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جدی رسیدگی بشود
به مشکل نظام بانکی بهطور ّ

انتظارمردمبرایرفعمشکالتاقتصادی،انتظاربجاییاست

ثوابزنکمترازشهیدنیست

زمان،همهچیزراکهنهمیکند؛مگرخونشهید | اینشمارهتقدیممیشودبهروحپرفتوح شهیدحجتاالسالممصطفیردانیپور
اگـر دهها سـال دیگر هـم بگـذرد ،آنچه باید بـه عنـوان باالتریـن ارزشها محسـوب بشـود ،همیـن ارزش شـهادت و فـداکاری شـهیدان عزیز ماسـت .زمان،
الةوالسلام) قرنها گذشـته اسـت؛ اما یاد شـهیدان و خون
الص
همه چیـز را کهنه میکند؛ مگـر خون شـهید را .ببینیـد از زمان شـهادت سیدالشـهداء (علیه ّ
ّ
شـهیدان ،روزبهروز اثرش برجسـتهتر شـده اسـت70/5/30 .
تاریخ شهادت 15 :مرداد 1362
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دیماه  ،94رهبر انقالب در دیدار با مردم قم ،بحث مفصلی
دربارهی دالیل استحکام ،تداوم و ماندگاری انقالب اسالمی،
درمقایسهبادونهضتپیشازانقالب(یعنینهضتمشروطهونهضتملی
شدن صنعت نفت) ،و دو انقالب بزرگ بینالمللی (یعنی انقالب فرانسه و
انقالب روسیه) ارائه داده و میفرمایند« :این ماندگاریها تحلیل دارد که
چرا ماند؟ ...کدام عنصر تأثیر گذاشت که آن نهضتها نتواند باقی بماند و
نتواند به نتایج نهایی خودش برســد ا ّما این انقالب توانست قدرتمندانه
بایستد؟علّتچهبود؟اینهارابنشینندجوانهایماتحلیلکنند94/10/19».
چرااصالپاسخبهاینپرسشهامهماست؟برایاینکه«اگرمابتوانیمتحلیل
درســتی از این حوادث پیدا کنیم ،آنوقت دیگر این بــذر ترس و رعب و
ناامیدی که بعضی در دل مردم میپاشــند بهکلّی خواهد پوسید و از بین
خواهد رفت؛ [اگر] بتوانیم درســت بفهمیم ،راه آیندهی این کشور کام ًال
روشنخواهدشد94/10/19».
حال سؤال این است که چرا رهبر انقالب برخالف برخی از سیاسیون دیگر،
اینگونهبااطمیناننسبتبهآیندهیانقالبوماندگاریآنسخنمیگویند؟
پاسخ آن است که ایشان ،شاخصها و عواملی را میبینند که مبتنی بر آن
میتوان ثبات و ماندگاری انقالب را تضمین کــرد .برخی از مهمترین این
عواملعبارتنداز:
اول ،ماهیت خدایی انقالب« :این انقالب ،انقالبی بود برای خدا .آن روزی
که این انقالب آغاز شد ،این نهضت به وجود آمد ،مثل نهضت احزاب نبود،
مثل حرکت سیاسی حزبهای دنیا نبود که به قصد کسب قدرت باشد؛
حرکتی بود در عین مظلومیت ،بــرای اجرای احکام الهــی ،برای ایجاد
جامعهی اسالمی ،برای استقرار عدالت در جامعه ...خداوند هم به کارشان
برکت داد .چیزی که دشمن انقالب آن را نمیتواند درک کند ،همین نکته
است88/11/19».
دوم ،مطابقت با فطرت انسانها« :امروز حرکت انقالب ،هدفهای انقالب،
همانچیزهائیاستکهدرروزاولترسیمشدوامامبزرگواروحکیمماآنهارا
ترسیمکرد.اینهدفهابافطرتمردمهماهنگبود،لذامردمآنراگرفتند؛
ّ
وال دل میلیونها مردم را به یک سمتی متوجه کردن ،کار عادیای نیست.
وقتی کسی با فطرت ســخن میگوید ،از خدا حرف میزند ،فطرتها به او
متوجهمیشود88/11/28».
سوم ،مردمی بودن« :آنچیزی که بهوسیلهی ابرقدرتها قابل از بین رفتن
است ،عبارت از حکومتی اســت که به مردم متکی نیست .آن چیزی که به
وسیلهی عوامل سازمان جاسوســی آمریکا ،در یک کشور قابل برداشتن و
گذاشتن است ،حکومت یا دولتی است که با مردم رابطهای نداشته باشد و
پشتوانهی عظی ِم قوىِ مردمی ،پشت ســرش نباشد .حکومتی که دشمن
خارجی میتواند چهار نفر را علیه آن به کودتا وادار و تحریک بکند ،حکومتی
استکهرویتختحکومتنشسته،امامردمبهاووصلنیستند68/11/20».
چهارم،همهجانبهبودنانقالب«:انقالباسالمیباهمهیانقالبهای 3
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شهادت :جنگ تحمیلی

ت

توصیه رهبر انقالب به
مسئولین برای «همنشینی با مردم»

مزار :گلستان شهدای اصفهان
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گزارش

هفته

چرا برای پیشرفت

نیازمند نقشه راه اقتصادی هستیم؟

عملیات بدون نقشه؛ عملیات کور

 .1شـهید حسـن باقری ،کـه او را استراتژیسـت جنگ
مینامنـد ،جملـهای دارد بـا ایـن مضمـون":آن چیزی
که نیـرو را خسـته میکنـد گیجی اسـت نـه کار زیاد".
برای همین ،او در بدو ورود به سـپاه ،پیشـنهاد تشکیل
واحد اطالعـات و عملیات سـپاه را داد .در همین راسـتا
باقـری ،تمامـی نقشـههای میدانـی و و راههای نفـوذ را
شناسـایی کرده و متناسـب با هـر سـناریوی احتمالی
دشـمن ،راهبردهایی بـرای مقابلـه و پیشـروی نیروها
طراحـی کـرد و از همینجـا بـود کـه معـادالت جنگ
تغییـر کـرد و نهایتا بـه آزادسـازی خرمشـهر انجامید.
 .2اصـوال عملیـات بـدون نقشـه" ،عملیـات کـور"
اسـت .بـدون داشـتن نقشـهی دقیـق و همهجانبـه،
تقریبـا محال اسـت که یک فـرد یـا سیسـتم بتواند به
اهـداف مـورد نظـر خـود دسـت یابـد .علیالخصوص
کـه بعضـی از عرصههـا بـه دلیـل هزینههـای
زیادیـی کـه در پـی دارنـد ،اساسـا موضـع "آزمـون" و
"خطـا" نیسـتند .یکـی از مهمتریـن ایـن عرصههـا،
عرصـهی اقتصاد اسـت کـه اگـر مسـئولین امـر تدبیر
کافـی و بجایـی بـرای اقتصـاد نکننـد ،هـم معیشـت
مـردم دسـتخوش تغییـرات ناگـواری خواهـد شـد ،و
هـم متغیرهـای اقتصـادی ماننـد تولیـد و اشـتغال را
تحت تاثیر قـرار خواهـد داد .دقیقا ماننـد وضعیتی که
این روزهـا اقتصـاد ایـران گرفتار آن شـده ،کـه بخش
اعظمـی از آن ،بـه دلیـل عـدم وجـود همین نقشـهی
دقیـق و مشـخص و همهجانبـه اسـت.
 .3اما راه پیشبرد اقتصاد و ســاماندهی وضع موجود
چیست؟ به نظر میرســد بهترین درمان سرگیجهی
اقتصادی امروز ،همان راهحل شــهید حسن باقری در
ایام جنگ است .یعنی ستاد فرماندهی جنگ اقتصادی
با شناخت وضعیت نیروهای خودی و جبههی دشمن،
نقشــهها و تاکتیکهای اقتصادی مختلفــی را برای
عبور از شرایط امروز تدبیر نماید تا بخشهای مختلف
اقتصادی بهتر و هماهنگتر از قبل سامان یابند و دست
برتر را در جنگ اقتصادی دارا باشــند .بههمین دلیل،
رهبر انقالب در دیــدار اخیر خود با هیأت دولت ،ضمن
مطالبهی از دولت برای تهیهی "نقشهی راه اقتصادی"
فرمودند« :اگر نقشــهی راه اقتصاد تهیه شــود ،مردم
و فعاالن اقتصــادی تکلیف خود را خواهند دانســت و
با احســاس ثبات و آرامش به کمک دولــت خواهند
شتافت97/4/24 ».
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تحلیلگرآمریکایی:
واشنگتن علیه تهران تنها خواهد ماند

"دالیــا داســا کای" عضــو ارشــد اندیشــکدهی آمریکایــی
رنــد بــا اشــاره بــه اقدامــات ضدایرانــی اخیــر آمریــکا بــه
ســی.ان.ان گفــت :تمامــی جامع ـهی جهانــی و همچنین
امضاکننــدگان توافــق هســتهای (جــز آمریــکا) بــر
ایــن مســأله اتفــاق نظــر دارنــد کــه ایــران بــه توافــق
پایبنــد بــوده و اکنــون بــا وجــود حکــم یکجانبــه رژیــم
تحریمهــای آمریــکا ،آنهــا از آن حمایــت نمیکننــد،
بنابرایــن واشــنگتن تنهــا خواهــد مانــد | .ایرنــا |
.1بایدبرایمردمکارشود

در هر جایی که شما مسؤول هستید ،این را باید قدر بدانید،
نگهش بدارید و حفظش کنید .ما بایــد این را حفظ کنیم.
محبت مــردم ،حرکتی
اعتماد و اطمینان و پیوســتگی و ّ
محبت کردند و دل
کســی
یکجانبه نیست که اگر مردم به
ّ
محبت دارند .نخیر؛ این طور
بستند ،هر کار هم بکنی ،اینها ّ
محبت و ارتباط مردم ،یک امر دوجانبه است .باید از
نیستّ .
طرفِ مسؤوالن در همه ســطوح ،به مردم پاسخ داده شود.
البته این پاسخ ،انواع و میدانهایی دارد .باید برای مردم کار
شود76/2/6.

هفته

غربگرایان در همه جهان ستون پنجم هستند

"پيتر کوئينـگ" ،کارمند سـابق بانک جهاني و کارشـناس
سوئیسـی حـوزهی اقتصـادي گفـت :گروههایـی در ایران
حضور دارنـد که همچنـان بر مناسـبات اقتصـادی با غرب
اصرار دارنـد .اینها بـدون تردیـد همان سـتون پنجمهایی
هسـتند که در همهی کشـورها حضـور دارنـد و از مقابله با
کشـورهای اسـتکباری بیم دارند و حاضـر به مقابلـه با آنها
نیسـتند .تا وقتـی که حـرف ایـن افـراد در جامعـه خریدار
داشـته باشـد ایـران همچنـان در برابـر ایـن تحریمهـا
شـکننده اسـت | .کیهان|

توصیه رهبر انقالب به مسئولین برای
همنشینی با مردم

مثل پدری مهربان
نسبت به فرزندان

.2بامردمروراستباشید

با مردم ظاهرسازى نباید نباشد .تظاهر درست نیست .ما باید
با مردم روراست باشیم .معناى روراستى این نیست که برویم
اخبار و اطالعات طبقهبندى شــده را در معــرض دید مردم
بگذاریم .بعضى اشــتباهاً اینطور خیال مىکنند .مىگویند
چرا خبرها را به مردم نمىگویید؟ خوب؛ براى اینکه بعضى
از خبرها طبقهبندى شده است و نمىشــود گفت .نه از باب
اینکه به مردم اعتماد نداریم .از باب اینکه دشمن از این طریق
اســتفاده مىکند ...لذا ،صفا و صمیمیت با مردم ،در عملکرد
ماست.بامردمبایدروراستبود71/7/16.
.3پشتوانهحقیقیاینمسؤول ّیتها،ارتباطبامردماست

شما مسؤوالن کشور هســتید و در جاهای مختلفی مشغول
وظایفم ّه ِممسؤولیتکشورید...عاملیکهپشتوانهحقیقیاین
مسؤولیتهاست،همینارتباطبامردماست76/2/6.
ّ

مطالبه رهبری

.4بهمیانمردمبروید

به میان مردم بروید ،با مردم بیواسطه مرتبط بشوید ،از مردم
بشنوید؛ این از کارهای بسیار مهم است .گزارشهایی که به ما
میرسد ،هرچند آن گزارشها صادقانه باشد ،ا ّما خیلی تفاوت
میکند با آنچه انســان در مواجههی با مردم و رفتن در میان
مردممشاهدهمیکندومیبیند96/5/12.

جدی رسیدگی بشود
به مشکل نظام بانکی بهطور ّ

جدی باید رسیدگی بشود ...مسئلهی بانکها و بخصوص تکیهی روی مسئلهی نقدینگی احتیاج دارد
به مشکل نظام بانکی بهطور ّ
ال شبوروزکار،
کارگروه
یک
بدهد...
تشکیل
کارگروهی
یک
دولت
شجاع؛
و
خطرپذیر
رکار،
قوی ف ّع ِ
ّ
حساس ،پُ
به یک کارگروه داناّ ،
معین بشــوند فقط برای اینکه فکر کنند ببینند با مسئلهی بانکها و با مســئلهی نقدینگی چهجوری بایستی برخورد کنند...
ّ
نگذاریم که این نقدینگی سرازیر بشود به طرف ارز و به طرف طال و به طرف مسکن و به طرف کاالها ،که خب طبعاً به هرجا که این
نقدینگی رو کند و هجوم بیاورد ،پدر آن منطقه درمیآید ....البتّه کارگروهی که بخواهند بنشینند و هفتهای یک جلسه داشته
دائم شبانهروزی از آدمهای ف ّعال تشکیل بشود ،بنشینند واقعاً کار کنند ،فکر کنند ،س ِر یک
باشند ،
فایده ندارد؛ باید یک کارگروه ِ
ماه ،دو ماه ،سه ماه یک برنامهی کاری روشنی مشــخّ ص کنند و بیاورند بدهند به آقای رئیسجمهور ،دستور اقدام داده بشود و
بالفاصله مشغول عمل بشوند97/4/24 ».
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سخن
تالشکاخسفیدبرایانزوایایران
باشکستروبرومیشود

نشــریهی آمریکایــی لوبــاگ در گزارشــی نوشــت:
فشــار اقتصــادی بــر ایــران و رســاندن صــادرات نفــت
آن بــه صفــر باعــث افزایــش بهــای انــرژی در آمریــکا
میشــود و از آنجــا کــه آمریــکا جنــگ تجــاری بــا
بســیاری از کشــورها بــه راه انداختــه ،امیــد زیــادی
بــه موفقیــت کاخ ســفید در جبهـهی منــزوی کــردن
ایــران وجــود نــدارد | .ایرنــا|

تأکید دو رسانه غربی بر وحدت ایرانیان
مقابل تهدید آمریکا

روزنامه "کریســتین ســاینس مانیتور" در گزارشــی تأکید کرد :در
بحبوحهی اقدامهای گســترده دولت آمریکا بــرای تقویت بیثباتی
سیاسی و اجتماعی در ایران ،نشــانههایی مبنی بر این وجود دارد که
نشان میدهد هدف قرار دادن ایران توسط دونالد ترامپ ،رئیس جمهور
آمریکا نتایج معکوس دارد زیرا ایرانیان برابر یک دشمن خارجی متحد
میشوند .مجلهی آمریکایی تایم هم در گزارشی نوشت که تهدیدهای
رئیسجمهور آمریکا علیه ایران ممکن اســت نتیجهی عکس داشته
باشد | .تسنیم|

کلید
 .5با مردم باید مثل پدر مهربان نسبت به فرزندان
باشید

با مردم باید مثل پدر مهربان نسبت به فرزندان باشد .اگر
بهشماخبربرسدکهفرزندتانازبیماری،ازسرما،ازگرما،
از گرسنگی ،از تحقیر ،از اهانت و از غربت رنج میکشد،
تحمل کنید؟ در
چه حالی پیدا میکنید؟ میتوانیــد ّ
سطح کشور نسبت به هر کس چنین اتّفاقی بیفتد ،تا
آنجاییکه شما علم و اطالع دارید ،باید همین احساس
راداشتهباشید؛نبایدآراموقرارداشتهباشیم82/5/15.

واژه

وقتی با مردم باشید ،مردم شما را دوست میدارند

#مردمی_بودن_مسئوالن

.6سفرهایاستانیخیلیچیزخوبیاست

من به آقای رئیسجمهور هم چندبار تا حاال گفتهام که
این سفرهای استانی خیلی چیز خوبی است ،این یکی
روحیهی
از آن کارهای بسیار مثبت اســت ...این کارها ّ
مردمی بودن و شناخت مردم را در انسان حفظ میکند و
نگه میدارد .وقتی این نباشد ،انسان از حال جامعه غافل
میشودوهمیشهنگاهشبهکلّ ّیات[است]94/6/4.
.7مردمیبودنازوظایفسنگینمسئوالناست

مردمیبودن مســئوالن و ارتباط نزدیک آنان با
مردم و خود را خدمتگزار مردم دانســتن و دچار
غرور نشدن و حفظ پاکدامنی و مسئولیتشناسی
از جمله وظایف ســنگین مســئوالن در ردههای
مختلف است86/10/16 .

پرسش و پاسخ

مردم ،پایبنـد اسلامند .در کنار مردمـداری ،در کنـار مردمی بودن،
بـرای مـردم دل سـوزاندن ،بـرای مـردم کار کـردن ،بـه آراء مـردم
اهمیت گذاشـتن ،به احساسـات و عواطف مردم اهمیـت دادن؛ این
اسـت مردمی بودن .وقتی مردم ببینند شـما که مسـئول جمهوری
اسلامی هسـتید ،افتخـار میکنیـد ،اعتـزاز میکنید به مسـلمانی
خودتان ،به ضد اسـتکباری بـودن خودتان ،به ضد اسـتبدادی بودن
خودتان و از طرفـی افتخار و اعتـزاز میکنید به خدمتگـزاری مردم؛
با مـردم هسـتید ،بـا مـردم انـس پیـدا میکنید ،بـه مـردم محبت
میکنیـد ،از مـردم کمـک میخواهید در مسـائل گوناگـون ،خوب،
مردم خرسـند میشـوند؛ مـردم ایـن مسـئول را دوسـت میدارند؛
خوششـان میآیـد87/6/19 .

آیاتحققبرنام هاقتصادمقاومتی
یک امر خیالی است یا عمال ممکن است؟

حتماممکناست؛چرا؟بهخاطرظرفیتها؛چوناینکشور،دارایظرفیتهایفوقالعادهاست...یکیازظرفیتهایمهمما،ظرفیتنیروی
انسانی ما است .نیروی انسانی در کشور ما ،یکی از بزرگترین ظرفیتهای کشور ما اســت؛ این یک فرصت بزرگ است ...در دوران جنگ
تحمیلی ،یکی از مشکالت ما ،از کار افتادن دستگاههای ما ،بمباران شدن مراکز گوناگون ما ،تهیدست ماندن نیروهای ما از وسایل الزم ـ مثل
وسایلحملونقلواینچیزهاـبود.یکعدهافرادصنعتگر،ماهر،مجرب،راهافتادندازتهرانوشهرستانها...رفتندداخلمیدانهایجنگ،در
صفوفمقدم،بعضیهایشانهمشهیدشدند؛تعمیراتکردند،ساختوسازکردند،ساختوسازهایصنعتی؛اینپلهایعجیبوغریبیکه
درجنگبهدردنیروهایمسلحماخورد،امکاناتفراوان،خودرو،جاده،امثالاینها،بهوسیلهیهمیننیروهایمجربوماهربهوجودآمد؛امروز
هم هستند ،امروز هم در کشور ما الیماشااهلل؛ تحصیلکرده نیستند ،اما تجرب ه و مهارتی دارند که گاهی از تحصیلکردهها هم بسیار بیشتر و
بهترومفیدتراست93/1/1 .

هفته

 1دیگر متفاوت اســت؛ نه یک انقالب صرفاً معنوی و
فرهنگی است ،نه یک انقالب صرفاً اقتصادی است ،نه یک
انقالب صرفاً سیاسی است؛ یک انقالب همهجانبه است.
مثل خو ِد اسالم است .همانطوری که اسالم ابعاد معنوی
و اخالقی دارد ،ابعاد الهی دارد ،در عین حال ناظر به زندگی
مردم است؛ بعد اقتصادی ،بعد سیاسی ،بعد اجتماعی در
اسالم وجود دارد؛ انقالب اسالمی هم دارای ابعاد مختلف
بود و راز ماندگاری انقالب اسالمی و روزبهروز زندهتر شدن
این انقالب در سطح منطقه و جهان ،همین ابعاد گوناگون
آناستکهبانیازهایبشرمتوازنوهمراهاست87/3/14».
پنجم ،نوسازی ســاختار بر مبنای اصول« :نوسازی به
معنای تغییر نظامات ،تغییر سازوکارها ،تغییر سیاستها،
عملی است ،ممکن است ،در مواردی هم الزم است و مانع
ازتحجراست؛منتهابایدبرطبقاصولباشد...اینتغییرباید
بر اساس اصول باشد .پس آرمانها که شاکلهی کلی نظام از
آنهاالهامگرفته،قابلتغییرنیست.نظامجمهوریاسالمی
یک چنین نظامی اســت .با این نگاه ،نظام فرسودهبشــو
نیست ،متحجربشو نیست ،از راهبازمانده نیست و نخواهد
شد90/7/24».
ششم ،محبوبیت در نزد ســایر ملتها« :بارها گفتیم،
مفاهیم انقالب و مفاهیم اسالم ،مثل عطر گلهای بهاری
اســت؛ هیچ کســی نمیتواند جلوی آن را بگیرد؛ پخش
میشود ،همهجا میرود؛ نسیم روحافزا و روانبخشی است
که همهجا را به خودی خود میگیرد؛ حاال جنجال کنند،
دادوبیداد کنند؛ رفته ،صادر شده و االن شما در کشورهای
گوناگونی مالحظه کنید؛ این تف ّکر در لبنان دارد ف ّعالیت
میکند ،در عراق دارد ف ّعالیت میکند؛ جوانهای عراقی
حرکت کردند همراه ارتششــان شــدند توانستند این
پیروزیها را به دست بیاورند؛ در سوریه همینجور ،در غ ّزه
همینجور ،در فلسطین همینجور ،در یمن همینجور،
انشــاءاهلل در قدس شــریف و برای نجــاتِ االقصی هم
همینجور93/9/6».
هفتم ،رویش نسل سوم انقالبی« :جوانهای عزیزی که
امام را ندیدند ،دوران دفاع هشت ساله را ندیدند ،باکریها
را ندیدند ،شخصیتهای فداکار آن روز را که شهید شدند،
ندیدند ،اما با همان قدرت ،با همان اســتقامت و با همان
بصیرتــی در صحنه حاضر میشــوند کــه آن روز جوان
تبریزی در بیســتونهم بهمن وارد میدان شد و در طول
تحمیلى هشت ساله ،در جبهههای مختلف
دوران جنگ
ِ
از خود دالوری و فداکاری نشــان داد .امروز جوانهای ما
همینجورند88/11/28».
این هفت عامل ،عواملی اســت که مبتنی بر آن میتوان
ثبات و ماندگاری انقــاب را تضمین کرد و مادامیکه این
خصوصیات در یک جامعه و نظام سیاســی وجود داشته
باشد ،میتوان بر هر مشکلی فائق آمد .اخیرا نیز جمعی از
فعاالن فرهنگی خارج از کشــور ،دیداری با رهبر انقالب
داشــتند که در خالل آن یکی از حضار ،دغدغه و نگرانی
عالقمندان به انقالب در آنسوی مرزها را از آینده بیان کرد.
رهبر انقالب نیز در پاسخ به نگرانی این شخص فرمودند:
«نســبت به اوضاع ما اصال نگران نباشند ،هیچکس هیچ
غلطینمیتواندبکند،مطمئنباشند،هیچتردیدیدراین
جهتوجودندارد؛اینرابههمهبگویید».
سالسوم،شماره |145هفته سوممرداد97
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نـشـــریه جـامـــعـه صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی ارتـبـاطبـا
مـؤمــن و انـقــالبــی (دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای) خطحزبا...

پیامک:

رایانامهKhat@khamenei.ir:

مبادا این مردم ،به واسطه اعمال
ما از ما نگران بشوند

از اهم مســائلی که باید تذکر بدهم ،مسئلهای
اســت که به همهی روحانیت و دستاندرکاران
کشور مربوط میشــود ،و همیشــه نگران آن

تفسیر

10001028

آیگپiGap.net/khattehezbollah :

بله:

ble.im/khattehezbollah

هستم که مبادا این مردمی که همه چیزشان را
فدا کردند و به اسالم خدمت نموده و به ما م ّنت
گذاشــتند ،به واســطهی اعمال ما از ما نگران
بشوند ،زیرا آن چیزی که مردم از ما توقع داشته
و دارند و به واسطهی آن دنبال ما و شما آمدهاند...
اگر خدای نخواسته ،مردم ببینند که آقایان وضع

حضوررهبرانقالبدرکنارپیکرمطهرشهیدحججی|96/7/5

شهید حججی سخنگوی شهیدان شد

 ) ۱احزاب آیه۱۲

خودشانراتغییردادهاند،عمارتدرستکردهاند
و رفت و آمدهایشــان مناسب شــأن روحانیت
نیست ،و آن چیزی را که نســبت به روحانیت
در دلشان بوده است از دســت بدهند ،از دست
دادن آن همان و از بین رفتن اسالم و جمهوری
اسالمیهمان .امامخمینی(ره)؛ 25تیر1364

حدیث

به خدا تو ّکل کنید و مالحظه
تهدیدها و اخمها را نکنید

دو جور آدم در مقابله با دشمن

 ) ۱احزاب آیه۱۳

سروشSapp.ir/KhatteHezbollah :

رشح

قرآن

دو جور آدم در مقابلهی با دشــمن وجود دارد:
«و اذ یقول المنافقون و الّذین فی قلوبهم مرض
ما وعدنا َّ
الل و رســوله ّال غرورا .و اذ قالت طائفة
منهم یا اهل یثرب ال مقام لکم فارجعوا» )۱(.این
یک نگاه است ،یک دید است در مقابلهی با این
حوادث؛ یک دید دیگر این است که میگوید« :و
ّلما رأی المؤمنون األحزاب قالوا هذا ما وعدنا َّ
الل
و رسوله و صدق َّ
الل و رسوله و ما زادهم ّال ایمانا
و تسلیما» )۲(.این هم یک دید است .هر دو مال
یک حادثه اســت .هر دو مــال حادثهی احزاب
اســت ...این دارد وضع فعلی ما را به ما نشــان
میدهد.
ما دو جور انسان داریم :یک عده هستند که وقتی
هیمنهی آمریکا را میبینند ...میگویند ما که
نمیتوانیمکاریبکنیم،چرابیخودینیروهایمان
را هدر بدهیم؟ اینجور افراد االن هستند ،در زمان
انقالب ما هم بودند .ما مواجه بودیم با افرادی از
این قبیل که میگفتند آقا بیخود چرا خودتان را
زحمت میدهید؛ به یک حداقلی قانع شــوید و
قضیهراتمامکنید.یکعدهاینجوربودند.
یک عدهی دیگر هســتند که نه ،قدرت دشمن
را با قدرت خــدای متعال مقایســه میکنند،
عظمت دشــمن را در مقابل عظمت پروردگار
قرار میدهند؛ آن وقت میبینند که اینها حقیر
محضند،اینهاچیزینیستند.وعدهیالهیراهم
راست میشمرند ،حســن ظن به وعدهی الهی
دارند۰۱/۱۲/۱۳۸۹ .

گپ:

Gap.im/KhatteHezbollah

همهی شهدای ما مظلومند و غیر از محسن شما ،شهدای دیگری نیز هستند که دشمن ،سر
از تنشان جدا کرده و همگی در نزد خداوند ،عزیز و صاحب درجات هستند اما خدای متعال
بر اساس حکمت خود و خصوصیات این جوان ،او را نماینده و سخنگوی این شهیدان کرد...
خداوند این واقعیت را با شــهید حججی به همه اثبات کرد و با بزرگ و عزیز کردن او و نماد
ساختن از او نشان داد که نسل جوان امروز ،اینگونه مخلصانه و صادقانه در پی جهاد فی سبیل
اهلل است ،و این ،آیت الهی و نشانهی خدا و معجزهی جاری انقالب است96/7/11 .

خانواده

ایرانی

ثواب زن کمتر از شهید نیست
«جهاد المرأة حسن التّب ّعل»؛ یعنی ثواب مجاهدت آن جوانی را که رفته توی میدان جنگ
و جان خودش را کف دســتش گرفته ،به خاطر این کار ،به این زن میدهند؛ چون این کار
هم زحمتش کمتر از آن نیســت .البته شوهرداری خیلی سخت اســت .با توقعاتشان ،با
انتظاراتشان،بابداخالقیهاشان،باصدایکلفتشان،باقدبلندترشان؛خب،زنیبتواندبااین
شرائط ،محیط خانه را گرم و گیرا و صمیمی و دارای سکینه و آرامش َ -س َکن  -قرار بدهد،
خیلی هنر بزرگی است؛ این واقعاً جهاد است؛ این شعبهای از همان جهاد اکبری است که
فرمودهاند؛جهادبانفساست90/10/14 .

حزب اهلل این است

استقامت در راه ،یکی از واجبترین عوامل پیشرفت است
عزیزان من! ثبات در این راه ،استقامت در
این راه ،یکی از واجبتریــن و مهمترین
عوامل پیشرفت است .سعی کنید محیط
خودتان را ،پیرامون خودتــان را ،عناصر
مرتبط با خودتان را و پیش از همه ،درون
و دل خودتان را وفــادار و باثبات نگه دارید
نســبت به این آرمانها و نسبت به این راه
و نســبت به این اهــداف واال؛ قطعاً پیروز
خواهید شد ،قطعاً پیروزی با شما خواهد
بود .و من میبینم آن روزی را که انشاءاهلل
به توفیق الهی همین چیزهایی را که امروز

ما میگوییم باید بشود و خواهد شد ،شما
جوانان عزیز خواهید گفت این کارها انجام
گرفت ،این کارها شــد ....البتّه دشمنان
هر روزی توطئهی جدیدی ،یک حیلهی
جدیدی و ترفند جدیدی را مطرح خواهند
کرد؛ بایســتی نیروهای مبتکر و مؤمن و
آمادهبهکا ِر ما ،قبل از آنکه دشمن بخواهد
ترفندی را اجرا بکند و شــگرد جدیدی را
وارد میدان بکند ،آماده باشــند؛ هم پاسخ
بدهند،همپیشگیریکنندازآنچهدشمن
ممکناستانجامبدهد96/9/1 .

از هیچ چیز نترسید و به خدا تو ّکل کنید .بدانید
که اگر برای خدا کار کردید ،خدا به شــما کمک
خواهد کرد« :من کان َّلل کان َّ
الل له»()۱؛ هرکس
برای خدا باشد ،خدا برای اوست .قوانین و نوامیس
طبیعت در خدمت او حرکت میکند و مثمر ثمر
میشــود .هر کس راه نیک را برای خدا انتخاب
کند ،خدای متعال ادامهی این راه را تا وقتی که
همت و اراده دارد ،بــرای او هموار خواهد کرد؛
او ّ
یعنی هر قدمی بردارید ،قدم بعدی برای شــما
مفتوح خواهد شد و همینطور که پیش بروید،
خدای متعال گشــایشهای پیدرپــی را برای
شما بهوجود خواهد آورد .به خدا تو ّکل کنید ،از
هیچ چیز نترسید و مالحظهی تهدیدها و اخمها
را نکنید .البتــه این به معنای آن نیســت که از
دشمنیهاغفلتکنید؛نه،غفلتهمنکنید.واقعاً
اژدهای هفت س ِر فساد مالی چیزی نیست که به
این آسانیها بشود آن را ریشهکن کرد82/9/17 .
 )۱بحار األنوار ،عالمه مجلسی ،ج ،۷۹ص ۱۹۷؛ روضة

المتقين  ،محمد تقی مجلسی ،ج ،۱۳ص۱۹۵؛ الوافی،

فیضكاشانی،ج،۸ص. ۷۸۴

مسئله

مردم

انتظار مردم برای رفع مشکالت
اقتصادی ،انتظار بجایی است
انتظارات مردم ،رفع مشکالت اقتصادی ،رفع
مشکالت مربوط به جوانان  -مسألهی تحصیل
و مســکن و ازدواج و بیکاری  -رفع مســائل
مربوط به گرانی و برطرف شدن مسائل مربوط
به عمران شهری و روســتایی است .انتظار از
توان خود
مسؤوالن این اســت که به اندازهی ِ
و امکانات کشور به نیازهای مردم برسند .این
انتظار بجاســت و من هم آن را تأیید میکنم.
یکی از دالیل ســفر ما به مناطق و شهرهای
مختلف همین اســت .مقصود این است که با
رفتن به هر شهر و اســتانی ،مسائل آن شهر و
اســتان یکبار دیگر با تفصیل و جزئیات برای
مسؤوالن کشــور مطرح شــود .مسؤوالن در
حال خدمتگزاریاند و قصد خدمتگزاری دارند.
باید به آنها کمک کرد تا بتوانند این خدمات را
هرچه بیشتر و سریعتر کنند۲۵/۰۹/۱۳۸۲ .

