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پیام اعتماد ملت
مطالبه از نمایندگان منتخب  برای »پیشرفت واقعی« کشور

حدود یک هفتـه از آزمایـش بزرگ 
ملـت ایـران در موسـم دو انتخابات 
»عیـد  ایـن  در  مـردم  مشـارکت  و  مهـم 
انتخـاب94/11/19« گذشـته اسـت. واقعـاً جای 
شـکرگزاری دارد؛ شـکرگزاری به پاس ملتی که 
توانسـتند بـرای سـی و ششـمین بـار، »در 
انتخاباتـی سراسـری، بـا عـزم راسـخ و شـور و 
نشـاط به یادماندنـی، حضـور یابند و سرنوشـت 
کشـور را در مقطع کنونی، رقم زننـد94/12/9«. 
قریب به چهـار دهه از اسـتقرار نظـام جمهوری 
دینـی  مردم سـاالری  الگـوی  بـا  اسـامی 
می گـذرد و ایـن میـزان مشـارکت و حضـور 
اوالً  کـه  اسـت  آن  نشـان دهنده  مردمـی 
تثبیـت  کشـور  در  دینـی  »مردم سـاالری 
شـده93/1/1« اسـت. معنـای دوم ایـن حضـور 
مسـأله ی اعتمـاد اسـت. »معنای حضـور مردم 
این بـود که بـه سرنوشـت کشـور عاقه مندند؛ 
به نظـام جمهوری اسـامی، کـه ایـن انتخابات 
جـزو ارکان و متـون آن اسـت، عاقه مندنـد؛ به 
دسـتگاههای برگزارکننـده ی انتخابـات - چـه 
مجـری، چه ناظـر - اعتمـاد دارنـد و امیـدوار به 
حرکت مستمِر پیشرونده ی کشـورند92/4/5«.  
وقتی حضـرت آیـت  ا... خامنـه ای از کسـانی که 
حتـی نظـام و یـا رهبـری را قبـول ندارنـد امـا 
سرنوشـت، منافـع و امنیـت کشـور برای شـان 
مهـم اسـت نیـز بـرای شـرکت در انتخابـات 
دعـوت کردند، »البـد بعضی هـا از این مجموعه 
بودنـد و آمدنـد. این نشـان دهنده ی چیسـت؟ 
نشـان دهنده ی این اسـت که حّتی کسـانی که 
طرفـدار نظـام هـم نیسـتند، بـه نظـام اعتماد 
دارنـد؛ آنهـا هـم میداننـد کـه نظـام جمهوری 
اسـامی منافع کشـور را و عزت ملـی را میتواند 
حفـظ کنـد و از آن دفـاع کنـد.)92/4/5( بـه 

همیـن جهـت اسـت کـه بـرای ایـن لبیـک 
عمومـی بـه فراخـوان نظـام اسـامی، »ایـران 
اسـامی به ملـت خـود می بالـد و به اسـتحکام 
مقّرراتـی که ایـن فرصتهـای مغتنم را بـرای قد 
برافراشـتن و تجدیـد قـوای ملـی فراهـم آورده 

است، سر می افرازد94/12/9«.

   باور به مردم 
»حفـظ و تـداوم نعمتهـای الهـی - چـه مـاّدی 
و چـه معنـوی - مشـکلتر از به دسـت آوردن 
آنهاسـت68/6/1«. یکـی از ایـن نعمت هـا کـه 
ملـت ایـران پـس از پیـروزی انقـاب اسـامی 
انتخـاب  نعمـت حـق  اسـت،  آورده  به دسـت 
اسـت. کشـوری که »در طـول قرنهـای متمادی 
بـا حـّکام مسـتبد و دیکتاتـور گـذران میکـرده 
اسـت93/1/1«، حـال کـه بـه ایـن تـراز بـاال 
از مردم سـاالری دینـی رسـیده ، قطعـا مدیـون 
اعتقـاد، بـاور و ایسـتادگی نظـری و عملـی نظام 
جمهـوری اسـامی بـر رأی و انتخـاب مـردم 
اسـت. اولیـن و مهم تریـن نکته »بـاور به مـردم« 
در اندیشـه رهبـران جمهـوری اسـامی از آغـاز 
نهضـت اسـامی تـا امـروز می باشـد. همان طور 
که حضـرت امـام خمینـی)( »ملـت ایـران را 
به معنـای حقیقی کلمـه میشـناخت93/3/14« 
و بـه آنهـا اعتقـاد و اعتمـاد داشـت، حضـرت 
آیـت ا... خامنـه ای نیـز بـه ملـت ایـران اعتمـاد 
دارند:»بنـده هـم به تـک تک ایـن ملـت اعتماد 
 دارم؛ بـه ایـن حرکـت عمومـی اعتمـاد دارم؛ 
 معتقدم»یَـُد ا...ِ َمـَع الَجماَعـة« ... این دسـت خدا 
اسـت؛ خـدا را می بینیـم، اعتمـاد میکنیم بـه این 
حرکت مردمـی، به ایـن احسـاس مردمی، بـه این 
صدق و بصیرت مردمی اعتماد میکنیـم94/1/20«.

همیـن اعتقـاد بـه مـردم و نیـز پای بنـدی بـه 

سـاختارها و فرایندهـای قانونـی در انتخابـات در 
عمـل نیـز، موجـب حراسـت از حـق و رأی مـردم 
شـده اسـت. یادمان نرفته که »بعضی میخواستند 
تعطیـل کننـد انتخابـات را -در بعضـی از دوره هـا 
و سیاسـت زده  آدمهـای سیاسـت باز  از  برخـی 
سعی شـان این بـود کـه انتخابـات را تعطیل کنند 
یـا عقـب بیندازنـد- ]اّمـا[ به توفیـق الهـی جلوی 
اینهـا گرفتـه شـد و انتخابـات در موعـد معّیـن 
انجـام گرفـت94/6/18« و یـا »همچنـان کـه در 
سـال 88 ایـن نعمـت الهـی را عـّده ای ناسپاسـی 
کردنـد93/1/1« و بـا اتهـام تقلـب در انتخابـات، 
فتنـه ای را آغاز کـرده و »کشـور را لـب یک چنین 
پرتگاهـی بردنـد92/5/6«، آن جا هم رهبـر انقاب 
اسـامی با اعام این کـه »جمهوری اسـامی اهل 
خیانـت در آراء مـردم نیسـت88/3/29«، تسـلیم 
فشـارهای داخلـی و خارجـی نشـدند و از رأی 
مـردم حراسـت و حفاظـت کردنـد. به طوری کـه 
امـروز ثمـره آن ایسـتادگی و امانـت داری، تـداوم 
اسـت.  انتخابـات  و  دینـی  مردم سـاالری  راه 

  وظیفه مهم مسئولین 
انتخابـات، امکانـی را بـرای »تجدیـد قـوای ملـی 
فراهـم آورده اسـت94/12/9« کـه می توانـد نقش 
پیشـرفت  مسـیر  طی کـردن  در  را  به سـزایی 
کشـور بـه عنـوان هـدف اساسـی)94/12/9( ایفـا 
کنـد. چراکـه دست به دسـت شـدن مجالـس و 
بهره مندی از نیروهـای جدید اگـر در ریل صحیح 
قرار گیـرد، موجـب پویایـی و کارآمدی می شـود. 
به نظـر می رسـد کـه همه مسـئولین در سـطوح 
و نهادهـا و مناصب مختلف، وظایف بسـیار مهمی 
را در ایـن برهـه حسـاس بـر دوش دارنـد:  وظیفه 
»ساده زیسـتی،  مسـئوالن،  این کـه  نخسـت 
پاکدسـتی، حضور پیوسـته در جایگاه مسئولیت، 

ترجیـح منافـع ملی بـر خواسـته های شـخصی و 
جناحی، ایسـتادگی شـجاعانه در برابـر مداخات 
بیگانه، واکنـش انقابی بـه نقشـه های بدخواهان 
و خائنـان، منـش جهـادی در اندیشـه و عمـل، و 
در یـک جملـه: کار بـرای خـدا و در راه خدمـت به 
خلق خـدا را، برنامه دائمـی خویـش در دوران این 
مسـئولیت بداننـد و به هیـچ قیمـت از آن تخطی 

نکننـد. 94/12/9« 
وظیفه دیگـر این کـه حرکت مسـئولین بایـد در 
جهت پیشـرفت صحیح کشور باشـد. »پیشرفت 
ملـی،  عـّزت  و  اسـتقال  منهـای  و  صـوری 
پذیرفتـه نیسـت. پیشـرفت، بمعنـی حل شـدن 
در هاضمـه ی اسـتکبار جهانـی نیسـت. و حفـظ 
عـّزت و هویـت ملی جـز بـا پیشـرفت همه جانبه 
نیسـت94/12/9«.  دسـت یافتنی  درونـزا  و 
مسـئولین بـا توجـه بـه اسـناد باالدسـتی نظیـر 
سـند چشـم انداز و سیاسـت های کلـی اقتصـاد 
مقاومتـی، متعهـد بـه اجـرای برنامه هـا و تحقق 
پیشـرفتی هسـتند کـه بـا اجمـاع صاحب نظران 
و نخبگان و مسـئولین کشـور به تصویب رسـیده 
اسـت. به همین دلیل اسـت که »مردم مجلسـی 
میخواهنـد کـه بـرای اقتصـاد درون زا، بـه معنای 
واقعـی کلمـه وقت گـذاری کنـد، ریل گـذاری 
کنـد و دولـت موّظـف بشـود بـر اسـاس ایـن 
حرکت بکنـد94/12/5«. بنابراین همه مسـئولین 
و به خصـوص »مجلـس آینـده دربـاره ی ایـن 
سـرفصلهای مهـم، وظائـف سـنگینی برعهـده 
خواهـد داشـت94/12/9«.  مسـئولینی کـه مردم 
بـه عنـوان نماینـده انتخـاب می کننـد،  بایـد 
نعمت نمایندگی را شـکر کنند و »شـکر نعمت... 
آن اسـت که قـدر آن دانسـته شـود و نماینـده در 
همه ی ایـن دوران، همه ی توان و ظرفیـت خود را 

در خدمـت آن قـرار دهـد. 87/3/7« 

»...حــاال کــه شــما جوانــان عزیــز بــا مــن حــرف میزدیــد، بعضــی از جوانانــی را کــه در آن زمــان 
بــا آنهــا در همیــن استان]سیســتان و بلوچســتان[ ارتبــاط برقــرار کــرده بــودم، بــه یــاد آوردم. 
بهتریــن آنهــا شــهید شــدند. شــهید »کریم پــور« جوانــی از شــهر زاهــدان بــود و شــور و شــوق 

ــی را داشــت کــه امــروز در این جــا ســخن میگفتنــد.« 81/12/6 همیــن جوانان

بهترین های جوانان این شماره 
تقدیم می شود
 به روح پرفتوح 
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پیشرفت؛ نسخه حقیقی یا تقلبی
رهبر انقالب در اولین روز هر سال در حرم مطهر رضوی، به نوعی "نقشه ی راه کالن" 
کشور را اعالم می کنند. امسال رهبر انقالب در این سخنرانی از دو نگاه کالن در کشور 
نسبت به مقوله ی »پیشرفت اقتصادی« سخن گفتند: »یک نگاه می گوید که ما پیشرفت اقتصاد را 
باید از ظرفّیت های درون کشور و درون مردم تأمین بکنیم... ]یعنی[ اقتصاد درون زا... نگاه دّوم 
می گوید سیاست خارجی مان را تغییر بدهیم تا اقتصاد ما درست بشود، با فالن مستکبر کنار بیاییم 
تا اقتصاد رونق پیدا کند... امروز شرایط کشور به ما نشان داده است که این نگاه دّوم یک نگاه کاماًل 

غلط و عقیم و بی فایده است. 94/1/1« 
رهبر انقاب در پیام خود به مناسبت انتخابات نیز، برنامه ریزی برای همین مسئله را جزو وظایف 
مجلس آینده خواندند: »پیشرفت صوری و منهای استقال و عّزت ملی، پذیرفته نیست. پیشرفت، 
به معنی حل شدن در هاضمه ی استکبار جهانی نیست. و حفظ عّزت و هویت ملی جز با پیشرفت 

همه جانبه و درون زا دست یافتنی نیست.« بنابراین، می توان اینگونه نتیجه گرفت که: 
  اول: می بایست در فرآیند پیشرفت، در ابتدا به ذخائر داخلی و ملی خود توجه کنیم نه چشم امید 
داشتن به سایر کشورها. تجربه ی سایر کشورهای جهان مؤید آن است که میان وابستگی اقتصادی 
کشورها به بیرون با آشــفتگی اقتصادی در هنگامه ی بروز بحران ها و تکانه های اقتصادی، ارتباط 
مستقیم وجود دارد. در اواسط قرن بیستم، کشــورهای آمریکای التین، پروژه های پیشرفت خود 
را آغاز کردند. اما آنها به جای تمرکز بر افزایش تولید ملی، بر خام فروشی مواد اولیه و استقراض از 
بانک های غربی و کمک سرمایه گذار خارجی اصرار ورزیدند. نتیجه  آن شد که اقتصاد این کشورها 
بیش از پیش شکننده شــود. چرا که نوسانات بین المللی به ســرعت بر اقتصاد داخلی آنها تأثیر 

می گذاشت. 
تأکید بر ســرمایه گذار و اســتقراض خارجی نیز باعث شــد که در دهه هــای 70 و 80 میادی، 
کشورهایی چون آرژانتین، برزیل، مکزیک و... با حجم انبوهی از بدهی خارجی مواجه شوند. حجم 
بدهی برخی از این کشورها گاه بیش از کل ارزش تولید ناخالص داخلی یا بیش از پنج برابر کل ارزش 
صادراتی ساالنه ی آن ها را تشکیل می داد. همین امر موجب بروز تورمی 300 درصدی در آرژانتین 
و 200 درصدی در برزیل شد. شــبیه چنین مواردی در دهه ی 90 برای برخی کشورهای جنوب 
شرق آســیا و بعد از بروز بحران اقتصادی آمریکا در دهه ی اخیر برای کشورهای اروپایی نیز پیش 
آمده است تا جایی که اصطاح " اگر اقتصاد آمریکا عطسه کند، اقتصاد اروپا سرما خواهد خورد"، 
بارها و بارها توسط اقتصاددانان جهانی مورد استفاده قرار گرفته است. به همین دلیل مفهوم اقتصاد 
مقاوم )solid economic( امروزه به عنوان یک مفهوم متــداول و قابل تأمل برای حل چنین 

مشکاتی، در مجامع علمی جهانی مورد بررسی قرار گرفته است.
  دوم: پیشرفت زمانی حاصل شــده است که مبنایی و بنیادین باشــد نه صوری و ظاهری. ورود 
"مظاهر" و "نمادهای" پیشرفت،  نه تنها موجب پیشرفت نمی شود بلکه ممکن است حتی موجب 
عقب ماندگی هم بشود. تجربه ی کشور ما در دویست سال اخیر که موج تجددخواهی و مدرنیزاسیون 
در آن آغاز شده است، فرجام این نگاه را به خوبی نشان می دهد. رهبر انقاب در این باره میفرمایند 
»نســخه های قابی، توصیه های متناقض، عجیب و غریب و بعضاً خائنانه، که این بایی بود که در 
آغاز شروع مدرن سازی کشــور به جان ما ایرانیها افتاد. 85/8/18«  از زمان ناصرالدین شاه که این 
موج شروع شد، از یک سو، طبقه ی جدیدی از ســرمایه داران تجاری که وابسته به ساختار اقتصاد 
جهانی بودند در ایران ظهور پیدا کرد و از سویی دیگر، قراردادها و امتیازهای ننگینی که توسط دربار 
به بیگانگان به ثمن بخس داده می شد، موجب وابستگی و از بین رفتن هرچه بیشتر استقال کشور 
شد. اقتصاد ایران تا آنجا در معرض سقوط قرار گرفت که بنا بر مستندات تاریخی، ارزش پولی ایران 
به میزان 410 درصد کاهش پیدا کرد! بازار ایران نیز پر شده بود از کاالهای خارجی که دولتمردان 
قاجاری تصور می کردند با ورود آنها به ایران می توانند کشور را توسعه یافته کنند. در کتاب "اصنافیه" 
درباره ی اوضاع اقتصادی ایران در آن دوره چنین آمده: "تمام ســراها و خانه های ایران یک دکان 
شــد از اجناس بی اصل و بی دوام دولت های خارجه. بلکه بالمره چشــم از اولین مایه ی ثروت خود 
که غله جات و پنبه و اجناس دیگر اســت پوشــیده، به حمالی دیگران کوشــیدیم. ما به حمالی 
و دست فروشی قناعت کردیم." بر اســاس همین نگاه بود که قراردادهایی چون رویترز و تالبوت و 
واگذاری امتیازهای التاری، رژی، دارسی و تأسیس بانک شاهنشاهی و حق انحصاری کشتیرانی در 
رودخانه ی کارون به انگلیس توسط امین السلطان و امثال او به کشورهای خارجی داده شد. گرچه 
برخی از این قرارداها با واکنش علما و روحانیون آگاهی چون شیخ فضل ا... نوری،  میرزای شیرازی 
و... مواجه شد و باطل شد اما چنین تفکری به دوران پهلوی نیز منتقل شد تا جایی که شاه بی لیاقتش 

تصور می کرد با گذاشتن "کاه فرنگی" می تواند کشور را پیشرفته کند!
  سوم: رابطه با سایر کشورها می بایست متقابل و از موضع »اقتدار« باشد نه »انفعال«. بدین معنا 
که کشورها در برابر "کنش" کشوری رقیب، "واکنشی" هم وزن و بلکه بیش از آن را  بتوانند از خود 
بروز  دهند. واکنشی که به اقتدار و قدرت آنها بستگی دارد. به هر میزان که اقتدار یک کشور باالتر 
باشد، واکنش او نیز می تواند اقتدارآمیزتر باشد.  پیشرفت درون زا و عزتمند نیز دقیقا به همین معنا 
است که با تقویت ساختارهای داخلی و بومی، توانایی واکنش متقابل، و روابط تجاری پایاپای و برابر 
با سایر کشورها را به وجود می آورد. در حقیقت این پیشرفت درون زا است که موجب می شود یک 
کشور بتواند از موضع »عزت« و نه »ذلت«، و از زاویه ی »اقتدار« و نه »انفعال« در مناسبات جهانی 
و بین المللی حضور پیدا کند. به همین دلیل میان "پیشرفت" و "عزت"، رابطه ی مستقیمی وجود 
دارد. »یک ملت اگر احساس عزت کرد، پیشرفت خواهد کرد و خواهد بالید؛ اما اگر توسری خورد، 

استعدادها در او خفه خواهد شد. 84/6/8«   

  آمریکا: اگر برجام می توانست ماهیت ایران را تغییر دهد عالی بود!
آنتونی بلینکن معاون جان کــری وزیر امورخارجه آمریکا در مصاحبه با شــبکه پی.بی.اس 
این کشور در خصوص توافق هســته ای ایران و 5+1 گفت: برای ما، توافق هسته ای فقط یک 
توافق هسته ای است. قرار نیست، ماهیت ایران را تغییر دهد. اگر می توانست چنین کاری کند 
شــگفت آور و عالی بود. هم چنین روزنامه لس آنجلس تایمز نوشت: توافق هسته ای توسط 
کشور های قدرتمند جهان به امضا رسیده است و هرچند که ایران از نظر بیرونی ها تغییر کرده 
است اما باید گفت، درون ایران آنچنان که باید و شاید تغییر نکرده است. این درحالی است که 
دیوید کوهن،  معاون مدیر کل سازمان سیا می گوید این سازمان، در کمک به اجرای برجام، 

نقش قابل ماحظه ای ایفا خواهد کرد.   |        فارس |

   پیروزی بزرگ جمهوری اسالمی ایران به روایت خبرگزاری روسی
خبرگـزاری روسـی اسـپوتنیک: اینکه رسـانه های دشـمن ایـران مـردم ایران را تشـویق 
کننـد در انتخابـات شـرکت کننـد خود یـک پیـروزی برای نظـام جمهـوری اسـامی به 

حسـاب می آیـد.   |       ایسـنا |

  رسانه آمریکایی: 
نباید انتظار از سرگیری روابط بین ایران و آمریکا را داشت

ژورنال واشنگتن در تحلیلی درباره روابط ایران  و آمریکا در دوران پس از برجام نوشته است: نباید 
انتظار داشت توافق هسته ای، دو کشور ایران و آمریکا را به ازسرگیری روابط سوق دهد. |       مهر|

  هشدار رسانه آمریکایی درباره نفوذ ایران در منطقه
مؤسسه گیت استون، نزدیک به البی صهیونیســتی در آمریکا با انتشار گزارشی به روابط 
نزدیک ایران با نهضت های آزادی بخش در منطقه خصوصاً فلســطین پرداخت و نوشت: 
نفوذ ایران در منطقه عاوه بر اسرائیل، باید برای امریکا و سایر قدرتهای غربی نیز به منزله 

زنگ خطر باشد. |       فارس |

  آثار مرحوم سلحشور مایه آبرو و اعتبار هنر سینمای ایران شد
رهبر انقاب در پیام تسلیت درپی درگذشت فیلم ساز برجسته و هنرمند متعهد مرحوم آقای 
فرج ا... سلحشــور: آثار پرآوازه و ماندگار این هنرمند باایمان که مرزهای کشور را درنوردیده 
و مایه ی آبرو و اعتبار هنر ســینمای ایران در چشــم ملتهای دیگر گشت، بی گمان در شمار 

حسنات بازمانده از وی و موجب اجر الهی و نام نیک مردمی ایشان خواهد بود انشاءا.... 

  مظلومیت یمن از فلسطین هم بیشتر است
سیدحسن نصرا... دبیرکل حزب ا... لبنان سه شنبه گذشته در سخنانی گفت: اگر ساکت نبودن ما 
در مقابل جنایات سعودی، جرم ماست که به آن افتخار می کنیم. سخنرانی من در روز دوم تجاوز 
هوایی عربستان به یمن با ارزش ترین چیزی بود که در طول عمرم آن را به دست آوردم و این جهاد 
است زیرا در آن سخن حق گفتم. ملت یمن ملت مظلومی است به گونه ای که مظلومیت آن از ملت 

فلسطین هم بیشتر است و امروزه هیچ کس مانند ملت یمن مظلوم نیست.   |       نصرا... دات آی آر |  

ـ نظام اسالمی ـ به  ـ مردم  # اعتماد
بزرگترین سرمایه ی جمهوری اسالمی

انتخابات های ما برطبِق معیارهای متعارف بین المللی، یکی از بهترین 
و سالم ترین بوده است با نصاِب شرکت باالی مردم... مردم به خاطر 
اعتمادی که در دوره های مختلف و دولتهای مختلف به نظام داشتند، 
در عرصه ی انتخابات شــرکت کردند، حضور پُرشــور پیدا کردند. 
94/06/18 اگر مردم در کشور به آینده امیدوار نباشند، در انتخابات 

شرکت نمیکنند؛ اگر به نظام خودشــان اعتماد نداشته باشند، در 
انتخابات شرکت نمیکنند؛ اگر احســاس آزادی نکنند، به انتخابات روی خوش نشان نمیدهند... 
دشمنان همین اعتماد مردم را هدف گرفته اند؛ دشمنان ملت ایران میخواهند همین اعتماد را در هم 
بشکنند. این اعتماد بزرگترین سرمایه ی جمهوری اسامی اســت، میخواهند این را از جمهوری 

اسامی بگیرند؛ میخواهند ایجاد شک کنند، ایجاد تردید کنند. 88/03/29  

فقط ظرافت و لطافت مادرانه می تواند
این رشــته های بشــّدت رقیق و نازک اعصاب کودک را فقط سْرانگشت ظریف و 
لطیف مادر اســت که میتواند از هم جدا کند که عقده به وجود نیاید، گره به وجود 
نیاید؛ هیچ کس دیگر نمیتواند، یعنی هیچ انسان دیگری که از جنس زن نباشد نمیتواند؛ 
این کار، کار زنانه اســت. یعنی برخی از کارکردها بقدری همراه با ظرافت اســت که انسان 
استعجاب میکند از قدرت الهی که چطور این توانایی باال را همراه با ظرافت به زنان عنایت 

کرده.  92/2/21

فضیلتی در رده انبیای عظام
من راجع به حضرت صدیقــه)( خودم را قاصر 
می دانم که ذکــری بکنم، فقط اکتفــا می کنم به 
یک روایــت در کافی از حضرت صــادق)( که 
می  فرماید: فاطمه)( بعد از پدرش ۷۵ روز زنده 
بودند در این دنیا، بودند و حزن و شــدت برایشان 
غلبه داشت و جبرئیل امین می آمد خدمت ایشان 

و به ایشان تعزیت عرض می کرد و مسائلی از آینده نقل می کرد. مسئلۀ آمدن جبرئیل برای کسی یک 
مسئلۀ ساده نیست. یک تناسب الزم است بین روح آن کسی که جبرئیل می خواهد بیاید و مقام جبرئیل 
که روح اعظم اســت. ظاهر روایت این اســت که در این ۷۵ روز مراوده ای بوده است؛ یعنی، رفت و آمد 
جبرئیل زیاد بوده است. و شاید یکی از مسائلی که جبرئیل گفته است، راجع به مسائلی است که در عهد 
ذریۀ بلند پایۀ او حضرت صاحب)( است، و یا مسائل ایران جزو آن مسائل باشد، ما نمی دانیم، ممکن 
است. و گمان ندارم که غیر از طبقۀ اول از انبیای عظام دربارۀ کســی این طور وارد شده باشد. و این از 

فضایلی است که از مختصات حضرت صدیقه)( است. 
  1364/12/11 تهران، حسینیه جماران

آن وقتی را که خبر شهادت این جوانان مخلص و مومن و پاک باز ]فداییان اسام [ به  ت تاریخی
روای

  
مشــهد رســید، فراموش نمی کنم. در بین طاب جوان حوزه ی مشــهد، در آن 
مدرسه ای که ما بودیم، هیجان عجیبی پیدا شد. علت هم این بود که سال قبل یا دو 
سال قبلش، مرحوم نواب صفوی، این جوان مومن روحانی، در همین مدرسه- که 
اتفاقا اسم مدرسه، مدرسه ی نواب است- آمده و سخنرانی کرده بود و نماز جماعت 
اقامه نموده بود و غوغایی از شور و هیجان به وجود آورده بود که تاثیرات او بر روحیه ی طاب، 
در هنگام شهادتش محسوس بود. یکی از مدرســان بزرگ هم در درس اشاره ای کرده بود و 
یادی از این ها نموده بود. جامعه ی آن وقت، از اهمیت این قیام غافل بود... بزرگان آن دستگاه 
جبار منحوس که خودشــان مظهر اوباش گری و چاقوکشــی و الواطی بودند و جزو افرادی 
به شمار می رفتند که ارزش نداشتند از آن ها یاد شود، به عنوان یک انسان تربیت یافته، به این 
جوانان مومن صالح پاک باز مخلص و بی طمع و بی اعتنای به دنیا و به زخارف دنیا، چاقوکش 
می گفتند! بعضی از مردم نیز همین طور می شــناختند و بــاور می کردند و بعضیها هم باور 
نمی کردند و بعضی هم غافل بودند. از مســاله ی فداییان اسام، غفلت شد. اگرچه شاید آن 
زمان، آمادگی هم نبود که بخواهند آنچه را که می گفتند- که همان حکومت اسامی بود- بر 
سرپا کنند. برای این کار، یک حرکت عمومی در درازمدت الزم بود؛ لیکن سخن این ها در بین 
فریادها و عربده های مستانه ی دشمنانشان گم شد. این ها مردمانی بودند که »انهم فتیه امنوا 
بربهم«. واقعا جوانانی بودند که به خدا ایمان آوردند و از روی اخاص، در راه حاکمیت معارف و 
احکام نورانی اسام تاش کردند و در مقابل ظلم و فساد ایستادند. ظلم و فساد خاندان پهلوی و 
وابستگی آن ها به بیگانگان، این حرکت و نهضت را به وجود آورد. اصا قضیه ی این ها چنین 
بود که در جهت اسامی شدن جامعه، مبارزه ی ضد استبدادی و ضد سلطنتی خودشان را 
آغاز کردند و متاسفانه در وسط کار، همه شان از بین رفتند. البته برای خود آن ها خوب شد؛ 

چون به شهادت رسیدند و به مقام عالی شهادت دست یافتند.    75/10/28 

روایتی از زبان رهبر انقالب به مناسبت سالروز اعدام انقالبی رزم آرا توسط 
»فداییان اسالم«

ایستادگی در مقابل ظلم
 و تالش برای حاکمیت اسالم

پیچیدگی های »شرائط زمانه« را درک کنید

انقابـی باید بصیر باشـد، بایـد بینا باشـد، بایـد پیچیدگی هـای شـرائط زمانه را 

ت
حزب ا... این اس

درک کنـد. مسـئله اینجـور سـاده نیسـت کـه یکـی را رد کنیـم، یکـی را اثبات 
کنیم، یکـی را قبـول کنیـم؛ اینجـوری نمیشـود. بایـد دقیق باشـید، باید شـور 
انقابـی را حفظ کنید، باید با مشـکات هم بسـازید، بایـد از طعـن و دق دیگران 
هم روگردان نشـوید، اما بایـد خامی هـم نکنید؛ مراقب باشـید. مأیوس نشـوید، 
در صحنـه بمانیـد؛ امـا دقـت کنیـد و مواظب باشـید رفتـار بعضـی از کسـانی که بـه نظر 
شـما جای اعتراض دارد، شـما را عصبانـی نکند، شـما را از کـوره در نبرد. رفتـار منطقی و 

عقائی یک چیز الزمی است.     1389/07/29  

سام بزرگواران و خدا قوت. بســیار ممنون از یادکردتان از شــهید عزیز حاج حسین 
خرازی. دعای مستجابش شامل حالتان باد

سام و خداقوت؛  برای نشریه خوب شما یک شعر سروده ام که تقدیم می کنم:
بر امر ولی، مطاع و فرمان گیریم

از گوشه چشمان تو »خط« می گیریم
ما گوش به فرمان تو هستیم آقا
اصا تو بگو بمیر ما می میریم

اگر می خواهید سردار شهیدی ازشــهر  تبریز در هفته نامه خط حزب ا... معرفی کنید 
می توانید سردار شهید علی تجایی که همراه شــهید باکری در عملیات بدر در 25 اسفند 

شهید شدند را معرفی کنید.
بنازم آینده نگری تو را ای رهبر من. اگر االن این موقعیت را در منطقه داریم مدیون تو ایم.

چرا برخی مسئوالن و مدیران مملکت از وصایای امام راهنمایی نمیگیرند؟ چرا اعتنایی 
به توصیه های امام ندارند؟! چرا؟!

2301***914: باسام ضمن تشکر. از شماره 21 نشریه خط حزب ا... درتیراژ دو هزارتا 
چاپ و بین مردم والیت مدار اردبیل توزیع گردید.شهمیری اردبیل

با سام و خدا قوت با کمال افتخار اعام می نماییم که نسخه شماره بیستم نشریه حزب ا... 
در مسجد چهارده معصوم )( شهرستان فردوس )خراســان جنوبی( نصب گردید. به امید 

سربازی و دیدار امام زمان عجل ا... تعالی فرجه الشریف  
با سام. لطفا در صفحه نخست سایت khamenei.ir، بخش ویژه ای را برای  نشریه اضافه 

کنید. چون در حال حاضر فقط میتوانیم در گوگل صفحه اصلی خط حزب ا...    را  پیدا کنیم.
پاسخ: ان شاا... به زودی بخش جدیدی در صفحه اول khamenei.ir  ایجاد خواهد 

شد 

واژه کلید

عاقبت امیدبستن به غیرخدا
کار را بـرای خدا بکنیـد. نه اینکه چـون مردم دوسـت دارنـد، ایـن کار را بکنید؛ نه. 
اگر هدف این شـد که دل مـردم را به دسـت بیاوریم، نـاکام خواهیم مانـد. ألقطعّن 
امـل کّل ءامل غیـری)1( ایـن حدیث قدسـی اسـت، کـه در ذهنم اینجور اسـت که با سـند 
معتبـری از قول خدای متعال نقل شـده کـه فرموده: مـن قطعاً امید آن کسـی را کـه به غیر 
من امیـد ببنـدد، قطع خواهـم کرد. مـا بایـد امیدمان بـه خدا باشـد، بـرای خـدا کار کنیم؛ 
منتهـا میدانیـم کـه کار بـرای خـدا جاذبـه دارد. ایـن شـعارها، شـعارهای الهی اسـت. اگر 
چنانچه این پایبندیها سسـت شـود، اگر نسـبت به این شـعارها تقیـد و پایبندی کم شـود، 
توفیقات الهی هم سـلب خواهد شـد. بسـیاری از این موفقیتهائی که شـما در میـدان عمل 
داریـد، و از اول انقـاب تا امـروز هرچه کـه موفقیت بـوده، به خاطر این اسـت کـه توفیقات 
الهی شـامل حال بـوده و این کمـِک الهی اسـت. اگر کار بـرای خدا نباشـد، ایـن موفقیتها از 
ما گرفته خواهد شـد. همان شـور و نشـاط و تـاش و خدمـت صادقانـه و بدون توقـع مزد و 

منت باید ادامه پیدا کند.   90/6/6
1( األمالی شیخ طوسی، ص: 584؛ الکافی ج 2، ص: 66؛                

حدیث شـرح

روضه مراسم

شروط امر به معروف و نهی از منکر
 1. علم به معروف و منکر: علم به معروف و منکر است یعنی امر و نهی کننده باید معروف و منکر را 
بشناسد و در غیر این صورت موظف نیست، بنابراین نهی از منکر کردن کسی که نمی دانیم کارش حرام 
است یا نه )مثاً معلوم نیست موسیقی که گوش می دهد از نوع مبتذل و حرام آن است یا حال( واجب 

بلکه جایز نیست.
  2. احتمال تأثیر:  یعنی احتمال بدهد که امر و نهی او اثر و نتیجه ای ولو در آینده دارد.

  3. اصرار بر گناه: یعنی  باید شخص گناهکار بر استمرار گناه، اصرار و سماجت داشته باشد و 
چنانچه معلوم شود که وی بدون این که امر و نهی شود خود از خطا دست بر می دارد یعنی معروف را 

به جا می آورد و منکر را ترک می کند امر و نهی او واجب نیست.
  4. نداشتن مفسده: یعنی باید امر و نهی مفسده نداشته باشد، بدین ترتیب اگر امر و نهی موجب 
شود به شخص امر و نهی کننده و یا به مسلمان دیگر مفسده یی از قبیل ضرر جانی و یا آبرویی و یا 
مالی برسد، در این جا امر و نهی واجب نیست. البته مکلف موظف است ماحظه ی اهمیت را بکند 
یعنی باید در تمام معروف و منکرها بین مفسده ی امر و نهی و مفسده ی ترک  امر و نهی مقایسه کند 

و سپس به آنچه مهمتر است عمل نماید.. 

آموزشی احکـام

ایـرانی خانواده

حضور رهبر  انقالب اسالمی در منطقه عملیاتی فتح المبین در 
جمع کاروانهای راهیان نور1389/1/11

»من از این حرکت راهیان نور -که چند سال است بحمدا... روزبه روز هم در کشور توسعه پیدا کرده- 
بسیار خرسندم و این حرکت را حرکت بسیار بابرکتی میدانم. 89/1/11« »نکته ی اصلی و کلیدی در 

اردوهای راهیان نور، ایجاد زمینه برای زیارت با معرفت است. 92/12/26«

 چهار سـال پـس از انتشـار »کتاب خـاک هـای نرم کوشـک« و پـس از  بیانـات رهبـر انقاب 
در 26 خـرداد 1385  کـه بـا  معرفـی و تاکیـد بر شـخصیت " اوسـتا عبدالحسـین بُُرنسـی" به 
مطالعـه ایـن کتـاب توصیـه فرمودنـد، ایـن کتـاب 
بسـرعت در زمره آثار پر فـروش و پر مخاطـب  ادبیات 
دفـاع مقـدس قـرار گرفـت به طـوری کـه تـا مهرماه 
امسـال بـه چـاپ 201 در داخـل رسـیده  و بـه گفته 
ناشـر تاکنون بـه زبانهـای عربی، فرانسـه و انگلیسـی 
نیـز ترجمه و در خارج از کشـور منتشـر شـده اسـت: 
»االن چنـد سـالی اسـت کـه کتاب هایـی دربـاره ی 
سـرداران و فرماندهان جنگ باب شـده و می نویسـند 
و بنـده هـم مشـتری ایـن کتاب هایـم و می خوانـم... 
آدم می بینـد ایـن شـخصیت های برجسـته، حتـی 
در لبـاس یـک کارگر به میـدان جنـگ آمده انـد؛ این 
اوستا عبدالحسـین بُُرنسـی، یک جوان مشـهدی بّنا 
کـه قبـل از انقاب یـک بنا بـود و بـا بنده هـم مرتبط 
بود، شـرح حالـش را نوشـته اند و من توصیـه می کنم 

و واقعاً دوسـت مـی دارم شـماها بخوانیـد.«   

خواندنی پیشنهاد

  نویسنده: سعید عاکف
  ناشر: ملک اعظم

 تعداد صفحه: 272 صفحه
  چاپ اول: 1378

هفته اخبار

تخریب محیط زیست را باید »جرم« دانست
جنگلهـا را بایـد حفظ کـرد. متأّسـفانه در بخشـهای مختلف کشـور، ایـن جنگلهای  مطالبه رهبری

متراکـم و انبـوه شـمال کشـور بعضـاً مـورد چپـاول و غـارت، و بعضـاً آخـر مـورد 
بی توّجهـی و بی اهتمامـی قـرار میگیـرد. مـن تأکیـد میکنـم اجـازه ندهید بـه این 
جنگلها دسـت درازی بشـود؛ بخشـهای مختلف کشـور که مسـئولّیتی در این زمینه 
دارنـد، از منابع طبیعی گرفته تا محیط زیسـت تا بقّیه ی دسـتگاه هایی کـه ارتباطی 
با ایـن قضایـا دارند، اجـازه ندهند بـا بهانه هـای مختلف - از شـهربازی درسـت کـردن و جذب 
گردشـگر و هتل داری و مانند اینها بگیرید تا مدرسـه ی علمّیـه و حوزه ی علمّیـه؛ همه ی اینها 
بهانه هایی میشـوند و شـده تاکنون - که جنگلهای ما دسـت بخورند، بـه آنها تعّرض بشـود؛ به 
جنگلها تعّدی بشـود و تاکنـون به جنـگل تعّدی شـده؛ جلویش را با اسـتحکام کامـل بگیرید. 
یک مسـئله پدیـده ی زمین خـواری اسـت... اجـازه ندهیـم کسـانی بیایند بـا دسـت اندازی به 
زمینهای گوناگـون اطراف شـهر و حومه های شـهر و مناطق خـوب، ثروت عمومـی را به نوبه ی 
خـود تبدیـل کننـد بـه ثـروت شـخصی... حـاال بحـث زمین خـواری، یواش یـواش شـده 
کوه خـواری!... مسـئولین بایـد در مقابـِل ایـن سوءاسـتفاده کننده قاطعّیـت به خـرج بدهنـد؛ 
ُعرضـه بایـد به خـرج بدهنـد؛ نگذارنـد فـان آدِم سوءاسـتفاده چی بـا شـیوه های مشـّخص 
]سوءاسـتفاده کنـد[. انسـان از آن بـاال کـه نگاه میکنـد، میفهمـد و میبیند کـه چـه کار دارند 
میکننـد. اّول میرونـد اجازه میگیرنـد، یک تأسیسـاتی در انتهـای یک زمین درسـت میکنند؛ 
بعد کـه انتهـای زمین مـال آنها شـد، همه ی سـطح زمیـن به طـور طبیعـی قابـل نقل وانتقال 
خواهـد شـد؛ از ایـن کارهـا میکننـد... افـرادی آن بـاال خانـه میسـازند، هتـل میسـازند، 
سـاختمانهای چند طبقه میسـازند؛ اینها بد اسـت، اینها غلط اسـت؛ جرم بدانید اینهـا را. یکی 
از کارهـای اساسـی »جرم انـگاری« در قانـون اسـت؛ اینها را بایـد جرم دانسـت در قانـون و این 
کسـانی که این کارها را میکننـد تعقیب قضائی کـرد. ِصرف اینکـه بروند قلع بنـا بکنند، کافی 

نیست؛ که آن را هم متأّسفانه در مواردی نمیکنند، کوتاهی میکنند.      93/12/17   

خاک های نرم کوشک

هفته سخن

دیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسالمی  | 1394/10/8

گزارشی تبیینی از دیدگاه رهبر انقالب  درباره یگانه راه پیشرفت حقیقی کشور

عزاداری ایام فاطمیه 
)(در حسینیه امام خمینی

مراسم سوگواری و عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمه الزهرا)( طبق روال همه ساله   

از سوی رهبر معظم انقاب به مدت پنج شــب برگزار می شود.  این مراسم از شب اول تا 
شب پنجم جمادی الّثانی برابر با پنج شــنبه 20/12/94 تا دوشنبه 12/94/ 24پس از نماز 
مغرب و عشاء، در حســینیه ی امام خمینی )(  واقع در تهران، خیابان فلسطین جنوبی، 
تقاطع آذربایجان برپا خواهد بود. همچنین پیش از آغاز مراسم، حجت االسام فاح زاده به 

بیان احکام شرعی خواهند پرداخت. برنامه مراسم به شرح زیر است:

شب اول )94/12/20(
دعای توسل: حاج مهدی سماواتی
سخنران:  حجت االسام صدیقی

مداح:  حاج منصور ارضی

شب دوم
سخنران:  حجت االسام پناهیان

مداح:  برادر سعید حدادیان

سخنران:  حجت االسام عالی7 شب سوم
مداح:  برادر محمود کریمی

سخنران:  حجت االسام رفیعی شب چهارم
مداح:  برادر میثم مطیعی

سخنران:  حجت االسام احمد خاتمی شب پنجم )94/12/24(
مداح:  برادر محمدرضا طاهری


