
تیرماه 96، جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، با 
حضور در جمع گروهک تروریستی منافقین، به آرزوی 
خود برای پایان انقالب اسالمی اشــاره کرد و گفت مردم ایران جشن 
چهل سالگی انقالب خود را نخواهند دید و ما جشن کریسمس ۲۰۱9 را 
در تهران می گیریم. نتیجه اما دقیقا خالف تصورات آنها شد و راهپیمایی 
۲۲ بهمن سال 97 با شکوه هرچه تمام تر برگزار شد. رهبر انقالب نیز دی 
ماه سال گذشته با به سخره گرفتن ادعای جان بولتون، دراین باره چنین 
فرمودند: »همین چندی پیش در همین نزدیکی، یکی از دولتمردان 
آمریکایی در جمع یک مشت اوباش و تروریست گفت امیدوار است یا 
آرزو دارد که جشــن کریســمس ۲۰۱9 را در تهران بگیرد؛ جشــن 
کریســمس ۲۰۱9 همین چند روز پیــش بود. این همــان قدرت 

محاسباتی است، اینها همان آدم ها یند.« 97/10/19

مخالفت پنتاگون و سیا با اقدام اخیر ترامپ
این اما اولین یا آخرین تحلیل اشــتباه مقامــات آمریکایی از وضعیت 
ایران نیست. جدیدترین آنها مربوط اســت به اقدام چند روز پیش کاخ 
سفید، مبنی بر قرار دادن نام سپاه پاســداران انقالب اسالمی در لیست 
گروه های تروریســتی! این اقدام آنقدر مضحکانــه و غیرعاقالنه بود که 

پنتاگون و سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( نیز با آن همراه نشدند. 
وندی شــرمن، معاون وزیر امورخارجه ی آمریــکا در دولت باراک اوباما 
نیز در مخالفت با این موضوع گفت: "دولت اوباما به دلیل واهمه از نتایج 
و مخاطراتی که ممکن بود این اقدام برای آمریکا پدید آورد، از انجامش 
منصرف شد. عالوه  بر آنکه با منطق فایده و هزینه، با توجه به این واقعیت 
که سپاه پیش از این نیز تحت تحریم های دیگری قرار داشته، دست زدن 
به چنین کاری، به هزینه هایش نمی ارزیــد." روزنامه ی "دی ولت" نیز 
نوشــت: تا به حال هرگز یک واحد نظامی رسمی به عنوان یک سازمان 
تروریستی طبقه بندی نشده بود، تحلیلگران و ناظران در آمریکا دراین باره 
هشــدار می دهند که دیگر کشــورها هم از این طریق بتوانند گام های 

مشابهی را علیه نیروهای آمریکایی بردارند. 
در این میان، دو سؤال مهم مطرح اســت: اول اینکه چرا آمریکا از سپاه 
می ترســد و از آن بدش می آید؟ و دوم اینکه هدف آمریــکا از این اقدام 

چیست؟

چرا آمریکا از سپاه می ترسد و از آن بدش می آید؟
در پاسخ به ســؤال اول باید گفت که آمریکایی ها در حقیقت، از هر آن 
چیزی که به عنوان »عناصر اقتدار« جمهوری اسالمی باشد واهمه دارند 

و طبعا یکی از عناصر اقتدار کشور، سپاه پاسداران است. مخصوصا آنکه این 
نیروهای سپاه بودند که معادالت منطقه ای آمریکا را برهم زده و پروژه ی 
آنها را با شکست مواجه کرده اند. »اینکه دشمن از سپاه بدش می آید، خب 
معلوم است؛ می خواهید آمریکا از نیروی قدس شما خوشش بیاید؟ شما 
توّقع دارید آمریکا مثالً فرض کنید از فالن سردار ما که فّعال است در این 
زمینه، خوشش بیاید؟ خب معلوم است که بدش می آید! معلوم است که 
شرط و شروط می گذارد در بخش های مختلف! خب او می خواهد عوامل 
اقتدار، در ما نباشد. این درست مثل این می ماند که به شما بگویند تیم 
ُکشتی شما در مسابقات قهرمانی جهانی شرکت داده می شود، به  شرط 
اینکه شما آن دو سه کشــتی گیر َقَدر را در تیم ملّی نگذارید؛ معنایش 
چیست؟ معنایش این است که بیایید برای شکســت خوردن! شما را 
وارد مسابقات بین المللی می کنیم، بیایید، برای اینکه شکست بخورید؛ 
معنایش این است. اینکه بگویند شرط این کار، این است که مثالً فرض 
کنید سپاه چنین نباشد یا بسیج دخالت نکند یا در فالن مسئله - مثالً در 
مسائل منطقه ای- شرکت نکنند، دخالت نکنند، معنایش این است؛ یعنی 
عوامل اقتدار خودتان را بایســتی وارد میدان نکنید، وارد صحنه نکنید؛ 
ما به عکس باید عمل بکنیم. ما بایستی اقتدار نظامی و امنّیتی را حتماً 

3  اهّمّیت بدهیم و مســتحکم کنیم و روزافزون کنیم.« 96/3/22 
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اهّمّیت کاری را که جوان های ما در این دوران طوالنِی بعد از پیروزی انقالب تا امروز انجام داد ه اند، بخصوص در دوران دفاع مقّدس، تقویم واقعی نکرده ایم؛ یعنی هنوز آن وزن واقعی 
این کار را در حفاظت از انقالب، نظام، کشور، عّزت ملّی و آینده و تاریخمان، شاید حاال تشخیص هم نداده ایم اّما ابراز ]هم[ نکرده ایم و نشان نداده ایم.    95/9/15

*رهبر انقالب در تاریخ 91/7/21، به منزل این شهید بزرگوار رفتند. آقا پس از احوالپرسی از والدین شهید، از خود شهدا می پرسند. آقا مهدی}برادر شهید{ رشته ی کالم را به دست می گیرد 
و توضیح می دهد عبداهلل دانش آموز بوده و سال 62 در شرهانی شهید شده. رهبر انقالب هم دعا می کنند: »خدا نظر عطوفانه و رحیمانه اش را بر شما و خاندان و فرزندان روز به روز بیشتر کند.«

مزار: گلزار شهدای بجنوردتاریخ شهادت: 26 فروردین 1362 شهادت: شرهانی

هنوز اهمیت شهدا را نشان نداده ایم |  این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید عبداهلل محمدی*

بعد از تولید سوخت 20درصد طرف مقابل مات شد برنامه تلویزیونی که رهبر انقالب مشتری همیشگی آن بود آیا مطالبه عدالت، به نظام و انقالب ضربه می زند؟
عکس نوشت  |  4 خاطرات رهبری  |  4پرسش و پاسخ  |  2

ن حرم از نسل مدافع�ی

اطالع نگاشت

روح همبستگی مردم گره گشای کارها است
تقدیر رهبر انقالب از حضور مردم برای کمک به سیل زدگان:

2

چرا آمریکا از سپاه می ترسد؟
گزارش تحلیلی خط حزب اهلل از اقدام اخیر کاخ سفید
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مطالبه رهربی

تاریخی بازخوانی

پاسخ پرسش
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بسمه تعالی
از همه تان سپاســگزارم و شــما را به خدا می ســپارم. میــل به خدمت به مــردم و تحمل 
سختی های آن، نقطه ئی نورانی در باطن انسان اســت؛ آن را هر چه می توانید در جان خود 
گسترش دهید و نگذارید آفت ها: سودجوئی، خودنمایی، تنبلی و ... آن را ِگل اندود کند. نیت 
خود را خدائی نگهدارید و از او کمک بخواهید و از همه ی نیروی خود برای آن مایه بگذارید. 

موفق باشید.سید علی خامنه ای، ۸2/9/15     

تالش های جهادگران در خدمت به مردم مناطق محروم کشورمان و حضور جوانان عالقمند 
به این فعالیت ها در اردوهای هجرت و جهادی همواره مورد توجه رهبر انقالب بوده اســت. 
ایشان به غیر از تأکیدهای فراوان بر مســأله ی بسیج ســازندگی و اردوهای جهادی که در 
سخنرانی های عمومی یا خصوصی خود ابراز داشته اند، در برخی موارد با اطالع از فعالیت های 
خدمت رسانی جهادگران، با نوشتن یادداشتی نسبت به فعالیت آنان ابراز نظر و اعالم تشکر 
نموده اند.    مثال دست نوشته ی زیر مربوط است به پاسخ رهبر انقالب در آذرماه سال ۱۳۸۲، 

خطاب به "گروه جهادی یاوران":

میل خدمت به مردم را در جان خود گسترش دهید

انصافا سپاه به قول خودش عمل کرده است 
سپاه در واقع با این نامگذاری، با لطافت می خواهد بگوید که من در این راه قدم می گذارم؛ خیلی 
خب مبارک است و خیلی بزرگ و مهم است، جا هم دارد. می شود آدمه ای عیب جو و نکته بین و 
نکته سنج بیایند بگویند فالن جا این اشتباه بود، فالن جا غلط بود، فالن کس اینجوری رفتار کرد. 
بر همه ی جریان ها و واحدها و آدم ها و شخصیت های حقیقی و حقوقی می شود ایراد گرفت؛ اما اگر 
منصفانه به حرکت سپاه پاسداران نگاه کنیم، از روز اول تا امروز، می بینیم انصافاً سپاه به قول خودش 
عمل کرده؛ حقاً و انصافاً سپاه در این راه ایستاده است. آدم ها می آیند و می روند؛ اما آن هویت جمعی 

محفوظ می ماند؛ یکسان است.      90/4/13 

به مناسبت روز پاسدار

باید گفت مطالبه ی عدالت نه فقط به نظام ضربه نمی زند، بلکه نظام را تقویت می کند. البته من 
نمی دانم شــما آن را چگونه مطالبه کرده اید که آنها گفته اند ضربه می زند، ممکن است روش 
مطالبه، تند یا خشــن یا نامناســب بوده، که من در این باره قضاوتی ندارم؛ اما اصل مطالبه ی 

عدالت، هیچ ضربه ای به انقالب نمی زند؛ کاماًل هم در جهت تقویت انقالب است. ۸2/2/22

آیا مطالبه عدالت، به نظام و انقالب ضربه می زند؟

روح همبستگی مردم 
گره گشای کارها است

بارش باران رحمت الهی رویدادی بود که از آخرین روزهای ســال 97 مژده ی روزهایی پر از برکت و رحمت 
الهی را در سال 9۸ می داد. اما همین بارش رحمت الهی در خأل انجام نگرفتن اقدامات و پیشگیری های الزم، 
تبعات ناگواری را به همراه داشــت. مردم ایران اما در این بحران ناخواسته، آرام نگرفتند و با تمام وجود به 

کمک هم میهنان خویش شتافتند. رهبر انقالب در هر دو جلسه ای که در ایام تعطیالت نوروز )یکی با 
دستگاه های امدادرسان و دیگری با عموم مسئوالن کشور در روز عید مبعث( داشتند، از این 

احساس مسئولیت ملت ایران، قدرت بسیج شوندگی آنهادر صحنه ی امدادرسانی به 
سیل زدگان تقدیر کردند. توجه به اهمیت »حضور مردم در صحنه« های دشوار 

و گشــودن گره ها با قدرت بی پایان مردمی یکی از ارکان اصلی در نگاه و 
اندیشه ی رهبر انقالب است. به همین مناسبت نشریه ی خط حزب اهلل، 

فرازهایی از بیانات ایشان درباره ی اهمیت و جایگاه حضور مردم در 
صحنه های دشوار و سرنوشت ساز کشور را مرور می کند.

هر جا مردم بیایند 
دست خدا هم هست

تجربه به ما نشان 
می دهــد، بیانــات و 

معارف اســالمی هم تأکید 
می کند که هرجا مردم می آیند دست خدا هم 
هست. یَُد اللِه َمَع الَجامَعة؛ هرجا مردم هستند، 
عنایت الهی و کمک الهی و پشتیبانی الهی هم 
هست؛ نشــانه و نمونه ی آن، دفاع هشت ساله، 
نمونــه ی آن خود انقالب، و نمونــه ی آن گذر از 

گردنه های دشوار این ۳۵ سال ]است[ چون مردم 
در میدان بودند، کارها پیش رفته است. 92/12/20

مردم همیشه مسئولیت شان را به بهترین 
وجه انجام داده اند

عامه ی مردم همیشه به مصالح کشور با نظر 
درستی نگاه کرده اند؛ این تجربه ی ماست. در 

طول این سه دهه، هر جا مسئولیتی متوجه مردم 
بوده اســت، به بهترین وجه آن را انجام داده اند. دشمنان خواستند 

مردم را از میدان های الزم الحضورِ خودشان دور کنند، نتوانستند؛ خواستند 
مردم را دچار تشــتت آراء کنند، اختالف کنند، که گریبان یکدیگر را بگیرند، از 

مصالح کشور و پیشرفت کشور غافل شوند، نتوانستند. مردم از خودشان بصیرت نشان 
دادند. حقاً و انصافاً بصیرت مردم مثال زدنی است؛ این هم کار خداست. 91/7/24

مردم هر جا احساس وظیفه کنند می آیند
متأســفانه بعضی از تریبون دارهــای داخل هم بر طبق میل دشــمن - 
نمی گوئیم عمداً؛ غفلتاً - حرف می زنند. بعضی ها خودشان خسته شده اند، 
می گویند مردم خسته اند! مردم خسته نیستند. مردم در میدان و در صحنه 
حاضرند؛ آماده ی کارند. باید میدان را برای مردم آماده کرد، باز کرد، آن وقت می بینید 
که مردم هر جائی که احســاس کنند وظیفــه ای وجود دارد، با چه انگیــزه ای، با چه 

اهتمامی، با چه عزم راسخی وارد می شوند؛ همچنان که امروز هم وارد شده اند.91/7/24
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تقدیر رهبر انقالب از حضور مردم برای کمک به سیل زدگان:
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1   در واقع، سپاه یکی از مؤلفه های قدرت کشور است 

که هرجا به آن احتیاج بوده  با تمام قوا وارد میدان شــده 
و کار را به پیش برده است. »اگر مقابله ی با دشمن است 
از لحاظ سیاسی، سپاه جلو است؛ اگر مواجهه ی با دشمن 
است در میدان عملی و نظامی و عملّیاتی، سپاه جلو است؛ 
اگر این دشمن در داخل مرزهای ما، داخل کوچه و خیابان 
ما است، سپاه جلو است؛ اگر این دشــمن در چند هزار 
کیلومتر آن طرف تر در اطراف حرم حضرت زینب )سالم 

اهلل علیها( است، باز هم سپاه جلو است.« 9۸/1/19

هدف آمریکایی ها از این اقدام چیست؟
اما در پاســخ به ســؤال دوم که هدف آمریکایی ها از این 
اقدام چیســت باید گفت کــه سیاســت دولت جدید 
آمریکا در قبال ملــت ایران، دارای دو رکن کلی اســت: 
۱- تحریم های بیشتر ۲- ایجاد شکاف  اجتماعی. مقامات 
آمریکایی اینگونه تصور می کنند که تحریم های بیشتر، 
می تواند ایران را وادار به نشستن مجدد سر میز مذاکره و 
پذیرش تحمیل های جدید کند. دراین باره رهبر انقالب 
صراحتا بیان کردند که: »با این دولت، با این رژیم زورگوی 
متقلّب، باید نشســت مذاکره کرد؟ چرا مذاکره کنیم؟ 
برجام نمونه ی واضح این اســت. تازه بنده سخت گیری 
می کردم -که البّته همــه ی خطوط قرمزی که ما معّین 
کرده بودیم رعایت نشــد- طرف مقابل این جوری رفتار 
کــرد، این جوری عمل کــرد. خب با این طــرف مقابل 
نمی شود مذاکره کرد... امام فرمودند تا وقتی آمریکا آدم 
نشود، ما مذاکره نمی کنیم. آدم نشود یعنی چه؟ یعنی تا 
وقتی که از اسرائیل حمایت می کند، از نیروهای شّرآفرین 
منطقه حمایت می کند؛ ما هم همین را می گوییم. حاال 
اگر چنانچه یک وقتی هم بر فــرض محال قرار بود دولت 
جمهوری اسالمی با رژیم آمریکا مذاکره هم بکند، با این 

دولت کنونی آمریکا هرگز مذاکره نمی کرد.« 97/5/22 
در موضوع شکاف اجتماعی نیز آمریکایی ها همه ی تالش 
خود را می کنند که به هر طریق ممکن، بین "حاکمیت" و 
"ملت" شکاف ایجاد کنند. برای این کار یکی از اقدامات 
عمده ی آنها، پروژه ی "مقصرســازی ســپاه" در افکار 
عمومی داخل کشور است. آنها تالش می کنند این گزاره 
را برای مردم ایران جا بیاندازند که دلیل تحریم ها، اقدامات 
منطقه ای سپاه )به عنوان جزئی اصلی از حاکمیت( است تا 
از این طریق به زعم خود بتوانند مردم را از سپاه بیزار کنند. 
اما "از قضا سرکنگبین صفرا فزود". اقدام اخیر آمریکا نه 
تنها با موافقت افکار عمومی مواجه نشد، بلکه انبوهی از 
پیام ها و کنش های حمایت آمیز از سپاه، در تقابل با این 
اقدام کاخ سفید، توسط گروه ها و سالیق مختلف مردمی 
و سیاسی به وجود آمد به طوری که حتی در نظرسنجی 
یکی از شبکه های تلویزیونی معاند، حدود 9۰درصد مردم، 
مخالف این طرح آمریکایی ها بودند. جالب آنکه این اقدام 
مقامات کاخ سفید در روز و ساعاتی انجام شد که نیروهای 
سپاه، دوشادوش ســایر مردم، در کمک شبانه روزی به 
مردم سیل زده ی کشور به ســر برده و در این راه از هیچ 
کوششی دریغ نکرده اند. و حاال باید آن جمله ی منسوب 
به معصوم)ع( را زیر لب خواند که "اَلَحمُد هلِلّ الَّذی َجَعَل 

اَعدائَنا ِمَن الُحَمقاء".

هر وقت کاری را محّول به مردم کردیم، آن کار پیش رفته است
ایـن هنـر امـام بزرگـوار بـود؛ صحنـه را داد دسـت صاحبـان کار؛ چـون کشـور صاحـب دارد... صاحـب کشـور 
کیسـت؟ مـردم. کار وقتـی دسـت خـود مـردم سـپرده شـد آن وقـت کارهـا بـه سـامان خواهـد رسـید. تدبیر 
مسـئوالن در هر برهه ای از زمـان در دوران جمهوری اسـالمی، باید این باشـد؛ کارها بـا تدبیر، بـا برنامه ریزی، با 
مالحظه ی همه ی ظرایـف و دقایـق در اختیار مردم گذاشـته بشـود؛ آن وقت کارهـا پیش خواهد رفـت. ما هـم از اّول انقالب 
تا امـروز هر وقتی هـر کاری را محّول به مـردم کردیـم، آن کار پیش رفته اسـت؛ هـر کاری را انحصاری در اختیار مسـئوالن و 
رؤسـا و مانند اینها قـرار دادیـم، کار متوّقـف مانده اسـت. نمی گوییم حاال همیشـه هـم متوّقف مانـده اّمـا غالباً یـا متوّقف یا 

ُکند ]شده [؛ اگر متوّقف نمانده است، ُکند پیش رفته است.  93/11/29

روحیه ی بسیج شوندگی مردم 
فوق العاده است

مردم واقعاً کمک 
کردند و ما این را 
کردیم...  تجربه 
مردم واقعــاً آماده اند، 
واقعاً شــور و شــوق 
در  کمک رســانی 
مردم وجود دارد؛ 
روحیه ی  ایــن 
بسیج شــوندگی 
بــرای خدمت و 
چیز  یک  کمک، 
فوق العاده ای است 
در کشور. این را از 
ســابق بنده تجربه 
کــرده ام؛ از همــان 
اّولیــن  ســال های 
تجربه ی بنــده برای کار 
امداد که ســال ۴7 بود در 
زلزله ی فــردوس، که رفتیم و 
]دیدیم[ مردم از اطراف می آیند و 
همین طور بی دریغ، جنــس و پول و 
امکانات و همه چیز میریزند آنجا. حاال هم 

همین جور است. 9۸/1/13

حضور مردم در صحنه حقیقتاً گره گشا است
بحمداهلل تالش مردمی در این قضّیه تالش خیلی خوبی بود. این، بار اّول هم نیست؛ در همه ی حوادث طبیعی و 
بالیای طبیعی -که حوادثی ]است[ که ظاهر بال دارد، اگر چه باطنش ممکن است نعمت و عطای الهی باشد- ملّت 
ایران حقیقتاً جانانه وارد میدان میشــوند؛ ما این را بارها و بارها آزموده  ایم. این روح همبستگی در میان مردم ما و 
حالت بسیج شوندگی برای خدمت به هم میهنان یک چیز استثنائی است؛ مشّوق مسئولین دولت هم هست، کمک کار آنها هم 
هست... مردم عزیز ما به همکاری هایشان با مسئولین ادامه بدهند؛ این کار الزمی است. حضور مردم در صحنه، همکاری آنها، 

کمک آنها حقیقتاً گره گشا است. 9۸/1/14
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(

نـشـــریه جـامـــعـه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتـبـاط بـا 
خط حزب ا...                                

   پیامک:                     ۱۰۰۰۱۰۲۸ 
Khat@khamenei.ir:رایانامه   

شرط ایستادگی یک ملت 
روی پای خود             

مهم این است که ما بفهمیم که دیگران به ما چیزی 
نمی دهند، ما خودمان باید تهیه کنیم... از قراری 
که شنیدم در چین یک وقتی در پشت بام هایشان 

هم گندم می کاشتند. عالوه بر زمین هایشان، توی 
حیاط هاشان، در پشت بام هم گندم می کاشتند. 
یک مملکت اگر بخواهد خودش به پای خودش 
بایستد، مستقل بشود در همه ی ابعاد، چاره ندارد 
جز این تفکر که »ما باید از خارج چیز وارد کنیم« 
از کله اش بیرون کند. مغزش توجه به این بکند که 

ما از خارج نباید وارد بکنیم. اگر یک چیزی نداریم، 
از خارج برایمان نمی آورند آن ]را[ فالن کار را انجام 
نمی دهیم، تا خودمان درست کنیم. اگر یک وقت 
دیدیم که ما چنانچه یک کارخانه ای را نمی توانیم 
راه بیندازیم، اتکال به این نکنیم که برویم از خارج 

بیاوریم.   26 بهمن 1359
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رهربی خاطرات  

اخالق درس  

روش تحلیل  سیاسی

ایرانی خانواده

هر ساعتی که از عمر جانبازان 
میگذرد اجرشان رو به افزایش است

زحمات شما]جانبازان[ و اجر شما پیش خدای 
متعال، هم محفوظ است و هم ان شاءاهلل روزبه روز 
رو به افزایش اســت؛ چون کار شما یکسره تمام 
نشد؛ بتدریج این ابتالء و این امتحان بر شما حاکم 
است، برخالف شهدا. شهدا یک خمپاره خوردند، 
یک گلوله خوردند و رفتند بهشت، پَرکشیدند 
بهشت، کارشان تمام شــد؛ شماها نه؛ هر روزی 
که می گذرد، هر ســاعتی که می گذرد، رنجی 
دارید، مشکلی دارید، اگرچه به آن مشکل رضایت 
دادید و خدای متعال می داند در دلهای شماها که 
شماها صبر می کنید؛ اّما هر دقیقه، هر ساعت، 
هر روزِ همین صبرتان یک اجر مضاعفی است؛ 
بنابراین این حرف دقیق است که اجر جانبازان 
روزبه روز رو به افزایش است. هر ساعتی که شما 
بیشتر عمر کنید، به همان اندازه اجر شما رو به 

افزایش است.    94/6/29

یک لغزشگاه، واقعیتْ پنداری است؛ چیزهائی 
را که واقعیت ندارد، انسان واقعیت تصور کند. 
دشــمنانی که جبهه ای را در مقابل کشور ما، 
ملت ما، انقالب ما تشکیل دادند، سعی می کنند 
واقعیت سازی کنند، واقعیت نمائی کنند، یک 
چیزهائی را به عنوان واقعیت های مســلّم در 
نظر ما جلوه گر کننــد؛ در حالی که واقعیت ها 
آنها نیســت. باید مواظب باشیم درگیر و دچار 
واقعیت ســازی های خالف واقع نشویم. فرض 
بفرمائید اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر 
از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، 
بدانیم، دچار خطا خواهیم شــد؛ توان دشمن 
را هم اگر بیشــتر از آنچه که هست، یا کمتر از 
آنچه که هست، ببینیم، دچار اشتباه محاسبه 

خواهیم شد.    91/5/3 

ما آن روزی که وارد این مذاکرات شدیم، دستاورد 
قابل قبول و مهّمی داشتیم؛ احســاس کردیم با 
دست قوی داریم وارد می شویم. دستاورد آن روز 
ما از جمله این بود که ما توانسته بودیم درحالی که 
همه ی قدرت های هسته ای دنیا امتناع کردند که به 
ما سوخت بیست درصد را برای مرکز ]تحقیقاتی [ 
تهران بدهند - که احتیاج به داروهای هســته ای 
داشتیم - ما خودمان توانستیم در شرایط تحریم، 
سوخت بیســت درصد را تولید کنیم، ]بعد[ این 
سوخت بیست درصد را تبدیل کنیم به صفحه ی 
سوخت و از آن اســتفاده کنیم. طرف مقابل مات 
شــد!... طی مذاکرات طوالنی، حاضر نشدند به ما 
]سوخت[ بیست درصد را بدهند - یعنی بفروشند 
- یا اجازه بدهند که آن را کس دیگری به ما بفروشد. 
ما گفتیم در داخل تولید می کنیم؛ جوان های ما، 
همین دانشمندان ما، همین قشر زحمتکش پرامید 
مّتکی به نفس، توانســتند چشــم طرف را خیره 
کنند؛ ]سوخت[ بیست درصد را تولید کردند... این 

یکی از دستاوردهای ما بود.    94/4/2 

به خــدا توکل کنیــد. از خدای متعــال توفیق 
بخواهید. رابطه تان را روز به روز با معنویت و خدای 
متعال تقویت کنید. مبادا اشتغاالت کاری، شما 
را از ذکر و توجه و پرداختن به معنویات باز بدارد! 
یعنی یکی از خطرها این است که در عمل زدگی 
غرق بشــویم و از آن ارتباط قلبی خودمان غافل 
بمانیم. آن چیزی که پشــتوانه ی نشاط و شور و 
شوق و تحرک و توفیق ماست، کمک الهی است. 
کمک الهی را باید به معنــای واقعی کلمه از خدا 
خواست و از خدا طلب کرد... لذا این احتیاج دارد 
به توجه؛ این ایام ماه شــعبان را مغتنم بشمارید. 
در این صلوات شــریف ظهرها می خوانید: »اّلذی 
کان رسول اللَّه  )(  یدأب فی صیامه و قیامه فی لیالیه 

و اّیامه بخوعا لک فی اکرامه و اعظامه الی محّل حاممه«؛ 

یعنی پیغمبر تا لحظه ی مرگ هم ماه شــعبان و 
روزها و شبهای شــعبان را گرامی می داشتند و 
همه ی شــعبان ها در زندگی آن بزرگوار این طور 
بود؛ که بعد در همین صلوات می خوانید: »الّلهم 
فأعّنا علی االستنان بسّنته فیه و نیل الّشفاعة لدیه«؛ سنت 

این بزرگوار را در این ماه ان شــاءاهللَّ ادامه بدهید؛ 
توجه، دعا، ذکر و آماده شــدن برای ورود در ماه 

مبارک رمضان.    ۸6/6/4  

برنامه تلویزیونی که رهبر انقالب مشتری همیشگی آن بود
من تا مّدت ها که روایت فتح پخش می شــد، اصالً شــهید آوینی را نمی شــناختم؛ ولی از 
مشتری های  همیشگی روایت فتح بودم. یعنی هر شب جمعه، حتماً می نشستم و این برنامه 
را نگاه می کردم.  روی من تأثیر زیادی می گذاشت و می دیدم که این کالم چقدر اثر دارد. یک 
وقت همان جوانان آمدند  پیش من )به نظرم مال جهاد بودند( من در همان جلسه گفتم: »این 
صدای نجیبی که این ها را بیان  می کند، چیز خیلی جالبی است؛ این را نگهدارید.«... گاهی حرفی 
را کسی می زند و حرف بزرگی است؛ اما پیداست که خودش  اعتقادی به این حرف ندارد. اّما این 
صدا، آن صدایی است که بزرگترین حرف ها را می زد و خودش  اعتقاد داشت. مثالً می گفت: »این 
جوانان ما، به راه های آسمان آشناترند تا به راه های زمین.« این  را چنان می گفت که گویا راه های 

آسمان را خودش رفته، دیده و می داند که این ها آشناتر هستند!        72/6/11

دیدار رهبر انقالب با گروه مستندسازی روایت فتح

علّت این که اسالم این قدر به نقش زن در داخل خانواده اهمیت می دهد، همین است که زن 
اگر به خانواده پایبند شد، عالقه نشان داد، به تربیت فرزند اهمیت داد، به بچه های خود رسید، 
آنها را شیر داد، آنها را در آغوش خود بزرگ کرد، برای آنها آذوقه های فرهنگی - قصص، احکام، 
حکایت های قرآنی، ماجراهای آموزنده- فراهم کرد و در هر فرصتی به فرزندان خود مثل غذای 
جسمانی چشانید، نسل ها در آن جامعه، بالنده و رشید خواهند شد. این، هنر زن است و منافاتی 
هم با درس خواندن و درس گفتن و کار کردن و ورود در سیاست و امثال اینها ندارد.    75/12/20 

)(سنت همیشگی پیامبر
 در ماه شعبان

بعد از تولید سوخت 20درصد 
طرف مقابل مات شد

علت تأکید اسالم به نقش زن در داخل خانواده

حزب اهلل این است

عرض من این است که جوان ها باید شانه شان 
را زیر بار مسئولّیت های دشوارِ کوچک و بزرگ 
بدهند؛ عالج مشکالت کشور این است. ما در 
گام دّوم انقالب بایســتی حرکت کشور را بر 
دوش جوان ها قرار بدهیم همچنان که در گام 
اّول در دوره ی انقالب هم هدایت را امام می کرد 
اّما حرکت را و موتور پیشرفت را جوانان روشن 
می کردند، حرکت را آنها به وجود می آوردند. 

امروز تالش شما و سعی شــما این است که 
استقالل کشور را و عّزت کشور را تأمین کنید؛ 
هزینه ی این کار را شما امروز دارید می دهید؛ 
]هزینه ی[ امروز ملّــت ایــران و جوانان ما، 
هزینه ی رسیدن به استقالل کامل -در جهات 
مختلف- و به عّزت ملّی و به جامعه ی اسالمی 
است؛ نســل های بعد، از این دست آورد شما 
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در گام دّوم انقالب حرکت کشور بر دوش جوان ها است

مراقب واقعیت پنداری باشید! 

انتشار بمناسب سالروز شهادت شهید آوینی

به مناسبت 20 فروردین، روز ملی فناوری هسته ای


