
نگاه جزئی نسبت به موضوعات و حوادث، اگرچه خوب 
اســت و در پاره ای از مواقع حتی ضروری، اما برای فهم 
درست از شرایط مســیر و درک واقع بینانه از عملکردها، می بایست 
»تحلیل کالن« را سرلوحه ی کار قرار داد. »اگر ما نگاه کالن به انقالب و 
حادثه ی پدید آمدن جمهوری اســالمی بکنیــم، جزئی نگری ها 
نمی تواند ما را گمراه کند. گاهی جزئی نگری و نگاه نکردن مســیر 
مستمِر از ابتداء تا انتهاء، انسان را گمراه می کند؛ حّتی گاهی آدم راه را 
گم می کند، هــدف را گم می کند. نمی خواهیــم بگوئیم جزئی نگر 
نباشــیم؛ چرا، نگرش به جزئیات، یعنی همان برنامه ریزی؛ این را ما 
منکر نیســتیم. برنامه ریزی، نگاه به فصــول مختلف و بخش های 
مختلف، یعنی جزئی نگری. می خواهیم بگوئیم این نگاه به بخش ها و 
اجزاء و ابعاض موجب نشود که ما غافل بشویم از نگاه به کل.« 87/2/14 

در نگاه کالن، »نقاط مثبت و منفی« توأمان با هم دیده می شود. در این 
نگاه، هم نقطه ضعف ها و معایب جاری در موضوعاتی چون مســائل 
معیشتی و اقتصادی دیده می شود، و هم دستاوردهای نظام در تأمین 
بی نظیر زیرساخت های موجود در همین بخش اقتصاد. هم کمبودها و 
موانع دیده می شود، و هم پیشرفت ها و محاسن. بنابراین »در این نگاه 
کلی بایستی واقع بینانه نگاه کنیم؛ خودمان را نبایستی دچار خطا 
کنیم؛ یکسونگری نکنیم. ما نقاط مثبتی داریم، نقاط منفی ای 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 واقع بینی نیســت؛ این برآورد درستی از اوضاع کشور به ما 
نخواهد داد؛ منجر به ناامیدی میشــود؛ ضرر اجتماعی اش هم این 
است... نقطه ی مقابلش هم همین جور است. یعنی غلبه دادن نگاه 

مثبت، بدون دیدن نقطه ی منفی، این هم گمراه کننده است؛ موجب 
یک رضایتی در انسان میشود که احیاناً این رضایت، رضایت کاذب 

است؛ این هم درست نیست.« 90/5/16

          ایران، قدرت نوظهور منطقه
حال با یک دید کالن نگر و از باال، اگر به ماجرای آنچه در بهمن چهل 
سال پیش در ایران رخ داد نگاه کنیم، درخواهیم یافت که »در سال 
۵۷ که انقالب اسالمی در ایران به وجود آمد و آن غوغای عظیم را در 
دنیا به راه انداخت، یک عّده از نخبگان درجه ی یک سیاسی غرب - 
مثل کیســینجر، مثل هانتینگتون، مثل ژوزف نای، این چهره های 
برجسته ی نخبه ی سیاســی آمریکا و اروپا - یک سلسله مقاالتی را 
در همان اوائل انقالب، در طول یک مّدتی منتشــر کردند؛ مضمون 
این مقاالت و این نوشــته ها هشدار به دســتگاه سیاسی غرب - به 
نظام سیاسی غرب، دولت های غربی - بود؛ به آنها هشدار می دادند، 
می گفتند، این انقالبی کــه در ایران اتّفاق افتــاده، به معنای تغییر 

3  یک هیئت حاکمه و جابه جایی هیئتهای حاکمه فقط نیست
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جنگ البّته چیز سختی است، چیز تلخی است؛ لکن از همین حادثه ی تلخ، پیام بهجت و عظمت و نشاط را قرآن بیرون می کشد. 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 
نمی گیرند، نمی شنوند، َوااّل اگر صدای شهیدان را بشنویم، خوف و حزن ما هم محو خواهد شد به برکت صدای شهیدان؛ این حزن و خوِف ما را از بین خواهد برد و 

بهجت و شجاعت و اِقدام را برای ما به ارمغان خواهد آورد.   97/7/4    
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ش و پاسخ
پرس

آیا اگر کیس نظر کارشنایس 
ی بدهد،ضد والیت فقیه است؟ مخالف ره�ب

ن به نفع ایران است همه چ�ی

مردم در تنگنا  هستند
هشدارها و مطالبات مکرر رهبر انقالب از
 مسئولین نسبت به حل مشکالت اقتصادی و معیشتی

یک »تحلیل کالن« از آنچه در منطقه غرب آسیا می گذرد

2
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باید نسبت به تولید داخیل 
تعّصب داشته باشیم

ما نسبت به اقتصاد ملِّی خودمان باید تعّصب داشته 
باشیم؛ مصرف جنس خارجی یکی از عیوب مهّم 
ما است؛ ما بایستی تعّصب داشته باشیم نسبت به 
مصرف داخلی و جنس داخلی و اقتصاد ملّی مان. 
جوان های ما تعّصب دارند نســبت بــه فالن تیم 
فوتبال؛ یکــی طــرف دار تیم قرمز اســت، یکی 
طرف دار تیم آبی است، ]آن هم[ با تعّصب؛ و حّتی 
]تعّصب به[ تیم های خارجــی؛ یکی طرف دار تیم 
رئال است، یکی طرف دار تیم ]دیگر[؛ اینها تعّصب 
نسبت به این تیم ها دارند؛ اگر همین مقدار و همین 
اندازه تعّصب را نســبت به اقتصاد ملّــی و تولید 
داخلی داشته باشیم، بسیاری از کارهای ما اصالح 

خواهد شد.   97/1/1

من به شــما عرض بکنم؛ هیچ نظر کارشناسی ای 
که مخالف با نظر این حقیر باشد، مخالفت با والیت 
نیست؛  دیگر از این واضح تر؟ نظر کارشناسی، نظر 
کارشناسی اســت. کار کارشناسی، کار علمی، کار 
دقیق به هر نتیجه ای که برســد، آن نتیجه برای 
کسی که آن کار علمی را قبول دارد، معتبر است؛ به 
هیچ وجه مخالفت با والیت فقیه و نظام هم نیست. 
البته گاهی اوقات مي شود که این حقیر خودش در 
یک زمینه ای کارشناس اســت؛ باالخره ما هم در 
یک بخش هایی یک مختصر کارشناسی ای داریم؛ 
این نظر کارشناســی ممکن اســت در مقابل یک 
نظر کارشناسی دیگر قرار بگیرد؛ خیلی خوب، دو 
تا نظر است دیگر؛ کســانی که مي خواهند انتخاب 
کنند، انتخاب کننــد. در زمینه های فرهنگی، در 
زمینه های آموزشــی - در بخش های مخصوصی 
- باالخره ما یک مختصری سررشــته داریم، یک 
قدری کار کردیم؛ این مي شــود نظر کارشناسی. 
به هر حال هیچگاه اعالم نظر کارشناســی و نظر 
علمی، معارضه و مبارزه و مخالفت و اعالم جدائی 
از رهبری و والیت و این حرف ها به حساب نمی آید 

و نباید بیاید.   91/5/16 

آیا اگر کیس نظر کارشنایس 
ی بدهد مخالف ره�ب

ضد والیت فقیه است؟

»]مسئولین[ به مسئله ی معیشت مردم یک اهتمام ویژه مصروف کنند؛ امروز مهم ترین کار و اولویّت این است، چون دشمن روی این متمرکز 
است؛ معیشت طبقات ضعیف. مشکالتی که برای طبقات ضعیف در امر معیشــت پیش می آید، جزو اساسی ترین کارها است برای مسئوالن 
کشور، مسئوالن دولتی، عمدتاً مسئوالن دولتی؛ این مهم ترین کارها اســت.« این جمله، مطالبه ای است که رهبر انقالب در بیانات هفته ی 
گذشته خود در دیدار مردم قم، بار دیگر از مسئولین خواستند. این البته اولین باری نیست که رهبر انقالب نسبت به مسئله ی معیشت مردم 
تذکر داده اند، در طول تمام این سال ها، مخصوصا چند سال اخیر که وضعیت معیشتی مردم در شرایط نامساعدی قرار گرفته، دامنه ی تذکرات 
رهبر انقالب درباره ی آن نیز نسبت به قبل افزایش بیشتری داشته است. به همین علت، خط حزب اهلل 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. 

 ره�ب انقالب از بیکاری جوانان
گ

مند� �ش 1

خجلت و شــرمندگی نظام از بیکاری جوان، از 

خجلت خود آن جوان در داخل خانه بیشــتر 

است؛ این را شما بدانید. بنده خودم وقتی که به 

فکر این جوان بیکار می افتم ]شرمنده می شوم [. در بعضی 

از شهرستان ها بیکاری باال است. البّته ما نرخ یا به اصطالح 

درصد بیکاری را یک مقداری معّین می کنیم؛ حاال دوازده 

درصد یا ده درصد -همین که حاال گفته می شود- لکن این 

میانگین است. وقتی انسان این را می بیند شرمنده می شود؛ 

یعنی شــرمندگی بنده ی حقیر از مالحظــه ی این آمار و 

مطالعه ی این حقیقت، از شــرمندگی آن جوانی که بیکار 

می رود خانه و دســتش چیزی نیست، کمتر نیست، بلکه 

بیشتر است؛ این را باید برطرف بکنیم. 95/3/16

از وضع مردم مّطلع هستم 2
تلخی ها و ســختی  ها عمدتــاً مربوط به 
مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم است؛ 
طبقات متوّســط و ضعیف در طول سال 
درگیر این مشــکالت بودند و همچنان هستند؛ چون 
از وضع مردم مّطلع هستم، لذا تلخی را با همه ی وجود 
حس میکنم؛ تلخی کاِم مردم، بخصوص مردِم ضعیف و 
فرودست و طبقات ضعیف که مربوط به مسائل اقتصادی 
و مشکالت اقتصادی است، مثل گرانی، مثل بیکاری، 
مثل آســیب های اجتماعی که آنها هم عمدتاً منشأ 

اقتصادی دارند؛ مثل تبعیض ها و نابرابری ها. 95/12/30 

خییل ها اوقاتشان تلخ است مسئله ی اقتصاد؛ مشکالت معیشتی، 3
امروز چیزی است که آحاد مردم، همه 
آن را احســاس می کنند؛ یک بخشی از 
و فالن رژیم بدبخت روسیاه که مّلت ایران نمی رود! ناراضی اند، اّما زیر بار توطئه و خواست سیای آمریکا فشــار می دهد، خیلی ها هم اوقاتشان تلخ است، کنونی کشور است... قضایای معیشــت، مردم را کاهش ارزش پول مّلی؛ اینها مشکالت اقتصادی مردم؛ یک مشــکالتی اســت که وجــود دارد؛ یا فراوان است. خب اینها واقعاً فشــار می آورد روی وسایل منزل، وســایل دیگر و امثال اینها، گرانی چیزهای الزم در زندگی، اجاره بهای مســکن، در در مواد غذایی، گوشــت، تخم مــرغ، مرغ، بقّیه ی مردم هم بشّدت و واقعاً زیر فشارند؛ گرانی هست؛ 

97/5/22

روی معیشت مردم تکیه یم کنم 4
بنده شعارهای اقتصادی را در این دو 
سه سال اخیر برجسته کرده ام، برای 
اینکه احســاس کردم دشمن از این 
ناحیه می خواهد ضربه بزند به این مجموعه ی 
عظیم ملّی... امروز تقویت اقتصادی در کشور، 
یک نقطه ی کلیــدی و دارای اولویّت اســت؛ 
لذاســت که بنده روی این تکیه می کنم، روی 
معیشــت مردم تکیه می کنم، روی معیشت 
کارکنان دســتگاه های مختلف تکیه می کنم، 
روی معیشــت کارکنان نیروهای مسلّح تکیه 
می کنم؛ اینهــا باید دنبال بشــود، اینها باید با 
جّدیّت دنبال بشود؛ این به عهده ی مسئولین 

است. 96/1/30 

مردم در تنگنا هستند
هشدارها و مطالبات مکرر رهبر انقالب از مسئولین نسبت به حل مشکالت اقتصادی و معیشتی
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1  این به معنای ظهور یک قدرت جدیدی اســت 

در منطقه ی به قــول آنها خاورمیانــه - که بنده این 
تعبیر را به هیچ وجه دوســت ندارم - و بــه قول ما در 
منطقه ی غرب آسیا؛ یک قدرت جدیدی دارد ظهور 
می کند که ممکن است از لحاظ تکنولوژی و علم به 
پای قدرت های غربی نرسد، اّما از لحاظ نفوذ سیاسی 
و قدرت تصّرف در فضای پیرامونی خود، از قدرت های 
غربی یا باالتر است یا هم وزن آنها اســت و برای آنها 
چالش ایجاد خواهد کرد. این را آنها آن روز هشــدار 

دادند، اعالم خطر کردند.« 92/7/17

          شکست مفتضحانه آمریکا در منطقه
امروز که چهل سال از آن روزها گذشته، بهتر می توان 
به صحت این موضوع پی برد. یک قلم آن، شکســت 
سیاســت های منطقه ای بزرگ ترین ابرقدرت جهان 
یعنی ایاالت متحــده، و خروج مفتضحانــه ی آنها از 
سوریه است. جالب آنکه، همه ی تحلیلگران بین المللی، 
علت شکست و خروج آمریکا را ایران می دانند. ایرانی 
که پیــش از انقالب، و در دوران پهلــوی، بزرگ ترین 
نقشش، ژندارمی منطقه و پاســبانی از منافع آمریکا 
بود، بعد از انقالب اسالمی تبدیل شد به قدرت نوظهور 
بین المللی، که مجهزترین ارتــش دنیا را از منطقه ی 
غرب آســیا بیرون می راند. یکی از جمالت مشــهور 
دونالد ترامپ در رقابت های انتخاباتی ســال ۲۰۱۶ 
این بود که "اگر من رئیس جمهور شــوم، آن قدر ]در 
همه ی امور[ پیروز خواهیم شــد که از پیروز شــدن 
خسته شوید!" حاال سه ســال بعد از آن موقع، کار به 
جایی می رسد که خود شخص او، دستور خروج آمریکا 
از ســوریه را صادر می کند به طوری که اندیشکده ی 
آمریکایی بروکینگز چنین می نویســد: "در نتیجه ی 
خروج ترامپ، ایران توانایی بی رقیبی برای شکل دهی 
به آینده ی سیاسی ســوریه پیدا خواهد کرد... خروج 
آمریکا به ایران کمک اســتراتژیک خواهد کرد، و به 
عنوان مثال، این کشور فضای مانور بیش تری را برای 
پی گیری و ایجاد پُل زمینی ای خواهد داشت که تهران 
را به بیروت و مدیترانــه متصل می کند... به طور کلی، 
خروج آمریکا از سوریه، در سراسر منطقه انعکاس پیدا 
خواهد کرد و توازن قدرت منطقه ای را به ســود ایران 
تغییر خواهد داد." همین اندیشکده در تحلیلی دیگر 
نیز چنین نوشت: "هیچ حکومتی طی دوران معاصر به 
اندازه ی 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 می برد. جنــگ داخلی یمن و حمله ی 
عربســتان به این کشــور، هم اکنون به بزرگ ترین 
فاجعه ی انسانی خاورمیانه تبدیل شده است. ائتالف 
ســعودی نیز اکنون در مرداب گیر کرده است؛ و این 
وضعیت، کامال به نفع ایران است." باری، همه چیز به 
نفع ایران است. و این تازه آغاز راه است. راهی که یقینا 
به تشکیل تمدن نوین اســالمی منتهی خواهد شد 

باذن اهلل.   

گ
مشکل نظام بان� و نقدین� 6
 شود

گ
 به طور جدی رسید�

به مشــکل نظام بانکی به طــور جّدی باید 
رسیدگی بشــود؛ این حرفی است که همه 
می زنند. ... در نظام بانکی و مشکل نقدینگی ای که االن 
در کشور وجود دارد، اگر چنانچه ما می توانستیم با هنِر 
هدایت این نقدینگی به کارهای سازنده و مفید، کشور 
را پیش می بردیم، این نقدینگی نعمت بزرگی بود؛ االن 
یک بالی بزرگی است؛ واقعاً یک چیز خیلی خطرناکی 

است. 94/4/24

مسئله اصیل ما اقتصاد و معیشت  7
مردم است

مســئله ی اصلــی ما امســال هم 
مسئله ی 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 ان شاءاهلل 
در سخنرانی عرض خواهم کرد- همه تعقیب 
کنند و دنبال گیری کنند، بسیاری از مشکالت 
اقتصادی، مشــکالت معیشــتِی مردم -هم 
مسئله ی اشتغال، هم مسئله ی سرمایه گذاری 
و بقّیه ی چیزها- حل خواهد شــد. آسیب های 
اجتماعی به میزان زیــادی کاهش پیدا خواهد 
کرد؛ یعنی محور، تولید ملّی است. بنابراین اگر 
تولید ملّی شــتاب بگیرد، بسیاری از مشکالت 

حل خواهد شد. 96/12/29 

در مورد اقتصاد بشناسیم و اینها را برطرف کنیم؛ می توانیم. راداری را ببندیم، مــا باید نقطه ضعف ها را درســت توانسته نفوذ بکند و وارد بشــود؛ ما باید این نقاط کور یک نقاط کور راداری وجود داشته که دشمن از آنجاها داشته، یک ضعف هایی وجود داشته، به تعبیر نظامی ها زمینه ی مسائل اقتصاد یک به  اصطالح خألهایی وجود روی مســئله ی اقتصاد، عّلتش هم این اســت که در کرد. ببینید دوستان! دشمن متمرکز شده در مورد اقتصاد، باید قــوی و پُرحجم کار باید قوی و ُپرحجم کار کنید8

حــل مشــکالت مــردم نیازمنــد کار  9
جهادی است

حل مشکالت جاری اقتصاد کشور و 
تأمین نیازهای عمومی مردم، نیازمند 
کار جهادی و تالش فوق العاده اســت زیرا این 
مشکالت به ویژه مشکل گرانی و کاهش قدرت 
خرید، معیشــت بخش زیادی از مردم به ویژه 
طبقات ضعیف را دچار تنگنا کرده است. 97/7/19

باید به تولید تکیه کنیم 10
یکی از بهترین راه ها برای اینکه ما بخواهیم معیشت مردم را ترمیم کنیم و اصالح کنیم -که االن مردم دچار 
مشکالت هستند در امر معیشت، بخش مهّمی از مردم دچار مشکالتند- واقعاً باید تکیه کنیم روی مسئله ی 
تولید داخلی. خب، یک تالش همه جانبه ای باید بشود برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها یا زیِر ظرفّیت کار 

کردن کارخانه ها. 97/6/7

دشــمن یم خواهــد مــردم از نظــام اســالیم  5
مأیوس بشوند

هدف میان مّدت آنها مســئله ی اقتصاد کشور 
است، مســئله ی معیشت مردم اســت. اقتصاد 
بایستی حرکت نکند، معیشت مردم بایستی لنگ بماند، کار 
و تولید باید در کشور پایین بماند، بیکاری باید به عنوان یک 
بال در کشــور عمومّیت پیدا کند، مردم بایستی از جمهوری 
اسالمی و از نظام اسالمی به خاطر مشکالت معیشتی ناامید 
و مأیوس بشوند. این هدف دشمن است؛ دنبال این هستند، 
دارند تالش می کنند، برایش برنامه ریزی می کنند، به قول 
خودشان اتاق های فکر تشکیل می دهند، برای اینکه بتوانند 

این کار را در کشور ما انجام بدهند. 96/2/20
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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:                     ۱۰۰۰۱۰۲8 
Khat@khamenei.ir:رایانامه   

حدیث اخالقرشح درس

رهربی خاطرات

تحلیل سیاسی روش

این جرم بخشود�ن نیست             
این قلب هــای صاِف پاِک مــردم را نگــه دارید. این 
کشاورزها و- نمی دانم- کارگرها و اینها بودند که شما را 
به استانداری رساندند، و اّل شما را استاندار نمی کردند. 
زمان رضاشاه هیچ کدام شما اســتاندار بوده اید؟! راه 

نمی دادند شــما را توی ادارات. این مــردم بودند که 
این دولت را به وجود آوردنــد و این رئیس جمهور را 
رئیس جمهور کردند. و- عرض می کنم- این مملکت 
را برگرداندند از آن حال که یک حاکمی که وارد یک 
جایی می شد، هزار جور فساد می کرد، حال آن جور 
نباشد. ما باید درســت توّجه داشــته باشیم به این 

مســائل، و خدا را حاضر ببینیم همه جا. 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 
اذیّت بکنیم؛ این جرم بخشودنی نیست. باید نگه داریم 

اینها را.  امام خمینی )ره(؛ 59/9/15

ایرانی خانواده

کار را برای خدا بکنید

iGap.net/khattehezbollah  :آی گپ   
ble.im/khattehezbollah                      :بله   

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.

َعنَ  أََمَل ُکلِّ ُمَؤمِّــلٍ َغْیِری بِالَْیأِس«)1(؛ این  » َلَُقطِّ
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 می دانیم که 
کار برای خدا جاذبه دارد. این شــعارها، شعارهای 
الهی است. اگر چنانچه این پایبندی ها سست شود، 
اگر نسبت به این شعارها تقید و پایبندی کم شود، 
توفیقات الهی هم سلب خواهد شد. بسیاری از این 
موفقیت هایی 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 کمِک 
الهی است. اگر کار برای خدا نباشد، این موفقیت ها 
از ما گرفته خواهد شد. همان شور و نشاط و تالش 
و خدمت صادقانه و بدون توقع مزد و منت باید ادامه 

پیدا کند.   90/6/6      |       1 ( األمالی )للطوسی(، ص: 584

امروز ما محتاج نصیحتیم. برای رشد اخالق در 
جامعه، برای گســترش خلقیات خوب، برای 
اعتالی روحیه ی همدلی و برادری و صفا و اخوتی 
که در جامعه ی دینی مطلوب اســت، احتیاج 
داریم به نصیحت. اینها را از کــی یاد بگیریم؟ 
پایه های اخالق در کلمات ائمه )علیهم الّسالم( 
اســت، در رفتار ائمه )علیهم الّســالم( است. ما 
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 تنگ نظری، از 
ناامیدی، از بدبینی، از بدخواهی برای این و آن، از 
حسد، از بخل و بقیه ی سیئات اخالقی، مردم را 

پرهیز بدهیم.  90/3/3

من شاید پانزده یا شانزده ســالم بود که مرحوم 
»نّواب 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 
حدود سنین ما بود، مجذوب نّواب صفوی می شد؛ 
از بس این آدم، پُرشــور و بااخالص، پر از صدق و 
صفا و ضمناً شجاع و صریح و گویا بود. من می توانم 
بگویم که آن جا به طور جّدی به مسائل مبارزاتی 
و به آنچه که به آن مبارزه سیاســی می گوییم، 
عالقه مند شــدم. البته قبــل از آن، چیزهایی 
می دانستم. زمان نوجوانِی ما با اوقات »مصّدق« 
مصادف بــود. من یادم اســت در ســال ۱3۲9 
وقتی که مصّدق تازه روی کار آمده بود و مرحوم 
»آیت اهللَّ کاشانی« با او همکاری می کردند... لذا 
کسانی را به شهرهای مختلف می فرستادند که 
برای مردم سخنرانی کنند و حرف بزنند. از جمله 
در مشهد، سخنرانانی می آمدند. من دو نفر از آن 
سخنرانان و سخنرانی هایشان را کامالً یادم است. 
آن جا با مسائل مصّدق آشنا شدیم و بعد، مصّدق 

سقوط کرد.   76/11/14 

در دوران طاغوت از نماز جمعه محروم بودیم
یک وقتی با ائّمه ی جمعه، خدمت امام رفته بودیم؛ آن سال های اّول که تازه تشکیل شده بود و امام 
هم بنده را مفتخر کرده بودند به امامت جمعه ی تهران، ما با ائّمه ی جمعه خدمت ایشان رفتیم و بنده 
یک صحبتی کردم. آن جمله ای که من گفتم که از دلم برآمده بود، این بود که گفتم همچنان که خدای 
متعال برای مردم لیلةالقدر را قرار داد، و در تفسیر سوره ی انّاانزلنا از ائّمه )علیهم الّسالم( نقل شده است 
که در حکومت بنی امّیه هزار ماه گذشت و مردم لیلةالقدر نداشتند -هزار ماه حکومت بنی امّیه بود، در 
آن هزار ماه لیلةالقدر نبود و مردم محروم بودند از این لیلةالقدر؛ این در روایات ما هست- همین طور ما از 

نماز جمعه در دوران حکومت طاغوت محروم بودیم.    94/10/14

ن رابطه درست ب�ی
»تکلیف« و »نتیجه«

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

کانون خانواده، جایی است که عواطف و احساسات باید در آن جا رشد و بالندگی پیدا کند؛ 
بچه ها محبت و نوازش ببینند؛ شوهر که مرد است و طبیعت مرد، طبیعت خام تری نسبت 
به زن است و در میدان خاصی، شکننده تر است و مرهم زخم او، فقط و فقط نوازش همسر 
اســت - حّتی نه نوازش مادر - باید نوازش ببیند. برای یک مرد بزرگ، این همسر کاری را 
می کند که مادر برای یک بچه ی کوچک آن کار را می کند؛ و زنان دقیق و ظریف، به این نکته 
آشنا هستند. اگر این احساسات و این عواطِف محتاج وجود یک محور اصلی در خانه - که 

آن، خانم و کدبانوی خانه است - نباشد، خانواده یک شکل بدون معنا خواهد بود.      70/10/4

شخصی�ق که در جوا�ن 
مجذوب او شدم

زنان دقیق و ظریف، به این نکته آشنا هستند

امام فرمودنــد: ما دنبال تکلیف هســتیم. آیا این 
معنایش این اســت که امام دنبال نتیجه نبود؟... 
امام بزرگوار که با آن شدت، با آن حّدت، در سنین 
کهولت، این همه ســختی ها را دنبال کرد، برای 
اینکه نظام اسالمی را بر سر کار بیاورد و موفق هم 
شد، می شود گفت که ایشان دنبال نتیجه نبود؟ 
حتماً تکلیف گرائی معنایش این اســت که انسان 
در راه رسیدن به نتیجه ی مطلوب، بر طبق تکلیف 
عمل کند؛ برخالف تکلیف عمل نکند، ضدتکلیف 
عمل نکند، کار نامشروع انجام ندهد؛ وااّل تالشی 
که پیغمبران کردند، اولیای دین کردند، همه برای 
رسیدن به نتائج معینی بود؛ دنبال نتائج بودند. مگر 
می شود گفت که ما دنبال نتیجه نیستیم؟ یعنی 
نتیجه هر چه شد، شد؟ نه. البته آن کسی که برای 
رســیدن به نتیجه، برطبق تکلیف عمل می کند، 
اگر یک وقتی هم به نتیجه ی مطلوب خود نرسید، 
احساس پشیمانی نمی کند؛ خاطرش جمع است 

که تکلیفش را انجام داده.     92/5/6

حزب اهلل این است

 احتیاج اســت به یــادآوری ایــن آرمان ها با 
همان زباِن ویژه ی جواِن مؤمــِن انقالبی که از 
خصوصّیاتش صراحت است، از خصوصّیاتش 
شجاعت در گفتار است؛ اینکه شجاعانه حرف 
خودش را بزند. امروز نسبتاً همین جور هم بود؛ 
ما احســاس کردیم یک انگیزه ی شجاعانه ای 
وجود دارد برای اینکــه بگویند یک چیزهایی 
را. اگرچه من بعضی حرف هــا را قبول ندارم اّما 
شــجاعت را قبول دارم؛ این احساس روحیه ی 
تهاجم را در جوان دانشجو و جوان انقالبی، من 
کامالً قبول دارم. بایستی این ارزش ها به صورِت 
صریح، هوشیارانه، دائماً مطالبه بشود؛ ]از سوی[ 

جواِن پای کار. ]مقابله[ با اشرافی گری؛ یعنی در 
افکار عمومی، اشرافی گری نفی بشود. وابستگِی 
فکری نفی بشود. بحث کاالی ایرانی مطرح است؛ 
مشکل عمده ای که بنده با آن برخورد کرده ام، 
یک مشکل ذهنی نسبت به کاالی خارجی است 
که متأّسفانه در یک قشر وسیعی در کشور وجود 
دارد که از مواریث نحس و نجِس رژیِم طاغوِت 
گذشته اســت... اگر چنانچه ما بتوانیم این فکر 
را که »جنس خارجی بهتر اســت« از ذهن ها 
پاک بکنیم، آن وقت خود مردم به طور طبیعی 
می روند دنبال کاالی داخلی و برکات و خیرات 

این کار همه تحّقق پیدا خواهد کرد.   97/3/7 

آرمان ها را رصیــــح و هوشیارانه مطالبه کنید

باید اخالق را 
در جامعه رشد بدهیم

به مناسبت 27 دی ماه
 سالگرد شهادت شهید نواب صفوی


