
هفته اخبار  

جلوی واردات محصوالت دارای نشانه ی آمریکایی را باید گرفت
حضرت آیت ا... العظمی خامنــه ای در درس خــارج فقــه دربــاره فرهنــگ ســازی 
ــت  ــا هس ــابه ه ــی نوش ــا، برخ ــی خوراکیه ــد: برخ ــی فرمودن ــای واردات ــان کااله پنه
کــه نشــانه فرهنــگ آمریکایــی اســت، جلــوی اینهــا را بایــد گرفــت، ممکــن اســت فــی 
نفســه مســأله مهمــی نباشــد ولــی چــون حاکــی از یــک فرهنــگ اســت جلــوی آن را 

ــوز|  |        ترازنی ــت.   ــد گرف بای

ایران با موشک هایش پس از اسرائیل  به آمریکا حمله می کند
نتانیاهو: ایران موشـکهای بالسـتیک بیـن قاره ای می سـازد تا نـه تنها به اسـرائیل حمله 
کنـد  بلکه بـه آمریـکا حملـه کند چـون مـا شـیطان کوچـک هسـتیم و شـما]آمریکا[

شـیطان بزرگ هسـتید. رهبر معظم ایران اخیـراً کتابی منتشـر کرد که در آن خواسـتار 
نابودی اسـرائیل شـده اسـت.    |    خبرگزاری صداوسـیما| 

پیام رهبر انقالب برای  تدفین شهدای غواص در حوزه هنری
در پی تدفیـن دو تـن از شـهیدان غواص 
در حـوزه ی هنـری سـازمان تبلیغـات 
اسـامی، حضـرت آیـت ا... خامنـه ای در 
پیامـی ابـراز امیـدواری کردنـد »هنـر 
بـزرگ« این مـردان خـدا و مجاهـدان راه 

حق ، مایه ی برکت و الهام آن  مرکز هنر انقابی باشد.

تأیید قانون حمایت از آمران به معروف  در هیئت حل اختالف قوا
هیئت حـل اختاف قـوا ایـراد دولت بـه قانون حمایـت از آمـران بـه معـروف و ناهیان از 
منکر را رد و نظر مجلس شـورای اسـامی را دربـاره این قانـون تأیید کرد/پیـش از این با 
ایـرادات دولـت و نامه رئیـس جمهور بـه رهبری، ایشـان این موضـوع را برای بررسـی به 

هیئت حل اختاف قـوا ارجـاع داده بودند.   |      تسـنیم|

فیروزآبادی: آزمایش موشکی ایران در زمان خود انجام 
خواهد شد

در پی بیانیـه نماینـدگان مجلس مبنـی بـر از سـرگیری آزمایش های 
موشـکی، سـردار سرلشـکر سیدحسـن فیروزآبـادی رئیس سـتاد کل 
نیروهـای مسـلح اظهـار داشـت: آزمایش هـای موشـکی جمهـوری 
اسـامی ایران برابـر مصوبات مقـام معظم فرماندهـی کل قـوا در زمان 

خـود انجـام خواهـد شـد.   |      فارس|

خط حزب ا...
نشریه خبری-تحلیلی  

نمازهای جمعـه، مسـاجد و هیات هـای مذهبی

افزایش فشار اقتصادی و دوستی با مردم ایران!
 در کنار افزایش تحریم ها و فشارهای شدید اقتصادی که مقامات 
آمریکایی آن را فلج کننده می نامیدند، دولت جدید آمریکا یک 
صحنه نمایش دیپلماتیک در برابر ایــران ترتیب داد. از طرفی با 
تهدید جلوه دادن ایران به عنوان کانون تروریسم جهانی)بخوانید 
مقاومت( تاش کرد تا کشورهای مختلف را با خود همراه کند. 
برای این منظور یک ائتاف جهانی از کشــورهای همسو با خود 
علیه ایران به راه انداخت و از طرف دیگر در ظاهر در برخی زمینه 
های خاص به دوستی با ملت ایران تمایل نشان می داد. اما هدف 
یک چیز بود: فاصله انداختن میان نظام اسامی و پایگاه مردمی  
آن در سراســر جهان، تا در نهایت بین تداوم مقاومت و یا انزوای 

جهانی یکی را انتخاب کنند.

اوج گیری دیپلماسی و تهدید متقابل اسرائیل
همین برخورد دوگانه دولت اوباما بود که باعث شد تا رهبر انقاب 
درباره »دست چدنی زیر دست کش مخملی« هشدار بدهند و در 
نتیجه ملت ایران آن را پس بزند. ایران نه از مقاومت صرف نظر کرد 
و نه به انفعال دیپلماتیک مبتا شد. در اوج همین فشارها، تهران 
نشست سران غیرمتعهدها را در باالترین سطح از حضور مقامات 
برگزار کرد؛ از نظام ســوریه به عنوان متحد استراتژیک در محور 
مقاومت، بیشترین پشتیبانی را انجام داد؛ و تهدیدات اسرائیل را با 
تهدید متقابل پاسخ گفت: »اگر غلطی از آنها سر بزند، جمهوری 

اسامی تل آویو و حیفا را با خاک یکسان خواهد کرد.«

افزوده شدن عراق و یمن به محور مقاومت
اما وعــده الهی چیزی غیر از نیرنگ اســتکبار بــود و به زودی، 
دســتاوردهای عینی مقاومت در منطقه نیز بیشتر نمایان شد: 
موج تازه بیداری اســامی متاثر از گفتمان استکبارســتیزی و 
اضافه شدن یمن به محور مقاومت از چشم ناظران و تحلیل گران 

اوضاع منطقه پنهان نماند. البتــه قدرت گیری روزافزون جبهه  
مقاومت در منطقه، دغدغه امنیتی اســرائیل را تشــدید کرد و 
بی واکنش نمانــد. رئیس جمهور آمریکا کــه »تعهد به امنیت 
اســرائیل« را برای ایاالت متحده »مقدس« می دانست، تاش 
کرد تا به بهانه دروغین بمب اتم، افــکار عمومی جهانی را علیه 
ایران بسیج کند و در تنور تحریم ها بیشتر بدمد؛ تا جایی که وزیر 
خزانه داری اش را برای متقاعد کردن دیگران به تداوم و تشــدید 

تحریم های ایران از این کشور به آن کشور می فرستاد.

یک بشارت تاریخی؛  نابودی اسرائیل
در این ســوی میدان، اگرچه رهبر انقاب بارها ساخت و کاربرد 
ساح هسته ای را در قالب یک فتوا حرام اعام کرده بودند و آن را 
خاف عقل و تدبیر می دانستند، اما هم زمان در نقطه هدف مقابل 
با هوشمندی به »جوانان ایرانی« بشارت دیدن »نابودی اسرائیل« 
را می دادند. حاال با مرور بازی بزرگ شطرنج مقاومت در منطقه در 
یک دهه گذشته می توان سخنان رئیس جمهور فریبکار آمریکا 
را تحلیل کرد. این روزها که مقارن با نهمین ســالگرد حماسه 
جنگ 33روزه اســت، رئیس جمهور ایاالت متحده برای دفاع از 
عقب گردهای خود در برابر ایران در دیدار با رهبران یهودی در کاخ 
سفید از »ماشه حزب ا...« سخن می گوید: »اگر توافق هسته ای 
رد شود و ما به ایران حمله کنیم، حزب ا... تل آویو را موشک باران 
می کند.« اوباما بارها به فتوای رهبر ایران اشاره کرده و می داند که 
تسلیحات کشــتار جمعی جایی در دکترین امنیتی جمهوری 
اسامی ندارد. اما توجیه رهبران امریکایی برای دور زدن عملی 
مقدسات خود - امنیت اسرائیل- چیست؟ شاید امروز آن ها هم به 
خوبی فهمیده اند که »اسرائیل روزبه روز ناامن تر خواهد شد؛ چه 
توافق هسته ای بشود چه نشود!« جان کری با استیصال  خطاب 
به مخالفان برجام می گوید که رد آن خلف وعده آمریکا اســت و 
نظام تحریم ها را از هم خواهد گسیخت. جان بولتون تهدید آمریکا 

به بازگشت تحریم ها را توخالی می داند و سفرای پنج کشور همراه 
آمریکا در مذاکرات هسته ای هم گفته اند در صورت رد توافق وین، 

اروپا با ایاالت متحده همراهی نخواهد کرد.

پشت امریکایی ها به دیوار رسیده است
پس دولت اوباما ناگزیر است که بین انزوای دیپلماتیک خود و 
فروپاشی تحریم ها یا رسمیت دادن به برنامه هسته ای صلح آمیز 
ایران همراه با حق غنی سازی و تحقیق و توسعه یکی را انتخاب 
کند. در حالی که سایه تهدید موشک های حزب ا... همچنان بر 
سر »سگ نگهبان آمریکا در منطقه« برقرار است، ظاهراً این بار 

پشت امریکایی ها به دیوار رسیده و دستشان بسته است.

ماشه حزب ا... روی شقیقه اسرائیل
اسرائیل نیز که به دنبال برچیدن توان هســته ای ایران بود و 
حق تهاجم نظامی را هم برای خود محفوظ می دانست، امروز 
ناچار است عادی شدن برنامه هسته ای ایران و ماشه حزب ا... 

روی شقیقه خود را همزمان تحمل کند.
 

همه اینها نشــان می دهد که عاوه بر از هوشیاری درباره قوت 
و ضعف متن برجام و سرنوشــت آن در مرحله تصویب و اجرا، 
جبهه مقاومت باید به موقعیت منفعل نظام ســلطه نیز توجه 
داشته باشد . با تکیه بر تجربه های گذشته، پیروزی های »خط 
حزب ا...« می تواند در شــرایط جدید هم ادامه یابد؛ مشــروط 
به اینکه »مثل یک شــطرنج باز ماهر« حرکات بعدی حریف را 
پیش بینی کند و آمادگی خود را در باالترین ســطح نگه دارد. 
در این صورت، تحقــق وعده الهی از زبــان رهبر معظم انقاب 
دور نخواهد بود: »جمهوری اســامی ایران تا روزی که آرمان 
فلسطین به ثمر برسد، مصمم خواهد ایستاد و آن روز را جوانان 

قطعاً خواهند دید.«.   

وکیل شرعی رهبرمعظم انقاب اسامی در لبنان از خط مقدم 
نبرد رزمندگان حزب ا... با تکفیری ها در سوریه بازدید کرد.  شیخ 
محمد یزبک در این بازدید از ســنگرهای نیروهای مقاومت در 
منطقه "قلمون" سوریه دیدن کرد و با رزمندگان مقاومت اسامی 
لبنان گفتگو کرد. شیخ یزبک که ریاست هیئت شرعی حزب ا... 

لبنان را نیز برعهده دارد، بــرای تقویت قوای معنوی رزمندگان 
حزب ا...، نماز جماعت ظهر و عصر را در میدان جنگ اقامه کرد.  
رزمندگان حزب ا...هــم اکنون به صورت گســترده در منطقه 
قلمون سوریه حضور دارند تا این منطقه استراتژیک سوریه که 
در نزدیکی مرزهای لبنان قرار دارد، به صورت کامل از لوث وجود 

تکفیری ها پاکســازی شود.  گفتنی اســت، شیخ محمد یزبک 
عاوه بر اینکه وکیل شــرعی حضرت آیت ا... العظمی خامنه ای 
در لبنان است، یکی از اعضای شــورای سیاست گذاری حزب ا... 
 لبنان است و مسئولیت ریاست هیئت شرعی این جنبش را نیز 

بر عهده دارد.|        ابنا| 

»این پیروزی از میزان تحمل و ظرفیت عقل های ما بسیار بزرگ تر است. هفته ها، ماه ها و سال های پیش رو  بر این مسأله صحه خواهند گذاشت.« این جمالت را سیدحسن 
نصرا... 9 سال قبل در جشن پیروزی مقاومت بر اسرائیل گفته است. جنگ 33 روزه در تابستان سال 2006 میالدی به  »افسانه شکست ناپذیری اسرائیل« در افکار عمومی 
پایان داد. اما فراتر از آن، برای اولین بار نشان داد که تا چه میزان سرنوشت خط مقاومت از جنوب لبنان تا خاک ایران به هم گره خورده است. در آن روزها جمهوری اسالمی به صراحت 
از حزب ا... لبنان حمایت کرد تا نرسیدن اسرائیل به اهدافش در این جنگ افروزی، یک  ستاورد مهم برای انقالب اسالمی  تلقی شود. ایران با »دست برتر خود« طرح آمریکا برای 

تغییر نقشه خاورمیانه را ناکام گذاشت. در مقابل، دولت آمریکا به عنوان حامی اصلی رژیم اسرائیل، ناامید از گزینه نظامی، راهبرد دوگانه ای را در برابر ایران در پیش گرفت.

هفته سخن  

حزب  ا... جلوی سوءاستفاده از متن را می گیرد
»چـه متـن تصویـب بشـود و چـه نشـود« سیاسـت های جمهـوری اسـامی در مبـارزه 
بـا اسـتکبار، منطقـه و ... تغییـر نمی کنـد. البتـه بدیهـی اسـت کـه همیـن اتفاق هـم در 
اردوگاه نظـام سـلطه می افتـد. آن هـا هـم سیاستشـان تغییـر نمی کنـد و دسـت از 
دشمنی شـان بـر نخواهند داشـت. تجربه مبـارزه با اسـتکبار هم  این را نشـان داده اسـت. 
مثـا »در فتنـه ی سـال 88 ... بعـد از آنی که...خوشـحال، خرسـند کـه پـای صندوقهای 
رأی مـردم جمـع شـدند و تـا آخـر شـب رأی دادنـد... ناگهـان از یـک گوشـه ای، فتنه ای 
شـروع میشـود؛ ما را بیدار میکنـد؛ میگویـد: بـه خـواب نروید...خطرهائی در مقابل شـما 
وجـود دارد...  همـه ی حـوادث را اینجـوری بایـد نـگاه کـرد.«)89/6/25( در همیـن 
ماجـرای مذاکـرات هسـته ای هـم هـر جـا کـه دستشـان می رسـید تـاش می کردنـد 
تـا "نرمـش قهرمانانـه" را بـه "سـازش" تبدیـل کننـد. عوامـل داخلـی آن هـا نیـز - کـه 
رهبـری بـا تعبیـر دولتمـرد قاجـاری از آن ها یـاد کردنـد -  بـا بزک کـردن امریکا سـعی 
کردنـد تـا چهـره اسـتکبار را بازسـازی کننـد و یـا بـا تعریـف ذلت بـار از مذاکـره، 
سـعی کردنـد کـه اراده ملـت انقابـی را نسـبت بـه مقاومـت سسـت کننـد. مذاکـره 
در ایـن مـورد خـاص تمـام شـد. متنـی آمـاده شـده انتقاداتی هـم بـه آن مطرح شـده و 
بررسـی آن، فراینـد قانونـی خـود را سـپری خواهـد کـرد؛ امـا هنـوز مبـارزه بـه پایـان 
نرسـیده اسـت. به همیـن دلیـل اسـت کـه رهبـر انقـاب فرمودنـد »اجـازه ی هیچ گونه 
سوءاسـتفاده ای از آن داده نخواهـد شـد.« درون ایـن جملـه یـک هشـدار بسـیار مهـم 
نهفتـه اسـت. هشـدار دربـاره اقـدام و نقشـه های بعـدی نظـام سـلطه. رخدادهـا اگـر 
درسـت توصیـف نشـوند؛ آن وقـت در اثـر آن توصیـف غیرواقعـی، رفتارهـای بعـدی 
هـم منحـرف می شـوند. عـده ای کـه در ایـن دو سـال تـاش می کردنـد مذاکـره را بـه 
سـمت سـازش منحـرف کننـد و نـه نرمـش قهرمانانـه و مبـارزه بـا اسـتکبار، امـروز بـه 
 دنبـال آن هسـتند کـه متـن  فراهم شـده را فـارغ از محتـوای آن نمـادی از عادی شـدن

 روابـط و پایـان سـتیز بـا اسـتکبار بداننـد. بـا دشـمنی روبـه رو هسـتیم کـه خدعه گـر و 
فریـب کار اسـت. می گوینـد شـعبده بازها دسـتی را تـکان می دهنـد تـا چشـم ها بـه آن 
متوجه باشـد و با دسـت دیگـر فریب شـعبده خـود را اجـرا می کنند. بایـد هوشـیار بود تا 
دسـت فریب دشـمن را گم نکنیم. بـه عنوان مثـال، تـازه متن فراهم شـده از مذاکـرات به 
پایتخت هـا ارسـال شـده بـود و در داخل کشـور بحـث دربـاره این بـود که متـن تصویب 
بشـود یا خیـر کـه خبـر دیگـری بافاصلـه آمـد: "کمپانـی مک دونالد در سـایت رسـمی 
خود برای پذیرش نمایندگـی در ایران اعـام آمادگی کـرده و فرم مخصـوص را در اختیار 
عاقمنـدان قـرار داده اسـت." این خبـر مهم ، همـان دسـت فریب بـود؛ زیـرا مک دونالد 
فقـط یـک اغذیـه فروشـی نیسـت. حضـور مک دونالـد یعنـی همـان توصیـف غلـط از 
صحنـه مذاکـرات.  یعنـی اینکه بـه افـکار عمومـی دنیا بـه غلـط بگویـی امریکا توانسـته 
اسـت تسـلط فرهنگ خـود را بـر ایـران غلبـه دهـد. رهبر معظـم انقـاب 15سـال پیش 
درباره نقـش موثر نمادهـای فرهنگـی امریکایـی از جملـه مک دونالد در جنگ سـرد بین 
شـوروی و امریـکا فرمودند: »سـیل تبلیغـات غربـی و فرهنگ غربـی و نمادهـای غربی - 
سـمبلهای لبـاس و »مک دونالـد«... - در شـوروی راه پیـدا کـرد. ایـن کـه مـن می گویم، 
تفّکر یـک طلبـه گوشه نشـین نیسـت؛ در همـان روزها بنـده در خـود مجـات امریکایی 
- تایـم و نیوزویـک - خواندم کـه از ایـن کـه ...»مک دونالـد« در مسـکو رواج پیـدا کرده، 
اینهـا به عنوان یـک خبر مهـم و به عنـوان پیشـاهنگ فرهنگ غربـی و فرهنـگ امریکایی 
در کشـور شـوروی یاد کرده بودنـد!« مثـال دیگـر از خدعه هـا و نقشـه های امریـکا، خبر 

دیگری اسـت که ایـن روزهـا در البـه الی اخبـار بیـرون آمده اسـت.
 اوبامـا در گفتگو با سـی ان ان گفت کـه "می دانیم چطـور بـا فعالیت های ایـران در منطقه 
مقابله کنیـم، مشـروط بر اینکـه کشـورهای حـوزه خلیج)فارس( همـکاری کننـد و االن 
هم به نحـوی نظام منـد داریـم همیـن کار را می کنیـم." بـه راسـتی "نحـوه نظام مندی" 
کـه اوباما به آن اشـاره دارد چیسـت؟ رهبـر معظـم انقـاب در روز عید فطـر بافاصله بعد 
از عبـارت »چه تصویب بشـود و چـه نشـود« فرمودند کـه »مـا از حمایت دوسـتانمان در 
منطقه دسـت نخواهیـم کشـید.« و »سیاسـت های مـا« را در منطقه بـر شـمردند. تقابل 
ایـن دو عبارت چه وظایفـی را بر عهده امـت حزب ا... خواهد گذاشـت؟!  روشـنفکرنمایانی 
کـه ماننـد »دولتمـردان قاجـاری« سـازش را تئوریـزه می کننـد؛ اگـر چـه نتوانسـتند 
مذاکرات را به سـازش تبدیـل کنند اما بـه دنبال بازکـردن راه نفوذ نظام سـلطه بر کشـور 
هسـتند. امروز هم به دنبال سوءاسـتفاده از متن و حواشـی آن هسـتند . مک دونالد نشـد 
چیـز دیگـر، آن نشـد این. ایـن نشـد آن تا کـه شـاید بـه هدفشـان برسـند و رخنـه را در 
داخل کشـور ایجاد کننـد. اخبـاری از این دسـت که به برخی از آن ها اشـاره شـد، بسـیار 
هسـتند. اینجاسـت که هوشـیاری برای مقابله با خـط و برنامه جدید اسـتکبار الزمسـت. 
هنوز تجربیاتـی ماننـد سـال 88 از ذهن هایمـان نرفته اسـت که فرمـود »من نـام لم ینم 

عنه....«کـه دشـمن بیدار اسـت...    

 پیشنهاد                  خواندنی

رشح                حدیثخانواده                 ایرانی

تریبون                 حزب ا...

واژه کلید  

کتاب  »آزادی معنوی«
این کتاب اولین بار در سـال 1365 مشـتمل بر سـیزده سـخنرانی 
از اسـتاد شـهید مرتضـی مطهـری منتشـر 
شـده و سـپس در چاپ نوزدهـم با افـزودن 
دو سـخنرانی دیگـر از ایشـان تجدیـد چاپ 
شـد. »گفتارهـای معنـوی« پـس از چنـد 
چـاپ از سـوی ناشـر بـه »آزادی معنـوی« 
تغییـر نـام داد و تاکنـون بیـش از 52 بـار 
چـاپ شـده اسـت. محـور اصلـی همـه ی 
گفتارهای این کتاب مسـاله ی خودسـازی، 
تزکیـه ی نفـس و در یـک کلمـه »انسـان 
شـدن« اسـت. از ویژگی های کتاب آزادی 
معنوی، اسـتفاده استاد از اشـعار شاعران 
برجسته فارسـی زبان اسـت.  در مجموع 
گفتارهـای این کتـاب حکایـات واقعی 
متعـددی نیـز از اولیـاء الهـی نیـز ذکر 
شـده اسـت کـه بـر جذابیـت کتـاب 

افـزوده اسـت.  

# جنگ  اراده ها | روایت رهبر انقالب از نیروی پیشران منازعه با نظام سلطه
»مکــرر عــرض کرده ایــم؛ در عرصه هــای گوناگــون جهانــی، 

ــه  ــی ک ــر طرف ــت؛ ه ــا اس ــگ اراده ه ــاً جن ــا غالب درگیری ه
اراده اش زودتــر ضعیــف شــود، شکســت خواهــد خــورد. 
ــظ  ــه داشــتن، حف ــن اراده را نگ ــزم را، ای ــن ع ــی ای ــر یعن صب

کــردن. تــوکل هــم یعنــی کار را انجــام دادن و نتیجــه را از خــدا 
خواســتن.«  92/4/30

ضمن تشکر از ابراز محبتهای مخاطبان محترم، باتوجه به بنای اختصار در درج 
مطالب در نشریه، ضمن مطالعه نکات، پیشنهادات و انتقادات مطرح شده توسط 
رایانامه، پیامک، نظرهای پایگاه اطالع رســانی و... به برخی از سؤاالت در این 

ستون پاسخ داده خواهد شد:
  خسته نباشید. دوستون داریم و حتما با هزینه شخصی هم شده مطالب رو نشر میدیم. 

بچه های نوجوون هیئت حضرت بقیه ا... االعظم عجل ا... تعالی| مشکین دشت-کرج
 اجرتون با اباعبدا... . اطاع رسانی شما، اهل فتنه را  ابتر میکند .

  لطفا اگر امکان داره دو-ســه روز قبل از جمعه نشریه رو منتشــر کنید تا فرصت چاپ و 
تکثیر با آرامش پیدا کنیم تا ان شا... تو نماز جمعه توزیع اش کنیم.  

ج( باتشکر، ان شاا... سعی خواهد شد نشریه در اسرع وقت پس از تهیه بر روی 
khamenei.ir قرار بگیرد تا فرصت مناسب برای چاپ و توزیع در نمازجمعه ها 

نیز وجود داشته باشد.  
  یک طرح فراخوان برای دریافت تصاویر انتشار این نشــریه بزنید مانند طرحی که برای 

افطاری ساده داشتین. 
ج( طرح فراخوان در دست بررسی است.  

 باتشکر  وخدا قوت خدمت شــما،  در دریافت فایل )الکترونیک( یا باز شدن آن مشکل  
دارم نمیدونم علت چیه؟

ج( مشکالت دریافت فایل و مشــکالت چاپ را با شــرح جزئیات با پست 
الکترونیک   khat@khamenei.ir در میان بگذارید.

 نسخه ویژه نصب در تابلو اعانات در جهت کاهش هزینه ها طراحی نمیکنید؟
ج( از شماره قبل، نسخه مخصوص تابلوی اعالنات در کنار سایر نسخه ها نیز 

آماده شده و قابل دریافت است.   
 نشریه هفته نامه ســت یا دو هفته نامه؟ ضمنا یک پیشــنهاد:یک طرح فراخوان برای 

دریافت تصاویر انتشار این نشریه بزنید مانند طرحی که برای افطاری ساده داشتین.
ج( نشــریه خط حزب ا... بصورت هفتگی منتشر می شــود. در مورد طرح 

فراخوان نیز ان شاا... پیشنهاد بررسی خواهد شد. 

هر شنیده ای را نقل نکنید!
»سؤال« چیز خوبی است. دستور 
شــرع هم این اســت که انسان 
چیزهایی را کــه نمیداند، بپرســد... ]اما[ 
وظیفه ی شــما دو چیز اســت؛ اّول، قبل از 
تحقیق قضاوت نکردن و منتظر روشن شدن 
بودن. این یک. وقتی که درباره ی فان مسأله 
راجع به امور سیاست اطاع ندارید، کسی را 
هم پیدا نکردید دم دستتان که بیاید بایستد 
این جا و جواب بدهد، یا نامه نوشتید و جواب 
نگرفتیــد، از روی حدس و گمــان قضاوت 

نکنید. این یک. و سؤال کنید تا روشن بشود.
دوم، وظیفــه این اســت که اگــر راجع به 
اشــخاص، افراد یا مســائلی کــه ارتباط به 
اشخاص و افراد پیدا می کند، چیزی شنیدید 
که باز هم برای شــما محَقّق و ثابت نیست، 
این را دهن به دهن نگردانید. چون می شود 
شایعه و از قول پیغمبر اکرم، صلی اللَّ علیه واله ، 
نقل شده اســت که فرموده اند: »َکَفی المرُء 
ِکْذباً أْن یحدَث بُِکّلْ ما یَْسَمُع« برای دروغ گو 
بودن یک آدم همین کافی اســت که هر چه 

می شنود، نقل کند.  87/02/16

بهترین روش تربیت فرزند
از جملـه وظایفی کـه برعهده ی 
زنـان در داخـل خانـه و خانواده 
اسـت، مسـاله ی تربیت فرزند اسـت. زنانی 
که به خاطـر فعالیتهـای خـارج از خانواده، 
می کننـد،  اسـتنکاف  فرزنـد  آوردن  از 
برخـاف طبیعـت بشـری و زنانـه ی خـود 
اقـدام می کننـد. خداونـد بـه ایـن راضـی 
نیسـت. کسـانی که فرزند و تربیت فرزند و 
شـیردادن بـه بچـه و در آغـوش مهـر و 
عطوفـت بـزرگ کـردن فرزنـد را بـرای 
کارهایی کـه خیلی متوقـف به وجـود آنها 
هـم نیسـت، رهـا می کننـد، دچار اشـتباه 
فرزنـد  تربیـت  روش  بهتریـن  شـده اند. 
انسـان، این اسـت که در آغـوش مـادر و با 
اسـتفاده از مهـر و محبـت او پـرورش پیدا 
کنـد. زنانـی کـه فرزنـد خـود را از چنیـن 
موهبـت الهـی محـروم می کننـد، اشـتباه 
می کننـد؛ هم بـه ضـرر فرزندشـان، هم به 
ضـرر خودشـان و هـم بـه ضـرر جامعـه 
اجـازه  را  ایـن  اسـام،  کرده انـد.  اقـدام 

نمی دهد.    75/12/20

کالم                  امام

به آنچه دارید بسازید  تا خود همه 
چیز بسازید

 اینجانــب نمی گویــم ما خــود همه چیز 
داریم؛ معلوم اســت مــا را در طــول تاریِخ 
نه چنــدان دور خصوصــاً، و در ســده های 
محـــــروم  پیشــرفتی  هــر  از  اخیــر 
 کـــــرده اند و دولتمــــردان خائــــن و 

دودمان پهلوی خصوصاً و مراکز تبلیغاتی علیه دستاوردهای خودی و نیز خوْد کوچک دیدنها 
و یا ناچیزدیدنها، ما را از هر فعالیتی برای پیشرفت محروم کرد. وارد کردن کاالها از هر قماش 
و ســرگرم کردن بانوان و مردان خصوصاً طبقه جوان، به اقسام اجناس وارداتی از قبیل ابزار 
آرایش و تزئینات و تجمالت و بازیهای کودکانه و به مســابقه کشاندن خانواده ها و مصرفی 
بار آوردن هرچه بیشتر، که خود داستانهای غم انگیز دارد.بر دولتها و دست اندرکاران است 
چه در نسل حاضر و چه در نســلهای آینده که از متخصصین خود قدردانی کنند و آنان را با 
کمکهای مادی و معنوی تشــویق به کار نمایند و از ورود کاالهای مصرف ساز و خانه برانداز 

جلوگیری نمایند و به آنچه دارند بسازند تا خود همه چیز بسازند.  ص  امام  )رحمت ا..(،ج۲۱.ص۴۱۶

بازخوانی خطبه   آزادی انسانیت و جامعه ی انسانی به صورت مطلق اصًا نه ممکن است و نه کسی 

  
طرفدار اوست؛ حتی آنارشیستهائی که در قرن نوزدهم و بیستم در اروپا پیدا شدند 
و شعار آزادی از تمام قوانین اجتماعی و قیود اجتماعی را سر دادند، آنها هم باز یک 
حدودی و یک قیودی را بهش معتقد بودند و در عمــل رعایت میکردند. خاصه، 

آزادی به معنای مطلق یعنی اینکه انســان هر کاری که 
مایل بود، هر چیزی که اراده کرد، برایش مباح باشــد، یله باشد، رها 
باشد، این نه منطقی است، نه ممکن است و نه هیچ کس در دنیا از آن 
طرفداری کرده. بحثی که وجود دارد، بر ســِر حدود آزادی اســت. 
باالخره این آزادی مطلق یک جا محدود باید بشــود، این انسان اگر 
بخواهد زندگی مطلوب و راحتی داشته باشد، یک مقدار از آزادیها را 
باید قبول کند و بپذیرد که از او بگیرند و یک جا متوقف بشود. بحثی 
که بین متفکرین و فاسفه ی اجتماعی و کسانی که در این باب حرف 
زده اند و نظری داده اند وجود دارد، در این »حد« اســت؛ مرز آزادی 

کجاست؟ یعنی انسانها تا چه حد و در چه محدوده ای و در چه چهارچوبی آزادند و به کجا که 
رسیدند، آزادی آنها باید محدود بشود و جلو آزادی آنها گرفته بشود؟ بحثی که در باب آزادی و 
مفهوم آزادی وجود دارد، در اینجاســت... در منطق مکاتب اجتماعی غرب، آزادی را محدود 
میکنند به مثًا قانون یا به اینکه بــه آزادی دیگران لطمه ای وارد نیاید. اســام در برخی از 
زمینه ها دائــره را از این تنگتــر میکند و در بعضــی از زمینه ها دائره را گســترش میدهد و 
به اصطاِح طلبگی ما، بین نظر اســام و نظر رائــج در دنیای غرب در بــاب آزادی، عموم و 
خصوص من وجه اســت: در برخی از چیزها ما نظر غرب را بسیار محدود و تنگ میدانیم، در 

بعضی از چیزها آن را بیش از حد وسعت یافته و نزدیک به بی بندوباری ]میدانیم[..   65/10/5

خط حزب ا... طی چند 

شامره، مفهوم مهم آزادی 

را از نگاه رهرب انقالب در 

خطبه های تاریخی ایشان 

مرور می کند. منت حارض 

دومین قسمت از این 

سلسله خواهد بود.

مروری بر خطبه های تاریخی حضرت آیت اهلل خامنه ای؛

حتی غربی ها هم آزادی مطلق را قبول ندارند

شکسِت افسانه شکست ناپذیری در جنگ 33 روزه
ت تاریـخی نیروی نظامی پرهیاهوی پرمدعا - ارتش اســرائیل که ادعا میشد قوی ترین 

روای

ارتش این منطقه اســت - با ساز و برگ مفصل 
وارد جنگ با لبنان شد؛ آن هم نه با یک کشور، 
نه با یک دولت؛ با یک نیروی منظم، با چند هزار 
نیروهای حزب ا... و مقاومت اســامی. سی وسه 
روز این جنگ طول کشــید، که در این منطقه ســابقه 
ندارد. چندین جنگی که اسرائیل با اعراب داشته است، 
از چند روز - حداکثر یکی دو هفته - تجاوز نکرده است. 
این جنگ، سی وسه روز طول کشید و با شکست کامل و 
مفتضحانه ی ارتش اسرائیل تمام شد. کی  تصور میکرد؟ 
امریکائی ها اصا فکرش را نمیکردند، اما اتفاق افتاد. این 

هم یک تودهنی. آنها قصد داشتند در لبنان حزب ا... را خلع ساح کنند؛ اما حزب ا... نه 
فقط خلع ساح نشد، بلکه آنچنان قوی و مقتدر شد که توانست ارتش اسرائیل را که به 

صورت افسانه ای شکست ناپذیر میدانستند، شکست بدهد.    86/10/23

» این است و جز این نیست«، درست نیست!
پرسش: ما در مسائل اجتماعی و سیاسی، بعضاً موضعگیریهایی افراطی و  ش و پاسخ

پرس

تفریطی مشاهده میکنیم که ضررهایی را هم در پی دارد. رهنمود جنابعالی 
برای جوانان در این خصوص چیست؟

از اختاف سلیقه خیلی نباید ترسید. اختاف سلیقه چیز بدی نیست و اشکالی هم 
ندارد که حاال که مثًا دو سلیقه سیاسی وجود دارد، یک جوان به این سلیقه معتقد باشد، 
دیگری به آن سلیقه. آن چیزی که مضّر است، اقدام بیفکر و بی مطالعه و تصمیم گیری های 
سریع و جوشی شدن و بی مطالعه کار کردن اســت. من جوانان عزیز را از این حالت بر حذر 
میدارم... این که انسان در مســائل اجتماعی، موضعی را اتّخاذ کند و بگوید صددرصد این 

است و جز این نیســت، درست نیســت؛ این حالت خوبی نیست. 
البته در بعضی از اصول عقاید، باید همین گونه بود؛ یعنی بایستی 
با فکــر دنبالش رفت و در یک نقطه ثابت و مســتحکم ایســتاد و 
قاطع گفت: این است و جز این نیســت... اما در مسائل اجتماعی، 
در مســائل سیاســی، در برخوردهای گوناگون اجتماعی، »این 

است و جز این نیســت«، درست نیست. به نظر من، انسان بایســتی نظرات طرف مقابل را 
تحّمل کند و در مورد ترتیب اثر بر فکر و نظر خودش، ســنجیده کاری را معیار و ماک کار 
77/2/7 خویش قرار دهد. اگر این باشد، به نظر من هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت.   

سالگرد پیروزی حزب ا...

در جنگ33 روزه

خرید و فروش محصوالت  دارای عکس »باربی«
سوال:

 آیا نگهداری و خرید وســایل و لوازمی که دارای عکس های »باربی« که ســاخت کشور 
»آمریکا« می باشد که با اهداف خاصی تولید شده جایز می باشد؟ 

جواب:
هرگونه خرید و فروش و نگهداری وســایل و لوازمی که کمک به کشــور غیر 
مسلمان سازنده آن در جهت بهره گیری درآمد حاصل از ساخت آن در معارضه 

و مبارزه با اسالم و مسلمین باشد و یا موجب اشاعه ی فساد گردد، جایز نیست.   

 

ت ص وی ری  از ج ل س ه  

اع ض ای  ح زب  ج م ه وری  

اس الم ی  ب ا ن م ای ن دگ ان  

س ازم ان  آزادی ب خ ش  

ف ل س طی ن  و دی گ ر 

ک ش وره ای  م ب ارز 

اس الم ی 

]شهید بهشتی و شهید 

آیت  )نفرسمت چپ( 

نیز در تصویر دیده 

می شوند[
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نگاهی کالن به صحنه مذاکره و مبارزه با نظام سلطه،  9سال بعد از جنگ 33روزه

ماشه حزب ا... روی شقیقه اسرائیل

از مجموعه پرسش و 

پاسخ های جوانان با 

رهرب انقالب اسالمی


