
رسانه های غربی می گویند توئیت های 
اول صبـح رئیس جمهـور آمریـکا، 
غالبا درباره ی موضوعاتی اسـت کـه در روز 
قبل، فکـر او را مشـغول خـود کرده اسـت. 
حـاال روز دوشـنبه، هفـت صبـح، دونالـد 
ترامـپ، این تاجـر زردمـوی آمریکایـی، از 
بـه  خطـاب  و  شـده  بیـدار  خـواب 
رئیس جمهـور ایـران چنیـن توئیـت کرده 
اسـت: "دیگـر هیچ وقـت ایاالت متحـده را 
تهدیـد نکـن، وگرنـه بـا عواقبـی مواجـه 
می شـوی کـه مشـابه آن قبـًا بر سـر عده 
انگشت شـماری در تاریـخ آمـده اسـت. ما 
دیگـر کشـوری نیسـتیم کـه صحبت های 
و  دربـاره ی خشـونت  جنون آمیـز شـما 
مـرگ را تـاب بیاوریـم. محتـاط بـاش." 
جماتـی کـه شـاید بهتریـن اظهارنظـر 
انگلیسـی  روزنامـه ی  را،  آن  دربـاره ی 
"ایندیپندنـت"، در سـه کلمـه خاصـه 
و  بچگانـه  گسـتاخانه،  باشـد:  کـرده 

پرخاشگرانه!
ترامـپ ایـن جمـات را ناظـر به سـخنان 
ایـران  رئیس جمهـور  یکشـنبه ی  روز 
منتشـر کـرده اسـت. آقـای رئیس جمهور 
و  خرابکارانـه  اقدامـات  بـه  واکنـش  در 
ایـران  علیـه  آمریـکا  مداخله جویانـه ی 
چنیـن گفتـه بـود: "امـروز سـخن گفتـن 
بـا آمریـکا معنایـی جـز تسـلیم و پایـان 
دسـتاوردهای ملـت نـدارد. آقـای ترامپ، 
ما مرد شـرف و ضامن امنیت آبـراه منطقه 
در طـول تاریخ هسـتیم؛ بـا دم شـیر بازی 

اسـت." پشـیمان کننده  نکنیـد، 

بلوف های 40 ساله ی مقامات آمریکایی 
علیه ایران

این البته اولین باری نیســت کــه ایران از 
سوی مقامات آمریکایی، تهدید می شود. 
از همان ابتدای انقاب، و به دنبال تسخیر 
النه ی جاسوســی آمریکا در ایران، جیمی 
کارتر، رئیس جمهور وقت آمریکا، چندین 
بار ایران را تهدید به جنگ کــرد، اما امام 
خمینی)ره(، آن ابرمرد همیشــه  هوشیار 
و حکیم، در واکنش به ســخنان او چنین 
فرمود: »ما اشخاصی هستیم که در این راه، 
شهادت را سعادت برای خودمان می دانیم. 
ملت ما     اآلن هم از من می خواهند که دعا 
کنم که شهید بشوند. ملتی که شهادت را 
می خواهد او را     از چه می ترســانند؟ او را از 
مردن می ترسانند؟ اینها شهادت را شرف 
خودشــان می دانند... آقای کارتر اشتباه 
می کند     کــه خیال می کند کــه می تواند 
یک همچه کاری بکند. دنیــا نمی گذارد 
که او همچه کاری     بکند. خود ملت آمریکا 
نمی گذارد که او این کار را بکند... بر     فرض 
اینکه بتواند، ملت ما با چنگ و دندان آنها 
را نابود خواهند کرد... یک همچو ملتی را 
ما نمی توانیم کنترل     کنیم، که اگر آمریکا 
بخواهد یک غلطی بکند، مردم بنشــینند 
 همینطور نــگاه کننــد که آقــا     بیایند و

 چتربازهایشــان بیایند. امتحــان کنند، 
بیایند ببینند چطــور می توانند این کار را 

بکنند...« )صحیفه ی امام، ج 11، ص 107(
  در طــول دوران پس از پیــروزی انقاب 
اسامی تا به امروز نیز همواره این تهدیدها 

وجود داشــته و در برهــه ای مانند جنگ 
تحمیلی، با کمک به ارتش بعث، سعی در 
فروپاشی نظام سیاســی ایران کردند، اما 
نتیجه، نه تنها محقق نشد، بلکه منجر به 
توانمندی بیشتر کشور در برابر آسیب های 
بیرونی شد، به طوری که بعد از دوران دفاع 
مقدس تا به امروز، دیگر کشــوری جرأت 
حمله و تهاجم به خاک این سرزمین را به 

خود نداده است. 
چرا مقامــات آمریکایی به وحشــت 

افتاده اند؟  
اما چه شده اســت که مقامات آمریکایی، 
چنین بــه وحشــت افتاده اند و ســعی 
می کنند با چنین اظهارنظرهایی، اینگونه 
وانمود کنند کــه همچنــان "ابرقدرت" 
جهان محسوب می شوند؟ به نظر می رسد 
دلیل اصلی آن را می بایســت از سویی در 
احساس ضعف این روزهای ایاالت متحده 
در مواجهه با ایران و شکســت های پی در 
پی سیاست های این کشــور در منطقه، و 
از ســویی دیگر پیشــرفت های چشم گیر 
"جبهــه ی مقاومــت" به رهبــری ایران 
دانست، به طوری که نشریه ی مهم فارین 
پالسی در گزارشــی به قلم استیون کوک، 
از آمریکا به عنوان بازنده ی در ســوریه یاد 
کرده و تأکید می کند: دورانی که واشنگتن 
تعیین کننده ی قواعد بازی در خاورمیانه 
بود، به ســر آمد. "مکس فیشر"، تحلیلگر 
روزنامه ی نیویــورک تایمــز در مطلبی 
نوشــت: "ایران تبدیل به چالشی جهانی 
برای ماهیت آمریکا شده است. چالشی که 

صرف وجود آن، زیر سؤال برنده ی هژمونی 
آمریکاست و واشنگتن را دیوانه می کند". 
"هارولد رود"، تحلیلگر ســابق نوشت: "ما 
امروزه در موقعیتی هستیم که نه تنها در 
جهان اســام بلکه در کل دنیا، آمریکا را 
بسان ببر کاغذی می بینند" و "لس آنجلس 
تایمز" نیز با اشاره به شکست های آمریکا 
در عراق نوشت: "ده ســال پس از تهاجم 
ایاالت متحده به عراق، برنده ی ژئوپلتیک 
این جنگ، دشمن آمریکایی ها یعنی ایران 

بوده است."
بنابراین چنین اظهارنظرهایی، هیچ جای 
تعجب نــدارد. هرچند »اینهــا کارهایی 
اســت که از اّول هم می کردند؛ در دوران 
دولت گذشته ی آمریکا یک جور بود، حاال 
یک جور اســت؛ دوران قبــل از او -دوران 
بوش پســر- یک جور بود... خیلــی  از آنها 
استخوان هایشــان هم خاک شد، بدنشان 
هم در زیر خاک خوراک کــرم و مور و مار 
شد، ]اّما[ جمهوری اســامی بحمداهلل با 
قدرت سینه سپر کرده ایستاده؛ این آقا هم 
بدنش خاک خواهد شد، خوراک مار و مور 
خواهد شــد، جمهوری اسامی همچنان 

خواهد ایستاد.« 97/2/19
باری، رئیس جمهور تاجرپیشــه ی آمریکا 
نیز مانند اساف خود، روزی خواهد رفت، 
و این جبهه ی مقاومــت به رهبری انقاب 
اسامی اســت که در آینده ای نه چندان 
دور، نمــاز را در بیت المقدس اقامه خواهد 
کرد، که راست گفته اند "راه قدس از کربا 

می گذرد."
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شهادت  بدین  معنا است  که  یک  انسان  برترین  و محبوب ترین  سرمایه ی  دنیوی  خویش  را نثار 
آرمانی  سازد که  معتقد است  زنده  ماندن  و بارور شدن  آن ، به  ســود بشریت  است  و این  یکی  از 
زیباترین  ارزش های  انسانی  اســت . و آنگاه  که  آرمان  مطلوب  او الهی  و آرزوی  همه ی  پیامبران  
خدا است ، این  ارزش ، در صدر همه ی  نیکی های  بشــری  قرار می گیرد و در هیچ  ترازوی  مادی  
نمی گنجد. پذیرش  این  تفکر همان  عامل  خیره  کننده ای  اســت  که  به  مجاهدان  راه  حقیقت ، 
نیرویی  برای  باطل  ســاختن  همه ی  محاسبات  جبهه ی  خصم  می بخشــد و چنانکه  به  تجربه  

دانسته  شده  است ، دشمن  حقیقت  را دچار بن بست  و عجز و حیرت  می سازد.  81/10/15  

شهید بزرگ ترین سرمایه خود را نثار آرمان خویش می کند

این شماره تقدیم می شود به  ارواح طیبه 
شهدای عملیات تروریستی مریوان

قرآن تفسیر

امام کالم

آقای کارتر!   این هیاهوها و 

ترساندن ها دیگر کهنه شده است      
 امـا قضیه تشـرهای آقـای کارتـر. نمی دانم 
شـما ایـن مثـل را می دانیـد. مـن حیفـم 
کـه  شـیر،  بـه  بزنـم  مثـل  کـه  می آیـد 
می گوینـد وقتـی کـه مقابـل یک دشـمن 

می ایسـتد هـم فریـاد می زنـد و هـم از آن طرفـش چیـزی بیـرون می آیـد و هـم 
دمـش را حرکـت می دهد. فریـاد می زنـد بـرای اینکه طـرف را بترسـاند. می ترسـد، 
از ایـن جهـت از او چیزی هـم صادر می شـود. دمـش را حرکـت می دهد بـرای اینکه 
میانجـی پیـدا کنـد. آقـای کارتـر را مـن حیفـم می آیـد کـه بگویم شـیر، لکـن یک 
موجـودی اسـت کـه همیـن کارهـا را دارد می کنـد. این هیاهـو و ایـن فریادهـا و آن 
ترسـاندن ماهـا را از اقـدام نظامـی، و دخالـت نظامـی، اینها کهنه شـده اسـت و لهذا 
یک دفعه یـک چیزی می گویـد فـوراً بعدش یـک چیزی دیگـر می گوید خـاف آن. 
اینها همان فریادهایی اسـت کـه آن حیوان مـی زد برای اینکه بترسـاند طرفـش را.  

امـام خمینـی )ره(؛ 28 آذر 1358

      موضع گیری رهبر انقالب درباره نقشه  یهودی سازی فلسطین
ــکا و  ــوم آمری ــه ی ش ــه نقش ــخ  97/4/31، ب ــداری در تاری ــی دی ــاب ط ــر انق رهب
ــدس  ــطین و ق ــرای فلس ــرن« ب ــه ی ق ــوان »معامل ــت عن ــتی تح ــم صهیونیس رژی
ــفته ای  ــواب آش ــطین خ ــازی فلس ــد: »یهودی س ــد و فرمودن ــاره کردن ــریف اش ش

| ــرن.«  |   ــه ی ق ــه معامل ــد ن ــاق می افت ــه آن اتّف ــد؛ ن ــه دیده ان اســت ک

      از نظر رهبر انقالب توهین به سربازان پذیرفتنی نیست 

سردار کمالی، رئیس اداره ی سرمایه ی انسانی سرباز ستاد کل نیرو های مسلح گفت: 
احترام گذاشتن به شخصیت سربازان ضروری است و از نظر مقام معظم رهبری هیچ 
توهینی نسبت به سرباز پذیرفته شده نیســت و باید یک نفر به عنوان مشاور سربازان 

جهت بررسی مشکات سربازان و انعکاس به فرمانده در نظر گرفته شود. |          فارس|

      تکذیب شایعه جابجایی فرمانده سپاه

رئیـس دفتـر فرماندهـی معظم کل قـوا تصریـح کـرد: بعضی هـا شـایعه کرده اند که 
فرمانـده ی محتـرم کل سـپاه ممکن اسـت از سـمت فرماندهـی جابجا شـوند، اینها 
همگـی شـایعه اسـت و صحـت نـدارد. سـردار شـیرازی افـزود: فعـًا بـه هیـچ وجه 

چنین جابجایـی و تغییـری در برنامه نیسـت. |  تسـنیم|

دستور رهبر انقالب درباره یگان حفاظت محیط زیست
 
     

فرمانده ی یــگان حفاظت محیط زیســت گفت : طبــق دســتورالعمل جدیدی که 
از ســوی ســتادکل نیروهای مســلح به این یگان اباغ شده اســت، یگان حفاظت 
محیط زیســت همانند دیگــر یگان هــا دارای ردیف بودجه ی مســتقل می شــود. 
 ســرهنگ محبت خانی افــزود: این اباغ ارزشــمند به دلیــل عنایــت و توجه ویژه 

مقام معظم رهبری به نیروهای مسلح به ویژه محیط بانان اتفاق افتاد.   |     فارس|   

هفته اخبار

تاریخ شهادت: 30 تیر 1397

عیوب یکدیگر را تحمل کنید
ایرانی خانواده

این است حزب ا... 

مـا بایـد ایـن راه را طـی کنیم. مـا باید همـت کنیـم. ما بایـد مناسـبات غلطـی را که 
موجـب عقب ماندگـی ملت هـا و از جملـه ملـت خـود ما شـده اسـت، عـوض کنیم و 
تغییـر دهیـم. مـا بایـد عقب ماندگی هـای گذشـته را جبـران کنیـم. همـه ی این ها 
نیـاز دارد به همـت، نیاز دارد بـه عزم، نیـاز دارد بـه امید. اگر یـک ملتی امیـد خود به 
آینده را از دسـت داد، یا همـت او در باز کـردن راه هـا و پیش رفتن به سـمت هدف ها 
سسـت شـد، این ملت عقب خواهد مانـد؛ پیشـرفت نخواهد کـرد؛ سـلطه گران عالم 
بـر او مسـلط خواهند شـد؛ عـزت خـود را از دسـت خواهـد داد. ملـت ایـران احتیاج 
دارد به اینکـه این همت را مسـتمراً در کار خـود حفظ کند، ایـن عـزم و اراده را حفظ 
89/10/8 کند، ایـن امید را روزبـه روز افزایش دهـد؛ و این در کشـور ما موجود اسـت. 

باید عقب ماندگی های گذشته را جبران کنیم

حدیث شرح 

رصدی گزارش

نرم جنگ

واژه کلید

#جهاد_اقتصادی

اگـر دیدید کـه همسـرتان یک نقطـه عیبـی دارد - هیـچ انسـانی بی عیب نیسـت- 
مجبورید او را تحمـل کنید، تحمـل کنید، کـه او هم همزمـان، دارد یک عیبـی را از 
شـما تحمل می کند. آدم عیـب خودش را کـه نمی فهمد عیـب دیگـری را می فهمد 
پس بنـا را بگذارید بـر تحمل. اگـر چنانچه قابـل اصاح اسـت، اصاحش کنیـد. اگر 

دیدید کاری نمی شـود کرد، بـا او بسـازید.   78/4/9 

ما کـه مسـئولّیت داریـم، اگر بنیـه ی معنـوی خودمـان را تقویـت نکنیـم نخواهیم 
توانسـت آن کار الزم را، آن مسئولّیت سـنگین را به سرمنزل برسـانیم. شما ماحظه 
کنیـد خداوند متعـال به کسـی مثـل پیغمبر، بـه انسـان واالیـی مثل رسـول اهلل در 
مِّـل* ُقِم الَّیـلَ ااِّل َقلیـاً * نِصَفـُه اَِو انُقص  سـوره ی مّزّمل ]می فرماید[: »یـا اَیَُّها الُمزَّ
لِ الُقرءاَن تَرتیًا«)1( نیمی از شـب - یـا زیادتر یا کمتر-  ِمنُه َقلیــًا* اَو ِزد َعلَیِه َو َرتِـّ
برخیـز عبـادت کن، دعـا کـن، مناجات کـن، قـرآن بخـوان، آن سـاعات را مشـغول 
باش؛ چـرا؟ اِنّا َسـُنلقی َعلَیـَک َقـواًل ثَقیًا؛)2( کاَرت مشـکل اسـت، کار سـنگینی بر 
دوش تـو اسـت، قـول ثقیلـی را به تـو القـا خواهیـم کـرد؛ بایـد آن را بتوانـی تحّمل 
کنی. اگـر ایـن بیـدارِی نیمه شـب، این تضـّرع، ایـن دعـا، وجـود داشـت، می توانی 
این بـار را تحّمـل کنی و ببـری و بـه منزل برسـانی؛ اگـر نه، نـه. وضع مـا این جوری 
اسـت. عزیزان من! ما اگـر بنیه ی معنـوی خودمـان را تقویـت نکنیـم ]نمی توانیم[؛ 
هرجا که هسـتیم -از ایـن حقیر که مسـئولّیتم از همه سـنگین تر اسـت تـا مدیران 
رده هـای مختلف- همـه مخاطب ایـن خطابیم که »اِنّـا َسـُنلقی َعلَیَک َقـواًل ثَقیًا«؛ 

باید خودمان را آمـاده کنیـم.   97/3/2
1 ( مزمل، آیه 4-1     |     2( مزمل، آیه 5

باید بنیه  معنوی خودمان را 
تقویت کنیم

شهادت: درگیری با گروهک 
تروریستی پژاک

ما که نگفتیم اگر کســی در خانه ی خودش در مقابل نامحرم روســری اش را برداشت، ما او را 
تعقیب می کنیم؛ ]خیر[ ما او را تعقیب نمی کنیم، در خانه ی خودش است، کار شخصی می کند. 
آن کاری که در مأل انجام می گیرد، در خیابان انجام می گیرد، یک کار عمومی اســت، یک کار 
اجتماعی است، یک تعلیم عمومی است؛ این ]خطا[، برای حکومتی که به نام اسام بر سِر کار 
آمده است تکلیف ایجاد می کند. حرام کوچک و بزرگ ندارد؛ آنچه حرام شرعی است نبایستی 
به صورت آشکار در کشور انجام بگیرد. حاال یک نفر یک غلطی برای خودش می کند، ]به[ کنار، 
آن بین خودش و خدا است؛ اّما آنچه در مقابل چشم مردم است، در محیط جامعه است، حکومت 
اسامی -مثل حکومت امیرالمؤمنین، مثل حکومت پیغمبر- وظیفه دارد در مقابل آن بایستد. 
این منطقی که می گوید »آقا شما اجازه بدهید مردم خودشان انتخاب بکنند«، خب در مورد 
شراب فروشی هم هست؛ شراب را هم آزاد کنیم در کشور، هر کسی خودش دلش می خواهد 
بخورد، هر کس نمی خواهد نخورد! این حرف شد؟ در مورد همه ی گناهان بزرگ اجتماعی، این 
حرف وجود دارد؛ این حرف شد؟ شارع مقّدس بر حکومت اسامی تکلیف کرده است که مانع از 
رواج حرام الهی در جامعه بشود؛ حکومت اسامی موّظف است در مقابل حرام بایستد، در مقابل 

17/12/139۶ گناه بایستد.

چه زمانی  حکومت اسالمی 
وظیفه دارد در برابر فعل حرام بایستد؟

در مقابل دشمن اگر مسئولین احساس ترس بکنند
 بر سر ملت بالهای بزرگ خواهد آمد

  )( یک فصل برجسته، از تاریخ اهل بیت
در مقابل... حرکت سیاسی و زیرکانه ی مأمون، امام هشتم)(یک برنامه ی مدبّرانه ی الهی را طّراحی 

کردند و عمل کردند و پیش بردند که نه فقط خواســته های دستگاه خالفت برآورده نشد، بلکه درست 

بعکس، موجب رواج و گسترش فکر معارفِی قرآنی و منتسب به اهل بیت در اقطار دنیای اسالم شد. یک 

حرکت عظیم، با توّکل به خدای متعال، با تدبیر الهی، با آن نگاه نافذ َولَوی،)1( امام هشتم  )( توانستند 

این نقشه ی خصمانه ی دستگاه سیاســِی قاهر و هّتاک و ظالم را درست بعکس و در جهت منافع حّق و 

حقیقت برگردانند. این یک فصل برجسته ای از تاریخ ائّمه )( است.1۶/0۶/1393

1( دارنده ی مقام والیت 

تصویری از حضور و سخنرانی حضرت آیت اهلل خامنه ای
 در حرم مطهر امام رضا )( در دهه هفتاد

در دعا می خوانید: اَللُّهَمّ ارُزقنی ... ِعلماً واِسعاً ... َو َعزماً ثاقِباً؛)1( عزم و اراده ی محکم و 
پایدار داشته باشید در این راه. راه، راه درستی است؛ هدف، هدف بسیار واالیی است، و 
اقدام جوان های امروز، مردم امروز، برادران و خواهران ما در حرکت در این راه مبارک 
انقاب و نظام جمهوری اسامی، حرکت محبوب الهی است ان شاءاهلل؛ مرضّی الهی 
است. منتها آنچه مهم اســت و همه ی ما باید در نظر داشته باشــیم، ثبات در این راه 
اســت؛ ثبات در این راه. در دو جای قرآن »اِسَتِقم« دارد؛ استقامت کردن یعنی ثبات 
ورزیدن در این راه و تحت تأثیر عوامل گوناگون قرار نگرفتن. راه، راه همواری نیست؛ 
راه خدا، راه تاش در راه خدا، راه اقامه ی حق و عدل، راه رســیدن به تمّدن اسامی و 
نظام حقیقی اسامی و جامعه ی اسامی راه دشواری است؛ راهی است که پیغمبران 

در این راه با زحمت حرکت کردند و پیش رفتند.   18/08/139۶
1( بحار االنوار، عالمه مجلسی، ج 84، ص 325

در این راه عزم و اراده  محکم و پایدار داشته باشید

رهبری و پاسخمطالبه پرسش

در این جنگ اقتصادی، هر کسی بتواند به نفع کشور تالش کند،
 جهاد کرده است

امـروز عرصـه ی اقتصـاد، به خاطـر سیاسـت های خصمانـه ی آمریـکا، یـک عرصه ی 
کارزار اسـت، یـک عرصـه ی جنـگ اسـت، جنگـی از نـوع خـاص. در ایـن عرصـه ی 
کارزار، هـر کسـی بتوانـد بـه نفع کشـور تـاش کنـد، جهاد کـرده اسـت. امـروز هر 
کسـی بتواند بـه اقتصاد کشـور کمک بکنـد، یک حرکـت جهـادی انجام داده اسـت. 
این جهاد اسـت؛ البّته جهادی اسـت که ابـزار خـودش را دارد، شـیوه های مخصوص 
خـود را دارد، بایـد ایـن جهـاد را همـه بـا تدبیر مخصـوص خـود و سـاح مخصوص 

خود انجـام بدهنـد. 94/1/1

صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(       

نـشــریـه جـامـــعـه
 مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتـبـاط بـا 
خط حزب ا...                                

   پیامک:   10001028 
   دورنگار: 021-66977328

Gap.im/KhatteHezbollah              :گپ    
Sapp.ir/KhatteHezbollah      :سروش   

iGap.net/khattehezbollah  :آی گپ   

             ble.im/khattehezbollah                                 :بله   

توهممیروی
اظهارنظر اخیر رئیس جمهور آمریکا درباره ایران، با واکنش های متعددی 

روبرو شد، خط حزب اهلل علت اصلی عصبانیت ترامپ از ایران را بررسی می کند

شجاعت در برابر هیبت دشـمن، جزو شـاخص ها]ی هویت اسامی[سـت. در مقابل 
دشـمن اگر مسـئولین کشـور احسـاس رعب و خـوف بکننـد، بر سـر ملـت باهای 
بزرگ خواهـد آمـد. آن ملت هائی کـه ذلیل و مقهور دسـت دشـمن شـدند، عمده ی 
علت این بود که مسـئوالن- پیشـروان قافله ی ملت- شـجاعت الزم، اعتمـاد به نفس 
الزم را نداشـتند. گاهی در بیـن آحاد مـردم عناصر مؤمن، فعـال، فداکار، آمـاده ی به 
جانبازی هسـتند، منتها مسـئولین و رؤسـا وقتی خودشـان ایـن آمادگـی را ندارند، 
نیروهـای آن ها هـم از بیـن مـی رود و ایـن ظرفیت هـم نابـود می شـود. آن روزی که 
شـهر اصفهان در دوره ی شـاه سـلطان حسـین مورد غارت قـرار گرفت و مـردم قتل 
عـام شـدند و حکومـت باعظمت صفـوی نابـود شـد، خیلـی از افـراد غیـور بودند که 
حاضـر بودنـد مبـارزه و مقاومـت کننـد؛ اما شـاه سـلطان حسـین ضعیـف بـود. اگر 
جمهوری اسـامی دچار شـاه سـلطان حسـین ها بشـود، دچار مدیران و مسـئوالنی 
بشـود که جـرات و جسـارت ندارنـد؛ در خـود احسـاس قـدرت نمی کننـد، در مردم 
خودشـان احسـاس توانائی و قدرت نمی کننـد، کار جمهوری اسـامی تمـام خواهد 

بـود.  24/09/1387

1. ]حضــرت[ می فرمایند: »ایّــاک و المّن علی 
رعیتک باحســانک«؛ ســر مردم منت نگذارید و 
بگویید ما این کارها را برای شماها کرده ایم. وظیفه 
بوده، انجام داده اید. اگر انجام داده باشید، وظیفه تان 

را انجام داده اید؛ منتی سر مردم نگذارید.

2. »او التزیّد فیما کان من فعلک«؛ کارهایی را که انجام 
داده اید، بزرگنمایی نکنید. گاهی انســان کاری را انجام 
می دهد، بعد در ســتایش آن کار خیلی مبالغه می کند؛ 

چندین برابِر آنچه حقیقت کار است.

3. »او ان تعّدهم فتتبع موعدک بخلفک«؛ خلف 
وعده هم با مردم نکنید. آنچه به مردم وعده می دهید، 
اصرار داشته باشید که آن را انجام دهید؛ یعنی خودتان 
را گردنگیر آن وعده بدانید. این طور نباشد که بگوییم 
نشــد که نشــد؛ چه کار کنیم؛ نه، اصرار کنید. البته 
یک وقت انسان به اضطرار برخورد می کند، آن بحث 
دیگری است؛ اما تا آن جایی که توان و قدرت در شما 
هست، تاش کنید وعده ای را که به مردم دادید، عمل 

کنید و منت هم نگذارید.

4. »فاّن المّن یبطل االحســان و الّتزیّد یذهب 
بنور الحــق«؛ منت، احســان را باطــل می کند و 

بزرگنمایی نور حق را از بین می برد.

5. »و الخلف یوجب المقت عنــداهلَلّ و الّناس«؛ خلف 
وعده موجب می شود انسان، هم از چشم مردم بیفتد و هم 

از نظر خدای متعال.

۶. »و ایّاک و العجلة باالمور قبــل اوانها«)1(؛ در کارها 
پیش از موعد عجله نکنید و شتابزدگی به خرج ندهید...

7. این جا هم کــه می فرمایند عجلــه نکن، »او 
الّتسقط فیها عند امکانها«؛تسقط هم نکن. تسقط، 
یعنی اهمــال و کوتاهــی کــردن و کار را به تعویق 

انداختن. پس عجله و اهمال کاری هم ممنوع.

8. »او اللجاجة فیها اذا تنّکرت«؛ وقتی معلوم شد 
کار غلط است، روی آن پافشاری و لجاجت نکن؛ مثًا 
ما ایده یی را مطرح کردیم و استدالل کردیم و دنبالش 
هم رفتیم و زحمت هم کشیدیم، اما کسانی مخالفت 
کردند و ما هم گفتیم نه و پیش رفتیم؛ حاال رسیدیم 
به جایی که دیگر واضح شد غلط است؛ این جا حرفتان 
را پس بگیرید؛ هیچ اشــکالی ندارد. پس لجاجت به 

خرج ندهید.84/7/17   |     1( نامه 53

خلف وعده موجب می شود
 انسان از چشم مردم بیفتد

توصیه مهم رهبر انقالب به مسئوالن

مرکــز مطالعــات اســتراتژیک و بین الملــل آمریــکا )CSIS( در فوریــه ی ســال 
2015، دســت به انتشــار یــک گــزارش 148 صفحــه ای زد و در آن به بررســی و 
تحلیــل توانمنــدی نظامی ایران بــرای انجــام هرگونــه عملیــات در خلیج فارس 
پرداخــت. این گزارش اهمیــت جهانی وجود ثبــات در انتقال انــرژی از خلیج فارس 
 را با ذکر بخشــی از گــزارش آژانــس اطاعاتی انــرژی آمریکا چنین بیــان می کند: 
تنگه ی هرمز با توجه به جریان روزانه حدود 17 میلیون بشکه نفت از آن در سال 2011... 
مهم ترین گلوگاه نفتی جهان است. جریان نفت در تنگه ی هرمز در سال 2011 تقریباً 35 

درصد کل تجارت نفت از طریق دریا و 20 درصد کل نفت مبادالتی جهان بود.
روزنامه صهیونیســتی هاآرتص نیز در واکنش به تهدید ایران مبنی بر بستن این تنگه 
نوشت: یک سوم جابه جایی دریایی نفت از طریق این تنگه عبور می کند و تنگه ی هرمز 
یکی از اســتراتژیک ترین پیوندهای تولید کنندگان نفت خام در خاورمیانه با بازارهای 

آسیا، اروپا، شمال آفریقا و فراتر از آن است.
براساس بررسی مؤسســه ی تحلیل آمارهای نفتی "ورتکسا"، بیشــتر نفت صادراتی 
عربســتان، ایران، امارات، کویت و عراق از طریق این تنگه به بازارهای جهانی فرستاده 
می شود. همچنین این آبراه، مســیر عبور تمامی ال ان جی )گاز طبیعی مایع( صادراتی 
قطر است...  در سال های اخیر، عربستان و امارات تاش کرده اند تا با احداث خط لوله های 
جایگزین این تنگه را دور بزنند، اما آمارهای اداره ی اطاعات انرژی آمریکا نشان می دهد 

که این اقدامات موفق نبوده است. 
ــکا، در جمــع  روز یکشــنبه ی هفتــه ی جــاری، مایــک پمپئــو، وزیرخارجــه ی آمری
ایرانی هــای مقیــم آمریــکا کــه بــه دعــوت "بنیــاد دفــاع از دموکراســی ها" 
ــم  ــرد: می خواهی ــام ک ــا اع ــه و صراحت ــور یافت ــود، حض ــده ب ــام ش )FDD( انج
ــاع از  ــاد دف ــر، بنی ــای اخی ــانیم.طی ماه ه ــر برس ــه صف ــران را ب ــت از ای واردات نف
ــر افــکار عمومــی  ــرای تأثیرگــذاری ب ــه شــدت فعالیــت خــود را ب دموکراســی ها، ب
ــای  ــاد، پ ــن بنی ــدان ای ــویی، کارمن ــه از س ــت، به طوری ک ــرده اس ــاد ک ــران زی ای
ــتر  ــم بیش ــاره ی تحری ــتند و درب ــاب هس ــی زبان ضدانق ــبکه های فارس ــت ش ثاب
ــا  ــران صحبــت می کننــد، و از ســویی دیگــر، ب ــران به منظــور فروپاشــی نظــام ای ای
ــور  ــی دو کش ــا همراه ــی، ب ــبکه های اجتماع ــی در ش ــای جعل ــدازی اکانت ه راه ان
ــردن  ــود ک ــان، ســعی در وانم ــی از آن ــای نفت ــن دالره ــارات و گرفت عربســتان و ام

ــد. ــود ناراضی ان ــت خ ــران از حکوم ــردم ای ــه م ــتند ک ــوع هس ــن موض ای
امــا صاحبــان و حامیــان اصلــی مالــی ایــن بنیــاد چــه کســانی هســتند؟ 
ــاد اســت  ــن بنی ــی ای ــن حام ــودی، بزرگ تری ــرمایه دار یه ــلدون ادلســون"، س "ش
ــزب  ــکا و ح ــان آمری ــی جمهوری خواه ــر مال ــان اسپانس ــورت همزم ــه ص ــه ب ک
ــه  ــه گفت ــت ک ــی اس ــان کس ــود. او هم ــوب می ش ــز محس ــرائیل نی ــود اس لیک
ــه  ــی ب ــب اتم ــد بم ــتور بده ــکا دس ــش آمری ــه ارت ــد ب ــور بای ــود: "رئیس جمه ب
ــدی؟  ــب را دی ــد: آن بم ــد و بگوی ــن بزن ــران تلف ــه ای ــپس ب ــد، س ــران بزن ــر ای کوی
ــاری  ــود پافش ــع خ ــر موض ــر ب ــد. اگ ــرود می آی ــران ف ــدی در ته ــی بع ــب اتم بم
کنیــد بــه کلــی محــو می شــوید.""پل ســینگر"، دوســت نزدیــک دونالــد 
ــع ســوم  ــارد مارکــوس ضل ــاد اســت و برن ــن بنی ــارد دیگــر ای ترامــپ، حامــی میلی
ــی  ــی "نیشــن" در تحلیل ــگاه تحلیل ــش، پای ــاد اســت.چندی پی ــن بنی ــان ای حامی
ــت و در  ــران اس ــدازی در ای ــال بران ــه دنب ــکده ب ــن اندیش ــه "ای ــوان ک ــن عن ــا ای ب
ــته اف. دی.دی  ــال های گذش ــت: "در س ــنوا دارد" نوش ــوش ش ــم گ ــفید ه کاخ س
رهبــری مخالفت هــا بــا توافــق هســته ای بــا ایــران را بــه عهــده داشــته و در مقطــع 
کنونــی هــم، ســردمدار تــاش بــرای راه انــدازی جنــگ اقتصــادی نــه تنهــا علیــه 
ــا  ــان ب ــه رویکردش ــت ک ــی اس ــورهای اروپای ــته از کش ــه آن دس ــه علی ــران بلک ای

سیاســت های ترامــپ علیــه تهــران فاصلــه دارد."  

اندیشکده ای که دنبال براندازی 
در ایران است


