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شانزدهم	بهمن	ماه	سال	گذشته،	شهید	خوش	لفظ،	دیداری	
با	رهبر	انقالب	داشــت.	دیداری	که	به	تعبیر	خود	شــهید،	
موجب	شــد	همه	ی	دردهایش	را	فراموش	کند.	اواســط	
دیدار،	شــهید	خوش	لفظ،	خطاب	به	رهبر	انقالب	چنین	
می	گویند:	"فقط	یک	نکته	بگویم؛	ببخشــید	من	بسیجی	
آقای	متوّســلیان	بودم	در	دزلی	و	درگیری	های	اّول	جنگ،	
فقط	می	دانم	اگر	االن	جاویداالثر	آقای	متوّســلیان	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	نجومــی	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	اســت؛	هیچ	انتظار	نباید	داشت	که	اگر	
ما	می	خواهیم	برویم	به	قلّه	ی	توچال	یا	قلّه	ی	دماوند،	در	راه	
چاله	نباشد،	سنگ	نباشد،	باد	نباشد،	دود	نباشد،	گاز	نباشد؛	
مگر	می	شــود؟	اّما	داریم	میرویم،	داریم	میرویم،	عمده	این	
است.	اصال	نگران	نباشید؛	این	حوادث	وجود	دارد؛	اگر	این	

حوادث	نبود	باید	تعّجب	می	کردید.«
»می	خواهم	بگویم	اینکه	شما	می	گویید	»آرامش،	آرامش«،	
من	آرامش	دارم.	مــن	هیچ	ناراحت	]نیســتم[.	بعضی	ها	
می	آیند	می	گویند	»مــا	دلمان	به	حالتان	خون	اســت«؛	
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	
»ســازمان	یافته«،	برای	ضربه	زدن	از	روزنــه	ی	فرهنگ،	از	

روزنه	ی	هنر؛	با	هم	ارتباط	دارند،	پول	خرج	می	کنند...«
»انقالب	هم	دارد	حرکت	می	کند،	ســینه	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	اســت...	این	برای	ارباب	های	دنیا،	
حاالحاالها	دردسرها	خواهد	داشت؛	این	اّول	کار	است	االن.	

زنده	باشید.«

مهتابگمنمیشود!

دلنوشتهنویسندهکتابوقتیمهتابگمشد
دررثایشهیدخوشلفظ

اینهاحوادثطبیعییکراهدشواربهسمتقّلهاست
پاسخیکهرهبرانقالببهسؤالشهیدخوشلفظ

دربارهشرایطروزکشوردادند

ماجرایدیداروذکرخاطرههای
رهبرانقالبازشهیدخوشلفظ

حمید	حسام،	نویسنده	ی	کتاب	»وقتی	مهتاب	گم	شد«،	در	
بخشی	از	متنی	که	به	مناسبت	شهادت	شهیدعلی	خوش	لفظ	
به	نگارش	در	آورده	و	آن	را	در	اختیار	نشریه	خط	حزب	اهلل	قرار	
داده،	ماجرای	مالقات	اخیر	خود	با	این	شــهید	عزیز	را	چنین	
می	نویسد:	دو	هفته	پیش	که	روی	تخت	دیدمت،	برای	اولین	
بار	پس	از	سی	سال	رفاقت،	خوش	لفظ	نبودی.	حرف	نمی	زدی،	
فقط	نگاهم	می	کردی،	با	آن	دو	چشمی	که	آیینه	ی	حماسه	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	-سرلشگر	
شهید	حاج	حســین	همدانی-	دو	ماه	پیش	از	شهادتش	در	
مراسم	رونمایی	کتاب	خاطرات،	به	حال	تو	غبطه	خورد	و	گفت:	
"مهتاب	که	گم	نمی	شود،	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."
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»آقا	گفتند	ما	یک	قفسه	ی	کتاب	داریم	در	کنار	اتاق	خودمان	که	در	آن	چند	صد	
جلد	کتاب	وجود	دارد،	من	بعضی	وقت	ها	آن	قدر	مشغله	ام	زیاد	است	که	رویم	را	از	

کتاب	ها	برمی	گردانم	تا	آن	ها	را	نبینم	و	به	کار	های	اجرایی	برسم.	چند	هفته	
قبل	به	صورت	اتفاقی	کتاب	شما	را	دیدم	و	آن	را	خواندم.«

شهید	علی	خوش	لفظ	برای	نخســتین	بار	در	روز	پنجشنبه	16/1۰/9۵	
همراه	با	جمعی	از	نویسندگان	دفاع	مقدس	میهمان	رهبر	انقالب		شد.	

دو	روز	پس	از	این	دیدار	بود	که	رهبر	انقالب،	دو	یادداشــت	را	به	عنوان	
تقریظ	بر	کتاب	»وقتی	مهتاب	گم	شد«	مرقوم	فرمودند.	پس	از	نگارش	تقریظ	
هم	رهبر	انقــالب	در	دیداری	جداگانه	میزبان	علــی	خوش	لفظ	و	خانواده	ی	
محترمشان	بودند.	همچنین	در	بهمن	ماه	۹۵	بود	که	رهبر	انقالب	در	تقریظ	
بر	کتاب	»آب	هرگــر	نمی	میرد«	از	علی	خوش	لفظ	و	حمید	حســام	نام	

بردند	تا	اشاره	ای	مجدد	به	کتاب	وقتی	مهتاب	گم	شد	داشته	باشند.
با	این	همه	اما	گویی	تأثیر	کتاب	و	شــخصیت	راوی	آن	اندازه	زیاد	بود	که	

در	دیدار	رهبر	انقالب	با	شاعران	مذهبی	ُسرا	)9۵/12/۵(	و	همچنین	
دیدار	با	دســت	اندرکاران	راهیان	نــور	)9۵/12/16(،	نامی	از	علی	

خوش	لفظ	و	کتابش،	به	میان	آمد	و	حتی	لحظاتی	رهبر	انقالب	
را	تحت	تأثیر	قرار	داد.	

»وقتی	مهتاب	گم	شد«،	شرح	بشارت	یک	شهید	زنده	است	
به	جامعه،	تا	مبادا	از	یاد	خدا	و	نصرت	الهی	غافل	شــود؛	

کتابی	که	اگر	یک	نفر	آن	را	بخواند،	متحول	می	شود	
و	اگر	هزاران	نفــر	آن	را	بخوانند،	هــزاران	نفر	

متحول	خواهند	شد.

هفتهنامـهخبری-تبیینـینمازهـایجمعـه،مسـاجدوهیئتهـایمذهبی|سـالسـوم،شـماره113|هفتـهاولدی96

113

پایانکاربهسودجبههخداییست

4

....مهتابگمنمیشود
یژه
حهو

صف

کانونفتنه،وحدتوآرامشکشوررانشانهگرفت
درســت	یک	ماه	قبل	از	انتخابات	88،	رهبر	انقالب	در	
سفر	به	کردستان	و	در	جمع	مردم	شریف	این	استان،	با	رصد	دقیق	
از	طراحی	دشــمن	برای	از	بیــن	بردن	»وحــدت«	و	»آرامش«	در	
جامعه	چنین	فرمودند:	»جوانان	عزیز!	...	حرکات	کسانی	را	که	دل	ها	
را	از	وحدت	و	صمیمیت	می	خواهند	دور	کنند،	رصد	کنید...	کسانی	
می	خواهند	به	هر	وسیله	ای،	به	هر	بهانه	ای،	میان	آحاد	ملت	اختالف	
و	تفرقه	به	وجود	بیاورند.	هر	کســی	که	دیدیــد	در	این	زمینه	کار	
می	کند،	درباره	ی	او	داوری	کنید	که	سرانگشت	دشمن	است؛	بداند	
یا	نداند.	ممکن	است	ندانند،	اما	سرانگشت	دشمنند؛	برای	دشمن	کار	
می	کنند.	نتیجه	یکی	است.	آن	کسی	که	دانسته	به	شما	ضربه	می	زند،	
با	آن	کسی	که	ندانسته	همان	ضربه	را	وارد	می	کند،	با	هم	فرقی	در	

نتیجه	ندارند.	باید	هوشیار	بود؛	باید	بیدار	بود.«	88/2/22	
آن	روزها،	و	در	بحبوحه	ی	تبلیغات	انتخاباتی،	شــاید	کمتر	کسی	
متوجه	اشــاره	ی	رهبر	انقالب	به	»سرانگشت	دشــمن«	شد	اما	
»تفرقه«	یعنی	دوقطبی	کردن	شــدید	جامعه	و	ایجاد	شکاف	در	
بین	مردم،	موضوعی	بود	که	بالفاصله	بعد	از	اعالم	نتایج	انتخابات	
88،	توسط	همین	سرانگشتان	دشمن	کلید	خورد.	»به	گمان	من	
مهم	ترین	هدف	از	حوادث	دوران	فتنه	ی	بعد	از	انتخابات	-	این	چند	

ماه	-	این	بود	که	بین	آحاد	ملت	شکاف	بیندازند؛	سعی	شان	این	بود.	
می	خواستند	بین	آحاد	مردم	شکاف	بیندازند،	و	نتوانستند.«	88/11/19

ازنفسافتادهها،فتنهراکلیدزدند
»سرانگشت	دشمن«	البته	مخصوص	انقالب	ایران	نبود	و	در	انقالب	ها	
و	سایر	کشورها	نیز	نمونه	هایی	از	آن	یافت	می	شود.	برای	مثال،	"ملوین	
ج.السکي"	در	کتاب	"روشــنفکران	و	انقالب؛	تجربه	آلمان	شرقي"،	
تعبیر	"پرندگان	گردن	چرخان"	-که	نزدیک	است	به	معنای	اصطالح	
»سرانگشت	دشمن«-	را	برای	بخشی	از	نخبگان	درون	حاکمیت	به	
کار	می	برد	که	زمینه	ی	فروپاشی	آلمان	شرقی	را	نهایتا	در	سال	1۹8۹	
فراهم	آوردند.	گرچه	ســال	ها	بعد	از	فروپاشی	دیوار	برلین،	و	درست	
در	ایام	فتنه	ی	88،	این	اصطالح،	توســط	بخشی	از	تئوریسین	های	
شبکه	ی	غربگرای	درون	کشــور	نیز	در	دستورالعمل	های	تجویزی	
برای	"کانون	فتنه	و	آشوب"	در	ایران	به	کار	برده	شد.		شبکه	ی	غربگرا	
که	معتقد	بود	انقالب	اسالمی	ایران	شــبیه	انقالب	شوروی	است	و	
بنابراین	به	همان	سرنوشتی	دچار	خواهد	شــد	که	انقالب	شوروی	
و	سایر	انقالب	های	کمونیستی	به	آن	دچار	شــدند،	بر	آن	بودند	که	
زمینه	ی	این	فروپاشی،	می	بایست	توسط	طیف	موسوم	به	"پرندگان	
گردن	چرخان"،	یعنی	بخشی	از	نخبگان	مخالف	اما	درون	حاکمیت	

فراهم	شــود.	»انقالبیون	پشــیمان«	و	»از	نفس	افتاده	ها«،	همین	
کارکرد	را	در		آشوب	های	سال	88	ایفا	کردند.	

حادثهایکههمهمعادالترابرهمزد
اما	در	فاصله	های	ســال	های	86	تــا	88،	ایران	در	بهترین	شــرایط	
منطقه	ای	قرار	داشــت.	پیروزی	حزب	اهلل	لبنان	در	جنگ	33	روزه	و	
پیروزی	مقاومت	بر	رژیم	صهیونیستی	از	ســویی،	و	عدم	موفقیت	
آمریکا	در	عراق	و	افغانستان	از	سویی	دیگر،	موجب	دست	برتر	ایران	
در	مناسبات	منطقه	و	جهان	شده	بود.	شاید	به	همین	دلیل	هم	بود	که	
باراک	اوباما،	رئیس	جمهور	سابق	ایاالت	متحده،	پس	از	روی	کار	آمدن،	
ترجیح	داد	تا	به	جای	دنباله	روی	از	سیاســت	های	اشتباه	منطقه	ای	
بوش	پسر،	به	توصیه	ی	استراتژیست	هایی	چون	"زبیگنیو	برژنسیکی"	
و	"رابرت	گیتس"	گوش	فرا	دهد.	این	دو،	پیش	از	این،	در	کتاب	"ایران:	
زمانی	برای	ارائه	ی	رهیافت	جدید"،	رفتار	سیاست	خارجه	ی	آمریکا	
در	قبال	ایران	را	مورد	انتقاد	قــرار	داده	و	معتقد	بودند	که	دولتمردان	
این	کشور،	می	بایســت	از	گزینه	های	دیپلماسی،	تشویق،	ترغیب	و	
مطلوبیت	اقتصادی	اســتفاده	کنند.	به	تبع	اتخاذ	همین	سیاست	
بود	که	اوباما،	اولین	نامه	ی	خود	به	رهبر	انقــالب	را،	یک	ماه	پیش	از	
	 3 	انتخابات	سال	88	ارسال	و	در	آن	از	ایشان	درخواست	کرد	که		
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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	شهادت	فی	سبیل	اهلل	پیوند	
زد.سالم	و	رحمت	خدا	بر	این	شهید	عزیز	که	در	هنگام	زندگی	نیز	شهید	زنده	نامیده	شد	و	درنگ	سالها	پس	از	دفاع	مقدس،	پاداش	عظیم	صابران	را	به	او	هدیه	کرد.	

1396/9/29	 به	روان	پاک	او	درود	میفرستم	و	به	بازماندگان	گرامی	اش	تبریک	و	تسلیت	میگویم.سید	علی	خامنه	ای.
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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 

مسیحیان ارمنی آمدند 

اهواز؛ من در فرودگاه 

دیدم یک جامعتی 

نشسته اند، گفتم اینها 

چه کسانی هستند؟ 

گفتند اینها ارامنه اند، 

دارند می آیند جبهه برای 

کارهای صنعتی

    3سال سوم ،  شماره 113|  هفته اول دی 96

			برای	شــروع	فصل	جدیدی	از	مناسبات	 1

بین	ایــران	و	آمریکا،	به	واشــنگتن	کمک	کند.	
فتنه	ی	88	اما	همه	ی	این	معــادالت	را	بر	هم	زد	
و	موجب	شد	تا	بار	دیگر،	دشمن	به	"سرانگشتان	

داخلی"	خود	امیدوار	شود.

کشاندنکشوربه»لبهپرتگاه«
برای	همین،	چند	ماه	بعد	از	آغاز	آشــوب	ها	در	
ایران،	"کمیته	ی	خطر	جاري"که	متشــکل	از	
گروهی	از	ســناتورهای	آمریکایی،	مسئوالن	
ارشــد	وزارت	خارجــه	این	کشــور	و	برخی	از	
مدیران	باســابقه	ی	ســیا	و	پنتاگون	است،	با	
دیدن	تداوم	این	وضعیت،	در	گزارشی،	پروژه	ی	
"براندازی	از	درون"	را	به	مقامات	ایاالت	متحده	
تجویز	می	کنند.	این	افراد	در	گزارش	خود	تأکید	
می	کنند:	"واشنگتن	اکنون	به	رویکرد	جدیدی	
نیاز	دارد.	باید	همه	ی	نیروها	برای	این	استراتژی	
بسیج	شــوند.	باید	درس	های	گذشــته	مورد	
بازبینی	قرار	گیرد،	درس	هایی	که	از	فروپاشــی	
بلوک	شرق	به	یادگار	مانده	اســت...	متحدان	
آمریکا	باید	حــول	اســتراتژي	تهاجمي	علیه	
رهبري	ایران	منســجم	گردند."	توصیه	ی	این	
کمیته،	نافرمانی	مدنی	و	کشاندن	درگیری	ها	به	
کف	خیابان	به	منظور	ایجاد	شکاف	و	برهم	زدن	
وحدت	و	آرامش	کشور	بود.	یعنی	دقیقا	شبیه	
آن	وضعیتی،	که	چند	ســال	بعــد،	درجریان	
»بیداری	اسالمی«	بر	ســر	انقالب	کشورهایی	
چون	مصر	آمــد.		انقالب	مصر	کــه	می	رفت	با	
تداوم	خود،	موجب	تســریع	در	حرکت	بیداری	
اسالمی	در	منطقه	شود،	به	دلیل	مقابل	هم	قرار	
گرفتن	مردم،	و	بروز	شکاف	و	درگیری	بین	خود،	
نه	تنها	از	مســیر	خود	خارج	شد،	بلکه	موجب	
روی	کارآمدن	مجدد	حکومتی	دیکتاتوری	در	
آن	شــد.	باری	»اگر	خدای	متعال	به	این	ملت	
]ایران[	کمک	نمی	کرد،	گروه	های	مردم	به	جان	
هم	می	افتادند،	می	دانید	چه	اتفاقی	می	افتاد؟	
می	بینید	امروز	در	کشورهای	منطقه،	آنجاهائی	
که	گروه	های	مردم	مقابل	هم	قرار	می	گیرند،	چه	
اتفاقی	دارد	می	افتد؟	کشــور	را	لب	یک	چنین	
پرتگاهی	بردند؛	خداوند	نگذاشــت،	ملت	هم	
بصیرت	به	خرج	دادند.	در	قضایای	سال	88،	این	

مسئله	ی	اصلی	است...«	92/۵/6
حاال	بعد	از	گذشــت	چند	ســال	از	آن	روزها،	
بهتر	می	تــوان	فهمید	آنچه	دشــمن	طراحی	
کرده	بود	و	»سرانگشتان	دشمن«	در	ایران	آن	
را	می	خواستند	پیاده	ســازی	کند،	کشور	را	به	
کجا	می	رسانید.	»دشــمن	می	خواست	کشور	
را	متالطم	کند،	می	خواســت	آرامش	و	ثبات	و	
استقرار	را	از	ملت	ایران	بگیرد؛	درست	بعکس،	
خدای	متعال	در	مقابل	کید	دشــمنان	آنچنان	
تقدیری	کرد	کــه	و	مکروا	و	مکــراهلّل	واهلّل	خیر	

	 الماکرین.«	91/7/24	

چراآمریکا»عمودخیمه«انقالبرانشانهرفتهاست؟
کنگره	ی	آمریکا	چند	روز	قبل،	در	ادامه	ی	طرح	عملیات	روانی	
خود	علیه	ایران،	طرح	موسوم	به	دارایی	رهبران	ایران	را	تصویب	
کرد	که	به	موجب	آن،	وزارت	خزانه	داری	آمریکا	باید	فهرست	دارایی	رهبران	
ایران	از	جمله	رهبر	انقالب	اسالمی	را	منتشر	کند.	در	یکی	از	بندهای	این	
طرح	آمده	است:	"ایران	به	حمایت	از	گروه	های	تروریستی	در	سراسر	جهان،	
به	ویژه	از	طریق	نیروی	قدس	سپاه	پاسداران	انقالب	اسالمی	ادامه	داده	است.	
این	گروه	ها،	شامل	حزب	اهلل	لبنان،	چندین	گروه	شبه	نظامی	شیعه	ی	عراقی،	
حماس	و	جهاد	اســالمی	فلســطینی	هســتند.	ایران،	حزب	اهلل	و	دیگر	
شبه	نظامیان	شیعه	به	فراهم	ساختن	حمایت	از	رژیم	اسد	ادامه	دادند،	که	به	
گونه	ای	چشمگیر	موجب	تقویت	توانائی	های	رژیم،	طوالنی	شدن	جنگ	
داخلی	سوریه	و	وخیم	تر	شدن	وضعیت	حقوق	بشر،	و	بحران	آوارگان	در	آنجا	
منجر	شده	است."	واضح	است	که	بهانه	ی	کنگره	ی	آمریکا	از	انجام	این	طرح،	
آنچنان	که	در	جمالت	باال	مشهود	است،	وحشت	از	نفوذ	منطقه	ای	ایران	در	

سال	های	اخیر،	تحت	راهبردهای	کالن	رهبر	انقالب	است.	
البته	پیش	از	این	نیز	رسانه	های	غربی	گزارش	هایی	در	همین	باره	منتشر	
کرده	بودند.	به	عنوان	نمونه	خبرگزاری	انگلیســی	رویترز	دو	سال	قبل	در	
گزارشی	به	این	موضوع	پرداخت	و	به	طور	مشــخص	ستاد	اجرایی	فرمان	
امام)ره(،	که	وظیفه	ی	خدمت	رسانی	به	مناطق	محروم	را	برعهده	دارد،	هدف	
قرار	داده	بود.	با	این	حال،	به	نظر	می	رسد	وارد	کردن	این	موضوع	از	تبلیغات	
به	قانونگذاری	در	کنگره	و	اقداماتی	از	این	دســت،	یقیناً	ریشه	در	تحوالت	

اخیر	دارد.
وعدهصادقچندروزبعدازتوافقهستهای

برای	فهم	تحوالت	مزبور	الزم	اســت	حدود	دو	ســال	به	عقب	بازگردیم؛	
جایی	که	آمریکایی	ها	امیــدوار	بودند	توافق	هســته	ای	گام	اول	در	مهار	
جمهوری	اســالمی	ایران	و	تضعیف	آن	خواهد	بود	و	به	سرعت	خواهند	
توانســت	گام	های	بعدی	را	با	تضعیف	برنامه	ی	موشکی	و	سپس	محدود	
کردن	حضور	و	نفوذ	منطقه	ای	ایــران	بردارند	تا	در	نهایت	بتوانند	امنیت	
ملت	ایران	را	تضعیف	کنند.	البته	رهبر	انقالب	اسالمی	در	همان	روزهای	
اول	پس	از	انجام	توافق	هسته	ای	وعده	ای	صادق	دادند	و	در	خطبه	های	نماز	
عید	سعید	فطر	گفتند:	»چه	این	متن	تصویب	بشود	و	چه	نشود،	به	حول	
و	قّوه	ی	الهی،	اجازه	ی	هیچ	گونه	سوءاســتفاده	ای	از	آن	داده	نخواهد	شد؛	
اجازه	ی	خدشه	ی	در	اصول	اساسی	نظام	اسالمی	به	کسی	داده	نخواهد	شد؛	
قابلّیتهای	دفاعی	و	حریم	امنّیت	کشور،	به	فضل	الهی	حفظ	خواهد	شد...	ما	

از	حمایت	دوستانمان	در	منطقه	دست	نخواهیم	کشید.«	94/4/27
رهبر	انقالب	آن	روز	در	حالی	این	سخنان	را	گفتند	که	داعش	بخش	های	
مهمی	از	عراق	و	ســوریه	را	در	اشغال	داشت	و	عربستان	تصور	می	کرد	با	
داشتن	دست	باال	در	تهاجم	نظامی	علیه	مردم	بی	پناه	یمن،	به	سرعت	
خواهد	توانست	مهره	ی	خود	را	به	این	کشور	بازگرداند	و	در	ادامه	مناطق	
مهمی	همچون	لبنان	را	درگیر	بن	بســت	و	بحران	ســازد؛	اما	حاال	دو	
سال	پس	از	آن	روزها	که	حتی	برخی	دلســوزان	را	نیز	نگران	کرده	بود،	
با	وجود	آنکه	یک	هم	پیمانی	کامل	از	ســوی	آمریکا	و	برخی	دولت	های	
مرتجع	منطقه	برای	باقی	ماندن	یک	داعِش	تحت	کنترل	وجود	داشت،	
با	فداکاری	سربازان	جبهه	ی	مقاومت،	سیطره	ی	شجره	خبیثه	داعش	
پایان	یافته	است،	مردم	یمن	پس	از	هزار	روز	مقاومت،	همچنان	سرافراز	
ایستاده	اند	و	ایستادگی،	توان	نظامی	و	ســرعت	و	مهارت	آنان	در	دفع	
فتنه	ی	سعودِی	علی	عبداهلل	صالح	حیرت	آور	است،	و	در	لبنان	نیز	فتنه	ی	
سعودی	برای	ایجاد	بحران	سیاسی	و	به	دنبال	آن	جنگ	داخلی،	با	کیاست	

و	درایت	جبهه	مقاومت	ماند.
عصبانیتآمریکاازچارچوبپرقدرتوالیتفقیه

صحنه	ی	امروز	منطقه	و	پیشرفت	جبهه	ی	مقاومت،	دقیقاً	در	نقطه	ی	مقابل	
انتظار	آمریکایی	هاســت	که	خیال	می	کردند	توافق	هســته	ای	و	اقدامات	
دیگر	قرار	است	ایران	و	جریان	مقاومت	را	ضعیف	کند.	رئیس	جمهور	آمریکا	
در	نطق	دو	ماه	قبل	خود	علیه	کشورمان	به	وضوح	عصبانیت	خود	را	از	این	
واقعیت	که	توافق	هسته	ای	نتوانسته	پیشروندگی	ایران	را	مهار	کند،	بیان	

کرد.
اما	موفقیت	هــای	خیره	کننده	ی	جبهه	مقاومــت	در	ذیل	یک	چارچوب	
پرقدرت	به	نام	"والیت	فقیه"	رخ	داده	است	که	از	آن	می	توان	به	"عمود	خیمه"	
انقالب	و	کشور	تعبیر	کرد؛	به	برکت	این	چارچوب	پرقدرت	فکری	و	عملی	
است	که	سیدحسن	نصراهلل،	سردار	رشید	جبهه	ی	مقاومت	با	افتخار	اعالم	
می	کند:	"آمریکا	برده	هایی	دارد.	اشغالگران	نفت	و	پول	و	گاز	با	برده	ها	تعامل	

می	کنند.	ما	ولی	فقیه	داریم	و	با	والیت	فقیه	آقایی	می	کنیم."
در	مقابل،	برنامه	ی	ثابت	دشمن	در	سال	های	پس	از	انقالب،	ضربه	زدن	به	
چارچوب	والیت	فقیه	و	جایگزین	کــردن	چارچوب	های	القایی	و	دروغین	
با	هدف	تزریق	وابسته	گرایی	و	لطمه	زدن	به	امنیت	و	استقالل	کشور	بوده	
اســت.	طرح	اخیر	کنگره	ی	آمریکا	تنها	نمونه	ی	کوچکی	از	هزاران	توطئه	

	 علیه	نظام	اسالمی	در	طول	این	سال	هاست.	

به بهانه عملیات روانی جدید کنگره ایاالت متحده

	توصیهرهبرانقالب
بهاعضایمجلسخبرگان

آیـت	اهلل	سـیداحمد	خاتمـی	در	برنامـه	ی	
تلویزیونـی	دسـتخط:	بـا	اینکـه	در	قانـون	
اساسـی]نظارت	بـر	رهبـری[	نیسـت	امـا	
رهبـر	بزرگـوار	مـا	بـا	آغـوش	بـاز	اسـتقبال	
شـاخص	 بایـد	 فرمودنـد	 منتهـا	 کردنـد	
داشـته	باشـد.	یـک	جلسـه،	آقـای	محمدی	
گلپایگانـی	و	آقـای	حجـازی	در	کمیسـیون	
تحقیـق	خبـرگان	آمدنـد	و	تمام	تشـکیالت	
را	بیـان	کردنـد،	خـود	مقـام	معظـم	رهبری	
فرمودنـد	می	توانیـد	دفتـر	داشـته	باشـید،	
سـیر	تصمیمـات	رهبـری	را	پـی	بگیریـد؛	
مثـال	زدند	کـه	مثـال	ببینیـد	مـا	در	جریان	
فتنـه	چـه	کردیـم؟	چگونـه	ورود	کردیـم	و	

چگونـه	خـروج	کردیـم؟	   |       خ	صداوسـیما |

روایتفرماندهسپاهازتوصیهرهبرانقالب
بهمتقاضیانحضوردرجبهههایدفاعازحرم
ســردار	عزیز	جعفری	گفت:	دفاع	از	انقالب	
فقط	اسلحه	در	دســت	گرفتن	نیست،	بارها	
شــاهد	بودم	افرادی	نزد	مقام	معظم	رهبری	
تقاضای	رفتن	بــه	ســوریه	را	می	کردند	اما	
رهبری	آنها	را	به	تــالش	در	عرصه	های	دیگر	

توصیه	می	کردند.			|  مهر|

		آملیالریجانی:جلساتسرانقوابادستور
رهبرانقالببهصورتمستمربرگزارمیشود
از	 رئیـس	قـوه	قضائیـه	در	دیـدار	جمعـی	
دانشـجویان:	جلسـات	سـران	قـوا	بـه	دسـتور	
اکیـد	مقام	معظـم	رهبـری	به	صورت	مسـتمر	
برگـزار	می	شـود	و	تـالش	می	کنیم	کـه	در	آنها	
با	تعامل	هرچه	بیشـتر	مشـکالت	مـردم	را	حل	

کنیـم.				|   میـزان	|

روایتوزیرکشورازتوصیههایرهبر
انقالبدربارهآسیبهایاجتماعی

وزیر	کشــور	با	اشــاره	به	برگزاری	پنجمین	
جلسه	شــورای	اجتماعی	باحضور	سران	قوا	
و	رهبر	معظــم	انقالب:	رهبری	به	اســتفاده	
از	ظرفیت	های	مردمی	و	ســمن	ها	در	حوزه	
کاهش	آسیب	های	اجتماعی	تأکید	داشتند.	
طبق	سیاست	گذاری	رهبری	۵0درصد	منابع	

باید	صرف	امور	پیشگیری	شود.			|  ایسنا|

افتتاحیهوبهرهبرداری
هزارمینمدرسهبرکت

هزارمیــن	مدرســه	برکت	هدیه	مقــام	معظم	
رهبری	به	مناطق	محروم	در	مراسمی	با	حضور	
رئیس	دفتر	مقام	معظم	رهبری	افتتاح	شــد.	در	
این	مراســم	همچنین	تفاهم	نامه	ساخت	هزار	

مدرســه	دیگر	نیز	به	امضــا	رســید.		|   ایرنا|

		

خدمتیکهارامنهومسیحیانبهانقالبوکشورکردند
من غالباً به منازل شهدای ارامنه و آشوری که  بازخوانـــــی

رفته ام... می بینم اینها نســبت به کشورشان 
احساس تعّهد می کنند؛ یعنی واقعاً متعّهدانه 
رفتار کردند. زمان جنگ هم من یادم است که 
عّده ای از همین مسیحیان ارمنی آمدند اهواز؛ من در 
فرودگاه دیــدم یک جماعتی نشســته اند، گفتم اینها 
چه کســانی هســتند؟ گفتند اینها ارامنه انــد، دارند 
می آیند جبهــه برای کارهــای صنعتــی - 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 کشــیدند، خدمت 
کردند، کار کردند و کسانی هم شــهید شدند. یکی از 
]اعضای [ این خانواده های ارمنی که من همین هفته ی 
پیش رفتم منزلشــان، پســرش ســرباز بوده؛ گفت 
ســربازی اش تمام شــد و ناراحت بود که جنگ هنوز 
هست؛ ]می گفت [ من ســربازی ام تمام شده و چه کار 
کنم. بعد گفت اتّفاقاً اعالم کردند مثاًل آن کســانی که 

سربازی رفتند، چند ماه - سه ماه یا فالن قدر - بیایند 
مجّدداً جبهه. گفت این خوشحال شــد که باز دوباره 
فراخوانی کردند؛ آمد و رفت جبهه و بعد هم شهید شد، 
جسدش را آوردند؛ یعنی این جور احساساتی را انسان 
در بین هم میهنان غیر مســلمان ما در کشور مشاهده 

می کند.  93/11/6

من در برخورد با بعضی از مسئولین، احیاناً بعضی از همین سؤال های شما یا سؤاالتی از این قبیل را از آنها دارم. خب، 
یک جوابی می دهند، انسان احیاناً قانع می شود؛ ممکن هم هســت جواب قانع کننده ای نداشته باشند. به هر حال 
طرح سؤال، خوب است. مراقبت کنید طرح سؤال را مخلوط نکنید و اشتباه گرفته نشود با معارضه. آن چیزی که من 
قبلها هم گفته ام، بارها هم گفته ام، االن هم می گویم، این است که جریان دانشجوئی یا جنبش دانشجوئی یا هر چیز 
دیگر که اسمش هست، تصور نکند که وظیفه اش این است که با دستگاه متولی امر و متصدی اداره ی کشور معارضه 
کند؛ نه، این خطاســت؛ چه لزومی دارد؟ معارضه کردن که کاِر همیشه درستی نیست؛ ممکن است یک جا درست 
باشد، یک جا درست نباشد. مهم این است که شــما حرفتان را مطرح کنید، استداللتان را مطرح کنید، پاسخ قانع 

کننده ای بخواهید؛ مسئولین هم باید پاسخ بدهند.   89/5/31

مطالبه
مراقبتکنیدطرحسؤالبامعارضهاشتباهگرفتهنشودرهبری

پاسخقانعکنندهایبخواهید؛مسئولینهمبایدپاسخبدهند

)(بهمناسبتمیالدحضرتمسیح

وب سایت مؤسسه کریستین ساینس مانیتور در گزارشی مفصل با عنوان "چگونه ایران " ابرقدرت جدید خاورمیانه " در 
حال بسط نفوذ خود در منطقه خاورمیانه است؟" ابتدا به عالقه ی جریان های سیاسی عراق به ایران و شخص رهبر انقالب 
سخن گفته و از آن به عنوان یکی از پایه های نفوذ معنوی ایران در عراق یاد می کند و سپس می نویسد: "یکی از دالیل اعتماد 
عراق این است که مداخله ی فوری ایران در ژوئن 2014، پیشرفت سریع داعش را متوقف کرد و پایتخت عراق را نجات داد، 
در حالی که ایاالت متحده واکنش را ماه ها به تاخیر انداخت و عراق در همان ساعات نیاز به کمک داشت." این گزارش در 
ادامه به صحبت های سیدهاشم الموسوی، سخنگوی رسمی مقاومت اسالمی نَُجباء اشاره می کند که "اگر سالح های ایران 
وجود نداشت، داعش بر این صندلی نشسته بود."نویسنده ی یادداشت ادامه می دهد: "پیروزی ایران که از میدان های جنگ 
علیه داعش در عراق، سوریه و فراتر از آن ظهور کرد، ایران را به ابرقدرتی منطقه ای بی نظیر با ظرفیت قدرت سخت و قدرت 
نرم بیشتر به منظور شکل دادن به رویدادهای خاورمیانه تبدیل کرده است که تا پیش از آن تجربه نشده بود... امروز ایران 
به واسطه ی سال  ها مبارزه با داعش و تقویت متحدانش در خارج از کشور، تضعیف رهبری ایاالت متحده، و پیش دستی و 

تسلط مکرر بر رقیب اصلی منطقه ای خود یعنی عربستان سعودی، به عنوان قدرت مسلط در منطقه ظهور کرده است."  

گزارش
رصدی

اگرفرهنگرااصالحنکنیم
برنامهریزیهایمانابترخواهدبود ایران،ابرقدرتجدیدمنطقهاست

ــی  ــا حت ــادی و ی ــی و اقتص ــف اجتماع ــای مختل ــد در صحنه ه ــان می رس ــه نظرم ــه ب ــکالتی ک ــیاری از مش بس
سیاســی داریــم، اگــر کاوش کنیــم، بــه مشــکالت فرهنگــی بــر می گــردد. بــا اینکــه نظــام جمهــوری اســالمی، از 
آغــاز، بــر یــک مبنــای فرهنگــی بنیــان شــد و رهبــر و پدیدآورنــده ی ایــن نظــام، یــک عنصــر بیــش از همه چیــز 
ــد؛ در  ــور بوده ان ــه همین ط ــا همیش ــدت، تقریب ــن م ــول ای ــم در ط ــام ه ــن نظ ــؤوالن ای ــود و مس ــی ب فرهنگ
ــی انجــام  ــورد انتظــار را خیل ــوب و م ــه در زمینه هــای فرهنگــی، آن کار مطل ــم ک ــراف کنی ــد اعت ــن حــال بای عی

نداده ایــم.69/9/19 
مــا اگــر توانســتیم فرهنــگ ایــن کشــور را بــا پایه هــای مســتحکم و قویــم و نهادهــای صحیحــی کــه کارایــی الزم 
را داشــته باشــند، پشــتیبانی و تقویــت کنیــم، کار ایــن کشــور روی غلتــک خواهــد افتــاد و پیشــروی ایــن کشــور 
در همــه ی زمینه هــای مــورد نظــر تضمیــن خواهــد شــد. چنانچــه مــا فرهنــگ را اصــالح و دنبــال نکردیــم، بــه 
ــا  ــی تــالش می کنیــم، زحمــت می کشــیم؛ ام ــود؛ یعنــی مّدت ــاد برنامه ریزی هایمــان ابتــر خواهــد ب احتمــال زی

ــج قطعــی آن امیــدوار باشــیم 75/9/20 ــه نتای نمی توانیــم ب

وب سایت آمریکایی کریستین ساینس مانیتور:
دغدغههای
فرهنگی


