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نماز جماعت به امامت یک زندانی سیاسی!دو خاندانی که ملت ایران را سال ها عقب انداختند
4 4اخالق انقالبیگری  |   خاطرات رهبری  |   4 خاندان ویرانی  |  

... این است
ب ا

حز

»مشکالت معیشـتی، امروز چیزی اسـت که آحاد 
مردم، همـه آن را احسـاس می کنند؛ یک بخشـی هفتـه

از مـردم به شـّدت و واقعـاً زیـر فشـارند؛ گرانـی 
هسـت؛ در مواد غذایـی، گوشـت، تخم مـرغ، مرغ، 
بقّیـه ی چیزهـای الزم در زندگـی، اجاره بهـای مسـکن، در 
وسـایل منزل، وسـایل دیگر و امثال اینهـا، گرانی فراوان اسـت. 
مـردم.«۹7/5/22  روی  مـی آورد  فشـار  واقعـاً  اینهـا  خـب 
کارشناسـان اقتصـادی، علـل و عوامـل متعـددی را بـرای 
شـکل گیری مشـکالت کنونـی ذکـر می کننـد. در یـک نـگاه 
کلی می تـوان ایـن مشـکالت را به دو بخـِش مشـکالت درونی 
اقتصاد ایـران و مشـکالت خارجِی برآمـده از تحریم ها تقسـیم 
کـرد. شـکی نیسـت کـه برهم کنـش ایـن دو دسـته عوامـل، 
مشـکالت کنونـی را رقـم زده اسـت. اما بـه نظر می رسـد آنچه 
عامـل اصلـی اسـت و در حقیقـت، دشـمن از آن سوءاسـتفاده 
می کنـد، مشـکالت و ضعف هـای درونـی اسـت. »این جـوری 
نیسـت که ما هیـچ اشـکالی نداریم، هیـچ مشـکلی در کار ماها 
نیسـت، فقط دشـمن خارجـی اسـت کـه دارد ]مشـکل ایجاد 
می کنـد[؛ نـه، مگـس روی زخـم می نشـیند؛ زخـم را خـوب 
کنید، زخـم را نگذاریـد به وجـود بیاید. مـا اگر مشـکل داخلی 
نداشـته باشـیم، آمریکا نمی تواند هیچ غلطی بکنـد« ۹6/10/1۹ 
بنابرایـن بـرای حـل مشـکالت اقتصـادی تمرکـز بـر زخم ها و 
ضعف هـای درونـی اقتصـاد امـری ضـروری و اجتناب ناپذیـر 

است.
یکـی از اصلی ترین زخم هـای اقتصاد کشـور که ایـن روزها نیز 
بحـث آن در محافل رسـانه ای و سیاسـی گـرم اسـت، »اصالح 
سـاختار بودجـه« اسـت کـه یکـی از اقدامـات مهـم در ایـن 
زمینـه، »جدایـی بودجـه از نفـت« اسـت، آن هم در شـرایطی 
که هدف دشـمن، جلوگیری از فـروش نفت و به صفر رسـاندن 
صادرات آن اسـت. در طـرف مقابل، قطـع این وابسـتگی، یکی 
از قدیمی تریـن مطالبـات اقتصادی رهبـر انقالب از مسـئوالن 
نیز هسـت: »من از دهـه ی ۷۰ از دولـت مرحوم آقای هاشـمی 
)رحمـة اهلل  علیه( -بـرادر عزیـز و رفیق عزیزمـان- به خـود او و 
بـه وزرائش می گفتـم بایـد کاری کنیم که مـا وابسـتگی مان را 

3 به نفت بتدریـج کـم کنیـم.« ۹۸/۸/2۸ 

4

پیروزی جریان عظیم انقالبی 
تضمین  شده است

این را بدانید که هرکدام از جوان های شما در هر جای سوریه و در هر جای عراق که به شــهادت 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 سعادت را دارند، باز است حّتی برای آن کسانی که در مقام پشــتیبانی بودند و در جنگ هم نبودند.    ۹7/12/22  |  *. 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*

انقالبی گری، ساختارشکنی نیست!

بازخوانی یک مطالبه  بر زمین مانده
 رهبر انقالب از مسئولین

درمان یک زخم کهنه

هشت پرسش درباره 
نقش رهبر انقالب در جلوگیری از آشوب

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

اگر معنویت با عدالت همراه نباشد، عدالت می شود یک شعار 
توخالی. خیلی ها حرف عدالت را می زنند، اما چون معنویت و 
آن نگاه معنوی نیست، بیشتر جنبه ی سیاسی و شکلی پیدا 
می کند. دوم، عقالنیت؛ اگرعقالنیت در عدالت نباشد، گاهی 
اوقات عدالت به ضد خودش تبدیل می شود؛ اگر درست در 
باب عدالت محاسبه نباشد. خیلی از کارها را گاهی بعضی از 
این گروه های تند و افراطی توی این کشور به عنوان عدالت 
کرده اند، که ضدعدالت شــده. اتفاقأ حاال همان تندی های 
آن حضرات موجب شــده که خود آنها صدوهشتاد درجه 
گرایش هایشان عوض بشود! جور دیگری حرف بزنند، جور 

دیگری  فکر کنند، جور دیگری عمل بکنند.   ۸۸/6/1۸

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

نیست؛ تخریب نظاِم ناشی از انقالب نیست.    ۹7/3/7 

مهم تریـن نـوع آزادی ملّت هـا، آزادی عمومـی کشـور 
اسـت؛ یعنی اسـتقالل. یک وقت دیگـر بنـده گفتم که 
اسـتقالل یعنی آزادی یـک ملّـت؛ وقتی ما از اسـتقالل 
حـرف می زنیـم، یعنـی از آزادی یـک ملّـت حـرف 
می زنیـم کـه آزادانه بتوانـد کار خـودش را انجـام بدهد. 
نظام سـلطه ضّد ایـن آزادی اسـت؛ یک روز با اسـتعمار، 
یـک روز بـا اسـتعمار نـو، یـک روز بـا شـیوه های امروز 
-که شـیوه های جنگ نرم اسـت- پـدر ملّت هـا را دارند 
درمی آورنـد؛ البّتـه هر جـا الزم باشـد با نیـروی نظامی 
وارد می شـوند و هیـچ اِبائـی هـم نمی کننـد... بی اجازه 
بلنـد می شـوند می آینـد وارد یـک کشـوری می شـوند 
مثـل کشـور عـراق، نـه بـه سـراغ دولـت آن کشـور 
می رونـد، نـه بـه سـراغ پایتخـت آن کشـور می رونـد، 
آنجـا پایـگاه دارنـد، می رونـد داخـل پایـگاه خودشـان! 
یعنـی آزادی ملّت ها را، اسـتقالل ملّت ها را رسـماً مورد 

توهیـن قـرار می دهنـد.  ۹۸/۹/6  

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

انقالبی گری، ساختارشکنی نیست!

استقالل یعنی آزادی یک ملت

#استقالل

در سه شــماره ی پیشــین خط حزب اهلل، تحلیل ها و تبیین هایی درباره ی ماجرای 
آشوب 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 رســد برای عده ای از مخاطبان، 

همچنان دارای ابهام است پرداخته می شود. 

هشت پرسش درباره نقش رهبر انقالب در جلوگیری از آشوب

)( مثل خمینی

1- هشــدار رهبر انقالب، قبل از 
وقوع آشوب ها چه بود؟

حدود بیســت روز قبل از وقوع آشوب ها، رهبر 
انقــالب در دانشــگاه پدافند ارتــش، با طرح 
مسأله ی »فتنه«، از نیروهای امنیتی خواستند 
که مراقب آن باشند: »آن چیزی هم که در این 
زمینه مخصوص نیروهای مســلّح و نیروهایی 
حافظ امنّیت است این اســت که مراقب فتنه 
باشــند. در قرآن یک جا می فرماید: اَلِفتَنُة اََشدُّ 
ِمَن الَقتــل؛ 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 بایســتی نیروهایی که حافظ 
امنّیت هســتند آرایش الزم را، نظــم الزم را 
برای مقابله ی با فتنه هم بگیرند، آمادگی های 
خودشــان را بــرای فتنه هم بایســتی حفظ 

بکنند.« ۹۸/۸/۸

2- با شروع آشوب ها، رهبر انقالب چه موضعی 
گرفتند؟

کمتر از 24 ساعت از شروع آشــوب ها در کشور، 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 »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 فالن بانک، این کار مردم نیست، این کار اشرار است... 
ناامنی بزرگ ترین مصیبت برای هر کشــوری اســت.« سوم اینکه 
»مسئولین هم البّته دّقت 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.« و نهایتا اینکه 
»مردم عزیز ما هم که خوشــبختانه 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.« ۹۸/۸/26

5- آیا بیانات رهبر انقالب، به معنای 
حمایت ایشان از دولت است؟

واضح اســت که در اینجا، دفاع از تصمیم درست یا 
نادرســت دولت موضوعیــت ندارد. اصل، نقشــه و 
توطئه ی خطرناکی است که دشــمن و آشوبگران 
در حال پیاده کردن آن هســتند. اصل، جلوگیری از 
»ناامنی« کشور و مردم است. ناامنی بدترین بالیی 
اســت که می تواند آینده ی یک ملت را به مخاطره 
بیانــدازد. بــدون امنیت، هیــچ آرمانــی، از جمله 
»عدالت« و »آزادی« هم قابل دســتیابی نیســت. 
امنیت اگر نباشد، زندگی روزمره ی تک تک مردم هم 

نامعلوم خواهد بود.

6- چــرا رهبر انقــالب، بالفاصله وارد 
میدان شدند؟

اگر فتنه، به معنای »امتزاج حق و باطل« باشــد، پس 
هرچه زودتر »چشم فتنه« کور شــود، آسیب های آن 
برای جامعه کمتر است. »آشوب« مقدمه ی فتنه است 
و فتنه بســتری برای ناامن کردن جامعــه . ضمنا رهبر 
حکیم انقالب بارها به »عمل به هنگام« تأکید کرده اند، 
چراکه اگر عملی در زمان خودش انجام نشــود چه بسا 
بی خاصیــت و بی تأثیر باشــد. ورود با فوریــت یا بهتر 
بگوییم، »ورود به هنگام« رهبــر انقالب در این ماجرا و 
حمایت ایشان از طرح سران قوا، حاکی از همین مسأله 

است.
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هفته سخن
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1 ضـرورت حـل فـوری ایـن مشـکل، در کنـار 

نظـام  در  کـه  دیگـری  عدیـده ی  مشـکالت 
بودجه بنـدی کشـور وجـود دارد، موجـب شـد 
هماهنگـی  »شـورای عالی  انقـالب،  رهبـر  تـا 
اقتصادی سـران قـوا« را مکلف به اصـالح فرآیند 
بودجه بنـدی کشـور کننـد: » بـرای حـل برخی 
مسـائل کلیـدِی اقتصـاد ماننـد... اشـتغال، تورم 
و فراینـد بودجه ریـزی بایـد تصمیم هـای جـدی 
و عملیاتـی بگیریـد.« ۹7/7/1۹ دو مـاه بعـد نیـز 
رهبـر انقـالب دسـتور اصـالح سـاختاری بودجه 
را در آذرمـاه سـال 9۷ خطـاب بـه دسـتگاه های 
مربوطـه صـادر کردنـد. رئیـس مجلس شـورای 
اسـالمی نیـز در 2۷ آذر 9۷، سـه محـور اصلـی 
مـورد مطالبـه ی رهبـر انقـالب در این زمینـه را 
چنیـن بیـان کـرد: 1( متناسب سـازی بودجـه 
بـا شـرایط تحریمـی 2( اصـالح سـاختار کلـی 
بودجـه کشـور 3( تدابیـر الزم بـرای افزایـش 
اشـتغال و رشـد اقتصـادی بـدون نفـت و رشـد 

سـرمایه گذاری.
همچنیـن رهبـر انقـالب در 22 بهمـن 9۷ در 
بیانیـه ی  گام دوم ضمـن مـرور مسـیر طی شـده 
در چهـل سـال گذشـته و ترسـیم افـق آینـده ی 
از  فهرسـتی  اقتصـادی،  بخـش  در  کشـور 
»بیماری هـای مزمـن اقتصـادی«  کـه منجـر به 
بیـکاری جوان هـا و  فقـر درآمـدی در طبقـه ی 
از  یکـی  برشـمردند.  را  اسـت  شـده  ضعیـف 
همین ۷ مشـکل مزمـن اقتصـادی کـه در بیانیه 
بـر آن تأکیـد شـده، در کنـار وابسـتگی بـه نفت، 

اسـت.  نامتـوازن«  و  معیـوب  »بودجه بنـدی 
برنامـه ی عملـی در ایـن زمینـه قـرار بـود از 
ابتـدای سـال 98 آغـاز شـود. »قـرار بـر این شـد 
که در چهـار مـاه اّول سـال 98، مجلـس و دولت 
سـاختاری  مشـکل  ]همدیگـر،[  همـکاری  بـا 
بودجه را برطـرف کننـد.« ۹۸/3/۸ متأسـفانه اما 
بـا گذشـت 8 مـاه از سـال 98، رهبـر انقـالب در 
دیـدار کارآفرینـان و تولیدکننـدگان در 28 آبان 
امسـال در این باره فرمودند: »مـا االن در زمینه ی 
بودجه ریـزی واقعـاً  مشـکل داریـم. بنـده هـم، 
سـفارش کـرده ام، تأکیـد هم کـرده ام، چهـار ماه 
هـم از اّول سـال فرصـت دادیم کـه در ایـن چهار 
 مـاه، نظـام بودجـه را اصـالح کنیـد؛ خب  نشـده 

دیگر.« ۹۸/۸/2۸  
ایـن روزها کـه به مناسـبت آغاز بررسـی الیحه ی 
بودجه ی سـال 98 در مجلس شـورای اسـالمی، 
شـده  داغ  کشـور  بودجـه ی  دربـاره ی  بحـث 
اسـت، مجلس و دولـت بـا تنظیم یـک بودجه ی 
سـاالنه ی متناسـب با شـرایط تحریـم و منطبق 
بـا سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی، می تواننـد 
بخش عمـده ای از فشـار حداکثری که معیشـت 
و سـفره های زندگـی مـردم را هدف گرفته اسـت 

را کاهـش دهنـد. 

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

3- چرا رهبر انقالب از مصوبه سران قوا 
حمایت کردند؟

در منطق حکمرانی رهبــر انقالب، یکــی از پایه های 
اساســی تداوم حاکمیت، »حفظ ساختارهای رسمی« 
اســت. حفظ ســاختارهای رســمی و مکانیسم های 
طراحی شــده ی قانونی، آنقــدر برای رهبــر انقالب از 
اهمیت برخوردار است که هرکجا ببینند این ساختارها 
به بهانه ای در حال مخدوش شدن است، بالفاصله وارد 
میدان می شوند. البته تأکید بر ســاختارهای قانونی و 
پایبندی به آنها، در دل خود پایبندی به »مردم ساالری« 
را هم دارد. در همین ماجرا، مصوبه ی ســران سه قوه و 
نه دولت - هر چند دولــت و رئیس جمهور در آن نقش 
محوری دارند- یعنی مصوبه ای که دو ضلعش نمایندگان 
مســتقیم مردم هســتند. از طــرف دیگــر، تجربه ی 
آشوب های اخیر در کشورهایی چون عراق و لبنان 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.

4- چرا رهبر انقــالب به نمایندگان مجلس 
پیام دادند؟

صبح روز یکشــنبه، جلســه ی غیرعلنــی مجلس برای 
تصمیم گیری درباره ی طرح سهمیه بندی بنزین برگزار 
شد. بعضی از نمایندگان، خودشــان را آماده کرده بودند 
که مقدمات لغو این طــرح را فراهم کننــد. و این یعنی 
مخابره ی پیام اختالف بیــن قوا، و به تبع آن، تشــدید 
آشوب ها. اقناع نمایندگان در این شرایط هم فراتر از کار 
رئیس مجلس بــود. برای همین، رهبــر انقالب، پیغامی 
کوتاه برای نمایندگان ارســال کردنــد: »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 مجلــس در چارچوب مصوبات شــورای عالی امنیت 
ملی باشد و از آن تخطی نشــود و شرایط حساس کشور 
مورد توجه قرار گیرد. توفیقات آنــان را از خداوند متعال 
خواســتارم.« وقتی پیام رهبر انقالب در مجلس خوانده 

شد، مجلس آرام شد.

7- 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 انقالب پیشنهاد 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 شد. بنابراین 
در این مواقع، اساســا 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  فرموده بودند: »من تکلیفم 
را تشخیص داده ام و هر کجا باشم انجام وظیفه خواهم کرد، هرچه 

پیش آمد، برای من اهمیت ندارد.«

8- دستور رهبر انقالب برای بررسی 
وضعیــت جانباختــگان و مصدومان 

آشوب های اخیر چه بود؟
بالفاصله بعد از وقوع آشــوب ها، رهبــر انقالب به 
شورای عالی امنیت ملی، دستور بررسی و تحقیق 
درباره ی وضعیت جانباختگان و مصدومان آشوب ها 
را صادر فرمودند. متعاقبا نیز شورا پس از بررسی های 
انجام شــده، طی گزارشی، پیشــنهاداتی را برای 
چگونگی مواجهه با خانواده ی افرادی که به انحای 
مختلف، درگیر در مسأله ی آشوب ها بودند ارائه کرد. 
رهبر انقالب 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 اسالمی نزدیک تر 

است عمل شود.« ۹۸/۹/13
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ایرانی خانواده

همه ما باید خدمتگزار 
محرومان باشیم                           
ملت شریف ایران قدر یک همچو جوانان و قدر یک 
همچو خانواده هایی که این جوانان را تحویل جامعه 

داده اند می داند؛ و عمده این اســت که در پیشگاه 
خدای تبارک و تعالی یک درخشندگی خاص این 
افراد دارند... اگر نبود همت این محرومان و همت این 
روســتائیان و همت این جنوب شهری ها، اگر نبود 
این، نه رژیم سابق ظلمش از بین رفته بود و نه ما در 

مقابل مشکالت می توانستیم مقاومت کنیم... و آنها 
الیق این هستند که ما با تواضع به خدمت آنها برویم 
و برای آنها خدمت کنیم؛ همه ما خدمتگزار آنها باید 
باشیم... آنها بر کشور ما منت دارند که اسالم عزیز 

را در این کشور حاکم کردند.   18 اردیبهشت 1362   

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

در همان نخســتین روزهای زنــدان، ماه محرم 
سال 138۷ قمری فرا رسید. قاسمی با من برای 
برپایی شعائر اسالمی در زندان همکاری می کرد، 
زندانیان را به برپایی نماز جماعت ترغیب می کرد. 
من امام جماعت نظامیــان زندانی بودم و پس از 
نماز، برایشان سخنرانی و وعظ می کردم. قاسمی 
هم بعد از من، روضه می خواند. چند شبی وضع به 
همین منوال ادامه یافت. یک شب افسر مسئول 
زندان وارد شــد و دید نظامیان زندانی پشت سر 
یک زندانی سیاسی نماز می خوانند! انتظار داشت 
وقتی وارد زندان می شود، سربازان به حال آماده 
باش بایستند و به او سالم نظامی بدهند؛ اما همه 
رویشان به سوی قبله بود و هیچکس به او اعتنائی 
نکرد! مشــاهده ی این صحنه بر او گــران آمد و 
خشمگین از زندان بیرون رفت. وقتی نماز تمام 
شد، یکی از مسئوالن زندان نزد من آمد و گفت: 
شما اجازه ندارید نماز جماعت برپا کنید و برای 
نظامی ها حرف بزنید. این ممنوعیت به نفع من 
بود، زیرا همدلی نظامیان با من بیشتر شد. به آنها 
گفتم: به جلسات تان هرشــب ادامه دهید و طی 
آن، صفحاتی از کتاب آنجا که حق پیروز اســت 
را بخوانید. این کتاب، حــاوی تحلیلی از انقالب 
 امام حســین )( و شــرح حال شهدای کربال

 است.    خون دلی که لعل شد 

نماز جماعت به امامت یک 
زندانی سیاسی!

حزب اهلل این است

جوان ایرانی، فناوری اتمی 
را به دست آورد

ما خود فنآوری اتمی را به کوری چشم دشمنان 
به دســت آوردیم. ما عضو آژانس اتمی بودیم و 
قرارداد آژانس بین المللی اتمی را امضا کرده بودیم 
و قرار بود طبق مقّررات، کمک هایی به ما بشود. 
متنّفذین صهیونیست و آمریکا به همه دنیا اعالم 
کردند که به ایران کمک نکنید. جوانان، متفّکرین 
و اســتعدادهای جوشــان و درخشــان ما خود 
توانســتند بدون کمک در طول چند سال، آرام 
آرام این فنآوری را به دست آورند. فنآوری اتمی 
و هسته ای غیر از ساختن بمب اتم است. فنآوری 
هسته ای رشــد علمی در رشــته ای محسوب 

می شود که دارای خواص بسیار است.  ۸2/1/1 

پیروزی جریان عظیم انقالبی تضمین  شده است
پیــروزی ملّت ایــران و پیروزی بســیج و 
پیروزی این جریان عظیم انقالبی در ایران، 
تضمین شده اســت. خدای متعال در قرآن 
می فرماید: اِن یَنُصرُکُم اهللُ َفــال غالَِب لَُکم؛ 
اگر خدا شما را یاری کند، هیچ کس بر شما 
غلبه نمی کند. خب، یاری کــردن خدا چه 
جوری است؟ اِن تَنُصُروا اهللَ یَنُصرُکم  ؛ اگر شما 
یاری کردید دین خــدا را، جهت گیری الهی 
را، منطق خدایی را، راه خدا را، خدا هم شما 
را نصرت خواهد کرد و یاری خواهد کرد؛ این 

همان چیزی است که امروز وجود دارد. این 
جریان عظیم انقالبی در کشور دارند اهداف 
الهی را دنبــال می کنند، ایجــاد جامعه ی 
اســالمی را دارند دنبال می کننــد، تحّقق 
شریعت الهی را در کشور دارند طلب می کنند 
و دنبال می کنند؛ پس کار خدا است، راه خدا 
است، نصرت خدا است؛ وقتی نصرت خدا شد، 
خدای متعال هم نصرت خواهد کرد، و وقتی 
خدای متعال نصرت کرد، َفال غالَِب لَُکم؛ هیچ 

کس بر شما غلبه نخواهد کرد. ۹۸/۹/6 

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 سعی 
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 احساس و وجدان صادق، راهش را پیدا می کنند. این، با اطمینان و 

با محبت متقابل حفظ می شود.     70/4/20   

مبادا با گله ها کانون خانواده سست بشود دو خاندانی که ملت ایران را 
سال ها عقب انداختند

ماها، عموم مردم، آنچنان که باید و شاید، همچنان قدر نماز را نمی دانیم. نماز به معنای واقعی 
کلمه عمود دین است؛ معنای عمود این است که اگر نبود، سقف فرو می ریزد؛ بنا شکل بنایِی 
خود را از دست می دهد؛ نماز این است. بنابراین پیکره ی عظیم دین متوّقف است به نماز. 
کدام نماز می تواند این پیکره را حفظ کند؟ آن نمازی که دارای خصوصّیات مطلوب خود 
باشد: ُقرباُن ُکلِّ تَقّی، ناهی از فحشا و منکر، نمازی که با ذکر همراه باشد؛ َو لَِذکُراهللِ اَکَبر؛ این 

۹5/5/31 ذکری را که در درون نماز است، هم باید عمل کنیم، هم باید ترویج کنیم.   

قدر نماز را نمی دانیم

یکی از بخش هـای مهم و بندهـای مهّم اقتصاد 
مقاومتـی که ما مطـرح کردیـم و دائـم دیگران 
-دوستان؛ مسئولین و غیر مسـئولین- مرتّباً از 
اقتصاد مقاومتـی َدم می زنند و شـعار می دهند 
و توضیـح می دهنـد، همیـن مسـئله ی تولید 
داخلـی اسـت؛ و شـرط رونـق تولیـد داخلـی، 
کنتـرل واردات بی رویّـه اسـت. حـاال بـه مـن 
گـزارش داده می شـود کـه مـا داریـم بـرای 
اقتصاد مقاومتی ایـن کارها را ]می کنیـم[، این 
برنامه هـا را چیده ایـم و داریم انجـام می دهیم؛ 
بسـیار خـوب، مطمئّناً ایـن گزارش هـا مطابق 
با واقـع اسـت، یعنـی کار را کرده انـد؛ اّما تحّقق 
عملـی پیـدا نکـرده، دلیلـش ایـن اسـت کـه 
واردات می آیـد، انسـان می بینـد بـازار پُـر از 
واردات اسـت؛ تولیـد داخلـی را بـه شکسـت 

می کشـانند.  ۹۸/1/1   

رهبی خاطرات

واردات بی رویه تولید 
داخلی را به شکست می کشاند 

دو  بـه  دل  اعمـاق  از  بایـد  ایـران  ملـت 
سلسـله ی پادشـاهی پهلـوی و قاجـار، لعنت 
بفرسـتد کـه ایـن دو سلسـله ی خبیـث، دو 
بـاِل مملکـت و پیکـره ی عظیـم ایـن ملـت 
کهـن، بـا هـوش و بـا اسـتعداد را بریدنـد. نه 
علـم و نـه کار، هیچ کـدام را بـرای ایـن ملت 
فراهـم نکردنـد. کاری کـه بـود، کارهـای 
بـی ارزش یـا کـم ارزش بـود. علمی کـه بود، 
علـم تقلیـدی و دسـِت دوم بـود. آن کاری را 
کـه از دل می جوشـد و حقیقتـاً پوشـش و 
حلیه ی حیات می بخشـد و کارهای اساسـی 
در مملکت صـورت می دهد، ترویـج نکردند. 
هرچـه توانسـتند، قلـع و قمـع هـم کردند و 
بسـاط علمی را کـه از دل می جوشـد و در آن 
ابتـکار هسـت، برچیدنـد. آن خاندان هـا این 
جرائـم را دارنـد. نتیجـه ایـن شـد کـه ملّت 
ایـران کـه در مسـابقه ی علـم و پیشـرفت 
تمـّدن و دانش و تجربـه، یا از دیگـران جلوتر 
بـود یـا اقـاًل کسـری نداشـت، سـال ها عقب 

مانـد.  74/2/13  

ویرانی خاندان

تولید رونق

پیرشفت روایت


