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اخال

 حدود یک ماه است که از آغاز ناآرامی ها و تظاهرات 
اخیر در عراق می گــذرد؛ ناآرامی هایی که اگر چه هفتـه

مطالبات به حق و برزمین مانده ی مردم در آن وجود 
دارد اما با توجه به اتفاقات و جریان هایی که در خالل 
این اعتراضات شــکل گرفته اســت، نمی توان نقش عامل های 
بیرونی را نادیده گرفت. برای مثال، پیش از شــروع اعتراضات، 
آنگونه که سی ان ان گزارش کرده مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا در 
سفری غیرمنتظره، به بهانه ی دیدار با مقامات و شخصیت های 
عراقی، از جمله نخست وزیر عراق وارد این کشور شد. همچنین 
در خالل همین درگیری ها، ویدئویی از رئیس پلیس بصره منتشر 
شــد که در میان نیروهای خود بــا صدای بلند فریــاد می زد: 
»عربستان سعودی، امارات، برخی از کشور های حاشیه ی خلیج 
فارس و دشمنان عراق از جمله اســرائیل برای ایجاد ناامنی در 
عراق هزینه می کنند و حقوق می دهند. بــدون تعارف، به خدا 
قسم، اموالی از اسرائیل، عربستان و امارات برای برهم زدن اوضاع 
عراق به اینجا سرازیر می شود. این کشــور ها در راستای اهداف 
آمریکا برای تشدید ناآرامی ها در عراق سرمایه گذاری می کنند، 

قطعا چیزی جز این نیست.«
عبدالباری عطوان، سردبیر روزنامه ی مهم رأی الیوم نیز صراحتا 
عنوان کرد که »تحوالت عــراق و لبنان با نقشــه ی آمریکا در 
منطقه ارتباط دارد.« همه ی اینها مؤید این گزاره است که مدل 
آشوب های موجود در عراق، در کنار نارضایتی مردم از وضعیت 
اقتصادی، منشــاء بیرونی هم داشته اســت که طبق معمول، 
یک پای ثابت آن، ایاالت متحده ی آمریکا اســت. »بزرگ ترین 
لطمه ای که دشمنان می توانند به یک کشوری بزنند این است 
که امنیت آن کشور را سلب کنند. کاری که امروز شما می بینید 
در بعضی از کشورهای منطقه ی ما دشمنان شروع کردند، دارند 
انجام می دهند، امنیت را از مردم آن کشور می گیرند؛ عامل این 
خباثت ها هم شناخته شــده اند. در دنیا قدرت های استکباری 
امروز، بیشــتر از همه آمریکا، ســرویس های اطالعاتی غربی با 
پشتوانه ی پول بعضی از کشورهای مرتجع منطقه دارند آشوب 
بپا می کنند در کشورهای همسایه ی ما و نزدیک ما و کشورهای 
این منطقه، امنیــت را از بین می برند؛ این بدترین دشــمنی و 

خطرناک ترین کینه ورزی علیه یک ملت است.« ۹۸/۸/۸

مدلی آشنا برای مردم ایران
مدلی که این روزها در عراق در جریان است اما برای مردم ایران خیلی 
غریبه و ناآشنا نیســت. توطئه گری آمریکایی ها برای مردم ایران، 
از شصت سال پیش تاکنون، امری کامالً واضح و روشن بوده است: 
چه قبل از انقالب که با تالش های فراوان خود از هر اقدامی برای به 
ثمر نرســیدن انقالب اســالمی ملت ایران فروگذار نکردند، و چه 
بعد از انقالب که تمام تالش خــود را برای از بین بردن انقالب به کار 
گرفتند. از جمله ی این توطئه ها در یکی دو ســال ابتدایی انقالب، 
تحریک احزاب جدایی طلب کردستان برای جنگ مسلحانه علیه 
دولت مرکزی، تحریک برخی اقوام عرب در خوزستان و گروه های 
چپ برای جدایی طلبــی، حمایت از غائله ی گنبــد و ناآرامی های 
ترکمن صحرا، حمایت از تجزیه طلبی اقوام بلوچ، پناه دادن به شاه 
مخلوع و خودداری از بازپس دادن او برای محاکمه در ایران و حمایت 
از گروه های مخالف خارج نشین علیه جمهوری اسالمی ایران بود. 
همین ها دالیلی کافی برای دانشــجویان پیرو خط امام بود تا برای 
تسخیر مرکز فساد و توطئه، علیه انقالبی که با فداکاری و جان های 

3 مردم به ثمر نشسته بود، برنامه ریزی و اقدام کنند.

2

روایت هفته

یکی از توصیه های رهبر انقالب در چند دیدار اخیر با دانشــجویان 
و دانش آموزان که در ایام 13 آبان مطرح شــده، بازخوانی اســنادی 
است که در جریان تسخیر النه ی جاسوســی آمریکا به مرور توسط 

دانشجویان پیرو خط امام)ره( منشر شده است. به مناسبت فرارسیدن 
این روز مهم و سرنوشت ساز در تاریخ انقالب اسالمی، نشریه ی خط 

2  حزب اهلل برخی از این اســناد را مورد بازخوانی قرار داده است:   

شاه می گفت با جبهه ملی می شود مذاکره کرد 
ولی با خمینی هرگز!

بازخوانی اسناد النه جاسوسی آمریکا

فتنه آمریکایی 
تحلیل رهبر انقالب از اتفاقات اخیر منطقه

بافضیلت ترین 
شهادت ها

بیانات منتشر نشده  
رهبر انقالب  به مناسبت

 سالگرد شهادت طیب حاج 
رضایی و اسماعیل رضایی

4 +  تصویر منتشر نشده

س نوشت
عک

این پنج شاخص اگر در کسی
 وجود داشت، قطعاً انقالبی است
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1 در طول 40 سال گذشته نیز اگرچه دخالت ها 

و توطئه هــای آمریکا، علیه ملت ایــران و انقالب 
اسالمی تداوم داشته، اما آمریکایی ها در هر دوره ی 
زمانی ترفند جدیدی را بــرای ضربه به ملت ایران 
به کار بســته اند. از مبارزه ی مســلحانه، کودتا و 
ترور و جنگ تحمیلی تا مدل انقالب های رنگی و 
تحریم های مختلف مالــی و اقتصادی؛ غائله هایی 
همچون فتنــه ی 78 و 88 و بعدها اغتشاشــات 
دی مــاه 96 نمونه هایــی از همیــن ترفندهای 

جدیدتر استکبار علیه ملت هاست. 

راهی که ملت ایران بارها تجربه کرده است
شــبیه همین اتفاقاتی که این روزهــا برای مردم 
عراق در حال پیاده سازی است، »برای کشور عزیز 
ما هم از این فکرها کرده بودند« اما »خوشبختانه 
ملت به موقع به میدان آمد و هوشیار بود و خنثی 
شــد.« ۹۸/۸/۸ در حقیقت، آن چیزی که موجب 
بطــالن توطئه هــا و فتنه های آمریکایی شــده، 
»بصیرت عمومــی« و »حضور به موقــع مردم در 
صحنه « بوده اســت که رهبر انقالب در دیدار روز 
چهارشــنبه )8 آبان( در دانشــگاه پدافند هوایی 
خاتم االنبیاء)ص(، با اشــاره به این موضوع، چهار 

توصیه ی مهم را نیز برشمردند:
اول اینکه »بــه دشــمن اعتماد نبایــد کرد، 

خوش بینی ساده لوحانه نباید وجود داشته باشد.«
دوم اینکه »از حرکات دشــمن نباید چشــم  
برداشــت، باید دائم مراقب حرکات دشمن بود... 
باید همیشــه مراقب برنامه ها و نقشه ها و حرکات 

دشمن بود.«
ســوم اینکه »دشــمن را حقیر و ناتوان نباید 
شمرد... دشمن را با اندازه های خودش بشناسیم، 
خودمان را آماده کنیم برای دفاع از خود، در مقابل 

دشمن متجاوز.«
و چهارم اینکه »به پیروزی ها نباید غّره شــد 
عزیزان مــن! پیروزی هــا با ارزش اســت، جای 
خوشــحالی هم دارد اما به پیروزی نباید غّره شد. 
خیلی ها هســتند اول پیروزی به دست می آورند 
ولی بعد از آنی که این پیروزی به دست آمد دچار 
مشــکلی می شــوند به خاطر یک عاملی که حاال 
مثال معروف تاریخی اش جنگ احد زمان پیغمبر 
است، که خود پیغمبر هم حضور دارد، خود پیغمبر 
هم در میدان است، مسلمان ها هم پیروز می شوند 
اما یک غلفت موجب می شــود کــه این پیروزی 
تبدیل بشــود به شکست و ســردار بزرگی مثل 
حمزه ی سیدالشهدا به شــهادت برسد و بسیاری 
شهید بشوند، بســیاری زخمی بشــوند و لشکر 
اسالم مغلوب بشــود. پیروزی را باید حفظ کرد، 
حفظ پیروزی به این است که ما عوامل پیروزی را 
حفظ کنیم؛ عوامل پیروزی ایمان است، مجاهدت 
دائم است، تالش مستمر است، وحدت و هم افزایی 

است، اینها را نبایستی از دست داد.« ۹۸/۸/۸

انقالبی گری اخالق

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

اساس کار برای این برهه  از اقتصاد 
کشور، تولید ملّی است 

آنچه بنده در مورد آینده به عنوان نقطه ی اولویّت  دار و کلیدی به آن 
نگاه می کنم، عبارت است از تولید؛ تولید ملّی، تولید داخلی. توصیه ی 
بنده، خواسته ی بنده، مطالبه ی بنده، تکیه ی بر روی تولید داخلی 
است. تولید داخلی یک کلید واژه است. اینها را عرض می کنیم تا اّوالً 
چون در محضر ملّت ایران این حرف ها دارد گفته می شود، مسئولین 
محترم به این توّجه کننــد و روی آن تکیه کنند، ثانیاً افکار عمومی 
مردم هم در همین جهت مطالبه گر باشــد؛ مطالبات مردم هدایت 
بشود به این سمتی که مورد توّجه و مورد تعّرِض امروز ما است. من 
این جور احســاس می کنم که اســاس کار فعاًل برای این برهه ی از 

اقتصاد کشور، مسئله ی تولید ملّی و تولید داخلی است.   ۹6/1/1 

تولید رونق

پنج شاخص]انقالبی بودن[ که اینها را شرح خواهم داد ]عبارتند از[: 
شاخص اّول، پایبندی به مبانی و ارزش های اساسی انقالب؛ شاخص 
دّوم، هدف گیری آرمان های انقالب و هّمت بلند برای رســیدن به 
آنها، که آرمان های انقالب و اهداف بلند انقالب را در نظر بگیریم و 
هّمت برای رسیدن به آنها داشته باشیم؛ شاخص سّوم، پایبندی به 
استقالل همه جانبه ی کشور، استقالل سیاسی، استقالل اقتصادی، 
اســتقالل فرهنگی -که مهم تر از همه اســت- و استقالل امنّیتی؛ 
شاخص چهارم، حّساســّیت در برابر دشمن و کار دشمن و نقشه ی 
دشمن و عدم تبعّیت از او، که البّته باید دشمن را شناخت، نقشه ی 
او را فهمید و از تبعّیت دشمن سر باز زد - عرض کردیم که قرآن این 
عدم تبعّیت را »جهاد کبیر« نام نهاده است...- شاخص پنجم، تقوای 
دینی و سیاسی که این بسیار مهم اســت. این پنج شاخص اگر در 
کسی وجود داشته باشــد، قطعاً انقالبی است؛ حاال درجات انقالبی 

بودن، همان طور که عرض کردیم، مختلف است.  ۹5/3/14  

این پنج شاخص اگر در کسی وجود 
داشت، قطعاً انقالبی است

سند شماره 1۹ از جلد اول | 2 ژانویه 1۹77 | 12 دی 1355
ایران برای ما یک منبع نفتی مستقل بود

اگرچه ایران یکی از اولین افزایش دهندگان قیمت 
نفت بوده و وجود ما را در این موضوع فراموش کرده 
ولی به هر حال ایران مقدار زیادی نفت برای آمریکا 
و متحدانش صادر می کند و بیش از 8 درصد نفت 
وارداتی ایاالت متحده از ایران وارد می شود، بیش از 
16 درصد نفت ایران برای اروپای غربی و تقریباً 24 
درصد برای ژاپن و 70 درصد نفت اسرائیل از ایران 
تأمین می شود. با وجود کشمکش های الینفک در 
روابط خرید و فروش، ایران برای ما یک منبع نفتی 
مستقل بوده است. ایران در سال های 74 -1973 
برخالف پیمان اعراب در تحریم حمل و نقل نفت به 
اسرائیل، شرکت نکرده و صدور نفت خود را به این 

کشورادامه داده است. 

سند شماره 1 از جلد اول |4 اکتبر 1۹7۹ | 12 دی 1355    |     
 باید برنامه رادیو صدای آمریکا را بیشتر کنیم

ما می بایست موضع مستحکمی نسبت به آن دسته از رهبران ایرانی 
که ما را امپریالیست و پادوی صهیونیست می خوانند یا ما را متهم 
به دخالت در امور داخلی ایــران می کنند بگیریم. باالخره ما مصراً 
می باید مخالفت خود را با اخراج خبرنگاران آمریکایی ابراز داریم. از 
طرف دیگر من متقاعد شده ام که ایران امروز آنقدر سست و متزلزل 
است که هر اقدام شتابزده یا هر بیانیه ی ایران را همانند بچه ای نشان 
می دهد، بنابراین از برخورد مستقیم می بایست احتراز کرده و با هر 
حادثه یا بیانیه ای به صورت مخصــوص و محدودی عکس العمل 
نشان دهیم... من علی الخصوص با نقشه ی طوالنی کردن برنامه ی 
فارسی رادیو صدای آمریکا و موفقیت اخیرمان در جا دادن فیلم های 
آژانسی در تلویزیون ملی نظر مثبتی دارم. چون همانطور که قباًل 

گفتم در این ارتباط، توده ی مردم از اولویت خاصی برخوردارند.

سند شماره 2 از جلد چهارم |2 نوامبر 1۹7۸ | 11 آبان 1357    |     
 برای جلوگیری از انقالب، شانس مداخله نظامی باالست

...اگر شــاه هر چه زودتر حرکــت مهمی تا قبل از شــروع ماه 
محرمـ  در تاریخ 2 دســامبرـ  انجام ندهد، مطمئناً یک ســری 
خشــونت های جدی به دنبال خواهــد آمــد. 10 محرم )11 
دســامبر( روز به خصوص و با شکوهی برای مســلمانان ایرانی 
است، و ]آیت اهلل[ شریعتمداری و یکی از نخست وزیران پیشین 
اظهار داشتند که کار شاه تا آن وقت تمام خواهد بود. مگر اینکه 
شاه هر چه زودتر در این مورد اقدام کند، شانس مداخله نظامی 
بسیار قوی است، نظم اعمال شــده به وسیله 
ارتش، به طــور قطع بیشــتر از 6 ماه طول 

نخواهد کشید...

سند شماره 22 از جلد پنجم | 7 ژوئن 1۹7۹ | 17 خرداد 5۸      |      
نفوذی های آمریکا در بدنه انقالب!

این روزها افرادی به نمایندگــی از طرف گروه های 
متنوع سیاســی و منافع ویژه، تقاضای مالقات با ما 
می کند و همه ی آنان اطمینــان می دهند که کامل 
مخالف آیت اهلل خمینی و جنبه های افراطی انقالب 
اسالمی اش می باشند. همچنین آنها به ما اطمینان 
می دهند که این موضوع را درک می کنند که ایران 
محتاج به داشــتن روابط حسنه با آمریکا می باشد و 
عالوه بر آن، آنها و طرفدارانشــان مصمم هستند که 
از ]امام[ خمینی و مرتجعین اسالمی که می خواهند 
بین دو کشــور اختالف به وجــود آورند جلوگیری 
کنند... گاهگاهی ایـن صحبت ها در زمینه ی مادیات 
یا کمک های مالی یا آزمون هــای ویژه بود، اما اغلب 
اوقات در مورد چیزی بیش از نشانه ی تأیید ما برای 
توطئه هایشان نبود. آنها به ما می گویند: »به محض 

اینکه شما به ما ندا دهید وارد عمل خواهیم شد.«

سند شماره 23 از جلد پنجم |  14 ژوئن 1۹7۹ | 24 خرداد 5۸    
برای جلوگیری از احساسات ضدآمریکایی، 

باید با مردم همدردی کنیم
حداقل در سه یا چهار ماه آینده ما حضور خود را در 
اینجا کاهش می دهیم تا حالت اعتدال پیش آید و 
موضع صحیحی در مقابل دولت موقت ایجاد شود... 
ولی تنها فرصتی که برای میانه روها باقی است، این 
اســت که ]امام[ خمینی و دیگران را متقاعد کنند 
که حال روابط با آمریکا برای ما ارزش داشته و الزم 
است... در همین حال اگر احساسات ضدآمریکایی 
کاهش یابد و مدیریت با ثباتی پیش گرفته شود در 
این صورت کارهای بیشتری می تواند صورت گیرد. 
در همین زمان داشتن روابط در سطح پایین امکان 
دارد کوششی باشد که این احساسات را که آمریکا 
را ضدانقالب می داند کم کند. احتیاجی نیست که 
مخالفت خود را نســبت به انقالب اســالمی نشان 
دهیم و ما بایســتی مقداری هم دردی نشان داده و 
از کارهای مثبتی که دولت موقت می خواهد انجام 

دهد حمایت کنیم. 
 

یکــی از توصیه های رهبــر انقالب در چند دیــدار اخیر با دانشــجویان و 

دانش آموزان که در ایام 13 آبان مطرح شــده، بازخوانی اسنادی است که در 

جریان تسخیر النه ی جاسوســی آمریکا به مرور توسط دانشجویان پیرو خط 

امام)ره( منشر شده است. به مناسبت فرارسیدن این روز مهم و سرنوشت ساز 

بازخوانی قرار داده است: در تاریخ انقالب اسالمی، نشــریه ی خط حزب اهلل برخی از این اسناد را مورد 

مذاکره کرد ولی با خمینی هرگز!شاه   می گفت با جبهه ملی می شود 

بازخوانی اسناد النه جاسوسی آمریکا

سند شماره 1۹ از جلد اول | 2 ژانویه 1۹77 | 12 دی 1355
بهتر از خاک ایران، محل مناسب دیگری 

سراغ نداریم
مدت تقریبی 30 ســال است که وابســتگی وسیع و 
گسترده ی آمریکا با اهمیت خاص ایران از جهت حمایت 
و منافع ملی اصلی آینده ی ایالت متحده آمریکا مطابقت 
دارد... ما محل مناســب دیگری نداریم کــه بتوانیم از 
خاک آن این استفاده ها را که در خاک ایران می بردیم 
داشته باشیم. نقطه ی عملیات دستگاه های اطالعاتی 
آمریکا در ایران گزارش قاطعی درباره ی عملیات نظامی 
شوروی به خصوص در زمینه ی پیشرفت های موشکی و 
در مورد همبستگی شوروی با پیمان سالت )SALT( در 
اختیار ما قرار داده، حق پرواز بر خاک ایران برای ما، مسیر 
مناسب هوایی بین کشورهای اروپایی و کشورهای شرق 
ایران به وجود می آورد. به عالوه حق فرود آمدن از لحاظ 
تحت نظر داشتن دریای عمان و مرزهای شوروی برای ما 

اهمیت خاصی داشته است.

سند شماره 31 از جلد چهارم |    11 دسامبر 1۹7۸ـ  20 آذر 1357
با جبهه ملی می شود مذاکره کرد ولی با خمینی هرگز!

تظاهرات صلح آمیــزی که امروز در تاریخ 10 دســامبر در تهــران صورت گرفت، 
به وسیله ی رهبران مذهبی و نمایندگان بازار بسیج شده بودند. در هرحال ترتیبات 
الزم برای ســازماندهی این تظاهرات و کسب تفاهم با مأمورین امنیتی دولت ایران 
توســط نمایندگان جبهه ملی صورت گرفت... اردشیر زاهدی که مذاکره کننده ی 
اصلی دولت برای برنامه ی راهپیمایی بود، به من گفت که تعدادی از افراد ما نیز در 
این تظاهرات شرکت کردند و سعی کردند که آن را به میانه روی بکشانند... تمام اینها 
نشان دهنده ی همکاری بین دولت و رهبران میانه رو می باشد تا بدین ترتیب رهبران 
سیاسی میانه رو به جای ]امام[ خمینی کســب وجهه کنند. این برای شاه تاکتیک 
خوبی است... به طور خالصه به نظر می رسید که اقداماتی در دست است تا از طریق 
دستکاری در افکار عمومی، جبهه ملی با زیرکی رهبری مخالفین را از دست ]امام[

خمینی بیرون آورد. شاه معتقد اســت که می تواند با جبهه ی ملی در مورد تشکیل 
یک سلطنت مبتنی بر قانون اساسی مذاکره کند ولی با خمینی هرگز.

خیلی از امکانات و برخورداری ها را برای خود روا می داریم که برای 
دیگران روا نمی داریم. مــا این فرهنگ حاکم بر ذهــن خودمان را 
باید عوض کنیم و مردم هم همین طور. این طور نباشد که مردم در 
مسابقه ی زندگی احساس کنند که هیچ مرز و مانعی به نام عدالت، 
جلِو آنها را نمی گیرد و آنها تا هرجــا که بتوانند بروند، مانعی ندارند. 
لذا شــما می بینید یک نفر ثروت نامشــروع و حرامی را از یک راه 
غیرعادالنه به دست آورده - مثاًل در ظرف ده سال چندین میلیارد 
تومان گیرش آمده - که اگر توزیع کنیم، می بینیم گاهی درآمد بنده 
و شما در طول مّدت خدمت مان هم به قدر ثروت یک روز یا یک هفته 
یا یک ماه او نمی شود، بعد هم طلبکار است! طلبکار است که من به 
مملکت خدمت کردم و این قدر تولید ایجاد نمودم. در ذهن او اصل 
عدالت اصاًل نقشی ندارد و اهمیتی به مسأله ی عدالت نمی دهد که 
این جا عدالتی پایمال شده، بی عدالتی به وجود آمده و تخلّف از قانون 
شده و این درآمد و دستاورد ناشی از آن است. ما باید این فرهنگ را 

در ذهن خود و در ذهن جامعه منتشر کنیم.   ۸1/11/15  

در ذهن بعضی ها، عدالت اصال نقشی ندارد!
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حدیث رشح  

رهربی مطالبه  

شعار »مرگ بر آمریکا« را در 
تسخیر النه جاسوسی تماشا کردیم                        
ملـــت مـــا توانســـته اســـت در اکثـــر 
زمینه هایـــی کـــه شـــعار داده اســـت 

ــعار  ــا شـ ــود. مـ ــل شـ ــت نایـ ــه موفقیـ بـ
ـــاره  ـــل نظ ـــاه را در عم ـــم ش ـــرنگونی رژی س
ــتقالل  ــعار آزادی و اسـ ــا شـ ــم، مـ کرده ایـ
را بـــه عمـــل خـــود زینـــت بخشـــیده ایم، 
ــکا« را در  ــر آمریـ ــرگ بـ ــعار »مـ ــا شـ مـ

عمـــل جوانـــان پرشـــور و قهرمـــان و 
ــاد و  ــه ی فسـ ــخیر النـ ــلمان در تسـ مسـ
جاسوســـی آمریـــکا تماشـــا کرده ایـــم، 
ــل  ــا عمـ ــعارهایمان را بـ ــه ی شـ ــا همـ مـ

محـــک زده ایـــم.    67/12/3 

اّولین آماج تهاجِم دشمن 
عبارت است از فکر شما

رهربی خاطرات

این است حزب الله

من تصمیم گرفتم به مشهد بروم و آنجا مخفی 
شوم. هیچ کس را از تصمیمم آگاه نکردم. ساکم 
را بستم، در اتوبوس نشستم و راهی مشهد شدم. 
احتمال می دادم که به محض ورودم به مشهد، 
ســاواک مرا دســتگیر کند؛ زیرا من به دلیل 
ماجرای کتابی که از آن یاد کردم]آینده در قلمرو 
اسالم[ هم تحت تعقیب بودم. به همین جهت، 
کمی مانده به مشــهد، جلوی جــاده ی فرعی 
منتهی به »اخلمد« پیاده شدم. اخلمد روستای 
ییالقی زیبایی در حدود ده فرسخی مشهد است. 
من قبال بارها برای گذراندن تابســتان به آنجا 
رفته بودم. بهار هنوز پایان نیافته بود و هوا گرم 
نشده بود. برای رسیدن به این روستا، تقریبا دو 
فرسخ راه را از میان دره های کوهستان که خالی 
از رهگذران بود، پیاده پیمــودم. تاریکی زودتر 
از وقت معمول، در ایــن دره ها و مناطق گودتر 
سایه گستر شد. اکنون که آن لحظه ها را به یاد 
می آورم، خدا را شــکر می کنم که به من در آن 
هنگام چنان جرئتی بخشــید؛ چون در آن راه 

روستایی، همه چیز خوف انگیز بود. 
خون دلی که لعل شد 

مخفی شدن در روستای 
سرسبز »اخلمد«

حضور رهبر انقالب بر سر مزار طیب رضایی، حرم حضرت عبدالعظیم حسنی)ع(

ما حسینی هستیم دیگر؛ جهت حرکت را امام 
حسین معّین کرده. در یکی از منازِل بیِن راه، 
امام حسین )علیه الّسالم( ایستاد خطبه خواند: 
اَیَُّها الّناُس اِنَّ َرسوَل اهلل َصلَّی اهللُ َعلَیِه َو آلِِه قاَل 
َمن َرأَی ُسلطاناً جائِراً ُمسَتِحاّل لُِحُرِماِت اهلل ناِکثاً 
لَِعهِد اهلل... یَعَمُل فی ِعباِد اهلل بِالَجورِ َو الُعدواِن 
ُر َعلَیِه بَِقوٍل َو ال فِعٍل کاَن َحّقاً َعلَی اهلل  و لَم یُغِیّ
اَن یُدِخلَُه َمدَخلَه. خیلی حرف بزرگی اســت، 
خیلی حرف عجیبی است... خطاب به بشریّت 
است، نه فقط در آن زمان، در همه ی زمان ها تا 
امروز... می گوید من دارم به حرف پیغمبر عمل 
می کنم، پیغمبر به من دستور داده که این کار 
را بکنم. پیغمبر چه فرموده؟ فرمود که هر کس 
یک قدرتی را، یک قدرت ستمگری را مشاهده 
کند... و در مقابل او موضع نداشته باشد، موضع 
نگیرد، مخالفت نکند... ]خداوند او را[ به همان 
جایی، به همان سرنوشــتی دچار کند که آن 
ظالم را دچار خواهد کرد، یعنی جهّنم؛ مسئله 
این است... علّت اینکه ما در مقابله ی با آمریکا 
کوتاه نمی آییم این اســت... چون یک وظیفه 
اســت... اگر ما کوتاه بیاییم، خــدای متعال ما 
را هم به همان سرنوشــتی و همــان دوزخی 
 که آن ســتمگر را مبتال خواهد کــرد مبتال

 می کند.   ۹۸/7/21  

علت اصلی کوتاه نیامدن 
در مقابل آمریکا

باید شتابی که در پیشرفت علمی 
هست ادامه پیدا کند 

عزیزان من! آنچه مهم اســت این است که این 
پیشرفت علمی که در کشور از حدود دو دهه ی 
قبل به این طرف شروع شده، ادامه پیدا کند. ما در 
برخی از رشته های علمی نوپا در رتبه های باالی 
جهان هستیم؛ ]یعنی[ رتبه های زیِر ده، رتبه ی 
پنجم، ششم. خب اینها خیلی افتخارآمیز است 
لکن این ما را به هیچ وجه قانع نمی کند. حاال در 
نانو، در زیست فّناوری، در بعضی از چیزهای دیگر 
ما جلو هســتیم ]اّما[ این کافی نیست؛ حرکت 
علمی در دنیا یک حرکت پُرشتابی است، ما هم 
عقب ماندگی های بسیار متراکمی از سابق داریم، 
لذا بایستی این شــتابی که در پیشرفت علمی 

هست ادامه پیدا کند.   ۹۸/7/17   

شهیدان اسماعیل رضایی و طیب حاج رضایی دو تن از مبارزین قبل از انقالب بودند 
که پس از جریان حادثه ی 15 خرداد سال 1342 توسط رژیم پهلوی دستگیر و بعد 

از دادگاهی نمایشی در سحرگاه یازدهم آبانماه 1342 تیرباران شدند.
رهبر انقالب در بخشــی از خطبه های نماز جمعه، در تاریخ 1363/3/1۸، درباره ی 
مرحوم طیب و مرحوم رضائی چنین فرمودند: »خیلی خوب است که یاد کنم از 
چهره ی دو نفر از شهدای عزیزی که حاال کمتر از ایشان یاد می شود: مرحوم طّیب 
و مرحوم رضائی که این دو نفر عزیزانی بودند که مبــارزه کردند در این مبارزات 
نقش داشتند بعد هم شدیدترین انتقام را از اینها دستگاه گرفت و آنها را به شهادت 

رساند.«
همچنین رهبر انقالب در دیدار با دو پسر مرحوم حاج اسماعیل رضایی در تاریخ 
1375/10/10 چنین فرمودند: »یکی از باالترین و با فضیلت ترین شهادت ها، شهادتی 
است که پدر شما و مرحوم طیب به آن شهید شــدند. در دوران غربت، وحشت و 
اختناق؛ آن هم تنها. یک وقت انسان با هزار نفر به میدان جنگ می رود؛ یک وقت 
انسان، تنها در مقابل دشمن قرار می گیرد؛ این یک طور دیگر است. دوره ی اختناق 
واقعاً خیلی سخت بود؛ بخصوص نسبت به اینها که وضع عجیبی داشتند. خداوند 

ان شاءاهلل درجاتشان را عالی کند.

موتور پیش برنــده در هر جامعــه ای جوان ها 
هستند. جوان ها بایستی خودشان را آماده کنند، 
فکرشان را آماده کنند، ترفند دشمن را بشناسند. 
اّولین آماج تهاجِم دشــمن عبارت است از فکر 
شما، از ذهن شما، از آنچه حاکم بر اندیشه ی شما 
است؛ این اّولین آماج دشمن است. با انواع حیله ها 
سعی می کند این تفّکر را تغییر بدهد؛ وقتی فکر 
عوض شد، به طور طبیعی عمل عوض خواهد 
شــد. نگذارید فکرها را عوض کننــد، نگذارید 
انگیزه ها را ضعیف کنند؛ نگذارید قدرت درونی 
ایمان و هّمت عالِی شما را دشمن با ترفندهای 
خودش از بین ببرد. محکم بِایستید، به خدا توّکل 
کنید، و خدای متعال ان شاءاهلل با شما است؛ اَنَّ 
اهللَ َمَع الُمتَّقین. خدا با اهل تقوا است، خدا با اهِل 
حرکِت در راه او اســت و مجاهدین را ان شاءاهلل 

نصرت خواهد داد.  ۹۸/7/21 

بافضیلت ترین شهادت ها
بیانات منتشر نشده  رهبر انقالب 

به مناسبت سالگرد شهادت طیب حاج رضایی و اسماعیل رضایی

ن بار
 اولی

ر برای
شا

انت


