
هفته اخبار  
تقدیر یونیسف از توصیه رهبرانقالب برای تحصیل  جوانان افغان

نماینده دفتر یونیسف در تهران با تقدیر از نقش ایران در آموزش کودکان کشورهای همسایه: 
دستور رهبر انقالب ]در خصوص ثبت نام دانش آموزان افغانی دارای مجوز حضور و فاقد آن 

در مدارس ایرانی[ بسیار زیبا و نمونه ای از همبستگی جهان است.   

حلقه های فرهنگی بی هیاهو از احزاب پرهیاهو مهمترند
حداد عادل در مشــهد: رهبر انقالب به بنده فرمودند که قبل از انقالب با همین اجتماعات 
دینی، مذهبی و انقالبی در شهرستان ها توانستیم انقالب را به پیروزی برسانیم. مقام معظم 

رهبری حلقه های فرهنگی بی هیاهو  را  از احزاب پرهیاهو  مهمتر می دانند.  

شرح چگونگی محو اسرائیل در کتاب  فلسطین از نگاه رهبر ایران
نیویویورک پست با اشــاره به کتاب فلســطین از دیدگاه رهبر انقالب چاپ انتشارات 
مؤسسه انقالب اسالمی نوشــت: آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم ایران در کتاب جدید 
خود موســوم به »فلســطین« توضیح می دهد چرا اســرائیل باید محو شود و به چه 
شیوه ای باید محو شــود. انتشــار این کتاب در چند خبرگزاری بین المللی دیگر هم 

بازتاب داشته است. 

 بایکوت و تحریف هدفمند نامه رهبری در رسانه های غربی
مقدم فر، مسئول ستاد نشر و تبلیغ نامه رهبر معظم انقالب به جوانان اروپا و آمریکای شمالی: 
رویکرد اصلی رسانه های بزرگ غربی نســبت به نامه رهبر انقالب به جوانان اروپا و آمریکا، 
"بایکوت"و"تحریف هدفمند" است. ابتکار عملی در انتشار این نامه وجود داشت و آن هم این 
بود که قبل از انتشار آن در رسانه های رسمی، نامه در فضای مجازی منتشر شد.   |      تسنیم|

رحیم پور: باید خطوط قرمز استراتژیک را از جزئیات تفکیک کرد
رحیم پور ازغدی: باید مشخص شــود کدام بخش از مسائل هســته ای جزو خطوط قرمز 
ایدئولوژیک ما نیست. تفکیک مقدسات از راهبردها در همه مسائل الزم است. اینکه دایره 
مسائل غیراصولی را چنان گسترش دهیم که دیگر هیچ اصل اصولی در مسئله هسته ای باقی 
نماند و از سوی دیگر فکر کنیم همه مسائل و جزئیات حتی رنگ در فالن مرکز غنی سازی 

جزو اصول مقدسات است هم افراط محسوب می شود.   |      فارس|

نظر رهبر انقالب   درباره سفر اربعین
حجت االسـالم قمـی، معـاون ارتباطات 
بین الملل دفتر مقـام معظم رهبـری در 
اربعیـن94:  مراسـم  سـتاد  جلسـه 
هنگامی کـه گـزارش مراسـم اربعین به 
رهبـر معظـم انقـالب داده شـد ایشـان 
فرمودنـد: »مـردم بـا شـور خودشـان به 
کربـال می روند، امـا باید دیـد وقتـی برمی گردند با خودشـان چـه می آورنـد؟« نظر معظم 
له این اسـت کـه افزایـش معرفـت و شـناخت اهـداف امـام حسـین)ع( در واقعـه کربال به 
عهـده علماسـت و بایـد آنـان تـالش کننـد تـا میـزان آگاهـی زائـران نسـبت به مشـی و 
جهت گیـری سیدالشـهداء اضافه شـود، بـه عبارتی فقط شـور نباشـد و شـعور هـم به آن 

اضافه شود.  |      رسا|

خط حزب ا...
نشریه خبری-تحلیلی  

نمازهای جمعـه، مسـاجد و هیات هـای مذهبی

اعترافات شیطان
دولتمردان آمریکایی این روزها به حقایق مهمی درباره اقتدار ملت ایران اقرار می کنند؛

         اشــتون کارتــر: »مــن فقــط روی آن چیزی 
کــه رهبــر معظــم ایــران می گویــد حســاب 
می کنــم چراکــه بــه نظــر می رســد همــان 

ــد.« ــام می ده ــه انج ــت ک ــزی اس چی

ــا وجــود  ــران ب ــه هســته ای ای ــا: »برنام          اوبام
ــدد  ــدارهای متع ــه و هش ــای یکجانب ــم ه تحری
آمریــکا، پیشــرفت زیــادی کــرد و ایــران بــه 

ــید.« ــانتریفوژ رس ــزار س ــن ه چندی

ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــری:  »واقعی ــان ک          ج
ــوم  ــی اورانی ــدازه کاف ــه ان ــه ب ــی ک ــران، هنگام ای
بــرای تولیــد 12 بمــب هســته ای در اختیــار 

ــرد.« ــن کار را نک ــم ای ــت ه داش

 به فاصلــه چند هفته پــس از اعالم جمع بنــدی مذاکرات 
هسته ای میان ایران و کشورهای 1+5، تنها در یک روز )14 
مرداد( اوباما در دانشگاه آمریکایی واشنگتن؛ جان کری وزیر 
امورخارجه در گفتگو با نشــریه آتالنتیک و وندی شــرمن 
مذاکره کننده ارشد آمریکا در جلســه استماع مجلس سنا 
برای دفاع از متن جمع بندی مذاکرات هسته ای حاضر شدند 
و از واقعیت هایــی برای مردم و رســانه های آمریکایی پرده 
برداشــتند. پیش از آن هم این نفرات و چهره های دیگری 
چون اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا اعترافات مشابهی را در 
برابر چشمان متحیر رسانه ها مطرح کرده بودند. برای نمونه 
این رئیس جمهور آمریکا  بود که در سخنرانی روز چهارشنبه 
در دانشــگاه آمریکایی واشــنگتن گفت: »برنامه هسته ای 
ایران با وجود تحریم های یکجانبه ما پیشرفت زیادی کرد. 
زمانی که دولت بوش عهده دار ریاست جمهوری شد، ایران 
هیچ سانتریفیوژی نداشــت، اما با وجود هشدارهای متعدد 
دولــت آمریکا زمانی که مــن عهده دار ریاســت جمهوری 
شدم، ایران چندین هزار سانتریفوژ داشت.« اوباما  در بخش 
دیگری از همین سخنرانی با اشــاره به خطر عدم همراهی 
شــرکای اروپایی آمریکا در تحریم های ظالمانه علیه ملت 
ایران، می گوید: »شــرکای ما به دلیل قطع ارتباط تجاری با 
ایران، میلیارد ها دالر را در بخش تجارت از دســت دادند.« 
در همان روز وندی شرمن معاون وزیر امورخارجه و مذاکره 
کننده ارشد آمریکا در مذاکرات هسته ای در جلسه استماع 
ســنای آمریکا می گوید: »برخی گفته اند کــه اگر ما فقط 

تحریم ها را تشــدید می کردیم می توانســتیم ایران را وادار 
کنیم با برچیدن برنامه هســته ای خود موافقت کند. اما این 
یک رویاست. واقعیت این است که در صورت عدم توافق برای 
ادامه تحریم ها علیه ایران تنها می مانیم.« اوباما نیز در همان 
سخنرانی با صراحت اعتراف شــرمن را تکرار می کند: »اگر 
به اعمال تحریم یک جانبه ایــران ادامه دهیم تنها خواهیم 
ماند.«  اما حاال یک سوال مهم در ذهن مخاطبان آمریکایی 
این اعترافات که سالها تحت فضاسازی شدید رسانه هایشان 
قرار گرفته اند، نقش می بنــدد: آیا بدون تحریــم، ایران به 
سمت بمب هسته ای خواهد رفت؟! وزیر امورخارجه آمریکا 
به این سوال در گفتگو با نشــریه آتالنتیک پاسخ می دهد:  
»واقعیت این اســت که ایران، هنگامی که بــه اندازه کافی 
اورانیوم غنی شــده برای تولید 10 الی 12 بمب هســته ای 
در اختیار داشــت هم این کار را نکرد.«   به سیاهه اعترافات 
آمریکایی ها می توانید این عبارات را نیز اضافه کنید، عبارتی 
که مثل موارد قبلی با کلماتی چون »حقیقت« یا »واقعیت« 
آغاز می شود: »حقیقت این است که ایران تجربه فراوانی در 
خصوص فناوری چرخه سوخت هسته ای دارد. ما نمی توانیم 
با بمباران و تحریم این دانش را از بین ببریم. به یاد داشــته 
باشید تحریم ها رشد مستمر برنامه هسته ای ایران را متوقف 
نکردند تا آنجا کــه ایران به اندازه کافی اورانیوم غنی شــده 
ذخیره کرده بود.« ایــن جمالت را هم شــرمن برای اقناع 
مخالفان برجام در ســنای آمریکا بر زبان رانده است. شاید 
به همین دلیل اســت که تد دویچ نماینده برجسته یهودی 

کنگره آمریکا کــه از قضا هم حزبی آقای اوباما نیز هســت 
می گوید: »پس از یک دهه تالش برای بازداشــتن ایران از 
دستیابی به تسلیحات هسته ای، نمی توانم از توافقی حمایت 
کنم که با لغو تحریم ها میلیاردهــا دالر در اختیار ایران قرار 
می دهد و در ازای آن به ایران اجازه داده می شود یک برنامه 
هسته ای پیشرفته و زیرســاخت های یک کشور در آستانه 

هسته ای را حفظ کند.«
حاال با مشــاهده این اعترافات می توان یکبار دیگر به ســراغ 
بیانات حکیمانه رهبر انقــالب در خطبه های عید فطر رفت: 
»ده ســال، دوازده ســال کشــمکش با جمهوری اسالمی، 
نتیجه ]اش[ این شــد ... تحقیق و توسعه ی صنعت هسته ای 
و گردش صنعت هســته ای ادامه خواهد یافــت؛  این چیزی 
اســت که آنها ســالها تالش کردند، ]ولی[ امروز روی کاغذ 
آوردند و امضا دارند میکنند که حرفــی ندارند. این معنایش 
چیســت جز اقتدار ملّت ایران؟« بدون شک به همین دلیل 
است که وعده صادق و قول ســدید رهبر حکیم انقالب را این 
روزها آمریکایی ها پس از 13 سال تالش نافرجام برای توقف 
رشد صنعت هســته ای ایران، بیش از پیش و بیش از سایرین 
دریافته اند. آنجا که اشــتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در جلسه 
سنا در پاسخ به یکی از سناتورها که از وی می پرسد: »آیا فکر 
می کنید رهبر معظم ایران همچنان بــه اهداف انقالب ایران 
متعهد اســت؟« می گوید: »من فقــط روی آن چیزی که او 
می گوید حساب می کنم چراکه به نظر می رسد همان چیزی 

است که انجام می دهد.«.  

شاید تا چند ماه پیش برای بدبین ترین هواداران شــیطان بزرگ این تصور که دولتمردان متکبر آمریکایی یکی پس از دیگری به 
صف شده و در سخنرانی ها و مصاحبه های رسمی خود همزمان به قدرت جمهوری اسالمی در منطقه و جهان، بی تاثیری تحریم ها بر 
اراده ملت و هم چنین عدم تمایل ایران به ساخت بمب هسته ای اعتراف کنند، چندان به ذهن نزدیک نبود. اما همین تصور دور از 

ذهن این روزها به واقعیت رسانه های آمریکایی تبدیل شده است.

هفته سخن  

پشتوانه رد یا قبول برجام
»ده سـال، دوازده سال کشـمکش با جمهوری اسـالمی، نتیجه ]اش[ این شـد که این شش 
قـدرت، امروز ناچـار شـدند که گـردش چند هـزار سـانتریفیوژ را در کشـور تحّمـل کنند... 
ناچار شـدند ادامـه ی تحقیقـات و توسـعه ی این صنعـت را تحّمـل کنند... گـردش صنعت 
هسـته ای ادامه خواهـد یافت؛ ایـن چیزی اسـت که آنها سـالها تـالش کردند، ]ولـی[ امروز 
روی کاغـذ آوردنـد و امضـا دارنـد میکننـد کـه حرفـی ندارنـد. ایـن معنایش چیسـت جز 
اقتدار ملّـت ایـران؟ این بـر اثر ایسـتادگی ملّـت، مقاومـت ملّـت، و بر اثـر شـهامت و ابتکار 
دانشـمندان عزیز ما اسـت.« این جمالت، بخشـی از خطبه رهبـر انقالب در نمـاز عید فطر 
امسـال اسـت. ارتقاءقـدرت و اقتـدار درونـی، همان شـاه کلیدی اسـت کـه رهبر انقـالب به 
صـورت مسـتمر و در قالـب یـک گفتمـان عمومـی آن را دنبـال می کننـد. ایشـان روز اول 
فروردین سـال 93، تأکیـد کردند که سخنان شـان در یک جملـه خالصه اسـت: »ملت باید 
خود را قوی کنـد... حرف دربـاره اقتدار ملی اسـت«  تجربه ملـت ایـران از زیاده خواهی های 
جبهـه اسـتکبار یـک تجربـه طوالنـی و عمیـق اسـت و همیـن تجربه نشـان می دهـد که 
رفتار مسـتکبران تابـع متغیری بـه نام »قدرت« اسـت؛ هـر ملتی بـه میزانٌی که قـوی بوده، 
سـلطه گر ناچار شـده که از روال غیرمنطقی خـود فاصله بگیـرد. نمونه  واضـح آن در همین 
قضیه هسـته ای اسـت؛ به تعبیر رهبـر انقالب: »یـک روزی بود کـه اینها حاضـر نبودند پنج 
عدد سـانتریفیوژ را تحمل کننـد. مسـئولین گفتگو و مذاکـره ی بـا اروپا حاضر شـده بودند 
بیسـت تا سـانتریفیوژ را نگه دارند، آنهـا گفته بودند نمیشـود؛ گفتـه بودند پـس الاقل پنج 

تا، گفتـه بودند نمیشـود. اگر میگفتنـد یکی، باز هـم میگفتنـد نمیشـود!«    )86/10/13(
امـا در ایـن فاصلـه چـه اتفاقـی افتـاد کـه شـش قـدرت جهانـی را ناچـار کرد که دسـت 
از آرزوی محـال خـود بردارنـدو گـردش صنعـت هسـته ای ایـران را تحمـل کننـد؟ چـه 
اتفاقـی افتاد کـه وزیـر خارجه امریـکا بـه صراحت می گوید: »چه دوسـت داشـته باشـیم 
چـه نـه، ایـران بـه دانـش هسـته ای دسـت یافتـه و آن را بـا بمبـاران و تحریـم نمی توان 
از بیـن بـرد...« چـه اتفاقـی افتـاد کـه رئیس جمهـور دولـت مسـتکبر امریکا ضمـن آنکه 
نمی توانـد کینه خـود را از ایران اسـالمی پنهـان کند، بـه ناچـار اعتراف می کند: »دسـت 
کشـیدن ایـران از برنامـه هسـته ای، توهـم اسـت... اگـر کنگـره توافـق را رد کنـد در دنیا 
بی اعتبـار می شـویم...« چـه شـد کـه روزنامـه امریکایـی هافینگتـون پسـت با یـادآوری 
مذاکـرات مهم بیـن المللـی )ماننـد مذاکرات هسـته ای میـان آمریـکا و شـوروی، کنگره 
سـال 1919 ورسـای( اقرار می کنـد که ایـن سـطح و روش مذاکرات، متناسـب بـا همان 
الگـوی مذاکـرات جهانی و نـوع تعامل بـا ایـران نیز از جنـس تعامل بـا قدرت هـای بزرگ 
اسـت. واقعیت آن اسـت کـه بر خـالف تبلیغـات امریکایی هـا -کـه می خواهند القـا کنند 
ایـران در اثر فشـارها پـای میـز مذاکـره آمد- آنکـه مجبور شـد نـه تنها پیش شـرط های 
قبلی خود بـرای مذاکـره را نادیـده بگیرد، بلکـه بـرای مذاکره نیز درخواسـت بدهـد و در 
نهایـت چیزهایـی را بپذیـرد کـه قبـال حتی حاضـر بـه حـرف زدن دربـاره آنها هـم نبود، 
دولـت امریکاسـت. اعتـراف امـروز امریـکا، نشـانه ای آشـکار از اقتـدار ملـت اسـت. ایـن 
اقتـدار، ناشـی از آرمان هـای انقـالب اسـالمی، مقاومـت ملـی، شـهامت و ابتـکار علمـی 
دانشـمندان، پدید آمده و یکبار دیگـر این تجربـه و الگو را تأییـد کرده که برای پیشـرفت 
در دنیـای امـروز، »اقتـدار اسـت کـه جـواب می دهـد«.  کیفیـت مواجهـه بعدی ایـران و 
جبهـه اسـتکبار و مصـداق اتـم آن یعنـی امریـکا بـر پایـه همیـن اقتـدار معین می شـود 
و کسـانی کـه متوهمانـه بـا مبنـا قـرار دادن مذاکـرات هسـته ای تـالش می کننـد تـا از 
استکبارسـتیزی در نزد ملـت بکاهند نقشه شـان نقش بـر آب خواهد  شـود. اصـول تغییر 
نخواهد کـرد و در سـیر تکاملی انقالب اسـالمی، پافشـاری بر آنها بیشـتر نیز خواهد شـد. 
و در آخـر، ایـن روزها مسـئولین در حال بررسـی متن برجام هسـتند. از سـویی »نقدهای 
منطقـی« با »رعایـت حفظ اعتمـاد عمومـی« می توانـد وسـیله و کمک کاری بـرای دقت 
و تامـل بیشـتر مسـئوالن بـر روی متن باشـد و از سـوی دیگـر، همیـن اقتدار ملی اسـت 
که پشـتوانه نهایـی آن هـا در بررسـی متـن خواهـد بـود. دسـت اندرکاران بررسـی متن، 
باید بـا مالحظه دقیـق به تصمیـم برسـند و تصمیـم نهایـی را هر چه که باشـد، بـا گردن 
افراشـته در مقابـل خداونـد و ملت ارائـه کننـد. چنانچـه در متن تهیه شـده دسـتاوردها 
بیـش از داده هـا باشـد و مصالـح و منافـع ملـی در آن رعایت شـده باشـد، بـا اقتـداری که 
ثمره انقالب اسـالمی اسـت به متـن آری بگوینـد و چنانچـه ایـن معادله معکوس باشـد، 
با اقتـدار آن را رد کننـد. این اقتـدار، دارایی آینده مـا در امتداد مبارزه با اسـتکبار اسـت.  

 پیشنهاد                  خواندنی

رشح                حدیثخانواده                 ایرانی

تریبون                 حزب ا...

واژه کلید  

کتاب  »پیشوای صادق« 
این کتاب از جمله تألیفات پیش از انقالب حضرت آیت اهلل خامنه ای است 
که به موضوع زندگانی امام جعفر صادق)؛ع؛( می پردازد.

این کتاب با توضیح روح کلی مشــترک 
در زندگی ائمه)؛ع؛( و طرح چهار دوره 
زندگانی ایشــان بصورت مبسوط تر و 
جزئی تر بــه زندگی امــام صادق)؛ع؛(

پرداخته است. در این کتاب رهبر معظم 
انقالب به اســتراتژی کلی امام صادق و 
دشواری های آن دوره و نمودارهای مهم 
زندگی ایشان که شامل تبیین و تبلیغ 
مسئله امامت، تبلیغ و بیان احکام دین 
به شیوه فقه شــیعی و نیز تفسیر قرآن 
به روال بینش شیعی و وجود تشکیالت 
پنهانی ایدئولوژیک سیاسی است، اشاره 
میکنند. این کتاب که از منشورات دفتر 
نشــر فرهنگ اسالمی اســت با حجم 
مختصر 100صفحــه ای خود، منبعی 
مناسب برای آشنایی با زندگی این امام 

همام خواهد بود.   

# اقتدار ملی  |  زمینه ای برای جلوگیری از زورگویی مستکبران
اقتــدار ملــی هــر کشــوری دارای 
نظامــی،  مختلــف  زمینه هــای 
اقتصــادی، فرهنگــی و سیاســی 
اســت.  افزایــش اقتــدار یــک کشــور 
ــران  ــه دیگ ــی ب ــور زورگوی ــه منظ ب
ــری از  ــرای جلوگی ــه ب ــت، بلک نیس
ــه  ــه اســتقالل و ب ــد یــک ملــت را ب ــی آنهــا اســت. هــر چیــزی کــه بتوان زورگوی
ــی  ــز قدرت ــوض مراک ــز مبغ ــاند، آن چی ــی و خودجــوش و درون زا برس ــدار مل اقت
ــلطه  ــام س ــد و نظ ــان می خواهن ــرای خودش ــا ب ــا را تنه ــه ی دنی ــه هم ــت ک اس

این گونــه اســت.   بیانــات رهبــر انقــالب در 87/6/5و83/8/15

ضمن تشــکر از ابــراز محبتهــای مخاطبان محتــرم، باتوجه بــه بنای 
اختصار در درج مطالب در نشــریه، ضمــن مطالعه نکات، پیشــنهادات و 
انتقادات مطرح شــده توســط رایانامــه، پیامک، نظرهای پایــگاه اطالع 
رســانی و... به برخی از ســؤاالت در این ســتون پاســخ داده خواهد شد:

 بسیار عالی است دست بروبچه های سایت درد نکنه میشود گزیده مطالب را از طریق 
پیامک انتشار داد؟

ج( نقل و تلخیص مطالب نشــریه با ذکر منبع و همچنین بصورتی که باعث 
خدشه و  دگرگونی محتوای مطالب نگردد ایرادی ندارد.

 با عرض سالم وخسته نباشید. ممنون میشم اگه به رایانامه ارسال کنید.
ج( می توانید با ارســال آدرس رایانامه خود به یکی از رسانه های ارتباط با 

نشریه)پیامک، رایانامه و کامنت(آن را در ایمیل خود دریافت کنید.
 لطفا کمی در نگارش نشریه ها توجه کنید تا به حال چند غلط امالیی و نگارشی دیده 

شده است.
ج( با تشکر از توجه شما، امید است با دقت نظر بیشتر اغالط امالیی و نگارشی 
به حداقل برسد تا پس از پایان دوره انتشــار آزمایشی به وضعیت مطلوب 

برسیم.
 با عرض سالم و خدا قوت بنظر من روی طراحی و پرورش مطالبتون بیشتر کار کنید.

ج( لطفاً انتقادات یا پیشنهادات خود در رابطه با ســوژه ها و مطالبی را که 
احساس می کنید در نشریه باید کار شود از طریق ابزارهای ارتباطی بانشریه 

در میان بگذارید.
 جهت چاپ نشریه خط حزب اهلل و توزیع در محافل شهرستان دزفول از چه بودجه 

اي استفاده باید کرد؟ تیم تکثیر و توزیع آماده است فقط مشکل هزینه هست.
ج(با توجه به مردمی بودن سیســتم تکثیر و توزیع نشــریه، می توانید از 
ظرفیت کمکهای مردمی در این رابطه استفاده کنید. انشاهلل از این شماره، 
نســخه ویژه ی نصب در تابلوی اعالنات نشــریه نیز برای صرفه جویی در 
هزینه ها در ســایت قرار خواهد گرفت. پیشنهاد می شود در صورت تکثیر 

نشریه تأکید شود پس از مطالعه در اختیار سایر افراد قرار گیرد.   

شناخت
 نقشه دشمن

امروز ما باید بدانیم این دشمن 
ناکام مانــده ی در مقابل ملت 
ایران نقشه اش چیست. باید بیدار باشیم: 
»العالم بزمانه ال تهجم علیه اللّوابس«. اگر 
صحنه را بشناســیم، عرصه را بشناسیم، 
دشــمن را بشناسیم، نقشــه ی دشمن را 
بدانیم، غافلگیر نخواهیم شــد.  باید این را 
بداند ملت ایران. بحمــدا... ملت ما، ملت 
هوشیاری است؛ زبان آوران و سخنگویان و 
صاحبدالن و روشــنفکران زیادی هم در 
میان علمای دین، در میان علمای دانشگاه 
هســتند کــه مــردم را ارشــاد میکنند، 
راهنمائی میکنند.  جوانان پر شورِ ما هم در 
عرصه های مختلف رشــد پیــدا کرده اند. 
امروز در میان مردم ما، جوانان بسیجِی ما 
در میدانهای علم، در میدانهای تجربه، در 
میدانهای فناوری های دشــوار پیشرفت 
کرده اند. ملــت، یک چنین ملتی اســت. 
بنابراین شــناخت صحنه بــرای ملت ما 

مشکل نیست.  87/02/16

این را هم دخترها، هم پسرها در 
گوش داشته باشند!

]زن و شوهر[دلشــان میخواهد 
وقتی وارد خانه شدند، خانه به آنها 
آرامش و امنیت و احساس راحتی و آسودگی 
بدهد؛ این را همه ی مردها میخواهند. همه ی 
زنها هم میخواهند وقتی شوهرشان وارد خانه 
شد، خانه را پر از شیرینی و شادی کند؛ خانه 
برایشان محیط راحتی و شادی شود؛ زیرا هر 
دو خستگی دارند؛ زن کارهایی دارد و مرد هم 
کارهایی... هر دو از هم توقع دارند که بتوانند 
محیط را شاد، ســرزنده، قابل زیست و رفع 
کننده ی از خستگی بسازند؛ این توقع بجایی 
اســت. اگر بتوانید این کار را بکنید، زندگی 
شیرین خواهد شد... این را هم شما دخترها، 
هم شما پســرها در گوش داشته باشید! این 
ازدواج یک خانــواده درســت میکند، این 
خانواده باید محیط امن و امان و راحتی برای 
شما دو نفر باشد و اگر انشااهلل فرزند داشتید - 
که خواهید داشــت - برای آن فرزندان هم 
شــما باید این محیط امن و امــان را فراهم 

کنید.    83/03/20

کالم                  امام

خطبه بازخوانی  

قدر جوانان حزب اللهی  را  بدانید

 به تمام متصدیان امور و دست اندرکاران کشور 
هشدار می دهم که قدر این جوانان حزب اللهی 
را بدانید، و از آنان قدردانی کنید و آنان را تشویق 
نمایید و در آغوش  محبــت خود حفظ کنید.  
اینان بودند که ایران را نجات دادند؛ و از این پس 
همینها هستند که انقالب را پاسداری می کنند، 
و همینها هســتند که با صــرف هزینه ای کم 

در ظرف مدت کوتاهی با روشــن بینی خاص خویش کارهای تعجــب آوری نمودند که گمان 
نمی شد در ایران بتوان انجام داد. این مغزهای متعهد باید تشویق شوند تا شکوفا گردند. مسئولین 
صاحبان اصلی انقالب را با بهانه های بی اساس پس نزنند تا به جای آنان کسانی را که وارثان رژیم 
گذشته و وابستگان فکری آنان هستند جایگزین کنند. البته باید از متخصصان متعهد یا الاقل 
غیر معاند استفاده شود، لکن نه به قیمت کنار گذاشتن صاحبان اصلی انقالب.  ۲۲ بهمن ۱۳۶۳

  وظیفه ی دیگر دولت در رابطه ی با وظائف معنوی در جامعه، وظیفه ی تأمین آزادی اســت 
برای افراد جامعه و زمینه های رهائی انسان از عیوب مخرب، مفسد و متوقف کننده و همه ی 
موانع حرکت و رشد و جهش انســانها...  اوالً باید مفهوم آزادی را روشن کنیم. آزادی یعنی 
چه؟... مفهوم آزاد بودن انسان، قرنها پیش از آنکه در اروپا مطرح بشود، در اسالم مطرح شد 

و قرنها پیش از آنکه متفکرین و روشــنفکران و انقالبیون و رهبران 
اروپائی به فکر بیفتند که آزادی بشــر را یکی از حقوق اساسی بشر 
بدانند، این در اسالم مطرح شده. حاال اگر آزادی را با آن معنای راقی 
و لطیف و بلند آن مطرح کنیم، که آزادِی روح انســان از آالیشها، از 
هوی ها و هوس ها، از رذائل، از قیدوبندهای مادی اســت، اگر این را 
بگوئیم که این تا امروز هم هنوز در انحصار مکاتب الهی است و اصاًل 
مکاتب غربی و اروپائی آن را استشمام نکرده اند و آن آزادی ای که در 
فرانسه در انقالب کبیر در قرن هیجدهم مطرح شد و همچنین بعد از 
او در دنیای غرب، این آزادی مطرح شد، او خیلی کوچکتر و محدودتر 

و کم ارزش تر از آن آزادی ای اســت که انبیای الهی و مکاتب الهی درباره ی او بحث کرده اند، 
اگر آزادی را به این معنا بگیریم، این، مخصوص مکاتب الهی اســت.  اما اگر آزادی را با همان 
معنا و مفهومی که امروز در مکاتب سیاسی مطرح می شــود، آزادیهای اجتماعی، سیاسی، 
اقتصادی، آزادی فکر و اندیشــیدن و عقیده، اگر به همین معنا هم آزادی را بگیریم، البته با 
تفاسیر مختلفی که در زیر هر یک از این مطالب و عناوین هست، در همین هم اسالم قرنها 

قبل از انقالبهای اروپائی و مکاتب اروپائی، این آزادی را به ارمغان آورده  است.   65/09/14

خط حزب الله طی چند 

شامره، مفهوم مهم آزادی 

را از نگاه رهرب انقالب در 

خطبه های تاریخی ایشان 

مرور می کند. منت حارض 

اولین قسمت از این 

سلسله خواهد بود.

مروری بر خطبه های تاریخی حضرت آیت اهلل خامنه ای؛

اسالم، قرنها قبل از اروپا آزادی را به ارمغان آورده است

مرد مبارزه، علم و تشکیالت
به مناسبت ایام شهادت امام صادق )؛ع؛(

امام صادق)؛ع؛( مرد مبارزه بود، مرد علم و دانش بود و مرد تشکیالت بود. مرد 
علم و دانش بودنش را همه شنیده اید. اما مرد مبارزه بودنش را کمتر شنیده اید. 
امام صادق)؛ع؛( مشغول یک مبارزه ی دامنه دار و پیگیر بود. مبارزه برای قبضه 
کردن حکومت و قدرت و به وجود آوردن حکومت اســالمی و علوی. یعنی امام صادق)؛ع؛( 
زمینه را آماده می کرد تــا بنی امیه را از بین ببرد و به جای آنهــا حکومت علوی را که همان 
حکومت راستین اسالمی است بر سر کار بیاورد. اما آن بعد سوم را که اصاًل نشنیده اید، مرد 
تشکیالت بودن امام صادق)؛ع؛( است که یک تشکیالت عظیمی از مؤمنان خود از طرفداران 
جریان حکومت علوی در سراسر عالم اسالم از اقصای خراسان و ماوراءالنهر تا شمال آفریقا به 
وجود آورده بود. تشکیالت یعنی چه؟ یعنی این که وقتی امام صادق)؛ع؛( اراده می کند آن 
چه را که او می خواهد بدانند، نمایندگان او در سراســر آفاق عالم اسالم به مردم می گویند تا 
بدانند. یعنی از همه جا وجوهات و بودجه برای اداره ی مبارزه ی سیاسی عظیم آل علی جمع 
کنند. یعنی وکال و نمایندگان او در همه ی شهرها باشند که پیروان امام صادق)؛ع؛( به آنها 
مراجعه کنند و تکلیف دینی و همچنین تکلیف سیاسی خود را از آن حضرت بپرسند... امام 

صادق)؛ع؛( یک چنین تشکیالت عظیمی را به وجود آورده بود.    59/06/14

عباس! دعا کن من شهید بشوم!
به مناسبت سالروز شهادت شهید بابایی

سال ۶1 شــهید بابایی را گذاشــتیم فرمانده پایگاه هشتم شکاری 
اصفهان. درجه ی این جوان حزب اللّهی ســرگردی بــود، که او را به 
ســرهنگ تمامی ارتقاء دادیم. آن وقت آخرین درجه ی ما سرهنگ 
تمامی بود. مرحوم بابایی سرش را می تراشید و ریش می گذاشت. بنا 
بود او این پایگاه را اداره کند. کار سختی بود. دل همه می لرزید؛ دل 
خود من هم که اصرار داشتم، می لرزید، که آیا می تواند؟ اما توانست. 
وقتی بنی صدر فرمانده بود، کار مشــکل تر بود. افرادی بودند که دل 
صافی نداشتند و ناسازگاری و اذیت می کردند؛ حرف می زدند، اما کار 
نمی کردند؛ اما او توانســت همان ها را هم جذب کند. خودش پیش 
من آمد و نمونه یی از این قضایا را نقل کرد. خلبانی بود که رفت در بمباران مراکز بغداد شرکت 
کرد، بعد هم شهید شد. او جزو همان خلبان هایی بود که از اول با نظام ناسازگاری داشت. شهید 
عباس بابایی با او گرم گرفت و محبت کرد؛ حتی یک شب او را با خود به مراسم دعای کمیل برده 
بود؛ با این که نسبت به خودش ارشد هم بود. در میان نظامی ها این چیزها خیلی مهم است. یک 
روز ارشدیت تأثیر دارد؛ اما او قلباً و روحاً تسلیم بابایی شده بود. شهید بابایی می گفت دیدم در 
دعای کمیل شانه هایش از گریه می لرزد و اشک می ریزد. بعد رو کرد به من و گفت: عباس! دعا 
کن من شهید بشوم! این را بابایی پس از شهادت آن خلبان به من گفت و گریه کرد.    83/10/23

شهید عباس بابایی، 

یک جوان حزب اللهی و 

فرمانده پایگاه هشتم 

شکاری اصفهان
استفاده از شبکه های اجتماعی

سوال:  حکم اســتفاده از شــبکه های اجتماعی داخلی و خارجی )مثل واتساپ و وایبر( 
چیست؟

 رفتن به فضای مجازی مثل فیس بوک و واتس آپ و دیگر شــبکه های شــبیه به آن چه 
حکمی دارد؟

جواب: به طور کلی استفاده از شــبکه های اجتماعی اگر مستلزم مفسده )مانند 
ترویج فساد، نشر اکاذیب و مطالب باطل( بوده و یا خوف ارتکاب گناه باشد و یا 
موجب تقویت دشمنان اسالم و مسلمین شود و یا خالف قوانین و مقررات نظام 

جمهوری اسالمی باشد، جایز نیست و تشخیص موضوع بر عهده مکلف است.   

 

مرداد ماه سال 66 

بازدید حرضت 

آیت الله خامنه ای از 

مانور شهادت که در 

پاسخ  به حضور ناوگان 

دریایی آمریکا در خلیج 

فارس برگزار شد.

احکام                  آموزشی
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ارتباط با 
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