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ایرانی خانواده

قلم ها و زبان ها را برای دشمن 
به کار بیاندازید نه خودی                    
مـا بایـد حتی االمـکان کاری بکنیـم کـه یـک 
وقـت خـدای نخواسـته اینطور نباشـد کـه در 

خـارج بگوینـد ایـن یـک کشـوری اسـت کـه 
نمی توانـد خـودش درسـت کنـد. بزرگانـش 
اینها هسـتند؛ ریختند بـه جان هـم، و پایین تر 
آنها هم آنها هسـتند کـه ریختند به جـان هم! 
درحالی که مملکتشـان در معرض خطر است، 

جنـگ داخلـی راه انداخته انـد. پس اینها رشـد 
ندارنـد. اگـر رشـد داشـتند وقتـی که دشـمن 
بـه آنهـا حملـه می کنـد، همـه بایـد قلم هـا و 
زبان هـا را غالف کننـد، و برای دشـمن بـه کار 

بیندازنـد.     59/12/12

شــبها، شــب های ماه رمضان بود. بــرادران 
خوزســتانی پس از افطار در راهــروی زندان 
جمع می شدند، پتو می انداختند، چای درست 
می کردند و قلیان می کشــیدند. من از داخل 
ســلول، آنها را نگاه می کردم. بعــد که به من 
هم اجازه ی بیــرون آمدن در راهــرو را دادند، 
در برنامه های آنها شــرکت می کردم. قرار شد 
هر شــب برای آنها صحبت کنم؛ بعد هم سید 
کاظم - یکی از آنان که صدای خوبی داشت - به 
خواندن مداحی و مرثیه خوانی بپردازد و طبق 
 )( معمول، به ذکر مصیبت امام حســین
برســد. صحبت های من به صورت غیرصریح، 
متضمن محکوم سازی رژیم حاکم بود. درباره ی 
زندگی امیرالمؤمنین علــی )( و عدالت آن 
حضرت، و نیــز ویژگی های حاکم اســامی، 
ســخن می گفتم. آنها از این سخنان، خشنود 
و خوشــحال می شــدند. تعجبی هم نداشت؛ 
زیرا این سخنان، متناسب با آرمان های آنها و 

امیدها و رنج هایشان بود.      
زن و شــوهر در صراط حق و راه حق به همدیگر کمک کنیــد. زن می تواند کمک کند به  منبع : خون دلی که لعل شد

شوهرش برای اینکه در صراط حق پایدار باشــد، ثابت قدم باشد و پیش برود؛ مرد می تواند 
همین کمک را به زن بکند. مثل دو شریک، مثل دو هم سنگر با هم زندگی کنید. عماً، هم 
در شریعت، هم در واقعّیت خارجی، زن و شــوهر نزدیک ترین افراد به هم هستند؛ هر چه 
می توانید صمیمّیت را، صفا را، محّبت را بین خودتان افزایش بدهید. محّبت مایه ی اصلِی 
زندگِی شیرین خانوادگی است؛ سعی کنید محّبت را روز به روز افزایش بدهید که به دست 

خود انسان هم هست و انسان می تواند این کار را بکند.  ۹۸/5/13 

حتی در زندان هم علیه 
پهلوی سخنرانی می کردم

محبّت مایه  اصلِی زندگِی شیرین خانوادگی است

دانشـگاهی  مراکـز  در  شـما  حضـور 
و  ژرف  نـگاه  فرصـت  کشـورها، 
حکمت آمیـز بـه رویدادهـا و پدیده های 
جهـان را به شـما و فرصت بهره منـدی از 
دانشـمندانی جهان نگـر و جهان شـناس 
را بـه ایران آینده می بخشـد. اینهـا را باید 
قدر شـناخت. فریفتگـی به همـان اندازه 
زیان بخش اسـت کـه بی خبـری. امروزه 
به طور ویـژه بـه این بیندیشـید کـه چرا 
اسام هراسـی  بـه  غربـی  سیاسـتهای 

دامـن می زنند؟ و کـدام عنصر پـر قدرت 
در اسـام سیاسـی بـه شـیوه ی ایـران 
اسـت کـه قدرتمـداران آزمنـد و متعّدی 
و مسـتکبر را بـه همه گونـه رویاروئـی 
دانش انـدوزی  می انگیـزد؟  بـر  آن  بـا 
را بـا اندیشـه ورزی و ایـن هـر دو را بـا 
پرهیـزگاری و پاکدامنـی بیامیزیـد؛ در 
بـرای  اندوختـه ای  هیـچ  این صـورت 
کشـور بـا ثـروت وجـود جوانانـی چـون 

   ۹3/11/3 شـما برابـری نخواهـد کـرد.

دانش اندوزی را با اندیشه ورزی، و این هر دو را با 
پرهیزگاری بیامیزید 

به تولید داخلی باید تعصب 
داشته باشیم

کدام عبادت است که گناهان 
روز را از بین می برد؟

حزب اهلل این است

رهربی خاطرات

همـان چیـزی اسـت کـه در قانـون اساسـی 
کلّـِی  سیاسـتگذار  رهبـری،  اسـت.  آمـده 
نظـام محسـوب می شـود؛ یعنـی همـه قوای 
بایـد در چارچـوب سیاسـت های  سـه گانه 
رهبـری برنامه ریـزی کننـد و سیاسـت های 
اجرایـِی خودشـان را تنظیم نماینـد. حرکت 
و قـواره ی کلّـی نظـام بایـد در چارچـوب 
معّیـن  رهبـری  کـه  باشـد  سیاسـت هایی 
می کنـد. ایـن مهم تریـن مسـؤولیت رهبری 
اسـت. 79/12/22 وظیفه ي رهبـري آنجایي 
اسـت که احسـاس کنـد یـک حرکتـي دارد 
انجـام مي گیـرد کـه ایـن حرکـت، مسـیر 
اینجـا  مي کنـد.  منحـرف  دارد  را  نظـام 
وظیفـه ي رهبري اسـت کـه بیایـد در میدان 
و بـه هر شـکلي کـه ممکـن اسـت بِایسـتد و 
نگـذارد؛ ولو مـورد جزئـي باشـد.     ۹5/4/12

تولید رونق

مـا نسـبت بـه اقتصـاد ملّـِی خودمـان بایـد 
تعّصب داشـته باشـیم؛ مصرف جنس خارجی 
یکـی از عیـوب مهـّم مـا اسـت؛ مـا بایسـتی 
تعّصـب داشـته باشـیم نسـبت بـه مصـرف 
داخلـی و جنـس داخلـی و اقتصـاد ملّی مـان. 
جوان هـای مـا تعّصـب دارند نسـبت بـه فان 
تیم فوتبـال؛ یکـی طـرف دار تیم قرمز اسـت، 
یکـی طـرف دار تیـم آبـی اسـت، ]آن هـم[ 
بـا تعّصـب؛ و حّتـی ]تعّصـب بـه[ تیم هـای 
خارجـی؛ یکی طـرف دار تیم رئال اسـت، یکی 
طـرف دار تیـم ]دیگـر[؛ اینهـا تعّصب نسـبت 
بـه ایـن تیم هـا دارنـد؛ اگـر همیـن مقـدار و 
همیـن انـدازه تعّصـب را نسـبت بـه اقتصـاد 
ملّـی و تولید داخلی داشـته باشـیم، بسـیاری 
از کارهـای مـا اصـاح خواهـد شـد.    ۹7/1/1 

»قـاَل الّصـاِدُق )ع( فـی َقولِـِه )تَعالـی(: اِنَّ 
ئاِت؛ َقـاَل: َصـاُة اللَّیـلِ  َتذَهُب   ـیِّ الَحَسـناِت ُیذِهنَب السَّ

ِبُذُنـوبِ  النَّهـار.«)1( خـب، این دیگر آیـه ی قرآن 

اسـت و  جـای تردیـدی نیسـت؛ پـس اجماالً 
معلـوم می شـود کـه حسـناتی هسـت کـه 
سـّیئات را از بیـن می بـرد؛ نـه اینکـه همـه ی 
حسـنات این خصوصّیـت را دارند کـه همه ی 
سـّیئات را از بیـن ببرنـد!... خـب، حـاال کـدام 
حسـنات؟ اینجا حضرت تبصیـر کردنـد: َقاَل: 
َصاُة اللَّیـلِ  َتذَهـبُ  ِبُذُنـوبِ  النَّهار. وقتی شـما نماز 

شـب می خوانید، گناهانـی را کـه در روز انجام 
داده ایـد، آنهـا را از بیـن می بـرد... اینکـه اهـل 
معنا و اهل معرفت و اهل سـلوک، نماز شـب را 
گنجینه و ذخیره ی تمام نشـدنی ای می دانند، 
به خاطر این اسـت. ایـن حاال جنبـه ی اخروِی 
نماز شـب اسـت که گناهـان را از بیـن می برد؛ 
البّتـه، گناهـان، آ ثـار دنیـوی هـم دارنـد، آثار 
اخـروی هـم دارنـد؛ وقتـی گناهـان را از بیـن 
می برد، یعنـی آثار سـوءِ دنیوِی گناهـان را هم 

از بیـن می بـرد. ۹7/11/2
1( امالی طوسی، مجلس یازدهم، ص 2۹4

وظیفه اصلی رهبری 
چیست؟

مظهر علم و عمل
این ذکر شهید رجایی و شهید باهنر- که این دو برادر عزیز، حقیقتاً مظهر علم و عمل بودند- در 
هفته ی دولت، یك امر مغتنمی است؛ یك چیز نمادین و باارزشی است. معنایش این است که 
ما- که مسئولین بخش های مختلف کشور هستیم- در رفتار عمومی خودمان، نگاهمان به همان 

ارزش هایی باشد که برجستگی شخصیت این دو عزیز، به خاطر آن ارزشهاست.        ۸7/6/2   

انتشار به مناسبت شهادت شهید باهنر

راســت گفته اند که عمر دولت ها »مستعجل« است و 
»محدود«،  اما در همین زمان محدود، می توان »اقدامات 
نامحدود« انجــام داد، که داده اند. »این نکته را مــن غالباً به برادران و 
خواهرانی که در جاهایی مســئول می شــوند، عرض می کنم؛ گاهی 
بعضی ها تصور می کنند چهار سال وقت دارند و دو سه ماهِ اول چیزی 
نیست. نه آقا! همان دو سه روز اول هم مهم است. یک روز را هم نباید از 
دست داد. چهار سال، وقت زیادی است؛ به شرط آنکه از همه ی ساعات 
و روزهای آن استفاده شود... یکی از نام های دارای افتخار در تاریخ ما - 
به همان اندازه ای که واقعیت دارد- امیرکبیر است. امیرکبیر در کشور ما 
سه سال در رأس دولت بوده است. معلوم می شود سه سال وقت خیلی 
زیادی است. همه ی کارهایی که امیرکبیر انجام داده و همه ی خاطرات 
خوبی که تاریخ و ملت ما از این شخصیت دارد، محصول سه سال است. 
بنابراین چهار سال، وقت کمی نیســت - وقت خیلی زیادی است- به 

شرط اینکه از همه ی این وقت به نحو درست استفاده شود.« ۸3/3/27

فرصت ها می توانند نعمت باشند یا نقمت
در روایات آمده اســت که »اعمل لدنیاک کأنّک تعیــش ابدا؛ یعنی 

برنامه ریزی دنیا را فقط برای چنــد روزه ی زندگِی خودت نکن؛ برای 
پنجاه ســال برنامه ریزی کن... نگوئیم ما که معلوم نیست پنجاه سال 
دیگر زنده باشــیم، چرا برنامه ریزی کنیم. نخیر، جوری برنامه ریزی 
کن که گوئی بناســت تا آخر دنیا زنده باشــی؛ همچنان که اگر برای 
خودت و به نفع خود بخواهی برنامه ریزی کنی، با چه جدیت و دقتی 
می کنی، برای نسل های آینده هم که تو در آن وقت نیستی، همانجور 
برنامه ریزی کــن.« ۹1/7/1۹ به همین علت هم هســت که توصیه ی 
همیشگی رهبر انقاب به دولت ها، اســتفاده ی بهینه از »فرصت ها« 
اســت. فرصت هایی که دولت ها می توانند آن را تبدیل به »نعمت« یا 
»نقمت« برای کشور کنند. نعمت است اگر در جهت خدمت به مردم و 
گره گشایی از مشکات آنان باشد، و نقمت است اگر خدای نکرده بدان، 
به چشم »طعمه«ای نگریسته شود که باید هرچه بیشتر از آن بهره برد؛ 
که امیر)ع( در نامه ای به فرماندارش چنین فرمود: »إِنَّ َعَمَلَک لَْیَس لََک 
ِبُطْعَمٍة؛ این طعمه ای نیست که تو به دست آورده باشی و بخواهی از آن، 

لقمه ی چربی بزنی؛ َو لَِکنَُّه ِفی ُعُنِقَک أََماَنٌة؛ این یک امانت و مسؤولیت بر 
دوش شماست. از فرصت های شغلی نباید استفاده ی شخصی شود. 

نباید ریخت و پاش صورت گیرد.« ۸0/6/5

مهم ترین کار دولت ها
اما آن چیزی که فرصت ها را تبدیل به نعمت یا نقمت می کند، »ماک 
درست برای تصمیم گیری« و »اولویت بندی کردن« امورات است. »اگر 
بخواهید فرصت ها و تهدیدها را به معنای واقعی کلمه مدیریّت بکنید... 
ص کنیم  احتیاج داریم که اّوالً ماک های تصمیم گیری مان را مشــخّ
و آنها را درست انتخاب کنیم، ثانیاً از تجربه هایمان استفاده کنیم... باید 
بتوانیم ماک های تصمیم گیری را درســت انتخاب بکنیــم؛ غالباً در 
اینجا لغزش هایی وجود دارد.« ۹6/3/22 برای همین اساســا مهم ترین 
و اصلی ترین کار یک مسئول، فهم درســت از اولویت کارها است. اینکه 
متوجه شود در بستر و مقتضیات زمان خود، کدام یک از کارها »اهم«، 
کدام یک »مهم«، و کدام یک »کم اهمیت« اســت. مســئول دقیق و 
هوشیار، خوب می داند که در فرصت های محدود می بایست مهم ترین و 
با اولویت ترین کارها را انجام دهد. در دیدار روز چهارشــنبه )30 مرداد( 
نیز رهبر انقاب به همین موضوعِ اولویت بندی کارها توسط دولتمردان 
اشاره کرده و فرمودند: »دو سال باقیمانده از دوران دولت، مدت زمان کمی 
نیست و باید به دور از گرفتار شدن در برخی آفات، مسائل مهم کشور را 

3 »اولویت بندی«، و اولویت ها را یک به یک پیگیری کرد.« ۹۸/5/30
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یک ملت اگر معنای شهادت را فهمید و دانست که برای آرمان ها چگونه می شود رفت و جان فدا کرد، آن وقت می تواند بی دغدغه و با استقال زندگی کند؛ زیرا مرگ دیگر 
مانعی برایش نیست. اگر جز این باشد، دشمن او را از مرگ خواهد ترساند و مثل بعضی از کشورها، بعضی از دولت ها و بعضی از ملتهایی خواهد شد که در مقابل دشمنان، 

ضعف نفس نشان می دهند.   75/2/26 
*در26 مردادماه سال 135۸ و ابتدای پیروزی انقالب اسالمی عناصر جدایی طلب در منطقه ی کردســتان، با یورش به نقاطی از شهر پاوه و به خاک و خون کشیدن مردم بی گناه و 

تعدادی از پاسداران انقالب اسالمی تا مدتی به ناآرامی در این منطقه دامن زدند که پس از پیام امام خمینی)ره( این ناآرامی  ها با دخالت نیروهای نظامی به پایان رسید.  

یک ملت اگر معنای شهادت را فهمید می تواند با استقالل زندگی کند            |           این شماره تقدیم می شود به  شهدای حادثه ی خونین پاوه*

ن حرم از نسل مدافع�ی

8 وعده رهبر انقالب که محقق شد 
 و وعده ای که در راه است...

2

به جای داد کشیدن سر یکدیگر،  یاد توصیه امام باشید وظیفه اصلی رهبری چیست؟
2 مطالبه رهبری  |   4 4پرسش و پاسخ  |   شرح حدیث  |  

هفته
ت 

روای

رهبر انقالب در دیدار امروز خود با هیئت دولت، اقتصاد و فرهنگ را دو اولویت اصلی 
دولت در این دو سال باقیمانده مطرح کردند. خط حزب اهلل دالیل آن را بررسی می کند.

دو سال پایانی

کدام عبادت است که گناهان روز را از بین می برد؟
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1   دو اولویت اساسی کشور

بر همین اســاس، رهبر انقاب دو اولویت اساســی 
کشــور را »اقتصاد« و »فرهنگ« برشمردند. اما چرا 
این دو؟ اگر تا چند ســال پیش، کســی پیدا می شد 
که وجود »جنگ اقتصادی« نظام ســلطه علیه ایران 
را منکر می شد، حاال در یکی دو سال اخیر، و با دیدن 
اقدامات ظالمانه ی دشــمن در حــوزه ی اقتصادی، 
کمتر کسی هست که آن را منکر شود. دولت جدید 
ایاالت متحــده، صراحتا این موضــوع را بیان کرده 
اســت که اولویتش در مبارزه ی با ایران، نه گزینه ی 
نظامی، که گزینه ی اقتصادی اســت و در این راه، هر 
روزه بر حجم اقدامات خود افزوده اســت. در نقطه ی 
مقابل، بهترین راه و یا بهتر بگوییم، »تنها راه« نیز، نه 
تکرار راه طی شده و تجربه ی تلخ کسب شده در چند 
سال اخیر، که فعال کردن ظرفیت ها و استعدادهای 
درونی است. در همین زمینه، رهبر انقاب موضوعاتی 
چون رونق تولید، قطع وابســتگی بــه صادرات نفت 
خام، توجه به پیشــران های اقتصادی )نظیر مسکن، 
کشــاورزی، خودرو، لوازم خانگی و همچنین اقتصاد 
دانش بنیان( کــه می تواننــد موتورمحرکه ی دیگر 
بخش ها قرار گیرند، و ضرورت تغییر نگاه مسئوالن و 
دستگاه ها به تولیدکنندگان را مطرح کردند. البته از 
نظر رهبر انقاب، »هدف غایی« از رونق و پیشــرفت 
اقتصادی، ِصرِف ثروتمند شدن کشور نیست »بلکه 
هدِف پیشــرفت اقتصادی، تأمین عدالت اجتماعی 
و ریشه کن کردن فقر اســت وگرنه مانند کشورهای 
پیشرفته ای مثل آمریکا می شویم که طبقات ضعیف 

همچنان مشکات عمیقی دارند.« ۹۸/5/30 

دشمن،  به دنبال نفوذ فرهنگی
و اما فرهنگ، »دشــمنان نظام اســامی صراحتاً 
می گوینــد که غلبــه بــر جمهوری اســامی و 
حاکمیت اسام با جنگ نظامی و تحریم اقتصادی 
امکان پذیــر نیســت و باید بــا نفــوذ فرهنگی و 
تأثیرگذاری بر ذهن ها و مغزها و تحریک هوس ها 
به این هــدف رســید.« 98/5/30 بنابراین »باید 
مانع نفوذ این اقدامات ســازمان یافته در تولیدات 
فرهنگــی همچون هنر، ســینما، کتــاب و تئاتر 
شد.« 98/5/30 رهبر انقاب با تأکید بر اینکه »ما 
معتقد به بستن فضای فرهنگی کشور نیستیم اما 
با ولنگاری فرهنگی به شــدت مخالفیم« گفتند: 
»ما در شرایطی هســتیم که جبهه ی مقابل ما و 
دستگاه های استکباری، همه ی امکانات فرهنگی 
و هنری خود را برای ضربه زدن به نظام اســامی، 
به کار گرفته انــد و ما باید برنامه ریــزی جدی در 
مقابل این جبهه داشــته باشــیم.« ۹۸/5/30 در 
این راه »باید دســتگاه های فرهنگی اعم از وزارت 
ارشاد، سازمان تبلیغات اســامی، وزارت آموزش 
و پــرورش، وزارت علــوم و صداوســیما و حتی 
دستگاه های اطاعاتی بر روی این مسائل به شدت 

حساس باشند.« ۹۸/5/30

رهربی مطالبه
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یک دوگانه ]در مواجهه با حوادث[ این اســت که 
ما در مواجهه ی با حوادث دائم به خودمان بپریم، 
مدام بــه خودمان انتقــاد کنیم... ایــن یک جور 
برخورد اســت که متأّســفانه در خیلی از مواقع 
پیش می آید که وقتی مجموعه ها با سختی مواجه 
می شــوند - حاال مجموعه ها چه یک حزب باشد، 
چه یک دولت باشد، چه یک ملّت باشد- همدیگر 
را مّتهم می کنند، یا اینکه نه، به جای اینکه ســر 
همدیگر داد بکشــیم، به تعبیر امام »هر چه فریاد 
دارید بر سر آمریکا بکشید«؛ طرف مقابل، او است. 
بنده مکــّرر در صحبت های عمومــی گفته ام، ما 
دچار این اشتباه نمی شویم که دشمن خودمان را 
نشناسیم؛ دشــمن ما معلوم است. کسان دیگری 
هســتند که علیه ما کار می کنند -اّما روی غفلت 
اســت یا مانند اینها- اینها اهّمّیتی ندارند؛ آن که 
دشمن واقعی اســت »َو َهُلمَّ  الَخطَب فی ابِن اَبی  
ُسفیان«،)1( که امیرالمؤمنین فرمود. ]در مورد[ 
آن قضایاِی این جــوری بی خودی ســر هم داد 
نکشیم، بی خودی با همدیگر دعوا نکنیم. ببینیم 
واقعاً با چه کســی باید دعوا کرد، با چه کسی باید 

طرف شد؛ این جوری عمل بکنیم.   ۹7/12/23 

به جای داد کشیدن سر یکدیگر
 یاد توصیه امام باشید

1- شکست آمریکا در عراق و افغانستان 
حادثه ی یازده سپتامبر در سال 2000 برای دولت مستکبر آمریکا بهانه ای شد تا به کشورهای افغانستان و عراق حمله ی 
نظامی کند، همان ایام رهبر انقالب شکست آمریکا در عراق را پیش بینی کرده و فرمودند: »]آمریکا[ بر رژیم صّدام 
پیروزی نظامی پیدا کردند، اما این به معنای پیروز شدن آنها بر ملت عراق از لحاظ سیاسی و فرهنگی نیست 

ونخواهد بود.«  ۸2/1/22

2- شکست طرح خاورمیانه بزرگ
طرح »خاورمیانه ی بزرگ« نیز نقشه ای بود که دولت جرج بوش پسر برای در دســت گرفتن عنان کشورهای منطقه طراحی کرده بود. در 
جریان جنگ 33 روزه در سال ۸5، این جنگ مقدمه ای برای تولد خاورمیانه ی جدید که مطابق اهداف آمریکا 
و صهیونیست ها باشد ارزیابی می شــد. تحلیل رهبر انقالب درباره ی طرح خاورمیانه بزرگ اما جور دیگری 

بود: »طرح خاورمیانه ی بزرگ که باند حاکم بر کشــور آمریکا با صحنه گردانی اساسی 
صهیونیســت ها آن را طراحی کردند، برای چیســت و معنایش چیست؟ 

خاورمیانه، منطقه ی ثروتمندی است؛ طمع بلعیدن آن، اینها را آرام و 
راحت نمی گذارد؛ قصدشان بلعیدن این منطقه است. البته نمی توانند؛ این لقمه گلوگیر 

است و آنها را خفه خواهد کرد.« ۸3/2/12

3- بشار پیروز خواهد شد
روزها و ماه هایی نخستین که جنگ سوریه آغاز شده 

بود، کمتر کسی تصور می کرد که این جنگ با پیروزی 
نظام سوریه تمام شــود. سیدحسن نصراهلل در 
خاطــره ای دراین باره چنیــن می گوید: در 
آغاز حوادث ســوریه، به ایران رفتم و با رهبر 
جمهوری اســامی دیدار کردم، در آن زمان همه معتقد بودند که نظام 
سوریه طی 2 یا 3 ماه سقوط خواهد کرد، ما دیدگاه خود را مطرح کردیم 
و گفتیم اگر در دمشق نجنگیم باید در هرمل، بعلبک، ضاحیه، الغازیه، بقاع 

غربی و جنوب لبنان بجنگیم. رهبر جمهوری اســامی ایران حرف من را 
تکمیل کرد و گفت: نه فقط در این مناطق بلکه در کرمان، خوزستان و تهران 

و... . سپس گفتند: این جبهه چند محور دارد: محور ایران، محور سوریه، و محور 
لبنان. فرمانده محور سوریه بشار اسد است و باید کاری کنیم که پیروز شود و پیروز 

خواهد شد. بعدها رهبر انقالب در دیدار با خانواده های شهدای مدافع حرم در این باره چنین 
فرمودند: »به شما این مژده را هم می دهیم که بدانید کار فرزندان شما یک کار فوق العاده 

بود، یک کار عظیم بود، و ان شــاءاهلل خدای متعال به مجاهدت اینها برکت خواهد داد، به 
خون های مطّهر اینها برکت خواهد داد و ان شاءاهلل ریشه ی این دشمنان برکنده خواهد شد.«

4- داعش گریبان غربی ها را نیز خواهد گرفت
از نخستین روزهای شکل گیری داعش، تحلیل اغلب کارشناسان مسائل منطقه چنین بود که تا سالیان متمادی تکفیری ها کنترل سرزمین هایی که به اشغال 
خود در آورده بودند را در دســت خواهند داشت، رهبر انقالب اما دو تحلیل متفاوت داشتند: یکی اینکه خطر تکفیری ها 
گریبان خود آمریکایی ها را خواهد گرفت و دیگر اینکه کلك داعشی ها به زودی کنده خواهد شد. »اروپا امروز به خاطر 
غلطی که در تقویت تکفیری ها انجام داد، گرفتار است و مردم در خانه و خیابان امنیت ندارند و آمریکا نیز درحال 
تکرار همان غلط است.« ۹6/1/20 در ســال های اخیر،  عملیات های تروریستی داعش در غرب، جان بسیاری از 
شــهروندان خود را گرفت. حوادثی چون: تیراندازی شــارلی ابدو )2015(، انفجار مسجد در قطیف )2015(، 

حمات مارس  بروکسل )201۶(، تیراندازی باشگاه شبانه اورلندو )201۶(، بمب گذاری منچستر آرنا )2017( و... .

5- واکنش رهبر انقالب به حمله تروریستی به مجلس
یك خبر فوری و ناگهانی در اولین ساعات روز 17 خرداد ۹6 تیتر خبرگزاری ها و شبکه های خبری را تسخیر کرد: 
حمله ی تروریستی داعش به مجلس و حرم امام. همه منتظر بودند تا موضع رهبر انقالب درباره ی این حادثه ی 
خونین را در دیداری که ایشان همان روز با دانشجویان در حسینیه ی امام خمینی داشتند بشنوند: »ملت ایران 
دارد پیش می رود؛ این ترقه بازی هایی هم که امروز شد در اراده ی مردم تأثیری نخواهد گذاشت. این ها 
کوچک تر از آنند که بتوانند در اراده ی ملت ایران و مسئولین اثر بگذارند... ان شاءاهلل کلک این ها کنده 

خواهد شد.« ۹6/3/17 کمتر از دوازده روز بعد، یکی از پایگاه های اصلی داعش در دیرالزور سوریه توسط شش فروند موشك نقطه زن نیروی 
هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی به کلی منهدم شد. 

6- به تکفیری ها گوشمالی سختی خواهیم داد
حمله به مراسم رژه ی مشترک نیروهای مسلح در شهر اهواز در بامداد روز 31 شهریور که به مناسبت 
آغاز هفته ی دفاع مقدس برگزار می شد، دیگر حادثه ی تروریستی سال ۹6 بود که در ماجرای 
این حمله تعدادی از هموطنان به شهادت رســیدند، سه روز بعد رهبر انقالب چنین وعده 
دادند: »کاری که اینها کردند، کار بزدالنه ای بود؛ ]وقتی[ با مسلسل حمله کنید، 
به یک عّده ای که نه ساح دارند، نه توان دفاعی دارند، خب معلوم است 

که یک عّده ای به شهادت می رسند؛ اّما کار، کار شجاعانه ای نیست، کار بزدالنه است. کار آنهایی 
است، آنهایی که دست شان در جیب سعودی و امارات عربی است، البّته گوشمالی خواهیم داد، 
گوشمالی سختی به آنها داده خواهد شد ان شاءاهلل.« ۹7/7/2 ده روز بعد از این حمله تروریستی، بار 

دیگر مواضع گروهك های تروریستی در شرق سوریه مورد هدف قرار گرفت.

7- شکست طرح معامله قرن 
بیشتر از دو سال است که ایاالت متحده و رژیم صهبونیستی به 
دنبال اجرای طرحی موسوم به معامله ی قرن، با هدف برتری و 
چیرگی این رژیم جعلی بر سرزمین فلسطین است. طرحی که 
اگرچه مقامات این دو کشور، بدان خوشبین بودند اما تا این 
لحظه امکان اجرایی شدن آن محقق نشده است. رهبر 

انقالب اما از همان ابتدا، شکســت این طرح را پیش بینی کردند: »یهودی سازی 
فلسطین خواب آشفته ای است که دیده اند؛ نه آن اتّفاق می افتد نه معامله ی 

قرن.« ۹7/4/31

8- توقیف متقابل نفتکش انگلیسی در پی راهزنی دریایی آنها
حدود یك ماه پیش دولت انگلیس نفت کشــی که حامل بیــش از دومیلیون 

بشــکه نفت ایران بود را به بهانه هــای واهی در 
تنگــه ی جبل الطارق توقیف نمــود، رهبر انقالب 
درباره ای اقدام متقابل ایران چنین پاســخ دادند: 
»حاال انگلیــس خبیث -که واقعــاً ُخبث او واضح 
است- دزدی دریایی می کند، کشــتی ما را در واقع 

می دزدند... واقع قضّیه همین اســت که یک دزدی دریایی اســت؛ دزدی دریایی 
هم می کنند که البّته ان شــاءاهلل جمهوری اســامی و عناصر مؤمــن آن، این کارها 
 را، این خباثت هــا را بی جواب نمی گذارنــد، در فرصت خود و جای خود پاســخ خواهند 
داد.«  ۹۸/4/25 سه روز بعد، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی یك نفتکش انگلیسی را با نام 

استنا ایمپرو به علت تخلفاتی که هنگام عبور از تنگه ی هرمز مرتکب شده بود توقیف کرد. 

9- نابودی رژیم صهیونیستی تا 25 سال آینده
پس از پذیرش برجام، برخی مقامات رژیم صهیونیستی مدعی شده بودند که با وجود برجام تا 25 سال خطر ایران 
برای آنها مرتفع شده است، حدود چهار سال پیش رهبر انقالب در پاسخ به این ادعا فرمودند: »اّوالً شما ]رژیم 
صهیونیستی[ 25 سال آینده را نخواهید دید. ان شاءاهلل تا 25 سال دیگر، به توفیق الهی و به فضل الهی 
چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشــت؛ ثانیاً در همین مّدت هم روحّیه ی 
اسامِی مبارز و حماسی و جهادی، یک لحظه صهیونیست ها را راحت نخواهد گذاشت.« ۹4/6/1۸ حاال 
چهار سال از پیش بینی رهبر انقالب می گذرد و رژیم صهیونیستی 4 سال به اضمحالل خود نزدیك تر شده است...

رهبر انقــالب در دوران زعامت خود، مبتنی بر »اعتمــاد به وعده های الهی« و همچنین »تحلیل درســت از واقعیــات زمانه« وعده ها و 
پیش بینی هایی ارائه داده اند که بعد از گذشت زمان، صحت آن بر همگان مشخص شده است. آخرین آنها، بی جواب نگذاشتن اقدام زشت دولت 
انگلیس، مبنی بر توقیف نفتکش ایرانی بود، که چند روز بعد از آن، نیروهای مؤمن و انقالبی، در اقدامی متقابل، نفتکشی انگلیسی را توقیف 

کردند. به همین مناسبت، نشریه ی خط حزب اهلل از بین پیش بینی ها  و  وعده های محقق شده  و متعدد رهبری، ۹ مورد را مرور می کند.

رهبر انقاب در بخشــی از دیدار روز چهارشنبه  
)30 مرداد( با هیأت دولت که به مناسبت هفته ی 
دولت برگزار شد، با اشــاره به موضوع »نترسیدن 
از دشــمن«، خطاب به مســئوالن دولت چنین 
گفتند: برخی اوقات ســخنانی را می شــنوم که 
نشانه ی بیمناک بودن از دشمن است، درحالی که 
از دشــمن، واقعاً نباید ترســید زیرا این دشمن از 
ابتدای انقاب اسامی وجود داشته و هر کاری هم 

که توانسته کرده اما به موفقیت نرسیده است.
ایشان افزودند: آمریکا، اروپا و حتی شوروی سابق 
در این چهل ســال هر اقدامی را که می توانستند 
علیه جمهوری اســامی انجام دادند اما به نتیجه 
نرســیدند. البتــه آزار و اذیت و زحمــت بوجود 
آورده اند ولــی نتوانســته اند مانــع از حرکت و 
پیشرفت نظام اســامی شــوند. رهبر انقاب با 
اشاره به پیشرفتها و افزایش توانایی های جمهوری 
اسامی در عرصه های سیاسی، دفاعی و اقتصادی 
تأکید کردند: دشمن هیچ غلطی نمی تواند بکند 
و چهل سال دوم جمهوری اسامی قطعاً از چهل 
سال اول، برای ما بهتر و برای دشمنان بدتر خواهد 

بود.   ۹۸/5/30 

چهل سال دوم انقالب قطعا بهتر 
از چهل سال اول است

8 وعده رهبر انقالب که محقق شد 
و وعده ای که در راه است...


