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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

دو هفته پیش شهید کاظمی پیش من آمد و گفت از شما دو درخواست دارم: یکی این که دعا کنید 
من روسفید بشوم، دوم این که دعا کنید من شهید بشوم. گفتم شماها واقعاً حیف است بمیرید؛ 
شماها که این روزگارهای مهم را گذراندید، نباید بمیرید؛ شماها همه تان باید شهید شوید؛ ولیکن 
حاال زود است و هنوز کشور و نظام به شما احتیاج دارد. بعد گفتم آن روزی که خبر شهادت صیاد را 
به من دادند، من گفتم صیاد، شایسته ی شهادت بود؛ حقش بود؛ حیف بود صیاد بمیرد .  84/۱۰/2۱

صیاد شایسته شهادت بود

این شماره تقدیم   می شود به روح پرفتوح 
شهید امیر سپهبد علی صیاد شیرازی

حزب ا... تریبون

سالم علیکم. احترامابرای دریافت نشریه خط حزب ا... چکارکنم؟
پاسـخ: سـالم. همانطـور کـه پیـش از ایـن در نشـریه تاکیـد کردیـم تکثیـر و 
توزیـع خـط حـزب ا... داوطلبانـه و خودجـوش اسـت. بدیـن نحو کـه بـرادران و 
 خواهـران گرامـی فایـل نشـریه را از سـایت khamenei.ir یـا کانـال خط حـزب ا...:
 telegram.me/khattehezbollah دانلـود، بـه تعدادی که امـکان دارند تکثیر و در 
محـل هایی مثل مسـجد، پایگاه بسـیج، هیـات هـای مذهبی، دانشـگاه هـا و حوزه 

های علمیه توزیـع میکنند.
سـالم علیکم خسـته نباشـید بنیامیـن علیمحمـدی هسـتم از دانشـگاه پیـام نور 

استان اردبیل تعداد 70 نسخه از نشریه خط حزب ا... در دانشگاه توزیع گردید.

باعرض سالم و خسته نباشید.
لطفا خـط حـزب ا... نسـخه مطالعه هـم توی کانـال قـرار بدید.نسـخه چاپی کـه بنظر 
من تـوی تلگـرام بـه درد نمیخـوره و اغلـب نسـخه ی مطالعه رو خواسـتار هسـتندکه 

مطالعـه اش کنند.خیلی ممنـون. 

ُه َعنــُه َو ُهَو یَقِدُر َعلَیِه َفَقد خانَُه«)۱(؛  »َمن َرأی أخاُه َعلی أمٍر یَکَرُهُه َفلَم یَُردَّ
یعنی شــما که مؤمن هستید؛ آشنا هســتید با معارف دین؛ حرام و حالل را 
می شناسید؛ اگر برادر مؤمن خودتان را دیدید که سرگرم کاری است که شما کراهت 
ُه َعنُه«، آن را از آن کار  از آن کار دارید، یعنی آن را بد و زشت می شــمارید... »َفلَم یَُردَّ
خالف و زشــت باز ندارد؛ »َو ُهَو یَقِدُر َعلَیه« در حالیکه می توانــد مانع انجام این کار 
بوسیله او بشود، اگر این جور عمل کرد، »َفَقد خانَُه« او خیانت کرده به این برادر... اینکه 
ما خیال کنیم در مسائل جســمی و مادی و اجتماعی و سیاسی و امثال اینها وظیفه 
داریم که راهنمایی کنیم اّما در مســائلی که مربوط به دین می شــود، این وظیفه را 
نداریم، این خطای بزرگی اســت، این جزو مســلّمات احکام الهی و معارف اهل بیت 
علیهم الّسالم است که این وظیفه است: می بینید کسی نماز نمی خواند، کسی مشغول 
غیبت است، کسی به وظایف اجتماعی بی اعتنا است، به فرائض بی اعتنا است، باید او را 

باز بدارید از این کار. 96/۱/۱4
۱(امالی صدوق، ص27۰

حدیث شـرح

امروز سیاست دنیا این است. در منطقه ی بالکان یک تصفیه ی قومی انجام می گیرد. گروهی 
که تصادفا امکانات بیشتری در اختیار دارند، به جان قوم مخالف خودشان افتاده اند و آنها 
را قتل عام می کنند؛ آن هم با آن شکل فجیع! قتل عام می کنند؛ از گرسنگی می کشند؛ از 
آنها در اردوگاه های خودشان بیگاری های سخت می کشند، به نوامیسشان تعرض و تجاوز 
می کنند و خانه هایشان را ویران می سازند. دیگر چه ظلمی از این باالتر؟ اما می بینید که در 
دفاع از مظلوم، هیچ اقدامی انجام نمی گیرد. چون دفاع از مظلوم در این جا برای منافع غرب 
فایده ای ندارد؛ برای آنها بازار فروشی ندارد؛ برای آنها منابع و معادن زیرزمینی به همراه ندارد. 

لذا، این جا سکوت می کنند. بعضیشان حتی به متجاوز، کمک هم می کنند!   7۱/۱۱/۱9

نمایش نمـاز جماعت مهجـوری، با جمـع معـدودی، آنهم از فرسـودگان بی نشـاط، 
ترویج نمـاز جماعت نیسـت. همچنانکـه پخـش صـدای اذان از رسـانه های صوت و 
تصویـر، کافی نیسـت. جوانهـای ما هـزاران صـف جماعت پرشـور و حال در سراسـر 
کشـور تشـکیل می دهند، ...، حنجره هـای بسـیاری از روی ایمـان و تعّبـد در هنگام 
اذان، صـدا بـه این سـرود معنوی بلنـد می کننـد، گروههـای انبوهی در هنـگام نماز 
از کار روزانه دسـت کشـیده بـه مسـجد رو می آورنـد، اینهـا می تواند در سـاختهای 
هنـری، چهـره ی زیبـا و ترغیـب کننـده ی ایـن فریضـه ی نجات بخـش را بـه همـه 

نشـان دهد.  8۱/6/۱6

دفاع از مظلوم در این جا برای منافع غرب 
در کارهای هنری چهره زیبای 

نماز جماعت را نمایش بدهید
ورزش همگانــی را ترویــج کنیــد؛ ورزش همگانــی، ســالمت همگانــی اســت. 
ــفانه  ــن متأّس ــه ای ــت ک ــی ملّ ــمانی عموم ــالمت جس ــی س ــی، یعن ورزش همگان
ــد؛ عــدم  ــد، نیســت. زندگــی شــهری را مالحظــه میکنی ــان کــه بای ــروز آن چن ام
تحــّرک، غذاهــای نامناســب، غذاهــای تقلیــدی کــه در بعضــی از ایــن فروشــگاه ها 
ــدم  ــاً ع ــد، و عمدت ــال میکنن ــا اقب ــه اینه ــم ب ــردم ه ــد و م ــار میگذارن در اختی
ــت را ضعیــف میکنــد؛ جســمها بایــد قــوی باشــد؛ بایــد  تحــّرک، اینهــا جســم ملّ
ــه  ــاً توّج ــه آن حتم ــد؛ ب ــت می آی ــه دس ــی ب ــا ورزش همگان ــن ب ــد؛ ای ــالم باش  س

کنید.  93/۱۱/۰۱

جسم ها باید سالم باشد
۱8 فروردین سالروز ابالغ سیاست های کلی سالمت

مطالبه
رهبری

تجربه ای که پیش روی ماست
یکم. کره ی جنوبـی، هنگ کنگ، تایـوان، سـنگاپور را ببرهای اقتصادی آسـیا 
می نامنـد کـه در کنـار اندونـزی و مالـزی و تایلنـد توانسـتند نـرخ رشـد 
اقتصـادی خـود در ابتـدای دهـه ی 90 را آنچنـان افزایـش دهنـد کـه از سـوی بانـک 
جهانـی، "معجزه ی شـرق آسـیا"  لقـب بگیرنـد. اصلی تریـن برنامـه ای که این کشـورها 
برای پیشـرفت اقتصـادی در نظر گرفتـه بودنـد، مبتنی بر سیاسـت های ترغیب بیشـتر 
سـرمایه گذار خارجی بـود، سیاسـت هایی ماننـد حـذف محدودیت های سـرمایه گذاری 
خارجی، حـذف موانع مالکیـت خارجـی در صنایع صادراتـی، ارائه ی مشـوق صادراتی به 
صندوق های مشـترک سـرمایه گذاری خارجـی و  امثالهم. ایـن اقدامـات در کوتاه مدت، 
تأثیر زیـادی بر رشـد اقتصادی این کشـورها داشـت به طوری کـه توانسـتند 50درصد از 

جریان های ورودی سرمایه ی کشورهای در حال توسعه را به خود جذب کنند.
همه چیـز داشـت به خوبـی پیـش می رفت کـه نـاگاه، در سـال 1997 کـه دولـت تایلند 
بـه دلیل مشـکالت اقتصـادی تصمیـم گرفت واحـد پولی خـود )بات( را نسـبت بـه دالر 
شـناور کند، بحـران اقتصـادی جنوب شـرق آسـیا آغاز شـد. بـه تبع تایلنـد، و بـه دلیل 
درهم تنیده بـودن اقتصـاد ایـن کشـورها، ارزش واحـد پولی سـایر کشـورها نیز تـا 50 و 
حتـی تـا 75درصـد )ماننـد مالـزی و اندونـزی( کاهـش پیـدا کـرد. همیـن امـر، آغازی 
بـود بـر پایـان یـک دوره خوشـی کوتاه مـدت. در حقیقـت، حـرف همانـی بود کـه "پل 
کروگمـن"، )اقتصاددانـی کـه جایـزه ی نوبل هـم گرفت( پیـش از ایـن نیز هشـدار داده 
بود: "رشـد پایـدار زمانی اتفـاق می افتـد که بهـره وری عوامـل تولیـد افزایش پیـدا کند 
اما در کشـورهای جنوب شـرقی آسـیا تنهـا ورود سـرمایه، منجر به رشـد شـده اسـت و 

بهره وری افزایش چشـمگیری نداشـته اسـت."
نظیـر چنیـن بحرانـی، یـک دهـه قبـل از آن، دامن گیـر کشـورهای آمریـکای التیـن 
)همچـون برزیـل، آرژانتیـن و مکزیک( کـه مدل توسـعه ی آنها نیـز همانند کشـورهای 
جنـوب شـرق آسـیا، مبتنـی بـر دریافـت وام از نهادهـا و بانک هـای بین المللـی و 
سـرمایه گذار خارجـی بـود نیـز شـده بـود. به گونـه ای که بدهـی خارجـی این کشـورها 
چهار برابر شـد و از 75 میلیارد دالر، بـه 315 میلیارد دالر رسـید و از سـویی دیگر، تولید 

ناخالـص داخلـی ایـن کشـورها، 50درصـد کاهـش یافت.

دوم. بـا بـروز بحـران، اولیـن اقدامـی کـه سـرمایه گذاران خارجـی کردنـد آن بـود کـه 
بالفاصلـه سـرمایه های خـود را از ایـن کشـورها بیـرون کشـیده و همیـن امـر، موجـب 
تشـدید بیشـتر بحـران هم شـد. تحـت تأثیـر همیـن بحـران بـود کـه عبـارت "اقتصاد 
شـکننده" که نقطه ی مقابـل "اقتصـاد مقاومتـی" اسـت، وارد ادبیـات اقتصـادی جهان 

شـد. یعنـی اقتصـادی کـه رشـد خـود را وابسـته بـه سـرمایه گذار خارجـی می کنـد.
چنـد سـال پـس از وقـوع بحـران، ماهاتیـر محمـد در سـخنرانی خـود در مرکـز مالـی 
آمریـکا در سـپتامبر 2000 کـه دربـاره ی چگونکـی مهـار بحـران اقتصـادی مالـزی 
بـود، چنیـن گفـت: "به خاطر ایـن بحـران، پـول ملی مـا پنجـاه درصـد کاهـش یافت و 
برنامه هـای مـا بـرای کاهـش رکـود اقتصـادی شکسـت خـورد. بسـیاری منتظـر بودند 
مالزی برای مهـار بحران، دسـت به دامـان صنـدوق بین المللی پول شـود، اما مـا این کار 
را نکردیم، مـا رجوع بـه صنـدوق بین المللی پـول را فاجعه می دانسـتیم. ایـن صندوق با 
ترویج رقابـت بی قید و شـرط تجـاری در جهـت منافـع کشـورهای قدرتمنـد و تضعیف 
کشـورهای جهـان سـوم حرکـت می کـرد. مـا بایـد مغـز خـود را بـه کار می انداختیم و 
بهتریـن راهـی را که مغایـر با اسـتقالل مالـزی نباشـد، انتخـاب می کردیـم و بـا هدایت 

الهی، فرمـول نجـات ملـی مالـزی را پیـدا کردیم.«

سـوم. حـاال شـاید بهتـر بتـوان حکمـت نامگـذاری امسـال و تمرکـز بـر دو موضـوع 
»تولید داخلـی و اشـتغال« توسـط رهبر انقـالب را فهم کـرد. اشـتغال، خروجـی نهایی 
اقتصادی اسـت کـه پایه هـای تولید خـود را مسـتحکم کـرده اسـت. اشـتغال در انتهای 
حلقه ی اقتصـادی کشـور قـرار دارد که بـرای تحقـق آن می بایسـت در ابتـدا، چرخ های 
تولیـد داخلـی شـروع بـه چرخیـدن کننـد. بنابرایـن نمی تـوان بـا وام یـا دل بسـتن به 
سـرمایه گذار خارجـی، تولید یـا اشـتغال ایجـاد کـرد. آبان مـاه 1385، رهبر انقـالب در 
دیـدار دانشـگاهیان سـمنان، بـه همیـن موضـوع اشـاره کـرده و فرمودنـد: »ماهاتیـر 
محمـد، نخسـت وزیـر سـابق مالـزی - کـه بسـیار هـم آدم پُـرکار و دقیـق و جـدی و 
پایبنـدی بـود - به تهـران آمـد، به دیـدن من هـم آمـد؛ همـان اوقات بـود کـه تحوالت 
گوناگونی در آسـیای شـرقی اتفاق افتـاده بـود؛ در مالـزی، اندونـزی و تایلنـد، و زلزله ی 
اقتصـادی به وجـود آمده بـود. همیـن سـرمایه دار صهیونیسـتی و بعـد سـرمایه دارهای 
دیگر، بـا بازی هـای بانکـی و پولی توانسـتند چند تا کشـور را به ورشکسـتگی بکشـانند. 
در آن وقـت ماهاتیـر محمـد بـه من گفـت: من فقـط همیـن قدر بـه شـما بگویـم که ما 
یک شـبه گدا شـدیم! البتـه وقتـی کشـوری وابسـتگی اقتصـادی پیـدا کرد و خواسـت 
نسـخه های اقتصـادی بانـک جهانـی و صنـدوق بین المللـی پـول را عمـل بکنـد، 

همین طـور هـم خواهـد شـد. 85/8/۱8«

هفته گزارش

هنر  زبان رسایی برای انقالب است
هنـر، زبان رسـایی بـرای همـه موضوعـات و بخصـوص موضوعات پیچیـده ای مثـل انقالب 
اسـت. ... هرچـه امثـال من دربـاره انقـالب بگوییـم، نخواهیـم توانسـت آن حقیقـت عظیم 
را تشـریح کنیـم؛ مگـر این کـه زبـاِن هنـر وارد میـدان شـود. زبـاِن هنر اسـت کـه می تواند 

حوادث عظیـم را تبیین و تشـریح کنـد و ذهنهـا را روشـن نمایـد.   77/۱۱/۱3

مسجدبازخوانی
تراز

شـعار امسـال را قرار دادیـم »تولید ملـی«؛ دنبالـه اش توضیـح داده شـده: »حمایت 
از کار و سـرمایه ی ایرانـی«. یعنی شـما وقتـی کاالی داخلـی را مصـرف میکنید، به 
کارگـر ایرانـی داریـد کمک میکنیـد، اشـتغال ایجـاد میکنید، بـه سـرمایه ی ایرانی 
هـم دارید کمـک میکنیـد، رشـد و نمـو ایجـاد میکنیـد. ایـن فرهنگ غلطی اسـت 
- که متأسـفانه در بخشـهائی از مـا حاکم اسـت - که مصنوعـات خارجـی را مصرف 
کنیـم؛  این بـه ضـرر دنیـای ماسـت، به ضـرر پیشـرفت ماسـت، بـه ضـرر آینده ی 
ماسـت. همـه مسـئولیت دارنـد؛ دولـت هـم مسـئولیت دارد، بایـد از تولیـد ملـی 

حمایـت کنـد، تولید ملـی را تقویـت کنـد.  9۱/۱/۱

#کاالی_داخلی                
کمک به کارگر داخلی

کلید
واژه

امام کالم

ملت باید رو پای خودش بایستد
مهم این اســت که ما بفهمیم کــه دیگران 
به ما چیــزی نمی دهند، مــا خودمان باید 
تهیه کنیم. اگر این کشــاورزها این معنا را 
حالیشان بشود، باورشان بشود که خارج به 
ما چیزی نمی دهند، خود کشــاورزها کار را 

انجام می دهند؛ خود ملت انجام می دهند. از قراری که شنیدم در چین یک وقتی در پشت 
بامهایشان هم گندم می کاشتند. عالوه بر زمین هایشان، توی حیاط هاشان، در پشت بام هم 
گندم می کاشتند. یک مملکت اگر بخواهد خودش به پای خودش بایستد، مستقل بشود در 
همه ابعاد، چاره ندارد جز این تفکر که »ما باید از خارج چیز وارد کنیم« از کله اش بیرون کند. 

مغزش توجه به این بکند که ما از خارج نباید وارد بکنیم.   
 امام خمینی )ره( 26 بهمن 1359

از آن روزی کـه پیغمبر از دنیا رفت، بیسـت و پنج سـال گذشـته اسـت. در این 
بیست و پنج سـال، وسعت کشـور اسـالمی صدها برابر شـده؛ ... یعنی آن روزی 
کـه امیرالمومنین به حکومت رسـید، از آسـیای میانه تا شـمال آفریقا-یعنـی مصر- در 
حیطـه ی قدرت حکومـت اسـالم بـود. ... چنین رقعـه ی وسـیعی در اختیار اسـالم بود؛ 
بنابراین ثـروت زیادی به وجـود آمده بود؛ دیگر فقـر و کمبود و کم غذایی وجود نداشـت؛ 
طال رایـج شـده بود، پـول زیـاد شـده بـود، ثروت هـای فـراوان به وجـود آمـده بـود، لذا 
کشـور اسـالمی ثروتمند شـده بود. خیلی ها از رفاهِ بیش از اندازه ی الزم برخوردار شـده 
بودنـد. اگـر علـی را از این وسـط حـذف می کردیم، ممکـن بود تاریـخ این طـور قضاوت 
کند که اصول اسـالمی و ارزش های نبـوی خوب بود؛ امـا در همـان دوره ی مدینه النبی، 
همان دوره ی کوچکـی و فقر جامعه ی اسـالمی. امیرالمومنین در این پنج سـال با عمل 
و سـیره و شـیوه ی حکومت خود نشـان داد که نه، همان اصوِل درخشـان صـدر نبوت-

همان توحیـد، همان عـدل، همـان انصاف و مسـاوات، همـان برابـری بین انسـان ها- با 
خلیفه ی مقتـدری مثـل امیرالمومنین قابـل اجراسـت. این چیزی اسـت کـه در تاریخ 
مانده اسـت. هرچند بعد از امیرالمومنین این روش ادامه داده نشـد، اما ایشـان نشان داد 
اگر حاکم اسـالمی و مدیران جامعه و مدیران مسـلمان تصمیم داشـته باشند، بنا داشته 
باشـند و اعتقـاد راسـخ داشـته باشـند، می تواننـد همـان اصـول را در دوران گسـترش 
منطقه ی جکومت اسـالمی و پدیدآمدن شـرایط گوناگـون و جدید زندگـی، بازهم اجرا 
کنند و مردم را از آن بهره مند نمایند. اصول اسـالمی شـکل لباس امیرالمومنین نیسـت 
کـه اگـر امیرالمومنین لنگ می بسـت یـا پیراهـن می پوشـید، امـروز الزم باشـد ما هم 
همان کار را بکنیم؛ اصول اسـالمی عبارت اسـت از عدالـت، توحید، انصاف با مـردم، ارج 
نهادن بـه حقـوق مـردم، رسـیدگی بـه حـال ضعفـا، ایسـتادگی در مقابـل جبهه های 
ضد اسـالم و دین، پافشـاری بـر مبانی حـق و اسـالم و دفـاع از حـق و حقیقـت. اینها در 

همه ی زمان ها هم قابل پیاده شدن است. "برگرفته از کتاب انسان 25۰ ساله"

)( بازخوانی رهبر انقالب از حکومت امیرالمومنین

)( احیای سیره  حکومت  نبوی

25۰ ساله انسان

اختـالط  و امتـزاج زن و مرد، مثـل اختـالط و امتزاج مـردان با هـم و زنان با 
هم نیسـت. ایـن را بایـد رعایـت کنند. هـم مـرد باید رعایـت کنـد و هم زن 
باید رعایـت کند. اگر این حّساسـیِت اسـالم نسـبت بـه روابـط و نوع اختـالط مرد و 
زن رعایت شـود، همـه ی کارهایی که مـردان میتواننـد در عرصـه ی اجتماعی انجام 
دهنـد، زنـان هـم -اگـر قـدرت جسـمانی و شـوق و فرصتـش را داشـته باشـند- 

میتوانند انجام دهند. 75/۱2/2۰

ایـرانی خانواده

حرمت اختالط بین مردان و زنان باید رعایت بشود

 س: اگر عصـا، پـای مصنوعی، و السـتیک های چـرخ ویلچر نجـس باشـند، آیا به 
وسـیله زمین پاک می شـوند؟ج( پـاک شـدن آن، محل اشـکال اسـت. 

 )C.S.R( س: لباسها و وسایل اتاق عمل که نجس می  شوند، در قسمت استریلیزاسیون
با فشار و بخار آب تحت شرایط خاصی اســتریل می  گردند، آیا این وسایل، عالوه بر 

استریل شدن، پاک نیز می شوند؟ج( چیز نجس با بخار پاک نمی گردد.
س: آیا با راه رفتن روی کاشی و موزائیک و سرامیک هم پای نجس پاک می شود؟

ج( با راه رفتـن روی کاشـی و سـرامیک، پای نجس پاک نمی شـود ولـی بـا راه رفتن روی 
موزائیـکـ  با رعایـت شـرایطـ  پای نجـس پاک می  شـود.   

آموزشی احکام

احکام تطهیر

نسبت به مسائل دینی یکدیگر
 مسئول هستیم

    نظم جهانی به رهبری آمریکا در حال از هم پاشیدن است

ــط  ــکا در جلســه کمیتــه رواب ــی مشــاور امنیــت ملــی پیشــین آمری اســتیون هدل
خارجــی ســنای آمریــکا گفــت: نظــم جهانــی بــه رهبــری ایــاالت متحــده آمریــکا 

در حــال از هــم پاشــیدن اســت. |   صــدای آمریــکا  |

   اقدام شیطنت آمیز رژیم آل خلیفه
دولـت بحریـن اعـالم کـرد تمامـی شـهروندان کشـورهای عضـو شـورای همکاری 
خلیـج فـارس چـه مقیمـان بحریـن و چـه سـرمایه گذاران ایـن کشـورها می توانند 
کارت شناسـایی بحرینـی داشـته باشـند. ایـن تصمیـم در حالـی گرفتـه شـده که 
بحریـن در بحرانـی سیاسـی طی شـش سـال گذشـته به سـر می بـرد و عمـدا نظام 
آل خلیفـه تابعیت حـدود 390 بحرینـی از جمله علمای دینـی در راس آنهـا  آیت ا... 
عیسـی قاسـم، رهبـر معنـوی شـیعیان بحریـن و نیـز فرهنگیـان، دانشـگا هیان و 

فعاالن سیاسـی را سـلب کـرده اسـت. |    ایسـنا |

  روایت رهبر انقالب یمن  از هدف متجاوزان به این کشور  
ــاوزان  ــرد متج ــن: نب ــارا... یم ــرکل انص ــی  دبی ــن الحوث ــک بدرالدی ــید عبدالمل س
ــا راهبــرد  ــا مــا صرفــا یــک نبــرد سیاســی نیســت تــا بخواهنــد ایــن مشــکل را ب ب
ــا  ــت م ــن مل ــه بردگــی گرفت ــی ب ــان در پ ــه خــدا قســم آن ــد، ب ــی حــل کنن نظام
هســتند. آنــان می خواهنــد بــر مــردم مســلمان یمــن بــه صــورت تمــام و 
ــند.  ــی اراده باش ــار و ب ــان بی اختی ــا در برابرش ــا یمنی ه ــوند ت ــلط ش ــال مس کم
ــراز  ــن اب ــت یم ــا مل ــران ب ــرد: ای ــح ک ــخنانش تصری ــری از س ــش دیگ وی در بخ
همــدردی می کنــد و مواضــع خوبــی در تعامــل بــا ایــن کشــور دارد. مــردم یمــن از 
ــد ایــن کشــور حمایت هــای خــود  ــران راضــی هســتند و امیدوار ن سیاســت های ای
ــران تشــکر  ــت ای ــراز همــدردی مل ــا از اب ــد. م ــوم یمــن بیشــتر کن ــت مظل را از مل

می کنیــم |    خ صداوســیما|

    اقدامات تحریک آمیز رژیم صهیونیستی
  صدای روزنامه آمریکایی را هم درآورد

روزنامــه نیویــورک تایمــز بــا اشــاره بــه افزایــش حمــالت هوایــي رژیــم 
ــد  ــز مي کن ــک آمی ــات تحری ــواره اقدام ــم هم ــن رژی ــوریه: ای ــتي درس صهیونیس
ــه در  ــزه و چ ــه غ ــان چ ــه در لبن ــود چ ــر ش ــگ منج ــه جن ــت ب ــن اس ــه ممک ک

ســوریه. |   خ صداوســیما  |

    بلر: باید در برابر ایران سرسختانه بایستیم

نخسـت وزیر اسـبق انگلیـس طـی سـخنرانی در نشسـت البـی صهیونیسـت های 
آمریکا موسـوم بـه "آیپـک" مدعی شـد: اگـر رژیمـی مالیـم در تهـران حاکـم بود، 
همـه مشـکالت خاورمیانه  بـه راحتـی حـل می شـد؛ بنابرایـن بایـد در برابـر ایران 

سرسـختانه بایسـتیم. |   جام نیـوز  |

هفته اخبار

    در مقابـل معارضین انتخابات 
می  ایستم...

یکـی از بخـش هـای مهـم بیانـات رهبـر 
انقـالب در ابتـدای سـال 96 بـه موضـوع 
انتخابـات و هشـدار ایشـان در زمینـه ی 
»صیانـت از آراء مـردم« بـر مـی گشـت: 
»هرکـس بخواهـد بـا نتیجـه ی آراء ملّـت 
دربیفتـد، بنـده در مقابلش می  ایسـتم. در 
سـالهای گذشـته و انتخاباتهـای گذشـته 
هم همین جـور بوده؛ در سـال 76 در سـال 
8۴ در سـال 88 در سـال 92؛ بعضی مقابل 
چشـم مردم بـوده و مـردم مّطلع شـده اند؛ 
بعضـی را هـم مـردم مّطلـع نشـده اند اّمـا 
ایـن حقیـر در جریـان قـرار گرفتـه ام... در 
همه ی ایـن سـالها بنـده ایسـتادم و گفتم 
نتیجـه ی انتخابـات مـردم هرچـه هسـت 
باید تحّقـق پیـدا کند؛ ایـن آنجایی اسـت 
که من در امـر انتخابـات دخالـت میکنم و 
در مقابـل مخالفیـن و معارضیـن انتخابات 

96/۱/۱ می  ایسـتم.« 

    آراِء مردم را از خدای متعال خواسته ام...
تأکیـد بـر »حضـور و مشـارکت مـردم« 
و ضـرورت  تحـوالت کالِن سیاسـی  در 
جـاری شـدن »خواسـِت مـردم« از اصول 
ثابـت رهبـر انقـالب اسـالمی بوده اسـت. 

در  گیـری«  رأی  فرآینـد  و  »انتخابـات 
سـطوحی چون ریاسـت جمهـوری مظهِر 
اسـت.  مـردم  اراده ی  عملیاتـی شـدن 
مقاطع و فرازهای تاریخی انقالب اسـالمی 
شـاهدی عینی بر اسـتقامت رهبـر انقالب 
در صیانـت از آراء مـردم اسـت. تنهـا چنـد 
روز پـس از انتخابـات دوم خـرداد 76 و در 
حالی که دشـمنان به فضاسـازی تبلیغاتی 
پیرامـون ایـن انتخابـات پرداختـه بودنـد 
رهبر انقـالب در دیدار نماینـدگان مجلس 
بـر جایـگاه و اهمیـت »آراء مـردم« تأکید 
کردنـد: »از ماهها قبـل، بعضی از بـزرگان و 
عزیزان و برجسـتگان کشـور، مکـّرر به من 
میگفتنـد کـه اگر شـما به شـخص خاصی 
برای ریاسـت جمهوری نظـر داریـد، آن را 
بـه مـا بگوییـد... من بـه آنهـا گفتـم آنچه 
مـن از خدا خواسـته ام، سـی میلیـون رأی 
اسـت...گفتم در ایـن انتخابـات، مـن آراِء 
مـردم را از خـدای متعـال خواسـته ام؛ آن 
بـرای مـا و کشـور مهـّم اسـت.« 76/3/7 

    اگر چهارچوبهای قانونی شکسته 
شد...

در انتخابـات سـال 88 امـا هنـوز رأی 
هـای  صنـدوق  پـای  مـردم  از  گیـری 
انتخابـات بـه اتمـام نرسـیده بـود کـه 

»فتنـه«ای بـرای »ابطـال انتخابـات« و 
نادیـده انـگاری »رأی مـردم« بـا »اسـم 
رمـِز تقلـب« کلیـد خـورد. حضـرت آیت 
ا... خامنـه ای در اولین سـخنرانی عمومی 
خـود در نمازجمعـه ی پـس از انتخابـات، 
قاطعانـه و محکـم تـن دادن بـه خواسـت 
هـای »غیـر قانونـی« را رد کردنـد: »ایـن 
تصور هـم غلـط اسـت کـه بعضـی خیال 
کننـد بـا حـرکات خیابانـی، یـک اهـرم 
فشـاری علیـه نظـام درسـت میکننـد و 
مسـئولین نظام را مجبـور میکننـد، وادار 
میکننـد تـا بـه عنـوان مصلحـت، زیـر بار 
تحمیـالت آنهـا برونـد. نـه، این هـم غلط 
اسـت. تن دادن بـه مطالبات غیـر قانونی، 
زیر فشـار، خـود ایـن، شـروع دیکتاتوری 
اسـت.« 88/3/29 دفـاع از چارچوب های 
قانونـی بـرای از بیـن نرفتـن »مصونیـت 
انتخابـات« یکـی از نـکات مهـم طـرح 
شـده در ایـن سـخنرانی از سـوی رهبـر 
انقـالب بـود: »اگـر کسـانی شـبهه دارند 
و مسـتنداتی ارائـه میدهنـد، بایـد حتمـاً 
رسـیدگی بشـود؛ البته از مجـاری قانونی؛ 
رسـیدگی فقـط از مجـاری قانونـی. بنده 
زیـر بـار بدعتهـای غیرقانونـی نخواهـم 
رفـت. امـروز اگـر چهارچوبهـای قانونـی 
شکسـته شـد، در آینـده هیـچ انتخاباتـی 

دیگر مصونیت نخواهد داشـت.« 88/3/29

    بـدون تحّقق خواسـت مـردم، خیمه 
نظام اسـالمی، سـِر پا نمیشـود...

در  النـاس«  »حـق  مفهـوم  بـر  تأکیـد 
آسـتانه ی انتخابـات ریاسـت جمهـوری 
92 و تبییـت ابعـاد گوناگـون آن در سـال 
هـای بعـد را نیـز مـی تـوان در چارچوب 
همیـن اعتقـاد راسـخ رهبـری در صیانت 
از »جمهوریـت نظـام« و »دفـاع قاطـع 
از رأی مـردم« دانسـت. صیانـت از آراء 
ملـت توسـط رهبـری متکـی بـه مبانـی 
مسـتحکم اسـت: »در کشـور ما ملـت در 
صحنه اسـت و خـودش را صاحب مملکت 
کشـور  و  انقـالب  ارزشـهای  مدافـع  و 
می شناسـد و خـود را از مسـئوالن جـدا 
نمی دانـد؛ لـذا در این جـا، قـدرت متعلـق 
بـه مسـئوالن و دولتمـردان نیسـت؛ بلکه 
قـدرت جنبـه ی عمومـی دارد و متعلـق 
به مـردم اسـت.« 68/4/۱5 بر این اسـاس 
اسـت که: »هیـچ کـس در نظام اسـالمی 
نبایـد مـردم، رأی مـردم و خواسـت مردم 
را انـکار کنـد... بـدون آراءِ مـردم، بـدون 
حضـور مـردم و بـدون تحّقـق خواسـت 
مـردم، خیمـه نظـام اسـالمی، سـِر پـا 

.78/3/۱4 نمی مانـد.«  و  نمیشـود 

چرا تقویت تولید و حل مشکل اشتغال نقش کلیدی در نجات اقتصاد دارد

به مناسبت سالروز حمله صرب ها به بوسنی و هرزگوین

با خـدا باشـید؛ دل به خـدا بسـپارید؛ توکلتـان را به خـدای متعـال از دسـت ندهید؛ 
به نیروی عظیمی کـه خدای متعـال در دل شـما، در ذهن شـما، در اراده ی شـما، در 
وجود شـما و در جسـم شـما به ودیعه قرار داده اسـت، بـاور و ایمـان بیاوریـد و بدانید 
با این نیـرو می توانیـد کوههای عظیـم را جابه جـا کنید. اقیانـوس ملت ایـران ممکن 
اسـت گاهی آرام بـه نظـر برسـد؛ اما اگـر طوفانـی شـد، سـونامی ها به وجـود خواهد 
آورد. اگـر ایـن اقیانـوس عظیم بـا تکیه ی بـر اعمـاق دینـی و ایمانـی اش بـه طوفان 
برخیـزد، جوانهـای مـا کارهـای بزرگـی انجـام می دهنـد. این کارهـای بـزرگ فقط 
در میـدان جنـگ نیسـت - یـک نمونه مربـوط بـه میـدان جنـگ اسـت - در میدان 
علم هسـت؛ در میدان مسـائل اجتماعی هسـت؛ در میدان مسـائل فرهنگی هسـت؛ 
در ایجـاد فضائـل اخالقی و گسـترش ایـن فضائـل در میان مـردم هسـت؛ در میدان 
فنـاوری و پیشـرفت های علمـی و فنـی هسـت. ایـن کارهـا و ایـن معجزه هـا همه از 
شـما جوانها برمی آید؛ از شـما ملت عزیز ایـران برمی آید؛ از بسـیج جـوان و پیر و زن 

و مـرد برمی آیـد. 84/6/2

دل به خدا بسپارید
توکلتان به خدا را از دست ندهید

این است حزب ا...

بازدید از نمایشگاه دوساالنه نقاشی در حسینیه ی امام خمینی ۱372/۱۰/29
 انتشار بمناسبت 2۰ فروردین روز هنر انقالبی

نگاهی به سیره رهبر انقالب در صیانت از آراء مردم در ادوار گوناگون انتخابات:

هیچ کس نباید »رأی مردم« را  انکار کند

هفته سخن

تاریخ شهادت : 2۱ فروردین ۱378

شهادت: به دست منافقین

مزار:گلزار شهدا بهشت زهرا )س(

»ان شــاءا... جوانان ما قدر بدانند، کار کنند و خودشان را بسازند. این کشــور به جوانهای انقالبی و حزب اللهی و 
مؤمن احتیاج دارد. آن کســانی که در تبلیغاتشان، در حرفهایشــان حزب اللهی را می کوبند، بسیجی را می کوبند، 
جوانهای مؤمن را می کوبند، نمی فهمند چه کار دارند می کنند؛ در واقع دارند به کشور و آینده ی کشور لطمه می زنند.... 
هر چه که معلوماتتان بیشــتر باشــد در محیط دینی و انقالبی می توانید مفیدتر باشید.... درســتان را پیش ببرید و

 بدانید که... راه لغزنده ای اســت. یعنی یک رفیق بد، یک مشــاور بد، یک اســتاد بد، یک حادثه ی نامناسب گاهی 
پای انســان را می لغزاند، انسان باید حواســش جمع باشــد، این حواس جمعی در تعبیرات قرآنی اسمش چی است؟ 
برای کشــورتان، برای اســالم، برای انقالب، برای نظام مفید خواهید بــود در آینده، به حول و قــّوه ی الهی.«تقوا... اینها را اگر مراقبت کنید ان شــاءا... آینده ی شــما از گذشــته تان خیلی بهتر خواهد شد و ان شاءا... 

خط بســیجی و انقالبی را از دست ندهید

نوروز آقا امسـال نیز مانند سـالهای گذشـته بـدون دیـدار با خانـواده شـهیدان سـرافراز به پایان نرسـید. یکـی از این شـهیدان، 
شـهید غالمرضا صمدیـان از مشـهد مقدس بـود. معظم لـه با حضـور در منـزل این شـهید سـرافزار نکاتی بیـان فرمودنـد که خط 
حـزب ا... نظر به اهمیـت آن در مسـیر رشـد جوانان عزیـز انقالبـی، بخش هایـی از بیانات را بـه نظر خواننـدگان محترم می رسـاند:

ب ا...
ط حز

ویژه خ


