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آیااگرکیس نظرکارشنایس
ره�یبدهد،ضدوالیتفقیهاست؟
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هشدارها و مطالبات مکرر رهبر انقالب از

مسئولین نسبت به حل مشکالت اقتصادی و معیشتی

مردم درتنگنا هستند

2

یک «تحلیل کالن» از آنچه در منطقه غرب آسیا میگذرد

مثبت ،بدون دیدن نقطهی منفی ،این هم گمراه کننده است؛ موجب
یک رضایتی در انسان میشود که احیاناً این رضایت ،رضایت کاذب
است؛اینهمدرستنیست90/5/16».

همه ی ز
چ�به نفع ایران است

نگاه جزئی نسبت به موضوعات و حوادث ،اگرچه خوب
اســت و در پارهای از مواقع حتی ضروری ،اما برای فهم
درست از شرایط مســیر و درک واقعبینانه از عملکردها ،میبایست
«تحلیلکالن»راسرلوحهیکارقرارداد«.اگرمانگاهکالنبهانقالبو
حادثهی پدید آمدن جمهوری اســامی بکنیــم ،جزئینگریها
نمیتواند ما را گمراه کند .گاهی جزئینگری و نگاه نکردن مســیر
مستم ِر از ابتداء تا انتهاء ،انسان را گمراه میکند؛ حتّی گاهی آدم راه را
گم میکند ،هــدف را گم میکند .نمیخواهیــم بگوئیم جزئینگر
نباشــیم؛ چرا ،نگرش به جزئیات ،یعنی همان برنامهریزی؛ این را ما
منکر نیســتیم .برنامهریزی ،نگاه به فصــول مختلف و بخشهای
مختلف ،یعنی جزئینگری .میخواهیم بگوئیم این نگاه به بخشها و
اجزاء و ابعاض موجب نشود که ما غافل بشویم از نگاه به کل87/2/14».

درنگاهکالن«،نقاطمثبتومنفی»توأمانباهمدیدهمیشود.دراین
نگاه ،هم نقطهضعفها و معایب جاری در موضوعاتی چون مســائل
معیشتی و اقتصادی دیده میشود ،و هم دستاوردهای نظام در تأمین
بینظیرزیرساختهایموجوددرهمینبخشاقتصاد.همکمبودهاو
موانع دیده میشود ،و هم پیشرفتها و محاسن .بنابراین «در این نگاه
کلی بایستی واقعبینانه نگاه کنیم؛ خودمان را نبایستی دچار خطا
کنیم؛ یکسونگری نکنیم .ما نقاط مثبتی داریم ،نقاط منفیای هم
داریم؛ هر دو را ببینیم .گاهی فقط نگاه منفی غلبه داده میشود ...اگر
فقط نقاط منفی را مشاهده کنیم  -که البته نقاط منفی وجود دارد -
این طبعاً واقعبینی نیســت؛ این برآورد درستی از اوضاع کشور به ما
نخواهد داد؛ منجر به ناامیدی میشــود؛ ضرر اجتماعیاش هم این
است ...نقطهی مقابلش هم همین جور است .یعنی غلبه دادن نگاه

روش تحلیل سیاسی | 4

حزباهلل این است | 4

رابطه درست ی ن
ب� «تکلیف» و «نتیجه»

آرمانها را رصیـ ــح و هوشیارانه مطالبهکنید

اگرصدای شهیدان را بشنویم ،خوف وحزن ما محوخواهد شد |

ایران،قدرتنوظهورمنطقه

حال با یک دید کالننگر و از باال ،اگر به ماجرای آنچه در بهمن چهل
سال پیش در ایران رخ داد نگاه کنیم ،درخواهیم یافت که «در سال
 ۵۷كه انقالب اسالمی در ایران بهوجود آمد و آن غوغای عظیم را در
عده از نخبگان درجهی یك سیاسی غرب -
دنیا به راه انداخت ،یك ّ
مثل كیســینجر ،مثل هانتینگتون ،مثل ژوزف نای ،این چهرههای
برجستهی نخبهی سیاســی آمریكا و اروپا  -یك سلسله مقاالتی را
مدتی منتشــر كردند؛ مضمون
در همان اوائل انقالب ،در طول یك ّ
این مقاالت و این نوشــتهها هشدار به دســتگاه سیاسی غرب  -به
نظام سیاسی غرب ،دولتهای غربی  -بود؛ به آنها هشدار میدادند،
میگفتند ،این انقالبی كــه در ایران اتّفاق افتــاده ،به معنای تغییر
یك هیئت حاكمه و جابهجایی هیئتهای حاكمه فقط نیست 3

خاطرات رهبری | 4
ن
ت
شخصی�که درجوا� مجذوب اوشدم

ق
دقای�
این شماره تقدیم یمشود به روح مطهرشهید اسماعیل

جنگ البتّه چیز سختی است ،چیز تلخی است؛ لکن از همین حادثهی تلخ ،پیام بهجت و عظمت و نشاط را قرآن بیرون میکشد .عزیزان من ،برادران خوب ،خواهران
خوب! بدانید ،امروز هم پیام شهیدان اگر به گوش ما برســد ،از ما خوف را و حزن را برطرف خواهد کرد .آنهایی که دچار خوفند ،آنهایی که دچار حزنند ،این پیام را
نمیگیرند ،نمیشنوندَ ،و ّال اگر صدای شهیدان را بشنویم ،خوف و حزن ما هم محو خواهد شد به برکت صدای شهیدان؛ این حزن و خوفِ ما را از بین خواهد برد و
بهجت و شجاعت و ا ِقدام را برای ما به ارمغان خواهد آورد97/7/4 .
تاریخ شهادت 28 :دیماه 1365

شهادت :در عملیات کربالی 5

مزار :گلزار شهدای شهر امیدیه
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پرسش

پاسخ

آیا اگرکیس نظرکارشنایس
ره�ی بدهد
مخالف ب
ضد والیت فقیه است؟
من به شــما عرض بكنم؛ هيچ نظر كارشناسىاى
كه مخالف با نظر اين حقير باشد ،مخالفت با واليت
نيست؛ ديگر از اين واضحتر؟ نظر كارشناسى ،نظر
كارشناسى اســت .كار كارشناسى ،كار علمى ،كار
دقيق به هر نتيجهاى كه برســد ،آن نتيجه براى
كسى كه آن كار علمى را قبول دارد ،معتبر است؛ به
هيچوجه مخالفت با واليت فقيه و نظام هم نيست.
البته گاهى اوقات ميشود كه اين حقير خودش در
يك زمينهاى كارشناس اســت؛ باالخره ما هم در
يك بخشهایى يك مختصر كارشناسىاى داريم؛
اين نظر كارشناســى ممكن اســت در مقابل يك
نظر كارشناسى ديگر قرار بگيرد؛ خيلى خوب ،دو
تا نظر است ديگر؛ كســانى كه ميخواهند انتخاب
كنند ،انتخاب كننــد .در زمينههاى فرهنگى ،در
زمينههاى آموزشــى  -در بخشهاى مخصوصى
 باالخره ما يك مختصرى سررشــته داريم ،يكقدرى كار كرديم؛ اين ميشــود نظر كارشناسى.
به هر حال هيچگاه اعالم نظر كارشناســى و نظر
علمى ،معارضه و مبارزه و مخالفت و اعالم جدائى
از رهبرى و واليت و اين حرفها به حساب نمىآيد
و نبايد بيايد91/5/16 .

مطالبه

رهربی

باید نسبت به تولید داخیل
ّ
تعصب داشته باشیم

تعصب داشته
ما نسبت به اقتصاد ملّ ِی خودمان باید ّ
مهم
عیوب
باشیم؛ مصرف جنس خارجی یکی از
ّ
تعصب داشته باشیم نسبت به
ما است؛ ما بایستی ّ
مصرف داخلی و جنس داخلی و اقتصاد ملّیمان.
تعصب دارند نســبت بــه فالن تیم
جوانهای ما ّ
فوتبال؛ یکــی طــرفدار تیم قرمز اســت ،یکی
تعصب؛ و حتّی
طرفدار تیم آبی است[ ،آن هم] با ّ
[تعصب به] تیمهای خارجــی؛ یکی طرفدار تیم
ّ
تعصب
رئال است ،یکی طرفدار تیم [دیگر]؛ اینها ّ
نسبت به این تیمها دارند؛ اگر همین مقدار و همین
تعصب را نســبت به اقتصاد ملّــی و تولید
اندازه ّ
داخلی داشته باشیم ،بسیاری از کارهای ما اصالح
خواهد شد97/1/1 .
2
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خجلت و شــرمندگی
نظام از بیکاری جوان ،از
خجلت خود آن جوان
در داخل خانه بیشــتر
است؛ این را شما ب
دانید .بنده خودم وقت 
یکه به
فکر این جوان بی
کار میافتم [شرمنده م 
یشوم] .در بعضی
از شهرستا ن
ها بیکاری باال است .الب
تّه ما نرخ یا بهاصطالح
درصد بیکاری را ی 
کمقداری معی
ّ ن میکنیم؛ حاال دوازده
در
صد یا ده درصد -همی 
نکه حاال
گف
ته
م

ی
شو
د-
لک
ن
ای
ن
میانگین
است .وقتی انسان این را م
یبیند شرمنده میشود؛
یعنی شـ
ـر
مندگی بندهی حقیر از
مالحظــ هی این آمار و
مطالع هی
این حقیقت ،از شــرمن
دگی آن جوانی که بیکار
میرود خ
انه و دســتش چیزی ن
یست ،کمتر نیست ،بلکه
ب
یشتراست؛اینرابایدبر
طرفبکنیم95/3/16.

2

ّ
ازوضعمردممطلعهستم

تلخیها و ســختیها عمدتــاً مربوط به
مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم است؛
متوســط و ضعیف در طول سال
طبقات ّ
درگیر این مشــکالت بودند و همچنان هستند؛ چون
از وضع مردم ّ
مطلع هستم ،لذا تلخی را با همهی وجود
حس میکنم؛ تلخی کا ِم مردم ،بخصوص مرد ِم ضعیف و
فرودستوطبقاتضعیفکهمربوطبهمسائلاقتصادی
و مشکالت اقتصادی است ،مثل گرانی ،مثل بیکاری،
مثل آســیبهای اجتماعی که آنها هم عمدتاً منشأ
اقتصادیدارند؛مثلتبعیضهاونابرابریها95/12/30.

هشدارها و مطالبات مکرر رهبر انقالب از مسئولین نسبت به حل مشکالت اقتصادی و معیشتی

مردم درتنگناهستند

«[مسئولین] به مسئلهی معیشت مردم یک اهتمام ویژه مصروف کنند؛ امروز مهمترین کار و اولویّت این است ،چون دشمن روی این متمرکز
است؛ معیشت طبقات ضعیف .مشکالتی که برای طبقات ضعیف در امر معیشــت پیش میآید ،جزو اساسیترین کارها است برای مسئوالن

کشور ،مسئوالن دولتی ،عمدت ًا مسئوالن دولتی؛ این مهمترین کارها اســت ».این جمله ،مطالبهای است که رهبر انقالب در بیانات هفتهی

گذشته خود در دیدار مردم قم ،بار دیگر از مسئولین خواستند .این البته اولین باری نیست که رهبر انقالب نسبت به مسئلهی معیشت مردم

تذکر دادهاند ،در طول تمام این سالها ،مخصوصا چند سال اخیر که وضعیت معیشتی مردم در شرایط نامساعدی قرار گرفته ،دامنهی تذکرات

رهبر انقالب دربارهی آن نیز نسبت به قبل افزایش بیشتری داشته است .به همین علت ،خط حزباهلل در اطالع نگاشت زیر روند هشدارها و

تأکیدات رهبر انقالب پیرامون مسائل و مشکالت معیشتی و اقتصادی مردم طی دو سال اخیر را مورد بررسی قرار داده است.

خییلهااوقاتشان تلخ است

3
سئلهی اقتصاد؛ مشکالت معیشتی،
م
روز چیزی است که آحاد مردم ،همه
ام
را احســاس میکنند؛ یک بخشی از
آن
ت و واقع ًا زیر فشارند؛ گرانی هست؛
شد
مردم هم ب ّ
بقیهی
در مواد غذایی ،گوشــت ،تخممــرغ ،مرغّ ،
در زندگی ،اجاره بهای مســکن ،در
چیزهای الزم
وســایل دیگر و امثال اینها ،گرانی
وسایل منزل،
خب اینها واقع ًا فشــار میآورد روی
فراوان است.
ــکالتی اســت که وجــود دارد؛ یا
مردم؛ یک مش
پول م ّلی؛ اینها مشکالت اقتصادی
کاهش ارزش
است ...قضایای معیشــت ،مردم را
کنونی کشور
هد ،خیلیها هم اوقاتشان تلخ است،
فشــار مید
زیر بار توطئه و خواست سیای آمریکا
ناراضیاند ،ا ّما
یرود!
ژیم بدبخت روسیاه که م ّلت ایران نم 
و فالن ر
97/5/22

4

روی معیشت مردم تکیه یمکنم

بنده شعارهای اقتصادی را در این دو
سه سال اخیر برجسته کردهام ،برای
اینکه احســاس کردم دشمن از این
ناحیه میخواهد ضربه بزند به این مجموعهی
عظیم ملّی ...امروز تقویت اقتصادی در کشور،
یک نقطهی کلیــدی و دارای اولویّت اســت؛
لذاســت که بنده روی این تکیه میکنم ،روی
معیشــت مردم تکیه میکنم ،روی معیشت
کارکنان دســتگاههای مختلف تکیه میکنم،
روی معیشــت کارکنان نیروهای مسلّح تکیه
میکنم؛ اینهــا باید دنبال بشــود ،اینها باید با
جدیّت دنبال بشود؛ این به عهدهی مسئولین
ّ
است96/1/30.

نشریهخبری-تبیینینمازهایجمعه،مساجدوهیئتهایمذهبی

سخن
5

دشــمن یمخواهــد مــردم از نظــام اســایم
مأیوس بشوند

6

گ
مشکل نظام بانیک ونقدین�
گ
به طورجدی رسید� شود

8

در مورد اقتصاد
اید قوی و ُپرحجم کارکنید
ب

هدف میان ّ
مدت آنها مســئلهی اقتصاد کشور
است ،مســئلهی معیشت مردم اســت .اقتصاد
بایستی حرکت نکند ،معیشت مردم بایستی لنگ بماند ،کار
و تولید باید در کشور پایین بماند ،بیکاری باید بهعنوان یک
بال در کشــور
عمومیت پیدا کند ،مردم بایستی از جمهوری
ّ
اسالمی و از نظام اسالمی بهخاطر مشکالت معیشتی ناامید
و مأیوس بشوند .این هدف دشمن است؛ دنبال این هستند،
دارند تالش میکنند ،برایش برنامهریزی میکنند ،به قول
خودشان اتاقهای فکر تشکیل میدهند ،برای اینکه بتوانند
اینکاررادرکشورماانجامبدهند96/2/20.

جدی باید
به مشــکل نظام بانکی بهطــور ّ
رسیدگی بشــود؛ این حرفی است که همه
میزنند ... .در نظام بانکی و مشکل نقدینگیای که االن
در کشور وجود دارد ،اگر چنانچه ما میتوانستیم با هن ِر
هدایت این نقدینگی به کارهای سازنده و مفید ،کشور
را پیش میبردیم ،این نقدینگی نعمت بزرگی بود؛ االن
یک بالی بزرگی است؛ واقعاً یک چیز خیلی خطرناکی
است94/4/24 .

اقتصاد ،باید قــوی و پُرحجم کار
در مورد
نید دوستان! دشمن متمرکز شده
کرد .ببی
صاد ،ع ّلتش هم این اســت که در
روی مســئلهی اقت
صاد یک بهاصطالح خألهایی وجود
زمینهی مسائل اقت
ایی وجود داشته ،به تعبیر نظامیها
داشته ،یک ضعفه
وجود داشته که دشمن از آنجاها
یک نقاط کور راداری
وارد بشــود؛ ما باید این نقاط کور
توانسته نفوذ بکند و
مــا باید نقط هضعفها را درســت
راداری را ببندیم،
یتوانیم.
شناسیمواینهارابرطرفکنیم؛م 
ب
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باید به تولید تکیهکنیم

هفته

 1این به معنای ظهور یك قدرت جدیدی اســت
در منطقهی به قــول آنها خاورمیانــه  -كه بنده این
تعبیر را بههیچوجه دوســت ندارم  -و بــه قول ما در
منطقهی غرب آسیا؛ یك قدرت جدیدی دارد ظهور
میكند كه ممكن است از لحاظ تكنولوژی و علم به
پای قدرتهای غربی نرسد ،ا ّما از لحاظ نفوذ سیاسی
تصرف در فضای پیرامونی خود ،از قدرتهای
و قدرت ّ
غربی یا باالتر است یا هموزن آنها اســت و برای آنها
چالش ایجاد خواهد كرد .این را آنها آن روز هشــدار
دادند،اعالمخطركردند92/7/17».
7

مسئله اصیل ما اقتصاد و معیشت
مردم است

مســئلهی اصلــی ما امســال هم
مسئلهی اقتصاد و معیشت مردمی
است .همه باید تالش کنند ،همه باید کار کنند
و محور هم عبارت است از تولید ملّی؛ یعنی اگر
چنانچه تولید ملّی را -با شــرحی که انشاءاهلل
در سخنرانی عرض خواهم کرد -همه تعقیب
کنند و دنبالگیری کنند ،بسیاری از مشکالت
معیشــتی مردم -هم
اقتصادی ،مشــکالت
ِ
مسئلهی اشتغال ،هم مسئلهی سرمایهگذاری
بقیهی چیزها -حل خواهد شــد .آسیبهای
و ّ
اجتماعی به میزان زیــادی کاهش پیدا خواهد
کرد؛ یعنی محور ،تولید ملّی است .بنابراین اگر
تولید ملّی شــتاب بگیرد ،بسیاری از مشکالت
حلخواهدشد96/12/29.

9

حــل مشــکالت مــردم نیازمنــد کار
جهادی است

حل مشکالت جاری اقتصاد کشور و
تأمیننیازهایعمومیمردم،نیازمند
کار جهادی و تالش فوقالعاده اســت زیرا این
مشکالت بهویژه مشکل گرانی و کاهش قدرت
خرید ،معیشــت بخش زیادی از مردم بهویژه
طبقاتضعیفرادچارتنگناکردهاست97/7/19.

یکی از بهترین راهها برای اینکه ما بخواهیم معیشت مردم را ترمیم کنیم و اصالح کنیم -که االن مردم دچار
مهمی از مردم دچار مشکالتند -واقعاً باید تکیه کنیم روی مسئلهی
مشکالت هستند در امر معیشت ،بخش ّ
ظرفیت کار
ر
زی
یا
ها
ه
کارخان
تعطیلی
از
جلوگیری
برای
بشود
باید
تولید داخلی .خب ،یک تالش همهجانبهای
ِ ّ
کردنکارخانهها97/6/7.

شکستمفتضحانهآمریکادرمنطقه

امروز که چهل سال از آن روزها گذشته ،بهتر میتوان
به صحت این موضوع پی برد .یک قلم آن ،شکســت
سیاســتهای منطقهای بزرگترین ابرقدرت جهان
یعنی ایاالت متحــده ،و خروج مفتضحانــهی آنها از
سوریهاست.جالبآنکه،همهیتحلیلگرانبینالمللی،
علت شکست و خروج آمریکا را ایران میدانند .ایرانی
که پیــش از انقالب ،و در دوران پهلــوی ،بزرگترین
نقشش ،ژندارمی منطقه و پاســبانی از منافع آمریکا
بود ،بعد از انقالب اسالمی تبدیل شد به قدرت نوظهور
بینالمللی ،که مجهزترین ارتــش دنیا را از منطقهی
غرب آســیا بیرون میراند .یکی از جمالت مشــهور
دونالد ترامپ در رقابتهای انتخاباتی ســال ۲۰۱۶
این بود که "اگر من رئیسجمهور شــوم ،آنقدر [در
همهی امور] پیروز خواهیم شــد که از پیروز شــدن
خسته شوید!" حاال سه ســال بعد از آن موقع ،کار به
جایی میرسد که خود شخص او ،دستور خروج آمریکا
از ســوریه را صادر میکند بهطوریکه اندیشکدهی
آمریکایی بروکینگز چنین مینویســد" :در نتیجهی
خروج ترامپ ،ایران توانایی بیرقیبی برای شکلدهی
به آیندهی سیاسی ســوریه پیدا خواهد کرد ...خروج
آمریکا به ایران کمک اســتراتژیک خواهد کرد ،و به
عنوان مثال ،این کشور فضای مانور بیشتری را برای
پیگیری و ایجاد پُل زمینیای خواهد داشت که تهران
را به بیروت و مدیترانــه متصل میکند ...بهطور کلی،
خروج آمریکا از سوریه ،در سراسر منطقه انعکاس پیدا
خواهد کرد و توازن قدرت منطقهای را به ســود ایران
تغییر خواهد داد ".همین اندیشکده در تحلیلی دیگر
نیز چنین نوشت" :هیچ حکومتی طی دوران معاصر به
اندازهی ایران نتوانسته به ما در خاورمیانه ضربه بزند...
هم اوباما و هم ترامپ در پی شکاندن شاخ ایران در عراق
و سوریه هستند .اکنون ایران از خالء امنیتی منطقه
نهایت بهره را میبرد .جنــگ داخلی یمن و حملهی
عربســتان به این کشــور ،هماکنون به بزرگترین
فاجعهی انسانی خاورمیانه تبدیل شده است .ائتالف
ســعودی نیز اکنون در مرداب گیر کرده است؛ و این
وضعیت ،کامال به نفع ایران است ".باری ،همهچیز به
نفع ایران است .و این تازه آغاز راه است .راهی که یقینا
به تشکیل تمدن نوین اســامی منتهی خواهد شد
باذناهلل.
سالچهارم،شماره |168هفته اولبهمن97
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نـشـــریه جـامـــعـه صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی ارتـبـاطبـا
مـؤمــن و انـقــالبــی (دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای) خطحزبا...

پیامک:

رایانامهKhat@khamenei.ir:

ن
این جرم بخشود� نیست
این قلبهــای صافِ ِ
پاک مــردم را نگــه دارید .این
کشاورزهاو-نمیدانم-کارگرهاواینهابودندکهشمارا
بهاستانداریرساندند،و ّالشمارااستاندارنمیکردند.
زمان رضاشاه هیچ کدام شما اســتاندار بودهاید؟! راه

رشح

10001028

آیگپiGap.net/khattehezbollah :

بله:

ble.im/khattehezbollah

نمیدادند شــما را توی ادارات .این مــردم بودند که
این دولت را به وجود آوردنــد و این رئیسجمهور را
رئیسجمهور کردند .و -عرض میکنم -این مملکت
را برگرداندند از آن حال که یک حاکمی که وارد یک
جایی میشد ،هزار جور فساد میکرد ،حاال آن جور
توجه داشــته باشیم به این
نباشد .ما باید درســت ّ

حدیث

روش

تحلیلسیاسی

رابطه درست ی ن
ب�
«تکلیف» و «نتیجه»

امام فرمودنــد :ما دنبال تکلیف هســتیم .آیا این
معنایش این اســت که امام دنبال نتیجه نبود؟...
حدت ،در سنین
امام بزرگوار که با آن شدت ،با آن ّ
کهولت ،این همه ســختیها را دنبال کرد ،برای
اینکه نظام اسالمی را بر سر کار بیاورد و موفق هم
شد ،میشود گفت که ایشان دنبال نتیجه نبود؟
حتماً تکلیفگرائی معنایش این اســت که انسان
در راه رسیدن به نتیجهی مطلوب ،بر طبق تکلیف
عمل کند؛ برخالف تکلیف عمل نکند ،ضدتکلیف
عمل نکند ،کار نامشروع انجام ندهد؛ ّ
وال تالشی
که پیغمبران کردند ،اولیای دین کردند ،همه برای
رسیدن به نتائج معینی بود؛ دنبال نتائج بودند .مگر
میشود گفت که ما دنبال نتیجه نیستیم؟ یعنی
نتیجه هر چه شد ،شد؟ نه .البته آن کسی که برای
رســیدن به نتیجه ،برطبق تکلیف عمل میکند،
اگر یک وقتی هم به نتیجهی مطلوب خود نرسید،
احساس پشیمانی نمیکند؛ خاطرش جمع است
که تکلیفش را انجام داده92/5/6 .

سروشSapp.ir/KhatteHezbollah :

مســائل ،و خدا را حاضر ببینیم همهجا .در قلوب ما
حاضر است ،در هر مجلس حاضر است ،ما در محضر
خدا هستیم .وقتی ما در محضر خدا هستیم ،بندگان
خدا که عزیز خدا هســتند ،در محضر خدا ما به آنها
اذیّتبکنیم؛اینجرمبخشودنینیست.بایدنگهداریم
اینهارا .امامخمینی(ره)؛59/9/15

درس

اخالق

باید اخالق را
درجامعه رشد بدهیم

کاررا برای خدا بکنید
کار را برای خدا بکنید .نه اینکه چون مردم دوست
دارند ،این کار را بکنید؛ نه .اگر هدف این شــد که
دل مردم را به دســت بیاوریم ،ناکام خواهیم ماند.
أس»()۱؛ این
« َ ُل َق ِّط َع َ
ن أَ َم َل ُك ِّل ُم َؤ ِّم ٍــل َغ ْي ِری ب ِال ْ َي ِ
حدیث قدسی است ،که در ذهنم اینجور است که
با سند معتبری از قول خدای متعال نقل شده که
فرموده :من قطعاً امید آن کســی را که به غیر من
امید ببندد ،قطع خواهم کرد .مــا باید امیدمان به
خدا باشد ،برای خدا کار کنیم؛ منتها میدانیم که
کار برای خدا جاذبه دارد .این شــعارها ،شعارهای
الهی است .اگر چنانچه این پایبندیها سست شود،
اگر نسبت به این شعارها تقید و پایبندی کم شود،
توفیقات الهی هم سلب خواهد شد .بسیاری از این
موفقیتهایی که شما در میدان عمل دارید ،و از اول
انقالب تا امروز هرچه که موفقیت بوده ،به خاطر این
است که توفیقات الهی شامل حال بوده و این ِ
کمک
الهی است .اگر کار برای خدا نباشد ،این موفقیتها
از ما گرفته خواهد شد .همان شور و نشاط و تالش
و خدمت صادقانه و بدون توقع مزد و منت باید ادامه
پیدا کند ) ۱ | 90/6/6 .األمالی (للطوسی) ،ص۵۸۴:

گپ:

Gap.im/KhatteHezbollah

بمناسبت انتصاب آیتاهلل خامنه ای به امامت جمعه تهران با حکم امام خمینی ( 24 | )دی 1358

در دوران طاغوت از نماز جمعه محروم بودیم
یکوقتی با ائ ّمهی جمعه ،خدمت امام رفته بودیم؛ آن سالهای ا ّول که تازه تشکیل شده بود و امام
هم بنده را مفتخر کرده بودند به امامت جمعهی تهران ،ما با ائ ّمهی جمعه خدمت ایشان رفتیم و بنده

یک صحبتی کردم .آن جملهای که من گفتم که از دلم برآمده بود ،این بود که گفتم همچنانکه خدای
السالم) نقل شده است
متعال برای مردم لیلةالقدر را قرار داد ،و در تفسیر سورهی ان ّاانزلنا از ائ ّمه (علیهم ّ
که در حکومت بنیام ّیه هزار ماه گذشت و مردم لیلةالقدر نداشتند -هزار ماه حکومت بنیام ّیه بود ،در

آن هزار ماه لیلةالقدر نبود و مردم محروم بودند از این لیلةالقدر؛ این در روایات ما هست -همینطور ما از

نماز جمعه در دوران حکومت طاغوت محروم بودیم94/10/14 .

خانواده

ایرانی

زنان دقیق و ظریف ،به این نکته آشنا هستند
کانون خانواده ،جایی است که عواطف و احساسات باید در آنجا رشد و بالندگی پیدا کند؛
بچهها محبت و نوازش ببینند؛ شوهر که مرد است و طبیعت مرد ،طبیعت خامتری نسبت
به زن است و در میدان خاصی ،شکنندهتر است و مرهم زخم او ،فقط و فقط نوازش همسر
اســت  -حتّی نه نوازش مادر  -باید نوازش ببیند .برای یک مرد بزرگ ،این همسر کاری را
میکند که مادر برای یک بچهی کوچک آن کار را میکند؛ و زنان دقیق و ظریف ،به این نکته
ِ
عواطف محتاج وجود یک محور اصلی در خانه  -که
آشنا هستند .اگر این احساسات و این
آن ،خانم و کدبانوی خانه است  -نباشد ،خانواده یک شکل بدون معنا خواهد بود70/10/4 .

حزباهلل این است

آرمانها را رصیـ ــح و هوشیارانه مطالبهکنید
احتیاج اســت به یــادآوری ایــن آرمانها با
مؤمــن انقالبی که از
جوان
ِ
زبان ویژهی ِ
همان ِ
خصوصیاتش
خصوصیاتش صراحت است ،از
ّ
ّ
شجاعت در گفتار است؛ اینکه شجاعانه حرف
خودش را بزند .امروز نسبتاً همینجور هم بود؛
ما احســاس کردیم یک انگیزهی شجاعانهای
وجود دارد برای اینکــه بگویند یک چیزهایی
را .اگرچه من بعضی حرفهــا را قبول ندارم ا ّما
شــجاعت را قبول دارم؛ این احساس روحیهی
تهاجم را در جوان دانشجو و جوان انقالبی ،من
کام ًال قبول دارم .بایستی این ارزشها بهصورتِ
صریح ،هوشیارانه ،دائماًمطالبه بشود؛ [از سوی]

جوان پای کار[ .مقابله] با اشرافیگری؛ یعنی در
ِ
وابستگی
افکار عمومی ،اشرافیگری نفی بشود.
ِ
فکرینفیبشود.بحثکاالیایرانیمطرحاست؛
مشکل عمدهای که بنده با آن برخورد کردهام،
یکمشکلذهنینسبتبهکاالیخارجیاست
متأسفانهدریکقشروسیعیدرکشوروجود
که ّ
نجس رژی ِم طاغوتِ
دارد که از مواریث نحس و ِ
گذشته اســت ...اگر چنانچه ما بتوانیم این فکر
را که «جنس خارجی بهتر اســت» از ذهنها
پاک بکنیم ،آنوقت خود مردم بهطورطبیعی
میروند دنبال کاالی داخلی و برکات و خیرات
اینکارهمهتحقّقپیداخواهدکرد97/3/7 .

امروز ما محتاج نصیحتیم .برای رشد اخالق در
جامعه ،برای گســترش خلقیات خوب ،برای
اعتالیروحیهیهمدلیوبرادریوصفاواخوتی
که در جامعهی دینی مطلوب اســت ،احتیاج
داریم به نصیحت .اینها را از کــی یاد بگیریم؟
السالم)
پایههای اخالق در کلمات ائمه (علیهم ّ
الســام) است .ما
اســت ،در رفتار ائمه (علیهم ّ
اخالق را در جامعه رشــد بدهیم؛ مــردم را به
خیرخواهی ،به امید ،به تعاون ،به اخوت ،به صبر،
به حلم ،به شکر ،به احسان ،به ایثار ،به گذشت
دعوت کنیــم؛ از اخالق بــد ،از تنگنظری ،از
ناامیدی ،از بدبینی ،از بدخواهی برای این و آن ،از
حسد ،از بخل و بقیهی سیئات اخالقی ،مردم را
پرهیزبدهیم90/3/3 .

خاطرات

رهربی

بهمناسبت  27دی ماه
سالگرد شهادت شهید نواب صفوی

ن
ت
شخصی�که در جوا�
مجذوب او شدم

من شاید پانزده یا شانزده ســالم بود که مرحوم
«ن ّواب صفوی» به مشــهد آمــد .مرحوم نواب
صفوی برای من ،خیلی جاذبه داشت و به ّکلی مرا
مجذوب خودش کرد .هر کسی هم که آن وقت در
حدودسنینمابود،مجذوبن ّوابصفویمیشد؛
از بس این آدم ،پُرشــور و بااخالص ،پر از صدق و
صفاوضمناًشجاعوصریحوگویابود.منمیتوانم
جدی به مسائل مبارزاتی
بگویم که آنجا به طور ّ
و به آنچه که به آن مبارزه سیاســی میگوییم،
عالقهمند شــدم .البته قبــل از آن ،چیزهایی
«مصدق»
نوجوانى ما با اوقات
میدانستم .زمان
ّ
ِ
مصادف بــود .من یادم اســت در ســال 1329
مصدق تازه روی کار آمده بود و مرحوم
وقتی که ّ
«آیت َّ
الل کاشانی» با او همکاری میکردند ...لذا
کسانی را به شهرهای مختلف میفرستادند که
برای مردم سخنرانی کنند و حرف بزنند .از جمله
در مشهد ،سخنرانانی میآمدند .من دو نفر از آن
سخنرانان و سخنرانیهایشان را کام ً
ال یادم است.
مصدق
مصدق آشنا شدیم و بعدّ ،
آنجا با مسائل ّ
سقوط کرد76/11/14 .

