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فرجام  تحریف امام
نقطه اساسی نزاع انقالب و ضّد انقالب

هدف و نقشه دشمن چیست؟
هدف و نقشه شماره یک دشــمن »سقوط نظام 
جمهورى اســامى بود. هدف اول، براندازى بود. 
89/11/15« امــا بر اثر شکســتهاى مکرر نقشــه 

برانــدازى، نقشــه دوم اینگونه طراحى شــد که 
»انقاب را اســتحاله کنند؛ یعنى صورت انقاب 
باقى بماند، اما باطن انقاب، ســیرت انقاب، روح 
انقاب از بین برود. 89/11/15« امروز این جریان بنا 
نیست مانند سابق حرف از براندازى بزند. »کسانى 
که در پى تغییر هویت انقاب بر مى آیند، معموالً 
با پرچم رســمى و با تابلو جلو نمــى آیند... حّتى 
گاهى به عنوان طرفــدارى از حرکت انقاب، یک 
اقدامى میکننــد... زاویه ایجــاد میکنند؛ انقاب 
از جهتگیرى خود بکلى دور میافتــد. 89/3/14« 
اگرچه »میخواهند بعضى ها آرمانها را کنار بگذارند 
اّما صریح نمیگویند، به جــاى اینکه بگویند عمل 

میکنند.94/4/20« و عمل آن ها خاصه مى شــود 
در تحریف اصول و مکتب امام)( . در این نقشه، 
با امام خمینــى و نهضت او مخالفت نمى شــود، 
 )(بلکه حتى ممکن است در ظاهر احترام امام
را نگهدارنــد اما بــه دنبال تحریــف ارکان اصلى 
شخصیت او هستند تا آن ارکان اصلى »یا مجهول 
بماند، یا غلط معنا شــود، یا به صــورت انحرافى و 

سطحى معنا شود. 94/3/14« 

   نقطه اساسی نزاع انقالب و ضّد انقالب 
اکنون در 37 ســالگى انقاب اســامى، به نظر 
مى رسد، نقطه اساسى درگیرى جبهه انقاب با 
جبهه فعال و گسترده ضد انقاب، بر سر همین 
ارکان و اصول امام خمینى اســت. آن ها تحریف 
اصول امام)( را در دو ســطح دنبال مى کنند. 
اول، تا جایى که بتوانند این شاکله و نقشه راه را 

تحریف کنند؛  دوم اینکه در مقابل بّینات پر تکرار 
و غیرقابل انکار در کام امام)(، ادعا کنند که 
پیشرفت کشور از مسیر پافشــارى بر این اصول 
نمى گذرد و چاره اى جز صرفنظر کردن از برخى 
از این اصول نیســت. در این فرآیند، مهمترین 
ابزار جریان موریانه وار نفوذ، »تحریف اصول امام 
خمینى« براى ضربه زدن به سیرت انقاب است. 
مثاً بر خاف اصول محکم امام)(، تاش کنند 
تا چهره هیوالیى استکبار را بزک کنند و بگویند 
که امریکا دیگر شیطان بزرگ، دشمن فریبکار، 
فاسد، جنگ افروز، خشن، فقرآفرین و غیرقابل 
اعتماد نیست، بلکه مى خواهند »این جور وانمود 
بکنند که آمریکایى ها اگر هم یک روزى دشمن 
بودند، امروز دیگر دشمنى نمیکنند.94/8/12« 
جریان نفوذ از هر فرصتى بــراى تحریف و بزک 
استفاده مى کند؛ حتى »این جور وانمود میکنند 
که کأنّه این دستاوردهایى که حاال مثاً پیدا شد، 
آمریکا یک لطفى کرد به مــا که این تحریمها را 
مثاً برداشت؛ این جور نیست. یک عّده اى از این 
فرصت میخواهند اســتفاده کنند، باز چهره ى 

منحوس استکبار را بزک کنند94/10/30« 

 پیشرفتها مدیون اوست
باید بدانیم که اگر بزک کنندگان موفق شوند تا 
افکار عمومى را نسبت به سلطه و امریکا منحرف 
کنند. اگر اصل »استقال« و »استکبارستیزى« 
را تحریف کنند آنگاه »از دشــمنى او غفلت« 
مى شــود و امریکا مى تواند »خنجر را از پشت 

فرو کند. 94/10/30« حتى »مقایســه موقعیت 
جمهورى اســامى با برخى کشورهاى منطقه 
که در 4 دهه اخیر زیر سایه آمریکا زندگى کرده 
اند نشان مى دهد که تسلیم، چه نتایجى دارد و 
ایستادگى به چه خیرات و پیشرفتهایى منجر 
مى شــود. 94/7/20«  از ســویى روایت واقعى 
ماجراى پیشرفت ایران و عقب نشینى امریکا در 
نقطه مقابل این تحریف قرار دارد. پاســخ رهبر 
انقاب به نامه رئیس جمهور درباره ســرانجام 
مذاکرات هســته اى تاکیدى بر موفقیت اصول 
امام است که »همین اندازه دستاورد نیز در برابر 
جبهه ي استکبار، بر اثر مقاومت و ایستادگي به 
دست آمده اســت. این را باید همه ي ما درسي 
بزرگ براي همه ي قضایا و حوادث در جمهوري 
اســامي بدانیم.« ملت مى داند که دستیابى 
به همه هدفهــاى بلندش در گروى آن اســت 
که »اصول امام را درســت بشناســد، نگذارد 
شــخصّیت امام را تحریف کننــد، که تحریف 
شخصّیت امام، تحریف راه امام و منحرف کردن 
مســیر صراط مســتقیم ملّت ایران است. اگر 
راه امام را گم کنیم یــا فراموش کنیم یا خداى 
نکرده عمداً به کنار بگذاریم، ملّت ایران سیلى 
خواهد خورد. 94/3/14« و در این انتخابات نیز 
که دشــمن به تحریف اصول امام)(، چشم 
طمع دوخته است »ملّت ایران بایستى على رغم 
دشمنان، حرکت خود را... درست ضّد خواست 
دشــمن انجام بدهد و به دهان دشمن بکوبد. 

 »94/10/14

شهید میثمى یک اســطوره اى شــد از لحاظ تأثیرش در رزمندگان به عنوان یک روحانى. این برادران 
روحانى اى که از جبهه همواره آمدند و رفتند و اینها، وقتى هم ایشان حیات داشتند همیشه مى آمدند 
]درباره ى ایشان[مى گفتند. یعنى واقعاً اسم شهید میثمى در زمان زنده بودنش به نیکى در بین کسانى 
که مى رفتند در جبهه، جوانها، طلبه هاآنچنان رائج شد. واقعاً تأثیر ایشان در جبهه فوق العاده بود. شهادت 

ایشان هم ضایعه اى بود. 66/9/1 

اسطوره رزمندگان این شماره 
تقدیم می شود
 به روح پرفتوح 
  شهید 
حجت االسالم  
 عبدا... میثمی
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امام کالم

از قاجار بدتر...
ارتش متفقین که خاک ایران را اشــغال کردند و رضاخان و ارتش پرمدعایش، 
»خانمان« و مملکت را به قیمت حفظ تاج و تخــت در »خاندان«، تقدیم بیگانه 
کردند، محمدرضا پهلوی نه با همه پرسی، رای یا تصمیم ایرانیان که با اراده خودخواِه روزولت 
و چرچیل، »شاِه شاهان« و کوروش قرن بیستم شد. آن هم با چنان وضعیتی که »بعد از آنکه 
در سال1320رضا خان را بردند، پســر او محمد رضا تا چند روز نمی دانست که آیا پادشاه 
خواهد بود یا نه! کسی را به سفارت انگلیس فرستاد، آن ها گفتند که بله، عیبی ندارد، پادشاه 

باشد، به شرطی که فالن کار را نکند و فالن کار را بکند! خوشحال شد. 77/2/2«  
  وابستگی، بیماری مضاعف دیکتاتوری جدید

بعد از همه مصائبى که قاجار تا دوره ناصرى بر ملت ایران وارد کرده بود مصیبت تازه اى بر مصائب 
ایران اضافه شد: »پادشاهان قدیم اگر دیکتاتور بودند، وابسته و گوش به فرمان قدرت هاى بیگانه 
نبودند؛ اما از اواخر دوران قاجار و همه دوران پهلوى، پادشــاهان، هم دیکتاتور بودند و هم وابسته! 
این شد بیمارى مضاعف نظام سیاسى حاکم بر ایران در دوران گذشته. این دیکتاتورى و وابستگى 
آثار و تبعات زیادى در کشور ما و روى ملت ما داشته اســت. 82/11/24« دانستن تفاوت حکومت 
مردم و »رفراندوم«، با حکومت هاى رضاخانى و محمدرضاشاهى، بهترین تبیین براى دالیل این 
سرنوشت غم انگیز است. حکومت محمدرضاشاهى »حکومت مطلقه اى« است که »هیچ تعهدى 
در مقابل مردم ندارد. 77/11/13« و میراثخوار »دیکتاتورى رضاخانى... که از استبدادهاى قاجار، بدتر 
و شقاوت آمیزتر و قســاوت آمیزتر بود. 81/3/14« البته »براى خارجى ها »فداکارى« نمى کردند«، 
اما ضرورتا »براى حفظ حکومت خودشــان، صددرصد به بیگانگان میدان مى دادند و به آنها تکیه 

مى کردند و دست آنها را در تطاول به این کشور و این ملت باز مى گذاشتند. 77/11/13«  
  گرگ خونخوار در برابر مردم، بره رام در برابر دشمنان

ثمره حکومت هاى محمدرضاشاهى فقط در تمنا کردن از بیگانه نبود، حتى فقط در اجازه خواهى براى 
انتصاب نخست وزیر و نماینده مجلس هم نبود، ثمره مهمش آن بود که شاهنشاه »در مقابل مردم خود 
مثل سگ درنده و گرگ خونخوار، اما در مقابل دشمنان مثل بره ى رام 88/2/22« مى شد. حتى از این 
بدتر هم وجود داشت: »وقتى یک چنین روحیه اى در میان مردمى حاکم شد، دستگاه سیاسى آن 
کشور و آن ملت هم به طور طبیعى نوکرمآب مى شود« و » اگر یک ملتى احساس عزت نکند، یعنى به 
داشته هاى خود- به آداب خود، به سنن خود، به زبان خود، به الفباى خود، به تاریخ خود، به مفاخر خود 
و به بزرگان خود- به چشم حقارت نگاه کند، آن ها را کوچک بشمارد و احساس کند از خودش چیزى 

ندارد، این ملت به راحتى در چنبره ى سلطه ى بیگانگان قرار مى گیرد... 88/2/22«
  از قاجار بدتر

این شد که خاندان پهلوى حتى از ســاطین  قاجار هم بدتر شدند: »ناصرالدین شاه مى خواست 
پادشاهى کند، سلطنت کند، لّذت ببرد. کارى نداشــت که بر سر ملت چه مى آید و چه نمى آید. 
ضعیف بود. بى اعتنا بود که البته، این از بزرگترین گناهان براى یک رهبر و مسؤول یک کشور است 
اما خاندان پهلوى کارى کردند که به مراتب از آنچه که در دوران قاجار وجود داشت، بدتر بود. زیرا 
اینها پایه هاى فرهنگ خودى را متزلزل و آن را ویران کردند و فرهنگ وارداتى را جایگزین نمودند. 

 »72/5/8

  واردات فرهنگ و عزت و شرف!
شاه نیازمند، ملتش را هم نیازمند مى خواست. مى خواســت همان اندازه که خودش وارداتى بود 
و هدیه منحوس بیگانگان به ملت، عظمت و تمدن را هم به کشــورش »وارد« کند؛ شرف را هم، 
عزت را هم و فرهنگ را هم. اما چنین منطق اشتباهى، و دل بستن به »نقطه هاى خیالى« معلوم 
بود که نه شاه را باقى نگه مى دارد و نه کشــورش را نجات مى دهد. سرنگون شد و تنها پناهى که 
به او دادند این بود که با ثروت هاى مردمش )73/8/11( براى ولخرجى و ســرمایه گذارى در دنیا 
را بگردد. شاهنشاه، »خانه« اش را براى همیشه ترک کرده ولى بیگانه هنوز دل بستِه نیازخواهان 
است.  شاهِ وابسته رفته اما »روحیه نوکرمآبى« هنوز جان خیلى ها را رها نکرده است. هنوز انقاِب 
عزت، انقاب اماِم عزت و انقاب مردم عزت مند، روحیاتشان را دگرگون نکرده. »در طول ده ها سال 
تبلیغات شده بود که ایرانى ناکارآمد است؛ باید از دیگران بیاموزد، باید از دیگران تقلید کند، باید 
به دامن دیگران متوسل و متشبث شود. در دوران جوانى و نوجوانى هاى ما این جزو چیزهاى رائج 
بود. 90/7/26« انقاب اسامى با نیروى خدایى خود براى برهم زدن چشم هاى خوابیده و قلب هاى 
فروبسته آمده و با انقاب اسامى »ورق برگردانده شده است«، اما هنوز از بین رفتن آن سرنوشت 

شوم و جایگزین شدن زندگى سعادتمند، درگیر تاقى شاهى ها و امامى  ها است.
  انقالب همچنان درگیر شاهی ها و نوکرمآب ها

شاهى ها همچنان مى گویند ایرانى ناتوان است و چشم خوابانده اند که »دیگرى« بیاید و آن ها را از 
دروازه هاى تمدن عبور دهد. آن ها هنوز ایران رویایى شان، ایران بیگانه ساخته است و بیگانه هم» 
مثل اربابى که خانه ى نوکرش را منطبق با سبک آرایش خانه ى خودش بیاراید! راحِت نوکر را که 
در نظر نمى گیرد؛ راحِت خودش را آن جا در نظر مى گیرد. این یک امر بدیهى و طبیعى است.« 
72/7/12 اما امامى ها چشم هایشان به »نقاط امیدبخش حقیقى 93/10/17«  است. بیگانه هنوز 

بیگانه است و حتى حاال »دشمنى« هم مى کند و »عاج مقابله ى با دشمنى فقط یک چیز است 
و آن، تکیه ى به اقتدار ملّى و به توان داخلى ملّى و مستحکم کردن هرچه بیشتر ساخت درونِى 
کشور اســت. 92/11/28«  این سیره، ســیره صدق امام ما و آموزه بزرگ او است و با همین سیره 
»جوان دانشمنِد مسلماِن در جمهورى اســامى خودش را قادر بر هر کارى مى داند؛ این در اول 
انقاب این جور نبود. تربیت هاى قبلى درست عکس این بود... »ما مى توانیِم« امروز، آن روز »ما 

نمى توانیم« بود. این، آن تربیت اخاقى و تاریخِى بازمانده ى از دوران گذشته است. 87/02/14« 

ملت بیدار نباشند خوف آن 

دارم که به شکست برگردیم
 شما هوشــیار باشــید که بســیاری از این 
اشــخاصی که بین مردم افتادنــد و تبلیغات 
سوء می کنند، می خواهند این نهضت ما را به 

شکست برسانند. شما دوستان، شــما برادران من آگاه و بیدار باشید و نگذارید اخاللگران بین 
شما رخنه کنند. اینها بنا دارند که باز مســائل را به سالهای قبل برگردانند؛ اینها عمال اجانب 
هســتند، اینها به نظر من می آید که عمال امریکا هســتند و می خواهند که همان مسائل را، 
همان چپاولگری را، همان سلب آزادی و سلب اســتقالل را - دوباره- به ایران برگردانند. اگر 
شما دوستان و همه اقشار ملت بیدار نباشند، من خوف آن دارم که خدای نخواسته به شکست 

برگردیم. صحیفه امام ج ۷، ص ۱۶؛  2۵ فروردین ۱۳۵۸  سخنرانی در جمع لشکر 92 زرهی اهواز

حزب ا... تریبون

 8895***919 :  امریکاى صهیونیست؛ چطور سال 67 به قول خودشان؛ بى خطر بودن هواپیماى 
مسافریمان را نفهمیدند اما حاالجهت سرپوشى بر رسوایى میگویند پهپاد ایران؛ بى خطر بود.

 4877***912 : سام آقاجان اجازه بدهید بسیجى هاهم به سوریه بروند که انشا...مدافع حرم 
حضرت زینب )( باشیم.

 6885***916 : خداوند درهمه احوال و همه ایام تالحظه مرگ ما را قدردان و پاسدار این عطیه 
الهى یعنى نظام جمهورى اسامى قرارداده و ثابت قدم بدارد، با اهدا، 3 صلوات. 

 1908***916 : ســام از مســئولین تقاضا دارم با عیوبي که قرادادهاي جدید نفتي دارد و 
مشکاتى که این قرادادها در میادین مشترک براى کشور ایجاد مى کند، جدى تر برخورد کنند. 

 7712***901 : یه پیشنهاد: اگر بودجه دارید میتونید متنهاى مفید را خاصه بر روى موبایلها 
منتشر کنید.

 farsi.khamenei.ir/weekly پاسخ: شما میتوانید بر روی تلفن همراه خود از طریق آدرس
به آرشیو مطالب نشریه دسترسی پیدا کنید.

 3014***917 : از کار ارزشمندتان در تهیه این نشریه ارزشى،انقابى و والیتى تشکر میکنم. 
جاى خالیش احساس میشد خدا قّوت اجرتان با امام زمان

محمد مهدى: دوستان لطفا به کسایى که در پخش نشــریه هزینه میکنن و اون رو پخش 
میکنن بیشتر توجه کنید حداقل انتظار ما از شما اینه اسم پایگاه یا مسجد مارو و کسایى که در توزیع 

خط حزب ا... کمک مى کنند تو نشریه بذارید، که العقل دل گرمى واسه ما بشه، متشکر
پاسخ: شما میتوانید برای ثبت اطالعاتتان و همراهی بیشتر با نشــریه شماره همراه خود را به 
10001028 پیامک کنید و یا با مراجعه به قسمت عضویت در پیوند khl.ink/khat، مشخصات خود 

را  ارسال نمائید. همچنین Khat@khamenei.ir برای ارتباط مخاطبان با نشریه فراهم است. 

# تحلیل_ کالن_ انقالب_ اسالمی
باید با نگاه کالن به انقالب اسالمی توجه کرد

باید نگاه کان و فراگیر به انقاب اســامى در سطح افکار عمومى 
زنده بشود و به آن توجه پیدا بشــود... در همه ى حوادث عالم چند 
عنصر را باید در کنار هم دید: یکى نگاه به عوامل اولى، یعنى عوامل 
باالدستى حادثه است... در حادثه ى انقاب ما، آن عنصر اول عبارت 
اســت از همان ایمان مردم، مبارزات آزادى خواهانــه... و بیدارى 
روحانیت مبارز و شــخص امام بزرگوار که از این زمینه ها بهترین 
استفاده را کرد و این حرکت به راه افتاد... عنصر دوم نگاه کردن به میدان دار و صاحب حادثه است... 
حادثه ى عظیِم بى نظیِر تاریخِى انقاب اســامى را مردم رقم زدند... هدف ملت ایران این بود که 
بتواند در سایه ى اسام، اســتقال و آزادى به دست بیاورد... عنصر ســوم در هر حادثه اى عوامل 
معارض و مزاحم با آن حادثه یا با آن حرکت است... اردوگاه سرمایه دارى و استعمارى با همه ى توان 
سیاسى، قدرت مالى و اقتصادى و با همه ى شــبکه هاى تبلیغاتى خود، دارد فشار مى آورد تا شاید 

بتواند ملت ایران را وادار به عقب نشینى و تسلیم بکند. 87/2/11     

واژه کلید

وظیفه مبارزه با ظلم جهانی
امروز دنیا، دنیاى مبارزه ى دو جانبه است. یک طرف، قدرتمندان و قوى پنجه هاى جهان 
قرار دارند و یک طرف ملتهاى مظلوم و مســتضعف. چنین مبارزه اى، امروز جریان دارد. 
مبارزه ى واضحى است؛ مبارزه ى پر مرارتى است؛ مبارزه اى است که در آن، قدرتمندان، انواع و اقسام 
کارهاى خاف را هم انجام مى دهند و ملتها مظلوم واقع مى شوند. همان »ُملَِئت ُظلماً و َجوراً«)1( 
نشانه هایش دیده مى شود. دستهاى پلید قدرت، دنیا را از ظلم و جور پر کرده اند. کجاست که نشانى 
از ظلم و جور آنها نباشد؟ همان طور که امیرالمؤمنین علیه الّصاة و الّسام، در آن دوران نسبت به 
یک نظام فرمودند؛ امروز مى شود نسبت به نظام استکبارى گفت: »ما ِمن بَیت َوبٍَر و ال َمَدرٍ ااِلّ َدخل 
فیها ُظلُمهم و نََبا بها سوُء َرعِیهم«)2( ظلمشــان تمام زوایاى عالم را گرفته است. این ظلم - ظلم 
جهانى - از ســوى مســتکبرین و قلدرهاى عالم، تکلیفى را روى دوش ما مى گذارد. آن تکلیف 
چیست؟ مبارزه با ظلم. کار ملت ما مبارزه با ظلم و جور و بى عدالتى و حق کشى و مردم کشى است. 
چگونه مى شود این مبارزه را انجام داد؟... این مبارزه را با هشیارى کامل، با ایمان کامل، با تاش همه 

جانبه از سوى قشرها - مخصوصاً قشرهاى جوان و نوجوان - باید انجام داد.   71/2/9
 1( کمال الدین، ج  1، ص 258. |  2( نهج البالغه: خطبه 98.

حدیث شـرح

زیر ابرو برداشتن مردان
 احوط آن اســت که مرد یا زن، از زینتى که مخصوص به جنس مخالف است استفاده نکند؛ 
اگرچه قصد تأنیث و تذکیر هم نداشته باشند. مثل مردى که بدون قصد تأنیث و فقط به منظور 

آرایش، زیر ابرو بردارد که احوط ترک آن است.
 ِصرف پوشیدن لباس جنس مخالف، چنانچه صدق عنوان تأنیث یا تذکیر نکند، حرام نیست. اگر 

مردى با حفظ شئون مردانه، لباس زنانه بپوشد، ولى در او هیچ گونه تأنیثى ایجاد نشود، حرمتى ندارد.
 در تأنیث و تذکیِر حرام، قصد شرط است؛ یعنى باید با این کار قصد تأنیث داشته باشد. اما اگر 
قصد تأنیث ندارد و حرکات زنانه را به جهتى عقایى انجام مى دهد، حرام نیســت؛ مثل مردى 
که به خاطر ایفاى نقشى در فیلم یا تعزیه لباس زنانه میپوشــد یا حرکات زنانه  انجام مى دهد. 

درحالیکه معلوم است شأنش این نیست؛ و بالعکس.

آموزشی احکـام

داماد هم باید سازگار باشد!
درقدیم بیشتر مى گفتند دختر باید سازگار باشد. براى پسر کأنّه وظیفه سازگارى را 
قائل نبودند. نه! اسام این را نمى گوید. اســام مى گوید که دختر و پسر هر دو باید 
سازگار باشند، هر دو باید بسازند. باید بنا را بر این بگذارند که زندگى خانوادگى را سالم و کامل و 
آرام و همراه با محّبت و عشِق متقابل اداره کنند و این را ادامه بدهند و حفظ کنند. اگر چنانچه 
ان شاء ا... این فراهم شد، که فراهم کردنش هم با تربیتهاى اسامى مشکل نیست، این خانواده 

همان خانواده ى سالمى خواهدبود که اسام معتقد به اوست.     74/5/11

ایـرانی خانواده

بازدید رهبر معظم انقالب از موزه عبرت
... نگاه کرد و گفت: خامنه اى تویى؟  گفتم بله.

 گفت: هان! خامنه اى که میگن توئى! منو میشناسى؟  گفتم نه. 
 گفت من منوچهرى ام.  نگاه کرد در چهره من تا  اثر حرف خودش را در صورت من ببیند. خوب من فورا فهمیدم، 

شناختم که کیست؛ از او خیلى چیزها شنیده بودم؛ به رو نیاوردم که میشناسمش....
بعد گفت: من تو را خوب میشناسم؛ تو همان کسى هستى که مثل ماهى لیز میخورى و از دست بازجو خارج 

میشوى؛ کارهاى تو دانه دانه اش هیچ چیزى نیست؛ اما مجموعش... خدا مى داند.

 موفقیت ارتش سوریه در آزادسازی نبل و الزهراء مذاکرات را متوقف کرد
استفان دى میستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور ســوریه از توقف سه هفته اى مذاکرات 
صلح ژنو در پى تحوالت اخیر میدانى سوریه خبر داد. ارتش سوریه با حمایت هواپیماهاى روسیه 
توانست به موفقیتهاى نظامى مهمى در اســتان حلب دست یابد. نیروهاى بشار اسد توانستند 
اصلى ترین جاده ارتباط با ترکیه را در کنترل خود درآورند و پس از نزدیک به سه سال، محاصره 
دو شهر کوچک و کلیدى »نبل« و »الزهرا« را که تاکنون در اختیار شورشیان بود بشکنند. این 
دو شهر، با جمعیتى حدود شــصت هزار نفر، در نزدیکى مرز ترکیه و در مجاورت مناطق تحت 

کنترل نیروهاى کرد قرار دارند.   |   یورونیوز|

    اعطای مدال توسط رهبر معظم ایران برای تحقیر آمریکا
روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشى با عنوان»اعطاى مدال براى تحقیر آمریکا«، نوشت: سپاه 
پاسداران انقاب اسامى و آیت هلل خامنه اى رهبر معظم ایران بار دیگر با اعطاى مدال به آنهایى که 

تفنگداران آمریکایى را تحقیر کردند، ضربه اى به آمریکا وارد کرد.  |  خبرگزارى صداوسیما |

  فارین پالسی: سپاه پاسداران قلب انقالب اسالمی است
فارین پالسى: آمریکا باید فشار بر سپاه پاسداران ایران را افزایش دهد؛ سپاه پاسداران قلب انقاب 
اسامى ایران و فلسفه وجودى آن حفاظت از آرمانهاى انقاب اســامى در داخل و خارج از ایران 

است. |  فارس|

  گزارش مرکز پژوهشهای مجلس پیرامون الیحه برنامه ششم توسعه
مرکز پژوهشـهاى مجلـس، در اولین گـزارش نظارتى خـود درباره الیحه برنامه ششـم توسـعه، 
با اشـاره به اشـکاالت و تناقضهاى آن با سیاسـتهاى اقتصاد مقاومتى،خواسـتار رد آن در مجلس 
شـد. در این گزارش آمده اسـت: ایـن الیحه کـه مجموعـه اى از احـکام و مجوزهاى نامنسـجم 
است،نسـبت روشـنى با سیاسـتهاى کلـى برنامـه ششـم توسـعه و سیاسـتهاى کلـى اقتصاد 

مقاومتى نـدارد. |  مشـرق |

  فرمانده ارتش: 
توان موشکی ایران بدون توجه به قطعنامه ها قوی تر خواهد شد

سرلشکر صالحى فرمانده کل ارتش در پاسخ به سوالى درخصوص موضوعات پس از برجام و تاثیر آن 
بر توان دفاعى کشور گفت: ما به قطعنامه ها علیه ایران نه توجه مى کنیم و نه عمل و این هم ناقض 
برجام نیست. ما کار خودمان را مى کنیم و برنامه  آینده موشکى ایران نیز قوى تر و دقیق تر خواهد شد. 
این تسلیحات هیچ تهدیدى براى کشورهاى دوست و همسایه نیست، اینها تهدیدى براى دشمنان 

این نظام است و اسرائیل باید معنى این حرف را بخوبى بداند.    |       فارس |

   روسیه: حمالت هوایی تا شکست نهایی تروریست ها 
در سوریه ادامه خواهد داشت

ســرگئى الوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت: حمات هوایى روســیه تا زمانى که ما واقعا 
گروه هاى تروریستى مثل جبهه النصره را شکســت ندهیم متوقف نخواهد شد. من در حال 
حاضر هیچ دلیلى نمى بینم که حمات هوایى ما در ســوریه متوقف شود. تا زمانى که جلوى 
قاچاق ساح و تحرکات تروریستى در مرز سوریه با ترکیه گرفته نشود اعمال آتش بس دشوار 
خواهد بود. این در حالى اســت که جان کرى، وزیر امور خارجه آمریکا روز ســه شنبه گفت: 
روسیه باید بمباران نیروهاى به اصطاح اپوزیسیون در ســوریه را اکنون که مذاکرات صلح 

تحت رهبرى سازمان ملل در شهر ژنو آغاز شده، متوقف کند.    |       ایسنا |

هفته اخبار

هفته بارهبرتا انتخاباتگزارش تا انتخابات3 هفته

برادران و خواهــران عزیز! ملــت عزیز ایــران! انتخابات  شه سیاسی
اندی

مصونیت بخش به کشور اســت. آن چیزى که هیبت این 
ملت را حفظ میکند، قدرت معنوى او را به رخ دشــمنان 
میکشاند و آنها را از تعرض منع میکند و میترساند، حضور 
مردمى است؛ که یکى از مظاهرش همین انتخابات است، یکى از 
مظاهرش هم همین بیست و دوى بهمنى است که شما در مقابل 
دارید. هرچه حضور پررنگ تر باشــد، اعتبــار و ارزش ملى باالتر 

خواهد رفت. انتخابات هم همین جور اســت. هرچه صندوقهاى 
رأى شلوغ تر باشــد، گسترش شرکت مردم بیشــتر باشد، اعتبار 
کشــور باال خواهد رفت، مصونیت کشــور بیشــتر خواهد شد. 
مشارکت مردم میتواند آینده ى کشور را تأمین و تضمین کند. یک 
مجلس صالح و سالم و قوى میتواند بر عملکرد همه ى دستگاه هاى 
کشور اثر بگذارد؛ بر عملکرد دولت، بر عملکرد قوه ى قضائیه، حّتى 
بر عملکــرد نیروهاى مســلح میتواند اثر بگــذارد. مجلس قوى، 

مجلس صالح، مجلس ســالم، یک چنین وضعى دارد. خب، این 
مجلس را کى میتواند تشــکیل بدهد، جز مردم؟ دشــمن این را 
نمیخواهد. االن دو سه ماه اســت بوقهاى تبلیغاتى دشمن دارند 
تاش میکنند که مردم را ناامید و مأیوس کننــد تا در انتخابات 
شــرکت نکنند؛ بعضى هم در داخل بدون اینکه بفهمند چه کار 
دارند میکنند، متأسفانه با آنها همصدا میشوند! آنها مغرضند، اینها 

غافلند. 90/11/14

حضور مردم، عامل اعتبار و مصونیت کشور

افراد دلسوز، متدین و کارآمد را انتخاب کنید
نگاهی به وظایِف مردم در عرصه انتخابات: هفته سخن

روایتی متفاوت از دوران سلطنت پهلوی ها مبتنی بر بیانات رهبر معظم انقالب؛

آرامش مردم در پناه هندسه انقالب
چگونه وعده الهی در انتخابات محقق می شود

موسم انتخابات و بهانه رقابت های سیاسی، بسیاری را بر آن می دارد تا فضای رقابت سالم را مشوش کرده و آشفته جلوه دهند. در این بین متأسفانه کسانی هستند که برای پیشبرد اهداف انتخاباتی و فرا 
انتخاباتی خود، زنجیره ای از رفتارها و سخنان غیرمنصفانه نسبت به سازوکارهای قانونی انتخابات گرفته تا »جابجایی خطوط اصلی و روشن انقالب 94/11/14« را در دستور کار سیاست های تبلیغاتی خود 
بهره می برند. این نوع کنش و واکنش ها که بیشتر جنبه قبیله گرایی انتخاباتی و حزبی داشته و سابقه بدی از خود در تاریخ انتخابات های کشور باقی گذاشته است، نیازمند دقت و هوشیاری بیشتر است؛  

چراکه »بعضی از قیافه گرفتن ها و رفتارها دشمن را امیدوار میکند. 92/3/22«
 اما با وجود چنیــن رفتارهایى، مردم چگونــه مى توانند در این 
روزهاى حساس و پُرهیاهو آرامش خود را حفظ کنند و با آرامش 
رفتار کنند؟ »وقتى شــما خّط انقابى امام را زنده نگه میدارید و 
نمیگذارید مندرس بشود ... خداى متعال آرامش را به دلها خواهد 

داد. 94/10/19«
به عنوان مثال برخى که »از ابتداى انقاب »تفکر انقابى را قبول 
نداشتند و برخى هم با اینکه در داخل نظام بودند اما اعتقادى به 
مبارزه با استکبار نداشتند« ســعى در جابجایى خطوط اصلى و 
روشن انقاب اسامى دارند. بنابراین براى حفظ خط انقابى امام 

»باید در مقابل این جریان ایستاد 94/11/14«.
انتخابات یکى از نقاطى اســت که مى تواند ضامن حفظ و تقویت 
مسیر درست جمهورى اســامى ایران باشد. کسانى که دغدغه 
حفظ انقاب بر اساس مکتب و محکمات امام را دارند از دو طریق 

مى توانند اثرگذارى داشته باشند:
اول: شــرکت در انتخابات و تاش براى مشــارکت حداکثرى 
مردم؛ چراکه »همه باید بیایند در انتخابات شــرکت کنند؛ این 
موجب میشود که نظام جمهورى اسامى تقویت بشود، پایدارى 
آن و ماندگارى آن تأمین بشود، کشور در حصار امنّیت کامل باقى 

بماند94/10/19«
دوم: درســت انتخاب کــردن اســت. »آراء و ســایق ممکن 
اســت مختلف باشــد ... اّما همه سعى کنند درســت انتخاب 
کنند.94/10/19« انتخاب ما براى مجلس شوراى اسامى و مجلس 
خبرگان رهبرى، مى تواند حافظ و تقویت کننده مســیر درست 
و تکمیل کننده هندســه انقاب باشــد. زیرا »براساس سخنان 
امام)( ، موضوع »مردم«، »استقال کشور«، »تدین و پایبندى 
به مبانى اسامى«، »مبارزه با اســتکبار و زورگویى«، »مسأله ى 

فلسطین«، »موضوع معیشــت مردم«، »توجه به مستضعفین 
و رفع فقر«، خطوط اصلى انقاب هســتند کــه از ترکیب آنها 
»هندســه ى انقاب« ب ه دســت مى آیــد94/11/14« بنابراین 
»گرایش ها و جهت گیرى هاى انقابى، واقعى و کامًا روشــن و 
واضح و مبتنى بر بیانات امام)( است. 94/11/14« کاربست این 
شاخص ها و سنجش افراد بر اســاس این هندسه، مى تواند خطر 
نفوذ موریانه ها را کاهش داده و جهت گیرى هاى انحرافى و خیالى 

را بى اثر مى کند.
حال اگر وظیفه خود را بر اساس آرمان ها، باورها و هندسه انقاب 
و با توجه به واقعیت هاى موجود، درست انجام دهیم و خط انقابى 
امام را زنده نگهداریم، با این کار، آرامش و ســکینه الهى تحقق 
مى یابد و »دغدغه ها از بین خواهد رفت، نگرانى ها از بین خواهد 

رفت، ناامیدى از بین خواهد رفت94/10/19«

مردم در انتخابات باید بسیار جدى باشند. یعنى شرکت در انتخابات را مثل یک وظیفه  رفتار سیاسی

بدانند و حقیقتا انتخاب کنند. بســیار بجاســت که مردم بدانند هر کســى را انتخاب 
مى کنند، مســوولیتهایى در مقابل این انتخــاب بر دوش آنهاســت؛ همچنان که اگر 
انتخابشان انتخاب خوبى باشد و ان شاا... به وسیله ى آن شخص منتخب، کارهاى خوبى 
براى مردم و کشــور انجام گیرد، ثوابها و اجرهایى هم به آنها منتقل مى شــود. به همین علت 

است که باید حقیقتا دقت کنند تا افراد دلسوز، متدین و کارآمدى را که متناسب با این کارند، 
انتخاب کنند... پس کسى را که احســاس مى کنند، فکر مى کنند، تشخیص مى دهند و احراز 
مى کنند، مناســب با این کار انتخاب کنند. البتــه دیانت او، تقواى او و دلســوزى او را حتما 
تشــخیص دهند. مردم نباید افــرادى را که دلســوز، عاقه مند و متدین نیســتند، به مراکز 

تصمیم گیریشان بفرستند؛ زیرا برایشان وزر و وبال درست خواهند کرد. 77/12/7  

انقالب اسالمی 37 ساله شد؛ انقالبی که »زلزله ای در دنیا ایجاد و یک منظومه ی فکری نو را به دنیا 

عرضه کرد 94/6/12« این حرف نو و الگوی بی بدیل، آنچنان در حال پیشرفت است که امروز »همه ی 

مراکز فکر و اندیشه ی سیاسی در دنیای استکبار ]به دنبال این هستند[ ... بتوانند این درخت تناور را که یک روزی 

یک نهال باریکی بود و نتوانستند آن را از بین ببرند و حاال درخت تناوری شده، ریشه کن کنند، سرنگون کنند. 

94/10/19« البته باید هم احساس خطر کنند، بترسند و توطئه کنند، چون امروز دیگر »فکر اسالمی از محدوده ی 

نظام جمهوری اسالمی خارج شده... مثل هوای خوش، مثل باد لطیف، مثل بوی ُگل... و یک جاهایی انسانهای قوی 

و کارآزموده ای را پرورش داده و تربیت کرده. 94/10/19« است. اما توطئه علیه انقالب اسالمی، پدیده جدیدی نیست 

»جنگ تحمیلی... جنگهای قومّیتها... محاصره ی اقتصادی... تحریمهای شدیدی که در این سالهای اخیر برقرار 

کردند... تشکیل گروه های تکفیری در شرق و در غرب کشور ما همه برای همین است که این انقالب را از بین ببرند 

94/10/19« همه اینها نشان می دهد که روشهای دشمنی و توطئه متنوع بوده و دشمن در هر مرحله با نقشه جدیدی 

به مصاف حرکت عظیم و فراگیر انقالب اسالمی آمده است.

ویژه روایت

رهبر انقالب در دیدار خانواده شهدای مدافع حرم:

 مدافعان حرم مبارزه نمی کردند باید در کرمانشاه و همدان می جنگیدیم
حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر انقالب اخیرا در دیدار با جمعی از خانواده های شهدای   

مدافع حرم فرمودند: 
حقیقتا هم شهداى شما، هم خانواده ها،  پدران، مادران و فرزندان آنان، حق بزرگى بر گردن همه 
ى ملت ایران دارند. این شهدا امتیازاتى دارند: یکى این است که اینها از حریم اهل بیت در عراق و 
سوریه دفاع کردند و در این راه به شهادت رسیدند... امتیاز دوم این شهداى شما این است که اینها 
رفتند با دشمنى مبارزه کردند که اگر اینها مبارزه نمى کردند این دشمن مى آمد داخل کشور... اگر 
جلویش گرفته نمى شد ما باید اینجا در کرمانشاه و همدان و بقیه استانها با اینها مى جنگیدیم و 
جلوى اینها را مى گرفتیم. در واقع این شهداى عزیز ما جان خودشان را در راه دفاع از کشور، ملت، 
دین، انقاب اسامى فدا کردند. امتیاز سوم هم این است که اینها در غربت به شهادت رسیدند. این 

هم یک امتیاز بزرگى است. این هم پیش خداى متعال فراموش نمى شود.   |    |
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 یکى از بهترین پیشـنهادها براى مطالعه تاریخ انقاب اسـامى، کتاب »خاطرات عزت شـاهى« 
اسـت. این کتاب که به قلم محسـن کاظمى و از سوى انتشـارات سـوره مهر، تاکنون 22 بار تجدید 
چاپ شـده بـه روایت خاطـرات عزت ا... شـاهى که سـال ها عمـر خـود را در مبـارزه علیه حکومت 
طاغوت پهلوى سـپرى کـرده و سـال ها طعم تلـخ زندان هـاى عمومـى و انفرادى و شـکنجه هاى 
سـاواک را چشـیده اسـت مى پردازد.عزت شـاهى در گفت وگویـى بـه دیدار خـود با رهبـر انقاب 
اشـاره کرده که ایشـان بـه تمجیـد از ایـن کتـاب پرداختـه و آن را به شـهرى تشـبیه کرده اند که 
هم اینـک از زیـر آوار بیرون آمـده و مردم متوجه آن شـده اند. بـه گفته ى عزت شـاهى رهبر انقاب 

در این دیـدار گفته اند که مـن بخش هایـى از این کتـاب را چند مرتبـه مطالعه کـرده ام. 

خواندنی پیشنهاد

خاطرات عزت شاهی
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