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بررسی یکی از اصول بنیادین انقالب اسالمی
در نحوه تعامل دولتمردان با مردم

مردم،ولینعمتند
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بازدید آیتا ...خامنهای از مناطق مستضعفنشین جنوب تهران پس از بمباران در جریان جنگ تحمیلی | اسفند۱۳۶۶

اخبارهفته

در هفتهبسیجمستضعفان،رهبر انقالبدر پیامیبسیجرانمایشگاهصفاواخالصوبصیرتومجاهدتدانستند

بایدکیددشمنراباطلکنید

پیامرهبر انقالبدر ابتدایمراسمگرامیداشتروز بسیجمستضعفین 5آذر  99قرائتشــد.در اینمراسم،از

 636پروژهیخدمترسانیومحرومیتزداییبسیجســازندگیدر نقاطمختلفکشور،بهرهبرداریشد.متن
پیامرهبرانقالببهاینشرحاست:

الرحمن ّ
بسماّ ...
الرحیم؛بسیجیادگار بزرگودرخشــانامامراحل،ومظهر اقتدار ملی،و
نمایشگاهصفاواخالصوبصیرتومجاهدتاست.
در دفاعاز کشور واستقاللوثبات آن،در خدماتحیاتیبامقیاسگسترهیکشوری،در
فعالیتهایپیشروعلمیوفناوریهاینوین،دررویکردهایارزشیوایجادفضایمعنوی،
شهید هفته

خریدار اینجواهر قیمتیخداست

همهجانامبسیجبردهمیشودوحضور بسیججلوهمیکند.ایمان،وعزم،واحساس
مسئولیت،واعتمادبهنفس،پایههایاصلیاینتوانائیهاوگرهگشائیهااست.واینها
خود نعمتها و موهبتهای خداوند است که باید با شکر الهی و مراقبت دائمی ،آنها را
حفظکردوبر آنافزود.
بســیج،ثروتبــزرگوذخیرهیخــدادادملتایراناســت.دشــمناناینملــت،اکنونو
همیشــهدر ایناندیشــهبودهاندوخواهندبودکــه آنرانابودیابیاثر کنند.مســئوالن
سازمانیویکایکبسیجیانعزیز خودراموظفبهابطالکیددشمنبدانندوباتوکلو
اخالصوبرنامهریزیبهپیشروند.موفقباشیدانشاءاّ ....
سیدعلیخامنهای ۵آذر۱۳۹۹

| اینشمارهتقدیممیشودبهروحمطهر شهیدمیثمنجفی*

آنچهمـابـهخانوادههـایعزیز [شـهدا]میتوانیـمعرضکنیـم...ایناسـتکـهخریـدار اینجنسشـماخدابود.همسـر یکـیاز اینشـهیدان،جملـهایگفته
بودندکـهبـرایمننقـلکردندونوشـتند.مـندیدمجملهیبسـیار مفیـدو ُپرمغـز و ُپرمعنایـیاسـت.اینخانـممیگویدکـهمنخیـالمیکردمیـکجواهر
قیمتیراتوانسـتمبهدسـتبیاورم،بعدکهرفتوشـهیدشـد،فهمیـدمکهایـنجواهر یکمشـتریباالتـر از مـنداشـتهواوخـدایبـزرگاسـت97/11/28 .
*شـهیدمیثمنجفیاز تکاورانسـپاهحضرتمحمـدرسـولا(...ص)تهـرانبزرگدر حلبسـوریهتوسـطنیروهایتکفیریمجـروحشـدوپساز چنـدروز بر اثر شـدت
جراحـات وارده به فیض شـهادت نائـل آمد.
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نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه ،مسـاجد و هیئتهـای مذهبی

گزیده بیانات

سخن هفته
بررسییکیاز اصولبنیادینانقالباسالمیدر نحوهتعاملدولتمردانبامردم

مردم ،ولینعمتند

تعاملدولتمردانبامحرومینومستضعفین
سخن
هفتـه
«در نظــام اســامی ،رابطــهی اخالقــی بــا مــردم ،رابطــهی
مخصوصی اســت؛ مردم را در همهی کارها مالک و صاحب امر
دانســتن،یک ُمراجعمزاحمندانســتن.شــمابــرادرانعزیزی
کهدر بخشهایگوناگونمشــغولکار هستید،یکیاز اولینتعلیماتتانبه
زیردستانوچیزیکهاز آنمؤاخذهمیکنید،بایدرفتار خوشبامردمباشد...
حقیقتًا مردم ولینعمت ما و کارگزاران این نظام هستند .این ،تعارف نیست.
بعضیخیالمیکننــد،امامکهایــنحرفهــارامیزدند،تعــارفمیکردند!»
 69/9/14تأکیــدرهبــرانانقــابنســبتبهرعایــتحالمــردمبهویــژهفقراو
محرومین،بهتوصیههــایکلیمحدودنبــودهومطالباتجدیایاز ســوی
آناننسبتبهدستگاههایادارهکنندهیکشوروجودداشتهکهاینتوصیهی
امامراحلدر همانسالهایابتدایانقالباز جملهیمعروفترینآنهاست:
«مبادایکوقتیدر ضمناینکهشماخدمترامیکنید،یکدرشتیایباشد
کهخدمتشــمارادر خودشمحوکند.بایداخالقاســامی ،آداباســامی
درستمراعاتبشود؛همانطوریکهشیوهیائمهیماواولیایخداوانبیای
خدابودهاستکهخودشانراخدمتگزارمردممیدیدندوباحسنمعاشرتو
بارفتارانسانی،بارفتارالهیرفتارمیکردند...شیوههایشمابایدبههمانطور
باشد61/8/13».
تعاملمأمورانومسئوالننظاماسالمی،باعموممردم،بهویژه در نسبتبا
محرومانومستضعفانبر اساسبیاناتوسیرهیامامراحلورهبر انقالب،
بایدحداقلمبتنیبرچهاراصلبنیادینباشد:
اول.صالبتباستمگران،لطافتبامحرومان
در نگاه رهبر انقالب ،رویهی اسالم و نظام اســامی در مواجههی با محرومان
و مســتضعفان ،برخــورد بــا نرمــی و لطافــت اســت« .در مقابــل دشــمن،
امیرالمؤمنینبامنتهایصالبتواستحکاممیایستادکهنظیرآنتاامروزدیده
نشدهاست[.اما]دربرخوردبامظلومینومحرومانوضعفاومستضعفاناز
ّ
سویدیگر،درنهایتلطافتورقتعملمیکرد...درامامراحلما،عینًاهمین
ّ
ایستادگی
خصوصیتمشاهدهمیشــود...از یکسوصالبت،استحکام،
دو
ِ
ّ
محکم در مقابل ســتمگران،در مقابلبدیهــا.از طرف دیگــر،رقتولطافت
ّ
امامبزرگوار راانسانمشاهدهمیکند...تأثر در مقابلپیغامارادتوفداکاریو
گذشتمادر شهید؛ودفاعشاز مستضعفان،از پابرهنگانکهدر کلماتامام
بزرگوارفراواناست97/3/14».
بر مبنایهمیناصلاسالمیبودهاستکهرهبر انقالبدر مقولهیمبارزهبا
قاچاق ،برخورد شــدید با مردم مرزنشین و یا فروشــندهی مستضعف را جایز
نمیدانند« :در مبارزهی با قاچــاق ّ
جدی عمل کنید .مراد مــن از قاچاق ،فالن
ضعیف بلوچستانی نیســت که میرود آنطرف یک چیزی را برمیدارد
کوله َب ِر
ِ
رویکولخودشمیآورداینطرف؛اینهاکهچیزینیســت...با آنهامبارزههم
نشــوداشــکالیندارد.منقاچاقهــایســازمانیافتهیبــزرگرامیگویم».
«95/2/8جلویقاچاقبایدگرفتهبشودّ .
البته...مامیگوییمبرویدباباندهای
قاچاق مبارزه کنید ...اینکه بروند در بازار رضای مشهد سراغ فالن فروشندهی
دممرز،مثًالفرضکنید[بروندسراغ]
انگشتر نقرهکه«توقاچاقواردکردی»یا ِ
فالنخانوادهراکهبایکمختصر جنسکوچکیکهاز اینطرفمرز به آنطرف
[میبرد]،زندگیاشداردمیگذرد،مســئلهاینهانیســت؛مســئله ،آنحرکت
عظیمقاچاقاست96/1/1.
دوم.قانون،وسیلهحفظآرامشکشور است
آنچهگفتهشدامامجوزیبرایاقدامخالفقانونهمنیست«.رعایتقانون،
اســاس زندگی جمعی اســت که یکی از وظایف دســتگاه قضائی مبــارزهی با
ّ
قانونشــکنی و متوقف کردن قانونشــکنان اســت 97/6/4».اساسًا «یکی
از شاخصهای [دولت اســامی] ،مسئلهی قانونگرایی اســت ...قانون ریل
است؛از اینریلاگر چنانچهخارجشــدیم،حتمًا آسیبوصدمهاست.گاهی
قانون ناقص یــا معیوب اســت؛ ّاما همــان قانــون معیوب هم اگــر چنانچه
عملنشودضرر آنعملنشدن،بیشــتر از ضرر عملكردنبهقانون[است].
ایــنرابایدنهادینــهكــرد 92/6/6».بنابراین«گاهیممكناســتیــكقانون،
صددرصد درست هم نباشــد ،اما از بیقانونی بهتر است .گاهی ممكن است
در یکبخشی،یكخطائیهماز مجریقانونسر بزندكهمنوشمابفهمیم

او در اجرای قانون این خطا را كرده اســت؛ اما اگر نتوانیم آن را از طریق قانونی
اصالحكنیم،تحمل آنبهتر استاز اینكهباز بیقانونیكنیم؛از راهبیقانونی
بخواهیم آنچه را كه به نظر ما خطا اســت ،درســت كنیم .قانون ...وســیلهای
اســت برای آســایش كشــور ،آرامش كشــور ،حفظ وحدت ملی ،ادامــهی راه
عمومی 92/2/25».بنابراین اگرچه نوک پیکان مبارزه با فساد ،دانهدرشتها
وسردمدارانمفاسدبزرگهستند،امارعایتقانونبرایهمهالزامیاستو
اینمجوزیبرایاقدامخالفقانونطبقاتضعیفترجامعهنیست.
سوم.مردمداریومراعاتعمومیتوسطدولتمردان
یکیاز تذکراتپرتکرار رهبر انقالببهمسئولین،حسنخلقومراعاتمردم
در برخوردهاست .ایشان در جریان این تذکر شعری از صائب تبریزی را بارها
خطاب به مســئوالن یادآور شــدهاند"« :چون وا نمیکنی گرهــی خود گره
مباش/ابروگشــادهباشچودستتگشادهنیســت".گاهییکمسئولی
نمیتواند توقعی را که از او هســت ،انجام دهد .یک دســتگاهی اعتبارات و
امکاناتشکماست؛مانعیندارد؛اگر چنانچهبهقدر توانامابارویخوش،
باابرویگشاده،باآغوشبازوصمیمانهبامردمبرخوردشود،مردمخشنود
موضوع
میشوند ،راضی میشــوند 89/8/5».در اندیشــهی رهبر انقالب،
ِ
مراعات حال مردم ،فراتر از حــوزهی اخالقی و رفتاری باید مبنای تصمیمات
و قانونگذاریهــا و اقدامات مســئوالن باشــد[« :باید] طبقــات محروم و
پابرهنگان جامعه ،مورد عنایت خاص حکومت باشــند و رفع محرومیت
ودفاعاز آناندر برابر قدرتمندان،وظیفهیبزرگدولتودستگاهقضایی
محسوبشود...هیچتدبیر وحرکتیدر جامعه،بهافزایششکافمیان
فقراواغنیانینجامد.پابرهنگان،حکومتاسالمیراپشتیبانوحامیخود
حس کنند و برنامههای آن را در جهت رفاه و رفع محرومیت خود بیابند».
« 69/3/14در منطق علوی ،نگاه و توجه به عامهی مردم اســت .گروههای
خاصوقشرهایخاصوجماعتهاییکهاسمخاصوعنوانخاصیپیدا
میکنندوبرایخودشــانتشخصخاصیبهدســتمیآورند،مورداعتبار
نیســتند؛نهاینکهبایدبهاینهاظلمشــود؛نه،اینهاهممثــلبقیهیمردم
تشخصی ندارند؛ از نظر اسالم تعینی ندارند؛ لذا میگوید :و اجمعها لرضی
الرعیــة(تهجالبالغه/نامــه)53؛بایــدرضایتعامــهیمردمجلبشــود».

ّ
پای هتفک ِربسیجی
بســیج یک اندیشــه اســت ،یک فکر است ،یک
منطق اســت ،یک منظومــهی فکری اســت...
ّ
ّ
پایــهیاینتفکر چیســت؟...پایــهیاینتفکر،
ّ
مســئولیت انســان اســت ...پایهی
اعتقــاد به
ّ
مسئولیتالهیاستکهمبانی
فکریبسیجاین
ّ
مسئولیت در
دینی مستحکمی دارد .نه فقط
برابر خود و در برابر خانــوادهی خود و نزدیکان
ّ
مســئولیت در
خود  -کــه این هســت  -بلکــه
قبالحوادثزندگی؛درقبالسرنوشتجهان،
سرنوشــت کشــور و سرنوشــت جامعــه ،چه
مسلمان،چهغیرمسلمان93/9/6.

84/7/17

چهارم.مقابلهباتضییعحقوقمردم،رویهدولتاسالمیاست
رعایتودفاعاز حقوقعامهاز برنامههایاصلینظاماسالمیاست.بر همین
مبنایکیاز ارکاناصلیدر طرحتحولقضائیکهرهبر انقالبدر حکمانتصاب
رئیسقوهیقضائیهبرآنتأکیدکردند«،احیایحقوقعامهونظارتبراعمال
قانون» 97/12/16بوده که همین سیاســتگذاری هم بــر مبنای تأکید قانون
اساسیبر رعایتحقوقعامهانجامگرفتهاســت.در نظامهایسرمایهداری
موضوع رعایت حقوق مردم فرودســت ،معیار و مالک رفتار حاکمان
اما اصًال
ِ
نیست«.رژیمفاسدســرمایهدارینهفقطبهمردمکشــورهایافغانستانو
مردم خودش هم رحم نمیکند...
عراق و بقیهی جاها رحم نمیکند ،بلکه به ِ
محکوم یک درصدند .جنگ عراق و افغانستان را آن یک
اکثریت ملت آمریکا -
ِ
درصد راه میاندازد ،اما کشــته و غرامتش را آن 99درصد میدهــد90/7/20».
گردنیک
«اینکهمثًالیکپلیســیباخونســردیتمام،زانویشرابگذاردروی ِ
سیاهپوســتی و همین طور نگــه دارد و فشــار بدهد تــا او جان بدهــد ...چند
پلیسدیگر هم ِبایستندتماشــاکنندوهیچاقدامینکنند،یکچیزینیست
طبیعت آمریکاییایناســت؛اینکاریاست
کهجدیدًا بهوجود آمدهباشــد؛
ِ
که آمریکاییها با همهی دنیا تا حــاال میکردند 99/3/14».وضعیــت ایران اما
متفاوت است :اگر چه در موارد معدودی هم در جامعهی ایرانی برخوردهای
ناروامیانمجریانقانونومردمبهوجود آمدهاستولینهتنهااز نگاهمردم
ونظاماسالمیامریمذمومومردوداست،بلکهارادهیجدیبرایبرخوردبا
آندردستگاهادارهکنندهیکشوروجودداشتهوخواهدداشتوبرخوردهای
اصلیعدمتکرارمواردی
محکمیهمباچنینخطاهاییانجامگرفتهاست.راه ِ
از این دست اما این اســت که بنابه فرمایش امام راحل مسئولیت امور مردم
به کسانی سپرده شود که بدانیم «مردمی هستند و به انقالبعقیده دارند،
متعهدبهاسالمهستندوبرایخدمتبهاینتودههایمستضعف،آمدهاند
خدمتکنند61/8/13».

لشکرانقالب
بســیج جناحــی نیســت؛ یکــی از دو جنــاح
سیاسی ،یا سه جناح سیاســی ،یا چهار جناح
سیاســی داخل کشــور نیست .بســیج لشکر
ِ
انقالب اســت ،بســیج مال انقالب اســت .اگر
دوگانگــیایوجودداشــتهباشــد،دوگانگی
ضد انقالبی اســت ّ
انقالبی و ّ
حتی [فرد] غیرانقالبی هم قابل کشــش اســت ،قابل جذب
حداکثریامّ ،
است؛بندهمعتقدبهجذب ّ
البته
با روشهای خــودش ،نه اینکه حــاال هر کاری
ّ
بکنیمبهعنوانجذبحداکثری95/9/3.
ُ
عمقیابیبدنهبسیج
یـک نکتـهی اساسـی کیفیـت و عمـق
مجموعههائـی اسـت کـه بدنـهی بسـیج
را و پایههـای اصلـی بسـیج را تشـکیل
میدهنـد .آنچـه کـه ضـرر میزنـد ،ضربـه
میزنـد ،سـطحینگری در اعتقـاد و در
فهـم و در گزینـش منطـق و مبناسـت.
سـطحینگری ضربـه میزنـد؛ مثـل یـک
سـر بـاری کـه بـر روی یـک مجموعـهی بـاری
گذاشـته باشـند ،یـک بـاد شـدید ،یـک تـکان
شـدید ،او را میانـدازد .عمـق بایـد داد،
ریشـه بایـد داد اعتقـادات را91/9/1 .
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برش دیدار
ّ
اولویتهایامروزبسیج
ّ
اولویتهای بســیج چیســت؟ در درجهی ّاول تقوا و طهارت؛ تقوا و طهارت ...همه در معــرض گناهیم ،همه در معرض
امروز
لغزشیم؛ مراقب باشید .اگرچنانچه این مراقبت را شــما داشتید خدای متعال به شما کمک خواهد کرد ،شما را محکم نگه
توصیهی ّ
ّ
دوم بصیرت ...بصیرت را روزبهروز باید زیاد کرد ،صحنهی داخلی را بشناســیم ،بدانیم االن در داخل چه
میدارد...
دارد میگذرد ،کجاها است که انســان گاهی حضور دشمن را احساس میکند ،کجاها اســت که میتواند انسان در آنجا با
خاطر جمع ،با دل آرام حرکت بکند .بصیرت؛ جایگاه خودمان را در دنیا بشناسیم؛ ما کجاییم امروز؟ ...آمادگی ،کمربستگی،
پابهرکاب بودن؛ این هم یکی از شرایط الزم است و توصیههای الزمی است که ما به برادران و خواهران بسیجی باید بکنیم؛
آماده باید بود94/9/4 .
الگوهایبسیجی
از حســین فهمیده و بهنام ّ
محمدی و محســن حججی و ابراهیم هادی بگیرید تا شــهدای هســتهای؛ ببینید ایــن چهرهها را!
ّ
موقعیت اجتماعی چقدر اســت؟ ّاما در بســیج اینها همه کنار هم هستند .شهدای
فاصلهی اینها از لحاظ جایگاه اجتماعی و
همت و باکری و زین ّ
هستهای هم بســیجیاند ،این عناصری هم که اسم آوردیم بســیجیاند؛ ّ
الدین و حســین ّ
خرازی و مانند
اینهاسپاهیبودند ّامابسیجیبودند؛ ّ
صیادکهارتشیاست ّامابسیجیبود،باباییارتشیبود ّامابسیجیبود؛حرکت،حرکت
َ
بسیجی بود؛ جهت ،جهت بسیجی بود؛ َم ِنش ،م ِنش بسیجی بود؛ تا چمران و آوینی و کاظمی و مانند اینها همه بسیجیاند.
ّ
ســلولهای بنیادی را برای ما به ارمغان آورد ،برای کشــور همان قدر بســیجی است که حســین ّ
خرازی و
کاظمیآشــتیانی که
حسین فهمیده؛ اینها همه بسیجیاند ،بسیج این است .این عرض عریض ،این عرصهی پهناور ،همه [از جلوههای] بسیجند
آور دیگر98/9/6.
وصدهاچهرهینام ِ
شرطپیروزیقطعی
قطعًاحرکتبسیجیدر کشور ماپیروز است.شرطاصلیایکهاینپیروزیداردایناستکههمهیما-جوانهاوغیر جوانها-تقوا
تقواالزماست؛
راو ُحسنعملرابرایخودمانیکوظیفهبدانیم.تقوایشخصیوتقوایاجتماعیوگروهی،هرکداممعنایی
داردَّ َ ...
َ
َ
ّ
َ
َ
خودتانرامراقبتکنید؛هممراقبتشخصیکنید،هممراقبتگروهیکنید.اگر این[طور]شد،خدافرمود:ا َّناهللمعال َ
ذیناتقوا َو
ِ
َ
َّال َ ُ ُ
حس ُنون؛کسانیکهتقواپیشهکنندونیکوعملبکنندَ ،م َع ّال َ
ذین،خدابااینهااست.اینکهخدابایکجمعیباشد،خیلی
ذینهمم ِ
ّ
مسئلهیمهمیاست95/9/3.

چندنکتهاز بیاناترهبر انقالبدربارهیبسیجمستضعفین

بسیجیکاندیشهاست
«اگر بر کشــورینــوایدلنشــینتفکر بســیجیطنینانداز شــد،چشــمطمعدشــمنان
ّ
و جهانخــواران از آن دور خواهــد گردیــد و الهــر لحظــه بایــد منتظــر حادثه مانــد».پیام
امــام بــرای تشــکیل بســیج دانشــجو و طلبــه. 67/9/2در اندیشــهی امــام خمینــی و
پیشروینظام
حضرت آیتا...خامنهایراهحلبســیاریاز مشکالتکشــور وچالشهای ِ

اسالمی،تفکر وروحیهیبسیجیاست.نشــریهیخطحزبا...بهمناسبتهفتهیبسیج،
نکاتیرادراینبارهمرورکردهاست.

بسیجدر جنگسختونرم
ّ
بسیجدوجلوهدارد؛اینحتمًا موردتوجهباشد.یکجلوه،جلو ِهیمجاهدتدر عرصهیدفاع ســخت اســت؛ همان که بــرای خاطر
آنشماآموزشنظامیمیبینید.دردورانهشتسالدفاع ّ
مقدس،معجزهیحضوربسیجخودشرانشانداد؛دلگرمیمجموعههای
نظامیمابهحضور بسیجیهابوددر میداننبرد،وبعداز آنهمدر مواردگوناگوندر کشور هر حادثهایپیشآمده،بسیجدر میداندفاع
سختودفاعنظامیحضور داشته.وهمچنیندر عرصهیدفاعنرم،جنگنرمکهاینجاهمهمینجور است.در عرصهیجنگنرم،یعنی
عرصهیعلم،عرصهیخدمترسانی،عرصهیسازندگی،عرصهیتبلیغاتدینی،عرصهیفرهنگیهمبسیجمثلعرصهینظامیحضور
داردوبایدحضورداشتهباشدوبایدتالشکندوحرکتکند98/9/6.
عاملجلب ّ
محبتبراینظاماسالمی
ِ
تواناییهایمجموعهیبسیجرابایدباالبرد؛الزاماتیوجوددارد:الزاماتاخالقی،الزاماترفتاری،الزاماتعملی.الزاماتاخالقی،یعنیمادر
اخالقیاتصبر،گذشت،حلمو ّ
ّ
ّ
ظرفیتوجنبهداشتنوتواضعاست؛
اخالقیاتنیکویاسالمیراپرورشبدهیم؛ازجملهیاین
درونخودمان
خصوصیاترادر درونخودمانتقویتکنیم.الزاماترفتاریهمایناستکههمین ّ
ّ
خلقیاتنیکورادر عملبامردم،در عملبامحیط،در
این
تعاملباجامعهوانسانهابهکارببریم.امامصادق(علیه ّ
الصالةو ّ
السالم)بهاصحابشمیفرمود:جوریعملکنیددربینمردمکههرکس
شمارامیبیند،بگویداینهایارانامامصادقند،رحمتخدابر امامصادق،مایهیتحسینبرایمابشوید.رفتار یکایکعزیزانبسیجی،شما
جوانها،شماعناصر پاک،شمادلهایپاکیزهوروشن،رفتار یکایکشمابا آحادمردمبایدجوریباشدکهبگوینداینهاپرورشیافتگاننظام
اسالمیاند؛مایهیجلب ّ
محبت،مایهیجلباحترامبراینظاماسالمیوبرایجمهوریاسالمی92/8/29.

برای حل مشکل اقتصادی
همت و شجاعت الزم است
رهبرانقالبدرجلسهیشورایعالیهماهنگیاقتصادی،برای
چندمینبار بهمســئوالنمتذکر شــدندکهبهبیروناز مرزها
امیدنبندندوراهحلمشکالترادر داخلکشور بیابند.نشریه
خطحزبا...اینبخشازبیاناترهبرانقالبرامرورمیکند:

آمریکاییهاواروپاییهاخودشانگرفتارند
[دربارهیمشکالتاقتصادی]فرضکنیمگشایشی
از بیرونبشودیانشود؛در هر صورت،ما[باید]بنارا
براینبگذاریمکهبنانیستگشایشیبشود،کارهارا
اینجوریبرنامهریزیکنیموکار کنیم....آنکسانی
کهبهاینهاچشــمامیداســت،دارندبامادشــمنی
میکنند.خبحاالوضعآمریکاکهمعلومنیست...،
«زمانهای اســت که هر کس به خود گرفتار است»؛
گرفتاریشــان اجــازه نمیدهــد کــه حــاال دربــارهی
مســائل بینالمللی واقعًا یک حرفــی بزنند ،نظری
ابراز کنند که آدم بتواند روی آن برنامهریزی کند؛ ّاما
ّ
میبینید که اروپاییهــا مرتبًا دارند حــرف میزنند و
ّ
اعالمیه میدهند که
علیه ما اظهار وجود میکننــد؛
بایدموشکچنینبشودوازاینقبیل.
اولخودشانرااصالحکنند
خودشــان بیشــترین دخالتهــای نادرســت را در
مســائل گوناگونی که به آنهــا هیچ ارتبــاط ندارد
میکنند،از جملهمســائلمنطقهیما....در مورد
موشک ،خودشــان موشــکهای اتمی ّ
مخرب که
عقلونقــل،دیــنودنیــا آنهــاراردمیکنــد،انبار
میکننــد و دارند ــ هم انگلیــس دارد ،هم فرانســه
دارد ،آلمــان هم در صــراط ایــن چیزها اســت؛ حاال
دارد یا ندارد خیلی روشــن نیســت ّاما در صراط این
[اما]بهمامیگویندموشک ّ
چیزهااستــ ّ
عادیهم
نداشته باشید؛ خب به شــما چه ربطی دارد؟ شما
ّاول خودتــان را اصالح کنیــد ،بعد در ایــن زمینهها
اظهار نظر کنیــد .بنابرایــن میبینید اینها کســانی
نیستند که بشود به اینها اطمینان کرد[ ،یا] بشود
بهامیدگشایشیازناحیهیاینهانشست....

مذاکرهاثر نکرد
غلبهبر تحریم،سختاماخوشعاقبت
...مشکلاقتصادکشورنداشتنراهکاریاندانستن
راهکار نیســت؛ راهکارها را کارشناســان میدانند.
من میبینم از دولتیها ،از کسانی که در بخشهای
ّ
مســئولیتی ندارند ّامــا اقتصاددانند،
دولتی هیچ
از دانشــگاهیها ،همــ ه چیزهای مشــترکی را بیان
میکنند .هــم آن کــه در دولت اســت ،هــم آن که در
مجلس اســت یا آن کــه در دانشــگاه اســت ،وقتی
میخواهنــد راهــکار ارائــه بدهنــد ،راهکارهــای
مشــترکی را ،چیزهای مشــترکی را [بیان میکنند].
بنابراین راهکارها معلوم اســت .ما چه کــم داریم؟
آنچهمانیــاز داریم،یک ّ
همتوشــجاعتواهتمام
ّ
جــدی و پیگیــری اســت؛ ایــن را مــا الزم داریــم... ...
مســئلهی رفــع تحریــم را کــه مســیر ّاول اســت ما
رفتهایم ،ما چند سال مذاکره کردهایم؛ اثر نکرد .راه
دوم غلبهی بر تحریم اســت .این راه ّ
ّ
دومّ ،
عملیاتی
اســت؛ بلــه ،ســختیهایی دارد ّامــا خوشعاقبت
است...
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حزب ا ...این است

کالم امام

ایجاد حکومت بزرگ اسالمی
توسط بسیجیان جهان اسالم

باید بســیجیان جهان
اســام در فکــر ایجــاد
حکومت بزرگ اسالمی
باشــند و ایــن شــدنی
اســت ،چــرا که بســیج
تنهــا منحصــر بــه ایــران اســامی نیســت ،بایــد
هستههای مقاومت را در تمامی جهان به وجود
آورد و در مقابــل شــرق و غرب ایســتاد .شــما در
جنگ تحمیلی نشان دادید که با مدیریت صحیح
و خوب میتوان اسالم را فاتح جهان نمود .شما
باید بدانیــد که کارتــان به پایان نرســیده اســت،
انقالب اســامی در جهان نیازمنــد فداکاریهای
شماستومسئولینتنهاباپشتوانهیشماست
کــه میتواننــد بــه تمامــی تشــنگان حقیقــت و
صداقت اثبــات کنند که بــدون امریکا و شــوروی
میشود به زندگی مســالمتآمیز توأم با صلح و
آزادی رسید67/9/2 .

انقالبیها فراموش نکنند دستاوردهای نظام را
بعضیهــا زمزمــه میکننــد «نظــام ناکارآمد اســت»؛
چرا؟چونفــانوزارتخانهبدعملکــرده؛نه،اگر نظام
ناکارآمدبود،تاحاالدهباربلعیدهشدهوازبینرفتهبود.
بزرگترین دلیل کارایی این نظام ،خود وجود این نظام
وماندنایننظاماســت...یکــیاز توصیههایمنهم
اللهیانقالبیفراموش
همیناست:جوان
ِ
مؤمنحزب ِ
نکند دســتاوردهای نظام را .دســتاوردهای نظام یکی

دو مورد نیســت ،هــزاران اســت[ ...بنابرایــن] مجموع
ّ
موف ّ
قیتهایــی کــه بعضیشــان واقعــا
دســتاوردها و
ّ
بینظیرند،همیشهدرمدنظرتانباشد؛یعنیاحساس
ســرافرازیکنیــدبهخاطر انقــاب...یکیاز شــگردهای
دشــمن این اســت که بگوید شــما نمیتوانید ،شــما
شکســت خوردید ،از شــما کار برنمیآید ،تمام شدید،
رفتید.اینشگردرابههیچوجهنپذیرید96/3/17 .

عکس نوشت

دفاع مقدس
 7آذر سالگردحماسهناوچهپیکانوروز نیرویدریایی

نیروی دریایی ،یک نیروی
راهبردی است

نیروی دریائی امــروز در بســیاری از نقــاط عالم و در
کشــور ما یک نیروی راهبردی اســت؛ به چشــم یک
نیــروی راهبــردی به نیــروی دریائــی باید نگریســته
شــود 88/7/14.نیــروی دریایــی بــرای نیروهــای
مســلح و هم برای کشــور مایهی آبرو و عــزت بوده
و یــاد شــهدای ایــن نیــرو از جمله شــهدای فــداکار
ناوچ هیپیکان همواره در تاریخ این کشور ماندگار
خواهد بود93/9/9 .
خانواده ایرانی

مهمتریننیاز جوانانچیست؟
راجع به نیازهای جوانان ،زیاد صحبت میشــود .من
گفتهام،قبلازمنهمگفتهاند؛امامیدانیدازنظرمن
مهمتریننیازجوانچیست؟نیازعمدهجوانّ ،
هویت
اســت؛ باید ّ
هویت و هدف خودش را بشناســد؛ باید
بداند کیســت و برای چه میخواهــد کار و تالش کند.
دشــمن میخواهد ّ
هویت جوان ایرانی را از او بگیرد؛
اهدافرااز بینببرد؛افقهــاراتیرهکند؛بهاوبگویدتو
یکموجودحقیرومحدودهستی؛پیشمنبیاتاتورا
زیر بال بگیرم 80/2/12.یک ّ
عدهای میخواهند جوان
ّ
خصوصیــات پرورش
مســلمان ،جوان ایرانی با ایــن
پیدا نکند .از راههای مختلف دارنــد تالش میکنند...
ّ ّ
هویت ملی رشد
دانشآموز ما بایســتی با احســاس
کندوتربیتپیداکندوبزرگبشودوپیشبرود.وقتی
یک جوان احساس ّ
هویت کرد ،از انحراف ،از خیانت ،از
سستیوتنبلیپرهیزخواهدکرد97/2/19 .
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ذخیرهگرانبهایمعرفتوآگاهی

َ
َ
اساطین علم
«این عبد ُممت َحن خدا و عالم زاهد و پارســا و این ذخیرهی گرانبهای الهی در روزگار ما ،و این بقیهی َسل ِف صالح و یادگار
ِ
و عمل و تقوا ،از جملهی برگزیدگانی بود که عمر طوالنی و پربرکتی را بیکمترین خدشه و شائبهیی ،در طهارت و نزاهت و قداست و
ٌ
ّ
حقیقت«الخوف
معنویتبسر آورد...اکنون آنجانپارسا،بهملکوتپیوستهو آندامانپاک،از عالممادهبرچیدهشدهاست.اواز
ِ
علیهموالهمیحزنون»برخوردار وبهمجاورتارواح ّ
مطهر اولیاءوصلحاءسرافراز است»...
ِ
پیامتسلیترهبر انقالببهمناسبتدرگذشتحضرتآیتا...العظمیاراکی73/9/9،

روایت تاریخی

دولت جوان انقالبی

جوانان دانا و مؤمن میتوانند
مشکالت اقتصادی را حل کنند

ّ
راهحــل ایــن مشــکالت [اقتصــادی کشــور]
سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی اســت کــه بایــد
برنامههای اجرائی برای همــهی بخشهای آن ّ
تهیه
ّ
مســئولیت ،در
و با قدرت و نشــاط کاری و احســاس
دولتها پیگیــری و اقدام شــود .درونزایــی اقتصاد
ّ
کشــور ،مولــد شــدن و دانشبنیــان شــدن آن،
ّ
مردمی کردن اقتصــاد و تصدیگری نکــردن دولت،
ظرفیتها ،بخشهای ّ
ّ
مهم
برونگرایی با استفاده از
این راهحلها است .بیگمان یک مجموعهی جوان
ّ
و دانا و مؤمن و مســلط بــر دانســتههای اقتصادی
در درون دولــت خواهنــد توانســت بــه ایــن مقاصد
برســند .دوران پیــشرو بایــد میــدان ّ
فع ّ
الیت چنین
ِ
مجموعهای باشد97/11/22 .

بانوییکهبذر معرفترا
در ایرانگسترشداد

بدون تردید نقــش حضــرت معصومــه ( )در قم
مذهبى
عریــق
تیافتناینشــهر
شــدنقموعظم 
ِ
ِ
تاریخی ،یــک نقش مــا ال کالم فیه اســت .ایــن بانوی
جوانتربیتشدهیداماناهلبیت
بزرگوار،ایندختر ِ
پیغمبر ،بــا حرکــت خــود در جمع یــاران و اصحــاب و
دوســتان ائمــه()و عبــور از شــهرهای مختلف و
پاشیدن بذر معرفت و والیت در طول مسیر در میان
مردم و بعد رســیدن به این منطقه و فــرود آمدن در
قم ،موجب شده است که این شــهر به عنوان پایگاه
اصلیمعارفاهلبیــت()در آندورهیظلمانیو
تاریکحکومتجبارانبدرخشدوپایگاهیبشودکه
ِ
انوار علموانــوار معارفاهلبیترابهسراســر دنیای
اسالماز شرقوغربمنتقلکند89/7/29 .
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