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اطالع نگاشت

اول: پیچیده ترین تصمیم استراتژیک جمهوری اسالمی
حمله ی به عین االســد مهم ترین و پیچیده ترین تصمیم هفتـه

استراتژیک جمهوری اســامی در سال 98، و به یک معنا 
حتی در کل تاریخ خود بود. شلیک چندین فروند موشک 
به پایگاه نظامی بزرگ ترین قدرت مادی دنیا، اقدام فوق العاده سختی بود. 
در طول 75 سال گذشته، هیچ کشــور و قدرتی جرأت چنین اقدامی را 
به خود نداده بود. همه می دانستند ایاالت متحده، کوچک ترین تعرض 
را به ســخت ترین شــکل ممکن جواب خواهد داد. جمهوری اسامی 
می بایست تصمیم سختی می گرفت، تصمیمی چند الیه و چند وجهی 
که هم متناسب با اقدام خبیث آمریکایی ها باشد، هم مرهمی باشد بر قلب 
جریحه دار میلیون ها ایرانی که خواهان انتقام از عامان این جنایت بودند و 
با این کار، یأس آنان را به امید و حماسه تبدیل کند، و هم از همه مهم تر در 

عین جسارت و شجاعت، کشور را به سمت جنگ نکشاند. محاسبه  و حل 
این معادله ی چند مجهولی، نیازمند دقت و ظرافت و هوشیاری باالیی بود.  
ساعت 1:20 دقیقه ی نیمه شب )درست همان زمان ترور شهادت حاج 
قاسم( 18 دی ماه، نیروی هوافضای سپاه پاســداران انقاب اسامی، با 
پرتاب 13 فروند موشک های بالســتیک از کرمانشاه، پایگاه عین االسد 
در اســتان االنبار عراق و پایگاهی در اربیل را که محل استقرار نیروهای 
آمریکایی بود، هدف قرار داد. فردریک پلیتجن، خبرنگار شبکه ی سی ان ان 
درباره ی این حمله گفت: »ایرانی ها با این حمله ی موشکی نشان دادند 
که توان پاســخ دادن به آمریکا را دارند... ایرانی ها همچنین نشان دادند 
که تسلیحات بسیار پیشرفته ای ساخته اند که می توانند با آن، اهدافی در 
خارج از کشور را هدف قرار دهند.« روز بعد اما رهبر انقاب در بیاناتی که به 
صورت مستقیم از رسانه های عمومی منتشر شد، در واکنش به این اقدام 

سپاه چنین فرمودند: »بحث انتقام بحث دیگری است؛ حاال دیشب یک 
سیلی به اینها زده شد. این مسئله ی دیگری است. آنچه که برای مقابله 
مهم است، کارهای نظامی به این شکل، برای آن قضیه کفایت نمی کند. 
آنچه مهم اســت، این است که باید حضور فســاد برانگیز آمریکا در این 

منطقه منتهی و تمام شود.«

دوم: شاخص های کلیدی رهبران استراتژیست
گفته اند »مدیریت استراتژیک«، علم شناخت، مهار و کنترل »فرصت« ها 
و »تهدید«ها است. یک مدیر استراتژیست باید محورها و نقاط فرصت و 
تهدید را به خوبي رصد کرده و با شــناخت کامل و دقیق آن ها، در وقت 
مشخص و معین، بهترین بهره را از آن ببرد. »رهبر استراتژیست« رهبري 
است که هم نقاط آسیب  پذیر و تهدیدزا را به خوبي مي شناسد و هم نقاط 
قوت  و فرصت را. در مرحله ي بعد کار یک رهبر استراتژیست آن است که 
تهدیدهاي به وجود آمده را تبدیل به فرصت کرده و از آنها حتی در جهت 

پیشبرد اهداف استفاده کند.
شــاید همین موضوع، مهم ترین وجــه تفاوت بین »رهبــر« و مابقی 
»مسئوالن/مدیران« باشد. یک رهبر، هیچ گاه اسیر وضع موجود نشده 
و منفعل نمی شــود. او به خوبی می داند که ذات زندگی اجتماعی بشر، 
و دنیایی که پر از تضاد منافع های گوناگون اســت، قرین با »چالش« و 
»تهدید« و در مواقعی نیز »بحران« است. پس چاره ی کار، »مواجهه ی 
فعاالنه و مقتدرانه« با چالش ها است. آن مسئولی که اسیر وضع موجود و 

چالش ها می شود، هم خود را به باد می دهد و هم جامعه را. 
در کنار این موضوع، مســائل دیگــری نیز بر عهده ی رهبران اســت. 
مثا یکی از آنها تزریق و دمیدن »روح امید و انگیزه« در جامعه اســت. 
رهبران به خوبی می دانند که جامعه ی ناامید، جامعه ی مُرده است که با 
اندک طوفانی، خم می شود. برعکس، جامعه ی امیدوار حتی اگر در دل 
چالش ها و بحران ها هم باشد، با امید و نشاط و طراوت، مجددا سر بلند 

می کند.
»پیش برندگی« و »بسیج کنندگی ظرفیت ها« نیز از خصوصیات دیگر 
رهبران است. یک رهبر باید بتواند همه ی امکانات و ظرفیت ها را برای 
دستیابی به اهداف، شناسایی و هم راســتا و هم جهت کند، تا »آهنگ 

هماهنگ« از آنها به گوش افکار عمومی برسد. 
»اشراف دقیق اطاعاتی« و در کنار آن، »حضور میدانی« نیز از مؤلفه های 
دیگر رهبری اســت. »من از ُطرق رسمی و غیر رسمی سعی می کنم با 
واقعیات در تماس باشــم. گزارش هایی که به من داده می شود، بسیار 
متنوع است؛ هم گزارش های دستگاه های مختلف اطاعاتی است... هم 
بخشی از دفتر ما کارش اطاع رسانی است؛ مثل دفتر ارتباط مردمی و 
دفتر بازرســی، که این ها از طریق نامه و تلفن مرتباً با مردم در تماسند. 
با اشخاص و تیپ های مختلف اجتماعی هم ماقات های فراوانی دارم و 
نامه هم زیاد دریافت می کنم... معتقدم که برای یک مسئول در دستگاه 

3 حکومتی، انقطاع از واقعیات و دوری از مردم، عامل انحطاط است... 
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راَط الُمسَتقیم ِصراَط الَّذیَن اَنَعمَت َعلَیِهم«،این »اَنَعمَت َعلَیِهم« همین  همان طور که در قرآن کریم در سوره ی حمد که هر روز تکرار می کنیم، می گوییم »اهِدنَا الصِّ
َهداءِ َو الصلِحین« ]هستند؛[ اینها جزو »اَنَعمَت َعلَیِهم«  ّدیقیَن َو الشُّ شهدایند دیگر؛ یکی از مصادیق بزرگ شهدا »اُولئَک َمَع الَّذیَن اَنَعَم اهللُ َعلَیِهم ِمَن النَِّبّییَن َو الصِّ

هستند.      ۹۸/10/23      |       *شهید فرهاد دبیریان از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه بودند که  فرماندهی این نیرو را در بلدیه زینبیه و شهر تدمر بر عهده داشت. 

»اَنعَمَت َعلَیهِم« همین شهدایند     |      این شماره تقدیم می شود به روح مطهرشهید فرهاد دبیریان *

انگلیسی ها حساب کار دست شان آمد!

حقیقتی استثنائی به نام 
»روح همبستگی« ایرانی ها

بی  بدیل
این روزها که کشور درگیر ویروس کرونا است 
خط حزب اهلل نقش رهبر انقالب در مواجهه با 

چالش ها را بررسی می کند

ستایش رهبر انقالب از اقدامات خودجوش مردم
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نقطه  درخشان زندگی حضرت زهرا)( جمع این سه چیز است

رهربی مطالبه

 لغو سخنرانی نوروزی رهبر انقالب در حرم رضوی
دفتر رهبر انقاب در اطاعیه ای اعام کرد مراسم سخنرانی حضرت آیت اهلل خامنه ای که همه ساله در روز اول سال نو 
در حرم مطهر رضوی برگزار می شد، امسال به علت توصیه های بهداشتی برای جلوگیری از گسترش بیماری ناشی از 
ویروس کرونا برگزار نخواهد شد و معظم له به مشهد مقدس سفر نخواهند کرد. در این اطاعیه ضمن توصیه ی مجدد 
به رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی، شفای این بیماران از درگاه الهی مسئلت شده است. همین موضوع، برای 
بسیاری از فعاالن فضای مجازی و کاربران شبکه های اجتماعی دست مایه ای بود تا به دیگران نیز توصیه کنند از مسافرت 

به شهرهای دیگر خصوصاً مسافرت های نوروزی اجتناب کنند.

مدافعان سالمت، »شهید خدمت« محسوب می شوند
رهبر انقاب با پیشنهاد وزیر بهداشت مبنی بر شهید خدمت محسوب شدن کادر پزشکی، پرستاری،  بهداشتی و خدماتی 
که در جبهه ی خدمت رسانی به بیماران مبتا به کرونا جان خود را از دست دادند، موافقت کردند. در پی موافقت رهبر 
انقاب، وزیر بهداشت در نامه ای قدردانی خود را از این تصمیم اعام کرد. در بخشی از این نامه ی وزیر بهداشت آمده است: 
»موافقت محبت آمیز ایشان که مدافعان سامت همچون مدافعان حریم مرزهایمان در دفاع مقدس و مدافعان حرم، 
ستارگان تابناک آسمان و شهادت می مانند و می درخشند، افتخاری است برای جامعه ی بهداشت و درمان کشور که 

شبانه روز در دفاع از حریم سامت مردم سرزمینشان جانفشانی می کنند.« 

اعتراف تحلیلگر صهیونیستی به تداوم قدرتمندانه سپاه قدس 
»رون بن یشای« تحلیلگر روزنامه ی صهیونیستی »یدیعوت آحارونوت« اعتراف کرد، اسرائیلی ها پس از ترور سردار سلیمانی 
پیش بینی کرده بودند که ایرانی ها در فعالیت هایشان در سوریه بازنگری کنند اما اکنون مشخص شده که فعالیت های نیروی 
قدس با همان شدت در زمان حیات سپهبد سلیمانی ادامه دارد. او سپس اذعان کرد: عملیات ایران با همکاری نظام سوریه 

منجر به از بین رفتن آرزوهایی شده که در اسرائیل در پی ترور سلیمانی حدود دو ماه پیش به وجود آمده بود.

جنگ قدرت بین اعضای خاندان سعودی در عربستان
رویترز به نقل از منابع آگاه در عربستان فاش کرد که ولیعهد عربستان دستور دستگیری سه نفر از شخصیت های مهم 
در عربستان را صادر کرده است. دیگر رسانه های آمریکایی نیز خبر دستگیری سه شاهزاده ارشد سعودی به علت 
تاش برای کودتا و خیانت را بر روی خروجی های خود قرار دادند. »ایدی کوهن«، روزنامه نگار صهیونیســتی نیز 
ضمن تبریک به بن سلمان در مطلبی نوشت: »تو پیش از آنکه پادشاه شوی، پادشاه بودی. به طور رسمی به بن سلمان 

تبریک می گوییم.« 

ما نتوانستیم عدالت را کامل کنیم امّا خیلی جلوترآمده ایم 
ما همیشه می گوییم، بارها گفتیم که ما نتوانستیم خواسته های اسام را به طور کامل تحّقق ببخشیم، این قطعی است؛ اّما ما راه 
زیادی در این زمینه طی کردیم. ما نتوانستیم عدالت اجتماعی را به طور کامل در این کشور به وجود بیاوریم اّما خیلی از راه را جلو 
آمدیم. نباید اینها ندیده گرفته بشود. یک روزی همه ی ثروت این کشور صرف تعدادی خانواده های اشرافی ]می شد[ و احیاناً 
سرریز آن به چند شهر بزرگ می رسید؛ امروز اقصی  نقاط کشور برخوردار از خیرات این کشورند. این حرکت عظیم، حرکت به 

۹3/10/17 سمت عدالت اجتماعی، حرکت به سمت اخاق اسامی  ]وجود دارد[.  

اخبار مقاومت

از همه ی دستگاه های کشور تقاضا می کنیم و درخواست می کنیم که با احساس مسئولّیت با وزارت بهداشت که در این زمینه 
در صف مقّدم قرار دارد، همکاری کنند و همه ی امکانات را در اختیار آنها بگذارند. ما البّته از نیروهای مسلّح و دستگاه هایی که 
مرتبط با دفتر ما هستند هم خواسته ایم که آنها هم در این زمینه همه ی امکاناتشان را در اختیار مردم قرار بدهند. این حادثه فقط 
در کشور ما پیش نیامده؛ می دانید و شنیدید که این حادثه در بسیاری از کشورهای دنیا امروز هست؛ تفاوتش البّته این است که 
در بسیاری از کشورها پنهان کاری می کنند، نمی گویند؛ مسئولین  ما با صفا و صداقت از روز اّول با شّفافّیت خبررسانی کردند، 
مردم را در جریان قرار دادند که خب کار خوبی هم بود. یک جاهایی هم نمی گویند اّما می دانیم، اّطاع داریم که در یک جاهایی 
خیلی شدیدتر و همه گیرتر از کشور ما وجود دارد. ما برای گرفتار شده های در کشورهای دیگر هم از خدا طلب عافیت می کنیم و 

می خواهیم که خداوند ان شاءاهلل به آنها کمک بکند.     ۹۸/12/13 

همه دستگاه ها با وزارت بهداشت همکاری کنند

1. حرکت به سمت قلّه مراقبت الزم دارد
امروز جامعه ی ما به شفّقت بین افراد و آحاد جامعه احتیاج 
دارد؛ امروز جامعه ی ما به همدلی، به مسئولّیت پذیری، به 
بردباری، به صبر، به مانند این چیزها احتیاج دارد. ما امروز 
در حال حرکت در یک مسیر بسیار مهم، پُرافتخار و خطیر 
هستیم؛ ما جامعه ی ایرانی، داریم به سمت قلّه ای حرکت 
می کنیم و حرکت به سمت قلّه مراقبت الزم دارد، شرایطی 
الزم دارد؛ در جاّده هــای صاف و آســفالته، آن مراقبت ها 
لزومی ندارد؛ اّما وقتی انســان دارد به ســمت یک قلّه ای 
حرکت می کند مراقبت هایی الزم است. امروز جامعه ی ما، 
کشور ما، مردم ما، احتیاج دارند به این خصوصّیات: با هم 
صبر کنیم، با هم بردبار باشیم، با هم مهربان باشیم، با شفّقت 
باشیم، به هم کمک کنیم. البّته ِجِبلّت ایرانی و ریشه های 
اخاقی ایرانِی مسلمان همین ها است. خب، شما دیدید در 
قضایا و بایای طبیعی ای که پیش می آید مردم چطور با 
دل و جان می روند، حرکت می کنند؛ بله، اینها هست، ]اّما[ 

باید ترویج بشود، باید توسعه پیدا کند. ۹۸/10/11

2. روحیه  بسیج شوندگی مردم ایران 
فوق العاده  است

مردم واقعاً آماده اند، واقعاً شور و شوق کمک رسانی در مردم 
وجود دارد؛ این روحیه ی بسیج شــوندگی برای خدمت و 
کمک، یک چیز فوق العاده ای است در کشور. این را از سابق 
بنده تجربه کرده ام؛ از همان سال های اّولین تجربه ی بنده 
برای کار امداد که سال ۴7 بود در زلزله ی فردوس، که رفتیم 
و ]دیدیم[ مردم از اطراف می آینــد و همینطور بی دریغ، 
جنس و پول و امکانات و همه چیز می ریزند آنجا. حاال هم 
همین جور اســت. در قضایای دیگر هم همین جور بوده و 

مردم آماده هستند؛ از مردم کمک بخواهید. ۹۸/1/13 

حقیقتی استثنائی به 
نام »روح همبستگی« 

ایرانی ها

ستایش رهبر انقالب از اقدامات خودجوش مردم

سال ۹۸، حوادث مختلفی در کشــور اتفاق افتاد. سیل ابتدای سال در 
چندین استان کشــور، زلزله ی آذربایجان، اغتشاشات آبان ماه، برف 
سنگین فصل پاییز، داغ به دل نشسته ی شهید حاج قاسم سلیمانی، 
واقعه ی تلخ جان باختن مردم غیور کرمان در مراسم تشییع حاج قاسم، 
سقوط هواپیمای مسافربری و حاال شیوع ویروس منحوس کرونا، همه 
و همه اتفاقات تلخی بود که در سال ۹۸ گریبان گیر مردم ایران شد. اما 
هیچکدام از این اتفاقات اجازه ندادند تا مردم ایران همدلی و احساس 
مسئولیت خود در قبال یکدیگر را از یاد ببرند. به همین مناسبت خط 
حزب اهلل در اطالع نگاشــت این شــماره ی خود، به بازخوانی برخی از 

مصادیق افتخارآمیز مردم ایران در حوادث سال جاری پرداخته است. 
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1   یکی از کارهایی که بحمداهلل من از اوایل ریاست جمهوری 

تا به حال انجام داده ام - البته گاهی بیشتر است، گاهی کمتر - این 
است که به منازل اشــخاصی از آحاد و توده های مردم می روم، 
روی فرش شان می نشینم، با آنها حرف می زنم و زندگی شان را 

از نزدیک لمس می کنم.« 7۹/12/۹

سوم: رهبری بی بدیل
در طول رهبری سی ســاله ی آیت اهلل خامنه ای، جامعه ی ایران 
با چالش های متعددی مواجه بوده است. چالش هایی که شاید 
یکی از آنها برای از پــا در آوردن یک جامعــه کفایت می کرد. 
ماجرای حمله به عین االسد که به آن اشاره شد، تنها مشتی نمونه  
از خروار اســت و به آن می توان حوادث دیگری چون جنگ اول 
خلیج فارس، جنگ افغانستان، جنگ عراق، ماجرای پر پیچ و خم 
پرونده ی هسته ای ایران، واقعه ی میکونوس، فتنه ی 78 و 88، 
جنگ  33 روزه، جنگ های 22 روزه و 50 روزه و هشــت روزه ی 
غزه، بیداری اسامی در منطقه، ظهور داعش، ماجرای سوریه، 
آشوب  دی ماه 96، حمله ی تروریستی به مجلس ایران، ماجرای 
انهدام پهپاد آمریکایی، توقیف نفتکش انگلیسی، آشوب آبان 98 
و  ترور حاج قاسم اضافه کرد. اما به گواهی و تصریح کارشناسان 
معتبر بین المللی، این حوادث علی رغم آنکه هزینه هایی بر کشور 
متحمل کرد، اما با تدبیر و درایت هوشــمندانه ی رهبر انقاب 

نتوانست تبدیل به تهدیدی جدی برای کشور شود.
ماجرای ویروس کرونا که این روزها کشور و مردم را درگیر خود 
کرده است، در مقایسه با حوادث فوق الذکر، »یک مسئله ی گذرا 
است، یک چیز فوق العاده نیست؛ از این حوادث در کشور پیش 
می آید. البّته من نمی خواهم مسئله را خیلی کوچک بگیرم اّما 
خیلی هم بزرگش نکنیم مسئله را.« ۹۸/12/13 کشور می تواند 
از این حادثه نیز عبور کند و حتی این تهدید را به یک فرصت و 
دستاورد تبدیل کند. بازخوانی رفتاری که رهبر انقاب در همین 
دو هفته ی اخیر از خود نشان داده و در رسانه ها نیز منتشر شد، 
مؤید همین مطلب است. انتشــار پیام تصویری و روحیه دادن 
به جامعه ی پزشکی ایران، جلســه با رئیس فرهنگستان علوم 
پزشکی، بســیج کردن همه ی نهادهای زیرمجموعه ی رهبری 
برای کمــک به وزارت بهداشــت، حذف نکــردن برنامه ی روز 
درخت کاری به منظور بزرگ نشان ندادن ماجرا و در عین حال 
اما رعایت موارد بهداشتی نظیر استفاده از دستکش، توصیه به 
همه ی مردم برای تخطی نکردن از توصیه های مسئولین، توجه 
به خدا و عامــل معنویت به عنوان حال مشــکات، توصیه ی 
معنوی خواندن دعای هفتم صحیفه ی سجادیه، تقدیر از اقدامات 
خودجوش مردمی، و نهایتا موافقت با شــهید محسوب شدن 
مدافعان سامت، تنها بخشــی از اقدامات منتشرشده از سوی 
ایشان در روزهای اخیر، برای حل این مشکل است. شناخت و فهم 
دقیق از نقش بی بدیل و بی نظیر این رهبر الهی، نیازمند فرصتی 
مطّول است و از عهده ی توانایی ما خارج، شاید بهتر بود کسانی 
چون سردار پرافتخار ایرانی، حاج قاسم سلیمانی درباره ی ایشان 
ســخن بگویند. هم او که در وصیت نامه ی خود، درباره ی رهبر 
انقاب چنین گفته است: »برادران و خواهران عزیز ایرانی من، 
مردم پرافتخار و سربلند که جان من و امثال من، هزاران بار فدای 
شما باد، کما اینکه شــما صدها هزار جان را فدای اسام و ایران 
کردید؛ از اصول مراقبت کنید، اصول یعنی ولّی فقیه، خصوصاً این 
حکیم، مظلوم، وارسته ی در دین، فقه، عرفان، معرفت؛ خامنه ای 

عزیز را جان خود بدانید، حرمت او را مقدسات بدانید.«  

نقطه  درخشان زندگی حضرت زهرا)( جمع این سه چیز است

5.مردم خودشان وارد میدان می شوند
خوشبختانه مردم ما آماده اند. شما ماحظه کنید یک 
سیل می آید، یک زلزله می آید، مردم خودشان بدون 
اینکه کســی به آن ها بگوید، وارد میدان می شوند. در 
همین قضّیه ی سه روز پیش که در خیابان های تهران 
یخ و بارندگی بود، تلویزیون نشــان داد، من دیدم که 
چند نفر آدم، چند نفر مســلمان، آمدند شن و نمک 
آوردند! ]اینها[ نه عضو شهرداری اند، نه عضو خدمات 
شهرداری اند، نه عضو نیروی انتظامی اند، ]بلکه[ مردم 
معمولی اند، این خیابان هم خیاباِن متعلّق به آنها معلوم 
نیست باشد، آن ماشــین هایی هم که دارند می روند 
ماشین های آنها نیستند، اّما ماشین گیر کرده، روی یخ 
نمی تواند حرکت کند، آمده شن می پاشد! یعنی مردم 

ما این جوری هستند. ۹۸/۸/2۸

6. مردم می توانند بال را تبدیل به نعمت کنند
تجربّیاتی که ما در این زمینه به دست می آوریم و فّعالیتی که 
مردم می کنند، دســتگاه ها می کنند و در واقع یک رزمایش 
عمومی در این زمینه انجــام می گیرد، ایــن می تواند یک 
دستاورد باشد. اگر این دستاوردها را داشته باشیم، با برای ما 
تبدیل می شود به نعمت، تهدید تبدیل می شود به فرصت؛ که 
خوشبختانه من شنیدم در مردم هم از این قبیل همکاری ها 
و محّبت ها زیاد هســت. فرض بفرمایید که دکان دار بیرون 
دکانش در خیابان، شیر آب گذاشته و وسایل شوینده گذاشته 
که رهگذرها اگر مایلند بیایند آنجا دستشان را صابون بزنند - 
من  باب مثال- خب اینها خیلی با اهّمّیت است. یا فان پرستار، 
عروسی خودش را عقب انداخته برای اینکه بتواند به این کار 
برسد؛ یا بعضی ها کمک های مالی مثاً در مجموع می کنند؛ 

اینها بسیار کارهای خوبی است. ۹۸/12/13

3.حضور مردم در صحنه، گره گشا است 
بحمداهلل تاش مردمی در این قضّیه]ســیل[ تاش 
خیلی خوبی بود. این، بار اّول هم نیســت؛ در همه ی 
حوادث طبیعی و بایای طبیعی -که حوادثی ]است[ 
که ظاهر با دارد، اگر چه باطنش ممکن است نعمت و 
عطای الهی باشد- ملّت ایران حقیقتاً جانانه وارد میدان 
می شــوند؛ ما این را بارها و بارها آزموده  ایــم. این روح 
همبستگی در میان مردم ما و حالت بسیج شوندگی برای 
خدمت به هم میهنان یک چیز استثنائی است؛ مشّوق 
مسئولین دولت هم هست، کمک کار آنها هم هست. در 
این قضّیه هم همین جور بود... حضور مردم در صحنه، 
همکاری آنها، کمک آنها حقیقتاً گره گشا است. ۹۸/1/14 

4. بعضی در کنار سود برای خدا هم کار می کنند
خوشبختانه جمع کثیری از فّعاالن اقتصادی ما مردمان سالم و 
معتبر و ریشه دار هستند، دارند واقعاً کار می کنند، بعضی برای خدا 
هم کار می کنند. البّته بخش خصوصی به دنبال سود شخصی 
است و اشــکالی هم ندارد اّما بعضی در کنار این ]برای خدا کار 
می کنند[؛ من دیدم کسی را که پولدار بود، از آشناهای مشهِد ما 
بود، گفت که من می توانســتم این پول را بگذارم در بانک و یک 
سود کانی از آن بگیرم بدون هیچ دردسری، بدون مالیات، بدون 
مشکل، بدون بررسی و غیره، ]اّما[ دلم نیامد -در کار پرورش مرغ و 
مانند آن بود- رفتم گذاشتم آنجا؛ کارِ پُردردسر، تولیدی اّما محض 
رضای خدا؛ گفت دیدم برای انقاب، این الزم است. ببینید، سود 

هم می برد اّما خدا هم به او ثواب می دهد.. ۹۸/۸/2۸ 
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(

نـشـــریه جـامـــعـه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتـبـاط بـا 
خط حزب ا...                                
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ایرانی خانواده

مسئول خود شمایید                             
همـــه چیـــز دســـت خـــود شماســـت و 
مســـئول خـــود شـــمایید. در رژیـــم ســـابق 

ملـــت می گفـــت خـــوب، مـــن چـــه کنـــم، 
ـــؤال  ـــر س ـــزی نیســـت، اگ ـــن چی ـــه دســـت م ب
ـــت  ـــز در دس ـــه چی ـــه هم ـــروز ک ـــد. ام می ش
ـــه  ـــذر پذیرفت ـــن ع ـــر ای خـــود شماهاســـت دیگ

ـــس در  ـــر ک ـــم. ه ـــه کن ـــن چ ـــه م ـــت ک نیس
هـــر محلـــی کـــه هست]مســـئول اســـت[... 

ایـــن مســـأله اســـتثنا نـــدارد. 
امام خمینی )ره(؛ 62/11/11

امیدی که 
نوید بخشیدن می دهد

اگر ملتی باتقوا شد، شدائد 
زندگی از او دور خواهد شد

حزب اهلل این است

باید  استقالل و عّزت کشور را تأمین کنید
در گام دّوم انقاب بایستی حرکت کشور را 
بر دوش جوان ها قرار بدهیم... امروز تاش 
شما و سعی شــما این است که استقال 
و عّزت کشــور را تأمین کنیــد؛ هزینه ی 
این کار را شــما امروز داریــد می دهید... 
نســل های بعد، از این دســت آورد شما 
اســتفاده خواهند کرد؛ همچنان که یک 
روز جوان ها، هزینه ی مبارزه ی با دستگاه 
طاغوت را قبول کردنــد و دادند، زندانش 

را رفتند، کتکــش را خوردنــد و انقاب 
بحمداهلل به پیروزی رسید، نظام طاغوت 
ویران شــد؛ یا در دوران جنگ تحمیلی 
خانواده   ها هزینه ی دفاع از کشور را دادند 
و امــروز شــما در امنّیت داریــد زندگی 
می کنیــد؛ امروز هم شــما باید هزینه ی 
ایستادگی در مقابل دشــمن را بدهید تا 
نسل های آینده ان شــاءاهلل از دست آورد 

شما استفاده کنند.   ۹۸/1/1  

امروز یکی از مشکات جامعه ی ما مسئله ی جوان ها: مسئله ی اشــتغال جوان ها، ازدواج 
جوان ها. دختران و پســران جوان فراوان، ]اّما[ ازدواج دشــوار و گاهی ناممکن است. خب 
باید کمک کنند؛ باید افراد در این زمینه ها کار کنند، تاش کنند، باید فرهنگ سازی بشود. 
وقتی با تبلیغات چندجانبه و همه جانبه روی فرزندآورِی کمتر تبلیغ می شود، می رسیم به 
وضعّیت فعلی که آدم های وارد، هشدار می دهند نسبت به بیست سال دیگر، سی سال دیگر، 
از لحاظ پیر شدن کشور، پیر شدن جامعه. جامعه ی پیر نمی تواند به آن قلّه ها برسد؛ همه ی 
پیشرفت های ما تا امروز به برکت حضور جوان ها بوده... اگر این جامعه محروم بماند از یک 

جمعّیت قابِل جوان، دشمن بر این جامعه مسلّط خواهد شد.   ۹۸/11/26

جامعه  پیر نمی تواند به آن قلّه ها برسد

رهربی خاطرات

روز مسئله

حاج قاسم مکتب

هر کس که گــذارش به بیمارســتان افتاده 
باشــد، یا مریض و مریض دار شــده باشــد، 
می داند که نقش پرســتار، چقدر نقش پُربها 
و پُراثری اســت. در حقیقــت، این حرفه ی 
پرســتاری، ترکیب عجیبی اســت - از یک 
ســو، ترکیبی اســت از رحمت و عطوفت و 
مهربانی و مراقبت، و از ســوی دیگر، دانش و 
معرفت و تجربه و مهــارت. فقط هم مهربانی 
کافی نیست. غمگســاری، همه ی پرستاری 
نیســت. دانش الزم دارد، تا پرستار کار خود 
را درســت و بجا انجام دهد. دانــِش تنها هم 
بدون عطوفت و مهربانی کافی نیســت. الزم 
اســت این دانش، با روحیه ی انسانی لطیف، 
بامحّبت و احساس مســئؤلیت و با دلسوزی 
نسبت به بیمار همراه باشــد. این دو بُعد، در 

پرستاران جمع شده است.  76/6/1۹

نقش پُربها و پُراثر پرستاران

آن موقع چنین بود که یــک دولت بیگانه در 
دنباله ی جنــگ بین الملــل دوم به خودش 
جرأت می داد که یک عالــم دینی را به خاطر 
مخالفت با سیاست انگلیس بگیرد و به خارج 
از کشور تبعید کند! البته قبًا او را در قلعه ی 
فلک االفاک خرم آباد زندانی کردند، که من 
رفتم آن سلولی را که می گفتند مرحوم آقای 
کاشانی در آن جا زندانی بود، از نزدیک دیدم. 
وقتی که از تبعید به تهران برگشــت، امواج 
احساسات و ارادت مردم نسبت به این روحانی 
مجاهد و مبارز، چنان توفانــی به راه انداخت 
که همه دشــمنان را پس زد و انگلیسی ها و 
دیگران حساب کار خود را کردند و فهمیدند... 
بعد، مرحوم آیت اهلل کاشانی به عنوان نماینده 
مردم تهران و رئیس مجلس آن روز، پشتیبان 
طرح ملی شدن صنعت نفت شد. نمایندگان 
مرحوم آیت اهلل کاشــانی به سرتاســر کشور 
مســافرت می کردنــد. من خــودم آن وقت 
نوجوان بودم. نماینده مرحوم آیت اهلَل کاشانی 
به مشــهد آمد و منبر رفت. او چنان دل های 
مردم را مثل مغناطیس به خود جذب می کرد 
که هیچ عامل دیگری نمی توانست جای این 

 ۸0/۸/20 حرکت را بگیرد.

انگلیسی ها حساب کار 
دست شان آمد! 

تاریخچه  ی خدمات  ارزنده  ی آن  مرحوم  به  دوران  پس  از پیروزی  منحصر نمی شود. نقش  ایشان  
در دوران  مبارزات  ملت  ایران  نیز برجسته  و فراموش  نشدنی  است، و هرچه  زمان  به  مقطع  پیروزی  
انقالب  اسالمی  نزدیک تر می شود این  نقش  و ســهم  صاحب  آن، بزرگتر و روشن تر می گردد. و 
چون  فاصله  ی زمانی، میان  فقدان  فاجعه آمیز مرحوم  آیت اهلل  حاج  سیدمصطفی  خمینی  فرزند 
بزرگ  و نام آور امام، و روزهای  بازگشت  رهبر کبیر انقالب  به  کشور فرا می رسد، نقش  مرحوم  حاج  

73/12/26 سیداحمد آقا در قضایای  انقالب، وضعی  استثنایی  و منحصر بفرد می یابد.   

به مناسبت سالروز درگذشت مرحوم حاج احمدآقای خمینی

نقش  استثنایی  حاج  احمد در انقالب

حضور مرحوم سید احمد خمینی در بیت رهبری در ابتدای  رهبری آیت اهلل خامنه ای

...

البالغه نهج

خداوندا! پاهایم سســت اســت، رمق ندارد. 
جرأت عبور  از پلی که از جهّنم عبور می کند، 
ندارد. من در پل عادی هــم پاهایم می لرزد، 
وای بر من و صراط تو که از مو نازک تر است و 
از شمشیر بُرنده تر؛ اما یک امیدی به من نوید 
می دهد که ممکن اســت نلرزم، ممکن است 
نجات پیدا کنم. من با ایــن پاها در َحَرمت پا 
گذارده ام دورِ خانه ات چرخیــده ام و در حرم 
اولیائت در بین الحرمین حســین و عباست 
آنها را برهنه دواندم و این پاها را در سنگرهای 
طوالنی، خمیــده جمع کــردم و در دفاع از 
دینت دویــدم، جهیدم، خزیدم، گریســتم، 
خندیــدم و خنداندم و گریســتم و گریاندم؛ 
افتادم و بلند شــدم. امید دارم آن جهیدن ها 
و خزیدن ها و به ُحرمــت آن حریم ها، آنها را 

ببخشی. 

امـت اسـامی اگـر بـا تقـوا بـود، می توانـد در 
مشـکات  کنـد؛  حرکـت  دشـوار  راه هـای 
مقابـل  در  او  می زننـد؛  زانـو  او  مقابـل  در 
مشـکات زانـو نمی زنـد. بـه ایـن جملـه ی 
امیرالمؤمنیـن)( توجـه کنیـد: »مـن اخذ 
بالّتقـوی عزبت عنه الشـدائد بعـد دنّوهـا«؛ اگر 
فـردی - و مـن عـرض می کنـم اگـر ملتـی - 
تقـوا را بـرای خودش جـاده ی عمـل قـرار داد و 
متقـی شـد، شـدائد زندگی اگـر نزدیـک او هم 
رسـیده باشـد، از او دور خواهد شـد. »و احلولت 
لـه االمـور بعـد مرارتهـا«؛ تلخی هـای زندگـی 
بـرای او شـیرین خواهـد شـد. »و انفرجت عنه 
االمواج بعـد تراکمها«؛ امواج طوفنده ی شـداید 
زندگـی، بعـد از آن که متراکم شـده باشـند، از 
او دور خواهنـد شـد و او بـر امـواج سـوار خواهد 
شـد. »و اسـهلت له الصعاب بعـد انصابهـا«؛)1( 
دشـواری ها و سـختی های زندگی بعـد از آنکه 
به سـخت ترین مرحله رسـیده باشـد، بـرای او 

آسـان خواهـد شـد.  ۸4/5/2۸
1( نهج البالغه، خطبه 1۹۸

فرازی از وصیت نامه  سردار دل ها
 حاج قاسم سلیمانی )3(


