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تصویر  بازدید 3  ساعته 
رهبرمعظم  انقالب

 از پژوهشکده رویان

شهدای عزیز حادثه ی خونین زاهدان این شماره 
تقدیم می شود 
شهدای حادثه 
تروریستی در 
مسجد جامع 

زاهدان 

  شهادت  ۲۷ نفر و زخمی شدن 1۶9 نفردو انفجار انتحاری در زاهدان ۲4 تیر 13۸9

هفتمین روز شهادت مظلومانه ی جمعی از هم میهنان مؤمن و مخلص در زاهدان به دست جنایتکاران 
و تروریست های جّرار فرا رسید. در این حادثه ی خونین دست گنهکار و ُمجرِم منحرفان متعّصب وهابی 
با پشتیبانی و فتنه انگیزِی ســازمان های جاسوســی بیگانه، دلهائی را داغدار و خانواده هائی را عزادار 
کرد... اینجانب بار دیگر به روح شــهدای عزیز حادثه ی خونین زاهدان که در ســالروز والدت حضرت 

سیدالشهداء علیه آالف السالم و الثناء، به دیدار حق شتافتند درود می فرستم... ۸9/4/30
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4

آیت ا.. کاشانی نبود 
نفت ملی نمی شد

3

ایـرانی خانواده

خوانی باز

 وظیفه رهبری:  جلوگیری از انحراف در مسیر نظام
اکنون نیــز زمــان زیــادی از مطرح شــدن بحث 
»حقوق هــای نجومی« در جامعه نمی گذشــت که 
رهبر معظم انقالب اســالمی نســبت به این مسئله 
موضع گیــری کــرده و آن را »هجوم بــه ارزش ها 
95/4/۲« دانستند. رهبر انقالب چند روز پس از این 
و در خطبه های عیدفطر به شــکل صریح تری به این 
موضوع پرداخته و ضمن »نامشروع و گناه« دانستن 
این برداشــت ها، از آن به عنوان »خیانت به آرمانهای 

انقالب اســالمی 95/4/1۶« تعبیر کرده و خواستار 
عزل و برکناری افراد متخلف شــدند. اما چرا رهبری 
نسبت به این موضوع که مســئولیت آن به دولت و 
دستگاه های اجرایی و... برمی گردد، اینگونه واکنش 
نشان داده و موضع گیری و مطالبه گری کردند؟ فهم 
درسِت »وظیفه ی رهبری« در نظام اسالمی پاسخ این 
سوال را روشن می سازد: »وظیفه ی رهبری آنجایی 
است که احساس کند یک حرکتی دارد انجام میگیرد 
که این حرکت، مســیر نظام را دارد منحرف میکند. 

اینجا وظیفه ی رهبری اســت که بیایــد در میدان 
و به هر شکلی که ممکن است بِایستد و نگذارد؛ ولو 
مورد جزئی باشــد. 95/4/1۲« در واقع اگر با پدیده ی 
حقوق های نجومی و برداشت های نامشروع به شکل 
صحیح و قاطعانه مبارزه نشــود این مسئله مي تواند 
موجب انحراف در مسیر حرکتِی نظام اسالمی شود. 

برای درک بهتر توجه به برخی نکات ضروری است:

1. دونگاه به قدرت: خدمت یا طعمه
در یک تقسیم بندی کالن در حکومت های گوناگون 
دو نوع جهت گیری و نگاه نسبت به »قدرت« وجود 
دارد. در حکومت اســالمی »قدرت« فرصتی برای 
»خدمت به بندگان خدا« اســت، هیچ کارگزار نظام 
اسالمی حق ندارد خود را با »اشراف« مقایسه کرده 
و بدتر از آن با »روحیه ی اشــرافی گری و کاسبی« با 

مســئولیت برخورد کند. در این نگاه قدرت به هیچ  
عنوان»طعمه« و انقالب به مثابه "سفره" و فرصتی 
برای بهره برداری شخصی نیست: »پذیرفته نیست 
که مامور عالی رتبه ی نظام جمهوری اسالمی، مثل 
بقیه ی کاسبیها، مسوولیت خود را یک کاسبی حساب 
کند. مســوولیتهای واال در نظام جمهوری اسالمی، 
کاسبی و سرمایه نیست که انسان برای اداره ی دنیای 
خود به دنبال آن برود. مسوول نظام جمهوری اسالمی 
حق ندارد بــه اعیان و اشــراف و پولدارها نگاه کند و 
زندگی خود را با آنها بسنجد... در نظام اسالمی، این 
ماموریت، طعمه نیست؛ یک مسوولیت و یک خدمت 
و یک وظیفه بر گردن انسان است. ۸0/9/1۶« در این 
نگاه: » قدرت، هدف نیست؛ وســیله یی است برای 
این که انســان بتواند به اهداف واال برسد. ۸4/5/10« 
 3  و مســئوالن »نوکر مردم« هستند: »فلسفه 

خیانت اشرافی گری

اسالم در برابر سوءاستفاده از 
زن ایستادگی کرده است

چرا رهبری در پدیده حقوق های نجومی قاطعانه موضع گرفتند؟

هفته سخن

روایت رهبر انقالب از جنگ 33 روزه

3

عبرتها وتجارب برجام و بایدها و نبایدهای پیش رو؛

حق ،گرفتنی است

۲

نشانه های سقوط
 رژیم غاصب

 توجه دادن مسئوالن نظام به خدمت صادقانه و دوری از منفعت جویی ها و بهره برداری های 
شخصی و نگاه مادی به قدرت و تذکر نسبت به دوری از روحیه ی اشرافی یکی از توصیه ها و 
مطالبات جدی رهبر انقالب در طول سالیان متمادی بوده است. در سال های پس از پایان 
دفاع مقدس و ورود کشور به دوران سازندگی نیز شاهد تأکیدات مکرر ایشان در زمینه  ساده زیستی، 

مردم داری، پرهیز از تجمل گرایی و... کامال مشهود بوده است. 
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عبرتها و تجارب برجام و بایدها و نبایدهای پیش رو؛

 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 اسالمی را گرفتند... کسانی که امید میبندند به اینکه بنشینیم 
با آمریکا در فالن 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. 95/4/1۲  

حق، گرفتنی است

1.  در این شرایط، »برنامه ی دشمن این است که توانمندی های 
جمهوری اســالمی را متوّقف کند؛ یا از بین ببرد یا اقاًلّ از رشد 
آنها جلوگیری کند. 95/3/۲5« و راهبرد تبلیغاتی دشــمن در 
پیاده کردن نقشــه خود نیز انتقال این منطق در میان مردم و 
نخبگان جامعه است که »در قضیه ی هسته ای توافق شد و اسم 
این را گذاشــتیم "برجام"؛ برجام دیگری در قضایای منطقه، 
برجام دیگری در قضایای قانون اساسی کشور؛ برجام ۲ و ۳ و ۴ 
و الی غیرذلک بایستی به وجود بیاید تا ما بتوانیم راحت زندگی 

کنیم. 95/1/1«  
اما تجربه روشنگر برجام، موجب عقیم شدن نقشه دشمن شده 
و نشان داده که »اگر حّتی در مسئله ی هسته ای هم همان جور 
که آنها دیکته میکنند ما پیش برویم و قبول کنیم دیکته ی آنها 
را، باز هم حرکت مخّرب آنها و تحریمهای آنها برداشته نخواهد 

شد... چون با اصل انقالب مخالفند. 93/11/۲9«
۲.  البتــه در برجام خلل و فرجــی وجود دارد کــه »اگر این 
خلل وُفَرج بسته میشــد، معایب کمتر میشد یا منتفی میشد. 
95/3/۲5« همچنیــن پس از برجام نیــز چارچوبهای مهمی 
تعیین شد که اگر آن موارد نیز به دقت رعایت می شد، اکنون 
طرف مقابل به سادگی نمی توانست از عمل به تعهداتش شانه 
خالی کند. مانند لزوم گرفتن تضمین »کتبی از رئیس جمهور 
آمریکا« زیرا »پذیرش مذاکرات از ســوی ایران اساساً با هدف 
لغو تحریمهای ظالمانه ی اقتصادی و مالی صورت گرفته است 
و اجرائی شــدن آن در برجام به بعد از اقدامهای ایران موکول 
گردیده، الزم است تضمین های قوی و کافی برای جلوگیری 
از تخلّف طرفهای مقابل، تدارک شود، که از جمله ی آن اعالم 
کتبی رئیس جمهور آمریــکا و اتّحادیه ی اروپــا مبنی بر لغو 

تحریمها است. 94/۷/۲9«
3. اما اکنون و پس از مواجه شدن با بدعهدی های طرف مقابل، 
نباید به صرِف اندوختن تجربه ای البته بس ارزشمند اکتفا کرد، 
بلکه در مرحله حساس فعلی  براساس شروط نه گانه رهبر انقالب 
در سند صیانت و سایر بیانات ایشان در این زمنیه چند وظیفه بر 

عهده مسئوالن قرار دارد:
اول؛ حفــظ و افزایش اقتدار از یک ســو و متوقف کردن طرف 
مقابل با اســتفاده از این توانایی ها از ســوی دیگر: »در مقابل 
خطاهای آنها و کارشکنی آنها، ما بایســتی توانایی هایمان را 

حفظ کنیم... ما با قدرت علمی و فّناوری خودمان بود که آنچه 
از آمریکایی ها توانستیم بَکنیم در این قضّیه، کندیم؛ یعنی اگر 
توانایی بیست درصد نبود، اگر توانایی ساخت سانتریفیوژهای 
پیشرفته نبود، قطعاً نمیتوانستیم آنها را وادار کنیم به اینکه این 
چند هزار سانتریفیوژ را از ما قبول بکنند و بپذیرند و بهانه گیری 
نکنند؛ به خاطر آن اقتدار بود. این اقتدار اگر از بین برود، فشار 
آن طرف زیاد خواهد شد، هرچه این اقتدار بیشتر شد، قدرت 
این طرف برای فشار آوردن به طرف مقابل بیشتر خواهد شد؛ 

بنابراین این را باید حفظ کنیم. 95/3/۲5«
دوم؛ انجام تمام اقدامات ممکن در مقابل کارشکنی های امریکا 
و دنبال کردن جدی مســئله: دولت »در برابر کارشکنی های 
آمریکا هر کاری که میتوانند انجام بدهند. 95/3/۲5« »پیگیری 
حقوق پایمال شده ی ملت ایران به علت تحریم ها، در دستور کار 

قضائی قرار گیرد.95/4/9«
سوم؛ »حفظ هوشیاری نسبت به نّیات خصمانه ی دولت آمریکا 
94/۷/۲9« و نپذیرفتن تحمیل و افزون خواهی های طرف امریکایی؛ 
» این توّقعاتی را که آنها در زمینه ی الیاف کربن که در سانتریفیوژها 
به کار میرود... مطلقاً قبول نکنید، زیر بار نروید. مدام افزون خواهی 

هم میکنند؛ حاال این همه پیش پرداخت ما داده ایم. 95/3/۲5«
چهارم؛ پرهیز از توجیه تخلفات طــرف مقابل: »مدام نگوییم 
تحریمها برداشته شده؛ نه، مسئله ی معامله ی بانکها حل نشده 
و بانکهای بزرگ معامله نمیکنند... این طرف آمریکایی این گناه 
بزرگ را انجام داده، این تخلّف بزرگ را کرده؛ نباید توجیه کنیم 

کار آمریکایی ها را. 95/3/۲5«
پنجم؛ دقت و مراقبت بیشتر هیئت نظارت بر برجام در دفاع از منافع 
ملی: »توّقع من از هیئت نظارت این است که دّقت بیشتری بکنند، 
مراقبت بیشتری بکنند و واقعاً هر نقطه ای را که احساس میکنند 
طرف مقابل در آن نقطه دارد خیانت میکند و بد عمل میکند، آنچه را 

وظیفه ی دفاع از منافع ملّی است انجام بدهند. 95/3/۲5«
و در یک کالم؛ »همین طور که معروف اســت "حق گرفتنی 
اســت"، آن هم از گرگی مثل آمریکا؛ بایــد از دهنش بیرون 
کشید؛ این جوری نیســت که او بیاید دو دستی تقدیم کند. تا 
وقتی که حاال به طور کامل نقض نکرده اند ما هم نقض نمیکنیم 
لکــن در مقابل خطاهای آنها و کارشــکنی آنها، ما بایســتی 

توانایی هایمان را حفظ کنیم. 95/3/۲5«.

  حرف رهبر ایران درباره محو اسرئیل را 
جدی بگیرید

مـارک الگـون متخصـص امـور اجتماعـی کـه بـرای 
توضیـح در خصـوص وضعیـت حقوق بشـر در دنیـا به 
مجلـس نماینـدگان آمریـکا آمـده بـود از نماینـدگان 
خواسـت سـخنان رهبر ایـران در خصوص محو شـدن 

اسـرائیل از روی نقشـه را جـدی بگیرنـد.  |    فـارس|

 کاریکاتوری از جنگ احزاب علیه ملت ایران
نشسـت حامیان گروهـک منافقیـن در پاریس نشـانه ای 
صریـح و قابـل تامـل از ادامـه دشـمنی نظـام سـلطه بـا 
جمهوری اسـالمی و شـکل گیری جنگ احـزاب البته در 
سـخیف ترین و نازل تریـن نـوع آن بـود. نشسـتی کـه در 
آن منافقیـن کوشـیده بودند بـا حضور شـرکت کنندگان 
اجـاره ی مخالفـان ایـران را از سراسـر جهـان در پاریـس 
گرد هـم آورند. سـید احمد غزالی  نخسـت وزیر پیشـین 
الجزایر، صالـح الغالب وزیر اسـبق اطالعـات اردن، محمد 
العرابـی وزیر خارجه پیشـین مصـر و اعظـم االحمد یکی 
از اعضای جنبـش فتح فلسـطین در این نشسـت حضور 
داشـتند. نکتـه جالـب اما تکـراری ایـن نشسـت، حضور 
مقامات غربـی در گردهم آیـی منافقین و حمایت آشـکار 
آن هـا از تروریسـت هایی بود که دست هایشـان بـه خون 
ملت ایران آلوده اسـت. برنارد کوشـنر وزیر خارجه اسـبق 
فرانسـه، خوزه لوئیز ساپاترو نخسـت وزیر پیشین اسپانیا، 
نـوت گینگریچ سـخنگوی اسـبق مجلـس نماینـدگان 
آمریـکا و یکـی از نامزدهـای احتمالـی معاونـت دونالـد 
ترامـپ، جان بولتـون نماینـده اسـبق آمریکا در سـازمان 
ملل و رودی جولیانی شهردار اسبق نیویورک از میهمانان 
نشسـت گروهک منافقین بودنـد. ترکی فیصل شـاهزاده 
امنیتـی سـعودی و از نزدیکتریـن چهره هـای حکومـت 
عربسـتان به اسـرائیل، نیز یکـی از سـخنرانان اصلی این 

| نمایش سـخیف علیه ملت ایـران بـود. | 

  والیتی: برخی شروط ابالغی رهبر انقالب 
درباره برجام انجام نشد

علـی اکبـر والیتـی عضـو هیئـت نظـارت بـر اجـرای 
برجـام: آمریکایی هـا به تعهداتشـان که رفـع تحریم ها 
و آثـار آن، آزادی تجـارت و ارتباطـات علمی، فنـاوری، 
تجـاری و مالـی میـان ایـران و دیگـر کشـورها و غرب 
اسـت، عمل نکردنـد. بـه برخـی شـروط 9 گانـه ابالغ 
شـده از جانـب رهبـر انقـالب دربـاره اجـرای تعهدات 

صداوسـیما| کشـورمان در چارچوب برجام عمل نشد.|

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

سـفیر کره جنوبـی با انتقـاد از رونـد اجـرای برجام:  
هنـوز بانک های بـزرگ دنیـا روابط خـود را بـا ایران 
آغـاز نکرده انـد و مـا در سـفارت مجبوریـم بودجـه 
خـود را از کشـورهای دیگـر به صـورت قاچـاق وارد 
ایران کنیم.همچنین۳5 سـناتور از دو حزب آمریکا 
در نامـه ای بـه اوبامـا در آسـتانه سـالروز امضـای 
ضـد  تحریم هـای  تشـدید  خواسـتار  »برجـام«، 

ایرانـی شـده اند. |  فـارس|

  سفر نتانیاهو به آفریقا برای مقابله با  نفوذ ایران
یـک دیپلمـات رژیـم صهیونیسـتی، پـس از سـفر 
نتانیاهـو به کشـورهای آفریقایی یکـی از اهـداف آن را 
جلوگیـری از گسـترش ادعایـی نفـوذ ایـران در آفریقا 

عنـوان کـرد. |  فـارس| 

»همین طور که 

معروف است "حق 

گرفتنی است"، 

آن هم از گرگی 

مثل آمریکا؛ باید 

از دهنش بیرون 

کشید؛ این جوری 

نیست که او بیاید 

دو دستی تقدیم 

کند. تا وقتی که حاال 

به طور کامل نقض 

نکرده اند ما هم 

نقض منیکنیم لکن 

در مقابل خطاهای 

آنها و کارشکنی 

آنها، ما بایستی 

توانایی هایامن 

را حفظ کنیم. 

»95/3/25

هفته اخبار

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

کلید
واژه

یک سال از مرحله اولیه توافق هسته ای می گذرد، »جمهوری اســالمی تعّهدات خودش را انجام داد، ]ولی [ آن طرِف بدقوِل بدعهِد 
بدحساب دارد دبّه 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« است اما تجربه مغتنمی 
را نیز برای ملت ایران رقم زده است. البته »خیلی ها قبل از این تجربه هم میدانستند اّما بعضی هم که نمیدانستند، 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«
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هفته سخن

1    وجود بنده و امثال بنده و دیگرمسؤوالن، خدمت   
اســت. ما نوکر و خدمتگزار مردم هســتیم. اعتبار و 
آبروی ما به این اســت. اســالم این را برای ما معّین 
کرده اســت. ۸۲/11/15« این نگاه درســت بر خالف 
نگاهِ حاکم بر حکومت های طاغوتی اســت که در آنها 
»یک وزیر، یک مدیر کل و یــک رئیس، از زندگیهای 
آن چنانی برخوردارند. ۸0/9/1۶« نگاهی که امروزه در 
حکومت های لیبرال سرمایه داری تجلی یافته است. 
باتوجه به این مبانی اعتقادی اســت کــه برخورد با 
»روحیه ی اشرافی گری« و »نگاه مادی و منفعت جویانه 
به قدرت« از سالیان دور مورد توجه رهبری قرار گرفته 
است؛ چنانکه پس از دوران دفاع مقدس نیز نسبت به 
این موضوع هشــدار داده اند: »عّده ای، سازندگی را با 
ماّدیگرایی، اشتباه گرفته اند. سازندگی چیزی است، 

ماّدیگری چیز دیگری است. ۷1/4/۲۲« 

۲- اشرافی گری مانع تحقق عدالت
وقتی رهبر انقالب صحبت از پدیده ای چون »مستِی 
اشــرافی گری« می کنند در واقع به یک »روحیه« و 
»شیوه و سبک حکومت داری« اشاره دارند. روحیه ای 
که پدیده ی زشت حقوق های نجومی ناشی از آن است: 
»آسیب های ناشی از مستی اشرافی گری را کأنّه درست 
نمی شناسیم؛ وقتی اشرافی گری، اسراف، و تجّمل در 
جامعه وجود داشته باشد و ترویج بشود، این قضایا به 
دنبالش پیش می آید و به وجود می آید و همه دنبال این 
هستند که یک طعمه ای به دست بیاورند و خودشان را 
از آن سیر کنند، شکمها را از این مالهای حرام پُر کنند. 
95/4/1۶« روحیه ی اشرافی گرِی مسئوالن از همین 
نگاه مادی و طاغوتی به قدرت نشأت می گیرد و آفت ها 
و مصیبت های زیادی را برای جامعه ی اسالمی تولید 
می کند: »از جمله چیزهایی که روند حرکت به سمت 
عدالت را در جامعه ُکند میکند، نمود اشرافی گری در 
مسؤوالن باالی کشور است... عیب اّوِل اشرافی گری، 
اسراف است... عیب دوم بدتر است و آن این است که 
فرهنگ سازی میکند؛ یعنی چیزی برای مسابقه دادن 

همه درست میکند. ۸0/۶/5«

3- پیشرفت کشور یا کاهش اعتماد مردم؟
پیشرفت انقالب و کشور با اتکاء به روحیه ی انقالبی 
و کار جهادی بوده: »مــا از اول انقالب، هر کار بزرگی 
که توانسته ایم انجام بدهیم، به برکت اعتماد به نفس 
و بلندپروازی و کار جهادی بوده اســت. ۸4/10/14« و 
تنها راه پیشرفت ایران اســالمی نیز همین روحیه 
است: »راه پیشرفت ایران اســالمی، احیاء روحّیه ی 
انقالبی و احیاء روحّیه ی مجاهدت اســت. 95/4/5« 
البته »هرجــور کاری، جهادی نیســت. ۸۶/4/۲5« 
بلکه: »روحّیه ی جهادی یعنی کار را برای خدا انجام 
دادن، کار را وظیفه ی خود دانســتن، همه ی نیروها 
را در راهِ کارِ درست به میدان آوردن. 94/۷/۲۲« حال 
دو راه پیش روی خواص، مسئوالن و کارگزاران کشور 
است. اگر مسئوالن اشرافی گری را در پیش بگیرند، 
عالوه بر توقف روند پیشرفت کشور باید بیش از پیش 
شاهد پدیده هایی چون حقوق های نجومی و »کاهش 
اعتماد مردم به نظــام 95/4/1۶« بود؛ در صورتی که با 
انقالبی گری و روحیه و کار جهادی عالوه بر پیشرفت 
کشــور اجر »باالترین عبادت ها« را کسب می کنند: 
»شاید هیچ عبادتی باالتر از عبادت مسئولی نیست 
که به خاطر تــالش و خدمت به مــردم، از راحت و 

آسایش و امنیت خود صرف نظر می کند. ۸4/5/1۲«

این شکست خوردگان 

به هامن اندازه که 

امروز براى حفظ 

موجودیت رو به زوال 

رژیم صهیونیستى 

تالش میکنند، 

تالىش دوچندان را 

براى رضبه زدن به 

حزب الله و مقاومت 

اسالمى لبنان به کار 

میربند

نشانه های سقوط رژیم غاصب
روایت رهبر انقالب از جنگ 33 روزه و پیروزی مقاومت اسالمی در آن

ده ســال پیش در چنین روزهایی، جنگ 33 روزه یا جنگ تموز بین مقاومت اسالمی لبنان )حزب اهلل( و رژیم غاصب صهیونیستی 
درگرفت. پس از آنکه درخواست های مکرر حزب اهلل لبنان برای آزادی زندانیان لبنانی با پاسخ منفی رژیم صهیونیستی مواجه شد 
حزب اهلل طی عملیات موسوم به »وعده صاَدق« نسبت به اسیر کردن دو ســرباز اسرائیلی اقدام کرد. پس از این اسرائیل به حمالت 
گسترده هوایی و زمینی به خاک لبنان دست زد که علی رغم کشتار غیرنظامیان و خسارت به زیرساخت ها موفقیتی برای این رژیم در 

برنداشت. مقاومت دلیرانه ی مردم لبنان و نیروهای حزب اهلل در نهایت پیروزی  مهم و تاریخی را برای جبهه ی مقاومت به ارمغان آورد.

آیت ا...کاشانی نبود نفت ملی نمی شد

گسترش کمک رسانی به نیازمندان، بدون ایجاد  رکود

آیت ا... کاشانی کسی است که اگر او نبود، نهضت ملی شدن صنعت نفت یقینا در این کشور به وقوع نمی پیوست... مرحوم کاشانی 
کسی اســت که به کمک او دکتر مصدق و دیگر سران نهضت ملی شدن صنعت نفت توانســتند حمایت مردم را به این حرکت 
جلب کنند؛ واال حمایت مردم جلب نمی شد. کسی مصدق را نمی شناخت؛ کسی معنای ملی شدن صنعت نفت را نمی دانست؛ 
... وقتی که از تبعید به تهران برگشت، امواج احساسات و ارادت مردم نســبت به این روحانی مجاهد و مبارز، چنان توفانی به راه 
انداخت که همه ی دشمنان را پس زد و انگلیسیها و دیگران حســاب کار خود را کردند و فهمیدند که مبارزه با این عالم روحانی 
به جایی نخواهد رسید. بعد، مرحوم آیت ا... کاشانی به عنوان نماینده ی مردم تهران و رئیس مجلس آن روز، پشتیبان طرح ملی 
شدن صنعت نفت شد... و به این ترتیب در سال ۱۳۲9 شمسی مردم طرفدار ملی شدن صنعت نفت ایران شدند و علی رغم این که 
محمدرضا موافق نخست وزیری مصدق نبود، به پشتیبانی حمایت مردمی، مصدق نخست وزیر شد. اگر مرحوم آیت ا... کاشانی 
این حمایت عظیم مردمی را برای مصدق به وجود نمی آورد، او نخست وزیر نمی شد...  فقط یک عامل توانست مجددا قدرت را به 

مصدق برگرداند و او مرحوم آیت ا... کاشانی بود. اینها جزو واضحات تاریخ است. ۸0/۸/۲0   

پرسش: نگاه نظام اسالمی به مقوله ی »تأمین اجتماعی« چگونه است؟ 
نظام جمهوری اسالمی 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 اسالمی، باید به شکل ویژه ای، طبقاتی را که نیازمند کمک هستند، 
مشمول کمک رسانی کنند که این، در سازمان 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 تالش متناسب وادار 

کند و در جامعه رکود به وجود نیاورد، بلکه حرکت ایجاد نماید، این با اهداف نظام جمهوری اسالمی منطبقتر خواهد بود. ۷۶/4/۲5    

30  تیر سالروز قیام مردم در حمایت از مصدق در سال 1331

به مناسبت ۲5 تیر روز بهزیستی و تأمین اجتماعی

»جنگ سی و سه روزه، یک پدیده ی تاریخی بود... طرف  ت تاریخی
روایـ

پیروز در جنگ سی وســه روزه ی این کشــور، حزب ا... و 
مقاومت و مردم لبنان و همه ی امت اسالمی بودند. طرف 
شکست خورده نیز، اسرائیل و امریکا و درماندگان منطقه 
بودند. این شکست خوردگان به همان اندازه که امروز برای 
حفظ موجودیــت رو به زوال رژیم صهیونیســتی تالش میکنند، 
تالشــی دوچندان را برای ضربه زدن به حزب ا... و مقاومت اسالمی 
لبنان به کار میبرند. همه باید بدانند که مقاومت لبنان به برکت جهاد 
و شجاعت خود و خون فرزندان مظلوم خود، در قلب امت اسالمی 
جای دارد. مردم لبنان و بیشتر سیاســتمداران لبنانی به حزب ا... 
افتخار میکنند. قطعا هر تالشی در جهت رویارویی با این گروه مومن 

فداکار، چه از ســوی صهیونیست ها و چه از ســوی مزدوران ذلیل 
شیطان بزرگ، با واکنش جهان اسالم و عرب - به ویژه جوانان غیور 
مقاومت - مواجه خواهد شد. ۸5/۷/31« »رژیم غاصب که چند دهه 
با ارتش و تسلیحات خود و با پشــتیبانی نظامی و سیاسی امریکا، 
چهره ئی مهیب و شکست ناپذیر نشــان می داد، دو بار از نیروهای 
مقاومت که با اتکا به خدا و مردم، بیش از اتکا به ســالح و تجهیزات 
می جنگیدند، شکســت خورده و با وجود تمرینها و آماده سازیهای 
نظامی و ســازمانهای عریض و طویل اطالعاتی و حمایت بیدریغ 
آمریکا و بعضی دولتهای غربی و همدســتی برخی منافقان جهان 
اسالم، انحالل، و شیب تند سقوط، و عدم کفایت خود در برابر موج 

نیرومند بیداری اسالمی را ظاهر ساخته است. ۸۷/1۲/14   

بازخوانی

پرسش 
و پاسخ



 امیـن زبـان و ادب پارسـی یکـی از تازه ترین 
کتـب منتشرشـده و مجموعـه ای از سـخنان و 
رهنمودهـای رهبر معّظـم انقالب اسـالمی در 
باره ی حفـظ و گسـترش زبان فارسـی اسـت.

ایشـان در دیداری که در تاریـخ ۱9 آذر ۱۳9۲ 
بـا اعضـای شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی 
داشـته اند، نگرانی عمیق خویـش را از وضعّیت 
کنونی زبـان فارسـی بـا این جملـه ی کوتـاه و 
ژرف بیـان کرده انـد: »مـن خیلـی نگـران زبان 
فارسـی ام؛ خیلـی نگرانـم... مـن میبینـم کار 
درسـتی در این زمینه انجام نمیگیـرد و تهاجم 
به زبـان زیـاد اسـت.« و بعـد از آن، رهنمودها و 

راهکارهـای خویـش را بیـان نموده انـد. 
در فصـل چهـارم ایـن کتـاب - کـه مجموعـا 
دارای هفـت فصل اسـت - به قـدرت گفتاری و 
نوشـتاری ایشـان از لحاظ ادبی پرداخته شـده 

اسـت.

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

مقام شـهادت، خـود اوج بندگی و سـیر و سـلوک در 
عالـم معنویت اسـت. نباید شـهادت را تـا ایـن اندازه 
به سـقوط بکشـانیم کـه بگوییـم در عوض شـهادت 
فرزندان اسـام تنهـا خرمشـهر و یا شـهرهای دیگر 

آزاد شـد. تمامی اینها خیاالت باطل ملی گراهاسـت. 
مـا هدفمـان باالتـر از آن اسـت. ملی گراهـا تصـور 
نمودنـد مـا هدفمـان پیـاده کـردن اهـداف بیـن 
الملـل اسـامی در جهـان فقر و گرسـنگی اسـت. ما 
می گوییم تا شـرک و کفر هسـت، مبارزه هسـت. و تا 
مبارزه هسـت، ما هسـتیم. ما بر سـر شـهر و مملکت 
با کسـی دعـوا نداریـم. مـا تصمیـم داریم پرچـم »ال 

الـه ااّل ا...« را بـر قلـل رفیـع کرامـت و بزرگـواری بـه 
اهتـزاز درآوریم. پـس ای فرزندان ارتشـی و سـپاهی 
و بسـیجی ام، و ای نیروهـای مردمی، هرگز از دسـت 
دادن موضعـی را با تاثـر و گرفتـن مکانی را با غـرور و 
شـادی بیان نکنیـد کـه اینهـا در برابر هدف شـما به 
قـدری ناچیزند که تمامی دنیا در مقایسـه بـا آخرت. 

  امام خمینـی )ره(؛ 29 تیـر 1367

بیت المال برای همه مردم است

 این پذیرفته نیست که ما ]مسئولین[ جهتی را 
انتخــاب کنیم کــه نقطه ی مقابــِل جهت 
امیرالمؤمنین باشــد. او به سمت ســختگیرِی بر خود 
می رفت، حال هدف مسؤول عالِی دولتی و حکومتی ما از 
قبول مســؤولیت و مأموریت، عمران و آباد کردن دنیای 
خود باشد؟... امیرالمؤمنین این را تعلیم می دهد. در یک 
جا به ابن عباس نوشت: »فالیکن حّظک فی والیتک ماال 
تستفیده و ال غیظا تشــتفیه«. بهره ای که می خواهی از 
حکومت و اســتانداری خود در آن منطقــه 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 
فالن کس یا فالن جمع یا فالن قشــری 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 توست؛ این بیت المال متعلّق 
به مردم است. »و إنَّما ُهَو َفی ٌء لِلُمسلِمیَن َو َجلُب أسیافِِهم 
َفإن َشِرکَتُهم فی َحربِِهم«؛ تو هم اگر در فتوحات اسالمی 
شرکت داشته باشی، سهم خودت را داری. »کاَن لََک ِمثُل 
ِهم و إالّ َفَجناُه أیدیِهم التَکــوُن لَِغیِر أفواِهِهم«؛)۲(  َحظِّ
چیزی که مردم با دسترنج خود به دست آورده اند، متعلق 
به خودشان است. این منطق امیرالمؤمنین در برخورد با 

چنین درخواستهایی است.  ۸0/9/1۶  
  1( بحار االنوار  : ج 40 ص 3۸0  |   ۲( نهج البالغه: خطبه ۲3۲

شیوه انتخاب الگو از نگاه رهبر انقالب 

»الگو« را باید پیدا کنیم!
الگوی قـراردادی و تحمیلـی، الگوی جالبی 
نمیشـود. الگـو را بایـد خودمان پیـدا کنیم؛ 
یعنی در افق دیدمـان نگاه کنیم و ببینیـم از این همه 
چهـره ای کـه در جلـِو چشـممان می آیـد، کـدام را 
بیشـتر میپسـندیم؛ طبعاً این الگوی ما میشـود. من 
معتقدم که برای جوان مسـلمان، بخصوص مسلمانی 
که با زندگـی ائّمه و خانـدان پیامبر و مسـلمانان صدر 
اسالم آشـنایی داشـته باشـد، پیدا کردن الگو مشکل 
نیسـت و الگـو هم کـم نیسـت... به نظـر مـن، فاطمه 
زهرا )( بـرای یک دختـِر جوان الگوسـت... زندگی 
امام جـواد)( هم الگوسـت... در زمـان خودمان هم 
الگـو داریـم. امـام الگوسـت. ایـن جوانان بسـیجی ما 
الگو هسـتند؛ هـم کسـانی کـه شـهید شـدند، و هم 

کسانی که امروز زنده اند.   ۷۷/۲/۷  

برخی مسائل درباره خمس 
 س.طالي خریداری شــده برای همسر، خمس دارد؟

  ج. اگر به مقدار متعارف و مناســب شــأن او باشد، از 
مؤونه سال محسوب می شود و خمس ندارد.

 س. شخصی خانه ای برای ســکونت ندارد و برای 
خرید مسکن یا تهیه مایحتاج زندگی، مالی را پس انداز 

کرده است، آیا این مبلغ خمس دارد؟
  ج. مال پس انداز شده از منفعت کسب اگر برای تأمین 
هزینه های زندگی باشد، سر سال خمسی، خمس دارد 
مگر این که پس انداز برای تهّیه لوازم ضروری زندگی و 
یا تأمین هزینه های الزم باشــد 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 اســتفاده 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.   

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

حزب ا... تریبون

این است حزب ا...

یک نکته اساسی هم وجود دارد که در آن اسالم ایســتادگی کرده است و آن این است که در طول زمان، 
چون اخالق مردان خشن تر و اراده آنان در برخورد با مشکالت 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. شــما نگاه کنید ببینید که کدام یک از 
سالطین، ثروتمندان و پولداران و زرمندان و زورمندان در دربارها و دستگاههایشان، با داشتن پول و مقام 

و قدرت، به نحوی از انحا، دست به سمت تعّرض و تخّطی و سوءاستفاده از زن دراز نکرده اند!؟ ۷3/۷/۲0

اسالم در برابر سوءاستفاده از زن ایستادگی کرده است

ایـرانی خانواده

خواندنی پیشنهاد

نمونه کامل از آنچه آرزو داشتم

 ناشر:انتشارات انقالب اسالمی
 به کوشش:دکتر محمدحسن مقیسه

   تعداد صفحات:۲۶0 

امین زبان و ادب پارسی

) اشاره به بیانات رهبر انقالب در دیدار با شاعران با 
مطلع: من شمشیر کشــیده ام( نه شوری نه عشقی نه 
نوری، آنچنانکه بایسته و شایسته این کالم مهم و با ارزش 
رهبر بود ،دیده نشد. نه تلویزیون نه رسانه ها، ارزش این 
کالم را که به اندازه ذوالفقار علی )( با ارزش اســت 
منعکس نکردند .اما کالم الهی خاصیت یصعد فی السما و 
باالرفتن تا آســمانها 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 سالم.بنده یک بار در نیمه ی شعبان نشریه 
خط حزب ا... را به تعــداد ۳۱۳ بار چاپ کردم و بین 
اهالی هیئت و نمازگزاران مســجد و عابران پخش 
کردم.بسیار بازخورد خوبی داشــت. ان شاا... بتوانم 
مجددا  چنین کاری کنم و این نشریه پر بار شما را 

بین امت حزب ا... بازنشر نمایم.خداوند اجرتان دهد.
سالم. 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 آســان خواهد گرفت. ما  به دنبال دختر 
وپســرهای مقید  و متعبــد و والیتی هســتیم که 
زندگیشــون رو وقف اســالم کنند...  چرا در جامعه 
اسالمی سن ازدواج جوانهای مومن رفته باال این یک 
خطر است بیایید دست در دست یکدیگر بگذاریم وبرای 

این کار الهی قدمهای بزرگ برداریم. 

»مؤسســه ی رویان، یک مؤسســه ی موفق و یک نمونه ی کامل از آن چیزی بود و هست که انسان 
آرزویش را دارد. علت اینکه من به مرحوم ســعید 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.«
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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...                                

   پیامک:               ۱000۱0۲8 
   تلفن:           0۲۱-6۱0۱۴50۱

Khat@khamenei.ir    رایانامه:  
Telegram.me/KhatteHezbollah  :کانال تلگرام   

بازدید 3  ساعته رهبر انقالب از پژوهشکده رویان ۸۶/4/۲5


