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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

شـیخ زکزاکـی یـک فـرد مظلـوم و شـجاع و مصّمـم در راه و طریـق خـودش بـود کـه مورد 
تهاجـم قـرار گرفـت و از او انتقـام گرفتنـد 95/3/31. در نیجریه چـرا ]برای [ آن شـیخ مصلِح 
تقریبـِی مؤمـن این جـور فاجعه آفرینـی میکنند و حـدود هـزار نفـر از مـردم دوروبـر او را به 
قتل میرسـانند و شـش فرزند او را در دو سـال به شـهادت میرسـانند؟ چـرا دنیای اسـام در 

مقابـل این فجایـع سـاکت میمانَـد؟    94/10/8

چرا دنیای اسالم در مقابل این فجایع ساکت می ماند؟     

این شماره  تقدیم   می شودبه ارواح طیبه 
شهدای اربعین سال جاری در  نیجریه

تاریخ شهادت : 
 24 آبان 95

شهادت: 
به دست ارتش و پلیس نیجریه

حزب ا... تریبون

 مسعود طاوسی: سام واقعا یکی از کارهای فرهنگی موثر این نشریه است. نشریه شما 
رو تو برد دانشگاه همیشه نصب می کنم. 

مهدی سلیمانی: چه عجب شماره 59 هفته نامه آمد؛ حاال چه عجله ایی داشتید، هفته 
نامه نشد، ماهنامه اش کنید یا سال نامه یا دوسال نامه زیاد خودتان را اذیت نکنید. 

پاسخ:با ســالم؛ با عرض پوزش بابت وقفه بوجود آمده در انتشــار از توجه و انتقاد جنابعالی 
متشکریم. عدم انتشار هفته نامه به دلیل برخی مشکالت پیش بینی نشده اجرایی اتفاق افتاد. 

ان شاء ا... هفته نامه به صورت منظم در معرض انتشار قرار خواهدگرفت.  
باتشکر از زحمات فراوان شما لطفا در ارتباط با گذاشــتن مسائل روز سیاسي براي 

آشنایي بیشتر مردم بدون پرده صحبت کنید و ماحضه خواص را نکنید باتشکر
با سام، حدود 3 ماه اســت که به لطف الهی هفته ای 30 عدد نشریه بصورت رنگی 
توسط پایگاه مقاومت چاپ و در واحد های مختلف مجتمع پتروشیمی جم عسلویه توزیع 
میشــه. عاوه بر اون به تازگی یک پایه و بنر و جا مجله ایی جهت توزیع هفته نامه در سر 

درب ورود و خروج شرکت قرار داده شده. ان شاءا...  تیراژ توزیع بیشتر میشه. یا علی 

تمام خصوصیات مثبت یک انسان واال در پیامبر جمع بود؛ که بخشی از خصوصیات 
اخاقی آن بزرگوار را بسیار مختصر عرض می کنم... قوت غالب پیامبر نان جو و خرما 
بود. نوشته اند که هرگز سه روز پشت سر هم از نان گندم - نه غذاهای رنگارنگ - شکم خود را سیر 
نکرد. امّ المؤمنین عایشــه می گوید که گاهی یک ماه از مطبخ خانه ما دود بلند نمی شد. سوار 
مرکب بی زین و برگ می شــد. آن روزی که اســبهای قیمتی را با زین و برگهای مجّهز سوار 
می شدند و تفاخر می کردند، آن بزرگوار در بســیاری از جاها سوار بر درازگوش می شد. حالت 
تواضع به خود می گرفت. با دست خود، کفش خود را وصله می زد. در حالی که تحصیل مال از راه 
حال را جایز می دانست و می فرمود: »نِعَم الَعوُن َعلی تَقَوی اهللِ الِغنی«؛)1( بروید از طریق حال - 
نه از راه حرام، نه با تقلّب، نه با دروغ و کلک - کسب مال کنید، خود او اگر مالی هم از طریقی به 

دستش می رسید، صرف فقرا می کرد. 79/2/23
1( الکافی، ج5، ص71. 

حدیث شـرح

در بلوچستان تبعید بودم. از آن زمان تا حاال با علمای سنی حنفی شهرهای بلوچستان - 
ایرانشهر و چابهار و سراوان و زاهدان - با آنهائی که بحمدا... زنده هستند، رفیق و  نزدیک   
و صمیمی هستیم. من آنجا تبعیدی بودم، دســتگاه ها نمیخواستند بگذارند تاشی از 
ســوی ما انجام بگیرد؛ اما در عین حال ما گفتیم بیائید کاری کنیم که یک نشــانه ای 
از اتحاد شیعه و ســنی را در این شهر نشــان بدهیم؛ که این مسئله ی هفته ی وحدت 
- والدت نبی اکرم در 12 ربیع االول به روایت اهل ســنت، و در 17 ربیع االول به روایت 
شیعه - آن روز به ذهن ما رسید و در ایرانشــهر آن را عمل کردیم؛ یعنی از دوازدهم تا 

هفدهم جشن گرفتیم.   90/7/25

در همه ی مراحِل این تاریخ پُرافتخار، مساجد همیشه پایگاه دینداری و حرکت مردم 
در جهت دین بوده است. انقاب از مساجد شروع شد؛ امروز هم در هنگامی که حرکت 
و بســیج مردم مطرح میشود باز مســاجد کانونند... ما باید برای مساجد برنامه ریزی 
کنیم. غیر از خود علما و روحانیون و ائمه ی جماعات، چه کسی باید برنامه ریزی کند؟ 
من نمی گویم حتماً بیاییم در مساجد از وســایل و دستگاه های تبلیغاتِی جدید مثل 
فیلم و این طور چیزها اســتفاده کنیم - حاال اگر در مــوردی امام جماعتی مصلحت 
دانست، بحث دیگری است - اما همان شیوه ی گذشته را هم می توان با محتوای بهتر 

ادامه داد؛ این کار را باید بکنیم. 70/12/14  

برای پیشرفت مساجد برنامه ریزی کنیدبه یاد اتحاد شیعه و سنی حتی در تبعید
روایتی از برگزاری هفته وحدت توسط آیت ا...خامنه ای پیش از انقالب؛

پرسش: فلسفه ی وجودی و تکالیف اصلی شورای عالی انقالب فرهنگی چیست؟  فلسفه  وجودی شورای 
عالی انقاب فرهنگی، فهم و تبیین و تثبیت و انفاذ ماهیت فرهنگی انقاب اسامی و بازآرایی مداوم جبهه 
فرهنگی انقاب اسامی و پایش پیشرفت های فرهنگی کشور متناسب با ظرفیت ها و شایستگی های 
عظیم ایران اسامی و انقابی است. مدیریت راهبردی چالش های این حوزه با »استفاده کامل و کارآمد 
و هم افزا از همه فرصت ها و ظرفیت ها« و نیز »مهار تهدیدها و آسیب ها با نگاه حکیمانه و معقول« و 
»مواجهه ی هوشمندانه با معارضات مهاجمان و ستیزه گران« از جمله تکالیف اصلی این شورا است. تولید 
علم، سبک زندگی، آموزش و پژوهش، فرهنگ عمومی، مهندسی فرهنگی، حوزه های مهمی هستند 

که ساماندهی آن در جمهوری اسامی به شورای عالی انقاب فرهنگی سپرده شده است.   93/7/26

بازآرایِی مداوم »جبهه فرهنگی انقالب اسالمی«
)( 19 آذر سالروز تشکیل شورای عالی انقالب فرهنگی به فرمان امام خمینی

پرسش 
و پاسخ

چرا مسئله حقوق های 
نجومی مهم است؟

شـاید بـرای برخـی این سـوال مطـرح شـود کـه چـرا ماجـرای حقوق 
نجومی نسـبت به دیگـر پرونده های فسـاد اقتصـادی اهمیت بیشـتری 
پیدا کرده اسـت؟ و چـرا در بیانـات رهبـر انقالب اسـالمی ایـن موضوع بیشـتر از 
باقـی پرونده های فسـاد، مـورد توجه اسـت؟ برخـالف برخـی برداشـت ها، پرونده 
حقـوق نجومـی تنهـا از جنـس پرونده هـای فسـاد اقتصـادی نیسـت و بـه تعبیر 
دقیقتـر فراتـر از آن اسـت. پرونـده حقوق هـای نجومی بیـش از آنکه یک "فسـاد 
اقتصادی" باشـد یک "فسـاد اعتقادی" اسـت، چرا کـه »زیاده خواهـی 95/5/11« و 

»در واقع هجوم به ارزش ها است 95/4/2« است.

فسـاد اقتصـادی زمانـی رخ می دهـد که تخلفـی از قانـون صـورت گیرد. امـا حقوق 
هـای نجومـی صرفـا از جهـت تخلـف قانونـی نیسـت کـه مـورد توجـه اسـت. حتا 
ممکن اسـت مواردی هـم پیدا شـود که خـاف قانون نباشـد و امـا مشـمول پرونده 
حقـوق نجومـی باشـد. حقـوق نجومـی نشـانه و از اماره هـای یـک سـبک مدیریت 
اشـرافی اسـت کـه محکمـات انقـاب اسـامی در افـکار عمومـی را خدشـه دار می 

سـازد. 
رهبرانقاب طی سـخنانی درجمع اقشـار مختلـف مردمی، بعـد از اینکه تاکیـد دارند 
مقابلـه با زیـاده خواهـی ها در میـان مسـئولین، باید "فراگیر شـود" سـپس به ریشـه 
مفهومی این تقابـل اعتقادی اشـاره مـی کنند و مـی فرماینـد: »جلوی اشـرافی گری 
باید گرفته بشـود؛ اشـرافی گری بـای کشـور اسـت. وقتـی اشـرافی گری در قلّه های 

جامعـه به وجود آمد، سـرریز خواهد شـد بـه بدنـه. 95/5/11«

 حقوق نجومی حاصل فرهنگی اشرافیت
حقـوق نجومـی حاصل یـک فسـاد اعتقـادی اسـت کـه هزینـه اش پـای جمهوری 
اسـامی اسـت نه یک فـرد و یـک نهاد خـاص. شـعارهای انقـاب اسـامی تضعیف 
مـی شـود و  آرمان هـای حکومـت علـوی مـورد تعـرض قـرار می گیـرد. »وقتـی 
اشـرافی گری فرهنـگ شـد، میشـود ایـن. جلـوی اشـرافی گری بایـد گرفته بشـود. 
رفتـار مسـئولین، گفتـار مسـئولین، تعالیمـی کـه میدهنـد، بایـد ضـّد ایـن جهت 

اشـرافی گری باشـد؛ کمااینکـه اسـام این جـوری اسـت. 95/5/11«
حقوق هـای نجومـی تنهـا یـک فسـاد اقتصـادی در یـک گوشـه و سـازمان و 
نهـاد نیسـت کـه صرفـا حـق بیت المـال را تضییـع کـرده باشـد و تنهـا بـا برخـورد 
دسـتگاه های نظارتـی و قضائـی قابـل جبـران باشـد. تعـرض بـه سـرمایه مـادی 
این کشـور هرمیـزان ضـرر دارد، دسـت درازی بـه اعتقـاد و باورمـردم به ارزشـهای 
انقـاب و در نهایـت تخریـب اعتمـاد بـه حاکمیـت اسـامی دههـا برابـر پرهزینـه 
اعتمـاد  مـا،  اصلـی  »مایـه ی  دارنـد  تاکیـد  رهبـری  کـه  لذاسـت  اسـت.  تـر 
 مـردم و امیـد مـردم اسـت ]کـه[ بـا ایـن کارها)حقـوق نجومـی( نبایـد ضایـع

 ]شود[. 95/6/3«

 به مردم بگویید که چه کار کردید!
به همین جهـت رهبری انقـاب در دیـدار با رئیـس جمهـور و هیات دولـت تصریح 
مـی کنند کـه »مـن خواهـش میکنـم از ایـن قضّیـه آسـان عبـور نکنیـد. ... در این 

قضّیـه، مردم اعتمادشـان ضربـه خـورده. 95/6/3«
البتـه نکتـه قابـل توجـه، تاکید ایشـان بـه روشـنگری اسـت. شـفافیت نیـز تنها به  
برخـورد قضایی متوقـف و منحصر نیسـت. از آنجـا که »اعتمـاد مردم لطمـه خورده 
اسـت« اذهان مردم باید روشـن شـود. به همین جهت افشـاگری به روش مرسـوم و 
اسـم اعام کردن را مثبت ندانسـته و اعتقـاد دارند که اقدامـات اجرایـی دولت برای 
رفـع شـبهه همه گیـری حقـوق نجومـی و اصـاح برخـی رویه هـای غلـط اهمیـت 
بیشـتری دارد: »دامـن زدِن بـه این قضّیه بـه آن معنـا کـه... مـدام بازخوانی کردن و 
آمـاردادن که فـان کس این قـدر میگیـرد، فان کـس ]آن قـدر[- شـاید کار خیلی 
مثبتـی نیسـت؛ اّمـا از آن طـرف، اقدامـی کـه شـما در مقابـل میکنید، خیلـی مهم 

اسـت؛ یعنی به مـردم بگویید کـه چـه کار کردیـد. 95/6/3«
تـا اینکه در جمـع فرماندهـان نیـروی دریایی ارتـش تصریـح دارند که هـدف اصلی 
روشـن کردن ذهن مردم و پاسـخ به سـوال افکار عمومی اسـت که متاسـفانه ناتمام 
مانـده اسـت: »ناتمـام مانـدن کارهـا، سـؤال و اشـکال ایجـاد می کنـد و متأسـفانه 
اکنـون ایـن وضعیـت در بعضـی از بخشـهای مختلـف کشـور دیده می شـود کـه از 
جمله این مسـائل موضـوع حقوقهای نجومی اسـت و ایـن موضوع از مسـائل مهمی 
اسـت که نتیجه رسـیدگی به آن برای مردم روشـن نشـد و سـؤاالت در ذهـن مردم 

باقـی مانـد. 95/9/7«

هفته سخن

مورد احترام عمیق مردم در سراسر ایران
این چهره پارسا و پرهیزکار در بهترین بخش از عمر پربرکتش بی اعتنا به زخارف دنیوی 
همت و نیروی خود را در راه استقرار حاکمیت ا... صرف کرد و به یاد خدا دلخوش بود که 
»اال بذکر اهلل تطمئن القلوب«. چهره معّظم و دوست داشتنی این مرد خدا محبوب ترین 

چهره در میان مردم فارس و مورد احترام عمیق مردم در سراسر ایران بود. 60/9/20
به مناسبت سالروز شهادت اولین شهید محراب، آیت ا... دستغیب در 20 آذر 1360

مزار:
شهر کانو

مسجدبازخوانی
تراز

این خواسته ی استکبار است: جنگ گروهی مسلمان با گروهی دیگر. عامل این جنگ 
هم کسانی هستند که از پول دست نشاندگان مستکبرین استفاده می کنند... مسلمان ها 
باید با هر عامل مخالِف وحدت و ضّد وحدت مقابله بکنند؛ این یک تکلیف بزرگ برای 
همه ی ما است؛ هم شیعه باید این را قبول کند، هم سّنی باید قبول کند، هم شعبه های 
گوناگونی که در میان شیعیان و در میان سّنی ها وجود دارد این را باید بپذیرند. وحدت 
به معنای تکیه ی بر مشترکات اســت. ما مشــترکات زیادی داریم؛ میان مسلمانان... 
تکلیف عمده هم در این مورد بر دوش نخبگان است؛ چه نخبگان سیاسی، چه نخبگان 

علمی و چه نخبگان دینی.   92/10/29

#وحدت_شیعه_ و _ سنی
تکلیِف بزرگ همه ما

کلید
واژه

امام کالم

مسلمین مرزها را 
اسباب جدایی قلبها ندانند

مسـلمین بایـد بـا هـم یـد واحـده باشـند. 
»ُهـْم یَـٌد واِحـدٌه علـی َمـن ِسـواه«. اینهـا 
بایـد دسـت واحـد باشـند. مجتمع باشـند. 
یـک باشـند. خودشـان را از هم جـدا ندانند. 

مرزهـا را اسـباب جدایی قلبهـا نداننـد. مرزها جـدا، قلبها با هـم. مسـلمین دارای قدرت 
بسـیار هسـتند، و دارای خزاین بسـیار. چنانچه با هم مجتمع بشـوند، چنانچه مسلمین 
با هم اتحاد پیـدا کنند، با حفظ مرزهای خودشـان، لکن قلبهایشـان با هم متحد بشـود، 
اینها جمعیت بسـیار کثیری هسـتند؛ یک میلیارد جمعیت. شاید اآلن بیشـتر باشند. و 
خزاین بسـیار دارنـد. و احتیاج بـه هیچ کشـوری ندارنـد. و همه کشـورها تقریبـاً به آنها 

محتاج هسـتند.   
امام خمینی )ره(؛  آذر ۱۳۵۸

در هیچ زمانی ارتباط شیعه و گسترش تشکیاتی شیعه در سرتاسر دنیای اسام، 
مثل زمان حضرت جواد و حضرت هادی و حضرت عسکری نبوده است. وجود وکا 
و نواب و همین داستان هایی که از حضرت هادی و حضرت عسکری نقل می کنند - که مثًا 
کسی پول آورد و امام معین کردند چه کاری صورت بگیرد - نشان دهنده ی این معناست. 
یعنی علی رغم محکوم بودن این دو امام بزرگوار در ســامرا... ارتباطات با مردم همین طور 
گسترش پیدا کرد. درباره ی این ســه امام - از حضرت جواد تا حضرت عسکری - نکته ی 
دیگری وجود دارد و آن این است که هرچه به پایان دوره ی حضرت عسکری جلوتر می رویم، 
این غربت بیشتر می شود. حوزه ی نفوذ ائمه و وسعت دایره ی شیعه در زمان این سه امام، 
نسبت به زمان امام صادق و امام باقر شاید ده برابر است؛ و این چیز عجیبی است. شاید علت 
این که اینها را این طور در فشار و ضیق قرار دادند، اصاً همین موضوع بود... حضرت هادی و 
حضرت عسکری در همان شهر سامرا، که در واقع مثل یک پادگان بود - یک شهر بزرِگ 
آن چنانی نبود؛ پایتخت نوبنیادی بود که »ُسّر من رأی«؛ سران و اعیان و رجاِل حکومت و به 
قدری از مردم عادی که حوایج روزمره را برطرف کنند، در آن جمع شــده بودند - توانسته 
بودند این همه ارتباطات را با سرتاسر دنیای اسام تنظیم کنند. وقتی ما ابعاد زندگی ائمه را 
نگاه کنیم، می فهمیم اینها چه کار می کردند. بنابراین فقط این نبود که اینها مسائل نماز و 
روزه یا طهارت و نجاسات را جواب بدهند؛ در موضع "امام" - با همان معنای اسامِی خودش 
- قرار می گرفتند و با مردم حرف می زدند.... شما می بینید که حضرت هادی را از مدینه به 
سامرا می آورند و در سنین جوانی - چهل و دو سالگی - ایشان را به شهادت می رسانند؛ یا 
حضرت عسکری در بیست و هشت سالگی به شهادت می رسند؛ اینها همه نشان دهنده ی 
حرکت عظیم ائمه )( و شیعیان و اصحاب آن بزرگوارها در سرتاسر تاریخ بوده. با این که 
دستگاه خلفا، دستگاه پلیسِی با شــدت عمل بود، درعین حال ائمه )( این گونه موفق 

شدند. غرض، در کنار غربت، این عزت و عظمت را هم باید دید.  منبع: انسان 250 ساله   

 )( روایتی از زندگی و مجاهدت امام حسن عسکری
به مناسبت 8 ربیع االول سالروز شهادت ایشان

عزت و عظمت حضرت عسکری در کنار غربت

250 ساله انسان

باید بـه یک نکتـه ی کامـًا واضـح توّجـه شـود و آن وجـود تفـاوت در ترکیب 
جسـمی زن با ترکیب جسـمی مرد اسـت، ایـن تفـاوت بیخود نیسـت. خدای 
متعال که حکیم اسـت و هـر دو را آفریده، این تفاوت را هم گذاشـته اسـت. البّتـه در آن 
زمینه هـای اجتماعی، سیاسـی، فرهنگی، انسـانی و اسـامی هیچگونه تفاوتـی ندارند 
اّمـا در مرحله کار بـا یکدیگر فـرق دارند. مثـًا مردهـا بّنایی میکننـد، آیا ما بـرای اینکه 
زن و مـرد حقوقشـان برابـر باشـد و اهانـت بـه زن نشـود بایـد بگوییـم زنـان هـم بروند 

عملگی و بّنایی کنند. اصًا این کار برای زن مناسب به نظر نمی آید. 66/12/13

ایـرانی خانواده

فلسفه تفاوت حضور زن و مرد در محیط کار
 س: آیا نماز جماعت پشت سر اهل سنت جایز است؟ج: مشــارکت با آنان در نماز جمعه و 

جماعتشان از جهت حفظ وحدت اشکال ندارد، و از غیبت باید پرهیز شود.
س: در مکانهای مشارکت و رفت و آمد با برادران اهل سنت، هنگام شرکت در نمازهای روزانه، 
در بعضی از موارد مانند آنان عمل می کنیم، مثل نماز به صورت تکّتف و عدم رعایت وقت و 
سجده بر فرش، آیا این نمازها احتیاج به اعاده دارند؟ج: اگر حفظ وحدت مقتضی انجام آن 
کارها باشد، نماز صحیح و مجزی است، حتی اگر سجده بر فرش و مانند آن باشد، ولی تکّتف در 

نماز جایز نیست، مگر اینکه ضرورت آن را اقتضا کند.

آموزشی احکـام
شرکت در نماز جمعه اهل سنت

ماِل حالل بهترین کمک کننده تقوا است

  انتصاب سردار غیب پرور به ریاست سازمان بسیج

حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمانده معظم کل قوا با صدور حکمی ضمن تشکر و قدردانی از زحمات 
و تاشهای مؤثر و مخلصانه ی سردار سرتیپ بسیجی محمدرضا نقدی، سردار سرتیپ پاسدار 
غامحسین غیب پرور را به سمت رئیس سازمان بسیج و جانشین فرمانده کل سپاه در امور بسیج 

| Khamenei.ir     | .منصوب کردند

   استراتژی نظامی جدید آمریکا؛ طبقه بندی ایران در لیست تهدیدات 
سی ان ان: رؤسای ستاد نیروهای زمینی، دریایی، و هوایی آمریکا زیر نظر رئیس ستاد مشترک 
نیروهای مسلح این کشور، در مراحل نهایی تدوین یک استراتژی جدید نظامی هستند که قرار 
است به دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا ارائه شود. گولدفین، رئیس ستاد نیروی هوایی 
آمریکا می گوید: در این استراتژی، ایران، کره شمالی، چین، روسیه، و افراط گرایی، به عنوان پنج 

تهدید اصلی مورد توجه قرار گرفته است.|    صدای آمریکا |

  مقام صهیونیست: ایران باید از سوریه برود  
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی: دو پیش شرط در وقوع هرگونه توافقی درباره سوریه حیاتی است، 
اسد از سوریه خارج شود، ایرانی ها نیز از سوریه بیرون بروند. وی همچنین مدعی شد: حصول توافق 

در سوریه بدون مشارکت مستحکم آمریکا غیر ممکن است. |    مهر|

   اظهارات ضدایرانی نخست وزیر انگلیس 
نخست وزیر انگلیس که به بحرین ســفر کرده بود گفت:  ما به همکاری با شرکایمان در شورای 
همکاری خلیج فــارس برای کمک به حفظ امنیتشــان پایبندیم و "نگرانی این شــورا درباره 
سیاست های ایران را درک می کنیم." ما از شورای همکاری خلیج فارس در برابر هرگونه "مداخله 
ایران" حمایت می کنیم. این اظهارات ترزا می درحالی مطرح شده است که او در این سفر هیچ 

اشاره ای به دستگیری ها و شکنجه های مردم بحرین توسط حکام این کشور نکرد.|    فارس|

   اسد: با آزادسازی حلب هیچ برگ برنده ای
 برای تروریست ها و غربی ها باقی نخواهد ماند 

رئیس جمهور سوریه در گفتگو با الوطن: با آزادسازی کامل حلب از دست تروریست ها و غربی ها 
هیچ برگ برنده ای برای آنها باقی نمی ماند. پس از دمشق و حمص، حلب آخرین امید آنها بود. 
آزادسازی حلب یعنی توطئه کشورهای غربی و منطقه ای شکســت خورد. حاال آمریکایی ها 
درخواست دارند که در حلب آتش بس برقرار شود چون مزدوران آنها در این شهر با شرایط دشواری 

مواجه شده اند.|    تسنیم|

هفته اخبار

ویژه روایت

سال 1360 حسینیه جماران؛ آیت ا... دستغیب در کنار آیت ا... خامنه ای 

حقوق های نجومی، حاصل غلبه فرهنگ اشرافیت و هجوم به ارزشها

 »َو َذروا ظاِهَر ااِلثِم َو باِطَنُه« به کناری نهید آنچه را که گناهش ظاهر است و آنچه گناهش نهان 
و باطن است. یک کارهایی هست که اشکاالتش، عواقب سوئش ظاهر است؛ قتل نفس معلوم 
است که کار بدی است، بی جان کردن یک جاندار، بدون استحقاق، معلوم است که کار خافی 
است؛ این گناه بودنش ظاهر است. یک کارهایی هم گناه بودنش درست، بارز و ظاهر و نمایان 
نیست، خیلی از چیزها را انسان نمی فهمد که این چقدر بزرگ است؛ سخن بدون علم گفتن، 
دنباله روی از غیر علم کردن، نام خدا و یاد خدا را ســبک و کوچک شمردن، اطاعت از غیر خدا 
کردن، فرمان از غیر خدا شنودن و نیوشیدن، اینها یک چیزهایی ست که آدم خیال نمی کند این 
قدر مضرات و عواقب سوء داشته باشد، نهان است، پوشیده است گناه بودنش، لکن در عین حال، 
هر دو را بایستی کنار گذاشت؛ هر آنچه را که گناه است، چه آشکارا و چه پنهان. »َو َذروا ظاِهَر 
ااِلثِم َو باِطَنُه« بگذارید و واگذارید آن چیزهایی که ظاهراالثمند، گناه بودنشان ظاهر است و باطن 

االثمند، گناه بودنشان باطن و پوشیده است.  منبع: کتاب طرح کلی اندیشه ی اسالمی در قرآن

از گناهان ظاهر و باطن بپرهیزید
هر آنچه را که گناه است، چه آشکارا و چه پنهان

این است حزب ا...

شـناخت  دشـمن،  مقابـل  در  هوشـیاری 
نقشـه های او و فریب لبخنـدش را نخـوردن، 
نکاتـی بـود کـه رهبـر انقـاب اسـامی از 
زمـان آغـاز مذاکـرات هسـته ای بـه ویـژه در 
دور جدیـد بـه آن اشـاره و تأکیـد می کردنـد. 
دوره ای کـه در آن »پذیرش مذاکرات... اساسـاً 
با هدف لغـو تحریمهای ظالمانـه ی اقتصادی 

و مالـی صـورت گرفـت. 94/7/29« 
چارچوب هـا و خطـوط قرمـزی نیز کـه رهبر 
انقـاب اسـامی در مراحـل مختلـف تعیین 
کردنـد، بـه منظـور محکـم کاری در تأمیـن 
توافق خـوب یعنی رفـع تحریمهـای ظالمانه 
و حفـظ صنعـت هسـته ای، انجـام گرفـت. تا 
امریـکای بدعهـد به راحتـی نتواند مجـدداً با 
نقض عهـد و تضییع حق ملـت ایـران، برجام 
را »وسـیله ای قـرار بدهنـد بـرای فشـارهای 
مجّدد به جمهوری اسـامی و ملت 95/9/3« 
متأسـفانه خلـل و فـرج موجـود در برجـام و 
»عجله در به سـرانجام رسـاندن کار 95/9/7« 
و رعایت نشـدن برخـی از آن چهارچوب های 
»تضمین هـای  اخـذ  به خصـوص  مهـم 
قـوی و کافـی بـرای جلوگیـری از تخلّـف 
اعـام  آن  جملـه ی  از  مقابـل...  طرفهـای 
کتبـی رئیس جمهـور آمریـکا... مبنـی بر لغو 
تحریمهـا 94/7/29« نیز بهانه های بیشـتری 
برای تخلـف و نقض برجـام در اختیـار امریکا 

ایـن تمدیـد  قـرار داده کـه »تازه ترینـش 
تحریـم ده سـاله اسـت 95/9/3« 

امـا در مقابـل، ایـن بدعهـدی، آنچـه کـه 
اهمیـت دارد، جلوگیـری از ایجـاد خطـای 
توهـم  و  مقابـل  طـرف  در  محاسـباتی 
دست بسـته بـودن ملـت اسـت. در حالی که 
»دسـت ملّـت ایـران بسـته نیسـت و ایـن 
 »93/11/19 داده اسـت  نشـان  عمـل  در  را 
بنابرایـن »اگـر این تحریـم ]تمدید[ بشـود، 
قطعـاً نقـض برجام اسـت -بـدون تردیـد- و 
بداننـد جمهـوری اسـامی حتمـاً در مقابل 
آن واکنـش نشـان خواهـد داد. 95/9/3« 
زیـرا »راه نجـات در مقابـل زیـاده خواهـی 
دشـمنان، تسـلیم شـدن و عقـب نشـینی 
کـردن نیسـت؛ بایـد در مقابـل دشـمنی که 
زورگویـی و زورگیـری مـی کنـد ایسـتاد و 
پیشـرفت کرد. عـاج ملـت ایران در کسـب 
اقتـدار اسـت. 87/1/1«تجربـه برجـام، خطـا 
بـودن ایـن فکـر تزریقـی را کـه »برخـی 
پشیمان شـده ها،  ازنفس افتاده هـا، 
بـوی لـّذت دنیـا بـه مشامشـان رسـیده ها 
95/8/12« نیـز به دنبـال ترویج آن هسـتند، 

بـرای چندمیـن بار ثابـت کـرد، بنابرایـن در 
مقابـل نقـض عهـد جدیـد بایـد:

کـه  نباشـیم  ایـن  در صـدد  »مطلقـاً    .1
بدحسـابی طـرف مقابـل را و بدقِلقـی طـرف 

مقابـل را و خیانت طـرف مقابـل را یک جوری 
توجیـه کنیـم؛ ایـن دارد بدحسـابی میکنـد 
ص اسـت، آمریکایی هـا دارنـد  -االن مشـخّ
بد حسـابی میکننـد- ایـن بدحسـابی را بـه 

بیاوریـم 95/6/3« حسـاب 
2.  »این خدعـه ی طرف مقابل را نبایسـتی 
نادیـده بگیرنـد و اگـر چنانچه خدعـه ای از 
طـرف دیدنـد، آن وقـت در مقابل، بایسـتی 
اگرچنانچـه  بکننـد؛ یعنـی  مقابله به مثـل 
طـرف ]مقابـل [ نقض عهـد کـرد، این طرف 
هم بایـد نقض عهـد بکنـد، ایسـتادگی باید 
بکنـد... کسـانی کـه مسـئولین سیاسـت 
هسـتند... مراقـب تجـاوز دشـمن باشـند 
و ببیننـد کجـا تجـاوز میکنـد، کجـا دارد از 
خطوط تجـاوز میکنـد، و با قـدرت جلویش 

را بگیرنـد. 94/10/30«
3.  رهبـر انقـاب پیـش از ایـن توصیه هـای 
دقیـق و مـوردی را به مسـئوالن مربوطـه و از 
جمله سـازمان انـرژی اتمی به عنـوان متولی 
صنعت هسـته ای داشـته اند که از جملـه آنها 
مـوردی بود کـه در دیـدار بـا کارگـزاران نظام 
در ماه رمضان انجام شـد: »توّقعاتـی را که آنها 
در زمینـه ی الیاف کربن که در سـانتریفیوژها 
بـه کار میـرود، یـا توّقعاتـی کـه در مـورد 
اندازه گیـری آن سـیصد کیلـو دارنـد مطلقـاً 

قبـول نکنید، زیـر بـار نرویـد. 94/3/25«
4.  هیئت نظـارت بـر برجام »دّقت بیشـتری 
بکننـد، مراقبت بیشـتری بکننـد و واقعـاً هر 
نقطه ای را که احسـاس میکنند طـرف مقابل 
در آن نقطـه دارد خیانـت میکنـد و بـد عمل 
میکند، آنچه را وظیفـه ی دفـاع از منافع ملّی 

اسـت انجام بدهنـد. 94/3/25«
5.  و امـا توصیه همیشـگی و مبنایـی رهبر 

انقـاب: اکنـون کـه تجربـه برجـام ثابـت 
کـرده اسـت کـه »کلیـد حـّل مشـکات 
نیویـورک  و  ژنـو  و  لـوزان  در  اقتصـادی 
نیسـت؛ در داخـل کشـور اسـت. 94/2/9« 
مسـئوالن و مـردم همـه بایـد بـرای قـوی 
کردن کشـور احسـاس وظیفه و مسـئولیت 
کننـد زیـرا »اگر یـک ملّتی بـه خـود نیاید، 
خـود را قـوی نکنـد، دیگـران بـه او زور 
میگویند. 93/1/1« بنابراین »حّل مشـکات 
اقتصـادی کشـور در گـرو تـاش بی وقفه و 
خردمندانـه در همـه ی بخش هـا در جهـت 
اقتصـاد مقاومتـی اسـت و رفـع تحریم ها به 
تنهائـی بـرای گشـایش در اقتصاد کشـور و 
معیشـت مـردم کافـی نیسـت. 94/10/29«

»چـون اخـم میکننـد، تحریـم میکننـد، 
دنـدان نشـان میدهنـد، دسـتهایمان را باال 
ببریـم؟ حـاال یـک قـدری کوتـاه بیائیـم؟ 
تحلیلتـان ایـن اسـت؟ در داخـل کشـور ما 
کـه  هسـتند  سیاسـی ای  مجموعه هـای 
تحلیلشـان ایـن اسـت؛ میگوینـد وقتی که 
طـرف خیلـی چهـره ی سـگی از خـودش 
نشـان میدهد، شـما عقب بنشـینید! خوب، 
شـما این را قبـول داریـد؟ عقب بنشـینیم؟ 
یا نـه؛ معتقدیـد که هـر گونه عقب نشـینی، 
طـرف را تشـجیع میکنـد بمجـردی کـه 
دیدنـد شـما بـا اخـم میترسـید. میگوینـد 
آقا اخـم کنیـد؛ عـاج ایـن آدم اخم اسـت. 
بمجـردی کـه دیدنـد تهدیـد بـه کتـک یا 
خـود کتـک، شـما را بـه عقب نشـینی وادار 
میکننـد، میگوینـد دو تـا بیشـتر بـزن تـا 
خـوب از همـه ی حرفهایش دسـت بـردارد. 
طرف، اینجوری اسـت. محاسـبات دنیا این 

»89/5/31 اسـت.

آمریکای بدعهد؛ این کلیدواژه ای است که امروز دیگر حتی آنها که به شیطان خوش بین 
بودند نیز تکرار می کنند. تکراری که در حقیقــت پایان یک الگو، مدل اعتماد و اتکا به 
استکبار برای حل مشکالت را مشخص می کند. تجربه برجام »پشــتوانه ی تجربی مّلت ایران را 
افزایش خواهد داد 92/8/12« و اجازه نخواهد داد بزک کارها به ســادگی بتوانند چهره هیوالیی 
آمریکا را بزک کنند و »این جور وانمود بکنند که آمریکایی ها اگر هم یک روزی دشمن بودند، امروز 

دیگر دشمنی نمیکنند. 94/8/12«

گزارش هفته

باید در مقابل دشمن عهدشکن هوشیار بود؛

اقدام متقابل

متن زیر بخشی از بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با فعاالن فرهنگی جبهه انقالب است که 
برای اولین بار منتشر  می شود: شما مخاطب برای خودتان درست کنید. درست کردن به معنای 
تولید اصطاحی نیست، به معنای این است که در این مجموعه  انسانهایی که در این کشور 
حضور دارند، از این هشتاد میلیونـ  فرض کنید حدود شصت، هفتاد میلیونـ  کسانی هستند 
که می توانند مخاطب رسانه باشند. حاال که کار رایانه و فضای مجازی به بچه های سه چهارساله 
هم رسیده می نشینند و قشنگ بازی می کنند، کار می کنند و گاهی در همان اثنای بازی یک 
چیزی را تصادفاً کشف می کنند که بزرگ ترهایشان این را نفهمیده اند و آدم تعجب می کند؛ 
حاال که این جور دایره وسیع شده، شما در این مجموعه، مخاطبهای خودتان را مشخص کنید 
و افزایش بدهید. یعنی مخاطبتان فقط آن جوانی که از پیش به شما معتقد است نباشد. "گر آن 
بیگانه هم با ما نشیند آشنا خیزد"؛ این جوری باید باشد. آن بیگانه هم اگر با شما نشست، باید 

آشنا بلند شود. خلق مخاطب که ماگفتیم مراد این است. این یکی از کارها است.   95/8/19

گر آن بیگانه هم با ما نشیندآشنا خیزد
توصیه رهبر انقالب به فعاالن فرهنگی مومن و انقالبی:


