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»...حــاال کــه شــما جوانــان عزیــز بــا مــن حــرف میزدیــد، بعضــی از جوانانــی را کــه در آن زمــان بــا آنها 
ــن آنهــا  ــاد آوردم. بهتری ــه ی ــودم، ب ــرار کــرده ب ــاط برق در همیــن استان]سیســتان و بلوچســتان[ ارتب
ــی را  ــن جوانان ــود و شــور و شــوق همی ــی از شــهر زاهــدان ب ــور« جوان شــهید شــدند. شــهید »کریم پ

ــد.« 81/12/6 ــا ســخن میگفتن ــروز در این ج ــه ام داشــت ک
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اصل هفتم
وحدت ملی وتوجه به 
توطئه های تفرقه افکن

مروری بر

عزاداری ایام فاطمیه
 در حسینیه امام خمینی)ره(

مراســم ســوگواری و عــزاداری ایام   
 )(فاطمه الزهرا حضرت  شــهادت 
ســوی  از  همه ســاله  روال   طبــق 
رهبر معظم انقالب به مدت پنج شب 
برگزار می شود.  این مراســم از شب اول تا 
 شــب پنجــم جمادی الّثانــی برابــر بــا 
 پنج شنبه 94/12/20 تا دوشنبه 94/12/24

پس از نماز مغرب و عشــاء، در حسینیه ی 
امام خمینی )(  واقــع در تهران، خیابان 
فلســطین جنوبی، تقاطــع آذربایجان برپا 
خواهد بود. همچنین پیش از آغاز مراســم، 
حجت االســالم فالح زاده به بیــان احکام 

شرعی خواهند پرداخت. 
برنامه مراسم به شرح زیر است:

شب اول )94/12/20(
 دعای توسل:  حاج مهدی سماواتی

حجت االسالم صدیقی سخنران:  
حاج منصور ارضی مداح:  

شب دوم 
سخنران:  حجت االسالم پناهیان

برادر سعید حدادیان مداح:  
 شب سوم 

حجت االسالم عالی سخنران:  
برادر محمود کریمی مداح:  

 شب چهارم
حجت االسالم رفیعی سخنران:  

برادر میثم مطیعی مداح:  

 شب پنجم )94/12/24(
حجت االسالم احمد خاتمی سخنران:  

برادر محمدرضا طاهری مداح:  

التماس دعا

  آمریکا: اگر برجام می توانست 
ماهیت ایران را تغییر دهد عالی بود!

آنتونــی بلینکن معــاون جان کــری وزیر 
امورخارجــه آمریکا در مصاحبه با شــبکه 
پی.بی.اس این کشــور در خصوص توافق 
هسته ای ایران و 5+1 گفت: برای ما، توافق 
هســته ای فقط یک توافق هسته ای است. 
قرار نیست، ماهیت ایران را تغییر دهد. اگر 
می توانســت چنین کاری کند شگفت آور 
و عالی بود. هم چنین روزنامه لس آنجلس 
تایمز نوشت: توافق هسته ای توسط کشور 
های قدرتمند جهان به امضا رســیده است 
و هرچند که ایران از نظــر بیرونی ها تغییر 
کرده اســت اما بایــد گفــت، درون ایران 
آنچنان که باید و شــاید تغییر نکرده است. 
این درحالی است که دیوید کوهن،  معاون 
مدیر کل سازمان سیا می گوید این سازمان، 
در کمــک به اجــرای برجام، نقــش قابل 

مالحظه ای ایفا خواهد کرد.  |      فارس |

حدود یک هفته از آزمایش بزرگ ملت 
ایران در موســم دو انتخابات مهم و 
مشــارکت مــردم در ایــن »عیــد 
انتخــاب94/11/19« گذشــته اســت. واقعــاً جای 
شــکرگزاری دارد؛ شــکرگزاری به پــاس ملتی که 
توانستند برای سی و ششــمین بار، »در انتخاباتی 
سراسری، با عزم راسخ و شــور و نشاط به یادماندنی، 
حضور یابند و سرنوشت کشــور را در مقطع کنونی، 
رقم زنند94/12/9«. قریب به چهار دهه از استقرار نظام 
جمهوری اســالمی با الگوی مردم ســاالری دینی 
می گذرد و ایــن میزان مشــارکت و حضور مردمی 
نشان دهنده آن است که اوالً »مردم ساالری دینی در 
کشور تثبیت شده93/1/1« اســت. معنای دوم این 
حضور مسأله ی اعتماد است. »معنای حضور مردم 
این بود که به سرنوشت کشور عالقه مندند؛ به نظام 
جمهوری اســالمی، که این انتخابات جزو ارکان و 
متــون آن اســت، عالقه مندند؛ به دســتگاههای 

برگزارکننده ی انتخابات - چه مجــری، چه ناظر - 
اعتماد دارند و امیدوار به حرکت مستمِر پیشرونده ی 
کشورند92/4/5«.  وقتی حضرت آیت  ا... خامنه ای از 
کسانی که حتی نظام و یا رهبری را قبول ندارند اما 
سرنوشت، منافع و امنیت کشور برای شان مهم است 
نیز برای شــرکت در انتخابات دعوت کردند، »البد 
بعضی هــا از ایــن مجموعه بودنــد و آمدنــد. این 
نشان دهنده ی چیست؟ نشان دهنده ی این است که 
حّتی کســانی که طرفدار نظام هم نیستند، به نظام 
اعتماد دارند؛ آنها هم میدانند کــه نظام جمهوری 
اسالمی منافع کشور را و عزت ملی را میتواند حفظ 
کند و از آن دفاع کند.)92/4/5( به همین جهت است 
که برای این لبیک عمومی به فراخوان نظام اسالمی، 
»ایران اســالمی به ملت خود می بالد و به استحکام 
مقّرراتی کــه این فرصتهــای مغتنم را بــرای قد 
برافراشتن و تجدید قوای ملی فراهم آورده است، سر 

می افرازد94/12/9«.

   باور به مردم 
»حفظ و تداوم نعمتهای الهی - چه ماّدی و چه معنوی 
- مشکلتر از به دست آوردن آنهاست68/6/1«. یکی از 
این نعمت ها کــه ملت ایران پس از پیــروزی انقالب 
اسالمی به دست آورده است، نعمت حق انتخاب است. 
کشوری که »در طول قرنهای متمادی با حّکام مستبد 
و دیکتاتور گذران میکرده است93/1/1«، حال که به این 
تراز باال از مردم ســاالری دینی رسیده ، قطعا مدیون 
اعتقاد، باور و ایستادگی نظری و عملی نظام جمهوری 
اسالمی بر رأی و انتخاب مردم است. اولین و مهم ترین 
نکته »باور بــه مردم« در اندیشــه رهبران جمهوری 
اســالمی از آغاز نهضت اســالمی تا امروز می باشد. 
همان طور که حضرت امام خمینی)( »ملت ایران را 
به معنای حقیقی کلمه میشناخت93/3/14« و به آنها 
اعتقاد و اعتماد داشت، حضرت آیت ا... خامنه ای نیز به 
ملت ایران اعتماد دارند:»بنده هم به تک تک این ملت 

3  اعتماد دارم؛ به این حرکت عمومی اعتماد دارم؛ 

پیام اعتماد ملت

روضه مراسم

ویژه خرب

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

پیشرفت
نسخه حقیقی یا تقلبی

2

مطالبه از نمایندگان منتخب  برای »پیشرفت واقعی« کشور
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گزارشی تبیینی از دیدگاه رهبر انقالب  درباره یگانه راه پیشرفت حقیقی کشور

# اعتمادـ مردمـ  بهـ  نظام اسالمی  |   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  کـلــیـد  واژه

به خاطر اعتمادی که در دوره های مختلف و دولتهای مختلف به نظام داشتند، در عرصه ی انتخابات شرکت کردند، حضور پُرشور 
پیدا کردند. 94/06/18 اگر مردم در کشور به آینده امیدوار نباشند، در انتخابات شرکت نمیکنند؛ اگر به نظام خودشان اعتماد 
نداشته باشند، در انتخابات شرکت نمیکنند؛ اگر احساس 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 اسالمی است، میخواهند این را از جمهوری اسالمی بگیرند؛ میخواهند ایجاد شک کنند، ایجاد تردید کنند. 88/03/29  

پیشرفت؛ نسخه حقیقی یا تقلبی

رهبر انقالب در پیام خود به مناسبت انتخابات نیز، برنامه ریزی 
برای همین مســئله را جــزو وظایف مجلس آینــده خواندند: 
»پیشرفت صوری و منهای استقالل و عّزت ملی، پذیرفته نیست. 
پیشرفت، به معنی حل شدن در هاضمه ی استکبار جهانی نیست. 
و حفظ عّزت و هویت ملی جز با پیشــرفت 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 چشــم امید داشتن به سایر کشورها. 
تجربه ی سایر کشورهای جهان مؤید آن است که میان وابستگی 
اقتصادی کشــورها به بیرون با آشفتگی اقتصادی در هنگامه ی 
بروز بحران ها و تکانه های اقتصادی، ارتباط مستقیم وجود دارد. 
در اواسط قرن بیستم، کشــورهای آمریکای التین، پروژه های 
پیشــرفت 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 ســرمایه گذار خارجی اصرار ورزیدند. نتیجه  آن شد که 
اقتصاد این کشورها بیش از پیش شکننده شود. چرا که نوسانات 

بین المللی به سرعت بر اقتصاد داخلی آنها تأثیر می گذاشت. 
تأکید بر سرمایه گذار و اســتقراض خارجی نیز باعث شد که در 
دهه های 70 و 80 میالدی، کشــورهایی 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. شبیه چنین مواردی در 
دهه ی 90 برای برخی کشورهای جنوب شرق آسیا و بعد از بروز 
بحران اقتصادی آمریکا در دهه ی اخیر برای کشورهای اروپایی 
نیز پیش آمده اســت تا جایی که اصطالح " اگــر 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 متداول و قابل تأمل برای حل چنین مشکالتی، در مجامع 

علمی جهانی مورد بررسی قرار گرفته است.

  دوم: پیشرفت زمانی حاصل شده است که مبنایی و بنیادین 
باشد نه صوری و ظاهری. ورود "مظاهر" و "نمادهای" پیشرفت،  
نه تنها موجب پیشرفت نمی شود بلکه ممکن است حتی موجب 
عقب ماندگی هم بشــود. تجربه ی کشــور ما در دویســت سال 
اخیر که موج تجددخواهی و مدرنیزاســیون در آن آغاز شــده 
است، فرجام این نگاه را به خوبی نشان می دهد. رهبر انقالب در 
این باره میفرمایند »نســخه های قالبی، توصیه های متناقض، 

عجیب و غریب و بعضاً خائنانــه، که این بالیی بــود 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 وابســته به ساختار اقتصاد 
جهانی بودند در ایران ظهور پیدا کرد و از سویی دیگر، قراردادها 
و امتیازهای ننگینی که توســط دربار به بیگانگان به ثمن بخس 
داده می شد، موجب وابستگی و از بین رفتن هرچه بیشتر استقالل 
کشور شــد. 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 توســعه یافته کنند. در کتاب "اصنافیه" درباره ی اوضاع 
اقتصادی ایران در آن دوره چنین آمده: "تمام سراها و خانه های 
ایران یک دکان شــد از اجنــاس بی اصل و بــی دوام دولت های 
خارجه. بلکه بالمره چشم از اولین مایه ی ثروت خود که غله جات 
و پنبه و اجناس دیگر است پوشیده، به حمالی دیگران کوشیدیم. 
ما به حمالی و دست فروشی قناعت کردیم." بر اساس 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 کشــورهای خارجی داده شــد. گرچه برخی از این 
قرارداها با واکنش علما و روحانیون آگاهی چون شــیخ 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 "کاله فرنگی" می تواند کشور را پیشرفته کند!

  سوم: رابطــه با سایر کشورها می بایســت متقابل و از موضع 
»اقتدار« باشــد نه »انفعال«. بدین معنا که کشــورها در برابر 
"کنش" کشوری رقیب، "واکنشــی" هم وزن و بلکه بیش از آن 
را  بتوانند از خود بروز  دهند. واکنشــی 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 ســایر 
کشــورها 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، پیشــرفت خواهد کرد و خواهد بالید؛ اما اگر توسری 

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

  پیروزی بزرگ جمهوری اسالمی ایران
به روایت خبرگزاری روسی

خبرگزاری روسی اسپوتنیک: اینکه رسانه های 
دشــمن ایران مردم ایــران را تشــویق کنند در 
انتخابات شرکت کنند خود یک پیروزی برای نظام 

ایسنا| جمهوری اسالمی به حساب می آید. | 

  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 هســته ای، دو کشور ایران و 

آمریکا را به ازسرگیری روابط سوق دهد.    |  مهر|

  هشدار رسانه آمریکایی 
درباره نفوذ ایران در منطقه

مؤسســه گیــت اســتون، نزدیــک بــه البی 
صهیونیســتی در آمریکا با انتشــار گزارشی به 
روابط نزدیک ایران با نهضت های آزادی بخش 
در منطقه خصوصاً فلسطین پرداخت و نوشت: 
نفوذ ایــران در منطقه عالوه بر اســرائیل، 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 انقالب در پیام تســلیت درپی درگذشت 
فیلم ســاز برجســته و هنرمند متعهد مرحوم 
آقای فرج ا... سلحشور: آثار پرآوازه و ماندگار این 
هنرمند باایمان که مرزهای کشور را درنوردیده 
و مایه ی آبــرو و اعتبار هنر ســینمای ایران در 
چشم ملتهای دیگر گشــت، بی گمان در شمار 
حســنات 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 ســاکت نبودن ما 
در مقابل جنایات ســعودی، جرم ماست که به آن 
افتخار می کنیم. سخنرانی من در روز دوم تجاوز 
هوایی عربســتان 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|

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 اســت که این نگاه دّوم یک نگاه کامالً غلط و عقیم و بی فایده است. 94/1/1« 

 ورود "مظاهر" و 

"منادهای" پیرشفت،  نه 

تنها موجب پیرشفت 

منی 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. رهرب 

انقالب در این باره 

میفرمایند 

»نسخه های قالبی، 

توصیه های متناقض، 

عجیب و غریب و 

بعضاً خائنانه، که این 

بالیی بود که در آغاز 

رشوع مدرن سازی 

کشور به جان ما ایرانیها 

افتاد.«85/8/18

هفته اخبار
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تخریب محیط زیست را باید »جرم« دانست
جنگلهـا را باید حفظ کـرد. متأّسـفانه در بخشـهای  مطالبه رهبری

مختلف کشـور، این جنگلهای متراکم و انبوه شـمال 
کشـور بعضاً مورد چپاول و غـارت، و بعضـاً آخر مورد 
بی توّجهـی و بی اهتمامـی قـرار میگیرد. مـن تأکید 
میکنـم اجـازه ندهید بـه ایـن جنگلها دسـت درازی 
بشود؛ بخشـهای مختلف کشـور که مسـئولّیتی در این زمینه 
دارنـد، از منابـع طبیعـی گرفته تـا محیط زیسـت تـا بقّیه ی 
دسـتگاه هایی کـه ارتباطی با ایـن قضایـا دارند، اجـازه ندهند 
بـا بهانه هـای مختلـف - از شـهربازی درسـت کـردن و جذب 
گردشـگر و هتـل داری و ماننـد اینهـا بگیریـد تـا مدرسـه ی 
علمّیه و حـوزه ی علمّیـه؛ همه ی اینهـا بهانه هایی میشـوند و 
شـده تاکنـون - کـه جنگلهـای مـا دسـت بخورنـد، بـه آنهـا 
تعّرض بشـود؛ به جنگلهـا تعـّدی بشـود و تاکنون بـه جنگل 
تعـّدی شـده؛ جلویـش را بـا اسـتحکام کامـل بگیریـد. یـک 
مسـئله پدیده ی زمین خـواری اسـت... اجازه ندهیم کسـانی 
بیایند بـا دسـت اندازی بـه زمینهای گوناگـون اطراف شـهر و 
حومه های شـهر و مناطق خـوب، ثـروت عمومـی را به نوبه ی 

بحـث  ثـروت شـخصی... حـاال  بـه  تبدیـل کننـد  خـود 
زمین خـواری، یواش یـواش شـده کوه خـواری!... مسـئولین 
بایـد در مقابـِل ایـن سوءاسـتفاده کننده قاطعّیـت به خـرج 
بدهنـد؛ ُعرضـه بایـد به خـرج بدهنـد؛ نگذارنـد فـالن آدِم 
سوءاسـتفاده چی با شیوه های مشـّخص ]سوءاسـتفاده کند[. 
انسـان از آن بـاال کـه نـگاه میکنـد، میفهمـد و میبینـد کـه 
چـه کار دارنـد میکننـد. اّول میرونـد اجـازه میگیرنـد، یـک 
تأسیسـاتی در انتهـای یـک زمیـن درسـت میکننـد؛ بعد که 
انتهـای زمیـن مـال آنهـا شـد، همـه ی سـطح زمیـن به طور 
طبیعی قابـل نقل وانتقال خواهد شـد؛ از این کارهـا میکنند... 
افـرادی آن باال خانه میسـازند، هتل میسـازند، سـاختمانهای 
چند طبقـه میسـازند؛ اینها بد اسـت، اینهـا غلط اسـت؛ جرم 
بدانیـد اینهـا را. یکـی از کارهـای اساسـی »جرم انـگاری« در 
قانون اسـت؛ اینها را باید جرم دانسـت در قانون و این کسـانی 
کـه ایـن کارهـا را میکنند تعقیـب قضائی کـرد. ِصـرف اینکه 
بروند قلع بنا بکنند، کافی نیسـت؛ کـه آن را هم متأّسـفانه در 

مواردی نمیکنند، کوتاهی میکنند.      93/12/17   

پیچیدگی های »شرائط زمانه« را درک کنید
انقالبـی باید بصیـر باشـد، باید بینا باشـد، بایـد پیچیدگی هـای شـرائط زمانـه را درک کند. مسـئله اینجور سـاده  ت

حزب ا... این اس

نیسـت که یکی را رد کنیم، یکـی را اثبات کنیـم، یکی را قبـول کنیم؛ اینجـوری نمیشـود. باید دقیق باشـید، باید 
شـور انقالبی را حفـظ کنید، بایـد با مشـکالت هم بسـازید، بایـد از طعـن و دق دیگـران هم روگـردان نشـوید، اما 
باید خامی هـم نکنیـد؛ مراقب باشـید. مأیـوس نشـوید، در صحنه بمانیـد؛ اما دقـت کنیـد و مواظب باشـید رفتار 
بعضی از کسـانی کـه بـه نظـر شـما جـای اعتـراض دارد، شـما را عصبانـی نکنـد، شـما را از کـوره در نبـرد. رفتار 

منطقی و عقالئی یک چیز الزمی است.     1389/07/29  

هفته سخن

بزرگان آن دستگاه جبار 

منحوس که خودشان 

مظهر اوباش گری و 

چاقوکشی و الواطی 

بودند و جزو افرادی 

به شامر 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 شناختند و باور 

می کردند و بعضیها 

هم باور منی کردند و 

بعضی هم غافل بودند

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

ایستادگی در مقابل ظلم و تالش برای حاکمیت اسالم

آن وقتـی را کـه خبـر شـهادت ایـن جوانـان  ت تاریخی
روای

مخلـص و مومـن و پاک بـاز ]فداییان اسـالم [ به 
مشـهد رسـید، فراموش نمی کنم. در بین طالب 
جـوان حـوزه ی مشـهد، در آن مدرسـه ای که ما 
بودیـم، هیجـان عجیبی پیدا شـد. علـت هم این 
بـود کـه سـال قبـل یـا دو سـال قبلـش، مرحـوم نـواب 
صفـوی، این جـوان مومـن روحانـی، در همین مدرسـه- 
که اتفاقـا اسـم مدرسـه، مدرسـه ی نواب اسـت- آمـده و 
سـخنرانی کـرده بود و نمـاز جماعـت اقامـه نمـوده بود و 
غوغایی از شـور و هیجان به وجـود آورده بود کـه تاثیرات 
او بر روحیه ی طالب، در هنگام شـهادتش محسـوس بود. 
یکی از مدرسـان بزرگ هم در درس اشـاره ای کـرده بود و 
یادی از این هـا نموده بـود. جامعـه ی آن وقـت، از اهمیت 
این قیـام غافل بـود... بزرگان آن دسـتگاه جبـار منحوس 
کـه خودشـان مظهـر اوباش گـری و چاقوکشـی و الواطی 

بودنـد و جـزو افـرادی به شـمار می رفتنـد کـه ارزش 
نداشـتند از آن هـا یاد شـود، به عنـوان یک انسـان تربیت 
یافتـه، بـه ایـن جوانـان مومـن صالـح پاک بـاز مخلـص و 
بـه زخـارف دنیـا،  بـه دنیـا و  بی طمـع و بی اعتنـای 
چاقوکـش می گفتنـد! بعضـی از مـردم نیـز همین طـور 
می شـناختند و بـاور می کردنـد و بعضیهـا هـم بـاور 
نمی کردنـد و بعضی هم غافـل بودند. از مسـاله ی فداییان 
اسـالم، غفلت شـد. اگرچـه شـاید آن زمـان، آمادگی هم 
نبـود کـه بخواهنـد آنچـه را کـه می گفتنـد- کـه همـان 
حکومـت اسـالمی بـود- بر سـرپا کننـد. بـرای ایـن کار، 
یک حرکت عمومـی در درازمـدت الزم بود؛ لیکن سـخن 
مسـتانه ی  عربده هـای  و  فریادهـا  بیـن  در  این هـا 
دشمنانشـان گم شـد. این هـا مردمانـی بودند کـه »انهم 
فتیـه امنـوا بربهـم«. واقعـا جوانانـی بودنـد کـه بـه خـدا 
ایمان آوردنـد و از روی اخـالص، در راه حاکمیت معارف و 
احـکام نورانـی اسـالم تـالش کردنـد و در مقابـل ظلـم و 
فسـاد ایسـتادند. ظلم و فسـاد خاندان پهلوی و وابستگی 
آن ها به بیگانـگان، این حرکـت و نهضت را به وجـود آورد. 
اصـال قضیـه ی این هـا چنین بـود کـه در جهت اسـالمی 
شـدن جامعه، مبـارزه ی ضد اسـتبدادی و ضد سـلطنتی 
خودشـان را آغـاز کردنـد و متاسـفانه در وسـط کار، 
همه شـان از بیـن رفتنـد. البتـه بـرای خـود آن هـا خوب 
شـد؛ چون به شـهادت رسـیدند و بـه مقام عالی شـهادت 

دست یافتند.    75/10/28 

1 معتقدم»یَُد ا...ِ َمَع الَجماَعة« ... این دســت خدا 
اســت؛ خدا را می بینیم، اعتماد میکنیم به این حرکت 
مردمی، به این احساس مردمی، به این صدق و بصیرت 
مردمی اعتماد میکنیم94/1/20«.همین اعتقاد به مردم 
و نیز پای بندی به ســاختارها و فرایندهــای قانونی در 
انتخابات در عمل نیز، موجب حراست از حق و رأی مردم 
شده است. یادمان نرفته که »بعضی میخواستند تعطیل 
کنند انتخابات را -در بعضی از دوره ها برخی از آدمهای 
سیاست باز و سیاست زده سعی شان این بود که انتخابات 
را تعطیل کنند یا عقب بیندازنــد- ]اّما[ به توفیق الهی 
جلوی اینها گرفته شد و انتخابات در موعد معّین انجام 
گرفت94/6/18« و یا »همچنان که در سال 88 این نعمت 
الهی را عّده ای ناسپاسی کردند93/1/1« و با اتهام تقلب 
در انتخابات، فتنه ای را آغاز کرده و »کشــور را لب یک 
چنین پرتگاهی بردند92/5/6«، آن جا هم رهبر انقالب 
اسالمی با اعالم این که »جمهوری اسالمی اهل خیانت 
در آراء مردم نیست88/3/29«، تسلیم فشارهای داخلی و 
خارجی نشدند و از رأی مردم حراست و حفاظت کردند. 
به طوری که امــروز ثمره آن ایســتادگی و امانت داری، 
تــداوم راه مردم ســاالری دینــی و انتخابات اســت. 

  وظیفه مهم مسئولین 
انتخابات، امکانی را برای »تجدید قوای ملی فراهم آورده 
است94/12/9« که می تواند نقش به سزایی را در طی کردن 
مسیر پیشرفت کشور به عنوان هدف اساسی)94/12/9( 
ایفا کند. چراکه دست به دست شدن مجالس و بهره مندی 
از نیروهای جدید اگر در ریل صحیح قرار گیرد، موجب 
پویایی و کارآمدی می شــود. به نظر می رســد که همه 
مسئولین در سطوح و نهادها و مناصب مختلف، وظایف 
بسیار مهمی را در این برهه حساس بر دوش دارند:  وظیفه 
نخست این که مسئوالن، »ساده زیســتی، پاکدستی، 
حضور پیوسته در جایگاه مسئولیت، ترجیح منافع ملی 
بر خواسته های شخصی و جناحی، ایستادگی شجاعانه 
در برابر مداخالت بیگانه، واکنش انقالبی به نقشــه های 
بدخواهان و خائنان، منش جهادی در اندیشه و عمل، و 
در یک جمله: کار برای خدا و در راه خدمت به خلق خدا را، 
برنامه دائمی خویش در دوران این مسئولیت بدانند و به 

هیچ قیمت از آن تخطی نکنند. 94/12/9« 
وظیفه دیگر این که حرکت مســئولین باید در جهت 
پیشرفت صحیح کشــور باشد. »پیشــرفت صوری و 
منهای استقالل و عّزت ملی، پذیرفته نیست. پیشرفت، 
بمعنی حل شدن در هاضمه ی استکبار جهانی نیست. 
و حفظ عّزت و هویت ملی جز با پیشرفت همه جانبه و 
درونزا دست یافتنی نیست94/12/9«. مسئولین با توجه 
به اسناد باالدستی نظیر سند چشم انداز و سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتــی، متعهد به اجــرای برنامه ها و 
تحقق پیشرفتی هســتند که با اجماع صاحب نظران و 
نخبگان و مسئولین کشور به تصویب رسیده است. به 
همین دلیل اســت که »مردم مجلسی میخواهند که 
برای اقتصاد درون زا، به معنای واقعی کلمه وقت گذاری 
کند، ریل گذاری کند و دولت موّظف بشــود بر اساس 
این حرکت بکند94/12/5«. بنابراین همه مســئولین و 
به خصوص »مجلس آینده درباره ی این ســرفصلهای 
مهم، وظائف سنگینی برعهده خواهد داشت94/12/9«.  
مسئولینی که مردم به عنوان نماینده انتخاب می کنند،  
باید نعمت نمایندگی را شکر کنند و »شکر نعمت... آن 
است که قدر آن دانسته شــود و نماینده در همه ی این 
دوران، همه ی توان و ظرفیت خود را در خدمت آن قرار 

دهد. 87/3/7« 

اجازه ندهیم کسانی 

بیایند با دست اندازی 

به زمینهای گوناگون 

اطراف شهر و 

حومه های شهر و 

مناطق خوب، ثروت 

عمومی را به نوبه ی 

خود تبدیل کنند به 

ثروت شخصی... حاال 

بحث زمین خواری، 

یواش یواش شده 

کوه خواری!...

باید شور انقالىب را 

حفظ کنید، باید با 

مشکالت هم بسازید، 

از طعن و دق دیگران 

هم روگردان نشوید...  

مراقب باشید. مأیوس 

نشوید، در صحنه مبانید



فضیلتی در رده انبیای عظام

من راجع به حضرت صدیقه)( خودم را قاصر می دانم 
که ذکری بکنم، فقط اکتفا می کنم به یک روایت در کافی 
از حضرت صادق)( که می  فرماید: فاطمه)( بعد 
از پدرش ۷۵ روز زنده بودند در ایــن دنیا، بودند و حزن 
و شدت برایشــان غلبه داشــت و جبرئیل امین می آمد 

خدمت ایشان و به ایشان تعزیت عرض می کرد و مسائلی 
از آینده نقل می کرد. مســئلۀ آمدن جبرئیل برای کسی 
یک مسئلۀ ساده نیست. یک تناسب الزم است بین روح 
آن کســی 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)( اســت، 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 کسی این طور وارد 
شده باشد. و این از فضایلی است که از مختصات حضرت 

صدیقه)( است. 
  1364/12/11 تهران، حسینیه جماران

عاقبت امیدبستن به غیرخدا
کار را برای خدا بکنید. نه اینکه چون مردم 
دوســت دارند، این کار را بکنید؛ نه. اگر 
هدف این شد که دل مردم را به دست بیاوریم، ناکام 
خواهیم ماند. ألقطعّن امل کّل ءامل غیری)1( این 
حدیث قدسی است، که در ذهنم اینجور است که با 
ســند معتبری از قول خدای متعال نقل شده که 
فرموده: من قطعاً امید آن کســی را که به غیر من 
امید ببندد، قطع خواهم کــرد. ما باید امیدمان به 
خدا باشد، برای خدا کار کنیم؛ منتها میدانیم که 
کار برای خدا جاذبه دارد. این شــعارها، شعارهای 
الهی است. اگر چنانچه این پایبندیها سست شود، 
اگر نسبت به این شعارها تقید و پایبندی کم شود، 
توفیقات الهی هم سلب خواهد شد. بسیاری از این 
موفقیتهائی که شما در میدان عمل دارید، و از اول 
انقالب تا امروز هرچه کــه موفقیت بوده، به خاطر 
این است که توفیقات الهی شامل حال بوده و این 
کمِک الهی اســت. اگر کار برای خدا نباشــد، این 
موفقیتها از ما گرفته خواهد شد. همان شور و نشاط 
و تالش و خدمت صادقانه و بدون توقع مزد و منت 

باید ادامه پیدا کند.   90/6/6

1( األمالی شیخ طوسی، ص: 584؛ الکافی ج 2، ص: 66؛                           

سالم بزرگواران و خدا قوت. بسیار ممنون از 
یادکردتان از شــهید عزیز حاج حســین خرازی. 

دعای مستجابش شامل حالتان باد
سالم 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
اصال تو بگو بمیر ما می میریم

اگر می خواهید سردار شهیدی ازشهر  تبریز 
در هفته نامه خط حزب ا... معرفی کنید می توانید 
سردار شهید علی تجالیی که همراه شهید باکری 
در عملیات بدر در 25 اســفند شــهید شــدند را 

معرفی کنید.
بنازم آینده نگری تو را ای رهبر من. اگر االن 

این موقعیت را در منطقه داریم مدیون تو ایم.
چرا برخی مســئوالن و مدیران مملکت از 
وصایای امام راهنمایی نمیگیرند؟ چرا اعتنایی به 

توصیه های امام ندارند؟! چرا؟!
2301***914: باسالم ضمن تشکر. از شماره 
21 نشــریه خط حزب ا... درتیراژ دو هزارتا چاپ و 
بین مــردم والیت مــدار اردبیل توزیــع گردید.

شهمیری اردبیل
با ســالم و خدا قوت با کمــال افتخار اعالم 
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 ســالم. لطفا در صفحه نخســت ســایت 
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 شــاا... به زودی بخش جدیدی در 

صفحه اول khamenei.ir  ایجاد خواهد شد 

 چهـار سـال پـس از انتشـار »کتـاب خـاک 
هـای نـرم کوشـک« و پـس از  بیانـات رهبـر 
انقـالب در 2۶ خـرداد 1385  کـه بـا  معرفـی 
و تاکیـد بر شـخصیت " اوسـتا عبدالحسـین 
بُُرنسـی" بـه مطالعـه ایـن کتـاب توصیـه 
فرمودنـد، ایـن کتـاب بسـرعت در زمـره آثـار 
پر فـروش و پر مخاطـب  ادبیات دفـاع مقدس 
قرار گرفت به طـوری که تـا مهرماه امسـال به 
چـاپ 201 در داخـل رسـیده  و به گفته ناشـر 
تاکنون بـه زبانهای عربی، فرانسـه و انگلیسـی 
نیـز ترجمه و در خارج از کشـور منتشـر شـده 
اسـت: »االن چند سـالی اسـت که کتاب هایی 
دربـاره ی سـرداران و فرماندهـان جنـگ بـاب 
شـده و می نویسـند و بنـده هـم مشـتری این 
کتاب هایـم و می خوانـم... آدم می بینـد ایـن 
شـخصیت های برجسـته، حتی در لباس یک 
کارگر بـه میـدان جنـگ آمده انـد؛ این اوسـتا 
عبدالحسـین بُُرنسـی، یـک جـوان مشـهدی 
بّنا کـه قبـل از انقـالب یک بنـا بـود و بـا بنده 
هـم مرتبط بـود، شـرح حالـش را نوشـته اند و 
من توصیـه می کنـم و واقعاً دوسـت مـی دارم 

شـماها بخوانیـد.«  

این رشـته های بشـّدت رقیـق و نـازک اعصاب کـودک را فقـط سْرانگشـت ظریـف و لطیف 
مـادر اسـت کـه میتوانـد از هـم جـدا کنـد کـه عقـده به وجـود نیایـد، گـره به وجـود نیاید؛ 
هیچ کـس دیگر نمیتوانـد، یعنی هیچ انسـان دیگـری که از جنـس زن نباشـد نمیتواند؛ این 
کار، کار زنانـه اسـت. یعنـی برخـی از کارکردهـا بقـدری همراه بـا ظرافت اسـت که انسـان 
اسـتعجاب میکنـد از قـدرت الهـی که چطـور ایـن توانایی بـاال را همـراه بـا ظرافت بـه زنان 

عنایت کـرده.  92/2/21
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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 )مثاًل 
معلوم نیست موسیقی که گوش می دهد از نوع مبتذل و 

حرام آن است یا حالل( 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 شــخص امر و نهی کننده و یا به مســلمان دیگر 
مفســده یی از قبیل ضرر جانی و یا آبرویی و یا مالی 
برسد، در این جا امر و نهی واجب نیست. البته مکلف 
موظف اســت مالحظه 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.

خاک های نرم کوشک

فقط ظرافت و لطافت مادرانه می تواند

صاحب امتیاز:
 موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی       

ارتـبـاط بـا نـشـریه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی
خط حزب ا...                                

حضور رهبر  انقالب اسالمی
 در منطقه عملیاتی فتح المبین 

در جمع کاروانهای راهیان نور
1389/1/11

»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«

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

ایـرانی خانواده

خواندنی پیشنهاد

حزب ا... تریبون
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