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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

اکنون قریب یک سال از حوادث ُمدهش  منا میگذرد که در آن، چند هزار نفر در روز عید و در لباس 
احرام، در زیر آفتاب و با لب تشــنه، مظلومانه جان باختند؛ اندکی پیش از آن در مسجدالحرام نیز 
جمعی در حال عبادت و در طواف و نماز به خاک و خون کشیده شدند. حّکام سعودی در هر دو حادثه 
مقّصرند... مردان قسیّ القلب و جنایت کار سعودی آنان را با جان باختگان، در کانتینرهای دربسته 
محبوس ساختند و به جای درمان و کمک یا حّتی رساندن آب به لبان تشنه ی آنان، آنها را به شهادت 

رساندند. 95/6/12

زیر آفتاب و با لب تشنه، مظلومانه جان باختند

این شماره  تقدیم   می شودبه
روح پرفتوح شهدای حادثه منا

تاریخ شهادت :    2 مهر 1۳94  
برابر  با عید قربان 14۳6 قمری

شهادت  در اثر ازدحام جمعیت،
 گرما و عطش

حزب ا... تریبون

سـام خدا برخط حزب ا... بـا همـکاری مدیرتعلیم و تربیت بسـیج سـپاه جیرفت 
در حلقه هـای صالحیـن مسـاجد، نشـریه مـورد مطالعـه و تبـادل نظـر قـرار می گیرد. 

اللهم عجل لولیک الفرج .

داستان از تهدید گذشته است اساس خانواده نابود شده است و این به دلیل غفلت 
ما ملت است. االن برای هر شخصی از مضرات ماهواره میگی شروع میکنه به مسخره 

کردنت بیچاره نمیدونه داره چه جنایتی در فکر و عقاید خانوادش خودش میشه.

عکس های زیر توزیع خط حزب ا... در مســجدقدس توســط بسیجیان پایگاه 
شهید اصغر صبور در شهر اردبیل است. 

اگر به حکمـت منـدرج در عیـد قربان توجـه شـود، خیلـی از راهها بـرای ما 
باز میشـود. در عید قربـان یـک قدردانی بزرگ الهـی نهفته اسـت از حضرت 
ابراهیـم )( کـه آن روز ایثـار کـرد. باالتـر از ایثـار جـان، در مـواردی ایثـار عزیزان 
اسـت. او در راه پـروردگار، بـه دسـت خـود عزیـزی را قربـان میکـرد؛ آن هـم فرزنـد 
جوانی کـه خـدای متعـال بعـد از عمـری انتظـار، در دوران پیری بـه او داده بـود؛ که 
فرمـود: »الَحمـُد ِلِ الّـذی َوَهـَب لـی َعلَـی الِکَبـِر إسـماعیَل و إسـحاَق«)1(. حضرت 
اباعبدا... الحسـین )( در دعـای شـریف عرفه از این حادثـه یاد میکند؛ »و ُممِسـَک 
یََدی إبراهیـَم َعن ِذبِح ابِنـِه بَعَد ِکَبِر ِسـنِِّه و َفنـاءِ ُعُمـِرهِ«)2(. این ایثار و این گذشـت، 
یک نماد اسـت برای مؤمنانی که میخواهنـد راه حقیقـت را، راه تعالـی را، راه عروج به 
مدارج عالیـه را طـی کنند. بدون گذشـت، امـکان نـدارد. همـه ی امتحانهائـی که ما 
میشـویم، در واقـع نقطـه ی اصلی اش همین اسـت؛ پـای یک ایثـار و یک گذشـت به 

میان می آید.   89/8/26
1( ابراهیم : ۳9   |   2( البلد األمین، ص 254.

حدیث شـرح

آقای طالقانی اهل فکر نو بر محور دین و با تمرکز بیشــتر بــر روی قرآن و نهج الباغه 
]بود[. لکن همه ی ابعاد شخصیت ایشــان بعد روشنفکری دینی نیست. یک بعد مهم 
بعد مبارزه است. خیلی ها روشنفکر بودند اهل مبارزه نبودند... اهل عمل بود...  احساس 
درد میکرد حقیقتا؛ این را ما که با ایشان معاشر بودیم - رفت و آمد میکردیم- میدیدیم،  
واضح بود که آدمی اهل درد بود و میخواست مبارزه کند؛ لذا تبعات مبارزه راهم قبول 
کرد ]و به[ زندان افتاد... یک بعد دیگر آقای طالقانی که به نظر من نباید فراموش بشود، 
صفای این مرد بود. به قدری این آدم با صفا و روراســت و در معاشــرتها صادق بود که 

انسان از این همه زاللی حیرت میکرد. آدم زاللی بود آقای طالقانی.  89/12/9 

مسـاجد را رهـا نکنیـد. نیـروی مقاومـت بسـیج، بهتریـن جایـی کـه دارد، همیـن 
مسـاجد اسـت. منتهـا مسـاجد را مسـجد نگـه داریـد. با امـام جماعـت مسـجد، با 
عبادت کننـدگان و بـا مؤمنینـی کـه در مسـجدند، برادرانـه صمیمـی باشـید و آن 
را حفـظ کنیـد و بیشـتر کنیـد. اّول وقت، نمـاز را به جماعت، پشـت سـر پیشـنماز 
هر مسـجدی کـه در آن هسـتید، بخوانیـد. در مراسـم دینی مسـجد و تبلیغـات آن 
شـرکت کنید. در مراسـم دعا و قـرآن و مراسـم مذهبـی شـرکت کنید. شـما و امام 
جماعـت مشـترکاً مسـجد را حفـظ کنیـد. بـرای مسـجد، جاذبـه درسـت کنیـد تا 

بچه هـا، جوانـان و زن و مـرد محلـه، مجـذوب مسـجد شـوند. 71/8/27

مسجدی باشیدآیت ا... طالقانی، اهِل درد و مبارزه 
شخصیت آیت ا... طالقانی از زبان رهبر انقالب

پرسش: چه توصیه ای در رابطه با استفاده از فرصت »روز عرفه« دارید؟

پاسـخ : روز عرفه را قدر بدانیـد. در روایتـی دیدم که »عرفـه و عرفـات را بدین خاطر 
چنین اسـمی داده اند که در ایـن روز و آن مـکان، موقعّیتی بـرای اعتراف بـه گناه در 
نزد پـروردگار پیـش می آیـد.«... بین خودتـان و خـدا، بین خودمـان و خـدا، خلوت 
کنیـم و بـه قصورهایمـان، بـه تقصیرهایمان، بـه خطاهایمـان و بـه گناهانمـان که 
مایه روسـیاهی ما، مایه بسـته شـدن پروبال مـا و مانع پرواز ماسـت، اعتـراف نماییم 

و از آنها توبه کنیـم... عرفـه روز بزرگی اسـت. 7۳/2/28

»عرفه«   فرصتی برای اعتراف پیش خدا
توصیه رهبر انقالب برای استفاده از روز عرفه

پرسخ
و پاسخ

در خدمت شیطان
»آنان که حج را به یک سـفر زیارتیـ  سـیاحتی فروکاسـته و دشمنی 
و کینه خود با مّلـت مؤمـن و انقالبی ایـران را در زیر عنوان »سیاسـی 
کـردن حـج« پنهـان سـاخته اند، شـیطانهایی ُخـرد و حقیرنـد که از بـه خطر 
افتادِن مطامع شـیطان بزرگ، آمریـکا، به خود میلرزنـد. 95/6/12« ایـن فراز از 
پیـاِم حـج رهبـر انقـالب اشـاره بـه »واقعیـت آل سـعود«به عنوان »شـیطان 
حقیـر« دارد. حّکامـی که صحنـه امـروز وقایِع جهان اسـالم بـه خوبی پـرده از 

چهره ی ُمزورانه شان انداخته است.

شیطانهای حقیر 
»کاری کـه امـروز دولـت سـعودی در یمـن انجـام میدهـد، عیناً همـان کاری اسـت 
کـه صهیونیسـت ها در غـّزه انجـام دادنـد.20 /94/1« عاوه بـر این »تشـکیل و تجهیز 
گروه هـای تکفیـری« نیـز بـرگ دیگـری از کارنامـه ایـن دولـت اسـت: »حـّکام 
فتنه انگیـزی کـه بـا تشـکیل و تجهیـز گروه هـای تکفیـری، دنیـای اسـام را گرفتار 
جنگهـای داخلـی و قتـل و جـرح بی گناهـان کرده انـد و یمـن و عـراق و شـام و لیبی 
و برخی از کشـورها را به خـون آغشـته اند. 95/6/15« ماهیـت حقیقِی ایـن جریان در 
یک جمله »اسـام امـوی« اسـت: »این اسـام وّهابـی و تکفیـری همان اسـام اموی  
و مروانی اسـت، اسامی اسـت که با اسـام حقیقی فرسـنگها فاصله دارد. 95/5/11« و 
در واقع ریشـه های تاریخـی و اعتقـادی آن به امثـال »عبدالملک مـروان« برمی گردد 
که: »خلیفـه ی مقتدر امـوی بـود... از جبارتریـن پادشـاهان بنی امیه هم بوده. کسـی 
اسـت که به کلی بسـاط امامت و خافت را تبدیل کرد به سـلطنت کامـل. 6۳/8/18« 
در واقـع آنچه که امـام خمینـی )ره( »اسـام آمریکایی« نامیـد در ماهیـت و عملکرد 
این جریـان تبلـور یافتـه اسـت: »اسـام آمریکایی، اسـامی اسـت کـه با طاغـوت  و 
صهیونیسـم میسـازد، در خدمت هدفهای آمریکا قـرار میگیـرد، ظاهر و  اسـم آن هم 

اسـام اسـت، شـاید بعضی از مراسـم اسـامی را هم انجام میدهنـد. 9۳/4/8«

در خدمِت شیطان بزرگ
اما ماجـرا به اینجـا ختم نمی شـود. آل سـعود به عنـوان پرچمـداراِن »شـاخه متحّجِر 
اسـام آمریکایـی 95/۳/14« در واقـع عامـل پیشـبرد سیاسـت های دولـت آمریـکا 
هسـتند: »اینکه دولت سـعودی علناً بـا رژیم صهیونیسـتی بنا کنـد به ُمغازِلـه کردن 
و رفت وآمـد را علنـی بکنـد، خنجری اسـت بر پُشـت اّمـت اسـامی... لکـن اینجا هم 
دسـت آمریـکا در میـان اسـت. دولت سـعودی چون تابـع آمریکا اسـت، چشـمش به 
دهـان آمریـکا اسـت، ایـن غلـط بـزرگ را انجـام داد؛ اینجا هـم پـای آمریـکا در میان 
اسـت. 95/5/11« آمریـکا به عنـوان »رأس اسـتکبار جهانـی« اهداف کانـی در جهان 
اسـام و منطقـه غـرب آسـیا دارد و آل سـعود ابـزار پیاده سـازی ایـن اهداف، درسـت 
برخـاف منافـع و مصالح امت اسـامی و بـه نفـع رژیم صهیونیسـتی اسـت: »آمریکا 
به اینهـا به چشـم ابـزار نگاه میکنـد؛ ابـزار حفظ رژیـم صهیونیسـتی و حفـظ خوی و 
منافع اسـتکباری خـود آمریـکا در منطقـه.... بـرای اینکه یـک حفاظی درسـت کند، 
رژیـم صهیونیسـتی را حفـظ کنـد و اهـداف اسـتکباری خـودش را در منطقـه نگـه 
بـدارد.95/5/11« راهبـرد کان »نظـام سـلطه« در ایـن منطقـه مبتنی بـر »اختاف 
افکنـی« و »نفـوذ« اسـت: »نقشـه ی ایـن دشـمن در ایـن منطقـه عمدتـاً بـر دو پایه 
اسـتوار اسـت یکی ایجاد اختاف، دّومـی نفـوذ. 94/5/26« و حّکام سـعودی با تجهیز 
و پشـتیبانی از گروه هـای تکفیـری، صـّد عـن سـبیل ا... و بسـتن راه حّجـاج ایرانی به 
خانه خدا، حمات وحشـیانه بـه مردم یمـن و بحریـن و... به صـورت تمـام و کمال در 

خدمت »شـیطان بـزرگ« قـرار دارند.

از همه ی مظلومان دفاع میکنیم
از سـوی دیگـر جمهـوری اسـامی بـه مقابلـه ای همه جانبـه در برابـر توطئه هـای 
شـیطانِی اسـتکبار و عواملـش پرداختـه و از امنیـت و منافـع و مصالـح ملـت خود و 
سـایر مظلومیـن و مسـلمانان دفـاع می کنـد: »سیاسـتهای مـا در منطقـه، نقطه ی 
مقابـل سیاسـتهای آمریـکا اسـت. مـا تمامّیـت ارضـی کشـورهای منطقـه برایمان 
بسـیار مهم  ]اسـت [... مـا از مقاومـت در منطقـه دفـاع میکنیـم... از تمامّیـت ارضی 
کشـورها حمایـت میکنیـم؛ از همـه ی کسـانی کـه در مقابلـه ی بـا سیاسـتهای 
تفرقه افکنانـه ی آمریـکا ایسـتادگی میکننـد حمایـت میکنیـم؛ بـا همه ی کسـانی 
که ایـن تفرقه افکنـی را به وجـود می آورنـد طرفیـم و مقابلیـم... از همـه ی مظلومان 
دفـاع میکنیـم. 94/5/26« و در این راه ملـت ایران »بـه توفیق الهی« بر دشـمنانش 
غلبه خواهـد کـرد: »به توفیـق الهـی و به کوری چشـم دشـمنان، ایـن راه بـه نتایج 
خود خواهـد رسـید و ملّـت ایـران موّفق خواهـد شـد؛ و دشـمنان خواهنـد دید که 

نتوانسـته اند علیـه ملّت ایـران اهـداف شـوم خودشـان را عمـل کننـد. 94/2/16«

هفته سخن

)(حضرت آیت ا... خامنه ای در حرم حضرت زینب
نخسـتین سـفر خارجـی یـک رئیس جمهـور در تاریـخ ایـران؛ حضـرت آیـت ا... 
خامنـه ای رئیس جمهـور وقـت، به دعـوت حافظ اسـد رئیس جمهـور فقید سـوریه،   

راهـی دمشـق شـدند.

مزار:
سراسر ایران اسالمی

مسجدبازخوانی
طراز

]ایـن حادثه ی منـا [ بـرای مـا از دو جهـت عزا بـود، مصیبـت بـود: ]یکـی[ از جهِت 
چندصـد نفـر حاجیـان عزیـز خودمـان کـه مظلومانـه ]و[ ای بسـا عـّده ای از آنهـا 
بـا زبـان تشـنه از دنیـا رفتنـد... دّوم بـرای دنیـای اسـام؛ آن طور کـه به مـا گزارش 
داده انـد بیـش از پنـج هـزار کشـته از دنیـای اسـام و از کشـورهای مختلـف وجود 
داشـته اسـت. حج، جایگاه امنّیت اسـت: َو اِذ َجَعلَنا الَبیَت َمثابَـًة لِلّنـاِس َو اَمنا؛ قرآن 
میگویـد ما خانـه ی کعبـه را محـل اجتمـاع و رجـوع اّمـت اسـامی و محـّل امنّیت 
قرار دادیـم؛ بایـد امن باشـد؛ کـو امنّیـت؟ ایـن امنّیت اسـت کـه در حین مناسـک 

حج، بر جـان انسـانها دسـت تطـاول گشـوده بشـود؟  94/7/8  

# فاجعه_منا
بیش از هفت هزار کشته از دنیای اسالم

کلید
واژه

امام کالم

ازدواج و اختیـار همسـر، گاهـی در سرنوشـت انسـان مؤثـر اسـت. خیلی از 
زنهـا هسـتند کـه شوهرانشـان را بهشـتی می کننـد. خیلـی از مردهـا هم 
هسـتند که زنهایشـان را بهشـتی می کننـد. عکـس آن هم هسـت. اگر زن و شـوهر 
این کانـون خانوادگـی را قدر بداننـد و بـرای آن اهّمیت قائل باشـند، زندگـی، امن و 
آسـوده خواهـد شـد و کمـال بشـری بـرای زن و شـوهر در سـایه ی ازدواج خـوب 

ممکن خواهد شد. 75/2/10 

هنوزالتوُهَبلدرکعبهاند

مسـلمانان آمـده بودنـد کـه دوبـاره بـه 
محمـد)( بگویند کـه از مبارزه خسـته 
نشـده اند و بـه خوبـی می داننـد کـه ابـی 
سـفیان و ابی لهب و ابی جهل بـرای انتقام 
در کمیـن نشسـته اند؛ و با خـود می گویند 

مگر هنـوز الت و ُهَبـل در کعبه انـد. آری، خطرناکتـر از آن بتهـا، اما در چهـره و فریبی 
نو. آنهـا می دانند کـه امـروز َحـَرم، َحـَرم اسـت اما نه بـرای نـاس، که بـرای امریـکا! و 
کسـی که به امریکا لبیک نگوید و بـه خدای کعبـه رو آورد سـزاوار انتقام خواهد شـد. 
انتقـام از زائرانی که همـه ذرات وجـود و همه حرکات و سـکنات انقالبشـان مناسـک 
ابراهیـم را زنـده کرده اسـت؛ و حقیقتـاً می رود تـا فضای کشـور و زندگی خویـش را با 
« معطر سـازد.    امامخمینـی)ره(؛29تیر1367 آوای دلنشـین »لَبَّیَک، اللُهمَّ لَبَّیـکَ

همه ی ائمه ی ما علیهم الّسام در دوران زندگی - حتی در شدت اختناق - خط 
اصلی زندگیشان مبارزه با دشــمنان خدا و طاغوتها بود... گاهی مبارزه با کار 
فرهنگی است، کار علمی است، گاهی با کار سیاسی اســت، گاهی با تشکل و تحزب 
است، ایجاد سازماندهی است؛ گاهی با کارهای خونین و فعالیتهای جنگی و نبرد آشکار 
است، و هر زمانی مبارزه به نحوی اســت.... ائمه می خواهند حکومت اسامی درست 
رابرپا کنند؛ می خواهند نظام علوی را برقرار بکنند، چه باید بکنند؟ اولین کار این است 
که ذهنیت مردم را عوض کنند؛ فرهنگ به اصطاح اسامی ضد اسامی را که در ذهن 
مردم رســوخ کرده، از آنها بگیرند و جای آن را با فرهنگ خوبــی و صحیحی و قرآن 
حقیقی و توحیــد واقعی جایگزین کننــد؛ این همان مبارزه ی فرهنگی اســت. پس 
مبارزه ی فرهنگی فقط نشستن و از احکام اســام چیزهایی را بیان کردن بدون یک 
جهتگیری، بدون یک َســْمت گیری انقابی و مبارزی نیست، این مبارزه نیست. بلکه 
مبارزه ی فرهنگی این است که سعی کنند ذهنیت مردم را و فرهنگ حاکم بر ذهنهای 
مردم را عوض کنند، تا راه را برای حکومت الهی هموار کنند؛ و راه را بر حکومت طاغوتی 
و شیطانی ببندند و امام باقر این کار را شروع کرد. باقرالعلم االولین یعنی این؛ حضرت 
شکافنده ی حقایق قرآنی و دانشــهای اســامی بود. واقعاً قرآن را برای مردم تبیین 
می کرد؛ و لذا بود که هر کسی که نََفس امام باقر علیه الّصاةوالّسام به او می خورد و او 
وابسته نبود، سر سپرده نبود، سرش در آخور جایی بند نبود، این یقیناً نسبت به وضع 
حاکمیت زمان نظرش برمی گشت. لذا بسیاری از مردمی که افراد متوسطی هم بودند 
در زمان امام باقــر گرایش پیدا کردند به مکتب اهل بیت، بــه مکتب امامت، به همان 
چیزی که در عرف رائج امروز ما به او تشیع گفته می شود، تشیع یعنی این، یعنی پیروی 
از مکتب اهل بیت برای ایجاد حاکمیت حقیقی اسام برای اعاء حقیقی کلمه ی قرآن 

و برای روشن کردن و پیاده کردن معارف قرآنی در میان مردم . 66/5/9 

اولین کاِر امام باقر)( در جهت برقراری نظام علوی

مبارزه فرهنگی
 برای  برپایی حکومت اسالمی

ایـرانی خانواده

250 ساله انسان

زنهایی که شوهران خود را بهشتی می کنند

 س: کسي که از وجوه شرعي نظیر خمس و زکات ارتزاق مي کند، اگر از آن خمس 
یا زکات اضافه آید که به قدر مخارج حّج باشد، آیا با وجود سایر شرایط مستطیع 

خواهد بود یا نه؟
ج: اگر استحقاق دریافت را به وجه شرعي داشت و باقیمانده وافي به هزینه حج بود و 

سایر شرایط را هم دارا بود، مستطیع است.
س: اگر زن براي به جا آوردن حّج مستطیع باشد، اما شوهرش به او اجازه ندهد، زن 

چه وظیفه اي دارد؟
ج: اجازه ي شوهر براي انجام حّج واجب شرط نیســت، اما اگر رفتن زن به حّج بدون 
کسب اجازه ي شوهر، موجب عسر و حرج براي زن شود، مستطیع نخواهد بود و حّج بر 

او واجب نیست. 

آموزشی احکـام

احکـام حج

نماد گذشت انسان
برای پیمودن راه حقیقت

 

 تعهدات یک فرد مومن، گاه گاهی و دل بخواهی نیســت. این جور نیســت آن کسی 
که می خواهد خود را مومــن قلمداد بکند، هر جا که نفع و ســود و بهره ی شــخصِی 
تجاوزکارانه ی خودش ایجاب کرد، مومن باشد؛ هر جا به نام ایمان و به تظاهِر به عمل، 
توانست بر َخِر مراد سوار شود، اسم از ایمان و عمل بیاورد، اما در آن مواردی که ایمان و 
عمل برای او سود شخصی، سوِد متجاوزانه و متعدیانه تولید نمی کند، از نام اسام و نام 

ایمان و از عمل به تعهدهای ایمانی روگردان باشد. 
اینجا ما ایـن صفـت را به نفع طلبـان نسـبت دادیم، گفتیـم نفع طلبـان ایـن جورند... 
منظـور مـا از نفع طلبـان، آن کسـانی هسـتند که بـرای نفع شـخصی خـود، حاضرند 
منافـع دنیایـی را فدا کننـد؛ نفع طلبـاِن متجـاوز. سـیره ی آنها این اسـت کـه ایمان و 
عمل را تـا آنجـا می خواهند و دوسـت می دارنـد که به سـود شـخص آنهاسـت و با نام 
ایمان و تظاهر بـه عمـل می توانند بهـره ای، کافی ببرنـد. این گونـه افراد از نظر اسـام 

مومـن نیسـتند. منبع:کتاب طرح کلـی اندیشـه ی اسـالمی در قرآن  

این است حزب ا...

»نفع طلباِن متجاوز« مؤمن نیستند

  حضور سرزده رهبر معظم انقالب در مشهد اردهال و امامزاده آقا علی عباس نطنز

مدیر آسـتان مقـدس امامـزادگان آقا علـی عبـاس و شـاهزاده محمـد)( گفت: 
رهبـر معظـم انقـاب حـدود سـاعت 11 صبـح یکشـنبه بـه آسـتان وارد شـدند و 
حـدود 10 الـی 15 دقیقـه ای را در آسـتان حضـور داشـتند و ضمـن زیـارت، نمـاز 
به جـا آوردنـد. همچنین حضـرت آیـت ا... العظمـی خامنه ای بـه صورت سـرزده به 
 )(آسـتان مقـدس امامـزاده واجب التعظیـم حضـرت علـی بن امـام محمـد باقر
در مشـهد اردهال کاشـان شـرفیاب شـدند. در حاشـیه این شـرفیابی رهبر انقاب، 
خادمیـن آسـتان، و زائـران حاضـر در حـرم مطهـر مـورد تفقـد معظـم لـه قـرار 

گرفتنـد. |     |

   رسانه صهیونیستی: 
پیش بینی ها درباره شرایط پس از برجام غلط از آب در آمد 

یدیعـوت آحارونوت: بیشـتر پیش بینی ها درباره شـرایط بعـد از توافق هسـته ای غلط از 
آب درآمـد. آنهـا کـه می گفتند ایـران بـه مذاکرات بـا آمریـکا ادامـه می دهد در اشـتباه 

بودنـد.|    فارس|

  پوسترهای#الشجرة_امللعونة      در 
خیابان های بغداد  

بـرادران عراقـی بـا بـه تصویر کشـیدن 
طرح های کمپیـن #الشـجرة_امللعونة 
در تابلوهـای شـهری بغـداد، اعتـراض 
بـه جنایـات آل سـعود در فاجعـه منا و  
تنفر خـود از این شـجره  خبیثـه  ملعونه 

را ابـراز کردنـد. 

   اعتراف برژینسکی به نقش غرب در افزایش خشونت در منطقه 
برژینسـکی استراتژیسـت آمریکایـی بـا اعتـراف به نقـش غرب در گسـترش خشـونت 
در غرب آسـیا گفـت: بخشـی از خشـونت در جهان اسـام واکنش به سـتمی اسـت که 
قدرتهـای اروپایی مسـبب آن بوده انـد. انگیزه های دینـی این احسـاس را به وجـود آورده 

که بایـد جهـان اسـام در برابر تهدیدهـای خارجـی یکپارچه شـود.|    ایـران هسـته ای|

هفته اخبار

دیدار برش

حادثه منا، اثبات بی لیاقتی  شجره خبیثه  ملعونه
رهبـر انقـاب در دیـدار خانـواده هـای شـهدای ِمنـا و مسـجدالحرام، کوتاهـی و 
بی کفایتـی آل سـعود در ایـن حادثـه را، اثبـات مجـدد بـی لیاقتـی ایـن شـجره 
خبیثـه ی ملعونـه در تصـدی و اداره حرمیـن شـریفین خواندنـد و تأکیـد کردنـد: 
اگـر راسـت می گوینـد و در حادثـه بـی تقصیرنـد، بگذارنـد یـک هیـأت حقیقـت 
یـاب اسـامی- بیـن المللـی، واقعیـات مسـئله را از نزدیـک بررسـی و روشـن کند. 
حضـرت آیـت ا... خامنـه ای افزودنـد: حادثه منـا و جـان باختـن حاجیـان ایرانی در 
حال عبـادت و با لبـان تشـنه و در زیـر آفتـاب سـوزان، حادثـه ای عمیقـاً غم انگیز و 

فراموش نشـدنی اسـت   95/6/17

6۳/6/16

»اسالم اُموی« رژیم سعودی عامِل حفظ منافع »نظام سلطه«

تعهدات فرد مؤمن، دل بخواهی نیست

چشمان باز
در مواجهه های بین المللی می بایست

 از عجله در امضای قراردادها و توافقات پرهیز کرد
 و مسئولین »کارها را با صبر و بدون شتابزدگی انجام دهند.« 

1. ایـن روزهـا بحـث بـر سـر 
موضـوع تفاهم هـای مربـوط به 
روابـط بانکـی و تعهـدات بـه طبـع آن، در 
محافـل اجتماعـی و سیاسـی کشـور بـر 
روی زبان هـا اسـت. امـا در یـک نـگاه 
کان تـر، بایـد دیـد که نقشـه ی دشـمن 
چیسـت و چـه طرحـی را در نظـر گرفتـه 
اسـت. پیش از ایـن، تجربه ی برجـام به ما 
نشـان داده اسـت کـه مقامـات آمریکایی 
زبـان  بـا  می دهنـد،  وعـده  ظاهـر  »در 
چـرب و نـرم حـرف می زننـد اّمـا در عمل 
می کننـد،  تخریـب  می کننـد،  توطئـه 
می شـوند.  کارهـا  پیشـرفت  از  مانـع 
95/5/11« مثـا اینکـه طبـق برجـام، قرار 
بـود تحریم هـا برداشـته شـود؛ »برجـام 
اصًا بـرای برداشـتن تحریم ها بـود؛ برای 
برداشـته  ظالمانـه  تحریم هـای  اینکـه 
حـاال  نشـده؛  برداشـته  خـب  بشـود... 
می گوینـد بتدریـج، یـواش یـواش دارد 
درسـت می شـود! 95/5/11« و یـا روابـط 
بانکـی ایـران بـا بانک هـای جهـان بـه 
حالـت پیـش از تحریـم برگـردد و عـادی 
شـود. این اتفـاق هم بـه دلیل کارشـکنی 
ایـن  نیفتـاد. پـس  آمریکایـی  مقامـات 
تجربـه بـه مـا نشـان داده کـه بـه »ایـن 
دولت یا یـک دولـت دیگـری در آمریکا یا 
در فـان کشـور یک وعـده ای به مـا بدهد 

و یک حرفـی بزنـد، به ایـن وعـده و مانند 
کـرد.  اعتمـاد  نمی شـود  هیـچ  اینهـا 

»95/6/۳
2. اسـتراتژی شـیطان در مواجهـه ی بـا 
انسـان چنـد چیـز اسـت. اول آنکـه »کار 
شـیطان اغـوا کـردن اسـت. 9۳/4/16« او 
به عـزت خداوند قسـم یاد کرده اسـت که 
انسـان  را اغـوا کند مگـر بنـدگان مخلص 
را »اغـوا یعنـی چه؟ یعنـی ایجـاد اختال 
سـعی  شـما...  محاسـبه ی  دسـتگاه  در 
شـیطان این اسـت کـه شـما را اغـوا کند، 
یعنـی دسـتگاه عقـل را، دسـتگاه فطرت 
را، دسـتگاه سـنجش صحیـح را کـه در   
وجود انسـان گذاشـته شـده اسـت، از کار 
بینـدازد؛ یعنـی انسـان را دچـار خطـای 
در محاسـبه کنـد.« حـال اگـر دسـتگاه 
محاسـباتی انسـان دچـار خطـا و اختال 
شـد، چـه اتفاقـی می افتـد؟ »دسـتگاه 
محاسـباتی وقتـی دچـار اختال شـد، از 
داده  هـای درسـت، خروجی  هـای غلـط 
به  دسـت خواهـد آورد؛ یعنـی تجربه هـا 
او نخواهـد خـورد.  بـه درد  هـم دیگـر 
و  "تـرس  راه  از  اینکـه  دیگـر   »9۳/5/1
تطمیـع" وارد می شـود. »از یـک طـرف 
مـا را می ترسـاند... از سـوی دیگـر وعـده 
می دهـد شـیطان، وعده هـای فریبنـده... 
یـک آینـده ی رنگـی و دروغیـن و خیالی 

مثـل سـراب در مقابـل چشـم مؤمنیـنِ  
»9۳/4/16 می گـذارد.  به خـود 

۳. »شـیطان کـه فقـط شـیطان جّنـی 
نیسـت؛ ابلیـس کـه فقـط نیسـت؛ َجَعلنا 
؛  لِـُکلِّ نَِبـیٍّ َعـُدوًّا َشـیطیَن االِنـِس َو الِجنِّ
شـیاطین انـس و جـن بـه هـم کمـک 
هـم می کننـد. 9۳/4/16« سـّر اینکـه آن 
حکیـم الهـی، آمریـکا را "شـیطان بزرگ" 
نامیـد نیز همین اسـت. پـس اگـر مقامات 
آمریکایـی مظهر شـیطان انـس در عصر ما 
هسـتند، نبایـد از اغـوا، تـرس و وعده های 
دروغیـن آنهـا غافـل شـد. »هـدف ایـن 
اسـت کـه محاسـبات مسـئوالن را عـوض 
کننـد و تغییـر بدهنـد؛ یعنـی مسـئول 
جمهـوری اسـامی بـه ایـن نتیجه برسـد 
که با ماحظـه ی هزینـه و فایده احسـاس 
کنـد کـه بایـد ایـن اقـدام را بکنـد، ایـن 
اقـدام را نکنـد... آن وقـت، وقتـی نتیجـه 
ایـن بشـود کـه فکـر مسـئولین و اراده ی 
مسـئولین در مشـت دشـمن قـرار بگیرد، 
دیگـر الزم نیسـت دشـمن بیایـد دخالـت 
مسـتقیم بکند؛ نه، مسـئول کشـور همان 
تصمیمـی را می گیـرد کـه او می خواهـد. 
وقتـی محاسـبه ی ایـن حقیر عوض شـد، 
تصمیمـی را می گیـرم کـه او می خواهـد؛ 
مـن همـان کاری را کـه او می خواهد مفت 
و مّجانـی انجـام می دهـم؛ گاهـی بـدون 

اینکـه خـودم بدانـم -یعنـی اغلـب بـدون 
اینکـه خـودم بدانـم- ایـن کار را انجـام 

»94/12/20 می دهـم. 
4.عقـل و تجربه پیـش رو اقتضـاء می کند 
که بـرای حفـظ منافـع ملـی در قراردادها 
دیگر)ماننـد  بین المللـی  تعهـدات  یـا 
قراردادهـای نفتـی یـا مسـائل بانکـی( 
باشـند؛  هوشـیار  دولتـی  »مسـئولین 
بسـتن  قـرارداد  کـه  نباشـد  این جـور 
94/10/۳0« هـای بین المللـی بـه کشـور 
لطمـه بزنـد. بایـد بـا چشـمانی بـاز در 
عرصـه دیپلماسـی و تجـارت بین المللـی 
هیـچ  را،  انسـانی  گذاشـت.»هیچ  قـدم 
مجموعـه ای را مـردم سـتایش نمی کنند 
وقتی کـه از وجـود دشـمن غفلـت کنـد... 
خـب بلـه، او لبخنـد می زنـد، شـما هـم 
لبخنـد می زنـی اّمـا مواظـب بـاش کـه 
پشـت این لبخند چیسـت! 94/11/19« در 
مواجهه بـا چنین دشـمنی می بایسـت از 
"عجله و شـتابزدگی" در امضای قراردادها 
مسـئولین  و  کـرد  پرهیـز  توافقـات  و 
»کارهـا را بـا صبـر و بـدون شـتابزدگی 
انجـام دهنـد؛ گام هـا را محکـم و مطمئن 
بردارنـد. 92/5/12« چـرا کـه »آن چیـزی 
کـه مـورد اعتمـاد اسـت در دیپلماسـی، 
آن کار ثابـت مسـلّم امضاشـده ی قابـل 

احتجـاج اسـت. 95/6/۳«  


