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ملت ما و به ویژه جوانان امروز مدیون شهیدانند. از خودگذشتگی آن پاکبازان بود که اسالم 
و اســتقالل و آزادی را به ملت ایران هدیه کرد و ادای حق بزرگ آنان و تکریم یاد و نام آنان 

نشانه ی وفاداری به ارزش های واال است.   87/12/4   

ملت ما مدیون شهدا هستند

این شماره تقدیم می شود به روح پرفتوح  
شهید آیت اهلل علی قدوسی

امام کالم

با زندگانی اشرافی نمی توان 

ارزش های اسالمی را حفظ کرد      
 اگر بخواهیــد بی خوف و هــراس در مقابل 
باطل بایستید و از حق دفاع کنید و ابرقدرتان 
و سالح های پیشــرفته ی آنان و شیاطین و 
توطئه های آنان در روح شما اثر نگذارد و شما 

را از میدان به در نکند، خود را به ساده زیســتن عادت دهید و از تعلق قلب به مال و منال 
و جاه و مقام بپرهیزید. مردان بزرگ که خدمت های بزرگ برای ملت های خود کرده اند، 
اکثر ساده زیست و بی عالقه به زخارف دنیا بوده اند. آنها که اسیر هواهای پست نفسانی و 
حیوانی بوده و هستند برای حفظ یا رســیدن به آن، تن به هر ذلت و خواری می دهند؛ و 
در مقابل زور و قدرت های شیطانی خاضع، و نسبت به توده های ضعیف، ستمکار و زورگو 
هستند. ولی وارســتگان به خالف آنانند. چرا که با زندگانی اشرافی و مصرفی نمی توان 

ارزشهای انسانی- اسالمی را حفظ کرد.   امام خمینی )ره( ۷ خرداد ۱۳۶۳

تاریخ شهادت: 14 شهریور 1360

ایرانی خانواده

این است حزب اهلل 

ــزال  ــع الی ــه منب ــی ب ــر مّتک ــف نشــمرید؛ اگ ــان را کوچــک نشــمرید، ضعی خودت
قــدرت و ثــروت باشــید، آن وقــت دیگــر هیــچ احتیاجــی بــه کســی نداریــد؛ الّلُهــمَّ 
ــم  ــا ه ــه ی دنی ــک؛ هم ــَن ِبِصَلِت ــَة القاِطعی ــا َوحَش ــَک َو اکِفَن ــَن ِبِهَبِت ــِة الَوّهابی ــن ِهَب ــا َع اَغِنن

ــران  ــت ای ــاس در ملّ ــن احس ــک ذّره از ای ــد. ی ــما قدرتمندی ــد، ش ــه رو برگردانن ک
ــِح  ــرروِی وقی ــای پُ ــل قدرت ه ــه در مقاب ــت ک ــال اس ــل س ــده، چه ــود آم ــه وج ب
بی شــرِم متکّبــِر دنیــا، بــا قــدرِت تمــام ایســتاده اســت. آنچــه مــن و شــما در ایــن 
مقولــه داریــم، یــک اندکــی از بســیار اســت؛ هرچــه بیشــترش کنیم، ایــن اقتــدار و 

ــود.     97/5/22  ــتر می ش ــی بیش ــن توانای ای

خودتان را ضعیف نشمرید

قرآن تفسیر

هفته گزارش

رهبری خاطرات

یکی از مقوله های بســیار مهم و یقینا یکی از ضرورت های جامعه، لبخند است. لبخند 
یکی از نیازهای زندگی انسان است. زندگی بی شادی و بی لبخند، زندگی دوزخی است. 
زندگی بهشتی، زندگی با لبخند است. حضرت علی فرمود: »المؤمن بشره فی وجهه و 
حزنه فی قلبه«؛ اگر غصه ای دارید، باید در دلتان نگه دارید؛ مؤمن این طوری است. لبخند 
و شادی مؤمن در چهره ی اوست. اصال چهره ها باید شــاد باشد. اگر با چهره ی خودتان 
می توانید به جامعه شادی بدهید، باید این کار را بکنید. شادی الزم است و باید آن را برای 
مردم تأمین کرد؛ منتها این کار برنامه ریزی می خواهد... مراقب باشید شادی در مردم، 
با لودگی و ابتذال و بی بندوباری همراه نشــود؛ از این طریق به مردم شادی داده نشود. 
همه جور می شود به مردم شادی داد؛ از نوع صحیح آن شادی داده شود. گاهی اوقات یک 
لطیفه یا یک تعبیر بجا مخاطب را شاد و خوشحال می کند؛ گاهی هم ممکن است یک 
آدم لوده با ده جور ادا درآوردن، نتواند آن طور شادی را ایجاد کند. شادی کردن و شادی 

83/9/1 دادن به مردم، به معنای لودگی نیست. 

ًدا َيبَتغوَن َفضًل ِمَن اللَِّه َورِضواًنا سيامُهم يف  ًعا ُسجَّ »وَالَّذيَن َمَعُه أَِشّداُء َعَل الُكّفاِر رَُحامُء َبيَنُهم َتراُهم ُركَّ

جود«)1(؛ اینها نشانه های امت اسالمی است. اینها آن معنویتی است که  ُوجوِهِهم ِمن أََثِر السُّ

در آنها وجود دارد؛ آن توکل، آن توجه به خدا، آن تذکر، آن خضوع در مقابل پروردگار. این، 
خاصیت پرورش انسان مسلمان و مؤمن است. اسالم اینجور انسانی پرورش می دهد: در 
مقابل خدای متعال، خاضع؛ با برادران ایمانی، رحیم، مهربان؛ اخوت اسالمی، برقرار؛ اما در 
مقابل مستکبران، در مقابل ظالمان، مثل کوهِ استوار می ایستند؛ »َوَمَثُلُهم يِف اإلِنجيِل َكَزرٍع أَخرََج 
َشطأَُه َفآَزرَُه َفاسَتغَلَظ َفاسَتوٰى َعٰل ســوِقه«)2(. این، همان مراحل رشد امت اسالمی است؛ سر 

می زند، رشد می کند، بالندگی پیدا می کند، مستحکم می شود. »ُيعِجُب الزُّرّاع«)3(؛ خود 
آن کسانی که این زمینه را فراهم کردند، به شگفت می آیند. این دست قدرت الهی است 
که اینجور انسان ها را رشد می دهد »لَِيغيَظ ِبِهُم الُكّفاَر«)4(؛ دشمن مستکبر وقتی به این 
انسان مسلماِن تربیت شده ی بالیده ی در دامان اسالم نگاه می کند، معلوم است که به خشم 
می آید و ناراحت می شود. ما باید اینجوری عمل کنیم.     89/12/2    |   1،2،3،4( س فتح آیه 29

اسالم چنین انسان هایی پرورش می دهدزندگی بی شادی و بی لبخند، زندگی دوزخی است

شهادت: به دست فردی نفوذی در 
دادستانی

مشکل اصلی آن است که دنیا نظام سلطه را پذیرفته است

مشکل اصلی در یک جمله آن است که دنیا، نظام سلطه را پذیرفته است... نه فقط قدرت های بزرگ... 

منافع خود را ولو در آن سوی عالم، بر منافع کشــورها و مّلت ها ترجیح می دهند و طلبکارانه آن را 

 می جویند، بلکه حّتی خود آن کشورها و مّلت ها و رهبران نیز سلطه گری یعنی اولویّت منافع سلطه گران 

را چون جبر تخّلف ناپذیری، گردن نهاده اند. اگر نظام سلطه در زمان های گذشته به صورت لشکرکشی و 

برده ُکشی امپراتورها تجّلی می کرد، امروز به شکل شبکه ی بســیار پیچیده ی جهانی در مظاهر و 

حوزه های بسیار متعدد حیات مّلتها ظاهر شده است... لذا اگر دیروز برای مقابله با سلطه ی امپراتورها 

آمادگی و دفاع نظامی مّلتها کفایت می کرد، امروز حّتی برای احســاس سلطه از سوی مّلت ها، نیاز به 

فّعالّیت و تالش جدی وجود دارد و مقابله با آن حقیقتاً ابعاد وسیعی یافته است.   14  /65/6 

حضور آیت اهلل خامنه ای در هشتمین اجالس سران جنبش عدم تعهد در سال 1365

ــه  ــم: »الحمدللَّ ــود، می خواندی ــول ب ــر معم ــد غدی ــه روز عی ــوت، ک در دوران طاغ
ــک  ــن تمّس ــلم«. ای ــم الّس ــة علیه ــن و االمّئ ــة امیراملؤمنی ــکین بوالی ــن املتمّس ــا م ــذی جعلن ال

بــه والیــت، آن روز در اعتقــادات و عواطــف بــود؛ اّمــا در عمــل کــه والیتــی 
ــمنان  ــت دش ــود؛ والی ــتکبار ب ــِت اس ــود؛ والی ــوت ب ــِت طاغ ــل، والی ــود. در عم نب
دیــن بــود. آن روز دوســتان مــا می خواندنــد: »اّللهــم اجعلنــا من املتمّســکین 
بوالیــة امیراملؤمنیــن.« یعنــی از خــدا می خواســتند کــه متمّســک بــه والیــت 

ــت  ــت. مل ــده اس ــتجاب ش ــا مس ــن دع ــروز ای ــند. ام ــن )( باش امیرالمؤمنی
ــه تدبیــر امــام بزرگــوار، از حــاقِ ّ قــرآن و  ــا نظــام اســالمی ای کــه ب ایــران، امــروز ب
دیــن اســتخراج شــد و در ایــن کشــور بــه اجــرا درآمــد، بــه والیــت امیرالمؤمنیــن 
)( تمّســک کــرده اســت. ایــن تمّســک را بایــد هــر چــه بیشــتر کنیــم. 
ــت.  ــالمی اس ــای اس ــه ارزش ه ــک ب ــم، تمّس ــت ه ــه والی ــک ب ــاس کاِر تمّس اس
ــذب ــل ج ــید در عم ــدد باش ــد در ص ــت، بای ــالم ارزش اس ــه در اس ــه را ک ــر چ  ه

 کنید.  73/3/8

امروز این دعا مستجاب شده است

رهبری مطالبه

خوانی باز

رهبری خاطرات

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   

مزار: در جوار بارگاه فاطمه معصومه

شــما ببینید االن چقــدر خرج 
می کنند و زحمت می کشــند، 
برای اینکه حجاب را در دنیا از بین 
ببرند؛ کشــورهایی که خودشان 
را مهــد آزادی هــم می داننــد، 
می بینید که چــه می کنند برای 
مبارزه ی با حجاب. حاال همه ی 
آن تشکیالتی که با حجاب مبارزه می کنند یک طرف، این خواهر ورزشکارِ مؤمن و دختِر 
جواِن ما که با حجاب اسالمی و لباس محّجب - یا با چادر یا با آن شکل زیبای ارزشی - جلِو 
دوربین های دنیا ظاهر می شود و نشان می دهد که به این ارزش پایبند است و این صحنه در 
همه ی دنیا منعکس می شود، این یک طرف دیگر؛ او در واقع با این کار، همه ی آن تبلیغات را 

خنثی می کند. 83/7/14

با این کار، همه  تبلیغات دشمن خنثی شد

زندگی تشریفاتی، زندگی تجمالتی، زندگی اشراف منشی،زندگی پرخرج و زندگی مصرفی، انسان ها 
را بدبخت می کند. این خوب نیست. زندگی باید باکفاف و راحت بگذرد، نه پرخرج و مسرفانه. این دو تا 
را بعضی ها چرا با هم اشتباه می کنند؟ با کفاف یعنی محتاج کسی نباشند و بتوانند زندگی شان را اداره 
کنند، بدون احتیاج به هیچ کس. دلخوشی هم باید داشته باشند و اال زندگی با درآمد زیاد و مخارج زیاد 

78/1/2 و تشریفات که خوب نیست. این ها اصال راحتی نمی آورد، دلخوشی نمی آورد.  

زندگی باید باکفاف و راحت بگذرد، نه پرخرج و مسرفانه

بن بست وجود ندارد
سه محور مهم رهبر انقالب در دیدار روز چهارشنبه با هیأت دولت

جــاری،  ســال  تیرمــاه  اول. 
بیســت ونهمین نشســت سران 
کشورهای عضو ناتو در بروکسل برگزار شد. 
رئیس جمهور تاجرپیشه ی آمریکا هم در آن 
حاضر شد و بعد از شــاخه و شانه کشیدن 
برای اعضای ناتو، در نشست خبری خود، و 
در پاســخ به خبرنگار متعلق به ســلطنت 
عجوزه ی انگلیسی، بی بی ســی فارسی، با 
اظهار رضایت از رویکــرد خصمانه ی خود 
نســبت به ایران چنین گفت: "ایران اکنون 
مشــکالت زیادی دارد و آنها با مشــکالت 
اقتصادی زیادی روبرو هستند و اقتصاد آنها 
در حال سقوط است. من این را می توانم به 
شــما بگویم که آنهــا نهایتــا در نقطه ی 
مشــخصی با من تماس خواهنــد گرفت و 
درخواســت توافق خواهند کرد و ما نهایتا 

توافق خواهیم کرد."

دوم. "ریچارد نفیو"، مســئول تیم طراحي 
تحریم ها علیه ایران در دوره ی رئیس جمهور 
سابق آمریکا، که پیش از آن نیز به مدت ده 
سال مســئول امور ایران در شوراي امنیت 
ملي آمریکا و قائم مقام هماهنگي سیاست 
تحریم در وزارت خارجــه ی ایاالت متحده 
بوده اســت، در کتاب اخیر خــود با عنوان 
"هنر تحریم ها"، درباره ی رابطه ی مستقیم 
بین تحریم ها و اعتراف کشــورها به اثرگذار 
بودن آن چنیــن می نویســد: "وقتي یک 
کشــور اعتراف مي کند که مشکل تحریم 
دارد، تقریبا نیمي از کار انجام شــده است. 
اساسا این نوع اعتراف دشواري هاي خاصي 
براي هر دولــت دارد چرا که بــه مخالفین 
نشان مي دهد که آسیب پذیري هایي که آنها 
به دنبالش بودند تا از آن بهره برداري کنند 

کامال نمود پیدا کرده اند. گرچه تجربه نشان 
مي دهد خیلي از دولت ها اعتقاد داشــته اند 
که صدور چنین بیانیه هایي مي تواند باعث 
ترس و القاي حس وادادگي در مردم شوند 
اما صرف همین اعتراف ها نشان مي دهد که 
دولت ها به مردم خود متوسل شده اند و این 
توســل از طریق اعتراف به تحریم ها اتفاق 
افتاده اســت و اینکه آنها دردآور بوده اند و 
این درد اگر تحریم ها اعمال نمي شد وجود 
نداشــت. در هر دو حالت، صــرف اعتراف 
کردن به واقعیت فشار ناشــي از تحریم ها، 
خود شاخصي اســت که نشان مي دهد این 

فشار در حال اثرگذاري است."

سوم. واقعیت نقشــه ی دشمن برای ایران، 
همانی اســت که دونالد ترامــپ و ریچارد 
نفیو به آن اشــاره کردند: ایجاد فشــارهای 
اقتصــادی و روانی، به منظور بــه پای میز 
مذاکره کشــاندن مجــدد ایــران. وقتی 
نقشه ی دشمن، درست فهمیده شد، آنگاه 
باید "راهبرد مقابــل" آن در نظــر گرفته 
شده و عملی شــود، یعنی "توانمندسازی 
زیرساخت های مختلف" کشــور و نمایش 
"اقتدار" در برابر دشمن. این موضوع، دقیقا 
روح بیانات امروز رهبر انقالب )97/6/7( در 
دیدار با هیأت دولت بــود. در دیدار امروز، 
رهبر انقالب ســه محور را مــور بحث قرار 

دادند:

1. مســأله ی مدیریت اقتصــادی: از نظر 
رهبر انقالب، »وظیفــه ی دولت، مدیریت 
اقتصادی اســت.« این مدیریت اقتصادی 
اما دارای ارکانی اســت کــه دو رکن مهم 
آن، یکی »بــاز کردن میدان بــرای فعاالن 

ســالِم اقتصادی و جوانان مبتکر و پرتالش 
و برطــرف کــردن موانع و  بهبــود فضای 
کسب وکار« اســت و دیگری »بستن منافذ 
فســاد و برخورد با مفســد«. اولی موجب 
شــکوفایی و رونق اقتصادی و ایجاد شغل 
خواهد شــد و دومــی، ضمن برخــورد با 
مفســدین اقتصادی، به ســرمایه گذاران 
اقتصادی، پیــام امنیت و ثبــات و آرامش 
فضای کســب و کار را خواهد داد. »الزمه ی 
چنین مدیریت اقتصــادی، اهتمام جدی، 
ورود مجاهدانه در وســط میدان و نظارت 
کامل و مستمر به منظور بستن منافذ فساد 
است تا دیگر نیازی به برخورد قوه ی قضائیه 
نباشــد.«، با ایــن دو رکن، و فعــال کردن 
ظرفیت ها و اســتعدادهای درونی کشــور 
اســت که می توان صراحتا گفت در کشور 

"بن بست" وجود ندارد. 

2. مســأله ی سیاســت خارجی: راهبرد 
سیاســت خارجــی رهبر انقــالب، آنگونه 
که بهمن ماه ســال گذشــته اعالم کردند، 
»ترجیح شــرق بر غرب، ترجیح همسایه بر 
دور، ترجیح ملّتها و کشورهایی که با ما وجه 
مشترکی دارند بر دیگران« 96/11/29 است. 
مخصوصا آنکه بعد از خــروج یک جانبه ی 
آمریــکا از برجام، اتحادیــه ی اروپا به جای 
متهم کردن آمریــکا به این اقــدام خالف 
عرف بین الملل، در جبهه ی همســویی با 
آمریکا قرار گرفته و کمافی الســابق، آهنگ 
هم نوایی با آمریکا را در پیش گرفته اســت. 
برای همین هم رهبر انقــالب امروز چنین 
فرمودنــد: »ارتبــاط و ادامــه ی مذاکره با 
اروپا ایراد ندارد اما بایــد ضمن ادامه ی این 
کار، از آن ها درباره  ی مســائلی نظیر برجام 

و یا اقتصاد، قطع امید کنیــد... باید با نگاه 
شک آلود به وعده های آن ها، از روند مسائل 

مراقبت جدی کرد.«

3. مســأله ی اتحاد مســئوالن کشور: 
برنامه ی دشــمن، دامن زدن به اختالفات و 
تشدید شکاف و دوقطبی در بین مسئولین 
و به تبع آن در جامعه است. واضح است که 
این موضوع تا چه انــدازه می تواند مخرب 
باشــد، مخصوصا آنکه کشــور در شرایط 
"جنگ اقتصــادی" قــرار دارد و مخابره ی 
پیام چندصدایی میان مســئوالن می تواند 
دشمن را برای ادامه ی راهبرد خود امیدوار 
کند. به عنــوان مثال، رســانه های بیگانه و 
ضدانقالب، حســاب ویژه ای برای جلسه ی 
دیــروز ســؤال از رئیس جمهور بــاز کرده 
بودنــد و در روزهای اخیر، با انواع و اقســام 
حیله های رســانه ای، درصدد روشن کردن 
آتش اختــالف میان مســئوالن بودند. اما 
دقیقــا خالف این نقشــه ها اتفــاق افتاد و 
»جلســه ی دیروز مجلس، نمایش اقتدار و 
ثبات جمهوری اسالمی ایران بود و خداوند 
به آقای رئیس جمهــور و قوه ی مقننه خیر 
بدهد که مشــترکاً چنین نمایش اقتداری 
را نشــان دادنــد... نماینــدگان مجلس از 
رئیس جمهوری که با بیــش از 23میلیون 
رأی انتخاب شده است، ســؤال می کنند و 
رئیس جمهــور نیز با خونســردی و متانت 
به ســؤال ها پاســخ می دهد و این معنای 

مردم ساالری دینی است.«
با مجموع این مسائل اســت که می توان بر 
مشکالت کشور فائق آمد و در برابر دشمن، 
مقتدرانه ایستاد و کشــور را از این شرایط 

خطیر نیز عبور داد. 

چرا مذاکره با آمریکا نه؟
1.برای حل مشکالت کشور، چاره ای نیســت جز آنکه »مالک های تصمیم گیری« به درستی 
انتخاب شود. »خب، مالک تصمیم گیری چیست؟ طبعاً آن حرف کلّی که در اینجا وجود دارد، 
منافع ملّی است؛ یعنی مالک تصمیم گیری برای دولت ها، تأمین منافع ملّی است؛ حاال چه منافع 
کوتاه مّدت، چه منافع بلندمدت.« 96/3/22 این هم واضح است که »منافع ملّی آن وقتی منافع 
ملّی هستند که با هویّت ملّی ملّت ایران... در تعارض نباشند... َوااّل آنجایی که ما چیزی را به عنوان 

منافع ملّی در نظر می گیریم لکن هویّت ملّی را پایمال می کنیم، قطعاً اشتباه کرده ایم.« 96/3/22
2. کشورهای جهان نیز در تعامالت بین المللی خود، همواره دنبال کسب بیشترین "منفعت ملی" 
هستند. اساسا هدف از مراودات بین دولت ها، چیزی نیست جز کسب منفعت ملی. برای رسیدن 
به این هدف نیز کشورها از "وسیله ها و ابزارها"ی مختلفی استفاده می کنند، گاه از طریق مذاکره 
یا دادوستد، گاه با بستن پیمان های دوجانبه یا چندجانبه ی مالی و نظامی، و گاه حتی از طریق 
تداخل نظامی در سایر کشورها و ایجاد جنگ ســخت. پس، آن چیز که "هدف" است، کسب 

منافع ملی است.
3. در روزهای اخیر که بحث مذاکره ی با آمریکا، بار دیگر در فضای رسانه ای کشور شکل گرفته، 
جای این پرسش ها خالی است که آیا مذاکره با آمریکا، به سود منافع ملی ما تمام خواهد شد یا به 
ضرر؟ آیا مذاکره با کشوری که از پیش، "هدف اصلی" خود از مذاکرات، یعنی "تهی کردن ایران از 
عناصر اقتدار" را مشخص کرده و ابایی هم از بیان آن ندارد، می تواند منجر به کسب منفعت ملی ما 
شود؟ آیا تجربه ی پیشین ما از مذاکره با این دولت در ماجرای برجام، بیانگر آن است که می توان با 
چنین طرفی، به سرانجام مطلوب رسید؟ فارغ از این اینها، آیا حاال که کشور، با مشکالت مختلف 
اقتصادی روبروست و به نوعی "دست برتر" در مذاکرات، از آن حریف است، اساسا زمان مناسبی 
برای مذاکرات است؟ آیا مذاکرات در این زمان، می تواند منافع ملی ما را تأمین کند؟ اینها سؤاالت 
مهمی است که می بایست با دقت به آنها پاسخ داد. شاید به همین علت هم بود که رهبر انقالب، 
در دیدار چندی پیش خود با اقشار مردم، به این موضوع اشــاره کرده و فرمودند: »آن وقتی که 
جمهوری اســالمی از لحاظ اقتصادی، از لحاظ فرهنگی، به آن اقتداری که ما در نظر گرفته ایم 
برسد، آنجا برود مذاکره کند؛ حرفی نیســت. امروز چنین چیزی وجود ندارد؛ ما اگر چنانچه 
برویم مذاکره کنیم، قطعاً این مذاکره به ضرر ما تمام خواهد شد؛ مذاکره با یک طرف زورگوی 
این جوری، به ضرر ما تمام خواهد شــد.« 97/5/22 در نقطه ی مقابل، »آن روزی که رابطه ی با 

آمریکا مفید باشد، اول کسی که بگوید رابطه را ایجاد بکنند، خود بنده هستم.« 86/10/13 

درباره ی الغدیر، البّته کمتر در عالم شعر حرف زده شــده؛ درحالی که می دانید، کتاب الغدیر، 
پایه اش پایه ی ادبّیات است یعنی اصالً اســم کامل کتاب الغدیر، "الغدیرفی الکتاب والّسنةواالدب" 
است؛ ]یعنی[ در شعر تاریخِی اسالم، مســئله ی غدیر را دنبال می کند و البّته شرح می دهد. 
ایشان خب تجّسم و مثال دفاع از تشّیع بود؛ ]اّما[ شما نگاه کنید در کتاب الغدیر -در این یازده 
جلد کتابی که ایشان نوشته که البّته تمام هم نشده- ببینید یک جایش از این توهین هایی که 
این روسیاه های انگلیسی مآب می کنند وجود دارد؟همه ی این کتاب نگاه کنید؟ او نماد دفاع از 
تشّیع است. در الغدیر -مرحوم امینی )رضوان  الّل علیه( را که شما ندیده بودید، ما ایشان را مفّصل 
دیده بودیم؛ در جلســات متعّدد، منبرهایش را من دیده بودم- یک کلمه از این حرف هایی که 
بعضی ها بلدند و خیال می کنند که معنای شیعه بودن این است و بر زبان جاری می کنند، در این 
کتاب مفّصل یازده جلدی وجود ندارد و ]با این حال[ نماد دفاع از امیرالمؤمنین)ع( و نماد دفاع از 
تشّیع است؛ استقامت -یعنی در صراط مستقیم حرکت کردن- معنایش این است. البّته از قبیل 
ایشان، دیگران هم بودند؛ مرحوم سّیدشرف الّدین عاملی در لبنان و بعضی دیگر از بزرگان هم 

همین جورند. حاال ]این درباره ی[ ایشان، چون بحث الغدیر در میان بود. 95/12/5

اشاره: رهبر انقالب در دیدار شاعران مذهبی ســرا که در تاریخ 95/12/5 انجام شد، به مناسبت 
شعر شاعر آئینی، آقای جعفر عباسی، چند دقیقه ای درباره ی ویژگی کتاب الغدیر، و کار بزرگی که 

عالمه ی امینی انجام دادند، بیاناتی فرمودند که خط حزب اهلل برای اولین بار، آن را منتشر می کند:

نماد دفاع از تشیع، عالمه امینی است نه این 
روسیاه های انگلیسی مآب 

انتشار اولین بار بیانات رهبر انقالب  درباره ویژگی ممتاز کتاب الغدیر

از دولت  حمایت می کنم اما 
چک سفید امضا به کسی نمی دهم

همزمان با هفته دولت، خط حزب اهلل، نوع رابطه رهبر 
انقالب با دولت ها را بررسی می کند:

از همه  توانم برای کمک به دولت اســتفاده 
خواهم کرد

من از همــه ی توانی که در اختیارم هســت اســتفاده 
خواهم کرد برای کمک به دولت؛ دولت را تأیید می کنم، 
حمایت می کنم، مثل همه ی دولت های گذشته. نسبت 
به مســئوالن بلندپایه ی دولت - آنهایی که می شناسم - 

اعتماد دارم.93/4/16

از دولت  حمایت می کنم اما چک سفید 
امضا هم به کسی نمی دهم

قباًل هم گفتم، من از همه ی دولت هــا در دوران 
مســئولّیت خودم حمایت کــردم؛ از این دولت 
هم حمایت می کنم. هرجا هم الزم باشــد تذّکر 
می دهم؛ البّته چک ســفید امضا هم به کســی 
نمی دهم. نگاه می کنم به عملکردها و برحســب 
عملکردها قضاوت می کنم و بــه توفیق الهی و به 
کمک الهی، برحسب عملکردها هم عمل خواهم 

کرد.94/1/1

حمایت از دولت  به معنای این نیست که همه  کارکرد آنها 
را قبول داشته باشم

من وظیفه ی خودم می دانم، همه ی دولت هــا را ما کمک کردیم، 
از همه ی دولت ها حمایت کردیم... و حمایت خواهیم کرد... البّته 
حمایت بنده ی حقیر از دولت ها به معنای این نیســت که همه ی 
کارکرد آن دولت ها را ما قبول داشــته باشــیم؛ نــه، در دوره های 
مختلف، دولت های گوناگونی بودند، از همه شــان هم ما حمایت 
کردیم، به همه شان هم ایرادهایی داشتیم در زمینه های مختلف؛ 
اما آن ایرادها نباید موجب بشود که ما دولت را بیگانه ی از خودمان 
بدانیم و دست حمایت و کمکی که همه باید به سمت دولت ها دراز 

کنند، این را انجام ندهیم. 92/6/14

رئیس جمهــور  از  پشــتیبانی  در 
هیچ گونه درنگی نمی کنم

رهبری در پشــتیبانی از رئیس جمهور هیچ گونه درنگی 
نمی کند. کسی را که مردم انتخاب کنند و رئیس جمهور 
قانونی کشور شود، همیشه مورد احترام و تکریم و حمایت 
جامع رهبری در همه ی دولت ها بوده؛ بعد از این هم باید 

باشد.84/2/11

دولت ها باید مورد حمایت مردم قرار بگیرند
دولت ها در نظام اســالمی باید مورد حمایت 
مردم قرار بگیرند؛ حّتی از ســوی آن کسانی که به این 
شــخص خاص در دولت رأی ندادند هــم باید مورد 
پشــتیبانی و حمایت قرار بگیرند؛ این حرِف حقیقی و 
لّب معنای انسجام اجتماعی و ملّی در کشور اسالمی ما 

است.94/1/1

همه باید از رئیس جمهور و از دولت حمایت کنند
هیچ دولتی و هیچ کســی هم نیست که ما 
بتوانیم بگوییم از همه جهت کامل اســت؛ باالخره هر 
کسی ممکن است در بخشــی از کارش ضعفی وجود 
داشته باشد. دولت های گذشته هم داشتند، این دولت 
هم مستثنا نیســت. نباید ضعف ها را عمده کرد؛ نباید 
نقص ها را بر کمال ها ترجیح داد؛ باید این را دید که وسط 
این میدان و وسط این گود، مجموعه یی به نام دولت قرار 
گرفته که در راس آن رئیس جمهور است و بیشترین بار 

بر دوش اینهاست. 84/6/17

وظیفه  بزرگ ماست که دولت را تقویت کنیم
این طور نباشد که بعضی به خاطر توقعات زیاد، و بعضی به خاطر برخی 
کدورت هایی که ممکن است وجود داشته باشد، از چند طرف دولت را تضعیف 
کنند. این وظیفه ی بزرگ ماست که دولت را تقویت کنیم؛ مسوولیت سنگینی 

است که الزم است انجام بگیرد. 84/6/17

دولت باید با قّوت سِر کار بماند
اینهایی که خطاب می کنند به دولت که 
بایستی دولت برکنار بشود و از این قبیل حرف ها، 
اینها دارنــد در نقشــه ی دشــمن کار می کنند. 
نخیر، دولت باید با قّوت سِر کار بماند، کارها را باید 
این دولــت انجام بدهــد. رئیس جمهور، منتخب 
مردم اســت؛ مجلس هم منتخب مردم است؛ هم 
رئیس جمهور حق دارد، هم مجلس حق دارد، هر دو 
حقوقی دارند و تکالیفی دارند؛ تکالیف را باید انجام 
بدهند، حقوقشان و کرامتشان هم باید حفظ بشود. 
هم مجلس باید کرامت رئیس جمهور را حفظ بکند، 
هم رئیس جمهور باید کرامت مجلس را حفظ بکند؛ 

باید همدیگر را حفظ کنند، هم افزایی کنند. 97/5/22

حمایت از دولت ها به معنای چشم بستن بر ضعف های 
دولت نیست

امام هم )رضوان الل تعالی علیه( در هر برهه ای، از دولت ها و روسای قوه ی 
مجریه و مسئولین دولتی حمایت می کردند. دلیلش هم واضح است. چون 
عمده ی بار اداره ی مدیریت کشــور بر عهده ی قوه ی مجریه است و نظام 
باید از قوه ی مجریه، از رئیس جمهور، از مسئولین و از وزرا، حمایت کند. 
امام هم حمایت می کردند؛ بنده هم در دوره های گذشته همیشه حمایت 

می کردم. 87/6/2
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  سازمان ملل: فرماندهان ارتش میانمار باید محاکمه شوند 
همزمان با اولین سالگرد دور جدید حمالت ارتش میانمار به مسلمانان روهینگیا، سازمان 
ملل متحد فرمانده ی ارتش این کشور را به نسل کشی متهم کرد. کمیته ی تحقیق سازمان 
ملل از شورای امنیت خواسته عوامل کشتار مسلمانان در میانمار را هدف تحریم قرار داده 
و صادرات سالح به میانمار را ممنوع کند. ســازمان ملل اعالم کرده که  فرماندهان ارتش 

میانمار باید به اتهام کشتار و تجاوز جمعی مسلمانان روهینگیا محاکمه شوند.   |         مهر  |

   چامسکی: استقالل ایران دلیل کینه آمریکایی هاست
نوام چامسـکی، دانشـمند برجسـته ی آمریکایی در خصوص اینکه دلیل کینـه آمریکایی ها 
از ایران چیسـت، پاسـخ داد: "بسـیار سـاده اسـت: در سـال 1979، ایران به سـمت استقالل 
حرکت کرد؛ و بدتـر از آن، آن هـا یک فرد مسـتبد دست نشـانده ی آمریکا که بر این کشـور و 
در راسـتای منافع آمریکا حکومت می کرد را سـرنگون کردند. ]آمریکایی ها[ ایـن را فراموش 

نخواهند کرد."  |  تسـنیم|

    افشاگری جدید سیدحسن نصراهلل از کمک های آمریکا به داعش
دبیرکل حزب الل لبنان ابعاد دیگری از کمک های واشــنگتن به تروریست های داعش را افشا کرد و 
گفت: هر بار که داعش در منطقه ای در سوریه محاصره می شد، بالفاصله جنگنده های آمریکایی برای 
نجات داعشی ها اقدام می کردند. سیدحسن نصرالل با بیان اینکه اتاق عملیات "الموک" اردن، گروه های 
تروریستی را در جنوب سوریه هدایت می کرد، گفت: عقب نشینی اتاق الموک از حمایت از گروه های 

تروریستی در جنوب سوریه، بزرگترین درس درباره ی تکیه نکردن به آمریکا است.    |  باشگاه خبرنگاران|

 تحلیلگر میدل ایست آی: ایران تحت سلطه آمریکا درنخواهد آمد
تحلیلگر پایگاه "میدل ایست آی" درباره ی شکل گرفتن کمیته ی ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه ی 
آمریکا گفت: به دنبال خروج دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از برجام، پامپئو 12 درخواست را 
مطرح کرده که کامال مضحک هستند زیرا این درخواست ها در واقع برای تسلیم شدن ایران بوده 

تا این کشور تحت سلطه ی آمریکا شود. البته  این موردی است که هرگز محقق نمی شود. |        فارس|

هفته اخبار


