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انگیزه ها را غلط خرج نکنیم سخن
هفتـه

»بـرای هـر گونـه تصمیم گیـری 
و هـر گونـه اقـدام بایسـتی بـه 
موقعّیت کنونـی کشـور توّجه 
کـرد کـه موقعّیت بسـیار مهـم و حّساسـی 
اسـت... بدانیـم جمهـوری اسـامی درگیـر 
یـک نبـرد سیاسـی، نبـرد فکـری، نبـرد نـرم 
و جنـگ نـرم و احیانـا برخوردهـای سـخت 
بـا جبهـه ی وسـیع ظلـم و کفـر و اسـتکبار 
اسـت.99/2/28« ]این[ یعنی شناخت زمان، 
شـناخت نیـاز، شـناخت اولوّیـت، شـناخت 
شـناخت  دوسـت،  شـناخت  دشـمن، 
وسـیله ای کـه در مقابـل دشـمن بایـد بـه 
کار بـرد؛ ایـن شـناخت ها؛ بصیـرت اسـت... 
احسـاس  بعضی هـا  مبـارزات  دوران  در 
مسئولّیت داشـتند اّما نمی فهمیدند این 
را کجـا خـرج کننـد؛ جایـی خـرج می کردنـد 
کـه بـه ضـرر حرکـت عظیـم مبارزاتـِی امـام 
بزرگوار بود؛ بعـد از انقاب هم همین جور؛ 
تـا امـروز هـم همین جـور اسـت. بعضی ها 
مسـئولّیت  احسـاس  دارنـد،  احسـاس 
می کنند، انگیزه دارند اّما این انگیزه را غلط 
خـرج می کننـد؛ بـد جایـی خـرج می کننـد؛ 
نشـانه  بایـد،  کـه  آنجایـی  بـه  را  اسـلحه 
نمی گیرند... هرچه که مسـئولّیت و انگیزه 
باشـد،  بیشـتر  احسـاس  باشـد،  بیشـتر 
خطـر بیشـتر اسـت... امـر بـه معروفـش 
هـم اشـتباهی درمی آیـد، جهـادش هـم 
اشـتباهی درمی آید، امِر مـورد اهتمامش 

 هـم دچـار خطـا می شـود، و بـه کج راهـه
 می افتد. 93/9/6

امام راه و جهت را نشان می دهد
 »رحمت خـدا و رضـوان خدا بـر امـام بزرگوار 
که همـه ی این چیزهـا را فکـر کرد؛ آن چشـم 
تیزبیـن و روشـن بین، آن بصیـرت الهـی، از 
خـدای متعـال الهـام گرفـت... امـام فقـط 
نگفـت حرکـت کنیـد، راه بیفتیـد، احسـاس 
مسـئولّیت کنید؛ نه، گفـت که چـه کار کنید. 
به ما گفـت هرچه فریـاد داریـد بر سـر آمریکا 
بکشـید. ایـن یعنـی جهـت دادن؛ یعنـی یاد 
دادن کـه چـه کار کنیـد، کـدام طـرف برویـد، 
کجـا را نشـانه بگیریـد؛ ایـن را بـه مـا یـاد داد.

دفـاع  سـال  هشـت  در  جنـگ،  دوران  در   
رأس  در  جنـگ  گفـت:  مکـّرر  مقـّدس، 
در  بودیـم  مسـئول  ماهـا  اسـت.  امـور 
کشـور - بنـده رئیس جمهـور بـودم، یکـی 
بـود - هـزار جـور  دیگـر مسـئول دیگـری 
کار داشـتیم. مأمـور و مسـئول وقتی کـه 
این همه کارهای اجرایی دوروبرش هسـت، 
گاهی غفلت می کند، ]اّما[ امام راه را نشـان 
داد بـه همـه - بـه مسـئولین، بـه مـردم، بـه 
جوان هـا - ]کـه[ جنـگ در رأس امـور اسـت. 
همیـن هـم بـود. جهـت داد بـه همـه کـه 

برویـد سـراغ ایـن کار؛ ایـن مهـم اسـت.
... فرمـود حفـظ نظـام از اوجـب واجبـات یـا 
خـود اوجـب واجبـات اسـت؛ یعنـی همـه ی 
مسـائل بعـدی، فـرع ایـن مسـئله اسـت. 

این جهـت را به مـا نشـان داد. ممکن اسـت 
قضّیـه ای  یـک  سـِر  رفیقـت  بـا  جنابعالـی 
داشـته  اختافِ نظـر  بـزرگ  یـا  کوچـک 
باشـید اّمـا در حفـظ نظـام، هـردو به قـدِر 
هـم مسـئولید.  آنهایـی کـه نفهمیدنـد ایـن 
حـرف امـام را، در یـک جاهایـی خطاهـای 
نشـان  را  جهـت  امـام،  کردنـد.  فاحـش 
 مـی داد. ایـن مـرد بـزرگ، این جـوری حرکـت 

می کرد.« 93/9/6

امروز دشمن کجاست؟
امـا امـروز دشـمن کجاسـت و چـه اهـداف 
و نقشـه ای را دنبـال می کنـد؟ بایـد مراقـب 
باشـیم تـا موضوعـات فرعـی و بـا درجـه ی 
اهمیت کمتـر مـا را از آن اهـداف و برنامه ها 
غافـل نکنـد. در نظـام جمهـوری اسـامی 
مهـم  کارکردهـای  و  نقش هـا  از  یکـی 
رهبـری، تعییـن مسـائل اصلـی در مسـیر 
حرکـت انقـاب اسـامی و در واقـع تعییـن 
اولویت هاسـت. رهبر انقاب در سـخنرانی 
تلویزیونـی به مناسـبت عیـد قربـان راه را 
بـه همـه -بـه مسـئولین، بـه مـردم و بـه 
جوانـان- نشـان دادنـد: »دشـمنی، امروز 
ـت ایـران زیـاد اسـت. وقتـی دشـمنی 

ّ
بـا مل

زیـاد شـد، از ایـن طـرف همـکاری بایـد زیـاد 
وقتـی  بشـود.  زیـاد  بایـد  تـاش  بشـود، 
دشـمنی حملـه می کنـد، انسـان بایسـتی 
نیروهای خـودش را متمرکز کند و مجتمع 
کنـد و کار کنـد... وقتـی  می خواهنـد اذّیـت 

کنند، ما بایـد همـه ی نیروهایمـان را جمع 
کنیـم، متمرکـز کنیـم، تـاش کنیـم و کار 
کنیم؛ مثـل دوران دفـاع مقـّدس.« 99/5/10 
امروز دشـمن در کنـار تحریم ها یـک جریان 
تحریف را دنبال می کنـد، »تحریف حقایق، 
چـه  واقعّیـات؛  دادن  نشـان  واژگـون 
واقعّیات کشـور ما، چه واقعّیـات مرتبط با 
کشـور ما؛ این هم یکی از کارهایی است که 
آنهـا انجام می دهنـد. هـدف از ایـن تحریف 
دو چیـز اسـت، دو کار را می خواهنـد انجـام 
بدهنـد: یکـی، ضربـه بـه روحیـه ی مـردم 
دادن  غلـط  آدرس  ]هـم[  یکـی  اسـت... 
برای رفع مشکل تحریم اسـت... دشمنان 
»روحیـه ی  می خواهنـد  ایـران  ملـت 
مـردم،  امیـد  بشـود؛  تضعیـف  مـردم 
امیـد جوان هـا؛ چـون وقتـی  بخصـوص 
امیـدوار باشـند، تحـّرک جوان هـا، تحـّرک 
پیشـتازند،  جوان هـا  اسـت،  فوق العـاده 
پیش رانند؛ اگر چنانچـه امیـد از آنها گرفته 
ـف می شـوند، مثـل ماشـینی 

ّ
شـد، متوق

می شـود.«99/5/10  تمـام  بنزینـش  کـه 
بنابراین جـوان مؤمن انقابـی باید نه تنها 
خود را از دام ناامیدسـازی دشـمن برهاند، 
بـه  را  امیـد و خودبـاوری  روحیـه ی  بلکـه 
جامعه نیز تزریـق کند؛ نقطـه ی اصلی نبرد 
بـا دشـمن همیـن جاسـت؛ نبـردی کـه یک 
سـوی آن جریان مؤمن و انقابی است که 
همیشه بارهای سنگین کشـور و انقاب را 

گرفته اسـت. دوش  بـر 

برادر مجاهد و بسیار عزیز جناب آقای سّیدحسن نصراهلل ادام اهلل عمره و عّزه و عافیته
سام علیکم بما صبرتم

درود بر شما و بر دیگر برادران و بر یکایک مجاهدان حزب اهلل.
آنچه شما با جهاد و مقاومت بی نظیر خود به امت اسامی هدیه کرده اید از حد توصیف این جانب باالتر است. جهاد دالورانه و مظلومانه ی شما 
که نصرت الهی را به شما ارزانی داشت،  بار دیگر ثابت کرد که ســاح های مدرن و مرگبار در برابر ایمان و صبر واخاص  ،  ناکارآمد است و ملتی که 
ایمان و جهاد دارد، مغلوب سیطره ی قدرت های ستمگر نمی شود. پیروزی شما پیروزی اسام بود.  شما توانستید به حول و قوه ی الهی ثابت کنید که برتری نظامی، به ابزار و ساح و هواپیما 
و ناو و تانک نیست، به قدرت ایمان و جهاد و فداکاری همراه با عقل و تدبیر است.   )بخشی از پیام تبریک رهبر انقالب در پی پیروزی مقاومت اسالمی در جنگ 33 روزه 85/5/26(  |   * روز 23 مرداد 

به مناسبت سالگرد پیروزی مجاهدان و حماسی حزب اهلل لبنان در برابر رژیم متجاوز و تان بن دندان مجهز رژیم صهیونیستی با نام روز مقاومت اسالمی نام گذاری شده است.

محل شهادت: جنوب لبنان

شما قدرت ایمان و جهاِد همراه با عقل و تدبیر را اثبات کردید          |         این شماره تقدیم می شود به ارواح طیبه ی شهدای مقاومت لبنان در جنگ 33 روزه *
شهید هفته

حزب اهلل این استکالم امام

بدون روحیه مقاومت پیش نخواهید رفت                   

در مقابل مشکات باید مقاومت به خرج 
داد. اگــر بنــا باشــد کــه مــا در مشــکات 
عقب نشینی و سســتی کنیم، نهضت ما 
نمی توانــد پیــش بــرود لکــن در مقابــل 
مشــکات بایــد مردانــه قیــام و مردانــه 
مقاومت]کــرد[. شــما شــجاعانه قیــام 
کردید و دســت اجانب را کوتاه کردید و دست چپاولگرها را از خزائن مملکتتان کوتاه کردید؛ و 
شجاعانه باید به پیش بروید و مقاومت کنید. همان طوری که ایمان، ایمان به خدا در قلب ها 
بود و شما را آن ایمان به خدا هدایت کرد و حس مقاومت به شما داد، و خداوند ایجاد رعب در 
آن ها کرد و با قدرت شــیطانی که داشــتند شکســت خوردند، این ایمان را حفــظ کنید تا این 

نهضت جلو برود.          58/6/21

حضور شهید سلیمانی باعث شد بقیه هم بیایند
شـهید  و  سـلیمانی  شـهید  خوزسـتان،  سـیل  در   -98 سـال  اّول  -در  پارسـال 
ابومهـدی مهنـدس، هـر دو در کـف میـدان حضـور داشـتند و دو طـرف مـرز را بـه 
هـم وصـل کردنـد. یعنـی شـهید ابومهـدی موجـب شـد امکانـات و وسـایلی را کـه 
در خوزسـتان الزم بـود، از آن طـرف مـرز، از داخـل عـراق، از بصـره و بقّیـه ی جاهـا 
بیاورند داخل کشـور؛ که کمک بسـیار بزرگی بـود. خود این حضـور ایـن دو عزیز، دو 
سـتاره ی برجسـته ی میـدان مجاهـدت، موجب شـد کـه کسـان زیـادی، هـم در این 
طـرف، هـم در آن طـرف بـه اینهـا نـگاه کننـد و وارد بشـوند. البّتـه در آن قضایـا مـردِم 
ما امتحـان خوبـی دادند؛ هـم در خوزسـتان، هـم در بقّیـه ی جاهـا از همه جـا واقعا 

شـتافتند و کار کردنـد.    99/5/10

روز مباهله و درس امروز آن
مباهله -کـه یـاد آن را باید گرامی داشـت و بسـیار مهم اسـت- در واقـع مظهر اطمینان 
و اقتـدار ایمانـی و تکیـه ی بـر حّقانّیـت اسـت و ایـن، آن چیـزی اسـت کـه مـا همیشـه بـه 
آن احتیـاج داریـم. امـروز هـم ما احتیـاج داریـم به همیـن اقتـدار ایمانی و همیـن تکیه ی 
بـر حّقانّیـت خودمـان؛ چـون در راه حـق داریـم حرکـت می کنیـم، بـه ایـن بایـد در مقابـل 
دشـمنی دشـمنان و دشـمنی اسـتکبار تکیـه کنیـم و الحمـدهلل تکیـه هـم می کنیـم... 
تی هم مظهر برکـت یک کار مخلصانه اسـت؛ یک ایثار مخلصانـه که خدای 

َ
سـوره ی هل ا

متعال به خاطـر این ایثـاری کـه اهل بیـت )علیهم الّسـام( انجـام دادنـد، یک سـوره نازل 
تی که این هم درس اسـت: ایثار در نظـر پروردگار وقتی 

َ
کرد در حّق این ها -سـوره ی هل ا

97/6/15 بـا اخـاص همـراه باشـد پـاداش دنیـوی و اخـروی دارد.  

اگر به خانه داری به چشم حقارت نگاه کنیم
 این می شود گناه

یکی از مهمترین وظائف زن، خانه داری اســت. همه می دانند؛ بنده عقیده 
ندارم بــه این که زن ها نبایــد در مشــاغل اجتماعی و سیاســی کار کنند؛ نه، 
اشــکالی ندارد؛ اما اگر چنانچه این به معنای این باشــد که ما به خانه داری 
به چشم حقارت نگاه کنیم، این می شــود گناه. خانه داری یک شغل است؛ 
شــغل بزرگ، شغل مهم، شغل حســاس، شغل آینده ســاز. فرزندآوری یک 
مجاهدت بزرگ اســت. ما با خطاهایی که داشــتیم، با عدم دقت هایی که از 
ماها ســر زده، یک برهه ای در کشــور ما متأسفانه این مســئله مورد غفلت 

 92/2/11 قرار گرفت و ما امروز خطراتش را داریم می بینیم.

لحظات اسارت شما در دستگاه الهی 
محفوظ است               

 بار آزادگان عزیز وارد کشــور شــده بودند و یک جماعتی از آن ها - شاید 
ْ

آن روزی که اول

چند هزار نفر - در همین حسینیه خدمتشان رسیدیم و آن ها را مالقات کردیم و سید 

عزیــِز بزرگوارمان مرحوم آقای ابوترابی ســخنرانی کــرد، من از دیدن این منظــره و این 

جوان ها و بازیافت ایــن ارزش های بزرگ که برگشــته بودند، قلبم خیلــی متالطم بود؛ 

گفتم که بدانید لحظه لحظه ی عمر شما در دیوان الهی محفوظ است. االن هم بر همان 

عقیده هســتم: این لحظه لحظه ها پیش خدای متعال محفوظ اســت... یک لحظه از 

لحظات سختی شما از دیوان الهی ساقط شده نیست. ما فراموش می کنیم، خود شما 

فراموش می کنید، اما کرام الکاتبین الهی فراموش نمی کنند؛ آن مجاهدت ها محفوظ 

است. منتها سعی کنید این ها را حفظ کنید؛ این دیگر، هم نصیحت به خود ماست، هم 

91/5/25 نصیحت به شما عزیزان است.         
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عکس نوشت

"لبنان و ما ادراك ما لبنان"
برخــی آنــرا عــروس خاورمیانــه نامیده انــد و عــده ای بــه آن لقــب "دماســنج 
خاورمیانه" داده اند، اما این جمهوری حدودًا 70 ســاله، برای بســیاری از مردم 

جهان خصوصا منطقه ی غرب آسیا به »مقاومت« شناخته می شود.
مقاومتی که در ســال 79 توانســت نخســتین ضربه ی کاری را بــر پیکر عاریتی 
غده ی سرطانی منطقه، رژیم صهیونیســتی، وارد آورد و  جنوب لبنان را از لوث 
وجودی اشــغالگران پاک نمود و 6 ســال بعد دقیقا در همین روزها، ضربه ای 
موثرتر بر آن وارد کرد و »با جهاد و مقاومت بي نظیر« در حرب تموز »به ملت هاي 
عرب، عزت بخشــید و توانایي هاي آنان را که ده ها ســال به وسیله  ی تبلیغات 
 و سیاســت هاي اســتکباري، انکار شــده بود، در صحنه  ی عمل به همه نشان 

داد.« 85/5/26
مقامات واشــنگتن و تل آویو تصور می کردند حمایت و تکیه به مقاومت تنها 
محدود به بخشی از لبنانی ها و شیعیان است اما یک ماه نبرد جانانه، بار دیگر 
نشــان داد »ملت لبنان حــزب اهلل را دوســت می دارند. اغلب سیاســتمداران 
برجســته ی لبنانــی -چــه شــیعه، چــه ســنی و چــه مســیحی- به حــزب اهلل 
عاقه مندند« 85/7/21 عنصر کلیدی مفقود در معادالت غربی ها، "ملت های 
منطقه" هستند. موارد متعددی از این بی توجهی به حقیقت عائق و گرایش 

مردم غرب آسیا را در سخنان و اقدامات مقامات غربی می توان فهرست کرد.
ســاختار موزائیکی لبنان و طایفه گرایی گســترده ی حاکم برآن، برای لبنانی ها 
تجربیــات منحصر به فردی را رقــم زده که متاســفانه از جمله ی آنهــا زندگی در 
شرایط سخت، ناآرام و بی ثبات است. همین شرایط سخت و ناآرام در طول یک 
صد ســال گذشــته اما از آنها ملتی صبور، مقاوم و با توان هم زیستی باال پدید 

آورده است.
این روزها، مردم این کشور در حال پشت سرگذاشتن تجربه ی دیگری هستند، 
تلخ و سنگین. حربه ی استکباری تحریم و تحریف علیه ملت لبنان به کار گرفته 
شــده تا هم آنها را ناامید و متوقف ســازد و هم به وادی تسلیم بکشاند.  لکن 
باز هم همــان مقامات و حکومت هایی که نشــان داده بودند درک درســتی از 
واقعیت های لبنان ندارند، بر موج فتنه سوار شده و در خرابه های انفجار بندر 
بیروت به دنبال تحقق رؤیاهای منفعت محورانه ی خود هســتند. استعفای 
دولت و حتــی بی دولتی، اتفاقی نــو در لبنان نیســت و لبنانی هــا ولو با تحمل 
کمبودها، آنرا پشــت ســر خواهند گذاشــت و  با »صبر در برابر این حادثه، برگ 
زرینی از افتخارات لبنان« 99/5/15 را رقم خواهند زد. شهروندان عزیز لبنانی بازهم 
تجربه خواهند کرد که چه ملت ها و دولت هایی با آنها »هم دردند و در کنار آنان 

هستند« و چه کسانی بدنبال فروکردن خنجر بر پیکر عروس خاورمیانه اند.
چهارده سال قبل در همین روزها »ملت لبنان و جوانان دالور و سیاستمداران 
هوشمندش با سیلی سخت خود« 85/5/26  در جنگ 33 روزه، خواب بسیاری 
را در واشنگتن، پاریس، لندن، ریاض و ... آشفته کردند، اما گویا آنها بازهم هوس 

سیلی خوردن کرده اند. آیا نمی دانند آزموده را آزمودن خطاست؟! 

روایت تاریخیمکتب حاج قاسم

گزارش هفته

اگر جوانان مؤمن وارد میدان کار علمی بشوندشرطی که حاکمان باید داشته باشند

آن انسانی یا انســان هایی که قرار اســت ... والیت جامعه را به عهده بگیرند، اینها باید 
ِذیَن آَمُنوا 

َّ
ُه َوال

ُ
ُکُم اهلَلُّ َوَرُســول َما َوِلُیّ

ّ
چه کســانی باشــند؟ ... پاســخ، این اســت که »ِإَن

َکاَة َوُهْم َراِکُعوَن« )مائده/55( ولّی جامعه رسول  ُتوَن الَزّ
ْ

َة َوُیؤ
َ

ا ِذیَن ُیِقیُموَن الَصّ
َّ
ال

ذیَن آَمنوا« کدام مؤمنان؟ 
َّ
اوست... وقتی که پیغمبر از دنیا رفت، تکلیف چیست؟ »َوال

آن مؤمنینی که نماز را اقامه می کننــد... و در حالی که راکع هســتند زکات بدهند. این 
اشاره ی به یک مورد و یک داستان خاص اســت... ]و این[ زکات، مطلق انفاقات است؛ 
چون انگشتری که امیرالمؤمنین در حال رکوع داد، زکات اصطاحی نبود... آن قدر این 
آدم محِو در راه انجام این تکلیف اســت که... مجال ندارد که تحمل کند. فقیری دیده، 
فقری دیده، جلوه ای دیده که خدا آن جلوه را دوست نمی دارد، او هم دوست نمی دارد، 

53/7/22 لذا چیزی هم ندارد جز انگشتر؛ در حال نماز، در می آورد می دهد به سائل.   

از حاال به بعد تکلیف نســل جوان کنونی و عمدتا دانشــجویی همین است که این 
خط را در همان جهت گیرى، به ســوى تکامِل بیشــتر ادامه بدهد و پیش ببــرد... کار 
مال شماســت. این نســلی که ماهــا در آن حضور داشــتیم و فعال بودیــم و نیروى 
جوانی داشــتیم و جوانی مــان را مصــرف کردیم، رو بــه اضمحال اســت... در آینده 
مســئولیت هاى کشــور با شماســت... می توانید همین راه را ادامه بدهید، آن را به 
تکامل برســانید، از ظرفیت هاى استفاده نشــده اســتفاده کنید، خألها را پر کنید و 
همین چیزهائی را که هی شما می گوئید این اشکال هست، این اشکال هست، این 
اشکال هست، انتقاد، انتقاد، انتقاد - که درست هم هست - برطرف کنید؛ می توانید 
هم این کار را نکنید. نسل جواِن امروز می تواند تصمیم بگیرد بر بی عملی. البته چنین 
تصمیمی نخواهد گرفت؛ من شــک ندارم. نسل جوان به خاطر ریشــه ى دینِی این 

حرکت و پایه ى مستحکم اعتقادِى این حرکت، این راه را ادامه خواهد داد.   90/5/19 

شهادت: توسط عناصر متجاوز رژیم صهیونیستی

تفسیر قرآن  

خانواده ایرانی

اطالع نگاشت

 یکی از مهم تریــن وظایف همه ی مــا پرهیز از ناامیدســازی مردم اســت. 
ـ چه در سخنرانی، چه در صحبتی  گاهی یک کسی یک  جوری حرف می زندـ 
مانند آن،  چه حاال در فضای مجازی که دیگر یک چیِز بی  حد و مرز و عجیب 
ـ که شــنونده و مخاطب ناامید می شــود؛ ما نبایــد اجازه  و غریبی شــدهـ 
بدهیم ناامیدی وارد میدان بشود. اگر امید نباشد هیچ کدام از این کارهای 
بزرگ انجام نمی گیرد. مردم را باید امیدوار کنیم و این امیدواری، امیدواری 
کاذب هم نیست ]بلکه[ واقعّیت قضّیه همین است؛ یعنی واقعا باید امید 

داشت، چون آینده ، آینده ی خوبی است، آینده ی روشنی است. 98/7/4

مسئله روز

مردم را نا امید نکنید

خط اصلی را 
گم نکنیم!

اولویت اصلی کشور برای جریان 
مؤمن و انقالبی چیست؟

بازخوانی کارنامه ی مقاومت اسالمی در لبنان در سالگرد حماسه ی جنگ 33 روزه 

یک. آمریکایی ها تاکنون به اهدافشان نرسیده اند
ت ایران خسته و آشفته بشوند و در مقابل دستگاه حکومت ِبایستند؛ این هدف اّول آنها است. 

ّ
]نکته ی اول[ هدف کوتاه مّدت آنها ]از تحریم[ این است که مردم را به ستوه بیاورند؛ مل

هدف میان مّدت آنها این است که با این تحریم از پیشرفت کشور مانع بشوند؛ عمدتا پیشرفت علمی. اینها را ]خودشان[ گفته اند... هدف بلند مّدت شان هم به ورشکستگی کشاندن 
کشور است...؛ یعنی متاشی کردن اقتصاد کشور و فروپاشی اقتصاد کشور... البّته تحریم مشــکاتی ایجاد کرده؛ در این شّکی نیست. همه ی مشکات هم مربوط به تحریم نیست؛ 

مقداری مربوط به ضعف های ما در مدیرّیت کشور است، مقداری هم در این اواخر مربوط به کرونا است، ...مشکاتی وجود دارد اّما آنچه آنها می خواستند نشده و نخواهد شد.

دو. اگــر جریــان تحریــف شکســت بخــورد، تحریم هــا قطعــا 
شکســت خواهــد خــورد

نکتــه ی دّوم: بــه مــوازات تحریــم -ایــن را درســت توّجــه 
ــق،  ــف حقای ــت؛ تحری ــم هس ــف ه ــان تحری ــک جری ــد- ی کنی
واژگــون نشــان دادن واقعّیــات؛... هــدف از ایــن تحریــف 
ــی،  ــد: یک ــام بدهن ــد انج ــت، دو کار را می خواهن ــز اس دو چی
ضربــه بــه روحیــه ی مــردم اســت... یکــی ]هــم[ آدرس 
غلــط دادن بــرای رفــع مشــکل تحریــم اســت... اّمــا آن 
مســئله ی اّول کــه تضعیــف روحیــه و امیــد مــردم اســت، 
از اّول انقــاب... یکــی از هدف هــا همیــن بــوده کــه بــه 
مــردم ایــران بگوینــد... بــا گسســتن پیونــدی کــه بیــن 
ــت 

ّ
ــا آمریــکا بــود، پــدر مل ــراِن اســتعمارِی دوران پهلــوی ب ای

ایــران درآمــده... بــرای چیســت؟ بــرای ایــن اســت کــه امیــد 
مــردم، بخصــوص امیــد جوان هــا را از بیــن ببرنــد... و اگــر 
ــف می شــوند... 

ّ
چنانچــه امیــد از آنهــا گرفتــه شــد، متوق

دادن...  غلــط  آدرس  ]یعنــی[  دّوم،  بخــش  آن  در 
می گوینــد "اگــر می خواهیــد تحریــم برطــرف بشــود، در 
ــد"؛ خاصــه ی حــرف ایــن اســت  ــاه بیایی ــکا کوت مقابــل آمری
کــه بایــد در مقابــل آمریــکا، ایســتادگی نکنیــد. ]غالــب 
مــردم[ شــناخته اند آمریــکا را، می داننــد کــه اینهــا دروغ 
می گوینــد... پــس جریــان تحریــف هــم بــه نتایــج مــورد 
ــان  ــر جری ــه اگ ــم ک ــما بگوی ــه ش ــن ب ــیده. و م ــا نرس ــر آنه نظ
ــت  ــا شکس ــم قطع ــان تحری ــورد، جری ــت بخ ــف شکس تحری
خواهــد خــورد؛ زیــرا کــه عرصــه، عرصــه ی جنــگ اراده هــا 

اســت.

سه. می توانیم تحریم را تبدیل به فرصت کنیم
ــک  ــم ی ــه تحری ــت ک ــّکی نیس ــم ش ــب گفتی ــّوم؛ خ ــه ی س نکت
ــکا  ــه آمری ــت ک ــه ای اس ــکا، ضرب ــرف آمری ــت از ط ــی اس جنایت
ــت ایــران؛ لکــن ایرانــی زیــرک از ایــن 

ّ
حوالــه کــرده بــه مل

حملــه، از ایــن دشــمنی ُحســن اســتفاده را کــرده و ســود 
ــمن  ــم دش ــوری چش ــه ک ــه ب ــرده ک ــی ک ــی کارهای ــرده؛ یعن ب
و بــر خــاف نظــر دشــمن تحّقــق پیــدا کــرده. مــردم مــا، 
جوان هــای مــا، مســئولین مــا، دانشــمندان مــا، فّعــاالن 
سیاســی و اجتماعــی مــا ایــن تحریــم را وســیله ای قــرار 
ــی را افزایــش دهنــد. 

ّ
دادنــد بــرای اینکــه اّتــکاء بــه نْفــس مل

ــوارد  ــل، در م ــانی در داخ ــه کس ــد ک ــب ش ــا[ موج ]تحریم ه
متعــّدد -یــک مــورد و دو مــورد نیســت، صدهــا مــورد 
ــه خــارج نمی رســد،  ــد دستشــان ب اســت- وقتــی کــه دیدن
ــا از  ــن م ــد. بنابرای ــد کنن ــل تولی ــه در داخ ــد ک ــر بیفتن ــه فک ب
همیــن تحریــم هــم توانســتیم بــه توفیــق الهــی و بــه مــدد 
الهــی اســتفاده کنیــم در خدمــت شــکوفایی علمــی کشــور.

چهار. تحریم، تمرینی برای جداسازی اقتصاد کشور از نفت است
نکته ی چهارم؛ خب، گفتیم که تحریم اثر نکرد؛ یعنــی به اهداف مورد 
نظر دشمن نرســید؛ دلیلش چیســت؟ دلیلش کارهای مهّمی است 
که در دوران تحریم در کشــور انجام گرفت؛ فرض بفرمایید، چند هزار 
شرکت دانش بنیان در کشور درست شد... یا پاالیشگاه ستاره ی خلیج 
فارس که به وســیله ی ســپاه درست شــد؛ کار بســیار عظیمی است، 
... این ها را خودشــان هم اعتــراف کردند کــه ایــران در دوره ی تحریم 
توانست یک چنین مصنوعات دفاعی را به وجود بیاورد. و به نظر من 
یکی از چیزهایی که در این زمینه در این فهرست قرار می گیرد، عبارت از 
تمرین جداسازی اقتصاد کشــور از نفت است... این خیلی کار سختی 
اســت، بنده هم ســال ها بود این را مدام در دولت های مختلف تذّکر 
مــی دادم، خیلی پیــش نمی رفت ]اّمــا[ االن به طور طبیعــی این جور 
شده اســت... و ان شــاء اهلل این یک تمرینی اســت که ما بتوانیم این 

]کار[ را بعدًا ادامه بدهیم.

پنج. عالج تحریم فقط و فقط تکیه بر توانایی های ملی است
نکتـه ی پنجـم ایـن سـؤال اسـت کـه آیـا ایـن تحریـم قابـل عـاج اسـت یـا نـه؟ 
جـواب ]اّول[ ایـن اسـت کـه قطعـا قابـل عـاج اسـت؛ جـواب دّوم این ]اسـت[ 
عقب نشـینی  آمریـکا  مقابـل  در  مـا  کـه  نیسـت  ایـن  عـاج،  ایـن  قطعـا  کـه 
کـه  می کننـد  ترویـج  را  ایـن  و  می کننـد  بحـث  ایـن  جـوری  بعضی هـا  کنیـم. 
بشـود،  گرفتـه  آمریـکا  زورگویـی  و  زیاده خواهـی  جلـوی  می خواهیـد  اگـر 
عقب نشـینی کنید؛ نـه آقا، بـه طـور طبیعی وقتـی شـما در مقابل آن کسـی که 
اهـل تجـاوز و زیاده خواهـی اسـت عقـب نشسـتید، او جلـو می آیـد؛ ایـن ]یـک[ 
چیـز روشـن و قهـری اسـت... و هیـچ عقلـی حکـم نمی کنـد کـه مـا بـرای اینکـه 
ـف، خواسـته ی او را بـرآورده کنیـم... بنابرایـن 

ّ
متجـاوز را وادار کنیـم بـه توق

تحریـم قطعـا قابـل عـاج اسـت اّمـا عاجـش عقب نشـینی نیسـت. عاجـش 
ـی اسـت. بایـد 

ّ
چیسـت؟ عـاج تحریـم فقـط و فقـط تکیـه بـر توانایی هـای مل

ایـن توانایی هـا را هـر چـه داریـم نگـه داریـم، دنبـال کشـف توانایی هـای جدیـد 
باشـیم. 

»تحریم اقتصادی« یکی از مســائلی اســت که این روزها ذهن و دغدغه ی جامعه ی ایرانی را پر کرده 
است. رهبر انقالب در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت عید قربان، نسبت به همراهی جریان تحریف 
با تحریم های اقتصادی هشــدار دادند و به 5 نکته ی مهم درباره ی تحریم ها اشــاره کردند که همین 
پنج نکته می تواند برای مقابله ی با جریان تحریف که هدفی جز ناامیدسازی و توقف ملت ایران دنبال 
نمی کند، راهگشا باشد. نظر به اهمیت این جمع بندِی رهبر انقالب درباره ی مسئله ی تحریم، نشریه 

خط حزب اهلل  به طور خالصه و فهرست وار به مرور این نکات راهبردی پرداخته است. 

یم را به  تحر
فرصت تبدیل 

می کنیم

5 نکته ی کلیدی درباره تحریم های اقتصادی که برای 
مقابله با جریان تحریف باید بدانیم
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