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ده روایت کمتر شنیدهشده از اقدامات
رهبر انقالب در فتنه 88
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رنجیدهنشوند
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تکیـهگاهمـردم

چراحضوردولتمرداندرکنارمردمخونگرمخوزستانواجباست

مانند فردایی ،خورشید روز پنجم دیماه سال  ،82هنوز سر نزده بود که زلزلهای به
هفتـه
بزرگی  6/6ریشــتر ،شــهر تاریخی بم را لرزاند .زلزله اگرچه  12ثانیه بیشتر طول
نکشــید ،اما در همین مدت زمان ناچیز ،خرابی و خســارت فاجعهآوری بر جای
گذاشت ،آنچنانکه طبق آمار رســمی ،تقریبا همهی شهر با خاک یکسان شد و 26
هزار نفر کشته 30 ،هزار نفر زخمی ،و بیش از  10هزار نفر نیز بیخانمان شدند .حیرت و سرگشتگی
و افسردگی ،به جهت از دست دادن خانواده و اندوختههای کموبیش زندگی ،بر همهی افرادی که
از این حادثه جان سالم به در برده بودند ،ســایه افکنده بود .هنوز اما ساعاتی از اعالم خبر زلزله
نگذشــته بود که رهبر انقالب ،پیامی دراینباره صادر کردند« :بر همهی دستگاههای مسئول در
استان کرمان و در مرکز الزم است که با همهی توان و با سرعت به یاری مردم زلزلهزده بشتابند و
وســایل مورد نیاز را بهخصوص با توجه به فصل ســرما برای آنان فراهم کنند .از همهی مردم
عزیزمان بهخصوص در مناطق نزدیک به آن شهرستان درخواســت میکنم که به هر اندازهی
ممکن ،به برادران و هممیهنان آسیبدیده و مصیبتزدهی خود یاری برسانند82/10/5 ».

«کار فوقالعـاده» ،برای حل مشـکل
مـردم بم

اما رهبـر انقلاب بـه همیـن پیـام اکتفـا نکردند.
سـه روز بعـد ،خـود مسـتقیما وارد بم شـده و «رو
در رو» ،بـا مـردم مصیبـتزدهی شـهر بـه گفتگو
نشسـتند و در و دلهـای آنـان را شـنیدند .همان
روز ،رهبـر انقلاب در جمـع مـردم بـم ،چنیـن

گفتنـد« :در ایـن چنـد روز غالبـاً قلـب مـن زیـر
فشـار مصیبـت و غم مـردم بم قـرار داشـت و االن
کـه وضعیـت را دیـدهام ،خیلی بیشـتر زیر فشـار
قـرار دارد .همهی مـا وظیفـه داریم .مسـئوالن در
اینجـا ،در اسـتان کرمـان ،در تهـران و در همهی
مراکز دیگ ِر کشـور ،طبـق مدیریّـت متمرکزی که
تشکیل شـده اسـت و انشـاءاهلل تقویت باید شود،

تفاوت از زمین تا آسمان

امکاناتشـان را بسـیج کنند و بـه این مـردم کمک
نمایند ...مـا آمدیم به شـما تسـلیت عـرض کنیم
و به شـما بگوییـم که در غمتان شـریک هسـتیم؛
اگرچه شـما خودتـان هـم ایـنرا میدانیـد .بنده
دلـم از شـما جـدا نیسـت .جوانانـی کـه در ایـن
حادثـه از دسـت رفتنـد و عزیزانـی کـه دلهـا را
داغـدار کردنـد ،عزیـزان خـود مـا هسـتند؛ اینها
مثل فرزنـدان خود من هسـتند؛ حقیقتـاً و عمیقاً
دل مـا را هـم داغـدار کردنـد82/10/8 ».
 18روز بعـد ،مجـددا ً رهبـر انقلاب ،بهصـورت
سـرزده ،و بـا لباسـی مبـدل ،بـه بـم رفتـه و در
بازدیـدی میدانـی ،از نزدیـک در جریـان کـم و
کیف کارهـای انجامشـده قـرار گرفتنـد .بعضی از
مـردم کـه انتظـار دیـدن رهبـر انقلاب ،آن هم با
آن شـمایل را نداشـتند ،هـم تعجب کردنـد و هم
از حضور ایشـان ،دلگرم و خوشحال شـدند .همان
روز ،رهبـر انقالب در پاسـخ به این سـؤال خبرنگار
توجـه بـه اینکـه بـا فاصلهی
صداوسـیما کـه «بـا ّ
نسـبتاً کوتاهـی مجـددا ً بـه بـم بازگشـتید ،لطفاً
علّـت آن را بفرماییـد ،».چنیـن گفتنـد« :من آن
آقایان هیـأت دولـت گفتـم «فوقالعادگی
روز بـه
ِ
مسـألهی بم نباید فراموش شـود»؛ امـا روزنامهها
نوشـتند «مسـألهی بـم نبایـد فرامـوش شـود»!
معلـوم اسـت کـه مسـألهی بـم فرامـوش نخواهد

شـد .آنچـه احتمـال داشـت فرامـوش شـود و
مـن سـفارش کـردم فرامـوش نشـود ،فوقالعـاده
بـودن ایـن مسـأله اسـت .مـا اصـرار داریـم کـه
ایـن مسـأله در روال کارهـای عـا ّدی قـرار نگیرد؛
چـون حادثـهی فوقالعـادهای اسـت و حتمـاً باید
رسـیدگى فوقالعـاده شـود82/10/26 ».
ِ

دوام جمهـوری اسلامی ،بـه مردمی
بودن مسـئوالن اسـت

«آنچـه مـا بهعنـوان دولـت اسلامی و حکومـت
اسلامی بایسـتی بهطـور دائـم در نظـر داشـته
باشـیم این اسـت که باید حکومت علـوی را معیار
خودمـان قـرار بدهیـم ،خودمـان را بـا حکومـت
علـوی بسـنجیم؛ هـر مقـداری کـه بیـن مـا و آن
حکومـت فاصلـه اسـت ،آن را عقبماندگـی
بهحسـاب بیاوریـم ...شـاخص عمـده در حکومت
علـوی ،یکـی عدالـت اسـت ،یکـی پارسـایی و
پاکدامنـی اسـت ،یکـی «مردمـی بـودن» و
«بـا مـردم بـودن» اسـت« 97/6/7 ».جمهـوری
اسلامی  -که از انقالب اسلامی برخاسـته اسـت
 یـک واحـدی اسـت کـه داری دو بعـد اسـت:اسلامی بودن و مردمی بودن؛ هم اسلامی است،
هم مردمی اسـت .و مردمی اسـت ،چون اسلامی
اسـت؛ چون اسلام دین جامعه اسـت...
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| این شماره تقدیم میشود به روح مطهر شهید مسیحی آرمن آودیسیان*

در تهران شهدای ارمنی من خیال میکنم به نظرم حدود  70تا  80شهید وجود دارد .یکی هست که در خیابان راه میرود و ماشین به او میزند آن مردن است
یکی هست برای یک هدفی ،یک هدف مقدسی حرکت میکند ،اقدام میکند و میرود و کشته میشود این با آن از زمین تا آسمان فرق میکند96/10/9 .

*شهید آرمن آودیسیان که رانندهی آمبوالنس بود ،در حال انتقال مجروح به بیمارستان ،به همراه چند همرزم مسلمان خود ،در اثر اصابت راکت دشمن به شهادت رسید .رهبر
انقالب در تاریخ نهم دیماه سال  1396در منزل ایشان حضور یافتند و با خانوادهی این شهید بزرگوار دیدار کردند.
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ده روایت کمتر شنیدهشده
از اقدامات رهبر انقالب در فتنه 88

مراقبباشیدمردمرنجیدهنشوند

حادثـهی فتنـهی  88علیرغــم اینکــه یکــی از مقاطــع اســتثنائی و حــاوی نــکات متعــدد درسآمــوز در تاریــخ انقــاب اســامی اســت امــا هنــوز پــر از رویدادهــا و حــوادث کمتــر شــنیده شــده
اســت .رهبــر انقــاب در زمــان وقــوع ایــن حادثــه ،مجموع ـهی اقدامــات متعــددی انجــام دادهانــد کــه بســیاری از آنهــا در رســانهها منعکــس نشــده اســت .بــه همیــن علــت ،نشــریهی خــط
حــزباهلل بــه مناســبت فرارســیدن ســالگرد حماس ـهی نهــم دی برخــی از ایــن رویدادهــا و مواضــع را از کتــاب «فتن ـهی تغلــب» مــرور میکنــد.
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مطالب ه رهبر انقالب از نامزدها
قبل و بعد از انتخابات 88

2

مرکزیت خارجی و استفاده
از عوامل داخلی

به گفتهی برخی از مسئولین دفتر و نزدیکان رهبر انقالب،
ایشان بارها برای گردانندگان حوادث پس از انتخابات پیغام
صریح دادند که مرزتان را با بیگانگان مشخص کنید .عالوه بر
اینکه ،رهبر انقالب پیش از انتخابات از آقای موسوی خواسته
بودند مراقب گفتار و رفتارش باشــد که دشمنان ملت از آن
سوءاستفاده نکنند؛ در همان ســاعات اول پایان انتخابات
نیز به او پیغام خصوصی دادند که «این را شــما دارید شروع
میکنید ،اما نمیتوانید تا آخر کنترل کنید؛ میآیند دیگران
سوءاستفاده میکنند ».همچنین در مالقات روز یکشنبه ۲۴
خرداد با یادآوری هشــدار فوق ،از او میپرسند چرا در برابر
سوءاستفادهیدشمنموضعنمیگیرید؟

در یکــی از روزهایی که فتنــه همچنان ادامه داشــت،
جلســهای با حضور ســران قوا و برخی دیگر از مسئولین
مرتبط با موضوع ،در حضور رهبر انقالب تشکیل میشود.
در این جلسه یکی از حاضران در جلسه که مواضع مناسبی
نیز در آن ایام نداشت ،از دو حزب و سازمان ساختارشکن
و منحل شده نام میبرد و میگوید :اینها مرکزیت حوادث
پس از انتخابات هســتند؛ اگر با اینها برخورد شود قضيه
تمام میشود .رهبر انقالب در پاسخ تأکید میکنند اینطور
نیســت که مرکزیت جریان مقابله با نظام ،این دو حزب و
ســازمان باشــند؛ اینها حداکثر میتوانند پیاده نظام آن
مرکزیت باشند؛ طراحی ،خیلی ریشهدارتر از این بحثها
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است؛ بخش عمده ی این مرکزیت در خارج از کشور است؛
این مرکزیت توانســت حرفهای خــود را از زبان بعضی
چهرهها بزند ،از زبان آقای  ،...از زبان آقای  ،...و تا حدودی
از زبان آقای ...؛ این افراد و مجامعشان بلندگوی مرکزیت
فوق شدند .اگر این افراد و گروهها داخل کار نبودند مسائل
تا این حد گسترش پیدا نمیکرد.
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حق ندارید
خالفبگویید

در شرایطی که بزرگترین دروغ تاریخ انقالب به نام تقلب
مطرح شــده بود و فتنهای خانمانسوز بخشی از جامعه و
کشور را در بر گرفته و همهی حساسیتها متمرکز بر نفی
فتنهگریها بود ،یکی از روزنامهها علیه فتنهگران تیتری
را میزند که از خونخواهــی از فتنهگران خبر میداد .هر
چند این تیتر برخی از افراد را خوشحال کرده بود ،لیکن در
فردای همان روز ،رهبرانقالب با اشاره به نادرست بودن این
کارها تأکید میکنند شما باید مسائل را برای مردم تبیین
کنید؛ دقیق حرف بزنید .نیازی نیســت که اغراق شود و
حرفهای دروغ زده شود؛ این کارها بیبرکتی میآورد.
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سؤال بیپاسخ رهبر انقالب
از یکی از چهرههای مشهور

در همان روزهای نخســت برافروخته شــدن آتش فتنه ،یکی
از افراد مشــهور نامهای به رهبر انقالب مینویسد و ادعاهایی را
مطرح میکند از ســنخ آنچه کم و بیش همان فرد و دوستانش
در جامعه منتشــر کرده بودند .رهبر انقالب برای نویسنده پیام
میدهند و از جمله او را در برابر این پرســش قرار میدهند که

مگرنمیگوییدراهپیمایی ۲۵خردادراهپیماییسکوتبود؛چرا
حمله به بسیج و تالش برای تصرف آن و دستیابی به اسلحههای
موجود در پایگاه را محکوم نکردید؟ چرا وقتی حمایت مقامات
آمریکایی و صهیونیستی را دیدید ،از آنها اعالم بیزاری نکردید؟
اگر فقط همین دو پرســش رهبری انقالب را پاسخ میدادند،
برادریشان را با انقالب و مردم ثابت کرده بودند.
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بیتوجهی به دستور
رهبر انقالب و فاجعه کهریزک

به گفتهی یکی از معاونین دبیر وقت شورایعالی امنیت ملی،
قبل از حادثهی کهریزک گزارشی به رهبر انقالب میدهند
که وضع آنجا نامناسب است؛ ایشان دستور بررسی میدهند.
این دستور ،به دبیرخانهی شورایعالی امنیت ملی و قوهی
قضائیه برای پیگیری ارجاع میشود .آقای مرتضوی دادستان
وقت تهران مدعی میشود که ما بررسی کردیم ،اینطوری
نبوده است؛ ولی بعدها کمیتهای که آقای وحیدی وزیر اسبق
دفاع هم عضوش بوده ،پس از بررسی موضوع اعالم میکنند
وضعیت کهریزک نامناسب است .با این سابقه ،پس از انتقال
برخی از بازداشتشدگان تظاهرات  ۱۸تیر  ۸۸به کهریزک،
وقتی آقا از موضوع مطلع میشوند ،بالفاصله از طریق آقای
حجازی به آقای جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی پیغام
میدهند :شنیدم عدهای در آنجا هستند ،بگویید ولو اینکه
جای دیگر هم برای نگهداری ندارند ،همه را آزاد کنند».
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آقای موسوی قبول کرده بود
که راه ،راه قانونی است اما...

در جلسهای که رهبر انقالب با اعضای ستادهای انتخاباتی
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سخن

چهار نامــزد انتخابــات  88داشــتند از توافقی که با
میرحسین موسوی داشتهاند خبر دادند« :من به آقای
مهندس موسوی هم گفتم؛ ایشان هم قبول کرد از من
که راه ،راه قانونی اســت؛ از همان طریق قانونی مشی
کنند ،من هم قرص و محکم پشتش می ایستم .شما
بدانید من با آقایان شــورای نگهبان و با آقایان وزارت
کشور رودربایستی ندارم؛ میایستم پایش تا اینکه این
قضیه حل بشــود ».البته مهندس موسوی هیچگاه به
قولی که در این جلسه داده بود عمل نکرد.
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ماجرای موضع نگرفتن
یکی از مسئولین سابق کشور

8

از این طرف که منم راه
کاروان باز است

مذاکراتی با یکی از مسببان حوادث پس از انتخابات و
از مسئولین سابق کشــور صورت گرفته بود تا نامبرده
پشت ســر آرمانهای ملت بایســتد؛ او ابتدا این عذر
را بازگو میکند که خود و دوســتانش به گفتار و رفتار
آقای احمدینژاد همچنــان معترضند و نمیخواهند
چنین تصور شود که اعتراضهای خود را پس گرفتهاند.
گفته میشود شما میتوانید هر نظری در مورد عملکرد
دولت داشته باشــید و آن را در هر زمان و به هر نحو که
الزم میدانید اعالم کنید؛ مطالبهی اصلی از شــما این
است که به شعارهای قانونگراییتان ملتزم باشید ،از
دخالتهای بیگانگان و تشــنجآفرینیها اعالم تبری
کنید و به اردوکشیهای خیابانی پایان دهید .ابتدا این
خواسته پذیرفته میشــود و حتی او متنی را هم تهیه
میکند اما به دالیل نامعلوم هیچگاه حاضر به انتشــار
آن نمیشود.

آقــای محمدرضا ســنگری از اهالی فرهنــگ و ادب
خاطرهی شنیدنی از شب شعر سال  ۸۸نقل میکند.
او میگوید در شب شعر ســال  ۸۸که در اوج حوادث
پس از انتخابات بودیم ،یکی از دوستان شاعر از برخی
دیگر از شــعرا که موضع متفاوتی در رابطه با انتخابات
پیدا کرده بودند نام آورد و به آقا گفت اینها فرزندان شما
هستند و به شما عالقه دارند .در واکنش به این گفته،
آقا لبهی عبایشان را باال گرفتند و گفتند از این طرف
که منم ،راه کاروان باز است.
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تذکر رهبر انقالب به
فرماندهاننیرویانتظامی

در یکی از دیدارهای فرماندهی وقت و جمع محدودی از
مسئولین نیروی انتظامی با رهبر انقالب ،ایشان چنین
مطرح کردند که ما باید همیشــه نیمهی خالی لیوان را
هم ببینیم وگرنه برنامهریزی بــرای پر کردن این نیمه
نمیکنیم .نیــروی انتظامی با هیچکــس از نیروهای
نظامی قابل مقایسه نیست .در مرز ،دشمن معلوم است
و اطالعــات میتواند وضع آنها را معلــوم بکند؛ لکن در
تهران معلوم نیست دشمن کجا است چه میکند؛ باید
شما مطلع باشید دشمن کجا است و با آگاهی دنبال او
بروید .با دشــمن به عنوان مخالف مردم مواجه شوید نه
دشمن خودتان .اگر اینطور مواجه شدید ،آن موقع مردم
را از خود میدانید؛ وگرنه ممکن اســت چاقوی جراحی
شما به جای بیرون کشیدن غده ی سرطانی ،بخشی از
غده را با بخشی از بدن جدا کند .طوری برخورد بکنید که
مردم رنجیده نشوند .شــناخت دشمن از دوست خیلی
مهم اســت .مراقبت کنید که اتفاقات تلخ نیفتد .اقتدار
نیروی انتظامی یکی از واجبات اســت و درستی عمل
نیروی انتظامی هم یکی از واجبات است.
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با مجرم و غیر مجرم
یکجوربرخوردنکنید

به گفتهی مسئولین وقت دبیرخانه شورایعالی امنیت
ملی ،رهبر انقــاب در خصوص آنکه میــان «مردم» و
«اغتشــاشگران» خلط صورت نگیرد ،دغدغهی وافری
داشتند و سفارش اکیدشان به نیروهای حافظ امنیت این
بود« :مواظب باشید با مجرم و غیر مجرم یکجور برخورد
نکنید ».اما به رغم همهی تدابیر و مراقبتها و سفارشها،
پیامدهای ناشی از برخورد با برهم زنندگان نظم و امنیت
در جامعه موجب نشده بود که ذرهای از دغدغه و نگرانی
رهبر انقالب نســبت به آنچه در صحنه میگذرد کاسته
شود؛ تا جایی که ایشان در جمع محدودی نقل میکنند:
«بنده همــان روزهایی که حوادث پــس از انتخابات در
جریان بوده مکــرر التجاء کردم به پــروردگار عالم ،پناه
بردم .چون باالخره یک کسی کتک بخورد ،يکجاییاش
زخمی بشود ،خونی ریخته بشود ،واقعا برای من طاقت
فرسا است .نماز حضرت صاحب الزمان خواندم ،توسالت
فراوان داشتم برای اینکه این چیزها پیش نیاید».

هفته

دین مسـئولیت
اسلام یک دیـن مردمی اسـت؛ یـک ِ
عمومـی اسـت ».بنابرایـن اگـر «مردمی بـودن» ،جزء
جداییناپذیـر جمهوری اسلامی اسـت ،این خصیصه
میبایسـت همیشـه و هر لحظه وجـود داشـته و تداوم
پیـدا کنـد.
پس اساسـاً یکـی از کارکردهای مسـئولین جمهوری
اسلامی ،حفظ «روحیـهی مردمی» و در کنـار مردم
بـودن اسـت .ایـن روحیـه ،در زمانـی کـه حـوادث
و بالیـا اتفـاق میافتـد ،اهمیـت بیشـتری پیـدا
میکنـد .مـردم در حـوادث و رخدادهـا ،نیازمنـد
«تکیهگاه»انـد ،تکیهگاهـی کـه سـر بـه شـانههای
آن بگذارنـد و حرفهایشـان را بشـنود و هـر کار کـه
از دسـتش برمیآیـد ،بـرای رفـع مشـکل و محنـت
آنـان انجـام دهـد .تکیـهگا ه جامعـه در زمان شـدائد
و حـوادث ،مسـئوالن و حاکمـان آن کشـورند .بـرای
همیـن اسـت کـه حضـور مسـئوالن در کنـار مـردم
حادثهدیـده ،علیرغـم آنکـه یـک «وظیفـهی
انسـانی» اسـت ،در نظام اسلامی« ،وظیفهای شرعی
و حقوقـی» نیز هسـت .مشـی و تأکیـد رهبـر انقالب
بـر ایـن موضـوع از قدیـم تـا حـال ،آنچنانکـه در
سـطرهای فوق آمـده نیز به همیـن دلیل بوده اسـت.
«روحیـهی مردمـی بـودن و انـس بـا مـردم ،تمـاس
ّ
بـا مـردم ،از نزدیـک پـای صحبـت مـردم نشسـتن؛
مسـئولیت
راههایی بـاز کـردن -خـب ماها بـه حکم
ّ
یـک محصوربودنهایـی داریـم ،یـک محدودیّتهایی
داریـم -کـه گذرگاهـی باشـد بـرای تمـاس بـا متن
زندگـی مـردم .مـن بـه آقـای رئیسجمهـور هـم
چندبـار تـا حـاال گفتـهام کـه این سـفرهای اسـتانی
خیلـی چیـز خوبـی اسـت ،ایـن یکـی از آن کارهای
بسـیار مثبـت اسـت ،بـه دولتهـای قبل هـم همین
سـفارش را من همیشـه میکـردم؛ یکـی از راهها این
اسـت؛ رفتـن بـه خانـهی مـردم ،رفتـن منزل شـهدا
که حـاال الحمـدهلل ایـن کار تـا حـدودی باب شـدهو کار خوبی اسـت -راهـی بـرای تماسـهای گوناگون
روحیهی
مـردم؛ اینهـا خیلی مهم اسـت .ایـن کارهـا
ّ
مردمـی بـودن و شـناخت مـردم را در انسـان حفـظ
میکنـد و نگه مـیدارد .وقتـی این نباشـد ،انسـان از
حـال جامعـه غافـل میشـود و همیشـه نگاهـش به
کلّ ّیـات [اسـت]؛ مثل کسـی کـه بـا هواپیمـا دارد از
روی یـک شـهری عبور میکنـد؛ بلـه ،کلّ ّیت شـهر را
انسـان بهتر از کسـی کـه پاییـن اسـت میبینـد ،ا ّما
[اینکـه] داخـل ایـن کوچههـا ،داخـل ایـن خیابانها
چـه خبـر اسـت ،داخـل خانههـا چـه خبـر اسـت،
در مغازههـا چـه [خبـر] اسـت ،مراجعهکننـدگان
چـه کسـانی هسـتند ،اینهـا را آن کسـی میفهمـد
کـه بـرود در ایـن کوچههـا راه بـرود؛ حـاال همـان
مقـدار محـدودی کـه ممکـن هسـت؛ مردمـی بودن
خیلـی مهـم اسـت 94/6/4 ».ایـن روزها کـه مجددا
مـردم عزیـز و خونگـرم خوزسـتان ،درگیـر حادثهی
سـیل و آبگرفتگـی هسـتند و بسـیاری از خانههـا
و خانوادههـا ،متحمـل خسـارتهایی شـدهاند،
بـر دولتمـردان و مسـئوالن واجـب اسـت حداقـل
کاری کـه انجـام میدهنـد ایـن باشـد که شـخصا در
منطقـه حضـور یافتـه و از نزدیـک ،در جریـان امـور
قرار بگیرنـد .کمترین فایـدهی این کار ،دلگرم شـدن
مـردم و کاهش آالم ناشـی از ایـن حادثه اسـت .مردم
ایران هـم البته نشـان دادهاند کـه قدردان مسـئوالن
مردمی خود هسـتند و تلاش آنـان را قـدر مینهند.
سالپنجم،شماره | 216هفته دومدی98

3

نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه ،مساجد و هیئتهای مذهبی | سال پنجم ،شماره |216هفته دوم دی | ۹۸چاپ و توزیع به همت نیروهای مومن و انقالبی

نـشـــریه جـامـــعـه صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی ارتـبـاطبـا
مـؤمــن و انـقــالبــی (دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای) خطحزبا...

پیامک:

رایانامهKhat@khamenei.ir:

برادرها! امروز روز کار است

برادرها! امروز روز کار است .هر کس در هر جا
هست باید کار بکند .ما میخواهی م خودکفا
باشیم؛ خودکفایی را با تبلیغات نمیشود کرد ،با
کار میشود کرد ...دانشگاه که در رأس امور هست
و تقدیرات یک کشوری ،مقدرات یک کشوری

اصول

10001028

ایتا:
بله:

eitaa.com/khattehezbollah

بسته به وجود آنهاست ،باید جدیت بکنند که
روی خودشان را از غرب و شرق برگردانند و به
صراط مستقیم ،به سوی کعبهی آمال ،به سوی
خدای تبارک و تعالی توجه کنند و جوانان را
بسازند برای آتیه این کشور .و من امیدوارم که
همهی ما موفق بشویم به خدمت .شمایی که در

انتخاب

شعارهایتبلیغاتینامزدها
را با واقعیات بسنجید

 26دیماه1361

انقالبیگری

دستگاههایانقالبسرشان
گرمِکارهایغیرمفیدنشود

حضور رهبر انقالب بر مزار آیتاهلل هادی تألهی 83/4/15

روحانیخوب،مثلخورشیدیمیدرخشد

بنده مرحوم آقای تألّهی را در همدان یک بار به نظرم زیارت کردم… پیرمردی که مث ً
ال

حدود هفتاد [سال] یا بیشتر سنّش است ،دوروبرش تمام ،این جوانهای عالقهمند و
عاشق جبهه و مانند اینها [بودند] .و اینها اقناع میشدند؛ ببینید این مهم است .روحانی

ن جوری اســت که مثل یک خورشیدی میدرخشد؛ وقتی
خوب ،عالم دینی خوب ،ای 
میآیند نزدیک او ،بهطور طبیعی نورانی میشوند؛ و ایشان اینجور بود98/7/8 .

خانواده

ایرانی

این معیار را مورد نظر قرار ندهید!
جنبهی دیگری که اص ً
ال نباید مورد نظر باشــد ،عبارت اســت از «تشخّ ص اجتماعی» .این
هم اص ً
ال نباید مورد نظر باشد .من شنیدهام  -به گوشــم خورده  -بعضی افراد که میگردند
تا پسری را برای دخترشــان ،یا دختری را برای پسرشــان انتخاب کنند  -خوشبختانه در
خو ِد دخترها و پسرها کمتر هست؛ مربوط به پدرها و مادرهاست  -میگردند تا عروسی ،یا
دامادی را انتخاب کنند که حتماً وابسته به بیت و شخصیت شهیر ،یا سِ مت معروفی باشد.
این هم بهنظر من معیار غلطی است و نبایستی مورد نظر باشد77/7/18 .
حزباهلل این است

شــعارها را نگاه كنید ،ببیند شــعارهائی كه
تعیین میكنند ،چه جور شــعارهائی است؟
گاهی بعضیها  -البته اشتباه میكنند  -برای
جلب آراء ،شعارهائی میدهند كه این شعارها
از حدود قدرت و اختیاراتشــان بیرون است؛
اینها را مردم هوشمند ما میتوانند بشناسند،
مراقبت كنند ،دقت كنند .آنچه كه برای مردم
الزم اســت ،آنچه كه فوریت بیشــتری دارد،
آنچه كه با واقعیات و امكانات كشــور سازگار
اســت ،آنچه كه به افزایش قدرت درونی ملت
میانجامد ،آنها را در شعارهایشان بگنجانند؛
این یكی از معیارها است92/2/25 .

صنایع هستید صنعت را تقویت کنید .آقایانی
که در جاهای دیگر هستند آن کارهایی که به
آنها محول است تقویت بکنند .مبلغین تبلیغ
خودشان را توسعه بدهند ،و دانشمندان دانش
خودشانراتوسعهبدهندومنتقلکنند.

اخالق

به خودمان هم بایستی
عدل بورزیم

اصلح

سروشSapp.ir/KhatteHezbollah :

ble.im/khattehezbollah

عدالتخواهی

ما وقتـی که در بـاب عدالـت بحـث میکنیم -
عدالـت در روابط اجتماعی ،عدالت در تشـکیل
نظـام اجتماعـی – نمیتوانیم از عدالت نسـبت
بـه خودمـان غفلـت کنیـم .بـه خودمـان هـم
بایـد ظلـم نکنیـم .بـه خودمـان هم بایسـتی
مقابـل این «قـد جرت
عدل بورزیـم .نقطـهی
ِ
علی نفسـی» ،همان عدل اسـت .جـور نکنیم،
عدل داشـته باشـیم .اگر خدای متعـال توفیق
بدهد که مـا از ایـن ظلم اجتنـاب کنیـم ،بنده
امیـد فراوانی دارم کـه توفیق خواهـد داد که در
محیط جامعـه هـم انشـاءاهلل بتوانیم عـدل را
برقرار کنیـم90/2/27 .

گپ:

Gap.im/KhatteHezbollah

تنها جوان بااخالص میتواند

دشمن از راه اشاعهى فرهنگ غلط فرهنگ
فساد و فحشا سعى مىکند جوانهاى ما را از
ما بگیرد .کارى که دشمن از لحاظ فرهنگى
مىکند ،یک تهاجم فرهنگى{است} بلکه
باید گفت یک «شبیخون فرهنگى» یک
«غارت فرهنگى» و یک «قتل عام فرهنگى»
است .امروز دشمن این کار را با ما مىکند .چه
کسى مىتواند از این فضیلتها دفاع کند؟
آن جوان مؤمنى که دل به دنیا نبسته ،دل به
منافع شخصى نبسته و مىتواند بایستد و از

فضیلتها دفاع کند .کسى که خودش آلوده
و گرفتار است که نمىتواند از فضیلتها دفاع
کند! این جوان بااخالص مىتواند دفاع کند.
این جوان ،از انقالب ،از اسالم ،از فضایل و
ارزشهاى اسالمى مىتواند دفاع کند .لذا،
چندىپیشگفتم«:همهامربهمعروفونهى
از منکر کنند ».اآلن هم عرض مىکنم :نهى از
منکر کنید .این ،واجب است .این ،مسئولیت
شرعى شماست .امروز مسئولیت انقالبى و
سیاسىشماهمهست71/4/22 .

مراقب باشـیم دسـتگاههای انقالب سرشـان
گر ِم کارهـای غیرمفیـد و احیاناً مضـر در این
حرکت پیشـرونده نشـود ،کـه یکـی از اینها،
همیـن مسـئلهی اختالفـات اسـت ،کـه من
اگـر روی اینها تکیـه میکنـم ،به خاطـر این
اسـت .یک وقت هسـت که یـک جریانـی در
مقابـل انقلاب میآیـد قـد علـم میکنـد به
قصـد کوبیـدن انقلاب ،خـب ،وظیفـهی هر
کسـی اسـت که دفاع کند .انقلاب از خودش
دفـاع میکنـد ،مثـل هـر موجـود زنـدهی
دیگری .انقالبـی که نتوانـد در دوران فتنه ،در
دوران ایجـاد کودتاهای گوناگون ـ سیاسـی و
نظامی و امثـال اینهـا ـ از خودش دفـاع کند،
زنده نیسـت .ایـن انقلاب زنده اسـت؛ لـذا از
خودش دفـاع میکنـد ،غالـب هم میشـود،
پیـروز هـم میشـود ،بـرو برگـرد هم نـدارد؛
کمااینکـه در سـال  ۸۸دیدید ایـن کار اتفاق
افتـاد90/4/13 .

خاندان

ویرانی

ا ّولبارهروئینراچهکسیبه
ایرانآورد
[در دوران پهلــوی] ســعى مىشــد معنویــت
ازالــه شــود؛ امــا امــروز چــراغ معنویــت در
بیــن مــردم روشــن و پُرفــروغ اســت .آن
روزهــا جوانهــا عمــدا ً بــه فســاد کشــانده
مىشــدند .شــاید شــما شــنیدهاید
کــه رؤســاى کشــور و خانوادههایشــان،
مخــدر
مهمتریــن شــرکاى باندهــاى مــواد
ّ
در ایــن کشــور بودنــد! ا ّول بــار آنهــا هروئیــن
را بــه ایــن کشــور آوردنــد و پخــش کردنــد.
فســاد و اعتیــاد و بدبختــى را بــه دســت
خودشــان ترویــج مىکردنــد .امــروز شــما
مىبینیــد کــه نظــام ،بــا همــهى وجــود و
بــا تــاش فــراوان ،در مقابــل ایــن مشــکالت
ایســتاده  -کــه همــهى دنیــا هــم کار او
را تصدیــق مىکننــد  -امــا آن روز بــراى
مســئوالن کشــور کارهــاى نمایشــى در
درجــهى ا ّول بــود79/12/22 .

