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شورای عالی هماهنگی اقتصادی
سران قوا چرا و چگونه تشکیل شد؟
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خط حزباهلل برای اولین بار ،اطالعات جدیدی از اقدامات رهبر
انقالب در مواجهه با آشوبهای اخیر را منتشر میکند

هفتصبح ِآشوب
نظر رهبر انقالب درباره طرح سهمیهبندی بنزین
پیام محرمانه رهبر انقالب به نمایندگان مجلس
پاسخ رهبر انقالب به دلسوزانی که ایشان را از موضعگیری نهی کردند
مهمترین دلیلی که رهبر انقالب ،بالفاصله وارد میدان شدند

آذرماه سال گذشته ،رهبر انقالب با اطالع از نقشهی
هفتـه
آشوبی که برای ایران طراحی شــده ،چنین فرموده
بودند« :اینکه اینهــا گفتند در ســال  ۹۷ما چنین
میکنیــم ،چنان میکنیــم ،و نقشــههایی را برای
جمهوری اسالمی ابراز کردند  -یعنی در واقع نقشهشان لو رفت-
این ممکن است فریب باشد؛ ممکن است جنجال را برای سال ۹۷
بکنند ،نقشه را برای سال  ۹۸بکشــند ».پیشبینی رهبر انقالب
درســت از آب درآمد و اینبار به بهانهی اعتراض به سهمیهبندی
بنزین،باردیگرپروژهیآشوبدرکشورکلیدخورد.
پیامرهبرانقالببهنمایندگانمجلس
عصرروزشنبه،باگسترشآشوبهادرشهرهایمختلف،جلسهی
فوقالعادهی شــورای عالی امنیت ملی مبتنی بر وظائفی که در
اصل  176قانون اساسی برای آن در نظر گرفته شده است ،جهت

شرح حدیث |
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تصمیمگیری دربارهی این موضوع برگزار شد .در جلسهی شورا،
همهی اعضا متفقالقول بر این نظر بودند حاال که این طرح کلید
خورده ،باید اجرا شود ،وگرنه عقبنشینی از این موضع ،شدیدتر
شدن آشــوبها و ناامنیها را به دنبال خواهد داشــت .اما اقناع
نمایندگان مجلس در این شرایط ،فراتر از توان رئیس مجلس بود،
برای همین ،نظر اعضای شورای عالی امنیت ملی این بود که باید
برایحلاینموضوع،بایدازرهبرانقالبکمکگرفتهشود.
صبح روز یکشنبه ،جلسهی غیرعلنی مجلس برای تصمیمگیری
دربارهی طرح سهمیهبندی بنزین برگزار شــد .آقای الریجانی،
ِ
سمت بهارستان رفت که پیغامی کوتاه،
رئیس مجلس ،در حالی به
از رهبر انقالب برای نمایندگان دارد« :پیرو اظهارنظر برخی از
نمایندگان محترم در باب مصوبهی اخیر سران قوا ،الزم
اســت به حضرات محترم نمایندگان گفته شود مقتضی
است که هرگونه اقدامی درخصوص این مصوبه در مجلس

عکسنوشت |
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بعضیها آدم خوبیاند اما به درد مدیریت نمیخورند دانشجو باید قدرت تحلیل سیاسی داشته باشد
مسأل ه شهید موتور حرکت جامعه است

در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی باشد و از آن
تخطینشودوشرایطحساسکشورموردتوجهقرارگیرد.
توفیقاتآنانراازخداوندمتعالخواستارم».وقتیپیامرهبر
انقالبدرمجلسخواندهشد،مجلسآرامشد.
نظررهبرانقالبدربارهیطرحسهمیهبندیبنزین
صبح همان روز اما رهبر انقالب بنا به رســم همیشــگی ،درس
خارج فقه خود را در ســاعت  6:45دقیقهی صبــح برگزار کرده و
قضیه سررشته ندارم،
دربارهی اتفاقات اخیر فرمودند« :بنده در این ّ
تخصص این کار را ندارم ،به آقایان هم گفتم -چون نظرات
یعنی ّ
قضیهی بنزین مختلف است ،بعضیها آن
کارشناسها هم در این ّ
را الزم و واجب میدانند ،بعضیها مضر میدانند؛ بنابراین من هم
که صاحبنظر نیستم ...لکن اگر سران سه ق ّوه تصمیم بگیرند من
حمایتمیکنم...سرانقوایند،نشستهاندباپشتوانهیکارشناسی
یکتصمیمیبرایکشورگرفتهاند،بایدعملبشودبهآنتصمیم».
پیش از این البتــه رهبر انقالب به صورت مکتــوب نیز نظر خود
دربارهی این موضوع را به ســران ســه قوه گفته بودند .در بخشی
از جلســهی چهلم شــورای عالی هماهنگی ســه قوه به تاریخ
 ،98/6/30بدون مشخص شــدن زمان اجرای این طرح ،بحث بر
سر اصالح قیمت حاملهای انرژی شــد و در بندهای «الف و ب»
صورتجلســهی این تاریخ ،مصوب شــد که بنزین در کشور به دو
صورت سهمیهبندی و آزاد عرضه شود .قیمت بنزین سهمیهای از
قرار لیتری  1500تومان ،و قیمت بنزین آزاد از قرار لیتری 3000
تومان خواهد بود .در بخشــی دیگر نیز دربارهی منابع حاصله از
افزایشقیمتبنزینبحثشدونهایتادربند«ج»بهتصویبرسید
که این منابع ،به مصرف پرداخت به خانوارهای کمدرآمد و دارای
حقوقثابتتعلقبگیرد.
نظر کلی رهبــر انقالب دربــارهی مدیریت مصرف ســوخت ،از
قبل مشــخص بود .اصالح الگوی مصرف حاملهــای انرژی ،از
جمله بنزین ،با توجه به مصرف زیاد و بیرویهی آن ،یک ضرورت
برای کشور اســت و رهبر انقالب نیز بارها بر آن تأکید کرده بودند.
اما گزارش مکتوب جلســهی فوق که تقدیم رهبر انقالب شــد،
ایشان تصمیمگیری دربارهی قیمت آن ،یا چگونگی اجرای آن را
برعهدهیکا ِرکارشناسیمسئوالنومتخصصان،واجماعسرانقوا
نهادند.
چرارهبرانقالبورودکردند؟
با این حال ،نظر نداشتن یا موکول کردن رهبر انقالب به نظر سران
قوا،موجبنشدکهرهبرانقالب،نسبتبهناامنیهاییکهایرانرابه
بهانهی فوق مورد تهدید قرارداده بود واکنشی نشان ندهند3 .

تفسیر قرآن |
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«مستضعفین» را بد معنا کردهاند

| این شماره تقدیم می شود به ارواح طیبه شهدای عملیات مطلعالفجر

*

مسألهی شهید و ایثارگری ،کهنهشدنی نیست؛ این ،موتور حرکت جامعه است 83/4/16 .خاصیت طبیعی شــهادت ،ایجاد برکت و تداوم و گشایش در حرکت
به سمت تعالی و کمال است .اینکه خداوند متعال در قرآن شهید را زنده معرفی میکند و در عرف اسالمی و اصطالح متشرعه به کشتهی راه خدا  -شهید یعنی
شاهد ،ناظر و حاضر  -این به این معناست که خون شهید ضایع نخواهد شد * | 89/4/7 .عملیات مطلعالفجر در منطقهی عملیاتی گیالنغرب با هدف آزادسازی،

تصرف و تأمین ارتفاعات شیاکوه ،چرمیان ،تنگ قاسمآباد و فراهم آوردن شرایط الزم برای تسهیل اجرای عملیاتهای آفندی نیروهای خودی در منطقهی گیالنغرب صورت
پذیرفت که با پیروزی رزمندگان اسالم در این عملیات که  27روز به طول انجامید به پایان رسید.

نشریهخبری-تبیینینمازهایجمعه،مساجدوهیئتهایمذهبی
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شورای عالی هماهنگی اقتصادی
سران قوا چرا و چگونه تشکیل شد؟

مروری بر فتنههایی که از ابتدای انقالب تاکنون با حضور گسترده مردمی خنثی شد

به دست مردم نابود شدند

همزمان با اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت و مسئله افزایش

قیمت بنزین ،مجددا نام «شــورای عالــی هماهنگی اقتصادی

سران قوا» بهعنوان مرجع تصمیمگیرنده دربارهی این موضوع

مرور تاریخی برخی از حوادث و بزنگاههای مهم کشــور از ابتدای انقالب تاکنون ،یکی از سرفصلهایی است که میتواند همگان را در

پیش از این خط حزباهلل در شــمارهی ،140به این موضوع اشاره

اجمالی دارد بر برحی از فتنهها و آشوبهای از ابتدای انقالب تاکنون که با حضور گستردهی مردم خنثی شده است.

برسرزبانها افتاد و ســؤاالتی پیرامون آن شکل گرفت .اگرچه

کرده است ،اما بار دیگر بنا به ضرورت ابهامات جدید ،به اختصار به
آنمیپردازد:

 -1یکی از طرح و نقشههای دشمن علیه ملت ایران ،که از
همان روزهای اول پیروزی انقالب کلید خورده است ،تحریم
و فشــار اقتصادی اســت .تحریمهای اقتصادی علیه ملت
ایران اگرچه قدمتی چهل ســاله دارد ولی چند سالی است
که آمریکاییها با هدف یه ســتوه آوردن ملت ایران تمرکز
ویژهای داشتهاند .رهبر انقالب در اینباره در دیدار رمضانی
کارگزاران نظام در این باره فرمودند« :دشمن ما اتاق جنگ را
برده است در وزارت خزانهداری؛ [اتاق] جنگ علیه ما به جای
وزارت دفاع ،وزارت خزانهداری آنها است ...اینجا هم بایست
ستاد مقابلهی با شرارتِ این دشمن در مجموعهی اقتصادی
تشکیل بشود ...در مرکز اقتصادی دولت این ستاد تشکیل
بشودواینکاررادنبالکنند97/3/2».
 -2همین موضوع ،و البته ضرورت تســهیل و تســریع
در تصمیمگیریهــای اقتصــادی در این شــرایط خاص
کشور ،ضرورتی شد برای تشکیل شورای عالی هماهنگی
اقتصادی قوای ســهگانه که در بهار ســال  97و بهمنظور
مقابله با توطئههای اقتصادی دشــمن ،بهمثاب ه اتاق جنگ
اقتصادی کشور کار خود را آغاز کرد .رهبر انقالب ،در هشتم
اردیبهشتماهآنسالهم،درجلسهایمحرمانهبامسئوالن
سه قوه ،بر ضرورت تشکیل این اتاق جنگ اقتصادی تأکید
کرده بودند .در آن جلســه ،رهبر انقالب مطرح کردند که
رییسجمهور و قوهی مجریه ،مســئول شورای هماهنگی
اقتصادی قوا هســتند ،به همین دلیل دبیر آن از ســوی
رئیسجمهور انتخاب شده و جایگاه دبیرخانهی آن نیز در
معاونتاقتصادیریاستجمهوریقرارگرفت.
-3همچنینرهبرانقالبدراولینجلسهیاینشوراتأکید
کردند که اگر در این جلسات به حمایت بنده نیازی هست،
تأیید مصوبات مورد توافق جلسات قوا توسط رهبری صورت
میگیرد و ایشان نیز به عنوان پشتیبان از این مصوبات برای
اجرایی شدن حمایت میکنند .گفتنی است مصوبات این
شورا به صورت موقت (تا سقف یکســال) است و اصل بر
آن است که مصوبات آن ،مغایر با سایر قوانین نباشد مگر به
ناچار .از جملــهی تصمیمات این شــورا ،مدیریت واردات،
ممنوعیت کاالهای غیرضــرور و یا دارای مشــابه داخلی
بوده اســت .همچنین مدیریت نقدینگی کشور  -که رشد
افسارگسیختهی آن میتواند چالشهای جدیای را برای
اقتصاد کشور و تورم رقم بزند  -یکی از موضوعات مورد بحث
در این شورا بوده است.
2

سالپنجم،شماره |213هفتهسومآذر۹۸

پیش روی کشور یاری کند .در اطالعنگاشت این هفته ،خط حزباهلل مروری
تشخیص صحیح ماهیت رویدادها و ریشهی چالشهای ِ

آشوبهای جداییطلبانه در نقاط مرزی کشور سال  | 58سوءاستفاده از نارضایتی قومیتها

در همان اولین ماههای پیروزی انقالب ،مســئلهی تحریک قومیتها در سرتاسر کشور یکی از برنامههای
دشمن بود« .سال اول انقالب در تقریباً چهارگوشهی کشور با شعار قومیت ،کانونهای جنگ و درگیری به
وجود آمد .در بلوچســتان ،در کردســتان ،در ترکمنصحرا ،در نقاط مختلف؛ با بهانهی قومیت .دنبالش
میرفتند ،میدیدند این اقوام هیچکدامش با اسالم و با انقالب اسالمی مسئلهای ندارند .من خودم در بلوچستان زندگی کرده
بودم .آنجا تبعید بودم و بلوچها را میشناختم .میدانستم اینها با انقالب کوچکترین مسئلهای ندارند؛ اما یک عدهای به نام
بلوچ و با یک استفاده و ترفندی با انقالب درافتادند« 87/2/14 ».چه کسی در مقابل اینها ایستاد؟ در درجهی اول ،خود عناصر
مؤمن در مقابل اینها ایستادند .جوانهای مناطق مختلف کشــور در مناطق گوناگون ایستادگی کردند .عناصر دشمن ...از
ِ
طرق مختلف سعی میکردند آتش را گســترده کنند؛ اما به دست ملت ایران و عمدتاً به دســت خود آحاد آن کسانی که
میخواستند آنها را در مقابل انقالب اسالمی قرار بدهند ،آتش خاموش شد91/7/19 ».

1

فتنه منافقین  خرداد  | 60اعالم جنگ مسلحانه علیه نظام

درپیاعالمجنگمسلحانهیمنافقیندر 30خرداد 60کهمقارنبافراررئیسجمهوربیکفایتابوالحسن
بنیصدر در خانههای تیمی آنان روی داد ،مردم نیز به میدان آمدنــد و با اعالم حمایت مردم از
تصمیم مجلس شــورای اســامی مبنی بر عدم کفایت بنیصدر و تجدید پیمان با امام
خمینی(ره) ،این توطئهی خشــونتبار تا حدود زیادی پایان پذیرفت .حضرت آیتاهلل خامنهای در
خطبههای نماز جمعهی  5تیرماه سال  60چنین فرمودند« :شما هستید که در زندان و در خارج
زندانبارهاوبارهادوریتانازاسالمبرعناصرمبارزانقالبیمسلمانثابتشد.بهانهیارتجاعرابه
دست میگیرید که با جمهوری اسالمی بجنگید؟ اشتباه کردید ،کور خواندید؛ این شواهد
محکومیت شماست که همهی دنیا و همهی تاریخ در آینده به اینها خواهند رسید .شما
نامتانهمدرتاریخنمیماند،امااگربماندبالعنونفرینهمگانیخواهدماند60/4/5».

2

فتنه  | 78شایعهپراکنی و آشوبگری از دانشگاه

در هجده تیرمــاه  1378به بهانــهی تعطیلی یک
روزنامه ،تجمعاتی در دانشگاه
تهــران کلید خــورد که در
فاصلهی کوتاهی به اغتشاشــات خیابانی
منجر شــد .این بار آشــوبها با آتش زدن
الستیک و حمله به خودروها و بستن معابر و
هجوم به عناصر نیروی انتظامی شکل گرفت .روز
 23تیر 78شاهدیکیازاجتماعاتعظیمملتایران
در شــهرهای کشــور بهخصوص تهران بــود .در
راهپیماییسراسری 23تیرماه،1378باردیگرمردم
برای فرو نشاندن فتنه به صحنه میآیند و غائلهای
دیگر را پایان میبخشند .رهبر انقالب در خطبههای
نماز جمعه تهــران در  5مرداد همان ســال چنین
میگویند«:فتنه،یعنیحادثهغبارآلودیکهانساننتواندبفهمد
چه کسی دوست و چه کسی دشمن اســت و چه کسی با
غرض وارد میدان شده و از کجا تحریک میشود .فتنهها را
باید با روشنگری خاموش کرد .هر جا روشنگری باشد،
فتنهانگیزدستشکوتاهمیشود78/5/8».

3

نشریهخبری-تبیینینمازهایجمعه،مساجدوهیئتهایمذهبی

سخن

فتنه  | 88زورگویی برای ابطال انتخابات

فتنهی 88رفتارنانجیبانهایبودکهدونفرازنامزدهایانتخاباتریاستجمهوری«چونرأینیاوردند،دعواراهانداختند،
مردم را به خیابانها کشاندند ،کار را به زدوخورد کشاندند ،برای کشور هزینه درست کردند ،دشمن را جری کردند ،طمع
دشمنرابرانگیختند[« 94/12/20».فتنه]88یکچیزریشهداریبود،یکبیماریعمیقی[دشمنانملتایران]درست
کردهبودند،اهدافیداشتند،زمینههاومقدماتفراوانیبرایشچیدهشدهبود،کارهایبزرگیشدهبودوهدفهایبسیارخطرناکیدنبال
این کار بود ،که با این برخوردهای گوناگون سیاسی و امنیتی و اینها حل نمیشد؛ یک حرکت عظیم مردمی الزم داشت؛ که این حرکت،
حرکت 9دیبود؛آمدندبساطفتنهوفتنهگرانرادرهمپیچیدند.لذاحادثهی 9دییکحادثهیماندنیدرتاریخماست90/9/21».
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اغتشاشات زمستان  | 96آشوب به بهانه مشکالت معیشتی

از ابتدای دههی  90یکی از محورهای اصلی برنامهی دشمن علیه ملت ایران این بود که با فشار اقتصادی و ایجاد
نارضایتی در مردم از وضعیت دشوار اقتصادی برای ایجاد بحران و تقابل مردم با نظام اسالمی استفاده کنند .رهبر
انقالب در اولین روز ســال  90دراینباره هشدار دادند و از اقدامات مثبت مســئوالن برای بیاثر کردن توطئهی
دشمن در تحریم بنزین تقدیر کردند و البته نسبت به تداوم این برنامهی دشمن هشدار دادند 90/1/1 .برنامهریزی برای به خیابان
کشیدن مردم با انگیزهی اولیهی مطالبات اقتصادی و گله از وضعیت دشوار وضعیت معیشتی در دی ماه  96به اوج خود رسید.
رهبر انقالب ،در دیدار  19دی  96با مردم قم با اشاره به مثلث طراحی آمریکا و اسرائیل ،پادویی سازمان منافقین و حمایت مالی
یکی از دولتهای خرپول حاشیهی خلیج فارس برای ایجاد این آشوبهای نســبت به دو برنامهی جدید دشمن هشدار دادند:
«شبکهسازی و مزدورسازی»  96/10/19سپس دربارهی نقش مردم در این آشوب فرمودند« :کاری که مردم در اینجا کردند این
مجرد اینکه دیدند که اینها هدفهایشــان چیست و
عدهای آمدند؛ البتّه ّ
اســت :ا ّول خب یک ّ
عدهی زیادی هم نبودند ،لکن به ّ
شعارهایشان معلوم شــد ،مردم صفها را جدا کردند .همانهایی که روز پنجشــنبه و روز جمعه در اجتماعات مطالبهی «نه به
گرانی» و امثال اینها شرکت کرده بودند ،همانها در روز نهم دی آمدند در تظاهرات عظیم مردم شرکت کردند و علیه آنها شعار
دادند؛ علیه آمریکا ،علیه منافق شعار دادند .مردم صفشان را جدا کردند96/10/19 ».
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ســال  97ســالی بود که دولتمردان آمریکایی وعده و وعیدهای
پرحجم و پرسروصدایی علیه جمهوری اسالمی به راه انداختند:
یکی گفته بود که کریســمس  2019را در تهران جشن خواهد
گرفت و دیگری گفته بود که فروش نفت ایران را به صفر خواهد رســاند.
اما همزمان با اصالح قیمت بنزین در روز جمعه  28آبان و شکلگیری
آشوبهابهاینبهانه،بازهممردمواردمیدانشدندوبهآشوبهاپایان
دادند .رهبر انقالب دربــارهی اهمیت این موضوع چنین فرمودند:
حقیقتاً ملّت ایران یک بــار دیگر ثابت کردند
که قدرتمندند ،باعظمتند .بنده اصرار دارم
که همهی آحاد ملّــت به این
ِ
عظمت خودشان
اقتدار و
توجه داشته باشند .یک
ّ
وســیع
عمیق
توطئهی
ِ
ِ
بسیار خطرناکی که آن
همه هم پول خرجش شده
بود -چقدر پــول خرج کرده
بودند -چقدر زحمت کشیده
بودند که بتوانند در یک بزنگاهی،
دریکفرصتیاینحرکتتخریب
وتحریقوآدمکشیوشرارتومانند
اینها را انجام بدهند و به مناســبت
قضیهی بنزین فکــر کردند که
ایــن ّ
حاال این فرصت برایشــان پیدا شده و
لشکر خودشــان را وارد میدان
کردند[ ،لکــن] این حرکت
به وســیلهی مــردم نابود
شد98/9/6 ».

هفته

 1به همین علــت ،رهبر انقالب با جــدا کردن
مردم از صف آشــوبگران ،عواقب خطرناک آشوب
را به همه گوشــزد کردند« :در یک چنین حوادثی
معموالً اشــرار ،کینهورزان ،انســانهای ناباب وارد
میدان میشوند ،گاهی بعضی از جوانها هم از روی
ن جور مفاسد
هیجان با اینها همراهی میکنند و ای 
را به بار میآوردند؛ این مفاسد هیچ مشکلی را درست
نمیکند جز اینکه عالوهی بر هر مشکلی که هست،
ناامنی را هم اضافــه میکند .ناامنــی بزرگترین
مصیبت برای هر کشوری است ،برای هر جامعهای
است ...عرض من این است که هیچ کس به این اشرار
کمکنکند...اینکارها،کارمردممعمولینیست».
همهی حرف همین است .دومینوی خطرناکی در
حال کلید خوردن بود ،از یک طرف امکان اختالف
و چندگانگی میان مسئوالن وجود داشت و از طرف
دیگر پیادهنظام دشــمن در خیابانها ،جان و مال
مردمراموردهجوموحشیانهیخودقراردادهبودند.
جالب است در این بین ،برخی از دلسوزان که متوجه
دقیق ابعاد حوادث اخیر نشده بودند ،به رهبر انقالب
پیشــنهاد دادند برای تصمیمی که دولت بر اساس
اختیارات قانونی گرفته ،خود را هزینه نکنند .اما نظر
رهبرانقالبکامالمتفاوتبود.رهبرانقالبمعتقدند
«اصال رهبری وجودش برای همین مواقع اســت و
اعتبار رهبری هم برای استفادهی در همین زمانها
است» ،یعنی زمانهایی که کشور در شرایط خاص
قرار دارد و جز با ورود رهبری ،مســأله حل نخواهد
شــد .بنابراین در این مواقع ،اساسا رهبری «تکلیف
شرعی» دارند فارغ از آنکه نتیجهی آن به نفع شخص
رهبری باشد یا به ضرر او ،وارد میدان شده و انقالب
را از خطر اصلی نجات دهند .یعنی درست به مانند
سیرهیامامخمینی(ره).ایشانبارها فردمودهبودند:
«من تکلیفم را تشخیص دادهام و هر کجا باشم انجام
وظیفهخواهمکرد،هرچهپیشآمد،برایمناهمیت
ندارد ».یا در جایی دیگر میفرمایند« :من کاری به
هیاهو و درود گفتنها ندارم ،بلکه شخصاً به تکلیف
شرعیاممیپردازم».
واضح اســت که در اینجا ،دفاع از تصمیم درســت
یا نادرســت دولت موضوعیت ندارد .اصل ،نقشه و
توطئهی خطرناکی است که دشــمن و آشوبگران
در حال پیاده کردن آن هســتند .اصل ،جلوگیری
از «ناامنی» کشــور و مردم اســت .ناامنی بدترین
بالیی اســت که میتواند آیندهی یــک ملت را به
مخاطره بیاندازد .بدون امنیت ،هیچ آرمانی ،از جمله
«عدالت» و «آزادی» هم قابل دســتیابی نیســت.
امنیت اگر نباشــد ،زندگی روزمرهی تکتک مردم
هم نامعلوم خواهــد بود .برای همیــن وقتی رهبر
انقالب دیدند که دشمن برای ضربه زدن به امنیت
کشور کمربندهایشان را محکم بستهاند ،فارغ از آنکه
تصمیم دولت در این مقطع زمانی ،درست بوده یا نه،
به عنوان رهبر جامعه« ،حجت و تکلیف شــرعی»
دارندکهواردمیدانشوند،وشدند.
سالپنجم،شماره | 213هفته سومآذر98

3

نشریهخبری-تبیینینمازهایجمعه،مساجدوهیئتهایمذهبی | سالپنجم،شماره |213هفتهسوم آذر | ۹۸چاپوتوزیعبههمتنیروهایمومنوانقالبی

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

پیامک:

رایانامهKhat@khamenei.ir:

هرجا که هستید ،مردم را
همراه خود نگه دارید
من عرضم بــه آقایان این اســت که منحصر
به شما هم نیســت ،به هر کس که هست این

تفسیر

10001028

ایتا:
بله:

eitaa.com/khattehezbollah

توجه کنید به اینکه هم صالح خود
اســت که ّ
شماســت و هم صالح کشــور شماست و هم
صالح ملت است که شما با مردم دوست باشید.
مردم احساس کنند که اینها دوستهای آنها
هستند که آمدهاند ...ما برای خاطر حفظ یک

اصول

عدالتخواهی

برای اجرای عدالت پشتوانه
اعتقادی الزم است

در مســئلهی عدالت ،اعتقاد به مبدأ و معاد،
یک نقش اساسی دارد؛ ما از این نباید غفلت
کنیم .نمیتوان توقع داشــت که در جامعه
عدالت به معنای حقیقی کلمه اســتقرار پیدا
کند ،در حالی که اعتقاد به مبدأ و معاد نباشد.
هر جا اعتقاد به مبدأ و معاد نبود ،عدالت یک
چیز سربار ،تحمیلی و اجباری بیش نخواهد
بود .علت این هــم که بعضــی از طرحهای
قشــنگ غربی در باب عدالت مطلقاً در عمل
تحقق پیدا نمیکند ،همین است؛ پشتوانهی
اعتقادی ندارد .حرف قشــنگ اســت  -حاال
الاقل ظاهر قشــنگی دارد ،ولو خیلی برهانی
نباشــد  -لیکن در عمــل ،در جوامع غربی،
در زندگی غربی مطلقاً از آن خبری نیســت؛
اص ً
ال انســان تحقق آنها را مشاهده نمیکند؛
بیعدالتی مطلق در آنجا وجــود دارد .علت
همین است که پشــتوانهی اعتقاد به مبدأ و
معاد در آن نیست90/2/17 .

کشوری ،برای خاطر استقالل یک کشوری که
باز یک قدرتهایی نیایند دوباره در کشــور ما
و بخواهند چه بکنند؛ باید مردم را نگه دارید.
هرکدام در هرجا که هســتید مردم را همراه
خودتان نگه دارید59/9/15 .

رشح

«مستضعفین»
را بد معنا کردهاند

 )1سورهی قصص ،آیهی ۵

سروشSapp.ir/KhatteHezbollah :

ble.im/khattehezbollah

قرآن

اسم بســیج کشــور ما[ ،یعنی] مجموعهی
شــما چیســت؟ «نیروی مقاومت بســیج
مســتضعفین» .مســتضعفین چه کســانی
هستند؟ مســتضعفین را بد معنا میکنند؛
مســتضعفین را به افــراد فرودســت یا حاال
اخیــرا ً -یعنــی این چند ســال اخیــر باب
شده -اقشــار آســیبپذیر [معنا میکنند]،
یعنی آســیبپذیران؛ نه ،قرآن مستضعف را
این نمیداند ،قرآن میگویدَ :ونُری ُد ا َن نَ ُ َّن
َعلَی الَّذی َن استُض ِعفوا ِفی اال ِ
َرض َونَج َعلَ ُهم ا َِئَّ ًة َو
نَج َعلَ ُه ُم ِ
ائمه و
یعنی
مستضعفین
الورثیــن؛()1
ّ
َ
پیشــوایان بالق ّوهی عالم بشریّت؛ این معنای
مستضعفین است :کســانی که وارثان زمین
و همهی موجودی زمین خواهند بود؛ بسیج
مستضعفین این اســت .مستضعف یعنی آن
کســی که بالق ّوه صاحب وراثت عالَم اســت،
بالق ّوه خلیفةاهلل در زمین اســت ،بالق ّوه امام و
پیشوای عالَم بشریّت است98/9/6 .

گپ:

Gap.im/KhatteHezbollah

حدیث

بعضیهاآدمخوبیاندامابه
دردمدیریتنمیخورند

حضور آیت اهلل خامنهای در دانشگاه امام صادق ( )در دهه 60
به مناسبت فرا رسیدن روز دانشجو

دانشجو باید قدرت تحلیل سیاسی داشته باشد
بنده یک وقت عرض کردم دانشــگاهها باید سیاسی باشــند و دانشجو باید سیاسی

باشد .معنای این حرف آن است که دانشــجو باید قدرت تحلیل سیاسی داشته باشد تا
جبههبندیهایدنیارابشناسد؛تابفهمدامروزدشمنکجاستوازکجاوباچهابزاریحمله

میکند .این ،برای شما الزم است .اگر شما تالش سیاسی ،کار سیاسی ،مطالعه و مباحثهی

توجه داشته باشید که دشمن
سیاسی نداشته باشید ،این توانایی را پیدا نمیکنید .البته ّ

از همین امر استفاده نکند .دشمن با کمال هوشیاری ایستاده است .امیرالمؤمنین ()
فرمود« :و من نام لم ینم عنه»؛ مراقب باشید که اگر شما غفلت میکنید ،دشمن از شما
غفلتنمیکند.دشمنباکمالهوشیاریمراقباست74/8/10 .

خانواده

ایرانی

عشق ورزیدن که زورکی نیست!
اگر بخواهید این محیط امن و امان به وجود بیاید ،راهش این است که زن و شوهر این محیط
را محیط محبت کنند؛ یعنی به هم محبت و عشق بورزند .چطور؟ عشق ورزیدن که زورکی
نیست؛ به قول مشهدیها« :مهر به زور ،عشق به چمبه»! بایستی محبت در یک دل ،مثل
گلیکهاززمینمیروید،بروید.شماچهکارمیکنیدکهگلمحبتدردلهمسرتانبروید؟
ایندستشماخانمودستشماآقاست.راهشچیست؟راهشایناستکهشمابهاووفادار
باشید و محبت بورزید83/3/20 .
حزباهلل این است

برای مقاومت بنیه معنوی الزم است
برای مقاومت بنیهی معنوی الزم است؛ آن
چیزی که بنده روی آن تکیــه دارم ،اصرار
دارم ،این است .اگر بخواهید مقاومت کنید،
بایدبنیهداشتهباشید؛بنیهیمعنویمهمتر
از بنیهی ما ّدی و نظامی است .بنیهی نظامی
همین توپ و تانک و موشک و تواناییهای
اینجوریوماننداینهااست؛بنیهیمعنوی،
یک حقایقی اســت در وجود خود شما ،در
ماهیت حرکت شما اثر
دل خود شما که در ّ
ی بنده روی جوانها است؛
میگذارد .تکی ه 

میبینید کــه غالباً دلبســتهی جوانها و
امیدوار به جوانها هستم برای آینده؛ منتها
آنجوانیکهمیتواندپیشرانحرکتعظیم
تمدن نوین اسالمی باشد
کشور به ســوی ّ
کدام جوان اســت؟ چهجور جوانی است؟
بنیهیمعنویاینجامعناپیدامیکند؛جوانی
که با انگیزه است ،با ایمان است ،با خِ رد است،
قدردان توان خویش اســت ،اهل کار است،
اهل ابتکار است ،تو ّکل به خدا دارد ،اعتماد
به نفس دارد98/9/6 .

بی (َ )
قال یا اَبا َذ ٍّر اِن ّی
َعن اَبی َذ ٍّر ( )ا َ َّن ال َّن َّ
ب لَ َ
ب ل ِ َنفسی ،پیامبر به ابوذر فرمود
ک ما اُحِ ُّ
اُحِ ُّ
من هر چه برای خودم دوســت میدارم ،برای
تو هم دوســت میدارم ...ان ّی ا َ َ
راک ضَ عیفاً ،من
جنابعالی را در مدیریّت ،ضعیف میبینم .خیلی
آدم خوبی هستی ،مجاهد فیسبیل ّ
اللُ ،رکگو،
و آسمان بر راســتگوتر از او ســایه نیفکنده،
زمین راستگوتر از او را بر خودش حمل نکرده؛
اینها همه به جای خود محفوظ ،ا ّما شــما آدم
َین( ،)۱حاال که
ضعیفی هستیَ .فال ُت َؤ َّم َر َّن عَلــی اِثن ِ
آدم ضعیفی هستی ،مواظب باش بر دو نفر هم
ریاست نکنی! یعنی پیدا است آن ضعفی هم که
حضرت فرمودند ،ضعف در مدیریّت است؛ یعنی
تو آدمی هستی که مدیریّت نداری؛ اگر چنانچه
بر دو نفر یا بیشتر ریاست پیدا کردی ،نمیتوانی
کار آنها را به سامان برسانی .این ،درس برای ماها
است.ما-حاالهمهیمانه؛بعضیماناینجوری
مجرداینکهیکمسندی،یکجایی،
هستیم-به ّ
یا خالی میشود یا ممکن است خالی بشود ،فورا ً
چشممیدوزیمکهبرویمآنجا!خبشماا ّولنگاه
کنببینمیتوانییانمیتوانی98/9/10 .
)۱امالیطوسی،مجلسسیزدهم،ص۳۸۴

اخالق

انقالبیگری

انقالبیگرییعنیمسئوالن
دچار ضعف و انفعال نشوند
انقالبیگری یعنی مسئولین کشور ،هدفشان
را راضی کردن قدرتهای مستکبر قرار ندهند؛
مسئوالن کشور ،هدفشان را راضیکردن مردم،
به کار گرفتن نیروهــای داخلی ،تقویت عناصر
ف ّعالدرداخلکشورقراربدهند؛اینانقالبیگری
اســت .معنای انقالبیگری این است که کشور
و مسئوالن ،تســلیم هیچ زورگوییای نشوند،
دچار انفعال نشوند ،دچار ضعف نفْس نشوند؛ نه
زورگویی و قلدری را از طرف مقابل قبول کنند،
نه فریب او را بخورند ،چون قدرتها با وجود اینکه
زورگویند و قلدرند و دستشان پُر از اسلح ه است،
از فریب هم دریغ نمیکنند؛ آنجایی که ممکن
باشد ،اهل خدعه و فریب و ُدور زدن و این حرفها
هم هستند96/3/14 .

