیـد و
اسـتفاضه كنیـد و نورانـی شـوید و نقـش ایفـا
كنیـد .در اسلام ،آن رهبانیتـی كـه فرمودنـد
«رهبـان ال ّلیـل» ،فـرق میكند بـا رهبانیتی كه
ی درسـت كردنـد؛ «و رهبان ّیـة ابتدعوهـا
نصـار 
ی و ادیان
مـا كتبناهـا علیهـم» .رهبانیـت نصـار 
دیگـر بـه معنـای انـزوا بـود ،گوشهنشـینی
بـود ،انقطـاع از دنیـا بـود؛ رهبانیـت اسلام به
معنای حضـور در همـهی صحنههـای زندگی
بود « -سـیاحة ا ّمتـی الجهـاد فی سـبیل ال ّلـه»()1
 همـهی حـركات و سـكنات ،در جهـت خدا:صلحشان ،آشتیشان ،حركتشان ،سكوتشان،
سكونشـان ،اقدامشـان ،همه و همه در راه خدا.
آن وقـت «مـن كان ل ّلـه كان ال ّلـه لـه»(« ،)2ان
ّ
لینرصن ال ّلـه من ینرصه»؛
تنرصوا ال ّله ینرصكـم»« ،
وقتـی در راه خـدا حركـت كردید ،لطـف الهی،
مدد الهی ،پشـتیبانی الهـی هم با شـما خواهد
بود .عزیزان مـن! این راز پیشـرفت ملـت ایران
اسـت92/2/25 .

گپ:

Gap.im/KhatteHezbollah

پاسخ

نظرشمادربارهمسئولیت
دادن به جوانان چیست؟

دیداررهبرانقالبباقاریانبرجستهمصری،آقایانابوالعینینشعیشع،احمدالرزیقیوشحات
محمدانور | انتشاربمناسبتدرگذشتمرحومشحاتمحمدانور

از دیدار آقای شحات انور در ایران خوشحالم
ما خوشحالیم که یک بار دیگر آقای شحات انور و آقای عبدالعال را در ایران مالقات کردیم .ما از
خدای متعال میخواهیم که توفیق بدهد تا شاید بتوانیم گوشهای از وظایفمان را نسبت به قرآن و

مفاهیم عالیهی آن عمل کنیم .امروز بحمداهلل در سطح عالم حرکتی به سمت قرآن به وجود آمده
است .قب ً
ال پیرمردها فقط متدین بودند؛ اما حاال جوانان هم متدیناند؛ این نه فقط در ایران است،
بلکهاگرشمابهاینجوانانیکهدردانشگاههایکشورهایاسالمیهستند،نگاهکنید،میبینیدکه
آنناشئهیجدیدبهاسالمتوجهدارند؛اینهامژدهاستوتکلیفماراهمزیادمیکند70/11/27 .

خانواده

ایرانی

ض
بع� زنها در ایفای نقش خود افراط و تفریط یمکنند
در صدر اسالم ،زن در میدان جنگ ،عالوه بر بستن زخم مجروحان -که این کار بیشتر بر
عهدهی زنان بود -حتّی گاهی با نقاب ،در میدان جنگ و رزمهای دشوار آن روز ،شمشیر
هم میزد! درعینحال در داخل خانه ،فرزندان خــود را هم در آغوش میگرفت ،تربیت
اســامی هم میکرد ،حجاب خود را هم حفظ میکرد؛ چون اینها منافاتی با هم ندارد.
توجه کند ،خواهد دید که منافاتی ندارد .بعضی افراط میکنند ،بعضی
اگر کسی درست ّ
تفریط میکنند .بعضی میگویند چون ف ّعالیت اجتماعی اجازه نمیدهد به خانه و شوهر
و فرزند برسیم ،پس ف ّعالیت اجتماعی نباید بکنیم .بعضی میگویند چون خانه و شوهر و
فرزند ،اجازه نمیدهد ف ّعالیت اجتماعی بکنیم ،پس شوهر و فرزند را باید رها کنیم .هر دو
غلط است .نه این را به خاطر آن ،نه آن را بهخاطر این ،نباید از دست داد75/12/20 .

حزباهلل این است

نفس خودتان را ثابت قدمکنید
یک خصوصیت دیگر هست که اگر در شما
باشد ،هم در دوران عمر شما مفید است ،هم
برای دیگران مفید واقع خواهد شد و هم برای
زندگی بعد
نشــئهی آخرت و دوران بیپایان
ِ
از مرگ مفید اســت .آن تهذیب نفس است؛
خودتــان را پاکیزه کنید .جوانــان عزیز ما با
معارف دینی ،با معارف الهی ،با معارف بشری
و با عمل صحیح دینی میتواننــد این کار را

بکنند.امروزمیدانمسائلاجتماعیهممیدان
مسائل دینی است .حضور در مراسم عظیمی
مکرر وجود
که در جمهوری اسالمی به طور ّ
دارد؛ از نماز جمعهها بگیریــد تا راهپیمایی
بیست و دوم بهمن؛ همه اینها کارهای دینی
اســت .با این روشها و با ایــن اعمال ،نفس
خودتان را  -آن دل پاک و نورانیتان را  -هرچه
بیشترثابتقدمکنید79/12/8 .

از اوایل انقــاب ،در کارهایی که در اختیار من بوده ،به
جوانان مسؤولیت میدادم؛ هم در نیروهای مسلّح ،هم
در کارهای دولتی ،هم در دوران ریاســت جمهوری.
تجربهی من این است که اگر ما به جوان اعتماد کنیم
آنجوانیکهشایستهدانستیمبهاومسؤولیتبدهیموصالحیتشراداشت؛نههرجوانیوهرمسؤولیتی-از
غیر جوان ،هم بهتر و مسؤوالنهتر کار را انجام میدهد؛
هم ســریعتر پیش میبرد ،هم کار را تازهتر و همراه با
ابتکار بیشــتری به ما تحویل خواهد داد؛ یعنی روند
پیشرفت در کار حفظ میشود .برخالف غیر جوان که
ممکن اســت کار را بالفعل خوب انجام دهد ،اما روند
پیشرفتدرآنمتو ّقفخواهدشد.غالباًاینگونهاست...
دورهی جوانی ،دورهی توانایی است .این توانایی در چه
چیزهایی باید به کار برود؟ به اعتقاد من ،باید عمدتاً در
تحصیل علم ،در ایجاد صفای نفــس و روحیه تقوا در
خود و ایجاد نیروی جسمانی در خود  -که ورزش باشد
 -به کار رود .این سه مورد ،عمده است77/2/7 .

خاطرات

رهربی

امام نه هیجانزده شد
و نه راه خودش راگمکرد

روزیبودکهرهبرعزیزماتنهایتنهابود؛دوگروهمبارز
در این مملکت بودند ،هر دو تز رهبر ما را رد میکردند،
عده سیاسیون راحتطلب پشت
قبول نداشتند .یک ّ
میز نشین بر روی بستر راحت استراحت کن؛ آنهایی
که عادت کرده بودند بنشینند ،بخورند ،بورس بگیرند،
تکبر یــک کلمه حرفی بزنند،
آقایی کنند با تبختر و ّ
وجیهالملّةبشوند،یکوقتیهمدریکجریانسیاسی
یک کلمه ای بگویند ،ا ّما دردسری قبول نکنند .اینها با
شیوهی رهبر ما مخالف بودند ،میگفتند آقا بیخود این
همهبهپروپایهیشاهمیپیچند،شاهکهرفتنینیست
ازاینمملکت.اق ًالاگرشاهراردمیکنندنیابتسلطنت
را قبول کنند .امام قرص ایســتاد ،گفت هر کسی که
شعارماراقبولنمیکندبهمالقاتمانیاید...میگفتند
فایده ای ندارد ،تا سالح دست نگیرید ،تا مردم را مسلّح
نکنید،شاهازاینمملکترفتنینیست.امامهیجانزده
نشد ،دستپاچه نشدّ ،
خط مشی خودش را گم نکرد ،راه
خودش را ادامه داد؛ گفت با مبارزهی سیاسی آنچنان
ضیق خناقی برای ایــن رژیم درســت میکنیم که
یا خودکشــی کند یا مجبور به فرار بشود ،و دیدیم که
شد58/5/31 .

