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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

فقدان شهادت گون سردار رشید اسالم سرلشــگر احمد کاظمی و تعدادی از سرداران و افسران سپاه 
در حادثه ی هواپیما، اینجانب را داغدار کرد. این فرمانده شجاع و متدین و غیور از یادگارهای ارزشمند 
دوران دفاع مقدس و در شمار برجستگان آن حماسه ی بی نظیر بود. تدبیر و قدرت فرماندهی او در طول 
جنگ هشت ساله کارهای بزرگی انجام داده و او بارها تا مرز شهادت پیش رفته بود. آرزوی جان باختن 
در راه خدا در دل او شعله می کشید و او با این شوق و تمنا در کارهای بزرگ پیشقدم می گشت. اکنون او 

به آرزوی خود رسیده و خدا را در حین انجام دادن خدمت مالقات کرده است.  84/10/19 

در شمار برجستگان آن حماسه ی بی نظیر

این شماره تقدیم می شود به روح پر فتوح 
شهید احمد کاظمی و شهدای سانحه 

هوایی سپاه

کتاب معرفی

      قرارگاه مهم فرهنگی کشور
نماز جمعه پس از انقالب، از همان نخســتین بار که در 5 مرداد 1359 به امامت 
آیت اهلل طالقانی در تهران برگزار شد، منشاء خیرات و حسنات مذهبی، سیاسی و اجتماعی 
فراوان شــد. چه در آغازین روزهای جنگ تحمیلی که نماز جمعه میعــادگاه اعزام نیرو و 
نذورات و کمک های مردمی به جبهه ها شد و چه در دهه ی  شصت که منافقین با ترور مردم و 
مسئولین و دروغ پراکنی به عنوان ستون پنجم دشمن، سعی در ملتهب کردن فضای کشور 
داشتند، نماز جمعه به عنوان یک قرارگاه روشنگری نقش ایفا کرد »در اواسط سال 60، وقتی 
که دشمنان و گروهک ها و تفاله های ضد انقالب و استکبار، آن جنایات و فجایع عظیم را در 
این کشور به وجود آورده بودند - شهادت 72 تن، شهادت نخست وزیر و رئیس جمهور - بنده 
در بیمارستان بودم. خطبه های نماز جمعه در تهران، به اعتقاد من، در آن روز، بیشترین حمل 
بار انقالب را بر دوش داشت. هر جمعه که می شد، از این کانون نماز جمعه، به سراسر کشور، 
نور منتشر می شد. حقایق برای مردم تشریح می شد و مردم می فهمیدند که در این کشور چه 
می گذرد و دشمن چه کار می کند.« 71/3/20 پس از پایان جنگ تحمیلی تا به امروز، باز این 
نماز جمعه بود که در ابتالئات و فتنه ها وظیفه ی روشنگری جامعه را عهده دار بوده است. به 
همین دلیل است که همواره کمیت و کیفیت برگزاری نماز جمعه در کشور برای دشمنان 
مهم و حائز اهمیت بوده است. بنابراین تحول در مدیریت و سیاست گذاری این قرارگاه مهم 

و حیاتی با توجه به شرایط جدید رسانه ای و اجتماعی امروز یک نیاز جدی به نظر می رسید.
      حصار معنوی کشور

امروز نهال نوپای نماز جمعه که در سال 59 در ایران به امر امام خمینی رحمة اهلل علیه کاشته 
شد، به درختی تنومند تبدیل شده است که از تهران به بیش از 750 شهر و شهرستان دیگر 
صادر شده اســت و هر هفته ملت ایران، در شرایط مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و 
حتی آب و هوایی در روز جمعه گرد یکدیگر "اجتماع علی التقوی" دارند. حال چنین نهاد 
بزرگ مردمی که در سرتاسر کشور سایه  گســترانده است، در مقابل تهاجم های اعتقادی، 
فرهنگی و تبلیغی دشــمن باید نقش یک "حصاری معنوی" را برای کشور ایفا کند. امری 
که تحقق آن در گرو ارتباط مستمر و شبکه سازی ائمه ی جمعه است: »شبکه بندی منصب 
امامت جمعه و نگاه کردن به این مجموعه به عنوان حصار معنوی و ایمانی کشور و ملت، امر 
فوق العاده مهمی است که مطلقاً نبایستی مورد غفلت قرار گیرد. هنگامی این شبکه حقیقی 
خواهد بود و خواهد توانست به صورت یک حصار واقعی کار کند، که این اجتماعات به شکل 

مرتب و منظم انجام بگیرد.«68/4/12
      قلب فرهنگی روزآمد

از توصیه های همیشگی رهبر انقالب به ائمه ی جمعه، حفظ و بهره برداری حداکثری آن ها 
از نعمت الهی نماز جمعه بوده است، به شــکلی که این نهاد پربرکت به »قلب فرهنگی هر 
شهر« تبدیل شود که عالوه بر رفع مشکالت فرهنگی و اجتماعی، وظیفه ی جهت دهی و 
سامان دهی به امور اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی شهر و روستا را نیز عهده دار باشد. »نماز 
جمعه قلب فرهنگی هر شهر است؛ مرکز فرهنگی هر شهر، نماز جمعه است... جایی است 
که آنجا هدایت گری انجام می گیرد؛ من تأکید می کنم این هدایت گری صرفاً هدایت گری 
سیاسی نیست، هدایت گری سیاســی و فرهنگی است. ما گمان نکنیم که اگر فرض کنید 
در فالن مسئله ی سیاسی روز که محّل ابتالء هم هست، داِد ســخن دادیم و حرف زدیم و 
مطالب خودمان را با بیان شیوا بیان کردیم، قضّیه تمام شد؛ نه، ما هدایت گری فرهنگی را از 
هدایت گری سیاسی بنیانی تر می دانیم.«94/10/14 احقاق این امر نیاز به حضور در دل جامعه 
و نزدیکی با مردم دارد که عالوه بر احصاء نیازهای واقعی جامعه، رهنمودها و راهبردهای نماز 
جمعه را به قلب جامعه منتقل کنند. این امر البته مستلزم آن است که »سعی مان بر این باشد 
که به طور دایم و روزبه روز، این مجموعه ی سراســری کشور را تکامل ببخشیم. اگر ما قانع 
باشیم که همان طوری که ده ســال پیش نمازهای ما برگزار می شد، حاال هم برگزار بشود، 
غبن است؛ »من استوی یوماه فهو مغبون« قاعده ی هر کار مستمر، بخصوص وقتی وظیفه ی 
بزرگی بر عهده دارد، این اســت که به طور دایم در حال تحول و پیشرفت باشد.«70/6/25 
بر همین مبنا اســت که رهبر انقالب در متن انتصاب ریاســت و اعضای جدید شــورای 
سیاســت گذاری ائمه ی جمعه بر لزوم تکمیل و ادامه دادن فعالیت های گذشته، افزایش 
کیفیت و بهره گیری از نظرات شورا برای شکوفایی و تاثیرگذاری هرچه بیشتر این نهاد مبارک 

تاکید نموده اند. 

هفته گزارش امام کالم

در سیل جمعیت ایران

 منحل خواهند شد    
اگر چنانچه ســایر اقشــار مملکت حتی 
منحرفین از اســام هم بدانند که اســام 
چیســت، بدانند که برنامه های اسام چه 
هست، همه شان به اســام روی می آورند 

مگر آنهایی که دست نشانده ی آمریکا یا سایر ابرقدرت ها هستند. اینهایی که اآلن در 
ایران مشغول فتنه هستند اینها از اسام هیچ اطاع ندارند، و به حسب آن طوری که 
من می فهمم، اینها مرتبط با امریکا هستند و لو اینکه اسمشان بر خاف است! و ملت 
ما باید اینها را رد بکنند و اعتنایی به آنها نکنند، و خودشــان در همین سیل جمعیت 

ایران منحل خواهند شد. امام خمینی )ره(؛ 15 فروردین 1358

تالش آمریکا برای بهره برداری از آشــوب ها در ایران برای اســتفاده ی ابزاری از آن و اعمال 
تحریم ها علیه تهران، تا جایی بود که آمریکایی ها درخواست برگزاری جلسه ی شورای امنیت 
سازمان ملل متحد، برای بررسی این موضوع را دادند. جلسه ی شورای امنیت نیز برگزار شد 
که در آن نمایندگان سایر اعضای دائم و غیردائم شورای امنیت، علیه اقدام ضدایرانی آمریکا 
سخنان تندی بر زبان آوردند، به گونه ای که آن جلسه و شورا را فاقد صالحیت برای بررسی این 

موضوع قلمداد کردند. 
در همین باره، وب سایت فاینشال تایمز در مطلبی با عنوان "آمریکا زیر آتش جلسه ی شورای 
امنیت درباره ی اعتراضات ایران" نوشت: "جلسه ی شورای امنیت سازمان ملل متحد در روز 
جمعه برای بحث در مورد اعتراضات اخیر در ایران به صحنه انتقاد کشورهای عضو از آمریکا 
تبدیل شد." شیبلی تیلهامی، استاد دانشگاه مریلند و کارشناس اندیشکده بروکینگز نیز نوشت: 
"نیکی هیلی یک بار دیگر آمریکا را به انزوای خجالت آور در شورای امنیت سازمان ملل کشاند." 
بلومبرگ نیز در این زمینه با کنایه نوشت: "نگرانی ها در مورد موافقت نامه ی هسته ای به این 
شرح است: ترامپ شروع به تصمیم گیری های مهم در هفته ی آینده درباره ی ایران خواهد کرد، 
او می تواند تحریم ها را مجددا تحمیل کند و توافق هسته ای را به خطر اندازد. مانند حرکتی که 

در جلسه ی شورای امنیت نشان داد، باز هم ایاالت متحده را منزوی خواهد کرد." 

نیکی هیلی بار دیگر آمریکا را به انزوای خجالت آور کشاند

شب ظلمانی شاهنشاهی
   رهبر انقالب: اگر به وظیفه الهی عمل کنیم خداوند یاری خواهد کرد

آیت اهلل محمدمهدی شــب زنده دار با اشــاره به دیــدار اخیر با رهبــر انقالب: رهبر 
انقالب]درخصوص اغتشاشات اخیر[ با قلبی مطمئن فرمودند: هیچ مسئله ای نیست 
و از ابتدای پیــروزی انقالب تاکنون از این فراز و نشــیب ها فراوان داشــته  ایم، امروز 
جنگ اسالم و کفر است، کفر می خواهد مسلط شود و جلوی پیشروی اسالم و جلوی 
ارزش ها و آرمان های الهی را بگیرد، دشــمنان ناراحت هســتند و این کارها را انجام 
می دهند و افرادی هم در داخل دارند اما هیچگونه دغدغه خاطری نباید داشته باشیم. 
عضو فقهای شــورای نگهبان ادامه داد: رهبری تأکید کردند: اگر به وظیفه الهی خود 
عمل کنیم خداوند یاری خواهد کرد. ایشــان فرمودند: هرکس از دستش کاری برای 
نصرت اسالم و نظام بر می آید حرام است که سکوت کند و کاری انجام ندهد، متأسفانه 
دیده می شــود که برخی آنگونه که دستشــان می آید در برابر مشکالت ایستادگی 

نمی کنند.  |  تابناک |

تقدیر رهبر انقالب از جشنواره مردمی عمار
در مراسم اختتامیه جشنواره فیلم عمار، پیام شــفاهی رهبر انقالب خطاب به اکران 
کنندگان مردمی این جشنواره به شرح زیر خوانده شد: »کار با ارزشی است چون اگر 
چنانچه اینها نباشند، کسی که تولید می کند کارش بی فایده خواهدبود. اینها کسانی 

هستند که به کار او فایده می بخشند.«  |  عمار فیلم |

     افشاگری یک مقام سازمان ملل درباره عوامل خارجی اغتشاشات ایران
"هیثم ابوسعید" کمیســر خاورمیانه ای کمیته بین المللی حقوق بشــر و دبیرکل مرکز 
اروپایی امنیت و اطالعات با اشاره به دخالت های خارجی در حوادث اخیر گفت: تحوالت 
میدانی تحرکات کنونی )در ایران(، متشــکل از اتاق عملیات میدانی اســت که مستقیماً 
هدایت عملیات در مناطق غربی ایران را برعهده دارد و مقر آن در اربیل اســت. وی افزود: 
مدیریت این اتاق عملیات، بر عهده هیئتی متشکل از افسران ارشد غربی، اسرائیلی و عربی 
به همراه سه تن از مسئوالن اصلی هدایت کننده این تحرکات و با حضور نماینده شخصی 
یکی از کشــور های خلیج )فارس( اســت. مقر اتاق عملیات میدانی دوم هم که عهده دار 
هدایت عملیات در شرق ایران اســت، در شهر هرات افغانستان مســتقر است. نظارت بر 
این اتاق هم با هیئتی متشکل از افسران اســرائیلی و عرب به همراه نماینده ای از گروهک 

"جیش العدل" و نمایندگانی از لیدر های این تحرکات )در داخل ایران( است. |  مهر |

هفته اخبار

اول. کار دشـمن، دشـمنی است. 
پـس توقـع دوسـتی، از دشـمن 
داشـته  انتظـار  اینکـه  پـس  خطاسـت. 
باشـیم، او اظهاردوسـتی کنـد یا دسـت از 
دشـمنی بـردارد، انتظـار بی جایی اسـت. 
امیرالمؤمنیـن  هـم  همیـن  بـرای 
می فرماینـد: َمـن نـامَ  لَم  یَُنـم َعنه. »شـما 
اگـر در سـنگر خوابـت بـرد، معنایـش این 
نیسـت کـه طـرف مقابـل شـما و دشـمن 
شـما هـم خوابـش بـرده؛ او مواظـب شـما 
اسـت، او مراقـب شـما اسـت، او منتظـر 

است که شما خوابت ببرد.« 96/10/6

در  اخیـر  هفته هـای  در  آنچـه  دوم. 
کشـور اتفـاق افتـاد، بخشـی از پـروژه ی 
»کوتاه مـدت« دشـمن، بـرای رسـیدن به 
هدف »میان مـدت« و »بلندمـدت« او بود. 
بیسـتم اردیبهشـت ماه امسـال، درست نُه 
روز قبـل از انتخابات، رهبر انقـالب، راهبرد 
و اهـداف سـه مرحلـه ای دشـمن را بیـان 
کردنـد: »دشـمن یـک هـدف کوتاه مـّدت 
دارد، یـک هـدف میان مـّدت دارد، یـک 
هـدف بلند مـّدت دارد. هـدف کوتاه مـّدت 
دشـمن به هـم زدن امنّیت کشـور اسـت، 
ایجـاد آشـوب و فتنـه در کشـور اسـت... 
هـدف میان مـّدت آنهـا مسـئله ی اقتصاد 
کشـور اسـت... مردم بایسـتی از جمهوری 
به خاطـر  اسـالمی  نظـام  از  و  اسـالمی 
مأیـوس  و  ناامیـد  معیشـتی  مشـکالت 
اصـل  بلند مـّدت هـم،  بشـوند... هـدف 
نظـام اسـالمی اسـت.« 96/2/20 ایجـاد 
آشـوب، اگرچـه بهانـه اقتصـادی داشـت، 

اما هدفی کـه دشـمن طراحی کـرده بود، 
برانـدازی نظـام بـود، آنچنان کـه صراحتا 
آن را اعـالم کردنـد. پـس ایـن مهم اسـت 
کـه »در هـر دوره ای از دوره ها مـا بفهمیم 
دشـمنِی دشـمن چگونه اسـت و چـه کار 
دارد بـا مـا می کنـد؛ نقشـه ی دشـمن را 

96/10/6 بفهمیـم.« 

سـوم. مخرج مشـترک هر یـک از اهداف 
سـه گانه، یـک چیـز بـود: از بیـن بـردن 
»امید« و »اعتمـاد« مردم: »اینکـه مردم را 
ناامید کنند، مـردم را بدبین کننـد، اعتماد 
به نفـس مـردم را بگیرنـد، آینـده را تاریک 
نشـان بدهنـد، کاری اسـت کـه امـروز 
دشـمن دارد می کنـد.« 96/10/6 بنابرایـن 
دشـمنان...  نقشـه ی  بیشـترین  »امـروز 
مّتوجـه ایـن اسـت کـه ملّـت ایـران ایـن 
اعتمـاد بـه نفسـی را کـه دارد از دسـت 
بدهـد... تـالش مهـّم جنـگ نرم دشـمن، 
امـروز متوّجـه ایـن اسـت کـه ملّـت ایران 
امیـدش را از دسـت بدهـد.« 96/10/6 اگـر 
ایـن بـود، پـس مدیریـت و توانمندسـازی 
"افـکار عمومـی" اهمیـت پیـدا می کنـد. 
چراکـه »افـکار عمومـی وقتی کـه در یـک 
مسـئله ای فّعـال شـد و صاحب نظـر شـد، 
بـه طـور طبیعـی جسـم ها را بـه حرکـت 
حرکـت  بـه  را  ذهن هـا  در مـی آوَرد، 
میـدان  وارد  را  ابتکارهـا  درمـی آوَرد، 

 96/10/19 می کنـد.« 

افـکار  آنکـه  بـرای  دشـمن  چهـارم. 
عمومـی جامعـه را تحـت تأثیـر خـود قرار 

دهـد، سـه کار عمـده را انجـام می دهـد: 
اول: "ایجـاد شـبهه": »دشـمن بـه طـور 
دائـم دارد شـبهه ایجـاد می کند؛ شـبهات 
 96/10/6 هـم!«  سـر  پشـت   متراکـم 
دوم، "شـایعه  پراکنی": »بـرای اینکـه ایـن 
افـکار عمومـی را عـوض کننـد چـه  کار 
می کننـد؛  شـایع  دروغ  می کننـد؟ 
 96/10/19 می کننـد.«  شـایعه پراکنی 
مشـکالت":  در  "سـیاه نمایی  سـوم،  و 
می کنـد،  درسـت  شـبهه  »دشـمن 
بزرگ نمایـی هـم می کنـد. جـوری هـم 
دشـمنان مـا در دسـتگاه های ارتباطـی و 
تبلیغاتـی خودشـان حـرف می زننـد کـه 
هـزار برابـر آن مقـدار مخاطبی کـه دارند، 
کأنّـه مخاطـب دارنـد؛ هـزار  نفـر را یـک 
این جـوری  می کننـد؛  معّرفـی  میلیـون 
وانمـود می کننـد. فریـب اینهـا را نبایـد 
بزرگ نمایی هـای  ایـن  فریـب  خـورد، 

دشـمن را هـم نبایـد خـورد.« 96/10/6

پنجـم. در مقابـل ایـن برنامه ی دشـمن 
اول،  داد:  انجـام  را  کار  سـه  بایـد  نیـز 
»بایـد  شـبهه ها":  کـردن  "برطـرف 
ایـن گره هـا را بـاز کـرد، ایـن شـبهه ها 
را  ذهن هـا  کـرد،  برطـرف  بایـد  را 
بایسـتی فـارغ کـرد، آسـوده کـرد. نبایـد 
مـا احسـاس گیجـی و حیـرت  جـوان 
بکنـد؛ یکـی از ایـن طـرف، یکـی از آن 
طـرف؛ دائـم شـبهه درسـت کـن، دائـم 
را  جـوان  بایـد  کـن!  درسـت  اشـکال 
کمـک  بایـد  را  ذهن هـا  کـرد؛   کمـک 

کرد.« 96/10/6

دوم، "عدم انتشـار و باور کردن شـایعات": 
»شـایعه های دشـمن را اشـاعه ندهید که 
یک حـرف بی مبنایـی را از یکی بشـنویم، 
بعد ایـن را پنـج جا، شـش جا نقـل کنیم؛ 
خـب، این همـان کاری اسـت که دشـمن 
می خواهـد؛ ]پـس[ ایـن کار را نکنیـد؛ 
شـایعه های پراکنده شـده ی به وسـیله ی 
دشـمن را مـا تکـرار نکنیـم. بعـد هـم 
]شـایعات را[ بـاور نکنیـم؛ تـا مادامـی که 
یک سـند درسـتی، یـک مطلـب منطقی 
معقولـی وجـود نداشـته باشـد، حـرف 
دشـمن را که نباید بـاور کـرد.« 96/10/19 
و سـوم، "دمیـدن روح امیـد در جامعـه": 
چراکـه »امیـد به آینـده اگـر نباشـد، دل 
ناامیـد و افسـرده وارد میـدان انتخـاب 
»مواظـب  پـس   88/5/12 نمی شـود.« 
باشـید نگاهتان به آینـده، نـگاه امیدوارانه 
باشـد، نـه نـگاه بدبینانـه و نومیدانـه. اگر 
نـگاه  شـد،  بدبینانـه  و  نومیدانـه  نـگاه 
»چـه فایـده ای دارد« شـد، بـه دنبالـش 
اسـت؛  انـزواء  و  بی تحرکـی  بی عملـی، 
مطلقـاً دیگـر حرکتـی وجـود نخواهـد 
داشـت؛ همـان چیـزی اسـت که دشـمن 
مـی خواهـد.« 88/6/4 امـروز وظیفـه ی 
حـزب اهلل، و جریـان مؤمـن و انقالبـی، 
دمیـدن روح امیـد در جامعـه، و تـالش 
برای سـاخت آینـده ای بهتر اسـت. »امید 
و نگاه بنده نسـبت بـه آینده ی این کشـور 
خیلـی روشـن اسـت. بنـده می دانـم کـه 
خـدای متعـال اراده فرمـوده اسـت کـه 
ایـن ملّـت را بـه متعالی تریـن درجـات 

 9/10/19 برسـاند.« 

نکته هایی درباره انتصاب رئیس جدید 
شورای سیاست گذاری ائمه  جمعه ی کشور

روزآمد شدن 
قلب فرهنگی شهر
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رصدی گزارش

کارشناس اندیشکده بروکینگز

کار      تشکیالتی

یک مثلّثی در این قضایا فّعال بوده است. مال امروز و دیروز هم نیست؛ این سازمان دهی شده 
بوده اســت. اینهایی که عرض می کنم، همه قرائن اّطالعاتی دارد؛ حاال بعضی آشکار است و 
حرفهای خودشان اســت، بعضی هم از ُطرق اّطالعاتی به دست آمده است. یک مثلّثی فّعال 
بودند: نقشه مربوط به آمریکایی ها و صهیونیست ها است؛ اینکه »بیاییم از شهرهای کوچک 
شروع کنیم، ]بعد[ به طرف مرکز بیاییم و مردم را نسبت به مطالباتشان فّعال کنیم و اینها را داغ 

کنیم«، این نقشه ای است که کشیده شده و چند ماه است روی این نقشه دارند کار می کنند.
پول مال یکی از این دولت های خرپول اطراف خلیج فارس اســت. خب این کارها خرج دارد؛ 
باید پول بدهند؛ آمریکایی ها که حاضر نیستند پول خرج کنند وقتی اینها هستند؛ این دو ضلع. 
ضلع سّوم پادویی اش است؛ پادویی اش هم مربوط به سازمان منافقین بود، سازمان آدمکش 
منافقین؛ خود رسانه های منافقین در همین روزها اعتراف کردند؛ گفتند ما از چند ماه قبل با 
آمریکایی ها در ارتباط بودیم نسبت به این قضّیه؛ که پادویی کنند، سازمان دهی کنند، بروند 
این و آن را ببینند، کسانی را در داخل نشان کنند و پیدا کنند که بهشان کمک کنند تا بیایند به 
مردم فراخوان بدهند و شعار »نه به گرانی« بگذارند. خب این شعاری است که همه خوششان 
می آید؛ با این شعار یک عّده ای را جذب کنند، بعد خودشان بیایند وسط، اهداف شوم خودشان 
را دنبال کنند و مردم را هم دنبال خودشان بکشــند؛ هدف این بود. کاری که مردم در اینجا 
کردند این است: اّول خب یک عّده ای آمدند؛ البّته عّده ی زیادی هم نبودند، لکن به مجّرد اینکه 
دیدند که اینها هدف هایشان چیست و شعارهایشان معلوم شد، مردم صف ها را جدا کردند. 
همانهایی که روز پنجشنبه و روز جمعه در اجتماعات مطالبه ی »نه به گرانی« و امثال اینها 
شرکت کرده بودند، همانها در روز نهم دی آمدند در تظاهرات عظیم مردم شرکت کردند و علیه 

96/10/19 آنها شعار دادند؛ علیه آمریکا، علیه منافق شعار دادند. مردم صفشان را جدا کردند.

روایت رهبر انقالب از
 ماجرای اغتشاشات اخیر

ایـن آقایـان کـه می بینیـد ماشـاءاهلل یـال و کوپالـی دارنـد، اینهـا همـه اش ظاهـر 
اسـت، جسـم قوی اسـت، اّما از لحاظ پیچیدگـِی ذهنـی و در زمینه های احساسـی 
و عاطفـی، زن قوی تر از مرد اسـت، قـدرت تحّملـش زیاد اسـت، راه ها را بلد اسـت ... 
طبیعـت زن این اسـت. اغلـِب زن هـا، البته ممکن اسـت بعضـی از زن ها هـم اینطور 
نباشـند؛ غرض اینکـه خانم هـا بهتـر می تواننـد در این مصـاِف دوسـتانه بـر عوامِل 
سـردی، فایـق بیایند. بـا یک مقـدار خـوش اخالقی کـردن، بـا ابرازهایی که هسـت 
ایـن کار بکننـد. مـرد را بکشـانند بـه آن جایـی که بایـد قـرار بگیرد، تـا ان شـاء اهلل 

زندگـی شـیرین تر شـود   78/1/24 

زن ها می توانند زندگی را شیرین تر کنند

1. بین مطالبات صادقانه مردم و حرکت تخریبگران باید تفاوت قائل شد
در تحلیل ها یک نقطه ی تقریباً مشترکی وجود داشــت که آن نقطه، نقطه ی درستی است و آن 
تفکیک بین مطالبات صادقانه و به حّق مردم و حرکات وحشیانه و تخریبگرانه ی یک گروه است؛ 
اینها از هم باید تفکیک بشود. اینکه فالن انســانی از یک حّقی محروم بماند و اعتراض بکند یا این 
اعتراض کننده ها -صد نفر، پانصد نفر- بیایند یک جایی جمع بشوند و حرف خودشان را بزنند، یک 
مطلب است؛ و اینکه یک عّده ای از این تجّمع و از این انگیزه سوءاستفاده کنند و بیایند به قرآن دشنام 
بدهند، به اسالم دشنام بدهند، به پرچم اهانت کنند، مسجد را بسوزانند، تخریب کنند، آتش بزنند، 

یک حرف دیگر است؛ اینها دو مقوله است؛ اینها را با هم مخلوط نباید کرد. 

2. قانون معیار همه است
همه قانون را معیار بدانند؛ ما از بی قانونی ضرر میکنیم، ضربه می خوریم. سال ۸۸ دیدید؛ 

اینکه کشور در سال ۸۸ دچار خسارت شد... به خاطر چه بود؟ به خاطر بی قانونی.

3. هر سه قوه روی مشکالت کشور متمرکز بشوند
هر سه قّوه مشکالت کشور را بشناسند و روی یکایک مشکالت متمرکز بشوند... ما مشکل 
غیرقابل حل در کشــور نداریم که بگوییم این مشــکل غیرقابل حل اســت، ]یا[ این گره 

بازنشدنی است؛این را همه بدانند. همه ی این گره ها بازشدنی است.

4.  از ضعف های خودمان غافل نشویم
دشمن خارجی هست، اّما این موجب نشود که از ضعف های خودمان غافل بشویم... مگس روی 
زخم می نشیند؛ زخم را خوب کنید، زخم را نگذارید به وجود بیاید. ما اگر مشکل داخلی نداشته 

باشیم، نه این شبکه ها می توانند اثر بگذارند، نه آمریکا می تواند هیچ غلطی بکند.

5.  مسئولین کشور همه با هم باشند
مسئولین کشور همه با هم باشند... وقتی که شما می بینید دشمن دارد تهدید میکند شما را 
-دشمنی لجباز، لجوج- و مشکالتی به وجود می آورند با کارهایی که کرده اند در داخل کشور، 

بایستی همه با همدیگر همدست باشند، همه کنار هم بایستند.

6. انتقاد خوب است اما سیاه نمایی ممنوع!
انتقاد کار خوبی است و کار الزمی است... اّما تذّکر و انتقاد را به صورت »یک کالغ چهل کالغ« 
مطرح نکنند... تذّکر اگر می دهیم، انتقاد اگر می کنیم، منصفانه باشد؛ این جور نباشد که مبالغه 

کنیم، تعمیم بدهیم، سیاه نمایی کنیم.

7. همه ی بازداشت شده ها را به یک چشم نباید دید
مسئولین انتظامی ما، مسئولین امنّیتی ما، سپاه ما، بســیج ما، در این قضایا به وظایفشان 
عمل کردند، خوب هم عمل کردند... منتها توّجه بشود: آن جوانی یا نوجوانی که تحت تأثیر 
هیجانِی یک شبکه ی اینترنتی در فضای مجازی قرار می گیرد و یک حرکتی می کند یا یک 
کلمه حرف می زند، با آن کسی که با دستگاه های سازمان یافته مرتبط است و جزو آن پادوها 
است، فرق دارد؛ اینها را یک جور به حساب نیاورند... با آن ]گروه[ اّول باید روشنگری کرد... اّما 

اینکه کسی آدم می ُکشد، کسانی که... تخریب می کنند، یک حرف دیگر است.

8. ده برابر دیگران از مسائل باخبر هستم
مسئولین کشور بایستی به مسئله ی اشتغال و تولید -که ما امسال را سال اشتغال و تولید داخلی 
قرار دادیم- اهّمّیت بدهند... بعضی ها گله می کنند که چــرا فالنی تذّکر نمی دهد؛ نخیر، بنده 
زیاد تذّکر می دهم. اینکه می بینید من گاهی علناً یک چیزی می گویم، این یک دهِم تذّکرات و 
اوقات تلخی ها و هشدارهای ما با این آقایان نیست. در جلسات حکومتی، بنده غالباً تذّکر، هشدار و 
مطالبه، زیاد دارم. این جور هم نیست که ما از قضایا مّطلع نباشیم؛ حاال بعضی ها می گویند فالنی از 
فالن قضّیه مّطلع نیست؛ بنده از آن مسائل اجتماعی و عمومی و اساسی ای که مردم از آنها مّطلع 

می شوند، باید ده برابر آنها مّطلع باشم و الحمدهلل هستم.

هشت  نکته  مهم رهبر انقالب
 درباره شرایط روز کشور

ایرانی خانواده

رهبری مطالبه

برای این که مـا بنیان های سیاسـی و اقتصـادی و فرهنگـی خود را مسـتحکم کنیم، 
پیش نیـاز اّولـِی قطعـی مـا، ایجـاد وفـاق و وحـدت کلمـه اسـت. بـرای وفـاق بایـد 
همـه تالش کننـد. معنـای وفاق ایـن نیسـت کـه گروه هـا و تشـکیالت و جناح های 
گوناگون اعـالم انحـالل کننـد؛ نه، هیـچ لزومـی نـدارد. معنای وفـاق این اسـت که 
نسـبت به هم خوشـبین باشـند؛ »رحماء بینهـم« باشـند؛ همدیگر را تحّمـل کنند؛ 
در جهـت ترسـیم هدف هـای واال و عالی و بـرای رسـیدن به آنهـا بـه یکدیگر کمک 
کننـد و از ایجاد تشـّنج، بداخالقی، درگیـری، اهانـت و مّتهم کردن بپرهیزنـد. امروز 

به نظر مـن وظیفـه ما ایـن اسـت.  81/3/7

تشکل ها از ایجاد بداخالقی و اهانت پرهیز کنند

این است حزب ا... 

بدانید امروز بیشترین نقشه ی دشمنان، این کارهای عظیم، مّتوجه این است که ملّت 
ایران این اعتماد به نفســی را که دارد از دســت بدهد.. تالش مهّم جنگ نرم دشمن، 
امروز متوّجه این اســت که ملّت ایران امیدش را از دست بدهد. از این آیه ای که عرض 
َّذیَن یَُبلِّغوَن رِسالِت اهللِ َویَخَشونَه ُ َو ال یَخَشوَن اََحًدا ااِلَّ اهلل- معلوم می شود که  کردیم -اَل
این تبلیغ، دشــمن دارد؛ ]وقتی[که می فرماید تبلیغ می کنند رساالت الهی را، از خدا 
می ترسند، از غیر خدا نمی ترسند، پیدا است که غیر خدا در مقابل این مبلّغین الهی، 
مبلّغین رساالت اهلل، صف آرایی دارند؛ بحث بر ســر دعوا است. یا در آن آیه ی شریفه ی 
ِّغ ما اُنِزَل اِلَیَک ِمن رَّبَِّک َو اِن لَم تَفَعل َفما بَلَّغَت رِسالََتُه َو اهللُ یَعِصُمَک ِمَن الّناس« که  »بَل
]می فرماید[ خدا تو را حفظ می کند، نگران نباش، دغدغه نداشته باش از دشمن، پیدا 
است که در مقابل تبلیغ پیغمبر، صف دشمنان است، جبهه ی دشمنان است. برادران 
عزیز، خواهران عزیز! معنای این چیست؟ معنایش این است که شما آن وقتی که تبلیغ 
می کنید، تبلیغ اساسی می کنید، تبلیغ اسالمی می کنید، در مقابل این تبلیغ شما یک 

جبهه ی دشمنی صف آرایی می کند؛ این را باید بدانید.    96/10/6

تبلیغات اسالمی امیدبخش جامعه است

وعده الهی این است:
اگر احساس ناامیدی نکردید،پیروزید

وعـده ی خـدا و پیامبـر این اسـت کـه »الّذیـن امنـوا یقاتلـون فی سـبیل اهلَلّ 
والّذین کفـروا یقاتلون فی سـبیل الطاغوت«.)1( شـما که مؤمنیـد، در راه خدا 
مبـارزه می کنیـد. آنهایـی کـه بـا خـدا میانـه ای ندارنـد، در راه طاغـوت مبـارزه 
می کننـد. آری؛ آنهـا هم مبـارزه می کننـد؛ ولـی »فقاتلـوا اولیـاء الشـیطان ان کید 
الشـیطان کان ضعیفـا«.)2( اگـر مبـارزه کردیـد، اگـر ایسـتادید، اگـر صبـر و ثبات 
خودتـان را از دسـت ندادیـد، شـما پیروزیـد؛ امـا اگر رهـا کردیـد، احسـاس ضعف 
کردیـد، احسـاس نومیـدی کردیـد، عقبگـرد کردیـد، نـه. پـس، حضـور دشـمن و 
حمله ی دشـمن، مایـه ی تعّجب نیسـت؛ »هذا مـا وعدنـا اهلَلّ و رسـوله و صـدق اهلَلّ و 
رسـوله و مازادهم اال ایمانا و تسـلیما«.)3( بنابراین، وعده ی الهی مسـلّم است؛ یعنی 
هـم در صـورت مبـارزه، در صورت صبـر و در صـورت ایسـتادگی، پیروزی به دسـت 
می آیـد و هـم در صورتـی که شـما صـادق باشـید، دشـمنیها به سـمت شـما توّجه 

پیدا می کند.    77/10/4
1.       سوره مبارکه النساء آیه 76

2.       همان
3.       سوره مبارکه األحزاب آیه 22

قرآن تفسیر

حمله به امیدمردم
شبهه،شایعه،سیاه نمایی برای

هشدار این روزهای رهبر انقالب درباره برنامه سه گانه دشمن

دیدار برش

حکومت های سلطنتی از گذشــته تا به امروز در سرتاســر دنیا رواج داشته و دارد و 
همینطور ایران هم تا حدود 40 ســال پیش از این قاعده مســتثنی نبوده است. اما 
گذشت زمان و فراموشی جامعه نسبت به اعمال پادشاهان و همچنین تغییر نسل ها 
ممکن است باعث فراموشی جنایات پادشاهان شود که الزمه ی آن یادآوری و آگاهی 

به مردم مخصوصا جوانان و نوجوانان است. 
از همین رو، انتشارات انقالب اســالمی، کتاب "شب ظلمانی شاهنشاهی" را که مبتنی 
اســت بر روایت رهبرانقالب از دوران ســیاه و 
تیره ی حکومت شاهنشاهی ایران، روانه ی بازار 
کرده اســت. این کتاب از 5 فصل تشکیل شده 
اســت که هر کدام با بهره گیری از بیانات رهبر 
انقالب به بخشــی از دوران پهلوی و قاجاریه و 
مفاســد و جنایات آنها پرداخته است. کتاب از 
بحث "نظر اسالم درباره ی سلطنت و تفاوت آن 
با نظام والیت در اســالم" از منظر رهبر انقالب 
شــروع می شــود و در ادامه به "مفاسد دوران 
ســلطنت 2500 ســاله و به مفاسد مشترک 
دوران قاجاریه و پهلوی"می پردازد. مطالعه ی 
این کتاب باعث می شــود فضای جدیدی در 
ذهن مخاطب ایجاد  شــده و زمینــه ای برای 
تشــویق مخاطب به جهت مطالعه ی بیشــتر 
فراهم بیاید. خواندن این کتاب به عموم مردم، 

مخصوصا جوانان توصیه می شود.  

  :  مخاطبین محترم از شــما دعوت به عمل می آوریم تا در 
کانال خط حزب اهلل در پیام رســان "آی گپ" با ما همراه باشید.گفتنی است 
لینک عضویت کانال خط حزب اهلل در آی گپ در کانال تلگرامی خط حزب اهلل 

موجود است.  

خط حزب اهلل موزعین


