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اندیشکدهیآمریکاییمرکزمطالعاتاستراتژیکبینالملل:

چراتصمیمترامپنشانهعجزآمریکااست؟

ملت ایران ،شما را تنها
نخواهد گذاشت
مــن همانگونه کــه بارها و در ســالهای
گذشــته قبل و بعد از انقالب هشدار دادهام،
مجددا ً خطــر فراگیری غــدهی چرکین و
ســرطانی صهیونیزم را در کالبد کشورهای
ت بیدریغ خود و ملت و دولت و مسئولین ایران را از تمامی
اسالمی گوشزد میکنم و حمای 
مبارزات اسالمی ملتها و جوانان غیور و مسلمان در راه آزادی قدس ،اعالم مینمایم و...
برای موفقیت همهی عزیزانی که در داخل ســرزمینهای اشغالی و یا در کنار این کشور
غصبشده،باتکیهبهسالحایمانوجهادبهاسرائیلومنافعآنضربهمیزننددعامیکنمو
اطمینانمیدهمکهملتایران،شماراتنهانخواهدگذاشت .امامخمینی(ره)؛06مرداد1366

مطالبه

گزارش

امام

هفته

گزارش

رهبری

بهمناسبت سالروز تشکیل شورایعالی انقالب فرهنگی

بندهباشماپیشخدااحتجاجخواهمکرد

حقیقتی که ترامپ به زودی
متوجه آن خواهد شد

نتیج هنهاییاعالمیهیترامپ

آقا در شب احیاء برای خود برنامههای خاصی دارند
و معموالً به هر کاری نمیپردازند .من فکر میکردم
در این شب دیگر ایشان حال و هوای این حرفها را

مجامـع بینالمللـی بـا انتقادهـای گسـتردهای روبـرو شـد و برخی ایـن تصمیم

نباید داشته باشــند ".اما کار مردم واجب بود.

ترامـپ را ناشـی از رفتارهـای نامتعادل آن دانسـتند .اما سـاعاتی قبـل از اعالم رسـمی این

تصمیم ،رهبـر انقلاب در دیدار بـا مسـئوالن نظام و اعضـای کنفرانـس وحدت اسلامی به
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همیـن نکتـه اشـاره کـرده و فرمودنـد« :حـاال اینکـه ادّعـا میکننـد میخواهند قـدس را

رسمی چندین جلسه آســیبهای اجتماعی از

قض ّیهی فلسـطین دسـتهای اینها بسـته اسـت ،با این کار هم بالشـک ضربـهی بزرگتری

خواهند خـورد و دنیـای اسلام در مقابل اینهـا خواهد ایسـتاد؛ قطعـ ًا دشـمن نمیتواند در

سوی رهبر انقالب شده اســت و در آن مسئوالن

قض ّیـهی فلسـطین ،مو ّفق ّیـت موردنظر خـودش را پیدا کنـد و فلسـطین آزاد خواهد شـد».

بهصورت ویژه مورد خطاب قــرار میگیرند و باید

برنامههای عملیاتیشــان را ارائــه دهند .و همین

96/9/15

مسئله

روز

چرا اقدام ورزشکاران ما باارزش بود؟

رژیمصهیونیستیضربهفنیشد!
َّ
بحمدالل نشان
یک جهت لطیف و بسیار مهم دیگر در کار مجموعه ی قهرمانهای ما که
داده شده ،نشان دادن دینداری و عالقهمندی به ارزشهای اسالمی است ...شما وقتی بعد
از پیروزی روی تشک کشتی یا محل وزنهبرداری یا در هر نقطهی دیگری ،دستتان را بلند
میکنید ،خدا را شکر میکنید ،به سجده میافتید یا نام بزرگان دین را بر زبان میآورید ،در
واقع دارید همهی سرمایهای را که آنها خرج کردهاند ،با یک حرکت ساده دور میکنید...
حتماً این حسین آقای رضازاده آن روز ا ّولی که فریاد کشید «یا ابوالفضل» ،نمیدانست
که این چقدر اثر می گذارد ...این کا ِر آقای آرش عزیزمان {مسابقه ندادن با ورزشکار رژیم
صهیونیستی} هم از آن کارهای بسیار برجســته بود؛ خیلی کار باارزشی بود .ایشان اگر
مسابقهاش را برگزار میکرد و پیروز هم می شد ،ارزش کارش این قدر نبود .البته در دنیا
سعیکردندکهبهسراینکاربزنند؛نتوانستند.همهشاندستبهیکیکردندکه:المپیکرا
خرابکردید؛سیاسیکردید.خو ِدآنهاازهمهچیزبهنفعسیاستهایاستعماریخودشان
بهرهبرداری و استفاده میکنند؛ اما وقتی یک جوان مســلمان و مؤمن از یک ارزش دفاع
می کند؛ از یک ملت مظلوم دفاع میکند و با یک قلد ِر بینالمللی گردن ِ
چاقوکش
کلفت
ِ
عربدهکش،بااینزبانوبااینمنشدرمیافتد،اینطورعلیهاوجنجالوجوسازیمیکنند.
البته غلط میکنند! آنها در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتند و ضربه فنی شدند! با این کار
سیلیخوردند؛حاالبعدازآنهرچهمیخواهندجنجالکنند،بکنند؛ایشانکارخودشرا
کرد83/7/14 .

باز

خوانی

سالروز سخنرانی رهبر انقالب پیرامون مردمساالری دینی

پایه مشروعیت نظام ،عدالت است
در اسالم مردم یک رکن مشروعیتند ،نه همهی پایهی مشروعیت .نظام سیاسی در اسالم
اساسى دیگری هم که تقوا و عدالت نامیده میشود،
عالوه بر رأی و خواست مردم ،بر پایهی
ِ
استوار است .اگر کسی که برای حکومت انتخاب میشود ،از تقوا و عدالت برخوردار نبود،
همهی مردم هم که بر او اتّفاق کنند ،از نظر اسالم این حکومت ،حکومت نامشروعی است...
این موضوع در همهی ردههای حکومت صدق میکند و فقط مخصوص رهبری در نظام
جمهوری اسالمی نیست .البته تکلیف رهبری سنگینتر است و عدالت و تقوایی که در
رهبریالزماست،بهطورمثال،درنمایندهیمجلسالزمنیست؛امااین،بدینمعنانیست
که نمایندهی مجلس بدون داشتن تقوا و عدالت میتواند به مجلس برود؛ نخیر ،او هم تقوا
و عدالت الزم دارد؛ چرا؟ چون او هم حاکم است و جز ِو دستگاه قدرت است ،همانطور که
دولتوق ّوهیقضایّیههمحاکمهستند82/9/26 .

البته آنچنانکه مشهود اســت آمریکاییها در طول این مدت هر کاری که کرده بودند به
در بسته خوردند :حمایت اطالعاتی آمریکا از داعش در بوکمال نتوانست این تروریستها
را از نابودی نجات دهد ،در پروژهی اقلیم کردستان عراق نیز به نتیجهای که میخواستند
نرسیدند و بغداد توانســت با کمک ایران ،توطئهی تجزیهطلبان را به راحتی خنثی کند،
نمایش مضحک ربودن سعد حریری و اســتعفای او برای انزوای حزب اهلل نیز به نتیجهای
رسید و در نهایت ،حمایت آمریکا از علی عبداهلل صالح برای فتنهافکنی و جدا کردن یمن به
دو بخش شمالی و جنوبی و نابودسازی پایگاه انصاراهلل در صنعا ،شکست مفتضحانهای برای
جریان ســعودی-آمریکایی بوجود آورد تا به یک باره محور مقاومت ،قدرت برتر خود را به
سایر بازیگران منطقهای نشان دهد .شاید به دلیل همین شکستهای پی در پی آمریکا بود
که چندی پیش جو بایدن ،معاون رئیسجمهور 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
صحنهی جهانی منزوی میکند و در نتیجه ،منافع مردم آمریکا را تقویت نمیکند ،بلکه در
معرض خطر قرار میدهد.
حقیقتی که ترامپ هم متوجه آن خواهد شد

چنین شرایطی ســبب شــد تا ترامپ برای فرار از مشــکالت و جبران ناکامیها چنین
گستاخانه ،قبلهی اول مسلمانان جهان را در معرض تهدید قرار دهد .اما تا بدین جای کار،
واقعیت موجود نشان میدهد که دستاوردهای تصمیم ترامپ برای جبههی مقاومت به ثمر
نشسته است .از سویی دستگاه تبلیغاتی کشورهای سازشکار که تمام تبلیغات خود را برای
عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی انجام دادند حاال با اقدام ترامپ ،تمام ظرفیتها به
نفی استراتژی سازش و ضرورت اقدام مسلحانه و اجماعی برای آزادی قدس متمرکز شده
است و از سویی دیگر مسئلهی فلسطین که عمال طی هفت سال گذشته در جریان درگیری
های سوریه و عراق از اولویت جهان اســام و افکار عمومی جهان اسالم خارج شده بود ،به
اولویت اصلی جهان اسالم بازگشته است.
در این بین آنچه تاکنون فلســطین و قــدس را در مقابــل زیادهخواهی آمریــکا و رژیم
صهیونیستی بهعنوان بخشی از بدنهی جهان اســام زنده نگاه داشته است ،تضمینهای
عربستان یا دیگر کشــورهای 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 اســت که دیروز سید حســن نصراهلل صراحتا آن را اعالم کرد :بر اساس معادالت
میدانی و اطمینان به وعدهی الهی میگویم :ان شاءاهلل تصمیم ترامپ ،آغاز پایان اسرائیل
خواهد بود.

حزب ا...

این است

اطالع یافتن دقیق از زندگی و مشکالت مردم است

که موجب میشود رهبر انقالب در حوادثی چون
زلزلهی بم و آذربایجان و کرمانشاه ،شخصا حضور
یابندوازنزدیکاموراتراپیگیریکنند،یابهسران
سه قوه ،برای حل مشــکالت برخی از مؤسسات

مالــی و اعتباری که مــردم گرفتار آن هســتند،

دســتوراتی صادر میکنند .به سبب همین درک
ملموس و واقعبینانــه از زندگی و واقعیات جامعه

است که ایشــان توانایی تشــخیص گزارشهای
درست از نادرســت یا ناقص را دریافتهاند« :بنده

بتدریج آدم با تجربهای شــدهام در این مســائل
گزارشگیری؛ گزارشها صرفــاً آن چیزی که در

رهبر انقالب از چه طریق
وچگونه در جریانمسائل کشورقرارمیگیرند؟

راز وعدههای صادق

گزارشبهبندهیابهمدیرارشدارائهمیشود،نیست؛

حواشیای دارد ،گوشــهکنارهایی دارد که گاهی
محتوای گزارش را عوض میکند؛ اگر ما بخواهیم

نگاهکنیم94/8/20».

البته ســالها پیش از این نیز ،در پاســخ به سؤال

دانشجویان دانشــگاه امیرکبیر که از چه طریق و
چگونهدرجریانامورومسائلجامعهقرارمیگیرید

گزار هاول:تحلیلدرستمبتنیبر

گــزاره دوم :تحلیل درســت ،مبتنی بر

برای رسیدن به تحلیل درست ،باید در میدان بود و

هنوز ســاعاتی از صحبتهای رهبــر انقالب در

هنوز اندکی از مذاکرات هستهای با آمریکا نگذشته

نمیدهد فاصله و رابطهاش با مردم کم بشود .رهبر

رفتار سعودیها در ماجرای کشتار مظلومانهی

مذاکرات خوشبین نیســتند چراکه طرف مقابل،

انقالب خود تأکید دارند که «معتقدم که برای یک

که به من داده میشــود ،بســیار متن ّوع است .هم
گزارشهای دستگاههای مختلف ّاطالعاتی است

اشرافکاملاست

جمع نیروی دریایی(مهرماه  )94نگذشته بود که

منا تغییر کرد .زیرا آنها میدانســتند تهدید به
برخورد «سخت و خشن» که از سوی رهبر ایران

اطالعاتدقیق وکافیاست

که رهبــر انقــاب در تحلیلی بیان کردنــد که به

سخن از انتقام و سیلی محکم از سوی رهبر ایران

از عاقبت آن بودند ،رهبر انقــاب ،تحلیل دیگری

صورتگرفت؛ همگان منتظر اقدامی خیرهکننده
عملیات بزرگ و کوچک ،شــلیک  6موشک به

این نتیجه رسیده بودند که دولت سوریه بعد از دو یا

دوست به آن افتخار کرد و دشمن از آن مبهوت

کردند که باید تالش کنیم تا اسد در این جنگ پیروز

شد .سؤال آن اســت که چرا دشــمن از تهدید

رهبر انقالب رفتارش را تغییــر داده و میدهد؟

جواب آن یک چیز اســت :آنها تجربه کردهاند
که اگر از سوی رهبر انقالب حرفی زده میشود؛

انحطاط است ...حضرت به مالک اشتر فرمودهاند:
ق ّلة علم باألمور؛ به خاطر احتجاب و دوری از مردم،

آگاهی انسان از همه چیز کم میشود .البته من به

خانههای اشخاص هم میروم .یکی از کارهایی که
َّ
بحمدالل من از اوایل ریاســت جمهوری تا بهحال

دربارهی آن ماجرا را چنین روایت میکند" :همه به
سه ماه ساقط خواهد شد .اما آیتاهلل خامنهای تأکید

واقعیات در تماس باشــم .گزارشهایی
میکنم با ّ

چه ّاطالعات مربــوط بــه وزارت ّاطالعات ،چهآنچه که مربوط به ّاطالعات نیروهای مس ّلح است،

چه آنچه که مربوط به بعضی از دســتگاههای خبر

رسانى دستگاههای دولتی اســت -هم بخشی از
ِ
ّ
دفتر ما کارش اطالعرسانی است؛ مثل دفتر ارتباط

مردمی و دفتر بازرسی ،که اینها از طریق نامه و تلفن
مرتباً با مردم در تماســند .با اشخاص و تیپهای

انجام دادهام  -البته گاهی بیشــتر اســت ،گاهی

مختلف اجتماعی هم مالقاتهــای فراوانی دارم و

تودههای مردم میروم ،روی فرششان مینشینم،

مدعی نیستم
گوش ف ّعالی اســت اما در عین حال ّ

کمتر  -این اســت که به منازل اشخاصی از آحاد و

شود و پیروز خواهد شد ".و امروز سرانجام و عاقبت

با آنها حرف میزنم و زندگیشان را از نزدیک لمس

نامه هم زیاد دریافت میکنم .بههرحال گوش من،

که همهچیز را میدانم .ممکن هم نیست که همه

آن تحلیل را میبینیم .محور مقاومت پیروزی علیه

میکنم 79/12/9».یکی از وزرای وقت اواخر دههی

راســت گفتهاند که تحلیل درســت" ،خبر آینده"

سالی که قیمت فوالد در جهان به تعبیر خود اهل

از مردم ،یک بخش از ّاطالع است؛ بخش دیگرش
ّاطالع از دشمن است79/12/9».

تولیدکننده ضــرر میکردند ،در همــان ایام و در

پیرامونی ،داشــتن اطالعات دقیق و کافی ،و دیدن

داعشراجشنمیگیرد.

آن حرف حتما عملی میشــود .آن تهدید ،آن

است .یک تحلیل درست با "جمعآوری اطالعات" و

میتواند وعدهی صادق و راست بدهد که جدا از

امری محقق نمیشود مگر آنکه تحلیلگر ،از اخبار

وعده" ،وعدهی صادق" اســت .طبعا کسی هم

واقعیــات و دوری از مردم ،عامل
دارند  -انقطاع از ّ

در آغاز بحران ســوریه هم که بسیاری از افراد ناامید

داشــت .سیدحســن نصراهلل ،تحلیل رهبر انقالب

مواضع تروریستها در سوریه چنان سیلی بود که

که بنده دارم یا مســؤولیتی که دیگر مســؤوالن

حتی همان تیم مذاکرهکننده که ابتدا خوشــبین

صورت گرفته ،یک تعارف نیســت .در ماجرای

از ســوی ایران علیه داعش بودند .کنار چندین

مسؤول در دســتگاه حکومتی  -اعم از مسؤولیتی

بدعهد است و اهل خدعه .دوسال بعد از آن ،همگان،

بودندهمازبدعهدیهایمکررآمریکاخبردادند.

اقدام تروریســتی داعش در مجلــس نیز وقتی

از نزدیک ،مشکالت را لمس کرد .یک مسئول اجازه

هفتاد در حوزهی صنعت نیز تعریف میکرد که "در
درهی مرگ افتاده بود و واردات نیز خیلی
فوالد به ّ

چیز را بدانم؛ البته ممکن است چیزهایی را بدانم و
چیزهاییراهمندانم.البتهبهشماعرضکنمّ ،اطالع

"پردازش دقیق" آنها از آینده خبر میدهد .چنین

گســترش پیدا کرده بود ،طوریکه شرکتهای

با این ســه گزاره ،یعنی اشــراف کامــل بر محیط

خصلتهای فردی و ایما ن به وعدههای الهی ،هم

درستوآگاهیکافیبرخوردارباشد.

یکی از شــبهای احیاء ،یکی از مســئوالن دفتر

واقعیات جامعه از نزدیک و میدانی است که میتوان

اشراف داشته باشد و هم از توانمندی و وضعیت

گزارشهایمیدانیوعینیاست

هستند و گفتند بیا اینجا .شــب احیاء بود و این

رســید .راز وعدههای صادق رهبر انقالب نیز در این

بر امکانات و تواناییهای مجموعهی تحت امرش
رقیبشاطالعکافی.

گزاره سوم :تحلیل درســت ،مبتنی بر

رهبری با من تماس گرفت و گفــت که آقا نگران

به دو گزارهی فوق ،باید این گزاره را هم اضافه کرد که

موضوع برای من خیلی عجیب بــود ،زیرا معموالً

روحپرفتوحشهیدمحمدشهسواری

نـشــریـهجـامـــعـه
مـؤمــن و انـقــالبــی

یکى مثل شهید محمد شهسوارى ـ آزادهى سرافراز جیرفتى ـ به یک چهرهى ماندگار در کشور تبدیل میشود؛
نه به خاطر اینکه وابسته به یک قشر برتر است؛ نه! او یک رعیتزاده و یک جوان برخاستهى از قشرهاى پایین
اجتماع است؛ اما آگاهى و شجاعت او ،او را در چشــم مردم ایران عزیز مىکند .آن روزى که ماها پاى تلویزیون
نشسته بودیم و دیدیم این جوان در چنگ دژخیمان رژیم بعثى صدام و زیر شالق و تازیانهى آنها فریاد میزند:
مرگ بر صدام ،ضد اسالم ،نمیدانستیم ایشان جیرفتى است؛ نه اسمى از او شنیده بودیم و نه خصوصیتى از او
َّ
بحمدالل به میان مردم و
میدانستیم؛ اما همهى وجود ما غرق تعظیم و تجلیل از این جوان آزاده شد .بعد هم
کشورمابرگشت؛امروزهمبهعنوانیکشهیدنامدارونامآوردرمیانملتمامشهوراست 84/2/17

صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی
(دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای)

ارتـبـاطبـا
خطحزبا...

اخبار

پیامک10001028 :
دورنگار021-66977328 :

هفته

توصیهرهبرانقالبدربارهآیتاهللسیستانی
رهبر انقالب در دیــدار با جمعی از اعضای مجلس اعالی اســامی عراق تأکید کردند:
مجلس اعال یک جواهر گرانبها در دست شماســت و امیدوارم تمام تالش خود را برای
حفاظت از آن انجام دهید .حضرت آیتاهلل خامنهای همچنین در این دیدار با اشــاره
به جایگاه مهم مرجعیت در عراق فرمودند :قدر آیتاهلل سیســتانی را بسیار بدانید و به
|
نصایح ایشان گوش دهید| .

به "تحلیل درســت و جامع" از رخدادها و حوادث
سهگزارهنهفتهاست.

سيدحسننصراهلل:تصمیمترامپآغازیبرپایاناسرائیلاست
سيد حسن نصراهلل دبیرکل حزباهلل لبنان در تجمع حمايت از قدس در ضاحيهی جنوبي
بيروتگفت :منبا قطع یقین میگویمکه تصمیم ترامپ آغازیبرپایان اسرائیلخواهدبود،
ایندرحالیاستکهآمریکاواسرائیلمیخواستندکهتصمیمانتقالسفارتآمریکابهقدس
آغازپایانقدسباشد.ویباتأکیدبراینکهمواضعمادربارهیقدسابدیخواهدبود،گفت:ما
درکنارفلسطینهستیموخواهیمبودتامسلماناندرمسجداالقصیومسیحیاندرکلیسا
نمازاقامهکنند | .فارس|

دیپلماتسابقانگلیسی:ریشهرفتارهایایراندرمنطقهمحافظتازخوداست
جیمز وات ،سفیر اسبق انگلیس در لبنان طی یادداشتی در روزنامه ایندیپندنت با اشاره به
افزایش نفوذ ایران در منطقه در نتیجه حوادث عراق و ســوریه ،نوشته که ریشه رفتارهای
ایران را "محافظت از خود" تشکیل میدهد .وی مینویسد :انگیزه قویتر ایران ،محافظت از
خودش است ...تجاوز خودانگیخته صدام در دهه 1980که شورای امنیت آن را محکوم نکرد
و به دنبال آن 8سال جنگ مخربی که با حمایت قدرتهای بزرگ همراه شد ،ایران را متقاعد
کرد که تنها با ایجاد ائتالفهای راهبردی با عراق و سوریه است که میتواند امیدوار به دفاع از
خودش در آینده باشد | .فارس|

واشنگتندرتحوالتسوریهدرانزواقرارگرفتهاست
مجله آمریکایی نیویورکر در یادداشــتی با اشــاره به تحوالت اخیر سوریه نوشت به لحاظ
دیپلماسیواشنگتنازسویمثلثقدرتمندروسیه،ایرانوترکیهکهدرحالحاضرپرچمدار
روند مسالمتآمیز هستند ،در انزوا قرار گرفته است .گواه این مدعا این است که مذاکرات بین
طرفهای سوری در ژنو به سرپرستی سازمان ملل نتایج ملموسی نداشته است و مذاکرات
آستانه به رهبری مســکو در واقع جایگزین مذاکرات ژنو شده است .این نشریه همچنین
تصریحکرد:دولتآمریکاچارهایجزپذیرشبشاراسدبهعنوانرئیسجمهورسوریهتازمان
انتخاباتریاستجمهوریبعدیکهقراراستدرسال 2021برگزارشود،ندارد | .العالم|

احکام

شهیدی که چهره ماندگار کشور شد

اینشمارهتقدیممیشودبه

آنتونـی کورتزمـن ،عضـو ارشـد اندیشـکدهی مرکـز مطالعات اسـتراتژیک
بینالملـل  ،CSISدر یادداشـتی بـرای اندیشـکده مینویسـد" :اعالمیـهی
ترامـپ کـه بیـان داشـته زمـان بـه رسـمیت شـناختن قـدس بهعنـوان پایتخـت
اسـرائیل فرا رسـیده اسـت و او وزارت امورخارجـه را مأمـور انتقال سـفارت آمریکا از
تلآویـو به قدس کـرد ،منافـع اسـتراتژیک اسـرائیل و ایاالتمتحده را هـدف گرفته
اسـت ".کورتزمـن معتقـد اسـت در اینبـاره دو مشـکل مهـم وجـود دارد :نخسـت،
منافع رژیم صهیونیسـتی و دوم منافع ایاالت متحـده .این موضوع [انتقال سـفارت]
به شـدت جهان عـرب را تحریـک خواهـد کرد و بـه ایـران ،حـزباهلل و روسـیه این
فرصـت را میدهـد تـا از ایـن خشـمها علیـه اسـرائیل و آمریـکا اسـتفاده کننـد.
کوردتزمـن سـپس بـا بیـان اینکـه رژیـم صهیونیسـتی از سـالها پیـش دسـت به
سیاسـتهای تجاوزطلبانهی خود در سـرزمینهای اشـغالی زده اسـت ،مینویسـد:
"دلیلـی بـرای تحریک جهـان عرب وجـود نداشـت ،اگـر ترامـپ هیچ عملـی انجام
نمـیداد بیشـتر با منافـع اسـرائیل همخوانـی داشـت".در نهایـت کورتزمـن چنین
نتیجه میگیـرد کـه" :نتیجهی نهایـی اعالمیـهی ترامپ دربـارهی قـدس ،تضعیف
امنیت اسـرائیل ،ایجاد مشـکالت عمده بـرای متحدان عـرب ما و تضعیـف تصویر و
موقعیت آمریـکا در غـرب آسـیا و شـمال آفریقا اسـت .این موضـوع در حـال حاضر
باعث مخالفـت گسـترده و شـک و تردیدهایی جدید نسـبت بـه رهبـری آمریکا در
متحدان اروپایی شده است".

واقعیتها را درست بفهمیم ،بایستی برویم میدانی
ّ

و آیا همهچیز را به شــما میگویند؟ اینگونه پاسخ
میدهندکه«:مناز ُطرقرسمیوغیررسمیسعی

بهطورجدیبهکارهای
فرهنگىعمیقبپردازید
فکریو
ِ
فرهنگى برنامهمنــد و هدفمند و عمیق بپردازند .یک وقت
بهطور جدی به کارهای فکری و
ِ
هست که دشمن به عرصهی دانشگاه تهاجم آشــکار میکند؛ اینجا شما باید حضور آشکار
داشته باشید؛ مثل مسائل دورهی فتنه ۸۸و امثال اینها .یک وقت هست که نه ،آنچنان تهاجم
آشکاریوجودندارد؛اینجابایستیحضورمجموعههایدانشجوئی،حضورعمیقفکریباشد...
دربارهی مسائل کالمی ،کارهای عمیق انجام بگیرد .دربارهی مسائل سیاسی کشور ،کارهای
غیر احساساتی انجام بگیرد .البته احساسات چیز خوب و پاکی است و من به هیچ وجه مخالف
احساساتىبخصوصجوانهانیستم؛نهممکناست،نهمطلوب
ابرازاحساساتومخالفتحرک
ِ
است که احساسات فروکش کند؛ لیکن دور از مقولهی احساســات ،تأمل و تفکر و تعمق در
مسائلگوناگون،ازجملهدرمسائلسیاسی،الزماست90/5/19 .

همین درک از واقعیات و مشکالت زندگی

موردی در طول این ســالها ،موجــب برگزاری

پایتخت رژیم صهیونیسـتی اعالم بکننـد ،این از عجـز اینها اسـت ،از ناتوانی اینها اسـت .در

شکستهای پی در پی آمریکا در منطقه
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مردم هم هســت که بعد از پیگیریها و جلسات

شرایطی که موجب تصمیم عجوالنه ترامپ شد

تقریباًدو،سهسالقبلیکیازدوستانخیلیخوبماکهدراینشوراهمفعالیتیداشتهاند،
راجعبهمسایلفرهنگعمومیکشورومسألهیتربیتوناهنجاریهاییکهاحیاناًدرسطح
جامعه بهتدریج بروز کرده ،با من گفتگو میکردند و مطالبات و توقعات بهحقی را درمیان
میگذاشتند .من به آن دوست عزیز گفتم کاری که من در این زمینه میتوانم بکنم ،همین
کاری است که تا حاال کردهام؛ یعنی تشکیل این شــورا و وارد کردن افرا ِد با فکر و با انگیزه
برایتصمیمگیریدربارهیفرهنگکشور؛وکمکقانونیوحیثیتیوهرچهکهالزماست
نسبت به این شورا؛ این کاری است که به عهدهی من است؛ اما از اینجا به بعدش به عهدهی
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 میشناختم ،در این شورا
جمعکردم؛شمابهخدایمتعالبایدجواببدهید؛هرچهکهفکرمیکنیدبایدپیشخدای
متعالگفت،آنرابیانکنیدوبهفکرشباشید84/10/13 .

تضعیفامنیتاسرائیلاست

هفتهنامه خبـری-تبیینی سالسوم،شـماره |112هفتــهچهارمآذر 96نشریهجـامـعـهمـؤمنوانـقـالبــی

تصمیم بهظاهـر ناگهانـی رئیسجمهور آمریـکا دربارهی قدس شـریف ،از سـوی

اما به راستی چرا تصمیم ترامپ به فرمودهی رهبر انقالب ،نشانهی عجز آمریکا است؟ از منظر
تحوالت داخلی آمریکا ،این تصمیم در زمانی صورت میگیرد که پروندهی رسوایی ارتباط
ترامپ و نزدیکانش بهویژه کوشنر ،داماد وی که اتفاقا مشاور ارشد رئیسجمهور آمریکا در
مسائل غرب آسیاست ،در صدر خبرها قرار گرفته است .در شرایطیکه بسیاری از تحلیلگران
مسائل آمریکا از احتمال اســتیضاح و برکناری ترامپ از ریاستجمهوری آمریکا به خاطر
نقش داشتن در چنین رسوایی سخن میگویند ،چنین بمب خبری میتواند به راحتی افکار
عمومی در داخل و خارج از آمریکا را از پروندهی رسوایی ترامپ منحرف سازد.
از منظر تحوالت بینالمللی نیز واقعیت این است که تصمیم ترامپ پس از آن صورت گرفت
که آمریکا ،رژیم صهیونیســتی و متحدان منطقهای آنها  -با شکســت داعش در سوریه
و عراق توســط محور مقاومت  -با ناکامیهای بزرگی روبرو شــدهاند و مقاومت اســامی
ضدصهیونیستی ،به همین علت دست باال را در منطقه دارد .همین موضوع سبب شده است
که ترامپ و دامادش کوشنر از زمان شروع دورهی ریاستجمهوری ترامپ ،به دنبال برقراری
روابط نزدیک با عربستان به ویژه محمد بن ســلمان ،ولیعهد جوان و البته خام این کشور
باشند تا وی را به همپیمانی علیه ایران ،بهعنوان دشمن مشترک تبدیل کنند.

رصدی

تاریخشهادت75/9/20:

شهادت :بهدستاشرارناشناسدر
لباسمقدسپاسداری

مزار:گلزارشهدایکرمان

رایانامهKhat@khamenei.ir :

کانال تلگرامTelegram.me/KhatteHezbollah :

خرید و فروش

حکمفروشجنسیکهنقصدارد
سؤال :آیا هنگام فروش ماشــین باید تمام عیب و نقص های آن به خریدار گفته

شود ودرصورتی که نگوییم معامله صحیح است؟جواب :گفتن عیب واجب نیست،
اما نباید عیب آن را مخفی کند 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.
حد
سؤال :گرفتن چه مقدار سود در فروش کاال مجاز اســت؟جواب :سود گرفتن ّ
مقررات دولت
معینی ندارد ،بنا بر این تا وقتی که به ّ
ّ
حد اجحاف نرســیده و بر خالف ّ
مســتحب آن است که فروشنده به آن مقدار
هم نباشد ،اشکال ندارد ،ولی افضل بلکه
ّ
سودی که هزینه هایش را تأمین می کند ،اکتفا نماید.

تشکیالتی

کار

خطرناکترازتحجرمذهبی،تحجرسیاسیاست
تحجـر مذهبی؛ بلـه آن هم یک
تحجـر ،فـورا ً ذهنمان مـیرود به ّ
ما وقتـی میگوییم ّ
تحجر مذهبـی نیسـت ،بلکـه خطرناکتـر از آن،
تحجـر فقـط ّ
تحجـر اسـت ،اما ّ
نوع ّ
تحجرهای ناشی از شـکلبندی تح ّزب و سـازمانهای سیاسی
تحجر سیاسی اسـت؛ ّ
ّ
اسـت که اص ً
ال امـکان فکر کردن به کسـی نمیدهنـد ،اگـر ده دلیل قانعکننـده برای
حقّانیـت یک موضـع ذکـر کنیـم ،قبـول میکنـد ،امـا در عمل طـور دیگری نشـان
میدهد! چـرا؟ چون حزب ،آن تشـکیالت سیاسـی بـاالی سـر  -مثـل پدرخواندهی
متأسـفانه در برخـی از گوشـه
مافیـا  -از او اینگونـه خواسـته اسـت .ایـن را انسـان ّ
کنارهـاىِ ح ّتی محیـط دانشـگاهی میبیند .پـس ،آن مجموعـهای که دچـار چنین
تحجـری باشـد ،دیگـر روشـنفکر نیسـت؛ چـون روشـنفکری الزمـهاش حقطلبی،
ّ
چشـم باز و تکیه به منطـق و اسـتدالل اسـت81/9/7 .

بازدید حضرت آیتاهلل خامنهای رییس جمهور وقت از مدرسه عشایری استان فارس
 ۲۳آذر ۱۳۶۷

عشایر در مقابل قدرتهای زورگو ایستادهاند

عشایر به عنوان نیروهایی برای روحانیت ،در مقابل قدرتهای مستبد و زورگو ایستادهاند .در
همین استان فارس ،عشایر در مقابل سلطهی انگلیس ایستادند و با انگلیس مبارزه کردند؛ در
مقابل سلطهی استبدادی پادشــاهان دوران طاغوت  -در دوران قاجاریه و در حول و حوش
نهضتروحانیبزرگ،مرحومآیتاهللسیدعبدالحسینالری-ایستادگیکردند؛بعدازآندر
دورانرضاخانوبعدهمدردوراننهضتروحانیت،عشایرغیرتعشایریخودواعتقادعمیق
خود به دین را نشان دادند .این را حفظ کنید87/2/15 .

خانواده

ایرانی

مردهابایدضرورتهایهمسرخودرادرککنند
مـرد باید بـه زن کمـک کنـد تـا عقـب ماندگیهایـی را کـه در جامعـهی مـا دارند،
جبـران کنـد .البتـه مـراد از ایـن عقـب ماندگیهـا ،آن چیزهایی نیسـت کـه امروز
بـه تقلیـد از فرهنگیهـا در جامعـهی ما مطـرح میشـود .بلکه مـراد معرفت اسـت.
مراد تحصیالت اسـت .مراد پیدا شـدن روح اندیشـه و تأمـل و فکر در زن اسـت .مراد
اینها اسـت کـه هرچه مـرد بتوانـد در ایـن زمینه به همسـرش کمـک کنـد .اگر زن
حد
میخواهـد کاری انجـام بدهـد یـا در فعالیتهـای اجتماعـی سـهیم باشـد ،در ّ
اقتضای وضـع زندگی خانوادگـی ،مانـع او نشـود75/2/10 .

شرح

حدیث

هرکسیبیشتربهمردمخدمتکند
به ریاست سزاوارتر است
«سـ ِّی ُد القَـو ِم خا ِد ُم ُهـم»( )۱یـا بـه ایـن معنـا اسـت کـه هر کسـی بیشـتر
َ
خدمـت کند ،ایـن شـخص اولـی بـه سـیادت اسـت؛ بنابرایـن بـرای اینکه
بفهمیم سـید قوم کیسـت ،سـراغ حسـب و نسـب و اسـم و عنوان نرویم؛ بلکه برویم
سـراغ اینکه چه کسـی بیشـتر بـه این قـوم خدمـت میکنـد ،یا بـه این معنا اسـت
کـه بگوییـم آن کسـی که سـید قـوم اسـت و بـه هـر جهتـی و بـه هـر دلیلی بـه او
سـیادت و ریاسـت داده شـده اسـت در ایـن جمعیـت ،ایـن شـخص باید خـادم این
قوم باشـد .اینکـه گاهی تعبیر میشـود کـه «مسـئولین نوکر مـردم هسـتند» ،این
کلمهی پیغمبر اسـت دیگـر ،خادم یعنـی نوکر .ایـن کالم علاوه بر اینکـه اهمیت و
ارزش خدمـت به مـردم را نشـان میدهد کـه از نظر شـارع مقـدس اسلام و پیامبر
مکرم ،چقـدر «خدمت به مـردم»« ،بـرای مـردم کار کـردن»« ،برای مـردم زحمت
کشـیدن»« ،به مردم سـود رسـاندن» اهمیت دارد ،عالوهی بر این ،درهم شکسـتن
آن پنـدار و انـگارهی غلطی اسـت کـه من و شـما از ریاسـت و سـیادت خودمـان در
ذهنمان نقش میبندد92/11/3 .
 )1من ال يحضره الفقيه ،ج ،4ص.378

مسجد

تراز

درهم هپروژههایعمرانی،بایستیمسجدلحاظشود
وقتی متـرو طراحـی میکنیـم ،بـرای ایسـتگاه متـرو ،مسـجد در آن مالحظه شـود؛
ایسـتگاه قطار طراحـی میکنیـم ،فـرودگاه طراحـی میکنیـم ،مسـجد در آن حتماً
دیده شـود .شـهرک طراحی میکنیم ،مسـجد در مراکز الزم که ممکن اسـت بیش از
یکی الزم باشـد ،در او حتماً مالحظه شـود .آیا ممکن اسـت ما یک شـهرک را طراحی
ِ
شـهرک بـدون خیابان؟ بـا این
کشـى او را فرامـوش کنیـم؟ میشـود
کنیـم ،خیابان
ِ
چشـم باید به مسـجد نگاه کرد .شـهرک بدون مسـجد معنی ندارد .وقتی انبوهسـازان
سـاختمان میخواهنـد مجـوز بگیرنـد بـرای انبوهسـازی و سـاختمان بسـازند ،در
نقشـهای که ارائه میدهند کـه مجوز بر اسـاس او صادر میشـود ،بایـد نمازخانه دیده
شـود .ما باید با نمازخانـه اینجـوری برخورد کنیـم 87/8/29

