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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

بسم اهلل الرحمن الرحیم. جانباز عزیز آقای علی خوش لفظ به لقاءاهلل پیوست و اجر دهها سال 
درد و رنج جانبازی را به جایگاه واالی شــهادت فی سبیل اهلل پیوند زد.سالم و رحمت خدا بر 
این شــهید عزیز که در هنگام زندگی نیز شهید زنده نامیده شــد و درنگ سالها پس از دفاع 
مقدس، پاداش عظیم صابران را به او هدیه کرد. به روان پاک او درود میفرستم و به بازماندگان 

گرامی اش تبریک و تسلیت میگویم.سید علی خامنه ای. 1396/9/29

سالم خدا بر شهیدی که پاداش عظیم صابران را به او هدیه کرد

هفته گزارش

وب سـایت مؤسسـه کریسـتین سـاینس مانیتور در گزارشـی مفصل با عنوان 
"چگونـه ایـران " ابرقـدرت جدیـد خاورمیانـه " در حـال بسـط نفـوذ خـود در 
منطقـه خاورمیانـه اسـت؟" ابتـدا بـه عالقـه ی جریان هـای سیاسـی عـراق به ایـران و 
شـخص رهبر انقالب سـخن گفته و از آن به عنـوان یکـی از پایه های نفوذ معنـوی ایران 
در عـراق یـاد می کند و سـپس می نویسـد: "یکـی از دالیـل اعتماد عـراق این اسـت که 
مداخله ی فوری ایران در ژوئن 2014، پیشـرفت سـریع داعش را متوقف کرد و پایتخت 
عـراق را نجـات داد، در حالی کـه ایـاالت متحـده واکنش را مـاه ها بـه تاخیـر انداخت و 
عـراق در همان سـاعات نیـاز به کمـک داشـت." ایـن گـزارش در ادامه بـه صحبت های 
سیدهاشـم الموسـوی، سـخنگوی رسـمی مقاومت اسـالمی نَُجباء اشـاره می کند که 
"اگر سـالح های ایـران وجود نداشـت، داعـش بر این صندلی نشسـته بود."نویسـنده ی 
یادداشـت ادامه می دهد: "پیروزی ایـران که از میدان هـای جنگ علیه داعـش در عراق، 
سـوریه و فراتـر از آن ظهور کـرد، ایـران را بـه ابرقدرتـی منطقـه ای بی نظیر بـا ظرفیت 
قـدرت سـخت و قدرت نـرم بیشـتر بـه منظـور شـکل دادن بـه رویدادهـای خاورمیانه 
تبدیل کرده اسـت که تا پیش از آن تجربه نشـده بـود... امروز ایران به واسـطه ی سـال  ها 
مبارزه با داعـش و تقویت متحدانش در خارج از کشـور، تضعیف رهبـری ایاالت متحده، 
و پیش دسـتی و تسـلط مکرر بر رقیب اصلی منطقه ای خود یعنی عربسـتان سـعودی، 

به عنوان قدرت مسلط در منطقه ظهور کرده است."  

ایران، ابرقدرت جدید منطقه است

  توصیه رهبر انقالب
 به اعضای مجلس خبرگان

آیـت اهلل سـیداحمد خاتمـی در برنامـه ی تلویزیونـی دسـتخط: بـا اینکـه در قانـون 
اساسـی]نظارت بـر رهبـری[ نیسـت امـا رهبـر بزرگـوار ما بـا آغـوش باز اسـتقبال 
کردنـد منتهـا فرمودنـد بایـد شـاخص داشـته باشـد. یـک جلسـه، آقـای محمدی 
گلپایگانـی و آقای حجازی در کمیسـیون تحقیق خبـرگان آمدند و تمام تشـکیالت 
را بیـان کردند، خـود مقام معظـم رهبـری فرمودنـد می توانید دفتر داشـته باشـید، 
سـیر تصمیمات رهبـری را پـی بگیریـد؛ مثـال زدند کـه مثال ببینیـد مـا در جریان 
فتنه چـه کردیـم؟ چگونـه ورود کردیم و چگونـه خـروج کردیـم؟    |       خ صداوسـیما |

   روایت فرمانده سپاه از توصیه رهبر انقالب 
به متقاضیان حضور در جبهه های دفاع از حرم 

ســردار عزیز جعفری گفت: دفاع از انقالب فقط اسلحه در دست گرفتن نیست، بارها 
شاهد بودم افرادی نزد مقام معظم رهبری تقاضای رفتن به ســوریه را می کردند اما 

رهبری آنها را به تالش در عرصه های دیگر توصیه می کردند.   |  مهر|

  آملی الریجانی: جلسات سران قوا با دستور رهبر انقالب
 به صورت مستمر برگزار می شود

رئیـس قـوه قضائیه در دیـدار جمعـی از دانشـجویان: جلسـات سـران قوا به دسـتور 
اکید مقـام معظم رهبـری به صورت مسـتمر برگـزار می شـود و تـالش می کنیم که 

در آنهـا با تعامل هرچه بیشـتر مشـکالت مـردم را حل کنیـم.    |   میـزان |

     روایت وزیر کشور از توصیه های رهبر انقالب درباره آسیب های اجتماعی
وزیر کشور با اشاره به برگزاری پنجمین جلسه شــورای اجتماعی باحضور سران قوا 
و رهبر معظم انقالب: رهبری به اســتفاده از ظرفیت های مردمی و سمن ها در حوزه 
کاهش آسیب های اجتماعی تأکید داشتند. طبق سیاست گذاری رهبری 50درصد 

منابع باید صرف امور پیشگیری شود.   |  ایسنا|

  افتتاحیه و بهره برداری هزارمین مدرسه برکت
هزارمین مدرســه برکت هدیه مقام معظم رهبری به مناطق محروم در مراســمی با 
حضور رئیس دفتر مقام معظم رهبری افتتاح شد. در این مراسم همچنین تفاهم نامه 

ساخت هزار مدرسه دیگر نیز به امضا رسید.  |   ایرنا|

هفته اخبار

کانـون فتنـه، وحـدت و آرامش 
کشور را نشانه گرفت

درسـت یـک مـاه قبـل از انتخابـات 88، 
رهبـر انقـالب در سـفر بـه کردسـتان و در 
جمـع مـردم شـریف ایـن اسـتان، بـا رصد 
دقیـق از طراحی دشـمن برای از بیـن بردن 
»وحـدت« و »آرامـش« در جامعـه چنیـن 
فرمودنـد: »جوانان عزیز! ... حرکات کسـانی 
را کـه دل هـا را از وحـدت و صمیمیـت 
کنیـد...  رصـد  کننـد،  دور  می خواهنـد 
کسـانی می خواهند به هر وسـیله ای، به هر 
بهانـه ای، میان آحـاد ملت اختـالف و تفرقه 
به وجـود بیاورنـد. هر کسـی که دیدیـد در 
این زمینـه کار می کنـد، دربـاره ی او داوری 
کنید که سرانگشـت دشمن اسـت؛ بداند یا 
نداند. ممکن اسـت نداننـد، اما سرانگشـت 
بـرای دشـمن کار می کننـد.  دشـمنند؛ 
نتیجـه یکـی اسـت. آن کسـی که دانسـته 
بـه شـما ضربـه می زنـد، بـا آن کسـی کـه 
ندانسـته همان ضربه را وارد می کنـد، با هم 
فرقـی در نتیجـه ندارنـد. باید هوشـیار بود؛ 

بایـد بیـدار بـود.« 88/2/22 
آن روزهـا، و در بحبوحه ی تبلیغات انتخاباتی، 
شـاید کمتـر کسـی متوجـه اشـاره ی رهبـر 
انقـالب بـه »سرانگشـت دشـمن« شـد امـا 
»تفرقه« یعنی دوقطبی کردن شـدید جامعه 
و ایجاد شـکاف در بیـن مـردم، موضوعی بود 
کـه بالفاصلـه بعـد از اعـالم نتایـج انتخابـات 
88، توسط همین سرانگشـتان دشمن کلید 
خـورد. »بـه گمـان مـن مهم تریـن هـدف 
از حـوادث دوران فتنـه ی بعـد از انتخابـات 
- ایـن چنـد مـاه - ایـن بـود کـه بیـن آحـاد 
ایـن  سعی شـان  بیندازنـد؛  شـکاف  ملـت 
بـود. می خواسـتند بیـن آحـاد مردم شـکاف 

بیندازنـد، و نتوانسـتند.« 88/11/19

از نفس افتاده ها، فتنه را کلید زدند
البتـه مخصـوص  »سرانگشـت دشـمن« 

و  انقالب هـا  در  و  نبـود  ایـران  انقـالب 
آن  از  نمونه هایـی  نیـز  کشـورها  سـایر 
"ملویـن  مثـال،  بـرای  می شـود.  یافـت 
و  "روشـنفکران  کتـاب  در  ج.السـکي" 
انقـالب؛ تجربـه آلمـان شـرقي"، تعبیـر 
"پرنـدگان گردن چرخـان" -کـه نزدیـک 
اسـت بـه معنـای اصطـالح »سرانگشـت 
دشـمن«- را برای بخشـی از نخبـگان درون 
حاکمیـت بـه کار می بـرد کـه زمینـه ی 
فروپاشـی آلمـان شـرقی را نهایتـا در سـال 
1989 فراهـم آوردنـد. گرچـه سـال ها بعـد 
از فروپاشـی دیـوار برلیـن، و درسـت در ایام 
فتنـه ی 88، ایـن اصطالح، توسـط بخشـی 
از تئوریسـین های شـبکه ی غربگرای درون 
کشـور نیـز در دسـتورالعمل های تجویـزی 
برای "کانون فتنه و آشـوب" در ایـران به کار 
برده شـد.  شـبکه ی غربگـرا که معتقـد بود 
انقالب اسالمی ایران شـبیه انقالب شوروی 
اسـت و بنابراین به همـان سرنوشـتی دچار 
خواهـد شـد کـه انقـالب شـوروی و سـایر 
انقالب های کمونیسـتی به آن دچار شـدند، 
بـر آن بودنـد کـه زمینـه ی ایـن فروپاشـی، 
بـه  موسـوم  طیـف  توسـط  می بایسـت 
"پرنـدگان گردن چرخان"، یعنی بخشـی از 
نخبگان مخالف امـا درون حاکمیـت فراهم 
شـود. »انقالبیـون پشـیمان« و »از نفـس 
افتاده ها«، همیـن کارکرد را در  آشـوب های 

سـال 88 ایفـا کردنـد. 

حادثه ای که همه معادالت را بر هم زد
تـا   86 سـال های  فاصله هـای  در  امـا 
88، ایـران در بهتریـن شـرایط منطقـه ای 
قـرار داشـت. پیـروزی حـزب اهلل لبنـان 
در جنـگ 33 روزه و پیـروزی مقاومـت 
بـر رژیـم صهیونیسـتی از سـویی، و عـدم 
موفقیـت آمریـکا در عـراق و افغانسـتان از 
سـویی دیگـر، موجـب دسـت برتـر ایـران 
در مناسـبات منطقـه و جهـان شـده بـود. 

شـاید بـه همیـن دلیل هـم بـود که بـاراک 
اوبامـا، رئیس جمهـور سـابق ایاالت متحده، 
پـس از روی کار آمـدن، ترجیـح داد تـا بـه 
جـای دنبالـه روی از سیاسـت های اشـتباه 
توصیـه ی  بـه  پسـر،  بـوش  منطقـه ای 
"زبیگنیـو  چـون  استراتژیسـت هایی 
برژنسـیکی" و "رابـرت گیتـس" گـوش فرا 
دهد. ایـن دو، پیـش از این، در کتـاب "ایران: 
زمانی بـرای ارائـه ی رهیافت جدیـد"، رفتار 
سیاسـت خارجه ی آمریـکا در قبـال ایـران 
را مـورد انتقـاد قـرار داده و معتقـد بودنـد 
کـه دولتمـردان ایـن کشـور، می بایسـت از 
گزینه هـای دیپلماسـی، تشـویق، ترغیـب 
و مطلوبیـت اقتصـادی اسـتفاده کننـد. بـه 
تبـع اتخـاذ همین سیاسـت بـود کـه اوباما، 
اولیـن نامـه ی خـود بـه رهبـر انقـالب را، 
یک مـاه پیـش از انتخابات سـال 88 ارسـال 
 و در آن از ایشـان درخواسـت کـرد کـه   
   بـرای شـروع فصـل جدیـدی از مناسـبات 
بیـن ایـران و آمریـکا، بـه واشـنگتن کمک 
کند. فتنه ی 88 امـا همه ی این معـادالت را 
بر هم زد و موجب شـد تـا بار دیگر، دشـمن 
به "سرانگشـتان داخلی" خود امیدوار شـود.

کشاندن کشور به »لبه پرتگاه«
برای همیـن، چند ماه بعـد از آغاز آشـوب ها 
جاري"کـه  خطـر  "کمیتـه ی  ایـران،  در 
متشکل از گروهی از سـناتورهای آمریکایی، 
مسـئوالن ارشـد وزارت خارجه این کشـور و 
برخـی از مدیران باسـابقه ی سـیا و پنتاگون 
اسـت، بـا دیـدن تـداوم ایـن وضعیـت، در 
گزارشـی، پـروژه ی "برانـدازی از درون" را به 
مقامـات ایـاالت متحـده تجویـز می کننـد. 
این افـراد در گـزارش خود تأکیـد می کنند: 
"واشـنگتن اکنون بـه رویکرد جدیـدی نیاز 
دارد. باید همه ی نیروها برای این اسـتراتژی 
بسـیج شـوند. بایـد درس هـای گذشـته 
گیـرد، درس هایـی  قـرار  بازبینـی  مـورد 

کـه از فروپاشـی بلـوک شـرق بـه یـادگار 
مانـده اسـت... متحـدان آمریـکا بایـد حول 
اسـتراتژي تهاجمـي علیـه رهبـري ایـران 
منسـجم گردنـد." توصیـه ی ایـن کمیتـه، 
نافرمانـی مدنـی و کشـاندن درگیری هـا 
بـه کـف خیابـان بـه منظـور ایجاد شـکاف 
و برهـم زدن وحـدت و آرامـش کشـور بـود. 
یعنـی دقیقـا شـبیه آن وضعیتی، کـه چند 
سـال بعـد، درجریـان »بیـداری اسـالمی« 
بر سـر انقالب کشـورهایی چون مصـر آمد.  
انقـالب مصـر کـه می رفـت بـا تـداوم خود، 
موجب تسـریع در حرکت بیداری اسـالمی 
در منطقـه شـود، بـه دلیـل مقابل هـم قرار 
گرفتـن مـردم، و بـروز شـکاف و درگیـری 
بیـن خـود، نـه تنهـا از مسـیر خـود خـارج 
شـد، بلکـه موجـب روی کارآمـدن مجـدد 
حکومتی دیکتاتوری در آن شـد. بـاری »اگر 
خدای متعـال بـه این ملـت ]ایـران[ کمک 
نمی کـرد، گروه هـای مـردم بـه جـان هـم 
می افتادنـد، می دانیـد چه اتفاقـی می افتاد؟ 
می بینیـد امـروز در کشـورهای منطقـه، 
آنجاهائـی کـه گروه هـای مـردم مقابـل هم 
قـرار می گیرنـد، چـه اتفاقـی دارد می افتد؟ 
کشـور را لب یـک چنیـن پرتگاهـی بردند؛ 
بصیـرت  هـم  ملـت  نگذاشـت،  خداونـد 
به خـرج دادنـد. در قضایـای سـال 88، ایـن 

مسـئله ی اصلـی اسـت...« 92/5/6
حاال بعد از گذشـت چنـد سـال از آن روزها، 
بهتر می تـوان فهمید آنچه دشـمن طراحی 
کـرده بـود و »سرانگشـتان دشـمن« در 
ایران آن را می خواسـتند پیاده سـازی کند، 
کشـور را بـه کجـا می رسـانید. »دشـمن 
کنـد،  متالطـم  را  کشـور  می خواسـت 
می خواسـت آرامش و ثبـات و اسـتقرار را از 
ملت ایـران بگیرد؛ درسـت بعکـس، خدای 
متعـال در مقابـل کیـد دشـمنان آنچنـان 
تقدیـری کـرد کـه و مکـروا و مکـراهلّل واهلّل 

خیـر الماکریـن.« 91/7/24  

تاریخ شهادت: 29 آذر 1396

شهادت:  جراحت های به جای مانده از 
دوران جنگ تحمیلی

مزار: گلزار شهدای همدان

رصدی گزارش

وب سایت آمریکایی کریستین ساینس مانیتور:

کنگــره ی آمریــکا چنــد روز قبــل، در ادامــه ی طــرح عملیــات روانــی خــود 
علیــه ایــران، طــرح موســوم بــه دارایــی رهبــران ایــران را تصویــب کــرد که 
ــه داری آمریــکا بایــد فهرســت دارایــی رهبــران ایــران از  ــه موجــب آن، وزارت خزان ب
جملــه رهبــر انقــالب اســالمی را منتشــر کنــد. در یکــی از بندهــای ایــن طــرح آمده 
ــژه از  ــان، به وی ــر جه ــای تروریســتی در سراس ــت از گروه ه ــه حمای ــران ب اســت: "ای
ــن  ــت. ای ــه داده اس ــالمی ادام ــالب اس ــداران انق ــپاه پاس ــدس س ــروی ق ــق نی طری
ــی،  ــیعه ی عراق ــبه نظامی ش ــروه ش ــن گ ــان، چندی ــزب اهلل لبن ــامل ح ــا، ش گروه ه
حمــاس و جهــاد اســالمی فلســطینی هســتند. ایــران، حــزب اهلل و دیگــر 
شــبه نظامیان شــیعه بــه فراهــم ســاختن حمایــت از رژیــم اســد ادامــه دادنــد، کــه 
بــه گونــه ای چشــمگیر موجــب تقویــت توانائی هــای رژیــم، طوالنــی شــدن جنــگ 
داخلــی ســوریه و وخیم تــر شــدن وضعیــت حقــوق بشــر، و بحــران آوارگان در آنجــا 
منجر شــده اســت." واضــح اســت کــه بهانــه ی کنگــره ی آمریــکا از انجــام ایــن طرح، 
آنچنــان کــه در جمــالت بــاال مشــهود اســت، وحشــت از نفــوذ منطقــه ای ایــران در 

سال های اخیر، تحت راهبردهای کالن رهبر انقالب است. 
ــر  ــاره منتش ــی در همین ب ــی گزارش های ــانه های غرب ــز رس ــن نی ــش از ای ــه پی البت
ــل در  ــال قب ــرز دو س ــی رویت ــزاری انگلیس ــه خبرگ ــوان نمون ــد. به عن ــرده بودن ک
ــان  ــی فرم ــتاد اجرای ــخص س ــور مش ــت و به ط ــوع پرداخ ــن موض ــه ای ــی ب گزارش
امــام)ره(، کــه وظیفــه ی خدمت رســانی بــه مناطــق محــروم را برعهــده دارد، 
ــن موضــوع  ــردن ای ــه نظــر می رســد وارد ک ــن حــال، ب ــا ای ــود. ب ــرار داده ب هــدف ق
ــاً ریشــه در  ــن دســت، یقین ــی از ای ــره و اقدامات ــذاری در کنگ ــه قانونگ ــات ب از تبلیغ

ــر دارد. ــوالت اخی تح

       وعده صادق چند روز بعد از توافق هسته ای
ــم؛  ــب بازگردی ــه عق ــال ب ــدود دو س ــت ح ــور الزم اس ــوالت مزب ــم تح ــرای فه ب
جایی کــه آمریکایی هــا امیــدوار بودنــد توافــق هســته ای گام اول در مهــار جمهــوری 
اســالمی ایــران و تضعیــف آن خواهــد بــود و بــه ســرعت خواهنــد توانســت گام هــای 
ــوذ  ــه ی موشــکی و ســپس محــدود کــردن حضــور و نف ــا تضعیــف برنام بعــدی را ب
ــف  ــران را تضعی ــت ای ــت مل ــد امنی ــت بتوانن ــا در نهای ــد ت ــران بردارن ــه ای ای منطق
کننــد. البتــه رهبــر انقــالب اســالمی در همــان روزهــای اول پــس از انجــام توافــق 
هســته ای وعــده ای صــادق دادنــد و در خطبه هــای نمــاز عیــد ســعید فطــر گفتنــد: 
ــّوه ی الهــی، اجــازه ی  ــه حــول و ق ــن متــن تصویــب بشــود و چــه نشــود، ب »چــه ای
ــول  ــه ی در اص ــازه ی خدش ــد؛ اج ــد ش ــتفاده ای از آن داده نخواه ــه سوءاس هیچ گون
ــم  ــه کســی داده نخواهــد شــد؛ قابلّیتهــای دفاعــی و حری اساســی نظــام اســالمی ب
امنّیــت کشــور، بــه فضــل الهــی حفــظ خواهــد شــد... مــا از حمایــت دوســتانمان در 

ــم کشــید.« 94/4/27 ــه دســت نخواهی منطق
ــای  ــش بخش ه ــه داع ــد ک ــخنان را گفتن ــن س ــی ای ــالب آن روز در حال ــر انق رهب
ــا  ــرد ب ــور می ک ــتان تص ــت و عربس ــغال داش ــوریه را در اش ــراق و س ــی از ع مهم
ــرعت  ــه س ــن، ب ــاه یم ــردم بی پن ــه م ــی علی ــم نظام ــاال در تهاج ــت ب ــتن دس داش
ــق  ــه مناط ــد و در ادام ــور بازگردان ــن کش ــه ای ــود را ب ــره ی خ ــت مه ــد توانس خواه
ــال  ــاال دو س ــا ح ــازد؛ ام ــران س ــت و بح ــر بن بس ــان را درگی ــون لبن ــی همچ مهم
ــا وجــود  ــود، ب پــس از آن روزهــا کــه حتــی برخــی دلســوزان را نیــز نگــران کــرده ب
آنکــه یــک هم پیمانــی کامــل از ســوی آمریــکا و برخــی دولت هــای مرتجــع 
منطقــه بــرای باقی مانــدن یــک داعــِش تحــت کنتــرل وجــود داشــت، بــا فــداکاری 
ــه  ــان یافت ــش پای ــه داع ــجره خبیث ــیطره ی ش ــت، س ــه ی مقاوم ــربازان جبه س
ــتاده اند و  ــرافراز ایس ــان س ــت، همچن ــزار روز مقاوم ــس از ه ــن پ ــردم یم ــت، م اس
ــعودِی  ــه ی س ــع فتن ــان در دف ــارت آن ــرعت و مه ــی و س ــوان نظام ــتادگی، ت ایس
علی عبداهلل صالــح حیــرت آور اســت، و در لبنــان نیــز فتنــه ی ســعودی بــرای 
ــا کیاســت و درایــت جبهــه  ایجــاد بحــران سیاســی و به دنبــال آن جنــگ داخلــی، ب

ــد. ــت مان مقاوم

        عصبانیت آمریکا از چارچوب پرقدرت والیت فقیه
صحنــه ی امــروز منطقــه و پیشــرفت جبهــه ی مقاومــت، دقیقــاً در نقطــه ی مقابــل 
انتظــار آمریکایی هاســت کــه خیــال می کردنــد توافــق هســته ای و اقدامــات 
دیگــر قــرار اســت ایــران و جریــان مقاومــت را ضعیــف کنــد. رئیس جمهــور آمریــکا 
ــن  ــت خــود را از ای ــه کشــورمان به وضــوح عصبانی ــل خــود علی ــاه قب در نطــق دو م
ــان  ــد، بی ــار کن ــران را مه ــق هســته ای نتوانســته پیشــروندگی ای ــه تواف ــت ک واقعی

ــرد. ک
امــا موفقیت هــای خیره کننــده ی جبهــه مقاومــت در ذیــل یــک چارچــوب 
پرقــدرت به نــام "والیت فقیــه" رخ داده اســت کــه از آن می تــوان بــه "عمــود 
خیمــه" انقــالب و کشــور تعبیــر کــرد؛ بــه برکــت ایــن چارچــوب پرقــدرت 
فکــری و عملــی اســت کــه سیدحســن نصــراهلل، ســردار رشــید جبهــه ی مقاومــت 
ــول و  ــت و پ ــغالگران نف ــی دارد. اش ــکا برده های ــد: "آمری ــالم می کن ــار اع ــا افتخ ب
ــی  ــه آقای ــت فقی ــا والی ــم و ب ــه داری ــا ولی فقی ــد. م ــل می کنن ــا تعام ــا برده ه گاز ب

" می کنیــم.
ــه  ــه زدن ب ــالب، ضرب ــس از انق ــال های پ ــمن در س ــت دش ــه ی ثاب ــل، برنام در مقاب
چارچــوب والیت فقیــه و جایگزین کــردن چارچوب هــای القایــی و دروغیــن بــا 
ــوده  ــور ب ــتقالل کش ــت و اس ــه امنی ــه زدن ب ــته گرایی و لطم ــق وابس ــدف تزری ه
ــه  ــزاران توطئ ــی از ه ــه ی کوچک ــا نمون ــکا تنه ــره ی آمری ــر کنگ ــرح اخی ــت. ط اس

ــت.   ــن سال هاس ــول ای ــالمی در ط ــام اس ــه نظ علی

به بهانه عملیات روانی جدید کنگره ایاالت متحده

چرا آمریکا »عمود خیمه« 
انقالب را نشانه رفته است؟

#وحدتشکنان
هشــدار رهبر انقالب، یک ماه قبــل از انتخابــات 88: »جوانــان عزیز! حرکات 
کســانی که دل ها را از وحدت و صمیمیــت می خواهند دور کننــد، رصد کنید.«

پیام رهبر انقالب اسالمی به مناسبت شهادت جانباز عزیز آقای علی خوش لفظ

شانزدهم بهمن ماه سال گذشــته، شــهید خوش لفظ، دیداری با رهبر انقالب داشت. 
دیداری که به تعبیر خود شهید، موجب شد همه ی دردهایش را فراموش کند. اواسط 
دیدار، شهید خوش لفظ، خطاب به رهبر انقالب چنین می گویند: "فقط یک نکته بگویم؛ 
ببخشید من بسیجی آقای متوّســلیان بودم در دزلی و درگیری های اّول جنگ، فقط 
می دانم اگر االن جاویداالثر آقای متوّسلیان اینجا بودند، یک نکته می گفتند: اینکه آقا! شما 
خیلی دارید درد می کشید، زجر می کشید؛ به هر حال این بحث اختالس ها و حقوق های 

نجومی را می گویید، اینها گوش نمی دهند. یک چیزی بگویید که ما آرام بشویم..."
آقا هم در پاسخ به ایشان چنین می گویند: »آرام باشید. این چیزهایی که شما می بینید، 
اینها حوادث طبیعی یک راه دشوار به سمت قلّه است؛ هیچ انتظار نباید داشت که اگر 
ما می خواهیم برویم به قلّه ی توچال یا قلّه ی دماوند، در راه چاله نباشــد، سنگ نباشد، 
باد نباشد، دود نباشد، گاز نباشد؛ مگر می شود؟ اّما داریم میرویم، داریم میرویم، عمده 
این است. اصال نگران نباشــید؛ این حوادث وجود دارد؛ اگر این حوادث نبود باید تعّجب 

می کردید.«
»می خواهم بگویم اینکه شما می گویید »آرامش، آرامش«، من آرامش دارم. من هیچ 
ناراحت ]نیستم[. بعضی ها می آیند می گویند »ما دلمان به حالتان خون است«؛ می گویم 
بیخود! من راحتم، من دارم حرکت می کنم، من دارم حرکت را می بینم، برای من روشن 
است که دارد چه اتّفاقی در کشور می افتد؛ بله البّته، دشمنی هست، مخالفت هست، اگر 
نبود باید تعجب می کردیم، گروه هایی هستند »سازمان یافته«، برای ضربه زدن از روزنه ی 

فرهنگ، از روزنه ی هنر؛ با هم ارتباط دارند، پول خرج می کنند...«
»انقالب هم دارد حرکت می کند، سینه اش را سپر کرده؛ آمریکایی ها اقرار می کنند به 
شکست، صهیونیست ها اقرار می کنند به شکست، آنهایی هم که احمق تر از این هستند 
که اقرار کنند -مثل سعودی ها و مانند اینها، چون مغرورند، احمقند- اقرار نمی کنند، اّما 
در دلشان اقرار می کنند... این انقالب یک چیز عجیبی است... این برای ارباب های دنیا، 

حاالحاالها دردسرها خواهد داشت؛ این اّول کار است االن. زنده باشید.«

مهتاب گم نمی شود!
دلنوشته نویسنده کتاب وقتی مهتاب گم شد در رثای شهید خوش لفظ

اینها حوادث طبیعی یک راه دشوار به سمت قّله است

پاسخی که رهبر انقالب به سؤال شهید خوش لفظ درباره شرایط روز کشور دادند

ماجرای دیدار و ذکر خاطره های رهبر انقالب از شهید خوش لفظ

حمید حسام، نویســنده ی کتاب »وقتی مهتاب گم شد«، در بخشی از متنی که 
به مناسبت شهادت شــهیدعلی خوش لفظ به نگارش در آورده و آن را در اختیار 
نشــریه خط حزب اهلل قرار داده، ماجرای مالقات اخیر خود با این شــهید عزیز را 
چنین می نویســد: دو هفته پیش که روی تخت دیدمت، بــرای اولین بار پس از 
سی ســال رفاقت، خوش لفظ نبودی. حرف نمی زدی، فقط نگاهم می کردی، با 
آن دو چشمی که آیینه ی حماســه ها بود و من اشک می ریختم و الل شده بودم. 

می خواستم بگویم؛ علی جان، سال گذشته همین روزها به دیدار آقا رسیدیم. آن 
دیدار که تو در آغوش آقا، آرام گرفتی و گفتی آقاجان من خیلی درد دارم اما شما 

را که دیدم، همه ی دردهایم را فراموش کردم. 
علی خوش معنا! تو با خدایت در این سال های قحطی رفاقت، چه میثاقی داشتی 
که قافله ســاالر شهدای حرم -سرلشــگر شهید حاج حســین همدانی- دو ماه 
پیش از شهادتش در مراســم رونمایی کتاب خاطرات، به حال تو غبطه خورد و 
گفت: "مهتاب که گم نمی شــود، علی خوش لفظ تازه پیدا شده و دارد نورافشانی 
می کند"، و حاج قاسم سلیمانی هم برایت نوشت: "علی عزیز، تمام گذشته هایم را 

به رخم کشیدی."

»آقـا گفتند مـا یک قفسـه ی کتـاب داریـم در کنار اتـاق خودمـان کـه در آن چنـد صد جلد 
کتاب وجـود دارد، من بعضـی وقت ها آن قدر مشـغله ام زیاد اسـت کـه رویـم را از کتاب ها 

برمی گردانـم تـا آن هـا را نبینـم و بـه کار هـای اجرایـی برسـم. چند هفتـه قبل به 
صورت اتفاقـی کتـاب شـما را دیـدم و آن را خواندم.«

شـهید علی خوش لفظ برای نخسـتین بار در روز پنجشـنبه 16/1۰/95 
همراه با جمعـی از نویسـندگان دفاع مقـدس میهمان رهبـر انقالب 

 شـد. دو روز پـس از این دیدار بـود که رهبر انقـالب، دو یادداشـت را به 
عنوان تقریـظ بر کتـاب »وقتی مهتـاب گم شـد« مرقـوم فرمودند. 

پـس از نـگارش تقریظ هـم رهبـر انقـالب در دیـداری جداگانه 
میزبـان علـی خوش لفـظ و خانـواده ی محترمشـان بودنـد. 
همچنیـن در بهمن مـاه 95 بود کـه رهبـر انقـالب در تقریظ بر 

کتـاب »آب هرگـر نمی میـرد« از علـی خوش لفظ و حمید حسـام 
نام بردند تـا اشـاره ای مجـدد به کتـاب وقتی مهتاب گم شـد داشـته 

. شند با
با ایـن همـه اما گویـی تأثیـر کتـاب و شـخصیت راوی آن انـدازه 

زیـاد بـود کـه در دیـدار رهبـر انقـالب بـا شـاعران مذهبی ُسـرا 
)95/12/5( و همچنیـن دیـدار بـا دسـت اندرکاران راهیـان نور 

)95/12/16(، نامـی از علـی خوش لفظ و کتابـش، به میان آمد 
و حتـی لحظاتی رهبـر انقـالب را تحـت تأثیر قـرار داد. 

»وقتـی مهتـاب گم شـد«، شـرح بشـارت یک شـهید 
زنده اسـت به جامعـه، تا مبـادا از یـاد خـدا و نصرت 

الهی غافل شـود؛ کتابی کـه اگر یک نفـر آن را 
بخواند، متحـول می شـود و اگر هـزاران 

نفـر آن را بخواننـد، هـزاران نفـر 
متحـول خواهند شـد.

بسـیاری از مشـکالتی که بـه نظرمـان می رسـد در صحنه هـای مختلـف اجتماعی و 
اقتصـادی و یـا حتـی سیاسـی داریـم، اگـر کاوش کنیـم، بـه مشـکالت فرهنگـی بر 
می گـردد. بـا اینکه نظـام جمهـوری اسـالمی، از آغـاز، بر یک مبنـای فرهنگـی بنیان 
شـد و رهبـر و پدیدآورنـده ی این نظـام، یـک عنصـر بیـش از همه چیز فرهنگـی بود 
و مسـؤوالن این نظـام هـم در طـول این مـدت، تقریبـا همیشـه همین طـور بوده اند؛ 
در عین حـال باید اعتـراف کنیم کـه در زمینه هـای فرهنگـی، آن کار مطلـوب و مورد 

انتظار را خیلـی انجـام نداده ایـم.69/9/19 
مـا اگـر توانسـتیم فرهنـگ ایـن کشـور را بـا پایه هـای مسـتحکم و قویـم و نهادهای 
صحیحـی کـه کارایـی الزم را داشـته باشـند، پشـتیبانی و تقویـت کنیـم، کار ایـن 
کشـور روی غلتک خواهـد افتـاد و پیشـروی این کشـور در همـه ی زمینه هـای مورد 
نظر تضمیـن خواهد شـد. چنانچه مـا فرهنگ را اصـالح و دنبـال نکردیم، بـه احتمال 
زیـاد برنامه ریزی هایمـان ابتـر خواهـد بـود؛ یعنـی مّدتـی تـالش می کنیـم، زحمت 

می کشـیم؛ امـا نمی توانیـم بـه نتایـج قطعـی آن امیـدوار باشـیم 75/9/2۰

من غالباً به منازل شهدای ارامنه و آشوری که رفته ام... می بینم اینها نسبت به کشورشان 
احساس تعّهد می کنند؛ یعنی واقعاً متعّهدانه رفتار کردند. زمان جنگ هم من یادم است 
که عّده ای از همین مســیحیان ارمنی آمدند اهواز؛ من در فرودگاه دیدم یک جماعتی 
نشسته اند، گفتم اینها چه کسانی هستند؟ گفتند اینها ارامنه اند، دارند می آیند جبهه برای 
کارهای صنعتی - ارامنه در کارهای صنعتی و فّنی و ماشین و این چیزها مسلّطند - و برای 
کمک و خدمت. آمدند؛ مرحوم چمران اینها را به کار گرفت. مبالغی اینها زحمت کشیدند، 
خدمت کردند، کار کردند و کسانی هم شهید شــدند. یکی از ]اعضای [ این خانواده های 
ارمنی که من همین هفته ی پیش رفتم منزلشان، پسرش سرباز بوده؛ گفت سربازی اش 
تمام شد و ناراحت بود که جنگ هنوز هست؛ ]می گفت [ من سربازی ام تمام شده و چه 
کار کنم. بعد گفت اتّفاقاً اعالم کردند مثاًل آن کسانی که سربازی رفتند، چند ماه - سه ماه 
یا فالن قدر - بیایند مجّدداً جبهه. گفت این خوشحال شد که باز دوباره فراخوانی کردند؛ 
آمد و رفت جبهه و بعد هم شهید شد، جســدش را آوردند؛ یعنی این جور احساساتی را 

انسان در بین هم میهنان غیر مسلمان ما در کشور مشاهده می کند.  93/11/6

مــن در برخــورد بــا بعضــی از مســئولین، احیانــاً بعضــی از همیــن ســؤال های شــما 
ــان  ــد، انس ــی می دهن ــک جواب ــب، ی ــا دارم. خ ــل را از آنه ــن قبی ــؤاالتی از ای ــا س ی
ــته  ــده ای نداش ــع کنن ــواب قان ــت ج ــم هس ــن ه ــود؛ ممک ــع می ش ــاً قان احیان
باشــند. بــه هــر حــال طــرح ســؤال، خــوب اســت. مراقبــت کنیــد طــرح ســؤال را 
ــا  ــن قبله ــه م ــزی ک ــا معارضــه. آن چی ــه نشــود ب ــد و اشــتباه گرفت ــوط نکنی مخل
ــان  ــه جری ــت ک ــن اس ــم، ای ــم می گوی ــه ام، االن ه ــم گفت ــا ه ــه ام، باره ــم گفت ه
دانشــجوئی یــا جنبــش دانشــجوئی یــا هــر چیــز دیگــر کــه اســمش هســت، تصور 
ــا دســتگاه متولــی امــر و متصــدی اداره ی  نکنــد کــه وظیفــه اش ایــن اســت کــه ب
کشــور معارضــه کنــد؛ نــه، ایــن خطاســت؛ چــه لزومــی دارد؟ معارضــه کــردن کــه 
ــا  ــک ج ــد، ی ــا درســت باش ــک ج ــن اســت ی کاِر همیشــه درســتی نیســت؛ ممک
درســت نباشــد. مهــم ایــن اســت کــه شــما حرفتــان را مطــرح کنیــد، اســتداللتان 
ــخ  ــد پاس ــم بای ــئولین ه ــد؛ مس ــده ای بخواهی ــع کنن ــخ قان ــد، پاس ــرح کنی را مط

ــد.   89/5/31 بدهن

خدمتی که ارامنه و مسیحیان
 به انقالب و کشور کردند

)( به مناسبت میالد حضرت مسیح

مراقبت کنید طرح سؤال 
با معارضه اشتباه گرفته نشود

اگر فرهنگ را   اصالح نکنیمپاسخ قانع کننده ای بخواهید؛ مسئولین هم باید پاسخ بدهند
 برنامه ریزی هایمان ابتر خواهد بود

خوانی رهبریباز فرهنگیمطالبه دغدغه


