165
هفتهنامـه خبری-تبیینـی نمازهـای جمعـه ،مسـاجد و هیئتهـای مذهبـی| سـال چهـارم ،شـماره  |165هفتـه دوم دی 97

ت
اش
عنگ
طال
ا

آینده روشن ایران به روایت رهبر انقالب

جوانها به چشم خود خواهند دید
2

درطیدهروزاولآغازفتنه،88ششقطعنامه
درکنگر هآمریکاعلیهایرانبهتصویبرسیدوبعدازآننیز
تحریمهایگسترد هایرانآغازشد،خطحزباهللعلتآنرابررسیمیکند

فتنه تحریمساز

سالهای انتهایی دههی 80شمسی ،ایران از هر جهت،
دست برتر را در برابر دشــمن داشت .پیروزی حزباهلل
لبنان در جنگ 33روزه بر رژیم اشغالگر قدس معادالت منطقه را به
نفع ایران و جبههی مقاومت تغییر داد بهطوریکه آنتونی کوردزمن،
تحلیلگر ارشد مرکز "استراتژیک و مطالعات بینالمللی" آمریکا در
گزارش خود که در روز  17آگوســت  2006انتشار پیدا کرد ،تصریح
میکند که "هیچ یک از اهداف پنجگانهی اسرائیل از حمله به لبنان
محققنشدهوعمالایرانوجبههیمقاومتپیروزاینداستاناست".
شکست مفتضحانهیرژیمصهیونیستیدرجنگ22روزهازحماس
نیز بیش از پیش صهیونیستها را سر خورده کرد و در الک خود فرو
برد .پروژهی فناوری هستهای ایران ،بهعنوان نماد قدرت و مقاومت
کشــور در برابر دشمن ،که پیش از این تعطیل شــده بود ،علیرغم
همهی محدودیتها ،به همت نیروهای انقالبی از اواسط دههی 80
مجددا بازگشایی شده و ایران توانســته بود به تولید کیک زرد برای
تهیهی سوخت مورد نیاز رآکتورهای هستهای و فرآیند غنیسازی
3.5درصدیاورانیومدستیابد.
از همین جهت بود که بــاراک اوباما ،رئیسجمهور ســابق آمریکا،

بعد از روی کار آمدن و دیدن شواهد و واقعیات موجود ،از "سیاست
تغییر" نام برد .اما اوج عقبنشینی غرب در قبال ایران و پذیرش ایران
قدرتمند را میتوان در اولین نامهی اوباما به رهبر انقالب که چند روز
پیش از انتخابات ریاستجمهوری 88ارسال شده بود ،مشاهده کرد.
اوباما در آن نامه صراحتا اعالم کرده بود که بدون ایران ،هیچ موضوعی
در خاورمیانه فیصله نمییابد .او خواستار گفتوگویی همهجانبه و
کمکبهشروعفصلجدیدیازمناسباتبینایرانوآمریکاشدهبود.
دشمنکِیامیدوارشد؟
همهچیز حکایت از دســت برتر جمهوری اســامی در تحوالت
منطقهای و بینالمللی داشــت .در داخل کشور نیز انتخابات سال
 88میتوانســت پروژهی "ایران قدرتمند" را تکمیل کند که کرد.
مشارکت بیش از 80درصدی مردم و انداختن بیش از  40میلیون
رأی در صندوق آراء ،آنچنان اهمیت داشــت کــه رهبر انقالب
در پیام خود خطاب به مردم به همین مناســبت چنین نگاشتند:
کمال خود در تاریخ
«اقتدار و عزتی که شــما با آرامش و متانت و
ِ
کشور به ثبت رساندید ،و ارادهی خللناپذیری که در میان آتشبار
جنگروانی دشمنان ،با حضور در این عرصهی تعیینکننده نشان

دادید ،از چنان اهمیتی برخوردار اســت که با هیچ بیان معمولی و
متعارفی نمیتوان آن را توصیف کرد 88/3/23 ».اما یک چیز ،ورق
معادالت را برگرداند و دشمن را مجددا امیدوار کرد :فتنهی بعد از
انتخابات .در واقع دشــمن متوجه شــد که "پیام ضعف" از درون
ایران مخابره شــده است .دشــمن که تا پیش از آن تصور میکرد
همبستگی اجتماعی با مشارکت مردم در انتخابات ،در اوج است،
از فرصت آشوبهای داخلی برای جدایی هرچه بیشتر "حاکمیت
و مردم" تالش کرد .البته به اعتراف خود دشــمنان ،فتنهی سال
 ،88محصول طراحی چندســالهی آنان و همکاری عوامل داخلی
آنها بود که از مدتها قبل ابزارهای مورد نیاز آن را نیز به کار گرفته
بودند .در این راســتا هیالری کلینتون در مصاحبهای اعتراف کرد
که "ما از قبل کارهای زیادی علیه ایران انجام دادیم و در وزارت امور
خارجهی آمریکا ،توییتر را با وجود برنامهی گردانندگان آن برای از
کارانداختنشبهخاطرمسألهیفنی،همچنانفعالنگهداشتیمواز
آنان خواستیم که تعمیرات فنی خود را به تأخیر بیندازند ".شبکهی
سلطنتیبیبیسیفارسینیزدرآنایاماقدامبهپخش24ساعتهی
برنامههای خود بــا تمرکز بر انتخابــات ایران و فتنــه کرد3 .
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ره�انقالبدرباره«والیتمطلق هفقیه»
نظر ب

یمخواستند مردم را مقابل هم قراربدهند

استادی بزرگ وکارگزاری باوفا

ت
بایدگوشمان رااصالحکنیمکه پیام شهیدان رابشنویم | این شماره تقدیم یمشودارواح طیبه شهدای عملیات محمدرسول هللا  ،صدرمنطقهی عملیا� غرب نوسود

پیام شهیدان حقیقتاً پیام بشارت است؛ ما باید گوشمان را اصالح کنیم که این پیام را بشنویم؛ بعضی نمیشنوند پیام شهدا را ،لکن این [آیهی] قرآن کریم استَ :و
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رسیدند ،چه آنهایی که در دفاع از حرم و از حریم اهلبیت به شهادت رسیدند -بشارت است برای خودشان و همچنین برای مخاطبانشان97/9/21 .
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چهلسالگی

انقالب

 440درصد رشد یط چهل سال
توسعهیکشورهابدونتوسعهیزیرساختهایحملونقل،عمالامکانپذیرنیست.برایهمینهمکارشناسان،یکیازشاخصهای
موجاولتوسعهرا،گسترشراههاوجادههامیدانند.حملونقلهمانندصنعتوکشاورزی،نهتنهابهخودیخودتولیدخدمتکرده
وبهطورمستقیمدر"رشداقتصادی"نقشاساسیدارد ،بلکهبرتوسعهیدیگربخشهایاقتصادیهمتأثیرمیگذارد.
کشور ایران از گذشتههای بسیار دور ،همواره پلی ارتباطی میان شرق و غرب بوده اســت و کاالها از طریق جادههای معروفی مثل
جادهیابریشم،جادهیمرواریدونیزجادههایهندوستانازایرانباستانعبورمیکردند.باپیشرفتصنایعونیازروزافزونکشورهابه
بازارهایجدید،حملونقلاهمیتویژهودوچندانینسبتبهگذشتهیافتهاست.بههمینعلت،درسالهایپسازانقالب،علیرغم
مواجههی کشور با جنگ نظامی و تبعات بازسازیهای ناشی از آن و ایجاد تحریمهای مختلف علمی ،تکنولوژیکی و اقتصادی ،کشور
توانست در حوزههای مختلف حمل و نقل اعم از حمل نقل جادهای ،ریلی ،دریایی و هوایی به موفقیت و رشدهای چشمگیری دست
یابد.جدولزیربهبیانبرخیازآمارهایگسترشحملونقلدراینحوزههامیپردازد.
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نظر ض
ح�تعایل درباره «والیت مطلق ه فقیه» وحد ومرزآن چیست؟
حد و مرز نیست .ولیفقیه مانند همهی آحاد مردم ،محکوم قوانین کشور است
والیت مطلقهی فقیه به معنی اختیارات بی ّ
و نمیتوان در منطقهی ممنوعهی قوانین ،عمل و اقدام کند .والیت فقیه در قانون اساسی ،دارای مفهومی ممتاز و برجسته
اســت که مجملی از آن عبارت اســت از این که :در خألهای قانونی ،یا در مواردی که مدیران برجستهی نظام ،مصداقی از
یک قانون را بر خالف مصلحت بزرگی تشخیص دهند ،ولیفقیه با رعایت همهی جوانب ،و با در نظر گرفتن مصلحت اهم،
میتواند یا ّ
توسل به این استثناء ،خود یک قانون
موظف اســت به آنان اجازه دهد که بر طبق آن مصلحت اهم عمل کنندّ .
است که هم در فقه و هم در قانون اساسی به آن پرداخته شده و در مجموعهی قوانین کشور با آن کامل شده است.

منبع:کتابپرسشوپاسخ(پاسخبهپرسشهایدانشجویان)| انتشاراتانقالباسالمی،صفحه472

بازخوانی

تاریخی

یمخواستندمردم رامقابل هم قراربدهند
در انتخابات سال  ،۸۸آن کسانی که فکر میکردند در انتخابات تقلب شــده ،چرا برای مواجههی با تقلب ،اردوکشی خیابانی
کردند؟ چرا این را جواب نمیدهند؟ صد بار ما سؤال کردیم؛ نه در مجامع عمومی ،نخیر ،به شکلی که قابل جواب دادن بوده؛ اما
جواب ندارند .خب ،چرا عذرخواهی نمیکنند؟ در جلسات خصوصی میگویند ما اعتراف میکنیم که تقلب اتفاق نیفتاده بود.
خب ،اگر تقلب اتفاق نیفتاده بود ،چرا کشور را دچار این ضایعات کردید؟ چرا برای کشور هزینه درست کردید؟ اگر خدای متعال
به این ملت کمک نمیکرد ،گروههای مردم به جان هم میافتادند ،میدانید چه اتفاقی میافتاد؟ میبینید امروز در کشورهای
منطقه ،آنجاهائی که گروههای مردم مقابل هم قرار میگیرند ،چه اتفاقی دارد میافتد؟ کشور را لب یک چنین پرتگاهی بردند؛
خداوند نگذاشت ،ملت هم بصیرت بهخرج دادند .در قضایای سال ،۸۸این مسئلهی اصلی است92/5/6 .
2

سالچهارم،شماره |165هفته دومدی97

ضها با دیدن پدیدههای
بع�
نامطلوب ،فورا مأیوس یمشوند
1
بعضیهـا گاهـی اوقـات یکچیـزی
ً
مثلا
یـا پدیـدهای را میبیننـد کـه
برایشـان پدیـدهی نامطلوبی اسـت ،فـورا ً دلهایشـان
ً
اصلا اینجـوری نیسـتم .هر
مأیـوس میشـود؛ بنـده
پدیـدهای ،ممکـن اسـت پدیدههـای نامطلوبـی هـم
یـک گوشـهکناری بهوجـود بیایـد؛ هسـت ،همهجـا
هسـت ،زمانهـای گذشـته هـم بـوده؛ زمـان خـود
السلام) هـم بوده،
پیغمبـر و امیرالمؤمنیـن (علیهمـا ّ
ّ
در اینکـه تردیـدی نیسـت؛ لکـن جهت کلـی ،حرکت
کلّـی ،انشـاءاهلل حرکـت خوبی اسـت و من امیـدوارم
کـه خـدای متعـال کمـک کنـد تا هـم شـما و هـم ما
بتوانیم انشـاءاهلل به وظایفمان عمل کنیـم94/12/25 .

با هم ه وجود معتقدم
خـدای متعـال ایـن را فرمـوده اسـت
2
کـه آینـده متعلّـق اسـت بـه مؤمنین،
متعلّـق اسـت بـه صالحیـن ،متعلّـق
اسـت بـه مجاهدیـن فیسـبیلاهلل؛ در ایـن هیـچ
تردیدی نیسـت؛ این یـک وعدهی الهـی اسـت .ا ّما اگر
کسـی دچار وسوسـه و تردید هم بشـود ،وعدهی الهی
هم دل او را آرام نکنـد ،تجربهها بایـد دل او را آرام کند.
مکـرر ایـن را عـرض میکنم و بـا همـهی وجود
بنـده ّ
اعتقـاد بـه ایـن معنـا دارم .اگرچنانچـه هیـچ وعدهای
هـم بـه مـا داده نشـده بـود ،بـا ایـن تجربههایـی کـه
ی چهـل سـال پیـش بـه ایـنطرف
ملّـت ایـران از سـ 
دارد ،بایـد یقیـن میکـرد کـه آینـده متعلّـق بـه او
اسـت؛ بایـد یقیـن میکـرد کـه پیـروزی متعلّق بـه او
اسـت96/3/6 .

یمگـذرد اعتقـادم بـه فـردای
هـر چـه 
به� ،ت
ت
بیش�یمشود
3
هرچـه میگـذرد ،اعتقـاد بنده بیشـتر
میشـود بـه اینکـه انشـاءاهلل فـردای
ایـن کشـور از امـروز این کشـور بمراتـب بهتـر خواهد
بـود و انقلاب پیشـتر خواهـد رفـت .البتّـه مشـکالت
داریـم؛ بلـه میدانیـم ایـن مشـکالتی را کـه آقایـان
در سـخنرانیها [میگوینـد] -کـه گـزارش مطالـب
اغلب آنچـه آقایان
آقایـان را به مـن دادند؛ بنـده هم بـا ِ
بیـان کردید موافقـم و ّ
مطلعـم از آنچـه ذکـر کردید از
شـهرهای مختلـف و اسـتانهای مختلفـی که بـا آنها
ارتبـاط دارید؛ مشـکالت مردم ،مشـکالت معیشـتی و
شـکایاتی را کـه مـردم دارنـد میدانیـم -لکن به
نظـر مـا همـهی اینهـا قابـل حـل و قابـل
رفـع اسـت96/12/26 .

نشریهخبری-تبیینینمازهایجمعه،مساجدوهیئتهایمذهبی

سخن

آینده روشن ایران به روایت رهبر انقالب

جوانهابه چشم خودخواهنددید
انقالب اسالمی در آستانهی چهلسالگی است و در طول این مدت راه پر فراز و نشیبی را از ســر گذرانده است .در چند سال اخیر و با شدت

گرفتن دشمنیهای دشمن و به وجود آمدن برخی مشکالت در روند حرکت کشور ،احساس ناامیدی نسبت به آینده ،در ذهن برخی افراد ظهور

یافته است .اما برخالف اینها ،رهبر انقالب نسبت به افق و آیندهی جمهوری اسالمی بسیار امیدوارند .موضوعی که فهم آن در این شرایط ،شاید

برای بسیاری از دوستداران انقالب هم قدری دشوار باشد .رهبر انقالب تقریبا در پایان اکثر دیدارها و بیانات خود روی «فردای روشن» تاکید ،و

آن را کامال قابل دسترس میدانند .خط حزباهلل با بررسی بیانات رهبر انقالب تالش کرده است تا امید به افق نگاه ایشان نسبت به آینده روشن
انقالب را ترسیم کند.

شما جوانها به چشم خودتان خواهید دید
ّ
بدانید اگر چنانچه با این روحیهای که امروز شــما دارید و نشــان میدهید ،این ملت پیش برود و حرکت بکند،
4
تردیدی نیســت که در آیندهی نهچندان دوری خواهد توانســت به اوجی در دنیا برسد که در تعامالت جهانی،
همیشه دست برتر را داشته باشد و بتواند مقاصد خودش را پیش ببرد؛ این چیزی است که حتمی و قطعی است
و در این تردیدی نیست ،و شما جوانهای عزیز انشــاءاهلل این را به چشم خودتان خواهید دید و آن روز تجربه خواهید کرد این
پیشرفت عظیمی را که به برکت اسالم و به برکت انقالب اسالمی در کشور به وجود آمده است97/8/12.

خداارادهکردهکهاینملتبهمتعایلتریندرجاتبرسد
امید و نگاه بنده نسبت به آیندهی این کشور خیلی روشن اســت .بنده میدانم که خدای متعال اراده فرموده است که این
5
ملّت را به متعالیترین درجات برساند و بدانید که انشاءاهلل ملّت ایران به برکت اسالم ،به برکت نظام اسالمی ،بدون تردید به
حدواندازهیملّتایرانخواهدرسیدوبدانیدکهتوطئهیدشمن،خرابکاریدشمن،حملهی
عالیتریندرجاتِ یکملّتدر ّ
واقعیکلمه،دشمنهیچغلطینخواهدتوانستبکند96/10/19.
دشمن،ضربهیدشمنهیچاثرینخواهدداشتوبهمعنای ِ
کشوردرآینده نزدیک
به اوج تعایل وتکامل یمرسد
6
فردای کشور شما هستید ،آیندهی
کشور شــما هســتید؛ شــما اگر
خصوصیات پرورش بدهید و تربیت
خودتان را با این
ّ
بکنید ،کشــور بزودی  -نه در آیندههــای دور ،در
آیندههای نزدیک  -از همه جهت به اوج
تعالی و تکامل میرسد؛ هم از جهت
علمی ،هم از جهت ما ّدی ،هم از
جهت سیاســی ،هم از جهت
اقتصــادی بــه اوج خواهد
رســید؛ جوان اینجور
است96/12/19.

آینده روشن انقالب
گ
خست� راه رایمزداید
7
راه ما راهی طوالنی اســت؛ اما آیندهی ما هم
بســیار روشــن و ّ
جذاب خواهد بود .نگاه به
خســتگى راه را میزداید و ایمان به آن ،تردیدها و
آن آینده،
ِ
میبرد81/12/6.
تزلزلهــا را از بیــن

هفته

 1پیامضعفمساویاستباتحریم!
این امــا همهی ماجرا نبــود .به مــوازات مخابرهی
"پیام ضعف" به دشمن ،پروژهی "تحریم ایران" هم
کلید خورد .برای همین هــم آمریکاییها با دیدن
آشوبهای داخل ایران ،تنها در طی ده روز اول آغاز
فتنه ،شش قطعنامه در کنگرهی آمریکا علیه ایران
ارائه کرده و به تصویبرساندند .مسئولین غربی که
تاپیشازاینبرلزومواقعگراییدربرابرایرانسخنبه
میان میآوردند و از ضرورت تعامل با ایران میگفتند،
بهیکباره شــروع به اظهارات مداخلهجویانه در امور
داخلی ایران کردند و اوبامایــی که چند روز پیش از
انتخابات به رهبر انقالب نامه نوشته بود تا او را در حل
مشکالت منطقه کمک نماید ،بهناگاه با آغاز فتنه ،از
ایرانیهاخواستتابهاعتراضاتخودادامهدهند.
در حقیقت منطق تحریم ،منطق ضعف اســت .چه
این ضعف ،ناشی از یک موضوع اجتماعی -سیاسی
چون فتنه باشد ،و یا از موضعگیریهای منفعالنهی
مسئوالن کشور .ریچارد نفیو ،مسئول تیم طراحی
تحریمها علیه ایــران در دورهی دوم اوباما در کتاب
معروف خود به نــام "هنر تحریمها" مینویســد:
"وقتی یک کشور اعتراف میکند که مشکل تحریم
دارد تقریبا نیمی از کار انجام شــده است ".به بیانی
سادهتر میتوان گفت منطق تحریم این-گونه است
که دشمنان «اگر احســاس کنند که ضعف هست،
احساس کنند اختالف هســت ،احساس کنند بین
مسئولین کشور همجهتی و همسخنی وجود ندارد
یا بین مردم و مسئولین کشــور فاصله افتاده است،
شدتعملخودشانرازیاد
تشویقمیشوندبهاینکه ّ
کنند...مابایستیبهدشمنپیامقدرتبدهیم،نهپیام
ضعف؛ در حرف ما ،در رفتــار ما ،در منش زندگی ما،
دشمن باید احساس کند با یک مجموعهی مقتدر
مواجه و روبهرو است؛ اگر در ما احساس ضعف بکند،
شــدت عملش را افزایش خواهد
َجری میشــود و
ّ
داد 97/7/12 ».باری" ،جرم بزرگ" فتنهگران آن بود
که با اقدامات خود ،کشــور را در انظار بینالمللی در
موضع ضعف نشان دادند و زمینه را برای تحریم ایران
فراهمکردند.
نظیر چنین اتفاقی (البته در ابعــاد کوچکتر) ،در
قضایای زمســتان سال گذشــته نیز در حال وقوع
بود .دشــمن ســعی کرد از فضای نارضایتیهای
بهوجودآمده در جامعه ،به دلیل مشکالت معیشتی
و اقتصادی استفاده کرده و زمینهی جدایی بین مردم
و حاکمیت را فراهم کند .جالب آنکه هم در فتنهی
 ،88و هم در ماجرای آشــوبهای دیماه  ،96آنچه
باطلالسحر نقشهی دشمن بود ،حضور بههنگام و
بهموقع "مردم" در صحنــه بود .فتنهی  88را حضور
مردم در ن ُه دی  88تمام کرد و آشوبهای  96را هم
حضور مردم در  19دیماه .باری ،این انقالب تا زمانی
که همراهی و حضور مردم را دارد ،از همهی گردنهها و
فتنههایاحتمالیپیشرونیزبهسالمتعبورخواهد
کرد.
سالچهارم،شماره |165هفته دومدی97
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نـشـــریه جـامـــعـه صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی ارتـبـاطبـا
مـؤمــن و انـقــالبــی (دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای) خطحزبا...

پیامک:

رایانامهKhat@khamenei.ir:

دولتمردان ودودمان پهلوی
کشوررا از ش
پی�فت محرومکرد
اینجانب نمیگویم ما خود همه چیز داریم؛ معلوم است
تاریخ نه چندان دور خصوصاً ،و در سدههای
ما را در طول ِ
اخیر از هر پیشــرفتی محروم کردهانــد و دولتمردان

تفسیر

10001028

آیگپiGap.net/khattehezbollah :

بله:

خائن و دودمــان پهلوی خصوصــاً ،و مراکز تبلیغاتی
علیه دســتاوردهای خودی و نیز خو ْدکوچکدیدنها
و یا ناچیزدیدنهــا ،ما را از هر فعالیتی برای پیشــرفت
محروم کرد .وارد کردن کاالها از هر قماش و ســرگرم
کردن بانوان و مردان خصوصاً طبقهی جوان ،به اقسام
اجناسوارداتیازقبیلابزارآرایشوتزئیناتوتجمالت

 ) ۱سوره مبارکه يس آیه ۷۰

نهج

البالغه

نظام با مبارزه بهوجود آمد
ق
با مبارزه هم با� ماند
دشمنان ما نمیخواهند این را اعتراف بکنند
که ملّت ایران در راه پیشرفت خود ،خردمندانه
قضیه این اســت که
واقعیت ّ
عمل کرد ،ا ّمــا ّ
اگــر خردمندانه نبــود ،نمیشــد ،نمیماند،
پیش نمیرفت ،به نتیجه نمیرســید؛ [پس]
خردمندانه بود .حرکت ملّــت ایران ،حرکت
صمیمى بود ،صادقانه بود؛ َفلَ ّما َرأَى ا ُ
هلل صِ د َقنا
بت َو اَنــ َز َل َعلَی َنا ال َّنصر؛( )۱این
اَن َز َل ب ِ َع ُد ِّون َا ال َک َ
ّ
را امیرالمؤمنین فرمود .صــدق ملت ایران در
میدانهاى مختلف نشان داده شد .خب حاال
میشود نشست یک گوشــهاى ،از این گوشه
آن گوشه عیوبى پیدا کرد ،اشکاالتى پیدا کرد،
اعتراض کرد؛ خب بله ،معلوم اســت ،ا ّما این را
تعمیم نباید داد ،تعمیم نمیشــود داد ،آنچه
قابل تعمیم است این اســت :صدق ،حرکت،
مبارزه .پس نظام بــا مبارزه بهوجــود آمد ،با
مبارزه هم باقى ماند 93/3/4
 )۱خطبه۵۶

و بازیهای کودکانه و به مسابقه کشــاندن خانوادهها و
مصرفی بار آوردن هر چه بیشتر ،که خود داستانهای
غمانگیز دارد ،و ســرگرم کردن و به تباهی کشــاندن
جوانها که عضو فعال هســتند با فراهم آوردن مراکز
فحشا و عشرتکدهها ،و دهها از این مصائب حساب شده،
برایعقبنگهداشتنکشورهاست61/11/26 .

خاطرات

رهربی

بهمناسبت میالد حضرت مسیح

حیات ،با حرکت و جهاد به
وجود یمآید

 ) ۲سوره مبارکه األنفال آیه ۲۴

سروشSapp.ir/KhatteHezbollah :

ble.im/khattehezbollah

قرآن

به نظر من ،امــروز انذار ممکنتــر و عملیتر
اســت .در آیهی کریمهی قرآن ،خدای متعال
حیا»(.)۱
به پیامبر میفرماید« :لینذر من کان ّ
انســانهای زنده و قلوب زنده را میشود انذار
کرد .این حیات ،همان چیزی است که با انقالب
و با حرکت و با جهــاد ،در یک جامعه به وجود
میآید .بعضی از مفسران ،ذیل آیهی شریفهی
للرسول اذا
«یا ایّها الّذین امنوا اســتجیبوا َّلل و ّ
دعاکم لما یحییکم»( )۲گفتهاند  -شاید روایت
هم دارد  -که «لما یحییکم» ،یعنی جهاد .امروز
به برکت جهاد عمومی مردم ،این حیات هست.
پس ،انذار عملیتر اســت .اگر «مایحییکم»،
قرآن هم باشــد ،امروز در جامعــهی ما ،قرآن
دارای رواج اســت و مردم بهطور نسبی با قرآن
انس دارند .این انذار ،عملیتر است69/12/22 .

گپ:

Gap.im/KhatteHezbollah

()

ارامنه بهکشورشان احساس
تعهدیمکنند

تصویری از مرحوم آیت اهلل هاشمی شاهرودی در کنار رهبر انقالب

استادی بزرگ وکارگزاری باوفا
ایشان استادی بزرگ در حوزه علمیه قم و کارگزاری باوفا در مهمترین تشکیالت نظام

جمهوری اسالمی ،عضو مؤثری در شورای نگهبان و رئیس مو ّفقی در مجمع تشخیص

مصلحت بودند و آثار و برکات علمی بســیاری از خود بر جای نهادند .ایشان همچنین

برادر سه شهید و از یاران و شاگردان و همراهان شهید نامآور و بزرگوار سیدمحمدباقر

صدر بود.

97/10/4

خانواده

ایرانی

رسوم غلط راکناربگذارید
حداکثر استفاده
سعی کنید از موقعیتهای مطلوب جامعه ،شما مرد و زن این دورانّ ،
را بکنید .من نمیپســندم که خانوادهای به جوانان خود ،امــکان تحصیالت ندهد؛ در
حالیکه نظام جمهوری اســامی ،امکان تحصیالت را به خانوادههــا و به جوانان داده
است .من نمیپسندم که براساس رسوم غلط ،اجازه ندهند که دختران درس بخوانند.
دختران هم باید درس بخوانند؛ استعدادهای بزرگی در میان آنها وجود دارد78/1/9 .

حزباهلل این است

ْ
مثلکوه استوار
اعتقاد بــه شــهادت ،این سرنوشــت
افتخارآمیز را برای کشــور به وجود آورد؛
یعنــی همیــن جوانهای شــما .گریه
میکند ،آرزو میکند که در راه خدا شهید
بشــود؛ به پدرش ،به مــادرش ،التماس
عملیات
میکند میگوید من رفتــم در ّ
شهید نشدم ،چون شــما راضی نبودید؛
شما راضی بشوید تا من شهید بشوم .در
شرح حال یکی از همین شهدای [مدافع]

حرم خواندم که به همســرش میگوید
شما راضی نبودی من شهید بشوم ،شما
نمیگذاری من شهید بشــوم؛ التماس
میکند به همسرش که تو راضی بشو تا
من شهید بشوم .دنیای ما ّدی معنای این
حرفها را نمیفهمد ،درک نمیکند .این
مؤمن
جوان
روحیه و این اعتقاد است که
ِ
ِ
انقالبی مــا را در مقابل حوادث ،مثل کوه
ِ
استوار نگه میدارد97/9/21 .

من غالباً به منازل شــهدای ارامنه و آشوری که
رفتهام ...میبینم اینها نســبت به کشورشــان
احســاس تع ّهد میکنند؛ یعنی واقعاً متع ّهدانه
رفتار کردند .زمان جنگ هم من یادم اســت که
عدهایازهمینمسیحیانارمنیآمدنداهواز؛من
ّ
در فرودگاه دیدم یک جماعتی نشستهاند ،گفتم
اینها چهکسانی هستند؟ گفتند اینها ارامنهاند،
دارند میآیند جبهه بــرای کارهای صنعتی -
ارامنه در کارهای صنعتی و ف ّنی و ماشین و این
چیزها مسلّطند  -و برای کمک و خدمت .آمدند؛
مرحوم چمران اینها را به کار گرفت .مبالغی اینها
زحمت کشــیدند ،خدمت کردند ،کار کردند و
کسانی هم شهید شدند93/11/6 .

روش

تحلیلسیاسی

گ�یها باید خالف
جهت ی
خواست دشمن باشد
آن کسی که برای انقالب ،برای امام ،برای اسالم
کارمیکند،بهمجردیکهببیندحرفاو،حرکت
او موجب شده است که یک جهتگیریای علیه
این اصول به وجود بیاید ،فورا ًمتنبه میشود .چرا
متنبهنمیشوند؟وقتیشنفتندکهازاصلیترین
شعار جمهوری اسالمی « -اســتقالل ،آزادی،
جمهوری اسالمی»  -اسالمش حذف میشود،
باید به خود بیایند؛ باید بفهمند که دارند راه را
غلط میروند ،اشتباه میکنند؛ باید تبری کنند.
 ...باید متنبه بشــوند ،باید خودشان را بکشند
کنار ،بگویند نه نه ،ما با این جریان نیســتیم... .
باید بفهمند؛ بفهمند که کارشــان یک عیبی
دارد؛بالفاصلهبرگردندبگویندنه،مانمیخواهیم
حمایت شما را...آیا میشود با بهانهی عقالنیت،
این حقایــق روشــن را ندیده گرفــت ،که ما
عقالنیت به خرج میدهیم! این عقالنیت است
که دشمنان این ملت و دشــمنان این کشور و
دشمنان اسالم و دشمنان انقالب ،شما را از خود
بدانند و برای شــما کف و سوت بزنند ،شما هم
همینطور خوشتان بیاید ،دل خوش کنید؛ این
عقالنیت است؟! 88/9/22

