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میگویندمابرایملتفداکاریمیکنیم
ایــن گروههای مختلفی کــه مثل قــارچ از زمین
جوشیدند و آمدند و از اطراف کشورهای دیگری که
متفرق در آنجا بودند و منتظــر فرصت بودند ،حاال

کمککنندهبهخوبییابدیدر
آنهاشریکاست

« َمن یَشفَع ب ِشَ ــفا َع ٍة َح َس َنةٍ» کسی که
واســطهی کار خیــری بشــود ،برای
گرفتاری ،شــفاعت حســنهای بکنــد« ،اَو ا َ َم َر
ب ِ َمعروفٍ » یا اینکه کسی را به یک کار نیکی امیر
میکند« ،اَو ن َهی َعن ُمن َک ٍر» [یــا از کار بدی نهی
میکند«]،اَو َد َّل َعلیخَ ی ٍر»یاکارخیریرابهکسی
شار ب ِه» یا او مشورت میکند و
نشان میدهد« ،اَو ا َ َ
ٌ
َ
شَ
اینبهاومشورتمیدهد« .ف ُه َو ریک»هرکداماز
اینها که در یک کار نیکی به نحوی دخالت کردند،
در آن شریک هستندَ « .و َمن ا َ َم َر ب ِسو ٍء اَو َد َّل َعلَی ِه
شار بِهِ» نقطهی مقابلش هم همینجور است.
اَو ا َ َ
راهنمایی کند به کار بدی .یا مشورت که میکند،
این به او مشورت میدهد به این کار شر مثال که در
این کار ســوء ،شــما این کار را بکن ،مث ً
ال فرض
بفرمایید پــدرش را دربیــاور ،مالــش را بخور،
اینجوری مث ً
ال بهتر است! « َف ُه َو شَ ٌ
ریک»( )1این
هم شــریک اســت .پول را او بــرده ،خیر مادی
ظاهری را او برده اما این کسی که در کار او دخالت
کرده ،شریک در اثم است84/1/30    .
)1نوادرراوندي،ص.21

کار

تشکیالتی

در مجموعه خودتان کار را چنان
بدمیدکهتح ّرکآندائمیباشد

کار یــک مجموعه هر چه تندتــر و پُرمعناتر
باشد ،ماندگارتر خواهد شد .اص ً
ال سازمانهای
بشــری با کار زندهاند .مث ً
ال اگر شــما به یک
تحرک و برنامه و دستور ندهید،
یگان نظامیّ ،
یک ماه کــه در یکجا بماند بــه خودی خود
منحل میشود .الزم نیست کسی آن را منحل
کند؛ به خودی خود منحل میشود! قدرت و
نفوذ فرماندهی در سراســر تمام اجزای این
مجموعه است که آنها را به حرکت و نشاط در
میآورد و حیات جمعیشان را حفظ میکند.
شما این کار را بکنید؛ یعنی در این مجموعه
تحرک آن
خودتــان کار را چنان بدمید کــه ّ
دائمی باشــد و اص ً
ال این فکر به ذهن کســی
نیاید که ممکــن اســت روزی این مجموعه
منشعب یا منحل شود81/11/8 .

حزب ا...
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   کانال تلگرامTelegram.me/KhatteHezbollah  :

آمدندبهایرانومیخواهندنگذارنداینانقالبتحقق
پیدا بکند .این یک خطری است از برای انقالب ما نه
به آن معنا که اینها ُعرضه این را داشته باشند که یک
کارمثبتیبکنندواینانقالبرابرگردانند،لکنبهآن
معنا که ایجاد زحمت بکنند ...خودشان غائله درست
میکنند و فریاد میزنند .خودشان دیگران را کتک

میزنند ،باز خودشان فریاد میکنند .این یک جهتی
است که در اینها هست؛ یعنی ،روی این ترتیب ،اینها
عمل میکنند که نگذارند شما کار بکنید ،نگذارند
خرمنهای کشاورزها درست جمع بشود و در عین
حال ،فریاد بزنند که ما برای ملــت داریم فداکاری
میکنیم .امامخمینی(ره)؛04تیر1359

این است

مناز

نمازجمعهرامأمن

برایقدرتمندشدن،بایدعلم راکسبکرد
در ایـن زمینـه کـه علـم نیـاز اسـت ،شـماها میدانیـد ،امـا خـوب اسـت مجـددا ً
مـن ایـن را بگویم کـه حقیقتـاً کشـوری کـه دسـتش از علـم تهـی اسـت ،نمیتواند
توقـع عـزت ،توقـع اسـتقالل و هویـت و شـخصیت ،توقـع امنیـت و توقـع رفـاه
داشـته باشـد .طبیعـت زندگـی بشـر و جریـان امـور زندگـی ایـن اسـت .علـم ،عزت
میبخشـد .جملـهای در نهجالبالغـه هسـت کـه خیلـی جملـهی پرمغـزی اسـت.
میفرمایـد« :العلـم سـلطان»؛ علـم اقتـدار اسـت« .سـلطان» یعنـی اقتـدار ،قدرت.
«العلـم سـلطان مـن وجـده صـال و من لـم یجـده صیـل علیـه»؛ علـم اقتدار اسـت.
هـر کـس ایـن قـدرت را بـه چنـگ آورد ،میتوانـد تحکـم کنـد؛ میتوانـد غلبـه
پیـدا کنـد؛ هـر کسـی کـه ایـن اقتـدار را بـه دسـت نیـاورد« ،صیـل علیـه»؛ بـر او
غلبـه پیـدا خواهـد شـد؛ دیگـران بـر او قهـر و غلبـه پیـدا میکننـد؛ بـه او تحکـم
میکنند86/6/12    .

خانواده

ایـرانی

دلخودتانبدانید
به جوانــان عرض میکنم که نمــاز جمعه را
قدر بدانید؛ نماز جمعه متعلّق به شماســت.
به آحاد مردم عرض میکنم که نماز جمعه را
مأمن و ملجاء دل و جان خودتان بدانید .فکر
و روح ،از نماز جمعه طــر د .امیدوارم که همه
دســتاندرکاران نمازهای جمعه  -از جمله
ائمه محترم جمعه  -در هرجا که هستند ،زاد
ّ
و توشه معنوی را که مردم بدان احتیاج دارند،
در هر جمعه حاضر و آماده کنند و با بهترین
بیان آن را تقدیم ذهنها و دلهای این مردم
خداجوی و مؤمن نمایند77/8/8   .

هیچ مردی امکان ندارد بتواند این ظرافتها را رعایت کند
اهمیتش کمتر از وظایف بیرونی است و نه اینکه زحمتش
وظایف داخل خانهی زنان ،نه ّ
کمتر است .شاید زحمتش بیشتر هم باشــد .او هم برای اینکه این محیط را اداره کند،
به تالش و کوشش احتیاج دارد .چون مدیر داخل خانه زنان هستند .آن کسی که اداره
میکند ،کدبانو ،یعنی آن کسی که محیط خانواده تحت اشراف اوست .تحت نظارت و
تدبیر و مدیریت اوست .خیلی کار پر زحمتی اســت .خیلی کار ظریفی است .فقط هم
ِ
ظرافت زنانه از عهدهی انجام ایــن کار بر میآید .هیچ مردی امکان نــدارد بتواند این
ظرافتها را رعایت کند81/6/6   .

معرفیکتاب

حماسهی  9دی

گردآورنده :مؤسسهی پژوهشی
فرهنگیانقالباسالمی
ناشر :انتشارات انقالب اسالمی
تعداد صفحات 230 :صفحه

کتاب حاضر مروری بر بیانــات رهبر ّ
معظم
انقالب دربارهی حماســهی  9دی و گزارش
حوادث  8ماه فتنهی  88است.
این اثر به صورت گذرا به برخی از ریشههای
اصلی شکلگیری فتنه پرداخته است و تا آبان
ســال  1394بهروز شــده و در مورد بیانات
مربوط به سال  88برخی از نکات تاریخی آن
دوران و به اصطالح شــأن نزول بیانات را به
صورت کوتاه یادآور شده است.
این اثر با رعایت سیر تاریخی بیانات ،مخاطب
را با تاریخ همراه میکند و این همراهی ،فواید
متعددی را برای او بههمراه خواهد داشــت.
ّ
مخاطب نکتهســنج ،مدیریّت میدانی رهبر
عزیز را خواهد دانست و خواهد فهمید که به
آگاهی رســاندن عموم مردم چقدر سخت و
نبَر است.
زما 

جمعه

تفسیر

قرآن

زندگیحقیقیانسان
در یاد خدا است
حیـات انسـان ،جـز در رابطـه بـا خـدا ،معنـا
نـدارد .حیات قلبـی و روحی و معنوی انسـان،
جـز در ارتباط بـا خدا ،مفهـوم پیـدا نمیکند.
مجـرد اینکـه کسـی از خـدا غفلـت کند،
به
ّ
قلـب ،زندگـی خـود را از دسـت میدهـد و
توجه
روح ،میـرا میشـود .اگـر دوبـاره ذکـر و ّ
بـه سـراغش بیایـد ،جـان میگیـرد ،و االّ
خواهد مـرد .اگـر رویکرد مجـد ّدش بـه خدا و
معنویـات ،به طـول انجامـد ،تبدیل بـه جماد
خواهد شـد .این را اسلام و آیـات قـرآن به ما
ـع
میگویـد« :ألَـم یَ ِ
ـأن لِلَّذ َ
ِیـن آ َمنوا أن تَخشَ َ
ُقلوب ُ ُهـم لِذِکـ ِراهلل )1(».و یـا« :أال بِذِکـ ِراهلل ِ
ِـن القُلـوب )2(».اینهـا در اسلام اسـت.
َطمئ ُّ
ت َ
یعنی همان اسلامی کـه میگوید «به سـراغ
کشـف منابـع طبیعـی و سـاختن ایـن دنیـا
برویـد؛ ذهـن را مج ّهـز بـه علـم کنیـد؛ دنیا و
منابـع را بشناسـید و کشـف کنید و پـرورش
آن شماسـت»؛ یادآور میشـود
دهید ،چون از ِ
کـه «ایـن همـه را بـرای خـدا بکنیـد؛ بـه یاد
خدا باشـید؛ ذکر خـدا را از دل بیـرون نکنید و
همه این حـرکات را به صـورت عبـادت انجام
دهیـد75/2/26 ».
 )1حدید16:
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Our policy
to work toward support of those elements inside
of Iran that would lead to a peaceful transition
of that Government. Those elements are there,
certainly as we know.

سناریوی آشوب
اول 25 .بهمن  ،89که مصادف بــود با روزهای پرحادثهی
بیداری اسالمی در منطقه ،گروهی از فتنهگران که با وقوع
حادثهی 9دی در سال پیشتر ،به مقصود خود نرسیده بودند ،اعتراضات
سوریه و تونس و مصر را بهانه کرده و فراخوان تجمع و همراهی با آنان را
صادرکردند.شعارهااما،همانشعارهایآشنایفتنهی 88بود":نهغزهنه
لبنان ،جانم فدای ایران" .هامن روز 25بهمن ،وبسایت وزارتخارجهی
رژیم صهیونیســتی در مطلبی ،از قول دانی ایالون ،معاون وزیرخارجه
اسرائیل نوشت" :به این واقعیت توجه داشته باشیم که بزرگترین تهدید
علیه ثبات و امنیت خاورمیانه و صلح جهان ،نه تغییرات مصر و تونس که
حکومت ایران است که با کمک همدستان خود و از جمله حزباهلل لبنان،
حماس و دیگر گروههای اسالم بنیادگرا میکوشد هدفهای خویش را
پیش برد .در چنین وضعی ،جامعهی بینالمللی باید فشــار سیاسی و
اقتصادی بر این رژیم را در تهران افزایش دهد ".داستان خیلی زود لو رفت.
قرار بود آمریکا و رژیم صهیونیستی به کمک شبکهی غربگرای داخلی،
ایران را بکشانند به جایی که ســوریه و لیبی و مصر را کشانده بودند .این
سناریو اما با درایت رهبری و حضور به موقع نیروهای مردمی ،خنثی شد.
گرچه این آرزو ،از  88تا به امــروز ،همواره در دل مقامات آمریکایی  -چه

دموکراتهاوچهجمهوریخواهان-ماندهاست.
دوم .شهریورماه امسال ،جارد کوشــنر ،داماد یهودی و مشاور شخصی
دونالدترامپ،رئیسجمهوریایاالتمتحدهبامحمدبنسلمان،ولیعهد
عربستان ســعودی در کاخ پادشــاهی ریاض دیدار کردند .دیداری که
تا بامداد صبح روز بعد به درازا کشید و حاوی توافقاتی میان نمایندگان
این دو کشور ،بر سر موضوعات منطقهای بود .اسرائیل شامیر ،کارشناس
اسرائیلی برای وبسایت "تسارگراد" روسیه ،دربارهی محتوای این دیدار
چنین گفت" :محمد بن ســلمان ،یکی از تندروتریــن مخالفان ایران
در عربستان است .او حاضر اســت برای پیروزی بر ایران که آن را دشمن
درجهی یک عربستان میداند ،دست به هر کاری بزند .حتی حاضر است
با اسرائیل که دشــمن همهی اعراب محسوب میشود نیز متحد شود".
وی سپس چنین گفت که "در این دیدار دوجانبه ،استراتژی آمریکایی-
عربستانیجدیدیبرایمنطقهتعریفشدکهمحورآنشکستحزباهلل
لبنانوایراناست".
اما پیروزیهای ایران در عراق و ســوریه ،نشان داد که نقشهی جبههی
آمریکا و مرتجعینمنطقه برای ایران ومنطقه ،سرابیبیشنیست و اتفاقا
برخالفتصورآنان،ایرانپیروزهماوردهایمنطقهایبودهاست.شکست

گزارشهفته
نسبت رهبر انقالب با افراد و جریانهای سیاسی چگونه است؟

پیمانرهبر

آیتاهلل خامنهای در تحلیلهــا و توصیههای عام خــود در دیدارهای

مختلف در هر یــک از این مقاطع ،رهنمودهای روشــنی داشــتهاند

تیلرسوندرجلسهاستماعکنگره:

باحمایتاز
عناصریدرایران
بهدنبالبراندازی
هستیم

آنان در ماجرای قطر ،استعفای سعد حریری ،تجزیهی کردستان عراق و
مرگ علی عبداهلل صالح نیز مزید بر علت شــد .پس ،حاال که نتوانستند
ایران را در "بیــرون" از مرزهای خود شکســت دهند ،تصمیم گرفتند
"سناریوی آشوب" را بار دیگر ،در "درون" ایران آغاز کنند .موضوعی که
بن سلمان در گفتوگو با تلویزیون "امبیســی" صراحتا آن را اعالم کرد
و گفت" :تالش میکنیم جنگ را به درون ایران بکشــانیم ".پیشتر نیز
تیلرسون،وزیرخارجهیآمریکا  درجلسهیاستماعکنگرهاعالمکردهبود
که سیاست آمریکا براندازی ایران از طریق حمایت از گروه هایی در داخل
ایران است .در این سناریو میبایست از سویی ،دستاوردهای منطقهای
ایران ،به تخریب و چالش کشیده شــود و از سویی دیگر ،با فراگیر کردن
آشــوب در داخل ،زمینهی براندازی نظام را به خیال خود فراهم آورند.
یعنیهمانیکهپیشازاین،سناتور"تامکاتن"صراحتااعالمکردهبودکه
"سیاستآمریکابایدبرپایهیتغییرنظامدرایرانباشد".
سوم .به همین دلیل ،بعد از شروع آشوبها در ایران ،بالفاصله مقامات
آمریکایی شــروع به حمایت از آن کردند .رئیس جمهور آمریکا نوشت:
"رژیمهای سرکوبگر برای همیشــه دوام نمیآورند و روزی میرسد که
ایرانیها با یک انتخاب روبرو میشــوند .جهان نظارهگر است!" 3
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کــه گاه ارزش تحلیلی آنها مدتها بعد آشــکار شــده اســت .برای

اگر دست مفسدان از
امکاناتحکومتی،قطعنشود...

هشــدار داده بودند« :عدالتی که همــراه با معنویــت و توجه به آفاق

کار تشکیالتی | 4

نمونه ایشــان در نخســتین دیدار با رئیسجمهــور و اعضای هیأت

دولــت نهم ،بــا وجود تحســین سردســت گرفتن شــعار عدالت،

معنوى عالــم وجود و کائنات نباشــد ،به ریــاکاری و دروغ و انحراف و
ِ

ظاهرســازی و تصنع تبدیل خواهد شــد | ».ادامه در صفحه

2

کارراچنانبدمیدکهتح ّرکآندائمیباشد

یاد شهید از میان مردم رخت بر نخواهد بست | این شماره تقدیم میشود به روح پر فتوح شهید نصراهلل جنیدی
خاصیت طبیعی شهادت ،ایجاد برکت و تداوم و گشایش در حرکت به سمت تعالی و کمال است .اینکه خداوند متعال در قرآن شهید را زنده معرفی میکند و در
عرف اسالمی و اصطالح متشرعه به کشتهی راه خدا  -شهید یعنی شاهد ،ناظر و حاضر  -این به این معناست که خون شهید ضایع نخواهد شد؛ شخصیت شهید
که تبلور همان آرمانهای او و آرزوهای اوست ،از میان مردم رخت بر نخواهد بست؛ این خاصیت شهادت است89/4/7 .
تاریخ شهادت ۱۸ :دیماه ۱۳۵۹

شهادت :به دست سفاکان رژیم بعث

2

شهادت :سوسنگرد عملیات نصر

نشریهخبری-تبیینینمازهایجمعه،مساجدوهیئتهایمذهبی

ماجرای تذکر رهبرانقالب به 2نشریه
معـاون تبلیـغ و امـور فرهنگـی حوزههـای
علمیـه :مقـام معظـم رهبـری در جریـان
فتنـه 88در یکـی از روزهـای آن ایـام ،یکـی
از مسـئوالن دفتـر خـود را صـدا کردنـد و
فرمودنـد که به فلان و فلان مجلـه بگویید
کـه در روشـنگری بـرای مـردم و کوبیـدن
دشـمنان انقالب اسلامی مبـادا کـه افراطی
صـورت بگیـرد و هرچـه کـه هسـت را بیـان
کنید و در بیـان مطالب حتی علیه دشـمنان
نیـز افـراط نکنیـد | .حـوزه|
تذکر رهبر انقالب
درباره سفرهای خارجی مسئوالن
مهندس عزت اهلل ضرغامی در کانال شخصی
خود نوشت :در ابتدای شــروع مأموریتم در
صداوســیما ،رهبری معظم ضمن انتقاد از
تعدد سفرهای خارجی ،به من توصیه مؤکد
فرمودند که آن را محدود کنم  .
روایت آیتاهلل شبستری
از سبک مدیریتی رهبر انقالب
آیت اهلل مجتهد شبستری :روزی خدمت آقا
بودم ،یک پرونده نیروهای مســلح را آورده
بودند و یکی از مسئولین عقیدتی-سیاسی
خالصهای روی پرونده نوشته بود و خدمت
آقا ارائه داد چرا که احتمال میداد آقا نتوانند
کل پرونــده را مطالعه کنند .آقــا فرمودند
بگذارید تمام پرونده باشد و میخواهم تمام
پرونده را ببینم | .باشگاه خبرنگاران|
جزئیاتی از توافق محرمانه آمریکا و
اسرائیل علیه ایران
شــبکه  ۱۰تلویزیون رژیم صهیونیستی به
نقل از مسئوالن صهیونیســت و آمریکایی،
جزئیاتی از یادداشــت تفاهمی محرمانه را
که این رژیم و آمریکا درباره ایجاد ســه تیم
برای "مقابله با ایران" امضــا کردند را فاش
کرد .براســاس این گزارش تیم اول مسئول
برخورد با تهدید روز افزون علیه اســرائیل و
کشورهای عربی است و هدف از تشکیل این
گروه ،تمرکز بر نفوذ ایران به طرف مرزهای
اســرائیل و ســوریه و کمک آن به حزباهلل
لبنان اســت ،تیم دوم مسئولیت جمعآوری
گزارشهای اطالعاتی درباره برنامه هستهای
ایران را برعهده دارد و تیم سوم نیز مسئولیت
مقابله با برنامه موشکهای بالستیک ایران
و تالشهای (ادعایی) تهران برای ســاخت
انبارهای موشــکی زیرزمینــی و همچنین
کارخانههای تســلیحات دقیق و پایگاههای
نظامی در سوریه را بر عهده خواهد داشت. .
| باشگاه خبرنگاران|
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نسبت رهبر انقالب با افراد و جریانهای سیاسی چگونه است؟

پیمان رهبر

مطالبه
رهبری

«آنچهکهدرمورداشخاصوشخصیتهاونهادهابرایمنمهماست،دفاعازجایگاهومسؤولیتآنهاوکمکبه ُحسنانجامکارشاناست...البتهاین
پشتیبانیها مطلق نیست .پیمان من با همهی این برادران عزیز ،پیمان دین و انقالب است ...هدف و هویّت و مسؤولیت اساسی رهبری ،دفاع از کل ّیت

نظاموحفظنظاماست79/4/19».

مبنایرهبرانقالبدرنسبتباافراد

این مبنایی اســت که رهبر انقالب بارها و بارها در باب نسبت خود با
چهرهها و نهادهای نظام بیان کردهاند .در واقع نقشی که ایشان بهعنوان
"راهبریانقالباسالمی"درمسیرهایپرپیچوخمزمانهبرعهدهدارند،
اقتضای چنین نســبتی را دارد .از همین روســت که از چشم مردم و
تحلیلگراننیز،اغلبافتوخیزرابطهییکفردیاجریاندرجمهوری
اسالمی در نسبت با رهبر انقالب ،همواره موضوعی برای تفکر و ارائهی
نظر است که گاهی بحث دربارهی آن چالشــی میشود .بروز حاد این
تغییر نسبتها در مقاطع مختلف تاریخ انقالب اسالمی« ،مسأله»ای
است که اگر خوب واکاوی شود ،هم نقش رهبری را به خوبی به نمایش
میکشد و هم درسهایی برای آینده رقم میزند .برای مثال ،در سال
 - 88بهعنوان گرانیگاهی در تاریخ انقالب  -آیتاهلل خامنهای که حتی
در نماز جمعهی هفته بعد از انتخابات ( )88/3/29نامزدهای معترضان
را «برادران» خود خطاب کرده بودند که نیروهای نظام هستند ،پس از
لجاجت و کجروی آنها در دوران فتنه ،آنان را «برادران سابق» خواندند
( )88/9/22که گویی میخواهند خودشــان را از کشــتی نجات نظام
اسالمیبیرونبیاندازند)88/12/6(.
این موضع رهبر انقالب ،استوار بر همان مبنایی است که نقش رهبری
در جمهوری اسالمی بر پایه آن تعریف شده است :مراقبت از کج نشدن
مسیر انقالب بهواسطهی رفتارها و کردارهای افراد و نهادها و جریانها.
بههمین دلیل هم چنین موضعی ،هیچ اختصاصی به جناحی خاص از
کارگزاران نظام اسالمی نداشته و ندارد .مثال در اوج روزهایی که عدهای
در تبلیغات خود ،پشتیبانی رهبری از رأی مردم (فارغ از محتوا و ثمرهی
آن) را دفاع از یک فرد با جهتگیری خاص القاء میکردند و سر به شورش
خیابانیگذاشتهبودند،آیتاهللخامنهایقاطعانهجلویانتصابفردیرا
بهعنوانمعاوناولتوسطرئیسجمهوروقتگرفتند.
ماجرای آن برادر مؤمن

البتهاینگونهرفتارهایرهبری،همازبابخیرخواهیبرایافرادواشخاصی
است که کنشگران اصلی نظام اسالمی در سطوح عالی مسئولیت هستند و
هم از باب رعایت مصالح عالی مردم .هر دو رگه نیز در بیانات رهبر انقالب

دیده میشود .مث ً
ال در آستانهی انتخابات دوازدهم ریاستجمهوری ،برادر
مؤمنی را در خفا و علن (پشت بلندگو) به عدم حضور در عرصه انتخابات ،به
دلیل عدم مصلحت ملی توصیه کردند ( .)95/7/5و البته هنگامی که به این
توصیهی ناصحانه وقعی نهاده نشد و آن فرد ،برخالف نظر برادرانهی رهبر
انقالب،درانتخاباتثبتنام کردوبعدازانتخاباتتابهامروزنیزباتحلیلهای
غیرواقعیدرصددسیاهنماییازاوضاعکشوربرآمد،اینحرکتراخالفتقوا
وناشیازسیاسیکاریدردینعنوان کردند)96/10/6(.
توصیهیرهبرانقالبدراولیندیدارباهیأتدولتنهم

البته آیتاهلل خامنهای در تحلیلها و توصیههــای عام خود در دیدارهای
مختلف در هر یک از این مقاطع نیز ،رهنمودهای روشــنی داشتهاند که
گاه ارزش تحلیلی آنها مدتها بعد آشکار شده است .برای نمونه ایشان در
نخستین دیدار با رئیسجمهور و اعضایهیأت دولت نهم ،با وجود تحسین
سردست گرفتن شــعار عدالت ،هشــدار داده بودند« :عدالتی که همراه
با معنویت و توجه به آفاق معنوىِ عالم وجود و کائنات نباشد ،به ریاکاری
و دروغ و انحراف و ظاهرســازی و تصنع تبدیل خواهد شد )84/6/8( ».اما
متأسفانهچنینرفتارهاییکههمخالفشرع،همخالفقانونوهمخالف
اخالق بود ،چندین بار در طول دورهی دولتهای نهم و دهم صورت گرفت
و هر بار با تذکر جدی رهبر انقالب نیز مواجه شد .چه در مورد افشاگریهای
سیاهنمایانه از مدیریت سالهای گذشته انقالب و متهم کردن اشخاص در
مناظرات ریاستجمهوری سال  1388به امید ترتیب اثر ( )88/3/29و چه
در قالب اتهام به دو قوهی دیگر به استناد موارد اثباتنشده در دادگاه .واضح
است که بهکار گرفتن احساسات مردم در جهت ایجاد اختالف نیز خالف
حقوق اساسی مردم است ،چون امنیت روانی و اخالقی شهروندان را سلب
میکند()91/11/28وازهمینبابهمخیانتبهکشوراست)91/8/10(.
به نظر میرسد اگر اینگونه کنشهای رهبری بر پایهی نقش ویژه ایشان
در نظام اسالمی و در بستر زمانی خود با توجه به زمینههایش بررسی شود،
نشانگر اســتواری بر صراط انقالب در برابر کســانی است که میخواهند
با وجود زیر پا گذاشــتن خطوط قرمز اخالق و شــرع و قانــون ،به جای
«انقالبیگری»« ،انقالبینمایی» کنند و در عین حال خود را صدای مردم
وسخنگویآنانجلوهدهند.

کشورماتشنهیفعالیتاقتصادیسالموایجاداشتغالبرایجوانانوسرمایهگذاریمطمئناست.اینهمهبهفضائینیازمند
است که در آن ،سرمایهگذار ،صنعتگر ،عنصر فعال در کشــاورزی ،مبتکر علمی ،جویندهی کار و همهی قشرها ،از صحت و
سالمتارتباطاتحکومتیوامانتوصداقتمتصدیانامورمالیواقتصادیمطمئنبودهواحساسامنیتوآرامشکنند.اگر
دست مفسدان و سواستفادهکنندگان از امکانات حکومتی ،قطع نشود ،و امتیازطلبان و زیادهخواهان انحصارجو ،طرد نشوند،
سرمایهگذاروتولیدکنندهواشتغالطلب،احساسناامنیونومیدیخواهندکردوکسانیازآنانبهاستفادهازراههاینامشروع
و غیرقانونی تشویق خواهند شد.خشکانیدن ریشهی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گرهگشا در اینباره ،مستلزم اقدام
همه جانبه بوسیلهی قوای سهگانه مخصوصا دو قوهی مجریه و قضائیه است .قوهی مجریه با نظارتی سازمان یافته ،دقیق و
بیاغماض ،از بروز و رشد فساد مالی در دستگاهها پیشــگیری کند ،و قوهی قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و
پاکدامن ،مجرم و خائن و عناصر آلوده را از ســر راه تعالی کشور بردارد .بدیهی است که نقش قوهی مقننه در وضع قوانین که
موجبتسهیلراهکارهایقانونیاستونیزدرایفاوظیفهینظارت،بسیارمهموکارسازاست80/2/10 .

عاملاصلیانحطاطفرهنگیقبلازانقالبچهبودهاست؟

عیب عمدهی کارهای فرهنگی و هنری ،در دوران
قبل از انقالب چه بوده است؟ ...من آن عامل اصلی
اساسی انحطاط و ضیاع فرهنگی
و آن میکروب
ِ
ً
خودمان را در آن میبینم که اوال گذشتهی ما را که
عمدهاش منبعث از اسالم و جوشیدهی از اسالم و
تعالیماسالماست،بهفراموشیدادندوازیادبردند.
دوم اینکه ،ترتیبات و شیوهی غرب را که با فرهنگ بومی و
فرهنگ بدوی و دوران کام ً
ال وحشیگریشان آمیخته بود،

اغتشاشات و دستورکار اندیشکده های غربی:
گزارش
رصدی

گزینه تحریم را علیه ایران آغاز کنید

نگاهی به فضای بینالمللی ،خصوصا فضایی که آمریکاییها علیه ایران به وجود آوردهاند ،نشــانگر این موضوع است که گویا
آمریکاییها به دنبال استفاده از موج جدیدی از تحریمها ،با استفاده از فضای بهوجودآمده از اغتشاشات اخیر ،و با بهانههایی از
جمله"حمایتازحقوقبشر"درایرانهستند.سوزانمالونی،کارشناساندیشکدهیبروکینگزدرمصاحبهباالمانیتورازاحتمال
افزایش تحریم های اقتصادی علیه ایران توســط ترامپ با توجه به "وجود ناآرامیهای اخیر ایران" خبر داد .مارک دوبوویتز،
مدیر اجرایی اندیشکدهی ضد ایرانی بنیاد دفاع از دموکراســی ،از "تالش برای ارتباط با دوستان اروپایی در خصوص مسائل
حقوق بشری" سخن گفته است .یکی از اعضای مؤسسه کارنگی نیز بیان داشته است که "متحدین آمریکا باید با فشار آمریکا،
اقدامات تهران را محکوم نمایند ،علی الخصوص فدریکا موگرینی که ساکت است" و ریچارد هاس ،رئیس اندیشکدهی شورای
روابطخارجیآمریکااظهارداشتهاستکه"زمانمناسبیاستبرایدولتآمریکاکهرفعتحریمهارابهاحترامبهحقوقسیاسی
مردم ایران " بخوانید اغتشاشگران سازماندهیشده  -مشروط کند".گفتنی است موضوع ارتباط بین وضع تحریمهای بیرونی
واغتشاشاتدرونی،موضوعجدیدینیست.پیشتروبعدازفتنهی 88نیزآمریکاییهاموجوسیعیازتحریمها،ازجمله تحریم
بانکمرکزیونفتایرانکهبهتعبیرآمریکاییها"تحریمهایفلجکننده"بودراکلیدزدند.حاالبهنظرمیرسدمقاماتآمریکایی
کهمترصدفضاییبرایآغازموججدیدتحریمهاعلیهایرانبودند،باایجاداغتشاشاتاخیر،بهانهیخوبیبهدستآوردهاند.

اگر دست مفسدان
از امکانات حکومتی ،قطع نشود...

دغدغـه هـای فرهنگـی

اخبار

هفته

نشریهخبری-تبیینینمازهایجمعه،مساجدوهیئتهایمذهبی

به اینجا آوردند .یعنی همین فرهنگ مدرن کرواتبستهی
اروپایی را که با این ظاهر لوکس و قشنگ ،در داخل خود
عناصر واضحی دارد که مربوط به دوران بدویت است .یعنی
اص ً
ال ربطی به شهرنشــینی و تمدن ندارد؛ این در خورد و
خوراکشَ ان ،در کیفیت معاشرتشــان منعکس است.
اینها را عیناً به اینجا آوردند برای اینکه تزریق کنند .البته
عوضی بدی از
معلوم بود که نمیشود! لذا یک چی ِز مخلوط
ِ
آب در آمد72/7/12 .

هر کسی جامعه را به سمت اغتشاش سوق بدهد ،از نظر ملت ایران منفور است

کلید
واژه

#اغتشاشگری

دشــمنان دارنــد کار میکننــد ،آن وقــت میگوینــد مــا هیــچ کاری نمیکنیم!...دستورالعملهایشــان بــرای
نــادان اغتشــاشگر تــوی رســانههای خودشــان بــه طــور علنــی دارد پخــش میشــود:
گروههــای غافــل و
ِ
اینجــوری بــا پلیــس درگیــر بشــوید؛ علیــه بســیج حــرف بزنیــد؛ تــوی خیابــان اغتشــاش ایجــاد کنیــد؛ تخریــب
کنیــد؛ آتــش بزنیــد؛ اینهــا دخالــت نیســت؟ از ایــن دخالــت واضحتــر؟ ایــن را مــردم مــا بــه چشــم دیدنــد .اینهــا
بــرای ملــت مــا تجربــه اســت.
اشــتباه اســت اگر کســی خیــال کنــد کــه یــک گــروه معــدود فــرض بفرمائیــد بــه ظــرف زبالـهی شــهرداری تعرض
میکنــد ،یــا بــه امــوال مــردم -بــه موتورسیکلتشــان ،ماشینشــان ،بانکشــان ،دکانشــان -تعــرض میکنــد،
ایــن مردمنــد؛ نــه ،مــردم نیســتند .بلــه ،بلندگــوی اســتکباری وقتــی میخواهــد از اینهــا حمایــت کنــد ،میگویــد
مــردم .مــردم آن میلیونهائــی هســتند کــه تــا ایــن اغتشــاشگران را ،ایــن مفســدین را در صحنــه میبیننــد ،کنــار
میکشــند و آنهــا را بــا نفــرت نــگاه میکننــد؛ برهمزننــدگان امنیــت عمومــی را ،آرامــش اجتماعــی را بــا انزجــار
نــگاه میکنند.هــر کســی امــروز جامعــه را بــه ســمت اغتشــاش و ناامنــی ســوق بدهــد ،از نظــر عامــهی ملــت ایــران
انســان منفــوری اســت؛ هــر کــه میخواهــد باشــد88/4/29 .

سخن

هفته

     1مایک پنــس گفــت" :تا وقتــی ترامپ
رئیسجمهور و من معاون رئیسجمهور هســتم،
اشــتباه دولت قبلی در بیتوجهی به مقاومت ملت
ایران در برابر رژیم این کشــور ،تکرار نخواهد شد".
نیکی هیلی نوشــت" :مردم ایران کــه برای مدتی
طوالنی ســرکوب شــدهاند ،حاال دارنــد صدای
خودشــان را پیدا میکنند .ما دعا میکنیم که در
نهایت ،آزادی و حقوق بشر پیروز شود ".سخنگوی
کاخسفید اعالم کرد" :ما از حق مردم ایران برای ابراز
عقایدشانبهصورتمسالمتآمیزحمایتمیکنیم.
شایسته است صدای آنها شــنیده شود ".هیالری
کلینتون نوشــت" :مردم ایران ،خصوصا جوانان در
حال اعتراض برای به دست آوردن آزادی هستند.
من امیدوارم حکومتشان به صورت مسالمتآمیز
به این امیدها پاسخ دهد .مایک کلی  ،عضو مجلس
نمایندگان آمریکا گفت " :آمریکا در کنار معترضان
ایستاده است" و وزیر اطالعات اسرائیل نیز نوشت:
برای مردم ایران در نبرد برای آزادی و دموکراســی
آرزوی موفقیت میکنم .جالب آنکه شعارها همان
شعارهای 25بهمن 89بودوسناریوهمهمان!
چهارم .اینکه «مــردم گلهمندنــد»  95/11/27و
از اوضــاع اقتصادی و معیشــتی خود بــه دلیل
"کمتحرکی" مسئولین و مدیران ،ناراضی هستند
و شــکوه دارند "حق" است .اعتراض مسالمتآمیز
مــردم در چارچــوب قوانین و ضوابط کشــور نیز
پذیرفته شــده اســت .اینها "حقوقی" است که از
مردم بر گردن قوای سهگانه و دستگاهها و نهادهای
مختلف ،بهویژه دولت اســت و همگی بهخصوص
دولت به عنوان قوهی مجریهی کشــور ،وظیفهی
حل مشکالت آنان را دارد ..اما با توجه به موضوعات
گفتهشده ،به خوبی مشخص شــده است که قدر
متیقن« ،دشمن منتظر یک فرصت است ،منتظر
یک رخنه است که از این رخنه وارد بشود» 96/10/12
و سناریوی آشــوب و براندازی را بار دیگر آغاز کند.
«شما همین قضایای این چند روز را مشاهده کنید.
همهی کسانی که با جمهوری اسالمی بدند ،آنی که
پول دارد ،آنی که سیاست دارد ،آنی که سالح دارد،
آنی که دســتگاه امنیتی دارد ،همه دست به دست
روی هم میگذارند برای اینکــه بلکه بتوانند برای
نظام اسالمی و جمهوری اسالمی و انقالب اسالمی
مشکلدرستکنند96/10/12».
پس نقشهی دشــمن را باید شــناخت و مراقب
بــود در دام نقشــهی او قرار نگیریــم .نباید پازل
طراحیشــدهی او را تکمیل کرد .گرچه واقعیت
همانی اســت که روزنامهی گاردین به آن اشــاره
کرده بود" :دشــمنان و رقبای ایران چشمانشان
را مانند پرندگان شــکاری که در آسمان کویر در
چرخش هســتند ،روی اغتشاشــات ایران دقیق
کردند .مقامــات آمریکایی و اســرائیلی به وضوح
گفتهانددرنتیجه این ناآرامیها امید دارندحکومت
ایران ســقوط کند که این امیــدی ناپخته به نظر
میآید".
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