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ایرانی خانواده

در طول تاریخ چنین سیلی  به 
دشمن زده نشده است                           
ما امروز دشــمن های زیاد داریم و بعدها هم 
این دشمن ها هســتند. شــما آن سیلی که 
به ابر قدرت هــا زدید، در طول تاریخ کســی 

نزده اســت. متوقع نباشید که آنها بنشینند و 
تماشاچی باشند. آنها مشغول فعالیت هستند. 
بتوانند، با قوای نظامی به ما حمله می کنند، 
نتوانند، با تبلیغات ســوء در داخل کشورمان 
به ما حملــه می کنند. اختــاف می اندازند 
بین اینها... بیدار باشــید و این نقشــه را، این 

نقشه ی شیطانی را خنثی کنید. شماها همه 
با هم برادر هستید و قرآن کریم بین مسلمین 
عقد اُخوَّت خوانده است، مؤمنین همه با هم 
برادر هستند. برادر نباید گوش کند به حرف 
کســانی که بین او با برادر خودش می خواهد 

تفرقه بیندازد.    9 بهمن 1359   

تولید داخلی احتیاج دارد به مصرف داخلی؛ این به عهده ی مردم اســت. مصرف خودمان 
را باید از تولیدات خودمان انتخاب کنیم. اینکه کسانی همه اش دنبال مارک ها و برندهای 
خارجی و اســم های خارجی باشند، خطاست؛ فرونشــاندن یک هوس شخصی است، اما 
ضربه زدن به یک کار عمومی و اصلی است. مصرف داخلی، تولید داخلی را افزایش می دهد؛ 
تولید داخلی که افزایش پیدا کرد، همین مشــکالت... برطرف می شــود؛ بیکاری برطرف 
می شــود. تولید که رونق بگیرد، یعنی تورم کم بشود، گرانی کم بشــود، اشتغال افزایش 
پیدا کند؛ اینها همه به هم متصل است. یک سر این قضیه دست ما مردم است، که مصرف 

خودمان را چگونه انتخاب کنیم.     ۹1/7/22  

دنبال مارک خارجی بودن فرونشاندن یک هوس شخصی است  

حزب اهلل این است

مطالبه رهبری

رژیم پهلوی مردم ایران را 
تخدیر کرده بود

وقتی یک ملت، زیر سلطه ی فرهنگی و سیاسی 
و اقتصادی و نظامی یک قدرت بیگانه باشــد، 
مجال رشد و حرکت در سمت مورد آرزوی خود 
را پیدا نمی کند. هر موجــود زنده ای می خواهد 
رشد کند. اگر شما بخواهید جلِو رشد یک گیاه 
را بگیرید، آن ظرفی را کــه در اطراف او به وجود 
آورده اید می شــکند و آن سنگ را می شکافد تا 
رشد کند. یک انسان و یک ملت هم همین گونه 
اســت. راهی که قدرتمندان بــرای اینکه این 
احســاس و انگیزه را در یک ملت از بین ببرند، 
اندیشیده اند، بی حس کردن، بی خیال کردن و 
تخدیر کردن ملت هاست. این کار را رژیم فاسد 
و مفسد پهلوی، با اســتفاده از همه ی ابزارهای 
ممکنی که در اختیارش گذاشته می شد، انجام 
می داد: بی حس کــردن، بی خیال کردن، غافل 
کردن، غرق در توّهمات کــردن و البته گاهی 
ظواهر و تشریفاتی هم با زرق وبرق، جلِو چشم ها 

نشان دادن.   7۸/11/1۹ 

درست بالعکس دشمن عمل کنید
عزیزان من! امروز کشور به نشاط شما، به 
نیروی شــما، به ابتکار شما، به ایمان شما 
و به صفای شما به شــّدت نیازمند است. 
امروز جوان ها باید خردمندی خودشان را، 
معرفت و دانش خودشان را، ایمان خودشان 
را، همبســتگی و یکپارچگی خودشان را 
هرچه ممکن است، تقویت کنند؛ درست 
همان مناطقــی که دشــمن می خواهد 
تقویت نشود. دشمن می خواهد دانش ما 
پیشرفت نکند؛ دانشــگاه های ما به جای 

درس خواندن، به کارهای دیگر بپردازند؛ 
ایمان نسل جوان تقویت نشــود و جوان 
مؤمن تبدیل شود به جوان هوسران. دشمن 
می خواهد وحدت بین نیروهای ما نباشد و 
برادران تبدیل شوند به دشمنان. دشمن 
می خواهد ما صفا و نورانّیــت و معنویّت 
نداشته باشیم و جوان ما به یک عنصر ماّدی 
و بی عاطفه تبدیل شود؛ این چیزی است که 
دشمن می خواهد. امروز همه وظیفه دارند 

 7۹/5/5 در مقابل این حرکت کنند. 

ما در جنگ و انقالب مشاهده کردیم که نقش خانم ها اگر از مردها بیشتر نبود، کمتر نبود. اگر 
زن ها حماسه ی جنگ را نمی سرودند و جنگ را در میان خانه ها به عنوان یک ارزش تلقی 
نمی کردند، مردها اراده و انگیزه ی رفتن به میدان جنگ را پیدا نمی کردند. ده ها عامل دست 
به دست هم می دهد تا خیل عظیم بسیجی را به سمت جبهه روانه می کند. یکی از مهم تریِن 
این عامل ها، روحیه ی مادرها و همسرها و زن ها است... در بیشتر خانواده ها، روحیه ی زن را از 
مرد بهتر یافتم. این، وضع زن در جامعه ی ماست؛ اما غربی ها نه فقط زن، بلکه هر دو جنس را 

به لجنزار فساد سوق می دهند.  6۸/۹/15 

روحیه  زن ها را از مردها بهتر یافتم 

یک مجلس صالح و ســالم و قوی می تواند بر 
عملکرد همه ی دستگاه های کشور اثر بگذارد؛ 
بر عملکرد دولت، بر عملکــرد قوه ی قضائیه، 
حّتی بر عملکرد نیروهای مسلح می تواند اثر 
بگذارد. مجلس قوی، مجلس صالح، مجلس 
ســالم، یک چنین وضعــی دارد. خب، این 
مجلس را کــی می تواند تشــکیل بدهد، جز 
مردم؟ دشــمن این را نمی خواهــد. االن دو 
سه ماه است بوق های تبلیغاتی دشمن دارند 
تالش می کنند که مــردم را ناامید و مأیوس 
کنند تا در انتخابات شرکت نکنند؛ بعضی هم 
در داخل بدون اینکه بفهمنــد چه کار دارند 
می کنند، متأســفانه با آنها هم صدا می شوند! 

آنها مغرضند، اینها غافلند.    ۹0/11/14 

تولید رونق

یک مجلس قوی می تواند بر 
کل کشور تأثیر بگذارد 

اصلح ویرانیانتخاب خاندان

یکی از دوستان اشاره کردند که امیرالمؤمنین در 
فرمان خود به مالک اشتر فرموده اند که آدم های 
سوءاســتفاده جو را رسوا کنید؛ شــما گفته اید 
که افشــاء نکنید. امیرالمؤمنین )علیه الّسالم( 
نفرمودند موردی را که اثبات نشده، افشاء کنید. 
هیچ وقت چنین چیــزی در بیان امیرالمؤمنین 
نیست، و این قطعاً از اسالم نیست. ما چطور چیزی 
را که اثبات نشــده، به صرف اتهام، افشاء کنیم؟ 
ممکن است اینقدر حجم اتهام زیاد و وسیع باشد 
که یک عده ای به چشــم یک امر قطعی و واقعی 
به آن نگاه کنند، اما هیچ پشــتوانه ی استداللی 
نداشته باشد، جائی ثابت نشــده باشد. ما هیچ 

حجتی نداریم که این را بگوئیم.  ۹0/5/1۹ 

چطور چیزی را که اثبات 
نشده، افشاء کنیم!

عدالتخواهی اصول

در پـی مشـکالت پدیدآمـده از بارندگی هـای شـدید در سیسـتان و بلوچسـتان و برخـی 
نقـاط جنوب شـرقی کشـور، رهبـر انقـالب پیـام زیـر را صـادر فرمودند:

»بسـم اهلل الرحمـن الرحیـم. بارندگی هـای شـدید در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان 
و برخـی نقـاط دیگـر در جنـوب شـرقی کشـور کـه بـه آب گرفتگـی مشکل سـاز بـرای 
مـردم و در مـواردی ویرانگـر و خسـارت بار انجامیـده اسـت، ایجـاب می کنـد کـه در کنار 

خدمات رسـانی قابـل تقدیری کـه تاکنـون صـورت گرفتـه اسـت، دسـتگاه های دولتی و 
مجموعه هـای مردمـی هـر چه بیشـتر بـه یـاری مـردم عزیـز آن سـامان شـتافته از وقوع 
خسـارت های بیشـتر جلوگیـری نماینـد. از خداونـد متعال خیـر و برکـت مانـدگار برای 

همـگان مسـألت می کنـم
.سّیدعلی خامنه ای. 2۳ دی 1۳۹۸ «  

دستور رهبر انقالب برای حل مشکالت مردم سیستان و بلوچستان

  

تاریخ شهادت: 1۳ دی ماه 1۳۹۸

شهادت : حمله ی موشکی در فرودگاه بغداد، 
به دستور رئیس جمهور آمریکا

مرگ برای همه هست. 
ما اگر در راه خدا بمیریم، 
به حسب موازین ماّدی 
و ظاهری هم، چیزی از 
مردن،  نداده ایم.  دست 
سرنوشت اجتناب ناپذیر 
هر یک از ماســت. این 
متاعی است که باالخره از دســت ما خواهد رفت؛ ... 
آنها که این متاع را در راه خدا می دهند و جانشــان را 
در راه او مصرف می کنند، کســانی هستند که آن را 
فروخته اند و در عوض چیزی گرفته اند: »ان اللَّه اشرتی 
من  املؤمنین انفسهم و اموالهم باّن لهم الجّنة«.      6۸/5/25  

شهید با خدا معامله می کند                 
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید حسین پورجعفری
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حمله به عین االسد فقط یک سیلی بود 
انتقام در راه است...

توصیه رهبر انقالب به مردم
 برای مقابله با دشمن خارجی و مشکالت داخلی

جز همدلی نباشدمان مرهمی دگر

سید حسن نصراهلل 
در مراسم هفتم حاج قاسم سلیمانی:

اولین حضور آیت اهلل خامنه ای در نمازجمعه تهران | 2۸ دی 5۸

تشییع پیکر مطهر شهید حاج قاسم سلیمانی

چهل سال امامت جمعه
امام خمینی )( پس از درگذشــت مرحوم آیــت اهلل طالقانی و 
کناره گیری آیت اهلل منتظری از امامت نماز جمعه تهران، طی حکمی 
در تاریخ 24 دی 5۸، آیت اهلل خامنــه ای را به عنوان امام جمعه ی 
جدید تهران منصوب کرده و در حکم انتصاب ایشان  چنین نوشتند: 
»جنابعالی که بحمداهلل  به ُحسن ســابقه موصوف و در علم و عمل 

شایسته هستید به امامت جمعه ی تهران منصوب می باشید.«
دوران امامت جمعه آیت اهلل خامنه ای در طول چهل سال گذشته 
را می توان به سه دوره تقسیم کرد که ایشان در طول این سه دوره، 
بیش از 240 بار به اقامه ی نماز پرداخته اند. اولیــن دوره، از اولین 
خطبه ی نماز جمعه ی ایشان از 2۸ دی 5۸ تا مجروحیت ایشان در 
حادثه ی ترور ششم تیر ســال 60 ادامه داشت. دوره ی دوم، پس از 
چند ماه دوره ی نقاهت پس از ترور، و پس از انتخاب ایشان به عنوان 
رئیس جمهور منتخب ملت ایران تا انتخاب ایشان به عنوان رهبر 
انقالب ادامه پیدا کرد. و دوره ی سوم امامت جمعه  که شامل دوره ی 
رهبری ایشان است. جمعه 27 خرداد ۹۸ نماز جمعه ی تهران پس از 
 )( هشت سال بار دیگر میزبان امام جمعه ی منصوب امام خمینی

است.

 1. آزمون های پیش روی ملت
»آزمون هایی ســر راهِ کشــورها و ملّت هــا قرار هفتـه

می گیــرد کــه در آن آزمون هــا گاهــی خوب 
می درخشند؛ مخصوص ملّت ما هم نیست، منتها 
برای ملِّت ما در دوران انقــالب و بعد از پیروزی انقالب تا امروز 
از این آزمون ها زیاد بوده اســت و از این درخشــش ها هم زیاد 

بوده است و ملّت درخشیده که یکی اش روز نهم دی سال 88 
بود. یعنی حضــور ملّت در عرصه ی فضــای عمومی و در کف 
خیابان ها توانست یک توطئه ی ریشه دار و مهم را از بین ببرد. 
یک نکته ی بسیار مهّمی وجود دارد که ملّت ایران خوشبختانه 
با بصیرتی که دارند، به این نکته کاماًل توّجه کردند. خب مردم 
یک مطالباتی دارنــد؛ در اغلب موارد هم حق با مردم اســت؛ 

مطالباتی دارنــد، توّقعاتی دارند، انتظاراتی دارند و اگر نشــود 
اعتراض می کنند. مطالبات مردم یک مسئله است، فتنه سازی 
به خاطر مطالبات یک مســئله ی دیگر اســت؛ این دّومی کار 
دشمن است، کار دوست نیست. دوست وقتی می بیند ماشینی 
ُکند حرکت می کند و در ســرباالیی درست نمی تواند حرکت 
 ۳  کند، کمک می کند، ُهل می دهد تا ماشــین حرکت کند،
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آشنایی با حاج قاسم 
آشنایی من با حاج قاسم به سال 1992 میالدی برمی گردد، هنگامی که حاج قاسم فرمانده ی نیروی قدس شد به لبنان  1

آمد... ایشان منتظر نشد ما به ایران برویم و به او تبریک بگوییم، ایشان خودشان به لبنان آمد، و با رهبران مقاومت، روابط 10
ویژه ای را پایه گذاری اساسی کرد، خیلی سریع با ما خودمانی شد، خیلی سریع عربی یاد گرفت... همیشه با شادی ما شاد، 
و با ناراحتی ما ناراحت می شد. رابطه اش با ما اینگونه بود. واقعا این روابط یک نمونه ی برجسته است، به جای آنکه ما سراغش برویم، 

او همیشه نزد ما می آمد. وقتی او فرمانده ی نیروی قدس سپاه شد، نیاز نبود ما برویم و همواره حضور داشت.

االن وقت استراحت نیست، باید کار کنیم
یکی از دالیل پیشرفت کمی و کیفی مقاومت حزب اهلل پیگیری های جدی حاج قاسم بود، حاج قاسم اولین شریک  2

این پیروزی ها بود. پس از سال 2000 میالدی، شاید برخی بگویند اسرائیلی ها از جنوب لبنان رفتند و حاال دیگر 10
برخی مناطق مثل مزارع شبعا را رها کنید، اما حاج قاسم همیشه با ما همفکر بود و می گفت درست است که اسرائیل 
از جنوب لبنان رفتــه، اما تهدیدها و خطراتش همچنان پابرجاســت. نیاز بود تا ما قدرت  خــود را متحول کنیم و بتوانیم 
صهیونیست ها را درگیر جنگ فرسایشــی کنیم و مقاومت به قدرت بازدارندگی دســت یابد. حتی برخی اوقات که ما به 

استراحت نیاز داشتیم، حاج قاسم می آمد به ما می گفت، االن وقت استراحت نیست، باید کار کنیم. 

تمام روزهای جنگ حاج قاسم کنار ما بود
سال 2006 که اسرائیل به لبنان حمله کرد، حاج قاسم در ایران بود، به ما گفت می آیم بیروت، به او گفتیم که چگونه  ۳

10
می  خواهید به لبنان بیایید؟ لبنان زیر آتش و بمباران است! ولی او گفت نمی توانم شما را تنها بگذارم، تمام روزهای 
جنگ را حاج قاســم در کنار ما بود... او زیر بمباران و موشــک  باران در کنار ما بود، می توانســت جاهای امن برود، 
می توانست برود تهران و از آنجا با ما مرتبط می بود، ولی او در کنار ما و در اتاق  عملیات ما بود. او به من می گفت سیدجان! یا 

با شما زنده می مانم یا شهید می شوم، تا پایان جنگ 33 روزه با ما بود. 

حـاج قاسـم و ابومهـدی از رهبران 
مبـارزه بـا داعـش بودند

می خواهـم بـه ملـت عـراق یـادآوری کنـم که  5
10

داعش سـاخته و پرداختـه آمریکایی هـا بوده و 
هسـت و مورد حمایت خیلـی از کشـورها بوده 
اسـت. دالرهای نفتی و رسانه هایشـان و فتواهای دینی  
و  دینـی  تحریک هـای  و  سیاسـی  پوشـش های  و 
طایفه ای آنهـا بزرگ تریـن خطر بـرای عراق بـود. حاج 
قاسـم و ابومهدی المهنـدس از رهبران اساسـی نبرد با 
داعش بودنـد. همـان زمـان که ابومهدی شـهید شـد، 
نیروهایـش در حـال نبـرد با داعـش بودنـد. اگـر عراق 
شکسـت می خـورد چـه می شـد؟ همـه ی کشـورهای 
منطقـه دچـار چالـش می شـدند. شکسـت داعـش در 

عراق خیلی به شکست داعش در سوریه کمک کرد.

ملت های منطقه مدیون حاج قاسم و 
ابومهدی اند

اگـر داعـش شکسـت نمی خـورد، خیلـی از  4
10

کشـورهای عربـی منطقـه کـه پـول و انتحاری 
می فرسـتادند هـم بـه خطـر می افتادنـد. جادو 
دامـن جادوگـر را می گرفـت. امـا قاسـم سـلیمانی و 
ابومهـدی المهنـدس و خیلـی از مـردان بـزرگ ایرانی و 
عراقی و برخـی از بـرادران لبنانـی و خیلـی از رزمندگان 
کشـورهای دیگـر ایـن شکسـت را بـه داعـش تحمیـل 
کردند. همـه ی ملت هـای منطقه و نـه فقط ملـت عراق 
بایـد از حشـد الشـعبی و فرماندهـان خـود و نیروهـای 
امنیتـی تشـکر کننـد. همـه ی دولت هـا و ملت هـای 
منطقه باید از حاج قاسم سـلیمانی و ابومهدی المهندس 
تشـکر کنند، زیـرا در ایـن نبـرد و رویارویـی بـا داعش از 
همه ی ملت های منطقـه از لبنان تا اقصـی نقاط منطقه 

دفاع کرده و امنیت و ثبات را حفظ کردند.

خون حاج قاسم ایران را بیمه کرد
صحنه هـای تشـییع پیکـر شـهدا را ببینیـد که  6

10
توانسـت بین ایران و عـراق، و بین خـود عراقی ها 
وحدت ایجاد کند. صحنه های تشـییع میلیونی 
شـهید سـلیمانی از اهواز تا تهران و قم و مشهد را ببینید. 
دنیا چه دید، ایـن موج عظیم جمعیـت را دیـد، در تاریخ 
پس از تشـییع پیکر حضرت امـام خمینی)ره(، سـابقه و 
نظیری برای آن نداشـت. ملت ایـران نمونـه  و نظیری در 
تاریـخ ندارنـد، مـن تعارفـی نـدارم و نمی خواهـم دروغ 
بگویـم. خون ایـن شـهیدان، ایـران را بیمـه کـرد و به آن 
بازدارندگی بزرگی در برابر دشـمنان داد. برخی در لبنان، 
مقاومت را مسـخره می کنند، مثال می گویند جانفشـانی 
برای دیگران چـه معنایـی دارد؟ اما مکتب حـاج روح اهلل 
می آیـد حـاج قاسـم را بـه دنیـا معرفـی می کنـد، حـاج 
قاسـم بیشـتر عمر شـریفش را در جبهه هـای نبـرد و در 
کنـار مجاهـدان و در کنـار مسـتضعفان گذرانـد، در 
حالی کـه می  توانسـت در خانه اش بنشـیند و اسـتراحت 

کند. 

سید حسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل لبنان در مراسمی که به مناسبت هفتمین روز شهادت حاج قاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس و 
یاران شهید ایشان برگزار شد، سخنان مهمی درباره ی شخصیت این دو شهید بزرگوار، و تحلیل اتفاقات اخیر داشت که نظر به اهمیت 

آن، بخش هایی از آن تقدیم مخاطبین محترم می شود. 

حمله به عین االسد فقط یک سیلی بود 
انتقام در راه است...

سید حسن نصراهلل در مراسم هفتم حاج قاسم سلیمانی:

 نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مساجد و هیئت های مذهبی
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حمله به پایگاه عین االســد فقط یک 
سیلی بود

پاسخ به این جنایت آمریکا که منجر به شهادت  7
10

حاج قاسم و برادرانش شد، یک عملیات نیست، 
یک مسیر طوالنی است که باید منجر به خروج 
نظامیان آمریکایی از تمام منطقه ی غرب آســیا شود. 
عین االســد یک ســیلی بود، پاســخ نبود، حضرت آقا 
فرمودند یک سیلی است، آنها یک سیلی دریافت کردند، 
در این مسیر طوالنی برای سلسله عملیات نظامی که به 
خروج آمریکایی ها منجر خواهد شد، اوال این سیلی چه 
بود؟ نیروی هوافضای ســپاه پاســداران چند روز قبل،  
هدف اصلی پایگاه عین االســد بود، ما همان موقع بیدار 
بودیم و کل منطقه در آستانه ی جنگ بود. نشانه های این 
سیلی و ضربه را بیان می کنم: از ساعات اولیه، رسانه های 
عربی خلیج فارس بیشــتر از خود آمریکایی ها شــروع 
کردند برای آمریکایی ها دلســوزی کننــد. آنها تالش 

کردند این حمله را کم اهمیت نشان دهند. 

بزرگ ترین تصمیم ایران بعد از رحلت 
امام خمینی)ره(

این ســیلی و ضربه ی بزرگ ایرانی ها دلیلی بر  ۸
10

شــجاعت بی نظیر رهبری و ملت ایران اســت. 
شــجاعتی اســت که من  ندیده بودم. شــما با 
موشک، پایگاه های آمریکایی ها را هدف قرار دهید، پس از 
جنگ جهانی هیچ دولتی جرات نکــرده بود کاری را که 
ایران انجام داد، انجام دهد. چه کسی در کره خاکی جرات 
می کند در برابر آمریکا بایستد و بگوید من پایگاه مهم تو 
را هدف قرار دادم؟ مخصوصا اینکه ترامپ چند روز پیش 
تهدید کرد که اگر شما بزنید، من 52 هدف شما را هدف 
قرار خواهم داد. این بزرگ ترین تصمیــم بعد از رحلت 

حضرت امام روح اهلل در تاریخ انقالب اسالمی بود.

پیام حمله  موشکی به صهیونیست ها 
موشک ها و سیلی ایرانی، پیام برای صهیونیست ها  ۹

10
بود. موشــک های ایرانی به عین االسد رسید، ولی 
صهیونیست ها در تل آویو عزا گرفتند، یعنی شما اگر 
ایران را تهدید کردید، ایران این قدرت را دارد. تمام پایگاه های 

آمریکا در منطقه در تیررس موشک های ایران است.

پاسخ واقعی به ترور حاج قاسم اخراج 
آمریکایی ها از منطقه است 

محور مقاومت پس از ســیلی عین االسد جدی و  10
10

صادق است. آمریکایی ها باید پایگاه هایشان را تخلیه 
کنند و از منطقه ما بیرون بروند. جایگزین عمودی  
آمدن آنها، رفتن افقی آنها )با تابوت( است، مطمئن باشید ما 
کوتاه نمی آییم. کسی فکر کند که این شــهادت بزرگ و 
خون های پاک که ریخته شد فراموش می شود، هرگز، وارد 
فاز و عصر جدیدی در منطقه شده ایم و این چیزی است که 
خبرهایش به گوش همه خواهد رســید. ما نیاز داریم که 

مواضع خود را قوی کنیم و قاطعیت داشته باشیم.

1   یا اگر ماشین خاموش شده روشن بشود؛ دوست این جوری اســت که وارد صحنه می شود اّما این جور حرکت 

می کند. دشمن چه کار می کند؟ وقتی دید ماشــین حرکت نمی کند، باد الستیک ماشین را خالی می کند، یا فرض 
کنید که می زند فالن قسمت ماشین را که فّعال است از بین می برد؛ کار دشــمن این است. و دشمنان از اّوِل انقالب 

دائم مشغول همین کارها بوده اند.
امسال هم البّته در آ بان مالحظه کردید مردم مطالباتی داشتند؛ دشمنی که افرادی را آماده کرده بود، از این فرصِت 
مطالبات اســتفاده کرد، فوراً وارد شــد، شــروع کرد تخریب کردن. بصیرت مردم، اینجا بود که بمجّرد اینکه دیدند 
حساب، حساب تخریب و زدن و آتش  زدن و نابود کردن و زیربناها را خراب کردن است کنار کشیدند. مطالبات مردم، 
بود و هست اّما حاضر نشدند با فتنه گر همراهی کنند؛ کنار کشیدند، فتنه گر تنها ماند؛ این مهم است. فتنه گر سعی 
می کند خود را در میان مردم پنهان کند. بصیرت و هوشیاری مردم غائله را ختم کرد؛ هم در آبان امسال، هم در سال 

88، هم در طول سال های گوناگون از اّول انقالب تا امروز؛ ]این به خاطر[ بصیرت مردم بود.« ۹۸/10/11

2. امروز جامعه ما به اینها نیاز دارد
»امروز جامعه ی ما به شفّقت بین افراد و آحاد جامعه احتیاج دارد؛ امروز جامعه ی ما به همدلی، به مسئولّیت پذیری، 
به بردباری، به صبر، به مانند این چیزها احتیاج دارد. ما امروز در حال حرکت در یک مســیر بســیار مهم، پُرافتخار و 
خطیر هستیم؛ ما جامعه ی ایرانی، داریم به ســمت قلّه ای حرکت می کنیم و حرکت به سمت قلّه مراقبت الزم دارد، 
شرایطی الزم دارد؛ در جاّده های صاف و آسفالته، آن مراقبت ها لزومی ندارد؛ اّما وقتی انسان دارد به سمت یک قلّه ای 
حرکت می کند مراقبت هایی الزم است. امروز جامعه ی ما، کشور ما، مردم ما، احتیاج دارند به این خصوصّیات: با هم 
صبر کنیم، با هم بردبار باشیم، با هم مهربان باشیم، با شفّقت باشیم، به هم کمک کنیم. البّته ِجِبلّت ایرانی و ریشه های 
اخالقی ایرانِی مسلمان همین ها است. خب، شما دیدید در قضایا و بالیای طبیعی ای که پیش می آید مردم چطور با 
دل و جان می روند، حرکت می کنند؛ بله، اینها هست، ]اّما[ باید ترویج بشود، باید توسعه پیدا کند. همه ی کسانی که 
در این زمینه ها می توانند نقش ایفا کنند، ]مثل[ دستگاه های مدیریّتی، سازمان های تبلیغاتی، رسانه ها، معلّمان دین، 
حّتی فّعاالن سیاســی باید این فضایل را و دارندگان این فضایل را ترویج کنند تا این فضایل در جامعه ی ما گسترش 
پیدا کند. من در تلویزیون چند شــب قبل از این دیدم یک مرد محترمی را نشان داد که نه میلیاردر بود، نه مدیر یک 
مؤّسسه ای بود، نه پول بی  حساب و کتابی داشت، اّما توانسته بود با تالش و کوشش و جمع کردن اعانت های این و آن، 
صدها زوج را جهیزیه بدهد؛ انبارش را نشان دادند و بنده در تلویزیون نگاه می کردم؛ بله، اینها را باید ترویج کرد، این 
انسان ها را باید ترویج کرد، این  جور کارها را باید ترویج کرد. ترویج فضایل یکی از وظایف همه ی آحاد جامعه و کسانی 

است که میتوانند این کار را انجام بدهند. «۹۸/10/11

۳. هیچ وقت نباید متن را فدای حاشیه کرد
»هیچ وقت نباید متن را فدای حاشــیه کرد؛ حاشــیه را نباید غلبه داد. یک روایتی هســت که می گوید یکی از علل 
ناکامی ها و شکست های بنی اسرائیل - در همان دوره های حضور بنی اســرائیل - به این بود که اصول را رها می کردند، 
فروع را می چسبیدند... االن هم در دوره ی انقالب همینجور است؛ ما باید نگاه کنیم ببینیم اصل چیست؛ آن چیزی که 
تضمین کننده ی بقای اصل است، کدام است؛ آن را تشخیص بدهیم و به آن بچسبیم؛ حاال در حاشیه اش البته ریخت و 
پاش هایی هست، خطاهایی هست، نه اینکه خطا را بگوییم خطا نیســت؛ نه، خالف هم نمی خواهیم بگوییم، دروغ هم 
نمی خواهیم بگوییم؛ یعنی نمی خواهیم مصلحت را بر حقیقت غلبه بدهیم - اما توجه کنیم که وزن این خطا چقدر است، 

وزن آن متن چقدر است؟ اینها را باید توجه کنیم. اگر اینها را توجه کنیم حل می شود.
مهم ترین تکلیف ما این است که لحظه را بشناسیم. گاهی اوقات یک کاری است که شما اگر در این لحظه انجام دادید، 
انجام داده اید و درست است؛ اگر از این لحظه گذشت، همان کار را انجام بدهید، دیگر فایده ای ندارد. انسان در آن لحظه 
باید بشناسد که تکلیفش چیست و آن تکلیف را انجام بدهد. طبعا سختی هایی هم دارد؛ هشیاری می خواهد، آمادگی 

می خواهد، گذشت می خواهد؛ اینها را هرکس داشته باشد، می تواند پا به پای این حرکت الهی پیش بیاید.« ۸۸/5/22

4. این تازه اّول کار است
»من دارم حرکت را می بینم، برای من روشن است که دارد چه اتّفاقی در کشــور می افتد؛ بله البّته، دشمنی هست، 
مخالفت هســت، اگر نبود باید تعجب می کردیم، گروه هایی هســتند »ســازمان یافته«، برای ضربه زدن از روزنه ی 
فرهنگ، از روزنه ی هنر؛ با هم ارتباط دارند، پول خــرج می کنند، پول می گیرند، خیانت می کنند، خباثت می کنند، 
برای اینکه یک جوری، نگذارند این انقالب حرکت بکند؛ انقالب هم دارد حرکت می کند، ســینه اش را ســپر کرده؛ 
آمریکایی ها اقرار می کنند به شکست، صهیونیست ها اقرار می کنند به شکست، آنهایی هم که احمق تر از این هستند 
که اقرار کنند - مثل سعودی ها و مانند اینها، چون مغرورند، احمقند- اقرار نمی کنند، اّما در دلشان اقرار می کنند، این 
است قضّیه... این انقالب یک چیز عجیبی است؛ حّتی شماها هم که رفته اید در دلش و آن جور کار کرده اید، هنوز به 
آن اعماق و ریزه کاری هایش نرسیده اید؛ ما که بیشتر از شما نرسیده ایم؛ خیلی این انقالب چیز عجیبی است. این برای 

ارباب های دنیا، حاالحاالها دردسرها خواهد داشت؛ این اّول کار است االن.« ۹5/10/16 


