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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

یکی مثل شهید محمد شهسوارىـ  آزاده ى سرافراز جیرفتیـ  به یک چهره  ى ماندگار در کشور تبدیل می شود؛ 
نه به خاطر این که وابسته به یک قشر برتر است؛ نه! او یک رعیت زاده و یک جوان برخاسته  ى از قشرهاى پایین 
اجتماع است؛ اما آگاهی و شجاعت او، او را در چشــم مردم ایران عزیز می کند. آن روزى که ماها پاى تلویزیون 
نشسته بودیم و دیدیم این جوان در چنگ دژخیمان رژیم بعثی صدام و زیر شالق و تازیانه ى آنها فریاد می زند: 
مرگ بر صدام، ضد اسالم، نمی دانستیم ایشان جیرفتی است؛ نه اسمی از او شنیده بودیم و نه خصوصیتی از او 
می دانستیم؛ اما همه  ى وجود ما غرق تعظیم و تجلیل از این جوان آزاده شد. بعد هم بحمداللَّ به میان مردم و 

کشور ما برگشت؛ امروز هم به عنوان یک شهید نامدار و نام آور در میان ملت ما مشهور است 84/2/17

شهیدی که چهره ماندگار کشور شد

این شماره تقدیم می شود به 
روح پرفتوح شهید محمد شهسواری

»َسـیُِّد الَقـوِم خاِدُمُهـم«)1( یـا بـه ایـن معنـا اسـت کـه هر کسـی بیشـتر 
خدمـت کند، ایـن شـخص اولـی بـه سـیادت اسـت؛ بنابرایـن بـراى 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 می کنـد، 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 می شـود کـه »مسـئولین نوکر مـردم هسـتند«، این 
کلمه ى پیغمبر اسـت دیگـر، خادم یعنـی نوکر. ایـن کالم عـالوه بر اینکـه اهمیت و 
ارزش خدمـت به مـردم را نشـان می دهد کـه از نظر شـارع مقـدس اسـالم و پیامبر 
مکرم، چقـدر »خدمت به مـردم«، »بـراى مـردم کار کـردن«، »براى مـردم زحمت 
کشـیدن«، »به مردم سـود رسـاندن« اهمیت دارد، عالوه ى بر این، درهم شکسـتن 
آن پنـدار و انـگاره ى غلطی اسـت کـه من و شـما از ریاسـت و سـیادت خودمـان در 

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

حدیث شرح

خرید و فروش احکام

تصمیم به ظاهـر ناگهانـی رئیس جمهور آمریـکا درباره ی قدس شـریف، از سـوی 
مجامـع بین المللـی بـا انتقادهـای گسـترده ای روبـرو شـد و برخی ایـن تصمیم 
ترامـپ را ناشـی از رفتارهـای نامتعادل آن دانسـتند. اما سـاعاتی قبـل از اعالم رسـمی این 
تصمیم، رهبـر انقـالب در دیدار بـا مسـئوالن نظام و اعضـای کنفرانـس وحدت اسـالمی به 
همیـن نکتـه اشـاره کـرده و فرمودنـد: »حـاال اینکـه اّدعـا می کننـد می خواهند قـدس را 
پایتخت رژیم صهیونیسـتی اعالم بکننـد، این از عجـز اینها اسـت، از ناتوانی اینها اسـت. در 
قضّیه ی فلسـطین دسـت های اینها بسـته اسـت، با این کار هم بالشـک ضربـه ی بزرگ تری 
خواهند خـورد و دنیـای اسـالم در مقابل اینهـا خواهد ایسـتاد؛ قطعـاً دشـمن نمی تواند در 
قضّیـه ی فلسـطین، موّفقّیـت موردنظر خـودش را پیدا کنـد و فلسـطین آزاد خواهد شـد.« 

96/9/15
     شرایطی که موجب تصمیم عجوالنه ترامپ شد

اما به راستی چرا تصمیم ترامپ به فرموده ى رهبر انقالب، نشانه ى عجز آمریکا است؟ از منظر 
تحوالت داخلی آمریکا، این تصمیم در زمانی صورت می گیرد که پرونده ى رسوایی ارتباط 
ترامپ و نزدیکانش به ویژه کوشنر، داماد وى که اتفاقا مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا در 
مسائل غرب آسیاست، در صدر خبرها قرار گرفته است. در شرایطی که بسیارى از تحلیلگران 
مسائل آمریکا از احتمال اســتیضاح و برکنارى ترامپ از ریاست جمهورى آمریکا به خاطر 
نقش داشتن در چنین رسوایی سخن می گویند، چنین بمب خبرى می تواند به راحتی افکار 

عمومی در داخل و خارج از آمریکا را از پرونده ى رسوایی ترامپ منحرف سازد.
از منظر تحوالت بین المللی نیز واقعیت این است که تصمیم ترامپ پس از آن صورت گرفت 
که آمریکا، رژیم صهیونیســتی و متحدان منطقه اى آنها - با شکســت داعش در سوریه 
و عراق توســط محور مقاومت - با ناکامی هاى بزرگی روبرو شــده اند و مقاومت اســالمی 
ضدصهیونیستی، به همین علت دست باال را در منطقه دارد. همین موضوع سبب شده است 
که ترامپ و دامادش کوشنر از زمان شروع دوره ى ریاست جمهورى ترامپ، به دنبال برقرارى 
روابط نزدیک با عربستان به ویژه محمد بن ســلمان، ولیعهد جوان و البته خام این کشور 

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

البته آنچنان که مشهود اســت آمریکایی ها در طول این مدت هر کارى که کرده بودند به 
در بسته خوردند: حمایت اطالعاتی آمریکا از داعش در بوکمال نتوانست این تروریست ها 
را از نابودى  نجات دهد، در پروژه ى اقلیم کردستان عراق نیز به نتیجه اى که می خواستند 
نرسیدند و بغداد توانســت با کمک ایران، توطئه ى تجزیه طلبان را به راحتی خنثی کند، 
نمایش مضحک ربودن سعد حریرى و اســتعفاى او براى انزواى حزب الل نیز به نتیجه اى 
رسید و در نهایت، حمایت آمریکا از علی عبدالل صالح براى فتنه افکنی و جدا کردن یمن به 
دو بخش شمالی و جنوبی و نابودسازى پایگاه انصارالل در صنعا، شکست مفتضحانه اى براى 
جریان ســعودى-آمریکایی بوجود آورد تا به یک باره محور مقاومت، قدرت برتر خود را به 
سایر بازیگران منطقه اى نشان دهد. شاید به دلیل همین شکست هاى پی در پی آمریکا بود 
که چندى پیش جو بایدن، معاون رئیس جمهور پیشین آمریکا با اشاره به رفتارهاى دونالد 
ترامپ گفت: ما در حال حرکت رو به پایین در مسیر بسیار تاریکی هستیم که آمریکا را در 
صحنه ى جهانی منزوى می کند و در نتیجه، منافع مردم آمریکا را تقویت نمی کند، بلکه در 

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

چنین شرایطی ســبب شــد تا ترامپ براى فرار از مشــکالت و جبران ناکامی ها چنین 
گستاخانه، قبله ى اول مسلمانان جهان را در معرض تهدید قرار دهد. اما تا بدین جاى کار، 
واقعیت موجود نشان می دهد که دستاوردهاى تصمیم ترامپ براى جبهه ى مقاومت به ثمر 
نشسته است. از سویی دستگاه تبلیغاتی کشورهاى سازشکار که تمام تبلیغات خود را براى 
عادى سازى روابط با رژیم صهیونیستی انجام دادند حاال با اقدام ترامپ، تمام ظرفیت ها به 
نفی استراتژى سازش و ضرورت اقدام مسلحانه و اجماعی براى آزادى قدس متمرکز شده 
است و از سویی دیگر مسئله ى فلسطین که عمال طی هفت سال گذشته در جریان درگیرى 
هاى سوریه و عراق از اولویت جهان اســالم 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 زیاده خواهی آمریــکا و رژیم 
صهیونیستی به عنوان بخشی از بدنه ى جهان اســالم زنده نگاه داشته است، تضمین هاى 
عربستان یا دیگر کشــورهاى خائن به آرمان مردم فلسطین نبوده است، فلسطین زنده به 
مقاومت است، این حقیقتی است که ترامپ هم به زودى متوجه آن خواهد شد. این همان 
حقیقتی اســت که دیروز سید حســن نصرالل صراحتا آن را اعالم کرد: بر اساس معادالت 
میدانی و اطمینان به وعده ى الهی می گویم: ان شاءالل تصمیم ترامپ، آغاز پایان اسرائیل 

خواهد بود.  

هفته گزارش امام کالم

ملت ایران، شما را تنها 
نخواهد گذاشت    

مــن همان گونه کــه بارها و در ســال های 
گذشــته قبل و بعد از انقالب هشدار داده  ام، 
مجدداً خطــر فراگیری غــده ی چرکین و 
ســرطانی صهیونیزم را در کالبد کشورهای 

اسالمی گوشزد می کنم و حمایت  بی دریغ خود و ملت و دولت و مسئولین ایران را از تمامی 
مبارزات اسالمی ملت ها و جوانان غیور و مسلمان در راه آزادی قدس، اعالم می  نمایم و... 
برای موفقیت همه ی عزیزانی که در داخل ســرزمین های اشغالی و یا در کنار این کشور 
غصب شده، با تکیه به سالح ایمان و جهاد به اسرائیل و منافع آن ضربه می زنند دعا می کنم و 

اطمینان می دهم که ملت ایران، شما را تنها نخواهد گذاشت. امام خمینی )ره(؛ 06 مرداد 1366

آنتونـی کورتزمـن، عضـو ارشـد اندیشـکده ى مرکـز مطالعات اسـتراتژیک 
بین الملـل CSIS، در یادداشـتی بـراى اندیشـکده می نویسـد: "اعالمیـه ى 
ترامـپ کـه بیـان داشـته زمـان بـه رسـمیت شـناختن قـدس به عنـوان پایتخـت 
اسـرائیل فرا رسـیده اسـت و او وزارت امورخارجـه را مأمـور انتقال سـفارت آمریکا از 
تل آویـو به قدس کـرد، منافـع اسـتراتژیک اسـرائیل و ایاالت متحده را هـدف گرفته 
اسـت." کورتزمـن معتقـد اسـت در این بـاره 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، حـزب الل و روسـیه این 
فرصـت را می دهـد تـا از ایـن خشـم ها علیـه اسـرائیل و آمریـکا اسـتفاده کننـد.

کوردتزمـن سـپس بـا بیـان اینکـه رژیـم صهیونیسـتی از سـال ها پیـش دسـت به 
سیاسـت هاى تجاوزطلبانه ى خود در سـرزمین هاى اشـغالی زده اسـت، می نویسـد: 
"دلیلـی بـراى تحریک جهـان عرب وجـود نداشـت، اگـر ترامـپ هیچ عملـی انجام 
نمـی داد بیشـتر با منافـع اسـرائیل همخوانـی داشـت."در نهایـت کورتزمـن چنین 
نتیجه می گیـرد کـه: "نتیجه ى نهایـی اعالمیـه ى ترامپ دربـاره ى قـدس، تضعیف 
امنیت اسـرائیل، ایجاد مشـکالت عمده بـراى 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 رهبـرى آمریکا در 

متحدان اروپایی شده است."

نتیجه  نهایی اعالمیه ی ترامپ 
تضعیف امنیت اسرائیل است

هرکسی بیشتر به مردم خدمت کند
 به ریاست سزاوارتر است

  توصیه رهبر انقالب درباره آیت اهلل سیستانی

رهبر انقالب در دیــدار با جمعی از اعضاى مجلس اعالى اســالمی عراق تأکید کردند: 
مجلس اعال یک جواهر گرانبها در دست شماســت و امیدوارم تمام تالش خود را براى 
حفاظت از آن انجام دهید. حضرت آیت الل خامنه اى همچنین در این دیدار با اشــاره 
به جایگاه مهم مرجعیت در عراق فرمودند: قدر آیت الل سیســتانی را بسیار بدانید و به 

نصایح ایشان گوش دهید.   |        |

  سید حسن نصراهلل:  تصمیم ترامپ آغازی بر پایان اسرائیل است

سید حسن نصرالل دبیرکل حزب الل لبنان در تجمع حمایت از قدس در ضاحیه ى جنوبي 
بیروت گفت: من با قطع یقین می گویم که تصمیم ترامپ آغازى بر پایان اسرائیل خواهد بود، 
این در حالی است که آمریکا و اسرائیل می خواستند که تصمیم انتقال سفارت آمریکا به قدس 
آغاز پایان قدس باشد. وى با تأکید بر اینکه مواضع ما درباره ى قدس ابدى خواهد بود، گفت: ما 
در کنار فلسطین هستیم و خواهیم بود تا مسلمانان در مسجد االقصی و مسیحیان در کلیسا 

نماز اقامه کنند.   |   فارس |

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

جیمز وات، سفیر اسبق انگلیس در لبنان طی یادداشتی در روزنامه ایندیپندنت با اشاره به 
افزایش نفوذ ایران در منطقه در نتیجه حوادث عراق و ســوریه، نوشته که ریشه رفتارهاى 
ایران را "محافظت از خود" تشکیل می دهد.  وى می نویسد: انگیزه قوى تر ایران، محافظت از 
خودش است... تجاوز خودانگیخته صدام در دهه 1980 که شوراى امنیت آن را محکوم نکرد 
و به دنبال آن 8 سال جنگ مخربی که با حمایت قدرت هاى بزرگ همراه شد، ایران را متقاعد 
کرد که تنها با ایجاد ائتالف هاى راهبردى با عراق و سوریه است که می تواند امیدوار به دفاع از 

خودش در آینده باشد.   |   فارس|

  واشنگتن در تحوالت سوریه در انزوا قرار گرفته است

مجله آمریکایی نیویورکر در یادداشــتی با اشــاره به تحوالت اخیر سوریه نوشت به لحاظ 
دیپلماسی واشنگتن از سوى مثلث قدرتمند روسیه، ایران و ترکیه که در حال حاضر پرچمدار 
روند مسالمت آمیز هستند، در انزوا قرار گرفته است. گواه این مدعا این است که مذاکرات بین 
طرف هاى سورى در ژنو به سرپرستی سازمان ملل نتایج ملموسی نداشته است و مذاکرات 
آستانه به رهبرى مســکو در واقع جایگزین مذاکرات ژنو شده است. این نشریه همچنین 
تصریح کرد: دولت آمریکا چاره اى جز پذیرش بشار اسد به عنوان رئیس جمهور سوریه تا زمان 

انتخابات ریاست جمهورى بعدى که قرار است در سال 2021 برگزار شود، ندارد.   |       العالم |

هفته اخبار

گزاره  اول: تحلیل درست مبتنی بر 
اشراف کامل است

هنوز ســاعاتی از صحبت هاى رهبــر انقالب در 
جمع نیروى دریایی)مهرماه 94( نگذشته بود که 
رفتار سعودى ها در ماجراى کشتار مظلومانه ى 
منا تغییر کرد. زیرا آن ها می دانســتند تهدید به 
برخورد »سخت و خشن« که از سوى رهبر ایران 
صورت گرفته، یک تعارف نیســت. در ماجراى 
اقدام تروریســتی داعش در مجلــس نیز وقتی 
سخن از انتقام و سیلی محکم از سوى رهبر ایران 
صورت  گرفت؛ همگان منتظر اقدامی خیره کننده 
از ســوى ایران علیه داعش بودند. کنار چندین 
عملیات بزرگ و کوچک، شــلیک 6 موشک به 
مواضع تروریست ها در سوریه چنان سیلی بود که 
دوست به آن افتخار کرد و دشمن از آن مبهوت 
شد. سؤال آن اســت که چرا دشــمن از تهدید 
رهبر انقالب رفتارش را تغییــر داده و می دهد؟ 
جواب آن یک چیز اســت: آن ها تجربه کرده اند 
که اگر از سوى رهبر انقالب حرفی زده می شود؛ 
آن حرف حتما عملی می شــود. آن تهدید، آن 
وعده، "وعده ى صادق" اســت. طبعا کسی هم 
می تواند وعده ى صادق و راست بدهد که جدا از 
خصلت هاى فردى و ایمان  به وعده هاى الهی، هم 
بر امکانات و توانایی هاى مجموعه ى تحت امرش 
اشراف داشته باشد و هم از توانمندى و وضعیت 

رقیبش اطالع کافی.

گــزاره دوم: تحلیل درســت، مبتنی بر 
اطالعات دقیق   و کافی است

هنوز اندکی از مذاکرات هسته اى با آمریکا نگذشته 
که رهبــر انقــالب در تحلیلی بیان کردنــد که به 
مذاکرات خوشبین نیســتند چراکه طرف مقابل، 
بدعهد است و اهل خدعه. دوسال بعد از آن، همگان، 
حتی همان تیم مذاکره کننده که ابتدا خوشــبین 

بودند هم از بدعهدى هاى مکرر آمریکا خبر  دادند.
در آغاز بحران ســوریه هم که بسیارى از افراد ناامید 
از عاقبت آن بودند، رهبر انقــالب، تحلیل دیگرى 
داشــت. سیدحســن نصرالل، تحلیل رهبر انقالب 
درباره ى آن ماجرا را چنین روایت می کند: "همه به 
این نتیجه رسیده بودند که دولت سوریه بعد از دو یا 
سه ماه ساقط خواهد شد. اما آیت الل خامنه اى تأکید 
کردند که باید تالش کنیم تا اسد در این جنگ پیروز 
شود و پیروز خواهد شد." و امروز سرانجام و عاقبت 
آن تحلیل را می بینیم. محور مقاومت پیروزى علیه 

داعش را جشن می گیرد. 
راســت گفته اند که تحلیل درســت، "خبر آینده" 
است. یک تحلیل درست با "جمع آورى اطالعات" و 
"پردازش دقیق" آن ها از آینده خبر می دهد. چنین 
امرى محقق نمی شود مگر آنکه تحلیل گر، از اخبار 

درست و آگاهی کافی برخوردار باشد. 
گزاره سوم: تحلیل درســت، مبتنی بر 

گزارش های میدانی و عینی است
به دو گزاره ى فوق، باید این گزاره را هم اضافه کرد که 

براى رسیدن به تحلیل درست، باید در میدان بود و 
از نزدیک، مشکالت را لمس کرد. یک مسئول اجازه 
نمی دهد فاصله و رابطه اش با مردم کم بشود. رهبر 
انقالب خود تأکید دارند که »معتقدم که براى یک 
مسؤول در دســتگاه حکومتی - اعم از مسؤولیتی 
که بنده دارم یا مســؤولیتی که دیگر مســؤوالن 
دارند - انقطاع از واقعّیــات و دورى از مردم، عامل 
انحطاط است... حضرت به مالک اشتر فرموده اند: 
قلّة علم باألمور؛ به خاطر احتجاب و دورى از مردم، 
آگاهی انسان از همه چیز کم می شود. البته من به 
خانه هاى اشخاص هم می روم. یکی از کارهایی که 
بحمداللَّ من از اوایل ریاســت جمهورى تا به حال 
انجام داده ام - البته گاهی بیشــتر اســت، گاهی 
کمتر - این اســت که به منازل اشخاصی از آحاد و 
توده هاى مردم می روم، روى فرش شان می نشینم، 
با آنها حرف می زنم و زندگی شان را از نزدیک لمس 
می کنم.«79/12/9 یکی از وزراى وقت اواخر دهه ى 
هفتاد در حوزه ى صنعت نیز تعریف می کرد که "در 
سالی که قیمت فوالد در جهان به تعبیر خود اهل 
فوالد به دّره ى مرگ افتاده بود و واردات نیز خیلی 
گســترش پیدا کرده بود، طورى  که شرکت هاى 
تولیدکننده ضــرر می کردند، در همــان ایام و در 
یکی از شــب هاى احیاء، یکی از مســئوالن دفتر 
رهبرى با من تماس گرفت و گفــت که آقا نگران 
هستند و گفتند بیا این جا. شــب احیاء بود و این 
موضوع براى من خیلی عجیب بــود، زیرا معموالً 

آقا در شب احیاء براى خود برنامه هاى خاصی دارند 
و معموالً به هر کارى نمی پردازند. من فکر می کردم 
در این شب دیگر ایشان حال و هواى این حرف ها را 

3 نباید داشته باشــند."  اما کار مردم واجب بود.
3    همین درک از واقعیات و مشکالت زندگی 

مردم هم هســت که بعد از پیگیرى ها و جلسات 
موردى در طول این ســال ها، موجــب برگزارى 
رسمی چندین جلسه آســیب هاى اجتماعی از 
سوى رهبر انقالب شده اســت و در آن مسئوالن 
به صورت ویژه مورد خطاب قــرار می گیرند و باید 
برنامه هاى عملیاتیشــان را ارائــه دهند. و همین 
اطالع یافتن دقیق از زندگی و مشکالت مردم است 
که موجب می شود رهبر انقالب در حوادثی چون 
زلزله ى بم و آذربایجان و کرمانشاه، شخصا حضور 
یابند و از نزدیک امورات را پیگیرى کنند، یا به سران 
سه قوه، براى حل مشــکالت برخی از مؤسسات 
مالــی و اعتبارى که مــردم گرفتار آن هســتند،  
دســتوراتی صادر می کنند. به سبب همین درک 
ملموس و واقع بینانــه از زندگی و واقعیات جامعه 
است که ایشــان توانایی تشــخیص گزارش هاى 
درست از نادرســت یا ناقص را دریافته اند: »بنده 
بتدریج آدم با تجربه اى شــده ام در این مســائل 
گزارش گیرى؛ گزارش ها صرفــاً آن چیزى که در 
گزارش به بنده یا به مدیر ارشد ارائه می شود، نیست؛ 
حواشی اى دارد، گوشــه کنارهایی دارد که گاهی 
محتواى گزارش را عوض می کند؛ اگر ما بخواهیم 
واقعّیتها را درست بفهمیم، بایستی برویم میدانی 

نگاه کنیم.« 94/8/20
البته ســال ها پیش از این نیز، در پاســخ به سؤال 
دانشجویان دانشــگاه امیرکبیر که از چه طریق و 
چگونه در جریان امور و مسائل جامعه قرار می گیرید 
و آیا همه چیز را به شــما می گویند؟ اینگونه پاسخ 
می دهند که: »من از ُطرق رسمی و غیر رسمی سعی 
می کنم با واقعّیات در تماس باشــم. گزارش هایی 
که به من داده می شــود، بســیار متنّوع است. هم 
گزارش هاى دستگاه هاى مختلف اّطالعاتی است 
-چه اّطالعات مربــوط بــه وزارت اّطالعات، چه 
آنچه که مربوط به اّطالعات نیروهاى مسلّح است، 
چه آنچه که مربوط به بعضی از دســتگاه هاى خبر 
رسانِی دستگاه هاى دولتی اســت- هم بخشی از 
دفتر ما کارش اّطالع رسانی است؛ مثل دفتر ارتباط 
مردمی و دفتر بازرسی، که اینها از طریق نامه و تلفن 
مرتباً با مردم در تماســند. با اشخاص و تیپ هاى 
مختلف اجتماعی هم مالقات هــاى فراوانی دارم و 
نامه هم زیاد دریافت می کنم. به هرحال گوش من، 
گوش فّعالی اســت اما در عین حال مّدعی نیستم 
که همه چیز را میدانم. ممکن هم نیست که همه 
چیز را بدانم؛ البته ممکن است چیزهایی را بدانم و 
چیزهایی را هم ندانم. البته به شما عرض کنم، اّطالع 
از مردم، یک بخش از اّطالع است؛ بخش دیگرش 

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

سه گزاره نهفته است.   

تراز مسجد

بازدید حضرت آیت اهلل خامنه ای رییس جمهور وقت از مدرسه عشایری استان فارس 
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چرا تصمیم ترامپ نشانه عجز آمریکا است؟

حقیقتی که ترامپ به زودی 
متوجه آن خواهد شد

تاریخ شهادت: 75/9/20

شهادت:  به دست اشرار ناشناس در 
لباس مقدس پاسداری

مزار: گلزار شهدای کرمان

عشایر  در مقابل قدرت های زور گو   ایستاده اند
عشایر به عنوان نیروهایی براى روحانیت، در مقابل قدرت هاى مستبد و زورگو ایستاده اند. در 
همین استان فارس، عشایر در مقابل سلطه ى انگلیس ایستادند و با انگلیس مبارزه کردند؛ در 
مقابل سلطه ى استبدادى پادشــاهان دوران طاغوت - در دوران قاجاریه و در حول و حوش 
نهضت روحانی بزرگ، مرحوم آیت الل سید عبدالحسین الرى - ایستادگی کردند؛ بعد از آن در 
دوران رضاخان و بعد هم در دوران نهضت روحانیت، عشایر غیرت عشایرى خود و اعتقاد عمیق 

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

رصدی گزارش

در اسالم مردم یک رکن مشروعیتند، نه همه ى پایه ى مشروعیت. نظام سیاسی در اسالم 
عالوه بر رأى و خواست مردم، بر پایه ى اساسِی دیگرى هم که تقوا و عدالت نامیده می شود، 
استوار است. اگر کسی که براى حکومت انتخاب می شود، از تقوا و عدالت برخوردار نبود، 
همه ى مردم هم که بر او اتّفاق کنند، از نظر اسالم این حکومت، حکومت نامشروعی است... 
این موضوع در همه ى رده هاى حکومت صدق می کند و فقط مخصوص رهبرى در نظام 
جمهورى اسالمی نیست. البته تکلیف رهبرى سنگین تر است و عدالت و تقوایی که در 
رهبرى الزم است، به طور مثال، در نماینده ى مجلس الزم نیست؛ اما این، بدین معنا نیست 
که نماینده ى مجلس بدون داشتن تقوا و عدالت می تواند به مجلس برود؛ نخیر، او هم تقوا 
و عدالت الزم دارد؛ چرا؟ چون او هم حاکم است و جزوِ دستگاه قدرت است، همان طور که 

دولت و قّوه ى قضایّیه هم حاکم هستند.  82/9/26

اندیشکدهیآمریکاییمرکزمطالعاتاستراتژیکبینالملل:

کار      تشکیالتی

تقریباً دو، سه سال قبل یکی از دوستان خیلی خوب ما که در این شورا هم فعالیتی داشته اند، 
راجع به مسایل فرهنگ عمومی کشور و مسأله ى تربیت و ناهنجاریهایی که احیاناً در سطح 
جامعه به تدریج بروز کرده، با من گفتگو می کردند و مطالبات و توقعات به حقی را درمیان 
میگذاشتند. من به آن دوست عزیز گفتم کارى که من در این زمینه می توانم بکنم، همین 
کارى است که تا حاال کرده ام؛ یعنی تشکیل این شــورا و وارد کردن افراِد با فکر و با انگیزه 
براى تصمیم گیرى درباره ى فرهنگ کشور؛ و کمک قانونی و حیثیتی و هرچه که الزم است 
نسبت به این شورا؛ این کارى است که به عهده ى من است؛ اما از این جا به بعدش به عهده ى 
شما. من به آن دوست گفتم که بنده با شما پیش خداى متعال احتجاج خواهم کرد و به 
پروردگار خواهم گفت من بهترین کسانی را که مناسب این کار می شناختم، در این شورا 
جمع کردم؛ شما به خداى متعال باید جواب بدهید؛ هرچه که فکر میکنید باید پیش خداى 

متعال گفت، آن را بیان کنید و به فکرش باشید.  84/10/13

بنده با شما پیش خدا احتجاج خواهم کرد

مـرد باید بـه زن کمـک کنـد تـا عقـب ماندگی هایـی را کـه در جامعـه ى مـا دارند، 
جبـران کنـد. البتـه مـراد از ایـن عقـب ماندگی هـا،  آن چیزهایی نیسـت کـه امروز 
بـه تقلیـد از فرهنگی هـا در جامعـه ى ما مطـرح می شـود. 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 
می خواهـد کارى انجـام بدهـد یـا در فعالیت هـاى اجتماعـی سـهیم باشـد، در حّد 

اقتضاى وضـع زندگی خانوادگـی، مانـع او نشـود.  75/2/10

مردها باید ضرورت های همسر خود را درک کنند

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

کرد. 83/7/14

رژیم صهیونیستی ضربه فنی شد!

ایرانی خانواده

رهبری مطالبه

روز مسئله

خوانی باز

راز وعده های صادق
رهبر انقالب از چه طریق

 و چگونه در جریان مسائل کشور قرار می گیرند؟

به مناسبت سالروز تشکیل شورای عالی انقالب فرهنگی

چرا اقدام ورزشکاران ما باارزش بود؟

ما وقتـی می گوییم تحّجـر، فـوراً ذهنمان مـی رود به تحّجـر مذهبی؛ بلـه آن هم یک 
نوع تحّجـر اسـت، اما تحّجـر فقـط تحّجر مذهبـی نیسـت، بلکـه خطرناک تـر از آن، 
تحّجر سیاسی اسـت؛ تحّجرهاى ناشی از شـکل بندى تحّزب و سـازمان هاى سیاسی 
اسـت که اصاًل امـکان فکر کردن به کسـی نمی دهنـد، اگـر ده دلیل قانع کننـده براى 
حّقانیـت یک موضـع ذکـر کنیـم، قبـول می کنـد، امـا در عمل طـور دیگرى نشـان 
می دهد! چـرا؟ چون حزب، آن تشـکیالت سیاسـی بـاالى سـر - مثـل پدرخوانده ى 
مافیـا - از او این گونـه خواسـته اسـت. ایـن را انسـان متأّسـفانه در برخـی از گوشـه 
کنارهـاِى حّتی محیـط دانشـگاهی می بیند. پـس، آن مجموعـه اى که دچـار چنین 
تحّجـرى باشـد، دیگـر روشـنفکر نیسـت؛ چـون روشـنفکرى الزمـه اش حق طلبی، 

چشـم باز و تکیه به منطـق و اسـتدالل اسـت. 81/9/7

خطرناک تر از تحجر مذهبی، تحجر سیاسی است

پایه مشروعیت نظام، عدالت است
این استسالروز سخنرانی رهبر انقالب پیرامون مردم ساالری دینی حزب ا... 

به طور جدى به کارهاى فکرى و فرهنگِی برنامه منــد و هدفمند و عمیق بپردازند. یک وقت 
هست که دشمن به عرصه ى دانشگاه تهاجم آشــکار می کند؛ اینجا شما باید حضور آشکار 
داشته باشید؛ مثل مسائل دوره ى فتنه 88 و امثال اینها. یک وقت هست که نه، آنچنان تهاجم 
آشکارى وجود ندارد؛ اینجا بایستی حضور مجموعه هاى دانشجوئی، حضور عمیق فکرى باشد... 
درباره ى مسائل کالمی، کارهاى عمیق انجام بگیرد. درباره ى مسائل سیاسی کشور، کارهاى 
غیر احساساتی انجام بگیرد. البته احساسات چیز خوب و پاکی است و من به هیچ وجه مخالف 
ابراز احساسات و مخالف تحرک احساساتِی بخصوص جوانها نیستم؛ نه ممکن است، نه مطلوب 
است که احساسات فروکش کند؛ لیکن دور از مقوله ى احساســات، تأمل و تفکر و تعمق در 

مسائل گوناگون، از جمله در مسائل سیاسی، الزم است.    90/5/19

به طور جدی به کارهای 
فکری و فرهنگِی عمیق بپردازید

  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 مشترى 

عیب را نداند و بعد از معامله بفهمد، حق فسخ معامله یا دریافت ارش را دارد.

سؤال: گرفتن چه مقدار سود در فروش کاال مجاز اســت؟جواب: سود گرفتن حّد 
معّینی ندارد، بنا بر این تا وقتی که به حّد اجحاف نرســیده و بر خالف مقّررات دولت 
هم نباشد، اشکال ندارد، ولی افضل بلکه مســتحّب آن است که فروشنده به آن مقدار 

سودى که هزینه هایش را تأمین می کند، اکتفا نماید.

حکم فروش جنسی که نقص دارد
     
در همه  پروژه های عمرانی، بایستی مسجد لحاظ شود

وقتی متـرو طراحـی می کنیـم، بـراى ایسـتگاه متـرو، مسـجد در آن مالحظه شـود؛ 
ایسـتگاه قطار طراحـی می کنیـم، فـرودگاه طراحـی می کنیـم، مسـجد در آن حتماً 
دیده شـود. شـهرک طراحی می کنیم، 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 
کنیـم، خیابان کشـِی او را فرامـوش کنیـم؟ می شـود شـهرِک بـدون خیابان؟ بـا این 
چشـم باید به مسـجد نگاه کرد. شـهرک بدون مسـجد معنی ندارد. وقتی انبوه سـازان 
سـاختمان می خواهنـد مجـوز بگیرنـد بـراى انبوه سـازى و سـاختمان بسـازند، در 
نقشـه اى که ارائه می دهند کـه مجوز بر اسـاس او صادر می شـود، بایـد نمازخانه دیده 

87/8/29 شـود. ما باید با نمازخانـه اینجـورى برخورد کنیـم


