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توصیههای رهبر انقالب درباره مسئله خانواده

مبارزه در این مسیر را
جزو برنامههایتان قرار دهید
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هشدار مهم رهبر انقالب به
دولت درباره بسته پیشنهادی اروپا:

مر
شرطینکنید
مردم را شرطی
مردادمــاه ســال گذشــته ،روز تنفیــذ دورهی جدید
ریاستجمهوریآقایروحانی،رهبرانقالبدربیاناتخود،
«سه جهتگیری کلی» را به دولت جدید توصیه کردند که یکی از آنها
«تعامل گستردهی با دنیا» و سایر کشورها بود« :جهتگیری د ّوم ،تعامل
گستردهی با دنیا است؛ این توصیهی همیشگی ما است که این درست
نقطهی مقابل آن چیزی است که دشمنان ما و سلطهگران عالم دنبالش
هستند.مامیتوانیمبادنیاارتباطاتوسیعوگستردهایداشتهباشیم،هم
به ملّتها و دولتهــای دیگر کمک کنیم ،هم از کمــک آنها بهرهمند
بشویم 96/5/12».بعدتر ،همین موضوع را ایشان در دیدار تیرماه امسال با
هیأتدولتنیزمجدداتکرارکردند«:دوستانیکهبامنمرتبطبودهانددر
این سالهای متمادی ،میدانند که عقیدهی من در زمینهی ارتباطات
دیپلماسیایناستکهارتباطاتبایدروزبهروزتقویتبشودوتوسعهپیدا
فعلیت پیدا کند و گســترش پیدا کند؛ عقیدهی من این اســت.
کند و ّ
عقیدهیمنکناررفتنوقطعکردنوماننداینهانیست؛جزدریکموارد
معدودی مثل آمریکا ،در غیر این موارد عقیدهام این نیست؛ رابطه با شرق
عملیاتی و
تحرک ّ
تقویت بشود ،با غرب تقویت بشود؛ هرچه میتوانیم ّ
تحرک دیپلماسی
هدفمند دیپلماسی بایستی افزایش پیدا کند ،یعنی ّ
تحرکهدفمند97/4/24».
کشوربایدافزایشپیداکند؛ ّ
اما از نظر رهبر انقالب ،این جهتگیری کلی و تعامل ،نباید موجب غفلت
مسئوالن از پرداختن به ظرفیتهای کشــور برای حل مشکالت ،و گره
زدن همهچیز به توافق با همتایان خارجی ،مخصوصا غربیها (با توجه
به سابقهی بدعهدیشان) شــود .بههمین علت در همین دیدار تیرماه
سال جاری ،رهبر انقالب دربارهی بستهی پیشنهادی اروپاییها چنین
فرمودند« :مردم را دربارهی بســتهی اروپایی شرطی نکنید ...گره نزنید

«به مسئولین کشــور هم توصیه میکنیم تالششان را مضاعف کنند؛
مراقب باشند فریب زبانبازی و ظاهرسازی دشــمن را نخورند؛ مراقب
باشند دشــمن خبیث را که از در بیرون میکنند ،از پنجره داخل نشود.
دشمن انواع و اقسام شیوهها و ترفندها را به کار میبرد برای اینکه بتواند
نیشبزندوزهرخودشرابریزد؛بایدمسئولینمواظبباشند97/9/21».

«این روزها در کشــور صحبت ،صحبت اروپاییها و پیشــنهادهای
اروپایی است .من توصیهام این است که به اروپاییها هم اعتماد نکنید.
در مورد آمریکا هم من از دو ،سه سال پیش که این بحثهای مذاکرات
مربوط به هســتهای برقرار بــود دائماً ،هم خصوصی به مســئولین
مکرر گفتم که
میگفتم ،هم در جلسات عمومی  -در سخنرانیهاّ -
من اعتمادی به اینها ندارم .بــه اینها اعتماد نکنید؛ به اینها اطمینان
[نکنید]؛ به حرفشــان ،به قولشــان ،به امضایشان ،به لبخندشان
اعتماد نکنید ،اینها مورد اعتماد نیستند .خب ،حاال نتیجه این شده
که خود مسئولینی که آن روز مذاکره میکردند ،امروز دارند میگویند
آمریکا غیرقابل اعتماد است! خب ،از ا ّول بایستی این غیرقابل اعتماد
بودن را تشخیص میدادند و حرکت میکردند .امروز هم دارم راجع
به اروپا میگویم «غیرقابل اعتمادند»؛ نمیگویم دربارهی 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 س ِر این نیست ،بحث ســ ِر این است که به اینها با چشم
بدبینی نگاه کنید؛ اینها به هیچ چیز پابند نیستند3 97/11/19 ».
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زن ایرانی باید اینگونه باشد

بهبود اقتصاد کشور را به چیزی که از اختیار ما خارج است .آنها هم البتّه
در همین زمینه دارند بدجنسی میکنند ...در روزنامه خواندم که ترامپ
گفتهکهمنمیخواستمبه«ترزامِی»سفارشکنمراجعبهسختگیری
نسبت به ایران[ ،ا ّما] او به من سفارش کرد دربارهی سختگیری راجع
به ایران! اینها این[جور] هســتند دیگر .آنوقت تلفــن میزند به آقای
دکتر روحانی و اظهــار ارادت و اخالص هم به ایشــان میکند .اینها را
بایستی اینجوری و با این چشم نگاه کرد؛ اینها بدند ،اینها خیلی بدند.
بنده یک سینه حرف دارم در زمینهی اروپاییها -نه بهخاطر سیاستهای
امروزشان -بهخاطر ذات خبیثی که حکومتهای اروپایی در طول این
چندقرنازخودشاننشاندادهاند97/4/24».
اما در ماههای اخیر که موضوع بســتهی پیشــنهادی اروپا و به تبع آن
پیوســتن ایران به برخی از معاهدات بینالمللی ،در فضای سیاســی و
رسانهای کشور داغ شــده اســت ،رهبر انقالب نیز اگرچه طبق مشی
همیشگی خود  -یعنی رسیدگی و بررسی امور از طریق مجاری قانونی
پیشبینیشده-اینوظیفهرابرعهدهیمجمعتشخیصمصلحتنظام
نهادهاند ،اما در بیانات خود ،اشاراتی به دولتمردان برای جهتگیریهای
کالن و چگونگی مواجهه با این موضوعات داشتهاند که میتوان برخی از
آنهارادرمواردزیردستهبندیکرد:
 .1مسئولین مراقب فریب زبانبازی دشمن باشند

گناهیکهممکناستمداحانمرتکبشوند!

میخواهند یاد شهدا احیا نشود

 .2در مقابل یاوهگوییها شجاع باشید

عقالنیت .این هم یک وظیفهی دیگر مسئولین است؛ هم
«شجاعت و
ّ
شجاع باشند ،در مقابل توپ و تشر این و آن پس نزنند ،آنچه را صحیح
است ،آنچه را باید انجام بدهند ،در مقابل یاوهگوییهای این دولتمردان
آمریکایی و اروپایی و دیگران ،آن را از دست ندهند؛ اینجور آدمها نه
تهدیدشان،نهوعدهشان،نهقولشان،نهامضائشاناعتبارندارد.بهاینها
نبایداعتناکرد،شجاعانهدرطریقصحیحبایدحرکتکرد97/10/19».

 .3به اروپاییها هم اعتماد نکنید

اختالف طبقاتی منطق اسالمی ندارد

| اینشمارهتقدیممیشودبهارواحطیبهشهدایمدافعحرم،شهیدسعیدانصاریوشهیدحمیدمحمدرضایی

دشمنان میخواهند یاد شهدا احیا نشود برای اینکه جادهی شهادت کور بشــود .تجربه کردهاند که وقتی نام شهدا با عظمت برده میشود ،جوان
امروز که نه دورهی جنگ را دیده و نه دورهی امام را ،وقتی میفهمد که یکجایی در آنطرف منطقه دارند با دشمنان میجنگند ،پا میشود میرود
حلب ،بوکمال ،زینبیه ،بنا میکند جنگیدن و به شهادت هم میرسد97/12/6 .
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هیأت

انقالبی

گناهی که ممکن است مداحان
مرتکبشوند!

توصیههای رهبر انقالب درباره مسئله خانواده

مبارزهدراینمسیررا
جزوبرنامههایتانقراردهید

رهبر انقالب در دیدار با مداحان و به مناسبت سالروز والدت حضرت فاطمهی زهرا سالماهللعلیها ،با تأکید بر اهمیت مسئلهی «خانواده» ،به

تالش دشمنان بشریت برای نابودی این نهاد اجتماعی اشاره کردند .ایشان با انتقاد از برخی رسوم و عادات غلط ،مبارزه با برنامههای دشمنان در
ط حزباهلل در اطالعنگاشت زیر به بررسی مهمترین
این حوزه را یکی از موثرترین شیوهها برای حفظ و رشد انقالب و نظام اسالمی برشمردند .خ 
رهنمودهای رهبر انقالب در خصوص خانواده و ازدواج پرداخته است.

مداح صاحب
من گاهی اوقات میشنوم که در جلسهی ّ
هنر ،نه شعر و نه مضمون در جهت معرفتافزایی نیست؛
این گناه است ،این ظلم است .شــما هنر دارید ،توانایی
دارید ،امروز در جامعهی اســامی فرصــت دارید؛ این
فرصت همیشــه نبود؛ این فرصت در هر ساعتی ،در هر
لحظهای از لحظات عم ِر «تاریخی» که دســت بدهد،
مغتنم است ،نباید از دست برود .امروز ما میتوانیم اسالم
را ترویج کنیم؛ یک روز فقط بــا کتاب بود ،با منبر بود ،با
ســخنرانی بود؛ امروز عالوهی بر آنچه در گذشته بود ،با
مداحی اســت .ســابق -زمان دوران طاغوت -این همه
ّ
خوانندهی خوب ،این همه سرایندهی خوب در خدمت
کم ّیت،
اهلبیتنداشتیم؛امروزبحمداهلل ّ
عدهزیاداست؛ ّ
کیفیت را
این
خوب؛
کیفیت هم بســیار
ّ
بسیار خوبّ ،
روزبهروز افزایش بدهید .امروز دشمنان به زوایای زندگی
من و شــما ملّت انقالبی ،با د ّقت دارند نگاه میکنند که
شــاید نقطه ضعفی پیدا کنند و از آنجا نفوذ کنند؛ این
مناطق نفوذ دشمن را شناســایی کنید ،در مقابل آنها
صفآرایی کنید؛ وقت را هدر ندهیم .امروز همه ّ
موظفیم،
مداحانهمجزوجوامعمسئول
همهمسئولیم؛جامعهی ّ
کشوراست.معارفاسالمیرا[تبیینکنید]97/12/7 .

پرسش

پاسخ

اگرایستادگیدانشجویاندر
مقابلانحرافات،موجباصالح
مسئوالننشد،تکلیفچیست؟
عامل اصالح خواهد شــد .البته ایســتادگی
چراِ ،
دانشجو معنایش این نیســت که مبارزه مسلّحانه
کند .انســان به مســؤول باید بگوید ،تذ ّکر بدهد
و بخواهد؛ این خواســتن بایــد در روش ،برخورد
و انتخاب او اثــر بگذارد ،که بالشــک اثر میکند؛
ممکن نیســت اثر نکند؛ بنده این را بهصورت یک
امر قطعی عرض میکنم .اگــر روی این نکته د ّقت
کنید ،خواهید دیــد امکان نــدارد یک مجموعه
چیزی را بخواهد و در نظامی مثل نظام ما  -که نظام
مردمساالری و انتخاب اســت  -تحقّق پیدا نکند؛
باالخره تحقّق پیدا خواهد کرد82/2/22 .
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 .1دشمن تصمیم به نابودی خانواده گرفته است

در این برههی از زمان روی مســئلهی خانــواده تکیه کنید.
دشمن  -نه دشمن ایران یا دشمن انقالب؛ دشمن بشریّت-
تصمیم گرفته که نظام خانواده را در بین بشــر از بین ببرد.
خانواده س ّنت الهی اســت .دشمن بشــریّت یعنی جریان
سرمایهداریبینالمللیوصهیونیسمتقریباًازحدودصدسال
پیش تصمیم گرفتند که خانواده را در بین بشر از بین ببرند؛ و
یک جاهایی مو ّفق شدند .در آن جاهایی که از خدا دور بودند
مو ّفق شدند ،در یک جاهایی هم از جمله در ایران اسالمی ما
مو ّفقنشدند ا ّمادارندتالشمیکنند97/12/7.
 .2مبارزه در این مسیر را جزو برنامههایتان قرار دهید

ایــن ازدواجهای ســخت ،ایــن ازدواجهای دیــر ،این
فرزندآوری کم ،این به تعبیر غلط زشتشان «ازدواجهای
سفید» -که سیاهترین نوع زندگی مزدوج است -همهی
اینها به خاطر این اســت که خانواده از بیــن برود .رواج
شهوات ،از بین رفتن حیا و عفّت ،امروز جزو برنامههای
دشمن است .شــما مبارزهی با اینها را جزو برنامههای
پاکیزگی دامان جوانهای
خودتان قرار بدهید .طهارت و
ِ
همت
همت خودتان قرار بدهید ،بر آن ّ
این کشور را مورد ّ
بگمارید ،و این یکی از بهترین کارها و یکی از مؤثّرترین
شیوهها برای حفظ انقالب و برای رشــد انقالب و برای
حفظ نظام اسالمی است97/12/7 .

 .3خانواده سلول اصلی پیکره اجتماع

همچنان که بدن انســان از ســلولها تشکیل شده که
نابودی و فساد و بیماری سلولها بطور قهری و طبیعی،
معنایش بیماری بدن اســت و اگر توســعه پیدا کند به
جاهای خطرناکی برای کل بدن انسان منتهی میشود،
همینطور جامعه هم از سلولهایی تشکیل شده ،که این
ســلولها خانوادهاند .هر خانوادهای یکی از سلولهای
پیکرهی اجتماع و بدنهی اجتماع است .وقتی اینها سالم
بودند ،وقتی اینها رفتار درست داشتند ،بدنهی جامعه،
یعنی آن پیکرهی جامعه سالم خواهد بود81/۳/۸ .

 .4از دختر پیامبر و امیرالمومنین تقلید کنید

بهترین دخترهــای عالــم ،حضرت زهــرا ( )بود.
بهترین پســرهای عالم و بهترین دامادها هم ،حضرت
امیرالمؤمنیــن ( )بود .ببینید اینهــا چگونه ازدواج
کردند؟ ...ایشان دختر پیامبر( )بود .رئیس جامعه
اســامی .حاکم مطلق .او هم که ســردار درجهی یک
اســام بود .ببینید چطوری ازدواج کردنــد؟ چه جور
مِهریهی کم ،چه جور جهیزیّهی کــم .همه چیز با نام
خدا و با یــاد او .اینها برای ما الگو هســتند .همان زمان
هم جاهالنی بودند که مِهریّهی دخترانشان بسیار زیاد
بود مث ً
ال هزار شتر .آیا اینها از دختر پیامبر( )باالتر
بودند؟ از آنها تقلید نکنید .از دختر پیامبر( )تقلید
کنید ،از امیرالمؤمنین( )تقلید کنید75/۲/۱۷.
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سخن
 .5مهریّهها و جهیزیّههای ســنگین ازدواج را مشکل
میکند

بعضیها ازدواج را مشــکل میکنند .مهریّههای گران
و جهیزیّه های ســنگین ازدواج را مشــکل میکند...
خانوادهی پســرها تو ّقع جهیزیّههای سنگین بکنند؟
خانوادهی دخترها برای چشــم هم چشــمی دیگران
جهیزیّهها را و تشــریفات را و مجالس عقد و عروسی را
رنگینتر بکنند؟ چرا؟ اثر این را میدانید چیســت؟ اثر
این کارها این اســت که دخترها و پسرها بدون ازدواج
در خانهها میمانند ،کســی جرئت نمیکند به ازدواج
نزدیک شود۱۳۷۳/۹/۲ .

 .6ازدواج در جوانی ماندگار است

پیامبر اکرم اصرار داشتند جوانها زود ازدواج کنند...
البته با میل خوشــان و اختیار خودشــان ،نه اینکه
دیگرانبرایشانتصمیمبگیرند.ماهمبایددرجامعهی
خودمان این را رواج دهیم .جوانها در سنین مناسب،
وقتی از دوران جوانی خارج نشدهاند ،در همان حال
گرمی و شور و شوق ،باید ازدواج کنند .این بر خالف
برداشت و تلقی خیلی از افراد است که خیال میکنند
ازدواجهای دوران جوانی ،ازدواجهای زودرس است و
ماندگار نیست ...اگر درست صورت بگیرد ،ازدواجهای
بسیارماندگاروخوبیهمخواهدبود1379/12/23.
 .7فرزندآوری یک مجاهدت بزرگ است

فرزندآوری یک مجاهدت بزرگ است .ما با خطاهایی
که داشتیم ،با عدم دقتهایی که از ماها سر زده ،یک
برههای در کشور ما متأسفانه این مسئله مورد غفلت
قرار گرفت و ما امروز خطراتش را داریم میبینیم؛ که
منبارهااینرابهمردمعرضکردهام:پیرشدنکشور،
کمشدن نســل جوان در چندین سال بعد ،از همان
چیزهایی است که اثرش بعدا ًظاهر خواهد شد؛ وقتی
هم اثرش ظاهر شد ،آن روز دیگر قابل عالج نیست؛
اما امروز چرا ،امروز قابل عالج است92/2/ 11.
 .8هر جا آزادی جنسی هست
خانواده هم ضعیف است

در دنیای غــرب و بخصوص در آمریــکا و بعضی از
کشورهای اروپای شــمالی معروف است که بنیان
خانواده خیلی متزلزل است .چرا؟ علت این است که
در آن جاها آزادی جنســی و بیبند و باری جنسی
زیادتر اســت 80/12/9 .اگر انســانها رها بودند که
غریزهی جنسی را هرطور میخواهند اشباع کنند،
یا خانواده تشکیل نمیشد یا یک چیز ُسست و پوچ
و تهدیدپذیر و ویرانیپذیری میشــد و هر نسیمی
آن را به هم میزد .لذا در هر جای دنیا که میبینید
آزادیهای جنسی هست ،به همان نسبت خانواده
ضعیف است؛ چون مرد و زن برای اشباع این غریزه،
احتیاجی به این کانون ندارند70/4/20 .

 .9جامعه اسالمی بدون خانواده امکان پیشرفت ندارد

جامعهی اسالمی ،بدون بهرهمندی کشور از نهاد خانوادهی سالم ،سرزنده و بانشاط ،اص ً
ال امکان ندارد پیشرفت کند ...حاال
نقض نشود که شما میگوئید در غرب خانواده نیست ،پیشرفت هم هست .آنچه که امروز در ویرانی بنیاد خانواده در غرب
روزبهروز بیشتر دارد نمودارهایش ظاهر میشود ،اینها اثرش را خواهد بخشید ...اینها بهتدریج اثر خواهد گذاشت ...آن
روزی که غرب به این پیشرفتها دست پیدا کرد ،در آنجا هنوز خانواده سر جای خودش بود ...این مسئلهی رعایتهای
اخالقى دو جنس نســبت به یکدیگر ،مســئلهی حیا ،پرهیز از تهمت ،اینها چیزهائی بود که آن روز وجود داشت .این
ِ
بیبندوباریها و اباحیگریها بهتدریج در آنجا به وجود آمده .آن روز یک زمینههائی فراهم شــد و به اینجا رسید .وضع
امروز هم فردای بسیار تلخ و سختی را برای آنها رقم میزند90/10/14.

هفته

 .4 1از تهدیدهای پوچ اروپاییها نهراسید

سردمداراننظامسلطهنگرانند؛پیشنهادهایآنهاعموماً
شاملفریبوخدعهودروغاست.امروزملّتایرانعالوه
بر آمریکای جنایتکار ،تعدادی از دولتهای اروپایی را
نیزخدعهگروغیرقابلاعتمادمیداند.دولتجمهوری
اسالمیبایدمرزبندیخودراباآنهاباد ّقتحفظکند؛از
ارزشهایانقالبیوملّیخود،یکگامهمعقبنشینی
نکند؛ازتهدیدهایپوچآناننهراسد97/11/22.

 .5مسئولینمراقبخدعه اروپاییهاباشند

«توصی ه به مسئولین کشور هم این است که دشمن
را درست بشناسند ،فریب خدعهی دشمن را نخورند.
دشــمن از طرق مختلف وارد میشود؛ گاهی دندان
نشان میدهد ،گاهی مشت نشــان میدهد ،گاهی
هم لبخند نشــان میدهد؛ همهی اینها به یک معنا
اســت .لبخند دشــمن هم مثل همان دندان نشان
دادن دشمن اســت ،فرقی نمیکند ،دشمنی است:
ِ
َ
دور ُهم
َقد ب َ َدتِ َ
البغضا ُء مِن أفوا ِه ِهــم َو ما تُخفی ُص ُ
َ
کب ُر؛ آنچــه در دلهای نجس و سرشــار از بغض و
أ َ
کینهی آنها وجود دارد از اسالم و مسلمین و بخصوص
جمهوری اسالمی ،خیلی بیشتر از آن چیزی است
که در حرفهایشان ظاهر میشود .فریب دشمن را
نخورند ،خدعهی دشمن را قبول نکنند .امروز شما
مالحظه میکنید که غربیها به معنای واقعی کلمه
دارند خدعه میکنند .حاال کار آمریــکا که دیگر از
خدعه گذشته و کام ً
ال آشکار و شمشیرازرو[بسته]
اســت[ ،ا ّما] اروپاییها هم دارند همینجور با خدعه
عمل میکنند .من نمیگویم چه کار کنند؛ دولتیها
بنشینند فکر کنند[ ،منتها] مواظب باشند مخدوع
نشــوند ،مواظب باشــند فریب نخورند ،از دشمن
رودســت نخورند ،به امید اینکه بتوانیم یک کاری
بکنیم ،خودشان را و ملّت را دچار مشکل نکنند؛ هم
فریب نخورند ،هم از دشــمن وحشت نکنند؛ بدانند
که دست خدا باالی دستها اســت و خدای متعال
طرفدار و پشتیبان ملّتی اســت که دین او را نصرت
میکنند و یاری میکنند و این ملّت بحمداهلل این کار
را انجام خواهد داد97/11/29».
 .6مسئولینبهعاقبتکاری کهمیکنندفکرکنند

«اگر به عاقبت کارمان فکر کنیم ،از لغزشهایی که
معموالً برای ماها پیش میآید ،اجتناب میکنیم .هم
در مسائل شخصی اینجور است،هم در مسائلبزرگ
اینجور است ،هم در مسائل کالن کشوری اینجور
اســت .توصیهی من به همهی کسانی که مدیریّتی
مسئولیتی دارند ،چه در ق ّوهی مجریّه ،چه در
دارند،
ّ
قضائیه ،چه در مدیریّتهای گوناگون ،این است
ق ّوهی
ّ
کهکاریکهمیخواهندانجامبدهند،ببینندعاقبتش
چه میشــود؛ این تصمیمی که شــما میخواهی
بگیری ،این حرکت را تصویب کنی یا رد کنی ،ببین
عاقبتش چه میشــود ،دنبالهاش چیست ،حرکت
دشمن در قبال این چیســت ،شما چه کار میتوانی
بکنی؛ فکر اینها را بکن ،بعد آن وقت مخلصاً ّ
لل عمل
کن97/12/5».
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نـشـــریه جـامـــعـه صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی ارتـبـاطبـا
مـؤمــن و انـقــالبــی (دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای) خطحزبا...

پیامک:

رایانامهKhat@khamenei.ir:

اختالفطبقاتی
منطق اسالمی ندارد
ایـن معنـا در امـروز دیگـر عملـی نیسـت

درس

10001028

ایتا:
بله:

eitaa.com/khattehezbollah
ble.im/khattehezbollah

کـه یـک دسـتهای آن باالهـا باشـند و همـه
چیزهایـی را کـه بخواهنـد ،بـه طـور اعلـی
تحقـق پیـدا بکنـد؛ پارکهـا و اتومبیلهـا و
بسـاط .یـک دسـته هـم ایـن زاغهنشـینها

اخالق

مطالبه

رهربی

اسراف بد است
حتی در انفاق راه خدا
ما مردم مسرفی هستیم؛ ما اسراف میکنیم؛
اسراف در آب ،اسراف در نان ،اسراف در وسائل
گوناگون و تنقالت ،اسراف در بنزین .کشوری
که تولید کنندهی نفت اســت ،وارد کنندهی
فرآوردهی نفت  -بنزین  -است! این تعجبآور
نیست؟! هر سال میلیاردها بدهیم بنزین وارد
کنیم یا چیزهــای دیگــری وارد کنیم برای
اینکه بخشــی از جمعیت و ملت ما دلشــان
میخواهد 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 میگویند .خــدای متعال در قرآن به
پیغمبرش میفرماید« :ال تجعل یدک مغلولة الی
عنقک و ال تبســطها کل البســط»؛ در انفاق برای
خدا هم اینجوری عمل کــن .افراط و تفریط
نکنید .میانهروی؛ میانهروی در خرج کردن.
این را باید ما به صــورت یک فرهنگ ملی در
بیاوریم86/7/21 .

سروشSapp.ir/KhatteHezbollah :

باشـند کـه اطـراف تهرانانـد ،و میبینیـد
آنهـا را .ایـن نمیشـود ،ایـن نـه منطـق
اسلامی دارد ،نـه منطـق انصافـی دارد ،نـه
صحیـح اسـت58/4/15 .

خاطرات

رهربی

بهمناسبت سالگرد رحلت
آیتاهلل واعظ طبسی

باید مراقب دل خود باشیم

خیلی از کارهایی که ما میکنیم و لغزشهایی
که از ما سر میزند ،بر اثر عدم مراقبت است.
خیلی از گناهــان را ما با قصــد قبلی انجام
نمیدهیم؛ از خود غفلت میکنیم ،زبان ما به
غیبت و تهمت و شایعهپراکنی و دروغ آلوده
میشود؛ دســت ما و چشم ما هم همینطور.
بنابراین غفلت است که ما را در بال میاندازد.
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
دل خود باشیم،
از ما سر نمیزند .اگر مراقب ِ
دچار حســد ،بدخواهی ،بددلی ،کینه ،بخل،
ترسهــای بیمــورد ،طمع به مــال و منال
دنیا و طمع به ناموس و مــال دیگران در دل
ما رســوخ نمیکند .این مراقبت در انســان،
جادهی نجات است .عاقبت نیک ،در سایهی
این مراقبت به دســت میآیــد؛ «و العاقبة
للمتّقین» .اگر این مراقبت در انســانی باشد،
امکان گناه از او بســیار کم میشود .عدالت
یک انســان هم از همین مراقبت سرچشمه
میگیرد84/5/28 .

گپ:

Gap.im/KhatteHezbollah

مردی که زندگیاش در طول
دورانمسئولیتتغییرینکرد

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

کار مهم بچههای تفحص شهدا
از جمله چیزهای دیگری که یک کار را ارزش میبخشد ،این است که آن کار دارای خطر باشد؛

همچنین استمرار و تداوم در آن کار الزم باشد .همهی این خصوصیات در کار شما وجود دارد.

کار شما ،کار بیریا و بیسروصدایی است .وقتی مردم ،صد شهید را تشییع میکنند ،کسی

نمیفهمد که برای پیکر پاک هر شهید چقدر رنج و چقدر حوصله به کار رفته تا استخوانهای

ِ
تابوتجاسازیشدهدراختیار
مط ّهرونشانههایبدنشباآنهمهمشکالتبیرونآمدهودراین
مردمقرارگرفتهاست.اینرنجراشمامیفهمید.کارشماهمچنینپُرخطراست79/12/20 .

خانواده

ایرانی

زن ایرانی باید اینگونه باشد

زن ایرانی در ایران اسالمی ،باید کوششش این باشد که هویّت واالی زن اسالمی را آنچنان
زنده کند که چشم دنیا را به خود جلب کند .این امروز وظیفهای است بر دوش زنان مسلمان؛
بخصوص زنان جوان و دختران دانشآموز و دانشجو .هویّت اسالمی این است که زن در عین
اینکه هویّت و خصوصیت زنانه خود را حفظ میکند  -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 ر ّقت را ،آن صفا و درخشــندگی زنانه را برای خود حفظ میکند،
تقرببهخدا،
درعینحال،همبایددرمیدانارزشهایمعنوی-مثلعلم،مثلعبادت،مثل ّ
وادیهایعرفان-پیشرویکند79/6/30 .
مثلمعرفتالهیوسیر 
حزباهلل این است

راز اقتدار یک ملّت

راز اقتدار یک ملّت هم همین اســت که
جوانانش ،افراد ف ّعالش ،در میدانها دلیر
وارد بشوند ،گستاخ وارد بشوند ،نترسند.

نه اینکــه حتمــاً باید مردان ما شــهید
بشوند؛ نه ،دنبال این نیستیم؛ دنبال این
هســتیم که همهی ماها در عرصههای
گوناگون و دشــوار ،قدرت این را داشته
باشیم که سینهمان 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 نمیشــود ،کسی
نمیتواند او را زیردســت خــودش قرار
بدهد97/12/6 .

مرحوم آقای طبسی (رحمةاللهعلیه) که سوابق
مبارزاتی ایشــان در دوران اختناق ،بعد [هم]
خدمات ایشان در آستان قدس و در مجموعهی
مســائل انقالب ،برای اغلب افراد شــما روشن
است؛ منتها یک برجستگیهایی هست که این
برجستگیها را نمیشود انسان ندیده بگیرد...
زندگی این مرد مؤمن و بزرگــوار در طول این
مســئولیت ،تغییر پیدا نکرد؛ ایشان در
دوران
ّ
همان خانهای 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 خانهاش مبل
داشت؛ همان مبل ۴۰سال ۴۵،سال قبل ،امروز
هم در خانهی ایشان است و از همانها استفاده
میکردند .زندگی خودش را توسعه نداد ،وضع
اشــرافی به خود نگرفت .خب اینها در مردم اثر
میگذارد؛ بااینکه علیه ایشان تبلیغات هم زیاد
میکردند ،لکن دیدید مردم مشهد چه بدرقهای
کردند از این انسان94/12/20 .

روشتحلیل

سیاسی

نقشه دشمن را باید شناخت
مصرا ً میخواهــم قدری ذهن
من از خودیهــا ّ
خودشــان را باز کنند و فکر خودشــان را به کار
بیندازند؛ بفهمند امروز دشــمن کیســت ،چه
میخواهد و چه میکند  -و نقشــهی دشــمن
چیســت  -عقل ،این است .شــما در جبههی
جنگ باید بدانید که آیا این جهتی که تیراندازی
میکنید ،بمباران میکنید ،همان جایی نیست
که دشمن میخواهد بمباران شود؟ چرا شما کار
دشمن را به عهده میگیرید!؟ چرا جادهی دشمن
را هموار میکنید برای اینکــه بتواند نیروهای
خودی را دور بزند!؟ مسأله این است .تأکیدی که
ما همیشه میکنیم بر اینکه افراد ،قدرت تحلیل
سیاسی داشته باشند ،برای این است که اینگونه
اشتباهاترانکنند.البتهدشمناننقابدار،دشمنان
دورو و منافق ،دشــمنانی که حتّی جرأت ظاهر
شدن هم ندارند ،پشــت عناصر صادق و سالم و
احیاناً ســاده ،خود را پنهان میکنند! آنها را باید
شناخت و هشدارشان داد77/7/15 .

