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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

نمونه  بـارز جنگ نامتقـارن در عـراق روی داد و آن هنگامی بـود که نیروهـای مردمی عراق 
که فاقـد تجهیـزات پیشـرفته  نظامی هسـتند امـا از ایمـان باالیـی برخوردارند، توانسـتند 
مناطقـی را آزاد کننـد کـه نظامیـان آمریـکا و هم پیمانان آنهـا، از ابتـدای حضـور در عراق 

نتوانسـته بودنـد آن مناطق را به تسـلط خـود درآورنـد.   95/6/28

ایمان باالی نیروهای مردمی عراق     

این شماره  تقدیم   می شودبه روح پرفتوح 
شهید سید جاسم آل شّبر  

)فرمانده یگان تخریب بسیج مردمي عراق (

تاریخ شهادت : 
 28 آبان 95

محل شهادت: 
فرودگاه تلعفر )غرب موصل(

حزب ا... تریبون

یک تابلو در شبستان مسجدی در نزدیکی پل خواجوی اصفهان برای خط حزب ا... 
اختصاص دادیم. مسجدی که نمازگزار زیاد داره و یک مسجد دیگه در یک نقطه دیگه از 
شهر که اونم کارهاش دست بچه های ما است.نشریه که منتشر میشه بالفاصله چاپ و نصب 

میکنیم ... چند وقته منظم این کار انجام میشه. لطفا بین شماره ها فاصله  نداشته باشید. 
رشید دین پرور: سالم واقعا بهترین نشریه ای است که تا حاال دیدم و بنده بهره ها ازش 

میبرم. 
با سالم و خداقوت و تقدیر و تشکر که این کار انقالبي را مستمر انجام مي دهید و به نظر 
بنده این نشریه همانند اعالمیه های امام )ره( به همان اندازه اهمیت دارد و باید جوانان مومن 
انقالبي به این نکته توجه داشته باشند و به نظر حقیر در حال حاضر بزرگترین فتنه "گوش 
نکردن و عمل نکردن به بیانات و فرامین رهبر عزیزتر از جانمان هست " مواظب و بابصیرت 

باشیم. 
سالم وخسته نباشید. ازنشریه والیی شماکه حول بصیرت ووالیت مداری است کمال 
تشکرراداریم إنشاءا... توفیق بودن با حسین زمان شامل حال همه شود. اجرتان باخداوند 

منان. الرستان فارس  

در حادثه ولیعهدی، امام هشــتم علی بن موســی الرضا)(... چهره ای به خود 
ر بن َخاّلد از  می گرفت که گویی با دستگاه خالفت، مخالف است... یک نمونه ُمعمَّ
امام هشتم نقل می کند که مأمون به امام می گوید اگر ممکن است به کسانی که از او حرف 
شنوی دارند در باب مناطقی که اوضاع پریشان است چیزی بنویس و امام استنکاف می کند 
و قرار قبلی که همان عدم دخالت مطلق اســت را به یادش می آورد.)1( نمونه بسیار مهم و 
جالب دیگر ماجرای نماز عید اســت که مأمون به این بهانه که »مردم قدر تو را بشناسند و 
دلهای آنان آرام گیرد« امام را به امامت نماز عید دعوت می کند. امام استنکاف می کند و پس 
از این که مأمون اصرار را به نهایت می رساند، امام به این شرط قبول می کند که نماز را به شیوه 
پیغمبر و علی بن ابی طالب به جا آورد و آنگاه امــام از این فرصت چنان بهره ای می گیرد که 
مأمون را از اصرار خود پشیمان می ســازد و امام را از نیمه راه نماز بر می گرداند)2(، یعنی به 

ناچار ضربه ی دیگری بر ظاهر ریاکارانه  دستگاه خود وارد می سازد. 6۳/5/18
1( عیون أخبار الرضا علیه السالم، ج 2، ص166.    |    2( اإلرشاد، ج 2، ص264. 

حدیث شـرح

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

 است.    84/2/11

راه جـذب جوانهـا ]بـه مسـاجد[ تصـّرف دل جـوان اسـت. دل جـوان یـک قیامتـی 
اسـت، اوضاعـی اسـت. گرایش جـوان بـه معنویّـت یکـی از آن رازهـای بـزرگ الهی 
اسـت. یک حـرف معنـوی را بـرای امثـال بنـده کـه بگوینـد، خـب گـوش می کنم، 
حّداکثر اندکـی تأثّر پیـدا میکنم، ]اّمـا[ همان حـرف را به یـک جوان بزننـد، منقلب 
می شـود، از ایـن رو بـه آن رو می شـود. دل جـوان حقیقت پذیـر اسـت، دل جـوان به 
فطـرت الهـی نزدیـک اسـت...  جاذبـه  جـوان در مسـجد اینهـا اسـت. َوااّل حـاال یک 
وسـیله  بازی هم آنجـا فراهم کردیم، گذاشـتیم، خـب اگر بنا اسـت برای بـازی بیاید، 

برود در باشـگاه بـازی کنـد. 95/5/۳1  

»قانون اساسی« ، ضامن حفظ نظامی اسالمی
جوانان را بوسیله مسائل معنوی   

به مسجد جذب کنید
12 آذر سالروز تصویب قانون اساسی

وقتی مناسبات غلط اقتصادی در جامعه حاکم باشد، رانت خواری رواج داشته باشد،  
سوءاســتفاده از قدرت برای به دســت آوردن ثروت های بادآورده رواج داشته باشد، 
کسی که تولید کننده و زحمتکش واقعی است، ناامید می شود. کشاورزی که زحمت 
می کشــد، صنعتکاری که تولید می کند، سرمایه داری که ســرمایه گذاری می کند، 
معدنکاری که عرق می ریزد، معلمی که در مدرســه درس می گوید، اســتادی که در 
دانشگاه تدریس می کند... این که ما گفتیم و تأکید کردیم که باید با مفاسد اقتصادی 
و قاچاق مبارزه شــود، به خاطر این اســت که این پدیده ها  اساس پیشرفت کشور را 

دچار آسیب های جدی می کنند.   8۳/4/15

»مناسبات غلط اقتصادی« مردم را ناامید می کند
این پدیده ها جلوی پیشرفت کشور را می گیرند...

مطالبه 
رهبری

شتاب زده و  بدون ضمانت
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« 

رهبر انقالب در جواب آن شخص، اگرچه بر این نکته تأکید کردند که اطمینانی به گفته ی 
آمریکایی ها نیست، اما اجازه ی مذاکرات را به مقامات مربوطه دادند. مذاکرات شروع شد 
و به نگارش متنی که امروزه به نام "برجام" می شناسیم هم ختم شد، اما پیش بینی رهبر 
انقالب درست از آب در آمد و »آمریکایی ها نه تنها دشمنی ها را کم نکردند بلکه تحریم ها 
را هم افزایش دادند! البته می گویند این تحریم ها، جدید نیســت اما در واقع جدید است و 

مذاکره در زمینه ی تحریم هم، فایده ای نداشته است. 9۳/5/22«
آخرین نمونه از اقدامات آنها نیز تمدید یا همان تصویب مجدد قانون داماتو است که نقض 
قطعی برجام است. موضوعی که وزیر امورخارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان 
به عنوان دو عضو ارشد تیم مذاکره کننده بر آن تاکید کردند و حتی رسانه دولت انگلستان 
بی.بی.ســی هم به آن اعتراف کرد: »در بخشی از تحریم های ده ســاله ای که در مجلس 
نمایندگان امریکا تصویب شده، آمده که هیچ شرکتی اجازه ی سرمایه گذاری بیش از 20 
میلیون دالر در ایران را ندارد، حال قرار بوده که پس از برجام شرکت های خارجی بتوانند 
در ایران سرمایه گذاری کنند. در نتیجه تمدید این تحریم نقض برجام است.« رهبر انقالب 
نیز در واکنش به این اقدام، هشدار دادند که »اگر این تمدید، اجرایی و عملیاتی شود، قطعاً 
نقض برجام است و بدانند جمهوری اسالمی ایران حتماً در مقابل آن واکنش نشان خواهد 

داد. 95/9/۳«
از ســویی دیگر، در کنــار بدعهدی ها و تقلــب  و خدعه های مقامــات آمریکایی، یکی از 
ضعف های درونی، شتاب زدگی و عجله در اجرای سریع تر برجام بوده است. رهبر انقالب، 
با علم به همین موضوع، »سند صیانت« که در حقیقت راه کار و شروط اجرای برجام بود را 
در سه بند و با نُه قید به رئیس جمهور ابالغ فرمودند. اولین قیدی هم که رهبر انقالب برای 
اجرای برجام ذکر کردند، گرفتن تضمین کتبی به منظور لغو تحریم ها بود: »الزم اســت 
تضمین های قوی و کافی برای جلوگیری از تخلّف طرف های مقابل، تدارک شــود، که از 
جمله ی آن اعالم کتبی رئیس جمهور آمریکا و اتّحادیه ی اروپا مبنی بر لغو تحریم ها است. 

»94/7/29

پیش از آن نیز رهبر انقالب بر پرهیز از شــتابزدگی در فرایند مذاکرات با هدف مشورت، 
بررسی و تبادل نظر بیشتر تأکید کرده بودند: »حاال ممکن است بگویند آقا ما سه ماه بیشتر 
زمان نداریم؛ خب، حاال سه ماه بشــود چهار ماه، آسمان که به زمین نمی آید؛ چه اشکالی 

دارد؟ کمااینکه آنها در یک برهه ی دیگری هفت ماه زمان را عقب انداختند. 94/1/20«
بر اساس تجربه ی چند سال اخیر، به وضوح می توان دریافت که موضوع »تحریم«، به عنوان 
یکی از ابزارهای فشــار علیه ایران، همچنان به عنوان یکی از سیاست های محوری ایاالت 
متحده محسوب می شــود. کمااینکه جک لو، وزیر خزانه داری آمریکا به صراحت به این 
مسأله اشاره کرده و گفت: حفظ معماری تحریم ها در حین فراهم آوردن تخفیف از طریق 
معافیت های تحریمی، شرط دوم ما )یعنی برخورداری از توانایی بازگرداندن تحریم ها در 
صورت عدم پایبندی ایران به تعهداتش( را تقویت می کند. گرچه شــکل فشار آوردن بر 
ایران، بعد از برجام تفاوت هایی با پیش از آن داشته است. پیش از برجام، عمده ی بهانه ی 
آمریکا برای تحریم و فشار بر ایران، مسأله ی هســته ای بود، اما حاال مقامات آمریکایی، با 
این بهانه که اگر ایــران خواهان بهره مندی از عواید برجام اســت، می بایســت در رفتار 
خود تغییراتی ایجاد کند، فشــارها از طریق برجام بر ایران را ادامه داده اند. چندی پیش، 
وزیرامورخارجه آمریکا در بهانه جویی آشــکار در مصاحبه با مجله ی فارن افرز به همین 
موضوع اشــاره کرد و گفت: "حمایت های ایران از بشار اســد و حزب ا... لبنان مانع اجرای 
تعهدات بانکی آمریکا در برجام است... ما می توانیم در زمینه تکنولوژی و دیگر زمینه ها به 
ایران کمک کنیم اما این موضوع با دخالت ایران در جنگ یمن، حمایت از اسد و حزب ا... و 

آزمایش های موشکی آن و... بسیار سخت شده است."
شاید به همین علت بود که شهریور ماه امسال، رهبر انقالب در دیدار با اعضای هیأت دولت، 
با مالحظه ی همین بدعهدی ها و بهانه تراشــی های پشت ســر هم مقامات آمریکایی، به 
مسئولین توصیه کردند که در اجرای تعهدات عجله نکنند: »این دولت یا یک دولت دیگری 
در آمریکا یا در فالن کشور یک وعده ای به ما بدهد و یک حرفی بزند، به این وعده و مانند 
اینها هیچ نمی شــود اعتماد کرد؛ مطلقاً. خیلی خب، او وعده می دهد، شما هم یک وعده 
بدهید... اّما چیز نقدی به او ندهیم که بعد آن وقت در آن بمانیم که حاال او جواب خواهد داد 

به حساب خودش یا وام خودش را ادا خواهد کرد یا نه. 95/6/۳«

هفته گزارش

مجلسی که دردهای کشور و مشکالت مردم را بشناسد
مجلـس دولتـی و مجلـس ضـد دولتـی یعنـی چـه! اینهـا دوقطبی هـای 
کاذب اسـت. با یکایـک ملت ایـران تمـاس بگیریـد و بگویید آیا مجلسـی 
میخواهید کـه دردهای کشـور را...، مشـکالت مـردم را بشناسـد و بخواهد 
آن را حل کنـد یا مجلسـی که طـرف دار زید یا عمرو باشـد. جواب چیسـت 
از طـرف مردم؟ معلوم اسـت که مـردم آن اولـی را میخواهند... مجلسـی که 
به عزت ملـی و اسـتقالل ملی اهمیت بدهـد و عزت ملـی را پایمـال نکند...؛ 

بِایسـتد در مقابـل طمـع ورزی و زیاده خواهی اسـتکبار.  94/12/5

مزار:
نجف اشرف

مسجدبازخوانی
تراز

جنبش دانشجویی یا به همان تعبیر درست تر:  بیداری دانشجویی چیز جدیدی نیست... 
متعلّق به محیط دانشگاه اســت. این بیداری، خصوصیاتی دارد... و نتایجی بر آن مترتّب 
می شود... خصوصیِت بســیار مهّمش این اســت که در مقابل مظاهری که ازنظر فطرت 
انسانی زشت اســت - مثل ظلم،  زورگویی، تبعیض،  بی عدالتی، تقلّب،  دورویی و نفاق 
- حّساســیت 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

امام کالم

ممکن است عناصری فاسد 
در دانشگا ه ها نفوذ کنند

آنچـه کـراراً تذکـر داده ام، و رمـز پیـروزی 
و  دانشـجویی  گروههـای  اتحـاد  اسـت؛ 
تشـکیل یک گروه اسـامی- ملی اسـت در 
مقابـل منحرفـان که کوشـش دارنـد تفرقه 

بیفکنند، و شـما جوانان عزیز را- که امید کشـور هسـتید و سـعادت و ترقی میهن بسته 
به فعالیت شماسـت- به تباهی بکشـند و نگذارنـد در راه تعالی کشـور قدم برداریـد، و به 
علم و ادب- که مایه پیشـرفت و رهایی از اسـتعمار و اسـتثمار نو و کهنه اسـت- اشـتغال 
پیـدا کنیـد. و باید بدانیـد اختـاف و تفرقه سرچشـمه تمـام بدبختیهـا و اسارتهاسـت. 
ممکن اسـت عناصر فاسـدی در دانشـگاه و سـایر مدارس در بین جوانان ما نفـوذ کنند و 

بـا برنامه ای حسـاب شـده تفرقـه افکنـی کنند.   
امام خمینی)ره(، ۳۱ شهریور ۱۳۵۸

در کشــور مــا ]جنبــش دانشــجویی[ تاریــخ بســیار جالبــی دارد. ایــن را از 
ــد  ــت بای ــن حرک ــه ای ــم ک ــه میکن ــش تکی ــم و روی ــت می گوی ــن جه ای
ادامــه پیــدا کنــد و ایــن چیــزی نیســت کــه بتوانــد متوقــف بشــود... ایــن جنبــش 
ــخ ثبــت شــده و شــناخته شــده  خــود، همیشــه  ــا در تاری دانشــجوئی در کشــور م
ــاق و بشــدت عدالتخــواه  ــتبداد، ضــد اختن ــلطه، ضــد اس ــتکبار، ضــد س ضــد اس
بــوده اســت. ایــن ممیــزات جنبــش دانشــجوئی مــا از روز اول اســت تــا امــروز. اگــر 
ــد،  ــته باش ــزات را نداش ــن ممی ــا ای ــد، ام ــش دانشــجوئی باش ــی جنب کســی مدع
صــادق نیســت. دســت جنبــش دانشــجوئی نمیتوانــد در دســت کســانی باشــد که 
ــش  ــت. جنب ــجوئی نیس ــش دانش ــن جنب ــد... ای ــام میکنن ــل ع ــطین قت در فلس
ــد  ــه ض ــت ک ــور اس ــل اینج ــا الاق ــور م ــش در کش ــت و خاصیت ــجوئی خصل دانش
اســتکباری، ضــد ســلطه، ضــد دیکتاتــوری و طرفــدار عدالــت اســت. شــروع ایــن 
ــب  ــت. جال ــن 16 آذر اس ــت، همی ــن حرک ــده  ای ــناخته ش ــع ش ــا مقط ــت ی حرک
اســت توجــه کنیــد کــه 16 آذر در ســال 32 کــه در آن ســه نفــر دانشــجو بــه خاک 
و خــون غلتیدنــد، تقریبــا چهــار مــاه بعــد از 28 مــرداد اتفــاق افتــاده؛ یعنــی بعد از 
ــا و  ــه  نیروه ــب هم ــرکوب عجی ــب - س ــاق عجی ــرداد و آن اختن ــای 28 م کودت
ســکوت همــه - ناگهــان بــه وســیله  دانشــجویان در دانشــگاه تهــران یک انفجــار در 
فضــا و در محیــط بــه وجــود می آیــد. چــرا؟ چــون نیکســون کــه آن وقــت معــاون 
ــه  ــکا، ب ــه آمری ــراض ب ــوان اعت ــه عن ــران. ب ــد ای ــود، آم ــکا ب ــور آمری ــس جمه رئی
ــن  ــد، ای ــرداد بودن ــای 28 م ــل کودت ــه عام ــون ک ــه نیکس ــراض ب ــوان اعت عن
ــا  ــه ب ــه البت ــد، ک ــرات میکنن ــاب و تظاه ــگاه اعتص ــط دانش ــجوها در محی دانش
ســرکوب مواجــه میشــوند و ســه نفرشــان هــم کشــته میشــوند. حــاال 16 آذر در 
همــه  ســالها، بــا ایــن مختصــات بایــد شــناخته شــود. 16 آذر مــال دانشــجوی ضــد 
 نیکســون اســت، دانشــجوی ضــد آمریکاســت، دانشــجوی ضــد ســلطه

 است.  87/9/24   

شانزده آذر سالروز کشتار دانشجویان در اعتراض به دخالت های آمریکا و روز دانشجو

16 آذر برای دانشجوی ضد آمریکاست

تاریخی روایت

اگـر نسـل ها بخواهنـد فرآورده هـای ذهنـی و فکـری خـود را به نسـل های 
بعـدی منتقل کننـد و جامعـه از گذشـته خـودش بخواهد سـود ببـرد، این 
فقـط بـا خانـواده ممکـن اسـت. در محیـط خانـواده اسـت کـه اول بـار هویـت و 
شـخصیت یک انسـان بـر اسـاس فرهنـگ آن جامعـه شـکل می گیـرد و این پـدر و 
مادرنـد که به طـور غیر مسـتقیم و بـدون اینکـه خود آنهـا تصنعـی بـه کار ببرند، به 
طـور طبیعی محتـوای ذهن و فکـر و عمل و اعتقـادات و مقدسـات را به نسـل بعدی 

منتقل می کنند. 90/2/21

ایـرانی خانواده

هویت وشخصیت در خانواده شکل می گیرد

 س: بعضـی از زنـان بـرای تأمیـن هزینه  هـای زندگـی خانوادگـی خـود در 
آرایشـگاه ها کار می  کننـد، آیـا ایـن کار ترویـج بی  عّفتـی و یـا تهدیـدی برای 

عّفـت جامعـه ی اسـالمی محسـوب نمی  شـود؟
ج: آرایـش کـردن زنـان فی  نفسـه و اجـرت گرفتـن در برابـر آن اشـکال نـدارد بـه 

شـرطی کـه بـه منظـور نشـان دادن بـه نامحـرم نباشـد.
س: آیـا جایـز اسـت شـرکتها در برابـر واسـطه گری و مقاطعـه کاری کـه بیـن 
صاحـب کار از طرفی و کارگـران و بّناهـا از طرف دیگـر، انجام می دهنـد، اجرت 

کنند؟ دریافـت 
ج:گرفتن اجرت در برابر عمل مباح اشکال ندارد.

آموزشی احکـام

کسب های حرام

سیاست امام رضا)( در حادثه ولیعهدی

  اعتراف افسر سابق سیا به نقش آمریکا و اسرائیل در ترور شهید شهریاری

"فیـل جرالدی"  افسـر سـابق سـازمان مرکـزی اطالعـات )سـیا( و بخـش اطالعات 
ارتش آمریـکا طی یادداشـتی در پایگاه خبـری "آی آر آی سـنتر" اذعان کـرد در روز 
28 نوامبر سـال 2010 )8 آذر 1389( سـازمان های جاسوسـی و اطالعاتی آمریکا و 
رژیم صهیونیسـتی با همـکاری گروهـک منافقین اقدام بـه ترور "مجید شـهریاری" 

دانشـمند هسـته ای ایران کردند. |     فارس |

   چرا رژیم صهیونیستی نگران ضعیف شدن داعش است؟ 
صهیونیسـتی  رژیـم  نظامـی  اطالعـات  سـازمان  رئیـس  هالیـوی"  "هرتسـی 
سـوریه  در  ا...،  حـزب  و  ایـران  شـود،  ضعیـف  داعـش  اگـر  کـه  داد  هشـدار 
 برتـری دسـت خواهنـد یافـت. وی افـزود: چنیـن چیـزی، بـه نفـع "اسـرائیل" 

نیست.|    العالم |

  آزادی بخش های زیادی از اطراف شهر حلب  
نیروهـای سـوری و مقاومـت در ادامـه عملیـات پاکسـازی محـالت جنوبـی بخش 
شـرقی شـهر حلب سـوریه موفق شـدند بـا ادامـه پیشـروی ها از محلـه الصاخـور و 
جبل البـدرو به سـوی محلـه الحلوانیه حرکـت کننـد. بـا آزادی محلـه الحلوانیه راه 
ارتباطی نیروهـای ارتش از شـمال شـرق حلب به سـمت فـرودگاه بیـن المللی این 
شـهر باز می شـود و تروریسـت ها در بخـش غربی محلـه الشـعار در محاصـره کامل 

قـرار خواهنـد گرفـت. |    فارس|

   مقام آمریکایی: خودمان مقصر دید منفی ایرانی ها هستیم 
یک عضـو دموکـرات مجلـس نماینـدگان آمریـکا با اشـاره به سـابقه سیاسـت های 
منفـی واشـنگتن در قبـال ایـران، گفـت ایرانی ها حـق دارنـد که نـگاه دوسـتانه ای 
بـه آمریـکا نداشـته باشـند. “ارل بلومنوئر” طی سـخنان خـود تأکیـد کرد: “بـه یاد 
داشـته باشـید که ایاالت متحده بـا همـکاری بریتانیا در سـال 1953 رهبـری را که 
با رأی مردمی انتخاب شـده بود، سـرنگون کـرده و شـاه را در قدرت قـرار داد. ایاالت 
متحده در کنـار صدامی قـرار گرفت کـه آنقدر شـرور بود که مـا )برای کنـار زدنش( 
نظم خاورمیانـه را به هم زدیـم و آن جنگ فاجعه بـار را بـه راه انداختیم. مـا در حالی 
که او علیه ایرانی ها از سـالح کشـتار جمعی اسـتفاده می کـرد، در کنار او ایسـتادیم. 
خوب بـا توجه به این سـابقه، چـه کسـی را باید مقصـر عدم نـگاه دوسـتانه ایرانی ها 

نسـبت به ما دانسـت؟”|    فـارس|

هفته اخبار

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 

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

 وقتـی شـما کاری را بـرای خاطـر پول، بـرای خاطـر هوای نفـس... بـا آن نـام، بـا آن یاد؛ 
این قهـراً جهتش هـم، جهـِت همان چیـری اسـت کـه نـام و یـاِد او را در حین شـروع این 
کار بـر زبـان یـا در مغـز خطـور دادیـد. کاری که بـا یاد پـول انجـام می گیـرد و بـرای پول، 
جهتش جهت پول در آوردن اسـت... اصـاًل کار در جهت گیـری، آن چنـان حرکت می کند 
که جـز پـول هیـچ چیـز دیگـری برایـش مطـرح نیسـت. امـا کاری که بـا نام خـدا، بـا یاد 
خدا شـروع می شـود، جهـت گیـری اش هـم جهت گیـری خدایی سـت، جهت گیـری اش 
هـم جهت گیـری طبق فرمـان خـدا و مناسـب با امـر پـرودگار اسـت بـه مـا می گویند که 
حتی ذبیحـه را وقتی کـه می ُکشـید، با نام خـدا بکشـید. یعنی ضـروری تریـن، اّولی ترین 
نیاز شـما که خوراک شماسـت؛ بایسـتی با نـام خدا باشـد، برای خدا باشـد. شـکمت را هم 
که پُـر می کنـی، برای خـدا بایـد پُـر کنـی. نتیجه ایـن می شـود که شـکم پر کـردن اصل 

نیسـت، خـدا اصل اسـت. 
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...

این است حزب ا...

رکود و اشتغال دو مشکل عمده کشور و 
مردم

رهبر انقالب پیــش از این بارها مســئله 
اقتصاد و در ذیل آن رکود و مسئله اشتغال 
را به عنــوان اولویت اصلی کشــور اعالم 
کرده بودند. از ســالها پیش که در واکنش 
به گــزارش وزیر بازرگانی دولت هشــتم 
می گویند: »هر وقت شما حرف از واردات 
می زنید، این بند دل مــن می لرزد.« و چه 
در ســالهای اخیر که درباره حل مشکالت 
اقتصادی تاکید دائمی و همیشگی دارند: 
»در مسئله ی اقتصاد، ما مشکالتی داریم؛ 
کشــور االن در مســائل اقتصادی دچار 
مشــکالت عمده ای اســت که امیدواریم 
حاال با برنامه های دولت و کارهایی که بنا 
است انجام بدهند، ان شاءا... این مشکالت 
برطرف بشــود. عمده ی این مشکالت هم 
عبارت اســت از رکود و مسئله ی اشتغال، 
]یعنی [ بیکاری؛ اینها مهم ترین ها اســت. 
ما باید به اینها برســیم، باید به اینها توّجه 
بکنیــم؛ یعنی مســئله ی رکــود خیلی 
مهم اســت. 95/۳/25« اما حــاال فراتر از 
این اولویت ها، حل مشــکالت مردم را در 

صدر همه اولویت های کشــور و به تبع آن 
دغدغه مســئوالن عنوان می کنند. گرچه 
راه حل بســیاری از مشــکالت مردم هم 
در همین مســائل اقتصادی نهفته است: 
»اگر به توفیق الهــی، هم ملت و هم دولت 
و مسئوالن گوناگون، بتوانند در مسئله ی 
اقتصاد کارهای درســت و بجــا و متقن 
را انجام دهنــد، امید این هســت که در 
مسائل دیگر، مثل مسائل اجتماعی، مثل 
آسیبهای اجتماعی، مثل مسائل اخالقی، 
 مثل مســائل فرهنگــی هــم تأثیرگذار

 باشند. 95/1/1«

جلسات آسیب های اجتماعی در محضر 
رهبر انقالب

یک نشــانه مهم برای اهمیت این رویکرد 
از ســوی رهبر انقالب، برگزاری جلسات 
آســیب  های اجتماعی در محضر ایشــان 
با حضور همه ســران قــوا، وزرای مرتبط 
و مســئوالن بلندپایــه در حوزه هــای 
اجتماعــی و دســتور اکیــد ایشــان بر 
پیگیری مشــکالت مــردم در این زمینه 
اســت: »ما مردم را باید عائله ی خودمان 

 بدانیــم. ما مســئولین کشــوریم دیگر...  
  این ملت، این کشــور، ایــن مرزها، این 
فضای زندگی، عائله  ما است.   به مسئله ی 
آســیبهای اجتماعی در ســطح کشــور 
جوری نــگاه کنیم که اگر این آســیب در 
داخل خانواده ی خــود ما بود، آن جور نگاه 
می کردیم. اگــر بنده یک بچــه ی معتاد 
داشته باشم چه حالی دارم؟ اگر کسی در 
خانه یک دختر فراری از خانه داشته باشد 
چه حالی دارد؟ تصورش را بکنید، اگر این 
دختر از خانه ی دیگری هم فــرار کرد، ما 
باید همان احســاس را به خودمان تلقین 
کنیم ولو طبیعتاً نداشته باشیم... ما باید به 
این قضیه در سطح جامعه حساس باشیم و 
به فکر عالج باشیم... ما در واقع اهتماممان 
بــه وضعیت مــردم مثــل اهتماممان به 
داخل خانواده ی خودمان باشد.95/2/11«

وظیفه نیروهای مومن و انقالبی در برابر 
مشکالت مردم

اما وظیفه نیروهای مومن و انقالبی در قبال 
این مسائل چیست؟ جوان حزب اللهی چه 
رسالتی باید بر دوش خود احساس کند؟ 
»جوانهای عزیز ما بایســتی ایــن رویِِش 
مبارِک روحّیه ی انقالبــی را ادامه بدهند. 
بحثها و جنجالهــا و حاشیه ســازی ها و 
پرداختن بــه چیزهای کوچــک و جزئی 
و مانند اینها مســئله ی کشــور نیســت؛ 
مسئله ی کشــور، روحّیه ی انقالبی است؛ 
مسئله ی کشور، جهت گیری انقالبی است؛ 
و از لحاظ عملی و برنامه ریزی، مســئله ی 
کشــور، اقتصاد اســت که بارهــا عرض 
کرده ایم، پیشــرفت علمی است که بارها 

عرض کرده ایم و اتّحاد و انسجام آحاد ملّت 
اســت که این را هم بارها عرض کرده ایم. 
اینها مسائل اصلی کشور است. 95/8/26« 

راه حل عبور از مشکالت دربرابر دیدگان 
مسئوالن

»راه عبــور از همه ی مشــکالتی که برای 
کشور محتمل اســت، چه در این دوره، چه 
در ده  ســال دیگر، چه در پنجاه  سال دیگر، 
این است که کشور از درون مستحکم باشد. 
ببینید چه جوری استحکام حاصل میشود. 
استحکام داخلِی نظام، اساس کار است؛ هم 
استحکام سیاسی، هم استحکام اقتصادی، 
هم اســتحکام فرهنگی، و هم باالتر از همه 
اســتحکام روحی و روانی افراد، بخصوص 
نخبگان و بخصوص مسئوالن ارشد کشور. 
این اســتحکام اگر وجود داشته باشد، هیچ 
خطری کشور را تهدید نمیکند. 95/8/26« 
با این روحیه و با ایــن هدف گذاری انتظار 
رهبر انقالب از مدیران جامعه و مســئوالن 
نیز مشخص اســت. »اّوالً با گفتن و حرف 
زدن حل نمیشــود؛ اقــدام و ابتکار و عمل 
الزم است. ثانیاً ]حلّ [ مشکالت مجموعه ی 
اقتصادی کشــور را در درون کشــور باید 
پیدا کرد؛ ســتون فقرات هم عبارت است 
از تولیــد. 9/2/94« و »انتظــارم... کارهای 
فوق العاده اســت؛ یک کارهایی هست که 
کارهای طبیعی دســتگاه شما است و باید 
انجام بدهید، البد هم انجام می دهید، بعد از 
این هم انجام می دهید؛ این چیزی نیست 
که ما را قانــع کند؛... یــک کار فوق عادت 
 انجام بگیــرد، یک تالش مضاعــف انجام 

بگیرد. 95/2/11« 

»صدر اولویت ها95/9/6«، 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 شهرســتان 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. 95/۳/16« 

چنــد هفتــه پــس از وقــوع کودتــای آمریکایــی- انگلیســی 28 مــرداد 1۳۳2 
ــا از ســر گرفتــه خواهــد شــد و ریچــارد  ــران و بریتانی ــط ای اعــالم شــد رواب
ــمی  ــدار رس ــرای دی ــکا ب ــوری آمری ــت رییس جمه ــاون وق ــون مع نیکس
ــه  ــت ب ــع دس ــن وقای ــه ای ــبت ب ــجویان نس ــد. دانش ــد آم ــران خواه ــه ای ب
ــن اعتراضــات ســه دانشــجو در روز 16 آذر  ــان ای ــد کــه در جری اعتــراض زدن

ــدند. ــته ش ــوی کش ــای امنیتــی حکومــت پهل ــه دســت نیروه ب

سخن هفته

تذکر رهبر انقالب به مسئوالن : 

حل مشکالت مر 
در صدر اولویت ها 
دم


