
گزاره  اول: تحلیل درست مبتنی بر اشراف کامل است
هنوز ســاعاتی از صحبت های رهبر انقالب در جمع نیروی 
دریایی)مهرماه 94( نگذشته بود که رفتار ســعودی ها در ماجرای کشتار 
مظلومانه ی منا تغییر کرد. زیرا آن ها می دانستند تهدید به برخورد »سخت 
و خشن« که از سوی رهبر ایران صورت گرفته، یک تعارف نیست. در ماجرای 
اقدام تروریستی داعش در مجلس نیز وقتی سخن از انتقام و سیلی محکم از 
سوی رهبر ایران صورت  گرفت؛ همگان منتظر اقدامی خیره کننده از سوی 
ایران علیه داعش بودند. کنار چندین عملیات بزرگ و کوچک، شــلیک 6 

موشک به مواضع تروریست ها در سوریه چنان سیلی بود که دوست به آن 
افتخار کرد و دشمن از آن مبهوت شد. سؤال آن است که چرا دشمن از تهدید 
رهبر انقالب رفتارش را تغییر داده و می دهد؟ جواب آن یک چیز است: آن ها 
تجربه کرده اند که اگر از ســوی رهبر انقالب حرفی زده می شود؛ آن حرف 
حتما عملی می شود. آن تهدید، آن وعده، "وعده ی صادق" است. طبعا کسی 
هم می تواند وعده ی صادق و راســت بدهد که جدا از خصلت های فردی و 
ایمان  به وعده های الهی، هم بر امکانــات و توانایی های مجموعه ی تحت 

امرش اشراف داشته باشد و هم از توانمندی و وضعیت رقیبش اطالع کافی.

گزاره دوم: تحلیل درست، مبتنی بر اطالعات دقیق   و کافی است
هنوز اندکی از مذاکرات هسته ای با آمریکا نگذشته که رهبر انقالب در تحلیلی 
بیان کردند که به مذاکرات خوشبین نیستند چراکه طرف مقابل، بدعهد است 
و اهل خدعه. دوسال بعد از آن، همگان، حتی همان تیم مذاکره کننده که ابتدا 

خوشبین بودند هم از بدعهدی های مکرر آمریکا خبر  دادند.
در آغاز بحران سوریه هم که بســیاری از افراد ناامید از عاقبت آن بودند، رهبر 
انقالب، تحلیل دیگری داشــت. سیدحســن نصراهلل، تحلیل رهبر انقالب 
درباره ی آن ماجرا را چنین روایت می کند: "همه به این نتیجه رسیده بودند که 
دولت سوریه بعد از دو یا سه ماه ساقط خواهد شد. اما آیت اهلل خامنه ای تأکید 
کردند که باید تالش کنیم تا اسد در این جنگ پیروز شود و پیروز خواهد شد." 
و امروز سرانجام و عاقبت آن تحلیل را می بینیم. محور مقاومت پیروزی علیه 

داعش را جشن می گیرد. 
راست گفته اند که تحلیل درســت، "خبر آینده" است. یک تحلیل درست با 
"جمع آوری اطالعات" و "پردازش دقیق" آن ها از آینده خبر می دهد. چنین 
امری محقق نمی شــود مگر آنکه تحلیل گر، از اخبار درست و آگاهی کافی 

برخوردار باشد. 
گزاره سوم: تحلیل درست، مبتنی بر گزارش های میدانی و 

عینی است
به دو گــزاره ی فوق، باید این گــزاره را هم اضافه کرد که برای رســیدن به 
تحلیل درســت، باید در میدان بود و از نزدیک، مشکالت را لمس کرد. یک 
مسئول اجازه نمی دهد فاصله و رابطه اش با مردم کم بشود. رهبر انقالب خود 
تأکید دارند که »معتقدم که برای یک مســؤول در دستگاه حکومتی - اعم 
از مسؤولیتی که بنده دارم یا مســؤولیتی که دیگر مسؤوالن دارند - انقطاع 
از واقعّیات و دوری از مردم، عامل انحطاط اســت... حضرت به مالک اشــتر 
فرموده انــد: قلّة علم باألمور؛ به خاطــر احتجــاب و دوری از مردم، آگاهی 
انسان از همه چیز کم می شــود. البته من به خانه های اشخاص هم می روم. 
یکی از کارهایی که بحمداهللَّ من از اوایل ریاســت جمهوری تا به حال انجام 
داده ام - البته گاهی بیشتر اســت، گاهی کمتر - این اســت که به منازل 
اشــخاصی از آحاد و توده های مردم می روم، روی فرش شان می نشینم، با 
آنها حرف می زنم و زندگی شان را از نزدیک لمس می کنم.«79/12/9 یکی 
از وزرای وقت اواخر دهه ی هفتاد در حوزه ی صنعت نیز تعریف می کرد که 
"در سالی که قیمت فوالد در جهان به تعبیر خود اهل فوالد به دّره ی مرگ 
افتاده بود و واردات نیز خیلی گسترش پیدا کرده بود، طوری  که شرکت های 
تولیدکننده ضرر می کردند، در همان ایام و در یکی از شب های احیاء، یکی 
از مسئوالن دفتر رهبری با من تماس گرفت و گفت که آقا نگران هستند و 
گفتند بیا این جا. شــب احیاء بود و این موضوع برای من خیلی عجیب بود، 
زیرا معموالً آقا در شــب احیاء برای خود برنامه های خاصی دارند و معموالً 
به هر کاری نمی پردازند. من فکر می کردم در این شــب دیگر ایشــان حال 

3 و هوای این حرف ها را نباید داشته باشــند."  اما کار مردم واجب بود.
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شهیدی که چهره ماندگار کشور شد       |  این شماره تقدیم می شود به روح پرفتوح شهید محمد شهسواری 
یکی مثل شهید محمد شهسواریـ  آزاده ی سرافراز جیرفتیـ  به یک چهره  ی ماندگار در کشور تبدیل می شود؛ نه به خاطر این که وابسته به یک قشر برتر است؛ نه! او یک رعیت زاده و یک جوان 
برخاسته  ی از قشرهای پایین اجتماع است؛ اما آگاهی و شجاعت او، او را در چشم مردم ایران عزیز می کند. آن روزی که ماها پای تلویزیون نشسته بودیم و دیدیم این جوان در چنگ دژخیمان 
رژیم بعثی صدام و زیر شالق و تازیانه ی آنها فریاد می زند: مرگ بر صدام، ضد اسالم، نمی دانستیم ایشان جیرفتی است؛ نه اسمی از او شنیده بودیم و نه خصوصیتی از او می دانستیم؛ اما همه  ی 

وجود ما غرق تعظیم و تجلیل از این جوان آزاده شد. بعد هم بحمداهللَّ به میان مردم و کشور ما برگشت؛ امروز هم به عنوان یک شهید نامدار و نام آور در میان ملت ما مشهور است. 84/2/17 

مزار:  گلزار شهدای کرمان تاریخ شهادت: 75/9/20 شهادت به دست اشرار ناشناس در لباس مقدس پاسداری 

بنده با شما پیش خدا احتجاج خواهم کرد
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راز وعده های صادق

چرا تصمیم ترامپ نشانه عجز آمریکا است؟

خطرناک تر از تحجر مذهبی، تحجر سیاسی است
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رهبر انقالب از چه طریق
 و چگونه در جریان مسائل کشور قرار می گیرند؟
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حقیقتی که ترامپ به زودی متوجه آن خواهد شد

     شرایطی که موجب تصمیم عجوالنه ترامپ شد
اما به راستی چرا تصمیم ترامپ به فرموده ی رهبر انقالب، نشانه ی عجز 
آمریکا اســت؟ از منظر تحوالت داخلی آمریکا، ایــن تصمیم در زمانی 
صورت می گیرد که پرونده ی رسوایی ارتباط ترامپ و نزدیکانش به ویژه 
کوشنر، داماد وی که اتفاقا مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا در مسائل 
غرب آسیاست، در صدر خبرها قرار گرفته است. در شرایطی که بسیاری 
از تحلیلگران مسائل آمریکا از احتمال اســتیضاح و برکناری ترامپ از 
ریاست جمهوری آمریکا به خاطر نقش داشتن در چنین رسوایی سخن 
می گویند، چنین بمب خبری می تواند به راحتی افکار عمومی در داخل و 

خارج از آمریکا را از پرونده ی رسوایی ترامپ منحرف سازد.
از منظر تحوالت بین المللی نیز واقعیت این اســت که تصمیم ترامپ پس از 
آن صورت گرفت که آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان منطقه ای آنها - با 
شکست داعش در سوریه و عراق توسط محور مقاومت - با ناکامی های بزرگی 
روبرو شده اند و مقاومت اسالمی ضدصهیونیستی، به همین علت دست باال را 
در منطقه دارد. همین موضوع سبب شده است که ترامپ و دامادش کوشنر از 
زمان شروع دوره ی ریاست جمهوری ترامپ، به دنبال برقراری روابط نزدیک با 
عربستان به ویژه محمد بن سلمان، ولیعهد جوان و البته خام این کشور باشند تا 

وی را به هم پیمانی علیه ایران، به عنوان دشمن مشترک تبدیل کنند.
     شکست های پی در پی آمریکا در منطقه

البته آنچنان که مشهود اســت آمریکایی ها در طول این مدت هر کاری که 
کرده بودند به در بسته خوردند: حمایت اطالعاتی آمریکا از داعش در بوکمال 
نتوانست این تروریست ها را از نابودی  نجات دهد، در پروژه ی اقلیم کردستان 
عراق نیز به نتیجه ای که می خواســتند نرســیدند و بغداد توانست با کمک 
ایران، توطئه ی تجزیه طلبان را به راحتی خنثی کند، نمایش مضحک ربودن 
سعد حریری و اســتعفای او برای انزوای حزب اهلل نیز به نتیجه ای رسید و در 
نهایت، حمایت آمریکا از علی عبداهلل صالح برای فتنه افکنی و جدا کردن یمن 

به دو بخش شمالی و جنوبی و نابودســازی پایگاه انصاراهلل در صنعا، شکست 
مفتضحانه ای برای جریان سعودی-آمریکایی بوجود آورد تا به یک باره محور 
مقاومت، قدرت برتر خود را به سایر بازیگران منطقه ای نشان دهد. شاید به دلیل 
همین شکست های پی در پی آمریکا بود که چندی پیش جو بایدن، معاون 
رئیس جمهور پیشین آمریکا با اشاره به رفتارهای دونالد ترامپ گفت: ما در حال 
حرکت رو به پایین در مسیر بسیار تاریکی هستیم که آمریکا را در صحنه ی 
جهانی منزوی می کند و در نتیجه، منافع مردم آمریکا را تقویت نمی کند، بلکه 

در معرض خطر قرار می دهد.
     حقیقتی که ترامپ هم متوجه آن خواهد شد

چنین شرایطی سبب شد تا ترامپ برای فرار از مشکالت و جبران ناکامی ها 
چنین گستاخانه، قبله ی اول مسلمانان جهان را در معرض تهدید قرار دهد. 
اما تا بدین جای کار، واقعیت موجود نشان می دهد که دستاوردهای تصمیم 
ترامپ برای جبهه ی مقاومت به ثمر نشسته است. از سویی دستگاه تبلیغاتی 
کشورهای سازشکار که تمام تبلیغات خود را برای عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی انجام دادند حاال با اقدام ترامپ، تمام ظرفیت ها به نفی استراتژی 
سازش و ضرورت اقدام مســلحانه و اجماعی برای آزادی قدس متمرکز شده 
است و از سویی دیگر مسئله ی فلسطین که عمال طی هفت سال گذشته در 
جریان درگیری های ســوریه و عراق از اولویت جهان اسالم و افکار عمومی 

جهان اسالم خارج شده بود، به اولویت اصلی جهان اسالم بازگشته است.
در این بین آنچه تاکنون فلسطین و قدس را در مقابل زیاده خواهی آمریکا و 
رژیم صهیونیستی به عنوان بخشی از بدنه ی جهان اســالم زنده نگاه داشته 
است، تضمین های عربستان یا دیگر کشورهای خائن به آرمان مردم فلسطین 
نبوده است، فلسطین زنده به مقاومت است، این حقیقتی است که ترامپ هم 
به زودی متوجه آن خواهد شد. این همان حقیقتی است که دیروز سید حسن 
نصراهلل صراحتا آن را اعالم کرد: بر اساس معادالت میدانی و اطمینان به وعده ی 

الهی می گویم: ان شاءاهلل تصمیم ترامپ، آغاز پایان اسرائیل خواهد بود.  

چرا تصمیم ترامپ نشانه عجز آمریکا است؟

توصیه رهبر انقالب درباره آیت اهلل سیستانی
رهبر انقالب در دیدار با جمعــی از اعضای مجلس 
اعالی اسالمی عراق تأکید کردند: مجلس اعال یک 
جواهر گرانبها در دست شماســت و امیدوارم تمام 
تالش خود را برای حفاظت از آن انجام دهید. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای همچنین در این دیدار با اشاره به 
جایگاه مهم مرجعیت در عراق فرمودند: قدر آیت اهلل 
سیستانی را بســیار بدانید و به نصایح ایشان گوش 

| دهید.|    

     سید حسن نصراهلل: 
تصمیم ترامپ آغازی بر پایان اسرائیل است

سید حسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل لبنان در تجمع 
حمایت از قدس در ضاحیه ی جنوبي بیروت گفت: 
من با قطع یقین می گویم که تصمیم ترامپ آغازی 
بر پایان اســرائیل خواهد بود، این در حالی است که 
آمریکا و اسرائیل می خواســتند که تصمیم انتقال 
سفارت آمریکا به قدس آغاز پایان قدس باشد. وی با 
تأکید بر اینکه مواضع ما درباره ی قدس ابدی خواهد 
بود، گفت: ما در کنار فلسطین هستیم و خواهیم بود 
تا مسلمانان در مسجد االقصی و مسیحیان در کلیسا 

نماز اقامه کنند. |    فارس|

   دیپلمات سابق انگلیسی: ریشه رفتارهای 
ایران در منطقه محافظت از خود است 

جیمز وات، سفیر اسبق انگلیس در لبنان طی یادداشتی 
در روزنامه ایندیپندنت با اشــاره به افزایش نفوذ ایران 
در منطقه در نتیجه حوادث عراق و سوریه، نوشته که 
ریشــه رفتارهای ایران را "محافظت از خود" تشکیل 
می دهد.  وی می نویسد: انگیزه قوی تر ایران، محافظت 
از خودش اســت... تجاوز خودانگیخته صدام در دهه 
1980 که شورای امنیت آن را محکوم نکرد و به دنبال 
آن 8 ســال جنگ مخربی که بــا حمایت قدرت های 
بزرگ همراه شد، ایران را متقاعد کرد که تنها با ایجاد 
ائتالف های راهبردی با عراق و سوریه است که می تواند 

امیدوار به دفاع از خودش در آینده باشد.   |   فارس|

  واشنگتن در تحوالت سوریه 
در انزوا قرار گرفته است

مجله آمریکایی نیویورکر در یادداشــتی با اشاره به 
تحوالت اخیر سوریه نوشــت به لحاظ دیپلماسی 
واشنگتن از ســوی مثلث قدرتمند روسیه، ایران و 
ترکیه که در حال حاضر پرچمدار روند مسالمت آمیز 
هستند، در انزوا قرار گرفته است. گواه این مدعا این 
اســت که مذاکرات بین طرف های سوری در ژنو به 
سرپرستی سازمان ملل نتایج ملموسی نداشته است 
و مذاکرات آستانه به رهبری مسکو در واقع جایگزین 
مذاکرات ژنو شده است. این نشریه همچنین تصریح 
کرد: دولت آمریکا چاره ای جز پذیرش بشار اســد 
به عنوان رئیس جمهور ســوریه تا زمــان انتخابات 
ریاست جمهوری بعدی که قرار است در سال 2021 

برگزار شود، ندارد.   |       العالم |

آنتونی کورتزمن، عضو ارشد اندیشکده ی مرکز مطالعات استراتژیک بین الملل CSIS، در یادداشتی برای اندیشکده 
می نویسد: "اعالمیه ی ترامپ که بیان داشته زمان به رسمیت شــناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل فرا رسیده 
اســت و او وزارت امورخارجه را مأمور انتقال ســفارت آمریکا از تل آویو به قدس کرد، منافع اســتراتژیک اسرائیل و 
ایاالت متحده را هدف گرفته است." کورتزمن معتقد است در این باره دو مشکل مهم وجود دارد: نخست، منافع رژیم 
صهیونیستی و دوم منافع ایاالت متحده. این موضوع ]انتقال سفارت[ به شدت جهان عرب را تحریک خواهد کرد و به 
ایران، حزب اهلل و روسیه این فرصت را می دهد تا از این خشم ها علیه اسرائیل و آمریکا استفاده کنند.کوردتزمن سپس 
با بیان اینکه رژیم صهیونیستی از سال ها پیش دســت به سیاست های تجاوزطلبانه ی خود در سرزمین های اشغالی 
زده است، می نویســد: "دلیلی برای تحریک جهان عرب وجود نداشت، اگر ترامپ هیچ عملی انجام نمی داد بیشتر با 
منافع اسرائیل همخوانی داشــت."در نهایت کورتزمن چنین نتیجه می گیرد که: "نتیجه ی نهایی اعالمیه ی ترامپ 
درباره ی قدس، تضعیف امنیت اسرائیل، ایجاد مشــکالت عمده برای متحدان عرب ما و تضعیف تصویر و موقعیت 
آمریکا در غرب آسیا و شمال آفریقا است. این موضوع در حال حاضر باعث مخالفت گسترده و شک و تردیدهایی جدید 

نسبت به رهبری آمریکا در متحدان اروپایی شده است."

نتیجه  نهایی اعالمیه ی ترامپ، تضعیف امنیت اسرائیل است
اندیشکدهیآمریکاییمرکزمطالعاتاستراتژیکبینالملل:

گزارش 
رصدی

تصمیم به ظاهر ناگهانی رئیس جمهور آمریکا درباره ی قدس شریف، از سوی مجامع بین المللی با انتقادهای گسترده ای روبرو شد و برخی این تصمیم 
ترامپ را ناشی از رفتارهای نامتعادل آن دانستند. اما ساعاتی قبل از اعالم رسمی این تصمیم، رهبر انقالب در دیدار با مسئوالن نظام و اعضای کنفرانس 
وحدت اسالمی به همین نکته اشاره کرده و فرمودند: »حاال اینکه اّدعا می کنند می خواهند قدس را پایتخت رژیم صهیونیستی اعالم بکنند، این از عجز اینها است، از 
ناتوانی اینها است. در قضّیه ی فلسطین دست های اینها بسته است، با این کار هم بالشــک ضربه ی بزرگ تری خواهند خورد و دنیای اسالم در مقابل اینها خواهد 

ایستاد؛ قطعاً دشمن نمی تواند در قضّیه ی فلسطین، موّفقّیت موردنظر خودش را پیدا کند و فلسطین آزاد خواهد شد.« 9۶/9/15 
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3    همین درک از واقعیات و مشکالت زندگی 

مردم هم هســت که بعد از پیگیری ها و جلسات 
موردی در طول این ســال ها، موجــب برگزاری 
رســمی چندین جلسه آســیب های اجتماعی از 
سوی رهبر انقالب شده اســت و در آن مسئوالن 
به صورت ویژه مورد خطاب قــرار می گیرند و باید 
برنامه های عملیاتیشــان را ارائــه دهند. و همین 
اطالع یافتــن دقیق از زندگی و مشــکالت مردم 
است که موجب می شود رهبر انقالب در حوادثی 
چون زلزله ی بم و آذربایجان و کرمانشــاه، شخصا 
حضور یابنــد و از نزدیــک امــورات را پیگیری 
کنند، یا به ســران ســه قوه، برای حل مشکالت 
برخی از مؤسســات مالــی و اعتبــاری که مردم 
گرفتار آن هســتند،  دســتوراتی صادر می کنند. 
به ســبب همیــن درک ملمــوس و واقع بینانه از 
زندگی و واقعیات جامعه اســت که ایشان توانایی 
تشخیص گزارش های درست از نادرست یا ناقص 
را دریافته اند: »بنده بتدریج آدم با تجربه ای شده ام 
در این مســائل گزارش گیری؛ گزارش ها صرفاً آن 
چیزی که در گزارش به بنده یا به مدیر ارشد ارائه 
می شود، نیست؛ حواشی ای دارد، گوشه کنارهایی 
دارد که گاهی محتــوای گزارش را عوض می کند؛ 
اگر مــا بخواهیم واقعّیتهــا را درســت بفهمیم، 

بایستی برویم میدانی نگاه کنیم.« 94/8/20
البته ســال ها پیش از این نیز، در پاســخ به ســؤال 
دانشــجویان دانشــگاه امیرکبیر که از چه طریق و 
چگونه در جریان امور و مسائل جامعه قرار می گیرید 
و آیا همه چیز را به شــما می گویند؟ اینگونه پاســخ 
می دهند که: »من از ُطرق رسمی و غیر رسمی سعی 
می کنم با واقعّیات در تماس باشم. گزارش هایی که به 
من داده می شود، بسیار متنّوع است. هم گزارش های 
دستگاه های مختلف اّطالعاتی است -چه اّطالعات 
مربوط بــه وزارت اّطالعات، چه آنچــه که مربوط به 
اّطالعات نیروهای مسلّح است، چه آنچه که مربوط به 
بعضی از دستگاه های خبر رسانِی دستگاه های دولتی 
است- هم بخشی از دفتر ما کارش اّطالع رسانی است؛ 
مثل دفتر ارتباط مردمی و دفتر بازرســی، که اینها از 
طریق نامه و تلفن مرتباً با مردم در تماسند. با اشخاص 
و تیپ های مختلف اجتماعی هم مالقات های فراوانی 
دارم و نامه هم زیاد دریافت می کنم. به هرحال گوش 
من، گــوش فّعالی اســت اما در عین حــال مّدعی 
نیســتم که همه چیز را میدانم. ممکن هم نیســت 
که همه چیز را بدانم؛ البته ممکن اســت چیزهایی 
را بدانم و چیزهایی را هم ندانم. البته به شما عرض 
کنم، اّطالع از مردم، یک بخش از اّطالع است؛ بخش 

دیگرش اّطالع از دشمن است.« 79/12/9
با این ســه گزاره، یعنی اشــراف کامــل بر محیط 
پیرامونی، داشــتن اطالعات دقیق و کافی، و دیدن 
واقعیات جامعه از نزدیک و میدانی است که می توان 
به "تحلیل درســت و جامــع" از رخدادها و حوادث 
رســید. راز وعده های صادق رهبر انقالب نیز در این 

سه گزاره نهفته است.   

رژیم صهیونیستی ضربه فنی شد!
یک جهت لطیف و بسیار مهم دیگر در کار مجموعه ی قهرمانهای ما که بحمداللَّ نشان داده شده، نشان دادن دینداری و 
عالقه مندی به ارزش های اسالمی است... شما وقتی بعد از پیروزی روی تشک کشتی یا محل وزنه برداری یا در هر نقطه ی 
دیگری، دست تان را بلند می کنید، خدا را شکر می کنید، به سجده می افتید یا نام بزرگان دین را بر زبان می آورید، در واقع 
دارید همه ی سرمایه ای را که آنها خرج کرده اند، با یک حرکت ساده دور می کنید... حتماً این حسین آقای رضازاده آن روز 
اّولی که فریاد کشید »یا ابوالفضل«، نمی دانست که این چقدر اثر می گذارد... این کارِ آقای آرش عزیزمان }مسابقه ندادن 
با ورزشکار رژیم صهیونیستی{ هم از آن کارهای بسیار برجسته بود؛ خیلی کار باارزشی بود. ایشان اگر مسابقه اش را برگزار 
می کرد و پیروز هم می شد، ارزش کارش این قدر نبود. البته در دنیا سعی کردند که به سر این کار بزنند؛ نتوانستند. همه شان 
دست به یکی کردند که: المپیک را خراب کردید؛ سیاســی کردید. خوِد آنها از همه چیز به نفع سیاستهای استعماری 
خودشان بهره برداری و استفاده می کنند؛ اما وقتی یک جوان مسلمان و مؤمن از یک ارزش دفاع می کند؛ از یک ملت مظلوم 
دفاع می کند و با یک قلدرِ بین المللی گردن کلفِت چاقوکِش عربده کش، با این زبان و با این منش در می افتد، اینطور علیه 
او جنجال و جوسازی می کنند. البته غلط می کنند! آنها در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتند و ضربه فنی شدند! با این کار 

سیلی خوردند؛ حاال بعد از آن هرچه می خواهند جنجال کنند، بکنند؛ ایشان کار خودش را کرد. 83/7/14

مسئله
روز

بنده با شام پیش 

خدای متعال 

احتجاج خواهم 

کرد و به پروردگار 

خواهم گفت من 

بهرتین کسانی را 

که مناسب این کار 

می شناختم، در این 

شورا جمع کردم؛ 

شام به خدای متعال 

باید جواب بدهید؛ 

هرچه که فکر 

میکنید باید پیش 

خدای متعال گفت، 

آن را بیان کنید و به 

فکرش باشید

به مناسبت سالروز تشکیل شورای عالی انقالب فرهنگی

تقریباً دو، سه ســال قبل یکی از دوستان خیلی  مطالبه رهبری

خوب ما که در این شــورا هم فعالیتی داشته اند، 
راجع به مسایل فرهنگ عمومی کشور و مسأله ی 
تربیت و ناهنجاریهایی که احیاناً در سطح جامعه 
به تدریج بروز کرده، با من گفتگو می کردند و مطالبات و 
توقعات به حقی را درمیان میگذاشتند. من به آن دوست 
عزیز گفتم کاری که من در این زمینه می توانم بکنم، همین 
کاری است که تا حاال کرده ام؛ یعنی تشکیل این شورا و وارد 
کردن افراِد با فکر و با انگیزه برای تصمیم گیری درباره ی 

فرهنگ کشور؛ و کمک قانونی و حیثیتی و هرچه که الزم 
است نسبت به این شورا؛ این کاری است که به عهده ی من 
اســت؛ اما از این جا به بعدش به عهده ی شما. من به آن 
دوست گفتم که بنده با شما پیش خدای متعال احتجاج 
خواهم کرد و به پروردگار خواهم گفت من بهترین کسانی 
را که مناسب این کار می شناختم، در این شورا جمع کردم؛ 
شــما به خدای متعال باید جواب بدهید؛ هرچه که فکر 
میکنید باید پیش خدای متعال گفت، آن را بیان کنید و به 

فکرش باشید.  84/10/13

در اسالم مردم یک رکن مشروعیتند، نه همه ی پایه ی مشروعیت. نظام سیاسی در اسالم عالوه بر رأی و خواست مردم، بر 
پایه ی اساسِی دیگری هم که تقوا و عدالت نامیده می شود، استوار است. اگر کسی که برای حکومت انتخاب می شود، از تقوا و 
عدالت برخوردار نبود، همه ی مردم هم که بر او اتّفاق کنند، از نظر اسالم این حکومت، حکومت نامشروعی است... این موضوع 
در همه ی رده های حکومت صدق می کند و فقط مخصوص رهبری در نظام جمهوری اسالمی نیست. البته تکلیف رهبری 
سنگین تر است و عدالت و تقوایی که در رهبری الزم است، به طور مثال، در نماینده ی مجلس الزم نیست؛ اما این، بدین معنا 
نیست که نماینده ی مجلس بدون داشتن تقوا و عدالت می تواند به مجلس برود؛ نخیر، او هم تقوا و عدالت الزم دارد؛ چرا؟ چون 

او هم حاکم است و جزوِ دستگاه قدرت است، همان طور که دولت و قّوه ی قضایّیه هم حاکم هستند.  82/9/26

پایه مشروعیت نظام، عدالت است
بازخوانی

بنده با شما پیش خدا احتجاج خواهم کرد

سالروز سخنرانی رهبر انقالب پیرامون مردم ساالری دینی

چرا اقدام ورزشکاران ما باارزش بود؟
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(

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

   پیامک:                     10001028 
@ khat_admin :حساب تلگرام   

Khat@khamenei.ir    رایانامه:  
Telegram.me/KhatteHezbollah  :کانال تلگرام   

پایانکاربهسودجبههخداییست

به طور جدی به کارهــای فکری و فرهنگِی 
برنامه مند و هدفمند و عمیق بپردازند. یک 
وقت هست که دشمن به عرصه ی دانشگاه 
تهاجم آشکار می کند؛ اینجا شما باید حضور 
آشکار داشته باشید؛ مثل مســائل دوره ی 
فتنه 88 و امثال اینها. یک وقت هســت که 
نه، آنچنان تهاجم آشکاری وجود ندارد؛ اینجا 
بایســتی حضور مجموعه های دانشجوئی، 
حضور عمیــق فکــری باشــد... درباره ی 
مسائل کالمی، کارهای عمیق انجام بگیرد. 
درباره ی مسائل سیاسی کشور، کارهای غیر 
احساساتی انجام بگیرد. البته احساسات چیز 
خوب و پاکی است و من به هیچ وجه مخالف 
ابراز احساسات و مخالف تحرک احساساتِی 

بخصوص جوانها نیستم؛ نه ممکن است، نه 
مطلوب اســت که احساسات فروکش کند؛ 
لیکــن دور از مقوله ی احساســات، تأمل و 
تفکر و تعمق در مسائل گوناگون، از جمله در 

مسائل سیاسی، الزم است.    90/5/19

هرکسی بیشتر به مردم خدمت 
کند به ریاست سزاوارتر است 

»َســیُِّد الَقوِم خاِدُمُهم«)1( یا به این 
معنا است که هر کسی بیشتر خدمت 
کند، این شــخص اولی به ســیادت اســت؛ 
بنابراین برای اینکه بفهمیم سید قوم کیست، 
سراغ حسب و نسب و اسم و عنوان نرویم؛ بلکه 
برویم سراغ اینکه چه کسی بیشتر به این قوم 
خدمت می کند، یا به این معنا است که بگوییم 
آن کسی که سید قوم است و به هر جهتی و به 
هر دلیلی به او سیادت و ریاســت داده شده 
است در این جمعیت، این شخص باید خادم 
این قوم باشد. اینکه گاهی تعبیر می شود که 
»مسئولین نوکر مردم هستند«، این کلمه ی 
پیغمبر است دیگر، خادم یعنی نوکر. این کالم 
عالوه بر اینکه اهمیت و ارزش خدمت به مردم 
را نشان می دهد که از نظر شارع مقدس اسالم 
و پیامبــر مکرم، چقدر »خدمــت به مردم«، 
»برای مردم کار کردن«، »برای مردم زحمت 
کشیدن«، »به مردم ســود رساندن« اهمیت 
دارد، عالوه ی بر این، درهم شکستن آن پندار 
و انگاره ی غلطی است که من و شما از ریاست 
 و ســیادت خودمــان در ذهنمــان نقــش 

می بندد.     92/11/3
1( من ال یحضره الفقیه، ج 4، ص378.

مـا وقتـی می گوییـم تحّجـر، فـوراً ذهنمـان 
مـی رود بـه تحّجـر مذهبی؛ بلـه آن هـم یک 
نـوع تحّجـر اسـت، امـا تحّجـر فقـط تحّجـر 
مذهبـی نیسـت، بلکـه خطرناک تـر از آن، 
تحّجـر سیاسـی اسـت؛ تحّجرهـای ناشـی از 
شـکل بندی تحـّزب و سـازمان های سیاسـی 
اسـت کـه اصـاًل امـکان فکر کـردن به کسـی 
نمی دهنـد، اگـر ده دلیـل قانع کننـده بـرای 
حّقانیـت یـک موضـع ذکـر کنیـم، قبـول 
می کنـد، امـا در عمـل طـور دیگـری نشـان 
می دهـد! چـرا؟ چـون حـزب، آن تشـکیالت 
سیاسـی بـاالی سـر - مثـل پدرخوانـده ی 
مافیـا - از او این گونـه خواسـته اسـت. ایـن را 
انسان متأّسـفانه در برخی از گوشـه کنارهاِی 
حّتـی محیـط دانشـگاهی می بیند. پـس، آن 
مجموعـه ای که دچـار چنین تحّجری باشـد، 
دیگر روشـنفکر نیسـت؛ چـون روشـنفکری 
الزمـه اش حق طلبـی، چشـم بـاز و تکیـه بـه 

منطـق و اسـتدالل اسـت. 81/9/7

حدیث رشح

تشکیالتی کار

خرید و فروش احــکام

امام کالم

مرد باید به زن کمک کند تا عقب ماندگی هایی را که در جامعه ی ما دارند، جبران کند. 
البته مراد از این عقب ماندگی ها،  آن چیزهایی نیست که امروز به تقلید از فرهنگی ها 
در جامعه ی ما مطرح می شود. بلکه مراد معرفت است. مراد تحصیالت است. مراد پیدا 
شدن روح اندیشه و تأمل و فکر در زن است. مراد اینها است که هرچه مرد بتواند در این 
زمینه به همســرش کمک کند. اگر زن می خواهد کاری انجام بدهد یا در فعالیت های 

اجتماعی سهیم باشد، در حّد اقتضای وضع زندگی خانوادگی، مانع او نشود.  75/2/10

مردها باید ضرورت های همسر خود را درک کنند 

عشایر به عنوان نیروهایی برای روحانیت، در مقابل قدرت های مستبد و زورگو ایستاده اند. در 
همین استان فارس، عشایر در مقابل سلطه ی انگلیس ایستادند و با انگلیس مبارزه کردند؛ 
در مقابل سلطه ی استبدادی پادشاهان دوران طاغوت - در دوران قاجاریه و در حول و حوش 
نهضت روحانی بزرگ، مرحوم آیت اهلل سید عبدالحسین الری - ایستادگی کردند؛ بعد از آن در 
دوران رضاخان و بعد هم در دوران نهضت روحانیت، عشایر غیرت عشایری خود و اعتقاد عمیق 

خود به دین را نشان دادند. این را حفظ کنید.    87/2/15

ملت ایران، شما را تنها 
نخواهد گذاشت    

من همان گونه که بارها و در سال های گذشته 
قبل و بعد از انقالب هشدار داده  ام، مجدداً خطر 
فراگیری غده ی چرکین و سرطانی صهیونیزم را 

در کالبد کشورهای اسالمی گوشزد می کنم و 
حمایت  بی دریغ خود و ملت و دولت و مسئولین 
ایــران را از تمامی مبارزات اســالمی ملت ها و 
جوانان غیور و مسلمان در راه آزادی قدس، اعالم 
می  نمایم و... برای موفقیت همه ی عزیزانی که 

در داخل سرزمین های اشغالی و یا در کنار این 
کشور غصب شده، با تکیه به سالح ایمان و جهاد 
به اسرائیل و منافع آن ضربه می زنند دعا می کنم 
و اطمینان می دهم که ملت ایران، شــما را تنها 

نخواهد گذاشت. امام خمینی )ره(؛ 06 مرداد 1366

در همه  پروژه های عمرانی، 

بایستی مسجد لحاظ شود     
وقتــی متــرو طراحــی می کنیــم، بــرای 
ایســتگاه متــرو، مســجد در آن مالحظــه 
ــم،  ــی می کنی ــار طراح ــتگاه قط ــود؛ ایس ش
فــرودگاه طراحــی می کنیــم، مســجد در 
آن حتمــاً دیــده شــود. شــهرک طراحــی 
می کنیــم، مســجد در مراکــز الزم کــه ممکن 
اســت بیــش از یکــی الزم باشــد، در او حتمــاً 
ــا یــک  ــا ممکــن اســت م مالحظــه شــود. آی
ــِی او  ــم، خیابان کش ــی کنی ــهرک را طراح ش
را فرامــوش کنیــم؟ می شــود شــهرِک بــدون 
خیابــان؟ بــا ایــن چشــم باید بــه مســجد نگاه 
کــرد. شــهرک بــدون مســجد معنــی نــدارد. 
ــد  ــاختمان می خواهن ــازان س ــی انبوه س وقت
مجــوز بگیرند بــرای انبوه ســازی و ســاختمان 
بســازند، در نقشــه ای کــه ارائــه می دهنــد که 
ــد  ــود، بای ــادر می ش ــاس او ص ــر اس ــوز ب مج
نمازخانــه دیــده شــود. مــا بایــد بــا نمازخانــه 

87/8/29 ــم ــورد کنی ــوری برخ اینج

بازدید حضرت آیت اهلل خامنه ای رییس جمهور وقت از مدرسه عشایری استان فارس 
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ایـرانی خانواده

خطرناک تر از تحجر مذهبی، 
تحجر سیاسی است

به طور جدی به کارهای 
فکری و فرهنگِی عمیق بپردازید

تراز مسجد

حزب ا... این است

  ســؤال: آیا هنگام فروش ماشــین باید 
تمام عیب و نقص هــای آن به خریدار گفته 
شود ودرصورتی که نگوییم معامله صحیح 
اســت؟جواب: گفتن عیب واجب نیست، اما 
نباید عیب آن را مخفی کنــد یا دروغ بگوید و 
معامله صحیح است، ولی اگر مشتری عیب را 
نداند و بعد از معامله بفهمد، حق فسخ معامله 

یا دریافت ارش را دارد.
سؤال: گرفتن چه مقدار سود در فروش کاال 
مجاز است؟جواب: ســود گرفتن حّد معّینی 
ندارد، بنا بــر این تا وقتی که بــه حّد اجحاف 
نرسیده و بر خالف مقّررات دولت هم نباشد، 
اشــکال ندارد، ولی افضل بلکه مســتحّب آن 
اســت که فروشــنده به آن مقدار سودی که 

هزینه هایش را تأمین می کند، اکتفا نماید.

حکم فروش جنسی که نقص دارد

عشایردرمقابلقدرتهایزورگوایستادهاند


