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بسمه تعالی

امـروز انقاب اسـامی در یک »پیـچ تاریخـی« )91/6/9( قـرار دارد؛ پیچـی که بعد 
از آن »هندسـه قدرت« )91/5/22( تغییر خواهـد کرد. »تاریخ دارد عوض می شـود. 
پیچهای تاریـخ، در طـول سـالهای متمادی طـی می شـود. گاهی عمر یک نسـل 
یا دو نسـل، در تاریـخ یـک لحظـه اسـت.«)70/06/27( همین اسـت کـه در این 
شـرایط حسـاس »بصیـرت« )90/3/8( و »لحظه شناسـی« )86/10/19( دو عنصـر 
مهم سرنوشت سـاز هسـتند کـه بـه کمک ایـن دوسـت کـه میتـوان توطئه های 
دشـمن را خنثی کـرد. اکنون که در شـرایطی قـرار داریـم که »دشـمن مجرب تر 
شـده« و »جبهه بنـدی وسـیعی در مقابـل انقاب اسـامی شـکل گرفته اسـت« 
ایـن دو عنصـر اهمیتـی مضاعـف پیـدا کـرده اسـت. عـاوه بر ایـن، »هوشـیاری 
عمومی نسـبت به عملکرد خودمـان«  )90/6/9(  و همچنین »احسـاس مسـئولیت 
عمومـی« )90/6/9(  دو ضـرورت حیاتـی بـرای عبور صحیـح از این مقطع حسـاس 

اسـت. تاریخی 

»خـط حـزب ا...« هفته نامـه ی جامعه ی مؤمـن و انقابـی از مجموعه ی رسـانه ای 
KHAMENEI.IR  حرکتـی اسـت بـرای بازخوانـی، تبییـن و دقـت در اندیشـه ها و 

مواضـع حضـرت آیت ا... العظمـی خامنـه ای ویـژه ی مسـاجد، نمازهـای جمعـه، 
هیئت هـای مذهبـی و دانشـگاه های سراسـر کشـور؛ کـه از مـاه تیـر 94 تاکنـون 
منشـر میگـردد. در جریـان تولیـد و انتشـار ایـن هفته نامـه بنـا داشـته ایم تـا در 
»روزگار حسـاس« مقابلـه ی جریـان انقـاب اسـامی در برابـر »نفـوذ دشـمن« 
بسـتری بـرای تقویـت »تحلیـل سیاسـی« و »هوشـیاری و آگاهـی« مخاطبـان 

فراهـم نمائیـم.

»خـط حـزب ا...« تـاش کـرده اسـت تـا بـا بهره گیـری از گنجینـه ی ارزشـمند 
بیانـات امام راحل)رحمـه ا...( و رهبـر معظـم انقـاب در دهه هـای گذشـته، بـه 
تبییـن نظرات و سـخنان ایشـان متناسـب بـا شـرایط و ریدادهـای امروز کشـور، 
منطقـه و صحنه هـای بین المللـی بپـردازد. امیـد اسـت وحـدت و هماهنگـی 
نیروهای انقاب اسـامی ذیـل منویات رهبـر انقاب شـرایطی را فراهـم آورد که 
ملت مؤمـن و انقابـی ایـران نقـش تاریخـی خـود را در شـرایط حسـاس کنونی 

به درسـتی ایفـا کننـد.

ایـن هفته نامـه پـس از تولیـد 13 پیش شـماره )کـه البتـه از ایـن تعـداد 10 
پیش شـماره به صـورت عمومـی منتشـر شـد( پـا بـه عرصـه ی رسـانه ای کشـور 
گذاشـت و تا پایان سـال 94  بیسـت وچهار شـماره نیـز به صورت هفتگی منتشـر 
کـرد. 5 ویژه نامـه مخصـوص دهـه ی اول محـرم و یـک ویژه نامـه به مناسـبت 

پیـاده روی اربعیـن حسـینی را نیـز میتـوان بـه ایـن کارنامه افـزود. 

سـالنامه ی پیـِش رو مجموعـه ای اسـت از مهم تریـن مطالـب تبیینِی هر شـماره 
)شـامل سـرمقاله، گزارش ویژه و بخش های منتخب از هر شـماره( کـه در همه ی 
آنها تـاش مجموعـه ی دسـت اندرکار تولیـد این نشـریه این بـوده کـه چراغی بر 

افروزند بـرای تبیین صراط مسـتقیم انقـاب اسـامی ایران. 
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چهره ی درخشان  یک ارتشی سپاهی

شماره های این ماه تقدیم می شود به روح پرفتوح   

شهید کالهدوز

سانحه سقوط هواپیما-تهرانتاریخ شهادت:    8 مهر 1360 قائم مقام سپاه پاسداران انقالب

چهره ی درخشــانی را ســراغ داریم که داوطلبانــه از ارتش جمهوری 
اسامی ایران به سپاه پاسداران انقاب اسامی منتقل شد و در رتبه های 
ممتاز این سازمان قرار گرفت و سرانجام هم به افتخار شهادت در راه خدا 
نایل شد. »شهید کاهدوز« را می گویم؛ همان افسر ارتشی که سپاه او 
را پذیرا شد و بدیهی است که حضور یک ارتشِی مطلع در رده های باالی 

سپاه پاسداران در آن زمان، چه آثار و برکاتی را در برداشت. 09/ 08/ 68
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شهدای ناوچه پیکان ماندگار در تاریخ
شهید  محمد ابراهیم همتی

مزار:    سمنانتاریخ شهادت:    59/09/07 محل شهادت: عملیات مروارید در خلیج فارس

»نیروی دریایی هم برای نیروهای مسلح و هم برای کشور مایه ی آبرو و عزت بوده و 
یاد شهدای این نیرو از جمله شهدای فداکار ناوچه پیکان همواره در تاریخ این کشور 
ماندگار خواهد بود.«  89/8/6  شهید همتی فرمانده ناوچه پیکان در عملیات مروارید 
بود. ناوچه پیکان دراین عملیات قایق های موشــک انداز را هدف قــرار داد و پس از 
ساعت ها نبرد مورد اصابت قرار گرفت و با پرسنل شجاع خود در دل آب های خلیج 

فارس جای گرفت.

افطاری با یادگاران شهدا

افطاری رهبر معظم انقالب با فرزندان شهدا،
حسینیه امام خمینی در اواخر دهه هفتاد
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نگاه کالن به مذاکرات هسته ای
تحلیلی بر موضع گیری این روزهای رهبر معظم انقالب  

پس از اعــالم جمع بنــدی مذاکرات هســته ای جمهوری 
اسالمی ایران با گروه 1+5 درباره پرونده سیزده ساله هسته ای 
ایران، رهبر انقالب در پاسخ به نامه ی رییس جمهور محترم و نیز خطبه ها و 
همچنین دیدار مسئولین نظام و ســفرای کشورهای اسالمی در عید فطر 
ضمن اعالم سیاســت های کلی نظام در خصوص ادامه مبارزه با استکبار و 
سیاست های جمهوری اســالمی در منطقه به بیان نظرات تکمیلی خود 

درباره این موضوع پرداختند که در این بین چند نکته قابل تأمل است:

 1. تشکر از تیم مذاکره کننده:
رهبر انقاب، پس از پایان مذاکرات، تشــکر خود را 
از تیــم مذاکره کننده بیان داشــتند و گفتند: »چه 
این متنی که تهّیه شــده اســت، در مجاری قانونی 
پیش بینی شده ی خود تصویب بشــود و چه نشود، 
اجر آنها محفوظ اســت«. این تشــکر از آن جهت 
حائز اهمیت اســت که با انتشــار متن فراهم شده، 
برخی از انتقاد سالم تجاوز کرده و به فضای تخریب 
و اختاف و دودستگی دامن زدند. البته نگاه نقادانه 
به این جمع بندی با توجه به بدعهدی طرف مقابل 
کامًا طبیعی اســت اما در این بین، برخی مجددا و 
علی رغم توصیه و تأکیدات رهبر انقاب به خصوص 

در دیدار با مسئولین نظام، باز هم تیغ انتقاد خود را به 
نحوی به سمت تیم مذاکره کننده برده اند که گویی 
متن جمع بندی جز با خیانت آنها آماده نشده است. 
این رویکرد دقیقاً برخاف حکمت و مصلحت بوده و 
در مسیر ریل گذاری شده رهبر انقاب قرار ندارد. از 
طرفی هم برخی از این ابراز تشکر رهبر معظم انقاب 
از زحمات تیم مذاکره کننده را مترادف تأیید نتیجه 
مذاکرات می دانند که این نگاه هم اشــتباه اســت. 
مشی رهبری همواره حمایت از دولت بوده تا بتواند 

مشکات کشور را حل کند.

  2. تأکید بر طی کردن مسیر قانونی:
 پس از اعام جمع بندی، برخی توقع داشتند رهبر 
انقاب موضع حمایتی و یا انتقادی آشکاری اتخاذ 
کنند، در حالی که هنوز مســیر قانونی و ساز و کار 
مشخص شده برای این توافق به انتها نرسیده است. 
امام جواد علیه الســام می فرمایند: »آشکار کردن 
چیزی پیش از استوار شدن، مایۀ تباهی آن است.« 
تأکید رهبر انقاب بر طی شــدن مسیر قانونی از دو 

جهت قابل تأمل است:

الف( به دلیل بدعهدی و نقــض عهد های فراوان از 
طرف مقابل و به خصوص آمریــکا، این جمع بندی 
باید کاما ارزیابی و به اصطاح، »چکش کاری« شود 

تا راه سوءاستفاده را برای طرف مقابل ببندد.

ب( نگاهی به گذشــته و حــال در تاریخ جمهوری 
اسامی نشــان می دهــد که ســبک رهبــری و 
سیاست گذاری کان حضرت امام خمینی و حضرت 
آیت ا... العظمی خامنه ای، برای تصمیم گیری درباره 
مهم ترین مسائل کشــور، طی شــدن فرایندهای 
قانونــی و اســتفاده از ظرفیت عقــل جمعی بوده 
است. از ســال 1383 که پرونده هســته ای ایران 
به جریان افتاد، تاکنون ســه دولت بــا رویکردهای 
متفاوت و بعضا متضاد کــه هرکدام روش های خود 
را در چارچــوب خطوط قرمــز بــرای ورود به این 
پرونده لحــاظ کرده اند. در طــول همین مدت هم، 
مســائل آن در مقاطع مختلف با عنایت به خطوط 
اصلی، ماحظات، رویکردها و روش های دولت های 
برآمده از رأی مردم پس از طی شدن فرایند قانونی 
به جمع بندی و تصمیم گیری رســیده است. سیره 
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 یکی از مهم ترین حربه های 

دشمنان انقالب اسالمی، 

تبدیل فرصت های جمهوری 

اسالمی ایران به تهدید علیه 

خودش می باشد. منونه 

بارز آن را می توان پس از 

انتخابات سال 88 مشاهده 

منود که چطور مشارکت 

باالی 85درصدی مردم در 

انتخابات که باید سکوی 

پرتاب کشور در معادالت 

بین املللی می شد.

این نوجوان، سختیهای 

دوری از پدر و مادر 

را تحمل می کند، 

برای این که ظرفیت 

و آمادگی او افزایش 

پیدا کند

1. مبارزه سیاســی، خط ممتد زندگی ائمه هدی)ع( در 
طول 250 ســال زندگی نورانی شان است. هدفی که این 
مبارزه سیاسی دنبال می کرد؛ همان تشــکیل حکومت اسامی بود. 
تاکتیک های متفاوتی که آن معصومین با توجه بــه اقتضائات زمان 
درپیش می گرفتند از سکوت، صلح، مذاکره تا جنگ و نهضت علمی و... 
بود. امیرالمومنین)ع( فاتــح خیبر برای از بین بــردن خدعه معاویه 
نامه نگاری های فراوانی با معاویه کردند. با گشــودن کانال های متعدد 
گفت و گو تاش می کردند تا او را در رســیدن به هدفش ناکام گذارند. 
حتی در آن زمانی که دو سپاه در مقابل یکدیگر قرار می گیرند حضرت 
تاش می کنند با فرستادن سه نفر به نمایندگی از خود با معاویه وارد 

گفتگو ومذاکره شوند تا که شاید معاویه دست از رفتار خود بردارد.
2. انقاب اسامی که الگو گرفته از همان دوره 250ساله است؛ تاش 
می کند تا وظیفه تاریخی خود را انجام دهد. انقاب اســامی که برای 
رسیدن به استقال، آزادی  و برافراشــتن پرچم اسام صورت گرفت. 
برای انقاب اســامی این مبارزه  تنها برای ایران نیست، مبارزه ایست 
برای همه ی مستضعفان جهان و به همین دلیل به کمک مستضعفان 
دیگر نیز  شتافت. تاســیس حزب ا... لبنان، حمایت از گرو ه های مبارز 
مظلوم و حتی از طرف آن ها وارد مذاکره و گفتگوشدن جزء کارهایی 
بوده که همواره انقاب اســامی در طول حیاتش انجام داده اســت. 
مذاکره با امریکایی ها در خصوص عــراق و وضعیت مردم عراق که به 
درخواست عراقی ها صورت گرفت از نمونه های این تاش ها بوده است.

3. آخرین مذاکره صورت گرفته با مســتکبر دو تفاوت مهم با قبلی ها 
داشت. اول اینکه این بار درباره ایران بود. دوم اینکه سطح این مذاکره 
با قبلی ها فرق داشــت و تا ســطح وزرای خارجه درگیر مذاکره شده 
بودند. شرایط امروز عالم بر این قرار است که این مذاکره یک بازی دو 
سر برد برای انقاب اسامی شــده است. چون اگر توافق خوب حاصل 
شود معنیش اینست که مســتکبر آنچنان ضعیف شده که مجبور به 
شکســتن خطوط قرمز خودش شده اســت. نتیجه این مهم اینست 
که پرده برداری از آرایش جدید قدرت در فضای سیاســی رخ میدهد 
و امریکای روبه افول مجبور شــده اســت برای توافق با یک کشوری 
خطوطش را بشکند. این شرایط معرفی کننده آن کشور به جهانیان به 

عنوان یک قدرت نوظهور است.
اما اگر در مسیر بررســی قانونی پیش بینی شده متن برجام مشخص 
شود که طرف غربی تاش کرده تا در مقابل منطق ایران امریکایی ها 
خدعه زده اند و دو مولفه مهم دفاع از استقال و حفظ منافع ملی دچار 
خدشه شده است؛ آنگاه توافقی صورت نخواهد  گرفت. با فرض اینکه 
جنگ سخت رسانه ای پیش رو خواهیم داشــت اما نتیجه مهمی هم 
برای ما حاصل می شود. اول اینکه ایران از ابتدای دهه هشتاد با منطق 
درستی وارد مذاکره شد. منطقی که همه دنیا به مرور با آن آشنا شد و 
پذیرفتش. این جا زمانی است که می توان بی منطقی امریکا و ظالمانه 
عمل کردن او را در فضای بین المللی به رخ کشــید. این فضاســازی 
بین المللی اذهان خیلی از مردم جهان را به سمت حق رهنمون خواهد 
کرد. از طرف دیگر نمایش خدعه امریکا تجربه مهمی برای نسل جدید 
و جوان انقاب اسامی است. نســلی که می خواهد در آینده مدیریت 
انقاب را برعهده می گیرد؛ امروز خدعه های امریکا را می بیند و آن را 
تجربه می کند. و این چیزی است که آینده انقاب را بیمه خواهد کرد 

چرا که مبارزه با استکبار همچنان ادامه دارد.   

رفتاری رهبر انقاب در این زمینه نشان می دهد که 
نه مثل برخی باید ذوق زده بود و نه مانند برخی دیگر 
برای اصول انقاب فاتحه خوانــد! بلکه باید تا پایان 
یافتن و قوام پیدا کردن مســأله پیچیده مذاکرات 
هســته ای، در تحلیل هــا و نقدهای مــان نیز این 

ماحظه را رعایت کرد. 

 3. پرهیز از دودستگی:
 رهبر انقاب در دیدار با مســئولین نظام و سفرای 
کشورهای اسامی در روز عید فطر فرمودند: »ملت 
ایران نیز باید متحد باشد و قضایای هسته ای نباید 
زمینه ساز دودستگی در کشور شود.« در این زمینه 
باید گفت که یکی از مهم ترین حربه های دشمنان 
انقاب اســامی، تبدیل فرصت هــای جمهوری 
اسامی ایران به تهدید علیه خودش می باشد. نمونه 
بارز آن را می توان پس از انتخابات سال 88 مشاهده 
نمود که چطور مشارکت باالی 85درصدی مردم در 
انتخابات که باید ســکوی پرتاب کشور در معادالت 
بین المللی می شــد، موجب مخدوش کردن چهره 
نظام اسامی شد. باید از پِس این رخدادها و فتنه ها 
درس بگیریم که چگونه از فرصت های مان در جهت 
پیشــبرد اهداف انقاب اســامی گام برداریم. باید 
مراقب بود که مســأله ما در مذاکرات، حل پرونده 
هسته ای است نه یارکشــی انتخاباتی و نه دعواهای 

سیاسی و حزبی.

 4. نگاه کالن به پرونده هسته ای:
 نگاه کان یکی از نقاط مهم در سخنان رهبر انقاب 
بوده است؛ چنانچه ایشــان در خطبه های عید فطر 
فرمودند: »ده سال، دوازده سال است که شش دولت 
بزرگ جهانی...نشســته اند در مقابل ایران، با هدف 
اینکه ایران را از پیگیری صنعت هســته ای خودش 
باز بدارند... نتیجه ]اش[ این شد که این شش قدرت، 
امروز ناچار شدند که گردش چند هزار سانتریفیوژ...

ادامه ی این صنعت را در کشور...ادامه ی تحقیقات و 
توسعه ی این صنعت را تحّمل کنند.« بنابراین نگاه 
مقطعی و فّنی صرف موجب می شود که در تحلیل 
این مســأله به خطا برویم. برای تحلیــل پرونده ای 
با ایــن زوایای پیچیده که شــامل مــرور زمان هم 
شده است، اندکی باید بیشــتر و کان تر تأمل کرد و 
منصفانه داده ها و ستانده ها را بررسی و قضاوت کرد.  
فرمایشات این روزهای رهبری همانند همیشه چراغ 

راه امت مسلمان ایران است. 

چرا باذن ا...  ضرر نمی کنیم
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پرچم مقاومت باالست
سیدحسن نصرا...   :    ایران پیشاپیش همه در حرکت است

ــت و  ــه مقاوم ــن جبه ــی بی ــه جهان ــک منازع ــوی ی ــا در دو س ــت ه ــگ روای جن
جبهــه اســتکبار در روزهــا و هفتــه هــای اخیــر بــه اوج خــود رســیده اســت. گویی 
هــر کــدام از دو ســوی ماجــرا مــی خواهــد بــه بهانــه پایــان احتمالــی ایــن مرحلــه از منازعه 

هسته ای برای افکار عمومی دنیا آینده مطلوب خود را روایت کند.

»از مذاکره کننــدگان ایرانی درخواســت کردم 
تا شــعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل را کنار 
بگذارند.« ایــن جمات روایت وزیــر امورخارجه 
آمریکا از آینده مطلوب او از استکبارســتیزی ملت 
ایران اســت که در برابــر شــورای روابط خارجی 
کنگره این کشــور بیــان کرده اســت. جان کری 
حتی پا را از این فراتر گذاشــته و شعار مردم ایران 
در نفی ســلطه آمریکا و اســرائیل را »احمقانه« 
خوانده است. او این ســخنان را در پاسخ به سوال 
یک نماینــده منتقد کنگره گفته کــه از وی برای 
مذاکره و توافق با کشوری که مردم آن به صراحت 
در راهپیمایی های گسترده علیه آمریکا و اسرائیل 
شــعار می دهند انتقاد کرده اســت. بســیاری از 
مقام های آمریکایــی در روزهای بعد از اعام جمع 
بندی مذاکرات هســته ای در اظهارات خود بسیار 
تاش کردند تا توافق احتمالی هســته ای ایران با 
کشورهای 1+5 را نشــانه تغییر رفتار ایران و کوتاه 
آمدن آن از مواضع استکبارســتیزانه و حمایت از 
ملت های مظلوم جهان ارزیابی کنند. شــاید این 
بزرگترین دســتاوردی بود که جبهه استکبار امید 
داشــت تا از پس مذاکرات 13 ساله به دست آورد. 
گرچه برخی معتقدند این اظهارات و ابراز نگرانی ها 
در دولتمردان آمریکایی به اظهارات هشــدارآمیز 
نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی مربوط است. 
بنیامین نتانیاهو بارها عصبانیت خــود را در برابر 
آنچه کــه وی کوتاه آمدن قدرت هــای جهانی به 
خصوص آمریکا در مقابل ایــران عنوان کرده، ابراز 
کرده و نسبت به آســیب جدی به امنیت اسرائیل 
بعد از توافق هسته ای هشــدار داده و گفته است: 
توافق هسته ای موجب تقویت ایران شده است. در 
آن ســوی ماجرا اماپس از بیانات مهم رهبر انقاب 
اســامی در خطبه های عیدفطر درباره سیاست 
مبارزه با استکبار این رهبر مقاومت اسامی لبنان 
بود که به صراحت تاکید کــرد: »آمریکا قبل و بعد 
از توافق هســته ای همچنان شیطان بزرگ خواهد 
بود.« سید حســن نصرا... دبیرکل حزب ا... لبنان 
که در مراســم فارغ التحصیلی فرزندان شــهدای 
مقاومت، تحریم ها علیه ایــران را بی تاثیر در اراده 
جمهوری اســامی خوانــد و گفت: »مــا افتخار 
می کنیم که آمریکا به عنوان شــیطان بزرگ قبل 

5

پیش شماره
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»در مســائلی که با سرنوشــت کشور 
ارتباط پیــدا میکند، حتمــا تحلیل و 
موضع داشــته باشــید.« این  جمات 
بیانات رهبر حکیم انقاب در دیدار 5ســال پیش با 
دانشــجویان اســت. توقعی که از یک انسان مومن 
انقابی می رود اینســت که نســبت بــه حوادث و 
تحوالت آگاه و فعال باشد و با تحلیل صحیح، اقدام 
درســت را انجام بدهد. اهمیت برخوردار از تحلیل 
صحیح چنان است که رهبر انقاب در سال 70  در 
  )(توصیــف حکومــت 5ســاله حضــرت علی
می فرمایند: »آنچه من توانستم به عنوان جمع بندی 
به دســت بیاورم، این اســت که »تحلیل سیاسی« 
ضعیف بود. البته در درجه ی بعد، عوامل دیگری هم 
بود؛ اما مهمترین مسأله این بود. وااّل خیلی از مردم 
هنوز مؤمن بودنــد؛ امــا مؤمنانه در پــای هودج 
ام المؤمنین در مقابل علی)( جنگیدند و کشته 
شــدند... موضــع خــود را شــناختن و در آن قرار 
گرفتن... و قدرت تحلیل سیاسی خودش یکی از آن 
خطوط ظریفی اســت که امام هم مکــرر در مکرر 
فرموده بودنــد.« یکی از دالیل تفــاوت نگاه به یک 
پدیده در نوع نگاه و روش تحلیل آن پدیده اســت. 
»روش صحیح« تحلیل می تواند افراد مختلف یک 
ملت با جهان بینی واحد را به تحلیلی درســت و هم 
افق بــا یکدیگر هدایــت  کند. ماجــرای مذاکرات 
هســته ای هم که ایــن روزها بــه عنــوان یکی از 
موضوعات مهم  فعالیت های سیاسی در کشور قرار 
گرفته؛ از این قاعده مستثنی نیست. در همین ماجرا 
هم می بینیم که یــک پدیده واحد وجــود دارد اما 
تحلیل های مختلفی نســبت به آن هست. یکی از 
مهمترین دالیل آن همان تفاوت در روش نگاه است. 
در این خصوص توجــه به نکات زیر بــرای تحلیل 
روشــمند این پدیده و قضاوت درباره آن الزم است. 
البته این یادداشــت به دنبال قضاوت درمورد متن 
برجام یا مذاکرات نیست بلکه به دنبال ارایه روشی 
برای تحلیل درســت این پدیده است. یکی از اصول 
روش تحلیل، »کل نگری« و   »مشــاهده مجموعه 
واقعیات با هم دیگر« است. این نگاه سبب می شود تا 
همه واقعیــات باهم دیده شــود و گرنه »خطای در 
محاسبه را به دنبال خواهد داشت.«  مطالعه متن و 
تدقیق در جزییات آن به تنهایی کفایت برای قضاوت 
دربــاره این پدیــده نمی کنــد. توجه به شــرایط، 
بازیگران و زمینه ها  و ... خود از عناصر مهم قضاوت و 
تحلیل این پدیده اســت. به نظر می رســد دو پایه 
ســازنده و الزم برای تحلیل این موضــوع توجه به 
بیانات دیدار مسئووالن نظام در ماه رمضان و بیانات 

رهبر انقاب اسامی در روز عید فطر می باشد. 

   1. دیدار کارگزاران نظام: 
این دیــدار در هنگامه مذاکرات برگزار شــد. رهبر 
انقاب پس از بیان نکاتــی درباره اعتماد به مذاکره 
کنندگان، به  خطــوط قرمز اشــاره کردند. دیدار 
کارگزاران در حین مذاکرات بــود و بیان این خط 
قرمزها در چند ســطح کارکرد داشت: این خطوط 
در عین حال کــه باید حافظ دســتاوردها و منافع 
ملی و حد و اندازه خرج کردن از دارایی های کشــور 
به حساب می آمد، ابزاری هم در جهت قوت دست 
تیم مذاکره کننده هنگام مذاکره با مســتکبر بود. 
به عبارت دیگر خطوط قرمز، هــدف مذاکره نبود، 
بلکه بســته به نوع آن،  »ابزار« رسیدن به هدف بود 
و یا »ســپر« حفظ منافع ملی. به همین دلیل این 
خطوط ماننــد »مین« عمل نمی کننــد که با یک 
اتفاق و جابجایی بشــود به قضاوت مطلق رسید. از 
سوی دیگر چه بسا ممکن است حتی با حفظ همه 
آن خطوط هم دستیابی به هدفی که برای مذاکره 

معین  شده صورت نگیرد. 

  2. دیدارهای روز عید فطر:
درخطبه هـای نمـاز عیـد بعـد از تشـکر از تیـم 
مذاکره کننـده، توجه بـه منافع و مصالـح ملی مرکز 
توجـه رهبـری قـرار  گرفـت. این دیـدار نخسـتین 
بیانـات ایشـان دربـاره متـن بعـد از مذاکـرات بود. 
دیـداری که پـس از پاسـخ به نامـه رییـس جمهور 
در خصـوص اعـام پایان مذاکـرات صـورت گرفت. 
رهبـر انقـاب در آن نامـه بـر »ماحظـه بادقت« و 
بررسـی متـن »در مسـیر قانونی پیش بینی شـده« 
تاکیـد کردنـد. ایـن دیدارهـا بعـد از تنظیـم متـن 
بود. زمانـی کـه باید ببینیـم اهدافـی که بـرای این 
مذاکـرات تعیین شـده بـود؛ محقـق شـده اسـت 
یـا نـه؟ بازخوانـی بیانـات رهبـر معظـم انقـاب در 
طـول مـدت مذاکـرات حداقل چهـار هـدف اصلی 
»غنی سـازی در خـاک خـود«، »رفـع تحریم هـای 
ناصحیـح  ظالمانـه«، »شکسـتن فضاسـازی های 
در حـوزه بین المللـی«، »به دسـت آمـدن تجربـه 
شـناخت از امریـکا در داخـل« را یـادآور می شـود. 
همان طـور کـه در ابتـدای متـن آمـد؛ بـا توجـه 
بـه بیانـات رهبـر انقـاب اسـامی روش تحلیـل 
صحیـح، داشـتن نـگاه کان به مسـئله اسـت. یک 
مولفه هـای  همه جانبـه  بررسـی  بـا  تحلیل گـر، 
منافـع و مصالـح ملی، نسـبت خطـوط قرمز بـا آن  
مصالـح، دسـتاوردهای متن و نسبتشـان بـا اهداف 
از پیش تعیین شـده مذاکـرات و در نهایـت شـرایط 
ژئوپلتیکـی حاکـم بـر جهـان بـه تحلیـل صحیـح 

خواهـد رسـید. 

روش تحلیل مذاکرات هسته ای

و بعد از توافق هســته ای، ما را تحــت تعقیب قرار 
می دهد، آمریکایی که قبل و بعد از توافق هسته ای 
شــیطان بزرگ خواهد ماند.« نصــرا... می گوید: 
»هنوز یک کشــور پرچــم را باال نگه مــی دارد و 
پیشــاپیش همه در حرکت است و حتی اگر توافق 
هسته ای و مذاکرات هســته ای متوقف به پذیرش 
اصل رژیم صهیونیستی باشــد، آن را نمی پذیرد. 
به یاد دارید نتانیاهو درخواســت کــرد توافق باید 
حاوی بندی باشد که ایران در آن به وجود حکومت 
اسرائیل اعتراف کند. بنده به شما می گویم اگر در 
پرونده ی هسته ای به ایران همه ی خواسته هایش 
و هر چیزی را که در مخیله اش هم جای نداشــته 
بدهند ولی شرطش اعتراف ایران به وجود حکومت 
اسرائیل باشــد جمهوری اسامی ایران، جمهوری 
امام خمینی بــه رهبری حضرت امــام خامنه ای، 
دولت، مجلس و ملت ایران بــا چنین ماده و بندی 
موافقت نخواهنــد کرد.« رئیس جمهــور آمریکا 
هم پیش و پس از توافق بارها اعــام کرده بود که 
به دنبال تغییر در مواضع و رفتار ایران است. اما در 
پس این توافــق کدام روایت محقق خواهد شــد؟ 
وعده رهبران کدام جبهه، آینــده منطقه و جهان 
را تصویر خواهد کرد؟ تکلیف مبارزه ی با اســتکبار 
پس از مذاکرات چیســت؟ رهبر انقاب اســامی 
در این خصوص می گویند »مبارزه ی با اســتکبار، 
مبارزه ی با نظام ســلطه تعطیل پذیر نیســت. این 
جزو کارهای ما اســت، جزو کارهای اساسی است، 
جزو مبانی انقاب اســت. یعنی اگر مبــارزه ی با 
استکبار نباشد، ما اصًا تابع قرآن نیستیم. مبارزه ی 
با اســتکبار که تمام نمیشــود. در مورد مصادیق 
اســتکبار، آمریکا اتّم مصادیق استکبار است. ما به 
این مســئولین محترمی که در قضّیه ی هسته ای 
مذاکره میکنند ... مفّصل تشــریح کردم. مبارزه ی 
با اســتکبار تعطیل پذیر نیســت، تکلیفش کامًا 
روشن اســت و خودتان را آماده کنید برای ادامه ی 
مبارزه ی با اســتکبار.« مذاکرات اخیر بخشــی از 
تاریخ مبارزه با استکبار بود. زمانی میگفتند تاریخ 
را طرف پیروز ماجــرا خواهد نوشــت، امروز باید 
گفت در جنگ کسی پیروز اســت که بتواند تاریخ 
را درســت روایت کند.  پرچم مقاومت در منطقه و 

جهان باالست. و آینده از آن حزب ا... است.  
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اعترافات شیطان
دولتمردان آمریکایی این روزها به حقایق مهمی درباره اقتدار ملت ایران اقرار می کنند؛

 اشــتون کارتر: »من فقط روی آن 
چیزی که رهبر معظــم ایران می گوید 
حساب می کنم چراکه به نظر می رسد 

همان چیزی است که انجام می دهد.«

 اوباما: »برنامه هسته ای ایران با وجود 
تحریم هــای یکجانبه و هشــدارهای 
متعدد آمریکا، پیشــرفت زیادی کرد و 
ایران به چندین هزار سانتریفوژ رسید.«

 جان کری:  »واقعیت این اســت که 
ایران، هنگامی که به اندازه کافی اورانیوم 
برای تولید 12 بمب هسته ای در اختیار 

داشت هم این کار را نکرد.«

شاید تا چند ماه پیش برای بدبین ترین هواداران شیطان بزرگ این تصور که دولتمردان متکبر آمریکایی یکی پس از 
دیگری به صف شده و در سخنرانی ها و مصاحبه های رســمی خود همزمان به قدرت جمهوری اسالمی در منطقه و 
جهان، بی تاثیری تحریم ها بر اراده ملت و هم چنین عدم تمایل ایران به ساخت بمب هسته ای اعتراف کنند، چندان به 

ذهن نزدیک نبود. اما همین تصور دور از ذهن این روزها به واقعیت رسانه های آمریکایی تبدیل شده است.

 به فاصله چنــد هفته پــس از اعــام جمع بندی 
مذاکرات هسته ای میان ایران و کشورهای 1+5، تنها 
در یک روز )14 مرداد( اوباما در دانشــگاه آمریکایی 
واشــنگتن؛ جان کری وزیر امورخارجه در گفتگو با 
نشریه آتانتیک و وندی شرمن مذاکره کننده ارشد 
آمریکا در جلسه استماع مجلس ســنا برای دفاع از 
متن جمع بندی مذاکرات هســته ای حاضر شدند و 
از واقعیت هایی برای مردم و رســانه های آمریکایی 
پرده برداشتند. پیش از آن هم این نفرات و چهره های 
دیگری چون اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا اعترافات 

مشابهی را در برابر چشــمان متحیر رسانه ها مطرح 
کرده بودند. برای نمونه این رئیس جمهور آمریکا  بود 
که در سخنرانی روز چهارشنبه در دانشگاه آمریکایی 
واشــنگتن گفت: »برنامه هســته ای ایران با وجود 
تحریم های یکجانبه ما پیشرفت زیادی کرد. زمانی 
که دولت بوش عهده دار ریاست جمهوری شد، ایران 
هیچ سانتریفیوژی نداشت، اما با وجود هشدارهای 
متعدد دولت آمریکا زمانی که من عهده دار ریاســت 
جمهوری شــدم، ایــران چندین هزار ســانتریفوژ 
داشت.« اوباما  در بخش دیگری از همین سخنرانی 

با اشاره به خطر عدم همراهی شرکای اروپایی آمریکا 
در تحریم های ظالمانه علیه ملــت ایران، می گوید: 
»شــرکای ما به دلیل قطع ارتباط تجــاری با ایران، 

میلیارد ها دالر را در بخش تجارت از دست دادند.«
در همان روز وندی شرمن معاون وزیر امورخارجه 
و مذاکره کننده ارشــد آمریکا در مذاکرات هسته 
ای در جلسه اســتماع ســنای آمریکا می گوید: 
»برخی گفته اند که اگر ما فقط تحریم ها را تشدید 
می کردیم می توانســتیم ایــران را وادار کنیم با 
برچیدن برنامه هســته ای خود موافقت کند. اما 
این یک رویاست. واقعیت این است که در صورت 
عدم توافق برای ادامه تحریم هــا علیه ایران تنها 
می مانیم.« اوباما نیز در همان سخنرانی با صراحت 
اعتراف شــرمن را تکرار می کند: »اگــر به اعمال 
تحریم یک جانبه ایــران ادامه دهیم تنها خواهیم 

6

پیش شماره
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ماند.«  اما حاال یک سوال مهم در ذهن مخاطبان 
آمریکایی این اعترافات که سالها تحت فضاسازی 
شدید رسانه هایشان قرار گرفته اند، نقش می بندد: 
آیا بدون تحریم، ایران به ســمت بمب هســته ای 
خواهد رفت؟! وزیــر امورخارجه آمریــکا به این 
ســوال در گفتگو با نشــریه آتانتیک پاسخ می 
دهد:  »واقعیت این اســت که ایــران، هنگامی که 
به اندازه کافی اورانیوم غنی شــده برای تولید 10 
الی 12 بمب هســته ای در اختیار داشت هم این 
کار را نکرد.«   به ســیاهه اعترافــات آمریکایی ها 
می توانید این عبارات را نیــز اضافه کنید، عبارتی 
که مثل موارد قبلی با کلماتی چون »حقیقت« یا 
»واقعیت« آغاز می شــود: »حقیقت این است که 
ایران تجربه فراوانی در خصــوص فناوری چرخه 
سوخت هســته ای دارد. ما نمی توانیم با بمباران 
و تحریم این دانش را از بین ببریم. به یاد داشــته 
باشــید تحریم ها رشد مســتمر برنامه هسته ای 
ایران را متوقف نکردند تا آنجا کــه ایران به اندازه 
کافی اورانیوم غنی شــده ذخیره کرده بود.« این 
جمات را هم شرمن برای اقناع مخالفان برجام در 
ســنای آمریکا بر زبان رانده است. شاید به همین 
دلیل اســت که تد دویچ نماینده برجسته یهودی 
کنگره آمریکا که از قضا هــم حزبی آقای اوباما نیز 
هســت می گوید: »پس از یک دهــه تاش برای 
بازداشتن ایران از دستیابی به تسلیحات هسته ای، 
نمی توانم از توافقــی حمایت کنم که با لغو تحریم 
ها میلیاردها دالر در اختیار ایــران قرار می دهد و 
در ازای آن به ایران اجازه داده می شود یک برنامه 
هسته ای پیشرفته و زیرساخت های یک کشور در 
آستانه هســته ای را حفظ کند.« حاال با مشاهده 
این اعترافات می توان یکبار دیگر به ســراغ بیانات 
حکیمانه رهبــر انقاب در خطبه هــای عید فطر 
رفت: »ده سال، دوازده سال کشمکش با جمهوری 
اسامی، نتیجه ]اش[ این شد ... تحقیق و توسعه ی 
صنعت هسته ای و گردش صنعت هسته ای ادامه 
خواهد یافت؛  این چیزی است که آنها سالها تاش 
کردند، ]ولی[ امروز روی کاغذ آوردند و امضا دارند 
میکنند که حرفی ندارند. این معنایش چیســت 
جز اقتــدار ملّت ایــران؟« بدون شــک به همین 
دلیل اســت که وعده صادق و قول ســدید رهبر 
حکیم انقــاب را این روزهــا آمریکایی ها پس از 
13 ســال تاش نافرجام برای توقف رشد صنعت 
هســته ای ایران، بیش از پیش و بیش از سایرین 
دریافته اند. آنجا که اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا 
در جلسه سنا در پاســخ به یکی از سناتورها که از 
وی می پرسد: »آیا فکر می کنید رهبر معظم ایران 
همچنان به اهداف انقاب ایران متعهد اســت؟« 
می گوید: »من فقط روی آن چیزی که او می گوید 
حســاب می کنم چراکه به نظر می رســد همان 

چیزی است که انجام می دهد.«.  

»ده سال، دوازده سال کشمکش با جمهوری اسامی، نتیجه ]اش[ این شد که 
این شش قدرت، امروز ناچار شدند که گردش چند هزار سانتریفیوژ را در کشور 
تحّمل کنند... ناچار شدند ادامه ی تحقیقات و توسعه ی این صنعت را تحّمل کنند... گردش 
صنعت هسته ای ادامه خواهد یافت؛ این چیزی است که آنها سالها تاش کردند، ]ولی[ امروز 
روی کاغذ آوردند و امضا دارند میکنند که حرفی ندارند. این معنایش چیست جز اقتدار ملّت 
ایران؟ این بر اثر ایستادگی ملّت، مقاومت ملّت، و بر اثر شهامت و ابتکار دانشمندان عزیز ما 
است.« این جمات، بخشی از خطبه رهبر انقاب در نماز عید فطر امسال است. ارتقاءقدرت و 
اقتدار درونی، همان شاه کلیدی اســت که رهبر انقاب به صورت مســتمر و در قالب یک 
گفتمان عمومی آن را دنبال می کنند. ایشــان روز اول فروردین سال 93، تأکید کردند که 
سخنان شان در یک جمله خاصه اســت: »ملت باید خود را قوی کند... حرف درباره اقتدار 
ملی است«تجربه ملت ایران از زیاده خواهی های جبهه استکبار یک تجربه طوالنی و عمیق 
است و همین تجربه نشان می دهد که رفتار مستکبران تابع متغیری به نام »قدرت« است؛ هر 
ملتی به میزانٌی که قوی بوده، سلطه گر ناچار شده که از روال غیرمنطقی خود فاصله بگیرد. 
نمونه  واضح آن در همین قضیه هسته ای است؛ به تعبیر رهبر انقاب: »یک روزی بود که اینها 
حاضر نبودند پنج عدد سانتریفیوژ را تحمل کنند. مسئولین گفتگو و مذاکره ی با اروپا حاضر 
شده بودند بیست تا سانتریفیوژ را نگه دارند، آنها گفته بودند نمیشود؛ گفته بودند پس الاقل 

پنج تا، گفته بودند نمیشود. اگر میگفتند یکی، باز هم میگفتند نمیشود!«    )86/10/13(
اما در این فاصله چه اتفاقی افتاد که شش قدرت جهانی را ناچار کرد که دست از آرزوی محال 
خود بردارند و گردش صنعت هسته ای ایران را تحمل کنند؟ چه اتفاقی افتاد که وزیر خارجه 
امریکا به صراحت می گوید: »چه دوست داشته باشیم چه نه، ایران به دانش هسته ای دست 
یافته و آن را با بمبــاران و تحریم نمی توان از بین برد...« چــه اتفاقی افتاد که رئیس جمهور 
دولت مستکبر امریکا ضمن آنکه نمی تواند کینه خود را از ایران اسامی پنهان کند، به ناچار 
اعتراف می کند: »دست کشــیدن ایران از برنامه هسته ای، توهم اســت... اگر کنگره توافق 
را رد کند در دنیا بی اعتبار می شویم...« چه شــد که روزنامه امریکایی هافینگتون پست با 
یادآوری مذاکرات مهم بین المللی )مانند مذاکرات هسته ای میان آمریکا و شوروی، کنگره 
سال 1919 ورسای( اقرار می کند که این ســطح و روش مذاکرات، متناسب با همان الگوی 
مذاکرات جهانی و نوع تعامل با ایران نیز از جنس تعامل با قدرت های بزرگ است. واقعیت آن 
است که بر خاف تبلیغات امریکایی ها -که می خواهند القا کنند ایران در اثر فشارها پای میز 
مذاکره آمد- آنکه مجبور شد نه تنها پیش شرط های قبلی خود برای مذاکره را نادیده بگیرد، 
بلکه برای مذاکره نیز درخواســت بدهد و در نهایت چیزهایی را بپذیرد که قبا حتی حاضر 
به حرف زدن درباره آنها هم نبود، دولت امریکاســت. اعتراف امروز امریکا، نشانه ای آشکار 
از اقتدار ملت است. این اقتدار، ناشــی از آرمان های انقاب اسامی، مقاومت ملی، شهامت 
و ابتکار علمی دانشــمندان، پدید آمده و یکبار دیگر این تجربه و الگو را تأیید کرده که برای 

پیشرفت در دنیای امروز، »اقتدار است که جواب می دهد«. 
کیفیت مواجهه بعدی ایران و جبهه استکبار و مصداق اتم آن یعنی امریکا بر پایه همین اقتدار 
معین می شود و کسانی که متوهمانه با مبنا قرار دادن مذاکرات هسته ای تاش می کنند تا از 
استکبارستیزی در نزد ملت بکاهند نقشه شان نقش بر آب خواهد  شود. اصول تغییر نخواهد 

کرد و در سیر تکاملی انقاب اسامی، پافشاری بر آنها بیشتر نیز خواهد شد.
و در آخر، این روزها مســئولین در حال بررســی متن برجام هســتند. از سویی »نقدهای 
منطقی« با »رعایت حفظ اعتماد عمومی« می تواند وسیله و کمک کاری برای دقت و تامل 
بیشتر مسئوالن بر روی متن باشد و از سوی دیگر، همین اقتدار ملی است که پشتوانه نهایی 
آن ها در بررسی متن خواهد بود. دســت اندرکاران بررســی متن، باید با ماحظه دقیق به 
تصمیم برسند و تصمیم نهایی را هر چه که باشد، با گردن افراشته در مقابل خداوند و ملت 
ارائه کنند. چنانچه در متن تهیه شده دستاوردها بیش از داده ها باشد و مصالح و منافع ملی در 
آن رعایت شده باشد، با اقتداری که ثمره انقاب اسامی است به متن آری بگویند و چنانچه 
این معادله معکوس باشد، با اقتدار آن را رد کنند. این اقتدار، دارایی آینده ما در امتداد مبارزه 

با استکبار است.   

پشتوانه رد یا قبول برجام

رشمن: »حقیقت این است 

که ایران تجربه فراوانی در 

خصوص فناوری چرخه 

سوخت هسته ای دارد. ما 

منی توانیم با مبباران این 

دانش را از بین بربیم. ما 

با تحریم منی توانیم این 

دانش را از بین بربیم. به یاد 

داشته باشید تحریم ها رشد 

مستمر برنامه هسته ای 

ایران را متوقف نکردند تا 

آنجا که ایران به اندازه کافی 

اورانیوم غنی شده ذخیره 

کرده بود.«
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   افزایش فشار اقتصادی و دوستی با مردم 
ایران!

 در کنـار افزایـش تحریـم هـا و فشـارهای شـدید 
اقتصـادی کـه مقامـات آمریکایـی آن را فلج کننده 
می نامیدنـد، دولـت جدیـد آمریـکا یـک صحنـه 
نمایـش دیپلماتیـک در برابـر ایـران ترتیـب داد. 
از طرفـی بـا تهدیـد جلـوه دادن ایـران بـه عنـوان 
کانـون تروریسـم جهانی)بخوانیـد مقاومت( تاش 
کرد تـا کشـورهای مختلـف را با خـود همـراه کند. 
برای این منظـور یک ائتـاف جهانی از کشـورهای 
همسـو با خود علیه ایران بـه راه انداخـت و از طرف 
دیگـر در ظاهـر در برخـی زمینـه هـای خـاص بـه 
دوسـتی بـا ملـت ایـران تمایـل نشـان مـی داد. اما 
هدف یک چیـز بـود: فاصلـه انداختـن میـان نظام 
اسـامی و پایگاه مردمـی  آن در سراسـر جهـان، تا 
در نهایـت بیـن تـداوم مقاومت و یـا انـزوای جهانی 

یکـی را انتخـاب کنند.

    اوج گیری دیپلماسی و تهدید متقابل 
اسرائیل

همیـن برخـورد دوگانـه دولـت اوباما بود کـه باعث 
شـد تـا رهبـر انقـاب دربـاره »دسـت چدنـی زیر 
دسـت کش مخملـی« هشـدار بدهنـد و در نتیجـه 
ملـت ایـران آن را پـس بزنـد. ایـران نـه از مقاومت 
صرف نظـر کـرد و نه بـه انفعـال دیپلماتیـک مبتا 
شـد. در اوج همین فشـارها، تهران نشسـت سـران 
حضـور  از  سـطح  باالتریـن  در  را  غیرمتعهدهـا 
مقامـات برگـزار کـرد؛ از نظـام سـوریه بـه عنـوان 
متحـد اسـتراتژیک در محـور مقاومـت، بیشـترین 
پشـتیبانی را انجـام داد؛ و تهدیـدات اسـرائیل را بـا 
تهدیـد متقابـل پاسـخ گفـت: »اگـر غلطـی از آنها 
سـر بزند، جمهـوری اسـامی تل آویـو و حیفـا را با 

خـاک یکسـان خواهـد کـرد.«

    افزوده شدن عراق و یمن به محور مقاومت
امـا وعـده الهـی چیـزی غیـر از نیرنـگ اسـتکبار 

بـود و بـه زودی، دسـتاوردهای عینـی مقاومـت در 
منطقـه نیز بیشـتر نمایان شـد: مـوج تـازه بیداری 
و  استکبارسـتیزی  گفتمـان  از  متاثـر  اسـامی 
اضافه شـدن یمـن بـه محـور مقاومـت از چشـم 
ناظـران و تحلیل گران اوضـاع منطقه پنهـان نماند. 
البتـه قدرت گیـری روزافـزون جبهـه  مقاومـت در 
منطقـه، دغدغـه امنیتـی اسـرائیل را تشـدید کرد 
و بی واکنـش نمانـد. رئیس جمهـور آمریـکا کـه 
»تعهد به امنیـت اسـرائیل« را برای ایـاالت متحده 
»مقـدس« می دانسـت، تـاش کـرد تـا بـه بهانـه 
دروغیـن بمب اتـم، افـکار عمومـی جهانـی را علیه 
ایران بسـیج کند و در تنـور تحریم ها بیشـتر بدمد؛ 
تـا جایی کـه وزیـر خزانـه داری اش را بـرای متقاعد 
کـردن دیگـران بـه تـداوم و تشـدید تحریم هـای 

ایـران از ایـن کشـور بـه آن کشـور می فرسـتاد.

   یک بشارت تاریخی؛  نابودی اسرائیل
در ایـن سـوی میـدان، اگرچـه رهبـر انقـاب بارها 
سـاخت و کاربـرد سـاح هسـته ای را در قالـب یک 
فتوا حـرام اعـام کـرده بودنـد و آن را خـاف عقل 
نقطـه  در  هم زمـان  امـا  می دانسـتند،  تدبیـر  و 
هدف مقابـل بـا هوشـمندی بـه »جوانـان ایرانی« 
بشـارت دیـدن »نابـودی اسـرائیل« را می دادنـد. 
حـاال بـا مـرور بـازی بـزرگ شـطرنج مقاومـت در 
منطقـه در یـک دهـه گذشـته می تـوان سـخنان 
رئیـس جمهـور فریبـکار آمریـکا را تحلیـل کـرد. 
ایـن روزهـا که مقـارن بـا نهمین سـالگرد حماسـه 
ایـاالت  رئیس جمهـور  اسـت،  33روزه  جنـگ 
متحده بـرای دفـاع از عقب گردهـای خـود در برابر 
ایـران در دیـدار بـا رهبـران یهـودی در کاخ سـفید 
از »ماشـه حـزب ا...« سـخن می گویـد: »اگـر توافق 
هسـته ای رد شـود و مـا بـه ایـران حملـه کنیـم، 
حـزب ا... تل آویو را موشـک بـاران می کنـد.« اوباما 
بارهـا به فتـوای رهبر ایـران اشـاره کـرده و می داند 
کـه تسـلیحات کشـتار جمعـی جایـی در دکترین 
امنیتـی جمهـوری اسـامی نـدارد. امـا توجیـه 
رهبران امریکایـی بـرای دور زدن عملی مقدسـات 
خود - امنیت اسـرائیل- چیست؟ شـاید امروز آن ها 
هم بـه خوبـی فهمیده انـد کـه »اسـرائیل روزبه روز 
ناامن تـر خواهـد شـد؛ چـه توافق هسـته ای بشـود 

ماشه حزب ا... روی شقیقه اسرائیل
نگاهی کالن به صحنه مذاکره و مبارزه با نظام سلطه،  9سال بعد از جنگ 33روزه

»ایـن پیـروزی از میـزان تحمـل و ظرفیـت عقل هـای مـا بسـیار بزرگ تـر اسـت. هفته هـا، ماه هـا و سـال های 
پیـش رو  بـر این مسـأله صحـه خواهنـد گذاشـت.« ایـن جمـالت را سیدحسـن نصـرا... 9 سـال قبل در جشـن 
پیـروزی مقاومـت بـر اسـرائیل گفتـه اسـت. جنـگ 33 روزه در تابسـتان سـال 2006 میـالدی بـه »افسـانه 
شکسـت ناپذیری اسـرائیل« در افکار عمومی پایـان داد. اما فراتـر از آن، بـرای اولین بار نشـان داد که تا چه میزان سرنوشـت 
خط مقاومـت از جنوب لبنان تـا خاک ایـران به هم گره خـورده اسـت. در آن روزها جمهوری اسـالمی بـه صراحـت از حزب ا... 
لبنـان حمایت کرد تا نرسـیدن اسـرائیل بـه اهدافش در ایـن جنگ افـروزی، یک دسـتاورد مهم بـرای انقالب اسـالمی  تلقی 
شـود. ایران با »دسـت برتر خـود« طـرح آمریکا بـرای تغییر نقشـه خاورمیانـه را ناکام گذاشـت. در مقابـل، دولـت آمریکا به 

عنوان حامی اصلی رژیم اسرائیل، ناامید از گزینه نظامی، راهبرد دوگانه ای را در برابر ایران در پیش گرفت.

7

پیش شماره
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چه نشـود!« جـان کـری بـا اسـتیصال  خطـاب به 
مخالفـان برجـام می گویـد کـه رد آن خلـف وعـده 
آمریـکا اسـت و نظـام تحریم هـا را از هـم خواهـد 
گسـیخت. جان بولتون تهدیـد آمریکا به بازگشـت 
تحریم هـا را توخالـی می داند و سـفرای پنج کشـور 
همـراه آمریـکا در مذاکرات هسـته ای هـم گفته اند 
در صـورت رد توافـق ویـن، اروپا بـا ایـاالت متحده 

همراهـی نخواهـد کـرد.

    پشت امریکایی ها به دیوار رسیده است
پــس دولت اوبامــا ناگزیر اســت که بیــن انزوای 
دیپلماتیک خود و فروپاشــی تحریم ها یا رسمیت 
دادن به برنامه هسته ای صلح آمیز ایران همراه با حق 
غنی سازی و تحقیق و توسعه یکی را انتخاب کند. در 
حالی که سایه تهدید موشک های حزب ا... همچنان 
بر سر »سگ نگهبان آمریکا در منطقه« برقرار است، 
ظاهراً این بار پشــت امریکایی ها به دیوار رسیده و 

دستشان بسته است.

ماشه حزب ا... روی شقیقه اسرائیل
اسـرائیل نیز که بـه دنبـال برچیدن توان هسـته ای 
ایـران بـود و حـق تهاجـم نظامـی را هم بـرای خود 
محفـوظ می دانسـت، امـروز ناچـار اسـت عـادی 
شـدن برنامه هسـته ای ایران و ماشـه حزب ا... روی 

شـقیقه خود را همزمـان تحمـل کند.
 

از  بـر  عـاوه  کـه  می دهـد  نشـان  اینهـا  همـه 
هوشـیاری دربـاره قـوت و ضعـف متـن برجـام و 
سرنوشـت آن در مرحلـه تصویـب و اجـرا، جبهـه 
مقاومـت بایـد بـه موقعیـت منفعـل نظـام سـلطه 
نیـز توجـه داشـته باشـد . بـا تکیـه بـر تجربه های 
گذشـته، پیروزی هـای »خـط حـزب ا...« می توانـد 
در شـرایط جدیـد هـم ادامـه یابـد؛ مشـروط بـه 
اینکـه »مثـل یـک شـطرنج باز ماهـر« حـرکات 
بعـدی حریـف را پیش بینـی کنـد و آمادگـی خود 
را در باالتریـن سـطح نگـه دارد. در ایـن صـورت، 
تحقق وعده الهـی از زبـان رهبر معظم انقـاب دور 
نخواهـد بـود: »جمهوری اسـامی ایـران تـا روزی 
که آرمـان فلسـطین به ثمر برسـد، مصمـم خواهد 
ایسـتاد و آن روز را جوانـان قطعاً خواهند دیـد.«.   

»چه متــن تصویب بشــود و چه نشــود« 
سیاست های جمهوری اســامی در مبارزه با 
اســتکبار، منطقه و ... تغییــر نمی کند. البته 
بدیهی اســت که همین اتفاق هم در اردوگاه نظام سلطه 
می افتد. آن ها هم سیاستشــان تغییر نمی کند و دست از 
دشمنی شان بر نخواهند داشــت. تجربه مبارزه با استکبار 
هم  این را نشان داده است. مثا »در فتنه ی سال 88 ... بعد 
از آنی که...خوشــحال، خرســند که پای صندوقهای رأی 
مردم جمع شدند و تا آخر شب رأی دادند... ناگهان از یک 
گوشه ای، فتنه ای شروع میشود؛ ما را بیدار میکند؛ میگوید: 
به خواب نروید...خطرهائی در مقابل شــما وجــود دارد...  
همه ی حوادث را اینجوری باید نگاه کرد.«)89/6/25( در 
همین ماجرای مذاکرات هسته ای هم هر جا که دستشان 
می رســید تاش می کردند تــا "نرمش قهرمانانــه" را به 
"سازش" تبدیل کنند. عوامل داخلی آن ها نیز - که رهبری 
با تعبیر دولتمرد قاجاری از آن ها یاد کردند -  با بزک کردن 
امریکا سعی کردند تا چهره استکبار را بازسازی کنند و یا با 
تعریف ذلت بار از مذاکره، سعی کردند که اراده ملت انقابی 
را نســبت به مقاومت سســت کنند. مذاکره در این مورد 
خاص تمام شد. متنی آماده شده انتقاداتی هم به آن مطرح 
شده و بررسی آن، فرایند قانونی خود را سپری خواهد کرد؛ 
اما هنوز مبارزه به پایان نرسیده است. به همین دلیل است 
کــه رهبــر انقــاب فرمودنــد »اجــازه ی هیچ گونــه 
سوءاســتفاده ای از آن داده نخواهد شد.« درون این جمله 
یک هشدار بسیار مهم نهفته است. هشــدار درباره اقدام و 
نقشه های بعدی نظام سلطه. رخدادها اگر درست توصیف 
نشــوند؛ آن وقت در اثر آن توصیف غیرواقعی، رفتارهای 
بعدی هم منحرف می شــوند. عده ای که در این دو ســال 
تاش می کردند مذاکره را به سمت سازش منحرف کنند و 
نه نرمش قهرمانانه و مبارزه با اســتکبار، امروز به دنبال آن 
هستند که متن فراهم شده را فارغ از محتوای آن نمادی از 
عادی شــدن  روابط و پایان ســتیز با اســتکبار بدانند. با 
دشــمنی روبه رو هســتیم که خدعه گر و فریب کار است. 
می گویند شعبده بازها دستی را تکان می دهند تا چشم ها به 
آن متوجه باشد و با دست دیگر فریب شعبده خود را اجرا 
می کنند. باید هوشــیار بود تا دســت فریب دشمن را گم 
نکنیم. به عنوان مثال، تازه متن فراهم شده از مذاکرات به 
پایتخت ها ارسال شــده بود و در داخل کشور بحث درباره 
این بود که متن تصویب بشــود یا خیر کــه خبر دیگری 
بافاصله آمد: "کمپانی مک دونالد در ســایت رسمی خود 

برای پذیرش نمایندگی در ایران اعام آمادگی کرده و فرم 
مخصوص را در اختیار عاقمندان قرار داده است." این خبر 
مهم ، همان دســت فریب بود؛ زیــرا مک دونالد فقط یک 
اغذیه فروشــی نیســت. حضور مک دونالــد یعنی همان 
توصیف غلط از صحنه مذاکــرات. یعنی اینکــه به افکار 
عمومی دنیا به غلط بگویی امریکا توانســته اســت تسلط 
فرهنگ خود را بــر ایران غلبه دهد. رهبــر معظم انقاب 
15ســال پیش درباره نقــش موثر نمادهــای فرهنگی 
امریکایی از جمله مک دونالد در جنگ سرد بین شوروی و 
امریکا فرمودند: »ســیل تبلیغات غربی و فرهنگ غربی و 
نمادهای غربی - ســمبلهای لباس و »مک دونالد«... - در 
شوروی راه پیدا کرد. این که من می گویم، تفّکر یک طلبه 
گوشه نشین نیســت؛ در همان روزها بنده در خود مجات 
امریکایــی - تایــم و نیوزویــک - خواندم کــه از این که 
...»مک دونالد« در مسکو رواج پیدا کرده، اینها به عنوان یک 
خبر مهم و به عنوان پیشــاهنگ فرهنگ غربی و فرهنگ 
امریکایی در کشور شوروی یاد کرده بودند!« مثال دیگر از 
خدعه ها و نقشــه های امریکا، خبر دیگری اســت که این 
روزها در البه الی اخبار بیرون آمده است. اوباما در گفتگو با 
سی ان ان گفت که "می دانیم چطور با فعالیت های ایران در 
منطقه مقابله کنیم، مشــروط بر اینکه کشورهای حوزه 
خلیج)فارس( همکاری کنند و االن هم به نحوی نظام مند 
داریم همین کار را می کنیم." به راستی "نحوه نظام مندی" 
که اوباما به آن اشاره دارد چیست؟ رهبر معظم انقاب در 
روز عید فطر بافاصله بعد از عبارت »چه تصویب بشــود و 
چه نشود« فرمودند که »ما از حمایت دوستانمان در منطقه 
دست نخواهیم کشید.« و »سیاست های ما« را در منطقه 
بر شمردند. تقابل این دو عبارت چه وظایفی را بر عهده امت 
حزب ا... خواهد گذاشــت؟!  روشــنفکرنمایانی که مانند 
»دولتمردان قاجاری« سازش را تئوریزه می کنند؛ اگر چه 
نتوانستند مذاکرات را به ســازش تبدیل کنند اما به دنبال 
بازکردن راه نفوذ نظام سلطه بر کشور هستند. امروز هم به 
دنبال سوءاستفاده از متن و حواشی آن هستند . مک دونالد 
نشــد چیز دیگر، آن نشد این. این نشــد آن تا که شاید به 
هدفشان برســند و رخنه را در داخل کشــور ایجاد کنند. 
اخباری از این دست که به برخی از آن ها اشاره شد، بسیار 
هستند. اینجاست که هوشیاری برای مقابله با خط و برنامه 
جدید استکبار الزمست. هنوز تجربیاتی مانند سال 88 از 
ذهن هایمــان نرفته اســت که فرمــود »من نــام لم ینم 

عنه....«که دشمن بیدار است...   

حزب  ا... جلوی سوءاستفاده 
از متن را می گیرد
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آغاز فصل جدیدی از مبارزه  با استکبار

ماموریت جدید
1. مبـارزه فعاالنـه بـا اسـتکبار و بـه 
خصوص مبـارزه بـا »اتم مصادیـق« آن 
یعنـی آمریـکا )94/4/20(، سیاسـت 
دائمـی و همیشـگی جمهـوری اسـامی اسـت کـه 
البتـه روش هـا و تاکتیک هـای ایـن مبـارزه بنـا بـه 
شـرایط و همچنین نقشـه دشـمن تغییر می کند. از 
ایـن رو »عرصـه مجاهـدت فقـط جنـگ نظامـی 
نیسـت... اعـم اسـت از انـواع مبـارزات، از مبـارزات 
فرهنگـی گرفتـه تـا مبـارزات سیاسـی تا مبـارزات 
اقتصادی« )94/5/26(. دشـمن نیـز در این عرصه ، از 
شـیوه ها و الگوهـای متفـاوت و متنـوع گاهـی بـه 
صورت مجـزا و پی در پـی و گاهی به صـورت موازی و 
همزمـان اسـتفاده می کنـد. از برخـورد مسـتقیم 
نظامی تـا تهدیـد و فشـار؛ از دیپلماسـی و مذاکره تا 

نفوذ و اختاف افکنی و... 

2. در گـذرگاه چالش هـای انقاب اسـامی بـا نظام 

سـلطه، »هسـته ای یـک بهانـه بـرای دشـمن بود« 
)92/8/12( تـا  بتوانـد راهبـرد "تحریـم- فشـار" را 
عملیاتـی کند. آمریـکا  در سـالهای اخیـر تاحدودی 
هـم توانسـت برخـی دولت هـای مسـتکبر دنیـا را 
با خـود در ایـن دشـمنی همـراه کنـد و نـام آن را به 
غلـط جامعـه جهانـی گذاشـت. امـا نظـام اسـامی 
بـر مبنـای اصـول و آرمان هـای خـود و بـا توجـه به 
اهمیـت راهبردی صنعـت و انرژی هسـته ای، زیر بار 
فشـار و تهدید قامـت خم نکـرد و در ایـن مرحله »بر 
اثر مقاومـت ملّت« و »شـهامت و ابتکار دانشـمندان 
عزیـز مـا« )94/4/27( توانسـت تـا بـه سـرعت بـه 
دارایی هـای اسـتراتژیک خـود در حـوزه هسـته ای 
بیفزایـد. ایـن دوره، دوره ای بـود کـه می تـوان از آن 
بـه  عنـوان دوره »ایسـتادگی بـرای افزایـش قـدرت 
و دارایی هـا« نـام بـرد. همیـن دارایی هـا بخشـی 
از منابـع قـدرت کشـور بـرای ورود بـه مرحلـه 
بعـدی بـود. به طوریکـه »مـا آن روزی کـه وارد ایـن 

مذاکـرات شـدیم، دسـتاورد قابـل قبـول و مهّمـی 
داشـتیم؛ احسـاس کردیم با دسـت قوی داریـم وارد 
میشـویم.« )94/4/2( در ایـن دوره آن گونه که رهبر 
انقـاب اسـامی فرمودنـد: »راهبـرد ایسـتادگی و 
تاب آوری در مقابل فشـارها جـواب داد. آمریکایی ها 
اذعـان کردند کـه تحریـم اثـری نـدارد.« )94/4/2(

3. امریکایی هـا کـه تاششـان بـرای تسـلیم نـاکام 
شـده بـود؛ بـه ایـران از طریـق یکـی از »محترمیـن 
منطقـه« پیغـام دادنـد کـه می خواهیم »مسـئله ی 
هسـته ای را با ایـران حلّ وفصـل کنیـم.« )94/4/2( 
آن ها بـرای آغـاز مذاکـره دو نکته هـم گفتـه بودند: 
قـدرت  یـک  »به عنـوان  ایـران  شـناختن  یکـی 
هسـته ای« و دّوم »برداشـتن تحریمهـا« )94/4/2(. 
رهبـر معظـم انقـاب دربـاره پیغـام امریکایی هـا 
می فرماینـد »بـه آن واسـطه ی محتـرم گفتـم کـه 
مـا بـه آمریکایی هـا اطمینانـی نداریـم، بـه حـرف 
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اینهـا اطمینانی نیسـت. گفت حـاال امتحـان کنید؛ 
گفتیم خیلـی خب، ایـن دفعه هم امتحـان میکنیم. 

مذاکـرات این جـوری شـروع شـد.« )94/4/2(
بـا آغـاز مذاکـرات در سـال91، تاکتیک»نرمـش 
قهرمانانه« ازسـوی ایران برای رسـیدن بـه اهدافش 
اتخاذ شـد. از سـوی دیگـر اسـتکبار دو هـدف عمده 
را دنبـال می کرد. یکـی اینکـه در متن نهایـی بتواند 
»صنعـت هسـته ای را ریشـه کن« کنـد و دوم اینکه 
با همـکاری جریـان روشـنفکرنما و با پشـتوانه تفکر 
دولتمـرد قاجـاری )94/1/20( در داخـل تاش کند 
تـا ایـن مذاکـره، بخشـی از فرآیند سـازش تفسـیر 
شـود. دو مرحله »ایسـتادگی بـرای افزایـش قدرت 
و دارایی هـا« و »نرمـش قهرمانانـه برای رسـیدن به 
اهـداف«  بـه ایسـتگاه متـن جمع بنـدی مذاکـرات 
هسـته ای رسـید. متنـی که-بـا همـه قوت هـا و 
ضعف هـا- قـرار اسـت در مراکـز و »مجـاری قانونی 
بررسـی شـود.« البته نقـد متن توافـق شـده آنگونه 
که رهبـری می فرماینـد، اگر »اعتمـاد عمومـی را از 
مسـئولین مشـغول بـه کار سـلب نکنـد« و موجب 
»بی اعتمـادی عمومـی« نشـود و همـراه بـا »اهانت 
و روش هـای خشـم آلود« نباشـد؛ می توانـد کمـک 
خوبی بـه ایـن مراکـز و مجـاری قانونی باشـد تـا در 
ماموریـت خطیـر محوله بـرای بررسـی و جلوگیری 
از سوءاسـتفاده دشـمن از متـن تهیه شـده، موفـق 

باشـند.

4. امـا ایـن پایـان ماجـرا نیسـت. دشـمن مـکار و 
مسـتکبر هرگـز دسـت از دشـمنی برنمـی دارد و 
انقـاب اسـامی نیـز  بـه هیـچ وجـه از اصـول خود 
کوتـاه نیامـده  و نخواهـد آمـد. مبـارزه بـا اسـتکبار 
ادامـه خواهـد داشـت و تنهـا، روش آن پیچیده تـر 

شـده و حوزه هـای آن گسـترش یافتـه اسـت.
  

همان طور کـه انقاب اسـامی از مذاکـرات به دنبال 
رسـیدن به اهدافی بـود، نظـام سـلطه نیز بـرای آن 
نقشـه و اهدافـی داشـت. در ایـن مرحلـه هـم وارد 
حـوزه ای شـده ایم کـه هـر دو سـوی ایـن منازعـه 
بـرای آینده شـان طـرح و نقشـه دارنـد. مهمتریـن 
وظیفـه امـت حـزب ا... در ایـن عرصـه، همانطورکه 
در دیـدار این هفتـه )94/5/26( اشـاره شـد  »پرهیز 
از اختـاف« و ایجـاد سـد در برابـر »نفـوذ دشـمن« 
خواهـد بـود. نفوذی کـه در نقشـه جدید دشـمن به 
صـورت جـدی در عرصه هـای گوناگـون سیاسـی، 
اجتماعـی، اقتصـادی و ... دنبـال خواهـد شـد.به 
مـوازات اینکـه متـن در مسـیر قانونـی پیش بینـی 
شـده بررسـی می شـود،   آحاد جامعه انقابی کشور 
نیزهمـراه بـا بصیـرت و دشـمن شناسـی ماموریت 
 مهـم و خطیرخـود را  در مرحلـه جدیـد میدانـد: 

»ایجاد سد در برابر نفوذ«  

 )(حضرت آیت ا... خامنه ای در دیدار با شرکت کنندگان در مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت
و مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسالمی،  با تشریح نقشه پیچیده دشمن در منطقه 
غرب آسیا و داخل کشور در شرایط جدید پس از مذاکرات هسته ای، راه های مقابله با آن را برشمردند. ایشان در 
این سخنرانی به تاریخچه توطئه های دشمنان در این منطقه اشاره و منشا آن را از جنگ جهانی اول ذکر کردند که 

با پیروزی انقالب اسالمی ایران و بیداری اسالمی شدت بیشتری یافت.

شـاید بتـوان مصادیـق زیـادی از توجـه آمریـکا 
بـه منطقه غـرب آسـیا ذکـر کـرد. در نطق سـاالنه 
رئیـس جمهـور آمریـکا بیـش از هـر نقطـه دیگـر 
جهـان بـه مسـائل منطقـه غـرب آسـیا پرداختـه 
شـده بـود. بیشـترین تعـداد جنگهـای آمریـکا و 
تسـلیحات او و همچنیـن رژیـم صهیونیسـتی در 
ایـن منطقـه قـرار دارد. اینها نشـانه هایـی از توجه 
ویـژه آمریـکا و بـه تبـع آن برنامه ریـزی بـرای 
تسـلط و نفـوذ بیشـتر در این منطقـه اسـت. رهبر 
معظـم انقـاب در سـخنرانی دوشـنبه گذشـته 
بـا هشـدارهای پیاپـی ضـرورت شـناخت برنامـه 
دشـمن را متذکر شـدند. ایشـان دو راهبرد »ایجاد 
اختـاف« و »نفـوذ« را بـه عنـوان نقشـه دشـمن 
مطـرح کردنـد. اختـاف میـان شـیعه و سـنی و 
پیـش از آن اختـاف افکنـی بـا عنوانهـای پـان 
ایرانسـیم و پان عربیسـم و... نمونه هایـی از اقدامات 
نظام سـلطه اسـت.  در کشور ما هم دشـمنان سعی 
داشـتند از فضای بـه وجود آمـده پـس از مذاکرات 
هسـته ای برای نفـوذ بـه کشـور اسـتفاده کنند که 
رهبر انقـاب در رابطـه بـا آن فرمودند: »مـا این راه 
را بسـتیم و این راه را به طور قاطع خواهیم بسـت.« 
چندی پیش اندیشـکده ی »مرکـز امنیت آمریکای 
جدید« در گزارشـی صراحتا بـه این موضوع اشـاره 
می کنـد کـه ایـاالت متحـده می بایسـت از فضـای 
ایـران  بـا  هسـته ای  مذاکـرات  از  به وجودآمـده 
اسـتفاده کـرده و شـبکه ی حامیـان غـرب در ایران 
را فعـال کند تـا از ایـن طریـق، تغییرات سیاسـی- 
فرهنگی در ایـران به وجـود آورد. رئیـس جمهوری 
آمریـکا هـم از تـاش دولـت خـود بـرای تغییـر 
ایـران سـخن می گویـد و امیـد دارد تـا بتـوان بـه 
بهانه مذاکـرات هسـته ای نظام جمهوری اسـامی 
ایران را تغییـر بدهد. اوبامـا در مصاحبه با وبسـایت  
مایـک می گویـد: »در داخـل ایـران بایـد گـذار 
صـورت بگیـرد، حتی اگـر تدریجـی باشـد. گذاری 
که طـی آن درک شـود که شـعار مـرگ بـر آمریکا 
و انکار هولوکاسـت توسـط رهبران ایـران، و تهدید 
اسـرائیل بـه نابـودی و دادن اسـلحه بـه حـزب ا... و 
کارهایـی از ایـن دسـت، از ایـران، در چشـم بخش 
اعظـم جهانیـان، کشـوری طردشـده می سـازد.«

البتـه ایـن اظهـار نظرهـا تنهـا بـه دولتمـردان 
آمریکایـی هم منحصـر نیسـت و سـایر دولتمردان 
قدرتهای مسـتکبر هـم از ایـن سـخنان می گویند. 
دیویـد کامرون، نخسـت وزیر انگلیـس در اظهاراتی 
بعد از مذاکـرات وین گفـت: »ما خواسـتار تغییر در 
نگـرش ایـران در موضوعاتـی ماننـد سـوریه و یمن 
و تروریسـم در منطقـه و تغییـر در رفتار)ایـران( 
هسـتیم.«. رهبر معظـم انقـاب در قسـمتی دیگر 
از سـخنان خـود بـه راهبـرد دشـمنان در ایجـاد 
اختـاف در سـطح منطقـه اشـاره کردنـد و ایـن 
اختافـات را مذهبـی ندانسـته و گفتنـد: »جنـگ 
در یمن، جنگ سیاسـی اسـت نـه جنـگ مذهبی؛ 
بـه دروغ می گویند که بحث شـیعه و سـّنی اسـت، 
درحالی که شـیعه و سـّنی نیسـت. بعضی از آنهایی 
که زیـر بمبـاران سـعودی ها در یمـن دارنـد بّچه و 
زن و کـودک شـیرخوار و بیمارسـتان و مدرسـه 
بعضی شـان  شـافعی اند،  می دهنـد،  دسـت  از  را 
زیدی انـد؛ بحـث شـیعه و سـّنی نیسـت، دعـوا 
دعـوای سیاسـی اسـت، دعـوای سیاسـتها اسـت«

ایشـان بـه اهمیـت تمامیـت ارضـی کشـورهای 
منطقه اشـاره کردنـد و در مـورد طـرح آمریکایی ها 
در خصـوص تجزیـه عـراق گفتنـد:  »بنـده از قبل 
گفتـم کـه آمریکایی هـا دنبـال تجزیـه ی عراقنـد، 
بعضی ها تعّجـب کردنـد؛ اخیـراً خـود آمریکایی ها 
تصریـح کردنـد کـه دنبـال تجزیـه ی عراقنـد!« 
اشـاره رهبـر انقـاب بـه اظهـارات هفتـه گذشـته 
رئیس سـتاد مشـترک آمریـکا در مـورد عـراق بود. 
ژنـرال اودیرنـو در اظهاراتـی مداخلـه جویانه گفته 
بـود: »صلـح میـان سـنی و شـیعه در عراق هـرروز 
سـخت تر می شـود و تجزیه عراق بـه وقـوع خواهد 
پیوسـت.« با این همه رهبر معظم انقـاب در پایان 
بیانـات خـود این بشـارت را هـم به همـه مجاهدان 
راه خـدا می دهنـد: »مـن بـه شـما عـرض بکنـم 
علی رغـم رجزخوانی هایـی کـه اسـتکبار می کنـد 
و تـاش فراوانـی کـه از لحـاظ مالـی و نظامـی و 
سیاسـی و امنّیتـی، اسـتکبار و همراهان اسـتکبار 
و دنباله هـای اسـتکبار انجـام می دهنـد، در ایـن 
منطقـه و در کّل دنیای اسـام، آینده قطعـاً متعلّق 

بـه اسـام اسـت. 

رهبر انقالب در دیدار با مجمع جهانی اهل بیت)( نقشه جدید دشمن را افشا کردند؛  

نقشه نقش بر آب
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اسطوره رزمندگان
  شهید حجت االسالم   عبدا...میثمی

شهادت: عملیات کربالی پنج،   شلمچهشهادت: 12 بهمن ماه 1365  نحوه شهادت:  اصابت ترکش به سر

شهید میثمی یک اسطوره ای شــد از لحاظ تأثیرش در رزمندگان به عنوان 
یک روحانی. این برادران روحانی ای که از جبهه همواره آمدند و رفتند و اینها، 
وقتی هم ایشان حیات داشتند همیشه می آمدند ]درباره ی ایشان[می گفتند. 
یعنی واقعاً اسم شهید میثمی در زمان زنده بودنش به نیکی در بین کسانی 
که می رفتند در جبهه، جوانها، طلبه هاآنچنان رائج شد. واقعاً تأثیر ایشان در 

جبهه فوق العاده بود. شهادت ایشان هم ضایعه ای بود.66/9/1 



19  نشریه خبری-تحلیلی نمازهای جمعه، مساجد و هیات های مذهبی

مرد خوش برخورد
شهید  رجبعلی محمدزاده

شهرستان سرباز،  سیستان و بلوچستانتاریخ شهادت:    26 مهرماه 1388 عملیات تروریستی گروهک ریگی

ایشان واقعا شهید خدمت و وحدت بودند. ماموریت بسیار مهمی داشتند در آن منطقه همراه 
شهید شوشــتری. مرد خوش برخوردی هم بود و منشــا خیرات و برکات زیادی شدند آنجا... 
هرچه داریم از اینها داریم... چرا ضدانقاب در هر کجای کشــور می خواهد کاری کند، سپاه و 
بسیج را نشانه می رود؟ چون اینها ضامن امنیت کشور هستند. جوانها بدانند در سایه امنیتی که 
شهدا ایجاد کردند ما امروز اینجا هستیم. لذا افتخار ما به شهدا گزافه و از سر احساسات نیست، 

بلکه از روی منطق و استدالل قوی است. 91/7/20 

 

تصویری دیده نشده از زیارت  امام هشتم  
حضرت علی بن موسی الرضا )؛ع؛(

توسط رهبر معظم انقالب
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قلب جهانیان در تسخیر محمد )؛ص؛(
گزارشی از خط سیر تاریخی یک اثر بزرگ سینمایی؛

اکران فیلم سینمایی محمد رســول ا...)ص( این روزها آغاز 
می شــود. مجید مجیدی در این فیلم دوران کودکی پیامبر را 
روایت می کند. فیلم با هزینه های مالی، سخت افزاری و نیروی 
انسانی بسیار باالتری از اســتانداردهای ســینمای ایران تهیه شده و 

کارگردان حتی به سراغ عوامل خارجی تراز اول سینمای دنیا رفته است.

فـارغ از جنبه هـای تکنیکـی و سـینمایی چـرا این 
فیلم باید مـورد توجـه »جنـاح مومن انقابـی« در 
سراسـر جهـان قـرار بگیـرد؟ بـرای پاسـخ بـه این 
سـوال بایـد بـه سـراغ دغدغه هـای فرهنگـی رهبر 
معظـم انقـاب برویـم. دغدغه هایـی که همـواره با 
ایشـان همراه بـوده اسـت. »بزرگترین تبلیـغ برای 
اسـام، شـاید همین باشـد که مـا چهـره ی پیامبر 
اسـام را برای بیننـدگان و جویندگان عالم روشـن 
کنیـم و بسـیار بجاسـت قبـل از آن که دشـمنان و 
مخالفـان، بـا روشـهای و شـیوه های فرهنگـی و 
هنـری پیچیـده ی خـود، چهـره ی آن بزرگـوار را 
در اذهـان مـردِم بیخبـِر عالـم مخـدوش کننـد، 
مسـلماناِن هنرمنـد و مطلـع... بـا بیـان و تبلیـغ و 
تبیین راجـع به آن شـخصیت معّظـم و مکـّرم، کار 
علمـی و فرهنگـی و هنـری و تبلیغی بکننـد.« این 

جمـات دغدغه هـای حضـرت آیـت ا... خامنـه ای 
تنهـا 4 مـاه پـس از رحلـت بنیانگـذار جمهـوری 
اسـامی را نشـان می دهد، دغدغه ای کـه هیچگاه 

ایشـان را رهـا نکرده اسـت.

   اوج گیری تخریب چهره پیامبر در منطقه 
و جهان

آیـات  کتـاب  انتشـار  از  سـال ها  ایـن  همـه  در 
شـیطانی تـا سـاخت فیلم های داسـتانی و مسـتند 
و از درج کاریکاتورهـای موهـن تـا قرآن سـوزی 
همـه یـک هـدف را نشـانه رفتـه اسـت: »تخریـب 
چهره پیامبـر)ص(« به همـه این سـیاهه می توانید 
ظهـور جریان هـای افراطـی بـا ظاهـر اسـام گرا را 
هـم بیفزایید. القاعـده، داعـش، بوکوحـرام و صدها 
گروه تروریسـتی کـه در مقابل چشـم جهانیـان بر 
صفحـه شـبکه هـای تلویزیونـی حاضـر می شـوند 
و بـا بـردن نـام مبـارک پیامبرشـنیع ترین اعمـال 
انسـانی را بـه نمایـش می گذارنـد و سـر  از بـدن 
افـراد جـدا می کننـد. رهبـر معظـم  انقـاب  18 
سـال بعـد در اسـفندماه سـال 1386 می فرماینـد: 
»رحمـه للعالمیـن را، منشـأ عظیم ترین خیـرات و 

بـرکات بـرای بشـریت را در مطبوعاتشـان، در زبان 
بـه  کتاب نوشتنهایشـان،  در  سیاستمدارانشـان، 
وسـیله ی مزدورانشـان مـورد اهانت قـرار میدهند. 
ایـن بایـد مـا مسـلمانها را بیـدار کنـد؛ بفهمیـم 
کـه در وجـود پیامبـر، در شـخصیت پیامبـر، در 
خاطـرات زندگـی پیامبـر، در هجـرت پیغمبـر، در 
جهـاد پیغمبـر، در سـیره ی پیغمبـر، در درسـهای 
قولـی و عملـی پیغمبـر، چـه گنجینـه ی عظیمـی 
بـرای مسـلمانها نهفتـه اسـت. مـا از ایـن گنجینه 
اگـر اسـتفاده کنیـم، امـت اسـامی بـه آنچنـان 
موقعیتـی خواهـد رسـید کـه نتواننـد دیگـر بـه او 
زور بگوینـد... نتواننـد او را تهدیـد کننـد.«  دقیقـا 
در همیـن سـال اسـت کـه مجیـدی بـا آغـاز یـک 
حرکـت فرهنگـی موثـر  سـاخت فیلمـی باشـکوه 
بـرای معرفـی پیامبـر اکـرم بـه جهانیـان را کلیـد 
می زنـد، تـا بـا زبـان سـینما جلـوی ایـن هجمـه 
تخریـب و جعـل گرفتـه شـود. مجیـدی می گوید: 
»اساسـاً اینکه چـرا مـن تصمیـم گرفتم ایـن فیلم 
را بسـازم بـه ایـن برمی گـردد کـه در دهه گذشـته 
یـک اسام سـتیزی در دنیـای غـرب شـروع شـد... 
قرائتـی کـه در دنیـای غـرب از اسـام بـه وجـود 
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آمد، اسـامی کـه پـر از خشـونت اسـت، اسـامی 
کـه تروریسـم اسـت.« از میـان ادوار مختلـف عمر 
پربرکـت پیامبر اسـام و بـه خصـوص دوران نبوت 
چـرا روایـت دوران کودکـی پیامبـر بـرای اقتـدا 
بـه او مهـم اسـت؟ رهبـر معظـم انقـاب در سـال 
1379 می فرمایند:»بایـد او را بشناسـیم. خـدای 
متعـال شـخصیت روحـی و اخاقـی آن بزرگـوار را 
در ظرفـی تربیـت کرد...کـه بتوانـد آن بـار عظیـم 
امانـت را بـر دوش حمل کنـد... بعد از شـش سـال 
که ایـن کـودک از لحاظ جسـمی و روحـی پرورش 
بسـیار ممتـازی پیـدا کـرده بـود - جسـماً قـوی، 
زیبا، چـاالک، کارآمـد؛ از لحـاظ روحی هـم متین، 
صبور، خـوش اخـاق، خـوش رفتـار و بـا دیـد باز، 

کـه الزمـه زندگـی در همـان شـرایط اسـت«

   پروژه اسالم هراسی، فرصت تاریخی جهان 
اسالم

امـروز در یک نبـرد بـرای معرفی اسـام بـه افکار 
جهانیـان  هسـتیم. در همیـن اوج جنـگ روانـی-

تبلیغاتـی جهـان غـرب علیـه اسـام بـا محوریت 
اسام هراسـی، ایـن رهبـر فرزانـه انقـاب اسـت 
کـه در زمسـتان سـال 93 در دیـدار بـا خبـرگان 
امیدوارانـه از تبدیـل یک تهدیـد در ابعـاد جهانی 
می گوینـد:  سـخن  تاریخـی  فرصـت  یـک  بـه 
نتیجـه ی  اسام هراسـی،  بـرای  آنهـا  »تـاش 
عکـس خواهـد داد؛ بـه ایـن معنا کـه اسـام را در 
کانـون پرسـش جوانهـا قـرار میدهـد؛ یعنـی اگر 
بـه مـردم معمولی دنیـا یـک تلنگـری زده شـود، 
یـک توّجهـی بـه آنهـا داده شـود، اینها ناگهـان به 
فکـر می افتند کـه علّـت اینکـه این قدر اسـام در 
این مطبوعـات صهیونیسـتی، در این شـبکه های 
تلویزیونِی وابسـته ی بـه محافل قدرتمنـد و دارای 
زر و زور مـورد تهاجـم قـرار میگیرد چیسـت؟ این 
خـود زمینه ی یـک پرسـش اسـت و این پرسـش 
بـه نظـر مـا برکاتـی دارد و میتوانـد ایـن تهدیـد 
را تبدیل بـه فرصـت کند.« رهبـر حکیـم انقاب، 
خود طایـه دار ایـن حرکـت بودند و مدتـی پیش 
از ایـن  بیانـات نیـز نامـه ایشـان بـه جوانـان اروپا 
و آمریـکای شـمالی کـه حـاوی پیـام دعـوت بـه 
مطالعـه اسـام از منابـع اصلـی بود منتشـر شـد. 
اینگونه اسـت کـه فیلـم جهانـی محمد رسـول ا...

دیگـری  فرهنگـی  محصـول  می تـوان  را  )ص( 
در ایـن مسـیر ارزیابـی نمـود. اکنـون جمهـوری 
اسـامی صاحب یـک فیلـم در تـراز جهانی شـده 
کـه در آن بـه یکـی از دغدغه هـای تاریخـی رهبر 
معظـم انقـاب پرداختـه اسـت: »روایـت کودکی 
پیامبـر بـرای جهانیـان«. و بـه لطـف الهـی: »این 
فیلـم قلب هـای مـردم جهـان را تسـخیر 

خواهد کـرد.« 

1. »در عرصه ی فرهنــگ، بنده به معنای واقعِی کلمه، احســاس نگرانی 
میکنم و حقیقتاً دغدغه دارم. این دغدغه از آن دغدغه هایی است که آدمی 
به خاطر آن، گاهی ممکن اســت نصِف شــب هم از خواب بیدار شود و به 
درگاه پروردگار تضّرع کند. من چنین دغدغه ای دارم.« این جمات را 21 ســال قبل، 
رهبر انقاب در دیدار جمعی از افسران و فرماندهان جبهه فرهنگی انقاب، که آنها را به 
»313 مجاهد جنگ بدر«، تشــبیه کردند، بیان فرمودند. نبرد در عرصه فرهنگ، به 
جایی رسید تا امروز به صورت آشکار مشاور وزیر خارجه امریکا در سخنانش می گوید: 
"سیاســت آمریکا تغییر رفتار ایران اســت و نه براندازی که از اهداف اصلی سیاست 
خارجی دولت بوش بود."  این راهبرد از جنس همان چیزی است که رهبر انقاب 6  ماه 
پیش به آن اشــاره کردند که »آنچه ما امروز در زبان مستکبرین و مخالفین مشاهده 
میکنیم که با »تغییر رفتــار«  ...از آن یاد میکنند - گاهی میگوینــد ما تغییر نظام را 
نمیخواهیم، تغییر رفتار را میخواهیم- تغییر رفتار با تغییــر نظام هیچ تفاوتی ندارد؛ 
درست همان است؛ یعنی تغییر آن سیرت اسامی؛ این معنای تغییر رفتار است. تغییر 
رفتار یعنی شما از آن چیزهایی که از لوازم قطعی و حتمی حرکت به آن سرمنزل است، 
دست بردارید؛ از آن کوتاه بیایید و نسبت به آن، اهتمام خودتان را از دست بدهید؛ این 

معنای تغییر رفتار است« )93/12/21(
2. در این میان آن چیزی که کانون رخنه دشمن برای تغییر رفتار است؛ حوزه فرهنگ 
اســت. زیرا »فرهنگ، به معنای هوایی است که ما تنّفس میکنیم؛ شــما ناچار هوا را 
تنّفس میکنید، چه بخواهید، چه نخواهید؛ اگر این هوا تمیز باشد، آثاری دارد در بدن 
شما؛ اگر این هوا کثیف باشد، آثار دیگری دارد. فرهنگ یک کشور مثل هوا است...« به 
دلیل همین تاثیرگذاری فرهنگ بر رفتار اســت که »تمرکز دشمنان بر روی فرهنگ 
بیشــتر از همه جا اســت.« که اگر »نفوذ فرهنگی« رخ دهد، »مقدمه نفوذ سیاسی و 
نفوذ اقتصادی دشمن است؛ و دشمن امروز به همین نفوذ دلبسته است. فرهنگ جای 
شوخی و بی ماحظگی نیست و رخنه های فرهنگی نیز به آسانی قابل ترمیم نیست.« 
)93/12/15( تمرکز دشــمن بر روی تغییر فرهنگ را سال هاســت که با نام »تهاجم 
فرهنگی« می شناسیم. فیلم های هالیوودی، کتاب، بازیهای اینترنتی، اسباب بازیهای 
وارداتی، کاالها و برندهای تجاری- فرهنگی ماننــد مک دونالد، باربی، مرد عنکبوتی، 
بتمن، شبکه های ماهواره ای، کتابهای آموزش زبان که منتقل کننده ی سبک زندگی 
غربی به نوجوان است؛ همه نمونه هایی از لشگر فرهنگی غرب برای رخنه در جوامعی 
مانند ایران است. پروژه های تبلیغاتی اسام هراسی، شیعه هراسی، ناامیدسازی مردم 
و... هم جزیی از اقدامات تبلیغاتی اســتکبار برای دســت یابی به هدف »تغییر رفتار 

ایرانیان« است. 
3. آرایش صحنه و جبهه بندی که بین نظام ســلطه و محور مقاومــت به وجود آمده، 
حکایت از منازعه ای ســخت دارد. نبردی که برنده به دو مولفه مهم احتیاج دارد: »کار 
و ابتکار« و آنکه می تواند و باید در مقابل این نفوذ و رخنه فرهنگی، محکم تر از همیشه 
جبهه آرایی کند و بایســتد، جناح فرهنگی مومن و انقابی است. اما الزم است در این 
کارزار فرهنگی، عاوه بر شناســایی طرح نفوذ دشــمن به چند نکته مهم توجه شود: 
الف. در مقابل ایــن آرایش در جبهه دشــمن حرکت های فردی جــواب نمی دهد. 
ب.»حفظ وحدت« در این جبهه و »عدم غفلت از نقشه دشمن« دو شرط الزم تحرک 
در این نبرد است. ج.»در مقابل فرهنگ مهاجم، بدترین، زشت ترین و خسارت بارترین 
کار، انفعال است. منفعل شــدن و پذیرفتن تهاجم دشمن، خطایی است که بایستی از 
آن پرهیز کرد.« 92/9/19 د.هدف گذاری ما این باشــد که »همه ی اسام - اسام به 
کامله، به تمامه - در جامعه ی ما تحّقق پیدا کند.« )93/12/21( در پایان جوان مؤمن 
و انقابی باید بداند که تجربه انقاب نشــان داده است »گسترش کار فرهنگی او نقش 
بسیار زیادی را در پیشرفت این کشور و در ایستادگی در مقابل دشمنان این ملّت، ایفا 

کرده است. )93/1/1(«.  

»جناح مؤمن انقالبی«
 و دغدغه رهبرانقالب

رهرب حکیم انقالب، خود 

طالیه دار این حرکت بودند 

و مدتی پیش از این  بیانات 

نیز نامه ایشان به جوانان 

اروپا و آمریکای شاملی 

که حاوی پیام دعوت به 

مطالعه اسالم از منابع 

اصلی بود منترش شد. 

شاید فیلم جهانی محمد 

رسول الله)ص( محصول 

فرهنگی دیگری در کنار 

نامه رهرب انقالب قابل 

ارزیابی باشد
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راهبرد کالن  رهبر معظم انقالب برای حل  مشکالت کشور؛

در لوزان و ژنو و نیویورک نیست

گزارش تحلیلی »خط حزب ا...« از 
راهبرد کالن رهبر معظم انقالب برای حل مشکالت کشور؛

کلید، اقتصاد مقاومتی است
اواخر سال 1392 کمتر از سه ماه از توافق ژنو گذشته بود و در فضایی که تلقی برخی کاهش 
فشارهای اقتصادی و در نتیجه بازگشت به روشــهای اقتصادی پیش از تحریم ها بود، رهبر 
انقالب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را ابالغ نمودند و چند روز پس از آن در جلسه تبیین 
سیاست های اقتصاد مقاومتی، در بیانی تامل برانگیز تصریح کردند: »اقتصاد مقاومتی مربوط به وضع کنونی 
و شرایط کنونی کشور نیست، این یک تدبیر بلندمدت برای اقتصاد کشور است ... و هر کس در این زمینه 

اقدام بکند مصداق عمل صالح است«. )92/12/20(

تاریـخ رشـد و سـقوط کشـورها بـه مـا می گویـد که 
هیچ ملت مقتـدری اقتصادش را صرفا با بازگذاشـتن 
درهـا بـر روی شـرکتهای خارجی رهـا نکرده اسـت. 
ملتهای مقتدر همگی سیاسـتهای فعاالنه ای را برای 
توانمنـد کـردن اقتصـاد داخلـی در بخشـهای هدف 
و راهبـردی داشـته اند و بعـد از آن بـا آمادگـی وارد 
رقابـت بین المللـی شـده اند.  کشـورهایی کـه بدون 
توانمنـدی تولیـد داخـل، عرصـه اقتصـاد داخلـی را 
بـرای بازیگـران خارجـی خالـی کرده اند، به سـرعت 

بـا یـک شـوک خارجـی از پـا درآمده اند.
کشـورهای جنـوب شـرق آسـیا در مـدت 20 سـال 
قبـل از بحـران 1997، بهترین مناسـبات تجـاری و 
مالی را با شـرکتهای غربی و سـرمایه گذاران خارجی 
داشـتند. سـرعت رشـد اقتصاد ایـن کشـورها باعث 
شـد تا رسـانه ها آنها را معجزه آسـیا یا ببرهای آسـیا 
بنامنـد. امـا فرامـوش کردنـد کـه در شـرایط روابط 
اقتصـادی بـدون محدودیـت باید بیشـتر از گذشـته 
مراقـب وابسـتگی به سـایر کشـورها بـه دلیـل نحوه 
حضـور خارجـی هـا در اقتصـاد بـود و نبایـد اسـاس 
تولیـد ملی را بـه عناصـر خارجـی تکیـه داد. اینگونه 
بود کـه وقتـی بحـران در اقتصـاد تایلنـد آغاز شـد و 
همسـایه  کشـورهای  از  خارجـی  سـرمایه گذاران 
نیـز بیـرون رفتنـد، ناگهـان تمـام اقتصـاد دچـار 
بحران شـد، بـورس و بعـد بانکها و سـپس نرخ رشـد 
اقتصـادی سـقوط کـرد و بدهـی هـای خارجی سـر 
به فلک کشـید. این سرنوشـت خـوش بینـی مفرط 
به اقتصـاد بـازار آزاد و وابسـته کردن پایه هـای تولید 
ملی به بیـرون بـود.  از ایـن رو مقاوم سـازی اقتصادها 
با تکیه بر تـوان داخلـی، حتی بـرای کشـورهایی که 
موضع مسـتقلی در قبال نظام سـلطه ندارنـد، به یک 
ضرورت تبدیل شـد. چه رسـد به جمهوری اسـامی 
ایـران: »احتیـاج مـا بـه اقتصـاد مقاومتـی بیـش از 
کشـورهای دیگر اسـت؛ اوالً به همان دلیل مشـترک 
بیـن مـا و دیگـر کشـورها؛ یعنـی ارتبـاط بـا اقتصاد 
جهانـی متاطـم. ثانیـاً خصوصیتـی کـه مـا داریـم؛ 
مـا به خاطـر اسـتقالمان، به خاطـر عزت مداریمـان، 
به خاطـر اصرارمـان بـر تحـت تأثیـر سیاسـتهای 
قدرتهـا قـرار نگرفتن، مـورد تهاجـم و سـوء نیت هم 

قـرار داریـم.« )92/12/20(
با چنین برداشـتی از شـرایط اقتصـاد کشـور و دنیا و 
موضع اسـتقالی جمهـوری اسـامی، مقاوم سـازی 
اقتصـاد یـک دسـتور کار اسـتراتژیک بـرای کشـور 
اسـت، فـارغ از آنچه کـه نتیجـه مذاکرات هسـته ای 
خواهـد بـود. برخـاف تصـورات ساده اندیشـانه قرن 
هجدهمـی دربـاره تجـارت آزاد و سیاسـت درهـای 
بـاز، جدیدتریـن دیدگاه هـای علمـی اقتصـادی بـر 
پایه رقابـت ملتها در صحنـه اقتصاد اسـت. اقتصادی 
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که بـه چیـن، آمریـکا، هنـد، برزیل یـا اتحادیـه اروپا 
این تـوان را می دهـد که هم پیـام فرهنگی خـود )در 
قالب محصـوالت و سـبک زندگـی( را صـادر کنند و 
هـم تـوان چانه زنـی دیپلماتیـک خـود را بـاال ببرند. 
جالـب اسـت کـه بدانیـم در همیـن روزهـا، حتـی 
اقتصادهـای بسـیار بـاز کـه دادوسـتد هنگفتـی بـا 
آمریـکا دارند، ماننـد چین، همزمـان با تسـخیر بازار 
غـرب توسـط محصـوالت چینی، بـه دنبـال کاهش 
وابسـتگی غذا و انـرژی خـود از غرب و کاهش سـهم 

دالر در اقتصادشـان هسـتند. 
بـه همیـن دلیـل  اسـت کـه برخـاف تصـور اولیـه، 
توافـق یـا عـدم توافـق هسـته ای نبایـد تغییـری در 
اولویـت مقاوم سـازی اقتصـاد ایـران ایجـاد کنـد. 
آسـیب پذیر نبـودن اقتصـاد ایران نسـبت بـه بیرون 
)چـه بـه دلیـل وابسـتگی درآمـد ارزی دولـت بـه 
نفـت یـا وابسـتگی تولیـد و مصـرف مـا بـه واردات( 
اصلـی اسـت کـه زمـان نمی شناسـد. درسـت بـه 
همیـن دلیل اسـت که رهبـر انقـاب فـارغ از نتیجه 
بـرای  را  مقاومتـی  اقتصـاد  هسـته ای  مذاکـرات 
کشـور تجویـز می کننـد و از آن بـه »کلیـد حـل 
مشـکات« تعبیـر می کننـد: )93/2/10 و 93/6/6( از 
بُن دنـدان بـه مسـئله ی اقتصـاد مقاومتی بایـد باور 
آورد؛ بـاور کنیـم کـه کلیـد حـّل مشـکات کشـور 
در داخـل اسـت. )94/3/6( از همـه اشـارات فـوق 
صریحتـر آن کـه: کلیـد حـّل مشـکات اقتصـادی 
لـوزان و ژنـو و نیویـورک نیسـت؛ در داخـل  در 

 کشور است. )94/2/10(
اما اصـل در ایـن راهبرد کان برای کشـور چیسـت؟ 
بنا بـه تعبیر رهبـر انقـاب، »سـتون فقـرات اقتصاد 
مقاومتـی کـه مـا عـرض کردیـم، عبـارت اسـت از 
تقویت تولیـد داخلی؛ اگـر ایـن کار تحّقق پیـدا کرد 
و هّمتهـا متوّجـه بـه ایـن مسـئله شـد، کار و کارگر 
ارزش پیـدا میکنـد، اشـتغال عمومـی )بیشـتر( و 
 بیـکاری بتدریج کم میشـود. اسـاس کار، مسـئله ی 

تولید است.« )94/2/9(
  

در تاریـخ انقاب اسـامی رهبـر انقاب یکبـار دیگر 
هم یـک توصیـه راهبـردی اقتصـادی به مسـئوالن 
داشـته اند: »مـن هفده هجـده سـال قبل بـه دولتی 
کـه در آن زمـان سـر کار بـود و بـه مسـئوالن گفتـم 
کاری کنیـد که ما هـر وقـت اراده کردیـم، بتوانیم دِر 
چاههـای نفـت را ببندیـم. آقایـاِن به قول خودشـان 
»تکنوکـرات« لبخند انـکار زدند که مگر میشـود؟!« 
بـه آن هشـدار عمـل نشـد و در نتیجـه تحریم هـا 
بـرای اقتصاد کشـور مشـکات جـدی ایجاد کـرد. با 
 ایـن همه آیـا تاریـخ در خصـوص ایـن راهبـرد تکرار 

خواهد شد؟   92/1/1

شواهد نشان می دهد که نظام سلطه پس از پایان مذاکرات و متن برآمده از آن، باز 
هم دست از فشار بر اقتصاد ایران برنخواهد داشت: »همه ی کسانی که ناظر مسائل 
گوناگون بودند، میتوانســتند حدس بزنند که هدف دشمن، فشــار اقتصادی بر کشور است... 
طراحیها نشــان میداد که اینها میخواهند بر روی اقتصاد کشور متمرکز شــوند.« 91/5/3 از 
سال88، سلسله ی نام گذاری های اقتصادی برای ســال ها شکل گرفت. سه سال بعد نیز رهبر 
انقاب در استان خراسان شمالی، »مسأله اصلی کشور را اقتصاد« عنوان کردند. پس از آن و در 
زمان انتخابات ریاست جمهوری نیز از اقتصاد به عنوان »اولویت اصلی« نام بردند. هفته گذشته 
نیز در دیدار با هیأت دولت، مجدداً بر اینکه »مســئله ی اقتصاد... اولویّت اساسی است.« تاکید 

کردند. این تأکیدات نشان گر سه نکته می باشد:
 1. مسأله اصلی ما در چند سال اخیر آ سیب های اقتصادی بوده است؛ حتی زمانی که خواسته یا 
ناخواسته مذاکرات هسته ای به »محور بسیاری از تاش ها« تبدیل شد. به همین دلیل، امروز 

بعد از رسیدن به یک متن هم، دوباره این مساله مطرح می باشد.
 2. رهبر انقاب در فروردین 92 گفتند: »هفده هجده سال قبل به دولتی که در آن زمان سر کار 
بود... گفتم کاری کنید که ما هر وقت اراده کردیم، بتوانیم درِ چاههای نفت را ببندیم. آقایاِن به قول 
خودشان "تکنوکرات" لبخند انکار زدند که مگر میشود!؟ ... وقتی برنامه ی اقتصادی یک کشور به 
یک نقطه ی خاص متصل و وابسته باشد، دشمنان روی آن نقطه ی خاص تمرکز پیدا میکنند.«  
اگر از همان سال ها با مدیریت شایسته، به دنبال رفع نواقص اقتصادی خود بودیم، امروز دشمن 
نمی توانست این گونه از حربه اقتصادی علیه ما استفاده کند. تکرار و تأکیدات چندباره رهبر انقاب 
اسامی در این سال ها نشان می دهد که ایشــان هنوز هم از این مسئله ناراضی هستند. 3. تا این 
ضعف های اقتصادی گریبانگیر ماست، دشمن هم برای ضربه بر ما خود را از مدار اقتصادی خارج 

نمی کند و با استفاده از تاکتیک »ضربه« و »نفوذ«، به دنبال تداوم جنگ اقتصادی است:
 ضربه

وال اســتریت ژورنال به تازگی خبر داده که عده ای در امریکا در حال آماده کردن قانونی جهت 
اعمال تحریم های جدید علیه ایران هستند. آمریکا پیش از آن تاش های فراوان و هزینه های 
زیادی متحمل شد تا به قول خودش، تحریم ها علیه ملت ایران را به اجماع برساند و در این راه 
نیز توانســتند بر اقتصاد ما اثر منفی بگذارند. پس از تهیه "متن فراهم شده هسته ای" نیز اوباما 
گفته است که »تحریم های شدید خود را به دلیل حمایت ایران از حزب ا...، یمن و سوریه، برنامه 
موشکی و نقض حقوق بشر حفظ خواهیم کرد.« آن ها حتی اگر نتوانند تحریم ها را تشدید کنند، 
اما همین حرکت هم پیام روشنی برای سرمایه گذارانی دارد که قصد ورود به بازار ایران را دارند و 

خواهان ثبات اقتصادی هستند.
 نفوذ

چندی پیش اوباما در مصاحبه ای گفت: »اگر ایران در تجارت جهانی درگیر شــود... بعد از آن 
برای او پایبندی به رویکرد فعلی ممکن نخواهد بود و تاجران ایرانی در مقابل اقدامات خارج از 
عرف ایران که تحریم ها را بر سر جای خود برمی گردانند مقاومت خواهند کرد.« این صحبت ها 
نشانه  ای از طرح آمریکا برای ایجاد  »نفوذ« و»تغییر رفتار« در داخل ایران است. در این راستا هم 
برخی نیز خواسته یا ناخواسته بازیگر داخلی نفوذ شده  اند. تبلیغ موضوعاتی نظیر کم رنگ کردن 
»آرمان استقال«، ضرورت پذیرش خواسته های نظام سلطه و... که این روزها کم وبیش از سوی 

برخی می بینیم، در جهت تغییر نگرش مردم و در نهایت برای تغییر رفتار آنان است. 
 ختام

جنگ تحمیلی اقتصادی سال هاست که آغاز شده اســت. وجود حفره های موجود در ساختار 
اقتصادی کشور و تجربه دشمن در استفاده از آن ها، این هشدار را به ما می دهد که دشمن دوباره 
از دروازه های اقتصــادی، ورود و نفوذ خواهد کرد. در این میدان نبــرد با حرف  نمی توان پیروز 
بیرون آمد. سیاســت های اقتصاد مقاومتی راهبرد ما برای دفع شر دشمن است و اگرچه سهم 
دولت در اجرای این سیاست ها بسیار مهم است اما این امر به معنای رفع مسئولیت از دیگران 
نیست. جوان حزب اللهی که همیشــه به عنوان پیش رو حرکت انقاب بوده و خواهد بود،  برای 
تحقق مطالبه رهبر انقاب وظایف مهمی بر عهده اش اســت که شناختن آن وظایف و عمل به 

آن، راه حل عبور از مشکات اقتصادی خواهد بود. 

دشمن برمی گردد!

اما اصل در این راهربد کالن 

برای کشور چیست؟ بنا به 

تعبیر رهرب انقالب، »ستون 

فقرات اقتصاد مقاومتی 

که ما عرض کردیم، عبارت 

است از تقویت تولید 

داخلی؛ اگر این کار تحّقق 

پیدا کرد و هّمتها متوّجه به 

این مسئله شد، کار و کارگر 

ارزش پیدا میکند، اشتغال 

عمومی )بیشرت( و بیکاری 

بتدریج کم میشود. اساس 

کار، مسئله ی تولید است.« 

)94/2/9(
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»سـعی دشـمنان این اسـت که جوان ما را الابالـی بار بیاورند، نسـبت بـه انقـالب بی تفاوت بـار بیاورنـد، روحّیه ی 
حماسـه و انقالبیگری را در او بُکشـند و از بین ببرند؛ جلـوی این باید ایسـتاد.«  این جمالت حاکـی از دغدغه عمیق 
رهبر معظـم انقالب بـرای جوانـان انقالبی و حزب اللهی کشـور اسـت. دغدغـه ای که نهیب ایشـان را بـه مسـئوالن و صاحبان 
تریبون ها و رسـانه ها بـه دنبال دارد: »مسـئولین کشـور جوانهـای انقالبـی را گرامی بدارنـد؛ این همـه جوانهـای حزب الّلهی و 
انقالبـی را برخـی از گوینـدگان و نویسـندگان نکوبند به اسـم افراطـی و امثال اینهـا. جـوان انقالبـی را باید گرامی داشـت.«

اما ریشـه این مسـأله در کجاسـت؟ چرا رهبر معظم 
انقـاب اینگونـه اعـام ایسـتادگی در برابـر یـک 
خطـر بـزرگ می کننـد و بـر اسـاس آن به برخـی از 
مسـئوالن، جریان هـا و رسـانه های داخلی هشـدار 
می دهنـد؟ علـت ایـن هشـدارها و ایـن خطاب هـا 
را وقتـی بهتـر متوجـه می شـویم کـه بـه اظهـارات 
رئیس دولت شـیطان بـزرگ در این زمینـه مراجعه 
کنیـم. دولتـی کـه رهبـر معظـم انقـاب دربـاره 
آن می فرماینـد: »از ابلیـس بدتـر اسـت.« رئیـس 
جمهـور آمریکا چنـدی قبـل در گفتگـو بـا جوانان 
یهودی سـاکن سـرزمین های اشـغالی فلسـطین و 
هم چنین جوانـان آمریکایـی از آرزوی بـزرگ خود 
برای غلبه بـر ملت ایـران پرده بـر مـی دارد؛ آرزویی 
کـه بارهـا اعتـراف کـرده از طریـق حملـه نظامی و 

فشـار اقتصـادی امـکان تحقـق آن وجود نـدارد.

اوبامـا کـه از طریـق وبسـایت خبـری میـک ایـن 
گفتگـو را انجـام می دهـد، در برابر انتقـادات جوانان 
یهـودی و آمریکایـی در خصـوص توافـق بـا ایـران 
بـه عنـوان کشـوری کـه قصـد نابـودی اسـرائیل را 
دارد، می گویـد: »بایـد تحولـی، حتی تدریجـی، در 
داخل ایـران روی دهـد تا به ایـن نتیجه برسـند که 
شـعار مرگ بر آمریـکا یا انـکار هولوکاسـت در میان 
رهبران این کشـور یـا تهدید بـه نابودی اسـرائیل یا 
رسـاندن سـاح به حزب ا... که در لیسـت گروه های 
تروریسـتی]![ اسـت باعث می شـود ایران در چشـم 

بخـش بزرگـی از جهـان منزوی شـود.« 
شـاید این اظهـارات گسـتاخانه اما صریح، بخشـی 
از همـان پـروژه نفـوذی اسـت کـه رهبـر معظـم 
انقـاب در چنـد سـخنرانی اخیـر خـود در تحلیل 
شـرایط »پـس از برجـام« نسـبت بـه آن هشـدار 

داده بودنـد. اما اوبامـا برای تحقـق ایـن آرزوی کور 
خود بـه چـه اتفاقـی در داخـل کشـور امید بسـته 
اسـت؟ آیـا او روی مسـائل و تغییـرات سیاسـی 
داخـل ایـران و یـا تحـوالت منطقـه ای و یـا حتـی 
برانـدازی نظام حسـاب بـاز کرده اسـت؟ پاسـخ به 
ایـن سـوال منفـی اسـت. چـرا کـه اوبامـا خـود به 
روشـنی پاسـخ ایـن سـوال را بیـان می کنـد: » این 
تحـوالت بـه تغییـرات در صحنـه سیاسـی ایـران 
و تغییـر در ذهنیـت رهبـران ایـن کشـور بسـتگی 
خواهد داشـت. شـاید نسـل جوان ایران ایـن تحول 
را ممکن کند.« شـیطان بـزرگ به وضوح بـه ایجاد 
تغییرات نسـلی اشـاره می کنـد و امید دارد تا نسـل 
جـوان کشـور، بـا ارزش هـا و آرمان هـای انقـاب 

همراهـی نکنـد. 
رهبـر معظـم انقـاب امـا در همـه سـالها و بلکـه 
دهه هـای اخیـر بـا اعتمـاد کامـل بـه جوانـان در 
سراسـر کشـور قطـار انقـاب را در مسـیر پـر پیچ و 
خم شـرایط کشـور بـه پیـش برده اند. ایـن حقیقت 
را از همـان روزهـا و ماه هـای آغازین رهبری ایشـان 
می تـوان دیـد؛ آنجا کـه در دیـدار بـا دانشـجویان و 
دانش آمـوزان، به مناسـبت سـیزدهم آبـان مـاه در 

از طرح خاورمیانه بزرگ تا پروژه نفوذ
گزارش تحلیلی »خط حزب ا...« از تغییر فاز در پروژه های شیطانی آمریکا در منطقه؛

11

پیش شماره
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سـال 68 می فرماینـد: »اینکـه مـا تکیـه میکنیم بر 
روی نیروهـای انقابـی و نیروهای متدیّـن، به خاطر 
این اسـت کـه مـا راه طوالنـی در پیـش داریـم؛ این 
ملّـت راه طوالنـی در پیـش دارد. هدفی که مـا برای 
جمهوری اسـامی، بر اسـاس آموخته هـای عمومی 
انقـاب در نظر گرفتیـم - ما که عرض میکنـم، مراد 
این حقیـر نیسـت؛ مـراد، ملّـت ایـران و مسـئوالن 
انقاب اسـت؛ صاحبـان انقـاب - آن هـدف، هدف 
خیلـی واالیـی اسـت. هـدف، ایجـاد یـک جامعه ی 
نمونه اسـت. شـما میخواهیـد در محـدوده ی ایران 
عزیـز - کـه از لحـاظ جغرافیایـی در یـک نقطـه ی 
بسـیار حّساسـی از دنیـا هـم واقـع شـده اسـت - 
یـک جامعـه ای بسـازید که بـه برکـت اسـام و زیر 
پرچم قـرآن، الگو باشـد؛ هـم الگـو از لحاظ مـاّدی و 
پیشـرفتهای ماّدی، هم در عیـن حال الگـو از لحاظ 

معنویّـت و از لحـاظ اخـاق.«
همیـن حقیقـت اسـت کـه باعـث می شـود رهبـر 
معظـم انقـاب 25 سـال بعـد در اردیبهشـت مـاه 
سـال 93 گویـی نتیجـه ایـن اعتمـاد بـه جوانـان 
مومـن و انقابـی را بـه مـردم نشـان می دهنـد: 
»هرجایی کـه ما بـه ابتـکار و اسـتعداد جوانان مان 
مثـل چشـمه ای  ناگهـان  آنجـا  کردیـم،  تکیـه 
جوشـید، شـکوفا شـد؛ در قضایـای مربـوط بـه 
مسـائل هسـته ای، در قضایـای مربـوط به مسـائل 
دارویـی، در درمان هـای گوناگـون، در سـلّول های 
بنیـادی، در نانـو، در ایـن برنامه هـای صنعتـِی 
دفاعی، هرجایـی ما سـرمایه گذاری ]کردیـم [ و به 
این نیـروی جـوان و عاقه مند و مؤمـن و بااخاص 
داخلـی تکیـه کردیـم و بـه او ارج نهادیـم، کارمان 

پیـش رفـت.«
حاال ایـن روزهـا رهبر حکیـم انقـاب در برابـر مکر 
دشـمن برای جوان ایرانـی، حفظ روحیـه انقابی را 
تجویـز می کننـد: »ایـن روحّیه اسـت که کشـور را 
حفظ میکنـد، از کشـور دفـاع میکنـد؛ ایـن روحّیه 
اسـت که در هنـگام خطر به داد کشـور میرسـد.« تا 
جایـی که ایـن روحیه انقابی بـرای جوانان سراسـر 
کشـور را یکی از سـه عامل اقتدار و مصونیت کشـور 
در برابـر تهدیـدات دشـمن ارزیابی می کنند: »سـه 
عامـل اساسـی اقتـدار ملّـی اینهـا اسـت: اقتصـاد 
قـوی و مقـاوم، علـم پیشـرفته و روزافـزون، و حفظ 
روحّیه ی انقابیگـری در همه بخصـوص در جوانها؛ 
اینهـا اسـت کـه میتوانـد کشـور را حفـظ کنـد؛ 

آن وقـت دشـمن مأیـوس خواهد شـد.«    

آمریکایی هــا برجــام را - بنا بــه گفته 
خودشان- محل ضربه به ما می بینند. آن ها 
و دنباله روان داخلی شان پس از ناکامی در 
تبدیل مذاکره به نمادی از سازش در بین مردم ایران، به 
دنبال سوءاستفاده از متن برجام هستند تا اگر از آن راه 
نشــد از راه دیگری بتوانند به جمهوری اسامی ضربه 
بزنند و یکی از این راه ها، سوءاستفاده از "زمینه برجام" 
است. سوءاستفاده از »زمینه« یعنی القاء جماتی نظیر 
»تحمیل توافق به نظام«؛ یعنی القاء اینکه »آرمان ها به 
بهانه واقع بینی کنار گذاشته شوند«؛ یعنی »مردم ایران 
مانند مردم زمان امام حســن)( هســتند« و... این 
جمات امروز در داخل کشور توسط رسانه ها و افرادی 
بیان می شــوند که با خیال پردازی »جام زهر« در دوره 
مذاکره و »بزک آمریکا« به دنبال سازش بودند. اکنون 
آن ها به دنبال این هســتند که بگویند »شرایط، ما را 
مجبور کرد تا تسلیم شویم و تســلیم شدیم.« باور این 
جمــات در ذهن نیــروی مؤمن انقابــی یعنی القاء 
ناامیدی که گام بزرگی برای نفوذ اســت. وقتی نیروی 
»مؤمن که باید آماده به کار باشــد« تسلیم زهر چنین 
القائاتی شد، دیگر نمی تواند در مقابل دشمنش تحرک 
الزم را داشته باشــد وراه نفوذ باز می شــود.  اما جوان 
حزب اللهی می داند که زمینه رسیدن به این متن چیز 
دیگری بوده اســت نه آن چیزی که جریان سازشــکار 

سعی به القاء آن دارد:
1. شــرایط مــا از حیــث دســتاوردهای واقعی 
تولید شــده در کشــور آن گونه بــود کــه بتوانیم در 
 دیپلماســی، آن ها را »تبدیل به منفعــت ملّی«کنیم. 
»]در ســال 91[ آن روزی که وارد مذاکرات شدیم«، 
نوزده هزار ســانتریفیوژ از جملــه دارایی هایی بود که 
»دســتاورد قابل قبول و مهّمی« به حســاب می آمد و 
»احساس کردیم با دســت قوی داریم وارد ]مذاکره[ 

میشویم.« 94/04/02
2. دشمن ما، آمریکایی هــا وقتی دستاوردهایی مانند 
دست یابی به سوخت بیست درصد را دیدند »فهمیدند 
ما بدون وابستگی میتوانیم به فّناوری پیشرفته دست 
پیدا کنیم.« و با ناکارآمد بودن تحریم ها ناچار شــدند 
به ایران پیشــنهاد بدهند که »میخواهیم مســئله ی 
هسته ای را حلّ وفصل کنیم« و صراحتاً گفتند که عاوه 
بر»برداشتن تحریم ها«، »ایران را به عنوان یک قدرت 
هسته ای خواهیم شناخت.«94/04/02 آمریکایی ها 
به دلیل شرایط داخلی شــان در داخل و ناکارآمد بودن 

تحریم ها مجبور شدند پای میز مذاکره بیایند.
3. مردم ما زمینه ســوم شــرایط مذاکره بودند. رهبر 

انقاب فرمودنــد: »بنده به تک تک ایــن ملّت اعتماد 
دارم... معتقدم یَدُ ا...ِ َمَع الَجماَعه؛ اعتقاد دارم دست خدا 
است که دارد کار میکند. بیست ودّوم بهمن را نگاه کنید، 
در آن ســرما، روز قدس را نگاه کنید، در آن گرما با آن 
دهان روزه؛ چه کسی مردم را می آورد در این خیابانها؟... 
این دست خدا است؛ خدا را می بینیم، اعتماد میکنیم به 
این حرکت مردمی.«94/01/20 مردم را باید این گونه 

شناخت.
4. برای جمهوری اسالمی هم مذاکره جزیی از مسیر 
مبارزه و مقاومت بود. هــدف مذاکره »عبور هنرمندانه 
از موانعی که دشمن... ایجاد کرده است.«92/04/30 
»برداشته شدن تحریم« و »به رسمیت شناختن قدرت 
هســته ای ایران«  دو هدف از پیش تعیین شــده برای 
مذاکره بود. به همین دلیل اســت که پس از رسیدن به 
"برجام" رهبر معظم انقــاب در خطبه های عید فطر 
به اقرار دشــمن بر »گردش صنعت هســته ای« اشاره 
می کنند و در دیدار خبرگان با اشــاره به یکی دیگر از 
اهداف مذاکره یعنی لغــو تحریم ها؛ با اقتدار گفتند اگر 
این مسأله تعیین تکلیف نشود، »پس معامله ای در کار 

نخواهد بود.« 
این چهار عنصر نشان می دهد امروز، شرایط نه شرایط 
تحمیل اســت و نه اجبار برای پذیرفتن چیزی. در این 
روزهایی که بسیاری از نقاط غرب آســیا را بوی خون 
و باروت پُر کرده اســت و عکس هــای آیان، -کودک 
غرق شده ســوری- دل هر انســان پاک دلی را به درد 
می آورد، ایران نه تنها، »سرزمین امن منطقه« محسوب 
می شود بلکه مقتدرانه در تحوالت آن تاش می کند تا 
نقش تاریخی خود را برای دفاع از مظلومان انجام دهد. 
برای ایرانی که »حضور پُرمضمون مردمش در تشییع 
]غواص ها[، یکی از به یادماندنی ترین حوادث انقاب« 
را رقم می زند، برای ایرانی که امروز دیگر کشــورها از 
مقاومتش "الگو می گیرند"، بــرای ایرانی که رهبرش 
در منطقه و حتی فراتر از منطقه به عنوان راهبر محور 
مقاومت شناخته می شود، هیچ اجباری برای پذیرش 
هیچ چیزی برخــاف »منافع و مصالــح ملی« وجود 
ندارد. نیروی مومن انقابی با »روحّیه ی اسامِی مبارز و 
جهادی« 94/06/18 تاش می کند و می داند چه این 

متن تصویب بشود و چه نشود:

1. در داخل کشور اقتصاد مقاومتی اولویت است.
2. در منطقه سیاست های ما تغییر نمی کند.

3. مبارزه با استکبار پایان نمی پذیرد و امریکا اتم 
مصادیق استکبار  خواهد بود. 

» تسلیم «
برنامه سازش است
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آماده باشید

پنج سخنرانی با یک موضوع محوری 
و کلیدی؛ رهبر معظم انقالب در دیدار 
با پنج گروه متفاوت و البته متنوع یک هشدار و 
یک دغدغه را طرح می کنند. فعاالن رســانه ای 
جهان اسالم، دولتمردان، خبرگان، اقشار مختلف 
مردم و فرماندهان سپاه در یک ماه گذشته همگی 
مخاطب یک پیام و یک هشدار واحد مشخص و 
روشــن بوده اند. در میان همین هشدارها، رهبر 
حکیم انقالب هــم تاکید ویژه ای بــر آمادگی 
شــبانه روزی »نیروهای مؤمن، نیروهای اصیل و 
معتقد در سرتاسر کشــور« دارند. اما ریشه این 

مسئله و دغدغه اصلی رهبری چیست؟

رهبر معظم انقاب در ســخنرانی اخیر خود در دیدار 
با فرماندهان سپاه پاســداران انقاب اسامی تاکید 
کردند: »دشــمن به امید واهی پایان یافتن انقاب، 
در فکر نفوذ به خصوص نفوذ سیاسی-فرهنگی است 
که شناخت توطئه های دشــمن، تقویت و استحکام 
روحیه ی انقابی و حرکت مســتمر به سمت تحقق 
آرمان ها این هدف را ناکام خواهد گذاشــت.« رهبر 
معظم انقاب هشدار درباره »نفوذ دشمن« را یک ماه 
 )( قبل و در دیدار با اعضای مجمع جهانی اهل بیت
بیان کردند اما جمات باال در دیدار با فرماندهان نهاد 
پاسدار تمامیت انقاب اســامی صریح ترین سخن 
ایشــان، در بیان مهمترین هدف و روش دشمن و هم 
چنین راهکارهای مقابله با آن در تمام پنج سخنرانی 
اخیر بوده است. شاید به همین دلیل است که حضرت 
آیت ا... خامنه ای در دیدار اخیر با اعضای هیئت دولت 
اینچنین از نگرانی جدی خود درباره نقشــه دشمن 
پرده بر می دارند: »یک نکته ای ... که جزو نگرانی های 
من اســت، جزو دغدغه های بنده است و آن این است 
که ما توّجــه کنیم به هدفهایی که دشــمنان صریح 
جمهوری اسامی در ذهن خودشان دارند میپرورانند 
و کارهایی که میخواهند انجام بدهند. مسلّم است که 
دشمنی های دشمنان جمهوری اسامی از اّول انقاب 
تا حاال کاسته نشده... شیوه های کاری آنها تحّول پیدا 
کرده؛ پیشرفت پیدا کرده؛ یک وقت یک جور دشمنی 
میکردند، ضربه میزدند، حاال با ابــزار دیگری؛ این را 
نباید از نظر دور داشت. این را مطلقاً همه ی مسئولین... 
توّجه داشته باشــند که ما در داخِل نقشه ی طّراحی 
شده ی دشــمن قرار نگیریم و بازی نکنیم.« اما امید 
واهی »پایان انقاب« و تکمیل نقشــه دشمن زمانی 
اتفاق خواهد افتاد: »که ملت ایران تفکر انقابی را کنار 
بگذارد تا قدرت خود را از دست بدهد و در نقشه های 

گزارش  »خط حزب ا...«  درباره  مطالبه
 رهبرمعظم انقالب  از نیروهای  مومن و انقالبی

12

پیش شماره
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چند کشور زورگو که خود را جامعه ی جهانی می نامند 
هضم و محو شود.« خواسته ی کوری که از سوی نظام 
سلطه مطرح می شــود: »زیرا قدرت و نفوذ ما به علت 
روحیه و عملکرد انقابی اســت و طبعاً اگر آن را کنار 

بگذاریم ضعیف می شویم.«

    اعالم وضعیت آماده به کار در سراسر کشور
این خطر نقشه دشــمن، آنقدرجدی است که رهبر 
حکیم انقاب چونان یک راهبر هشیار و تیزبین از همه 
نیروها می خواهند تا خود را آماده به کار شبانه روزی 
کنند: »همه آماده باشــند؛ نیروهای مؤمن، نیروهای 
اصیل و معتقد در سرتاسر کشور -که بحمدا... اکثریّت 
قاطع این کشور را هم تشــکیل میدهند- آماده به کار 
باشــند. آماده به کار به معنای آماده ی جنگ نیست؛ 
یعنی هم آماده ی کار اقتصادی باشــند، هم آماده ی 
کار فرهنگی باشــند، هم آماده ی کار سیاسی باشند، 
هم آماده ی حضور در میدانهــا و عرصه های مختلف 
باشــند... ما همه باید آمــاده باشــیم. در مقابل این 
جهت گیری های دشمنان -که دشمنان ما شب و روز 
نمی شناسند- ما هم بایســتی شب و روز نشناسیم.« 
)94/6/12( آماده به کاری که در دیدار با فرماندهان 
سپاه از یک زاویه دیگر تکرار می شود: »آنها منتظرند 
که ملت و نظام خوابشــان ببرد تا اهدافشان را محقق 
کنند اما ملت و مســئوالن نمی گذارند امید شیطانی 
بیگانگان درباره ی به خواب رفتن ملت، در دل دشمن 
پا بگیرد.« وظیفه همه نیروهای انقاب در این توصیه 
به آمادگی چیست و چه تکلیفی در قبال آن بر دوش 
آنان اســت؟ »باید پایه های تفکر و روحیه ی انقابی 
را چنان در کشور مســتحکم کنیم که هیچ چیز در 
ادامه ی این مســیر درخشــان خللی ایجاد نکند.« 
وظیفه ای که اگر به درســتی و با دقت انجام شود نه 
تنها شکســتی را متوجه آن نخواهد کــرد بلکه این 
انقاب را در همه منطقه و بلکه دنیا صادر خواهد کرد: 
»بارها گفتیم، مفاهیم انقاب و مفاهیم اســام، مثل 
عطر گلهای بهاری است؛ هیچ کسی نمیتواند جلوی 
آن را بگیرد؛ پخش میشــود، همه جا میرود؛ نســیم 
روح افزا و روان بخشی اســت که همه جا را به خودی 
خود میگیرد؛ حاال جنجال کننــد، دادوبیداد کنند؛ 
رفته، صادر شــده و االن شما در کشورهای گوناگونی 
ماحظه کنید؛ این تفّکر در لبنان دارد فّعالیت میکند، 
در عراق دارد فّعالیت میکند... در سوریه همین جور، 
در غّزه همین جور، در فلســطین همین جور، در یمن 
همین جور، ان شاءا... در قدس شــریف و برای نجاِت 

االقصی هم همین جور.«  

1.تعبیــر »حق النــاس« را در موضــوع 
انتخابات، نخســتین بار رهبر انقاب در 
انتخابات ریاســت جمهــوری 92 به کار 
بردند. این مفهوم عاوه بر جنبه ی »فردی« و شخصی، 
جنبــه ی »اجتماعی« و »حاکمیتی« بســیار مهمی 
دارد. حق النــاس چنان جایگاهی دارد که در شــرط 
»استجابت دعا هم آمده: "ولیخرج من مظالم الناس" 
انســان باید از مظلمه ی مردم خارج شــود تا دعایش 
قبول شود.« 84/07/29 در جنبه اجتماعی، حق الناس 
حافظ الگوی مردم ســاالری دینی و حــق رای مردم 
است. »اینکه ما در سال 88 در مقابل کسانی که اصرار 
میکردند باید انتخابات باطل بشود ایستادیم، به خاطر 
همین بود که از حقّ الّناس دفاع کردیم... هر کســی 
]هم [ برنده ی این انتخابات میشــد، مــا همین جور 
می ایستادیم، دفاع میکردیم. بنده از حقّ الّناس دفاع 

کردم، از حّق مردم دفاع کردم.« 06/18/ 94

 2.دشــمن تاش می کند از راه هــای مختلف الگوی 
مردم ساالری دینی را مخدوش کند.»یک روز میگویند 
انتخابات مهندسی شــده اســت، یــک روز میگویند 
انتخابات آزاد نیســت، یک روز میگوینــد انتخابات از 
نظر مردم مشروع نیســت.« 92/03/14 یک بار دیگر با 
تحریف »حق الناس« تاش می کند "مردم ســاالری 
دینی" را مخدوش کند. البته آن ها »اگر میتوانســتند 
کاری کنند کــه انتخابات انجــام نگیــرد، آن کار را 
میکردند« امــا اکنون که چــاره ای ندارند تمام تاش 
خود را می کنند که »انتخابات اوالً ســرد برگزار شود.. 
عده ی کمی شــرکت کنند، یک عــده ای بگویند: آقا 
فایده اش چیست؟ ما نمیخواهیم بیائیم. اینها دشمن 
را خوشــحال میکند. ثانیاً نتیجه ای کــه از صندوقها 
بیرون می آید، نتیجه ای باشــد که... ملت را به سمت 
وابستگی بیشتر... به سمت قرار گرفتن در سیاستهای 
دشــمنان قرار دهد؛ دشــمن ایــن را میخواهد.« 
92/2/25  از همیــن رو، از زمــان بیان ایــن تعبیر، 

راهزنان حق الناس در داخل و خارج بیکار ننشســته 
و تاش کردند، برای توجیه رفتار سیاســی نابجای 
 خود این مفهوم مهم را -که نقــش حفاظ برای رای 
و نظــر مــردم دارد- منحــرف کننــد. شــاید از 
همین روســت که رهبر انقــاب در فاصله چند ماه 
تا برگزاری دو انتخابات مهم، بــه تبیین مجدد این 
مفهوم پرداختند که حق الناس عبارتست از: صیانت 
از »رأی مردم« و » نتیجــه ی آراء« و »جلوگیری از 
ورود افــراد فاقدصاحیــت ... همین حــّق نظارت 

استصوابی« 06/18/ 94 

 3. الزمه تحقق خواســت دشــمن، یعنی "برگزاری 
انتخابات ســرد" و "راهیابی عناصر ناصالح" چیست؟ 
تحقق این اهداف خبیثانه، نسبت مستقیمی با تضییع 
حق الناس دارد؛ جریان تخریب انتخابات به هر میزان 
که موفق شــود حق الناس را در انتخابات ضایع کند یا 
به مردم القا کند که به حق رایشــان توجهی نمیشود؛ 
بیشتر به خواست خود نزدیک می شود. هر قدر اعتماد 
مردم به نظام و انتخابات مخدوش شــود، همان قدر از 
شور و حرارت و مشــارکت مردم در انتخابات کاسته 
خواهد شــد. )هدف اول دشــمن( همچنین هر قدر 
دســتگاههای قانونی که وظیفه نظــارت بر انتخابات 
را دارند، در انجام وظایف خود مردد شــوند و یا در اثر 
حاشیه ســازی از انجام وظایف قانونی خود دور شوند، 
به همان میزان به هدف دوم خــود یعنی نفوذ عناصر 
وابســته گرا نزدیک شــده اســت. همانطور که رهبر 
انقاب در دیدار فرماندهان ســپاه اشــاره کردند »در 
زمینه سیاســی نیز بیگانگان بدنبال نفــوذ در مراکز 
تصمیم گیری و اگر نشد، نفوذ در مراکز تصمیم سازی 
هستند که در صورت تحقق این توطئه، جهت گیریها، 
تصمیمات و حرکت عمومی کشور، بر اساس خواست 

و اراده بیگانگان، تنظیم و اجرایی خواهد شد.«.

 4. تجربه انقاب اســامی در طول حیات خود نشان 
داده اســت که »در طول این ســالها، قبــل از هنگام 
انتخابــات، تبلیغات دشــمن علیه انتخابات شــروع 
شده؛ یعنی قبل از آنکه مســئولین ما و رسانه های ما 
و مطبوعات ما شــروع کنند برای انتخابات کار کردن، 
دشــمن طراحی کرده اســت و شــروع کرده است.« 
92/02/16 امروز بخشــی از این "پازل دشمن"، به بهانه 

"حق الناس" تاش بــرای »مایوس کــردن مردم« و 
همچنین »حاشیه سازی برای دســتگاههای قانونی 
کشور« به ویژه »شــورای نگهبان« است. شورایی که 
وظیفه اش تأمین سامت انتخابات)قبل، حین و پس 
از برگزاری( اســت. نتیجه این دو حربــه یکی "یأس"  
اســت که منتهی میشــود به دلســرد کردن مردم از 
حضور پر شور در انتخابات و دیگری "ورود نفوذی ها" 
بــه مراکز مهــم تصمیم گیــری کشــور. حق الناس 
باطل السحر انتخاباتی دشمن اســت. از سال 88 و آن 
حمله ناجوانمردانه دشمن به آرا مردم و تجربه دفاع از 
حق الناس بیش از 6 سال می گذرد. از آن زمان تاکنون 
هم 3 انتخابــات دیگر به تاریخ زرین "مردم ســاالری 
دینی" اضافه شــده است. اما تجربه نشــان داده است 
که »نباید بگذاریم دشــمنی را که از در رفته، از پنجره 

برگردد؛ نباید اجازه بدهیم نفوذ پیدا کند.«  06/18/ 94 

حق الناس، باطل السحر انتخاباتی دشمن
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عمر با برکت سردار پرتالش
شهید حسین همدانی

حومه شهر حلب سوریهتاریخ شهادت: 16 مهر 1394 حین انجام ماموریت های مستشاری

ــاک  ــی پ ــاش، جوان ــر ت ــی و پ ــی و صمیم ــده ی قدیم ــن رزمن  ای
و متعّبــد خــود را در جبهه هــای شــرف و کرامــت، در دفــاع 
از میهــن اســامی گذرانیــد و مقطــع پایانــی عمــر بــا برکــت 
 )(و چهــره ی نورانــی خــود را در دفــاع از حریــم اهل بیــت 

و در مقابله با اشقیای تکفیری و ضد اسام سپری کرد. 94/7/18

شماره های این ماه تقدیم می شود به روح پرفتوح   
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معجزه انقالب
شهید  محمد حسین کریم پور

شرق دجلهتاریخ شهادت:    25 اسفند 1363 عملیات بدر

دفاع مقّدس وسیله ای شد برای اینکه استعدادهای مکنون در انسانها، به شکل عجیبی 
بُروز کند. مثًا شهید باکری؛ ایشــان در آغاز جنگ یک جوان دانشــجو است که تازه 
فارغ الّتحصیل شده؛ شــما نگاه کنید در عملّیات بیت المقّدس، در عملّیات خیبر، قبل 
آن در عملّیات فتح المبین، این جوان یک فرمانده ی زبده ی نظامی اســت که میتواند 
یک لشکر را، در بعضی جاها یک قرارگاه را حرکت بدهد و هدایت کند و کار کند. اینها 

معجزه ی انقاب است. 92/09/25

دو م محرم 1409 هـ . ق
سخنرانی  در جمع رزمندگان لشکر 8 

نجف 24 مرداد 1367
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گزارش | نشریه پیش شماره 13 | مهر ماه 94

در میانـه ی قرن بیسـتم، ریچـارد نیکسـون، سـی وهفتمین 
روابـط  کـه  کسـی  همـان  یعنـی  آمریـکا،  رئیس جمهـور 
حسـنه ای با رژیم پهلوی داشـت و ارتش محمدرضـا در آسـتانه ی ورود او 
به ایـران، در تاریخ 16 آذر 1332، دانشـجویان دانشـکده ی فنی دانشـگاه 
تهـران را بـه رگبار بسـت، در بیـان اهمیـت جهان اسـالم و به طـور خاص 
منطقـه ی غـرب آسـیا چنیـن گفتـه بـود: »جهـان اسـالم در قـرن 

بیست ویکم، مهم ترین میدان های زورآزمایی سیاست آمریکا است.«

فروپاشـی شـوروی، به عنـوان مهم تریـن رقیـب 
بـاور  بـه  تـا  اسـتراتژیک آمریـکا، موجـب شـد 
استراتژیسـت های آمریکایـی، از آن پـس، »تهدید 
سـبز« )جهـان اسـام( جایگزیـن »تهدید سـرخ« 
)شـوروی( شـود. به همین علت بـود کـه در ابتدای 
دهـه ی 90 میـادی، آمریـکا بـه بهانـه ی جنـگ 
عـراق و کویـت، وارد منطقـه ی خلیـج فارس شـد. 
بـوش پـدر، چنیـن اقدامـی را در راسـتای ایجـاد 

»نظـم نویـن جهانـی« نامیـد.
شـش سـال بعد از حملـه ی آمریکا بـه عـراق برای 
کمک به کویـت، شـیمون پـرز، نخسـت وزیر رژیم 
نحـس صهیونیسـتی، صحبـت از »خاورمیانـه ی 
جدید« کـرد. شـش سـال بعـد از پـرز، حـاال نوبت 
بوش پسـر بـود کـه وارد معرکه شـده و فـاز دیگری 
از نقشـه ی کان نظام سـلطه را عیان کنـد. مقامات 

آمریکایـی در حقیقـت ابایـی نداشـتند از اینکـه 
صراحتـا بگوینـد هدف شـان از حضـور در منطقـه، 
دخالـت در امـور داخلـی کشورهاسـت. امـا هنـوز، 
»فیلمنامه«ی آنها کامل نشـده بود. ایـن فیلمنامه 
نیازمنـد یـک »گـره داسـتانی« تمـام عیـار و یـک 
»سـکانس« جـذاب بـرای همذات پنـداری بیشـتر 
بـا »قهرمـان داسـتان« داشـت. حادثـه ی یـازده 
سـپتامبر 2001، همـان سـکانس جـذاب بـرای 

حضـور قهرمـان داسـتان بود. 

   یازده سپتامبر یک فرصت بزرگ برای شیطان
شـب همان حادثـه ی یـازده سـپتامبر، در سـاعت 
هشـت و سـی دقیقـه، جـورج بـوش، از دفتـر خود 
در کاخ سـفید، مقابـل دوربین رفت و در سـخنرانی  
خـود پـرده از اسـتراتژی آمریـکا در سـال های آتی 
برداشـت: »امـروز هـزاران نفـر توسـط شـیطان 
کشته شـدند... تروریسـت ها توانسـتند بزرگ ترین 
سـاختمان ما را نابـود کنند ولـي آنها هیچ آسـیبي 
بـه اصـول مـا نمي تواننـد بزننـد، ارتـش مـا قـوي 
و آمـاده اسـت، آمریـکا بـه ایـن دلیـل مـورد حمله 
قـرار گرفـت کـه مـا فانـوس دریایـي درخشـاني 
بـراي آزادي و فرصـت در جهـان هسـتیم... بـراي 
مـا تفاوتـي بیـن تروریسـت ها کـه ایـن اعمـال را 

انجـام دادنـد و کسـاني کـه بـه آنهـا پنـاه دادنـد 
وجـود ندارد.«نیـم سـاعت پـس از آن، جلسـه ی 
شـورای امنیت ملـی آمریکا بـا حضور بـوش برگزار 
 شـد. او صراحتـا اعـام  کـرد کـه ایـن حادثـه یـک 
»فرصـت بـزرگ« بـرای آمریـکا اسـت. فرصتی که 
کشـورهای دیگـر بایـد انتخـاب کننـد آیـا »بـا مـا 
هسـتند یـا علیـه ما؟«جـورج بـوش در کنفرانـس 
مطبوعاتـی خـود در فوریـه ی 2002 صراحتا اعام 
کـرد: »تاریخ یـک فرصـت اسـتثنایی را به مـا داده 
اسـت تـا از آزادی دفـاع کنیـم. مـا ایـن فرصـت و 
لحظه را بـه چنـگ آورده ایـم و عمل خواهیـم کرد. 
مـن از منافـع خودمـان دفـاع خواهـم کرد. مـن از 
مـردم آمریـکا دفـاع می کنـم.« کاندولیـزا رایـس، 
وزیرخارجـه ی وقـت ایـاالت متحـده آشـکارا بیان 
کـرد کـه »سیاسـت خارجی مـا به طـور قطـع یک 
سیاسـت خارجی مداخله گرا اسـت و این سیاسـت 
برخاسـته از منافـع ملـی ماسـت و نـه برخاسـته 
ایـن  بین المللـی.«  موهـوم  جامعـه ی  منافـع  از 
چنیـن بـود کـه ارتـش آمریـکا در سـال 2001 به 
افغانسـتان، و سـپس در سـال 2003 بـه عـراق بـه 
بهانه ی جنگ بـا تروریسـم حمله کرد تـا همچنان 
خـود را »بازیگـر نقـش اول« ایـن داسـتان نمایش 

دهـد. 

از طرح خاورمیانه بزرگ تا پروژه نفوذ
گزارش تحلیلی »خط حزب ا...« از تغییر فاز در پروژه های شیطانی آمریکا در منطقه؛

13

پیش شماره
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   طرح خاورمیانه ی بزرگ
یک سـال بعـد از حادثـه ی یـازده سـپتامبر، کالین 
پـاول، وزیرخارجـه ی وقـت آمریـکا، پـرده از برنامه 
جدید این کشـور بـه بهانـه مبارزه بـا تروریسـم در 
منطقه ی غرب آسـیا برداشـت: »طرح خاورمیانه ی 
بـزرگ«. رهبـر انقـاب در همان ایـام دربـاره ی آن 
فرمودنـد: »مسـأله ی خاورمیانـه ی بـزرگ، یـک 
بزرگـی  خاورمیانـه ی  اسـت.  امریکایـی  آرزوی 
کـه آنهـا می گوینـد، یعنـی کشـوری بـزرگ در 
خاورمیانـه بـه مرکزیـت اسـرائیل. البتـه منظـور 
آنهـا ایـن نیسـت کـه یـک دولـت واحـد تشـکیل 
شـود؛ نـه، همیـن دولت هایـی کـه در مرزهـای 
جغرافیایـِی کنونـی قـرار دارنـد، باشـند؛ منتهـا 
دولت هایـی کـه تـوی مشـت آمریکایی ها باشـند؛ 
مـردم به ظاهـر آنهـا را انتخـاب کـرده باشـند، امـا 
آمریکایی هـا خواسـته باشـند.« )1383/12/27(

اما هنـوز چند سـال از اجـرای ایـن طرح نگذشـته 
بـود، کـه ایـن طـرح بـا شکسـت مواجـه شـد. 
آمریکایی هـا که تـا پیـش از ایـن تصـور می کردند 
بـه  منجـر  منطقـه،  در  رونـد دموکراسی سـازی 
تقویـت »شـبکه ی حامیـان غـرب« خواهـد شـد، 
حـاال به وضـوح مشـاهده کردند کـه به »پاشـنه ی 
آشیل«شـان )1394/6/25( تبدیل شـده است. در 
عراق که آمریـکا امیدوار بـه روی کار آمـدن احزاب 
و اشـخاص الئیک و سـکوالر بـود، قدرت به دسـت 
اسـام گراها و مخالفان سیاسـت های آمریـکا افتاد. 
بیـداری اسـامی در تونـس و مصـر نیـز موجـب 
سـرنگونی دو متحد قدیمـی آمریکا یعنـی بن علی 
و مبـارک شـد. شکسـت های پـی در پـی غـرب در 
سـوریه و فلسـطین و لبنان و یمـن، در کنار نهضت 
بیـداری اسـامی ای کـه در چند سـال اخیر بـه راه 
افتـاد، عمـا عرصـه را بـرای مقامـات آمریکایـی و 
شکسـت طـرح خاورمیانـه ی بـزرگ مهیـا کـرد.  

   تغییر استراتژی
نظام سـلطه، چاره ای جز تغییر اسـتراتژی نداشت. 
تغییـری کـه از »اقـدام سـخت« بـه سـمت »اقدام 
نـرم« بایـد انجام می شـد. »پـروژه ی نفـوذ«، همان 
اقـدام نـرم آمریـکا بـرای شـرایط جدیـد منطقـه 
اسـت. »نفـوذ« در کنار ایجـاد »اختـاف« در میان 
دولت هـا و ملت هـا، راهـکار جدیـد آمریـکا بـرای 
بازگشـت و حضـور در منطقـه اسـت. واضح اسـت 
کـه پـروژه ی نفـوذ، بیـش از هـر چیـزی توسـط 
»بازیگـران داخلی« متمایـل به غرب انجـام خواهد 
شـد. آن چنان که چندین سـال پیـش، دیک چنی، 
معـاون رئیس جمهـور ایـاالت متحده بـه صراحت 
اعام کـرد کـه »دولـت آمریـکا خـود را متعهـد به 
حمایـت از کسـانی می نمایـد کـه در راه اصاحات 

در خاورمیانـه ی بـزرگ فعالیـت می نماینـد.«  

رهبر انقاب اســامی معمــوال در دو 
مناســبت خاص یــک رفتــار ویژه و 
هدفمند دارند؛ به همیــن دلیل یکی از 
توصیه های جدی برای فهــم منظومه فکری رهبر 
انقاب اســامی، مطالعه دقیق و کامل ســخنرانی 
ایشان در روز اول فروردین در حرم امام رضا)( و 
خواندن دقیق پیام های ساالنه حج است. عید نوروز 
کــه  مناســبتی هســتند  دو  موســم حــج  و 
آیت ا... العظمی خامنه ای به بهانه آن "نقشه راه" امت 
اسامی را ترسیم می کنند. عید نوروز، ترسیم نقشه 
راه یک ساله در مقیاس ملت ایران و وظایف آنان است 
و موســم حج که »عید بزرگ اّمت اسامی به شمار 
]می آید[. کیمیای معجزه گری است که اگر قدر آن 
شناخته شود، بسیاری از آسیبها و آسیب پذیریهای 
دنیای اسام، عاج خواهد شد.«92/07/22  به همین 
دلیل ایشان همواره در پیام های حجشان با »توجه 
به مسائل جهان اسام به مهمترین و اولویت دارترین 
موضوعــات مرتبط با امــت اســامی« 93/07/08 
می پردازند. از سویی، اســتکبار که از دوران جورج 
بوش پسر به دنبال اجرای نقشه "خاورمیانه بزرگ" 
بود؛ بــه صخره ســخت »مقاومت« برخــورد کرد. 
»شکســتهای پیاپی ]غرب[ از ایران و افغانستان تا 
عراق و لبنان و فلسطین« 90/11/14 در آن دوره منجر 
شد که مردم مصر بیدار شوند. مصری که دولتش در 
»جنگ 22 روزه که مرد و زن و کودک]فلسطینی[  
به وسیله ی آتش اسرائیلی ســوختند، نابود شدند... 
نگذاشت کاروانهای کمک رسانی به این مردم کمک 
کنند« و لی ملــت آنها »به خاطر طرفــداری رژیم 
]مبارک[ از اســرائیل، به خاطر دنباله روی و اطاعت 
محضش از آمریکا، احســاس ذلت و تحقیرشدگی« 
می کردنــد؛ 89/11/15 علیه اســتبداد مبــارک با 
شعارهای اســامی به پا خاســتند.  غربی ها پس از 
حوادث بیداری اسامی  و مصر کوشــیدند خود را 
بازسازی کنند و طرحی نو دراندازند. در سوی دیگر 
جبهه نیز با تغییر شــرایط، ولی امر مسلمین جهان 
تاش می کنند با روش های مختلف نگذارند این موج 
بیداری خاموش شود و با آگاه سازی امت اسام سد 
راه ترفندهــا و حیله های اســتکبار شــوند. یکی از 
مهمترین ایــن اقدامــات در حوزه افــکار عمومی 
ســخن گفتن با آنان در اجتماع عظیــم حج در روز 
برائت از مشرکین است. در حالیکه مسلمانان عالم با 
جمع کردن سنگ آماده می شوند تا با رمی جمرات 
به نماد ابلیــس، اعام کفر به طاغــوت کنند؛ رهبر 
انقاب اسامی به تأســی از بنیانگذار کبیر انقاب 
اسامی   از ترفندهای »شیطان بزرگ« یعنی امریکا 
پرده بــر می دارند و وظایف امت اســامی را در این 
دوره یادآور می شــوند. در 5ســالی که از آغاز فصل 
بیداری اسامی گذشته است، رهبر انقاب دائما بر 

مولفه                         های زیر تاکید کرده اند:

 1. شــناخت تفاوت هــای اســالم نــاب 
محمدی)؛ص؛( و اسالم آمریکایی

 2. حفظ وحدت و پرهیز اعمال اختالف ســاز 
میان مسلمین 

3. شناخت نقشه دشمن فعال در منطقه
 4. مجاهدت بــرای بی اثرکــردن ضربه ها و 

خدعه های دشمن
 5. پشتیبانی واقعی و جدی از فلسطین

 "پیام حج" »یادگار ارزشــمند امام خمینی« برای 
امت اسامی اســت و برای مردم شریف ایران یادآور 
وظایفشــان در قیاس منطقه و امت اســامی است. 
امسال هم حضرت آیت ا... العظمی خامنه ای در پیامی 
که مانند نقشه راه عمل می کند با دعوت » برادران و 
خواهران حج گزار از هر ملّت و هر کشوری« به تامل 
در لبیک : اِنَّ الَحمَد َو النِّعَمَۀ لََک َو الُملَک، ال َشریَک 
لََک لَبَّیک  از آنان می خواهند کــه »با نگاه دقیق به 
گرفتاری های دنیای اســام بویژه در غرب آســیا و 
شمال آفریقا، برای خود با توّجه به ظرفّیتها و امکانات 
شخصی و محیطی، وظیفه و مسئولّیتی تعریف کنند 

و در آن بکوشند.«
رهبر انقاب اسامی چهارســال پیش و در بحبوحه 
رخدادهای بیداری اســامی، به دانشجویان یادآور 
شده بودند که »ارتباط با تشکلهای دانشجوئی جهان 
اسام کار الزمی اســت... امروز در دنیای اسام، در 
ذیل بیداری اســامی، مجموعه های دانشــجوئی 
مجموعه های فعالی هســتند... به نظر مــن با اینها 
ارتباط داشته باشــید.« 91/05/16 و در ماه رمضان 
امســال بازهم خطاب به آن ها گفتند که »بنشینید 
روی مسائل بین الملل جمهوری اسامی کار کنید؛ 
روی قضایای یمن، روی قضایای عراق، روی قضایای 

سوریه، تحلیل های جّذاب، نگاه به آینده.« 94/04/20
در شــرایطی کــه اســتکبار، امــروز بــا »ایجــاد 
اختاف« بین مســلمین به دنبــال »تجزیه عراق 
و ســوریه«94/05/26 و »تامیــن امنیــت رژیــم 
صهیونیستی« است، نیروی مومن انقابی که مشعل 
راهش منطق اســام ناب است با توجه به مولفه های 
5گانه دوران بعد از بیداری اسامی، موظف به انجام 
وظایفی اســت. هنوز چند روزی از بیان این جمات 
نگذشته اســت که که »ان شــاءا... تا 25 سال دیگر، 
به توفیق الهی و بــه فضل الهی چیزی بــه نام رژیم 
صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت؛ ثانیاً در 
همین مّدت هم روحّیه ی اسامِی مبارز و حماسی و 
جهادی، یک لحظه صهیونیست ها را راحت نخواهد 
گذاشــت.«94/06/18 و باالخره »بت استکبار جهانی 
و همه ی بتهای خوارکننده ی جاِن گرامی انســانی، 
با آن لبیک ابراهیمی - آنگاه کــه از عمق دل برآید و 
برنامه ی زندگی شود - شکسته خواهد شد و آزادی و 
عّزت و سامت، به جای وابستگی و سختی و محنت 

خواهد نشست.«94/7/1 

نقشه راه برای خروش ابراهیمی
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پایان خویشتن داری
در برابر اندک بی احترامی به حجاج  و  عمل نکردن دولت عربستان به وظایف خود در قبال بدن های مطهر؛

بـر  حاکمیـت  به علـت  کـه  سـعودی  دولـت   .1
سـرزمین وحـی، تصـدی امـور حـج را در طـول 
هشـتاد سـال اخیـر در دسـت داشـته اسـت، از 
گرایشـات و برداشـت خاصـی از دین مبین اسـام 
تغذیـه نمـوده و در طـول ایـن سـالها نیـز تـاش 
کـرده کـه بـر اسـاس همـان گرایشـات فکـری 
مراسـم حـج را برگـزار نمایـد. برداشـتی از اسـام 
کـه لبـاس و ظواهـر اسـام را بـر نوکـری اجانـب 
میپوشـاند و بـا اصـول آمریکایـی و غربـی منطبق 
اسـت. اسـامی کـه بـرده ی دالرهـای آمریکایـی 
اسـت و به انواع فسـادهای فـردی و اجتماعی آلوده 
است. اسـام منهای سیاسـت، اسـام تکفیر دیگر 

مسـلمانان، اسـام انسـانهای بی درد و به فکـر رفاه 
خـود، اسـام اشـداء بـا مؤمنیـن و رحمـاء بـا کفار 
و در یک کلمه »اسـام آمریکایـی«. )69/03/10(

2. یکـی از برنامه هـای اصلـی کـه همیـن گـروه 
خاص دنبـال کـرده، ایجـاد اختـاف بین شـیعه و 
سـنی و اختاف بین ملتهای مسـلمان بوده اسـت. 
راه انـدازی جریان هـای خشـونت طلب و تکفیـری 
از قبیـل طالبـان و القاعـده و داعش در کشـورهای 
مختلـف بـا ثروت هـای بـادآورده ی نفتـی در طول 
ایـن سـالها، گواهـی بـر ایـن مدعاسـت. »راهبـرد 
منطقـه  در  سـعودی  دولـت  اختاف افکنـی« 

به قـدری واضـح اسـت کـه تقریبـا توسـط تمـام 
صاحب نظـران و تحلیل گران پذیرفته شـده اسـت.

3. توطئه ی آل سـعود علیه کشـورهای مسـلمان، 
محـدود بـه اختاف افکنـی بیـن ملتهـا نیسـت 
کـه  اقتصـادی« ای  و  سیاسـی  »توطئه هـای  و 
مسـلمانان  منافـع  گذاشـتن  زیرپـا  قیمـت  بـه 
اتحـاد سـعودی- تأمیـن منافـع  دنیـا درصـدد 

صهیونیسـتی بـوده اسـت را نیـز شـامل میشـود. 
پاییـن نگاه داشـتن قیمـت نفت بـا افزایـش تولید 
و عرضه ی آن، دخالـت در امور کشـورهای منطقه، 
حملـه بـه کشـورهای همسـایه همچـون بحریـن 
و یمـن )90/01/01( و حمایـت و پشـتیبانی از 
اقدامات تروریسـتی در مصر و عـراق )92/02/09( 

و... از آن جملـه اسـت.

4. حادثـه ی دردناکـی کـه در روز عیـد قربـان کام 
مسـلمانان جهـان را تلـخ و عیـد آنهـا را تبدیـل به 
عـزا کرد نـه فقـط یـک اسـتثنا بلکـه حاصـل یک 
رویکرد و جهان بینی شـناخته شـده اسـت: نگاهی 

مراسم امسال حج با فاجعه ا ی مصیبت بار همراه شد و حوادث خونین منا جهان اسالم را عزادار کرد. جمع کثیری از 
مؤمنان و مسلمانان از کشورهای گوناگون جان باختند و اندوهی بزرگ جهان اسالم را فراگرفت. رهبر انقالب در پی 
این حادثه ی دلخراش در پیام و بیانات در آغاز درس خارج فقه، ضمن تســلیت و همدردی با خانواده های داغدار، 
جان باختگان این حادثه را »مهاجر الی ا...« دانستند و به عنوان اولین و مهم ترین اقدام، دولت سعودی را به پذیرش مسئولیت 
خود در قبال حجاج بیت ا... الحرام فراخواندند و فرمودند: »مدیریّت غلط و اقدامات ناشایسته که عامل این فاجعه بوده، نباید از 

نظر دور بماند.« درباره ی این حادثه ی دردناک و البته مبهم و پیچیده، توجه به چند نکته ی مهم، ضروریست:
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کـه در آن جـان و مـال و ِعـرض انسـانها بـی ارزش 
اسـت، کمک به هم نوع، جایـی در آن نـدارد و دلها 
سرشـار از قسـاوت اسـت. نگاهی که رهبـر انقاب 
از آن بـا عنـوان »جاهلیـت مـدرن« نـام میبرنـد. 
)94/02/26( وجـود جهت گیری هایـی کـه در 
همیـن چنـد خـط بـدان اشـاره شـد، ذهنهـای 
قضاوت گـر و دلسـوز را بـه ایـن نتیجـه میرسـاند 
که افراد بـا چنین دیـدگاه و گرایشـاتی، صاحیت 
اداره اجتمـاع عظیـم مسـلمانان در  الزم بـرای 

مراسـم حـج را نـدارد.

5. دربـاره ی حادثـه ی منـا نبایـد فرامـوش کنیـم 
که این اولین سـالی نیسـت کـه بی کفایتی و سـوء 
مدیریـت حـکام سـعودی در اداره ی حـج، منجـر 
بـه جـان باختـن حجـاج بی پنـاه بیت ا... الحـرام 
از کشـورهای مختلـف میشـود. در چهـل سـال 
گذشـته بیـش از سـیزده حادثـه ی ناگوار ناشـی از 
بی کفایتـی اتفـاق افتـاده اسـت کـه در غالـب آنها 
صدهـا تـن از زائـران جـان باخته اند: خفگـی بیش 
از چهارصـد تـن در تونل منتهـی به مسـجدالحرام 
در سـال 69، مـرگ حـدود 270 نفـر در رمـی 
جمـرات در سـال 73، سـوختن بیـش از 340 نفر 
حادثـه ی آتش سـوزی عظیـم کمـپ زائـران در 
سـال 76، جان باختـن حـدود 250 و 360 نفـر 
در مراسـم رمـی جمـرات سـال 82 و 84 و حادثـه 
سـقوط جرثقیـل در کنـار خانـه ی خدا در مراسـم 
حـج امسـال برخـی از نمونه هـای معروف تـر ایـن 
فهرسـت بلنـد اسـت کـه البتـه جـدای از کشـتار 
خونیـن مکـه در سـال 1366 می باشـد.   امسـال 
امـا ایـن فاجعـه ی خونیـن بـا سـال های گذشـته 
از ابعـاد مختلـف تفاوت هـای قابـل توجهـی دارد: 
»چنـد جـوان بی تجربـه، امـور آن کشـور را در 
دسـت گرفتند و دارنـد آن جنبه ی توّحـش را غلبه 
میدهنـد بـر جنبـه ی متانـت و ظاهرسـازی؛ ایـن 
به ضررشـان تمـام خواهـد شـد« مجموعـه ی این 
شـرایط اسـت که تردیدهای جـدی را در خصوص 
صاحیـت و کفایـت برگـزاری مراسـم پرشـکوه 
حـج توسـط خانـدان آل سـعود در اذهـان ملتهای 
مختلـف ایجاد کـرده اسـت. بـه همین دلیـل الزم 
مسـلمان  ملـل  از  حقیقت یابـی  کمیتـه  اسـت 
تشـکیل شـود تـا ابعـاد ایـن فاجعـه بـه خوبـی 
روشـن شـود و براسـاس آن قضاوت نهایـی صورت 
گیـرد. امـا اگـر دولـت سـعودی ایـن راه منطقی و 
عاقانـه را نپیمایـد و موذی گری هایـی کـه منجـر 
به ایـن فاجعه شـده را ادامه دهـد، با پاسـخ قاطعی 
مواجـه خواهـد شـد کـه دیگـر در آن خبـری از 
خویشـتن داری های گذشـته نخواهـد بـود: پاسـخ 
سـخت و خشـن نظـام مقتـدر و مظلـوم جمهوری 
اسـامی ایـران. کـه در آن صـورت اوضاع سـعودی 

خـوب نخواهـد بـود. )94/07/08

1. »مرگ بر آمریکا« شعاری برگرفته از ذهنیت تاریخی 
ایرانی ها نســبت به رفتارهای استکباری حاکمیت 
آمریکا بوده که تاکنون استمرار هم داشته است. کاپیتاالسیون، 
شلیک به هواپیمای مسافربری، کودتای نوژه و.... و حتی »یکی 
از برکات همیــن مذاکــرات اخیر ایــن بود که دشــمنی 
آمریکایی ها... با ایران و ایرانی، با اســام و مســلمین آشکار 
شد.«)92/10/19( در واقع »مرگ بر آمریکا را کسی به ملّت 
ایران یاد نداد.«)73/8/11(  و این شعار، زبان حال و حرف دل 

ملت های مظلوم و مستضعف جهان بوده است.
راستی اگر شعار مرگ بر آمریکا کارآمد نیست و اگر در  .2
عمل جواب نداده، پس چرا نظام سلطه به دنبال حذف 
یک شعار »بی اثر و بی عمل« است؟ آیا تقاضای حذف این شعار 
به اینکه »امروز در خیلی از کشورها صدای مرگ بر آمریکا بلند 
میشود« برنمی گردد؟ آیا هدف نظام سلطه این نیست که با 
تغییر ذهنیــت مردمی که »شــاِخ ابرقدرتــِی ابرقدرتها« را 
شکسته اند، ملت های الهام گرفته از حرکت ملت ایران را نسبت 
ادامه حرکت خود دچــار تردید کنند؟ تجربه تســخیر النه 
جاسوســی و حوادث مصر نشــان داد که حتی»مبارزه ی با 
استبداد بدون مبارزه ی با آن قدرت خارجی ای که پشت سر 
دیکتاتور و مستبد قرار دارد، به جایی نمیرسید ... همچنان که 
در بعضــی از انقابهــای ایــن چند ســال اخیــر ماحظه 
کردیــم«)92/12/19(. بــه همین دلیل اســت که جریان 
غرب گرای داخلی تاش می کند تا با »بزک« امریکا، ماهیت 
اســتکباری او را کم رنگ کند. این جریان، دو راهبرد اصلی را 
دنبال می کنــد:  1. »تحریف اصول امام خمینــی)ره(«؛ تا با 
»تفسیر غلط از امام« شاخص را تغییر دهند.)92/4/30(؛ 2. 
مخدوش کردن اصل استکبارستیزی. اگر این جریان بتواند 
ذهنیت مردم را تغییر دهد؛ به تبــع آن مرز بین جبهه حق و 
باطل کم رنگ می شــود، آن وقت راه نفوذ آمریکا به بهترین 

شکل ممکن هموار خواهد شد.
اوباما ادعا کرده که با شــعار مرگ بــر آمریکا امنیت  .3
بیشتر برای ایران فراهم نمی شــود. نگاهی گذرا به 
وضعیت کشورهایی در منطقه که مرگ بر آمریکا نگفته اند و 
نمی گویند و نیز کشورهایی که آمریکا برای برقراری امنیت به 
آنجا ورود کرده است، میزان تّوهم اوباما را نشان می دهد. اتفاقا 
امنیت ایران حاصل عمل به شعار »مرگ بر آمریکا« است که با 
ایجاد عمق اســتراتژیک، خاکریز خود را تــا مرزهای رژیم 
اشغال گر قدس رسانده است. بیش از سه دهه مقاومت و تاش 
ایران در جهت دستیابی به دست برتر امنیتی در منطقه، نه تنها 

برای خود بلکه ملجأ امنیتی بسیاری از ملت های منطقه است 
که آمریکا به بهانه تأمین امنیت وارد کشور و زندگی شان شده 
است. استحکام خط مقاومت از استمرار »مرگ بر آمریکا«ی 
جمهوری اسامی ایران است و »همه ی این گله ها و ناراحتی ها 
از این است که نفوذ ایران گسترده شده«)94/4/20( است. به 
همین دلیل مسئولین نظام اسامی باید توجه داشته باشند تا 
پدیده های اتفاقی، "دســت دادن ها" و »اقدامات نابجا«یی از 
سوی آنها صورت نگیرد که برخاف سیاست های کلی نظام 
باشد یا ســبب مخدوش شــدن این تصویر موفق از مبارزه با 
استکبار شــود و در خط مقاومت منطقه هم ایجاد تذبذب و 
دل سردی کند. آن ها نباید به جای نقطه های امیدبخش» دل را 

به نقطه های خیالی« بسپرند.)93/10/17(
اوباما گفت که شعار »مرگ بر آمریکا« برای شما شغل  .4
ایجاد نمی کند. وی جمات مشابهی را نیز در روزهای 
منتهی به نوروز 92 درباره اقتصاد ایران بر زبان آورده بود. البته 
چند ماهی از این سخنان اوباما نگذشــته بود که »اختافات 
سیاسیون آمریکا بر سر مســائل مربوط به بودجه ی دولتشان 
موجب شــد شــانزده هفده روز دولت آمریکا تعطیل بشود، 
هشتصد هزار کارمند به مرخصی اجباری«)92/8/12( بروند. 
امروز 47 درصد جمعیت آمریکا با احتســاب بدهی های خود، 
هیچ ثروتی ندارند )ثروت صفر!(؛ چهارصــد خانواده ثروتمند 
آمریکا، مجموعا معادل 62درصد جمعیتشان ثروت دارند و... 
حال چگونه رییس جمهور اینچنین نظــام اقتصادی که خود 
گرفتار است، مدعی می شود که اگر »مرگ بر آمریکا« نگویید، 
وضع اقتصادی تان بهتر می شود؟ اتفاقا ملت فهمیده است که 
مشکات حوزه اقتصادی و معیشتی به این دلیل است که به طور 
کامل و قاطع »مرگ بر آمریکا« را عمل نکرده ایم. ما هنوز در این 
حوزه نتوانسته ایم وابستگی نظری و عملی به بیرون از مرزها را 
قطع کنیم. اگر همان بیست ســال پیش آن هشدار را شنیده 
بودیم که »اقتصاد ما دچار این اشکال است که وابسته ی به نفت 
اســت و باید خودمان را از نفت جدا کنیم.« آن »آقایاِن به قول 
خودشان "تکنوکرات" لبخند انکار«)92/1/1( نمی زدند و کمر 
همت می بستند و اقتصاد را از آن وابستگی نجات می دادند؛ امروز 
با این مشکات اقتصادی روبه رو نبودیم.  مشکات اقتصادی ما 
برای گفتن »مرگ بر آمریکا« نیست بلکه برای عمل نکردن به 
آن اســت. آن "مرگ بــر آمریکا"یــی که نظام اســتبدادی 
شاهنشاهی را برانداخت و نظام سلطه را تحت تأثیر قرار داد، باید 
به ساختار و رفتار اقتصادی ما نیز جهت بدهد. کافی ست یک بار 

دیگر رجوع کنیم به تجربه موفق »مرگ بر آمریکا«.

تحلیل »خط حزب ا...«  درباره تاریخ افتخار آمیز استکبارستیزی ملت ایران؛

» مرگ بر آمریکا« شعاری آزموده شده
بـاراک اوبامـا در مجمـع عمومـی سـازمان ملـل گفـت: »مـردم ایـران از تاریخـی افتخارآمیـز 
برخوردارنـد. اما شـعار »مرگ بـر آمریکا« بـرای آنها شـغل و امنیـت ایجـاد نمی کند. اگـر ایران 
مسـیر دیگـری را انتخاب کـرد، آن مسـیر بـرای امنیـت منطقه، بـرای مـردم ایـران و جهان خـوب خواهد 
بـود.« اما چـرا اوباما، بـه دنبـال ایراِن بـدون »مـرگ بر آمریکا« اسـت؟ پاسـخ بـه ایـن سـؤال در  کالم امام 

خمینی)ره( نهفته است که »ما همه شعارهایمان را با عمل محک زده ایم«)67/12/3(.  لذا می دانیم که:
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مباهله در قرن 21
مروری بر بیانات مهم و خطیر رهبر معظم انقالب  درباره ی منازعه ی تاریخی نظام اسالمی و نظام سلطه

»به یک نکته ای توّجه کنید: ما مواجهیم با یک حمله ی همه جانبه ی فرهنگی و اعتقادی و سیاسِی اعالم نشده« این 
کلمات، حامل هشدار صریح و تاریخی از سوی رهبر معظم انقالب که به صورت طبیعی باید برای همه نیروهای مؤمن 
و انقالبی کشور بسیار مهم و قابل توجه باشد. جمالتی که همین چند روز پیش در دیدار اعضای ستاد کنگره  شهدای استان 
چهارمحال و بختیاری  از طرف ایشان بیان شد. به ادامه ی این بیانات هشدارآمیز و تکان دهنده توجه کنید: »یعنی شما حاال که 
من دارم میگویم، قاعدتاً از من قبول میکنید لکن اّطالع ندارید از آنچه دارد اتّفاق می افتد؛ بنده اّطالع دارم از آنچه دارد اتّفاق 
می افتد؛ من دارم میبینم چه دارد اتّفاق می افتد؛ لشکر فرهنگی دشمن و لشکر سیاسی دشمن با همه ی ابزارهایی که برایشان 

ممکن بوده، حمله کرده اند به ما...« 

رهبر انقـاب مانند یـک راهبـر و فرمانـده ی عالی که 
در آسـتانه ی یک عملیـات، فرماندهان، افسـران و در 
نهایت همـه نیروهـای خـود را دربـاره اهمیـت، ابعاد 
و نقشـه عملیـات توجیـه می کنـد، در ماه هـا و بـه 
خصـوص هفته هـای اخیر بـه وضوح نسـبت بـه یک 
جنـگ تمـام عیـار و همه جانبـه سیاسـی، فرهنگـی 
و اقتصـادی هشـدار داده و در هـر دیـدار و سـخنرانِی 
خود بـه فراخـور موضـوع و یـا مخاطبـان بخش های 
مختلفـی از ابعـاد ایـن منازعـه ی بـزرگ را تشـریح 

 . می کننـد

  تعریف نظام سلطه و مصداق کامل دشمن
ابتـدا ضمـن بازتعریـف  مجـدد دشـمن، ایـن پدیده 
دشـمن  از  مـا  »مـراد  می شناسـانند:  را  خطیـر 
عبـارت اسـت از نظـام اسـتکبار؛ یعنـی قدرتهـای 
متوّقـف  حیاتشـان  کـه  قدرتهایـی  اسـتکباری؛ 

بـر سـلطه ی بـر دیگـران اسـت... آن کسـانی کـه 
سـردمداران نظـام سـلطه اند، آنهـا دشـمن هسـتند. 
اگـر یـک مصـداق خارجـی هـم بخواهیـم برایـش 
مشـّخص کنیـم، رژیـم ایـاالت مّتحـده ی آمریـکا 
اسـت. مظهـر کامـل نظـام سـلطه، رژیـم ایـاالت 
مّتحـده ی آمریـکا اسـت.«)94/5/26( گاهـی بـه 
»پایه هـای« برنامـه جدیـد دشـمن می پردازنـد و » 
ایجاد اختـاف« و »نفـوذ« را راهبرد جدید دشـمنان 
عنـوان می کننـد و مقدمـات مورد نیـاز آن را تشـریح 
مـی کنند:»میخواهنـد در کشـورهای اسـامی و 
در کشـورهای ایـن منطقـه، یـک نفـوذی به وجـود 
بیاورند کـه تـا ده ها سـال ادامـه داشـته باشـد. امروز 
آمریـکا آبـروی گذشـته را در ایـن منطقـه نـدارد؛ 
میخواهنـد ایـن را بازسـازی کننـد. در کشـور ما هم 
قصدشـان همین اسـت.«)94/5/26(  گاهی برنامه 
دشـمن برای تحقـق همین اهـداف را برمی شـمارند: 

»بـرای سسـت کـردن اعتقـادات دینـی مـا، سسـت 
کـردن اعتقـادات سیاسـی مـا، تقویـت نارضایی هـا 
در داخل کشـور، جـذب جوانهـا بخصـوص جوانهای 
فّعـال و اثرگـذار در سـطوح مختلـف بـرای مقاصـد 
خودشـان؛ دارنـد کار میکننـد.«)94/7/13( اعـام 
آمـاده باش امـا فصل مهمـی از گفتگـوی رهبرمعظم 
انقاب بـا جوانان مومـن و انقابی در سراسـر کشـور 
اسـت: »جوانهـای عزیـز! بدانید کـه عرصه ی شـرف، 
عرصـه ی عظمت، عرصـه ی هویّـت اسـامی و ایرانی 
عرصـه ای اسـت کـه در آن شـجاعت الزم اسـت، 
فداکاری الزم اسـت، دانـش الزم اسـت، ایمان عمیق 
الزم اسـت؛ خودتـان را آمـاده کنیـد؛ همـه ی جوانها 

مخاطـب ایـن حرفنـد« )94/7/8(

  صف بندی منازعه و چگونگی آرایش دشمن
حضـرت آیـت ا... خامنـه ای  امـا کار را بـه همیـن جـا 
ختـم نمی کننـد. جامعه مؤمـن و انقابـی بایـد بداند 
کـه بـا چـه آرایشـی از سـوی دشـمن مواجـه اسـت. 
صف بنـدی دو سـوی ایـن منازعـه چگونـه اسـت و 
چرا ایـن حملـه ی »همه جانبـه« اینقـدر در مقایسـه 
بـا همـه ی منازعـات و چالش هایـی که نظام اسـامی 
با آن مواجه اسـت از اهمیـت باالتری برخوردار اسـت. 
شـاید یکـی از مهمتریـن دالیـل خطرناک بـودن این 
منازعه، فعالیت دشـمن بـرای نفوذ بر فضای سیاسـی 
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و رسـانه ای کشـور و در نهایت تغییر رفتار در مسئوالن 
جمهـوری اسـامی اسـت. حضـور معـدود عوامـل 
»بی خیـال« و »سـهل اندیش« کـه البتـه فعاالنـه و 
برخـی بـا »کمـک دشـمن« در روزنامه ها و سـایت ها 
می نویسـند و سـخنرانی می کننـد  بر حساسـیت این 
مسـأله افـزوده اسـت. چـرا کـه ایـن زبان هـا و قلم هـا 
»به دنبـال تغییر محاسـبات مسـئوالن و تغییـر افکار 
مـردم درخصـوص مسـائل انقابـی، دینـی و مصالـح 
ملی کشـور هسـتند.«)94/7/15( »آمـاج اصلی هم 
جوانهایند« تا »افـکار انقابـی، دینی و چـه ایده هایی 
که مربوط به مصالح کشـور اسـت«)94/7/15( را در 

ذهـن آنهـا تغییـر بدهند.

  مباهله بهترین توصیف برای وضعیت کنونی 
گرچـه رهبر معظـم انقـاب در ایـن مقطع حسـاس 
نیـز همچـون گذشـته نهایـت اعتمـاد و اطمینـان را 
بـه جوانـان حزب اللهـی و انقابـی در سراسـر کشـور 
دارنـد: »در یـک چنیـن وضعیتـی جوانهـای کشـور 
خیلی بایـد بیـدار باشـند و الحمـدهلل بیدارنـد... بنده 
از ایـن جهت هیـچ نگرانـی نـدارم.« )94/7/15( و بر 
مبنـای همیـن اعتمـاد کامـل اسـت کـه صف بندی 
و آرایـش نهایـی دو سـوی ایـن منازعـه ی تاریخـی 
را بـا آنهـا در میـان می گذارنـد: »همان گونـه کـه در 
قضیـه ی مباهلـه در صـدر اسـام، همـه ی ایمـان در 
مقابـل کفر قـرار گرفته بـود، امـروز نیـز در جمهوری 
اسـامی ایـران، همـه ی ایمـان در مقابـل کفـر قـرار 
گرفتـه اسـت.« )94/7/15( »کفـر« دربرابـر »همه 
ایمـان«؛ ایـن تصویـری اسـت کـه ایشـان از منازعـه 
بـزرگ و تاریخی ملـت ایـران و همه نیروهـای مومن 
و انقابـی ارائه مـی دهد. تصویری بی سـابقه و بسـیار 
سرنوشت سـاز در تاریخ انقاب اسـامی کـه در ورای 
خـود، نشـان دهنده ی جایگاه ملـت مؤمـن و انقابی 
ایـران در منظـر رهبـر معظـم انقـاب اسـت. رهبـر 
حکیـم و دوراندیش انقـاب امـا در کنار نشـان دادن 
مسـیر حرکت، پایـان ایـن راه پرخطـر را هم ترسـیم 
می کننـد. تصویـری امیدبخـش و برانگیزاننـده از 
پایـان کار "مباهلـه در قـرن بیسـت و یکـم"، ماننـد 
همـه وعده هـا و پیش بینی هـای ایشـان کـه در همه 
26 سـال گذشـته محقق شـده اسـت: »همانگونه که 
در آن زمـان صفـای معنـوی پیامبـر )( و خاندان 
ایشـان توانسـت دشـمن را از میدان خارج کند، امروز 
هم ملـت ایـران با اقتـدار معنـوی خـود، دشـمن را از 

میـدان خـارج خواهـد کـرد.«)94/7/15(
ایـن پیش بینـی هـم مانند تمـام مـوارد قبلـی از یک 
مبنای محکـم قرآنـی و فقهی برخـوردار اسـت: »اگر 
بـرای یـاری دیـن خـدا آمـاده و پـا بـه رکاب باشـیم، 
قطعاً وعـده ی الهـی مبنی بـر نصـرت یاری کنندگان 
بدخواهـان  و  شـد  خواهـد  محقـق  خـدا،  دیـن 
نظـام اسـامی در طرح هـا و برنامه هـای امنیتـی، 
نظامـی، اقتصـادی و فرهنگـی شکسـت خواهنـد 

خـورد.«)94/7/15( 

مقامات ارشــد آمریکایی مدتی 
است که از آرزویشان برای "تغییر 
رفتار" ملت ایران سخن می گویند. 
آمریکایی هــا دیگر از "برانــدازی" صحبت 
نمی کنند زیرا این روش را آزموده اند و می دانند 
که با آن نمی توانند انقالب اســالمی را از بین 
ببرند. »آن هــا میگویند ما تغییــر نظام را 
نمیخواهیم، تغییــر رفتــار را میخواهیم. 

 »93/12/21

  تغییر رفتار
از طرف دیگر خود انقاب اســامی هــم عملکرد و 
رفتار خاص خــود را  دارد. زیرا رفتار »بخش حقیقی 
}پیشــرفت{ 91/7/23« انقاب اســامی است. 
همین رفتارهای روزمره یعنی »آن چیزهائی که متن 
زندگی ما را تشکیل میدهد؛ که همان سبک زندگی 
است؛ مثل مســئله ی خانواده، ســبک ازدواج، نوع 
مسکن، نوع لباس، الگوی مصرف، نوع خوراک، نوع 
آشــپزی، تفریحات و... بخش حقیقی و اصلی تمدن 
اســت. 91/7/23« و همین هاســت که برای دیگر 
ملت ها هم الگوساز است. اهمیت سبک زندگی چنان 
است که امریکایی ها به روشنی از تاش برای تغییرش 
یاد می کنند و رهبر انقاب از جایگاه محوری آن در 
آینده انقاب اســامی. امروز شــاهد نبرد دو سبک 
زندگی هســتیم »ســبک زندگی ایرانی-اسامی« 
در مقابل »ســبک زندگی غربی« که برنده آن عاوه 
بر اینکه بر رفتار مردم تاثیر می گذارد؛ مســیر آینده 

انقاب را مشخص خواهد کرد. 

   زن مهمترین پاسدار سبک زندگی
اما کانون همه نبردها در حوزه سبک زندگی، پیرامون 
عنصر خانواده شــکل می گیرد » بدون خانواده های 
خوب، امکان پیشــرفت نیســت. 90/10/14« زیرا 
خانواده »سلول اصلی در جامعه است. نه اینکه اگر این 
سلول سالم شد، سامت به دیگرها سرایت میکند؛ یا 
اگر ناسالم شد، عدم سامت به دیگرها سرایت میکند؛ 
بلکه به این معناست که اگر سالم شد، یعنی بدن سالم 
است. بدن که غیر از سلولها چیز دیگری نیست. هر 
جهازی، مجموعه ی سلولهاســت. اگر ما توانستیم 
سلولها را سالم کنیم، پس سامت آن جهاز را داریم. 

مسئله اینقدر اهمیت دارد. 90/10/14« 
  مهمترین نقش در این نبرد بر عهده "زن" است. زیرا 
»خانواده را هم زن به وجود می آورد و اداره میکند... 
آن عنصر اصلِی تشــکیل خانواده، زن است، نه مرد. 
بدون مرد، ممکن اســت خانواده ای باشد. یعنی اگر 
فرض کنیم در خانواده ای، مرد خانواده حضور نداشته 
باشد، یا از دنیا رفته باشــد، زن خانواده اگر عاقل و با 

تدبیر و خانه دار باشد، خانواده را حفظ میکند؛ اما اگر 
زن از خانواده ای گرفته شد، مرد نمیتواند خانواده را 
حفظ کند. 75/12/20« بعد از آنکه خانواده به برکت 
وجود زن، شــکل گرفت؛ آنگاه نوبت بــه رکن مهم 
خانواده یعنی »تربیت« می رسد. »از جمله وظایفی 
که برعهــده ی زنان در داخل خانه و خانواده اســت، 
مسأله ی تربیت فرزند اســت. 75/12/20« و همین 

تربیت است که سبک زندگی را می سازد.

  چالش های امروز
اما وضعیت خانواده امروز در این نبــرد جدا از نقاط 
قوتی که دارد دچار چالش های اساســی هم هست. 
به طوری که رهبر انقاب اســامی بارها در این باره 
هشــدار داده اند. نمونه هایی مانند »باال رفتن ســن 
ازدواج« که منجر به »تجرد قطعی« و »زیر ســوال 
بردن تقدس ازدواج«، »تشــریفات بــاالی ازدواج و 
ســخت گیری ها و مهریه های ســنگین و تجماتی 
که هیــچ ضرورتی به وجودشــان نیســت، الجرم 
دســت جوان را برای تشــکیل زندگی می بندد.«، 
»کم رنگ شدن سنت خواستگاری« و حتی باالرفتن 
آمار طاق و نگرانی از »پدیده کاهش جمعیت« و... 
از جمله این موارد اســت. بیاناتی با این موضوع بارها 

حتی با لحن تند تکرار شده است.
اینکه ما برای الگوی زندگی کردن مردم طرح و برنامه 
ای نداشته باشیم، بدین معنا نیست که دشمنان هم 
بیکار نشســته و کاری نمی کنند. رهبــر انقاب در 
بیانات اخیرشان با نگرانی، خبر از طرح دشمن دادند. 
»حمله ای همه جانبه واعام نشده در حوزه فرهنگ، 
اعتقاد و سیاست برای سست کردن اعتقادات دینی 

ما، سست کردن اعتقادات  سیاسی ما94/7/13«.
 وقتی ایمان و اعتقاد از بین رفت، ســبک زندگی هم 
تغییر خواهد کرد. زیرا »بر اســاس این ایمان، سبک 
زندگی انتخاب خواهد شد.91/7/23«  در این نبرد، 
غربی ها تئوری می ســازند؛ با رســانه ها و عواملشان 
ترویج شهوترانی می کنند، شبهه افکنی می کنند تا 
رفتارهای مردم به خصوص جوانان انقاب اســامی 
را تحت تاثیر خود قرار دهند. اما زن مسلمان ایرانی 
آزمون خود را پس داده اســت؛ او همان شخصیتی 
اســت که در »دوران انقــاب و در جنگ تحمیلی، 
فرزندان خود را به سربازان جانباز و شجاع در راه اسام 
و مسلمین تبدیل کردند، و همسران در دوران انقاب 
و دوران جنگ تحمیلی، شوهران خود را به انسانهای 
مقاوم و مستحکم مبّدل ساختند. این است نقش و 
تأثیر زن بر روی فرزند و شوهر. این، نقشی است که 
زن میتواند در داخل خانواده ایفا کند و جزو بزرگترین 
نقشهاست. و به نظر من از همه ی کارهای زن مهمتر، 

همین  کار است. 90/10/14«

جنِگ پیدا؛ جنگ پنهان 
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سوریه  نقطه استراتژیک مقاومت
خون پاک سردار شهید حسین همدانی در راه چه هدفی بر زمین ریخته شد؛

"سردار سرتیپ پاسدار حسین همدانی از مستشاران ارشد نظامی ایران در سوریه، در حوالی حلب به شهادت 
رســید." خبر کوتاه بود. آنها که شهید را می شناختند آه افسوس و حسرت کشــیدند. عده ای هم بودندکه 
برایشان سوال شد سردار در سوریه چه می کرد؟ به راستی چرا خون مطهر حاج حسین همدانی صدها کیلومتر دورتر از 

وطن و در شمالی ترین استان سوریه به زمین ریخته شد؟

1. اهمیـت اسـتراتژیک سـوریه در محـور 
مقاومـت: اگرچـه پادشـاه جـوان اردن در سـال 
1383 از سـوی غربی هـا ماموریـت یافـت کلیـد 
واژه "هـال شـیعی" را وارد ادبیـات سیاسـی جهان 
اسـام کند تـا بـه ایـران هراسـی و شـیعه هراسـی 
دامـن بزنـد، امـا امـروز بیـش از آن سـخن از محور 
مقاومـت و موفقیـت هایش در سـطح منطقـه رواج 
دارد. بارزتریـن نکتـه در مروری اجمالـی بر تحوالت 
سـالهای اخیـر منطقـه غـرب آسـیا، نـزاع محـور 
مقاومت بـا رژیم صهیونیسـتی و اذنـاب منطقه ای و 
فرامنطقه آن و دسـت باالی محـور مقاومت در همه 
این سالهاسـت. آزادسـازی جنوب لبنان، جنگ 33، 
نبـرد 22 و 8 روزه غـزه در کنـار توفیقـات روزافزون 
جمهـوری اسـامی در حوزه هـای علمـی، نظامی و 
هسـته ای گوشـه ای از دسـت آوردهـای نیروهـای 
انقابـی و جهـادی در پهنـه دریـای مدیترانـه تـا 
خلیـج فـارس اسـت. بـه همیـن دلیـل اسـرائیل و 
حامیانـش فرصت بحـران داخلی سـوریه را غنیمت 
شـمرده و همه همـت خود را مصـروف ضربـه    زدن 
بـه محـور مقاومـت از طریـق فروپاشـی دولـت این 

کشـور و از بیـن بـردن تمامـی زیرسـاخت ها و توان 
نظامـی آن، کردنـد. اکنون سـوریه نمـاد مقاومت و 
شکسـت ناپذیری آن اسـت. نکته ای که سید حسن 
نصرا... هـم به آن اشـاره می کند: »زمانی کـه جوانان 
مـا در سـوریه به شـهادت می رسـند بـرای لبنـان و 
سـوریه و فلسـطین شـهید می شـوند اگـر سـوریه 
رفـت، فلسـطین و قـدس از دسـت می رونـد و گـم 
می شـوند  «. سـوریه در سـالهای متوالـی از سـویی 
همچـون خاکریـزی گسـترده در مقابـل تجـاوزات 
صهیونیسـتها پایداری کرده تا مانع گسـترش خطر 
اسرائیل شـود و از سوی دیگر مسـیری امن و کانالی 
مطمئن برای حمایت و پشـتیبانی از حـزب ا... لبنان 
و حماس و جهـاد و سـایر گروهای فلسـطینی بوده 
اسـت. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه سـید مقاومـت 
می گویـد: »اگـر سـوریه سـقوط کنـد مقاومـت 
محاصـره خواهد شـد و اسـرائیل بـه لبنـان خواهد 
آمـد و همـه دسـتاوردهای مقاومـت از بیـن خواهد 
رفـت، سـوریه "کمـر مقاومـت" اسـت و مقاومـت 
نمی توانـد همین طـور تماشـاچی باشـد و ببیند که 

ایـن کمـر شکسـته می شـود.«

2. حضور گروه های تکفیری- تروریستی در 
شام: مهمتر از تهدیدات امنیتــی این گروه ها برای 
منطقه ما و بلکه کل جهان، اندیشه و برنامه ای است 
که چنین گروه هایی را تاسیس و تجهیز کرد. سیمور 
هرش تحلیلگر سرشناس آمریکایی در سال 2007 
در گزارشی از همکاری دولت وقت آمریکا و عربستان 
ســعودی برای تضعیف ایران و حزب ا... در سوریه و 
لبنان خبر داده و محصول جانبی این همکاری را رشد 
و روی کار آمدن گروه های افراطی سلفی در منطقه 
می داند. غرب با راه انــدازی و حمایت از این گروهها 
دو هدف را دنبــال می کند؛ اوال انحراف در مســیر 
بیداری اسامی و تضعیف محور مقاومت؛ ثانیا ادامه 
بازی نخ نما شده مبارزه با تروریسم و تشکیل ائتاف 
فشل ضد داعش تا بلکه بتوانند از طریق آن هم خود 
را فرشته نجات جا بزند و هم نقش خود را در تقویت 
داعش، النصره و ...  پنهان کند. حال این سوال مطرح 
می شود که چرا عده ای هنوز به صداقت و توانمندی 
آمریکا باور دارند و برای حل مشــکات به آن دخیل 

می بندند؟

3. دفــاع از اماکن مذهبی و مقدســات: با 
این همه تنها وجــود بارگاه حضــرت زینب)س( 
و دیگر اماکــن مذهبی هم کافی اســت تا چرایی 
حضور مستشــاری ایران در ســوریه و شــهادت 
شــاطری ها، ا... دادی ها، باغبانی هــا و همدانی هــا 
مشــخص شــود. آنها شــب و روز در جای جای 
ســوریه مبارزه کردند تا امنیت روز و شب تهران و 
مشهد و اصفهان و زاهدان فراهم شود. »این شهید 
همدانی که چند روز قبل شــهید شد... اینها اسمی 
هم ندارند؛ یک تعدادی شــان معروف میشــوند و 
شناخته میشوند، اکثرشان معروفّیتی هم ندارند اّما 
اینها دارند امنّیت را برای من و شما حفظ میکنند. 
اگر امنّیت نباشد، دانشگاه نیست، تحقیق نیست، 
پژوهش نیســت، نخبه سازی نیســت. آنجایی که 
امنّیت نیست، در واقع هیچ چیز نیست«)94/7/22( 
هوشیاری این است که دشــمن را در نه در خانه یا 
پشــت در بلکه هزاران کیلومتــر آن ورتر متوقف 
کنی و شکســت دهی، راهبردی که ایران انقابی 
آن را با حاج "احمد متوســلیان" و یارانش آغاز کرد 
و تا حضور در ســوریه و راه اندازی گروه های "دفاع 
وطنی" و تشــدید روحیه مقاومــت و انقابی گری 
در سوری ها ادامه داشت. درســت از همان ایام بود 
که ورق در شام برگشــت و حلقه محاصره دمشق 
شکسته شــد تا بار دیگر بر همگان اثبات شود که 
محور مقاومت هرجا که پا بگــذارد موفقیت ها را به 
نام خود ثبــت می کند. موضوعی کــه رهبر معظم 
انقاب اینگونه به آن اشــاره می کنند: »جمهوری 
اســامی، به توفیق الهی و به حول وقّوه ی الهی، نه 
فقط مانع نفوذ دشــمن در درون خود می شــود، 
]بلکه [ تا حدود زیادی مانع پیاده کردن نقشه های 
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دشــمن در منطقه هم شده اســت«)94/7/15(. 
همین عــزم و اراده همراه با برنامه ریــزی دقیق و 
حضور منسجم است که باعث شــده سوریه ای که 
یکی از حامیان برجسته منطقه ایش سه سال پیش 
گفت"می خواهــد تا چند هفته دیگــر با برادرانش 
ـ همان تروریســت های مخالف حکومت سوریه- 
در مســجد اموی دمشــق نماز بخواند"، اکنون در 
شــرایطی قرار بگیرد که روســیه با قوای نظامیش 
همسوتر با محور مقاومت به هدف قرار دادن مواضع 
تکفیری ها بپردازد و چین هم عزمش را برای کمک 
نظامی در ســوریه جزم تر نماید. لذا امروز دشمن 
متجاوز کــه طبیعتش در "پنجه انداختن" اســت 
احساس کرده که خاکریز سوریه قابل نفوذ نیست 
و سخن از راه حل سیاســی به میان می آورد. این ها 
همه از "توفیقات مقاومت" اســت و ناشی از خون 
پاک شهدای سوری، ایرانی، عراقی، لبنانی، افغانی 
و ... . در این سرزمین پیر و جوان، از سردار همدانی 
تا جهاد مغنیه، خون شان به زمین ریخت تا درخت 
مقاومت و بیداری اســامی را آبیاری کنند تا امروز 
به جایی برســد که "تُرِهبوَن بِه  َعُدوَّ ا...ِ َو َعُدوَُّکم" .  
در تحلیل وقایع سوریه مهمترین مسئله گم نکردن 
ریشه اصلی و پشت پرده آن اســت. متوقف شدن 
در گروههــای تکفیری و اقداماتشــان بدون توجه 
به علل و حامیان شــکل گیری آنها بــه بیراه رفتن 
اســت. نمی توان موضوعی چالشــی را در منطقه 
غرب آسیا بررسی کرد و ردی از صهیونیستها ندید. 
محور سیاســت های آمریــکا در منطقه هم حفظ 
و تقویت این رژیم جعلی اســت. از همین جاست 
که اختاف مبنایی ما با آمریکایی ها آغاز می شــود 
ما رژیم صهیونیســتی را غده سرطانی می دانیم که 
»25 ســال آینده را نخواهد دیــد« و آمریکا حفظ 
کیان آن را اصل تغییرناپذیر سیاست خارجی اش. 
از منظر آمریکایی هــا، خاورمیانــه جدید، تجزیه 
منطقه، راه اندازی و حمایت از گروه های تروریستی، 
پشــتیبانی تمام قد از رژیم های دیکتاتوری، همه و 
همه برای حفظ امنیت اسرائیل است. مایه تعجب 
این است که »سهل اندیشــان« داخلی این تضاد 
آشــکار را نمی بینند و می گویند چرا با مذاکره ی با 
آمریکا مخالفت می کنید؟ مگر می شــود سرداری 
چون حاج حســین همدانی پس از حدود 40 سال 
مبارزه و جهاد، سرانجام برای تامین امنیت ایران و 
جلوگیری از نفوذ دشمنان در ستیز با ایادی آمریکا 
به شــهادت برســد و اقلیتی »بی خیال« و »ساده 
اندیش« که، در مقابل انبوه عظیم جمعّیت انقابی و 
آگاه و بصیر کشور چیزی نیستند اّما فّعالند، بدنبال 
مذاکره با شــیطان بزرگ برای رسیدن به آرزوهای 
خود باشند؟ واقعیت این است که شهادت همدانی 
ســند "پنجه در پنجه" بودن ما با نظام ســلطه و 
آمریکاست. کوتاه اندیشی و بی فکری است اگر این 

"اتفاق" را "دست دادن" بدانیم.

حضرت آیت ا... خامنه ای براســاس 
"بینشی قرآنی" جایگاهی واال برای 
تاریخ قائل هستند: »اگر تاریخ یک 
چیز اصلی نبود، قرآن با ایــن عظمت - که اصًا 
برنامه ی انسان ســازی و برنامه ی بشریت است - 
تاریخ را وارد خودش نمیکــرد... بنابراین، تاریخ 

مهم است.«1370/11/08
در این بینــش "درس و عبرت گیــری" از تاریخ 
مسئله ی اصلی اســت: »قرآن به ما میگوید: نگاه 
کنید و از گذشته ی تاریخ، درس بگیرید... قرآن که 
ق است، ما را به عبرت گرفتن از تاریخ  صادق مصِدّ
دعوت میکند.«1375/03/20 این نگاه به تاریخ 
بر پایه مهم تغییر نیافتن "جبهه بندیهای اصلی 
بشر" در طول تاریخ متکی است: »رنگهای زندگی 
عوض میشود، روشهای زندگی عوض میشود؛ اما 
پایه های اصلی زندگی بشر و جبهه بندیهای اصلی 

بشر، تغییری پیدا نمیکند.«1379/02/01
الزمه ی عبرت گیری از تاریخ "دغدغه داشــتن 
نسبت به آینده" است. میتوان با استخراج و فهِم 
عمیق درس ها و عبرت ها، ضمن شــناخت نقش 
خود، نسبت به وظایف خود آگاه شد: »در تاریخ 
چیزی هست که اگر بخواهیم از آن عبرت بگیریم، 
باید دغدغه داشته باشیم. این دغدغه، مربوط به 
آینده اســت... تاریخ یعنی من و شما... ببینیم در 
کدام قسمِت داستان قرار گرفته ایم. بعد ببینیم 
کســی که مثل ما در این قسمت قرار گرفته بود، 
آن روز چگونه عمل کرد که ضربه خورد؟ مواظب 

باشیم آن طور عمل نکنیم.«1375/03/20
یکی از اصلی ترین وقایع تاریخی که با نگاهِ درس 
آموزی و عبرت گیری از سوی رهبری مورد توجه 
قرار گرفته ماجرای "قیام امام حســین)("  و 
نهضت عاشوراست. در بحث عبرت های عاشورا، 
حضرت آیت ا... خامنه ای ســوالی مهم و بنیادین 
را مطــرح می کنند: »ببینیم چه شــد که پنجاه 
سال بعد از درگذشت پیغمبر صلوات اهللَّ و سامه 
علیه، جامعه اسامی به آن حّدی رسید که کسی 
مثل امام حســین)(، ناچار شــد برای نجات 
جامعه اســامی، چنین فداکاری ای بکند؟... آن 
جامعه اســامی، چه آفتی پیدا کرد که کارش به 

یزید رسید؟«1371/04/22
 )(رهبر انقاب به قربانگاه رفتن امام حسین
پنجاه سال بعد از درگذشت پیغمبر)ص( و حاکم 
شدن شخصی چون یزید بر جامعه ی اسامی را 
نتیجه ی یک بیماری در جامعه ی آن زمان دانسته 
و شــناخت این بیماری و آفت را برای جامعه ی 

اســامِی امروز ایران فوری تر از سایر درس ها و 
عبرت های عاشــورا می دانند: »اگــر بیماری ای 
وجود دارد که میتواند جامعه ای را که در رأسش 
 )(کسانی مثل پیغمبراسام و امیرالمؤمنین
بوده انــد، در ظرف چند ده ســال به آن وضعیت 
برســاند، این بیماری، بیماری خطرناکی است 
و ما هم باید از آن بترســیم... جامعــه ما خیلی 
باید مواظب باشــد که به آن بیماری دچار نشود. 
عبرت، این جاست! ما باید آن بیماری را بشناسیم؛ 
آن را یک خطر بــزرگ بدانیــم و از آن اجتناب 
کنیــم. به نظر من این پیام عاشــورا، از درســها 
و پیامهای دیگر عاشــورا برای ما امــروز فوریتر 

است.«1371/04/22
حضرت آیــت ا... خامنه ای دو عامــل را به عنوان 
عوامــل اصلی ایــن گمراهی معرفــی کرده اند: 
»دو عامل، عامل اصلی ایــن گمراهی و انحراف 
عمومی است: یکی دورشدن از ذکر خدا که مظهر 
آن نماز اســت. فراموش کردن خــدا و معنویّت؛ 
حســاب معنویّت را از زندگی جدا کردن... دوم 
»واتّبعوا الشــهوات«؛ دنبال شهوت رانیها رفتن؛ 
دنبال هوســها رفتن و در یک جمله: دنیاطلبی. 
به فکر جمع آوری ثروت، جمع آوری مال و التذاذ 
به شــهوات دنیا افتادن. اینهارا اصل دانســتن و 
آرمانها را فرامــوش کردن. این، درد اساســی و 
بزرگ است. ما هم ممکن است به این درد دچار 

شویم.«1371/04/22
رهبر انقاب اســامی حفظ ارزش هــا را ضامن 
دواِم نظام امامت دانسته و از بین رفتن ارزش ها، 
فراموشــی آرمان ها و انزوای جوانــان مومن را 
زمینه ســاز انحراف و گمراهی می دانند: »اگراین 
ارزشها را نگه داشتید، نظام امامت باقی میماند. 
آن وقت امثال حسین بن علی)(، دیگر به مذبح 
برده نمیشوند. اما اگر اینها را از دست دادیم چه؟ 
اگر روحیه بسیجی را ازدســت دادیم چه؟ اگربه 
جای توّجه به تکلیف و وظیفــه وآرمان الهی، به 
فکر تجّمات شخصی خودمان افتادیم چه؟ اگر 
جوان بسیجی را، جوان مؤمن را، جوان بااخاص 
را درانزوا انداختیم و آن آدم پــرروِی افزون خواِه 
پرتوّقِع بیصفــاِی بیمعنویّت را مســلّط کردیم 
چه؟ آن وقت همه چیز دگرگون خواهد شــد... 
باید در مقابل انحرافی که ممکن اســت دشمن 
بر ما تحمیل کند، بایســتیم. پس، عبرت گیری 
از عاشورا این اســت که نگذاریم روح انقاب در 
جامعه منزوی و فرزند انقاب گوشــه گیر شود. 

عّده ای مسائل را اشتباه گرفته اند.«1371/04/22

بازشناسی عبرت های عاشورا  برای  امروز
اگر روحیه   بسیجی کنار برود
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4

شماره

 سرمقاله | نشریه   شماره4 | مهر ماه 94

» تروریسم« تله مذاکره 

است و به همین دلیل 

مذاکره با آمریکا ممنوع 

است. موضوع منطقه برای 

ما به لحاظ امنیت کشور 

و حامیت از مظلومین 

طبق اصل »التظلمون و ال 

تظلمون« در مقابل ظاملان 

موضوعیت دارد. 

»تروریسم« این روزها به کلیدواژه ای تبدیل شده که مانند یک تله ي آمریکایی  عمل می کند. تاکتیک آمریکایی ها 
برای تسلیم ایران در سال های اخیر الگوی »فشار- مذاکره« بوده است. در این الگو برای فشار به ایران در موضوع 
هسته ای، از ابزار تحریم اســتفاده کردند. به تعبیر هیالری کلینتون، وزیر خارجه وقت آمریکا »تحریم ها آمد تا با فشارهای 
اقتصادی، مردم را از حاکمیت جدا کند.« به عبارت دیگر گفتند ما آنقدر تحریم می کنیم و فشــار می آوریم تا ایران تسلیم و 
مجبور به سازش شود. بهانه پرونده هسته ای، نگرانی از دستیابی ایران به بمب اتم بود. آن ها می خواستند تحریم ها چنان عمل 
کند که ایران مجبور به مذاکره ای شود که در آن با واگذاری صنعت هسته ای در قبال رفع تحریم ها تسلیم خواسته آمریکایی ها 
شود. کاندولیزا رایس وزیر خارجه وقت آمریکا اعالم کرده بود »آمریکا براي آغاز مذاکرات با ایران یک شرط دارد و آن، هم چنان 
تعلیق فعالیت هاي مربوط به غني سازي و بازفرآوري اســت«)87/4/29(. هدف دوم آن ها این بود که با تسلیم شدن ایران در 
موضوع هسته ای، الگوی مقاومت جمهوری اسالمی در میان ملت ها مخدوش شود. بنابراین هدف آمریکایی ها از پیگیری الگوی 

»فشار- مذاکره« استفاده از اهرم »فشار« برای »تسلیم« ایران بود.

  الگویی دوالیه
الگــوی آمریکایی ها از از دو الیه تشــکیل می شــد: الیه 
پنهان که عبارت بود از اهرم »فشــار« برای رســیدن به 
هدف »تســلیم ایران«. اما الیه آشــکار و آنچــه که برای 
افکار عمومی شرح داده می شد، متشکل از سه محور بود؛ 
محور اول »ابزار« فشــار بود که »تحریم« این نقش را ایفا 
می کرد؛ محور دوم »بهانه« فشــار بود کــه »از بین بردن 
ساح اتمی« بود و محور سوم شیوه تسلیم کردن است که 
"مذاکره" قرار بوداین نقش را بر عهده گیرد. در سوی دیگر 
اما انقاب اسامی در برابر این الگو، دست به اقدام متقابل 
زد. این اقدام در دو مرحله صورت عملیاتی پیدا کرد تا بتواند 
دشمنی دشمن را مهار کند. در مرحله اول، به تعبیر رهبر 
انقاب اسامی دوره »تاب آوری و ایستادگی 94/4/2« بود. 
در این دوره با اتکا به قــدرت درونی و ظرفیت های نیروی 
بومی از ســدهایی که غربی ها در برابر حرکت پیشــرفت 
ایران گذاشته بودند عبور شد. نمونه آن رسیدن به سوخت 
بیست درصد بود؛ »درحالی که همه ی قدرتهای هسته ای 
دنیا امتناع کردند که به ما سوخت بیســت درصد را برای 
مرکز ]تحقیقاتی [ تهران بدهند - که احتیاج به داروهای 
هسته ای داشتیم - ما خودمان توانستیم در شرایط تحریم، 
سوخت بیســت درصد را تولید کنیم، ]بعد[ این سوخت 
بیســت درصد را تبدیل کنیم به صفحه ی سوخت و از آن 
استفاده کنیم. طرف مقابل مات شد«)94/4/2(. آنقدر این 
موضوع برای غربی ها اهمیت داشت که وقتی ایران به 
این دستاورد رسید، آن ها دکتر شهریاری، دانشمند 
هســته ای ما را ترور کردند و خون پاکش را بر زمین 
ریختند. ارزیابــی رهبر حکیم انقــاب از این دوره 
نشان می دهد که »راهبرد ایستادگی و تاب آوری در 
مقابل فشــارها جواب داد. آمریکایی ها اذعان کردند 
که تحریم اثری ندارد«)94/4/2(. همان طور که بعدها 
و پس از نوشــتن متن برجام، فارین پالیسی خبری 

از جلسه سفرای کشورهای اروپایی 5+1 در روز سه 
شنبه 13 مرداد، پشت درهای بسته سنای آمریکا داد. 
افرادی مانند »فیلیپ آکرمن«، معاون سفیر آلمان 
در آمریکا در این نشست گفته بودند »چشم انداز رد 
توافق در کنگره نگران کننده اســت و می تواند برای 
همه کشورهای اروپایی کابوسی باشد. تحریم ها علیه 
تهران در صورتی که کنگــره توافق را رد کند، از بین 
می رود.« دستاوردهای دوران  ایستادگی، آمریکایی ها 
را وادار به عقب نشینی کرد. عواملی نظیر فشارهای 
اقتصادی به اروپا ، شکســت های منطقه ای آمریکا و 
مسائل داخلی آمریکا مانند انتخابات آن ها را مجبور 
کرد که »واســطه ای قرار دادند و یکی از محترمین 
منطقه« به ایــران آمد و برخاف پیش شــرط های 
گذشــته و یا اهداف پیشینی اعام شــده در زمینه 
تحریم و صنعت هسته ای برای مذاکره، دو وعده هم 
داده شد: »هم هســته ای را به رسمیت می شناسیم 
و هم تحریم ها را بر می داریــم«)94/4/2(. در واقع تله 
و نقشــه ی آمریکایی ها در این موضوع به شکســت 
انجامید. از این جا بود که مرحله دوم مبارزه با الگوی 
فشــار-مذاکره آمریکایی ها تحت عنــوان »نرمش 
قهرمانانه« در نیمه دوم ســال 91 آغاز شــد. در این 
دوره جمهوری اســامی به دنبال دست یابی به سه 

هدف بود: 1. تثبیت هسته ای؛ 
2. رفع تحریم ها؛ 3. روشــن شــدن فضا برای افکار 

عمومی. 
اجــازه مذاکره زمانی داده شــد که ایــران »موضع 
باال را داشــت« و به تعبیر رهبر انقاب آمریکایی ها  
»مات شــدند.« ایــران دارایی های واقعــی مانند 
سوخت بیست درصد، تعداد باالی سانتریفیوژ و... را 
برای خود ایجاد کرده بود تا بــا »آن بتواند در عرصه 
دیپلماسی امتیازها را به منافع ملی تبدیل کند.« پس 

از مذاکرات دو ساله، نتیجه متن چنان شد که رهبر 
انقاب اســامی در روز عید فطر فرمودند »دشمن 
اقرار می کنــد امروز به گردش صنعت هســته ای«؛ 
یعنی هدف اول را محقق شده دیدند. اما در خصوص 
تحریم ها همان نکته ای که ایشــان در شهریور و در 
دیدار خبرگان به آن اشــاره کرده بودند، این بار و در 
نامه »الزامات اجرای برجام« تصریح کردند که باید 
»تضمین های قوی و کافی«در ایــن خصوص داده 
شــود؛ »از جمله ی آن اعام کتبــی رئیس جمهور 
آمریکا و اتّحادیه ی اروپا مبنی بر لغو تحریمها است.« 

اما فارغ از نتیجه متن، تجربه مذاکره با آمریکا که »از 
باب رفع ظلم و احقاق حقوق ملّت ایران«)94/4/29( 
بود، به ما نشان داد که »مذاکره ی آمریکا با جمهوری 
اســامی ایران، یعنی نفوذ؛ تعریفی کــه آنها برای 
مذاکره کردند این است و آنها میخواهند راه را برای 
تحمیل باز کننــد ... در همین مذاکــرات مربوط به 
مسائل انرژی هســته ای، هرجا فرصت پیدا کردند 
و میدان به آنها داده شــد -که البّته طرفهای ایرانی 
بحمدا... حواسشان جمع بود اّما یک جاهایی باالخره 
آنها فرصتهایی پیــدا کردند- یک نفــوذی کردند، 
یک حرکــت مضِرّ بــرای منافع ملّی انجــام دادند؛ 
آنچه ممنوع اســت این اســت. مذاکره ی با آمریکا 
ممنوع اســت«)94/7/15(. مبارزه در میدان مذاکرات 
هسته ای فارغ از نتایج و پیامدهایش تقریباً تمام شده 
و به مرحله اجرا رسیده است. »مسئله ی هسته ای و 
مذاکرات طوالنی و مال آور آن، نشان داد که این نیز 
یکی از حلقه های زنجیره ی دشمنی عنادآمیز آنان 
با جمهوری اسامی است«)94/7/29( و نشان داد که 
مبارزه با سلطه تمام نشده و آمریکایی ها همواره دنبال 
تسلیم کردن ما هستد. لذا با وجود »ایستادگی هایی 
که بر اثر آن در طول مسیر مذاکرات از سوی مسئوالن 
جمهوری اســامی به کار رفت و توانست در موارد 
متعّددی، از ورود زیانهای سنگین جلوگیری کند ... با 
این حال، محصول مذاکرات که در قالب برجام شکل 
گرفته است، دچار نقاط ابهام و ضعفهای ساختاری 
و موارد متعّددی است که در صورت فقدان مراقبت 
دقیق و لحظه به لحظه،  میتواند به خسارتهای بزرگی 

برای حال و آینده ی کشور منتهی شود«)94/7/29(. 

  تله مذاکره
آمریکایی ها می خواهند از مدل فشــار-مذاکره و از 
این متن »وســیله ای پیدا کنند برای نفوذ در داخل 
کشــور« هر چند که »ما ایــن راه را بســتیم و این 
راه را به طور قاطــع خواهیم بســت«)94/5/26(، اما 
آمریکایی ها این الگو را رها نخواهنــد کرد. آن ها به 
دنبال شبیه سازی هستند که آن شبیه سازی، امروز 
در موضوع منطقه در حال کلیدخوردن است. در این 
میدان، ابزار فشار، »تروریسم« است. بهانه ي مذاکره 
اگر در مورد قبلی نگرانی از ســاح اتمی بود، در این 
مورد »مبارزه با خشــونت و تروریســم در سوریه« 

تله مذاکره
گزارش تحلیلی »خـط حزب ا...« از فرآیند مذاکرات هسته ای و نقشه جدید دشمن  برای مهار ایران؛
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   اوال این نامه بــه منزله حبل المتینــی وحدت بخش در بین 
نیروهای انقاب و فصل الخطاب تمامی اختــاف نظر ها در این 
زمینه اســت. اکنون که »موافقت نامه ی موسوم به »برجام« پس 
از بررســی های دقیق و مسئوالنه در مجلس شــورای اسامی، 
کمیسیون ویژه و دیگر کمیسیون ها و نیز در شورای عالی امنّیت 
ملّی، سرانجام از مجاری قانونی عبور کرده 94/7/29« و به همین 
دلیل نباید با بازگشت به مباحث اختاف انگیز گذشته، دستاویز 

جدیدی برای اختاف افکنی ایجاد کرد. 
 ثانیــا »پذیرش مذاکــرات از ســوی ایــران اساســاً با هدف 
لغو تحریمهــای ظالمانــه ی اقتصــادی و مالی صــورت گرفته 
است94/7/29« اما آمریکایی ها بعد از تهیه متن برجام می گویند 
»چهارچوب تحریمها حفظ خواهد شــد94/6/12« »آنچه از این 
حرف برمی آید، درست مخالف آن علّتی اســت که ما رفتیم برای 
مذاکره«. به همین دلیل اعام اینکه »الزم است تضمین های قوی 
و کافی برای جلوگیری از تخلّف طرفهای مقابل، تدارک شــود، که 
از جمله ی آن اعام کتبی رئیس جمهور آمریــکا و اتّحادیه ی اروپا 
مبنی بر لغو تحریمها است ... هرگونه اظهاری مبنی بر این که ساختار 
تحریمها باقی خواهد ماند، به منزله ی نقض برجام است94/7/29« 
صیانت خواهد کرد از هدفی که برای آن وارد مذاکره شده بودیم و 
اجازه نمی دهد امریکا دبه  کند. البته این نکته، مسأله جدیدی نبوده 
و رهبر انقاب در دیدار با خبرگان گفته بودند که: »اگر بنا اســت 

تحریمها برداشته نشود، پس معامله ای وجود ندارد94/6/12«.
ثالثا علی رغم »ایســتادگی هایی که... در طول مسیر مذاکرات 
از سوی مســئوالن جمهوری اســامی به کار رفت و توانست در 
موارد متعّددی، از ورود زیانهای سنگین جلوگیری کند محصول 
مذاکرات که در قالب برجام شکل گرفته است، دچار نقاط ابهام و 
ضعفهای ســاختاری و موارد متعّددی است که در صورت فقدان 
مراقبت دقیق و لحظه به لحظه،  میتواند به خسارتهای بزرگی برای 
حال و آینده ی کشور منتهی شود. 94/7/29« بنابراین الزم است 
 برای صیانت از منافع و مصالح ملی و به دلیل »وجود پیچیدگی ها   
  و ابهامهــا در متن برجام و نیــز گمان نقض عهــد و تخلّفات و 
فریب کاری در طرف مقابل بویژه آمریکا... یک هیئت قوی و آگاه 
و هوشمند، برای رصد پیشرفت کارها و انجام تعّهدات طرف مقابل 

94/7/29« تشکیل شود. 
  رابعا این سند حافظ آرمان استکبارستیزی ما است. این سند 
به ما و تاریخ ایــن عبرت را یادآوری می کند کــه امریکا بدعهد و 
فربیکار بوده است و ما همچنان به او بدبین و بی اعتماد هستیم و 
او را »مصداق اتم استکبار« می دانیم. چرا که »رفتار و گفتار دولت 

آمریکا در مسئله ی هســته ای و مذاکرات طوالنی و مال آور آن، 
نشان داد که این نیز یکی از حلقه های زنجیره ی دشمنی عنادآمیز 
آنان با جمهوری اسامی است. 94/7/29«؛ آمریکایی ها »هرجا 
فرصت پیدا کردند و میدان به آنها داده شــد -که البّته طرفهای 
ایرانی بحمدا... حواسشــان جمع بود اّما یک جاهایی باالخره آنها 
فرصتهایی پیدا کردند- یک نفوذی کردند، یک حرکت مضِرّ برای 
منافع ملّی انجام دادند 94/7/15«. نه تنها »ورود فریب کارانه ی 
آمریکا در مذاکرات هســته ای... که با غرض پیشــبرد هدفهای 
خصمانه ی خــود درباره ی جمهوری اســامی صــورت گرفته 
94/7/29« بود بلکــه در فرایند مذاکره هــم »نقض عهدهای 
مکّرر«، »همراهی با خواسته های رژیم صهیونیستی«، »دیپلماسی 
زورگویانه« و... نشان داد که دشمنی امریکا با مردم شریف ایران به 
به دلیل ماهیت استکبارستیز و ضدسلطه آنان است نه آن چیزی 
که عده ای »با نگاه سهل اندیشــانه و عوامانــه94/7/15« به این 

موضوع می نگرند و دم از مذاکره و رابطه با آمریکا می زنند. 
  خامسا این سند از صنعت هســته ای که با قدرت درونی ملت 
ایران ایجاد شده اســت حفاظت خواهد کرد. یکی دیگر از اهداف 
ایران از مذاکرات هسته ای، »شناخته شدن حق غنی سازی ایران« 
و حفظ صنعت هسته ای کشور بوده است. با اینکه طرف های غربی 
در متن »ناچار شــدند ادامه ی این صنعت را در کشور ... و ادامه ی 
تحقیقات و توسعه ی این صنعت را تحّمل کنند94/4/27«، اما با 
توجه به سابقه فریب کاری و نقض عهد آنها، برخی از الزامات 9گانه 
مطرح شــده در نامه وظیفه صیانت از صنعت هسته ای را برعهده 
دارد.  نکاتی ماننــد »حل و فصل موضوع پی ام دی«، »نوســازی 
کارخانه اراک با حفظ هویت ســنگین«، »تحقیق و توســعه«، 

»معامله اورانیوم غنی شده« و... از این قبیل است.
  سادسا این ســند ما را به راه روشن عبور از مشکات رهنمون 
می سازد. راه اصلی مسئوالن و ملت ایران برای »گشایش اقتصادی 
و بهبود معیشت 94/7/29« مســیری غیر از توافق هسته ای و 
برجام است. اقتصاد مقاومتی و به خصوص تقویت تولید ملی باید 
با جدیت دنبال شود و در این بین باید صیانت کرد از نفوذ دشمن 
به درون کشور. به همین دلیل باید »وضعیت پس از برداشته شدن 
تحریمها، به واردات بی رویّه نینجامد، و بخصــوص از وارد کردن 

هرگونه مواد مصرفی از آمریکا جّداً پرهیز شود. 94/7/29«
این موارد نمونه هایــی از برکات حکم فقیهــی مجتهد و زعیم و 
رهبری شجاع و مدبر است که فرمود »این نقش آفرینی ها مشتمل 
بر نصرت و رحمت حق خواهد بود زیرا نصرت وعده الهی در برابر 

نصرت دین او تخلف ناپذیر است. 94/7/29«   

ابالغ سند صیانت
با  نامه تاریخی رهبر معظم انقالب اسالمی به رئیس جمهور درباره شروط و الزامات اجرای برجام صورت گرفت؛

با اعالم نظر و ابالغ نامه رهبر انقالب اسالمی مبنی بر تأیید مشروط مصوبه شورای عالی امنیت ملی، فرایند 
قانونی بررسی برجام به پایان رسید و دوران آزمون اجرای آن آغاز شد. این نامه که در حقیقت می توان آن را 
"ســند صیانت" نام گذاری کرد برگ زرینی به دوران پرافتخار انقالب اســالمی افزود و جزئی از تاریخ »به یادماندنی و 
عبرت آموز جمهوری اسالمی« شد. "سند صیانت" تجربه روشنی از نقش والیت امر و رهبری انقالب اسالمی، از دستاوردها و 
اندوخته های تاریخی ملت ایران است. این  نامه که آخرین حلقه از زنجیره بررسی متن »در مجاری قانونی پیش بینی شده ی 
خود94/4/27« اســت؛ نقاط برجســته ای دارد که چشــم ها و دل های هر انســان منصفی را به خود جذب می کند. 
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بهانه مذاکراتی است. اگر در الگوی هسته ای تحریم 
ابزار فشــار بود، در بحث منطقه »داعش« نقش ابزار 
را بازی می کند. اگر در مســئله تحریم ها، اروپا هم 
دچار »فشار اقتصادی« شد، در این موضوع هم آن ها 
خود را گرفتار مسئله ی »مهاجرت آوارگان« سوری  
می بینند.  معموالً در الگوی مذاکره به صورت طبیعی، 
قاعده »بده-بستان« و معامله جریان دارد. در اینجا 
» تروریســم« تله مذاکره اســت و به همین دلیل 
مذاکره با آمریکا ممنوع اســت. موضوع منطقه برای 
ما به لحاظ امنیت کشور و حمایت از مظلومین طبق 
اصل »التظلمون و ال تظلمــون« در مقابل ظالمان 
موضوعیت دارد. این هــا اصول راهبــردی انقاب 
اسامی اســت که نمی توان از این اصول عدول کرد. 
اصول برای معامله نیســت و به همین دلیل چیزی 
برای معامله هم وجود ندارد کــه بخواهد مذاکره ای 
برایش بشود. برای آمریکایی ها هم موضوع منطقه، 
موضوع امنیت اسراییل و تضمین امنیت انرژی اش 
اســت. کامًا واضح است که »سیاســتهای آمریکا 
در منطقه با سیاســتهای جمهوری اســامی 180 
درجه اختاف دارد«)94/4/27(. بحران ســوریه به هر 
بهانه ای، نمی تواند محل معامله باشــد. سوریه امروز 
دارایی ای است که باید در دســتان جریان مقاومت 
تثبیت شود وگرنه اگر در دست آمریکایی ها و به طور 
مشخص در دست رژیم صهیونیستی بیفتد، مرزهای 
امنیتی این رژیم به ما نزدیک تر شــده و ارتباط ما با 
جریان های مقاومت قطع می شود. آن وقت ما »عمق 
استراتژیک« خود را از دست می دهیم؛ همان چیزی 
که امنیت این روزهای ما را در این منطقه پرآشــوب 
فراهم کرده است. غرب به دنبال این است که بتواند 
الگوی فشــار-مذاکره را در موضوع منطقه در حوزه 
افکار عمومی جا بیندازد. اوبامــا می گوید »مرگ بر 
آمریکا برای ایرانی ها امنیت نمی آورد« یا کری وزیر 
خارجه اش می گوید »تا زمانــی که مرگ بر آمریکا و 
اسراییل گفته می شود، نمی توان به رابطه خوشبین 
بود.« نیز مرکل صدراعظم آلمان ها می گوید »ادامه 
دشــمنی ایران با اســراییل و درخواست های مکرر 
تهران برای نابــودی دولت یهــودی غیرقابل قبول 
است.« اســتکبار که با دیدن وضعیت منطقه دست 
خود را پایین می بیند، امروز طــرح جدیدی را آغاز 
کرده  اســت. در مقابل با 180 درجه اختاف، امروز 
ایران بــا ایجاد گــروه هماهنگی 4+1، متشــکل از 
ایران، روسیه، عراق، ســوریه و حزب ا... لبنان، ابتکار 
عمل را در منطقه به دســت گرفته است. تروریسم 
تله ای اســت برای مذاکره تا راهبــرد حفظ امنیت 
کشــور و دفاع از مظلوم گرفتار شود. تثبیت سوریه 
برای مقاومت همان شکســتن تله است؛ شکستنی 
که مرزهای امنیتی ما را تا سرزمین های اشغال شده 
می کشاند و محاصره اســراییل را تکمیل می کند. 
امری که می تواند وعده ی محو اسراییل را تا کمتر از 

بیست و پنج سال آینده محقق کند. 
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خوش قول و باوفا
شهید  حسن طهرانی مقدم

مدفن:گلزارشهدای تهران، قطعه 24تاریخ شهادت:      1359/08/08 محل شهادت: کوت شیخ )خرمشهر(

یک سـال پیش از شـهادت حاج حسـن طهرانـی مقـدم و در روزی که 
جمعه هـم بـود، رهبر معظـم انقـاب از مجموعـه ی تشـکیات جهاد 
خودکفایی سـپاه بازدیدی داشـتند کـه زیر نظر حاج حسـن آقـا اداره 
می شـد. در ایـن بازدیـد حضـرت آقـا دسـتی بـر شـانه ی این شـهید 
گذاشـتند و فرمودنـد: »تاکنون هـر قولـی را که حاج حسـن آقـا به ما 

داد، وفا کـرد« 81/12/6

شماره های این ماه تقدیم می شود به روح پرفتوح   
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اسطوره ای که حقیقت دارد
شهید  محمدحسین فهمیده

مدفن: گلزار شهدای تهران، قطعه 24تاریخ شهادت:    90/08/21 بر اثر انفجار در پادگان امیرالمؤمنین در شهرستان مالرد

ای بسا حوادثی که از بس عجیب است همه تصّور کنند که اسطوره و افسانه است؛ اما حقیقت 
است... از جمله زیباترین آنها، شهادت این نوجوان بسیجی ]شهید فهمیده[ است. او سیزده 
ســاله بود؛ اما با رشد، با شــعور، با اراده و مصّمم، که کشور خود را میشــناخت، امام خود را 
میشناخت، دشمن خود را میشناخت، اهمیت وجود و فّعالیت خود را هم میشناخت و رفت 
این سرمایه را تقدیم عّزت کشور و آینده انقاب و منافع و مصالح مردم کرد. جسم او رفت؛ اما 

روحش زنده ماند، یادش ابدی شد و خاطره اش به صورت اسطوره درآمد. این الگوست.  77/08/08

دیداریکی از شهدای مدافع حرم
 با  رهبر معظم انقالب

دیدار شهیدمهدی نوروزی از شهدای مدافع 
حرم  با رهبر معظم انقالب اسالمی

24 آبان 1392  برابر با 11 محرم 1435
شب آخر عزاداری در   حسینیه امام خمینی)ره(

  
شهید نوروزی از فعاالن میدانی مقابله با فتنه 

88 بود که به صورت داوطلبانه برای دفاع از حرم 
امامین عسگریین)( عازم شده و به شهادت 

رسیده  بود.
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عاشورائیان در شام
)(به مناسبت شهادت تعدادی از مدافعان حرم در ایام عاشورای حسینی

شهر به شهر در آغوششان می گیرند. حاال »حماسه« دارد شهر به شهر می گردد و در ایران 
روحی دوباره دمیده است. »مدافعان حرم« عنوان تازه ای است برای یک عهد قدیمی. انگار 
باید از نو ثابت می شد که آن »حماسه هشت ساله«، برای همیشه ریشه دوانده در قلب ها. 
بعضی ها که »جوانی پاک و متعّبد خود را در جبهه های شــرف و کرامت«)94/7/18( گذرانده بودند 
سرداران این میدان تازه شدند و جوان ها هم جا پای جای آن ها می گذارند. »صف استوار آرزومندان 
این موهبت و کمربستگان راه جهاد و شهادت در ایران اســالمی و در سپاه و همه ی نیروهای مسلح 

جمهوری اسالمی، صفی بلند و بنیانی مرصوص است: و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیال.« )94/7/18(

نخبه سـازی نیسـت. آنجایـی کـه امنیت نیسـت، در 
واقـع هیچ چیز نیسـت؛ آنجـا زندگـی انسـانها هم در 
خطر تهدید لحظـه ای و دائمی اسـت.« )94/7/22( 
ماموریـت مجاهـدان جمهـوری اسـامی مشـورت 
اسـت و مقاومت جانانـه مدافعان حرم نشـان می دهد 
مستشـاران ایرانـی در آوردگاه هـای سـوریه و عـراق، 
خـوب از پـِس وظیفه شـان برآمده انـد: "مستشـاران 
ایـران در سـوریه، بـرادران صاحـب نبوغـی هسـتند 
کـه هنرشـان نفـوذ در قلب هـا اسـت."این را یکـی از 
همـان سـرداران باتجربـه جهـاد می گویـد. »سـردار 
سـامی« خـوب پاسـخ می دهـد که "اگـر ما سـوریه 
را در مقابـل تکفیری هـا تنهـا بگذاریـم بایـد در نقاط 
دیگری بـا تروریسـت ها درگیر شـویم لـذا از چند ماه 
پیش کـه نظام سـوریه بـه کمک مـا بازسـازی ارتش 
خـود را در دسـتور کار قرار داد سـطوح مستشـاری را 
بـرای یـک عملیـات بـزرگ از ما درخواسـت کـرد. به 
همین دلیـل آمـوزش ایـن یگان هـا نیازمنـد حضور 
بیشـتر مستشـاری ما بـود زیرا ارتـش سـوریه درگیر 
عملیات هـای خـود بـود پـس حضـور مـا از لحـاظ 
کمیـت و کیفیـت افزایـش یافـت." شـاید هنـوز هم 
خیلی هـا در کاف »اگـر« و »امـا« سـردرگم مانـده 
باشـند، اما چراغ راه روشن اسـت: »اگر مردان مجاهد 
فی سـبیل ا... در مقابـل اینها نایسـتند قطعا از اسـام 

نـاب و نشـانه های تشـیع اثـری باقـی نمـی ماند.«
پاتـک آمریـکا و اذنابـش کـه قصِد بیـداری اسـامی 
را کـرده بـود، حـاال بـا لشـگری از یـاران یکدسـت و 
یکپارچـه روبـرو شـده کـه در دفـاع از کیـان اسـام 
نـاب محمـدی)(، تـا در آغـوش گرفتن »شـاهِد 
یکدیگـر  از  و  نمی شناسـند  شـهادت«، خسـتگی 
هـر  مرصـوص،  بنیـان  ایـن  می گیرنـد.  سـبقت 
جـا کـه باشـد، چـه ایسـتاده در جـوار حـرم زینـب 
کبـری)(- یـا بـرادرش آفتـاب کربا علیـه افضل 
در  دورتـر  فرسـنگ ها  چـه  و  السـام-  و  الصلـوة 
صحراهای سـوریه و بیایان هـای عراق، شمشـیر عزم 
و اراده پوالدی شـان را علیـه "تکفیری هـا و سـروران 
آمریکایـی آن هـا" بیـرون کشـیده اند. مستشـاران 
نبـرد،  جبهه هـای  مردمـی  نیروهـای  و  ایرانـی 
فریادهایشـان را بلند کرده انـد و "این فریـاد در مقابل 
جهانی اسـت که در مقابل این جنگ سـاکت نشسته 
اسـت" سـید حسـن نصرا... خوب بیـان نموده  اسـت 
که  جنـس این نبـرد هـم از جنـس همان اسـتقامت 
تاریخـی اسـت کـه از کربـا تاکنـون ادامـه داشـته 
اسـت: "ای حسـینی ها و ای زینبی هـا! مـا بـا شـما 
میدان هـا را پـر خواهیم کرد. نـه جنگ های اسـرائیل 
و نـه تهدیدهـای نتانیاهو و نـه حمـات تکفیری ها و 
نـه تهدیدهـای رهبرانشـان مـا را بـه لـرزه وا نخواهد 
داشـت و ما برای کرامت و سـعادت و امنیـت و رهایی 

" می جنگیـم.  ملت هایمـان 
معلـوم نیسـت کـه تاریـخ چـه زمانـی می خواهـد 
عبـرت  زینبـی  و  حسـینی  مجاهـدان  ایـن  از 

فرقی نمی کند کـه کجایی اند یا در کجا شـهید شـده 
باشـند؛ »ایـن بچـه های مـا کـه رفتنـد آنجا شـهید 
شـدند، فرزنـدان شـما! در هـر نقطـه ای از عـراق یـا 
سـوریه که اینها در مقابل داعش شـهید شـده باشند، 
مدافع حـرم حضرت زینـب و مدافـع کربـا و نجفند 
و مدافـع حرمنـد.«  »اکثرشـان معروفیتـی ندارند«؛ 
مجهولـون در زمین انـد و معروفـون در آسـمان. زمان 

چندانـی از معجـزه موسـوی امـام  روح ا... خمینـی 
-رحمـت ا...- نمی گـذرد کـه ایـن گونـه کشـور مایه 
عزت شـیعه می شـود و قبح سـتمگری، بهانه افشـای 
اقتـدار جمهـوری اسـامی؛ »انقـاب ماهـا را زنـده 
کـرد«  )94/7/26(. و »امنیـت« شـاید اّولی تریـن 
رهـاورد این حماسـه باشـد: که »اگـر امنیت نباشـد، 
دانشـگاه نیسـت، تحقیـق نیسـت، پژوهش نیسـت، 
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بگیـرد. »گذشـتگان ایـن تکفیری هـا در سـالهای 
خیلـی دور بـه نجـف و کربـا حملـه کردنـد بـه 
نجـف نتوانسـتند دسـت پیـدا کننـد لکـن وارد 
کربـا شـدند حـرم امـام حسـین)( را بـا خاک 
 یکسـان کردنـد، ضریـح را سـوزاندند. صنـدوق قبر 
امـام حسـین)( را آتـش زدنـد.«  امـا چه کسـی 
اسـت کـه ندانـد پرچـم حسـینی و زینبـی هنـوز 
باالتریـن پرچم هاسـت و ایـن بـار بـه حـول و قـوه 
الهـی و مجاهـدت مدافعـان حـرم، رویـا و خیـال 
آن تعدی هـا بـر دشـمنان حـرم حرام شـده اسـت. 
و ایـن همـه بـر پایه هـای خانواده هـای صبـور و 
مقاومی اسـتوار اسـت کـه درد فـراق شهیدشـان را 
بـا مظلومیـت و غربـت توامـان بـر دل دارنـد: »من 
گاهـی می گویـم سـهم خانم هـا از شوهرانشـان هم 
بیشـتر اسـت، بیشـتر هـم نباشـد به همـان انـدازه 
اسـت... اگـر شـکر و صبـر بازمانـدگان نمی بـود، 
مسـلما شـهادت این قـدر در جامعـه ی مـا، رونق و 
جا نداشـت، این صبـر شماهاسـت که به شـهادت 
رونـق می دهد، صفـا و درخشـندگی می دهـد و آن 
را بـه صـورت یـک آرزو بـرای همـه در مـی آورد.« 

)1394/08/03(
»یـک روز پـس از اعام پذیـرش قطعنامـه، واقعا یک 
غمـی بـر دل مـن مسـتولی شـد، احسـاس می کردم 
یک در بزرگـی  به روی همـه باز بـود که افـراد با میل 
خودشـان می رفتنـد و از آن در وارد می شـدند حـال 
این در  بسـته شـد  و بقیه پشـت این در ماندند. تصور 
نمی شـد کـه بـاب شـهادت مفتـوح بمانـد. بنـدگان 
خالص خـدا در ایـن مدت، عده ای شـان به آرزویشـان 
رسـیدند و به شـهادت رسـیدند.« )1394/08/03(

 هنـوز باب شـهادت مفتوح اسـت کـه گفته انـد: "کل 
یـوم عاشـورا و کل ارض کربـا" و سرنوشـت محتـوم 
همه سـربازان امام خمینـی  در این سـرزمین همین 
اسـت کـه یـا  "رجـال صدقـوا"  هسـتند  و یـا "منهم 
من ینتظـر". ایـن راه باز اسـت و اتفاقـا در این مسـیر 
هرچـه کـم ادعاتـر و گمنام  تـر، راه بـه سـوی مقصود 
بازتـر اسـت. هـم آن حقیقتـی کـه در رباعـی شـاعر 
جـوان کشـورمان کـه توسـط رهبـر معظـم انقـاب 
قرائت شـد و حـال ایشـان را منقلـب کرد و نم اشـک 
بر دیـدگان ایشـان نشـاند نیـز هویداسـت: ما سـینه 
زدیـم، بی صـدا باریدنـد/ از هرچـه کـه دم زدیـم 
آنهـا دیدنـد/ مـا مدعیـان صـف اول بودیـم/ از آخـر 
مجلـس شـهدا را چیدنـد.  شـاید خیلی هـا سـخت 
می توانسـتند بـاور کننـد. شهیدحسـین همدانـی، 
ثابت کـرد که هنـوز هسـتند کسـانی کـه مرگی جز 
شـهادت برایشـان حیف اسـت. حاج حسـین، یکی از 
خیل آرزومندان بود و سـیل مجاهدان راه خـدا در راه 
اسـت: »اینها خونهـای تـازه در راه خداسـت و خیلی 
با ارزش اسـت.« )1393/11/28( خون هـای تازه ای 
که خاطره عاشـورای 61 هجـری را اینبار نـه در کربا 

کـه در شـام زنده کـرده اسـت. 

» از آنجا که پذیرش مذاکرات از ســوی ایران 
اساســاً با هدف لغو تحریمهــای ظالمانه ی 
اقتصادی و مالی صورت گرفته است و اجرائی شدن آن در 
برجام به بعد از اقدامهای ایران موکول گردیده، الزم اســت 
تضمین های قوی و کافی برای جلوگیری از تخلّف طرفهای 
مقابل، تــدارک شــود، که از جملــه ی آن اعــام کتبی 
رئیس جمهور آمریکا و اتّحادیه ی اروپا مبنی بر لغو تحریمها 
است. در اعام اتّحادیه ی اروپا و رئیس جمهور آمریکا، باید 
تصریح شــود که این تحریمها بکلّی برداشــته شده است. 
هرگونه اظهــاری مبنی بر این که ســاختار تحریمها باقی 
خواهد مانــد، به منزله ی نقض برجام اســت.« این عبارات 
بدون تردید یکی از مهمترین و سرنوشت سازترین بخش از 
"سند صیانت" یا همان نامه تاریخی رهبر انقاب به رئیس 
جمهور در تایید مشــروط مصوبه شورای عالی امنیت ملی 
برای اجرای برجام اســت. همه بندهای نامه تاریخی رهبر 
معظم انقاب مهم و ضروری اســت و تحقق تک تک آنها 
پیش شــرط الزم برای اجرای برجام از ســوی کشورمان 
خواهد بود اما عبارت مورد اشاره که به عنوان اولین نکته از 
نکات نه گانه بند سوم در نامه رهبر معظم انقاب قید شده 
است، نقشــی سرنوشت ســاز در فرجام این برجام خواهد 
داشت. اما چرا اینقدر این بند و به خصوص تضمین کتبی 
رئیس جمهور آمریکا در برداشتن کامل تحریم ها پراهمیت 
تلقی می شود. پاسخ به این سوال در پاسخ به سوالی دیگر 
نهفته است: »چرا رهبر انقاب اجرای برجام از سوی ایران 
را منوط به تضمین کتبی رئیس جمهور آمریکا برای اعام 

لغو همه تحریم ها کرده اند؟«
1. دولت آمریکا در تمام 13 ســال اخیر به صراحت یکی از 
اهداف راهبردی خود در منطقه غرب آســیا را از بین بردن 
کامل صنعت هسته ای کشــورمان اعام کرده است. حتی 
اوباما که با وعده پذیرش حفظ صنعت صلح آمیز هســته 
ای کشورمان وارد مذاکرات شــده است نیز در آذرماه سال 
گذشته در مجمع ســاالنه مرکز هائیم ســابان وابسته به 
اندیشــکده بروکینگز به صراحت از عاقه خود به نابودی 
کامل صنعت هســته ای ایران و "باز کردن پیچ و مهره های 

" آن در صورت توان سخن به میان می آورد.
2. دولتمردان آمریکا بارهــا و بارها ثابــت کرده اند که به 
هیچ قاعده و قانونــی و هیچ قول و قــراری پایبند نبوده و 
نیســتند. تجربه های متعددی در روابط بین الملل در همه 
ســالهای پس از جنگ جهانی دوم تا کنون این برداشت از 
رفتار آمریکایی ها را تایید می کند. حمله یکجانبه به عراق 
علی رغم عدم تایید طرح آمریکا توســط شــورای امنیت، 
همراهی با دولت جعلی اسرائیل در نقض مکرر قرارداد اسلو، 
عدم پایبندی به تعهدات توافق تبادل اسراء در لبنان و عدم 
آزادسازی اموال بلوکه شده کشورمان و ده ها مورد تاریخی 

و بین المللی دیگر موید این ادعا است.
3. برای بی اعتمــادی به آمریکا چندان نیــاز به بازخوانی 

تاریخی دهه های گذشته نیســت. چه اینکه در همین دو 
سه سال اخیر هم موارد مشــخص و متعددی از نقض عهد 
و خلف وعده از ســوی آمریکایی ها وجود داشته و بر دیوار 
بی اعتمــادی و تلقی ملت ایــران از شــیطان صفتی آنها 
افزوده اســت. موضوعی که از باب اهمیت آن رهبر معظم 
انقاب در همین نامه تاریخی به آن پرداخته اند: » اظهارات 
رئیس جمهور آمریکا در دو نامه به اینجانب مبنی بر اینکه 
قصد براندازِی جمهوری اســامی را نــدارد، خیلی زود با 
طرف داری اش از فتنه های داخلی و کمک مالی به معارضان 
جمهوری اســامی، خاف واقع از آب درآمد و تهدیدهای 
صریــح وی به حملــه ی نظامــی و حّتی هســته ای "که 
میتواند به کیفرخواست مبسوطی علیه وی در دادگاه های 
بین المللی منتهی شــود" پرده از نّیت واقعی سران آمریکا 

برداشت.«
4. تکرار عبارت "باقی بودن چارچوب تحریم ها " یکی دیگر 
مصادیقی است که هر انســان عاقلی را از »سهل اندیشی« 
و حداقل اعتماد به آمریکایی ها برای اجرای تعهدات خود 
در برجام باز می دارد. جمله ای کــه بارها و بارها از مقامات 
بلندپایه آمریکایی مطرح شــده و حاکی از برگشت پذیری 
تعهد اصلی آنها یعنی لغو تحریم ها است. در آخرین نمونه 
"آن پترسون" دســتیار وزیر خارجه آمریکا می گوید: » ما 
ساز و کار بازگشــت تحریم ها )مکانیزم ماشــه( را داریم و 

می توانیم هر زمان خواستیم تحریم ها را بازگردانیم.«  
5. وجود »نقاط ابهام و ضعفهای ساختاری و موارد متعّدد« 
در متن برجام به عنــوان برنامه ای که قــرار بود به صورت 
جامع و شــفاف وظایف و تعهدات طرفین را مشخص کند 
نیز دلیل دیگری است که احتمال سوءاستفاده طرف های 
مقابــل را افزایش می دهد »که در صــورت فقدان مراقبت 
دقیق و لحظه به لحظه،  میتواند به خسارتهای بزرگی برای 

حال و آینده ی کشور منتهی شود«.)94/7/29(
برای بی اعتمادی و بدبینی واقع بینانه به آمریکا و دولت این 
کشور می توان دالیل متعدد دیگری را برشمرد که بی شک 
نتیجه آن ســیاهه بلند موارد و مصادیق متعدد تاریخی از 
سوابق رفتاری این کشــور در مواجهه با جمهوری اسامی 
ایران و حتی متحدان منطقــه ای و جهانی اش خواهد بود. 
حال می توان تا حدودی به پاسخ این سوال که »چرا رهبر 
انقاب اجرای برجام از ســوی ایران را منــوط به تضمین 
کتبی رئیس جمهور آمریکا بــرای اعام لغو همه تحریم ها 
کرده اند؟« نزدیک تر شد و با این پاســخ درباره آینده روند 
اجرایی شــدن برجام قضاوت کرد. آنچه تاکنون مشخص 
شده است، عدم تضمین کتبی رئیس جمهور و هیچ یک از 
مقامات آمریکا است. رفتاری که یکی از نتایج آن اظهار نظر 
صریح مشاور بین الملل رهبر معظم انقاب است: »استمرار 
حمایت رهبری از برجام منوط است به در نظر گرفته شدن 
تذکرات ایشــان در نامه ای که خطاب بــه رییس جمهور 

نوشتند.«

درباره پاسداری از بند سرنوشت ساز »سند صیانت«
تضمین مکتوب آمریکا در ابهام
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اما ملت ایران به خوبی می داند کــه »تغییر رفتار با 
تغییر نظام هیچ تفاوتی ندارد؛ درســت همان است؛ 
یعنی تغییر آن سیرت اســامی ... تغییر رفتار یعنی 
شــما از آن چیزهایی که از لــوازم قطعی و حتمی 
حرکت به آن ســرمنزل اســت، دســت بردارید؛ از 
آن کوتاه بیایید و نســبت به آن، اهتمام خودتان را 
از دســت بدهید93/12/21« و ایــن تغییر به این 
معناســت که »باقی ماندن نام جمهوری اســامی 
و حتی حضور یک معمم در رأس آن مهم نیســت، 
مهم آن اســت که ایــران تأمین کننــده ی اهداف 
آمریکا، صهیونیسم و شــبکه ی قدرت جهانی باشد. 

»94/7/20
برنامه کنونی آمریکا، تغییر رفتار ایران است. جریان 
غرب گرای داخلی هم در این پــازل بازی می کند و 
این روزها فعالیت خود را در رســانه ها و تریبون های 
مختلف در نزد افکار عمومی افزایش داده اســت. به 
نظر می رسد این برنامه ســه ضلع دارد؛ اضاعی که 
هر کدام یکی از پایه های حیات مقتدرانه جمهوری 

اسامی ایران را هدف قرار داده است.

1. تحریف رهبر جمهوری اسالمی؛
  اولین ضلــع برنامه تغییر، خط امــام را مورد هدف 
قرار داده و به شــدت به دنبال جایگزینی تفســیرها 
و روایت هــای خودســاخته به جای نــص صریح و 
معتبر امام اســت. در حالی که مهم ترین شــاخص 
جهت گیری های انقاب اســامی ایران، محکمات 
امام )بیانات، آثار و وصیت نامه امام( اســت. انحراف 

در شاخص ســبب می شــود که رفتار هم منحرف 
شــود. به همین دلیل »جهت گیری ها مهم اســت 
... گاهی تفســیر غلط از امام می شود، تفسیر غلط از 
جهت گیری مورد نظر امام انجام می گیرد؛ که این هم 
چیز بدی اســت و خطرناک هم هست.92/4/30« 
محکمات امام، چراغ راه اســت. »اگــر راه امام را گم 
کنیم یا فراموش کنیم یا خدای نکرده عمداً به کنار 
بگذاریم، ملّت ایران سیلی خواهد خورد.94/3/14«

2. ایجاد تردید در مردم
یکــی از پایه های مشــروعیت و اقتــدار جمهوری 
اسامی، مردم هســتند؛ مردمی که »ما می توانیم« 
را از امام خــود آموخته و با عزمی راســخ، انقاب را 
در گردنه هــای مهم و صعب العبــوری نظیر جنگ 
تحمیلی، فتنه ها و ایستادگی در مقابل نظام سلطه 
یاری کرده و می کنند و جوان هایشان پیشرفت های 
تحسین برانگیز علمی، دفاعی، امنیتی و... را به منصه 
ظهور رساندند. اما برخی »سعی میکنند عزم راسخ 
ملّت را در مسائل مهّم مربوط به سرنوشت کشور به 
هم بزنند، در آنها تردید ایجاد کنند؛ جای احســاس 
عّزت و اعتمادبه نفس ملّی، احساس حقارت ملّی را 
به آنها تزریق میکنند؛ جای ایمان راسخ، شبهه افکنی 
و بی اعتقــادی؛ جــای کار و تاش و هّمــت بلند، 
لّذت جویــی و شــهوت رانی93/1/1« را جایگزین 
کنند. جریانی که »میخواهد وابســتگی را تئوریزه 
کند، استقال را مسخره کند، دلهای جوانان را برای 
مستقل زیستن متزلزل کند، نمیشــود در مقابل او 

بی تفاوت ماند؛ باید در مقابل او عکس العمل نشــان 
داد.93/1/1«

3. بزک کردن دشمن
سـومین ضلـع تاشـی کـه بزک کننـدگان امریـکا 
انجـام می دهنـد؛  ایـران  تغییـر رفتـار در  بـرای 
تغییـر در ذهنیـت مـردم اسـت تـا دشـمنی های 
شـود.  فرامـوش  ایـران  ملـت  بـا  آمریکایی هـا 
توضیـح اینکـه بـا روی کار آمـدن اوبامـا بـا شـعار 
»تغییـر«، برخـی در ایـران وسوسـه شـدند کـه 
می شـود بـا ایـن رییس جمهـور، راهـی بـرای حـل 
مسـائل و اختافـات بیـن آمریـکا و ایران پیـدا کرد 
و وارد تعامـل شـد. امـا حقیقـت چیـز دیگـری بود. 
»میگوینـد مـا بـه سـمت ایـران دسـت دراز کردیم 
... اگـر دسـتی دراز شـده باشـد کـه یک دسـتکش 
مخمل رویـش باشـد، اما زیـرش یک دسـت چدنی 
باشـد، ایـن هیـچ معنـای خوبـی نـدارد. 88/1/1« 
 فریبکاری هـای اوباما بـا ارسـال دو نامه بـه حضرت 
آیـت ا... خامنـه ای به اوج خـود رسـید؛ نامه هایی که 
کارویژه شـان »تغییر محاسـبات مسـئوالن« کشور 
بـود. رهبـر انقـاب دراین بـاره فرمودنـد: »اظهارات 
رئیس جمهـور آمریـکا در دو نامـه بـه اینجانـب 
مبنی بـر اینکه قصـد برانـدازِی جمهوری اسـامی 
را نـدارد، خیلـی زود بـا طـرف داری اش از فتنه های 
داخلـی و کمـک مالـی بـه معارضـان جمهـوری 
اسـامی، خـاف واقـع از آب درآمـد و تهدیدهـای 
صریـح وی بـه حملـه ی نظامـی و حّتـی هسـته ای 
... پـرده از نّیـت واقعـی سـران آمریـکا برداشـت. 

»94/7/29
اگر کارهـای اوبامـا مبنی بـر »فریـب« مـردم ایران 
روی خارجی سـکه »تغییر رفتـار« باشـد، »بزک«، 
نقشـه غرب گرایـان داخـل کشـور و روی داخلـی 
آن اسـت. »یکـی از کارهـای آمریکایی هـا در ایـن 
سـالهای آخر، ایـن اسـت کـه کسـانی را وادار کنند 
بـه بََزک کـردن چهـره ی آمریکا؛ بـه اینکـه این جور 
وانمـود بکننـد کـه آمریکایی ها اگـر هم یـک روزی 
دشـمن بودنـد، امـروز دیگـر دشـمنی نمیکننـد ... 
یـک عـّده ای البّتـه مغرضانـه ایـن کار را میکننـد، 
ایـن کار  از روی سـاده لوحی   یـک عـّده ای هـم 
را میکننـد. 94/08/12«  بنابرایـن »کسـانی کـه 
می خواهنـد دشـمنی خباثت آلـود آمریـکا و برخی 
دنباله روهـای آن را بـا بـزک تبلیغاتـی و رسـانه ای 
بـه ملـت و کشـور خیانـت  واقـع  بپوشـانند در 
»امـام  نظیـر  اظهاراتـی   »94/4/6 می کننـد. 
باحذف شـعار مرگ بـر آمریـکا موافـق بودنـد« و یا 
تقلیل ماهیـت اسـتکباری آمریـکا و هم تـراز کردن 
موجـب  کشـورها،  دیگـر  بـا  آن  خصومت هـای 
می شـود »تـا از دشـمنی او غفلـت بشـود و او بتواند 
دشـمنی خودش را اعمال کنـد و خنجر را از پشـت 

فـرو کنـد. 94/08/12«. 
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سال هاست که شیطان بزرگ از براندازی جمهوری اسالمی ایران ناامید شده است. آن ها انواع 
جنگ های رو در رو را آزموده اند. »در دوره ی ده ســاله ی اول)پیــروزی انقالب(، با توطئه ی 
براندازی سخت - جنگ تحمیلی و تحریم اقتصادی - شروع کردند؛ اما نتوانستند کاری بکنند ... در دوره ی 
بعد، برانــدازی نرم را دنبــال کردند - تهاجــم فرهنگی و شــبیخون فرهنگی - که آن هــم به جایی 
نرسید.85/3/29« اما امروز نقاب بر چهره کشیده اند. حرف هایشان را تغییر داد ه اند و »میگویند ما تغییر 

نظام را نمیخواهیم« تنها به دنبال این هستیم که ایران رفتارش تغییر کند. 

ای بســا حوادثی که از بس عجیب است همه تصّور 
کنند که اسطوره و افسانه است؛ اما حقیقت است... 
از جمله زیباترین آنها، شهادت این نوجوان بسیجی 
]شهید فهمیده[ است. او سیزده ساله بود؛ اما با رشد، 
با شعور، با اراده و مصّمم، که کشور خود را میشناخت، 
امام خود را میشناخت، دشمن خود را میشناخت، 
اهمیت وجود و فّعالیت خود را هم میشناخت و رفت 
این سرمایه را تقدیم عّزت کشــور و آینده انقالب و 
منافع و مصالح مردم کرد. جسم او رفت؛ اما روحش 
زنده ماند، یادش ابدی شــد و خاطره اش به صورت 

اسطوره درآمد. این الگوست.  77/0۸/0۸

اما ملت ایــران به خوبی می داند کــه »تغییر رفتار با 
تغییر نظام هیچ تفاوتی ندارد؛ درســت همان است؛ 
یعنی تغییر آن سیرت اســالمی ... تغییر رفتار یعنی 
شــما از آن چیزهایی کــه از لوازم قطعــی و حتمی 
حرکت به آن ســرمنزل است، دســت بردارید؛ از آن 

کوتاه بیایید و نسبت به آن، اهتمام خودتان را از دست 
بدهیــد93/12/21« و این تغییر به این معناســت که 
»باقی ماندن نام جمهوری اسالمی و حتی حضور یک 
معمم در رأس آن مهم نیست، مهم آن است که ایران 
تأمین کننده ی اهداف آمریکا، صهیونیسم و شبکه ی 

قدرت جهانی باشد. 94/7/20«
برنامه کنونی آمریکا، تغییر رفتار ایران اســت. جریان 
غرب گرای داخلی هم در این پازل بازی می کند و این 
روزها فعالیت خود را در رسانه ها و تریبون های مختلف 
در نزد افکار عمومی افزایش داده است. به نظر می رسد 
این برنامه ســه ضلع دارد؛ اضالعی که هر کدام یکی از 
پایه های حیات مقتدرانه جمهوری اســالمی ایران را 

هدف قرار داده است.
1. تحریف بنیانگذار جمهوری اسالمی؛

  اولین ضلع برنامه تغییر، خــط امام را مورد هدف 
قرار داده و به شــدت به دنبال جایگزینی تفسیرها 
و روایت های خودســاخته به جــای نص صریح و 

معتبر امام اســت. در حالی که مهم ترین شاخص 
جهت گیری های انقالب اسالمی ایران، محکمات 
امام )بیانات، آثار و وصیت نامه امام( است. انحراف 
در شاخص سبب می شــود که رفتار هم منحرف 
شــود. به همین دلیل »جهت گیری ها مهم است 
... گاهی تفســیر غلط از امام می شود، تفسیر غلط 
از جهت گیری مــورد نظر امام انجــام می گیرد؛ 
که ایــن هم چیــز بدی اســت و خطرنــاک هم 
هســت.92/4/30« محکمات امام، چراغ راه است. 
»اگر راه امام را گم کنیم یا فراموش کنیم یا خدای 
نکرده عمداً بــه کنار بگذاریم، ملّت ایران ســیلی 

3 خواهد خورد.94/3/14«

اسطوره ای که حقیقت دارد این شماره 
تقدیم می شود

 به روح پرفتوح 
شهید 
محمدحسین 
فهمیده

تاریخ شهادت:      1359/0۸/0۸

محل شهادت: کوت شیخ )خرمشهر(

محل دفن:گلزارشهدای تهران، قطعه 24

سال هاست که شیطان بزرگ از براندازی جمهوری اسالمی ایران ناامید شده است. آن ها انواع 
جنگ های رو در رو را آزموده اند. »در دوره ی ده ساله ی اول)پیروزی انقالب(، با توطئه ی براندازی 
سخت - جنگ تحمیلی و تحریم اقتصادی - شروع کردند؛ اما نتوانســتند کاری بکنند ... در 
دوره ی بعد، براندازی نرم را دنبال کردند - تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی - که آن هم به 
جایی نرسید.۸5/3/29« اما امروز نقاب بر چهره کشــیده اند. حرف هایشان را تغییر داد ه اند و 
»میگویند ما تغییر نظام را نمیخواهیم« تنها به دنبال این هستیم که ایران رفتارش تغییر کند. 
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هفته نامه خبــری-تحلیــلی   خـــــــط  حـــــزب ا... 

نـشـــریـه جـامــــعــه
ــن و انـقــالبــی ــ مـؤمــ

ویژه اخبار

  رهبر انقالب: هیچ محدودیتی در توسعه توان دفاعی وجود ندارد

سرلشکر محدعلی جعفری فرمانده کل سپاه: یکی از نکات مطرح در قطعنامه2231، محدودیتها بود که نظامی ها 
را نگران کرد، لذا ما در شورای امنیت جلسه گذاشتیم و هم خدمت رهبری رفتیم. در دیداری که با رهبری معظم 

داشتیم فرمودند هیچ محدودیتی در توسعه توان دفاعی وجود ندارد. |        فارس |

   اشتون کارتر: آمریکا خواستار مشارکت اسرائیل در نظارت بر اجرای توافق هسته ای است 
وزیر دفاع آمریکا بر تمایل کشورش برای همکاری با رژیم صهیونیستی در زمینه های دفاعی و نظارت بر نحوه 
اجرای توافق هسته ای ایران تاکید کرد. اشتون کارتر، در مصاحبه ای با نشریه آتالنتیک اعالم کرد که آمریکا با 
وجود اختالف با اسرائیل در موضوع ایران عالقه مند به همکاری با تل آویو در زمینه های دفاعی است. کارتر دراین 
باره گفت: همکاری برای مقابله با اقدامات ایران در منطقه که هم برای ما و هم برای اسرائیل نگران کننده است و 

همچنین نظارت بر نحوه اجرای توافق هسته ای باید  ادامه پیدا کند. |        تسنیم |

آمریکایی ها ایده براندازی  

ـمـهـوری اسـالمـی 
ج

ذاشته اند
را کنار گ

آمریکایی ها ایده براندازی  
جـمـهـوری اسـالمـی 

را کنار گذاشته اند

مرگ بر آمریکا!حذف شعار امام موافق 
تکمیل نقشه دشمن در تغییر رفتار جمهوری اسالمی

امام موافق حذف شعار مرگ بر آمریکا!

امام موافق حذف شعار

 مرگ بر آمریکا!
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اوباما به درک تاریخی ملت ایران رسید

 ملت ایران رسیداوباما به درک تاریخی

تهدید مشترک ما 
رشد سریع افراط گرایی خشن

و بربریت افسارگسیخته است. 
تهدید مشترک ما 
رشد سریع افراط گرایی خشن

و بربریت افسارگسیخته است. 

ود که مقاومت می کنیم
م دلشان خوش ب

 بعضی ها ه

سفـر هیـات آمـریـکایـی
بـه تـهـران

ی با ادبـیاتی مودب 
وبـامـا  فـرد

ا

ــمـنــدانـه
و هـــوشـ

ی ده هستند
آمریکایی ها کدخدا

با کدخدا بستن راحت تر است

آمریکایی ها کدخدای ده هستند
 استبا کدخدا بستن راحت تر

آمریکایی ها کدخدای ده هستندبا کدخدا بستن راحت تر است

 بسیـاری از اتـهاماتی که در دوران انقالب 
و بـعــد از انقــالب به آمـــریکــا 
زده شــده پــایـه و اســاس نــدارد

 و بسیاری از این اتهامات واهی هستند. 

اصرار بر  دشمنی با آمریکا و شعار مرگ بر آمریکا، هزینه های زیادی برای کشور داشته است

آمریـکایـی هـا ایـده بـرانـدازی  
جـمـهـوری اسـالمـی 

را کنار گذاشته اند 
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ثبت مجوز فعـالیت 
آمریکا گرگ نیست!مک دونالد در تهران

بازگشایی دفتر حافظ منافع آمریکا بسیاری از 
این اتهامات واهی هستند

تغیـیر
هفته سخن
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وزیـر امورخارجـه پشـت تریبـون قـرار مي گیـرد و 
در سـخنان کوتاهـي بـه دوران پسـابرجام و اهمیت 
تحقـق اقتصـاد مقاومتـي در ایـن دوران از یک سـو 
و بهبود فضـاي منطقـه و رفع فتنه هاي تروریسـتي 
از سـوي دیگر اشـاره مي کنـد. محمدجـواد ظریف 
پیـش از سـخنان رهبـر انقـاب اشـاره کـرد کـه 
دسـتورات و خطـوط ترسیم شـده از جانـب رهبـر 
معظـم انقـاب مبنـاي کار وزارت خارجـه بـوده و 
در دوران پسـابرجام نیـز نامـه ي اخیـر ایشـان بـه 
رئیس جمهـور در مـورد نحـوه ي اجـراي برجـام 
مبنـاي کار خواهـد بـود و با اشـاره بـه توجـه وزارت 
امـور خارجه به مسـئله ي مقابله با نفـوذ و همچنین 
اجراي اقتصـاد مقاومتي گفـت: در همایش امسـال 
وضعیـت  از  مي کنیـم  تـاش  کارداران  و  سـفرا 
کنونـي بـراي پیشـبرد اهـداف اقتصـاد مقاومتي و 
نیـز تقویـت جریـان مقاومـت در منطقـه و حـل و 
فصل مشـکات غرب آسـیا بر اسـاس موازین مورد 
نظر جمهوري اسـامي ایـران اسـتفاده کنیم.رهبر 
معظم انقاب سـخنان خـود را بـا تجلیـل از جایگاه 
و شـأن دیپلماتهاي جمهوري اسـامي آغاز نمودند. 
عنوان »جنـگاوران و رزمنـدگان« خط مقـدم نظام 
در عرصـه بین الملـل را شایسـته آنهـا بیـان کردند 
و بـا تمجیـد از شـخص وزیـر امورخارجه، تدیـن را 
مهمتریـن نقطـه ي قـوت وي خواندنـد و در ادامـه 
دربـاره وزارت خارجـه فرمودنـد کـه  وزارت خارجه 
با توجـه بـه اهـداف و وظایـف خـود به خوبـي فعال 
اسـت و به خصـوص در تجربـه ي اخیـر مذاکـرات 
هسـته اي، آقاي دکتر ظریف و همکارانشـان آزمون 
خوبي از سـر گذراندند. حضرت آیت ا... خامنه اي در 
ادامـه تاکیـد مي کنند که عوامل دسـتگاه سیاسـت 
خارجـي کشـور را همیشـه دعـا مـي کننـد: »بـه 
خصـوص در روزهـاي دشـوار مذاکـرات کـه پنجـه 
در پنجـه دشـمن انداختـه بودیـد بـه طور مکـرر و 

مرتب، بـه اسـم و بـا توجـه و تضـرع دعا کـردم.«
رهبـر انقـاب امـا در بخـش اصلـي سـخنان خـود 
تاکید مي کننـد که امـروز مي خواهند یـک مقدمه 
دربـاره سیاسـت خارجـي نظـام اسـامي بگوینـد 
و بعـد اصـول سیاسـت خارجـي کشـور را یکبـار 
دیگر بـر مبنـاي قانون اساسـي تشـریح کننـد و در 
قسـمت بعدي برخي الزامات ناشـي از ایـن اصول را 
برشـمرند. شـاید عصاره ي بخش مقدمه را بتوان در 

این جمات خاصـه کرد: سیاسـت خارجي، متخذ 
از اسـام و منبعـث از اهـداف و آرمان هـاي انقـاب 
اسـت و مسـئوالن وزارت خارجه و سـفرا و کارداران 
در حقیقـت نماینـدگان، سـربازان و خدمتگـزاران 
ایـن اصـول و آرمان هـا هسـتند. سیاسـت خارجي 
بـا رفت وآمـد دولت ها با سـایق سیاسـي گوناگون، 
تغییـر نمي کنـد؛ دولت هـا فقـط در تاکتیک هـا و 
ابتـکارات اجرایـِي راهبردهـاي سیاسـت خارجـي 

تأثیرگـذار  و  دخیلنـد.
آقا بـراي تبیین این موضـوع به مصاحبه چند سـال 
پیش یکـي از سـفراي کشـورمان در منطقـه و عدم 
توانایی پاسـخگویي وي در مقابل انتقاد یک رسـانه 
از عملکـرد شـوراي نگهبـان اشـاره و ضمـن تقبیح 
این موضوع مـي گویند: »یـک دیپلمات کارکشـته 
در پاسـخ بـه چنین سـوال هایي مـي گوید مسـائل 
داخلـي کشـور مـا بـه شـما ربطـي ندارد.«حضرت 
آیـت ا... خامنـه اي پـس از بسـط و تشـریح ایـن 
حقیقـت، مقدمـه را بـه پایان مـي برنـد و به سـراغ 
اسـامي  جمهـوري  خارجـي  سیاسـت  اصـول 
مي رونـد. ابتـدا تبلیغـات دشـمن دربـاره تغییـر 
و تحـول در اصـول سیاسـت خارجـي جمهـوري 
اسـامي ایـران را محکـم تکذیـب مي کننـد و ایـن 
تفکـر را خوش خیاالنـه عنـوان مي کننـد: »ایـن 
در حقیقـت  غربي هـا،  تحلیـل خوش خیاالنـه ي 
ناشـي از فشـار ایـن واقعیـت اسـت کـه سیاسـت 
خارجي جمهوري اسـامي، الاقل در سـطح منطقه 
همچون سّدي مسـتحکم و صخره اي اسـتوار، مانع 
به ویـژه  سـلطه گر  قدرت هـاي  یکه تازي هـاي  از 
آمریـکا شـده اسـت و آنهـا، همیشـه در آرزوي 
تغییر ایـن سیاسـت ها هسـتند.« بـه همیـن اکتفا 
نمي کننـد و در همینجـا کنایـه اي هـم بـه بـزک 
کننـدگان و سـهل اندیشـان مي زننـد: » برخـاف 
نظر برخي افـراد، آمریـکا بخش عمده ي مشـکات 
منطقه اسـت نـه بخشـي از راه حـل مشـکات.« به 
نظـر مي رسـد فرمانـده اینبـار مي خواهنـد یکبـار 
دیگر اصـول و مبانـی سیاسـت خارجـي جمهوري 
اسـامي را براي رزمنـدگان و جنـگاوران این عرصه 
مرور کننـد. ایشـان معتقدند اگـر این اصـول خوب 
فهمیـده شـود آن وقـت ایـن سیاسـت خارجـي 
کاما هـم انقابي اسـت. گویي نیـازي ویـژه در این 
زمینـه دیده انـد. اینبـار همـه دیپلمات هـا را دعوت 

روایت خط حزب ا...  از دیدار رزمندگان دیپلماسی با رهبر انقالبی؛

روخوانی قانون اساسی
رهبر انقالب که وارد سالن میشــوند همه دیپلماتهاي جمهوري اســالمي به پا میخیزند، همه به جز یکي، غضنفر 
رکن آبادي؛ که بر خالف سالهاي گذشته در میان همقطاران خود نیست تا بتواند به احترام مقتداي خود بایستد.  قرائت 
قرآن آغاز میشــود: »الَّ یَتَِّخــِذ الُْمْؤِمُنــوَن الَْکاِفِریــَن أَْولَِیاء ِمــن ُدْوِن الُْمْؤِمِنیــَن َوَمن یَْفَعــْل َذلَِک َفَلْیَس ِمــَن ا...«.

مـي کنند بـه توجه بـه »منشـور اصلـي انقـاب« و 
مي گوینـد: »سیاسـت خارجـي جمهوري اسـامي 
ایـران، سـاخته ي ایـن و آن نیسـت بلکـه مبتني بر 
اصول مسـتحکم قانون اساسـي اسـت.« و بر همین 
مبنـا نیـز اصـول را از روي متن بـراي حضـار قرائت 
مي کنند...»تنظیـم سیاسـت خارجـي کشـور بـر 
اسـاس معیارهاي اسـام، تعهـد برادرانه نسـبت به 
همـه مسـلمان و حمایـت بي دریـغ از مسـتضعفان 
جهـان« و روي کلماتـي مثـل »همـه« و »جهـان« 
تاکیـد مي کننـد و بـراي نمونـه از ماجـراي حمایت 
بابـي سـاندز آزادي خـواه  از  جمهـوري اسـامي 
ایرلنـدي نـام مـي برند.»طـرد کامـل اسـتعمار و 
جلوگیـري از نفـوذ اجانـب« را در قانـون اساسـي 
یـادآوري مـي کننـد و مي گوینـد: »ایـن نفـوذي 
کـه بنـده دائمـا تکـرار مي کنـم منبـع و مرجعـش 
اینجاسـت«.  بنـد بـه بنـد و اصل بـه اصـل جلو مي 
رونـد و در انتهـا آدرس همـه اصـول را هم بـه حضار 
یـادآور مـي شـوند: »هـم در اصـل سـوم و هـم در 
بخش هـاي انتهایـي و مربـوط به فصـل مخصوص 
بـه سیاسـت خارجـي قانـون اساسـي«بندها را که 
شـمردند و روخوانـي قانـون اساسـي کـه بـه پایان 
مي رسـد مي گوینـد: »اینهـا راهبـرد اسـت، همـه 
منبعث از اسـام؛ هیچ کـدام من در آوردي نیسـت. 
جمهـوري اسـامي هسـتیم دیگـر؟! جمهـوري 
اسـامي معنـي اگـر بخواهد داشـته باشـد بایـد در 
آن بـه اسـام عمـل شـود.« نوبـت بـه الزامـات این 
اصـول مـی رسـد: »تاکتیـک هـا باید مسـیر شـما 
بـرای رسـیدن بـه اهـداف راهبـردی را قدم بـه قدم 
بسـازد.« رهبر انقـاب هشـدار می دهند کـه گاهی 
بـه بهانـه تاکتیـک، اصـول نقض نشـود. سـپس به 
سـراغ کشـورهای منطقـه مـی رونـد و سیاسـتها 
و راهبردهـای جمهـوری اسـامی درمـورد آنهـا را 
همـراه بـا جزئیـات عنوان مـی کننـد. از فلسـطین 
و سـوریه تـا یمـن و از عـراق تـا بحریـن. راهبـرد 
کان هـم البتـه مشـخص اسـت: پرهیـز از دخالت 
خارجی، ایجـاد آرامـش و مراجعه بـه آرای عمومی. 
اینجـا سـخنان رهبر انقـاب بـه اوج خود مي رسـد 
و دیپلمـات هـا، شـنونده یک پیـش بینـي تاریخي 
دیگـر از رهبـر حکیمشـان هسـتند: »پایه هـاي 
محکـم سیاسـت خارجي مـا اینهاسـت. اگر بـر این 
پایه هـا پافشـاري کنیـم و راهکارهاي هوشـمندانه 
انتخـاب کنیـم، آثـار شـگفت انگیزي بـه همـراه 
مـي آورد و احتمال اینکـه بتوانیم بخـش قابل توجه 
یا همـه جهان اسـام را نجـات بدهیم وجـود دارد.« 
رهبـر انقـاب، همان کسـي کـه در گذشـته جمله 
معروف »مـن دیپلمات نیسـتم مـن انقابـي ام«  را 
فرمـوده انـد، حـاال پـس از ایـن بازخواني و تشـریح 
جـزء بـه جـزء عبـارات قانـون اساسـي مـي  گویند: 
»ایـن سیاسـت خارجـي یعنـي سیاسـت خارجـي 

انقابـي«.
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نقشه های آندلسی
گزارشی از برنامه بلند مدت دشمن برای تغییر »باورهای« ملت مسلمان ایران

نشریه آمریکایی تایم در پرونده   ویژه شماره اخیر خود با عنوان »ایران 2025: چگونه دهه ی آینده تغییر را ایجاد 
خواهد کرد؟« مانند رویه همیشگی رسانه های غربی، تالش کرد تا »آرزوها« و »رؤیاهای« خود از ایران را به خورد 
مخاطبین دهد. مهم ترین مسئله ای که تایم تالش می کند تا به آن دست یابد این است که روزی روزگاری فرا می رسد 
که ایران دیگر کشوری »دینی و انقالبی«  نباشد. تایم این گزاره را  از قول یک »جوان ایرانی« که نه اسمش و نه هویتش معلوم 
است، بیان می کند. آن جا که از او می پرسد: ایرانیان دوست دارند ایران 10- 15 سال بعد چگونه باشد؟ و او جواب می دهد که 
»آن ها دوست دارند ایدئولوژیک نباشند.«  این البته اولین باری نیست که نشریات آمریکایی و غربی چنین تیترها و مطالبی 
منتشر می کنند. چند ماه پیش، نشریه ی اکونومیست نیز پرونده ای را درباره ی ایران منتشر کرده بود با عنوان »انقالب تمام 

شد« و استدالل کرده بود که جامعه ی ایران در حال دور شدن از فضای دینی و انقالبی است. 

  از آندلس تا مسکو
تهاجم فرهنگی »مثل خوِد کار فرهنگی، اقداِم آرام و 
بی سر و صدایی است.« )71/5/21( مثل آن دزدی که از 
او پرســیدند چه می کنی؟ گفت دهل می زنم. گفتند 
پس صدایش کو؟ گفــت فردا صدایــش در می آید. 
درســت مثل کاری که در »آندلس« شــد. )71/5/21( 
روزگاری مســلمانان در جنوب اروپا و در اســپانیا تا 
جنوب فرانسه، کشــوری اســامی به وجود آوردند. 
این کشــور مهد تمّدن شــد و علم در اروپا از همان 
تمّدن آندلســِی قرون اّولیه ی اســام شکوفا گردید. 
)81/12/6( غربی هــا که این منطقــه را تهدیدی برای 

خود می دیدند، برنامه ی فرهنگی بلندمدتی ریختند 
و به مرور، »نظام باورهای« مسلمانان آندلس را تغییر 

دادند.
شبیه چنین کاری در شوروی سابق هم اتفاق افتاد. در 
زمان گورباچف، »سیل تبلیغات غربی و فرهنگ غربی 
و نمادهای غربی - سمبل های لباس و »مک دونالد« 
و از ایــن چیزهایی کــه در واقع جزو ســمبل های 
امریکایی است - در شــوروی راه پیدا کرد« )79/4/19( 
و »تایم« و »نیوزویک« هم با خوشــحالی، خبر آن را 
پوشش دادند که باالخره آمریکا توانست با نمادهای 
فرهنگی خود شوروی را تسخیر کند. چند سال پس 

از ورود نمادهای فرهنگی آمریکا به شوروی، دیگر نه 
گورباچفی وجود داشت و نه شوروی. »اتحاد جماهیر 
شوروی« هم به کشورهایی کوچک، ضعیف و کم اهمیت 

تبدیل شد.

   جنگ باورها
 در میدان نبرد، مهم ترین موضوع، شناخت »جبهه« و 
»نقشه« دشمن است. همان طور که در جنگ نظامی، 
»هر طرفی کــه بدون شناســایی و دیده بانی و بدون 
دانستن وضعیت دشمن، چشــمش را ببندد، سرش 
را پایین بیندازد و جلو برود، شکست خواهد خورد.« 
)69/2/12( در جنگ نرم هم اگر این دو عنصر شناسایی 

نشود، جنگ مغلوبه خواهد شد. هدف جنگ نرم امروز 
آن چنان که رهبر معظم انقاب به آن اشــاره کرده اند 
»تغییر باورها« اســت. آمریکاییها که دیده اند توان از 
بین بردن انقاب اسامی را ندارند، امروز تغییر رویه 
داده اند. آن ها امــروز اعام می کنند بــا »جمهوری 
اسامی« مشکلی ندارند؛ »در چارچوب اهداف جنگ 
نرِم دشــمن، باقی ماندن نام »جمهوری اسامی« و 
حتی حضور یک معمم در رأس آن مهم نیست، مهم 
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آن اســت که ایران تأمین کننده ی اهدافشان باشد.« 
)94/7/20( کمــا اینکــه با بســیاری از جمهوری های 

اسامی و کشورهای اســامی ارتباط حسنه دارند. 
مشــکل آن ها با محتوای جمهوری اســامی ایران 
اســت. »مردم ما باورهای اعتقادی درخصوص دین، 
خانواده، مســئله ی زن و مرد و استقال دارند و طرف 
مقابل تاش دارد ایــن باورها را دســت کاری کند و 
یا تغییر دهد. مردم ما نســبت به رژیم فاسد و مستبد 
گذشته باورهایی دارند که در جنگ نرم تاش بر این 
است تا این گذشته زشت و پلید و سیاه به گذشته ای 
درخشان و زیبا تغییر یابد.« )94/7/20( بنابراین »هدف 
اصلی و نهایی جنگ نرم طراحی شده، انحال درونی 
و استحاله ی داخلی جمهوری اسامی از طریق تغییر 
باورها و سســت کردن ایمان مــردم و به ویژه جوانان 
اســت.« )94/7/20( باراک اوباما بعد از مذاکرات وین به 
صراحت اعام کرده بود: »در داخــل ایران باید گذار 
صورت بگیرد، حتی اگر تدریجی باشد.« مارک گلن، 
نویســنده و تحلیلگر آمریکایی نیز در مصاحبه ای به 
تاش آمریکایی ها برای نفوذ فرهنگی در ایران و تغییر 
فکر، اندیشــه و باور جوانان ایرانــی پرداخت و گفت: 
»داستان اسب تراوا را به یاد بیاورید، آمریکایی ها دقیقا 
قصد دارند این مسئله را در قبال شما اجرا کنند. آن ها 
می خواهند نســخه ایرانی فرهنگ مد نظر خود را در 

جوانان شما ایجاد کنند«

  ایران آندلس نیست
 واقعیت این اســت که ایران اسامی، نه آندلس است 
و نه شوروی و نه حتی کشــورهای کوچکی که غرب 
موفق به انقاب  و اســتحاله در آن ها شد. ایران و نظام 
فرهنگی اجتماعی آن، خصوصیاتی دارد و تا هنگامی 
که این ویژگی هــا را در خــود حفظ کنــد، چنین 
طرح هایی در آن به ســرانجام نخواهد رسید. چرا که 
»اّوال مّتکی است به مردم - این انقاب، انقاِب مردم 
است- ثانیا مّتکی است به باورهای دینی.« )94/8/12( 
اما اگر دشــمن، به همین دو اصل حمله کرد چه؟ اگر 
دشمن درصدد غیر مردمی کردن آن بر آمد و باورهای 
دینی را مورد حمله قرار داد چه؟ چه کسی می تواند از 

این دو اصل محافظت کند؟
در مقابل ایــن تهاجم، بایــد هم »کار« کــرد و هم 
»ابتکار« داشت. این دو، الزم و ملزوم یکدیگرند. این 
کار و مأموریــت بر عهده »نیروی مؤمــن و انقابی« 
است. بهترین طرح های فرهنگی اگر به دست عناصر 
غیر مؤمن و غیر انقابی انجام شوند، نه تنها به نتیجه ی 
مطلوب نخواهند رسید، بلکه ممکن است حتی نتیجه 
معکوس هم بدهند. »کسی که خودش آلوده و گرفتار 
اســت که نمی تواند از فضیلتها دفاع کند! این جوان 
بااخاص می تواند دفاع کنــد. این جوان، از انقاب، از 
اسام، از فضایل و ارزشهای اســامی می تواند دفاع 
کنــد.« )71/4/22( »در مقابل تهاجــم، عناصِر مؤمِن 

خودی می توانند بایستند.« )71/5/21( 

رهبر معظم انقاب اســامی در پنج ماه اخیر، 
چهار دیدار با فعاالن عرصه علم داشــته اند. در 
همه این دیدارها »پیشــرفت علمی« یکی از 
نکات مورد تاکید ایشــان بوده اســت. این موضوع یکی از 
محورهای اصلی گفتمان سازی و مدیریت کاِن رهبر معظم 
انقاب اســامی در بیش از یک دهه ی اخیر بوده اســت. با 
اقبالی که این موضوع در حوزه عمومی یافت، حرکت علمی 
کشــور فراتر از دســتگاه های دولتی پیگیری شد و نتایج و 
ثمرات درخشانی به دست آمد: »حرکت علمی تبدیل شد به 
یک گفتمان؛ یعنــی کار، منحصر نماند در چند دســتگاه 
دولتی؛ یعنی بین دانشگاه ها و دانشجوها؛ شد یک گفتمان 
عمومی... تبدیل شــده به یک فضای عمومی و خواســت 
عمومی؛ این خیلی باارزش اســت. این گفتمــان را حفظ 
کنیم.« )1394/06/04( از رهگذر دستاوردهای این جنبش 
علمی بود کــه در عرصه ای چون هســته ای برای کشــور 
»قدرت« تولید شــد و گامی بلند در مســیر ارتقا و تثبیت 
»اقتدار ملّت ایران« برداشته شد: »شش قدرت، امروز ناچار 
شدند که گردش چند هزار ســانتریفیوژ را در کشور تحّمل 
کنند؛ ناچار شــدند ادامه ی این صنعت را در کشور تحّمل 
کنند؛ ناچار شدند ادامه ی تحقیقات و توسعه ی این صنعت را 
تحّمل کنند... این معنایش چیســت جز اقتدار ملّت ایران؟ 
این بر اثر ایســتادگی ملّت، مقاومت ملّت، و بر اثر شهامت و 

ابتکار دانشمندان عزیز ما است.« )1394/04/27(

  سه عامل  مأیوس کردن دشمن
دشمنی قدرت های مســتکبر و ســلطه گر با ایران اسامی 
نیــز بــرای جلوگیــری از تثبیــت و قدرت یابــی الگویی 
اســت که در آن پیشــرفت های  علمی توأمان بــا معنویّت 
دنبال می شــود: »شــما تصّور کنید... یک کشــوری با این 
خصوصّیات: با علم پیشــرفته، با صنعت پیشــرفته، با یک 
جمعّیــت 150 میلیونی یا 200 میلیونی، و بــا برخورداری 
از معنویّت، یعنی دنبال ســلطه نیســت، دنبــال زورگویی 
نیســت، دنبال تحمیل حرف خودش به دیگران نیســت، 
به مظلومین کمک میکنــد، و در مقابــل ُگنده گویی های 
زورگوهای دنیا می ایســتد؛ یک کشــور این جوری را تصّور 
کنید؛ ببینیــد این چقدر برای اســتکبار جهانی ســنگین 
اســت! همه ی تاشــی که امروز میشــود در مواجهه ی با 
جمهوری اســامی، برای این اســت که چنین روزی پیش 
نیاید.« )1394/06/12( به همین دلیل اســت که در فضای  
امروز کشــور، حضرت آیت ا... خامنــه ای »در کنار اقتصاد 
 مقاومتی« و »حفظ روحّیه ی انقابیگری«، »علم پیشرفته« 
 را به عنوان یکی از مولفه های اساسی اقتدار ملّی معرفی کرده 
و بر ضرورت »از دست ندادن شتاب پیشرفت علمی« به جد 
تأکید می کنند.  چراکه تنها در صورت تحقق این ســه عامل 
فوق دشمن »مأیوس« شده و دســت از دشمنی برمی دارد: 
»کاروان علم شــتاب خود را از دست ندهد، در علم پیشروی 

کنیم، همه چیز به علم وابسته است.« )1394/06/18(

  شتاب پیشرفت علمی تنّزل کرده است
بر این اساس کم شدن شتاب پیشــرفت علمی کشور 
در برهه ی اخیر، می تواند راه دشــمنی دشــمن بر ما 
را هموار کند و در مســیر قدرت مند شــدن ملت ایران 
و تثبیت اقتدار کشــور در عرصه ی جهانی خلل جدی 
ایجاد کنــد. نکته ای که مورد انتقــاد رهبر انقاب قرار 
گرفته و باعث شــد ایشــان در تیر ماه 94 و در دیدار 
اساتید دانشگاه نسبت به آن هشــدار داده و جلوگیری 
از کاهش این شــتاب را از مســئوالن مطالبه نمایند: 
»رســیدن ما به رتبه ی باالی علمی، ناشــی از شتاب 
فوق العاده ی کار بــود. طبق آمارهای جهانی، شــتاب 
پیشرفت علمی در کشور، ســیزده برابِر متوّسط جهان 
بود؛ این را مراکز آمارِی علمــی دنیا اعام کردند که ما 
هم مکّرر قبًا اعام کردیم. این شتاب، امروز کم شده... 
علی الّظاهر از رتبه ی شانزدهم یا پانزدهم تنّزل نکردیم 
-این درست است- اّما بایســتی ترّقی میکردیم؛ یعنی 
آن شتاب بایســتی ادامه پیدا میکرد؛ این شتاب امروز 
کم شده... کاری کنید که شــتاب رشد علمی فروکش 
نکند.« )1394/04/13( رهبر معظم انقاب اســامی 
در ادامه ی همین هشــدار بحث »حاشیه سازی ها« در 
فضای دانشــگاه ها را مورد توجه قرار داده و به صورت 
جدی نســبت به سیاســی کاری و حاشیه سازی تذکر 
دادند: »محیط علمی کشور را از حاشیه سازی ها برکنار 
نگه دارید... سیاست بازی نشــود، سیاسی کاری نشود، 
حاشیه سازی نشود. این حاشیه ســازی ها به کار اصلی 
که عبارت اســت از کار علم و پیشــرفت علم با همه ی 
خصوصّیاتی کــه این مســئله دارد، لطمــه میزند.«  

)1394/04/13(
در ادامه ی همین روند و به دلیل افت سرعت پیشرفت 
علمی کشــور، رهبر انقاب بار دیگــر در دیدار خود با 
رئیس جمهــور و اعضای هیأت دولت  در شــهریور ماه 
نسبت به این مسئله تذّکر دادند: »نگذارید شتاب علمی 
در دهه ی دّوم چشم انداز... کم بشــود... این به نظر من 
خیلی مســئله ی مهّمی اســت. خب، علم زیرساخت 
اصلی کشور اســت. )1394/06/04(« حال مطالبه ی 
جدی رهبر انقاب اسامی از مسئوالن و مدیران ارشد 
دولتی و فعاالن دانشگاهی پیش روی همگان است. این 
مطالبه  بازهم به صورتی شــفاف و در دیدار اخیرشان 
با روســای دانشــگاه های کشور مطرح شــد. تاکید بر 
»جلوگیری از اُفت شــتاب پیشــرفت علمی« و پرهیز 
از »حاشیه سازی و سیاســت بازی« در فضای علمی و 
دانشگاهی کشور دغدغه  ای است که در یک بازه کوتاه 
پی درپی تکرار شده اســت. قطعا هرگونه بی توجهی یا 
کم کاری مســئوالن و دســت اندرکاراِن امر در مسیر 
تحقق آن، عاوه بــر پیامدهای منفی، خســارت های 
جبران ناپذیری بــرای اقتدار ملی جمهوری اســامی 

ایران خواهد داشت.

هشدار   پرتکرار
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21ماهگذشت
بازخوانی هشدارهای مکرر رهبر انقالب درباره 

تغییر اولویت ها و به حاشیه رفتن اقتصاد مقاومتی؛

25   اسفند  92
ابالغ  سیاست های اقتصاد مقاومتی

   منهای همدلی
توجه و تأکید بر اقتصاد به عنوان اولویت اصلی کشور، 
با روی کار آمدن دولت جدید هم ادامه یافت. اگرچه 
رهبر انقاب برای حل این آســیب معتقد بودند که 
مســئوالن باید »ســاخت درونی اقتصاد را تقویت 
کنند« )92/11/19( و این مســیر را راه حل اصلی برای 
گشــودن گره اصلی می دانســتند اما به منظور لغو 
تحریم های ظالمانــه، به دولت جدیــد هم مجوز 
دادند تا مســیر مذاکرات هســته ای را کــه قبل از 

انتخابات آغاز شــده بود ادامه دهد. حتی زمانی که 
خواسته یا ناخواســته مذاکرات هسته ای به »محور 
بســیاری از تاشــها« )94/4/2( تبدیل شد، ایشان 
معتقد بودند »اگر ســاخت داخلِی قدرت در کشور 
در همه ی زمینه ها از جمله و بخصوص در زمینه ی 
اقتصادی، ساخت مستحکمی باشد، همه ی مسائل 
را با طرفهای گوناگون میشــود مذاکره کرد؛ انسان 
منتها از موضع قدرت مذاکره میکنــد، نه از موضع 
نیاز ... بنده عاج را در این میبینم.« )94/2/9( علی رغم 

این تأکیدات و نیز بدعهدی هــای آمریکا در حین 
مذاکــرات، باز هم برخی راه حل همه ی مشــکات 
اقتصادی کشــور از ازدواج جوانان گرفته تا شرایط 
آب و هوایی را معطل رفع تحریم ها عنوان کرده و به 
این ترتیب رفع تحریم ها و مذاکرات مسئله ی اصلی 
کشور شد. حتی رهبر انقاب اسامی در دیدار بسیار 
مهم کارگزاران نظام، تصریــح کردند که مذاکرات 
هسته ای »محور بسیاری از تاشها ... چه تاشهای 
خارجی، چه حّتی تاشهای داخلی« )94/4/2( شده 
است.  از نظر زمانی، با وجود اینکه این دیدار پیش از 
برگزاری دور آخر مذاکرات هسته ای صورت گرفته 
بود و رهبر انقاب اســامی در آن دیــدار الزاماتی 
درخصوص مذاکرات را بیــان فرمودند اما باز هم در 
ابتدای فرمایشاتشان بر اینکه »ما باید با همه ی توان، 
با همه ی ظرفّیــت موضوع اقتصــاد مقاومتی را در 
داخل دنبال کنیم.« )94/4/2( تأکید کردند. پیش از 
این و در دیدار با نمایندگان مجلس هم رهبر انقاب 
اســامی هشــدار داده بودند که »در مورد اقتصاد 
مقاومتی، خوشبختانه در کشــور هم زبانی هست، 
]اّما[ مشــکل ما در همدلی اســت.« یعنی »از بُن 
دندان باید باور آورده شــود.« )94/3/6( و به این نحو 

است که مشکات کشور حل خواهد شد.

   فاصله طوالنی
نزدیـک بـه دو سـال از ابـاغ سیاسـت های اقتصـاد 
مقاومتـی می گـذرد و بـا اینکـه تأکیـد شـده »رفـع 
تحریمهـا هر چنـد از بـاب رفع ظلـم و احقـاق حقوق 
لیکـن گشـایش  اسـت،  کار الزمـی  ایـران  ملّـت 
اقتصـادی و بهبـود معیشـت و رفع معضـات کنونی 
جز با جـّدی گرفتن و پیگیـری همه  جانبـه ی اقتصاد 
مقاومتی  میّسـر نخواهد شــد.« )94/7/29(، اما بعضی 
کارهایـی که توسـط دولـت محتـرم »گزارش شـده، 
مربـوط به بندهـای اقتصـاد مقاومتی نیسـت، اگرچه 
حاال ارتباط داده شـده اّمـا کارهای جاری دسـتگاه ها 
اسـت ... بعضی از کارها هـم ارتباطی اصـًا به بندهای 
اقتصـاد مقاومتـی نـدارد« )94/6/4( و حتی متأسـفانه 
تـازه چند روز اسـت کـه »گـزارش مسـئولین دولتی 
بـرای برنامه های اجرائـی اقتصاد مقاومتی« به دسـت 
رهبر انقـاب رسـیده اسـت و این یعنـی آنکـه بعد از 
زمانـی طوالنی »آنچـه در واقـع باید تحّقـق پیدا کند 
در اقتصـاد مقاومتـی، هنوز مـا بـا آن فاصلـه داریم.« 
)94/8/20( چراکـه »از وقتـی کـه ایـن عنـوان مطـرح 

شـده، شـاید هـزار مرتبـه از طـرف مسـئولین -با کم 
و زیـادش- تأییـد شـده؛ مسـئولین مختلـف، فّعاالن 
اقتصادی، حّتـی فّعاالن سیاسـی، مسـئولین دولتی، 

»تکیه ی ما بر دشمنِی دشــمنان خارجی به معنای اغماض از ضعفهای درونی خودمان نیست« و یکی از ضعف های 
درونی »ضعف در تشخیص  اولویتهای کشور« )94/8/12( است. سال ها پیش »طراحی ها نشان می داد ... می خواهند بر 
روی اقتصاد کشور متمرکز شوند.« )91/5/3( و دشمن گلوگاه اقتصادی را برای فشار بر ملت ایران انتخاب کرده است. به همین 
دلیل اندکی قبل از برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری 92، حضرت آیت ا... خامنه ای در حضور مردم، از کاندیداها خواستند تا 
»قول بدهند که به مسئله ی اقتصاد -که امروز میدان چالش تحمیلی بر ملت ایران از ســوی بیگانگان است- بخوبی خواهند 

پرداخت«؛ چراکه معتقد بودند »مسئله ی اقتصاد مسئله ی اصلی است.« )92/3/14(
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مجلـس، غیـره، مکـّرر گفته انـد اقتصـاد مقاومتـی، 
اقتصـاد مقاومتـی؛ خب، خـوب اسـت؛ لکن با اسـم و 

با تکـرار زبانـی هیـچ اتّفاقـی نمی افتـد.« )93/11/6(
در ایـن شـرایط همـه و به خصـوص دولـت محتـرم، 
بایـد همـت خـود را در اجـرای اقتصـاد مقاومتـی 
بیشـتر و بیشـتر کنند کـه البتـه در این بیـن، برخی 
سـعی دارند بـه بهانـه ی کمبـود منابـع، اراده ی نظام 
جمهـوری اسـامی را به جـای  اجـرای به هنـگام 
اجـرای  در  تعجیـل  به سـمت  مقاومتـی  اقتصـاد 
برجـام سـوق دهنـد. امـا »وقتـی انسـان کمبـود 
منابـع دارد، بایـد چـکار کنـد؛ باید دو دسـتی به سـر 
خـودش بزنـد؟ ... راه عـاج دارد؛ یکـی از راه هـای 
عـاج صرفه جویـی اسـت ... در تقسـیم و توزیـع 
منابـع داخلـی، اولویتهـا را رعایـت کنیـد ... کمبـود 
منابـع، مشـکل مـا اسـت، نـه گـره بازنشـدنی مـا ... 
کمبـود منابـع هـم نبایـد بـرای مـا بهانـه ای بشـود 
بـرای اینکـه بگوییـم نمیشـود کار کـرد؛ نـه، اگـر 
 انضبـاط مالـی وجـود داشـته باشـد، همه چیـز قابل

 حل است ...« )94/3/6( 
بنابراین بایـد مراقب بـود تا تغییـر اولویت هـا موجب 
بـه حاشـیه رفتن اقتصـاد مقاومتـی نشـود. از سـوی 
دیگـر، تجربه انقـاب اسـامی نشـان داده اسـت که 
کارهـا »وقتی دسـت خـود مـردم سـپرده شـد - که 
صاحبـان کشـورند، صاحبـان آینده انـد - آن وقـت 
کارهـا به سـامان خواهـد رسـید. تدبیر مسـئوالن در 
هـر برهـه ای از زمـان در دوران جمهـوری اسـامی، 
بایـد ایـن باشـد؛ کارهـا بـا تدبیـر، بـا برنامه ریـزی، با 
ماحظه ی همـه ی ظرایف و دقایـق در اختیـار مردم 
گذاشـته بشـود؛ آن وقـت کارها پیـش خواهـد رفت. 
مـا هـم از اّول انقـاب تا امـروز هر وقتـی هـر کاری را 
محـّول بـه مـردم کردیـم، آن کار پیـش رفته اسـت؛ 
هـر کاری را انحصـاری در اختیار مسـئوالن و رؤسـا و 
مانند اینها قـرار دادیـم، کار متوّقف مانده اسـت...این 
یک قاعـده ی کلّی اسـت. در هر مسـئله ای از مسـائل 
ُخرد و کان کشـور که ما حضـور مردمی را داشـتیم، 
ایـن معجـزه را مشـاهده کردیـم...  اگـر در کشـور 
اقتصـاد مقاومتی باشـد، هیچ کـدام از ایـن تکانه های 
بین المللـی نمیتوانـد بـه زندگـی مـردم آسـیب وارد 

کنـد.« 93/11/29
بـه همیـن دلیـل اگـر اولویت هـا جابه جـا شـود، اگر 
مـردم کارهـا را بـه دسـت نگیرنـد، اگـر نقـاط ضعف 
درونـی از بیـن بـرده نشـوند و کشـور از درون محکم 
نشـود؛ نه تنهـا مشـکات اقتصـادی کشـور حـل 
نخواهد شـد بلکه دشـمن نیـز ایـن راهِ رفتـه را دوباره 

تکـرار خواهـد کـرد. 

یکم. در اولین روز بهــار 92 رهبر انقاب در حرم 
مطهر رضوی با اشــاره به سیاســت های اشتباه 
فرانسه در قبال ایران فرمودند: »مسئولین دولت فرانسه هم در 
چند سال اخیر دشمنیهای آشکاری با ملت ایران کرده اند؛ این 
یک ناهوشمندی از سوی دولتمردان فرانسه است.«)92/1/1( 
این البته اولین باری نبود که ایشان نسبت به سیاست های اشتباه 
فرانسه به آن ها هشــدار داده بودند؛ چهارده ماه پیش از آن نیز 
رهبر انقاب در خطبه های نماز جمعه با اشــاره به ضعف های 
اروپایی ها فرمودند: »دولت فرانســه در دوران ژنرال دوگل که 
رئیس جمهور فرانسه بود، اجازه نداد که انگلیس وارد اتحادیه ی 
اروپا بشود. چرا؟ گفتند انگلیس وابســته ی به آمریکاست؛ نوع 
ارتباطات انگلیــس و آمریــکا، اتحادیه ی اروپا را از اســتقال 
می اندازد... این آقائی که امروز در فرانسه سر کار است، حرفهای 
آمریکا را رله میکند؛ همان حرفهائی را که آنها میخواهند، آنچه 
که در دل آنهاست، تکرار میکند؛ شــده تابع محض! خب، این 
ضعف اســت.«)90/11/14( بعدتر رهبر انقاب »خطای بزرگ 
راهبردی« آن ها را ناشی از آن دانســتند که: »اروپاییها در یک 
خطای بــزرگ راهبردی قرار دارند که خودشــان را در خدمت 
آمریکا قرار داده اند. منافع آمریکا را رعایت میکنند، آمریکا منافع 

آنها را رعایت نمیکند و نخواهد کرد.«)93/3/14(
دوم. "فرانکنشتاین" معروف ترین رمان نویسنده ای به نام "مری 
شلی" است. فرانکنشتاین داستان دانشمند جاه طلبی است به 
همین نام که روزی تصمیم می گیرد تا با بقایای بدن انسان های 
مرده و شوک الکتریکی، موجودی ترســناک و عجیب الخلقه 
شبیه انسان را وارد جهان کند. فرانکنشتاین البته موفق به این 
موضوع می شود اما هیوالی به وجود آمده به جای اینکه از خالق 
خود فرمان ببرد، تبدیل به موجود غیرقابل کنترلی می شــود 
که جنایات فراوانی مرتکب شــده و حتی جان خالق خود را هم 
می گیرد. "داعش" همان هیوالی دست ســاز فرانکنشــتاین 
اســت؛ همان هیوالیی که هیاری کلینتون در خاطرات خود 
به صراحت اعام می کند که به بیش از 100 کشــور دنیا سفر 
کرده اســت تا نقش آمریکا را درباره ی به رســمیت شناختن 
داعش بافاصله پس از اعام موجودیت آن توضیح بدهد. حاال اما 
هیوالی داعش علیه پدیدآورندگان و حامیان خود نیز شوریده 
است. حادثه ی چند روز پیش پاریس که نزدیک به 160 کشته 
و 200 زخمی برجای گذاشــت، یکی از همین نمونه ها است. 
رهبر انقاب نیز پیش تر نسبت به این موضوع هشدار داده بودند 
که »در آینــده ی نه چندان دور، این گروه هــا بای جان همان 
کشورهای حامی خواهند شــد و در نهایت مجبور خواهند بود 
که با هزینه ی زیاد، آنها را از بین ببرند.« )93/3/12( از منظری 
دیگر، فارغ از خود حادثه ی پاریــس، موضوع مهمتر، نتایجی 
است که نظام سلطه برای آن مشــغول طراحی است. حادثه ی 
11 سپتامبر، ظاهرش حمله به برج های دوقلو بود اما در باطن، 
مقدمه ای برای اقدامات بعدی آن ها بــود. حادثه ی پاریس نیز 
می تواند آغاز موج جدیدی از "اسام هراســی" در اروپا و به تبع 

آن در جهان و یا بهانه ای جدید برای حضور نظامی بیشتر باشد.
سوم. به قاعده ی دین اسام، جان انسان ها در هر رنگ و لباسی 
مهم اســت. به همین دلیل برخاف سیاست های متناقض و 
دوگانه ی آمریکا و غرب در برابر کشــتار انسان ها، »جمهوری 
اســامی ایران به پیروی از منطق اســام با هرگونه انفجار و 
کشتار مردم بی گناه -چه در بوستون آمریکا و چه در پاکستان، 
افغانســتان، عراق و ســوریه- مخالف اســت و آن  را محکوم 
می کند.« )92/1/28(  اما حادثه ی فرانســه، نمونه ای بسیار 
کوچک تر از جنایاتی است که دست ساخته های غرب همه روزه 
در طول پنج سال گذشته در سوریه و عراق و یا به نیابت از آنان 
توسط ارتش عربســتان در یمن و ... انجام داده اند. بشار اسد در 
پیام تسلیت خود به مناســبت حادثه ی پاریس،  به این موضوع 
اشاره کرد و گفت "فرانسه چیزی را تجربه کرد که ما از 5 سال 
پیش با آن زندگی می کنیم." این موضوع را البته شــاید هیچ 
کشوری به اندازه ی ایران متوجه نشود؛ کشوری که خود، بیش 
از 16 هزار شهید ترور داشته است و اتفاقاً فرانسه، یکی از همان 
کشورهایی است که سال ها اســت به جانیان و تروریست های 
قاتل مردم بی گناه ایران، نه تنها پنــاه داده بلکه از آنها دفاع هم 
کرده اســت. موضوع اصلی حادثه ی پاریس، پاســخ به همان 
نکته ای اســت که وب سایت "کنسرســیوم  نیوز" در گزارشی 
درباره ی آن نوشــت: "پس از تازه ترین مورد از خشم تروریسم 
در فرانسه، سؤال اصلی این نیســت که کدام گروه تروریستی 
مســئول چنین حمله ای اســت، بلکه باید پرسید که مسئول 
)شــکل گیری و ظهور( اولیه ی داعش و القاعده چه کســانی 
هستند؟" در میدان جنگ باید "ســنگر فرماندهی" دشمن و 
»دشمن اصلی« را شناخت و به آن حمله کرد. »دشمن اصلی، 
آن کسی است که اینها را تحریک میکند، آن کسی است که پول 
در اختیارشان میگذارد، آن کسی است که وقتی انگیزه ی آنها 
اندکی ضعیف شد، با وسایل گوناگون آنها را انگیزه دار میکند ... 
دشمن اصلی آن دشمن پشت پرده است، آن دست نه چندان 
پنهانی است که از آستین سرویس های امنیتی بیرون می آید 
...« )93/3/14( به همین دلیل خط مقدم مبارزه ی ما، مبارزه 
با پدیدآورندگان و حامیان تروریسم اســت. شعار مبارزه ی با 
تروریسم همان دروغ بزرگی اســت که آمریکا به بهانه ی آن به 
افغانستان و عراق لشکر کشــید تا القاعده و طالبان را از میان 
بردارد. مبارزه ی با تروریسم، تنها شعار خوش آب و رنگی است 
که افکارعمومی جهــان را از تحلیل درســت و دقیق حوادث 
این چنینی دور می سازد. حادثه ی فرانسه در حقیقت، مکافات 
همراهی دولتمردان این کشور با سیاست های سال های اخیر 
آمریکا اســت؛ یعنی همان پدیدآورنــدگان و حامیان اصلی 
هیوالی داعش. این حادثه زنگ بیدارباشی باشد برای مقامات 
فرانسوی و اروپایی و البته دوستان منطقه ای آمریکا که روزی 
روزگاری نه چندان دور ممکن است شاهد حادثه ای این چنینی 
باشند؛ آن روز شاید کمی دیر باشد برای ابراز پشیمانی که "هر 

که باد بکارد، طوفان درو خواهد کرد ..." 

واکاوی  زمینه ها و سناریوهای پشت پرده حادثه تروریستی و خونبار پاریس؛

جنایت و مکافات
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شهید روزهای دشوار
شهید  غالمعلی پیچک

مزار: قطعه ی 24 گلزار شهدای تهرانتاریخ شهادت:    60/09/20  عملیات مطلع الفجر، ارتفاعات برآفتاب

درود خـدا و فرشـتگان و صالحـان بـر سـردار شـجاع و صمیمـی و 
فداکار اسـام، غامعلی پیچک. شـهیدی کـه در دشـوارترین روزها، 
مخلصانه تریـن اقدام هـا را بـرای پیـروزی در نبـرد تحمیلـی انجـام 
داد. یـادش بخیـر و روانـش شـاد. دسـتخط رهبـر انقـالب بـر روی عکـس 

)( حضور شـهید غالمعلـی پیچـک در محضر امـام خمینـی

شماره های این ماه تقدیم می شود به روح پرفتوح   
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عمر بابرکتی که صرف استقرار حاکمیت ا... شد
شهید  محراب آیت ا...عبدالحسین دستغیب شیرازی

مزار:  جنب مرقد حضرت شاهچراغ )ع(تاریخ شهادت:    60/09/20 ترور در مسیر  نماز جمعه شیراز

آنان که از ســوابق زندگانی این شــهید بزرگوار آگاهند می دانند که او از نخســتین 
کسانی بود که پرچم تبلیغ انقاب اســامی را در سخت ترین شرایط در استان فارس 
برافراشت و بر معابر و مجامع، نام امام امت را بر زبان جاری ساخت... این چهره پارسا 
و پرهیزکار در بهترین بخــش از عمر پربرکتش، بی اعتنا به زخــارف دنیوی همت و 
نیروی خود را در راه استقرار حاکمیت ا... صرف کرد و به یاد خدا دلخوش بود که »اال 

بذکر ا... تطمئن القلوب« 60/9/20

حضور حضرت آیت ا... خامنه ای 
در جوار مضجع شریف 

)( حضرت علی بن موسی الرضا

انقالب که شد روحانیون خراسانی هم یکی از پای ثابتهای 
غبارروبی حرم رضوی شدند. آیت ا... خامنه ای که روزگاری 

یک پایش جبهه بود و یک پایش نمازجمعه، بعدتر هم 
مسئولیت ریاست جمهوری را بر عهده داشت،توفیِق 
غبارروبی حرم رضوی فرصتی بود برای تجدیدقوا و 

تجدیدعهد با ولی نعمت ایران. 
• در تصویر حضرت آیت ا... خامنه ای در دو دوره ریاست جمهوری 

و رهبری در این آئین روحانی دیده می شوند.
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)(

در دیداری دیگــر رئیس جمهور عراق بــه جایگاه و 
نفوذ کام حضرت آیت ا... خامنــه ای در میان مردم 
و مســئوالن عراق به عنــوان یک مجتهــد و مرجع 
تقلید بزرگ، اشــاره می کند. رئیس جمهور بولیوی 
می گوید که در ابتدای مسئولیتم در پاسخ به هشدار 
آمریکایی ها درخصوص رابطه با ایران، تأکید کردم که 
ما کشوری مستقل هستیم و برای ارتباط با دیگران از 
کسی اجازه نمی گیریم و مانند همتای ونزوئایی اش 
می گوید که "ما جنابعالی را پــدر و راهنمای همه ی 
انقاب های مســتقل می دانیم و از ســخنان ارزنده، 
الهام بخش و امیدآفرین شــما درس هــای فراوانی 
آموخته ایم." و ... بیان این جمات از سوی عالی ترین 
مقامات ایــن کشــورها و اتفاقات در حاشــیه آن را 
نباید به عنوان رویدادهایی تشــریفاتی در جلساتی 

دیپلماتیک تحلیل نمود؛ بلکه این اتفاقات نمایشگر 
"آرایش جدیدی از قــدرت" در عالم مبتنی بر تفکر 
بسیجی اســت؛ و این همان نکته ای است که 14 ماه 
پیش رهبر انقاب اسامی به آن اشاره کرده بودند که 
»در نگاه کان به کل جهــان -و از جمله به منطقه- 
انسان به این نکته ی اساسی برخورد میکند که نظم 
مستقر حاکم قبلی دنیا در حال تغییر و تبدیل است.« 
)93/6/13( قدرت های استکباری که توانسته بودند بعد 

از جنگ جهانی اول، با تقسیم غنایم کسب نموده از 
اعمال زور بر سلطه پذیران، نظم مطلوب خود را شکل 
بدهند؛ بعد از مدتی با نشانه های ازهم پاشیدگی این 
نظم - به دالیل مختلف از جمله شکل گیری جبهه ی 
مقاومت- مواجه شده و »شاهد شکست سیاستهای 
دوران جنگ ســرد و نیز یکجانبه گرائِی پس از آن« 

می شــوند و »جهان با عبرت آموزی از این تجربه ی 
تاریخی، در حال گذار به نظام بین المللی جدیدی« 
می شــود. )1391/6/9(  برای ایفای نقش درست در این 
شرایط »پیچ تاریخی«، ملت ایران دو وظیفه و نقش 
 تاریخی بر عهــده دارد؛ وظیفه ی اول این اســت که 
 »واقعیتهایــی که امروز مشــاهده میکنیم، واژگونه 
تحلیل نشــود.« )93/6/13( در این باره محتوای هفت 
دیدار خارجی رهبر انقاب با مخاطبانی از چهار قاره، 
می تواند نقشه ای کان و تحلیلی واقعی تر از شرایط 

عالم پیش چشم ما بگذارد.

   نقشه تحلیلی کالن
رهبر انقاب اســامی در این دیدارهــا در توصیف 
شــرایط موجود، آن را »جنــگ اراده ها« می خوانند 
که در آن »تنها راه پیشــرفت و پیروزی کشورهای 
مســتقل« در برابر نظام سلطه »ایســتادگی و تکیه 
بر توده های مردم اســت.« در ایــن جنگ، عملکرد 
نظام ســلطه ماننــد »دو لبه ی یک قیچی« اســت 
که یک ســر آن »دشمنان صریح اســام« و تیغه ی 
دیگرش دشــمنانی اســت »که به نام اسام با اسام 
دشــمنی می کنند«. آمریکایی ها که در رأس نظام 
سلطه قرار دارند با طرح های بلندمدت می خواهند با 
تغییر هویت، فکر جوانان عالم را به »فکر آمریکایی« 
تبدیل کنند و در »پشت پرده « با »ایجاد یا حمایت« 
از تروریســت ها به دنبال »تجزیه« ســرزمین های 
قدرتمند هستند. آمریکایی ها که امروز در همسایگی 
خود، »حیاط خلوت« شان را از دست رفته می بینند 
و شاهدند که آن منطقه با »حرکت بی بدیل ونزوئا« 

تا انقالب مهدی...
گزارشى از تغییر و تبدیل  در »نظم مستقر حاکم قبلى دنیا«

هشـت دیدار مهم با رهبـر معظم انقالب اسـالمی در سـه روز، روزهـای پُرخبـری را در فضای رسـانه ای رقم زده 
بود که هفـت دیدار آن بـا مسـئوالن عالی رتبـه ی خارجی از چهـار قـاره ی جهان بـود. موضوعات مطرح شـده 
در ایـن دیدارهـا و برخـی از حواشـی منتشرشـده ی آن، نمایانگـر اتفاقـات مهمی بـود: یک اجـالس بین المللی در سـطح 
عالـی سـران، به دلیل طوالنی شـدن دیـدار پوتیـن و رهبر انقـالب اسـالمی -که برخـالف برنامه ریـزی صورت گرفتـه و به 
درخواسـت مهمـان جلسـه دو سـاعت بـه درازا کشـید- یـک سـاعت بـه تعویـق می افتـد و مالقاتی کـه به درخواسـت 

رئیس جمهور روسیه، پیش از انجام تشریفات خاص و مرسوم استقبال، صورت می گیرد.
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به »نقطه ای مستقل« تبدیل شده است، درصدند تا 
در قاره ای دیگر »با تسلط بر سوریه و سپس گسترش 
کنترل خود بر منطقه، خأل تاریخی تسلط نداشتن بر 
غرب آسیا را جبران کنند.« اما در سوی دیگر میدان 
مبارزه، کشورهای مســتقل باید »با هوشمندی و از 
موضع فعال« در مقابل نقشه های آمریکا عمل کنند 
و با »تقویــت هویت بومی و شناســاندن ارزش ها به 
جوانان« مانع از آمریکایی شــدن اذهان شوند. »راه 
پیروزی و اســتمرار موفقیت دولت های مستقل« در 
 )(این میدان، بهره گیری از الگــوی امام خمینی
است. امام »با دســت خالی اما با تکیه بر آحاد مردم و 
به صحنه آوردن آنها توانست حکومت مورد حمایت 
آمریکا و اروپا را ســاقط کند.« و نباید فراموش کرد 
که »پیشــرفت و موفقیت این دولت ها، پیشرفت و 

موفقیت کشور« امام خمینی )ره( است.

   دیدار هشتم
بعد از آنکه تحلیل درســتی از وضعیت عالم به دست 
آمد آنگاه نوبت به کار دوم می رســد؛ »کار دومی که 
مهم است، این است که خودمان را برای ایفای نقش 
در پدید آوردن نظم جدیــد« )93/6/13( آماده کنیم. 
دیدار هشــتم رهبر معظم انقاب در هفته ی جاری، 
دیداری بود به مناسبت روز بسیج که از دید رسانه ها 
جنبه ی داخلی داشت. اما این دیدار جنبه ی دیگری 
هم دارد که می توان آن را مکمــل هفت دیدار قبلی 
دانست. ریشــه ی هفت دیدار قبلی را باید در اقتدار 
بسیج جستجو کرد. تشکیل بسیج، »هنر امام« بود که 
ایشــان از »متن مردم« آن را تشکیل داد. بعد از آنکه 
»مبارزه در دوران اختناق تمام شد« جریان »مقاومت 
مثل یک جریان ممتد، مثل یک شــط جوشــان در 
دوران پیــروزی« ماند و »روزبه روز بالنده تر« شــد و 
»در نبردهای نوتولّدیافتــه« )94/9/4( نقش ایفا کرد؛ 
نقشــه های نظام ســلطه را نقش بر آب کرد و تفکر 
بالنده اش »صادر شد« زیرا »مفاهیم انقاب و مفاهیم 
اســام، مثل عطر گلهای بهاری اســت؛ هیچ کسی 
نمیتواند جلوی آن را بگیرد؛ پخش میشــود... نسیم 
روح افزا و روانبخشی اســت که همه جا را به خودی 
خود میگیرد...« و االن »شما در کشورهای گوناگونی 
ماحظــه کنیــد.« )93/09/06(  در چنیــن فضایی 
ضمن اینکه باید مراقب »نقشــه ی نفوذ دشمن« در 
ایران اسامی باشــیم، باید »خودمان را آماده کنیم 
برای ایفای نقش در پدید آوردن نظــم جدید و این 
هم ممکن نخواهد شــد مگر با قوی کردن کشــور« 
)93/6/13( سه سال پیش رهبرمعظم انقاب اسامی 

و ولیّ امر مسلمین این بشارت را به ملت بسیجی ایران 
داد که:

 »اگر حرف شــما ملت ایران پیش رفت و توانستید 
پیروز شوید، آن وقت مسیر تاریخ عوض خواهد شد؛ 
زمینه ی ظهور ولیّ امر و ولیّ عصر )ارواحنا له الفداء( 

آماده خواهد شد.«  )91/10/19(

»امروز خمینی آغوش و سینه خویش را برای 
تیرهای با و حوادث سخت و برابر همه توپها 
و موشــکهای دشــمنان باز کرده اســت و 
همچون همه عاشــقان شــهادت، برای درک شــهادت 
روزشماری می کند. جنگ ما جنگ عقیده است و جغرافیا 
و مرز نمی شناســد و ما باید در جنگ اعتقادی مان بسیج 
بزرگ سربازان اســام را در جهان به راه اندازیم.« عبارات 
فوق از جمله آخرین فرمایشات رهبر کبیر انقاب اسامی 
حضرت امام خمینی)ره( اســت که عمق و وسعت نگاه 
ایشان را به پدیده بسیج مستضعفین نشان می دهد. امام 
خمینــی)ره(، موســس و بنیانگــذار بســیج جهانی 
مستضعفین بود. »بسیج یکی از آیات قدرت الهی است که 
خدای متعال به آن بنده ی صالح، به آن مرد بزرگ، به آن 
 )( شخصیت کم نظیر یا بی نظیر تاریخ اسام بعد از ائمه
عطا کرد. فکر پردازش بسیج عمومی، بسیج مستضعفین 
که امام بزرگوار آن را مطرح کــرد و عمل کرد و با همه ی 
توان پشت سر این فکر ایستاد، این نهال را آبیاری کرد تا 
تبدیل شد به شجره ی طیبه ای که تؤتی اکلها کّل حین 

باذن ربّها  )89/8/2(«

   فراتر از مرزها
مقایسه تاریخی بســیج با سالهای اولیه تشــکیل آن از 
منظرهای گوناگون می تواند صورت پذیرد اما بی شــک 
یکی از مهمترین ابعاد این مقایســه، گســترش »شجره 
طیبه بسیج« به فراتر از مرزهای جمهوری اسامی است. 
در دیدار اخیر هم رهبر انقاب اشاره کردند که بسیج »از 
لحاظ کّمّیت و از لحاظ کیفّیت توسعه پیدا کرده است«. 
یکی از نشــانه های رشد کمی بســیج، ایجاد هسته های 
مقاومت در سایر کشورها است که موجب رشد این نیروی 
مخلص در بیرون از مرزها شــده است. بســیج در ایران، 
حشد الشعبی در عراق، حزب ا... در لبنان و... امروز در کنار 
هم و در یک جبهه بدون توجه به مرزهای جغرافیایی برای 
یک آرمان در نبردند. بســیجیان گوش به فرمان رهبرند 
و »آنچه دارند در صحنه می گذارنــد و از خطرات راه هم 
نمی ترســند. یعنی جانشان را در کف دســت گرفته اند.

)94/9/4(« آن هــا امروز در "جبهــه منطقه" مدافعان 
اسام نابند. »این بچه های ما که رفتند آنجا شهید شدند... 
در هر نقطه ای از عراق یا سوریه که اینها در مقابل داعش 
شهید شده باشــند،  مدافع حرم حضرت زینب و مدافع 
 کربا و نجفند و مدافع حرمنــد.« و »اگر مردان مجاهد 
فی سبیل ا... در مقابل اینها نایســتند قطعا از اسام ناب 
و نشــانه های تشــیع اثری باقی نمی ماند.« حالت دوم 
گسترش منطق و تفکر بسیجی در میان سایر ملت های 
منطقه و بلکه جهان اســت چرا که: »حرکت بســیجی، 
سرنوشت ایران را، بلکه سرنوشــت فراتر از ایران را تغییر 
داد... از روز اول، بســیجیان امام ما در میدانهای گوناگون 
انقاب تــا پیروزی انقــاب و تا پــس از انقاب حرکتی 

کردند که ماندگار شد، الگو شد... امروز جوانان نیویورک 
و کالیفرنیا هم شــعارهای مردم مصر و تونــس را تکرار 
میکنند، از آنها الهام میگیرند؛ انکار هم نمیکنند. جوانان 
مصر و تونس هم از حزب ا... و حماس و جهاد اسامی الهام 
گرفته اند و فرا گرفته اند و پنهان نکردند. و معلم اول در عصر 
جدید، بسیجِی امام بزرگوار ما بود؛ که همه از بسیجِی امام 
بزرگوار فراگرفتند ...که چگونه میتوان اسطوره های قدرت 
مادی را شکست، چگونه میتوان به نام خدا بتها را شکست.

»)90/9/6(

   تفکر شکست ناپذیر
همین الگو و تفکر موفق بود که باعث شد کار این شجره 
طیبه به جایی برســد که » االن شــما در کشــورهای 
گوناگونی ماحظه کنید؛  این تفّکر در لبنان دارد فّعالیت 
میکند، در عــراق دارد فّعالیت میکنــد؛ جوانهای عراقی 
حرکت کردند همراه ارتششــان شــدند توانستند این 
پیروزی ها را به دســت بیاورند؛ در ســوریه همین جور...

)93/9/6(« شاید با  نگاه به این میزان از رشد و الگوسازی  
موفق بسیجیان اســت که رهبر انقاب در دیدار اخیر با 
فرماندهان بسیج مطالبه ای را در زمینه تعامل با ملت های 
منطقه بیان می کننــد. آنجا که ایشــان بافاصه پس از 
تبیین سیاست های اصولی و تبیین»منطق روشن ما در 
منطقه« می گویند: »بســیج می تواند به دیگران تفهیم 
کند که مواضع سیاســی جمهوری اســامی ایران که 
امروز ما مواضع رسمی و سیاسی مسئولین دولتی مان و 
دستگاه مان در مورد سوریه در مورد عراق در مورد بحرین 
در مورد یمن در مورد فلسطین مواضع روشن و آشکاری 
است می توانید تفهیم کنید که این مواضع منطقی ترین 
مواضعی است که می تواند یک انسان منصف و عاقل اتخاذ 
بکند.)94/9/4(« با این نگاه و با این نقش برای بســیج 
مســتضعفین، انقاب رویین تن خواهد شــد چه اینکه 
رهبر انقاب می فرمایند: »ایران اســامی شکست ناپذیر 
اســت. آنهایی که نظام اســامی و جمهوری اسامی را 
تهدید میکنند که ما چنین میکنیم، چنان میکنیم بدانند: 
جمهوری اسامی به برکت تفّکر بسیجی و عمل و حرکت 

بسیجی شکست ناپذیر است.)93/9/6(«
حاال می توان حکمت نگاه بلند و قدردانی برجسته فرمانده 
کل قوا نسبت به بسیج را دریافت: »بسیج یک برکتی است 
برای نظام جمهوری اسامی، یک ذخیره است، یک گنج 
است؛ یک گنج بی انتها؛ چون ملّت بی انتها است؛ یک گنج 
است. و من به شما عرض بکنم، به توفیق الهی ملّت عزیز 
ایران این گنجینــه ی بــا ارزش را اّوالً حفظ خواهد کرد، 
ثانیاً استخراج خواهد کرد، ثالثاً به کمک این هّمتها و این 
اراده ها و این بصیرتها به اوج تعالی و ترّقی که مورد نظرش 
هست، قطعاً خواهد رسید. و دشمنان مجبورند نگاه کنند 
و تماشا کنند و پیشرفت ملّت ایران را ببینند؛ و کاری از آنها 

برنیاید. و ان شاءا... همین جور خواهد شد.)94/9/4(« 

فرهنگ بسیجی؛تفکر شکست ناپذیر 
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نامه ی مهم امـام خمینـی رحمۀ ا... علیه به یکـی از دو 
ابرقـدرت زمان خـود )شـوروی( نیز مبتنـی بر همین 
اصـل دعـوت بـود؛ آنجـا کـه خطـاب بـه گورباچـف، 
مشـکل اصلـی شـوروی را رویگردانـی از »حقیقـت« 
می داننـد: »جناب آقـاي گورباچـف! باید بـه حقیقت 
رو آورد؛ مشـکل اصلي کشـور شما مسـأله ی مالکیت 
و اقتصـاد و آزادي نیسـت. مشـکل شـما عـدم اعتقاد 
واقعي بـه خداسـت، همان مشـکلي کـه غـرب را هم 
به ابتذال و بن بسـت کشـیده و یـا خواهد کشـید.« در 
آن نامه نیـز، امـام خمینی بـر موضوعات »فطـری« و 
»وجدانی«، به عنـوان »َکلَِمۀ َسـواءٍ«  تأکید می کنند.
 ترویـج اسالم هراسـی بـرای مهـار تمـدن 

اسـالمی
امـا اتحـاد جماهیـر شـوروی کـه فروپاشـیده شـد، 
همـه ی نگاه ها به سـمت جهـان اسـام دوخته شـد. 
»سـاموئل هانتیگتـون«  استراتژیسـت آمریکایـی، 
در ابتـدای دهـه ی نـود میـادی، سـخن از »برخورد 
تمدن هـای  میـان  در  اینکـه  و  گفـت  تمدن هـا« 
موجود، ایـن »تمدن اسـامی« اسـت که اسـتعداد و 
توانایـی رو در رویـی بـا تمـدن غـرب را دارد و بنابراین 
می بایسـت هرطور کـه شـده آن را مهار کرد. ده سـال 
پـس از آن و باایفـای نقـش مؤثـر »امریـکا در ایجاد یا 
تقویت و تسـلیح القاعـده، طالبـان و دنباله های شـوم 
آنـان« پـس از وقـوع حادثـه ی 11 سـپتامبر، جـورج 
بـوش پسـر، رئیس جمهـور وقـت امریـکا، اعـام آغاز 
»جنگ صلیبـی« کـرد و لشگرکشـی های گسـترده 
بـه کشـورهای غـرب آسـیا بـه بهانـه ی »مبـارزه بـا 
تروریسـم« انجـام شـد. سیاسـت »اسام هراسـی« 
از همیـن ایـام وارد مرحلـه ی جدید خـود شـد و تا به 

امـروز همچنـان ادامـه یافـت. 
دی مـاه سـال 93، نشـریه ی »شـارلی ابـدو«، تصویر 
موهنـی از پیامبـر اسـام)( منتشـر کـرد کـه به 
دنبـال آن، بـه دفتـر ایـن نشـریه حملـه شـد و افکار 
عمومـی غـرب، مسـلمانان را عامـل ایـن حادثـه ی 
 تروریسـتی تلقی کرد. بـه فاصله ی کمتر از یک سـال،

   اتفـاق تروریسـتی به مراتب بزرگ تـر از اولـی، در 22 
آبـان مـاه امسـال در فرانسـه رخ داد کـه حداقل160 
کشـته و 200 زخمـی بـر جـای گذاشـت. گروهـک 
تروریسـتی داعـش نیـز مسـئولیت ایـن حادثـه را بر 
عهـده گرفـت و ایـن دو حادثه، عاملی شـد بـرای آغاز 
دور جدیـدی از فعالیت هـای اسام هراسـانه در غرب.
 نامـه ی رهبـر انقـالب؛ تبدیـل تهدیـد بـه 

صـت فر
اقـدام پیش روانـه ی رهبـر انقـاب در مخاطـب قـرار 
دادن جوانـان غـرب، دعوتـی اسـت کـه تهدیـدات را 
بـه فرصـت تبدیـل نمـوده اسـت.»در برابـر پدیده ی 
اسام هراسـی مطلقـاً نبایـد منفعل شـد... ایـن خود 
زمینه ی یک پرسـش اسـت و این پرسـش بـه نظر ما 
برکاتـی        دارد  و می توانـد ایـن تهدیـد را تبدیـل بـه 

فرصـت کنـد.« )93/12/21 (
در نامـه ی اول کـه تنهـا دو هفتـه بعـد از اتفـاق 
تروریسـتی شـارلی ابـدو منتشـر شـد، ایشـان دو 
»خواسـته«ی اصلـی را مطـرح کردنـد: اول، کاوش 
دربـاره ی »انگیزه هـای سـیاه نمایی گسـترده علیـه 
اسـام« در طـول دو دهه ی گذشـته، و دوم، به  دسـت 
آوردن »شـناخت مسـتقیم و بی واسـطه از اسـام« 
و از جوانـان خواسـتند کـه »اجـازه ندهید شـما را در 
مرزهـای سـاختگی و ذهنی محصـور کننـد.« نامه ی 
دوم رهبر انقـاب نیز ماننـد نامـه ی اول در حـدود دو 
هفته پس از حادثه تروریسـتی فرانسـه منتشـر شـد. 
در این نامـه  امـا در ابتدا بـا بیـان ناراحتـی از حادثه ی 
پاریـس، بـر موضـوع »تروریسـم« به عنـوان »َکلَِمـٍۀ 
َسـواءٍ« میان مردمان این روزگار تأکیـد کردند: »امروز 
تروریسـم درد مشـترک ما و شـما اسـت.« در ادامه ی 
نامه نیـز، به رفتارهـای متناقض سیاسـتمداران غربی 
در قبـال اتفاقـات و حـوادث بین المللـی، حمایـت 
کشـورهای غربـی از گروه هـای تروریسـتی، از بیـن 
بـردن فرهنگ های ملی بـا توجیه همانندسـازی های 
فرهنگی، دالیـل گرایش جوانـان غربی بـه گروه هایی 
چـون داعـش، اشـتباهات سیاسـتمداران غربـی در 

نحـوه ی مواجهه بـا حوادثی چـون پاریـس و... اشـاره 
کردنـد.

این نـکات، فهرسـتی از مسـائل، مشـکات و نیازهای 
جامعه غرب اسـت کـه رهبر معظـم انقاب مشـفقانه 
آنهـا را به جوانـان غربی گوشـزد می کننـد. مطالبی که 
تنهـا دو روز پـس از صـدور نامـه دوم از آقـای »ویکتور 
اوربـان«، نخسـت وزیر مجارسـتان در دیـدار بـا رهبـر 
انقـاب شـنیده شـد. او بـا اشـاره به شـرایط نامسـاعد 
غرب در بخش هـای مختلف اقتصـادی، وجـود بحران  
معنویت و مشـکات فرهنگی گفت: »مبنا قرار گرفتن 
توسـعه، معیارهـای گذشـته ی غـرب را در حوزه هـای 
اخاق، سیاسـت و دین در معرض فروپاشـی قرار داده و 

شـرایط سـخت و حساسـی را ایجاد کرده اسـت.« 
  دعوتی فراتر از قواعد دیپلماسی عمومی

اما چـرا رهبر معظـم انقـاب در هـر دو نامـه »جوانان 
غربی« را مورد خطاب قـرار داده اند؟ و چـرا دولتمردان 
و سیاسـتمداران غربی که اتفاقا یکـی از عامان چنین 
حوادثی هسـتند مـورد خطـاب قـرار نگرفته انـد؟ »به 
ایـن سـبب کـه آینـده ی ملّـت و سـرزمین تان را در 
دسـتان شـما می بینم و نیز حّس حقیقت جویـی را در 
قلب های شـما زنده تـر و هوشـیارتر می یابـم«. اما »به 
سیاسـتمداران و دولتمـردان شـما خطـاب نمی کنم، 
چـون معتقـدم کـه آنـان آگاهانـه راه سیاسـت را از 
مسـیر صداقت و درسـتی جدا کرده انـد.« در حقیقت، 
رهبر انقـاب بـا رویکـرد تأکید بر نقـاط مشـترک و با 
اسـتفاده از دو ابـزار »اخـاق« و »حقیقت جویـی« 
اقـدام بـه نـگارش ایـن دو نامـه کرده انـد؛ موضوعاتی 
کـه اتفاقـا گمشـده ی جهـان سیاسـت و دیپلماسـی 
امروزیـن اسـت. ایـن اقـدام در ظاهـر، خـارج از عـرف 
دنیای سیاسـت و دپیلماسی کنونی اسـت و به همین 
علت می تـوان چنیـن اقدامـی را »فراتر از دیپلماسـی 
عمومـی« ارزیابـی نمـود؛ چـرا کـه اساسـا دعـوت 
بـه فطـرت و حقیقـت، فراتـر از دیپلماسـی و جهـان 

سیاسـت اسـت. 
بـرای مخاطبـان   رسـانه هـای متفـاوت 

متفـاوت
»امـروز دنیـا، دنیـای رسـانه ها و تبلیـغ و تبییـن 
اسـت. امـروز در مقابـل شـما امپراتـوری خبـری 
دشـمنان دنیای اسـام قرار دارد که غالبـاً در کنترل 
صهیونیست هاسـت. امـروز یـک اتوبـان یکطرفـه 
خبـر و تحلیـل از طـرف رسـانه های خبـری بـه 
سـمت افکار عمومـی دنیـا - از جمله افـکار عمومی 
کشـورهای عربـی و اسـامی و خـود مسـلمانان - 
جـاری اسـت.« )80/11/11( از همیـن رو در زمانـه ی 
»دیکتاتوری رسـانه های رسـمی غرب« هـم نامه ی 
اول و هم نامه ی دوم، عمدتا توسـط رسـانه های نوین 
)شـبکه های اجتماعـی و فضـای مجـازی( منتشـر 
شـده اسـت تا بهتـر و سـریعتر توسـط مخاطبینش 
دریافـت شـود. »دکتـر کویـن بـارت«، تحلیلگـر 
برجسـته ی آمریکایـی معتقـد اسـت: »اعتقـاد دارم 

رویش آرام جوانان 
گزارشی از پیامدها و فرامتن نامه حضرت آیت ا... خامنه ای  به جوانان کشورهای غربی

هشتم آذر ماه 1394، درحالی که حدود ده ماه از انتشار نخســتین نامه ی رهبر معظم انقالب به جوانان اروپا و 
امریکای شمالی می گذشت، دومین نامه ایشان به جوانان کشورهای غربی منتشر شد. نامه ای که همچون نامه 
قبل در صدد دعوت جوان غربی به اندیشیدن پیرامون حقایق و ساختن آینده ای روشن است. نگاهی به سیره ی انبیاء الهی 
نشان می دهد که "دعوت"، یکی از مهمترین شیوه ها در تبلیغ حق و حقیقت می باشد:»کار مهم پیامبر خدا، دعوت به حق و 
حقیقت، و جهاد در راه این دعوت بود.« )70/7/5( یکی از اصول مهم در دعوت، تأکید و پافشاری بر "نقطه های مشترک" و به 
تعبیر قرآن، "َكِلَمة َسواءٍ" است:"ُقل يا أَهَل الِكتاِب َتعاَلوا إىِل َكِلَمة َسواٍء َبيَننا َوَبيَنُكم" "ای اهل کتاب! بیایید به سوی سخنی که میان ما و 

شما یکسان است." )آل عمران:64( 



55  نشریه خبری-تحلیلی نمازهای جمعه، مساجد و هیات های مذهبی

سرمقاله | نشریه  شماره10 | آذر ماه 94  

ایشـان }حضـرت آیـت ا... خامنـه ای{ بـه بهتریـن 
نحـو توانسـته اند حقیقـت را بـه گونـه ای مهربانانـه 
و همدردانـه بیـان سـازند.« بـه عقیـده ی وی، رهبر 
انقـاب »تصمیـم گرفتـه پیـام خـود را بـرای افـراد 
جـوان بفرسـتد نـه روشـنفکرها یـا سیاسـتمداران 
زیـرا افـراد جـوان بیشـتر پذیـرای اطاعـات جدید 
بـوده و می داننـد چگونـه از رسـانه های جایگزیـن 
در  کـه  پیام هایـی  اشـاعه ی  بـرای  اجتماعـی  و 
اسـتفاده  نمی شـوند،  منتشـر  اصلـی  رسـانه های 

کننـد.« 
نکتـه ی مهـم دیگـر، انتشـار ایـن نامـه، در ایـام 
پیـاده روی اربعیـن و اسـتفاده از ظرفیـت بزرگ ترین 
تجمع انسـانی بـرای تبلیـغ و انتشـار نامـه در فضای 
حقیقی و عینی اسـت. آن هـم در حالی کـه می دانیم 
از جمعیت بیـش از 20 میلیونی ای که در این مراسـم 
شـرکت می کنند، جوانان زیـادی از آمریـکا و اروپا نیز 
حضـور دارنـد. »Letter4U«  نـام یکـی از این موکب 
ها اسـت که جوان های غربـی را بـرای دریافت نامه ی 
رهبـر انقـاب بـه سـوی خـود فـرا می خوانـد. یکـی 
از جوان هایـی کـه نامـه ی رهبـر انقـاب را دریافـت 
کـرده بـود گفـت: »نامـه ی رهبـر انقـاب به دسـت 
آزادی خواهـان جهـان خواهـد رسـید. رسـانه های 
غربـی همان طور کـه نمی تواننـد راهپیمایـی عظیم 
اربعیـن را پنهان کنند، نخواهند توانسـت ایـن نامه را 

نیـز بایکـوت رسـانه ای کنند.«
 دروازه ی ورود به نظم نوین جهانی

نـگاه کان بـه جهـان نشـان میدهـد کـه »نظـم 
مسـتقر حاکـم قبلـی دنیـا در حـال تغییـر و تبدیل 
اسـت... قـدرت غربی بر ایـن دو پایـه بـود - پایه های 
اخاقـی و معنـوی و ارزشـی، و پایـه ی نظامـی 
و سیاسـی و امنیتـی و عملـی - هـر دوی اینهـا 
متزلـزل شـده اسـت.« )93/6/13( همان نکتـه ای که 
نخسـت وزیر مجارسـتان در دیـدار هفتـه گذشـته 
خـود بـا رهبـر انقـاب گفت:»ایـن بحران هـا غرب 
را وادار کـرده اسـت کـه رویکـرد و نـگاه خـود را بـه 
شـرق نزدیک کند تـا بـا یافتـن ارزش هـای معنوی 
بتوانـد بـه راه حل هایی دسـت یابـد.« رهبـر انقاب 
نیز بـا بیان ایـن جمله کـه »برخی متفکرین دلسـوز 
غربی سـال ها اسـت کـه این خطـر را متوجه شـده و 
درخصـوص آن هشـدار داده انـد«، فرمودنـد: »البته 
اکنـون یـک رویـش معنـوی آرام و نامحسـوس، هم 
در اروپـا و هم در آمریـکا با محوریت جوانـان در حال 
شـکل گیری اسـت و در آینده نیز احتمـال دارد اروپا 
بتوانـد بیـن پیشـرفت های مـادی، علمـی و فناوری 
با معنویـت همگامی به وجـود آورد.« )94/9/10( شـاید 
نامـه ی رهبـر انقـاب بـه جوانـان غربـی، مقدمـه و 
تلنگری باشـد بـرای ورود بـه »نظم نویـن جهانی«، 
نظمی که پایـه ی آن بر مبنای »معنویـت، عقانیت 
و عدالـت« باشـد. تاریخ شـاهد آینـده ای بـه مراتب 

بهتـر از حـال خواهد بـود.  

بیـــش از 1300 ســـال از بــازگشت 
حضـرت زینـب)( و کاروان اسـرا به 
کربـا و حضور جابربـن عبـدا... انصاری 
و جمعی از بنـی هاشـم در اربعین شـهادت حضرت 
بـن  سـید  »مرحـوم  می گـذرد.   )(...اباعبـدا
طـاووس-و بـزرگان- نوشـته اند کـه وقتـی کاروان 
اسـرا، یعنی جناب زینب)( و بقیـه در اربعین وارد 
کربا شـدند، در آنجا فقط جابر بن عبـدا... انصاری و 
عطیـه ی عوفـی نبودنـد، »رجال مـن بنی هاشـم«؛ 
عـده ای از بنی هاشـم، عـده ای از یاران بر گـرد تربت 
سیدالشـهداء جمع شـده بودند و به اسـتقبال زینب 
»جاذبـه  روز  آن  از   )87/11/28( آمدنـد.«  کبـری 
هرسـال  و  شـده  شـروع  حسـینی«  مغناطیـس 
میلیون هـا مشـتاق را از مذاهـب، ادیان، ملـل و اقوام 
مختلف جهـان در چنیـن روزی گـرد هم مـی آورد. 
امـا »اهمیـت اربعین در آن اسـت کـه در ایـن روز، با 
تدبیـر الهـی خانـدان پیامبـر)(، یـاد نهضـت 
حسـینی بـرای همیشـه جاودانـه شـد و ایـن کار 
پایه گـذاری گردیـد... درسـی کـه اربعیـن بـه مـا 
بایـد یـاد حقیقـت و  می دهـد، ایـن اسـت کـه 
خاطـره ی شـهادت را در مقابـل طوفـان تبلیغـات 

دشمن زنده نگهداشت.« )68/6/29(

گسـتردگی و جامعیت بی نظیـر راهپیمایی  
ربعین ا

هرچند کـه »پدیـده ی بی نظیـر و حرکـت عظیم و 
پرمعنای راه پیمایی اربعین حسـینی« در سـالهای 
اخیر توسـط رسـانه های دشـمن پوشـش چندانی 
نیافتـه اسـت، امـا عظمـت و رشـد فزاینـده حضور 
اقشـار مردم در ایـن حرکت به گونه ای شـده اسـت 
کـه روزنامـه هافینگتـون پسـت آن را »بزرگتریـن 
اجتمـاع دینـی جهـان« مـی خوانـد و مـی افزاید: 
شـمار زائـران اربعیـن حسـینی پنـج برابـر شـمار 
حجـاج بیـت ا... الحـرام و بـه مراتـب مهمتـر از 
جشـنواره بزرگ"کـوم میا"هندوها اسـت که سـه 
سـال یکبـار برگـزار مـی شـود. سـازمان یونسـکو 
نیـز ایـن اجتمـاع پرشـکوه را بـه عنـوان میـراث 
معنـوی بـه ثبـت جهانـی میرسـاند. عـاوه بـر 
»گسـتردگی« این سـنت حسـنه، »جامعیت« آن 
نیـز در نوع خـود کـم نظیر اسـت. بـه گونـه ای که 
نه تنهـا شـیعیان و حتـی مسـلمانان بلکـه پیروان 
سـایر ادیان، قومیتهـا و نژادهـا  را نیز در بـر میگیرد 
و برای مسـلمانان عظمـت و عزت ایجـاد میکند. اما 
بی شـک در کنار اثرات معنـوی، اخاقـی و تربیتی 
ایـن تجمع عظیـم بـرای حاضران کـه در نـوع خود 
نیـز بسـیار مهـم اسـت ایـن اجتمـاع بـزرگ برای 
ملتهـای مسـلمان نیـز حـاوی پیامهایی اسـت که 

بایـد از آن درس آموخـت.

 فرصت اربعین برای تعمیق اخوت، برادری و 
دشمن شناسی

اربعین تبلور یک فرهنگ است برای تقویت، تمرین 
و تعمیق اخــوت و بــرادری در میان مســلمانان تا 
مکتب اهل بیت و مسیر امام حســین)( را با کنار 
گذاشتن اختافات بپیمایند. حضور میلیون ها انسان 
در اربعین حسینی »وقتی حّتی جسمها در کنار هم 
قرار میگیرد، این جور انعکاس پیدا میکند. اگر ما با هم 
باشیم، کشورهای اسامی، ملّتهای مسلمان - سّنی 
و شیعه و فَِرق مختلف تسّنن و تشــّیع - با یکدیگر 
دلهایشان صاف باشد، نســبت به یکدیگر سوءظن 
نداشته باشند، سوءنّیت نداشــته باشند، به یکدیگر 
اهانــت نکنند، ببینیــد در دنیا چــه اتّفاقی خواهد 
افتاد«)93/10/19( اربعین فرصتی است برای یکی شدن 
در مسیر»سلٌم لمن سالمکم و حرٌب لمن حاربکم« و 
به تعبیر شهید مطهری شــناخت شمر دوران امروز؛ 
فهمیدن این مطلب که نقشه دشمنان امت اسامی 
)بخصوص امریکا و انگلیس( ایجاد درگیری و اختاف، 
داشتن بهانه حضور و دخالت در کشورهای اسامی 
است تا با ناامن کردن کشورهای منطقه، امنیت رژیم 
صهیونیســتی را تأمین کنند و سعی کنند »اولویت 

اصلی« جهان اسام را تغییر دهند.

 راهپیمایی اربعین نمونه دوســتی ملتها با 
یکدیگر

این اجتماع، نمــاد همــکاری و همراهی صمیمانه 
ملتها با یکدیگر نیز می باشــد. پذیرایــی از بیش از 
بیســت میلیون زائر در طول مدت حضــور در این 
اجتماع عظیم بدون داشــتن هیچ چشــم داشت و 
توقعی، نمونه ای از همدلی میان مســلمانان است. 
»راه پیمایی مراسم روز اربعین یک نمونه از این ارتباط 
دوستانه اســت به گونه ای که مردم عراق در پذیرایی 
از زائران ایرانی، از انفــاق و محبت و ارادت چیزی کم 

نمی گذارند«)94/9/3(

 فرهنگ اربعین، تمرینی برای حضور در رکاب 
)( ولی عصر

شــاید بتوان گفت راهپیمایی بی نظیــر و پرمعنای 
اربعین که »بدون تردید از جمله شعائر الهی است« 
و در آن هم »ایمان، اعتقاد قلبی و باورهای راستین« 
موج می زند و هم »عشق و محبت«، فرصت مغتنمی 
اســت برای اعام آمادگی و تمرینی برای حضور در 
رکاب امام زمان)(. »ما با خودمان عهد کرده ایم 
و عهد میکنیم که یاد حسین، نام حسین و راه حسین 
را هرگز از زندگی خودمان جدا نکنیم.« )85/1/1( پس 
»ما نیز از دور به حال زائران اربعین غبطه می خوریم« 
و آرزو می کنیم ای کاش همراه شما بودیم... »یا لیتنا 

کنا معکم فنفوز فوزا عظیما« )94/9/9( 

یا لیتنا کنا معکم 
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"مـا اقتصاد و نیـروی نظامی قـوی داریـم. با وجود ایـن دو عنصـر نباید وقتمـان را هـدر دهیـم." آن روزها بوش 
پسـر، رییس جمهور سـابق امریـکا در نطق هـای تبلیغاتی خـود صحبت از قـدرت امریـکا و اسـتقرار نظم نوین 
مبتنـی بـر آن می کـرد. ده سـال از آن روزهـا گذشـت. امریکایی هـا در آن دهـه بر مناطـق مختلفـی از جمله غرب آسـیا 
تاختنـد و ویـران کردنـد تـا نقشـه های خـود را محقق کننـد؛ اما با سـد مـردم روبـه رو شـدند. قـدرت نظامی امریـکا در 
افغانسـتان، عراق و... به هیچ گرفته شـد و مردم اشـغال کشورشـان را برنتافتنـد. بحران هـای اقتصـادی و اجتماعی درون 
امریـکا هم جنبش هـای 99درصـدی راه انداخت. مـردم نظم نویـن ویرانگر امریکایـی را نپذیرفتند ولی دشـمن هـم از پای 

ننشست و طرح "تغییر نقشه خاورمیانه" جای خود را به طرح های جدیدتر داد.  

گزارشی از پروژه برنامه ریزی شده، گسترده و همه جانبه نظام سلطه علیه ملت ایران

نفوذ؛ اشغال بدون جنگ

   فکر امریکایی
مک کریســتال فرمانده ســابق امریکایــی ائتاف 
افغانســتان از تجربه جنگ در آنجا چنین می گوید 
که "اهمیت اقناع مردم باالتر از هر چیز اســت. همه 
چیز در ذهن کسانی رخ می دهد که به نحوی شریک 
این جنگند." وزیر دفاع وقت امریکا در سال 2007م. 
از دولتش خواســته بود که پول بیشــتری را هزینه 
جنگ نرم کنــد. آن ها به این نتیجه رســیده بودند 
وقتی کــه نمی توانند "تن "ها را تســلیم خود کنند 
باید "جان "ها را شیفته خود کنند. اگر آن ها بتوانند 
»هویت بومی«94/9/3 مردم سرزمین هدفشان را 
تغیر دهند؛ دیگر الزم نیست با آن سرزمین جنگی 

داشته باشــند زیرا فکر آن ها را در اختیار گرفته اند و 
این برای سلطه گر کافی است. »اگر آمریکایی ها در 
این سیاست خود موفق شوند و بتوانند فکر جوانان 
را به "فکر آمریکایی" تبدیل کنند، آنگاه بدون نیاز به 
کودتای نظامی و اقدامات سخت، بر کشورها مسلط 

خواهند شد. 94/9/3« 

   اشغال کشور بدون جنگ
یکی از راه های ایجاد فکر امریکایی، »نفوذ« اســت. 
برنامه نفوذ »تغییــر باورها، تغییــر آرمانها، تغییر 
نگاهها، تغییر ســبک زندگی94/9/4« است. این 
همان چیزی است که رهبر انقاب در دیدار مدیران 

صداوسیما از آن به عنوان »جنگ نرِم برنامه ریزی 
شده، گسترده و همه جانبه نظاِم سلطه با جمهوری 
اســامی« یاد کردنــد.  در این جنــگ نرم تاش 
می شود تا انســانها در چنبره رنگ و لعاب مفاهیم 
و ارزش های غربی تســخیر شــوند و افراد از درون 
ملت، مبتنــی بر مفاهیم غربی بــه یکدیگر متصل 
شوند. نفوذ تاش می کند با ابزارها و امکانات جدید 
»شبکه سازی در داخل ملّت« انجام دهد و این دقیقا 
همان زمانی اســت که عما اشــغال کشور بدون 
اینکه جنگ نظامی رخ دهد صورت گرفته اســت. 
اهمیت این مســئله و تجربیات شکست های قبلی 
امریکاییان چنین است که حتی استراتژیست های 
آن ها مانند "جوزف نای" دربــاره این جنگ جدید 
می نویســند که "قدرت نرم و قدرت اقناع و تولید 
گفتمان، امروز اهمیت بیشتری از قدرت های سخت 
یافته است. نگاه سنتی به سیاست ورزی جهانی نوعا 
متمرکز بر نیروی نظامی و اقتصاد پیروز بوده است. 
نگاه سیاست در دوره جدید مبتنی بر گفتمان های 
پیروز اســت." گفتمان پیروز جانمایــه برتری در 

جنگ نرم  است.

 سفارت آمریکا
در تهران در دوره  پهلوی



57  نشریه خبری-تحلیلی نمازهای جمعه، مساجد و هیات های مذهبی

سرمقاله | نشریه  شماره11 | آذر ماه 94 

   نفوذ شبکه ای
دشمن آشــکارا و وقیحانه خواســته های خود از ملت 
را نیز مشــخص کرده است. او به روشــنی می گوید که 
شعارهایتان را دیگر تکرار نکنید، مرگ بر امریکا نگویید 
و... ما هم به جمهوری اسامی شما کاری نداریم. با پروژه 
»نفوذ شبکه ای«، افراد موثر ملت را در اختیار می گیرد، 
آن ها را به یکدیگر متصل می کند و از درون کشور شعارها 
و تفکرات امریکایی به نمایش گذاشته می شود و این برای 
انقاب اسامی، خطیر است. آن ها که پیش از این توان 
و زور خود را برای ضربه زدن به انقاب اســامی آزموده  
بودند، وقتی که دیدند نمی توانند به اصل آن ضربه بزنند؛ 
امروز با شیوه جدیدی به میدان بازگشته اند. در این شکل 
جدید، محتوا و غلبه گفتمان مهم است. ظاهر اهمیتی 
ندارد. برای آن ها »باقی ماندن نام جمهوری اســامی و 
حتی حضور یک معمم در رأس آن مهم نیست، مهم آن 
است که ایران تأمین کننده ی اهداف آمریکا، صهیونیسم 
و شبکه ی قدرت جهانی باشد. 94/7/20« در این سوی 
میدان نباید در مقابل دشمن »مثل خاکریِز نرم« بود »که 
دشمن از هرجا خواســت بتواند نفوذ کند.93/10/19« 
مقدمه این نفوذ، همان عدم توجه به ســیره رسول خدا 
در اشداء علی الکفار بودن است و مکمل نفوذ، تخریب و 
»تخطئه ی کسانی است که بر اصالتها، بر نگاه درست، 
 بر ارزشها پای میفشــارند.« و آن ها را »مّتهم میکنند به 

افراطی گری و تندی.« 94/09/04 

   فوالد آب دیده
سـال گذشـته رهبـر فرزانـه انقـاب اسـامی در حرم 
رضوی، بر گسـترش کار فرهنگی از سـوی جوان مومن 
انقابـی و تاثیـر آن بـر پیشـرفت کشـور و ایسـتادگی 
در مقابـل دشـمنان ایـن ملّـت تاکیـد کـرده بودنـد. 
هم چنیـن بارهـا خطـاب بـه جوانـان توصیـه کرده اند 
که »بایـد دائمـاً هشـیار باشـید. معـارف دینی خـود و 
معارف انقابـی خود را هر چـه میتوانیـد تعمیق کنید. 
مثـل پاره هـای پـوالد -زبـر الحدیـد -آنطـوری کـه در 
تعبیـرات حدیـث و در بعضی دعاهـا وجـود دارد - نفوذ 
ناپذیـر و نفـوذ کننـده و در مقابـل دشـمن بُرنـده و بـا 
اراده ی قـوی باشـید.87/2/14« که »ایـن ملت فوالد 
آبدیده اسـت... جوان و پیـِر این میهن بزرگ اسـامی و 
نسـلهای پی درپی از این ملت بـزرگ، کـه در کوره های 
حـوادث آبدیـده شـده اند، برای خودشـان یک رسـالت 
قائلند؛ رسالت پاسـداری از اسـام و پرچم برافراشته ی 
اسـام در ایـن سـرزمین؛ کـه امـروز یک ونیـم میلیارد 
مسـلمان در مناطـق مختلف دنیـا به این پرچم چشـم 
دوخته انـد؛ این عمـق راهبـردِی ملـت و انقـاب ما در 
کشـورهای اسـامِی منطقـه... در آسـیای میانـه و در 
شـبه قـاره اسـت؛ اینهـا عمـق راهبـردی ملـت ایـران 
اسـت.85/1/5« عمـق نفـوذ مـا را حـرارت فوالد های 
آ بدیده بـه مسـتضعفین رسـانده اسـت و در این جنگ 
جدید هـم حـرارت همـان فوالدهـا کار خـود را خواهد 

کـرد، بـاذن ا....  

ملـت ایـران، اّمـت اسـامي و همـه بشـریت 
امـروز بیـش از هـر زمـان دیگـر به درسـهاي 
پیامبـر اعظـم)( ، نیازمند اسـت. »خدای متعـال به ما 
مسـلمانان دسـتور داده اسـت کـه از پیامبر تبعیـت کنیم. 
ایـن تبعیـت، در همه چیـز زندگـی اسـت. آن بزرگـوار، نه 
فقط در گفتار خـود، بلکه در رفتـار خود، در هیـأت زندگی 
خـود، در چگونگی معاشـرت خود با مـردم و با خانـواده، در 
برخـوردش بـا دوسـتان، در معاملـه اش بـا دشـمنان و 
بیگانـگان، در رفتـارش بـا ضعفـا و بـا اقویـا، در همـه چیز 
اسـوه و الگوسـت.« )70/07/05( الگوگیـری از پیامبـر اعظـم 
)( اما مسـتلزم شناخت شـخصیت ایشـان و مطالعه ی 

سـیره ی پربرکت نبوی اسـت. »خـدای متعال در سـوره ی 
سراسـر حماسـه و درس فتـح، بعـد از آن که همـه ی آیات 
حماسـه را بیـان می کنـد، دربـاره ی پیغمبـر و اصحـاب 
پیغمبـر می فرماید: »اشـّداء علـی الکّفـار رحمـاء بینهم«.   
یعنـی »بـه متجـاوز امـان نمی دهنـد؛ اّمـا در میـان خـود 
برادرانـه رفتـار می کننـد.« )75/06/27( » یعنـی مـا بـا 
دشـمنان، بـا اسـتکبار سـِر آشـتی نداریـم و بـا بـرادران 
مسـلمان بنـای بـر دشـمنی و عـداوت نداریـم؛ بنـای بـر 
دوسـتی و رفاقت و بـرادری داریـم.« )94/05/26( اما درباره ی 
معنای دقیـق واژه هـای بـه کار رفته در ایـن آیـه ی نورانی 

نکات ظریفی وجود دارد: 

1. »اشـداء بـر کفـار، معنایش این نیسـت کـه با کفـار دائم 
در حال جنگند. اشـداء، شـدت، یعنی اسـتحکام، استواری، 
خورده نشـدن. یـک فلـزی زنـگ میزند، خـورده میشـود، 
پوک میشـود، از بین میرود؛ یـک فلز هم قرنهـای متمادی 
کـه بگـذرد، دچـار خوردگـی و زنگ زدگـی و پوسـیدگی و 
پوکی نمیشـود. اشـداء یعنی این... اسـتحکام یـک وقت در 
میدان جنگ اسـت، یـک جور بـروز میکنـد؛ یـک وقت در 
میـدان گفتگـوی با دشـمن اسـت، یک جـور بـروز میکند. 
شـما ببینید پیغمبـر در جنگهـای خـود، آنجائی کـه الزم 
بود بـا طرف خـود و دشـمن خـود حـرف بزند، چـه جوری 
حرف میزند. سـرتا پای نقشـه ی پیغمبر اسـتحکام اسـت؛ 
اسـتوار؛ یک ذره خلل نیسـت. در جنـگ احـزاب پیغمبر با 
طرفهای مقابل وارد گفتگو شـد، اما چه گفتگوئـی! تاریخ را 
بخوانیـد. اگر جنـگ اسـت، با شـدت؛ اگـر گفتگو اسـت، با 
شدت؛ اگر تعامل اسـت، با شـدت؛ با اسـتحکام. این معنای 
اشـداء علی الکفار اسـت.« )87/05/09(   »قـرآن درباره ی آهن 
می گویـد: فیه بأس شـدید.  شـدید اسـت یعنی مسـتحکم 
 اسـت. شـّدت در این جا به معنـای ظلم و خونریزی نیسـت. 
  به معنای اسـتحکام اسـت؛ یعنی این خاکریز نباید شـل و 

نرم باشـد؛ این دیوار نباید رخنه داشـته باشـد.« )79/08/11(

2. »مـراد از کّفـار هـم آن یهودی یا مسـیحی نبـود که زیر 
سـایه پیغمبر در مدینه زندگـی میکرد. همان وقـت بودند، 
مسـیحیان و یهودیانی که داخـل مدینه زندگـی میکردند 

و پیغمبـر و اصحابش با آنهـا روابط خوبـی داشـتند. آنها را 
»اشـّداء علـی الکّفـار« نمیگویـد. »اشـّداء علی الکّفـار« به 
کفاری میگویـد که یا مثـل کّفار قریـش به طـور دائم علیه 
اسـام و مدینـه اسـامی در حال تحـّرکات نظامـی بودند؛ 
یا مثـل یهودیهـای بنی قریظه و خیبـر و بقیه مناطـق دائم 
کارشـکنی میکردنـد - برونـد این طـرف و آن طرف سـفر 
کننـد، ایـن گـروه و آن گـروه را علیـه اسـام جمـع کنند؛ 
لشکرکشـی کنند، تحریک کنند، شایعه درسـت کنند - و 
یا کسـانی که در چهره مسـلمان اما بـا دل و باطـن کافر در 
داخل مدینـه زندگـی میکردند و دائـم هم یا با کّفار دسـته 
اول و یا بـا کّفـار دسـته دوم ارتباط داشـتند. »اشـّداء علی 

الکّفار«، یعنی اشـّداء بـر این سـه دسـته.« )79/08/11(

3. هدفـی کـه از "شـدت در برابـر کفـار" بیـان شـده 
اسـت، به ایـن سـؤال پاسـخ می دهـد که چـرا ایـن اصل 
مهـم در سـیره ی پیامبر اکـرم مـورد اشـاره قـرار گرفته 
اسـت:  مقابلـه بـا نفـوذ دشـمن. »اَِشـّداء باشـید یعنـی 
مثـل خاکریِز نرم نباشـید کـه دشـمن از هرجا خواسـت 
بتواند در شـما نفوذ کنـد؛ مسـتحکم باشـید.« )19/10/93( 
»دشـمن متجاوِز بالّطبـع اسـت؛ طبیعت جهان خـواران 
تجـاوز اسـت، جلـو آمـدن اسـت، تصـّرف اسـت، پنجـه 
انداختـن اسـت، طبیعـت اینهـا اسـت؛ اگـر خاک ریـز 
شـما قابـل نفـوذ باشـد، نفـوذ میکنـد؛ بایـد جـوری 
حرکـت کنیـد کـه او احسـاس کنـد نمیتوانـد نفـوذ 
کند.« )94/07/15( »بعضی، از دشـمن رودربایسـتی دارند؛ 
بعضی، ماحظـه ی دشـمن را میکنند. ماحظـه ی ملت 
را باید کـرد، ماحظـه ی خدا را بایـد کرد، نـه ماحظه ی 
دشـمن را. دشـمن، دشـمن اسـت؛ هرچه ماحظه کنی 
و عقـب بنشـینی، او جلـو می آیـد. ... یکـی از شـاخصها 
]در انتخابـات مجلـس[ همین اسـت. مـردم در هر جای 
کشـور هسـتند، به این شـاخص توجه کنند. آن کسـانی 
کـه مرزشـان بـا دشـمن و دست نشـاندگان دشـمن مرز 
کمرنگـی اسـت، اینهـا بـرای ورود بـه مجلـس اصلـح 
نیسـتند. کسـانی باید باشـند که مرز روشـنی با دشـمن 

داشـته باشـند.« )22/12/86(

4. اما»رحمـاء بینهم، یعنی در بین خودشـان که هسـتند، 
نه؛ اینجـا دیگـر خاکریز نـرم اسـت، انعطـاف وجـود دارد؛ 
اینجا دیگـر آن شـدت و آن صابت نیسـت. اینجـا باید دل 
داد و دل گرفـت. اینجـا باید بـا هم بـا تعاطف رفتـار کرد.« 
)87/05/09( »رحماء بینهم یعنی با همدیگر مهربان باشـیم، 

رحیم باشـیم، نـرم باشـیم در مقابـل هـم.« »ببینیـد این 
دسـتور قرآن اسـت دیگـر. چـرا عمـل نمیکنیم؟ اشـکال 
کار کجاسـت؟ اشـکال کار همیـن اسـت. اگر دلهایمـان را 
ظرِف پذیرنده              ی بـاران رحمت قـرآن و بـاران هدایت قرآن 
قرار بدهیـم، اگـر دل را به قـرآن بسـپریم، برایمـان راحت 

میشـود.« )88/05/31( 

پیامبر )(  ، خاکریز مستحکم در برابر کفار
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حضــور ســید ابراهیــم زکزاکــی رهبــر شــیعیان نیجریــه 
  )(در دیدار شرکت کنندگان اجالس مجمع جهانی اهل بیت

86/5/28   )(با  رهبر انقالب در حسینیه امام خمینی

بیداری سرکوب شدنی نیست
گزارشی به بهانه ی فاجعه کشتار شیعیان مظلوم » زاریا«  در نیجریه؛

خبر بسیار تکان دهنده و غیرمترقبه بود. حمله ارتش تا بن دندان مسلح نیجریه به شیعیان بی دفاع زاریا. کشتار 
وحشیانه صدها انسان که به فاصله چند روز پس از راهپیمایی میلیونی اربعین در نیجریه، برای تدارک عزاداری 
شهادت امام رضا )(  در حسینیه بقیه ا... این شهر گرد هم آمده بودند. برای دفاع از شیخ ابراهیم زکزاکی. روحانی 
شیعه ای که با دستهای خالی -  از تقریبا هیچ - یک جامعه مومن و انقالبی چند میلیونی تربیت کرد. آن هم به عشق حضرت 
امام)ره(. تصاویر دریافتی از طریق رسانه ها و شبکه های اطالع رسانی حکایت از تخریب کامل حسینیه و آتش زدن منزل جناب 

زکزاکی می دهد. تصاویر خونین اجساد دل هر انسانی را فارغ از هم کیشی و هم مذهبی با آنها به درد می آورد. اما...

می خواهند نور خدا را با دهن های خود خاموش کنند، 
حال آنکه خدا تمام کننده نور خویش اســت هر چند 

کافران را خوش نیاید. / صف، آیه 8

 1. می خواهند نور خدا را بــا دهان های خود خاموش 
کنند...

"امام یک جلد قرآن به من هدیــه داد و گفت: برو و با 
قرآن مردم کشــورت را هدایت کن." این روایت شیخ 
زکزاکی از آغاز جنبش او بــرای نیجریه و غرب آفریقا 
است. رشد سریع و شگفت انگیز اسام ناب در نیجریه 
در منتهــی الیه غــرب آفریقا آن هم به واســطه یک 
مسلمان تازه شیعه شــده که خود را هدایت شده امام 

خمینی می داند، مهمترین دلیلی است که رسانه های 
نظام ســلطه را متوجه این رویداد مهم کند. پرداختن 
رسانه هایی چون بی.بی.سی و گاردین و ... در سالهای 
اخیر به جنبش اســامی مســلمانان نیجریه و رهبر 
مردمی آن و تاش برای تکرار پروژه اسام هراســی و 
شیعه هراسی گواهی بر این اتفاق است. از سوی دیگر 
لبه دیگر این »قیچی« یعنی اســام تکفیری یعنی 
»دشمنانی که به نام اسام با اسام دشمنی می کنند« 
نیز اینجــا در لباس گروهــک تروریســتی افراطی 
"بوکوحرام" خود را نمایان می کند. به این امید که این 
مسیر و این راه نورانی را خاموش کند. اما » این آیه ی 
کریمه، راه خــدا و دین خدا را به نــور، آن هم نور خدا 

تشبیه فرموده است... دشــمنِی دشمنان را هم به پُف 
کردن با دهان تشبیه کرده است. همان گونه که کسی 
پُف می کند و نور شــمع یا چراغی را خاموش می کند، 
دشــمنان می خواهند پُف کنند و نور خدا را خاموش 

کنند! 76/1/1«

2. خدا تمام کننده نور خویش است...
ســید ابراهیم زکزاکی فرزند معنوی حضرت روح ا... 
اســت. یکی از پرورش یافتگان »مکتب امام«. امام از 
این فرزندان در اقصی نقــاط منطقه و بلکه جهان کم 
نداشته است. از سید عباس موسوی در لبنان تا احمد 
شــاه مســعود و برهان الدین ربانی در افغانستان و از 
شهید محمدباقر صدر و شهید حکیم در عراق تا فتحی 
شقاقی در فلسطین و از سید عارف حسین حسینی در 
پاکستان تا ادواردو آنیلی در قلب اروپا همگی فرزندان 
مکتب امام بودند که به فیض شــهادت نائل شــدند 
و از سید حســن نصرا... و شیخ باقر النمر تا عبدالملک 
الحوثی و سیدهاشم الحیدری و رمضان عبدا... شلح هم 
که همچنان در حال جهادند و آرمان جهانی حضرت 
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امام خمینی)ره( را پیش می برند. هر دو دسته احدی 
الحسنین هســتند. »وقتی شــما ]با نگاه توحیدی[ 
میدانید وجود شما، پیدایش شما، حیات شما، تنفس 
شــما با یک هدفی تحقق پیدا کرده است، دنبال آن 
هدف میگردید و برای رســیدن به آن هدف، تکاپو و 
تاش میکنید. از نظر خدای متعــال که آفریننده ی 
هستی اســت، خود این تکاپو هم اجر و پاداش دارد. 
به هر نقطه ای که رسیدید، در واقع به هدف رسیدید. 
این است که در دیدگاه توحیدی، خسارت و ضرر برای 

مؤمن اصاً متصور نیست.90/9/21«

3. هر چند کافران را خوش نیاید
»اسام عزیز« آن هم با »قرائت معتبر امام« راه خود را 
باز کرده است و نظام اسامی نیز فارغ از همه سایق و 
گرایشهای داخلی پشت و پناه همه مستضعفان عالم 
خواهد بــود. »ولقد کتبنا فی الزبور مــن بعدالذکر ان 
االرض یرثها عبادی الصالحون. در یک آیه ی دیگر: ان 
االرض هلل یورثها من یشاء من عباده. در یک آیه ی دیگر: 
لیظهره علی الدین کله ولوکره المشــرکون. یعنی این 
پرچم توحید و اسام و ایمان، این پرچم ایستادگی در 
مقابل ظلم و جور از هر کس و هر جای عالم، این پرچم 
اســتقال ملت ها در مقابل قدرتهای زورگوی عالم، 
باید در سرتاســر جهان و به عنوان مرکز امید همه ی 

مستضعفان عالم، به اهتزاز در بیایید.69/6/26«
این مسیر بدون بازگشت به رغم عصبانیت دشمنان 
و نظام ســلطه راه خود را خواهد پیمــود. »به نظر ما 
بیداری اسامی به وجود آمده است؛ سعی شد از سوی 
دشمنان اســام که این بیداری را سرکوب کنند - و 
یک جاهایی هم سرکوب کردند - اما بیداری اسامی 
سرکوب شدنی نیست. پرچم اعتزاز به اسام بلند شده 
است، برافراشته شده است؛ احساس هویت اسامی 
امروز در مســلمانان، در هر نقطــه ی عالم، نیرومند 
شده است و نیرومند خواهد شــد.93/3/6« حتی 
اگر کافــران این چنین نخواهند، »نــور خدا طبعاً از 
همه ی آنچه که در ذهن بشر می گنجد، قویتر است. 
اگر بگویند کسی نور خورشید را با هوای ضعیفی که 
از دهان خارج می کند، می خواهد خاموش کند، عقا 
بر این تصمیم احمقانه و کودکانه، خنده ی تمســخر 
می زنند؛ چه رســد به نور خدای متعــال.76/1/1« 
و »ما با خدا پیمان بسته ایم راه امام خمینی)اعلی ا... 
 قدره( را که راه اسام و قرآن و راه عزت مسلمین است، 
دنبال کنیم. سیاست نه شرقی و نه غربی، حمایت از 
مســتضعفان و مظلومان، دفــاع از وحدت و حرکت 
امت بزرگ اسامی و فایق آمدن بر عوامل اختاف و 
دوگانگی مسلمین در سطح جهان، و مجاهدت برای 
ایجاد مدینه ی فاضله ی اسامی، و تکیه بر جانبداری 
از قشــرهای محروم و کوخ نشــین... هدف اصلی از 
این همه، زنده کردن دوباره ی اســام و بازگشت به 
ارزشهای قرآن است و ما یک سر مو از این هدف عقب 

نخواهیم نشست.68/4/14« 

شامگاه 22 خرداد 1388 و در حالی که هنوز 
رأی گیری در برخــی از حوزه های انتخاباتی 
ادامه داشت؛ بخشی از یک جریان سیاسی تحرکات خود را 
برای ایجاد تردید در سامت انتخابات که از روزهای قبل از 
آن آغاز کرده بود وارد فاز جدید و جدی تری کرد. فضاسازی 
رسانه ای و سیاسی در کشــور حول این موضوع، از همان 
ساعات نخستین با استقبال رسانه های بیگانه و ضدانقاب 
روبرو شــد و با موج آفرینی های اجتماعِی خشونت بار در 
روزهای بعد ادامه یافت: »در فتنــه ی 88، چند روز بعد از 
انتخابات به آن عظمت، یک عده ای آمدند اظهار مخالفت 
کردند، یک عده هم از این فرصت اســتفاده کردند؛ ساح 
گرفتند، کار را به آشوب و تشنج کشــاندند.« 1391/07/19 
تنها چند روز بعــد از این اتفاقات خســارت بار در روز 29 
خرداد ماه، رهبر معظم انقاب اســامی با حضور در نماز 
جمعه  به تبییــن و روشــنگری پیرامون ابعــاد موضوع 
پرداختند. ایشان با اعام اینکه »راه محبت و صفا باز است« 
سیاسیون و »دوستان قدیمی« را به تبعیت از قانون توصیه 
کردند: »من به همه ی این آقایان، این دوستان قدیمی، این 
برادران توصیه میکنم بر خودتان مســلط باشید؛ سعه ی 
صدر داشته باشید؛ دستهای دشمن را ببینید... زورآزمائی 
خیابانی بعد از انتخابات کار درستی نیست، بلکه به چالش 
کشیدن اصل انتخابات و اصل مردم ســاالری است. من از 
همه میخواهم به این روش خاتمه بدهند... بنا را بر برادری 
بگذارید، بنا را بر تفاهم بگذارید، قانون را رعایت کنید. راه 
قانون باز است. راه محبت و صفا باز است، از این راه بروید.« 
1388/03/29 ایــن بیانات رهبری هرچند موجب شــفاف 

شدن فضا برای عموم مردم شد اما متأسفانه از سوی برخی 
جریانات و چهره های سرشناس سیاسی مورد توجه واقع 
نشــد. ادامه  یافتن معارضات و دمیدن در شعله های فتنه، 
نه تنها موجب بَغی و ظلم به مردم و نظام شد بلکه دشمن را 
هم نســبت به ضربه زدن به ملت و نظام اسامی امیدوار 

کرد.

   ما هیچ کس را از نظام بیرون نمی کنیم اما...
با ادامه یافتن این تحرکات معاندانه و دشــمن شــادُکن، 
رهبر انقــاب به تبییــن »روش نظــام« در برخــورد با 
مخالفیــن پرداخته و ضمــن تأکید بر مبنــای »جذب 
حداکثری و دفع حداقلی«، »معارضه  بــا نظام« و »از بین 
بردن امنیت مــردم« را موجب برخورد نظام دانســتند: 
»آنجائی که افــراد در چهارچــوب اصول رفتــار کنند، 
دنبال خشــونت نروند، درصدد بر هم زدن امنیت جامعه 
نباشــند، آســایش جامعه را نخواهند به هم بزنند... نظام 
هیچگونه مســئله     ای ندارد... بنای نظــام در اینجا، جذب 
 حداکثری و دفع حداقلی اســت. این، روش نظام است...

 اگر کســی بــا مبانی نظــام معارضــه کند، بــا امنیت 
 مــردم مخالفــت کند، نظــام مجبــور اســت در مقابل

 او بایســتد.« 1388/06/20  حضرت آیــت ا... خامنه ای »رد 

َحَکمیت قانون« را موجب خارج شــدن  برخــی افراد از 
دایره ی نظام »به دســت خودشان« دانســتند: »کسانی 
که این نقشه ی کلی را که متبلور است در قانون اساسی و 
حکمیت قانون و داوری قانون، قبول دارند، جزو مجموعه ی 
نظام اسامی هستند. آن کســانی که اینها را رد میکنند، 
کسانی اند که خودشان به دست خودشان صاحیت حضور 
در نظام اســامی را دارند از دســت میدهند و صاحیت 
ندارند. کسانی که حاضر نیســتند قانون را تحمل کنند، 
کسانی که حاضر نیســتند اکثریت را قبول کنند، کسانی 
که آن انتخابات عظیم چهل میلیونِی مایه ی افتخار را زیر 
ســؤال میبرند، یک نقطه ی قّوت را برای نظام میخواهند 
تبدیل کنند به یــک نقطه ی ضعف، اینهــا در واقع دارند 
خودشــان، خودشــان را از این کشــتی نجات - که نظام 
اسامی اســت - بیرون می اندازند... ما هیچ کس را از نظام 
بیرون نمیکنیم؛ اما کسانی هستند که خودشان، خودشان 
را از نظام بیرون میکنند.« 1388/12/06 رهبر انقاب با مبنا 
قرار دادن جذب حداکثری و دفع حداقلی سعی کردند در 
چارچوِب اصول از خارج شدن افراد از »کشتی نجات نظام 
اسامی« جلوگیری کنند اما غلبه ی هوای نفس، لجاجت 
و قبیله گرایِی بعضی ها مانع برگشت شــان به دامان نظام 
اسامی شد: »اعتقاد من به جذب حداکثری و دفع حداقلی 
 است؛ اما بعضی کأنه خودشان اصرار دارند بر اینکه از نظام 

فاصله بگیرند.« 1388/09/22 

   چرا عذرخواهی نمی کنند؟
علی رغم همــه ی تبیین ها و دعوت ها، »برادران ســابق« 
پاســخی درخور نــداده و حاضر نمی شــوند از موضوعی 
که خود به دروغ بودن آن اذعان دارند دســت برداشــته و 
»عذرخواهی« کنند، در حالی که برخی از آنها در جمع های 
خصوصی خود، به صراحت اذعان می کردند که در انتخابات 
تقلبی نشده است: »چرا عذرخواهی نمیکنند؟ در جلسات 
خصوصی میگویند مــا اعتراف میکنیم کــه تقلب اتفاق 
نیفتاده بود. خب، اگر تقلب اتفاق نیفتاده بود، چرا کشور را 

دچار این ضایعات کردید؟« 1392/05/06
طبیعی است که نظام اســامی در مقابل »اهل تغلب« و 
»بَغی« ایستادگی کرده و عکس العمل نشان می دهد. این 
همان درس الهام گرفته از »سیره ی امیرالمومنین)(« و 
»مکتب امام« است: »هیچ قدرت و غلبه ای در مکتب امام 
که از تغلب و از اِعمال زور حاصل شــده باشد، مورد قبول 
نیست. در نظام اسامی قهر و غلبه معنا ندارد؛ قدرت معنا 
دارد، اقتدار معنا دارد، اما اقتدارِ برخاسته ی از اختیار مردم 
و انتخاب مردم؛ آن اقتداری که ناشی از زور و غلبه و ساح 
باشد، در اسام و در شریعِت اسامی و در مکتب امام معنا 
ندارد؛ آن قدرتی کــه از انتخاب مردم به وجود آمد، محترم 
است؛ در مقابل آن، کسی نبایستی ســینه سپر بکند، در 
مقابل او کســی نباید قهر و غلبه ای به کار ببرد که اگر یک 

چنین کاری کرد، اسم کار او فتنه است.« 1393/03/14

فرجام اهل تغلب 
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مدیریت شجاعانه، مبتکرانه و با تالش
سرلشگر  شهید   منصور ستاری

قطعه 29 گلزار شهدای تهران1373/10/15 سانحه سقوط هواپیما در نزدیکی فرودگاه اصفهان

ــه ی   ــرفت  همه جانب ــی  در پیش ــروی  هوای ــوار نی ــهدای  بزرگ ــش  ش نق
ایــن  نیــرو و فداکاریهــا و ایثارگریهــای  آن  بســی  آشــکار و تعیین کننــده  
اســت ، و در ایــن  میــان  تأثیــر مدیریــت  شــجاعانه  و مبتکرانــه  و 
 سرشــار از تــاش  و پیگیــری  شــهید عزیــز سرلشــکر منصــور ســتاری

 انکار ناپذیر است . 1373/11/06

شماره های این ماه تقدیم می شود به روح پرفتوح   
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حیف است شهید نشوید
شهید احمد کاظمی

گلزار شهدای اصفهان84/10/19 سانحه هوایی سقوط هواپیمای فالکن در نزدیکی ارومیه

]دو هفته قبل از شهادت[ شهید کاظمی آمد پیش من و گفت از شما دو درخواست دارم: یکی 
این که دعا کنید من روسفید بشــوم، دوم این که دعا کنید من شهید بشوم. گفتم که شماها 
واقعاً حیف است بمیرید... بعد گفتم آن روزی که خبر شهادت صیاد را به من دادند، من گفتم 
صیاد، شایسته ی شــهادت بود؛ حقش بود؛ حیف بود صیاد بمیرد. وقتی این جمله را گفتم، 
چشم های شهید کاظمی پُِر اشک شد، گفت: ان شــاءا... خبر من را هم به تان بدهند!  84/10/21

حضور رهبر انقالب در خانه  شهید  ارمنی

رهبرمعظم  انقالب در آستانه سالروز میالد حضرت 
مسیح )(، در منزل 

شهید ارمنی "رشیدپور" با اشاره به تصویر شهید 
خطاب به مادر شهید فرمودند: »ان شاءهلل خداوند به 
خاطر این رنجی که کشیدید به شما اجر بدهد و این 
جوان عزیز شما را با حضرت مسیح)( محشور 
کند.  و این را هم شما بدانید، اگر امروز من، شما و 

دیگران در یک محیط امنی زندگی می کنیم به برکت 
کار این شهدا است. « 
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شماره

گزارش | نشریه  شماره13 | دی ماه 94

3 ماه مانده به انتخابات...
تشکیک در ســامت انتخابات البته "پروژه یک شبه" 
نبود؛ سه ماه پیش از آن و در فروردین 88 رهبر انقاب 
هشــدار دادند که »من می بینم بعضی ها در انتخاباتی 
که دو ســه ماه دیگر انجام خواهد گرفت، از حاال شروع 
کرده اند به خدشه کردن. این چه منطقی است؟ این چه 
فکری است؟ این چه انصافی است؟ چرا بیخود خدشه 
میکنند، مردم را متزلزل میکنند، تردید ایجاد میکنند؟« 
برای فتنه 88 »حداقل از ده سال، پانزده سال قبل از آن، 
برنامه ریزی وجود داشت. از بعد از رحلت امام برنامه ریزی 
وجود داشــت 89/8/4« و »طراح و نقشه کش و مدیر 
صحنه، در بیرون از این مرزها بود و هســت. در داخل با 
آنها همکاری کردند؛ بعضی دانســته، بعضی ندانسته. 
89/11/15« هدف فتنه این بود کــه »بین آحاد ملت 
شــکاف بیندازند 88/11/19« »قصدشان خیلی قصد 
عجیب و غریبــی بــود؛ در واقع میخواســتند ایران را 
تســخیر کنند. 89/8/12« جماعتی که بنای خود را 
بر "ناسپاسی نعمت الهی" حضور پرشور و اقتدار آفرین 
مردم گذاشته بودند »در مقابل جریان قانونی کشور، به 
شکل غیرقانونی و به شکل غیر نجیبانه ایستادگی کردند 
92/5/6« و »با لگدزدن به قانون، به کشــور لگد زدند 
92/3/22« قانون شــکنان به راه هایی که قانون معین 
کرده بود اعتنا نکردند »حّتی ما از شورای محترم نگهبان 
خواهش کردیم، آن زمان را تمدید هــم کردند که آراء 
بازشماری شود؛ گفتیم هر تعداد معقولی و هر صندوقی 

که بخواهند بازشماری شود، بازشماری شود؛ خب، زیر 
بار نرفتند! کارشان منطقی نبود، معقول نبود 92/2/16«

در رویای گرجستان
با این رفتار غیرقانونی، »دشــمنان را امیــدوار کردند و 
روحیه دادند به کسانی که علیه نظام اسامی جبهه بندی 
کرده اند و یک جبهه ای تشــکیل داده اند. 89/6/8« و 
دشــمنان احمق نیز »خیال کردند جمهوری اسامی، 
ایران و این ملت عظیــم هم مثل آنجا ]گرجســتان[ 
اســت. 88/3/29« آنان در خطایی جبران ناپذیر و در 
»حرکت هدایت شــده ای از طرف بیگانگان 89/1/1« 
مردم را به شورش خیابانی دعوت کردند و »کشور را لب 
یک چنین پرتگاهی بردند... ]البته[خداوند نگذاشــت، 
ملت هم بصیرت به خرج دادند 92/5/6« و »اگر خدای 
متعال به این ملت کمک نمیکرد، گروه های مردم به جان 
هم می افتادند، میدانید چه اتفاقی می افتاد؟ می بینید 
امروز در کشــورهای منطقه، آنجاهائــی که گروه های 
مردم مقابل هم قرار میگیرند، چه اتفاقی دارد می افتد؟ 
92/5/6« آنها می خواستند »از دروِن این نظام، به نظام 
جمهوری اسامی ضربه بزنند، نتوانستند موفق بشوند 

 »88/5/12
   فتنه گر همیشه  هست

در مقابل این فتنــه »که با ایــن برخوردهای گوناگون 
سیاسی و امنیتی و اینها حل نمیشد؛ یک حرکت عظیم 
مردمی الزم داشت 90/9/21« دست قدرت الهی 9 دی 
را رقم زد؛ اما »فتنه گر و دشمن همیشه هست؛ امروز یک 

دشمن است، فردا یک دشمن دیگر است 88/10/29« 
یکی از برنامه های اصلی دشمن، تحریف یا فراموش شدن 
عبرتها و درسهای فتنه اســت؛ »انگیزه هایی وجود دارد 
برای فراموش کردن و در طاق نســیان گذاشتن... نباید 
اجازه داد که انگیزه های خباثت آلــودی که قصد دارند 
مقاطع اثرگذار و مهــم را از یادها ببرند، موّفق بشــوند 
93/10/17« در مقابــل این انگیزه هــای خباثت آلود، 
باید از تحریف یا فراموشی »ظلمی که به مردم شد، آن 
ظلمی که به نظام اسامی شــد، آن هتکی که از آبروی 
نظام در مقابل ملتها به وســیله            ی بعضی انجام گرفت 
88/6/4« جلوگیری کرد. نباید اجازه داد مسائل اصلی 
در فتنه چون ظلم آشــکار و ضربه زدن به کشور و ملت، 
لجاجت غیرنجیبانه در مقابل قانون، تاش برای گذاشتن 
بدعتهای غیرقانونی، دعوت به اردوکشی خیابانی، تهمت 
به نظام اسامی و تخریب چهره آن در عرصه بین المللی، 
مخدوش کردن رأی مردم، امیدوار کردن دشمن، تاش 
برای قرار دادن مردم در مقابل نظام، قراردادن کشور در 
لبه پرتگاه اختافات و جنــگ داخلی، مضطرب کردن 

مردم و امیدوار و شاد کردن دشمنان... فراموش شود. 
فتنه خط قرمز است

یکی از مهمترین درسها و عبرتهای فتنه، بی اعتمادی، 
مرزگذاری و اســتفاده نکــردن از عناصری اســت که 
بی اعتمادی خود را ثابت کرده اند؛ »بعضی ها هســتند 
که نشان دادند و ثابت کردند که عناصر نامطمئّنی اند... 
بی اعتمادی خودشــان را برای نظام ثابت کردند، برای 
کشــور ثابت کردند، بــرای جمهوری اســامی ثابت 
کردند؛ هم برای اســامّیتش، هم برای جمهوریّتش... 
همین هایی که ســال 88 آن بازی را راه انداختند، خب 
اینها بــا جمهوریّت نظام جمهوری اســامی مخالفت 
کردند، بدون هیچ منطقی، بدون هیچ حرف قابل قبول 
و پســندیده ی در مقابل آدمهای باانصاف... از عناصری 
که نامطمئن بودِن خودشــان را اثبــات کردند، مطلقاً 
اســتفاده نکنید.94/4/20« و بر اســاس همین درس 
از فتنه 88 است که تأکید می شود »مسئله فتنه و فتنه 
گران، از مسائل مهم و از خطوط قرمز است... باید حتماً 
خطوط قرمز و خطوط فاصل رعایت شوند. 93/6/5« 
و البته در مقابل این ریزش ها و خطوط قرمزی که باید 
رعایت شوند، رویشهایی از جنس جوانان مؤمن و انقابی، 
بشارت آینده روشــن تر برای انقاب اسامی هستند؛ 
»خیلی از این جوانها یا انقاب را ندیده اند یا در پیروزی 
انقاب سنین خیلی کمی داشته اند؛ اما امروز از کاری که 
ماها آن روز میکردیم، خیلی بهتر دارند عمل میکنند، 
خیلی قوی تر دارند عمل میکنند، هوشیارانه تر دارند کار 
میکنند. انقاب بحمدا... برگ و بارش روزافزون اســت. 
88/10/29« رویش هایی در متــن همان مردمی که 
»در موارد خاص، مثل نهم دی ســال 88، بمجرد اینکه 
احساس کردند حرکتی که شروع شده است، متوجه به 
نظام اســت، متوجه به انقاب است، متوجه به شخص 
خاص و دولت خاصی نیست، آن حرکت عظیم را از خود 

نشان دادند. 90/5/16« 

نمازجمعه 29 خرداد 88

فتنه ؛ خط قرمز انقالب
آنچه در سال 88 روی داد؛ یکی از تجربیات مهم ملت ایران  است

انقالب های موفق با درس هایی که در میانه مبارزاتشان کســب می کنند و با به کارگیری آن  در ادامه حیاتشان، روند 
تکاملی خود را طی می کنند. هر چند مبارزه با دشمن پیچیده تر می شــود اما، تجربیات انقالب یکی از عوامل رفتار 
خردمندانه در مقابله با حوادث پیش رویش خواهد بود و انتخابات سال 88 یکی از این تجربیات مهم انقالب اسالمی  است.  در آن روز 
هنوز اخذ آرا در برخی حوزه های انتخابیه تمام نشده بود  که کاندیدایی خبر از پیروزی خود با آرای بسیار زیاد داد و در بیانیه ای با 
تکرار اعالم پیروزی قطعی از دست اندرکاران برگزاری انتخابات خواست که در شمارش آرا دقت کنند: "در غیر این صورت از همه 

امکانات قانوني براي احقاق حقوق حقه ملت ایران اقدام خواهم کرد."
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روایتی از چهار دهه تالش حضرت آیت ا... خامنه ای
 برای وحدت مذاهب در گستره جهان اسالم؛

از ایرانشهر تا غزه و لبنان

پـس از امـام، آنکـه متعهد بـه قـراِر این عهد شـد، 
بـرای  »قیام کننـدگان«  پیشـگام ترین  از  خـود 
وحدت قـوم نبوی بـود. از همـان »ایرانشـهر«، که 
قرار بـود »تبعیـدگاه« او در دوران طاغـوت پهلوی 
باشـد، سـنی و شـیعه را »جمع« کـرد:  » بـزرگان 
مبـارزه ی انقابـی در آن روز - کـه هنـوز خبری از 
حکومت اسـامی و جمهوری اسـامی نبـود - در 
جهت وحدت شـیعه و سـنی تـاش میکردند. من 
خـودم در بلوچسـتان تبعیـد بـودم... دسـتگاه ها 
نمیخواسـتند بگذارنـد تاشـی از سـوی مـا انجام 
بگیـرد؛ امـا در عین حـال ما گفتیـم بیائیـد کاری 
کنیـم کـه یـک نشـانه ای از اتحاد شـیعه و سـنی 
را در ایـن شـهر نشـان بدهیـم؛ کـه این مسـئله ی 
هفتـه ی وحـدت - والدت نبـی اکـرم در دوازدهم 
ربیـع االول بـه روایـت اهـل سـنت، و در هفدهـم 
ربیـع االول بـه روایـت شـیعه - آن روز بـه ذهن ما 
رسـید و در ایرانشـهر آن را عمـل کردیـم؛ یعنـی 
از دوازدهـم تـا هفدهـم جشـن گرفتیـم. این یک 
فکـر عمیقـی بـوده اسـت، مـال امـروز و دیـروز 

نیسـت.« 90/7/25
آن فکـر ابتدایی، بـه دوران مبـارزه محدود نشـد و 
با پیـروزی انقـاب اسـامی وحـدت ادامـه یافت. 
»هفتـه وحدت« بـه اشـاره امـام و همـت اصحاب 
انقـاب، سـال بـه سـال پررونق تـر و ریشـه دارتر 
شـد. اهل سـنت نیـز بـه امـر امـام و حکـم قانون، 
همچـون سـایر مـردم کرسـی مجلـس گرفتند و 
خود بر سرنوشـت شـهرها و روستاهایشـان حاکم 
شـدند. جنـگ هـم کـه آمـد، خیلی هایشـان بـا 
بعثیـان دروغگو که ادعای تسـنن داشـتند سـینه 
به سـینه پیـکار کردنـد: »مـن در سـال 59، اوائل 
جنگ تحمیلی، سرتاسـر این اسـتان ]کرمانشـاه[ 
و  گیانغـرب  در  دیـدم.  نزدیـک  از  و  رفتـم  را 
اسـام آباد کـه مـردم شـیعه هسـتند، در پـاوه و 
اورامانات که مردم سـنی هسـتند.. همـه جا مردم 

در حـال دفـاع، در حـال اظهـار ارادت بـه نظـام 
جمهـوری اسـامی بودنـد...« 90/7/20

حتـی، »آن وقتـی کـه شـورویها آمدنـد و وارد 
افغانسـتان شـدند، همه ی این دولتهای مسلمانی 
که در ایـن منطقـه بودند، بـا ماحظـات گوناگون 
سـکوت کردنـد. امـام )ره( صریـح پیغـام داد بـه 
شـوروی ها کـه: بایـد شـما از افغانسـتان خـارج 
شـوید. مـن خـودم در یـک مجمـع بین المللـی 
بـزرگ حضـور داشـتم - کـه آنجـا غیرمتعهدها و 
تعداد زیـادی از کشـورهای اسـامی هـم بودند - 
شـاهد بودم کـه هیچ کـدام از آنهـا اسـمی از ورود 
شـوروی بـه افغانسـتان نیاوردنـد و فقط مـن آنجا 
در نطقـم شـدیداً حمله کـردم؛ چـون در آنجا یک 
عده ای چپهـا و دولتهـای سوسیالیسـت و طرفدار 
شـوروی بودنـد، به ماحظـه ی آنهـا هیچ کـدام از 
کشـورهای اسـامی، کلمـه ای حرف نزدنـد؛ فقط 
مـا گفتیم؛ مـا آنجـا هم بـه امریـکا حملـه کردیم، 
هـم بـه شـوروی حملـه کردیـم؛ بـدون تفـاوت.« 

85/10/25
پدیـده تـازه ای بود. کشـوری کـه پرچمدار اسـام 
شـده اسـت، عمـا و نـه در شـعار بـه »وحـدت« 
محدودیـت   اسـیر   « را  خـود  و  فرامی خوانـد 
اختاف مذهبـی« نکـرده بـود. »مـا در حمایت از 
مظلوم نـگاه به مذهـب طـرف مقابـل نمیکنیم؛ و 
نکردیـم؛ خـّط امـام بزرگـوار این بـود. امـام همان 
رفتـاری را که بـا مقاومت شـیعه در لبنان داشـت، 
همـان رفتـار را بـا مقاومـت سـّنی در فلسـطین 
]هـم [ داشـت؛ بـدون هیـچ تفاوتـی.94/5/26« 
همیـن صراحـت و عمـل صادقانـه خیلی هـا را 
بی تاب کـرد. همان هـا که تـا وحدت »شـعار«بود، 
ترسـی نداشـتند و حـاال کـه یـک »عمـل« شـده 
بـود هراسـناک شـده بودنـد و همان هـا بـه نـام 
»سـنی« و یـا بـه نـام »شـیعه« و البتـه در لـوای 
فریب پیشـگان انگلیسـی و آمریکایی شـان طبـل 

است.  بوده  اخیر  قرن های  در  خصوصا  مسلمانان  از  بسیاری  دغدغه  »وحدت«، 
متفکرانشان، مصلحانشان، سیاستمداران خیرخواهشان و حتی مردم عادی. در 
کتاب هایشان، خطابه هایشان و آرزوهایشان نوشته اند و گفته اند و پرسیده اند از رمز و رازهای 
وحدت امت اسالم. از سیدجمال ها و شلتوت ها تا بروجردی ها و کاشانی ها؛ اما شاید نتوانستند 
 )( آنطور که باید جسم های خواب زده را از یک خواب طوالنی بیدار کنند. انقالب امام خمینی
اما نور امیدی بود پرفروغ در سیاهی یأس امت. مردی »برخاسته« بود تا خود را به حرف ها و 
شعارها و کتاب ها قانع نکرده باشد. او با اتکا و اعتماد بر دست قدرت الهی؛ انقالبش را انقالب 

برای همه مسلمان ها و مستضعفان عالم معرفی نمود. 

گفتیم بیائید کاری کنیم که 

یک نشانه ای از اتحاد شیعه 

و سنی را در این شهر نشان 

بدهیم؛ که این مسئله ی 

هفته ی وحدت - والدت 

نبی اکرم در دوازدهم 

ربیع االول به روایت اهل 

سنت، و در هفدهم 

ربیع االول به روایت شیعه 

- آن روز به ذهن ما رسید 

و در ایرانشهر آن را عمل 

کردیم؛ یعنی از دوازدهم 

تا هفدهم جشن گرفتیم. 

این یک فکر عمیقی بوده 

است، مال امروز و دیروز 

نیست

جدایـی نواختنـد: »خیلی از ایـن مـردم بیچاره ی 
بیخبـِر سـلفی و وّهابـی کـه بوسـیله ی دالرهـای 
نفتـی تغذیـه میشـوند تـا برونـد در اینجـا و آنجـا 
انجـام بدهنـد... آن مـرد  عملهـای تروریسـتی 
شـیعی هـم کـه میـرود بـه مقدسـات اهل سـنت 
اهانـت میکنـد و دشـنام میدهـد، او هـم مـزدور 
دشـمن اسـت... خیلیهاشـان نمیفهمنـد و ایـن 
مایـه ی تأسـف اسـت کـه چـرا نمیفهمنـد. امروز 
ایـن جماعـت وّهابـی و سـلفی، شـیعه را کافـر 
میدانـد؛ سـنی محـب اهـل بیـت را هـم کافـر 
میدانـد... مـردم سـنی شـافعی در شـمال آفریقا، 
یا مالکی در کشـورهای آفریقائی مرکـزی کافرند؛ 
چرا؟ چـون بـه مرقـد حسـین بـن علـی در قاهره 
را  رأس الحسـین  مسـجد  و  میگذارنـد  احتـرام 
مـورد تقدیـس قـرار میدهند؛ بـه این جهـت اینها 
کافرنـد! شـیعه کـه کافـر اسـت... ایـن فکـر، چـه 

فکـری اسـت؟« 88/2/22
حضـرت آیـت ا... خامنـه ای هنـوز بـر عهـد خـود 
جـواز  کـه  روز  آن  ایسـتاده.  و  مسـتحکمند 
پخـش اذان اهـل سـنت در کردسـتان بـه حکـم 
ایشـان گشـوده شـد و توهیـن بـه  مقدسـات 
مذاهـب را تحریـم کردنـد، همـگان فهمیدنـد 
کـه »حقیقـت«ی وجـود دارد کـه تابـش پرتـو 
آشـکار آن از دیـده هیـچ چشـم بینایـی پنهـان 
نمی مانـد. حقیقتـی کـه خـون شوشـتری ها  و 
سـپرده  امانـت  و  ودیعـه  بـه  را  جنگی زهی هـا 
اسـت تـا ضمانتـی باشـد بـرای تحقـق کامـل آن 
92/02/24.»مذاهـب  تکامـل«  بـه  »رو  آرزوی 
اسـامی بایـد دسـت در دسـت هـم، بـرادروار در 
جهـت اهـداف و آرمانهـای بلند اسـامی به کمک 
هم حرکـت کننـد. دشـمن امید بسـته اسـت که 
بتوانـد پیـروان مذاهـب گوناگـون را مقابـل هـم 
قـرار بدهـد. هیـچ کـس نبایـد تسـلیم این نقشـه 
ی خائنانـه و خباثـت آمیز دشـمن بشـود. ... برای 
همین اسـت که مـن اعام کـردم، بـاز هـم تأکید 
میکنـم: خط قرمـز از نظـر نظـام اسـامی و از نظر 
مـا، عبـارت اسـت از اهانت بـه مقدسـات یکدیگر. 
آن کسـانی کـه نادانسـته، از روی غفلـت، گاهـی 
از روی تعصبهـای کـور و بیجـا، چـه سـنی و چـه 
شـیعه، بـه مقدسـات یکدیگـر توهیـن میکننـد، 
نمیفهمنـد چـه میکننـد. بهتریـن وسـیله بـرای 
در  ابـزار  بهتریـن  هسـتند؛  همینهـا  دشـمن 
دسـت دشـمن همینهـا هسـتند؛ ایـن خـط قرمز 

»88/2/29 اسـت.
و اینگونـه اسـت کـه  از ایرانشـهر تـا غـزه جبهـه 
انقـاب اسـامی بـه دنبـال »انسـجام اسـامی« 
اسـت تا فریـاد یـک امـت یگانـه شـود و زمینه ای 
چشـمی  کـه  اتفاق هایـی  ظهـور  بـرای  شـود 
ندیـده  و بـر قلـوب مومنـان آرزویش دائـم خطور 

. می کنـد
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اما هنوز چنـد روزی از تعطیـات نوروزی سـال 89 
نگذشـته بود کـه رئیـس جمهـور امریکا خواسـتار 
وضـع تحریم هـای جدیـد و متعـددی بـه »بهانـه« 
برنامه هسـته ای ایـران شـد. طراحان ایـن تاکتیک 
اقتصـادی  بـا وضـع تحریم هـای  معتقـد بودنـد 
آنـان، کم کـم  بـر  فشـار  و  مـردم  بـر  بی سـابقه 
نارضایتی هـا وسـیله ای بـرای فشـار بـر حاکمیـت 
خواهـد شـد. مجلـه تایـم امریـکا نوشـت:"گرچه 
تحریم هـا چنـدان موثـر نبوده اند، امـا دولـت اوباما 
امیـدوار اسـت اقدامـات جدیدی کـه منافـع طبقه 
حاکـم ایـران را هـدف قـرار داده، منجـر بـه بـروز 
شـکاف عمیقـی میـان مـردم و حاکمیـت شـود."  
ایـن وضـع تـا موسـم انتخابـات ریاسـت جمهوری 
یازدهـم همچنـان ادامـه پیـدا کـرد. دشـمنان در 
اولیـن انتخابـات ریاسـت جمهـوری پـس از سـال 

88، بـا وضـع تحریم هـای موسـوم به»فلج کننـده« 
سـعی داشـتند تا نتیجه  تغییر رویکرد مـردم ایران 
را ماحظـه کننـد. در 37 روز به برگـزاری انتخابات 
مانـده؛ رهبر انقـاب اینگونه از نقشـه دشـمن پرده 
بـر می دارنـد: »مـا اطـاع داریـم کـه این دفعـه هم 
رسـانه های رسـمی و شـناخته شـده ی دشـمن از 
مدتی پیـش دارنـد طراحـی میکننـد، برنامه ریزی 
میکننـد، برنامه سـازی میکننـد، بـرای اینکـه دل 
مردم را نسـبت به انتخابات سـرد کنند. 92/2/16« 
بعدتر، در بیانات خـود در حرم امـام خمینی)ره( نیز 
با اشـاره به نتیجه انتخابـات فرمودند: »هـر رأیی که 
شـما به یکی از این نامزدهـای محترم بدهیـد، رأی 
به جمهوری اسـامی داده ایـد. رأی به هـر نامزدی، 
رأی بـه جمهـوری اسـامی اسـت؛ رأی اعتمـاد بـه 
نظام اسـت.« انتخابـات 24 خرداد در کمـال آرامش 

راهپیمایی 9 دی 1388

مردم ایران
 اینگونه اند...

خدا را می بینیم، اعتماد میکنیم به این حرکت مردمی؛

با پایان دوران ریاسـت جمهوری بوش پسـر، اوباما مسـند ریاسـت دولـت امریکا را 
در دسـت  گرفت. او بر خـالف همتای سـابقش تالش میکنـد رفتار متفاوتـی از خود 
نشـان دهد. مثال اینکـه در همـان چندمـاه اول دوران ریاسـت جمهوریـش به مردم ایـران در 
آسـتانه سـال نو پیام نوروزی می دهد. تغییـر لحن و رفتـار ظاهری او خبـر از تغییـر رویکرد و 
اسـتراتژی آمریـکا در برابـر کشـورمان مـی داد: آن هـا این بـار بـه دنبـال »اثرگـذاری بـر 
افکارعمومـی« و قـرار دادن مـردم در برابـر حاکمیـت بودنـد تا بـه زعم خـود، با جـدا کردن 
مـردم از حکومـت، بتواننـد جمهـوری اسـالمی را از پـای دربیاورنـد. آن هـا این بار، »دسـت 

چدنی« را زیر »دستکش مخملین« پنهان کرده بودند. 

برگزار شـد. بیـش از 72 درصـد واجدان شـرایط در 
آن مشـارکت کردنـد. حماسـه سیاسـی محقـق و 
نقشـه دشـمن نقش بر آب شـد. دشـمن بـاز هم در 

تحلیـل »مـردم ایـران« اشـتباه کـرده بود.

   یَُد ا... َمَع الَجماَعه
شـاید بتـوان نقطـه مشـترک اشـتباهات غربی هـا 
ناشـی  را  کشـورمان  بـا  خصومت هـا  تـداوم  در 
از عـدم شـناخت درسـت مـردم ایـران دانسـت. 
همان طـور کـه در دوران مذاکـرات هسـته ای بـا 
امریکایی هـا بعـد از انتخابـات هـم، آن هـا خیـال 
رسـیده  سـرانجام  بـه  نقشه هایشـان  می کردنـد 
اسـت امـا بالعکـس، در آن زمـان »مـردم چـون 
بی ادبـی  آنهـا  بـه  نسـبت  آمریکایی هـا  دیدنـد 
میکننـد و نسـبت میدهنـد کـه از نظـام جـدا 
شـده اند، خواسـتند در بیسـت ودّوم بهمـن نشـان 
بدهنـد کـه نسـبت بـه نظـام اسـامی و جمهوری 
اسـامی و پرچم برافراشـته اسـام با همـه ی وجود 
دل بسـته اند. ایـن نشـان دهنده ی حّساسـّیت مردم 
مـا و غیـرت مـردم مـا در برابـر دشـمنی و شـرارت 
دشـمنان جمهـوری اسـامی و دشـمنان ایـران 

 »93/1/1 اسـت.
در ساختار سیاسـی نظام جمهوری اسـامی، مردم 
نقـش ویـژه و اصلـی را ایفـا می کننـد و تفکیـک 
میان حاکمـان و مـردم وجهی نـدارد. رهبـر انقاب 
اسـامی در ابتـدای سـال جـاری در ایـن رابطـه 
فرمودنـد: »بنـده هم بـه تک تـک این ملّـت اعتماد 
دارم؛ بـه این حرکت عمومـی اعتمـاد دارم؛ معتقدم 
»یَُدا... َمـَع الَجماَعه«؛ اعتقاد دارم دسـت خدا اسـت 
کـه دارد کار میکنـد. بیسـت ودّوم بهمـن را نـگاه 
کنیـد، در آن سـرما، در آن مشـکات؛ روز قـدس را 
نگاه کنیـد، در آن گرما بـا آن دهان روزه؛ چه کسـی 
مـردم را مـی آورد در ایـن خیابانهـا؟ چـه گیرشـان 
می آیـد از آمـدن در ایـن خیابانهـا؟ این دسـت خدا 
اسـت؛ خـدا را می بینیـم، اعتمـاد میکنیـم بـه این 
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اگر یک دهه پیش، ســخن از افول نظام مبتنی بر »جاهلیت 
مدرن« می شــد، باورش ســخت جلوه می نمود امــا »امروز 
خود غربی ها به این معنا گواهی میدهند. یک سیاســتمدار 
برجســته ی غربی به من گفت دنیای ما دنیــای پوچ و پوکی 
اســت و این را حس میکنیم. راست میگوید؛ این تمّدن ظاهر 
پُرزرق وبرقی داشت اّما باطن خطرناکی برای بشریّت داشت. 
امروز تضادهــای تمّدن غربی خود را دارد نشــان میدهد؛ در 
آمریکا یک جور، در اروپا یک جور، در مناطق تحت ســلطه ی 

اینها در سراسر دنیا هم یک جور 94/10/8«
   نطفه بندی نظم جدید

امروز، هم پایه فکری و ارزشــی و هم پایه عملی دچار چالش 
شده است. »آن دو ابزار و دو ساحی - که غرب با آن دو ساح 
قادر بود دنیا را مدیریت کند و عمًا تســلط بر دنیا را به دست 
گرفته بود و مدیریت دنیا را به دست گرفته بود - هر دو عامل 
امروز در دنیا بتدریج ضعیف شده است« و به همین دلیل »نظم 
جهانی در حال تغییر است و نظم جدیدی در حال نطفه بندی 
اســت.93/6/13« بنابراین »امروز نوبت اسام اســت ... امروز 
نوبت مسلمین است که با هّمت خود، تمّدن نوین اسامی را 

شالوده ریزی کنند.94/10/8«
این نگرانی ها موجب شده تا نظام ســلطه به کار افتاده و این 
بیداری اســامی و »قیامهای بزرگ را از مسیر اصلی منحرف 
کنند؛ جنبه ی اسامی آن را مخفی کنند، مکتوم کنند، انکار 
کنند؛ کسانی را پیدا کنند که با فریب مردم بر سر کار بیایند 
و همه ی معادله ها را باز دوباره به نفع غرب برگردانند ... لیکن 
فایده ای ندارد.90/4/9« آنها پس از »نومیدی از حذف اســام 
و شعارهای اســامی، اکنون به فتنه انگیزی میان فرقه های 
اســامی روآورده و با توطئه ی شیعه هراسی و سّنی هراسی، 
بر ســر اتحاد اّمت اسامی مانع تراشــی می کنند.91/8/4« به 
همین دلیل »آن روزی که کلمه ی ســّنی و شیعه در ادبّیات 
آمریکایی ها پیدا شد، ما نگران شــدیم؛ اهل نظر همه نگران 
شدند. سّنی و شیعه به آمریکا چه ارتباط دارد؟94/10/8« از قدیم 

گفتند: »تفرقه بینداز و حکومت کن.91/5/29«
   از سرویس جاسوسی تا سیاستمدار خودفروخته

اینچنین اســت کــه نظــام ســلطه می خواهــد »جنگ 
دشمن ساخته ی شــیعه و سنی ... را مشــتعلتر و این آتش را 
برافروخته تر کند.68/7/24« و »این توطئه هم  اکنون از ســوی 
سرویسهای جاسوســی غرب و صهیونیزم، با کمک دالرهای 
نفتی و سیاستمداران خودفروخته، از شرق آسیا تا شمال آفریقا 
و بویژه در منطقه  ی  عربی ... با جد و اهتمام دنبال میشود و پولی 
که میتوانست در خدمت بهروزی خلق خدا باشد، خرج تهدید  
 و تکفیر و تــرور و بمبگــذاری و ریختن خون مســلمانان و 
برافروختن آتش کینه  های درازمدت میگردد.92/2/29« با توجه 

به اینکه »یک عّده ای از این طرف ، یک عّده ای از آن طرف، بر 
آتش دشمنی ها می افزایند و آنها را تشدید میکنند94/5/26«، 
الزمه حرکت جهان اسام به سمت تمدن نوین اسامی این 
است که ابتدا خود را این بیماری برهاند و »عاج این بیماری، 
احساس اتحاد بین مســلمین اســت.91/11/10« کسی منکر 
اختاف ها و تفاوت ها نیست. »فِرق اسامی، نِحل اسامی در 
مسائل گوناگون اختاف دارند91/7/3« اما قبله مان، قرآن مان 
و پیامبرمان یکی است. »دشمنانمان یکی هستند، اهداف و 
آرمانها و منافعمان به هم پیوسته و گره خورده است ... چطور 

میتوانیم از هم جدا باشیم؟90/7/25« 
 )( پای در مسیر پیامبراعظم   

اکنون زمانی اســت که مســلمانان نه تنها بایــد تهدیدات 
دشمن ســاخته را از خود دور کنند، بلکه باید پای در مســیر 
پیامبر اســام نهند که »مردم و دنیای ظلمانــی و مرگ زده 
و آفــت زده« را احیا نمود. در این مســیر، »امیــد و تکلیف و 
مسئولّیت، متوّجه به علمای اسام و به روشنفکران راستین 
در دنیای اســام اســت؛ باید با مردمشــان حرف بزنند، با 
سیاستمدارانشــان هم حــرف بزنند ... میتواننــد نقش ایفا 
کنند.94/10/8« در این بین یکــی از مهم ترین وظایف علما و 
روشنفکران راستین، شناخت صحیح دشمن و شناساندن آن 
به امت اسامی به عنوان یک معیار و قطب نما برای دستیابی 
به وحدت اسامی اســت. »ســعی کنیم در تحلیلهامان، در 
شناخت حوادث، دچار خطا و اشتباه نشویم. بدانیم که آمریکا و 
صهیونیسم دشمنان امت اسامی اند ... آنها هرگز برای ملتهای 
مسلمان دل نمیسوزانند؛ هرچه بتوانند، تخریب میکنند و در 
روندها اخال میکنند.91/5/29« با ایــن وصف، آیا طرف داری 
آمریکا »از فرقــه ای در مقابل فرقه ای دیگــر در درون دنیای 
اسام، ما را خوشــحال میکند؟ اگر از ما طرف داری کردند، ما 
باید خرسند بشــویم؟ نه، ما باید غّصه دار بشویم، ببینیم چه 
نقطه ی ضعفی در مــا دیده اند که میخواهنــد از آن نقطه ی 
ضعف استفاده کنند و ابراز طرف دارِی از ما میکنند.94/10/8« 
همین سرگرم شــدن به مجادالت و منازعات فرقه ای باعث 
شــده تا حتی »برخاف واقع، آن چیزی را که خطر اصلی و 
تهدید اصلی برای این منطقه، بلکه برای بشریت است - یعنی 
صهیونیسم - پنهان میکنند.91/5/29« بنابراین »علمای دینی و 
نخبگان سیاسی و فرهنگی وظیفه ای بس سنگین تر دارند که 
متأّسفانه غالباً مورد غفلت آنان است. علما به جای برافروختن 
آتش اختافات مذهبی، و سیاســّیون به جای انفعال در برابر 
دشمن، و نخبگان فرهنگی به جای سرگرمی به حاشیه ها، درد 
بزرگ دنیای اسام را بشناسند و رسالت خود را که در پیشگاه 
عدل الهی، مســئول ادای آنند پذیرا گردنــد و از عهده ی آن 

برآیند.94/7/1« فراموش نکنیم؛ امروز نوبت اسام است. 

حضرت آیت ا... خامنه ای در سال روز میالد پیامبر رحمت و مهربانی و در جمع مسؤوالن نظام و میهمانان 
کنفرانس وحدت اسالمی گفتند: »دنیای اسالم امروز وظیفه دارد مثل خود اسالم و مثل خود پیغمبر، روحی 
در این دنیا بدمد، فضای جدیدی ایجاد کند، راه تازه ای را باز کند. ما به این پدیده ای که در انتظار آن هستیم 

میگوییم تمّدن نوین اسالمی94/10/8.«

امروز  نوبت  اسالم  است
حرکـت مردمی، بـه ایـن احسـاس مردمی، بـه این 

صـدق و بصیـرت مردمـی اعتمـاد میکنیم.«

   سّر  ماندگاری جمهوری اسالمی
رهبـر انقـاب اسـامی در طـول سـالیان گذشـته 
نیـز بـا تکیـه بـر تجربـه رفتـاری مـردم ایـران بـه 
توصیـف و معرفـی آنـان پرداختـه و راه شـناختن 
آنـان را بـه خـواص داخلـی و مخاطبـان خارجـی 
نشـان داده انـد. مجاهـدت مـردم در دوران انقـاب، 
دفـاع مقـدس و آبادانـی کشـور و »حضـور مـردم 
در برنامه هـای عـزاداری ائمـه)( و بخصـوص 
سـاالر شـهیدان)(«، »شـرکت در برنامه هـای 
احیـاء شـبهای قـدر«، »شـرکت گسـترده جوانـان 
عظیـم  راهپیمایـی  در  »شـرکت  اعتـکاف«،  در 
اربعیـن« از سـویی، و »حضـور گسـترده و کم نظیر 
مـردم ایـران در انتخابات ها«، »شـرکت پرتعـداد در 
راهپیمایی هـای دشمن شـکن و وحـدت آفریـن« 
در مناسـبت های گوناگـون ماننـد »روز قـدس« و 
»22بهمـن«، »حضـور در مراسـم تشـییع شـهدا« 
و... از سـوی دیگـر، نشـان داده که مـردم ایـران »در 
محراب عبـادت« و »در صحنه ی مقابلـه و مبارزه ی 
بـا اسـتکبار« خـود را عرضـه کـرده و امتحـان خود 
را پـس داده انـد.  مـردم ایـران، اینگونه انـد. آن هـا 
نشـان دادنـد کـه دلباختـه و پایبنـد بـه ارزشـها و 
آرمانهـای انقاب اسـامی هسـتند و در لحظه های 
الزم و ضـروری در صحنـه حاضـر بـوده و خواهنـد 
بـود. »ایـن هنـر مـردم ایـران اسـت.90/3/14« 
همانطور کـه بنیانگـذار کبیـر این انقـاب حضرت 
امـام خمینـی)ره( فرمودند: »سرتاسـر ایـران ملتی 
اسـت که همان طـور کـه در اول نهضـت، حاضر در 
صحنه بودنـد و با حضور خودشـان بیمـه کردند این 
کشـور را و اسـام را، اآلن هم در سرتاسر کشور همه 
حضور دارنـد در صحنـه.«  اگر مـردم ایران درسـت 
شـناخته شـدند آنـگاه حتـی »دشـمنان« ملـت 
هـم در مـورد نحـوه مواجهـه بـا کشـور مقتدرمـان 
دچـار خطـای رفتـاری نمی شـوند. از سـویی دیگر 
ایـن شـناخت موجـب تصحیـح تحلیـل برخـی 
از»دوسـتان« و اصـاح موضعگیری هـای آنـان نیز 
خواهـد شـد. بنابرایـن »ملّـت مـا را از زبـان مغرِض 
دیگـران نبایـد شـناخت؛ ملّـت مـا را از خـودش، از 
شـعارش، از حرکتـش، از ایـن جلوه هـای عظیـم 
بایـد شـناخت.94/04/27« همیـن شـناخت را 
رهبر انقـاب اینگونـه بیـان می کننـد: »ِسـِرّ تکان 
نخـوردن جمهـوری اسـامی اتِـکا بـه مردم اسـت. 
سیاسـتمداران پشـت پـرده امریکایـی میگوینـد 
نظـام جمهـوری اسـامی ایـران به ایـن آسـانیها و 
بـه ایـن زودیها تـکان بخور نیسـت چـرا ایـن حرف 
را میگوینـد؟ بـرای خاطـر اینکـه میبینندکـه ایـن 
نظام متکی بـه مردم اسـت سـّرش فقط این اسـت. 

 »92/3/8
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شماره

   راهبرد دائمی آمریکا در قبال ایران
انتخابات 84 که با مشارکت باالی مردم برگزار شد، 
نقشه های مایکل لدین و ســایر مقامات آمریکایی 
برای "تغییر رژیم" در ایران با شکســت مواجه شد. 
اما گویا از همان زمان برای انتخابات چهار سال بعد 
نقشه کشیدند. در کتاب "ســایه ی عقاب ها" )طرح 
ســري حمله ی امریکا به ایران( با اســتناد به منابع 
اطاعاتي مختلف، برآوردي جامع از احتمال حمله 
آمریکا به ایران مورد بررســي قرار گرفته اســت. در 
فصل بیست وپنجم این کتاب، سناتور جان مک کین 
به وضوح حتی به رنگ انقاب مخملی بعدی ایران، 
یعنی "رنگ سبز" نیز اشــاره کرده بود.  فتنه ی 88 
محصول چنین طراحی بود که گرچه خسارت های 
زیادی به بار آورد، اما بــا درایت و تدبیر رهبر انقاب 
و هوشــیاری و بصیرت مردم، راه بــه جایی نبرد. در 
عوض، دشــمن حاال دیگر فهمیده بــود که انقاب 

اســامی را به دلیل برخورداری از پایگاه گسترده ی 
مردمی نمی تواند از طریق "انقاب رنگی" از پای در 
بیاورد. پس تاکتیک خود را می بایست تغییر می داد 

اگرچه هدف همان هدف بود: تغییر نظام.  
توافق هســته ای و فضای بعد از برجام، این تصور را 
در مقامــات آمریکایی به وجــود آورد که می توانند 
پروژه ی تغییر نظــام را از طریق دیگری پیش ببرند. 
آن چنان کــه تومــاس فریدمن، تحلیلگــر مطرح 
روزنامه ی نیویورک تایمز، اســفندماه سال گذشته 
)یعنی پیش از توافق میــان ایران و غــرب( اذعان 
کرده بود: "به نظر من با توافقی که اوباما با ایران بر سر 
مسئله ی هسته ای انجام می دهد امکان این تغییر در 
داخل ایران فراهم می شود." نشانه این تغییر تاکتیک 
آمریکایی ها نیز، همان اســت که رهبــر انقاب در 
ماه های اخیر از آن به "پروژه ی نفوذ"  تعبیر کرده اند. 
هدف از پــروژه ی نفــوذ، »اســتحاله ی جمهوری 

اسامی« و »تغییر باطن و ســیرت، با حفظ صورت 
و ظاهر« آن اســت. اما آن چنان که آدام ارلی، سفیر 
آمریکا در بحرین، در جلسه ای که با برخی مسئوالن 
کشورهای عربی در منامه در سال 2009 گفته است، 
هیچ فشاری به دولت ایران بدون تقویت "جریان های 

طرفدار غرب" کارساز نیست.

   نفوذ در انتخابات 94
فضای انتخابات همواره بهترین فضــا برای اجرایی 
کردن پروژه های سیاسی و اجتماعی است. کمااینکه 
تجربه ثابت کرده اســت که آمریکا همیشــه از این 
ایام برای عملیاتی کردن طرح ها و نقشــه های خود 
استفاده کرده اســت. انتخابات اسفند 94 نیز همین 
ویژگی را دارد و روشــن اســت که »آمریکایی ها به 
این انتخابات چشــم طمع دوخته اند«. »این خیلی 
مســئله ی عجیب و خیلی مســئله ی مهّمی است. 
کسانی که در مسائل گوناگون دسترسی به اّطاعات 
دارند، خــوب میدانند کــه چه دامی برای کشــور 
گسترده اند یا میخواهند بگسترانند برای نفوذ کردن 
در حصن و حصار اراده و فکــر   و تصمیم ملّت ایران، 
با انحاء مختلِف تدابیر و سیاستها و توطئه ها؛ این االن 
در جریان اســت؛ مردم در باب انتخابات باید خیلی 
متوّجه این باشند.94/10/14«  این موضوعی است 
که می توان آن را به وضــوح در اظهارنظرهای اخیر 
مقامات آمریکایی ماحظه کرد. باب کورکر، سناتور 
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چشم طمع  امریکایی ها برای انتخابات 94

ده سـال پیش، در بحبوحه نهمیـن انتخابات ریاسـت جمهوری، "مایکل لدیـن"، نومحافظه کار ارشـد آمریکایی و 
مسـئول پرونده سیاسـت داخلی ایـران در بنیاد دفـاع از دموکراسـی ها، در مقاله ای بـا عنوان "سـریع تر لطفا!"، 
به صراحـت به ایجـاد " انقـالب رنگـی" در ایـران اشـاره و گفته بـود: "غـرب متحـد می توانـد کاری را بـا ایران 
انجام دهد که قبـال برای اوکرایـن انجـام داد. همان انقالب گل سـرخ کـه در گرجسـتان راه انداختیم، همـان رفراندومی که 
در ایـن تابسـتان علیه چـاوز در ونزوئـال انجـام دادیـم و قبل تـر در هاییتی و بـاز هـم قبل تـر از آن در نیکاراگوئه و شـیلی 
انجـام داده بودیـم." لدیـن تأکیـد کـرده بـود: "می خواهم بیـان کنـم تغییـر رژیـم ] در ایـران[ باید خط مشـی ما باشـد. 
می خواهـم از گروه های طرفـدار دموکراسـی در جامعـه ایرانی، حمایـت کنـم. می خواهم از آن هـا حمایت سیاسـی و مالی 

کنم. می خواهم اخبار و تبلیغات آن ها پخش شود. همان طور که ما در زمان جنگ سرد با شوروی انجام دادیم."
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جمهوری خواه صراحتا اعام کرد: "هرچه می گذرد 
بیشتر مطمئن می شوم که عدم انجام اقدام مقتضی 
از جانب کاخ سفید علیه فعالیت های موشکی ایران 
فقط یک دلیل دارد و آن هم تمرکــز ما بر انتخابات 
آتی ایران است." فارین پالیســی، مهم ترین نشریه 
آمریکا در حوزه سیاســت خارجی، در تحلیل خود از 
سخنان کورکر نوشت: "بدین ترتیب مشخص است 
انتخابات آینده ی ایران تا چــه حد برای امریکا حائز 
اهمیت است." جی ســالمون، خبرنگار متخصص 
امور ایران در روزنامه ی وال استریت ژورنال نیز چند 
روز پیش نوشــت که مقامات آمریکایی و اروپایی در 
محافل خصوصی اعام کرده اند که امیدوارند کاهش 
تحریم ها بتواند ســبب حمایت از یک جریان خاص 
سیاســی در انتخابات سراسری اســفندماه بشود. 
انتخاباتی که به تعبیر مؤسســه امریکن اینترپرایز، 
" تاثیر بالقوه ی عظیمی در جهت گیری آینده ی این 

کشور ]ایران[ دارد."

   چه باید کرد؟
اهمیت انتخابــات پیش رو از آن جهت اســت که 
آمریکا درصــدد نفوذ بــه »مراکــز تصمیم گیر و 
تصمیم ســاز« با تقویت جریان های طرفدار غرب 
در کشــور علیه خط انقاب اسامی  است. حال در 
برابر این طرح و نقشه دشــمن چه باید کرد؟ نقش 
مردم و مسئوالن در این برهه چیست؟ با این مقدمه 
مفصل می توان نگاه روشنتر و دقیقتری به بیانات 
رهبر انقاب در دیدار با ائمه جمعه سراســر کشور 
داشت: ]نهادهای مسئول وظیفه دارند که اگر نامزد 
انتخابات[ »آدم صالحی اســت، مــا او را رد نکنیم، 
میدان بدهیم به اینکه او بیاید. نقطه ی مقابلش هم 
همین جور اســت؛ اگرچنانچه آدم ناصالحی است، 
راهش ندهیم؛ اگرچنانچــه در این مجلس... آدمی 
باشــد که صاحّیت قانونی ورود در اینجا را نداشته 
باشــد و ما از این اغماض کنیــم، صرف نظر کنیم، 
رعایت نکنیم، دّقت نکنیم و او وارد بشــود، این هم 
باطل کردن حّق مردم اســت، خــراب کردن حّق 

مردم است؛ این هم ضّد حقّ الّناس است.« 
نقش مردم نیز به طور طبیعی مشــخص می شــود 
که اوال مانند همیشه حضور حداکثری در انتخابات 
خواهند داشــت. ثانیا به لیست های انتخاباتی توجه 
کنند و فقط به آن ها که قابــل اعتمادند رأی دهند. 
ثالثا اینکه »حرکت خود را -چــه در این انتخابات و 
چه در هر مســئله ی مهّم دیگر اجتماعی- درست 
ضّد خواســت دشــمن انجام بدهد.« و نهایتا اینکه 
مراقب ورود عنصر نفوذی به مجلس باشند که »اگر 
فرض کنیم عنصــر نفوذی به شــکلی وارد مجلس 
شورای اسامی بشود یا وارد مجلس خبرگان بشود 
یا در ارکان دیگــر نظام نفوذ بکند، مثــل موریانه از 
داخــل می َجود و پایه ها را سســت می کنــد و فرو 

می ریزد.94/10/14«

گزارشی از نسبت اقدامات اخیر آل سعود با نقشه شیطان بزرگ در منطقه؛

جنایت بزرگِ » مهره« آمریکا
»شیخ نمر باقر النمر، صبح امروز اعدام شد«. خبری کوتاه اما بهت آور که  صبح روز شنبه 12 دی ماه بالفاصله 
فضای عمومی ایران، دنیای  اسالم و حتی جهان را تحت الشعاع قرار داد. اگرچه رژیم آل سعود بویژه در یک سال 
اخیر اقدامات نابخردانه و جنایتکارانه متعددی را در داخل و خارج از مرزهایش به اجرا گذاشته، اما بسیاری از 
صاحبنظران بین المللی اجرای نهایی حکم اعدام شیخ نمر را اقدامی دور از ذهن دانسته و بر این باور بودند که اگر 
سران سعودی ذره ای عقل و تدبیر داشته باشند، ضمن پرهیز از این اقدام، با عفو ملوکانه، زمینه محبوبیت شاه تازه 
کار را در حجاز فراهم می کنند. موضوعی که سید حسن نصرا... هم اینگونه به آن اشاره کرد: "می توانستند مسئله 
را به تعویق بیندازند و اعدام را اجرا نکنند و عفو کنند و دل مردم را به دست بیاورند و اختالفات را کاهش دهند. در 

شرایط حاکم بر منطقه، برخی از افراد امیدوار بودند سعودی ها عاقالنه رفتار کنند و میانه روی داشته باشند."  

  با پیروزی انقاب اســامی و سرنگونی سلطنت 
پهلوی، حکومت برآمده از خواست مردم، از ابتدا 
بنای خود را بر تعامل با کشورهای اسامی و وحدت مسلمانان 
اعام کرد. اما در مقابل اقدامات هوشمندانه و استراتژیکی چون 
نامگذاری »هفته وحدت« توســط امام خمینی)(، آمریکا و 
همپیمانان غربی اش خشمگین از سرنگونی یکی از دو ستون 
منطقه ای خود یعنی ایران، طراحــی های جدیدی را در جهت 
پیشبرد اهداف و تحقق منافعشان در منطقه حساس غرب آسیا 
در پیش گرفتند. بدون شــک اختاف اندازی بین مسلمانان و 
جلوگیری از تداوم موج گرایش به فریاد مبارزه با ظالم و حمایت 
از مظلوم، محور بســیاری از این نقشه های شــوم بود و رژیم 
تندروی آل سعود یکی از بازیگران این نمایش خطرناک. در این 
مجال فرصت مرور حوادث رخ داده بر آن بستر شوم نیست اما 
آنچه در مقابل همه این توطئه ها از ســوی ایران صورت گرفت 
حفظ اصول اساســی عزت، حکمت و مصلحت و »رعایت ادب 
اسامی و نگه داشتن حرمت برادری در اّمت اسامی94/7/8« 
بوده و هر چه دشمنان در تنور اختاف مذهبی دمیدند، ایران 
تاش کرد برای سرد شــدن آتش گام بردارد، چراکه بدرستی 
دست های پشت پرده آنرا می شناخت: »از وقتی ادبّیات سّنی و 
شیعه در کلمات آمریکایی ها ظهور پیدا کرد، اینجا کسانی که 
اهل فهم و دّقت بودند نگران شدند؛ فهمیدند که یک کار جدید 

در ُشرف انجام است و تحّقق پیدا کرد.94/10/8«
   شیطانک ها یا شیطان بزرگ

جمهوری اســامی اما در همه اینگونه حوادث، نقش طراحان، 
آمران و مجریان را به درستی تشــخیص داده و برای هر کدام 
در سطح متناســب اقدام کرده اســت. به بیان دیگر شیطنت 
»شــیطانک« ها هیچ وقت ایران را از »شــیطان بزرگ« غافل 
نکرده و همواره هم تاکید داشته: »این اختافاتی که امروز شما 
می بینید در عراق و در ســوریه و در بقّیه ی جاها سعی میشود 
عنوان دعوای مذهبی به آن داده بشــود، بــه هیچ وجه دعوای 
مذهبی نیست، دعوای سیاسی اســت.94/5/26« تردیدی 
نیســت که برای آل ســعود در چند دهه اخیر و بویژه در سال 
های پــس از موج بیداری اســامی در همه بحــران هایی که 
در آن فعاالنه حضور داشــته، جایگاهی بیش از »مجری اوامر 
دیکته شده« نمی توان قائل شد، در واقع آل سعود »مهره« ای 
در دستان شطرنج بازان غربی بوده که بســته به شرایط آنرا به 
حرکت وا داشــته اند. اگرچه حکام این رژیم هم به این شرایط 

مشتاق بوده اند و اساسا یکی از اصول سیاست خارجی به سبک 
ســعودی ها چنین ارتباطی با قدرت های برتر جهانی است.  در 
پی مرگ ملک عبدا... در بهمن ماه گذشته و جابجایی قدرت در 
آل سعود، میزان این وابستگی شــدت یافت. از سوی دیگر »ما 
با سعودی ها اختافات متعددی در مســائل گوناگون سیاس 
داریم،؛ اما این را همیشه می گفتیم که سعودی ها در کار سیاست 
خارجی شان یک وقار و متانتی نشان می دهند؛ این وقار و متانت 
را هم از دســت دادند. چند جوان بی تجربه، امور آن کشور را در 
دســت گرفتند و دارند آن جنبه ی توّحش را غلبه می دهند بر 
جنبه ی متانت و ظاهرســازی؛ این به ضررشــان تمام خواهد 

شد.94/1/20«
   نسخه ای که برای آل سعود پیچیده شد

آمریکا نیز همواره مزد این خوش خدمتی را به آل ســعود داده 
است؛ اوضاع فاجعه بار حقوق بشر و آزادی های مدنی، عدم وجود 
حداقل های مردم ســاالری حتی بصورت نمایشی، گردن زدن 
مخالفان، سرکوب مســلمانان در بحرین و یمن و ... نمونه هایی 
از سیاست داخلی و خارجی عربســتان است که ایاالت متحده 
سکوت در برابر آن را به هر اقدام دیگری ترجیح داده و همواره در 
مقام دفاع از هیئت حاکمه جنایتکار این کشور ظاهر شده است. 
»آمریکا هم البّته از آنها)آل ســعود( دفاع می کند، حمایت می 
کند؛ طبیعت آمریکا این است، در همه ی قضایا طرف ظالم را می 
گیرد؛ طرف آن چهره ی بد را میگیرد، به جای اینکه طرف مظلوم 
را بگیرد؛ این طبیعت آنها اســت94/1/20« در پرونده جنایت 
مهمی مانند اعدام شــیخ نمر هم نمی توان نقش مستقلی برای 
آل ســعود قائل بود. حتی اگر آنگونه که سید مقاومت می گوید 
"رژیم آل ســعود عقل خود را از دســت داده باشد و حماقت بر 
اعمال آنها حکمرانی" کند، بازهم آمریکا نسخه پیچیده شده از 
سوی آل ســعود را در چارچوب منافع خود به پیش خواهد برد. 
در اینصورت نبایــد به بیانیه ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
که می گوید: "ما نگرانیم که اعدام نمر النمر، روحانی برجســته 
شیعه و فعال سیاسی خطر تشدید تنش های فرقه ای را به همراه 
داشته باشد"، دلخوش کرد. چرا که از قدیم گفته اند چاقو دسته 
خود را نمی برد. موضوعی که نوام چامســکی چهره سرشناس 
آمریکایی هم در هفته اخیر اینگونه به آن اعتراف می کند: "باید 
توجه داشت که احتماال هیچ کار خاص و اقدامی عملی در قبال 
عربســتان صورت نخواهد گرفت چراکه آل ســعود یک متحد 

خیلی ارزشمند برای حامیانش است." 
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شـاید یکی از روشـهای مناسـب و دقیق بـرای فهم 
دقایق و ظرایـف بیانات حضـرت آیـت ا... خامنه ای 
بررسـی تطبیقی بیانـات ایشـان دربـاره پدیده ها و 
رویدادهـای مشـابه باشـد. یعنی بـرای فهـم تاکید 
و تصریـح جدیـد و بـه روز رهبـری دربـاره یـک 
موضوع مثـل انتخابـات می تـوان محورهـای کلی 
بیانات ایشـان در سـال جـاری را با محورهـای کلی 
بیانات دربـاره انتخابـات دوره قبـل و یـا ادوار قبلی 
بـه صـورت تطبیقـی مقایسـه کرد. بـا ایـن توضیح 
بـرای کسـانی کـه بـا روش هـای علمـی و تبیینـی 
بیانـات رهبـر معظـم انقـاب را مطالعـه می کنند، 
انتخابـات  بـاب  در  ایشـان  اخیـر  دو سـخنرانی 
پیـش رو در اسـفندماه امسـال تفـاوت مشـخص و 
محسوسـی بـا همـه سـخنرانی های ایشـان در باره 

ادوار انتخابـات مجلس شـورای اسـامی و خبرگان 
قانـون اساسـی دارد.  رهبـر انقاب همـواره در همه 
ادوار انتخابـات یکـی از پایه هـای تحلیـل خـود 
در انتخابـات پیـش رو را به بررسـی برنامه و نقشـه 
دشـمنان در انتخابات اختصـاص داده انـد. بنابراین 
یکـی از محورهایی که مـی تواند از سـوی نیروهای 
مومـن انقابـی بـرای فهـم دغدغـه رهبـری بـرای 
انتخابات اسـفند امسـال مـورد ارزیابی قـرار بگیرد، 
بررسـی تطبیقـی سـخنان ایشـان دربـاره نقشـه 
دشـمن در انتخابات سـال 94 با ادوار گذشته است. 
حـال بایـد ایـن سـوال را مطـرح کـرد کـه از نـگاه 
رهبر حکیـم و فرزانه انقاب دشـمن در همـه ادوار 
انتخابـات چـه برنامـه ای برای کشـور، نظـام و ملت 
ایـران داشـته اسـت. بررسـی 13 سـخنرانی رهبـر 

معظـم انقـاب* از مجمـوع  بیانات ایشـان نشـان 
می دهـد کـه از نظـر حضـرت آیـت ا... خامنـه ای 
دشـمنان ملـت ایـران تـا پیـش از ایـن انتخابـات، 
همواره سـه راهـکار مشـخص و البته تکـراری برای 

انتخابـات در جمهـوری اسـامی داشـته انـد:

1. برنامه دشمن برای اصل انتخابات
بـه تعطیلـی کشـاندن انتخابـات، مخـدوش کردن 
انتخابـات، شـبهه در آزاد بـودن انتخابـات، انـکار 
وجـود مردمسـاالری، سوءاسـتفاده علیـه امنیـت 

کشـور و ...

2. برنامـه دشـمن علیـه حضـور پرشـور و 
گسـترده مـردم در انتخابـات

ترسـاندن مـردم از خطـر حملـه دشـمن، تهمـت 
سـالم نبـودن انتخابـات، تلقیـن دلسـردی و بـی 

تفاوتـی مـردم، تحریـم انتخابـات و ...

3. برنامه دشـمن برای جلوگیـری از انتخاب 
افـراد صالح

تبلیغـات  و  هوچی گـری  زنـی،  تهمـت  غوغـا، 
ه یبنـد فر

حـال بایـد پرسـید کـه آیـا از منظـر حضـرت آیت 
ا... خامنـه ای برنامه دشـمن بـرای انتخابـات پیش 
رو در اسـفند سـال جـاری نیـز منحصـر بـه همان 
3 راهـکار قدیمـی و همیشـگی اسـت؟ و یـا نقشـه 
دشـمن   ابعـاد جدیـدی پیـدا کـرده کـه رهبـر 
انقـاب اینگونـه بـا نگرانـی دربـاره اصـل و هویـت 

انقـاب هشـدار می دهنـد. 

  پروژه شماره چهار:  نفوذ افراد ناصالح و 
کسانی که دلشان دنبال حرف آمریکاست

بـرای پاسـخ بـه ایـن سـوال یکبـار دیگـر عبـارات 
ابتدایـی ایـن یادداشـت را مطالعـه کنیـد. پاسـخ 
بـه ایـن سـوال را بـه خوبـی از البـای ایـن کلمات 
پرحـرارت خواهید یافـت. رهبـر معظم انقـاب در 
بیانـات اخیر خـود که بخـش قابـل توجهـی از آنها 
را بـه موضـوع انتخابات اختصـاص دادند بـه وضوح 
بر بعـد جدیـدی از برنامـه دشـمن بـرای انتخابات 
پیـش رو تاکیـد می کننـد.  چـه آنجـا کـه در دیدار 
بـا ائمـه جمعـه از نفـوذ موریانه هـا در مجالـس 
شـورای اسـامی و خبـرگان می گویند: »مـردم در 
باب انتخابـات باید خیلـی متوّجـه این باشـند. اگر 
فـرض کنیم عنصـر نفوذی بـه شـکلی وارد مجلس 
شـورای اسـامی بشـود یـا وارد مجلـس خبـرگان 
بشـود یـا در ارکان دیگـر نظـام نفـوذ بکنـد، مثـل 
موریانـه از داخل میَجـود و پایه ها را سسـت میکند 
و فـرو میریـزد؛ قضّیـه این جوری اسـت. مسـئله ی 
نفـوذ خیلـی مهـم اسـت. 94/10/14« و چـه آنجا 
کـه دربـاره برنامـه دشـمن بـرای »نفـوذ در مراکز 

پروژه شماره چهار
حرف نو رهبر معظم انقالب برای انتخابات پیش رو چیست؛

 »توجه کنید تا مطلب در ذهنها بنشــیند. خبرهایی که ما داریم، تحلیل هایی که برای ما می آید، از طرف آنهایی که 
تحلیل های آنها را به ما منعکس میکنند، ]دشمنان[دائم در فکر این هستند که چه کار کنند این انقالب را از بین ببرند 
94/10/19 ... کسانی که در مسائل گوناگون دسترسی به اّطالعات دارند، خوب میدانند که چه دامی برای کشور گسترده اند ... برادران 
عزیز! امروز روز حّساسی اســت، روزگار، روزگار فوق العاده حّساسی است. یک دستگاه پیگیر و یک جبهه ی فراگیر علیه انقالب 
اسالمی مشغول کارند؛ پول به بازار می آورند، سالح به بازار می آورند، توطئه می آورند، به قول خودشان اتاق های فکر دارند و دائم 
دارند کار میکنند. 94/10/14«  عبارت های پرطنین باال بخش هایی از بیانات رهبر انقالب در دو دیدار اخیر  است که تنها به فاصله 5 

روز آن هم ذیل موضع پر اهمیت انتخابات بیان شده است.
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   سنگر نماز جمعه
هنگامی که از یک جنگ نرم ســخن گفته میشــود میتوان 
نقشــهای مختلفی را نیز متناســب با آن تعریف کرد: »افسر 
جنگ نرم« و »قرارگاه« از جمله این مفاهیم هســتند. قرارگاه 
وظیفه فرماندهی نیروهای میدان جنگ را برعهده دارد. یکی 
از مهمترین قرارگاه ها در کشــور طبق فرمایش رهبر انقاب، 
»سنگرهای نمازجمعه« است. »نماز جمعه یک قرارگاه است؛ 
قرارگاه ایمان، قرارگاه تقوا، قــرارگاه بصیرت، قرارگاه اخاق. از 
تعبیر قرارگاه نباید ما وحشت بکنیم، چون قرارگاه جزو تعبیرات 
و اصطاحات مربوط به جنگ و مبارزه و این چیزها است. خب، 
این جنگ وجــود دارد، بر ما تحمیل شــده. 94/10/14« این 
قرارگاه دارای ویژگی های برجســته ای است. اوال که »فرصت 
اجتماع است، محّل تجّمع است؛ مردم را گرد هم جمع میکند؛ 
میتوانند قرار بگذارند؛ میتوانند اقدام کنند. 94/10/14« از یک 
طرف » جایی است که آنجا هدایت گری )سیاسی و فرهنگی( 
انجام میگیرد. 94/10/14« خوشــبختانه از بــرکات انقاب 
اسامی راه اندازی این»سنت پایدار« در اقصی نقاط کشورمان 
بوده است. شاید بتوان اهمیت و حساسیت این فریضه و قرارگاه 
را از میزان حساسیت دشمنان نســبت به آن تاحدودی درک 
کرد. در سالهای گذشــته به خصوص ســالهای اولیه انقاب 
منافقان و دشمنان همواره سعی داشته اند با روش های سخت 
و خشن مانند بمب گذاری، حمله تروریستی و یا بمباران با آن 
برخورد کنند. پنج شــهید محراب در این جایگاه به شهادت 
رسیدند. گاهی نیز از روشهای نرم و غیرفیزیکی برای هجمه بر 

آن استفاده کردند. 

     فرصت بزرگ
بررسی سخنان آمریکایی ها، ســرمایه گذاری ویژه آنان بر روی 
جوانان کشورمان را روشن می سازد. هنری کیسینجر در نشست 
ایران و مسیر خاورمیانه تأکید می کند: "برخی رهبران ارشد ایران 
هنوز پیرو ایدئولوژی انقابی )امام( خمینی)( هستند. برخی 
می گویند آیت ا... ها )سرانجام( کنار خواهند رفت و ما باید منتظر 
این بمانیم که بعد چه چیزی اتفاق خواهد افتاد." وزیر خارجه 
آمریکا طی ســخنانی نیز در بنیاد کارنگی با موضوع تشــریح 
راهبردهای آمریکا در منطقه غرب آســیا می گوید: "جمعیت 
جوان کشورها و اشتیاق آنان برای همکاری و داد و ستد با آمریکا 
را می توان مبنای ســرمایه گذاری دراز مدت قرار داد و با کمال 
خوش بینی به آینده منطقه خاورمیانه امیــدوار بود. اگر از این 
همه انرژی و جاه طلبی به درستی استفاده شود؛ می توان آینده 

این منطقه را در اختیار گرفت." آمریکایی ها تاش می کنند با 
وسایل ارتباط جمعی امروز مانند اینترنت و شبکه های اجتماعی 
و... جوانان را از انقاب جدا کنند اما جایگاه نمازجمعه فرصتی 
است برای حفظ آرمان ها و ارزش های انقاب اسامی. زیرا در این 
محل اجتماع »نگاه روبه رو و چشم درچشم و احساس حضور و 
شنیدن نَفس گوینده و مخاطب تأثیر فوق العاده ی دیگری دارد. 

94/10/14« و دشمن این امکان را ندارد.

   تصحیح یک مسیر
تعبیر جنــگ فرهنگی و دیدن دشــمن اما نباید مــا را دچار 
سطحی نگری در این منازعه کند و مانع آن بشود که به مسائل 
بنیانی تر در این تقابل بزرگ فرهنگــی نپردازیم: »من تأکید 
میکنم این هدایت گری صرفاً هدایت گری سیاســی نیست، 
هدایت گری سیاسی و فرهنگی اســت. ما گمان نکنیم که اگر 
فرض کنید در فان مسئله ی سیاســی روز که محّل ابتاء هم 
هست، داِد سخن دادیم و حرف زدیم و مطالب خودمان را با بیان 
شیوا بیان کردیم، قضّیه تمام شد؛ نه، ما هدایت گری فرهنگی را 
از هدایت گری سیاسی بنیانی تر میدانیم؛ هدایت گری سیاسی 
خیلی الزم اســت و از آن نباید صرف نظر کرد، اّما هدایت گری 
فرهنگی و فرهنــگ مردم، اخــاق مردم  ]مهم تر اســت [.« 
»مسئله ی ســبک زندگی و عادات و روشهای خوب زندگی« 
یکی از مهمترین این مسائل بنیانی است. ادب در برخورد و گفتار 
حتی با مخالفان و کتابخوانی و ترویج این فرهنگ مهم از طریق 
قرارگاه نمارجمعه دو مثالی است که رهبر معظم انقاب برای 

موضوع سبک زندگی مطرح می کنند.

   حجت تمام است
در این جنگ دشــمن تاش می کند تا تحلیل و اراده مردم را 
برهم زند. جایگاه نمازجمعه نیز باید به دنبال هدایت جامعه بر 
مبنای »تبیین« باشد. »عمده ی ]هدف [ در این قرارگاه تبیین 
است؛ مسئله ی تبیین. عمده ی هدف انبیای الهی تبیین بود؛ 
حقیقت را بیان کنند؛ چون آن چیزی که موجب میشود انسانها 
گمراه بشوند این است که حقیقت را نمی شناسند؛ عمده این 
است. از این قبیل هم هســتند که حقیقت را میدانند اّما انکار 
میکنند، لکن عمده ی انحرافها ناشی از ندانستن حقیقت است 
و انبیای الهی آمدند تا حقیقت را بیان کنند، واضح کنند، ظاهر 
کنند، حّجت را تمام کنند بر مردم. 94/10/14« روزگار حساس 
و راه پرغباری در پیش و جایگاه نمازجمعه نقش مهمی در عبور 

از این پیچ تاریخی دارد. 

تصمیم گیـر یـا تصمیم سـاز نظـام 94/9/4« بـه 
عنوان »آمـاج نفوذ شـبکه ای و جریانـی94/9/4« 
همـه  ماننـد  انقـاب  رهبـر  می گوینـد.  سـخن 
مصلحـان اجتماعـی تاریخ و بـر اسـاس روش همه 
انبیـاء و اوصیـا الهـی بـرای درک بهتـر ایـن خطـر 
توسـط مـردم، آینـده خطرناک تحقـق ایـن برنامه 
دشـمن را نیـز بـه وضـوح تصویـر می کننـد. چـه 
آنجـا کـه دربـاره نگرانـی خـود از آینـده مجلـس 
شـورای اسـامی مـی گوینـد: »بحمـدا... مجلـس 
کنونـی مـا، در مسـائل بین المللـی، مواضـع خیلی 
خوبـی میگیـرد؛ ایـن خیلـی بـرای کشـور مغتنم 
اسـت. این کجـا، و اینکـه یک مجلـس شـورائی ما 
تشـکیل بدهیم که در مقابـل دشـمنان بین المللی 
و جبهـه ی مّتحـد دشـمنان، حـرف آنهـا را بزنـد 
]کجـا[؛ اینها خیلـی با هـم فـرق میکند. ایـن کجا 
کـه مجلسـی داشـته باشـیم کـه چـه در قضّیـه ی 
هسـته ای و چـه در قضایـای گوناگون دیگـر، حرف 
دشـمن را تکـرار بکنـد؛ یـا اینکـه نـه، مجلسـی 
مسـتقل، آزاد و شـجاع باشـد. 94/10/19«  و چـه 
آنجا کـه اهمیـت فوق العـاده مجلـس خبـرگان در 
تضمیـن آینـده انقابـی نظـام اسـامی و جایـگاه 
رهبـری بـر اسـاس راه و مکتـب امـام را گوشـرد 
می کننـد: »مجلـس خبـرگان بنـا اسـت کـه رهبر 
انتخـاب کننـد؛ ]این [ شـوخی اسـت؟ آن روزی که 
رهبـر فعلـی در دنیـا نباشـد یـا رهبـر نباشـد، باید 
اینها رهبـر انتخـاب بکننـد. چـه کسـی را انتخاب 
خواهنـد کرد؟ آیـا کسـی را انتخـاب خواهنـد کرد 
کـه در مقابـل هجمـه ی دشـمن بِایسـتد، بـه خدا 
توّکل کند، شـجاعت نشـان بدهد، راه امـام را ادامه 
بدهـد؟ آیـا چنیـن کسـی را انتخـاب میکننـد یـا 
کسـی را انتخـاب میکنند که جـور دیگری اسـت؟ 
این خیلـی مهم اسـت.« بعد چهارم نقشـه دشـمن 
یا پروژه شـماره چهـار را بایـد بیـش از پیش جدی 
گرفت، پـروژه ای کـه در آن قرار اسـت »موریانه ها« 
در »ارکان نظـام« »نفـوذ« کننـد، موریانه هایـی 
کـه »بـه مسـائل انقـاب، بـه مسـائل دیـن، بـه 
مسـائل اسـتقال کشـور خیلی اهّمّیتی نمیدهند، 
دلشـان دنبـال حـرف آمریـکا و غیـر آمریکا اسـت. 
94/10/19« و راه مقابلـه بـا ایـن موضـوع »نظارت 
اسـتصوابی شـورای نگهبـان« بـه عنـوان وظیفـه 
حاکمیـت و »روشـنگری« و »انتخـاب درسـت« 

به عنـوان نقش آحـاد ملـت انقابـی خواهد بـود. 
* برای بررسـی نقشه دشـمن در انتخابات از 
نگاه رهبر انقـالب از نمودار درختـی "برنامه  
دشـمن علیـه انتخابـات مجلـس 90/12/4"  
کـه حاصـل بررسـی 13 مـورد از بیانـات 
رهبر انقـالب حدفاصـل سـال های 1372 تا 
1390 بـوده بهـره برداری شـده اسـت. برای 
http:// دسترسـی به این نمودار بـه آدرس
khl.ink/electmajles  مراجعـه کنیـد.

قرارگاه جنگ معنوی
»ما در حال یک چنین نبردی هســتیم؛ ما در حال یک چنین جهادی هستیم. به ایمان مردم ما حمله 
میکنند، به بصیرت مردم مــا حمله میکنند، به تقوای ما حمله میکنند، بــه اخالق ما حمله میکنند، 
ویروس های گوناگوِن خطرناِک معنوی را در میان ما پراکنده میکنند؛ خب، ما چه کار کنیم؟ باید دفاع 
کنیم. این، قرارگاه الزم دارد، مثل قرارگاه های میدان جنگ؛ نماز جمعه یکی از مهم تریِن این قرارگاه ها است.« جنگ 
بزرگی در این »روزگار حساس« در حال انجام است. »یک جبهه ی وسیع دشمن در مقابل خودمان داریم. جبهه ی 
وسیع دشمن از سردمداران رژیم صهیونیستی تا سردمداران دولت آمریکا، تا دیگر ایادی و عوامل استکبار جهانی، 

تا عوامل تکفیری، تا داعش؛ یعنی ببینید چه جبهه ی عظیمی است. یک طیف عظیم و نامتجانس94/10/19«
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طراح و استراتژیست نظامی؛ معجزه انقالب
  شهید حجت االسالم   عبدا... میثمی

محل شهادت: فکهتاریخ شهادت: 9 بهمن 1361 نحوه شهادت: اصابت ترکش خمپاره

شـهید حسـن باقری باشـک یک طـراح جنگـی اسـت... ِکی؟ در سـال 
1361؛ ِکی وارد جنگ شـده اسـت؟ در سـال 1359. این مسیر حرکت از 
یک سـرباز صفر به یک استراتژیسـت نظامی، یک حرکت بیسـت سـاله، 
بیسـت و پنج سـاله اسـت؛ این جـوان در ظـرف دو سـال ایـن حرکت را 

کرده اسـت! اینها معجـزه ی انقاب اسـت.88/10/25

شماره های این ماه تقدیم می شود به روح پرفتوح   
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)(فرزند امام
شهید    شهید حاج عماد مغنیه

محل شهادت:   سوریهتاریخ شهادت: 25 بهمن 1386 نحوه شهادت:   انفجار خودرو توسط اسرائیل

همین شهید عزیزی که چند روز قبل به وسیله ی صهیونیستها به شهادت رسید، اینها 
افتخار میکردند که بچه های امامند؛ خودشان را فرزند امام میدانستند. این شهید حاج 
عماد خودش را فرزند امام میدانســت. یعنی واقعاً اگر با یک جوان خودمان مقایسه 
کنیم، او معتقد نبود که این جوان ایرانی به امام از او نزدیکتر است. او هم خودش را به 
قدر یک جوان ایرانی فرزند امام و نزدیک به امام میدانســت؛ چرا؟ چون امام به او روح 

داده بود؛ امام او را زنده کرده بود. 81/12/6

اولین امامت آی ت   ا...  خ ام ن ه ای
  در ن م از ج م ع ه
58/10/28  

گزینش حضرت آیت  ا... خامنه ای - که به تازگی چهل 
سالگی را پشت سر نهاده بود -  به امامت جمعه و نیز به 
کار بردن عباراتی نظیر »جنابعالی که بحمد ا...  به ُحسن 

سابقه موصوف و در علم و عمل شایسته هستید« در حکم 
انتصاب حضرت  امام خمینی )(  بسیار ارزشمند بود. آقا 
همیشه می فرمودند که من حکم انتصاب به امامت جمعه 

توسط امام را با هیچ چیز عوض نمی کنم.
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شماره

گزارش | نشریه  شماره 17 | بهمن ماه 94

تصویر واقعی امریکا   
سه تجربه و یک درس از منازعات جمهوری اسالمی ایران با شیطان بزرگ؛

"پیش تر گفتم سخن گفتن از انحطاط اقتصادی آمریکا یک خیالبافی سیاسی است. همین طور سخن گفتن از این که 
دشمنان ما قوی ترند و آمریکا ضعیف تر شــده است. آمریکا قدرتمندترین کشــور روی زمین است. در این باره 
کشوری حتی به ما نزدیک نیســت. ما به تنهائی بیش از هشت کشــور پس ازخودمان،صرف هزینه های نظامی 
می کنیم. نیروهای ما بهترین نیروهای نظامی تاریخ جهانند." این جمالت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا است در مهمترین 

سخنرانی ساالنه خود در کنگره این کشور.

خبرگزاری روســی اســپوتنیک می گویــد: "این 
کلمات دقیقا زمانــی از زبان بــاراک اوباما جاری 
شد که در همان لحظه، ســربازان قوی ترین ارتش 
دنیا در نزدیکی جزیره فارســی در خلیج فارس بر 
روی شــناورهای خود  زانو زده و دستانشان باالی 
سرشان بود" رئیس جمهور کشور مدعی بزرگترین 
ارتش دنیا درحالی این ســخنان را بر زبان آورد که 
در همان ســاعات جوانان سپاه پاســداران انقاب 
اسامی، سرنشــینان دو فروند شــناور آمریکایی 
که وارد آب های ســرزمینی ایران شــده بودند را 
بازداشــت کردند. فرمانده ی این گــروه آمریکایی 
بعد از بازداشــت در مقابل دوربین قــرار گرفت و با 
اذعان اینکه ورود به آب های ایران یک اشــتباه بود 
نه عمدی، گفت: »این تقصیر ما بــود و ما به خاطر 
اشتباه مان عذرخواهی می کنیم.«   15 ساعت بعد 
سپاه با انتشار تصاویر و فیلم دستگیری تفنگداران 

آمریکایی با اشاره به قطعیت غیرعمدی بودن ورود 
غیر قانونی و غیر مجاز شــناورهای رزمی امریکایی 
به آب های ســرزمینی ایران در خلیــج فارس، از 
رهاسازی تفنگداران دستگیر شــده آمریکایی در 

آب های بین المللی خبر داد. 

     تصویر واقعی از قدرت آمریکا
این خبر بافاصله با  تحلیل های  مختلف  رسانه ها 
و کارشناســان جهانــی مواجــه شــد. روزنامه ی 
صهیونیستی یدیعوت آحارونوت در این باره نوشت: 
"جان کری، به خاطر خدمت نظامــی در ویتنام به 
عنوان افسر قایق های گشتی، به خوبی از آنچه رخ 
داده بود، آگاه بود. با این حال پذیرفت که قایق های 
آمریکایی وارد آب های ســرزمینی ایران شده اند. 
چنین سخنی نوعی عذرخواهی و پذیرفتن اشتباه 
از سوی آمریکا است... این ســپاه پاسداران بود که 

حرف آخر را زد. آنها فیلم تفنگداران تحقیرشــده  
آمریکایی و اسیرکنندگان آنها را که رفتاری انسانی 
با ملوانان داشتند نشان دادند و به این طریق سپاه با 
یک تیر دو نشان زد"  سی.ان.ان نیز در در گزارشی 
نوشت: "ویدئویی که روز چهارشــنبه از تلویزیون 
دولتی ایران پخش شــد، ملوان هــای آمریکایی را 
در حالی نشــان می دهد که بابت ورود به آب های 
ایران عذرخواهی می کنند. این یک رخداد شرم آور 
برای دولت آمریکا اســت که تاش می کند آزادی 
ســریع نظامیان آمریکایی را به عنوان یک پیروزی 
دیپلماتیک به تصویر بکشد" جب بوش، برادر جرج 
بوش، رئیس جمهور سابق آمریکا نیز با اظهار تأسف 
از این ماجرا و با اشــاره به انتشار تصاویر تفنگداران 
به اسارت گرفته شده گفت: "حاال دیگر دشمنان ما 
از ما نمی ترسند" ترامپ، کاندیدای ریاست جمهور 
آتی آمریکا نیز نوشــت: »»ایران با بازداشــت 10 
ملوان، ایاالت متحده را تحقیر کرده اســت. تصاویر 
وحشــتناکی از این داستان منتشــر شده است. ما 
ضعیف هستیم. من این را فراموش نمی کنم.«   نکته 
جالب توجه این است که همه این واکنش ها بیش از 
آنکه در زمان اعام خبر دستگیری تفنگداران اعام 
شود پس از آزادی و بافاصله پس از انتشار تصاویر 
 تحقیرآمیز دســتگیری آنها در حالی کــه زانو زده 
 و دست را بر باالی ســر برده اند، ابراز می شود. این 
نشــان می دهد که سیاســتمداران و رسانه های 
آمریکایــی بیش از هرچیز نگران مخدوش شــدن 
تصویر خودساخته از هیمنه پوشالی خود هستند تا 
جان 10 تفنگدار هموطن. هیمنه خودساخته ای که 
آمریکا با شکل دهی آن در افکار عمومی مردم دنیا 

تسلط و استیای خود را سامان می دهد.

     الگوی سلطه ناپذیر 
روایت کوتــاه رهبر انقاب از این ماجرا شــاید رمز 
این رســوایی بزرگ برای دولت آمریکا باشد. » این 
حرکتی که جوانهای عزیز ما در دریا کردند - سپاه 
پاســداران - در مقابل تجاوز دشــمن از خودشان 
هویّت و قدرت نشان دادند، فرصت نشده که از اینها 
تشــّکر بکنم و واقعاً هم تشــّکر میکنم از اینها؛ کار 
بسیار درستی کردند؛ دشــمن تجاوز کرد به آبهای 
ما، اینها رفتند دشــمن را محصور کردند. کسانی 
که مسئولین سیاست هســتند در همه ی عرصه ی 
جهانی همین جور عمل کنند؛ مراقب تجاوز دشمن 
باشــند ببینند کجا تجاوز میکنــد؛ از خطوط کجا 
دارد تجــاوز میکند؛ جلویش را بگیرنــد؛ با قدرت. 

»94/10/30
آنچه در این اتفاق بــرای رهبر انقاب حائز اهمیت 
و واجد ارزش قدردانی اســت، پاســخ متناسب و 
مقتدرانه به تجاوز و زیاده خواهی دشمنان با اتکا به 
»هویت« و »قدرت« درونی است. حاال از این زاویه و 
بر مبنای همین الگوی موفق می توان نگاهی دوباره 
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به سرانجام مذاکرات هسته ای داشت. سرانجامی که 
رهبرانقاب نتیجه حداقلی اما موجب خرســندی 
آن را ناشــی از ســه عامل »مقاومــت ملت بزرگ 
ایران«، »تاش دانشمندان هسته ای« و »کوشش 
 »94/10/29 مذاکره کننــدگان  خســتگی ناپذیر 

می دانند. 

   تصویر واقعی از مقاومت و عزت
اصرار رهبــر معظم انقــاب بر روایــت مبتنی بر 
واقعیــات تاریخــی، حکایت از دغدغه ایشــان در 
شــکل گیری تصویر درســتی از رونــد مقاومت و 
پیشــرفت ملت ایران برای افکار عمومی داخلی و 
خارجی دارد. ایشــان اصرار دارند که مبادا نتیجه 
این مذاکرات به حســاب »لطف آمریکایی« نوشته 
شود و عوامل حقیقی تحقق آن فراموش شود. چرا 
که »هدف اینها این اســت که به ملّتها تفهیم کنند 
که جمهوری اســامی ایران هم نتوانست بر اساس 
دین، یک نظامی را بر پا کند و ادامــه بدهد و اداره 
کند؛ میخواهند این را نشــان بدهنــد و هدف این 
است؛ این را باید همه متوّجه باشند؛ مسئولین هم 
باید متوّجه باشــند، آحاد مردم ما هم توّجه داشته 

باشند.94/10/30«

   سه تجربه، یک درس بزرگ
ملت ایران در دو سال اخیر سه تجربه ارزنده و درس آموز 
از مذاکرات موردی و موضوعی با دولت آمریکا را از ســر 
گذرانده است. برجام، تجاوز تفنگداران و مبادله زندانیان. 
در هر ســه این مذاکرات هرجا و به هر میزان که مرعوب 
تصویر غیرواقعی و خودساخته آمریکایی ها نشده و با اتکا 
بر قدرت و هویت درونی ایستادگی کرده ایم و همچنین 
در تمام سطوح متوجه ماهیت و عمق منازعه با شیطان 
بزرگ بوده ایم، موفقیت های بیشتری به دست آورده ایم: 
»همین اندازه دســتاورد نیز در برابر جبهه ی استکبار و 
زورگو، بر اثر مقاومت و ایســتادگی به دست آمده است. 
این را باید همه ی ما درســی بزرگ برای همه ی قضایا و 

حوادث در جمهوری اسامی بدانیم. 94/10/29«
 این منازعه چه در ادامه پرونده هســته ای و چه در 
موارد و بهانه های دیگر اســتمرار پیدا خواهد کرد. 
به همین دلیل اســت که رهبر انقاب با نگاه بلند و 
تجربه تاریخی که از رفتار دولتمــردان آمریکایی 
دارند به مســئوالن هشــدار می دهند که در ادامه 
»آمریکا با زور و با تبلیغــات دروغین میخواهد کار 
خود را پیش ببرد؛ باید در مقابــل زور او و در مقابل 
تبلیغات دروغین او مقاومــت کرد. االن هم همه ی 
مســئوالن -چه مســئولین دولتی، چه آن هیئت 
نظارتی که ما توصیه کردیم مراقب باشند که طرف 
مقابل خدعه نکند؛ چون طرف اهل خدعه اســت، 
اهل خدعه کردن اســت. به لبخند و به ماسکی که 

او بر چهره زده نمیشود اعتماد کرد. 94/10/30« 

  1. افزایش اعتبار الگوی مردم ســاالری دینی:  برای 
جنگ اسام ناب درمقابل اســام های تقلبی، افزایش اعتبار 
الگوی سیاسی اسام ناب می تواند تقلبی بودن برداشت های 
معارض از اســام را برای افکار عمومی جهان برما کند. این 
روزها ســه مدل از اسام سیاســی در منطقه و جهان تاش 
می کنند تا خــود را به عنــوان الگوی مطلــوب ارائه دهند: 
اســام تکفیری، اسام سکوالر و اســام عقانی )که معرف 
آن مردم ســاالری دینی ایران است(. اســام تفکیری فاقد 
هرگونه عقانیتی اســت و توجهی به خواست و رأی مردم در 
انتخاب حاکمــان و به تبع آن فعالیت ها و اقدامات کشــوری 
ندارد. اسام ســکوالر نیز توجهی به مبانی شریعت اسامی 
برای انجام کارها نــدارد. اردوغان در روزهــای انقاب مصر، 
در اظهارنظری پرحاشــیه حتی بــه انقابیون آن کشــور 
پیشنهاد کرده بود که قانون اساســی خود را مانند ترکیه بر 
مبنای سکوالریســم بنویســند و حکومتی سکوالر تشکیل 
بدهند. اما همــان ایام، یکی از متفکریــن غربی اظهارنظری 
کرد که بعدها رهبر انقاب نیز در سخنرانی خود به آن اشاره 
کردند. از نظر او، »اگر مســلمانان از دو چیز آگاه شوند همه ی 
تابوهای غرب در هم خواهد شکســت: یکی قانون اساســی 
جمهوری اسامی است که نشــان دهنده ی هم مردمی بودن 
حکومت اســت و هم دینی بودن آن، و دیگــری کارنامه ی 
 موفقیت های علمی و اقتصادی و سیاسی و نظامی جمهوری 

اسامی.« 89/11/15
  2. دمیدن یک نفس تازه بــه ملت: از طریق انتخابات، 
مردم مبتنی بر دغدغه ها و مطالبات خود رأی می دهند و در 
نتیجه ی آن، دولت ها با رویکردها و ســائق مختلف روی کار 
می آیند. »در طول این سال های متمادی، دولت های گوناگون 
و ذائقه های سیاسی گوناگون بر سر کار آمدند، چه در مجلس با 
سائق سیاسی مختلف،   چه در قوه ی مجریه  بعضی ها حّتی با 
اصول نظام زاویه هم داشتند؛ لیکن ظرفیت عظیم نظام، بدون 
اینکه ناشکیبائی نشان بدهد، توانسته است همه ی این مسائل 
را از سر بگذراند؛ توانسته است همه ی این مشکات را در خود 

حل و هضم کند؛ به خاطر حضور مردم.« 90/7/20 
  3. تأمین امنیت کشور: تأمین امنیت مردم یکی از وظایف 
اصلی حکومت ها و از نیازهای مهم جامعه برای زندگی مردم 
اســت. به هر میزان که مشــارکت مردمی در انتخابات باالتر 
باشد، دست اندازی و دخالت بیگانگان در امور داخلی کشورها 
نیز کمتر خواهد شــد، چرا که می دانند این نظام سیاسی از 

پشــتوانه ی مردمی باالیی برخوردار اســت و طبعاً برای حل 
چالش ها و مشــکاتی که دشــمن خارجی ایجــاد می کند 
استحکام جامعه قوی تر خواهد شــد. به عنوان مثال درست 
چند روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری 88، دولت آمریکا  
که ناامید از برگزاری یک انتخابات ســرد در ایران شده بود و 
خود را منفعل می دید، نامه ای به رهبر انقاب نوشت و در آن 
به صراحت اعام کرد که هیچ موضوعــی در منطقه ی غرب 
آسیا بدون حضور ایران حل نخواهد شد. آنها به خوبی متوجه 
اقتدار ایران در عرصه ی بین المللی شــده بودند.  همه چیز تا 
روز 22 خردادماه 88 به خوبی پیش رفت. 40 میلیون ایرانی 
در انتخابات شرکت کردند و باالترین سطح میزان مشارکت 
در جهــان را به خود اختصــاص دادند. صنــدوق رأی عامل 
ابهت جمهوری اسامی شــده بود تا اینکه یک حادثه، ورق 
ماجــرا را برگرداند. عده ای به نتیجه ی برآمــده از انتخابات و 
"صندوق های رأی" احترام نگذاشــتند و علیه آن دســت به 
آشوب زدند. کشــور دچار "ناامنی" شد و دشــمنان امیدوار. 
از همین جا بود که دســتور تحریم های جدیــد و به اصطاح 
خودشان »فلج کننده« علیه ایران توســط آمریکا صادر شد. 
ناامنی، امیدوارشدن دشــمن و در نتیجه اعمال تحریم های 
جدید، به دلیل عدم احتــرام فتنه گران بــه »صندوق رأی« 
بود. از همین جا می توان جواب این سؤال را داد که چرا حتی 
آن کســانی که "نظام" یا "رهبری" را قبول ندارند هم باید در 
انتخابات شــرکت کنند؟ برای اینکه شــرکت در انتخابات 
متضمن امنیت کشــور است. »آن کســانی که ممکن است 
نســبت به نظام جمهوری اســامی هم حّتی مسئله داشته 
باشند، نسبت به امنّیت کشور که دیگر مسئله ندارند، نسبت 
به اقتدار کشور که دیگر مسئله ندارند. خب، امروز این نظام، 
امنّیت کشور را حفظ کرده اســت، پیشرفت کشور را تسریع 
کرده اســت، به این ملّت عّزت داده است؛ اینها که دیگر قابل 
انکار نیست، اینها را که دوســت دارند؛ ]پس [ وارد این میدان 
بشوند برای عّزت بخشــیدن به ایران و ایرانی، برای استمرار 
امنّیت ملّی.« 94/10/30 از همین روی، در طول ســال های 
بعد از انقاب اســامی، بیش از 30 انتخابات برگزار شــده و 
مردم به طور مستقیم یا غیرمســتقیم، همه مسئولین کشور 
را انتخاب کرده اند.  با این توضیحات قابل تصور اســت که اگر 
صندوق های رأی نباشــند، یا باشــند و عده ای به آن احترام 
نگذارند )آن چنان که در فتنه ی 88 اتفاق افتاد(، چه بایی بر 

سر کشور خواهد آمد؟

اگر صندوق رای نبا شد
شاید بتوان گفت بزرگ ترین و مهم ترین کاری که حضرت امام خمینی)( انجام دادند، »بنای یک نظم 
مدنی - سیاسی بر اساس عقالنیت اسالمی بود.« 93/3/14 این نظم مدنی- سیاسی دو پایه ی اساسی 
دارد: یکی سپردن کار کشور به مردم از طریق مردم ســاالری و انتخابات، و دیگری انطباق کارها بر مبنای شریعت 
اســالمی. 93/3/14 به همین علت »امام از اول اعالم کرد که مردم باید نظر بدهند؛ چه در اصل انتخاب جمهوری 
اسالمی، چه در تدوین قانون اساســی، چه در پذیرش آن قانونی که در مجلس خبرگان تصویب شده بود، چه در 
انتخاب رئیس جمهور، چه در انتخاب مجلس.« 89/11/15 به همین جهــت، "صندوق های رأی" در نظام جمهوری 
اسالمی همیشه اهمیت داشته است. اما پاسخ به اینکه چه عواملی موجب اهمیت این موضوع در نزد بنیانگذار فقید 

انقالب می شود را در سه مؤلفه ی زیرمی توان یافت:
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   به نفوذی ها مهلت ندهید
شــاید خیلی ها خیال کننــد موضوع 
»نفوذ«  و هشــدار نسبت به آن، مســأله ای است 
که در دوران کنونی شــکل گرفته، اما حضرت امام 
خمینی )( در متن وصیت نامه   ی خود نیز همگان 
را به مراقبــت در برابر »نفوذی هــا« فراخوانده اند: 
»هرکس به مقــدار توانش و حیطــه نفوذش الزم 
اســت درخدمت اسام و میهن باشــد؛ و با جدیت 
از نفوذ وابســتگان به دو قطب اســتعمارگر و غرب 
یا شــرق زدگان و منحرفان از مکتب بزرگ اسام 
جلوگیری نمایند، و بدانند که مخالفین اســام و 
کشورهای اســامی که همان ابرقدرتان چپاولگر 
بین المللی هستند، با تدریج و ظرافت درکشور ما و 
کشورهای اسامی دیگر رخنه، و با دست افراد خوِد 
ملتها، کشورها را به دام اســتثمار می کشانند. باید 
با هوشیاری مراقب باشــید و با احساس اولین قدِم 
نفوذی به مقابله برخیزید و به آنان مهلت ندهید.« 

)(  وصیت نامه امام خمینی
   خوشبختی ملتها  وابســته به صالحیت 

حاکمان است
توجه به »صاحیــت حاکمان« همــواره یکی از 
نکات مــورد توجه امام )( بوده اســت تــا آنجا که 
حتی در روزهای قبل از پیــروزی انقاب نیز بر آن 
تأکید کرده اند: »بدبختی و خوشبختی ملتها بسته 
به اموری اســت که یکی از مهمــات آن صاحیت 
داشــتن هیأت حاکمه اســت. اگر چنانچه هیأت 
حاکمه، کســانی که مقدرات یک کشور در دست 

آنهاست، اینها فاســد باشــند، مملکت را به فساد 
می کشــند.« 1357/10/10 این تأکید بر انتخاب افراد 
»معتقد و متعهد« پس از پیروزی انقاب نیز مورد 
توجه قرار گرفت: »اشخاصی اسامی، متعهد، غیر 
منحرف از صراط مســتقیم الهی را در نظر بگیرید 
و سرنوشت اسام و کشــور خود را به دست کسانی 
دهید که به اســام و جمهوری اســامی و قانون 
اساسی معتقد و نسبت به احکام نورانی الهی متعهد 
باشــند.« 58/11/23 و در طــول دوران رهبری امام 
)( ادامه یافت: »مردم شجاع ایران با دقت تمام به 

نمایندگانی رأی دهند که متعبد به اسام و وفادار 
به مردم باشــند... و افرادی را که طرفدار... اســام 
امریکایی هســتند طرد نموده و به مــردم معرفی 
نمایند.« 67/1/11 نکته ی مهم این است که حضرت 
امــام)( ورود نفوذی هــا را »توطئــه «ی قدرتها  
می دانند: »]قدرتمندان شــرق و غــرب  خصوصاً 
امریکا[ چه بســا، با نفوذ ُعمال سرسپرده ی داخلی  
در ارگانهــای دولتی و مقامات مؤثــر، بتدریج قدم 
به قدم کار خود را انجام دهنــد... غفلت از این امر، 

فاجعه انگیز است.« 64/6/13

     نکند مشروطه تکرار شود

برای جلوگیری از وقوع امر »فاجعه بــاِر« ورود نفوذی ها 
به قدرت اســت که امام خمینی )( با یادآوری تجربه ی 
مشروطه بر جایگاه رفیع شــورای نگهبان تأکید کرده و 
نسبت به »انحراف تدریجی« هشــدار می دهند: »نکند 
مثل مشروطه شــود... من قبًا در مورد انتخابات گفتم 
که همه چیز ما باید روی موازین اســامی باشد. افرادی 

که تعیین می شوند باید کسانی باشــند که به درد اسام 
و جمهوری اســامی بخورند، و عقیده شان هم این باشد 
که اســام خوب اســت.« 62/9/20 »من به ایــن آقایان 
هشــدار می دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای 
نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسام است. همیشه 
انحرافات به تدریج در یک رژیم وارد می شــود و در آخر، 

رژیمی را ساقط می نماید.« 63/2/25

   نمی گذارم حکومت  دست لیبرال ها بیفتد
 )(با دقت در »ســیره و رفتــار عملی« حضــرت امام
نیز می توان به موارد مهمی دســت یافت کــه حاکی از 
حساسیِت جدی نسبت به ورود و حضور عناصر غیرمعتقد 
و منحرف در ارکاِن قدرت است. برخورد قاطع با »نهضت 
آزادی« یکی از این موارد اســت. ایشان طرفداری از فکِر 
»وابســتگی به آمریکا« و تاش  در این جهت را به عنوان 
نقطه ی ســیاه این جریان معرفی  می کنند: »نهضت به 
اصطاح آزادی طرفدار جدی وابســتگی کشور ایران به 
امریکا است، و در اینباره از هیچ کوششی فروگذار نکرده 
اســت... نهضت به اصطــاح آزادی صاحیت برای هیچ 
امری از امور دولتی یا قانونگذاری یــا قضایی را ندارند.« 
66/11/30 حضــرت امام )( در حالــی صاحیت نهضت 

آزادی را برای امــور گوناگون رد می کننــد که »مهدی 
بازرگان« به عنــوان یکی از بنیان گــذاران این جریان با 
حکم حضرت امــام )( اولین دولِت انقاب را تشــکیل 
داده بود. این موضع و برخورد قاطعانه تا به آخر در گفتار 
و رفتار امام خمینی )( وجود داشــت: »تا من هســتم 
نخواهم گذاشت حکومت به دست لیبرال ها بیفتد... تا من 
هستم دست ایادی آمریکا و شــوروی را در تمام زمینه ها 

کوتاه می کنم.« 67/12/3 

)( ماندگاری  انقالب با حفظ  اصول امام   
بر اســاس گفتار و رفتار حضرت امام )( آنجا که »آینده 
انقاب« و »سرنوشــت ملت« در میان است نمی توان به 
صرِف »اتکاء به ســوابق« و... اجازه ی حضور به افراِد فاقد 
صاحیت داد. »ماندگاری انقــاب« و »حفظ نظام« به 
عنوان اوجب واجبات در گرو حفــظ و صیانت از اصول و 
ســیره ی  رهبر کبیــر و بنیانگذار این نظام اســت که به 
روشنی در بیانات و وصیتنامه ی امام راحل )( ثبت شده 
است. حقیقت این است که امروز نیز با حاکمیت معیارها 
و ارزش های مدنظر امــام )(  بر کشــور »ورود نااهان 
و نامحرماِن نفوذی بــه قدرت ممنوع بــوده« و اینگونه 
حیات معنوی امام خمینی )( با تثبیت و فراگیری خط و 
مکتب سیاسی  اش ادامه می یابد، همانطور که رهبر معظم 
انقاب فرمودند: »تفکر خاتمه یافتن دوران امام خمینی 
که دشمن با صد زبان ســعی در القای آن دارد، نیرنگی 
استکباری بیش نیســت و علیرغم امریکا و همکارانش، 
امام خمینی در میان ملت خــود و جامعه ی خود حاضر 
است و دوران امام خمینی ادامه دارد و خواهد داشت. راه 
او راه ما، هدف او هدف ما، و رهنمود او مشعل فروزنده ی 

ماست.69/3/10«

تا من هستم ...
نگاهی به مبنا و سیره امام خمینی )( در ممانعت از ورود عناصر ناصالح به قدرت

سخنرانی امام )(   در بهشت زهرا )(،12بهمن 1357
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روزهای پایانی مبارزات بود و خیلی ها بوی اسپند پیروزی را نزدیک تر از همیشه استشمام می کردند. همه یاران 
تاثیرگذار امام)( در پایتخت بودند اما جای یکی خالی بود. آیت ا... خامنه ای که دهه چهل و پنجاه را در سراسر ایران 
مبارزه کرده بود و شرق و غرب میهن، سخنرانی ها، زندان ها و تبعیدهایش را دیده بود، حاال باید به تهران می آمد. هرچند 
»مشهد« کم از سایر شهرها نداشت و نهضت در آنجا هم گالویز با مأموران طاغوت بود، اما فرمانی از امام)( رسیده بود. پس از 

چندین پیام و چندین انکار، پیام آخر صریح تر بود: »نیامدنت به تهران مخالفت با امر امام)( است.«

روایتی از فعالیت های سیاسی و مبارزاتی  حضرت آیت ا... خامنه ای در روزهای منتهی به 12 بهمن 1357

دیدار با خورشید در انتهای شب  

  مامور به هجرت
حضرت امام خمینی)( آیــت ا... خامنه ای را برای 
عضویت در شــورای انقــاب امر به هجــرت کرده 
بودند. شــورایی که قرار بود در نبود قــوه حاکمه در 
مملکت، کار مملکت داری را موقتا در دســت بگیرد. 
مدرســه رفاه اقامتگاه ایشــان شــد. »من دوستان 
مشــهد را راضی کردم که بیایم تهــران و آمدم، که 
آن کار مهم هــم عبارت از این بود کــه امام)( من 
را به عنوان عضو شــورای انقاب معین کرده بودند 
و من خبر نداشــتم از این قضیه و اینها می خواستند 
به من اباغ کنند و این طبعــاً ایجاب می کرد که من 
در تهران بمانم، تا این که آمدم تهران...« 63/11/11  
در کنار همه این تکاپوها و مبــارزه با دولت بختیار و 
  )(تصمیم گیری برای امور انقاب؛ قــرار بود امام
بازگردتد. ماموریت تشــکیل »ســتاد اســتقبال از 
امــام)(« برعهــده شــورای انقاب بــود. آیت ا... 
خامنه ای هم مســئولیت »کمیته ی تبلیغات ستاد 
اســتقبال« را بر عهده گرفت. »گفتیم کــه امام، دو 
ســه روز دیگر یا مثًا فردا وارد تهران می شــوند و ما 
آمادگی الزم را نداریم. بیاییم ســازماندهی کنیم که 
وقتی ایشــان آمدند و مراجعات زیاد شــد و کارها از 
همه طرف به این جا ارجــاع گردید، معطل نمانیم.« 
65/5/18 »کمیته ی تبلیغات ســتاد اســتقبال« 
بافاصله نشــریه ای منتشــر کرد تا رابط امام)( و 
مردم باشد. این نشریه بیش از همه حاصل ایده های 
آیت ا... خامنــه ای بود. »آن روزها یک نشــریه ای ما 
در می آوردیم که بعضی از اخبــار و مثل اینها در آن 
 نشریه چاپ می شــد، از همان رفاه این نشریه بیرون

 می آمد.« 62/10/24
  تحصن در قلب تهران

قــرار بود امــام)( زودتــر از دوازدهــم بازگردند، 
»امام)( قرار بــود بیایند، نیامدند و مــا رفتیم در 
بهشت زهرا و شهید بهشتی سخنرانی کردند و بنده 
قطعنامه را خواندم، آن روز بهشت زهرا این جوری بود 
دیگر. یک سخنرانی شهید بهشتی کردند بعد هم یک 
قطعنامه ای تهیه کرده بودیم. من هم رفتم قطعنامه 
را خواندم و برگشتیم.« بازگشت امام خمینی)( به 
میهن مانعی نه چندان بزرگ اما آزاردهنده داشــت: 
بختیار، آخرین نخست وزیر تاریخ سلطنت. پابه پای 

مردم که خیابان ها را به جهنمی برای او تبدیل کرده 
بودند، روحانیت در دانشــگاه تهران متحصن شــده 
بودند. آیــت ا... خامنه ای به همــراه دیگر روحانیون 
مبارز شاخص،  دانشگاه تهران را -به پیشنهاد شهید 
مطهری- سنگری کردند برای برداشتن آخرین مانع.  
»...ما رفتیم داخل مسجد و فوراً آن اطاقک سر مسجد 
را ســتاد کارها قرار دادیم و بافاصلــه یک اعامیه 
منتشــر کردیم؛ یعنی اولین کاری کــه کردیم یک 
اعامیه نوشــتیم ... لذا چند تا برنامه در دانشگاه بود 
یکی سخنرانی هایی که مستمراً در مسجد دانشگاه 
انجام می گرفت که همه ی ماها هر کدام یک برنامه ی 
ســخنرانی را این جا گذاشــتیم و دیگران سخنرانی 
می کردند، یکی اعامیه ها بود، یکی هم یک نشریه، 
یک بولتن روزانه ما منتشــر می کردیم، االن درست 
یادم نیســت، دو تا بولتن ما منتشــر کردیم یکی در 

دانشگاه، گمانم اسمش تحصن بود.« 63/11/11 
 )(اضطراب و خستگی در برابر آرامش امام  

رنگ می بازد
مقاومت مــردم اما کار خود را کــرد. 12 بهمن ماه به 
عنوان روز ورود حضرت امام)( اعام شــد. اعضای 
شورای انقاب از مسجد دانشگاه راهی فرودگاه شدند. 
احتمال هر اتفاقی می رفت و شایعاتی مبنی بر زدن 
هواپیما در آسمان ایران نیز شنیده می شد. اضطراب 
و دلواپســی در چهره ی همه موج مــی زد؛ اما ورود 
شــکوهمندانه ی امام)( و پایین آمدن از پله های 
هواپیما خیال همه را راحت کرد. »توی ماشــین من 
یک وقتی خدمت خود امام)( هم گفتم همین را. 
همه خوشــحال بودند، می خندیدند، بنده از نگرانی 
بر آنچه که برای امام)( ممکن اســت پیش بیاید 
بی اختیار اشــک می ریختم و نمی دانستم که برای 
امام)( چی ممکن اســت پیش بیایــد. چون یک 
تهدیدهایی هم وجود داشت. بعد رفتیم وارد فرودگاه 
شــدیم، با آن تفاصیل امام)( وارد شدند. به مجرد 
این که آرامش امام)(ظاهر شد، نگرانی ها و اضطراب 
ما بــه کلی برطرف شــد. یعنی امــام)( با آرامش 
خودشان به بنده و شاید به خیلی های دیگر که نگران 
بودند، آرامش بخشــیدند. وقتی که بعد از سال های 
متمــادی امام)( را مــن زیارت می کــردم آن جا، 
ناگهان خستگی این چندساله مثل این که از تن آدم 

به مجرد این که آرامش 

امام)( ظاهر شد، 

نگرانی ها و اضطراب 

ما به کىل برطرف شد. 

یعنى امام)( با آرامش 

خودشان به بنده و شاید به 

خیىل هاى دیگر که نگران 

بودند، آرامش بخشیدند. 

وقتى که بعد از سال هاى 

متامدى امام)( را من 

زیارت مى کردم آن جا، 

ناگهان خستگى این 

چندساله مثل این که از 

تن آدم خارج مى شد. 

احساس مى شد که همه ى 

آن آرزوها مجسم شده در 

وجود امام)( و با کامل 

صالبت و با یک تحقق 

واقعى و پیروزمندانه 

این جا در مقابل انسان 

تبلور پیدا کرده

خارج می شد. احساس می شد که همه ی 
 )(آن آرزوها مجسم شده در وجود امام
و با کمال صابت و بــا یک تحقق واقعی و 
پیروزمندانه این جا در مقابل انسان تبلور 
پیدا کــرده.« 62/10/24  با ورود حضرت 
امام)( به سالن فرودگاه، همه گرداگرد 
ایشان حلقه می زنند. آیت ا... خامنه ای اما 
کمی دورتر از امام)( جای می گیرد، چرا 
که نمی خواهد بر شــلوغی اطراف ایشان 
افزوده و باعث اذیت شــدن ایشــان شود. 
»احســاس خطر کردیم و با صدای بلند از 
مردم خواستیم که از امام)( دور شوند؛ 
بر احساسات خود غلبه کنند. من و شماری 
از نزدیکان امام)( خود را عقب کشیدیم. 
جز آقای مطهری که داخل هواپیما رفته 
و هنگام خروج امام)( را همراهی کرده 
بود، کســی از خواص، کنار ایشــان نبود. 
آقای بهشتی هم جای معینی نداشت و در 

آن محیط در حرکت بود.« 
  دیدار با خورشید در انتهای شب

آیت ا... خامنه ای که مســئول کمیته ی 
تبلیغات ستاد اســتقبال بود، همزمان با 
رفتن امام)( به بهشت زهرا راهی ستاد 
استقبال می شوند تا مســائل مربوط به 
تبلیغات و انتشار نشریه را پیگیری کنند. 
حضرت امام)( نیز پس از ســخنرانی 
بهشــت  زهرا بــه منزلی رفتــه بودند تا 
کمی استراحت کنند. ســاعت 10 شب 
اما... : »ما در ســتاد استقبال، در دبستان 
علوی نشســته بودیم. داشــتم ]برای[ 
یک روزنامه ای که آن روزها به مناســبت 
ورود امام)( منتشــر می کردیم ... سر 
مقاله و صفحه بندی و این کارها را انجام 
می دادیم، ساعت 10 شب بود که ناگهان 
گفتند که امام)( دارند تشریف می آورند 
این جــا. ما هیــچ انتظار نداشــتیم که 
این جور امام)( را به این آسانی در یک 
متری، دو متری خودمان مشاهده کنیم. 
یک وقت امام)( از در پشــت دبســتان 
علوی وارد دبستان شدند. حدود ساعت 
10:30 شــب بود. چند ســاعتی ایشان 
در منزل یکی از بستگانشــان استراحت 
کرده بودند و برگشــته بودند به این جا و 
شــب را در آن جا گذراند. من با این که در 
فرودگاه امام)( را زیارت کرده بودم، اما 
نزدیک نرفته بودم، چون خیلی شلوغ بود 
و ایشان هم خســته بودند، نمی خواستم 
کمک به مزاحمت ایشــان کرده باشــم. 
آن جــا از نزدیــک امــام)ره( را زیارت 

کردیم.«66/11/12
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هدف و نقشه دشمن چیست؟
هدف و نقشه شماره یک دشمن »سقوط نظام جمهوری 
اسامی بود. هدف اول، براندازی بود. 89/11/15« اما بر 
اثر شکستهای مکرر نقشه براندازی، نقشه دوم اینگونه 
طراحی شد که »انقاب را استحاله کنند؛ یعنی صورت 
انقاب باقی بمانــد، اما باطن انقاب، ســیرت انقاب، 
روح انقاب از بین برود. 89/11/15« امروز این جریان 
بنا نیست مانند سابق حرف از براندازی بزند. »کسانی که 
در پی تغییر هویت انقاب بر می آیند، معموالً با پرچم 
رســمی و با تابلو جلو نمی آیند... حّتی گاهی به عنوان 
طرفداری از حرکت انقاب، یک اقدامی میکنند... زاویه 
ایجاد میکننــد؛ انقاب از جهتگیری خــود بکلی دور 

میافتد. 89/3/14« اگرچه »میخواهند بعضی ها آرمانها 
را کنار بگذارند اّما صریح نمیگویند، به جای اینکه بگویند 
عمل میکنند.94/4/20« و عمل آن ها خاصه می شود 
در تحریف اصول و مکتب امام)( . در این نقشه، با امام 
خمینی و نهضت او مخالفت نمی شود، بلکه حتی ممکن 
است در ظاهر احترام امام)( را نگهدارند اما به دنبال 
تحریف ارکان اصلی شخصیت او هســتند تا آن ارکان 
اصلی »یا مجهول بماند، یا غلط معنا شود، یا به صورت 

انحرافی و سطحی معنا شود. 94/3/14« 
   نقطه اساسی نزاع انقالب و ضّد انقالب 

اکنون در 37 ســالگی انقاب اسامی، به نظر می رسد، 
نقطه اساســی درگیری جبهه انقاب با جبهه فعال و 

گسترده ضد انقاب، بر ســر همین ارکان و اصول امام 
خمینی اســت. آن ها تحریف اصول امام)( را در دو 
ســطح دنبال می کنند. اول، تا جایی کــه بتوانند این 
شاکله و نقشه راه را تحریف کنند؛  دوم اینکه در مقابل 
بّینات پر تکرار و غیرقابل انــکار در کام امام)(، ادعا 
کنند که پیشرفت کشور از مسیر پافشاری بر این اصول 
نمی گذرد و چاره ای جز صرفنظر کردن از برخی از این 
اصول نیســت. در این فرآیند، مهمتریــن ابزار جریان 
موریانه وار نفوذ، »تحریف اصول امــام خمینی« برای 
ضربه زدن به سیرت انقاب است. مثاً بر خاف اصول 
محکم امام)(، تاش کنند تا چهره هیوالیی استکبار 
را بزک کنند و بگویند که امریکا دیگر شــیطان بزرگ، 
دشمن فریبکار، فاسد، جنگ افروز، خشن، فقرآفرین و 
غیرقابل اعتماد نیست، بلکه می خواهند »این جور وانمود 
بکنند که آمریکایی ها اگر هم یک روزی دشمن بودند، 
امروز دیگر دشمنی نمیکنند.94/8/12« جریان نفوذ از 
هر فرصتی برای تحریف و بزک استفاده می کند؛ حتی 
»این جور وانمود میکنند که کأنّه این دستاوردهایی که 
حاال مثاً پیدا شــد، آمریکا یک لطفی کرد به ما که این 
تحریمها را مثاً برداشــت؛ این جور نیست. یک عّده ای 
از این فرصت میخواهند اســتفاده کننــد، باز چهره ی 

منحوس استکبار را بزک کنند94/10/30« 
 پیشرفتها مدیون اوست

باید بدانیم که اگر بزک کنندگان موفق شــوند تا افکار 
عمومی را نسبت به ســلطه و امریکا منحرف کنند. اگر 
اصل »استقال« و »استکبارستیزی« را تحریف کنند 
آنگاه »از دشــمنی او غفلت« می شود و امریکا می تواند 
»خنجر را از پشت فرو کند. 94/10/30« حتی »مقایسه 
موقعیت جمهوری اسامی با برخی کشورهای منطقه 
که در 4 دهه اخیر زیر ســایه آمریــکا زندگی کرده اند 
نشان می دهد که تسلیم، چه نتایجی دارد و ایستادگی 
به چه خیرات و پیشرفتهایی منجر می شود. 94/7/20«  
از ســویی روایت واقعی ماجــرای پیشــرفت ایران و 
عقب نشینی امریکا در نقطه مقابل این تحریف قرار دارد. 
پاسخ رهبر انقاب به نامه رئیس جمهور درباره سرانجام 
مذاکرات هسته ای تاکیدی بر موفقیت اصول امام است 
که »همین اندازه دستاورد نیز در برابر جبهه ي استکبار، 
بر اثر مقاومت و ایستادگي به دست آمده است. این را باید 
همه ي ما درسي بزرگ براي همه ي قضایا و حوادث در 
جمهوري اسامي بدانیم.« ملت می داند که دستیابی به 
همه هدفهای بلندش در گروی آن است که »اصول امام 
را درست بشناسد، نگذارد شخصّیت امام را تحریف کنند، 
که تحریف شــخصّیت امام، تحریف راه امام و منحرف 
کردن مسیر صراط مستقیم ملّت ایران است. اگر راه امام 
را گم کنیم یا فراموش کنیم یا خدای نکرده عمداً به کنار 
بگذاریم، ملّت ایران سیلی خواهد خورد. 94/3/14« و 
 ،)(در این انتخابات نیز که دشمن به تحریف اصول امام
چشم طمع دوخته است »ملّت ایران بایستی علی رغم 
دشمنان، حرکت خود را... درست ضّد خواست دشمن 

انجام بدهد و به دهان دشمن بکوبد. 94/10/14« 

فرجام  تحریف امام
نقطه اساسی نزاع انقالب و ضّد انقالب 

انقالب اسالمی 37 ساله شد؛ انقالبی که »زلزله ای در دنیا ایجاد و یک منظومه ی فکری نو را به دنیا عرضه کرد 
94/6/12« این حرف نو و الگوی بی بدیل، آنچنان در حال پیشرفت است که امروز »همه ی مراکز فکر و اندیشه ی 
سیاسی در دنیای استکبار ]به دنبال این هستند[ ... بتوانند این درخت تناور را که یک روزی یک نهال باریکی بود و 
نتوانستند آن را از بین ببرند و حاال درخت تناوری شده، ریشه کن کنند، سرنگون کنند. 94/10/19« البته باید هم احساس خطر 
کنند، بترسند و توطئه کنند، چون امروز دیگر »فکر اسالمی از محدوده ی نظام جمهوری اسالمی خارج شده... مثل هوای خوش، 
مثل باد لطیف، مثل بوی ُگل... و یک جاهایی انسانهای قوی و کارآزموده ای را پرورش داده و تربیت کرده. 94/10/19« است. اما 
توطئه علیه انقالب اسالمی، پدیده جدیدی نیست »جنگ تحمیلی... جنگهای قومّیتها... محاصره ی اقتصادی... تحریمهای 
شدیدی که در این سالهای اخیر برقرار کردند... تشکیل گروه های تکفیری در شرق و در غرب کشور ما همه برای همین است که 
این انقالب را از بین ببرند 94/10/19« همه اینها نشان می دهد که روشهای دشمنی و توطئه متنوع بوده و دشمن در هر مرحله با 

نقشه جدیدی به مصاف حرکت عظیم و فراگیر انقالب اسالمی آمده است.
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ارتش متفقین که خـاک ایران را اشـغال کردنـد و رضاخان و ارتـش پرمدعایـش، »خانمـان« و مملکت را به قیمـت حفظ تاج و تخـت در »خانـدان«، تقدیم 
بیگانـه کردند، محمدرضا پهلـوی نه با همه پرسـی، رای یا تصمیـم ایرانیان که بـا اراده خودخـواِه روزولت و چرچیل، »شـاِه شـاهان« و کوروش قرن بیسـتم 
شـد. آن هم با چنان وضعیتـی که »بعـد از آنکه در سـال1320رضا خـان را بردنـد، پسـر او محمد رضا تـا چند روز نمی دانسـت که آیـا پادشـاه خواهد بود یا نه! کسـی 

را به سفارت انگلیس فرستاد، آن ها گفتند که بله، عیبی ندارد، پادشاه باشد، به شرطی که فالن کار را نکند و فالن کار را بکند! خوشحال شد. 77/2/2«  

روایتی متفاوت از دوران سلطنت پهلوی ها مبتنی بر بیانات رهبر معظم انقالب؛

از قاجار بدتر...  

  وابستگی، بیماری مضاعف دیکتاتوری 
جدید

بعـد از همـه مصائبـی کـه قاجـار تـا دوره ناصـری 
بـر ملـت ایـران وارد کـرده بـود مصیبـت تـازه ای 
بـر مصائـب ایـران اضافـه شـد: »پادشـاهان قدیم 
اگـر دیکتاتـور بودنـد، وابسـته و گـوش بـه فرمان 
قدرت هـای بیگانـه نبودنـد؛ امـا از اواخـر دوران 
قاجـار و همـه دوران پهلـوی، پادشـاهان، هـم 
دیکتاتـور بودنـد و هـم وابسـته! ایـن شـد بیماری 
در  ایـران  بـر  حاکـم  سیاسـی  نظـام  مضاعـف 
وابسـتگی  و  دیکتاتـوری  ایـن  گذشـته.  دوران 
آثـار و تبعـات زیـادی در کشـور مـا و روی ملـت 
مـا داشـته اسـت. 82/11/24« دانسـتن تفـاوت 
حکومـت مـردم و »رفرانـدوم«، بـا حکومت هـای 
رضاخانـی و محمدرضاشـاهی، بهتریـن تبییـن 
اسـت.  غم انگیـز  سرنوشـت  ایـن  دالیـل  بـرای 
حکومت محمدرضاشـاهی »حکومـت مطلقه ای« 
اسـت کـه »هیـچ تعهـدی در مقابل مـردم نـدارد. 
77/11/13« و میراثخوار »دیکتاتوری رضاخانی... 
که از اسـتبدادهای قاجـار، بدتـر و شـقاوت آمیزتر 
و قسـاوت آمیزتر بـود. 81/3/14« البتـه »بـرای 
خارجی هـا »فـداکاری« نمی کردنـد«، امـا ضرورتا 
»بـرای حفـظ حکومـت خودشـان، صددرصـد 
بـه بیگانـگان میـدان می دادنـد و بـه آنهـا تکیـه 
می کردنـد و دسـت آنهـا را در تطاول به این کشـور 

و ایـن ملـت بـاز می گذاشـتند. 77/11/13«  

  گرگ خونخوار در برابر مردم، بره رام در برابر 
دشمنان

ثمره حکومت های محمدرضاشــاهی فقط در تمنا 
کردن از بیگانه نبود، حتی فقــط در اجازه خواهی 
برای انتصاب نخســت وزیر و نماینده مجلس هم 
نبود، ثمره مهمش آن بود که شاهنشاه »در مقابل 
مردم خود مثل سگ درنده و گرگ خونخوار، اما در 
مقابل دشمنان مثل بره ی رام 88/2/22« می شد. 
حتی از این بدتر هم وجود داشت: »وقتی یک چنین 
روحیه ای در میان مردمی حاکم شــد، دســتگاه 
سیاســی آن کشــور و آن ملت هم به طور طبیعی 
نوکرمآب می شود« و » اگر یک ملتی احساس عزت 
نکند، یعنی به داشــته های خود- به آداب خود، به 

ســنن خود، به زبان خود، به الفبای خود، به تاریخ 
خود، به مفاخــر خود و به بزرگان خود- به چشــم 
حقارت نگاه کند، آن ها را کوچک بشمارد و احساس 
کند از خــودش چیزی ندارد، ایــن ملت به راحتی 
در چنبره ی ســلطه ی بیگانگان قــرار می گیرد... 

»88/2/22

  از قاجار بدتر
این شد که خاندان پهلوی حتی از ساطین  قاجار 
هم بدتر شــدند: »ناصرالدین شــاه می خواســت 
پادشــاهی کند، ســلطنت کند، لّذت ببرد. کاری 
نداشت که بر ســر ملت چه می آید و چه نمی آید. 
ضعیف بود. بی اعتنا بود کــه البته، این از بزرگترین 
گناهان برای یک رهبر و مســؤول یک کشور است 
اما خاندان پهلوی کاری کردند که به مراتب از آنچه 
که در دوران قاجار وجود داشت، بدتر بود. زیرا اینها 
پایه های فرهنگ خودی را متزلــزل و آن را ویران 
کردنــد و فرهنــگ وارداتی را جایگزیــن نمودند. 

 »72/5/8

  واردات فرهنگ و عزت و شرف!
شــاه نیازمند، ملتش را هم نیازمند می خواســت. 
می خواســت همان اندازه که خودش وارداتی بود و 
هدیه منحوس بیگانگان بــه ملت، عظمت و تمدن 
را هم به کشــورش »وارد« کند؛ شرف را هم، عزت 
را هم و فرهنگ را هم. اما چنین منطق اشــتباهی، 
و دل بســتن به »نقطه های خیالی« معلوم بود که 
نه شــاه را باقی نگه می دارد و نه کشورش را نجات 
می دهد. سرنگون شــد و تنها پناهی که به او دادند 
این بود که بــا ثروت های مردمــش )73/8/11( 
برای ولخرجی و ســرمایه گذاری در دنیا را بگردد. 
شاهنشــاه، »خانه« اش را برای همیشه ترک کرده 
ولی بیگانــه هنوز دل بســتِه نیازخواهان اســت.  
شــاهِ وابســته رفته اما »روحیه نوکرمآبی« هنوز 
جــان خیلی ها را رها نکرده اســت. هنــوز انقاِب 
عزت، انقاب اماِم عزت و انقــاب مردم عزت مند، 
روحیاتشــان را دگرگون نکــرده. »در طول ده ها 
سال تبلیغات شــده بود که ایرانی ناکارآمد است؛ 
باید از دیگران بیاموزد، بایــد از دیگران تقلید کند، 
باید به دامن دیگران متوســل و متشبث شود. در 

مثره حکومت های 

محمدرضاشاهی فقط 

در متنا کردن از بیگانه 

نبود، حتی فقط در 

اجازه خواهی برای 

انتصاب نخست وزیر و 

مناینده مجلس هم نبود، 

مثره مهمش آن بود که 

شاهنشاه »در مقابل مردم 

خود مثل سگ درنده و 

گرگ خونخوار، اما در 

مقابل دشمنان مثل بره ی 

رام 88/2/22« می شد. 

حتی از این بدتر هم 

وجود داشت...

دوران جوانــی و نوجوانی هــای ما این 
جزو چیزهــای رائج بــود. 90/7/26« 
انقاب اســامی با نیروی خدایی خود 
برای برهــم زدن چشــم های خوابیده 
و قلب های فروبســته آمــده و با انقاب 
اســامی »ورق برگردانده شده است«، 
اما هنوز از بین رفتن آن سرنوشت شوم 
و جایگزین شــدن زندگی ســعادتمند، 

درگیر تاقی شاهی ها و امامی  ها است.

  انقالب همچنان درگیر شاهی ها و 
نوکرمآب ها

شاهی ها همچنان می گویند ایرانی ناتوان 
است و چشــم خوابانده اند که »دیگری« 
بیاید و آن ها را از دروازه های تمدن عبور 
دهد. آن ها هنوز ایران رویایی شان، ایران 
بیگانه ساخته اســت و بیگانه هم» مثل 
اربابی که خانه ی نوکــرش را منطبق با 
ســبک آرایش خانه ی خودش بیاراید! 
راحِت نوکــر را که در نظــر نمی گیرد؛ 
راحِت خودش را آن جا در نظر می گیرد. 
این یک امــر بدیهی و طبیعی اســت.« 
72/7/12 اما امامی ها چشم هایشان به 
»نقاط امیدبخش حقیقی 93/10/17«  
اســت. بیگانه هنوز بیگانه است و حتی 
حاال »دشــمنی« هم می کند و »عاج 
مقابله ی با دشــمنی فقط یک چیز است 
و آن، تکیه ی بــه اقتدار ملّــی و به توان 
داخلی ملّی و مســتحکم کــردن هرچه 
بیشــتر ســاخت درونِی کشــور است. 
92/11/28«  این ســیره، سیره صدق 
امام ما و آموزه بزرگ او اســت و با همین 
ســیره »جوان دانشمنِد مســلماِن در 
جمهوری اســامی خودش را قادر بر هر 
کاری می داند؛ این در اول انقاب این جور 
نبود. تربیت های قبلی درست عکس این 
بود... »ما می توانیِم« امــروز، آن روز »ما 
نمی توانیم« بود. این، آن تربیت اخاقی و 
تاریخِی بازمانده ی از دوران گذشته است. 

 »87/02/14
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حضور آیت ا... خامنه ای در راهپیمایی علیه رژیم پهلوی در مشهد

در مرحله اول، انقاب  ســاختار و کلیشــه قبلی را 
برهم می زند. بعد برای رســیدن به اهدافش »نظام 
انقابی« تشکیل می دهد و در مرحله سوم و مبتنی 
برآن نظام، شروع به دولت ســازی و اصاح ساختار 
می کند. انقاب هــا اما برای حیاتشــان باید تاش 
کنند تا دو عنصر را در خود زنده نگه  دارند. عنصر اول 
آرمان ها و اصول انقاب و عنصر دوم کارآمدی و پاسخ 
به مسائل و مشکات جامعه است. انقاب اگر نتواند 
آرمان هایش را حفظ و کارآمدیش را ایجاد کند؛ افول 
می کند  و از بین می رود. مثل انقاب های منطقه که 
بهترین مثال آن مصر بود. انقابیون مصر »این راه را 
نشــناختند... برای اینکه دل مستکبرین را به دست 
بیاورند از اصول خودشــان گذشــتند و شعارهای 
اساســی خودشــان را فراموش کردنــد، ماحظه 
میکنید که به چه روزی افتادند؛ دیکتاتور سی ساله ی 
ذلیل کننده ی ملّــت مصر از زندان آزاد بشــود و آن 
کسانی که با رأی مردم انتخاب شده بودند، احتمال 

محکومّیت به اعدام درباره ی آنان برود. 92/6/14« 
این انقاب در همان مراحل اول حرکتش سرکوب و 

»در نطفه خفه شد.« 
یا مثا انقاب بزرگ و مهم دیگری که در غرب منشا 
تحوالت بسیار شد؛ انقاب فرانسه در اواخر قرن 18م 
بود. " انقاب در فرانســه جنگی ایدئولوژیک و تازه 
میان مردم و پادشاهان برای خاتمه به عمر نهادهای 
کهن و تحقق رویای نو در اروپا بود. انقاب فرانســه 
در واقع انقاب اروپا بود." ایــن انقاب در ابتدای امر 
توانست ساختار پادشاهی حکومت فرانسه را برهم 
بزند و جمهوری را به جای آن بنشاند. اما »بیست سال 
بعد از انقاب کبیر فرانســه... چیزی که از فرانسه ی 
دوران لوئی شانزدهم تغییر پیدا کرده، شخص پادشاه 
است! در سال 1809م، پادشاهی به نام ناپلئون بر سر 
کار است؛ یک امپراطور، تاجگذاری کرده و به معنای 
واقعی کلمه، پادشاهی میکند! آرای مردم و آزادی به 
آن معنایی که انقاب کبیر فرانسه برایش تاش کرد؛ 

در زندگی و در حکومــت مطلقه ی ناپلئون، یک ذّره 
وجود ندارد! 77/12/15« انقاب فرانســه که نقطه 
برجســته ای از تاریخ غرب جدید است و غرب به آن 
می بالد؛ به دلیل دور شــدن انقابیون از دو مولفه ی 
سازنده انقاب چنین وضعی را در همان بیست سال 

اول عمرش تجربه می کند.

  کلیشه ی غرب و شرق  
اما حدود دویست سال بعد و در ســال 1357 ه.ش 
مصادف بــا 1979م مردم تحت لوای دین اســام، 
به نام و برای "خدا" انقابی را به وجــود آوردند. این 
انقاب از زمان تاســیس نظامش تا امروز 37 بهار را 
گذرانده است. یعنی 17سال بیشتر از آن زمانی که 
انقاب فرانسه با همه تاثیرش بر اروپا عمر کرد. انقاب 
اســامی در بدو امر و ظهورش توانست ساختارهای 
فکری و ذهنی ایجاد شــده در عالــم را برهم بزند و 
کلیشــه های غالب بر جوامع غرب و شرق را بشکند. 
اولین کلیشــه ای که این انقاب شکست این بود که 
برخاف تبلیغ های این دو بلوک که از مرگ خدا در 
جوامع سخن می گفتند؛ نشــان داد "دین" توانایی 
ایجــاد حرکت اجتماعــی را دارد. دومین کلیشــه 
مهمی را که انقاب شکست این بود که انقاب دینی 
می تواند ساختار و نظام به وجود آورد. قانون اساسی 
را انقابیــون در مجلــس خبرگان نوشــتند و مهر 
ابطال بر آن حرف ها زدند. با شــکل گیری جمهوری 
اســامی حرف دشــمنان تغییر کرد. آن ها این بار 
می گفتند، این نظامی که انقاب به وجود آورده است، 
زود از بین می رود و توانایی حفــظ خود را  در مقابل 
تهدیداتش ندارد. تجزیه طلبی به راه انداختند، مردم 
را ترور کردند، جنگ به راه انداختند اما انقاب ماند 

و رو به جلو رفت. 

 »خدا«برای
آیا انقالب اسالمی ایران همچنان پیشرو  است؟

اگر کسی فکر کند که انقالب اسالمی ایران در 22 بهمن 57 تمام شد یا گمان کند انقالب فرانسه با فتح قلعه باستیل در 
سال 1789م کارش به پایان رسید؛ ماهیت انقالب را نشناخته است. در واقع انقالب حادثه دفعی نیست که جرقه ای 
بزند و پایان یابد. »انقالب ]یک موجود[ زنده است... ]که[ بتدریج انجام میگیرد.94/11/19« این تدریج در حرکت انقالبی را 

می توان در سه مرحله بررسی کرد و آن وقت دید که آیا آن انقالب افول کرده یا روبه جلو پیش می رود؟ 
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  عوامل زنده بودن انقالب
اگر دو مولفه آرمان و کارآمــدی را عوامل زنده بودن 
انقاب بدانیم؛ مشاهده می کنیم که انقاب اسامی 
ایران در طول حیات خود بعد از نظام سازی و ساختاری 
که ایجاد کرد؛ امــروز امنیت وثبات سیاســی را هم 
در این منطقه پر از آتش و تنش برقرار کرده اســت. 
در علم که یکی از پایه های مهم پیشــرفت است؛ به 
چنان حدی می رسد که حتی »مرکز تحقیقاتی رژیم 
صهیونیســتی از پیشــرفت علمی ایران ابراز نگرانی 
میکند.94/8/20«. در حوزه فرهنگ علی رغم تمام 
تاش هایی که دشمنان انقاب انجام  داده اند تا آرمان 
و فرهنگ انقابی از بین برود، امــا تمرکز امروز آن ها 
بر روی این موضوع نشان می دهد که فرهنگ انقابی 
همچنان زنده و موثر اســت. وزیر خارجه ســعودی 
حدود ســی روز پیش در نیویورک تایمز به صراحت 
می نویسد که "جهان امیدوار اســت که ایران از یک 
کشــور ســرکش انقابی به یک عضو محترم جامعه 
جهانی تغییر کند." یا اوباما در نطق ســازمان مللش 
به ایرانی ها می گوید که "شعار مرگ بر امریکا" را باید 
کنار بگذاریــد. حرفی که چنــد روز بعدش کری هم 
تکرار می کند و بعد از او هم مرکل می گوید که "ایران، 
تغییری در مواضع و لحن خود در قبال اسراییل نداده 
و این ناامید کننده است." همین بیان دشمن دلیلی 
اســت بر اینکه آرمان ها  و اهداف انقاب زنده و برای 

آن ها آزار دهنده است.

  انقالب امروز  و روزگار فوق العاده حساس
اما بعد از آنکه انقاب اســامی ایــران ثابت کرد که 
می ماند و ثبات دارد؛ امروز باید کلیشــه و ســاختار 
دیگری را هم برهــم بزند. کارآمدی و حل مســئله 
اقتصادی چهارمین کلیشــه مهمی است که انقاب 
اسامی باید به آن پاسخ دهد و ساختار وابسته و تک 
محصولی اقتصادی ایران را کنار گذارد. به همین دلیل 
امروز حل مســائل اقتصادی و »مقاوم ســازی کشور 
در قلمرو اقتصاد 94/11/19« که »یکی از مهمترین 
مسائل کشور اســت« در صدر اولویت ها و دستور کار 
انقاب اسامی است.  از سویی دیگر، امروز دشمنان 
هم به آرمان ها و هم به اقتصاد حمله می کنند تا بین 
مردم و انقاب فاصله بیندازند و »دوقطبِی خطرناک 
بین مردم و نظــام به وجود بیایــد. 94/11/19« تا از 
طریق آن انقاب را شکست دهند. انقابی که توانسته 
با عبور از موانعش پیش برود اما »یک دستگاه پیگیر 
و یک جبهه ی فراگیر علیه انقاب اســامی مشغول 
کارند؛ پول به بازار می آورند، ساح به بازار می آورند... 
دائم دارند کار میکنند؛ علّت هم این است که احساس 
خطر میکنند چون فکر اســامی از محدوده ی نظام 
جمهوری اسامی خارج شــده. خودش خارج شده... 
تفّکر انقابی، تفّکر اســامی ناب، تفّکر اسامی که 
دارای حاکمّیت اســت.« »روزگار، روزگار فوق العاده 
حّساسی است. 94/10/14« باید هوشیار و آماده بود.  

گایه های اقتصادی و توصیه های رهبر انقاب 
اسامی در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی 
هوایی و پدافند هوایی ارتش، گویای این اســت که ســریال 
غفلت از مســأله اصلی هنوز ادامه دارد. اگر دیروز و در برهه 
مذاکرات، امید برخی به جای »نقطه های امیدبخش حقیقی«، 
به »نقطه هــای خیالی«93/10/17 بود، امــروز نیز توجه به 
مسائل مقطعی نظیر انتخابات جایگزین مسائل اساسی شده 
اســت »که یکی از این مســائل، مســئله ی اقتصاد کشور 

است«94/11/19. اما چرا اینگونه شده است؟

  1. از آغاز دور جدید مذاکرات هسته ای که به برجام منتهی 
شد، حضرت آیت ا... خامنه ای ضمن اعام عدم مخالفت خود 
با مذاکرات و حمایت های متعدد از تیم هسته ای کشور، بارها 
گوشزد کردند: »عاج مشکات کشــور پیمودن راه اقتصاد 
مقاومتی اســت؛ یعنی تکیه به درون«92/11/28. البته این 
توصیه »معنایش این نیست که از امکاناتی که در بیرون هست 
استفاده نکنیم؛ این دو حرف با هم اشتباه نشود. امیدمان را به 
بیرون از ظرفّیت داخلی کشور ندوزیم«92/6/6. اما از همان 
ابتدای مذاکرات برخی در داخل و خارج کشــور در تبلیغات و 
تریبون های خود تصویری از مذاکــرات، بازنمایی کردند که 
گویی مشکات اساسی کشور قرار است از این طریق حل شود. 
با این نگاه، مذاکرات هسته ای به جای مسأله اقتصاد در اولویت 
قرار گرفت. در این فضا بود که رهبر انقاب گفتند: »تا هروقت 
میخواهند مذاکره کنند! من معتقدم باید دل را به نقطه های 
امیدبخش حقیقی سپرد، نه به نقطه های خیالی«93/10/17 
اما با اجرایی شــدن برجام انتظــار می رفت همــه نگاه ها و 
ظرفیت های کشور به ســمت اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی 
متمرکز شود. حضرت آیت ا... خامنه ای در اولین دیدار خود با 
هیأت دولت در شهریور 92 گفتند که »باید نگاه کنید ببینید 
اولویّتها چیست ... نمیشــود یک اموری را معّطل گذاشت تا 
یک کار دیگر تمام بشــود، لکن آنچه نگاه اصلی را به خودش 
متوّجه میکند، آن را باید پیدا کرد.« امــا این توصیه رهبری 
انقاب مبنی بر اینکه »مسائل تبلیغاتی و روزنامه ای انتخابات، 
مسئولین کشور را از مسائل مستمر و دنباله دار و اساسی غافل 
نکند«94/11/19 ناظر بر این آسیب اســت که هنوز اقتصاد 
تبدیل به اولویت کشــور نشده اســت.  موکول شدن تحقق 
سیاست های اقتصادی و معیشــتی به نتیجه مسائلی نظیر 
مذاکرات و انتخابات، ثمره ای جز به تعویق افتادن رسیدگی به 
اقتصاد کشور و کاهش کارآمدی نخواهد داشت. تجربه نشان 
داده که اگر ضعف های اقتصادی را برطرف نکنیم، دشــمنان 

ملت ایران باز هم در را بر  این پاشنه خواهند چرخاند.

 2. مشــکل دیگری که در این زمینه وجود دارد، تعریف ها و 
تلقی های نادرست از اقتصاد مقاومتی اســت. امروز با نگاهی 
به اخبار و تحلیل های اقتصادی، موجی مشــتاق را می بینیم 
که به دنبــال روابط و  قراردادهای متنــوع اقتصادی و تجاری 
با کشــورهای دیگر بوده و این طور وانمود می کنند که با این 
قراردادها می توان رونق اقتصادی را به وجود آورد. صرف نظر از 

ماهیت و محتوای این روابط اقتصادی و تجاری که تا چه اندازه به 
نفع کشور و در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی می باشد، 
این نکته قابل تأمل است که آیا اقتصاد مقاومتی تنها برون گرایی 
را تجویز کرده است؟ البته اســتفاده از ظرفیت های بیرونی در 
جای خود بسیار پسندیده است اما آیا تعامات خارجی ستون 
فقرات اقتصاد مقاومتی اســت یا اینکه »ستون فقرات اقتصاد 
مقاومتی تولید داخلی است«؟94/2/10 سیاست های اقتصاد 
مقاومتی متکی بر پنج عامل دانــش و فناوری، عدالت بنیانی، 
درون زایی، برون گرایی و پویایی است. اینکه چرا پس از اجرایی 
شــدن برجام تنها بر طبل قراردادها و آمد و شدهای اقتصادی 
کوبیده می شــود، جای تعجب دارد. تعجــب از این جهت که 
با توجه به تجارب گذشــته، آیا مجددا به بیرون دل بسته ایم؟ 
»وقتی که به امید قدرتهای خارجی نشســتید تا آنها بیایند 
اقتصاد شما را رونق بدهند و با زیر بار آنها رفتن، اقتصاد را رونق 
بدهید، آنها به حّد کم قانع نیستند. وقتی که شما نگاه میکنید 
به بیرون، مواجه میشوید با یک مسئله ای مثل کاهش قیمت 
نفت؛ ناگهان قدرتهای مســتکبر با همراهی ایادی منطقه ای 
خودشان متأّسفانه به این نتیجه میرسند که قیمت نفت را به 
نصف و گاهی کمتر از نصف برســانند؛ شما مواجه میشوید با 
یک چنین مشــکلی«94/1/1. در حالی که برای مقاوم سازی 
اقتصادی کشور باید »منابع را به سمت آنجایی هدایت کنید 
که باید هدایت کرد؛ یعنی به سمت تولید؛ چه تولید کشاورزی، 
چه تولید صنعتی ... ببرند منابع کشور را به سمت تولید، نه به 
سمت وابستگی بیشــتر، نه به ســمت واردات«94/11/19. 
برخی نیز برای تحقق اقتصاد مقاومتی می گویند اگر تعامات 
خود را با دنیا افزایش دهیم، ریسک تحریم را برای کشورهای 
دیگر بــاال می بریم. اگرچه ایــن موضوع، قابــل بحث و تامل 
است، اما آیا دشمنی نظام سلطه و آمریکا نسبت به ملت ایران 
با درهم تنیدگی اقتصادی حل وفصل می شود؟ آیا با گسترش 
روابط تجاری، آمریــکا در موضوعاتی ماننــد ماهیت انقاب 
اسامی، فلسطین، بیداری اسامی، اهداف منطقه ای و... با ما 
هم نظر می شود و یا کوتاه می آید؟ خیر؛ اینگونه نیست. »وقتی 
شما اقتصاد خودتان را در درون مقاوم کردید، دیگران به جای 
اینکه شما را تحریم کنند، می آیند مّنت شما را میکشند؛ وقتی 
دیدند شما از فشــار اقتصادی، از تحریم اقتصادی خم به ابرو 
نمی آورید، عقب نشــینی نمیکنید، مجبور به قبول شکست 
نمیشوید، آن وقت دیگر غلط میکنند تحریم کنند؛ میفهمند که 

کار بی فایده ای است«94/11/19.

  ختام
باید از یک جا شروع کرد و قطار اقتصاد مقاومتی را به حرکت 
درآورد. اگر نــگاه و رفتار مــا جهادی و انقابی نباشــد این 
سیاست ها همچنان در ایســتگاه اول خواهد ماند. »دشمن 
در موارد زیادی از ضعفهای ما استفاده میکند«94/8/12 و 
»ضعف در اجرا« یکی از این موارد اســت. به جای جابه جایی 
اولویت ها برای اجرای سیاســت های اقتصاد مقاومتی کمر 
همت ببندیم که مسائل گذرا نباید »همه ی حواسها را پرت 

کند«94/11/19.  

 خطِر گریز از اولویت ها 
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   هشدار برای مجلس غرب گرایان اشرافی 
از داستان »همسایه جنوبی« سال ها گذشته است 
و امروز در پناه انقاب اسامی مردم خود انتخاب گر 
سرنوشتشان هستند. اما برنامه ی دشمن و در رأس 
آن آمریکا از همان ابتدای پیروزی انقاب اسامی، 
»جلوگیری از برگزاری انتخابــات در ایران بود که 
تاش هایــی را هم انجــام دادند اما چــون مأیوس 
شدند، در سال های اخیر، تمرکز خود را بر زیرسؤال 
بردن انتخابات قــرار داده و می خواهند در انتخابات 
اعمال نفوذ کنند. 94/11/28« برای رسیدن به این 
هدف، دو محور را در دســتور کار قرار داده اند: اول، 
فرســتادن عناصر نفوذی به مجلس، و دوم تخریب 
نهادهای قانونــی و در رأس آن "شــورای نگهبان" 
چرا که نتیجه ی تخریب شورای نگهبان، غیرقانونی 
بودن انتخابات اســت و »هنگامی کــه غیرقانونی 
بودن انتخابات القاء شــود، بنابراین مجلس شورای 
اســامی برآمده از ایــن انتخابــات و مصوبات آن 
غیرقانونــی خواهد بــود. 94/11/28«  حدود یک 
هفته به انتخابات مجلس شورای اسامی و مجلس 
خبرگان رهبری باقی مانده است؛ انتخاباتی که »در 
جّو داخلی یک احساس استقال و هویّتی به مردم 

میدهد... و در جّو جهانی، حقیقتــاً مایه ی اعتبار و 
آبرو اســت« و »هرچه جمعّیت بیشتر در انتخابات 
شرکت کند، اســتحکام نظام و اعتبار کشور باالتر 
خواهد رفت.94/10/14« در همین چارچوب است 
که رهبر انقاب همیشه بر حضور حّداکثری مردم 
در انتخابات اصرار کرده اند. جدا از حضور همه مردم 
که موجب افزایش امنّیت و هویت کشــور اسامی 
می شود؛ هدف از رفتن به پای صندوقهای رأی هم 
باید »این باشد که مجلسی تشکیل بشود پایبند به 
مبانی انقاب و ارزشــهای انقــاب. 86/12/22«  
مجلسی که »به دنبال رفاه مردم، عدالت اجتماعی، 
گشــایش اقتصادی، پیشــرفت علم و فنــاوری و 
استقال و عزت ملی باشــد. 94/11/28« بالعکس 
آن، »اگر مجلس مرعوب غــرب و آمریکا، و به دنبال 
حاکمیت جریان اشرافی گری باشــد، ریل گذاری 
او در ایــن جهت خواهد بود و کشــور را به مســیر 
بدبختی هدایت خواهد کرد. 94/10/28« زیرا »با 
این روحّیه ی تدیّن و انقابیگری اســت که میشود 
این راه را پیش رفت؛ ســنگاخ هم باشــد، میشود 
پیش رفت...93/2/17« و همین پیشرفت و عزت 
روزافزون کشور بوده که »دشــمنان ما را عصبانی 

میکند« و می گویند »تا وقتی ایــران دنبال انقاب 
است، کار ما با ایران مشکل است. 94/7/22«

  آرمان ما و نقشه نفوذ
پس آرمان، حضــور حّداکثری مــردم در انتخابات 
برای تشکیل مجلسی انقابی اســت. نقطه مقابل 
مجلس انقابی نیز که مطلوب دشــمن و در نقشه 
نفوذ اوست، مجلسی است که حرف دشمن را تکرار 
کند؛ مثًا »در مجلس اول عده ای پیدا شــدند که با 
اسم اسامی برای مجلس مخالفت کردند... خوب، 
این نماینده ی ملت ایران نیســت. ملت ایران برای 
اسام این فداکاریها را کرده اســت... یا یک کسانی 
در یک مجلس دیگری پیدا شدند، تصمیم گرفتند 
بر طبق خواســته ی مخالفین که میگفتند بســاط 
انرژی هســته ای را جمــع کنید، در کشــور قانون 
بگذرانند که دولــت را الزام کنند کــه دنبال انرژی 
هسته ای نرود! 86/12/22« چنین مجلسی نه تنها 
مشــکات را حل نخواهد کرد بلکه مانند داســتان 
»همسایه جنوبی« کشور را تقدیم به دشمن خواهد 
کرد. برای اینکه مجلســی انقابی تشــکیل شود؛ 
الزمســت »انتخاب درســت« از طرف مردم انجام 
شود و نماینده ای انتخاب شود که »خودش را سپر 
بای مشــکات کشــور قرار بدهد94/10/30« و 
»همان جوری که مردم شعار میدهند، داخل مجلس 
شــعار بدهند و موضع گیری کننــد94/10/19« 
به همیــن دلیــل در انتخاب نماینده »مســئله ی 
شــاخصهای انقابیگری خیلی مهم 94/10/19« 
می شود. شــاخص هایی که »کامًا روشن، واضح و 

مبتنی بر بیانات امام بزرگوار هستند. 94/11/14«

 سه نکته
به نظر می رسد سه نکته شــرایط انتخاب را خطیر 
کرده است. اول اینکه مردم بتوانند از همه حق خود 
در انتخابات استفاده کنند. »مثًا در تهران که ما سی 
نفر را باید انتخاب کنیم، اگر بیست و نه نفر را انتخاب 
کردیم، در واقع از یک ســی ام از حق خودمان بهره 
نبرده ایم 86/12/24« زیرا »ای بسا شما اسم کسی 
را که به نظرتان صالح است ننویسید و آن فرد صالح، 
از انتخاب شدن، محروم شود. 71/2/17« دوم اینکه 
فردی را انتخاب کنند کــه »متدین، امین، طرفدار 
عدالت، مخالف با فســاد، طرفدار حقوق محرومین، 

مجلس انقالبی یا مجلس مرعوب
کدام مجلس تامین کننده اهداف و آرمانهای ملت انقالبی ایران است؟

»آن چند سال اولیه ]از تشکیل مجلس بعد از مشروطه[ تا وقتی که هنوز مجلس تحت نفوذ سلطان و سفارتخانه خارجی 
نبود، مجلسی بود که با وجود ابتدایی بودن، تأثیر خود را در اوضاع کشور می گذاشت. هرجا که اندکی نشانه سلطه 
خارجی بود، آن مجلس، باقدرت تمام می ایستاد. اولتیماتوم روس، استقراض از خارجی ها، قرارداد وثوق الدوله مجلس ایستاد. امثال 
مدّرس ها در آن مجلس، کم و بیش بودند... بعد از آن که نفوذ سیاست های خارجی در همان مجلس پیدا شد، کار به آن جا رسید که 
نخست وزیر وقتی مجلس یکی دو نفر از وزرایش را رد نمود، به مجلس گفت: »همسایه جنوبی ما ]یعنی انگلیس![ مایلند این دو نفر 
در کابینه باشند« و مجلس رأی داد... انگلیس، غاصِب هند و بحرین را »همسایه جنوبی« می نامیدند... همان مجلسی که قبالً در 

مقابل اولتیماتوم روس و قرارداد وثوق الدوله و بقیه قضایا ایستادگی کرده بود، کارش به این جا رسید!73/3/11«
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پایبند به مبانی و ارزشــهای اســامی و خط امام 
86/12/22« باشد. و سوم اینکه »امریکایی ها به این 
انتخابات چشم طمع دوخته اند. 94/10/14« وجود 
فهرست »با مقاصد فاســد« یکی از چیزهایی است 
که مردم نسبت به آن باید بسیار هوشیار باشند. اگر 
»عنصر نفوذی به شــکلی وارد مجلس بشود ... مثل 
موریانه از داخل میَجود و پایه ها را سســت میکند و 
فرو میریــزد. 94/10/14« باید جلــوی این نفوذ را 
گرفت. به همین دلیل اســت که »باید تحقیق کرد، 
باید به آدمهای مطلــع، آدمهای خبــره، آدمهای 
مطمئن مراجعه کرد. 86/12/22« تا »به شــکل 

اطمینان بخشی به نتیجه ]رسید[ 94/10/19«

  این تشخیص آسان نیست 
اما این تشــخیص به صــورت فردی بــرای همه 
آسان نیســت. »چون یکایک افراد را ممکن است 
نشناســیم« در این شــرایط راه اطمینان بخشی 
که نــزد خداوند نیــز حّجــت دارد و رهبر انقاب 
آن را برای »انتخاب درســت« بیــان کرده اند، این 
اســت که »مردمی کــه میخواهنــد رأی بدهند، 
اعتماد کنند بــه آن مجموعه هایی کــه واقعاً قابل 
اعتمادند94/10/14«، »خود بنــده هم وقتی این 
فهرســتها را می آورند که بیایم رأی بدهم، بعضی 
از آدمهای این فهرســتها را نمی شناسم اّما اعتماد 
میکنم به آن کسانی که ]اینها را[ معّرفی کرده اند، 
و نگاه میکنم ببینم آن کســانی که این فهرست را 
معّرفی کرده اند چه کسانی هستند؛ اگر دیدم اینها 
آدمهــای متدیّن و مؤمن و انقابی ای هســتند، به 
حرفشان اعتماد میکنم و به ]فهرســت [ آنها رأی 
میدهــم. 94/10/19« عمل به این نســخه با هر 
نتیجه ای، نزد خداوند مأجور است و »خدای متعال 
ثواب خواهد داد، ولو اینکه در یک مورد، اشتباه هم 
اتّفاق بیفتــد. 94/10/19« مهم اینســت که ملت 
»حرکت خود را درست ضّد خواست دشمن انجام 
بدهد و به دهان دشمن بکوبد.94/10/14« که اگر 
مجلسی با تفکر انقابی تشکیل شــود »به توفیق 
الهی پیشــرفت ایران، نفوذ روزافزون ایران، هیمنه 
و تســلّط معنوی و روحی ایــران در منطقه و فراتر 
از منطقه، روزبه روز ان شــاءا... بیشــتر خواهد شد. 
94/7/22« و درس دیگری  برای آن »همســایه 

جنوبی« خواهد بود.  

  به مردم دستور می دهند
 BBC بخـش فارسـی پایـگاه سـخن  پراکنـی
مطلبـی راجـع بـه انتخابـات مجلـس خبـرگان رهبـری 
منتشـر کـرده و طـی آن بـا درهـم آمیختـن چنـد آمـار 
مختلـف بـه ارائـه ی راهـکار بـه رأی دهنـدگان ایرانـی برای 
رأی دادن بـه افـرادی مشـخص و در نتیجـه کمـک بـه 
»حـذف« چنـد نفر دیگـر پرداختـه اسـت. نویسـنده ی این 
تحلیـل این بـار بـه دور از ژسـت های بی طرفـی معمـول این 
رسـانه به صورتی آشـکار و صریـح بـه ارائه ی دسـتورالعمل 
انتخاباتی بـرای ملت ایـران پرداختـه و در آخر مطلـِب خود 
»توفیـق« در دسـت یابی بـه چنیـن نتیجـه ای را غیرممکن 
ندانسـته اسـت! بخـش فارسـی رسـانه رسـمی دولـت 
انگلیس کـه چندماه قبـل از فتنـه 88 تاسـیس شـد، امروز 
و در سـال 94 و در آسـتانه انتخاباتـی دیگـر بـه مـردم ایران 
توصیـه می کنـد کـه چـه کسـی در مجلـس بـرود و چـه 
کسـی نرود!  امـا حضـرت آیت ا... خامنـه ای روز چهارشـنبه 
با اشـاره بـه سـوابق تاریخـی دخالـت انگلیـس و آمریـکا در 
ایـران، اهمیـت انتخابـات مجلـس خبـرگان را یادآور شـده 
و نسـبت بـه »نفـوذ و دخالـت بیگانـگان« و علی الخصـوص 
شـیطنت های این رسـانه در ایـن انتخابـات واکنـش دادند: 
»االن دشـمن بـر روی مجلـس خبـرگان هـم حسـاس 
اسـت، رادیوی انگلیسـی دارد بـه مردم ایـران، مـردم تهران 
دسـتورالعمل میدهد، بـه فانـی رأی بدهید به فانـی رأی 
ندهید، معنایش چیسـت؟ انگلیسـی ها دلشـان تنگ شـده 
بـرای دخالـت کـردن در ایـران. یـک روزی بـود که پادشـاه 
کشـور وقتـی میخواسـت تصمیمـی بگیـرد، یـک تصمیم 
مهمـی میخواسـت بگیـرد سـفیر انگلیـس را صدا مـی کرد 
از او مـی پرسـید؟ ایـن کار را بکنـم یـا نکنـم؟ انگلیسـی ها 
اینجـور در امور کشـور یـک روزی دخالـت می کردنـد، بعد 
هم آمریکایی هـا و یک مدتـی هم هـر دو. امروز این دسـتها 
قطـع شـده اسـت، امـروز ایـن دخالـت هـا جلویـش گرفته 
شـده اسـت بـه برکـت انقـاب، بـه برکـت بیـداری مـردم. 
دلشـان تنگ شـده اسـت... بـه مـردم دسـتور می دهنـد به 
فانـی رای بدهیـد بـه فانـی رای ندهیـد. 94/11/28« بـر 
همین اسـاس رهبری بـا تأکید بـر »حضور آگاهانـه ی مردم 
در انتخابـات«، آن را عامل ناکامی دشـمن معرفی می کنند: 
»اینکـه مـا عـرض می کنیـم بـر روی انتخابـات، مـردم بـا 
بصیرت بـا آگاهی بـا دانایـی وارد بشـوند به خاطر این اسـت 
 کـه بداننـد دشـمن چـه میخواهـد؛ وقتـی شـما دانسـتید

 دشـمن چـه میخواهیـد عکـس آن عمـل خواهیـد کـرد، 
معلـوم اسـت. 94/11/28« 

   خبرگان انقالبی:  باتقوا و مقاوم در مقابل دشمن
امـا دلیـل ایـن تأکیـدات و هشـدارهای رهبـری دربـاره ی 
انتخابـات مجلـس خبـرگان و ضـرورت حضـور بـا بصیـرت 
مـردم در ایـن عرصـه چیسـت؟ بـا نگاهـی بـه بیانـات رهبـر 
ایـن پرسـش داد.  بـه  پاسـخی روشـن  انقـاب می تـوان 
حضـرت آیـت ا... خامنـه ای ایـن انتخابـات را »مهم تریـن 
»اهمیـت  دانسـته اند:  کشـور«  انتخابـات  و حسـاس ترین 
انتخابـات خبـرگان - کـه شـاید هیـچ کـدام از انتخاباتهـای 
کشـور بـه ایـن درجـه ی از اهمیـت و حساسـیت نباشـد- در 
ایـن اسـت کـه بـا ایـن انتخابـات، مـردم افـراد خبـره ی مورد 
اعتمـاد خودشـان را انتخـاب می کننـد تـا اینهـا آمـاده ی بـه 
کار باشـند بـرای لحظه ی حسـاس فقـدان رهبری در کشـور. 
85/8/2« رهبری »کلیددارِ حرکت انقاب« اسـت: »کسـی را 
شـما میخواهید برای مجلس خبـرگان انتخاب بکنیـد که در 
واقـع، او رهبـر را انتخاب خواهـد کرد که کلیـد حرکت انقاب 
در دسـت او اسـت؛ ایـن خیلـی اهّمّیـت دارد.94/10/19« و 
همچنیـن »]مجلـس خبـرگان[ بایسـتی مراقبـت کنـد که 
شـرایط در کسـی که علم و عمـل و تدبیـر و وجود شـرایط در 
او را تشـخیص داده اسـت، حفظ شـود.77/8/8«  بنابراین اگر 
نماینـدگان مجلـس خبـرگان »مردمی باشـند دلبسـته ی به 
انقاب، دلباخته ی ملّت، آگاه از توطئه های دشـمن، ایسـتاده 
و پایـدار در مقابل دشـمن یک جـور عمل میکننـد، اگر خدای 
نکـرده ایـن چیزهـا نباشـد، جـور دیگـری عمـل میکننـد. 
94/11/28«  رهبـر انقـاب معیارها و شـاخص های دیگری را 
نیـز بـرای رأی دادن در انتخابـات خبـرگان برشـمرده و مردم 
را به عمـل در ایـن عرصـه براسـاس »بصیـرت« فراخوانده اند: 
»ملـت در انتخـاب خبـرگان، بایـد بـا بصیـرت عمـل کنـد. 
چشـمهایتان را بـاز کنیـد، از خـدا مـدد بخواهیـد و ببینیـد 
که چـه کسـانی را انتخـاب می کنیـد... افـراد عالـم، انقابی و 
کسـانی را که تجربه ی سـالهای گذشـته نشـان داده است که 
در خط درسـت حرکت کرده انـد و راه درسـت را شـناخته اند، 
انتخـاب کنیـد. این، چیـز خیلـی مهمـی اسـت.69/6/21« 

  سکینه الهی در دلهای مؤمنین
و اینگونه اسـت کـه بـا انتخـاب نمایندگانـی بـا تقـوا و انقابی 
»آمادگی و اسـتقال فکـری« مجلس خبرگان موجب سـرازیر 
شـدن »سـکینه ی الهـی« بـه جامعـه می شـود: » وقتـی ایـن 
مجلس تشکیل میشـود و آمادگی خود و اسـتقال فکری خود 
و آگاهی خود را نشـان میدهد، این موجب سـکینه و آرامش در 
دلهـای مؤمنین میشـود؛ در واقـع این سـکینه ی الهی، َسـرریز 

میشـود از این مجلس بـه داخـل جامعـه. 94/6/12«  

 دستورالعمل انگلیسی 
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من می خواهم دل والیت را راضی کنم
  شهید حسین خرازی

محل شهادت:   شلمچهتاریخ شهادت: 8 اسفند 1365 )( فرمانده لشگر14 امام حسین

شـهید خـّرازی بـه رفقایـش گفتـه بـود: »مـن اهمیـت نمی دهـم 
دربـاره ی مـا چـه می گوینـد؛ مـن می خواهـم دِل والیـت را راضـی 
کنـم.« او می دانسـت کـه آن دِل آگاه و بصیـر، فقـط بـه ایـران، بـه 
جماران، بـه تهـران و به مجموعـه ی یک ملت نمی اندیشـد؛ بـه دنیای 

اسـام می اندیشـد و در ورای دنیـای اسـام، بـه بشـریّت.      80/8/9

شماره های این ماه تقدیم می شود به روح پرفتوح   
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بهترین های جوانان
شهید  محمد حسین کریم پور

از فرماندهان سپاه سیستانتاریخ شهادت: 19  اسفند 1365 مرحله سوم کربالی پنج

»...حاال که شـما جوانان عزیـز با من حـرف میزدید، بعضـی از جوانانی 
را کـه در آن زمـان بـا آنهـا در همیـن استان]سیسـتان و بلوچسـتان[ 
ارتبـاط برقرار کـرده بـودم، بـه یـاد آوردم. بهترین آنها شـهید شـدند. 
شـهید »کریم پـور« جوانی از شـهر زاهـدان بود و شـور و شـوق همین 

جوانانی را داشـت کـه امـروز در این جا سـخن میگفتنـد.« 81/12/6

حضور رهبر  انقالب اسالمی  در منطقه عملیاتی
فتح المبین در جمع کاروانهای راهیان نور

1389/1/11

»من از این حرکت راهیان نور -که چند سال است بحمدا... 

روزبه روز هم در کشور توسعه پیدا کرده- بسیار خرسندم 

و این حرکت را حرکت بسیار بابرکتی میدانم. 89/1/11« 

»نکته ی اصلی و کلیدی در اردوهای راهیان نور، ایجاد 

زمینه برای زیارت با معرفت است. 92/12/26«
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22

شماره

 سرمقاله | نشریه  شماره22 |  اسفند ماه 94

سرنوشت کشوردر دست مردم
» هرچه انتخاب کنید برای خودتان انتخاب کردید«

جـزو  مائـده،  مبارکـه ی  سـوره ی   .1
بـر  کـه  اسـت  سـوره هایی  آخریـن 
پیامبـر)ص( نـازل شـده اسـت. زمانـی کـه پیامبـر 
تشـکیل حکومـت داده و بـر دشـمنان بیرونـی خـود 
پیروز شـده بـود. آیه ی معـروف امامـت یعنـی "الَْیْوَم 
أَْکَملُْت لَُکـْم ِدیَنُکْم َوأَتَْمْمـُت َعلَْیُکـْم نِْعَمِتي" نیز در 
همیـن سـوره آمده اسـت. قبـل از ایـن فـراز، خداوند 
جملـه ای را بیـان می کنـد که حـاوی نکتـه ی مهمی 
َِّذیـَن َکَفـُرواْ ِمـن  اسـت. می فرمایـد: "الَْیـْوَم یَِئـَس ال
ِدیِنُکْم َفَا تَْخَشـْوُهْم َواْخَشـْوِن". بدین معناکه امروز، 
روزی اسـت کـه دیگـر دشـمنان از مبـارزه ی بـا دین 
شـما ناامید شـده اند، پس از آنها نترسـید بلکـه از من 
بترسـید.  شـهید بزرگوار مطهری در تحلیـل این آیه 
معتقـد اسـت کـه منظـور خداونـد از اینکـه "از مـن 
بترسـید"، یعنـی آنکـه از "سـنت های من" بترسـید. 
یکی از سـنت های خـدا همان اسـت کـه در آیه ی 11 
سـوره ی مبارکه ی رعد به آن اشـاره کرده اسـت: "إِنَّ 
ا... الیَُغیِّـُر مـا بَِقـوٍم َحّتـی یَُغیِّـروا مـا بِأَنُفِسـِهم": 
"خداونـد سرنوشـت هیـچ قـوم )و ملّتـی( را تغییـر 
نمی دهد مگـر آنکه آنـان آنچه را در خودشـان اسـت 
تغییر دهنـد." شـهید مطهری از ایـن دو آیـه اینگونه 
نتیجـه می گیـرد کـه مهم تریـن مشـکل جامعـه ی 
اسامی پس از تشـکیل حکومت، "دشـمن درونی" و 

یا به تعبیر بهتر، "افراد فرصت طلب" است.

2. نظیـر چنیـن تحلیلـی را، رهبـر انقـاب در نمـاز 
جمعـه اردیبهشـت مـاه سـال 80  نیـز بـه 5گـروه 

دشـمن که مقابل حکومت پیامبر)(قرار داشـتند 
اشـاره کردنـد. ایشـان می فرماینـد »دشـمن اول، 
قبایل نیمه وحشـی اطـراف مدینـه بودند که دشـمن 
دوم،  دشـمن  می شـدند...  محسـوب  کم اهمیتـی 
اشـراف مکه بودنـد... دشـمن سـوم، یهودیـان بودند، 
دشـمنان سـازمان  یافته ای که روی ذهن هـای مردم 
ضعیف االیمـان اثـر می گذاشـتند. پیامبـر نیـز تـا 
می توانسـت با آنان مـدارا کرد تـا جایی که خودشـان 
علیه حکومـت خیانـت کردند و شـوریدند... دشـمن 
چهـارم منافقیـن بودنـد. کسـانی که بـه زبـان ایمان 
آورده بودنـد امـا در باطـن ایمـان نداشـتند. مردمانی 
معاند و آمـاده ی با دشـمن، منتها برخـاف یهودیان، 
سـازمان نیافته بودنـد. پیامبـر)( ایـن گـروه را 
تحمـل می کـرد و ماننـد سـایر مسـلمانان بـا آنهـا 
برخـورد می کـرد. دشـمن پنجـم امـا خطرناک ترین 
تمایـات  از  اسـت  عبـارت  آن  و  بـود.  دشـمن ها 
نفسـانی، خودخواهی هـا، میـل بـه انحـراف، میـل به 
گمراهـی و لغـزش کـه زمینـه ی آن را خـود انسـان 
فراهـم می کنـد. یعنـی موضوعاتـی که ممکن اسـت 
به مـرور دل انسـان را از ایمـان تهی کنـد، در حالی که 

ظاهر، ظاهر انسـانی اسـت.
پیامبـر)( با این دشـمن هـم مبـارزه کـرد. تاریخ 
صـدر اسـام پـر اسـت از رخدادهایـی که مسـلمانان 
به دلیـل وجـود عناصـر ضعیف االیمـان در بینشـان 
ضربـه خورده انـد.«  ماجـرای جنـگ احـد یکـی از 
آنهاسـت. در جنگ احـد، همه چیز به نفع مسـلمانان 
 )(بـود. امـا عـده ای از مسـلمانان کـه پیامبـر

وظیفـه ی محافظـت از تنگـه ای را بـه آنـان سـپرده 
بود، بـرای جمع کـردن غنیمت، تنگـه را رهـا کردند. 
دشـمن نیز از همین نقطه به مسـلمانان حملـه کرد. 
اسـام اگرچـه شکسـت نخـورد امـا پیـروزی اسـام 

دیرتـر شـد. 

3. سـی و هفـت سـال از پیـروزی انقـاب اسـامی 
"دشـمن  اگرچـه  کـه  نظامـی  می گـذرد.  ایـران 
بیرونـی" هـر کاری کـه از دسـتش بـر می آمـد برای 
ضربـه زدن بـه آن انجـام داد امـا در نهایـت، بارهـا و 
بارها شکسـت طـرح و راهبردهایش در برابـر انقاب 
اسـامی را اذعـان کـرده اسـت. آن چنان کـه سـال 
گذشـته، جـرج فریدمـن، مسـئول مرکـز راهبـردی 
اسـتراتفور به ایـن موضـوع اشـاره کـرده و می گوید: 
" ایـران نشـان داده اسـت نـه فقـط بـدون حمایـت 
آمریـکا، بلکـه در حـال درگیـری بـا آمریـکا نیـز 
می تـوان بزرگتریـن قـدرت تکنولوژیـک و نظامـی 
منطقه بـود. ایـن پدیـده ایـران را به یـک الگـو برای 

کشـورهای اسـامی تبدیـل کـرده اسـت"
بـدون شـک، چنیـن موضوعـی بـه ماهیـت نظـام 
سیاسـی ایـران برمی گـردد. ماهیتـی که از سـویی 
برخاسـته از متن اسـام ناب است و از سـویی دیگر، 
"مردم بنیان" اسـت. انتخابات را می تـوان مهم ترین 
عرصه ی نمود عینـی ماهیت مردم سـاالرانه ی نظام 
اسـامی دیـد. چـون در عرصـه ی انتخابـات اسـت 
کـه نظـر و رأی تک تـک مـردم می تواند سرنوشـت 
کشـور را تغییـر دهد: درسـت اسـت کـه »انتخابات 
یـک حادثه یـک روزه اسـت... }امـا{ دامنـه ی تأثیر 
آن بـه همـان چهـار سـال محـدود نمی مانـد... 
اقدامـی می کنیـد کـه تاثیـر آن در کوتاه مـدت، در 
چهارسـال، و در بلندمـدت، گاهـی در چهـل سـال 
باقـی می مانـد، اینقـدر انتخابـات مهـم اسـت.« 

92/2/25

انجـام  درسـت«  »انتخـاب  بایـد  دلیـل  به همیـن 
داد چراکـه »هرچـه انتخـاب کنیـد بـرای خودتـان 
انتخـاب کردیـد. انتخـاب خـوب شـما بـه خود شـما 
برمي گـردد. اگـر انتخاب بـا غفلـت انجـام بدهید که 
انتخاب بـدی از آب دربیایـد، از کار دربیایـد، بدی اش 
به شـما برمیگردد.« 94/12/5 بنابرایـن در انتخاب، باید 
مراقـب دشـمن درونـی بـود. عناصـر فرصت طلبـی 
کـه ممکـن اسـت بـه دو مجلـس ورود پیـدا کننـد و 
ماننـد موریانـه، پایه هـای نظـام را سسـت کننـد. بـه 
همیـن دلیـل انتخـاب درسـت یـک وظیفـه اسـت. 
انتخـاب مـردم اسـت کـه بـر سرنوشـت کشـور تاثیر 
خواهـد گذاشـت. »هـر چنـد کـه در ایـن 37 سـال، 
انقـاب اسـامی علی رغـم دشـمنی ها پیـش رفتـه 
اسـت و ملـت ]بدانـد[ بعـد از این هـم خـدای متعال 
پیـروزی نهایی را بـرای شـما ملّت ایـران و بـرای این 
کشـور مقّدر فرموده اسـت و ان شـاءا... شـما به نتیجه 

خواهیـد رسـید.« 94/12/5  
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تجربه جمهوری اسالمی از نفوذ در مجلس شورای اسالمی 

خنجر نفوذی ها بر پشت دیپلماسی

  نفوذ شاخ و دم ندارد  
بـه  نفوذی هـا در آن مجلـس  داسـتان پرغصـه 
همیـن جـا ختـم نمی شـود. درسـت زمانـی کـه 
آقـای روحانـی رئیـس جمهـور فعلـی بـه عنـوان 
عضـو شـورای عالـی امنیـت ملـی و رئیـس تیـم 
مذاکـره کننـده هسـته ای مشـغول مذاکـره و بـه 
تعبیـری مبـارزه با سـه کشـور اروپایی بـرای حفظ 
دسـتاوردهای هسـته ای دانشـمندان جوان ایرانی 
اسـت و مهمترین پرونده سیاسـت خارجی کشـور 
را پیـش می بـرد؛ در اوج ماجـرا بـه نـاگاه نه تنهـا 
پشـت او را خالـی کـرده، بلکـه گویـی از پشـت بـه 
او خنجـر زده باشـند بـا یـک طـرح سـه فوریتـی 
همـان مجلـس مواجـه می شـود. آقـای روحانـی 
در صفحـه 174 کتـاب خاطـرات خـود می گویـد: 
"تعـدادی از نماینـدگان طـرح سـه فوریتـی بـرای 
پذیـرش پروتـکل الحاقـی را امضـا کردنـد و در پی 
تقدیـم آن بودنـد. مـن ]با رییـس جمهـور[ تماس 
گرفتـم و گفتم: اگـر طـرح در مجلس مطرح شـود، 
من اسـتعفا می دهـم. در ایـن زمینه من و ]روسـای 
دو قـوه مجریـه و مقننـه[ صحبـت کردیـم و طرح 
متوقـف شـد ولـی متأسـفانه سـفرای اروپایـی از 
تهیه این طـرح باخبر شـده بودنـد..." رهبـر معظم 
انقـاب دو روز مانـده بـه انتخابـات 7 اسـفند در 
دیدار بـا مردم مومـن و انقابـی نجف آبـاد اصفهان 
در ذیـل بحـث نفـوذ در انتخابـات بـه همیـن دو 
داسـتان تاریخی اشـاره کردند: »مجلسـی داشتیم 
کـه در حـال مذاکرات گـرم و دشـوار هسـته ای-در 
دورانـی کـه رئیس جمهور محتـرم فعلی مـا رئیس 
مذاکـرات هسـته ای بـود- داشـتند بـا زحمـت، بـا 
شـّدت حـرف میزدند، بـا طرفهـای مقابـل مجادله 
میکردنـد؛ درواقـع مبـارزه میکردنـد بـرای اینکـه 
حـرف ایـران را سـبز کننـد؛ در مجلـس طرحـی 
سـه فوریّتی آوردنـد بـرای اینکـه حـرف طـرف 
مقابـل سـبز بشـود! کـه همان وقـت رئیـس هیئت 
مذاکره کـه رئیس جمهـور محتـرم فعلی ما اسـت، 
گایه کـرد، گفـت ما داریـم آنجـا مبـارزه میکنیم، 
اینجـا آقایـان دارند طـرح به نفـع دشـمن طّراحی 
میکنند؛ خـب اینها نفـوذ اسـت دیگر؛ اینهـا چیه؟ 

نفـوذ شـاخ ودم دارد؟«

    اعتصاب گردن کلفت ها!
این البته تنها خطای فاحش آن چند نماینده در آن 
مجلس نبود. در مقطعی دیگر، برخی از آنها تصمیم 
گرفتند در اعتراض به نظارت اســتصوابی مجلس 
شورای اسامی دست به تحصن و سپس استعفای 
دســته جمعی بزنند. موضوعی که همــان موقع با 

واکنش حکیمانه رهبر انقاب مواجه شد. 
»در داخل مجلس - مثل همه جای دیگر - ممکن 
اســت عناصری نفوذ و رخنه کرده باشند؛ حقایق را 
وارونه کنند؛ فضا را بر کســانی ســخت و سنگین 
کنند؛ آنها را وادار به کار ناشایســته و نامناســبی 
کنند... بیست وپنج سال این انقاب و این نظام سِر 
پا ایستاده است؛ بیست وپنج سال این ملت مثل کوه 
در مقابل دشمناِن توطئه گر و حیله گِر خود مقاومت 
کرده است. کسانی که این روحیه را از دست بدهند 
و یا دیگران را به خروج از این روحیه تشــویق کنند، 
به ملت خیانت کرده انــد... البته این روزها حرفهای 
گوناگونی از زبانها و بلندگوهــای مختلف در داخل 
کشور بلند شــد که بعضی از آنها بسیار دل آزار بود.. 
کسانی هم هستند که زیاده خواهند و - همان طور 
که عرض کردیم - با گردن کلفتــی میخواهند کار 
خود را پیش ببرند. اینها میخواهند روی مسؤوالن 

کشور فشار وارد آورند. 82/11/15«

   نماینده شجاع، مجلس عزیز
راز تاکیــد ویژه رهبــر انقاب بــر دو صفت مهم 
برای مجلس شــورای اســامی را می تــوان در 
خال بازخوانی همین تجربیات دریافت. مجلس 
باید »شــجاع« و »فریب نخور« باشــد. دو صفتی 
که رهبر معظم انقــاب در ســخنان دیگر خود 
در ســال جاری ذیل موضوع انتخابــات با عبارات 
مشــابهی چون »مرعوب نشــدن در مقابل غرب 
و آمریــکا94/11/28« و »آگاه از توطئه هــای 
دشــمن و مقاوم در مقابل آن 94/11/28« به آن 
اشاره کرده و نسبت به تشکیل مجلسی که بخواهد 
کشور را به دشــمن بفروشد هشــدار داده بودند.  
مجلس نمایندگان »شجاع«، مجلس نمایندگان 
حامی »عّزت و اســتقال ملّی« و مجلســی که 
حافظ منافع کشور و مردمش است؛ چون مرحوم 

" امـروز در جهان از ایران چهره رژیمی سـاخته اند: خشـن، سـرکوبگر کـه به فکر تهیه سـالح های مرگبـار و ابزار تهدیدکننده بشـریت اسـت... با خشـن ترین و 
قسـی ترین گروه های تروریسـتی در ارتباط اسـت، ردپای او در بسـیاری از حوادث تروریسـتی گوشـه وکنار وجود دارد و دین برای او ابزار سـرکوب اسـت... تیتر 
درشـت برخـی روزنامه هـای اروپا این بـود: جمهوری اسـالمی 19 سـال به جهانیـان دروغ گفـت... آنهـا امروز حق بـه جانب تر از همیشـه ظاهـر شـده اند..." این 
جمـالت مربوط به یـک ضدانقالب تابلـودار یا فـراری از کشـور و یا یـک عنصر جاسـوس و خودفروخته نیسـت. اینها بخشـی از نطـق یک نماینده مجلس شـورای اسـالمی 

است که به هر طریقی از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده و توانسته است؛ رای بخشی از مردم حوزه انتخابیه اش را نیز به خود جلب کند و به خانه ملت نفوذ کند.

راز تاکید ویژه رهرب انقالب 

بر دو صفت مهم برای 

مجلس شورای اسالمی 

را می توان در خالل 

بازخوانی همین تجربیات 

دریافت. مجلس باید 

»شجاع« و »فریب نخور« 

باشد. دو صفتی که رهرب 

معظم انقالب در سخنان 

دیگر خود در سال جاری 

ذیل موضوع انتخابات 

با عبارات مشابهی به 

آن اشاره کرده و نسبت 

به تشکیل مجلسی که 

بخواهد کشور را به دشمن 

بفروشد هشدار داده 

بودند. 

مدرس؛ مدرســی که یک تنــه در آن 
سالهای ابتدایی سلطه رضاخانی در برابر 
استعمار و استکبار ایستاد: »در آن چند 
ســال اولیه، تا وقتی که هنوز مجلس، 
آن مجلِس تحت نفوذ ســلطان و سردار 
و دوله و سلطنه و ســفارتخانه خارجی 
نبود، مجلســی بود که با وجود ابتدایی 
بودن، تأثیر خــود را در اوضاع کشــور 

میگذاشت. 
هر جا که اندکی نشــانه سلطه خارجی 
بود، آن مجلس، باقدرت تمام می ایستاد. 

اولتیماتوم روس بود، مجلس ایستاد.
استقراض از خارجیها بود، مجلس ایستاد. 
قرار داد وثوق الدوله بود، مجلس ایستاد. 
امثال مدّرس ها در آن مجلس، کم و بیش 
بودند. آنهایی هم که گذشِت زمان نشان 
داد نمیتوانند همیشه مدّرس باقی بمانند 
و مثل مدّرس باشــند، در ســایه حضور 
مرداِن مستقلِ ّ با ایمانی از قبیل مدّرس، 
خیابانی و امثال آنها، یــک حالت واقعِی 
مردمی به آن مجلس دادند. 73/3/11«  

اگر مجلس مدرس داشته باشد. 
اگر مجلس مردمی باشد. مجلسی خواهد 
بود که با ریل گذاری صحیح برای دولت، 
اجازه نخواهد داد تا کشــور در دام آمریکا 
و اشــرافی گری بدبخــت شــود. چنین 
مجلســی ریل گذار حرکت دولت است: 
»اگر چنانچه مجلس به دنبال رفاه مردم، 
عدالت اجتماعی، گشایش اقتصادی، به 
دنبال پیشــرفت علم، پیشرفت فّناوری، 
به دنبال عّزت ملّی و استقال ملّت باشد، 
ریل گذاری او به سمت این هدفها خواهد 
بود؛ اگر مجلــس مرعوب غرب باشــد، 
مرعوب آمریکا باشــد، دنبال حاکمّیت 
جریان اشرافی گری باشــد، ریل گذاری 
او در این جهت ها خواهد بود؛ کشــور را 
بدبخت خواهند کــرد. اهّمّیت مجلس 
اینها اســت؛ اینهــا چیز کمی اســت؟ 

  .»94/11/28



86 نشریه خبری-تحلیلی نمازهای جمعه، مساجد و هیات های مذهبی

23

شماره

 سرمقاله | نشریه  شماره 23 |  اسفند ماه 94

پیام اعتماد ملت
مطالبه از نمایندگان منتخب  برای »پیشرفت واقعی« کشور

حدود یک هفته از آزمایش بزرگ ملت 
ایران در موســم دو انتخابــات مهم و 
مشــارکت مردم در این »عید انتخاب94/11/19« 
گذشــته اســت. واقعاً جــای شــکرگزاری دارد؛ 
شــکرگزاری به پاس ملتی که توانستند برای سی و 
ششمین بار، »در انتخاباتی سراسری، با عزم راسخ و 
شور و نشاط به یادماندنی، حضور یابند و سرنوشت 
کشــور را در مقطع کنونی، رقم زننــد94/12/9«. 
قریب به چهار دهه از استقرار نظام جمهوری اسامی 
با الگوی مردم ســاالری دینی می گذرد و این میزان 
مشارکت و حضور مردمی نشان دهنده آن است که 
اوالً »مردم ســاالری دینــی در کشــور تثبیــت 
شــده93/1/1« اســت. معنای دوم ایــن حضور 
مسأله ی اعتماد است. »معنای حضور مردم این بود 
که بــه سرنوشــت کشــور عاقه مندند؛ بــه نظام 
جمهوری اســامی، که این انتخابات جزو ارکان و 
متــون آن اســت، عاقه مندند؛ به دســتگاههای 
برگزارکننده ی انتخابات - چــه مجری، چه ناظر - 
اعتماد دارند و امیدوار به حرکت مستمِر پیشرونده ی 
کشورند92/4/5«.  وقتی حضرت آیت  ا... خامنه ای 
از کسانی که حتی نظام و یا رهبری را قبول ندارند اما 
سرنوشت، منافع و امنیت کشور برای شان مهم است 
نیز برای شــرکت در انتخابات دعوت کردند، »البد 
بعضی هــا از ایــن مجموعــه بودند و آمدنــد. این 
نشان دهنده ی چیست؟ نشان دهنده ی این است که 
حّتی کســانی که طرفدار نظام هم نیستند، به نظام 
اعتماد دارند؛ آنها هم میداننــد که نظام جمهوری 
اسامی منافع کشور را و عزت ملی را میتواند حفظ 
کند و از آن دفاع کنــد.)92/4/5( به همین جهت 
اســت که برای این لبیک عمومی به فراخوان نظام 
اسامی، »ایران اســامی به ملت خود می بالد و به 
استحکام مقّرراتی که این فرصتهای مغتنم را برای 
قد برافراشتن و تجدید قوای ملی فراهم آورده است، 

سر می افرازد94/12/9«.

   باور به مردم 
»حفـظ و تـداوم نعمتهـای الهـی - چـه مـاّدی 
آوردن  به دسـت  از  مشـکلتر   - معنـوی  چـه  و 
آنهاسـت68/6/1«. یکـی از ایـن نعمت هـا که ملت 
ایـران پـس از پیـروزی انقـاب اسـامی به دسـت 
آورده اسـت، نعمـت حـق انتخـاب اسـت. کشـوری 

کـه »در طـول قرنهـای متمـادی بـا حّکام مسـتبد 
و دیکتاتـور گـذران میکـرده اسـت93/1/1«، حـال 
که بـه ایـن تـراز بـاال از مردم سـاالری دینی رسـیده 
، قطعـا مدیـون اعتقـاد، بـاور و ایسـتادگی نظـری و 
عملـی نظـام جمهـوری اسـامی بـر رأی و انتخاب 
مـردم اسـت. اولیـن و مهم تریـن نکتـه »بـاور بـه 
مـردم« در اندیشـه رهبـران جمهـوری اسـامی از 
آغاز نهضت اسـامی تـا امـروز می باشـد. همان طور 
کـه حضـرت امـام خمینـی)( »ملـت ایـران را به 
معنـای حقیقـی کلمـه میشـناخت93/3/14« و 
بـه آنهـا اعتقـاد و اعتمـاد داشـت، حضـرت آیـت ا... 
خامنـه ای نیـز بـه ملـت ایـران اعتمـاد دارند:»بنده 
هـم بـه تـک تـک ایـن ملـت اعتمـاد دارم؛ بـه ایـن 
ا...ِ  معتقدم»یَـُد  دارم؛  اعتمـاد  عمومـی  حرکـت 
َمـَع الَجماَعـۀ« ... ایـن دسـت خـدا اسـت؛ خـدا را 
می بینیـم، اعتمـاد میکنیم بـه این حرکـت مردمی، 
بـه ایـن احسـاس مردمی، بـه ایـن صـدق و بصیرت 
مردمـی اعتمـاد میکنیم94/1/20«.همیـن اعتقاد 
به مردم و نیـز پای بندی بـه سـاختارها و فرایندهای 
قانونـی در انتخابـات در عمـل نیز، موجب حراسـت 
از حـق و رأی مـردم شـده اسـت. یادمـان نرفتـه که 
»بعضی میخواسـتند تعطیل کنند انتخابـات را -در 
بعضـی از دوره هـا برخـی از آدمهـای سیاسـت باز و 
سیاسـت زده سعی شـان ایـن بـود کـه انتخابـات را 
تعطیـل کنند یـا عقـب بیندازنـد- ]اّمـا[ بـه توفیق 
الهـی جلـوی اینها گرفتـه شـد و انتخابـات در موعد 
معّین انجـام گرفـت94/6/18« و یـا »همچنان که 
در سـال 88 ایـن نعمت الهـی را عـّده ای ناسپاسـی 
کردنـد93/1/1« و بـا اتهـام تقلـب در انتخابـات، 
فتنـه ای را آغـاز کـرده و »کشـور را لـب یـک چنین 
پرتگاهـی بردنـد92/5/6«، آن جا هم رهبـر انقاب 
اسـامی با اعـام این کـه »جمهـوری اسـامی اهل 
خیانـت در آراء مـردم نیسـت88/3/29«، تسـلیم 
فشـارهای داخلـی و خارجـی نشـدند و از رأی مردم 
حراسـت و حفاظت کردنـد. به طوری که امـروز ثمره 
آن ایسـتادگی و امانت داری، تداوم راه مردم سـاالری 

دینـی و انتخابـات اسـت. 

  وظیفه مهم مسئولین 
انتخابـات، امکانـی را بـرای »تجدیـد قـوای ملـی 
می توانـد  کـه  اسـت94/12/9«  آورده  فراهـم 

نقـش به سـزایی را در طی کـردن مسـیر پیشـرفت 
کشـور بـه عنـوان هـدف اساسـی)94/12/9( ایفـا 
و  مجالـس  چراکـه دست به دسـت شـدن  کنـد. 
بهره منـدی از نیروهـای جدیـد اگـر در ریل صحیح 
قـرار گیـرد، موجـب پویایـی و کارآمـدی می شـود. 
به نظر مـی رسـد که همـه مسـئولین در سـطوح و 
نهادهـا و مناصـب مختلـف، وظایـف بسـیار مهمی 
را در ایـن برهـه حسـاس بـر دوش دارنـد:  وظیفـه 
»ساده زیسـتی،  مسـئوالن،  این کـه  نخسـت 
پاکدسـتی، حضـور پیوسـته در جایگاه مسـئولیت، 
ترجیـح منافـع ملـی بـر خواسـته های شـخصی و 
جناحـی، ایسـتادگی شـجاعانه در برابـر مداخات 
بیگانـه، واکنـش انقابـی بـه نقشـه های بدخواهان 
و خائنـان، منـش جهـادی در اندیشـه و عمـل، و 
در یـک جملـه: کار بـرای خـدا و در راه خدمـت بـه 
خلـق خـدا را، برنامـه دائمـی خویـش در دوران این 
مسـئولیت بداننـد و بـه هیـچ قیمـت از آن تخطـی 
نکننـد. 94/12/9«  وظیفـه دیگـر این کـه حرکت 
مسـئولین بایـد در جهت پیشـرفت صحیح کشـور 
باشـد. »پیشـرفت صوری و منهای اسـتقال و عّزت 
ملی، پذیرفته نیسـت. پیشـرفت، بمعنی حل شدن 
در هاضمه ی اسـتکبار جهانی نیسـت. و حفظ عّزت 
و هویـت ملی جـز بـا پیشـرفت همه جانبـه و درونزا 
بـا  مسـئولین  نیسـت94/12/9«.  دسـت یافتنی 
توجـه بـه اسـناد باالدسـتی نظیر سـند چشـم انداز 
و سیاسـت های کلـی اقتصـاد مقاومتـی، متعهد به 
اجـرای برنامه هـا و تحقق پیشـرفتی هسـتند که با 
اجماع صاحب نظران و نخبگان و مسـئولین کشـور 
بـه تصویـب رسـیده اسـت. بـه همیـن دلیل اسـت 
کـه »مـردم مجلسـی میخواهند کـه بـرای اقتصاد 
درون زا، بـه معنـای واقعی کلمـه وقت گـذاری کند، 
ریل گـذاری کنـد و دولـت موّظف بشـود بر اسـاس 
همـه  بنابرایـن  بکنـد94/12/5«.  حرکـت  ایـن 
مسـئولین و به خصـوص »مجلـس آینـده درباره ی 
ایـن سـرفصلهای مهـم، وظائـف سـنگینی برعهده 
خواهـد داشـت94/12/9«.  مسـئولینی کـه مردم 
به عنـوان نماینـده انتخـاب می کننـد،  بایـد نعمت 
نمایندگی را شـکر کنند و »شـکر نعمت... آن اسـت 
که قدر آن دانسـته شـود و نماینـده در همـه ی این 
دوران، همـه ی تـوان و ظرفیـت خـود را در خدمـت 

آن قـرار دهـد. 87/3/7« 
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 ورود "مظاهر" و 

"منادهای" پیرشفت،  نه 

تنها موجب پیرشفت 

منی شود بلکه ممکن است 

حتی موجب عقب ماندگی 

هم بشود. تجربه ی کشور 

ما در دویست سال اخیر 

که موج تجددخواهی و 

مدرنیزاسیون در آن آغاز 

شده است، فرجام این 

نگاه را به خوبی نشان 

می دهد. رهرب انقالب در 

این باره میفرمایند 

»نسخه های قالبی، توصیه 

های متناقض، عجیب و 

غریب و بعضاً خائنانه، 

که این بالیی بود که در 

آغاز رشوع مدرن سازی 

کشور به جان ما ایرانیها 

افتاد.«85/8/18

گزارشی تبیینی از دیدگاه رهبر انقالب  درباره یگانه راه پیشرفت حقیقی کشور

پیشرفت؛ نسخه حقیقی یا تقلبی

رهبـر انقـاب در پیـام خـود به مناسـبت انتخابات 
نیـز، برنامه ریـزی بـرای همیـن مسـئله را جـزو 
»پیشـرفت  خواندنـد:  آینـده  مجلـس  وظایـف 
صـوری و منهـای اسـتقال و عـّزت ملـی، پذیرفته 
در  شـدن  حـل  به معنـی  پیشـرفت،  نیسـت. 
هاضمه ی اسـتکبار جهانی نیسـت. و حفـظ عّزت و 
هویـت ملی جـز بـا پیشـرفت همه جانبـه و درون زا 
دسـت یافتنی نیسـت.« بنابراین، می تـوان اینگونه 

نتیجـه گرفـت کـه: 

  اول: می بایسـت در فرآینـد پیشـرفت، در ابتـدا 
بـه ذخائـر داخلـی و ملـی خـود توجـه کنیـم نـه 
چشـم امیـد داشـتن بـه سـایر کشـورها. تجربه ی 
اسـت کـه  آن  مؤیـد  سـایر کشـورهای جهـان 
میـان وابسـتگی اقتصـادی کشـورها بـه بیـرون با 
آشـفتگی اقتصـادی در هنگامـه ی بـروز بحران هـا 
و تکانه هـای اقتصـادی، ارتبـاط مسـتقیم وجـود 
دارد. در اواسـط قرن بیسـتم، کشـورهای آمریکای 
التیـن، پروژه هـای پیشـرفت خـود را آغـاز کردند. 
امـا آنها بـه جـای تمرکـز بـر افزایـش تولیـد ملی، 
از  اسـتقراض  و  اولیـه  مـواد  خام فروشـی  بـر 
بانک هـای غربـی و کمـک سـرمایه گذار خارجـی 
اقتصـاد  کـه  شـد  آن  نتیجـه   ورزیدنـد.  اصـرار 
از پیـش شـکننده شـود.  ایـن کشـورها بیـش 
چـرا کـه نوسـانات بین المللـی بـه سـرعت بـر 
اقتصـاد داخلـی آنهـا تأثیـر می گذاشـت.  تأکیـد 
نیـز  خارجـی  اسـتقراض  و  سـرمایه گذار  بـر 
باعـث شـد کـه در دهه هـای 70 و 80 میـادی، 
کشـورهایی چـون آرژانتیـن، برزیـل، مکزیـک و... 
با حجـم انبوهـی از بدهـی خارجـی مواجه شـوند. 
حجـم بدهـی برخـی از ایـن کشـورها گاه بیـش 
از کل ارزش تولیـد ناخالـص داخلـی یـا بیـش از 
پنـج برابـر کل ارزش صادراتـی سـاالنه ی آن هـا را 
تشـکیل مـی داد. همین امـر موجـب بـروز تورمی 
300 درصـدی در آرژانتیـن و 200 درصـدی در 
برزیل شـد. شـبیه چنیـن مـواردی در دهـه ی 90 
برای برخـی کشـورهای جنوب شـرق آسـیا و بعد 
از بـروز بحـران اقتصـادی آمریـکا در دهـه ی اخیر 

بـرای کشـورهای اروپایـی نیز پیـش آمده اسـت تا 
جایی کـه اصطـاح " اگـر اقتصـاد آمریـکا عطسـه 
کند، اقتصـاد اروپـا سـرما خواهـد خـورد"، بارها و 
بارهـا توسـط اقتصاددانـان جهانـی مورد اسـتفاده 
قرار گرفته اسـت. بـه همین دلیـل مفهـوم اقتصاد 
مقـاوم )solid economic( امـروزه بـه عنوان 
یک مفهوم متـداول و قابـل تأمل بـرای حل چنین 
مشـکاتی، در مجامـع علمی جهانی مورد بررسـی 

قـرار گرفتـه اسـت.

  دوم: پیشـرفت زمانـی حاصـل شـده اسـت کـه 
مبنایـی و بنیادیـن باشـد نـه صـوری و ظاهـری. 
نـه  پیشـرفت،   "نمادهـای"  و  "مظاهـر"  ورود 
تنهـا موجـب پیشـرفت نمی شـود بلکـه ممکـن 
اسـت حتـی موجـب عقب ماندگـی هـم بشـود. 
تجربـه ی کشـور مـا در دویسـت سـال اخیـر کـه 
مـوج تجددخواهـی و مدرنیزاسـیون در آن آغـاز 
شـده اسـت، فرجـام ایـن نـگاه را بـه خوبی نشـان 
می دهـد. رهبـر انقـاب در ایـن بـاره میفرماینـد 
»نسـخه هـای قابـی، توصیـه هـای متناقـض، 
عجیـب و غریـب و بعضـاً خائنانـه، کـه ایـن بایی 
بـود کـه در آغـاز شـروع مـدرن سـازی کشـور 
بـه جـان مـا ایرانیهـا افتـاد. 85/8/18«  از زمـان 
ناصرالدیـن شـاه کـه این مـوج شـروع شـد، از یک 
سـو، طبقه ی جدیـدی از سـرمایه داران تجاری که 
وابسـته به سـاختار اقتصاد جهانـی بودنـد در ایران 
ظهـور پیـدا کـرد و از سـویی دیگـر، قراردادهـا و 
امتیازهـای ننگینی کـه توسـط دربار بـه بیگانگان 
به ثمـن بخـس داده می شـد، موجـب وابسـتگی و 
از بیـن رفتن هرچه بیشـتر اسـتقال کشـور شـد. 
اقتصـاد ایـران تـا آنجـا در معـرض سـقوط قـرار 
گرفت کـه بنا بـر مسـتندات تاریخـی، ارزش پولی 
ایـران بـه میـزان 410 درصـد کاهـش پیـدا کـرد! 
بـازار ایـران نیز پـر شـده بـود از کاالهـای خارجی 
که دولتمـردان قاجـاری تصـور می کردند بـا ورود 
آنهـا بـه ایـران می تواننـد کشـور را توسـعه یافته 
اوضـاع  دربـاره ی  "اصنافیـه"  کتـاب  در  کننـد. 
اقتصـادی ایـران در آن دوره چنیـن آمـده: "تمـام 

رهبر انقالب در اولین روز هر سال در حرم مطهر رضوی، به نوعی "نقشــه ی راه کالن" کشور را اعالم می کنند. 
امسال رهبر انقالب در این ســخنرانی از دو نگاه کالن در کشور نسبت به مقوله ی »پیشرفت اقتصادی« سخن 
گفتند: »یک نگاه می گوید که ما پیشــرفت اقتصاد را باید از ظرفّیت های درون کشور و درون مردم تأمین بکنیم... ]یعنی[ 
اقتصاد درون زا... نگاه دّوم می گوید سیاست خارجی مان را تغییر بدهیم تا اقتصاد ما درست بشود، با فالن مستکبر کنار بیاییم 
تا اقتصاد رونق پیدا کند... امروز شرایط کشور به ما نشان داده است که این نگاه دّوم یک نگاه کامالً غلط و عقیم و بی فایده 

است. 94/1/1« 

سـراها و خانه هـای ایـران یـک دکان 
بـی دوام  و  بی اصـل  اجنـاس  از  شـد 
بالمـره  بلکـه  خارجـه.  دولت هـای 
چشـم از اولیـن مایـه ی ثـروت خـود که 
غله جـات و پنبـه و اجنـاس دیگر اسـت 
پوشـیده، به حمالی دیگران کوشـیدیم. 
مـا بـه حمالـی و دست فروشـی قناعـت 
کردیـم." بر اسـاس همیـن نگاه بـود که 
قراردادهایـی چـون رویتـرز و تالبـوت 
و واگـذاری امتیازهـای التـاری، رژی، 
دارسـی و تأسـیس بانـک شاهنشـاهی و 
حق انحصاری کشـتیرانی در رودخانه ی 
کارون به انگلیس توسـط امین السـلطان 
و امثـال او بـه کشـورهای خارجـی داده 
شـد. گرچـه برخـی از ایـن قرارداهـا بـا 
واکنـش علمـا و روحانیـون آگاهی چون 
شـیخ فضل ا... نـوری،  میرزای شـیرازی 
و... مواجـه شـد و باطـل شـد امـا چنین 
تفکـری بـه دوران پهلـوی نیـز منتقـل 
شـد تا جایی کـه شـاه بی لیاقتـش تصور 
فرنگـی"  "کاه  گذاشـتن  بـا  می کـرد 

می توانـد کشـور را پیشـرفته کنـد!

کشـورها  سـایر  بـا  رابطـه    سـوم: 
می بایسـت متقابل و از موضـع »اقتدار« 
باشـد نـه »انفعـال«. بدیـن معنـا کـه 
"کنـش" کشـوری  برابـر  در  کشـورها 
رقیب، "واکنشـی" هـم وزن و بلکه بیش 
از آن را  بتواننـد از خـود بـروز  دهنـد. 
واکنشـی کـه بـه اقتـدار و قـدرت آنهـا 
بسـتگی دارد. بـه هـر میـزان کـه اقتدار 
یک کشـور باالتـر باشـد، واکنـش او نیز 
می توانـد اقتدارآمیزتر باشـد.  پیشـرفت 
درون زا و عزتمنـد نیـز دقیقـا بـه همین 
معنا اسـت کـه بـا تقویـت سـاختارهای 
واکنـش  توانایـی  بومـی،  و  داخلـی 
متقابـل، و روابط تجـاری پایاپـای و برابر 
بـا سـایر کشـورها را به وجـود مـی آورد. 
درون زا  پیشـرفت  ایـن  حقیقـت  در 
اسـت کـه موجـب می شـود یک کشـور 
بتوانـد از موضـع »عـزت« و نـه »ذلت«، 
و از زاویـه ی »اقتـدار« و نـه »انفعـال« 
بین المللـی  و  جهانـی  مناسـبات  در 
حضـور پیـدا کنـد. بـه همیـن دلیـل 
میـان "پیشـرفت" و "عـزت"، رابطـه ی 
مسـتقیمی وجـود دارد. »یک ملـت اگر 
احسـاس عـزت کـرد، پیشـرفت خواهد 
کـرد و خواهـد بالیـد؛ امـا اگـر توسـری 
خـورد، اسـتعدادها در او خفـه خواهـد 

شـد. 84/6/8«  
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   مبارزِه امروز |  هویزه؛ 12/20 75: 
رهبر معظم انقاب در جریان سفر به استان خوزستان در ســال 75، از مزار شهدای هویزه هم بازدید 
کردند. مزار جوانانی که دانشگاه را برای دفاع از مملکت رها کرده بودند و حاال الگوی جوانان نسل های 
بعد شــده اند. حضرت آیت ا... خامنه ای در ســخنانی که برای زائران این مزار فیروزه ای کردند، روی 
خطابشان را به جوان ترها قرار دادند و خاطراتی هم از حسین علم الهدی و یارانش تعریف کردند: »واقعاً 
وقتی انسان آن جوانان را می دید که با عزم راســخ به قلِب دریاِی دشمن می زدند، گویی یک بار دیگر، 
صحنه ی صدر اسام، صحنه ی عاشورای حسین علیه الّسام و صحنه ی کربا را به چشم خود مشاهده 
می کرد.«  ایشان با ذکر رشــادت های مردم خوزستان در مبارزه با دشــمن بعثی، از مبارزه »امروز« 
گفتند: »امروز هم اوضاع، همین طور است. امروز هم، امریکا و دســتگاهِ استکبارِی دنیا، می خواهد با 
اسام و با جمهوری اســامی معارضه کند. اما آمریکا بر باطل است. استکبار بر باطل است. ملت ایران 
حّق است. جمهوری اسامی حّق است. ملت ایران و جمهوری اســامی، می ایستد، مبارزه می کند و 

پیروز می شود.« 

   به حزب اللهی بودن افتخار کنید شلمچه ؛ 78/1/8: 
»خـاک خونیـن شـلمچه«، منطقـه عملیاتـی دیگری اسـت 
کـه رهبـر معظـم انقـاب از آن بازدیـد کردنـد. بخـش عمده 
سـخنان ایشـان بـرای زائـران ایـن منطقـه هـم خطـاب بـه 
جوانـان بـود. بـه جوانـان سـفارش کردنـد کـه قـدر روحیات 
مذهبی شـان، قـدر شـهدا، و قـدر ایـن حکومـت اسـامی 
را بداننـد و اینکـه »بـه حزب الّلهـی بـودن، افتخـار کنیـد.« 
حضـرت آیـت ا... خامنـه ای شـلمچه را سـرزمینی مقـدس 
دانسـتند کـه »متعلـق بـه همـه ملـت ایـران اسـت« و از این 
دیدوبازدیـد بـا شـهدا تقدیـر کردنـد: »شـما کـه این جـا را 
گرامـی می داریـد، خـوب می کنیـد. آمـدن شـما و احتـرام به 
ایـن نقطه، بسـیار بجـا و بسـیار کار صحیحی اسـت. بنـده هم 
خواسـتم بـه ارواح طّیبـه ی شـهیدان و بـه نََفس هـای معّطـر 
جوانـان مؤمـن، تبـّرک بجویم و بـه این عزیـزان احتـرام کنم؛ 

لـذا آمـدم در جمـع شـما شـرکت کـردم.« 

گزارشی از بازدیدهای رهبر انقالب  از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس

راهیان »نور«
چندسالی هست که نوروز با نام شهیدان گره خورده و حلقه وصلش 
هم راهیانی اند که از گوشه گوشــه مملکت برای زیارت خاک های 

مقدِس دفاع، به راه می افتند: »راهیــان نور«. نوروز حاال نه فقط 
محملی است برای کارهای خوب مانند صله رحم و مهربانی و ...، بلکه یک 

سنت خوب دیگر را هم دارد به خود می گیرد و این سنت، ویژگی ها و 
امتیازات خاصی بر قبلی ها دارد. زیارت مناطق جنگی، که شاید در 
دنیا بی سابقه باشــد، مراقبت می کند نســبت به »فراموشی« و 
»تحریف92/12/26«، »آخــر اینجا زیارتگاه اســت89/1/11« و 
خاصیت زیارت، »زیارت بامعرفت89/1/11«، رشد است و بینایی و 
پایمردی. عشــق و عالقه حضرت آیت ا... خامنه ای به شهیدان بر 
کسی پوشیده نیست. هم دخیِل در سیاست جنگ بودند و هم رفیق 
و صدیق پیکارگران اسالم. با پایان جنگ هم بزرگترین راوِی جنگ 
و پاســدار یاد یادگاران دفاع مقدس بودند. برای همین هم از چند 
سال پیش از به راه افتادن رســمی کاروان های راهیان نور تا همین 
ســال ها، چند باری راهِی این مناطق شــدند؛ که هر کدام از این 

بازدیدها را ماجرایی است و فایده ای.  
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   روضه علی اکبر |  پادگان دوکوهه ؛ 81/1/9: 
ســال »عزت و افتخار حســینی« بود و دوکوهه هم یادگاری یــاران آخرالزمانی 
حســین)(. رهبر انقاب در این پــادگان و در جمع زائــران و راهیان مناطق 
جنگی، سه بُعد اساسی ماندگاری نهضت امام حســین )( را برشمردند. »یک 
بُعد، مبارزه حق در مقابل باطِل مقتدر«، »یک بُعد دیگر، تجّسم معنویت و اخاق« 
و »بُعد سوم که بیشتر در بین مردم رایج اســت، فجایع، مصیبتها، غّصه ها، غمها و 
خونِ دلهای عاشورا.«  در دوکوهه هم جوان ها بیشتر بودند. برای همین هم حضرت 
آیت ا... خامنه ای برای زائران جوان شهدا از جواِن کربا گفتند: »این جا جمعی که 
شما اجتماع کرده اید، اغلب جوانید. در این پادگان دوکوهه هم دهها و صدها هزار 
جوان آمدند و رفتند. مظهر جواِن فداکار در کربا کیســت؟ علی اکبر، فرزند امام 
حسین)(؛ جوانی که در بین جوانان بنی هاشم برجسته و نمونه بود.«  محرم با 
فروردین هماهنگ شده بود و آقا، روضه علی اکبر را در دوکوهه خواندند. روضه ای 
که »برای ما درس است؛ همان درسهای ماندگار تاریخ، همان چیزهایی که امروز و 

فردا، بشریت به آنها نیازمند است.«

   خطاب به استکبار در یادمان چمران |  دهالویه ؛ 85/1/5: 
دهاویـه یادمـان چمران اسـت. »همت شـما مـردم، غیـرت جوانان مسـلمان 
از سراسـر کشـور و حمّیـت و ایمـان مـرد و زِن ایـن سـرزمین، محاسـبات آنها 
را از ریشـه باطـل کـرد. جانهایـی در اینجا قربـان اهداف بلند اسـامی شـدند؛ 
که این شـهید عزیـز ما - شـهید چمـران - یکـی از نمونه هـای برجسـته ی آن 
اسـت.«  رهبـر انقـاب، در ایـن بازدید کـه جمـع کثیـری از مردم خوزسـتان 
حضـور داشـتند، در میان مـردم و متاثـر از حـال و هـوای معطر از شـمیم پاک 
شـهدا، روی صحبت هایشـان را بـه سـوی اسـتکبارگران عالـم قـرار دادنـد: » 
اسـتکبار جهانـی بدانـد کـه زن و مـرد ایـن مـرز و بـوم در کوره های حـوادث، 
همچون فـوالد آبدیده شـده اند و پاسـداری از اسـام و پرچم برافراشته شـده ی 
اسـام در ایـن سـرزمین را کـه عمـق راهبـردی ملـت ایـران در جهان اسـام 
اسـت برای خود یـک رسـالت تاریخـی می دانـد.«  حضـرت آیـت ا... خامنه ای، 
بخشـی از سخنانشـان را هـم به زبـان عربـی بیـان کردنـد و بـرای آزادی مردم 
عـراق از شـر اشـغالگران آمریکایی دعـا کردنـد و این سـخنان بـه عرب زبانانی 

کـه بـرای بازدیـد دهاویه آمـده بودنـد شـور مضاعفی بخشـید.
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   با دست پر إن شاءا...|یادمان شهدای شرق کارون ؛ 93/1/6 :
دفاع مقدس ما، اگرچه محنت بار بود اما داستان تحقیر یا افسوس نیست، کسی نیست 
که نداند »در هر کدام از این مناطق، قضایایی اتفاق افتاده اســت که یکی از این قضایا 
در میان هر کشوری و هر ملتی اتفاق بیفتد، کافی است برای اینکه در تاریخ، آن ملت 
را سر بلند کند.« رهبر معظم انقاب، راوِی این سربلندی است برای جوان ها و زائران 
جبهه های سعادت.  شرق کارون از همان روزهای ابتدایی تجاوز، برای تیرهای دشمن 
بعثی سینه سپر کرد. حضرت آیت ا... خامنه ای به یاد دارند که »یک مشت از جوانهای 
مؤمن و حزب اللهی، آمدند در همین روســتای محمدیه که نزدیک است، سنگرهای 
انفرادی میکندند؛ در تاریکی شــب از این ســنگرهای انفرادی میآمدند بیرون و صد 
متر دویست متر جلوتر میرفتند، باز آنجا ســنگر میکندند؛  تا وقتی که نوبت عملیات 
رسید... توانســتند پاداش آن مجاهدتها را بگیرند و به ملت ایران هدیه کنند.« دعای 
رهبر انقاب راهِی راهیان است و برایشان از خدا می خواهندکه تا »با دست پُر و همراه 
با تجربه آموزی و بصیرت و همراه با انــوار معنوی الهی ان شــاءا... از این منطقه جدا 

بشوید.«  

   تذکره یا سیري در خاطرات؟ |  فتح المبین ؛ 89/1/11 : 
چند سالی هســت که از اعزام راهیان نور گذشته و حاال اســم و رسمی همه گیر دارد. 
رهبر انقاب هم در سخنرانی خود در منطقه عملیاتی فتح المبین از این اتفاق استقبال 
کردند: »من از این حرکت راهیان نور ... بســیار خرسندم و این حرکت را حرکت بسیار 
بابرکتی می دانم.« کشور، ســال گذشته را در فضای دشــواری از فتنه گذرانده و حاال 
جوان ها در این ساحت ملِی شورآفرین و افتخارآفرین، گوش شنوای سخنان ایشانند: 
»و معتقدم این مقطع حساس برای ما یک تجربه است. شما جوانهای امروز اگر آن روز 
هم بودید، توی این میدان، با عزم راسخ حاضر می شــدید.«  راهیان نور موجی است تا 
اهالی این ساحل، خواب زده ی فراموشی نشوند: »این آمدن ها، این اظهار ارادت ها، این 
یادبود گرفتن ها، کمک می کند به اینکه این یادها در ذهن ها زنده بماند.« اما این در یاد 
داشتن، نه یک تمایل تاریخی یا خاطره بازی بلکه تذکره ای است تا وقتی که می دانیم 
»جنگ نظامی آســانتر از جنگ فکری است؛ آســانتر از جنگ در عرصه های سیاسی 
است«، هوشــیار و بصیر در صحنه باشــیم که البته »امروز هم در میدان علم، میدان 
سیاســت، میدان تاش و کار، میدان همبســتگی ملی و میدان بصیرت، شما جوانها 

پایمردی خودتان را نشان دادید، ایستادگی خودتان را اثبات کردید.«
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اول: هـر انقابـی بـرای تـداوم خـود نیازمنـد تولیـد 
وبازپـروری "ادبیـات سیاسـی" مخصـوص بـه خـود 
اسـت. در غیـر این صـورت ممکـن اسـت بـه ادبیـات 
دشـمن پناه ببـرد. »وقتـی یک فکـر جدیـد... مطرح 
القـاء  جامعـه  در  را  جدیـدی  مفاهیـم  می شـود، 
می کنـد؛ لذا ایـن حرکت و ایـن نهضت بایـد واژه های 
متناسـب خودش را دارا باشـد؛ اگـر از واژه های بیگانه 
وام گرفـت، فضـا آشـفته خواهد شـد، مطلـب ناگفته 
خواهد ماند.« 90/7/22 اسـتفاده از ادبیات سیاسـی 
بیگانه حتی ممکن اسـت به مـرور، انقاب را از مسـیر 
اصلـی خـود منحـرف کنـد. آن چنان کـه ملـت ایران 
در تجربـه ی تاریخـی خـود از ایـن نمونه ها به چشـم 
دیده اسـت. یک نمونـه ی آن، "نهضـت عدالت خانه " 
اسـت کـه توسـط علمـا و فقهـای شـیعه در عصـر 
قاجـار راه افتـاد اما در مسـیر خـود به دالیـل مختلف 
منحرف شـد و تبدیل شـد به چیزی که امـروزه آن را 
به نـام "مشـروطه" می شناسـیم. ماجـرا از آنجـا آغاز 
شـد که عـده ای از انقابیون بـه سـفارت انگلیس پناه 
بـرده و سـرخوش بـه "دیـگ پلو"شـدند. در نامـه ی 
وکیل الدولـه بـه اتابـک دربـاره ی کمک نظام سـلطه 
وقت بـه متحصنیـن در سـفارت چنیـن آمده اسـت: 
"دیشـب هشـت خروار برنـج بـه آب ریختـه بودند و 
تمام تهران آنجا اسـت. قنـد و چایی و سـایر ملزومات 
کـه انـدازه نـدارد. دیـروز تجـار بیسـت هـزار تومـان 
چک فرسـتاده از بانک انگلیس آوردند. مسـلم اسـت 
این وجوهـات را جـز دولت انگلیـس نمی دهـد..." اما 
پناه بـردن بـه بیگانه، بـه مـرور موجب تغییـر ادبیات 
سیاسـی انقابیون نیز شـد. مرحوم ُدری دربـاره تأثیر 
اسـتعمارگران بـر تغییـر ادبیـات سیاسـی انقابیون 
چنیـن می نویسـد: "تا ایـن وقت سـخن از مشـروطه 
در میـان نبـود و ایـن کلمـه را کسـی نمـی دانسـت. 
لفـظ مشـروطه را به مـردم تهـران اهـل سـفارت القا 
کردنـد... یـک روز طـرف عصـر، بنـده بـا سـه نفـر از 
معممیـن درب سـفارت ایسـتاده بـودم. درشـکه ی 
شـارژ دافـر سـفارت از قلهـک وارد شـد. همین کـه 
درشـکه به محاذات ما رسـید ایسـتاد. بعد خانم شارژ 
دافر از درشـکه پیـاده شـد... گفـت آقایان شـما برای 
چه اینجـا آمده ایـد؟ یک نفر گفـت: ما آمده ایـم اینجا 

یـک مجلـس عدالـت می خواهیـم. گفـت: نمی دانـم 
مجلـس عدالـت چیسـت! گفـت: یـک مجلسـی که 
دانشـمندان مـا، ریش سـفیدان مـا در آن بنشـینند، 
نگذارنـد حکام و سـاطین بـه ما ظلـم کننـد. گفت: 
پـس شـما یقیـن مشـروطه می خواهیـد. ایـن اولین 
دفعه بـود که مـا لفـظ مشـروطه از زبـان خانم شـارژ 
دافر شـنیدیم." اسـتفاده ادبیات سیاسـی بیگانگان و 
تبدیل نهضت عدالتخانه به مشـروطه، یکـی از عوامل 
انحـراف ایـن نهضـت شـد تـا جایی کـه کار از دسـت 
علمـا و روحانیـون بـه مـرور خـارج شـد و بـه دسـت 

روشـنفکران و جریـان وابسـته بـه غـرب افتاد.  

  دوم: شـاید بـه دلیـل همیـن تجربـه ی تاریخـی 
بـود کـه انقـاب اسـامی از همـان ابتـدای شـروع 
نهضـت، ادبیـات سیاسـی خـاص خـود را نیـز بـه 
اکثـر  در حالی کـه  مثـال،  به عنـوان  آورد.  وجـود 
انقـاب اسـامی بـرای  بـا  انقاب هـای هم عصـر 
کشـورهای اسـتعمارگر از اصطـاح "امپریالیسـم" 
 )(خمینـی امـام  امـا  می کردنـد  اسـتفاده 
از  »مـا  بردنـد.  کار  بـه  را  "اسـتکبار"  اصطـاح 
کلمـه ی امپریالیسـم اسـتفاده نکردیـم؛ کلمـه ی 
اسـتکبار را آوردیـم. ممکـن اسـت یـک زوایائـی 
در معنـای امپریالیسـم وجـود داشـته باشـد کـه 
مـورد نظـر مـا نیسـت... لـذا ایـن را مطـرح کردیـم، 
 در انقـاب جـا افتـاد؛ دنیـا هـم امـروز منظـور مـا را 
می فهمـد.« 89/9/10 یـا مثـا در حالی کـه اکثـر 
اصطـاح  از  کشـور  سیاسـی  و  فکـری  نخبـگان 
"توسـعه" برای حرکـت رو به جلـوی نظام اسـتفاده 
می کردنـد، رهبـر انقـاب واژه ی "پیشـرفت" را بـه 
کار بردنـد. »کلمـه ی پیشـرفت را ما با دقـت انتخاب 
کردیم؛ تعمـداً نخواسـتیم کلمـه ی توسـعه را به کار 
ببریـم. علت این اسـت کـه کلمه ی توسـعه، یـک بار 
ارزشـی و معنائـی دارد؛ التزاماتـی بـا خـودش همراه 
دارد کـه احیانـاً مـا بـا آن التزامـات همراه نیسـتیم، 
موافـق نیسـتیم. مـا نمی خواهیـم یـک اصطـاح 
جاافتـاده ی متعـارف جهانـی را کـه معنـای خاصی 
را از آن می فهمنـد، بیاوریـم داخـل مجموعـه ی 
کار خودمـان بکنیـم. مـا مفهومـی را کـه مـورد نظر 

خودمـان اسـت، مطـرح و عرضـه می کنیـم؛ ایـن 
مفهـوم عبـارت اسـت از پیشـرفت.« 89/9/10 

سـوم: ایـن روزهـا، دشـمنان انقـاب از ادبیـات 
سیاسـی "میانه رو- تندرو" برای تقسـیم بندی مردم 
ایران و رسـیدن بـه مقصود خـود اسـتفاده می کنند. 
»آنهایـی که می گوینـد تندرو، منظورشـان کسـانی 
اسـت کـه در راه انقـاب مصّمم تـر و پایدارترنـد؛ 
 94/12/5 تنـدرو.«  می گوینـد  را  حزب اللّهی هـا 
از نظـر دشـمن، تندروها یـا بهتـر بگوییـم نیروهای 
»خاکریزهـای  بسـیجی  و  حزب اللهـی  مؤمـن 
مسـتحکم« انقـاب هسـتند کـه بـا وجـود آنهـا 
نمی تواننـد پـروژه ی »نفـوذ« را تکمیـل کننـد. پس 
»یکـی از چیزهایـی کـه مکّمـل ایـن نفـوذ اسـت، 
تخطئـه ی کسـانی اسـت کـه بـر اصالت هـا، بـر نگاه 
درسـت، بـر ارزش هـا پـای می فشـارند.« 94/9/4 
از نظـر دشـمن، »میانـه رو ]هـم [ کسـی اسـت کـه 
در مقابـل آنهـا تسـلیم باشـد.« 94/12/5 یعنـی 
همـان »خاکریز نـرم«: »مثـل خاکریـِز نرم نباشـید 
کـه دشـمن از هرجـا خواسـت بتوانـد در شـما نفوذ 
کنـد؛ مسـتحکم باشـید.« 93/10/19 در حالی کـه 
از نظـر اسـام، »در مقابل میانـه رو تندرو نیسـت؛ در 
مقابـل میانـه رو، منحـرف اسـت. آن کسـی میانـه رو 
نیسـت کـه منحـرف از راه و منحـرف از جاّده اسـت؛ 
اّمـا در جـاّده، بعضی هـا تندتـر می رونـد و بعضی هـا 
کندتـر می روند. تنـد رفتـن در صراط مسـتقیم چیز 
بدی نیسـت؛ سـابِقوا اِلـی  َمغِفـَرةٍ ِمـن َربُِّکـم؛ جلوتر 
برویـد.« 94/12/5 بایـد نقشـه ی دشـمن و ادبیـات 
آن را شـناخت. وگرنـه ممکـن اسـت برخـی افـراد و 
جریان هـا از جاده ی حـق منحرف شـوند و کشـور را 
نیز دچـار انحـرف کنند. جـوان مؤمـن انقابی همان 
خاکریـز مسـتحکم انقـاب اسـت کـه می توانـد از 
انحراف در انقـاب و اصول آن جلوگیـری کند. الفاظ 
معانـی خودشـان را دارنـد و معانی سـبب می شـوند 
کـه رفتارهـا تحـت تاثیـر قـرار بگیـرد. عدالتخانه در 
اثـر تکـرار ادبیـات سیاسـی دشـمن بـه مشـروطه 
تبدیل شـد و بعد هم از مسـیر خودش منحرف شـد. 
انحراف از مسـیر حق، نتیجـه تکرار ادبیات سیاسـی 

دشـمن اسـت.  

هر انقالبی برای تداوم خود نیازمند تولید وبازپروری "اندیشه" اســت. اگر انقالب ها نتوانند در پاسخ به نیازهای جدید تولید اندیشه  کنند، 
ارتباط خود با "زمان" و "زمانه" را از دست داده و با خطر تحجر و واپس گرایی مواجه می شوند. از سوی دیگر تجربه تاریخی به ما نشان داده است 
که تحمیل واژه های دشمن بر نهضت ها  و حرکت های انقالبی در طول تاریخ سبب انحراف آن ها شده است. به همین دلیل یکی از هشدارهای 
مستمر رهبر انقالب اسالمی بر مراقبت از کلمات و واژه سازی در مسیر حفظ انقالب بوده است.»یکی از چیزهائی که در هر حرکت عمومی و در هر نهضت 
الزم است، این است که بر اساس تفکرات و مبانی پایه ای این نهضت و این جریان، هم بایستی واژه سازی بشود، هم بایستی نهادسازی بشود.« 90/7/22 

پس هر انقالب نیازمند "ادبیات سیاسی" مخصوص به خود نیز هست.

نتیجه تکرار ادبیات سیاسی دشمن،انحراف است
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حزب اّللهی یعنی آن عنرصی که در مقابل مشکالت 

سینه سپر میکند و احساس مسئولّیت میکند.

72/5/8


