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جهان:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

قال اهلل تعالی:
مثنی  هلل  تقوموا  ان  بواحده  اعظکم  انما  »قل 

و فرادا«
خدای تعالی در این کالم شریف، از سرمنزل 
تاریک طبیعت تا منتهای سیر انسانیت را بیان 
کرده و بهترین موعظه هایی است که خدای 
و  فرموده  انتخاب  مواعظ  تمام  میان  از  عالم 
این  بشر فرموده،  پیشنهاد  را  این یک کلمه 
قیام  است.  جهان  در  اصالح  راه  تنها  کلمه 
برای خداست که ابراهیم خلیل الرحمن را به 
منزل خلت رسانده و از جلوه های گوناگون 

عالم طبیعت رهانده.
ندای  زن  علم الیقین  در  خلیل آسا 

الاحب االفلین زن
یک  با  را  کلیم  موسی  که  است  اهلل  قیام 
تخت  تمام  و  کرد  چیره  فرعونیان  به  عصا 
به  را  او  نیز  و  داد  فنا  باد  به  را  آنها  تاج  و 
میقات محبوب رساند و به مقام صعق و صحو 
خاتم النبیین  که  خداست  برای  قیام  کشاند. 
صلی اهلل علیه وله را یک تنه بر تمام عادات 
و عقاید جاهلیت غلبه داد و بت ها را از خانه 
خدا برانداخت و به جای آن توحید و تقوا را 
گذاشت و نیز آن ذات مقدس را به مقام قاب 

قوسین او ادنی رساند.
قیام  به خاطر  ما  تیره روزی  بدبختی و 

برای منافع شخصی است
به  ما را  برای خدا  قیام  خودخواهی و ترک 
را  این روزگار سیاه رسانده و همه جهانیان 
را  اسالمی  کشورهای  و  کرده  چیره  ما  بر 
قیام برای منافع  زیر نفوذ دیگران درآورده. 
شخصی است که روح وحدت و برادری را 

در ملت اسالمی خفه کرده. قیام برای نفس 
است که بیش از ده ها میلیون جمعیت شیعه را 
به طوری از هم متفرق و جدا کرده که طعمه 
شدند.  پشت میزنشین  شهوت پرست  مشتی 
قیام برای شخص است که یک نفر مازندرانی 
بی سواد را بر یک گروه چندین میلیونی چیره 
دستخوش  را  آنها  نسل  و  می کند که حرث 
شخصی  نفع  برای  قیام  کند.  خود  شهوات 
است که االن هم چند نفر کودک خیابان گرد 
را در تمام کشور بر اموال و نفوس و اعراض 
مسلمانان حکومت داده. قیام برای نفس اماره 
است که مدارس علم و دانش را تسلیم مشتی 
را  قرآن  علم  مراکز  و  کرده  ساده  کودک 
مرکز فحشا کرده. قیام برای خود است که 
موقوفات مدارس و محافل دینی را به رایگان 

تسلیم مشتی هرزه گرد بی شرف کرده!
آگاه سازی و افشاگری امام خمینی از 

آغاز نهضت
آیت اهلل خمینی از ابتدا به آگاه سازی مردم و 
ایران می گذشت  بر ملت  فقر و فالکتی که 
این  همه  عامل  و  می پرداخت  افشاگری  به 
بدبختی ها را ژریم پهلوی می دانست و سعی 
در تضعیف نظام شاهنشاهی و برانداختن آن 
داشت و در هر فرصتی علیه آن با مردم سخن 

می گفت!
سخنرانی در جمع مردم قم

در  استعمار  توطئه های  خطر  عنوان: 
ممالک اسالمی

  ۱۳۸۴ جمادی االول  شهریور   ۱۸ تاریخ: 
مکان: قم، مسجد اعظم مناسبت: آغاز دروس 
حوزه موضوع: خطر نفوذ اسرائیل در ایران 
اسالمی.  ممالک  در  استعمار  توطئه های  و 
اهالی  و  بازاریان  طالب،  روحانیون،  حضار: 
قم شناسه ارجاع: )جلد ۱ صحیفه امام خمینی، 

از صفحه ۳۷۳ تا صفحه ۳۹۵(
بسم اهلل الرحمن الرحیم

»انا هللَّ و انا الیه راجعون«
خداوندا، زبان ما را از بیهوده گفتن و گزاف 
قلوب  خداوندا،  بفرما.  حفظ  دروغ  و  لغو  و 
ما را به نور اسالم و روحانیت روشن بفرما. 
خداوندا، گوش شنوا عنایت بفرما به سالطین 

دَول اسالم، به روسای جمهور دول اسالمی، 
به نمایندگان مجلسْین دَول اسالمی، به نخست 
روسای  به  اسالمی،  دول  وزرای  و  وزیران 
کارفرمایان  به  اسالمی،  دول  دانشگاه های 
را  آنها  خداوندا،  اسالمی.  دول  کارمندان  و 
فَیتَّبِعوَن  الَْقْوَل  َیستِمعوَن  الَّذیَن  مَِن  بده  قرار 

اْحَسَنُه. 1
دولت های اسالمی تحت نفوذ استعمار

به  که  عارضه ای  با  و  وقت کم  این  در  من 
است  شده  عارض  قدری-  -یک  من  سینه 
کرده ام  تصور  که  را  مطالبی  تمام  نمی توانم 
گوش  به  را  قضایا  مهمات  بدهم؛  تحویل 
ملت، به گوش شما آقایان می رسانم. من از 
متأسفم؛  بسیار  اسالمی  دول  عمومی  اوضاع 
متأسفم.  بسیار  ایران  خصوص  اوضاع  از 
چه  اسالم،  سالطین  چه  اسالمی،  دولت های 
روسای جمهوری اسالمی، چه نخست وزیران 
غافل  استعمار  تأثیر  تحت  در  اسالمی،  دول 
نیستند  مطلع  هستند؛  اسالم  دیانت  مقاصد  از 
به  بشوند  مطلع  نمی خواهند  اسالم؛  مسائل  به 
که  وضعی  این  با  نمی توانند  اسالم؛  احکام 
دارند مطلع بشوند که اسالم چه آورده است 
برای بشر و بشر اگر اتباع کند از اسالم، به 

کجا خواهد رسید.
ایجاد اختالف، نقشه استعمار دولت های 

استعمارطلب
دولت هایی که می خواهند ذخایر مسلمین را 
نیرنگ های  با  مختلف،  وسیله های  با  ببرند، 
اسالمی  دول  سران  را،  اسالمی  دول  متعدد، 
را، اغفال می کنند. گاهی به اسم شیعه و سنی 
اختالف ایجاد می کنند. حتی در شرق، آن هایی 
گول  هم  آنها  نیستند،  مسلمین  جزء  که  هم 
خورده اند. گفته می شود که در هندوستان در 
مثل عید »اضحی«2 مقدار زیادی از گاوهای 
به  و  می آورند  گاوپرستان  پیش  مقدس 
مسلمین به قیمت ارزان می فروشند و آنها را 
وادار می کنند که گاوهای مقدس پیش آن 
طوایف را، ذبح کنند و بعد به آنها می گویند 
که این ها گاوهای مقدس شما را ذبح کردند؛ 
یک هیجانی در بین هندو ]و[ مسلم، در بین 
طوایف هندی ها، به پا می شود و یک غوغا 

آنها  غوغا  این  از  و  می شود؛  بلند  توجه  و 
دول  در  می بلعند.  را  شرق  می کنند،  استفاده 
اسالم  اسم  به  مسلمین  طوایف  بین  اسالمی، 
می کنند؛  پخش  چیزهایی  مذهب،  اسم  به  و 
تبلیغاتی می کنند که طوایف مسلمین به جان 
هم بیفتند و با هم اختالف شیعه و سنی پیدا 
دارند  مسلمین  که  ذخایری  به  آنها  و  بکنند 
دسترسی پیدا بکنند و نتوانند مسلمین کاری 

انجام بدهند.
تمدن مسلمین فوق تمدن ها

را  دنیا  آنها  مجد  که  بودند  آنها  مسلمین 
بود؛  تمدن ها  فوق  آنها  تمدن  بود؛  گرفته 
بود؛  معنویات  باالترین  آنها  معنویات 
توسعه  بود؛  رجال  برجسته ترین  آنها  رجال 
مملکت شان از همه ممالک بیشتر بود؛ سیطره 
دیدند  بود.  شده  غالب  دنیا  بر  حکومت شان 
که با این سیطره، با این وحدت دول اسالمی، 
آنها  که  را  چیزهایی  کرد  تحمیل  نمی شود 
را، طالی  این ها  ذخایر  نمی شود  می خواهند؛ 
سیاه این ها را، طالی زرد این ها را، نمی شود 
این ها را قبضه کرد. در صدد چاره برآمدند؛ 
چاره این بود که بین ممالک اسالمی تفرقه 

بیندازند.
تجزیه دولت عثمانی

بیاید  یادشان  شما  از  بعضی  بسیاری،  شاید 
بین المللی  اول  جنگ  را،  بین المللی  جنگ 
را که با مسلمین و با دولت بزرگ عثمانی 
چه کردند. دولت عثمانی یکی از دولی بود 
او  گاهی  می شد،  طرف  شوروی  با  اگر  که 
او  میدان  دول حریف  سایر  می زد؛  زمین  را 
اسالمی  دولت  یک  عثمانی  دولت  نبودند. 
بود که سیطره اش گرفته بود تقریبًا از شرق 
دولت  این  با  که  دیدند  آنها  را.  غرب  تا 
چاره ای  نمی شود  قوی ای  این  به  اسالمی 
در  بعدازاینکه  برد.  را  ذخایر  نمی شود  کرد؛ 
کردند،  پیدا  غلبه  بساط-  آن  -با  جنگ  آن 
تجزیه کردند دولت عثمانی را به دول بسیار 
کوچک کوچک. برای هر یک از آنها هم 
یا امیری قرار دادند یا سلطانی قرار دادند یا 
قبضه  در  آنها  دادند؛  قرار  رئیس جمهوری 
مستعمره چی ها و ملت بیچاره در قبضه آنها. 

مجد  با آن  عثمانی  این وضع یک دولت  با 
اسالمی  دولت های  دولت،  و  زدند  زمین  را 
به  را  خودشان  یا  نشدند،  بیدار  خواب  از 
خواب زدند. این دولت عثمانی در تحت ظل 
خالفت اسالمی، در تحت ظل اتکای به قرآن 
تجزیه  بعدازآنکه  داشت.  را  مجد  آن  مجید، 
شد، در زمان ما، در زمان آتاتورک خبیث، 
دولت  االن  و  الغا کردند؛  آنجا  در  را  اسالم 
حسابش  دولْت  نیست؛  مسلم  دولت  ترکیه 
از اسالم جداست؛ مراسم دینی ندارد دولت؛ 
ندارد. لکن ملت شریف  احکام دینی دولت 
در  که  هستند  این ها  و  هستند؛  مسلم  ترکیه 
این ها  طایفه  می روند  مکه  به  که  سال هایی 
به نسبت بیشتر از دیگران است؛ دولت یک 
اتکای  به  را  مجد  آن  است.  دولتی  همچون 
که  دیدند  آنها  و  آورد؛  دست  به  اسالم  به 
اتکای به اسالم نقطه بسیار بزرگی است که 
با این اتکا نمی شود دولت های اسالمی را از 
بین برد؛ در ترکیه اسالم را از حساب دولت 
قبرس  در  که  می بینید  حاال  و  کردند  جدا 
مسلمان  می شود، یک  ترک ها کشته  از  که 
نیست که متأسف باشد. این تأسف دارد که 
یک دولتی جوری بکند، طوری رفتار بکند، 
یا  بخورد  زمین  نصارا  مقابله  در  بعدازآنکه 
دیگر  اسالمی  بشود، دول  داده  از آن کشته 
بی تفاوت باشند نسبت به او. اگر یک نفر هم 
اظهار تأسف بکند یک آخوند پوسیده ای مثل 
من. دول اسالمی که اظهار تأسف نمی کنند، 
برای اینکه مجد اسالمی را از دست داد ]ند[.

امحای اسالم به اسم اسالم
سایر  در  ایران،  در  عراق،  در  که  اختالفاتی 
سران  -باید  می کنند،  ایجاد  اسالمی  ممالک 
این  به  باشند-  داشته  توجه  اسالمی  دول 
که  است  اختالفاتی  اختالفات  این  که  معنا 
عقل،  با  باید  می دهد.  باد  به  را  آنها  هستی 
که  معنا  این  به  باشند  داشته  توجه  تدبیر،  با 
می خواهند  اسالم  اسم  به  و  مذهب  اسم  به 
اسالم را از بین ببرند. دست های ناپاکی که 
اختالف  ممالک  این  در  سنی  و  شیعه  بین 
سنی  نه  و  هستند  شیعه  نه  این ها  می اندازد 
استعمار  ایادی  دست های  این ها  هستند؛ 

از  را  اسالمی  ممالک  می خواهند  که  هستند 
آنها  دست  از  را  ذخایر  بگیرند؛  آنها  دست 
بگیرند؛ بازار سیاه درست کنند برای ممالک 
چیزهایی  آن  می خواهند  مترقی؛  به اصطالح 
که آنها زیاد دارند و به دریا می ریزند، دور 
می ریزند، بازار درست کنند در شرق و این ها 
مناسب،  قیمت های  به  خوب،  قیمت های  به 
بخرند. همین چند روز در روزنامه اطالعات 
بود که غذای سه روز آمریکا که دور ریخته 
است  ملت چین  تمام غذای  به اندازه  می شود 
که شش صد و پنجاه میلیون است- مال یک 
روز. سه روز فََضالت غذای آمریکا به اندازه 
شش صد و پنجاه میلیون جمعیت استفاده بکند 
یک روز- آن تفاله هایی که آنها بناست دور 
نیاورند،  قدرت  تحت  را  شرق  چرا  بریزند. 
تحت اسارت نیاورند تا به شرق باقیمت های 
مناسب بفروشند و طال کنند و طال را ببرند؟ 
ما،  دولت های  نکنند؟  را  کار  این  چرا 
معانی  این  به  توجه  که  اسالمی  دولت های 
ندارند؛ آنها که ملتفت نیستند که به سر آنها 
چه می آید. از دست برداشتن از قرآن کریم، 
اتکا نداشتن بر قواعد اسالم، این ضررها پیش 
به  را  اسالمی  می کنند دول  تضعیف  می آید. 
ایجاد اختالف مذهبی تا هم مذهب را ببرند و 

هم دین را ببرند و العیاذ باهلل.
ادامه دارد...

  محمد رجبی

 رفراندوم؛
برگی از اوراق خاطراتم!قسمت هجدهم

به  گلچین:  علیرضا  کشاورز،  داود  گلچین،  علی  خبری/  گروه 
مناسبت فرارسیدن سالروز تشکیل بسیج همزمان با 5 آذرماه آئین با 
شکوه حماسه حضور با گردهمایی بسیجیان شهرستان کازرون در سپاه 

ناحیه این شهرستان برگزار شد.
فرماندهان  امام جمعه،  فرماندار،  مسئولین  حضور  با  که  همایش  این 
نظامی و انتظامی، خانواده معظم شهدا و جانبازان و بسیجیان در میدان 
ابتدا فرماندهی این سپاه سرهنگ  صبحگاه سپاه کازرون برگزار شد 
هفته  و  بسیج  تشکیل  سالروز  تبریک  ضمن  سخنانی  طی  افشاریان 
وحدت عنوان داشت: کالم برخی از بزرگان و مقام عظمای والیت 
درخصوص بسیج درسی است برای همه خصوصًا بسیجیان پس بنا به 
فرمایشات حضرت آیت اهلل خامنه ای که فرموده اند: بسیج کلید طالیی 
ما در آستانه 40  بدانیم که  باید  است  اسالمی  مقدس جمهوری  نظام 
قسم خورده  دشمنان  به طوری که  هستیم  مقدس  نظام  این  عمر  سالگی 
مردم  کام  به  را  اسالمی  انقالب  کردن  خدشه دار  با  دارند  قصد  نظام 

تلخ کنند.

این مقام مسئول در گوشه ای دیگر از سخنان خود خاطر نشان کرد: 
باوجود بسیجیان والیت مداری که همواره پیرو خط مقام عظمای  ما 
والیت هستند هرگز نخواهیم گذاشت کام مردم در آستانه جشن 40 
الم  گرفتن  دست  در  با  پابرجا  و  تمام قد  و  شود  تلخ  انقالب  سالگی 

روشنگری مردم را نسبت به فریب دشمنان هوشیار خواهیم کرد.
سپس امام جمعه کازرون حجت االسالم والمسلمین خرسند طی سخنانی 
همواره  ما  داشت:  عنوان  بسیج  هفته  و  وحدت  هفته  تبریک  ضمن 
در طول دوران نظام مقدس جمهوری اسالمی با داشتن ایمان به خدا 
از  به طوری که غیرت دینی یکی  برداریم  توانسته ایم گام های مؤثری 
شاخصه های مهم بسیجیان است پس باید بدانیم آن چیزی که باعث 
ایمان به خدا و  باشد  انسان از دشمن ترس و هراسی نداشته  می شود 
پیروی از والیت است. وی همچنین در گوشه ای دیگر نسبت به مسئله 
غیرت دینی عنوان داشت اگر بسیجیان نسبت به ناموس خود غیرت 
دارند همواره باید نسبت به غیرت دینی هم کوشا باشند نباید بی تفاوتی 

برخی از افراد باعث شود که دین و ادیان ما زیر سؤال برود.

امام جمعه در آئین حماسه حضور:

غیرت دینی یکی از شاخصه های مهم بسیجیان است
از تالشگران بسیج جامعه پزشکی 

شهرستان کازرون، تقدیر شد
عالی  مشاور  خشتی  امیر  دکتر  حضور  با  بسیج،  هفته  مناسبت  به 
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، روسای شبکه بهداشت 
و بیمارستان ولیعصر )عج( و فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان 
کازرون و هیئت همراه، از تالشگران بسیج جامعه پزشکی شهرستان، 

تقدیر شد.
به گزارش هفته نامه طلوع به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت 
از  تقدیر  آیین خشتی ضمن  این  در  کازرون،  شهرستان  درمان  و 
خدمات ارزشمند بسیج در برگزاری اردوهای جهادی افزود: بدون 
حضور بسیج، بسیاری از خدمات بهداشتی درمانی قابل انجام نیست.

وی با اشاره به عملکرد مطلوب شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
به  خدمت رسانی  راستای  در  )عج(  ولیعصر  بیمارستان  و  کازرون 
مردم شهرستان، از تالش های شبانه روزی و ایثارگونه کارکنان این 

مجموعه، قدردانی کرد.
دکتر علی محمدی رئیس شبکه بهداشت و درمان نیز بابیان اینکه 
باالترین درجه عبادت خدمت به خلق است، گفت: کارکنان شبکه 
بهداشت و درمان شهرستان کازرون مفتخرند که باوجود موانع و 
به مردم  ارائه خدمات سالمت  مشکالت، به صورت شبانه روزی در 

تمام تالش خود را به کار گرفته اند.
مقاومت  ناحیه  فرمانده  افشاریان  شهرام  پاسدار  سرهنگ  ادامه  در 
بسیج شهرستان بابیان اینکه امام خمینی )ره( با ایجاد بسیج، انقالب 
دفاع  دوران  در  پیروزی  بی تردید  افزود:  کردند  بیمه  را  اسالمی 

مقدس بدون حضور نیروی عظیم بسیج، امکان پذیر نبود.
به  خدمتگزاری  نیت  که  دلسوز  انسان  هر  اینکه  بیان  ضمن  او 
در  وسیع  خدمات رسانی  از  می گردد؛  محسوب  بسیجی  دارد  مردم 
مطلوب  اقدامات  ازجمله  و  کرد  قدردانی  و  تشکر  سالمت  حوزه 
باالده  و  جره  بخش  در  سیار  بیمارستان  استقرار  را  زمینه  این  در 
بسیج  ناحیه مقاومت  با همکاری  اردیبهشت ماه سال جاری که  در 

و  شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  جامعه  بسیج  و  شهرستان 
به مدت سه روز منجر به معاینه 12 هزار نفر بیمار در این منطقه 

گردید، نام برد.
سرهنگ افشاریان در پایان گفت: امیدواریم که با همدلی، وحدت، 

فکر و عمل بسیجی بتوانیم بر مشکالت فائق آییم.
در حاشیه این مراسم، حضار در جلسه با حضور در بخش های مختلف 
با اهدا گل از کارکنان این  بیمارستان، ضمن دلجویی از بیماران، 

مرکز نیز قدردانی کردند.


