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

اما هنوز چند روزی از تعطیالت نوروزی ســال 
89 نگذشــته بود کــه رئیس جمهــور امریکا 
خواســتار وضع تحریم های جدیــد و متعددی 
به »بهانه« برنامه هســته ای ایران شد. طراحان 
این تاکتیک معتقد بودند بــا وضع تحریم های 
اقتصادی بی سابقه بر مردم و فشار بر آنان، کم کم 
نارضایتی ها وسیله ای برای فشــار بر حاکمیت 
خواهد شــد. مجله تایم امریکا نوشــت:"گرچه 
تحریم ها چندان موثر نبوده انــد، اما دولت اوباما 
امیدوار اســت اقدامات جدیدی که منافع طبقه 
حاکم ایران را هدف قــرار داده، منجــر به بروز 
شــکاف عمیقی میان مردم و حاکمیت شود."  
این وضع تا موســم انتخابات ریاست جمهوری 
یازدهم همچنــان ادامه پیدا کرد. دشــمنان در 
اولین انتخابات ریاســت جمهوری پس از سال 
88، با وضع تحریم های موسوم به»فلج کننده« 
سعی داشتند تا نتیجه تغییر رویکرد مردم ایران 
را مالحظه کنند. در 37 روز به برگزاری انتخابات 
مانده؛ رهبر انقالب اینگونه از نقشه دشمن پرده 
بر می دارند: »ما اطالع داریم کــه این دفعه هم 
رسانه های رسمی و شناخته شــده ی دشمن از 
مدتی پیش دارند طراحی میکنند، برنامه ریزی 
میکنند، برنامه ســازی میکنند، برای اینکه دل 
مردم را نسبت به انتخابات سرد کنند. 92/2/16« 

بعدتر، در بیانات خود در حرم امام خمینی)ره( نیز 
با اشاره به نتیجه انتخابات فرمودند: »هر رأیی که 
شما به یکی از این نامزدهای محترم بدهید، رأی 
به جمهوری اسالمی داده اید. رأی به هر نامزدی، 
رأی به جمهوری اسالمی اســت؛ رأی اعتماد به 
نظام است.« انتخابات 2۴ خرداد در کمال آرامش 
برگزار شد. بیش از 72 درصد واجدان شرایط در 
آن مشارکت کردند. حماســه سیاسی محقق و 
نقشه دشــمن نقش بر آب شد. دشمن باز هم در 

تحلیل »مردم ایران« اشتباه کرده بود.

یَُد ا... َمَع الَجماَعه
شاید بتوان نقطه مشترک اشــتباهات غربی ها 
در تداوم خصومت ها با کشورمان را ناشی از عدم 
شناخت درست مردم ایران دانست. همان طور که 
در دوران مذاکرات هسته ای با امریکایی ها بعد از 
انتخابات هم، آن ها خیال می کردند نقشه هایشان 
به سرانجام رسیده است اما بالعکس، در آن زمان 
»مردم چون دیدند آمریکایی ها نســبت به آنها 
بی ادبی میکنند و نسبت میدهند که از نظام جدا 
شده اند، خواستند در بیســت ودّوم بهمن نشان 
بدهند که نسبت به نظام اســالمی و جمهوری 
اسالمی و پرچم برافراشته اسالم با همه ی وجود 
دل بسته اند. این نشان دهنده ی حّساسّیت مردم 

ما و غیرت مردم ما در برابر دشــمنی و شــرارت 
دشــمنان جمهوری اسالمی و دشــمنان ایران 

است.93/1/1« 
در ســاختار سیاســی نظام جمهوری اسالمی، 
مردم نقش ویژه و اصلی را ایفا می کنند و تفکیک 
میان حاکمان و مردم وجهی ندارد. رهبر انقالب 
اســالمی در ابتدای ســال جاری در این رابطه 
فرمودند: »بنده هم به تک تک این ملّت اعتماد 
دارم؛ به این حرکت عمومی اعتماد دارم؛ معتقدم 
»یَُدا... َمَع الَجماَعه«؛ اعتقاد دارم دست خدا است 
کــه دارد کار میکند. بیســت ودّوم بهمن را نگاه 
کنید، در آن سرما، در آن مشکالت؛ روز قدس را 
نگاه کنید، در آن گرما با آن دهان روزه؛ چه کسی 
مردم را می آورد در این خیابانها؟ چه گیرشــان 
می آید از آمدن در این خیابانها؟ این دســت خدا 
اســت؛ خدا را می بینیم، اعتماد میکنیم به این 
حرکت مردمی، به این احســاس مردمی، به این 

صدق و بصیرت مردمی اعتماد میکنیم.«

سّر  ماندگاری جمهوری اسالمی
رهبر انقالب اســالمی در طول سالیان گذشته 
نیز با تکیــه بر تجربــه رفتاری مــردم ایران به 
توصیف و معرفی آنان پرداخته و راه شــناختن 
آنان را بــه خواص داخلــی و مخاطبان خارجی 
نشان داده اند. مجاهدت مردم در دوران انقالب، 
دفاع مقــدس و آبادانی کشــور و »حضور مردم 
در برنامه های عزاداری ائمــه)( و بخصوص 
ساالر شهیدان)(«، »شــرکت در برنامه های 
احیاء شبهای قدر«، »شــرکت گسترده جوانان 
در اعتــکاف«، »شــرکت در راهپیمایی عظیم 
اربعین« از سویی، و »حضور گسترده و کم نظیر 
مردم ایران در انتخابات ها«، »شرکت پرتعداد در 
راهپیمایی های دشمن شــکن و وحدت آفرین« 

در مناســبت های گوناگون مانند »روز قدس« و 
»22بهمن«، »حضور در مراسم تشییع شهدا« 
و... از سوی دیگر، نشــان داده که مردم ایران »در 
محراب عبادت« و »در صحنه ی مقابله و مبارزه ی 
با استکبار« خود را عرضه کرده و امتحان خود را 
پس داده اند.  مردم ایران، اینگونه اند. آن ها نشان 
دادند که دلباخته و پایبند به ارزشها و آرمانهای 
انقالب اسالمی هســتند و در لحظه های الزم و 
ضروری در صحنــه حاضر بــوده و خواهند بود. 
»این هنر مردم ایران اســت.90/3/14« همانطور 
کــه بنیانگذار کبیــر این انقالب حضــرت امام 
خمینی)ره( فرمودند: »سرتاسر ایران ملتی است 
که همان طور که در اول نهضت، حاضر در صحنه 
بودند و با حضور خودشان بیمه کردند این کشور 
را و اســالم را، اآلن هم در سرتاســر کشور همه 

حضور دارند در صحنه.«
 اگر مردم ایران درســت شناخته شــدند آنگاه 
حتی »دشــمنان« ملت هــم در مــورد نحوه 
مواجهه با کشور مقتدرمان دچار خطای رفتاری 
نمی شوند. از ســویی دیگر این شناخت موجب 
تصحیح تحلیــل برخی از»دوســتان« و اصالح 
موضعگیری های آنان نیز خواهد شــد. بنابراین 
»ملّت ما را از زبان مغرِض دیگران نباید شناخت؛ 
ملّت ما را از خودش، از شــعارش، از حرکتش، از 
این جلوه های عظیم باید شــناخت.94/04/27« 
همین شــناخت را رهبر انقــالب اینگونه بیان 
می کنند: »ِسِرّ تکان نخوردن جمهوری اسالمی 
اتِکا به مردم اســت. سیاســتمداران پشت پرده 
امریکایی میگویند نظام جمهوری اسالمی ایران 
به این آسانیها و به این زودیها تکان بخور نیست 
چرا این حــرف را میگویند؟ بــرای خاطر اینکه 
میبینندکه این نظام متکی به مردم است سّرش 

فقط این است. 92/3/8« 

با پایان دوران ریاست جمهوری بوش پسر، اوباما مسند ریاست دولت امریکا را در 
دست  گرفت. او بر خالف همتای سابقش تالش میکند رفتار متفاوتی از خود نشان 
دهد. مثال اینکه در همان چندماه اول دوران ریاست جمهوریش به مردم ایران در آستانه 
سال نو پیام نوروزی می دهد. تغییر لحن و رفتار ظاهری او خبر از تغییر رویکرد و استراتژی 
آمریکا در برابر کشورمان می داد: آن ها این بار به دنبال »اثرگذاری بر افکارعمومی« و قرار 
دادن مردم در برابر حاکمیت بودند تا به زعم خــود، با جدا کردن مردم از حکومت، بتوانند 
جمهوری اســالمی را از پای دربیاورند. آن ها این بار، »دســت چدنی« را زیر »دستکش 

مخملین« پنهان کرده بودند. 

نقش  شهدای  بزرگوار نیروی  هوایی  در پیشــرفت  همه جانبه ی  این  نیرو و فداکاریها و ایثارگریهای  
آن  بسی  آشکار و تعیین کننده  اســت ، و در این  میان  تأثیر مدیریت  شجاعانه  و مبتکرانه  و سرشار از 

تالش  و پیگیری  شهید عزیز سرلشکر منصور ستاری انکار ناپذیر است . 1373/11/06

مدیریت شجاعانه، مبتکرانه و با تالش این شماره 
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امام حزب ا...کالم تریبون

امروز  نوبت  اسالم  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.« 
اگر یک دهه پیش، سخن از افول نظام مبتنی بر »جاهلیت مدرن« می شد، باورش سخت جلوه 
می نمود اما »امروز خود غربی ها به این معنا گواهی میدهند. یک سیاستمدار برجسته ی غربی 
به من گفت دنیای ما دنیای پوچ و پوکی است و این را حس میکنیم. راست میگوید؛ این تمّدن 
ظاهر پُرزرق وبرقی داشت اّما باطن خطرناکی برای بشریّت داشت. امروز تضادهای تمّدن غربی 
خود را دارد نشان میدهد؛ در آمریکا یک جور، در اروپا یک جور، در مناطق تحت سلطه 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 اســت. »آن دو ابزار و دو 
سالحی - که غرب با آن دو سالح قادر بود دنیا را مدیریت کند و عماًل تسلط 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 
است.93/6/13« بنابراین »امروز نوبت اسالم اســت ... امروز نوبت مسلمین است که با هّمت 

خود، تمّدن نوین اسالمی را شالوده ریزی کنند.94/10/8«
این نگرانی ها موجب شده تا نظام سلطه به کار افتاده و این بیداری اسالمی و »قیامهای بزرگ 
را از مسیر اصلی منحرف کنند؛ جنبه ی اسالمی آن را مخفی کنند، مکتوم کنند، انکار کنند؛ 
کســانی را پیدا کنند که با فریب مردم بر ســر کار بیایند و همه ی معادله ها را باز دوباره به 
نفع غرب برگردانند ... لیکــن فایده ای ندارد.90/4/9« آنها پس از »نومیدی از حذف اســالم 
و شعارهای اســالمی، اکنون به فتنه انگیزی میان فرقه های اســالمی روآورده و با توطئه ی 
شیعه هراسی و سّنی هراسی، بر سر اتحاد اّمت اسالمی مانع تراشی می کنند.91/8/4« به همین 
دلیل »آن روزی که کلمه ی سّنی و شــیعه در ادبّیات آمریکایی ها پیدا شد، ما نگران شدیم؛ 
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 که نظام ســلطه می خواهد »جنگ دشمن ساخته ی شیعه و ســنی ... را 
مشــتعلتر و این آتش را برافروخته تر کنــد.68/7/24« و »این توطئه هم  اکنون از ســوی 
سرویســهای جاسوســی غرب و صهیونیزم، با کمک دالرهــای نفتی و سیاســتمداران 
خودفروخته، از شــرق آســیا تا شــمال آفریقا و بویژه در منطقه  ی  عربی ... با جد و اهتمام 
دنبال میشــود و پولی که میتوانســت در خدمت بهــروزی خلق خدا باشــد، خرج تهدید  
 و تکفیر و ترور و بمبگذاری و ریختن خون مسلمانان و برافروختن آتش کینه  های درازمدت 

میگردد.92/2/29«
با توجه به اینکه »یک عــّده ای از این طرف ، یــک عّده ای از آن طرف، بر آتش دشــمنی ها 
می افزایند و آنها را تشدید میکنند94/5/26«، الزمه حرکت جهان اسالم به سمت تمدن نوین 
اسالمی این اســت که ابتدا خود را این بیماری برهاند و »عالج این بیماری، احساس اتحاد 
بین مسلمین است.91/11/10« کسی منکر اختالف ها و تفاوت ها نیست. »فِرق اسالمی، نِحل 
اسالمی در مسائل گوناگون اختالف دارند91/7/3« اما قبله مان، قرآن مان و پیامبرمان یکی 
است. »دشمنانمان یکی هســتند، 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 است که مسلمانان نه تنها باید تهدیدات دشمن ساخته را از خود دور کنند، بلکه 

باید پای در مسیر پیامبر اسالم نهند که »مردم و دنیای ظلمانی و مرگ زده و آفت زده« را احیا 
نمود. در این مسیر، »امید و تکلیف و مســئولّیت، متوّجه به علمای اسالم و به روشنفکران 
راستین در دنیای اسالم اســت؛ باید با مردمشان حرف بزنند، با سیاستمدارانشان هم حرف 

بزنند ... میتوانند نقش ایفا کنند.94/10/8«
در این بین یکی از مهم ترین وظایف علما و روشــنفکران راستین، شناخت صحیح دشمن 
و شناســاندن آن به امت اســالمی به عنوان یک معیار و قطب نما برای دستیابی به وحدت 
اسالمی است. »سعی کنیم در تحلیلهامان، در شناخت حوادث، دچار خطا و اشتباه نشویم. 
بدانیم که آمریکا و صهیونیسم دشمنان امت اسالمی اند ... آنها هرگز برای ملتهای مسلمان 
دل نمیسوزانند؛ هرچه بتوانند، تخریب میکنند و در روندها اخالل میکنند.91/5/29« با این 
وصف، آیا طرف داری آمریکا »از فرقه ای در مقابل فرقه ای دیگر در درون دنیای اســالم، ما را 
خوشحال میکند؟ اگر از ما طرف داری کردند، ما باید خرسند بشــویم؟ نه، ما باید غّصه دار 
بشویم، ببینیم چه نقطه ی ضعفی در ما دیده اند که میخواهند از آن نقطه ی ضعف استفاده 
کنند و ابراز طرف دارِی از ما میکنند.94/10/8« همین سرگرم شدن به مجادالت و منازعات 
فرقه ای باعث شده تا حتی »برخالف 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 سیاســی و فرهنگی وظیفه ای بس ســنگین تر دارند که 
متأّسفانه غالباً مورد غفلت آنان اســت. علما به جای برافروختن آتش اختالفات مذهبی، و 
سیاسّیون به جای انفعال در برابر دشمن، و نخبگان فرهنگی به جای سرگرمی به حاشیه ها، 
درد بزرگ دنیای اسالم را بشناسند و رسالت خود را که در پیشگاه عدل الهی، مسئول ادای 

آنند پذیرا گردند و از عهده ی آن برآیند.94/7/1« فراموش نکنیم؛ امروز نوبت اسالم است. 

)(...جدیدترین نظر رهبر انقالب درباره فیلم  محمدرسول ا 
حضرت آیت ا... خامنه ای اخیرا در دیدار کارگردان فیلم محمدرســول ا... )( با اشــاره به 
حمالت از سوي دشمنان، خطاب به کارگردان فیلم فرموده اند: اینگونه رفتارها نشان میدهد 

| کار، کار خوبی بوده و شما با این فیلم تیری به هدف زده اید.   |       

   ترجمه و انتشار نسخه انگلیسی کتاب مسیح در شب قدر
همزمان با سالروز والدت حضرت عیســی )(، کتاب"مسیح در شب قدر" به زبان انگلیسی 
ترجمه و منتشر شد. این کتاب که توسط انتشارات "صهبا" منتشر شده، روایت حضور حضرت 

| آیت ا... خامنه ای در منازل شهدای آشوری و ارمنی از سال 63 تا 93 است   |       

  نصرا...: رژیم صهیونیستی هر نوع مقاومتی را ایرانی میداند
سیدحســن نصرا... رهبــر مقاومــت لبنان به  مناســبت هفتمین روز شــهادت ســمیر 
قنطار گفت: اســرائیل هر نوع مقاومتــی را در هرجایی وابســته به ایــران و ایرانی میداند. 
ما اموال و پولهــای اعراب و ارتشــهای عربــی را هم نمیخواهیم،کســانی که در ســوریه 
 میجنگند بــرای زوال و نابودی اســرائیل کافی هســتند،مانیازمند تقویت امید هســتیم.

 |       تسنیم و فارس|

  جان بولتن: اولویت اصلی آمریکا ایران است نه سوریه و داعش
جان بولتن در یادداشتی در آمریکن اینترپرایز با توصیه به رئیس جمهور آینده آمریکا نوشت: 
موضوع اصلی ایران و توان هسته ای این کشور است. توان هسته ای ایران می تواند منجر به شکل 
گیری مسابقه تسلیحاتی در منطقه شود. ایران تهدید جدی علیه اسرائیل است. ایران، اسد را در 
راس قدرت سوریه حفظ کرده است. ایران حامی اصلی حزب ا... است. بنابراین، رئیس جمهور 
بعدی باید ضمن حذف تهدید ایران هسته ای همزمان به اتخاذ سیاستی جدی به رهبری آمریکا 
بپردازد که با استفاده از نیروهای زمینی، داعش را هر چه سریع تر شکست دهد. اسد و برکناری 

آن از قدرت هدف دوم است . |       تسنیم و فارس |

  روایت نشریه کانادایی از بازی دوگانه آمریکا در منطقه
گلوبال ریسرچ: آمریکا بازی دوگانه خود را در ســوریه و عراق به نحوی طراحی کرده است که 
بتواند از دکترین قدیمی آمریکا تحت عنوان »قابلیت انکارِ موجه نما« استفاده کند تا مگر بتواند 
به داستان ساختگی »جنگ علیه تروریسم« تا جایی که ممکن است، ادامه و مردم منطقه و جهان 

را کماکان فریب دهد |       خبرگزاری صداوسیما |

  تالش آمریکایی ها برای اثرگذاری بر انتخابات داخلی ایران
رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا: من در حال دریافت این حس قوی هستم که دلیل 
اینکه ما هیچ کاری)در قبال آزمایشهای موشکی ایران(نمیکنیم آن است که ما در حال تالش 

برای اثرگذاشتن بر انتخاب داخلی این کشور هستیم |       فارس |

# بصیرت
بدانید چه میخواهید، تا بدانید چه باید با خودتان داشته باشید

در زندگِی پیچیــده ی اجتماعِی امروز، بدون بصیرت نمیشــود 
حرکت کرد..... بصیرت در هدف، بصیرت در وســیله، بصیرت در 
شناخت دشمن، بصیرت در شناخت موانع راه، بصیرت در شناخت 
راه های جلوگیری از این موانع و برداشتن این موانع؛ این بصیرتها 
الزم اســت. وقتی بصیرت بود، آنوقت شما میدانید با ِکی طرفید، 
ابزار الزم را با خودتان برمیداریــد.. 1388/07/15 اگر ملتی قدرت 
تحلیل خودش را از دست بدهد، فریب و شکســت خواهد خورد.. امیرالمؤمنین می فرمود: »و 
الیحمل هذا العلم ااّل اهل البصر و الّصبر«؛ اول، بصیرت، هوشمندی، بینایی، قدرت فهم و تحلیل، 

و بعد صبر و مقاومت و ایستادگی. 1370/01/26  

اهل بهشت یا اهل جهنم؟
در مورد خانواده، حرف خیلی زیاد است. مسئله ی همسری، مسئله ی مادری، اینها 
همه اش باید تفکیک شــود. زن در خانواده یک نقش همســری دارد؛ این نقش 
همسری، فوق العاده است؛ ولو اصاًل مادری ای وجود نداشته باشد. فرض کنید زنی است؛ یا 
مایل نیســت به زایمان، یا به هر دلیلی امکان زایمان برایش وجود ندارد؛ اما همسر است. 
نقش همســری را نباید دســت کم گرفت. ما اگر میخواهیم این مرد در داخل جامعه یک 
موجود مفیدی باشد، باید این زن در داخل خانه همسر خوبی باشد؛ وااّل نمیشود.ما در دوران 
مبارزه و بعد از دوران مبارزه، دوران پیروزی انقالب، آزمایش کردیم؛ مردانی که همســران 
همراه داشتند، هم در مبارزه توانستند پایدار بمانند، هم بعد از انقالب توانستند خط درست 
را ادامه بدهند. البته عکســش هم بود.... خیلی از خانمها هســتند که شوهرهاشان را اهل 
بهشــت میکنند؛ خیلی خانمها هم هستند که شوهرانشــان را اهل جهنم میکنند؛ دست 

آنهاست.  90/10/14

جوانان! راه انبیاء را ادامه دهید
 ])( پیلروان آن حضلرت ]پیامبلر اسلام ...
کسلانی هسلتند که هملان راه را و همان خط 
را تعقیلب می کننلد و از خود شلروع می کنند 
و به دیگلران سلرایت می دهنلد. شلما جوانان 
دانشلجو و جوانلان عزیلزی کله از هلر جلا 
آمده ایلد، امیلد این ملت هسلتید کله باید این 

راهی را که فرا راه شلما گذاشلته شلده اسلت به آخر برسلانید. و این نهضتی را کله در راه او آن 
همه جانفشلانی شلده اسلت، ادامه بدهیلد. و این صلراط مسلتقیمی را کله انبیا جلو راه بشلر 
گذاشلتند و نبی اکلرم آخرین انبیلا و اشلرف همله، آن راه را جللو مردم گذاشلتند، و ملردم را 
دعوت به این صراط مسلتقیم کردنلد و هدایت کردند بله راه انسلانیت و خلروج از همه انحای 
کفر و الحاد و خلروج از همله ظلمات به نلور مطلق، باید شلما جوانهلا هملان راه را ادامه دهید 

تلا اینکه پیلرو رسلول اکلرم و در مکتب حضلرت صلادق پیروانی  شایسلته باشلید. 
 ۲ بهمن ۱۳۵۹

دشـمنان ما تصـور میکردند بـا رحلت امـام، آغاز فروپاشـی این نظـام مقدس  ت تاریخی
روای

  
کلیـد زده خواهد شـد. آنها خیـال میکردنـد امام که رفـت، بتدریج این شـعله 
خامـوش خواهد شـد، این چـراغ خامـوش خواهد شـد. بعد، مراسـم تشـییع 
جنـازه ی امـام، آن احساسـات مـردم، آن حرکـت عظیـم مـردم در حمایت از 
کاری کـه خبـرگان کردند، اینهـا را مایـوس کـرد. یـک برنامه ریزی ده سـاله 
کردنـد - این تحلیـل من اسـت، این به معنـای اطالع نیسـت؛ تحلیلی اسـت کـه قرائن 
آن را بـرای ما اثبـات میکند - ده سـال بعد امیـدوار بودند کـه نتیجه بدهد. سـال 78 که 
آن حـوادث پیـش آمـد، آن کسـی کـه ایـن حـوادث را خنثـی کـرد، مـردم بودنـد. روز 
بیسـت و سـوم تیـر سـال 78 مـردم آمدنـد در خیابانها، توطئـه ی دشـمن را که سـالها 
برایش برنامه ریـزی کرده بودنـد، در یـک روز باطـل کردند. آن روز گذشـت. مـوج دوم، 
باز یـک برنامه ریزی ده سـاله بـود تـا سـال 88 . به نظرشـان فرصتـی به دسـت می آمد. 
بـه خیـال خودشـان زمینه هـا را آمـاده کـرده بودنـد. مطالباتـی هـم مـردم داشـتند - 
مردمـی کـه وابسـته ی بـه نظامنـد، وفـادار بـه نظامنـد - فکـر کردنـد از ایـن مطالبات 
بتواننـد اسـتفاده کننـد؛ لـذا آن قضایای سـال 88 بـه وجود آمـد... بعـد از آنکـه باطنها 
ظاهر شـد، در روز قـدس مـردم دیدند کـه اینها حرف دلشـان چیسـت، در روز عاشـورا 
فهمیدند کـه اینها عمق خواسته هاشـان تا کجاسـت، مـردم عزیز مـا به میـدان آمدند و 
حماسـه ی نه دی را به راه انداختند. نـه فقط در تهران، بلکه در سراسـر کشـور، میلیونها 
نفر در روز نهـم دی، بعد هم بالفاصلـه در بیسـت و دوی بهمن آمدند توی میـدان، غائله 
را ختـم کردند. این، هنـر مردم اسـت. درود به مـردم ایـران. درود به ملت مومـن و مبارز 

و بصیر و آگاه ایران.    90/03/14

به مناسبت 9 دی روز »بصیرت و میثاق امت با والیت«

9 دی؛ ُمهر پایان مردم
 بر توطئه برنامه ریزی شده دشمنان

بر سر یکدیگر کمتر فریاد بکشید!
بعضی هـا به بهانـه ی همین مسـائل جزئـی داخلی، دشـمن خارجـی را فراموش 

ت
حزب ا... این اس

میکنند، آمریـکا را فرامـوش میکننـد. اینکـه امـام )رضوان ا... علیه( مکـرر تکرار 
میکردند کـه هرچه فریـاد داریـد بر سـر آمریـکا بکشـید، به خاطر این اسـت؛ بر 
سـر یکدیگر کمتـر فریاد بکشـید. نمیگویـم انتقـاد نکنیم؛ نـه، باالخـره جامعه، 
جامعـه ی آزادی اسـت، افـکار آزادنـد، حـق انتقـاد وجـود دارد، انتقـاد هـم 
مایه ی پیشـرفت اسـت اما دشـمن اصلـی را بـا دشـمنان درجـه ی دو و بـا دوسـتانی که با 
آنهـا اختالف نظـر داریـم و دشـمن هـم حتـی نیسـتند، اشـتباه نگیریـم؛ دشـمن اصلی 

جای دیگر است. 
دشـمن اصلـی آن دشـمنی اسـت کـه با همـه ی تـوان درصـدد ایـن اسـت که دسـتاورد 
عظیم ملـت ایـران را از او بگیـرد؛ ایـن دسـتاورد عبارت اسـت از حضـور ملـت، حاکمیت 
ملی، نفـوذ افـکار قرآنی و اسـالمی در میان مـردم؛ این آن دسـتاورد بزرگ اسـت کـه ما را 
به پیشـرفت میرسـاند؛ تا امروز هـم پیشـرفتهای زیـادی کرده ایم، بعـد از ایـن هم همین 

ما را بـه آرمانهایمـان خواهد رسـاند. 
ایـن را میخواهنـد از دسـت مـردم بگیرنـد؛ میخواهنـد حکومـت ظالمانـه، حکومـت 
دست نشـانده، حکومتـی دلباختـه ی بـه غـرب و تسـلیم غـرب و مرعـوب غرب بـه وجود 
بیاورند، هدفشـان این اسـت؛ ایـن را بایسـتی از یاد نبریـم و این دشـمن را در نظر داشـته 

باشـیم.    94/08/12  

9929***914: با سالم و خسته نباشید. من نشریه شماره 13 رو خوندم.بسیار مطالب 
خوبی را ارائه کردید. نظرم اینه که مشکالت جامعه رو مورد نقد و برسی قرار بدید. ارادتمند 

محمدحسین فخیم
8503***911: سالم.هفته نامه خط حزب ا...را به دلیل بصیرت افزایی مردم و رساندن 
پیام ورهنمودهای مقام معظم رهبری به متن جامعه می ستایم. لطفا اقدامات برنامه جامع 

مشترک رو هر هفته زیر ذره بین بگذارید.متشکرم. عبدالعلی زاده از آستانه اشرفیه
9949***917: باسالم و آرزوی موفقیت روز افزون. مطالب سیاسی و بصیرتی را پیامک 

کنید
0272***913: بیش از پانصد نسخه از شماره سیزدهم نشریه در مراسم جشن میالد 
پیامبر )( در مجتمع غنی ســازی شهید احمدی روشن توسط بســیج مجتمع توزیع 

گردید.
جوانان فردوسی مسجد چهارده معصوم )(: با سالم و خدا قوت با کمال افتخار اعالم 
می نماییم که نشریه حزب ا... در محل تابلو اعالنات مسجد چهارده معصوم )( شهرستان 

فردوس )خراسان جنوبی( نصب گردید.
)( به امید سربازی و دیدار امام زمان

علی میرزایی: با ســالم. ممنون از نشریه انقالبیتون. به مناســبت 9 دی یک مسابقه 
اینترنتی از محتوای نشریه شما برگزار خواهیم کرد. بسیج دانشجویی استان یزد

 حمید عبدی: با سالم واقعا نشریه عالی است از زمانی که نشر شده ما هر هفته تعداد 50 
نسخه چاپ میکنیم و در جلسه حلقه صالحین اونو مورد واکاوی قرار میدیم و واقعا بصیرت 
بچه ها رو باال برده. در ضمن در این هفته به مناسبت حماسه نهم دی تعداد 300 نسخه در 
نشست با همین مضمون توزیع شــده و همچنین نســخه تابلو اعالنات رو هر هفته جلوی 
مسجدمون نصب میکنیم. با تشکر ازشما پایگاه شــهید امیری پور حوزه چهار عمار بسیج 

مشهد 
سالم علیکم خدا قوت چه جوری نسخه ای رو که از این هفته نامه چاپ میشه خرید؟

پاسخ: چاپ و توزیع نشریه خط حزب ا... به صورت خودجوش و مردمی می باشد.
آریا313: سالم خسته نباشــید. نشریه بسیار جالبیه ما هم این نشــریه رو میگیریم و 
بصورت نسخه تابلوی اعالنات در حوزه علمیه خودمون نصب می کنیم. فقط یه پیشنهاد اونم 
اینکه خیلی از افراد اصال نمی دونند چنین نشریه ای هست وگرنه استفاده میکردند. لطفا اگه 

میشه اطالع رسانی کنید تا همه بدونند و استفاده کنند  

واژه کلید

امام صادق)( دنبال حاکمیت الهی بود
حاکمیـت دین، هـدف مهـم همه ی ادیـان اسـت؛ »لیقـوم الّنـاس بالقسـط«.)1( 
قیام به قسـط، قیـام بـه عـدل و حاکمیت الهـی، هدف بـزرگ ادیـان اسـت. اصاًل 
ائمـه ی مـا )( تمـام زجـر و مصیبتشـان بـه خاطر ایـن بود کـه دنبـال حاکمیـت الهی 
بودنـد؛ و ااّل اگـر امـام صـادق و امـام باقـر)( یک گوشـه می نشسـتند و چنـد نفـر دور 
خودشـان جمع می کردنـد و فقط یک مسـأله ی شـرعی می گفتند، کسـی به آن هـا کاری 
نداشـت. خود امـام صـادق در یک حدیـث می فرمایـد: »هـذا أبو حنیفـة له اصحـاب و هذا 
الحسـن البصری لـه اصحـاب«؛)2( ابو حنیفـه اصحاب دارد، حسـن بصـری اصحـاب دارد. 
پس، چرا بـه آن هـا کاری ندارند؟ چـون می دانند کـه آن حضرت داعیـه ی امامـت دارد؛ اما 

آن ها داعیه ی امامت نداشتند...
در راه این داعیه، ائمه ی ما کشته شدند، یا به زندان رفتند. امامت یعنی چه؟ آیا یعنی همین 
که مســئله بگویی، و دنیا را دیگری اداره کند؟ آیــا معنای امامت در نظر شــیعه و در نظر 
مسلمین، این است؟ هیچ مسلمانی این را قائل نیست؛ چطور من و شمای شیعه می توانیم به 
این معنا قائل باشیم؟ امام صادق دنبال امامت بود یعنی ریاست دین و دنیا منتها شرایط جور 

نمی آمد؛ اما ادعا که بود. برای خاطر همین ادعا هم آن بزرگواران را کشتند.   70/5/30
1(حدید: 25                           

 2(الکافي، ج 2، ص 222.

حدیث شـرح

احکام غسل
1. هرگاه در اثنای غسل، حدث اصغری از او سر بزند )مثاًل بول کند(، الزم نیست غسل را از نو 
شــروع کند و باید آن را ادامه دهد، ولی چنین غسلی اگر غسل جنابت باشد مانند سایر غسلها 

کفایت از وضو برای نماز و سایر اعمال مشروط به طهارت نمی کند.
2. کسی که چند غسل واجب یا مستحب بر ذمه ی او باشد، اگر به نیت همه ی آنها یک غسل به 

جا آورد کافی است. 
3. غیر از غسل جنابت، سایر غسلها کفایت از وضو نمی کند. 

4. کسی که بعد از غسل، یقین به باطل بودن آن پیدا کند بایســتی قضای نمازهایی که با آن 
غسل خوانده را به جا آورد.

اگر پس از انجام غسل شک دارد غسلش صحیح بوده یا نه، در صورتی که احتمال می دهد غسل 
را صحیح انجام داده و در وقت غسل متوجه انجام آنچه در صحت غسل معتبر است بوده به شک 

خود اعتنا نکند. 

آموزشی احکـام

ایـرانی خانواده

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. «

 کتاب "نقشــه ی نقش بر آب" حــاوی فرازهایی از 
بیانات رهبر معظم انقالب درباره ی فتنه ی سال 1388 
است، فتنه ای که به لطف الهی و با رهبری حکیمانه 
رهبر انقالب و بصیرت ملت ایــران، طومار آن در هم 
پیچیده شد و انقالب اسالمی پیروزمندانه این گردنه ی 
دشوار را پشت ســر نهاد. »دهمین دوره ی انتخابات 
ریاست جمهوری«، »مواضع رهبری پس از انتخابات 
تا نماز جمعه 29  خرداد«، »حوادث پس از انتخابات«، 
»کسب بصیرت« و »جنگ نرم«، پنج فصل این کتاب 

را تشکیل می دهند.
همچنین در صفحات نخست کتاب مقدمه ای از آقای 
محمدحسین صفارهرندی در اهمیت بازخوانی بیانات 

رهبری در آن روزها وجود دارد.
  http://khl.ink/ketab88: دریافت کامل کتاب

خواندنی پیشنهاد

   انتشارات صهبا
 تعداد صفحات: 546 صفحه

هفته اخبار

خودی کیست؟   غیرخودی کیست؟
گفته می شود »خودی« و »غیر خودی«. حاال خودی و غیر خودی داریم یا نداریم؟  خطبه تاریخی

اگر بخواهیم ملت را حساب کنیم، نه؛ آحاد ملت همه خودیند. اما جریانات سیاسی، 
بله؛ جریان خودی داریم، جریان غیرخودی هم داریم.خودی کیست؟ خودی آن است 
که دلش برای اسالم می تپد؛ دلش برای انقالب می تپد؛ به امام ارادت دارد؛ برای مردم 
به صورت حقیقی - نه اّدعایی - احترام قائل اســت. غیر خودی کیست؟ غیر خودی 
کسی است که دســتورش را از بیگانه می گیرد؛ دلش برای بیگانه می تپد؛ دلش برای برگشتن 
امریکا می تپد. غیر خودی آن کسی اســت که از اوایل انقالب در فکر ایجاد رابطه ی دوستانه با 
امریکا بود. به امام اهانت می کــرد؛ اما برای امریکا اظهار عالقه می نمود! کســی به امام اهانت 
می کرد، ناراحت نمی شد؛ اما اگر کسی به دشمنان بیرون از مرز یا همدستان آنها اهانت می کرد، 
ناراحت می شد! اینها غریبه اند. اسمشان چیســت، هرچه باشد؛ چه کسی هستند، به ما ربطی 
ندارد که حاال بخواهم در خطبه های نماز جمعه اسم کســی را بیاورم. هر کس این طور باشد، 
غریبه است و خدا کند این طوری نداشته باشیم.این به عهده ی دستگاههای مسؤول کشور است 
که حواسشان جمع باشــد. دســتگاههای امنیتی - وزارت اّطالعات و وزارت کشور - نیروی 
انتظامی، سپاه، بسیج و بقیه، حواسشان باید جمع باشد. این که بعضی از دلسوزان به برخی از 
مطبوعات گله دارند، از این ناحیه است، وااّل هیچ کس با مطبوعات آزاد مخالفتی ندارد. فلسفه ی 
این انقالب، آزادی اســت - آزادی بیان و آزادی فکر - اما طوری نباشــد که حرف و خواست و 
تحلیل و جهتگیرِی دشــمن را بر همه ی حرفهای دیگر مقّدم کننــد؛ آن را اصل و مالک قرار 

دهند. کسی که با دشمن دوست شد، دوست دیگر نمی تواند به او اعتماد کند.      78/05/08  

نقشه ی نقش بر آب

هفته سخن

راهپیمایی 9 دی 1388
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