
آذرماه سـال گذشـته، رهبر انقالب 
هفتـه

بـا اطـالع از نقشـه ی آشـوبی کـه 
بـرای ایـران طراحـی شـده، چنین 
فرموده بودند: »اینکه اینها گفتند در سـال ۹۷ 
مـا چنیـن می کنیـم، چنـان می کنیـم، و 
نقشـه هایی را بـرای جمهـوری اسـالمی ابـراز 
کردنـد - یعنـی در واقـع نقشه شـان لـو رفت- 
این ممکـن اسـت فریب باشـد؛ ممکن اسـت 
جنجال را برای سـال ۹۷ بکنند، نقشـه را برای 
سـال ۹۸ بکشـند.« پیش بینـی رهبـر انقالب 
درسـت از آب درآمـد و این بـار بـه بهانـه ی 
اعتـراض بـه سـهمیه بندی بنزیـن، بـار دیگر 

پروژه ی آشوب در کشور کلید خورد.  

پیام رهبر انقالب به نمایندگان مجلس
عصر روز شــنبه، با گســترش آشــوب ها در 
شهرهای مختلف، جلسه ی فوق العاده ی شورای 
عالی امنیت ملی مبتنی بر وظائفی که در اصل 
1۷6 قانون اساسی برای آن در نظر گرفته شده 
است، جهت تصمیم گیری درباره ی این موضوع 
برگزار شــد. در جلسه ی شــورا، همه ی اعضا 
متفق القول بر این نظر بودند حاال که این طرح 
کلید خورده، باید اجرا شود، وگرنه عقب نشینی 
از این موضع، شدیدتر شدن آشوب ها و ناامنی ها 
را به دنبال خواهد داشــت. اما اقناع نمایندگان 
مجلس در این شــرایط، فراتــر از توان رئیس 
مجلس بود، برای همین، نظر اعضای شــورای 
عالی امنیت ملی این بود که باید برای حل این 

موضوع، باید از رهبر انقالب کمک گرفته شود.
صبح روز یکشنبه، جلسه ی غیرعلنی مجلس 
برای تصمیم گیری درباره ی طرح سهمیه بندی 

بنزیــن برگزار شــد. آقای الریجانــی، رئیس 
مجلس، در حالی به سمِت بهارستان رفت که 
پیغامی کوتاه، از رهبر انقالب برای نمایندگان 
دارد: »پیرو اظهارنظر برخی از نمایندگان 
محترم در باب مصوبه ی اخیر سران قوا، 
الزم است به حضرات محترم نمایندگان 
گفته شود مقتضی اســت که هرگونه 
اقدامی درخصوص این مصوبه در مجلس 
در چارچــوب مصوبات شــورای عالی 
امنیت ملی باشد و از آن تخطی نشود و 
شرایط حساس کشــور مورد توجه قرار 
گیرد. توفیقات آنان را از خداوند متعال 
خواستارم.« وقتی پیام رهبر انقالب در مجلس 

خوانده شد، مجلس آرام شد.

نظر رهبــر انقــالب دربــاره ی طرح 
سهمیه بندی بنزین

صبح همــان روز اما رهبر انقالب بنا به رســم 
همیشــگی، درس خارج فقه خود را در ساعت 
6:45 دقیقه ی صبح برگزار کــرده و درباره ی 
اتفاقات اخیــر فرمودند: »بنــده در این قضّیه 
سررشته ندارم، یعنی تخّصص این کار را ندارم، به 
آقایان هم گفتم -چون نظرات کارشناس ها هم 
در این قضّیه ی بنزین مختلف است، بعضی ها آن 
را الزم و واجب می دانند، بعضی ها مضر می دانند؛ 
بنابراین من هم که صاحب نظر نیســتم... لکن 
اگر سران ســه قّوه تصمیم بگیرند من حمایت 
می کنم... سران قوایند، نشسته اند با پشتوانه ی 
کارشناسی یک تصمیمی برای کشور گرفته اند، 

باید عمل بشود به آن تصمیم.«
پیش از این البته رهبر انقالب به صورت مکتوب 

نیز نظر خود درباره ی این موضوع را به ســران 
ســه قوه گفته بودند. در بخشــی از جلسه ی 
چهلم شــورای عالــی هماهنگی ســه قوه به 
تاریخ 98/6/30، بدون مشــخص شدن زمان 
اجرای ایــن طرح، بحث بر ســر اصالح قیمت 
حامل های انرژی شد و در بندهای »الف و ب« 
صورتجلسه ی این تاریخ، مصوب شد که بنزین 
در کشور به دو صورت سهمیه بندی و آزاد عرضه 
شود. قیمت بنزین ســهمیه ای از قرار لیتری 
1500 تومان، و قیمت بنزین آزاد از قرار لیتری 
3000 تومان خواهد بود. در بخشــی دیگر نیز 
درباره ی منابع حاصله از افزایش قیمت بنزین 
بحث شد و نهایتا در بند »ج« به تصویب رسید 
که این منابع، به مصرف پرداخت به خانوارهای 

کم درآمد و دارای حقوق ثابت تعلق بگیرد.
نظر کلی رهبر انقالب درباره ی مدیریت مصرف 
سوخت، از قبل مشــخص بود. اصالح الگوی 
مصرف حامل هــای انرژی، از جملــه بنزین، 
با توجه به مصــرف زیاد و بی رویــه ی آن، یک 
ضرورت برای کشور اســت و رهبر انقالب نیز 
بارها بر آن تأکید کرده  بودند. اما گزارش مکتوب 
جلسه ی فوق که تقدیم رهبر انقالب شد، ایشان 
تصمیم گیری درباره ی قیمت آن، یا چگونگی 
اجرای آن را برعهده ی کارِکارشناسی مسئوالن 

و متخصصان،  و اجماع سران قوا نهادند.

چرا رهبر انقالب ورود کردند؟
با این حال، نظر نداشتن یا موکول کردن رهبر 
انقالب به نظر سران قوا، موجب نشد که رهبر 
انقالب، نســبت به ناامنی هایی که ایران را به 
بهانه ی فوق مورد تهدید قرارداده بود واکنشی 

نشان ندهند. به همین علت، رهبر انقالب با جدا 
کردن مردم از صف آشوبگران، عواقب خطرناک 
آشوب را به همه گوشزد کردند: »در یک چنین 
حوادثی معموالً اشرار، کینه ورزان، انسان های 
نابــاب وارد میدان می شــوند، گاهی بعضی از 
جوان ها هم از روی هیجان بــا اینها همراهی 
می کنند و این  جور مفاسد را به بار می آوردند؛ 
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 کشــوری اســت، برای هر جامعه ای 
است... عرض من این است که هیچ کس به این 
اشرار کمک نکند... این کارها، کار مردم معمولی 

نیست.«
همه ی حرف همین است. دومینوی خطرناکی 
در حال کلید خوردن بــود، از یک طرف امکان 
اختالف و چندگانگی میان مســئوالن وجود 
داشــت و از طرف دیگر پیاده نظام دشــمن در 
خیابان ها، جــان و مال مردم را مــورد هجوم 

وحشیانه ی خود قرار داده بودند.
جالب است در این بین، برخی از دلسوزان که 
متوجه دقیق ابعاد حوادث اخیر نشــده بودند، 
به رهبر انقالب پیشنهاد دادند برای تصمیمی 
که دولت بر اســاس اختیارات قانونی گرفته، 
خود را هزینه نکنند. اما نظر رهبر انقالب کامال 
متفاوت بــود. رهبر انقــالب معتقدند »اصال 
رهبری وجودش برای همین مواقع اســت و 
اعتبار رهبری هم برای اســتفاده ی در همین 
زمان ها است«، یعنی زمان هایی که کشور در 
شــرایط خاص قرار دارد و جز با ورود رهبری، 
مسأله حل نخواهد شد. بنابراین در این مواقع، 
اساسا رهبری »تکلیف شــرعی« دارند فارغ 
از آنکــه نتیجه ی آن به نفع شــخص رهبری 
باشــد یا به ضرر او، وارد میدان شده و انقالب را 
از خطر اصلی نجات دهند. یعنی درســت به 
مانند ســیره ی امام خمینی)ره(.ایشان بارها  
فردموده بودند: »من تکلیفم را تشخیص داده ام 
و هر کجا باشم انجام وظیفه خواهم کرد، هرچه 
پیش آمد، برای من اهمیت ندارد.« یا در جایی 
دیگر می فرمایند: »من کاری به هیاهو و درود 
گفتن ها ندارم، بلکه شخصاً به تکلیف شرعی ام 

می پردازم.«
واضح است که در اینجا، دفاع از تصمیم درست 
یا نادرســت دولت موضوعیت نــدارد. اصل، 
نقشــه و توطئه ی خطرناکی است که دشمن 
و آشــوبگران در حال پیاده کردن آن هستند. 
اصل، جلوگیری از »ناامنی« کشور و مردم است. 
ناامنی بدترین بالیی است که می تواند آینده ی 
یک ملت را به مخاطره بیاندازد. بدون امنیت، 
هیچ آرمانی، از جمله »عدالت« و »آزادی« هم 
قابل دستیابی نیست. امنیت اگر نباشد، زندگی 
روزمره ی تک تک مردم هم نامعلوم خواهد بود. 
برای همین وقتی رهبر انقالب دیدند که دشمن 
برای ضربه زدن به امنیت کشور کمربندهایشان 
را محکم بسته اند، فارغ از آنکه تصمیم دولت در 
این مقطع زمانی، درســت بوده یا نه، به عنوان 
رهبر جامعه، »حجت و تکلیف شرعی« دارند 

که وارد میدان شوند، و شدند.

نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــیسال پنجم ،  شماره  213|  هفتــه سـوم آذر 98هفته نامه خبـری-تبیینی  

مسأله ی شهید و ایثارگری، کهنه شدنی نیست؛ این، موتور حرکت جامعه است. 83/4/16 خاصیت طبیعی شهادت، ایجاد برکت و تداوم و گشایش در 
حرکت به سمت تعالی و کمال است. اینکه خداوند متعال در قرآن شهید را زنده معرفی می کند و در عرف اسالمی و اصطالح متشرعه به کشته ی راه 
خدا - شهید یعنی شاهد، ناظر و حاضر - این به این معناست که خون شهید ضایع نخواهد شد.   89/4/7     |      * عملیات مطلع الفجر در منطقه ی عملیاتی 
گیالنغرب با هدف آزادسازی، تصرف و تأمین ارتفاعات شیاکوه، چرمیان، تنگ قاسم آباد و فراهم آوردن شرایط الزم برای تسهیل اجرای عملیات های آفندی 

نیروهای خودی در منطقه ی گیالنغرب صورت پذیرفت که با پیروزی رزمندگان اسالم در این عملیات که 27 روز به طول انجامید به پایان رسید.

مسأله  شهید موتور حرکت جامعه است   |    این شماره تقدیم می شود به ارواح طیبه شهدای عملیات مطلع الفجر*
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(       

ارتـبـاط بـا 
خط حزب ا...                                

نـشــریـه جـامـــعـه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

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

امام کالم

هرجا که هستید، مردم را 
همراه خود نگه دارید

من عرضم به آقایان این است که منحصر به 
شما هم نیست، به هر کس که هست این 
است که توّجه کنید به اینکه هم صالح خود 
شماست و هم صالح کشور شماست و هم 

صالح ملت است که شما با مردم دوست باشید. مردم احساس کنند که اینها دوست های 
آنها هستند که آمده اند... ما برای خاطر حفظ یک کشــوری، برای خاطر استقالل یک 
کشوری که باز یک قدرت هایی نیایند دوباره در کشور ما و بخواهند چه بکنند؛ باید مردم را 

نگه دارید. هرکدام در هرجا که هستید مردم را همراه خودتان نگه دارید.  59/9/15   

انقالبیگری اخالق

رصدی گزارش

بعضی ها آدم خوبی اند اما به درد مدیریت نمی خورند

ایرانی خانواده

قرآن تفسیر

این است حزب اهلل

اسم بســیج کشــور ما، ]یعنی[ مجموعه ی شــما چیســت؟ »نیروی مقاومت بسیج 
مستضعفین«. مســتضعفین چه کسانی هســتند؟ مســتضعفین را بد معنا می کنند؛ 
مستضعفین را به افراد فرودست یا حاال اخیراً -یعنی این چند سال اخیر باب شده- اقشار 
آسیب پذیر ]معنا می کنند[، یعنی آسیب پذیران؛ نه، قرآن مستضعف را این نمی داند، قرآن 
می گوید: َونُریُد اَن َنُنَّ َعلَی الَّذیَن استُضِعفوا ِفی االَرِض َونَجَعلَُهم اَِئًَّة َو نَجَعلَُهُم الورِثین؛)1( مستضعفین 
یعنی ائّمه و پیشوایان بالقّوه ی عالَم بشریّت؛ این معنای مستضعفین است: کسانی که وارثان 
زمین و همه ی موجودی زمین خواهند بود؛ بسیج مستضعفین این است. مستضعف یعنی 
آن کسی که بالقّوه صاحب وراثت عالَم است، بالقّوه خلیفةاهلل در زمین است،  بالقّوه امام و 

پیشوای عالَم بشریّت است.    98/9/6             |             1( سوره ی قصص، آیه ی ۵

حدیث شرح

رهبری خاطرات 

عدالتخواهی اصول

انقالبی گری یعنی مسئوالن دچار ضعف و انفعال نشوند»مستضعفین« را بد معنا کرده اند

دانشجو باید قدرت تحلیل سیاسی داشته باشد
بنده یک وقت عرض کردم دانشگاه ها باید سیاسی باشند و دانشجو باید سیاسی 
باشد. معنای این حرف آن است که دانشجو باید قدرت تحلیل سیاسی داشته باشد 
تا جبهه بندی های دنیا را بشناسد؛ تا بفهمد امروز دشمن کجاست و از کجا و با چه 
ابزاری حمله می کند. این، برای شما الزم است. اگر شما تالش سیاسی، کار سیاسی، 
مطالعه و مباحثه ی سیاسی نداشته باشــید، این توانایی را پیدا نمی کنید. البته 
توّجه داشته باشید که دشمن از همین امر استفاده نکند. دشمن با کمال هوشیاری 
ایستاده است. امیرالمؤمنین )( فرمود: »و من نام لم ینم عنه«؛ مراقب باشید که 
اگر شما غفلت می کنید، دشمن از شما غفلت نمی کند. دشمن با کمال هوشیاری 

74/8/10 مراقب است.  

حضور آیت اهلل خامنه ای در دانشگاه امام صادق )( در دهه 60

برای مقاومت بنیـه ی معنوی الزم اسـت؛ آن چیزی که بنـده روی آن تکیـه دارم، اصرار 
دارم، این اسـت. اگـر بخواهیـد مقاومت کنید، باید بنیه داشـته باشـید؛ بنیـه ی معنوی 
مهم تـر از بنیـه ی مـاّدی و نظامی اسـت. بنیه ی نظامـی همین تـوپ و تانک و موشـک 
و توانایی هـای ایـن  جـوری و ماننـد اینهـا اسـت؛ بنیـه ی معنوی، یـک حقایقی اسـت 
در وجـود خـود شـما، در دل خـود شـما کـه در ماهّیـت حرکـت شـما اثـر می گـذارد. 
تکیـه ی  بنـده  روی جوان ها اسـت؛ می بینیـد کـه غالبـاً دلبسـته ی جوان هـا و امیدوار 
به جوان ها هسـتم بـرای آینده؛ منتهـا آن جوانـی که می توانـد پیشـران حرکت عظیم 
کشـور به سـوی تمّدن نوین اسـالمی باشـد کدام جوان اسـت؟ چه  جور جوانی اسـت؟ 
بنیه ی معنـوی اینجا معنـا پیـدا می کند؛ جوانـی که با انگیزه اسـت، بـا ایمان اسـت، با 
ِخرد اسـت، قـدردان تـوان خویـش اسـت، اهل کار اسـت، اهـل ابتکار اسـت، تـوّکل به 

خدا دارد، اعتمـاد به نفـس دارد. 98/9/6    

برای مقاومت بنیه  معنوی الزم است

عشق ورزیدن که زورکی نیست!

َعن اَبی َذرٍّ )( اَنَّ النَّبیَّ )( قاَل یا اَباَذرٍّ اِنّی اُِحبُّ لََک ما اُِحبُّ لَِنفسی، پیامبر به ابوذر فرمود 
من هر چه برای خودم دوســت می دارم، برای تو هم دوســت می دارم... انّی اَراَک َضعیفاً، من 
جنابعالی را در مدیریّت، ضعیف می بینم. خیلی آدم خوبی هستی، مجاهد فی سبیل اهلّل، ُرک گو، 
و آسمان بر راست گوتر از او سایه نیفکنده، زمین راســت گوتر از او را بر خودش حمل نکرده؛ 
رَنَّ َعلی اِثَنیِن)1(، حاال که آدم  اینها همه به جای خود محفوظ، اّما شما آدم ضعیفی هستی. َفال ُتَؤمَّ
ضعیفی هستی، مواظب باش بر دو نفر هم ریاســت نکنی! یعنی پیدا است آن ضعفی هم که 
حضرت فرمودند، ضعف در مدیریّت است؛ یعنی تو آدمی هستی که مدیریّت نداری؛ اگر چنانچه 
بر دو نفر یا بیشتر ریاست پیدا کردی، نمی توانی کار آنها را به سامان برسانی. این، درس برای ماها 
است. ما -حاال همه ی ما نه؛ بعضی مان این جوری هستیم- به مجّرد اینکه یک مسندی، یک 
جایی، یا خالی می شود یا ممکن است خالی بشود، فوراً چشم می دوزیم که برویم آنجا! خب شما 
اّول نگاه کن ببین می توانی یا نمی توانی.    98/9/10     |      1( امالی طوسی، مجلس سیزدهم، ص 384

در مســئله ی عدالــت، اعتقــاد بــه مبــدأ و معــاد، یــک نقــش اساســی دارد؛ مــا از ایــن 
ــای  ــه معن ــت ب ــه عدال ــه در جامع ــت ک ــع داش ــوان توق ــم. نمی ت ــت کنی ــد غفل نبای
حقیقــی کلمــه اســتقرار پیــدا کنــد، در حالــی کــه اعتقــاد بــه مبــدأ و معــاد نباشــد. 
هر جــا اعتقــاد بــه مبــدأ و معــاد نبــود، عدالــت یــک چیــز ســربار، تحمیلــی و اجباری 
بیــش نخواهــد بــود. علــت ایــن هــم کــه بعضــی از طرح هــای قشــنگ غربــی در بــاب 
عدالــت مطلقــاً در عمــل تحقــق پیــدا نمی کنــد، همیــن اســت؛ پشــتوانه ی اعتقــادی 
نــدارد. حــرف قشــنگ اســت - حــاال الاقــل ظاهــر قشــنگی دارد، ولــو خیلــی برهانــی 
ــاً از آن خبــری  ــی مطلق ــی، در زندگــی غرب نباشــد - لیکــن در عمــل، در جوامــع غرب
ــق در  ــی مطل ــد؛ بی عدالت ــاهده نمی کن ــا را مش ــق آنه ــان تحق ــالً انس ــت؛ اص نیس
آنجــا وجــود دارد. علــت همیــن اســت کــه پشــتوانه ی اعتقــاد بــه مبــدأ و معــاد در آن 

نیســت. 90/2/17 

انقالبی گـری یعنـی مسـئولین کشـور، هدف شـان را راضـی کـردن قدرت هـای 
مسـتکبر قـرار ندهنـد؛ مسـئوالن کشـور، هدفشـان را راضی کـردن مردم، بـه کار 
گرفتـن نیروهـای داخلی، تقویـت عناصـر فّعـال در داخل کشـور قرار بدهنـد؛ این 
انقالبی گری اسـت. معنـای انقالبی گری این اسـت که کشـور و مسـئوالن، تسـلیم 
هیـچ زورگویـی ای نشـوند، دچـار انفعـال نشـوند، دچـار ضعـف نْفـس نشـوند؛ نه 
زورگویـی و قلـدری را از طـرف مقابـل قبول کننـد، نـه فریـب او را بخورنـد، چون 
قدرت هـا با وجـود اینکـه زورگوینـد و قلدرنـد و دست شـان پُر از اسـلحه  اسـت، از 
فریب هم دریـغ نمی کننـد؛ آنجایـی که ممکـن باشـد، اهل خدعـه و فریـب و ُدور 

زدن و ایـن حرف هـا هـم هسـتند.     96/3/14  

برای اجرای عدالت پشتوانه اعتقادی الزم است

همزمان با اجرای طرح مدیریت مصرف ســوخت و مسئله افزایش قیمت بنزین، مجددا نام 
»شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا« به عنوان مرجع تصمیم گیرنده درباره ی این 
موضوع برســرزبان ها افتاد و سؤاالتی پیرامون آن شــکل گرفت. اگرچه پیش از این خط 
حزب اهلل در شماره ی 140، به این موضوع اشاره کرده است، اما بار دیگر بنا به ضرورت ابهامات 

جدید، به اختصار به آن می پردازد:

1- یکی از طرح و نقشه های دشمن علیه ملت ایران، که از همان روزهای اول پیروزی 
انقالب کلید خورده است، تحریم و فشار اقتصادی اســت. تحریم های اقتصادی علیه 
ملت ایران اگرچه قدمتی چهل ساله دارد ولی چند سالی است که آمریکایی ها با هدف 
یه ستوه آوردن ملت ایران تمرکز ویژه ای داشــته اند. رهبر انقالب در این باره در دیدار 
رمضانی کارگزاران نظام در این باره فرمودند: »دشــمن ما اتاق جنگ را برده است در 
وزارت خزانه داری؛ ]اتاق[ جنگ علیه ما به جای وزارت دفــاع، وزارت خزانه داری آنها 
است... اینجا هم بایست ستاد مقابله ی با شــرارِت این دشمن در مجموعه ی اقتصادی 
تشکیل بشــود... در مرکز اقتصادی دولت این ستاد تشکیل بشــود و این کار را دنبال 

کنند.« 97/3/2  

2- همین موضوع، و البته ضرورت تســهیل و تسریع در تصمیم گیری های اقتصادی 
در این شرایط خاص کشــور، ضرورتی شــد برای تشکیل شــورای عالی هماهنگی 
اقتصادی قوای سه گانه که در بهار ســال ۹۷ و به منظور مقابله با توطئه های اقتصادی 
دشــمن، به مثابه  اتاق جنگ اقتصادی کشــور کار خــود را آغاز کــرد. رهبر انقالب، 
در هشتم اردیبهشت ماه آن ســال هم، در جلسه ای محرمانه با مســئوالن سه قوه، بر 
ضرورت تشکیل این اتاق جنگ اقتصادی تأکید کرده بودند. در آن جلسه، رهبر انقالب 
مطرح کردند که رییس جمهور و قوه ی مجریه، مســئول شورای هماهنگی اقتصادی 
قوا هســتند، به همین دلیل دبیر آن از ســوی رئیس جمهور انتخاب شــده و جایگاه 

دبیرخانه ی آن نیز در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری قرار گرفت. 

3- همچنین رهبر انقالب در اولین جلســه ی این شــورا تأکید کردند که اگر در این 
جلسات به حمایت بنده نیازی هســت، تأیید مصوبات مورد توافق جلسات قوا توسط 
رهبری صورت می گیرد و ایشان نیز به عنوان پشــتیبان از این مصوبات برای اجرایی 
شدن حمایت می کنند. گفتنی اســت مصوبات این شــورا به صورت موقت )تا سقف 
یک سال( است و اصل بر آن اســت که مصوبات آن، مغایر با سایر قوانین نباشد مگر به 
ناچار. از جمله ی تصمیمات این شورا، مدیریت واردات، ممنوعیت کاالهای غیرضرور 
و یا دارای مشــابه داخلی بوده اســت. همچنین مدیریت نقدینگی کشــور - که رشد 
افسارگســیخته ی آن می تواند چالش های جدی ای را برای اقتصاد کشور و تورم رقم 

بزند - یکی از موضوعات مورد بحث در این شورا بوده است. 

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا 
چرا و چگونه تشکیل شد؟

به مناسبت فرا رسیدن روز دانشجو هفت صبح آشوب
خط حزب اهلل برای اولین بار، اطالعات جدیدی از اقدامات رهبر 

انقالب در مواجهه با آشوب های اخیر را منتشر می کند

     نظر رهبر انقالب درباره طرح سهمیه بندی بنزین

     پیام محرمانه رهبر انقالب به نمایندگان مجلس

     پاسخ رهبر انقالب به دلسوزانی که ایشان را از موضع گیری نهی کردند
     مهم ترین دلیلی که رهبر انقالب، بالفاصله وارد میدان شدند

اگر بخواهید این محیط امن و امان به وجود بیاید، راهش این اســت که زن و شوهر 
این محیط را محیط محبت کنند؛ یعنی به هم محبت و عشــق بورزند. چطور؟ عشق 
ورزیدن که زورکی نیست؛ به قول مشهدی ها: »مهر به زور، عشق به چمبه«! بایستی 
محبت در یک دل، مثل گلی که از زمین می روید، بروید. شــما چه کار می کنید که 
گل محبت در دل همسرتان بروید؟ این دست شما خانم و دست شما آقاست. راهش 

چیست؟ راهش این است که شما به او وفادار باشید و محبت بورزید.    83/3/20  

آشوب های جدایی طلبانه در نقاط مرزی کشور سال 58 | سوءاستفاده از نارضایتی قومیت ها
در همان اولین ماه های پیروزی انقالب، مسئله ی تحریک قومیت ها در سرتاسر کشور یکی از برنامه های دشمن بود. »سال  اول انقالب در تقریباً چهارگوشه ی کشور با شــعار قومیت، کانون های جنگ و درگیری به وجود آمد. در بلوچستان، در 1 
کردستان، در ترکمن صحرا، در نقاط مختلف؛ با بهانه ی قومیت. دنبالش می رفتند، می دیدند این اقوام هیچکدامش با 
اسالم و با انقالب اسالمی مسئله ای ندارند. من خودم در بلوچستان زندگی کرده بودم. آنجا تبعید بودم و بلوچ ها را می شناختم. می دانستم 
اینها با انقالب کوچک ترین مسئله ای ندارند؛ اما یک عده ای به نام بلوچ و با یک استفاده و ترفندی با انقالب درافتادند.« 87/2/14 »چه 
کسی در مقابل اینها ایستاد؟ در درجه ی اول، خود عناصر مؤمِن در مقابل اینها ایستادند. جوان های مناطق مختلف کشور در مناطق 
گوناگون ایستادگی کردند. عناصر دشمن... از طرق مختلف سعی می کردند آتش را گسترده کنند؛ اما به دست ملت ایران و عمدتاً به دست 

خود آحاد آن کسانی که می خواستند آنها را در مقابل انقالب اسالمی قرار بدهند، آتش خاموش شد.« 91/7/19

فتنه منافقین  خرداد 60 | اعالم جنگ مسلحانه علیه نظام
در پی اعالم جنگ مســلحانه ی منافقین در 30 خرداد 60  که مقارن با فرار رئیس جمهور بی کفایت ابوالحسن 

بنی صدر در خانه های تیمی آنان روی داد، مردم نیز به میدان آمدند و با اعالم حمایت مردم از تصمیم 2
مجلس شورای اسالمی مبنی بر عدم کفایت بنی صدر و تجدید پیمان با امام خمینی)ره(، این 

توطئه ی خشونت بار تا حدود زیادی پایان پذیرفت. حضرت آیت اهلل خامنه ای در خطبه های نماز جمعه ی 5 
تیرماه سال 60 چنین فرمودند: »شما هســتید که در زندان و در خارج زندان بارها و بارها دوریتان از 

اسالم بر عناصر مبارز انقالبی مسلمان ثابت شد. بهانه ی ارتجاع را به دست می گیرید که با جمهوری 
اسالمی بجنگید؟ اشتباه کردید، کور خواندید؛ این شواهد محکومیت شماست که همه ی دنیا و 

همه ی تاریخ در آینده به اینها خواهند رسید. شما نامتان هم در تاریخ نمی ماند، اما اگر بماند با 
لعن و نفرین همگانی خواهد ماند.« 60/4/۵

 فتنه 78 | شایعه پراکنی و آشوبگری از دانشگاه
در هجده تیرمــاه 13۷۸ به بهانه ی  تعطیلی یک روزنامه، تجمعاتی در 3

دانشگاه تهران کلید خورد که در 
فاصله ی کوتاهی به اغتشاشات خیابانی منجر شد. 

این بار آشــوب ها با آتش زدن الســتیک و حمله به 
خودروها و بستن معابر و هجوم به عناصر نیروی انتظامی 
شکل گرفت. روز 23 تیر ۷۸ شــاهد یکی از اجتماعات 
عظیم ملت ایران در شهرهای کشور به خصوص تهران بود. 
در راهپیمایی سراسری 23 تیرماه 13۷۸، بار دیگر مردم 
برای فرو نشاندن فتنه به صحنه می آیند و غائله ای دیگر را 

پایان می بخشــند. رهبر انقالب در خطبه های نماز جمعه 
تهران در 5 مرداد همان ســال چنین می گویند: »فتنه، یعنی حادثه 

غبارآلودی که انسان نتواند بفهمد چه کسی دوست و چه کسی 
دشمن است و چه کســی با غرض وارد میدان شده و از کجا 
تحریک می شود. فتنه ها را باید با روشنگری خاموش کرد. هر 

جا روشنگری باشد، فتنه انگیز دستش کوتاه می شود.« 78/۵/8

فتنه 88 | زورگویی برای ابطال انتخابات
فتنه ی ۸۸ رفتار نانجیبانه ای بود که دو نفر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری »چون رأی نیاوردند، دعوا راه انداختند،  مردم را به خیابان ها کشاندند، کار را به زدوخورد کشاندند، برای کشور هزینه درست کردند، دشمن را جری کردند، طمع 4
دشمن را برانگیختند.« 94/12/20  »]فتنه ۸۸[یک چیز ریشه داری بود، یک بیماری عمیقی ]دشمنان ملت ایران[ درست 
کرده بودند، اهدافی داشتند، زمینه ها و مقدمات فراوانی برایش چیده شده بود، کارهای بزرگی شده بود و هدف های بسیار خطرناکی دنبال 
این کار بود، که با این برخوردهای گوناگون سیاسی و امنیتی و اینها حل نمی شد؛ یک حرکت عظیم مردمی الزم داشت؛ که این حرکت، 

حرکت ۹ دی بود؛ آمدند بساط فتنه و فتنه گران را در هم پیچیدند. لذا حادثه ی ۹ دی یک حادثه ی ماندنی در تاریخ ماست.« 90/9/21

 اغتشاشات زمستان 96 | آشوب به بهانه مشکالت معیشتی
از ابتدای دهه ی ۹0 یکی از محورهای اصلی برنامه ی دشمن علیه ملت ایران این بود که با فشار اقتصادی و ایجاد  نارضایتی در مردم از وضعیت دشوار اقتصادی برای ایجاد بحران و تقابل مردم با نظام اسالمی استفاده کنند. رهبر 5
انقالب در اولین روز ســال ۹0 دراین باره هشدار دادند و از اقدامات مثبت مســئوالن برای بی اثر کردن توطئه ی 
دشمن در تحریم بنزین تقدیر کردند و البته نســبت به تداوم این برنامه ی دشمن هشــدار دادند. 90/1/1 برنامه ریزی برای به 
خیابان کشیدن مردم با انگیزه ی اولیه ی مطالبات اقتصادی و گله از وضعیت دشوار وضعیت معیشتی در دی ماه ۹6 به اوج خود 
رسید. رهبر انقالب، در دیدار 1۹ دی ۹6 با مردم قم با اشاره به مثلث طراحی آمریکا و اسرائیل، پادویی سازمان منافقین و حمایت 
مالی یکی از دولت های خرپول حاشــیه ی خلیج فارس برای ایجاد این آشوب های نســبت به دو برنامه ی جدید دشمن هشدار 
دادند: »شبکه سازی و مزدورسازی« 96/10/19 سپس درباره ی نقش مردم در این آشــوب فرمودند: »کاری که مردم در اینجا 
کردند این اســت: اّول خب یک عّده ای آمدند؛ البّته عّده ی زیادی هم نبودند، لکن به مجّرد اینکه دیدند که اینها هدف هایشان 
چیست و شعارهایشان معلوم شد، مردم صف ها را جدا کردند. همان هایی که روز پنجشنبه و روز جمعه در اجتماعات مطالبه ی 
»نه به گرانی« و امثال اینها شــرکت کرده بودند، همان ها در روز نهم دی آمدنــد در تظاهرات عظیم مردم 
شرکت کردند و علیه آنها شعار دادند؛ علیه آمریکا، علیه منافق شعار دادند. مردم صف شان را جدا 

کردند.« 96/10/19

 آشوب آبان 98 |  آشوبگری به بهانه گرانی بنزین
سال ۹۷ ســالی بود که دولتمردان آمریکایی وعده و وعیدهای 
پرحجم و پرسروصدایی علیه جمهوری اسالمی به راه انداختند: 
یکی گفته بود که کریســمس 201۹ را در تهران جشن خواهد 
گرفت و دیگری گفته بود که فروش نفت ایــران را به صفر خواهد 
رساند. اما همزمان با اصالح قیمت بنزین در روز جمعه 2۸ 
آبان و شکل گیری آشوب ها به این بهانه، باز هم مردم وارد 
میدان شدند و به آشــوب ها پایان دادند. 
رهبر انقالب درباره ی اهمیت این موضوع 
چنین فرمودند:  حقیقتاً ملّت ایران یک 
بار دیگر ثابــت کردند کــه قدرتمندند، 
باعظمتند. بنده اصرار دارم که همه ی آحاد 
ملّت به این اقتدار و عظمِت خودشــان توّجه 
داشته باشند. یک توطئه ی عمیِق وسیِع بسیار 
خطرناکی که آن همه هم پول خرجش شده بود 
-چقدر پول خرج کرده بودند- چقدر زحمت کشیده 
بودند که بتوانند در یک بزنگاهی، در یک فرصتی این 
حرکت تخریب و تحریق و آدم کشی و شرارت و مانند 
اینها را انجام بدهند و به مناســبت این قضّیه ی بنزین 
فکر کردند که حاال این فرصت برایشــان پیدا 
شده و لشکر خودشان را وارد میدان کردند، 
 ]لکن[ این حرکت به وســیله ی مردم نابود 

شد.«  98/9/6

مرور تاریخی برخی از حوادث و بزنگاه های مهم کشــور از ابتدای انقالب تاکنون، یکی از ســرفصل هایی است که می تواند همگان را در 
تشخیص صحیح ماهیت رویدادها و ریشه ی چالش های پیِش روی کشور یاری کند. در اطالع نگاشت این هفته ، خط حزب اهلل مروری اجمالی 

دارد بر برحی از فتنه ها و آشوب های از ابتدای انقالب تاکنون که با حضور گسترده  ی مردم خنثی شده است.

مروری بر فتنه هایی که از ابتدای انقالب تاکنون با حضور گسترده مردمی خنثی شد

به دست مردم نابود شدند
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