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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

امنّیت برای یک کشور خیلی مهم اســت. گاهی در یک کشوری نان نیست، قحطی است، مشکالت 
هست،  نا امنی هست، اگر به مردم بگویند نان میخواهید یا امنّیت قطعاً امنّیت را ترجیح میدهند. یعنی 
همان چیزی که دخالت ابرقدرتها در منطقه ی ما و خیلی از مناطق دیگر موجب شده است که ضعیف 
شده. یعنی اتوبوسی که فرض بفرمایید حرکت میکند از یک جا به جای دیگر خاطر جمع نیست، که 
ساکنان  این اتوبوس و کسانی که در آن سوار هستند اینها بسالمت به مقصد بتوانند برسند و مورد تهاجم 

دشمن قرار نگیرند.  96/1/30

ساکنان  این اتوبوس...

این شماره تقدیم   می شود به  ارواح طیبه
  شهدای حادثه تروریستی فوعه و کفریا

حزب ا... تریبون

باسـالم وخداقـوت. بنـده ایـن هفتـه 100عددنشـریه 77 را توزیـع کـردم  ازیکـی 
ازروستاهای اصفهان هستم.روستای سعادت آباد جرقویه سفلی

با سـالم . محمـد اکـوان از اسـتان گیـالن شهرسـتان فومـن روسـتاي کلـرم محل 
توزیع دفتر دهیاري روستاي کلرم تعداد تکثیر ٥00 

سـالم گروه فرهنگی تبلیغی منتظـران ظهور تربت جام تکثیر نشـریه شـماره 77به 
تعداد2٥0 انجام شد. 

سـالم،تمایل به دریافت تمام نسـخه های خط حـزب ا... دارم ولـی درنمازجمعه اصفهان 
بـه طورمنظـم توزیـع نمیشـود، در دکـه هـای روزنامه فروشـی ها هـم موجودنیسـت، 

خواهشـا راهنمایـی کنید. 
پاسـخ: سـالم. همانطور که پیـش از ایـن در نشـریه تاکید کردیـم تکثیـر و توزیع 
خـط حـزب ا... داوطلبانـه و خودجـوش اسـت. بدین نحـو کـه بـرادران و خواهران 
گرامـی فایـل نشـریه را از سـایت KHAMENEI.IR یـا کانـال خـط حـزب ا...: 
telegram.me/khattehezbollah دانلـود، بـه تعـدادی کـه امـکان دارند تکثیر 
و در محل هایـی مثل مسـجد، پایگاه بسـیج، هیئـت های مذهبـی، دانشـگاه ها و 

حـوزه هـای علمیـه توزیـع میکنند 

معنای بعثت این اسـت که آنچه پیامبر و اسـالم به مـردم دادند، یک نسـخه ی 
شـفابخش برای همه ی ادوار اسـت؛ نسـخه ای اسـت در مقابل جهل انسانها؛ در 
مقابل اسـتقرار ظلم؛ در مقابل تبعیـض؛ در مقابل پایمال شـدن ضعفا به دسـت اقویا؛ در 
مقابل همـه ی دردهایی کـه از آغـاز خلقت، بشـر از آن دردهـا نالیده اسـت. مثل همه ی 
نسـخه های دیگـر، اگر عمل شـد، نتیجـه خواهـد داد؛ اگـر متروک شـد، یا بـد فهمیده 
شـد، یا جرأت و گسـتاخِی اقدام بـه آن وجود نداشـت، کأن لم یکـن خواهد بـود... اگر در 
صدر اسـالم هم کالم پیامبـر را نمی فهمیدند، یـا جرأت نمی کردنـد به آن اقـدام کنند و 
می ترسـیدند یا آنچه را که به دسـت آمد، اگر بـرای آن فـداکاری نمی کردنـد، نمی ماند.

امیرالمؤمنین)( صریحـاً بیان می کنـد: »َو لََعمری لَو ُکّنـا نَأتِی ما أتَیُتم ما قـاَم لِلّدیِن 
َعمـوٌد َو ال اخَضرَّ لاِلیمـاِن ُعـوٌد«؛)1( یعنی اگـر در صـدر اول در کنار پیامبـر، ما هم مثل 
شـما - آن کسـانی کـه مخاطبـان آن بزرگـوار بودنـد - عمـل می کردیم، یک شـاخه ی 

ایمان سبز نمی شد و یک عمود دین برپاداشته نمی شد. 70/11/13  
1( نهج البالغه: خطبه56.

حدیث شـرح

آن روز کـه مـا از آقایـان خواهـش می کردیـم و اصـرار می کـردم کـه ایـن روایـت فتـح 
ادامـه پیدا کنـد، درسـت نمی دانسـتم چگونـه ادامـه پیدا کنـد. بعد کـه برنامه هـا اجرا 
شـد، دیدیم همین اسـت. یعنـی زنده کـردن ارزش هـای دفاع مقـدس در خاطرهـا. آن 
خاطره هـا را یکی یکـی از زبان ها بیـرون کشـیدن و آن ها را بـه تصویر کشـیدن و فضای 
جنـگ را بازآفرینی کـردن. ایـن کاری بود که ایشـان داشـت می کرد و هرچـه هم پیش 
می رفـت، بهتر، یعنـی پخته تر می شـد. مـن حـدس می زنم اگـر ایشـان زنـده می ماند 
و ادامـه مـی داد، این کار خیلـی اوج پیـدا می کرد. حـاال هم باید ایـن برنامه دنبال شـود. 

حیف اسـت که این کار تعطیـل شـود. 72/2/2

مسـجد، نـه فقـط در زمان مـا و نـه فقـط در کشـور عزیز اسـالمی مـا، بلکـه در نقاط 
مختلـف عالـم و در طـول تاریـخ، منشـأ آثـار بـزرگ و نهضتهـا و حرکتهای اسـالمی 
بزرگی شـده اسـت. مثاًل قیام مردم کشـورهای شـمال آفریقا که مسـلمان هستند - 
مثل الجزایر و دیگر کشـورهایی که سـالها در زیر سـلطه نظامی اسـتعمار فرانسـویها 
بودند - از مسـاجد شـروع شـد، کـه به پیـروزی هم رسـید و کشـورها اسـتقالل پیدا 
کردنـد. انقـالب در ایـن کشـورها هـم، آن روزی رو به شکسـت رفـت و دوبـاره ملّتها 
اسـتقالل خودشـان را از دسـت دادند که رابطـه خود را بـا مسـاجد و با دیـن و ایماِن 

مسـاجد قطع کردنـد.  75/10/19

 اصرار کردم روایت فتح ادامه پیدا کند
مسجد  منشأ

نهضت های تاریخی بزرگ  بوده است
وجود تجمل گرایی چه تاثیری در جامعه  می گذارد؟ 

یکی از عواملی که نمی گذارد دست کســانی که توانایی کمک دارند، به یاری فقرا دراز 
شود، روحیه ی مصرف گرایی و تجمل در جامعه است. برای جامعه بالی بزرگی است که 
میل به مصرف، روزبه روز در آن زیاد شود و همه به بیشتر مصرف کردن، بیشتر خوردن، 
متنوع تر خوردن، متنوع تر پوشیدن و دنبال نشــانه های مد و  هر چیز تازه برای وسایل 
زندگی و تجمالت آن رفتن، تشــویق شــوند. چه ثروتها و پولهایی که در این راهها هدر 
می رود و از مصرف شدن در جایی که موجب رضای خدا و رفع مشکالت جمعی از مردم 

است، باز می ماند!   81/9/15

تجمل گرایی بالی بزرگ جامعه
مصرف گرایی و تجمل در جامعه

پرسش
و پاسخ

خدمت به مردم، باالترین عبادت
نیاز اساسی بشر

انســان در زندگی روزمره، با چهار نوع ارتباط مواجه است: ارتباط با خدا، ارتباط 
با خود، ارتباط با دیگران، و در نهایت ارتباط با طبیعت. در این میان البته مهم ترین شــکل 
ارتباط انسانی، ارتباط انســان با خدا اســت، از آن جهت که این رابطه از نیاز اتصال دائمی 
مخلوق با خالق خود نشــأت گرفته اســت. »بشــر در هر برهه ای از زمان و در هر شأنی از 
شئون اجتماعی که باشــد، به ارتباط با خداوند و دعا و توجه و تضرع نیاز دارد. این نیاز، یک 
نیاز اساسی اســت. بدون ارتباط با خدا، انســان در درون خود تهی است؛ بی مغز و بی معنا و 

بی محتواست.«77/7/29 
همین ارتباط معنوی با خالق اســت که انســان را از غفلت و گمراهی مصون می دارد و او را 
متوجه ضعف وجودی خود در برابر خداوند می کند. به همین جهت در انقالب اسالمی، که 
خود ماهیتی الهی دارد، تغییر اساسی، فراهم آمدن امکان تعالی معنوی آحاد جامعه است، 
امری که بیان گر تمایز ماهیت و کارکرد نظام اسالمی و سایر نظام های مادی است. »در نظام 
اسالمی، تحولی که به وجود می آید، صرفا تحول سیاســی نیست. فرق اساسی نظام الهی با 
نظامهای دیگر، همین است. در نظام الهی، انسانها تحول معنوی پیدا می کنند. انسان مادی، 
انسان معنوی و الهی می شــود و آرزوهای مادی به آرزوهای واالی انسانی و خدایی تبدیل 
می گردد... نه به معنای این که نیازهای جسمانی و مادی را فراموش کند؛ دنیا را هم باید آباد 
کند... اما در اینها منحصر نشــود و این تحول را پیدا کند که به آرمانهای معنوی و آرزوهای 

بزرگ الهی دلباخته گردد.«77/7/29 

تخلق به تقوا و خدمت به خلق
اما در این میان، مسئولین و صاحب منصبان حکومتی، پیش و بیش از سایر مردم، باید در 
تقوا، توکل و سایر مظاهر اخالق اسالمی کوشا باشند. این لزوم تخلق از سه جهت ضروری 
است: نخست آنکه برمبنای باور اسالمی، مسئوالن جامعه، منعمان نعمت خدمت به خلق 
هستند: »گفتمان اصلی دولت اسالمی خدمت است؛ اصاًل فلسفه ی وجود ما جز این نیست؛ 
ما آمده ایم خدمت کنیم به مردم و هیچ چیز نباید مــا را از این وظیفه غافل کند.«92/6/6 
بر مبنای همین نعمت هم خداوند عملکرد مســئوالن جامعه را زیر نظر دارد. »باید بدانیم 
که اگر خدای متعال با فضل و رحمت و مغفرت خود با ما عمل نکند، کار ما خیلی ســخت 
اســت. جزئّیات مخارجی که میکنیم، جزئّیات تصّرفاتی که میکنیــم، جزئّیات برخورد و 
رفتاری که با مخاطبان خود و با مردم میکنیم، هر کدام از اینها پیش خدای متعال حساب 

دارد.«78/10/4
ثانیا در مســیری که به ســوی خدا و ارزش های الهــی می رود، تقوا عامــل پیش برنده 
و نجات بخش اســت. »باید دانســت که تقوا راه را هم باز میکند: »و مــن یتق اللَّ یجعل 
له مخرجا و یرزقه من حیث ال یحتســب«. تقوا موجب میشــود که در همه بن بستها - 

بخصوص بن بستهای اجتماعی - شما راه نجات پیدا کنید.« 78/10/4
ثالثا به دلیل آنکه مسئوالن حکومت اسالمی، منصوبان و منتخبان ملت  اند، به شکل طبیعی 
وارثان و حفاظت کنندگان از اقتدار ملی جامعه ی اسالمی نیز هستند، به همین جهت است 
که لزوم رعایت تقوا در این قشر بسیار حائز اهمیت است. »ما ]مسئولین[ بیش از همه مردم 
به تقوا احتیاج داریم؛ چون مســؤولیتمان سنگین است و بخشــی از اقتدار ملی در اختیار 
ماست. اگر تقوا نباشــد، این اقتداری که متعلّق به ملت است و گوشه ای از آن در اختیار هر 
یک از افراد جمع حاضر است، ممکن است در راه و جای درست خود مصرف نشود. بنابراین، 

مهمترین مسأله برای ما تقواست.« 82/8/11

تفاوت تقوای مردم و مسئوالن
پس از نظر اسـالم، تقـوای یک مسـئول یا مدیـر حکومـت اسـالمی، صرفا تقوایـی فردی 
نیسـت، بلکـه تقوایی اسـت کـه ناظـر بـه اجتمـاع و جامعـه ی مسـلمین نیز هسـت. این 
تفـاوت به دلیـل منعم شـدن مسـئوالن از نعمت خدمـت به خلق خدا اسـت. نکتـه ای که 
به زعم رهبـر انقالب از سـوی مسـئوالن باید بیـش از هرچیز دیگری به یاد داشـته شـود: 
»بیش از هـر چیـز، دو عنصـر دائم بـه یاد شـما باشـد: یکی خـدا، یکی مـردم. اگـر خدا و 
مـردم در یـاد مـن و شـما باشـند، خیلـی از کارها درسـت خواهـد شـد. »مـردم« هم که 
میگوییم، نـه به خاطـر این کـه آنها را شـریک خدا یـا در عـرض خدا قـرار میدهیـم؛ بلکه 
به خاطـر این کـه خوِد خـدا گفته اسـت باید بـرای مـردم کار کنیـد و بـه فکر آنها باشـید. 
ایـن وظیفـه و مسـؤولیت ماسـت.80/9/21 همچنان کـه ایـن تقـوا بایـد در نحـوه ی کار و 
عملکرد مسـئوالن هم ظهـور یابد»مسـؤوالن بایـد بزرگترین مظهر تقوایشـان این باشـد 
کـه آن مسـؤولیتی را که بر حسـب قانـون بـر عهـده گرفته انـد، به بهتریـن وجـه و بدون 
هیـچ نقصـی ادا کننـد.« 82/8/11 مـاه رجـب، و در امتـداد آن، دو مـاه شـعبان و رمضان، 
فرصتی اسـت برای مسـئولین کشـور، که بـا درک صحیح از مختصـات تقوای یـک مدیر 
اسـالمی، در عیـن توجه بـه خالق و تقویـت ارتبـاط با خداونـد، متوجـه نیاز های مـادی و 
معنوی مردم باشـد و کمـر همت بـه رفع آ نهـا ببندد کـه »هیچ عبادتـی باالتـر از خدمت 

به مـردم نیسـت.« 78/3/4

هفته گزارش

تجلیل سعدی تجلیل معرفت بلیغ و رسا نیز هست

تجلیل سعدی، تنها تجلیل شعر و نثر شیوا نیست، تجلیل اخالق و حکمت و معرفت بلیغ و رسا نیز هست، 
و در ایـن دوران کـه انقالب مبارک اسـالمی پهنه ی زندگی ما مـردم ایران زمین را قلمرو ارزشـهای اسـالمی 
ساخته، و حکمت و معرفت را در جایگاه شایسته ی خود نشانیده، به جاسـت که ذکر جمیل سعدی بر زبان 
ارزش گزاران آن ارزشـها و یـاد او در خاطـر رهـروان آن وادیها مکـرر و مؤّکد گـردد.   63/9/4

مسجدبازخوانی
تراز

فضـای انتخابـات بایـد سـالم باشـد. نبایـد عـّده ای بـا قلـم و بیـان و مطبوعـات، و 
عّده ای هـم با ابـراز مخالفـت با فالنـی یـا طرفـداری از ایـن نامزد یـا آن نامـزد، فضا 
را آلـوده کنند. کسـانی کـه بـه اسـالم احتـرام میگذارند، کسـانی کـه قـدر و ارزش 
جمهـوری اسـالمی را ارج مینهنـد، کسـانی کـه از مـا حرف شـنوی دارنـد، در هـر 
جای کشـور هسـتند، از همین اّوِل کار مراقب باشـند. کارشکنی نسـبت به دیگران، 
لجن پراکنـی علیـه این نامـزد یا آن نامـزد، بدگویـی کـردن و افشـاگریهای بی پایه و 
اسـاس نسـبت به اشـخاص، همه اینها کارهـای ممنوع و ضـّد ارزش و خالف مشـی 

جمهوری اسـالمی و خـالف حق اسـت. از ایـن کارهـا اجتنـاب کننـد.  80/2/11

#آفت _های_انتخاباتی                
پرهیز از کارشکنی و بدگویی علیه نامزدهای انتخابات

کلید
واژه

امام کالم

خودمان باید کار کنیم تا
 احتیاج به خارج نداشته باشیم

مـا در مقابـل امریـکا یـک عبـد ذلیـل 
بودیـم، ولـی ایـران این ذلـت را ُشسـت و 
عزت پیـدا کـرد. شـکم و نـان و آب میزان 
نیسـت، عمـده شـرافت انسـانی اسـت، و 

شـرافت به این نیسـت کـه انسـان دسـتش را روی سـینه بگـذارد تـا چند شـاهی به 
او بدهنـد. بلکه شـرافت انسـانی به ایـن اسـت کـه در مقابـل زور بایسـتند. و جوانان 
مـا ایسـتادند و در مقابـل، آنها حصـر اقتصـادی کردنـد، که همیـن حصـر اقتصادی 
جوانان مـا را بیدار کـرد و فهمیدنـد که خودشـان بایـد کار کنند و زحمت بکشـند تا 

احتیاجـی بـه خـارج نداشـته باشـند. 
 امام خمینی )ره(؛ 28 شهریور 1362

پیامبر قبل از بعثت، با مشاهده ی آیات الهی، روز به روز پربارتر می شد، تا به چهل 
سالگی رسید. »فلّما استکمل اربعین ســنة و نظراللَّ عّزوجّل الی قلبه فوجده 
افضل القلوب و اجلها و  اطوعها و اخشعها و اخضعها«؛ در او در چهل سالگی نورانی ترین، 
خاشــع ترین، پرظرفیت ترین دل ها برای دریافت پیام الهی بود. »اذن البواب الّســماء 
ففتحت و محّمد ینظر الیها«. وقتی به این مرحله از معنویت و روحانیت و نورانیت و اوج 
کمال رسید، آن وقت خدای متعال درهای آسمان و درهای عوالم غیبی را به روی او باز 
کرد؛ چشم او را به عوالم معنوی و غیبی گشــود. »و اذن للمالئکة فنزلوا و محّمد ینظر 
الیهم«؛ او فرشتگان را می دید، با او ســخن می گفتند؛ کالم آن ها را می شنید، تا اینکه 

جبرئیل امین بر او نازل شد و گفت: »اقرا«؛ سر آغاز بعثت.
این مخلوق بی نظیر الهی، این انسان کامل که قبل از نزول وحی الهی به این مرحله ی 
از کمال رسیده است، از اولین لحظه ی بعثت، یک جهاد مرکِب همه جانبه ی دشوار را 
آغاز کرد و بیست و سه سال در نهایت دشواری این جهاد را پیش برد. جهاد او در درون 
خود، جهاد با مردمی که از حقیقت هیچ ادراکی نداشتند و جهاد با آن فضای ظلمانی 
مطلق بود، که امیرالمومنین در نهج البالغه می فرماید: »فی فتن داســتهم بأخفافها و 
وطئتهم بأظالفها و قامت علی ســنابکها« از همه طرف فتنه ها مردم را می فشرد؛ دنیا 
طلبی، شهوترانی، ظلم و تعدی، رذائل اخالقی در اعماق وجود انسان ها، و دست تعدی 
قدرتمندانی که بدون هیچ مانع و رادعی به سوی ضعفا دراز بود. این تعدی نه فقط در 
مکه و در جزیرة العــرب، بلکه در برترین تمدن های آن روز عالــم؛ یعنی در امپراتوری 
بزرگ روم و در شاهنشاهی ایران، وجود داشت. صفحه ی ظلمانی تاریخ، سراسر زندگی 
بشــر را فراگرفته بود. مجاهدت با این قدرت عظیم و تالش بی وقفه و غیرقابل تصور از 
اولین ساعات بعثت و تحمل وحی الهی برای پیغمبر آغاز شد و وحی الهی هم پیوسته، 
مثل آب زاللی که به سرزمین مستعدی برسد، بر قلب مقدس آن بزرگوار نازل می شد 
و او را نیرو می بخشــید؛ و او همه ی توان خود را به کار برد تا اینکه بتواند این دنیا را در 

آستانه ی یک تحول عظیمی قرار بدهد؛ و موفق شد.

)( روایت رهبر انقالب از آغاز ماموریت پیامبر

جهاد از اولین لحظه ی بعثت

250 ساله انسان

مطلب اصلـی و اول، این اسـت کـه ایـن ازدواجی که خـدای متعال سـنت قرار 
داده و آفرینـش هـم آن را اقتضا می کنـد، یکی از نعمتها و اسـرار الهـی و یکی از 
پدیده های اجتناب ناپذیر زندگی بشـری اسـت. می شـد که خداوند در قوانین آسـمانی، 
این موضـوع را الزم، واجب و حتمی و مجـاز کند و مـردم را رها کند تا یکی یکـی بروند و 
با هـم ازدواج کنند، اما ایـن کار را نکرده اسـت. بلکـه ازدواج را یک ارزش قـرار داده، یعنی 

کسی که ازدواج نمی کند خود را از این ارزش محروم نموده است. 72/10/6

ایـرانی خانواده

ازدواج یک ارزش است

 س: آیا دست دادن یا تماس بدنی با اهل کتاب حرام است؟
ج( دست دادن و تماس بدنی مرد با زن نامحرم حرام است اگرچه از اهل کتاب باشد، و 

دست دادن مرد مسلمان با مردی دیگر هر چند که از اهل کتاب است مانع ندارد.
س: با دختری نامزد هستم خانواده ها هم در جریان هستند آیا می شود برای هم از 
طریق اینترنت پیام یا ایمیل بفرستیم؟ روابط ما تا چه حّدی شرعی است؟ )عقد یا 

صیغه هم به هیچ وجه فعاًل ممکن نیست(.
ج( بایـد از بیـان مطالبـی که محّرک شـهوت و یا مناسـب زن و شـوهر شـرعی باشـد، 

اجتنـاب کنید   

آموزشی احکام

ارتباط با نامحرم

اگر فداکاریهای بعداز بعثت نبود 
اسالم باقی نمی ماند

    آمریکا: 
تحریم ها نشان دهنده حمایت ما از مردم ایران است!

وزارت خزانــه داری آمریــکا در بیانیــه ای از تحریــم هــای جدیــد علیــه ایــران، خبــر 
ــکا  ــه داری آمری ــر دارایی هــای خارجــی وزارت خزان ــر دفت داد. جــان اســمیت مدی
مدعــی شــد: تحریم هــای امــروز نشــان دهنــده ادامــه حمایــت مــا از مــردم ایــران 
اســت و تعهــد مــا را بــرای واداشــتن حکومــت ایــران بــه پاســخگویی دربــاره ادامــه 

ســرکوب شــهروندان ایــن کشــور را نشــان می دهــد! |   خ صداوســیما  |

   شهادت جمعی از شیعیان فوعه و کفریا
توقــف  بمب گــذاری شــده در محــل  یــک دســتگاه خــودروی  انفجــار 
اتوبوس هــای حامــل شــیعیان بی پنــاه فوعــه و کفریــا، بــه شــهادت دههــا 
ــن  ــت ها ای ــد. تروریس ــر ش ــتری منج ــع بیش ــدن جم ــروح ش ــی و مج غیرنظام

اتوبوس هــا را متوقــف کــرده بودنــد. |    تســنیم |

  مقام آمریکایی:
 دولت ترامپ تحریم ها را ابزار مهمی می داند  

ــای بیشــتری ضــد  ــم ه ــن کشــور قصــد دارد تحری ــکا: ای ــه داری آمری ــر خزان وزی
ایــران اعمــال کنــد. وی افــزود ایــن تحریم هــا بــه برنامــه هســته ای ایــران 
ــزار  ــا را اب ــپ تحریم ه ــت ترام ــه دول ــان اینک ــا بی ــن" ب ــتند. "منوچی ــوط نیس مرب
مهمــی می دانــد، تأکیــد کــرد: برنامــه تحریــم هــا فــوق العــاده مهــم اســت و ایــن 

ــیما| ــزاری صداوس ــتند. |    خبرگ ــن هس ــغل م ــی از ش ــش مهم ــا بخ تحریم ه

    روایت رئیس سیا از نفوذ منطقه ای ایران

رییــس ســازمان ســیا در "مرکــز اســتراتژیک و مطالعــات بیــن الملــل" بــه 
تالش هــای ســازمان CIA بــرای جمــع آوری عملکــرد ایــران بعــد از توافــق 
هســته ای اشــاره کــرد و گفــت: ایــران در یکســال اخیــر بــر نفــوذ خــود در 
منطقــه افــزوده اســت. پمپئــو همچنیــن مدعــی شــد: کشــورهای خلیــج فــارس 
ــکاری  ــران هم ــای ای ــا تهدیده ــه ب ــرای مقابل ــکا ب ــا آمری ــی ب ــورهای اروپای و کش

ــکا  | ــدای آمری ــرد. |   ص ــد ک خواهن

    توصیه مرکز تحقیقات ملی رژیم صهیونیستی به مقامات این رژیم

ــه تازگــی  ــه ب ــم صهیونیســتی در گزارشــی ک ــی رژی ــات امنیــت مل ــز تحقیق مرک
منتشــر کــرده اســت، بــه تل آویــو توصیــه می کنــد، در کنــار آمریــکا بــا 
عربســتان، کشــورهای عربــی خلیــج فــارس، ترکیــه، اردن و مصــر ائتالفــی 
ــارس  | ــد. |   ف ــکیل ده ــران تش ــری ای ــه رهب ــت ب ــور مقاوم ــه مح ــه ای علی منطق

هفته اخبار

    یـک. محـور همیشـگی 
شرارت

سـالح های  به دنبـال  به شـدت  ایـران   "
کشـتار جمعـی و صادرکننـده تروریسـت 
اسـت، در حالـی کـه یـک اقلیـت حاکـم، 
را  آزادی  بـرای  ایـران  مـردم  آرزوی 
سـرکوب میکننـد. ...چنیـن دولت هایـی] 
ایـران، کـره شـمالی و عـراق[ یـک محـور 
شـرارت را تشـکیل می دهنـد. آن هـا برای 
بـه خطـر انداختـن صلـح خـود را مسـلح 
از  بخشـی  جمـالت  ایـن  می کننـد..." 
سـخنرانی معـروف و جنگ طلبانـه جـرج 
پایانـی سـال  ماه هـای  در  بـوش  دبلیـو 
80 اسـت کـه در آن تـالش میکـرد مبانی 
آمریـکا  بعـدی  نظـری لشکرکشـی های 
پـس از افغانسـتان و چندیـن و چند سـال 
جنگ خانمـان سـوز در منطقـه ی جنوب 
غـرب آسـیا را توجیـه کنـد. رهبـر انقالب 
در واکنـش بـه ایـن مسـائل، در همـان 
برهـه ی زمانی خطـاب به مسـئولین نظام، 
چگونگـی مواجهـه بـا دشـمن را اینگونـه 
بیـان کردنـد: »بعضـی ممکن اسـت هیچ 
تهدیـدی را متوّجـه نظـام نداننـد، بگویند 
نـه، هیـچ تهدیـدی متوجـه نظام نیسـت. 
بعضـی ممکـن اسـت تهدیـد را قبـول 
کننـد، امـا آن را متوّجـه به بخشـی از نظام 
بداننـد، نه بـه همـه نظـام؛ و خـود را خارج 
از آن بخـِش مـورد تهدیـد بپندارند. بعضی 

نیز ممکـن اسـت تهدیـد را جـّدی بدانند، 
امـا راه حـّل آن را تسـلیم و پوزش خواهـی 
هسـت؛  تهدیـد  نـه[  کننـد....]  گمـان 
تهدیـد، عمومـی اسـت. راه حـّل آن هـم 
حفـظ و افزایـش "عناصـر قـدرت در درون 
 نظـام" اسـت. مـا عناصـر قـدرت فراوانـی

 داریم.« 80/12/27  

  دو. انتخابات و دوقطبی های کاذب
حـال سـؤال ایـن اسـت کـه مهم تریـن 
عنصر قدرت کشـور چیسـت؟ »مهمترین 
و  هسـتند  مـردم  مـا،  قـدرت  عنصـر 
بزرگتریـن عاملـی کـه ایـن مـردم را در 
صحنه و فّعـال نگه میـدارد، ایمـان و اتّحاد 
آنهاسـت.« 80/12/27 انتخابـات را می توان 
یکـی از اصلی تریـن جلوه هـای حضـور و 
اتحاد مردم دانسـت. از طـرف دیگر، »یکی 
از ترفندهایـی کـه ]دشـمنان[ اخیـراً یـاد 
گرفته انـد و دارنـد اعمـال میکننـد، ایجاد 
دوقطبی هـای کاذب اسـت؛ دوقطبی هـای 
دروغیـن« 94/12/05 نقشـه دشـمن بـرای 
انتخابـات امسـال نیـز این بار شـکل جدید 
و البتـه کمـی پیچیده تـر بـه خـود گرفته 
اسـت: ترکیبی از همین دو ترفند "تهدید" 
و "دوقطبـی دروغیـِن" یـا جنگ یـا برجام. 
»چـه در دوره ی دولـت قبلـی آمریـکا، چه 
در دولت فعلـی آمریکا، یکـی از ترفندهای 
دشـمن این بوده اسـت کـه مرتّـب تهدید 

کننـد بـه جنـگ؛ و ]اینکـه[ گزینـه ی 
نظامی روی میز است. آن مسـئول اروپایی 
هـم، میگویـد کـه جنـگ در ایـران حتمی 
بـود؛ اگـر برجـام نبـود، حتمـاً جنـگ بود؛ 
دروغ محـض! چـرا میگویند جنـگ؟ برای 
اینکـه ذهن مـا برود بـه جنگ ]اّمـا[ جنگ 
واقعـی چیـز دیگـر اسـت؛ جنـگ واقعـی 
در   95/11/27 اسـت«  اقتصـادی  جنـگ 
حالی کـه »یکـی از وسـایل تشـویق و امید 
دادن به دشـمن بـرای تهاجـم و حمله، این 
اسـت که ما به مشـکالت جامعه نرسـیم.« 
82/02/22  هـدف دشـمن از ایـن غفلـت 
هم »ایجـاد ضعـف و تزلزل در مسـئولین و 
القـای احسـاس »نمی شـود و نمی توانیم« 
بـا اسـتفاده از تاکتیک هـای جنـگ روانی 

اسـت.« 96/01/20

 سـه. شـجاعت مسـئوالن! امـا نـه 
فقـط در جنـگ نظامـی

در ایـن بیـن، »بـرای یـک کشـور بدترین 
موقعّیـت این اسـت که مسـئولین کشـور 
از اخـم و تهدید و تشـر دشـمن بترسـند؛ 
اگر ترسـیدند، در واقع در را برای ورود او و 
دخول او و تجـاوز و تعّرض او بـاز کرده اند. 
کار را بـا عقل و بـا منطق و بـا حکمت باید 
انجـام داد، در ایـن تردیـدی نیسـت، اّما با 
شـجاعت بایـد انجـام داد؛ بـا ترسـیدن، با 
دلهـره، بـا تحت تأثیـر تشـر و بداخالقی و 

اخـم و گـرهِ ابـروان قدرتمنـدان صاحـب 
تحـت  گرفتـن،  قـرار  دنیـا  در  قـدرت 
 تأثیـر اینهـا واقـع شـدن، اّول بدبختـی

 است.« 96/01/30
مسـئول و مدیـر تـراز انقـالب اسـالمی، 
فـردی اسـت کـه بـا شـنیدن تهدیـد یـا 
تشـر دشـمن، نه تنها عقب نشـینی نکرده 
و نمی ترسـد، بلکـه بـا اعتماد و حسـن ظن 
بـه وعـده ی الهـی، خـود را بـرای نحـوه ی 
درسـت مواجهـه بـا مشـکالت و تهدیدات 
و حـل انهـا آمـاده می کنـد: »]در یکـی 
از جنگهـا[ خبـر می دادنـد کـه دشـمن 
بـه صـورت متراکـم در انتظـار شماسـت؛ 
و  ایـن هشـدار  بـه  پاسـخ  در  بترسـید! 
بیم دهـی اینهـا می گفتنـد: »حسـبنا الل 
و نعـم الوکیـل«؛ خـدا بـرای ما بس اسـت 
و پشـتیبانی او بـرای مـا کافی اسـت. البته 
»حسـبنا الل و نعـم الوکیل« را در پسـتوی 
اتـاق و داخل بسـتِر راحت نمی شـود گفت. 
مـا نـه کاری بکنیـم، نـه تالشـی بکنیـم، 
نـه حرکتـی بکنیـم، ... بعـد هـم بگوییـم: 
»حسـبنا الل و نعـم الوکیـل«! نـه، خـدای 
متعـال آدمـی را کـه در راه او مجاهـدت 
نمی کند، کفایت نخواهد کـرد. این کفایت 
مربوط بـه میـدان جنـگ اسـت. مـا امروز 
در یـک میـدان نبردیـم؛ اگرچـه نـه نبـرد 
نظامـی. ... این جاسـت کـه آدم می گویـد: 

»حسـبنا اللَّ و نعـم الوکیـل« 79/04/19.

تقوای یک مسئول یا مدیر حکومت اسالمی، صرفا تقوایی فردی نیست

دیدار رهبر انقالب با خانواده ی شهید آوینی

ــم.  ــالح کنی ــود دارد، اص ــی وج ــر اختالف ــراد را اگ ــه ی اف ــن«؛ میان ــالح ذات البی »و اص
ــاره ی اشــخاص، نقــاط مثبــت را، نقــاط خــوب  »و افشــاء العارفــة و ســتر العائبــة«؛ درب
را افشــاء کنیــم، منتشــر کنیــم. از کســی، از مســئولی کار خوبــی ســراغ داریــد، ایــن را 
بیــان کنیــد و بگوئیــد. نقطــه ی مقابــل: اگــر چنانچــه نقطــه ی منفــی ای ســراغ داریــد، 
ایــن را افشــاء نکنیــد. افشــاء نکــردن معنایــش ایــن نیســت کــه نهــی از منکــر نکنیــد؛ 
چــرا، بــه خــود آن کســی کــه بــه کارش اشــکالی وارد اســت و بایــد ایــراد گرفتــه شــود، 
گفتــه بشــود؛ امــا افشــاء کــردن ایــن چیزهــا مصلحــت نیســت. در ایــن بــاره صحبتهای 
زیــادی هســت. ایــن یــک بخشــی از ایــن دعاســت. بیســت و دو ســه مطلــب بــود کــه 
ــه ایــن ســمت  ــم. دلهامــان را ب حــاال ایــن شــش هفــت تایــش را اجمــاالً عــرض کردی
ــا  ــه م ــن را ب ــش متقی ــن«؛ آرای ــة المّتقی ــه »البســنی زین ــم ک ــدا بخواهی ــم. از خ ببری
ــم تّتقــون« اســت؛  ــرآن »لعلّک ــن نیســت. روزه هــم در ق بدهــد. باالخــره چــاره جــز ای
ــوا  ــوارد تق ــه ی م ــم. از جمل ــه کنی ــوا پیش ــا تق ــه م ــرای اینک ــود ب ــب فرم روزه را واج

ــت. 90/5/16  اینهاس

افشاء نکردن معنایش این نیست 
که نهی از منکر نکنید

از جمله موارد تقوا...

این است حزب ا...

حضور رهبر معظم انقالب اسالمی در سعدیّه شیراز 87/2/14 
 انتشار به مناسبت بزرگداشت روز سعدی

تاریخ شهادت : 26 فروردین 1396

شهادت: به دست تروریست های تکفیری

هدف دشمن از این غفلت »ایجاد ضعف 
و تزلزل در مسئولین و القای احساس »نمی شود و نمی توانیم« :  

دوقطبی دروغین
برجنگ و برجام


