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مروری بر مطالبات رهبر انقالب
از دولت برای بهبود وضع زندگی مردم

باتوطئه ناامیدسازیمردم مبارزهکنید

میــاد حضرت مســیح بــر همه دینــداران جهــان مبــارک باد

هفتهنامـه خبری-تبیینـی نمازهـای جمعـه ،مسـاجد و هیئتهـای مذهبـی| سـال پنجـم ،شـماره  |215هفتـه اول دی ۹۸

دستهایی
درکاراست
نقشه دشمن برای بیثباتی کشور تا زمان انتخابات

هفتـه

قدرتمندان زورگو و تجاوزگر ،یکی از سالحهاشان این است که در کشورهائی «بیثباتی» ایجاد کنند ،که نمونهی آن را شما مشاهده

میکنید؛ هم در منطقهی خودمان ،و هم در مناطق دیگر این دنیای بزرگ .میبینید که قدرتمندان هر جا توانستهاند ،هر جا در کشوری

طمعی ورزیدهاند ،برای اینکه سلطهی خود را در آن کشورها و در آن مناطق مستقر کنند ،بین مردم آن کشور یا مردم آن کشور با کشور
همســایه ،بیثباتی ایجاد کردند؛ ایجاد اختالف کردند ،ایجاد درگیری کردند ،تــا بیثباتی در نظامها به وجــود بیاید91/7/24 .

دشمن میخواهد کشور ثبات خود را از دست بدهد

ثبات کشور و ثبات نظام اســامی ،بزرگترین فرصتی است که امروز در
اختیار ملت ایران و مسؤوالن قرار دارد .دشمنان میخواهند کشور ثبات
خود را از دست بدهد .در یک کشــور بیثبات ،نه کار علمی میشود کرد
و نه کار اقتصادی؛ نه کار فرهنگی میشود کرد و نه میتوان از حقوق ملت
دفاع کرد؛ همچنانکه نمیشــود عزت ملت را در دنیا حفظ کرد ...مراکز
استکباری عالم دوست ندارند کشور ما «با ثبات» باشد؛ میخواهند تالطم
در کشور ایجاد کنند .بدانید ،و میدانید ،که همهی تالش خود را میکنند
برای «بحرانآفرینی»؛ ایجاد «تالطم» و ایجاد «آشــوب»؛ همچنانکه

خاندان ویرانی |

کردند .در تابستان ســال  82همهی دســتگاههای جاسوسی وابسته به
صهیونیسم و آمریکا بسیج شدند برای اینکه کشور را به آشوب بکشند؛
اما آگاهی و هوشیاری مردم و تالش مجاهدتآمیز خدمتگزاران آنها ،دست
رد به سینهی همهی این توطئهها زد و نگذاشت 83/1/2 .سعی کردند این
ثبات را از داخل به هم بریزند .هم در سال  ،۷۸هم در سال  - ۸۸با فاصلهی
ده سال  -نقشه و توطئهی دشمن یک جور بود .در هر دو مورد سعیشان
این بود که بتوانند ثبات سیاسی را در کشور به هم بزنند؛ سعیشان این بود
که تالطم ایجاد کنند؛ این آرامش عمومی را ،این ثبات را از این ملت بگیرند.
یک وقت در میان یک ملتی تالطم هست ،آرامش وجود ندارد؛ همه نسبت

4

رضاخانبهدستورانگلیسىهاهمآمد،همرفت

انتخاب اصلح |

مردم از دعواهای سیاسی خستهاند

عزیزان من! برادران! خواهران! در سرتاسر کشــور ،امروز ما احتیاج داریم
به «اتحاد و یکپارچگــی» .بهانههای اختالف زیاد اســت .گاهی در یک
قضیهای سلیقهی یک نفر ،دو نفر با هم یکسان نیست؛ این نباید بهانهی
اختالف بشود .گاهی در کسی یک گرایشی هســت ،در دیگری نیست؛
این نباید مایهی اختالف بشــود .آراء ،نظرات ،همه محترمند .اختالف در
3
درون ،منازعهی در درون ،موجب فشل میشــود .قرآن به ما

خاطرات رهبری |

2

یکانتخابخوبگاهیدههاسالتأثیرشباقیمیماند

شهید مسیحی ،در عملیات علیه منافقین

به هم بدبین ،همه نســبت به یکدیگر ستیزهگر؛ دســتگاههای حاکم در
مقابل مردم ،مردم در مقابل دســتگاههای حاکم؛ یک چنین کشوری که
دارای امنیت نباشد ،نمیتواند نه در علم ،نه در اقتصاد ،نه در صنعت ،نه در
عزت ملی ،خودش را به پیش و به جلو بکشد؛ اما وقتی استقرار و امنیت و
آرامش در یک کشور بود ،ملت فرصت پیدا میکند که آمادگیهای خود
را ،استعدادهای خود را بروز دهد91/7/24 .

۴

روزیکهپسرممنرانشناخت!

| این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید روبرت الزار

*

اینها مایهی افتخار ما است نه فقط برای خانواده برای کشور مایهی افتخار اســت یعنی اگر امروز ما امنیت داریم امروز دختر شما میتواند در دانشگاه درس
بخواند ،من میتوانم دو کالم حرف بزنم این ناشی از همین شــهادتها و مجاهدتها است .خب این در جای خود محفوظ است ،اما حاال من میخواهم بگویم
پشت سر این مجاهدت فرزند شما و برادر شما مجاهدت این خانم[مادر شهید] است .این روحیهها خیلی با ارزش است94/10/7 .
*رهبر انقالب در تاریخ  ،94/10/6مصادف با ایام میالد حضرت مسیح(ع) در منزل این شهید حضور یافتند .آنگونه که برادر شهید روایت میکند ،شهید روبرت الزار در پاتک

دشمن بعد از تصویب قطعنامه در مهران پشت تیربار پس از ایستادگی مردانه به دست منافقین کوردل در عملیات مرصاد به شهادت میرسد.

تاریخ شهادت1367/4/31 :

شهادت:در عملیات مرصاد

مزار :شهدای ارامنه ،گلزار شهدای تهران

نشریهخبری-تبیینینمازهایجمعه،مساجدوهیئتهایمذهبی

اصول

عدالتخواهی

پیگیری شما در گفتمان
عدالتخواهی اثر دارد

بدانید که خواســت و پیگیری شــما اثر دارد؛ این تصور
غلط نبادا به ذهن بیاید که چه فایــده دارد؛ نخیر ،کامال
فایده دارد .اگر مثال شــعار عدالتخواهــی که حاال یک
مســئولی این را بر زبان آورده ،گفته میشد ،بعد هم تمام
میشد ،کسی در جامعه پرچم عدالتخواهی را به دست
نمیگرفت ،مطمئن باشــید یک دولت عدالتخواه و یک
گفتمانعدالتخواهیبهوجودنمیآمد؛شماهاکردید؛کار
شماجوانهابود؛بهعنوانجنبشعدالتخواهی،بهعنوان
طرح مســئلهی عدالتخواهی نمیخواهم حاال به یک
تشکیالت خاص اشاره کنم این را در دانشگاهها جوانهای
مؤمن ،جوانهای متعهد ،جوانهای با مسئولیت مطرح
کردند ،گفتند؛ وقتی تکرار شــد ،به شکل یک گفتمان
عمومی در میآید و نتیجــهاش را در گزینشهای مردم،
در جهتگیریهای مردم ،در شعارهای مردم ،در انتخابات
مردم نشان میدهد86/7/17 .

اخالق

بعضی خیــال میکنند وقتــی میگوییــم انقالبی ،یعنی
بینظم؛ نخیر ،اتّفاقاً یکی از خطوط اصلی انقالبیگری ،نظم
است؛ منتها انقالبی ،یعنی اینکه خودمان را سرگرم کارهای
حاشیهای و تشریفاتی و زرقوبرقی و مانند اینها نکنیم؛ کار
عدهای از
انقالبی یعنی برای یک مج ّوز [راهها را کوتاه کنند]ّ .
کارآفرینان بااخالص و متدیّن ،چندی پیش آمدند با ما
این
ِ
مالقات کردند و گفتند که برای مج ّو ِز یک چیز کوچک -که
جزئیات را بیان کنم -باید
حاال اسم آوردند و بنده نمیخواهم ّ
انسان از مث ً
ال  ۲۰یا  ۲۵جا مج ّوز بگیرد؛ اینها کار غیر انقالبی
اســت .کار انقالبی یعنی آن کســانی که ضوابط را تعیین
میکنند ،بیایند راهها را کوتاه کنند؛ راههای میا نبُر بگذارند
جلوی پای مردم ،جلوی پای کارآفرین ،جلوی پای کسی که
میخواهدخدمتبکند؛کارهایالزماینهااست[،مسئولین]
همت به کمر بزنند و واقعاًکار کنند96/2/10 .
دامن ّ

اصلح

یک انتخاب خوب گاهی دهها سال
تأثیراتش باقی میماند
آنچه كه در این فاصله و در این فرصت مهم اســت ،این
است كه مردم عالوه بر همت بر حضور ،همت بر انتخابِ
خوب هم داشته باشند .همانطور كه عرض كردیم ،یك
انتخاب خوب ،یك انتخاب درست ،نه فقط در طول چهار
سال ،گاهی در طول دهها سال تأثیراتش برای كشور باقی
میماند .برای انتخابِ خــوب باید فكر كرد ،باید معیارها
را شــناخت .اجماالً معیار اصلی این است كه كسانی سر
كار بیایند كه همتشان بر حفظ عزت و حركت كشور در
جهت هدفهای انقالب باشد92/2/25 .
2

مسئلهی ا ّول کشور فع ً
ال مسئلهی اقتصادی است...
مرد ِم زیادی هم از لحاظ اقتصادی در فشار هستند.
مســئلهی گرانیها و این چیزها را کموبیش شماها
میدانید و بسیاری از مردم آن را با همهی وجودشان
مشــکل اساســی کشور
لمس میکنند؛ این یک
ِ
اســت .خب ،ما برای اینکه بتوانیم این مشکالت را
برطرف کنیم ،در درجهی ا ّول چند چیز را بایســتی
قلباً تصدیق کنیم :ا ّول اینکه بدانیم مشــکل اقتصاد
ظرفیتهای فراوان داخلی قابل
کشور با تکیهی به
ّ
واقعیت است
یک
این
کنیم.
باور
حل اســت؛ این را
ّ
واقعیت را قبول ندارند و بعضی از این
که بعضی این ّ
ظرفیتهای بســیار زیادی
ما
ندارند.
واقعیت ّاطالع
ّ
ّ
در کشور داریم که همچنان اســتفاد ه نشده است.
97/3/2

انقالبیگری

انقالبی یعنی خود را درگیر
حاشیههانکنیم

انتخاب

 -1مشکل اقتصاد با تکیه به ظرفیتهای
داخل قابل حل است

سالپنجم،شماره |215هفتهاولدی۹۸

 -4هدفتان را «گر هگشایی پایدار از
زندگی مردم» قرار دهید
بعضی از

اقتصادی کشــور دو جور است:
مشکالت
شهای درونی و ساختاری اقتصاد
مشکالت ،به «چال
ـت و بعضی به «مسائل ناشی از
کشور» مربوط اسـ
ی آمریکا» .در مواجهه با هر یک
تحریمهای ظالمانه
حلهای خردمندانهای را به کار
از این دو بخش ،راه
آن ،گرهگشایی پایدار از زندگی
ببندید که نتیجهی
دن دشــمن از اثرگذاریِ حربهی
مردم و ناامید شــ
تحریمباشد97/7/19.

با توطئه ناامیدسازیمردم
مبارزهکنید

مروری بر مطالبات رهبر انقالب از دولت برای بهبود وضع زندگی مردم

رهبر انقالب در دیدارهای متعــددی که با کارگزاران نظام و اعضای هیئت دولت داشــتهاند توصیهها و تذکرات

متعددی را خطاب به آنان مطرح نمودهاند که بخش قابل توجهی از این تذکرات در حوزهی مســائل اقتصادی و

معیشت مردم بوده است .در اطالعنگاشــت این هفته مروری گذرا داشتهایم بر برخی از مطالبات اقتصادی رهبر
انقالب از دولت دوازدهم.

-9باسیاستناامیدسازیمردمبایدمبارزهشود

یک نکتهی بســیار مهم در اینجا این اســت که با سیاست
شدت باید
ناامیدســازی و ایجاد تو ّهم بنبست در کشــور به ّ
مبارزه بشــود؛ این یک سیاســت خصمانــهی آمریکایی و
غربی است که در کشور احساس بنبســت به وجود بیاورند،
قضیه
ناامیدسازی کنند؛ انواع و اقســام کارها را هم برای این ّ
میکنند؛ با این سیاست بایســت بهجد مقابله بشود .تزریق
احساس ناتوانی ،ناامیدی ،بیچارگی ،سیاست قطعی دشمن
است .هدف دشــمن این است که آن احســاس افتخاری را
که ملّت ایران دارد ،از او بگیرند؛ با شــایعه ،با دروغ ،با درشت
قیتها و پیروزیها این
کردن ضعفها ،با کوچک کردن مو ّف ّ
احساس را بگیرند97/3/2 .

 -8نقدینگــی را به طــرف تولید
هدایتکنید

حد
امروز همه میدانند نقدینگی در کشور به ّ
خیلی زیادی رســیده؛ این نقدینگی میتواند
تورم باشــد ،بــه هر جایی
بال باشــد ،مایهی ّ
هجوم بکند مثل سیل ویرانگری کند ،همین
نقدینگی اگر هدایت بشــود به سمت تولید،
میتواند مثل یک دریاچه یا مثل یک استخر،
رحمت الهی باشــد؛ چرا هدایت نمیشــود؟
یکی از عللش این اســت که چون تولیدکننده
دچار مشکل است ،صرفهی خودش را در این
نمیبیند که کار تولیدی بکند98/2/24 .

نشریهخبری-تبیینینمازهایجمعه،مساجدوهیئتهایمذهبی

سخن

-2باخیانتهایاقتصادیبرخوردکنید

برخورد قاطع با متخلّف؛ وقتی کسی تخلّف میکند ،برخورد قاطع کنید .وقتی شما ارز  ۴۲۰۰تومانی را
معین شده داده بشود ،بعد این بانک ــ بانک ،نه ّ
دلل!
میدهید به بانک که به مردم و به آن کسانی که ّ
ــ این ارز را میفروشــد  ۶۰۰۰تومان -که این را آقای رئیسجمهور گفتند به بنده -خب این برخوردِ
فوری الزم دارد ،برخورد آنی الزم دارد .اینها واقعاً دیگرخیانت [است؛] معنای دیگری که ندارد ...آقای
رئیسجمهور راجع به این وارد کردن خودرو یک دستور خوبی دادند که بسیار خوب است .از این کارها
بکنید آقای دکتر روحانی! هرچه میتوانید؛ این [کارها] مردم را واقعاً خوشحال میکند و کمک میکند
به پیشرفت کشور .شما دستور بدهید که اینها را دنبال کنند ببینند کیاند،چیاند ،و از آن کسی که به او
دستور دادهاید مطالبه کنید97/4/24.

 -3بخشهایپیشران اقتصاد راتقویت کنید

در محیط اقتصادی کشور ،بعضی از عوامل اقتصادی حکم پیشران
کل این مجموعهی کار
را دارند که اگــر آنها به حرکت بیفتنــدّ ،
الیکیاشمسئلهیمسکناست...
اقتصادیبهحرکتمیافتد؛مث ً
یکی مسئلهی کشاورزی است ،یکی مســئلهی حوزهی خودرو
است ،یکی مسئلهی شرکتهای دانشبنیان است ،یکی مسئلهی
لوازمخانگیاست؛اینهامسائلیاستکهدرهرکشورحکمپیشران
را دارند؛ روی اینها تکیه بشود؛ بخشهای مختلفی که مسئول این
بخشها هستند هر چه ممکن است در این زمینهها تالش کنند،
کار کنند ،این پیشرانها اگر به کار بیفتد ،حرکت عمومی اقتصاد
بک ّلیمتفاوتخواهدشد98/5/30.

-6کهبه روبان و قیچی کردن اکتفا نکنید
اینی

شمابرویدفرضک
نیدحاالفالنکارخانهرادرفالننقطهی
کشور ،یک نواری را مث ً
ال قی
چی کنید این کافی نیست ...بروید در
دل کار ،مردم ببینند و این را
منعکس بکنید .بروید با کارگر تماس
بگیرید ،بروید پای کوره ،بروید نم 
یدانم محصول را تماشا کنید،
بروید جاهای ،انبارها را ببین
ید ،بروید با کارگرها ،مجموع کارگرها
حرف بزنید ،وارد کار بشوید.
این اگر شد ،مردم میبینند بله ،دارد
کار انجام میگیرد ...جزئی
وارد کار بشوید .اینی که حاال به شکل
خیلی رسمی و با تفنن و با ف
الن وارد بشود انسان یک جایی و بعد
راهنمایی ک
نند ما را برویم با قیچی برداریم ما این نوار را مث ً
ال فرض
کنید ،این دل مردم را شاد نم 
یکند .مردم افتتا حهای چندگانه کم
ندیدند ،ش
ماها خودتان هم یادتان است بعض 
یتان آن زمان وزیر
همبودید،چندباریککاریافتتاحشد.
97/4/24

 -5مطلقاً از کاالی خارجی استفاده
نشود

تولید داخل و کاالی ایرانــی را باید تقویت کنیم.
حقیقتاً بایســتی به مســئلهی حمایت از کاالی
اهم ّیت بدهیم؛ این یک کار واجب است ،کار
ایرانی ّ
ضروریوقطعیاست.مسئولیندولتی،مسئولین
بخشهایمختلف،نیروهایمسلّح-کهخریدهای
مهم اینطور
عمده برای آنها اســت ،هزینههای ّ
چیزهاب هعهدهیآنهااست-سعیکنندکهمطلقاازً
محصوالت غیر ایرانی آنجایی که [محصول] ایرانی
وجوددارداستفادهنکنند97/3/2.

 -7بهبود وضع اقتصاد کشــور را به
برجامگرهنزنید

مسئلهی اقتصاد را همانطور که قب ً
ال هم عرض کردم
به برجام و امثال آن گره نزنیم؛ [اینکه] بگوییم «اگر
برجام شد ،اقتصاد مردم خوب خواهد شد ،اگر برجام
نشد اقتصاد خراب خواهد شــد» ،نخیر ،برجام یک
مقولهای است ،همانطور که گفته شد با این مقوله به
یک شکلی باید مواجه شد؛ با قدرت ،با عقل ،با تدبیر
بایدمواجهشد؛اینرابااقتصادمخلوطنکنید.اینجور
نگویید که اگر این نشد اقتصاد ما خراب خواهد شد؛
اگراینشداقتصاددرستخواهدشد؛خبشد،دیدید
برجام تشکیل شد ،اقتصاد هم درست نشد؛ اقتصاد
به عوامل دیگری ،عناصر دیگری احتیاج دارد؛ با این
چیزها[درستنمیشود]97/3/2.

هفته

يح ُك ْم» .اگر
تعلیم میدهدَ « :و َل تَ َنا َز ُعوا َف َت ْفشَ ُلوا َوت َْذ َه َب ِر ُ
منازعه کنیم ،سر مسائل گوناگون  -مسائل سیاسی ،مسائل
اقتصادی ،مسائل شخصیتی  -دستبهیقه شویم ،دشمن ما
جری میشود .یک مقدار از جرأتی که دشمن در سالهای
گذشته پیدا کرد ،به خاطر اختالفات بود91/1/1 .
مردم از دعواهای سیاسی و اختالفات سیاسی و من خوبم و
تو بدی خستهاند؛ مردم این چیزها را دوست نمیدارند .در
کشور کارهای زیادی هست که باید انجام بگیرد؛ کارهای
زیادی هم انجام گرفته است .مشکالت فراوانی وجود دارد
که باید برطرف شود؛ گرههایی هست که باید باز شود .در
کشور باید فساد ریشهکن شود؛ تبعیض نباشد؛ به طبقهی
مستضعفین بیدست و
مســتضعف و محروم  -بخصوص
ِ
پا  -بهطور ویژه توجه شــود؛ اینها وظایف اسالمی ماست؛
وظایفی است که قانون اساسی بر دوش همهی مسئوالن
کشور گذاشته است؛ هیچکس نمیتواند خود را از این کارها
برکنار بدارد .دعواهای لفظی ،شعارهای لفاظیگونه ،اسم
از مفاهیم مبهم و بیســروته آوردن ،مشکل مردم را حل
نمیکند؛ مردم احتیاج دارند به اینکه در میدان عمل و کار،
با لجنهایی که نمیگذارد این دریاچهی مصفا طراوت الزم
را داشته باشد ،مبارزه شود .کسی که سر کار میآید  -هر
کس باشد ،هر شعاری داده باشــد ،هر حرفی در مقام ادعا
به مردم زده باشــد  -اولین وظیفهاش این است که برای
گرهگشایی مشکالت مردم آستین همت باال بزند؛ همکاران
خودش را از کســانی که مؤمن به حق مــردم و مؤمن به
کارآیی نظام جمهوری اسالمی هستند ،انتخاب کند؛ وارد
میدان عمل شود و برای مردم کار کند84/3/25 .

تا انتخابات ،کشور آرامش داشته باشد

عدهای را
دستهایی در کار است تا س ِر مســائل هیچ و پوچّ ،
گوناگون حزبی
به جان هم بیندازد و ســر موضعگیریهای
ِ
و جناحی و گروهی و گاهی گروهکــی ،افراد را با همدیگر
مسألهدار کند 81/4/26 .همتشان این است که بین قوای
کشور ،بین جریانهای تصمیمگیری در کشور نزاع و اختالف
و دعوا ایجاد کنند .ایجاد شکاف و رخنه در بافت یکپارچهی
فرماندهی کلی کشور -یعنی همین مجموعه قوای سهگانه
که دارند بر امور کشــور فرماندهی و حکمرانی میکنند-
یکــی از آرزوهــای بزرگی اســت که سالهاســت برای
ضربه زدن و شکســت دادن جمهوری اسالمی ،دشمنان
جمهوری اسالمی دارند این نقشهاش را تعقیب میکنند.
 87/3/21البته مسئولین کشور ،با تدبیر ،حواسشان هست؛
من هم تأکید میکنم؛ هم به مسئولین قوهی مجریه ،هم به
مسئولین قوهی مقننه ،هم به مسئولین قوهی قضائیه ،که
مراقب باشند بدخواهان و دشمنان با توطئهی خود نتوانند
این آرامشی را که در سطح کشور وجود دارد  -که نشانهی
بزرگترین اقتدار این ملت اســت ،کــه میتواند همهی
خیرات را به طرف آنها جلب کند  -به هم بزنند .ما در چند

ماه بعد از این ،مسئلهی انتخابات را داریم .تا قبل از انتخابات
و در خود انتخابات ،باید همت همهی مسئولین این باشد
که آرامش سیاسی کشــور را حفظ کنند؛ نگذارند فضای
سیاسی کشور ،جنجالی و متالطم شود؛ این جزو چیزهائی
ّ
شاءالل باید بتواند
است که هوشمندی مسئوالن کشور ان
این را تحقق ببخشد91/7/24 .
سالپنجم،شماره | 215هفته اولدی98
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نـشـــریه جـامـــعـه صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی ارتـبـاطبـا
مـؤمــن و انـقــالبــی (دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای) خطحزبا...

پیامک:

رایانامهKhat@khamenei.ir:

مراقب باشید مردم دوباره
گرفتار ابرقدرتها نشوند
امروز پدر پیر شما خمینی از تمامی شما کارگران و
صنعتگرانومتخصصانمیخواهدکهباتمامقدرت

رونق

10001028

ایتا:
بله:

eitaa.com/khattehezbollah
ble.im/khattehezbollah

مواظب باشید که دوباره مردم ما گرفتار ابرقدرتها و
قدرتها نشوند .مشکالت پس از جنگ یکی پس از
دیگری رخ مینمایاند ،و نظام نوپای ما ان شاءاهلل در
مقابل آنها چون کوه ایستاده است؛ و مردم عزیز زیر
فشار چرخهای زندگی و اقتصادی همان گونه که تا

تولید

مطالبه

رهربی

اقتصاد هم بایستی امن بشود

بهحالبرایخداودیناومقاومتکردهاند،بعدازاین
نیزباتمامتواناستقامتمیکنند؛و ّالهمهزحمات
این سالیان پر درد و اضطراب و افتخار از بین خواهد
رفت .هوشیاری مردم در وضع فعلی یکی از عوامل
پیروزی آنان بر باطل است 20 .دی1367

رهربی

روزی که پسرم من را
نشناخت!

پاسخ رهبر انقالب به نامهی یک دختر نوجوان درباره موعد تکلیف الهی

سعی کنید از پیغمبر و ائمه معصومین پیروی کنید

دخترخوبم!واردشدنبهوادیتکلیفالهی،برشمامبارکباد.شمااکنونمخاطب
خدای بزرگ و مهربان میباشید ،و این شرف عظیمی است .سعی کنید دستورات

خدارایادبگیریدوبهآنعملکنید.این،شماراخوشبختوارزشمندومفیدبرای
دیگرانخواهدکرد.رهبراناسالمیعنیپیغمبروائمهیمعصومینعلیهمالسالم

بهترینپیشوایاناند؛سعیکنیدآنهارابشناسیدوپیرویکنید98/9/24 .

خانواده

ایرانی

مثل دو همسنگر ،مثل دو شریک

بنای اقتصادی کشور هم بایستی بر یک بنیاد
امنی نهاده بشود .مشــکل ما ،مشکل تاریخی
ما ،مشکل بازماندهی ما از دورانهای طاغوتی،
وابستگی اقتصاد ما به نفت است؛ این موجب
شده است که ما در زمینهی مسائل اقتصادی،
امنیت را در همــهی دورانها ،زیاد
دغدغهی ّ
داشته باشــیم؛ قیمت نفت کم شد ،زیاد شد،
فروش نفت ممنوع شد ،رفتوآمد نفت مشکل
شد ،فالن مشــتری نفت پول ما را نداد .وقتی
همهچیز بر محور نفــت در اقتصاد میچرخد،
اقتصاد ناامن اســت؛ اقتصاد هم بایستی امن
بشــود .این جمله را در اینجــا گفتم بهخاطر
اینکه ولــو محیط نظامی ،محیــط اقتصادی
امنیت برای همهی بخشها
نیست ،ا ّما ّ
اهم ّیت ّ
معلوم بشــود؛ حتّی برای مسئلهی اقتصاد که
علی ّ
الظاهر به کسوت سربازی و لباس ارتشی
و سپاهی ارتباطی ندارد96/8/3 .

سروشSapp.ir/KhatteHezbollah :

خاطرات

به تولیدکنننده به چشم یک
رزمنده نگاه کنید
نگاهمـان بـه تولیدکننـده ،نـگاه مناسـب و
درسـتی نیسـت .مـن عـرض میکنـم نـگاه
مجموعهی دولت و مسئولین کشـور به آن فرد
تولیدکننـده ،باید نـگاه به یـک رزمنده باشـد؛
مگر نمیگویید «جنگ اقتصـادی» ،رزمندهی
ایـن جنـگ اقتصـادی کیسـت؟ آن کسـی که
اقتصـاد داخلـی را تقویـت میکنـد؛ اقتصـاد
داخلـی هـم عمدتاً بـا تولیـد تقویت میشـود؛
پـس ایـن تولیدکننـده را شـما به چشـم یک
رزمنـده نـگاه کنیـد98/5/30 .

گپ:

Gap.im/KhatteHezbollah

زن و شوهر ،مثل دو همسنگر و مثل دو شــریکاند .باید با هم همکاری کنند و بدانند که از نظر
اســام ،زن و مرد هر دو پیش خدای متعال حقوقی دارند .خداوند مرد را برای کاری آفریده ،زن
را هم برای کاری .از نظر تقوا و معنویت ،نه مرد بر زن ترجیح دارد ،نه زن بر مرد .هرکدام تقوایشان
بیشتربود،پیشخداعزیزتراست.اینگونهنباشدکهمثلبعضیازمحیطهایجاهلی،مردبهزن
زور بگوید و او را به کلی از حوزهی زندگی و تصمیمگیری خارج کند؛ یا مثل بعضی از دستگاههای
جاهلیدیگر،کهازاروپایادگرفتهاند،زنهامردراتحقیروذلیلکنندوبراوسوارشوند.اینطورهم
نبایدباشد؛بلکهباید،مثلدورفیق،دوهمسنگر،دوشریکودوهمکارباشند71/10/17 .
حزباهلل این است

حفظ نظام وظیفه سنگینی است که بر دوش شماست
شــما بدانید ،این فکر ،این خط ،این راه و این
حادثهی عظیمی که امــروز در اینجا اتّفاق
افتاده ،چیزی نیست که دشمنها بتوانند با
اینگونه تدابیر آن را از حرکت و پیشرفت به
جلو باز دارند .خودشان هم معترف هستند.
گاهی یکبار به یک مناســبتی اندک امیدی
پیدا میکننــد و خیزی برمیدارنــد؛ اما باز
دوباره میبینند فایدهای نکرد .خودشان هم
میگویند ،االن هم دارنــد میگویند .از این
محافل ،خبرهای فراوانی پیش ما میآید .در
محافل گوناگون ،بعضی از گویندگانشــان،

بعضی از صاحبنظرانشــان ،اظهــار یأس
میکنندومیگویند:نشد،نمیشود.واقعاًهم
نخواهد شد و نمیشود .این حرکت عظیم را
نمیتوانند متو ّقف کنند .منتها آنچه که من
میخواهم در تکمیل این «نمیشود» به شما
بگویم ،این اســت که :چرا نمیشود؟ چون
اندیشه درست اســت؛ مخاطبان مخلص و
کمربستگان با عالقه
سالم و مؤمنی هم دارد و
ِ
و با اخالص و پُرشوری هم در سرتاسر کشور
داردوشماجزوآنهاهستید.اینیکوظیفهی
سنگینبرایجوانانمؤمناست79/6/10 .

یک روز پســرم مصطفی را که دوســاله بود،
به زندان آوردند .یکی از ســربازان دوان دوان
آمد و گفت :پسر شما را آوردهاند .به در زندان
نگاه انداختم ،دیدم یکی از افســران مصطفی
را بغل گرفته و به سوی من میآید .مصطفی
را گرفتم و بوســیدم .کودک ،بــه علت اینکه
مدتی طوالنی از او دور بودم ،مرا نشناخت؛ لذا
با چهرهای گرفتــه و اخمکرده و حیرتزده به
من مینگریست! سپس زد زیر گریه .بشدت
میگریست .نتوانســتم او را آرام کنم .لذا او را
دوباره به افســر دادم تا به همسرم و بقیه  -که
اجازهی دیدار با من را نداشــتند  -بازگرداند.
این امر به قدری مرا متأثر ســاخت که تا چند
روز بعد نیز همچنان دل آزرده بودم.
خون دلی که لعل شد

خاندان

ویرانی

رضاخانبهدستورانگلیسىهاآمد
بهدستورانگلیسىهاهمرفت
خصوصیـات آن رژیـم فاسـد،
یکـى از
ّ
دیکتاتـورىِ سـیاه و خفقـان عجیـب علیـه
مردم ،بـا قسـاوتآمیزترین روشها [بـود] که
ممکن اسـت در جاهـاى دیگـرى از کشـورها
هم وجـود داشـته باشـد .در اینجـا خود مـا از
نزدیـک مشـاهده کردیـم کـه چـه میکردند
و چـه رفتـارى داشـتند بـا آحـاد مـردم...
خصوصیـت د ّوم ،وابسـتگى ذلّتآمیـزى بـود
ّ
کـه اینهـا بـه قدرتهـاى خارجـى داشـتند.
حـاال در ایـن کتابهایـى کـه بـراى تبرئـه و
بىگنـاه نشـان دادن رژیـم خبیـث پهلـوى
مینویسـند ،ایـن را منکـر میشـوند ،کـه
[البتّه] قابل انکار نیسـت .رضاخان به دسـتور
انگلیسـىها آمـد ،به دسـتور انگلیسـىها هم
خصوصیـت سـ ّوم ایـن رژیـم خبیث،
رفـت...
ّ
فسـاد بود .انواع فسـاد ،از فسـادهاى جنسـى
بگیرید کـه مبتال بـه تقریباً همـهى دربارىها
و دوروبرىهـا و ماننـد اینها بود کـه دیگر حاال
داستانهایش شـرمآور اسـت .آن روز خیلى از
آحاد مـردم هـم میدانسـتند ،اگرچـه جرأت
نمیکردنـد بـر زبـان بیاورنـد .گاهـى از قلـم
خارجىهـا درمیرفـت93/10/17 .

