
امامت جمعه، منصب تماس 
روحانیت با ملت

یکی از مهمتریـن چیزهایی کـه در این انقالب 
حاصـل شـد قضیـه نمـاز جمعـه اسـت، کـه در 
زمان سـابق در بیـن مـا متـروک، و در بیـن اهل 
سـنت به طـور دلخـواه نبـود و غالبـاً تحـت نفوذ 

قدرت هـا انجـام می گرفـت، کـه بحمـد ا... در 
ایـن نهضت نمـاز جمعه بـا محتـوای حقیقی آن 
تحقق یافـت، و آقایـان باید با سـفارش بـه مردم 
و نسـل های آینده به این مسـاله اهمیـت بدهند 
که نماز جمعـه در راس همـه امور اسـت، و مردم 
را مجتمع کنند کـه در این امر خللی وارد نشـود. 
منصـب امامـت جمعـه، یعنـی منصـب تمـاس 

روحانیت با ملـت، و روحانیت با مجلـس و دولت، 
و ایـن از امـوری اسـت که بـا دسـت توانـای ائمه 
جمعه انجـام می گیـرد، کـه امید اسـت هـر روز 
بیشـتر و بهتر انجـام شـود، و جمعیت ها بیشـتر 
بیاینـد، و ایـن سـنت حسـنه ای باشـد کـه برای 

مـردم و آینـدگان محفـوظ بماند.   
امام خمینی )ره(؛ صبح ۴ آبان ۱۳۶۲

خون مظلوم، گریبان ظالم را میگیرد
بـدون تردید خـون بـه ناحـق ریخته ی 
ایـن شـهید مظلـوم بـه سـرعت اثـر 
خواهـد کـرد و دسـت انتقـام الهـی گریبـان 
سیاسـتمداران سـعودی را خواهـد گرفـت. ایـن 
عالـِم مظلـوم نـه مـردم را بـه حرکت مسـلحانه 
تشـویق می کرد و نـه به صـورت پنهانی اقـدام به 
توطئه کرده بود، بلکـه تنها کار او، انتقـاد علنی و 
امر به معروف و نهـی از منکِر برخاسـته از تعصب 
و غیـرت دینـی بود.سیاسـت گذاران و مجریان و 
سیاست سـازاِن دولت سـعودی تردید نکنند که 
این خون، دامن اینهـا را خواهد گرفت؛ پدرشـان 
را درمـی آورد. خـدای متعـال از خـون بی گنـاه 

نمی گذرد. 
چیـزی  هیـچ  فرمودنـد:   )(امیرالمومنیـن«
سـریعتر از خون بـه ناحق ریختـه اثر نمـی کند.« 
جهـان اسـام و همـه ی دنیـا باید نسـبت بـه این 
قضیـه احسـاس مسـئولیت کننـد. کسـانی کـه 
صادقانه به سرنوشـت بشـریت و سرنوشت حقوق 
بشـر و عدالـت عاقه مند هسـتند، باید ایـن قضایا 
را دنبـال کننـد و نبایـد نسـبت بـه ایـن وضعیت 
بی تفـاوت باشـند. یقینـاً شـهید شـیخ نمـر مورد 
تفضـل خداونـد خواهد بـود و بدون شـک دسـت 
انتقـام الهـی گریبـان ظالمانـی را کـه بـه جـان او 
تعـّدی کردنـد خواهد گرفـت و این همـان چیزی 

اسـت کـه مایـه ی تسـلّی اسـت.    94/10/13

ابوذر متقی پیشه: ســام علیکم و رحمة ا...
سام و درود خدا بر همه علمای اسام بویژه زعیم 
عالم تشیع، حضرت امام خامنه ای روحی له الفداء. 
از سالها پیش فقدان نشریه ای که کام آقا را بدون 
کم و کاســت و افزودنی به الیه های پایین جامعه 
برساند و از تحریف منویات ایشان جلوگیری کند 
احســاس می شــد.خدا را شــاکریم که جوانان 
حزب اللهی در خط آقا هســتند و جبهــه حق را 
اینگونه یاری می کنند.به اســتحضار می رساند ما 
نشریه را هم به صورت بُرد هم به صورت تک برگ و 
هم به صورت دیجیتال در فضای مجازی منتشر می 
کنیم.از خداونــد متعال صحت و ســامت رهبر 
عزیــزم را در مواجهــه بــا فتنه هــای گوناگون 
آخرالزمانی که توســط کفار و از آنها بدتر منافقین 

هدایت می شود، خواستارم.
سام.نشریه رو که دیدم داغ دلم تازه شد. آخه 
معاونت فرهنگی دانشــگاه مون چاپ این نشریه رو 

ممنوع کرده!!!  بریم به کی بگیم؟؟؟؟!!!!
 7846***919 : نشــریه خــط حــزب ا... در 
تابلواعانات مســجدامام خمینی )رحمت ا...علیه( 
شهرستان شهریاربه همت پایگاه امام خمینی)ره( 

نصب گردید.
 1629***915 : ســام وخدا قــوت با کمال 
افتخار اعام می نماییم که نسخه شماره چهاردهم 
نشریه در محل تابلواعانات مسجدچهارده معصوم 
علیهم السام شهرستان فردوس)خراسان جنوبی(
 )(نصب گردید.به امیدسربازی ودیدارامام زمان

 6428***913 : باســام نشریه ی خط حزب 
ا... واقعا عالی وپر محتوا می باشد. در نمازجمعه هفته 
گذشته شهرستان مبارکه این نشریه بین نماز گزاران 
توزیع شد. باتشکراز زحمات شما.*جوانان حزب ا...* 
 9078***918 : باسام و تشکر فراوان به خاطر 
این نشریه بصیرت زا پخش پنجاه عدد شماره سیزده 
نشریه خط حزب ا... در نمازجمعه شهرستان سنقرو 
کلیایي توسط پایگاه مقاومت بسیج شهري حضرت 

 )(ولیعصر
 2619***919 :ســام.در هر نشریه جایی را 
برای قــرار دادن فرازی ازوصیتنامه شــهید در نظر 
بگیرید. در هر شماره از نشریه یکی از آثار)کتابهایی( 
که امام خامنه ای مولف آن بوده اند را به خوانندگان 

معرفی کنید.التماس دعا. یاعلی 
 0813***937 : باســام پیام هاي بصیرتي-

سیاسي پیامک کنید. 
حوزه شــهید صدوقی قم: ســام وخسته 
نباشید خدمت تمام کســانی که برای این نشریه 
زحمت می کشند. ما هم توی حوزه خودمون هم 
نشــریه رو تو تابلوی اعانات نصب مــی کنیم و 
همچنین قرار از این هفته تعــداد 50 تا هم چاپ 
کنیم و در مدرسه توزیع کنیم .ممنون از زحمات 

فراوان شما . یاحق. 

 بعد از وقــوع انقاب اســامی، برنامه ها 
و مدلهــای مختلفی برای پیشــرفت نظام 
اسامی طراحی و اجرا شــد. افراط و تفریط 
در برخی موارد با تقلیــد رویکردی خاص و 
تغلیب آن بر ســایر ابعاد زندگی، موجبات 
ایجاد اشــکال و گاه انحراف را فراهم ساخته 
اســت.  به جرأت می توان گفت هیچ کس به 
اندازه ی رهبری در تدوین الگوی اســامی 
ایرانی پیشرفت تاش نظری و فکری نداشته 
اســت. در این کتاب تاش شــده همه ی 
مطالبی که رهبری در خصوص پیشــرفت 
عرضه داشــته اند، گردآوری و در چارچوبی 

مناسب به بازار علم و تحقیق ارائه گردد.  

مسئله ی محرم و نامحرم در اسام جدی است. البته بخش عمده ای از این قضیه ی محرم 
و نامحرم باز برمیگردد به خانواده. یعنی چشم پاک و دل بی وسوسه و ریب برای هر یک 
از زوجین موجب میشود که محیط خانواده از طرف او تقویت و گرم شود؛ مثل یک کانون 
گرمابخشی، محیط را گرم میکند. اگر آن طرف مقابل هم همین چشم پاک و دل خالی از 
وسوسه را داشت، طبعاً این دوجانبه خواهد شد و محیط میشود محیط کانون خانوادگِی گرم 
و بامحبت. اگر چنانچه نه، چشم خائن، دست خائن، زبان دو وجه، دل بی محبت و بی اعتقاد 
به همسر و همسری وجود داشت، ولو ظاهرسازیهائی هم باشد، محیط خانواده سرد میشود... 
اگر سوءظن پیدا شد، چه سوءظن، مستند درستی داشته باشد، چه نداشته باشد، اثر خودش 
را میبخشد؛ مثل گلوله ای است که از این لوله بیرون می آید؛ اگر توی سینه ی کسی خورد، 

میُکشد؛ چه این شخص عامد باشد، چه اشتباهاً دستش رفته باشد روی ماشه. 1390/10/14
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حکم تقلب در امتحان
  س: اگر کسی در امتحانات کالسی با تقلب 
نمره عالی کسب کرده، باید از فرد یا افرادی 

حاللیت بگیرد؟ 
در صورتی که حقی از کسی ضایع شده باشد، مثا 
یک تعداد محدودی را می خواستند بپذیرند و ایشان 
تقلب کرده و قبول شده، و اگر ایشان تقلب نمی کرد، 
فرد دیگری جایگزین بود، باید از او حالیت بطلبد؛ 

چون حقی از حقوق او ضایع شده است. 
س:  اگر در امتحان تقلب کنیم و بعد از امتحان، 

درس مورد نظر خوانده شود ایرادی ندارد؟
اصل حکم تقلب نه؛ زیرا به هر حال کاری اســت که 
نباید تکــرار کند، ولی تبعاتش قابل جبران اســت. 
مثا فردی که با تقلب مدرک گرفته و می خواهد با 
همین مدرک استخدام شود، اگر به مقدار آن مقطع 
تحصیلی که به خاطر آن پذیرش می شود معلومات 
ندارد، استخدامش صحیح نیســت. ولی اگر درس 
بخواند و شرایط دیگر استخدامی را هم داشته باشد، 
استخدامش ایرادی ندارد و حقوقی هم که می گیرد 

مانعی ندارد.   

الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

مسئله محرم و نامحرم را جدی بگیرید

صاحب امتیاز:
 موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی       

ارتـبـاط بـا نـشـریه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی
خط حزب ا...                                

شهید مبتکر و شجاع
توضیحات شهید سرلشگر ستاری درباره ی نحوه ی تعمیر هواپیماهای آسیب دیده.
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شهیدان خانواده 
جنیدی

هفته گزارش

 شمـاره  پانزدهم|  هفتــه سوم دی 94

هفته نامه خبــری-تحلیــلی  

حجةاالسام والمسلمین حاج شــیخ احمد جنیدی پدر شــهیدان رضا، محمد، نصرا... و عبدالحمید 
جنیدی، امام جمعه شهرستان رودسر بود. رهبر انقاب یکبار پیش از رحلت شیخ احمد و بار دیگر پس 
از شهادت عبدالحمید در سال 79، به منزل این شهیدان رفتند. در سال 90 نیز، پس از درگذشت پسر 
دیگر خانواده بر اثر برق گرفتگی، در منزل شهیدان جنیدی حاضر شدند. رهبر معظم انقاب درباره ی 
شهیدان جنیدی فرموده اند: یاد شهیدان و صالحان این خانواده را همواره شاخص راه خود قرار دهید و با 

همان همت و انگیزه به سمت همان هدف که اعتای کلمه اسام است پیش بروید.
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گزارشی از نسبت اقدامات اخیر 
آل سعود با نقشه شیطان بزرگ در منطقه؛

صفحه ویژه 
 انتخابات

3

جنایت بزرگِ 
» مهره« آمریکا

راهبرد دائمی آمریکا در قبال ایران
انتخابـات 84 که با مشـارکت بـاالی مـردم برگزار 
شـد، نقشـه های مایـکل لدیـن و سـایر مقامـات 
آمریکایی بـرای "تغییر رژیـم" در ایران با شکسـت 
مواجه شـد. اما گویا از همـان زمان بـرای انتخابات 
چهار سـال بعد نقشـه کشـیدند. در کتاب "سایه ی 
عقاب ها" )طـرح سـري حملـه ی امریکا بـه ایران( 
با اسـتناد بـه منابـع اطاعاتـي مختلف، بـرآوردي 
جامـع از احتمـال حملـه آمریـکا بـه ایـران مـورد 
بررسـي قرار گرفته اسـت. در فصل بیسـت وپنجم 
این کتاب، سـناتور جـان مک کین به وضـوح حتی 
به رنـگ انقاب مخملی بعـدی ایـران، یعنی "رنگ 
سـبز" نیز اشـاره کـرده بـود.  فتنـه ی 88 محصول 
چنیـن طراحـی بـود کـه گرچـه خسـارت های 
زیـادی بـه بـار آورد، امـا بـا درایـت و تدبیـر رهبـر 
انقاب و هوشـیاری و بصیـرت مـردم، راه به جایی 
نبـرد. در عوض، دشـمن حـاال دیگـر فهمیـده بود 
کـه انقـاب اسـامی را به دلیـل برخـورداری از 
پایـگاه گسـترده ی مردمـی نمی توانـد از طریـق 

"انقـاب رنگـی" از پـای در بیـاورد. پـس تاکتیک 
خـود را می بایسـت تغییـر مـی داد اگرچـه هـدف 

همـان هـدف بـود: تغییـر نظام.  
توافـق هسـته ای و فضـای بعـد از برجـام، ایـن 
آورد  به وجـود  آمریکایـی  مقامـات  را در  تصـور 
کـه می تواننـد پـروژه ی تغییـر نظـام را از طریـق 
تومـاس  آن چنان کـه  ببرنـد.  پیـش  دیگـری 
فریدمـن، تحلیلگـر مطـرح روزنامـه ی نیویـورک 
تایمـز، اسـفندماه سـال گذشـته )یعنـی پیـش 
از توافـق میـان ایـران و غـرب( اذعـان کـرده بـود: 
"به نظـر مـن بـا توافقی کـه اوبامـا بـا ایران بر سـر 
مسـئله ی هسـته ای انجـام می دهـد امـکان ایـن 
تغییر در داخـل ایران فراهم می شـود." نشـانه این 
تغییـر تاکتیـک آمریکایی ها نیـز، همان اسـت که 
رهبر انقـاب در ماه هـای اخیـر از آن به "پـروژه ی 
نفـوذ"  تعبیـر کرده انـد. هـدف از پـروژه ی نفـوذ، 
»اسـتحاله ی جمهـوری اسـامی« و »تغییر باطن 
و سـیرت، با حفـظ صـورت و ظاهـر« آن اسـت. اما 
آن چنان کـه آدام ارلـی، سـفیر آمریـکا در بحرین، 

در جلسـه ای کـه با برخـی مسـئوالن کشـورهای 
عربـی در منامـه در سـال 2009 گفته اسـت، هیچ 
فشـاری به دولت ایـران بدون تقویـت "جریان های 

طرفـدار غـرب" کارسـاز نیسـت.

نفوذ در انتخابات 94
فضـای انتخابـات همـواره بهتریـن فضـا بـرای 
اجرایـی کـردن پروژه هـای سیاسـی و اجتماعـی 
اسـت. کمااینکـه تجربـه ثابـت کـرده اسـت کـه 
آمریکا همیشـه از ایـن ایام بـرای عملیاتـی کردن 
طرح هـا و نقشـه های خـود اسـتفاده کـرده اسـت. 
انتخابـات اسـفند 94 نیـز همیـن ویژگـی را دارد و 
روشـن اسـت کـه »آمریکایی ها بـه ایـن انتخابات 
چشـم طمـع دوخته انـد«. »ایـن خیلی مسـئله ی 
عجیـب و خیلـی مسـئله ی مهّمی اسـت. کسـانی 
کـه در مسـائل گوناگـون دسترسـی بـه اّطاعـات 
دارنـد، خـوب میدانند کـه چه دامـی برای کشـور 
گسـترده اند یـا میخواهنـد بگسـترانند بـرای نفوذ 

3 کـردن در حصـن و حصـار اراده و فکـر 

ده سـال پیش، در بحبوحه نهمین انتخابـات ریاسـت جمهوری، "مایکل لدیـن"، نومحافظه کار ارشـد آمریکایی و مسـئول پرونده 
سیاسـت داخلی ایـران در بنیـاد دفـاع از دموکراسـی ها، در مقالـه ای با عنـوان "سـریع تر لطفـا!"، به صراحت بـه ایجـاد " انقالب 
رنگـی" در ایران اشـاره و گفته بـود: "غرب متحـد می توانـد کاری را بـا ایران انجـام دهد که قبـال برای اوکرایـن انجـام داد. همان 
انقـالب گل سـرخ کـه در گرجسـتان راه انداختیم، همـان رفراندومـی کـه در این تابسـتان علیـه چـاوز در ونزوئال انجـام دادیـم و قبل تر در 
هاییتـی و بـاز هـم قبل تـر از آن در نیکاراگوئه و شـیلی انجـام داده بودیـم." لدین تأکیـد کرده بـود: "می خواهـم بیان کنـم تغییر رژیـم ] در 
ایران[ باید خط مشـی مـا باشـد. می خواهـم از گروه هـای طرفـدار دموکراسـی در جامعه ایرانـی، حمایـت کنـم. می خواهم از آن هـا حمایت 

سیاسی و مالی کنم. می خواهم اخبار و تبلیغات آن ها پخش شود. همان طور که ما در زمان جنگ سرد با شوروی انجام دادیم."

ویژه روایت

رهبر معظم انقالب 
در پاسخ به سؤال فرزند شهید؛

هدایت جامعه انقالبی  
کار اساسی امروز 

حضرت آیت ا... خامنه ای در پاسخ به سؤال فرزند 
شهید که از ایشان پرسید پیش روی ما کارهایی 
اجرایی اســت مثا در اداره ای مشغول شویم 
یا اینکه نه، بهتر اســت وارد کارهای فرهنگی 
شــویم؟ فرمودند که کار اجرایی عیبی ندارد، 
دولت اسامی است، هر گوشه اش را آدم بگیرد 
یک کار است منتها کار اساسی عبارت است از 
هدایت. فرقی نمیکند در دانشــگاه؛ در محیط 
کار؛ یا در محیط اداری، در محیط طلبگی. امروز 
انگیزه ها و فعالیتهایی که در جهت خراب کردن 
ذهنیت انقابی در کشــور انجام میگیرد کم 
نیست. ماک خط مستقیم انقاب، حرفهای 
امام اســت. یعنی نگاه کنیم ببینیم محکمات 
امام چیســت؟ ... باید دید آن نقطه های اصلی 
که امام روی آنها تکیه کرده چیست... ببینید چه 
چیزهایی کثیرالتکرار است، آنها می شود بّینات 
امام... فرض بفرمایید مسئله ی مبارزه با استکبار. 
این دیگر جزو چیزهایی است که از اول تا آخر 
فرمایشــات امام به طور دائم تکرار شده است. 
اگر کسی آمد مبارزه ی با استکبار را انکار کرد یا 
کوچک شمرد، این خب راه امام نیست، دیگر 

برو و برگرد ندارد، شوخی ندارد.
|        |

»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 

2 و میانه روی داشته باشند."  

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

ـ اسالمی     |   شرِط کافی حفِظ نظام اسالمی حفظ و تقویت اصول اساسی آن است ـ نظام  # حفظ 
کـلــیـد  واژه حفظ نظـام واجب اسـت و اوجـب از همـه ی امـور اسـت. 1389/05/31 حداقِل شـرِط حفِظ نظـام اسـامی، حفظ این 

شـکل قانونـی ]نظام[ اسـت امـا این مسـئله شـرِط الزم، ولـی غیـر کافی اسـت. شـرِط کافی حفـِظ نظام اسـامی 
حفـظ و تقویت محتوا و اصول اساسـی نظام اسـامی اسـت. اگـر به محتـوا و اصول توجه نشـود ممکن اسـت در زیر 
پوسـِت شـکِل رسـمی نظام، تغییرات تدریجی و بی سـر و صدایی اتفاق بیفتـد و نظام اسـامی را به سـمِت انحراف 
بکشـاند کـه در برخـی مواقع، خـواص هم متوجـه ایـن انحـراف تدریجی نمی شـوند. بخشـهای نـرم افـزاری نظام 
اسـامی که در واقع همـان جهت گیـری های فکری، شـاخص هـای اصلـی و شـعارهای بنیادین انقـاب اسـت، مهمترین 
مسـئله برای حفظ نظام اسـت. عدالتخواهی، اسـتقال و آزادی به معنای حقیقی کلمه، اسـتکبار سـتیزی و منفعل نشـدن 
در مقابل دشـمن، مـردم گرایی، مسـتضعف نـوازی و گرایش بـه طبقات محـروم، و پرهیـز از اسـراف و زندگی اشـرافی گری 

جزو مبانی انقاب اسامی هستند که به هیچ وجه نباید تغییر کنند.      1387/6/07 

جنایت بزرِگ »مهره« آمریکا
1  با پیروزی انقاب اسامی و سرنگونی 
سلطنت پهلوی، حکومت برآمده از خواست 
مــردم، از ابتــدا بنای خــود را بــر تعامل با 
کشورهای اسامی و وحدت مســلمانان اعام کرد. اما در 
مقابل اقدامات هوشــمندانه و استراتژیکی چون نامگذاری 
»هفتــه وحدت« توســط امــام خمینــی)(، آمریکا و 
همپیمانان غربی اش خشــمگین از ســرنگونی یکی از دو 
ستون منطقه ای خود یعنی ایران، طراحی های جدیدی را 
در جهت پیشــبرد اهداف و تحقق منافعشــان در منطقه 
حساس غرب آســیا در پیش گرفتند. بدون شک اختاف 
اندازی بین مسلمانان و جلوگیری از تداوم موج گرایش به 
فریاد مبارزه با ظالم و حمایت از مظلوم، محور بسیاری از این 
نقشــه های شــوم بود و رژیم تندروی آل ســعود یکی از 
بازیگران این نمایش خطرنــاک. در این مجال فرصت مرور 
حوادث رخ داده بر آن بستر شــوم نیست اما آنچه در مقابل 
همه این توطئه ها از سوی ایران صورت گرفت حفظ اصول 
اساسی عزت، حکمت و مصلحت و »رعایت ادب اسامی و 
نگه داشتن حرمت برادری در اّمت اسامی94/7/8« بوده و 
هر چه دشــمنان در تنور اختاف مذهبــی دمیدند، ایران 
تاش کرد برای سرد شدن آتش گام بردارد، چراکه بدرستی 
دست های پشت پرده آنرا می شــناخت: »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 
یــک کار جدیــد در ُشــرف انجام اســت و تحّقــق پیدا 

کرد.94/10/8«

شیطانک ها یا شیطان بزرگ
جمهوری اســامی اما در همــه اینگونه حــوادث، نقش 
طراحان، آمران و مجریان را به درســتی تشــخیص داده 
و برای هر کدام در ســطح متناســب اقدام کرده است. به 
بیان دیگر شــیطنت »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 سوریه 
و در بقّیه ی جاها ســعی میشــود عنوان دعوای مذهبی به 
آن داده بشــود، به هیچ وجه دعوای مذهبی نیست، دعوای 
سیاسی است.94/5/26« تردیدی نیست که برای آل سعود 
در چند دهه اخیر و بویژه در سال های پس از موج بیداری 
اسامی در همه بحران هایی که در آن فعاالنه حضور داشته، 
جایگاهی بیش از »مجری اوامر دیکته شده« نمی توان قائل 
شد، در واقع آل سعود »مهره« ای در دستان شطرنج بازان 
غربی بوده که بسته به شــرایط آنرا به حرکت وا داشته اند. 

اگرچه حکام این رژیم هم به این شــرایط مشتاق بوده اند و 
اساسا یکی از اصول سیاســت خارجی به سبک سعودی ها 
چنین ارتباطی با قدرت های برتر جهانی است.  در پی مرگ 
ملک عبدا... در بهمن ماه گذشــته و جابجایی قدرت در آل 
سعود، میزان این وابستگی شــدت یافت. از سوی دیگر »ما 
با سعودی ها اختافات متعددی در مسائل گوناگون سیاس 
داریم،؛ اما این را همیشــه می گفتیم که سعودی ها در کار 
سیاست خارجی شان یک وقار و متانتی نشان می دهند؛ این 
وقار و متانت را هم از دست 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 

ضررشان 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 اســت؛ اوضاع فاجعه بــار حقوق بشــر و آزادی های 
مدنی، عدم وجود حداقل های مردم ساالری حتی بصورت 
نمایشی، گردن زدن مخالفان، سرکوب مسلمانان در بحرین 
و یمن و ... نمونه هایی از سیاست داخلی و خارجی عربستان 
اســت که ایاالت متحده ســکوت در برابر آن را به هر اقدام 
دیگری ترجیح داده و همواره در مقام دفاع از هیئت حاکمه 
جنایتکار این کشور ظاهر شده اســت. »آمریکا هم البّته از 
آنها)آل ســعود( دفاع می کند، حمایــت می کند؛ طبیعت 
آمریکا این اســت، 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 است94/1/20«
در پرونده جنایت مهمی مانند اعدام شیخ نمر هم نمی توان 
نقش مستقلی برای آل سعود قائل بود. حتی اگر آنگونه که 
سید مقاومت می گوید "رژیم آل سعود عقل خود را از دست 
داده باشــد و حماقت بر اعمال آنها حکمرانی" کند، بازهم 
آمریکا نسخه پیچیده شده از سوی آل سعود را در چارچوب 
منافع خود به پیش خواهد برد. در اینصورت نباید به بیانیه 
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که می گوید: "ما نگرانیم که 
اعدام نمر النمر، روحانی برجسته شیعه و فعال سیاسی خطر 
تشدید تنش های فرقه ای را به همراه داشته باشد"، دلخوش 
کرد. چرا که از قدیم گفته اند چاقو دســته خود را نمی برد. 
موضوعی که نوام چامسکی چهره سرشناس آمریکایی هم 
در هفته اخیــر اینگونه به آن اعتــراف می کند: "باید توجه 
داشــت که احتماال هیچ کار خاص و اقدامی عملی در قبال 
عربستان صورت نخواهد گرفت چراکه آل سعود یک متحد 

خیلی ارزشمند برای حامیانش است." 

هفته اخبار
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امام به مردم اعتماد داشت مردمساالری متعلق به دین است
ــی  ــی غرب ــه های دمکراس ــه ریش ــی[ ب ــاالری ]دین مردم س شه سیاسی

اندی

ــت. اوال  ــر اس ــز دیگ ــک چی ــن ی ــدارد. ای ــاط ن ــا ارتب مطلق
ــت  ــور نیس ــت؛ این ط ــز نیس ــی دو چی ــاالری دین مردم س
ــن ســنجاق  ــه دی ــم و ب ــا دمکراســی را از غــرب بگیری کــه م
کنیــم تــا بتوانیــم یــک مجموعــه ی کامــل داشــته باشــیم؛ 
نــه. خــود ایــن مردم ســاالری هــم متعلــق بــه دیــن اســت... یــک ســر 
ــه وســیله ی  ــه تشــکل نظــام ب ــارت اســت از این ک مردم ســاالری عب
ــاب  ــام را انتخ ــردم نظ ــی م ــرد؛ یعن ــورت گی ــردم ص اراده و رأی م
می کننــد، دولــت را انتخــاب می کننــد، نماینــدگان را انتخــاب 
ــاب  ــطه انتخ ــا بی واس ــطه ی ــی را به واس ــؤوالن اساس ــد، مس می کنن
می کننــد؛ ایــن همــان چیــزی اســت کــه غــرب ادعــای آن را 

می کند و البته در آن جا این ادعا واقعیت هم ندارد. 
بعضــی کســان لجشــان می گیــرد از این کــه مــا بارهــا تکــرار 
می کنیــم کــه ادعــای دمکراســی در غــرب، ادعــای درســتی 
ــت؛  ــز اس ــرف تعصب آمی ــک ح ــه ی ــد ک ــال می کنن ــت. خی نیس
در حالــی کــه نــه، ایــن حــرف، حــرف مــا نیســت؛ تعصب آمیــز هــم 
نیســت؛ ناشــی از ناآگاهــی هــم نیســت؛ متکــی بــه نظــرات و حرفهــا 
ــا  ــت. آنه ــی اس ــات غرب ــتگان ادبی ــای برجس ــا و مثال آوردنه و دقته
خودشــان ایــن را می گوینــد... بخــش انتخــاب مــردم، یکــی از 
دو بخــش مردم ســاالری دینــی اســت کــه البتــه آن هســت. 
ــاب  ــد و انتخ ــم بگیرن ــند، تصمی ــد، بشناس ــتی بخواهن ــردم بایس م
ــدون  ــود. ب ــز ش ــا منج ــاره ی آنه ــرعی درب ــف ش ــا تکلی ــد ت کنن
ــر  ــد داشت.س ــی نخواهن ــتن، تکلیف ــتن و خواس ــناختن و دانس ش
ــه  ــد از آن ک ــاال بع ــه ح ــن اســت ک ــاالری ای ــه ی مردم س ــر قضی دیگ
ــدی ــف ج ــا وظای ــال آنه ــا در قب ــد، م ــاب کردن ــما را انتخ ــن و ش  م

 و حقیقی داریم.   79/9/12  

انقاب که پیروز شد، امام می توانست اعان کند که نظام  ت تاریخی
روای

ما، یک نظام جمهوری اسامی اســت؛ از مردم هم هیچ 
نظری نخواهد؛ هیچ کس هــم اعتراضی نمی کرد؛ اما این 
کار را نکــرد. در باره ی اصل و کیفیت نظــام، رفراندم راه 
انداخــت و از مــردم نظر خواســت؛ مردم هــم گفتند 
»جمهوری اســامی«؛ و این نظام تحکیم شد. برای تعیین قانون 
اساسی، امام می توانست یک قانون اساســی مطرح کند؛ همه ی 
مردم، یا اکثریــت قاطعی از مــردم هم یقینا قبــول می کردند. 
می توانســت عده ای را معین کنــد و بگوید این هــا بروند قانون 
اساسی بنویسند؛ هیچ کس هم اعتراض نمی کرد؛ اما امام این کار 
را نکرد. امام انتخابات خبــرگان را به راه انداخــت و حتی عجله 
داشت که این کار هرچه زودتر انجام گیرد... امام دو ماه از پیروزی 
انقاب نگذشــته بود که اولیــن انتخابات یعنی همــان رفراندم 
جمهوری اســامی را به راه انداخت. یکی، دو مــاه بعد، انتخابات 
خبرگان قانون اساســی بود. چند مــاه بعد، انتخابات ریاســت 
جمهوری بود. چند ماه بعد، انتخابات مجلس بود. در یک سال که 
همان سال 58 باشــد امام چهار بار از آرا مردم برای امور گوناگون 
استفسار کرد: برای اصل نظام، برای قانون اساسی نظام که قانون 
اساسی یک بار خبرگانش انتخاب شدند، یک بار خود قانون اساسی 
به رای گذاشته شد برای ریاست جمهوری و برای تشکیل مجلس 
شورای اسامی.امام به معنای واقعی کلمه معتقد به آرا مردم بود؛ 
یعنی آنچه را کــه مردم می خواهند و آرائشــان بــر آن متمرکز 
می شــود. البته در این کارها هیچ وقت سررشــته ی کار را هم به 
دست سیاســت بازان نمی داد. مردم، غیر از سیاست بازانند؛ غیر از 
مدعیان سیاســتند؛ غیر از مدعیان طــرف داری مردمند. امام به 

مردم اعتماد داشت.  78/3/14

هفته سخن

پایه گذاری نظام بر رای مردم توسط امام)ره( نگاهی به مبانی نظرِی »مردم ساالری دینی«

حقّ الّناس در انتخابات       |       حضور حّداکثری       |       مسئله نفوذ        |       روشنگری        |      توطئه دشمن

محورهای بیانات رهبر انقالب در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور راجع به انتخابات 94/10/14

واژگان 
کلیدی

تا انتخابات

جمله طالییگزاره های اصلیعنوان

1. ابعاد حقّ الّناس
 در انتخابات

  لزوم تأیید افراد »صالح«
  اغماض نکردن از »صالحیت های قانونی«

  حفظ »امانت« در آرای مردم
  پذیرش »نتیجه انتخابات«

  »رعایت حق« در فهرستهای پیشنهادی
  دقت در بررسی »فهرستها« و انتخاب » افراد«

  یک بُعد دیگر حقّ الّناس بودن، پذیرش نتیجه ی قانونی 
انتخابات است؛ ]یعنی [ وقتی که به یک نتیجه ای رسید و 
مراکز قانونی تصدیق کردند که این اســت، پذیرش این 
نتیجه ]حقّ الّناس اســت [؛ ضّد آن کاری که در سال 88 

انجام شد.

2.حضور 
حّداکثری مردم 

در انتخابات

  حضور حّداکثری؛ عامل استحکام نظام و 
اعتبار کشور

    هرچه جمعّیت بیشــتر در انتخابات شــرکت کند، 
استحکام نظام و اعتبار کشور باالتر خواهد رفت؛ هرچه 
بیشتر مردم شرکت کنند، اعتبار نظام باال خواهد رفت. 

چون نظام، نظام مردمی است.

3.توجه به مسئله 
نفوذ در عرصه 

انتخابات

  ضرورت جلوگیری از ورود عناصر نفوذی به 
ارکان نظام

    اگر فرض کنیم عنصر نفوذی به شــکلی وارد مجلس 
شورای اسالمی بشود یا وارد مجلس خبرگان بشود یا در 
ارکان دیگر نظام نفوذ بکند، مثل موریانه از داخل میَجود 
و پایه ها را سست میکند و فرو میریزد؛ قضّیه این جوری 

است. مسئله ی نفوذ خیلی مهم است.

در پرونده جنایت 

مهمی مانند اعدام 

شیخ منر هم منی توان 

نقش مستقلی برای 

آل سعود قائل بود. 

حتی اگر آنگونه که 

سید مقاومت می 

گوید "رژیم آل سعود 

عقل خود را از 

دست داده باشد و 

حامقت بر اعامل 

آنها حکمرانی" 

کند، بازهم آمریکا 

نسخه پیچیده شده 

از سوی آل سعود 

را در چارچوب 

منافع خود به پیش 

خواهد برد

  تقدیر رهبر انقالب از برنامه تلویزیونی ثریا
درباره جشنواره عمار

مجری برنامه ثریا در صفحه شخصی خود در یکی 
از شبکه های اجتماعی نوشت: 

متن پیام رهبر معظم انقــاب در خصوص برنامه 
تلویزیونی ثریا که با موضوع جشنواره عمار پخش 
شــد و از طریق دفتر رهبر انقاب به تهیه کننده 
برنامه اعام شــد:"از قول من از ایشــان تشــکر 
کنید،من امشــب خیلی خســته بودم،نشستم 
این برنامه را تماشــا کردم،واقعاً لــذت بردم،هم 
آقای طالــب زاده،هــم مجری جوان و هم ســه 
فیلم کوتاهی که پخش شــد جالب بــود،از چند 
نفر اشــخاصی هم که آنجا بودند)مهمانها(تشکر 

میکنم."  |       مشرق |

 اسپوتنیک:   هدف عربستان 
تحریک اختالفات مذهبی است

خبرگزاری اسـپوتنیک روسـیه با اشـاره به اینکه 
ریاض بـرای اعـدام شـیخ نمـر امیـن باقرالنمر با 
واشـنگتن و تـل آویـو هماهنگـی کـرده اسـت، 
نوشـت: هـدف اصلـی تصمیـم گیرنـدگان اعدام 
روحانی برجسـته عربسـتانی، تحریک اختافات 
متشـنج  منطقـه  در  ای  طایفـه  و  مذهبـی 

خاورمیانـه اسـت. |       ایرنـا |

  توصیه یک اندیشکده به آمریکایی ها 
برای حمایت از ریاض در جنگهای نیابتی

اندیشــکده دفاع از دموکراســی: آمریــکا باید 
از تاش هــای مشــروع ریــاض در نبردهــای 
ضدتروریســتی علیه گروه هایی چــون القاعده 
و نیز سپاه پاســداران ایران و نبردهای نیابتی آن 
حمایت کند اما اقدام آل سعود در به انزوا کشاندن 
ناراضیان شیعه منجر به لطمه زدن ثبات منطقه 
حساس خاورمیانه شــده و متعاقب آن به منافع 

فارس| آمریکا نیز لطمه می زند.    |      

  روایت رسانه آمریکایی
 از اقدامات اخیر سعودی ها

فارین پالسی: اقدام آل  ســعود برای قطع روابط 
دیپلماتیک بــا تهران بیانگر افزایش تشــویش 
رهبری عربســتان درباره نفوذ و رقابت با ایران 

برای قدرت منطقه است.  |     نسیم |

  رونمایی از پایگاه موشکی 
نشان از توان بالقوه ایران در منطقه

دیلی اســتار در گزارشی با اشــاره به رونمایی 
دومین شهر موشکی ســپاه نوشت: ایران پایگاه 
موشــک خود را رونمایی کرد. پایگاه موشــکی 
که نشــان از توان بالقوه ایران علیه دشمنانش و 
می تواند ســیگنالی به دشمنانی چون عربستان 
سعودی، اسرائیل و برخی کشورهای غرب مبنی 

بر آمادگی برای نبرد باشد.  |     فارس |

1   و تصمیـم ملّـت ایـران، بـا انحـاء مختلـِف 
تدابیـر و سیاسـتها و توطئه هـا؛ ایـن االن در جریان 
اسـت؛ مـردم در بـاب انتخابـات باید خیلـی متوّجه 
ایـن باشـند.94/10/14«  ایـن موضوعـی اسـت کـه 
می تـوان آن را به وضـوح در اظهارنظرهـای اخیـر 
مقامـات آمریکایـی ماحظـه کـرد. بـاب کورکـر، 
کـرد:  اعـام  صراحتـا  جمهوری خـواه  سـناتور 
"هرچـه می گـذرد بیشـتر مطمئـن می شـوم کـه 
عدم انجـام اقدام مقتضـی از جانب کاخ سـفید علیه 
فعالیت هـای موشـکی ایـران فقط یـک دلیـل دارد 
و آن هـم تمرکز مـا بـر انتخابات آتـی ایران اسـت." 
فاریـن پالیسـی، مهم ترین نشـریه آمریـکا در حوزه 
سیاسـت خارجی، در تحلیل خود از سـخنان کورکر 
نوشـت: "بدیـن ترتیـب مشـخص اسـت انتخابـات 
آینده ی ایران تـا چه حد بـرای امریـکا حائز اهمیت 
اسـت." جـی سـالمون، خبرنـگار متخصـص امـور 
ایـران در روزنامـه ی وال اسـتریت ژورنـال نیـز چند 
روز پیش نوشـت کـه مقامـات آمریکایـی و اروپایی 
در محافـل خصوصـی اعـام کرده اند کـه امیدوارند 
کاهـش تحریم هـا بتوانـد سـبب حمایـت از یـک 
جریـان خـاص سیاسـی در انتخابـات سراسـری 
اسـفندماه بشـود. انتخاباتـی کـه به تعبیر مؤسسـه 
امریکـن اینترپرایـز، " تاثیـر بالقـوه ی عظیمـی در 
جهت گیـری آینـده ی ایـن کشـور ]ایـران[ دارد."

چه باید کرد؟
اهمیـت انتخابـات پیـش رو از آن جهـت اسـت کـه 
آمریـکا درصـدد نفـوذ بـه »مراکـز تصمیم گیـر و 
تصمیم سـاز« با تقویـت جریان هـای طرفـدار غرب 
در کشـور علیه خط انقاب اسـامی  اسـت. حال در 
برابر این طرح و نقشـه دشـمن چه باید کـرد؟ نقش 
مـردم و مسـئوالن در ایـن برهـه چیسـت؟ بـا ایـن 
مقدمه مفصـل می تـوان نـگاه روشـنتر و دقیقتری 
بـه بیانـات رهبـر انقـاب در دیـدار بـا ائمـه جمعه 
سراسـر کشـور داشـت: ]نهادهـای مسـئول وظیفه 
دارند که اگـر نامزد انتخابـات[ »آدم صالحی اسـت، 
مـا او را رد نکنیم، میـدان بدهیم بـه اینکـه او بیاید. 
نقطه ی مقابلش هـم همین جور اسـت؛ اگرچنانچه 
آدم ناصالحی اسـت، راهـش ندهیـم؛ اگرچنانچه در 
ایـن مجلـس... آدمـی باشـد کـه صاحّیـت قانونی 
ورود در اینجـا را نداشـته باشـد و مـا از ایـن اغماض 
کنیـم، صرف نظـر کنیـم، رعایـت نکنیـم، دّقـت 
نکنیـم و او وارد بشـود، ایـن هـم باطـل کـردن حّق 
مردم اسـت، خـراب کـردن حـّق مـردم اسـت؛ این 

هـم ضـّد حقّ الّنـاس اسـت.« 
نقش مـردم نیـز به طور طبیعی مشـخص می شـود 
در  ماننـد همیشـه حضـور حداکثـری  اوال  کـه 
انتخابـات خواهنـد داشـت. ثانیـا بـه لیسـت های 
انتخاباتـی توجـه کننـد و فقـط بـه آن هـا کـه قابل 
اعتمادنـد رأی دهنـد. ثالثا اینکـه »حرکت خـود را 
-چه در ایـن انتخابـات و چـه در هر مسـئله ی مهّم 
دیگـر اجتماعـی- درسـت ضـّد خواسـت دشـمن 
انجـام بدهـد.« و نهایتـا اینکـه مراقـب ورود عنصـر 
نفـوذی بـه مجلـس باشـند کـه »اگـر فـرض کنیم 
عنصـر نفـوذی بـه شـکلی وارد مجلـس شـورای 
اسـامی بشـود یـا وارد مجلـس خبـرگان بشـود یا 
در ارکان دیگـر نظـام نفـوذ بکنـد، مثـل موریانـه از 
داخـل می َجـود و پایه هـا را سسـت می کنـد و فـرو 

»94/10/14 می ریـزد.


