
1. مبـارزه فعاالنـه بـا اسـتکبار و بـه خصـوص مبـارزه 
بـا »اتـم مصادیـق« آن یعنـی آمریـکا )94/4/20(، 
سیاسـت دائمی و همیشـگی جمهوری اسـامی است 
کـه البتـه روش هـا و تاکتیک هـای ایـن مبـارزه بنا به 
شـرایط و همچنیـن نقشـه دشـمن تغییر می کنـد. از 
ایـن رو »عرصه مجاهـدت فقط جنگ نظامی نیسـت... 
اعـم اسـت از انـواع مبـارزات، از مبـارزات فرهنگـی 
گرفته تـا مبـارزات سیاسـی تـا مبـارزات اقتصـادی« 
)94/5/26(. دشـمن نیـز در ایـن عرصـه ، از شـیوه ها 
و الگوهـای متفـاوت و متنـوع گاهـی به صـورت مجزا 
و پی در پـی و گاهـی بـه صـورت مـوازی و همزمـان 
اسـتفاده می کنـد. از برخـورد مسـتقیم نظامـی تـا 
تهدیـد و فشـار؛ از دیپلماسـی و مذاکـره تـا نفـوذ و 

و...  اختاف افکنـی 
2. در گـذرگاه چالش هـای انقـاب اسـامی بـا نظـام 
سـلطه، »هسـته ای یـک بهانـه بـرای دشـمن بـود« 
)92/8/12( تـا  بتوانـد راهبـرد "تحریـم- فشـار" را 
عملیاتـی کنـد. آمریـکا  در سـالهای اخیـر تاحدودی 
هـم توانسـت برخـی دولت هـای مسـتکبر دنیـا را 
بـا خـود در ایـن دشـمنی همـراه کنـد و نـام آن را بـه 
غلـط جامعـه جهانـی گذاشـت. امـا نظـام اسـامی 
بـر مبنـای اصـول و آرمان هـای خـود و بـا توجـه بـه 
اهمیـت راهبـردی صنعـت و انرژی هسـته ای، زیـر بار 
فشـار و تهدیـد قامـت خـم نکـرد و در این مرحلـه »بر 
اثـر مقاومـت ملّـت« و »شـهامت و ابتکار دانشـمندان 
عزیـز مـا« )94/4/27( توانسـت تـا بـه سـرعت بـه 
دارایی هـای اسـتراتژیک خـود در حـوزه هسـته ای 
بیفزایـد. ایـن دوره، دوره ای بـود کـه می تـوان از آن 
بـه  عنـوان دوره »ایسـتادگی بـرای افزایـش قـدرت 
و دارایی هـا« نـام بـرد. همیـن دارایی هـا بخشـی از 
منابـع قـدرت کشـور بـرای ورود بـه مرحلـه بعـدی 

بـود. به طوریکـه »مـا آن روزی کـه وارد ایـن مذاکرات 
شـدیم، دسـتاورد قابـل قبـول و مهّمـی داشـتیم؛ 
احسـاس کردیم با دسـت قـوی داریم وارد میشـویم.« 
)94/4/2( در ایـن دوره آن گونـه کـه رهبـر انقـاب 
اسـامی فرمودنـد: »راهبـرد ایسـتادگی و تـاب آوری 
در مقابـل فشـارها جـواب داد. آمریکایی هـا اذعـان 

3 )94/4/2( نـدارد.«  اثـری  تحریـم  کـه  کردنـد 
3. امریکایی هـا کـه تاششـان بـرای تسـلیم نـاکام 
شـده بـود؛ بـه ایـران از طریـق یکـی از »محترمیـن 
منطقـه« پیغـام دادنـد کـه می خواهیـم »مسـئله ی 
هسـته ای را بـا ایـران حلّ وفصـل کنیـم.« )94/4/2( 
آن هـا بـرای آغـاز مذاکـره دو نکتـه هـم گفتـه بودند: 
قـدرت  یـک  »به عنـوان  ایـران  شـناختن  یکـی 
هسـته ای« و دّوم »برداشـتن تحریمهـا« )94/4/2(. 
امریکایی هـا  پیغـام  دربـاره  انقـاب  معظـم  رهبـر 
می فرماینـد »بـه آن واسـطه ی محتـرم گفتـم کـه 
مـا بـه آمریکایی هـا اطمینانـی نداریـم، بـه حـرف 
اینهـا اطمینانـی نیسـت. گفـت حـاال امتحـان کنید؛ 
گفتیـم خیلی خـب، ایـن دفعه هـم امتحـان میکنیم. 

)94/4/2( شـد.«  شـروع  این جـوری  مذاکـرات 
تاکتیک»نرمـش  سـال91،  در  مذاکـرات  آغـاز  بـا 
قهرمانانـه« ازسـوی ایـران برای رسـیدن بـه اهدافش 
اتخـاذ شـد. از سـوی دیگـر اسـتکبار دو هـدف عمده 
را دنبـال می کـرد. یکـی اینکـه در متـن نهایـی بتواند 
»صنعـت هسـته ای را ریشـه کن« کنـد و دوم اینکـه 
بـا همـکاری جریـان روشـنفکرنما و بـا پشـتوانه تفکر 
دولتمـرد قاجـاری )94/1/20( در داخل تـاش کند تا 
این مذاکره، بخشـی از فرآیند سـازش تفسـیر شود. دو 
مرحله »ایسـتادگی بـرای افزایش قـدرت و دارایی ها« 
و »نرمـش قهرمانانـه بـرای رسـیدن بـه اهـداف«  بـه 
ایسـتگاه متـن جمع بندی مذاکرات هسـته ای رسـید. 
متنی که-بـا همـه قوت هـا و ضعف هـا- قرار اسـت در 

مراکـز و »مجـاری قانونـی بررسـی شـود.« البتـه نقد 
متـن توافـق شـده آنگونـه کـه رهبـری می فرماینـد، 
اگـر »اعتماد عمومـی را از مسـئولین مشـغول بـه کار 
سـلب نکند« و موجـب »بی اعتمادی عمومی« نشـود 
و همـراه بـا »اهانـت و روش های خشـم آلود« نباشـد؛ 
می توانـد کمـک خوبـی بـه ایـن مراکـز و مجـاری 
قانونـی باشـد تـا در ماموریـت خطیـر محولـه بـرای 
بررسـی و جلوگیـری از سوءاسـتفاده دشـمن از متـن 

تهیه شـده، موفـق باشـند.
4. امـا ایـن پایـان ماجـرا نیسـت. دشـمن مـکار و 
مسـتکبر هرگز دسـت از دشـمنی برنمی دارد و انقاب 
اسـامی نیز  به هیـچ وجه از اصـول خود کوتـاه نیامده  
و نخواهـد آمـد. مبـارزه بـا اسـتکبار ادامـه خواهـد 
داشـت و تنهـا، روش آن پیچیده تـر شـده و حوزه های 

آن گسـترش یافتـه اسـت.
  

بـه  مذاکـرات  از  اسـامی  انقـاب  کـه  همان طـور 
دنبـال رسـیدن بـه اهدافـی بـود، نظـام سـلطه نیـز 
بـرای آن نقشـه و اهدافـی داشـت. در ایـن مرحله هم 
وارد حـوزه ای شـده ایم کـه هـر دو سـوی ایـن منازعه 
بـرای آینده شـان طـرح و نقشـه دارنـد. مهمتریـن 
وظیفـه امـت حـزب ا... در ایـن عرصـه، همانطورکـه 
در دیـدار ایـن هفتـه )94/5/26( اشـاره شـد  »پرهیز 
از اختـاف« و ایجـاد سـد در برابـر »نفـوذ دشـمن« 
خواهـد بـود. نفـوذی کـه در نقشـه جدیـد دشـمن به 
صـورت جـدی در عرصه هـای گوناگـون سیاسـی، 
شـد.به  خواهـد  دنبـال   ... و  اقتصـادی  اجتماعـی، 
مـوازات اینکـه متـن در مسـیر قانونـی پیش بینـی 
شـده بررسـی می شـود،   آحاد جامعـه انقابی کشـور 
نیزهمـراه بـا بصیـرت و دشـمن شناسـی ماموریـت 
 مهـم و خطیرخـود را  در مرحلـه جدیـد میدانـد: 

»ایجاد سد در برابر نفوذ«  

سـخنرانی مهم رهبر معظم انقـاب در دیدار اخیرشـان، تبییـن فصل جدیـدی از مبارزه با اسـتکبار و حـاوی یک ماموریت بسـیار مهم بـرای امت بـود. ماموریتی که 
رهبر معظـم انقاب آن را پـس از هشـدارهای مکرر درباره نقشـه پیچیده دشـمن در فصـل جدید رویارویـی با ملت ایران ترسـیم کردنـد. اما این ماموریت چیسـت؟

رشح                حدیثخانواده                 ایرانی

تریبون                 حزب ا...
  یک بخش تدارک ببینید که کسانی که دارند این نشریه رو حمایت می کنند ) توزیع می کنند( 

معرفی بشن . مثاً  : )موسسه فان از کرمان ، سایت فان از خوزستان ، گروه فان از تهران(
ج( پیشنهاد خوبی است. ان شاا.. این کار در آینده در قسمتی از نشریه یا صفحه 

نشریه در KHAMENEI.IR  انجام خواهد شد.
   سام عزیزان.چند وقته که شنیدم چنین         نشریه ای هست ولی یه نظر میخوام بدم و اونم اینه 
لطفا واقعا باید مثل اسمش باید پرمحتوا باشه و واقعا جوری باشه با مطالعه اون ادم روشن بشه.و 

نشریه رو به سمت فورمالیته بازی و تحلیلهای که به کسی برنخوره و محافظه کاری سوق ندید.
ج( اگر در موضوعی خاص انتقاد یا پیشــنهادی داریــد می توانید از طریق 

روش های ارتباط با نشریه در میان بگذارید. 
   یه پیشنهاد: پایین صفحه اول که قسمتی از پوستر اون هفته رو میذارید، یه QR کد هم 

بذارید که مستقیم بشه پوستر کامل رو دید یا دانلود کرد.
ج( این پیشنهاد در این شماره اعمال  شده است   

  سام.کیفیت فایل تابلو اعاناتی نشــریه خط حزب ا... اصا خوب نیست.فونتش کوچکه و 
مردم روی دیوار نمیتونن بخونن.اگرم سایزشو بزرگ کنیم کیفیتش خیلی کم میشه.لطفا فایل 

با کیفیت باالشو بگذارید تا خودمون طبق سایز تابلو تنظیمش کنیم.مسجدامام حسین شیراز
ج( نسخه تابلو اعاناتی نشریه  به صورت PDF است و در ابعاد بزرگتر نیز با در 

نظر گرفتن تناسب ابعاد قابل چاپ است.
  تشکر میکنم سرمقاله آخر نشریه )حزب ا... جلوی سوءاستفاده را می گیرد( درباره نفوذ، 

بسیار شبیه هشدارهای رهبر انقاب در دیدار امروز )مجمع اهل بیت( بود. 
  شمس هستم از تهران ، در حوزه و پایگاه هاي بســیج و اطراف محل نماز جمعه ، از 100 

الي 300 نسخه از نشریه را پخش کردم, انشا ا...  که با حمایت بیشتر میشود.
  در مصای شهرستان نظرآباد 250 عدد از نشریه را پخش کردیم.

  200 نسخه نشــریه خط حزب ا... را در بین نمازگزاران نماز جمعه دزفول توزیع کردیم و 
مورد استقبال عاقه مندان قرار گرفت.

)( راه زنده کردن  امر اهل بیت
سـخن نیک و معرفــت روشـن     
همــه جــا خریــدار دارد. امام 
از  یکـی  بـه   )( علی بن موسـی الّرضا  
یـاران خـود فرمـود: »رحـم الَلّ عبـدا احیا 
امرنـا«؛ رحمت خدا بر آن کسـی کـه امر ما 
را، مطلـب مـا را زنـده کنـد. ایـن راوی 
میگویـد: »فقلت لـه کیف یحیـی امرکم«؛ 
چه جـوری میشـود کـه امـر شـما، مطلب 
شـما، موضـوع مـورد اهتمـام شـما زنـده 
یعلّمهـا  و  یتعلّـم علومنـا  شـود؟ »قـال 
الّنـاس«؛ علـوم مـا را فـرا بگیرنـد، معـارف 
اهل بیـت را فـرا بگیرنـد، آن را به مـردم، به 
دلهـای مشـتاق، بـه ذهنهای جسـتجوگر 
منتقـل کننـد. »فـاّن الّنـاس لـو علمـوا 

محاسن کامنا التّبعونا«.
بـرای گسـترش معـارف اهل بیـت هیـچ 
الزم نیسـت شـما بـه ایـن در و آن در 
بزنیـد؛ هیـچ نیـازی نـدارد بـه بداخاقی 
کـردن و متعرض ایـن و آن شـدن؛ همین 
انـدازه کافـی اسـت کـه معـارف اهل بیت 
را درسـت فـرا بگیریـم، آن را بـه دیگـران 

منتقـل کنیـم.  89/8/3

غلط اندرغلط خواهد شد..
بعضیهـا هـم ازدواج را کـه یک 
و  انسـانی  و  عاطفـی  امـر 
تفاخـر  صحنـه ی  بـه  اسـت،  وجدانـی 
تبدیـل می کننـد. مثـا می گوینـد کـه 
جهیزیـه ی مـا این چیزهـا را داشـت؛ آیـا 
جهیزیه ی دختر شـما هم اینهـا را دارد؟! 
تفاخـر و تنافـس!... این کـه مـا این جـا را 
غلـط  بدهیـم،  قـرار  تفاخـر  صحنـه ی 
اندرغلـط اسـت. هـم محیـط ازدواج را 
آلـوده ی بـه مادیـات می کنـد، هـم ایـن 
را  وجدانـی  لطیـف  و  پـاک  صحنـه ی 
و  تنافسـها  و  تفاخرهـا  صحنـه ی 
زیاده رویهـا می کنـد، بعـد هم ایـن دختر 
و پسـر از اول عادت می کنند که بایسـتی 
زندگـی آنـان بـر تجمـل و تشـریفات 
بگـذرد؛ چـرا؟ بگذاریـد از اول بـه یـک 
زندگی متوسـط عـادت کننـد. تجمات 
برای یـک جامعه، مضـر و بد اسـت... حاال 
چنانچـه مـا آن کار مضـر را در عرصـه ی 
ازدواج بیاوریـم و بخواهیم از آن اسـتفاده 
کنیـم، این دیگـر غلـط اندرغلـط خواهد 

شد؛ بسیار بد است.  70/04/20

جبران تهمت ناخواسته
از سوی برخی از مؤمنین اتهاماتی اخاقی در رابطه با یکی از خدمتگزاران انقاب مطرح شد. 
اینجانب در گوشه و کنار این اتهامات را مطرح کردم که سبب خسارت های جدی اجتماعی به 

وی گردید. پس از مدتی مشخص شد این مسائل توطئه  و تسویه حساب  سیاسی بوده است. 
 در فرض مذکور، آیا اینجانب دچار معصیت شده ام یا خیر؟

 ِصرف آنچه در سؤال ذکر شده، مجوز ارتکاب حرام نبوده است. 
 چنانچه اینجانب دچار معصیت شده ام تکلیف بنده در این مورد چیست؟

 باید گفته های خود را به هر کس که رسانده اید، تکذیب کرده و از شخصی که 
به او تهمت زده اید، تحصیل رضایت نمایید.
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ماموریت جدید
آغاز فصل جدیدی از مبارزه  با استکبار

پیش شماره هشـتم  |  هفته چهـارم مـرداد  94

هفته اخبار  

  توصیه رهبر انقاب به وزیر بهداشت
سخنگوی وزارت بهداشت: در6ماهه دوم ســال93 دقت داشتیم تا هزینه های پرداختی 
مردم کم شــود. در دیداری که در هفته دولت سال گذشــته داشتیم مقام معظم رهبری 
همین مطلب را تذکر داده بودند و خطاب به وزیر بهداشت عنوان داشتند کاری کنید رقم 

خالص پرداختی مردم باال نرود. |        مهر|

  توصیه ماندگار رهبر انقاب به یک آزاده
حبیب اله اسدی)یکی از آزادگان سرافراز(: به آقا گفتم از شما میخواهم روی عکسم جمله 
ای بنویسید تا یادگار داشــته باشم که ایشــان این جمله را مرقوم فرمودند: "لحظه های 

دشوار اسارت ذخیره شماست، آنرا ارج نهید. |        فارس|

  سام حزب ا... لبنان به ملت ایران
حجه االسام شیخ نعیم قاســم، جانشــین دبیرکل حزب ا... لبنان در سخنرانی پیش از 
خطبه های نمازجمعه تهران: همه پیروزی های حزب ا... به دلیل پایبندی به ارشــادات 
رهبری معظم حضرت آیت ا... خامنه ای بود. از سوی حزب ا... و از طرف دبیرکل حزب ا... و 

از سوی ملت و مجاهدین لبنان به شما ملت ایران سام میگویم. |        نسیم|

  حرمت ساح هسته ای یک حقیقت دینی و شرعی است
سردار سامی: بنده زمانی که فرمانده نیروی هوایی سپاه بودم خدمت مقام معظم رهبری 
رسیدم ایشــان فرمودند: موشــکهای اتمی قدرتها جزو الینفک قدرت آنهاست چرا که 
شهرها را ویران میکنند، اما ما نیاز به دقت در انهدام هدف در موشکها داریم، ایشان تأکید 
کردند: تصور نکنید اینکه من میگویم ساح اتمی در دکترین ما هیچ جایگاهی ندارد یک 
بیان تبلیغاتی و رسانه ای است بلکه یک حقیقت دینی و شرعی است زیرا ساح هسته ای 

هدم نسل میکند.  |        تسنیم|

)( شعرخوانی نزار قطری  در حسینیه امام خمینی  
در دیدار مجمــع جهانی اهل بیت)(بــا حضرت آیــت ا... خامنه ای، نــزار قطری، ذاکر 
اهل بیت)( کــه با نوحه هــای خود چهــره ای آشــنا بــرای ایرانیان اســت، با لباس 
عربی و در شــکل و شــمایلی که ایرانی ها کمتر او را اینگونه دیده اند، برخاســت و با صدای 
رســای خود که بــدون بلندگو هم در ســالن طنیــن انداز می شــد، ابیاتــی را خطاب به 
|        العالم| ایشــان قرائت کرد که مــورد اســتقبال حاضرین در مراســم قــرار گرفــت.   

)( ...حمایت های رهبر معظم انقاب اسامی  از فیلم محمد رسول ا  
مجید مجیدی کارگردان فیلم: پرچمدار این حرکت]ســاخت فیلــم محمد)([خود 
رهبرمعظم انقاب بود که علیرغم تمام مشغله های ایشان با چه درایتی و با چه نگاه زیبایی 
تاش کردند و با حمایت های معنوی که فراهم کردند شــرایطی را به وجود آوردند تا  این 

کار عظیم به منصه ظهور برسد.

 پیشنهاد                  خواندنی
کتاب  »من زنده ام«

»کتاب را بـا احسـاس دوگانه ی انـدوه و افتخـار و گاه از پشـت پرده ی اشـک، 
خوانـدم...« اینهـا جماتـی اسـت کـه رهبـر انقـاب در 
تقریظ شـان برای کتـاب »من زنده ام« نوشـته 

انـد.
کتـاب »مـن زنـده ام« خاطـرات دوران چهـار 
در  آبـاد  معصومـه  خانـم  اسـارت  سـاله ی 
زندان هـای رژیـم بعـث صـدام اسـت. سـی و 
چنـد روز بیشـتر از حملـه ی رژیـم بعـث بـه 
ایـران نگذشـته بـود کـه چهـار نفـر از دختران 
امـام خمینـی دسـت نامحرمـان اسـیر شـدند! 
»بنات الخمینـی« عنوانـی بـود کـه سـربازان 
صـدام بـه چهـار بانـوی امدادگـر ایرانـی داده 

بودنـد. 
این کتـاب خواندنی که بـا قلم روان نوشته شـده 
اسـت توسـط انتشـارات بروج بـه چاپ رسـیده 

اسـت. 

کالم                  امام

مقابلش بایستید!
 االن یــک جریانــی در کار اســت... در 
روزنامه هــای مختلف پیــش آوردند، یک 
جریانی در کار اســت که آن جریان انسان 
را از این معنا می ترســاند که بخواهد به طور 
خزنده این کشــور را باز هل بدهد به طرف 
آمریکا، بخواهند از ایــن راه پیش بروند. این 

یک مسأله ای است که به قدری اهمیت دارد در نظر اسالم و باید آنقدر اهمیت داشته باشد 
در نظر شما فرماندهان و دیگران که اگر احتمال این را بدهید، باید مقابلش بایستید نه اینکه 
اول یقین کنید به اینکه مسأله اینطوری است. بعضی چیزها هست که اگر انسان احتمالش 

را بدهد، یک احتمال صحیحی بدهد، باید دنبال کند او را و به آن اعتراض کند.  60/3/24

بازخوانی خطبه   در اسام عاوه بر موانع بیرونی ای که آزادی انسان را محدود میکنند مثل قدرتها، 

  
استعمارگران، ظالمها، قلدرها که آزادی افراد ضعیف و زیردست خودشان را محدود 
میکنند، یک عده موانع درونی هم فرض شــده که آنها هم آزادی انسان را محدود 

میکنند... 
آنها چی اند؟ آنها عبارتند از برخی از خصوصیات بشری که 
او را به ضعف و به ذلت و به زیر دســت ماندن و به انفعال میکشاند؛ 
اخاقیات فاســد، هوی و هوســها، منیتها، بغضها، حب های بیجا و 
خاصه، عوامل درونی وجود انســان؛ اینها هم از نظر اسام انسان را 
محدود میکنند... در سطح جهانی هم همین جور است؛ آن ملتی که 
خاصه اسیر احساسات پست کننده و ذلیل کننده ی خودش، اسیر 
خصلتهای منفی خودش، اســیر هوی و هوس و شــهوات خودش، 
اسیر ترس و طمع خودش نباشــد، آن ملت اسیر قدرتهای بیرون از 
وجود خودش، قدرتهای جبار، ظالم و ستمگر هم نخواهد بود و این 

یک نسخه ای است که برای تمام ملتهای عالم علی الســواء قابل اجراست و دوای درد همه ی 
ملتهاســت؛ یعنی آزادی درونی، آزادی معنوی، آزادی از زنجیرهائی که بازدارنده ی انســان 
هســتند از حرکت، از فعالیت، از اراده؛ اما این زنجیرها بیرون از وجود او نیســتند، در درون 
خود او هستند؛ آزادی از اینها. این یکی از فرقهای اساسی میان نظر اسام در باب آزادی و نظر 

مکاتب غربی است.   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 

سومین قسمت از این 

سلسله خواهد بود.

آزادی معنوی؛ فرق اساسی میان نظر اسام و مکاتب غربی

دوای درد همه ملت ها

نگاه بلندمّدت؛ با انگیزه ، نّیت و امید
ت تاریـخی عمر مبارک امام رضا )( تقریبا پنجاه و پنج سال بوده است....تمام زندگی این بزرگوار 

روای

با همه ی این عظمتها و عمقها و ابعاد گوناگونی که میشــود برای آن ذکر کرد و تصویر 
کرد، در همین مدت عمر نسبتا کوتاه انجام گرفته است. از این مدت پنجاه و پنج سال، 

نزدیک به بیست ســال - تقریبا نوزده سال - مدت 
امامت این بزرگوار است؛ اما همین مدت کوتاه را که 
ماحظه میکنید، تاثیری که در واقعیت دنیای اسام گذاشت و 
به گسترش و عمقی که به معنای حقیقی اسام و پیوستن به 
اهل بیت )(  و آشنا شــدن با مکتب این بزرگواران انجامید، 
یک داستان عجیبی است، یک دریای عمیقی است. آن وقتی 
که حضرت به امامت رسیدند، دوستان و نزدیکان و عاقه مندان 
حضرت میگفتند که: علی بن موسی در این فضا چه کار میتواند 
انجام بدهد - این فضای شدت اختناق هارونی که در روایت دارد 
که میگفتند: و سیف هارون تقطر دما؛ خون میچکد از شمشیر 
هارون - این جوان در این شرایط، در ادامه ی جهاد امامان شیعه 
و در مســئولیت عظیمی کــه برعهده اش اســت، میخواهد 
چه بکند؟ این اول امامت علی بن موسی الرضا  )( است. بعد از 
این نوزده سال یا بیست سال که پایان دوران امامت و شهادت 

علی بن موسی الرضا است، وقتی شــما نگاه میکنید، می بینید که همان تفکر والیت اهل بیت و 
پیوستگی به خاندان پیغمبر آن چنان گسترشی در دنیای اســام پیدا کرده که دستگاه ظالم و 
دیکتاتور بنی عباس از مواجهه ی با آن عاجز است؛ این را علی بن موسی الرضا انجام داده کار برای 
اهداف بلند را این جوری باید انجام داد؛ نگاه به بلندمّدت را با این انگیزه ها، با این نّیتها، با این امیدها 

باید انجام داد.    92/6/26

فرهنگ خودی باید حفظ شود
در باب فرهنـگ، سیاسـت کلی کشـور باید عبـارت باشـد از حفـظ و پرداخت و  مطـالبه رهبری

وابسـتگی شـدید و کامل به فرهنگ ملـی. البته جـزو مهمتریـن ارکان فرهنگ 
ملی، اسـام اسـت. ما مردم ایـران مفتخریم کـه از 1350 سـال قبـل، فرهنگ، 
زبـان، آداب، عـادات، لباس و همه چیزمان با اسـام آمیخته شـده اسـت. شـاید 
هیچ ملـت دیگـری این گونه با اسـام آمیخته نشـد که ما شـدیم. اسـام و آداب 
و فرهنگ اسـامی، جـزو فرهنـگ ملـی ماسـت. »ملـی« در این جـا، مقابل »اسـامی« 

نیست؛ عین همان اسامی است.
»فرهنـگ ملـی« یعنـی »فرهنـگ خـودی«. فرهنـگ خـودی، 
باید حفـظ شـود. البتـه فرهنـگ خـودی از فرهنگهـای دیگـر هم 
وام می گیـرد؛ حرفـی نداریـم. »اطلبـوا العلـم ولـو بالصیـن.« ایـن 
هـم فرهنـگ اسـت. این کـه بایـد رفـت از هـر جـای دنیـا چیـز 
خـوب را آورد، ایـن هـم جـزو فرهنـگ ماسـت. ایـن را هـم بایـد 

حفظ کنیـم. امـا آنچـه را کـه بـرای بدنمـان الزم اسـت، بجویـم و فـرو دهیـم. نـه این که ما 
آن جـا بیفتیـم، یکی دیگـر بیایـد، هر چه کـه خـودش مصلحـت می داند بـه بدن مـا تزریق 
کند؛ مثـل مـرده؛ مثـل آدم بی هـوش! ایـن اقتصـاد، این فرهنـگ و سیاسـت اسـتقال که 
72/5/12 پایـه و مبنـای سیاسـت نظـام جمهـوری اسـامی اسـت، شـعار اصلـی ماسـت.  

آن وقتی که حرضت به 

امامت رسیدند، دوستان 

و نزدیکان و عالقه مندان 

حرضت میگفتند که: 

علی بن موسی در این 

فضا چه کار میتواند انجام 

بدهد؟

نگذاریم مانند 

آدم بی هوش هرچه 

می خواهند به ما تزریق 

کنند

هفته سخن  

هفته گزارش  

 )(رهبر انقاب در دیدار با مجمع جهانی اهل بیت
نقشه جدید دشمن را افشا کردند؛  

نقشه نقش بر آب
حضرت آیت ا... خامنه ای در دیدار با شرکت کنندگان در مجمع عمومی مجمع 
جهانی اهل بیت)( و مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسامی،  
با تشریح نقشه پیچیده دشمن در منطقه غرب آسیا و داخل کشور در شرایط جدید پس 
از مذاکرات هســته ای، راه های مقابله با آن را برشمردند. ایشان در این سخنرانی به 
تاریخچه توطئه های دشمنان در این منطقه اشاره و منشا آن را از جنگ جهانی اول ذکر 

کردند که با پیروزی انقاب اسامی ایران و بیداری اسامی شدت بیشتری یافت.
شاید بتوان مصادیق زیادی از توجه آمریکا به منطقه غرب آسیا ذکر کرد. در نطق ساالنه رئیس 
جمهور آمریکا بیش از هر نقطه دیگر جهان به مســائل منطقه غرب آســیا پرداخته شده بود. 
بیشترین تعداد جنگهای آمریکا و تسلیحات او و همچنین رژیم صهیونیستی در این منطقه قرار 
دارد. اینها نشانه هایی از توجه ویژه آمریکا و به تبع آن برنامه ریزی برای تسلط و نفوذ بیشتر در 
این منطقه است. رهبر معظم انقاب در سخنرانی دوشنبه گذشته با هشدارهای پیاپی ضرورت 
شناخت برنامه دشمن را متذکر شدند. ایشان دو راهبرد »ایجاد اختاف« و »نفوذ« را به عنوان 
نقشه دشمن مطرح کردند. اختاف میان شیعه و سنی و پیش از آن اختاف افکنی با عنوانهای 
پان ایرانسیم و پان عربیسم و... نمونه هایی از اقدامات نظام سلطه است.  در کشور ما هم دشمنان 
سعی داشتند از فضای به وجود آمده پس از مذاکرات هسته ای برای نفوذ به کشور استفاده کنند 
که رهبر انقاب در رابطه با آن فرمودند: »ما این راه را بســتیم و این راه را به طور قاطع خواهیم 
بست.« چندی پیش اندیشــکده ی »مرکز امنیت آمریکای جدید« در گزارشی صراحتا به این 
موضوع اشاره می کند که ایاالت متحده می بایســت از فضای به وجودآمده از مذاکرات هسته ای 
با ایران اســتفاده کرده و شــبکه ی حامیان غرب در ایران را فعال کند تا از این طریق، تغییرات 
سیاســی- فرهنگی در ایران به وجود آورد. رئیس جمهوری آمریکا هم از تاش دولت خود برای 
تغییر ایران سخن می گوید و امید دارد تا بتوان به بهانه مذاکرات هسته ای نظام جمهوری اسامی 
ایران را تغییر بدهد. اوباما در مصاحبه با وبسایت  مایک می گوید: »در داخل ایران باید گذار صورت 
بگیرد، حتی اگر تدریجی باشد. گذاری که طی آن درک شود که شــعار مرگ بر آمریکا و انکار 
هولوکاست توسط رهبران ایران، و تهدید اسرائیل به نابودی و دادن اسلحه به حزب ا... و کارهایی 
از این دست، از ایران، در چشم بخش اعظم جهانیان، کشوری طردشــده می سازد.« البته این 
اظهار نظرها تنها به دولتمردان آمریکایی هم منحصر نیست و سایر دولتمردان قدرتهای مستکبر 
هم از این سخنان می گویند. دیوید کامرون، نخســت وزیر انگلیس در اظهاراتی بعد از مذاکرات 
وین گفت: »ما خواستار تغییر در نگرش ایران در موضوعاتی مانند سوریه و یمن و تروریسم در 
منطقه و تغییر در رفتار)ایران( هســتیم.«. رهبر معظم انقاب در قسمتی دیگر از سخنان خود 
به راهبرد دشمنان در ایجاد اختاف در سطح منطقه اشــاره کردند و این اختافات را مذهبی 
ندانسته و گفتند: »جنگ در یمن، جنگ سیاسی اســت نه جنگ مذهبی؛ به دروغ می گویند 
که بحث شیعه و سّنی است، درحالی که شیعه و سّنی نیســت. بعضی از آنهایی که زیر بمباران 
سعودی ها در یمن دارند بّچه و زن و کودک شیرخوار و بیمارستان و مدرسه را از دست می دهند، 
شافعی اند، بعضی شان زیدی اند؛ بحث شیعه و سّنی نیســت، دعوا دعوای سیاسی است، دعوای 
سیاستها است« ایشان به اهمیت تمامیت ارضی کشورهای منطقه اشاره کردند و در مورد طرح 
آمریکایی ها در خصوص تجزیه عراق گفتند:  »بنده از قبل گفتم که آمریکایی ها دنبال تجزیه ی 
عراقند، بعضی ها تعّجب کردند؛ اخیراً خود آمریکایی ها تصریح کردند که دنبال تجزیه ی عراقند!« 
اشاره رهبر انقاب به اظهارات هفته گذشته رئیس ستاد مشترک آمریکا در مورد عراق بود. ژنرال 
اودیرنو در اظهاراتی مداخله جویانه گفته بود: »صلح میان سنی و شیعه در عراق هرروز سخت تر 
می شود و تجزیه عراق به وقوع خواهد پیوست.« با این همه رهبر معظم انقاب در پایان بیانات 
خود این بشــارت را هم به همه مجاهدان راه خدا می دهند: »من به شــما عرض بکنم علی رغم 
رجزخوانی هایی که استکبار می کند و تاش فراوانی که از لحاظ مالی و نظامی و سیاسی و امنّیتی، 
استکبار و همراهان استکبار و دنباله های استکبار انجام می دهند، در این منطقه و در کّل دنیای 

اسام، آینده قطعاً متعلّق به اسام است.«  

واژه کلید  

#جنگ_نرم | جنگی به وسیله نفوذ
جنگ نـرم یعنـی جنـگ بـه وسـیله ی ابزارهـای فرهنگـی، به وسـیله ی نفـوذ، به 
وسـیله ی دروغ، بـه وسـیله ی شـایعه پراکنی؛ بـا ابزارهـای پیشـرفته ای کـه امروز 
وجـود دارد، ابزارهای ارتباطی ای که ده سـال قبل و پانزده سـال قبل و سـی سـال 
قبل نبود، امـروز گسـترش پیدا کـرده. اگـر دشـمن بتواند ملت مـا را بـه ملتی که 
اعتقادی به مبـارزه نـدارد، امیدی بـه پیروزی نـدارد، زهدی نسـبت بـه جلوه های 
شـهوانی و مادی نـدارد، تبدیـل کنـد، پیروز شده اسـت. این جاسـت که مبـارزه ی 

فرهنگـی، مبـارزه ای واجب تـر از واجـب می شـود.   88/9/4 و72/2/15        

خط حزب ا...
نشریه خبری-تحلیلی  

نمازهای جمعـه، مسـاجد و هیات هـای مذهبی


