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ایـن روزهـا خبـر انتخـاب علیرضـا 
در  قـم  مـردم  مناینـده  زاکاین 
بـه  اسـامی  شـورای  جملـس 
داغ  خبـر  هتـران  شـهردار  عنـوان 
بـود.  کشـور  سـیایس  فضـای 
گوناگـون،  در بـن اظهارنظرهـای 
سخنان زاکاین درباره ارجح بودن 
ایشـان،  بـرای  هتـران  شـهرداری 
پرده برداشـن از پشـت صحنـه ای 
اسـت. نگران کننـده  عمیقـا 
آقای زاکاین دو روز قبل و در یک 
پست اینستاگرامی توضیحایت در 
مـورد قبـول شـهرداری هتـران ارائـه 
می کنـد کـه خواندن خبش هـایی از 
آن خـایل از لطـف نیسـت: ».... 
چـون اجیـاد حتـول در هتـران بدون 
نیسـت،  میسـر  قـوا  سـران  کمـک 
آن هـا  از  تـا  رفـم  دیدارشـان  بـه 
آقـای  بگیـرم.  یـاری  و  مشـورت 
قالیباف گفت وزارت رفاه، وزارت 
رئیس مجهـور  دفتـر  و  هبداشـت 
بـرای مشـا مطرح اسـت، بنده گفم 
بـرای آن ها افراد هبتـری وجود دارد 

و حتـول شـهرداری ارجـح اسـت«.
رفـاه،  وزارت  هبداشـت،  وزارت 
دفتـر  رئیـس  و  هتـران  شـهرداری 
بـوده  رئیـس مجهـور چهـار پسـی 
بـه  مـاه  یـک  ایـن  در  کـه  اسـت 
آقای زاکاین پیشهناد شده است. 
بایـد  فـرد  یـک  نیسـت؟  جالـب 
بـه جایگاهـی  توانـد  مـی  چگونـه 
برسـد کـه چهـار پسـت خمتلـف که 
بـه یکدیگـر  ارتباطـی  بعضـا هیـچ 
شـود؟  پیشـهناد  او  بـه  ندارنـد 
تهنـا  پسـت  چهـار  ایـن  بـن  در 
وزارت هبداشـت اسـت که سـابقه 

آن  بـا  زاکاین  دکتـر  حتصیـات 
مهاهنگ اسـت و در بقیه موارد 

جتربـه ای  چنـدان  ایشـان 
ندارنـد.  و  نداشـته 

مفقـوده  حلقـه  »شایسـته گزیین« 
ایـن سـال های سیاسـت ماسـت؛ 
سیاسـی که وقی دسـت نیروهای 
برایشـان  می افتـد  طلـب  اصـاح 
فقـط »خـودی« بـودن افـراد مهـم 
است و نه توانایی و لیاقت و وقی 
که در دست نیروهای اصولگراست 
نیـز مهـن چرخـه تکـرار می شـود. 
ایـن سیاسـت رانی در هـر دوره ای 
نیروهای جوان، الیق و شایسته را 
از چرخه مدیریی به علت مهسو 
کنـار می گـذارد و بـه جـای  نبـودن 
می کنـد  اسـتفاده  را  نیروهـایی  آن 

یژگـی مثبت شـان مهسـو  کـه تهنـا و
بودن با اصحاب قدرت اسـت. 
سیاسـت  ایـن  بـارز  منونـه 
انتخـاب  در  رانـی 
شـورای  و  شـهردار 

شـهر هتـران قابـل مشـاهده اسـت؛ 
زماین که ما چشم بر مدیران جوان 
ینه هـای   گز و انقـایب می بنـدمی و 
بـه  ربطـی  اصـا  یـا  هنایی مـان 
شـهرداری ندارنـد و یـا سابقه شـان 
در شهرداری قابل تعریف نیست.
شـبیه  بیشـتر  مـا  امـروز  سیاسـت 
ایـن  قانـون  اسـت؛  صندیل بـازی 
بـازی اینگونـه اسـت کـه هیچ کس 
حـق ورود بـه بـازی را نـدارد مگر با 
یگردانـان قـدرت و ایـن  اجـازه باز
چنن است که احنصار و سیاست 
می شـود حاکـم  برکشـور  رانـی 
مچـران  مصطـی  بزرگـوار  شـهید 
سـخین فرموده انـد کـه بایـد بـاالی 
تـا  شـود  نوشـته  مدیـری  هـر  میـز 
ینـد  هرگـز فرامـوش نشـود: »می گو
اسـت،  الزم تـر  ختصـص  از  تقـوا 
می گـومی  امـا  می پذیـرم.  را  آن 
و  نـدارد  ختصـص  کـه  کـس  آن 
کاری را می پذیـرد، یب تقواسـت.«

حـــرم ســـاقی  کـــف  ز  علـــم  گـــر  ــتافتـــاد  ــرخ مکتبـ ــم سـ ــم علـ ــر دوش می کشـ بـ

سیاسـت امـروز مـا بیشـتر شـبیه صندیل بـازی اسـت؛ قانـون ایـن 
بـازی اینگونـه اسـت کـه هیچ کـس حـق ورود بـه بـازی را نـدارد مگـر بـا 
یگردانـان قـدرت و ایـن چنـن اسـت کـه احنصـار و سیاسـت  اجـازه باز

رانـی برکشـور حاکـم می شـود.
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کنیـد، بـه جـای  کـه مشـا بـه جـای اینکـه اقتصـاد مـردم را درسـت  گـر بنـا باشـد  ا
وبـه اسـت و مـردم  کـه خمر کجاهاسـت  کنیـد، ببینیـد  ریس  کشـور را بـر اینکـه ایـن 
گـر بنشـینید سـر مسـند و بـا حـرف و  از مهـه چیـز سـاقط هسـتند، بـه جـای ایـن ا
کـه قدرهتای  بـا فحـایش بـه هـم، مسـائل را غفلـت از آن بکنیـد، ایـن مهـان اسـت 

رگ می خواهنـد تـا ایـن مملکـت خرابـه مبانـد و صـدای مـردم درآیـد. بـز

مقدمه: دیپلمایس اقتصادی عرصه برخورد 
اقتصاد و سیاست خارجی است. عاملان 
یف خمتلی برای دیپلمایس  این رشته تعار
را  اقتصاد  بعیض ها  آورده اند؛  اقتصادی 
هدف اصیل گرفته اند و از سیاست خارجی 
کنند و بعیض دیگر  به عنوان ابزار یاد می 
که  گفت  توان  می  جرئت  به  برعکس. 
مهم ترین  از  یکی  اقتصادی  دیپلمایس 
در  ایران  اسامی  مجهوری  چالش های 
چند دهه آینده خواهد بود. از حترمی های 
لوایح  تا  گرفته  ایران  علیه  چندجانبه 
با  اقتصادی  و  جتاری  روابط  چهارگانه، 
یدورهای  کر کشور مهسایه، استفاده از   15
و جاده  یدور مشال-جنوب  )کر امللیل  بن 
یایی،  زمیین-هوایی-در ترانزیت  ابریشم( 
توسعه  خارجی،  گذاری  سرمایه  جذب 
جمدد  صادرات  گردشگری،  صنعت 
فراسرزمیین  تولید  دیگر،  کشور های  از 
در  ما  که  است  مسائیل  مهه  و  مهه  و... 

دیپلمایس اقتصادی با آن مواجه هستمی.
که دولت سیزدهم در حوزه  نکات مهمی 
کند دیپلمایس اقتصادی باید به آن توجه 

داشته  متویل  باید  اقتصادی  1.دیپلمایس 
باشد: وزارت امورخارجه، وزارت اقتصاد، 
کشاورزی،  جهاد  وزارت  صمت،  وزارت 
سازمان توسعه جتارت، اتاق های مشترک و 
استاین بازرگاین و... مهه در حوزه دیپلمایس 
متاسفانه  اما  گذارند  تاثیر  اقتصادی 
منی شود. مشاهده  واحدی  مدیریت 

سراسر  در  ایران  یت سفارختانه های  2.اولو
دنیا دیپلمایس اقتصادی و توسعه صادرات 
و  اقتصادی  رایزنان  افزایش  باشد:  کشور 
که سابقه جتارت دارند در سفارت  افرادی 
یب نظیر  ظرفیت  از  استفاده  و  خانه ها 
و  بازرگاین  اتاق های  و  خصویص  خبش 
کارهای  جهت  کشور  از  خارج  ایرانیان 
ایراین(. حمصوالت  بن امللل  یایب  بازار

3. قدم اول، 
دیپلمایس 

اقتصادی با 
مهسایگان: 

دولت 
سیزدهم 

دیپلمایس اقتصادی و توسعه صادرات 
یت  خمصوصا با 15 کشور مهسایه را اولو

اول خود قرار دهد.
حوزه  این  بازرگاین:  رایزنان  افزایش   .4
بازرگاین  رایزنان  به  یت دهی  اولو به 
تعداد  افزایش  و  جتارت  توسعه  سازمان 
مهسایه. کشورهای  در  حداقل  آن ها 
سال  در  صادرات:  حقویق  موانع  5.رفع 
موانع  مانع زدایی ها،  و  پشتیباین ها  تولید 
صادرات  گیر  پا  دست و قوانن  و  حقویق 
صادرات  توسعه  شود؛  حذف  باید 
است. تولید  از  پشتیباین  هبترین 
6. مشوق صادرایت به جای اینکه واردات 
و  فساد  اجیاد  و  باشد  جذاب  کشور  در 
کشور جذاب  کند باید صادرات در  رانت 
و سود ده باشد تا فعالن خبش خصویص 
کنند؛  گذاری  بتوانند در صادرات سرمایه 
کند. نظام بانکی باید از صادرات محایت 

موفقیـــت  رمـــز  صـــادرات 
کشـــور اقتصـــاد 

صحیفه امام؛ ج 6، ص 461

یادداشت فتح

غفلت از مردم، خواسته دشمنان



یادداشت فتح
چیست  در  اسالمی  مجهوری  کارآمد  نا مدیران 
دارند  شباهت  روحاین  حسن  به  حد  چه  تا  و 
حسن های  عنوان  با  مستقیما  می¬توان  که 
شرح  به  ادامه  در  کرد؟  یاد  آن ها  از  روحاین 
شکل دهنده  ویژگی های  ین  مهم تر از  برخی 
می. می پرداز روحاین  حسن های  عمل  و  تفکر 

یبکاری دروغگویی و فر
که  یب از رذیلت های اخالیق هستند  دروغ و فر
بار می نشانند.  به  بدبیین  و  میوه یب¬اعتمادی 
از  یبکارانه  فر وعده های  شدت  سال ها  این  در 
که شرح  سوی حسن¬های روحاین به حدی بود 
گزارش¬های خمتلف  آن ها چندین جلد مّدون از 
مطبوعات و رسانه ها را می طلبد اما صرف اشاره 
که در 7سال  خمتصر، مجله »به متام وعده¬هایی 
آذر  در  که  کردمی«  عمل  دادمی  مردم  به  گذشته 
گفته شد، به  سال 1399 توسط حسن روحاین 
یبکاری است. گویای پافشاری بر این فر خویب 
گر دست فردی در  نکته قابل تامل اینجاست که ا
یبکاری رو شود، پس از آن نیز دروغ بلکه¬هم  فر
حرف-های راستش نتیجه عکس می¬گذارد. 
کیدات چندباره حسن روحاین برای وعده  مانند تا
کاهش قیمت دالر و سبز شدن شاخص بورس که 
را به دنبال داشت. بازار  کنش منیف و عکس  وا
یبکاری را در بسیاری  البته امتداد این شیوه فر
یافت. می¬توان  دولت  مسئله دار  افراد   از 

غرور و پرخاشجویی
روحاین  حسن های  در  که  دیگری  ویژگی 
حسنی  است.  پرخاشجویی  و  غرور  دارد،  بروز 
کارگردان  و  رواین  جنگ  تمی  عضو  دهبایش 
پیش  روز  چند  روحاین  حسن  انتخابایت  فیلم 
»شهادت  گفت  دولت،  یافنت  پایان  با  مهزمان 
چننی  به  را  روحاین[  ]حسن  او  آچنه  می دهم 

را  وحانی  ر حسن های 
کنید. کمــه  محا
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. هفت برابر شدن نقدینگی
. یک هشمت شدن ارزش پول میل

.تورم 50درصدی
.رشد نه برابری قیمت هر متر زمنی مسکوین

.رشد حدود شش برابری برخی کاالهای اسایس
. افزایش هفت برابری قیمت پراید

گر نبود سرمایه عظمی مردمی انقالب، انباشت  ا
فرهنگ غین و هبره گیری از ثروت هنگفت خدادای 
خسارت های  از  کدام  هر  زمنی،  ایران  هپنه  بر 
بود. کایف  آباد  مملکیت  شدن  جهنمی  برای  فوق 

مقصر  درباره  و  برومی  خیابان  و  کوچه  به  گر  ا
کاهش درآمدها، بیکاری و نابرابری ها  گراین ها، 
ک  از مردم سوال کنمی، مطمئنا با چهره ای غضبنا
که  و سرشار از اندوهی 8ساله مواجه می شومی 
یر لب زمزمه می¬کند. اما  نام حسن روحاین را ز
منی¬دانمی.  صحیح  تهنایی  به  را  جواب  این  ما 
حجم فاجعه ای که در این چند سال رخ داد آنقدر 
گسترده هست که هرچقدر هم حسن روحاین را در 
ویرانگری و دامن زدن به فاجعه ها صاحب سبک 
برمنی آید.  پسش  از  تهنایی  به  او  هم  باز  بدانمی، 
حسن  کار  ما  امروز  اوضاع  دیگر  عبارت  به 
است.  روحاین  حسن های  کار  نیست،  روحاین 
حسن¬های روحاین مهه کساین هستند که صرفا 
خانوادگی  رانت  ویا  حزیب  قبیله گرایی  خاطر  به 
گوشه¬ی  گوشه  و  مملکت  جای  جای  در 
کرده¬  نه فساد بر پا  برآورده، ال مناسب دولیت سر
یدند.  آفر را  امروز  مصیبت  8سال  این  در  و 
شخصییت  ویژگی های  مشترک  فصل  مگر  اما 

ــد ــک امیــــــ المپیـــ

کرد  صدهزار برابر جمموع  موجود منفوری تبدیل 
مهه ی ضعف هایش فقط یک چیز بود: غرور!« 
بیین را به روشین می توان  البته نتیجه این خودبرتر
به  نسبت  روحاین  حسن  پرخاشگر  کالم  در 
کم  کرد. یب عقل، یب شناسنامه،  منتقدان دنبال 
سواد و... از مجله توهنی¬های آشکار او هستند 
رسید. 54تا  به  آن ها  تعداد   96 اسفند  تا  که 
ذکر  از  یادداشت  این  احترام خواننده  )به جهت 
پرهیز  دولت  وزرای  و  مسئولنی  توهنی¬های 

می کنمی.(
یز و خنبه آزار مردم گر

است،  مردم  به  خدمت  دولت ها  وظیفه  وقیت 
برای  مناسیب  پل  مردم  با  وسیع  و  دامئی  ارتباط 
رهیافت اثرخبش این وظیفه است. اما وقیت تعداد 
سفرهای استاین حسن روحاین دردولت دوازدهم 
امروز  این چنیین  شکاف  منی رود،  فراتر  3تا  از 
مردم با مسئولنی رده باالی دولت را رقم می زند. 
به سخیت  وزرایش هم  که حیت  فردی  از  هرچند 
غیر  انتظاری  داشتند  را  وی  به  دستریس  امکان 
منی¬رفت. را  مردم  با  ناشایست  رفتار  این  از 
روایت معاون حقویق سابق حسن روحاین درباره 
از برگزاری جلسات هم  یدون  ممانعت حسنی فر
اندییش 40 نفره اساتید حقوق بنی امللل درباره برجام 
نیز، زمینه دیگری برای شناخت ویژگی بیگانگی با 
خنبگان در شخصیت حسن¬های روحاین است.
در  اینکه  برای  کنمی  کید  تا است  الزم  پایان  در 
دولت  در  خصوصا  و  روی  پیش  آینده¬ی 
می،  که در آستانه شکل¬گیری آن قراردار سیزدهم 
حسن های  حبران های  و  مسائل  گرفتار  جمدد 
حسن  ویژگی¬های  باید  نشومی،  روحاین 
می تا هر جا  روحاین را درذهن خود به خاطر بسپار
یبکارانه،  فر مغرورانه،  عمل  ویا  تفکر  از  ردی 
در  آزار  خنبه  و  یز  گر مردم  دروغگو،پرخاشگر، 
مسئولنی دیدمی به سرعت در ِپ دفع آن باشمی.
نشده  کمه  حما امروز  روحاین  گرحسن¬های  ا
حسن¬های  به  فردا  نباشند،  عبرت  درس  و 
می¬شومی. مبتال  دیگری  روحاین 



اسـت.  عـزت  بـال  کر ماجـرای  اصـل 
امـام  شـهادت  علـت  یـن  اصیل تر
عـزت  حفـظ  علیه السـالم  حسـنی 
امـام  کـه  شـنیده امی  فـراوان  بـود. 
اصـالح  بـرای  کـردم  قیـام  فرمودنـد: 
وف و هنـی  امـت جـدم و امـر بـه معـر
امـام  و جلـوی  آمدنـد  امـا  از منکـر. 
قیـام  بـرای  یـار  گفتنـد:  و  گرفتنـد  را 
فرمودنـد:  امـام  شـود.  منـی  یـد،  ندار
گفتنـد: منی شـود، یـا  بـر می گـردم امـا 
کـن یـا سـر از بدنـت  نـه بیعـت  ذلیال
و  نپذیرفتنـد  امـام  می شـود.  جـدا 
مهـه  کـه  اسـت  درسـت  جنگیدنـد. 
وف و هنی  ایهنـا در مسـیر امـر بـه معر
از منکـر اتفـاق افتـاد امـا نگفتنـد تـو 
امـر  می خواهـی  چـون  می کشـمی  را 
کـین. بنا  وف و هنـی از منکـر  بـه معـر
کـه  قیـام  ایـن  وع  شـر شـعار  برایـن 
بـود  از منکـر  وف و هنـی  بـه معـر امـر 
الذلـه؛  مـن  بـه ههیـات  تبدیـل شـد 
محاسـه  عـزت.  شـد  قیـام  ایـن  حمـور 
بعـدی  تـک  محاسـه  یـک  عاشـورا 
بـود. عـزت  ماجـرا  اصـل  امـا  نبـود 
دارد  دوسـت  را  عزت منـدی  انسـان 
امـا  اسـت  حمبـوب  یـز  عز انسـان  و 
عزت منـدی  پایـگاه  یـن  اصیل تر
ل اسـتقال  - چیسـت؟   انسـان 
ی  کار اجنـام  بـه  وادار  اینکـه  یعـین 
ل  اسـتقال خـود  اراده  در  نشـود، 
دیگـران  بـه  وابسـته  و  باشـد  داشـته 
این مهـه  کـه  آزادی  خـود  نباشـد. 
از  خبـیش  دارد  امهیـت  انسـان  بـرای 
ل در تعبیـر  ل اسـت. اسـتقال اسـتقال
گـر  ا حـال  اخـالص،  می شـود  دیـین 
یـِن  الّدِ غاَیـُة  اإلْخـالُص  فرمودنـد: 
ل از غیـر خـدا می شـود  یعـین اسـتقال
غایـت دیـن. در آیـات خمتلـف قـرآن 
یـد:  کـه میگو آیـه  ایـن  می مشـابه  کـر
ِن 

َ
أ َرسـواًل  ـٍة  ّمَ

ُ
أ  ِ

ّ
ُکل يف  َبَعثنـا  َقـد 

َ
َول

الّطاغـوَت  َواجَتِنُبـوا  اهَّلَل  اعُبـُدوا 

از  اجتنـاب  بـه  می  می شـو توصیـه 
ل  اسـتقال یعـین  ایـن  کـه  طاغـوت 
از  طاغـوت  کـن.  حفـظ  را  خـودت 
می خواهـد  و  کـرده  عبـور  خـود  حـد 
کـه  حـد تـو را هـم بگیـرد پـس هـر چـه 
وادار  ی  کار بـه  را  تـو  و  بگیـرد  تـو  از 
گرفتـه  ل تـو را  کنـد بـه نوعـی اسـتقال
کـی  نفـوذ  حتـت  نبایـد  لـذا  اسـت. 
می. غیـر خـدا و اهـل بیـت قـرار بگیـر

بـودن  خـدا  بـه  وابسـته  و  عبـد 
حفـظ  را  تـو  عـزت  و  ل  اسـتقال
بـار  مسـتقل  را  تـو  می کنـد. 
بـاش  وابسـته  خـدا  بـه  مـی آورد. 
در  کـه  موجـودی  تهنـا  اوسـت  چـون 
ل  اسـتقال او،  بـه  تـو  وابسـتگی  عـنی 
ذلیـل  خـدا  عبـد  می دهـد.  تـو  بـه 
اسـت.  یـز  عز جانـش  در  نیسـت 
یـز  عز عـامل  مهـه  بـه  نسـبت  را  تـو  او 
کـه  جـایی  تـا  می کنـد  مسـتقل  و 
ِعْنـَد  ِصـْدٍق  َمْقَعـِد  يِف  یـد:  می گو
مهنشـنی  را  تـو  ی  آر ُمْقَتـِدٍر  َمِلیـٍك 
از  و  بـودن  عبـد  می کنـد.  خـودش 
برابـر خـدا  در  ل  اسـتقال دسـت دادن 
باطـن  در  یل  و ماجراسـت  ظاهـر 
خـدا تـو را مسـتقل می کنـد. حدیـث 
می فرمایـد:  کـه  اسـت  قـدیس 
أنـا  مثـیل،  أجعلـک  أطعـین  عبـدی 
ال  حّیـا  اجعلـک  امـوت  ال  حـّی 
أجعلـک  أفتقـر  ال  غـیّن  أنـا  متـوت، 
لالشـیاء  اقـول  انـا  تفتقـر،  ال  غنّیـا 
لالشـیاء  تقـول  انـت  و  فیکـون  کـن 
مـن  کـن  اطاعـت  مـرا  فیکـون  کـن 
می دهـم. قـرار  خـودم  مثـل  را  تـو 

خـدا می خواهـد با دیـن خودش تو را 
مسـتقل بـار بیـاورد و متـام دیـن رمز و 
ل اسـت. راز رسـیدن بـه ایـن اسـتقال

انسـان  خاصیت هـای  از  یکـی   
پاسـخ  از  مهـواره  کـه  اسـت  ایـن 
پاسـخگو از  اسـت،  یـزان  گر دادن 

خداونـد  امـا  اسـت  ی  فـرار بـودن 
متعال ما انسان ها را در برابر وظاییف 
اسـت ؛ داده  قـرار  مسـئول  می  دار کـه 
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انسـان  خاصیت هـای  از  یکـی 
پاسـخ  از  مهـواره  کـه  اسـت  ایـن 
پاسـخگو از  اسـت،  یـزان  گر دادن 
خداونـد  امـا  اسـت  ی  فـرار بـودن 
متعال ما انسان ها را در برابر وظاییف 
اسـت ؛ داده  قـرار  مسـئول  می  دار کـه 
نیسـت  یـت  مز یـک  مسـئولیت 
اسـت.  تکلیـف  یـک  بلکـه 
حـول  شـب  یـازده  درایـن  مـا  حبـث 
کـه  بـود  خواهـد  موضـوع  ایـن 
مهـه  بـه  نسـبت  انسـان ها  مـا 
می،  دار مسـئولیت  چیزدرعـامل 
می افتـد  عـامل  در  کـه  هراتفـایق 
مسـئولمی. آن  بـه  نسـبت  مـا 
ســـوره   25 آیـــه  در  متعـــال  خداونـــد 
که مـــا پیامبران  حدیـــد می فرمایـــد 
وشـــن فرســـتادمی و به  را بـــا دالیـــیل ر
آن هـــا دیـــن و آیـــنی دادمی و هدایت 
بشـــر را بـــه آنـــان ســـپردمی تـــا مـــردم 

کننـــد. عدالـــت را برقـــرار 

وند، دوهفته شهـــــــــر
 چهارسال دشـــــمن!

یه یر هیئت تحر

ی در قرآن مسئولیت پذیر پیامبـــران منبر  نوشت وظیفـــه  درحقیقـــت 
بلکـــه  نیســـت  عدالـــت  ی  برقـــرار
ل شـــده اند تـــا مـــردم  پیامبـــران نـــاز

کننـــد. برقـــرار  را  عدالـــت 
ی دو اصـــل واجب  مســـئولیت پذیر

دارد:
اصـــل اول، اصـــل توایص اســـت به 
می  دار وظیفـــه  مـــا  کـــه  معنـــا  ایـــن 
اطرافیـــان خـــود را دعـــوت بـــه اجنام 

کنـــمی. کار نیـــک 
حنـــل  ســـوره   125 آیـــه  در  خداونـــد 
تـــوایص  بـــه  دعـــوت  را  پیامبـــرش 

. می کنـــد
در  ی  ور ضـــر اصـــل  دومـــنی 
ی مـــا حبـــث تعاون  مســـئولیت پذیر
در  کـــه  معنـــا  ایـــن  بـــه  می باشـــد 
اصـــل اول مـــا تهنـــا وظیفـــه توصیه 
دوم  اصـــل  در  امـــا  داشـــتمی  کـــردن 
می. شـــو عمـــل  وارد  بایـــد  خودمـــان 
ماســـت  وظایـــف  و  جـــز درحقیقـــت 
بـــا  را  نیـــک  کارهـــای  بایـــد  کـــه 
دهـــمی. اجنـــام  یک دیگـــر  ی  مهـــکار

ی،  مسئولیت پذیر
ی شاخص اصلی والیتمدار

اول  شــب  ســخنرانی  خالصــه 
حجــت الســالم علیرضــا پناهیــان

خالصه لطایف قرآنی شب اول


