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عامل گرانی بی تدبیری داخلی است
 نه تحریم ها

به میان مردم بروید و با آنها 
رو در رو حرف بزنید

2 ۴حزب اهلل این است  |   مسئله مردم  |   ۴ مطالبه رهبری  |  

اطالع نگاشت

اوائل مهرماه امســال، روزنامــه ی لبنانی »االخبار« 
گزارشی را منتشــر کرد که موضوع آن افشای طرح هفتـه

جدید آمریکایی ها و ســعودی ها به منظــور ایجاد 
»آشوب« در ایران بود. این طرح البته بخشی از یک 
طرح کلی تر به نام »چارچوب شراکت راهبردی قرن بیست ویکم 
بین ایاالت متحده و پادشــاهی عربی سعودی« بود که در جریان 
سفر ترامپ به ریاض، در بهار 96 مطرح شده بود. در مقدمه ی این 
طرح چنین آمده: »این سند، اهداف مذکور در طرح پیشنهادی 
پادشاهی عربی سعودی را در چارچوب اجرای شراکت راهبردی 
قرن بیست ویکم بین ایاالت متحده و عربستان سعودی را با ابعاد 
سیاســی، امنیتــی و اقتصادی آن بــه تفصیل بیــان می کند، 
به طوری که به تحقق برنامه ی انتخاباتی رئیس جمهور دونالد ترامپ 

منجر شود«.

طرح عنکبوت و نمرود، برای ناامن سازی ایران
طبق گزارش االخبار، این سند دارای دو طرح موازی برای مقابله 
با ایران به نام هــای »عنکبوت« و »نمرود« بــود. هدف نهایی اما 

یک چیز بود: بی ثبات کردن و ناامن ســازی فضای داخل ایران تا 
پایین ترین حد ممکن، و به موازات آن، تالش برای تبدیل کردن 
ایران به یک رژیم مطیع و وابســته. االخبار در ادامه می نویسد که 
سه هدف بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت برای آن در نظر گرفته 
شده است: در بلندمدت هدف اصلی تغییر نظام است، در میان مدت 
بی ثبات کردن کشور، و در کوتاه مدت که سقف آن دوازده ماه در 
نظر گرفته شده است، »ارسال پیام به سران رژیم ایران است مبنی 

بر اینکه تاوان دخالت هایشان در منطقه را خواهند داد.«
مطابق این طرح، دو اقدام ملموس و اساسی باید علیه ایران انجام 
بگیرد: اول »فشــار اقتصادی بر مردم ایران«، که شامل تضعیف 
اقتصاد داخلی، افزایش تورم، بیکاری، رکود، گرانی و... است، و دوم 
»فشار سیاسی بر  نظام سیاسی ایران« از طریق سلب مشروعیت از 

آن در داخل کشور، با توسل به راه های گوناگون.
آشوب هایی که هفته ی گذشــته در کشور انجام شد، در حقیقت 
بخشی از پروژه ی مذکور بود که اگرچه شروع آن از عراق و لبنان 
بود، اما قرار بود به مانند زنجیره ای به هم پیوسته، به ایران رسیده و 
کار را یکسره کند. دشمن که مترصد ایجاد فضایی برای کشاندن 

آشــوب ها به ایران بود، به محض اعالم خبر طرح سهمیه بندی 
بنزین،  از ظهر جمعه در نقاطی محدود  درگیری آغاز شــد و به 
سرعت در روز شــنبه بخش های زیادی از کشــور را فرا  گرفت.

توطئه ی طراحی شده می توانست ایران را هم مانند عراق و لبنان 
تا چندین هفته به درازا بکشاند. اما چرا اینگونه نشد؟ چرا توطئه ای 
با این ابعاد پیچیده، ظرف چند روز برچیده شد؟ بی تردید دو علت 

اساسی دارد:

اول نقش بی بدیل مدیریت رهبر انقالب
کمتر از 24 ساعت از وقوع آشوب در ایران، رهبر انقالب شجاعانه 
وارد میدان شدند و برخالف تحلیل بسیاری از افراد و جریان های 
سیاســی- اجتماعی، حمایت خود را از مصوبه ی سران قوا اعالم 
کردند. اگر غیر از این بود، و این پیام به آشوب گران مخابره می شد 
که بین حاکمیت سیاسی، دوگانگی وجود دارد، بی تردید دامنه ی 
اغتشاشات و آشوب ها تا همین امروز ادامه یافته بود. در هر کشوری 
که تصویر اختالف و تفرقه میان حاکمیت بازنمایی شد، فضا برای 

3  ایجاد آشوب توسط اغتشاش گران بیشتر فراهم  شده است. 

2

برای همه محله های کشور 
راهبرد و تاکتیک آماده داشته باشید

مهم ترین نقطه ی قوت ما در قیام جمهوری اسالمی، نقطه ی قوت انسانی بود. ما که نه ســالح داشتیم، نه پول داشتیم، نه سازماندهی 
داشتیم، نه حزب داشتیم و نه پشتیبانی جهانی؛ ما ملت ایران در همه ی کشورهای دنیا یک نقطه را نداشتیم که از قیام، انقالب و حرکت 

ما حمایت و دفاع کنند. آنچه این ملت را پیروز کرد، قدرت نیروی انسانی بود.   ۸3/۴/16 

آنچه این ملت را پیروز کرد، قدرت نیروی انسانی بود             
این شماره تقدیم می شود به ارواح طیبه شهدای نیروی انتظامی در اغتشاشات اخیر  مخصوصا  شهیدان ایرج جواهری و رضا صیادی

زمینه را برای روی کار آمدن دولت جوان و 
حزب اللهی فراهم کنید

دشمن تو دهنی خورد
درحالی که آشوب های عراق و لبنان چندین هفته است که ادامه دارد، آشوب های 

ایران ظرف چند روز خاتمه یافت. خط حزب اهلل علت آن را بررسی می کند

هفت توصیه مهم و راهبردی رهبر انقالب به بسیجیان
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1    آنان به خوبی دریافتند که مسئوالن کشورشان 

دارای صدای واحد نیستند و می توانند از این شرایط 
استفاده کنند. رهبر انقالب اما با هوشیاری و بصیرت 
کامل از شــرایط به وجود آمده، تصویر »حاکمیت 
یکپارچه« را به آشــوبگران داخلی، و البته رهبران 
اصلی آشوب در خارج از کشور نشان دادند و همین 
هم موجب شــد، که تنها یک روز بعــد از اعالم این 
موضع، از جمعیت اغتشــاش گران بــه طرز قابل 

مالحظه ای کاسته   شود. 

دوم، حضور به موقع مردم در میدان
اگر رهبر انقــالب، اقدامات خود را به نحو احســن 
انجام می دادند اما مردم، برای دفاع از نظام به میدان 
نمی آمدند، باز هم یقینا این آشوب، به این زودی ها 
تمام نمی شــد. در حقیقت حضور هوشمندانه  و به 
موقع مردم، مکمل رفتار شــجاعانه ی رهبر انقالب 
بود. گرچه این موضوع اتفاق جدیدی نیست و افکار 
عمومی جهان، بارهــا در صحنه های مختلف چون 
آشــوب دی ماه 96 و فتنه های 78 و 88 آن را دیده 
اســت، اما به تعبیر رهبر انقالب، این ماجرا بار دیگر 
قدرت و عظمت مردم ایران را نشان داد: »بنده اصرار 
دارم که همه ی آحاد ملّت به ایــن اقتدار و عظمِت 
خودشان توّجه داشته باشند. یک توطئه ی عمیِق 
وسیِع بسیار خطرناکی که آن همه هم پول خرجش 
شــده بود - چقدر پول خرج کــرده بودند - چقدر 
زحمت کشیده بودند که بتوانند در یک بزنگاهی، در 
یک فرصتی این حرکت تخریب و تحریق و آدم کشی 
و شــرارت و مانند اینها را انجام بدهند و به مناسبت 
این قضّیه ی بنزین فکــر کردند که حاال این فرصت 
برایشان پیدا شده و لشکر خودشــان را وارد میدان 
کردند، ]لکن[ این حرکت به وســیله ی مردم نابود 
شد. بله، نیروی انتظامی، بسیج، سپاه، دیگران در آن 
چند روز وارد میدان شــدند و در مواجهه ی سخت، 
کار خودشان را، وظیفه ی خودشــان را انجام دادند، 
لکن کاری که ملّت در این یک هفته کردند، خیلی 
باالتر بود، خیلی مهم تر بــود از هر حرکت میدانی؛ 
]یعنی[ این کاری که از زنجان و تبریز شــروع شد، 
بعد به همه ی شهرهای کشور بلکه حّتی شنیدم به 
بعضی از روستاها رســید، آخر هم پریروز در تهران 
این حرکِت به این عظمت انجام گرفت. دشمن - آن 
دشمن اصلی، نه این آدمهای پست و حقیر و کوچک 
- یعنی استکبار جهانی، صهیونیسم جهانی، آنهایی 
که نشسته اند پشــت مانیتورهای اساسی سیاسی 
خودشان و دارند دنیا را مراقبت می کنند، می فهمند 
که این حرکت یعنی چه؛ آنها تو دهنی می خورند، 
آنها وادار به عقب نشینی می شوند در مقابل حرکت 
عظیم ملّت ایران. خدا را سپاسگزاریم، خدا را شاکریم 
و از ملّت ایران سپاسگزار و شاکریم؛ و شکر این حقیر 
قیمتی ندارد، ارزشی ندارد، خدای متعال ان شاء اهلل 
 شاکر این حرکت عظیم مردمی هســت و خواهد

 بود.« ۹۸/۹/6

مردم مسئله

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

پشتیبان قوه قضائیه در تحقق عدالت باشید 

مشـکالت معیشـتی، امـروز چیزی اسـت کـه آحـاد مـردم، همـه آن را احسـاس 
می کننـد؛ یک بخشـی از مـردم هـم بشـّدت و واقعـاً زیـر فشـارند؛ گرانی هسـت؛ 
در مواد غذایی، گوشـت، تخم مـرغ، مرغ، بقّیـه ی چیزهـای الزم در زندگـی، اجاره 
بهای مسـکن، در وسـایل منزل، وسـایل دیگر و امثـال اینهـا، گرانی فراوان اسـت. 
خب اینهـا واقعاً فشـار مـی آورد روی مـردم؛ یک مشـکالتی اسـت که وجـود دارد؛ 
...کارشناسـان اقتصادی کشـور و بسـیاری از مسـئولین، مّتفقند بر اینکه عامل این 
حـوادث، تحریم های خارجی نیسـت، عامـل این حوادث، درونی اسـت، مشـکالت 
داخلی اسـت. ...کارشـناس ها هم تقریباً -تا آنجایی کـه بنده مّطلع شـده ام- مّتفق 
بر ایـن معنا هسـتند. نـه اینکـه تحریمها اثـر نـدارد؛ چـرا، تحریم هـا هم اثـر دارد؛ 
اّما عمـده ی تأثیـر، مربوط بـه عملکرد ماهـا [مسـئولین] اسـت. اگر چنانچـه این 
عملکردهـا بهتـر از ایـن باشـد، بـا تدبیرتـر از ایـن باشـد، بهنگام تـر از این باشـد، 
قوی تر از این باشـد که امروز هسـت، ...می شـود عالج کرد. بیشـتِر مشـکل، ناشـی 

از مسـائل درونـی و داخلی خود مـا اسـت.  ۹7/5/22  

عامل گرانی بی تدبیری داخلی است نه تحریم ها

گاهی اوقـات قـّوه قضایّیـه مایل اسـت واقعـاً کاری انجـام دهـد، که اگر پشـتوانه 
این طوری هـم ببیند، حتمـاً انجـام خواهـد داد. بعضی از امواج سیاسـی جلـِو قّوه 
قضایّیـه را در بعضـی از کارها می گیـرد؛ بنابراین تصـّور نمی کنم ایـن کار تضعیف 
نظام باشـد. البته گاهی ممکن اسـت در شـرایطی تضعیف باشـد، اما در شـرایطی 
هم تقویت اسـت؛ یعنـی در واقـع کمک بـه آنهاسـت تـا کاری را کـه می خواهند، 
بتواننـد بکننـد و در برابـر بعضـی از جریان هـای سیاسـی کـه مزاحمـت ایجـاد 

می کنند، حربـه ی قوی تـری داشـته باشـند.  ۸2/2/22 

1. در هیچ حادثه ای غافلگیر نشوید
در همه ی زمینه ها، زمینه ی دفاع در میدان ســخت، در میدان نیمه سخت، در میدان نرم، 
آماده به کار باشید. بسیج در همه ی محلّه های کشــور، راهبرد و تاکتیِک آماده داشته باشد؛ 
در مقابل حوادث گوناگون، تاکتیک ها و راهبردهای آماده داشــته باشید... سعی کنید در 
هیچ قضّیه ای غافلگیر نشوید. تجربه ی کمیته ها در ســال 6۰ تجربه ی خوبی است، از آن 
تجربه استفاده بشود. کمیته های انقالب اسالمی در سال 6۰ در محاّلت مختلف، در جاهای 
مختلف، همه  جا حضور داشتند؛ همیشه هم حضور داشتند؛ هر حادثه ای که در آن منطقه 
رخ می داد، اّول چشم انسان می افتاد به برادران کمیته. البّته آنها تازه کار بودند، آگاهی های 
امروز شما را، توانایی های امروز شــما را اصاًل نداشتند، اّما حضور دائمی داشتند؛ این حضور 

دائمی خیلی مهم است.

2. در جنگ نرم هیچ وقت عکس العملی عمل نکنید
در جنگ نرم هیچ وقت عکس العملی عمل نکنید. البّته پاســخ دشمن را باید داد اّما بهتر از 
عکس العملی عمل کردن و واکنشــی عمل کردن، عمل کردِن ُکنشی و ابتکاری است. یک 
قدم همیشه از دشمِن خودتان جلوتر باشید؛ حدس بزنید که دشمن چه حرکتی می خواهد 
انجام بدهد، حرکِت خنثی کننده و پیش گیرنده را قبل از او انجام بدهید؛ مثل یک شطرنج باز 
ماهر که حدس میزند طرف مقابل چه حرکتی را انجام خواهد داد، و قبل از اینکه حرکت را 
انجام بدهد، کاری را انجام می دهد که او قفل بشود، نتواند آن حرکت را انجام بدهد؛ همیشه 

جلوتر از او حرکت کنید.

3. نگذارید ارتباطات تان با مسجد
 ضعیف بشود

نگذارید ارتباطات تان با مسجد ضعیف بشود. بسیج متولّد 
مساجد است؛ از مساجد ]به جبهه[ اعزام شدند، پیکرهای 
مطّهر شهدا به مساجد برگشتند، در مساجد غالباً توجیه 
شدند؛ از مساجد جدا نشــوید. البّته در مسجد، با اخالق 
اسالمی رفتار کنید؛ حضور در مسجد مایه ی دو دستگی 

و اختالف و دعوا و مانند اینها نشود. 

4. در مجموعه های هم هدف با بسیج 
همکاری کنید

با مجموعه هایــی که در جهت هدف های بســیج حرکت 
می کنند ولــی جزو نیروهای مقاومت نیســتند همکاری 
کنید، هم افزایی کنید. در کّل کشور مجموعه هایی حضور 
دارند، در دانشگاه، بیرون دانشگاه، در جاهای مختلف که 
حرکتشان در جهت هدف های بسیج مستضعفین است، با 

اینها همکاری کنید، هم افزایی کنید،  همراهی کنید.

5. خدمات بسیج را هنرمندانه در معرض اطالع عموم بگذارید
ــردم  ــی از م ــا[ خیل ــراوان و عظیمــی دارد، ]اّم ــات ف ــد. بســیج، خدم ــوم بگذاری ــالع عم ــرض اّط ــات بســیج را در مع خدم
ــا  ــد، اّم ــه می دانن ــردِم آن منطق ــود م ــب خ ــام داده، خ ــی را انج ــت بزرگ ــه ای خدم ــک منطق ــیج در ی ــد. بس نمی دانن
ــی  ــکار عموم ــار اف ــد در اختی ــیج بای ــرم بس ــئولین محت ــه ای مس ــکل هنرمندان ــه ش ــا را ب ــد[. اینه ــران ]نمی دانن دیگ
بگذارنــد تــا مــردم بداننــد کــه بســیج عــالوه بــر اینکــه امنّیــت آنهــا را در مقابــل اشــرار حفــظ می کنــد... و از امنّیــت دفــاع 

ــد. ــام می ده ــم انج ــزرگ را ه ــات ب ــن خدم ــد، ای می کن

6. سازمان بسیج را چابک نگه دارید 
بسیج در عین گستردگی بایستی چابک باشــد؛ نگذارید سازمان بسیج اسیر پابندهای رایِج اداری بشــود که خیلی از کارها و 

تکلّفات اداری هست که مجموعه های انسانی را زمین گیر می کند؛ نگذارید بسیج زمین گیر بشود. 

7. در مقابل توطئه نفوذ دشمن هشیار باشید
نکته آخر هم اینکه بدانید که بسیج بشــّدت در معرض توطئه ی دشمن و نفوذ دشمن اســت؛ این را فراموش نکنید. به همین 
دالیلی که در اهّمّیت بسیج گفتیم، دشمن همه ی سعی و توان خودش را می کند که علیه بسیج توطئه کند و نفوذ کند تا از درون، 
بسیج را دچار مشکل کند؛ و البّته این یک حرکت عظیم، یک مبارزه و یک مقابله است؛ این را هم بدانید که به حول و قّوه ی الهی 

بر همه پیروز خواهید شد. 

برای همه محله های کشور 
راهبرد و تاکتیک آماده داشته باشید

هفت توصیه مهم و راهبردی رهبر انقالب به بسیجیان

تشکیل بسیج، مصداق تام و تمام تبدیل تهدید به فرصت بود. درست توجه کنید؛ 
سیزدهم آبان ۵8 ماجرای النه ی جاسوســی اتّفاق افتاد؛ آمریکایی ها در این ماجرا 
تحقیر شدند، شــروع کردند تهدید کردن، واکنش نشــان دادن؛ هم تهدید زبانی 
]کردند[ و هم ناوهای آنها به طرف خلیج  فارس سرازیر شد؛ یعنی یک تهدید عملی. 
خب یک ملّتی مثل ملّت ایــران در آن روز که نه نیروی نظامــی دارد، نه امکانات 
دفاعی آن چنانی دارد، نه موشــک دارد، نه هواپیماهایش درســت و حسابی کار 
می کنند، حاال ناگهان آمریکا ]هم[ با همه ی وجود بیاید به مقابله ی او و تهدید کند؛ 
این تهدید است دیگر، درست است؟ هنوز یک ماه از قضّیه ی سیزدهم آبان نگذشته 
بود که در پنجم آذر ۵8 امام دستور تشکیل بسیج را داد؛ یعنی این حرکت عظیم، 
این حضور عظیم، این قدرت نمایی بزرگ در مقابــل تهدید آمریکا در کمتر از یک 
ماه بعد از حادثه ی سیزدهم آبان به وجود آمد؛ این یعنی در حقیقت بسیج ]باعث[ 

تبدیِل تهدید به فرصت شد؛ این حقیقت بسیج است.
اگر از آن تهدید کســی می ترســید، مثالً  فرض کنید امام جا مــی زد، یا احتمال 
می دادند که دشمن بتواند یک ضربه ای وارد کند و این حرکت عظیِم ایجاد بسیج 
انجام نمی گرفت، معلوم نبود سرنوشت کشور به کجا برسد؛ وجود بسیج موجب شد 
که آن تهدید، تبدیل شــد به این فرصت عظیم. پس منطق اصلی بسیج این است: 
رفع تهدیدها و تبدیل تهدیدها به فرصت. تهدیدهای زیادی داریم، هر کدام از این 
تهدیدها بایســتی با ابتکار بسیجی تبدیل بشــود به یک فرصت؛ هر چه تهدیدها 
بیشتر، فرصت ها بیشتر؛ بنابراین تهدید برای ما دیگر تهدید نیست، ]بلکه[ تهدید 

به برکت بسیج، برای ما ایجاد فرصت می کند. ۹۸/۹/6

با ابتکار بسیجی، تهدیدها تبدیل به فرصت خواهد شد
رهبر انقالب در دیدار با بسیجیان
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انقالبی گری اخالق  

ایرانی خانواده

ما از ملت مان مطمئن هستیم                          
همــه اطــاع داریــد کــه آن چیــزی کــه برای 
ــا  ــه م ــت ک ــن اس ــت، ای ــا الزم اس ــه ی م هم
در فکــر ایــن باشــیم کــه مــردم را در صحنــه 

ــه  ــک ســرش بســته ب ــن ی ــم، و ای ــگاه داری ن
دولــت و رئیس جمهــور و مجلــس اســت، یک 
ســرش هم مربــوط بــه خــود مــردم. اگــر این 
ــان  ــا از ملت م ــد، م ــه داری ــما نگ ــرف را ش ط
ــب و  ــب غال ــه حس ــه ب ــتیم ک ــن هس مطمئ

اکثریــت، آن طــرف را حفــظ می کننــد. ایــن 
ــم  ــا ه ــه ب ــر اینک ــذارد ب ــا بگ ــد بن ــرف بای ط
مثــل یــک دســت باشــند، و ایــن کاری را کــه 
ــدا  ــم هم ص ــا ه ــه ب ــد، هم ــام می دهن انج

ــند.    64/8/9    باش
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رهربی مطالبه

بـه میـان مـردم بروید، بـا مـردم بی واسـطه 
مرتبـط بشـوید، از مـردم بشـنوید؛ ایـن از 
کارهـای بسـیار مهـم اسـت. گزارش هایـی 
کـه بـه مـا می رسـد، هرچنـد آن گزارش هـا 
صادقانـه باشـد، اّمـا خیلـی تفـاوت می کنـد 
بـا آنچـه انسـان در مواجهـه ی بـا مـردم و 
رفتـن در میـان مـردم مشـاهده می کنـد 
و می بینـد... ۹6/5/12 بـا مـردم بایـد حـرف 
بزنید. حـرف زدن بـا مردم بـه صـورت روبرو 
و رودررو، بـا مـردم حـرف بزنیـد مسـائل 
را بـه مـردم بگوییـد، بگوییـد کـه دشـمن 
می خواهـد از رخنـه ی اقتصـادی اسـتفاده 
کند، ایـن را صریح به مـردم بگوییـد، بگویید 
داریـم  اقتصـادی ای  مشـکالت  مـا  البتـه 
دشـمن می خواهـد از این اسـتفاده کنـد، ما 
نخواهیـم گذاشـت و به کمـک شـما احتیاج 
داریـم. به مـردم گفته بشـود مـا نمی گذاریم 
دشـمن از ایـن رخنـه وارد بشـود و اسـتفاده 
بکنـد و ضربـه بزنـد بـه کشـور اما بـه کمک 
شـما احتیـاج داریـم ایـن را بگوییـد، بگویید 
ما با همه ی قـدرت می ایسـتیم...   ۹7/۴/2۴

به میان مردم بروید و با آنها 
رو در رو حرف بزنید

حزب اهلل این است

امیرالمؤمنین آنچه    تشخیص 
می داد، بدون هیچ گونه 

مباالتی عمل می کرد
]از خصوصیــات امیرالمومنیــن[ قاطعیــت و 
صالبت در راه حق اســت. ایــن خصوصیت، اگر 
نگوییم مهم ترین، حداقــل بارزترین خصوصیت 
زندگی امیرالمؤمنین اســت. آن چیــزی که اول 
از این دســتگاه حکومت مشــاهده می شود، این 
است که امیرالمؤمنین بعد از تشخیص حق، هیچ 
چیزی نمی تواند جلوی راه حق او را بگیرد. پیامبر 
درباره ی او فرموده است: »خشــن فی ذات اهلل«. 
امیرالمؤمنین از جمله ی کســانی است که در راه 
خدا، هیچ کــس و هیچ چیــزی نمی تواند جلوی 
او را بگیرد و مانع او بشــود؛ آنچه را که تشخیص 
داد، بدون هیچ گونه مباالتی عمــل می کند. اگر 
به سرتاســر زندگی امیرالمؤمنین نگاه کنید، این 
خصوصیت را مشاهده می کنید؛ قاطعیت و صالبت. 
از اوِل نشستن بر مسند حکومت، امیرالمؤمنین این 
قاطعیت و صالبت را نشان می دهد. یعنی حکومت 
وقتی که به نام خدا و برای خدا و برای اجرای احکام 
الهی اســت، باید تحت تأثیر هیچ مالحظه  ای که 
مخالف با حق باشــد، قرار نگیرد. این، آن منطقی 
است که امیرالمؤمنین دنبال می کرد. اگر دشمنان 
علی بن  ابی طالب)( را مشاهده کنید، می بینید 

که این قاطعیت چه قدر مهم است.     70/1/26 

زمینه را برای روی کار آمدن دولت جوان و 
حزب اللهی فراهم کنید

آنچه مــا از بّچه های دانشــجو، از شــما 
جوان های عزیز که من خیلی به شــماها 
واقعاً  عالقه مندم، انتظار داریم این اســت 
که شــماها باید خودجوش باشــید، باید 
خودکار باشــید، باید منتظر این نباشید 
که شــما را بــه کار وادار کنند؛ بخصوص 
جوان هایی که مثالً مربوط به تشّکل های 
گوناگون دانشجویی هستند. باید خودکار 

حرکت کنید... اگر چنانچه ان شاءاهلل شما 
جوان ها بــا این حرکت ها پیــش بروید و 
زمینه را بــرای روی کار آوردن یک دولت 
جــوان و حزب اللهی آماده کنیــد، بنده 
معتقدم که بسیاری از این نگرانی های شما 
و دغدغه های شما و غّصه های شما پایان 
خواهد پذیرفت؛ این غّصه ها هم البّته فقط 

مخصوص شماها نیست.    ۹۸/3/1   

تشکیل خانواده را دسِت کم نگیرید. شاید من بتوانم بگویم یکی از گناهان کبیره ی تمدن غرب 
نسبت به بشریت، این است که ازدواج و تشکیل خانواده را در چشم مردم سبک و کوچک کرد. 
این تمدن، قضیه ی زن و شوهر را مثل لباس که عوض می کنند و مثل مغازه ای که با آن معامله 
می کنند... و این کار را با هر دو طرف - زن و مرد - انجام داد؛ یعنی در واقع احساسات و عواطف 
و غرایزی را که از زن و مرد زود برانگیخته می شود، به جان خانواده انداختند، که تا هر کدام از 
دیگری دلخوری  ای پیدا کرد یا مانعی ایجاد شد و عیبی دید؛ یا چیز دیگری چشمش را گرفت، 
خانواده تهدید شود. اسالم اینگونه نیست؛ اسالم بشدت بنیان خانواده را مستحکم قرار داده و 

پایه های آن را قرص کرده و به آن سفارش کرده است.   ۸3/3/20 

گناه کبیره تمدن غرب نسبت به بشریت

این را شما توّجه داشته باشید که نظام در یک 
کارزار عظیمی قــرار دارد. اینکــه گفتم جای 
خودمان را بدانیم، مســئله را بشناسیم، اصل 
مسئله این است: شما در وسط میدان کارزارید، 
یک کارزار همه جانبه ی عظیم؛ این کارزار را باید 
احساس کنید، طرف مقابل را باید بشناسید و 
این جور، تکلیف همه ی ما معّین می شود. نظام، 
بدون مشی انقالبی ارزشــی ندارد؛ واقعاً ارزشی 
ندارد. نظام، اگر چنانچه مشی انقالبی نداشته 
باشد، به آن آرمان ها نخواهد رسید، به دنبال آن 
آرمان ها نخواهد بود و با آن رژیم های گذشته ی 
کشور هم هیچ تفاوتی نخواهد داشت و ارزشی 

ندارد.  ۹7/3/7    

نظام، بدون مشی انقالبی
 ارزشی ندارد 

امام رضوان اهلل علیه بارها اســم »مدّرس« را می آوردند. مگر خصوصیت مدّرس چه 
بود؟ از مدّرس عالِم تر هم داشتیم. مدّرس خصوصیت عمده اش این بود که هیچ عامل 
ارعاب و تهدید و تطمیع و فریبگری در او اثر نمی کرد. همان وقتی که علی الّظاهر فضا 
را بر ضّد او آن چنان متشّنج کرده بودند که علیهش شعار می دادند، او ایستاد و حرف 

 7۸/11/26 خودش را زد. این خصوصیت یک نماینده خوب در مجلس است. 

مدّرس ایستاد و حرفش را زد

در ایران قبل از انقالب، نه فقـط از لحاظ اقتصاد 
زمـان پهلـوی، بلکـه از لحـاظ حتـی پایه های 
اقتصـادی که تـا سـال ها بعد هـم اثـرش باقی 
مانـد بزرگ تریـن خیانـت را رژیـم پهلـوی بـه 
اقتصـاد ایـران کـرده اسـت! ایـران را بـه انبـار 
کاالهـای وارداتـِی کـم ارزش و بی فایـده ی 
و  بنجـل  ابزارهـای  کردنـد؛  تبدیـل  غربـی 
چیزهای زیادی و غیـرالزم را بـا پول های کالن 
خریدنـد! کشـاورزی این کشـور را که یـک روز 
به کلّـی خودکفـا بـود، به کلّـی نابـود کردنـد؛ 
به طوری کـه بعـد از گذشـت سـال ها هنـوز 
هم که هنوز اسـت، کشـاورزی مـا به حـال اّول 
برنگشته اسـت، چون سـیل مهاجرت هایی که 
با تشـویق آن ها به سـمت شـهرها بـه راه افتاد، 
چیزی نبـود کـه بـه آسـانی بشـود جلـوش را 

گرفـت.     7۹/1/6 

ویرانی خاندان

خائن ترین افراد به اقتصاد 
ایران را بشناسید


