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دشـمن  »برنامـه ی  شـرایط،  ایـن  در    .1
ایـن اسـت کـه توانمندی هـای جمهـوری 
اسـامی را متوّقـف کنـد؛ یـا از بیـن ببـرد یا 
اقًاّ از رشـد آنها جلوگیری کنـد. 95/3/25« 
و راهبـرد تبلیغاتـی دشـمن در پیـاده کردن 
نقشـه خود نیز انتقـال ایـن منطـق در میان 
مـردم و نخبـگان جامعـه اسـت کـه »در 
قضیـه ی هسـته ای توافـق شـد و اسـم ایـن 
را گذاشـتیم "برجـام"؛ برجـام دیگـری در 
قضایـای منطقه، برجـام دیگـری در قضایای 
قانـون اساسـی کشـور؛ برجـام 2 و 3 و ۴ و 
الی غیرذلـک بایسـتی به وجـود بیایـد تـا مـا 

بتوانیـم راحـت زندگـی کنیـم. 95/1/1«  
امـا تجربـه روشـنگر برجـام، موجـب عقیـم 
شـدن نقشـه دشـمن شـده و نشـان داده 
کـه »اگـر حّتـی در مسـئله ی هسـته ای هم 
همان جـور کـه آنهـا دیکتـه میکننـد مـا 
پیـش برویـم و قبـول کنیـم دیکتـه ی آنهـا 
را، باز هـم حرکت مخـّرب آنهـا و تحریمهای 
آنهـا برداشـته نخواهـد شـد... چون بـا اصل 

»93/11/29 مخالفنـد.  انقـاب 

2.  البتـه در برجـام خلـل و فرجـی وجـود 
دارد کـه »اگر ایـن خلل وُفَرج بسـته میشـد، 
معایـب کمتـر میشـد یـا منتفـی میشـد. 
95/3/25« همچنیـن پـس از برجـام نیـز 
چارچوبهـای مهمـی تعیین شـد کـه اگر آن 
مـوارد نیز بـه دقـت رعایـت می شـد، اکنون 
نمی توانسـت  سـادگی  بـه  مقابـل  طـرف 
از عمـل بـه تعهداتـش شـانه خالـی کنـد. 
ماننـد لـزوم گرفتـن تضمیـن »کتبـی از 
»پذیـرش  زیـرا  آمریـکا«  رئیس جمهـور 
مذاکـرات از سـوی ایران اساسـاً با هـدف لغو 
تحریمهـای ظالمانـه ی اقتصـادی و مالـی 
صـورت گرفتـه اسـت و اجرائی شـدن آن در 
برجـام بـه بعـد از اقدامهـای ایـران موکـول 
گردیـده، الزم اسـت تضمین هـای قـوی و 
کافـی بـرای جلوگیـری از تخلّـف طرفهـای 
مقابـل، تـدارک شـود، کـه از جملـه ی آن 
و  آمریـکا  رئیس جمهـور  کتبـی  اعـام 
اتّحادیـه ی اروپـا مبنـی بـر لغـو تحریمهـا 

»94/7/29 اسـت. 
3. امـا اکنـون و پـس از مواجـه شـدن بـا 

بدعهدی هـای طـرف مقابـل، نباید بـه صرِف 
اندوختن تجربـه ای البته بس ارزشـمند اکتفا 
کرد، بلکه در مرحله حسـاس فعلی  براسـاس 
شـروط نه گانه رهبر انقـاب در سـند صیانت 
و سـایر بیانـات ایشـان در ایـن زمنیـه چنـد 

وظیفه بـر عهـده مسـئوالن قـرار دارد:
اول؛ حفـظ و افزایـش اقتـدار از یک سـو و 
متوقـف کـردن طـرف مقابـل بـا اسـتفاده از 
ایـن توانایی هـا از سـوی دیگـر: »در مقابـل 
خطاهـای آنهـا و کارشـکنی آنها، ما بایسـتی 
توانایی هایمـان را حفـظ کنیـم... ما بـا قدرت 
علمـی و فّنـاوری خودمـان بـود کـه آنچـه از 
آمریکایی هـا توانسـتیم بَکنیم در ایـن قضّیه، 
کندیـم؛ یعنـی اگـر توانایـی بیسـت درصـد 
نبـود، اگـر توانایـی سـاخت سـانتریفیوژهای 
آنهـا  نمیتوانسـتیم  نبـود، قطعـاً  پیشـرفته 
را وادار کنیـم بـه اینکـه ایـن چنـد هـزار 
سـانتریفیوژ را از مـا قبـول بکننـد و بپذیرند و 
بهانه گیـری نکننـد؛ به خاطـر آن اقتـدار بـود. 
این اقتـدار اگـر از بیـن بـرود، فشـار آن طرف 
زیـاد خواهد شـد، هرچـه ایـن اقتدار بیشـتر 
شـد، قـدرت این طـرف بـرای فشـار آوردن به 
طـرف مقابـل بیشـتر خواهـد شـد؛ بنابرایـن 

ایـن را بایـد حفـظ کنیـم. 95/3/25«
دوم؛ انجـام تمـام اقدامـات ممکـن در مقابـل 
کارشـکنی های امریـکا و دنبال کـردن جدی 
کارشـکنی های  برابـر  »در  دولـت  مسـئله: 
آمریـکا هـر کاری کـه میتوانند انجـام بدهند. 
95/3/25« »پیگیـری حقـوق پایمال شـده ی 
ملت ایران بـه علت تحریم هـا، در دسـتور کار 

قضائی قـرار گیـرد.95/4/9«
سـوم؛ »حفـظ هوشـیاری نسـبت بـه نّیـات 

و   »94/7/29 آمریـکا  دولـت  خصمانـه ی 
افزون خواهی هـای  و  تحمیـل  نپذیرفتـن 
طـرف امریکایـی؛ » ایـن توّقعاتـی را کـه آنها 
در زمینه ی الیـاف کربن که در سـانتریفیوژها 
نکنیـد،  قبـول  مطلقـاً  میـرود...  کار  بـه 
هـم  افزون خواهـی  مـدام  نرویـد.  بـار  زیـر 
 میکننـد؛ حـاال ایـن همـه پیش پرداخـت مـا 

داده ایم. 95/3/25«
چهـارم؛ پرهیـز از توجیـه تخلفـات طـرف 
مقابـل: »مـدام نگوییـم تحریمهـا برداشـته 
شـده؛ نـه، مسـئله ی معاملـه ی بانکهـا حـل 
نشـده و بانکهـای بـزرگ معاملـه نمیکننـد... 
این طـرف آمریکایی ایـن گناه بـزرگ را انجام 
داده، ایـن تخلّف بـزرگ را کـرده؛ نباید توجیه 

کنیـم کار آمریکایی هـا را. 95/3/25«
پنجم؛ دقـت و مراقبت بیشـتر هیئـت نظارت 
بـر برجـام در دفـاع از منافـع ملـی: »توّقـع 
مـن از هیئـت نظـارت ایـن اسـت کـه دّقـت 
بیشـتری بکننـد، مراقبـت بیشـتری بکننـد 
و واقعـاً هـر نقطـه ای را کـه احسـاس میکنند 
طرف مقابـل در آن نقطـه دارد خیانت میکند 
و بد عمـل میکنـد، آنچـه را وظیفه ی دفـاع از 
منافـع ملّی اسـت انجـام بدهنـد. 95/3/25«

و در یـک کام؛ »همین طـور کـه معـروف 
اسـت "حق گرفتنی اسـت"، آن هـم از گرگی 
مثـل آمریـکا؛ بایـد از دهنـش بیرون کشـید؛ 
این جـوری نیسـت کـه او بیایـد دو دسـتی 
تقدیـم کند. تـا وقتـی که حـاال به طـور کامل 
نقـض نکرده انـد مـا هـم نقـض نمیکنیـم 
لکـن در مقابـل خطاهـای آنهـا و کارشـکنی 
 آنهـا، مـا بایسـتی توانایی هایمـان را حفـظ 

کنیم. 95/3/25«.

یک سال از مرحله اولیه توافق هسته ای می گذرد، »جمهوری اسالمی تعّهدات خودش را 
انجام داد، ]ولی [ آن طرِف بدقوِل بدعهِد بدحســاب دارد دبّــه میکند 95/3/14« این 
بدعهدی و خدعه امریکایی ها در ماجرای برجام و سر باز زدن آنها از عمل به تعهداتشان، آن هم در 
شرایطی که جمهوری اسالمی همه پیش پرداختهایش را انجام داده است، اگرچه »خسارت محض 
95/1/1« اســت اما تجربه مغتنمی را نیز برای ملت ایران رقم زده است. البته »خیلی ها قبل از این 
تجربه هم میدانستند اّما بعضی هم که نمیدانســتند، حاال بدانند: در هر زمینه ی دیگری هم که با 
آمریکا شما بحث و مجادله کنید، شما کوتاه بیایید، تنازل کنید، باز او نقش مخّرب خودش را حفظ 
خواهد کرد؛ در همه ی زمینه ها: بحث حقوق بشر، بحث موشک، بحث تروریسم، بحث لبنان، بحث 
فلسطین؛ در هر قضّیه ای که شما به فرض -که البّته محال است- از اصول خودتان، از مبانی خودتان 

کوتاه بیایید، صرف نظر بکنید، بدانید او کوتاه نخواهد آمد.95/3/14«

هفتمیـن روز شـهادت مظلومانـه ی جمعـی از هم میهنـان مؤمـن و مخلـص در زاهـدان بـه دسـت 
جنایتـکاران و تروریسـت های جـّرار فـرا رسـید. در ایـن حادثـه ی خونیـن دسـت گنهـکار و ُمجرِم 
منحرفـان متعّصب وهابـی بـا پشـتیبانی و فتنه انگیـزِی سـازمان های جاسوسـی بیگانـه، دلهائی را 
داغـدار و خانواده هائـی را عـزادار کـرد... اینجانـب بار دیگـر بـه روح شـهدای عزیز حادثـه ی خونین 
زاهـدان کـه در سـالروز والدت حضـرت سیدالشـهداء علیه آالف السـام و الثنـاء، بـه دیـدار حـق 

شـتافتند درود می فرسـتم... 89/4/30

شهدای عزیز حادثه ی خونین زاهدان
این شماره 

تقدیم می شود 
شهدای حادثه 
تروریستی در 
مسجد جامع 

زاهدان

دو انفجار انتحاری در زاهدان
 24 تیر 1389

شهادت  27 نفر 
و  زخمی شدن 1۶9 نفر

امام حزب ا...کالم تریبون

خیانت اشرافی گری
از  دوری  و  صادقانـه  خدمـت  بـه  نظـام  مسـئوالن  دادن  توجـه   
منفعت جویی هـا و بهره برداری هـای شـخصی و نـگاه مـادی به قـدرت و 
تذکـر نسـبت بـه دوری از روحیـه ی اشـرافی یکـی از توصیه هـا و مطالبـات جدی 
رهبر انقالب در طول سـالیان متمـادی بوده اسـت. در سـال های پس از پایـان دفاع 
مقـدس و ورود کشـور بـه دوران سـازندگی نیـز شـاهد تأکیـدات مکرر ایشـان در 
زمینـه  ساده زیسـتی، مـردم داری، پرهیـز از تجمل گرایـی و... کامـال مشـهود بوده 

است. 

وظیفه رهبری:  جلوگیری از انحراف در مسیر نظام
اکنون نیـز زمان زیـادی از مطرح شـدن بحـث »حقوق هـای نجومـی« در جامعه نمی گذشـت 
کـه رهبر معظـم انقـاب اسـامی نسـبت بـه ایـن مسـئله موضع گیـری کـرده و آن را »هجوم 
به ارزش هـا 95/4/2« دانسـتند. رهبـر انقاب چنـد روز پـس از ایـن و در خطبه هـای عیدفطر 
بـه شـکل صریح تـری بـه ایـن موضـوع پرداختـه و ضمـن »نامشـروع و گنـاه« دانسـتن ایـن 
برداشـت ها، از آن بـه عنـوان »خیانت بـه آرمانهـای انقـاب اسـامی 95/4/1۶« تعبیـر کرده و 
خواسـتار عـزل و برکنـاری افـراد متخلـف شـدند. اما چـرا رهبری نسـبت بـه این موضـوع که 
مسـئولیت آن بـه دولـت و دسـتگاه های اجرایـی و... برمی گـردد، اینگونـه واکنش نشـان داده 
و موضع گیـری و مطالبه گـری کردنـد؟ فهـم درسـِت »وظیفـه ی رهبـری« در نظام اسـامی 
پاسـخ ایـن سـوال را روشـن می سـازد: »وظیفـه ی رهبـری آنجایی اسـت کـه احسـاس کند 
یک حرکتـی دارد انجـام میگیرد کـه این حرکـت، مسـیر نظـام را دارد منحرف میکنـد. اینجا 
وظیفه ی رهبری اسـت کـه بیاید در میـدان و به هر شـکلی که ممکن اسـت بِایسـتد و نگذارد؛ 
ولو مـورد جزئـی باشـد. 95/4/12« در واقع اگر بـا پدیـده ی حقوق های نجومی و برداشـت های 
نامشـروع به شـکل صحیـح و قاطعانه مبـارزه نشـود این مسـئله مي توانـد موجب انحـراف در 
مسـیر حرکتِی نظام اسـامی شـود. بـرای درک بهتـر توجه بـه برخی نـکات ضروری اسـت:

1. دونگاه به قدرت: خدمت یا طعمه
در یـک تقسـیم بندی کان در حکومت هـای گوناگـون دو نـوع جهت گیـری و نـگاه نسـبت 
بـه »قـدرت« وجـود دارد. در حکومـت اسـامی »قـدرت« فرصتی بـرای »خدمت بـه بندگان 
خـدا« اسـت، هیـچ کارگزار نظـام اسـامی حـق نـدارد خـود را با »اشـراف« مقایسـه کـرده و 
بدتـر از آن بـا »روحیـه ی اشـرافی گری و کاسـبی« بـا مسـئولیت برخـورد کنـد. در ایـن نگاه 
قـدرت بـه هیـچ  عنوان»طعمـه« و انقـاب بـه مثابـه "سـفره" و فرصتـی بـرای بهره بـرداری 
شـخصی نیسـت: »پذیرفتـه نیسـت کـه مامـور عالی رتبـه ی نظـام جمهـوری اسـامی، 
مثـل بقیـه ی کاسـبیها، مسـوولیت خـود را یـک کاسـبی حسـاب کنـد. مسـوولیتهای واال 
در نظـام جمهـوری اسـامی، کاسـبی و سـرمایه نیسـت کـه انسـان بـرای اداره ی دنیـای 
خـود به دنبـال آن بـرود. مسـوول نظـام جمهـوری اسـامی حق نـدارد بـه اعیـان و اشـراف و 
پولدارهـا نـگاه کنـد و زندگـی خـود را بـا آنهـا بسـنجد... در نظـام اسـامی، ایـن ماموریـت، 
طعمـه نیسـت؛ یـک مسـوولیت و یـک خدمـت و یـک وظیفـه بـر گـردن انسـان اسـت. 
80/9/1۶« در ایـن نـگاه: » قـدرت، هـدف نیسـت؛ وسـیله یی اسـت بـرای این کـه انسـان 
 بتوانـد بـه اهـداف واال برسـد. 84/5/10« و مسـئوالن »نوکـر مـردم« هسـتند: »فلسـفه  
  وجـود بنـده و امثـال بنـده و دیگرمسـؤوالن، خدمـت اسـت. مـا نوکـر و خدمتگـزار مـردم 
هسـتیم. اعتبار و آبروی ما به این اسـت. اسـام ایـن را برای ما معّیـن کرده اسـت. 82/11/15« 
ایـن نگاه درسـت بـر خـاف نـگاهِ حاکـم بـر حکومت هـای طاغوتی اسـت کـه در آنهـا »یک 
وزیر، یـک مدیـر کل و یـک رئیـس، از زندگیهـای آن چنانـی برخوردارنـد. 80/9/1۶« نگاهی 
کـه امـروزه در حکومت های لیبـرال سـرمایه داری تجلـی یافتـه اسـت. باتوجه به ایـن مبانی 
اعتقادی اسـت که برخـورد بـا »روحیـه ی اشـرافی گری« و »نـگاه مـادی و منفعت جویانه به 
قـدرت« از سـالیان دور مـورد توجـه رهبری قـرار گرفتـه اسـت؛ چنانکـه پـس از دوران دفاع 
مقـدس نیز نسـبت بـه ایـن موضـوع هشـدار داده انـد: »عـّده ای، سـازندگی را بـا ماّدیگرایی، 

اشـتباه گرفته اند. سـازندگی چیـزی اسـت، ماّدیگری چیـز دیگـری اسـت. 71/4/22« 

2- اشرافی گری مانع تحقق عدالت
وقتی رهبـر انقاب صحبـت از پدیـده ای چـون »مسـتِی اشـرافی گری« می کننـد در واقع 
به یک »روحیـه« و »شـیوه و سـبک حکومـت داری« اشـاره دارنـد. روحیه ای کـه پدیده ی 
زشـت حقوق های نجومی ناشـی از آن اسـت: »آسـیب های ناشـی از مستی اشـرافی گری را 
کأنّه درسـت نمی شناسـیم؛ وقتی اشـرافی گری، اسـراف، و تجّمـل در جامعه وجود داشـته 
باشـد و ترویج بشـود، این قضایا بـه دنبالش پیـش می آیـد و به وجـود می آید و همـه دنبال 
این هسـتند که یک طعمـه ای بـه دسـت بیاورنـد و خودشـان را از آن سـیر کنند، شـکمها 
را از ایـن مالهـای حـرام پُـر کننـد. 95/4/1۶« روحیـه ی اشـرافی گرِی مسـئوالن از همیـن 
نـگاه مـادی و طاغوتی به قـدرت نشـأت می گیـرد و آفت هـا و مصیبت هـای زیـادی را برای 
جامعه ی اسـامی تولیـد می کنـد: »از جملـه چیزهایی کـه رونـد حرکت به سـمت عدالت 
را در جامعـه ُکنـد میکند، نمود اشـرافی گری در مسـؤوالن باالی کشـور اسـت... عیـب اّوِل 
اشـرافی گری، اسـراف اسـت... عیـب دوم بدتـر اسـت و آن ایـن اسـت کـه فرهنگ سـازی 

میکند؛ یعنـی چیزی بـرای مسـابقه دادن همه درسـت میکنـد. 80/۶/5«

3- پیشرفت کشور یا کاهش اعتماد مردم؟
پیشـرفت انقاب و کشـور با اتکاء به روحیه ی انقابـی و کار جهادی بـوده: »مـا از اول انقاب، 
هـر کار بزرگـی کـه توانسـته ایم انجـام بدهیم، بـه برکـت اعتماد بـه نفـس و بلندپـروازی و 
کار جهـادی بـوده اسـت. 84/10/14« و تنهـا راه پیشـرفت ایـران اسـامی نیز همیـن روحیه 
اسـت: »راه پیشـرفت ایـران اسـامی، احیـاء روحّیه ی انقابـی و احیـاء روحّیـه ی مجاهدت 
اسـت. 95/4/5« البته »هرجـور کاری، جهادی نیسـت. 8۶/4/25« بلکـه: »روحّیه ی جهادی 
یعنی کار را برای خـدا انجـام دادن، کار را وظیفه ی خود دانسـتن، همه ی نیروهـا را در راهِ کاِر 
درسـت به میـدان آوردن. 94/7/22« حـال دو راه پیش روی خـواص، مسـئوالن و کارگزاران 
کشـور اسـت. اگر مسـئوالن اشـرافی گری را در پیش بگیرند، عـاوه بر توقف روند پیشـرفت 
کشـور باید بیـش از پیش شـاهد پدیده هایـی چون حقوق هـای نجومـی و »کاهـش اعتماد 
مردم به نظـام 95/4/1۶« بـود؛ در صورتی که بـا انقابی گری و روحیـه و کار جهـادی عاوه بر 
پیشـرفت کشـور اجر »باالترین عبادت ها« را کسـب می کنند: »شـاید هیچ عبادتـی باالتر از 
عبادت مسـئولی نیسـت که به خاطر تاش و خدمت بـه مـردم، از راحت و آسـایش و امنیت 

خـود صرف نظـر می کنـد. 84/5/12«

 حرف رهبر ایران درباره محو اسرئیل را جدی بگیرید
مارک الگون متخصص امور اجتماعی که برای توضیح در خصوص وضعیت حقوق بشر در دنیا به 
مجلس نمایندگان آمریکا آمده بود از نمایندگان خواست سخنان رهبر ایران در خصوص محو 

شدن اسرائیل از روی نقشه را جدی بگیرند    |       فارس |

   کاریکاتوری از جنگ احزاب علیه ملت ایران
نشست حامیان گروهک منافقین در پاریس نشانه ای صریح و قابل تامل از ادامه دشمنی نظام 
سلطه با جمهوری اسامی و شکل گیری جنگ احزاب البته در سخیف ترین و نازل ترین نوع آن 
بود. نشستی که در آن منافقین کوشیده بودند با حضور شرکت کنندگان اجاره ی مخالفان ایران 
را از سراسر جهان در پاریس گرد هم آورند. سید احمد غزالی  نخست وزیر پیشین الجزایر، صالح 
الغالب وزیر اسبق اطاعات اردن، محمد العرابی وزیر خارجه پیشین مصر و اعظم االحمد یکی از 
اعضای جنبش فتح فلسطین در این نشست حضور داشتند. نکته جالب اما تکراری این نشست، 
حضور مقامات غربی در گردهم آیی منافقین و حمایت آشــکار آن ها از تروریست هایی بود که 
دست هایشان به خون ملت ایران آلوده است. برنارد کوشنر وزیر خارجه اسبق فرانسه، خوزه لوئیز 
ساپاترو نخست وزیر پیشین اسپانیا، نوت گینگریچ سخنگوی اسبق مجلس نمایندگان آمریکا و 
یکی از نامزدهای احتمالی معاونت دونالد ترامپ، جان بولتون نماینده اسبق آمریکا در سازمان 
ملل و رودی جولیانی شهردار اسبق نیویورک از میهمانان نشست گروهک منافقین بودند. ترکی 
فیصل شاهزاده امنیتی سعودی و از نزدیکترین چهره های حکومت عربستان به اسرائیل، نیز یکی 

| از سخنرانان اصلی این نمایش سخیف علیه ملت ایران بود   |       

   والیتی: برخی شروط ابالغی رهبر انقالب درباره برجام انجام نشد
علی اکبر والیتی عضو هیئت نظارت بر اجرای برجام: آمریکایی ها به تعهداتشان که رفع تحریم ها و 
آثار آن، آزادی تجارت و ارتباطات علمی، فناوری، تجاری و مالی میان ایران و دیگر کشورها و غرب 
است، عمل نکردند. به برخی شروط 9 گانه اباغ شده از جانب رهبر انقاب درباره اجرای تعهدات 

کشورمان در چارچوب برجام عمل نشد   |       صداوسیما|

  سفیر کره جنوبی: ۶ ماه بعد از اجرای برجام
بودجه خود را به صورت قاچاق وارد ایران می کنیم

سفیر کره جنوبی با انتقاد از روند اجرای برجام:  هنوز بانک های بزرگ دنیا روابط خود را با ایران 
آغاز نکرده اند و ما در سفارت مجبوریم بودجه خود را از کشورهای دیگر به صورت قاچاق وارد ایران 
کنیم.همچنین35 سناتور از دو حزب آمریکا در نامه ای به اوباما در آستانه سالروز امضای »برجام«، 

خواستار تشدید تحریم های ضد ایرانی شده اند |       فارس|

  سفر نتانیاهو به آفریقا برای مقابله با  نفوذ ایران
یک دیپلمات رژیم صهیونیستی، پس از سفر نتانیاهو به کشورهای آفریقایی یکی از اهداف آن را 

جلوگیری از گسترش ادعایی نفوذ ایران در آفریقا عنوان کرد. 

#  تجربه_ برجام
یک بار دیگر دشمنی آمریکا با ما ثابت شد

آمریکایی ها به آنچه وعده داده بودند عمل نکردند و کاری را که باید میکردند انجام ندادند. بله، به تعبیر 
وزیر خارجه ی محترم ما، روی کاغذ کارهایی را انجام دادند اّما از راه های انحرافی متعّدد، جلوی تحّقق 
مقاصد جمهوری اسامی را گرفتند... کسانی که امید میبندند به اینکه بنشینیم با آمریکا در فان 
مسئله مذاکره کنیم و به یک نقطه ی توافقی برسیم -یعنی ما یک تعّهدی بکنیم، طرف مقابل هم یک 
تعّهدی بکند- از این غفلت میکنند که ما ناگزیر باید به همه ی تعّهدهای خود عمل کنیم ]اّما[ طرف 
مقابل با ُطرق مختلف، با شیوه های مختلف، با خدعه، با تقلّب سر باز میزند و به تعّهدهایی که کرده است 
 عمل نمیکند. این چیزی است که ما امروز در مقابل چشم خودمان داریم می بینیم؛ یعنی خسارت

 محض. 95/1/1 در برجام یک چیز ثابت شد و آن اینکه آمریکایی ها دارند دشمنی میکنند با ما... خب، 
اینها را ما تجربه قرار بدهیم. 95/4/12  

اسالم در برابر سوءاستفاده از زن ایستادگی کرده است

یک نکته اساسی هم وجود دارد که در آن اسام ایستادگی کرده است و آن این است که در 
طول زمان، چون اخاق مردان خشن تر و اراده آنان در برخورد با مشکات قویتر و جسمشان 
سنگینتر بوده است، لذا کارهای مهم و مسؤولیتها و قدرتهای گوناگون را در دست داشته اند و این، به 
مردان امکانی برای سوء استفاده کردن از جنس مخالف - به نفع خودشان - داده است. شما نگاه کنید 
ببینید که کدام یک از ســاطین، ثروتمندان و پولــداران و زرمنــدان و زورمنــدان در دربارها و 
دستگاههایشان، با داشــتن پول و مقام و قدرت، به نحوی از انحا، دست به سمت تعّرض و تخّطی و 

سوءاستفاده از زن دراز نکرده اند!؟ 73/7/20

تا شرک و کفر هست، مبارزه هست 
و تا مبارزه هست،  ما هستیم

مقام شـهادت، خود اوج بندگی و سـیر و سلوک 
در عالـم معنویـت اسـت. نبایـد شـهادت را تـا 
این انـدازه بـه سـقوط بکشـانیم که بگوییـم در 
عوض شـهادت فرزندان اسـام تنها خرمشهر و 

یا شـهرهای دیگر آزاد شـد. تمامی اینها خیـاالت باطل ملی گراهاسـت. مـا هدفمان باالتـر از آن 
اسـت. ملی گراها تصـور نمودنـد ما هدفمـان پیاده کـردن اهـداف بین الملـل اسـامی در جهان 
فقر و گرسـنگی اسـت. ما می گوییـم تا شـرک و کفر هسـت، مبـارزه هسـت. و تا مبارزه هسـت، 
ما هسـتیم. ما بر سـر شـهر و مملکت با کسـی دعـوا نداریم. مـا تصمیـم داریم پرچـم »ال الـه ااّل 
ا...« را بـر قلل رفیـع کرامت و بزرگـواری به اهتـزاز درآوریـم. پس ای فرزندان ارتشـی و سـپاهی و 
بسـیجی ام، و ای نیروهـای مردمی، هرگـز از دسـت دادن موضعـی را با تاثـر و گرفتن مکانـی را با 
غرور و شـادی بیـان نکنید کـه اینهـا در برابر هدف شـما بـه قـدری ناچیزند کـه تمامـی دنیا در 

مقایسـه با آخـرت.   امام خمینـی )ره(؛ 29 تیـر 1367

»جنـگ سـی و سـه روزه، یـک پدیـده ی تاریخـی بـود... طـرف پیـروز در جنگ  ت تاریخی
روای

  
سی وسـه روزه ی ایـن کشـور، حـزب ا... و مقاومـت و مـردم لبنـان و همـه ی امت 
اسـامی بودنـد. طـرف شکسـت خورده نیـز، اسـرائیل و امریـکا و درمانـدگان 
منطقـه بودنـد. ایـن شکسـت خوردگان بـه همـان انـدازه که امـروز بـرای حفظ 
موجودیـت رو بـه زوال رژیم صهیونیسـتی تـاش میکنند، تاشـی دوچنـدان را 
برای ضربـه زدن بـه حـزب ا... و مقاومت اسـامی لبنان بـه کار میبرنـد. همه بایـد بدانند که 
مقاومـت لبنان به برکـت جهاد و شـجاعت خود و خـون فرزنـدان مظلوم خـود، در قلب امت 
اسـامی جای دارد. مردم لبنان و بیشـتر سیاسـتمداران لبنانی بـه حزب ا... افتخـار میکنند. 
قطعـا هـر تاشـی در جهـت رویارویـی بـا ایـن گـروه مومـن فـداکار، چـه از سـوی 
صهیونیسـت ها و چـه از سـوی مـزدوران ذلیـل شـیطان بزرگ، بـا واکنـش جهان اسـام و 
عرب - به ویـژه جوانان غیـور مقاومـت - مواجه خواهـد شـد. 85/7/31« »رژیـم غاصب که 
چند دهـه با ارتـش و تسـلیحات خـود و بـا پشـتیبانی نظامـی و سیاسـی امریـکا، چهره ئی 
مهیـب و شکسـت ناپذیر نشـان مـی داد، دو بـار از نیروهـای مقاومـت کـه بـا اتـکا بـه خدا و 
مردم، بیـش از اتکا به سـاح و تجهیـزات می جنگیدنـد، شکسـت خورده و با وجـود تمرینها 
و آماده سـازیهای نظامی و سـازمانهای عریض و طویـل اطاعاتی و حمایت بیدریـغ آمریکا و 
بعضـی دولتهـای غربـی و همدسـتی برخـی منافقان جهـان اسـام، انحـال، و شـیب تند 
 سـقوط، و عـدم کفایـت خـود در برابـر مـوج نیرومنـد بیـداری اسـامی را ظاهـر سـاخته

 است. 87/12/14    

روایت رهبر انقالب از جنگ 33 روزه و پیروزی مقاومت اسالمی در آن

نشانه های سقوط رژیم غاصب

) اشاره به بیانات رهبر انقاب در دیدار با شاعران با مطلع: من شمشیر کشیده ام( نه شوری نه عشقی 
نه نوری، آنچنانکه بایسته و شایسته این کام مهم و با ارزش رهبر بود ،دیده نشد. نه تلویزیون نه رسانه ها، 
ارزش این کام را که به اندازه ذوالفقار علی )( با ارزش است منعکس نکردند .اما کام الهی خاصیت 
یصعد فی السما و باالرفتن تا آسمانها را دارد .خواهران و برادران ایمانی بیاییم این جمله رهبر را و جهاد 

فرهنگی و امربه معروف را جدی بگیریم و در پنهان و آشکار به آن عمل کنیم .
با سام.بنده یک بار در نیمه ی شعبان نشریه خط حزب ا... را به تعداد 313 بار چاپ کردم و 
بین اهالی هیئت و نمازگزاران مسجد و عابران پخش کردم.بسیار بازخورد خوبی داشت. ان شاا... 
بتوانم مجددا  چنین کاری کنم و این نشریه پر بار شما را بین امت حزب ا... بازنشر نمایم.خداوند 

اجرتان دهد.
سام. ممنون بخاطرمطالب فوق العادتون.نسخه چاپی هم داره خط حزب ا...؟ ازکجا میتونم تهیه 

کنم؟
پاسخ: سالم علیکم. نشریه توسط نیروهای مردمی به صورت خودجوش چاپ و توزیع میگرد.

ان شاا... که خدا به همه ما بصیرتی بدهد که به فرموده امام سجاد ع وجود ما مزرعه شیطان نشود 
.نه فتنه. از ما بهره ببرد و نه منافقین داخلی با خیال واهی تسلیم مرحله به مرحله فرهنگ کشور به 

آمریکا .
ازدواجها را باید آسان گرفت آن وقت خدا هم بر ما همه چیز را آسان خواهد گرفت. ما  به دنبال 
دختر وپسرهای مقید  و متعبد و والیتی هستیم که زندگیشون رو وقف اسام کنند...  چرا در جامعه 
اسامی سن ازدواج جوانهای مومن رفته باال این یک خطر است بیایید دست در دست یکدیگر بگذاریم 

وبرای این کار الهی قدمهای بزرگ برداریم. 

واژه کلید

بیت المال برای همه مردم است
 این پذیرفته نیســت که ما ]مســئولین[ جهتی را انتخاب کنیم که نقطــه ی مقابِل جهت 
امیرالمؤمنین باشد. او به سمت سختگیرِی بر خود می رفت، حال هدف مسؤول عالِی دولتی و 
حکومتی ما از قبول مسؤولیت و مأموریت، عمران و آباد کردن دنیای خود باشد؟... امیرالمؤمنین این را 
تعلیم می دهد. در یک جا به ابن عباس نوشــت: »فایکن حّظک فی والیتک ماال تســتفیده و ال غیظا 
تشتفیه«. بهره ای که می خواهی از حکومت و استانداری خود در آن منطقه ای که تو را فرستاده ایم، ببری، 
این نباشد که مالی به دست آوری و یا خشمی را علیه کسی فرو بنشانی - فرضاً از قدرت، علیه فان کس یا 
فان جمع یا فان قشری که با آنها بدیم، استفاده کنیم. چنین چیزی جایز نیست - »ولکن اماته باطل و 
احیاء حّق«؛)1( اما حّظ تو از این حکومت باید این باشد که باطلی را نابود کنی، یا حّقی را زنده و برپا داری. ... 
کسی خدمت امیرالمؤمنین آمد و از او پولی می خواست؛ حضرت فرمود: »إنَّ هَذا الماَل لَیَس لی و ال لََک«؛ 
این مال، نه متعلّق به من است، نه مال توســت؛ این بیت المال متعلّق به مردم اســت. »و إنَّما ُهَو َفی ٌء 
لِلُمسلِمیَن َو َجلُب أسیافِِهم َفإن َشِرکَتُهم فی َحربِِهم«؛ تو هم اگر در فتوحات اسامی شرکت داشته باشی، 
ِهم و إالّ َفَجناُه أیدیِهم التَکوُن لَِغیِر أفواِهِهم«؛)2( چیزی که مردم  سهم خودت را داری. »کاَن لََک ِمثُل َحظِّ
با دسترنج خود به دست آورده اند، متعلق به خودشان است. این منطق امیرالمؤمنین در برخورد با چنین 

درخواستهایی است.  80/9/1۶  
  1( بحار االنوار  : ج 40 ص 380  |   2( نهج البالغه: خطبه 232

حدیث شـرح

برخی مسائل درباره خمس 

 س.طالي خریداری شده برای همسر، خمس دارد؟
  ج. اگر به مقدار متعارف و مناسب شأن او باشد، از مؤونه سال محسوب می شود و خمس ندارد.

 س. شخصی خانه ای برای سکونت ندارد و برای خرید مسکن یا تهیه مایحتاج زندگی، مالی را 
پس انداز کرده است، آیا این مبلغ خمس دارد؟

  ج. مال پس انداز شــده از منفعت کســب اگر برای تأمین هزینه های زندگی باشد، سر سال 
خمســی، خمس دارد مگر این که پس انداز برای تهّیه لوازم ضروری زندگی و یا تأمین هزینه 
های الزم باشد که در این صورت اگر بعد از سال خمسی در آینده نزدیک )تا چند روز( در راه های 

مذکور مصرف شود، خمس ندارد.
 س. خمس لوازم منزل چگونه محاسبه می شود  ج. لوازمی که با استفاده از آن ها عین آن باقی 
می ماند مثل فرش و غیر آن، خمس ندارد. ولی از نیازهای مصرفی روزمره مانند برنج و روغن و 

غیر آن ها، آن چه اضافه بیاید و تا سر سال خمسی باقی بماند، خمس دارد.   

آموزشی احکـام

ایـرانی خانواده

نمونه کامل از آنچه آرزو داشتم
»مؤسسه ی رویان، یک مؤسسه ی موفق و یک نمونه ی کامل از آن چیزی بود و هست که انسان آرزویش را دارد. علت 
اینکه من به مرحوم سعید کاظمی اینقدر عالقه داشتم و برای آن جوان عزیز، ارزش و جایگاه قائلم، همین است. حرکت 

او، نحوه ی کار او، مدیریت او، پیگیری او، یک مجموعه ی کاملی بود از آن چیزی که آدم دوست میدارد و آرزو دارد.«

 امین زبان و ادب پارســی یکــی از تازه ترین 
کتب منتشرشــده و مجموعه ای از سخنان و 
رهنمودهای رهبر معّظم انقاب اســامی در 

باره ی حفظ و گسترش زبان فارسی است.
ایشان در دیداری که در تاریخ 19 آذر 1392 با 
اعضای شورای عالی انقاب فرهنگی داشته اند، 
نگرانی عمیق خویش را از وضعّیت کنونی زبان 
فارسی با این جمله ی کوتاه و ژرف بیان کرده اند: 
»من خیلی نگران زبان فارسی ام؛ خیلی نگرانم... 
من میبینم کار درســتی در ایــن زمینه انجام 
نمیگیرد و تهاجم به زبان زیاد است.« و بعد از آن، 
رهنمودها و راهکارهای خویش را بیان نموده اند. 
در فصل چهارم این کتاب - که مجموعا دارای 
هفت فصل است - به قدرت گفتاری و نوشتاری 

ایشان از لحاظ ادبی پرداخته شده است.

خواندنی پیشنهاد

هفته اخبار

امین زبان و ادب پارسی

هفته سخن

»الگو« را باید پیدا کنیم!
الگوی قراردادی و تحمیلی، الگوی جالبی نمیشود. الگو را باید خودمان پیدا کنیم؛ یعنی در 
افق دیدمان نگاه کنیم و ببینیم از این همه چهره ای که در جلِو چشــممان می آید، کدام را 
بیشتر میپسندیم؛ طبعاً این الگوی ما میشود. من معتقدم که برای جوان مسلمان، بخصوص 
مسلمانی که با زندگی ائّمه و خاندان پیامبر و مســلمانان صدر اسام آشنایی داشته باشد، 
پیدا کردن الگو مشکل نیســت و الگو هم کم نیســت... به نظر من، فاطمه زهرا )( برای 
یک دختِر جوان الگوست... زندگی امام جواد)( هم الگوست... در زمان خودمان هم الگو 
داریم. امام الگوست. این جوانان بسیجی ما الگو هستند؛ هم کسانی که شهید شدند، و هم 

کسانی که امروز زنده اند.   77/2/7  

شیوه انتخاب الگو از نگاه رهبر انقالب
حزب ا...
این است

آیت ا... کاشـانی کسـی اسـت کـه اگـر او نبـود، نهضت ملی شـدن صنعـت نفـت یقینا در 
این کشـور بـه وقـوع نمی پیوسـت... مرحوم کاشـانی کسـی اسـت که بـه کمـک او دکتر 
مصدق و دیگر سـران نهضت ملی شـدن صنعـت نفت توانسـتند حمایـت مـردم را به این 
حرکت جلـب کننـد؛ واال حمایت مـردم جلب نمی شـد. کسـی مصـدق را نمی شـناخت؛ 
کسـی معنای ملـی شـدن صنعـت نفـت را نمی دانسـت؛ ... وقتـی کـه از تبعید بـه تهران 
برگشـت، امـواج احساسـات و ارادت مردم نسـبت به ایـن روحانـی مجاهد و مبـارز، چنان 
توفانـی بـه راه انداخـت کـه همـه ی دشـمنان را پـس زد و انگلیسـیها و دیگـران حسـاب 
کار خـود را کردنـد و فهمیدنـد که مبـارزه با ایـن عالـم روحانی بـه جایی نخواهد رسـید. 
بعد، مرحـوم آیت ا... کاشـانی به عنـوان نماینده ی مـردم تهـران و رئیس مجلـس آن روز، 
پشـتیبان طرح ملی شـدن صنعت نفـت شـد... و به ایـن ترتیب در سـال 1329 شمسـی 
مـردم طرفدار ملی شـدن صنعـت نفت ایـران شـدند و علی رغـم این که محمدرضـا موافق 
نخسـت وزیری مصدق نبـود، به پشـتیبانی حمایت مردمی، مصدق نخسـت وزیر شـد. اگر 
مرحـوم آیت ا... کاشـانی ایـن حمایت عظیـم مردمـی را برای مصـدق به وجود نمـی آورد، 
او نخسـت وزیر نمی شـد...  فقط یک عامل توانسـت مجـددا قـدرت را به مصـدق برگرداند 

و او مرحـوم آیت ا... کاشـانی بـود. اینها جـزو واضحـات تاریخ اسـت. 80/8/20   

آیت ا...کاشانی نبود نفت ملی نمی شد
30  تیر سالروز قیام مردم در حمایت از مصدق در سال 1331

بازخوانی

پرسش: نگاه نظام اسالمی به مقوله ی »تأمین اجتماعی« چگونه است؟ 
نظام جمهوری اسامی اساساً با تأمین اجتماعی رایج  در دنیا موافق است؛ در شمار آن نظامهایی نیست 
که به شکل فلسفی و زیربنایی، با کارهای تأمینی در جامعه مخالفند. ما معتقدیم که مسؤوالن و دولت 
جمهوری اسامی، باید به شکل ویژه ای، طبقاتی را که نیازمند کمک هستند، مشمول کمک رسانی 
کنند که این، در ســازمان تأمین اجتماعی، به صورت بیمه های اجتماعی و کارهای تأمینی گوناگون 
انجام میگیرد... و هر چه ابتکار عمل به خرج داده شود، پوشش به شکل صحیحی گسترش یابد و نوع 
کمک رسانیها طوری باشد که خانواده ها را به تاش متناسب وادار کند و در جامعه رکود به وجود نیاورد، 

بلکه حرکت ایجاد نماید، این با اهداف نظام جمهوری اسامی منطبقتر خواهد بود. 7۶/4/25    

گسترش کمک رسانی به نیازمندان 
بدون ایجاد  رکود

به مناسبت 25 تیر روز بهزیستی و تأمین اجتماعی
مطالبه 
رهبری

چرا رهبری در پدیده حقوق های نجومی قاطعانه موضع گرفتند؟

ده سـال پیش در چنیـن روزهایـی، جنـگ 33 روزه یـا جنگ تمـوز بین مقاومت اسـالمی 
لبنان )حـزب ا...( و رژیم غاصب صهیونیسـتی درگرفت. پـس از آنکه درخواسـت های مکرر 
حزب ا... لبنـان بـرای آزادی زندانیان لبنانی با پاسـخ منفی رژیم صهیونیسـتی مواجه شـد 
حزب ا... طی عملیات موسـوم به »وعده صاَدق« نسـبت به اسـیر کردن دو سـرباز اسـرائیلی 
اقدام کـرد. پس از این اسـرائیل بـه حمالت گسـترده هوایـی و زمینی به خاک لبنان دسـت 
زد که علی رغم کشـتار غیرنظامیان و خسـارت بـه زیرسـاخت ها موفقیتی بـرای این رژیم 
در برنداشـت. مقاومت دلیرانـه ی مردم لبنـان و نیروهای حـزب ا... در نهایت پیـروزی  مهم و 

تاریخـی را برای جبهـه ی مقاومت به ارمغـان آورد.

 ناشر:انتشارات انقالب اسالمی
 به کوشش:دکتر محمدحسن مقیسه

   تعداد صفحات:2۶0 

بازدید 3  ساعته رهبر انقالب از پژوهشکده رویان 8۶/4/25 

عبرتها وتجارب برجام و بایدها و نبایدهای پیش رو؛

حق ،گرفتنی است


