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ماجرای یک انتخاب
که امید دشمنان را ناامید کرد
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میالد امـام علی بـن موسـی الرضـا ( )بر همـه مسـلمانان مبـارک باد
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مهلت  60روزه دوم ایران به اروپا آغاز شد

گامهایمحکمتر
در برابر اروپا
 -3تجربهی س ّوم این است که انعطاف در مقابل این دشمن  -بهخاطر
مصلحتسنجیهای موسمیای که خب ما در یک مواردی داریم -تیغ
دشمنیاورا ُکندنخواهدکرد،بلکهاوراگستاخترخواهدکرد.
ِ
 -4یک تجربهی دیگر ،نقطهی مقابل این اســت و آن ،این اســت که
ایستادگیدرمقابلآنها،امکانبسیارزیا ِدعقبنشاندنآنهارادارد.
همراهی اروپا با آمریکا در مهمترین
 -5یک تجربهی دیگر ،تجربهی
ِ
واقعیتها را باید
ا
م
ا
نداریم...
را
ها
ی
اروپای
موارد است .ما بنای دعوا کردن با
ّ
ّ
حساسترین موارد با آمریکا
بدانیم .این سه کشور نشان دادهاند که در ّ
همراهیمیکنند.
مهم دیگر در این قضایای برجام ،این اســت که گره
 -6یک تجربهی ّ
زدن ّ
حل مسائل کشور به برجام و امثال برجام یا به مسائل خارجی ،یک
خطای بزرگی است .ما نبایستی مسائل کشور را ...گره بزنیم به امری که
از اختیار ماخارج است97/3/2.

روز یکشــنبهی هفتهی جاری ،با پایان یافتن مهلت 60
روزه به کشــورهای اروپایی ،ایران گام دوم هســتهای را
برداشــت 18 .اردیبهشتماه امســال ،یعنی یک ســال بعد از خروج
یکجانبهی آمریکا از برجام ،ایران گام اول کاهش تعهدات هســتهای
خود در قالب توافــق برجام را آغاز ،و اعالم کرد کــه از این پس ،ذخایر
اورانیومغنیشدهی3/67درصدوهمچنینذخایرآبسنگینخودرابه
خارج از کشور ارسال نمیکند .این کار موجب شد که ابتکار عمل که تا
پیش از این دســت مقامات غربی بود ،در دســتان ایــران قرار بگیرد
بهطوریکهبالفاصلهواکنشهایمتعددمقاماتغربیرابرانگیخت.
حاال با توجه به اینکه اروپاییها در ضرباالجــل  60روزهی اول ،اقدام
مؤثری برای انجام تعهدات خود نشــان ندادهانــد ،در گام دوم ،ایران
برداشتن سطح غنیســازی  3/67درصد اورانیوم و نیز تکمیل رآکتور
اراکراکلیدزدهاست.
تصمیمات جدید کشورمان ،روز یکشنبه در نشست خبری مشترک
علی ربیعــی ســخنگوی دولت ،عبــاس عراقچی معاون سیاســی
وزارتخارجه،وبهروزکمالوندیسخنگویسازمانانرژیاتمیتشریح
شد.درایننشستعراقچیگفت":ماهیچامیدواتکاییبههیچکشوری
نبستهایمبهخصوصبهاروپاییهاواینستکس.مادراینمعرکهوجنگ
اقتصادی آمریکا علیه ایران ،هر مسیر و معبری که برای ایران بتوانیم باز
کنیم باز خواهیم کرد .مسیری که ایران می تواند باز کند از مسیر چین،
هند و ترکیه و شرکای مختلف اقتصادی ایران است که با همهی اینها
برنامهوابتکارداریموتعامالتجدیدراتعریفکردیموابتکاراتمفصلی

ششراهبردرهبرانقالبدرقبالبدعهدیآمریکا
بیش از یک ســال پیش و درســت چند هفته بعد از خروج آمریکا از
برجام ،رهبر انقالب در دیدار با مسئوالن نظام ( )97/3/2در واکنش به
«مقدمهی الز ِم هر تصمیمی این است که
این موضوع چنین فرمودندّ :
المجرب
جرب
ّ
ما به تجربههای گذشتهی خودمان مراجعه کنیم :من ّ
حلّت به ال ّندامة؛ اگر از تجربهها درس نگرفتیم ،قطعاً ضرر خواهیم کرد.
باید تجربهها را در مقابل چشم خودمان بگذاریم ،مالحظه کنیم و از این
تجربهها درس بگیریم ».ایشان سپس به 6تجربهی مهم که در حقیقت
مبتنی بر آن میبایســت "راهبرد جدید جمهوری اسالمی" در دوران
پسابرجامتدوینمیشداشارهکردند:
 -1تجربهی ا ّول این اســت که دولت جمهوری اســامی نمیتواند با
آمریکا تعامل کند؛ چــرا؟ برای خاطر اینکه آمریــکا پابند به تع ّهدات
خودش نیست .نگویید اینها کار این دولت است و کار ترامپ است؛ نه،
دولت قبل هم که با ما نشست ،صحبت کرد و وزیر خارجهاش ده روز،
پانزدهروزدراروپاپابندجلساتبود،آنهاهمتقریباًهمینجور[بودند].
 -2تجربهی د ّوم؛ عمق دشمنی آمریکا با ایران و با جمهوری اسالمی
دشمنیسطحینیست.مخالفت
دشمنیعمیقاست،
است.دشمنی،
ِ
ِ
براساسوبرمحورمسئلهایمثلمسئلهیاتمینیست.

گامهایمحکمتر،رازانفعالدشمن
گرچه راهبردهــای رهبر انقــاب در آن مقطع توســط دولتمردان
چندان عملی نشــد ،اما حاال که یکســال از آن روزها گذشــته ،با
تصمیم شــورایعالی امنیت ملی ،دولت راهبرد "اقــدام متقابل" در
برابر اروپاییها را در پیش گرفته اســت .در مقابل اما اروپاییها طبق
معمول ،با محکوم کردن این اقدام ایران ،باز هم با وعدهی اینستکس،
از ایران خواســتهاند که علیرغم خروج آمریکا از برجام ،و حتی عدم
تعهدات خود در قبال ایران ،همچنــان ایران در برجام باقی بماند۳ .
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نظری ه مقاومت در مقاب ِل دشم ِن قویپنجه را تبلیغ کنید

با هر کدام وجود دارد ...ما مفهومی به نام  5+1را دیگر به رسمیت نمی
شناســیم .آمریکا از برجام خارج قطعی شده و از هیچ مکانیسم داخل
برجامنمیتوانداستفادهکند".

بهچنینجوانهایینیازداریم

میگفتند که با چادر نمیشود یک زن دانشمند شود!

برایشهدابایدهمانارزشیراقائلشویمکهخداقائلاست | اینشمارهتقدیممیشود بهارواحطیبهشهدایعملیاترمضان

*

جدی گرفت .ما برای شهدا همان ارزشهایی را باید قائل باشــیم که خدای متعال برای اینها قائل است که [فرمود] :یُقا ِت َ
لون فی َسبیلِ الل ِه
مسئلهی شهدا را باید خیلی ّ
ُ
ُلون َو یُقت َ
َف َیقت َ
َلون َوعداً َع َلی ِه َح ًّقا ِفی التّوری ِة َو االِنجیل َوالقرآن؛ این کسانی که در راه خدا مجاهدت میکنند و جان خودشان را در کف دست میگیرند ،هم دشمن کشتنشان،
هم کشتهشدنشان ارزش دارد؛ پیش خدای متعال وعدهی الهی بر رحمت به اینها است95/9/15 .
*عملیات رمضان با هدف باز پسگیری تمامی اراضی جمهوری اسالمی ایران در 22تیر 1361در منطقهی شرق بصره آغاز شد که متاسفانه رزمندگان ایرانی نتوانستند در این عملیات به

تمامی اهداف خود برسند .در این عملیات تلفات سنگینی بر نیروهای ایران وارد شد.

نشریهخبری-تبیینینمازهایجمعه،مساجدوهیئتهایمذهبی

روایتی مختصر از عصر چهاردهم خرداد 68مجلس خبرگان رهبری

ماجرای یک انتخاب ،که امید دشمنان را ناامید کرد

ظونشـر آثـار آیتاهلل خامنهای اسـت کـه در ماه خرداد امسـال بـه زیور طبع آراسـته شـد .این کتاب در سـه بخـش اصلی ،به
کتاب روایت رهبـری تازهتریـن اثر انتشـارات دفتر حف 

موضوع رهبـریدرنظـامجمهوری اسلامیمیپردازد.نشـریهیخطحـزباهللدر اطالعنگاشـتایـن هفته،برمبنـای اطالعات
مجموعـهای کامـل از روایتهـایتاریخیدربـارهی
ِ

همین کتاب ،مروری کوتـاه و مختصر دارد بـر مذاکراتی که در جلسـهی خبـرگان رهبـری در روز 14خرداد سـال 1368دربـارهی این انتخاب انجام گرفته اسـت .گفتنی اسـت خواندن

این کتـاب به همـهی خوانندگان نشـریه توصیه میشـود.

 .1مباحث مقدماتی

جلسهی صبح چهاردهم خرداد  68مجلس خبرگان ،به قرائت وصیتنامهی امام خمینی(ره) گذشت .در جلسهی عصر ،ابتدا موضوعاتی چون "پذیرش استعفای
آیتاهلل منتظری"" ،مبنا قراردادن قانون اساسی قدیم یا جدید" و "شرط مرجعیت در انتخاب رهبری" موضوعات مورد بحث و بررسی بود که نهایت ًا با فصلالخطاب
قراردادن نامهی امام خمینی (ره) به مجلس خبرگان رهبری دربارهی "الزم نبودن شرط مرجعیت" و انتخاب رهبری از بین مجتهدین عادل واجد شرایط ،موضوع
فیصله پیدا کرد.

 .2بحث بر سر مصادیق پیشنهادی

 .3رهبری فردی یا شورایی؟

بعدازبحثپیرامونموضوعاتفوق،اعضایجلسهپیشنهادهایخودبرای
مصداقرهبریرامطرحکردند.

در قسمت بعد ،با نظر اکثریت اعضا مقرر شد دربارهی رهبری شورایی یا فردی بحث
شود .هشت نفر برای صحبت ثبتنام کردند

وقتی آیتاهللالعظمی گلپایگانی پاســخ منفی به درخواست
پذیرشرهبریمیدهند،آقایآذریقمیدرپیشنهادجدیدی
از خبرگان خواســت تا زمان بازنگری قانون اساسی ،ایشان را
به عنوان رهبر انتخاب کنند و آیــت اهلل خامنهای با انتصاب
آیتاهللالعظمی گلپایگانی و رأی خبرگان ،به عنوان قائممقام
رهبریتعیینشوندتاادارهیاموررابرعهدهبگیرند.

آقایان سیدعلیمحمد دستغیب ،ابراهیم منهاج دشتی ،محمد عبایی خراسانی ،حسن همتی،
در دفاع از رهبری شــورایی و آقایان محیالدین حائری شــیرازی ،سیدمحمدعلی موسوی
جزایری ،سیدمهدی روحانی و احمد جنتی در مخالفت با رهبری شــورایی و دفاع از رهبری
فردی سخن گفتند.

آقایان موسـوی تبریـزی و صانعی ،ضمن تأییـد فقاهت،
تقـوا و تدیـن آیـتاهلل گلپایگانی ایشـان را بـرای تصدی
مسـئولیت رهبری مناسـب ندانسـتند و پیشـنهادهایی
دربـارهی اعضـای شـورای رهبـری دادند.
آقای هاشــمیان ،ضمن اعتــراض به آقــای آذری قمی
بابت مذاکرهای که بدون هماهنگــی با خبرگان با آیتاهلل
گلپایگانی انجــام داده بود ،اســتداللهایی در مخالفت با
انتخاب ایشان ارائه کرد .ایشان هم در مورد اعضای شورای
رهبریپیشنهادهاییدادند.
پس از مباحث فراوان دراینباره ،اعضای مجلس خبرگان افرادی را برای رهبری
شورایی نیز پیشــنهاد دادهاند :حضرات آیات و آقایان گلپایگانی ،مشکینی،
خامنهای ،موسوی اردبیلی ،هاشمی رفسنجانی ،حاج احمد خمینی ،جوادی
آملی،شیخجوادتبریزیو....

.4رأیبهرهبریآیتاهللخامنهای
آقایهاشمیرفسنجانی:
حاال بایــد دربارهی فــرد رأی
بگیریم[.چندتنازاعضاباصدای
بلند از میان جمع :پیشــنهاد ما
آقایخامنهایاست].
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استدالل موافقان رهبری شورایی :فردی که حائز جمیع شــرایط رهبری باشد ،وجود
ندارد؛ اما اگر ویژگی پنج نفر تجمیع شود ،این شــرایط در مجموعهی شورای رهبری وجود
خواهد داشت.

استدالل مخالفان رهبری شورایی :تجربهی مدیریت شــورایی در قوه مجریه و قضائیه،
تجربهی موفقی نبوده است و اگر رهبری شورایی شود مردم احساس عدم امنیت خواهند کرد.
پس از صحبت موافقین و مخالفین ،اکثریت خبرگان با قیام خود به رهبری فردی
رأی دادند.

بعدازموافقتاکثریتاعضابارهبریفردی،ذهنبسیاریازاعضابهسمترهبریآقایخامنهایرفت.
آقایمحسنمجتهدشبستری:منبالفاصله
بلند شــدم؛ باصدای بلند گفتم جنــاب آقای
رفسنجانی ،من یادداشتی داده بودم .حاال وقتش
است که شما شــهادت بدهید .شنیدم که امام
دربارهجنابآقایخامنهایمطالبیفرمودهاند.

[آیتاهلل خامنــهای در این
میان نیمخیز شدند که پشت
تریبون رفته و صحبت کنند،
اما آقای هاشمی گفت :اجازه
بدهید]....

نشریهخبری-تبیینینمازهایجمعه،مساجدوهیئتهایمذهبی

سخن
آقای هاشمی رفســنجانی:این حرف آقای شبستری را
میخواهید آقایان ...که امام جملهای دربارهی آقای خامنهای
گفتهاند.سندشمنم.اگرآقایانمایلند،مننقلکنم...البتهامام
دراینسندیکهامروزخواندیم(وصیتنامه)،گفتندچیزهایی
راقبولکنیدازمن،کهیانوشتهباشدیادررادیوگفتهباشم.این،
آننیست...دررادیوایشاننگفتند...اماچهارپنجشاهددرجمعهست.

آقای
موسوی
اردبیلی:
«آقایهاشمی!منشاهدم.».

آقای هاشمی :ما یک جلسه با رؤسای قوا و نخست وزیر واحمد آقا خدمت امام بودیم ...ما یکی از احتجاجاتمان با امام این بود که
شما اگر آقای منتظری را کنار بگذارید ،ما در رهبری دچار مشکل میشویم  ...امام هم شورایی را خیلی تمایل نداشتند هیچ وقت.
فرد هم ما میگفتیم ما فردی را نداریم االن که مطرح بکنیم در جامعه ...امام فرمودند چــرا ندارید؟ آقای خامنهای .یک بار دیگر
من خصوصی خدمت امام رفتم ...باز ایشان به من در همان جلسه فرمودند که شما وقتی مثل آقای خامنهای را دارید ،چرا تردید
دارید؟ چرا مشکل دارید؟
نقل قول سوم آقای هاشــمی به نقل از حاج احمدآقا خمینی بود که امام هنگام مشاهدهی تصاویر سفر آیتاهلل
خامنهای به کره شمالی ایشان را شایستهی رهبری دانسته بودند .بعد از سخنان آقای هاشمی ،آقای خامنهای که
گویا خود را در برابر انتخابی بس دشوار میدید ،برای تغییر نظر اعضا پشت تریبون رفت:
بسم اهلل الرحمن الرحیم .اوالً واقعاً باید خون گریست
برجامعهیاسالمیکهحتیاحتمالکسیمثلبنده
در آن مطرح بشــود ...من نمیخواهم دربارهی این
صحبت کنم .مسئله اشکال فنی و اساسی دارد .من
قب ً
ال خدمت آقای هاشــمی هم گفتم ....من جدأ به
ایشان گفتم من قاطعاً چنین چیزی را قبول نخواهم
کرد .حاال غیر از اینکه خود من حقیقتا الیق این مقام نیســتم ...اصال از لحاظ فنى
اشکال پیدا میکند این قضیه .رهبری ،رهبری صوری خواهد بود ،نه رهبری واقعی.
خب ،من نه از لحاظ قانون اساسی و نه ازلحاظ شرعی ،برای بسیاری از آقایان حرفم
حجیتحرفرهبرراندارد.اینچهرهبریخواهدبود؟...ازلحاظشرعیهمحجیت
قول رهبر در صورتی است که آن کسی که میخواهد به حرف او عمل کند ،او را فقیه
و صاحب نظر در امور دین بداند .خب االن در همین جلسه چند نفر از آقایان آمدند
صحبت کردند ،تصریح کردند که بنده صاحب نظر نیستم ...همین آقای آذری که
اسم بنده را اول بار آوردند در این جلسه ،بنده اگر حکم بکنم ،ایشان قبول خواهند
کرد؟»

آقای آذری قمی :من اعتقــادم این
اســت ...همانطوری که امــام در نامهی
خود تصریح کردند ،هرکسی که خبرگان
انتخاب کنند ،حال به عنوان مجتهد باشد،
بهعنوان عدول المؤمنين باشــد ،والیت
مطلقــه دارد ...اگر مجتهد هم نباشــد،
عدولالمؤمنیناست...
آقای
فاضل
لنکرانی:
امام شما را
صا حبنظر
یدانستند.
م

اقای سیدعلیاصغر دستغیب :ایشان آخرین کالمشان این بود که ولی من مخالف هستم و آمدند
پایین .خود این مطلب اثبات کننده ی این صالحیت بود؛ ایشان طالب این مسئله نبود ...آن نکته ای که
بسیار به نظر خود من جالب است ،اینکه وقتی ایشان آمد نشست و مجلس آرام گرفت ،خدا میداند چنان
سکینهوآرامشیبراینمجلسحاکمشد؛مثلاینکهفرضکنیدیکشربتگواراییاصالهرکدامازاینها
نوشیدهاندکهموفقشدهاندواقعاکهکاریراکهباید،مسئولیتیکهداشتندانجامبدهند.
بعد از آنکه پایان سخنان اعضا دراینباره ،رأیگیری برای انتخاب آیتاهلل خامنهای به عنوان رهبر انقالب اسالمی
آغاز شد 74 .نفر از اعضا در جلسه حاضر بودند .برای تعیین رهبر نیز به دو سوم آراء نیاز بود .موافقان رهبری آقای
خامنهای قیام کردند .یکی از اعضای هیئت رئیسه گفت اگر  ۵۰نفر قیام کرده باشند ،رأی آورده است .با شمارش
آراء مشخص شد  ۸۱درصد حاضرین ،به رهبری ایشان رای دادهاند .بعد از رأیگیری مرحوم آیتاهلل خزعلیگفتند« :تقریبا
بهاتفاقبهایشانرأیدادیمولیخودایشانبهخودشانرأیندادوتواضعکرد».
حضار تکبیر گفتند و خبرگان وظیفهی تاریخی خود را به انجام رساند.
آقای مشکینی :خدا را شکرگزاریم که ختم به خیر شد ...امیدوارم انشاءاهلل رضایت حضرت بقية اهلل
االعظم(ارواحنالهالفداه)راجلبکردهایم...دنیایامروزایشانراشناختهاندومیفهمندکهیکفردالیقی
کهازابتدابااسالمبودهوباامامبودهوقابلسازشبااستکبارنبودهانتخابشدهاست.باالخرهامیددشمنان
مابااینانتخاببهنظرمانشاءاهللبهناامیدیخواهدکشید.

هفته

 ۱اما نیمنگاهی به این وعدهی سر خرمن ،نشان از آن
داردکهاینستکسنهتنهادرچارچوبهمانتحریمهای
آمریکایی است و راهحلی برای برونرفت از آن ندارد ،بلکه
امکان فروش نفت یا ورود ارز به ایــران را نیز حل نکرده
است .همین موضوع موجب شد که وزیرخارجهی ایران
صراحتا اعالم کند که "اروپا هیچکدام از یازده تعهد خود
را در برجام انجام نداده اســت" و آقای رئیسجمهور نیز
بگویندکه"اینستکستوخالیبههیچدردینمیخورد".
پیشازاین،رهبرانقالبدرسخنرانیاولینروزامسالدر
ی اروپا چنین فرمودند:
حرم رضوی نیز دربارهی کانال مال 
قضیهی برجام ،وظیفهی
قضیهی اخیر ،در ّ
«در همین ّ
اروپاییها چه بود؟ خب یک قرارداد هفتجانبهای بسته
شده بود  -شش کشــور و ایران این طرف؛ هفت کشور-
یکطرفکهآمریکااستخارجشد؛وظیفهیطرفهای
دیگرچهبود؟وظیفهیاروپاییهااینبودکهمیایستادند
درمقابلآمریکا،میگفتندمابهتع ّهدخودمانپایبندیم؛
تع ّهد آنها این بود که تحریمها به طور کلّی برداشته بشود؛
باید محکم میایســتادند[ ،ا ّما] بــا بهانههای مختلف
ن َایســتادند .عالوه بر اینکه در مقابل آمریکا ن َایستادند،
خودشــان هم در عین اینکه مدام به ما تأکید کردند و
میکنند که «نبادا از برجام خارج بشوید» ،عم ً
ال از برجام
خارج شدهاند؛ یعنی حتّی تحریمهای جدیدی را علیه
ایران به وجود آوردهاند .این رفتار اروپاییها است؛ از اینها
میشودتو ّقعداشت؟اینکانالمالیایهمکهاخیرا ًمدام
گفته میشود یک کانال مالی درســت کردهاند ،این به
شوخی شبیهتر است؛ البتّه شوخی تلخی است .این هیچ
معنیای ندارد؛ آن چیزی که وظیفهی آنها است با آنچه
آنهادارندمطرحمیکنندزمینتاآسمانفرقمیکند.در
آخرینمسئلهیبینالمللیما،بازاروپاییهامثلگذشته
ازپشتخنجرزدند،بهماخیانتکردند98/1/1».
تجریهی مذاکرات هستهای در ســالهای  ،83-82و
 92تا  ،94و همینطور تجربهی یک سال اخیر ،بیانگر
همان موضوعاتی است که رهبر انقالب پیش از این بارها
بر آن تأکید داشتهاند :اول اینکه دشمنی ایاالت متحده
با جمهوری اســامی ،فراتر از مسألهی هستهای است
و آنها اساســا با ماهیت جمهوری اسالمی ایران مشکل
دارند،دوم اینکه در این مسیر ،اروپاییها همواره نشان
دادهاند که دنبالهرو و تکمیلکنندهی سیاســتهای
آمریکا در قبال ایراناند .و ســوم هم اینکه در مواجهه با
هر دوی آنها ،بهترین راهبرد ،راهبرد مقاومت و مقتدرانه
ظاهرشدناست.درحالحاضربهنظرمیرسددرمیدان
عمل،برسرهرسهیاینموضوعاتاجماعملیدرسطح
مســئوالن تراز اول و افکار عمومی جامعه وجود دارد و
همین امر هم موجب شده تا طرف غربی ،مستأصالنه
به رفت و آمدهای دیپلماتیک و رایزنیهای متعدد برای
بازگرداندن ایران به میز مذاکره بپــردازد .در این میان،
عقالنیترین و واقعبینانهترین اقــدام در قبال آمریکا و
اروپا ،همین کاری اســت که از  60روز پیش آغاز شده
است .بیتردیدگامهای بعدی در قبال آنها ،باید محکمتر
و مقتدرانهتر برداشته شود .این راز اقتدار کشور ،و انفعال
دشمناست.
سالچهارم،شماره |192هفته چهارمتیر۹۸
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نـشـــریه جـامـــعـه صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی ارتـبـاطبـا
مـؤمــن و انـقــالبــی (دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای) خطحزبا...

پیامک:

رایانامهKhat@khamenei.ir:

مردانه در میدان باقی باشید و
نهضتراجلوببرید
مردانـه در میـدان باقـی باشـید و جلـو ببرید
این نهضـت را تا اینکه انشـاءاهلل اسلام به آن
محتوای مترقیـش پیـاده بشـود و مملکت ما

مطالبه

10001028

ایتا:
بله:

eitaa.com/khattehezbollah

یـک مملکت اسلامی بـه تمـام معنا بشـود...
بایـد مـا کوشـش کنیـم بـرای ایـن مقصـد
بـزرگ؛ ایـن مقصـدی کـه انبیـا دنبـال ایـن
مقصـد بودنـد ،و تا آخر هـم دنبـال این مقصد
بودند ،و بـه پیش رفتنـد .ماها بایـد به تبعیت
از انبیـای خدا ،بـه تبعیـت از اولیای خـدا ،این

بازخوانی

شــما ببینید این کارهــا در وضع امــروز چقدر
رسواست ،که پادشاهی بیاید و یکباره لباس ملی
یک کشــور را عوض کند! مث ً
ال شــما به هند که
تشریف ببرید یا در اقصی نقاط عالم که بگردید،
ملتها لباسهای خودشــان را دارند؛ احساس
افتخار هم میکنند؛ احساس سرشکستگی هم
نمیکنند.امااینهاآمدندویکبارهگفتند:اینلباس
قدغناست!چرا؟چونبااینلباس،نمیشودعالم
شــد! عجب! ...چادر زنان را برداشتند .گفتند« :با
چادر نمیشود که یک زن ،عالم و دانشمند شود
و در فعالیت اجتماعی شــرکت کند ».من سؤال
میکنم :با برداشتن چادر ،در کشــور ما ،چقدر
زنان در فعالیت اجتماعی شــرکت کردند؟ مگر
فرصتی داده شــد برای اینکه زنان ما ،در دوران
رضاخان و پسر رضاخان ،در فعالیتهای اجتماعی
شرکت کنند؟! به مردان هم فرصت داده نمیشد؛
به زنان هم فرصت داده نمیشد .آن روز که زنان
ایران وارد فعالیت اجتماعی شدند و کشور را با دو
دست توانای خود بلند کردند و مردان این کشور را
به دنبال خودشان به میدانهای مبارزه کشاندند ،با
همانچادربهمیدانهاآمدند71/5/21 .
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بهمناسبت فرا رسیدن میالد ثامن الحجج

()

دستگاه بنیعباس از مواجهه
با امام رضا عاجز بود

دیدار رهبر انقالب با دانشجویان مجروح حادثه کوی دانشگاه | 78/5/4

ناراحتی رهبر انقالب از ماجرای کوی دانشگاه
خیلیخوشحالمازاینکهشماعزیزانرادیدم.ایننگرانیکهازاینحادثهدردلمنبود-و

غصه و اندوهی که از این حادثه برای ما پیدا شد ،انشاءاهلل با دیدن
البته هنوز هم هست  -و ّ

شما مقداری تخفیف پیدا میکند و انسان از چهرههای باز و پرنشاط شماها تسلی مییابد.
منمیخواهمتأکیدکنمانشاءاهللنگذاریدکهایننشاطتانازدستبرود78/5/4 .

بهمناسبت روز عفاف و حجاب

میگفتند که با چادر نمیشود
یک زن دانشمند شود!

مکتـب را بـه پیـش ببریـم؛ و انشـاءاهلل ایـن
مملکـت را الگویی قـرار بدهیـم از برای سـایر
کشورهای اسلامی؛ و بلکه سـایر کشورهایی
که مسـتضعفین گرفتار مسـتکبرین هستند.
و امیـدوارم کـه موفق بشـوید.

انسان

نظری ه مقاومت در مقاب ِل دشم ِن
قویپنجه را تبلیغ کنید

تاریخی

سروشSapp.ir/KhatteHezbollah :

ble.im/khattehezbollah

رهربی

دشــمن قویپنجه
مقابل
نظریّهی مقاومت در
ِ
ِ
را تبلیغ کنید ،ترویج کنید .بعضی تص ّور نکنند
که چون دشــمن بمــب دارد ،موشــک دارد،
دســتگاههای تبلیغاتی دارد و از این قبیل ،ما
عقبنشینی [کنیم]؛ نخیر ،نظریّهی مقاومت،
یک نظریّهی اصیل و درست است؛ هم در مقام
نظر ،هم در مقام عمل؛ از لحاظ نظری و از لحاظ
عملی-ازهردوجهت-باید[ترویجشود].معنای
نظری این است که تبیین کنید .شما جوانها
خیلی خوب میتوانید این نظریّهی مقاومت را
تبیین کنید؛ هم در بین خودتان و هم محیطی
که در آنجا قرار دارید و هم حتّــی در ارتباط با
کشورهایدیگروجوانهایدیگر97/8/12 .

گپ:

Gap.im/KhatteHezbollah

خانواده

ایرانی

تالش و حرکت در راه خدا مرد و زن ندارد
ما باید برای حرکت و تالش در راه خدا ،خود را آماده نگه داریم .در این جهت ،زن و مرد هم فرقی
نمیکند؛ مردان هم موظفند ،زنان هم موظفند؛ مردان هم باید علم و دانش را تحصیل کنند،
زنان هم باید علم و دانش را تحصیل کنند؛ مردان هم باید تا آنجا که میتوانند و در هر نقطهای
که میتوانند ،در راه ســازندگی کشــور تالش کنند ،زنان هم باید در راه سازندگی کشور  -و
بخصوصسازندگینسلنووتربیتاسالمیاو-تاآنجاکهمیتوانند،تالشکنند.اگراینقشر
عظیم از ملت ایران  -یعنی زنان  -دوشادوش مردان ،با حفظ حدود اسالمی ،علم و فن و کارهای
شایستهییکمسلمانرافرابگیرندوعملبکنند،یقیناًموفقیتبیشترخواهدبود70/10/11 .
حزباهلل این است

به چنین جوانهایی نیاز داریم
امروز کشــور به جوانهایی نیاز دارد که
بتوانند بــازوان پُرقدرتی باشــند برای
پیشرفت کشــور ،سرشــار از انگیزهی
همت بلند ،جرئت
ایمانی ،بصیرت دینیّ ،
اقــدام ،اعتمادبهنفس ،اعتقــاد به اینکه
«ما میتوانیم» ،امید بــه آینده ،افقهای
آینده را روشن و درخشــان دیدن ،روح
استغناء  -نه به معنای اعراض از فراگیری
از بیگانــگان ،که این را مــا هرگز توصیه
نکردهایم و نمیکنیم؛ حاضریم شاگردی

کنیم پیــش دیگــران که از ما بیشــتر
روحیهی استغناء از تأثیرگذاری،
بلدند-
ّ
تحمیل و سوءاستفادهی از انتقال دانش
که امروز در دنیای دانشــمند که دنیای
قدرت اســتکباری اســت این معنا رایج
روحیهی اســتغناء باید در
اســت  -این
ّ
روحیهی فهم
جوان وجود داشته باشد-
ّ
موقعیت کشــور که ما در کجا
درست از
ّ
هستیم و کجا میخواهیم برسیم و چگونه
میتوانیم این راه را طی کنیم94/4/13 .

عمر مبارك امام رضــا ( )تقریباً پنجاه و پنج
مدت
ســال بوده اســت ...تقریباً نوزده ســال ّ -
مدت كوتاه
امامت این بزرگوار اســت؛ ا ّما همین ّ
واقعیت
در
را كه مالحظه میكنیــد ،تأثیری كه
ّ
دنیای اسالم گذاشت و به گسترش و عمقی كه
حقیقی اســام و پیوستن به اهلبیت
به معنای
ِ
( )و آشــنا شــدن با مكتب این بزرگواران
انجامید ،یك داستان عجیبی است ،یك دریای
عمیقی اســت .آن وقتی كه حضرت به امامت
رســیدند ،دوســتان و نزدیكان و عالقهمندان
علیبنموسی در این فضا
حضرت میگفتند كهّ :
شدت
فضای
این
بدهد
چه كار میتواند انجام
ّ
اختناق هارونی كه در روایت دارد كه میگفتند:
ِ
هارونت ُ
َو َس ُ
َقط ُر َدما؛خونمیچكدازشمشیر
یف
َ
هارون  -ایــن جوان در این شــرایط ،در ادامهی
مسئولیت عظیمی كه
جهاد امامان شــیعه و در
ّ
اول
برعهدهاش است ،میخواهد چه بكند؟ این ِ
الرضا ( )است .بعد از این
علیبنموسی ّ
امامت ّ
نوزده سال یا بیست سال كه پایان دوران امامت و
الرضااست،وقتیشمانگاه
علیبنموسی ّ
شهادت ّ
ّ
میكنید،میبینیدكههمانتفكروالیتاهلبیت
وپیوستگیبهخاندانپیغمبرآنچنانگسترشی
در دنیای اســام پیدا كرده كه دستگاه ظالم و
عباسازمواجههیباآنعاجزاست؛
دیكتاتوربنی ّ
الرضاانجامداده92/6/26 .
ی
موس
علیبن
ّ
اینرا ّ

درس

اخالق

درسجاودان هامیرمؤمنان

()

تقوا ،درس جاودانهی امیر مؤمنان است .اگر شما
بهنهجالبالغهمراجعهبفرمایید،مالحظهخواهید
کرد که هیچ دســتورالعمل و توصیهای در این
کتاب عظیم به قدر تقوا تکرار نشده است .تقوا
در واقع یکــی از بلندترین فصول زندگی عملی
امیرالمؤمنین و تعالیم زبانی آن بزرگوار اســت.
تقوا یعنی مراقبت از خود .انسان دائم باید مراقب
خود باشد؛ هم مراقب اعمال و رفتار خود  -یعنی
مراقب چشم خود ،زبان خود ،گوش خود ،دست
خود  -هم مراقب دل خود باشد84/5/28 .

