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اختالف طبقاتی
 منطق اسالمی ندارد             
 ایـن معنـا در امـروز دیگـر عملـی نیسـت 

کـه یـک دسـته ای آن باالهـا باشـند و همـه 
چیزهایـی را کـه بخواهنـد، بـه طـور اعلـی 
تحقـق پیـدا بکنـد؛ پارک هـا و اتومبیل هـا و 
بسـاط. یـک دسـته هـم ایـن زاغه نشـین ها 

باشـند کـه اطـراف تهران انـد، و می بینیـد 
نـه منطـق  ایـن  نمی شـود،  ایـن  را.  آنهـا 
اسـامی دارد، نـه منطـق انصافـی دارد، نـه 

صحیـح اسـت.    58/4/15

ایرانی خانواده

باید مراقب دل خود باشیم
خیلی از کارهایی که ما می کنیم و لغزش هایی 
که از ما سر می زند، بر اثر عدم مراقبت است. 
خیلی از گناهــان را ما با قصــد قبلی انجام 
نمی دهیم؛ از خود غفلت می کنیم، زبان ما به 
غیبت و تهمت و شایعه پراکنی و دروغ آلوده 
می شود؛ دســت ما و چشم ما هم همین طور. 
بنابراین غفلت است که ما را در بال می اندازد. 
اگر مراقب چشــم و زبان و دســت و امضاء و 
قضاوت و نوشــتن و حرف زدنمان باشــیم، 
بســیاری از خطاها و گناهان بزرگ و کوچک 
از ما سر نمی زند. اگر مراقب دِل خود باشیم، 
دچار حســد، بدخواهی، بددلی، کینه، بخل، 
ترس هــای بی مــورد، طمع به مــال و منال 
دنیا و طمع به ناموس و مــال دیگران در دل 
ما رســوخ نمی کند. این مراقبت در انســان، 
جاده ی نجات است. عاقبت نیک، در سایه ی 
این مراقبت به دســت می آیــد؛ »و العاقبة 
للمّتقین«. اگر این مراقبت در انســانی باشد، 
امکان گناه از او بســیار کم می شود. عدالت 
یک انســان هم از همین مراقبت سرچشمه 

می گیرد.     84/5/28

من از خودی هــا مصّراً می خواهــم قدری ذهن 
خودشــان را باز کنند و فکر خودشــان را به کار 
بیندازند؛ بفهمند امروز دشــمن کیســت، چه 
می خواهد و چه می کند - و نقشــه ی دشــمن 
چیســت - عقل، این است. شــما در جبهه ی 
جنگ باید بدانید که آیا این جهتی که تیراندازی 
می کنید، بمباران می کنید، همان جایی نیست 
که دشمن می خواهد بمباران شود؟ چرا شما کار 
دشمن را به عهده می گیرید!؟ چرا جاده ی دشمن 
را هموار می کنید برای این کــه بتواند نیروهای 
خودی را دور بزند!؟ مسأله این است. تأکیدی که 
ما همیشه می کنیم بر این که افراد، قدرت تحلیل 
سیاسی داشته باشند، برای این است که این گونه 
اشتباهات را نکنند. البته دشمنان نقابدار، دشمنان 
دورو و منافق، دشــمنانی که حّتی جرأت ظاهر 
شدن هم ندارند، پشــت عناصر صادق و سالم و 
احیاناً ســاده، خود را پنهان می کنند! آنها را باید 

شناخت و هشدارشان داد.   77/7/15 

مرحوم آقای طبسی )رحمةالله علیه( که سوابق 
مبارزاتی ایشــان در دوران اختناق، بعد ]هم[ 
خدمات ایشان در آستان قدس و در مجموعه ی 
مســائل انقالب، برای اغلب افراد شــما روشن 
است؛ منتها یک برجستگی هایی هست که این 
برجستگی ها را نمی شود انسان ندیده بگیرد... 
زندگی این مرد مؤمن و بزرگــوار در طول این 
دوران مســئولّیت، تغییر پیدا نکرد؛ ایشان در 
همان خانه ای از دنیا رفــت که ما قبل از انقالب 
بارهاوبارها به آن خانه رفته بودیم؛ در همان خانه 
و با همان اثاث زندگی. آن روزی که ماها نشستن 
روی مبل را بلد نبودیم، ایشان در خانه اش مبل 
داشت؛ همان مبل ۴0 سال، ۴۵ سال قبل، امروز 
هم در خانه ی ایشان است و از همان ها استفاده 
می کردند. زندگی خودش را توسعه نداد، وضع 
اشــرافی به خود نگرفت. خب اینها در مردم اثر 
می گذارد؛ بااینکه علیه ایشان تبلیغات هم زیاد 
می کردند، لکن دیدید مردم مشهد چه بدرقه ای 

کردند از این انسان.    94/12/20 

کار مهم بچه های تفحص شهدا
از جمله چیزهای دیگری که یک کار را ارزش می بخشد، این است که آن کار دارای خطر باشد؛ 
همچنین استمرار و تداوم در آن کار الزم باشد. همه ی این خصوصیات در کار شما وجود دارد. 
کار شما، کار بی ریا و بی سروصدایی است. وقتی مردم، صد شهید را تشییع می کنند، کسی 
نمی فهمد که برای پیکر پاک هر شهید چقدر رنج و چقدر حوصله به کار رفته تا استخوان های 
مطّهر و نشانه های بدنش با آن همه مشکالت بیرون آمده و در این تابوِت جاسازی شده در اختیار 

مردم قرار گرفته است. این رنج را شما می فهمید. کار شما همچنین پُر خطر است.      79/12/20

دیدار اعضای گروه تفحص شهدا با رهبر انقالب |  79/12/20

زن ایرانی در ایران اسالمی، باید کوشش ش این باشد که هویّت واالی زن اسالمی را آن چنان 
زنده کند که چشم دنیا را به خود جلب کند. این امروز وظیفه ای است بر دوش زنان مسلمان؛ 
بخصوص زنان جوان و دختران دانش آموز و دانشجو. هویّت اسالمی این است که زن در عین 
این که هویّت و خصوصیت زنانه خود را حفظ می کند - که طبیعت و فطرت است و برای هر 
جنسی خصوصیات آن جنس ارزش است - یعنی آن احساسات رقیق را، عواطف جوشان 
را، آن مهر و محبت را، آن رّقت را، آن صفا و درخشــندگی زنانه را برای خود حفظ می کند، 
درعین حال، هم باید در میدان ارزش های معنوی - مثل علم، مثل عبادت، مثل تقّرب به خدا، 

مثل معرفت الهی و سیر واد   ی های عرفان - پیشروی کند.    79/6/30

مردی که زندگی اش در طول 
دوران مسئولیت تغییری نکرد

زن ایرانی باید اینگونه باشد

حزب اهلل این است

راز اقتدار یک ملّت هم همین اســت که 
جوانانش، افراد فّعالش، در میدان ها دلیر 
وارد بشوند، گستاخ وارد بشوند، نترسند. 

نه اینکــه حتمــاً باید مردان ما شــهید 
بشوند؛ نه، دنبال این نیستیم؛ دنبال این 
هســتیم که همه ی ماها در عرصه های 
گوناگون و دشــوار، قدرت این را داشته 
باشیم که سینه مان را سپر کنیم، قدرت 
این را داشته باشیم که ایستادگی کنیم؛ 
این مهم اســت؛ اگر این ]جور[ شد، این 
ملّت پیروز اســت، این ملّت مقتدر است، 
این ملّت هرگز ذلیل نمی شــود، کسی 
نمی تواند او را زیردســت خــودش قرار 

بدهد.     97/12/6    

راز اقتدار یک ملّت

نقشه دشمن را باید شناخت 
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سیاسی روش تحلیل

به مناسبت سالگرد رحلت
 آیت اهلل واعظ طبسی

رهربی مطالبه

ما مردم مسرفی هستیم؛ ما اسراف می کنیم؛ 
اسراف در آب، اسراف در نان، اسراف در وسائل 
گوناگون و تنقالت، اسراف در بنزین. کشوری 
که تولید کننده ی نفت اســت، وارد کننده ی 
فرآورده ی نفت - بنزین - است! این تعجب آور 
نیست؟! هر سال میلیاردها بدهیم بنزین وارد 
کنیم یا چیزهــای دیگــری وارد کنیم برای 
اینکه بخشــی از جمعیت و ملت ما دلشــان 
می خواهد ریخت و پاش کنند! این درســت 
است؟! ما ملت، به عنوان یک عیب ملی به این 
نگاه کنیم. اسراف بد است؛ حتی در انفاق راه 
خدا هم می گویند. خــدای متعال در قرآن به 
پیغمبرش می فرماید: »ال تجعل یدک مغلولة الی 
عنقک و ال تبســطها کل البســط«؛ در انفاق برای 

خدا هم اینجوری عمل کــن. افراط و تفریط 
نکنید. میانه روی؛ میانه روی در خرج کردن. 
این را باید ما به صــورت یک فرهنگ ملی در 

بیاوریم.     86/7/21

اسراف بد است 
حتی در انفاق راه خدا

مردادمــاه ســال گذشــته، روز تنفیــذ دوره ی جدید 
ریاست جمهوری آقای روحانی، رهبر انقالب در بیانات خود، 
»سه جهت گیری کلی« را به دولت جدید توصیه کردند که یکی از آ نها 
»تعامل گسترده ی با دنیا« و سایر کشورها بود: »جهت گیری دّوم، تعامل 
گسترده ی با دنیا است؛ این توصیه ی همیشگی ما است که این درست 
نقطه ی مقابل آن چیزی است که دشمنان ما و سلطه گران عالم دنبالش 
هستند. ما می توانیم با دنیا ارتباطات وسیع و گسترده ای داشته باشیم، هم 
به ملّت ها و دولت هــای دیگر کمک کنیم، هم از کمــک آنها بهره مند 
بشویم.« 96/5/12 بعدتر، همین موضوع را ایشان در دیدار تیرماه امسال با 
هیأت دولت نیز مجددا تکرار کردند: »دوستانی که با من مرتبط بوده اند در 
این سال های متمادی، می دانند که عقیده ی من در زمینه ی ارتباطات 
دیپلماسی این است که ارتباطات باید روزبه روز تقویت بشود و توسعه پیدا 
کند و فعلّیت پیدا کند و گســترش پیدا کند؛ عقیده ی من این اســت. 
عقیده ی من کنار رفتن و قطع کردن و مانند اینها نیست؛ جز در یک موارد 
معدودی مثل آمریکا، در غیر این موارد عقیده ام این نیست؛ رابطه با شرق 
تقویت بشود، با غرب تقویت بشود؛ هرچه می توانیم تحّرک عملّیاتی و 
هدفمند دیپلماسی بایستی افزایش پیدا کند، یعنی تحّرک دیپلماسی 

کشور باید افزایش پیدا کند؛ تحّرک هدفمند.« 97/4/24
اما از نظر رهبر انقالب، این جهت گیری کلی و تعامل، نباید موجب غفلت 
مسئوالن از پرداختن به ظرفیت های کشــور برای حل مشکالت، و گره 
زدن همه چیز به توافق با همتایان خارجی، مخصوصا غربی ها )با توجه 
به سابقه ی بدعهدی شان( شــود. به همین علت در همین دیدار تیرماه 
سال جاری، رهبر انقالب درباره ی بسته ی پیشنهادی اروپایی ها چنین 
فرمودند: »مردم را درباره ی بســته ی اروپایی شرطی نکنید... گره نزنید 

بهبود اقتصاد کشور را به چیزی که از اختیار ما خارج است. آنها هم البّته 
در همین زمینه دارند بدجنسی می کنند... در روزنامه خواندم که ترامپ 
گفته که من می خواستم به »ترزا ِمی« سفارش کنم راجع به سخت گیری 
نسبت به ایران، ]اّما[ او به من سفارش کرد درباره ی سخت گیری راجع 
به ایران! اینها این]جور[ هســتند دیگر. آن وقت تلفــن می زند به آقای 
دکتر روحانی و اظهــار ارادت و اخالص هم به ایشــان می کند. اینها را 
بایستی این جوری و با این چشم نگاه کرد؛ اینها بدند، اینها خیلی بدند. 
بنده یک سینه حرف دارم در زمینه ی اروپایی ها -نه به خاطر سیاستهای 
امروزشان - به خاطر ذات خبیثی که حکومت های اروپایی در طول این 

چند قرن از خودشان نشان داده اند.« 97/4/24
اما در ماه های اخیر که موضوع بســته ی پیشــنهادی اروپا و به تبع آن 
پیوســتن ایران به برخی از معاهدات بین المللی، در فضای سیاســی و 
رسانه ای کشور داغ شــده اســت، رهبر انقالب نیز اگرچه طبق مشی 
همیشگی خود - یعنی رسیدگی و بررسی امور از طریق مجاری قانونی 
پیش بینی شده - این وظیفه را بر عهده ی مجمع تشخیص مصلحت نظام 
نهاده اند، اما در بیانات خود، اشاراتی به دولتمردان برای جهت گیری های 
کالن و چگونگی مواجهه با این موضوعات داشته اند که می توان برخی از 

آنها را در موارد زیر دسته بندی کرد:
1.    مسئولین مراقب فریب زبان بازی دشمن باشند

»به مسئولین کشــور هم توصیه می کنیم تالش شان را مضاعف کنند؛ 
مراقب باشند فریب زبان بازی و ظاهرسازی دشــمن را نخورند؛ مراقب 
باشند دشــمن خبیث را که از در بیرون می کنند، از پنجره داخل نشود. 
دشمن انواع و اقسام شیوه ها و ترفندها را به کار می برد برای اینکه بتواند 

نیش بزند و زهر خودش را بریزد؛ باید مسئولین مواظب باشند.« 97/9/21

2.   در مقابل یاوه گویی ها شجاع باشید
»شجاعت و عقالنّیت. این هم یک وظیفه ی دیگر مسئولین است؛ هم 
شجاع باشند، در مقابل توپ و تشر این و آن پس نزنند، آنچه را صحیح 
است، آنچه را باید انجام بدهند، در مقابل یاوه گویی های این دولتمردان 
آمریکایی و اروپایی و دیگران، آن را از دست ندهند؛ این  جور آدم ها نه 
تهدیدشان، نه وعده شان، نه قول شان، نه امضائشان اعتبار ندارد. به اینها 

نباید اعتنا کرد، شجاعانه در طریق صحیح باید حرکت کرد.« 97/10/19
3.   به اروپایی ها هم اعتماد نکنید

»این روزها در کشــور صحبت، صحبت اروپایی ها و پیشــنهادهای 
اروپایی است. من توصیه ام این است که به اروپایی ها هم اعتماد نکنید. 
در مورد آمریکا هم من از دو، سه سال پیش که این بحث های مذاکرات 
مربوط به هســته ای برقرار بــود دائماً، هم خصوصی به مســئولین 
می گفتم، هم در جلسات عمومی - در سخنرانی ها- مکّرر گفتم که 
من اعتمادی به اینها ندارم. بــه اینها اعتماد نکنید؛ به اینها اطمینان 
]نکنید[؛ به حرف شــان، به قول شــان، به امضایشان، به لبخندشان 
اعتماد نکنید، اینها مورد اعتماد نیستند. خب، حاال نتیجه این شده 
که خود مسئولینی که آن روز مذاکره می کردند، امروز دارند می گویند 
آمریکا غیرقابل اعتماد است! خب، از اّول بایستی این غیرقابل اعتماد 
بودن را تشخیص می دادند و حرکت می کردند. امروز هم دارم راجع 
به اروپا می گویم »غیرقابل اعتمادند«؛ نمی گویم درباره ی مســائل 
مورد ابتالء و مانند اینها ارتباط نداشته باشید با اینها؛ نه، باالخره ما یک 
دولتی هستیم، یک حکومتی هستیم که الحمدهلل مقتدریم، توانایی 
داریم؛ بحث سِر این نیست، بحث ســِر این است که به اینها با چشم 

3 بدبینی نگاه کنید؛ اینها به هیچ چیز پابند نیستند.« 97/11/19
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دشمنان می خواهند یاد شهدا احیا نشود برای اینکه جاده ی شهادت کور بشــود. تجربه کرده اند که وقتی نام شهدا با عظمت برده می شود، جوان 
امروز که نه دوره ی جنگ را دیده و نه دوره ی امام را، وقتی می فهمد که یک جایی در آ ن طرف منطقه دارند با دشمنان می جنگند، پا می شود می رود 

حلب، بوکمال، زینبیه، بنا می کند جنگیدن و به شهادت هم می رسد.   97/12/6

می خواهند یاد شهدا احیا نشود         |      این شماره تقدیم می شود به ارواح طیبه شهدای مدافع حرم،شهیدسعید انصاری و شهید حمید محمدرضایی

اختالف طبقاتی منطق اسالمی ندارد گناهی که ممکن است مداحان مرتکب شوند! زن ایرانی باید اینگونه باشد
هیأت انقالبی  |  2 کالم امام  |  4خانواده ایرانی  |  4

ن حرم از نسل مدافع�ی

اطالع نگاشت

مبارزه در این مسیر را 
جزو برنامه هایتان قرار دهید

2

هشدار مهم رهبر انقالب به 
دولت درباره بسته پیشنهادی اروپا:
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