
1. عجله و شتابزدگی در کارها به همان 
اندازه می تواند مذموم و خطرآفرین 
باشد که کندی و کاهلی. مخصوصا آنکه آن کار، 
مرتبط با سرنوشت یک جامعه باشد. برای همین 
هم امیرالمؤمنیــن)ع( در نامه ی خود به مالک 
اشــتر، درباره ی این موضوع چنین هشــدار 
می دهند: »و ایّاک و العجلة باالمور قبل اوانها؛ در 
کارها پیش از موعد عجله نکنید و شتابزدگی به 
خرج ندهید. امیرالمؤمنین در خطبه ی دیگری، 
عجله کردن و پیش از موعد کار را انجام دادن، 
تشبیه می کنند به چیدن میوه قبل از رسیدن 
خودش. می فرمایند کسی که میوه را قبل از اوان 
چیدنش می چیند، مثل کســی است که برای 
دیگران زراعت کرده؛ یعنی خودش هیچ سودی 

نمی برد.« 84/7/17 

2. ماجرای برجام و تجربــه ای که در این چند 
سال، دولت و ملت ایران از قَِبل آن کسب کرده 
نیز از این منظر عبرت آموز است. آذرماه 95 رهبر 
انقالب در همین باره فرمودند: »در این مذاکرات 
بحث هــای فراوانی راجع به تحریم ها شــد اما 
اکنون در کنگره ی آمریکا مســئله ی تمدید 
تحریم ها را مطرح می کنند و مدعی هستند که 
اینها تحریم نیست، بلکه تمدید است... »شروع 
کردن یک تحریم« با »دوباره شروع کردن آن 
پس از پایان زمانش« فرقی نمی کند و این دومی 
نیز تحریم و نقض تعهدات قبلی از سوی طرف 
مقابل است... وقتی عجله داریم که کار را زودتر 
تمام کنیم و به جایی برسانیم، از جزئیات غفلت 
می کنیم و گاهی غفلت از یک امر جزئی، موجب 
ایجاد رخنه و نقطه ی سلبی در آن کار می شود، 

بنابراین باید مراقب بود که کارها متین، محکم و 
با شتاب مناسب انجام شود.« 95/9/7 

3. این موضوع البته صرفــا محدود به ماجراي 

برجام نیســت و شــامل همــه ي معاهدات و 
قراردادهاي بین المللي که سرنوشت ملت به آن 

گره خورده است نیز میشود.
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یک سرگرد ارتشی که بعد ما فهمیدیم ایشان اهل آشخانه است - سرگرد رستمی - به میل خود، به صورت بسیجی 
آمده بود در مجموعه ی گروه شهید چمران، آنجا فعالیت می کرد. بنده مکرراً او را می دیدم؛ می آمد، می رفت. یک 
شبی با مرحوم چمران نشسته بودیم راجع به مسائل جبهه و کارهائی که فردا داشتیم، صحبت می کردیم؛ در باز 
شد، همین شهید رستمی وارد شد. چند روزی بود من او را ندیده بودم. دیدم سرتاپایش گل آلود است؛ این پوتین ها 
گل آلود، بدنش خاک آلود، صورتش خسته، ریشش بلند؛ اما چهره را که نگاه کردم، دیدم مثل ماه می درخشد؛ نورانی 
بود. روزهای قبل، من این حالت را در او ندیده بودم. رفته بود در یک منطقه ی عملیاتی، آنجا فعالیت زیادی کرده بود؛ 

حاال آمده بود، می خواست گزارش بدهد. او بعد از چندی هم به شهادت رسید. 91/7/24  

 چهره را که نگاه کردم، دیدم مثل ماه می درخشد

این شماره تقدیم می شود به روح پرفتوح 
شهید ایرج رستمی

رهبری مطالبه

واژه کلید

فرهنگی پیشنهاد امام کالم

دشمن از استقالل و آزادی شما آتش گرفته است        
وقتی که بنا بود از آمریکا کارشناس و مستشار بیاید، معلوم است که آنها در این مملکت برای 
خودشان کار می کردند، لذا نگذاشتند که این جوانان ترقی نموده و جلو بروند. ولی اآلن کشور 
در دست شماست و کسی نیست که به شما زورگویی کند، و اینکه می بینید دشمنان اسالم 
آن قدر داد می زنند به خاطر این است که از اسالم و استقالل و آزادی شما آتش گرفته اند. به 

۲۸ بهمن ۱۳۶۳ خودتان سستی راه ندهید و به پیش بروید.  
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با قراردادهای بین المللی چگونه رفتار کنیم؟

آیا مدیریت قوه قضائیه و صداوسیما با رهبری است؟
آن بخشی که مربوط به مدیریّت خود بنده است؛ مثل آنچه مربوط به نیروهای مسلّح و مانند این ها است که آنجا 
بحث مدیریّت رهبری است؛ یعنی آنجا رهبری مدیریّت می کند در زمینه ی نیروهای مسلّح؛ }اما{ صداوسیما 
این جوری نیست، قّوه ی قضائّیه این جوری نیســت. بله، رئیس قّوه ی قضائّیه را رهبری می گذارد اّما رهبری 
قّوه ی قضائّیه را مدیریّت نمی کند؛ باید بین این ها تفاوت قائل شد. صدا و سیما را رهبری مدیریّت نمی کند؛ 
البّته شما بدانید که من در مواجهه ی با صدا و سیما همیشه موضع انتقادی دارم؛ هم در مدیریّت فعلی، هم در 
مدیریّت های قبلی دائماً من انتقاد دارم به چیزهای مختلف؛ از جمله همین چیزهایی که شماها در بیاناتتان 
گفتید و در ذهن بنده هم هست و انتقاد هم می کنم. مدیران هم نه اینکه بخواهند با ما لج کنند؛ نه، می خواهند 

اقدام کنند منتها خب اقدامش آسان نیست، اقدام مشکل است.    97/3/7

گره زدن حّل مسائل کشور به برجام و امثال برجام یا به مسائل خارجی، یک خطای بزرگی است. ما 
نبایستی مسائل کشور را، مسائل اقتصادی کشور و مسائل گوناگون کشور را گره بزنیم به امری که 
از اختیار ما خارج است، در بیرون کشور تدبیر می شود و تصمیم گیری می شود. وقتی ما مسئله ی 
اقتصاد کشور را، کسب و کار کشور را به مسئله ی برجام گره می زنیم، نتیجه این می شود که صاحبان 
کار و سرمایه چند ماه باید منتظر بمانند تا ببینند خارجی ها در مورد برجام چه تصمیمی می گیرند؛ 
چند ماه تأّمل کنند، صبر کنند، منتظر بمانند تا ببینند که آیا در توافق می مانند یا از توافق خارج 
می شوند؛ امضا می کنند یا امضا نمی کنند؛ بعد از آنکه امضا کردند، پابند امضا می مانند یا نمی مانند! 
مرتّب بایستی دستگاه فّعاِل اقتصادِی مردمِی کشور در انتظار رفتار خارجی ها باشد. نمی توانیم 

97/3/2 ظرفّیت کشور را معّطل توافق برجام بگذاریم.

گره زدن حّل مسائل کشور به برجام یک خطای بزرگ است

کتابی که رهبر انقالب در ماه جاری، دو بار به آن اشاره کرد
1. شماها که متأّسفانه کتاب  ]نمی خوانید[، خیلی اهل کتاب نیستید؛ بنده کتاب خوانم، من خیلی کتاب 
می  خوانم، دلم می خواهد شما بّچه ها، جوان ها واقعاً کتاب بخوانید؛ در این گزارش های مذاکرات َعلم با 
شاه که اتّفاقاً چند روز پیش هم باز یک چیزی از آنجا نقل کردم، محّمدرضا شاه به عنوان اعتراض به َعلم 
می گوید آقا، فاصله ی بین حقوق کمترین و حقوق بیشترین، صد برابر است؛ این اعتراف محّمدرضا است؛ 
یعنی فاصله ی صد برابر! امروز مثالً صحبِت دوازده برابر و چهارده برابر است که البّته همین هم خیلی زیاد 
است اّما آن وقت صد برابر بوده. ما واقعاً یک چیزهایی دیدیم که اصالً قابل توصیف نیست، از وضع مردم و 

وضع فالکت و وضع آزادی. 97/3/7
2. محّمدرضای پهلوی از سال 32 تا سال 57 یعنی 25 سال، مطیع محض اینها بود. بارهاوبارها رفتاری با 
او کردند که شما خاطرات َعلَم را که مالحظه کنید، ]می بینید[ شاه در مالقات با رفیق نزدیکش َعلَم -البّته 
جرئت نمی کند در بیرون و علنی این حرف را بزند یا به خود آمریکایی ها بگوید- بنا می کند از  آمریکایی ها 

شکایت کردن که این کار را کردند، آن کار را کردند؛ لکن در نهایت، تسلیم آنها است. 97/3/2

نیروهای جوان؛ یعنی مجموعه ی شماها که این نیروهای جوان، پیشرانند؛ اینها در واقع مثل 
لوکوموتیو هستند، نقش لوکوموتیو را ]دارند[ که وقتی  حرکت کردند، به طور طبیعی به 
دنبال خودشان قطار را حرکت می دهند؛ البّته اگر به وظایفی که برعهده ی قشر جوان است، 
درست عمل بشود. البّته روحیه ی امید و عزم و برنامه ریزی -این سه چیز- ]هم[ الزم است. 
اّوالً امیدتان را اصالً نباید از دست بدهید. اینکه همین طور دائماً یأس را بیایند تزریق بکنند 
در داخل جامعه -که دارد می شود این کار- این کاری خصمانه است؛ حاال ممکن است آن 
کسی که این کار را می کند، واقعاً دشمن نباشد اّما کار دشمنانه دارد می کند هر کسی که 
یأس را ]تزریق می کند[ که »آقا نمی شــود، فایده ندارد، همه چیز به هم ریخته است«؛ نه، 
این کار ]دشمنانه  است[. امید، شرط الزم است؛ یکی این. عزم، اراده، یعنی تصمیم گیری 
-تصمیم باید گرفت، این کارها تصمیم می خواهــد- و برنامه ریزی؛ بدون برنامه ریزی هم 

97/3/7 نمی شود؛ این سه چیز را داشته باشید.

»امید« شرط الزم برای حرکت به سمت جلو است

ادعا کردند که قانون گرا هستند، بعد خب مردم به آنها رأی ندادند، اکثریت مردم به کس دیگری رأی دادند؛ 
اینها بنا کردند دعوا راه انداختن که چرا! کشور را، ملت را مدتی مضطرب کردند، دشمن را خوشحال کردند؛ 
البته آخرش هم در مقابل مردم دیگر تاب نیاوردند و عقب نشستند. گناه آتش افروزان فتنه ی 88 همین بود که 
به قانون تمکین نکردند، به رأی مردم تمکین نکردند. ممکن است کسی بعد از انتخابات اعتراض داشته باشد؛ 
خیلی خوب، این اعتراض ایرادی ندارد؛ اما راهِ قانونی دارد که چگونه باید این اعتراض را بیان و دنبال کرد. اگر 

قانون را قبول داریم، باید از آن راه برویم. این هم نکته ی اصلی است.   20/07/1390

#فتنه ی_ 88
گناه آتش افروزان فتنه ی 88 این بود که به قانون تمکین نکردند

نرم افزار تلفن همراه  خط حزب اهلل منتشر شد 

نرم افزار هفته نامه ی خط حــزب اهلل جهت ارتباط هرچه 
بهتر تحریریه این نشریه با مخاطبین گرامی منتشر شد. 
این نرم افزار شامل به روزترین اخبار، رویدادها و تحلیل های 
منتسب به رهبر انقالب است. همچنین آرشیو کامل این 
هفته نامه در این نرم افزار موجود است و  همزمان با انتشار 
شماره ی جدید نیز این هفته نامه در این نرم افزار بارگذاری 
می شود. همچنین توســط این نرم افزار، موزعین نشریه 

در سراسر کشور می توانند گزارش های خود از توزیع نشــریه را برای تحریریه خط حزب اهلل ارسال 
کنند. گفتنی است همه ی مخاطبین محترم می توانند از طریق  QRُکد زیر، با عضویت در این برنامه از 

خدمات این نرم افزار استفاده کرده و عضو باشگاه توزیع کنندگان هفته نامه خط حزب اهلل نیز شوند.  

1. پرچمدار حقوق عمومی باشید
قوه ی قضائیه باید پرچمدار حقوق 
عمومــی در جامعه شــود و در هر 
زمینه ای کــه الزم بــود، از حقوق 
مردم با قدرت دفاع، و با متخلفان و 
قانون شکنان مقابله کند... احیا و استیفای حقوق عامه 
و حمایت از آزادی های مشــروع مردم از وظایف مهم 

قوه ی قضائیه است. 96/4/12

4. در برابر موضوعات بین المللی موضع قاطعانه داشته باشید
قوه ی قضائیــه بایــد در موضوعاتی 
مصادره های  تحریم هــا،  همچــون 
آمریکایی ها، تروریسم و یا حمایت از 
شــخصیت های مظلوم دنیا همچون 
شیخ زکزاکی و یا حمایت از مسلمانان میانمار و کشمیر، از 
جایگاه حقوقی وارد شود و نظر حمایتی و یا مخالفت خود را 

قاطعانه اعالم کند تا در دنیا منعکس شود. 96/4/12

2. مشکالت کشور را بشناسید و بر روی یکایک 
آنها متمرکز شوید

هر سه قّوه مشکالت کشور را بشناسند 
و روی یکایــک مشــکالت متمرکز 
بشوند... بنده چندین جلسه تشکیل 
داده ام برای آســیب های اجتماعی؛ 
االن حدود دو سال یا دوسال ونیم است که هر چند وقت 
یک بار، ما اینجا یک جلسه برای آسیب های اجتماعی با 
مســئولین اساســی و درجه ی یک کشــور... تشکیل 
می دهیم... آنجاها من گفته ام به آقایان؛ بایستی هرکدام از 

اینها را تقسیم کار کنند. 96/10/19

7. مسئولین کشور با همدیگر متحد باشند
ــم  ــا ه ــه ب ــور هم ــئولین کش مس
شــما  وقتی کــه  باشــند... 
می بینیــد دشــمن دارد تهدیــد 
می کنــد شــما را... و مشــکالتی 
ــد در  ــه کرده ان ــی ک ــا کارهای ــد ب ــود می آورن به وج
داخــل کشــور، بایســتی همــه بــا همدیگــر 
همدســت باشــند، همــه کنــار هــم بایســتند... همــه 
ــی  ــد، هم افزای ــالش کنن ــد، ت ــا هــم همــکاری کنن ب

کنند، یکدیگر را تحلیل نبرند. 96/10/19

3. مراقب پیاده ســازی فرهنگ غربی در کشور 
باشید

من شنیدم الیحه ای را دارند تنظیم 
می کنند برای همین مسائل خانواده 
و اِعمال خشــونت علیــه زنان؛ هم 
مســئولین دولتی، هم مســئولین 
مجلس، مراقب باشــند که باز همان فرهنگ غربی را 
نخواهند اینجا پیاده کنند... از غرب نبایســتی تعلیم 
گرفته بشــود؛ از منطق عقالنِی خود ما، از فکر اسالمِی 

خود ما بایستی فهمیده بشود و دانسته بشود. 96/12/17

5. روحیه دهه 60 را فراموش نکنید
خیلی از شــماها از اوایل انقالب در 
میدان فعالیت های انقالبی بوده اید، 
یعنی دهــه ی 60 را به خوبی درک 
کرده ایــد. ]آیــا[ یادتان هســت 
احساسات خودتان در آن دهه را؟ یادتان هست رفتار 
خودتان در آن دهه را؟ یادتان هســت بی اعتنایی به 
مال را که در آن دهه داشتید؟ اهتمام به خدمت را که 
در آن دهه داشــتید؟ یادمان می رود؛ این اشکال کار 

است. 97/1/20

18. اختیار مهم ترین مســئله ی کشور نباید در 
دست دیگران باشد

سال گذشته بنده رســماً علناً قاطعاً منع 
کــردم از اینکه ایــن کار انجــام بگیرد؛ 
مســئولین آموزش و پرورش اســتقبال 
کردند، دنبال کردند؛ منتها بنده شنیده ام 
در بخش های مختلفی، اجزای ســند 2030 دارد تحّقق پیدا 
می کند؛ این معنایش این است که اختیار مهم ترین مسئله ی 

کشور در دست دیگران باشد... چنین چیزی معنی ندارد. 97/2/19

10. در برابر سلطه طلبی با صالبت ظاهر شوید
در برابــر هــر ســلطه طلبی، بــا 
ــوید؛  ــر بش ــدرت ظاه ــت و ق صالب
کــه  هــر  ســلطه طلب  آن 
ــه  ــروز از هم ــد باشــد؛  ام می خواه
متجاوزتــر و وقیح تــر، رژیــم ایــاالت مّتحــده ی 
ــر  ــت ظاه ــا صالب ــا ب ــل اینه ــکا اســت؛ در مقاب آمری

بشوید.  96/5/12

8. اولویت های اصلی را در نظر بگیرید
وقتمان کم اســت، کارمان بســیار 
اســت، اولویّت ها را بایستی رعایت 
کرد... امروز اولویّت همین نکته ای 
است که رئیس جمهور محترم بیان 
کردند؛ مسئله ی عدالت، مسئله ی ریشه کن کردن فقر 
و ریشه کن کردن فســاد، اولویّت های درجه ی اّول ما 

است؛ اینها را مقّدم بداریم. 96/5/12

13. به میان مردم بروید
مرتبــط  بی واســطه  مــردم  بــا 
بشــوید...  گزارش هایــی کــه بــه مــا 
می رســد، هرچنــد آن گزارش هــا 
صادقانــه باشــد، اّمــا خیلــی تفــاوت 
ــردم و  ــا م ــه ی ب ــان در مواجه ــه انس ــا آنچ ــد ب می کن
و  می کنــد  مشــاهده  مــردم  میــان  در  رفتــن 

می بیند. 96/5/12

15. اقتصاد را از نفت خالص کنید
بایــد اقتصــاد را از نفــت خــالص 
کنیــم و ایــن هــدف مهــم بــا توجــه 
ــروی  ــا و نی ــات، ظرفیت ه ــه امکان ب
ــر اســت،  انســانی کشــور تحقق پذی
ــت،  ــدون نف ــورهای ب ــی کش ــه برخ ــه ک همان گون

این کار را کرده اند. 96/6/4

9. اقتصاد مقاومتی با واردات بی رویه نمی سازد
اقتصـاد مقاومتی بـا واردات بی رویّه 
تولیـد  ضعـف  بـا  نمی سـازد، 
نمی سـازد؛ تولیـد داخلـی را قـوی 
کننـد. ادارات حکومتـی و دولتـی، 
محصـول داخلـی را بـر محصـول خارجـِی مشـابه 
بـازار،  مهـّم  خریـدار  یـک  بدهنـد.  ترجیـح 
همه چیـز  کـه  هسـتند  دولتـی  دسـتگاه های 
می خرنـد، همه چیـز الزم دارنـد؛ آنچه تولیـد داخلی 

است، آن را ترجیح بدهند. 96/10/6

11. مواظب خطر ارتجاع باشید
یکی از مهم تریــن آفت های همه ی 
انقالب ها ارتجاع است... ما اگر به سمت 
اشرافی گری حرکت کردیم، این رفتن 
به سمت ارتجاع است؛ اگر به جای توّجه 
به طبقه ی ضعیف، دل سپرده ی طبقات مرّفه و زیاده خواه 
در کشور شدیم، این حرکت به سمت ارتجاع است؛ اگر به 
جای تکیه ی به مردم به خارجی ها تکیه کردیم، امیدمان را 
به بیگانه ها بستیم، این حرکت در سمت ارتجاع است؛ این 

نباید اتّفاق بیفتد. 96/11/29

14. اولویت های کشور در سیاست داخلی و خارجی
در حــوزه ی سیاســت داخلــی بایــد 
متــن مــردم را بــر اقلّّیت هــای 
ــای جناحــی و  ــی و مجموعه ه حزب
ــم... در  ــح بدهی ــا ترجی ــد اینه مانن
سیاســت خارجــی، ترجیــح شــرق بــر غــرب، 
ترجیــح همســایه بــر دور، ترجیــح ملّت هــا و 
ــر  ــد ب ــا وجــه مشــترکی دارن ــا م ــه ب کشــورهایی ک
مــا  امــروز  اولویّت هــای  از  یکــی   دیگــران، 

است. 96/11/29

6. سپردن کار به خارجی ها بایستی در حّد 
اضطرار باشد

ســپردن کار به خارجی ها با 
توّجه به بدقولی هایی که از آنها 
تا حاال دیده ایم، بایســتی در 
حّد اضطرار باشد، یعنی بعد از 
آنکه بکلّــی از امکانات داخلی مأیوس شــدیم، 

آن وقت البّته برویم سراغ دیگران. 97/3/2

17. باید ستاد مقابله با وزرات خزانه داری آمریکا 
تشکیل بدهید

دشمن ما اتاق جنگ را برده است در 
وزارت خزانــه داری؛ ]اتــاق[ جنگ 
علیه ما به جای وزارت دفاع، وزارت 
خزانه داری آنها است، به شکل فّعال 
هم مشــغولند... اینجا هم بایست ســتاد مقابله ی با 
شرارِت این دشــمن در مجموعه ی اقتصادی تشکیل 
بشــود... بایســت در مرکز اقتصادی دولت این ستاد 

تشکیل بشود و این کار را دنبال کنند. 97/3/2

16. صندوق توســعه ی مّلی را صرف هزینه های 
جاری نکنید

 باید بخش خصوصی را وارد میدان 
بکنید، باید کمــک کنید به بخش 
خصوصی؛ این »صندوق توسعه ی 
ملّــی« بــرای همین اســت... این 
صندوق مهم اســت و توصیه ی مؤّکد ما این است که 
این صندوق را برای مصارف جاری و هزینه های جاری 
کشــور نباید صرف کرد؛ این فقط بایستی در اختیار 
فّعاالن اقتصــادی بخش خصوصی قــرار بگیرد برای 

اینکه بتوانند کار کنند.97/3/2

12. از کاالی ایرانی در بخش دولتی استفاده کنید
مســئولین  دولتــی،  مســئولین 
بخش هــای مختلــف، نیروهــای 
مســلّح -کــه خریدهــای عمــده 
بــرای آنهــا اســت، هزینه هــای 
ــت-  ــا اس ــده ی آنه ــه  عه ــا ب ــور چیزه ــّم این ط مه
ســعی کننــد کــه مطلقــاً از محصــوالت غیــر ایرانــی 
آنجایــی کــه ]محصــول[ ایرانــی وجــود دارد 

استفاده نکنند. 97/3/2

ای نشسته صف اول!
در آستانه عید سعید فطر، خط حزب اهلل 

توصیه های یک ساله  رهبر انقالب خطاب به مسئولین نظام را منتشر می کند

در طول یک سال گذشته، رهبر انقالب در دیدارهای مختلف، توصیه ها و مطالبات مختلفی را از مسئولین نظام، مخصوصا دولتمردان سابق و حاضر داشته اند. توصیه هایی که بی شک اگر به آنها 
توجه شده و به مرحله ی اجرا در می آمد، این روزها شاهد وضعیت معیشتی و اقتصادی بهتری نسبت به قبل بودیم. این روزها که مصادف است با فرا رسیدن عید سعید فطر و بار دیگر، اکثر 
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