ت
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ر

حاشیههایدیدارخانوادهشهدا
ره�انقالب بهروایتخطحزبهللا
با ب
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والدت با سـعادت امام حسـن عسـکری ( )بـر همه مسـلمانان مبـارک باد

از زمستانسالگذشتهتاآبانماهامسال،سهسناریویآمریکاعلیهایران
با شکست مواجه شده اســت ،خط حزباهلل دلیل آن را بررسی میکند

رمز یپ�وزی

روزهای نخستین دیماه سال گذشته ،کشور آبستن
حوادث مهمی بود .طراحی دشمن این بود که پروژهی
آشوب علیه ایران را از دی ماه آغاز کرده و به زعم خود ،در بهمنماه،
کار را یکســره کند .برخالف تصور آنها اما اینبار هم« ،بیداری و
هوشیاری» مردم موجب شکست نقشهی آنان شد .یک هفته بعد
از این آشــوبها ،آقای محســن رضایی ،دبیر مجمع تشخیص
مصلحت نظام ،در تشریح پروژهی دشمن چنین گفت" :چند ماه
پیش در اربیل اتاق عملیاتی تشــکیل شد که مســئولیت آن با
مایکآندریا ،رئیس ویژهی عملیات ســازمان ســیا بود که بر روی
پروندهیایرانکارمیکرد؛همچنیندرایناتاقعملیات،رئیسدفتر
پســر صدام و برادرزن صدام ،بــه همراه نمایندهای از عربســتان و
نمایندهای از منافقین نیز حضور داشــتند ...اسم پروژه را استراتژی
همگرایی نتیجهبخش گذاشــتند .فکر میکردند در مرحلهی اول
شــهرهای ایران را از کنتــرل نظام خــارج میکنند .بعــد از آن
میخواستند اسلحه وارد کشور کنند که با به جای گذاشتن کشتهها

بتوانند تحریمهای جدیدی علیه ایران وضع کنند .از آن طرف هم
منافقین وارد کشور شوند و با کمک خواستن از کشورهای اروپایی و
دیگرکشورها ،امنیتکشور ما رابههمبزنند ...آنهاهمچنین چنین
برآورد کرده بودند که اگر هم موفق به براندازی نظام نشوند برای فشار
اقتصادی و ضربهزدن به ملت ایران چند تحریم از شورای امنیت علیه
ایراناخذکنند".
مردمآمدند،دشمنشکستخورد
ده روز بعد از این حوادث ،یعنی نوزدهم دیماه ،رهبر انقالب در اولین
دیدار عمومی خود بعد از این حوادث ،تحلیلی جامع دربارهی آن ارائه
داده و دربارهی دالیل شکست این سناریو چنین فرمودند« :کاری که
عدهی
عدهایآمدند؛البتّه ّ
مردمدراینجاکردندایناست:ا ّولخبیک ّ
مجرد اینکه دیدند که اینها هدفهایشان
زیادی هم نبودند ،لکن به ّ
چیســت و شعارهایشــان معلوم شــد ،مردم صفها را جدا کردند.
همانهاییکهروزپنجشنبهوروزجمعهدراجتماعاتمطالبهی«نهبه

گرانی»وامثالاینها شرکتکردهبودند،همانهادرروزنهمدیآمدند
در تظاهرات عظیم مردم شرکت کردند و علیه آنها شعار دادند؛ علیه
آمریکا،علیهمنافقشعاردادند.مردمصفشانراجداکردند96/10/19».
حضور و هوشــیاری مردم اگرچه موجب شکست پروژهی زمستان
دشــمن شــد ،اما از همان موقع ،پروژهی دیگری را آغــاز کردند:
"پروژهی تابســتان داغ" .قرار بــود نظیر همان اتفاقــات دی ماه،
در تابســتان ســال جاری بیفتد و به زعم خودشــان ،این بار دیگر
کار ایران را یکســره کنند .امــا یکماه قبل از اتفاقات تابســتان،
رهبر انقالب در ســخنرانی خود در حــرم امام خمینــی(ره) ،بار
دیگر از ســناریوی دشــمن رونمایی کردند« :نقشــهی دشمن را
کام ً
ال میدانیم چیســت و آن نقشــه را برای مردم افشا میکنیم...
امروز نقشــهی دشمن این ســه چیز است :فشــار اقتصادی ،فشار
روانی ،و فشــار عملی؛ هدف هر ســه نوع فشــارهای دشمن هم
سیطرهی بر کشــور عزیز ما ایران اســت ،همچنانکه بر بعضی از
کشورهای بدبخت روســیاه منطقه سیطره و تســلّط دارد3 ...

اطالع نگاشت | 2

پرسش و پاسخ | 2

خاطرات رهبری | 4

ره�انقالب دردیدارخانواده شهدا نظرشمادربارهفعالیتهایسیایسدانشجویانچیست؟
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شاهکار ین�وهایجواندرعملیاتفتح ی ن
المب�

ت
تروریس� چابهار
امروزکشوربه جلسات بزرگداشت شهدا احتیاج دارد | این شماره تقدیم یمشود به روح شهدای ین�وی انتظایم درحادثه

امروز کشور ما به بزرگداشت اینها احتیاج دارد .تهاجم دشمنان در سطح مسائل معنوی ،بســیار خطیرتر و مشکلسازتر است از سطح مسائل عادی و حمالت
سخت و مانند اینها؛ و تالش دشمن ،امروز این است .البتّه همچنانکه در زمینهی فشار سخت و جنگ سخت ،دشمن ناکام مانده ،در اینجا هم ناکام مانده ،در
رویش انقالبی در کشور بهطور محسوسی مشاهده میشود ،لکن این به تالش احتیاج دارد؛ این با تالش ،اینجور شده و اگر تالش بود ،این
اینجا هم بحمداهلل،
ِ
رویشها ادامه پیدا خواهد کرد و پیش خواهد رفت؛ و انشاءاهلل پیش خواهد رفت ،در این تردیدی نیست .و لذا تشکیل این جلسات و بزرگداشت شهیدان خیلی
بااهم ّیت است97/8/14 .
باارزش و خیلی ّ
تاریخ شهادت 15 :آذرماه 1397

شهادت :به دست عوامل تروریستی
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انقالب

چهلسالگی

غ�قابل سانسورجمهوری اسالیم
علم :عرصه ی

.1

سـرعت پیشـرفت هـای علمـی امـروز جمهـوری اسلامی نسـبت بـه ایـام قبـل از انقلاب بهقـدری
خیرهکننده اسـت کـه علیرغـم سانسـور دشـمنان کشـور ،هـر از گاهـی در صـدر اخبار سـایتهای
علمـی و رسـانههای خبری دنیـا قـرار میگیرد .مثلا نشـریهی "نیو ساینتیسـت" بـه نقـل از گزارش
مؤسسـهی کانادایی "سـاينس متريكس" ،سـرعت رشـد علمـی ایـران در سـال  2010را بیـش از 11
برابر سـرعت تولید علـم جهانی اعالم کـرد .همچنین بر اسـاس گـزارش مؤسسـهی بینالمللی "نیچر
ایندکس" ،ایـران در سـال  2017مفتخر به کسـب مقام نخسـت در حوزههـای علوم فنی و مهندسـی
در جهـان از نظـر رشـد علمـی ،رتبـهی اول در حـوزهی هوافضـا در منطقـه ،رتبـهی دوم در حـوزهی
فناوریهـای پرتاب و زیرسـاختهای فضایـی در منطقـه ،رتبهی چهـارم در حـوزهی فنـاوری نانو در
جهان ،رتبـهی دوم در حوزهی سـلولهای بنیـادی در منطقـه ،رتبـهی اول در بیوتکنولـوژی در میان
توسـوم در دنیا شـده اسـت.
کشـورهای اسلامی و بیس 
این مـوارد تنهـا نمونههایـی از رشـد خیرهکننـدهی علمـی ایرانیـان در حوزههـای مختلف اسـت که
بارها حتی دشـمنان هم بـه آنها اقـرار کردهاند .نمـودار زیر بیانگر سـهم ایرانیـان در تولید علـم دنیا در
سـالهای پس از انقالب اسلامی ،براسـاس دو پایگاه اسـتنادی (آی.اس.آی) و (اسـکوپوس) بهعنوان
دو اسـتاندارد علمـی بینالمللی اسـت.

.2

سهم تولید علم ایران ازکل دنیا
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همچنین برای فهمیدن میزان رشد علمی یک کشور ،شاخصهای متعددی وجود دارد از جمله :تعداد
مدارک علمی ،نرخ رشد علمی ،نسبت نفرات دارای تحصیالت عالیه به جمعیت ،رتبهی تولید علم ،تعداد
دانشجو ،تعداد اعضای هیات علمی و غیره ،که در تمامی اینها نیز ارتقای جایگاه ایران خیرهکننده است .به
عنوان مثال در رتبه-ی تولید علم ،رتبهی کشور از  53در سال  1357به  16در سال  1397رسیده است
که نشان از افزایش تولید علم در کشور دارد .جدول زیر نمایانگر حرکت رو به پیشرفت کشور در تمامی
این موارد است.

2

عنوان

قبل از انقالب

بعد از انقالب

نسبت(برابر)

تعداد مدارک علمی

2711

377408

139.2

نرخ رشد علمی

0.03

 1.79درصد

59.6

نسبت نفرات دارای تحصیالت
عالیهبهجمعیت

0.009

0.072

8

تعداددانشجو

160308

4083012

25.4

تعداد اعضای هیات علمی

8249

72100

8.7

ثبتاختراع

64

13683

213.79
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ص�خانوادهی شهدانبود معلوم نبود وضعکشورچه یمشد
اگر ب

این خونهای ِ
پاک برزمینریخت ه هستند که مانع شدهاند که مستکبرین
ّ
عالم ،آمریکای جنایتکار ،مثل دوران طاغوت بر این کشور مسلط بشود؛
اینها نگذاشتند ،جوانهای شما نگذاشتند .اگر این شهادتها نبود ،اگر
این شجاعتها نبود ،اگر این صبرهای پدر و مادرها و همسرها نبود ،معلوم
نبود وضع کشور چگونه میشد ،معلوم نبود این کشور بتواند در مقابل این
جبههیمستکبرایستادگیکند.

بسیج موحدین عالم علیه شیطان بزرگ

امام بزرگوار ما آمریکا را «شــیطان بزرگ» نامگذاری کردند؛ شــیطان
یعنی چه؟ شیطان آن موجودی و آن عنصری است که همهی انسانهای
موحد عالم باید در مقابل او ب ِایستند؛ امام با این نامگذاری در واقع
دیندار و ّ
موحدین عالم را ،همهی دینداران عالم را ،همهی
بســیج کردند همهی ّ
ملّتهای با انصاف عالم را در مقابل آمریکا؛ و ایــن هدف تا حدود زیادی
توفیق پیدا کرده است و بیش از این هم توفیق پیدا خواهد کرد.

پرسش

پاسخ

نظرشما درباره فعالیتهای سیایس
دانشجویانچیست؟
من حرفــم را در این زمینه
گفتم .ببینید ،من سه ،چهار
ســال قبل از ایــن گفتم که
دانشجویان بایستی سیاسی
شوند؛ و بعد هم علیه کسانی
که دانشگاه را از سیاست دور
کردند ،تعبیر تنــدی کردم.
یک سال بعد از آن ،یا همان
وقتهــا ،در یــک اجتماع
دانشجویی گفتم که اشتباه
نکنید؛ مــن کــه میگویم
ف ّعالیت سیاسی ،معنایش این نیست که فعالیت سیاسی حتماً باید علیه دولت،
علیه مسؤوالن و علیه نظام باشد .بعضی از بدخواهان ،فعالیت سیاسی را اینگونه
تعبیر میکنند .فکر میکنند ف ّعالیت سیاسی ،یعنی سیاسیکاری! این ،یک نوع
سیاسیکاری و یک نوع تقلّب است که آدم تص ّور کند ف ّعالیت سیاسی در دانشگاه،
فحاشــی کردن و با اهانت کردن به این و آن حاصل میشود؛
فقط با بدگفتن و با ّ
نه .ف ّعالیت سیاسی ،برای پیدا شدن قدرت تحلیل در دانشجوست .این دانشجو
اگر قدرت تحلیل سیاسی نداشته باشد ،فریب میخورد و فریب خوردن دانشجو،
تحملش خیلی سخت است .باالخره اگر دانشجویان بخواهند
درد بزرگی است که ّ
قدرت تحلیل پیدا کنند ،باید ف ّعالیت سیاســی بکنند؛ باید سیاست را بخوانند،
بنویسند ،بگویند ،مذاکره و مباحثه کنند .تا این کار نشود ،دانشجویان توانایی پیدا
نمیکنند .عقیده من ،هنوز هم همین است77/2/22 .
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سخن

.3

مراقب باشید به دشمن پهلوندهید!

ما باید بیدار باشــیم .البتّه مــا قویتر از آنها هســتیم؛ آنها با این
انگیزهی قوی علیــه جمهوری اســامی ،تاکنــون هیچ غلطی
نتوانستهاند بکنند ،بعد از این هم نمیتوانند بکنند؛ در این تردیدی
نیست .دشمن ضعیف است؛ «اِ َّن كَي َد الشَّ يط ْـّنِ كا َن ضَ عيفا» آیهی
قرآن است ولیکن ما نباید غافل بشــویم ،ما نباید به خواب برویم.
توصیهی من به همــهی جوانهایمان ،به همــهی مجموعههای
گوناگون کشور ،به همهی اصناف کشــور ،به همهی جریانهای
سیاسی کشور این است که مراقب باشند به دشمن پهلو ندهند.

ره�انقالب دردیدارخانواده شهدا
 5جملهکلیدی ب
.4

جا� هستید برایکشورکارکنید
درهر ی

توصیهی من به جوانهایمان این است؛ همه ،در
هر جایی که هستند ،برای کشور کار کنند؛ برای
تقویت کشور ،برای تقویت اقتصاد کشور ،برای
تولید داخلی -که امسال را ما برای تولید داخلی
به صورت شــعار اعالم کردیم -هر کسی در هر
جایی که هست تالش خودش را بکند.

.5

ملت ایران در ت
کش� امن اهل بیت قرارگرفته است

ملّت ایران با چشم باز ،با بصیرت ،همهی این اوضاع را زیر نظر داشته
طوفانی
باشد و موضع خود را مستحکم نگه دارد و بداند در این دریای
ِ
این منطقه و این دنیا  -این طوفان ،امروز به اروپا هم رســیده است؛
فرانسه را مالحظه کنید؛ کشــورهای اروپایی هم اسیر طوفانند -در
این طوفانی که دنیا را و بخصوص منطقه را فراگرفته است ،ملّت ایران
محبت اهلبیت و اسالم قرار گرفتهاند.
به برکت اسالم در کشتی امن ّ

روایت

ویژه

روایت خط حزباهلل از حاشیه دیدار خانواده شهدا با رهبر انقالب

ی ن
مدافع� حرم
ازنسل

 .1وارد حســینیه که میشــدید ،اولین چیزی که جلب توجه
میکرد ،لباسهــای محلی برخی از اســتانها مثل اســتان
کردستان یا سیستان و بلوچستان بود .گویا خانوادهی شهدای
مناطق مرزی مثل این دو استان در این دیدار بیشتر بودند.
 .2در پیشانینوشت حسینیه ،جایی که متناسب با شأن دیدار،
آیات و روایات مرتبط نصب میشــود ،اینبار بخشــی از آیهی
 95سورهی نساء نوشته شده بودَ « :و َف َّض َل ّ
ِين َعلَى
الل ال ْ ُم َجا ِهد َ
الْقَا ِعد َ َ
نشــینان
يما :و خداوند مجاهدان را بر خانه
ِ
ــرا َعظِ ً
ِين أ ْج ً
ی ُعذر] به پاداشی بزرگ برتری داده است».
[ب 
 .3تعــداد خانمها هم گویا بیشــتر از آقایان بــود و در اقدامی
کمسابقه  ،به انتهای قســمت آقایان آمده و همانجا نشستند.
آمدن خانمها به سمت آقایان همان و بههم خوردن نظم جلسه
هم همان .جالب اینکه مسئولین حســینیه هم برخالف سایر
دیدارهای عمومی ،به میهمانان امروز سخت نمیگرفتند .گویا
خودمانی خودمانی بود.
دیدار،
ِ
 .4همینطــور که در حال نوشــتن بودم ،نوجوانــی که لباس
کردی پوشیده بود ،با همان لهجهی شیرین ُکردی ازم پرسید:
شما میدانید خانهی رهبر کجاســت؟ جواب دادم :بله ،همین
نزدیک حسینیه است .پدرش ادامه داد :برای اولین بار است که
اینجا آمدهایم و پسرم تعجب کرده است که چقدر اینجا ساده و
بیآالیش است.
 .5نوجوانهــا و جوانهــای زیادی هــم در جمع به چشــم

میخوردند که لباس نظامی پوشــیده و ســربند بسته بودند.
بعضیهایشــان فرزندان مدافعین حرم بودند و در دســتهای
کوچکشان عکس پدر را گرفته و سعی میکردند طوری بگیرند
زبان بیزبانی میگفتند ما از نســل مدافعین
که آقا هم ببیند .با ِ
حرمیم و ادامهدهندهی راه پدر.
 .6هرچقدر ساعت به ده نزدیک می شد ،جمعیت بیشتری بلند
میشــد و به مکانی که آقا از آنجا ورود میکنند خیره میشد.
مادران و پدران شهدا ،گویا بیشتر از دیگران ،چشم انتظار آمدن
آقا بودند .آقا که وارد حسینیه شدند ،جمعیت شروع به سر دادن
شعار کرد" :این همه لشــگر آمده /به عشق رهبر آمده"" ،خونی
که در رگ ماست /هدیه به رهبر ماست"" ،ما اهل کوفه نیستیم/
علی تنها بماند" و . ...نوجوان ُکردی که از من آدرس خانهی آقا را
پرسیده بود ،به محض ورود آقا ،به سمت جلوی حسینیه دوید تا
آقا را از نزدیک ببیند.
 .7بعد از قرائت قرآن ،حاج محمود کریمی شروع کرد به مداحی.
شعری عاطفی و حماسی ،در رثای پدران و مادران شهدا خواند.
صدای هقهق گریه ،از گوشه و کنار حسینیه بلند شد و بعضی
از شــانهها باال و پایین میرفت .تازه اینجا بود که میشد فهمید
کدام یک از افراد ،پدر ،مادر یا همسر شهید است .جنس گریهی
اینها با مردم عادی فرق داشــت .وقتی حــاج محمود روضهی
حضرت علیاکبر()را خواند ،پدرها و مادرهای شــهید ،طور
دیگری گریه میکردند.

هفته

 1فشار اقتصادی ،تحریم است ...میخواهند ملّت
ایران را به ستوه بیاورند به خیال خودشان؛ میگویند
ملّت ایران را به ســتوه بیاوریم تا نظام اسالمی ناچار
بشود تسلیم زورگوییهای ما بشود ...ا ّما فشار روانی؛
مهمی اســت .نقاط
این خیلی نکتهی حائز ّ
توجه و ّ
ق ّوت جمهوری اسالمی را ،نقاط ق ّوتی که برای کشور
و برای ملّت مایهی اقتدار و مایهی تقویت است نشان
کردهاند و آنها را در تبلیغات و در برخوردها بهعنوان
معرفی میکننــد؛ برای اینکه
نقاط چالشآفریــن ّ
ملّت ایران را نسبت به آنها دلسرد کنند ...و ا ّما فشار
عملی ،که ...عبارت اســت از اینکه در کشور آشوب
ایجاد کنند؛ این برنامهی قطعی آنها اســت که البتّه
س ِر آنها به سنگ خواهد خورد97/3/14 ».
ملت باید بیدار باشد
نتیجه آنکه گرچه در تابســتان نیــز اتفاقاتی چون
تالطمهــای چنــد روزه در بــازار ســکه و ارز ،یــا
عملیاتهای کور تروریستی (مانند حادثهی اهواز)
اتفاق افتاد ،اما باز هم این دشــمن بود که سرش به
سنگ خورد و نقشــهاش به نتیجهای نرسید .نظیر
چنین ســناریویی را برای آبانماه نیز در نظر گرفته
بودند که اساســا راه به جایی نبــرد .این البته ،مانند
همهی این چهل سال ،آخرین رویارویی نظام سلطه
با جمهوری اسالمی نبوده است و بیتردید ،در حال
طراحی ســناریوهای جایگزین برای امسال و از آن
مهمتر ســال آینده هســتند .برای همین هم رهبر
انقالب در دیدار امروز خود با خانوادهی شهدا ،با اشاره
به شکست پروژهی تابستان داغ دشمن ،چنین تأکید
فرمودند که« :من هم به ملّت عزیزمان عرض میکنم
این بیداری را حفظ کنید؛ اینکه اینها گفتند در سال
 97ما چنین میکنیم ،چنان میکنیم ،و نقشههایی
را برای جمهوری اسالمی ابراز کردند  -یعنی در واقع
نقشهشــان لو رفت -این ممکن اســت فریب باشد؛
ممکن است جنجال را برای ســال  97بکنند ،نقشه
را برای ســال  98بکشــند؛ ِمنباب مثال .همه باید
حواسشان جمع باشد؛ به همهی ملّت عرض میکنم.
آمریکا دشمن خبیثی است ،دشمن حیلهگری است،
دستش با صهیونیستها و مرتجعین منطقه در یک
کاسه اســت و همهی آنها دشــمن ایران اسالمی و
دشمن ملّت ایرانند؛ ما باید بیدار باشیم .البتّه ما قویتر
از آنها هستیم؛ آنها با این انگیزهی قوی علیه جمهوری
اسالمی ،تاکنون هیچ غلطی نتوانستهاند بکنند ،بعد
از این هم نمیتوانند بکنند؛ در این تردیدی نیست».
بیداری و هوشیاری مردم ایران همان موضوعی است
که همهی سناریوهای دشــمن در این چهل سال را
با شکست مواجه کرده است .اگر "تحریم و آشوب"،
آخرین منازعهی نظام ســلطه با مردم ایران باشد ،از
این گردنه هم میتوان عبور کرد به شرط آنکه همین
عنصر بیداری ،در آحاد ملت وجود داشته باشد .این
همان رمز پیــروزی مردم ایران در این چهل ســال
است.
سالچهارم،شماره |163هفته چهارمآذر97
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نـشـــریه جـامـــعـه صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی ارتـبـاطبـا
مـؤمــن و انـقــالبــی (دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای) خطحزبا...

پیامک:

رایانامهKhat@khamenei.ir:

ن
ب� ی ن
کسا�کهدر ی ن
هم�جامعهبزرگ
شدهاندیمتوانندبهفکرفقراباشند
وقتی کسـی احسـاس نکند که فقـر معنایش
چـی اسـت ،گرسـنگی معنایـش چی اسـت،
ایـن نمیتوانـد بـه فکـر گشـنهها و بـه فکـر

تفسیر

10001028

آیگپiGap.net/khattehezbollah :

بله:

مسـتمندان باشـد .لکـن آنهایـی کـه در بین
همیـن جامعـه بـزرگ شـدهاند و احسـاس
کردنـد فقر چـی اسـت ،دیدند ،چشـیدند فقر
را ،احسـاس میکردنـد ،ملموسشـان بـوده
اسـت کـه فقـر یعنـی چـه ،اینهـا میتواننـد
بـه حال فقـرا برسـند .کوشـش کنیم کـه این

 ) ۲سوره مبارکه الفتح آیه۶

 ) ۳سوره مبارکه ابراهيم آیه۲۴

خاطرات

رهربی

شاهکار ین�وهای جوان در
عملیاتفتح ی ن
المب�
طراحیهای همین
در ّ
عملیات فتحالمبیــن ّ
بچههای ما موجب
نیروهای جوان مــا ،همین ّ
شد که  -دشمنی که آن صحرای عظیم را [پر
کرده بود] کــه بنده آن صحــرا را همان زمان
جنگ رفتم کام ً
ال از باال دیدم؛ استقرار نیروهای
دشمن را از آن دیدگاهها بنده نگاه کرده بودم
عباس و
که چطــور تمام این صحرا را ،دشــت ّ
این طرف و آن طرف را اینها [فرا] گرفتهاند -
دشمن ناگهان احساس کند که این نیرویی که
در مقابل او است و دارد با او میجنگد ،از پشت
سر دارد به او حمله میکند .این مهم نیست؟
قابل این نیست که روی
این کوچک است؟ این ِ
این حرکت عظیم کار بشود ،فکر بشود ،تحقیق
بشــود ،کار هنری بشــود ،کار تحقیقی انجام
بگیرد؟ 92/9/25

وضعیـت در همه ما محفوظ باشـد .در مجلس
مـا ،در ارگانهـای دولتـی مـا ،در مجاهدیـن
مـا ،در ارتـش مـا ،در قـوای مسـلحه ،در قوای
قضائیـه بایـد ایـن معنویـت محفـوظ بمانـد؛
توجه بـه خـدا محفـوظ بمانـد.
امام خمینی()؛62/1/1

نهج

ُ
اگربه وعدهی الیه باحسنظن
نگاهکنیم یپ�وزخواهیمشد

 ) ۱سوره مبارکه الحج آیه۴۰

سروشSapp.ir/KhatteHezbollah :

ble.im/khattehezbollah

قرآن

مقاومت هم جز در سایهی ایمان باهلل و اتّکاء باهلل
و اعتماد به وعدهی الهی ممکن نیست؛ خدای
متعال وعده فرموده است ،با تأکید فرموده است:
نصه؛()۱با تأکید ،وعدهی نصرت
نصَّنالل ُه َمن َی ُ ُ
َولَ َی ُ َ
داده است؛ این وعده تحقّق پیدا خواهد کرد .اگر
چنانچه ما خودمان را اصالح کنیم ،به وعدهی
الهی با چشم ُحسنظن نگاه کنیم نه با سوءظن،
ظن به وعدهی الهی
پیروز خواهیم شد .ســوء ّ
مال کفّار است؛ ّ
السو ِء َع َلی ِهم دا ِئ َر ُة
الظا ّنینَ ِبالل ِه َظنَّ َّ
السوِء َو َغ ِض َب الل ُه َع َلی ِهم َو لَ َع َنهُم؛( )۲این کسانی
َّ
که به وعدهی الهی سوءظن دارند ،معلوم است
که از وعدهی الهی سود نخواهند برد .ملّت ایران
ظن خود به وعدهی الهی را اثبات کرده
حســن ّ
است؛ ایستاده اســت .به ما حملهی نظامی هم
شد ،تحریم هم شدیم ،نفوذ عوامل جاسوسی
هم اتّفاق افتاد ،شهید هم دادیم ،ا ّما ملّت ایران
مثل کوه ایستاد و توانست خود را مستحکم و
پایدار کند97/9/4 .

گپ:

Gap.im/KhatteHezbollah

البالغه

آموزشوپرورشمابایدانسانهای
عدالتخواهتربیتکند

بازدید آیتاهلل خامنهای ،رییس جمهور وقت از عشایر استان فارس | آذر1367

در مقابل قدرتهای زورگو
نظامجمهوریاسالمی،برایعشایرارزشقائلاستوعشایررابهعنوانیكیازبرجستهترینقشرهایكشور
میشناسند كه هم در كار سازندگی و هم در كار دفاع از كشور سهیماند 73/3/17.در هر دورهای از دورههای
طاغوتکهمیانروحانیت،علماءودستگاههایاستکباریواستبدادیبرخوردواصطکاکیپیشآمدهاست،
عشایربهعنواننیروهاییبرایروحانیت،درمقابلقدرتهایمستبدوزورگوایستادهاند87/2/15 .

خانواده

ایرانی

اسالم باکارکردن زن موافق است اما...
اسالم با کارکردن زن موافق است .نه فقط موافق اســت ،بلکه کار را تا آنجا که مزاحم با
شغل اساسی و مهمترین شغل او ،یعنی تربیت فرزند و حفظ خانواده نباشد ،شاید الزم هم
میداند .یک کشور که نمیتواند از نیروی کار زنان در عرصههای مختلف بینیاز باشد! اما
این کار نباید با کرامت و ارزش معنوی و انسانی زن منافات داشتهباشد .نباید زن را تذلیل
کنند و او را وادار به تواضع و خضوع نمایند .تکبر از همه انسانها مذموم است ،مگر از زنان
متکبر باشد« .فال تخضعن بالقول»؛
در مقابل مردان نامحرم! زن باید در مقابل مرد نامحرم ّ
در حرفزدن مقابل مرد نباید حالت خضوع داشتهباشد .این ،برای حفظ کرامت زن است.
اسالم این را میخواهد و این الگوی زن مسلمان است71/9/25 .

حزباهلل این است

نگ�ید دشمن نفوذ یمکند
ابتکارعمل را به دست ی
بدانید که برای کار سیاسی در محیطهای
دانشــجویی ،هیچ کس منتظر نمیماند
تــا انجمنهای اســامی و تشــ ّکلهای
دانشــجویی آن را انجام دهنــد .دیگران
 دشــمنان  -انجام میدهند .اگر به آنهااجازه دهیم در محیط دانشــگاه میروند و
ستاد جنگ درســت میکنند؛ کمااینکه
ا ّول انقالب درست کردند و امام( )با یک
دستور ،همهی آن را جمع کردند ...اگر شما

در داخل دانشــگاه ،در این زمینه پیشقدم
شوید ،راه را بر دشمنان سد خواهید کرد.
سیاسى درست ،صحیح ،منطقی و
تحلیل
ِ
مطابق با همین نظام متقنی که بر اساس
ِ
سیاست درســت و نظام مبارک اسالمی
به وجود آمده اســت ،داشــته باشید .باید
بتوانید همهی مسائل دنیا را با این معیار،
با این دیدگاه روشن و صحیح تحلیل کنید.
این،آن چیز مطلوب است75/9/15 .

جهتگیری تعلیــم و تربیت کشــور باید به
ســمت برخورداری از عدالت باشــد؛ یعنی
ِ
تربیت ما،
پــرورش مــا ،تعلیــم و
آموزش و
ِ
عدالتپرور تربیت کنــد ،عدالتخواه تربیت
کند ،عدالتســاز تربیت کند؛ چون عدالت،
تاریخ بشر تا
آن ارزش واالیی اســت که از ا ّو ِل ِ
امروز ،همواره مورد نظر آحاد بشر بوده است.
ارزشها بهمرورزمان و بهتح ّولنسلها تغییر
پیدا میکنند[ ،ا ّما] بعضــی از ارزشها از ا ّول
تا آخر ثابتند؛ از جمله ،ارزش عدالت اســت...
البتّه عدالت هم جز در ســایهی دین حاصل
نخواهد شــد؛ این به جای خــود محفوظ ،ا ّما
مسئلهی عدل و داد خیلی مهم است .آموزش
و پرورش ما باید جهتگیریِ اینجوری داشته
باشــد .امیرالمؤمنیــن ( )در نهجالبالغه
ُقاروا عَىل
میفرمایدَ :و َما اَ َخ َذ الل ُه ع ََل ُ
الع َلام ِء اَ ّل ی ّ
ِک َّظ ِة ظالِ ٍم َو ال َس َغ ِب َمظلوم؛( )۱وظیفهی عالمان
گرســنگی گرسنگان و
را بیان میکند که بر
ِ
تحمل نکند.
شکم
ِ
بارگی دارندگان ،صبر نکندّ .
یعنی عدالت ) ۱ | 97/2/19 .خطبه سوم

روش

تحلیلسیاسی

روشنگری به معنای دامن زدن
ن
به اختالفات درو� نیست
اگر یک کســی یک حرف غلطی زد ،آیا کسی
باید به او جواب بدهد یا نه؟ خب ،بله معلوم است.
جواب دادن به حرف غلط ،شــیوهی خودش را
دارد ،راه خودش را دارد ،کار خاص خودش است.
یک وقت هســت که حاال که کسی یک حرف
غلطی زد ،ما بیائیم مث ً
ال صدجا این حرف غلط
را تابلو کنیم ،شعار کنیم که آقا ،فالنی این حرف
غلط را زد ،تا همه بدانند .این اســت که اشتباه
است ،خطاست .من با حرکت روشنگرانه از سوی
هرکسی،ازسویهرنهادی،هیچمخالفتیندارم،
بلکه عالقهمندم و معتقدم به مسئلهی تبیین.
یعنی اص ً
ال جزو راهبردهای اساسی کار ما از اول،
مسئلهی تبیین بوده اســت .تبیین الزم است؛
اما این معنایش این نیســت که ما به اختالفات
درونی ،هی دامن بزنیم .مراقب باشید .این را همه
بایدمراقبباشند90/4/13 .

