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رهربی خاطرات

تحلیل سیاسی روش

مردم را با خودتان همراه کنید             
مردم ما واقعاً خوب اند. شاید نظیر ملت ایران 
در هیچ جا نباشــد. ماها بدیــم. آنها خیلی 
خوب اند. من گاهی در ذهنم این معنا می آید 
که اگر در آخرت - من خودم را می گویم- من 

جهنم بروم آن کســی که برای من یک کاری 
کرده، به خیال اینکه من آدم هســتم، برای 
من یک کاری کرده اســت در بهشــت باشد. 
می گویند بهشــت ُمْشــِرف به جهنم است. 
می بینند آنها را. خوب من چه جواب بدهم به 
او؟ اینها به من بگویند که ما برای تو مثًل »اهلل 

اکبر« گفتیم. تظاهر کردیم، تو جوری بودی 
که رفتی جهنــم و ما برای خاطر تو بهشــت 
رفتیم. تو خودت ملعون بودی، رفتی جهنم. 
این مردم خوب اند. این خوب ها را نگه دارید. 

این مردم خوب را با خودتان همراه کنید.
امام خمینی )(؛ 59/9/15

ایرانی خانواده

فت ملت ایران راز پی�ش
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یک یـک شـما مـردم عزیزمـان - بخصـوص 
جوان هـا، بخصـوص جوان هـا - می توانیـد بـه 
همان منبـع و معـدن عظیم قـدرت، بـا توكل، 
بـا ارادت، متصـل شـوید و اسـتفاده كنیـد و 
اسـتفاضه كنیـد و نورانـی شـوید و نقـش ایفـا 
كنیـد. در اسـام، آن رهبانیتـی كـه فرمودنـد 
»رهبـان الّلیـل«، فـرق می كند بـا رهبانیتی كه 
نصـاری  درسـت كردنـد؛ »و رهبانّیـة ابتدعوهـا 
مـا كتبناهـا علیهـم«. رهبانیـت نصـاری  و ادیان 

دیگـر بـه معنـای انـزوا بـود، گوشه نشـینی 
بـود، انقطـاع از دنیـا بـود؛ رهبانیـت اسـام به 
معنای حضـور در همـه ی صحنه هـای زندگی 
بود - »سـیاحة اّمتـی الجهـاد فی سـبیل الّلـه«)1( 
- همـه ی حـركات و سـكنات، در جهـت خدا: 
صلحشان، آشتی شان، حركتشان، سكوتشان، 
سكونشـان، اقدامشـان، همه و همه در راه خدا. 
آن وقـت »مـن كان لّلـه كان الّلـه لـه«)2(، »ان 
تنرصوا الّله ینرصكـم«، »لینرصّن الّلـه من ینرصه«؛ 

وقتـی در راه خـدا حركـت كردید، لطـف الهی، 
مدد الهی، پشـتیبانی الهـی هم با شـما خواهد 
بود. عزیزان مـن! این راز پیشـرفت ملـت ایران 

اسـت.   92/2/25 
1 ( تهذیب األحكام، شیخ طوسی، ج  6، ص 122
2 ( بحار األنوار، عالمه مجلسی، ج  79، ص 197 

از اوایل انقــاب، در كارهایی كه در اختیار من بوده، به 
جوانان مسؤولیت می دادم؛ هم در نیروهای مسلّح، هم 
در كارهای دولتی، هم در دوران ریاســت جمهوری. 
تجربه ی من این است كه اگر ما به جوان اعتماد كنیم 
- آن جوانی كه شایسته دانستیم به او مسؤولیت بدهیم 
و صاحیتش را داشت؛ نه هر جوانی و هر مسؤولیتی - از 
غیر جوان، هم بهتر و مسؤوالنه تر كار را انجام می دهد؛ 
هم ســریعتر پیش می برد، هم كار را تازه تر و همراه با 
ابتكار بیشــتری به ما تحویل خواهد داد؛ یعنی روند 
پیشرفت در كار حفظ می شود. برخاف غیر جوان كه 
ممكن اســت كار را بالفعل خوب انجام دهد، اما روند 
پیشرفت در آن متوّقف خواهد شد. غالباً این گونه است... 
دوره ی جوانی، دوره ی توانایی است. این توانایی در چه 
چیزهایی باید به كار برود؟ به اعتقاد من، باید عمدتاً در 
تحصیل علم، در ایجاد صفای نفــس و روحیه تقوا در 
خود و ایجاد نیروی جسمانی در خود - كه ورزش باشد 

- به كار رود. این سه مورد، عمده است. 77/2/7

روزی بود كه رهبر عزیز ما تنهای تنها بود؛ دو گروه مبارز 
در این مملكت بودند، هر دو تز رهبر ما را رد می كردند، 
قبول نداشتند. یک عّده سیاسیون راحت طلب پشت 
میز نشین بر روی بستر راحت استراحت كن؛ آنهایی 
كه عادت كرده بودند بنشینند، بخورند، بورس بگیرند، 
آقایی كنند با تبختر و تكّبر یــک كلمه حرفی بزنند، 
وجیه الملّة بشوند، یک وقتی هم در یک جریان سیاسی 
یک كلمه ای بگویند، اّما دردسری قبول نكنند. اینها با 
شیوه ی رهبر ما مخالف بودند، می گفتند آقا بیخود این 
همه به پر و پایه ی شاه می پیچند، شاه كه رفتنی نیست 
از این مملكت. اقاً اگر شاه را رد می كنند نیابت سلطنت 
را قبول كنند. امام قرص ایســتاد، گفت هر كسی كه 
شعار ما را قبول نمی كند به ماقات ما نیاید... می گفتند 
فایده ای ندارد، تا ساح دست نگیرید، تا مردم را مسلّح 
نكنید، شاه از این مملكت رفتنی نیست. امام هیجان زده 
نشد، دستپاچه نشد، خّط مشی خودش را گم نكرد، راه 
خودش را ادامه داد؛ گفت با مبارزه ی سیاسی آنچنان 
ضیق خناقی برای ایــن رژیم درســت می كنیم كه 
یا خودكشــی كند یا مجبور به فرار بشود، و دیدیم كه 

شد.  58/5/31 

از دیدار آقای شحات انور در ایران خوشحالم
ما خوشحالیم که یک بار دیگر آقای شحات انور و آقای عبدالعال را در ایران مالقات کردیم. ما از 
خدای متعال می خواهیم که توفیق بدهد تا شاید بتوانیم گوشه ای از وظایفمان را نسبت به قرآن و 
مفاهیم عالیه ی آن عمل کنیم. امروز بحمداهلل در سطح عالم حرکتی به سمت قرآن به وجود آمده 
است. قبالً پیرمردها فقط متدین بودند؛ اما حاال جوانان هم متدین اند؛ این نه فقط در ایران است، 
بلكه اگر شما به این جوانانی که در دانشگاه های کشورهای اسالمی هستند، نگاه کنید، می بینید که 
آن ناشئه ی جدید به اسالم توجه دارند؛ اینها مژده است و تكلیف ما را هم زیاد می کند.   70/11/27

اگر خط شک�ن در جوان نباشد 
به آرمان ها نخواهیم رسید 

دیدار رهبر انقالب با قاریان برجسته مصری،  آقایان ابوالعینین شعیشع، احمد الرزیقی و شحات 
محمد انور     |      انتشار بمناسبت درگذشت مرحوم شحات محمد انور

در صدر اسام، زن در میدان جنگ، عاوه بر بستن زخم مجروحان -كه این كار بیشتر بر 
عهده ی زنان بود- حّتی گاهی با نقاب، در میدان جنگ و رزم های دشوار آن روز، شمشیر 
هم می زد! درعین حال در داخل خانه، فرزندان خــود را هم در آغوش می گرفت، تربیت 
اســامی هم می كرد، حجاب خود را هم حفظ می كرد؛ چون اینها منافاتی با هم ندارد. 
اگر كسی درست توّجه كند، خواهد دید كه منافاتی ندارد. بعضی افراط می كنند، بعضی 
تفریط می كنند. بعضی می گویند چون فّعالیت اجتماعی اجازه نمی دهد به خانه و شوهر 
و فرزند برسیم، پس فّعالیت اجتماعی نباید بكنیم. بعضی می گویند چون خانه و شوهر و 
فرزند، اجازه نمی دهد فّعالیت اجتماعی بكنیم، پس شوهر و فرزند را باید رها كنیم. هر دو 

غلط است. نه این را به خاطر آن، نه آن را به خاطر این، نباید از دست داد.     75/12/20

امام نه هیجان زده شد
 و نه راه خودش را گم کرد

بع�ن زن ها در ایفای نقش خود افراط و تفریط یم کنند 

جوان، دانشــجو و عنصر انقابی نســبتش با 
آرمان های انقاب چیســت؟ بنده معتقدم كه 
آرمان های انقــاب - كــه چهارچوب هایش 
مشــخص اســت، بنده هم بعضی ها را تصریح 
خواهم كرد و اســم خواهم آورد - بدون نیرو و 
نشاط و جســارت جوانی، قابل تعقیب و قابل 
دسترسی نیست. نســبت شــما با آرمان ها، 
این چنین نسبتی است. عقیده ی من این است 
كه اگر چنانچه نیروی جوانی، یعنی قدرت فكری 
و بدنی، و اگر نشــاط و روحیه و حالت تحرک، و 
همچنین جسارت، یعنی خط شكنیها، كه در 
جوان ها به عنوان خصیصه وجود دارد، نباشد، ما 

به آرمان ها دست پیدا نخواهیم كرد.     92/5/6

حزب اهلل این است

 یک خصوصیت دیگر هست كه اگر در شما 
باشد، هم در دوران عمر شما مفید است، هم 
برای دیگران مفید واقع خواهد شد و هم برای 
نشــئه ی آخرت و دوران بی پایان زندگِی بعد 
از مرگ مفید اســت. آن تهذیب نفس است؛ 
خودتــان را پاكیزه كنید. جوانــان عزیز ما با 
معارف دینی، با معارف الهی، با معارف بشری 
و با عمل صحیح دینی می تواننــد این كار را 

بكنند. امروز میدان مسائل اجتماعی هم میدان 
مسائل دینی است. حضور در مراسم عظیمی 
كه در جمهوری اسامی به طور مكّرر وجود 
دارد؛ از نماز جمعه ها بگیریــد تا راهپیمایی 
بیست و دوم بهمن؛ همه اینها كارهای دینی 
اســت. با این روش ها و با ایــن اعمال، نفس 
خودتان را - آن دل پاک و نورانیتان را - هرچه 

بیشتر ثابت قدم كنید.  79/12/8 

نفس خودتان را ثابت قدم کنید 

نظر شما درباره مسئولیت 
دادن به جوانان چیست؟

چند ساعت مانده به غروب روز پنجشنبه 4 اردیبهشت 
1359 )24 آوریل 1980(، شش فروند هواپیمای ترابری 
هركولس سی-130 ارتش ایاالت متحده، قرار بود در یک پرواز سری، 
كماندوهای نیروی ویژه دلتا را از پایگاهی در قاهره به پایگاه آمریكایی ها 
در مصیره )در سواحل شرقی كشور عمان( منتقل كرده  و چند ساعت 
بعد از آن، راهی كویر مركزی ایران، جایی نزدیک یزد و طبس شــوند. 
فرماندهی عملیات، برعهده ی سرهنگی پرآوازه، به نام سرهنگ چارلی 

بكویث، فرمانده نیروهای ویژه ی دلتا فورس بود. ده روز قبل از عملیات، 
در 14 آوریــل 1980، ســرهنگ بكویــث در مقابل جیمــی كارتر، 
رئیس جمهور وقت ایاالت متحده، در اتاق وضعیت كاخ سفید نشسته و 
درباره ی جزئیات عملیات صحبت می كردند. كارتر از او می پرسد: "چند 
نفر تلفــات خواهید داشــت؟" بكویث كه مانند همــه ی دولتمردان 
آمریكایی، بیش از حد به محاسبات و برنامه ریزی های اطاعاتی و نظامی 
خود باور داشــت، با اعتماد به نفس و غرور باال گفت: »قربان! ما قصد 

داریم، گلوله ی كالیبر 45 را درست وسط چشمان گروگان گیران جای 
دهیم. وقتی كه عملیات شروع شود تعداد زیادی از ایرانی ها برای آوردن 
كمک، پا به فرار می گذارند. دلتا وظیفه دارد كه آنها را مثل آبكش سوراخ 
سوراخ كند، من فكر نمی كنم كه ایرانی ها در سفارت در مقابل ما مانعی 
ایجاد كنند." بكویــث در ادامه با تمســخر روحیه ی ایســتادگی و 
شهادت طلبی ایرانیان، چنین گفت: "بله، ممكن است یک نفر به علت 
پایبندی به اعتقاداتش تا پای جان ایستادگی كند؛ اما ما آماده ایم به او 

كمک كنیم كه به آرزویش برسد."
        همه چیز بر عكس شد!

همه چیز حكایت از پیروزی همه جانبه ی آمریكایی ها در این عملیات 
داشــت. همه ی جزئیات عملیات، مو به مو، و بارها و بارها مورد دقت و 
آزمایش قرار گرفته بود تــا آمریكایی ها با كمترین تلفات، به نتیجه ی 
اصلی خود، یعنی آزادی جاسوسان آمریكایی برسند. اما آنچه در عمل 
اتفاق افتاد، دقیقا خــاف همه ی تصورات آنها بــود. هلی كوپترهای 
آمریكایی، اسیر شن های صحرای طبس می شوند و یک به یک سقوط 
كرده و بر زمین می افتند. عملیات با شكســت كامل مواجه شده بود. 
بكویث، این سرهنگ مغرور و متكبر آمریكایی، در كتاب خود با عنوان 
"نیروی دلتا، از پلی می تا طبس"، حس و حال آن ســاعات را اینطور 
بیان می كند: »در تمام طول راه بازگشت به مصیره، احساس پوچی و 
پژمردگی می كردم. یاس بر وجودم ســایه افكنده بود. گریه ام گرفت... 
خودم را بسیار حقیر احساس می كردم. نمی توانستم صحبت كنم، یا 
هیچ كاری انجام دهم، فقط احساس می كردم كه دیگر آبرویی برایم باقی 

نمانده بود... این یک شكست بود. باعث سرافكندگی كشور ما بود.«
      فراتر از محاسبات مادی

این دنیا درست است كه ظاهرا  مادی است، اما "محاسبات" و "معادالت" 
آن صرفا مادی نیست. اینگونه نیست كه صرف اتكا به محاسبات مادی، 
بتواند موجب پیروزی و پیشرفت شود. در این بین، عناصر و موضوعات 
مهم دیگری هم وجود دارند كه می بایســت مورد توجه قرار بگیرند. 
شكست مفتضحانه ی آمریكایی ها در طبس، به چشم محاسبات دنیایی، 
عما غیرقابل پیش بینی بود، اما چشم حقیقت بیِن آن حكیم الهی، كه 
فراتر از محاسبات این دنیایی را می دید، بافاصله بعد از این ماجرا فرمود: 
»ما اتكال به خدا داریم. ما برای این جهان یک مدبّر را می دانیم هست. 
آنهایی كه تاكنون توجه نداشتند خوب توجه پیدا بكنند كه یک ملتی 
كه هیچ نداشت جز اهلل اكبر، و او همه چیز است، چطور همه قوا را كنار 
زد... چه بود كه این ملت ضعیف بدون تجهیز، بدون تدریب نظامی را 
بر اینهمه قدرت ها غلبه داد؟...كی این هلیكوپترهای آقای كارتر را كه 
می خواستند به ایران بیایند ساقط كرد؟ ما ساقط كردیم؟ شن ها ساقط 
كردند، شن ها مأمور خدا بودند.« )امام خمینی، 59/3/14( ماجرای طبس، 
فقط یكی از نمونه های این شكست است، وگرنه می توان در طول این 

3 چهل سال، مصادیق فراوانی از آن ذكر كرد. 
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شهدا خودشان متحول شدند و در ارواح جوانان ما و مردم ما تحول آفریدند. جوان های امروز نه امام را كه مظهر قداست و شرف و نمونه ی برترین اولیا بعد از معصومین 
بود، دیده اند، نه دوران جنگ را تجربه كرده اند، نه سختی های دوران های قبل از انقاب را دیده اند؛ اما همین جوان های امروز با روحیه ی آماده و قوی، با ذهن روشن 
و عزم راسخ ایستاده اند. این بر اثر چیست؟ این همان تزریق خون است كه شهیدان ما به این انقاب انجام دادند؛ شهیدان ما را زنده كردند. این، یک ذخیره است. این 

ذخیره را ملت ایران باید حفظ كند.   86/2/27    |    

2

ه را ملت ایران باید حفظ کند      |      این شماره تقدیم یم شود به ارواح طیبه  شهدای عملیات کربالی 4و5   این ذخ�ی

اگر خط شک�ن در جوان نباشد به آرمان ها نخواهیم رسید بع�ن زن ها در ایفای نقش خود افراط و تفریط یم کنند دشمن از تشکیالت یم ترسد

خانواده ایرانی  |  4 روش تحلیل سیاسی  |  4اطالع نگاشت  |  2

ن حرم از نسل مدافع�ی

ی کتاب
عرف

م

محاسبا�ت با نتایج معکوس
در طول این چهل سال، نظام ســلطه برای ســرنگونی انقالب، نقشه های مختلفی 
طراحی کرده اســت، اما به نتیجه نرســید، خط حزب اهلل علت آن را بررسی می کند

از دروغ تقلب تا فتنه تغلب
درباره جدیدترین کتاب انتشارات انقالب اسالمی

والدت حضرت زینب )( بر همه مســلمانان جهــان مبارک باد.
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1              ایران، کابوس دائمی آمریكا

واقعیت این است كه از چهل ســال پیش تاكنون، این 
دو دستگاه محاســباتی، همواره در تقابل و تنازع با هم 
بوده اند. »یكی نظام معرفتی لیبرال دموكراسِی دروغیِن 
پای درِگل غربی، یكی نظام معرفتِی توحیدِی اسامی؛ 
تقابل دو دســتگاه پیش بینی و تقویم و محاسباتی را 
نشان داد: آن دستگاه محاسباتی آمریكا كه ایران را آن 
جور میبیند با آن محاســبات اّول كار آمریكایی ها كه 
سنای آمریكا در اّولین ماه های پیروزی انقاب، ایران را 
تحریم كرد و بنا را بر این گذاشتند كه تا پنج ماه دیگر، 
شــش ماه دیگر، انقاب اســامی از بین خواهد رفت 
-این محاسبات آنها است- این هم دستگاه محاسباتی 
نظام اسامی كه امام بزرگوار گفت »صدای ُخرد شدن 
استخوانهای ماركسیسم را دارم می شنوم«و یک سال 
بعد، دو ســال بعد، همه ی دنیا صدای ُخرد شــدن این 
استخوانها را شــنیدند.« 97/10/19 نتایج عملكرد هر دو 
دستگاه نیز مقابل چشم افكار عمومی قرار دارد. امروز به 
اعتراف خود كارشناسان غربی و آمریكایی، این انقاب 
اسامی بوده كه دســت برتر را همواره داشته و موجب 
شكست سیاســت های آمریكا در درون و بیرون شده 
اســت. "مكس فیشــر"، تحلیلگر روزنامه ی نیویورک 
تایمز در مطلبی نوشت: "ایران تبدیل به چالشی جهانی 
برای ماهیت آمریكا شده است. چالشی كه صرف وجود 
آن، زیر سؤال برنده ی هژمونی آمریكاست و واشنگتن را 
دیوانه می كند." مركز مطالعات استراتژیک و بین الملل 
آمریكا نیز نوشــت: "آمریكا در جلوگیری از گسترش 
تدریجی قدرت منطقه ای ایران و اقدام این كشــور به 
آزمایش آســتانه ]تحمل و قدرت آمریكا[ با استفاده از 
طیف وســیعی از ابزارهای نظامی و شبه نظامی، تا حد 
زیادی شكست خورده است."هارولد رود، تحلیلگر سابق 
پنتاگون نیز در اظهارنظری گفت: "ما امروزه در موقعیتی 
هستیم كه نه تنها در جهان اسام بلكه در كل دنیا، آمریكا 
را بســان ببر كاغذی می بینند." روزنامه ی لس آنجلس 
تایمز هم با اشاره به ناكامی واشنگتن در حمله به عراق 
نوشــته بود: "ده ســال پس از تهاجم ایاالت متحده به 
عراق، برنده ی ژئوپلتیک این جنگ، دشمن آمریكایی ها 
یعنی ایران بوده است." و نهایتا نشریه ی معروف ویكلی 
استاندارد هم چند ســال پیش در گزارشی نوشته بود: 
"دیدگاه كاخ ســفید درباره ی نقش دولــت آمریكا در 
منطقه ی خاورمیانه، به دیــدگاه بنیانگذار جمهوری 
اسامی شبیه اســت، به قول آیت اهلل }امام{ خمینی 

دولت آمریكا هیچ غلطی نمی تواند بكند."
البته این نكته را هم نباید فراموش كرد كه امداد الهی، 
در ادامه ی حركت و كار و تاش و جهاد اســت. وگرنه  
»یک جاهایی ما كوتاهی كردیم، خب پیروزی به دست 
نیاوردیم؛ این بر اثر كوتاهِی ما است، بر اثر بد عمل كردن 
ما است. آنجایی كه ما درست عمل كنیم، درست حركت 
بكنیم -مســئوالن ما یک  جور، مردم مــا یک  جور- و 
حركت، حركِت درســتی باشــد، آنجا باشک خدای 
متعال كمک میكند؛ َو لََینُصَرنَّ اهللُ َمن یَنُصُره؛تردیدی 

در اینجا نیست.« 97/10/19 
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از دروغ تقلب تا فتنه تغلب

 تشکیالت؛ فریضه گروه های مردیم
تشكیات یكی از فرایض هر گروه مردمی 

اســت كه یک هدفی را دنبــال می كنند. 
تشكیات یعنی نظم یعنی تقسیم وظایف یعنی 
ارتباط و اتصال و زنجیره ای كار كردن؛ این معنای 

تشكیات است. 60/11/27

سازمان پ�ی نیم شود
ســازمان، پیر نمی شود. توالی نســل ها، دست به دست 
شــدِن معرفت ها، تجربه ها نمی گذارد كه یک سازمان 
پیر بشــود؛ دائماً تجدیــد حیات میک نــد. فقط هم 
دست به دســت شدِن معرفت ها نیســت؛ رشد هم پیدا 

می كند. 94/6/25

انسان ها درون تشکیالت تربیت یم شوند
وقتی تشكیات هست، وقتی منّظم است، انسان ها در 
درون تشــكیات تربیت می شــوند و عنصرهای 
كارآمد و فهیــم به وجود می آینــد؛ در حالت 
گسیختگی سازمانی، این خصوصّیت به دست 

نخواهد آمد. 94/6/25

 تشــکیالت؛ هدایــت الــی و انقــال�ب را در جان هــا 
یم نشاند

ما اعتقادمان این اســت كــه بهترین راهــی و برترین 
حربه ای كه می تواند ایــن راه ها را باز كند و هدایت الهی 

را و هدایــت انقابــی را در ذهن هــا و 
جان ها بنشاند و به میوه بیاورد، یک 

تشكیات است. 61/9/18

 پریشا�ن یم آورد
گ

 پراکند�
وقتی پراكندگی بود، پریشانی به وجود می آید، خیلی 
از كارها هدر می رود، ]اّما[ وقتی سازمان بود، مجموعه 
بود، تشــكیات بود، نظم و انضباط برقرار بود، مثل 
جدول كشی در زیر یک ســّد پُر از آب است كه اگر 
درست انجام بگیرد، یک قطره آب هدر نخواهد رفت 

و همه به محّل مورد نیاز می رسد. 94/6/25

انقال�ب گری با تشکیالت منط�ت قابل جمعند
برای خیلی ها كه  بین  انقابی گری و برخورد منطقی 
منافات  می بینند، عمل  انقابی همراه  با تشكیاتی 

منطقی و دقیق  و حساب  شــده ، قابل  جمع  
نیســت . ما مشــاهده  می كنیم  كه  اینها 

میتواند با هم  جمع  شود. 68/5/31

ضعف فرهنگ کار جمیع؛ یک نقص میل
چرا فرهنــگ كار جمعــی در جامعه ی ما 

ضعیف اســت؟ این یک آســیب است. 
با اینكه كار جمعی را غربی ها به اســم 
خودشان ثبت كرده اند، اما اسام خیلی 

قبل از اینها گفته است: »تعاونوا علی البّر 
و الّتقوی« یا: »و اعتصموا بحبل اهلّل جمیعا«. یعنی 
حّتی اعتصــام به حبل اهلّل هم باید دســته جمعی 
باشــد... 91/7/23  كار جمعی هم جزو خصال ملی 
ما نیست... این یک نقص ملی است در ما؛ این را باید 

درست كرد؛ باید تزریق كرد. 88/11/13

به کار دسته جمیع اعتقاد دارم
تشكل های دانشــجوئی فرصتی هم برای 
دانشجو ایجاد می كند برای كار دسته جمعی. 

و من به كار دسته جمعی اعتقاد دارم و این را یک 
نیاز دانشجو می دانم؛ كسب مهارت های گوناگون؛ 

مهارت های سیاسی، اجتماعی. 87/9/24 

 دشمن از تشکیالت یم ترسد
دشمن از سازماندهی می ترسد، 
دشــمن از پیوســتگی و تشكل 
نیروهای عظیم مــردم به یكدیگر 
می ترسد هر چیزی كه تشكل ایجاد كند دشمن 
با او مبارزه می كند. شما دیدید در دوران اختناق، 
مساجد و حسینه ها كه تشــكل ایجاد می كردند، 

دشمن آنقدر با آنها مخالفت می كرد. 61/4/7

تشکیالت معبد باشد نه معبود
تشــكیات می تواند معبد باشــد، ولی مبادا تبدیل به 
معبود گردد؛ اصــول و ارز ش هــای عقیدتی و معنوی 
خودتان را در قالب تشــكیات حفظ، و بر صمیمّیت و 

همدلی بین اعضا تأكید كنید.92/11/23

انشعاب و انشقاق خطرناک است
انشعاب و انشقاق و دودسته شدن خطرناک است؛ یكی 
به خاطر یک فكری از مجموعه ای جدا بشــود، باز یكی 
دیگر از آن طرف به خاطر یک فكر دیگر جدا بشود؛ در 
حالی كه این فكرها ممكن اســت درست هم باشد، اما 
آنقدر اهمیت نداشته باشــد كه انسان این یكپارچگی 
را به خاطر آن به هم بزند... نگذارید شــما را تكه تكه و 

پاره پاره كنند.86/2/311

ی نیم توان  ن تا تشــکیالت نباشــد، هیچ چ�ی
بنا کرد

طبیعی است كه اساس كار، تشكیات است. 
شكی نیست كه تا تشكیاتی نباشد، هیچ چیزی 

بر اســاس آن نمیشــود بنا كرد؛ لیكن در ایجاد 
تشكیات نباید خیلی معطل ماند.70/7/4

دشمن از تشکیالت یم ترسد
ضرورت کار تشكیالتی در بیان رهبر انقالب

تنها هشت روز پس از پیروزی انقالب، حزب جمهوری اسالمی اعالم موجودیت کرد. تشكیالتی که نماد کار گروهی و تشكیالتی ابتدای انقالب 
است. تدارکات سازمانی حزب جمهوری از یک ســال ونیم پیش از انقالب و با ایده ی شهید بهشتی آغاز شد و پس از شهادت ایشان و شهید 
باهنر، آیت اهلل خامنه ای به عنوان دبیرکل حزب انتخاب شد و تا زمان تعطیلی حزب در این سمت باقی ماند. در منظومه ی فكری رهبر انقالب 
ضرورت کار تشكیالتی و جمعی از پیش از انقالب تاکنون همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. ایشان در امور فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، دانشجویی و حتی علمی بارها این مهم را مورد توجه قرار داده و بر آن تأکید کرده اند. رهبر انقالب عدم وجود فرهنگ »کار جمعی« 

در کشور را یک »نقص ملی«، و ضرورت کار تشكیالتی را از »فرایضی« می دانند که هر گروه مردمی باید به دنبال آن باشد. 
خط حزب اهلل در اطالع نگاشت زیر، ضرورت کار جمعی و تشكیالتی از منظر رهبر انقالب را مورد بررسی قرار داده است. 
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1 با اینكـه كمتـر از2 هفته از انتشـار كتـاب "فتنـه  تغلب" توسـط انتشـارات انقاب اسـامی می گـذرد، امـا این كتـاب به چاپ 
ششـم خود رسـیده و مـورد توجـه بسـیاری از مردم قـرار گرفتـه اسـت. اما چـه عاملی سـبب توجـه افـكار عمومی به ایـن اثر 
شـده اسـت و جریانی را نیز آنچنـان منفعل كرده كـه تنهـا گریـزگاه را در عدم پاسـخ گویی به پرسـش های این كتـاب و نوعی 
فـرار به جلـو یافته اسـت؟ می تـوان ادعا كـرد كـه فتنه ی تغلـب بیـش از هر اثـر دیگـری جامع تریـن اثـر پیرامون فتنـه ی 88 

اسـت. چراكه:

 اوال بسـیاری از كنش ها و بیانـات رهبرانقاب در سـال 88 و سـال های 
پـس از آن، یـا گفته نشـده، یا به درسـتی دیـده نشـده و یا مـورد تحریف 
قـرار گرفته انـد. در این كتاب سـعی شـده اسـت تـا بخش هـای جدیدی 
از آن آورده شـود. بـه عنوان مثـال روایت گروهـی مورد اعتمـاد مهندس 
موسـوی كه در دو مقطـع از سـال 88 به رایزنـی با او بـرای رفـع ابهامات 
و حـل مناقشـات پرداخته انـد؛ رونـدی كه هـم مـورد توافـق اركان نظام 
ماننـد رهبـر انقـاب و شـورای نگهبـان و هـم مـورد حمایـت كسـانی 

همچـون مرحوم آقـای هاشـمی رفسـنجانی بوده اسـت.

ثانیا بعضـی از اتفاقاتی هـم كـه در طی ایـن 9 سـال واقع شـده نیز در 
این اثـر اضافـه شـده اسـت. بـرای نمونـه، پاسـخ رهبـر انقاب در سـال 
93 به فـردی كه خواسـتار تعییـن تكلیـف نهایی سـران فتنه شـده بود، 
بـرای اولین بـار بـه صـورت متقـن آورده شـده اسـت. رهبـر انقـاب در 
جواب این شـخص چنین فرمودنـد: »آنچه در سـال 88 اتفـاق افتاد یک 
"گنـاه بـزرگ" از سـوی كسـانی بود كـه اگـر در زمـان امـام این گنـاه از 
آنها سـر می زد، امام بـا قاطعیتی كـه داشـت، برخورد خیلی سـخت تری 
می كرد. بـا عوامـل ایـن كار مایمت بـه خـرج داده شـد... ایـن را بدانید. 
آنچـه دارد انجـام می گیـرد، در واقـع نوعـی تسـاهل اسـت كـه حـاال آن 
تسـاهل هـم به خاطـر برداشـت  ها و تلّقی هایـی كـه مـا داریـم از اوضاع، 
بـه نظرمان جایـز اسـت و ااّل اگـر آن نباشـد، كار سـخت تر خواهد شـد.«

ثالثـا روایـت كتـاب از آنچـه در فتنـه ی 88 رخ داده، روایتـی بـدون 
جانبـداری، و حـب و بغض هـای سیاسـی و جناحی اسـت. در ایـن كتاب 
سـعی شـده تا ماجرای فتنه از زوایای مختلف رمزگشـایی شـود و نظرات مختلف بیـان گردد. بـرای مثال، در بخشـی از كتاب، 
گایه های رهبـر انقـاب از رئیس جمهور وقـت، ناظر به عـدم نام بـردن از افـراد در مناظـرات انتخاباتی نیز آورده شـده اسـت.  

خط  حـزب اهلل مطالعـه این كتـاب خواندنـی را بـه همـه مخاطبـان توصیـه می كند.

درباره جدیدترین کتاب انتشارات انقالب اسالمی

]مسـئولین[ به مسـئله ی معیشـت مردم یـک اهتمام ویـژه مصـروف كننـد؛ امـروز مهم تریـن كار و اولویّـت این اسـت، چون 
دشـمن روی این متمركز اسـت؛ معیشـت طبقات ضعیف. مشـكاتی كه برای طبقـات ضعیف در امر معیشـت پیـش می آید، 
جزو اساسـی ترین كارها اسـت برای مسـئوالن كشـور، مسـئوالن دولتی، عمدتاً مسـئوالن دولتی؛ این مهم ترین كارها اسـت. 
ممكـن اسـت منابع داخلـی كم باشـد اّمـا انسـان مشـاهده می كنـد كـه در درون كشـور افـرادی هسـتند، جریاناتی هسـتند 
كه ایـن منابـع را ظالمانـه می بلعنـد؛ ایـن داّلل بازی هـا، ایـن انحصارطلبی هایـی كـه در زمینـه ی مسـائل مـاّدی، در تجارت 
و غیـره وجـود دارد، مانـع پیشـرفت كشـور اسـت. مـا دائـم تأكیـد می كنیـم بـه تولیـد داخلـی، فـان داّلل وارداتچـی چون 
برخـاف منافعش اسـت، مـی رود از ُطُرق مختلـف كارشـكنی می كند و انسـان می بینـد ]كار[ به نتیجه نمی رسـد. رسـیدگی 
به معیشـت مردم فقط این نیسـت كـه ما پـول پخش كنیـم؛ نگاه كـردن به ایـن بخش های مضـر و خطرنـاک و جلوگیـری از 
آنها، جزو مسـائل مهم اسـت. ما این را به مسـئولین كشـور با خصوصّیـات، گاهی بـا جزئّیات در مجالـس كاری تذّكـر داده ایم، 

تأكیـد كرده ایم، بـاز هـم تأكید می كنیـم؛ اینهـا حرف هایی اسـت كه مـا بـا مسـئولین داریـم.  97/10/19

ن به حل مسئله معیشت مردم مسئول�ی
 اهتمام ویژه کنند


