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سرمقاله فتح

از افالطون و قبل از آن ،تا مهنی امروز
و حیت فرداها ،بشریت مهواره به دنبال
آن بوده تا حکومت را به دست شخص
مناسیب بسپارد .کیس که هم بتواند صالح
مملکت را تشخیص دهد و هم قدرت را
برای خودش خنواهد .سالها گذشت تا
بشر فهمید حکومتهای یکنفرهای که
امید میرفت سرزمینشان را به شعبه دوم
هبشت تبدیل کنند ،روز به روز زوالشان
بیشتر میشد .دلیلش البته واضح
بود .حاکماین که خودشان را پاسخگو
ندانند ،بعد از مدیت دیواری از جنس آینه
به دور خود میکشند .تهنا خودشان را
میبینند و خودشان؛ با این دیوار آینهای
دیگر بعید نیست که شاهی خودش را
خود خدا!
سایه خدا خبواند و یا حیتِ ،
روزگاران آمدند و خونها رخیته شد و
انقالبهایی پیروز شدند تا این آینه دور
شاهان شکسته شود و دیواری شیشهای
جایش را بگیرد .این گونه بود که مردم
فهمیدند آن ظلاهلل که حاکمشان بوده،
فر یق با مردم ندارد .او هم انساین است با
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آیا وکیل اند؟

عقیل پرخطا؛ چرا خودشان بر خودشان
حاکم نباشند؟ آنها هم انسانند و شاه
هم انسان؛ آنها هم اشتباه میکنند و شاه
هم اشتباه میکند .تفاوتش در این است
که اگر بر اثر اشتباه شاه حیت مملکیت کن
فیکون شود گزندی به او منیرسد .اما ا گر
مردم تصممی اشتباهی بگیرند ،مستقیما
با فال کت دست به گریبان میشوند!
مردم شاهنشاهان را به زیر کشیدند تا
خودشانسرنوشتشانراتعینی کنند.جملس

نبود .مهان قدری که دیدار با نانوای حمله
عادی بود ،دیدار با یک مناینده جملس هم.
کمکم حکومت جزیئ از زندگی روزانه مردم
شد .بعیض از اجزای حاکمیت اما از این
ساختمان شیشهای ناراحت بودند .کمکم
جلسات غیرعلین شد .به مدد کامپیوتر،
رأیگیر یها هم الکترونیکی شد تا خدای
ناکرده جملس شورای اسالمی از لویی جرگه
افغانستان و رایشستاگ آملان عقب مناند.
شفافیت برای آقایان اما یک قدم به

و پارملان شکل گرفت تا مناد عقالنیت
مردم باشد .مردم دست به دست هم
دادند و بعد از  2500سال ساختماین از
جنس شیشه برای حاکمیت ساختند تا
بر ماشنی عظمی حاکمیت نظارت کنند
َ
که مبادا چرخ دندهای لق بزند .این
بار دیگر حاکمیت یک
طبقه جداگانه

عقب حمسوب میشد .اگر قبال بنا بر این
بود که رایگیریها در موارد خاص خمیف و
با گلدانباشد،اینبار مههچیزخمیفبودمگر
آنکه چند نفر مناینده دلشان میسوخت
و درخواست رایگیری علین میکردند.
قابل پیشبیین بود .دیگر اداره
کشور مسالهای ختصیص
بود که عوامالناس فقط

آنقدر بینمانفاصلهبود کهطرحیاز نظرماخیانتبه کشور بودواز نظرآنانصیانت
از کشور!چقدر فریادمیزدمی کهآقایان!مشاوکیلماهستید .کداموکیلخمالفمیلموکلش
عمل می کند؟ اما پنبه در گوش گذاشتند که مصلحت مهنی آراء ماست و الغیر

افت ــاد گ ــر عل ــم ز ک ــف س ــاقی ح ــرم

آن را «پوپولیسیت» میکردند.چه هبتر که
مردمی نباشند تا منایندگان با طیب خاطر
مصلحت را بفهمند و تزریق کنند به
بدن حنیف کشور .اما داشتمی میدیدمی
که چرخدندهها به لقلقه افتاده بودند.
صداهای ناهنجاری از ماشنی شنیده
میشد اما منیدانستمی از کجا! آنقدر
بینمان فاصله بود که طرحی از نظر ما
خیانت به کشور بود و از نظر آنان صیانت
از کشور!چقدر فریادمیزدمی کهآقایان!مشا
وکیل ما هستید .کدام وکیل خمالف میل
موکلش عمل می کند؟ اما پنبه در گوش
گذاشتند که مصلحت مهنی آراء ماست
و الغیر؛ امام میگفت« :در ا کثریت هر
چه گفتند آرای ایشان معتبر است ولو به
خالف ،به ضرر خودشان باشد .مشا ّ
ویل
آنها نیستید که بگویید که این به ضرر
مشاستمامنیخواهمیبکنمی.مشاوکیلآنها
هستید؛ ّ
ویلآهنانیستید».حاال ا گرمشافکر
میکنیدمسیری کهمشابلدیدهبتراز مسیر
ماست لطفا پیاده شوید .این ماشنی
که مشا راننده آن شدهاید ،مال ماست!

ب ــر دوش میکش ــمعل ــم س ــرخمکتب ــت

رفیق مردم
ِ
آن کسی کـه در رأس اسـت ،آن هـم بـا مـردم رفیـق باشـد و بنشـیند ،و خـودش را
نگیـرد؛ در بین مـردم بنشـیند بـا آهنـا صحبـت بکنـد؛ هـر کـس حاجتی دارد بـه او
بگو یـد ...نـه او از مـردم وحشـت کنـد ،نـه مـردم از او وحشـت بکننـد.
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اداره و مدیریت آن نقش حموری دارد .مالک و حاکم است که

را در سکوهای داخیل به جریان بیندازند .این نقش آفریین

اهداف و قواعد تعامل میان ارائه دهندگان و کاربران را تعینی

خالصانهدر بسترهایایراینمیتواندبهطور موازیبافعالیت

با آغاز ابتالء کرونا در اواخر سال  98و ضرورت تعطییل

کرده و در واقع قدرت اعمال اراده بر تکتک کاربران و روابط

در اینستاگرام مهراه بوده و هنایتا با ارائه خدمات و حمتوای

و تعامالت میان آنها را دارد .با صدای بلند ،حمضر مبلغنی

مناسبتر در سکوهای ایراین و اعطای مشوقهایی ،کاربران

مذهیب و مداحان عرض میشود که مالک و حاکم شبکه

ایراین را از اینستاگرام به مست شبکههای داخیل هجرت داد.

اجتماعی اینستاگرام ،آمریکا است .بر تک تک فعالیت ها

ثانیا هدف هنایی از فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی در

و روابط میان مشا و خماطبنی نظارت داشته و اگر اقدامی را

اینستاگرام ،باید جماهدت در جهت به هجرت درآوردن

فعالیتهای حضوری و اجنام امور به صورت دورکاری ،روند
جمازیشدنفعالیتهایمردم گسترشخار قالعادهاییافت
و عمده روابط و تعامالت مردم و برطرف شدن نیازهای آنها
بر بستر سکوهای فضای جمازی شکل گرفت .متاسفانه در
هشت سال اخیر ،عیلرغم توسعه فضای جمازی ،به دلیل
یبتوجهیمسئولنیوقتبهحمکراینو مدیریتفضایجمازی

هدف هنایی از فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی در
اینستاگرام ،باید جماهدت در جهت به هجرت درآوردن

کاربران ایراین از سرزمنی دمشن به سرزمنی خودی باشد .هر
فعالییت که در هنایت سبب وابستگی بیشتر کاربران و
روابط و تعامالت میان آنها به اینستاگرام شود ،هر چند در

کشور،سهمیزیادیاز اینتوسعه،عایدسکوهایداخیلنشد

کاربرانایرایناز سرزمنیدمشنبهسرزمنیخودیباشد

و شبکه اجتماعی اینستاگرام گسترش جلام گسیخته ای

جمموعا در جهت تضعیف حاکمیت خود تشخیص دهد،

بازی آمریکا است و از این رو مالکان و حاکمان اینستاگرام

به راحیت اعمال اراده کرده و با ابزار گستردهای که در اختیار

با آن خمالفیت منیکنند .بنابراین نقش آفریین در اینستاگرام را

دارد ،از پیشرفت آن جلوگیری میکند ،حذف کامل شهید

باید حضوری موقیت در نظر گرفت و خدمات و حمتواهای

حاج قاسم سلیماین؟هر؟ از اینستاگرام یک منونه آن است.

خود را با هدف کوت اهمدت تضعیف سلطه دمشن بر کاربران

پیش روی ما قرار گرفته ،این است
حال سوال مهمی که در ِ

ایراین و هدف بلند مدت هجرت کاربران ایراین طراحی کرد.

و عمدتاسکوهایخارجیو بهطور خاصپیامرسانتلگرام
یافتند.از مجلهفعالیتهایی کهبهطور قابلتوجهبربسترشبکه
اجتماعی اینستاگرام گسترش یافت ،حضور سخنرانها و
مداحان،اجنامفعالیتهایفرهنگیوتبلیغی،تولیدحمتواهای
مذهیبو برگزاریهیاتآنالینبود.بسیاریاز صاحبانمنابر،
مبلغنیمذهیبومداحان،تصور می کنند کهشبکهاجتماعی
اینستاگرام یک بستر خنیث و بدون جهت است که توسط
مالک و مدیری آمریکایی راه اندازی شده تا امکان تعظمی
شعائر حسیین را به صورت رایگان در اختیار ایشان قرار دهد.
در حالیکه این تصور ،تصوری غلط و در عنی حال هتدید
آفرین است .این دیدگاه نادرست ،عمدتا از عدم شناخت
دقیق و عمیق سکوهایی مانند اینستاگرام نایش می شود.
هرسکوییماننداینستاگراماز سهجزءمالکیاحاکمسکو،
ارائه کنندگان خدمات و حمتوا مانند مبلغنی و مداحان ،و
کاربراین که از این خدمات و حمتوا استفاده میکنند ،تشکیل
شده است .در میان این سه جزء ،مالک و حاکم سکو در

ظاهر سخنراین مذهیب یا مداحی باشد ویل در جمموع در زمنی

که در چننی شرایطی رویکرد صحیح فعالیتهای فرهنگی و

ثالثادر کنار جمموعوظایفو تکالیففعالیتهایفرهنگی

تبلیغیدر اینستاگرامچگونهاست؟آیاراهچارهایناست کهاز

و تبلیغی،مسئولنیدولتسیزدهموظیفهدارندضمنتمکیل

یکطرفمبلغنیمذهیبو مداحانمادر اینحمیطقرار نگرفته

اجزای شبکه میل اطالعات و اجیاد خدمات پایه کاربردی

و کاربرانایراینرایبپناهدر اختیار دمشنقرار دهندو از طرفدیگر

بومی،بسترهایایراینمشابه،با کیفیتو ارزاینرابرایهجرت

مسئولنیفضایجمازی کشور اقدامبهفیلترینگیکشبکه

کاربران از اینستاگرام به آنها مهیا کرده و با اجیاد مشوقهای

اجتماعیچهلمیلیوینبادرجهوابستگیزیادمنایند؟قطعااین

مادی و معنوی ،مردم را بدین هجرت دعوت منایند.

راهحل غلط است .در مقام بیان راه حل اصالح فعالیت های
فرهنگیوتبلیغیدراینستاگرامپیشهنادهایزیرمطرحمیشود:
اوال توصیه میشود سخنرانها و مداحان حمترم نقشآفریین
حداکثریوخالقانهایدر پیامرسانهاوشبکههایاجتماعی
ایراین داشته و خدمات و حمتواهای اسالمی ،متقن و جذاب
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در روزهای اخیر حبثهای زیادی درباره طالبان و
افغانستان مطرح شده است .بسیاری ایران را حمکوم به
انفعال منودهاند و از این سخن میگویند که ایران باید
مانند سوریه ،به افغانستان نیز ورود میکرد و مهانطور
که با داعش جنگید ،با طالبان هم وارد جنگ بشود.
برخی دیگر موافق این هستند که ایران از حکومت
طالبان محایت کند .این عده معتقدند اگر چه طالبان
در اذهان مردم یک گروه تندرو ترسمی شده است اما
باتوجه به نزدیکی ایدئولوژیک در بعیض موارد ،گزینه
هبتری از دولت اشرف غین در برابر ایران خواهد بود.
اوال باید توجه شود که طالبان گروهی میل-
مذهیب(مذهب سین) است و در ذیل آن یک
طیف از افراد وجود دارند .برخی معتدل و برخی
دیگر تندرو هستند که این گروه تندرو تاحدی
مشابه داعش و دیگر گروههای تروریسیت خشناند.
خوب است بدانمی آمریکا و متحدانش سالها در تالش
بودهاند کهطیفتندرو و خشنطالبانرابهرهبریطالبان
برسانند تا این گروه را درگیر جنگ با ایران کنند و به این
صورت با رخدادن جنگ در منطقه خراسان ،فشارهای
حمور مقاومت را از اسرائیل دور کنند .یکی از دالییل که
موجبشدهاستآمریکاباطالبانمذاکره کندو این گروه
را از فهرست گروههای تروریسیت خارج کند مهنی است.
خوشبختانه و با مهکاری ایران ،روسیه و چنی در
این سالها آمریکا نتوانسته است به هدف خود،
یعین به قدرت رساندن طبف تندرو ،برسد .در حال
حاضر قدرت در دستان طیف معتدل طالبان است.
حال سوال این است که آیا ایران باید مانند سوریه وارد
افغانستان میشد؟ پاسخ این است که در درگیریهای

بریده کتاب

این جبهه نیرو ندارد...

هــرروز وضــع حجــاب بدتــر میشــود .هتاجــم فرهنگــی
گویــا کارش را کــرده اســت .فقــر و فســاد و یبعدالــی
و ...کــی منیخواهدبــرای دیــن کاری کنــد؟ وضــع
مســلمانان جهــان هــم ایــن اســت کــه میبینیــد.
جنــگ متــام شــده اســت .منــیدامن چــرا هرچــه نــگاه
میکنــم رنــگ خــدا منیبینــم؟ نــگاه مــا بــه مهــه چیــز

اخیر ،ایران منیتوانست به صورت خمفیانه یا آشکارا وارد
جنگ افغانستان شود .زیرا مهانطور که گفته شد
طالبان یک گروه میل است و پایگاه مردمی قوی میان
مردم این کشور دارد و عالوه بر این مورد محایت برخی از
سینمذهبان داخل کشور مانند مولوی عبداحلمید نیز
هست .بنابراین ورود شتابزده ایران به این جنگ،
قطعا آتش فتنه برادرکیش را شعلهور خواهد کرد .از سویی
دیگر محایت از طالبان نیز منیتواند رویکرد صحیحی
باشد .به هر صورت طالبان گروهی است که خطرات
بالقوه فراواین دارد و هنوز اعضای تندرو در میان این
گروه حضور جدی دارند .لذا ممکن است از پس پرچم
سفید طالبان پرچم سیاه داعش متولد شود؛ تا وقیت این
احتمالوجودداشتهباشدمنیتوانبهطالباناعتماد کرد.
نکتهحائزامهیتدیگرآناست کهاگرچهدر روزهایاخیر
اخباری از خشونت طالبان منتشر شده است تا فضای
احسایسایرانراحتتتاثیرقرار دهد،اماواقعیتایناست
ورودشتابزدهایرانبهاینجنگ،قطعاآتشفتنه
برادرکیشراشعلهورخواهدکرد.ازسوییدیگرمحایتازطالبان
نیزمنیتواندرویکردصحیحیباشد.بههرصورتطالبان
گروهیاستکهخطراتبالقوهفراواینداردوهنوزاعضایتندرو
در میاناین گروهحضور جدیدارند.لذاممکناستاز پس
پرچمسفیدطالبانپرچمسیاهداعشمتولدشود

کهخبشزیادیاز ایناخبار و دادههامربوطبهسالهای
گذشتهاندو یابهطورکیلمربوطبهطالباننیستند.البته
در برخیاز خبشهایافغانستانطیفتندرو این گروهبه
قدرت رسیده اند که ممکن است دست به چننی کارهایی
بزنند ،از این جهت الزم است بدنه طالبان و رهبران آن
نسبتخودبااینقبیلرفتارهاو طیفهاراروشن کنند.
مجع بندی این است که مجهوری اسالمی هومشندانه ،با
اختاذرویکردفعیلتوانستهاز رخدادنیکبرادرکیشبزرگ
جلوگیری کند و مرزهای شریق ایران را از حتقق جنگی
میل-مذهیب جنات دهد .فشارهای رسانهای روزهای
اخیر به ایران برای ورود به افغانستان نیز در پازل توطئه
آمریکاییجایمیگیرندتاایرانرادچار خطایحماسبایت
کردهو بهورودبهمنجالبجنگباافغانستانبکشانند؛
مهنی که عدهای به ترغیب ایران برای ورود به افغانستان
میپردازند کهخمالفجدیحضور ایراندر سوریهبودهاند
خود بیانگر غیرعادی بودن این جو رسانهای است و
نشانگرایناست کهایرانراهرادرستانتخاب کردهاست.

رنگ خایص دارد .علم ،تکنولوژی ،پزشکی ،دانشگاه،
مســجد و . ...تلوزیون ما چیز حرامی نشــان منیدهد ،اما
ربطی هم به تلوزیون انقالب اسالمی ندارد .توضیحش
ســخت اســت .نگاه ما به این عامل و به امورات گوناگون
از مجلــه بــه مســجد ،قــرآن ،دیــن ،نگاهــی غیردین اســت؛
یشــود
دردآورتــر اینکــه اصــا منیدانــم جــور دیگــری م 
بــه عــامل و آدم نــگاه کــرد .نگامهــان بــه جامعــه و کشــور
ایــن اســت کــه یــک ســوییس اســامی بســاز می.

کوتاهنوشتفتح

َمحکمه تاریخ

ایــن هشــت ســال بــه هــر ســخیت و مشــقیت کــه
بــود گذشــت .امــا امــروز مهــه مــردم نا کارآمــدی،
وقاحــت ،دروغگــویی وغربزدگــی را در مصــداق
دولــت یازدهــم و دوازدهــم حــس کرد هنــد .حما کمــه
نشــدن مســئوالن ایــن دولــت ،ظلــم بــه مردمــی
اســت کــه امــروز ایــن ســخیتها را متحمــل شــدند
تــا آینــدگان از ایــن وقایــع درس عبــرت بگیرنــد.

خدا از شما انتقام خواهد گرفت

«حــق مســتضعفان و طبقــات حمروم جامعــه را تضييع
کردهايــد .مشــا نســبت بــه حــق ضعفــا و حمرومــن کوتــاه
آمدهايــد .ايــن حقــوق را ناديــده گرفتهايــد و ســکوت
کردهايــد امــا هــر چيــز کــه فکــر ميکرديــد حــق خودتــان
اســت مطالبــه کرديــد .مشــا هرجــا حــق ضعفــا و
مســتضعفني بــود کوتــاه آمديد و گفتيــد ان شــاءاهلل خدا
در آخــرت جبــران ميکنــد امــا هــر جــا منافــع خودتــان
بــود ان را بــه شــدت مطالبــه کرديــد و حمکــم ايســتاديد.
مشــا نــه مــایل در راه خــدا بــذل کرديــد و نــه جانتــان را در
شهــا و عدالــت بــه خطــر انداختيــد و نــه حاضــر
راه ارز 
شهــا و دوســتانتان بــه خاطــر خــدا
شــديد بــا قــوم و خوي 
و اجــراي عدالــت و اســام درگيــر بشــويد .بــا مهــه ايــن
یهــا از خــدا هبشــت را هــم میخواهيــد؟ پــس از
کوتاه 
یبهــا و دنيا پرســیها منتظريد که
مهــه ايــن عافيتطل 
در هبشــت مهســايه پيامبران او باشيد! در حایل که من
میترســم خداونــد در مهــن روزهــا از مشــا انتقــام بگيــرد.
خداوند از مشا انتقام خواهد گرفت .مقام مشا از کرامات
خداســت .دســتاورد خودتــان نيســت .مشــا مــردان اهلــی و
جماهــدان و عدالتخواهــان را ا کــرام و احتــرام منیکنيــد و
تکليفشناســان را قــدر منیدهيــد .حــال آنکــه بــه نــام
خــدا در ميــان مــردم حمترميد .میبينيــد که پيمانهای
یشــود و آرام نشســتهايد
خــدا در ايــن جامعــه نقــض م 
قهــای
و فر يــاد منیزنيــد امــا مهــن کــه بــه يکــي از ميثا 
پدرانتــان یبحرمــی شــود داد و بيــداد بــه راه میانداز يــد.
ميثــاق خــدا و پيامبــر خــدا ز يــر پــا گذاشــته شــده ،مشــا
آراميــد ،ســکوت کــرده و آن را توجيــه میکنيــد»....
خطبه منا ،امام حسنی ؟ع؟

لطایفنوشت

منبر نوشت

مسئولیتپذیری ،یک سبک زندگی
خالصهسخنرانیشبهشتمحجتالسالمعلیرضاپناهیان
بسـیاری از اخالقیـات و اعتقـادات
در متن یـک فعالیـت رشـد میکننـد.
مسـئولیتپذیری یـک سـبک
زندگـی اسـت کـه در بسـتر فعالیـت
مسـئولیتپذیرانه انسـان رشـد میکنـد.
ا گـر مسـئولیتپذیرانه زندگـی کنیـد
خسـتگی کمتـر بـه سـراغتان میآیـد بـه
تبـع تفر یـح و وقـت هـدر رفتـه هـم کمتـر
تتـان افزایـش
خواهیـد داشـت ،خالقی 
پیـدا میکنـد ،خودتـان رشـد میکنیـد و
یشـوید .ا گـر انسـاین
انسـانهای لطیفی م 
مسـئولیتپذیر بـار نیایـد از کوچکتر یـن
تهـا برای شکسـتخوردن خودش و
فرص 
شکستدادن دیگران استفاده خواهد کرد.
بـرای اینکـه یـک انسـان مسـئولیتپذیر
باشـد بایـد قـدرت تشـخیص خـودش

را بـاال ببـرد ،قـدرت نظـمدادن بـه خـود،
قـدرت برنامهر یـزی و اجـرای برنام ههـا
بـه طـور دامئ و طـوالین را دارا باشـد.
ا گـر انسـان مسـئوال نه ،یعنی خملصانـه
و بـا تشـخیص خـودش یـک برنامـه
عبـادی بـرای خـودش بر یـزد آن وقـت
سـطح مسـئولیتپذیر یاش باال مـیرود.
مسـئله دیگـر بـرای مسـئولیتپذیربودن
شکسـتناپذیری ،برخـورداری از قـدرت
روحـی و برخـورداری از صالبـت اسـت.
انسـان مسـئولیتپذیر بـه فکـر دیگـران
اسـت و نسـبت به آنها حساسـیت نشـان
میدهـد .کسی کـه نسـبت بـه بدخبتی یـا
سـعادت دیگـران حسـاس نباشـد انسـان
مسـئولیتپذیری نیسـت .سـعی کنیم
فعالیتهامیـان مسـئولیتپذیرانه باشـد.

مسئولیت اجتماعی در قبال جامعه
خالصه لطایف قرآنی شب هشتم
ســومنی عرصــه از مســئولیت اجتماعــی
جامعــه و حمیــط پیرامــون مــا هســت.
مــا نســبت بــه متــام موجــودات اطــراف
خــود مســئول هســتمی .سرنوشــت
مهــۀ مــا بــه دســت خودمــان هســت
و خودمــان تغییــر دهنــدۀ آن هســتمی.
پــروردگار یکتــا در آیــۀ  117ســوره هــود(ع)
اشــاره میکنــد تــا وقــی در قومــی افــراد
نیــک و درســت کار وجــود داشــته
باشــند مــا آن قــوم را عــذاب منــی کنــم.
مهانطــور کــه حضــرت نــوح(ع) بعــد از
 950ســال پیامبــری وقــی دیــد دیگــر
فــردی صاحلــی در قومــش وجــود نــدارد
درخواســت هال کــت قومــش را داد.
قــرآن کــر می در آیــه  9ســوره حجــرات اشــاره
میکنــد مــا وظیفــه دار می میــان مــردم
عدالــت و صلــح اجیــاد کنــم ،حــی ا گــر

گروهــی صلــح را نپذیرفتنــد مــا وظیفــه
دار می بــا او جبنگــم تــا وادار بــه صلــح شــوند.
مــا نســبت بــه متــام افــراد جامعــۀ خــود وظیفه
دار می مهانند زماین که حضرت ابراهمی(ع) به
پیامبــری مبعــوث شــد ،آیــه نــازل شــد کــه تو
نسبت به متام افراد جامعه ات وظیفه داری.
هرچنــد ایــن وظیفــه داشــن مراتــب دارد
و اولویــت بــا مســلمانان هســت امــا مــا
نســبت بــه افــراد یب دیــن نیــز مســئولیت
دار می و هنگامــی کــه شــاهد بــودمی بــه یــک
فــردی ظلــم میشــود هرچنــد او مســلمان
نباشــد وظیفــه دار می بــه یــاری او بشــتابمی.
در مســیر دعــوت حــق نیــز مــا وظیفــه
دار می بــه نیکوتر یــن شــیوه مذا کــره کنــم،
حــی ا گــر خماطــب مــا مســلمان نباشــد
مهانطــور کــه در آیــۀ  46ســوره عنکبــوت
بــه ایــن مضمــون اشــاره شــده اســت.
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