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این را بدانید که هرکدام از جوان های شما در هر جای سوریه و در هر جای عراق که به شهادت رسیدند، در مقام دفاع از حرم اهل بیت به شهادت رسیدند؛ فرق نمی کند کجای عراق و کجای سوریه 
باشد، چون جوان های شما در مقابل کسانی ایستادند که اگر آنها مسلّط می شدند می خواستند اثری از آثار اهل بیت را باقی نگذارند. چه کسی مانع شد؟ همین جوان های فداکار از جمله بّچه های 
شما، همسران شما، که رفتند و ایستادند و شربت شهادت نوشیدند. باب شهادت این جور بر روی کسانی که این ســعادت را دارند، باز است حّتی برای آن کسانی که در مقام پشتیبانی بودند و در 

جنگ هم نبودند.    97/12/22  |  *. شهید احمد اعطایی از شهدای مدافع حرم اهل تهران بود که در جریان آزادسازی شهر حلب به دست تروریست های تکفیری به شهادت رسید.

باب شهادت بر روی کسانی که سعادت دارند، باز است   |        این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید مدافع حرم احمد اعطایی*
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امام کالم

همه ما باید خدمتگزار 
محرومان باشیم

ملـت شـریف ایـران قـدر یـک همچـو 
جوانـان و قـدر یـک همچـو خانواده هایی 
جامعـه  تحویـل  را  جوانـان  ایـن  کـه 
داده انـد می دانـد؛ و عمـده ایـن اسـت 

که در پیشـگاه خـدای تبـارک و تعالـی یک درخشـندگی خـاص ایـن افـراد دارند... 
اگـر نبـود همـت ایـن محرومـان و همـت ایـن روسـتائیان و همـت ایـن جنـوب 
شـهری ها، اگـر نبـود ایـن، نـه رژیـم سـابق ظلمـش از بیـن رفتـه بـود و نـه مـا در 
مقابـل مشـکالت می توانسـتیم مقاومـت کنیـم... و آنها الیـق این هسـتند کـه ما با 
تواضع بـه خدمـت آنهـا برویم و بـرای آنهـا خدمـت کنیـم؛ همه مـا خدمتگـزار آنها 
 بایـد باشـیم... آنها بر کشـور مـا منت دارنـد کـه اسـالم عزیـز را در این کشـور حاکم

 کردند.   18 اردیبهشت 1362 

ویرانی خاندان

هفته سخن

رصدی گزارش

دو خاندانی که ملت ایران را سال ها عقب انداختند
ایرانی خانواده

این است حزب اهلل

در همان نخسـتین روزهـای زنـدان، ماه محـرم سـال 1387 قمری فرا رسـید. قاسـمی 
با من بـرای برپایـی شـعائر اسـامی در زندان همـکاری می کـرد، زندانیـان را بـه برپایی 
نمـاز جماعـت ترغیـب می کـرد. مـن امـام جماعـت نظامیـان زندانـی بـودم و پـس از 
نماز، برایشـان سـخنرانی و وعـظ می کـردم. قاسـمی هم بعـد از مـن، روضـه می خواند. 
چنـد شـبی وضع بـه همیـن منـوال ادامـه یافـت. یک شـب افسـر مسـئول زنـدان وارد 
شـد و دیـد نظامیـان زندانی پشـت سـر یـک زندانـی سیاسـی نمـاز می خواننـد! انتظار 
داشـت وقتـی وارد زندان می شـود، سـربازان به حـال آمـاده باش بایسـتند و به او سـام 
نظامـی بدهنـد؛ امـا همه رویشـان به سـوی قبلـه بـود و هیچکـس بـه او اعتنائـی نکرد! 
مشـاهده ی ایـن صحنـه بـر او گـران آمـد و خشـمگین از زنـدان بیـرون رفـت. وقتـی 
نمـاز تمـام شـد، یکـی از مسـئوالن زنـدان نـزد مـن آمـد و گفـت: شـما اجـازه نداریـد 
نمـاز جماعـت برپـا کنیـد و بـرای نظامی هـا حـرف بزنیـد. ایـن ممنوعیـت به نفـع من 
بـود، زیـرا همدلـی نظامیان بـا من بیشـتر شـد. بـه آنها گفتـم: به جلسـات تان هرشـب 
ادامـه دهیـد و طـی آن، صفحاتـی از کتـاب آنجـا که حـق پیـروز اسـت را بخوانیـد. این 
 کتـاب، حـاوی تحلیلـی از انقـاب امـام حسـین )( و شـرح حـال شـهدای کربـا

 است.    خون دلی که لعل شد 

انقالبی گری اخالق

پیشرفت روایت 

رهبری خاطرات 

عدالتخواهی اصول

تولید رونق

نماز جماعت به امامت یک زندانی سیاسی!
قدر نماز را نمی دانیم

ماها، عموم مـردم، آنچنان کـه باید و شـاید، همچنان قـدر نمـاز را نمی دانیم. 
نمـاز به معنـای واقعـی کلمه عمـود دیـن اسـت؛ معنای عمـود این اسـت که 
اگر نبـود، سـقف فـرو می ریـزد؛ بنا شـکل بنایـِی خـود را از دسـت می دهد؛ 
نماز ایـن اسـت. بنابرایـن پیکره ی عظیـم دیـن متوّقف اسـت به نمـاز. کدام 
نمـاز می تواند ایـن پیکـره را حفـظ کنـد؟ آن نمـازی کـه دارای خصوصّیات 
مطلوب خود باشـد: ُقربـاُن ُکلِّ تَقـّی، ناهی از فحشـا و منکر، نمازی کـه با ذکر 
همـراه باشـد؛ َو لَِذکُراهللِ اَکَبـر؛ این ذکـری را کـه در درون نماز اسـت، هم باید 

95/5/31 عمل کنیم، هـم باید ترویـج کنیـم.   

اقامه نمازجمعه تهران به امامت آیت اهلل خامنه ای |  دهه 60

پیروزی ملّـت ایران و پیروزی بسـیج و پیـروزی این جریـان عظیم انقابـی در ایران، 
تضمین شـده اسـت. خدای متعـال در قـرآن می فرمایـد: اِن یَنُصرُکـُم اهللُ َفـا غالَِب 
لَُکـم؛ اگـر خدا شـما را یـاری کنـد، هیـچ کس بر شـما غلبـه نمی کنـد. خـب، یاری 
کردن خدا چـه جـوری اسـت؟ اِن تَنُصـُروا اهللَ یَنُصرُکم  ؛ اگر شـما یـاری کردید دین 
خـدا را، جهت گیـری الهـی را، منطق خدایـی را، راه خـدا را، خـدا هم شـما را نصرت 
خواهد کـرد و یـاری خواهـد کـرد؛ این همـان چیزی اسـت کـه امـروز وجـود دارد. 
این جریـان عظیم انقابـی در کشـور دارنـد اهداف الهـی را دنبـال می کننـد، ایجاد 
جامعه ی اسـامی را دارند دنبـال می کنند، تحّقق شـریعت الهـی را در کشـور دارند 
طلب می کننـد و دنبـال می کننـد؛ پس کار خـدا اسـت، راه خدا اسـت، نصـرت خدا 
اسـت؛ وقتی نصرت خدا شـد، خدای متعال هـم نصرت خواهـد کـرد، و وقتی خدای 
متعال نصـرت کرد، َفـا غالَِب لَُکـم؛ هیچ کس بر شـما غلبـه نخواهد کـرد. 98/9/6 

پیروزی جریان عظیم انقالبی تضمین  شده است

مبادا با گله ها کانون خانواده سست بشود

ملـت ایـران بایـد از اعمـاق دل بـه دو سلسـله ی پادشـاهی پهلـوی و قاجـار، لعنت 
بفرسـتد که این دو سلسـله ی خبیـث، دو بـاِل مملکت و پیکـره ی عظیـم این ملت 
کهن، بـا هـوش و بـا اسـتعداد را بریدنـد. نـه علـم و نـه کار، هیچ کـدام را بـرای این 
ملـت فراهم نکردنـد. کاری کـه بـود، کارهای بـی ارزش یا کـم ارزش بـود. علمی که 
بـود، علـم تقلیـدی و دسـِت دوم بـود. آن کاری را کـه از دل می جوشـد و حقیقتـاً 
پوشـش و حلیـه ی حیـات می بخشـد و کارهـای اساسـی در مملکـت صـورت 
می دهـد، ترویـج نکردنـد. هرچـه توانسـتند، قلع و قمـع هـم کردند و بسـاط علمی 
را کـه از دل می جوشـد و در آن ابتـکار هسـت، برچیدنـد. آن خاندان هـا ایـن جرائم 
را دارنـد. نتیجه این شـد کـه ملّـت ایران کـه در مسـابقه ی علـم و پیشـرفت تمّدن 
و دانـش و تجربـه، یـا از دیگـران جلوتـر بود یـا اقًا کسـری نداشـت، سـال ها عقب 

مانـد.  74/2/13  

اگـر معنویت بـا عدالت همـراه نباشـد، عدالت می شـود یک شـعار توخالـی. خیلی ها 
حـرف عدالـت را می زننـد، امـا چـون معنویـت و آن نـگاه معنـوی نیسـت، بیشـتر 
جنبـه ی سیاسـی و شـکلی پیـدا می کنـد. دوم، عقانیـت؛ اگرعقانیـت در عدالـت 
نباشـد، گاهی اوقـات عدالـت به ضـد خـودش تبدیل می شـود؛ اگـر درسـت در باب 
عدالـت محاسـبه نباشـد. خیلـی از کارهـا را گاهـی بعضـی از ایـن گروه هـای تنـد و 
افراطـی تـوی ایـن کشـور بـه عنـوان عدالـت کرده انـد، کـه ضدعدالـت شـده. اتفاقأ 
حاال همـان تندی هـای آن حضـرات موجب شـده که خـود آنهـا صدوهشـتاد درجه 
گرایش هایشـان عوض بشـود! جـور دیگری حـرف بزننـد، جـور دیگری  فکـر کنند، 

جور دیگـری عمـل بکننـد.   88/6/18

»مشــکات معیشــتی، امــروز چیــزی اســت کــه آحــاد مــردم، همــه آن را 
احســاس می کننــد؛ یــک بخشــی از مــردم به شــّدت و واقعــاً زیــر هفتـه

ــرغ،  ــرغ، م ــت، تخم م ــی، گوش ــواد غذای ــت؛ در م ــی هس ــارند؛ گران فش
بقّیــه ی چیزهــای الزم در زندگــی، اجاره بهــای مســکن، در وســایل 
منــزل، وســایل دیگــر و امثــال اینهــا، گرانــی فــراوان اســت. خــب اینهــا واقعــاً فشــار 
مــی آورد روی مــردم.«97/5/22 کارشناســان اقتصــادی، علــل و عوامــل متعــددی را 
بــرای شــکل گیری مشــکات کنونــی ذکــر می کننــد. در یــک نــگاه کلــی می تــوان 
ــکات  ــران و مش ــاد ای ــی اقتص ــکات درون ــِش مش ــه دو بخ ــکات را ب ــن مش ای
خارجــِی برآمــده از تحریم هــا تقســیم کــرد. شــکی نیســت کــه برهم کنــش ایــن دو 
ــه نظــر می رســد آنچــه  ــا ب ــم زده اســت. ام ــی را رق ــل، مشــکات کنون دســته عوام
عامــل اصلــی اســت و در حقیقــت، دشــمن از آن سوءاســتفاده می کنــد، مشــکات و 
ضعف هــای درونــی اســت. »این جــوری نیســت کــه مــا هیــچ اشــکالی نداریــم، هیــچ 
مشــکلی در کار ماهــا نیســت، فقــط دشــمن خارجــی اســت کــه دارد ]مشــکل ایجاد 
می کنــد[؛ نــه، مگــس روی زخــم می نشــیند؛ زخــم را خــوب کنیــد، زخــم را 
ــکا  ــیم، آمری ــته باش ــی نداش ــکل داخل ــر مش ــا اگ ــد. م ــود بیای ــه وج ــد ب نگذاری
نمی توانــد هیــچ غلطــی بکنــد« 96/10/19 بنابرایــن بــرای حــل مشــکات اقتصــادی 
ــر  ــری ضــروری و اجتناب ناپذی ــی اقتصــاد ام ــای درون ــا و ضعف ه ــر زخم ه ــز ب تمرک

است.
ــث آن در  ــز بح ــا نی ــن روزه ــه ای ــور ک ــاد کش ــای اقتص ــن زخم ه ــی از اصلی تری یک
ــه  ــت ک ــه« اس ــاختار بودج ــاح س ــت، »اص ــرم اس ــی گ ــانه ای و سیاس ــل رس محاف
ــم  ــت« اســت، آن ه ــی بودجــه از نف ــه، »جدای ــن زمین ــم در ای ــات مه یکــی از اقدام
ــاندن  ــر رس ــه صف ــت و ب ــروش نف ــری از ف ــدف دشــمن، جلوگی ــه ه در شــرایطی ک
ــن  ــن وابســتگی، یکــی از قدیمی تری ــل، قطــع ای صــادرات آن اســت. در طــرف مقاب
مطالبــات اقتصــادی رهبــر انقــاب از مســئوالن نیــز هســت: »مــن از دهــه ی 70 از 
دولــت مرحــوم آقــای هاشــمی )رحمــة اهلل  علیــه( -بــرادر عزیــز و رفیــق عزیزمــان- 
ــه  ــا وابســتگی مان را ب ــد کاری کنیــم کــه م ــه وزرائــش می گفتــم بای ــه خــود او و ب ب

ــج کــم کنیــم.« 98/8/28  نفــت بتدری
ــه  ــری ک ــده ی دیگ ــکات عدی ــار مش ــکل، در کن ــن مش ــوری ای ــل ف ــرورت ح  ض
در نظــام بودجه بنــدی کشــور وجــود دارد، موجــب شــد تــا رهبــر انقــاب، 
ــد  ــاح فرآین ــه اص ــف ب ــوا« را مکل ــران ق ــادی س ــی اقتص ــورای عالی هماهنگ »ش
بودجه بنــدی کشــور کننــد: » بــرای حــل برخــی مســائل کلیــدِی اقتصــاد ماننــد... 
اشــتغال، تــورم و فراینــد بودجه ریــزی بایــد تصمیم هــای جــدی و عملیاتــی 
ــاختاری  ــاح س ــتور اص ــاب دس ــر انق ــز رهب ــد نی ــاه بع ــد.« 97/7/19 دو م بگیری
ــد.  ــادر کردن ــه ص ــتگاه های مربوط ــه دس ــاب ب ــال 97 خط ــاه س ــه را در آذرم بودج
ــورد  ــی م ــور اصل ــه مح ــز در 27 آذر 97، س ــامی نی ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
ــازی  ــرد: 1( متناسب س ــان ک ــن بی ــه را چنی ــن زمین ــاب در ای ــر انق ــه ی رهب مطالب
بودجه بــا شــرایط تحریمــی 2( اصــاح ســاختار کلــی بودجــه کشــور 3( تدابیــر الزم 
ــرمایه گذاری. ــد س ــت و رش ــدون نف ــادی ب ــد اقتص ــتغال و رش ــش اش ــرای افزای ب

همچنیــن رهبــر انقــاب در 22 بهمــن 97 در بیانیــه ی  گام دوم ضمــن مــرور مســیر 
طی شــده در چهــل ســال گذشــته و ترســیم افــق آینــده ی کشــور در بخــش 
ــکاری  ــه بی اقتصــادی، فهرســتی از »بیماری هــای مزمــن اقتصــادی«  کــه منجــر ب
ــی  ــمردند. یک ــت را برش ــده اس ــف ش ــه ی ضعی ــدی در طبق ــر درآم ــا و  فق جوان ه
ــار  ــد شــده، در کن ــر آن تأکی ــه ب ــه در بیانی ــن اقتصــادی ک ــن 7 مشــکل مزم از همی

ــت.  ــوازن« اس ــوب و نامت ــدی معی ــت، »بودجه بن ــه نف ــتگی ب وابس
برنامــه ی عملــی در ایــن زمینــه قــرار بــود از ابتــدای ســال 98 آغــاز شــود. »قــرار بــر 
ایــن شــد کــه در چهــار مــاه اّول ســال 98، مجلــس و دولــت بــا همــکاری ]همدیگر،[ 
ــا گذشــت  ــا ب ــد.« 98/3/8 متأســفانه ام مشــکل ســاختاری بودجــه را برطــرف کنن
8 مــاه از ســال 98، رهبــر انقــاب در دیــدار کارآفرینــان و تولیدکننــدگان در 28 آبان 
ــکل  ــاً  مش ــزی واقع ــه ی بودجه ری ــا االن در زمین ــد: »م ــاره فرمودن ــال در این ب امس
داریــم. بنــده هــم، ســفارش کــرده ام، تأکیــد هــم کــرده ام، چهار مــاه هــم از اّول ســال 
 فرصــت دادیــم کــه در ایــن چهــار مــاه، نظــام بودجــه را اصــاح کنیــد؛ خــب  نشــده 

دیگر.« 98/8/28  
ایــن روزهــا کــه به مناســبت آغــاز بررســی الیحــه ی بودجــه ی ســال 98 در مجلــس 
ــس  ــت، مجل ــده اس ــور داغ ش ــه ی کش ــاره ی بودج ــث درب ــامی، بح ــورای اس ش
ــم و  ــرایط تحری ــا ش ــب ب ــاالنه ی متناس ــه ی س ــک بودج ــم ی ــا تنظی ــت ب و دول
ــد بخــش عمــده ای از فشــار  ــی، می توانن ــا سیاســت های اقتصــاد مقاومت ــق ب منطب
ــت را  ــه اس ــدف گرفت ــردم را ه ــی م ــفره های زندگ ــت و س ــه معیش ــری ک حداکث

ــد.  ــش دهن کاه

اگر معنویت با عدالت همراه نباشد
 عدالت می شود یک شعار توخالی

انقالبی گری، ساختارشکنی نیست!

#استقالل

با این کلمات عقدی که می خوانیم - که یک امر اعتباری است - یک علقه ی اعتباری بین 
شما به وجود می آید. باید همه ی همت دختر و پسر این باشد که این را حفظ کنند. مبادا 
با گله ها، با دلخوری ها، با افزون طلبی و پُرتوقعی ها، با بی محبتی ها، و گاهی با دخالت های 
دیگران و از این قبیل، این کانون سست بشود. آن چیزی که مهم است، این است. هم دختر 
و هم پسر ســعی کنند که این علقه ی زوجیت را حفظ کنند. چگونه می توانید این علقه 
را حفظ کنید؟ البته آدم های عاقل و زیرک و با احســاس و وجدان صادق، راهش را پیدا 

می کنند. این، با اطمینان و با محبت متقابل حفظ می شود.     70/4/20   

هشت پرسش درباره 
نقش رهبر انقالب در جلوگیری از آشوب

)( مثل خمینی
در سه شماره ی پیشــین خط حزب اهلل، تحلیل ها و تبیین هایی درباره ی ماجرای آشــوب های اخیر منتشر شد. نظر به 
اهمیت این موضوع، در اطالع نگاشت این شماره، به بازخوانی برخی از فرازهای مهم آن، که به نظر می رسد برای عده ای از 

مخاطبان، همچنان دارای ابهام است پرداخته می شود. 

هشدار رهبر انقالب، قبل از وقوع آشوب ها چه بود؟
حدود بیست روز قبل از وقوع آشوب ها، رهبر انقاب در دانشگاه پدافند ارتش، 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 اَکَبُ ِمَن الَقتل؛ »اََشّد« یعنی سخت تر، »اَکَبر« یعنی بزرگ تر. کشتار 
چیز بدی است، نامطلوب است اّما فتنه از آن بدتر اســت. 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.« 98/8/8

 با شروع آشوب ها، رهبر انقالب چه موضعی گرفتند؟
کمتر از 24 ساعت از شروع آشوب ها در کشور، رهبر انقاب، صبح روز یکشنبه )26 آبان(، در ابتدای درس خارج فقه خود، نسبت 
به این موضوع واکنش نشان دادند. بیانات رهبر انقاب چهار محور اساسی داشت: اول اینکه »بنده در این قضّیه سررشته ندارم 
یعنی تخّصص این کار را ندارم... 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 است یا خیال می کنند به ضررشان است، 
به هر تقدیر ناراضی می شوند، لکن آتش زدن به فان بانک، این کار مردم نیست، این کار اشرار است... ناامنی بزرگ ترین مصیبت 
برای هر کشوری است.« سوم اینکه »مسئولین هم البّته دّقت کنند هرچه ممکن است از مشکات این کار کم کنند... چون االن 
گرانی هست، بنا باشد باز اضافه بشود گرانی، خب این برای مردم خیلی مشکات درست می کند.« و نهایتا اینکه »مردم عزیز ما 
هم که خوشبختانه در قضایای گوناگون این کشور بصیرت خودشان را نشان دادند، بدانند که این حوادث تلخ از ناحیه ی کیست 

و چگونه است... و از اینها فاصله بگیرند.« 98/8/26

چرا رهبر انقالب از مصوبه سران قوا حمایت کردند؟
در منطق حکمرانی رهبر انقاب، یکی از پایه های اساســی تداوم حاکمیت، »حفظ ســاختارهای رسمی« است. حفظ 
ساختارهای رسمی و مکانیسم های طراحی شده ی قانونی، آنقدر برای رهبر انقاب از اهمیت برخوردار است که هرکجا 
ببینند این ساختارها به بهانه ای در حال مخدوش شدن است، بافاصله وارد میدان می شوند. البته تأکید بر ساختارهای 
قانونی و پایبندی به آنها، در دل خود پایبندی به »مردم ساالری« را هم دارد. در همین ماجرا، مصوبه ی سران سه قوه و نه 
دولت - هر چند دولت و رئیس جمهور در آن نقش محوری دارند- یعنی مصوبه ای که دو ضلعش نمایندگان مستقیم مردم 
هستند. از طرف دیگر، تجربه ی آشوب های اخیر در کشورهایی چون عراق و لبنان نشان داده است که به موازات آنکه پیام 

اختاف و چندگانگی میان مسئوالن به جامعه منتقل شود، زمینه برای تشدید آشوب ها و ناامنی ها بیشتر خواهد شد.

 چرا رهبر انقالب به نمایندگان مجلس پیام دادند؟
صبح روز یکشنبه، جلسه ی غیرعلنی مجلس برای تصمیم گیری درباره ی طرح سهمیه بندی بنزین برگزار شد. بعضی از 
نمایندگان، خودشان را آماده کرده بودند که مقدمات لغو این طرح را فراهم کنند. و این یعنی مخابره ی پیام اختاف بین 
قوا، و به تبع آن، تشدید آشوب ها. اقناع نمایندگان در این شــرایط هم فراتر از کار رئیس مجلس بود. برای همین، رهبر 
انقاب، پیغامی کوتاه برای نمایندگان ارسال کردند: »پیرو اظهارنظر برخی از نمایندگان محترم در باب مصوبه ی اخیر 
سران قوا، الزم است به حضرات محترم نمایندگان گفته شــود مقتضی است که هرگونه اقدامی درخصوص این مصوبه 
در مجلس در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی باشد و از آن تخطی نشود و شرایط حساس کشور مورد توجه 

قرار گیرد. توفیقات آنان را از خداوند متعال خواستارم.« وقتی پیام رهبر انقاب در مجلس خوانده شد، مجلس آرام شد.

 آیا بیانات رهبر انقالب، به معنای حمایت ایشان از دولت است؟
واضح است که در اینجا، دفاع از تصمیم درست یا نادرست دولت موضوعیت ندارد. اصل، نقشه و توطئه ی خطرناکی است 
که دشمن و آشوبگران در حال پیاده کردن آن هســتند. اصل، جلوگیری از »ناامنی« کشور و مردم است. ناامنی بدترین 
بایی 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.

چرا رهبر انقالب، بالفاصله وارد میدان شدند؟
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 انقاب 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 انقاب در این ماجرا و حمایت ایشان از طرح سران قوا، حاکی از همین مسأله است.

پاسخ رهبر انقالب به اشخاصی که ایشان را از موضع گیری نهی کردند چه بود؟
برخی از دلسوزان که متوجه دقیق ابعاد حوادث اخیر نشده بودند، به رهبر انقاب پیشنهاد دادند برای تصمیمی که دولت بر 
اساس اختیارات قانونی گرفته، خود را هزینه نکنند. اما نظر رهبر انقاب کاما متفاوت بود. رهبر انقاب معتقدند »اصا رهبری 
وجودش برای همین مواقع است و اعتبار رهبری هم برای استفاده ی در همین زمان ها است«، یعنی زمان هایی که کشور در 
شرایط خاص قرار دارد و جز با ورود رهبری، مسأله حل نخواهد شد. بنابراین در این مواقع، اساسا رهبری »تکلیف شرعی« دارند 
فارغ از آنکه نتیجه ی آن به نفع شخص رهبری باشد یا به ضرر او، وارد میدان شده و انقاب را از خطر اصلی نجات دهند. یعنی 
درست به مانند سیره ی امام خمینی)ره(. ایشان بارها  فرموده بودند: »من تکلیفم را تشخیص داده ام و هر کجا باشم انجام وظیفه 

خواهم کرد، هرچه پیش آمد، برای من اهمیت ندارد.«

 دستور رهبر انقالب برای بررسی وضعیت جانباختگان و مصدومان آشوب های اخیر چه بود؟
بافاصله بعد از وقوع آشــوب ها، رهبر انقاب به شــورای عالی امنیت ملی، دستور بررســی و تحقیق درباره ی وضعیت 
جانباختگان و مصدومان آشــوب ها را صادر فرمودند. متعاقبا نیز شــورا پس از بررسی های انجام شــده، طی گزارشی، 
پیشنهاداتی را برای چگونگی مواجهه با خانواده ی افرادی که به انحای مختلف، درگیر در مسأله ی آشوب ها بودند ارائه کرد. 
رهبر انقاب در جواب گزارش شورا، ضمن موافقت با پیشنهادهای مطرح شده، چنین مرقوم فرمودند: »... هرچه سریع تر 

انجام شود و نسبت به افراد مشکوک در هر گروه با جهتی که به رأفت اسامی نزدیک تر است عمل شود.« 98/9/13
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بازخوانی یک مطالبه  بر زمین مانده رهبر انقالب از مسئولین

درمان یک زخم کهنه

انقابی گری هم فقط در بســتر نظام امکان پذیر اســت؛ این طرف قضّیه را هم توّجه 
داشته باشــید. این جور نباشــد که بعضی نظام را نفی کنند به عنوان اینکه ما انقابی 
هستیم؛ ارزش های نظام، ارکان نظام، بنیان های نظام را زیر سؤال ببرند به عنوان اینکه 
ما انقابی هســتیم. انقابی گری به معنای ویرانگری نیست. انقابی گری یک مشی 
صحیح و عاقانه و پُرانگیزه و پُرامید و شجاعانه به سمت اهداف واال است؛ این تعریف و 
معنای انقابی گری است؛ و این فقط در بستر و مسیر نظام اسامی یعنی نظام موجود 
امکان پذیر است؛ خارج از این امکان پذیر نیست. انقابی گری، ساختارشکنی نیست؛ 

تخریب نظاِم ناشی از انقاب نیست.    97/3/7 

مهم تریـن نـوع آزادی ملّت هـا، آزادی عمومـی کشـور اسـت؛ یعنـی اسـتقال. یـک 
وقت دیگـر بنـده گفتم کـه اسـتقال یعنـی آزادی یـک ملّـت؛ وقتی مـا از اسـتقال 
حـرف می زنیـم، یعنـی از آزادی یـک ملّـت حـرف می زنیـم کـه آزادانـه بتوانـد کار 
خـودش را انجـام بدهـد. نظـام سـلطه ضـّد ایـن آزادی اسـت؛ یـک روز بـا اسـتعمار، 
یـک روز بـا اسـتعمار نـو، یـک روز بـا شـیوه های امـروز -کـه شـیوه های جنـگ نـرم 
اسـت- پـدر ملّت هـا را دارنـد درمی آورنـد؛ البّته هـر جا الزم باشـد بـا نیـروی نظامی 
وارد می شـوند و هیـچ اِبائـی هـم نمی کننـد... بی اجازه بلنـد می شـوند می آینـد وارد 
یـک کشـوری می شـوند مثل کشـور عـراق، نـه بـه سـراغ دولـت آن کشـور می روند، 
نه بـه سـراغ پایتخـت آن کشـور می رونـد، آنجا پایـگاه دارنـد، می رونـد داخـل پایگاه 
 خودشـان! یعنـی آزادی ملّت هـا را، اسـتقال ملّت هـا را رسـماً مـورد توهیـن قـرار

 می دهند.  98/9/6  

استقالل یعنی آزادی یک ملت

مـا خـود فنـآوری اتمـی را بـه کـوری چشـم دشـمنان بـه دسـت آوردیم. مـا عضو 
آژانـس اتمـی بودیـم و قـرارداد آژانـس بین المللـی اتمـی را امضـا کـرده بودیـم 
و قـرار بـود طبـق مقـّررات، کمک هایـی بـه مـا بشـود. متنّفذیـن صهیونیسـت و 
آمریـکا به همـه دنیـا اعـام کردند که بـه ایـران کمـک نکنیـد. جوانـان، متفّکرین 
و اسـتعدادهای جوشـان و درخشـان ما خود توانسـتند بـدون کمک در طـول چند 
سـال، آرام آرام ایـن فنـآوری را به دسـت آورنـد. فنـآوری اتمـی و هسـته ای غیر از 
سـاختن بمـب اتـم اسـت. فنـآوری هسـته ای رشـد علمـی در رشـته ای محسـوب 

می شـود کـه دارای خـواص بسـیار اسـت.  82/1/1 

جوان ایرانی، فناوری اتمی را به دست آورد

ــرح  ــا مط ــه م ــی ک ــاد مقاومت ــّم اقتص ــای مه ــم و بنده ــای مه ــی از بخش ه یک
کردیــم و دائــم دیگــران -دوســتان؛ مســئولین و غیــر مســئولین- مرتّبــاً از اقتصــاد 
ــن مســئله ی  ــد، همی ــح می دهن ــد و توضی ــد و شــعار می دهن ــی َدم می زنن مقاومت
ــه  ــرل واردات بی رویّ ــی، کنت ــد داخل ــق تولی ــرط رون ــت؛ و ش ــی اس ــد داخل تولی
اســت. حــاال بــه مــن گــزارش داده می شــود کــه مــا داریــم بــرای اقتصــاد 
ــام  ــم انج ــم و داری ــا را چیده ای ــن برنامه ه ــم[، ای ــا را ]می کنی ــن کاره ــی ای مقاومت
می دهیــم؛ بســیار خــوب، مطمئّنــاً ایــن گزارش هــا مطابــق بــا واقــع اســت، یعنــی 
ــه واردات  ــن اســت ک ــش ای ــرده، دلیل ــدا نک ــی پی ــق عمل ــا تحّق ــد؛ اّم کار را کرده ان
ــر از واردات اســت؛ تولیــد داخلــی را بــه شکســت  ــازار پُ می آیــد، انســان می بینــد ب

می کشــانند.  98/1/1   

واردات بی رویه تولید داخلی را به شکست می کشاند 


