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هفتم صفر،سـالروز شـهادت امام حسـن مجتبی بـر همه مسـلمانان تسـلیت باد.

خط حزب اهلل در این شماره بررسی میکند که با چه راهکاری
دولت و مسئولین میتوانند کشور را از شرایط خطیر کنونی عبور دهند؟

تشکیل اتاق جنگ اقتصادی

تصویری از وزارت خزانهداری آمریکا

 -1پس از حوادث  11سپتامبر ،هیأت حاکمهی آمریکا
تصمیم به ایجاد برخی اصالحات در ســاختار دفاعی و
امنیتی خود میگیرد .در یکی از مهمترین اصالحات ،برخالف روال
مرســوم"،وزارت خزانهداری" در کنار سازمانهای امنیتی و دفاعی
آمریکا ،عضوی از اعضای جامعهی اطالعاتی و جنگی ایاالت متحده
میشود .جی سولومون (گزارشگر روزنامهی وال استریت ژورنال) در
کتابمهمخودباعنوان"جنگهایایران:بازیجاسوسی،نبردآمریکا
و توافقهای پشت پرده" ،ضمن تشریح نحوهی فعالیت این اتاق جنگ
و همکاری آن با"کابینهی جنگ آمریکا" ،نقش وزارت خزانهداری را
بهعنوانیکیازمهمتریننقشهادرچینشجدیدمعرفیمیکند.
"خــوان زاراته" ،معــاون مدیر خزانــهداری آمريكا در امــور مبارزه
با تروریســم و جرائــم مالــی در دوران مدیریت اســتوارت لوی ،از
"کارشناســان خزانهداری آمريكا" که درگیر نبرد مالی با کشورهای
دیگر از جمله ایران هستند نیز با عنوان"چریکهای کت و شلواری"
یاد میکند .او در کتاب خود با عنوان"نبرد خزانه :ظهور عصر جدید
جنگافزارهای مالی" توضیح میدهد که چگونــه اعضای گروهی

کوچک در خزانهداری این کشور به عنوان بخش اصلی این کابینهی
جنگی توانستند ،طی چند سال با استفاده از سه اهرم"دالر بهعنوان
ارز واسط بینالمللی""،نیویورک بهعنوان هاب تراکنشهای دالری
دنیا"و"جهانیشدنارتباطاتمتقابلمالی"روشهاییراتوسعهداده
و از"دالر و بانك" بهعنوان جنگ افزار نبرد علیه سایر کشورها استفاده
کنند.
چراکابینهیجنگی؟
 -2این واضح است که با تغییر جنگها از حالت جنگ سخت نظامی
به جنگهای نرم سیاسی و فرهنگی و اقتصادی ،ابزار و ادوات جنگی
تا حد زیادی تغییر کرده است ،اما این موضوع ،لزوما به معنای پایان
فضای جنگی نیست ،درست اســت که ابزار جنگی تغییر کرده اما
ماهیت و اهــداف جنگها ،همچنان پابرجاســت .بهعنوان مثال در
همین چند ماه اخیر که انگلســتان قصد خروج از اتحادیهی اروپا را
داشت با تشکیل"کابینهای جنگی" با عنوان برگزیت(war cabinet
 )berexitتدابیر ویژه برای خروج را بررســی کرد .اصوال هدف اصلی

از تشکیل کابینهی جنگی ،هم ایجاد هماهنگی میاندستگاهی در
کوتاهترین زمان ممکن جهت به حداقل رساندن مرحلهی تصمیم تا
اقدامدرمقابلنقشهیدشمن،وهمبسیجنیروهاوامکاناتبرایانجام
عملیاتهایآفندیوپدافندیاست.
از زمــان روی کار آمــدن دونالد ترامــپ در آمریــکا ،موضوع اتاق
جنگ اقتصادی ،با شــدت و حدت بیشتری دنبال شــده است .در
همین راســتا"،گروه اقدام ایران" ( )Iran Action Groupبهعنوان
دومین اتــاق جنگ اقتصادی آمریــکا ،به ریاســت"برایان هوک"
در وزارتخارجهی این کشــور ،از حدود ســه ماه پیش تشــکیل
شد .این کارگروه ویژه وظیفهی خود را فشــار حداکثری اقتصادی
علیه ایران و قطع دسترســی کشــور به منابع مالی خود در جهت
براندازی یا هماهنگی ایران با سیاســتهای آمریــکا تعریف کرده
اســت .این گروه مطابق ســند راهبرد امنیت ملی  2015آمریکا،
"تحریــم" را ابزار اصلی اعمــال قدرت خــود قــرار داده و به ایران
اعالم جنــگ اقتصادی کرده اســت .تمرکــز اصلی ایــن گروه بر
نحوهی اعمال تحریمها و هماهنگ کردن ســایر کشورها در 3

اطالع نگاشت | 2

روش تحلیل سیاسی | 4

حزب اهلل این است | 4

دعای مکارم االخالق را با این دید بخوانید

ن
چهکسا� یمتوانند پرچم حق را بلندکنند؟

اگر مغرور شویم ،ناکام خواهیم ماند

ن
آنکسا�که پای این انقالب ایستادند | این شماره تقدیم یمشود به روح بلند شهید عیل اقبایل

این انقالب ،انقالبی بود برای خدا .آن روزی که این انقالب آغاز شد ،این نهضت به وجود آمد ،مثل نهضت احزاب نبود ،مثل حرکت سیاسی حزبهای دنیا نبود که به قصد کسب
قدرت باشد؛ حرکتی بود در عین مظلومیت ،برای اجرای احکام الهی ،برای ایجاد جامعهی اسالمی ،برای استقرار عدالت در جامعه .آن کسانی که مجاهدت کردند تا انقالب به
پیروزی رسید ،و آن کسانی که پای این انقالب ایستادند و مجاهدت کردند تا این ثبات و دوام را پیدا کرد ،نیتهای خالصشان بود .شهدای شما ،شهدای نیروی هوائی ،از این قبیل
بودند.شهداینیروهایمسلح،همهازاینقبیلهستند88/11/19 .
تاریخ شهادت :یکم آبانماه 1359

شهادت :به دست جالدان بعثی

مزار :بهشت زهرا
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روایت

ویژه

ره� انقالب
حاشیههای دیدار نخبگان علیم با ب
به روایت خط حزب هللا
 -1وارد حسینیه که میشدید ،مانند
دیدار دانشجویان ،شور و نشاط فضای
جوانی ،بیشتر از هر چیزی نمودار بود و جوانها در
تیپهای مختلف حضور داشتند .خیلی از جوانها،
برگههایدستنویسدردستداشتند،گویاامیدوار
بودندکهآنهاهمفرصتطرحبحثپیداکنند.
 -2دیدار امســال تفاوتهایی را با دیدارهای سال
قبل داشــت .اول آنکه مدعوین ،صرفا از بنیاد ملی
نخبگان نبودنــد و نخبگان وزارت علــوم ،و وزارت
آموزش و پرورش هم دعوت شده بودند .دوم آنکه،
افراد بیشــتری فرصت پیدا کردند که دیدگاههای
خود را در مقابل رهبر انقالب مطرح کنند .سوم هم
آنکه برای اولین بار ،دیدار ســه ساعتهی امسال ،با
برگزارینمازجماعتوناهاردرمعیتآقاهمراهبود.
 -3نخبگانی که فرصت طرح بحــث پیدا کردند،
اگرچه نســبت به کمبودها و موانع ،گله داشتند اما
هرکدام از آنهــا ،دارای راهکار و پیشــنهادات قابل
توجهیبرایحلمشکالتهمبودند.
ی حســینیه
 -4حدیثــی کــه امروز در پیشــان 
نصب شــده بود ،حکمت  196نهجالبالغه بود که
امیرالمؤمنین(ع) میفرمایندُ « :ك ُّل ِو َعا ٍء يَضِ يقُ ب ِ َما
ُجع َِل فِي ِه إ ِ َّل ِو َعا َء ال ْ ِعلْ ِم َفإِن َّ ُه يَ َّتسِ ُــع بِهِ :هر ظرفی به
آنچه در آن میریزند محدود میشود جز علم ،که با
افزودندانشوسعتمییابد».
 -5کتبیهها و سیاهیهای مراسم دههی اول محرم
از حسینیه جمع شــده بود اما دو پردهی سیاه ،در
جلوی حسینیه ،سمت راست و چپ نصب شده بود
که در آن ابیات شعر معروف محتشم کاشانی نوشته
شده بود :باز این چه شورش است که در خلق عالم
است...
-6قبلازسخنرانیرهبرانقالب 14،نخبهیعلمی
کشــور ،دیدگاهها و دغدغههای خود در حوزههای
مربوط به مشکالت نخبگان و مسائل و موانع کاری
مربوطهرابیانکردند.
 -7یکی از نخبگان ،در خالل صحبتهای خود ،به
موضوع "بنگاهداری بانکها" اشاره کرد که بانکها
به جای آنکه سرمایههای جذبشــده را در اختیار
مردمبرایکارقراردهند،بهبنگاههایناکارآمدتحت
امر خود واگذار میکنند ،حاال هم که شما آنها را از
این کار منع کردهاید ،در پوشش ثبت شرکتهای
دانشبنیان،دارندهمانکارراانجاممیدهند.
 -8یکی دیگر از آنهــا به این موضوع اشــاره کرد
که بــا توجه بــه برآوردها" ،تحریمهــای داخلی"
(سوءتدبیرهای مدیریتی) تأثیر منفی بیشتری بر
کشورداشتهاستتاتحریمهایخارجی.
 -9نخبهی دیگر ،به بودجهی پژوهشی کشور اشاره
کرد که متأســفانه در اموری صرف میشود که در
بلندمدت و حتی کوتاهمدت ،ســود چندانی برای
کشــور ندارد ،که به جای آن باید با فهرستبندی و
2
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شاخصسازی ،پژوهشها را به سمت حل و بهبود
مشکالت زندگی مردم سوق داد .او همچنین به این
موضوع اشــاره کرد که صرف هزینههای مالی زیاد
برای پذیرایی از مهمانان خارجی یا مهمانان ایرانی
خارجنشین،بایدمتناسبباظرفیتوکاریباشدکه
قراراستانجامبدهند.
 -10نفر بعد ،دربارهی اهمیت زبان فارسی بهعنوان
یکی از مؤلفههای قدرت نرم کشــور صحبت کرد و
گفتکهتعدادواژگانیکهیکایرانیدرصحبتهای
روزمرهی خود به کار میبرد حدود  700تاست ،در
حالیکه اتحادیــهی اروپا تعــداد واژگانی که برای
خود تعریف کرده است 4500،تاست .او به این نکته
هم اشاره کرد که متأسفانه اشتیاق خانوادهها برای
یادگیری فرزندانشان به زبان دوم و سوم هم موجب
تضعیف زبان فارسی شده اســت که باید برای آن
فکریکرد.
 -11وقتی همهی  14نخبه صحبت کردند و حضار
برای شنیدن بیانات رهبر انقالب تکبیر گفتند ،آقا
اشاره کردند که میکروفون را فعال خاموش نکنند،
بعدهمگفتندآنآقاییکه 5دقیقهوقتمیخواست
برای صحبت کردن ،بیاید .آن جوا ن هم بلند شد و
پشــت میکروفون آمد و گفــت میخواهم چندتا
درددل با شما کنم .بعد هم از بیتوجهی مسئولین
ذیربط به نخبگان جوان گفت که علیرغم داشتن
دستاوردهای علمی و فرهنگی و ورزشی ،مسئولین
توجهی به آنها ندارد و برای همین کار متناسبی با
رشتهی تحصیلی خود ندارد .آقا هم گفتند که خوب
شــد این چیزها را گفتید ،اینها همان حرفهایی
هست که من هم به مســئولین گفتم و می خواهم
بگویم ،اما شما هم کمی باید صبرتان را بیشتر کنید.
آقا همچنین در خالل صحبتهــای خود ،مجددا
اشــاره به حرفهای این جوان کرد و گفت اگرچه
حرف ایشان درست اســت ،اما در عین حال ،نباید
تعمیمشداد.
 -12بعد از آن ،آقا بیانات خودشــان را اینگونه آغاز
کردند که «دیــدار این جمع نخبهی جــوان ،جدا ً
شادیآفرین و امیدآفرین است .من البته اگر شماها
را حضورا ًهم نبینم شــادم ،چون از وجود شــما ،از
تالش شــما ،از حرکت عظیمی که در کشور برای
نخبهپروری آغاز شده مطلعم ،لکن دیدن شما طبعاً
شادی بیشــتری به ما میدهد و خیلی متشکرم از
شماها که امروز آمدید و از خدای متعال سپاسگزارم
که این توفیق را به ما امروز داد؛ امید فراوانی هم در
انسان ایجاد میکند .بنده در مورد امید همینجورم
ّ
شــاءالل
من هیچوقت ناامید نیســتم و نبودم و ان
نخواهم بود اما وقتی انســان میبیند شــماها را از
نزدیک ،و این حرفهای بســیار خوب را که اینجا
زده شده میشــنود ،طبعاً امید انسان افزایش پیدا
میکند».

دعای مکارم االخالق را
بااین دیدبخوانید
مرحومحاجمیرزاجوادآقایملکیتبریزی-عارفمعروفومشهوروفقیهبزرگوار-درکتاب

شریف«المراقبات»شانمیفرمایند:حقایقومعارفیکهدرادعیهیرسیدهیازمعصومین

()

خطبرسیدهیازمعصومین()وجودندارد؛جزآن
وجوددارد،یکدهمآندرهمهیروایاتو
ِ

روایاتتوحیدیوخطبتوحیدی.ایندعاهاخیلیاهمیتدارد.منحاالفقرهایازیکدعائی
رادرنظرگرفتهامکهچنددقیقهایبعضیازجمالتآنراعرضبکنم...دعایبیستمصحیفهی

سجادیه؛دعایشریفمعروفبهمکارماالخالق.

 -1اول ایـن دعـا میفرمایـدّ :
ّ
محمـد
«الله ّـم ص ّـل علـی
ِ
ّ
ّ
ّ
و آل محمـد و حلنـی بحلیـة الصالحیـن و البسـنی زینـة

ّ
املتقیـن»؛ آرایـش بنـدگان صالـح را به مـن عنایت کن،
مـن را زینت بـده بـه زینـت صالحیـن ،و زیـور متقین
را بـه مـن عنایـت بفرمـا .یعنـی مـن را جـزو بنـدگان
صالـح و متقیـن و پرهیـزگاران قـرار بـده ...معمـوالً
وقتـی صحبـت تقـوا بـه نظـر میآیـد ،اجتنـاب از
گناهان فـردی و انجـام عبـادات و این چیزهـا به ذهن
متبادر میشـود  -کـه البتـه آنها یقیناً هسـت؛ شـکی
نیسـت  -اما اینجـا امام سـجاد ( )بیسـت و دو سـه
مطلـب را در ذیـل این فقـره بیـان میکنند کـه ماها را
متوجه بـه ابعاد جدیـدی از معنـای تقوا ،مفهـوم تقوا و
مصـداق تقـوا میکنـد.

« -2و البسـنی زینـة ّ
املتقیـن» در ایـن چیزهـا :اول« ،فـی
بسـط العـدل»؛ گسـتردن عدالـت .عدالـت را در میـان
جامعه مسـتقر کنیم؛ عدالـت قضائی ،عدالـت به معنای
تقسـیم منابع حیاتی کشـور میان آحـاد مـردم ،عدالت
بـه معنـای تقسـیم درسـت فرصتهـا میـان مـردم.
تقوائـی کـه از مـا انتظـار مـیرود ،جـزو پایههـا و مبانی
ایـن تقواسـت.
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سخن
معمولـى متعارفی هسـتید ،خشـم شـما
« -3و کظـم الغیـظ»؛ فـرو خـوردن خشـم .یـک وقـت هسـت کـه شـما یک فـرد
ِ
نسـبت به یـک بـرادر دینی اسـت ،نسـبت بـه یکـی از اهـل خانـواده اسـت ...یـک وقت هـم هسـت که شـما یک مسـئول
اجتماعـی هسـتید ،جایگاهـی داریـد؛ حرکـت شـما ،اثبـات و نفـی شـما ،قـول و فعـل شـما در جامعـه اثـر میگـذارد؛ در
یک چنین شـرائطی ،خشـم شـما دیگر با خشـم یـک آدم معمولـی برابـر نیسـت .علیه کسـانی ،علیـه جریانی خشـمگین
میشـویم و حرفی میزنیم؛ آثـار اینچنین خشـمی با آثـار یک خشـم معمولی که حاال انسـان بر فرض خشـمگین میشـود
و یک نفـر را کتک میزنـد ،خیلی متفاوت اسـت .کظـم غیظ؛ خشـم را فـرو بخوریـد؛ کار از روی خشـم انجام نگیـرد .ممکن
اسـت شـما با یک کسـی ،با یک جریانی ،با یـک مجموعـهای موافق نباشـید؛ اینجا اسـتدالل و منطـق حاکم باشـد؛ اگر این
اسـتدالل و منطق آمیخته شـد بـا خشـم ،کار را خـراب میکند؛ تجـاوز از حـد انجام میگیرد ،اسـراف بـه وقـوع میپیوندد؛
«ربّنـا اغفرلنا ذنوبنـا و اسـرافنا فی امرنـا» )4(.اسـراف یعنی زیـادهروی.
« -4واطفـاء ّ
النائـرة»؛ یکـی از کارهائـی کـه الزمهی
تقوای ماست ،فرو نشـاندن آتش اسـت .این شعلهور
شـدن آتـش  -مـراد ،همیـن آتشهـای اختالفاتی
اسـت کـه بیـن مجموعههـا هسـت ،بیـن گروههـا
هسـت ،بیـن دسـتگاهها هسـت  -در حکـم آتـش
سـوزان اسـت .سـعی همه باید این باشـد کـه اطفاء
کننـد .نبایـد بـر روی آتـش بنزیـن پاشـید ،نبایـد
آتشهـا را مشـتعل کـرد .اینکـه مـا مکـرر در مکرر
توصیـه میکنیـم بـه دوسـتان ،بـه مسـئولین ،بـه
کسـانی که تریبون دارند ،به کسـانی که حرفشان یا
به طور عموم یا در بخشـی از فضای کشـور منعکس
میشـود ،کـه گفتههـا را ،زبانهـا را ،اظهـارات را،
تعبیـرات را کنتـرل و مراقبـت کننـد ،به خاطـر این
اسـت .گاهی اوقات یک تعبیـری نه فقط ضـد اطفاء
نائره اسـت ،بلکه مشـتعل کردن هرچه بیشـتر نائره
اسـت؛ اطفـاء نیسـت ،بلکه ضـد اطفاء اسـت.

« -5و ضـ ّـماهل الفرقــة»؛ این کسانی که از جماعت
مسلمین جدا میشــوند ،از جماعت کشور فاصله
میگیرند ،کوشــش کنید اینهــا را نزدیک کنید،
منضم کنید .کسانی که میانهی راه هستند ،اینها
را به منزل مطلوب برسانید .نگذاریم با رفتار ما ،با
عمل ما ،با اظهارات ما ،با منش ما ،کسانی که یک
ایمان نیمــهکارهای دارند ،بکلــی از ایمان ُببرند؛
کســانی که نیمهارتباطی با نظام دارنــد ،از نظام
منقطع شــوند .عکس این عمل کنیم؛ کســانی
که در نیمهی راه هســتند ،اینهــا را جذب کنیم.
مصداقهای تقوا و شعب تقوا اینهاست.
« -6و اصلاح ذات البیـن»؛ میانـهی افـراد را اگـر
اختالفـی وجـود دارد ،اصلاح کنیـم« .و افشـاء
العارفة و سـتر العائبـة»؛ دربـارهی اشـخاص ،نقاط
مثبـت را ،نقـاط خـوب را افشـاء کنیـم ،منتشـر
کنیم .از کسـی ،از مسئولی کار خوبی سـراغ دارید،
ایـن را بیـان کنیـد و بگوئیـد .نقطـهی مقابـل :اگر
چنانچـه نقطـهی منفـیای سـراغ داریـد ،ایـن را
افشـاء نکنید .افشـاء نکـردن معنایش این نیسـت
کـه نهـی از منکـر نکنید؛ چـرا ،بـه خود آن کسـی
که به کارش اشـکالی وارد اسـت و باید ایـراد گرفته
شـود ،گفته بشـود؛ امـا افشـاء کـردن ایـن چیزها
مصلحـت نیسـت90/5/16 .

هفته

 1همراهی با تحریمهای علیه ایران اســت .برایان
هوک نیز در یکی از مصاحبههایش صراحتا اعالم کرده
است که این کارگروه تا به صفر رساندن صادرات نفت
ایران و قطع تمام شریانهای مالی ایران ،از پای نخواهد
نشست.
رهبرانقالبچهکردهاند؟
 -3از ابتدای امســال تا به حال ،رهبــر انقالب نیز در
جهت مقابله با نقشــه و طراحیهای دشمن ،دستور
تشکیل"شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه"،
به عنوان اتاق جنگ اقتصادی ایــران را صادر فرمودند
تا از این طریق ضمن ایجاد هماهنگی میاندستگاهی
در کوتاهترین زمان ،مســئولین مربوطه ،با شناخت
توطئههای اقتصادی دشــمن ،آنهــا را خنثی کرده و
توانمندی دولت به عنوان فرمانده جنگ اقتصادی در
این عرصه را افزایش دهند .دیدار دو ســاعت و نیمهی
هفتهی گذشتهی رهبر انقالب با اعضای شورای عالی
هماهنگی اقتصادی سه قوه نیز در همین راستا است.
در طول چهار ماه گذشته نیز رهبر انقالب با کابینهی
دولت دوازدهم ،دو جلسهی طوالنیمدت با محوریت
جنگ اقتصادی و حل مشکالت معیشتی مردم برگزار
کردهاند .اولویت ایشــان با توجه به دیــدار اخیر"رفع
مشکالت معیشــتی" مردم و"افزایش قدرت خرید"
مردم"،برطرف کردن بنگاهداری بانکها""،مدیریت
و هدایت نقدینگی" به سمت فعالیتهای مولد"،عدم
تعطیلی کارخانهها" و"تقویت تولید ملی" با توجه به
آسیبشناسیکارشناساناقتصادیاست.
لذا ایشان با تأکید بر شــکلگیری آرایش جنگی در
دولــت و نهادهای ذیربــط با موضوع اقتصــاد ،انجام
"فرماندهیواحددولت"،تهیهی"نقشهیراهاقتصادی"
با تکیه بر "تقویت تولید داخلــی" در دولت را مطالبه
کرده و صراحتا اعالم کردند« :دشمن ما اتاق جنگ را
برده است در وزارت خزانهداری؛ [اتاق] جنگ علیه ما
به جای وزارت دفاع ،وزارت خزانهداری آنها اســت ،به
شکل ف ّعال هم مشــغولند ...من عرض میکنم اینجا
هم بایست ســتاد مقابلهی با شــرارتِ این دشمن در
مجموعهی اقتصادی تشکیل بشــود؛ وزارت خارجه
باید پشــتیبانی کند ،باید بهصورت همراه کمک کند
لکن بایست در مرکز اقتصادی دولت این ستاد تشکیل
بشود و این کار را دنبال کنند 97/3/2».در دیدار تیرماه
هیأت دولت نیز رهبر انقالب ،تیــم اقتصادی دولت را
میاندار و محور اصلی کار و تحرک در کشور خواندند و
همهی دستگاهها را نیز به هماهنگی با آن فراخواندند.
هدف از همهی این مطالبات و توصیهها ،فهم دقیق از
شرایط جنگ اقتصادی ،و به تبع آن شکلگیری "اتاق
جنگ اقتصادی" توسط دولت است که متأسفانه تا به
امروز محقق نشده است .از این گردنه و شرایط خطیر
نیزمیتوانعبورکردبهشرطآنکهاتاقجنگاقتصادی
هرچه زودتر تشــکیل شــده و کارگروهی پرتالش و
جوان ،بهصورت شــبانهروزی مشغول حل مشکالت
مردمباشند.
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نـشـــریه جـامـــعـه صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی ارتـبـاطبـا
مـؤمــن و انـقــالبــی (دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای) خطحزبا...

پیامک:

رایانامهKhat@khamenei.ir:

ت
ی ن
مسئول�کشور
وق� بیگانه به
طمع یمکند
شـما هر چه خوف داریـد ،از خودتان بترسـید.
از اینکـه مبـادا -خـدای نخواسـته -مسـیر،
یک مسـیر دیگـر بشـود و راه ،یـک راه دیگری

رشح

10001028

آیگپiGap.net/khattehezbollah :

بله:

ble.im/khattehezbollah

باشـد و توجـه به ایـن چیـزی که اآلن هسـت،
از دسـت بـرود و مردمـی بـودن از دسـتتان
بـرود .از ایـن بترسـید کـه اگـر  -خـدای
نخواسـته -یک وقـت این قضیـه پیـش آمد و
شـما از آن مردمـی بودن بیـرون رفتیـد و یک
وضـع دیگـری پیـدا کردیـد و خیـال کردیـد

حدیث

*کتابهمرزمانحسین(،)صص.159-157
)1تحفالعقول،ص.391

روش

تحلیلسیاسی

ن
چهکسا� یمتوانند
پرچم حق را بلندکنند؟
جوانهای ما بروند تاریخ زندگی پیغمبر را از منابع
محکم و مستند بخوانند و ببینند چه اتفاقی افتاده
اســت .اگر شــما میبینید امتی به این عظمت به
وجود آمد  -که امروز هم بهترین حرفها ،بهترین
راهها ،بزرگترین درسها ،شــفابخشترین داروها
برای بشریت توی همین مجموعهی امت اسالمی
اســت  -اینجور به وجود آمد ،گسترش پیدا کرد و
ریشهدار شدّ .
وال صرف اینکه حق با ما باشد ،ما پیش
نمیرویم؛ حق همراه با ایســتادگی .امیرالمؤمنین
 بارها من این جمله را از آن بزرگوار نقل کردم  -درجنگصفینفرمود«:الیحملهذاالعلم ّالاهلالبصر
الصبر».اینپرچمراکسانیمیتوانندبلندکنندکه
و ّ
اوالً بصیرت داشته باشند ،بفهمند قضیه چیست،
هدف چیســت؛ ثانیاً صبر داشته باشند .صبر یعنی
همیناستقامت،ایستادگی،پابرجائی87/5/9 .

سروشSapp.ir/KhatteHezbollah :

حاالیـی کـه مـن نخسـتوزیرم ،حاالیـی که
مـن رئیسجمهـورم ،حاالیـی کـه مـن وزیـر
کـذا هسـتم ،باید چـه و چـه و چـه باشـم ،آن
وقـت بدانیـد کـه آسـیب میبینیـد؛ یعنـی،
آن وقـت اسـت کـه خارجیهـا به شـما طمع
میکنند .امامخمینی(ره)؛ 07شهریور1361

خاطرات

رهربی

برایکوه ت ن
رف� مردم
امکانات فراهمکنید

روشامامسجاد()برایمبارزه
وقتى به كلمات امام چهارم ( )در صحيفهى
ســجاديّه يا بعضى روايات نــگاه ميكنيم ،اثر
ّ
طرز فكریِ دلبســتگى به دنياى بىدريغى كه
يزيد و مروان و عبدالملك به ســر و روى مردم
عالقهمند به خود و طرفدار خود ميريختند را
سجاد ( )كام ً
ال احساس
در ميان كلمات امام ّ
ميكنيــم .میبینیم که اکثــر گفتههای امام
سجاد()
سجاد()دربارهی زهد است .امام ّ
توجهميدهد:
درگفتارهاىخود،مردمرابهزهد ّ
«أ َو ال ُح ٌّر يَ َد ُع ه ِذ ِه اللُّ َ
ماظ َ
ــة ِلهل ِها» )1(.امام
مىايستاددرمقابلمردم،ميفرموديكآزادمرد
نيست كه اين آبِ گن ِد دهن ســگ را بيندازد
جلوى اهلش؟ يعنى اين دنيــاى ننگين را ،اين
راحتىاى را كه به برکت از دســت دادن دين به
دست آمده ،اين پول و ثروتی كه به برکت عمل
نكردن به وظيفه به دست آمده ،اين دنياى پست
را بيندازد جلوى آن كسانى كه اليقش هستند؛
بگويد من اين دنيا را نميخواهــم ،من قرآن را
سجاد( )را ميخواهم؛ اى
ميخواهم ،من امام ّ
يزيد!توهركارىميكنى،بامنبكن.

گپ:

Gap.im/KhatteHezbollah

رزمییارانامامعلی(ع)
حضوررهبرانقالبدرجمعبسیجیانحاضردراردویفرهنگی ِ

بسی� چهکیس است؟
ج
شما باید با نیروی خود ،با ارادهی خود ،با دانش خود و با ایمان خود ،عقبماندگیهای چنددهسالهی
دوران قبل از انقالب را جبران کنید .در میان جوانان ،هرکس که این احســاس مســؤولیت و این
احســاس عالقه به اهداف را ،همراه با اخالص در وجود خود حس میکند ،او بسیجی است .چه در
نیروی مقاومت باشد ،چه نباشد؛ چه رسماً کارت بسیج گرفته باشد ،چه نگرفته باشد .آن کسی که با
ایماناست،آنکسیکهدنبالاهدافواالست،آنکسیکهحاضراستازوجودخودبرایکشورش،
برای اسالمش ،برای نظام اسالمی و برای آحاد ملتش ،با وجود خود ،با استعداد خود ،با جان و تن خود
سرمایهگذاریکند،اوبسیجیاست؛درهرکجاکهباشد79/7/29 .

خانواده

ایرانی

با زن و فرزندتان با عدالت رفتارکنید

عدالت صرفاً در اقتصاد نیست؛ در همهی امور بایستی انسان از خدای متعال بخواهد که عادالنه
عمل کند؛ با خودش هم انسان با عدالت رفتار کند؛ با نزدیکانتان با عدالت رفتار کنید؛ با زن و
فرزندتان با عدالت رفتار کنید .گاهی بعضی از مسئولین دیدیم آنچنان غرق در کار میشوند
که یادشان میرود از وجود همسرانشان و فرزندانشان؛ و این ضایعاتی را درست میکند .یعنی
اینجور نیست که ما پای تعارف باشــد ،بگوئیم :آقا ! خواهش میکنیم بیشتر شما به خودتان
برسید ،شما هم بگوئید نه ،اشکال ندارد .اینجوری نیســت .این یک تکلیفی است که انسان
بایستیهمسرش،فرزندانش،خانوادهاشوکانونخانوادگیراحفاظتبکند88/6/16 .

حزب اهلل این است

اگر مغرور شویم ،ناکام خواهیم ماند
در صحنهی نبرد سیاسی و نبرد اقتصادی،
عیناًمثلصحنهینبردنظامیاگرجبههای
که احساس پیروزی میکند ،به خود مغرور
بشــود ،راه پیروزی جلوی او بسته خواهد
شــد .مغرور شــدن به پیروزی ،نداشتن
نقشه ،نداشتن ابتکار برای تداوم پیروزیها
قطعاً موجب عقبماندن در مقابل دشمن
و موجب پیشروی دشمن خواهد شد .اگر
مغرور بشویم ،اگر به بیعملی و بیابتکاری
دچار بشویم ،ناکام خواهیم ماند .باید تالش

را ،مجاهدت را ،ابتکار عمل را ،اســتفادهی
از امکانات را بهنحو اکمل ادامــه داد .ما در
نیمهی راهیم ،در اوایل راهیم ،و باید برسیم
به آن قلّهای که مورد نظر انقالب اسالمی
است .هم تالش الزم اســت ،هم راهبلدی
الزماست،همشجاعتالزماست،همتدبیر
الزماست،لکنآنچهبرایشماجوانهامهم
توجه کنید ،این است که
اســت که به آن ّ
ّ
پیکان این حرکت عظیم ملی ،شــما
نوک
ِ
جوانها هستید97/7/12 .

تنبلی مورد بحث و
بنده گاهی اوقات که بر همان
ِ
بر ضعفهای مربوط به سن و پیری فایق میآیم،
چندقدمی از کوهستانهای اطراف تهران میروم
باال و میبینم هیچکس نیست! غصه میخورم! در
کوهستان ،جاهایی هست که ساختمانها در زیر
پا پیداست؛ این همه آدم در اتاقها خوابیدهاند که
دربینآنهاجوانهست،دربینآنهاکسانیهستند
که ظاهر جسمشــان اق ً
ال ده برابر ما توان و قدرت
دارد؛ اما از این اتاقها بیرون نمیآیند ،ولی ما از این
سننزدیکبههفتادسال،میرویم
گوشهیشهربا ِ
آنجا .دل انســان خیلی غصهدار میشود که چرا
آنها در آنجا چهار قدم باال نمیآیند و از اینامکان
استفادهنمیکنند.شماامکاناتواتوبوسبگذارید
که اگر کسی خواست از پایین شــهر و ازراههای
دور به این ارتفاعات بیاید ،بتواند .ارتفاعات بعضی
از شهرها یک خرده با شهر فاصله دارد،بنابراین،
وسایلی فراهم کنید که اگر کسی خواست ،بتواند
بیاید  -حاال اگر کســی همت نکرد و ارادهنکرد؛
آن ،بحث دیگری است  -و تشویق بشوند؛ نگویند
وسیلهنداشتیمونیامدیم84/8/30 .

نهج

البالغه

آدیمکهتقواندارد،تصمیمهایش
دراختیارخودشنیست
تقوا ،یعنی مراقب خود بودن .تقوا ،یعنی یک انسان
بداند که چه کار میکند و هــر حرکت خودش را با
اراده و فکر و تصمیم انتخاب کند؛ مثل انســانی که
سوار بر یک اسب رهوار نشســته ،دهانهی اسب در
دستش اســت و میداند کجا میخواهد برود .تقوا،
این است .آدمی که تقوا ندارد ،حرکات و تصمیمها و
آیندهاشدراختیارخودشنیست.بهتعبیرخطبهی
نهجالبالغه :کسی است که او را روی اسب سرکشی
انداختهاند؛ نه اینکه او سوار شده است .اگر هم سوار
شده،اسبسواریبلدنیست.دهانهدردستشاست،
اما نمیداند چگونه باید ســوار اسب شود .نمیداند
کجا خواهد رفت .هرجا که اسب او را کشید ،او هم
مجبور است برود و قطعاً نجاتی در انتظار او نیست.
این اسب هم سرکش است )1(.اگر ما تقوا را با همین
معنا در نظر بگیریم ،به نظر من راحت میشود راه را
طی کرد)1 | 77/2/7 .نهجالبالغه،خطبه۱۶

