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شهید بزرگ ترین سرمایه خود را نثار آرمان خویش می کند        |    این شماره تقدیم می شود به  ارواح طیبه شهدای عملیات تروریستی مریوان

شهادت  بدین  معنا است  که  یک  انسان  برترین  و محبوب ترین  سرمایه ی  دنیوی  خویش  را نثار آرمانی  سازد که  معتقد است  زنده  ماندن  و بارور شدن  آن ، به  سود بشریت  
است  و این  یکی  از زیباترین  ارزش های  انسانی  است . و آنگاه  که  آرمان  مطلوب  او الهی  و آرزوی  همه ی  پیامبران  خدا است ، این  ارزش ، در صدر همه ی  نیکی های  بشری  
قرار می گیرد و در هیچ  ترازوی  مادی  نمی گنجد. پذیرش  این  تفکر همان  عامل  خیره  کننده ای  است  که  به  مجاهدان  راه  حقیقت ، نیرویی  برای  باطل  ساختن  همه ی  

محاسبات  جبهه ی  خصم  می بخشد و چنانکه  به  تجربه  دانسته  شده  است ، دشمن  حقیقت  را دچار بن بست  و عجز و حیرت  می سازد.  81/10/15  

شهادت: درگیری با گروهک تروریستی پژاکتاریخ شهادت: 30 تیر 1397

2

خلف وعده موجب می شود انسان از 
چشم مردم بیفتد

توهممیروی
اظهارنظر اخیر رئیس جمهور آمریکا درباره ایران، با واکنش های متعددی 

روبرو شد، خط حزب اهلل علت اصلی عصبانیت ترامپ از ایران را بررسی می کند

چه زمانی  حکومت اسالمی وظیفه دارد در برابر فعل حرام بایستد؟ اندیشکده ای که دنبال براندازی در ایران است مهم ترین گلوگاه نفتی جهان را  بهتر بشناسید

جنگ نرم  |  4 پرسش و پاسخ  |  3گزارش رصدی  |  2

رســانه های غربی می گویند توئیت های اول صبح رئیس جمهور 
آمریکا، غالبا درباره ی موضوعاتی اســت که در روز قبل، فکر او را 
مشغول خود کرده است. حاال روز دوشــنبه، هفت صبح، دونالد 
ترامپ، این تاجر زردموی آمریکایی، از خواب بیدار شده و خطاب 
به رئیس جمهور ایران چنین توئیت کرده است: "دیگر هیچ وقت 
ایاالت متحده را تهدید نکن، وگرنه با عواقبی مواجه می شوی که 
مشابه آن قبالً بر سر عده انگشت شماری در تاریخ آمده است. ما 
دیگر کشوری نیستیم که صحبت های جنون آمیز شما درباره ی 
خشــونت و مرگ را تــاب بیاوریم. محتاط بــاش." جمالتی که 
شــاید بهترین اظهارنظر دربــاره ی آن را، روزنامه ی انگلیســی 
"ایندیپندنت"، در سه کلمه خالصه کرده باشد: گستاخانه، بچگانه 

و پرخاشگرانه!
ترامپ این جمالت را ناظر به سخنان روز یکشنبه ی رئیس جمهور 

ایران منتشــر کرده اســت. آقای رئیس جمهــور در واکنش به 
اقدامات خرابکارانــه و مداخله جویانه ی آمریکا علیه ایران چنین 
گفته بود: "امروز سخن گفتن با آمریکا معنایی جز تسلیم و پایان 
دســتاوردهای ملت ندارد. آقای ترامپ، ما مرد شــرف و ضامن 
امنیت آبراه منطقه در طول تاریخ هستیم؛ با دم شیر بازی نکنید، 

پشیمان کننده است."

بلوف های 40 ساله ی مقامات آمریکایی علیه ایران
این البته اولین باری نیست که ایران از سوی مقامات آمریکایی، 
تهدید می شــود. از همان ابتــدای انقالب، و به دنبال تســخیر 
النه ی جاسوســی آمریکا در ایران، جیمی کارتر، رئیس جمهور 
وقت آمریکا، چندین بــار ایران را تهدید به جنگ کــرد، اما امام 
خمینی)ره(، آن ابرمرد همیشــه  هوشــیار و حکیم، در واکنش 

به ســخنان او چنین فرمود: »ما اشخاصی هســتیم که در این 
راه، شــهادت را ســعادت برای خودمان می دانیم. ملت ما     اآلن 
هم از من می خواهند که دعا کنم که شــهید بشــوند. ملتی که 
شــهادت را می خواهد او را     از چــه می ترســانند؟ او را از مردن 
می ترسانند؟ اینها شهادت را شرف خودشــان می دانند... آقای 
کارتر اشــتباه می کند     که خیال می کند که می تواند یک همچه 
کاری بکند. دنیا نمی گذارد که او همچــه کاری     بکند. خود ملت 
آمریکا نمی گذارد که او این کار را بکند... بــر     فرض اینکه بتواند، 
ملت ما با چنگ و دندان آنها را نابود خواهنــد کرد... یک همچو 
ملتی را ما نمی توانیم کنترل     کنیم، کــه اگر آمریکا بخواهد یک 
 غلطی بکند، مردم بنشینند همینطور نگاه کنند که آقا     بیایند و

 چتربازهایشــان بیایند. امتحان کنند، بیاینــد ببینند چطور 
1 می توانند این کار را بکنند...« )صحیفه ی امام، ج 11، ص 107(

توصیه مهم رهبر انقالب به مسئوالن
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رصدی گزارش

شجاعت در برابر هیبت دشمن، جزو شاخص ها]ی هویت اسالمی[ســت. در مقابل دشمن اگر مسئولین کشور احساس رعب و 
خوف بکنند، بر سر ملت بالهای بزرگ خواهد آمد. آن ملت هائی که ذلیل و مقهور دست دشمن شدند، عمده ی علت این بود که 
مسئوالن- پیشروان قافله ی ملت- شجاعت الزم، اعتماد به نفس الزم را نداشتند. گاهی در بین آحاد مردم عناصر مؤمن، فعال، 
فداکار، آماده ی به جانبازی هستند، منتها مسئولین و رؤسا وقتی خودشان این آمادگی را ندارند، نیروهای آن ها هم از بین می رود 
و این ظرفیت هم نابود می شود. آن روزی که شهر اصفهان در دوره ی شاه سلطان حسین مورد غارت قرار گرفت و مردم قتل عام 
شــدند و حکومت باعظمت صفوی نابود شــد، خیلی از افراد غیور بودند که حاضر بودند مبارزه و مقاومت کنند؛ اما شاه سلطان 
حسین ضعیف بود. اگر جمهوری اسالمی دچار شاه سلطان حسین ها بشود، دچار مدیران و مسئوالنی بشود که جرات و جسارت 
ندارند؛ در خود احســاس قدرت نمی کنند، در مردم خودشان احســاس توانائی و قدرت نمی کنند، کار جمهوری اسالمی تمام 

خواهد بود.  24/09/1387

در مقابل دشمن اگر مسئولین احساس ترس بکنند،
مطالبه رهبری بر سر ملت بالهای بزرگ خواهد آمد

آمریـکا  بین الملـل  و  اسـتراتژیک  مطالعـات  مرکـز 
)CSIS( در فوریـه ی سـال 2015، دسـت بـه انتشـار 
یـک گـزارش 148 صفحـه ای زد و در آن بـه بررسـی و 
تحلیـل توانمنـدی نظامـی ایـران بـرای انجـام هرگونه 
گـزارش  ایـن  پرداخـت.  خلیج فـارس  در  عملیـات 
اهمیـت جهانـی وجـود ثبـات در انتقـال انـرژی از 
خلیج فـارس را بـا ذکـر بخشـی از گـزارش آژانـس 
می کنـد:  بیـان  چنیـن  آمریـکا  انـرژی   اطالعاتـی 
تنگـه ی هرمز بـا توجـه بـه جریـان روزانـه حـدود 17 
میلیـون بشـکه نفـت از آن در سـال 2011... مهم ترین 
گلـوگاه نفتـی جهـان اسـت. جریـان نفـت در تنگـه ی 
هرمـز در سـال 2011 تقریبـاً 35 درصـد کل تجـارت 
نفـت از طریـق دریـا و 20 درصـد کل نفـت مبادالتـی 

جهـان بـود.
روزنامـه صهیونیسـتی هاآرتـص نیـز در واکنـش بـه 
تهدیـد ایـران مبنـی بـر بسـتن ایـن تنگـه نوشـت: 
یک سـوم جابه جایـی دریایـی نفـت از طریـق ایـن 
از  یکـی  هرمـز  تنگـه ی  و  می کنـد  عبـور  تنگـه 
اسـتراتژیک ترین پیوندهـای تولید کننـدگان نفت خام 
در خاورمیانـه بـا بازارهای آسـیا، اروپـا، شـمال آفریقا و 

فراتـر از آن اسـت.
براسـاس بررسـی مؤسسـه ی تحلیـل آمارهـای نفتـی 
"ورتکسـا"، بیشـتر نفـت صادراتـی عربسـتان، ایـران، 
امارات، کویـت و عـراق از طریق ایـن تنگه بـه بازارهای 
جهانی فرسـتاده می شـود. همچنیـن این آبراه، مسـیر 
عبور تمامـی ال ان جـی )گاز طبیعـی مایـع( صادراتی 
قطـر اسـت...  در سـال های اخیـر، عربسـتان و امـارات 
تـالش کرده اند تا بـا احـداث خـط لوله هـای جایگزین 
ایـن تنگـه را دور بزننـد، امـا آمارهـای اداره ی اطالعات 
انـرژی آمریـکا نشـان می دهـد که ایـن اقدامـات موفق 

نبـوده اسـت. 

مهم ترین گلوگاه نفتی جهان را 
بهتر بشناسید

از نظر رهبر انقالب توهین به سربازان
 پذیرفتنی نیست 

ســردار کمالــی، رئیس اداره ی ســرمایه ی انســانی 
ســرباز ســتاد کل نیرو های مســلح گفــت: احترام 
گذاشتن به شخصیت ســربازان ضروری است و از نظر 
مقام معظم رهبــری هیچ توهینی نســبت به ســرباز 
پذیرفته شــده نیســت و باید یک نفر به عنوان مشاور 
سربازان جهت بررسی مشکالت سربازان و انعکاس به 

فرمانده در نظر گرفته شود. |          فارس|

موضع گیری رهبر انقالب درباره نقشه
 یهودی سازی فلسطین

رهبــر انقــالب طــی دیــداری در تاریــخ  97/4/31، بــه 
نقشــه ی شــوم آمریــکا و رژیــم صهیونیســتی تحــت عنــوان 
»معاملــه ی قــرن« بــرای فلســطین و قــدس شــریف اشــاره 
کردنــد و فرمودنــد: »یهودی ســازی فلســطین خــواب 
ــه  ــد ن ــاق می افت ــه آن اتّف ــد؛ ن آشــفته ای اســت کــه دیده ان

| ــرن.«  |   ــه ی ق معامل

1. ]حضرت[ می فرمایند: »ایّاک و المّن علی رعیتک 
باحسانک«؛ ســر مردم منت نگذارید و بگویید ما این 
کارها را برای شماها کرده ایم. وظیفه بوده، انجام داده اید. 
اگر انجام داده باشید، وظیفه تان را انجام داده اید؛ منتی 

سر مردم نگذارید.

2. »او التزیّد فیما کان من فعلــک«؛ کارهایی را که انجام 
داده اید، بزرگنمایی نکنید. گاهی انسان کاری را انجام می دهد، 
بعد در ستایش آن کار خیلی مبالغه می کند؛ چندین برابِر آنچه 

حقیقت کار است.

3. »او ان تعّدهم فتتبع موعدک بخلفک«؛ خلف وعده 
هم با مردم نکنید. آنچه به مردم وعــده می دهید، اصرار 
داشته باشید که آن را انجام دهید؛ یعنی خودتان را گردنگیر 
آن وعده بدانید. این طور نباشد که بگوییم نشد که نشد؛ چه 
کار کنیم؛ نه، اصرار کنید. البته یک وقت انسان به اضطرار 
برخورد می کند، آن بحث دیگری است؛ اما تا آن جایی که 
توان و قدرت در شما هست، تالش کنید وعده ای را که به 

مردم دادید، عمل کنید و منت هم نگذارید.

4. »فاّن المّن یبطل االحســان و الّتزیّد یذهب بنور 
الحق«؛ منت، احسان را باطل می کند و بزرگنمایی نور 

حق را از بین می برد.

خلف وعده موجب می شود 
انسان از چشم مردم بیفتد

توصیه مهم رهبر انقالب به مسئوالن
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ما که نگفتیم اگر کسی در خانه ی خودش در مقابل نامحرم روسری اش را برداشت، ما او را تعقیب می کنیم؛ ]خیر[ ما او را تعقیب نمی کنیم، 
در خانه ی خودش است، کار شخصی می کند. آن کاری که در مأل انجام می گیرد، در خیابان انجام می گیرد، یک کار عمومی است، یک کار 
اجتماعی است، یک تعلیم عمومی است؛ این ]خطا[، برای حکومتی که به نام اسالم بر سِر کار آمده است تکلیف ایجاد می کند. حرام کوچک و 
بزرگ ندارد؛ آنچه حرام شرعی است نبایستی به صورت آشکار در کشور انجام بگیرد. حاال یک نفر یک غلطی برای خودش می کند، ]به[ کنار، 
آن بین خودش و خدا است؛ اّما آنچه در مقابل چشم مردم است، در محیط جامعه است، حکومت اسالمی -مثل حکومت امیرالمؤمنین، مثل 
حکومت پیغمبر- وظیفه دارد در مقابل آن بایستد. این منطقی که می گوید »آقا شما اجازه بدهید مردم خودشان انتخاب بکنند«، خب در مورد 
شراب فروشی هم هست؛ شراب را هم آزاد کنیم در کشور، هر کسی خودش دلش می خواهد بخورد، هر کس نمی خواهد نخورد! این حرف شد؟ 
در مورد همه ی گناهان بزرگ اجتماعی، این حرف وجود دارد؛ این حرف شد؟ شارع مقّدس بر حکومت اسالمی تکلیف کرده است که مانع از 

17/12/139۶ رواج حرام الهی در جامعه بشود؛ حکومت اسالمی موّظف است در مقابل حرام بایستد، در مقابل گناه بایستد.

چه زمانی  حکومت اسالمی 
وظیفه دارد در برابر فعل حرام بایستد؟ پرسش و پاسخ

در این راه عزم و اراده ی محکم و پایدار
 داشته باشید

تکذیب شایعه جابجایی فرمانده سپاه
ــح  ــوا تصری ــم کل ق ــی معظ ــر فرمانده ــس دفت رئی
ــده ی  ــه فرمان ــد ک ــایعه کرده ان ــا ش ــرد: بعضی ه ک
ســمت  از  اســت  ممکــن  ســپاه  کل  محتــرم 
ــایعه  ــی ش ــا همگ ــوند، اینه ــا ش ــی جابج فرمانده
اســت و صحــت نــدارد. ســردار شــیرازی افــزود: 
فعــاًل بــه هیــچ وجــه چنیــن جابجایــی و تغییــری در 

ــنیم| ــت. |  تس ــه نیس برنام

3  در طول دوران پس از پیروزی انقالب اسالمی 

تا به امروز نیز همواره این تهدیدها وجود داشته و در 
برهه ای مانند جنگ تحمیلی، با کمک به ارتش بعث، 
سعی در فروپاشی نظام سیاســی ایران کردند، اما 
نتیجه، نه تنها محقق نشد، بلکه منجر به توانمندی 
بیشــتر کشــور در برابر آســیب های بیرونی شد، 
به طوری که بعد از دوران دفاع مقــدس تا به امروز، 
دیگر کشــوری جرأت حمله و تهاجم به خاک این 

سرزمین را به خود نداده است. 

چرا مقامات آمریکایی به وحشت افتاده اند؟  
اما چه شــده اســت که مقامات آمریکایی، چنین 
به وحشــت افتاده اند و ســعی می کنند با چنین 
اظهارنظرهایی، اینگونــه وانمود کنند که همچنان 
"ابرقدرت" جهان محسوب می شوند؟ به نظر می رسد 
دلیل اصلی آن را می بایســت از سویی در احساس 
ضعف این روزهای ایاالت متحده در مواجهه با ایران 
و شکست های پی در پی سیاســت های این کشور 
در منطقه، و از سویی دیگر پیشرفت های چشم گیر 
"جبهــه ی مقاومت" به رهبــری ایران دانســت، 
به طوری که نشریه ی مهم فارین پالسی در گزارشی 
به قلم استیون کوک، از آمریکا به عنوان بازنده ی در 
سوریه یاد کرده و تأکید می کند: دورانی که واشنگتن 
تعیین کننده ی قواعد بازی در خاورمیانه بود، به سر 
آمد. "مکس فیشــر"، تحلیلگر روزنامه ی نیویورک 
تایمز در مطلبی نوشــت: "ایران تبدیل به چالشی 
جهانی برای ماهیت آمریکا شــده اســت. چالشی 
که صرف وجــود آن، زیر ســؤال برنده ی هژمونی 
آمریکاست و واشــنگتن را دیوانه می کند". "هارولد 
رود"، تحلیلگر سابق نوشت: "ما امروزه در موقعیتی 
هستیم که نه تنها در جهان اسالم بلکه در کل دنیا، 
آمریکا را بسان ببر کاغذی می بینند" و "لس آنجلس 
تایمز" نیز با اشاره به شکســت های آمریکا در عراق 
نوشت: "ده سال پس از تهاجم ایاالت متحده به عراق، 
برنده ی ژئوپلتیک این جنگ، دشمن آمریکایی ها 

یعنی ایران بوده است."
بنابراین چنیــن اظهارنظرهایی، هیچ جای تعجب 
ندارد. هرچند »اینها کارهایی اســت که از اّول هم 
می کردند؛ در دوران دولت گذشته ی آمریکا یک جور 
بود، حاال یک جور است؛ دوران قبل از او -دوران بوش 
پسر- یک جور بود... خیلی  از آنها استخوان هایشان 
هم خاک شد، بدنشان هم در زیر خاک خوراک کرم 
و مور و مار شد، ]اّما[ جمهوری اسالمی بحمداهلل با 
قدرت سینه سپر کرده ایســتاده؛ این آقا هم بدنش 
خاک خواهد شــد، خوراک مار و مور خواهد شــد، 
جمهوری اسالمی همچنان خواهد ایستاد.« 97/2/19

باری، رئیس جمهور تاجرپیشه ی آمریکا نیز مانند 
اســالف خود، روزی خواهد رفــت، و این جبهه ی 
مقاومت به رهبری انقالب اســالمی اســت که در 
آینده ای نه چندان دور، نماز را در بیت المقدس اقامه 
خواهد کرد، که راســت گفته اند "راه قدس از کربال 

می گذرد."

5. »و الخلف یوجب المقــت عنداهلَلّ و الّناس«؛ 
خلف وعده موجب می شود انســان، هم از چشم 

مردم بیفتد و هم از نظر خدای متعال.

۶. »و ایّاک و العجلة باالمور قبل اوانها«)1(؛ در کارها 
پیش از موعد عجله نکنید و شتابزدگی به خرج ندهید...

7. این جا هم که می فرماینــد عجله نکن، »او 
الّتسقط فیها عند امکانها«؛تسقط هم نکن. تسقط، 
یعنی اهمــال و کوتاهی کــردن و کار را به تعویق 

انداختن. پس عجله و اهمال کاری هم ممنوع.

8. »او اللجاجة فیها اذا تنّکرت«؛ وقتی معلوم شد 
کار غلط است، روی آن پافشــاری و لجاجت نکن؛ 
مثاًل ما ایده یی را مطرح کردیم و استدالل کردیم و 
دنبالش هم رفتیم و زحمت هم کشیدیم، اما کسانی 
مخالفت کردند و ما هم گفتیم نه و پیش رفتیم؛ حاال 
رســیدیم به جایی که دیگر واضح شد غلط است؛ 
این جا حرفتان را پس بگیرید؛ هیچ اشکالی ندارد. 

پس لجاجت به خرج ندهید.84/7/17   |     1( نامه 53

دستور رهبر انقالب 
درباره یگان حفاظت محیط زیست

فرمانده ی یـگان حفاظت محیط زیسـت گفت : طبق دسـتورالعمل 
جدیدی که از سـوی سـتادکل نیروهای مسـلح بـه این یـگان ابالغ 
شـده اسـت، یگان حفاظـت محیط زیسـت هماننـد دیگـر یگان ها 
دارای ردیـف بودجـه ی مسـتقل می شـود. سـرهنگ محبت خانـی 
افـزود: ایـن ابـالغ ارزشـمند بـه دلیـل عنایـت و توجـه ویـژه مقـام 
 معظـم رهبـری بـه نیروهـای مسـلح بـه ویـژه محیط بانـان اتفـاق

 افتاد.   |     فارس|

در دعا می خوانید: اَللُّهَمّ ارُزقنی ... ِعلماً واِسعاً ... َو َعزماً ثاقِباً؛)1( عزم و 
اراده ی محکم و پایدار داشته باشید در این راه. راه، راه درستی است؛ 
هدف، هدف بسیار واالیی است، و اقدام جوان های امروز، مردم امروز، 
برادران و خواهــران ما در حرکت در این راه مبــارک انقالب و نظام 
جمهوری اسالمی، حرکت محبوب الهی است ان شاءاهلل؛ مرضّی الهی 
است. منتها آنچه مهم اســت و همه ی ما باید در نظر داشته باشیم، 
ثبات در این راه اســت؛ ثبات در این راه. در دو جای قرآن »اِسَتِقم« 
دارد؛ اســتقامت کردن یعنی ثبات ورزیدن در این راه و تحت تأثیر 
عوامل گوناگون قرار نگرفتن. راه، راه همواری نیســت؛ راه خدا، راه 
تالش در راه خــدا، راه اقامه ی حــق و عدل، راه رســیدن به تمّدن 
اســالمی و نظام حقیقی اسالمی و جامعه ی اســالمی راه دشواری 
است؛ راهی است که پیغمبران در این راه با زحمت حرکت کردند و 

پیش رفتند.   18/08/139۶
1( بحار االنوار، عالمه مجلسی، ج 84، ص 325

حدیث رشح
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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 تفسیر

باید بنیه  معنوی خودمان را 
تقویت کنیم

آقای کارتر!   این هیاهوها و ترساندن ها 
دیگر کهنه شده است     

 اما قضیه تشرهای آقای کارتر. نمی دانم شما این مثل 
را می دانید. من حیفم می آید که مثل بزنم به شیر، که 
می گویند وقتی که مقابل یک دشمن می ایستد هم 

فریاد می زند و هم از آن طرفش چیزی بیرون می آید 
و هم دمش را حرکت می دهد. فریاد می زند برای اینکه 
طرف را بترساند. می ترسد، از این جهت از او چیزی هم 
صادر می شــود. دمش را حرکت می دهد برای اینکه 
میانجی پیدا کند. آقای کارتر را من حیفم می آید که 
بگویم شیر، لکن یک موجودی است که همین کارها 

را دارد می کند. این هیاهو و این فریادها و آن ترساندن 
ماها را از اقدام نظامــی، و دخالت نظامی، اینها کهنه 
شده است و لهذا یک دفعه یک چیزی می گوید فوراً 
بعدش یک چیزی دیگر می گوید خــاف آن. اینها 
همان فریادهایی است که آن حیوان می زد برای اینکه 

بترساند طرفش را.  امام خمینی )ره(؛ 28 آذر 1358

ایرانی خانواده

حزب اهلل این است

در مقابل... حرکت سیاسی و زیرکانه ی 
برنامه ی  هشتم)(یک  امام  مأمون، 
مدبّرانه ی الهــی را طّراحی کردند و 
عمل کردند و پیــش بردند که نه فقط 
خواسته های دستگاه خالفت برآورده 
بعکس، موجب  بلکه درســت  نشد، 
رواج و گســترش فکر معارفِی قرآنی 
و منتسب به اهل بیت در اقطار دنیای 
اسالم شد. یک حرکت عظیم، با توّکل 
به خدای متعال، با تدبیــر الهی، با آن 
 )(  امام هشــتم )نگاه نافذ َولَوی،)1
توانســتند این نقشــه ی خصمانه ی 
دستگاه سیاسِی قاهر و هّتاک و ظالم 
را درســت بعکس و در جهت منافع 
حّق و حقیقت برگرداننــد. این یک 
 )( فصل برجســته ای از تاریخ ائّمه

است.1۶/0۶/1393
1( دارنده ی مقام والیت 

ما که مســئولّیت داریم، اگــر بنیه ی معنوی 
خودمان را تقویت نکنیم نخواهیم توانست آن 
کار الزم را، آن مسئولّیت سنگین را به سرمنزل 
برسانیم. شــما مالحظه کنید خداوند متعال 
به کسی مثل پیغمبر، به انســان واالیی مثل 
رسول اهلل در ســوره ی مّزّمل ]می فرماید[: »یا 
َّیَل ااِّل َقلیاًل * نِصَفُه اَوِ انُقص  اَیَُّها الُمزَّمِّل* ُقِم ال
ِمنُه َقلیـاًل* اَو زِد َعلَیِه َو َرتِِّل الُقرءاَن تَرتیاًل«)1( 
نیمی از شب - یا زیادتر یا کمتر- برخیز عبادت 
کن، دعا کن، مناجات کن، قــرآن بخوان، آن 
ساعات را مشغول باش؛ چرا؟ اِنّا َسُنلقی َعلَیَک 
َقواًل ثَقیاًل؛)2( کاَرت مشکل است، کار سنگینی 
بر دوش تو است، قول ثقیلی را به تو القا خواهیم 
کرد؛ بایــد آن را بتوانی تحّمل کنــی. اگر این 
بیدارِی نیمه شــب، این تضّرع، این دعا، وجود 
داشت، می توانی این بار را تحّمل کنی و ببری 
و به منزل برسانی؛ اگر نه، نه. وضع ما این جوری 
است. عزیزان من! ما اگر بنیه ی معنوی خودمان 
را تقویت نکنیم ]نمی توانیم[؛ هرجا که هستیم 
-از این حقیر که مسئولّیتم از همه سنگین تر 
است تا مدیران رده های مختلف- همه مخاطب 
این خطابیم که »اِنّا َسُنلقی َعلَیَک َقواًل ثَقیاًل«؛ 

باید خودمان را آماده کنیم.   97/3/2
1 ( س المزمل، آیه 4-1          2( س المزمل، آیه 5

باید عقب ماندگی های گذشته را جبران کنیم

اگـر دیدید کـه همسـرتان یـک نقطـه عیبـی دارد - هیـچ انسـانی بی عیب نیسـت- 
مجبوریـد او را تحمل کنیـد، تحمل کنیـد، که او هـم همزمـان، دارد یک عیبـی را از 
شـما تحمل می کنـد. آدم عیب خـودش را کـه نمی فهمد عیـب دیگـری را می فهمد 
پس بنـا را بگذاریـد بر تحمـل. اگـر چنانچه قابـل اصالح اسـت، اصالحش کنیـد. اگر 

دیدید کاری نمی شـود کـرد، بـا او بسـازید.   78/4/9 

عیوب یکدیگر را تحمل کنید 

مـا بایـد ایـن راه را طـی کنیـم. مـا باید 
همـت کنیم. مـا بایـد مناسـبات غلطی 
را کـه موجـب عقب ماندگـی ملت هـا 
و از جملـه ملـت خـود مـا شـده اسـت، 
عـوض کنیـم و تغییـر دهیـم. مـا بایـد 
عقب ماندگی هـای گذشـته را جبـران 
بـه  نیـاز دارد  این هـا  کنیـم. همـه ی 
همـت، نیـاز دارد بـه عـزم، نیـاز دارد به 
امیـد. اگـر یـک ملتـی امیـد خـود بـه 
آینـده را از دسـت داد، یا همـت او در باز 

کـردن راه هـا و پیـش رفتـن به سـمت 
هدف هـا سسـت شـد، ایـن ملـت عقب 
خواهـد مانـد؛ پیشـرفت نخواهـد کرد؛ 
سـلطه گران عالم بـر او مسـلط خواهند 
شـد؛ عزت خود را از دسـت خواهـد داد. 
ملـت ایـران احتیـاج دارد به اینکـه این 
همـت را مسـتمراً در کار خـود حفـظ 
کند، این عـزم و اراده را حفـظ کند، این 
امیـد را روزبـه روز افزایـش دهـد؛ و این 
89/10/8 در کشـور مـا موجـود اسـت. 
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واژه کلید

امروز عرصه ی اقتصاد، به خاطر سیاســت های 
خصمانه ی آمریکا، یک عرصه ی کارزار است، 
یک عرصه ی جنگ است، جنگی از نوع خاص. 
در این عرصه ی کارزار، هر کسی بتواند به نفع 
کشــور تالش کند، جهاد کرده است. امروز هر 
کسی بتواند به اقتصاد کشور کمک بکند، یک 
حرکت جهــادی انجام داده اســت. این جهاد 
است؛ البّته جهادی اســت که ابزار خودش را 
دارد، شیوه های مخصوص خود را دارد، باید این 
جهاد را همه با تدبیر مخصوص خود و ســالح 

مخصوص خود انجام بدهند. 01/01/1394

در این جنگ اقتصادی، هر کسی بتواند به 
نفع کشور تالش کند، جهاد کرده است

#جهاد_اقتصادی

روز یکشــنبه ی هفته ی جاری، مایک پمپئو، 
وزیرخارجه ی آمریکا، در جمع ایرانی های مقیم 
آمریکا که به دعوت "بنیاد دفاع از دموکراسی ها" 
)FDD( انجام شده بود، حضور یافته و صراحتا 
اعالم کرد: می خواهیم واردات نفــت از ایران را 
به صفر برسانیم.طی ماه های اخیر، بنیاد دفاع 
از دموکراسی ها، به شدت فعالیت خود را برای 
تأثیرگذاری بر افکار عمومی ایــران زیاد کرده 
است، به طوری که از سویی، کارمندان این بنیاد، 
پای ثابت شبکه های فارســی زبان ضدانقالب 
هستند و درباره ی تحریم بیشتر ایران به منظور 
فروپاشــی نظام ایران صحبت می کننــد، و از 
ســویی دیگر، با راه انــدازی اکانت های جعلی 
در شــبکه های اجتماعی، با همراهی دو کشور 
عربســتان و امارات و گرفتن دالرهای نفتی از 
آنان، سعی در وانمود کردن این موضوع هستند 

که مردم ایران از حکومت خود ناراضی اند.
اما صاحبان و حامیان اصلی مالی این بنیاد چه 
کسانی هستند؟ "شلدون ادلسون"، سرمایه دار 
یهودی، بزرگ ترین حامی این بنیاد است که به 
صورت همزمان اسپانسر مالی جمهوری خواهان 
آمریکا و حزب لیکود اســرائیل نیز محســوب 
می شــود. او همان کسی اســت که گفته بود: 
"رئیس جمهــور باید به ارتش آمریکا دســتور 
بدهد بمب اتمی به کویر ایران بزند، ســپس به 
ایران تلفن بزند و بگوید: آن بمب را دیدی؟ بمب 
اتمی بعدی در تهران فرود می آید. اگر بر موضع 
خود پافشاری کنید به کلی محو می شوید.""پل 
سینگر"، دوســت نزدیک دونالد ترامپ، حامی 
میلیارد دیگر این بنیاد است و برنارد مارکوس 
ضلع سوم حامیان این بنیاد است.چندی پیش، 
پایگاه تحلیلی "نیشن" در تحلیلی با این عنوان 
که "این اندیشــکده به دنبال براندازی در ایران 
است و در کاخ ســفید هم گوش شــنوا دارد" 
نوشت: "در سال های گذشته اف. دی.دی رهبری 
مخالفت ها با توافق هسته ای با ایران را به عهده 
داشــته و در مقطع کنونی هم، سردمدار تالش 
برای راه اندازی جنگ اقتصادی نه تنها علیه ایران 
بلکه علیه آن دسته از کشورهای اروپایی است که 
رویکردشان با سیاست های ترامپ علیه تهران 

فاصله دارد."  

اندیشکده ای که دنبال براندازی 
در ایران است

نرم جنگ

تصویری از حضور و سخنرانی حضرت آیت اهلل خامنه ای
 در حرم مطهر امام رضا )( در دهه هفتاد

یک فصل برجسته،
)( از تاریخ اهل بیت 


