
خیابان جمهوری دیــروز بیش از هــر روز دیگری مملو از 
روحانیون پیر و جوانی بود که به صورت فردی و گروهی، به 
سمت مقصدی واحد حرکت می کردند: انتهای خیابان فلسطین جنوبی، 
حسینیه ی امام خمینی)ره(. قرار بود دیدار ائمه ی جمعه ی سراسر کشور با 
رهبر انقالب، ساعت 11:30 صبح شروع  شود اما میهمانان گویا از شوق 

حضور، زودتر خودشان را به حسینیه رسانده بودند. 
وارد حسینیه که می شــدید، اولین چیزی که به چشم می آمد کتیبه ی 
باالی حسینیه بود، این بار بخشی از آیه ی 83 سوره بقره بر آن نقش بسته 
الَة«: »و با مردم به زبان خوش سخن  بود: »َو ُقولُوا لِلنَّاِس ُحْسناً َو أَقیُموا الصَّ
گویید و نماز را برپا دارید.« تالزم »مردم داری« با »اقامه ی نماز« در این آیه، 
حکایت از آن داشت که آقا می خواهند درباره ی دغدغه ی جدیدی با حضار 

صحبت کنند. 
و اما دومین موضوعی که در حسینیه مشهود بود، بیشتر شدن جمعیت 
»جوان  ائمه ی جمعه« نسبت به دیدارهای قبل بود، به طوری که تقریبا 

بیشتر از نصف جمعیت حاضر در حسینیه، جوان بودند. 
قبل از حضور رهبر انقالب، روحانی خوش صدایی، به شعرخوانی و مداحی 
در رثای حضرت امام رضا)ع( پرداخت و بعد هم روضه ای کوتاه بر مصیبت 
سیدالشهدا)ع( خواند که حسابی حال و هوای حسینیه را تغییر داد. کم کم 
صبر میهمانان داشت تمام می شد و نشانه ی آن، شعار دادن های پی در پی 
حضار بود که »ای پسر فاطمه منتظر تو هستیم...«،که باالخره لحظه ی 
دیدار فرا رسید و رهبر انقالب آمدند. شعارهای استقبال که تمام شد، مانند 
همه ی دیدارهای حسینیه، ابتدا قاری قرآن آیاتی را تالوت کرد و بعد از آن 

نیز، حجت االسالم حاج علی اکبری، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه ی 
جمعه، گزارشی مفصل از اقدامات انجام شده را ارائه داد. بعد از آن، رهبر 

انقالب شروع به بیانات خود کردند. بیانات ایشان سه محور اصلی داشت:

1- اهمیت و فضیلت نماز جمعه 
از نظر رهبر انقالب، نماز جمعه محل »توجه دادن دل های مردم به ذکر 
الهی« است که جامعه برای رسیدن به کمال به آن احتیاج دارد. ویژگی 
دیگر نماز جمعه، »اجتمــاع مؤمنان« و »زمینه ســازی برای همدلی، 
یکپارچگــی و تألیف قلوب« اســت و همین ویژگــی می تواند قابلیت 
»گفتمان سازی« در جامعه را نیز داشته باشد: »این مجموعه ی گسترده، 
توانایی نهادینه کردن عالی ترین و دشوارترین گفتمان ها در موضوعات 

اصلی و ضروری کشور را دارد.« 

2- توصیه به ائمه جمعه 
بخش دوم ســخنان رهبر انقالب، که در حقیقت بخش اصلی حرفهای 
ایشان بود، اختصاص به توصیه های عملی و راهبردی به ائمه جمعه داشت 
که اصلی ترین آن هم توصیه به »تقوا« بود. اما ایشان تقوا را فقط در حوزه ی 
فردی خالصه نکردند و »تقوای اجتماعی« را از آن مهم تر دانسته که اگر 
رعایت نشود، ممکن است جامعه دچار بحران شود. در تقوای اجتماعی 
هم توصیه ی آقا بر ذکر مصادیق بود و بعد از آن، خودشــان چندین مورد 
را مثال زدند. مثال تقوا در فضای مجازی: »یکی از گرفتاری های امروز ما، 
رواج دروغ، تهمت، شایعه و مســائلی از این قبیل در فضای مجازی است 

که باید در خطبه های نماز جمعه، لزوم رعایت تقوا در فضای مجازی تبیین 
شود.« یا از دیگر مصادیق تقوا »تربیت فرزندان توسط والدین، تقوا در روابط 
زوجین و در مسائل مربوط به اسراف در جامعه، اجتناب از دروغ و تهمت در 
کسب وکار و معامالت« است. همینطور، »اجتناب از ناامید کردن جوانان« 
یکی دیگر از مصادیق تقوا است: »برخی ها در مدارس، دانشگاه ها و حتی در 
محیط های کسب وکار، به گونه ای صحبت می کنند که جوان از آینده ناامید 
می شود. ناامید کردن جوان یعنی گرفتن فرصت و قدرت عنصر جوان از 

کشور و جامعه ی اسالمی و این خود یک منکر است.«
توصیه ی دوم رهبر انقالب به ائمه ی جمعه »سلوک عملی و نحوه ی ارتباط 
آنان با مردم« بود: »رفتار و عمل ائمه ی جمعه باید به گونه ای باشد که مردم 
از آن، دین، تقوا، صداقت و انقالبی گری را استشــمام کنند.« آقا از ائمه ی 
جمعه خواستند که پیگیر مشکالت مردم باشند و طوری رفتار کنند که 

ملجاء مردم باشند و مردم احساس کنند که حرفشان شنیده می شود. 
اما هرچقدر رهبر انقالب توصیه به مردمی بودن ائمه ی جمعه داشتند، آنان 
را از نزدیکی به صاحبان ثروت و قدرت برحذر داشتند، که این دومی موجب 
دوری آنان از مردم خواهد شد. »نودولت ها« اصطالح جدیدی بود که آقا 
برای اولین بار آن را به کار برده و درباره ی آن فرمودند: »نو دولت ها با نزدیک 
کردن خود به شما در جهت کسب حاشیه ی امن برای خود می گردند« و 
بنابراین باید مراقب آن ها بود. »مراقبت از فرزندان« هم توصیه ی دیگر آقا 

به ائمه ی جمعه بود.
بعد از این موضوعــات، رهبر انقالب توصیه های راهبــردی ای هم برای 
»غنی سازی بیشــتر خطبه های نماز جمعه« مطرح کردند. مثال اینکه 
خطبه ها کوتاه باشد تا مستمعین احساس خستگی نکنند. یا اینکه »از 
جوانان مؤمن، بافکر و مورد اعتماد در ستادهای نماز جمعه« استفاده شود. 
»انس با جوانان« را نیز در دستور کار قرار دهند و سؤاالت و شبهات آنان را 
بی جواب باقی نگذارند. در همین راستا، رهبر انقالب به ائمه جمعه تأکید 

۳  داشتند حمایت از تشکل های خودجوش که در هیئت ها، مساجد،
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ن حرم از نسل مدافع�ی

کشور به جوانانی با 
این شش ویژگی نیاز دارد
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بی جواب نمی گذاریم

در برابر جنگ روانی ساواک، تسلیم نشدم هدف اصلی دشمن از تخریب شورای نگهبان آیا قوه قضائیه نسبت به ده سال قبل بهتر شده است؟
4 بازخوانی تاریخی  |   2 4پرسش و پاسخ  |   خاطرات رهبری  |  

هلل این است
ب ا

حز

رهبر انقالب با اشاره به خباثت جدید 
دولت انگلیس علیه ایران، صراحتا اعالم کردند:

مراقب »نو دولت ها« باشید!
گزارش ویژه  خط حزب اهلل از دیدار رهبر انقالب با ائمه جمعه
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یکی از کارهــای بســیار الزم همین اســت که ما 
نگذاریم مرزمان با دشــمن کم رنگ بشود... درست 
مثل مرزهــای جغرافیایــی. اگر مــرزِ جغرافیایی 
نباشد و برجسته نباشد، خب از آن طرف یک نفری 
بلند می شــود می آید اینجا نفوذ پیدا می کند؛ آدم 
قاچاقچــی، آدم دزد، آدم جاســوس از آن طــرف 
می آید این طــرف؛ از این طرف هم یــک آدم غافل، 
آدم خواب آلــوده از مرز عبور می کنــد می رود آنجا 
گیر می افتد. مرز اعتقادی و مرز سیاســی هم عیناً 
همین  جور اســت؛ وقتی که مرز روشن نبود، دشمن 
می تواند نفوذ کند... اگر مرز با دشــمن روشــن بود، 
تسلّط او بر فضای مجازی، بر محیط فرهنگی به این 

آسانی نخواهد بود.    ۹7/12/2۳  

نگذاریم مرزمان با دشمن 
کم رنگ بشود 

قـّوه ی قضایّیـه ی االن بدتـر از ده سـال قبـل 
نیسـت؛ بدتـر از پانـزده سـال قبـل نیسـت؛ در 
جهاتـی قطعـاً هـم بهتـر اسـت. البتـه عیبهـای 
زیادی هـم دارد که شـما خبـر ندارید، ولـی بنده 
خبـر دارم. حـرف زدن و از دور دربـاره ی مسـائل 
قضـاوت کـردن، آسـان اسـت؛ ولـی وارد میـدان 
شـدن و کمـر بسـتن مشـکل اسـت. انسـان در 
خیـال خـودش دنیـا را خیلـی آبـاد می کنـد، 
مدینه ی فاضله درسـت می کنـد؛ اما وقتـی کار را 
به دسـت گرفـت و دیـد که چقدر مشـکل اسـت، 
آن وقت وضـع فرق می کنـد! نفوس انسـانی مثل 
ابزارهـای برقـی نیسـتند کـه جناب عالـی یـک 
تکمه را بزنیـد، ناگهان مثـاًل ده دسـتگاه بنا کنند 
کار کـردن! هـر انسـانی اراده ای دارد. جناب عالی 
مثـاًل بـه وزیـر اقتصـاد، یـا رئیـس کّل بانـک 
مرکـزی، یـا فـالن دسـتگاه دیگـر اشـاره کردید. 
می دانیـد وقتی کـه کار انجـام می گیرد، بـا توّجه 
به سلسـله مراتب ایـن فرد مسـؤول تـا آن پایین، 
شـاید ده واسـطه اسـت: سیاسـتگذار هسـت، 
وزیـر هسـت، معـاون هسـت، مدیـرکل هسـت، 
رئیس اداره هسـت، تـا می رسـد به آن کسـی که 
می خواهـد بـه ایـن پرونـده عمل کنـد. هـر کدام 
از اینهـا یـک اراده انـد. هـر اراده ای هـم تابـع یک 
تفّکر، یـک جهان بینی، یک مجموعـه ی مصالح و 
مفاسـد، یک امیال و یـک ُخلقّیاتی اسـت. این که 
یـک مدیـر بتوانـد تمـام ایـن سلسـله مراتـب را 
زیر نظر خـودش داشـته باشـد و خطا نکننـد کار 
بسـیار دشـواری اسـت؛ اصـاًل آسـان نیسـت. اگر 
انسـان وارد شـد، مشـکلِی کار را دیـد، آن وقـت 

خیلـی از قصورهـا را عـذر می نهـد.  77/12/4

آیا قوه قضائیه نسبت به ده سال قبل
 بهتر شده است یا بدتر؟

با پیروزی انقالب اسالمی »منافع انگلیس و آمریكا در ایران قطع شد. در واقع این دو، عمده کشورهایی بودند که در مملكت ما منافع گسترده ی نامشروع 
و غیرعادالنه داشتند. البته ما رابطه مان را با دنیا حفظ کردیم و هنوز هم با انگلیس رابطه ی سیاسی داریم.« 7۳/11/14 اما حتی این رابطه ی دیپلماتیک نیز 
منجر به این نشده است که انگلیسی ها از دشمنی خود علیه ایران دست بردارند؛ انگار »انگلیسی ها نمی توانند از ابراز دشمنی خودداری کنند و هر چندگاه 
یک بار، نیشی می زنند.« 7۳/11/14 تازه ترین توطئه و خباثتی هم که دولت استعمارگر انگلیس علیه منافع ایران به  کار بست، مزاحمت و توقیف چندی پیش 
آنها برای نفتكش ایرانی بوده است. این اقدام که طبق تحلیل کارشناسان، دقیقا در هماهنگی با ایاالت متحده و در راستای اهداف این کشور است، خالف 
همه ی قواعد و کنوانسیون های بین المللی بوده است. رهبر انقالب در دیدار ائمه ی جمعه ی کشور، با اشاره به این موضوع که این اقدام آن ها بی پاسخ نخواهد 
ماند، صراحتا فرمودند: »آنها که خباثت شان برای همه آشكار است ِکشتی ما را با راهزنی دریایی ربوده اند اما سعی می کنند به آن شكل قانونی بدهند. البته 
عناصر مؤمن در جمهوری اسالمی این کارها را بی جواب نمی گذارند و در فرصت و جای مناسب پاسخ خواهند داد.« نشریه ی خط حزب اهلل به همین مناسبت 

مروری کوتاه دارد بر برخی از خباثت ها و توطئه های دولت خبیث انگلیس علیه ملت ایران در دویست سال اخیر. 
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1.  ورود سرجان ملكم نماینده دولت انگلیس 
به ایران

از ]ســال[ 1800 میالدی، نفوذ 
انگلیس ها در ایران شــروع شد. 
۹6/11/2۹  از اوایــل قرن نوزدهم 
میالدی که مأمور انگلیســی - »ســرجان ملکم« - از مرز 
هندوستان وارد ایران شد؛ یعنی از زمان حکومت فتحعلی شاه 
قاجار که با هدایای اغواکننده و گرانقیمت برای رجال درباری 
و سیاستمداران فاسد وارد ایران شدند و استعمار انگلیسی، یا 
به تعبیر دیگر، نفوذ ویرانگر انگلیسی... حکومت های ایرانی را 
به شّدت در مشت گرفت و هر کار خواست به وسیله ی آنها 
انجام داد؛ از آن روز تا روزی که انقالب پیروز شــد، در حدود 

صدوهفتاد، هشتاد سال طول کشیده است. 7۸/7/۹

2. تصرف بوشــهر و جزیره خــارک با هدف 
جداسازی هرات از ایران

آن روزی که انگلیسی ها در زمان 
محّمد شاه قاجار در بوشهر پیاده 
شــدند، برای این کــه او هرات را 
زیر فشــار قرار داده بــود، این جا 
اهرم فشاری برای او به وجود آمد. چه کسی در مقابل اینها 
ایستاد؟ چه کســی به امثال رئیس علی فتوا داد و برایشان 
بیان کرد و تشــویق کرد و تحریض کرد و به مردم دلگرمی 
و قدرت داد؟ غیر از علما چه کســانی بودند؟ آنها در مقابل 

زورگوها و قلدرها می ایستادند.   70/10/11

5. نفوذ و انحراف نهضت مشروطه 
در نهضت مشــروطیت، 
انگلیس ها با مکر و کلک 
خودشــان، بــا حیله و 
خدعه ی خودشان، آمدند 
بر امواج مشروطیت سوار شــدند، مردم و رهبران 
مردمی را کنار زدند؛ مشــروطیت ســر از قلدری 

رضاخان درآورد. ۹0/7/20

4. قرارداد ننگین انحصار فروش تنباکو 
قضیه ی تنباکو مقطع بســیار مهمی 
بود و دشمنان اســتقالل کشور قصد 
داشتند کشور را یکجا ببلعند، یکی از 
نقاط حساســی که مردم و روحانیِت 
آنجا ایستادگی کردند و اثرگذاری کردند همین جا بود. ۸5/11/2۸ 
]که در آن[  کمپانی رژِی معروف بود که در واقع همه ی کشــور را 
بتدریج می بلعید و می خواست سرنوشتی مثل سرنوشت استعماری 

هندوستان برای ایران رقم بزند. ۸6/2/1۹

۳. عزل امیرکبیر از مقام صدراعظمی 
در قضّیــه ی امیرکبیــر و 
رفتــاری که بــا امیرکبیر 
کردند؛ فشارهای انگلیس ها 
اروپایی  سفارتخانه های  و 
در تهران بود که پادشاه ابله قاجار را وادار کرد خون 
امیرکبیر را بریــزد و او را که میتوانســت ایران را 

متحّول کند، کنار بگذارد. ۹۸/1/1
 6. انعقاد قرارداد استعماری 1۹1۹

غربی هــا آنجائی که توانســتند، 
بنیانهای فرهنگــی و اعتقادی را 
از بین بردند. در مثل کشــور ما که 
استعمارِ مستقیم وجود نداشت و به 
برکت مجاهدت یک عده از بزرگان، انگلیس ها نتوانستند به 
طور مستقیم وارد شوند، افرادی را عامل خودشان کردند. اگر 
قرارداد 1۲۹۹، یعنی 1۹1۹ میالدی - که معروف به قرارداد 
وثوق الدوله است - در ایران با مقاومت امثال مرحوم مدرس 
و بعضی از آزادیخواهاِن دیگر مواجه نمی شــد و این قرارداد 

عملیاتی می شد، استعمار ایران حتمی بود. ۹1/7/2۳

بی جواب نمی گذاریم
رهبر انقالب با اشاره به خباثت جدید دولت انگلیس علیه ایران، صراحتا اعالم کردند:
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هفته سخن

    3سال چهارم،  شماره ۱۹۳|  هفته  چهارم تیر ۹۸

1 پایگاه های بسیج و... را فراموش نکنند و طوری با آنها 

رفتار کنند که ثبات قدم پیدا کنند.
رهبر انقالب از ائمه ی جمعه نیز خواســتند که »روحیه  
و موضع گیری انقالبی« داشــته باشــند چرا که کشور با 
روحیه ی انقالبی پیشرفت می کند و کم گذاشتن از آن، به 

ضرر کشور است. 
مطالبه ی دیگر رهبر انقالب از ائمــه ی جمعه، »یادآوری 
واقعیات امید بخش« و بیان »نقاط مثبت« بود، آن هم در 
شرایطی که دشمن به دنبال تلقین ادعای واهی ناکارآمدی 
نظام است. در همین راستا، آقا از آنها خواستند که صرفا به 
نقد دستگاه های دولتی بسنده نکنند، چراکه این موضوع، 
هم باعث فاصله می شــود، و هم مردم را دچار تشــویش 
می کند، درحالی که در نقطه ی مقابــل آن، باید به مردم 
آرامش داد. به مسئولین باید تذکر داد اما لزومی ندارد که 

همه ی موارد علنی باشد. 

۳- مسائل روز 
محور آخر بیانات رهبر انقالب هم درباره ی مســائل روز و 
جاری کشور، و عظمت و اقتدار ملت ایران بود: »خوشبختانه 
ملت و نظام، عظمت و اقتدار و ثبات خود را به دنیا نشــان 
داده اند و به دشمنان تحمیل کرده اند.« منشاء این اقتدار و 
عظمت از منظر رهبر انقالب نیز »دست یاری پروردگار« در 
طول این چهل سال بوده است. آقا درباره ی چرایی دشمنی 
و گستاخی غربی ها نیز به موضوع تفکر »خودبزرگ بینی« 
آنها اشــاره کرده و فرمودند: »خودبزرگ بینی موجب می 
شود غربی ها نتوانند حقایق را درک کنند، البته این تکبر 
در مقابل ملت ها و کشورهای ضعیف برای آنان موفقیت به 
همراه می آورد، اما در مقابل ملت هایی که نمی هراسند و از 
حق خود دفاع می کنند، غربی ها را دچار شکست می کند.« 
رهبر انقالب به بدقولی اروپایی ها به تعهداتشان هم پرداخته 
و گفتند: »وزیر امور خارجه که واقعاً زحمت هم می کشد و 
مالحظات دیپلماتیک هم دارد، به صراحت از عمل نکردن 
اروپایی ها حتی به یکی از تعهداتشان سخن می گوید... ما 
به تعهدات خود در برجام و حتی باالتر از آن عمل کرده ایم و 
حاال که به علت رفتار آنها شروع به کاهش اجرای تعهداتمان 
کرده ایم، اروپایی ها طلبکارانه و با پررویی می گویند چرا این 
کار را می کنید.. شما اروپایی ها که هیچ یک از تعهدات خود 
را اجرا نکرده اید، به چه حقی از ما می خواهید که به تعهدات 
خود پایبند باشــیم؟ بدانید که ما تازه کاهش تعهدات را 

شروع کرده ایم و این فرایند قطعاً ادامه خواهد یافت.«
همچنین آقا به قضیه ی نفتکش ایرانی نیز واکنش نشان 
داده و فرمودند: »آنها که خباثت شان برای همه آشکار است 
کشتی ما را با راهزنی دریایی ربوده اند اما سعی می کنند به 
آن شــکل قانونی بدهند. البته عناصر مؤمن در جمهوری 
اســالمی این کارها را بی جواب نمی گذارند و در فرصت و 

جای مناسب پاسخ خواهند داد.« 
در پایان بیانات نیز رهبر انقالب با خشنودی از دل بریدن 
ملت و مســئوالن از بیگانگان گفتند: »به برکت این دل 
بریدن، کشور از درون در حال جوشیدن است و این حرکت 
تحســین برانگیز حتماً به موفقیت های بیشتری منجر 

خواهد شد.«
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10. حمایت از فتنه گران در قضایای فتنه ۸۸
]در حوادث بعد از انتخابات 
ریاســت جمهوری سال 
دیپلمات هــای   ]88
برجســته ی چند کشور 
غربی که تا حاال با تعارفــات دیپلماتیک با ما حرف 
می زدند، نقاب از چهره برداشــتند؛ چهره ی واقعی 
خودشــان را دارند نشــان می دهند... دشمنی های 
خودشان با نظام اسالمی را دارند نشان می دهند؛ از 

همه هم خبیث تر دولت انگلیس. ۸۸/۳/2۹ 11.  ورود بــه خلیج فــارس و برنامه ریزی برای 
تجزیه  ایران

انگلیس ها مجّدداً بــه خلیج فارس 
]آمده اند[؛ البّته ما از یکی دو ســال 
قبل خبر داشتیم؛ شنیده بودیم که 
اینها بنا دارند دوباره به خلیج فارس بیایند؛ حاال آمدند... امروز 
محافل انگلیسی می نشینند برای منطقه و برای ایران اسالمی 
تصمیم گیری می کنند؛ یکی از تصمیمهایشــان تجزیه ی 
کشورهای منطقه است. این چیزی که عرض میکنم، تحلیل 
نیست، حدس نیست؛ اینها اّطالعات است... از افکار عمومی 
ایران بشّدت می ترســند َوااّل همان حرفی را که محّمدرضا 
قبل از رفتن گفت که »اگر ما برویم، ایران می شود ایرانستان« 
-منظورش این بود که مثل افغانستان، مثل ترکمنستان، مثل 
مانند اینها، اینجا هم یک قسمتی به نام ایرانستان می مانَد، 

بقّیه هم تقسیم می شود بین دولت های متفّرق. ۹5/10/1۹

12.  برنامه ریــزی تحریم های جدید در 
دوره  بعد از برجام

]انگلیســی ها[ از حاال 
برای  دارند  نشسته اند، 
دوران بعــد از پایــان 
فکــر می کنند  برجام 
که بعد از آن چــه محدودیّت هایی را بر ایران 
تحمیل کنیــم... از حاال دارنــد فکر آن وقت 
را می کنند که مــا با ایــران، آن وقت چه کار 
کنیم، چه بگوییــم، چه جوری عمل کنیم که 
محدودیّت ایجاد کنیم. دیگر دشــمن از این 

بدتر؟ از این خبیث تر ؟ ۹5/10/1۹

1۳. تبلیغ کاهش رشد جمعیت در ایران
اخیراً دســتگاه تبلیغاتی دولت 
انگلیِس خبیث تجویز نسخه هم 
کرده که ایران برای سی میلیون 
جمعّیــت، خیلی کشــور خوبی 
خواهد بود! چشم تان چهار تا! ان شاءاهلل این جمعّیت به 

1۵0 میلیون هم خواهد رسید. ۹7/۳/2

14. توقیف نفتكش حامــل نفت ایران 
توسط نیروی دریایی انگلیس 

آنها که خباثتشــان برای 
همه آشکار است ِکشتی ما 
را با راهزنی دریایی ربوده اند 
اما ســعی میکنند به آن 
شکل قانونی بدهند. البته عناصر مؤمن در جمهوری 
اسالمی این کارها را بی جواب نمی گذارند و در فرصت 

و جای مناسب پاسخ خواهند داد. ۹۸/4/25

۹.  کودتای انگلیسی-آمریكایی علیه مصدق
وقتــی نهضت مصــدق در این 
کشور پیش آمد - که یک نهضت 
ملی بود - جایی که بیشــترین 
احســاس خطر را کرد، دستگاه 
حکومت و سلطنت نبود؛ انگلیسی ها بیشترین احساس 
خطر را کردند. بعد هم که انگلیسی ها دیدند از عهده ی 
کار برنمی آیند، آمریکایی ها را وارد کار کردند. آنها به یک 
معنا آمدند صحنه را از دست انگلیسی ها ربودند و حاکم 

شدند. ۸4/1/۳0

۸.  اشــغال نظامی ایران، و به سلطنت 
رساندن محمدرضا

همــان رضاخانــی که 
بخصــوص در نیمه ی 
دوم سلطنتش آن جور 
با مردم خود با خشونت 
رفتار کرده بود - که مردم جرئت نفس کشیدن 
نداشتند؛ توی خانه های خودشان پدر به فرزند و 
فرزند به پدر اعتماد نمی کرد- در مقابل یک پیغام 
ساده ی انگلیسی ها که گفتند »باید از سلطنت 
کناره بگیری«، مثل موِش مرده از سلطنت کناره 

گرفت و از کشور خارج شد! ۸۸/2/22

7. کودتای انگلیسی سوم اسفند توسط رضاخان
انگلیسی ها رضاخان را به عنوان یک 
عامل دست نشانده بر سِر کار آوردند 
تا کار مورد نظر آن ها را انجام دهد... 
همین چند روز پیش در ســندی 
از همین قبیل می خواندم که در جلسه ای که سید ضیاء و 
رضاخان و مأموران انگلیسی بودند، رضاخان گفته بود که 
من سیاست سرم نمی شود و وارد نیستم؛ هرچه شما دستور 

بدهید؛ من گوش به فرمانم! ۸0/5/1
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تاریخی بازخوانی  

سیاسی روش تحلیل  

ایرانی خانواده

ازوالیتفقیههیچکس
ضررنمیبیند       

از والیــت فقیــه آنطــوری کــه اســام 
قــرار داده اســت، بــه آن شــرایطی کــه 

ــرر  ــس ض ــت، هیچ ک ــرار داده اس ــام ق اس
ــی  ــه در ول ــی ک ــی آن اوصاف ــد. یعن نمی بین
ــه آن اوصــاف  ــه ب ــه اســت ک اســت، در فقی
خــدا او را ولــّی امــر قــرار داده اســت و 
ــا  ــت، ب ــرار داده اس ــر ق ــّی ام ــام او را ول اس

ــش را  ــک پای ــه ی ــود ک ــاف نمی ش آن اوص
ــک  ــر ی ــذارد. اگ ــط بگ ــدر غل ــک ق ــار ی کن
کلمــه دروغ بگویــد، یــک کلمــه، یــک قــدم 
بــر خــاف بگــذارد آن والیــت را دیگــر 

نــدارد.   7 دی مــاه 1358 

در اتاق کنار، بازجو مرا به ســؤال گرفت: باالی 
منبر چه گفتی؟ چرا چنین گفتی؟ مقصودت از 
فالن مطلب چه بود؟ این سؤال ها نشان می داد 
همه ی آنچه مــن باالی منبر گفتــه ام، به آنها 
رسیده. وقتی بازجویی پایان یافت، مرا به جای 
دیگری بردند. در آنجا با چهره های عبوس خاصی 
مواجه شدم و فهمیدم اینجا ساواک است. رئیس 
ساواک زاهدان در آن زمان از اشرار معروف بود... 
به هر حال مرا به اتاقی بردنــد و چند جوان دور 
مرا گرفتند. با دقت مرا بازرســی کردند. کیف 
بغلی مرا برداشته و عکس هایی را از آن در آوردند 
و درباره ی صاحبان عکس ها از من سؤال کردند. 
کوشیدند از طریق توهین و تمسخر، نسبت به 
من جنگ روانی کنند. ولی بحمداهلل من تسلیم 
نشــدم، در برابر آنها سست نشــدم و شکست 
نخوردم. در عین حال زجر و آزار بسیاری کشیدم. 
ساعتی بعد مرا بیرون بردند و سوار ماشین کردند 
و به خارج از شهر بردند. هوا تاریک و بسیار سرد 

بود.       منبع: کتاب خون دلی که لعل شد 

ما احتیاج داریم که از سرمایه گذاری حمایت 
بشود؛ کارآفرینی بشــود؛ تولید داخلی ترویج 
بشود؛ با قاچاق و فســاد مجّدانه مبارزه بشود؛ 
اشــتغال به عنوان یک مبنــای اصلی و یک 
هدف مهم دنبال بشــود؛ ثبات و شــفافیت و 
انسجام سیاست ها و مقررات اقتصادی انجام 
بشــود - مقررات اقتصادی ای کــه امروز یک 
چیزی بگوییم، فردا عوضش بکنیم، فایده ای 
ندارد - مقررات اقتصادی و قوانین ما باید هم 
ثبات داشته باشــند که مردم بتوانند روی آن 
برنامه ریزی کنند، هم باید منســجم باشد و با 
هم بخواند و شفاف باشــد.  بازاریابی جهانی، 
یکی از مهمترین وظایف برای رونق اقتصادی 

کشور است.     ۸5/۳/2۹

این به برکت جمهوری اسالمی است که 
ما یک  جا جمع شده ایم

ان شاءاهلّل  خداوند شما را توفیق بدهد و جماعات تان را هر چه زیادتر و هرچه باشكوه تر. 
این جماعات بسیار مؤثر است، بسیار خوب است. اگر برکت جمهوری اسالمی جز این 
نبود، این یک برکت بزرگی است که ما را و همه ی برادرهای اهل تشّیع و تسّنن را یک جا 

جمع کرده و همه مان برای اسالم می خواهیم کوشش کنیم.     5۹/10/2 

حسینیه جماران؛ سخنرانی آیت اهلل خامنه ای در دیدار امام خمینی )( با ائمه جمعه

مـن می خواهم بگویـم که شـما خانم هـا بـرای دنیا پیامـی داریـد. ایـن پیـام را دقیق و 
مسـجل کنید و به دنیا بدهید. پیـام هم فقط پیام زبانی و شـفاهی و کتبی نیسـت؛ بلکه 
بیشـتر پیام عملی اسـت. زن های ایران، بخصوص کسـانی کـه در رشـته های گوناگوِن 
دانـش و در چارچـوب اسـالم و احـکام اسـالمی و مهم تـر از همـه مسـأله ی حجـاب 
توانسـته اند حرکـت بکنند، بایسـتی بـه زنـان و دختـران و دانشـجویان زن دنیـا عماًل 
تفهیم کننـد که علم بـه معنای بی بندوبـاری نیسـت و الزمه ی تحصیل علـم، بی قیدی 
نسـبت به موازین اخالقی در مـورد معاشـرت زن و مرد نیسـت؛ بلکه می تـوان با رعایت 
کامل ایـن موازیـن، علم را هـم تحصیل کـرد و بـه جاهـای باالیی رسـید و وجود شـما 

می توانـد به عنـوان یک نمونـه از پیام جهانـی اسـالم نشـان داده بشـود.     6۸/10/26

از سرمایه گذاری باید
 حمایت بشود

الزمه  تحصیل علم بی بندوباری نیست

مـا بـه جـوان مؤمـن، وفـادار، امیـدوار، 
بانشـاط، فّعـال، باابتـکار احتیـاج داریم، 
کشـور احتیـاج دارد، آینـده ی کشـور 
احتیاج دارد. درسـت اسـت که 3۷ سـال 
از عمر جمهوری اسـالمی گذشـته است 
و دشـمن در ایـن 3۷ سـال بـا همـه ی 
تالش هـا هیـچ غلطـی نتوانسـته بکند؛ 

ایـن درسـت اسـت اّمـا »دشـمن نتـوان 
حقیـر و بیچـاره شـمرد«؛ برنامه هـای 
درازمـّدت دارند...  مـا بایسـتی نگذاریم؛ 
چـه کسـی بایـد نگـذارد؟ شـما؛ شـما 
جوان هـا؛ فـردا مـال شـما اسـت. هـم 
کلمـه  واقعـی  به معنـای  را  خودتـان 
بسـازید، هم ثابت قدم بمانیـد.    ۹5/2/1  

کشور به جوانانی با این شش ویژگی نیاز دارد

هدف اصلی دشمن از تخریب 
شورای نگهبان

در برابر جنگ روانی 
ساواک، تسلیم نشدم

آمریکایی ها از اّول انقالب با چند نقطه ی اساسی 
در کشــور و در نظام جمهوری اسالمی بشّدت 
مخالف بودند که یکی اش شورای نگهبان بود... 
وقتی تصمیم های شــورای نگهبان زیر سؤال 
رفت و اّدعا شد که اینها غیرقانونی است، معنایش 
چیست؟ معنایش این اســت که انتخاباتی که 
پیش رو است، غیرقانونی است؛ وقتی انتخابات 
غیرقانونی شد، نتیجه اش چیست؟ نتیجه اش این 
است مجلسی که بر اساس این انتخابات تشکیل 
خواهد شد، غیرقانونی است؛ معنای غیرقانونی 
بودن مجلس این اســت که در طول چهار سال 
هر قانونی که در این مجلس بگذرد، اعتبار ندارد 
و بی اعتبار است؛ یعنی کشــور را چهار سال در 
خأل مجلس و خأل قانون نگه داشــتن؛ معنای 
تخریب شورای نگهبان این است و دشمن این را 
می خواهد... اینکه شورای نگهبان را ما زیر سؤال 
ببریم و بگوییم که تصمیم گیری هایشان برخالف 
قانون بوده است، تخریب شورای نگهبان نیست، 
تخریب انتخابات است، تخریب مجلس است، 
تخریب چهار سال قانون گذاری در مجلس است؛ 

دنبال این هستند.     ۹4/11/2۸ در تصمیم گیری نباید 
تردید کرد 

تردیـد، صفـت بسـیار بـد و عنصـر خطرناکی 
القـاء  اسـتدالل  بـا  را  تردیـد  ایـن  اسـت. 
نمی کننـد؛ اسـتداللی وجـود نـدارد. امـروز 
نظامـی کـه مّدعـِی رهبـری دنیاسـت - کـه 
در رأسـش هـم آمریکاسـت - جـز ظلـم، 
خونریـزی، خشـونت های بی نظیـر، تضییـع 
حقـوق و تبعیض، چیـز دیگری از خود نشـان 
نمی دهـد و نمی تواند اطمینانی در دل کسـی 
بـه وجـود آورد؛ بنابرایـن اسـتداللی ندارند. با 
تبلیغـات، بـا خریـدن اشـخاص و بـا شـیرین 
کـردن دهـن ایـن و آن، سـعی می کننـد در 
درون کالبـد نظـام اسـالمی اختـالل ایجـاد 
کننـد. بایـد مراقـب ایـن بـود. نـه تنها شـما، 
بلکه همـه مـا بایـد مراقب ایـن خطر باشـیم. 
هر کـس در درجـه اّول بایـد مراقـب دل خود 
و سـپس مراقـب دل مجموعـه و مرتبطـاِن به 

خـود باشـد.  ۸1/6/24 

حزب اهلل این است

رهربی خاطرات

به مناسبت سالروز تأسیس شورای نگهبان


