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انقالبی گری اخالق  

ایرانی خانواده

هرجا که هستید، مردم را 
همراه خود نگه دارید                          
من عرضم بــه آقایان این اســت که منحصر 
به شما هم نیســت، به هر کس که هست این 

اســت که توّجه کنید به اینکه هم صالح خود 
شماســت و هم صالح کشــور 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 

کشوری، برای خاطر استقالل یک کشوری که 
باز یک قدرت هایی نیایند دوباره در کشــور ما 
و بخواهند چه بکنند؛ باید مردم را نگه دارید. 
هرکدام در هرجا که هســتید مردم را همراه 

خودتان نگه دارید.  59/9/15   

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

حدیث رشح

َ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 الّل، ُرک گو، 
و آسمان بر راســت گوتر از او ســایه نیفکنده، 
زمین راست گوتر از او را بر خودش حمل نکرده؛ 
اینها همه به جای خود محفوظ، اّما شــما آدم 
رَنَّ َعلــی اِثَنیِن)1(، حاال که  ضعیفی هستی. َفال ُتَؤمَّ
آدم ضعیفی هستی، مواظب باش بر دو نفر هم 
ریاست 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.    ۹۸/۹/10
1( امالی طوسی، مجلس سیزدهم، ص 3۸۴

بعضی ها آدم خوبی اند اما به 
درد مدیریت نمی خورند

حزب اهلل این است

»مستضعفین« 
را بد معنا کرده اند

اسم بســیج کشــور ما، ]یعنی[ مجموعه ی 
شــما چیســت؟ »نیروی مقاومت بســیج 
مســتضعفین«. مســتضعفین چه کســانی 
هستند؟ مســتضعفین را بد معنا می کنند؛ 
مســتضعفین را به افــراد فرودســت یا حاال 
اخیــراً -یعنــی این چند ســال اخیــر باب 
شده- اقشــار آســیب پذیر ]معنا می کنند[، 
یعنی آســیب پذیران؛ نه، قرآن مستضعف را 
این نمی داند، قرآن می گوید: َونُریُد اَن َنُنَّ 
َعلَی الَّذیَن استُضِعفوا ِفی االَرِض َونَجَعلَُهم اَِئًَّة َو 

نَجَعلَُهُم الوِرثیــن؛)1( مستضعفین یعنی ائّمه و 

پیشــوایان بالقّوه ی عالَم بشریّت؛ این معنای 
مستضعفین است: کســانی که وارثان زمین 
و همه ی موجودی زمین خواهند بود؛ بسیج 
مستضعفین این اســت. مستضعف یعنی آن 
کســی که بالقّوه صاحب وراثت عالَم اســت، 
بالقّوه خلیفةالل در زمین اســت،  بالقّوه امام و 

پیشوای عالَم بشریّت است.    ۹۸/۹/6 
1( سوره ی قصص، آیه ی ۵

برای مقاومت بنیه  معنوی الزم است
برای مقاومت بنیه ی معنوی الزم است؛ آن 
چیزی که بنده روی آن تکیــه دارم، اصرار 
دارم، این است. اگر بخواهید مقاومت کنید، 
باید بنیه داشته باشید؛ بنیه ی معنوی مهم تر 
از بنیه ی ماّدی و نظامی است. بنیه ی نظامی 
همین توپ و تانک و موشک و توانایی های 
این  جوری و مانند اینها است؛ بنیه ی معنوی، 
یک حقایقی اســت در وجود خود شما، در 
دل خود شما که در ماهّیت حرکت شما اثر 
می گذارد. تکیه ی  بنده  روی جوان ها است؛ 

می بینید کــه غالباً دلبســته ی جوان ها و 
امیدوار به جوان ها هستم برای آینده؛ منتها 
آن جوانی که می تواند پیشران حرکت عظیم 
کشور به ســوی تمّدن نوین اسالمی باشد 
کدام جوان اســت؟ چه  جور جوانی است؟ 
بنیه ی معنوی اینجا معنا پیدا می کند؛ جوانی 
که با انگیزه است، با ایمان است، با ِخرد است، 
قدردان توان خویش اســت، اهل کار است، 
اهل ابتکار است، توّکل به خدا دارد، اعتماد 

به نفس دارد. ۹۸/۹/6    

اگر بخواهید این محیط امن و امان به وجود بیاید، راهش این است که زن و شوهر این محیط 
را محیط محبت کنند؛ یعنی به هم محبت و عشق 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. شما 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.    ۸3/3/20  

عشق ورزیدن که زورکی نیست! برای اجرای عدالت پشتوانه 
اعتقادی الزم است

بنده یک وقت عرض کردم دانشــگاه ها باید سیاسی باشــند و دانشجو باید سیاسی 
باشد. معنای این حرف آن است که دانشــجو 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 باشید، 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 

7۴/۸/10 غفلت نمی کند. دشمن با کمال هوشیاری مراقب است.  

به مناسبت فرا رسیدن روز دانشجو

دانشجو باید قدرت تحلیل سیاسی داشته باشد

انقالبی گری یعنی مسئولین کشور، هدف شان 
را راضی کردن قدرت های مستکبر قرار ندهند؛ 
مسئوالن کشور، هدفشان را راضی کردن مردم، 
به کار گرفتن نیروهــای داخلی، تقویت عناصر 
فّعال در داخل کشور قرار بدهند؛ این انقالبی گری 
اســت. معنای انقالبی گری این است که کشور 
و مسئوالن، تســلیم هیچ زورگویی ای نشوند، 
دچار انفعال نشوند، دچار ضعف نْفس نشوند؛ نه 
زورگویی و قلدری را از طرف مقابل قبول کنند، 
نه فریب او را بخورند، چون قدرت ها با وجود اینکه 
زورگویند و قلدرند و دست شان پُر از اسلحه  است، 
از فریب هم دریغ نمی کنند؛ آنجایی که ممکن 
باشد، اهل خدعه و فریب و ُدور زدن و این حرف ها 

هم هستند.     ۹6/3/1۴  

انقالبی گری یعنی مسئوالن 
دچار ضعف و انفعال نشوند 

در مســئله ی عدالت، اعتقاد به مبدأ و معاد، 
یک نقش اساسی دارد؛ ما از این نباید غفلت 
کنیم. نمی توان توقع داشــت که در جامعه 
عدالت به معنای حقیقی کلمه اســتقرار پیدا 
کند، در حالی که اعتقاد به مبدأ و معاد نباشد. 
هر جا اعتقاد به مبدأ و معاد نبود، عدالت یک 
چیز سربار، تحمیلی و اجباری بیش نخواهد 
بود. علت این هــم که بعضــی از طرح های 
قشــنگ غربی در باب عدالت مطلقاً در عمل 
تحقق پیدا نمی کند، همین است؛ پشتوانه ی 
اعتقادی ندارد. حرف قشــنگ اســت - حاال 
الاقل ظاهر قشــنگی دارد، ولو خیلی برهانی 
نباشــد - لیکن در عمــل، در جوامع غربی، 
در زندگی غربی مطلقاً از آن خبری نیســت؛ 
اصاًل انســان تحقق آنها را مشاهده نمی کند؛ 
بی عدالتی مطلق در آنجا وجــود دارد. علت 
همین است که پشــتوانه ی اعتقاد به مبدأ و 

معاد در آن نیست. ۹0/2/17 

عدالتخواهی اصول
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»مستضعفین« را بد معنا کرده اندبعضی ها آدم خوبی اند اما به درد مدیریت نمی خورند
۴ ۴عکس نوشت  |   تفسیر قرآن  |   ۴ شرح حدیث  |  
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آذرماه سال گذشته، رهبر انقالب با اطالع از نقشه ی 
آشوبی که برای ایران طراحی شــده، چنین فرموده هفتـه

بودند: »اینکه اینهــا گفتند در ســال ۹۷ ما چنین 
می کنیــم، چنان می کنیــم، و نقشــه هایی را برای 
جمهوری اسالمی ابراز کردند - یعنی در واقع نقشه شان لو رفت- 
این ممکن است فریب باشد؛ ممکن است جنجال را برای سال ۹۷ 
بکنند، نقشه را برای سال ۹8 بکشــند.« پیش بینی رهبر انقالب 
درســت از آب درآمد و این بار به بهانه ی اعتراض به سهمیه بندی 

بنزین، بار دیگر پروژه ی آشوب در کشور کلید خورد.  

پیام رهبر انقالب به نمایندگان مجلس
عصر روز شنبه، با گسترش آشوب ها در شهرهای مختلف، جلسه ی 
فوق العاده ی شــورای 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 شد. در جلسه ی شورا، 
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 آشــوب ها و ناامنی ها را به دنبال خواهد داشــت. اما اقناع 
نمایندگان مجلس در این شرایط، فراتر از توان رئیس مجلس بود، 
برای همین، نظر اعضای شورای 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 بنزین برگزار شــد. آقای الریجانی، 
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 
اســت به حضرات محترم نمایندگان گفته شود 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 

انقالب در مجلس خوانده شد، مجلس آرام شد.

نظر رهبر انقالب درباره ی طرح سهمیه بندی بنزین
صبح همان روز اما رهبر انقالب بنا به رســم همیشــگی، درس 
خارج فقه خود را در ســاعت 6:45 دقیقه ی صبــح برگزار کرده و 
درباره ی اتفاقات اخیر فرمودند: »بنده 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 نیستم... لکن اگر سران سه 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 البتــه رهبر انقالب به صورت مکتــوب نیز نظر خود 
درباره ی این موضوع را به ســران ســه قوه گفته بودند. در بخشی 
از جلســه ی چهلم شــورای عالی هماهنگی ســه قوه به تاریخ 
۹۸/6/30، بدون مشخص شــدن زمان اجرای این طرح، بحث بر 
سر اصالح قیمت حامل های انرژی شــد و در بندهای »الف و ب« 
صورتجلســه ی این تاریخ، مصوب شــد که بنزین در کشور به دو 
صورت سهمیه بندی و آزاد عرضه شود. قیمت بنزین سهمیه 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 رهبــر انقالب دربــاره ی مدیریت مصرف ســوخت، از 
قبل مشــخص بود. اصالح الگوی مصرف حامل هــای انرژی، از 
جمله بنزین، با توجه به مصرف زیاد و بی رویه ی آن، یک ضرورت 
برای کشور اســت و رهبر انقالب نیز بارها بر آن تأکید کرده  بودند. 
اما گزارش مکتوب جلســه ی فوق که تقدیم رهبر انقالب شــد، 
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، نسبت به ناامنی هایی که ایران را به 

3  بهانه ی فوق مورد تهدید قرارداده بود واکنشی نشان ندهند.

2

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

مسأله ی شهید و ایثارگری، کهنه شدنی نیست؛ این، موتور حرکت جامعه است. ۸3/۴/16 خاصیت طبیعی شــهادت، 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.   ۸۹/۴/7        |         * 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*

دانشجو باید قدرت تحلیل سیاسی داشته باشد

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

ِ
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1 به همین علــت، رهبر انقالب با جــدا کردن 

مردم از صف آشــوبگران، عواقب خطرناک آشوب 
را به همه گوشــزد کردند: »در یک چنین حوادثی 
معموالً اشــرار، کینه ورزان، انســان های ناباب وارد 
میدان می شوند، گاهی بعضی از جوان ها هم از روی 
هیجان با 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 اضافــه می کند. ناامنــی بزرگ ترین 
مصیبت برای هر کشوری است، 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 بود، از یک طرف امکان اختالف 
و چندگانگی میان مسئوالن وجود داشت و از طرف 
دیگر پیاده نظام دشــمن در خیابان ها، جان و مال 

مردم را مورد هجوم وحشیانه ی خود قرار داده بودند.
جالب است در این بین، برخی از دلسوزان که متوجه 
دقیق ابعاد حوادث اخیر نشده بودند، به رهبر انقالب 
پیشــنهاد دادند برای تصمیمی که دولت بر اساس 
اختیارات قانونی گرفته، خود را هزینه نکنند. اما نظر 
رهبر انقالب کامال متفاوت بود. رهبر انقالب معتقدند 
»اصال رهبری وجودش برای همین مواقع اســت 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، مســأله حل نخواهد 
شــد. 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 انقالب 
را از خطر اصلی نجات دهند. یعنی درست به مانند 
سیره 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 اســت که در اینجا، دفاع از تصمیم درســت 
یا نادرســت دولت موضوعیت ندارد. اصل، نقشه و 
توطئه ی خطرناکی است که دشــمن و آشوبگران 
در حال پیاده کردن آن هســتند. اصل، جلوگیری 
از »ناامنی« کشــور و مردم اســت. ناامنی بدترین 
بالیی اســت که می تواند آینده ی یــک ملت را به 
مخاطره بیاندازد. بدون امنیت، هیچ آرمانی، از جمله 
»عدالت« و »آزادی« هم قابل دســتیابی نیســت. 
امنیت اگر نباشــد، زندگی روزمره ی تک تک مردم 
هم نامعلوم خواهــد بود. برای همیــن 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، درست بوده یا نه، 
به عنوان رهبر جامعه، »حجت و تکلیف شــرعی« 

دارند که وارد میدان شوند، و شدند.

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

آشوب های جدایی طلبانه در نقاط مرزی کشور سال 58 | سوءاستفاده از نارضایتی قومیت ها
در همان اولین ماه های پیروزی انقالب، مســئله ی تحریک قومیت ها در سرتاسر کشور یکی از برنامه های  دشمن بود. »سال اول انقالب در تقریباً چهارگوشه ی کشور با شعار قومیت، کانون های جنگ و درگیری به 1 
وجود آمد. در بلوچســتان، در کردســتان، 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.« ۸7/2/1۴ »چه کسی در مقابل اینها ایستاد؟ در درجه ی اول، خود عناصر 
مؤمِن در مقابل اینها ایستادند. جوان های مناطق مختلف کشــور در مناطق گوناگون ایستادگی کردند. عناصر دشمن... از 
طرق مختلف سعی می کردند آتش را گســترده کنند؛ اما به دست ملت ایران و عمدتاً به دســت خود آحاد آن کسانی که 

می خواستند آنها را در مقابل انقالب اسالمی قرار بدهند، آتش خاموش شد.« ۹1/7/1۹

فتنه منافقین  خرداد 60 | اعالم جنگ مسلحانه علیه نظام
در پی اعالم جنگ مسلحانه 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 آمدنــد و با اعالم حمایت مردم از 2

تصمیم مجلس شــورای اســالمی مبنی بر عدم کفایت بنی صدر و تجدید پیمان با امام 
خمینی)ره(، این توطئه ی خشــونت بار تا حدود زیادی پایان پذیرفت. حضرت آیت الل خامنه ای در 

خطبه های نماز جمعه ی 5 تیرماه سال 60 چنین فرمودند: »شما هستید 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.« 60/۴/۵

 فتنه 78 | شایعه پراکنی و آشوبگری از دانشگاه
در هجده تیرمــاه 13۷8 به بهانــه ی تعطیلی یک  روزنامه، تجمعاتی در دانشگاه 3

تهــران کلید خــورد که در 
فاصله ی کوتاهی به اغتشاشــات خیابانی 
منجر شــد. این بار آشــوب ها با آتش زدن 

الستیک و حمله به خودروها و بستن معابر و 
هجوم به عناصر نیروی انتظامی شکل گرفت. روز 

23 تیر ۷8 شاهد یکی از اجتماعات عظیم ملت ایران 
در شــهرهای کشــور به خصوص تهران بــود. در 
راهپیمایی سراسری 23 تیرماه 13۷8، بار دیگر مردم 
برای فرو نشاندن فتنه به صحنه می آیند و غائله ای 
دیگر را پایان می بخشند. رهبر انقالب در خطبه های 

نماز جمعه تهــران در 5 مرداد همان ســال چنین 
می گویند: »فتنه، یعنی حادثه غبارآلودی که انسان نتواند بفهمد 

چه کسی دوست و چه کسی دشمن اســت و چه کسی 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.« 7۸/۵/۸

فتنه 88 | زورگویی برای ابطال انتخابات
فتنه ی 88 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.« ۹۴/12/20  »]فتنه 88[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.« ۹0/۹/21

 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 نسبت به تداوم این برنامه ی دشمن هشدار دادند. ۹0/1/1 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 حاشیه ی خلیج فارس برای ایجاد این آشوب های نســبت به دو برنامه ی جدید دشمن هشدار دادند: 
»شبکه سازی و مزدورسازی« ۹6/10/1۹ سپس درباره ی نقش مردم در این آشوب 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 هایشــان چیست و 
شعارهایشان معلوم شــد، مردم صف ها را جدا کردند. همان هایی که روز پنجشــنبه و روز جمعه در اجتماعات مطالبه ی »نه به 
گرانی« و امثال اینها شرکت کرده بودند، همان ها در روز نهم دی آمدند در تظاهرات عظیم مردم شرکت کردند و علیه آنها شعار 

دادند؛ علیه آمریکا، علیه منافق شعار دادند. مردم صف شان را جدا کردند.« ۹6/10/1۹

 آشوب آبان 98 |  آشوبگری به بهانه گرانی بنزین
ســال 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 ایران را به صفر خواهد رســاند. 
اما همزمان با اصالح قیمت بنزین در روز جمعه 28 آبان و شکل گیری 
آشوب ها به این بهانه، باز هم مردم وارد میدان شدند و به آشوب ها پایان 
دادند. رهبر انقالب دربــاره ی اهمیت این موضوع چنین فرمودند:  
حقیقتاً ملّت ایران یک بــار دیگر ثابت کردند 
که قدرتمندند، باعظمتند. بنده اصرار دارم 
که همه ی آحاد ملّــت به این 
اقتدار و عظمِت خودشان 
توّجه داشته باشند. یک 
توطئه ی عمیِق وســیِع 
بسیار خطرناکی که آن 
همه هم پول خرجش شده 
بود -چقدر پــول 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 
ایــن قضّیه ی بنزین فکــر کردند که 
حاال این فرصت برایشــان پیدا شده و 
لشکر خودشــان را وارد میدان 
کردند، ]لکــن[ این حرکت 
 به وســیله ی مــردم نابود 

شد.«  ۹۸/۹/6

مرور تاریخی برخی از حوادث و بزنگاه های مهم کشــور از ابتدای انقالب تاکنون، یکی از سرفصل 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

همزمان با اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت و مسئله افزایش 
قیمت بنزین، مجددا نام »شــورای عالــی هماهنگی اقتصادی 
سران قوا« به عنوان مرجع تصمیم گیرنده درباره ی این موضوع 
برسرزبان ها افتاد و ســؤاالتی پیرامون آن شکل گرفت. اگرچه 
پیش از این خط حزب اهلل در شــماره ی 1۴0، 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 فشــار اقتصادی اســت. تحریم های اقتصادی علیه ملت 
ایران اگرچه قدمتی چهل ســاله دارد ولی چند سالی است 
که آمریکایی ها با هدف یه ســتوه آوردن ملت ایران تمرکز 
ویژه ای داشته اند. رهبر انقالب در این باره در دیدار رمضانی 
کارگزاران نظام در این باره فرمودند: »دشمن ما اتاق جنگ را 
برده است در وزارت خزانه داری؛ ]اتاق[ جنگ علیه ما به جای 
وزارت دفاع، وزارت خزانه داری آنها است... اینجا هم بایست 
ستاد مقابله ی با شرارِت این دشمن در مجموعه ی اقتصادی 
تشکیل بشود... در مرکز اقتصادی دولت این ستاد تشکیل 

بشود و این کار را دنبال کنند.« ۹7/3/2  

2- همین موضوع، و البته ضرورت تســهیل و تســریع 
در تصمیم گیری هــای اقتصــادی در این شــرایط خاص 
کشور، ضرورتی شد برای تشکیل شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی قوای ســه گانه که در بهار ســال ۹۷ و به منظور 
مقابله با توطئه های اقتصادی دشــمن، به مثابه  اتاق جنگ 
اقتصادی کشور کار خود را آغاز کرد. رهبر انقالب، در هشتم 
اردیبهشت ماه آن سال هم، در جلسه ای محرمانه با مسئوالن 
سه قوه، بر ضرورت تشکیل این اتاق جنگ اقتصادی تأکید 
کرده بودند. در آن جلســه، 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 شده و جایگاه دبیرخانه ی آن نیز در 

معاونت اقتصادی ریاست جمهوری قرار گرفت. 

3- همچنین رهبر انقالب در اولین جلسه ی این شورا تأکید 
کردند که اگر در این جلسات به حمایت بنده نیازی هست، 
تأیید مصوبات مورد توافق جلسات قوا توسط رهبری صورت 
می گیرد و ایشان نیز به عنوان پشتیبان از این مصوبات برای 
اجرایی شدن حمایت می کنند. گفتنی است مصوبات این 
شورا به صورت موقت )تا سقف یک ســال( است و اصل بر 
آن است که مصوبات آن، مغایر با سایر قوانین نباشد مگر به 
ناچار. از جملــه ی تصمیمات این شــورا، مدیریت واردات، 
ممنوعیت کاالهای غیرضــرور و یا دارای مشــابه داخلی 
بوده اســت. همچنین مدیریت نقدینگی کشور - که رشد 
افسارگسیخته 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 
به دست مردم نابود شدندسران قوا چرا و چگونه تشکیل شد؟
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