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هفته نامه خبــری-تحلیــلی  

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

اعتما د به صد ق 
وعد ه ی الهی

اصل اول

اگر صندوق رای نبا شد
شــاید بتوان گفت بزرگ تریــن و مهم ترین 
کاری که حضــرت امام خمینــی)( انجام 
دادند، »بنای یــک نظم مدنی - سیاســی بر 
اساس عقانیت اســامی بود.« 93/3/14 این 
نظم مدنی- سیاســی دو پایه ی اساسی دارد: 
یکی ســپردن کار کشــور به مــردم از طریق 
مردم ســاالری و انتخابــات، و دیگری انطباق 
کارها بر مبنای شــریعت اســامی. 93/3/14 
به همین علت »امام از اول اعام کرد که مردم 
باید نظر بدهند؛ چه در اصل انتخاب جمهوری 
اســامی، چه در تدوین قانون اساسی، چه در 
پذیــرش آن قانونی که در مجلــس خبرگان 
تصویب شده بود، چه در انتخاب رئیس جمهور، 
چه در انتخاب مجلــس.« 89/11/15 به همین 
جهت، "صندوق های رأی" در نظام جمهوری 
اسامی همیشه اهمیت داشته است. اما پاسخ 
به اینکه چه عواملی موجب اهمیت این موضوع 
در نزد بنیانگذار فقید انقاب می شود را در سه 

مؤلفه ی زیرمی توان یافت:

  1. افزایش اعتبار الگوی مردم ساالری 
دینی:  بــرای جنگ اســام نــاب درمقابل 
اسام های تقلبی، افزایش اعتبار الگوی سیاسی 
اسام ناب می تواند تقلبی بودن برداشت های 
معارض از اســام را برای افکار عمومی جهان 
برما کند. این روزها سه مدل از اسام سیاسی 
در منطقه و جهان تاش می کننــد تا خود را 
به عنوان الگــوی مطلوب ارائه دهند: اســام 
تکفیری، اسام ســکوالر و اسام عقانی )که 
معرف آن مردم ســاالری دینی ایران اســت(. 
اســام تفکیری فاقد هرگونه عقانیتی است 
و توجهی به خواســت و رأی مردم در انتخاب 
حاکمــان و به تبــع آن فعالیت هــا و اقدامات 
کشــوری ندارد. اسام ســکوالر نیز توجهی 
به مبانی شریعت اســامی برای انجام کارها 
ندارد. اردوغــان در روزهای انقــاب مصر، در 
اظهارنظری پرحاشــیه حتی به انقابیون آن 
کشور پیشنهاد کرده بود که قانون اساسی خود 
را مانند ترکیه بر مبنای سکوالریسم بنویسند 
و حکومتی سکوالر تشــکیل بدهند. اما همان 
ایام، یکی از متفکرین غربی اظهارنظری کرد که 
بعدها رهبر انقاب نیز در سخنرانی خود به آن 
اشاره کردند. از نظر او، »اگر مسلمانان از دو چیز 
آگاه شوند همه ی تابوهای غرب در هم خواهد 
شکست: یکی قانون اساسی جمهوری اسامی 
اســت که نشــان دهنده ی هم مردمی بودن 
حکومت اســت و هم دینی بودن آن، و دیگری 
کارنامه ی موفقیت های علمــی و اقتصادی و 

سیاسی و نظامی جمهوری اسامی.« 89/11/15

  2. دمیدن یک نفس تــازه به ملت: از 
طریق انتخابات، مردم مبتنی بر دغدغه ها و مطالبات 
خود رأی می دهنــد و در نتیجــه ی آن، دولت ها با 
رویکردها و ســائق مختلف روی کار می آیند. »در 
طول این ســال های متمادی، دولت های گوناگون 
و ذائقه های سیاسی گوناگون بر ســر کار آمدند، چه 
 3  در مجلس با ســائق سیاسی مختلف،

هفته سخن

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

مزار:  امامزاده علی اکبر )چیذر(ترور توسط عوامل رژیم صهیونیستیشهادت: 22 دی ماه 1388

دست جنایتکاری که این ضایعه ]ترور دانشمند شهید دکتر علیمحمدی[ را آفرید، انگیزه ی دشمنان جمهوری 
اســامی را که ضربه زدن به حرکت و جهاد علمی کشور است، افشــاء و برما کرد. بیگمان همت دانشمندان و 

استادان و دانش پژوهان کشور، به رغم دشمن،  این انگیزه ی خباثت آلود را ناکام خواهد گذاشت. 88/10/25 
«« حضرت آیت ا... خامنه ای در دیدار اخیرشان، دستاوردهای هسته ای را حاصل تالش و نبوغ دانشمندان ایرانی از جمله چهار 

شهید هسته ای دانستند.

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

است در مهمترین سخنرانی ساالنه خود در کنگره این کشور.

و اســیرکنندگان آنها را که رفتاری انسانی با ملوانان 
داشتند نشان دادند و به این طریق سپاه با یک تیر دو 

نشان زد" 
سی.ان.ان نیز در در گزارشــی نوشت: "ویدئویی که 
روز چهارشنبه از تلویزیون دولتی ایران پخش شد، 
ملوان های آمریکایی را در حالی نشــان می دهد که 
بابت ورود به آب های ایــران عذرخواهی می کنند. 
این یک رخداد شــرم آور برای دولت آمریکا است که 
تاش می کند آزادی ســریع نظامیان آمریکایی را 
به عنوان یک پیروزی دیپلماتیک به تصویر بکشد" 
جب بوش، برادر جرج بوش، رئیس جمهور ســابق 
آمریکا نیز با اظهار تأســف از این ماجرا و با اشاره به 
انتشــار تصاویر تفنگداران به اســارت گرفته شده 
گفت: "حاال دیگر دشــمنان ما از ما نمی ترســند" 
ترامپ، کاندیدای ریاســت جمهور آتــی آمریکا نیز 
نوشت: »»ایران با بازداشت 10 ملوان، ایاالت متحده 
را تحقیر کرده اســت. تصاویر وحشــتناکی از این 
داستان منتشر شده اســت. ما ضعیف هستیم. من 
این را فراموش نمی کنم.«   نکتــه جالب توجه این 
اســت که همه این واکنش ها بیش از آنکه در زمان 
اعام خبر دســتگیری تفنگداران اعام شود پس از 
آزادی و بافاصله پس از انتشــار تصاویر تحقیرآمیز 

2  دســتگیری آنهــا در حالی کــه زانــو زده 

خبرگزاری روســی اســپوتنیک می گویــد: "این 
کلمات دقیقا زمانی از زبان باراک اوباما جاری شــد 
که در همان لحظه، ســربازان قوی ترین ارتش دنیا 
در نزدیکی جزیره فارســی در خلیج فارس بر روی 
شناورهای خود  زانو زده و دستانشان باالی سرشان 
بود" رئیس جمهور کشــور مدعی بزرگترین ارتش 
دنیا درحالی این سخنان را بر زبان آورد که در همان 
ساعات جوانان ســپاه پاســداران انقاب اسامی، 
سرنشینان دو فروند شناور آمریکایی که وارد آب های 
ســرزمینی ایران شــده بودند را بازداشــت کردند. 
فرمانده ی ایــن گروه آمریکایی بعد از بازداشــت در 
مقابل دوربین قرار گرفت و با اذعــان اینکه ورود به 
آب های ایران یک اشتباه بود نه عمدی، گفت: »این 
تقصیر ما بود و ما به خاطر اشــتباه مان عذرخواهی 
می کنیم.«   15 ساعت بعد ســپاه با انتشار تصاویر و 
فیلم دســتگیری تفنگداران آمریکایی با اشــاره به 

قطعیت غیرعمدی بودن ورود غیر قانونی و غیر مجاز 
شناورهای رزمی امریکایی به آب های سرزمینی ایران 
در خلیج فارس، از رهاسازی تفنگداران دستگیر شده 

آمریکایی در آب های بین المللی خبر داد. 

 تصویر واقعی از قدرت آمریکا
این خبر بافاصله با  تحلیل های  مختلف  رســانه ها 
و کارشناســان جهانــی مواجــه شــد. روزنامه ی 
صهیونیستی یدیعوت آحارونوت در این باره نوشت: 
"جان کــری، به خاطر خدمت نظامــی در ویتنام به 
عنوان افسر قایق های گشــتی، به خوبی از آنچه رخ 
داده بود، آگاه بود. بــا این حال پذیرفت که قایق های 
آمریکایی وارد آب های ســرزمینی ایران شــده اند. 
چنین سخنی نوعی عذرخواهی و پذیرفتن اشتباه از 
سوی آمریکا است... این سپاه پاسداران بود که حرف 
آخر را زد. آنها فیلم تفنگداران تحقیرشده  آمریکایی 

مروری بر



1 و دست را بر باالی سر برده اند، ابراز می شود. این نشان 
می دهد که سیاســتمداران و رســانه های آمریکایی بیش از 
هرچیز نگران مخدوش شــدن تصویر خودساخته از هیمنه 
پوشالی خود هســتند تا جان 10 تفنگدار هموطن. هیمنه 
خودساخته ای که آمریکا با شــکل دهی آن در افکار عمومی 

مردم دنیا تسلط و استیای خود را سامان می دهد.
     الگوی سلطه ناپذیر 

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

میکند؛ جلویش را بگیرند؛ با قدرت. 94/10/30«
آنچه در این اتفاق برای رهبر انقاب حائز اهمیت و واجد ارزش 
قدردانی است، پاسخ متناسب و مقتدرانه به تجاوز و زیاده خواهی 
دشمنان با اتکا به »هویت« و »قدرت« درونی است. حاال از این 
زاویه و بر مبنای همین الگوی موفق می توان نگاهی دوباره به 
سرانجام مذاکرات هسته ای داشت. سرانجامی که رهبرانقاب 
نتیجه حداقلی اما موجب خرســندی آن را ناشی از سه عامل 
»مقاومت ملت بزرگ ایران«، »تاش دانشمندان هسته ای« و 
»کوشش خستگی ناپذیر مذاکره کنندگان 94/10/29« می دانند. 

   تصویر واقعی از مقاومت و عزت
اصرار رهبر معظم انقاب بر روایت مبتنی بر واقعیات تاریخی، 
حکایت از دغدغه ایشان در شکل گیری تصویر درستی از روند 
مقاومت و پیشــرفت ملت ایران برای افکار عمومی داخلی و 
خارجی دارد. ایشان اصرار دارند که مبادا نتیجه این مذاکرات 

به حساب »لطف آمریکایی« نوشته شــود و عوامل حقیقی 
تحقق آن فراموش شــود. چرا که »هدف اینها این است که 
به ملّتها تفهیم کنند که جمهوری اسامی ایران هم نتوانست 
بر اســاس دین، یک نظامی را بر پا کند و ادامــه بدهد و اداره 
کند؛ میخواهند این را نشــان بدهند و هدف این است؛ این را 
باید همه متوّجه باشند؛ مسئولین هم باید متوّجه باشند، آحاد 

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

ملت ایران در دو ســال اخیر ســه تجربه ارزنده و درس آموز از 
مذاکرات موردی و موضوعی با دولت آمریکا را از ســر گذرانده 
است. برجام، تجاوز تفنگداران و مبادله زندانیان. در هر سه این 
مذاکرات هرجا و به هر میزان کــه مرعوب تصویر غیرواقعی و 
خودساخته آمریکایی ها نشده و با اتکا بر قدرت و هویت درونی 
ایستادگی کرده ایم و همچنین در تمام سطوح متوجه ماهیت 
و عمق منازعه با شیطان بزرگ بوده ایم، موفقیت های بیشتری 
به دست آورده ایم: »همین اندازه دستاورد نیز در برابر جبهه ی 
اســتکبار و زورگو، بر اثر مقاومت و ایســتادگی به دست آمده 
است. این را باید همه ی ما درســی بزرگ برای همه ی قضایا و 

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

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

 نشریه خبری-تحلیلی نمازهای جمعه، مساجد و هیات های مذهبی
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سه تجربه و یک درس از منازعات جمهوری اسالمی ایران با شیطان بزرگ؛

# امنیت ملی     |   بدون امنیت ملی هیچ مشکلی از مشکالت مملکت حل نخواهد شد
امنیت ملی، شـامل امنیـت داخلـی و امنیت خارجی اسـت. امنیـت خارجی، یعنـی آن جایی کـه امنیت یک کشـور از  کـلــیـد  واژه

ناحیه نیروهای خـارج از ایـن مرز تهدید می شـود؛ یـا نیروهـای نظامی به مرزهـای یک کشـور حمله کنند؛ یـا تهاجم 
سیاسـی و تبلیغاتی علیه یک کشـور صـورت گیرد؛ کـه گاهی موجـب اختال و اغتشـاش می شـود... امنیـت داخلی، 
یک طیف وسـیع از تاشـی اسـت کـه اگـر همـه مسـؤوالن ذی ربط بـا همـه تـوان کار کننـد، خواهنـد توانسـت این 
خواسـته بـزرگ را تأمیـن کننـد. 1379/01/06  اگر امنیت ملی نباشـد هیـچ دولتـی نمی توانـد کار کند؛ برای سـازندگی، 
هیچ سـنگی روی سـنگ گذاشـته نخواهد شـد. وقتی که هـرج و مـرج و ناامنی باشـد، هیچ مشـکلی از مشـکات مملکت حل 
نخواهد شـد؛ نـه اقتصاد مـردم، نـه فرهنگ مـردم، نـه مسـائل اجتماعی مـردم، نه مسـائل سیاسـی مـردم. وقتی امنیـت نبود، 

همه اینها از بین خواهد رفت. 1378/04/21    

تصویر واقعی امریکا  
هفته اخبار

ملت ایران در دو 

سال اخیر سه تجربه 

ارزنده و درس آموز 

از مذاکرات موردی 

و موضوعی با 

دولت آمریکا را از 

رس گذرانده است. 

برجام، تجاوز 

تفنگداران و مبادله 

زندانیان

  آغاز تحریم های جدید با بهانه های جدید

واشنگتن فری بیکن: مقام های دولت آمریکا می گویند 
تعلل در اعام تحریم های موشکی علیه ایران برای 
حصول اطمینان از آزادی پنج زندانی آمریکایی در 
ایران بوده اســت. وزیر خارجه فرانسه نیز از بررسی 
امکان اعمال تحریم های جدید علیه ایران در اتحادیه 
اروپا خبر داد و گفت که این اقدام در پاســخ به تست 

موشک »عماد« صورت خواهد گرفت .  |     جوان|

  هیچکس توان جایگزینی بشار اسد را ندارد

روزنامه گاردین: اکنون در سوریه هیچ گروه سیاسی 
یا نظامی توانایی آن را ندارد که جایگزین بشــار اسد 
رئیس جمهور این کشور شود. مطالبات غرب برای 
کناره گیری رئیس جمهور سوریه، و تبلیغات مخالفان 
در خصوص پایان درگیری ها در سوریه با کناره گیری 
بشار اسد هیچ ارتباطی با واقعیت ندارد، زیرا هیچ کس 

این توانمندی را ندارد که جایگزین او شود.  |     میزان|

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

پایگاه »پولتیکو« ضمن تأکید بــر اینکه ایران تنها 
کشور غرب آسیا است که با داعش، القاعده و گروه های 
دیگر تروریستی مخالف است، نوشــت بسیاری از 
سیاســتمداران آمریکایی تــاش می کنند به طور 

اغراق آمیز ایران را اهریمن جلوه دهند.  |     فارس|

  ایران به قدرت منطقه ای تبدیل شده است

روزنامه ایندیپندنت: شــاخص ترین نتیجه توافق 
]هسته ای[ حاضر این اســت که ایران از سال های 
انزوا و تهدید جنگ خارج شــد بدون اینکه آسیب 
زیادی ببیند. به نظر می رســد این توافق ایران را به 
قدرت منطقه ای قوی تری تبدیل کرده است چراکه 
بسیاری از همسایگان ایران به دلیل اختافات داخلی 

یا جنگ های داخلی تضعیف شده اند.  | فارس|

  ایران زمانی "عادی" خواهد شد که دیگر 
جمهوری اسالمی نباشد

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

اسامی نباشد.  |  صدای آمریکا|

 جورج سوروس: احتمال سقوط اتحادیه 
اروپا وجود دارد

جورج ســوروس پدر انقاب های رنگی و میلیاردر 
معــروف آمریکایی در گفتگو با نشــریه نیویورکر 
پیش بینی کرد که احتمال ســقوط اتحادیه اروپا 
وجود دارد. ســوروس بحران پناهجویان و خطر 
سوء مدیریت را دو بحران اصلی پیش روی اتحادیه 
اروپا دانست و گفت: اتحادیه اروپا به شدت نیاز به 

بازسازی دارد.   |  صدای آمریکا|
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هفته سخن

1 چه در قوه ی مجریه  بعضی ها حّتی با اصول 
نظام زاویه هم داشتند؛ لیکن ظرفیت عظیم نظام، 
بدون اینکه ناشکیبائی نشان بدهد، توانسته است 
همه ی این مسائل را از ســر بگذراند؛ توانسته است 
همه ی این مشکات را در خود حل و هضم کند؛ به 

خاطر حضور مردم.« 90/7/20

  3. تأمین امنیت کشــور: تأمین امنیت مردم 
یکــی از وظایف اصلــی حکومت هــا و از نیازهای 
مهم جامعه برای زندگی مردم اســت. به هر میزان 
که مشــارکت مردمــی در انتخابات باالتر باشــد، 
دســت اندازی و دخالت بیگانــگان در امور داخلی 
کشورها نیز کمتر خواهد شد، چرا که می دانند این 
نظام سیاسی از پشتوانه ی مردمی باالیی برخوردار 
اســت و طبعاً برای حل چالش ها و مشــکاتی که 
دشــمن خارجی ایجاد می کند اســتحکام جامعه 
قوی تر خواهد شــد. به عنوان مثال درست چند روز 
مانده به انتخابات ریاست جمهوری 88، دولت آمریکا  
که ناامید از برگزاری یک انتخابات ســرد در ایران 
شــده بود و خود را منفعل می دید، نامه ای به رهبر 
انقاب نوشت و در آن به صراحت اعام کرد که هیچ 
موضوعی در منطقه ی غرب آسیا بدون حضور ایران 
حل نخواهد شد. آنها به خوبی متوجه اقتدار ایران در 

عرصه ی بین المللی شده بودند.
 همه چیز تــا روز 22 خردادمــاه 88 به خوبی پیش 
رفت. 40 میلیون ایرانی در انتخابات شرکت کردند 
و باالترین ســطح میزان مشــارکت در جهان را به 
خود اختصــاص دادند. صنــدوق رأی عامل ابهت 
جمهوری اســامی شــده بود تا اینکه یک حادثه، 
ورق ماجرا را برگرداند. عــده ای به نتیجه ی برآمده 
از انتخابات و "صندوق های رأی" احترام نگذاشتند 
و علیه آن دســت به آشــوب زدند. کشــور دچار 
"ناامنی" شد و دشمنان امیدوار. از همین جا بود که 
دســتور تحریم های جدید و به اصطاح خودشان 
»فلج کننده« علیه ایران توســط آمریکا صادر شد. 
ناامنی، امیدوارشــدن دشــمن و در نتیجه اعمال 
تحریم های جدید، به دلیل عــدم احترام فتنه گران 
به »صندوق رأی« بــود. از همین جا می توان جواب 
این سؤال را داد که چرا حتی آن کسانی که "نظام" 
یا "رهبــری" را قبول ندارند هم بایــد در انتخابات 
شــرکت کنند؟ برای اینکه شــرکت در انتخابات 
متضمن امنیت کشور است. »آن کسانی که ممکن 
است نســبت به نظام جمهوری اسامی هم حّتی 
مسئله داشته باشند، نسبت به امنّیت کشور که دیگر 
مسئله ندارند، نسبت به اقتدار کشور که دیگر مسئله 
ندارند. خب، امروز این نظام، امنّیت کشور را حفظ 
کرده است، پیشرفت کشور را تسریع کرده است، به 
این ملّت عّزت داده اســت؛ اینها که دیگر قابل انکار 
نیســت، اینها را که دوســت دارند؛ ]پس [ وارد این 
میدان بشوند برای عّزت بخشیدن به ایران و ایرانی، 
برای استمرار امنّیت ملّی.« 94/10/30 از همین روی، 
در طول ســال های بعد از انقاب اسامی، بیش از 
30 انتخابات برگزار شــده و مردم به طور مستقیم 
یا غیرمســتقیم، همه مسئولین کشــور را انتخاب 
کرده اند.  با این توضیحات قابل تصور اســت که اگر 
صندوق های رأی نباشــند، یا باشند و عده ای به آن 
احترام نگذارند )آن چنان کــه در فتنه ی 88 اتفاق 

افتاد(، چه بایی بر سر کشور خواهد آمد؟

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

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

مشارکت عمومی و حضور همگانی ملت ایران1

بصیرت عمومی مردم و انتخاب افراد صالح2

تمکین همگانی در مقابل قانون و نهادهای قانونی3

پرهیز نامزدها از اهانت، تهمت و غیبت نسبت به یکدیگر4

پرهیز از بدبین کردن مردم نسبت به انتخابات5

پرهیز نامزدها از وعده ها و شعارهای غیر عملی و غیرقانونی6

رعایت صداقت در حرف زدن و رفتار با مردم7

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

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

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

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

در منطق اسام، اداره ی امور مردم  شه سیاسی
اندی

و جامعــه، با هدایت انــوار قرآنی و 
احــکام الهــی اســت. در قوانین 
آســمانی و الهی قرآن، برای مردم 
شأن و ارج معین شده است؛ مردم 
هســتند که انتخاب می کنند و سرنوشــت 

اداره ی کشور را به دست می گیرند. 
نــوع  راقی تریــن  مردم ســاالری،  ایــن 
مردم ساالری ای است که امروز دنیا شاهد آن 
است؛ زیرا مردم ساالری در چارچوب احکام 
و هدایت الهی اســت. انتخاب مردم اســت، 
اما انتخابی که با قوانین آســمانی و ُمبرای از 

هرگونه نقص و عیب، توانسته است جهت و 
راه صحیحی را دنبال کنــد. در همه ی آنچه 
که در دنیا به نام دمکراســی و مردم ساالری 
شــناخته می شــود، چارچوب وجود دارد. 
در دمکراســیهای غربــی، چارچوب عبارت 
اســت از منافع و خواســت صاحبان ثروت و 
سرمایه داران حاکم بر سرنوشت جامعه... در 
کشورهای سوسیالیستی سابق - که آنها هم 
خودشان را کشورهای دمکراتیک می نامیدند 
- این چارچــوب، حزب حاکم بــود... امتیاز 
نظام اسامی در این است که این چارچوب، 
احکام مقدس الهــی و قوانیــن قرآنی و نور 

هدایت الهی اســت که بر دل و عمل و ذهن 
مردم پرتو افشــانی و آنها را هدایت می کند... 
در نظام اسامی - یعنی مردم ساالری دینی 
- مردم انتخاب می کنند، تصمیم می گیرند 
و سرنوشــت اداره ی کشــور را به وسیله ی 
منتخبان خودشــان در اختیار دارند؛ اما این 
خواســت و انتخاب و اراده در سایه ی هدایت 
الهی، هرگز به بیرون جاده ی صاح و فاح راه 
نمی برد و از صراط مستقیم خارج نمی شود. 
نکته ی اصلی در مردم ساالری دینی این است. 
این هدیه ی انقاب اســامی به ملت ایران 

است.80/05/11     

تا قبل از انتخابــات و در خود انتخابــات، باید همت همه ی  رفتار  سیاسی

مسئولین این باشد که آرامش سیاسی کشور را حفظ کنند؛ 
نگذارند فضای سیاسی کشور، جنجالی و متاطم شود؛ این 
جزو چیزهائی است که هوشمندی مسئوالن کشور ان شاءا... 
باید بتواند این را تحقق ببخشد... در طول این سه دهه، هر جا 
مســئولیتی متوجه مردم بوده اســت، به بهترین وجــه آن را انجام 
داده اند. دشمنان خواستند مردم را از میدانهای الزم الحضورِ خودشان 
دور کنند، نتوانستند؛ خواســتند مردم را دچار تشــتت آراء کنند، 
اختاف کنند، کــه گریبان یکدیگــر را بگیرند، از مصالح کشــور و 
پیشرفت کشــور غافل شوند، نتوانســتند. مردم از خودشان بصیرت 

نشــان دادند. حقاً و انصافاً بصیرت مردم مثال زدنی است؛ این هم کار 
خداست. دلها دست خداست، اراده ها مقهور اراده ی الهی است. مردم 
مؤمنند، متوجه به حقایقند؛ سفارش ما بیشتر به مسئولین است، به 
سیاستمداران است، به مدیران گوناگون است؛ مراقب باشند دشمن 
نتواند این آرامش و استقرار و طمأنینه ای را که به فضل الهی در کشور 
وجود دارد و دشمن ســعی کرده این را به هم بزند و نتوانسته، به هم 
بزند؛ سعی کنند این آرامش و استقرار را حفظ کنند؛ نگذارند تاطم به 
وجود بیاید. گاهی یک حرف، گاهی یک عمل نسنجیده، گاهی یک 
اقدام نابجا، موجب تاطم در محیط سیاســی میشــود؛ باید خیلی 

مراقب باشند.  91/07/24  

انتخاب و اراده مردم در سایه  هدایت الهی

نگذارید تالطم به وجود بیاید

نگاهی به مبانی نظرِی »مردم ساالری دینی«

سفارشی به مسئوالن و سیاستمداران در عرصه انتخابات:

بارهبرتا انتخابات

عوامل تأمین سالمت 
انتخابات

1. کسی که خودش را 
ِسپر بالی مشکالت 

کشور قرار بدهد.

2. کشور را به دشمن 
نفروشد.

3. فانی در خدمات، 
مصالح و منافع عمومی 

مردم باشد. 

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

زیر پا نگذارد.

تا انتخابات5 هقته



جنگ و جدال از بی تقوایی است
 اینهایی که در راس امورند، اگر تقوا نداشــته 
باشــند، این به همه کشــور ســرایت می کند، 
همه کشــور را یک وقت- خدای نخواسته- به 
باد می دهد و لهذا، برای آنها اهمیت تقوا بســیار 
بیشتر اســت تا برای اشــخاص آنها، هم برای 
خودشــان خوب اســت، هم برای دوستانشان 

خوب اســت و هم برای کشورشان خوب است، 
برای تمام کشــور. اگر با بی نظری و حسن نظر 
و تقوا در همه جا عمل بشــود، اختالفاتی پیش 
نمی آید. همه این اختالفات که می بینید گاهی 
پیش می آید، همان طوری که اختالفاتی که در 
دولتهای بزرگ پیش می آید، برای این ]است [ 
که تقــوا ندارند؛ تقوای سیاســی ندارند، تقوای 

اجتماعی ندارنــد، تقوای شــخصی و اخالقی 
ندارند. این اسباب این می شود که این می خواهد 
او را بچاپد، او هم می خواهد ایــن را بچاپد. این 
موجب این می شود که دعوا بشود. اما اگر تقوا در 
کار بود و اگر چنانچه هر کسی روی مرز خودش 
عمل می کــرد، این همه جنــگ و جدال پیش 

نمی آمد.   امام خمینی)(؛ 11 آذر 1361

گوهری برای موفق شدن
در درون خودتان صحنه ای از ارتباط با 
خدای متعال بیارایید. این چیزی است 
که در زندگی شــخصی، در زندگی سیاسی، در 
اداره ی کشــور، در دم مرگ، در عرصه ی محضر 
پروردگار، در یوم الّشــهود، در لقاء بــا اولیاءا... و 
ان شاءا... در بهشــت برین پروردگار به کار شما 
خواهد آمد. رابطه تان را بــا خدای متعال محکم 
کنید؛ حرف بزنید و از او بخواهیــد. مخلصانه و 
صادقانه با او پیمان ببندید و به آن پیمان متعّهد 
بمانید. شــما جوانید. حیف است که این دلهای 
پاک و نورانی و روحهای آمــاده، به چیزی غیر از 
یاد خدا و محّبت پروردگار آلوده شود. دنیا را فقط 
ابــزار بدانید. مال دنیــا و امکانــات آن و خانه و 
زندگی ابزار است و لیاقت دل بستن ندارد. الیق 
دل بســتن فقط ذات مقّدس پروردگار و کسانی 
هســتند که در حوزه ی محّبت اویند: »اسئلَک 
ُحَبَّک و ُحَبّ َمْن یُِحُبّک َو ُحَبّ ُکّل َعَمٍل یوِصُلنی 
اِلی ُقربــک«)1( این گوهر را رهــا نکنید. این آن 
چیزی است که فقط شما دارید. جوانان مسلمان 
در هر جای دنیا اگر این گوهر را داشته باشند، راه 
موفّقیت برایشان باز اســت. این آن چیزی است 
که مردی مثل امام بزرگــوار را از دوران جوانی تا 
سن نود سالگی در صراط مســتقیم الهی حفظ 

کرد.   74/6/29

 1( بحاراالنوار، ج 91، ص 148

حضرت معصومه )( عامل 
اصلی اهمیت قم در جهان اسالم

ایـــن بانـــوی بزرگـــوار، ایـــن دختـــر 
دامــــان  تربیـــــت شده ی  جـــــوان 
اهل بیـــت پیغمبـــر، بـــا حرکـــت خـــود در جمـــع 
ـــور از  ـــه)( و عب ـــتان ائم ـــاب و دوس ـــاران و اصح ی
شـــهرهای مختلـــف و پاشـــیدن بـــذر معرفـــت و 
والیـــت در طـــول مســـیر در میـــان مـــردم و بعـــد 
ـــم،  ـــدن در ق ـــرود آم ـــه و ف ـــن منطق ـــه ای ـــیدن ب رس
ـــوان  ـــه عن ـــهر ب ـــن ش ـــه ای ـــت ک ـــده اس ـــب ش موج
ــت )( در آن  ــارف اهل بیـ ــی معــ ــگاه اصلـ پایـ
دوره ی ظلمــــانی و تاریــــک حکومـــت جبــــاران 
بدرخشـــد و پایگاهــــی بشـــود کـــه انـــوار علـــم و 
انـــوار معـــارف اهل بیـــت را بـــه سراســـر دنیـــای 

اسام از شـرق و غـرب منتقل کند.   89/7/29  

اهـل هشـت بنـدی : سـام . بـا همراهـی 
جوانـان والیی منطقه هشـت بندی )هرمـزگان( از 
ایـن پـس هـر هفتـه حداقـل 60 نسـخه از خـط 
حـزب  ا... در بیـن نمازگـزاران جمعـه ایـن منطقه 

توزیع می شود.
امیـد یوسـفی: اقا جـان سـام  . بـی درنگ   
جانـم فدایتـان . در راه والیـت باکی از جنـگ نرم و 
سـخت نداریم و سـنگر مـان عقیـده مان اسـت  تا 
ان شـا ء  ا... پرچـم این نظـام از دسـتان مبارکتان به 
صاحب اصلـی اش حضـرت ولیعصر)(  برسـد.

ولیکن عـدم سـعادت شـرفیابی آزارمـان میدهد . 
سایه پر مهر حضرتعالی مستدام.

مـن  باسـام.  زاده:  محمدجوادحسـین 
میخواسـتم بگویـم کـه در نشـریه بعـدی دربـاره 
شـهدای مدافع حرم یک مطلـب بگذاریـد و یا این 
کـه اگـر دفـاع از حـرم داوطلبـی اسـت دربـاره آن 

توضیح دهید.باتشکر از شما
  7846***919 : سـام . خداقـوت . نشـریه 
اعانـات مسـجدامام  تابلـو  در  ا...  خـط حـزب 
خمینی)(شـهرک وائین "شهرسـتان شهریار" 
نصـب گردیـد. شـادی روح شـهدای مدافـع حـرم 
) شـهید مصطفی صـدرزاده، شـهید سـجادعفتی 
و شـهید محمـد آژنـد( صلـوات. اگـر امـکان داره 
بخشـی هرچنـد کوچـک از نشـریه را به شـهدای 
مظلـوم مدافـع حـرم اختصـاص دهیـد. پایـگاه 

مقاومـت بسـیج امـام خمینـی)(. یاعلـی
 4908***937 : توزیع هفتگـی 50 عدد خط 
حـزب  ا... در نمـاز جمعـه شهرسـتان کاشـمر بین 

افراد تأثیرگـذار.

 ارتشبـــد فـردوســـت، یکـــی از 
برجســته ترین و مؤثرترین چهره های 
سیاســیـ  اطاعاتــی دوران حکومت 
پهلوی بــود و در مجموع 52 ســال از 
زندگی 76ساله اش را در ارتباط نزدیک 
با محمدرضاشاه پهلوی گذراند؛ شاید به 
همین علت بود کــه اندکی پس از چاپ 
کتاب خاطرات وی، رهبر معظم انقاب 
در دیدار اعضــای گــروهِ تاریخ صدای 
جمهوری اسامی ایران، به بهره گیری از 
آن برای معرفی واقعیت های رژیم شاه، 

توصیه کنند.
فردوست در میان نسل اول و دوم انقاب 
آن قــدر معروف بــود که پــس از چاپ 
کتاب خاطراتش، بــرای خرید آن صف 
بسته شــود و با 32 بار تجدید چاپ و در 
حدود دویست هزار نسخه، در فهرست 

کتاب های پُرشمارگان قرار بگیرد. 

عشـق و عاطفه جوشـان. این هم از خصوصیات اصلی جامعه اسـامی اسـت؛ عشـق به خدا، عشـق 
خدا بـه مـردم؛ »یحبهـم و یحبونـه«، »ان  ا... یحـب التوابیـن و یحب المتطهریـن«، »قـل ان کنتم 
تحبـون  ا... فاتبعونی یحِببکم  ا...«.محبت، عشـق، محبت به همسـر، محبت به فرزند، که مسـتحب 
اسـت فرزند را ببوسـی؛ مسـتحب اسـت که به فرزند محبت کنی؛ مسـتحب اسـت که به همسرت 
عشـق بورزی و محبت کنی؛ مسـتحب اسـت که به برادران مسـلمان محبت کنی و محبت داشـته 

باشـی؛ محبت به پیامبر، محبت به اهل بیـت؛ »اال المودة فـی القربـی«.     77/2/18

نشریه خبری-تحلیلی نمازهای جمعه، مساجد و هیات های مذهبی    |    شماره هفدهم|  هفته اول    بهمن94     |   چاپ و توزیع به همت نیروهای مومن و انقالبی

تهمت به خدمت گزاران انقالب
 س: چنـدی قبـل در منطقـه مـا اتهاماتـی 
اخاقـی در رابطه با یکـی از خدمتگـزاران انقاب 
از سـوی برخـی افـراد خوش نـام مطـرح شـد. 
اینجانب نیز ضمـن پذیرفتن آن موارد، در گوشـه 
و کنار ایـن اتهامات را مطـرح کردم کـه البته این 
موضـوع سـبب خسـارت های جـدی اجتماعـی 
بـه ایـن بـرادر دینـی گردیـد. پـس از مدتـی بـر 
اینجانب مشـخص شـد کـه این مسـائل تسـویه 

حسـاب  سیاسـی بـوده اسـت. 
1. در فرض مذکــور، آیا اینجانــب دچار معصیت 

شده ام یا خیر؟
2. چنانچه اینجانب دچار معصیت شده ام تکلیف 

بنده در این مورد چیست؟
ج1. ِصرف آنچه در ســؤال ذکر شده، مجوز 

ارتکاب حرام نبوده است. 
ج2. بایــد گفته های خود را بــه هر کس که 
رسانده اید، تکذیب کرده و از شخصی که به او 

تهمت زده اید، تحصیل رضایت نمایید. 

ناگفته های مردی که نیم قرن در کنار شاه بود

مستحب است محبت داشته باشی 

صاحب امتیاز:
 موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی       

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

حدیث شـرح

امام کالم

ایـرانی خانواده

خواندنی پیشنهاد

حزب ا... تریبون
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آموزشی احکـام

اولین امامت آی ت   ا...  خ ام ن ه ای  در ن م از ج م ع ه  58/10/28
گزینش حضرت آیت  ا... خامنه ای - که به تازگی چهل سالگی را پشت سر نهاده بود -  به امامت جمعه 
و نیز به کار بردن عباراتی نظیر »جنابعالی که بحمد ا...  به ُحسن سابقه موصوف و در علم و عمل شایسته 
هستید« در حکم انتصاب حضرت  امام خمینی )(  بسیار ارزشمند بود. آقا همیشه می فرمودند که 

من حکم انتصاب به امامت جمعه توسط امام را با هیچ چیز عوض نمی کنم.
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