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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی شمــاره  پانزدهم|  هفتــه سـوم دی 94 هفته نامه خبـری-تحلیلی  

 راهبرد دائمی آمریکا در قبال ایران
انتخابـات 84 کـه بـا مشـارکت بـاالی مـردم 
و  لدیـن  مایـکل  نقشـه های  شـد،  برگـزار 
سـایر مقامات آمریکایی بـرای "تغییـر رژیم" 
در ایـران با شکسـت مواجـه شـد. اما گویـا از 
همـان زمـان بـرای انتخابـات چهـار سـال 
بعـد نقشـه کشـیدند. در کتـاب "سـایه ی 
عقاب هـا" )طـرح سـري حملـه ی امریـکا بـه 
ایران( با اسـتناد بـه منابع اطالعاتـي مختلف، 
بـرآوردي جامـع از احتمـال حملـه آمریکا به 
ایـران مـورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت. در 
فصل بیسـت وپنجم ایـن کتاب، سـناتور جان 
مک کیـن به وضـوح حتـی بـه رنـگ انقـالب 
مخملی بعـدی ایـران، یعنی "رنگ سـبز" نیز 
اشـاره کرده بـود.  فتنـه ی 88 محصول چنین 
طراحـی بود کـه گرچـه خسـارت های زیادی 
بـه بـار آورد، امـا بـا درایـت و تدبیـر رهبـر 
انقـالب و هوشـیاری و بصیـرت مـردم، راه به 
جایـی نبـرد. در عـوض، دشـمن حـاال دیگـر 
فهمیـده بـود کـه انقـالب اسـالمی را به دلیل 
برخـورداری از پایـگاه گسـترده ی مردمـی 
نمی توانـد از طریـق "انقـالب رنگـی" از پـای 
در بیـاورد. پـس تاکتیک خـود را می بایسـت 
تغییـر مـی داد اگرچـه هـدف همـان هـدف 

بـود: تغییـر نظام.  
توافق هسـته ای و فضـای بعـد از برجـام، این 
به وجـود  آمریکایـی  مقامـات  در  را  تصـور 

آورد کـه می تواننـد پـروژه ی تغییـر نظـام را 
از طریـق دیگـری پیـش ببرنـد. آن چنان کـه 
تومـاس فریدمـن، تحلیلگر مطـرح روزنامه ی 
نیویـورک تایمـز، اسـفندماه سـال گذشـته 
)یعنـی پیـش از توافـق میـان ایـران و غرب( 
اذعـان کـرده بـود: "بـه نظـر مـن بـا توافقـی 
که اوبامـا با ایران بر سـر مسـئله ی هسـته ای 
انجـام می دهـد امـکان ایـن تغییـر در داخـل 
ایـران فراهـم می شـود." نشـانه ایـن تغییـر 
اسـت  همـان  نیـز،  آمریکایی هـا  تاکتیـک 
کـه رهبـر انقـالب در ماه هـای اخیـر از آن 
بـه "پـروژه ی نفـوذ"  تعبیـر کرده انـد. هـدف 
»اسـتحاله ی جمهـوری  نفـوذ،  پـروژه ی  از 
اسـالمی« و »تغییـر باطـن و سـیرت، با حفظ 
صـورت و ظاهـر« آن اسـت. امـا آن چنان کـه 
در  بحریـن،  در  آمریـکا  ارلـی، سـفیر  آدام 
جلسـه ای که بـا برخی مسـئوالن کشـورهای 
عربـی در منامـه در سـال 2009 گفته اسـت، 
هیچ فشـاری بـه دولـت ایـران بـدون تقویت 
"جریان هـای طرفدار غرب" کارسـاز نیسـت.

نفوذ در انتخابات 94
فضـا  بهتریـن  همـواره  انتخابـات  فضـای 
بـرای اجرایـی کـردن پروژه هـای سیاسـی و 
اجتماعـی اسـت. کمااینکه تجربـه ثابت کرده 
اسـت کـه آمریـکا همیشـه از ایـن ایـام برای 
عملیاتـی کـردن طرح هـا و نقشـه های خـود 

اسـتفاده کـرده اسـت. انتخابـات اسـفند 94 
نیز همیـن ویژگـی را دارد و روشـن اسـت که 
»آمریکایی هـا بـه ایـن انتخابات چشـم طمع 
دوخته انـد«. »ایـن خیلـی مسـئله ی عجیب 
و خیلـی مسـئله ی مهّمی اسـت. کسـانی که 
در مسـائل گوناگـون دسترسـی بـه اّطالعات 
دارنـد، خـوب میداننـد کـه چـه دامـی بـرای 
کشـور گسـترده اند یـا میخواهند بگسـترانند 
بـرای نفـوذ کـردن در حصـن و حصـار اراده و 
1   و تصمیـم ملّت ایران، بـا انحاء  3 فکر 
مختلـِف تدابیـر و سیاسـتها و توطئه هـا؛ این 
االن در جریـان اسـت؛ مردم در بـاب انتخابات 
بایـد خیلـی متوّجـه ایـن باشـند.94/10/14«  
را  اسـت کـه می تـوان آن  ایـن موضوعـی 
به وضـوح در اظهارنظرهـای اخیـر مقامـات 
کورکـر،  بـاب  کـرد.  مالحظـه  آمریکایـی 
سـناتور جمهوری خـواه صراحتـا اعـالم کرد: 
"هرچـه می گـذرد بیشـتر مطمئـن می شـوم 
که عـدم انجـام اقـدام مقتضـی از جانـب کاخ 
سـفید علیـه فعالیت هـای موشـکی ایـران 
فقـط یـک دلیـل دارد و آن هـم تمرکـز مـا 
فاریـن  اسـت."  ایـران  آتـی  انتخابـات  بـر 
پالیسـی، مهم تریـن نشـریه آمریـکا در حوزه 
سیاسـت خارجی، در تحلیـل خود از سـخنان 
کورکر نوشـت: "بدین ترتیب مشـخص اسـت 
انتخابـات آینـده ی ایـران تـا چـه حـد بـرای 
امریـکا حائـز اهمیـت اسـت." جی سـالمون، 
خبرنگار متخصـص امـور ایـران در روزنامه ی 
وال اسـتریت ژورنـال نیـز چنـد روز پیـش 
نوشـت کـه مقامـات آمریکایـی و اروپایـی 
در محافـل خصوصـی اعـالم کرده انـد کـه 
امیدوارنـد کاهـش تحریم هـا بتوانـد سـبب 
سیاسـی  خـاص  جریـان  یـک  از  حمایـت 
بشـود.  اسـفندماه  سراسـری  انتخابـات  در 
انتخاباتـی کـه بـه تعبیـر مؤسسـه امریکـن 
در  عظیمـی  بالقـوه ی  تاثیـر   " اینترپرایـز، 
جهت گیـری آینـده ی ایـن کشـور ]ایـران[ 

دارد."

چه باید کرد؟
جهـت  آن  از  پیـش رو  انتخابـات  اهمیـت 
اسـت کـه آمریـکا درصـدد نفـوذ بـه »مراکز 
تقویـت  بـا  تصمیم سـاز«  و  تصمیم گیـر 
جریان هـای طرفـدار غـرب در کشـور علیـه 
خـط انقـالب اسـالمی  اسـت. حـال در برابـر 
ایـن طـرح و نقشـه دشـمن چـه بایـد کـرد؟ 
برهـه  ایـن  در  مسـئوالن  و  مـردم  نقـش 
چیسـت؟ بـا ایـن مقدمـه مفصـل مـی تـوان 
نـگاه روشـنتر و دقیقتـری بـه بیانـات رهبـر 
انقـالب در دیدار با ائمه جمعه سراسـر کشـور 
داشـت: ]نهادهـای مسـئول وظیفـه دارند که 
اگـر نامـزد انتخابـات[ »آدم صالحـی اسـت، 
مـا او را رد نکنیـم، میـدان بدهیـم بـه اینکـه 
او بیایـد. نقطـه ی مقابلـش هـم همین جـور 
اسـت؛ اگرچنانچه آدم ناصالحی است، راهش 
ندهیـم؛ اگرچنانچـه در ایـن مجلـس... آدمی 
باشـد کـه صالحّیـت قانونـی ورود در اینجـا 
را نداشـته باشـد و مـا از ایـن اغمـاض کنیـم، 
صرف نظـر کنیم، رعایـت نکنیـم، دّقت نکنیم 
و او وارد بشـود، ایـن هـم باطـل کـردن حـّق 
مردم اسـت، خـراب کردن حـّق مردم اسـت؛ 

ایـن هـم ضـّد حقّ الّنـاس اسـت.« 
نقـش مـردم نیـز به طـور طبیعـی مشـخص 
حضـور  همیشـه  ماننـد  اوال  کـه  می شـود 
داشـت.  خواهنـد  انتخابـات  در  حداکثـری 
ثانیـا بـه لیسـت های انتخاباتـی توجـه کنند 
و فقـط بـه آن هـا کـه قابـل اعتمادنـد رأی 
دهند. ثالثـا اینکـه »حرکـت خـود را -چه در 
ایـن انتخابـات و چـه در هـر مسـئله ی مهـّم 
خواسـت  ضـّد  درسـت  اجتماعـی-  دیگـر 
دشـمن انجـام بدهـد.« و نهایتا اینکـه مراقب 
ورود عنصـر نفـوذی بـه مجلـس باشـند کـه 
»اگر فـرض کنیـم عنصـر نفـوذی به شـکلی 
وارد مجلـس شـورای اسـالمی بشـود یـا وارد 
مجلـس خبـرگان بشـود یـا 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.

ده ســال پیش، در بحبوحه نهمین انتخابات ریاست جمهوری، "مایکل لدین" 
نومحافظه کار ارشد آمریکایی و مسئول پرونده سیاست داخلی ایران در بنیاد 
دفاع از دموکراسی ها، در مقاله ای با عنوان "ســریع تر لطفا" به صراحت به ایجاد " انقالب 
رنگی" در ایران اشاره و گفته بود: "غرب متحد می تواند کاری را با ایران انجام دهد که قبال 
برای اوکراین انجام داد. همان انقالب گل ســرخ که در گرجســتان راه انداختیم، همان 
رفراندومی که در این تابستان علیه چاوز در ونزوئال انجام دادیم و قبل تر در هاییتی و باز هم 
قبل تر از آن در نیکاراگوئه و شیلی انجام داده بودیم" لدین تأکید کرده بود: "می خواهم بیان 
کنم تغییر رژیم ] در ایران[ باید خط مشــی ما باشــد. می خواهــم از گروه های طرفدار 
دموکراسی در جامعه ایرانی، حمایت کنم. می خواهم از آن ها 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."

حجةاالسـالم والمسـلمین حاج شـیخ احمد جنیدی پدر شـهیدان رضا، محمد، نصـرا... و عبدالحمید جنیدی، امام جمعه شهرسـتان رودسـر بود. 
رهبر انقالب یکبـار پیـش از رحلت شـیخ احمد و بـار دیگر پـس از شـهادت عبدالحمیـد در سـال 79، به منزل ایـن شـهیدان رفتند. در سـال 90 
نیز، پس از درگذشـت پسـر دیگر خانـواده بر اثر بـرق گرفتگـی، در منزل شـهیدان جنیـدی حاضر شـدند. رهبر معظم انقـالب درباره ی شـهیدان 
جنیـدی فرموده اند: یاد شـهیدان و صالحـان این خانـواده را همـواره شـاخص راه خود قـرار دهید و با همـان همـت و انگیزه به سـمت همان هدف 

کـه اعتالی کلمه اسـالم اسـت پیـش بروید.

خانواده ای که رهبر انقالب سه بار به دیدن ایشان رفتند
این شماره 
تقدیم می شود
 به روح پرفتوح 
شهیدان 
خانواده جنیدی

جنایت بزرِگ »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 ســران 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 انقالب اسالمی و سرنگونی ســلطنت پهلوی، حکومت برآمده از خواست مردم، از 
ابتدا بنای خود را بر تعامل با کشورهای اســالمی و وحدت مسلمانان اعالم کرد. اما در مقابل 
 ،)(اقدامات هوشمندانه و استراتژیکی چون نامگذاری »هفته وحدت« توسط امام خمینی
آمریکا و همپیمانان غربی اش خشمگین از سرنگونی یکی از دو ستون منطقه ای خود یعنی 
ایران، طراحی های جدیدی را در جهت پیشبرد اهداف و تحقق منافعشان در منطقه حساس 
غرب آسیا در پیش گرفتند. بدون شــک اختالف اندازی بین مسلمانان و جلوگیری از تداوم 
موج گرایش به فریاد مبارزه با ظالم و حمایت از مظلوم، محور بسیاری از این نقشه های شوم 
بود و رژیم تندروی آل ســعود یکی از بازیگران این نمایش خطرنــاک. در این مجال فرصت 
مرور حوادث رخ داده بر آن بستر شوم نیســت اما آنچه در مقابل همه این توطئه ها از سوی 
ایران صورت گرفت حفظ اصول اساســی عزت، حکمت و مصلحت و »رعایت ادب اسالمی و 
نگه داشتن حرمت برادری در اّمت اسالمی94/7/8« بوده و هر چه دشمنان در تنور اختالف 
مذهبی دمیدند، ایران تالش کرد برای سرد شدن 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 اســالمی اما در همه اینگونه حوادث، نقش طراحان، آمران و مجریان را به درستی 
تشــخیص داده و برای هر کدام در سطح متناسب اقدام کرده اســت. به بیان دیگر شیطنت 
»شیطانک« ها هیچ وقت ایران را از »شیطان بزرگ« غافل نکرده و همواره هم تاکید داشته: 
»این اختالفاتی که امروز شــما می بینید در عراق و در سوریه و در بقّیه ی جاها سعی میشود 
عنوان دعوای مذهبی به آن داده بشــود، به هیچ وجه دعوای مذهبی نیست، دعوای سیاسی 
است.94/5/26« تردیدی نیست که برای آل ســعود در چند دهه اخیر و بویژه در سال های 
پس از موج بیداری اســالمی در همه بحران هایی که در آن فعاالنه حضور داشته، جایگاهی 
بیش از »مجری اوامر دیکته شــده« نمی توان قائل شد، در واقع آل ســعود »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 شرایط مشتاق بوده اند و اساســا یکی از اصول سیاست خارجی به سبک 
سعودی 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 شدت یافت. از سوی دیگر »ما 
با سعودی ها اختالفات متعددی در مسائل گوناگون سیاس داریم،؛ اما این را همیشه می گفتیم 
که سعودی ها در کار سیاست خارجی شــان یک وقار و متانتی نشــان می دهند؛ این وقار و 
متانت را هم از دست دادند. چند جوان بی تجربه، امور آن کشور را در دست گرفتند و دارند آن 
جنبه ی توّحش را غلبه می دهند بر جنبه ی متانت و ظاهرسازی؛ 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 است؛ اوضاع فاجعه بار حقوق 
بشر 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 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 
سعود( 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 

است94/1/20«
در پرونـده جنایـت مهمـی ماننـد اعدام شـیخ نمر هـم نمی تـوان نقش مسـتقلی بـرای آل 
سـعود قائل بود. حتی اگر آنگونه که سـید مقاومـت می گوید "رژیم آل سـعود عقـل خود را 
از دسـت داده باشـد و حماقت بر اعمال آنهـا حکمرانی" کنـد، بازهم آمریکا نسـخه پیچیده 
شـده از سـوی آل سـعود را در چارچـوب منافـع خـود بـه پیـش خواهـد بـرد. در اینصورت 
نباید بـه بیانیـه سـخنگوی وزارت خارجه آمریـکا که می گویـد: "مـا نگرانیم که اعـدام نمر 
النمـر، روحانـی برجسـته شـیعه و فعـال سیاسـی خطـر تشـدید تنش هـای فرقـه ای را به 
همراه داشـته باشـد"، دلخـوش کرد. چـرا کـه از قدیـم گفته انـد چاقو دسـته خـود را نمی 
بـرد. موضوعی که نـوام چامسـکی چهره سرشـناس آمریکایـی هـم در هفته اخیـر اینگونه 
به آن اعتـراف می کند: "بایـد توجه داشـت که احتمـاال هیچ کار خـاص و اقدامـی عملی در 
قبال عربسـتان صـورت نخواهد گرفـت چراکه آل سـعود یک متحـد خیلی ارزشـمند برای 

حامیانش اسـت." 

امام کالم

امامت جمعه، منصب تماس 
روحانیت با ملت

 یکی از مهمترین چیزهایی که در این انقالب 
حاصل شد قضیه نماز جمعه است، که در زمان 
سابق در بین ما متروک، و در بین اهل سنت به 
طور دلخواه نبود و غالباً تحت نفوذ قدرت ها انجام 
می گرفت، که بحمد ا... در این نهضت نماز جمعه 

با محتوای حقیقی آن تحقق یافت، و آقایان باید با سفارش به مردم و نسل های آینده به این مساله 
اهمیت بدهند که نماز جمعه در راس همه امور است، و مردم را مجتمع کنند که در این امر خللی 
وارد نشود. منصب امامت جمعه، یعنی منصب تماس روحانیت با ملت، و روحانیت با مجلس و 
دولت، و این از اموری است که با دســت توانای ائمه جمعه انجام می گیرد، که امید است هر روز 
بیشتر و بهتر انجام شود، و جمعیت ها بیشتر بیایند، و این سنت حسنه ای باشد که برای مردم و 

آیندگان محفوظ بماند.    امام خمینی )ره(؛ صبح ۴ آبان ۱۳۶۲

حزب ا... تریبون
ابوذر متقی پیشه: سالم علیکم و رحمة ا...سالم و درود خدا بر همه علمای اسالم بویژه 
زعیم عالم تشــیع، حضرت امام خامنه ای روحی له الفداء. از سالها پیش فقدان نشریه ای که 
کالم آقا را بدون کم و کاست و افزودنی به الیه های پایین جامعه برساند و از تحریف منویات 
ایشان جلوگیری کند احساس می شــد.خدا را شــاکریم که جوانان حزب اللهی در خط آقا 
هستند و جبهه حق را اینگونه یاری می کنند.به استحضار می رساند ما نشریه را هم به صورت 
بُرد هم به صورت تک برگ و هم به صورت دیجیتال در فضای مجازی منتشــر می کنیم.از 
خداوند متعال صحت و سالمت رهبر عزیزم را در مواجهه با فتنه های گوناگون آخرالزمانی که 

توسط کفار و از آنها بدتر منافقین هدایت می شود، خواستارم.
سالم.نشریه رو که دیدم داغ دلم تازه شد. آخه معاونت فرهنگی دانشگاه مون چاپ این 

نشریه رو ممنوع کرده!!!  بریم به کی بگیم؟؟؟؟!!!!
 7846***919 : نشریه خط حزب ا... در تابلواعالنات مســجدامام خمینی )رحمت ا...

علیه( شهرستان شهریاربه همت پایگاه امام خمینی)ره( نصب گردید.
 1629***915 : ســالم وخدا قوت با کمال افتخار اعالم می نماییم که نســخه شماره 
چهاردهم نشــریه در محل تابلواعالنات مســجدچهارده معصوم علیهم السالم شهرستان 

 )(نصب گردید.به امیدسربازی ودیدارامام زمان)فردوس)خراسان جنوبی
 6428***913 : باســالم نشــریه ی خط حزب ا... واقعا عالی وپر محتوا می باشــد. در 
نمازجمعه هفته گذشته شهرستان مبارکه این نشــریه بین نماز گزاران توزیع شد. باتشکراز 

زحمات شما.*جوانان حزب ا...*  

ـ اسالمی ـ نظام  # حفظ 
شرِط کافی حفِظ نظام اسالمی حفظ و تقویت اصول اساسی آن است

حفـظ نظـام واجـب اسـت و اوجـب از همـه ی امـور اسـت. 
1389/05/31 حداقـِل شـرِط حفـِظ نظـام اسـالمی، حفـظ ایـن 

شـکل قانونی ]نظـام[ اسـت اما ایـن مسـئله شـرِط الزم، ولی 
غیـر کافی اسـت. شـرِط کافـی حفـِظ نظـام اسـالمی حفظ و 
تقویـت محتـوا و اصـول اساسـی نظـام اسـالمی اسـت. اگر به 
محتوا و اصول توجه نشـود ممکن اسـت در زیر پوسـِت شـکِل 
رسـمی نظـام، تغییـرات تدریجـی و بـی سـر و صدایی اتفـاق بیفتـد و نظـام اسـالمی را به 
سـمِت انحراف بکشـاند که در برخی مواقـع، خواص هم متوجـه این انحـراف تدریجی نمی 
شـوند. بخشـهای نرم افزاری نظام اسـالمی کـه در واقـع همان جهـت گیری هـای فکری، 
شـاخص های اصلی و شـعارهای بنیادین انقالب اسـت، مهمترین مسـئله برای حفظ نظام 
اسـت. عدالتخواهی، اسـتقالل و آزادی به معنای حقیقی کلمه، اسـتکبار سـتیزی و منفعل 
نشـدن در مقابل دشـمن، مردم گرایی، مسـتضعف نـوازی و گرایـش به طبقات محـروم، و 
پرهیـز از اسـراف و زندگـی اشـرافی گری جـزو مبانی انقالب اسـالمی هسـتند کـه به هیچ 

وجه نباید تغییر کنند.      1387/6/07 

واژه کلید

خون مظلوم، گریبان ظالم را میگیرد
بدون تردید خون به ناحق ریخته ی این شهید مظلوم به سرعت اثر خواهد کرد و 
دست انتقام الهی گریبان سیاستمداران سعودی را خواهد گرفت. این عالِم مظلوم 
نه مردم را به حرکت مسلحانه تشویق می کرد و نه به صورت پنهانی اقدام به توطئه کرده بود، 
بلکه تنها کار او، انتقاد علنی و امر به معروف و نهی از منکِر برخاسته از تعصب و غیرت دینی 
بود.سیاست گذاران و مجریان و سیاست ســازاِن دولت سعودی تردید نکنند که این خون، 

دامن اینها را خواهد گرفت؛ پدرشان را درمی آورد. خدای متعال از خون بی گناه نمی گذرد. 
»امیرالمومنیـن)( فرمودنـد: هیـچ چیـزی سـریعتر از خـون بـه ناحـق ریخته اثـر نمی 
کنـد.« جهان اسـالم و همـه ی دنیـا باید نسـبت بـه این قضیـه احسـاس مسـئولیت کنند. 
کسـانی کـه صادقانـه بـه سرنوشـت بشـریت و سرنوشـت حقـوق بشـر و عدالـت عالقه مند 
هسـتند، بایـد این قضایـا را دنبـال کننـد و نباید نسـبت به ایـن وضعیـت بی تفاوت باشـند. 
یقیناً شـهید شـیخ نمر مـورد تفضـل خداونـد خواهد بـود و بدون شـک دسـت انتقـام الهی 
گریبان ظالمانـی را که به جـان او تعّدی کردنـد خواهد گرفـت و این همان چیزی اسـت که 

مایه ی تسـلّی اسـت.    94/10/13

حدیث شـرح

حکم تقلب در امتحان
  س: اگر کسی در امتحانات کالسی با تقلب نمره عالی کسب کرده، باید از فرد یا افرادی 
حاللیت بگیرد؟  ج: در صورتی که حقی از کسی ضایع شده باشد، مثال 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 حاللیت 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؟ ج: اصل حکم تقلب نه؛ زیرا به هر حال کاری است که نباید تکرار کند، ولی تبعاتش قابل 
جبران است. مثال 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 
نیست. ولی اگر درس بخواند و شرایط دیگر استخدامی را هم داشته باشد، استخدامش ایرادی ندارد 

و حقوقی هم که می گیرد مانعی ندارد.   

آموزشی احکـام

مسئله محرم و نامحرم را جدی بگیرید
مسئله ی محرم و نامحرم در اسالم جدی اســت. 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، دســت 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

ایـرانی خانواده

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

 بازدید فرمانده کل قوا از آشیانه ی هواپیماهای اف - 14 پایگاه هشتم نیروی هوایی شهید بابایی
71/07/18 

 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 انقالب در خصوص برنامه تلویزیونی ثریا که با موضوع جشــنواره عمار 
پخش شــد و از طریق دفتر رهبر انقالب به تهیه کننده برنامه اعالم شد:"از قول من از ایشان 
تشکر کنید،من امشب خیلی خسته بودم،نشستم این برنامه را تماشا کردم،واقعاً لذت بردم،هم 
آقای طالب زاده،هم مجری جوان و هم سه فیلم کوتاهی که پخش شد جالب بود،از چند نفر 

اشخاصی هم که آنجا بودند)مهمانها(تشکر میکنم."   |       مشرق|

اسپوتنیک:   هدف عربستان تحریک اختالفات مذهبی است
خبرگزاری اسپوتنیک روسیه با اشــاره به اینکه ریاض برای اعدام شیخ نمر امین باقرالنمر 
با واشنگتن و تل آویو هماهنگی کرده است، نوشــت: هدف اصلی تصمیم گیرندگان اعدام 
روحانی برجســته عربســتانی، تحریک اختالفات مذهبی و طایفه ای در منطقه متشنج 

خاورمیانه است.   |       ایرنا|

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

اندیشــکده دفاع از دموکراســی: آمریکا بایــد از تالش های مشــروع ریــاض در نبردهای 
ضدتروریستی علیه گروه هایی چون القاعده و نیز سپاه پاسداران ایران و نبردهای نیابتی آن 
حمایت کند اما اقدام آل ســعود در به انزوا کشاندن ناراضیان شیعه منجر به لطمه زدن ثبات 

منطقه حساس خاورمیانه شده و متعاقب آن به منافع آمریکا نیز لطمه می زند. |       فارس|

  روایت رسانه آمریکایی از اقدامات اخیر سعودی ها
فارین پالسی: اقدام آل  سعود برای قطع روابط دیپلماتیک با تهران بیانگر افزایش تشویش رهبری 

عربستان درباره نفوذ و رقابت با ایران برای قدرت منطقه است |       نسیم |

هفته اخبار

انقالب که پیروز شد، امام می توانســت اعالن کند که نظام ما، یک نظام جمهوری  ت تاریخی
روایـ

اسالمی است؛ از مردم هم هیچ نظری نخواهد؛ هیچ کس هم اعتراضی نمی کرد؛ اما این 
کار را نکرد. در باره ی اصل و کیفیت نظام، رفراندم راه انداخت و از مردم نظر خواست؛ 
مردم هم گفتند »جمهوری اســالمی«؛ و این نظام تحکیم شد. برای تعیین قانون 
اساسی، امام می توانست یک قانون اساســی مطرح کند؛ همه ی مردم، یا اکثریت 
قاطعی از مردم هم یقینا قبول می کردند. می توانست عده ای را معین کند و بگوید این ها بروند 
قانون اساسی بنویسند؛ هیچ کس هم اعتراض نمی کرد؛ اما امام این کار را نکرد. امام انتخابات 
خبرگان را به راه انداخت و حتی عجله داشت که این کار هرچه زودتر انجام گیرد... امام دو ماه از 
پیروزی انقالب نگذشته بود که اولین انتخابات یعنی همان رفراندم جمهوری اسالمی را به راه 
انداخت. یکی، دو ماه بعد، انتخابات خبرگان قانون اساسی بود. چند ماه بعد، انتخابات ریاست 
جمهوری بود. چند ماه بعد، انتخابات مجلس بود. در یک سال که همان سال 58 باشد امام چهار 
بار از آرا مردم برای امور گوناگون استفســار 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 اسالمی.امام به معنای واقعی کلمه معتقد 
به آرا مردم بود؛ یعنی آنچه را که مردم می خواهند و آرائشان بر آن متمرکز می شود. البته در این 
کارها هیچ وقــت سررشــته ی کار را هم به دســت سیاســت بازان نمی داد. مــردم، غیر از 
سیاست بازانند؛ غیر از مدعیان سیاســتند؛ غیر از مدعیان طرف داری مردمند. امام به مردم 

اعتماد داشت.  78/3/14

امام به مردم اعتماد داشت
پایه گذاری نظام بر رای مردم توسط امام)ره(

مردمساالری متعلق به دین است
مردم ساالری ]دینی[ به ریشه های دمکراسی غربی مطلقا ارتباط ندارد. این یک چیز  شه سیاسی

اندی

دیگر است. اوال مردم ساالری دینی دو چیز نیست؛ این طور نیست که ما دمکراسی را از 
غرب بگیریم و به دین سنجاق کنیم تا بتوانیم یک مجموعه ی کامل داشته باشیم؛ نه. 
خود این مردم ساالری هم متعلق به دین است... یک سر مردم ساالری عبارت است از 
این که تشکل نظام به وسیله ی اراده و رأی مردم صورت گیرد؛ یعنی مردم نظام را انتخاب 
می کنند، دولت را انتخاب می کنند، نمایندگان را انتخاب می کنند، مسؤوالن اساسی را به واسطه یا 
بی واسطه انتخاب می کنند؛ این همان چیزی است که غرب ادعای آن را می کند و البته در آن جا 

این ادعا واقعیت هم ندارد. 
بعضی کســان لجشــان می گیرد از این که ما بارها تکــرار می کنیم که ادعای دمکراســی 
در غرب، ادعای درســتی نیســت. خیــال می کنند که یــک حرف تعصب آمیز اســت؛ در 
حالی کــه نه، این حــرف، حرف مــا نیســت؛ تعصب آمیز هم نیســت؛ ناشــی از ناآگاهی 
هم نیســت؛ متکی بــه نظــرات و حرفهــا و دقتهــا و مثال آوردنهای برجســتگان ادبیات 
غربی اســت. آنها خودشــان این را می گوینــد... بخش انتخــاب مردم، یکــی از دو بخش 
مردم ساالری دینی اســت که البته آن هست. مردم بایســتی بخواهند، بشناسند، تصمیم 
بگیرند و انتخــاب کنند تا تکلیف شــرعی دربــاره ی آنها منجز شــود. بدون شــناختن و 
دانســتن و خواســتن، تکلیفی نخواهند داشت.ســر دیگــر قضیه ی مردم ســاالری این 
 اســت که حاال بعد از آن که من و شــما را انتخاب کردند، مــا در قبال آنهــا وظایف جدی

 و حقیقی داریم.   79/9/12  

نگاهی به مبانی نظرِی »مردم ساالری دینی«

 بعد از وقوع انقالب اسالمی، برنامه ها و مدلهای مختلفی برای پیشرفت نظام اسالمی طراحی و 
اجرا شد. افراط و تفریط در برخی موارد با تقلید رویکردی خاص و تغلیب آن بر سایر ابعاد زندگی، 
موجبات ایجاد اشــکال و گاه انحراف را فراهم ساخته است.  به جرأت می توان گفت هیچ کس به 
اندازه ی رهبری در تدوین الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت تالش نظری و فکری نداشته است. در 
این کتاب تالش شده همه ی مطالبی که رهبری در خصوص پیشرفت عرضه داشته اند، گردآوری 

و در چارچوبی مناسب به بازار علم و تحقیق ارائه گردد.  

خواندنی پیشنهاد
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

هفته گزارش

چشم طمع  امریکایی ها برای انتخابات 94

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

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 
  حضور حّداکثری؛ عامل استحکام نظام و اعتبار کشورمردم در انتخابات

    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.

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 است مثال در اداره ای مشغول شویم یا اینکه نه، بهتر اســت وارد کارهای فرهنگی شویم؟ 
فرمودند که کار اجرایی عیبی ندارد، دولت اسالمی اســت، هر گوشه اش را آدم بگیرد یک کار است 
منتها کار اساسی عبارت است از هدایت. فرقی نمیکند در دانشگاه؛ در محیط کار؛ یا در محیط اداری، 
در محیط طلبگی. امروز انگیزه ها و فعالیتهایی که در جهت خراب کردن ذهنیت انقالبی در کشور 
انجام میگیرد کم نیست. مالک خط مستقیم انقالب، حرفهای امام است. یعنی نگاه کنیم ببینیم 
محکمات امام چیست؟ ... 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 فرمایشات 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.|        |
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