
 )(سیاست امام رضا
در حادثه ولیعهدی

درحادثهوليعهدى،امامهشـتمعلىبن
موسىالرضا)عليهالسـام(...چهـرهاىبه
خـودمىگرفتكـهگویـىبـادسـتگاهخافت،
ـربنَخـّادازامام مخالفاسـت...یكنمونهُمعمَّ
هشـتمنقلمىكندكهمأمـونبهامـاممىگوید
اگرممكناسـتبهكسـانىكهازاوحرفشـنوى
دارنـددربـابمناطقىكهاوضاعپریشـاناسـت
چيزىبنویـسوامـاماسـتنكافمىكنـدوقرار
قبلـىكههمـانعـدمدخالتمطلـقاسـترابه
یـادشمـىآورد.)1(نمونـهبسـيارمهـموجالـب
دیگرماجـراىنمازعيداسـتكـهمأمـونبهاین
بهانهكه»مردمقـدرتورابشناسـندودلهاىآنان
آرامگيـرد«امـامرابـهامامـتنمـازعيـددعوت
مىكند.اماماسـتنكافمىكنـدوپـسازاینكه
مأموناصـراررابـهنهایتمىرسـاند،امـامبهاین
شـرطقبولمىكندكهنمـازرابهشـيوهپيغمبر
وعلىبنابىطالـببـهجـاآوردوآنگاهامـامازاین
فرصتچنـانبهـرهاىمىگيردكـهمأمـونرااز
اصرارخودپشـيمانمىسـازدوامـامراازنيمهراه
نمـازبـرمىگردانـد)2(،یعنىبـهناچـارضربهى
دیگـرىبـرظاهـرریاكارانـهدسـتگاهخـودوارد

۶۳/۵/1۸ مىسازد.
( عیون أخبار الرضا علیه السالم، ج 2، ص1۶۶.

2( اإلرشاد، ج 2، ص2۶4. 

 س: بعضی از زنان برای تأمین هزینه  های 
زندگــی خانوادگی خود در آرایشــگاه ها 
کار می  کنند، آیا ایــن کار ترویج بی  عّفتی 
و یا تهدیدی برای عّفت جامعه ی اســالمی 

محسوب نمی  شود؟
ج:آرایشكردنزنانفىنفسهواجرتگرفتن
دربرابرآناشــكالنداردبهشــرطىكهبه

منظورنشاندادنبهنامحرمنباشد.
س: آیــا جایز اســت شــرکتها در برابر 
واســطه گری و مقاطعه کاری که بین صاحب 
کار از طرفی و کارگران و بّناها از طرف دیگر، 

انجام می دهند، اجرت دریافت کنند؟
ج:گرفتناجرتدربرابرعملمباحاشــكال

ندارد.

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

حزب ا... تریبون

تراز مسجد

اگرنســلهابخواهندفرآوردههاىذهنىوفكرىخودرابهنسلهاىبعدىمنتقلكنندو
جامعهازگذشتهخودشبخواهدسودببرد،اینفقطباخانوادهممكناست.درمحيطخانواده
استكهاولبارهویتوشخصيتیكانسانبراساسفرهنگآنجامعهشكلمىگيردواین
پدرومادرندكهبهطورغيرمستقيموبدوناینكهخودآنهاتصنعىبهكارببرند،بهطورطبيعى

90/2/21 محتواىذهنوفكروعملواعتقاداتومقدساترابهنسلبعدىمنتقلمىكنند.

هویت وشخصیت در خانواده شکل می گیرد

ایـرانی خانواده

مجلسی که دردهای کشور و مشکالت مردم را بشناسد

یكتابلودرشبستانمسجدىدرنزدیكى
پلخواجــوىاصفهانبــراىخطحــزبا...
اختصاصدادیم.مسجدىكهنمازگزارزیادداره
ویكمسجددیگهدریكنقطهدیگهازشهركه
اونمكارهاشدستبچههاىمااست.نشریهكه
منتشرميشهبافاصلهچاپونصبميكنيم...
چندوقتهمنظماینكارانجامميشه.لطفابين

شمارههافاصلهنداشتهباشيد.
رشید دین پرور:سامواقعابهتریننشریه
اىاســتكهتاحاالدیدموبندهبهرههاازش

ميبرم.
باساموخداقوتوتقدیروتشكركهاین
كارانقابيرامستمرانجامميدهيدوبهنظربنده
ایننشریههماننداعاميههاىامام)ره(بههمان
اندازهاهميتداردوبایدجوانانمومنانقابيبه
ایننكتهتوجهداشتهباشندوبهنظرحقيردر
حالحاضربزرگترینفتنه"گوشنكردنوعمل
نكردنبهبياناتوفرامينرهبرعزیزترازجانمان

هست"مواظبوبابصيرتباشيم.
ساموخســتهنباشيد.ازنشــریهوالیى
شماكهحولبصيرتووالیتمدارىاستكمال
تشكرراداریمإنشاءا...توفيقبودنباحسينزمان
شاملحالهمهشــود.اجرتانباخداوندمنان.

الرستانفارس

مجلس دولتی و مجلس ضد دولتی یعنی چه! اینها دوقطبی های کاذب است. با یکایک ملت ایران 
تماس بگیرید و بگویید آیا مجلسی میخواهید که دردهای کشور را...، مشکالت مردم را بشناسد 
و بخواهد آن را حل کند یا مجلسی که طرف دار زید یا عمرو باشد. جواب چیست از طرف مردم؟ 
معلوم اســت که مردم آن اولی را میخواهند... مجلسی که به عزت ملی و استقالل ملی اهمیت 
بدهد و عزت ملی را پایمال نکند...؛ بِایستد در مقابل طمع ورزی و زیاده خواهی استکبار.  94/12/5

نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیات های مذهبی    |    سـال دوم شـماره ۵9|  هفته دوم آذر 9۵     |   چاپ و توزیع به همت نیروهـای مومن و انقالبی

صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(

ارتـبـاط بـا نـشـریه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی
خط حزب ا...                                

10001028 پيامك:
@ khat_admin:حسابتلگرام

Khat@khamenei.ir  رایانامه:
Telegram.me/KhatteHezbollah:كانالتلگرام

ممکن است عناصری فاسد در 
دانشگا ها نفوذ کنند

آنچه کراراً تذکر داده ام، و رمز پیروزی اســت؛ اتحاد 
گروههای دانشجویی و تشکیل یک گروه اسالمی- 
ملی است در مقابل منحرفان که کوشش دارند تفرقه 

بیفکنند، و شما جوانان عزیز را- که امید کشور هستید 
و سعادت و ترقی میهن بسته به فعالیت شماست- به 
تباهی بکشــند و نگذارند در راه تعالی کشــور قدم 
بردارید، و به علم و ادب- که مایه پیشرفت و رهایی از 
استعمار و استثمار نو و کهنه است- اشتغال پیدا کنید. 

و باید بدانید اختالف و تفرقه سرچشمه تمام بدبختیها 
و اسارتهاست. ممکن است عناصر فاسدی در دانشگاه 
و ســایر مدارس در بین جوانان ما نفــوذ کنند و با 

برنامه ای حساب شده تفرقه افکنی کنند.   
امام خمینی)ره(، ۳۱ شهریور ۱۳۵۸

انتشار تصویر کمتر دیده شده از  سخنرانی حضرت آیت ا...خامنه ای
 در افتتاحیه مجلس دوم  به مناسبت شهادت آیت ا... مدرس و روز مجلس  

جوانان را بوسیله مسائل معنوی   
به مسجد جذب کنید

راهجـذبجوانهـا]بـهمسـاجد[تصـّرفدل
جـواناسـت.دلجـوانیـكقيامتىاسـت،
اوضاعـىاسـت.گرایـشجـوانبـهمعنویّـت
یكـىازآنرازهـاىبـزرگالهـىاسـت.یـك
حرفمعنـوىرابـراىامثالبندهكـهبگویند،
خـبگـوشمىكنـم،حّداكثـراندكـىتأثّـر
پيـداميكنـم،]اّمـا[همـانحـرفرابـهیـك
جـوانبزننـد،منقلـبمىشـود،ازایـنرو
بـهآنرومىشـود.دلجـوانحقيقتپذیـر
اسـت،دلجـوانبـهفطـرتالهـىنزدیـك
اسـت...جاذبهجـواندرمسـجداینهااسـت.
َوااّلحـاالیـكوسـيلهبـازىهـمآنجـافراهم
اسـت بنـا اگـر خـب گذاشـتيم، كردیـم،
بـراىبـازىبيایـد،بـروددرباشـگاهبـازى

  9۵/۵/۳1 كند.

 وقتی شــما کاری را برای خاطر پول، 
برای خاطر هوای نفــس... با آن نام، با آن 
یاد؛ این قهراً جهتــش هم، جهِت همان 
چیری اســت که نام و یــاِد او را در حین 
شــروع این کار بر زبان یا در مغز خطور 
دادید. کاری که با یاد پول انجام می گیرد 
و برای پول، جهتش جهت پول در آوردن 
است... اصاًل کار در جهت گیری، آن چنان 
حرکت می کند که جز پــول هیچ چیز 
دیگری برایش مطرح نیست. اما کاری که 
با نام خدا، با یاد خدا شروع می شود، جهت 
گیری اش هم جهت گیری خدایی ست، 

جهت گیری اش هــم جهت گیری طبق 
فرمان خدا و مناسب با امر پرودگار است 
به ما می گویند که حتی ذبیحه را وقتی 
که می ُکشــید، با نام خدا بکشید. یعنی 
ضروری ترین، اّولی ترین نیاز شــما که 
خوراک شماســت؛ بایســتی با نام خدا 
باشــد، برای خدا باشد. شکمت را هم که 
پُر می کنی، برای خدا باید پُر کنی. نتیجه 
این می شــود که شــکم پر کردن اصل 

نیست، خدا اصل است. 
منبع: 

کتاب طرح کلی اندیشه ی اسالمی در قرآن

اولی ترین نیازها هم باید با یاد خدا باشد
کاری که با نام خدا شروع می شود جهت گیری اش خدایی است...

حزب ا...  این است
کسب های حرام

انتشار تصویر کمتر دیده شده از  سخنرانی حضرت آیت ا...خامنه ای
 در افتتاحیه مجلس دوم  به مناسبت دهم آذر، روز مجلس؛ 

4

ایمان باالی نیروهای مردمی عراق      |        این شماره تقدیم   می شود به روح پرفتوح شهید سید جاسم آل شّبر  )فرمانده یگان تخریب بسیج مردمي عراق (
نمونـهبـارزجنـگنامتقـارندرعـراقروىدادوآنهنگامـىبـودكهنيروهـاىمردمـىعراقكـهفاقدتجهيـزاتپيشـرفتهنظامىهسـتندامـاازایمـانباالیى
برخوردارنـد،توانسـتندمناطقـىراآزادكننـدكـهنظاميـانآمریـكاوهمپيمانانآنهـا،ازابتـداىحضـوردرعراقنتوانسـتهبودنـدآنمناطـقرابهتسـلطخود

9۵/۶/2۸  درآورنـد

مزار: نجف اشرفتاریخ شهادت :  2۸ آبان 9۵ محل شهادت: فرودگاه تلعفر )غرب موصل( 

هفته نامـه خبری-تبیینـی نمازهـای جمعـه، مسـاجد و هیات هـای مذهبـی| سـال دوم، شـماره ۵9| هفتـه دوم آذر 9۵

۵9

رکود و اشتغال دو مشکل عمده کشور و مردم
رهبرانقابپيشازاینبارهامسئلهاقتصادودرذیلآنركودومسئله
اشتغالرابهعنواناولویتاصلىكشوراعامكردهبودند.ازسالهاپيشكه
درواكنشبهگزارشوزیربازرگانىدولتهشتممىگویند:»هروقتشما
حرفازوارداتمىزنيد،اینبنددلمنمىلرزد.«وچهدرسالهاىاخير
كهدربارهحلمشكاتاقتصادىتاكيددائمىوهميشگىدارند:»در

مسئلهىاقتصاد،مامشكاتىداریم؛كشوراالندرمسائلاقتصادىدچار
مشكاتعمدهاىاستكهاميدواریمحاالبابرنامههاىدولتوكارهایى
كهبنااستانجامبدهند،انشاءا...اینمشكاتبرطرفبشود.عمدهىاین
مشكاتهمعبارتاستازركودومسئلهىاشتغال،]یعنى[بيكارى؛
اینهامهمترینهااست.مابایدبهاینهابرسيم،بایدبهاینهاتوّجهبكنيم؛
یعنىمسئلهىركودخيلىمهماســت.9۵/۳/2۵«اماحاالفراترازاین

اولویتها،حلمشكاتمردمرادرصدرهمهاولویتهاىكشوروبهتبع
آندغدغهمسئوالنعنوانمىكنند.گرچهراهحلبسيارىازمشكات
مردمهمدرهمينمسائلاقتصادىنهفتهاست:»اگربهتوفيقالهى،هم
ملتوهمدولتومسئوالنگوناگون،بتواننددرمسئلهىاقتصادكارهاى
درستوبجاومتقنراانجامدهند،اميداینهستكهدرمسائلدیگر،
مثلمسائلاجتماعى،مثلآسيبهاىاجتماعى،مثلمسائلاخاقى،

مثلمسائلفرهنگىهمتأثيرگذارباشند.9۵/1/1«
جلسات آسیب های اجتماعی در محضر رهبر انقالب

یكنشانهمهمبراىاهميتاینرویكردازسوىرهبرانقاب،برگزارى
جلساتآسيبهاىاجتماعىدرمحضرایشانباحضورهمهسرانقوا،
وزراىمرتبطومســئوالنبلندپایهدرحوزههاىاجتماعىودستور
اكيدایشانبرپيگيرىمشــكاتمردمدراینزمينهاست:»مامردم
 ۳ رابایدعائلهىخودمانبدانيم.مامســئولينكشــوریمدیگر...

1۶آذر برای دانشجوی ضد آمریکاست
روایت تاریخی   |  ۳

سیاست امام رضا در حادثه ولیعهدی
شـرح حدیث  |  4

اولی ترین نیازها هم باید با یاد خدا باشد
حزب ا... این است  |  4

یژه
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گزارش هفته

سخن هفته

ــود کــه یکــی از »محترمیــن  شــروع مذاکــرات از آنجــا ب
منطقــه« در مالقــات بــا رهبــر انقــالب گفــت کــه 
»رئیس جمهــور آمریــکا بــا او تمــاس گرفتــه و از او خواهش 
ــئله ی  ــم مس ــا می خواهی ــه م ــت ک ــه اس ــرده و گفت ک

ــا را  ــم و تحریم ه ــل کنی ــران حلّ وفص ــا ای ــته ای را ب هس
هــم می خواهیــم برداریــم. دو نقطــه ی اساســی در حــرف 

او وجــود داشــت...
2  بخوانید متن کامل را در صفحه 

»صدر اولویت ها9۵/9/۶«، این کلیدواژه ای است که رهبر انقالب اسالمی در پی حوادث دردناک شهادت زائران در عراق و تصادف قطار 
در مسیر سمنان، در پیامشان به مسئوالن برای بیان میزان اهمیت حل ریشه ای مصائب و مسائل مردم استفاده کردند.»پرهیز از حاشیه 
سازی« و توجه به مشکالت مردم خواسته ای است که رهبر انقالب به دفعات مختلف  آن را از مسئوالن مطالبه کرده اند. مشکالتی که تالم روحی 
ایشان را نیز موجب می شود: »بنده خودم وقتی که به فکر این جوان بیکار می افتم ]شرمنده میشوم [. در بعضی از شهرستان ها بیکاری باال است... 
وقتی انسان این را میبیند شرمنده میشود؛ یعنی شرمندگی بنده ی حقیر از مالحظه ی این آمار و مطالعه ی این حقیقت، از شرمندگی آن جوانی که 

بیکار میرود خانه و دستش چیزی نیست، کمتر نیست، بلکه بیشتر است؛ این را باید برطرف بکنیم. 9۵/۳/1۶« 

شتاب زده و  بدون ضمانت
عجله در بررسی و اجرا و عدم دریافت تضمین کتبی از دولت آمریکا دو عامل مهم عدم توفیق برجام؛

مجلسی که دردهای کشور و مشکالت مردم را بشناسد

تذکر رهبر انقالب به مسئوالن : 

حل مشکالت مر 
در صدر اولویت ها 
دم
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اعتراف افسر سابق سیا به نقش آمریکا و 
اسرائیل در ترور شهید شهریاری

"فيـلجرالـدى"افسـرسـابقسـازمانمركـزى
اطاعـات)سـيا(وبخـشاطاعاتارتـشآمریكا
"آىآرآى خبـرى پایـگاه در یادداشـتى طـى
سـنتر"اذعـانكـرددرروز28نوامبـرسـال
2010)8آذر1389(سـازمانهاىجاسوسـى
واطاعاتـىآمریـكاورژیـمصهيونيسـتىبـا
تـرور بـه اقـدام همـكارىگروهـكمنافقيـن
"مجيـدشـهریارى"دانشـمندهسـتهاىایـران

كردنـد.|  فـارس |

چرا رژیم صهیونیستی نگران ضعیف شدن 
داعش است؟ 

"هرتسـىهاليوى"رئيـسسـازماناطاعات
نظامـىرژیـمصهيونيسـتىهشـداردادكـه
اگـرداعـشضعيـفشـود،ایـرانوحـزبا...،
درسـوریهبرتـرىدسـتخواهنـدیافـت.وى
افـزود:چنيـنچيـزى،بـهنفـع"اسـرائيل"

نيست.|  العالم |

آزادی بخش های زیادی از اطراف شهر حلب 
نيروهـاىسـورىومقاومـتدرادامـهعمليـات
پاكسـازىمحـاتجنوبـىبخششـرقىشـهر
حلـبسـوریهموفقشـدندبـاادامهپيشـروىها
ازمحلـهالصاخـوروجبلالبـدروبهسـوىمحله
الحلوانيهحركتكننـد.باآزادىمحلـهالحلوانيه
راهارتباطـىنيروهـاىارتـشازشـمالشـرق
حلببـهسـمتفـرودگاهبيـنالمللىاینشـهر
بـازمىشـودوتروریسـتهادربخـشغربـى
محلـهالشـعاردرمحاصـرهكامـلقـرارخواهنـد

گرفـت.|  فـارس |

مقام آمریکایی: خودمان مقصر دید منفی 
ایرانی ها هستیم 

یكعضودموكـراتمجلـسنماینـدگانآمریكا
بااشـارهبهسـابقهسياسـتهاىمنفىواشنگتن
درقبـالایـران،گفـتایرانىهـاحـقدارنـدكـه
نـگاهدوسـتانهاىبـهآمریـكانداشـتهباشـند.
“ارلبلومنوئـر”طـىسـخنانخـودتأكيـدكرد:
“بـهیـادداشـتهباشـيدكـهایـاالتمتحـدهبـا
همـكارىبریتانيـادرسـال1953رهبـرىراكه
بـارأىمردمىانتخابشـدهبود،سـرنگونكرده
وشـاهرادرقـدرتقـرارداد.ایـاالتمتحـدهدر
كنارصدامىقـرارگرفتكـهآنقدرشـروربودكه
ما)بـراىكنارزدنـش(نظـمخاورميانـهرابههم
زدیـموآنجنگفاجعهبـاررابـهراهانداختيم.ما
درحالـىكـهاوعليـهایرانىهـاازسـاحكشـتار
جمعىاسـتفادهمىكـرد،دركنـاراوایسـتادیم.
خوببـاتوجهبـهاینسـابقه،چـهكسـىراباید
مقصرعـدمنـگاهدوسـتانهایرانىهانسـبتبهما

دانسـت؟”|  فـارس |

هفته اخبار
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هفته سخن

»قانون اساسی« ، ضامن حفظ نظامی اسالمی

»مناسبات غلط اقتصادی« مردم را ناامید می کند

قانون اساسی ما بسیار خوب و پیشــرفته است. قانون اساسی از جمله  همان چیزهایی اســت که دشمنان ما آن را 
آماج حمالت خود قرار داده اند؛ چون این قانون اساسی با این خصوصیات و با این تقسیم قدرت میتواند کشور را به 
سامان برساند و جامعه را پیش ببرد. این قانون اساسی میتواند ضامن حفظ نظام اسالمی باشد؛ نظامی که پاسخگوی 
نیازهای مادی و معنوی انسان هاســت. این قانون اساسی میتواند ذهن ها را اشــباع و اقناع کند و جسم ها را به رفاه 
مادی برســاند؛ میتواند دنیا و آخرت مردم را آباد کند. بر اساس این قانون اساســی، امروز کشور در حال حرکت و 

پیشرفت است.    84/2/11

وقتی مناسبات غلط اقتصادی در جامعه حاکم باشد، رانت خواری رواج داشته باشد،  سوءاستفاده از قدرت برای به دست آوردن 
ثروت های بادآورده رواج داشته باشد، کسی که تولید کننده و زحمتکش واقعی است، ناامید می شود. کشاورزی که زحمت 
می کشد، صنعتکاری که تولید می کند، سرمایه داری که سرمایه گذاری می کند، معدنکاری که عرق می ریزد، معلمی که در 
مدرسه درس می گوید، استادی که در دانشگاه تدریس می کند... این که ما گفتیم و تأکید کردیم که باید با مفاسد اقتصادی و 

قاچاق مبارزه شود، به خاطر این است که این پدیده ها  اساس پیشرفت کشور را دچار آسیب های جدی می کنند.   83/4/15

12 آذر سالروز تصویب قانون اساسی

اینپدیدههاجلویپیشرفتکشوررامیگیرند...

بازخوانی

مطالبه 
رهبری

1۶ آذر برای دانشجوی ضد آمریکاست 
شانزده آذر سالروز کشتار دانشجویان در اعتراض به دخالت های آمریکا و روز دانشجو

دركشورما]جنبشدانشجویى[تاریخبسيار ت تاریخی
روای

جالبىدارد.ایــنراازاینجهــتمىگویمو
رویشتكيهميكنمكهایــنحركتبایدادامه
پيداكندواینچيزىنيستكهبتواندمتوقف
بشود...اینجنبشدانشجوئىدركشــورمادرتاریخ
ثبتشدهوشناختهشدهخود،هميشهضداستكبار،
ضدســلطه،ضداســتبداد،ضــداختناقوبشــدت
عدالتخواهبودهاست.اینمميزاتجنبشدانشجوئىما
ازروزاولاســتتاامــروز.اگركســىمدعىجنبش
دانشجوئىباشد،امااینمميزاترانداشتهباشد،صادق
نيست.دستجنبشدانشــجوئىنميتوانددردست
كسانىباشدكهدرفلســطينقتلعامميكنند...این
جنبشدانشجوئىنيست.جنبشدانشجوئىخصلتو
خاصيتشدركشــورماالاقلاینجوراســتكهضد
اســتكبارى،ضدســلطه،ضددیكتاتــورىوطرفدار
عدالتاست.شروعاینحركتیامقطعشناختهشده
اینحركت،همين1۶آذراســت.جالباســتتوجه
كنيدكه1۶آذردرسال32كهدرآنسهنفردانشجو
بهخاکوخونغلتيدند،تقریباچهارمــاهبعداز28
مرداداتفاقافتاده؛یعنىبعدازكودتاى28مردادوآن
اختناقعجيب-سركوبعجيبهمهنيروهاوسكوت

همه-ناگهانبهوسيلهدانشجویاندردانشگاهتهران
یكانفجاردرفضاودرمحيطبــهوجودمىآید.چرا؟
چوننيكسونكهآنوقتمعاونرئيسجمهورآمریكا
بود،آمدایران.بهعنواناعتــراضبهآمریكا،بهعنوان
اعتراضبهنيكسونكهعاملكودتاى28مردادبودند،
ایندانشجوهادرمحيطدانشگاهاعتصابوتظاهرات
ميكنند،كهالبتهباســركوبمواجهميشــوندوسه
نفرشانهمكشتهميشوند.حاال1۶آذردرهمهسالها،
بااینمختصــاتبایدشــناختهشــود.1۶آذرمال
دانشــجوىضدنيكســوناســت،دانشــجوىضد

  ۸7/9/24 آمریكاست،دانشجوىضدسلطهاست.

جنبش دانشجوئی 

خصلت و خاصیتش 

در کشور ما الاقل 

اینجور است که ضد 

استکباری، ضد سلطه، 

ضد دیکتاتوری و 

طرفدار عدالت است
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شتاب زده و  بدون ضمانت

رهبرانقابدرجوابآنشــخص،اگرچهبرایننكتهتأكيد
كردندكهاطمينانىبهگفتهىآمریكایىهانيست،امااجازهى
مذاكراترابهمقاماتمربوطهدادند.مذاكراتشروعشدوبه
نگارشمتنىكهامروزهبهنام"برجام"مىشناسيمهمختمشد،
اماپيشبينىرهبرانقابدرستازآبدرآمدو»آمریكایىها
نهتنهادشــمنىهاراكمنكردندبلكهتحریمهاراهمافزایش
دادند!البتهمىگوینداینتحریمها،جدیدنيستامادرواقع
جدیداستومذاكرهدرزمينهىتحریمهم،فایدهاىنداشته

است.9۳/۵/22«
آخریننمونهازاقداماتآنهانيزتمدیدیاهمانتصویبمجدد
قانونداماتواستكهنقضقطعىبرجاماست.موضوعىكهوزیر
امورخاجهورئيسسازمانانرژىاتمىكشورمانبهعنواندو
عضوارشدتيممذاكرهكنندهبرآنتاكيدكردندوحتىرسانه
دولتانگلستانبى.بى.سىهمبهآناعترافكرد:»دربخشىاز
تحریمهاىدهسالهاىكهدرمجلسنمایندگانامریكاتصویب
شده،آمدهكههيچشركتىاجازهىسرمایهگذارىبيشاز20
ميليوندالردرایرانراندارد،حــالقراربودهكهپسازبرجام
شركتهاىخارجىبتواننددرایرانسرمایهگذارىكنند.در
نتيجهتمدیداینتحریمنقضبرجاماست.«رهبرانقابنيز
درواكنشبهایناقدام،هشداردادندكه»اگراینتمدید،اجرایى
وعملياتىشود،قطعاًنقضبرجاماســتوبدانندجمهورى
اســامىایرانحتماًدرمقابلآنواكنشنشــانخواهدداد.

»9۵/9/۳

ازسویىدیگر،دركناربدعهدىهاوتقلبوخدعههاىمقامات
آمریكایى،یكىازضعفهاىدرونى،شــتابزدگىوعجلهدر
اجراىسریعتربرجامبودهاست.رهبرانقاب،باعلمبههمين
موضوع،»سندصيانت«كهدرحقيقتراهكاروشروطاجراى
برجامبودرادرسهبندوبانُهقيدبهرئيسجمهوراباغفرمودند.
اولينقيدىهمكهرهبرانقاببراىاجراىبرجامذكركردند،
گرفتنتضمينكتبىبهمنظورلغوتحریمهابود:»الزماست
تضمينهاىقوىوكافىبراىجلوگيرىازتخلّفطرفهاى
مقابل،تدارکشود،كهازجملهىآناعامكتبىرئيسجمهور

آمریكاواتّحادیهىاروپامبنىبرلغوتحریمهااست.94/7/29«
پيشازآننيزرهبرانقاببرپرهيزازشــتابزدگىدرفرایند
مذاكراتباهدفمشــورت،بررسىوتبادلنظربيشترتأكيد

كردهبودند:»حاالممكناستبگویندآقاماسهماهبيشترزمان
نداریم؛خب،حاالسهماهبشودچهارماه،آسمانكهبهزمين
نمىآید؛چهاشكالىدارد؟كمااینكهآنهادریكبرههىدیگرى

هفتماهزمانراعقبانداختند.94/1/20«
براساستجربهىچندسالاخير،بهوضوحمىتواندریافتكه
موضوع»تحریم«،بهعنوانیكىازابزارهاىفشارعليهایران،
همچنانبهعنوانیكىازسياستهاىمحورىایاالتمتحده
محسوبمىشود.كمااینكهجكلو،وزیرخزانهدارىآمریكا
بهصراحتبهاینمسألهاشــارهكردهوگفت:حفظمعمارى
تحریمهادرحينفراهمآوردنتخفيفازطریقمعافيتهاى
تحریمى،شرطدومما)یعنىبرخوردارىازتوانایىبازگرداندن
تحریمهــادرصورتعدمپایبنــدىایرانبــهتعهداتش(را
تقویتمىكند.گرچهشكلفشارآوردنبرایران،بعدازبرجام
تفاوتهایىباپيشازآنداشتهاست.پيشازبرجام،عمدهى
بهانهىآمریكابراىتحریموفشاربرایران،مسألهىهستهاى
بود،اماحاالمقاماتآمریكایى،بااینبهانهكهاگرایرانخواهان
بهرهمندىازعوایدبرجاماســت،مىبایســتدررفتارخود
تغييراتىایجادكند،فشــارهاازطریقبرجامبرایرانراادامه
دادهاند.چندىپيــش،وزیرامورخارجهآمریكادربهانهجویى
آشكاردرمصاحبهبامجلهىفارنافرزبههمينموضوعاشاره
كردوگفت:"حمایتهاىایرانازبشــاراسدوحزبا...لبنان
مانعاجراىتعهداتبانكىآمریكادربرجاماست...مامىتوانيم
درزمينهتكنولوژىودیگرزمينههابهایرانكمككنيمامااین
موضوعبادخالتایراندرجنگیمن،حمایتازاسدوحزبا...و

آزمایشهاىموشكىآنو...بسيارسختشدهاست."
شایدبههمينعلتبودكهشهریورماهامسال،رهبرانقابدر
دیداربااعضاىهيأتدولت،باماحظهىهمينبدعهدىهاو
بهانهتراشىهاىپشتسرهممقاماتآمریكایى،بهمسئولين
توصيهكردندكهدراجراىتعهداتعجلهنكنند:»ایندولتیا
یكدولتدیگرىدرآمریكایادرفانكشوریكوعدهاىبهما
بدهدویكحرفىبزند،بهاینوعدهوماننداینهاهيچنمىشود
اعتمادكرد؛مطلقاً.خيلىخب،اووعدهمىدهد،شماهمیك
وعدهبدهيد...اّماچيزنقدىبهاوندهيمكهبعدآنوقتدرآن
بمانيمكهحاالاوجوابخواهددادبهحســابخودشیاوام

خودشرااداخواهدكردیانه.9۵/۶/۳«

 بر اساس تجربهی  

چند سال اخیر، به 

وضوح می توان 

دریافت که موضوع 

تحریم، به عنوان 

یکی از ابزارهای 

فشار علیه ایران، 

همچنان به عنوان 

یکی از سیاستهای 

محوری آمریکا 

محسوب می شود. 

کام اینکه جک لو، 

وزیر خزانه داری 

آمریکا به رصاحت 

می گوید: حفظ 

معامری تحریمها در 

حین فراهم آوردن 

تخفیف از طریق 

معافیتهای تحریمی، 

رشط دوم ما )یعنی 

برخورداری از 

توانایی بازگرداندن 

تحریمها در صورت 

عدم پایبندی ایران 

به تعهداتش( را 

تقویت می کند.

شروع مذاکرات از آنجا بود که یکی از »محترمین منطقه« در مالقات با رهبر انقالب گفت که »رئیس جمهور آمریکا با او تماس گرفته و از او خواهش 
کرده و گفته است که ما می خواهیم مسئله ی هسته ای را با ایران حلّ وفصل کنیم و تحریم ها را هم می خواهیم برداریم. دو نقطه ی اساسی در حرف او 
وجود داشت: یکی اینکه گفت ما ایران را به عنوان یک قدرت هسته ای خواهیم شناخت؛ دّوم اینکه گفت ما تحریم ها را در ظرف شش ماه بتدریج 

برمی داریم. 94/4/2« 

عجله در بررسی و اجرا و عدم دریافت تضمین کتبی از دولت آمریکا دو عامل مهم عدم توفیق برجام؛

جنبش دانشجویی یا به همان تعبیر درست تر:  بیداری دانشجویی چیز جدیدی نیست... متعلّق به محیط دانشگاه است. این بیداری، 
خصوصیاتی دارد... و نتایجی بر آن مترتّب می شود... خصوصیِت بسیار مهّمش این است که در مقابل مظاهری که ازنظر فطرت انسانی 
زشت است - مثل ظلم،  زورگویی، تبعیض،  بی عدالتی، تقلّب،  دورویی و نفاق - حّساسیت منفی دارد و آن را دفع می کند... بر این 
حرکت، فقط احساسات حکومت نمیکند؛  بلکه ضمن این که احساسات هست، منطق و تفّکر و بینش و تحصیل و میل به فهمیدن و 

تدقیق هم در آن وجود دارد. البته شّدت و ضعف دارد... این حرکت دانشجویی، به این انقالب خیلی هم خدمت کرده است.   78/9/1

# جنبش _ دانشجویی            
جنبش دانشجویی ظلم و نفاق را دفع می کند

کلید
واژه

اینملت،اینكشــور،اینمرزها،اینفضاى 1

زندگى،عائلهمااست.بهمسئلهىآسيبهاىاجتماعى
درسطحكشورجورىنگاهكنيمكهاگراینآسيب
درداخــلخانوادهىخــودمابــود،آنجورنگاه
مىكردیم.اگربندهیكبچهىمعتادداشتهباشم
چهحالىدارم؟اگركسىدرخانهیكدخترفرارى
ازخانهداشــتهباشــدچهحالىدارد؟تصورشرا
بكنيد،اگرایندخترازخانهىدیگرىهمفراركرد،
مابایدهماناحساسرابهخودمانتلقينكنيمولو
طبيعتاًنداشتهباشيم...مابایدبهاینقضيهدرسطح
جامعهحساسباشيموبهفكرعاجباشيم...مادر
واقعاهتماممانبهوضعيتمردممثلاهتماممان
بهداخــلخانــوادهىخودمانباشــد.9۵/2/11«
وظیفه نیروهــای مومن و انقالبــی در برابر 

مشکالت مردم
اماوظيفهنيروهاىمومنوانقابــىدرقبالاین
مسائلچيســت؟جوانحزباللهىچهرسالتى
بایدبردوشخوداحســاسكند؟»جوانهاىعزیز
مابایســتىاینرویِِشمبارِکروحّيهىانقابىرا
ادامهبدهند.بحثهاوجنجالهاوحاشيهسازىهاو
پرداختنبهچيزهاىكوچكوجزئىوماننداینها
مسئلهىكشورنيست؛مسئلهىكشور،روحّيهى
انقابىاست؛مسئلهىكشور،جهتگيرىانقابى
اســت؛وازلحاظعملىوبرنامهریزى،مســئلهى
كشــور،اقتصاداســتكهبارهاعــرضكردهایم،
پيشرفتعلمىاستكهبارهاعرضكردهایمواتّحاد
وانسجامآحادملّتاستكهاینراهمبارهاعرض
كردهایم.اینهامسائلاصلىكشوراست.9۵/۸/2۶«
راه حل عبور از مشکالت دربرابر دیدگان مسئوالن
»راهعبورازهمهىمشــكاتىكهبراىكشــور
محتملاست،چهدرایندوره،چهدردهسالدیگر،
چهدرپنجاهسالدیگر،ایناستكهكشورازدرون
مستحكمباشد.ببينيدچهجورىاستحكامحاصل
ميشود.اســتحكامداخلِىنظام،اساسكاراست؛
هماستحكامسياسى،هماستحكاماقتصادى،هم
اســتحكامفرهنگى،وهمباالترازهمهاستحكام
روحىوروانىافراد،بخصوصنخبگانوبخصوص
مسئوالنارشــدكشور.ایناســتحكاماگروجود
داشتهباشد،هيچخطرىكشورراتهدیدنميكند.
9۵/۸/2۶«باایــنروحيهوباایــنهدفگذارى
انتظاررهبرانقابازمدیرانجامعهومســئوالن
نيزمشــخصاســت.»اّوالًباگفتنوحرفزدن
حلنميشود؛اقداموابتكاروعملالزماست.ثانياً
]حلّ[مشــكاتمجموعهىاقتصادىكشوررا
دردرونكشــوربایدپيداكرد؛ستونفقراتهم
عبارتاستازتوليد.9/2/94«و»انتظارم...كارهاى
فوقالعادهاست؛یككارهایىهستكهكارهاى
طبيعىدستگاهشمااستوبایدانجامبدهيد،البد
همانجاممىدهيد،بعدازاینهمانجاممىدهيد؛
اینچيزىنيســتكهماراقانعكند؛...یككار
فوقعادتانجامبگيرد،یكتاشمضاعفانجام

بگيرد.9۵/2/11«

چند هفته پس از وقوع کودتای آمریکایی- انگلیسی 2۸ مرداد 1۳۳2 اعالم شد روابط ایران و بریتانیا از سر گرفته خواهد 
شد و ریچارد نیکسون معاون وقت رییس جمهوری آمریکا برای دیدار رسمی به ایران خواهد آمد. دانشجویان نسبت به 
این وقایع دست به اعتراض زدند که در جریان این اعتراضات سه دانشجو در روز 1۶ آذر به دست نیروهای امنیتی حکومت 

پهلوی کشته شدند.


