
دوشــنبه ی هفته ی جــاری، رهبر 
انقالب درباره ی »اتاق جنگ آمریکا« 
علیه ایران صحبت کرده و فرمودند:»دشمنان 
ما فهمیده اند و دانسته اند که در جنگ سخت 
نظامی طْرفی نخواهند بست... این را می دانند 
که اگر وارد درگیری و برخورد سخت و نظامی با 
ما بشوند، پایشان گیر می افتد. بله، به ما ضربه 
می زنند، اّما خودشــان ممکن است چند برابر 
ضربه بخورند؛ ایــن را فهمیده اند... امروز آنچه 
مطرح است برای دشمنان ما، جنگ اقتصادی 
است. اتاق جنگ آمریکا علیه ما عبارت است از 
وزارت خزانــه داری آمریکا که همــان وزارت 
اقتصاد و داراییشان است؛ آنجا اتاق جنگ با ما 

است.« 97/2/10
البته رهبر انقالب، اولین بار، یازده سال پیش 
)ســال 86(، عبــارت »جنگ اقتصــادی« را 
مطرح کردند. ایشــان در ابتدای آن ســال با 
اشاره به برنامه های دشمن برای ضربه زدن به 
جمهوری اســالمی ایران عنوان کردند: »من 
برنامه های استکبار جهانی علیه ملت ایران را 
در سه جمله خالصه میکنم: اول، جنگ روانی؛ 
دوم، جنگ اقتصادی و سوم، مقابله با پیشرفت 
و اقتدار علمی.«86/1/1 چهار سال بعد، در سال 
1390 نیز دراین باره چنین فرمودند: »همه ی 
شواهد نشــان دهنده ی این است که دشمن 
امروز بر روی چند نقطه، تکیه ی اساسی دارد. 
از واضح ترین هایش انسان شــروع کند، یکی 
مسئله ی اقتصاد است... به زانو درآوردن کشور 
از لحاظ اقتصاد، عقب راندن و پس راندن کشور 
در زمینه ی اقتصاد که منتهی بشــود به فلج 
پایه های اقتصادی.« 90/3/8 دو سال بعد از آن 
نیز، »سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی« را با 
هدف جلوگیری از حمالت اقتصادی دشمن، به 

دستگاه های دولتی و حکومتی ابالغ فرمودند. 
بعدتر، پیشــنهاد تأسیس ســتاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی دردولــت، به منظور اجرایی 

شدن سازوکارهای آن را نیز مطرح کردند. 

اتاق عملیات جنگ اقتصادی آمریکا
دراین بیــن، آمریکایی ها بــرای آنکه بتوانند 
در »جنگ اقتصادی« دســت برتر را به همراه 
داشته و سازوکارهای اجرایی آن را پیاده کنند، 
نیاز به یک "اتاق عملیات جنــگ اقتصادی" 
داشتند. این اتاق جنگ از سه نهاد مهم تشکیل 
شده است. اولین نهاد که مهم ترین آن هست 
و نقش فرماندهی در جنگ اقتصــادی را ایفا 
می کنــد، "وزارت خزانه داری آمریکا" اســت. 
مأموریت اصلی این بخش، شکل دهی ساختار 
تحریم های بانکی و غیربانکی، حفظ ســاختار 
مذکور، اعمال تحریم های اقتصادی و در نهایت 
تنبیه افراد و نهادهایی است که از این تحریم ها 
تخلف می کنند. هدف اصلی وزارت خزانه داری، 
ایجاد فضــای ناامــن اقتصادی بــرای افراد و 
نهادهای هدف اســت. همان طــور که دیوید 
کوهن )یکی از مؤثرتریــن چهره های وزارت  
خزانــه داری در زمان اوباما کــه معمار اصلی 
تحریم های ایران است( گفته است: "ما فضا را 
برای بازیگران نامشروع )دولت ها، تروریست ها 
یا مجرمان( بسیار سخت کرده ایم که خودشان 
را در اقتصاد مشــروع پنهان کنند. این دلیلی 
است که شفافیت مالی )ســاخت، حفاظت و 
تقویت آن( هســته ی اصلی مأموریت وزارت 

خزانه داری است."
نهاد مهــم دیگــر در اتــاق فرماندهی جنگ 
اقتصــادی، "وزارت خارجه ی آمریکا" اســت. 
مأموریت اصلی این نهاد همراه کردن بازیگران 

مهم خارجی در اعمال تحریم هــا علیه ایران 
از  خزانــه داری  وزارت  مســئوالن  اســت. 

3  اصطالح "دیپلماســی مالی" برای تبیین
1 این وضعیت اســتفاده کردنــد؛ چراکه 

بخشــی از اقدامات وزارت خزانه داری و وزارت 
خارجه ی آمریکا ســفر به کشورهای مختلف 
طرف تجاری ایران و توجیه آن ها برای همراه 
شــدن در اعمال تحریم ها بوده و هست. برای 
مشخص شــدن ابعاد این موضوع، خوب است 
به گزارش بازوی نظارتی کنگره ی آمریکا اشاره 
کرد. این گزارش که در سال 2013 تهیه شده 
اســت، بیان می کند که وزارت خزانه داری با 
همکاری وزارت خارجــه ی آمریکا در مدت دو 
سال، 145 مؤسسه ی مالی را در شصت کشور 
جهان دربــاره ی تحریم ایــران توجیه کردند 
و به طــور ویژه به کشــورهایی ماننــد امارات 
متحده ی عربی، که نقــش مهمی  در تعامالت 
اقتصادی ایران دارد، ســفر کرده و نظام مالی 
آن را برای اجرای تحریم ها توجیه کرده است. 
نهاد دیگر درگیر جنــگ اقتصادی علیه ایران، 
سازمان اطالعات آمریکا )سیا( است. این نهاد 
تمرکز اصلی اش بر کشف روش های پیچیده ی 
دور زدن تحریم اســت. اطالعاتی که از طرق 
جاسوسی و امنیتی به دست می آید، در اختیار 
وزارت خزانه داری قرار می گیرد تا توســط آن 

بررسی شود و برخوردهای الزم صورت گیرد.

اتاق عملیات جنگ اقتصادی ما کجاست؟ 
اما متأســفانه بــا همــه ی توصیه هایی که 
رهبرانقــالب در ایــن زمینه داشــتند، و با 
همه ی اقداماتی که اتاق جنگ آمریکا علیه 
ایران انجــام داد، آرایش اقتصادی کشــور 
تغییر خاصی نسبت به گذشته نکرد. انتظار 

این بود که بــا توجه به جنــگ اقتصادی، 
اقدامات مهمی  در راستای کاهش وابستگی 
به نظــام اقتصادی جهــان در ایران صورت 
گیرد که این مهم صــورت نپذیرفت. حتی 
اقدامات پدافنــدی در مقابله بــا تحریم ها 
به کندی و در بیشــتر موارد بعد از مشاهده 
شــدن آثار تحریم ها صــورت می پذیرفت. 
منظور از اقدامات پدافندی، کارهایی مانند 
کاهش استفاده از شبکۀ سوئیفت، یا پیگیری 
پیمان های پولی دوجانبه است که می تواند 
تا حد بسیار زیادی ضربه پذیری نظام بانکی 
ایران را نســبت به تحریم هــا کاهش دهد. 
پیمان پولی هم هزینه ی اعمــال تحریم را 
برای آمریکا افزایش می دهــد و هم قدرت 

رصد و اشراف آن را به چالش می کشد. 
با توضیحــات فوق، واضح اســت که جنگ 
اقتصادی، یک واقعیت انکارنشدنی است و 
دشمن در حال طراحی و اجرای برنامه های 
مستمر برای افزایش فشــار اقتصادی علیه 
ایران اســت تا بتواند مســائل باقی مانده ی 
خودش را با ایــران حل کنــد. بنابراین در 
جنگ اقتصــادی باید متناســب با جنگ، 
آرایش اقتصاد را شکل  داد. اما متأسفانه در 
اقتصاد کشــور آرایش جنگی وجود ندارد. 
باید همه ی مسئولین و نخبگان کشور به این 
باور برسند که ریشه ی اصلی آسیب پذیری 
ما در جنگ اقتصادی،  درونی است و تنها با 
تکیه به درون مرتفع می شــود. کشوری که 
استعداد ساخت تجهیزات پیشرفته و بسیار 
پیچیده ی نظامی و هسته ای دارد، به راحتی 
می تواند مشــکالت اقتصادی را حل کند. 
تنها نیاز به اراده و تمرکــز بر ظرفیت های 

داخلی است. 
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)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(       
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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

اگـر نام شـهیدان مـا تکـرار نمی شـد، تجلیـل نمی شـدند و احتـرام بـه آنهـا و خانواده های 
آنهـا در جامعـه ی مـا به صـورت یـک فرهنـگ درنمی آمـد - کـه خوشـبختانه به صـورت 
فرهنـگ درآمـده - امـروز بسـیاری از ایـن یادهـای ارزشـمند و گران بهـا فرامـوش شـده 
بود؛ ایـن ارزشـگذاری عظیمی که بـا حرکت شـهادت در یـک جامعـه به وجـود می آید، به 
فراموشـی سـپرده شـده بود. نباید بگذارید ایـن اتّفاق بعـد از این هـم بیفتد؛ روزبـه روز باید 
یاد شـهدا و تکـرار نام شـهدا و نکته یابـی و نکته سـنجی زندگی شـهدا در جامعه ی مـا رواج 
پیدا کند. و اگر این شـد، آن وقت مسـئله ی شـهادت کـه به معنـای مجاهـدت تمام عیار در 

راه خدا اسـت، در جامعـه ماندگار خواهـد شـد.    93/11/27 

 نباید بگذارید مسئله ی شهادت به فراموشی سپرده شود

این شماره تقدیم می شود به روح پرفتوح   

شهید حسین شوریده

هفته اخبار

امام کالم

مناجات شعبانیه شما را آماده 

می کند برای »ضیافة الله«    

شما وقتی که می خواهید به مهمانی بروید خوب، 
یک وضع دیگری- غالباً البته-، یک وضع دیگری 
خودتان را درست می کنید. لباسی تغییر می دهید 

و یک طور دیگری وارد می شوید. آن طوری که در خانه هستید یک تغییری می دهید. ماه شعبان 
برای این است که همان مهیا بودنی که می خواهید مهمانی بروید، خودتان را مهیا می کنید... در 
ضیافت خدا، ماه شعبان برای مهیا کردن این افراد است، مهیا کردن مسلمین است برای ضیافت 
خدا، ادبش آن مناجات شعبانیه اســت. من ندیده ام در ادعیه، دعایی را که گفته شده باشد همه 
امام ها این دعا را می خواندند، در دعای شعبانیه این هســت؛ اما من یادم نیست که در یک دعای 
دیگری دیده باشم که همه ائمه این را می خواندند. این مناجات شعبانیه برای این است که شما را، 

امام خمینی )ره(؛ 21 تیر 1359 همه را مهیا کند برای »ضیافة الله«.  

     نشریه آمریکایی آتالنتیک: دولت ترامپ همواره در حال نقض برجام است
نشـریه آمریکایی آتالنتیک ضمن بیان اینکه برجـام آمریکا را تنها به برداشـتن تحریم ها 
موظف نمی کنـد بلکـه ملـزم می کنـد در ورود ایـران به اقتصـاد جهانـی مانع نتراشـد و 
اشـاره به موارد متعدد نقض ایـن توافق نامـه بین المللی در دولـت ترامپ، تاکیـد کرد که 

این دولت همـواره در حال نقض برجـام اسـت. |  ایرنا|

      خیانت جدید آل سعود به آرمان فلسطین
کانـال دهـم تلویزیـون رژیـم صهیونیسـتی، درخواسـت محمـد بـن سـلمان ولیعهـد 
عربسـتان سـعودی از فلسـطینی ها را برای بازگشـت به مذاکرات سـازش با ایـن رژیم بر 
مال کرد و افزود: محمد بن سـلمان گفته اسـت مسـئله ی فلسـطین در اولویت قرار ندارد 

و مسـائل مهم تری ماننـد ایـران وجـود دارد. |  خبرگزاری صداوسـیما|

    نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی: توان حمله به ایران را نداریم
»ایهود اولمرت«، نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی، به ناتوانی این رژیم برای انجام اقدام 
مشابه در قبال ایران اعتراف کرد. وی در ســخنانی اذعان کرد: »درباره سوریه )توانمندی 
هسته ای آن کشــور را( نابود کردیم... در خصوص ایران، فاصله بیشتر است و سایت های 
هسته ای در مکان های مختلفی اکثراً در زیر زمین پراکنده هستند. توانایی اسرائیل برای 
نابودی توانمندی های هسته ای ایران بسیار کمتر است و این کار به توانایی های متفاوتی نیاز 

دارد ]که ما نداریم.[«.|  فارس|

     هنیه: رژیم صهیونیستی از تظاهرات ما سردرگم شده است
اسـماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسـی جنبش حماس، در خـالل مشـارکت در تظاهرات 
بزرگ بازگشـت در نوار غزه گفت: »رژیم صهیونیسـتی که از تظاهرات ما سـردرگم شـده 
اسـت در مقابل موشـک ها و بمب های ما چـه خواهد کـرد؟« او گفـت: راهپیمایی بزرگ 
بازگشت دشمن صهیونیسـتی را سـردرگم و مجبور به بازبینی در محاسـبه هایش کرده 

است. |  باشـگاه خبرنگاران|

     هاآرتص: اسرائیل در حال از دست دادن عقل خود و دیوانه شدن است
روزنامه هاآرتص چاپ فلسـطین اشـغالی با اشـاره بـه اتفاقاتی نظیر توئیت یـک نماینده 
»کنسـت« دربـاره دختـر فلسـطینی، واکنـش بازیگـر هالیوود بـه کشـتار مردم غـزه و 
افزایـش تنش ها با ایـران و سـوریه نوشـت: »تمام این ها نشـان می دهـد که اسـرائیل در 

حـال از دسـت دادن عقل خـود و دیوانه شـدن اسـت« .|  فـارس|

تاریخ شهادت: 61/2/14

نقش زن در رشد و تعالی انسان مهم تر است
ایرانی خانواده

این است حزب ا... 

در این حرکت این است که انسان با هوشیاری و زیرکی، حرکت های دشمن را تفّرس کند، زیر 
نظر بگیرد و هدف های دشمن را کشف کند؛ این خیلی مهم اســت. اگر شما در یک مبارزه ی 
شــخصی، در یک دفاع شــخصی که در مقابل یک حریف قرار می گیرید، بتوانید حرکت او را 
پیش بینی کنید، هیچ ضربه ای نخواهید خورد. اگر حواستان پرت شد، غافل شدید، تمرکز را از 
دست دادید، به چیز دیگری سرگرم شدید، نتوانستید پیش بینی کنید که او چه کار می خواهد 
بکند، حتماً ضربه می خورید. دشمن که نخوابیده؛ او بیدار اســت: »و اّن اخا الحرب األرق و من 
نام لم ینم عنه«.  شما اگر حواست پرت شد، شما اگر از موقعیت خودت غافل شدی، دلیل این 
نمی شود که دشمنی هم که در مقابل توست، حواسش پرت شده باشد؛ او ممکن است حواسش 

جمع باشد، بزند. پس باید حواس ها جمع باشد.  91/10/19

اگر حرکت دشمن را پیش بینی کردید 
هیچ ضربه ای نخواهید خورد

قرآن تفسیر 

تشکیالتی کار

حدیث شرح

رهبری روزمطالبه مسئله

250ساله انسان

اندیشه اسالمی طرح کلی

خصوصیات جسمی ای خدای متعال در دو جنس قرار داده اســت که هرکدام نقشی در ادامه ی 
آفرینش، در رشد و تعالی انسان، در حرکت تاریخ بر عهده دارند؛ و نقش زن مهمتر است. مهمترین 
کار انسان، تداوم بخشیدن به نسل بشری است؛ یعنی تولید مثل؛ نقش زن در این کار قابل مقایسه 
با نقش مرد نیست. خانه از این جهت مهم است، خانواده از این جهت مهم است، محدودیت های 
اعمال غرائز جنسی از این جهت مهم است؛ با این دید باید به مســائل اسالم و به احکام شریعت 
اسالمی نگاه کرد. غرِب گمراه، اسم این ها را می گذارد محدودیت. اسم آن اسارت گمراه کننده را 

91/4/21 می گذارد آزادی! این جزو فریب های غربی است. این یک نکته درباره ی مسئله ی زن.  

شهادت: عملیات بیت المقدس

ْدَق َو  »َقاَل ِل أَُبو َعْبِد اللَِّه ع ُكوُنوا ُدَعاَة النَّاِس  ِبَغْيِ أَْلِسَنِتُكْم لَِيَْوا ِمْنُكُم اِلْجِتَهاَد َو الصِّ

اْلَوَرع .«)1( ابن ابی یعفور گوید: امام صادق)( به من فرمود: مردم را به غیر از زبانتان 

دعوت به دین کنید، تا سعی و کوشش و درستی و پرهیزگاری و خویشتن داری را از 
شما مشــاهده کنند. ]از ویژگی های سیاست های اقتصاد مقاومتی[ مسئله ی اصالح 
الگوی مصرف است؛ مســئله ی صرفه جویی، پرهیز از ریخت وپاش، پرهیز از اسراف، 
پرهیز از هزینه َکردهای زائد. البته در این زمینه خطاب اول من متوجه به مســئوالن 
است؛ مسئوالن نه فقط در زندگی های شخصی خودشــان... ]بلکه[ در درجه ی اول 
و در حوزه ی مأموریت خودشــان باید بجد از ریخت وپاش پرهیز کنند. اگر چنانچه 
این شد یعنی ما مسئولین کشــور به این اصل پایبند بودیم، آن وقت این روحیه، این 
خصلت، این اخالق، سرریز خواهد شــد به مردم. ما امروز در بین مردم و کسانی که 
دستشان به دهانشــان می رسد هم اســراف زیاد می بینیم، در خیلی از موارد اسراف 
وجود دارد؛ خطاب هم می کنیم به مردم، لکن این از جمله ی جاهایی است که »کونوا 

ُدعاَة الناِس ِبَغیِر اَلِسَنِتُکم«.  92/12/20

1( مشكاة األنوار يف غرر األخبار، علی بن حسن طبرسی ، ص 46؛ بحار األنوار، عالمه مجلسی، 
ج  67، ص 309.

مسئولین باید از ریخت و پاش در زندگی  شان پرهیز کنند

شما وقتی کاالی داخلی را مصرف می کنید، به کارگر ایرانی دارید کمک می کنید، اشتغال ایجاد 
می کنید، به ســرمایه ی ایرانی هم دارید کمک می کنید، رشد و نمو ایجاد می کنید. این فرهنگ 
غلطی است -که متأسفانه در بخش هائی از ما حاکم است- که مصنوعات خارجی را مصرف کنیم؛ 
این به ضرر دنیای ماست، به ضرر پیشرفت ماست، به ضرر آینده ی ماست... این افتخار نیست؛ این 
تفاخر غلطی است که ما مارک های خارجی را در پوشاک مان، در وسائل منزل مان، در مبلمان مان، 
در امور روزمره مان، در خوراکی هامان ترجیح بدهیم به مارک های داخلی؛ در حالی که تولید داخلی 
در خیلی از موارد بسیار بهتر است. من شنیدم پوشاک داخلی را که در بعضی از شهرستان ها تولید 
می شود، می برند مارک خارجی می زنند، برمی گردانند! اگر همین جا بفروشند، ممکن است خریدار 
ایرانی رغبت نکند؛ اما چون مارک فرانسوی دارد، خریدار ایرانی همان لباس را، همان کت و شلوار را، 

همان دوخت را انتخاب می کند؛ این غلط است. تولید داخلی مهم است.  91/1/1

این افتخار نیست که مارک خارجی را
 به تولید داخلی ترجیح  دهیم

معلم در حساس ترین نقطه ایستاده است   
این که ما برای معلم احترام قائلیم و بنده به معنای حقیقی کلمه معلم را تجلیل و تکریم 
می کنم، تعارف نیست؛ این برای خوشایند زید و عمرو نیست؛ این واقعیت است و مبتنی 
بر این فلسفه است. معلم - چه بخواهند، چه نخواهند - رتبه ی باال و عالی ای دارد و در 

حساس ترین نقطه ایستاده است. 86/2/12

سخنرانی حضرت آیت اهلل خامنه ای در دهمین سالگرد شهادت استاد مطهری 68/2/11

مزار: گناباد

آموزشی احکام

حکم دادن هدیه به کارمند جهت انجام وظیفه
س: چنانچه فردی از باب تشکر و قدردانی از کارمند، هدیه ای به او اهداء کند، حکمش چیست؟ 
هرچند آن کارمند بدون هیچ گونه چشم داشتی، کاری را انجام داده باشد؟ج. هدیه در محیط کار 
و از جانب ارباب رجوع، یکی از خطرناک ترین چیزها است و هرچه بیشتر از آن اجتناب کنید، 

به صرفه ی دنیا و آخرت شما خواهد بود. 
س: پرداخت رشوه برای گرفتن حق با توجه به این که گاهی برای دیگران مشکل ایجاد می کند مثاًل 
باعث مقدم شمردن صاحب حق نسبت به افراد دیگر می شود، چه حکمی دارد؟ج: پرداخت رشوه 
و گرفتن آن جایز نیست هرچند باعث ایجاد مشکل و زحمت برای دیگران نشود، چه رسد به 

موردی که بدون استحقاق، باعث ایجاد مزاحمت برای دیگران شود.

اتاق جنگ ایران کجاست؟ 

رهبر انقالب روز دوشنبه، اتاق جنگ  آمریکاعلیه ایران را معرفی کردند 
حال سوال این است: 

دست هنرمند کارگر ایرانی، می تواند کشور را آباد کند
نیروی انسانی یکی از بزرگ ترین ثروت های هر کشور است؛ یعنی وجوِد کارگر، طّراح، مهندس، فّعاِل برای تولید در هر زمینه ای در کشور، ارزشش برای کشور به مراتب از منابع 

برش دیدار

زیرزمینی و از طال و از نفت و از الماس و مانند اینها بیشتر است؛ آن که می تواند یک کشور را آباد کند، این است. کشورهایی در دنیا هستند که همه، یا بیشتِر الماِس عالم از کشور 
آنها تهّیه می شود اّما خودشان در بدبختی و فقر دارند زندگی می کنند؛ چرا؟ چون نیروی انسانی کافی، نیروی انسانی فّعال، نیروی انسانی بافکر ندارند. نیروی انسانی بزرگ ترین 
ثروت یک کشور است... کارگر ایرانی یکی از بهترین کارگرهای دنیا است، یعنی دست هنرمند او و اندیشه و فکر و انگیزه ِی باالی او از متوّسط جهانی باالتر است. و این در حالی 
اســت که در دوران اختناق، در دوران ظلم پهلوی، قبل از آن هم در دوران غفلت و خواب دائمی قاجاری، به کار و کارگری و جامعه ی کارگری و تولید و مسائل ملّی توّجهی 
نمی شده است؛ البّته در دوران قاجار به خاطر حماقت و عقب ماندگی ذهنی، در دوران پهلوی به خاطر خیانت. در عین حال در دوران انقالب که نیروی کار و کارگر تحّرکی پیدا 

کرده و نشاط جدیدی پیدا کرده است و ازلحاظ کّمّیت و کیفّیت پیش رفته، ما مشاهده می کنیم که متوّسِط توانایی ها و برجستگی های کارگر ایرانی از متوّسط دنیا باالتر است. 97/2/10
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انتظار فرج یک مفهوم بسیار وسیع و گسترده ای اســت. یک انتظار، انتظارِ فرِج نهایی 
است؛ یعنی این که بشریت اگر می بیند که طواغیت عالم ترکتازی می کنند و چپاولگری 
می کنند و افسارگسیخته به حق انسان ها تعدی می کنند، نباید خیال کند که سرنوشت 
دنیا همین است؛ نباید تصور کند که باالخره چاره ای نیست و بایستی به همین وضعیت 
تن داد؛ نه، بداند که این وضعیت یک وضعیت گذراست -»للباطل جولة«- و آن چیزی که 
متعلق به این عالم و طبیعت این عالم است، عبارت است از استقرار حکومت عدل؛ و او 
خواهد آمد. انتظار فرج و گشــایش، در نهایت دورانی که ما در آن قرار داریم و بشریت 
دچار ستم ها و آزارهاست، یک مصداق از انتظار فرج است، لیکن انتظار فرج مصداق های 
دیگر هم دارد. وقتی به ما می گویند منتظر فرج باشید، معنایش این است که هر بن بستی 
قابل گشوده شدن است. فرج، یعنی گشایش. مســلمان با درِس انتظار، فرج می آموزد 
و تعلیم می گیرد که هیچ بن بستی در زندگی بشــر وجود ندارد که نشود آن را باز کرد 
و الزم باشد که انســان ناامید دست روی دست بگذارد و بنشــیند و بگوید دیگر کاری 
نمی شود کرد؛ نه، وقتی در نهایِت زندگِی انسان، در مقابله ی با این همه حرکت ظالمانه 
و ستمگرانه، خورشــیِد فرج ظهور خواهد کرد، پس در بن بست های جاری زندگی هم 
همین فرج متوقَّع و مورد انتظار است. این، درس امید به همه ی انسان هاست؛ این، درس 
انتظار واقعی به همه ی انسان هاســت؛ لذا انتظار فرج را افضل اعمال دانسته اند؛ معلوم 
می شود انتظار، یک عمل است، بی عملی نیست. نباید اشتباه کرد، خیال کرد که انتظار 
یعنی این که دست روی دســت بگذاریم و منتظر بمانیم تا یک کاری بشود. انتظار یک 
عمل است، یک آماده سازی اســت، یک تقویت انگیزه در دل و درون است، یک نشاط و 
تحرک و پویایی است در همه ی زمینه ها. این، در واقع تفسیر این آیات کریمه ی قرآنی 
است که: »و نرید ان منن علی الذین استضعفوا فی الرض و نجعلهم امئة و نجعلهم الوارثین« یا 
»ان الرض للَّه یورثها من یشاء من عباده و العاقبة للمتقین«. یعنی هیچ وقت ملت ها و امت ها 

نباید از گشایش مأیوس شوند. 84/6/29 

درس بزرگ انتظار فرج
)( به مناسبت میالد با سعادت امام زمان

کاری نکنید که ایمان بچه هایتان متزلزل شود
به فرزندانتان برسید؛ »قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الّناس و الحجارة«.)1( حق نداریم فرزندان را رها 
کنیم. سعی تان این باشد که ایمانشان را حفظ کنید. کاری نکنید که ایمان جوانتان، دختر و پسرتان - 
اگر دانشجوست، اگر کاسب است، اگر مشغول کار دیگر است - به مبانِی شما متزلزل شود. گاهی انسان 
با دست و زباِن بی مهار و بیرون از کنترل و با عمل غلِط خودش کاری می کند که جواِن خود را از دین 
و مبانی دینی و اعتقادات و اصول دور می کند؛ او را بی اعتقاد می کند. ما چنین کسانی را داشتیم؛ از هر 
دو طرف هم ممکن است. گاهی با سختگیری های بیجا - که بنده به سختگیری های بیجا اصالً توصیه 
نمی کنم - و گاهی هم با برخورد تند و تلخ و ترش، بعضی ها بچه ها را زده می کنند؛ بعضی هم از آن 
طرف با بی مباالتی ها و الابالی گری ها و امکانات بی حساب در اختیار بچه ها گذاشتن و از هر غلِط آنها با 
اغماض چشم پوشی کردن، بچه ها را با دست خود طرد می کنند؛ در نتیجه بچه فاسد و خراب می شود. 

باید با منطق و برخورد صحیح و مهربانانه با فرزندان برخورد کرد.  83/8/6         |            1( س تحریم آیه 6

اگر با جمهوری اسالمی مواجه شوید
 قطعاً شکست خواهیدخورد

رهبر انقالب خطاب به مقامات آمریکایی و سعودی:

آمریکایی ها می روند می نشینند پهلوی این سعودی ها که آنها را تحریک کنند علیه جمهوری اسالمی؛ 
خب شما که می خواهید تحریک کنید، چرا صهیونیســت ها را که نوکر خودتان هستند -به یک معنا 
نوکرند، به یک معنا اربابند- تحریک نمی کنید؟ آن بدبخت ها -سعودی ها- را چرا تحریک می کنید؟ 
می گویند می خواهیم جنگ مسلمان با مسلمان راه بیفتد. یکی از برنامه های آنها تشویق کردن و تحریص 
کردن و تحریک کردن یک کشورهایی از ]این[ قبیل است -که حاال من سعودی را به عنوان مثال عرض 
کردم- برای مواجهه و مقابله و سینه به سینه شدن با جمهوری اسالمی. آنها اگر عقل داشته باشند، باید 
گول این دشمن را نخورند؛ اگر با جمهوری اسالمی سینه به سینه بشوند، قطعاً ضربه می خورند و شکست 
می خورند. آنها می خواهند هزینه ی مقابله ی با نظام جمهوری اسالمی و ملّت مقتدر ایران را خودشان 

97/2/10 متحّمل نشوند و هزینه اش را به  دوش این دولت های این جوری در منطقه بگذارند.

در آیات آخر سوره ی مبارک انفال، آنجایی که بحث والیت مؤمنین با یکدیگر است ]می فرماید:[ 
أُوٰلِئَک َبعُضُهم أَولِیاُء َبعٍض،)1( ]این[ راجع به مؤمنین؛ در مورد کّفار در آیه ی بعد می فرماید که آنها 

هم »َبعُضُهم اَولِیاُء َبعٍض«؛ هم مؤمنین اولیای یکدیگرند و با همدیگر پیوند والیتی دارند، هم کّفار 
با یکدیگر پیوند والیتی دارند. پس این تکلیف است به زبان اِخبار، اّما در واقع، انشاء است و معنایش 
این است که مؤمن با مؤمن بایستی پیوند والیتی داشته باشد، مال هرجای دنیای اسالم که هست 
باشد؛ این وحدتی که ما می گوییم این است. در مقابل، بایستی در جبهه ی مقابل، کّفار را که مالحظه 
می کند با آنها پیوند نداشته باشد، با آنها والیت نداشته باشــد. والیت کّفار، مسلمان ها را بدبخت 
می کند؛ ]مثل[ این والیتی که امروز مشــاهده می کنید و بعضی از کشورها با رژیم صهیونیستی 
بنا می کنند به مبادله ی کلمات محّبت آمیز و ارتباطات گوناگون سیاسی و اقتصادی و غیره. بعد 
می فرماید: إِلَّ َتْفَعُلوُه َتُکْن ِفْتَنٌة ِفی اْلَرِْض َو َفساٌد َکبیٌر؛)2( اگرچنانچه این والیت بین مؤمنین و قطع 
والیت بین مؤمنین و کّفار رعایت نشود در زمین، فتنه و فساد کبیر به وجود می آید. امروز این اتّفاق 
افتاده؛ امروز در منطقه ی اسالمی ما جنگ هست، جنگ داخلی هست، خونریزی هست، فشارهای 
فراوان هست؛ دولت های بی عقل و عقب مانده ی بعضی از کشورها علیه کشورهای دیگر وارد جنگ 

می شوند، وارد جنایت کاری می شوند. 97/2/6         |            1( س انفال آیه  72               |          2( س انفال آیه ی 73

والیت کفار، مسلمان ها را بدبخت می کند
درباره کلیدواژه راهبردی »نظام امت- امامت«)4(

با تجربه ای که در کار اجرایی در طول چندین ســال پیدا کرده ام، به این نتیجه رسیده ام که 
اگر یک مدیر بخواهد حیطه کار خود را سالمت نگه بدارد، باید تا پایین ترین رده ای را که در 
انجام کار تأثیر دارد، مراقبت کند. نمی شود بگوییم: »ما حاال یک وزیر خوب را اینجا گذاشتیم؛ 
همه چیز تمام شد.« نه! آن وزیر هم باید معاونین خوبی بگذارد؛ مدیران خوبی را باید بگمارد؛ 
مسؤولین بخش های خوبی را باید بگمارد. البته، کار هر چه سنگینتر است، معیارها باالتر است. 
توّقعی که در مسؤول باال هست، از مسؤول درجه دو نیست. اما صالح و امنیت و شناختن کار و 

عالقه به انجام کار و رعایت تقوا و طهارت در همه رده ها، الزم است.   72/5/12

نمی شود بگوییم یک وزیر خوب گذاشتیم 
و همه چیز تمام است


