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گذشته ،صراحتا اعالم کردند «من مردمســاالری دینی را صادقانه قبول
کردهام ،ما واقعاً قبول داریم مردمســاالری دینی را؛ هر کســی را که این
مردم انتخاب بکنند ،ما او را رئیس میدانیم ،او را مسئول میدانیم ،کمک
به او را الزم میدانیم و وظیفهی خودمان میدانیــم 96/10/19 ».با این نگاه،
تعاریف اشــتباه از والیت فقیه نیز از نظر امام و رهبر انقالب ،جایگاهی در
نظام مردمســاالرانهی ایران ندارد« .والیت فقیهی که امام بزرگوار ما معنا
کردند ...و بعد پیاده کردند و بعد خود آن بزرگوار مظهر تام و تمام و کاملش
بود ...یعنی یک مدیریت زنده و بالنده و پیشرونده .یک جملهای را امام بیان
کردند:والیتمطلقهیفقیه.یکعدهایبامغالطهخواستنداینقضیهرابه
نحویمشوبکنندویکمعنایغلطوتفسیرغلطیبدهند.گفتندمعنای
والیت مطلقه این اســت که رهبری در نظام جمهوری اسالمی ،مطلق از
اسب مهار کنده شدهای ،هر جا بخواهد ،هر
همهی قوانین است؛ مثل یک ِ
کاربخواهد،میتواندبکند.مسئلهایننبود،ایننیست.امامبزرگوارخودش
از همه بیشتر به رعایت قوانین ،به رعایت اصول ،به رعایت مبانی ،به رعایت
جزئیاتاحکامشرعیمقیدبود؛واینوظیفهیرهبریاست90/7/24».

خطحزباهللدراینشمارهبهاینسؤالمهمپاسخمیدهد

کهرهبرانقالببامسائلروزکشور،چگونهمواجهمیشوند؟

ره�ی
منطق
ب
نگاهافراطیوتفریطیبهوظایفرهبری
از ابتدای انقالب تاکنون ،در نســبت بــا "تعریف وظایف و
کارکردهایرهبری"،نظریاتمختلفیوجودداشتهاست.عدهایبانگاهی
"تفریطی" ،معقتد به "رهبری فرمایشــی و نمایشی" هستند که چونان
"پاپ" ،هر از گاهی در جمع مردم ظاهر شده و چند کلمهای صحبت کرده
و چند عکس یادگاری گرفته و بعد از آن به "واتیکان" مراجعت کند و "کار
قیصر را به قیصر واگذار کند و کار خدا را به خدا" .در این نگاه ،رهبر جامعه،
دارای مسئولیت چندانی نیست جز نصیحتهای مرشدانه .واضح است که
خروجیچنیننگاهی،درنهایتمنجربهبروز"سکوالریسم"وجدایینهاد
دین از سیاست و حکومت خواهد شد .یعنی دقیقا خالف آرمانی که انقالب
اسالمیبرایآنتأسیسشدومورداستقبالمردمقرارگرفت.
درســت در نقطهی مقابل این جریان ،افراد دیگری قرار دارند که با نگاهی
"افراطی" ،هرآنچه که در بخشهای مختلف دولتی (به معنای عام آن در
سه قوه) و حکومتی میگذرد را وابسته به "رأی و عمل" رهبری دانسته و
خواهان آناند که در همهی مسائل خرد و کالن دولت ،ورود پیدا کند .این

افراد معتقدند که اگر دولت یا مجلس یا قوهی قضائیه ،کار خود را "ناقص" یا
"نادرست" انجام داده اســت ،رهبری باید "مستقیما" ورود کرده و با زیر پا
گذاشتن قواعد و ساختارهای موجود ،برخورد قهری و قطعی با آنان انجام
دهد .این نگاه نیز اگرچه ممکن اســت در پارهای از مواقع ،از باب دلسوزی
برای آیندهی انقالب و روحیهی انقالبیگری باشد ،اما خواه یا ناخواه ،منجر
بهشکلگیرینوعی"استبداد"درجامعهخواهدشد.یعنیبازهمخالفآن
چیزیکهانقالباسالمیبرایآنبهوجودآمد.
نظر امام و رهبر انقالب دربار ه وظایف رهبری
در مقابل این دو جریان افراطی و تفریطی ،دیدگاه عقالنی و برخاســته از
معارف دینی امام و رهبر انقالب قرار دارد ،و آن اعتقاد راسخ به حفظ ساختار
جمهوریاسالمی،یابهعبارتبهتر"نظاممردمساالریدینی"است.ازنظر
امام و رهبری ،نظام مردمســاالری دینی ،صرفا یک "نظریهی سیاسی" از
جنسسایرنظامهایتأسیسیانسانینیست،بلکهدارایمبانیمستحکم
"دینی و فقهی" اســت و به همین علت است که رهبر انقالب دیماه سال

وظیف هرهبریچیستوسازوکارحکومتداریاوچگونهاست؟
با این تعریف ،حال باید به این سؤال پاســخ داد که پس وظیفهی رهبری
چیست و سازوکار حکومتداری او چگونه است؟ در جواب باید گفت که اوال
«مهمترین وظیفهى رهبرى در قانون اساســى ،تنظیم سیاستهاى کلّى
اســت»  82/9/26و ثانیا «وظیفهی رهبری آنجایی است که احساس کند
یک حرکتی دارد انجام میگیرد که این حرکت ،مسیر نظام را دارد منحرف
میکند .اینجا وظیفهی رهبری است که بیاید در میدان و به هر شکلی که
ممکن است ب ِایستد و نگذارد؛ ولو مورد جزئی باشد 95/4/12 ».انجام این دو
وظیفه در صحنهی عمل ،از سویی منجر به هدایت کلی و ریلگذاریهای
کالن به سمت تحقق اهداف نظام میشود و از سویی دیگر ،به رصد مسائل
کشــور و ورود هوشــمندانه به عرصههای الزم میانجامد بهنحویکه نه
سازوکارها مخدوششود،ونهکشوربهبنبستبرسد.
اما در جواب اینکه "ساز وکار رهبری برای انجام وظایف چگونه است؟" نیز
باید پاسخ داد که از طریق ساختار و سازوکارهای پیشبینیشدهی قانونی.
«من هم بارها قبــ ًا گفتهام که رهبری نمیتوانــد در تصمیمگیریهای
موردیِ دســتگاههای گوناگون دولتی مدام وارد بشــود و مدام بگوید این
باشد ،این نباشــد؛ این نمیشــود .نه قانون این اجازه را میدهد ،نه منطق
این اجازه را میدهد .دستگاهها مسئولینی دارند؛ اگرچنانچه یک مسئولی
در یک موردی اشــتباهی دارد[ ،کار] غلطی انجام میدهد ،خب وظیفهی
مجلس است و باید مجلس اســتیضاح کند؛ یا اگرچنانچه کار ،کار غلطی
است ،در دولت بایستی مورد مدا ّقه قرار بگیرد؛ رئیسجمهور بایستی مانع
بشود و جلویش را بگیرد .اینجور نیســت که حاال اینهمه دستگاههای
اجرائی هستند و هر کدام هم دارند یک تصمیمی میگیرند -تصمیمهای
گوناگون-رهبرینگاهکندببیندکدامدرستاست،کدامغلطاستوبگوید
آقا ،این درست است ،آن غلط اســت؛ اینجوری نمیشود .این ،هم خالف
قانون است ،هم ناممکن است ،هم نامعقول است 95/4/12 ».حتی موضوعی
به نام "حکم حکومتی" هم که برخی به اشتباه تصور میکنند امری فراتر
از قانون یا خالف آن اســت ،چیزی اســت که اتفاقا منطبق با قانون 3
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مروری بر بیانات رهبر انقالب در اجتماع صد هزار نفری جوانان بسیجی
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باتصویرسازیغلطسعیمیکنندافکارم ّلتایرانرامنحرفکنند؛

هم تصویر غلط دربارهی ایران ،هم تصویر غلط دربارهی خودشان،
همتصویرغلطدربارهیاوضاعمنطقه.یکیازتصویرهایغلطآنها

بیاناتاخیررهبرانقالبدراجتماعصدهزارنفریجوانانبسیجیدرورزشگاهآزادی،حاوینکات
و محورهای مهمی بود که نیازمند توجه و دقت بیشتر نیروهای مؤمن و انقالبی بر روی آن است .لذا
خطحزباهللدراطالعنگاشتاینهفته،مهمتریننکاتایندیداررامنتشرکردهاست.

ایناستکهوانمودمیکننددرموضعقدرتند،درحالیکه
در موضع قدرت نیستند ...ا ّما تصویر واقعی چیست؟
تصویر واقعی این است که شما و همهی جوانهای

کشور باید جایگاه امروز کشور و م ّلتتان را بدانید؛
اینشرطِ ا ّولِ اثرگذاریشمااست:

سیاستمداران بزرگ دنیا ایران
را تحسین میکنند

گام د ّوم ،اعتما د به نفْس و عزم بر ایستادگی
اســت .آدمهای بیروحیه ،مر ّدد ،ترســو،
فرصتطلب ،خودکمبیــن ،در این میدان هیچ هنری
نمیتوانند نشان بدهند ،اگر مانع برای دیگران درست
چ کاری نمیتوانند بکنند،
نکنند .خودشــان که هیــ 
گاهی مانع هم در مقابل دیگران بــه وجود میآورند؛
مأیوســند ،دیگران را هم مأیــوس میکنند؛ تنبلند،
دیگران را هم وادار به تنبلی میکنند.
شما جوانها تص ّور نکنید که راهی که پیشروی ما است ،یک

اتوبان آسفالتهی بیمانع است؛ نه .راه پیشرفت به روی ما باز

چوخمی است ...این [کار] شرایطی دارد:
است ا ّما راه پُرپی 

گام ا ّول ،برای اینکه بتوانیم این راه را
درســت طی بکنیم ،این اســت که
وجود و حضور دشــمن را حــس کنیم .آن
روشنفکرنمای راحتطلب و ریاکار و منافق
که اساساً دشمنی آمریکا را انکار میکند و...
نسخهی تسلیم در مقابل آمریکا را
برای ملّت و دولت مینویسد ...اگر
حداقل مر ِد
عامل دشمن نباشدّ ،
مهم پیشــرفت کشــور
ِ
میدان ّ
نیست.

گام س ّوم ،شــناخت حــوزه و عرصهی
تهاجم اســت ...باید تهدید دشــمن را
درست فهم کنیم ،اندازهی آن را بشناسیم و معلوم بشود
عرصهی تهاجم کجا اســت ...بنده دو ســ ه مــورد از
عرصههای نبرد دشمن را میگویم .ا ّول ،اسالم و ایمان
اسالمی است ...اینها میترســند یک قدرت اسالمی
بزرگی در این منطقه سر بلند کند و جلوی مطامع آنها را
بکلّــی در این منطقه بگیــرد ...یک نقطــهی دیگر از
واقعیتهای ایران و
عرصههای درگیری ،فهم درست ّ
جهان است .اینکه شــما فهم درستی از
واقعیتهای کشــورتان داشته باشید ،به
ّ
ضرر آنها اســت؛ با این مخالفنــد ...با چه
ابزاری؟باابزاربسیارخطرناکرسانه.

مراقب استفاده دشمن از ابزار رسانه باشید

ا ّوالً امروز سیاستمداران بزرگ دنیا و مغزهای
سیاسی پخته و سنجیدهی دنیا ملّت ایران را
بهخاطر مقاومت چهلساله تکریم میکنند؛
واقعیت است ...سیاستمداران پخته ،حتّی
این ّ
درخودآمریکا،حتّیدرخودغربوکشورهای
اروپایی که با ما خوب نیســتند -چه برســد
در کشــورهای دیگر -ملّت ایران را تحسین
میکنندبهخاطراینکهچهلسالاستکهاین
ملّتدرمقابلفشارهایدشمنانعقبنشینی
که نکرده است[ ،بلکه] پیشرویهای بزرگی
هم انجام داده است و خودش را به یک قدرت
تبدیلکرده؛اینتحسینآوراست.

اقتصاد م ّلی ما میتواند
تحریمراشکستبدهد

رابعاًدشمنبرایمقابلهباجمهوریاسالمی،
بعدازکنکاشفراوانرسیدهبهتحریم؛یعنی
راههای دیگر در مقابل او بسته است ...ولی
من به شما عرض بکنم که تحریم اقتصادی
شــکنندهتر از اقتصاد ملّی ما است .اقتصاد
ملّی ما میتواند تحریم را شکســت بدهد و
به لطفالهی ،به حول و ق ّوهیالهی تحریم
را شکســت میدهیم و شکســت تحریم،
شکست آمریکا است و آمریکا از ملّت ایران با
شکستتحریم،یکسیلیدیگربایدبخورد.

نکتهی ا ّول؛ این است که فع ً
ال دشمن از ابزار رسانه استفاده میکند برای اثرگذاری
ِ
دست دشمن باشد ،ابزار خطرناکی
توجه کنید! ابزار رسانه ،ابزار مهم و اگر
بر افکار عمومیّ .
است .ابزار رسانه را تشبیه میکنند به سالحهای شیمیایی در جنگ نظامی ...این را کسانی
مســئولیت این بخش از کشــور را -بخش ارتباطات را-
که
ّ
توجه کنند...که آنها ابزاری نشوند برای اینکه
دارند ...درست ّ
دشمن راحت بتواند سالح شیمیایی خودش را علیه این مردم
جدیّت عمل کنند.
به کار ببرد .وظیفهی خودشان را بدانند و با ّ
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سخن
ظرفیتهای بیشمار ایران

واقعیت دیگر [این اســت که] کشور ما
ثانیاً ّ
ظرفیتهای بسیاری اســت که کمتر کشوری در
دارای ّ
ظرفیت داشته باشد؛ هم
دنیا پیدا میشــود که این همه ّ
ظرفیت
ظرفیــت اقلیمی ،هم ّ
ظرفیت جغرافیایی ،هم ّ
ّ
ظرفیت
ظرفیت منابع زیرزمینی ،هم ّ
نیروی انسانی ،هم ّ
ظرفیتهایاینکشورکهبرایاقتصاد
امکاناترویزمینّ .
مهماند بسیار زیادند.
العاده
ق
فو
کشور و پیشرفت کشور
ّ
ظرفیتها درســت استفاده نکردهایم...
البتّه ما از این ّ
توصیهی بنده همیشه به مسئولین همین است که
ظرفیتهایاستفادهنشدهراشناساییکنندوازآنها
ّ
استفادهکنندبرایکشور،برایتولیدثروتملّی.

ظرف ّیت بالفعل کشــور،
جوانهای مؤمناند

ظرفیتبالفعلکشور،شماجوانهایمؤمن
ثالثاً ّ
هســتید؛ این تصویر واقعی است .جوانهای
مؤمن در کشــور که هــم توانایی
دفاعــی دارند ،هــم توانایی
علمی دارند ،هــم توانایی در
زمینهی مسائل فرهنگی دارند،
هم توانایی در زمینهی مســائل
اجتماعی دارند و در بســیاری از
صحنهها ایــن تواناییها بُروز کرده
اســت؛ این یک تصویر واقعی از این
کشوراست.

بسیج ،یک تصویر برجسته و
واقعیازایراناست

خامساً از تصویر درســت از وضع کشور ،همین
بسیج است بسیج مستضعفین؛ این تشکیالت
عظیم ،این تشــکیالت سراســری در کشور،
این مجموعهی عظیم مردمی که سرمشــقی
شــد برای بعضی از کشــورهای دیگــر که به
سراغ جوانهایشــان بروند برای ّ
حل مشکالت
گوناگون ...بسیج ،یکی از نقطههای برجستهی
تصویر واقعی از کشور عزیز ما است ،و دشمن با
بسیجخیلیمخالفاستوعواملدشمنهم
بابسیجخیلیمخالفهستند.
نقطههای درخشان برای شناخت ملت ایران

نقطهی ششم این بخشهای برجسته و درخشانی [است] که انســان در طول سال در مجموعهی کشور
مشاهده میکند؛ از جمل ه گروههای جهادی -که اشــاره کردم تقریباً ده هزار هستهی گروه جهادی ف ّعالند -بسیج
سازندگی ،راهیان نور ،راهپیماییهای انقالب ،اعتکافها ،مراسم حســینی و عاشورایی که روزبهروز رونق بیشتری
توجه به آنها میشود ملّت ایران را شناخت.
پیدا میکنند .این تصوی ِر واقعی از کشور است؛ اینها چیزهایی است که با ّ

بایستی به دشمن پیام قدرت بدهیم ،نه

نسل جدید تصمیم گرفته است که ایران را به

نکتهی د ّوم ...بایســتی به دشــمن پیام قدرت
بدهیم ،نه پیام ضعف؛ در حرف مــا ،در رفتار ما،
در منش زندگی ما ،دشمن باید احساس کند با
یک مجموعهی مقتدر مواجه و روبهرو است؛ اگر
شدت
در ما احساس ضعف بکندَ ،جری میشود و ّ
عملشراافزایشخواهدداد؛مراقبباشید.

وضعیت
نکتهی ســ ّوم؛ من بهطور قاطع با ّاطالعی که از
ّ
کشــور دارم قاطعاً میگویم :این ملّت و این نسل جدید و
جوان تصمیم گرفته است که دیگر تحقیر نشود ،تصمیم
گرفته اســت دنبالهرو قدرتهای بیگانه و دشمن نشود،
تصمیم گرفته است که ایران عزیز را به اوج افتخار و ع ّزت
برساندواینتواناییرادارد.

پیام ضعف

اوج افتخار برساند

هفته

 1اساســی و اصول کلی آن اســت« .در مواردی اگر
مسؤوالنودستاندرکاراناموربخواهندقانونیراکهمعتبر
است موبهمو عمل کنند ،دچار مشــکل میشوند ،قانون
اساسی راه چارهای را باز کرده و گفته آنجایی که مسؤوالن
امور در اجــرای فالن قانون مالیاتی یا سیاســت خارجی،
بازرگانی ،صنعتی و دانشــگاهی دچار مضیقه میشوند و
هیچکار نمیتوانند بکنند  -مجلس هم اینطور نیســت
که امروز شما چیزی را ببرید و فردا تصویب کنند و به شما
جواب دهند  -رهبری مرجع است .زمان امام هم همینطور
بود .بنده خــودم آنوقت رئیس جمهور بــودم و جایی که
مضیقههایی داشتیم ،به امام نامه مینوشتیم و ایشان اجازه
میدادند82/9/26».
دومثالبرایاثباتمدعا
این منطق ،منطق ثابت و مســتمر رهبر انقالب در طول
دوران رهبری خود بوده است که میتوان برای آن مصادیق
فراوانی ذکر کــرد .مثال اگر در فتنــهی  ،88رهبر انقالب،
تمامقد پشت رأی مردم ایســتادند و یک قدم از آن عدول
نکردند ،به همین دلیل بود که فتنهگران سعی داشتند به
جای اســتفاده از فرآیندهای قانونی برای حق اعتراض ،از
اقدامات بدعتآمیز و خالف قانون استفاده کنند .چهار روز
بعد از انتخابات سال ،۸۸رهبر انقالب در دیدار با نمايندگان
ستادهاي انتخاباتي نامزدهاي رياستجمهوري ،صراحتا
اعالم میکنند که اگر آقای موسوی هم از طریق قانونی جلو
بروند ،پشت او خواهند ایستاد« :اينجا مرجع قانوني وجود
دارد .راه قانون وجود دارد .من به شــوراي نگهبان و وزارت
کشور توصيه کردم و باز هم ميکنم؛ اآلن هم آقايان حضور
دارند ،به ايشان ميگويم :به دقت رسيدگي کنند .حتي اگر
الزمشدصندوقهاييرابازشماريکنند،حتماًبکنند[...اما]
راه همين اســت .راه ،راه قانوني است .من به آقاي مهندس
موسوي هم گفتم .ايشــان هم از من قبول کرد که راه ،راه
قانوني اســت .از همان طريق قانوني مشي کنند ،من هم
قرصومحکمپشتشميايستم88/3/26».
همچنین بر اســاس همین منطق اســت که رهبر انقالب
در دیدار اخیر خود با مجلس خبرگان نیز صراحتا تشکیل
"دولت موازی" را نفی کردند« :دعوا کردن راه اصالح نیست،
همچنانکه ایجاد تشکیالت موازی با دولت هم راه اصالح
نیست .اینکه آقای ج ّنتی فرمودند کار جهادی ،کام ًال حرف
درستی است؛ کار جهادی باید انجام بگیرد ،ا ّما بهوسیلهی
چهکسی؟بهوسیلهیخودمسئولین؛درمجاریقانونیباید
این کار انجام بگیرد .بله ،یک موردی ممکن است باشد که
[به]مسئولدستگاهدولتی،قانونجوابندهد،احتیاجباشد
یک کار برخالف قانون انجام بدهد ،احتیاج باشد از ما اجازه
بگیردکهماحتماًهمراهیوکمکخواهیمکرد؛اینمشکلی
قضائیه کردند -ا ّما
ندارد -مثل کاری که رئیس محترم ق ّوهی ّ
کار را باید خود مسئولین مربوطه انجام بدهند .کار موازی در
کنار دستگاه دولتی کار مو ّفقی نیست؛ این تجربهی قطعی
این حقیر است در طول این سالها 97/6/15 ».با این منطق،
میتوان هم ســایر اتفاقات و حوادث این روزهای کشور ،و
چگونگیمواجههیرهبرانقالبباآنهارابهدرستیفهمکرد،
و هم افراد و جریانهای مختلف و ادعاهایشان را محک زد و
معیارهایشان را در پایبندی به مردمساالری و سازوکارهای
قانونیکشورسنجید.
سالچهارم،شماره |154هفته سوممهر97
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نـشـــریه جـامـــعـه صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی ارتـبـاطبـا
مـؤمــن و انـقــالبــی (دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای) خطحزبا...

پیامک:

رایانامهKhat@khamenei.ir:

ی ن
مسئول�واجباستتاریشه
بر
گ
وابست�بهبیگانگانراقطعکنند
من سیاست داخلی و خارجی کشور را به دقت مالحظه
میکنم و تا زندهام نخواهم گذاشــت مسیر سیاست
واقعی ما عوض شود و مسئولین نیز چیزی غیر از این

تفسیر

10001028

آیگپiGap.net/khattehezbollah :

بله:

ble.im/khattehezbollah

نمیخواهند و انتظاری غیر از این از آنان نمیرود .من
به بعضی از مسئولین هشدار میدهم که به شدت باید
مراقب بود که خدای ناکرده آب به آســیاب دشمنان
نریزیم و آنان را با اقوال و جبههگیریهایمان شادمان
نگردانیم .به مسئولین و دستاندرکاران در هر رده نیز
میگویم که شرعاً بر همه شــما واجب است که همت

گپ:

سروشSapp.ir/KhatteHezbollah :

کنید تا آخرین رگ و ریشههای وابستگی این کشور به
بیگانگان را در هر زمینهای قطع نمایید -که ان شاء اهلل
خواهید کرد -و اگر مصلحت نظام و اسالم سکوت است،
دردمندانه سکوت کنید که اجر سکوت برای پیشبرد
اهداف نظام و اســام به مراتب بیشــتر از دفاع از اتهام
وابستگی است .امامخمینی(ره)؛ 11مهر1367

خاطرات

قرآن

Gap.im/KhatteHezbollah

رهربی

افرادترسووتنبل،اگرجهادهم
بیاینددیگرانرابهفسادیمکشانند

بهمناسبتسالگردسفررهبرانقالببهکرمانشاه

آدمهای بیروحیه ،مر ّدد ،ترســو ،فرصتطلب،
خودکمبین ،در این میدان هیچ هنری نمیتوانند
نشان بدهند ،اگر مانع برای دیگران درست نکنند.
چ کاری نمیتوانند بکنند ،گاهی
خودشان که هی 
مانع هــم در مقابل دیگران به وجــود میآورند؛
مأیوسند،دیگرانراهممأیوسمیکنند؛تنبلاند،
دیگران را هم وادار به تنبلی میکنند .قرآن کریم
دربارهی گروهی از افــرادی که در آنوقت بودند،
فیکـم ما زادو ُکم
اینجور میفرماید« :لَو خَ َرجوا ُ
ا ِّلخَ ً
بال َو َلَوضَ عــوا خِ الل َ ُکم»( )۱یعنی اینها اگر
به میدان جهاد هم با شما بیایند ،شما را به فساد
میکشانند؛ حتّی اگر با شما به میدان جهاد هم
بیایند ،در میان شــما اختــال ایجاد میکنند؛
کمک که نمیکنند ،مانع راه هم میشوند .البتّه
جوانهای ما در همهی جهادهای [دوران قبل و
بلیه مبتال نبودند؛ اعتمادبه
بعداز انقالب] ،به این ّ
نفْس داشتند ،شجاعت داشتند ،تردید نداشتند،
بزدل و ترســو نبودند؛ که اگر بودند ،کارها پیش
نمیرفت )1 | 97/7/12سورهمبارکهتوبه ،آیه.۴۷

در همیـن شـهر کرمانشـاه بـرای مـن نقـل
کردند کـه جعفرآبـاد بمباران شـده بـود ،یک
خانـوادهای زیـر آوار مانـده بودنـد .بچههـای
فرمانـداری رفتنـد کمـک کردنـد ،اینهـا را
از زیـر آوار بیـرون آوردنـد .پیرمـر ِد پـدر ایـن
خانـواده بعد برای تشـکر بـه فرمانـداری آمده
بود .تشـکر میکـرد که بـه من کمـک کردید.
مسـئولین فرمانـداری بـه او گفتنـد شـما
فهرسـت خسـارتهاتان را بدهیـد کـه مـا به
شـما کمـک کنیـم و جبـران خسـارتهاتان
بشـود .در ایـن نقل ،ایـن پیرمرد گفـت :حیف
اسـت از تو همشـهری! مگر من بـرای جیفهی
دنیـا اینجـا آمـدهام؟ ببینیـد ،او کرمانشـاهی
اسـت ها! ایـن تعبیر ،همـان تعبیر پرگذشـت
و پـر اغماضی اسـت که یـک انسـان واال انجام
میدهـد .از ایـن نمونهها در این شـهر شـما و
اسـتان شـما فراوان اسـت .در همـهی مناطق
عملیاتـی غـرب و جنـوب غربـی و شـمال
غربـی ،از ایـن نمونههـا میشـود پیـدا کـرد.
اینهـا چیزهائی اسـت کـه در ملتهـای دیگر
پیـدا نمیشـود .یـک نمونههـای برجسـتهی
اینچنیـن را ،آن هم با ایـن فراوانی ،نمیشـود
پیدا کـرد .جنـگ را مـردم اداره کردنـد؛ مردم
پـای کار بودنـد90/7/20 .

روش

تحلیلسیاسی

تعمیقمعرفت ن
دی�باعث
صالبت درفکریمشود
تعمیق معرفت دینی خیلی مهم است .یک وقت
یک کسی همینطور روی احساسات ،در نماز
جماعتهمممکناستشرکتکند،دراعتکاف
هم شرکت کند ،در مجلس عزای حسینی هم
شرکت کند ،در فالن تظاهرات دینی هم شرکت
کند،امااینمعرفتدرعمقجاناووجودنداشته
باشد؛ لذا سر یک پیچی ،سر یک دستاندازی،
یکهو میبینید که از جا در میرود؛ این به خاطر
این است .ما نظائرش را زیاد دیدیم .توی همین
مجموعههای انقالب ،اوائل انقالب کسانی بودند
که از ماها که ریش داشــتیم و عمامه داشتیم و
اینها،بهنظرمیرسیدکهاینهامتدینترومقیدتر
و پابندتر و نســبت به دین متعصبترند؛ بعد
یک وقت  -همان طوری که عرض کردم  -یک
دستاندازی پیش آمد ،یکهو دیدیم تایرش در
رفت! خوب ،پیداست که چفت و بست محکمی
نداشته88/11/13 .

حیف است ازتوهمشهری!

بازدید از پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان71/7/18

ّ
گردنمان زیربارمنت هیچکس دردنیاخم نیست
همتفرزندانخودبهدستآوردهاست.ماگردنمان
جمهوریاسالمیایران،آنچهراکهامروزدارد،با ّ
زیر بار م ّنت هیچکس در دنیا خم نیست .البته از تجهیزات مدرن جهانی استفاده کردهایم؛ امابا ع ّزت.
بازهماستفادهخواهیمکرد؛ا ّماباع ّزت.درعینحال،بیشترینامید،اعتمادوتکیهمابهنیروهایذاتی
و درونی ایران اسالمی عزیز است71/7/18 .

نهج

البالغه

ّ
انقال�»همداریم
خشم
انقال�داریماما ب
«ص� ب
ب
یکی از موانع تحقق آرزوهای بزرگ انقالب ،بیارادگی است؛ یکی از موانع ،تنبلی است؛ یکی
از موانع ،بیصبری است .بیصبری؛ باباجان! این غذا را وقتی شما س ِر بار گذاشتید ،نمیشود
بمجرد اینکه آتش زی ِر غذا را روشن کردید ،بنا کنید پا به هم کوفتن که من غذا میخواهم!
که ّ
الیتهایی که برادرها و
خب باید صبر کنید تا بپزد .گاهی اوقات اینجوری است؛ بعضی از ف ّع ّ
خواهرهای خوب انقالبی یک جاهایی انجام میدهند ،ناشــی از صبور نبودن است؛ صبوری
الزم است؛ صبر هم یکی از خصلتهای انقالبی است .بله ،خشم انقالبی داریم ا ّما صبر انقالبی
اتم و اکمل عدالت ،امیرالمؤمنین اســت دیگر ،از او عادلتــر که نداریم ،ا ّما
هم داریم .مظهر ّ
امیرالمؤمنین هم یک جاهایی صبر کرد؛ تاریخ زندگی امیرالمؤمنین را میبینید دیگر .یک جا
لق شَ ــجا»؛( )1یک جا هم در مقابل فشار خوارج
میگویدَ « :ف َص َب ُ
الح ِ
رت َو فِی ال َع ِ
ین َق ًذی َو فِی َ
حکمیت تن میدهد؛ پس یک جاهایی صبر
و مانند اینها در جنگ صفّین صبر میکند و به
ّ
ضروری است ،الزم است؛ یک جاهایی صبر[ ،از روی] ناچاری است ،یک جاهایی هم نه ،ناچاری
نیست اما الزم است که انسان این صبر را انجام بدهد)1 | 97/3/7 .نهجالبالغه،خطبهی۳

حزب اهلل این است

مراقب وسوسههای دشمن باشید
عزیزانمن!مراقبباشیدوسوسهیدشمن
در فضای عمومی زندگــی تأثیر نگذارد،
نفوذ دشمن نتواند در صفوف یکپارچهی
جوانان مؤمن اختالل ایجاد کند .در همهی
بخشها -امــروز در بخشهــای فضای
بقیهی زمینهها -دشــمن
مجــازی و در ّ
بشدت ف ّعال اســت .البتّه تالش دشمن،
ّ

مأیوسانه است؛ این را از سخنان آنها کام ً
ال
میشــود فهمید؛ ا ّما تالش میکنند .باید
ب ِایستید ،باید از خودتان آمادگی و اقتدار
نشان بدهید ،باید ابتکار خودتان و انگیزهی
خودتان را در بخشهــای مختلف به کار
ببندید؛ خدای متعال به شما کمک خواهد
کرد97/6/18 .

خانواده

ایرانی

تفاوت تربیت فرزند توسط
مادر باکالس درس
مادر میتوانـد فرزنـدان را بـه بهترین وجهی
تربیـت کنـد .تربیـت فرزنـد بـه وسـیلهی
مادر ،مثل تربیـت در کالس درس نیسـت؛ با
رفتار اسـت ،با گفتـار اسـت ،با عاطفه اسـت،
بـا نـوازش اسـت ،بـا الالئـی خواندن اسـت؛
بـا زندگـی کـردن اسـت .مـادران بـا زندگی
کـردن ،فرزنـد تربیـت میکننـد .هرچـه زن
صالحتـر ،عاقلتـر و هوشـمندتر باشـد ،ایـن
تربیت بهتـر خواهـد شـد .بنابراین بـرای باال
رفتـن سـطح ایمـان ،سـطح سـواد ،سـطح
هـوش بانـوان ،در کشـور بایـد برنامهریـزی
شـود92/2/11 .

