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من دیروز اشاره کردم که جوان های کرمانشاهی یک ماه بعد از پیروزی انقالب احساس کردند نیاز هست که بروند. شهید سید محمدسعید جعفری - شهید پیشرو و پیشتاز - با 
جمع رفقای خودش رفتند از پادگان لشکر سنندج دفاع کردند؛ فهمیدند که معنای این دفاع چیست؛ تسلط ضد انقالب بر یک پادگان نظامی، معنایش چیست. این زود فهمیدن، 

بوقت فهمیدن، بهنگام عمل کردن و پاسخ به نیاز دادن، آن نقطه ی برجسته ای است که نباید مغفول بماند.  90/7/21   *. به مناسبت سالگرد سفر رهبر انقالب به کرمانشاه، در مهرماه 90
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اطالع نگاشت

2

       نگاه افراطی و تفریطی به وظایف رهبری
از ابتدای انقالب تاکنون، در نســبت بــا "تعریف وظایف و 
کارکردهای رهبری"، نظریات مختلفی وجود داشته  است. عده ای با نگاهی 
"تفریطی"، معقتد به "رهبری فرمایشــی و نمایشی" هستند که چونان 
"پاپ"، هر از گاهی در جمع مردم ظاهر شده و چند کلمه ای صحبت کرده 
و چند عکس یادگاری گرفته و بعد از آن به "واتیکان" مراجعت کند و "کار 
قیصر را به قیصر واگذار کند و کار خدا را به خدا". در این نگاه، رهبر جامعه، 
دارای مسئولیت چندانی نیست جز نصیحت های مرشدانه. واضح است که 
خروجی چنین نگاهی، در نهایت منجر به بروز "سکوالریسم" و جدایی نهاد 
دین از سیاست و حکومت خواهد شد. یعنی دقیقا خالف آرمانی که انقالب 

اسالمی برای آن تأسیس شد و مورد استقبال مردم قرار گرفت. 
درســت در نقطه ی مقابل این جریان، افراد دیگری قرار دارند که با نگاهی 
"افراطی"، هرآنچه که در بخش های مختلف دولتی )به معنای عام آن در 
سه قوه( و حکومتی می گذرد را وابسته به "رأی و عمل" رهبری دانسته و 
خواهان آن اند که در همه ی مسائل خرد و کالن دولت، ورود پیدا کند. این 

افراد معتقدند که اگر دولت یا مجلس یا قوه ی قضائیه، کار خود را "ناقص" یا 
"نادرست" انجام داده اســت، رهبری باید "مستقیما" ورود کرده و با زیر پا 
گذاشتن قواعد و ساختارهای موجود، برخورد قهری و قطعی با آنان انجام 
دهد. این نگاه نیز اگرچه ممکن اســت در پاره ای از مواقع، از باب دلسوزی 
برای آینده ی انقالب و روحیه ی انقالبی گری باشد، اما خواه یا ناخواه، منجر 
به شکل گیری نوعی "استبداد" در جامعه خواهد شد. یعنی باز هم خالف آن 

چیزی که انقالب اسالمی برای آن به وجود آمد. 

       نظر امام و رهبر انقالب درباره  وظایف رهبری
در مقابل این دو جریان افراطی و تفریطی، دیدگاه عقالنی و برخاســته از 
معارف دینی امام و رهبر انقالب قرار دارد، و آن اعتقاد راسخ به حفظ ساختار 
جمهوری اسالمی، یا به عبارت بهتر "نظام مردم ساالری دینی" است. از نظر 
امام و رهبری، نظام مردم ســاالری دینی، صرفا یک "نظریه ی سیاسی" از 
جنس سایر نظام های تأسیسی انسانی نیست، بلکه دارای مبانی مستحکم 
"دینی و فقهی" اســت و به همین علت است که رهبر انقالب دی ماه سال 

گذشته، صراحتا اعالم کردند »من مردم ســاالری دینی را صادقانه قبول 
کرده ام، ما واقعاً قبول داریم مردم ســاالری دینی را؛ هر کســی را که این 
مردم انتخاب بکنند، ما او را رئیس می دانیم، او را مسئول می دانیم، کمک 
به او را الزم می دانیم و وظیفه ی خودمان می دانیــم.« 96/10/19 با این نگاه، 
تعاریف اشــتباه از والیت فقیه نیز از نظر امام و رهبر انقالب، جایگاهی در 
نظام مردم ســاالرانه ی ایران ندارد. »والیت فقیهی که امام بزرگوار ما معنا 
کردند... و بعد پیاده کردند و بعد خود آن بزرگوار مظهر تام و تمام و کاملش 
بود... یعنی یک مدیریت زنده و بالنده و پیشرونده. یک جمله ای را امام بیان 
کردند: والیت مطلقه ی فقیه. یک عده ای با مغالطه خواستند این قضیه را به 
نحوی مشوب کنند و یک معنای غلط و تفسیر غلطی بدهند. گفتند معنای 
والیت مطلقه این اســت که رهبری در نظام جمهوری اسالمی، مطلق از 
همه ی قوانین است؛ مثل یک اسِب مهار کنده شده ای، هر جا بخواهد، هر 
کار بخواهد، می تواند بکند. مسئله این نبود، این نیست. امام بزرگوار خودش 
از همه بیشتر به رعایت قوانین، به رعایت اصول، به رعایت مبانی، به رعایت 

جزئیات احکام شرعی مقید بود؛ و این وظیفه ی رهبری است.« 90/7/24

       وظیفه  رهبری چیست و سازوکار حکومتداری او چگونه است؟
با این تعریف، حال باید به این سؤال پاســخ داد که پس وظیفه ی رهبری 
چیست و سازوکار حکومتداری او چگونه است؟ در جواب باید گفت که اوال 
»مهمترین وظیفه ی رهبری در قانون اساســی، تنظیم سیاستهای کلّی 
اســت« 82/9/26 و ثانیا »وظیفه ی رهبری آنجایی است که احساس کند 
یک حرکتی دارد انجام می گیرد که این حرکت، مسیر نظام را دارد منحرف 
می کند. اینجا وظیفه ی رهبری است که بیاید در میدان و به هر شکلی که 
ممکن است بِایستد و نگذارد؛ ولو مورد جزئی باشد.« 95/4/12 انجام این دو 
وظیفه در صحنه ی عمل، از سویی منجر به هدایت کلی و ریل گذاری های 
کالن به سمت تحقق اهداف نظام می شود و از سویی دیگر، به رصد مسائل 
کشــور و ورود هوشــمندانه به عرصه های الزم می انجامد به نحوی که نه 

سازوکارها  مخدوش شود، و نه کشور به بن بست برسد.
اما در جواب اینکه "ساز  وکار رهبری برای انجام وظایف چگونه است؟" نیز 
باید پاسخ داد که از طریق ساختار و سازوکارهای پیش بینی شده ی قانونی. 
»من هم بارها قبــالً گفته ام که رهبری نمی توانــد در تصمیم گیری های 
موردِی دســتگاه های گوناگون دولتی مدام وارد بشــود و مدام بگوید این 
باشد، این نباشــد؛ این نمی شــود. نه قانون این اجازه را می دهد، نه منطق 
این اجازه را می دهد. دستگاه ها مسئولینی دارند؛ اگرچنانچه یک مسئولی 
در یک موردی اشــتباهی دارد، ]کار[ غلطی انجام می دهد، خب وظیفه ی 
مجلس است و باید مجلس اســتیضاح کند؛ یا اگرچنانچه کار، کار غلطی 
است، در دولت بایستی مورد مداّقه قرار بگیرد؛ رئیس جمهور بایستی مانع 
بشود و جلویش را بگیرد. این جور نیســت که حاال این همه دستگاه های 
اجرائی هستند و هر کدام هم دارند یک تصمیمی می گیرند -تصمیم های 
گوناگون- رهبری نگاه کند ببیند کدام درست است، کدام غلط است و بگوید 
آقا، این درست است، آن غلط اســت؛ این جوری نمی شود. این، هم خالف 
قانون است، هم ناممکن است، هم نامعقول است.« 95/4/12 حتی موضوعی 
به نام "حکم حکومتی" هم که برخی به اشتباه تصور می کنند امری فراتر 
 ۳ از قانون یا خالف آن اســت، چیزی اســت که اتفاقا منطبق با قانون

ایط اخ�ی جامعه سه نکته مهم درباره �ش

ی منطق  ره�ب
خط حزب اهلل در این شماره به این سؤال مهم پاسخ می دهد

 که رهبر انقالب با مسائل روز کشور، چگونه مواجه می شوند؟

مروری بر بیانات رهبر انقالب
 در اجتماع صد هزار نفری جوانان بسیجی

نقطه برجسته شهدای کرمانشاه|  این شماره تقدیم یم شود به روح پرفتوح شهید سید محمدسعید جعفری
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گام اّول، برای اینکه بتوانیم این راه را 
درســت طی بکنیم، این اســت که 
وجود و حضور دشــمن را حــس کنیم. آن 
روشنفکرنمای راحت طلب و ریاکار و منافق 
که اساساً دشمنی آمریکا را انکار می کند و... 

نسخه ی تسلیم در مقابل آمریکا را 
برای ملّت و دولت می نویسد... اگر 
عامل دشمن نباشد، حّداقل مرِد 
میداِن مهّم پیشــرفت کشــور 

نیست.

گام دّوم، اعتماد  به نْفس و عزم بر ایستادگی 
اســت. آدم های بی روحیه، مرّدد، ترســو، 
فرصت طلب، خودکم بیــن، در این میدان هیچ هنری 
نمی توانند نشان بدهند، اگر مانع برای دیگران درست 
نکنند. خودشــان که هیــچ  کاری نمی توانند بکنند، 
گاهی مانع هم در مقابل دیگران بــه وجود می آورند؛ 
مأیوســند، دیگران را هم مأیــوس می کنند؛ تنبلند، 

دیگران را هم وادار به تنبلی می کنند. 

گام سّوم، شــناخت حــوزه و عرصه ی 
تهاجم اســت... باید تهدید دشــمن را 
درست فهم کنیم، اندازه  ی آن را بشناسیم و معلوم بشود 
عرصه ی تهاجم کجا اســت... بنده دو ســه  مــورد از 
عرصه های نبرد دشمن را می گویم. اّول، اسالم و ایمان 
اسالمی است... اینها می ترســند یک قدرت اسالمی 
بزرگی در این منطقه سر بلند کند و جلوی مطامع آنها را 
بکلّــی در این منطقه بگیــرد... یک نقطــه ی دیگر از 
عرصه های درگیری، فهم درست واقعّیت های ایران و 
جهان است. اینکه شــما فهم درستی از 
واقعّیت های کشــورتان داشته باشید، به 
ضرر آنها اســت؛ با این مخالفنــد... با چه 

ابزاری؟ با ابزار بسیار خطرناک رسانه.

با تصویرسازی غلط سعی می کنند افکار مّلت ایران را منحرف کنند؛ 
هم تصویر غلط درباره ی ایران، هم تصویر غلط درباره ی خودشان، 
هم تصویر غلط درباره ی اوضاع منطقه. یکی از تصویرهای غلط آنها 
این است که وانمود می کنند در موضع قدرتند، درحالی که 
در موضع قدرت نیستند... اّما تصویر واقعی چیست؟ 
تصویر واقعی این است که شما و همه  ی جوان های 
کشور باید جایگاه امروز کشور و مّلت تان را بدانید؛ 

این شرِط اّوِل اثرگذاری شما است:

مراقب استفاده دشمن از ابزار رسانه باشید
نکته ی اّول؛ این است که فعاًل دشمن از ابزار رسانه استفاده می کند برای اثرگذاری 
بر افکار عمومی. توّجه کنید! ابزار رسانه، ابزار مهم و اگر دسِت دشمن باشد، ابزار خطرناکی 
است. ابزار رسانه را تشبیه می کنند به سالح های شیمیایی در جنگ نظامی... این را کسانی 
که مســئولّیت این بخش از کشــور را -بخش ارتباطات را- 
دارند... درست توّجه کنند...که آنها ابزاری نشوند برای اینکه 
دشمن راحت بتواند سالح شیمیایی خودش را علیه این مردم 
به کار ببرد. وظیفه ی خودشان را بدانند و با جّدیّت عمل کنند.

شما جوان ها تصّور نکنید که راهی که پیش  روی ما است، یک 
اتوبان آسفالته ی بی مانع است؛ نه . راه پیشرفت به روی ما باز 

است اّما راه پُرپیچ و خمی است... این ]کار[ شرایطی دارد:

ما می تواند  مّلی  اقتصاد 
تحریم را شکست بدهد

رابعاً دشمن برای مقابله با جمهوری اسالمی، 
بعد از کنکاش فراوان رسیده به تحریم؛ یعنی 
راه های دیگر در مقابل او بسته است... ولی 
من به شما عرض بکنم که تحریم اقتصادی 
شــکننده تر از اقتصاد ملّی ما است. اقتصاد 
ملّی ما می تواند تحریم را شکســت بدهد و 
به لطف  الهی، به حول و قّوه ی  الهی تحریم 
را شکســت می دهیم و شکســت تحریم، 
شکست آمریکا است و آمریکا از ملّت ایران با 
شکست تحریم، یک سیلی دیگر باید بخورد.

سیاستمداران بزرگ دنیا ایران 
را تحسین می کنند

اّوالً امروز سیاستمداران بزرگ دنیا و مغزهای 
سیاسی پخته و سنجیده ی دنیا ملّت ایران را 
به خاطر مقاومت چهل ساله تکریم می کنند؛ 
این واقعّیت است... سیاستمداران پخته، حّتی 
در خود آمریکا، حّتی در خود غرب و کشورهای 
اروپایی که با ما خوب نیســتند -چه برســد 
در کشــورهای دیگر- ملّت ایران را تحسین 
می کنند به خاطر اینکه چهل سال است که این 
ملّت در مقابل فشارهای دشمنان عقب نشینی 
که نکرده است، ]بلکه[ پیشروی های بزرگی 
هم انجام داده است و خودش را به یک قدرت 

تبدیل کرده؛ این تحسین آور است.

مروری بر بیانات رهبر انقالب در اجتماع صد هزار نفری جوانان بسیجی

ایط اخ�ی جامعه سه نکته مهم درباره �ش
بیانات اخیر رهبر انقالب در اجتماع صد هزار نفری جوانان بسیجی در ورزشگاه آزادی، حاوی نکات 
و محورهای مهمی بود که نیازمند توجه و دقت بیشتر نیروهای مؤمن و انقالبی بر روی آن است. لذا 

خط حزب اهلل در اطالع نگاشت این هفته، مهم ترین نکات این دیدار را منتشر کرده است.
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هفته سخن
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1   اساســی و اصول کلی آن اســت. »در مواردی اگر 

مسؤوالن و دست اندرکاران امور بخواهند قانونی را که معتبر 
است موبه مو عمل کنند، دچار مشــکل می شوند، قانون 
اساسی راه چاره ای را باز کرده و گفته آن جایی که مسؤوالن 
امور در اجــرای فالن قانون مالیاتی یا سیاســت خارجی، 
بازرگانی، صنعتی و دانشــگاهی دچار مضیقه می شوند و 
هیچ کار نمی توانند بکنند - مجلس هم این طور نیســت 
که امروز شما چیزی را ببرید و فردا تصویب کنند و به شما 
جواب دهند - رهبری مرجع است. زمان امام هم همین طور 
بود. بنده خــودم آن وقت رئیس جمهور بــودم و جایی که 
مضیقه هایی داشتیم، به امام نامه می نوشتیم و ایشان اجازه 

می دادند.« 82/9/26
       دو مثال برای اثبات مدعا

این منطق، منطق ثابت و مســتمر رهبر انقالب در طول 
دوران رهبری خود بوده است که می توان برای آن مصادیق 
فراوانی ذکر کــرد. مثال اگر در فتنــه ی 88، رهبر انقالب، 
تمام قد پشت رأی مردم ایســتادند و یک قدم از آن عدول 
نکردند، به همین دلیل بود که فتنه گران سعی داشتند به 
جای اســتفاده از فرآیندهای قانونی برای حق اعتراض، از 
اقدامات بدعت آمیز و خالف قانون استفاده کنند. چهار روز 
بعد از انتخابات سال 88، رهبر انقالب در دیدار با نمایندگان 
ستادهاي انتخاباتي نامزدهاي ریاست جمهوري، صراحتا 
اعالم می کنند که اگر آقای موسوی هم از طریق قانونی جلو 
بروند، پشت او خواهند ایستاد: »اینجا مرجع قانوني وجود 
دارد. راه قانون وجود دارد. من به شــوراي نگهبان و وزارت 
کشور توصیه کردم و باز هم مي کنم؛ اآلن هم آقایان حضور 
دارند، به ایشان مي گویم: به دقت رسیدگي کنند. حتي اگر 
الزم شد صندوق هایي را بازشماري کنند، حتماً بکنند... ]اما[ 
راه همین اســت. راه، راه قانوني است. من به آقاي مهندس 
موسوي هم گفتم. ایشــان هم از من قبول کرد که راه، راه 
قانوني اســت. از همان طریق قانوني مشي کنند، من هم 

قرص و محکم پشتش مي ایستم.« 88/۳/26
همچنین بر اســاس همین منطق اســت که رهبر انقالب 
در دیدار اخیر خود با مجلس خبرگان نیز صراحتا تشکیل 
"دولت موازی" را نفی کردند: »دعوا کردن راه اصالح نیست، 
همچنان که ایجاد تشکیالت موازی با دولت هم راه اصالح 
نیست. اینکه آقای جّنتی فرمودند کار جهادی، کامالً حرف 
درستی است؛ کار جهادی باید انجام بگیرد، اّما به وسیله ی 
چه کسی؟ به وسیله ی خود مسئولین؛ در مجاری قانونی باید 
این کار انجام بگیرد. بله، یک موردی ممکن است باشد که 
]به[ مسئول دستگاه دولتی، قانون جواب ندهد، احتیاج باشد 
یک کار برخالف قانون انجام بدهد، احتیاج باشد از ما اجازه 
بگیرد که ما حتماً همراهی و کمک خواهیم کرد؛ این مشکلی 
ندارد -مثل کاری که رئیس محترم قّوه ی قضائّیه کردند- اّما 
کار را باید خود مسئولین مربوطه انجام بدهند. کار موازی در 
کنار دستگاه دولتی کار موّفقی نیست؛ این تجربه ی قطعی 
این حقیر است در طول این سال ها.« 97/6/15 با این منطق، 
می توان هم ســایر اتفاقات و حوادث این روزهای کشور، و 
چگونگی مواجهه ی رهبر انقالب با آنها را به درستی فهم کرد، 
و هم افراد و جریان های مختلف و ادعاهایشان را محک زد و 
معیارهایشان را در پایبندی به مردم ساالری و سازوکارهای 

قانونی کشور سنجید.  

بسیج، یک تصویر برجسته و 
واقعی از ایران است

خامساً از تصویر درســت از وضع کشور، همین 
بسیج است بسیج مستضعفین؛ این تشکیالت 
عظیم، این تشــکیالت سراســری در کشور، 
این مجموعه ی عظیم مردمی که سرمشــقی 
شــد برای بعضی از کشــورهای دیگــر که به 
سراغ جوان هایشــان بروند برای حّل مشکالت 
گوناگون... بسیج، یکی از نقطه های برجسته ی 
تصویر واقعی از کشور عزیز ما است، و دشمن با 
بسیج خیلی مخالف است و عوامل دشمن هم 

با بسیج خیلی مخالف هستند.

نقطه های درخشان برای شناخت ملت ایران
نقطه ی ششم این بخش های برجسته و درخشانی ]است[ که انســان در طول سال در مجموعه ی کشور 
مشاهده می کند؛ از جمله  گروه های جهادی -که اشــاره کردم تقریباً ده هزار هسته ی گروه جهادی فّعالند- بسیج 
سازندگی، راهیان نور، راه پیمایی های انقالب، اعتکاف ها، مراسم حســینی و عاشورایی که روز به روز رونق بیشتری 
پیدا می کنند. این تصویِر واقعی از کشور است؛ اینها چیزهایی است که با توّجه به آنها می شود ملّت ایران را شناخت. 

بایستی به دشمن پیام قدرت بدهیم، نه 
پیام ضعف

نکته ی دّوم... بایســتی به دشــمن پیام قدرت 
بدهیم، نه پیام ضعف؛ در حرف مــا، در رفتار ما، 
در منش زندگی ما، دشمن باید احساس کند با 
یک مجموعه ی مقتدر مواجه و روبه رو است؛ اگر 
در ما احساس ضعف بکند، َجری می شود و شّدت 

عملش را افزایش خواهد داد؛ مراقب باشید.

ظرفیت های بی شمار ایران
ثانیاً واقعّیت دیگر ]این اســت که[ کشور ما 
دارای ظرفّیت های بسیاری اســت که کمتر کشوری در 
دنیا پیدا می شــود که این همه ظرفّیت داشته باشد؛ هم 
ظرفّیت جغرافیایی، هم ظرفّیــت اقلیمی، هم ظرفّیت 
نیروی انسانی، هم ظرفّیت منابع زیرزمینی، هم ظرفّیت 
امکانات روی زمین. ظرفّیت های این کشور که برای اقتصاد 
کشور و پیشرفت کشور فوق العاده مهمّ اند بسیار زیادند. 
البّته ما از این ظرفّیت ها درســت استفاده نکرده ایم... 
توصیه ی بنده همیشه به مسئولین همین است که 
ظرفّیت های استفاده نشده را شناسایی کنند و از آنها 

استفاده کنند برای کشور، برای تولید ثروت ملّی. 

نسل جدید تصمیم گرفته است که ایران را به 
اوج افتخار برساند

نکته ی ســّوم؛ من به طور قاطع با اّطالعی که از وضعّیت 
کشــور دارم قاطعاً می گویم: این ملّت و این نسل جدید و 
جوان تصمیم گرفته است که دیگر تحقیر نشود، تصمیم 
گرفته اســت دنباله رو قدرت های بیگانه و دشمن نشود، 
تصمیم گرفته است که ایران عزیز را به اوج افتخار و عّزت 

برساند و این توانایی را دارد.

کشــور،  بالفعل  ظرفّیت 
جوان های مؤمن اند

ثالثاً ظرفّیت بالفعل کشور، شما جوانهای مؤمن 
هســتید؛ این تصویر واقعی است. جوان های 
مؤمن در کشــور که هــم توانایی 
دفاعــی دارند، هــم توانایی 
علمی دارند، هــم توانایی در 
زمینه ی مسائل فرهنگی دارند، 
هم توانایی در زمینه ی مســائل 
اجتماعی دارند و در بســیاری از 
صحنه ها ایــن توانایی ها بُروز کرده 
اســت؛ این یک تصویر واقعی از این 

کشور است.
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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...                                

   پیامک:                     10001028 
Khat@khamenei.ir:رایانامه   

قرآن رهربیتفسیر خاطرات

تحلیل سیاسی روش

البالغه نهج

ن واجب است تا ریشه  بر مسئول�ی
 به بیگانگان را قطع کنند       

گ
وابست�

من سیاست داخلی و خارجی کشور را به دقت مالحظه 
می کنم و تا زنده ام نخواهم گذاشــت مسیر سیاست 
واقعی ما عوض شود و مسئولین نیز چیزی غیر از این 

نمی خواهند و انتظاری غیر از این از آنان نمی رود. من 
به بعضی از مسئولین هشدار می دهم که به شدت باید 
مراقب بود که خدای ناکرده آب به آســیاب دشمنان 
نریزیم و آنان را با اقوال و جبهه گیری هایمان شادمان 
نگردانیم. به مسئولین و دست اندرکاران در هر رده نیز 
می گویم که شرعاً بر همه شــما واجب است که همت 

کنید تا آخرین رگ و ریشه های وابستگی این کشور به 
بیگانگان را در هر زمینه ای قطع نمایید- که ان شاء اهلل 
خواهید کرد- و اگر مصلحت نظام و اسالم سکوت است، 
دردمندانه سکوت کنید که اجر سکوت برای پیشبرد 
اهداف نظام و اســالم به مراتب بیشــتر از دفاع از اتهام 

وابستگی است.      امام خمینی )ره(؛ 11 مهر 1367

ایرانی خانواده

حزب اهلل این است

مراقب وسوسه ها ی دشمن باشید 

مادر می توانـد فرزنـدان را بـه بهترین وجهی 
تربیـت کنـد. تربیـت فرزنـد بـه وسـیله ی 
مادر، مثل تربیـت در کالس درس نیسـت؛ با 
رفتار اسـت، با گفتـار اسـت، با عاطفه اسـت، 
بـا نـوازش اسـت، بـا الالئـی خواندن اسـت؛ 
بـا زندگـی کـردن اسـت. مـادران بـا زندگی 
کـردن، فرزنـد تربیـت می کننـد. هرچـه زن 
صالح تـر، عاقل تـر و هوشـمندتر باشـد، ایـن 
تربیت بهتـر خواهـد شـد. بنابراین بـرای باال 
رفتـن سـطح ایمـان، سـطح سـواد، سـطح 
هـوش بانـوان، در کشـور بایـد برنامه ریـزی 

شـود.   92/2/11 

تفاوت تربیت فرزند توسط 
مادر با کالس درس

عزیزان من! مراقب باشید وسوسه ی دشمن 
در فضای عمومی زندگــی تأثیر نگذارد، 
نفوذ دشمن نتواند در صفوف یکپارچه ی 
جوانان مؤمن اختالل ایجاد کند. در همه ی 
بخش ها -امــروز در بخش هــای فضای 
مجــازی و در بقّیه ی زمینه ها- دشــمن 
بشّدت فّعال اســت. البّته تالش دشمن، 

مأیوسانه است؛ این را از سخنان آن ها کاماًل 
می شــود فهمید؛ اّما تالش می کنند. باید 
بِایستید، باید از خودتان آمادگی و اقتدار 
نشان بدهید، باید ابتکار خودتان و انگیزه ی 
خودتان را در بخش هــای مختلف به کار 
ببندید؛ خدای متعال به شما کمک خواهد 

کرد.    97/6/18
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آدم های بی روحیه، مرّدد، ترســو، فرصت طلب، 
خودکم بین، در این میدان هیچ هنری نمی توانند 
نشان بدهند، اگر مانع برای دیگران درست نکنند. 
خودشان که هیچ  کاری نمی توانند بکنند، گاهی 
مانع هــم در مقابل دیگران به وجــود می آورند؛ 
مأیوسند، دیگران را هم مأیوس می کنند؛ تنبل اند، 
دیگران را هم وادار به تنبلی می کنند. قرآن کریم 
درباره ی گروهی از افــرادی که در آن وقت بودند، 
ـُم ما زادوُکم  این جور می فرماید: »لَو َخَرجوا فیک
ااِّلَخبااًل َو اَلَوَضعــوا ِخاللَُکم «)1( یعنی این ها اگر 
به میدان جهاد هم با شما بیایند، شما را به فساد 
می کشانند؛ حّتی اگر با شما به میدان جهاد هم 
بیایند، در میان شــما اختــالل ایجاد می کنند؛ 
کمک که نمی کنند، مانع راه هم می شوند. البّته 
جوان های ما در همه ی جهادهای ]دوران قبل و 
بعداز انقالب[، به این بلّیه مبتال نبودند؛ اعتماد  به 
نْفس داشتند، شجاعت داشتند، تردید نداشتند، 
بزدل و ترســو نبودند؛ که اگر بودند، کارها پیش 
نمی رفت   97/7/12     |     1( سوره مبارکه توبه، آیه 47.

افراد ترسو و تنبل، اگر جهاد هم 
بیایند دیگران را به فساد یم کشانند

در همیـن شـهر کرمانشـاه بـرای مـن نقـل 
کردند کـه جعفرآبـاد بمباران شـده بـود، یک 
خانـواده ای زیـر آوار مانـده بودنـد. بچه هـای 
فرمانـداری رفتنـد کمـک کردنـد، اینهـا را 
از زیـر آوار بیـرون آوردنـد. پیرمـرِد پـدر ایـن 
خانـواده بعد برای تشـکر بـه فرمانـداری آمده 
بود. تشـکر می کـرد که بـه من کمـک کردید. 
مسـئولین فرمانـداری بـه او گفتنـد شـما 
فهرسـت خسـارت هاتان را بدهیـد کـه مـا به 
شـما کمـک کنیـم و جبـران خسـارت هاتان 
بشـود. در ایـن نقل، ایـن پیرمرد گفـت: حیف 
اسـت از تو همشـهری! مگر من بـرای جیفه ی 
دنیـا اینجـا آمـده ام؟ ببینیـد، او کرمانشـاهی 
اسـت ها! ایـن تعبیر، همـان تعبیر پرگذشـت 
و پـر اغماضی اسـت که یـک انسـان واال انجام 
می دهـد. از ایـن نمونه ها در این شـهر شـما و 
اسـتان شـما فراوان اسـت. در همـه ی مناطق 
عملیاتـی غـرب و جنـوب غربـی و شـمال 
غربـی، از ایـن نمونه هـا می شـود پیـدا کـرد. 
اینهـا چیزهائی اسـت کـه در ملت هـای دیگر 
پیـدا نمی شـود. یـک نمونه هـای برجسـته ی 
اینچنیـن را، آن هم با ایـن فراوانی، نمی شـود 
پیدا کـرد. جنـگ را مـردم اداره کردنـد؛ مردم 

پـای کار بودنـد.    90/7/20

حیف است از تو همشهری!

گردنمان زیر بار مّنت هیچ کس در دنیا خم نیست 
جمهوری اسالمی ایران، آنچه را که امروز دارد، با هّمت فرزندان خود به دست آورده است. ما گردنمان 
زیر بار مّنت هیچ کس در دنیا خم نیست. البته از تجهیزات مدرن جهانی استفاده کرده ایم؛ امابا عّزت. 
باز هم استفاده خواهیم کرد؛ اّما با عّزت. درعین حال، بیشترین امید، اعتماد و تکیه ما به نیروهای ذاتی 

و درونی ایران اسالمی عزیز است.     71/7/18

یکی از موانع تحقق آرزوهای بزرگ انقالب، بی ارادگی است؛ یکی از موانع، تنبلی است؛ یکی 
از موانع، بی صبری است. بی صبری؛ باباجان! این غذا را وقتی شما سِر بار گذاشتید، نمی شود 
که بمجّرد اینکه آتش زیِر غذا را روشن کردید، بنا کنید پا به هم کوفتن که من غذا می خواهم! 
خب باید صبر کنید تا بپزد. گاهی اوقات این جوری است؛ بعضی از فّعالّیت هایی که برادرها و 
خواهرهای خوب انقالبی یک جاهایی انجام می دهند، ناشــی از صبور نبودن است؛ صبوری 
الزم است؛ صبر هم یکی از خصلت های انقالبی است. بله، خشم انقالبی داریم اّما صبر انقالبی 
هم داریم. مظهر اتّم و اکمل عدالت، امیرالمؤمنین اســت دیگر، از او عادل تــر که نداریم، اّما 
امیرالمؤمنین هم یک جاهایی صبر کرد؛ تاریخ زندگی امیرالمؤمنین را می بینید دیگر. یک جا 
می گوید: »َفَصَبرُت َو فِی الَعیِن َقًذی َو فِی الَحلِق َشــجا«؛)1( یک جا هم در مقابل فشار خوارج 
و مانند این ها در جنگ صّفین صبر می کند و به حکمّیت تن می دهد؛ پس یک جاهایی صبر 
ضروری است، الزم است؛ یک جاهایی صبر، ]از روی[ ناچاری است، یک جاهایی هم نه، ناچاری 

97/۳/7      |       1( نهج البالغه، خطبه ی ۳ نیست اما الزم است که انسان این صبر را انجام بدهد.  

تعمیق معرفت دینی خیلی مهم است. یک وقت 
یک کسی همین طور روی احساسات، در نماز 
جماعت هم ممکن است شرکت کند، در اعتکاف 
هم شرکت کند، در مجلس عزای حسینی هم 
شرکت کند، در فالن تظاهرات دینی هم شرکت 
کند، اما این معرفت در عمق جان او وجود نداشته 
باشد؛ لذا سر یک پیچی، سر یک دست اندازی، 
یکهو می بینید که از جا در می رود؛ این به خاطر 
این است. ما نظائرش را زیاد دیدیم. توی همین 
مجموعه های انقالب، اوائل انقالب کسانی بودند 
که از ماها که ریش داشــتیم و عمامه داشتیم و 
اینها، به نظر می رسید که اینها متدین تر و مقیدتر 
و پابندتر و نســبت به دین متعصب ترند؛ بعد 
یک وقت - همان طوری که عرض کردم - یک 
دست اندازی پیش آمد، یکهو دیدیم تایرش در 
رفت! خوب، پیداست که چفت و بست محکمی 

 88/11/1۳ نداشته.

تعمیق معرفت دی�ن باعث 
صالبت در فکر یم شود 

« هم داریم خشم انقال�ب داریم اّما »ص�ب انقال�ب

بازدید از پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان 71/7/18

به مناسبت سالگرد سفر رهبر انقالب به کرمانشاه


