
چاپ و توزیع  به همت  نیروهای مومن و انقالبی

موظفیم نگذاریم
 این نهضت فرونشین بکند

 باید بدانید که اگر خدای نخواسته سستی بشود 
و یا تردیدی در این نهضت بشود، ممکن است که 
ایادی پلید استعمار به رنگ دیگر بر ما تسلط پیدا 
کنند. با فرم دیگر مقاصد شــوم خودشان را انجام 
دهند. ما موظفیم که نگذاریم این نهضت فرونشین 

بکند. ما موظفیم که نهضتمان را حفظ کنیم. شوری 
که در ملت هست، نگذاریم به سستی بگراید. شما 
عزیزان باید شــور خودتان را حفظ کنید؛ نهضت 
خودتان را حفظ کنید. ملت ایران باید رمزی را که 
دیده است برای جلوگیری از مقاصد شوم استعمار 
و قطع ایادی آنها، کهـ  آن رمز، وحدت کلمه و اتکال 
به خدای متعال بــودـ  حفظ کند؛ با حفظ این رمز 

می توانید بر مشکالت غلبه کنید.   57/12/24

عرفه فرصت اعتراف به گناهان
 روز عرفه را قدر بدانید. در روایتی دیدم 
که »عرفه و عرفات را بدین خاطر چنین 
اسمی داده اند که در این روز و آن مکان، موقعّیتی 
برای اعتراف به گنــاه در نزد پــروردگار پیش 
می آید.« اســام، اعتــراف به گنــاه را در پیش 
بندگان، مجاز نمی داند. کسی نباید گناهی را که 
انجام داده است بر زبان آورد و پیش کسی به آن 
اعتراف کند. اما پیش خــدا، چرا. بین خودتان و 
خدا، بین خودمــان و خدا، خلــوت کنیم و به 
قصورهایمان، به تقصیرهایمان، به خطاهایمان و 
به گناهانمان که مایه ی روســیاهی ما، مایه ی 
بسته شدن پر و بال ما و مانع پرواز ماست، اعتراف 

نماییم و از آنها توبه کنیم.    73/2/28

 شـماره یازدهم ماننـد شـماره های دیگر فوق 
العاده بود، دفـاع فرمانـده کل قـوا از نیروهایش! 
بـا تیتـر بـزرگ، »جـوان حزب اللهـی را بعنوان 
افراطـی نکوبیـد«، امـروز در هیأت به هر کسـی 
تیتر را نشـان می دادیـم، بـا واکنـش "اوه این را 
چه کسـی چاپ کـرده اسـت ، بدهیـد ببینیم" 
مواجـه مـی شـدیم. عاقمنـد می شـد مطالعه 
داشـته باشـد. جایگزیـن تمـام مجاتـی کـه 
مطالعـه می شـد، و تمام سـایت هایی کـه رصد 
می شـد، » خـط حـزب ا... « هـر هفتـه دعاهای 
کمیلمان را بـه ندبه متصـل می کند. ان شـاءا...، 
شـماره دوازدهـم را مانند شـماره  های گذشـته 
میان تمـام ایرانیـان مقیم آلمـان ، چاپ و نشـر 

خواهیـم داد. 

 بنـده تابه حـال 2000 نسـخه از نشـریه 
را چـاپ کـردم کـه همیشـه بـا تاخیـر توزیع 
شـده. خواهـش مـی کنـم در ایـن مـورد یکم 
تـا مخاطبانمـون رو  بیشـتر تـاش کنیـد 

ندیـم. ازدسـت 
ج( بنا بر این است که نشــریه هر هفته 
چهارشنبه منتشر شــود. اما در برخی از 
هفته ها که رهبر انقالب ســخنان مهمی 
را در روز چهارشــنبه در دیدارهای خود 
دارند، ممکن اســت متناسب با سخنان 
ایشــان، یک روز با تاخیر منتشر خواهد 

شد.
 

همراهـان نشـریه در پاتـوق حـزب ا... 
کـه در توزیـع از ایـن شـماره بـه مـا 

: ند سـته ا پیو

انـدازه A3 رنگـی  1000تـا از نشـریه در 
چـاپ افسـت پشـت رو در نمازهـای جمعـه 
آذربایجـان شـرقی / سـعیدپورمائی، هریس

 50 نسخه/ توزیع در نماز جمعه بسطام 
 پناهی.آبگرم خرقان قزوین. مصلی 

نمازجمعه. 150برگ.
  فرزاد مرادی.بهبهان.هیأت هفتگی.100.

  حوزه علمیه صادق آل محمد/ فسا
  اصفهان. بسیج وکانون فرهنگی 

شهیدصیادشیرازی/150نسخه
 )(ــو مســجد ولیعصــر   ســایز A2 در تابل

ــی. اراک / بابای
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خانواده                    ایرانی

 پیشنهاد                  خواندنی

رشح                حدیث

آموزشی احکام 

ترویج موسیقی جایز نیست
 هر چیزی که پدیدۀ موســیقی را در جامعه رایج، 
و آن را عادی ســازی کند، ترویج محسوب می شود. 
با توجه به اینکه در زمان ما موســیقی لهوی بر غیر 
لهوی غلبه دارد، باید جلوی ترویج آن را گرفت؛ زیرا 
وقتی این امر در جامعــه رواج پیدا کرد، حرام نیز در 
جامعه گسترش می یابد. اگر موسیقی حرام مطلقاً 
در جامعه وجود نداشــت، یعنی موسیقی دان های 
متدیّنی پــرورش یافتند که آثار آنهــا غیرلهوی و 
حال، بلکه مقّرب الی ا... شــد، آن وقت تشــکیل 
آموزشگاه اشــکال ندارد. اما امروز این گونه نیست و 
وضع موسیقی کشور، نامطلوب است؛ یعنی موسیقی 
لهوی مضل بر موسیقی غیر لهوی غلبه دارد. در این 

شرایط ترویج موسیقی جایز نیست.

تریبون                 حزب ا...

کالم                  امام

کتاب »آن بیست و سه نفر«

صاحب امتیاز:
 موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی       

ارتباط با 
خط حزب ا...                                

چرا تبرج ممنوع است
در اسام، تبرج ممنوع است. تبرج، یعنی همان خودنمایی زنان در مقابل مردان، برای جذب و 
فتنه انگیزی. این، یک نوع فتنه است و خیلی اشکاالت دارد. اشکالش فقط این نیست که این 
دختر جوان، یا این پسر جوان به گناه می افتند - این اولیش است؛ شاید بتوانم بگویم کوچکترینش است 
- دنباله اش به خانواده ها می رسد. اساســا آن گونه رابطه ی بی قید و شــرط و بی قید و بند، برای بنای 
خانواده سم  مهلک اســت؛ چون خانواده با عشق زنده اســت. اصا بنای خانواده با عشق است. اگر این 
عشق - عشــق به زیبایی، عشــق به جنس مخالف - در صد جای دیگر تامین شد، دیگر آن پشتوانه ی 
قوی ای که استحکام خانواده باید داشــته باشــد، از بین خواهد رفت و خانواده ها متزلزل می شود و به 
همین وضعی درمی آید که امروز متاسفانه در کشــورهای غربی هست؛ بخصوص در کشورهای اروپای 
شمالی و امریکا. اخیراً امریکاییان به شّدت دچار این مشکلند. خانواده ها متاشی میشوند و این مصیبت 
بزرگی شــده اســت. این مصیبت هم در درجه اّول، ضررش به خود خانمها برمیگردد. البته مردان هم 
بسیار سختیها میکشند؛ اما بیشــتر به زنان میرسد؛ بعد هم به آن نســلی که متولّد میشود. این نسل 
بزهکار و تبهکار موجود دنیا و امریکا را میبینید؟ اینها همه اش از آن جا شــروع میشود؛ یعنی مقّدمه و 

کلید شّری است که دنبالش همین طور پی درپی شرور می آید!   77/2/7

حرضت آیت ا... خامنه ای 

در حال انجام مناسک حج 

با لباس احرام در سال 58 

  سوره مهر »آن بیست و سه نفر« را نخستین 
بار در نمایشــگاه کتــاب به مخاطبــان ارائه 
کرد. تقریظ رهبر انقاب بــر این کتاب باعث 
اســتقبال گســترده از این کتاب شد تا جایی 
که چهــار چاپ از ایــن کتاب در نمایشــگاه 
بین المللی کتاب امســال به فروش رســید و 
این اثر را در زمره یکــی از پرفروش ترین آثار 
نمایشــگاه کتاب قرار داد.  »آن بیســت و سه 
نفر« روایتی از اســارت 2۳ نوجوان ایرانی در 
زندان های عراق به قلم احمد یوســف زاده از 
اسرای این گروه است که صدام سعی می کند 
از وجود آنها در بحبوحه جنــگ و پس از فتح 
خرمشهر، ســوء اســتفاده تبلیغاتی بکند. 

عالقه منــدان می توانند هفته نامــه را در 
مکان هایی چون نمازجمعه، مساجد، پایگاهها، 
دانشگاهها و هیات های مذهبی شهر یا روستای 
خود چاپ و توزیع کنند. در این روش حتی تیراژ 
کم اما »هدفمند« بیش از چاپ انبوه اثربخشی 
دارد. برای هماهنگی توزیع » نام خود،  نام شهر 
یا روستا، مکان توزیع  و تعداد تکثیر شده« را 

برای خط حزب ا... پیامک  )10001028( کنید.

واژه کلید 

گزارش 
»خط حزب ا...« 

درباره  مطالبه
 رهبرمعظم انقالب 

از نیروهای
 مومن و انقالبی

1.تعبیر »حق النــاس« را در موضوع 
انتخابات، نخســتین بار رهبر انقاب 
در انتخابــات ریاســت جمهوری 92 
بــه کار بردند. ایــن مفهوم عــاوه بر 
جنبه ی »فردی« و شخصی، جنبه ی 
»اجتماعی« و »حاکمیتی« بســیار 
مهمی دارد. حق الناس چنان جایگاهی 
دارد که در شــرط »استجابت دعا هم 
آمــده: "ولیخرج من مظالــم الناس" 
انســان باید از مظلمه ی مردم خارج 
شود تا دعایش قبول شود.« 84/07/29 
در جنبه اجتماعی، حق الناس حافظ 
الگوی مردم ساالری دینی و حق رای 
مردم اســت. »اینکه ما در ســال ۸۸ 
در مقابل کســانی که اصرار میکردند 
باید انتخابات باطل بشــود ایستادیم، 
به خاطر همین بود کــه از حقّ الّناس 
دفاع کردیم... هر کسی ]هم [ برنده ی 
این انتخابات میشــد، مــا همین جور 
می ایســتادیم، دفاع میکردیم. بنده از 
حقّ الّناس دفاع کــردم، از حّق مردم 

دفاع کردم.« 06/18/ 94
 

2.دشــمن تاش می کند از راه های 
مختلف الگوی مردم ســاالری دینی 
را مخدوش کند.»یــک روز میگویند 
انتخابات مهندسی شــده است، یک 
روز میگویند انتخابات آزاد نیســت، 
یــک روز میگویند انتخابــات از نظر 
مردم مشــروع نیســت.« 92/03/14 
یک بار دیگر با تحریف »حق الناس« 
تاش می کند "مردم ساالری دینی" 
را مخدوش کنــد. البتــه آن ها »اگر 
میتوانستند کاری کنند که انتخابات 
انجام نگیــرد، آن کار را میکردند« اما 
اکنون که چاره ای ندارند تمام تاش 
خود را می کنند کــه »انتخابات اوالً 
سرد برگزار شود.. عده ی کمی شرکت 
کنند، یک عده ای بگویند: آقا فایده اش 
چیســت؟ مــا نمیخواهیــم بیائیم. 
اینها دشــمن را خوشــحال میکند. 
ثانیاً نتیجه ای کــه از صندوقها بیرون 
می آید، نتیجه ای باشــد که... ملت را 
به سمت وابستگی بیشتر... به سمت 
قرار گرفتن در سیاســتهای دشمنان 
قرار دهد؛ دشــمن این را میخواهد.« 
92/2/25  از همیــن رو، از زمان بیان 
این تعبیــر، راهزنــان حق الناس در 
داخل و خارج بیکار ننشسته و تاش 
کردند، بــرای توجیه رفتار سیاســی 
نابجــای خود ایــن مفهــوم مهم را 

3  -که نقــش حفاظ بــرای رای 

حق الناس، باطل السحر 
انتخاباتی دشمن

هفته سخن  
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خـــط  حــزب ا...
ــی   ــریه خبری-تحلیلـ نشـ
نمازهای جمعه، مساجد و هیات های مذهبی

  دیدار خانواده یکی از جانباختگان 
حادثه  مسجدالحرام   با رهبر انقالب

خانـواده  مرحـوم دکتـر سـید احمـد 
حاتمی، دانشمند برجسـته ایرانی که در 
حادثه سـقوط جرثقیل در مسجدالحرام 
به لقاء ا... پیوسـت با رهبـر معظم انقاب 
دیـدار کردند و مـورد تفقـد ایشـان قرار 

گرفتنـد. |         |

 نتانیاهو: ستیزه گری ایران 
بعد از توافق  شدت خواهدگرفت

نخســت وزیر رژیم صهیونیستی در 
توئیتر فارسی خود در واکنش به بیانات 
اخیر رهبرانقاب: نتیجه ای که باید از 
سخنان ]آیت ا...[ خامنه ای گرفت این 
است که همه کشورهای مسئولیت پذیر 
باید برای جلوگیری از ســتیزه گری و 
ترور ایران با یکدیگــر همکاری کنند. 
متأســفانه ترور و ســتیزه گری رژیم 
ایران در نتیجه توافق هسته ای شدت 

خواهدگرفت.    |       باشگاه خبرنگاران|

  سیگنال های نابودی اسرائیل 
در سخنان  رهبر انقالب و نصرا...

سیدهاشــم الحیدری، رهبر حزب ا... 
عراق: نامه مقــام معظــم رهبری به 
جوانان اروپایی و آمریکایی تاریخ انقضا 
ندارد. گفته ها و ســیگنال ها در کام 
ایشان و سید حسن نصرا...  نمایانگر آن 
است که به زودی شــاهد سقوط رژیم 

صهیونیستی خواهیم بود. |       ایسنا|

# نفوذ
نباید اجازه بدهیم آمریکا 

نفوذ پیدا کند
نّیـت ]آمریکایی هـا[ ایـن بـود که از 
ایـن مذاکـرات ]هسـته ای[ و از ایـن 
توافـق، وسـیله ای پیـدا کننـد برای 
نفـوذ در داخـل کشـور. مـا ایـن راه 
را بسـتیم و ایـن راه را به طـور قاطع 
خواهیـم بسـت؛ نـه نفـوذ اقتصادی 
آمریکایی هـا را در کشـورمان اجـازه 
خواهیـم داد ، نـه نفـوذ سیاسـی، نه 
حضور سیاسـی، نـه نفـوذ فرهنگی 
آنهـا را. ملّـت بـزرگ ایران شـیطان 
بیـرون کـرد؛  از کشـور  را  بـزرگ 
برگـردد؛  دوبـاره  بگذاریـم  نبایـد 
نبایـد بگذاریـم از در رفـت، از پنجره 
برگـردد؛ نبایـد اجـازه بدهیـم نفوذ 
پیـدا کنـد... دنبـال چیـزی بـه نـام 
مذاکـره ی بـا ایراننـد؛ ]اّمـا[ مذاکره 
بهانـه اسـت، مذاکـره وسـیله بـرای 
نفـوذ اسـت. 94/05/26 ، 94/06/18

آمادهباشید
2

هفته اخبار  
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هفته سخن  

  خودتان را مشغول به چیزهایی کنید 
که در جاهای دیگر دنیا نیست

در حاشــیه یکی از دیدارهای اخیر رهبر انقاب، 
فردی که عازم حج بود از ایشــان تقاضای توصیه و 
ره توشه ای برای سفر حج می کند که ایشان فرمودند: 
توصیه این است که آنجا چیزهایی که در جاهای 
دیگر دنیا هم هست، به آن چیزها خودتان را مشغول 
نکنید. در آنجاها یک چیزهایی هست که هیچ جای 
دنیا نیست؛ قبر پیغمبر هست، خانه ی خدا هست. 
یک چیزهایی هم هست که همه جا هست؛ بازارها 
هست. خودتان را مشغول به آن چیزهایی بکنید که 

| مخصوص آنجاست. |       

  تاکید رهبرمعظم انقالب بر 
امنیت، کیفیت و سرعت باالی اینترنت

سید عزت ا... ضرغامی در صفحه اینستاگرامش 
نوشت: دفاع از حقوق مردم و ضرورت برخورداری 
آنان از سرویسهای فضای مجازی آن هم با سرعت 
باال و کیفیت خوب و در عین حال تأمین حداقل 
امنیت آن ]در شبکه ملی اطاعات[، از بخشهای 
برجسته فرمایشات رهبری در دیدار اخیرشان با 

| شورای عالی فضای مجازی بود. |       

  پیام تسلیت حضرت آیت ا... خامنه ای
در پی رحلت آیت ا... خزعلی

حضرت آیت ا... خامنه ای در پیامی درگذشت عالِم 
عامل و پرهیزگار مرحوم آیت ا... آقای حاج شــیخ 
ابوالقاسم خزعلی )( را تسلیت گفتند. در بخشی 
از این پیام آمده است: »عمر با برکت این روحانی با 
فضیلت، سرشار از نقطه های درخشان است، سالیان 
دراز بهره گیری از درس امام خمینی و دیگر فقهای 
بزرگ در قم و مشــهد، همراهی با امــام بزرگوار از 

آغازین روزهای نهضت انقابی و دفاع شــجاعانه از 
آن بزرگمرد و در دوران دشــوار اختناق طاغوتی با 
بیانی رسا و صریح، حضور در مسئولیتهای سنگین 
پس از پیــروزی و عضویت در شــورای نگهبان و 
مجلس خبرگان، صبر جمیل بر شهادت فرزندش 
در قم و در هنگامه ی حــرکات انقابی ملت ایران 
و آنگاه حفظ قرآن و انس بــا آن و با دریای بی پایان 
حدیث و نیز فعالیت بلند مدت در تبلیغ و بیان معارف 
اســامی، و آنگاه ثبات قدم در خط اصیل و صراط 
مستقیم انقاب در همه حال و تا پایان زندگی... اینها 
سرفصلهای مهم زندگی این عالم متقی و پرکار است 

که در دیوان الهی مضبوط و مأجور است انشاا...«. 

گزارش »خط حزب ا...« درباره مطالبه رهبرمعظم انقالب از  نیرهای مومن و انقالبی؛ هفته اخبار  

و نظــر مــردم دارد- منحــرف کننــد. شــاید از 
همین روســت که رهبر انقاب در فاصله چند ماه 
تا برگزاری دو انتخابات مهــم، به تبیین مجدد این 
مفهوم پرداختند که حق الناس عبارتست از: صیانت 
از »رأی مردم« و » نتیجــه ی آراء« و »جلوگیری از 
ورود افــراد فاقدصاحیت ... همیــن حّق نظارت 

استصوابی« 06/18/ 94 
 

3. الزمه تحقق خواست دشمن، یعنی "برگزاری 
انتخابــات ســرد" و "راهیابی عناصــر ناصالح" 
چیســت؟ تحقق ایــن اهداف خبیثانه، نســبت 
مســتقیمی با تضییع حق النــاس دارد؛ جریان 
تخریب انتخابات بــه هر میزان که موفق شــود 
حق الناس را در انتخابات ضایع کند یا به مردم القا 
کند که به حق رایشان توجهی نمیشود؛ بیشتر به 
خواست خود نزدیک می شود. هر قدر اعتماد مردم 
به نظام و انتخابات مخدوش شود، همان قدر از شور 
و حرارت و مشــارکت مردم در انتخابات کاســته 
خواهد شد. )هدف اول دشمن( همچنین هر قدر 
دستگاههای قانونی که وظیفه نظارت بر انتخابات 
را دارند، در انجام وظایف خود مردد شــوند و یا در 
اثر حاشیه ســازی از انجام وظایــف قانونی خود 
دور شــوند، به همان میزان به هــدف دوم خود 
یعنی نفوذ عناصر وابســته گرا نزدیک شده است. 
همانطور کــه رهبر انقاب در دیــدار فرماندهان 
سپاه اشاره کردند »در زمینه سیاسی نیز بیگانگان 
بدنبال نفوذ در مراکز تصمیم گیری و اگر نشــد، 
نفوذ در مراکز تصمیم سازی هستند که در صورت 
تحقق ایــن توطئه، جهت گیریهــا، تصمیمات و 
حرکت عمومی کشور، بر اســاس خواست و اراده 

بیگانگان، تنظیم و اجرایی خواهد شد.«.
 

4. تجربه انقاب اسامی در طول حیات خود نشان 
داده اســت که »در طول این ســالها، قبل از هنگام 
انتخابات، تبلیغات دشــمن علیه انتخابات شــروع 
شده؛ یعنی قبل از آنکه مسئولین ما و رسانه های ما 
و مطبوعات ما شروع کنند برای انتخابات کار کردن، 
دشمن طراحی کرده است و شــروع کرده است.« 
92/02/16 امروز بخشی از این "پازل دشمن"، به بهانه 
"حق الناس" تاش بــرای »مایوس کردن مردم« و 
همچنین »حاشیه سازی برای دستگاههای قانونی 
کشــور« به ویژه »شــورای نگهبان« است. شورایی 
که وظیفه اش تأمین سامت انتخابات)قبل، حین 
و پس از برگزاری( اســت. نتیجه این دو حربه یکی 
"یأس"  است که منتهی میشــود به دلسرد کردن 
مردم از حضور پر شــور در انتخابات و دیگری "ورود 
نفوذی ها" به مراکــز مهم تصمیم گیری کشــور. 
حق الناس باطل الســحر انتخاباتی دشمن است. از 
سال ۸۸ و آن حمله ناجوانمردانه دشمن به آرا مردم 
و تجربه دفاع از حق الناس بیش از 6 سال می گذرد. از 
آن زمان تاکنون هم ۳ انتخابات دیگر به تاریخ زرین 
"مردم ساالری دینی" اضافه شــده است. اما تجربه 
نشان داده است که »نباید بگذاریم دشمنی را که از 
در رفته، از پنجره برگــردد؛ نباید اجازه بدهیم نفوذ 

پیدا کند.«  06/18/ 94 

بررسی مفهوم آزادی از نگاه رهبر انقالب    | قسمت 6

حفظ منافع شخصی؛ یکی از اصول آزادی در اسالم

دو هدف سلطه از راه اندازی جنگ علیه ایران

انباشته شدن ثروت حرام،  خالی شدن کیسه عّده ای دیگر

تفاوت سوم بین ]آزادی در فرهنگ اسامی و  بازخوانی خطبه

  
آزادی در فرهنگهای بشــری و بخصوص در 
فرهنگ غرب[ این است که در اسام قانون که 
محدود کننده ی آزادی انسان است، فقط در 
زمینه ی مسائل اجتماعی نیست، بلکه شامل 
مسائل فردی و شخصی و خصوصی انسان هم میشود. در 
فرهنگ غربی که قانون مرز آزادی را معین میکند، این 
قانون ناظر به مسائل اجتماعی اســت. بدین معنی که 
قانون میگوید آزادِی هیچ انسانی نباید آزادی دیگران را 
تهدید کند و منافع آنها را به خطر بیندازد. در اسام مرز 
فقط این نیست، یعنی قانونی که آزادی انسان را محدود 
میکند، به انسان میگوید که استفاده ی از آزادی عاوه ی 
بر اینکه باید آزادی دیگــران را به خطر نیندازد و منافع 
جامعه را و دیگران را تهدید نکند، باید منافع خود او را هم، 

خود انسان و خود آن شــخص را به خطر نیندازد... یک 
انسان به بهانه ی آزاد بودن و اختیار داشتن، حق ندارد و 
نمیتواند منافع شخص خودش را هم به خطر بیندازد. 
خود او هم نباید از قِبل آزادی او ضرر ببیند... این یک مرز 
اساسی و اصلی بین آزادی از دیدگاه اســام و آزادی از 
دیدگاه های دیگر و در فرهنگهای بشــری است. لذا در 
اسام انظام هم جایز نیست، یعنی زیر بار زور رفتن هم 
ولو به خود یک شخص مربوط بشود، حرام است. در اسام 
عمل نکردن به واجبات و نپیمودن راه تکامل هم حرام 
است. در اسام راکد گذاشتن استعدادهای خود حتی در 
آنجائی که فقط به شــخص خود او مربوط میشود و به 
اجتمــاع ربط پیــدا نمیکنــد، ممنوع و حرام اســت. 
خودکشی، خودزنی و خودآزاررسانی هم ممنوع و حرام 

است.    65/11/03

چـرا در یـک جامعه اسـالمی، افـرادی  ش و پاسخ
پرس

روزبـه روز میلیـاردر و افـرادی فقیرتـر 
میشوند؟

بلـه؛ ایـن اشـکال وارد اسـت. خـود مـن یکـی از 
کسـانی هسـتم کـه بـه ایـن مسـأله ایـراد دارم. البتـه اگـر 
کسـی از راه صحیـح میتوانـد ثـروت جمع کنـد، هیچ کس 
بـه او اعتراضـی نـدارد؛ منتهـا این کـه کسـانی باسـرعت به 

ثروتهای کذایی میرسـند، اصًا از راه صحیـح و جز با تقلّب و 
روشـهای ممنوع و حرام امکان نـدارد. منابع کشـور محدود 
اسـت. الزمـه انباشـته شـدن ثـروت حـرام در یکجـا، گـود 
افتادن و خالی شـدن کیسـه عّده ای دیگر در کنار آن اسـت؛ 
همین که امیرالمؤمنیـن فرمود:»مـا رأیت نعمة موفـورۀ ااّل 
و فی جانبهـا حّق مضّیـع«. اصـًا تمام تـاش ما این اسـت 
کـه ایـن موضـوع نباشـد. تکیـه مـا روی مبـارزه با مفاسـد 

اقتصـادی و قاچاق بـرای همیـن اسـت.  77/2/22

بزرگترین، دردناکتریــن و فاجعه آمیزترین  ت تاریـخی
روای

خصومت دشــمنان ما به راه انداختن جنگ 
تحمیلی بود. تحریک حــس جاه طلبی یک 
همسایه، تشویق او به حمله و دلگرم کردن او 
به پشــتیبانی و کمک. امــروز دیگر پس از 
گذشت هفت ســال همه به روشنی می توانند یقیین 
کنند که حمله ی ارتش عراق در ۳1 شــهریور 59 - 
یعنی 19 ماه پس از تشکیل جمهوری اسامی - که با 
ده لشــگر و صدها فروند جنگنده از زمین و هوا و دریا 
انجام شد، بجز توسعه طلبی و انضمام بخشی از ایران 
به عراق چیزی که بارها در کتب و مطبوعات عراقی یا 
غیر عراقی جیره خوار به آن تصریح شــده، شکست 
انقاب و ســرنگونی جمهوری اســامی را هم هدف 
گرفته بوده است. آنها بارها هر دو هدف را به صراحت 
گفته و خود را افشــاکرده اند. نتایج بزرگی که عراق از 
این پیروزی - از پیروزی این حمله - می توانســت به 
دســت آورد، غیر از تثبیت وضع داخلی اش ظهور در 
صحنه ی منطقه و حتی در عرصــه ی عربی به عنوان 
یک قدرت فائقه بود، و این برای بی سر و پایان حاکم 
بر عراق چیز زیادی است؛ و نیز دستیابی به مرز قابل 

توجهی در حوزه ی بســیار مهم خلیج فــارس. با این 
پیروزی که ناگریز می باید شکست ایران و تجزیه ی آن 
و سقوط نظام جمهوری اسامی را همراه داشته باشد، 
قدرتهــای ســلطه اندیش نیــز بــه هــدف بزرگی 
می رسیدند. حذف نظامی که با ظهور خود معادالت 
سیاســی اقتصادی منطقه را عوض کرده، و دســت 
اســتکبار - مخصوصا امریکا - را از کشور بزرگ ایران 
کوتاه کرده بود. برای امریکا و بعضی دیگر در صورت 
شکســت ما آب رفته به جوی برمی گشــت، و همان 
داستان همیشــگی نفوذ اقتصادی و سیاسی و غیره 

تکرار می شد.   6/31 /66  

در شامره های پیشین به 

دو موضوع آزادی درونی 

و بیرونی و منشاء آزادی 

در فرهنگ اسالمی و 

فرهنگ غربی پرداخته 

شد. در این شامره به 

بررسی سومین تفاوت این 

دو نوع آزادی پرداخته 

شده است.

الزمه انباشته شدن ثروت 

حرام در یکجا، گود افتادن 

و خالی شدن کیسه 

عّده ای دیگر در کنار آن 

است.

برای امریکا در صورت 

شکست ما آب رفته به 

جوی برمی گشت، و 

هامن داستان همیشگی 

نفوذ اقتصادی و سیاسی 

تکرار می شد.

ادامه از صفحه 1

رهبر معظم انقاب در ســخنرانی اخیر خــود در دیدار با 
فرماندهان سپاه پاسداران انقاب اســامی تاکید کردند: 
»دشــمن به امید واهی پایان یافتن انقــاب، در فکر نفوذ 
به خصوص نفوذ سیاســی-فرهنگی اســت که شناخت 
توطئه های دشمن، تقویت و استحکام روحیه ی انقابی و 
حرکت مستمر به سمت تحقق آرمان ها این هدف را ناکام 

خواهد گذاشت.«
رهبر معظم انقاب هشــدار درباره »نفوذ دشمن« را یک 
 )( ماه قبل و در دیدار با اعضای مجمع جهانی اهل بیت
بیان کردند اما جمات باال در دیدار با فرماندهان نهاد پاسدار 
تمامیت انقاب اسامی صریح ترین سخن ایشان، در بیان 
مهمترین هدف و روش دشــمن و هم چنین راهکارهای 
مقابله با آن در تمام پنج ســخنرانی اخیر بوده است. شاید 
به همین دلیل است که حضرت آیت ا... خامنه ای در دیدار 
اخیر با اعضای هیئت دولت اینچنین از نگرانی جدی خود 
درباره نقشه دشــمن پرده بر می دارند: »یک نکته ای ... که 
جزو نگرانی های من اســت، جزو دغدغه های بنده اســت 
و آن این اســت که ما توّجه کنیم به هدفهایی که دشمنان 
صریح جمهوری اسامی در ذهن خودشان دارند میپرورانند 
و کارهایی که میخواهند انجام بدهند. مســلّم اســت که 
دشمنی های دشمنان جمهوری اســامی از اّول انقاب تا 
حاال کاسته نشده... شیوه های کاری آنها تحّول پیدا کرده؛ 
پیشرفت پیدا کرده؛ یک وقت یک جور دشمنی میکردند، 
ضربه میزدند، حاال با ابزار دیگری؛ ایــن را نباید از نظر دور 
داشت. این را مطلقاً همه ی مسئولین... توّجه داشته باشند 
که ما در داخِل نقشه ی طّراحی شده ی دشمن قرار نگیریم 
و بازی نکنیــم.« اما امید واهی »پایــان انقاب« و تکمیل 
نقشــه دشــمن زمانی اتفاق خواهد افتاد: »که ملت ایران 
تفکر انقابی را کنار بگذارد تا قدرت خود را از دســت بدهد 
و در نقشه های چند کشور زورگو که خود را جامعه ی جهانی 
می نامند هضم و محو شود.« خواسته ی کوری که از سوی 

نظام سلطه مطرح می شــود: »زیرا قدرت و نفوذ ما به علت 
روحیه و عملکرد انقابی است و طبعاً اگر آن را کنار بگذاریم 

ضعیف می شویم.«

    اعالم وضعیت آماده به کار در سراسر کشور
این خطر نقشه دشــمن، آنقدرجدی است که رهبر حکیم 
انقاب چونان یک راهبر هشــیار و تیزبین از همه نیروها 
می خواهند تا خود را آماده به کار شبانه روزی کنند: »همه 
آماده باشــند؛ نیروهای مؤمن، نیروهــای اصیل و معتقد 
در سرتاسر کشــور -که بحمدا... اکثریّت قاطع این کشور 
را هم تشــکیل میدهند- آماده به کار باشــند. آماده به کار 
به معنای آماده ی جنگ نیســت؛ یعنی هــم آماده ی کار 
اقتصادی باشــند، هم آماده ی کار فرهنگی باشــند، هم 
آماده ی کار سیاسی باشــند، هم آماده ی حضور در میدانها 
و عرصه های مختلف باشــند... ما همه باید آماده باشیم. در 
مقابل این جهت گیری های دشمنان -که دشمنان ما شب 
و روز نمی شناســند- ما هم بایستی شب و روز نشناسیم.« 
)94/6/12( آماده به کاری که در دیدار با فرماندهان ســپاه 
از یک زاویه دیگر تکرار می شود: »آنها منتظرند که ملت و 
نظام خوابشان ببرد تا اهدافشــان را محقق کنند اما ملت و 
مسئوالن نمی گذارند امید شــیطانی بیگانگان درباره ی به 

خواب رفتن ملت، در دل دشمن پا بگیرد.«
وظیفه همه نیروهــای انقاب در این توصیــه به آمادگی 
چیســت و چه تکلیفی در قبال آن بر دوش آنان اســت؟ 
»باید پایه های تفکر و روحیه ی انقابی را چنان در کشــور 
مســتحکم کنیم که هیچ چیــز در ادامه ی این مســیر 
درخشان خللی ایجاد نکند.« وظیفه ای که اگر به درستی 
و با دقت انجام شــود نه تنها شکستی را متوجه آن نخواهد 
کرد بلکه ایــن انقاب را در همه منطقــه و بلکه دنیا صادر 
خواهد کرد: »بارها گفتیم، مفاهیم انقاب و مفاهیم اسام، 
مثل عطر گلهای بهاری است؛ هیچ کسی نمیتواند جلوی 
آن را بگیرد؛ پخش میشود، همه جا میرود؛ نسیم روح افزا و 
روان بخشی است که همه جا را به خودی خود میگیرد؛ حاال 
جنجال کنند، دادوبیداد کنند؛ رفته، صادر شده و االن شما 
در کشورهای گوناگونی ماحظه کنید؛ این تفّکر در لبنان 
دارد فّعالیت میکند، در عراق دارد فّعالیت میکند... در سوریه 
همین جور، در غّزه همین جور، در فلسطین همین جور، در 
یمن همین جور، ان شاءا... در قدس شــریف و برای نجاِت 

االقصی هم همین جور.«  

پنج سخنرانی با یک موضوع محوری و کلیدی؛ رهبر معظم انقالب در 
دیدار با پنج گروه متفاوت و البته متنوع یک هشدار و یک دغدغه را طرح 
می کنند. فعاالن رسانه ای جهان اســالم، دولتمردان، خبرگان، اقشار 
مختلف مردم و فرماندهان ســپاه در یک ماه گذشته همگی مخاطب یک پیام و یک 
هشدار واحد مشخص و روشن بوده اند. در میان همین هشدارها، رهبر حکیم انقالب هم 
تاکید ویژه ای بر آمادگی شــبانه روزی »نیروهای مؤمن، نیروهای اصیل و معتقد در 
سرتاسر کشور« دارند. اما ریشــه این مســئله و دغدغه اصلی رهبری چیست؟

این خطر نقشه دشمن، 

آنقدر جدی است که رهرب 

حکیم انقالب چونان یک 

راهرب هشیار و تیزبین از 

همه نیروها می خواهند 

تا خود را آماده به کار 

شبانه روزی کنند: »همه 

آماده باشند؛ نیروهای 

مؤمن، نیروهای اصیل 

و معتقد در رستارس 

کشور... در مقابل این 

جهت گیری های دشمنان 

-که دشمنان ما شب 

و روز منی شناسند- ما 

هم بایستی شب و روز 

نشناسیم.« 

مروری بر بیانات رهبر انقالب درباره »نفوذ همه جانبه دشمن« در پنج دیدار اخیر پس از پایان مذاکرات هسته ای

1
میخواهند در کشورهای اسالمی و در کشورهای این منطقه، یک نفوذی به وجود بیاورند که تا ده ها سال ادامه داشته باشد. امروز آمریکا 

آبروی گذشته را در این منطقه ندارد؛ میخواهند این را بازسازی کنند. در کشور ما هم قصدشان همین است؛ در ایران هم نّیتشان این است.
5/26

2
هوشیار باشیم؛ اینها [دشمنان] در صدد نفوذ و رخنه اند ؛ این رخنه از جاهای مختلفی ممکن است باشد؛ مواظب باشید.  در زمینه های 

گوناگون؛ در زمینه های اقتصادی، در رفت وآمدها، در همه ی دستگاه ها.
6/04

3
نیروهای مؤمن، نیروهای اصیل و معتقد در سرتاسر کشور، آماده به کار باشند. آماده به کار به معنای آماده ی جنگ نیست؛ یعنی هم آماده ی 

کار اقتصادی، کار فرهنگی وهم کار سیاسی باشند...  در مقابل دشمنان -که شب و روز نمی شناسند- ما هم بایستی شب و روز نشناسیم.
6/12

4
مّلت بزرگ ایران این شیطان بزرگ را از کشور بیرون کرد؛ نباید بگذاریم دوباره برگردد؛ نباید بگذاریم از در رفت، از پنجره برگردد؛ نباید 

اجازه بدهیم نفوذ پیدا کند؛ دشمنی اینها تمام نمیشود.
6/18

5
یکی از راه های ورود و نفوذ، ایجاد خلل در باورها است؛ باور انقالبی، باور دینی.  و از همه ی طرق هم استفاده میکنند و آدمهای گوناگونی هم 
دارند؛ استاد دانشگاه هم دارند، فّعال دانشجویی هم دارند، نخبه ی فکری و علمی هم دارند؛ همه جور آدمی برای ایجاد این رخنه ها هستند.
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