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  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  ؟نگرفتيم عبرت چرا
  

 يضربه ما، انتظامي نيروي و اطالعات وزارت در دشمن نفوذ از انقالب ،78 تير 18 در. شودنمي گزيده بار دو سوراخ يك از مؤمن

 در دانشجو عده يك تند شعارهاي دنبال به حادثه، آن در. است نشده ترميم كامالً هنوز سال 10 از پس زخم اين كه خورد سنگيني

 مورد را دانشجويان و ريختند تهران دانشگاه هايخوابگاه داخل به  و لباس شخصيانتظامي نيروي لباس با جمعي ،تهران دانشگاه كوي

 تير 21 بعد، روز سه رانيسخن در رهبري معظم مقام. گذاشتند جابه زيادي خسارت و كردند زخمي را ايعده و دادند قرار شتم و ضرب

  :فرمودند خصوص اين در ،78

 مشغول مرا ذهن و است همه از مهمتر من نظر از كه مطلبى اما است؛ زياد گفتنى حرفهاى. آمديد خوش خيلى عزيز؛ خواهران و برادران

 اسالمى رىجمهو در قبولى غيرقابل حادثه كرد؛ دار جريحه مرا قلب تلخ، حادثه اين. است دانشجويان و جوانان خوابگاه به حمله كرده،

. نيست قبول قابل اسالمى نظام در وجه هيچ به - جماعت نماز هنگام در يا شب در بخصوص - جمعى مسكنِ و مأوا و منزل به حمله. بود

 و اضطراب مايه ها مجموعه اين براى كه چيزى هرگونه و هستند من فرزندان - دانشجويان غير چه و دانشجويان چه - كشور اين جوانان

 در چه انتظامى، نيروى لباس در چه كند؛ نمى فرق بوده، هركسى. است سنگين و سخت بسيار من براى باشد، فهم در اشتباه و ناراحتى

 در كه كسى است؛ نكرده تخلّفى كه كسى با اما شود؛ برخورد بايد كنند، مى تخّلف اسالمى جمهورى نظام در كه كسانى با مسلماً. آن غير

 .شود برخورد اگر است ناروايى و خطا بسيار كار دانشجويى، جوان محيط در هم آن است، استراحت حال در خود خانه

 كه اين براى شود نمى مجوزى و بهانه دادند، شعارهايى و زدند حرفهايى و شدند خارج دانشگاه كوى از نفر دويست يا نفر صد كه اين
 در انتظامى نيروى مقدس نام كه وقتى بخصوص ؛دهند انجام ناروايى ىكارها و شوند محيط آن وارد نامى، هر با و لباس هر در كسانى،

  1.كند مى تر سخت را قضيه گردد، بدنام انتظامى نيروى شود موجب كه عملى آيد، مى ميان
  

 به زدن دامن با چرا كه شد شديد انتقاد هاخودي از كه اين ضمن شد، بيان خارجي دشمنان ايشان، بيانات در تحركات اين يريشه اما

  ؟كرديد باز را دشمن نفوذ راه داخلي، اختالفات

. هستند قضايا اين طرّاحان جاسوسى، سازمانهاى در ما اصلى دشمنان. هست هرجا و هست كه هر گويم؛ مى دشمن به مطلب يك اما و
 مصرف كجا پولها اين برابر ينچند و پول اين شود، صرف ايران نظام با مبارزه براى بايد كه كرد تصويب امريكا مجلس كه پولى اين
 اين به امريكا برگشتن خواب كه بدانند دشمنان اين. نيست شكّى شود؛ مى مصرف طرّاحيهايى طور همين براى است؛ معلوم! ؟شد

  ...است تعبير غيرقابل و پريشان خواب يك مملكت،
 به برسيد حاال هستيد، سياسى گرايشهاى و سياسى خطوط سردمداران كه آقايانى. كنيم عرض سياسى خطوط و خطّ اين به هم نكته يك
 بفرماييد، كند؛ مى استفاده سوء دشمن شويد، مى درگير هم با طور اين بيهوده قضاياى سر وقتى خوديها شما گوييم مى ما كه حرفى اين
 اصرار ما البته .بگذاريد نارك را مسائل اين! ؟زد را خود نيش چگونه دشمن ديديد! ؟كرد استفاده چطور دشمن ديديد نمونه؛ يك اين

 كتاب و حساب بى. بگذاريد قرمزى خطّ و شويد قائل حدى سياسى، درگيرى و سياسى كار براى اما كنند؛ فكر طور يك همه كه نداريم
  2.بشود ميدانها اين داخلِ و بيايد طور اين دهيد اجازه دشمن به كه شويد مشغول قدر آن كه نكنيد مبارزه هم با
  

 آميزخشونت برخورد نكنيد، خشن برخورد و باشيد ساكت و صبور رهبري، شخص به اهانت مقابل در كه كردند تأكيد مچنينه ايشان

  :كندمي حالخوش را دشمن

. است محكوم و غلط گيرد، انجام نامى هر با است؛ انضباطى بى از ناشى كنند، حمله دانشگاه به كسانى شد مالحظه كه حركاتى گونه اين
 در ام نگفته بارها من مگر. است غلط گيرد، انجام هم واليت از دفاع نام با اگر است؛ غلط گيرد، انجام هم دين از دفاع نام اب اگر
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 را حرف اين ما بارها. كند مى خوشحال را دشمن اين، چون باشد؛ داشته آميز خشونت رفتار نبايد كس هيچ مخالفند، كه كسانى اجتماعات
 فرض مثالً - آورند زبان به آورد مى جوش به را شما خون كه حرفى يك اگر حّتى! ؟كنند نمى گوش چرا! ؟ندنكرد گوش چرا گفتيم،
. كنيد سكوت بايد كردند، پاره يا و زدند آتش هم مرا عكس اگر. كنيد سكوت و صبر بايد هم باز - كردند رهبرى به اهانت كنيد

 دشمن با مقابله در بايد اّللهى حزب و مؤمن و جوان نيروى كه روزى آن براى است، نيازمند آن به كشور كه روزى آن براى را نيرويتان
 از من؟ دارد اشكالى چه كرد؛ كارى و زد حرفى هم اى خورده فريب دانشجوى يك يا جوان، يك كنيم فرض حاال واالّ كنيد، حفظ بايستد،

  3.كنم مى نظر صرف او
  

 در كه شد شروع جاآن از قضيه. داد رخ جمهوري رياست انتخابات دهمين خالل در تريافتهسازمان شكلي به البته و امسال قضيه همان

 جابه سكوت با البته كه گرفت قرار تخريب و انتقاد بمباران تحت مدام ايشان دولت نژاد،احمدي آقاي جمهوري رياست سال چهار خالل

 هجوم اين علت انقالب معظم رهبر. گذشت خيربه بيانجامد، كشور اسيسي فضاي در تشنج به توانستمي كه ماجرايي دولت، معنادار و

  :كردند بيان چنين را سابقهبي

 به ميخواهم من حتّى. بپذيريد باز روى با است، منصفانه انتقادى اگر واقعاً يعنى. باشيد داشته صدر ى سعه انتقادها شنيدن در شما لبتها
. هست بيشتر دولت اين عليه البته هست؛ چيزها اين دولتها غالب عليه آخر، سال باالخره. يدكن تحمل هم را تخريبها كه كنم توصيه شما
 االن. است مهمتر او كه است خارجى جريان هم جريان يك است؛ داخلى جريان جريان، يك :دارد وجود دولت اين عليه االن جريان دو
 - احزاب جنگ مثل واقعاً - شان همه بينيد مى كنيد، نگاه را دنيا سياسى محافل و دنيا خبرى محافل حرفهاى و دنيا هاى رسانه اگر شما

 و نژاد احمدى آقاى يعنى - دولت اين هم واقعيشان هدف. بكوبند را دولت اين كه آورند مى فشار دارند و اند داده هم دست به دست
 را نظام حرف چون هم شماها .است نظام واقعى، هدف است؛ انقالب واقعى، هدف اما شمائيد؛ دعواها اين آماج البته نيست؛ - شماها
  4.دارد وجود بيرون در االن كه است خطى اين ميگيريد؛ قرار تهاجمها اين آماج طبعاً ميزنيد،

  

 داشت، ادامه انتخابات از قبل ماه چند رسمي غير طوربه و هفته سه حدود رسماً كه انتخاباتي مبارزات و تبليغات طي در سير اين

 چند با رسمي هايمناظره در را ايشان جمهوريرياست نامزدهاي كه رسيد جاييبه جمهور رئيس شخص علني هايتخريب. شد تشديد

 طبيعي. برد كاربه دروغ جايبه را »نماييراست« يواژه شانترينمؤدب و ناميدند متوهم و گراخرافه ،گودروغ تماشاگر، نفر ميليون ده

 حمله« استراتژي از خودشان، خاص انقالبي يروحيه به توجه با هم ايشان و كند دفاع خود از بايد جمهور رئيس شخص كه است

 و كيست مقصر كه اين از نظرصرف شد، برپا كه فضا اين كل. داد قرار هجوم مورد را جريان يريشه و كرد استفاده »است دفاع بهترين

 باز بسيار دشمن نفوذ براي را جا و بود شده حاكم 78 تير 18 يواقعه از قبل كه بود شلوغي فضاي همان بودند، گودروغ كساني چه

  .كرد

 داده درس يك كه نيست طور اين هميشه. بشناسيم را خودي يجبهه هايضعفنقطه و بياييم خود به ما كه جاست به جااين خب،

 ضمن. است بوده رويپيش حال در مدام دشمن كه درحالي ،ايمزده درجا ما يعني اين. بدهيم پس بخواهيم را درس همان دوباره و شود

  .هست نيز قهار و منتقم و العذابشديد و شديدالعقاب موضوعات بعضي به نسبت خداوند كه اين

 همان اهللا، شاء إن ايستاد خواهيم نفس آخرين تا ايشان يجبهه در و است الهي نصرت به اميدمان انقالب معظم رهبر يفرموده به ما

  :فرمودند )عج( عصر ولي به خطاب خودشان كه ونهگ

 ما كه بده گواهى متعال خداى پيش! ما موالى و سيد اى :كنيم عرض ارواحنافداه عصر ولى خودمان مقتداى و امام به هم را جمله آخرين
 خودم جان پربهجت، و پرفيض و رافتخارپ راه اين در كه است اين بنده افتخار و آرزو بزرگترين. ايم ايستاده نفس آخرين تا خدا راه در
  5.كنم تقديم را
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 همان 
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