هشدارامامخمینی()درباره
ناامنیقدرتهادرخلیجفارس

سیاست ما در مورد خلیج فارس از اول تاکنون
صریح و روشن بوده است .جمهوری اسالمی
ایران به امنیت در خلیج فارس اهمیت زیادی

برش

میدهد و به همین دلیــل و علیرغم فراهم
بودن همه نــوع امکانات دریایــی و هوایی و
زمینی در بســتن تنگهی هرمز و صدمه وارد
کردن به کشــتیها و نفتکشهــا و منافع
و مراکز صــدور نفت و پاالیشــگاهها و بنادر
منطقه تا به حال از سیاســت صبر و انتظار و

با سرمربی ایرانی هم
میتوان اول جهان شد

رهبر انقالب در دیدار جمعی از جوانان نخبه
علمی جهانی
و صاحب مدال در المپیادهای
ِ
و همچنین اعضای تیم ملــی والیبال جوانان
کشور ،با اشــاره به قهرمانی تیم ملی والیبال
جوانان کشور گفتند :به لطف خداوند ،جوانان
والیبالیست ما توانستند افتخار بیافرینند و بر
قلهی والیبال جهان بایستند که این موفقیت
بسیار با ارزش است و موجب خوشحالی مردم
شد و من هم ضمن آنکه شــخصاً خوشحال
شدم ،از خوشحالی مردم نیز خوشحال شدم.
ایشان کسب این موفقیت بزرگ را با سرمربی
ایرانی بسیار خرسندکننده و مهم دانستند و
تأکید کردند :من همواره معتقــد بودهام که
مجموعههای ورزشی کشــور شایسته است،
سرمربی ایرانی داشته باشند.
حضرت آیتاهلل خامنهای همچنین الزمهی
سودمند بودن جوان نخبه برای کشور و ملت را
نگاه انقالبی برشمردند و افزودند :تفکر انقالبی
و اســامی و بصیرت را در خود تقویت کنید
چراکه بدون این نگاه ،پیشرفتی به سود کشور
ایجاد نخواهد شــد .همچنیــن ارتباط قلبی
با خداوند و توکل و اســتمداد از او را فراموش
نکنید98/5/16 .

درس

اخالق

یکی از بهترین دور ه های
سال ،همین روزهاست
این ایــام ،ایام دههی ذیحجه اســت .شــما
جوانان عزیــز ،دلهای نورانــی ،روحیههای
شاداب ،فرزندان عزیز من ،توجه داشته باشید
که یکی از بهترین روزها و شــبهای دورهی
ســال ،از لحاظ فضیلت و امکان ارتباط دلها
با خدا ،همین روزهاســت .مایه و قوام اصلی
همهی حرکتهای بزرگ و پیروز ،ذکر الهی
اســت؛ یاد خدا بودن ،با خدا ارتباط داشتن.
اســم َ
اللِ في
در قرآن میفرمایدَ « :و يَذ ُك ُروا
َ
أَيّا ٍم َمعلومــات» .در حدیــث دارد که «ایام
معلومات» که خدای متعال به ذکر در این ایام
دستور داده است ،همین ده روز اول ذیحجه
است90/8/11 .
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جلوگیری از گسترش جنگ پیروی نموده ...و
دنیا به این حقیقت رسیده است که ناامنی در
خلیج فارس فقط به ضرر ایران تمام نمیشود،
بلکه قویترین قدرتها و ابرقدرتها هم ...از
این خطر و ضرر مصون نخواهند ماند و در این
گرداب ناامنی غرق میشوند ۶ .مرداد ۱۳۶۶

خاطرات

دیدار
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ر

رایانامهKhat@khamenei.ir:

ble.im/khattehezbollah

سروشSapp.ir/KhatteHezbollah :

قانونیترینانتخاب

هف

نـشـــریه جـامـــعـه صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی ارتـبـاطبـا
مـؤمــن و انـقــالبــی (دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای) خطحزبا...

پیامک:

10001028

ایتا:
بله:

eitaa.com/khattehezbollah

گپ:

Gap.im/KhatteHezbollah
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یک گزارش کوتاه
از جلسه پانزدهم مرداد  68مجلس خبرگان رهبری

رهربی

رهبر انقالب در زندان به چه
چیزی پناه میبرد؟

دیدار دبیرکل حزباهلل لبنان و هیات همراه با رهبر انقالب  ،سال 88

لبنان...وماادراکمالبنان...

لبنان ...و ما ادراک ما لبنان ...لبنان به برکت همت و شجاعت مردم خود درخشید .دشمن به غلط
پنداشته بود که با حمله به لبنان ضعیفترین حلقهی کشورهای منطقه را هدف قرار میدهد و

طرح وهمآلود خاورمیانهی دلخواه خود را کلید میزند .دشمن ،یعنی آمریکا ـ اسرائیل ،از صبر
و هوشــمندی و دالوری ملت لبنان غافل بود؛ از توانائی بازوان سطبر لبنان غافل بود؛ از سنت

الهی«کممِّن ِف َئ ٍة َق ِلی َل ٍة َغ َل َبت ِف َئ ًةک ِثی َر َة ِبإِ ْذنِ ال َّل ِه َوا َلل ُهمَعَ الصاب ِرینَ »غافلبود88/5/23 .
ِ

خانواده

ایرانی

از بزرگترین نعمتهای الهی
انتخاب همسر خوب است

توجه ندارند.
نعمت ازدواج  -چه برای پسر ،چه برای دختر -نعمت بزرگی است که خیلیها ّ
اینکه خدای متعال به شــما توفیق بدهد و کمک کند که همسر خوبی پیدا کنید ،یکی از
بزرگتریننعمتهایالهیاست؛ایننعمترابایدشکربکنید.شکرایننعمتهمبهایناست
که آن شکلی را که خدای متعال برای خانوادهها ،برای زن ،برای شوهر تعیین کرده و اخالق
مقرر شده ،به طور کامل رعایت کنید .و قدر این زندگی را بدانید؛
خانوادگیای را که در اسالم ّ
سعی کنید انشاءاهلل هر چه بیشتر این زندگی را اسالمی کنید98/5/13 .
حزباهلل این است

کارهای فرهنگی را جدیتر دنبال کنید
من میخواهم بگویم آن جوانهایی که در
تهران،درشهرهایگوناگون،دراستانهای
مختلف ،در خود مشــهد ،در بســیاری از
شــهرهای دیگر کار فرهنگی میکنند ،با
ارادهی خودشــان ،با انگیزهی خودشان
 کارهای بســیار خوبی هم از آنها ناشیشده است که از بعضی از آنها ما بحمداهلل

ّاطالع پیدا کردیم  -کار را هرچه میتوانند
جدی دنبال کننــد و ادامه بدهند.
بهطور ّ
بدانند که همین گســترش کار فرهنگی
در بین جوانهــای مؤمن و انقالبی ،نقش
بسیار زیادی را در پیشرفت این کشور و در
ایستادگی ما در مقابل دشمنان این ملّت،
ایفا کرده است93/1/1 .

مرا به سلولی بردند .این سلول ،مربعی دو متر در دو
متر بود .نیمی از آن کمــی بلندتر بود که به عنوان
سکویی برای نشســتن و خوابیدن در نظر گرفته
بودند ...من برای نخســتین بــار در چنین اتاقک
کوچکی بازداشت میشــدم .به قرآن پناه بردم و با
صدای بلند به قرآن خواندن پرداختم .در تالوت من
نشانهای از لهجهی فارسی نیست و این شبهه را القا
میکند که یک عرب در حال تالوت است .همانطور
که مشغول تالوت بودم ،دیدم فردی پوشش سوراخ
کوچک در را پس زده و به من مینگرد .رفت و یکی
دیگر آمد ،و باز همینطور یکــی دیگر .من گمان
میکردم این افرادی که جلوی سوراخ در میآیند
و میروند ،از نگهبانان هستند؛ اما زمانی فهمیدم
نگهبان نیســتند که یکی از آنها با لهجهی عربی
مخصوص خوزســتانیها با من حرف زد .متوجه
نشدم چه میگوید ،و پاســخش را هم ندادم .یکی
دیگر آمد و به عربی پرســید :تو اهوازی هســتی؟
گفتم :نه ،من مشهدی هستم .آنها رفتند و دیگر هم
برنگشتند .بعدا فهمیدم آنها از تشکیالتی بودند که
«جبههیآزادیبخشعرب»نامیدهمیشد.
منبع:خوندلیکهلعلشد

روایت

تاریخی

عید قربان ،قدردانی بزرگ
الهی از حضرت ابراهیم است
اگر به حکمت مندرج در عید قربان توجه شــود،
خیلی از راهها برای ما باز میشود .در عید قربان یک
قدردانیبزرگالهینهفتهاستازپیامبربرگزیدهی
حضرت حق ،حضرت ابراهیم ( )که آن روز ایثار
کرد .باالتــر از ایثار جان ،در مــواردی ایثار عزیزان
اســت .او در راه پروردگار ،به دست خود عزیزی را
قربان میکرد؛ آن هم فرزند جوانی که خدای متعال
بعد از عمری انتظار ،در دوران پیری به او داده بود؛
که فرمود« :الحمد هلل الّذی وهــب لی علی الکبر
اسماعیل و اسحاق» ...سید شهیدان همهی عالم،
حضرت اباعبداهللالحسین( - )که خود مظهر
ایثار و مظهر شهادت است  -در دعای شریف عرفه
از این حادثه یاد میکند؛ «و ممسک یدی ابراهیم
عنذبحابنهبعدکبرس ّنهوفناءعمره»؛ایندردعای
مبارکامامحسیندرعرفهاست89/8/26 .

روایت خط حزباهلل
از مطالبات جدید رهبر انقالب از جوانان انقالبی

ده بربرابر بیشتر

قاب اول :دیروز | شهرداری که هم ه شهر دوستش
داشتند
تازه انقالب پیروز شــده بود و هنوز یک سال از ســرنگونی رژیم طاغوت
نگذشــته بود .انقالبیها به مرور جایگزین دولتمردان قبلی میشدند .در
آذربایجان غربی هم یک «جوان مؤمن انقالبی» را بهعنوان شهردار شهر
ارومیه انتخاب کرده بودند .یکی از روزهای زمستان سال 58باران شدیدی
در شهر ارومیه ،شــروع به باریدن کرد  .وضع زندگی مردم را به هم ریخت
و موجب آبگرفتگی بعضی خانههای حاشیهی شهر شد .آقای شهردار
همراه با گروههای امدادی بهسوی محلههای پایینشهر که گرفتار سیل
شدهبودندرفتوبهکمکمردمشتافت.دریکیازخانهها،پیرزنیدرحیاط
خانه فریاد میکشید و کمک میخواست .شــهردار جوان و همکارانش
بالفاصله به سمت خانهی او رفتند و گلوالی انباشته در حیاط را تخلیه
کرده و مســیر آب را منحرف کردند تا وارد خانه نشود .پیرزن که از هویت
جوانی که داشــت خانهاش را روبهراه میکرد خبر نداشــت ،دائم او را دعا
میکرد و شهردار شهر را نفرین ،که «کاش یک جو غیرت شما را شهردار
ارومیهداشت».شهردارجواناماچیزیبهرویشنیاورد.
چند ماه بعد جنگ تحمیلی آغاز شــد و شــهردار جوان ،حاال در کسوت
رزمندهای بسیجی برای دفاع از انقالب اسالمی راهی جبههها شد .آقای

گزارش رصدی |
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آمریکا در رویارویی با ایران تحقیر شد

شهردارحاالشدهبودفرماندهلشکر 31عاشوراوباهمانروحیه،درجبههها
کار میکرد و میجنگید .پنج سال بعد اما در عملیات بدر در شرق دجله به
شهادترسیدوپیکرشهمهیچگاهبرنگشت«.آقامهدیباکری»امابعداز
آن ،راه و مرامش برای جوانان انقالبی ،به یک الگو و سرمشق بینظیر تبدیل
شدهبود:به«الگویمدیریتجهادی».
قابدوم:امروز|گامدوم،جهادهایبزرگ،کشوررامتحولکرد
«بهرغمهمهیمشکالتطاقتفرسا،جمهوریاسالمیروزبهروزگامهای
بلندتر و استوارتری به جلو برداشت .این چهل سال ،شاهد جهادهای بزرگ
و افتخارات درخشان و پیشرفتهای شگفتآور در ایران اسالمی است...
مدیریّتهای جهادی الهامگرفته از ایمان اســامی و اعتقاد به اصل "ما
میتوانیم" که امام بزرگوار به همهی ما آموخت ،ایران را به ع ّزت و پیشرفت
درهمهیعرصههارسانید...
محصولتالش[یاهمانجهادِ]چهلساله،اکنونبرابرچشممااست:کشور
و ملّتی مستقل ،آزاد ،مقتدر ،باع ّزت ،متدیّن ،پیشرفته در علم ،انباشته از
تجربههایی گرانبها ...سرآمد در انگیزههای جهادی میان جوانان ،سرآمد
جمعیت جوان کارآمد ،و بسی ویژگیهای افتخارآمیز دیگر که همگی
در ّ
محصول انقالب و نتیجــهی جهتگیریهای انقالبی و جهادی اســت.
توجهی به شــعارهای انقالب و غفلت از جریان انقالبی
و بدانید که اگر بی ّ

برش دیدار |
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با سرمربی ایرانی هم میتوان اول جهان شد

ازدیدارخانوادههایشهیدان،خوشحالمیشوم

|

متأسفانه بود و خسارتبار
در برهههایی از تاریخ چهلساله نمیبود -که ّ
هم بود -بیشک دستاوردهای انقالب از این بسی بیشتر و کشور در مسیر
رسیدن به آرمانهای بزرگ بسی جلوتر بود و بسیاری از مشکالت کنونی
وجودنمیداشت97/11/22»...
قاب ســوم فردا | لشــکر جهادیهای گام دوم که ایران را الگو
خواهندکرد
پنجشنبهیهفتهیگذشته( 42) 98/5/10نفرازاعضاءگروههایجهادیو
بسیجسازندگیبارهبرانقالبدیدارکردند.درایندیداررهبرانقالببرسه
نکتهیمحوریتأکیدداشتند:
نکتهی اول ،دربارهی «وســعت میدان جهــاد» و «نامحــدود بودن
ظرفیتهای انسانی» برای کار و تالش و پیشــرفت بود .ایشان با اشاره به
توانایی نامحدود روحی انســان ،از جوانان انقالبی و جهادی دعوت کردند
تا با بهکارگیری حداکثری تواناییهایشــان ،ده برابر بیش از آنچه تاکنون
در میدان جهاد پیش رفتهاند ،جلو بروند و گفتند که نســلهای بعد هم
میتوانند صدبرابر و هزار برابر در میدان کار و تالش و جهاد به پیش بروند.
در همین راستا ایشان یک مطالبهی بسیار مهم هم از جهادیها داشتند:
«بگذارید ما مجموعهی عظیمی از نســل انقالب اسالمی را در کشورمان
شاهد باشیم که از لحاظ سطح فهم ،مسائل مدیریتی ،خدمترسانی 3

خاطرات رهبری |
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رهبر انقالب در زندان به چه چیزی پناه میبرد؟

اینشمارهتقدیممیشود بهروحمطهرشهیدمحمدحسنناصربخت

در جریان سفر رهبر انقالب به شهر کرج ،فرزند شهید ناصربخت در نامهای به ایشان چنین مینویســد« :من محمد صابر هستم؛ فرزند  12سالهی فرزند سردار
جهادگر شهید ،حاج محمد حسن ناصر بخت ،آقا نمیدانید چهقدر منتظر آمدنتان بودم :اما متأسفانه پام شکسته ،دیروز لنگان لنگان به استقبالتان آمدم :خیلی
هم راه آمدم ...خیلی دوســتتان دارم؛ همهی بچه ها دوستتان دارند ».رهبر انقالب نیز در جواب او ،چنین مینویســند« :فرزند عزیزم! حتماً به دیدن من بیایید.
من از دیدار خانوادههای شهیدان عزیز ،خوشوقت و خوشحال میشوم؛ مخصوصاً از نوجوانان پر شور و مهربانی مانند شما .خداوند شما را حفظ کند و در آینده از
خدمتگزاران اسالم و کشور قرار دهد و پدر عزیز و شهید شما را با اولیایش محشور فرمایید77/3/2 ».
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گزارش

رصدی

سخن

بازتابعملیاتهاینظامیایراندررسانههایمنطقه

آمریکا در رویارویی با ایران
تحقیر شد

در چند هفتــهی اخیر و بهطور خــاص ،پس از هدف
قرار گرفتن پهپاد متجاوز آمریکایی و توقیف نفتکش
انگلیسی ،این موضوع نقل محافل خبری و رسانهای
کشورهای منطقه شده است« :به راستی ایران چگونه
توانست در مقابل آمریکا و انگلیس قدرتنمایی کند
و آنها که با خط و نشان کشــیدن در تریبونها مدعی
اقتدار بودند چطور از پاسخ به جمهوری اسالمی ایران
درماندند؟»
مجریها و کارشــناسها در برنامههــای تلویزیونی
پربینندهی شبکههایی چون الجزیره ،راهی جز اعتراف
به قدرت دفاعی ایران نداشتند و بسیاری از چهرههای
سیاسیعربکهتاکنونخودرادشمنسرسختایران
میدانستند نیز نتوانستند مثل گذشته به مخاطبان
خودآدرسغلطدهند.
برای مثال ،چندین روز پیش فیصل قاســم ،مجری
مشهور شبکهی الجزیره نوشــت« :ایران اقدام بزرگ
و بیســابقهای در مقابل آمریکا انجام داد ».عبدالباری
عطــوان ،رییــس هیئــت تحریریــهی روزنامهی
رأی الیوم نیز نوشت« :آمریکا در رویارویی مستقیم با
ایران شکســت خورد و تحقیر شد ».ضاحی خلفان ،از
مسئولیناماراتیدرحسابکاربریتوییترخودپرسید:
«چرا ترامپ در مقابل اعراب شیر است و در مقابل ایران،
خرگوش؟» البته او پاسخ سؤالش را نیز توسط کاربران
گرفت ،آنها معتقد بودند ایرانیها شجاعانه و بااقتدار در
مقابلآمریکاایستادندوترامپرامجبوربهعقبنشینی
کردنداماحکامترسویعرب،حتیدرمقابلاهانتهای
مکرر ترامپ نیز جرأت پاســخ نداشــتند .بسیاری از
کاربران عربزبان نیز با انتشــار مطالبــی آرزو کردند
روزی حاکمان آنها نیز مانند ایرانیها شــجاع باشند،
برخی کاربران نیز چنین نوشتند که« :األمریکی یرید،
البریطانییرید،القائدیفعلمایرید»:آمریکامیخواهد،
انگلیس میخواهد ،اما در نهایــت آنچه رهبر انقالب
میخواهد،محققمیشود.

انسان

 250ساله

سازماندهیپنهانی امام باقر

()

امام باقر ( )در ایجاد تشــکیالت تشیع و یک
سازمان قوی و همگانی از همهی وسایل مشروع و
ممکن استفاده کرد 67/6/25 .همینکه افرادی را
تربیت کند ،به عنوان وکیل و نایبخود بگذارد که
کار آن حضرت را دنبال کنند ،و ادامهی تبلیغات
و تعلیمات آن حضــرت را به عهــده بگیرند .این
ســازماندهیپنهانی امام باقر بود ،که از زمان قبل
از امام باقر شروع شده بود ،اما در زمان آن حضرت
یک هیجان بیشــتری پیدا کرد که کاری بســیار
خطرناک بود66/5/9 .
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قانونیترینانتخاب
یک گزارش کوتاه از جلسه پانزدهم مرداد  68مجلس خبرگان رهبری

 -1مجلس خبرگان رهبری پس
از رحلت غمبار امام امت تشکیل
جلسه داده و پس از چند ساعت
بحث و بررسی به آخرین دقایق
خود نزدیک شده است؛ رهبری
شورایی رد شد و در مورد رهبری
فردی نیز بحثها و نظرات منتهی
شد به گزینهی آیتاهلل سیدعلی
خامنهای.

 -3سهشنبه شــانزدهم خرداد  ،68پیکر مطهر امام
خمینی (رحمهاهلل) که از یک روز قبل برای مراســم
وداع به مصالی تهران منتقل شده است ،برای اقامهی
نماز به جایگاه منتقل میشود و پس از اقامهی نماز به
امامت حضرت آیتاهلل العظمــی گلپایگانی به طرف
بهشت زهرا سالماهللعلیها تشییع میشود .در کتاب
رکوردهای جهانی گینس ،از این مراسم که ده میلیون
و دویســت هزار نفر در آن شــرکت کردند ،بهعنوان
بزرگترین تشییع جنازهی تاریخ جهان یاد شده است.

پس از ارتحال امام خمینی(ره) طی اجالسیهی فوقالعادهی مجلس خبرگان رهبری ،آیتاهلل خامنهای در روز چهاردهم خرداد  1368به

اساسی جدید ،در حال تدوین و تصویب نهایی بود،
رهبری انقالب اسالمی انتخاب شدند .اما با عنایت به اینکه در زمان این انتخاب ،قانون
ِ
مقررشدتا اینانتخاب،صرفاتازماننهاییشدناصالحاتقانوناساسیباشد.بنابراینپسازاصالحقانوناساسی،دوبارهمجلسخبرگان
رهبریدرپانزدهممردادهمانسالتشکیلجلسهدادوپسازرأیگیری،مجددا ًحضرتآیتاهللخامنهایرابهعنوانرهبرانقالبانتخاب

نمود.نشریهخطحزباهللبهمناسبتسالگردایناجالسیهمروریداشتهاستبرایناقدامقانونیمجلسخبرگانرهبری.

 -5علما و شخصیتهای برجستهی کشــور نیز به انحاء مختلف
در ســخنرانیها یا طی پیامهایی ،از انتخاب آیتاهلل خامنهای به
رهبری استقبال و حمایت کردند .حضرات آیات عظام گلپایگانی،
اراکی ،مرعشی نجفی ،خوئی و میرزاهاشم آملی و همچنین آقایان
مشکینی ،منتظری و عالمه فضلاهلل از این جمله بودند.

14خرداد68

 -2نائب رئیس مجلس خبــرگان ،آقای
هاشمی رفسنجانی اعالم میکند :آقایانی
که با رهبری جناب آقــای خامنهای ...تا
رفراندوم البته؛ این [انتخاب] موقت است،
دائمی نیست؛ تا آن موقع ...موافق هستند،
قیام بفرماینــد .از  74نفر اعضای مجلس
خبرگان 60 ،نفر یعنی  81درصد حاضرین
برای رهبری آیتاهلل خامنهای قیام کردند
و ایشان را بهعنوان رهبر جمهوری اسالمی
انتخابکردند.

 -9پس از بحث و بررســیهای
الزم ،رأیگیــری میان اعضای
خبــرگان دربــارهی انطباق
شرایط جدید رهبری در قانون
اساســی بر آیتاهلل خامنهای
انجام گرفت و از  64نفر حاضر
 60نفر با قیام خــود مجددا ً به
رهبری آیتاهلل خامنهای رأی
دادند .بدین ترتیب ،جمهوری
اسالمی ،معنای جدیدی از نظام
مردمساالر را به جهان معرفی
کرد که تا پیش از این شاید کمتر
سابقهای در جهان داشت .نظام
سیاسی که از صدر تا ذیل آن،
مستقیم یا غیرمستقیم منوط
به رأی و مشارکت مردمی است.

15مرداد 68

 -4از هفدهم خرداد تــا اواخر مرداد  ،68مردمی
که با آن شــور تاریخی امام فقید خود را بدرقه
کرده بودند ،با همان اشــتیاق به استقبال خلف
صالح او رفتند .از همان روزهای نخست انتخاب
آیتاهلل خامنــهای به رهبــری ،میلیونها نفر
دست به راهپیماییهای باشکوه زدند و با ایشان
بیعت کردند .عالوه بــر این گروههای منتخبی از
استانهای مختلف کشور نیز برای دیدار و بیعت با
رهبری عازم تهران شدند و دههای مراسم عمومی
بیعتوسخنرانیآیتاهللخامنهایبرگزارشد.

 -6فرآینــد بازنگری قانون
اساسی تا دو ماه پس از رحلت
حضرت امام ( )ادامه یافت.
در این بازنگری اصول مربوط
به شــرایط و صفات رهبری و
چگونگی تعیین رهبر اضافه
گردید ،و رهبری شــورایی و
همچنین قیــد «مرجعیت»
از شــرایط و صفات رهبری
حذف شد .شورای بازنگری،
حق انحالل مجلس شــورای
اســامی را نیز بــه عنوان
یکی از اختیارات رهبری در
دســتور کار قرار داده بود اما
آیتاهلل خامنهای طی نامهای
به آیتاهلل مشکینی خواستار
حذف این اختیار از دســتور
کار شورا شد تا «موجبی برای
اختالف نظر میــان برادران
در این جو صفــا و صمیمیت
بهوجودنیاید».

 -7روز ششــم مــرداد
 ،1368همهپرسی قانون
اساسی جدید و پنجمین
دورهی انتخابات ریاست
جمهــوری بــا حضور
گســتردهی مردم برگزار
شــد و قانون اساســی
جدید بــا رأی آری 97.5
درصد شرکتکنندگان به
تصویبرسید.

 -8چند روز بعد ،در پانزدهم مرداد
 ،1368جلســهی خبرگان رهبری
پس از تصویب قانون اساســی و
بهمنظور بررســی انطباق صفات و
شرایط جدیدی که برای رهبری در
قانون اساسی جدید تعیین شده بود
با منتخب روز  14خرداد  68یعنی
آیتاهلل خامنهای تشــکیل جلسه
داد .برخی از اعضا بر این باور بودند
که اساســ ًا نیازی به این اجالسیه
و رأیگیری مجدد بــرای انتخاب
رهبری نیســت .اما آقای جنتی از
این نظر که دبیر شورای نگهبان نیز
بود و اجالسیه به درخواست شورا
تشکیل شــده بود ،یادآور شد که
در اجالســیهی قبلی برای انتخاب
رهبری تا زمان بازنگری تعبیر موقت
به کار رفت و این اجالسیه تشکیل
شده اســت برای اینکه شبههای
پیرامون مســئلهی رهبری برای
آیندگانباقینماند.

هفته

 1ایجاد عدالت و قیام به قســط ،به جایی رسیده باشد
که ذهنهای معمولی بشر به آنجا نرســیده و باید از او الگو
بگیرند».
نکتهی دوم ،به موضــو ِع «گفتمانســازی حرکتها و
روحیهی جهادی» در جامعه اختصاص داشت که گفتمان
جهادیمانندگفتمانتولیدعلم،میبایستبهسکهیرایج
افکار عمومی اجتماع تبدیل شــود و همه در فضای کار و
روحیهی جهادی تنفس کنند« :در محیطهای خانوادگی،
دانشگاه و دانشکده ،مدرسه ،محیط کار باید این کار را ،این
حرکتراترویجکنید».
نکتهی سوم نیز مســئلهی ثبات و عدم لغزش بود .رهبر
انقالب خطر دو آسیب مهم که جوانان را تهدید میکند به
جوانان جهادی گوشــزد کردند؛ یکی آسیب «عدم ثبات
در مســیر» و راهی که انتخاب کردهاند و دیگری آســیب
«دچارشدن به ابتالئات بشــری» .توصیهی ایشان در این
زمینه این بود که با تقویت امور اعتقادی از یک سو و اعمال
عبادی همچون نمــاز اول وقت ،قرائت هــر روزهی قرآن و
رعایتاخالصدرکارهاخودرادرصراطمستقیمنگاهدارند.
هدفبلندیکهایشاندرمقابلجوانانجهادیدرایندیدار
ترسیم کردند الگوسازی در زمینهی مسائل خدمترسانی،
مسائل مدیریتی و عدالت بود؛ همان هدفی که پیش از این
دربیانیهیگامدومنیزبداناشارهبودند«:دنبالهیاینمسیر
که به گمان زیاد ،به دشواریِ گذشتهها نیست ،باید با ه ّمت
و هشیاری و سرعت عمل و ابتکار شــما جوانان طی شود.
مدیران و ف ّعاالن جوان ،در همهی میدانها ...باید شانههای
مسئولیت دهند ...نگاه انقالبی و روحیهی
خود را به زیر بار
ّ
انقالبی و عمل جهادی را به کار بندند و ایران عزیز را الگوی
کاملنظامپیشرفتهیاسالمیبسازند».
مشــابه همین انتظارات ،در دیداری که امروز (چهارشنبه
 16مــرداد  )98مدالآوران المپیادهــای علمی و اعضای
تیم ملی والیبال جوانان با رهبر انقالب داشتند ،نیز مطرح
شــد .رهبر انقالب در این دیدار پنج توصیهی کلیدی به
جوانان داشتند :اول اینکه بر ظرفیت وجودیتان بیفزایید
و بدون توقف مسیر پیشــرفت را ادامه دهید؛ دوم ،جبران
عقبماندگیهای علمی و ادامه پرشــتاب رشــد علمی و
جلوبردن مرزهای دانش مهمترین وظیفهی نســل جوان
نخبه است؛ ســوم ،تفکر انقالبی و بصیرت خود را تقویت
کنید؛ چهارم اینکه ارتباط قلبی با خدا و توکل و استمداد از
او را فراموش نکنید؛ و پنجم هم ناامیدی سم است ،در برابر
مشکالت متوقف و ناامید نشوید ،اگر نسلهای قبل متوقف
و ناامید میشدند ،ما باید همچنان در همان دوران فساد و
طاغوت میماندیم و شرایط فعلی که استعدادهای جوانان
نخبهدرآنبروزوظهورپیدامیکندوجودنداشت.
روشناستکهتبدیلیککشوربهیکجامعهیالگو،بدون
تربیت و پرورش انسانها  -و در رأس آن جوانانی -که خود،
الگوی ملتها و جوانان کشــورهای اسالمی باشند میسر
نخواهدبود.شهیدباکریهاوشهیدهمتهایدیروزالگوی
انقالبی امروز هستند؛ اما آیا از میان جوانان
جوانان مؤمن و
ِ
جهادی و انقالبی امروز نیز الگوهایی برای نســلهای فردا
شکل خواهد گرفت؟ پاسخ این سؤال را تالش و جهاد امروز
نیروهایمؤمنوانقالبیتعیینخواهدکرد.
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