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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

حادثـه ی دلخـراش و مصیبت بـار معـدن در گلسـتان کـه بـه جان باختـن جمعـی از کارگـران 
زحمتکـش و رنج دیـده و گرفتـاری جمعـی دیگـر از آن عزیـزان انجامیـده اسـت، اینجانـب را 
داغدار و مصیبـت زده کرد. ...حادثه بسـیار تلخ اسـت و امیدواریـم خداوند نظر عنایتـی بفرماید. 
بـه خانواده هـای همـه ی آن عزیـزان تسـلیت میگویـم و بـرای آنـان صبـر و آرامـش و بـرای 

گرفتاران فـرج الهـی را مسـألت میکنـم...   96/2/14

 حزب ا... مایه ی افتخار دنیای اسالم است

این شماره تقدیم   می شود به
 ارواح طیبه شهدای حزب ا... لبنان

هفته گزارش

    شرط عجیب آمریکا برای لغو تحریم های غیرهسته  ای

وندي شرمن، مذاکره کننده سابق آمریکا با بیان اینکه لغو تحریم هاي ایران به مسایل 
زیادي بستگي دارد گفت: اینکه روحاني رییس جمهور ایران گفته است که قصد دارد 
همه تحریم هاي غیرهسته اي ایران را لغو کند، بسیار پیچیده است. وی افزود: لغو همه 
تحریم هاي غیر هسته اي ایران به مســایل مختلفي از جمله صلح در منطقه، مسایل 
مربوط به اسراییل و نیز مناسبات این کشــور با کشورهاي حوزه خلیج فارس از جمله 

عربستان سعودي بستگي دارد. |   خ صداوسیما  |

   نماینده کلیمیان ایران: وضعیت زندگی یهودیان ایران از اروپا نیز بهتر است

سیامک مره صادق نماینده کلیمیان ایران در مجلس شورای اسالمی در گفت  وگویی با شبکه 
خبری دویچه وله آلمان گفت، ایران نه مخالف یهودیان بلکه مخالف صهیونیسم است و وضعیت 
هم کیشان یهودی در داخل کشور حتی از اروپا نیز بهتر است. نماینده کلیمیان مجلس شورای 
اسالمی در بخش هایی از این گفت  وگوی مفصل اظهار داشت که رابطه خوب اقتصادی بین 

کلیمیان و مسلمانان برقرار است و بهترین دوستان وی از مسلمانان هستند. |    فارس |

  
رمضان شلح: سالح خود را زمین نمی گذاریم  

رمضان شلح روز دوشنبه طی سخنانی به مناسبت روز نکبت با اشاره به اینکه جنبش جهاد 
اسالمی سالح خود را زمین نمی گذارد گفت: ما موجودیت اسرائیل را به رسمیت نخواهیم 
شناخت. وی با اشاره به اینکه جنبش جهاد اسالمی دست بسته نخواهد ماند اظهار داشت: 
حضور اسرای فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی نتیجه نژادپرستی وحشیانه این 
رژیم است. شلح با تاکید بر اینکه تمامی گزینه ها برای مقابله با اسرائیل باز است افزود: پاسخ 

طبیعی ما در مقابل اشغالگری صهیونیست ها اتحاد میان ملت فلسطین است. |    میزان|

هفته اخبار

اول. اولویـت دولـت دوازدهـم   
چـه موضوعاتـی بایـد باشـد؟ 
کـدام مسـائل در ایـن برهـه از تاریـخ 
جمهـوری اسـالمی، جـزو مسـائل اصلی 
اسـت و کـدام یـک جـزو مسـائل فرعی؟ 
اجـرای  بـرای  منتخـب  دولـت  تمرکـز 
اولویت هـا می بایسـت بـا چـه رویکـردی 
دولـت  در  سـاختارهایی  چـه  باشـد؟ 
یـا  اصـالح  ترمیـم،  نیازمنـد  منتخـب 

بازنگری است؟
برای جواب به این ســؤاالت می بایســت 
در ابتدا از "پازل راهبردی دشــمن" برای 
ضربه زدن به کشــور باخبر بود. »دشمن 
یک هــدف کوتاه مــّدت دارد، یک هدف 
میان مــّدت دارد، یک هــدف بلند مّدت 
دارد. هدف کوتاه مّدت دشمن به هم زدن 
امنّیت کشور اســت، ایجاد آشوب و فتنه 
در کشــور اســت... هدف میان مّدت آنها 
مســئله ی اقتصاد کشور اســت... اقتصاد 
بایســتی حرکت نکند، معیشــت مردم 
بایســتی لنگ بمانــد، کار و تولید باید در 
کشــور پایین بماند، بیکاری باید به عنوان 
یک بال در کشور عمومّیت پیدا کند، مردم 
بایســتی از جمهوری اســالمی و از نظام 
اسالمی به خاطر مشکالت معیشتی ناامید 
و مأیوس بشــوند... هــدف بلند مّدت هم، 
اصل نظام اسالمی است. یک روزی صریحاً 

میگفتند که نظام اســالمی بایــد از بین 
برود؛ بعد دیدند این حرف، حرفی اســت 
که به ضررشان تمام میشود... ]لذا[ آمدند 
این را تعدیل کردند و گفتند: تغییر رفتار 
جمهوری اسالمی.«96/2/20 پس امنیت، 
اقتصــاد و تغییر نظام، ســه طــرح کالن 

دشمن برای ضربه زدن به کشور است. 
دوم. امروز منطقــه ای که کشــور ما در 
آن قرار دارد ناامن اســت. اما »بحمداهلل با 
توفیق پــروردگار، جمهوری اســالمی با 
امنّیت، با آرامش، مشغول تدارک انتخابات 
است... محیط کشــور محیط آرام، همراه 
با آرامش، همراه با ســکینه ]است[. اینها 
خیلــی ارزش دارد.« 96/2/27 بنابرایــن 
به نظر می رســد مســئله ی مهم و اصلی، 
حل مســائل اقتصادی و معیشتی است. 
این مســئله آنقدر بــرای رهبــر انقالب 
اهمیت دارد که حتــی از معضل اقتصادی 
چون "بیکاری جوان"، اظهار شــرمندگی 
می کنند: »این خجلت و شرمندگی نظام از 
بیکاری جوان، از خجلت خود آن جوان در 
داخل خانه بیشتر است؛ این را شما بدانید. 
بنده خودم وقتی که به فکر این جوان بیکار 
می افتم ]شرمنده میشــوم [.« 95/3/16 
حتی در پیام نوروزی امسال نیز، "تلخی ها 
و ســختی ها"ی سال گذشــته را مرتبط 
با مشــکالت معیشــتی مردم می دانند: 

»تلخی ها و ســختی  ها عمدتــاً مربوط به 
مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم است؛ 
طبقات متوّســط و ضعیف در طول سال 
درگیر این مشــکالت بودنــد و همچنان 
هستند؛ چون از وضع مردم مّطلع هستم، 
لذا تلخی را با همه ی وجود حس می کنم.« 
96/12/30 از سویی دیگر، دشمن نیز »در 
تبلیغات وســیع خود تــالش می کند که 
کمبود های معیشــتی و اقتصادی کشور 
را به نظام اســالمی و به جمهوری اسالمی 
نسبت بدهد؛ این نقشــه ی دشمن است. 
آنها می خواهند این جور وانمود بکنند که 
نظام اسالمی قادر نبوده است و قادر نیست 
مشکل اقتصادی ملّت ایران را و مشکالت 
اساسی ملّت ایران را حل کند و گره ها را باز 

کند.« 96/1/1 
ســوم. در این میان البتــه اولویت با حل 
مشکالت اقتصادی و معیشــتی طبقات 
محروم و مستضعف جامعه است. اولویت 
اصلــی دولــت منتخــب، رســیدگی به 
مشکالت معیشتی این طبقات است. یعنی 
همان ها کــه صاحبان اصلــی انقالب اند. 
برای همین هم رهبر انقالب از نامزدهای 
انتخاباتی می خواهند که با خدا عهد کنند 
که اولویت خود را برای حل مشکالت این 
طبقه از مردم قرار دهند: »ما یک پیکره ای 
هســتیم؛ جامعه مثل پیکر یک انســان 

اســت؛ ببینیم کجایمان ضعیف است، به 
کجا خون نمی رســد، کجا محتاج رعایت 
بیشتر اســت، به آن برســیم؛ نه اینکه به 
بقّیه ی جاهای بــدن بی اعتنائی کنیم؛ نه، 
اّما اولویّت را این ]بخش[ قرار بدهیم... این 
آقایانی که امروز نامزد انتخاباتند، تصمیم 
بگیرند و بین خودشان و خدای متعال عهد 
کنند که اگر از طرف مردم مقبول شــدند 
و رأی آوردنــد، اولویّتهــا را رعایت کنند؛ 
آنجایی  را که بیشــتر نیاز به مراقبت دارد، 

بیشتر مورد توّجه قرار بدهند...« 96/2/10
اولویت هـا،  ایـن  بـه  دسـتیابی  بـرای 
بـه  بایـد  منتخـب  دولـت  رویکردهـای 
الیتناهـی  منبـع  از  اسـتفاده  سـمت 
تغییـر  درونـی"  و  ملـی  "ظرفیت هـای 
جهـت یابـد. تأکیـد رهبـر انقـالب بـر 
اجـرای سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی، 
و  "درون زا"  آن،  اصلـی  رکـن  دو  کـه 
بـه  نیـز  اسـت  بـودن  "مردم محـور" 
همیـن دلیل اسـت. پـس دولـت منتخب 
دوازدهـم، از هـر گـروه و بـا هر سـلیقه ای 
کـه بـود بایـد قـول بدهـد، »قـول هـم 
بدهنـد کـه بـراي پیشـرفت امور کشـور، 
براي توسـعه ي اقتصادي، براي بـاز کردن 
گره ها، نگاهشـان به بیـرون از ایـن مرزها 
نخواهـد بـود، نـگاه به خـود ملّـت خواهد 

 96/2/5 بـود.« 

تاریخ شهادت : 
از 1978 تا به امروز

شهادت:  
به دست رژیم سفاک صهیونیستی

مزار: در جای جای سرزمین لبنان

توجه به 
طبقه محروم
 اولویت دولت دوازدهم باید باشد

1.ویژگی های انتخاباتیبهترین گزینه برای ریاسـت جمهوری کیسـت؟

2.ویژگی های کاری

3.ویژگی های فردی
1. پایبندی به ارزش های اسالم، انقالب و اهداف ملت

بشناسید و انتخاب کنید؛ به دینشان، به تعّهدشــان، به وفاداری شان 
به انقالب، بــه ایستادگی شــان در راه انقالب، به عزم و اراده شــان، به 

شجاعتشان و به مرعوب نشدنشان خاطرجمع بشوید. 94/12/5

4. صمیمیت و خدمتگزاری مردم
شخصی سر کار بیاید و قوه ی مجریه را اداره کند که خود را 
خدمتگزار مردم بداند و توانایی داشته باشد و به آرمان های 
امام و نظام اسالمی معتقد و پایبند باشد و حقیقتاً عدالت و 

مبارزه ی با فساد برای او حائز اهمیت باشد. 84/2/11

3. استکبار ستیز، شجاع و مقاوم در برابر فشارهای دشمن 
آدمهایـی را انتخـاب بکننـد کـه وقتـی رفـت در آن مسـند نشسـت 
خـودش را سـپر بـالی مشـکالت کشـور قـرار بدهـد، فانـی در 
خدمـات و مصالـح و منافع عمومی مردم باشـد، کشـور را به دشـمن 
 نفروشـد، مصالـح کشـور را بـرای رودربایسـتی بـا ایـن و آن زیـر پـا 

نگذارد. 94/10/30

7. مؤمن، با تقوا و متوکل به خدا
عهـد را، تدیـن را، آمادگـی را، توانائی ها را بسـنجیم؛ طبق تشـخیص 

عمل کنیـم. 92/2/16

5. ساده زیستی و اجتناب از اشرافی گری
از اساسـی تریـن کارهـا بـرای اینکـه مـا جلوی اسـراف 
را بگیریـم این اسـت کـه مسـئولین کشـور، خودشـان، 
کسانشـان، نزدیکانشـان و وابستگانشـان، اهل اسـراف و 

اهـل اشـرافیگری نباشـند. 88/2/22

2. امانت داری، پاکدامنی و دوری از فساد
بهترین، آن کسـی اسـت که درد کشـور را بفهمد، درد مردم را بداند، 

با مردم یگانه و صمیمی باشـد، از فسـاد دور باشـد. 88/2/28

8. ایمان به توانایی های مردم
شاخص این است که شعارهای انقالب بایســتی به وسیله ی مسئولین و 
منتخبین ما روز به روز زنده تر شود. این شاخص است کسی که معتقد به 
این حرکت باشــد، معتقد به این راه باشد، معتقد به آن هدف باشد، معتقد 
به توانائیهای ملی باشد، معتقد به اسالم، معتقد به انقالب باشد و شاخصها را 

قبول داشته باشد. 86/11/28

6.صداقت
اساس در همه ی مسئولیتها تدیّن، امانت و صداقت است. اگر آدمهای 
کارآمد امانت و صداقت نداشته باشند، کارآمدی آنها به نفع مردم تمام 

نخواهد شد. 85/9/22

8. مدیریت اجرایی کارآمد و قوی
آنچه مردم به آن عالقه دارند و عاشــق آن هســتند، این است که رئیس 
جمهوری سرکار بیاید که مهمترین انگیزه ی او کار برای این ملت باشد و در 
زمینه های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی، علمی، اخالقی، سیاست خارجی 

و سایر زمینه ها کار کند و نشاط و شور و انگیزه ی کار داشته باشد. 83/10/19

3. همت جهادی و خستگی ناپذیری
رئیس جمهور، هم باید کاری باشــد، هم باید مردمی باشــد، هم باید 
مقاوم باشد، هم باید ارزشی باشد، هم باید باتدبیر باشد، هم باید پابند 
به قوانین و مقررات باشد ،هم باید درد مردم را احساس کند، هم باید 

طبقات مختلف مردم را ببیند. 92/2/16

6. درک و فهم نیاز جامعه
اولین کار این اســت که ما مسئولین کشــور را، افرادی انتخاب کنیم که 
مردمی باشند، ساده زیست باشــند، درد مردم را بدانند و خودشان از درد 

مردم احساس درد کنند. 88/2/22

1. بصیرت و هوشمندی، با تدبیر و برنامه
انسانهای با تدبیری باشند، با حکمت باشند. ما در سیاست خارجی گفتیم 
»عزت و حکمت و مصلحت«؛ در اداره ی کشور هم همین جور است... باید 
با برنامه، با حکمت، با تدبیر، با نگاه بلندمدت و همه جانبه، با یک هندسه ی 

صحیح کارها را مشاهده کنند، نگاه کنند، وارد میدان شوند. 92/2/7

5. مجری عدالت و مبارز با بی عدالتی
عالج مشکالت این کشور این است که به طور جدی اجرای 
عدالت پیگیری شود؛ تبعیض برداشته شود؛ با فساد و فقر و 

عوامل فقر به طور واقعی مبارزه شود. 83/11/10

2. قدم در جهت آرمان ها و پیشرفت کشور
معیار اصلی این است که کسانی ســر کار بیایند که همتشان بر حفظ 
عزت و حرکت کشور در جهت هدفهای انقالب باشد... هر جائی که ما 
کم آوردیم، عقب ماندیم، شکست خوردیم، به خاطر غفلت از هدفهای 

انقالب اسالمی و هدفهای اسالمی بوده است.

4. التزام به قانون
نامـزد انتخابـات اوالً بایـد بـه خـدا و به ایـن انقـالب و به 
قانـون اساسـی و بـه ایـن مـردم ایمـان و اعتقاد داشـته 

باشـد. 92/2/7

7. پایبند به اقتصاد مقاومتی، و عدم نگاه به بیرون از مرزها برای پیشرفت
اعتماد کردن به شیوه های تزریقِی اقتصادهای تحمیلی شرق و غرب، 
مضر اســت... یک اقتصاد مقاوم - باید اقتصادی باشــد که در ساخت 
درونِی خود مقاوم باشد... با تغییرات گوناگون در این گوشه ی دنیا، آن 

گوشه ی دنیا متالطم نشود. 92/2/7

1. شیوه های تبلیغاتی صحیح
در شعارهای انتخاباتی، آنچه که اهمیت دارد، این است که 
مواضع عزت آفرین و صحیح و عاقالنه و حکیمانه ی انقالب 
و نظام تثبیت شود. مبادا در شعارهایمان، ما به زید و عمرو 
در خارج از این مرزها یا آدمهائی در داخل مرزها، چراغ سبز 

نشان دهیم. دشمن کار خودش را دارد میکند. 92/3/6

2. پرهیز از بداخالقی های انتخاباتی
رقابت غیر از خصومت است، رقابت غیر از تهمت زنِی متقابل است؛ اینها 
را باید همه مواظب باشــیم. رقابت این نیست که کســی اثبات خود را 
متوقف بر نفی دیگری بداند. رقابت این نیســت که کسانی بیایند برای  
جلب نظر مردم، وعده های خالف قانون اساســی، خالف قوانین عادی 

بدهند؛ اینها نباید باشد. 90/10/19

در کمتـر از دو روز تـا انتخابات ریاسـت جمهوری، مـردم بدنبـال یافتن گزینه 
مناسـبی بـرای انتخـاب خـود هسـتند. امـا بهتریـن گزینـه کیسـت و چـه 
ویژگی هـای فـردی و اجرایـی باید داشـته باشـه؟ رهبر انقـالب در 28 سـال 

اخیر بـه ایـن سـوال پاسـخ داده اند.

شاخص مهم در افزایش سرمایه ی اجتماعی  
اگـر بخواهیـم سـرمایه ی اجتماعـی را به زبـان سـاده تعریـف کنیـم و مصادیـق آن را در 
زندگـی روزمـره ی خـود بشناسـیم، بایـد بـه مـواردی مثـل میـزان اعتمـاد، صداقـت، 
دوسـتی، همبسـتگی اجتماعـی، فـداکاری و مسـائلی از ایـن قبیـل اشـاره کنیـم. امـا 
نکتـه ا ی کـه سـرمایه ی اجتماعـی را در میـان اندیشـمندان اجتماعـی حائـز اهمیـت 
می کنـد، پتانسـیل بـاالی سـرمایه ی اجتماعـی در نقـش آفرینـی کشـورها در "سـطح 
جهانـی و بین المللـی" اسـت. بدیـن صـورت کـه شـدت و ضعـف ایـن سـرمایه در 
مشـارکت های عمومـی و سرنوشت سـاز کشـور تأثیـر مسـتقیم دارد. هـر انـدازه کـه 
میزان سـرمایه ی اجتماعی بیشـتر باشـد، حضور و مشـارکت سیاسـی مردم در آن کشور 

به ویـژه در مقاطع حسـاس، پررنگ تـر و گسـترده تر خواهد شـد. به بیـان  دیگر ایـن همان 
"نیروی درونـی" یک ملـت اسـت کـه در حـوادث و تصمیم گیری های مهم موجب بسـیج 
عمومی، وحـدت ملی و حضـور ملت در صحنه می شـود. به همیـن دلیل میزان سـرمایه ی 
اجتماعـی در معـادالت بین المللی، متغیـر مهـم و تأثیرگذاری اسـت. »دشـمنان ما بیش 
از آن کـه بـه منابـع طبیعی ما چشـم طمـع داشـته باشـند، به منابـع انسـانی " کـه منابع 
قدرت ما هسـتند " چشـم طمـع دارنـد. آنها مـی دانند اگـر ایـن سـرمایه های اجتماعی از 
دسـت یک ملت گرفته شـود، اگر یـک ملت غیـرت ملـی و ایمـان و  وحدت و همبسـتگی 
خود را از دسـت بدهد، اگـر نشـاط کار و ابتـکار را از دسـت بدهد، اگـر حرکت علمـِی رو به 
پیشـرفت خود را از دسـت بدهـد، کاماًل در دسـترس دشـمنان قـرار خواهد گرفـت... آنچه 
سـد مسـتحکمی در مقابل دشـمنان قرار می دهـد، همین سـرمایه های معنوی اسـت که 

باید مراقب باشـیم دچـار شـبیخون نشـود.« 83/4/15

مشارکت حداکثری، ضامن امنیت کشور
میـزان "مشـارکت سیاسـی" جـزو مشـخص ترین و بارز تریـن ابعـاد وجـود سـرمایه ی 
اجتماعـی در یـک جامعـه اسـت. مشـارکت سیاسـی کـه در انتخابـات نمایان می شـود، 
نشـانگر اعتمـاد و اعتقـاد مـردم بـه دخیـل بـودن در آینـده ی کشـور خـود و حمایت از 
نظام سیاسـی حاضـر اسـت. در حقیقـت، »انتخابـات، نشـان دادِن وفـاداری ملّـت ایران 
اسـت. یک ملّـِت قریب بـه هشـتاد میلیونـی در این میـدان پُـر از دشـمن، میـدان مین، 

میـدان مقابله هـا و مبارزه هـای غرض آلـود و خباثت آلـود این جـور شـجاعانه، این جـور 
دلیرانـه حضـور خـودش را اعـالم می کنـد؛ انتخابـات ایـن اسـت. ببینیـد چقـدر مهـم 
اسـت! هـر کـه بـه عـّزت ایـران اسـالمی عالقه منـد اسـت، در انتخابـات بایـد شـرکت 
کنـد و میکنـد.«94/12/5 نفـس حضور مـردم البتـه بیانگـر زنده بـودن و پویایـی جامعه 
نیـز هسـت: »وقتی شـما در صحنـه حاضـر می شـوید، هم نشـان می دهیـد که بـه نظام 
جمهـوری اسـالمی کـه توانسـته اسـت کشـور را اسـتقالل ببخشـد و آزادی ببخشـد، 
دلبسـته اید؛ هـم نشـان می دهید کـه ملّـت ایران یـک ملّت زنـده اسـت، پای کار اسـت، 

مصّمـم اسـت.« 96/2/27
از سـویی دیگـر، ایـن سـرمایه ی اجتماعـی اگـر در مشـارکت سیاسـی بـروز یابـد، خود 
می توانـد ضامن بقـای سـالمت و امنیت افـراد جامعه باشـد. به همیـن دلیل، بـرای رهبر 
انقـالب، فـارغ از اینکه مردم چـه کسـی را انتخاب کننـد، در مرتبـه ی اول، حضـور مردم 
پـای صنـدوق رأی اهمیـت دارد: »من بـه مـردم نمی گویم فالن کـس را انتخـاب بکنید، 
فالن کـس را انتخـاب نکنیـد؛ ایـن را هرگز بـه مـردم نخواهـم گفت، اّمـا به مـردم عرض 
می کنـم و اصـرار می کنم کـه حتمـاً در پـای صنـدوق رأی حاضـر بشـوید و رأی بدهید، 
به هر کسـی که تشـخیص می دهیـد؛ ایـن باید اتّفـاق بیفتـد. هر کس کشـور را دوسـت 
دارد، هـر کـس نظـام را دوسـت دارد، هـر کـس امنّیـت را دوسـت دارد -از آحـاد مردم- 
 بایـد بیایـد وارد میـدان انتخابـات بشـود، بیایـد پـای صنـدوق؛ شـّر دشـمن را ایـن کم

 می کند.« 96/2/10

کشــورها و جوامع مختلف، با توجه به موقعیت هویتــی، جغرافیایی و اجتماعی، از 
سرمایه های مادی و معنوی متفاوتی برخوردار می شوند. منابع زیرزمینی گاز و نفت، 
موقعیت ژئوپولوتیک، دسترســی به آب های آزاد، منابع معدنی، نیروی کار و دسترســی به 
تکنولوژی از جمله مواردی اســت که به عنوان ثروت  های ملی در ســطح جهان به اشــکال 
پراکنده ای وجود دارنــد و دولت - ملت ها به میزان بهره مندی از این ســرمایه ها، می توانند در 
عرصه ی ملی و بین المللی پیشرفت کنند و بالطبع ایفای نقش کنند. در این میان اما آن ثروتی که 
بیش از سایر منابع اهمیت دارد و بین ثروت های اقتصادی و انسانی تعادل و تعامل برقرار می کند، 

ثروت بهره مندی از "سرمایه ی اجتماعی" است. 

این باید اتفاق بیفتد
توصیه ی رهبر انقالب بر مشارکت حداکثری در انتخابات و تأثیر آن بر امنیت کشور


