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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی شمـاره  شانزدهم|  هفتــه چهارم دی 94 هفته نامه خبـری-تحلیلی  

پروژه شماره چهار
حرف  نو  رهبر معظم انقالب برای انتخابات پیش رو چیست؛

 »توجه کنید تــا مطلب در ذهنها بنشــیند. خبرهایی کــه ما داریم، 
تحلیل هایی که برای ما می آید، از طرف آنهایی که تحلیل های آنها را به ما 
منعکس میکنند، ]دشمنان[دائم در فکر این هستند که چه کار کنند این انقالب را از 
بین ببرند 94/10/19 ... کسانی که در مسائل گوناگون دسترسی به اّطالعات دارند، 
خوب میدانند که چه دامی برای کشــور گســترده اند ... برادران عزیز! امروز روز 
حّساسی است، روزگار، روزگار فوق العاده حّساسی است. یک دستگاه پیگیر و یک 
جبهه ی فراگیر علیه انقالب اسالمی مشغول کارند؛ پول به بازار می آورند، سالح به 
بازار می آورند، توطئه می آورند، به قول خودشان اتاق های فکر دارند و دائم دارند کار 
میکنند. 94/10/14«  عبارت های پرطنین باال بخش هایی از بیانات رهبر انقالب در دو 
دیدار اخیر  است که تنها به فاصله 5 روز آن هم ذیل موضع پر اهمیت انتخابات بیان 

شده است. 
شاید یکی از روشهای مناسب و دقیق برای فهم دقایق و ظرایف بیانات حضرت آیت ا... خامنه ای 
بررسی تطبیقی بیانات ایشان درباره پدیده ها و رویدادهای مشابه باشد. یعنی برای فهم تاکید و 
تصریح جدید و به روز رهبری درباره یک موضوع مثــل انتخابات می توان محورهای کلی بیانات 
ایشان در سال جاری را با محورهای کلی بیانات درباره انتخابات دوره قبل و یا ادوار قبلی به صورت 
تطبیقی مقایسه کرد. با این توضیح برای کسانی که با روش های علمی و تبیینی بیانات رهبر معظم 
انقالب را مطالعه می کنند، دو سخنرانی اخیر ایشان در باب انتخابات پیش رو در اسفندماه امسال 
تفاوت مشخص و محسوسی با همه سخنرانی های ایشــان در باره ادوار انتخابات مجلس شورای 

اسالمی و خبرگان قانون اساسی دارد. 
رهبر انقالب همواره در همه ادوار انتخابات یکی از پایه های تحلیل خود در انتخابات پیش رو را به 
بررسی برنامه و نقشه دشمنان در انتخابات اختصاص داده اند. بنابراین یکی از محورهایی که می 
تواند از سوی نیروهای مومن انقالبی برای فهم دغدغه رهبری برای انتخابات اسفند امسال مورد 
ارزیابی قرار بگیرد، بررسی تطبیقی سخنان ایشان درباره نقشه دشمن در انتخابات سال 94 با ادوار 

گذشته است.
حال باید این ســوال را مطرح کرد که از نگاه   رهبر حکیم و فرزانه انقالب دشــمن در همه ادوار 
انتخابات چه برنامه ای برای کشــور، نظام و ملت ایران داشته است. بررسی 13 سخنرانی رهبر 
معظم انقالب* از مجموع  بیانات ایشــان نشــان می دهد که از نظر حضرت آیت ا... خامنه ای 
دشمنان ملت ایران تا پیش از این انتخابات، همواره ســه راهکار مشخص و البته تکراری برای 

انتخابات در جمهوری اسالمی داشته اند:

1. برنامه دشمن برای اصل انتخابات
به تعطیلی کشاندن انتخابات، مخدوش کردن انتخابات، شبهه در آزاد بودن انتخابات، انکار وجود 

مردمساالری، سوءاستفاده علیه امنیت کشور و ...

2. برنامه دشمن علیه حضور پرشور و گسترده مردم در انتخابات
ترساندن مردم از خطر حمله دشمن، تهمت ســالم نبودن انتخابات، تلقین دلسردی و بی تفاوتی 

مردم، تحریم انتخابات و ...

3. برنامه دشمن برای جلوگیری از انتخاب افراد صالح
غوغا، تهمت زنی، هوچی گری و تبلیغات فریبنده

حال باید پرسید که آیا از منظر حضرت آیت ا... خامنه ای برنامه دشمن برای انتخابات پیش رو در 
اسفند سال جاری نیز منحصر به همان 3 راهکار قدیمی و همیشگی است؟ و یا نقشه دشمن   ابعاد 

جدیدی پیدا کرده که رهبر انقالب اینگونه با نگرانی درباره اصل و هویت انقالب هشدار می دهند. 

پروژه شماره چهار:  نفوذ افراد ناصالح و کسانی که دلشان دنبال حرف آمریکاست
برای پاسخ به این سوال یکبار دیگر عبارات ابتدایی این یادداشت را مطالعه کنید. پاسخ به این سوال 
را به خوبی از البالی این کلمات پرحرارت خواهید یافت. رهبر معظم انقالب در بیانات اخیر خود که 
بخش قابل توجهی از آنها را به موضوع انتخابات اختصاص دادند به وضوح بر بعد جدیدی از برنامه 
دشمن برای انتخابات پیش رو تاکید می کنند.  چه آنجا که در دیدار با ائمه جمعه از نفوذ موریانه ها 
در مجالس شورای اســالمی و خبرگان می گویند: »مردم در باب انتخابات باید خیلی متوّجه این 
باشند. اگر فرض کنیم عنصر نفوذی به شکلی وارد مجلس شــورای اسالمی بشود یا وارد مجلس 
خبرگان بشــود 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. 94/10/14« و چه آنجا 
که درباره برنامه دشمن برای »نفوذ در مراکز تصمیم گیر یا تصمیم ســاز نظام 94/9/4« به عنوان 

»آماج نفوذ شبکه ای و جریانی94/9/4« سخن می گویند.
رهبر انقالب مانند همه مصلحان اجتماعی تاریخ و بر اساس روش همه انبیاء و اوصیا الهی برای درک 
بهتر این خطر توسط مردم، آینده خطرناک تحقق این برنامه دشمن را نیز به وضوح تصویر می کنند. 
چه آنجا که درباره نگرانی خود از آینده مجلس شورای اسالمی می گویند: »بحمدا... مجلس کنونی 
ما، در مسائل بین المللی، مواضع خیلی خوبی میگیرد؛ این خیلی برای کشور مغتنم است. این کجا، 
و اینکه یک مجلس شورائی ما تشــکیل بدهیم که در مقابل دشمنان بین المللی و جبهه ی مّتحد 
دشمنان، حرف آنها را بزند ]کجا[؛ اینها خیلی با هم فرق میکند. این کجا که مجلسی داشته باشیم 
که چه در قضّیه ی هسته ای و چه در قضایای گوناگون دیگر، حرف دشمن را تکرار بکند؛ یا اینکه نه، 

مجلسی مستقل، آزاد و شجاع باشد. 94/10/19« 
و چه آنجا که اهمیت فوق العاده مجلس خبرگان در تضمین آینده انقالبی نظام اسالمی و جایگاه 
رهبری بر اساس راه و مکتب امام را گوشرد می کنند: »مجلس خبرگان بنا است که رهبر انتخاب 
کنند؛ ]این [ شوخی است؟ آن روزی که رهبر فعلی در دنیا نباشــد یا رهبر نباشد، باید اینها رهبر 
انتخاب بکنند. چه کسی را انتخاب خواهند کرد؟ آیا کســی را انتخاب خواهند کرد که در مقابل 
هجمه ی دشمن بِایستد، به خدا توّکل کند، شجاعت نشان بدهد، راه امام را ادامه بدهد؟ آیا چنین 

کسی را انتخاب میکنند یا کسی را انتخاب میکنند که جور دیگری است؟ این خیلی مهم است.«
بعد چهارم نقشه دشمن یا پروژه شــماره چهار را باید بیش از پیش جدی گرفت، پروژه ای که در 
آن قرار است »موریانه ها« در »ارکان نظام« »نفوذ« کنند، موریانه هایی که »به مسائل انقالب، به 
مسائل دین، به مسائل استقالل کشور خیلی اهّمّیتی نمیدهند، دلشان دنبال حرف آمریکا و غیر 
آمریکا اســت. 94/10/19« و راه مقابله با این موضوع »نظارت استصوابی شورای نگهبان« به عنوان 

وظیفه حاکمیت و »روشنگری« و »انتخاب درست« به عنوان نقش آحاد ملت انقالبی خواهد بود. 
* برای بررسی نقشه دشمن در انتخابات از نگاه رهبر انقالب از نمودار درختی "برنامه  دشمن علیه 
انتخابات مجلس 90/12/4"  که حاصل بررسی 13 مورد از بیانات رهبر انقالب حدفاصل سال های 
http://khl. 1372 تا 1390 بوده بهره برداری شده اســت. برای دسترسی به این نمودار به آدرس

ink/electmajles  مراجعه کنید.

امام کالم

قرارگاه جنگ معنوی
»ما در حال یک چنین نبردی هستیم؛ ما در حال یک چنین جهادی هستیم. به ایمان مردم 
ما حمله میکنند، به بصیرت مردم ما حمله میکنند، به تقوای ما حمله میکنند، به اخالق ما 
حمله میکنند، ویروس های گوناگوِن خطرناِک معنوی را در میان ما پراکنده میکنند؛ خب، 
ما چه کار کنیم؟ باید دفاع کنیم. این، قرارگاه الزم دارد، مثل قرارگاه های میدان جنگ؛ نماز 
جمعه یکی از مهم تریِن این قرارگاه ها است.« جنگ بزرگی در این »روزگار حساس« در حال 
انجام است. »یک جبهه ی وسیع دشمن در مقابل خودمان داریم. جبهه ی وسیع دشمن از 
سردمداران رژیم صهیونیستی تا سردمداران دولت آمریکا، تا دیگر ایادی و عوامل استکبار 
جهانی، تا عوامــل تکفیری، تا داعش؛ یعنی ببینید چه جبهه ی عظیمی اســت. یک طیف 

عظیم و نامتجانس94/10/19«
   سنگر نماز جمعه

هنگامی که از یک جنگ نرم سخن گفته میشود میتوان نقشهای مختلفی را نیز متناسب با 
آن تعریف کرد: »افسر جنگ نرم« و »قرارگاه« از جمله این مفاهیم هستند. قرارگاه وظیفه 
فرماندهی نیروهای میدان جنگ را برعهــده دارد. یکی از مهمترین قرارگاه ها در کشــور 
طبق فرمایش رهبر انقالب، »سنگرهای نمازجمعه« است. »نماز جمعه یک قرارگاه است؛ 
قرارگاه ایمان، قرارگاه تقوا، قرارگاه بصیرت، قرارگاه اخالق. از تعبیر قرارگاه نباید ما وحشت 
بکنیم، چون قرارگاه جزو تعبیرات و اصطالحات مربوط به جنگ و مبارزه و این چیزها است. 
خب، این جنگ وجود دارد، بر ما تحمیل شــده. 94/10/14« این قرارگاه دارای ویژگی های 
برجسته ای است. اوال که »فرصت اجتماع اســت، محّل تجّمع است؛ مردم را گرد هم جمع 
میکند؛ میتوانند قرار بگذارند؛ میتوانند اقدام کنند. 94/10/14« از یک طرف » جایی اســت 
که آنجا هدایت گری )سیاســی و فرهنگی( انجام میگیرد. 94/10/14« خوشبختانه از برکات 
انقالب اســالمی راه اندازی این»سنت پایدار« در اقصی نقاط کشــورمان بوده است. شاید 
بتوان اهمیت و حساسیت این فریضه و قرارگاه را از میزان حساسیت دشمنان نسبت به آن 
تاحدودی درک کرد. در سالهای گذشته به خصوص سالهای اولیه انقالب منافقان و دشمنان 
همواره سعی داشته اند با روش های سخت و خشن مانند بمب گذاری، حمله تروریستی و یا 
بمباران با آن برخورد کنند. پنج شهید محراب در این جایگاه به شهادت رسیدند. گاهی نیز 

از روشهای نرم و غیرفیزیکی برای هجمه بر آن استفاده کردند. 
     فرصت بزرگ

بررسـی سـخنان آمریکایی هـا، سـرمایه گذاری ویژه آنـان بـر روی جوانان کشـورمان را روشـن 
می سـازد. هنـری کیسـینجر در نشسـت ایـران و مسـیر خاورمیانـه تأکیـد می کنـد: "برخـی 
رهبـران ارشـد ایـران هنـوز پیـرو ایدئولـوژی انقالبـی )امـام( خمینـی)( هسـتند. برخـی 
می گوینـد آیت ا... هـا )سـرانجام( کنـار خواهنـد رفـت و مـا بایـد منتظـر ایـن بمانیـم کـه بعـد 
چه چیـزی اتفـاق خواهـد افتـاد." وزیـر خارجه آمریـکا طـی سـخنانی نیـز در بنیـاد کارنگی با 
موضوع تشـریح راهبردهـای آمریـکا در منطقه غرب آسـیا می گویـد: "جمعیت جوان کشـورها 
و اشـتیاق آنان بـرای همـکاری و داد و سـتد بـا آمریـکا را می تـوان مبنـای سـرمایه گذاری دراز 
مـدت قـرار داد و با کمـال خوش بینی بـه آینده منطقـه خاورمیانـه امیدوار بـود. اگـر از این همه 
انرژی و جاه طلبی به درسـتی اسـتفاده شـود؛ می تـوان آینـده این منطقـه را در اختیـار گرفت." 
آمریکایی هـا تـالش می کننـد بـا وسـایل ارتبـاط جمعـی امـروز ماننـد اینترنـت و شـبکه های 
اجتماعـی و... جوانـان را از انقـالب جـدا کنند امـا جایـگاه نمازجمعه فرصتی اسـت بـرای حفظ 
آرمان هـا و ارزش های انقالب اسـالمی. زیـرا در این محل اجتمـاع »نگاه روبه رو و چشم درچشـم 
و احسـاس حضـور و شـنیدن نَفـس گوینـده و مخاطـب تأثیـر فوق العـاده ی دیگـری دارد. 

94/10/14« و دشـمن ایـن امـکان را نـدارد.

   تصحیح یک مسیر
تعبیر جنگ فرهنگی و دیدن دشمن اما نباید ما را دچار سطحی نگری در این منازعه کند و مانع 
آن بشود که به مســائل بنیانی تر در این تقابل بزرگ فرهنگی نپردازیم: »من تأکید میکنم این 
هدایت گری صرفاً هدایت گری سیاسی نیســت، هدایت گری سیاسی و فرهنگی است. ما گمان 
نکنیم که اگر فرض کنید در فالن مسئله ی سیاسی روز که محّل ابتالء هم هست، داِد سخن دادیم 
و حرف زدیم و مطالب خودمان را با بیان شــیوا بیان کردیم، قضّیه تمام شد؛ نه، ما هدایت گری 
فرهنگی را از هدایت گری سیاســی بنیانی تر میدانیم؛ هدایت گری سیاسی خیلی الزم است و از 
آن نباید صرف نظر کرد، اّما هدایت گری فرهنگی و فرهنگ مردم، اخالق مردم  ]مهم تر است [.« 
»مسئله ی سبک زندگی و عادات و روشهای خوب زندگی« یکی از مهمترین این مسائل بنیانی 
اســت. ادب در برخورد و گفتار حتی با مخالفان و کتابخوانی و ترویج این فرهنگ مهم از طریق 
قرارگاه نمارجمعه دو مثالی اســت که رهبر معظم انقالب برای موضوع ســبک زندگی مطرح 

می کنند.
   حجت تمام است

در این جنگ دشمن تالش می کند تا تحلیل و اراده مردم را برهم زند. جایگاه نمازجمعه نیز باید 
به دنبال هدایت جامعه بر مبنای »تبیین« باشد. »عمده ی ]هدف [ در این قرارگاه تبیین است؛ 
مسئله ی تبیین. عمده ی هدف انبیای الهی تبیین بود؛ حقیقت را بیان کنند؛ چون آن چیزی که 
موجب میشود انسانها گمراه بشوند این است که حقیقت را نمی شناسند؛ عمده این است. از این 
قبیل هم هستند که حقیقت را میدانند اّما انکار میکنند، لکن عمده ی انحرافها ناشی از ندانستن 
حقیقت است و انبیای الهی آمدند تا حقیقت را بیان کنند، واضح کنند، ظاهر کنند، حّجت را تمام 
کنند بر مردم. 94/10/14« روزگار حساس و راه پرغباری در پیش و جایگاه نمازجمعه نقش مهمی 

در عبور از این پیچ تاریخی دارد. 

انتخاب اصلح یعنی
 انتخاب برای اسالم

  انتخابـات یـک محکـی هـم بـرای خودتان 
اسـت کـه ببینیـد آیـا می خواهیـد انتخـاب 
اصلح بکنیـد بـرای خودتان، یـا برای اسـام؟ 

اگـر بـرای خودتان باشـد، شـیطانی اسـت.
 انتخاب اصلح برای مسـلمین یعنـی انتخاب فـردی که تعهد به اسـام و حیثیت آن داشـته 
باشـد؛ و همه چیز را بفهمد، چون در مجلس، اسـام تنها کافی نیسـت، بلکه باید مسـلمانی 
باشـد که احتیاجـات مملکت را بشناسـد و سیاسـت را بفهمـد و مطلـع به مصالح و مفاسـد 
کشـور باشـد، و ممکن اسـت به شـما و گروه شـما هـم مربوط نباشـد. اگـر اصلـح را انتخاب 
کردیـد، کاری اسـامی می کنیـد و ایـن یـک محکـی اسـت بـرای خودتـان که تشـخیص 

بدهیـد انتخاب برای اسـام اسـت، یـا برای صـاح خودتـان.   
امام خمینی )ره(؛ ۴ آبان ۱۳۶۲| جلد ۱۸، صفحه ۱۹۷

حزب ا... تریبون
منتظران قائم)(: با سالم و خسته نباشید.پایگاه بسیج منتظران قائم)( کارکنان 
دانشگاه نیشابور به طور مستمر هر هفته نشریه خط حزب ا... رادر تابلو اعالنات برای مطالعه عموم 

)اعم از اعضای هیأت علمـــی،کارکنان و دانشجــــویان (نصب می نماید. با تشکر 
سالم. استفاده از این نشریه در هر جایی خواستیم بالمانع است؟مثل مسجد و مدرسه و ... که 

شما ننوشتید؟
پاسخ: سالم علیکم. توزیع نشریه محدود در مکان و بین قشر خاصی نیست و میتوانید 

در همه جا به توزیع آن بپردازید.
تهذیب: سالم. خسته نباشید. این نشریه توسط طالب حوزه علمیه سفیران هدایت جنت 
شهر)فارس( تکثیر در نماز جمعه توزیع میشه.لطفا کمی زودتر روی سایت قرار دهید.امروز تا 

ساعت 13 هنوز شماره 1۵ روی سایت قرار نگرفته بود و ما باالجبار شماره 14 رو تکثیر کردیم. 
ماجوانان حزب اللهی جیرفت )دارالوالیه (درخط حزب ا... حرکت میکنیم وگوش به فرمان 
رهبرعزیزمان درتمام صحنه هاازجمله بصیرت افزایی واقتصادمقاومتی باتمام قدرت درحرکتیم.  

ما با والیت زنده ایم تا زنده ایم رزمنده ایم یاحسین
  7846***919: سالم علیکم. خداقوت. ۵0 نسخه ازنشــریه خط حزب ا... در نماز جمعه 

شهرستان شهریار به همت پایگاه مقاومت بسیج امام خمینی)( توزیع میشود. انشاا...
باتشکراز تمام جهادگران جبهه فرهنگی و روشنگری. یاعلی

 7281***910: با ســالم. هفته نامه های بصیــرت افزای خط حزب ا... روی برد بســیج 
دانشجویی دانشگاه امام صادق)( پردیس خواهران نصب می شود.

 8927***914: ســالم و خسته نباشــید خدمت شــما عزیزان زحمتکش نشریه شما 
 رو تو حــوزه حضرت ولیعصــر )( بناب به همت بــرادران پخش میکنیم ،پایگاه بســیج 

طالب حوزه
 4392***937: سالم. خداقوت. پانصد نسخه چاپ شد و در جلسه حدیث کسا خوزستان 

توزیع گردید. 

ـ اسالمی ـ انقالب  # ثبات 
خِط انقالب انحراف پیدا نکرده است

انقـالب اسـالمی حرکتـی بـود کـه بـا اهـداف مشـخصی... به 
وجـود آمـد. هـدف اسـالم خواهی، هـدف استکبارسـتیزی، 
هدف حفظ اسـتقالل کشـور، هـدف کرامت بخشـی به انسـان، 
هدف دفـاع از مظلوم، هـدف پیشـرفت و اعتالی علمـی و فنی 
و اقتصـادی کشـور؛ اینها اهـداف انقالب بـوده. انسـان وقتی در 
فرمایشـات امـام )( و در اسـناد اصلـی انقـالب اینهـا را نگاه 
میکنـد، می بیند کـه همه ی اینهـا در متون اسـالمی هـم ریشـه دارد. مردمی بـودن، متکی 
به ایمان مـردم، عقاید مـردم و انگیزه هـای مردمـی و عواطف مردمـی، جزو پایه هـای اصلی 
انقـالب اسـت. این خـط ادامـه پیـدا کـرده؛ این خـط انحـراف پیـدا نکـرده، این خـط زاویه 
نخـورده... ایـن خیلـی حادثـه ی مهمـی اسـت. ثبـات انقـالب و اسـتقرار انقـالب کـه مـا 
میگوئیـم، یعنـی ایـن. 05/19/  1390 اگر این ثبـات نبود، اگـر این ایسـتادگی نبود، اگـر این به 
چالـش کشـیدن هیبـت دروغیـن ابرقدرتهـا نبـود، ملتهـا وارد میـدان نمیشـدند؛ بیداری 

اسالمی به وجود نمی آمد. 1390/10/19    

واژه کلید

زیارتگاه مشتاقان کربال
جناب عبدالعظیم مرد بسیار بزرگی است. مردم مقامات علمی این بزرگوار را نمیدانند... 
تجلیل از جناب عبدالعظیم، تجلیل از علم و جهاد و زهد و تقواست. ایشان صائم الّنهار و 
قائم الّلیل بوده است. در حاالت ایشان نوشته اند: در مدتی که ایشان در ری زندگی میکرد، همه ی 
روزها را روزه میگرفت و همه ی شبها را مشــغول عبادت بود. اینها حّقاً و انصافاً چیزهای خیلی 
مهّمی است. در فضیلت ایشان روایات معروفی وارد شده است. حضرت هادی  )(  به یکی از 
اهالی ری که از زیارت امام حســین )( می آمد، فرمود: »اگــر میرفتی عبدالعظیم را زیارت 
میکردی، ثوابی را که از زیارت امام حسین نصیبت شده است به تو میدادند.« )1( ما در جوار جناب 
عبدالعظیم زندگی میکنیم، شوق کربال هم داریم؛ اّما کمتر توفیق پیدا میکنیم به زیارت این 
بزرگوار برویم.آن روز، امام هادی )( میخواســتند این مشعل در این نقطه از ایران بدرخشد. 
بیخود تعریف نمیکردند. میخواستند دلهای آحاد ملِّت مسلمان را در این نقطه ی عالم به وسیله ی 
نور این مشعل که از انوار اهل بیت )( اســت و آن روز از دنیا هم رفته بود و دیگر خطری او را 

تهدید نمیکرد، روشن کنند.  82/3/12        |    1( ثواب األعمال، ص 99

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

مردهای قدرناشناس به محیط خانه لطمه می زنند
در خانـواده هی گفتـه میشـود نقـش زن. دلیلش هـم واضح اسـت؛ چـون زن در 
خانـواده عنصـر محوری اسـت. امـا اینجور نیسـت کـه مـرد در خانـواده وظیفه و 
مسـئولیت و نقشـی نداشـته باشـد. مردهـای بی خیـال، مردهـای بی عاطفـه، مردهـای 
عیاش، مردهـای قدرنشـناس زحمـات زن خانه، اینهـا به محیط خانـه لطمـه میزنند. مرد 
باید قـدردان باشـد. جامعه بایـد قدردان باشـد. حتماً بایسـتی بـر روی کار زنهـای خانه دار 
ارزشـگذاری ویـژه بشـود. بعضـی میتوانسـتند برونـد کار بگیرنـد، بعضـی میتوانسـتند 
تحصیالت عالیـه بکنند، بعضـی تحصیـالت عالیه هم داشـتند - من دیـدم زنانـی را از این 
قبیـل - گفتند مـا میخواهیم ایـن بچـه را بـزرگ کنیم، خـوب تربیـت کنیم، نرفتیـم کار 
بگیریـم. زن نرفتـه کار بگیـرد، آن کار هم زمیـن نمانـده؛ آن ده نفر دیگـر رفتنـد آن کار را 

گرفتند. باید از اینجور زنی قدردانی شود.. 90/10/14

ایـرانی خانواده

دیدار حافظ قرآنی خردسال با رهبر انقالب
حنانه خلفی حافظ کل قرآن کریم و  نفر اول حفظ قرآن در سی وهفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم 
است. حنانه خانم در دیدار با رهبر انقالب به ایشان قول داده است تا به  زودی ترجمه کل قرآن را نیز یاد بگیرد.

خواندنی پیشنهاد

  اینستاگرام مطلب مربوط به فساد  اشرف پهلوی را حذف کرد
شبکه موبایلی اینســتاگرام بدون ارائه دلیل خاصی و برخالف ادعای آزادی بیان خود، مطلب 
مربوط به فساد اشرف پهلوی را از صفحه درس و عبرت پایگاه اطالع رسانی Khamenei.ir حذف 
کرد. انتشار روایتی درباره فساد این خاندان منحوس و شخص اشرف هم زمان با خبر مرگ وی 
در مدت کوتاهی مورد استقبال گسترده کاربران فضای مجازی قرار گرفت و این متن و عکس 

به سرعت در دیگر شبکه ها و حساب های شبکه های اجتماعی و سایت ها منعکس شد.   |       مهر|

  روایتی از دستور رهبر انقالب درباره بازداشتی های فتنه
سعید جلیلی دبیر سابق شــورای عالی امنیت ملی: در حوادث عاشورا]سال 88[که در تهران 
اتفاق افتاد افرادی دستگیر شدند، اما طبیعی است در این دستگیری ها ممکن است آدمهای 
بیگناه و گناه کار مخلوط باشند، مقام معظم رهبری فرمودند اگر احتمال میدهید حتی یکی از 
اینها هم بیگناه است هر 100نفر باید آزاد شوند، آقا فرمودند شما حق ندارید حتی یک بیگناه را 

نگه دارید.   |       رجانیوز|

 یک مقام آمریکایی: با تحریم های جدید  اقتصاد ایران را به 
فروپاشی بکشانیم

رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با تاکید بر اینکه باید با اعمال تحریم های 
شدید اقتصاد ایران را به فروپاشی بکشانیم، افزود: آمریکا باید پس از حوادث سال 88 از معترضان 
خیابانی حمایت بیشتری می کرد.  اِد رویس افزود: ایران باید درباره برنامه هسته ای به سازشی 
حقیقی تن دهد وگرنه تحریم ها تشدید می شود. سخنگوی کاخ سفید نیز در اظهاراتی تاکید 
کرده بود: تحریم های مربوط به تست موشک بالستیک را موقعی به مرحله اجرا می گذاریم که 

بیشترین تأثیر را داشته باشد. |       فارس|

  اعتراف کاخ سفید به ابقای اسد  تا 2017
کاخ سفید در جدیدترین ارزیابی خود از تحوالت اوضاع در سوریه اعالم کرده است »بشار اسد« 
حداقل تا مارس 2017 رئیس جمهوری سوریه می ماند. جدول زمان بندی کاخ سفید در زمینه 
بحران سوریه به این معنا است که بشار اسد ۵ سال بیشتر از آن چیزی که اوباما برای کناره گیری 

وی پیش بینی کرده بود، در قدرت خواهد ماند.  |       آسوشیتدپرس |

  ال موندو: عربستان متحد اسرائیل شده است
روزنامه اسپانیایی ال موندو: عربستان ســعودی و رژیم صهیونیستی هرچند دشمن هم بنظر 
می رسند، اما در منافع مشــترک متوقف کردن افزایش نفوذ تهران در منطقه، متحدند. این دو 

دولت، هر روز بیشتر از قبل در برابر ایران متحد می شوند.   |       ایرنا | 

هفته اخبار

هفته هفتهسخن گزارش

بارهبرتا انتخابات

آخرین مواضع و دیدگاه های رهبر انقالب

حضور مردم در انتخابات        |       انتخاب اصلح و صالح       |       شاخصهای انقالبیگری         |       انتخاب درست واژگان 
کلیدی

جمله طالییعنوان

1. حضور مردم  در انتخابات
  انتخابات مال رهبری نیست، مال ایران اسالمی است، مال نظام جمهوری اسالمی است. همه باید بیایند در انتخابات شرکت 

کنند.

2.انتخاِب درست
 آراء و سالیق ممکن است مختلف باشد، عیبی ندارد اّما همه سعی کنند درست انتخاب کنند. سعی مان را بکنیم؛ ممکن است 

این سعی به نتیجه برسد و انتخاب درست باشد.

3.اهمیت مجلس شورای اسالمی
      این کجا که مجلسی داشته باشیم که چه در قضّیه ی هسته ای و چه در قضایای گوناگون دیگر، حرف دشمن را تکرار بکند؛ یا اینکه نه، 

مجلسی مستقل، آزاد و شجاع باشد.

4. اهمیت مجلس خبرگان رهبری
  کسی را شما میخواهید برای مجلس خبرگان انتخاب بکنید که در واقع، او رهبر را انتخاب خواهد کرد که کلید حرکت انقالب در 

دست او است؛ این خیلی اهّمّیت دارد.

  شاخصهای انقالبیگری را درست پیدا کنیم، در ذهن خودمان مشّخص بکنیم، از کسانی که مّطلع تر از ما هستند بپرسیم.5. توجه به شاخصهای انقالبیگری

 درهفته گذشته مطرح شد

دو سال پیش بود که رهبر انقالب هنگام رای دادن 
در چهارمین دوره انتخابات شوراها گفتند: »من به 
31 نفر برای شورای شــهر رأی دادم. البّته بعضی 
از این حضرات را از نزدیک میشــناختم، بعضی 
را هم نمیشــناختم، لکن اعتماد کردم به همین 
فهرست هایی که پیشنهاد میکنند و میدهند.« این 
اولین باری بود که ایشان، راه درست برای استفاده 
از تمام حق رأی را، »اعتماد به فهرســت« اعالم 
کردند.  حاال تا انتخابات 7 اسفند نزدیک به یک ماه 
و نیم مانده است؛ انتخاباتی که رهبر انقالب نسبت 
به انتخاب شدن عناصر غیرانقالبی در مراکز مهم 
ریل گذاری در کشور هشدار دادند و »نفوذ« آنها را 

مانند »موریانه«ای دانســتند که از داخل، نظام را 
پوک می کند. اما، مردم چطور از تمام حقشان برای 
انتخاب استفاده کنند که مطمئن شوند با انتخاب 
درست، جدول نفوذ دشمن را کامل نمی کنند؟راه 
حل را رهبر انقالب برای اولین بــار نزدیک به دو 
ماه مانده به انتخابات بیان کــرده و در دو دیدار با 
کالمهای متفاوتی آن را تبییــن کرده اند: »رأی 
دادن و اعتماد به فهرستی که از سوی افراد متدین، 

مؤمن، انقالبی و در خط امام معرفی شده باشد.«
اول؛ »انتخــاب درســت« یک وظیفــه و یک 
حق الناس بر عهده مردم ایران است. این تذکری 
است که رهبر انقالب در دیدار ائمه جمعه خطاب 

به مردم دادند. »یک بُعــد دیگر]حق الناس[ این 
است که مردمی که میخواهند رأی بدهند، اعتماد 
کنند به آن مجموعه هایی که واقعا قابل اعتمادند؛ 
بعضی ها هستند که قابل اعتماد نیستند؛ َکالَِّذی 
ــیطین؛گاهی این جور نیست که از  اسَتهَوتُه الشَّ
روی صفا و واقعّیت و عالقه مندی به انقالب  ]باشد[ 
-اساس کار، انقالب اســت- و از روی عالقه مندی 
به انقالب بیایند یک فهرست پیشنهادی را بدهند؛ 
نه، روی مقاصد دیگر -گاهی اوقات مقاصد فاسد- 
پیشــنهادهایی میدهند... واقعاً این به این معنا، 

حقّ الّناس است.« 
دوم؛ ایشان در دومین دیدار درباب انتخابات، در 
دیدار مردم قم به مساله »درست انتخاب«کردن 
اشاره کردند. مردم چطور به نامزدها برای انتخابات 
اعتماد کنند در حالی که همه آنها را  نمی شناسند: 
»به نظر بنده اینجور میرسد که چون یکایک افراد 
را ممکن است نشناسیم -خود بنده هم وقتی این 
فهرستها را می آورند که بیایم رأی بدهم، بعضی 
از آدمهای این فهرست ها را نمیشناسم اّما اعتماد 

میکنم به آن کسانی که ]اینها را[ معّرفی کرده اند، 
و نگاه میکنم ببینم آن کسانی که این فهرست را 
معّرفی کرده اند چه کسانی هستند؛ اگر دیدم اینها 
آدمهای متدیّن و مؤمن و انقالبی ای هستند، به 
حرفشان اعتماد میکنم و به ]فهرست[ آنها رأی 
میدهم؛ اگر دیدم نه، کســانی که این فهرست را 
داده اند کسانی هســتند که به مسائل انقالب، به 
مسائل دین، به مسائل اســتقالل کشور خیلی 
اهّمّیتی نمیدهند، دلشان دنبال حرف آمریکا و 
غیر آمریکا است، به حرفشان اعتماد نمیکنم...« 
حتی با وجود آنکه »ممکن است سعی ما به نتیجه 
نرســد و غلط انتخاب کنیم، عیبی ندارد؛ خدای 
متعال از ما قبول خواهد کرد، چون کار خودمان را 
کرده ایم، تالش خودمان را کرده ایم.« تا انتخابات 
حدود چهل روز باقی مانده و رهبر انقالب دو دیدار 
اســت که درباره  انتخابات آتی صحبت کرده اند. 
درباره اینکه مردم چگونه انتخاب درستی داشته 
باشند، با »مردم« صحبت کرده و نظر خود را بیان 

کرده اند.  

 در هر دوره از انتخابات، هنگامی که امت حزب ا... میخواهند بر اساس آموزه های امام 

راحل و رهبر انقالب به تکلیف عمل کرده و نمایندگانشــان را برای مجلس شــورای 
اسالمی، خبرگان رهبری و یا شوراهای اسالمی شهر و روستا گزینش کنند، کار سختی را در پیش 
رو دارند. چرا که امکان شناخت تمامی افراد برای اغلب مردم سخت اســت. از این رو، هربار در 
هنگام رای دادن این سوال مطرح میشود که چگونه از تمام حق رای دادن خود استفاده کنند در 

حالیکه تمام افراد را نمیشناسند. 

پاسخ به یک سوال انتخاباتی براساس بیانات رهبر انقالب

آیابه فهرست اعتماد کنیم؟

مسـئله ی اصلـی در ایـن قضایـا ]فتنـه سـال 88[، اصـل  ت تاریخی
روای

انتخابـات بـود؛ زیر سـوال بـردن اصـل انتخابـات بزرگترین 
جرمـی بـود کـه انجـام گرفـت... این همـه زحمت کشـیده 
بشـود، مـردم بیاینـد، یـک شـرکت بـه ایـن عظمـت، یک 

نصاب شـکنی، یک رکودشـکنی در دنیا در دمکراسـی ای کـه اینقدر 
ادعایـش را میکننـد، بعـد یـک عـده مفـت و مسـلم بیاینـد بـدون 
اسـتدالل و دلیل، همـان فـردای انتخابات بگوینـد: انتخابـات دروغ 
اسـت! این کار کوچکی اسـت؟! این جرم کمی اسـت؟! ... من روز اول 

این را پیغـام دادم بـه همیـن حضراتی کـه صحنه گردان ایـن قضایا 
هسـتند...گفتم ایـن را شـما شـروع میکنیـد، امـا نمیتوانید تـا آخر 
کنترل کنیـد؛ می آیند دیگـران سوءاسـتفاده  میکنند. حـاال دیدید 

آمدند سوءاستفاده  کردند.      88/8/6

جرم بزرگ، زیر سوال بردن اصل انتخابات بود

 »یکـی از چیزهایـی کـه بنـده نگـران آن 
هسـتم، ایـن اسـت کـه ایـن نسـل جـواِن 
بالنده ی ما کـه بحمـدا...، هـم آگاه و با بصیرت 
اسـت، هـم دارای انگیـزه اسـت، آمـاده بـه کار 
اسـت، وسـط میـدان اسـت، انقالبـی اسـت، 
بتدریج... ایـن عبرتهـای بـزرگ دوران معاصر 
را از یـاد ببرد.«94/6/18رهبر انقـالب که چند 
ماه پیش ایـن نگرانـی خـود را با امـت درمیان 
گذاشـته بودنـد، بارهـا دربـاره نحـوه رفـع آن 
هم سـخن به میـان آورده بودنـد. یکـی از این 
پیشـنهادات مطالعـه  کتـاب نگاهی بـه تاریخ 
جهان بود. ایشـان، نویسـنده کتـاب را »آدمی 
امین و مّطلـع« معرفـی کردنـد.  در این کتاب 
یـک دوره تاریـخ جهان  منعکس شـده اسـت 
و3 ویژگـی اصلـی آن عبارتنـد از اینکـه اوال 
تاریخی بومی اسـت. دوم اینکه تحلیلی اسـت 
و سـوم آنکه بـه زبـان سـاده و بـرای جوانـان و 

نوجوانـان نوشـته شـده اسـت. 

احکام روزه قضا
 س: اگر شخصی بر اثر جهل به وجوب قضای روزه تا قبل از ماه رمضان سال آینده قضای روزه هایش را به تأخیر 
اندازد، چه حکمی دارد؟ ج: فدیه تأخیر قضای روزه تا ماه رمضان ســال بعد، بر اثر جهل به وجوب آن 

ساقط نمی شود.
  س: کسی که نمی داند چه مقدار روزه قضا دارد و با فرض داشــتن روزه قضا روزه مستحبی بگیرد، اگر معتقد 
باشد که روزه قضا ندارد، آیا به عنوان روزه قضا محسوب می شود؟ج: روزه هایی را که به نیت استحباب گرفته 

به جای روزه قضایی که بر عهده اش هست، محسوب نمی شود. 

نگاهی به تاریخ جهان

  نویسنده: جواهرلعل نهرو
  مترجم: محمود تفضلی

  ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر

]دو هفتـه قبـل از شـهادت[ شـهید کاظمی آمـد پیش مـن و گفت از شـما دو درخواسـت 
دارم: یکـی این کـه دعـا کنیـد مـن روسـفید بشـوم، دوم این کـه دعـا کنیـد مـن شـهید 
بشـوم. گفتم که شـماها واقعاً حیف اسـت بمیرید... بعـد گفتـم آن روزی که خبر شـهادت 
صیاد را بـه من دادنـد، مـن گفتم صیاد، شایسـته ی شـهادت بـود؛ حقـش بود؛ حیـف بود 
صیـاد بمیرد. وقتـی ایـن جملـه را گفتم، چشـم های شـهید کاظمی پُِر اشـک شـد، گفت: 

ان شـاءا... خبـر من را هـم به تـان بدهنـد!  84/10/21

حیف است شهید نشوید

این شماره 
تقدیم می شود
 به روح پرفتوح 
شهید
 احمد کاظمی

تاریخ شهادت:    84/10/19

گلزار شهدای اصفهان

سانحه هوایی سقوط هواپیمای 
فالکن در نزدیکی ارومیه


