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تا من هستم ...
نگاهی به مبنا و سیره امام خمینی )( در ممانعت از ورود عناصر ناصالح به قدرت:؛

   به نفوذی ها مهلت ندهید
کننـد  خیـال  خیلی هـا  شـاید 
موضوع»نفـوذ« و هشـدار نسـبت بـه آن، 
مسـأله ای اسـت کـه در دوران کنونی شـکل 
گرفتـه، امـا حضـرت امـام خمینـی )( در 
متـن وصیت نامـه   ی خـود نیـز همـگان را به 
مراقبـت در برابـر »نفوذی هـا« فراخوانده اند: 
»هرکس بـه مقـدار توانش و حیطـه نفوذش 
میهـن  و  اسـام  درخدمـت  اسـت  الزم 
باشـد؛ و بـا جدیـت از نفـوذ وابسـتگان به دو 
قطـب اسـتعمارگر و غرب یـا شـرق زدگان و 
منحرفـان از مکتب بـزرگ اسـام جلوگیری 
نماینـد، و بداننـد کـه مخالفیـن اسـام و 
کشـورهای اسـامی کـه همـان ابرقدرتـان 
چپاولگـر بیـن المللـی هسـتند، بـا تدریج و 
ظرافـت درکشـور مـا و کشـورهای اسـامی 
دیگـر رخنـه، و بـا دسـت افـراد خـوِد ملتها، 
کشـورها را به دام اسـتثمار می کشـانند. باید 
بـا هوشـیاری مراقـب باشـید و بـا احسـاس 
اولیـن قـدِم نفـوذی بـه مقابلـه برخیزیـد و 
بـه آنـان مهلـت ندهیـد.« وصیت نامـه امـام 

)( خمینـی  

   خوشبختی ملتها
 وابسته به صالحیت حاکمان است

توجـه بـه »صاحیـت حاکمـان« همـواره 
یکی از نـکات مـورد توجه امـام )( بوده اسـت 
تا آنجا کـه حتـی در روزهـای قبـل از پیروزی 
انقاب نیـز بـر آن تأکیـد کرده انـد: »بدبختی 
و خوشـبختی ملتهـا بسـته بـه امـوری اسـت 
کـه یکـی از مهمـات آن صاحیـت داشـتن 
هیـأت حاکمـه اسـت. اگـر چنانچـه هیـأت 

حاکمـه، کسـانی کـه مقـدرات یک کشـور در 
دسـت آنهاسـت، اینها فاسـد باشـند، مملکت 
ایـن   1357/10/10 فسـاد می کشـند.«  بـه  را 
تأکیـد بـر انتخـاب افـراد »معتقـد و متعهـد« 
پـس از پیـروزی انقـاب نیز مـورد توجـه قرار 
گرفـت: »اشـخاصی اسـامی، متعهـد، غیـر 
منحـرف از صـراط مسـتقیم الهـی را در نظـر 
بگیریـد و سرنوشـت اسـام و کشـور خـود 
را بـه دسـت کسـانی دهیـد کـه بـه اسـام و 
جمهـوری اسـامی و قانـون اساسـی معتقـد 
و نسـبت بـه احـکام نورانـی الهـی متعهـد 
باشـند.« 58/11/23 و در طـول دوران رهبـری 
امـام )( ادامـه یافـت: »مردم شـجاع ایـران با 
دقـت تمـام بـه نمایندگانـی رأی دهنـد کـه 
متعبد بـه اسـام و وفـادار بـه مـردم باشـند... 
و افـرادی را کـه طرفـدار... اسـام امریکایـی 
هسـتند طـرد نمـوده و بـه مـردم معرفـی 
نماینـد.« 67/1/11 نکتـه ی مهـم این اسـت که 
حضرت امام)( ورود نفوذی هـا را »توطئه «ی 
قدرتها  می داننـد: »]قدرتمندان شـرق و غرب  
خصوصـاً امریـکا[ چـه بسـا، بـا نفـوذ ُعمـال 
سرسـپرده ی داخلـی  در ارگانهـای دولتـی و 
مقامـات مؤثـر، بتدریـج قدم بـه قـدم کار خود 
را انجـام دهند... غفلـت از این امـر، فاجعه انگیز 

64/6/13 اسـت.« 

     نکند مشروطه تکرار شود
برای جلوگیـری از وقوع امـر »فاجعه بـارِ« ورود 
نفوذی هـا بـه قـدرت اسـت کـه امـام خمینی 
)( بـا یـادآوری تجربه ی مشـروطه بـر جایگاه 

رفیـع شـورای نگهبـان تأکید کـرده و نسـبت 
بـه »انحـراف تدریجـی« هشـدار می دهنـد: 

»نکنـد مثـل مشـروطه شـود... مـن قبـًا در 
مـورد انتخابـات گفتـم کـه همـه چیز مـا باید 
روی موازین اسـامی باشـد. افـرادی که تعیین 
می شـوند باید کسـانی باشـند که به درد اسام 
و جمهوری اسـامی بخورند، و عقیده شـان هم 
این باشـد کـه اسـام خـوب اسـت.« 62/9/20 
»مـن بـه ایـن آقایـان هشـدار می دهـم کـه 
تضعیـف و توهین بـه فقهـای شـورای نگهبان 
امـری خطرنـاک بـرای کشـور و اسـام اسـت. 
همیشـه انحرافـات بـه تدریـج در یـک رژیـم 
وارد می شـود و در آخـر، رژیمـی را سـاقط 

63/2/25 می نمایـد.« 

   نمی گذارم حکومت  دست لیبرال ها بیفتد
با دقـت در »سـیره و رفتـار عملـی« حضـرت 
امـام)( نیـز می تـوان بـه مـوارد مهمی دسـت 
یافـت که حاکـی از حساسـیِت جدی نسـبت به 
ورود و حضـور عناصـر غیرمعتقـد و منحـرف در 
ارکاِن قـدرت اسـت. برخـورد قاطـع بـا »نهضت 
ایشـان  اسـت.  مـوارد  ایـن  از  یکـی  آزادی« 
طرفداری از فکِر »وابسـتگی بـه آمریکا« و تاش  
در ایـن جهـت را بـه عنـوان نقطـه ی سـیاه این 
جریان معرفـی  می کننـد: »نهضت بـه اصطاح 
آزادی طرفـدار جـدی وابسـتگی کشـور ایـران 
بـه امریـکا اسـت، و در اینبـاره از هیچ کوششـی 
فروگـذار نکـرده اسـت... نهضـت بـه اصطـاح 
آزادی صاحیت بـرای هیچ امـری از امور دولتی 
یا قانونگـذاری یـا قضایـی را ندارنـد.« 66/11/30 
حضـرت امـام )( در حالـی صاحیـت نهضـت 
امـور گوناگـون رد می کننـد  بـرای  را  آزادی 
کـه »مهـدی بـازرگان« بـه عنـوان یکـی از 
بنیان گـذاران ایـن جریـان بـا حکـم حضـرت 

امـام )( اولیـن دولـِت انقـاب را تشـکیل داده 
بـود. ایـن موضـع و برخـورد قاطعانـه تا بـه آخر 
در گفتـار و رفتار امام خمینی )( وجود داشـت: 
»تا مـن هسـتم نخواهـم گذاشـت حکومـت به 
دسـت لیبرال هـا بیفتـد... تا من هسـتم دسـت 
ایـادی آمریـکا و شـوروی را در تمـام زمینه هـا 

کوتـاه می کنـم.« 67/12/3 

)( ماندگاری  انقالب با حفظ  اصول امام   
 )( بر اسـاس گفتـار و رفتـار حضـرت امـام
آنجا کـه »آینـده انقـاب« و »سرنوشـت ملت« 
در میـان اسـت نمی تـوان بـه صـرِف »اتـکاء بـه 
سـوابق« و... اجـازه ی حضـور بـه افـراِد فاقـد 
صاحیـت داد. »مانـدگاری انقـاب« و »حفـظ 
نظـام« به عنـوان اوجـب واجبـات در گـرو حفظ 
و صیانـت از اصـول و سـیره ی  رهبـر کبیـر و 
بنیانگـذار ایـن نظـام اسـت کـه بـه روشـنی در 
بیانـات و وصیتنامـه ی امـام راحـل )( ثبـت 
شـده اسـت. حقیقت این اسـت کـه امـروز نیز با 
  )( حاکمیت معیارهـا و ارزش های مدنظـر امام
بـر کشـور »ورود نااهـان و نامحرماِن نفـوذی به 
قـدرت ممنـوع بـوده« و اینگونه حیـات معنوی 
امـام خمینـی )( بـا تثبیـت و فراگیـری خط و 
مکتـب سیاسـی  اش ادامـه می یابـد، همانطـور 
که رهبـر معظم انقـاب فرمودنـد: »تفکر خاتمه 
یافتـن دوران امـام خمینـی کـه دشـمن بـا صد 
زبان سـعی در القای آن دارد، نیرنگی اسـتکباری 
بیش نیسـت و علیرغم امریـکا و همکارانش، امام 
خمینـی در میـان ملـت خـود و جامعـه ی خود 
حاضـر اسـت و دوران امام خمینـی ادامـه دارد و 
خواهـد داشـت. راه او راه ما، هـدف او هـدف ما، و 

رهنمود او مشعل فروزنده ی ماسـت.69/3/10«

شـهید حسـن باقری باشـک یک طراح جنگـی اسـت... ِکـی؟ در سـال 1361؛ ِکـی وارد جنگ شـده 
اسـت؟ در سـال 13۵9. ایـن مسـیر حرکـت از یـک سـرباز صفر بـه یـک استراتژیسـت نظامـی، یک 
حرکت بیسـت سـاله، بیسـت و پنج سـاله اسـت؛ این جوان در ظرف دو سـال این حرکت را کرده است! 

اینها معجزه ی انقـاب اسـت. 92/9/25 

طراح و استراتژیست نظامی؛ معجزه انقالب این شماره 
تقدیم می شود
 به روح پرفتوح 
شهید 
غالمحسین 
افشردی

تاریخ شهادت:    9 بهمن 1361

محل شهادت: فکه

اصابت ترکش خمپاره 
هنگام عملیات شناسایی

امام کالم

حزب ا... تریبون

دیدار با خورشید در انتهای شب
روزهای پایانی مبارزات بود و خیلی ها بوی اسپند پیروزی را نزدیک تر از همیشه 
استشمام می کردند. همه یاران تاثیرگذار امام)( در پایتخت بودند اما جای یکی 
خالی بود. آیت اهلل خامنه ای که دهه چهل و پنجاه را در سراسر ایران مبارزه کرده بود و شرق و 
غرب میهن، ســخنرانی ها، زندان ها و تبعیدهایش را دیده بود، حاال باید به تهران می آمد. 
هرچند »مشهد« کم از سایر شهرها نداشت و نهضت در آنجا هم گالویز با مأموران طاغوت 
بود، اما فرمانی از امام)( رسیده بود. پس از چندین پیام و چندین انکار، پیام آخر صریح تر 

بود: »نیامدنت به تهران مخالفت با امر امام)( است.«

  مامور به هجرت
حضرت امام خمینی)( آیت ا... خامنه ای را برای عضویت در شورای انقاب امر به هجرت کرده 
بودند. شــورایی که قرار بود در نبود قوه حاکمه در مملکت، کار مملکت داری را موقتا در دست 
بگیرد. مدرســه رفاه اقامتگاه ایشان شد. »من دوستان مشــهد را راضی کردم که بیایم تهران و 
آمدم، که آن کار مهم هم عبارت از این بود که امام)( من را به عنوان عضو شورای انقاب معین 
کرده بودند و من خبر نداشــتم از این قضیه و اینها می خواســتند به من اباغ کنند و این طبعاً 
ایجاب می کرد که من در تهران بمانم، تا این که آمدم تهران...« 63/11/11  در کنار همه این تکاپوها 
و مبارزه با دولت بختیار و تصمیم گیری برای امور انقاب؛ قرار بــود امام)(  بازگردتد. ماموریت 
تشکیل »ستاد استقبال از امام)(« برعهده شورای انقاب بود. آیت ا... خامنه ای هم مسئولیت 
»کمیته ی تبلیغات ستاد اســتقبال« را بر عهده گرفت. »گفتیم که امام، دو سه روز دیگر یا مثًا 
فردا وارد تهران می شــوند و ما آمادگی الزم را نداریم. بیاییم سازماندهی کنیم که وقتی ایشان 
آمدند و مراجعات زیاد شد و کارها از همه طرف به این جا ارجاع گردید، معطل نمانیم.« 65/5/18 
»کمیته ی تبلیغات ستاد استقبال« بافاصله نشریه ای منتشر کرد تا رابط امام)( و مردم باشد. 
این نشــریه بیش از همه حاصل ایده های آیت ا... خامنه ای بود. »آن روزها یک نشــریه ای ما در 
می آوردیم که بعضی از اخبار و مثل اینها در آن نشــریه چاپ می شــد، از همان رفاه این نشریه 

بیرون می آمد.« 62/10/24

  تحصن در قلب تهران
قرار بود امام)( زودتر از دوازدهــم بازگردند، »امام)( قرار بود بیاینــد، نیامدند و ما رفتیم در 
بهشت زهرا و شهید بهشــتی ســخنرانی کردند و بنده قطعنامه را خواندم، آن روز بهشت زهرا 
این جوری بود دیگر. یک ســخنرانی شهید بهشــتی کردند بعد هم یک قطعنامه ای تهیه کرده 
بودیم. من هم رفتم قطعنامه را خواندم و برگشتیم.« بازگشــت امام خمینی)( به میهن مانعی 
نه چندان بزرگ اما آزاردهنده داشت: بختیار، آخرین نخست وزیر تاریخ سلطنت. پابه پای مردم 
که خیابان ها را به جهنمی برای او تبدیل کرده بودند، روحانیت در دانشگاه تهران متحصن شده 
بودند. آیت ا... خامنه ای به همراه دیگر روحانیون مبارز شــاخص،  دانشگاه تهران را -به پیشنهاد 
شهید مطهری- سنگری کردند برای برداشــتن آخرین مانع.  »...ما رفتیم داخل مسجد و فوراً آن 
اطاقک سر مسجد را ستاد کارها قرار دادیم و بافاصله یک اعامیه منتشر کردیم؛ یعنی اولین کاری 
که کردیم یک اعامیه نوشتیم ... لذا چند تا برنامه در دانشگاه بود یکی سخنرانی هایی که مستمراً در 
مسجد دانشــگاه انجام می گرفت که همه ی ماها هر کدام یک برنامه ی سخنرانی را این جا گذاشتیم 
و دیگران سخنرانی می کردند، یکی اعامیه ها بود، یکی هم یک نشــریه، یک بولتن روزانه ما منتشر 
می کردیم، االن درست یادم نیســت، دو تا بولتن ما منتشــر کردیم یکی در دانشگاه، گمانم اسمش 

تحصن بود.« 63/11/11 

  اضطراب و خستگی در برابر آرامش امام)( رنگ می بازد
مقاومت مردم اما کار خود را کرد. 12 بهمن ماه به عنوان روز ورود حضرت امام)( اعام شد. 
اعضای شورای انقاب از مسجد دانشــگاه راهی فرودگاه شدند. احتمال هر اتفاقی می رفت و 
شایعاتی مبنی بر زدن هواپیما در آسمان ایران نیز شنیده می شــد. اضطراب و دلواپسی در 
چهره ی همه موج می زد؛ اما ورود شــکوهمندانه ی امام)( و پایین آمدن از پله های هواپیما 
خیال همه را راحت کرد. »توی ماشین من یک وقتی خدمت خود امام)( هم گفتم همین را. 
همه خوشحال بودند، می خندیدند، بنده از نگرانی بر آنچه که برای امام)( ممکن است پیش 
بیاید بی اختیار اشک می ریختم و نمی دانستم که برای امام)( چی ممکن است پیش بیاید. 
 )(چون یک تهدیدهایی هم وجود داشت. بعد رفتیم وارد فرودگاه شدیم، با آن تفاصیل امام
وارد شدند. به مجرد این که آرامش امام)(ظاهر شد، نگرانی ها و اضطراب ما به کلی برطرف 
شــد. یعنی امام)( با آرامش خودشان به بنده و شــاید به خیلی های دیگر که نگران بودند، 
آرامش بخشیدند. وقتی که بعد از ســال های متمادی امام)( را من زیارت می کردم آن جا، 
ناگهان خستگی این چندساله مثل این که از تن آدم خارج می شد. احساس می شد که همه ی 
آن آرزوها مجسم شده در وجود امام)( و با کمال صابت و با یک تحقق واقعی و پیروزمندانه 
این جا در مقابل انسان تبلور پیدا کرده.« 62/10/24  با ورود حضرت امام)( به سالن فرودگاه، 
همه گرداگرد ایشان حلقه می زنند. آیت ا... خامنه ای اما کمی دورتر از امام)( جای می گیرد، 
چرا که نمی خواهد بر شلوغی اطراف ایشان افزوده و باعث اذیت شدن ایشان شود. »احساس 
خطر کردیم و با صدای بلند از مردم خواستیم که از امام)( دور شوند؛ بر احساسات خود غلبه 
کنند. من و شماری از نزدیکان امام)( خود را عقب کشــیدیم. جز آقای مطهری که داخل 
هواپیما رفته و هنگام خروج امام)( را همراهی کرده بود، کسی از خواص، کنار ایشان نبود. 

آقای بهشتی هم جای معینی نداشت و در آن محیط در حرکت بود.« 

  دیدار با خورشید در انتهای شب
آیت ا... خامنه ای که مسئول کمیته ی تبلیغات ستاد اســتقبال بود، همزمان با رفتن امام)( به 
بهشت زهرا راهی ستاد استقبال می شوند تا مسائل مربوط به تبلیغات و انتشار نشریه را پیگیری 
کنند. حضرت امام)( نیز پس از سخنرانی بهشت  زهرا به منزلی رفته بودند تا کمی استراحت 
کنند. ساعت 10 شب اما... : »ما در ســتاد استقبال، در دبستان علوی نشســته بودیم. داشتم 
]برای[ یک روزنامه ای که آن روزها به مناســبت ورود امام)( منتشــر می کردیم ... سر مقاله و 
 )(صفحه بندی و این کارها را انجام می دادیم، ساعت 10 شــب بود که ناگهان گفتند که امام
دارند تشریف می آورند این جا. ما هیچ انتظار نداشــتیم که این جور امام)( را به این آسانی در 
یک متری، دو متری خودمان مشــاهده کنیم. یک وقت امام)( از در پشت دبستان علوی وارد 
دبستان شدند. حدود ساعت 10:30 شــب بود. چند ساعتی ایشان در منزل یکی از بستگانشان 
استراحت کرده بودند و برگشته بودند به این جا و شب را در آن جا گذراند. من با این که در فرودگاه 
امام)( را زیارت کرده بودم، اما نزدیک نرفته بودم، چون خیلی شــلوغ بود و ایشان هم خسته 
بودند، نمی خواستم کمک به مزاحمت ایشــان کرده باشــم. آن جا از نزدیک امام)ره( را زیارت 

کردیم.«66/11/12

 رهبر انقالب با پیشنهاد حذف جریان اصالحات مخالف بودند
صفارهرندی: جبهه اصاحات بعد از فتنه تاحدود زیادی مشروعیت خود را از دست داد، این 
جریان مدیون رهبر انقاب است، زیرا هروقت افرادی پیشنهاد حذف کامل سران این جبهه 
را میدانند حضرت آقا با این قضیه مخالفت می کردند و با حذف این جبهه و عدم تنوع سائق 
مخالف بودند و توصیه ایشــان این بود که مردم به مرور آگاه شوند که برخی از اعضای این 

گروه چه خیانتی به ملت و نظام کرده اند.   |       بصیرت|

   انتشار کتاب 9جلدی »انتخاب صالحان«
انتشارات انقاب اسامی در آستانه انتخابات، مجموعه کتابی را در موضوع انتخابات از بیانات 
رهبر انقاب تدوین و منتشر کرد. این مجموعه شامل نه جلد با عناوین: واجب سیاسی، راه 
و اصول امام، خوابهای بی تعبیر، اصولگرای اصاح طلب انقابی، مجری و ناظر، همه با هم، 

| تکلیف نخبگان، ویژگی های نماینده صالح و الزامات داوطلبی است.   |       

  واکنش سهمگین ایران به حمله احتمالی آمریکا و اسرائیل
تایـم: در سـالهای اخیـر، ایـران دکتریـن بازدارنـده سـختی در مقابـل حملـه احتمالـی 
آمریـکا  یا اسـرائیل طراحـی کـرده و اصـا بحث اینکـه حملـه آمریکا یـا اسـرائیل چقدر 
محـدود باشـد نیسـت؛ واکنـش کوبنـده ایـران هـم بـه اسـرائیل ضربـه می زند و هـم به 
آمریـکا. ایران قـادر بـه واکنش سـهمگین بـه حملـه خواهد بـود و شکسـت نمـی خورد. 
در کنـار تجهیـزات، روحیه شـهادت طلبی نیز در میـان ایرانیـان در زمان حملـه بازدارنده 

آمریکاسـت. |       میـزان|

  افزایش تولید نفت سعودی و کاهش قیمت نفت 
برای مقابله با ایران و روسیه

فایننشیال تایمز: نباید فراموش کرد که تحریم ها در رســیدن به هدف بلندپروازانه تغییر 
رژیم در کشــورها اغلب ناکارآمد بوده اند و در اغلب موارد تحریــم ها نتیجه معکوس داده 
اند. اگر امکان مهار و مقابله با ایران و روسیه وجود داشــته باشد این نه از طریق تحریم و نه 
به دلیل تحریم ها که به دلیل افزایش تولید نفت عربستان سعودی و کاهش قیمت جهانی 

نفت متعاقب آن است. |       خرداد نیوز |

  ایران در حال گسترش صدور انقالب
نیویورک پست: تهران با منابع بیشتری که اکنون در دسترس دارد، درحال گسترش کمپین 
صدور انقاب خود اســت. حقیقت این اســت که میانه رویی در تهران وجود ندارد و تغییر 
ماهیت جمهوری اسامی ممکن نیست و دســت کم در مدت باقیمانده از دوره اوباما باید 

انتظار ایرانی تهاجمی تر را داشت.   |       جام |

اگر پاسدار واقعی باشیم 
نمی توانند کاری بکنند

 مادامـی کـه مـا پاسـدار واقعـی باشـیم 
کشـورهای بـزرگ نمی تواننـد کاری انجـام 
دهنـد؛ و علّـت فشـار دنیا هـم این اسـت که 

می بیننـد در این مملکت نـه کودتا معنـی دارد و نـه هجوم نظامـی، و ایـران از نظر منطقه 
و اسـام قـدرت خاصـی پیـدا کـرده اسـت، لـذا مـا را آرام نمی گذارنـد. و مـا باید بـه همه 
سـفارش کنیم کـه بـرای اسـام خدمت کننـد و همـه در صـف واحـدی قـرار بگیریم که 
انحرافـی پیـش نیایـد، و باید همیشـه احسـاس کنیم که تنهـا خودمـان هسـتیم در برابر 
این همـه دشـمنان. باید این بـار بـزرگ را به منـزل برسـانیم و در ایـن راه متحد باشـیم و 

گرایـش خـاص به ایـن گـروه و آن گـروه نداشـته باشـیم.  

 بیانـات در دیـدار بـا نماینـده امـام)ره(، وزیـر، فرماندهـان و اعضای شـورایعالی سـپاه 
پاسـداران انقـاب اسـامی در روز پاسـدار ۱۳۶۲/۰۲/۲۶

 8496***938 : سـام اگـر امـکان دارد در نشـریه عنـوان کنیـد مـا در برجـام چـه 
امتیازاتـی بـه طـرف مقابـل داده ایـم؟ باتشـکر

رهبر عزیـز مـا، مایۀ افتخـار همۀ مسـلمانان دنیـا و تنهـا رهبر مسـلمانی اسـت که با 
بصیرت در برابر هجوم دشـمنان اسـام ایسـتاده اسـت و فرامین خدا و انبیـاءا... را اجرا می 
کند. خدایـا از عمـر مـا بگیر و بـر عمـر پربرکـت ایشـان بیفزا، مـا گوش بـه فرمـان والیت 
هسـتیم و با بصیـرت نقشـۀ شـوم دشـمنان را خـوار خواهیم کـرد. امـروز در سـایۀ والیت 

ایشان همۀ نعمات الهی برای مردم  مهیا شده است. 

 9193687846: اگـر امکان داره بخشـی هرچند کوچک از نشـریه را به شـهدای مظلوم 
مدافع حرم اختصاص دهیـد. پایگاه مقاومت بسـیج امـام خمینی)رحمـت ا... علیه( یاعلی

سـام بر امـام صبورمـان خامنـه ای کبیـر؛ هـر هفته کـه شـما نشـریه را در کانـال خط 
حزب ا... منتشـر می کنید، بافاصلـه در ابر گروه تلگرامی انتشـار مـی دهیم و بیـش از 3۵0 نفر 
از بچه حزب اللهی هـا بهره بـرداری می کننـد. ان شـاءا... خداوند متعال سـایه حضرت آقـا را از 

سر نظام اسامی کم نکند و در مقابل کفار و منافقان داخلی و خارجی پیروز فرماید.

سعی کنید معنای ذکرهای نماز را بدانید

همچنانی کـه اگـر ورزش نکنید، بـدن شـما آن رشـد الزم را نمیکند... روح شـما 
هم عینـاً همین طور اسـت. بـدون ورزش، بدون تمریـن و ریاضت، ممکن نیسـت 
شـما قوی بشـوید.... تمـام عبـادات برای این اسـت کـه مـا ورزش کنیـم، تربیت بشـویم و 
پیـش برویـم. البتـه بایـد عبـادات را شـناخت. عبـادات هم جسـم و روحـی دارند. جسـم 
عبادات، بـه تنهایـی کافی نیسـت. نمـاز را که انسـان بخوانـد، ولی در حـال نمـاز، توجه به 
خـود ذکـر نداشـته باشـد، ملتفت نباشـد کـه چـه میگویـد و با چـه کسـی حـرف میزند، 
مضامیـن نمـاز را بکلـی از روی غفلـت ادا بکنـد، ایـن نمـاز، نمـاز بی فایـده ای اسـت. البته 
کسـانی که عربـی نخوانده اند و معنـای این جمـات را نمیدانند، اگـر در حال نمـاز، همین 
انـدازه توجـه پیـدا کنند کـه با خـدا حـرف میزننـد و به یـاد خـدا باشـند، این هـم بهره ی 
خوبی اسـت؛ ولی سـعی کنیـد کـه معنـای نمـاز را بدانیـد. یـاد گرفتن معنـای نمـاز، کار 
خیلی آسـانی اسـت؛ خیلی زود میتوانیـد ترجمه ی ایـن چند جملـه را یاد بگیریـد. نماز را 
با توجه به معنـای آن بخوانیـد. این نماز اسـت که »قربـان کّل تقـّی«)1( خواهد بـود. نماز، 

نزدیک کننده ی انسان به خداست؛ اما نزدیک کننده ی انسان باتقوا.   69/2/6
 1(  الکافی، ج 3، ص 265

حدیث شـرح

به شوخی مطلب کذبی را گفتن
 شوخی کذب و دروغ دو صورت دارد:

1.  گاهـی خبـری خـاف واقـع می دهـد و مقصـودش از آن خبـر ایـن اسـت کـه افـراد را 
بخندانـد؛ مثاً بـه کسـی می  گویند: "شـما امـروز ناهـار منـزل فانـی مهمان هسـتید" و 
مخاطب آنجـا مـی رود و می بیند خبـری نیسـت! این مسـلّماً حرام اسـت؛ چراکـه گوینده 
خبـری داده و قصـد واقـع هـم نمـوده لکـن خـاف واقع اسـت؛ مثـل بقیـۀ دروغ  هـا حرام 

اسـت.

2.  در نـوع دّوم از انـواع هـزل، خبـر کذبی داده نمی شـود، بلکه خـود کذب، شـوخی و هزل 
اسـت؛ مثـل لطیفـه  و مَتل  هایی کـه بین مـردم متـداول اسـت؛ مثـًا از زبـان حیـوان یا از 
زبان شـاگرد و اسـتاد یا پدر و پسـر چیـزی را نقل می کننـد که خـاف واقع هم اسـت؛ این 

نوع از هـزل حرام نیسـت. 

آموزشی احکـام

در انسانیت، زن و مردی وجود ندارد

در انسـانیت، زن و مـردی وجـود نـدارد، همـه یکسـانند. نگاه اسـام این اسـت. 
خصوصیات جسـمی ای خـدای متعـال در دو جنس قرار داده اسـت کـه هرکدام 
نقشـی در ادامه ی آفرینـش، در رشـد و تعالـی انسـان، در حرکت تاریـخ بر عهـده دارند؛ و 
نقـش زن مهمتـر اسـت. مهمتریـن کار انسـان، تداوم بخشـیدن به نسـل بشـری اسـت؛ 
یعنـی تولید مثـل؛ نقـش زن در ایـن کار قابـل مقایسـه با نقـش مرد نیسـت. خانـه از این 
جهت مهم اسـت، خانـواده از این جهت مهم اسـت، محدودیتهـای اعمال غرائز جنسـی از 
این جهـت مهم اسـت؛ بـا این دیـد بایـد به مسـائل اسـام و بـه احکام شـریعت اسـامی 

نگاه کرد.     1391/04/21

ایـرانی خانواده

حتی یک نفر ...
»به این که حتی یک نفر از جوانان و نوجوانان کشور، در نماز سهل انگاری نکند همت گمارید. این 
یکی از بهترین راهها برای سامت معنوی و روحی مردم ما و جامعه ما است. به این که همگان فرا 

بگیرند و عادت کنند که نماز را با خشوع و حضور قلب به جاآورند، همت گمارید.«
 پیام به بیست و چهارمین اجاس سراسری نماز  6 /94/11

هفته اخبار

هفته گزارش

 دکتر منوچهـر محمدی در کتـاب »انقاب 
اسـامی ایـران در مقایسـه بـا انقاب هـای 
فرانسـه و روسـیه« شـیوه ای کاسـیک را 
در بررسـی پدیده هـای اجتماعـی و به ویـژه 
در مطالعـه ی انقاب هـا را انتخـاب کـرده 
اسـت. او می گویـد ایـن کتـاب را در سـال 
136۵ و بـه توصیـه ی حضرت امـام خمینی 
رضوان اهلل علیه نوشـته اسـت. کتابـی که یک 
مقدمـه و سـه فصـل اصلـی دارد و در انتهـا با 
یک جمع بنـدی بـه پایـان می رسـد. نکته ی 
مهم ایـن اسـت کـه نویسـنده برای نـگارش 
ایـن کتـاب بـه تحقیـق کتابخانه ای بسـنده 
نکرده، بلکـه به کشـورهای مختلـف اروپایی 
هـم سـفر کـرده و از منابـع اصلـی نیـز بهـره 

بـرده اسـت. 

خواندنی پیشنهاد

انقالب اسالمی ایران در مقایسه با انقالب های فرانسه و روسیه

  نویسنده: دکتر منوچهر محمدی
 ناشر: نشر معارف
  چاپ اول: 1378

بارهبرتا انتخابات تا انتخابات4 هقته

ذهن دشمن متوجه انتخابات ماست... اگر میتوانستند کاری میکردند که اصًا انتخابات  ت تاریخی
روای

انجام نگیرد، این کار را میکردند. خب، این کار برای آنها میســور نیست، مقدور نیست؛ 
مأیوسند از این که بتوانند این کار را انجام دهند. یک بار بعضیها تاش کردند که انتخابات 
مجلس را عقب بیندازند؛ حّتی به ما گفتند اگر میشــود، دو هفته عقب بیندازید. گفتیم 
نمیشــود؛ انتخابات باید در همــان روزِ خودش انجام بگیــرد؛ یک روز هم نبایــد عقب بیفتد. 
نتوانستند، دستشان به جائی نرسید. آنها این را تجربه کرده اند، میدانند انتخابات عقب افتادنی 
نیســت؛ لذا دنبال راه های دیگرند. یکی از هدفها این اســت که کاری کنند که انتخابات بدون 
حضور پرشور و همگانی مردم برگزار شود. این را از حاال همه بدانند: آن کسانی که ممکن است از 
سر دلســوزی، راجع به انتخابات یک توصیه های عمومی بکنند که آقا انتخابات اینجوری باشد، 

آنجوری نباشد، حواسشان باشد به این مقصود دشمن کمک نکنند؛ مردم را از انتخابات مأیوس 
نکنند، هی نگویند انتخابات باید آزاد باشد. خب، معلوم است که انتخابات باید آزاد باشد. ما از اول 
انقاب تا حاال سی و چند تا انتخابات داشــته ایم؛ کدامش آزاد نبوده است؟ در کدام کشور دیگر، 
انتخابات از آنچه که در ایران میگذرد، آزادتر اســت؟ کجا صاحیتها ماحظه نمیشود، که اینجا 
روی این مسائل هی تکیه بکنند، هی تکیه بکنند، هی بگویند، هی تکرار کنند و یواش یواش این 
ذهنیت را به خیال خودشان در مردم به وجود بیاورند که خب، این انتخابات فایده ای ندارد؟ این 
یکی از خواسته های دشــمن است. آن کســانی که در داخل، این حرفها را میزنند، ممکن است 
غفلت کنند. من میگویم غفلت نکنید، حواستان باشد، کار شــما جدول مورد نظر دشمن را پر 

نکند؛ مقصود او را تکمیل و تتمیم نکند.  91/10/19  

گفتم انتخابات باید در همان روِز خودش انجام بگیرد...
روایت رهبر انقالب از تالش برخی افراد برای به تأخیر انداختن انتخابات در سالهای گذشته:

اداره سیستم با تزویر و فریب
نگاهی به پشت صحنه »دمکراسی غربی«

هفته سخنرانی امام )(   در بهشت زهرا )(،12بهمن 1357سخن

روایتی از فعالیت های سیاسی و مبارزاتی حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در روزهای منتهی به 12 بهمن 1357

کسی از شما دعوت نکرده است!
پاسخ به دو سوال انتخاباتی از بیانات رهبر انقالب اسالمی؛

»حّتی آن کسانی که نظام را قبول ندارند، برای حفظ کشور، برای اعتبار کشور بیایند در انتخابات شرکت کنند.« 94/10/19   این جمله، یکی از سخنان مکرر رهبر انقالب اسالمی در تثبیت پشتوانه مردمی 
نظام است که در هفته های گذشته دستاویز برخی افراد و گروه ها قرار گرفت تا فشارهایی را به این بهانه به شورای نگهبان وارد کنند. حضرت آیت اهلل خامنه ای اما چند روز بعد در توضیح و تبیین این 
سخنان گفتند: »بنده گفته ام و باز هم میگویم که آن کسانی که حّتی نظام را قبول ندارند بیایند در انتخابات شرکت کنند، رأی بدهند، اّما نه اینکه کسی که نظام را قبول ندارد، بخواهند مجلس بفرستند«. 

1.مخاطب دعوت عمومی رهبر انقالب برای انتخابات چه 
کسانی هستند؟ 

عموم ملت ایران نشان داده اند که معتقد و همراه با نظام اسامی 
هستند و دعوت همیشگی رهبر انقاب متوجه آنها است.  عاوه 
بر آنها حتی در میان همین مردم کسانی هستند که به جمهوری 
اســامی اعتقادی ندارند اما به »اعتبار ایران« و »امنیتی« که در آن 
هست »معتقدند«.  یعنی عملکرد جمهوری اســامی را در برخی 
حوزه ها می پســندند. این ها کسانی هســتند که برای استمرار این 

کارآمدی به صحنه انتخابات می آیند.
عده ای دیگر هم هستند که ممکن است روش و راه مدیریت 
کنونی جمهوری اسامی را نپسندند. حتی ممکن است شخص 

»رهبری را قبول نداشته باشــند« اما به آرمان ها و اصول انقاب 
اسامی معتقد باشند. این گروه برای افزایش اعتبار میراث امام و 
تقویت اصول او به میدان می آیند. زیرا  انتخابات استمرار راه انقاب 
بوده و قاعده مردم ساالری، چرخش سایق درون خانواده انقاب 

است..  
 2.آیا ضد انقالب هم مخاطب دعوت رهبر است؟

اما جریانی نگران این مشارکت و افزایش اعتبار ایران و جمهوری 
اسامی است. ضدانقاب نه به آرمان های انقاب معتقد است و نه 
اعتباری که امروز ایران دارد را می پسندد. او به ایران نمی اندیشد 
و از همان ابتدای انقاب دنبال برهم زدن مردم ســاالری دینی 
بوده است. حال همین ضد انقاب و دنباله روهایش، نظام اسامی 

را متهم به سوءاستفاده از رأی مردم می کنند. منطق جمهوری 
اسامی ایران مشخص است. حفظ و تقویت این حصار امن، در 
گرو تقویت جمهوری اسامی است و نظامی که در مدت حیات 
خود این امنیت را برقرار کرده است؛ اگر راه برای ورود ضد انقاب 
به مراکز تصمیم گیری نظیر مجلس باز کند، در واقع این حصار 
امن را به خطر انداخته است. آیا کسانی که بعد از پیروزی انقاب 
اســامی تاکنون، از هیچ جنایت و کارشکنی و همراهی با نظام 
ســلطه در جهت براندازی و تضعیف نظام دریــغ نکرده اند، با 
حضور خود در مجلس،  موجب تامین آن امنیت و تقویت اصول 
آن می شوند؟ بنابراین کســی از ضد انقاب نه برای شرکت در 

انتخابات و نه برای حضور در مجلس دعوت نکرده است.

نوع دوم ]نظامهای سیاسی دنیا[، آن سیستمهایی است  شه سیاسی
اندی

که بــا تزویــر و تبلیغــات اداره می شــوند؛ مثل این 
دمکراسی های غربی. بله، فشار و شاق و داغ و درفش 
مثل نظامهای استبدادی نیســت و مردم علی الظاهر 
آزادی دارنــد؛ اما بــا تزویر اداره می شــوند. این سیســتمها 
دستگاه های عظیم تبلیغاتی در اختیارشان است و تمام زندگی 
مردم را محاصره کرده اند. اصا کارگر و کارمند و کاســب وقت 

ندارد بیــرون آن گنبد گردنده یی که این ها در وســطش گیر 
کرده اند، ببیند و درباره ی آن فکر کند؛ هرچه آن ها می گویند، 
همان را می فهمد. امروز در کشــورهای غربی، در امریکا و در 
کشــورهای علی الظاهر دمکراتیک این طوری است. تبلیغات 
انبوه، مثل ســیل روی ذهنهای مردم می ریــزد و اصا مجال 
نیست که مردم بفهمند. اگر شما توانستید منفذی پیدا کنید، 
آن وقت می بینید که آن دمکراسی و آن آزادی یی هم که آن ها 

می گویند، فورا عوض می شــود! آن ها دمکرات هســتند؛ در 
شــرایطی که بتوانند مردم را با همان تزویر و فریب نگهدارند. 
آنجایی که چیزی می آید و حصار تزویر آن ها را می شکند، فورا 
داغ و درفش ها و روشهای سخت باز پیدایشان می شود! برخورد 
دولتهای امریکا و اروپا را با حرکتهای اســامی، با حرکتهای 
آزادی خواهانــه در امریکا، با نهضتهای ســیاهان که با نهایت 

خشونت با این ها برخورد می شود ببینید.     70/05/23


