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 #وحدتشکنان
هشــدار رهبر انقالب ،یک ماه قبــل از انتخابــات « :88جوانــان عزیز! حرکات
کســانی که دلها را از وحدت و صمیمیــت میخواهند دور کننــد ،رصد کنید».
کانـون فتنـه ،وحـدت و آرامش

کشوررانشانهگرفت

درسـت یـک مـاه قبـل از انتخابـات ،88
رهبـر انقلاب 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 دلهـا را از وحـدت و صمیمیـت
میخواهنـد دور کننـد ،رصـد کنیـد...
کسـانی میخواهند به هر وسـیلهای ،به هر
بهانـهای ،میان آحـاد ملت اختلاف و تفرقه
به وجـود بیاورنـد .هر کسـی که دیدیـد در
این زمینـه کار میکنـد ،دربـارهی او داوری
کنید که سرانگشـت دشمن اسـت؛ بداند یا
نداند .ممکن اسـت نداننـد ،اما سرانگشـت
دشـمنند؛ بـرای دشـمن کار میکننـد.
نتیجـه یکـی اسـت .آن کسـی که دانسـته
بـه شـما ضربـه میزنـد ،بـا آن کسـی کـه
ندانسـته همان ضربه را وارد میکنـد ،با هم
فرقـی در نتیجـه ندارنـد .باید هوشـیار بود؛
بایـد بیـدار بـود88/2/22 ».
آن روزهـا ،و در بحبوحهی تبلیغات انتخاباتی،
شـاید کمتـر کسـی متوجـه اشـارهی رهبـر
انقلاب بـه «سرانگشـت دشـمن» شـد امـا
«تفرقه» یعنی دوقطبی کردن شـدید جامعه
و ایجاد شـکاف در بیـن مـردم ،موضوعی بود
کـه بالفاصلـه بعـد از اعلام نتایـج انتخابـات
 ،88توسط همین سرانگشـتان دشمن کلید
خـورد« .بـه گمـان مـن مهمتریـن هـدف
از حـوادث دوران فتنـهی بعـد از انتخابـات
 ایـن چنـد مـاه  -ایـن بـود کـه بیـن آحـادملـت شـکاف بیندازنـد؛ سعیشـان ایـن
بـود .میخواسـتند بیـن آحـاد مردم شـکاف
بیندازنـد ،و نتوانسـتند88/11/19 ».
ازنفسافتادهها،فتنهراکلیدزدند
«سرانگشـت دشـمن» البتـه مخصـوص

انقلاب ایـران نبـود و در انقالبهـا و
سـایر کشـورها نیـز نمونههایـی از آن
یافـت میشـود .بـرای مثـال" ،ملويـن
ج.السـكي" در كتـاب "روشـنفكران و
انقلاب؛ تجربـه آلمـان شـرقي" ،تعبیـر
"پرنـدگان گردنچرخـان" -کـه نزدیـک
اسـت بـه معنـای اصطلاح «سرانگشـت
دشـمن» -را برای بخشـی از نخبـگان درون
حاکمیـت بـه کار میبـرد کـه زمینـهی
فروپاشـی آلمـان شـرقی را نهایتـا در سـال
 1989فراهـم آوردنـد .گرچـه سـالها بعـد
از فروپاشـی دیـوار برلیـن ،و درسـت در ایام
فتنـهی  ،88ایـن اصطالح ،توسـط بخشـی
از تئوریسـینهای شـبکهی غربگرای درون
کشـور نیـز در دسـتورالعملهای تجویـزی
برای "کانون فتنه و آشـوب" در ایـران به کار
برده شـد .شـبکهی غربگـرا که معتقـد بود
انقالب اسالمی ایران شـبیه انقالب شوروی
اسـت و بنابراین به همـان سرنوشـتی دچار
خواهـد شـد کـه انقلاب شـوروی و سـایر
انقالبهای کمونیسـتی به آن دچار شـدند،
بـر آن بودنـد کـه زمینـهی ایـن فروپاشـی،
میبایسـت توسـط طیـف موسـوم بـه
"پرنـدگان گردنچرخان" ،یعنی بخشـی از
نخبگان مخالف امـا درون حاکمیـت فراهم
شـود« .انقالبیـون پشـیمان» و «از نفـس
افتادهها» ،همیـن کارکرد را درآشـوبهای
سـال  88ایفـا کردنـد.
حادثهایکههمهمعادالترابرهمزد
امـا در فاصلههـای سـالهای  86تـا
 ،88ایـران در بهتریـن شـرایط منطقـهای
قـرار داشـت .پیـروزی حـزب اهلل لبنـان
در جنـگ  33روزه 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 ایاالتمتحده،
پـس از روی کار آمـدن ،ترجیـح داد تـا بـه
جـای دنبالـهروی از سیاسـتهای اشـتباه
منطقـهای بـوش پسـر ،بـه توصیـهی
استراتژیسـتهایی چـون "زبیگنیـو
برژنسـیکی" و "رابـرت گیتـس" گـوش فرا
دهد .ایـن دو ،پیـش از این ،در کتـاب "ایران:
زمانی بـرای ارائـهی رهیافت جدیـد" ،رفتار
سیاسـتخارجهی آمریـکا در قبـال ایـران
را مـورد انتقـاد قـرار داده و معتقـد بودنـد
کـه دولتمـردان ایـن کشـور ،میبایسـت از
گزینههـای دیپلماسـی ،تشـویق ،ترغیـب
و مطلوبیـت اقتصـادی اسـتفاده کننـد .بـه
تبـع اتخـاذ همین سیاسـت بـود کـه اوباما،
اولیـن نامـهی خـود بـه رهبـر انقلاب را،
یک مـاه پیـش از انتخابات سـال  88ارسـال
و در آن از ایشـان درخواسـت کـرد کـه
بـرای شـروع فصـل جدیـدی از مناسـبات
بیـن ایـران و آمریـکا ،بـه واشـنگتن کمک
کند .فتنهی  88امـا همهی 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 آشـوبها
در ایـران" ،كميتـهی خطـر جاري"کـه
متشکل از گروهی از سـناتورهای آمریکایی،
مسـئوالن ارشـد وزارتخارجه این کشـور و
برخـی از مدیران باسـابقهی سـیا و پنتاگون
اسـت ،بـا دیـدن تـداوم ایـن وضعیـت ،در
گزارشـی ،پـروژهی "برانـدازی از درون" را به
مقامـات ایـاالت متحـده تجویـز میکننـد.
این افـراد در گـزارش خود تأکیـد میکنند:
"واشـنگتن اکنون بـه رویکرد جدیـدی نیاز
دارد .باید همهی نیروها برای این اسـتراتژی
بسـیج شـوند .بایـد درسهـای گذشـته
مـورد بازبینـی قـرار گیـرد ،درسهایـی

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

کـه از فروپاشـی بلـوک شـرق بـه یـادگار
مانـده اسـت ...متحـدان آمريـكا بایـد حول
اسـتراتژي تهاجمـي عليـه رهبـري ايـران
منسـجم گردنـد ".توصیـهی ایـن کمیتـه،
نافرمانـی مدنـی و کشـاندن درگیریهـا
بـه کـف خیابـان بـه منظـور ایجاد شـکاف
و برهـمزدن وحـدت و آرامـش کشـور بـود.
یعنـی دقیقـا شـبیه آن وضعیتی ،کـه چند
سـال بعـد ،درجریـان «بیـداری اسلامی»
بر سـر انقالب کشـورهایی چون مصـر آمد.
انقلاب مصـر کـه میرفـت بـا تـداوم خود،
موجب تسـریع در حرکت بیداری اسلامی
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
نمیکـرد ،گروههـای مـردم بـه جـان هـم
میافتادنـد ،میدانیـد چه اتفاقـی میافتاد؟
میبینیـد امـروز در کشـورهای منطقـه،
آنجاهائـی کـه گروههـای مـردم مقابـل هم
قـرار میگیرنـد ،چـه اتفاقـی دارد میافتد؟
کشـور را لب یـک چنیـن پرتگاهـی بردند؛
خداونـد نگذاشـت ،ملـت هـم بصیـرت
بهخـرج دادنـد .در قضایـای سـال  ،۸۸ایـن
مسـئلهی اصلـی اسـت92/5/6 »...
حاال بعد از گذشـت چنـد سـال از آن روزها،
بهتر میتـوان فهمید آنچه دشـمن طراحی
کـرده بـود و «سرانگشـتان دشـمن» در
ایران آن را میخواسـتند پیادهسـازی کند،
کشـور را بـه کجـا میرسـانید« .دشـمن
میخواسـت کشـور را متالطـم کنـد،
میخواسـت آرامش و ثبـات و اسـتقرار را از
ملت ایـران بگیرد؛ درسـت بعکـس ،خدای
متعـال در مقابـل کیـد دشـمنان آنچنـان
مکـرالل ّ
ّ
والل
تقدیـری کـرد کـه و مکـروا و
خیـر الماکریـن91/7/24 ».

تاریخ شهادت 29:آذر1396

پیام رهبر انقالب اسالمی به مناسبت شهادت جانباز عزیز آقای علی خوشلفظ

بسماهلل 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 سبیلاهلل 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
گرامیاش تبریک و تسلیت میگویم.سید علی خامنهای1396/9/29 .
نـشــریـهجـامـــعـه
مـؤمــن و انـقــالبــی
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چراآمریکا«عمودخیمه»
انقالب را نشانه رفته است؟
کنگــرهی آمریــکا چنــد روز قبــل ،در ادامـهی طــرح عملیــات روانــی خــود
علیــه ایــران ،طــرح موســوم بــه دارایــی رهبــران ایــران را تصویــب کــرد که
بــه موجــب آن ،وزارت خزان ـهداری آمریــکا بایــد فهرســت دارایــی رهبــران ایــران از
جملــه رهبــر انقــاب اســامی را منتشــر کنــد .در یکــی از بندهــای ایــن طــرح آمده
اســت" :ایــران بــه حمایــت از گروههــای تروریســتی در سراســر جهــان ،بهویــژه از
طریــق نیــروی قــدس ســپاه پاســداران انقــاب اســامی ادامــه داده اســت .ایــن
گروههــا ،شــامل حــزب اهلل لبنــان ،چندیــن گــروه شــبهنظامی شــیعهی عراقــی،
حمــاس و جهــاد اســامی فلســطینی هســتند .ایــران ،حــزب اهلل و دیگــر
شــبهنظامیان شــیعه بــه فراهــم ســاختن حمایــت از رژیــم اســد ادامــه دادنــد ،کــه
بــه گون ـهای چشــمگیر موجــب تقویــت توانائیهــای رژیــم ،طوالنــی شــدن جنــگ
داخلــی ســوریه و وخیمتــر شــدن وضعیــت حقــوق بشــر ،و بحــران آوارگان در آنجــا
منجر شــده اســت ".واضــح اســت کــه بهانـهی کنگــرهی آمریــکا از انجــام ایــن طرح،
آنچنــان کــه در جمــات بــاال مشــهود اســت ،وحشــت از نفــوذ منطق ـهای ایــران در
سالهای اخیر ،تحت راهبردهای کالن رهبر انقالب است.
البتــه پیــش از ایــن نیــز رســانههای غربــی گزارشهایــی در همینبــاره منتشــر
کــرده بودنــد .بهعنــوان نمونــه خبرگــزاری انگلیســی رویتــرز دو ســال قبــل در
گزارشــی بــه ایــن موضــوع پرداخــت و بهطــور مشــخص ســتاد اجرایــی فرمــان
امــام(ره) ،کــه وظیفــهی خدمترســانی بــه مناطــق محــروم را برعهــده دارد،
هــدف قــرار داده بــود .بــا ایــن حــال ،بــه نظــر میرســد وارد کــردن ایــن موضــوع
از تبلیغــات بــه قانونگــذاری در کنگــره و اقداماتــی از ایــن دســت ،یقینــاً ریشــه در
تحــوالت اخیــر دارد.
وعده صادق چند روز بعد از توافق هستهای

بــرای فهــم تحــوالت مزبــور الزم اســت حــدود دو ســال بــه عقــب بازگردیــم؛
جاییکــه آمریکاییهــا امیــدوار بودنــد توافــق هســتهای گام اول در مهــار جمهــوری
اســامی ایــران و تضعیــف آن خواهــد بــود و بــه ســرعت خواهنــد توانســت گامهــای
بعــدی را بــا تضعیــف برنام ـهی موشــکی و ســپس محــدود کــردن حضــور و نفــوذ
منطقــهای ایــران بردارنــد تــا در نهایــت بتواننــد امنیــت ملــت ایــران را تضعیــف
کننــد .البتــه رهبــر انقــاب اســامی در همــان روزهــای اول پــس از انجــام توافــق
هســتهای وعــدهای صــادق دادنــد و در خطبههــای نمــاز عیــد ســعید فطــر گفتنــد:
«چــه ایــن متــن تصویــب بشــود و چــه نشــود ،بــه حــول و ق ـ ّوهی الهــی ،اجــازهی
هیچگونــه سوءاســتفادهای از آن داده نخواهــد شــد؛ اجــازهی خدشــهی در اصــول
قابلیتهــای دفاعــی و حریــم
اساســی نظــام اســامی بــه کســی داده نخواهــد شــد؛ ّ
امنیــت کشــور ،بــه فضــل الهــی حفــظ خواهــد شــد ...مــا از حمایــت دوســتانمان در
ّ
منطقــه دســت نخواهیــم کشــید94/4/27 ».
رهبــر انقــاب آنروز در حالــی ایــن ســخنان را گفتنــد کــه داعــش بخشهــای
مهمــی از عــراق و ســوریه را در اشــغال داشــت و عربســتان تصــور میکــرد بــا
داشــتن دســت بــاال در تهاجــم نظامــی علیــه مــردم بیپنــاه یمــن ،بــه ســرعت
خواهــد توانســت مهــرهی خــود را بــه ایــن کشــور بازگردانــد و در ادامــه مناطــق
مهمــی همچــون لبنــان را درگیــر بنبســت و بحــران ســازد؛ امــا حــاال دو ســال
پــس از آن روزهــا کــه حتــی برخــی دلســوزان را نیــز نگــران کــرده بــود ،بــا وجــود
آنکــه یــک همپیمانــی کامــل از ســوی آمریــکا و برخــی دولتهــای مرتجــع
ـش تحــت کنتــرل وجــود داشــت ،بــا فــداکاری
منطقــه بــرای باقیمانــدن یــک داعـ ِ
ســربازان جبهــهی مقاومــت ،ســیطرهی شــجره خبیثــه داعــش پایــان یافتــه
اســت ،مــردم یمــن پــس از هــزار روز مقاومــت ،همچنــان ســرافراز ایســتادهاند و
ایســتادگی ،تــوان نظامــی و ســرعت و مهــارت آنــان در دفــع فتنــهی ســعودیِ
علیعبداهللصالــح حیــرتآور اســت ،و در لبنــان نیــز فتنــهی ســعودی بــرای
ایجــاد بحــران سیاســی و بهدنبــال آن جنــگ داخلــی ،بــا کیاســت و درایــت جبهــه
مقاومــت مانــد.
عصبانیت آمریکا از چارچوب پرقدرت والیتفقیه

صحن ـهی امــروز منطقــه و پیشــرفت جبه ـهی مقاومــت ،دقیق ـاً در نقط ـهی مقابــل
انتظــار آمریکاییهاســت کــه خیــال میکردنــد توافــق هســتهای و اقدامــات
دیگــر قــرار اســت ایــران و جریــان مقاومــت را ضعیــف کنــد .رئیسجمهــور آمریــکا
در نطــق دو مــاه قبــل خــود علیــه کشــورمان بهوضــوح عصبانیــت خــود را از ایــن
واقعیــت کــه توافــق هســتهای نتوانســته پیشــروندگی ایــران را مهــار کنــد ،بیــان
کــرد.
امــا موفقیتهــای خیرهکننــدهی جبهــه مقاومــت در ذیــل یــک چارچــوب
پرقــدرت بهنــام "والیتفقیــه" رخ داده اســت کــه از آن میتــوان بــه "عمــود
خیمــه" انقــاب و کشــور تعبیــر کــرد؛ بــه برکــت ایــن چارچــوب پرقــدرت
فکــری و عملــی اســت کــه سیدحســن نصــراهلل ،ســردار رشــید جبه ـهی مقاومــت
بــا افتخــار اعــام میکنــد" :آمریــکا بردههایــی دارد .اشــغالگران نفــت و پــول و
گاز بــا بردههــا تعامــل میکننــد .مــا ولیفقیــه داریــم و بــا والیــت فقیــه آقایــی
میکنیــم".
در مقابــل ،برنامــهی ثابــت دشــمن در ســالهای پــس از انقــاب ،ضربــهزدن بــه
چارچــوب والیتفقیــه و جایگزینکــردن چارچوبهــای القایــی و دروغیــن بــا
هــدف تزریــق وابســتهگرایی و لطمــه زدن بــه امنیــت و اســتقالل کشــور بــوده
اســت .طــرح اخیــر کنگــرهی آمریــکا تنهــا نمونــهی کوچکــی از هــزاران توطئــه
علیــه نظــام اســامی در طــول ایــن سالهاســت.

گزارش

رصدی

ماجرای دیدار و ذکر خاطرههای رهبر انقالب از شهید خوشلفظ

وبسایتآمریکاییکریستینساینسمانیتور:

«آقـا گفتند مـا یک قفسـهی کتـاب داریـم در کنار اتـاق خودمـان کـه در آن چنـد صد جلد
کتاب وجـود دارد ،من بعضـی وقتها آنقدر مشـغلهام زیاد اسـت کـه رویـم را از کتابها
برمیگردانـم تـا آنهـا را نبینـم و بـه کارهـای اجرایـی برسـم .چند هفتـه قبل به
صورت اتفاقـی کتـاب شـما را دیـدم و آن را خواندم».
شـهید علی خوشلفظ برای نخسـتینبار در روز پنجشـنبه ۱۶/۱۰/۹۵
همراه با جمعـی از نویسـندگان دفاع مقـدس میهمان رهبـر انقالب
شـد .دو روز پـس از این دیدار بـود که رهبر انقلاب ،دو یادداشـت را به
عنوان تقریـظ بر کتـاب «وقتی مهتـاب گم شـد» مرقـوم فرمودند.
پـس از نـگارش تقریظ هـم رهبـر انقلاب در دیـداری جداگانه
میزبـان علـی خوشلفـظ و خانـوادهی محترمشـان بودنـد.
همچنیـن در بهمنمـاه  ۹۵بود کـه رهبـر انقلاب در تقریظ بر
کتـاب «آب هرگـر نمیمیـرد» از علـی خوشلفظ و حمید حسـام
نام بردند تـا اشـارهای مجـدد به کتـاب وقتی مهتاب گم شـد داشـته
با شند .
با ایـن همـه اما گویـی تأثیـر کتـاب و شـخصیت راوی آن انـدازه
سـرا
زیـاد بـود کـه در دیـدار رهبـر انقلاب بـا شـاعران مذهبی ُ
( )95/12/5و همچنیـن دیـدار بـا دسـتاندرکاران راهیـان نور
( ،)95/12/16نامـی از علـی خوشلفظ و کتابـش ،به میان آمد
و حتـی لحظاتی رهبـر انقلاب 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 میشـود و اگر هـزاران
نفـر آن را بخواننـد ،هـزاران نفـر
متحـول خواهند شـد.

ایران،ابرقدرتجدیدمنطقهاست
وبسـایت 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 عالقـهی جریانهـای سیاسـی عـراق به ایـران و
شـخص رهبر انقالب سـخن گفته و از آن بهعنـوان یکـی از پایههای نفوذ معنـوی ایران
در عـراق یـاد میکند و سـپس مینویسـد" :یکـی از دالیـل اعتماد عـراق این اسـت که
مداخلهی فوری ایران در ژوئن  ،2014پیشـرفت سـریع داعش را متوقف کرد و پایتخت
عـراق را نجـات داد ،در حالیکـه ایـاالت متحـده واکنش را مـاه ها بـه تاخیـر انداخت و
عـراق در همان سـاعات نیـاز به کمـک داشـت ".ایـن گـزارش در ادامه بـه صحبتهای
سیدهاشـم الموسـوی ،سـخنگوی رسـمی مقاومت اسلامی ن َُجباء اشـاره میکند که
"اگر سلاحهای ایـران وجود نداشـت ،داعـش بر این صندلی نشسـته بود".نویسـندهی
یادداشـت ادامه میدهد" :پیروزی ایـران که از میدانهـای جنگ علیه داعـش در عراق،
سـوریه و فراتـر از آن ظهور کـرد ،ایـران را بـه ابرقدرتـی منطقـهای بینظیر 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 بهواسـطهی سـالها
مبارزه با داعـش و تقویت متحدانش در خارج از کشـور ،تضعیف رهبـری ایاالت متحده،
و پیشدسـتی و تسـلط مکرر بر رقیب اصلی منطقهای خود یعنی عربسـتان سـعودی،
بهعنوانقدرتمسلطدرمنطقهظهورکردهاست".

اخبار

هفته

توصیه رهبر انقالب
به اعضای مجلس خبرگان
آیـتاهلل سـیداحمد خاتمـی در برنامـهی 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 میتوانید 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 جبهههای 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 میکردند اما
رهبری آنها را به تالش در عرصههای دیگر توصیه میکردند | .مهر|
آملی الریجانی :جلسات سران قوا با دستور رهبر انقالب
به صورت مستمر برگزار میشود
رئیـس قـوه قضائیه در دیـدار جمعـی از دانشـجویان :جلسـات سـران قوا به دسـتور
اکید مقـام معظم رهبـری به صورت مسـتمر برگـزار میشـود و تلاش میکنیم که
در آنهـا با تعامل هرچه بیشـتر مشـکالت مـردم را حل کنیـم | .میـزان |
روایت وزیر کشور از توصیه های رهبر انقالب درباره آسیبهای اجتماعی
وزیر کشور با اشاره به برگزاری پنجمین جلسه شــورای اجتماعی باحضور سران قوا
و رهبر معظم انقالب :رهبری به اســتفاده از ظرفیتهای مردمی و سمنها در حوزه
کاهش آسیبهای اجتماعی تأکید داشتند .طبق سیاستگذاری 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 تفاهمنامه
ساخت هزار مدرسه دیگر نیز به امضا رسید | .ایرنا|

باز

خوانی

بهمناسبت میالد حضرت مسیح ()

خدمتیکهارامنهومسیحیان
به انقالب و کشور کردند

من غالباً به منازل شهدای ارامنه و آشوری که رفتهام ...میبینم اینها نسبت به کشورشان
احساس تع ّهد میکنند؛ یعنی واقعاً متع ّهدانه رفتار کردند .زمان جنگ هم من یادم است
عدهای از همین مســیحیان ارمنی آمدند اهواز؛ من در فرودگاه دیدم یک جماعتی
که ّ
نشستهاند،گفتماینهاچهکسانیهستند؟گفتنداینهاارامنهاند،دارندمیآیندجبههبرای
کارهای صنعتی  -ارامنه در کارهای صنعتی و ف ّنی 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 خانوادههای
ارمنی که من همین هفتهی پیش رفتم منزلشان ،پسرش سرباز بوده؛ گفت سربازیاش
تمام شد و ناراحت بود که جنگ هنوز هست؛ [میگفت] من سربازیام تمام شده و چه
کار کنم .بعد گفت اتّفاقاً اعالم کردند مث ً
ال آن کسانی که سربازی رفتند ،چند ماه  -سه ماه
مجددا ً جبهه .گفت این خوشحال شد که باز دوباره فراخوانی کردند؛
یا فالن قدر  -بیایند ّ
آمد و رفت جبهه و بعد هم شهید شد ،جســدش را آوردند؛ یعنی اینجور احساساتی را
انسان در بین هممیهنان غیر مسلمان ما در کشور مشاهده میکند93/11/6 .

اینها حوادث طبیعی یک راه دشوار به سمت ق ّله است

پاسخیکهرهبرانقالببهسؤالشهیدخوشلفظدربارهشرایطروزکشوردادند
شانزدهم بهمنماه سال گذشــته ،شــهید خوشلفظ ،دیداری با رهبر انقالب داشت.
دیداری که به تعبیر خود شهید ،موجب شد همهی دردهایش را فراموش کند .اواسط
دیدار،شهیدخوشلفظ،خطاببهرهبرانقالبچنینمیگویند":فقطیکنکتهبگویم؛
متوســلیان بودم در دزلی و درگیریهای ا ّول جنگ ،فقط
ببخشید من بسیجی آقای ّ
متوسلیاناینجابودند،یکنکتهمیگفتند:اینکهآقا!شما
میدانماگراالنجاویداالثرآقای ّ
خیلی دارید درد میکشید ،زجر میکشید؛ به هر حال این بحث اختالسها و حقوقهای
نجومیرامیگویید،اینهاگوشنمیدهند.یکچیزیبگوییدکهماآرامبشویم"...
آقا هم در پاسخ به ایشان چنین میگویند« :آرام باشید .این چیزهایی که شما میبینید،
اینها حوادث طبیعی یک راه دشوار به سمت قلّه است؛ هیچ انتظار نباید داشت که اگر
ما میخواهیم برویم به قلّهی توچال یا قلّهی دماوند ،در راه چاله نباشــد ،سنگ نباشد،
باد نباشد ،دود نباشد ،گاز نباشد؛ مگر میشود؟ ا ّما داریم میرویم ،داریم میرویم ،عمده
تعجب
این است .اصال نگران نباشــید؛ این حوادث وجود دارد؛ اگر این حوادث نبود باید ّ

میکردید».
«میخواهم بگویم اینکه شما میگویید «آرامش ،آرامش» ،من آرامش دارم .من هیچ
ناراحت[نیستم].بعضیهامیآیندمیگویند«مادلمانبهحالتانخوناست»؛میگویم
بیخود! من راحتم ،من دارم حرکت میکنم ،من دارم حرکت را میبینم ،برای من روشن
است که دارد چه اتّفاقی در کشور میافتد؛ بله الب ّته ،دشمنی هست ،مخالفت هست ،اگر
نبودبایدتعجبمیکردیم،گروههاییهستند«سازمانیافته»،برایضربهزدنازروزنهی
فرهنگ،ازروزنهیهنر؛باهمارتباطدارند،پولخرجمیکنند»...
«انقالب هم دارد حرکت میکند ،سینهاش را سپر کرده؛ آمریکاییها اقرار میکنند به
شکست ،صهیونیستها اقرار میکنند به شکست ،آنهایی هم که احمقتر از این هستند
که اقرار کنند -مثل سعودیها و مانند اینها ،چون مغرورند ،احمقند -اقرار نمیکنند ،ا ّما
در دلشان اقرار میکنند ...این انقالب یک چیز عجیبی است ...این برای اربابهای دنیا،
حاالحاالهادردسرهاخواهدداشت؛اینا ّولکاراستاالن.زندهباشید».

دلنوشته نویسنده کتاب وقتی مهتاب گم شد در رثای شهید خوشلفظ

میخواستم 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 ،همهی دردهایم را فراموش کردم.
علی خوش معنا! تو با خدایت در این سالهای قحطی رفاقت ،چه میثاقی داشتی
که قافلهســاالر 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 نمیشــود ،علی خوشلفظ تازه پیدا شده و دارد نورافشانی
میکند" ،و حاج قاسم سلیمانی هم برایت نوشت" :علی عزیز ،تمام گذشتههایم را
به رخم کشیدی".

مهتابگمنمیشود!

حمید حسام ،نویســندهی کتاب «وقتی مهتاب گم شد» ،در بخشی از متنی که
بهمناسبت شهادت شــهیدعلی خوشلفظ به نگارش در آورده و آن را در اختیار
نشــریه خط حزباهلل قرار داده ،ماجرای مالقات اخیر خود با این شــهید عزیز را
چنین مینویســد :دو هفته پیش که روی تخت دیدمت ،بــرای اولین بار پس از
سی ســال رفاقت ،خوشلفظ نبودی .حرف نمیزدی ،فقط نگاهم میکردی ،با
آن دو چشمی که آیینهی حماســهها بود و من اشک میریختم و الل شده بودم.

مطالبه

رهبری

دغدغه

فرهنگی

پاسخ قانع کنندهای بخواهید؛ مسئولین هم باید پاسخ بدهند

اگرفرهنگرا اصالحنکنیم
برنامهریزیهایمانابترخواهدبود

مــن در برخــورد بــا بعضــی از مســئولین ،احیانـاً بعضــی از همیــن ســؤالهای شــما
یــا ســؤاالتی از ایــن قبیــل را از آنهــا دارم .خــب ،یــک جوابــی میدهنــد ،انســان
احیانــاً قانــع میشــود؛ ممکــن هــم هســت جــواب قانــع کننــدهای نداشــته
باشــند .بــه هــر حــال طــرح ســؤال ،خــوب اســت .مراقبــت کنیــد طــرح ســؤال را
مخلــوط نکنیــد و اشــتباه گرفتــه نشــود بــا معارضــه .آن چیــزی کــه مــن قبلهــا
هــم گفتــهام ،بارهــا هــم گفتــهام ،االن هــم میگویــم ،ایــن اســت کــه جریــان
دانشــجوئی یــا جنبــش دانشــجوئی یــا هــر چیــز دیگــر کــه اســمش هســت ،تصور
نکنــد کــه وظیف ـهاش ایــن اســت کــه بــا دســتگاه متولــی امــر و متصــدی ادارهی
کشــور معارضــه کنــد؛ نــه ،ایــن خطاســت؛ چــه لزومــی دارد؟ معارضــه کــردن کــه
کا ِر همیشــه درســتی نیســت؛ ممکــن اســت یــک جــا درســت باشــد ،یــک جــا
درســت نباشــد .مهــم ایــن اســت کــه شــما حرفتــان را مطــرح کنیــد ،اســتداللتان
را مطــرح کنیــد ،پاســخ قانــع کننــدهای بخواهیــد؛ مســئولین هــم بایــد پاســخ
بدهنــد89/5/31 .

بسـیاری از مشـکالتی که بـه نظرمـان میرسـد در صحنههـای مختلـف اجتماعی و
اقتصـادی و یـا حتـی سیاسـی داریـم ،اگـر کاوش کنیـم ،بـه مشـکالت فرهنگـی بر
میگـردد .بـا اینکه نظـام جمهـوری اسلامی ،از آغـاز ،بر یک مبنـای فرهنگـی بنیان
شـد و رهبـر و پدیدآورنـدهی این نظـام ،یـک عنصـر بیـش از همهچیز فرهنگـی بود
و مسـؤوالن این نظـام هـم در طـول این مـدت ،تقریبـا همیشـه همینطـور بودهاند؛
در عین حـال باید اعتـراف کنیم کـه در زمینههـای فرهنگـی ،آن کار مطلـوب و مورد
انتظار را خیلـی انجـام ندادهایـم69/9/19.
مـا اگـر توانسـتیم فرهنـگ ایـن کشـور را بـا پایههـای 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 همـهی زمینههـای مورد
نظر تضمیـن خواهد شـد .چنانچه مـا فرهنگ را اصلاح و دنبـال نکردیم ،بـه احتمال
مدتـی تلاش میکنیـم ،زحمت
زیـاد برنامهریزیهایمـان ابتـر خواهـد بـود؛ یعنـی ّ
میکشـیم؛ امـا نمیتوانیـم بـه نتایـج قطعـی آن امیـدوار باشـیم 75/9/20

مراقبت کنید طرح سؤال
با معارضه اشتباه گرفته نشود

