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فرا رسـیدن مـاه محـرم و ایـام سـوگواری سـرور و سـاالر شـهیدان تسـلیت باد.

جدیدترین بیانات رهبر انقالب دربار ه چهار ویژگی نیروهای مؤمن و انقالبی

بنبستشکنهای نسل سومی

جنگها با همــهی بدیهایی که دارنــد ،از جهاتی
میتوانند دارای حسن هم باشــند .مثال در جنگها
است که "استعدادهای انســان" ظهور و بروز پیدا میکند« .دفاع
مقدسوسیلهایشدبرایاینکهاستعدادهایمکنوندرانسانها،به
شکلعجیبیبروزکند...مثالفرضکنیدشهیدحسنباقریمنباب
مثال ،بالشک یک طراح جنگی اســت ...کسی اطالع داشته باشد،
خواهد دید که واقعا این جوان بیست و چند ساله یک طراح جنگ
است .کِی؟ در ســال ۱۳۶۱؛ کِی وارد جنگ شــده است؟ در سال
 .۱۳۵۹این مسیر حرکت از یک ســرباز صفر به یک استراتژیست
نظامی ،یک حرکت بیست ساله ،بیست و پنج ساله است؛ این جوان
در ظرف دو سال این حرکت را کرده است!»92/9/25

هست دشمن چنین اشتباهی را مرتکب شــود ،اما در عرصههای
دیگر ،جنگ همچنان ادامه دارد .یعنی «ما مواجهیم با یک حملهی
سیاســی اعالم نشده ...لشکر
همهجانبهی فرهنگی و اعتقادی و
ِ
فرهنگی دشمن و لشکر سیاسی دشــمن با همهی ابزارهایی که
برایشانممکنبوده،حملهکردهاندبهمابرایسستکردناعتقادات
دینی ما ،سست کردن اعتقادات سیاسی ما ،تقویت نارضاییها در
داخل کشور ،جذب جوانها بهخصوص جوانهای ف ّعال و اثرگذار
در سطوح مختلف برای مقاصد خودشــان؛ دارند کار میکنند».
 94/7/13حال سؤال این است که در مقابل این جریان دشمن چه
کار باید کرد؟ «اینجا یک لشکری از جوانهای مؤمن و انقالبی الزم
است که وارد میدان بشــوند ،مطالبه کنند آرمانها را و خودشان
کمک کنند به تحقّق این آرمانها 97/3/7 ».که «اگر چنانچه این
ضدانقالببااین
حجمعظیمووسیعتهاجمبهافکارعمومیازسوی ّ
مطالبهگریهامواجهنشود،قطعاًویرانگریخواهدکرد97/3/7».

 .2ثبات قدم داشته باشند :یعنی بــا گذشت زمان ،به دالیلی
چون "ضعف در تحلیل" یا "نداشتن انگیزهی الزم" ،مانند بعضی
از "انقالبیون نسل اول" دچار آفتهایی مانند انزوا و انفعال نشوند.
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لشگرجوانهایمؤمنوانقالبیواردمیدانشوند

مسئوالنحقندارندخودشانرابا اشرافمقایسهکنند

پهلویدستوپایشراگممیکردوقتیمحرممیرسید

وظیفهنیروهایمؤمنوانقالبیدرجنگنرم
امروز هم درست است که جنگ نظامی تمام شده و دیگر بعید هم

اماایننیروهایمؤمنوانقالبی،مبتنیبرآنچهرهبرانقالبدربیانات
این هفتهی خود در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر
مطرحفرمودند،حداقلبایددارای"چهارویژگیشخصیتی"باشند:
 .1قدرت ایستادگی داشــته باشند :یعنی با دیدن هیمنهی
دشمن،نهراسندوعقبنشینینکنند«.قدرتهایاستکباریبیش
از آنچه در واقع توانایی و اقتدار داشته باشند ،با تشر ،با اخم ،با ابراز
قدرت ،کار خودشان را پیش میبرند .اگر ملّتی از این تشر نترسید،
از این اَخم جا نخورد ...ابرقدرتها را به عقبنشینی وادار میکند و
شکستمیدهد97/6/18».

فرشتگان الهی ،شهید گمنام را به هم نشان میدهند | اینشمارهتقدیممیشودبهروحپرفتوح  135شهیدگمناماخیر
آن انسانی که در راه دفاع از ملت و کشور و عدالت و حقیقت و ایستادگی در مقابل تجاوز و زورگویی و دستاندازىِ مراکز قدرت جهانی وارد میدان میشود ،برای
ارزش میجنگد .اگر هیچکس هم او را نشناسد و گمنام بمیرد و گمنام بماند ،در ملکوت آسمانها فرشــتگان الهی او را با س ِر انگشت به هم نشان میدهند؛ او
تحسبن الّذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا»؛ اینها را مرده مپندارید؛ اینها زندگان جاوید و منبع الهامند۸۳/۷/۲۲ .
نمیمیرد« :و ال
ّ

گزارش

برای غلبه بر جنگ روانی و رسانهای دشمن:

هفته

ابزار رسانهای در جنگ
اقتصادی را جدی بگیرید

لشگر جوانهای مؤمن و انقالبی وارد میدان شوند
یکی از موضوعاتی که رهبر انقالب در ماههای اخیر به موازات جنگ اقتصادی ،نسبت به آن هشدار دادهاند ،وجود جنگی

 .1در جنگها ،لزوما همــهی حرف را
"توان نظامی" نمیزند .چه بســا گاهی
اوقات ،یک طرف جنگ ،به لحــاظ قدرت نظامی و
تسلیحاتی ،دست برتر را داشته باشد ،اما مقهور بازی
روانی و تبلیغی دشمن قرار گرفته و شکست بخورد.
در جنــگ صفیــن ،همهچیــز بــه نفع ســپاه
امیرالمؤمنین()بودوسردارسپاهاو،مالکاشتر،تا
خیمهی معاویه هم رســید ،اما با یک بــازی روانی
عمروعاص و قرآن به نیزه کردن ســپاهیان معاویه،
معادله کامال برعکس شد .در جریان قیام عاشورا هم
دستگاه اموی و یزیدی ،با جنگ تبلیغی شدید علیه
اهل بیت( )و سیدالشهداء( ،)توانستند ایشان
رافردیخروجکنندهعلیهحاکماسالمینشاندادهو
مردمرابرایجنگعلیهاوبسیجکنند.

روانی و رسانهای دشمن است که اگرچه پیش از این نیز سابقه داشته ،اما در یکی دو سال اخیر ،ابعاد و شدت بیشتری به خود

گرفته است .اینکه مختصات این جنگ چیست و نیروهای مؤمن و انقالبی چه وظیفهای در برابر این جنگ رسانهای دارند،
موضوعی است که خط حزب اهلل در اطالعنگاشت زیر به آن پرداخته است:

1

یک جنگ هست که از آن جنگ ،خیلی اوقات
اهم ّیت آن جنگ ،کمتر از جنگ
غفلت داریم؛ ّ
اقتصادی نیســت ،بلکه گاهی زمینهساز تأثیر جنگ
اقتصادی است؛ آن جنگ چیست؟ آن جنگ ،جنگ
رسانهای ،جنگ فضاســازی عمومی ،جنگ تبلیغاتی
است؛ خیلی مهم است .بله ،از قبل هم این وجود داشته،
وضعیت،
علیه ما تبلیغات ،همیشــه زیاد بوده؛ امروز
ّ
شدت بیشتری پیدا کرده است؛ مثل جنگ اقتصادی،
ّ
قب ً
شدتپیداکرده97/6/15.
التحریمبود،امروز ّ

 .2اگر بپذیریم که امروز کشــور در شرایط جنگ
اقتصادی هست  -که هست  -آنگاه خواهیم دید که
دشمن در این جنگ نیز از ابزار روانی و رسانهای در
حال استفاده کردن است .هر چند بخشی از راهکار
مقابله در ایــن جنگ ،اقتصادی اســت که مرتبط
با تالش مســئولین در "تدبیــر" و "برنامهریزی" و
"مدیریت اقتصادی" است ،اما گاهی بخش مهمتر
آن ،وابســته به نوع رفتار مردم در جنگ اقتصادی
است که آن ،تا حد زیادی متأثر از جنگ روانی دشمن
اســت .هدف اصلی بهکار بردن ابزارهای رسانهای
چون شایعهسازی ،دروغ گویی ،بزرگنمایی و ...ایجاد
آشفتگیدرذهنمردمبرایبروزنابسامانیاقتصادی،
بیاعتمادی به مسئولین و بهدست گرفتن مدیریت
افکارعمومیمردمازخارجازمرزهاست.
 .3برای مثال ،در قضایای اخیر التهاب بازار سکه و
ارز اکثر کارشناسان اقتصادی ،باال رفتن قیمتها را
عملی روانی میدانند تا اقتصادی .آنها معتقدند در
شــرایطی که هنوز تحریمهای نفتی اعمال نشده و
درآمدهای ناشی از آن همچنان برقرار است ،دشمن
با جنگ رسانهای منســجم توانست فضای ذهنی
جامعه را تحت تأثیر قرار داده و با سرریز شدن مردم
به بازارها ،منجر به باالرفتن قیمتها شــوند .برای
همین هم رهبر انقالب در دیدار اخیر خود با مجلس
مهمی
خبرگان رهبری در اینباره فرمودند« :بخش ّ
از مســئلهی ســ ّکه و ارز و کاهش ارزش پول ملّی و
باال رفتن قیمت ارزهای بیگانه بهوســیلهی همین
تبلیغات دارد اتّفاق میافتد؛ یعنی همین تبلیغات
اســت ،همین رســانههایند که دارند زمینهسازی
میکنند ،شما ناگهان میبینید که یک قیمت ،دو
برابر شد؛ [یعنی] به فاصلهی کمی ارزش پول ملّی
نصف شد ،مث ً
مدت
ال توان و قدرت خرید پول ملّی در ّ
کوتاهی نصف شد؛ این رسانهها این کار را دارند انجام
میدهند97/6/15».
2
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الیت دشمن
در این جنگ [رسانهای]ّ ...،
شدت ف ّع ّ
تحرک دشــمن زیاد شــده ،چند برابر شده؛...
و ّ
ّ
خبرهای ما ،اطالعات ما نشان میدهد که ...تشکیالتی به
وجود آمده است بهوسیلهی دســتگاه جاسوسی رژیم
صهیونیست و دستگاه جاسوسی آمریکا ،اینها تشکیالت
درست کردهاند ،از ســوی قارونهای منطقه هم دارند
پشتیبانیمالیمیشوند؛...برنامهریزیمیکنندوبهطور
جدی دارنــد کار میکنند ...بــرای اینکه بتوانند فضای
ّ
فکریوتبلیغاتیکشورراآلودهکنند97/6/15.

نقشه جنگ رسانه ای
دشمنعلیهجمهوری
اسالمیچیست؟

3

نقاط ق ّوت جمهوری اسالمی را ،نقاط ق ّوتی
که برای کشور و برای ملّت مایهی اقتدار و
مایهی تقویت اســت نشــان کردهاند و آنها را در
تبلیغات و در برخوردها بهعنوان نقاط چالشآفرین
معرفی میکنند؛ برای اینکه ملّت ایران را نسبت به
ّ
آنها دلســرد کنند .فرض بفرمایید یکی پیشرفت
هستهای اســت ...این را که یک نقطهی ق ّوت ملّی
است،آمدنددرتبلیغاتانبوهومتراکمخودشان،در
ذهــن بعضیهــا تبدیــل کردنــد بــه نقطهی
چالشآفرینونقطهیضعف97/3/14.

نهجالبالغه

4

در مورد کارکردهای مسئوالن کشــور؛ کارنامه در باب
امنیتوثبات،کارکرد،
عملکرداجرائیمسئوالن.درباب ّ
کارکرد بسیار خوبی است؛ در باب علم و ف ّناوری ،کارکردها بسیار
خوباست؛دربابزیرساختهایکشور...کارکرد،بسیارکارکرد
خوبی است ...یک کارنامهی مطلوبی در این زمینهها وجود دارد؛
در باب توسعهی اجتماعی همینجور؛ یعنی در عملکردها ،در
بخشهای مختلف ،آمارهای خرسندکنندهای وجود دارد ...در
واقعیتهای مثبت
تبلیغات ،دشمنان سعی میکنند مردم را از ّ
دور کنند ،برای اینکه دلهای آنها را نسبت به انقالب اسالمی و
نسبتبهنظامونسبتبهاسالمچرکینکنند97/1/1.

مسئوالن حق ندارند خودشان را با اشراف مقایسه کنند

حضرت امیرالمؤمنین( )میفرماید« :إِ َّن ال َّل َه َت َع َال َف َر َض ع ََل أَئِ َّ ِة ا ْل َعدْلِ أَ ْن ُي َق ِّد ُروا أَ ْن ُف َسه ُْم ِب َض َع َف ِة النَّاس»()۱؛ یعنی صاحبان مناصب در نظام
حق ،حق ندارند خودشان را با اعیان و اشراف مقایسه کنند و بگویند چون اشــراف و اعیان اینگونه خانه و زندگی دارند و اینطور گذران
میکنند ،پس ما هم که صاحب این منصب و این مسؤولیت در جمهوری اسالمی یا در نظام اسالمی و حاکمیت اسالمی هستیم ،سعی
کنیم مثل آنها زندگی کنیم؛ یا اینکه چون رؤسا و مسؤوالن و وزرای کشــورهای دیگر در نظامهای غیر الهی و غیر حق اینطور زندگی
میکنند ،اینطور خوشگذرانی میکنند و اینگونه از امکانات مادی استفاده میکنند ،ما هم بایستی همانطور زندگی کنیم ...پس با چه
زندگی خودشان را اندازه بگیرند؟ «أَ ْن ُي َق ِّد ُروا أَ ْن ُف َسه ُْم ِب َض َع َف ِة النَّاس»؛ با مردم معمولی ،آن هم ضعیفها و پایینترهایشان .در این
کسانی باید
ِ
عبارت ،این تعبیر نیست که مثل آنها زندگی کن  -ممکن است هر کسی نتواند آنگونه زندگی را بر خودش تنگ بگیرد  -اما این هست که
خودت را با او اندازه بگیر و با او مقایسه کن؛ نه با اعیان و اشراف و با فالن پولدار و فالن سرمایه دار )۱ | 79/9/25 .خطبه ۲۰۹

سخن

1

آنچهمهماستایناستکهمابهاین َجوکمکنکنیم...ما
در آلوده کردن فضای عمومی ذهن مردم تأثیر نگذاریم؛
یعنی ما باید در جهت عکس عمل کنیم ...گاهی اوقات در بیان
برخی از مشــکالت مبالغه میکنیم ،گاهی اوقات در بیان آن
انتقادی که نسبت به یک دستگاهی یا به یک شخصی داریم،
مبالغهمیکنیم.اینمبالغهمضراست؛اینمبالغهدرآلودهکردن
کردنافکارعمومیبهکارخواهدرفت...
وهرچهبیشترمضطرب ِ
ویروسبدبینیرانبایدگسترشداد97/6/15.

3

مراقب باشید وسوسهی دشمن در
فضایعمومیزندگیتأثیرنگذارد،
نفوذ دشمن نتواند در صفوف یکپارچهی
جوانان مؤمن اختالل ایجاد کند .در همهی
بخشها-امروزدربخشهایفضایمجازی
بشدت ف ّعال
بقیهی زمینهها -دشمن ّ
و در ّ
است...بایدب ِایستید،بایدازخودتانآمادگی
و اقتدار نشان بدهید ،باید ابتکار خودتان و
انگیزهی خودتان را در بخشهای مختلف
به کار ببندید؛ خدای متعال به شما کمک
خواهدکرد97/6/18.

2

جوری نباشــد که مردم به وضعی
دربیایند که هرچه تبلیغات مثبت
در یک جهتی انجام بگیرد ،قابل باور نباشد
برای مردم[ ،ا ّما] یک کلمهی دروغ از طرف
دشمنتاگفتهمیشود،قابلباورباشدبرای
مردم؛اینچیزخیلیخطرناکیاست؛نباید
اجازهدادکهاینجوریبشود97/6/15.

4

امیدتــان را اص ً
ال نباید از دســت
بدهید .اینکه همینطور دائماً یأس
را بیایند تزریق بکنند در داخل جامعه -که
دارد میشود این کار -این کاری خصمانه
است؛ حاال ممکن اســت آن کسی که این
کار را میکند ،واقعاً دشــمن نباشد ا ّما کار
دشمنانه دارد میکند هر کسی
که یــأس را [تزریق میکند] که
«آقا نمیشود ،فایده ندارد ،همه
چیز بههم ریخته است»؛ نه ،این
کار [دشمنان ه است] .امید ،شرط
الزم اســت؛ یکی این .عزم ،اراده،
یعنیتصمیمگیری-تصمیمباید
گرفــت ،ایــن کارهــا تصمیم
میخواهد -و برنامهریزی؛ بدون
برنامهریزی هم نمیشود؛ این سه
چیزراداشتهباشید97/3/7.

چه کار باید کرد؟
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ما امروز در جامعهمان نیاز مبرم داریم به اینکه آرمانها را مدام تکرار کنیم ...اگر چنانچه این حجم عظیم و وسیع
ضدانقالب با این مطالبهگریها مواجه نشود ،قطعاً ویرانگری خواهد کرد .یادآوری
تهاجم به افکار عمومی از سوی ّ
سدی است در مقابل تخریب افکار عمومی و فضاهای نخبگانی و فضاهای مدیریّتی ...اینجا یک لشکری از
آرمانها ...یک ّ
جوانهای مؤمن و انقالبی الزم است که وارد میدان بشوند ،مطالبه کنند آرمانها را و خودشان کمک کنند به تحقّق این
آرمانها97/3/7 .

بازخوانی

نتایج کوتاهمدت و بلندمدت قیام عاشورا

امام حسین ( ،)کسی نبود که زمان و دشمن را نشناسد .می دانست دشمن چه خباثتهایی خواهد کرد .درعین حال ،این ایمان و امید را داشت
بلندمدت شکست خواهد داد .و همینطور هم شد ...هم در
مدت و هم در
ّ
که همین حرکت مظلومانه و غریبانهی او ،باألخره دشمن را هم در کوتاه ّ
مدت به این ترتیب که ،خو ِد این قیام و شهادت مظلومانه و اسارت خاندان آن
مدت امام حسین ( )پیروز شــد و هم در
بلندمدت .در کوتاه ّ
ّ
کوتاه ّ
امیه را متزلزل کرد .بعد از همین حادثه بود که در دنیای اسالم  -در مدینه و در مکه -پیدرپی حوادثی پیش آمد و باألخره
ی
بن
حکومت
نظام
بزرگوار،
ّ
مدت هم امام حسین ( )پیروز شد .شما به تاریخ اسالم نگاه کنید و ببینید چقدر دین در
منجر به نابودی سلسلهی آل ابیسفیان شد ...در دراز ّ
دنیا رشد کرد! چقدر اسالم ریشهدار شد! چگونه ملتهای اسالمی پدیدار شدند و رشد کردند! علوم اسالمی پیشرفت کرد ،فقه اسالمی پیشرفت
کرد و باألخره بعد از گذشت قرنها ،امروز ،پرچم اسالم بر فراز بلندترین بامهای دنیا ،در اهتزاز است ...پس ،آن مبارز و مجاهد فیسبیل َّ
الل که آنطور
مظلومانهدرمقابلدنیاایستادوخونشریختهشدوخاندانشبهاسارترفتند،ازهمهجهت،بردشمنخودپیروزشد71/4/10 .

هفته

بچههــای دانشــجو در آنروز ،ماها را که
«بعضی از ّ
آنوقت تازه از زیر زنــدان و تبعید و این قبیلچیزها
بیرون آمده بودیم ،انقالبی نمیدانســتند؛ یعنی در
مقام قضاوت ،ماها را تخطئه میکردند؛ همینهایی
که االن هم هســتند؛ حاال بعضیهایشان هنوز هم
رتدکس [بودند] ،یک انقالبی
هســتند؛ یعنی واقعاً ا ُ ُ
کس سفتوسخت،خیلیقرصومحکم-منتها
اُ ُ
رتد ِ
ذهنیت ،از محتــوای الزم خالی بود[ ،لذا] در یک
آن ّ
حساسیضربهخورد96/3/17».
نقطهی ّ
 .3انگیزهی الزم برای تحقــق آرمانها را
داشته باشــند :اگر انگیزهی الزم برای تداوم راه
وجود نداشته باشد ،ممکن است در وسط راه ،انسان
کم آورده و پشیمان شود .مثال بعضی از جوانان نسل
اول «کســانی بودند که از روی احساسات ،از روی
هیجان [کار کردند]؛ احساســات بود ،احساسات
خوبی هم بود و همان احساســات کار کرد ،یعنی
یک نظام کهن را ســرنگون کرد و اسالم را رو آورد؛
این را ما کوچک نمیگیریم ،ا ّما ...از روی احساسات
النهی جاسوسی را آن روز رفتند و با شجاعت تمام
گرفتند ،ا ّما بعدا ًرفتند با آمریکاییها صحبت کردند
و عذرخواهی کردند؛ این ناشــی از چیست؟ ناشی
بودن آن انگیزه اســت .آن انگیزه متّکی
از کمعمق ِ
به یک زیرســاخت محکم نبــود؛ انگیزه بــود ،ا ّما
زیرساختشمحکمنبود96/10/24».
 .4توانایی الزم را داشــته باشند :نیروی جوان
مؤمن و انقالبی ،بایــد روحیهی «خودبــاوری» و
«اعتماد به نفس» را هر لحظه در خــود زنده کند،
آن هم در شــرایطی که دشــمن اصــرار دارد بذر
"نتوانستن" را در دل جوان ایرانی برویاند« .دشمن
میخواهد بگوید که شما نمیتوانید یا ندارید؛ بنده
اصرار دارم به مردم بگویم که مــا میتوانیم و ما دارا
هستیم و امکاناتمان فراوان است ...جوانان ما هم باید
از کار خسته نشوند ،از ابتکار خسته نشوند ،از بعضی
از قدرنشناســیها دلسرد نشــوند .بعضی جوانها
به ما شــکایت میکنند که «ما این کار را کردیم یا
میتوانســتیم بکنیم یا میتوانیم بکنیم؛ [ا ّما] به ما
اعتنائی نمیشود»؛ خیلی خب ،دلسرد نباید بشوند؛
باید دنبال کنند کار را ،ابتکار را؛ مسئول هم وظیفه
دارد ،خود جوان هم وظیفه دارد97/1/1 ».
با این چهار ویژگی شــخصیتی اســت که میتوان
دچار "بنبستها" نشد و حتی در "شرایط خطیر"
هم منفعل و ناامید نشد .اگر استراتژیستهای جوان
جنگ سخت همچون حسن باقری و مهدی باکری
و ...توانستند با این خصوصیات ،مرزهای جغرافیایی
کشــور را از تهاجم مجدد دشــمن حفــظ کنند،
جوانهای مؤمن و انقالبی جنگ نرم نیز میتوانند
با این ویژگیها ،از مرزهــای فرهنگی و اعتقادی و
سیاسی کشور محافظت کنند ،تولید علم و پیشرفت
کشور را شتاب بیشــتری بدهند ،و برای مشکالت
نبُر ارائه کنند.
امروز راه حلهای خالقانه و میا 
سالچهارم،شماره|150هفتهچهارمشهریور97
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نـشـــریه جـامـــعـه صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی ارتـبـاطبـا
مـؤمــن و انـقــالبــی (دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای) خطحزبا...

پیامک:

رایانامهKhat@khamenei.ir:

اگر قیام سیدالشهدا نبود ،امروز هم
نمیتوانستیمپیروزبشویم

ما باید همه متوجه این معنا باشــیم کــه اگر قیام
حضرت سیدالشهدا سالماهللعلیه نبود ،امروز هم ما
نمیتوانستیمپیروزبشویم.تماماینوحدتکلمهای

تفسیر

10001028

آیگپiGap.net/khattehezbollah :

بله:

ble.im/khattehezbollah

که مبدا پیروزی ما شد ،برای خاطر این مجالس عزا و
این مجالس سوگواری و این مجالس تبلیغ و ترویج
اسالم شد .سید مظلومان یک وسیلهای فراهم کرد
برای ملت که بدون اینکه زحمت باشــد برای ملت،
مردم مجتمعاند ...حضرت سیدالشهدا از کار خودش
به ما تعلیم کرد کــه در میدان وضــع باید چه جور

قرآن

 )۱س مریم ،آیه ۵۹

روشتحلیل

سیاسی

انقالبیبایدپیچیدگیهای
شرائط زمانه را درک کند

انقالبی باید بصیر باشــد ،باید بینا باشد ،باید
پیچیدگیهای شــرائط زمانــه را درک کند.
مسئله اینجور ســاده نیســت که یکی را رد
کنیم ،یکی را اثبات کنیم ،یکی را قبول کنیم؛
اینجوری نمیشــود .باید دقیق باشید ،باید
شــور انقالبی را حفظ کنید ،باید با مشکالت
هم بســازید ،باید از طعــن و دق دیگران هم
روگردان نشــوید ،اما باید خامی هم نکنید؛
مراقب باشــید .مأیوس نشــوید ،در صحنه
بمانید؛ اما دقت کنید و مواظب باشــید رفتار
بعضی از کسانی که به نظر شما جای اعتراض
دارد ،شما را عصبانی نکند ،شما را از کوره در
نبرد .رفتار منطقی و عقالئی یک چیز الزمی
است89/7/29 .

سروشSapp.ir/KhatteHezbollah :

باشد...کیفیتمبارزهرا،کیفیتاینکهمبارزهبینیک
جمعیتکمباجمعیتزیادبایدچطورباشد،کیفیت
اینکه قیام در مقابل یک حکومت قلدری که همه جا
را در دست دارد ،با یک عده معدود باید چطور باشد،
اینها چیزهایی است که حضرت سید الشهدا به ملت
آموخته است 25 .مهر1361

خاطرات

رهربی

پهلویدستوپایشراگممیکرد
وقتیمحرممیرسید

ماهمممکناست
به این درد دچار شویم

ما باید بفهمیم چه بالیی بر سر آن جامعه آمد
که حسینبنعلی ( ...)در همان شهری که
پدر بزرگوارش بر مســند خالفت مینشست،
ســر بریدهاش گردانده شــد و آب از آب تکان
نخورد! ...قرآن ،آن درد را به مســلمین معرفی
میکند .آن آیه این است که میفرمایدَ « :ف َخ َل َف
ِمن َبع ِد ِهم َخ ٌ
الصلو َة َوا َّت َب ُعوا َّ
َوات
الشه ِ
لف اَضاعُ وا َّ
َف َس َ
َ
ــوف َیل َق َ
ون غ ًّیا»( )۱دو عامل ،عامل اصلی این
گمراهی و انحراف عمومی است :یکی دور شدن
از ذکر خدا که مظهر آن نماز است ...دوم « َوا َّت َب ُعوا
َّ
الشهَوات»؛ دنبال شهوترانیها رفتن؛ دنبال
هوسها رفتن و در یک جمله :دنیاطلبی ...این،
درد اساسی و بزرگ است .ما هم ممکن است به
این درد دچار شویم .اگر در جامعه اسالمی ،آن
حالت آرمانخواهی از بین برود یا ضعیف شود؛
هر کس به فکر این باشد که کالهش را از معرکه
در ببرد و از دیگران در دنیا عقب نیفتد؛ اینکه
«دیگری جمع کرده است ،ما هم برویم جمع
کنیم و خالصه خود و مصالح خود را بر مصالح
جامعه ترجیح دهیم» ،معلوم است که به این
درد دچار خواهیم شد71/4/22 .

گپ:

Gap.im/KhatteHezbollah

آیتاهللخامنهایدرجمعرزمندگانلشکر ۳۱عاشورا |67/5/29

راهی که رزمندگان ما از سیدالشهداء آموختند

آن روز کسانی که در مبارزهی معنوی بین فضایل و رذایل اخالقی پیروز شدند و در صفآرایی
عدهیاندکی
میانجنودعقلوجنودجهلتوانستندجنودعقلرابرجنودجهلغلبهدهندّ ،
بیش نبودند؛ اما پایداری و اصرار آنها بر استقامت در آن میدان شرف ،موجب شد که در طول
تاریخ ،هزاران هزار انسان آن درس را فراگرفتند و همان راه را رفتند .اگر آنها در وجود خودشان
فضیلترابررذیلتپیروزنمیکردند،درختفضیلتدرتاریخخشکمیشد؛اماآندرخترا
آبیاری کردند و شما در زمان خودتان خیلیها را دیدید که در درون خود فضیلت را بر رذیلت
پیروز و هواهای نفسانی را مقهور احساسات و بینش و تف ّکر صحیح دینی و عقالنی کردند.
همین پادگان دوکوهه و پادگانهای دیگر و میدانهای جنگ و سرتاسر کشور ،شاهد دهها و
صدها هزار نفر از آنها بوده است81/1/9 .

خانواده

ایرانی

یک زن ،حادثه کربال را تبدیل به پیروزی دائمی کرد

زینب كبری یك نمونهی برجستهی تاریخ است كه عظمت حضور یك زن را در یكی از مهمترین
مسائل تاریخ نشان میدهد .اینكه گفته میشود در عاشــورا ،در حادثهی كربال ،خون بر شمشیر
پیروز شد  -كه واقعاً پیروز شد  -عامل این پیروزی ،حضرت زینب بود؛ ّ
وال خون در كربال تمام شد.
حادثهی نظامی با شكست ظاهری نیروهای حق در عرصهی عاشورا به پایان رسید؛ اما آن چیزی
قطعی دائمی شود ،عبارت بود از
نظامی ظاهری ،تبدیل به یك پیروزی
كه موجب شد این شكست
ِ
ِ
منشزینبكبری؛نقشیكهحضرتزینببرعهدهگرفت؛اینخیلیچیزمهمیاست.اینحادثه
نشاندادكهزندرحاشیهیتاریخنیست؛زندرمتنحوادثمهمتاریخیقراردارد89/2/1 .

حزب اهلل این است

انتقاد یک عمل دوستانه است نه خصمانه
انتقاد برای اصالح الزم اســت ،انتقاد یک
عمل دوستانه است ،عمل خصمانه نیست؛
وقتیشماانتقادمیکنیدیکعملدوستانه
اســت؛ همین«اَ ُملؤ ِمنُ ِمرآ ُة ا ُملؤ ِمن»[،یعنی]
آنچه را در طرف مقابل وجود دارد که عیب
در او است و مورد انتقاد شما است ،شما آن
را درمیآورید ،به او میگویید ،این بسیار کار
خوبی است؛ انتقاد باید انجام بگیرد .گاهی
اوقات انتقاد بایســتی عمومی هم باشد؛ ما

همیشه معتقد نیستیم که انتقاد بایستی
د ِرگوشی باشد؛ نه ،گاهی هم باید عمومی
باشد ،ا ّما اینکه ما به نحوی انتقاد بکنیم که
آن شنوندهی انتقاد به تعبیر رایج بن ِد دلش
پاره بشود و بگوید «دیگر همه چیز از دست
رفت ،پدرمان درآمــد» ،اینجوری نباید
انتقادبکنیم؛ماگاهیاوقاتاشتباهمیکنیم
کیفیت انتقاد کــردن و اینجوری کار
در ّ
میکنیم97/6/15 .

ترس از حادثهی عاشورا و شــهدای آن ،از زمان
امیه شــروع شــده و تا زمان ما ادامه
خلفای بنی ّ
یافته اســت و شــما یک نمونهاش را در دوران
محــرم از راه
انقالب خودمــان دیدید .وقتی که
ّ
فاسق فاس ِد پهلوی،
میرسید ،نظا ِم
مرتجع کاف ِر ِ
ِ
میدید دیگر دســتش بسته اســت و نمیتواند
علیه مرد ِم مبار ِز عاشورایی ،کاری انجام دهد .در
واقع مســؤولین آن نظام ،ناتوانی خود را ناشی از
محرم میدانســتند .در گزارشهای
فرا رسیدن ّ
برجا مانده از آن رژیم منحوس ،اشــارتها ،بلکه
صراحتهایی وجود دارد که نشــان میدهد آنها
محرم ،دســت و پایشان را حسابی
با فرارسیدن ّ
گم میکردند .امام بزرگوار ما رضوان َّ
اللعلیه ،آن
دنیاشناس انسان
شناس
تیزبین دین
حکیم
مرد
ِ
ِ
ِ
ِ
شناس،خوبفهمیدکهازاینحادثهبرایپیشبرد
هدفامامحسین()چگونهبایداستفادهکندو
محرم را به عنوان ماهی که در
کرد .امام بزرگوار ماّ ،
آن ،خون بر شمشیر پیروز میشود ،مطرح نمود و
محرم ،با همین تحلیل و منطق ،خون را
به برکت ّ
بر شمشیر پیروز کرد .این ،یک نمونه از جلوههای
محرم و مجالس ذکر و یاد امام حسین
نعمت ماه ّ
( )است که شما دیدید73/3/17 .

هیئت

تراز

فرصت مراسم محرم را
از دست دادهایم اگر...
مداحی ما
اگر جلسهی مذهبی ما و خوانندگی و ّ
یا منبر ما به این نتیجه منتهی بشود از پای منبر،
بیاعتقادبهآیندهوناامیدازآیندهبلندشوند،مااین
فرصت را هدر دادهایم و کفران کردهایم این نعمت
مداحیمامردمدرحالیبلند
را؛اگرازپایمنبرمایا ّ
شوندکههیچگونهآگاهینسبتبهوضعخودشان
ووظایفخودشانپیدانکردهباشند،مااینفرصت
را از دســت دادهایم؛ اگر خداینکرده جلسات ما،
جلسات وحدتشکن باشد ،این فرصت را از دست
کیفیت حــرف زدن ما یا مضمون
دادهایــم؛ اگر ّ
حرفهای ما جوری باشد که دشــمنان ما را در
هدفهایشان مو ّفق بکند ،ما این نعمت الهی را -
بَدَّلوا ن ِع َم َت اهللِ ُکفرا ً  -تبدیل کردهایم به نقمت؛
اینرابایدمواظببود،بایدمراقببود93/1/31 .

