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در حاشیه جواب دکتر انصاری به بی بی سی؛

گالیهای كه بجا و بحق است

سید صادق آله طه در یادداشتی با عنوان «یک جو انصاف»
گالیهای كه بجا و بحق را در مورد كم لطفی برخی رسانهها نسبت
به پاسخ دکتر انصاری به بی بی سی مطرح كرده است
متن این یاداشت به نقل از پایگاه خبری جماران به این شرح است:
هفته گذشته قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی در مطلبی
مفصل با ذکر اسناد و مدارک مفصل ،جوابیه ای کامل را منتشر کرد که
در آن ادعای دروغ و مخدوش بی بی سی به طور مستند بررسی و رد
شده بود .این جوابیه در دو شماره (بخش یک و بخش دوم) و به طور
جداگانه انتشار یافت در حالیکه در ابتدای هر بخش خالصه کاملی
از آن بخش قرار گرفته بود .خالصه ای که راحت تر می توانست در
رسانه های مکتوب نشر یابد.
خوشبختانه جوابیه مذکور مورد قبول و لطف بسیاری از اهل فن قرار
گرفت و تقدیر گروه های مختلف را موجب شد و برخی از خبرگزاری
ها و پایگاه های خبری و روزنامه ها هم به صورت کامل و یا تنها بخش
خالصه آن را بازنشر دادند که صد البته موجب امتنان شد.
اما در این میان بسیاری از مدعیان ارزشمداری و یا اصالح طلبی از
انتشار این مطلب مستند که بند بند آن مزین به سخنان امام بزرگوار
بود،سرباز زدند .از صدا و سیما که بگذریم ،آن دسته از «رسانه های
ش
ارزشی!» هم که در چنین مواردی همواره مدعی امام و آرمان های
انقالب هستند ،بدون توجه به تهمتی بزرگ به امام و انقالب حتی اشاره
ای به خالصه این جواب متقن نکردند.
نویسنده این سطور هرگز پا جای پای این دوستان نمی گذارد که به
راحتی در چنین مواردی ،طرف مقابل را به « پشیمان شدن» و «وا
دادن» متهم می کنند و خود را با هزار توجیه مختلف دلگرم می کند ،اما
از این دوستان می پرسد که آیا نسبت به دفاع از اندیشه انقالب احساس
مسئولیت نمی کنند؟ گیرم شما با مؤسسه و ریاست عالیه آن بر سر مهر
نیستید ،چرا از انتشار سخنان امام خودداری می کنید؟
از آن پایگاه خبری که به دنبال «تیر خالص به بیت امام» بود ،انتظاری
نیست ولی آیا رسانه های رسمی نظام که از بیت المال ارتزاق می
کنند ،نباید در مقابل دروغ و تهمت نسبت به امام حساس باشند و
مقاله ای که در جواب به آن اتهام ها و توسط رسمی ترین نهاد حقوقی
که توسط شخص حضرت امام مسئول امور ایشان تعیین شده است،
را حداقل بازنشر دهند؟
من همه اینها را به حساب کم لطفی و بی توجهی این دوستان و صد
البته «سیاسی کاری کور » می گذارم .شما چطور؟

هشدار کوبنده فرمانده نیروی دریایی سپاه به آمریکا
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران
انقالب اسالمی ایران گفت :اگر
دشمنان بخواهند در خلیج فارس
محاسبات اشتباهی انجام دهند
خلیج فارس را برای آنها به باتالق
گاوخونی تبدیل می کنیم.
به گزارش برنا ،سردار تنگسیری
فرمانده نیروی دریایی سپاه اظهار
داشت :دشمنان ما در منطقه خلیج
فارس ما را بهتر از خودمان می
شناسند ،افکار ما را بررسی می
کنند و اشراف دارند و همچنین به
شجاعت بچه های ما آگاه هستند.
دشمنان چند سالی است که حضور
نامشروعی در منطقه خلیج فارس
دارند و شجاعت سربازان نیروی
دریایی سپاه را دیده اند؛ قطعا آنها
محاسبات غلطی انجام نمی دهند
و اگر هم خطایی از آنها سر بزند تو
دهنی محکمی از ما خواهند خورد
و یکبار دیگر حادثه خلیج خوک
ها را برای آنها تکرار می کنیم و
خلیج فارس را برای آنها به باتالق
گاوخونی مبدل می نماییم که در
خون خود فرو روند.
وی گفت :اکنون بیگانه در منطقه
ما وجود دارد و حضور بیگانه

در منطقه پیام بدی را برای ملت
های مسلمان حاشیه خلیج فارس
بهمراه دارد .کشورهای حوزه
خلیج فارس نشان داده اند که نمی
توانند از خانه خود دفاع کنند در
صورتی که ما می توانیم این کار
را انجام بدهیم .ما مسلمانیم و
امنیت خلیج فارس را تامین کرده
ایم امروز خلیج فارس در امنیت
کامل است و بیگانگان مخل
این امنیت هستند؛ لذا ما به همه
ملتهای مسلمان اعالم کردهایم

دبیر شورای عالی حوزههای علمیه:

بعضیها فکر میکنند حوزه مانع کارهایشان است و از هر حرفی ابا نمیکنند
مسئوالن از نهیب دشمن نترسند
آیت الله حسینی بوشهری
اظهارداشت :بعضی افراد در این
زمان مظلوم تر از حوزه پیدا نکردند؛
در مقابل حوزه و مرجعیت هر چه
بخواهند حرف میزنند ،فکر میکنند

حقیقت قرار گرفتند .یکی از آنها ُبشر
حافی بود که با یک سخن امام موسی
کاظم(ع) که فرمودند« :اگر بنده بود
رسم بندگی را میدانست» ،متحول
شده است.

مدیر دارالقرآن کریم عالمه طباطبایی:

دشمن می خواهد
ما را از انقالب پشیمان کند
مدیر دارالقرآن کریم عالمه طباطبایی گفت :امروزه در فضای
مجازی حمالت و هجمات وسیعی علیه انقالب مطرح است و
حال اینکه این انقالب با چنین تائیدات الهی همراه بوده است؛
دشمن می خواهد ما را از چنین انقالبی پشیمان کند.

به گزارش خبرنگارخبرگزاری«حوزه» ،مرتضی نجفی قدسی در
همایش ملی اهالی چاپ و نشر قرآن کریم در مجتمع ناشران با
ذکر این مطلب که انقالب اسالمی انقالبی الهی و قرآنی بود که
باید قدردان و حافظ آن باشیم ،گفت :در این میان تاییدات مکرر
الهی وعرفانی بر این انقالب وارد شده است که باید این مطالب
را به نسل جوان منتقل کنیم تا مشخص شود که انقالب ما انقالبی
مادی و حرکتی شخصی نبوده است.
وی افزود :بنده از محضر آیت الله طیب که از فرزانگان عصر بود
مطلبی را در خصوص تاییدات انقالب شنیدم که بسیار عجیب
بود؛ آیت الله طیب صاحب تفسیر اطیب البیان ،خاطره ای زیبا
نقل کرد که حقانیت انقالب و نهضت امام را می رساند.
نجفی قدسی تصریح کرد :مرحوم طیب بیان کرد که زمانی که
امام راحل قرار بود از پاریس به ایران بیایند تصور می رفت که
ایشان در فرودگاه دستگیر شوند و یا هواپیما را منهدم کنند؛ در آن
زمان صدایی در آسمان طنین انداز شد و شعری آسمانی مبنی بر
فرود شکوه مند امام به گوشم رسید و سروش غیبی دوباره طنین
انداز شد.
مدیر دارالقرآن الکریم عالمه طباطبایی با اشاره به اهمیت این
تاییدات بیان کرد :امروزه در فضای مجازی حمالت و هجمات
وسیعی علیه انقالب مطرح است و حال اینکه این انقالب با چنین
تائیدات الهی همراه بوده است؛ دشمن میخواهد ما را از چنین
انقالبی پشیمان کند.

که آمادگی برقراری امنیت را در
خلیج فارس داریم .دشمنان هم
بدانند که نمی توانند در این منطقه
دائم حضور داشته باشند زیرا آنها
دنبال منافع خود هستند و بارها
اعالم کردند که می خواهند ملت
های مسلمان ضعیف را بدوشند
و وقتی که منطقه را دوشیدند می
روند.
دریادار تنگسیری با بیان اینکه
حضور برخی شناورهای دشمن
به دلیل آنکه سوختشان هسته ای

است می تواند در خلیج فارس
فاجعه زیست محیطی ایجاد کند،
گفت :خلیج فارس  ۲۵۰هزار
کیلومتر وسعت دارد و یک خلیج
بسته است .آنها در کشورهای خود
که خلیج بسته ای دارند حضور
پیدا نمی کنند زیرا به لحاظ زیست
محیطیسوختهستهایمشکالتی
را برایشان ایجاد می کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد :ما
به ملت های مسلمان پیشنهاد می
کنیم اوال عزت ملت مسلمان خود
را حفظ کنید ،ثانیا به بیگانگان تکیه
نکنید ،ثالثا بدانید که ما مسلمانیم
شما تاکنون دیده اید که جمهوری
اسالمی ایران به کشوری حمله کرده
باشد؛ اگر ما در جایی حضور پیدا
می کنیم بخاطر این است که می
بینیم که به ملت مسلمان دیگری
ظلم شده و ما برای دفاع از مظلوم
حاضر می شویم تا به آنها کمک
کنیم .وگرنه ما به هیچ کشوری
چشم ندوخته ایم زیرا ما به لطف
خدا کشور ذوالبحری داریم و از
جوانان غیرتمندی بهره می بریم و
همچنین از لحاظ منابع طبیعی نیز
غنی هستیم.

حوزه مانع کارهایشان است .به همین
دلیل از هر حرف زدنی نسبت به حوزه
ابا نمیکنند ،وقتی در چنین دورهای
قرار داریم ،چرا نباید برای رشد و تعالی
حوزه تالش کنیم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری«حوزه»،
آیت الله حسینی بوشهری پیش از ظهر
روز پنجشنبه در درس اخالق در جمع
کارکنان مرکز مدیریت حوزههای علمیه
که در سالن آیت الله حائری برگزار شد،
با اشاره به مسئولیت پذیری در نظام و
انقالب گفت :مسئولیت پذیری گاهی
در رابطه با خدا ،شخص و دیگران
است .اما مهم مسئولیت پذیری در
رابطه با خدا و دیگران است.
عضو خبرگان رهبری گفت :براساس
آیات قرآن اعمال انسان زیر نظر و نگاه
خدا است و خدا نظاره گر است و در
روایتی امام جواد(ع) فرمودند« :به
مردم بگو در رفتار اجتماعی ،فردی
و جامعه ،کارهائی که به عهده شما
گذاشته شده ،انجام دهید و در عین
حال بدانید خدا نظاره گر اعمال شما
انسانها است.
آیتاللهحسینیبوشهریاظهارداشت:
در مقابل خدائی که همه چیز را
میبیند ،نباید لحظه ای غفلت کرد.
کسی را بزرگ و کوچک میکنید و...
در همه موارد بدانید خدا ،پیامبر و اهل
بیت(ع) ناظر هستند .پس اعمالتان را
درست انجام دهید.
نائب رئیس جامعه مدرسین اظهار
داشت :اگر همین تذکرات ،همیشه
جلوی چشم باشد که عالم محضر خدا
است ،دچار خطا و لغزش نمیشویم.
دبیر شورای عالی حوزههای علمیه
گفت :گاهی یک آیه باعث تحول
انسان میشود و بسیاری از بزرگان با
یک آیه متحول شدند و در مسیر حق و

ّ
امام جمعه قم افزود :گاهی مبلغ و
روحانی الزم نیست دهها ساعت با
مردم حرف بزند و گفت و گو کند.
اگر یک جمله برای خدا گفته شود،
میتواند باعث تحول شود.
عضو هیئت رئیسه خبرگان رهبری
گفت :اگر عملی خالصانه انجام شود،
اگر گره از کار ارباب رجوع و طلبهای
برای رضایت خدا باز شود  .اگر بر
زیارت عاشورا ممارست باشد ،برکات
بسیاری میآورد.
آیت الله حسینی بوشهری اظهارداشت:
بعضیافراددراینزمانمظلومترازحوزه
پیدا نکردند؛ در مقابل حوزه و مرجعیت
هر چه بخواهند حرف میزنند ،فکر
میکنند حوزه مانع کارهایشان است .به
همین دلیل از هر حرف زدنی نسبت به
حوزهابانمیکنند،وقتیدرچنیندورهای
قرار داریم ،چرا نباید برای رشد و تعالی
حوزه تالش کنیم.
نائب رئیس جامعه مدرسین اظهار
داشت :کسانی که از خدا میترسند
انسان را گمراه نمیکنند ،اگر کسی را
امر به معروف و نهی از منکر میکنید،
ابتدا آمر و ناهی خودتان باشید.
امام جمعه قم افزود :گاهی
مسئولیت شناسی در مقابل جامعه
است و نوع تعامل با افراد گاهی از
باب گره گشائی است .امروز در
شرایط سخت معیشتی قرار داریم
و باید هدف گره گشایی ،تکریم و
احترام و عدم کوچک کردن ارباب
رجوع باشد.
دبیر شورای عالی حوزههای علمیه
افزود :الزم است برخورد با ارباب رجوع
مؤدبانه باشد .نباید گرفتار سیستم اداری
شویم .کسی در حوزه خدمت میکند،
باید با ارباب رجوع و طلبه برخورد
نامناسبنداشتهباشد.

* * مسئوالن از نهیب دشمن
نترسند
همچنین آیت الله سیدهاشم حسینی
بوشهری در خطبه های دیروز ( 21دی
ماه) نماز جمعه قم با تأکید بر اینکه
باید جوان و نوجوان ،بازاریان و همه
اقشار و مجموعه ها متناسب با انقالب
اسالمی باشند ،افزود :مسئوالن باید
اولویت خود را مشکالت معیشتی
مردم قرار دهند و ما باید مردم را
درصحنه انقالب بهویژه قشرهای
ضعیف جامعه حفظ کنیم.
دبیر شورای عالی حوزه های علمیه
تأکید کرد :مسئوالن باید قدر مسئولیت
خود را بدانند و زندگی سادهای که
متناسب با جامعه باشد ،داشته و از
نهیب دشمن نترسیده و بر سر دشمن
فریاد بکشند ،همچنین رهبری معظم
انقالب فرمودند از بلندپروازیهای
جوانان نباید هراسید و از آنان در
بخشهای مختلف استفاده کنید.
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان
رهبری عنوان کرد :رهبر معظم
انقالب فرمودند :دشمنان میگویند
تحریمهاییکهکردهایمدرتاریخنسبت
به ملت ایران سابقه ندارد ،اما ملت ایران
در این زمینه آنها را شکستی خواهد داد
که در تاریخ بیسابقه باشد.
آیت الله حسینی بوشهری استقالل،
اعتمادبهنفس ،محرومیتزدایی و
خودباوری را رهآورد انقالب اسالمی
دانست و گفت :با ورق زدن کارنامه
دشمنان از اول انقالب تاکنون مشاهده
میشود روزی نبوده که دشمن برای
این انقالب توطئهافکنی نکند؛ اما این
مردمی که ما میشناسیم در کنار انقالب
هستند و در کنار انقالب خواهند بود.
خطیب نماز جمعه قم با بیان اینکه مردم
باگرامیداشتجشن۴۰سالگیانقالب
تودهنی محکمی به دشمنان میزنند،
اظهارداشت :دشمنان خوابدیده بودند
که اجازه نمیدهیم جشن چهلسالگی
انقالب را ببینند درحالیکه حضور مردم
در این جشن یک تودهنی خواهد بود بر
آنانیکهنمیخواهنداینجشنراببینند.
آیتالله حسینی بوشهری با اشاره به
روایتی از امیرالمومنین(ع) درباره
لزوم رعایت تقوای الهی بیان داشت:
بر اساس این روایت ،انسان با تقوا
در تنگناهای زندگی احساس میکند
که مددهای الهی به یاری او آمده و
مشکالتش حل میشود.
وی با بیان معیارهای معروف و منکر در
جامعه گفت :یکی از معیارها این بود

که هر نوع سیاستگذاری و رفتاری
که نمونه آن برقراری عدالت اجتماعی
باشد مصداق معروف بوده و در غیر
این صورت مصداق روشن منکر در
یک جامعه دینی است.
امامجمعه قم با بیان ابعاد عدالت
اجتماعی ابراز کرد :مقوله تساوی و
عدم تبعیض یکی از این ابعاد بود که
برای آن شاخصهایی تعریفشده،
یکی از این شاخصها این بوده که یک
مدیر و حاکم در نظام اسالمی نباید
بین نژادهای مختلف در یک جامعه
اسالمی تبعیض قائل شود.
آیت الله حسینی بوشهری ادامه داد:
نمیتوان عدهای را بهجرم اینکه رنگ
پوستشان متفاوت از دیگر انسانهاست
مورد تبعیض قرار داد ،بعد از ظهور
اسالم مشاهده میشود که نبی گرامی
اسالمی(ص) به مقابله جدی با این
تبعیض نژادی پرداخت و بعدازآن
حضرت نیز امیرالمؤمنین(ع) میان
عربی ،قریشی ،انصاری و عجمی
فرمان دادند که نباید تبعیضی قائل بود.
وی افزود :امیرالمؤمنین(ع) فرموده که
خداوند متعال سیاه و سرخپوست را
از نظر حقوق هر دو را یکسان آفریده
است ،متأسفانه امروز در دنیایی
زندگی میکنیم که کشورهای پیشرفته
اینگونه نیست و در آمریکایی که گوش
بشر را کر کرده ببینید چگونه با سیاهان
برخورد میشود.
آیت الله حسینی بوشهری در خطبههای
دوم  ،با نقل روایتی از امیرالمؤمنین(ع)
گفت :حضرت فرمودهاند در همه
کارهایتان خوب عمل کنید زیرا خداوند
متعالوعدهدادهکهبانیکانوخوباناست.
وی با اشاره به فرارسیدن میالد
حضرت زینب کبری(س) ابراز کرد:
این بانوی مکرم اسالم تحت تربیت
نبی گرامی اسالم ،حضرت علی(ع) و
حضرت زهرا(س) رشد کردند ،ایشان
در فصاحت و بالغت ،سخاوت و زهد
شبیهترین انسانها به حضرت علی(ع)
و از جایگاه واالیی برخوردار بودند.
امامجمعه قم افزود :حضرت
زینب(س) برای زنان ما الگوی ایثار،
گذشت ،صبر ،مهربانی و گذشت
هستند ،آن حضرت الگوی پرستاران
ما است ،زینب کبری(س) را باید در
همه حالت بهعنوان الگو قرار داد.
آیت الله حسینی بوشهری شهدای
فدائیان اسالم را مورداشاره قرار داد
و گفت :این شهدا تا پای جان برای
حاکمیت دین از خود ایستادگی نشان
داده و دعوت حق را پاسخ دادند و تا پای
جان از خود ایستادگی نشان دادند.

سیاست و اقتصاد
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با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.

دغدغهها و نگرانیهای امام خمینی

فریاد امام
از برداشتهای نادرست از قرآن

امام با اشاره به تاویلهای نادرست از قران فرمودند :اینها یک بعد از قرآن را
ش
ادراک کرده بودند و آن بعد معنویش البته به طریق ناقص .آن بعد معنوی 
بود و همه جهات را به همان بعد برمى گرداندند.
به گزارش جی پالس ،نهضت امام خمینی و به دنبال آن پیروزی انقالب
اسالمی در سایه توکل و حمایت الهی ،رهبری حکیمانه امام و وحدت و
همدلی مردم کشور روی داد ،انقالبی که میتوان آن را معجزه نامید چرا که
با هیچ یک از انقالبهای مردمی قابل مقایسه نبوده و نیست .مسلما پس از
پیروزی در همه انقالبها دغدغههایی وجود دارد که این در حکومتهای
دینی دوچندان شده و برای شخصیت بزرگی مانند پیر جماران که از درایت و
تیزبینی خاصی برخوردار بودند ،به مراتب بیشتر و بیشتر.
ایشان در سخنرانیها و پیامهای مختلف به این نگرانیهای خود اشاره کرده
اند که با قرار گرفتن در چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی به تناوب
بخشهایی از این دغدغهها را در اختیار مخاطبان قرار میدهیم.
از جمله نگرانیهای ایشان که بر آن تأکید میکردند ،برداشتهای غلط
و تفسیرهای نامناسب از آیات قرآن بود که طیفی از افراد به بعد مادی آن و
جمعی دیگر به بعد معنوی آن توجه داشتند و این موضوع را در سخنرانیهای
متفاوت بیان میکردند.
در دیداری که با پیشه وران اصفهان در بیست و یکم آذرماه  58داشتند به این
نکته اشاره کرده و فرمودهاند:
«مع األسف ما در دو زمان مبتالى به دو طایفه بودیم .در یک زمان ما مبتال
بودیم به یک جمعیتى که قرآن را وقتى که نگاه مىکردند و تفسیر مىکردند
اً
و تأویل مىکردند ،اصل راجع به آن جهت بعد مادیش ،بعد دنیاییش توجه
نداشتند .تمام را بر مىگرداندند به یک معنویاتى .حتى قتال وقتى که در قرآن
واقع شده بود اینها قتال با مشرکین را تأویل به «قتال با نفس» مىکردند.
چیزهائى که مربوط به زندگى دنیائى بود تأویل مىکردند به یک
«معنویات».
اینها یک بعد از قرآن را ادراک کرده بودند و آن بعد معنویش ،البته به طریق
ناقص .آن بعد معنویش بود و همه جهات را به همان بعد برمىگرداندند.
اً
و ما بعدها مبتال شدیم یک عکس العملى در مقابل آن که فعل اآلن هست.
و از مدتى پیش این معنا تحقق پیدا کرده که در مقابل آن طایفهاى که قرآن را
اً
و احادیث را تأویل مىکردند به «ماوراى طبیعت» و به این زندگى دنیا اصل
توجه نداشتند .به حکومت اسالمى توجه نداشتند .و به جهاتى که مربوط به
زندگى است توجه نداشتند.
این طایفه دوم عکس کردند .معنویات را فداى مادیات کردند .آنها مادیات را
فداى معنویات کرده بودند و اینها معنویات را فداى مادیات کردند .هر آیهاى
که دستشان مىرسد و بتوانند ،تأویل مىکنند به یک امر دنیایى.
ّ
کانه ماوراى دنیا چیزى نیست.
ّ
آنها کانه در نظرشان ماوراى عالم غیب چیزى نبود .آنها در یک حدودى که
خودشان داشتند درست بود حرفشان .اینها اعتقادشان این است .یا مسائلى
که طرح مىکنند این است که ماوراى این عالم خبرى نیست .همه مسائل را
فداى همین عالم مىکنند.».
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آمریکا تخلیه تجهیزات نظامی خود از
سوریه را آغاز کرد

تخلیه تجهیزات نظامی نشانه ای از آغاز خروج نیروهای آمریکایی
از سوریه است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه ،یک مسئول در وزارت دفاع آمریکا گفت
که ارتش آمریکا تخلیه تجهیزات نظامی خود از سوریه را آغاز کرده
است اما هنوز جدول زمانبدی شده برای خروج دو هزار نظامی آمریکا
که به شکل غیرقانونی در سوریه مستقر کرده است مشخص نیست.
این مسئول آمریکایی گفت «:بی تردید می توانم بگویم که تجهیزات
از سوریه به بیرون منتقل شده است و به دالیل امنیتی در حال حاضر
نمی توانم جزئیات بیشتر ارائه کنم».
این مسئول آمریکایی دقیقا مشخص نکرد که این محموله منتقل شده
به خارج از سوریه چه تجهیزاتی داشته یا چگونه منتقل شده است.
پیش از این نیز شبکه سی ان ان از تخلیه تجهیزات نظامی ارتش آمریکا
طی روزهای اخیر خبر داده است و به نقل از یک مسئول در دولت
آمریکا که از عملیات اطالع دارد گزارش داد که تخلیه تجهیزات نشانه
ای از آغاز خروج نیروهای آمریکایی از سوریه است.

