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مزار: امامزاده اسماعیل شهریارتاریخ شهادت: ۹۸/۸/26 شهادت:بدست اشرار آشوب گر

اطاع نگاشت

اول. ماجرا از کجا آغاز شد؟
طرح سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت آن، از مدت ها هفتـه

قبل در دستور کار دولت قرار داشت، اما هر بار به دالیل 
مختلف با آن مخالفت می شــد و به مرحلــه ی اجرا در 
نمی آمد. امسال اما از ســویی با توجه به تشدید فضای تحریمی علیه 
ایران، و از سویی دیگر افزایش بی رویه ی مصرف بنزین، دولت مجددا 
این طرح را در دســتور کار قرار داد. به گفته ی آقای رئیس جمهور، در 

سال 92 )یعنی شروع آغاز به کار دولت اول آقای روحانی( 56 میلیون 
لیتر بنزین در روز تولید می شــد کــه این رقم در ســال 98 به 107 
میلیون لیتر در روز رســید. مصرف بنزین در سال گذشته و امسال، با 
رشــد 10درصدی همراه بود و آنگونه که آقای دکتــر روحانی به آن 
اشاره کردند، با همین روند، در سال 1400، مجددا می بایست کشور 
واردکننده ی بنزین شــود. برای همین )و البته دالیل دیگر(، دولت 

تصمیم به اجرای طرح سهمیه بندی بنزین گرفت.

فارغ از بحث های کارشناسانه پیرامون این موضوع که آیا زمان کنونی، 
مقطع مناســبی برای انجام این طرح بود یا نه، اجرای شتابزده ی این 
طرح، موجب بروز اعتراضاتی در این زمینه شد. به گفته ی دکتر احمد 
توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز جمعه ی گذشته، 
به هنگام مالقات مســئوالن نظام با رهبر انقالب به مناسبت والدت 
پیامبر اکرم)( و امام صادق)( ، ایشان خطاب  به رئیس جمهور 
می گویند، اگر می خواستید چنین کنید، چند روز زودتر یارانه ای را که 
به مردم وعده داده بودید، به حساب شان واریز می کردید. رهبر انقالب 
در ادامه تأکید کردند که حاال هم ظرف یکــی دو روز وجه مورد نظر 
را به حساب مردم واریز کنید. این اتفاق اما متأسفانه  نیفتاد و اشرار و 
آشوب طلبان نیز که مترصد فرصتی برای ضربه زدن به کشور بودند، 

از روز شنبه وارد معرکه شدند و برخی از شهرها را به ناامنی کشاندند. 
دوم. موضع رهبر انقاب در قبال این موضوع چه بود؟

کمتر از 24 ساعت از شروع آشوب ها در کشــور، رهبر انقالب، صبح 
روز یکشنبه )26 آبان(، در ابتدای درس خارج فقه خود، نسبت به این 
موضوع واکنش نشان دادند. بیانات رهبر انقالب چهار محور اساسی 

داشت:
اول اینکه »اّوالً وقتی یک چیزی مصّوبه ی سران کشور هست، آدم 
باید با چشم خوش بینی به او نگاه کند، بنده در این قضّیه سررشته ندارم 
یعنی تخّصص این کار را ندارم، گفتــم هم به آقایان... من صاحب نظر 

نیستم لکن اگر سران سه قّوه تصمیم بگیرند، من حمایت می کنم.«
دوم اینکه »یقیناً بعضی از مردم از این تصمیم یا نگران می شوند یا 
ناراحت می شوند یا به ضررشان اســت یا خیال می کنند به ضررشان 
است، به هر تقدیر ناراضی می شوند، لکن آتش زدن به فالن بانک، این 
کار مردم نیســت، این کار اشرار اســت؛ این را باید توّجه داشت... این 
مفاسد هیچ مشکلی را درست نمی کند جز اینکه عالوه ی بر هر مشکلی 
که هست، ناامنی را هم اضافه می کند. ناامنی بزرگ ترین مصیبت برای 

هر کشوری است، برای هر جامعه ای است، اینها قصدشان این است.«
سوم اینکه »مسئولین هم البّته دّقت کنند، مواظبت کنند، هرچه 
ممکن است از مشکالت این کار کم کنند... چون االن گرانی هست، بنا 
باشد باز اضافه بشود گرانی، خب این برای مردم خیلی مشکالت درست 
می کند؛ باید مراقبت کنند. این مراقبت ها را اینها بکنند، مســئولین 

حفظ امنّیت کشور هم به وظایف شان عمل کنند.« 
و نهایتا   اینکه »مردم عزیز ما هم که خوشبختانه در قضایای گوناگون 
این کشور بصیرت خودشان را، آگاهی خودشان را نشان دادند، بدانند 
که این حوادث تلخ از ناحیه ی کیســت و چگونه است، این آتش زدن 
و خراب کردن و ویران کردن و دعوا کــردن و ناامنی ایجاد کردن مال 
چه کسی است؛ این را بفهمند، توّجه کنند؛ که می فهمند هم مردم، 

ملتفت اند؛ و از اینها فاصله بگیرند.«
     سوم. چرا رهبر انقاب چنین موضعی گرفتند؟

این موضع رهبر انقالب موجب واکنش های مختلفی شد. برخی آن را 
ستودند و شجاعانه و مروت آمیز معنا کردند و برخی دیگر نیز این موضع 
رهبر انقالب را عجیب دانســتند و انتظار چنین موضعی را نداشتند. 

3  شــاید یکی از دالیل اصلی عدم انتظار این موضع رهبر انقالب 
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حتی  اگر تحریم هم نبود 
نباید سیاست تکیه به داخل را عوض کنیم

، با نظام اسالمی زنده شد. در گذشته، سیلی خوران در راه خدا  حقیقتی که ما باید بدان افتخار کنیم، این است که رسم شهادت و سنت الهِی قتل فی سبیل اللَّ
کم بودند و برخی در طی عمر هفتاد ساله ی خود، تحمل کمترین سختی در راه خدا را هم نداشتند و حاضر نبودند در راه خدا یک اخم را تحمل کنند؛ چه برسد 
به این که جان و ســرمایه ی وجود خود را در راه خدا بدهند.  6۸/5/25           |           *. شهید »مرتضی ابراهیمی« فرمانده گردان امام حسین)( مارد بود که در جریان 

ناآرامی های این شهرستان در دفاع از امنیت کشور و حفظ اموال عمومی به دست آشوبگران به شهادت رسید.

رسم شهادت با نظام اسامی زنده شد    |         این شماره تقدیم می شود به ارواح طیبه شهدای آشوب های اخیر خصوصا شهید  مرتضی ابراهیمی*  

راز حمایت رهبر
کمتر از 24 ساعت از شروع آشوب ها 

رهبر انقاب از مصوبه سران قوا حمایت کردند
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انقالبی گری اخالق

نقطه  درخشان زندگی حضرت زهرا)( جمع این سه چیز است

بازداشتگاه کاخ  سفید! 

در دوران پهلوی، مردم هیچ بودند!

از ساختمان ساواک به یک بازداشــتگاه نظامی واقع در یک پادگان، در مجاورت مرکز 
نگهبانی منتقل شــدم؛ چون آن زمان مشــهد زندان ویژه ای برای سیاسی ها نداشت. 
چهارمین زندان من نیز در همیــن مکان بود. بعد از آن بود کــه یک زندان مخصوص 
زندانیان سیاسی ساختند، که من برای پنجمین بار در آنجا بازداشت بودم. بازداشتگاه، 
یک ساختمان تمیز و سفید بود. ما آن را »کاخ سفید« می نامیدیم! درآن بازداشتگاه، چند 
سلول انفرادی و دو سالن گروهی بود؛ یکی از سالن ها برای سربازان عادی بود، و دیگری 
برای درجه داران؛ اّما اگر زندانی افسر بود، اتاق خاّصی داشت، که البّته شبیه سلول های 
زندانیان سیاسی نبود، بلکه قدری رفاه در آنجا جریان داشــت و درِ اتاق نیز باز بود. افراد 
زندانی، از نظامیان بودند. در میان آنها ، جز یک جوان کاسب مشهدی به نام »قاسمی«، 
غیر نظامی ای وجود نداشت. این مرد وقتی مرا دید، خیلی خوشحال شد. از قرار معلوم، 
بازداشت او به خاطر سفرش به عراق بوده که در بازگشت، اوراقی در رابطه با امام به همراه 

داشته بود.   خون دلی که لعل شد 

می خواهند ما باور کنیم که نمی توانیم، بــاور کنیم که ضعیفیم؛ این را می خواهند؛ 
می خواهند ما باور کنیم که مصلحت مان در تســلیم شدن است؛ این را می خواهند 
و اصرار بر این اســت؛ یعنی اندیشــه ی مسئولین کشــور آماج حمله ی آنها است. 
]می گویند[ مصلحت ما، راه نجات ما از مشکالت کشــور، دست برداشتن از شعار 
انقالبی است؛ این را حاال اخیراً چند تن از مســئولین اروپایی و غربی و مانند اینها 
چند بار تکرار کرده اند که ایران بایستی دست از شــعار انقالبی بردارد و یک کشور 
معمولی مثل بقّیه ِی مردم دنیا ]باشد[. این به خاطر همین ترسی است که از شعار 
انقالبی دارند؛ یعنی از آن راه ســّومی که جمهوری اسالمی و نظام اسالمی و انقالب 
اسالمی دارد ارائه می دهد می ترسند و روی این تبلیغ می کنند که از شعار انقالبی 
دســت بردارید؛ در حالی که اصالً  عالج مسائل کشور پافشــاری بر همین مسائل 

انقالبی و شعارهای انقالبی و راه انقالبی است. ۹۸/7/4    

عالج مسائل کشور بر راه انقالبی است 

افزایش قیمت بنزین موجب افزایش قیمت اجناس نشود

از جمله ی خصوصّیات مهّم رژیم طاغوت بی اعتنائی به مردم بود؛ مردم به هیچ قیمت 
به حساب نمی آمدند. ما در دوران عمرمان، در دوران جوانی در رژیم گذشته، یک بار 
هم نه در انتخاباتی شرکت کرده بودیم، نه از مردم کوچه و بازار معمولی می شنیدیم 
که شرکت کنند؛ انتخاباتی وجود نداشت. در یک برهه ای خیلی صریح، در یک برهه ای 
کمتر صریح، دخالت های آنها بود؛ یک مشــت مزدور را می بردند، می نشاندند آنجا و 
به وسیله ی آنها در مجلس شورا و مجلس ســنا کار خودشان را انجام می دادند. مردم 
اصاًل نمی دانستند چه کسی در رأس کار اســت؛ اصالً رابطه ی بین مردم و حکومت 
قطع بود. آگاهی مردم، اّطالع مردم از مسائل کشور، از مسائل سیاسی که شما امروز 
می بینید، این درست نقطه ی مقابل آن چیزی اســت که آن روز وجود داشت؛ رژیم 

خبیث به کل منقطع بود با آحاد مردم.  ۹3/10/17

اقتصاد اسالمی، نه لیبرالی است نه سوسیالیستی
در نظام اسالمی، اقتصاد نقش بسیار مهّمی دارد. البّته نوع نگاه نظام اسالمی به ثروت با نوع  نگاه حکومت های ماّدی و سیستم های ماّدی - چه با آنچه در دنیا، سرمایه داری و تحت عنوان 1
لیبرالیستی شناخته می شود؛ چه با آنچه تحت عنوان مارکسیستی و نظام سوسیالیستی و مانند اینها 
شناخته می شود- تفاوت دارد. در نظام اسالمی، تولید ثروت ملّی یک ارزش است، توزیع ثروت ملّی به نحو 
عادالنه هم یک ارزش است. آن مساواتی که در نظام سوسیالیستی اّدعای آن می شد و البّته هرگز تحّقق 
پیدا نکرد، آن مساوات را اسالم قبول ندارد. در اسالم، مساوات به آن معنای سوسیالیستی اش اصالً معنی 

ندارد، اّما برخورداری عمومی چرا؛ عموم باید برخوردار باشند.

حتی  اگر تحریم هم نبود، نباید سیاست 
تکیه به داخل را عوض کنیم

در دیدار فرماندهان جنگ اقتصادی با رهبر انقاب مطرح شد:

سه شنبه شــب، )2۸ مرداد( حدود 2500 نفر از تولیدکنندگان و کارآفرینان با رهبر 
انقاب در حسینیه ی امام خمینی دیدار کردند. ایشان در این دیدار تولیدکنندگان را 
فرماندهان و صفوف مقدم میدان جنگ اقتصادی دانستند و فرمودند: »بنده معتقدم که 
عاج مشکات کشور، کلید حّل معضات کشور عبارت است از ترویج تولید داخلی در 
بخش های مختلف.« رهبر انقاب مقصود از برگزاری این دیدار را نیز جا افتادن همین 
 موضوع، و همچنین تکریم و تمجید از تولیدکننده ی داخلی اعام کردند. نشریه ی 

خط حزب اهلل برخی از فرازهای مهم  این دیدار رهبر انقاب را مرور می کند.

باید وابستگی به نفت را کم کنیم
من از دهه ی 70 از دولت مرحوم آقای هاشمی )رحمة الله  علیه( -برادر عزیز و رفیق عزیزمان- به  خود او و به وزرائش می گفتم باید کاری کنیم که ما وابستگی مان را به نفت بتدریج کم کنیم؛ این 2
صندوق توسعه ی ملّی که شما مالحظه می کنید، اصالً برای این به وجود آمد... امسال اگر قرار بود به همان 
ترتیب قانونی پیش برود، بایســتی حدود ۳5 درصد از درآمد نفت می رفت داخل صندوق توسعه، منتها 
دولتی ها در همه ی دوره ها -نه فقط دولت کنونی- سِر قضایای مختلف می آیند اصرار می کنند که ]برداشت 
کنند[؛ قانونی هم نیست؛ چون قانونی نیست، به بنده مراجعه می کنند... که این مشکل است و شما اجازه 

بدهید ما مثالً فالن مقدار از صندوق توسعه برداریم. متأّسفانه صندوق توسعه کم اثر شده، کم خاصّیت شده.

مردم ایران اینگونه اند
فرهنگ کار جهادی و همکاری و تعاون را مردم بین خودشــان، کسانی که می توانند، حوزه ی  نفوذی در بین مردم دارند، ترویج بکنند. خوشبختانه مردم ما آماده اند... در همین قضّیه ی سه 3
روز پیش که در خیابانهای تهران یخ و بارندگی بود، تلویزیون نشان داد، من دیدم که چند نفر آدم، چند نفر 
مسلمان، آمدند شن و نمک آوردند! ]اینها[ نه عضو شهرداری اند، نه عضو خدمات شهرداری اند، نه عضو نیروی 
انتظامی اند، ]بلکه[ مردم معمولی اند، این خیابان هم خیاباِن متعلّق به آنها معلوم نیست باشد، آن ماشین هایی 
هم که دارند می روند ماشین های آنها نیستند، اّما ماشین گیر کرده، روی یخ نمی تواند حرکت کند، آمده شن 

می پاشد! یعنی مردم ما این جوری هستند؛ آماده اند. از این روحیه استفاده بشود برای ترویج کار جهادی.

باید کاری کنیم که از تحریم آسیب نبینیم
با آشنایی ای که با مسائل این جبهه ما داریم، آنچه بنده می فهمم، این تحریم حاالحاالها هست،  باید باشد و خواهد بود. ما برای نجات اقتصاد کشور، چشم مان را، امیدمان را نبندیم به اینکه حاال 4
ِکی بشود این تحریم برداشته بشود یا این شخص نباشد یا آن جمع نباشد یا این کشور چنین بکند، نه؛ اینها 
تأثیری ندارد، این تحریم هست. حاال البّته یک زرنگی هایی بعضی می کنند، تحریم را ُدور می زنند، خیلی هم 
خوب است، عیبی ندارد، دستشان درد نکند اّما کار اساسی مصون ســازی اقتصاد کشور از آسیب دیدن از 
تحریم است؛ کار اساسی این است. ُدور زدن تحریم یک تاکتیک است، مصون سازی کشور در مقابل تحریم، 

یک راهبرد است، باید این کار را کرد، باید کاری کرد که ما در مقابل تحریم آسیب پذیر نباشیم.

مســئولین دّقت کنند، مواظبت کنند، هرچه ممکن اســت از مشــکالت این کار 
کم کنند. حاال مــن دیروز دیــدم در تلویزیون کــه بعضی از مســئولین محترم 
آمدند گفتنــد که ما مراقبیم ایــن افزایش قیمت موجب افزایــش قیمت اجناس 
و کاالها نشــود؛ خب بله، این مهم اســت؛ چون االن گرانی هســت، بنا باشــد باز 
 گرانی اضافه بشود، این برای مردم خیلی مشکالت درســت می کند، باید مراقبت

 کنند.    ۹۸/۸/26
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1  کم توجهی به »منطق حکمرانی« ایشــان باشــد. در منطــق حکمرانی 

رهبر انقــالب، یکی از پایه های اساســی تداوم حاکمیت، »حفظ ســاختارهای 
رسمی« است. حفظ ســاختارهای رســمی و مکانیســم های طراحی شده ی 
قانونی، آنقــدر برای رهبر انقــالب از اهمیت برخوردار اســت که هرکجا ببینند 
این ســاختارها به بهانه ای در حال مخدوش شدن اســت، بالفاصله وارد میدان 
می شــوند. البته تأکید بر ســاختارهای قانونی و پایبندی به آنهــا، در دل خود 
پایبندی بــه »مردم ســاالری« را هــم دارد. در همین ماجرا، مصوبه ی ســران 
ســه قوه و نه دولــت - هر چنــد دولت و رئیس جمهــور در آن نقــش محوری 
 دارند- یعنی مصوبــه ای که دو ضلعش نمایندگان مســتقیم مردم هســتند.

این همان منطق ورود مقتدرانه ی رهبر انقالب در ماجرای فتنه ی 88 اســت. در 
فتنه ی 88، برخی افراد به بهانه ی دروغین تقلب در انتخابات، ساختارهای رسمی و 
قانونی کشور را زیر سؤال برده و خواهان برگزاری مجدد انتخابات شدند. رهبر انقالب 
اما در مقابل، به حفظ »مکانیســم های قانونی« که صیانت از رای مردم در گرو آن 
بود، تأکید کردند. در جلسه ی 26 خرداد 88 رهبر انقالب با نمایندگان نامزدهای 
انتخاباتی، صراحتا چنین گفتند: »ممکن است کسانی اشکاالتی و اعتراضاتی را بر 
مجاری گوناگون امور در انتخابات ثبت کرده باشند و اعتراض داشته باشند. خب 
راه های قانونی وجود دارد. رســیدگی به اینها حتماً باید انجام بگیرد... ]اما[ راه، راه 
قانونی است. من به آقای مهندس موســوی هم گفتم؛ ایشان هم قبول کرد از من 
که راه، راه قانونی است؛ از همان طریق قانونی مشی کنند، من هم قرص و محکم 
پشتش می ایستم.« از طرف دیگر، تجربه ی آشوب های اخیر در کشورهایی چون 
عراق نشان داده است که به موازات آنکه پیام اختالف و چندگانگی میان مسئوالن 

به جامعه منتقل شود، زمینه برای تشدید آشوب ها و ناامنی ها بیشتر خواهد شد. 
چهارم. چرا رهبر انقاب به این سرعت ورود کردند؟

آذرماه سال گذشــته، رهبر انقالب با اشاره به نقشــه ی آمریکایی ها برای آشوب 
در ایران، چنین فرمودند: »اّول امســال که سال 97 اســت اعالم کردند که ایران 
تابستان داغی خواهد داشت... یعنی همین اختالف و دعوا و این را بِکش به خیابان 
و آن را بیاور در عرصــه و ]بین[ این گروه با آن گروه، آن گــروه با آن گروه ]دیگر[، 
جنگ راه می اندازیم، دعوا راه می اندازیم؛ هدفشــان این بود. به کوری چشم آنها 
تابستان امسال یکی از بهترین تابستان های ســال بود... من هم به ملّت عزیزمان 
عرض می کنم این بیداری را حفظ کنید؛ اینکه اینها گفتند در سال 97 ما چنین 
می کنیم، چنان می کنیم، و نقشه هایی را برای جمهوری اسالمی ابراز کردند -یعنی 
در واقع نقشه شــان لو رفت- این ممکن است فریب باشد؛ ممکن است جنجال را 
برای سال 97 بکنند، نقشه را برای سال 98 بکشــند.« ۹7/۹/21 حدود بیست روز 
پیش نیز رهبر انقالب در دانشگاه پدافند ارتش، مجددا با طرح مسأله ی »فتنه«، 
از نیروهای امنیتی خواستند که مراقب آن باشند: »آن چیزی هم که در این زمینه 
مخصوص نیروهای مسلّح و نیروهایی حافظ امنّیت است این است که مراقب فتنه 
باشند. در قرآن یک جا می فرماید: اَلِفتَنُة اََشدُّ ِمَن الَقتل؛ یک جا می فرمایید: اَلِفتَنُة اَکرَبُ 
ِمَن الَقتل؛ »اََشّد« یعنی ســخت تر، »اَکَبر« یعنی بزرگ تر. کشتار چیز بدی است، 

نامطلوب است اّما فتنه از آن بدتر است. خب اگر فتنه از قتل بدتر است، پس بایستی 
نیروهایی که حافظ امنّیت هستند آرایش الزم را، نظم الزم را برای مقابله ی با فتنه 
 هم بگیرند، آمادگی های خودشان را برای فتنه هم بایستی حفظ بکنند.« ۹۸/۸/۸

اگر فتنه، به معنای »امتزاج حق و باطل« باشد، پس هرچه زودتر »چشم فتنه« کور 
شود، آسیب های آن برای جامعه کمتر است. »آشوب« مقدمه ی فتنه است و فتنه 
بستری برای ناامن کردن جامعه . ضمنا رهبر حکیم انقالب بارها به »عمل به هنگام« 
تأکید کرده اند، چراکه اگر عملی در زمان خودش انجام نشود چه بسا بی خاصیت و 
بی تأثیر باشد. ورود با فوریت یا بهتر بگوییم، »ورود به هنگام« رهبر انقالب در این 
ماجرا و حمایت ایشان از طرح سران قوا، حاکی از همین مسأله است. آشوب های 
اخیر گرچه طبق اخبار منتشره، تقریبا تمام شده است، اما این به معنای پایان فتنه 
نیست. ملت ایران، مانند همیشه باید بیدار باشند، که امیرالمؤمنین)ع( می فرمایند: 
»اّن اخا الحرب االرق و من نام لم ینم عنه: مرد جنگجو همیشه بیدار و هوشیار است، 

و هر که از دشمن آسوده بخوابد دشمن نسبت به او نخواهد خفت.«

نقطه  درخشان زندگی حضرت زهرا)( جمع این سه چیز است

اقتصاد کشور را 
شرطی نکنید

یکی از بدترین  در 5 مشــکالت 
کشور همین است که ما 
اقتصاد را شــرطی کنیم. 
متأّسفانه اقتصاد ما در این 
چند ســال اخیر شرطی 
اســت؛ »ببینیــم چــه 
می شود؛ شش ماه دیگر 
چه می شــود؛ برجام چه 
می شــود« و مانند اینها. 
حــاال هم بعضی ســعی 
می کنند باز دوباره اقتصاد 
را شرطی کنند؛ »ببینیم 
رئیس جمهــور  ابتــکار 
فرانسه چه می شود؛ فالن 
ابتکار چه می شود«؛ اینها 
را باید بگذارند کنار. کاری 
می خواهند بکنند، بکنند؛ 
کاری را که ممنوع نیست 
و عبور از خطــوط قرمز 
نیست، انجام بدهند، اّما 
اقتصــاد را متوّقف به آن 
نکنند، افکار عمومی را به 
او متوّجه نکنند. خودمان 
بایســتی به کار خودمان 
داخــل،  در  و  برســیم 
ظرفّیت هــا خیلــی باال 

است، خیلی باال است.

دشمن وقتی دست از تحریم برمی دارد که...
ما ملّت ایران، ما فّعاالن اقتصادی، ما اندیشمندان مجموعه ی کارهای کشور، اگر توانستیم با تکیه ی بر  توان داخلی، تحریم را بی اثر بکنیم، آن عامل تحریم کننده هم از تحریم دست برمی دارد؛ یعنی او هم 6
وقتی فهمید تحریم فایده ای ندارد، از تحریم دست برمی دارد، چون آنها هم دارند متضّرر می شوند. االن اروپایی ها و 
دیگران، از تحریم ما متضّررند ولی خب روابط پیچیده و در هم تنیده ی اقتصادِی بین المللی به آنها اجازه نمی دهد 
کارهایی را بکنند؛ وقتی او دید تحریم بی اثر است، او هم از تحریم دســت برمی دارد. البّته وقتی او از تحریم دست 
برداشت، ما نباید سیاست تکیه به داخل را باز عوض کنیم. بعضی منتظرند که راه، آن طرف باز بشود، باز سِر ماشین را 

کج کنند به آن سمت؛ این غلط است.

دیگران این کار را نمی کنند
تجربه نشان داده که شرکت های خارجی حاضر به انتقال فّناوری های پایه و اساسی به کشور  نیستند؛ حاال اینجا دوست ما گفتند که ما به فالن کشــورها فّناوری را صادر کردیم؛ گفتیم 7
خوشــا به کرم تان که فّناوری را صادر می کنید! دیگــران محصول را صادر می کنند، فّنــاوری را صادر 
نمی کنند به ما؛ نمی گویم شما هم این کار را بکنید؛ نه، یک وقت هم شما الزم است فّناوری را صادر کنید، 
خیلی هم خوب اســت، اعتبار هم هســت برای کشــور اّما دیگران این کار را نمی کنند؛ بخصوص در 
زمینه های اساسی؛ نفت، خودرو، پتروشیمی، در این مسائل. دســتگاه های داخلی باید بجد کشور را و 

دستگاه های دولتی را بی نیاز کنند.
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقاب اسامی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(

نـشـــریه جـامـــعـه 
مـؤمــن و انـقــابــی

ارتـبـاط بـا 
خط حزب ا...                                

   پیامک:                     10001028 
Khat@khamenei.ir:رایانامه   

eitaa.com/khattehezbollah        :ایتا   
ble.im/khattehezbollah                      :بله   

البالغه نهج

حدیث رشح  

پیرشفت روایت  

ایرانی خانواده

رمز پیروزی 
وحدت کلمه است                         
و  داشـتیم،  زیـاد  گرفتاری هـای  مـا 
گرفتاری هـای  زیـاد هـم در راه داریـم. تاکنون 
آنقدر که عمل شـده اسـت و پیروزی بحمداهلل  

حاصل شـده اسـت، رمز ایـن پیـروزی وحدت 
کلمه اسـت. وحدت کلمه ی ایرانی هـاـ  همه ی 
اقشـار ایـرانـ  موجـب شـد کـه ابرقدرت هـا 
را بـه زانـو درآورد... ایـن وحـدت کلمـه را بایـد 
حفـظ کنیـد؛ و با حفـظ وحـدت کلمه تـا آخر 
ان شـاءاهلل  خواهیـد رفت. بایـد همـه ی آقایان، 

همـه ی اقشـار، همه ی کسـانی کـه عالقه مند 
بـه اسـالم هسـتند، عالقه منـد بـه مسـلمین 
هسـتند، عالقه منـد به امـام زمـانـ  سـالم اهلل  
علیـهـ  هسـتند بایـد همـه در صـف واحـد به 
مبـارزه ادامه دهنـد، در صـف واحد بـه نهضت 

ادامـه دهنـد.   57/11/17  

حضور سران قوای وقت ) مرحوم هاشمی، حضرت آیت اهلل خامنه ای و
 مرحوم موسوی اردبیلی( در حسینیه جماران

در برابر خوارج که مّدعی اسالم بودند و در مقابل 
امیرالمؤمنین که میــزان حقیقی اســالم بود، 
ایستاده بودند، در مقابل اینها و کج روی های اینها 
و کج فهمی های اینهــا، امیرالمؤمنین در نهایت 
استحکام و صالبت ایستاد. از یک طرف، یک چنین 
صالبتی را انسان از این انسان واال و ولّی بزرگ خدا 
مشاهده می کند. اّما از طرفی هم در مقابل ضعفا، 
در مقابل مســتضعفان آن چنان رّقتی، آن چنان 
لطافتی، آن چنان صفائــی از امیرالمؤمنین دیده 
می شود که انســان متحّیر می ماند. در ماجرای 
حمله ی به اســتان انبار عراق که اشرارِ سپاهیان 
شام حمله کردند و استاندار امیرالمؤمنین را به قتل 
رساندند و به خانه های مردم حمله کردند، کودکان 
را کشــتند، زن ها را تهدید کردند، امیرالمؤمنین 
می فرماید که »َفَلو اَنَّ امرَأً ُمسِلاًم ماَت ِمن َبعِد هذا اََسفاً 
ما کاَن ِبِه َملوما«؛)1( انسان مسلمان از اینکه بشنود 

بیگانگان به خانه ی مردِم بی دفاع حمله کرده اند 
و زیورها و زینت های زنــان را از آنها گرفته اند، اگر 
از غّصه و از تأّســف بمیرد، او را مالمت و سرزنش 
نباید کرد؛ یعنی شایسته است. ببینید؛ نسبت به 
دفاع از حقوق ضعفا یک چنین احساس عجیب و 
 شگفت آوری را انســان از امیرالمؤمنین مشاهده

 می کند!   ۹7/3/14 
1(  نهج الباغه، خطبه27

امیرالمؤمنین در برابر خوارج 
در نهایت صالبت ایستاد

حزب اهلل این است

از فرصِت زودگذر
 حّداکثر استفاده را بکنید

جمهوری اســالمی آمد تا حرف هــای خوب را به 
عمل های خوب تبدیل کند؛ وااّل همیشــه حرِف 
خــوب می زدیم و بلد هــم بودیــم. در جمهوری 
اسالمی و حاکمیت اسالم، این حرفها باید به اعمال 
خوب تبدیل شود. این اعمال خوب چیست؟ همان 
عمل صالح است؛ »إّل الَّذیَن آَمنوا و َعِملوا الّصالِحات«؛ 
اینها دیگر خسران ندارند. هر مقدار توانستید در این 
زمینه پیش بروید، برای خودتان ذخیره ای درست 
کرده اید. امیرالمؤمنین فرمود: »فَلیَُکن أَحبُّ الذَّخائِِر 
إلَیَک ذَخیرَةَ الَعَمِل الّصالِح«؛)1( ذخیره ی عمل صالح، 

باید محبوب ترین ذخیره ها پیش تو باشد... از فرصِت 
زودگذر، حّداکثر استفاده را بکنید و برای مردم کار 
کنید تا بتوانید هم رضای الهی را کسب کنید و هم 
البته نام نیک دنیوی و مردمی را کسب کنید و مردم 
بگویند خدا پدرش را بیامرزد؛ وقتی این وزیر آمد، 
این بخِش کار و این قسمت اصالح شد؛ یا وقتی این 
دولت آمد، این مجموعه کارها درست شد    ۸0/6/5         

   1( نهج الباغه، نامه53

حزب اللَّهی ها اگر نبودند شکست می خوردیم
نیروهای مردمی، که اگر نبودند - این بســیج 
اگر نبود، این نیروی عظیم حزب اللَّ اگر نبود 
- در جنگ هم شکست می خوردیم؛ در مقابل 
دشمنان گوناگون هم در این چندسال شکست 
می خوردیم و آســیب پذیر بودیم. کارخانه ی 
مــا را می خواســتند به تعطیلی بکشــانند؛ 
نیروی حزب الّلهی از داخــل کارخانه می زد 
به سینه شــان. مزرعه ی ما را در اوایل انقالب 
می خواستند آتش بزنند؛ نیروی حزب الّلهی از 
همان وسط بیابان ها و روستاها و مزارع، می زد 
توی دهانشــان. خیابان ها را می خواستند به 

اغتشاش بکشند؛ نیروی حزب الّلهی می آمد 
سینه سپرمی کرد و در مقابلشان می ایستاد. 
جنگ هم که معلوم اســت! ایــن، آن نیروی 
اصلی کشوراست. نظام اسالمی مّتکی به این 
نیروست. اگر مردم؛ یعنی همین نیروهای مؤمن 
و حزب اللّهی، با نظام باشند، با دولت باشند - که 
هستند بحمداللَّ - اگراین نیروی عظیم و این 
نیروی بزرگ شکســت ناپذیر مردمی در کنار 
مسؤولین و پشت سر مســئولین باشد - که 
بحمداللَّ هســت هیچ قدرتــی نمی تواند با 

جمهوری اسالمی مقابله کند.   71/4/22   

یکی از مزیّت های بزرگ کشور عبارت است از فرصت جمعّیت جوان کشور - چقدر من لّذت 
بردم که این برادرمان گفت: من چهار هزار جوان را در این بخش مشغول به کار کردم؛ واقعاً 
انسان لّذت می برد- به تعبیر این جمعّیت شناس ها »پنجره ی جمعّیتی«. ما امروز در دِل این 
فرصت قرار داریم. ]طبق[ آنچه به من گزارش دادند، آدم هایی که تخّصصی در این کار دارند و 
کارشناس این کارند می گویند این فرصت تا بیست سال دیگر ادامه خواهد داشت؛ ما بیست 
ســال این فرصت را داریم؛ اگر در این بیست سال توانستیم پایه های کار خودمان را محکم 
کنیم که بُرد کردیم؛ اگر غفلت کردیم و این بیست سال فرصت از دستمان رفت و کشور وارد 

عرصه ی سالمندی و فرسودگی شد، دیگر کاری نمی شود کرد.   ۹۸/۸/2۸

20 سال فرصت داریم 

خوشبختانه مسئله ی فّناوری نانو یک تجربه ی 
موّفقی است برای کشــور ما؛ و نشان دهنده ی 
این اســت که وقتی یک مجموعه ی عالقه مند 
و دلسوز و بامعرفت به کار متمرکز می شوند بر 
روی یک نقطه ی خاّصی و کار را با برنامه پیش 
می برند، پیشرفتهای محسوس و جهش واری 
در آن کار به وجود می آید. پیشرفت کار فّناوری 
نانو در واقع برای ما عالوه بر اینکه خودش ارزش 
دارد، از این جهت هم که یک نمونه ای اســت 
که ما بتوانیم در همه ی کارهای کشــور از این 
نمونه تبعّیت کنیم و آن را معیــار قرار بدهیم، 
برای مــا ارزش دارد. ما تقریباً ده ســال پیش با 
مجموعه ی ســتاد نانو یک مالقاتی داشــتیم؛ 
گزارشــی به من دادند و موضوع نانو را برای ما 
تشریح کردند؛ مشغول شدند و پیشرفت کردند. 
امروز خوشبختانه می بینیم ما در این مقوله ی 
علمی و تحقیقی جهش به وجود آمده؛ یعنی کار 

به صورت جهشی پیش رفت.      ۹3/11/11  

وقتی یک مجموعه دلسوز  
روی کاری متمرکز شوند...

وقتی یک تصمیمی گرفته شد از ناحیه ی سران سه قّوه -]چون[ بحث دولت نیست، بحث 
یک وزارتخانه نیست، سران سه قّوه ی کشور نشسته اند یک تصمیمی گرفته اند- به یک 
پشتوانه ی کارشناسی هم مّتکی است. گفتم من در این قضّیه صاحب نظر نیستم، لکن به 
عنوان یک آدمی که می بیند مسئولین کشور وقتی تصمیم گرفتند ]حمایت می کنم[. 
زمان امام )رضوان  اهلّل  علیه( هم همین جور بود؛ یک کارهایی را مسئولین، سران سه قّوه 

۹۸/۸/26 تصمیم می گرفتند و اجرا می شد؛ حاال هم همین جور است. 

مشی امام هم همینجور بود 

مسأله ی عدالتخواهی را که من با شما و جوانان 
مطرح می کنم، بــه معنای این نیســت که با 
غیرجوانان مطرح نکرده ام. قبل از این نامه ای که 
یکی از دوســتان مطرح کردند که دو سه سال 
پیش به یک تشّکل دانشجویی نوشتم، مسأله 
عدالتخواهی را ده ها بار با مسؤوالنی که وظیفه 
اجرایی دارند، مطرح کرده ام و این طور هم نبوده 
که هیچ عمل نشود و پیش نرود؛ چرا، کارهایی 
هم شــده و پیش هم رفته اســت؛ اما همه این 
حرکت ها برای ماندگاری و عمق یابی، پشتوانه 
می خواهد، که آن پشــتوانه مطالبه و خواست، 

شما هستید.   ۸2/۸/15 

عدالتخواهی اصول

عدالتخواهی پشتوانه می خواهد 
و آن شما جوانان هستید 


