
بحث مفصلی است ذیل این ســؤال که آیا انقالب ها هم 
مانند سایر رخدادهای اجتماعی، روزی زاده شده و روزی 
دیگر می میرند یا نه؟ در پاسخ به این سؤال، به طور کلی دو دسته نظریه 
وجود دارد: دسته ای که معتقدند بله، انقالب ها هم مانند سایر پدیده ها، 
روزی تمام می شــوند. مثال مرحوم شــریعتی ذیل بحث دوگانه ی 
"نهضت- نهاد" معتقد بود که انقالب ها مادامی که در مرحله ی نهضت و 
مبارزه هستند، تداوم دارند، اما به مجرد اینکه پس از پیروزی، مشغول 
تأسیس "ساختار" و "نهاد" می شوند، خاصیت انقالبی خود را از دست 

داده و دچار آفت محافظه کاری شده و به مرور از بین می روند. 
     نظریه اجتماعی امامین انقالب

در مقابل اما نظریه ی اجتماعی "امامین انقالب اســالمی" قرار دارد 
که معتقدند »»انقالب یک امر مستمر اســت؛ یک امر دفعی نیست 
که بگوییم در تاریخ فالن، مثالً یک حادثه ای اتّفاق افتاد، یک عّده ای 
به خیابان آمدند، ده روز، بیســت روز، دو ماه، شش ماه طول کشید و 
حکومت سرنگون شد؛ انقالب این است؛ نه، این انقالب نیست؛ این یک 
بخشی از انقالب است. انقالب یک حقیقت ماندگار و حقیقت دائمی 
است. انقالب یعنی دگرگونی؛ دگرگونی های عمیق در ظرف شش ماه 

و یک سال و پنج سال به وجود نمی آید؛ عالوه بر اینکه اصالً دگرگونی 
و صیرورت -یعنی حالی به حالی شدن، تحّول- اصالً حّد یقف ندارد؛ 
هیچ وقت تمام نمی شــود؛ انقالب یعنی این. انقــالب یک امر دائمی 
است.« 94/6/25 در حقیقت، »دگرگونی و تحول« مانع اصلی نیفتادن 
در چاه ویل محافظه کاری و ایستایی است. سیســتم ها زمانی دچار 

محافظه کاری و میرایی می شوند که از تحول فاصله بگیرند.
از این زاویه، یکی از موضوعات کلیدی در »بیانیه ی گام دوم«، مسأله ی 
تحول و پویایی نظام اســت. آنجا که رهبر انقالب چنین می نویسند: 
»انقالب اسالمی همچون پدیده ای زنده و بااراده، همواره دارای انعطاف 
و آماده ی تصحیح خطاهای خویش اســت، اّما تجدیدنظرپذیر و اهل 
انفعال نیست... انقالب اسالمی پس از نظام سازی، به رکود و خموشی 
دچار نشــده و نمی شــود و میان جوشــش انقالبی و نظم سیاسی و 
اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمی بیند، بلکه از نظریّه ی نظام انقالبی تا 

ابد دفاع می کند.« 97/11/22
رّد پای مطالبه ی تحول را می توان در همه ی انتصاب های دو سه ساله ی 
اخیر رهبر انقالب، از جمله در حکم انتصاب حجت االسالم والمسلمین 
رئیسی به ریاست قوه ی قضائیه دید: »سند تحول قضائی پیشنهادی 

جنابعالی را مالحظه کردم. بر اساس مشورت ها و نظرات کارشناسی، 
آنرا مفید و کارساز می دانم.« 97/12/16 امروز نیز رهبر انقالب در دیدار 
رئیس و مسئوالن دستگاه قضایی، بار دیگر بر ضرورت تحول در قوه ی 
قضائیه اشــاره کرده و فرمودند: »تحول معنایش این اســت که شما 
یک اصولی دارید دیگر یک اصول مشخصی بر اساس اسالم و قرآن و 
جمهوری اسالمی یک اصول معّین و مشخصی دارید که بایستی اینها 
را رعایت کنید، پابند به اینها، در چارچوپ باید حرکت کنید که اینها 
مأموریتهای اساسی قوه ی قضائیه است، اینها که تغییر نمیکند، اینها 
همانی است که از اول بود، حاال هم هســت، بعد از این هم خواهد بود 
مأموریتها. تحول این است که شما برای پرداختن به این اصول، انجام 
این مأموریتها، رسیدن به این آرمانها، شیوه ها و روشهای ابتکاری و مؤثر 
و نو و دارای تأثیر فراوان را ابداع کنید، ایجاد کنید، از این شیوه ها استفاده 
کنید، این یک؛ عیوب و خالءها و نقصهایی هم که در گذشته داشته 

است اینها را برطرف کنید، تحول معنایش این است.« 98/4/5
     سه محور تحول در قوه قضائیه

این تحــول در قــوه ی قضائیــه، آنچنان کــه رهبر انقــالب بدان 
3 اشــاره کرده اند، حداقل در ســه ســطح قابل بررســی است:

شـهادت امام جعفر صـادق )(، رئیس مذهب تشـیع، بر عموم مسـلمانان تسـلیت باد.هفته نامـه خبری-تبیینـی نمازهـای جمعـه، مسـاجد و هیئت هـای مذهبـی| سـال چهـارم، شـماره 190| هفتـه دوم تیـر 98
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االن برای تهمت سالح شیمیایی، اروپایی ها و آمریکایی ها چه جار و جنجالی در دنیا راه می اندازند، چه قرشمال بازی ای درست می کنند! آن روز رژیم صّدام اجازه داشت سالح شیمیایی مصرف کند؛ نه  فقط 
در جبهه ]بلکه[ در شهر سردشت، هنوز هم گرفتار است. اطراف سردشت هنوز گرفتار عوارض شیمیایی است. ببینید این وضع دنیای آن روز بود؛ نشان دهنده ی این بود که دنیا چه خبر است، تقسیم بندی 
دنیا چگونه است، معادله ی قدرت در دنیا چگونه است؛ این را جنگ، دفاع مقّدس، این هشت  سال، این فداکاری های رزمندگان ثبت کرد.      97/7/4    |   *  در هفتم تیر سال 1366 نیروی هوایی رژیم بعثی شهر 

سردشت از توابع آذربایجان غربی را مورد حمله ی شیمیایی قرار داد که طی این بمباران 100ها  نفر از مردم بی دفاع این شهر به شهادت رسیدند و در حدود 8000 تن دیگر آلوده به گازهای سمی شدند.

شهادت:بمباران شیمیایی توسط سفاکان بعثیتاریخ شهادت: 7 تیر 66 

سردشت، هنوز هم گرفتار است     |  این شماره تقدیم می شود  به ارواح طیبه شهدای بمباران شیمیایی سردشت *

ن حرم از نسل مدافع�ی

احساس کردم خدا از من توقع خدمت بزرگی دارد
2

تحول به نفع مردم

شهید بهشتی در مقابل دستور امام سکوت می کرد مذاکره فریبی بیش نیست امام صادق)( مرد تشکیالت بود
برش دیدار  |  4 عکس نوشت  |  4انسان250ساله  |  4

هفته
ت 

روای

رهبر انقالب در دیدار امروز
 با رئیس و مسئوالن قوه قضائیه، تأکید کردند

هفت برش تاریخی درباره ترور آیت اهلل خامنه ای در روز ششم تیر
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 ترور مردان خمینی
در کنار ماجرای جنگ تحمیلی و  2

ضرورت تقویت جبهه ها که بنا بر 7
رهنمود امام امت مسئله ی اصلی 
کشــور تعیین شده بود، پشــت جبهه ها اما به 
جای آنکه اختالفات جــای خود را به همدلی و 
هم زبانی دهد و دشــمنی با دشــمن ملت، از 
گروه ها و فعاالن سیاســی یک "مشِت واحد" 
بسازد، بخشی از بازیگران عرصه ی سیاسی که 

نمره ی مردودی شــان را از مردم گرفته بودند کم کم ترورها را شــروع کردند. سپهبد قرنی، 
رئیس ستاد مشترک ارتش، حاج مهدی عراقی و ائمه ی جمعه ای همچون آیت اهلل صدوقی، 
مدنی، قاضی طباطبایی و اشــرفی اصفهانی، بهایی بود که مردان خمینی)ره( برای تثبیت 
ریشه های نظام جمهوری اسالمی می پرداختند.  با اعالم جنگ مسلحانه ی منافقین در 31 
خرداد 60 این ترورها شدت بیشتری یافت و حتی مردم عادی طرفدار نظام جمهوری اسالمی 

را نیز شامل شد.
آیت اهلل خامنه ای نیز یکی از مســئولینی بود که نام او در لیست ترور این سازمان تروریستی 
قرار داشت. اهالی مسجد ابوذر تهران، شنبه ششم تیر امام جمعه ی شهر را برای سخنرانی و 
جلسه ی پرسش و پاسخ به مسجدشان دعوت کرده اند. در حین پاسخگویی آیت اهلل خامنه ای 
به پرســش اول، صحبت نیمه تمام  ماند و بمب دســتی ای که گروهک فرقان در یک ضبط 
صوت کار گذاشته  بودند سخنران جلسه را به شــدت مجروح  ساخت. روی جداره ی داخلی 
ضبط صوت که مثل یک کتاب از وسط باز شده بود با ماژیک قرمز نوشته بودند: اولین عیدی 

گروهک فرقان به جمهوری اسالمی!

مثل پرِکاه بین زمین و آسمان
رهبـر انقـالب آن لحظات 

3
حسـاِس بیـن مانـدن و 7

رفتـن را چنیـن روایـت 
کرده انـد: »آن وقتـی کـه بمـب منفجر 
شـد در آن مسـجدی کـه مـن بـودم، از 
افتـادم زمیـن -  اول  بـار  وقتـی کـه 
نفهمیـدم البتـه چـه جـوری شـد کـه 
افتـادم- تـا وقتی که بـه کلـی بی هوش 

شـدم و بعـد از چنـد روز بـه هـوش آمـدم، سـه مرتبـه ي دیگر بـه هـوش آمـدم. در این 
فاصله سـه  بار لحظاتی بـه هوش آمـدم و هر دفعه یک احساسـی داشـتم کـه آن حاالت 
را مـن هیـچ  وقـت یـادم نمـی رود. در یکـی از این حـاالت احسـاس کـردم که مـن دارم 
مـی روم، یعنـی دارم می میـرم. احسـاس کـردم کـه مـرگ در مقابـل مـن اسـت. کاماًل 
خـودم را در مرز عالـم برزخ مشـاهده کـردم. به طـور خالصه اگـر بخواهـم در یک کلمه 
بگویم، احسـاس کردم کـه در آن حال، انسـان هیچ دسـتاویزی به جـز خدا نـدارد؛ هیچ 
دسـتاویزی. یعنـی هرچـه هم عمل آدم پشـت سـر خـودش داشـته باشـد، باز هـم اگر 
تفضل الهی و رحمت خـدا را نتواند جلـب کند، آدم خاطرجمع نیسـت بـه آن عمل . آدم 
شـک می کند که ایـن عمـل را بـا اخـالص به جـا آورده ام؟ آیـا نّیتـم صددرصـد خدایی 
بود؟ آیـا در آن شـرک نبود؟ آیـا ریـا در آن نبود؟ مالحظـه ی ایـن و آن نبـود؟ می دانید، 
این جـوری اسـت هـا. چـون واقعـاً ماهـا مرکـز عیوبیـم دیگـر، همـه ی شـائبه ها در مـا 
هسـت متأسـفانه. آن جـا انسـان احسـاس می کنـد که مثـل پـر کاهـی بیـن و زمین و 

آسمان است. این احساس را انسان دارد و منقطع می شود.« 

هفت برش تاریخی درباره ترور 

آیت اهلل خامنه ای در روز ششم تیر

روحانیت در لباس رزم
چنـد روزی بیشـتر از آغاز جنـگ تحمیلی علیـه ایران نگذشـته بـود که رادیـو عراق نـام آیـت اهلل خامنـه ای را  بـرده و می گوید: چـرا افرادی 
مثل ]آیـت اهلل[ خامنـه ای کـه دیگـران را بـه مبـارزه در برابر عـراق تشـویق می کنند خودشـان بـه جبهه نبـرد نمی آینـد؟« امـام جمعه ی 
تهـران امـا در اولیـن خطبه ی بعـد از آغـاز جنـگ جـواب یاوه گویی های دشـمن را چنیـن می دهنـد: »»شـنیدم دسـتگاه تبلیغاتـی مزدور 
عراق پیغام داده اسـت و سـخن پراکنده اسـت کـه چرا آنهـا که می گویند خودشـان بـه میدان نمی آیند و شـنیدم اسـم مـرا آورده اسـت. ما 
میـدان آمدنمـان مانند میـدان آمدن خائـن و کافـری چون صدام نیسـت؛ مـا به سـوی میدان جنـگ پـرواز می کنیـم...« 98/7/4 یـک روز 

بعد، آیـت اهلل خامنـه ای پس از کسـب اجـازه از امـام خمینـی رحمـه اهلل به همراه شـهید چمـران عـازم جبهه ها می شـوند. 

احساس کردم خدا از من توقع 
خدمت بزرگی دارد
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1  اول: تحول در طرح و برنامه ریزی: هم باید برنامه ی 

خوب داشت و هم باید با طراحی درست، آن برنامه را 
عملیاتی کرد. »تحول بدون برنامــه که امکان ندارد... 
لکن برنامه عبارت است از ذهنیات؛ اگر بخواهیم تحقق 
خارجی به وجود بیاید ایــن کار الزم دارد. پس بنده 
توصیه ی اولم به رئیس محترم و مســئوالن محترم و 
اجزای قوه ی قضائیه این اســت کــه همین برنامه ی 
خوبی که شــما خودتان تدوین کردید و تهیه کردید 
و ارائه کردید، این برنامــه را بر طبق زمانبندی، بدون 
اغماض پیش ببرید، نگذارید لنگ بشــود، از چیزی 
واهمه نکنید، بروید جلو، به خدای متعال توکل کنید، 

اقدام کنید، این برنامه را عملیاتی کنید.« 98/4/5
دوم: تحول در ساختار: طبق قانون اساسی، قوه ی قضائیه 
دارای مأموریت ها و وظایفی اســت که برخی از آنها تا 
به امروز یا اصال یا کمتر مورد توجه مسئوالن این قوه 
بوده اســت. برای مثال، طبق قانون اساســی، قوه ی 
قضائیه، مسئول »احیای حقوق عامه« است. »در قانون 
اساسی احیای حقوق عامه جزو وظایف قوه ی قضائیه 
اســت، احیای حقوق عامه! خیلی دامنه ی وســیعی 
دارد؛ از مسئله ی اقتصاد تا مسئله ی امنیت تا عرصه ی 
بین المللی، جایگاه حقوق عامه است، دفاع از حق مردم 
در عرصه ی بین الملل چیز خیلی مهّمی است، این جزو 
وظایف شما است یا فرض بفرمایید گسترش عدل و 
آزادی که خب این گســترش عدل در کنار گسترش 
آزادی، آزادی هم البته در قانون اساســی آزادی های 
مشروع، معلوم است، گســترش آزادی این هم جزو 

وظایف شما است.« 98/4/5 
سوم: تحول در نیروی انســانی: بدون تحول در نیروی 
انسانی، نه تحول در برنامه امکان پذیر است و نه تحول 
در ساختار. »ببینید! امیرالمؤمنین )علیه الصالة والسالم( 
در این فرمان معروف به مالک اشتر... یک بخشی مربوط 
به قوه ی قضائیه دارد، در این بخش این جوری می فرماید 
اول: »ثُمَّ اْخَتْر لِلُْحْکِم بَْیَن النَّــاِس أَْفَضَل َرِعیَِّتَک فِي 
نَْفِســک « برای قضاوت برترین مردم را انتخاب بکن... 
بعد آن وقت حضــرت این خصوصیاتی کــه باید این 
شخص برتر داشته باشــد را ذکر می کنند؛ 10، 12 تا 
خصوصیات است، مراجعه کنید، من خواهش می کنم 
حتماً همه بخصوص مدیران قوه ی قضائیه و آن کسانی 
که دستشان در انتصابات هست و اینها حتماً مراجعه 
کنند نگاه کننــد... پس انتصابات خیلی مهم اســت، 
گزینش های شغلی خیلی مهم اســت؛ هم انتصابات 
هم گزینش هــا، می خواهید قاضــی گزینش کنید، 
می خواهید برای یک کارهایی گزینش بکنید، اینها را 
حتماً نگاه کنید.« 98/4/5 در حقیقت نیروی انسانی 
مؤمن و انقالبی، موتور پیشرفت هر مجموعه و سازمانی 
است که می تواند با اقدام خود، موجبات حرکت رو به 

جلوی سازمان را فراهم کند. 
اگر این ســه تحول در قوه صورت گرفت، آنگاه می توان 
امیدوار شــد که قــوه ی قضائیه می توانــد در جهت 
مأموریت های جدید خود، و رضایتمندی بیشتر مردم 

قدم بردارد. 

لحظاتی بین ماندن و رفتن
ماشین از در عقب بیمارستان وارد محوطه  شــد. برانکارد آوردند و آقا را 

4
 رساندند پشت در اتاق عمل. دکتری که از اتاق عمل بیرون آمد؛ نبض را 7

گرفت و با اطمینان  گفت: "تمام کرده!" اما...
اما دکتر فاضل که آن روز اتفاقی و برای مشاوره ی یکی از بیماران در بیمارستان بهارلو 
حضور داشــت، خودش را به اتاق عمل  رساند و دستور آماده ســازی اتاق عمل را  داد. 
بیرون بیمارستان اما مملو از جمعیتی بود که خود را به بیمارستان رسانده بودند. دکتر 
منافی می گوید: "مردم بیرون بیمارستان صف کشیده بودند برای اهدای خون. رادیو 
هم اعالم کرده بود جراحت به قلب آقا رســیده، عده ای توی محوطه جلوی اورژانس 
ایســتاده بودند و می گفتند می خواهیم "قلب مان"را بدهیم... بــا هلی کوپتر، آقا را 

رساندیم بیمارستان قلب. لوله تنفس داشتند و تا بیمارســتان دو بار مونیتور وضعیت نبض، خط ممتد نشان داد... عمل جراحی 
3 ساعت طول کشید و آقا به بخش "آی سی یو" منتقل شدند. شــب برای چند لحظه به هوش آمدند... کاغذ خواستند تا چیزی 

بنویسند... کاغذ که دادیم با دست چپ و خیلی آرام و با دقت چند کلمه را به زحمت کنار هم چیدند: »همراهان من چطورند؟«

به چنین سربازانی در پیشگاه حضرت بقیه اهلل افتخار می کنم
یک روز بعد، امام خمینی که از زنده بودن آیت اهلل خامنه ای مطمئن شدند، 

5
قلم به دست شده و متنی حماسی، در رثای شاگرد خود می نویسند: "اکنون 7

دشمنان انقالب با سوءقصد به شما که از سالله ی رســول اکرم و خاندان 
حسین بن علی هستید و جرمی جز خدمت به اسالم و کشــور اسالمی ندارید و سربازی 
فداکار در جبهه ی جنگ و معلمی آموزنده در محراب و خطیبی توانا در جمعه و جماعات و 
راهنمایی دلسوز در صحنه ی انقالب می  باشید، میزان تفکر سیاسی خود و طرفداری از 
خلق و مخالفت با ستمگران را به ثبت رساندند.ما در پیشگاه خداوند متعال و ولی بر حق او 

حضرت بقیة اهللّ ـ  ارواحنا فداهـ  افتخار می کنیم به سربازانی در جبهه و در پشت جبهه که شب ها را در محراب عبادت و روزها را در مجاهدت 
در راه حق تعالی به سر می  برند. من به شما خامنه ای عزیز، تبریک می گویم که در جبهه  های نبرد با لباس سربازی و در پشت جبهه با لباس 

روحانی به این ملت مظلوم خدمت نموده، و از خداوند تعالی سالمت شما را برای ادامه خدمت به اسالم و مسلمین خواستارم."

چهار روز بعد از ترور
 سر خمّ می سالمت

چهار روز بعد، که 
6

آیت اهلل خامنه ای 7
حالش کمی بهتر 
شــده بود، در مقابل دوربین 
صداوسیما قرار گرفت و چنین 
گفت: »من بحمــداهلل حالم 
خیلی خوب است. امروز هیچ 

احساس ناراحتی فوق العاده ای نمی کنم. بیشترین بخش از ناراحتی هایی که 
داشتم بحمداهلل برطرف شده، راحت می توانم بنشینم، راحت می توانم از تخت 
پایین بیایم و راحت می توانم غذا بخورم و در همه احوال محبت و لطف کارکنان 
بیمارستان، پزشکان و بقیه، به من کمک کرده و می کنند. من بدین  وسیله از 
همین  جا عرض سالم و ارادت بی پایان خودم را خدمت امام امت می کنم و به 
ایشان عرض می کنم که در مقابل حوادثي این چنین، ما هیچ انتظاري نداریم و 
توقعی نداریم که کمترین رنجشی به خاطر ایشان بنشیند. ما معتقدیم که »سر 
خّم می سالمت شکند اگر سبویی«. همچنین از امت مسلمان و قهرمان که 
این همه دارند فداکاری می کنند در جبهه ها و پشت جبهه ها، این همه دارند 
جان های عزیز و نفیسشان را در راه خدا می دهند، انتظار نداریم که در مقابل 
یک حوادث کوچکی از این قبیل اظهار نگرانی و احساس نگرانی کنند و ما را 
بیشتر از آن چه که شرمنده هستیم، شرمنده نکنند. از خداوند متعال توفیق 

همه را خواستارم.«

آماده برداشتن بارهای سنگین تر
هشـت مـاه بعـد از واقعـه ی 

7
تـرور، امـام جمعـه ی تهران، 7

بار دیگر پشـت تریبـون نماز 
جمعه قـرار گرفـت و سـخنانی گفـت که 
ایـن روزهـا، بهتـر می تـوان سـّر آن را 
فهمیـد: »هشـت مـاه و بیشـتر از آخرین 
دیـدار مـا بـا یکدیگـر گذشـته اسـت. آن 
جمعـه ی فرامـوش نشـدنی که بـه دنبال 
خود روزهـای فراموش نشـدنی دیگری را 
در تاریـخ مـا داشـت، تا امـروز هشـت ماه 
فاصله دارد. فـردای همان روز بـود که من 
تا سـر حـد مـرگ رفتـم و فضـل خـدا به 
برکـت دعای شـما مـردم مـن را برگرداند 
و مـن از همـان لحظه احسـاس کـردم که 
خدا از مـن توقع انجـام خدمـت بزرگی را 
دارد و خـودم را آمـاده کـردم. آن روز البته 
خدمـت  ایـن  کـه  نمـی زدم  حـدس 
چیسـت، امـا یقیـن داشـتم کـه بایـد 
آماده ی برداشـتن بارهای سـنگینی برای 
او و بـرای ایـن انقـالب و در خدمـت شـما 

مردم باشم.« 60/12/28
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رهربی خاطرات

ایرانی خانواده

وعده حق خدا                
خدای تبارک و تعالی که می فرماید: »کسانی 
که نصرت مرا بکنند آنهــا را نصرت می کنم«، 
می داند کــه ما و ملــت ما نصرت دیــن او را 
می خواهیم و پیاده شــدن احکام اســام را 

می خواهیم و از اول نهضــت همه ی هّم و غم 
ملت ما بر این بوده است که جمهوری اسامی 
با محتوای اســامی تحقق پیدا بکند. شهدا 
همــه در راه این مقصــد از صحنه ی ظاهری 
خارج شــدند و دوســتان عزیز ارتشی و سپاه 
پاسداران و سایر قشرهای مسلح و غیر مسلح، 

آنها همه دنبال همین مقصد هستند. وقتی که 
همه ی ما و همه ی شــما و همه ی ملت دنبال 
نصرت احکام اســام و نصرت خدای تبارک و 
تعالی هســتیم خدای تبارک و تعالی نصرت 

می کند ما را.   
امام خمینی)(؛ 7 دی 1360 

امام صادق)( مــرد مبارزه بــود، مرد علم و 
دانش بود و مرد تشکیالت بود... اما آن بعد سوم 
را که اصالً نشنیده اید، مرد تشکیالت بودن امام 
صادق)( اســت که یک تشکیالت عظیمی 
از مؤمنان خود از طرفــداران جریان حکومت 
علوی در سراسر عالم اســالم از اقصای خراسان 
و ماوراءالنهر تا شــمال آفریقا به وجــود آورده 
بود. تشــکیالت یعنی چه؟ یعنی اینکه وقتی 
امام صادق)( اراده می کنــد آن چه را که او 
می خواهد بدانند، نمایندگان او در سراسر آفاق 
عالم اسالم به مردم می گویند تا بدانند. یعنی از 
همه جا وجوهات و بودجه برای اداره ی مبارزه ی 
سیاسی عظیم آل علی جمع کنند. یعنی وکال و 
نمایندگان او در همه ی شهرها باشند که پیروان 
امام صادق)( به آنها مراجعه کنند و تکلیف 
دینی و همچنین تکلیف سیاسی خود را از آن 

حضرت بپرسند.  89/12/2  

می گویند بیایید مذاکــره، مذاکره یک فریب 
است؛ مذاکره بر ســر چه؟ بر ســر آنچه که او 
می خواهد، یعنی شما اســلحه دستت است، 
جرئت نمی کند بیاید جلو، می گوید آقا آن اسلحه 
را بده به من، آن اسلحه را بنداز، مذاکره سر این 
است؛ تا من بتوانم هر کاری که می خواهم با تو 
بکنم، تا من بتوانم هر بالیی می خواهم ســر تو 
بیاورم، مذاکره این اســت. اگر چنانچه در این 
مذاکره ای که انجام می گیرد شــما حرف او را 
قبول کردید، پدرت درآمده؛ اگر حرف او را قبول 
نکردی باز همین آش است و همین کاسه؛ دعوا و 
سر و صدا و تبلیغات و آقا این ها زیربار نمی روند و 
حقوق بشر آمریکایی و از این مزخرفات . می زنند 
قریب سیصد نفر را روی آسمان از بین می برند، 
ادعای حقوق بشــر هم می کننــد؛ به کمک 
سعودی می روند مردم را در یمن آن جور در بازار 
و در مسجد و در مجلس عزا و در مجلس شادی 
و در بیمارستان و این ها بمباران می کنند، ادعای 

حقوق بشر می کنند. این ها   این اند.  98/4/5

شهید بهشتی در مقابل دستور امام سکوت می کرد 
من یادم می آید، در آن سال هایی که فتنه ی لیبرال ها، همه ی حواس این کشور را به خود جلب 
کرده بود، ماها غالباً خدمت ایشان می رفتیم؛ یا شکایت می کردیم، یا کاری داشتیم، یا ایشان 
کار داشــتند. در آن دیدارها، امام مکرر می فرمودند که اگر شــماها با هم اختالف و دعوا هم 
دارید، این دعوا را در درون خودتان تمام کنید؛ چرا در مأل عام مطرح شود؟ البته وقتی ایشان 
می فرمودند، یک دسته - که ماها بودیم - گوش می کردند و دهانشان را می بستند. شما مرحوم 
شهید بهشتی)رضوان اهلل علیه( را یادتان است. با این که آدمی بود که خیلی حرف داشت، خیلی 
هم قدرت گفتن داشت، سکوت کرد؛ ولی آن طرف دیگر، نه. امام)ره( پاس وحدت را داشتند و 

نگذاشتند که وضع به آن صورت پیش برود. مسأله ی وحدت، این قدر مهم است. .  69/9/14 
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زنان ما در میدان جنگ حضور پیدا کردند؛ در میدان بازســازی حضور پیدا کردند و در 
میدان نشــان دادِن قدرت روانی، از همه بیشــتر فّعالیت کردند. بهترین کسانی که در 
جّو تبلیغات گوناگوِن دشمنان ایستادند، بانوان کشــور ما بودند. تبلیغات دشمنان، به 
شکل های مختلِف انتقاد، کاهی را کوهی کردن، مشکل کوچکی را ده برابر جلوه دادن و از 
این رادیو و آن رادیو گفتن است... بهترین کسانی که در چنین جّوی ایستادند، بانوان کشور 
ما بودند؛ همین زنان مؤمن که بحمداهلل و به کوری چشم دشمنان، عّده شان هم فراوان و 

فراوان است و اکثریت زنان ما را تشکیل می دهند. 73/7/20

مذاکره فریبی بیش نیست

بهترین کسانی که در جّو تبلیغات دشمن ایستاده اند، بانوان اند

حرف ملّت در تمام این سال های متمادی 
یک حرف بود و امروز که چهل سال از آن 
روزها می گذرد، ملّت ما همان منطق، همان 
مسیر، همان هدف را دنبال می کند؛ منتها 
امروز پخته تر است، باتجربه تر است، واردتر 
است. از لحاظ انگیزه هم اگر نگوییم امروز 
جوان های ما پُرانگیزه تر از آن روز هستند، 

حّداقل مثل همان انگیزه ها را دارند، عالوه 
بر اینکه پُرتعدادترند؛ یعنــی امروز تعداد 
جوان های مؤمن پُرانگیزه ای که حاضرند در 
میدان های خطر سینه  سپر کنند، چندین 
برابر جوان های ما در آســتانه ی انقالب و 
در ســال های اّول انقالب است؛ این خّط 

مستمّر این کشور است.     96/10/19   

تعداد جوان های مؤمن و پرانگیزه 
چندین برابر اول انقالب است

چنین جلساتی برای ما جزو 
بهترین ساعت ها بود 

امام صادق)( مرد تشکیالت بود 
قم را در یک روز سخت و بحرانی ترک کردم. من و 
تعدادی از دوستان، به خاطر اتفاقی که دقیقا به یاد 
ندارم، تحت تعقیب بودیم. ما از در مخفی پشــت 
»مدرســه ی خان« که در زیرزمین رختشوي خانه 
بود، بیرون رفتیم. من سوار اتوبوسی شدم که بیشتر 
مسافران آن از طالب و علمایی بودند که برای تبلیغ 
سفر می کردند. اتوبوس از قم به مقصد کرمان حرکت 
کرد. کرمان، آخرین مقصد اتوبــوس، حدود هزار 
کیلومتر تا قم فاصله دارد. بیش از سی مبلغ دینی که 
در این اتوبوس بودند، تدریجا در شهرها و روستاهای 
بین راه پیاده می شدند. تا آنجا که به یاد دارم، در میان 
مسافران، آیت اهلل سبحانی هم بود. وقتی اتوبوس به 
اصفهان رسید، شب شده بود و می بایستی راننده و 
مسافران استراحت کنند. ما برای کل این مجموعه، 
یک خانه ی کوچک را دربست اجاره کردیم و شب 
خوبی را در آنجا گذراندیم و درباره ی مسائل مختلفی 
گفت وگو کردیم، که آمیــزه ای از حرف زدن و بیان 
گرفتاری هــا، امیدها و آرزوهــا، و امور تبلیغی بود. 
چنین جلســاتی برای ما جزو بهترین ساعت ها و 

لحظه ها بود.  منبع : کتاب خون دلی که لعل شد. 

ایده  اصلی حزب جمهوری 
اسالمی چه بود؟

یک حزب این است که مجموعه ای از صاحبان فکر 
سیاسی یا اعتقادی و یا ایمانی می نشینند و تشّکلی 
درست می کنند و میان خودشــان و آحاد مردم 
کانال کشی می کنند و مردمی را با خودشان همراه 
می کنند، تا فکر خود را به آنها برسانند. کانون های 
حزبی تشکیل می شود، هسته های حزبی تشکیل 
می شود، سلّول های حزبی تشکیل می شود و اینها 
در این مرکز می نشینند و افکاری را که خودشان 
به آن اعتقاد دارند و پای آن ایســتاده اند - چه فکر 
سیاســی، چه فکر غیرسیاســی، چه فکر دینی، 
چه فکر غیردینی- در این کانال ها می ریزند و این 
افکار به تکتک افراد می رسد و آن مردمی که اینها 
را قبول می کنند، با اینهــا پیوند پیدا می کنند. به 
نظر من، این سبک تحّزب، منطقی است. »حزب 
جمهوری اسالمی« بر این اساس تشکیل شده بود 

و همین طور بود.  77/12/4  

حزب اهلل این است

انتشار بمناسبت شهادت رئیس مذهب تشیع


