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تصویر واقعی امریکا
سه تجربه و یک درس از منازعات جمهوری اسالمی ایران با شیطان بزرگ؛

خبرگزاری روسی اســپوتنیک می گوید: "این 
کلمات دقیقا زمانی از زبان بــاراک اوباما جاری 
شد که در همان لحظه، سربازان قوی ترین ارتش 
دنیا در نزدیکی جزیره فارســی در خلیج فارس 
بر روی شــناورهای خود  زانو زده و دستانشان 
باالی سرشان بود" رئیس جمهور کشور مدعی 
بزرگترین ارتــش دنیا درحالی این ســخنان را 
بر زبان آورد که در همان ســاعات جوانان سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی، سرنشینان دو فروند 
شناور آمریکایی که وارد آب های سرزمینی ایران 
شده بودند را بازداشت کردند. فرمانده ی این گروه 
آمریکایی بعد از بازداشت در مقابل دوربین قرار 
گرفت و بــا اذعان اینکه ورود بــه آب های ایران 
یک اشــتباه بود نه عمدی، گفت: »این تقصیر 
ما بــود و ما به خاطــر اشــتباه مان عذرخواهی 
می کنیم.«   15 ساعت بعد سپاه با انتشار تصاویر 
و فیلم دستگیری تفنگداران آمریکایی با اشاره 
به قطعیت غیرعمدی بــودن ورود غیر قانونی و 
غیر مجاز شناورهای رزمی امریکایی به آب های 
ســرزمینی ایران در خلیج فارس، از رهاسازی 
تفنگداران دستگیر شده آمریکایی در آب های 

بین المللی خبر داد. 
 تصویر واقعی از قدرت آمریکا

این خبر بالفاصله با  تحلیل های  مختلف  رسانه ها 
و کارشناســان جهانی مواجه شــد. روزنامه ی 
صهیونیســتی یدیعوت آحارونــوت در این باره 
نوشــت: "جان کری، به خاطر خدمت نظامی در 
ویتنام به عنوان افسر قایق های گشتی، به خوبی 
از آنچه رخ داده بود، آگاه بود. با این حال پذیرفت 
که قایق های آمریکایی وارد آب های سرزمینی 

ایران شده اند. چنین سخنی نوعی عذرخواهی 
و پذیرفتن اشــتباه از ســوی آمریکا است... این 
سپاه پاسداران بود که حرف آخر را زد. آنها فیلم 
تفنگداران تحقیرشده  آمریکایی و اسیرکنندگان 
آنها را که رفتاری انسانی با ملوانان داشتند نشان 
دادند و به این طریق سپاه با یک تیر دو نشان زد" 

ســی.ان.ان نیز در در گزارشی نوشت: "ویدئویی 
که روز چهارشــنبه از تلویزیــون دولتی ایران 
پخش شــد، ملوان های آمریکایــی را در حالی 
نشــان می دهد که بابت ورود به آب های ایران 
عذرخواهی می کنند. این یک رخداد شــرم آور 
بــرای دولت آمریکا اســت که تــالش می کند 
آزادی سریع نظامیان آمریکایی را به عنوان یک 
پیروزی دیپلماتیک به تصویر بکشد" جب بوش، 
برادر جرج بوش، رئیس جمهور سابق آمریکا نیز 
با اظهار تأســف از این ماجرا و با اشاره به انتشار 
تصاویر تفنگداران به اســارت گرفته شده گفت: 
"حاال دیگر دشمنان ما از ما نمی ترسند" ترامپ، 
کاندیدای ریاست جمهور آتی آمریکا نیز نوشت: 
»»ایران با بازداشــت 10 ملوان، ایاالت متحده 
را تحقیر کرده است. تصاویر وحشتناکی از این 
داستان منتشر شده اســت. ما ضعیف هستیم. 
من این را فراموش نمی کنم.«   نکته جالب توجه 
این است که همه این واکنش ها بیش از آنکه در 
زمان اعالم خبر دستگیری تفنگداران اعالم شود 
پس از آزادی و بالفاصله پس از انتشــار تصاویر 
 تحقیرآمیز دستگیری آنها در حالی که زانو زده 
 و دست را بر باالی سر برده اند، ابراز می شود. این 
نشان می دهد که سیاســتمداران و رسانه های 
آمریکایی بیش از هرچیز نگران مخدوش شدن 

تصویــر خودســاخته از هیمنه پوشــالی خود 
هســتند تا جان 10 تفنگدار هموطن. هیمنه 
خودساخته ای که آمریکا با شــکل دهی آن در 
افکار عمومی مردم دنیا تسلط و استیالی خود را 

سامان می دهد.
     الگوی سلطه ناپذیر 

روایت کوتاه رهبر انقالب از این ماجرا شاید رمز 
این رسوایی بزرگ برای دولت آمریکا باشد. » این 
حرکتی که جوانهای عزیز ما در دریا کردند - سپاه 
پاســداران - در مقابل تجاوز دشمن از خودشان 
هویّت و قدرت نشــان دادند، فرصت نشده که از 
اینها تشّکر بکنم و واقعاً هم تشّکر میکنم از اینها؛ 
کار بسیار درستی کردند؛ دشمن تجاوز کرد به 
آبهای ما، اینها رفتند دشمن را محصور کردند. 
کسانی که مسئولین سیاست هستند در همه ی 
عرصه ی جهانی همین جور عمل کنند؛ مراقب 
تجاوز دشمن باشند ببینند کجا تجاوز میکند؛ 
از خطوط کجا دارد تجاوز میکنــد؛ جلویش را 

بگیرند؛ با قدرت. 94/10/30«
آنچه در این اتفاق برای رهبر انقالب حائز اهمیت 
و واجد ارزش قدردانی اســت، پاسخ متناسب و 
مقتدرانه به تجاوز و زیاده خواهی دشمنان با اتکا 
به »هویت« و »قدرت« درونی است. حاال از این 
زاویه و بر مبنای همین الگــوی موفق می توان 
نگاهی دوباره به ســرانجام مذاکرات هسته ای 
داشت. سرانجامی که رهبرانقالب نتیجه حداقلی 
اما موجب خرســندی آن را ناشــی از سه عامل 
»مقاومت ملت بزرگ ایران«، »تالش دانشمندان 
خســتگی ناپذیر  »کوشــش  و  هســته ای« 

مذاکره کنندگان 94/10/29« می دانند. 
   تصویر واقعی از مقاومت و عزت

اصرار رهبــر معظم انقالب بــر روایت مبتنی بر 
واقعیات تاریخی، حکایت از دغدغه ایشــان در 
شکل گیری تصویر درســتی از روند مقاومت و 
پیشرفت ملت ایران برای افکار عمومی داخلی و 
خارجی دارد. ایشان اصرار دارند که مبادا نتیجه 
این مذاکرات به حساب »لطف آمریکایی« نوشته 

شــود و عوامل حقیقی تحقق آن فراموش شود. 
چرا که »هدف اینها این است که به ملّتها تفهیم 
کنند که جمهوری اسالمی ایران هم نتوانست 
بر اســاس دین، یک نظامی را بر پــا کند و ادامه 
بدهد و اداره کند؛ میخواهند این را نشان بدهند 
و هدف این است؛ این را باید همه متوّجه باشند؛ 
مسئولین هم باید متوّجه باشند، آحاد مردم ما هم 

توّجه داشته باشند.94/10/30«
   سه تجربه، یک درس بزرگ

ملت ایران در دو ســال اخیر ســه تجربه ارزنده 
و درس آمــوز از مذاکرات مــوردی و موضوعی 
با دولت آمریکا را از ســر گذرانده اســت. برجام، 
تجاوز تفنگداران و مبادله زندانیان. در هر سه این 
مذاکرات هرجا و به هر میزان که مرعوب تصویر 
غیرواقعی و خودســاخته آمریکایی ها نشده و با 
اتکا بر قدرت و هویت درونی ایستادگی کرده ایم 
و همچنین در تمام سطوح متوجه ماهیت و عمق 
منازعه با شــیطان بزرگ بوده ایم، موفقیت های 
بیشــتری به دســت آورده ایم: »همیــن اندازه 
دستاورد نیز در برابر جبهه ی استکبار و زورگو، بر 
اثر مقاومت و ایستادگی به دست آمده است. این را 
باید همه ی ما درسی بزرگ برای همه ی قضایا و 

حوادث در جمهوری اسالمی بدانیم. 94/10/29«
 این منازعه چه در ادامه پرونده هسته ای و چه 
در موارد و بهانه های دیگر استمرار پیدا خواهد 
کرد. به همین دلیل است که رهبر انقالب با نگاه 
بلند و تجربه تاریخی که از رفتــار دولتمردان 
آمریکایی دارند به مسئوالن هشدار می دهند 
که در ادامه »آمریکا با زور و با تبلیغات دروغین 
میخواهد کار خود را پیش ببرد؛ باید در مقابل 
زور او و در مقابل تبلیغــات دروغین او مقاومت 
کرد. االن هم همه ی مسئوالن -چه مسئولین 
دولتی، چــه آن هیئت نظارتی کــه ما توصیه 
کردیم مراقب باشــند که طرف مقابل خدعه 
نکند؛ چون طرف اهل خدعه است، اهل خدعه 
کردن اســت. به لبخند و به ماســکی که او بر 

چهره زده نمیشود اعتماد کرد. 94/10/30« 

"پیش تر گفتم سخن گفتن از انحطاط اقتصادی آمریکا یک خیالبافی سیاسی 
است. همین طور سخن گفتن از این که دشمنان ما قوی ترند و آمریکا ضعیف تر 
شده است. آمریکا قدرتمندترین کشور روی زمین است. در این باره کشوری حتی به ما 
نزدیک نیست. ما به تنهائی بیش از هشت کشور پس ازخودمان،صرف هزینه های نظامی 
می کنیم. نیروهای ما بهترین نیروهای نظامی تاریخ جهاننــد." این جمالت باراک اوباما 

رئیس جمهور آمریکا است در مهمترین سخنرانی ساالنه خود در کنگره این کشور.

دست جنایتکاری که این ضایعه ]ترور دانشمند شــهید دکتر علیمحمدی[ را آفرید، انگیزه ی دشمنان 
جمهوری اسالمی را که ضربه زدن به حرکت و جهاد علمی کشور است، افشاء و برمال کرد. بیگمان همت 
دانشمندان و استادان و دانش پژوهان کشور، به رغم دشــمن،  این انگیزه ی خباثت آلود را ناکام خواهد 

گذاشت. 88/10/25 
«« حضرت آیت ا... خامنه ای در دیدار اخیرشان، دستاوردهای هسته ای را حاصل تالش و نبوغ دانشمندان ایرانی 

از جمله چهار شهید هسته ای دانستند.

شهادتی که انگیزه ضربه زدن به جهاد علمی را برمال کرد
این شماره 
تقدیم می شود
 به روح پرفتوح 
شهید دکتر  
 علیمحمدی

تاریخ شهادت:    22 دی ماه 1388

مزار:  امامزاده علی اکبر )چیذر(

ترور توسط عوامل رژیم صهیونیستی

امام کالم

حزب ا... تریبون

اگر صندوق رای نبا شد
شاید بتوان گفت بزرگ ترین و مهم ترین کاری که حضرت امام خمینی)( انجام دادند، »بنای 
یک نظم مدنی - سیاسی بر اساس عقالنیت اسالمی بود.« 93/3/14 این نظم مدنی- سیاسی دو 
پایه ی اساسی دارد: یکی سپردن کار کشــور به مردم از طریق مردم ساالری و انتخابات، و دیگری 
انطباق کارها بر مبنای شریعت اسالمی. 93/3/14 به همین علت »امام از اول اعالم کرد که مردم 
باید نظر بدهند؛ چه در اصل انتخاب جمهوری اسالمی، چه در تدوین قانون اساسی، چه در پذیرش 
آن قانونی که در مجلس خبرگان تصویب شده بود، چه در انتخاب رئیس جمهور، چه در انتخاب 
مجلس.« 89/11/15 به همین جهت، "صندوق های رأی" در نظام جمهوری اســالمی همیشــه 
اهمیت داشته است. اما پاسخ به اینکه چه عواملی موجب اهمیت این موضوع در نزد بنیانگذار فقید 

انقالب می شود را در سه مؤلفه ی زیرمی توان یافت:

  1. افزایش اعتبار الگوی مردم ساالری دینی:  بــرای جنگ اسالم ناب درمقابل اسالم های 
تقلبی، افزایش اعتبار الگوی سیاسی اسالم ناب می تواند تقلبی بودن برداشت های معارض از اسالم 
را برای افکار عمومی جهان برمال کند. این روزها سه مدل از اسالم سیاسی در منطقه و جهان تالش 
می کنند تا خود را به عنوان الگوی مطلوب ارائه دهند: اســالم تکفیری، اســالم سکوالر و اسالم 
عقالنی )که معرف آن مردم ساالری دینی ایران است(. اسالم تفکیری فاقد هرگونه عقالنیتی است 
و توجهی به خواست و رأی مردم در انتخاب حاکمان و به تبع آن فعالیت ها و اقدامات کشوری ندارد. 
اسالم سکوالر نیز توجهی به مبانی شریعت اسالمی برای انجام کارها ندارد. اردوغان در روزهای 
انقالب مصر، در اظهارنظری پرحاشــیه حتی به انقالبیون آن کشور پیشنهاد کرده بود که قانون 
اساسی خود را مانند ترکیه بر مبنای سکوالریسم بنویسند و حکومتی سکوالر تشکیل بدهند. اما 
همان ایام، یکی از متفکرین غربی اظهارنظری کرد که بعدها رهبر انقالب نیز در سخنرانی خود به 
آن اشاره کردند. از نظر او، »اگر مسلمانان از دو چیز آگاه شوند همه ی تابوهای غرب در هم خواهد 
شکست: یکی قانون اساسی جمهوری اسالمی است که نشان دهنده ی هم مردمی بودن حکومت 
است و هم دینی بودن آن، و دیگری کارنامه ی موفقیت های علمی و اقتصادی و سیاسی و نظامی 

جمهوری اسالمی.« 89/11/15

  2. دمیدن یک نفــس تازه به ملــت: از طریــق انتخابــات، مــردم مبتنی بــر دغدغه ها 
و مطالبــات خــود رأی می دهنــد و در نتیجــه ی آن، دولت هــا بــا رویکردهــا و ســالئق مختلــف 
روی کار می آینــد. »در طــول ایــن ســال های متمــادی، دولت هــای گوناگــون و ذائقه هــای 
 سیاســی گوناگــون بــر ســر کار آمدنــد، چــه در مجلــس بــا ســالئق سیاســی مختلــف، 
 چه در قوه ی مجریه  بعضی ها حّتی با اصول نظام زاویه هم داشــتند؛ لیکن ظرفیت عظیم نظام، 
بدون اینکه ناشکیبائی نشان بدهد، توانسته است همه ی این مسائل را از سر بگذراند؛ توانسته است 

همه ی این مشکالت را در خود حل و هضم کند؛ به خاطر حضور مردم.« 90/7/20

  3. تأمین امنیت کشــور: تأمین امنیت مردم یکی از وظایف اصلی حکومت ها و از نیازهای 
مهم جامعه برای زندگی مردم است. به هر میزان که مشــارکت مردمی در انتخابات باالتر باشد، 
دست اندازی و دخالت بیگانگان در امور داخلی کشورها نیز کمتر خواهد شد، چرا که می دانند این 
نظام سیاسی از پشتوانه ی مردمی باالیی برخوردار است و طبعاً برای حل چالش ها و مشکالتی که 
دشمن خارجی ایجاد می کند استحکام جامعه قوی تر خواهد شد. به عنوان مثال درست چند روز 
مانده به انتخابات ریاســت جمهوری 88، دولت آمریکا  که ناامید از برگزاری یک انتخابات سرد در 
ایران شده بود و خود را منفعل می دید، نامه ای به رهبر انقالب نوشت و در آن به صراحت اعالم کرد 
که هیچ موضوعی در منطقه ی غرب آسیا بدون حضور ایران حل نخواهد شد. آنها به خوبی متوجه 

اقتدار ایران در عرصه ی بین المللی شده بودند.
 همه چیز تا روز 22 خردادماه 88 به خوبی پیش رفت. 40 میلیون ایرانی در انتخابات شرکت کردند 
و باالترین ســطح میزان مشــارکت در جهان را به خود اختصاص دادند. صندوق رأی عامل ابهت 
جمهوری اسالمی شده بود تا اینکه یک حادثه، ورق ماجرا را برگرداند. عده ای به نتیجه ی برآمده 
از انتخابات و "صندوق های رأی" احترام نگذاشتند و علیه آن دســت به آشوب زدند. کشور دچار 
"ناامنی" شد و دشمنان امیدوار. از همین جا بود که دستور تحریم های جدید و به اصطالح خودشان 
»فلج کننده« علیه ایران توسط آمریکا صادر شــد. ناامنی، امیدوارشدن دشمن و در نتیجه اعمال 
تحریم های جدید، به دلیل عدم احترام فتنه گران به »صندوق رأی« بود. از همین جا می توان جواب 
این سؤال را داد که چرا حتی آن کسانی که "نظام" یا "رهبری" را قبول ندارند هم باید در انتخابات 
شرکت کنند؟ برای اینکه شرکت در انتخابات متضمن امنیت کشور است. »آن کسانی که ممکن 
است نسبت به نظام جمهوری اسالمی هم حّتی مسئله داشته باشند، نسبت به امنّیت کشور که 
دیگر مسئله ندارند، نسبت به اقتدار کشور که دیگر مسئله ندارند. خب، امروز این نظام، امنّیت کشور 
را حفظ کرده است، پیشرفت کشور را تسریع کرده است، به این ملّت عّزت داده است؛ اینها که دیگر 
قابل انکار نیست، اینها را که دوســت دارند؛ ]پس [ وارد این میدان بشوند برای عّزت بخشیدن به 
ایران و ایرانی، برای استمرار امنّیت ملّی.« 94/10/30 از همین روی، در طول سال های بعد از انقالب 
اسالمی، بیش از 30 انتخابات برگزار شده و مردم به طور مستقیم یا غیرمستقیم، همه مسئولین 
کشور را انتخاب کرده اند.  با این توضیحات قابل تصور اســت که اگر صندوق های رأی نباشند، یا 
باشند و عده ای به آن احترام نگذارند )آن چنان که در فتنه ی 88 اتفاق افتاد(، چه بالیی بر سر کشور 

خواهد آمد؟

 آغاز تحریم های جدید با بهانه های جدید
واشنگتن فری بیکن: مقام های دولت آمریکا می گویند تعلل در اعالم تحریم های موشکی علیه 
ایران برای حصول اطمینان از آزادی پنج زندانی آمریکایی در ایران بوده اســت. وزیر خارجه 
فرانسه نیز از بررسی امکان اعمال تحریم های جدید علیه ایران در اتحادیه اروپا خبر داد و گفت 

که این اقدام در پاسخ به تست موشک »عماد« صورت خواهد گرفت   |       جوان|

   هیچکس توان جایگزینی بشار اسد را ندارد
روزنامه گاردین: اکنون در ســوریه هیچ گروه سیاســی یا نظامی توانایــی آن را ندارد که 
جایگزین بشار اسد رئیس جمهور این کشور شود. مطالبات غرب برای کناره گیری رئیس 
جمهور سوریه، و تبلیغات مخالفان در خصوص پایان درگیری ها در سوریه با کناره گیری 
بشار اسد هیچ ارتباطی با واقعیت ندارد، زیرا هیچ کس این توانمندی را ندارد که جایگزین او 

شود.   |       میزان|

  ایران تنها کشور مخالف داعش، القاعده و گروه های تروریستی
 در غرب آسیا

پایگاه »پولتیکو« ضمن تأکید بر اینکه ایران تنها کشور غرب آسیا است که با داعش، القاعده 
و گروه های دیگر تروریستی مخالف است، نوشت بسیاری از سیاستمداران آمریکایی تالش 

می کنند به طور اغراق آمیز ایران را اهریمن جلوه دهند. |       فارس|

  ایران به قدرت منطقه ای تبدیل شده است
روزنامه ایندیپندنت: شــاخص ترین نتیجه توافق ]هســته ای[ حاضر این است که ایران از 
سال های انزوا و تهدید جنگ خارج شد بدون اینکه آسیب زیادی ببیند. به نظر می رسد این 
توافق ایران را به قدرت منطقه ای قوی تری تبدیل کرده است چراکه بسیاری از همسایگان 

ایران به دلیل اختالفات داخلی یا جنگ های داخلی تضعیف شده اند. |       فارس |

  ایران زمانی "عادی" خواهد شد که دیگر جمهوری اسالمی نباشد
وال استریت ژورنال: بهترین راه تعامل با ایران در طی زمان، از بین بردن نفوذ تندروهای ایرانی، 
تعامل هرچه بیشتر با میانه روها و نمایش حداکثر انعطاف پذیری دیپلماتیک است. ایران فقط 

زمانی کشوری "عادی" خواهد شد که دیگر جمهوری اسالمی نباشد.   |       صدای آمریکا |

  جورج سوروس: احتمال سقوط اتحادیه اروپا وجود دارد
جورج سـوروس پـدر انقالب هـای رنگـی و میلیـاردر معـروف آمریکایـی در گفتگو با نشـریه 
نیویورکـر پیش بینی کـرد کـه احتمال سـقوط اتحادیـه اروپـا وجـود دارد. سـوروس بحران 
پناهجویـان و خطـر سـوء مدیریـت را دو بحـران اصلـی پیـش روی اتحادیـه اروپا دانسـت و 

صـدای آمریکا| گفـت: اتحادیه اروپـا به شـدت نیـاز بـه بازسـازی دارد.   |      

# امنیت ملی
بدون امنیت ملی هیچ مشکلی از مشکالت مملکت حل نخواهد شد

امنیت ملی، شامل امنیت داخلی و امنیت خارجی است. امنیت 
خارجی، یعنی آن جایی که امنیت یک کشور از ناحیه نیروهای 
خارج از این مرز تهدید می شــود؛ یا نیروهای نظامی به مرزهای 
یک کشور حمله کنند؛ یا تهاجم سیاســی و تبلیغاتی علیه یک 
کشــور صورت گیرد؛ که گاهــی موجب اختالل و اغتشــاش 
می شود... امنیت داخلی، یک طیف وسیع از تالشی است که اگر 
همه مسؤوالن ذی ربط با همه توان کار کنند، خواهند توانســت این خواسته بزرگ را تأمین 
کنند. 1379/01/06  اگر امنیت ملی نباشــد هیچ دولتی نمی تواند کار کند؛ برای سازندگی، هیچ 
سنگی روی سنگ گذاشته نخواهد شــد. وقتی که هرج و مرج و ناامنی باشد، هیچ مشکلی از 
مشکالت مملکت حل نخواهد شد؛ نه اقتصاد مردم، نه فرهنگ مردم، نه مسائل اجتماعی مردم، 

نه مسائل سیاسی مردم. وقتی امنیت نبود، همه اینها از بین خواهد رفت. 1378/04/21    

جنگ و جدال از بی تقوایی است
 اینهایی که در راس امورند، اگر تقوا نداشته 
باشند، این به همه کشور ســرایت می کند، 
همه کشور را یک وقت- خدای نخواسته- به 
باد می دهد و لهذا، برای آنها اهمیت تقوا بسیار 
بیشتر است تا برای اشــخاص آنها، هم برای 

خودشان خوب است، هم برای دوستانشان خوب اســت و هم برای کشورشان خوب است، 
برای تمام کشور. اگر با بی نظری و حسن نظر و تقوا در همه جا عمل بشود، اختالفاتی پیش 
نمی آید. همه این اختالفات که می بینید گاهی پیش می آید، همان طوری که اختالفاتی که 
در دولتهای بزرگ پیش می آید، برای این ]است [ که تقوا ندارند؛ تقوای سیاسی ندارند، تقوای 
اجتماعی ندارند، تقوای شخصی و اخالقی ندارند. این اسباب این می شود که این می خواهد 
او را بچاپد، او هم می خواهد این را بچاپد. این موجب این می شود که دعوا بشود. اما اگر تقوا در 
کار بود و اگر چنانچه هر کسی روی مرز خودش عمل می کرد، این همه جنگ و جدال پیش 

نمی آمد.   امام خمینی)(؛ 11 آذر 1361

اهل هشت بندی : سالم . با همراهی جوانان والیی منطقه هشت بندی )هرمزگان( از این 
پس هر هفته حداقل 60 نسخه از خط حزب  ا... در بین نمازگزاران جمعه این منطقه توزیع می 

شود.
امید یوسفی: اقا جان ســالم  . بی درنگ جانم فدایتان . در راه والیت باکی از جنگ نرم و   
سخت نداریم و سنگر مان عقیده مان است  تا ان شــا ء  ا... پرچم این نظام از دستان مبارکتان به 
صاحب اصلی اش حضرت ولیعصر)(  برسد.ولیکن عدم سعادت شرفیابی آزارمان میدهد . 

سایه پر مهر حضرتعالی مستدام.
محمدجوادحسین زاده: باسالم. من میخواستم بگویم که در نشریه بعدی درباره شهدای 
مدافع حرم یک مطلب بگذارید و یا این که اگر دفاع از حرم داوطلبی اســت درباره آن توضیح 

دهید.باتشکر از شما
  7846***919 : ســالم . خداقوت . نشــریه خط حزب ا... در تابلو اعالنات مســجدامام 
خمینی)(شهرک وائین "شهرستان شهریار" نصب گردید. شادی روح شهدای مدافع حرم 
) شهید مصطفی صدرزاده، شهید سجادعفتی و شهید محمد آژند( صلوات. اگر امکان داره بخشی 
هرچند کوچک از نشریه را به شهدای مظلوم مدافع حرم اختصاص دهید. پایگاه مقاومت بسیج 

امام خمینی)(. یاعلی
 4908***937 : توزیع هفتگی 50 عدد خط حزب  ا... در نماز جمعه شهرستان کاشمر بین 

افراد تأثیرگذار.

واژه کلید

گوهری برای موفق شدن
در درون خودتان صحنه ای از ارتباط با خدای متعال بیارایید. این چیزی است که 
در زندگی شخصی، در زندگی سیاسی، در اداره ی کشور، در دم مرگ، در عرصه ی 
محضر پروردگار، در یوم الّشهود، در لقاء با اولیاءا... و ان شاءا... در بهشت برین پروردگار به 
کار شما خواهد آمد. رابطه تان را با خدای متعال محکم کنید؛ حرف بزنید و از او بخواهید. 
مخلصانه و صادقانه بــا او پیمان ببندید و به آن پیمان متعّهد بمانید. شــما جوانید. حیف 
اســت که این دلهای پاک و نورانی و روحهــای آماده، به چیزی غیر از یــاد خدا و محّبت 
پروردگار آلوده شــود. دنیا را فقط ابزار بدانید. مال دنیا و امکانات آن و خانه و زندگی ابزار 
است و لیاقت دل بستن ندارد. الیق دل بستن فقط ذات مقّدس پروردگار و کسانی هستند 
که در حوزه ی محّبت اویند: »اسئلَک ُحَبَّک و ُحَبّ َمْن یُِحُبّک َو ُحَبّ ُکّل َعَمٍل یوِصُلنی اِلی 
ُقربک«)1( این گوهر را رها نکنید. این آن چیزی است که فقط شما دارید. جوانان مسلمان 
در هر جای دنیا اگر این گوهر را داشته باشند، راه موفّقیت برایشان باز است. این آن چیزی 
است که مردی مثل امام بزرگوار را از دوران جوانی تا ســن نود سالگی در صراط مستقیم 

الهی حفظ کرد.   74/6/29
 1( بحاراالنوار، ج 91، ص 148

حدیث شـرح

تهمت به خدمت گزاران انقالب
 س: چندی قبل در منطقه ما اتهاماتی اخالقی در رابطه با یکی از خدمتگزاران انقالب از سوی 
برخی افراد خوش نام مطرح شــد. اینجانب نیز ضمن پذیرفتن آن موارد، در گوشه و کنار این 
اتهامات را مطرح کردم که البته این موضوع سبب خسارت های جدی اجتماعی به این برادر دینی 

گردید. پس از مدتی بر اینجانب مشخص شد که این مسائل تسویه حساب  سیاسی بوده است. 
1. در فرض مذکور، آیا اینجانب دچار معصیت شده ام یا خیر؟

2. چنانچه اینجانب دچار معصیت شده ام تکلیف بنده در این مورد چیست؟
ج1. ِصرف آنچه در سؤال ذکر شده، مجوز ارتکاب حرام نبوده است. 

ج2. باید گفته های خود را به هر کس که رسانده اید، تکذیب کرده و از شخصی که به 
او تهمت زده اید، تحصیل رضایت نمایید. 

آموزشی احکـام

مستحب است محبت داشته باشی
عشق و عاطفه جوشان. این هم از خصوصیات اصلی جامعه اسالمی است؛ عشق به 
خدا، عشــق خدا به مردم؛ »یحبهم و یحبونــه«، »ان  ا... یحــب التوابین و یحب 
المتطهرین«، »قل ان کنتم تحبــون  ا... فاتبعونی یحِببکم  ا...«.محبت، عشــق، محبت به 
همسر، محبت به فرزند، که مســتحب است فرزند را ببوسی؛ مســتحب است که به فرزند 
محبت کنی؛ مستحب است که به همسرت عشق بورزی و محبت کنی؛ مستحب است که به 
برادران مسلمان محبت کنی و محبت داشته باشــی؛ محبت به پیامبر، محبت به اهل بیت؛ 

»اال المودة فی القربی«.     77/2/18

ایـرانی خانواده

اولین امامت آی ت   ا...  خ ام ن ه ای  در ن م از ج م ع ه  58/10/28
گزینش حضرت آیت  ا... خامنه ای - که به تازگی چهل سالگی را پشت سر نهاده بود -  به امامت 
جمعه و نیز به کار بردن عباراتی نظیر »جنابعالی که بحمد ا...  به ُحسن سابقه موصوف و در علم و 

عمل شایسته هستید« در حکم انتصاب حضرت  امام خمینی )(  بسیار ارزشمند بود. آقا همیشه 
می فرمودند که من حکم انتصاب به امامت جمعه توسط امام را با هیچ چیز عوض نمی کنم.

هفته اخبار

حضرت معصومه )( عامل اصلی اهمیت قم 
در جهان اسالم

مرحوم شهید مفتح عالوه بر این که یک روحانی برجسته و فداکار و روشنفکر و آشنای  ت تاریخی
روایـ

به نیاز زمان بود، خصوصیتی داشــت که در تعداد معدودی از فضالی آن زمان این 
خصوصیت دیده می شد. آن، قدرت ارتباطگیری با نسل جوان و دانشجویان و کسانی 
بود که مایل بودند پیام دین را با زبان روز از یک روحانی و یک عالم به دین بشنوند. لذا 
هم در دوران قبل از انقالب و هم بعــد از پیروزی انقالب، میدان کار این مرد روحانی 
بزرگوار، غالبا منطقه ی جوانان - بخصوص دانشجویان - بود؛ هم در مساجدی که ایشان حضور 
پیدا می کرد و هم در سخنرانیهایی که در محیط کار و شغل معمولی خود داشت. تصادفی هم 
نیست که روز اتحاد دانشجو و روحانی، یا حوزه و دانشگاه، روز شهادت ایشان قرار داده شد؛ چون 

انصافا حلقه ی وصلی بود که متناسب با چنین خصوصیتی می نمود.    76/6/26  

 ارتشبـد فـردوسـت، یکـی از برجسته ترین 
و مؤثرترین چهره های سیاســیـ  اطالعاتی 
دوران حکومت پهلــوی بــود و در مجموع 
52 سال از زندگی 76ســاله اش را در ارتباط 
نزدیک با محمدرضاشاه پهلوی گذراند؛ شاید 
به همین علــت بود که اندکــی پس از چاپ 
کتاب خاطرات وی، رهبــر معظم انقالب در 
دیدار اعضای گروهِ تاریــخ صدای جمهوری 
اســالمی ایران، بــه بهره گیــری از آن برای 

معرفی واقعیت های رژیم شاه، توصیه کنند.
فردوســت در میان نســل اول و دوم انقالب 
آن قدر معــروف بود که پــس از چاپ کتاب 
خاطراتش، برای خرید آن صف بسته شود و 
با 32 بار تجدید چاپ و در حدود دویست هزار 
نسخه، در فهرســت کتاب های پُرشمارگان 

قرار بگیرد. 

خواندنی پیشنهاد

ناگفته های مردی که نیم قرن در کنار شاه بود

هفته سخن

  نویسنده: حسین فردوست
 نوبت چاپ: 32
  ناشر: اطالعات

مردم کسی را  انتخاب کنند که خود را سپر بالی مشکالت کند

شرکت همگانی در انتخابات        |       سالمت انتخابات       |       انتخاِب افراد صالح         |       تمکین به قانون     |      جریان مومِن انقالبی واژگان 
کلیدی

 محور های بیانات رهبر انقالب در دیدار با دست اندرکاران انتخابات 94/10/30
بارهبرتا انتخابات

حضرت آیت  ا... خامنه ای پنج هفته مانده به انتخابات در دیدار با دست اندرکاران این رویداد مهم، شاخص های انتخاب افراد صالح را اینگونه برشمردند:

رهبر معظم انقالب با تاکید بر اینکه در انتخابات سالم مردم برنده انتخابات هستند، شکر نعمت انتخابات را در برگزاری سالم آن دانستند و  به 7 نکته برای تامین 
سالمت انتخابات اشاره کردند:

مشارکت عمومی و حضور همگانی ملت ایران1

بصیرت عمومی مردم و انتخاب افراد صالح2

تمکین همگانی در مقابل قانون و نهادهای قانونی3

پرهیز نامزدها از اهانت، تهمت و غیبت نسبت به یکدیگر4

پرهیز از بدبین کردن مردم نسبت به انتخابات5

پرهیز نامزدها از وعده ها و شعارهای غیر عملی و غیرقانونی6

رعایت صداقت در حرف زدن و رفتار با مردم7

تذکر: پرهیز از متهم کردن جریان مؤمن و انقالبی به تندروی

عوامل تأمین سالمت 
انتخابات

1. کسی که خودش را 
ِسپر بالی مشکالت 

کشور قرار بدهد.

2. کشور را به دشمن 
نفروشد.

3. فانی در خدمات، 
مصالح و منافع عمومی 

مردم باشد. 

4. مصالح کشور را برای 
رودربایستی با این و آن، 

زیر پا نگذارد.

تا انتخابات5 هقته

در منطق اسالم، اداره ی امور مردم و جامعه، با هدایت انوار قرآنی و احکام الهی است. در  شه سیاسی
اندی

قوانین آسمانی و الهی قرآن، برای مردم شــأن و ارج معین شده است؛ مردم هستند که 
انتخاب می کنند و سرنوشــت اداره ی کشور را به دســت می گیرند. این مردم ساالری، 
راقی ترین نوع مردم ساالری ای است که امروز دنیا شاهد آن است؛ زیرا مردم ساالری در 
چارچوب احکام و هدایت الهی است. انتخاب مردم است، اما انتخابی که با قوانین آسمانی و ُمبرای 
از هرگونه نقص و عیب، توانسته است جهت و راه صحیحی را دنبال کند. در همه ی آنچه که در 
دنیا به نام دمکراسی و مردم ساالری شناخته می شــود، چارچوب وجود دارد. در دمکراسیهای 
غربی، چارچوب عبارت اســت از منافع و خواســت صاحبان ثروت و ســرمایه داران حاکم بر 
سرنوشت جامعه... در کشــورهای سوسیالیستی ســابق - که آنها هم خودشان را کشورهای 
دمکراتیک می نامیدند - این چارچوب، حزب حاکم بود... امتیاز نظام اسالمی در این است که این 
چارچوب، احکام مقدس الهی و قوانین قرآنی و نور هدایت الهی اســت که بر دل و عمل و ذهن 
مردم پرتو افشانی و آنها را هدایت می کند... در نظام اسالمی - یعنی مردم ساالری دینی - مردم 
انتخاب می کنند، تصمیم می گیرند و سرنوشت اداره ی کشور را به وسیله ی منتخبان خودشان 
در اختیار دارند؛ اما این خواست و انتخاب و اراده در سایه ی هدایت الهی، هرگز به بیرون جاده ی 
صالح و فالح راه نمی برد و از صراط مستقیم خارج نمی شود. نکته ی اصلی در مردم ساالری دینی 

این است. این هدیه ی انقالب اسالمی به ملت ایران است.80/05/11     

انتخاب و اراده مردم در سایه  هدایت الهی
نگاهی به مبانی نظرِی »مردم ساالری دینی«

تا قبـل از انتخابـات و در خـود انتخابـات، باید همـت همه ی مسـئولین این باشـد  رفتار  سیاسی

کـه آرامـش سیاسـی کشـور را حفـظ کننـد؛ نگذارنـد فضـای سیاسـی کشـور، 
جنجالـی و متالطـم شـود؛ ایـن جـزو چیزهائی اسـت که هوشـمندی مسـئوالن 
کشـور ان شـاءا... باید بتواند ایـن را تحقق ببخشـد... در طول این سـه دهـه، هر جا 
مسـئولیتی متوجـه مـردم بـوده اسـت، بـه بهتریـن وجـه آن را انجـام داده اند. دشـمنان 
خواسـتند مـردم را از میدانهـای الزم الحضوِر خودشـان دور کنند، نتوانسـتند؛ خواسـتند 
مردم را دچار تشـتت آراء کننـد، اختالف کننـد، که گریبان یکدیگـر را بگیرنـد، از مصالح 
کشـور و پیشرفت کشـور غافل شـوند، نتوانسـتند. مردم از خودشان بصیرت نشـان دادند. 
حقاً و انصافـاً بصیرت مردم مثال زدنی اسـت؛ این هم کار خداسـت. دلها دسـت خداسـت، 
اراده ها مقهـور اراده ی الهی اسـت. مـردم مؤمنند، متوجه به حقایقند؛ سـفارش ما بیشـتر 
به مسـئولین اسـت، به سیاسـتمداران اسـت، بـه مدیـران گوناگون اسـت؛ مراقب باشـند 
دشـمن نتواند ایـن آرامـش و اسـتقرار و طمأنینه ای را کـه به فضـل الهی در کشـور وجود 
دارد و دشـمن سـعی کـرده ایـن را به هـم بزند و نتوانسـته، بـه هم بزند؛ سـعی کننـد این 
آرامـش و اسـتقرار را حفـظ کننـد؛ نگذارنـد تالطـم بـه وجـود بیایـد. گاهی یـک حرف، 
گاهـی یک عمـل نسـنجیده، گاهی یـک اقـدام نابجـا، موجب تالطـم در محیط سیاسـی 

میشود؛ باید خیلی مراقب باشند.  91/07/24  

نگذارید تالطم به وجود بیاید
سفارشی به مسئوالن و سیاستمداران در عرصه انتخابات:


