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گزارشتحلیلی خط حزباهلل از اقدام اخیر کاخسفید

چرا آمریکا از سپاه میترسد؟

مخالفت پنتاگون و سیا با اقدام اخیر ترامپ
این اما اولین یا آخرین تحلیل اشــتباه مقامــات آمریکایی از وضعیت
ایران نیست .جدیدترین آنها مربوط اســت به اقدام چند روز پیش کاخ
سفید ،مبنی بر قرار دادن نام سپاه پاســداران انقالب اسالمی در لیست
گروههای تروریســتی! این اقدام آنقدر مضحکانــه و غیرعاقالنه بود که

پنتاگون و سازمان اطالعات مرکزی آمریکا (سیا) نیز با آن همراه نشدند.
وندی شــرمن ،معاون وزیر امورخارجهی آمریــکا در دولت باراک اوباما
نیز در مخالفت با این موضوع گفت" :دولت اوباما به دلیل واهمه از نتایج
و مخاطراتی که ممکن بود این اقدام برای آمریکا پدید آورد ،از انجامش
منصرف شد .عالوهبر آنکه با منطق فایده و هزینه ،با توجه به این واقعیت
که سپاه پیش از این نیز تحت تحریمهای دیگری قرار داشته ،دست زدن
به چنین کاری ،به هزینههایش نمیارزیــد ".روزنامهی "دی ولت" نیز
نوشــت :تا به حال هرگز یک واحد نظامی رسمی بهعنوان یک سازمان
تروریستیطبقهبندینشدهبود،تحلیلگرانوناظراندرآمریکادراینباره
هشــدار میدهند که دیگر کشــورها هم از این طریق بتوانند گامهای
مشابهیراعلیهنیروهایآمریکاییبردارند.
در این میان ،دو سؤال مهم مطرح اســت :اول اینکه چرا آمریکا از سپاه
میترســد و از آن بدش میآید؟ و دوم اینکه هدف آمریــکا از این اقدام
چیست؟
چرا آمریکا از سپاه میترسد و از آن بدش میآید؟
در پاسخ به ســؤال اول باید گفت که آمریکاییها در حقیقت ،از هر آن
چیزی که بهعنوان «عناصر اقتدار» جمهوری اسالمی باشد واهمه دارند

وطبعایکیازعناصراقتدارکشور،سپاهپاسداراناست.مخصوصاآنکهاین
نیروهای سپاه بودند که معادالت منطقه ای آمریکا را برهم زده و پروژهی
آنهاراباشکستمواجهکردهاند«.اینکهدشمنازسپاهبدشمیآید،خب
معلوم است؛ میخواهید آمریکا از نیروی قدس شما خوشش بیاید؟ شما
تو ّقع دارید آمریکا مث ً
ال فرض کنید از فالن سردار ما که ف ّعال است در این
زمینه ،خوشش بیاید؟ خب معلوم است که بدش میآید! معلوم است که
شرط و شروط میگذارد در بخشهای مختلف! خب او میخواهد عوامل
اقتدار ،در ما نباشد .این درست مثل این میماند که به شما بگویند تیم
ُکشتی شما در مسابقات قهرمانی جهانی شرکت داده میشود ،بهشرط
اینکه شما آن دو سه کشــتیگیر َق َدر را در تیم ملّی نگذارید؛ معنایش
چیست؟ معنایش این است که بیایید برای شکســت خوردن! شما را
وارد مسابقات بینالمللی میکنیم ،بیایید ،برای اینکه شکست بخورید؛
معنایش این است .اینکه بگویند شرط این کار ،این است که مث ً
ال فرض
ً
کنید سپاه چنین نباشد یا بسیج دخالت نکند یا در فالن مسئله  -مثال در
مسائلمنطقهای-شرکتنکنند،دخالتنکنند،معنایشایناست؛یعنی
عوامل اقتدار خودتان را بایســتی وارد میدان نکنید ،وارد صحنه نکنید؛
امنیتی را حتماً
ما بهعکس باید عمل بکنیم .ما بایستی اقتدار نظامی و ّ
اه ّم ّیت بدهیم و مســتحکم کنیم و روزافزون کنیم3 96/3/22 ».

تیرماه  ،96جان بولتون ،مشاور امنیت ملی کاخ سفید ،با
حضور در جمع گروهک تروریستی منافقین ،به آرزوی
خود برای پایان انقالب اسالمی اشــاره کرد و گفت مردم ایران جشن
چهلسالگیانقالبخودرانخواهنددیدوماجشنکریسمس ۲۰۱۹را
درتهرانمیگیریم.نتیجهامادقیقاخالفتصوراتآنهاشدوراهپیمایی
 22بهمنسال 97باشکوههرچهتمامتربرگزارشد.رهبرانقالبنیزدی
ماهسالگذشتهبابهسخرهگرفتنادعایجانبولتون،دراینبارهچنین
فرمودند« :همین چندی پیش در همین نزدیکی ،یکی از دولتمردان
آمریکایی در جمع یک مشت اوباش و تروریست گفت امیدوار است یا
آرزو دارد که جشــن کریســمس  ۲۰۱۹را در تهران بگیرد؛ جشــن
کریســمس  ۲۰۱۹همین چند روز پیــش بود .این همــان قدرت
محاسباتیاست،اینهاهمانآدمهایند97/10/19».
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آیامطالبهعدالت،بهنظاموانقالبضربهم یزند؟

برنامهتلویزیونیکهرهبرانقالبمشتریهمیشگیآنبود

بعدازتولیدسوخت20درصدطرفمقابلماتشد

هنوز اهمیت شهدا را نشان ندادهایم | این شماره تقدیم میشود به روح مطهر شهید عبداهلل محمدی

*

مقدس،تقویمواقعینکردهایم؛یعنیهنوزآنوزنواقعی
اهم ّیتکاریراکهجوانهایمادرایندوران
طوالنیبعدازپیروزیانقالبتاامروزانجامدا دهاند،بخصوصدردوراندفاع ّ
ِ
ّ
اینکاررادرحفاظتازانقالب،نظام،کشور،ع ّزتملّیوآیندهوتاریخمان،شایدحاالتشخیصهمندادهایما ّماابراز[هم]نکردهایمونشانندادهایم95/9/15 .
*رهبرانقالبدرتاریخ،91/7/21بهمنزلاینشهیدبزرگواررفتند.آقاپسازاحوالپرسیازوالدینشهید،ازخودشهدامیپرسند.آقامهدی{برادرشهید}رشتهیکالمرابهدستمیگیرد

وتوضیحمیدهدعبداهللدانشآموزبودهوسال62درشرهانیشهیدشده.رهبرانقالبهمدعامیکنند«:خدانظرعطوفانهورحیمانهاشرابرشماوخاندانوفرزندانروزبهروزبیشترکند».
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مطالبه

رهربی

میل خدمت به مردم را در جان خود گسترش دهید
تالشهای جهادگران در خدمت به مردم مناطق محروم کشورمان و حضور جوانان عالقمند
به این فعالیتها در اردوهای هجرت و جهادی همواره مورد توجه رهبر انقالب بوده اســت.
ایشان به غیر از تأکیدهای فراوان بر مســألهی بسیج ســازندگی و اردوهای جهادی که در
سخنرانیهای عمومی یا خصوصی خود ابراز داشتهاند ،در برخی موارد با اطالع از فعالیتهای
خدمترسانی جهادگران ،با نوشتن یادداشتی نسبت به فعالیت آنان ابراز نظر و اعالم تشکر
نمودهاند .مثال دستنوشتهی زیر مربوط است به پاسخ رهبر انقالب در آذرماه سال ،۱۳۸۲
خطاب به "گروه جهادی یاوران":

تقدیر رهبر انقالب از حضور مردم برای کمک به سیلزدگان:

روحهمبستگیمردم
گرهگشایکارهااست

بارش باران رحمت الهی رویدادی بود که از آخرین روزهای ســال 97مژدهی روزهایی پر از برکت و رحمت
الهی را در سال 98میداد .اما همین بارش رحمت الهی در خأل انجام نگرفتن اقدامات و پیشگیریهای الزم،

تبعات ناگواری را به همراه داشــت .مردم ایران اما در این بحران ناخواسته ،آرام نگرفتند و با تمام وجود به
کمک هممیهنان خویش شتافتند .رهبر انقالب در هر دو جلسهای که در ایام تعطیالت نوروز (یکی با

دستگاههایامدادرسانودیگریباعموممسئوالنکشوردرروزعیدمبعث)داشتند،ازاین
احساسمسئولیتملتایران،قدرتبسیجشوندگیآنهادرصحنهیامدادرسانیبه

سیلزدگان تقدیر کردند .توجه به اهمیت «حضور مردم در صحنه»های دشوار

و گشــودن گرهها با قدرت بیپایان مردمی یکی از ارکان اصلی در نگاه و
اندیشهیرهبرانقالباست.بههمینمناسبتنشریهیخطحزباهلل،
فرازهاییازبیاناتایشاندربارهیاهمیتوجایگاهحضورمردمدر

صحنههایدشواروسرنوشتسازکشوررامرورمیکند.

بسمهتعالی
از همهتان سپاســگزارم و شــما را به خدا میســپارم .میــل به خدمت به مــردم و تحمل
سختیهای آن ،نقطهئی نورانی در باطن انسان اســت؛ آن را هر چه میتوانید در جان خود
گسترش دهید و نگذارید آفتها :سودجوئی ،خودنمایی ،تنبلی و  ...آن را ِگلاندود کند .نیت
خود را خدائی نگهدارید و از او کمک بخواهید و از همهی نیروی خود برای آن مایه بگذارید.
موفق باشید.سید علی خامنهای82/9/15 ،

بازخوانی

تاریخی

بهمناسبتروزپاسدار

انصافا سپاه به قول خودش عمل کرده است
سپاه در واقع با این نامگذاری ،با لطافت میخواهد بگوید که من در این راه قدم میگذارم؛ خیلی
خب مبارک است و خیلی بزرگ و مهم است ،جا هم دارد .میشود آدمهای عیبجو و نکتهبین و
نکتهسنج بیایند بگویند فالن جا این اشتباه بود ،فالن جا غلط بود ،فالن کس اینجوری رفتار کرد.
بر همهی جریانها و واحدها و آدمها و شخصیتهای حقیقی و حقوقی میشود ایراد گرفت؛ اما اگر
منصفانهبهحرکتسپاهپاسداراننگاهکنیم،ازروزاولتاامروز،میبینیمانصافاًسپاهبهقولخودش
عملکرده؛حقاًوانصافاًسپاهدراینراهایستادهاست.آدمهامیآیندومیروند؛اماآنهویتجمعی
محفوظ میماند؛ یکسان است90/4/13 .

پرسش

پاسخ

آیا مطالبه عدالت ،به نظام و انقالب ضربه میزند؟
باید گفت مطالبهی عدالت نه فقط به نظام ضربه نمیزند ،بلکه نظام را تقویت میکند .البته من
نمیدانم شــما آن را چگونه مطالبه کردهاید که آنها گفتهاند ضربه میزند ،ممکن است روش
مطالبه ،تند یا خشــن یا نامناســب بوده ،که من در این باره قضاوتی ندارم؛ اما اصل مطالبهی
عدالت ،هیچ ضربهای به انقالب نمیزند؛ کام ً
ال هم در جهت تقویت انقالب است82/2/22 .
2
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هر جا مردم بیایند
دست خدا هم هست
تجربه به ما نشان
میدهــد ،بیانــات و
معارف اســامی هم تأکید
میکند که هرجا مردم میآیند دست خدا هم
هست .یَ ُدالل ِه َم َعال َجام َعة؛ هرجا مردم هستند،
عنایت الهی و کمک الهی و پشتیبانی الهی هم
هست؛ نشــانه و نمونهی آن ،دفاع هشتساله،
نمونــهی آن خود انقالب ،و نمونــهی آن گذر از
گردنههای دشوار این  ۳۵سال [است] چون مردم
درمیدانبودند،کارهاپیشرفتهاست92/12/20.

1

2

مردم همیشه مسئولیتشان را به بهترین
وجه انجام دادهاند
عامهیمردمهمیشهبهمصالحکشوربانظر
درستی نگاه کردهاند؛ این تجربهی ماست .در
طول این سه دهه ،هر جا مسئولیتی متوجه مردم
بوده اســت ،به بهترین وجه آن را انجام دادهاند .دشمنان خواستند
مردمراازمیدانهایالزمالحضو ِرخودشاندورکنند،نتوانستند؛خواستند
مردم را دچار تشــتتآراء کنند ،اختالف کنند ،که گریبان یکدیگر را بگیرند ،از
مصالح کشور و پیشرفت کشور غافل شوند ،نتوانستند .مردم از خودشان بصیرت نشان
دادند.حقاًوانصافاًبصیرتمردممثالزدنیاست؛اینهمکارخداست91/7/24.

3

مردم هر جا احساس وظیفه کنند میآیند
متأســفانه بعضی از تریبوندارهــای داخل هم بر طبق میل دشــمن -
نمیگوئیم عمداً؛ غفلتاً  -حرف میزنند .بعضیها خودشان خسته شدهاند،
میگویند مردم خستهاند! مردم خسته نیستند .مردم در میدان و در صحنه
حاضرند؛ آمادهی کارند .باید میدان را برای مردم آماده کرد ،باز کرد ،آن وقت میبینید
که مردم هر جائی که احســاس کنند وظیفــهای وجود دارد ،با چه انگیــزهای ،با چه
اهتمامی ،با چه عزم راسخی وارد میشوند؛ همچنان که امروز هم وارد شدهاند91/7/24.
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سخن
هر وقت کاری را مح ّول به مردم کردیم ،آن کار پیش رفته است
ایـن هنـر امـام بزرگـوار بـود؛ صحنـه را داد دسـت صاحبـان کار؛ چـون کشـور صاحـب دارد ...صاحـب کشـور
کیسـت؟ مـردم .کار وقتـی دسـت خـود مـردم سـپرده شـد آنوقـت کارهـا بـه سـامان خواهـد رسـید .تدبیر
مسـئوالن در هر برههای از زمـان در دوران جمهوری اسلامی ،باید این باشـد؛ کارها بـا تدبیر ،بـا برنامهریزی ،با
مالحظهی همهی ظرایـف و دقایـق در اختیار مردم گذاشـته بشـود؛ آنوقت کارهـا پیش خواهد رفـت .ما هـم از ا ّول انقالب
تا امـروز هر وقتی هـر کاری را مح ّول به مـردم کردیـم ،آن کار پیش رفته اسـت؛ هـر کاری را انحصاری در اختیار مسـئوالن و
رؤسـا و مانند اینها قـرار دادیـم ،کار متو ّقـف مانده اسـت .نمیگوییم حاال همیشـه هـم متو ّقف مانـده ا ّمـا غالباً یـا متو ّقف یا
ُکند [شده]؛ اگر متو ّقف نمانده استُ ،کند پیش رفته است93/11/29 .

6
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4

روحیهی بسیجشوندگی مردم
فوقالعاده است
مردمواقعاًکمک
کردند و ما این را
تجربه کردیم...
مردم واقعــاً آمادهاند،
واقعاً شــور و شــوق
کمکرســانی در
مردم وجود دارد؛
ایــن روحیهی
بسیجشــوندگی
بــرای خدمت و
کمک ،یک چیز
فوقالعادهای است
در کشور .این را از
ســابق بنده تجربه
کــردهام؛ از همــان
ســالهای ا ّولیــن
تجربهی بنــده برای کار
امداد که ســال  ۴۷بود در
زلزلهی فــردوس ،که رفتیم و
[دیدیم] مردم از اطراف میآیند و
همین طور بیدریغ ،جنــس و پول و
امکانات و همه چیز میریزند آنجا .حاال هم
همینجوراست98/1/13.

حضور مردم در صحنه حقیقت ًا گرهگشا است
قضیه تالش خیلی خوبی بود .این ،بار ا ّول هم نیست؛ در همهی حوادث طبیعی و
بحمداهلل تالش مردمی در این ّ
ّ
بالیای طبیعی -که حوادثی [است] که ظاهر بال دارد ،اگر چه باطنش ممکن است نعمت و عطای الهی باشد -ملت
ایران حقیقتاً جانانه وارد میدان میشــوند؛ ما این را بارها و بارها آزمودهایم .این روح همبستگی در میان مردم ما و
حالت بسیجشوندگی برای خدمت به هممیهنان یک چیز استثنائی است؛ مش ّوق مسئولین دولت هم هست ،کمککار آنها هم
هست ...مردم عزیز ما به همکاریهایشان با مسئولین ادامه بدهند؛ این کار الزمی است .حضور مردم در صحنه ،همکاری آنها،
کمک آنها حقیقتاً گرهگشا است98/1/14 .

هفته

 1در واقع ،سپاه یکی از مؤلفههای قدرت کشور است
که هرجا به آن احتیاج بوده با تمام قوا وارد میدان شــده
و کار را به پیش برده است« .اگر مقابلهی با دشمن است
از لحاظ سیاسی ،سپاه جلو است؛ اگر مواجههی با دشمن
عملیاتی،سپاهجلواست؛
استدرمیدانعملیونظامیو ّ
اگر این دشمن در داخل مرزهای ما ،داخل کوچه و خیابان
ما است ،سپاه جلو است؛ اگر این دشــمن در چند هزار
کیلومتر آنطرفتر در اطراف حرم حضرت زینب (سالم
اهللعلیها)است،بازهمسپاهجلواست98/1/19».
هدف آمریکاییها از این اقدام چیست؟
اما در پاســخ به ســؤال دوم که هدف آمریکاییها از این
اقدام چیســت باید گفت کــه سیاســت دولت جدید
آمریکا در قبال ملــت ایران ،دارای دو رکن کلی اســت:
ف اجتماعی .مقامات
 -1تحریمهای بیشتر -2ایجاد شکا 
آمریکایی اینگونه تصور میکنند که تحریمهای بیشتر،
میتواند ایران را وادار به نشستن مجدد سر میز مذاکره و
پذیرش تحمیلهای جدید کند .دراینباره رهبر انقالب
صراحتا بیان کردند که« :با این دولت ،با این رژیم زورگوی
متقلّب ،باید نشســت مذاکره کرد؟ چرا مذاکره کنیم؟
برجام نمونهی واضح این اســت .تازه بنده سختگیری
معین
میکردم -که البتّه همــهی خطوط قرمزی که ما ّ
کرده بودیم رعایت نشــد -طرف مقابل اینجوری رفتار
کــرد ،اینجوری عمل کــرد .خب با این طــرف مقابل
نمیشود مذاکره کرد ...امام فرمودند تا وقتی آمریکا آدم
نشود ،ما مذاکره نمیکنیم .آدم نشود یعنی چه؟ یعنی تا
شرآفرین
وقتیکه از اسرائیل حمایت میکند ،از نیروهای ّ
منطقه حمایت میکند؛ ما هم همین را میگوییم .حاال
اگر چنانچه یکوقتی هم بر فــرض محال قرار بود دولت
جمهوری اسالمی با رژیم آمریکا مذاکره هم بکند ،با این
دولتکنونیآمریکاهرگزمذاکرهنمیکرد97/5/22».
درموضوعشکافاجتماعینیزآمریکاییهاهمهیتالش
خود را میکنند که به هر طریق ممکن ،بین "حاکمیت" و
"ملت" شکاف ایجاد کنند .برای این کار یکی از اقدامات
عمدهی آنها ،پروژهی "مقصرســازی ســپاه" در افکار
عمومی داخل کشور است .آنها تالش میکنند این گزاره
رابرایمردمایرانجابیاندازندکهدلیلتحریمها،اقدامات
منطقهایسپاه(بهعنوانجزئیاصلیازحاکمیت)استتا
از این طریق بهزعم خود بتوانند مردم را از سپاه بیزار کنند.
اما "از قضا سرکنگبین صفرا فزود" .اقدام اخیر آمریکا نه
تنها با موافقت افکار عمومی مواجه نشد ،بلکه انبوهی از
پیامها و کنشهای حمایتآمیز از سپاه ،در تقابل با این
اقدام کاخ سفید ،توسط گروهها و سالیق مختلف مردمی
و سیاسی بهوجود آمد بهطوری که حتی در نظرسنجی
یکیازشبکههایتلویزیونیمعاند،حدود90درصدمردم،
مخالف این طرح آمریکاییها بودند .جالب آنکه این اقدام
مقامات کاخ سفید در روز و ساعاتی انجام شد که نیروهای
سپاه ،دوشادوش ســایر مردم ،در کمک شبانهروزی به
مردم سیلزدهی کشور به ســر برده و در این راه از هیچ
کوششی دریغ نکردهاند .و حاال باید آن جملهی منسوب
مد ِ ّل الَّذی َج َع َل
لح ُ
به معصوم(ع) را زیر لب خواند که "ا َ َ
الح َمقاء".
اَعدائ َنام َِن ُ
سالچهارم،شماره |179هفته چهارمفروردین۹۸
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نـشـــریه جـامـــعـه صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی ارتـبـاطبـا
مـؤمــن و انـقــالبــی (دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای) خطحزبا...

پیامک:

رایانامهKhat@khamenei.ir:

شرط ایستادگی یک ملت
روی پای خود
مهمایناستکهمابفهمیمکهدیگرانبهماچیزی
نمیدهند ،ما خودمان باید تهیه کنیم ...از قراری
که شنیدم در چین یک وقتی در پشتبامهایشان

روایت

10001028

ایتا:
بله:

eitaa.com/khattehezbollah
ble.im/khattehezbollah

هم گندم میکاشتند .عالوه بر زمینهایشان ،توی
حیاطهاشان ،در پشتبام هم گندم میکاشتند.
یک مملکت اگر بخواهد خودش به پای خودش
بایستد ،مستقل بشود در همهی ابعاد ،چاره ندارد
جز این تفکر که «ما باید از خارج چیز وارد کنیم»
از کلهاش بیرون کند .مغزش توجه به این بکند که

هرساعتیکهازعمرجانبازان
میگذرداجرشانروبهافزایشاست

خاطرات

رهربی

بهمناسبت 20فروردین ،روز ملی فناوری هستهای

بعدازتولیدسوخت20درصد
طرفمقابلماتشد

ما آن روزى که وارد این مذاکرات شدیم ،دستاورد
مهمى داشتیم؛ احســاس کردیم با
قابل قبول و ّ
دست قوى داریم وارد میشویم .دستاورد آن روز
ما از جمله این بود که ما توانسته بودیم درحالىکه
همهىقدرتهاىهستهاىدنیاامتناعکردندکهبه
ما سوخت بیست درصد را براى مرکز [تحقیقاتى]
تهران بدهند  -که احتیاج به داروهاى هســتهاى
داشتیم  -ما خودمان توانستیم در شرایط تحریم،
سوخت بیســت درصد را تولید کنیم[ ،بعد] این
سوخت بیست درصد را تبدیل کنیم به صفحهى
سوخت و از آن اســتفاده کنیم .طرف مقابل مات
شــد! ...طى مذاکرات طوالنى ،حاضر نشدند به ما
[سوخت] بیست درصد را بدهند  -یعنى بفروشند
یااجازهبدهندکهآنراکسدیگرىبهمابفروشد.ما گفتیم در داخل تولید میکنیم؛ جوانهاى ما،
همیندانشمندانما،همینقشرزحمتکشپرامید
متّکى به نفس ،توانســتند چشــم طرف را خیره
کنند؛ [سوخت] بیست درصد را تولید کردند ...این
یکى از دستاوردهاى ما بود94/4/2 .

سروشSapp.ir/KhatteHezbollah :

ما از خارج نباید وارد بکنیم .اگر یک چیزی نداریم،
از خارج برایمان نمیآورند آن [را] فالن کار را انجام
نمیدهیم ،تا خودمان درست کنیم .اگر یک وقت
دیدیم که ما چنانچه یک کارخانهای را نمیتوانیم
راه بیندازیم ،اتکال به این نکنیم که برویم از خارج
بیاوریم 26 .بهمن1359

درس

تاریخی

زحمات شما[جانبازان] و اجر شما پیش خدای
متعال،هممحفوظاستوهمانشاءاهللروزبهروز
رو به افزایش اســت؛ چون کار شما یکسره تمام
نشد؛بتدریجاینابتالءواینامتحانبرشماحاکم
است،برخالفشهدا.شهدایکخمپارهخوردند،
یک گلوله خوردند و رفتند بهشت ،پَرکشیدند
بهشت ،کارشان تمام شــد؛ شماها نه؛ هر روزی
که میگذرد ،هر ســاعتی که میگذرد ،رنجی
دارید،مشکلیدارید،اگرچهبهآنمشکلرضایت
دادیدوخدایمتعالمیدانددردلهایشماهاکه
شماها صبر میکنید؛ ا ّما هر دقیقه ،هر ساعت،
هر رو ِز همین صبرتان یک اجر مضاعفی است؛
بنابراین این حرف دقیق است که اجر جانبازان
روزبهروز رو به افزایش است .هر ساعتی که شما
بیشتر عمر کنید ،به همان اندازه اجر شما رو به
افزایش است94/6/29 .

گپ:

Gap.im/KhatteHezbollah

اخالق

سنتهمیشگیپیامبر
در ماه شعبان

()

دیدار رهبر انقالب با گروه مستندسازی روایت فتح
انتشاربمناسبسالروزشهادتشهیدآوینی

برنامهتلویزیونیکهرهبرانقالبمشتریهمیشگیآنبود

من تا مدّ تها که روایت فتح پخش میشــد ،اص ً
ال شــهید آوینی را نمیشــناختم؛ ولی از

مشتریهایهمیشگی روایت فتح بودم .یعنی هر شب جمعه ،حتم ًا مینشستم و این برنامه

را نگاه میکردم.روی من تأثیر زیادی میگذاشت و میدیدم که این کالم چقدر اثر دارد .یک

وقت همان جوانان آمدندپیش من (به نظرم مال جهاد بودند) من در همان جلسه گفتم« :این
صداینجیبیکهاینهارابیانمیکند،چیزخیلیجالبیاست؛اینرانگهدارید...».گاهیحرفی

را کسی میزند و حرف بزرگی است؛ اما پیداست که خودشاعتقادی به این حرف ندارد .ا ّما این

صدا،آنصداییاستکهبزرگترینحرفهارامیزدوخودشاعتقادداشت.مث ً
المیگفت«:این

جوانانما،بهراههایآسمانآشناترندتابهراههایزمین».اینراچنانمیگفتکهگویاراههای

آسمانراخودشرفته،دیدهومیداندکهاینهاآشناترهستند! 72/6/11

خانواده

ایرانی

علت تأکید اسالم به نقش زن در داخل خانواده

علّت اینکه اسالم این قدر به نقش زن در داخل خانواده اهمیت میدهد ،همین است که زن
اگر به خانواده پایبند شد ،عالقه نشان داد ،به تربیت فرزند اهمیت داد ،به بچههای خود رسید،
آنها را شیر داد ،آنها را در آغوش خود بزرگ کرد ،برای آنها آذوقههای فرهنگی  -قصص ،احکام،
حکایتهای قرآنی ،ماجراهای آموزنده -فراهم کرد و در هر فرصتی به فرزندان خود مثل غذای
جسمانیچشانید،نسلهادرآنجامعه،بالندهورشیدخواهندشد.این،هنرزناستومنافاتی
هم با درس خواندن و درس گفتن و کار کردن و ورود در سیاست و امثال اینها ندارد75/12/20 .
حزباهلل این است

در گام د ّوم انقالب حرکت کشور بر دوش جوانها است

عرض من این است که جوانها باید شانهشان
مسئولیتهای دشوا ِر کوچک و بزرگ
را زیر بار
ّ
بدهند؛ عالج مشکالت کشور این است .ما در
گام د ّوم انقالب بایســتی حرکت کشور را بر
دوش جوانها قرار بدهیم همچنان که در گام
ا ّول در دورهی انقالب هم هدایت را امام میکرد
ا ّما حرکت را و موتور پیشرفت را جوانان روشن
میکردند ،حرکت را آنها به وجود میآوردند.

امروز تالش شما و سعی شــما این است که
استقالل کشور را و ع ّزت کشور را تأمین کنید؛
هزینهی این کار را شما امروز دارید میدهید؛
[هزینهی] امروز ملّــت ایــران و جوانان ما،
هزینهی رسیدن به استقالل کامل -در جهات
مختلف -و به ع ّزت ملّی و به جامعهی اسالمی
است؛ نســلهای بعد ،از این دستآورد شما
استفاده خواهند کرد98/1/1 .

به خــدا توکل کنیــد .از خدای متعــال توفیق
بخواهید .رابطهتان را روز به روز با معنویت و خدای
متعال تقویت کنید .مبادا اشتغاالت کاری ،شما
را از ذکر و توجه و پرداختن به معنویات باز بدارد!
یعنی یکی از خطرها این است که در عملزدگی
غرق بشــویم و از آن ارتباط قلبی خودمان غافل
بمانیم .آن چیزی که پشــتوانهی نشاط و شور و
شوق و تحرک و توفیق ماست ،کمک الهی است.
کمک الهی را باید به معنــای واقعی کلمه از خدا
خواست و از خدا طلب کرد ...لذا این احتیاج دارد
به توجه؛ این ایام ماه شــعبان را مغتنم بشمارید.
در این صلوات شــریف ظهرها میخوانید« :ا ّلذی
کان رسولال َّله ( )یدأب فی صیامه و قیامه فی لیالیه
و ا ّیامه بخوعا لک فی اکرامه و اعظامه الی ّ
محل حاممه»؛
یعنی پیغمبر تا لحظهی مرگ هم ماه شــعبان و
روزها و شبهای شــعبان را گرامی میداشتند و
همهی شــعبانها در زندگی آن بزرگوار اینطور
بود؛ که بعد در همین صلوات میخوانید« :ال ّلهم
فأعنّاعلیاالستنانبسنّتهفیهونیل ّ
الشفاعةلدیه»؛سنت
َّ
شــاءالل ادامه بدهید؛
این بزرگوار را در این ماه ان
توجه ،دعا ،ذکر و آماده شــدن برای ورود در ماه
مبارک رمضان86/6/4 .

روش تحلیل

سیاسی

مراقبواقعیتپنداریباشید!
یک لغزشگاه ،واقعیتْپنداری است؛ چیزهائی
را که واقعیت ندارد ،انسان واقعیت تصور کند.
دشــمنانی که جبههای را در مقابل کشور ما،
ملت ما ،انقالب ما تشکیل دادند ،سعی میکنند
واقعیتسازی کنند ،واقعیتنمائی کنند ،یک
چیزهائی را به عنوان واقعیتهای مســلّم در
نظر ما جلوهگر کننــد؛ در حالی که واقعیتها
آنها نیســت .باید مواظب باشیم درگیر و دچار
واقعیتســازیهای خالف واقع نشویم .فرض
بفرمائید اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر
از واقع بدانیم ،یا کمتر از آنچه که واقعیت است،
بدانیم ،دچار خطا خواهیم شــد؛ توان دشمن
را هم اگر بیشــتر از آنچه که هست ،یا کمتر از
آنچه که هست ،ببینیم ،دچار اشتباه محاسبه
خواهیم شد91/5/3 .

