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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی شمـاره  ششم|  هفتـه سوم آبان 94 هفته نامه خبـری-تحلیلی  

امـا ملـت ایـران بـه خوبـی می دانـد کـه 
»تغییـر رفتار بـا تغییـر نظـام هیـچ تفاوتی 
نـدارد؛ درسـت همـان اسـت؛ یعنـی تغییـر 
آن سـیرت اسـامی ... تغییـر رفتـار یعنـی 
شـما از آن چیزهایـی کـه از لـوازم قطعـی 
و حتمـی حرکـت بـه آن سـرمنزل اسـت، 
دسـت برداریـد؛ از آن کوتاه بیایید و نسـبت 
بـه آن، اهتمـام خودتـان را از دسـت بدهید 
93/۱۲/۲۱« و ایـن تغییـر بـه ایـن معناسـت 
کـه »باقـی مانـدن نـام جمهـوری اسـامی 
و حتـی حضـور یـک معمـم در رأس آن 
مهـم نیسـت، مهـم آن اسـت کـه ایـران 
تأمین کننـده ی اهداف آمریکا، صهیونیسـم 
و شـبکه ی قدرت جهانـی باشـد. 94/7/۲0«

برنامـه کنونـی آمریـکا، تغییـر رفتـار ایـران 
اسـت. جریـان غرب گـرای داخلـی هـم در 
این پازل بـازی می کنـد و این روزهـا فعالیت 
خـود را در رسـانه ها و تریبون هـای مختلـف 
در نـزد افـکار عمومـی افزایـش داده اسـت. 
به نظـر می رسـد ایـن برنامه سـه ضلـع دارد؛ 
اضاعـی کـه هـر کـدام یکـی از پایه هـای 
حیـات مقتدرانه جمهوری اسـامی ایـران را 

هـدف قـرار داده اسـت.

۱. تحریف بنیانگذار ؛
  اولیـن ضلـع برنامـه تغییـر، خـط امـام 

را مـورد هـدف قـرار داده و به شـدت بـه 
دنبـال جایگزینـی تفسـیرها و روایت هـای 
خودسـاخته به جـای نـص صریـح و معتبر 
امام اسـت. در حالی که مهم ترین شـاخص 
جهت گیری هـای انقـاب اسـامی ایـران، 
محکمات امـام )بیانـات، آثـار و وصیت نامه 
امـام( اسـت. انحـراف در شـاخص سـبب 
می شـود کـه رفتـار هـم منحـرف شـود. 
بـه همیـن دلیـل »جهت گیری هـا مهـم 
امـام  از  غلـط  تفسـیر  گاهـی   ... اسـت 
جهت گیـری  از  غلـط  تفسـیر  می شـود، 
مـورد نظـر امـام انجـام می گیـرد؛ کـه این 
هـم چیـز بـدی اسـت و خطرنـاک هـم 
هسـت.9۲/4/30« محکمـات امـام، چـراغ 
راه اسـت. »اگـر راه امـام را گـم کنیـم یـا 
فرامـوش کنیـم یا خـدای نکـرده عمـداً به 
کنـار بگذاریـم، ملّـت ایـران سـیلی خواهد 

»94/3/۱4 خـورد.

۲. ایجاد تردید در مردم
اقتـدار  و  مشـروعیت  پایه هـای  از  یکـی 
جمهوری اسـامی، مردم هسـتند؛ مردمی که 
»مـا می توانیـم« را از امـام خـود آموختـه و بـا 
عزمـی راسـخ، انقـاب را در گردنه هـای مهم و 
صعب العبـوری نظیـر جنگ تحمیلـی، فتنه ها 
و ایسـتادگی در مقابل نظام سـلطه یاری کرده 

پیشـرفت های  جوان هایشـان  و  می کننـد  و 
تحسـین برانگیز علمی، دفاعـی، امنیتـی و... را 
به منصـه ظهـور رسـاندند. امـا برخی »سـعی 
میکننـد عـزم راسـخ ملّـت را در مسـائل مهّم 
مربـوط به سرنوشـت کشـور بـه هم بزننـد، در 
آنهـا تردید ایجـاد کننـد؛ جای احسـاس عّزت 
و اعتمادبه نفـس ملّـی، احسـاس حقـارت ملّی 
را بـه آنها تزریـق میکنند؛ جـای ایمان راسـخ، 
شـبهه افکنی و بی اعتقـادی؛ جـای کار و تاش 
شـهوت رانی  و  لّذت جویـی  بلنـد،  هّمـت  و 
کـه  جریانـی  کننـد.  جایگزیـن  را   »93/۱/۱

کنـد،  تئوریـزه  را  وابسـتگی  »میخواهـد 
اسـتقال را مسـخره کنـد، دلهـای جوانـان را 
برای مسـتقل زیسـتن متزلزل کند، نمیشـود 
در مقابـل او بی تفـاوت مانـد؛ بایـد در مقابل او 

عکس العمـل نشـان داد. 93/۱/۱«

3. بزک کردن دشمن
بزک کننـدگان  کـه  تاشـی  ضلـع  سـومین 
امریـکا بـرای تغییـر رفتـار در ایـران انجـام 
می دهنـد؛ تغییـر در ذهنیـت مـردم اسـت تـا 
ایـران  ملـت  بـا  آمریکایی هـا  دشـمنی های 
فرامـوش شـود. توضیـح اینکـه بـا روی کار 
آمـدن اوبامـا بـا شـعار »تغییـر«، برخـی در 
ایـران وسوسـه شـدند کـه می شـود بـا ایـن 
رییس جمهـور، راهـی بـرای حـل مسـائل و 
اختافـات بیـن آمریـکا و ایـران پیـدا کـرد و 
وارد تعامـل شـد. امـا حقیقـت چیـز دیگـری 
بـود. »میگوینـد مـا بـه سـمت ایـران دسـت 
دراز کردیـم ... اگـر دسـتی دراز شـده باشـد 
کـه یـک دسـتکش مخمـل رویـش باشـد، اما 
زیـرش یـک دسـت چدنـی باشـد، ایـن هیـچ 
معنـای خوبـی نـدارد. 88/۱/۱« فریبکاری های 
حضـرت  بـه  نامـه  دو  ارسـال  بـا   اوبامـا 
رسـید؛  خـود  اوج  بـه  خامنـه ای  آیـت ا... 

نامه هایـی که کارویژه شـان »تغییر محاسـبات 
انقـاب  رهبـر  بـود.  کشـور  مسـئوالن« 
دراین بـاره فرمودنـد: »اظهـارات رئیس جمهور 
آمریـکا در دو نامـه بـه اینجانـب مبنـی بـر 
اسـامی  جمهـوری  برانـدازِی  قصـد  اینکـه 
از  طـرف داری اش  بـا  زود  خیلـی  نـدارد،  را 
فتنه هـای داخلـی و کمک مالـی بـه معارضان 
جمهـوری اسـامی، خـاف واقـع از آب درآمد 
و تهدیدهـای صریـح وی بـه حملـه ی نظامی و 
حّتـی هسـته ای ... پـرده از نّیـت واقعی سـران 

»94/7/۲9 برداشـت.  آمریـکا 
اگر کارهـای اوبامـا مبنی بـر »فریـب« مردم 
ایـران روی خارجـی سـکه »تغییـر رفتـار« 
باشـد، »بـزک«، نقشـه غرب گرایـان داخـل 
»یکـی  اسـت.  آن  داخلـی  روی  و  کشـور 
از کارهـای آمریکایی هـا در ایـن سـالهای 
آخـر، ایـن اسـت کـه کسـانی را وادار کننـد 
بـه بََزک کـردن چهـره ی آمریـکا؛ بـه اینکـه 
این جـور وانمـود بکنند کـه آمریکایی هـا اگر 
هـم یـک روزی دشـمن بودنـد، امـروز دیگر 
دشـمنی نمیکننـد ... یـک عـّده ای البّتـه 
مغرضانـه ایـن کار را میکننـد، یـک عـّده ای 
هـم از روی سـاده لوحی ایـن کار را میکننـد. 

 »94/08/۱۲

بنابرایـن »کسـانی کـه می خواهند دشـمنی 
خباثت آلـود آمریـکا و برخـی دنباله روهـای 
آن را با بـزک تبلیغاتی و رسـانه ای بپوشـانند 
در واقع بـه ملـت و کشـور خیانـت می کنند. 
94/4/6« اظهاراتـی نظیر »امام باحذف شـعار 

مرگ بـر آمریـکا موافـق بودنـد« و یـا تقلیل 
ماهیـت اسـتکباری آمریـکا و هم تـراز کردن 
خصومت هـای آن با دیگـر کشـورها، موجب 
می شـود »تـا از دشـمنی او غفلـت بشـود و 
او بتوانـد دشـمنی خـودش را اعمـال کنـد و 

خنجر را از پشـت فـرو کنـد. 94/08/۱۲«. 

سال هاسـت کـه شـیطان بـزرگ از برانـدازی جمهـوری اسـالمی ایـران ناامیـد 
دوره ی  »در  آزموده انـد.  را  رو  در  رو  جنگ هـای  انـواع  آن هـا  اسـت.  شـده 
جنـگ   - سـخت  برانـدازی  توطئـه ی  بـا  انقـالب(،  اول)پیـروزی  سـاله ی  ده 
تحمیلـی و تحریـم اقتصـادی - شـروع کردنـد؛ امـا نتوانسـتند کاری بکننـد ... 
در دوره ی بعـد، برانـدازی نـرم را دنبـال کردنـد - تهاجـم فرهنگـی و شـبیخون 
فرهنگـی - کـه آن هـم بـه جایـی نرسـید.85/3/۲9« امـا امـروز نقـاب بـر چهـره 
را  نظـام  تغییـر  مـا  »میگوینـد  و  داد ه انـد  تغییـر  را  حرف هایشـان  کشـیده اند. 
نمیخواهیـم« تنهـا بـه دنبـال ایـن هسـتیم کـه ایـران رفتـارش تغییـر کنـد. 

ای بسا حوادثی که از بس عجیب است همه تصّور کنند که اسطوره و افسانه است؛ اما حقیقت است... از جمله 
زیباترین آنها، شهادت این نوجوان بسیجی ]شهید فهمیده[ است. او سیزده ساله بود؛ اما با رشد، با شعور، با اراده و 
مصّمم، که کشور خود را میشناخت، امام خود را میشناخت، دشمن خود را میشناخت، اهمیت وجود و فّعالیت 
خود را هم میشناخت و رفت این سرمایه را تقدیم عّزت کشور و آینده انقاب و منافع و مصالح مردم کرد. جسم 

او رفت؛ اما روحش زنده ماند، یادش ابدی شد و خاطره اش به صورت اسطوره درآمد. این الگوست.  77/08/08
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روخوانی قانون اساسی
وزیـر امورخارجـه پشـت تریبـون قـرار مـي گیـرد و در سـخنان کوتاهـي بـه دوران پسـابرجام و 
اهمیت تحقق اقتصـاد مقاومتـي در ایـن دوران از یک سـو و بهبود فضـاي منطقه و رفـع فتنه هاي 
تروریسـتي از سـوي دیگر اشـاره مي کند. محمدجواد ظریف پیش از سـخنان رهبر انقاب اشـاره 
کرد که دسـتورات و خطـوط ترسیم شـده از جانب رهبر معظـم انقـاب مبنـاي کار وزارت خارجه 
بـوده و در دوران پسـابرجام نیـز نامـه ي اخیـر ایشـان بـه رئیس جمهـور در مـورد نحـوه ي اجراي 
برجام مبنـاي کار خواهـد بود و با اشـاره بـه توجـه وزارت امـور خارجه به مسـئله ي مقابلـه با نفوذ 
و همچنین اجـراي اقتصـاد مقاومتي گفت: در همایش امسـال سـفرا و کارداران تـاش مي کنیم از 
وضعیت کنوني براي پیشـبرد اهـداف اقتصاد مقاومتـي و نیز تقویـت جریان مقاومـت در منطقه و 
حل و فصل مشـکات غرب آسـیا بر اسـاس موازیـن مورد نظـر جمهوري اسـامي ایران اسـتفاده 

. کنیم
رهبر معظـم انقاب سـخنان خود را بـا تجلیـل از جایـگاه و شـأن دیپلماتهاي جمهوري اسـامي 
آغـاز نمودند. عنـوان »جنـگاوران و رزمنـدگان« خط مقـدم نظام در عرصـه بین الملل را شایسـته 
آنهـا بیان کردنـد و بـا تمجید از شـخص وزیـر امورخارجـه، تدیـن را مهمتریـن نقطه ي قـوت وي 
خواندنـد و در ادامه دربـاره وزارت خارجـه فرمودند کـه  وزارت خارجه بـا توجه به اهـداف و وظایف 
خود به خوبي فعال اسـت و به خصـوص در تجربـه ي اخیر مذاکرات هسـته اي، آقاي دکتـر ظریف و 
همکارانشـان آزمون خوبي از سـر گذراندند. حضرت آیت اهلل خامنه اي در ادامـه تاکید مي کنند که 
عوامل دسـتگاه سیاسـت خارجي کشـور را همیشـه دعا مي کنند: »به خصوص در روزهاي دشوار 
مذاکرات کـه پنجـه در پنجه دشـمن انداختـه بودید بـه طور مکـرر و مرتـب، به اسـم و بـا توجه و 

تضـرع دعا کـردم.«
رهبر انقاب امـا در بخش اصلي سـخنان خود تاکیـد مي کنند که امـروز مي خواهنـد یک مقدمه 
درباره سیاسـت خارجي نظام اسـامي بگویند و بعـد اصول سیاسـت خارجي کشـور را یکبار دیگر 
بـر مبناي قانون اساسـي تشـریح کننـد و در قسـمت بعدي برخـي الزامـات ناشـي از این اصـول را 
برشـمرند. شـاید عصاره ي بخش مقدمه را بتـوان در این جمات خاصـه کرد: سیاسـت خارجي، 
متخذ از اسـام و منبعـث از اهـداف و آرمان هاي انقاب اسـت و مسـئوالن وزارت خارجه و سـفرا و 
کارداران در حقیقـت نماینـدگان، سـربازان و خدمتگزاران این اصول و آرمان ها هسـتند. سیاسـت 
خارجي بـا رفت وآمـد دولت هـا با سـایق سیاسـي گوناگـون، تغییـر نمي کنـد؛ دولت هـا فقط در 

تاکتیک ها و ابتـکارات اجرایِي راهبردهاي سیاسـت خارجـي تأثیرگـذار  و  دخیلند.
آقا بـراي تبیین ایـن موضوع بـه مصاحبه چند سـال پیش یکـي از سـفراي کشـورمان در منطقه و 
عدم توانایـی پاسـخگویي وي در مقابل انتقاد یک رسـانه از عملکرد شـوراي نگهبان اشـاره و ضمن 
تقبیح ایـن موضـوع مي گوینـد: »یـک دیپلمـات کارکشـته در پاسـخ به چنیـن سـوال هایي مي 

گوید مسـائل داخلي کشـور مـا به شـما ربطي نـدارد.«
حضـرت آیت اهلل خامنـه اي پس از بسـط و تشـریح این حقیقـت، مقدمـه را به پایـان مي برنـد و به 
سـراغ اصول سیاسـت خارجي جمهوري اسـامي مي رونـد. ابتدا تبلیغات دشـمن دربـاره تغییر و 
تحول در اصول سیاسـت خارجي جمهوري اسـامي ایـران را محکم تکذیب مي کننـد و این تفکر 
را خوش خیاالنـه عنـوان مي کننـد: »این تحلیـل خوش خیاالنـه ي غربي هـا، در حقیقت ناشـي از 
فشار این واقعیت اسـت که سیاسـت خارجي جمهوري اسـامي، الاقل در سـطح منطقه همچون 
سـّدي مسـتحکم و صخره اي اسـتوار، مانـع از یکه تازي هـاي قدرت هاي سـلطه گر به ویـژه آمریکا 
شـده اسـت و آنها، همیشـه در آرزوي تغییر این سیاسـت ها هسـتند.« به همین اکتفا نمي کنند و 
در همینجا کنایه اي هم به بزک کنندگان و سـهل اندیشـان مي زننـد: » برخاف نظر برخـي افراد، 

آمریـکا بخش عمده ي مشـکات منطقه اسـت نه بخشـي از راه حل مشـکات.« 
به نظر مي رسد فرمانده اینبار مي خواهند یکبار دیگر اصول و مبانی سیاست خارجي جمهوري اسامي 
را براي رزمندگان و جنگاوران این عرصه مرور کنند. ایشان معتقدند اگر این اصول خوب فهمیده شود 
آن وقت این سیاست خارجي کاما هم انقابي است. گویي نیازي ویژه در این زمینه دیده اند. اینبار 
همه دیپلمات ها را دعوت مي کنند به توجه به »منشور اصلي انقاب« و مي گویند: »سیاست خارجي 
جمهوري اسامي ایران، ساخته ي این و آن نیست بلکه مبتني بر اصول مستحکم قانون اساسي 

است.« و بر همین مبنا نیز اصول را از روي متن براي حضار قرائت مي کنند...
»تنظیـم سیاسـت خارجـي کشـور بـر اسـاس معیارهـاي اسـام، تعهـد برادرانه نسـبت بـه همه 
مسـلمان و حمایت بي دریغ از مسـتضعفان جهـان« و روي کلماتي مثل »همـه« و »جهان« تاکید 
مي کنند و بـراي نمونـه از ماجراي حمایـت جمهوري اسـامي از بابي سـاندز آزادي خـواه ایرلندي 

نـام مـي برند.
»طـرد کامـل اسـتعمار و جلوگیـري از نفـوذ اجانـب« را در قانـون اساسـي یـادآوري مـي کنند و 
مي گویند: »ایـن نفوذي کـه بنده دائما تکـرار مي کنم منبـع و مرجعش اینجاسـت«.  بند بـه بند و 
اصل به اصـل جلو مي رونـد و در انتهـا آدرس همه اصـول را هم به حضار یـادآور مي شـوند: »هم در 
اصل سـوم و هم در بخـش هـاي انتهایي و مربـوط به فصـل مخصوص به سیاسـت خارجـي قانون 

اساسـي«

بندها را کـه شـمردند و روخوانـي قانون اساسـي که بـه پایان مي رسـد مي گوینـد: »اینهـا راهبرد 
اسـت، همه منبعث از اسـام؛ هیچ کدام من در آوردي نیسـت. جمهوري اسـامي هسـتیم دیگر؟! 
جمهوري اسـامي معنـي اگر بخواهـد داشـته باشـد بایـد در آن به اسـام عمـل شـود.« نوبت به 
الزامـات ایـن اصول مـی رسـد: »تاکتیک ها باید مسـیر شـما بـرای رسـیدن بـه اهـداف راهبردی 
را قـدم به قـدم بسـازد.« رهبر انقـاب هشـدار می دهند که گاهـی به بهانـه تاکتیک، اصـول نقض 
نشـود. سـپس به سـراغ کشـورهای منطقه می روند و سیاسـتها و راهبردهای جمهوری اسـامی 
درمـورد آنها را همراه بـا جزئیات عنوان می کنند. از فلسـطین و سـوریه تا یمن و از عـراق تا بحرین. 
راهبرد کان هم البته مشـخص اسـت: پرهیز از دخالـت خارجی، ایجـاد آرامش و مراجعـه به آرای 
عمومی. اینجا سـخنان رهبر انقـاب به اوج خود مي رسـد و دیپلمـات ها، شـنونده یک پیش بیني 
تاریخـي دیگر از رهبر حکیمشـان هسـتند: »پایه هـاي محکم سیاسـت خارجي ما اینهاسـت. اگر 
بر ایـن پایه ها پافشـاري کنیـم و راهکارهـاي هوشـمندانه انتخـاب کنیم، آثـار شـگفت انگیزي به 
همراه مـي آورد و احتمـال اینکه بتوانیـم بخش قابـل توجه یـا همه جهان اسـام را نجـات بدهیم 
وجـود دارد.« رهبر انقاب، همان کسـي که در گذشـته جمله معـروف »من دیپلمات نیسـتم من 
انقابـي ام«  را فرموده اند، حـاال پس از ایـن بازخواني و تشـریح جزء به جـزء عبارات قانون اساسـي 

مي  گوینـد: »این سیاسـت خارجـي یعني سیاسـت خارجـي انقابي«.

  رهبر انقالب: هیچ محدودیتی در توسعه توان دفاعی وجود ندارد

سرلشکر محدعلی جعفری فرمانده کل سپاه: یکی از نکات مطرح در قطعنامه2231، محدودیتها 
بود که نظامی ها را نگران کرد، لذا ما در شورای امنیت جلسه گذاشتیم و هم خدمت رهبری رفتیم. 
در دیداری که با رهبری معظم داشتیم فرمودند هیچ محدودیتی در توسعه توان دفاعی وجود 

ندارد.|       فارس |

     اشتون کارتر: آمریکا خواستار مشارکت اسرائیل
 در نظارت بر اجرای توافق هسته ای است 

وزیر دفاع آمریکا بر تمایل کشورش برای همکاری با رژیم صهیونیستی در زمینه های دفاعی 
و نظارت بر نحوه اجرای توافق هسته ای ایران تاکید کرد. اشتون کارتر، در مصاحبه ای با نشریه 
آتانتیک اعام کرد که آمریکا با وجود اختاف با اسرائیل در موضوع ایران عاقه مند به همکاری با 
تل آویو در زمینه های دفاعی است. کارتر دراین باره گفت: همکاری برای مقابله با اقدامات ایران در 
منطقه که هم برای ما و هم برای اسرائیل نگران کننده است و همچنین نظارت بر نحوه اجرای توافق 

هسته ای باید  ادامه پیدا کند. |        تسنیم |

 تمجید رهبر معظم انقالب از حجاب برتر برخی بانوان وزارت خارجه 
رهبر معظم انقاب حضرت آیت ا... خامنه ای در حاشیه دیدار اخیر مسئوالن وزارت امور خارجه 

| از تقید بعضی از بانوان عضو این وزارتخانه به حجاب برتر)چادر( تمجید کردند. |   

 تالش برای حذف شعار مرگ بر آمریکا  در نمازجمعه
حجت االسام تقوی، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور: بعد از توافق اولیه برجام برخی 
خواستار حذف شعار مرگ بر آمریکا از نمازهای جمعه بودند درحالی که باید به آنان اعام کرد هنوز 

استکبارستیزی ها ادامه دارد.  |        تسنیم |

   یک مقام صهیونیست:
در حال جنگ تکنولوژیک با ایران هستیم

رئیس سازمان اطاعاتی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی: ما اکنون در حال جنگ تکنولوژیک با 
ایران هستیم، مهندسان ما با مهندسان ایرانی در حال جنگ هستند. ما در حال حاضر از لحاظ 
فناوری از آنها جلوتر هستیم؛ اما ایرانیها به سرعت در حال کاهش این فاصله هستند. از انقاب 57 
تاکنون، تعداد دانشگاه ها و دانشجویان در ایران،20 برابر شده درحالی که تعداد همین مورد در 

اراضی اشغالی 3.5 برابر شده است. |        فارس |

  لوازم آرایشی تحفه فرانسوی ها  برای ایران!

کمپانی تولید لوازم آرایشی و بهداشتی سفورا که یکی از مارکهای شناخته شده فرانسوی است، 
از ابتدای سال آینده میادی چندین مغازه رسمی در شهرهای مختلف ایران افتتاح خواهدکرد. 
ایران بعد از عربستان سعودی، بزرگترین بازار برای محصوالت آرایشی و بهداشتی محسوب 
می شود. مؤسسه تحقیقاتی یورومیتر پیش بینی می کند که حجم فروش محصوالت آرایشی در 

ایران تا 5 سال آینده سه برابر افزایش خواهد یافت.   |        دویچه وله |

 کری: باید از فرصتهای بزرگ در ایران استفاده کرد
جان کری در بنیاد کارنگی با اشاره به استفاده جوانان و ملتهای منطقه ]غرب آسیا[ از اینترنت و 
پایگاه های اجتماعی همچون فیس بوک و موتورهای جستجوگری همچون گوگل گفت: اگر از 
این همه انرژی و جاه طلبی بدرستی استفاده شود، می توان آینده این منطقه را در اختیار گرفت.  
وی افزود:  تأمین انرژی تنها یکی از منافع ما  در خاورمیانه است، اهمیت این منطقه فراتر از نفت 
است. آمریکا عمیقاً به آینده ی منطقه باور دارد و به همین علت است که خود را به شدت درگیر 

کرده است.   |        خبرگزاری صداوسیما |

#  استکبارستیزی
جهت گیری خصومت های نظام اسالمی، با نظام استکبار است

اســت.  اســتکبار  اســامی،  نظــام  مقابــل  نقطــه ی   
جهت گیــری خصومتهــای نظــام اســامی، بــا نظــام اســتکبار 
اســت؛ مــا بــا اســتکبار مخالفیــم ومبــارزه میکنیــم. اســتکبار 
یــک واژه ی قرآنــی اســت کــه در قــرآن دربــاره ی امثــال 
فرعــون و گروه هــای بدخــواه و معــارض حــّق و حقیقــت 
به کار رفتــه اســت... امــروز هــم نظــام اســتکباری وجــود دارد؛ 
ــد  ــتکبار را بای ــت. اس ــکا اس ــده ی آمری ــاالت متح ــت ای ــا، دول ــم در دنی ــتکبار ه رأس اس
بشناســیم. معنــای استکبارســتیزی دشــمنی کــردن بــا دولتهــای دنیــا نیســت، معنایــش 

دشمنی کردن با استکبار است.      9۲/8/۲9 و 87/6/۲

گریبان ظالم را بگیرید!

امام علی )( می فرماید: »و کونا للّظالم خصماً و للمظلوم عوناً.«)۱( خصِم ظالم باشید. 
»خصم«، غیر از »دشمن« است. یک وقت کسی دشمن ظالم است؛ یعنی از ظالم بدش 
می آید و دشمن اوست. این، کافی نیست. »خصم او باش«، یعنی »مّدعی اش باش.« خصم یعنی 
»دشمنی که مّدعی اســت«، »دشــمنی ای که گریبان ظالم را می گیرد و او را رها نمی کند...« 
نمی گوییم »اکنون راه بیفت؛ و از این ســوی دنیا به آن ســوی دنیا برو و گریبان ظالم را بگیر.« 
می گوییم »حتماً خصومت خودت را نشان بده. هروقت و هرجا فرصتی دست داد، خصم او باش و 
گریبانش را بگیر.« یک وقت انسان نمی تواند نزدیک ظالم برود و ابراز خصومت نماید؛ لذا از راه دور، 
مخاصمه می کند. ببینید امروز، به خاطر عمل نکردن به همین یک کلمه وصیت امیرالمؤمنین 
)(، در دنیا چه منجابی ایجاد شــده است و بشــریت چه بدبختی هایی دارد! ببینید ملتها و 

بخصوص مســلمانان چه مظلومیتی دارند! اگر به همین یک وصیت امیرالمؤمنین )( عمل 
می شد، امروز بسیاری از ظلمها و مصیبتهاِی ناشی از ظلمها، وجود نمی داشت.»و للمظلوم عوناً.« 
هرجا مظلومی هست، به او کمک کن. نمی گوید »طرفدارش باش«. نه! باید کمکش کنی. هرچه 

می توانی و به هرنحو که می توانی.   7۲/۱۲/۱3
۱( نهج البالغه: نامه 47

نقاط قوت اختصاصی زنان
زن با نقاط قّوت زنانه ی خود -که خدای متعال در وجود او به ودیعه گذاشته و مخصوص 
زن است - همراه با ایمان عمیق، همراه با استقرار ناشی از اتکاء به خداوند، و همراه با عفت 
و پاکدامنی میتواند در جامعه یک نقش استثنایِی این گونه ]مانند زینب کبری)([  ایفا کند؛ هیچ 
مردی قادر به ایفای چنین نقشی نیست. مثل کوه استواری از ایمان، در عین حال مثل چشمه ی 
جوشانی از عاطفه و محبت و احساسات زنانه، تشنگان و محتاجان نوازش را از چشمه ی صبر و 
حوصله و عاطفه ی خود سیراب میکند. انسانها در چنین آغوش پُربرکتی میتوانند تربیت شوند. اگر 
زن با این خصوصیات در عالِم وجود نبود، انســانیت معنا پیدا نمیکرد. ایــن، معنای ارزش زن و 
تشخص زن است؛ چیزی که مغز متحجِر مادی غربیها نمیتواند آن را بفهمد. کسانی که از دین و 
معنویت بهره ای نبرده اند، نمیتوانند چنین عظمتی را درک کنند. آنهایی که شاخصه ی زن را در 
زیور و آرایش و سبکسری و بازیچه قرار گرفتن در دست مردان میدانند، نمیتوانند اساس هویت 

زنانه را در منطق اسام و در نظر اسام درک کنند.  79/09/۲5

مبارزه آشتی ناپذیر 
تا قطع منافع آمریکا

 جهـان بایـد بدانـد کـه ایـران راه خـود 
منافـع  قطـع  تـا  و  اسـت  پیـدا کـرده  را 
امریـکای جهانخـوار، ایـن دشـمن کینه توز 
مسـتضعفین جهان، بـا آن مبارزه ای آشـتی 
ناپذیـر دارد، و حـوادث ایـران نـه تنهـا ما را 

بـرای لحظـه ای عقـب نخواهـد نشـاند، کـه ملـت مـا را در نابـودی منافـع آن مصمم تر 
خواهـد کـرد. مـا مبـارزه سـخت و بی امـان خـود را علیـه امریـکا شـروع کرده ایـم 
و امیدواریـم فرزندانمـان بـا آزادی از زیـر یـوغ سـتمکاران، پرچـم توحیـد را در جهـان 
بیفرازنـد مـا یقیـن داریـم اگر دقیقـاً بـه وظیفه مـان کـه مبـارزه بـا امریـکای جنایتکار 
اسـت ادامه دهیـم، فرزندانمـان شـهد پیـروزی را خواهند چشـید. آیـا برای مسـلمانان 
جهـان ننگ نیسـت که بـا این همـه سـرمایه های انسـانی و مـادی و معنـوی، با داشـتن 
چنیـن مکتـب مترقـی و پشـتوانه  الهـی، تـن بـه سـلطه قدرتمنـدان مسـتکبر و دزدان 

دریایـی و زمینـی قـرن بدهنـد؟  پیـام بـه مسـلمین جهـان و حجـاج ۱۵/ 06/ 60

آزادی ]بیـان و اظهار عقیـده[ دارای یـک حدودی اسـت... این حـدود باید نقض  بازخوانی خطبه

  
نشـود... بیـان عقیـده و بیان فکـر همه جا یکسـان نیسـت؛ پـس حکـم واحدی 
هـم قهـراً نـدارد. بعضـی از گفتنهـا شـعاع اثـر محـدودی دارد، بعکـس بعضی از 
گفتنها شـعاع اثـر بسـیار وسـیعی دارد... بعضی هـا مطلبی را بـا زبـان معمولی و 
عادی بیان میکننـد که اثـر آن عمیق نیسـت. اما بعضـی ممکن اسـت مطلبی را 
به زبان هنری بیـان کنند، زبـان مؤثری را بـه کار ببرنـد کـه دارای اثر عمیقـی در دل مردم 
باشـد. این دو با هم یکسـان نیسـتند... بعضـی از بیانهـا و اظهـار عقیده ها در شـرایط عادی 
انجـام میگیـرد؛ روی اینجـور اظهـار بیـان حساسـیتی نیسـت؛ حتـی اگـر بیـان گمـراه 
کننده ای باشـد. چـون امکان مقابلـه ی با ایـن بیان و خنثـی کردن آثـار سـوء آن در جامعه 
هسـت. امـا گاهی یـک اظهار نظـر، یک بیـان عقیـده در شـرایط حسـاس اجتماعـی انجام 
میگیـرد... اینها یک جـور نیسـتند... گاهی یـک بیانـی از بیانهای ممنـوع مثـل اهانت مثًا 
به یک شـخص، اهانت بـه یک شـخص معمولـی در جامعه اسـت. گاهی اهانت به شـخصی 
اسـت که اهانـت او، زیر سـئوال بـردن او، تحقیـر او، تحقیـر یک ملت اسـت، اهانـت به یک 
نظام اسـت... ایـن دو با هم یکسـان نیسـتند... شـرایط مختلف اسـت، بیانها مختلف اسـت، 
گوینده هـا مختلفنـد، شـنونده ها مختلفنـد، محتـوای مطلـب مختلف اسـت. لـذا در صدر 
اسـام عکس العمـل پیغمبـر و خلفـای اول را در مقابـل بیانهـای گوناگون، شـما می بینید 

یکسان نیست.  بیانات در خطبه های نماز جمعه ۱366/0۲/۱8 

بررسی مفهوم آزادی از نگاه رهبر معظم انقالب  |  قسمت ۱۱

حدود »آزادی بیان« از نگاه اسالم

پرسش: دلیل ســر دادن شــعار »مرگ بر آمریکا« توسط ملت ایران  ش و پاسخ
پرس

چیست؟
این که میبینید ملت مــا... »مرگ بر امریکا« را فرامــوش نمیکند، به خاطر این 
است که غفلت از توطئه ی اســتکبار جهانی همان، و اسیر توطئه شدن همان. 
در واقع »مرگ بــر امریکا«یی که مردم ما میگویند، مثــل همان »اعوذ با... من 
الّشیطان الّرجیم« است که اول هر ســوره ی قرآن قبل از »بسم ا ... الّرحمن الّرحیم« گفته 
میشود. استعاذه ی به خدا از شیطان رجیم برای چیست؟ برای این است که انسان مؤمن 
یک لحظه حضور شــیطان را فراموش نکند؛ یک لحظه از یاد نبرد که شــیطان آماده ی 
حمله به او و انهدام حصار معنوی و ایمانِی اوســت. »مرگ بر امریکا« هم برای این است 
که ملت فراموش نکند سلطه گران جهانی منافع سرشــاری که در این کشور داشته اند و 
دست آنها کوتاه شده، از یاد نبرده اند. آنها همیشــه دنبال این هستند که همان منافع را 
باز در داخل این کشور برای خودشــان تأمین کنند و به قیمت نابودی استعداد جوانان و 

آینده ی این کشور، بر ثروت و علم و فناوری خود بیفزایند.    83/۱۲/۲4

چرا میگوییم »مرگ بر آمریکا«

مردم در ۱3 آبان آمریکا  را  از ایران راندند
امام عزیز ما، در مقابل طرح کاپیتوالسیون ایســتاد و به خاطر این اعتراض، روز 13  ت تاریخی

روایـ

آبان با حال غربت و تنهائی، به وســیله ی مزدوران آمریکا از ایران تبعید شد... البته 
دلهای مردم با امام بود... پانزده سال بعد فرزندان امام، یعنی جوانان انقابی دانشجو، 
در روز 13 آبان رفتند النه ی جاسوسی آمریکا در تهران را تسخیر کردند؛ آمریکا را از 
ایران تبعید کردند. ... مردم در انقاب، شاه را از ایران راندند؛ در 13 آبان، آمریکا را از 
ایران راندند. لذا امام فرمود: انقابی بزرگتر از انقاب اول. این یک عبرت است. یک ملت وقتی 
در راه درســت، با هدایت صحیح و با بصیرت، ایستادگی و اســتقامت میکند، هیچ قدرتی در 
مقابل او تاب مقاومت ندارد. همه ی مانع ها برداشته شد... پرچم تسلط ظالمانه ی متکبرانه ی 
آمریکا از بام ایران پائین کشیده شد؛ زیر پای جوانهای مومن ما لگدمال شد... تحلیل میکردند، 
که ایران اسامی چون در مقابل آمریکا ایستاده است، پس قطعا شکست میخورد و مجبور به 
عقب نشینی میشود... خیلی از روشــنفکرنمایان ما که خود را اهل تحلیل سیاسی و زیر و رو 
کردن حوادث و استنتاج از حوادث میدانستند، اینجور تحلیل میکردند. اما بعکس شد؛ اسام 

پیروز شد، جمهوری اسامی پیروز شد، آمریکا مجبور به عقب نشینی شد.   90/08/۱۱ 

ببینید انقالب  از شما چه می خواهد
در ایـن بخـش بـا رجـوع بـه بیانـات امـام راحـل و رهبـر انقـالب، 

ت
حزب ا... این اس

ویژگی ها و وظایف نیروهای  مومن  و انقالبی را بررسی می کنیم.

قشـر جوان بایسـتی همیشـه نسـبت به مسـائل انقاب احساس مسـؤلیت کند 
و خودش را از مسـائل انقـاب برکنـار نداند. انقـاب، امروز چـه تکلیفـی را به او 
امـا می کنـد؟ از او چـه می خواهـد؟ او چـه نقشـی می توانـد در پیشـبرد انقاب داشـته 
باشـد؟ وظیفـه ی او چیسـت؟ قشـر جـوان بایـد از خیل عظیـم مـردم مـا - که بحمـدا... 
همیشـه در صحنه های انقـاب حاضرند - جدا نشـود و به رشـد و آگاهی و با سـواد شـدن 

آنان کمـک کنـد. .   69/09/۲8

نشــریه خط حزب ا... در نظــر داردراه های ارتباطی بــا مخاطبان خود را ارتقا بخشــد. 
بدین منظور شــما میتوانید با درج ایمیل یا شــماره تلفن همراه خود، از زمان بارگذاری 
 نشریه بر روی KHAMENEI.IR، مطلع شــوید. بدین منظور به قســمت عضویت پیوند
 http:// khl.ink/khat رجوع کرده و یا با شماره پیامک و ایمیل نشریه ارتباط برقرار نمایید.

    
 سالم. خدا قوت. می خواستیم به صورت عمده در ســطح دانشگاه توسط هیئت 
پخش کنیم ولی می خواهیم که اسم سایت شما و اون محتویات کانال شما رو نزنیم 
چون دانشــگاه اجازه نمیده.اجازه رو میدید یک سری تغییرات انجام بدیم؟ قبل از 

چاپ هم به شما نشان بدهیم
ج: در صورتی که درخود صفحات )هیچ یک از تیترها، محتویات و تصاویر دخل و تصرفی 

نشود، بامانع است.
 سالم من خیلی عالقه دارم در نشریه خط حزب ا... فعالیت کنم؟ چکار کنم؟

ج: در حاضر حاضر شــما میتوانید در پیشنهاد ســوژه و موضوع مطالب ما را یاری فرمایید.
گفتنی است به زودی بخش تعاملی نشریه راه اندازی خواهد شد.  

اسناد النه جاسوسی
 در آبان 1358 دانشجویان پیرو خط امام با تسخیر سفارت 
آمریکا و کشف اسناد محرمانه موجود در این النه جاسوسی، 
و  خشونت بار  اقدامات  در  آمریکا  آشکار  دخالت  توانستند 
توطئه های مختلف علیه ایران و مسلمانان منطقه را به اثبات 
برسانند. این اسناد گزارش های مستندی از نقش آمریکا در 
طراحی توطئه های مختلف - قبل و بعد از انقاب - ارائه داد. در 
همان زمان و با همت دانشجویان پیرو خط امام، این اسناد در 74 
جلد ترجمه و منتشر شد. رهبر انقاب در دیدار اخیر به مناسبت 
سیزده آبان فرمودند: »اسناد النه ی جاسوسی را بگیرید بخوانید، 
درس آموز است. دانشجویانی که سفارت را تسخیر کردند... با 
زحمت زیاد اینها را استحصال کردند و  منتشر کردند... اینها نشان میدهد که آمریکایی ها چه در هنگاِم 
اوج نهضت، چه در هنگامی که نهضت و انقاب پیروز شده است و جمهوری اسامی تشکیل شده 

است، دائم در حال توطئه علیه نظام اسامی بوده اند؛ آمریکا این است.«

خواندنی پیشنهاد
واژه کلید

خرید کاالی اسرائیلی و آمریکایی
 با توجه به اینکه برخی لوازم و قطعات، ساخت کشورهایی هستند که آن کشورها دشمن ما 

محسوب شده و از تولید این کاال به آنها سود می رسد، آیا خرید آن کاالها جایز است؟
اگر کسانی که از بابت خرید این کاال توسط ما سود می برند یا کمکی به آنها می شود از دشمنان 
ما باشند، یعنی کسانی که در حال جنگ با مسلمانان هستند، خریدن آن کاال حرام است؛ اما اگر 

مطمئن نیستیم که آنها سود می برند یا نه، اشکالی ندارد.
  آیا کاالهای تولید داخل که تحت لیسانس کشــورهای خارجی هستند، خارجی محسوب 

می شوند؟
ممکن است برند بعضی اجناس خارجی باشد ولی در داخل تولید بشوند، یا تحت لیسانس کشور 
دیگری باشد، این کاال خارجی محسوب نمی شــود و خریدش جایز است، مگر اینکه مطمئن 
باشــیم که خریداری این کاال موجب کمک به دشــمنان می شود. پاســخ های حجت االسالم 

http://khl.ink/ahkamkharid  : والمسلمین فالح زاده  | مشاهده متن کامل پرسش و پاسخ در پیوند

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

ایـرانی خانواده

قطع رابطه با آمریکا مبارک!
حضرت آی ت ا...  خ ام ن ه ای  در ح ال  ای راد خ طب ه  ن م از ج م ع ه  در دان ش گ اه  ت ه ران .

 ب ر روی  ج ای گ اه،  ش ع ار" ق طع  راب طه  ب ا آم ری ک ا م ب ارک"  ن وش ت ه  ش ده  اس ت  

اردیبهشت  ۱359

   سال نشر: ۱390
   ناشر: موسسه مطالعات و      

 پژوهشهای سیاسی
   تعداد مجلد: ۱۱ جلد

به نظر می رسد که فرمانده اینبار می خواهند یکبار دیگر الفبای سیاست 

خارجی جمهوری اسالمی را برای رزمندگان و جنگاوران این عرصه مرور 

کنند.  ایشان معتقدند اگر این اصول خوب فهمیده شود آن وقت این سیاست 

خارجی کامال هم انقالبی است. گویی نیازی ویژه در این زمینه دیده اند اینبار 

همه دیپلامت ها را دعوت می کنند به توجه به »منشور اصلی انقالب«

هفته اخبار

آمریکایی ها ایده براندازی  

ـمـهـوری اسـالمـی 
ج

ذاشته اند
را کنار گ

آمریکایی ها ایده براندازی  
جـمـهـوری اسـالمـی 

را کنار گذاشته اند

مرگ بر آمریکا!حذف شعار امام موافق 
تکمیل نقشه دشمن در تغییر رفتار جمهوری اسالمی

امام موافق حذف شعار مرگ بر آمریکا!

امام موافق حذف شعار

 مرگ بر آمریکا!
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اوباما به درک تاریخی ملت ایران رسید

 ملت ایران رسیداوباما به درک تاریخی

تهدید مشترک ما 
رشد سریع افراط گرایی خشن

و بربریت افسارگسیخته است. 
تهدید مشترک ما 
رشد سریع افراط گرایی خشن

و بربریت افسارگسیخته است. 

ود که مقاومت می کنیم
م دلشان خوش ب

 بعضی ها ه

سفـر هیـات آمـریـکایـی
بـه تـهـران

ی با ادبـیاتی مودب 
وبـامـا  فـرد

ا

ــمـنــدانـه
و هـــوشـ

ی ده هستند
آمریکایی ها کدخدا

با کدخدا بستن راحت تر است

آمریکایی ها کدخدای ده هستند
 استبا کدخدا بستن راحت تر

آمریکایی ها کدخدای ده هستندبا کدخدا بستن راحت تر است

 بسیـاری از اتـهاماتی که در دوران انقالب 
و بـعــد از انقــالب به آمـــریکــا 
زده شــده پــایـه و اســاس نــدارد

 و بسیاری از این اتهامات واهی هستند. 

اصرار بر  دشمنی با آمریکا و شعار مرگ بر آمریکا، هزینه های زیادی برای کشور داشته است

آمریـکایـی هـا ایـده بـرانـدازی  
جـمـهـوری اسـالمـی 

را کنار گذاشته اند 
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ثبت مجوز فعـالیت 
آمریکا گرگ نیست!مک دونالد در تهران

بازگشایی دفتر حافظ منافع آمریکا بسیاری از 
این اتهامات واهی هستند

تغیـیر

هفته سخن

روایت خط حزب ا...  از دیدار رزمندگان دیپلماسی با رهبر انقالبی؛


