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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

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 می کند و در عرف اسالمی و اصطالح متشرعه 
به کشته ی راه خدا - شهید یعنی شاهد، ناظر و حاضر - این به این معناست که خون شهید ضایع 
نخواهد شد؛ شخصیت شهید که تبلور همان آرمان های او و آرزوهای اوست، از میان مردم رخت بر 

نخواهد بست؛ این خاصیت شهادت است. 89/4/7

یاد شهید از میان مردم رخت بر نخواهد بست

این شماره تقدیم می شود به 
روح پرفتوح شهید نصراهلل جنیدی

»َمن یَشـَفع بَِشـفاَعٍة َحَسـَنٍة« کسـی که واسـطه ی کار خیری بشـود، برای 
گرفتاری، شـفاعت حسـنه ای بکند، »اَو اََمـَر بَِمعـروٍف« یا اینکه کسـی را به 
یک کار نیکـی امیـر میکنـد، »اَو نَهی َعـن ُمنَکٍر« ]یـا از کار بـدی نهی میکنـد،[ »اَو 
َدلَّ َعلی َخیـٍر« یا کار خیری را به کسـی نشـان میدهـد، »اَو اَشـاَر بِه« یا او مشـورت 
میکند و این به او مشـورت میدهـد. »َفُهَو َشـریٌک« هر کـدام از اینها کـه در یک کار 
نیکی به نحـوی دخالت کردند، در آن شـریک هسـتند. »َو َمن اََمـَر بِسـوءٍ اَو َدلَّ َعلَیِه 
اَو اَشـاَر بِـِه« نقطه ی مقابلـش هم همین جـور اسـت. راهنمایی کنـد به کار بـدی. یا 
مشـورت که میکند، ایـن به او مشـورت میدهـد به این کار شـر مثـال کـه در این کار 
سـوء، شـما این کار را بکن، مثاًل فـرض بفرمایید پـدرش را دربیـاور، مالـش را بخور، 
اینجوری مثـاًل بهتر اسـت! »َفُهَو َشـریٌک«)۱( این هم شـریک اسـت. پـول را او برده، 
خیر مادی ظاهـری را او بـرده اما ایـن کسـی کـه در کار او دخالت کرده، شـریک در 

اثم است.     84/۱/30
۱( نوادر راوندي، ص2۱.

حدیث شرح

کتاب معرفی

»آنچه کـه در مورد اشـخاص و شـخصیتها و نهادهـا برای من مهم اسـت، دفـاع از 
جایـگاه و مسـؤولیت آنهـا و کمک به ُحسـن انجـام کارشـان اسـت... البتـه این 
پشـتیبانی ها مطلق نیسـت. پیمـان من بـا همه ی ایـن بـرادران عزیز، پیمـان دیـن و انقالب 
اسـت... هـدف و هویّـت و مسـؤولیت اساسـی رهبـری، دفـاع از کلّیـت نظـام و حفـظ نظام 

است.«79/4/۱9  

       مبنای رهبر انقالب در نسبت با افراد
این مبنایی است که رهبر انقالب بارها و بارها در باب نسبت خود با چهره ها و نهادهای نظام 
بیان کرده اند. در واقع نقشــی که ایشــان به عنوان "راهبری انقالب اسالمی" در مسیرهای 
پرپیچ وخم زمانه بر عهده دارند، اقتضای چنین نسبتی را دارد. از همین روست که از چشم 
مردم و تحلیل گران نیز، اغلب افت وخیز رابطه ی یک فرد یا جریان در جمهوری اسالمی در 
نسبت با رهبر انقالب، همواره موضوعی برای تفکر و ارائه ی نظر است که گاهی بحث درباره ی 
آن چالشی می شود. بروز حاد این تغییر نسبت ها در مقاطع مختلف تاریخ انقالب اسالمی، 
»مسأله« ای است که اگر خوب واکاوی شود، هم نقش رهبری را به خوبی به نمایش می کشد 
و هم درس هایی برای آینده رقم می زند. برای مثال، در ســال 88 - به عنوان گرانیگاهی در 
تاریخ انقالب - آیت اهلل خامنه ای که حتی در نماز جمعه ی هفته بعد از انتخابات )88/3/29( 
نامزدهای معترضان را »برادران« خود خطاب کرده بودند که نیروهای نظام هستند، پس از 
لجاجت و کج روی آنها در دوران فتنه، آنان را »برادران سابق« خواندند )88/9/22( که گویی 

می خواهند خودشان را از کشتی نجات نظام اسالمی بیرون بیاندازند. )88/۱2/6(
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 به واسطه ی رفتارها و کردارهای 
افراد و نهادها و جریان ها. به همین دلیل هم چنین موضعی، هیچ اختصاصی به جناحی خاص 
از کارگزاران نظام اسالمی نداشته و ندارد. مثال در اوج روزهایی که عده ای در تبلیغات خود، 
پشــتیبانی رهبری از رأی مردم )فارغ از محتوا و ثمره ی آن( را دفاع از یک فرد با جهتگیری 
خاص القاء می کردند و سر به شورش خیابانی گذاشته بودند، آیت اهلل خامنه ای قاطعانه جلوی 

انتصاب فردی را به عنوان معاون اول توسط رئیس جمهور وقت گرفتند.

       ماجرای آن برادر مؤمن
البته اینگونــه رفتارهای رهبری، هم از باب خیرخواهی برای افراد و اشــخاصی اســت 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 می شــود. مثالً در آستانه ی انتخابات 
دوازدهم ریاســت جمهوری، برادر مؤمنی را در خفا و علن )پشت بلندگو( به عدم حضور در 
عرصه انتخابات، به دلیل عدم مصلحت ملی توصیه  کردند )9۵/7/۵(. و البته هنگامی که به این 
توصیه ی ناصحانه وقعی نهاده نشد و آن فرد، برخالف نظر برادرانه ی رهبر انقالب، در انتخابات 
ثبت نام  کرد و بعد از انتخابات تا به امروز نیز با تحلیل های غیرواقعی درصدد سیاه نمایی از اوضاع 

کشور برآمد، این حرکت را خالف تقوا و ناشی از سیاسی کاری در دین عنوان  کردند. )96/۱0/6(

       توصیه ی رهبر انقالب در اولین دیدار با هیأت دولت نهم
البته آیت اهلل خامنه ای در تحلیل ها و توصیه هــای عام خود در دیدارهای مختلف در هر 
یک از این مقاطع نیز، رهنمودهای روشنی داشته اند که گاه ارزش تحلیلی آنها مدت ها 
بعد آشکار شده اســت. برای نمونه ایشان در نخســتین دیدار با رئیس جمهور و اعضای 
هیأت دولت نهم، با وجود تحســین سردست گرفتن شــعار عدالت، هشدار داده بودند: 
»عدالتی که همراه با معنویــت و توجه به آفاق معنوِی عالم وجود و کائنات نباشــد، به 
ریــاکاری و دروغ و انحراف و ظاهرســازی و تصنع تبدیل خواهد شــد.« )84/6/8( اما 
متأسفانه چنین رفتارهایی که هم خالف شرع، هم خالف قانون و هم خالف اخالق بود، 
چندین بار در طول دوره ی دولت های نهم و دهم صــورت گرفت و هر بار با تذکر جدی 
رهبر انقالب نیز مواجه شد. چه در مورد افشاگری های سیاه نمایانه از مدیریت سال های 
گذشته انقالب و متهم کردن اشخاص در مناظرات ریاست جمهوری سال 1388 به امید 
ترتیب اثر )88/3/29( و چه در قالب اتهام به دو قوه ی دیگر به استناد موارد اثبات نشده 
در دادگاه. واضح اســت که به کار گرفتن احساســات مردم در جهت ایجاد اختالف نیز 
خالف حقوق اساسی مردم است، چون امنیت روانی و اخالقی شهروندان را سلب می کند 

)9۱/۱۱/28( و از همین باب هم خیانت به کشور است. )9۱/8/۱0(
به نظر می رسد اگر اینگونه کنش های رهبری بر پایه ی نقش ویژه ایشان در نظام اسالمی و 
در بستر زمانی خود با توجه به زمینه هایش بررسی شود، نشانگر استواری بر صراط انقالب 
در برابر کسانی اســت که می خواهند با وجود زیر پا گذاشتن خطوط قرمز اخالق و شرع و 
قانون، به جای »انقالبی گری«، »انقالبی نمایی« کنند و در عین حال خود را صدای مردم و 

سخنگوی آنان جلوه دهند.

هفته گزارش امام کالم

خودشان غائله بپا می کنند بعد می گویند 

ما برای ملت فداکاری می کنیم    

ایـن گروه هـای مختلفـی کـه مثـل قـارچ 
از زمیـن جوشـیدند و آمدنـد و از اطـراف 
کشـورهای دیگـری کـه متفـرق در آنجـا 
بودنـد و منتظر فرصـت بودند، حـاال آمدند 

بـه ایـران و می خواهنـد نگذارنـد ایـن انقالب تحقـق پیـدا بکنـد. این یـک خطری 
اسـت از برای انقـالب ما نه بـه آن معنا کـه اینهـا ُعرضه این را داشـته باشـند که یک 
کار مثبتـی بکننـد و ایـن انقـالب را برگرداننـد، لکن بـه آن معنـا که ایجـاد زحمت 
بکننـد... خودشـان غائلـه درسـت می کننـد و فریـاد می زنند. خودشـان دیگـران را 
کتک می زننـد، بـاز خودشـان فریـاد می کننـد. این یـک جهتی اسـت کـه در اینها 
هسـت؛ یعنی، روی ایـن ترتیب، اینهـا عمل می کننـد کـه نگذارند شـما کار بکنید، 
نگذارند خرمن های کشـاورزها درسـت جمع بشـود و در عیـن حال، فریـاد بزنند که 

ما بـرای ملـت داریم فـداکاری  می کنیـم. امـام خمینـی )ره(؛ 04 تیـر 1359

نگاهی به فضای بین المللی، خصوصا فضایی که آمریکایی ها علیه ایران به وجود آورده اند، 
نشانگر این موضوع است که گویا آمریکایی ها به دنبال استفاده از موج جدیدی از تحریم ها، 
با استفاده از فضای به وجودآمده از اغتشاشات اخیر، و با بهانه هایی از جمله "حمایت از حقوق بشر" 
در ایران هستند.سوزان مالونی، کارشناس اندیشکده ی بروکینگز در مصاحبه با المانیتور از احتمال 
افزایش تحریم های اقتصادی علیه ایران توسط ترامپ با توجه به "وجود ناآرامی های اخیر ایران" 
خبر داد. مارک دوبوویتز، مدیر اجرایی اندیشکده ی ضد ایرانی بنیاد دفاع از دموکراسی، 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 ســاکت اســت" و ریچــارد هاس، رئیس 
اندیشکده ی شورای روابط خارجی آمریکا اظهار داشته است که "زمان مناسبی است برای دولت 
آمریکا که رفــع تحریم ها را به احترام به حقوق سیاســی مردم ایران " بخوانید اغتشــاش گران 
سازماندهی شده - مشروط کند."گفتنی اســت موضوع ارتباط بین وضع تحریم های بیرونی و 
اغتشاشات درونی، موضوع جدیدی نیست. پیشتر و بعد از فتنه ی 88 نیز آمریکایی ها موج وسیعی از 
تحریم ها، از جمله تحریم بانک مرکزی و نفت ایران که به تعبیر آمریکایی ها "تحریم های فلج کننده" 
بود را کلید زدند. حاال به نظر می رسد مقامات آمریکایی که مترصد فضایی برای آغاز موج جدید 

تحریم ها علیه ایران بودند، با ایجاد اغتشاشات اخیر، بهانه ی خوبی به دست آورده اند. 

گزینه تحریم را علیه ایران آغاز کنید

کمک کننده به خوبی یا بدی
 در آنها شریک است

   ماجرای تذکر رهبرانقالب به 2نشریه  

معاون تبلیغ و امور فرهنگـی حوزه های علمیه: مقـام معظم رهبـری در جریان فتنه88 
در یکی از روزهـای آن ایـام، یکی از مسـئوالن دفتر خود را صـدا کردنـد و فرمودند که به 
فالن و فـالن مجلـه بگویید کـه در روشـنگری برای مـردم و کوبیـدن دشـمنان انقالب 
اسـالمی مبـادا کـه افراطی صـورت بگیـرد و هرچه کـه هسـت را بیـان کنیـد و در بیان 

مطالب حتـی علیه دشـمنان نیز افـراط نکنیـد. |  حوزه|

     تذکر رهبر انقالب درباره سفرهای خارجی مسئوالن

مهندس عزت اهلل ضرغامی در کانال شخصی خود نوشت: در ابتدای شروع مأموریتم در 
صداوسیما، رهبری معظم ضمن انتقاد از تعدد ســفرهای خارجی، به من توصیه مؤکد 

فرمودند که آن را محدود کنم.  

     روایت آیت اهلل شبستری از سبک مدیریتی رهبر انقالب

آیت اهلل مجتهد شبســتری: روزی خدمت آقا بودم، یک پرونده نیروهای مسلح را آورده 
بودند و یکی از مسئولین عقیدتی-سیاسی خالصه ای روی پرونده نوشته بود و خدمت آقا 
ارائه داد چرا که احتمال می داد آقا نتوانند کل پرونده را مطالعه کنند. آقا فرمودند بگذارید 

تمام پرونده باشد و می خواهم تمام پرونده را ببینم. |  باشگاه خبرنگاران|

     جزئیاتی از توافق محرمانه آمریکا و اسرائیل علیه ایران

شبکه 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از مسئوالن صهیونیست و آمریکایی، جزئیاتی 
از یادداشت تفاهمی محرمانه را که این رژیم و آمریکا درباره ایجاد سه تیم برای "مقابله با 
ایران" امضا کردند را فاش کرد. براساس این گزارش تیم اول مسئول برخورد با تهدید روز 
افزون علیه اسرائیل و کشور های عربی است و هدف از تشکیل این گروه، تمرکز بر نفوذ ایران 
به طرف مرز های اسرائیل و سوریه و کمک آن به حزب اهلل لبنان است، تیم دوم مسئولیت 
جمع آوری گزارش های اطالعاتی درباره برنامه هســته ای ایران را برعهده دارد و تیم سوم 
نیز مسئولیت مقابله با برنامه موشک های بالستیک ایران و تالش های )ادعایی( تهران برای 
ساخت انبار های موشکی زیرزمینی و همچنین کارخانه های تسلیحات دقیق و پایگاه های 

نظامی در سوریه را بر عهده خواهد داشت. |  باشگاه خبرنگاران|

هفته اخبار

اول. 25 بهمـن 89، کـه مصـادف 
پرحادثـه ی  روزهـای  بـا  بـود 
بیـداری اسـالمی در منطقـه، گروهـی از 
فتنه گـران کـه بـا وقـوع حادثـه ی 9دی در 
سـال پیشـتر، بـه مقصـود خـود نرسـیده 
بودنـد، اعتراضات سـوریه و تونـس و مصر را 
بهانه کـرده و فراخـوان تجمـع و همراهی با 
آنـان را صـادر کردنـد. شـعارها امـا، همـان 
شـعارهای آشـنای فتنه ی 88 بـود: "نه غزه 
نه لبنان، جانم فـدای ایران". هامـن روز 25 
بهمـن، وب سـایت وزارت خارجـه ی رژیـم 
صهیونیسـتی در مطلبـی، از قـول دانـی 
ایالون، معاون وزیرخارجه اسـرائیل نوشـت: 
" بـه ایـن واقعیت توجـه داشـته باشـیم که 
بزرگ تریـن تهدیـد علیـه ثبـات و امنیـت 
خاورمیانه و صلـح جهان، نه تغییـرات مصر 
و تونـس  کـه حکومـت ایـران اسـت کـه بـا 
کمک همدسـتان خود و از جملـه حزب اهلل 
لبنـان، حمـاس و دیگـر گروه هـای اسـالم 
بنیادگـرا می کوشـد هدف هـای خویـش را 
پیـش بـرد. در چنیـن وضعـی، جامعـه ی 
بین المللـی باید فشـار سیاسـی و اقتصادی 
بـر ایـن رژیـم را در تهـران افزایـش دهـد." 
داسـتان خیلـی زود لـو رفـت. قـرار بـود 
آمریـکا و رژیـم صهیونیسـتی بـه کمـک 
شـبکه ی غربگرای داخلی، ایران را بکشانند 
بـه جایـی کـه سـوریه و لیبـی و مصـر را 
کشـانده بودنـد. ایـن سـناریو امـا بـا درایت 
نیروهـای  موقـع  بـه  حضـور  و  رهبـری 
مردمی، خنثی شـد. گرچه ایـن آرزو، از 88 
مقامـات  دل  در  همـواره  امـروز،  بـه  تـا 
چـه  و  دموکرات هـا  چـه   - آمریکایـی 

جمهوریخواهان- مانده است.

دوم. شـهریورماه امسـال، جـارد کوشـنر، 
دامـاد یهـودی و مشـاور شـخصی دونالـد 
ترامـپ، رئیـس جمهـوری ایـاالت متحـده 
با محمـد بـن سـلمان، ولیعهـد عربسـتان 
سـعودی در کاخ پادشـاهی ریـاض دیـدار 
کردنـد. دیـداری کـه تـا بامـداد صبـح روز 

بعد بـه درازا کشـید و حـاوی توافقاتی میان 
نمایندگان این دو کشـور، بر سـر موضوعات 
منطقه ای بود. اسـرائیل شـامیر، کارشناس 
"تسـارگراد"  وبسـایت  بـرای  اسـرائیلی 
ایـن دیـدار  روسـیه، دربـاره ی محتـوای 
چنیـن گفـت: "محمـد بـن سـلمان، یکی 
از تندروتریـن مخالفـان ایران در عربسـتان 
اسـت. او حاضر اسـت برای پیروزی بر ایران 
کـه آن را دشـمن درجـه ی یـک عربسـتان 
می دانـد، دسـت بـه هـر کاری بزنـد. حتـی 
حاضر اسـت با اسـرائیل که دشـمن همه ی 
اعراب محسـوب می شـود نیز متحد شـود." 
وی سـپس چنین گفت کـه "در ایـن دیدار 
دوجانبه، اسـتراتژی آمریکایی- عربسـتانی 
جدیـدی بـرای منطقـه تعریـف شـد کـه 
محور آن شکسـت حـزب اهلل لبنـان و ایران 

اسـت."
امـا پیروزی های ایـران در عـراق و سـوریه، 
نشـان داد کـه نقشـه ی جبهـه ی آمریـکا و 
مرتجعیـن منطقـه بـرای ایـران و منطقـه، 
سـرابی بیـش نیسـت و اتفاقـا برخـالف 
هماوردهـای  پیـروز  ایـران  آنـان،  تصـور 
منطقـه ای بـوده اسـت. شکسـت آنـان در 
ماجـرای قطـر، اسـتعفای سـعد حریـری، 
تجزیـه ی کردسـتان عـراق و مـرگ علـی 
عبـداهلل صالح نیـز مزید بـر علت شـد. پس، 
حاال کـه نتوانسـتند ایـران را در "بیـرون" از 
مرزهـای خـود شکسـت دهنـد، تصمیـم 
گرفتنـد "سـناریوی آشـوب" را بـار دیگـر، 
در "درون" ایـران آغـاز کننـد. موضوعـی 
کـه بـن سـلمان در گفت وگـو بـا تلویزیون 
"ام بی سـی" صراحتـا آن را اعـالم کـرد و 
گفت: "تـالش می کنیم جنـگ را بـه درون 
ایـران بکشـانیم." پیشـتر نیـز تیلرسـون، 
وزیرخارجه ی آمریکا  در جلسـه ی اسـتماع 
کنگـره اعـالم کـرده بـود کـه سیاسـت 
آمریکا برانـدازی ایـران از طریـق حمایت از 
گـروه هایـی در داخـل ایـران اسـت.  در این 
سناریو می بایسـت از سویی، دسـتاوردهای 
منطقـه ای ایـران، بـه تخریـب و چالـش 

کشـیده شـود و از سـویی دیگـر، بـا فراگیر 
کردن آشـوب در داخل، زمینـه ی براندازی 
نظـام را به خیـال خـود فراهم آورنـد. یعنی 
همانی که پیش از این، سـناتور "تـام کاتن" 
صراحتـا اعـالم کـرده بـود کـه "سیاسـت 
آمریکا باید بـر پایه ی تغییـر نظـام در ایران 

باشـد."

سـوم. بـه همیـن دلیـل، بعـد از شـروع 
مقامـات  بالفاصلـه  ایـران،  در  آشـوب ها 
آمریکایـی شـروع بـه حمایـت از آن کردند. 
رئیس جمهـور آمریـکا نوشـت: "رژیم های 
سـرکوبگر بـرای همیشـه دوام نمی آورند و 
روزی می رسـد کـه ایرانی ها با یـک انتخاب 
 روبـرو می شـوند. جهـان نظاره گـر اسـت!" 
    مایـک پنـس گفـت: "تـا وقتـی ترامـپ 
رئیس جمهـور و مـن معـاون رئیس جمهور 
هسـتم، اشـتباه دولت قبلـی در بی توجهی 
بـه مقاومـت ملـت ایـران در برابر رژیـم این 
کشـور، تکـرار نخواهـد شـد." نیکـی هیلی 
نوشـت: "مـردم ایـران کـه بـرای مدتـی 
طوالنـی سـرکوب شـده اند، حـاال دارنـد 
صـدای خودشـان را پیـدا می کنند. مـا دعا 
می کنیـم کـه در نهایـت، آزادی و حقـوق 
بشـر پیـروز شـود." سـخنگوی کاخ سـفید 
اعـالم کـرد: "مـا از حـق مـردم ایـران برای 
ابـراز عقایدشـان به صـورت مسـالمت آمیز 
حمایـت می کنیـم. شایسـته اسـت صدای 
آنهـا شـنیده شـود."  هیـالری کلینتـون 
نوشـت: "مـردم ایـران، خصوصـا جوانـان 
در حـال اعتـراض بـرای بـه دسـت آوردن 
آزادی هسـتند. مـن امیدوارم حکومتشـان 
بـه صـورت مسـالمت آمیز بـه ایـن امیدهـا 
پاسـخ دهـد. مایـک کلـی ، عضـو مجلـس 
نماینـدگان آمریکا گفـت: " آمریـکا در کنار 
معترضان ایسـتاده اسـت" و وزیـر اطالعات 
اسـرائیل نیز نوشـت: بـرای مـردم ایـران در 
آرزوی  دموکراسـی  و  آزادی  بـرای  نبـرد 
موفقیـت می کنـم. جالـب آنکـه شـعارها 
همـان شـعارهای 25 بهمـن 89 بـود و 

سـناریو هـم همـان!

گله مندنـد«  »مـردم  اینکـه  چهـارم. 
9۵/۱۱/27 و از اوضـاع اقتصـادی و معیشـتی 
خـود بـه دلیـل "کم تحرکـی" مسـئولین و 
مدیـران، ناراضـی هسـتند و شـکوه دارنـد 
مسـالمت آمیز  اعتـراض  اسـت.  "حـق" 
مـردم در چارچوب قوانیـن و ضوابط کشـور 
نیـز پذیرفتـه شـده اسـت. اینهـا "حقوقی" 
اسـت که از مـردم بـر گردن قـوای سـه گانه 
و دسـتگاه ها و نهادهـای مختلـف، به ویـژه 
دولـت اسـت و همگـی به خصـوص دولت به 
عنـوان قـوه ی مجریـه ی کشـور، وظیفـه ی 
حـل مشـکالت آنـان را دارد.. امـا بـا توجه به 
موضوعـات گفته شـده، بـه خوبی مشـخص 
شـده اسـت کـه قـدر متیقـن، »دشـمن 
منتظـر یـک فرصـت اسـت، منتظـر یـک 
رخنـه اسـت کـه از ایـن رخنـه وارد بشـود« 
96/۱0/۱2 و سناریوی آشـوب و براندازی را بار 
دیگـر آغاز کنـد. »شـما همین قضایـای این 
چنـد روز را مشـاهده کنید. همه ی کسـانی 
که با جمهـوری اسـالمی بدند، آنـی که پول 
دارد، آنـی کـه سیاسـت دارد، آنی که سـالح 
دارد، آنـی کـه دسـتگاه امنیتـی دارد، همـه 
دسـت به دسـت روی هـم می گذارنـد برای 
اینکـه بلکـه بتوانند بـرای نظـام اسـالمی و 
جمهوری اسـالمی و انقالب اسالمی مشکل 

درسـت کننـد.« 96/۱0/۱2
پـس نقشـه ی دشـمن را بایـد شـناخت و 
مراقب بـود در دام نقشـه ی او قـرار نگیریم. 
نبایـد پـازل طراحی شـده ی او را تکمیـل 
کـرد. گرچـه واقعیـت همانـی اسـت کـه 
روزنامـه ی گاردیـن به آن اشـاره کـرده بود: 
"دشـمنان و رقبـای ایـران چشمان شـان را 
مانند پرندگان شـکاری که در آسـمان کویر 
در چرخش هسـتند، روی اغتشاشات ایران 
دقیق کردند. مقامات آمریکایی و اسـرائیلی 
به وضوح گفته انـد در نتیجه ایـن ناآرامی      ها 
امید دارنـد حکومت ایـران سـقوط کند که 

ایـن امیـدی ناپختـه به نظـر می آیـد." 

جمعه نماز

نسبت رهبر انقالب با افراد 
و جریان های سیاسی چگونه است؟

پیمان رهبر

تاریخ شهادت: ۱8 دی ماه ۱3۵9

شهادت:  به دست سفاکان رژیم بعث

شهادت: سوسنگرد عملیات نصر

رصدی گزارش

دشـمنان دارنـد کار می کننـد، آن وقـت می گوینـد مـا هیـچ کاری نمی کنیـم!...
دستورالعمل هایشـان بـرای گروه هـای غافـل و نـاداِن اغتشـاش گر توی رسـانه های 
خودشـان به طـور علنـی دارد پخـش می شـود: اینجـوری با پلیـس درگیر بشـوید؛ 
علیه بسـیج حرف بزنیـد؛ تـوی خیابان اغتشـاش ایجاد کنیـد؛ تخریب کنیـد؛ آتش 
بزنیـد؛ اینهـا دخالـت نیسـت؟ از ایـن دخالـت واضح تـر؟ ایـن را مـردم ما به چشـم 

دیدنـد. اینهـا بـرای ملت مـا تجربه اسـت. 
اشـتباه اسـت اگر کسـی خیال کند که یـک گروه معـدود فـرض بفرمائید بـه ظرف 
زبالـه ی شـهرداری تعـرض می کنـد، یـا بـه امـوال مـردم -بـه موتورسیکلت شـان، 
ماشین شـان، بانکشـان، دکانشـان- تعـرض می کنـد، ایـن مردمنـد؛ نـه، مـردم 
نیسـتند. بلـه، بلندگـوی اسـتکباری وقتـی می خواهـد از اینهـا حمایـت کنـد، 
می گویـد مـردم. مـردم آن میلیونهائـی هسـتند کـه تـا ایـن اغتشـاش گران را، این 
مفسـدین را در صحنـه می بیننـد، کنار می کشـند و آنهـا را با نفـرت نـگاه می کنند؛ 
برهم زننـدگان امنیـت عمومـی را، آرامـش اجتماعـی را با انزجـار نـگاه می کنند.هر 
کسـی امروز جامعه را به سـمت اغتشـاش و ناامنی سـوق بدهد، از نظـر عامه  ی ملت 

ایران انسـان منفوری اسـت؛ هـر کـه میخواهـد باشـد.   88/4/29

اغتشاشات و دستورکار اندیشکده های غربی:

کار      تشکیالتی

کشـور مـا تشـنه ی فعالیـت اقتصـادی سـالم و ایجـاد اشـتغال بـرای جوانـان و 
سـرمایه گذاری مطمئـن اسـت. ایـن همـه بـه فضائـی نیازمنـد اسـت کـه در آن، 
سـرمایه گذار، صنعتگر، عنصر فعـال در کشـاورزی، مبتکـر علمی، جوینـده ی کار و 
همه ی قشـرها، از صحت و سـالمت ارتباطات حکومتی و امانـت و صداقت متصدیان 
امـور مالی و اقتصـادی مطمئـن بوده و احسـاس امنیـت و آرامـش کنند. اگر دسـت 
مفسـدان و سواسـتفاده کنندگان از امکانات حکومتـی، قطع نشـود، و امتیازطلبان و 
زیاده خواهـان انحصارجو، طرد نشـوند، سـرمایه گذار و تولید کننده و اشـتغال طلب، 
احسـاس ناامنـی و نومیـدی خواهند کـرد و کسـانی از آنـان بـه اسـتفاده از راه های 
نامشـروع و غیرقانونـی تشـویق خواهنـد شد.خشـکانیدن ریشـه ی فسـاد مالـی و 
اقتصادی و عمـل قاطع و گره گشـا در این باره، مسـتلزم اقـدام همه جانبه بوسـیله ی 
قوای سـه گانه مخصوصـا دو قـوه ی مجریه و قضائیه اسـت. قـوه ی مجریه بـا نظارتی 
سـازمان یافتـه، دقیـق و بی اغمـاض، از بـروز و رشـد فسـاد مالـی در دسـتگاه ها 
پیشـگیری کنـد، و قـوه ی قضائیـه بـا اسـتفاده از کارشناسـان و قضـات قاطـع و 
پاکدامـن، مجـرم و خائـن و عناصـر آلـوده را از سـر راه تعالی کشـور بـردارد. بدیهی 
اسـت کـه نقـش قـوه ی مقننـه در وضـع قوانیـن کـه موجـب تسـهیل راه کارهـای 
قانونی اسـت و نیز در ایفـا وظیفه ی نظـارت، بسـیار مهم و کارسـاز اسـت. 80/2/۱0

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

وظایــف داخل خانــه ی زنــان، نــه اهمّیتــش کمتــر از وظایــف بیرونی اســت و نــه اینکه 
زحمتــش کمتــر اســت. شــاید زحمتــش بیشــتر هــم باشــد. او هــم بــرای اینکــه ایــن 
ــه  ــر داخــل خان ــاج دارد. چــون مدی ــالش و کوشــش احتی ــه ت ــد، ب محیــط را اداره کن
ــط  ــه محی ــی آن کســی ک ــو، یعن ــد، کدبان ــه اداره می کن ــان هســتند. آن کســی ک زن
خانــواده تحــت اشــراف اوســت. تحــت نظــارت و تدبیــر و مدیریــت اوســت. خیلــی کار 
ــه از عهــده ی  ــر زحمتــی اســت. خیلــی کار ظریفــی اســت. فقــط هــم ظرافــِت زنان پ
انجــام ایــن کار بــر می آیــد. هیــچ مــردی امــکان نــدارد بتوانــد ایــن ظرافتهــا را رعایــت 

ــد.   8۱/6/6 کن

هیچ مردی امکان ندارد
 بتواند این ظرافت ها را رعایت کند

عیـب عمـده ی کارهـای فرهنگـی و هنـری، در دوران قبـل از انقـاب چـه بـوده 
اسـت؟... مـن آن عامـل اصلـی و آن میکـروب اساسـِی انحطـاط و ضیـاع فرهنگـی 
خودمـان را در آن می بینـم که اوالً گذشـته ی مـا را که عمـده اش منبعث از اسـام و 
جوشـیده ی از اسـام و تعالیم اسـام اسـت، به فراموشـی دادنـد و از یاد بردنـد. دوم 
اینکـه، ترتیبـات و شـیوه ی غـرب را که بـا فرهنگ بومـی و فرهنـگ بـدوی و دوران 
کامًا وحشیگری شـان آمیخته بـود، به اینجـا آوردنـد. یعنی همیـن فرهنگ مدرن 
کروات بسـته ی اروپایـی را که بـا این ظاهر لوکـس و قشـنگ، در داخل خـود عناصر 
واضحـی دارد که مربـوط بـه دوران بدویت اسـت. یعنی اصـًا ربطی به شهر نشـینی 
و تمـدن نـدارد؛ ایـن در خـورد و خوراک َشـان، در کیفیـت معاشرت شـان منعکس 
اسـت. این ها را عیناً بـه اینجا آوردند بـرای اینکـه تزریق کننـد. البته معلـوم بود که 

نمی شـود! لذا یک چیـِز مخلـوط عوضـِی بـدی از آب در آمـد.  72/7/12

عامل اصلی انحطاط فرهنگی
 قبل از انقالب چه بوده است؟

ایرانی خانواده

رهبری مطالبه

فرهنگی دغدغه های

واژه کلید

کار یـک مجموعـه هـر چـه تندتـر و پُرمعناتـر باشـد، ماندگارتـر خواهـد شـد. اصاًل 
سـازمان های بشـری بـا کار زنده انـد. مثـاًل اگر شـما به یـک یـگان نظامـی، تحّرک 
و برنامـه و دسـتور ندهیـد، یـک مـاه کـه در یکجـا بمانـد بـه خـودی خـود منحـل 
می شـود. الزم نیسـت کسـی آن را منحـل کنـد؛ بـه خـودی خـود منحل می شـود! 
قدرت و نفـوذ فرماندهـی در سراسـر تمام اجـزای ایـن مجموعه اسـت که آنهـا را به 
حرکـت و نشـاط در مـی آورد و حیـات جمعیشـان را حفظ می کند. شـما ایـن کار را 
بکنیـد؛ یعنـی در این مجموعـه خودتـان کار را چنـان بدمید کـه تحـّرک آن دائمی 
باشـد و اصـاًل این فکـر به ذهـن کسـی نیاید کـه ممکـن اسـت روزی ایـن مجموعه 

منشـعب یا منحـل شـود. 8۱/۱۱/8

در مجموعه خودتان کار را چنان بدمید
 که تحّرک آن دائمی باشد

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

این است حزب ا... 

در این زمینه که علم نیاز است، شماها می دانید، اما خوب است مجدداً من این را بگویم 
که حقیقتاً کشوری که دستش از علم تهی است، نمی تواند توقع عزت، توقع استقالل و 
هویت و شخصیت، توقع امنیت و توقع رفاه داشته باشد. طبیعت زندگی بشر و جریان 
امور زندگی این است. علم، عزت میبخشــد. جمله ای در نهج البالغه هست که خیلی 
جمله ی پرمغزی است. می فرماید: »العلم سلطان«؛ علم اقتدار است. »سلطان« یعنی 
اقتدار، قدرت. »العلم ســلطان من وجده صال و من لم یجده صیل علیه«؛ علم اقتدار 
است. هر کس این قدرت را به چنگ آورد، می تواند تحکم کند؛ میتواند غلبه پیدا کند؛ 
هر کسی که این اقتدار را به دســت نیاورد، »صیل علیه«؛ بر او غلبه پیدا خواهد شد؛ 

دیگران بر او قهر و غلبه پیدا می کنند؛ به او تحکم می کنند.    86/6/۱2

برای قدرتمند شدن، باید علم را کسب کرد

      
نماز جمعه را مأمن دل خودتان بدانید 

بـه جوانـان عـرض می کنـم کـه نمـاز جمعـه را قـدر بدانیـد؛ نمـاز جمعـه متعلّـق 
بـه شماسـت. بـه آحـاد مـردم عـرض می کنـم کـه نمـاز جمعـه را مأمـن و ملجـاء 
دل و جـان خودتـان بدانیـد. فکـر و روح، از نمـاز جمعـه طـر د. امیـدوارم کـه همـه 
دسـت اندرکاران نمازهـای جمعـه - از جملـه ائّمـه محتـرم جمعـه - در هرجـا کـه 
هسـتند، زاد و توشـه معنوی را که مردم بـدان احتیاج دارنـد، در هر جمعـه حاضر و 
آماده کنند و بـا بهترین بیـان آن را تقدیـم ذهن ها و دل هـای این مـردم خداجوی و 

77/8/8 مؤمـن نماینـد.  

تیلرسون در جلسه استماع کنگره:

با حمایت از 
عناصری در ایران 
به دنبال براندازی 

هستیم

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

کتاب حاضر مروری بر بیانات رهبر معّظم انقالب 
درباره ی حماسه ی 9 دی و گزارش حوادث 8 ماه 

فتنه ی 88 است. 
این اثر به صورت گذرا به برخی از ریشه های اصلی 
شــکلگیری فتنه پرداخته اســت و تا آبان سال 
1394 به روز شده و در مورد بیانات مربوط به سال 
88 برخی از نکات تاریخی آن دوران و به اصطالح 
شأن 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 متعّددی 
را بــرای او به همــراه خواهد داشــت. مخاطب 
نکته سنج، مدیریّت میدانی رهبر عزیز را خواهد 
دانســت و خواهد فهمید که به آگاهی رساندن 

عموم مردم چقدر سخت و زمان بَر است. 

حماسه ی 9 دی

 گردآورنده: مؤسســه ی پژوهشــی 
فرهنگی انقالب اسالمی 

      ناشر: انتشارات انقالب اسالمی 
      تعداد صفحات: 230 صفحه

زندگی حقیقی انسان در یاد خدا است
ــی  ــی و روح ــات قلب ــدارد. حی ــا ن ــدا، معن ــا خ ــه ب ــز در رابط ــان، ج ــات انس حی
ــّرد  ــه مج ــد. ب ــدا نمی کن ــوم پی ــدا، مفه ــا خ ــاط ب ــز در ارتب ــان، ج ــوی انس و معن
ــد  ــت می ده ــود را از دس ــی خ ــب، زندگ ــد، قل ــت کن ــدا غفل ــی از خ ــه کس این ک
ــان  ــد، ج ــراغش بیای ــه س ــه ب ــر و توّج ــاره ذک ــر دوب ــود. اگ ــرا می ش و روح، می
ــه  ــات، ب ــدا و معنوی ــه خ ــدّدش ب ــرد مج ــر رویک ــرد. اگ ــد م ــرد، و االّ خواه می گی
ــه  ــرآن ب ــات ق ــن را اســالم و آی ــه جمــاد خواهــد شــد. ای ــل ب طــول انجامــد، تبدی
مــا می گویــد: »ألـَـم یَــأِن لِلَِّذیــَن آَمنــوا أن تَخَشــَع ُقلوبُُهــم لِِذکــِراهلل.«)۱( و یــا: »أال 
بِِذکــِراهللِ تَطَمِئــنُّ الُقلــوب.«)2( اینهــا در اســالم اســت. یعنــی همــان اســالمی کــه 
می گویــد »بــه ســراغ کشــف منابــع طبیعــی و ســاختن ایــن دنیــا برویــد؛ ذهــن را 
مجّهــز بــه علــم کنیــد؛ دنیــا و منابــع را بشناســید و کشــف کنیــد و پــرورش دهید، 
ــد؛  ــرای خــدا بکنی ــه را ب ــن هم ــه »ای ــادآور می شــود ک چــون از آِن شماســت«؛ ی
بــه یــاد خــدا باشــید؛ ذکــر خــدا را از دل بیــرون نکنیــد و همــه ایــن حــرکات را بــه 

ــد.« 7۵/2/26 ــام دهی ــادت انج صــورت عب
۱( حدید: ۱6
2( رعد: 28

قرآن تفسیر


