
رویکرد ایران هراسی علیه ملت ایران، تا این اواخر 
کشــورهای همســایه، ملت های منطقه و افکار 
عمومی دنیا را نشانه رفته بود؛ اما گویا این ابزار کهنه 
متناســب با فضای بین المللی پس از برجام به روز 
شده و دو کارکرد، دو مخاطب و دو هدف جدید پیدا 

کرده است.
   ایران هراسی برای برای بی اثر کردن توافق 

کاغذی
1.  مخاطب اولیه این ابزار جدید بانک ها، موسسات 
مالی بین المللی، سرمایه گذاران خارجی و دولت های 
طرف حساب با ایران هســتند. آنها پس از برجام 
و بر روی کاغذ باید بتوانند با ایران مبادالت مالی و 
تجاری خود را از سر بگیرند اما با عملیات تبلیغی و 
دیپلماتیک آمریکایی ها مواجه اند کــه ایران را »نا 
امن« جلوه می دهند. »روی کاغذ مینویســند که 
بروند بانک ها با ایران معامله کننــد -که این روی 
کاغذ است و ارزشــی ندارد- اّما در عمل جوری در 
دل بانک ها هراس می اندازند که آنها نزدیک نیایند؛ 
ایران هراسی. میگوید که ایران یک کشور تروریست 
اســت و ما ممکن اســت مثالً به خاطر روشهای 
تروریســتی ]این [ کشــور، ایران را تحریم کنیم؛ 
خب، معنای این چیست؟ این پیام به بانک ها است 
که حواستان جمع باشد؛ ایران ممکن است تحریم 
بشــود؛ جلو نروید. روی کاغذ مینویسند: بانک ها 
بروید معامله کنید، بخشنامه صادر میکنند اّما در 
عمل کاری میکنند که بانک جرئت نکند جلو بیاید، 
سرمایه دار خارجی جرئت نکند بیاید سرمایه گذاری 

کند؛ عمالً دارند این کار را میکنند.95/1/8« 
  نسخه مدرن ایجاد خفقان علیه ایران

راهبــردی کــه  برخــی رســانه های آمریکایی 
هم بــه آن اعتــراف می کننــد. پایــگاه تحلیلی 

می نویســد:  رابطــه  ایــن  در  "لــوب الگ" 
 "آمریــکا می توانــد تهدیــد جلــوه دادن ایران 
  را به عنوان ابزاری برای توقف رشــد اقتصادی این 
کشور اســتفاده   کند.  راهبردی که مقامات ارشد 
ســابق آمریکا بارها بر آن تاکید کرده اند نســخه 
مدرن ایجاد خفقان علیه ایران است." رهبر انقالب 
در دیدار کارگران به عنوان یکی از مهمترین اقشار 
چرخه اقتصادی کشور نقاب از این خدعه آمریکایی 
برمیدارند: »طرف -جناب آمریکایی- میگوید که 
علّت اینکه سرمایه دارها و سرمایه گذارها نمی آیند در 
ایران سرمایه گذاری کنند اوضاع داخلی ایران است؛ 
اوضاع داخلی ایران چه اش اســت؟ در این منطقه 
امن تر از ایران کجا است؟ خود آمریکا امن تر از اینجا 

است؟... ]ایران،[ کشوری امن، کشوری مّتحد.«
  سرمایه گذار  را می ترسانند تا نزدیک ایران 

نشود
آمریکایی ها این راهبرد را یکی از طریق ناامن جلوه 
دادن فضای داخلی ایران و دیگر با القای این مسئله 
که نظام و چهارچوب تحریم ها باقی مانده و بنابراین 
هرزمانی ممکن است همه تحریم ها به بهانه های 
واهی چون حقوق بشر یا تروریسم بازگردد، دنبال 
می کنند. پیام ایــن اظهارات برای ســرمایه گذار 
خارجی چــه می تواند باشــد؟ »وقتی مســئول 
آمریکایی میگوید که نظام تحریمهای ضّد ایرانی 
از بین نرفته است، معنایش چیست؟ معنایش این 
است که سرمایه گذار خارجی بترسد و نزدیک نیاید؛ 
اینها دارند ایران هراســی راه می اندازند. با صراحت 
دارند مردم را از ایران میترسانند برای اینکه کسی 

نزدیک نشود؛ این دشمن ما است.95/2/8«
  صدای اعتراض شرکا هم در آمده است

اتفاقی که باعث اعتراض برخی از شرکای اروپایی 

آمریکا و یا رسانه های غربی نیز شده است. ماریتژه 
شــاک، از مقامات پارلمان اروپا می گویــد: "اروپا 
به گروگان سیاســت آمریکا تبدیل شده است. ما 
برای دســتیابی به موافقتنامه ای هسته ای مذاکره 
کردیم اما اکنون آمریکا بر ســر راه اجرای آن مانع 
تراشی می کند." نشریه اکونومیست هم می نویسد: 
"به نظر می آید وزارت خزانه داری آمریکا قادر نیست 
معیارهایی تعریف کند تا بر اساس آن ایران بار دیگر 
به نظام مالی واشنگتن دسترســی داشته باشد و 
همین مســاله ســرمایه گذاری در ایران را سخت 
کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا از سال 2009 
تاکنون کسانی را که با ایران تعامالت مالی داشته اند 

حدود 14 میلیارد دالر جریمه کرده است."
  بازنمایی دروغین یک دوراهی بر سر راه 

ملت ایران
2. اما هــدف دوم خدعه جدیــد آمریکایی ها در 
فضای پــس از برجام چیســت و مخاطب اصلی 
آن چه کسانی هســتند؟ آیا این سیاست شیطان 
مخاطبان داخلی هم خواهد داشت؟ رهبر حکیم 
انقالب به این ســوال هم در سخنان نوروزی خود 
پاسخ گفتنه اند. »آن سیاســتی که مورد نظر آنها 
است این اســت که وانمود کنند ملّت ایران بر سر 
یک دوراهی قرار دارد و چــاره ای ندارد جز اینکه 
یکی از ایــن دو راه را انتخاب کنــد. آن دوراهی 
عبارت است از اینکه یا باید با آمریکا کنار بیایند، 
یا باید به طور دائم فشــارهای آمریکا و مشکالت 
ناشــی از آن را تحّمل کنند؛  این چیزی است که 
آنها میخواهند... اینها میخواهند این را به صورت 
یک گفتمانی در بین نخبگان جامعه ترویج کنند 
و بتدریــج آن را در میان مردم و افــکار عمومی 
سرریز کنند. در داخل کشــور و خارج کشور، این 
فکر را دارند ترویج میکننــد ... البّته در داخل هم 
همین طور که عرض کردیم، کســانی هستند که 
این فکر را قبــول دارند و قبــول کرده اند و تالش 

میکنند که آن را به دیگران هم بقبوالنند.95/1/1«
  این توافق کافی نیست!

هدف از بازنشــاندن این تفکــر در ذهن مخاطب 
داخلی چیست؟ »درست توّجه کنید تا من توضیح 
بدهم؛ من حرف طرف مقابــل را بگویم... میگوید 
ایــران دارای ظرفیتهای فراوان اقتصادی اســت 

و هدف از توافق هسته ای این بود که کشور ایران 
بتواند از این ظرفیتها استفاده کند؛ خب، این توافق 
انجام گرفت لکن این توافق کافی نیست و مسائل 
دیگری هم هســت که در آنها هم بایســتی ملّت 
ایران، دولت ایران، مسئولین ایران تصمیم بگیرند و 
اقدام بکنند؛ مثاًل فرض بفرمایید امروز در منطقه ی 
غرب آسیا -یعنی همین منطقه ای که غربی ها به 
آن میگویند خاورمیانه- جنجالها و آشفتگی های 
بسیاری هست؛ خب، این مشکل برای کّل منطقه 
است و اگر میخواهید کشور شــما از این مشکل 
نجات پیدا کند، باید سعی کنید این جنجالها فرو 
بنشیند. چه کار کنیم؟ با آمریکا همکاری کنیم، 
همفکری کنیم، جلســه کنیم، بنشینیم، گفتگو 
کنیم و یک مدلــی را طبق میــل آمریکایی ها یا 
طبق توافق آمریکایی ها انتخاب کنیم. 95/1/1«  
راهبردی که بنجامیــن رودز، دســتیار اوباما به 
صراحت بــر آن تاکید می کند: "ایران کشــوری 
یکدست نیست. در نظام ایران، عناصری هستند 
که از نبرد و کشمکش بیشــتر منتفع می شوند و 
عناصری هم هستند که طرفدار مذاکره هستند. از 
نگاه امریکاییها، راه حل مشکالت در پذیرفتن همه 

شرایط آنان است حتی بعد از توافق."
  راز »تایید مشروط« برجام از سوی رهبر 

انقالب
حاال بعد از این فرازونشــیب هــای دیپلماتیک و 
رسانه ای راز »تایید مشروط« برجام از سوی رهبر 
انقالب و تاکید ایشان بر الزامات اجرایی آن که در 
نامه به رئیس جمهور آمده، روشــن می شود. آنجا 
که به درســتی وضعیت این روزها را پیش بینی 
می کنند: »دولت ایــاالت آمریــکا، در قضّیه ی 
هسته ای و نه در هیچ مســئله ی دیگری، در برابر 
ایران رویکردی جز خصومــت و اخالل در پیش 
نگرفته اســت و در آینده هم بعید اســت جز این 
روش عمل کنــد.94/7/29« و در انتها نیز راه حل 
اصلی و واقعی پیش روی ملت را گوشزد می نمایند: 
»رفع تحریمها هر چند از بــاب رفع ظلم و احقاق 
حقوق ملّت ایران کار الزمی است، لیکن گشایش 
اقتصادی و بهبود معیشت و رفع معضالت کنونی 
جز با جّدی گرفتن و پیگیری همه  جانبه ی اقتصاد 

مقاومتی میّسر نخواهد شـد.94/7/29«

صاحب امتیاز:
 موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی       

ارتـبـاط بـا نـشـریه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی
خط حزب ا...                                
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]اوستا عبدالحسین برونسی[ نه معلومات دانشــگاهی دارد، نه عنوان و تیتر رسمی و دانشگاهی دارد، اما 
آنچنان در کار مدیریت جنگ پیشرفت میکند که به مقامات عالی میرسد و شخصیت برجسته ای میشود؛ 
شخصیت جامع االطرافی که مثاًل فرمانده ی تیپ میشود، بعد هم به شهادت میرسد. ایشان اگر چنانچه به 
شهادت نمیرسید، مقامات خیلی باالتر - از لحاظ رتبه های ظاهری - را هم طی میکرد. اینها جزو عجایب 

انقالب ماست.  88/12/3

این شماره  بّنایی که فرمانده ی جنگی شد
تقدیم می شود
 به روح پرفتوح 
کارگر   شهید
عبدالحسین 
برونسی
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امام حزب ا...کالم تریبون

مطهری های دهه 90
منقول اسـت آیـت ا... شـیخ عبدالکریم حائـری کـه بعـد از مهاجـرت از کربال به 
ایران، مدیریت حـوزه ی علمیـه ای در اراک را بر عهـده گرفته بود، در سـفری که 
به قصد مشـهد داشـت، در مسـیر خود چنـد روز هـم در قم اقامـت کـرد. او با دیـدن غربت 
حـوزه ی قـم در آن ایام، افسـوس زیـادی خـورد و شـاید همین موضـوع هم موجب شـد در 
سـفر بعدی کـه بـه دعـوت علمـای قـم بـه ایـن شـهر رفتـه و دسـت بـر قضا بـا اسـتقبال 
چشـم گیر مردم هم همراه شـده بـود، تصمیـم گرفت که بـه قم مهاجـرت کـرده و مدیریت 

حوزه ی قم را بر عهده بگیرد. از آن پس بود که او را »آیت ا... مؤسس« نام نهادند.
 بـا ایـن اقـدام، حـوزه ی قـم جانـی دوبـاره گرفـت و حـال و هـوای آن به کلـی عـوض شـد. 
ورود آیات عظـام سیدابوالحسـن اصفهانی و محمدحسـین نائینی به قم، و وجود شـاگردانی 
چون سـیدمحمدتقی خوانسـاری، امـام خمینی، سـید احمد خوانسـاری، سـید محمدرضا 
گلپایگانـی و محمدعلـی اراکـی و... موجـب رونـق و افزایـش اهمیـت حـوزه ی قـم شـد 
به طوری که شـمار طـالب آن به بیـش از 1000 نفـر در آن روزگار رسـید. شـیخ عبدالکریم 
از سـه جهت در تثبیت و توسـعه حـوزه ی قم تأثیر داشـت: مرجعیـت، تحـول در روش های 

آموزشـی و زعامـت علمـی، و اداره ی امـور حوزه.
 پـس از دوران آیـت ا... حائـری ، بـا تـالش افـرادی چـون امـام خمینـی، آیـت ا... بروجردی 
زعامـت حـوزه ی قـم را بـر عهـده گرفـت کـه بـر شـور و نشـاط علمـی حـوزه دوچنـدان 
اضافـه کـرد. او با ارائـه ی شـیوه ی جدیـدی از تدریـس مباحـث فقهی، نسـلی از شـاگردان 
را تربیـت کـرد کـه بعدتـر جـزو مراجـع و اسـاتید مهـم حـوزه شـدند. آیت ا..بروجـردی 
همچنیـن در زمینـه ی موضوعـات سیاسـی- اجتماعـی نیـز اقداماتـی انجـام داد کـه 
می تـوان بـه مسـائلی چـون پیشـنهاد گنجانـدن درس تعلیمـات دینـی در کتـب درسـی 
مـدارس و موافقـت دولـت بـا آن، پیشـنهاد توقـف قطارهـا در ایسـتگاه بـرای اقامـه ی 
نمـاز مسـافران، مقابلـه بـا نفـوذ بهائیـت در مراکـز دولتـی، حمایـت از مـردم فلسـطین 
و صـدور اعالمیه دربـاره ی آن اشـاره کـرد. پـس از ارتحـال آیـت ا... بروجـردی، بسـیاری از 
شـاگردان او، گرداگـرد امـام جمـع شـدند به طـوری کـه در درس خـارج او، بیـش از 400 
 تـن شـرکت می کردنـد. در ایـن دوران بـود کـه امـام خمینـی، با علـم بـه تثبیت جایـگاه و

اقدامـات سیاسـی و اجتماعـی خـود را گسـترش داد.   موقعیـت حـوزه در جامعـه، 
گرچـه رژیـم پهلـوی، خیلـی زود متوجـه خطـر امـام شـد و ابتـدا او را زندانـی و سـپس 
بـه خـارج از کشـور تبعیـد کـرد، امـا بـه دلیـل پـرورش نسـلی از "طـالب جـوان و 
انقالبـی" کـه حـرف امـام خمینـی را تـا دل شـهرها و روسـتاها "امتـداد" می دادنـد، 
نهایتـا نهضـت امـام خمینـی در سـال 57 بـه پیـروزی رسـید. بی تردیـد »اگـر طـاّلب 
نبودنـد ایـن حرکـت این طـور گسـترش پیـدا نمی کـرد... طلبه هـا بودنـد کـه ایـن فکـر 
را منتقـل کردنـد بـه سرتاسـر کشـور. 94/12/25« در میـان شـاگردان امـام، یکـی از 
بـود. »همان طـور  بزرگـوار مرتضـی مطهـری  آنهـا، شـهید  مهم تریـن و مطرح تریـن 
کـه ایشـان شـاگرد خوبـی بـرای امـام بودنـد و قـدر امـام را واقعـاً ایشـان می دانسـت 
واقعـا  را  خـودش  ممتـاز  و  خـوب  شـاگرد  ایـن  هـم  امـام  می شـناخت،  را  امـام   و 

می شناخت. 63/2/10« 
شهید مطهری دو کار مهم را در آن مقطع حساِس منتهی به انقالب اسالمی انجام داد:

اول، پاسـخ دادن بـه نیازهای جامعـه ی زمانـه ی خود بر اسـاس طرح کلی اندیشـه ی اسـالمی. 
»شـهید مطهـری بـه عرصـه ی ذهنیـت جامعـه نـگاه کـرد و عمده تریـن سـؤاالت ذهنیـت 
جامعـه ی جـوان و تحصیلکـرده کشـور را بیرون کشـید و آنهـا را بـا تفکر اسـالمی و فلسـفه ی 
 اسـالمی و منطـق قرآنـی منطبـق کـرد و پاسـخ آنهـا را در سـطوح مختلـف در مقابـل افـراد

 گذاشت. 4/15/ 83« 
دوم، شـهید مطهـری، در مقابـل نسـخه های التقاطـی از اسـالم و یـا افـکار وارداتـی غربـی، به 
تمـام معنـا ایسـتاد و تفکـر صحیـح اسـالمی را در جامعـه شـرح و بسـط داد. »ایشـان بـا قّوت 
فکـری و اندیشـه ی قـوی و صائـب خـود وارد میدان هایـی شـد کـه تـا آن وقـت هیچ کـس در 
زمینـه ی مسـائل اسـالمی وارد ایـن میدان هـا نشـده بـود... ایشـان، هـم در جبهـه ی مقابله ی 
بـا مارکسیسـت ها به یـک جهـاد بسـیار هوشـمندانه دسـت زد، و هـم در جبهـه ی مقابلـه ی با 

تفکـرات غربـی و لیبرالیسـت ها وارد میـدان شـد. 82/12/18« 
به همین دلیـل، آثار شـهید مطهـری، »مبنای فکـری نظام جمهوری اسـالمی ایران اسـت. 
دیگـران به مقدمـات ایـن انقـالب خیلی کمـک کردنـد، ولی افـکار آن هـا در سـاخت نظام 
جمهوری اسـالمی ایـران، نقش آن چنانی نداشـته اسـت.« بـا این همـه اما »مـا نمی توانیم 
در شـهید مطهری متوقف شـویم... ما احتیـاج داریـم مطهری هایی بـرای دهـه ی 80 و 90 
داشـته باشـیم؛ چـون نیازهـای فکـری روزبـه روز و نوبه نـو وجـود دارد. 4/15/ 83« فـارغ از 
شـخصیتهاي انگشت شـمار کـه هم اکنـون چنیـن نقشـی را ایفا مـی کننـد، امـروز جریان 
حوزه می بایسـت همـان کاری را انجـام دهند کـه مطهـری انجـام داد.  امـروز مطهری های 
دهـه ی 90 بایـد همان نسـبتی را بـا انقالب داشـته باشـند کـه مطهری داشـت. یعنـی اوال 
آنکـه انقالبی باشـند و نسـبت بـه پـروژه ی انقالب زدایی از حـوزه و جامعه حسـاس باشـند. 
ثانیـا حرف انقـالب را تا اقصـی نقاط کشـور و بلکه جهـان امتداد دهنـد. ثالثا فرزنـد زمانه ی 
خویش باشـند و بـرای سـؤاالت جدیـد، پاسـخ های متناسـب و منطقی ارائـه دهنـد. و رابعا 
اینکه تفکـر نـاب اسـالمی را از خطر التقـاط و انحـراف به مسـیر تفکـرات وارداتی شـرقی و 
غربی مصـون بدارنـد. »حـرف من ایـن اسـت کـه می گویم حـوزه ی علمّیـه ی قم بایسـتی 
به عنوان یک حـوزه ی انقالبـی، به عنوان مهـد انقـالب، به عنـوان آن کوره ی آتشفشـانی که 
همین طـور دارد انـرژی انقالبـی را صـادر می کنـد از خـودش، حضور داشـته باشـد و ظهور 

داشته باشـد. 94/12/25«  

  اجرایی شدن نظر رهبر انقالب:  
 »هیچ کودک افغانی نباید از تحصیل باز بماند«

در جلســه هیات دولت آیین نامه نحوه آموزش اتباع خارجی در ایران اصالح شد. این آیین 
نامه با هدف رفع مشــکالت ثبت نام و ادامه تحصیل برخی از کودکان اتباع خارجی به ویژه 
کودکان افغان و در راستای دستور رهبر انقالب اسالمی مبنی بر اینکه هیچ کودک افغانی 

نباید از تحصیل باز بماند، اصالح و به تصویب رسید.   |        ایرنا |

   رایس:  با جنگ مذهبی می توان بنیانهای سیاسی ایران را  لرزاند
کاندولیزا رایس، وزیر اسبق امور خارجه آمریکا: با جنگ مذهبی می توان بنیانهای سیاسی 
کشوری مانند ایران را که در آن مذهب از سیاست جدا نیست، لرزاند. ایران هسته ای حتی 
در عرصه علمی و پزشکی می تواند رقیب و حتی دشمن سرسختی برای آمریکا باشد. ایران 
تنها کشوری است که در سیاست خارجی خود بر پایه واقع گرایی حرکت می کند و هرگز از 

رقیبان و دشمنان خود تصاویری فرضی و خیالی نمی سازد.   |       عصر اندیشه |

  نسخه بی بی سی برای حل مشکالت ایران
بی بی سی  در تحلیلی درباره وضعیت کشورمان نوشت: حل مشکالت ایران نیازمند چیزی 
بیش از برجام است. ایران باید رابطه دوستی با آمریکا برقرار کرده و دست از آمریکا ستیزی 

بردارد. |       بی.بی.سی|

  روایت روزنامه عربی  از سردی روابط واشنگتن و ریاض 
روزنامه رای الیوم: اوباما در سفر خود به ریاض ســند دفن روابط استراتژیک80 ساله بین 
دو کشور را امضا کرد. چرا که ستون های ســه گانه ائتالف استراتژیک میان دو کشور یعنی 
مبارزه با کمونیسم، مبارزه با ناسیونالیسم عربی که اولویتش رویارویی با اشغالگری اسرائیل 
است، و در آخر نفت، از هم پاشیده و محو شده اند. برداشــته شدن این ستون ها باعث سه 
اتفاق شده است: نخست اجتناب اوباما از حمله هوایی به دمشق برای سرنگون کردن بشار 
اسد،   دوم توافق هسته ای اوباما با رقیب منطقه ای سعودی یعنی ایران و در نهایت، مصاحبه 
بسیار طوالنی اوباما با مجله آتالنتیک که در آن عربستان ســعودی را به ترویج ایدئولوژی 
وهابی تندرو متهــم و تأکید کرد که اکثریت قریب به اتفاق عامالن حمالت 11 ســپتامبر 

سعودی بودند. |       تسنیم |  

  جنگ سوریه حزب ا... را قدرتمندتر کرد 
مسئول میز لبنان و سوریه در سرویس اطالعاتی رژیم صهیونیســتی : نیروهای حزب ا... در 
بیشــتر درگیری هایی که در آن شــرکت می کنند پیروز می شوند و از ســوی دیگر حزب ا... 
علی رغم جنگ در ســوریه، بنیه قدرت خود را برای مواجهه با اســرائیل حفظ کرده اســت. 
حزب ا... اکنون یکصد هزار موشک و راکت دارد. جنگ بعدی میان اسرائیل با حزب ا... می تواند 

بسیار وخیم تر از تجربه های بیست سال اخیر باشد.  |       بی.بی.سی |  

# حمایت_ از_تولید_ملی
تولید داخلی باید به عنوان امری مقدس شناخته شود

»ستون فقرات اقتصاد مقاومتی تولید داخلی است. تولید داخلی اگر 
بخواهد رونق پیدا بکند یقیناً باید، هم به آن کمک تزریق بشود، هم از 
چیزهایی که مانع رشد آن است جلوگیری بشود. 93/2/10«  »وقتی 
یک محصول خارجی را ما داریم مصرف میکنیم، در واقع داریم یک 
کارگر خودمان را بی کار میکنیم، یک کارگر دیگر را داریم به کار وادار 
میکنیم؛ این هست، منتها مسئله ی مرغوبیت و کیفیت خیلی مهم 
است؛ و استحکام. 89/6/16« » اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق ببخشیم، مسئله ی تورم حل 
خواهد شد؛ مسئله ی اشتغال حل خواهد شد؛ اقتصاد داخلی به معنای حقیقی کلمه استحکام پیدا 
خواهد کرد. اینجاست که دشمن با مشاهده ی این وضعیت، مأیوس و ناامید خواهد شد.  91/1/1«.  

 ازدواج در دوران جوانی را رواج دهیم
پیامبر اکرم اصرار داشتند جوانها زود ازدواج کنند »چه دخترها و چه پسرها« البته با میل 
خوشان و اختیار خودشــان، نه اینکه دیگران برایشــان تصمیم بگیرند. ما هم باید در 
جامعه ی خودمان این را رواج دهیم. جوانها در سنین مناسب،  وقتی از دوران جوانی خارج نشده اند، 
در همان حال گرمی و شور و شــوق، باید ازدواج کنند. این بر خالف برداشت و تلقی خیلی از افراد 
است که خیال می کنند ازدواجهای دوران جوانی، ازدواجهای زودرس است و ماندگار نیست. درست 
برعکس است، این طور نیست. اگر درســت صورت بگیرد، ازدواجهای بسیار ماندگار و خوبی هم 

خواهد بود و زن و شوهر در چنین خانواده ای کاماًل با هم صمیمی خواهند بود.   79/12/23

حق تعالی کارگر است
همه کارگرند، کار احاطه دارد بر همه عوالم. از اول 
با کار عالم موجود شده است و کارگر مبدأ همه 
موجودات است. حق تعالی  مبدأ کارگری است و 
کارگر است، فعال است...کار مثِل جلوه حق تعالی  
می ماند که در تمام موجودات سرایت کرده است. 
همه موجودات، کار در آنها هست و با کار درست 

شــده اند. همه ذرات وجود کارگرند حتی ذرات اتمی که در این عالم طبیعت هست، اینها کارگر 
هستند با هوشیاری. همه ذرات عالم فعالند و هوشیارند لکن ما گمان می کنیم که هوشیار نیستند: 
ُح بَِحْمِدهِ َو لِکن ال تَْفَقُهوَن تَْسبیَحُهْم؛ همه ُمَسِبّح حقند، همه کارگران حق  َو اْن ِمْن َشی ءٍ إاّل یَُسِبّ
هستند، همه مطیع حق تعالی  هستند؛ و کار در همه جا هست و عالْم سرتاسر »روز کارگر« است نه 
یک روْز روز کارگری است، سرتاسر عالم روز کارگر است، تمام این موجوداتی که در عالم مالحظه 
، همه کارگر هستند. خدای تبارک و تعالی مبدا   می کنید اثر کار فعاالنه جنود الهی است؛ جند الَلّ

کار است.  پیام رادیو-تلویزیونی  به مناسبت روز کارگر   .   11  اردیبهشت1358

ش و پاسخ نقش کارگران در پیشرفت و استقالل اقتصادی کشور چیست؟
پرس

  
امـروز هم اگـر مـا دنبـال توسـعه ی اقتصـادی هسـتیم، بایـد کار را تقویـت کنیم؛ 
بـدون کار نمی شـود. مرتـب صحبـت از سـرمایه گذاری اسـت. بنـده نقـش 
سـرمایه گذاری را قبـول دارم؛ بـدون سـرمایه گذاری هـم کاری صـورت نمی گیرد؛ 
اما سـرمایه گذاری یک رکن کار اسـت؛ رکـن اساسـی، کار کارگر اسـت. کاری که از 
روی دلسـوزی، از روی کاردانـی، با پیگیری و با قبول شـرایط دشـوار همراه نباشـد، نمی تواند 
کشـور را نجـات دهد. کشـور بـدون چنیـن کاری، بـه آن جایی کـه باید برسـد، نمی رسـد. ما 
امـروز دنبـال اسـتقالل اقتصـادی هسـتیم؛ دنبـال رهـا شـدن کشـور از وابسـتگی بـه نفـت 
هسـتیم. امـروز می خواهیم پاییـن آمدن فـالن مقـدار از قیمت یک بشـکه ی نفـت، نتواند در 
کشـور ما این همه تاثیـر بگـذارد. این کارهـا چگونه ممکن اسـت؟ اگر مـا بخواهیـم خودمان 
را از نفـت بی نیـاز کنیم، غیـر از این اسـت کـه باید بـه محیـط کار، به جامعـه ی کارگـری، به 

مسـاله ی کارگاهها و به مسـاله ی آمـوزش کارگـران، اهتمـام ویـژه ای بشـود؟    78/2/15

12 اردیبهشت روز کار و کارگر

رکن اساسی، کار کارگر است

مجاهدت جوانان برای نقش آفرینی در آینده کشور
می توانید تاریخ را بیمه کنید

جامعه انقالبی جوانـان و نوجوانان عزیـز من! همه ی شـما می توانید در کشـورتان نقش پیـدا کنید. 

یـک روز نقش، نقش »حسـین فهمیـده« بـود. در زمینه ی مسـائل دینـی، فرهنگی، 
سیاسـی، اخالقی، آینده نگری، امیدبخشـی، نشـاط دادن بـه محیط پیرامـون خود و 
تعبـد و تقیـد و پایبنـدی بـه شـریعت اسـالمی می تـوان مجاهـدت کـرد... همـه 
می توانیـد در مـدارس، دانشـگاهها، محیطهـای کار و غیـره، نقـش ایفا کنیـد. جوان 
زنده و بانشـاط و پرامیـد و پاکدامـن، می تواند یک تاریـخ را بیمه کند... ]دشـمنان[ برای شـما 
جوانـان و نوجوانان عزیز کشـور ما هـم خیلـی خوابها دیدند و نقشـه ها کشـیدند؛ امـا بحمدا... 
نتوانسـتند. البتـه ایـن نتوانسـتن، بـه خاطـر هوشـیاری شماسـت. ایـن را افزایش دهیـد و به 
دنبـال فهـم صحیـح معـارف اسـالمی و پایبنـدی بـه تکالیـف دینـی و اخـالق نیک باشـید... 
]کشـور را[ به یـک نقطه ی از همه جهت برجسـته و پیشـرفته تبدیـل کنید. این کار شماسـت 
و در دسـت شماسـت و از امروز بایـد مقدماتـش را در خودتان فراهـم کنید. شـرط اول هم این 
 اسـت کـه پارسـا باشـید، هوشـمند باشـید، فکـر کنیـد، دوسـت را بشناسـید، دشـمن 

را بشناسید.    77/8/8

الزامات رسیدن به هدف نهایی انقالب اسالمی

 »دولت اسالمی«  محقق نشود   
نوبت به »جامعه ی اسالمی« نمی رسد

مطالبه رهبری حضـرت آیـت ا... خامنـه ای در دیـدار اعضای شـورای عالی مرکـز الگوی اسـالمی - 

ایرانی پیشـرفت، هدف انقالب اسـالمی را »تحقق تمدن اسـالمی« خواندند. ایشان 
در تبییـن مراحـل پنجگانه ی تحقـق اهداف انقالب اسـالمی و نسـبت آن بـا الگوی 
پیشـرفت، گفتند: مرحله ی اول در این فرایند، شـکل گیری انقالب اسـالمی اسـت و 
پس از آن باید بالفاصله نظام اسـالمی تشـکیل شـود. رهبـر انقالب، مرحله ی سـوم 
را کـه اکنـون در آن قـرار داریم، »تشـکیل دولـت اسـالمی« خواندنـد و افزودند: تـا وقتی این 
مرحله به طـور کامل محقق نشـده اسـت، نوبت به »تشـکیل جامعه ی اسـالمی« نمی رسـد و 
در این صورت، موضوع سـبک زندگی اسـالمی نیـز صرفاً در سـطح گفتمان سـازی در جامعه 
باقـی خواهـد مانـد. ایشـان، گام نهایـی را تحقق »تمـدن اسـالمی« دانسـتند و خاطرنشـان 
کردند: تمدن اسـالمی، کشورگشـایی نیسـت بلکه به معنای تأثیر پذیرفتن فکـری ملت ها از 
اسـالم اسـت.  حضرت آیت ا... خامنـه ای تولیـد الگوی پیشـرفت اسـالمی - ایرانـی را الزمه ی 
تحقـق »تمـدن اسـالمی« خواندنـد و در پاسـخ بـه این سـؤال کـه »چـرا الگوهای موجـود و 
آزموده شـده در دنیـا نمی تواننـد الگـوی مطلوبـی بـرای ما باشـند؟«، گفتنـد: الگوهـای رایج 
توسـعه، از لحاظ مبانی، غلط و بـر پایه ی اومانیسـم و اصول غیر الهی هسـتند و از لحـاظ آثار و 
نتایج نیـز نتوانسـته اند وعده هایی را کـه درخصـوص ارزش هایـی نظیـر »آزادی« و »عدالت« 
داده بودنـد، محقق کنند. ایشـان، »اسـالمی بـودن« الگوی پیشـرفت را اسـاس کار خواندند و 
تأکیـد کردنـد: الزمـه ی تحقـق ایـن موضـوع، تحقیقـات عمیـق اسـالمی و ارتبـاط وثیـق و 
پیوسـته با حوزه هـای علمیـه و فضـالی متفکـر، آگاه و مسـلط بـر مبانـی فلسـفی، کالمی و 
فقهی اسـت. حضـرت آیـت ا... خامنـه ای، توجه بـه َوجـه ایرانـی در عنـوان الگوی اسـالمی - 
ایرانی پیشـرفت را نیز مهـم ارزیابی کردنـد و افزودنـد: ایران، زمینـه ی تحقق این الگو اسـت و 
اگر به فرهنـگ، تاریـخ، جغرافیا، اقلیم، آداب و سـنن و سـرمایه های انسـانی و طبیعی کشـور 

توجه نشود، الگوی پیشرفت، سندی غیر قابل تحقق و بدون استفاده خواهد شد.   

با تشکر از تهیه ویژه نامه حزب ا.... یک نکته: با توجه به اینکه این نشریه بصورت pdf در سایت 
قرار دارد ، بنده نمی توانم از آن در سایت استفاده کنم چون سایت ما قابلیت دریافت این فایل را 
ندارد.  پیشنهاد می کنم عالوه بر نسخه pdf آن ، نسخه jpeg  را نیز قرار دهید و همچنین نسخه 
word آنرا نیز قرار دهید . درضمن یک تصویر از لوگوی نشریه حزب ا... را در سایت قرار دهید تا ما 

بتوانیم از آن تصویر در تبلیغات سایتمان استفاده کنیم . با تشکر
پاسخ: برخی از موارد درخواست شما در کانال تلگرام نشریه خط حزب ا... به آدرس اینترنتی  
Telegram.me/KhatteHezbollah  قابل دسترس اســت. درباره نسخه word   و لوگوی 

نشریه نیز این موضوع به لحاظ فنی و حرفه ای  بررسی خواهد شد.
با سالم و خدا قوت با کمال افتخار اعالم می نماییم که نسخه شماره بیست و هفتم نشریه 
حزب ا... در معرض دید نمازگزاران محترم مسجد چهارده معصوم علیهم السالم شهرستان 

)( قرار گرفت. به امید سربازی و دیدار امام زمان )فردوس )خراسان جنوبی
9675***919: ســالم علیکم. درباب ترویج اهداف نشریه و مناسب سازی برای همه 

افراد پیشنهاد میشودبخش نوجوان هم فعال گردد.
پاسخ: هم اکنون  در پایگاه khamenei.ir  بخشی به همین نام وجود دارد. برای دسترسی به این 
صفحه می توانید به آدرس nojavan.khamenei.ir مراجعه کنید. در عین حال پیشنهاد شما  

نیز بررسی خواهد شد.
8821***919: با سالم، مرکز پخش این نشریه در قم کجاست؟

پاسخ: نشریه خط حزب ا... در khamenei.ir بارگذاری میشود و چاپ و توزیع آن به صورت 
خودجوش صورت میگیرد.

2488***918: موسسه فرهنگی و هنری مروجان عصر پایداری 2500 نسخه هفته 
نامه را در ماه فروردین چاپ و توزیع نموده است در ســطح نماز جمعه و مراسم های یادواره 

شهدا مدافع حرم استان کرمانشاه 
باسالم و خداقوت، خیلی خوب میشه که خط حزب ا... را در یک نسخه ی »پی دی اف 
ویژه موبایل« هم طراحی و منتشر کنید. اگه این کار را بکنید، ضریب استفاده از نشریه تون به 

مراتب بیشتر میشه ان شاء ا.... متشکریم. جزاکم ا...
پاسخ: نشریه به صورت pdf از طریق انواع مرورگرهای اینترنتی موبایلی و رایانه ای درآدرس 
http://farsi.khamenei.ir/weekly و در کانال تلگرام نشــریه خــط حزب ا... به آدرس 

اینترنتی  Telegram.me/KhatteHezbollah قابل دسترسی است. 

واژه کلید

میدان دادن به معلمین از پایه های نخستین جامعه اسالمی
اگر روایاتـی که دربـاب معلم اسـت مطالعـه شـود، از دیدگاه اسـالم، حقایقـی برای 
پیغمبـر،  کـه  وقتـی  می گـردد...  روشـن  تربیـت  و  تعلیـم  دربـاره ی  انسـان 
»معاذبن جبـل« را بـرای اداره ی مردم یمـن و پیاده کـردن اسـالم در بین آنها به آن سـرزمین 
می فرسـتاد، توصیه هایی بـه او کـرد. از جمله توصیه هـای آن حضرت ایـن بود کـه »و بث فی 
الناس المعلمیـن.«)1( معلمیـن را در بیـن مردم منتشـر کن؛ یعنـی معلمین در میـان مردم 
بروند و بـه آنـان بیاموزند. این، جـزو پایه های اولی اسـت؛ یعنـی آن جا که اسـالم بـرای اول بار 
می خواهـد وارد شـود و جامعـه را اداره کنـد، یکـی از کارهـای اساسـی اش میـدان دادن بـه 
معلمین در بیـن مردم اسـت. در روایتـی دیگر، این گونه آمده اسـت: سـه نفرند که اگر کسـی 
بـه آنهـا اهانت کنـد، منافق اسـت، اولـی یک امـر تشـریفی اسـت: »ذو شـیبة فی االسـالم«؛ 
کسـی که در اسـالم و در راه اسـالم، عمرش را به سـر آورده و محاسـنش را سـفید کرده است. 
دومـی که مسـأله ی مهمی اسـت، »امـام مقسـط«؛ رهبر و پیشـوای عـادل. و سـومی »معلم 
الخیر«؛)2( معلـم آموزنده ی نیکیهـا؛ یعنی همان کـه درس و سـواد و دین و دانـش را به مردم 
می آمـوزد. اهانـت به او، عملی اسـت که هیـچ کـس آن را مرتکب نمی شـود، مگر منافـق. این 

قدر ارزش تعلیم و تربیت و معلم در جامعه باال رفته است.  71/2/9
1( تحف العقول، ص 25.        |          2( مجموعة ورام، ج 2، ص 212.

حدیث شـرح

احکام تعلیم و تعلم
 س: معّلمـی دانـش آمـوزی را در کالس در برابـر دانش آموزان دیگـر به شـّدت تنبیه کرده 

اسـت آیا آن دانش آمـوز حق مقابلـه به مثـل را دارد یـا خیر؟
ج: دانش آموز حق مقابله و پاسـخگویی به گونه ای که شایسـته مقام اسـتاد و معلّم نباشـد ندارد 
و براو واجب اسـت کـه حرمت معلـم را حفظ نمـوده و نظـم کالس را رعایـت کنـد و می تواند از 
راههای قانونـی اقدام نمایـد، همانگونـه که بر معلّـم هم واجب اسـت احتـرام دانش آمـوز را در 

برابر همکالسـی هایش حفـظ کـرده و آداب تعلیم اسـالمی را رعایـت نماید.
س: سستی و تنبلی در تحصیل علم و تلف کردن وقت چه حکمی دارد؟ آیا حرام است؟

ج: تضییـع وقـت بـه بطالـت و بیـکاری دارای اشـکال اسـت و دانشـجو تـا وقتـی کـه از مزایای 
مخصـوص دانشـجویی اسـتفاده می کنـد بایـد از برنامه هـای درسـی مخصـوص دانشـجویان 
متابعـت کنـد و اال اسـتفاده از آن مزایـا از قبیـل شـهریه و کمـک هزینـه و غیـره بـرای او جایز 

نیسـت.

آموزشی احکـام

ایـرانی خانواده

 کتاب حاضر مشــتمل بر 26 ســخنرانی از 
مرحوم مطهری اســت که در زمســتان سال 
1345 هجری شمسی و در شبهای ماه مبارک 
رمضان در مسجد اتفاق تهران و در یک جمع 
عمومی ایراد شــده و به همیــن جهت بیانی 
ســاده و روان دارد. این مجموعه سخنرانی ها 
در همان سال ها به درخواست شهید مطهری 
در اختیار حضرت آیت ا... خامنه ای قرار گرفت 
تا پخته و تکمیل گشــته و سپس منتشر شود 
اما به علت بازداشت حضرت آیت ا... خامنه ای 
در حوالی سال 50، این همکاری ناتمام ماند. 
بخشــی از این کتاب دوجلدی در زمان خود 
شهید و بخشی پس از شهادت ایشان منتشر 
گردید.  این کتاب در واقع پاسخی است به این 
پرســش که: آیا با توجه به تغییرات و تحوالت 
زمان، اســالم که در چهارده قــرن پیش نازل 
شده میتواند پاســخگوی مشکالت این زمان 

و هر زمان دیگری باشد؟  

خواندنی پیشنهاد

هفته اخبار

اسالم و نیازهای زمان

هفته سخن

 رهبر انقالب اسالمی در ســخنان ابتدای ســال خود در حرم رضوی »نفوذ«، »تحریم« و 
»ایران هراسی« را 3 ابزار فعال دشمنی آمریکا و نظام سلطه با جمهوری اسالمی برشمردند.  
حاال پس از کلیدواژه نفوذ که رد آن را در قریب به اتفاق بیانات نیمه دوم سال 94 می توان یافت و هم چنین 
تحریم که ایشان در سخنرانی نوروزی امســال مفصال به آن پرداختند، در دیدار کارگران به ضلع سوم 
سه گانه آمریکایی این روزهای پس از برجام می پردازند: »ایران هراسی« ایران هراسی البته ابزار جدیدی بر 
علیه جمهوری اسالمی نیست و شاید قدمتی به اندازه عمر جمهوری اسالمی ایران دارد. »دستگاه های 
تبلیغاتی و سیاسی دشمنان مّلت ایران تکیه ی خودشان را گذاشتند بر ایجاد ایران هراسی -بعضی ها 
اسالم هراسی، بعضی ها ایران هراسی- ]اّما[ محبوبّیت مّلت ایران در میان مّلتهای دنیا بیشتر شد. 92/11/19«  

نشانه های زندگی جهادی و مکتبی 
)( در اتاق خصوصی امام کاظم

سان 250 ساله ائمه)( همه یشان بمجرد اینکه بار امانت امامت را تحویل میگرفتند، یکی از کارهائی 
ان

که شــروع کردند، یک مبارزه ی سیاســی بود، یک تالش سیاســی بود برای گرفتن 
حکومت... امام موسی بن جعفر )( هم این کار را شروع کرد از سال 148، یعنی سال 
وفات امام صادق )( و  ادامه پیدا کرد تا سال 183، یعنی سال وفات موسی بن جعفر؛ 
35سال تالش موســی بن جعفر ادامه پیدا کرد... در زندگی خصوصی موسی بن جعفر 
مطلب برای نزدیکان آن حضرت روشن بود. هیچ کس از نزدیکان آن حضرت و خواص اصحاب آن 
حضرت نبود که نداند موســی بن جعفر برای چی دارد تالش میکند و خود موســی بن جعفر در 
اظهارات و اشارات خود و کارهای رمزی ای که انجام میداد، این را به دیگران نشان میداد؛ حتی در 
محل سکونت، آن اتاق مخصوصی که موسی بن جعفر در آن اتاق مینشستند اینجوری بود که راوی 
که از نزدیکان امام هست، میگوید من وارد شدم، دیدم در اتاق موسی بن جعفر سه چیز است: یکی 
یک لباس خشن، یک لباســی که از وضع معمولی مرفه عادی دور هست، یعنی به تعبیر امروز ما 
میشــود فهمید و میشــود گفت لباس جنگ، این لباس را موســی بن جعفر را آنجا گذاشتند، 
نپوشیدند، به صورت یک چیز سمبولیک، بعد »و سیف معلق«؛ شمشــیری را آویختند، معلق 
کرده اند، یا از سقف یا از دیوار. »و مصحف«؛ و یک قرآن. ببینید چه چیز سمبلیک و چه نشانه ی 
زیبائی اســت، در اتاق خصوصی حضرت که جز اصحــاب خاص آن حضرت کســی به آن اتاق 
دسترسی ندارد، نشانه های یک آدم جنگی مکتبی مشاهده میشود. شمشیری هست که نشان 
میدهد که هدف جهاد است. لباس خشنی هست که نشــان میدهد وسیله، زندگی خشونت بار 
رزمی و انقالبی است و قرآنی هست که نشان میدهد هدف این است؛ میخواهیم به زندگی قرآنی 

برسیم با این وسائل و این سختی ها را هم تحمل کنیم.     64/1/23

:)( روایت رهبر انقالب از زندگی مبارزاتی امام موسی بن جعفر

    به کوشش: شهید مرتضی مطهری
  ناشر: صدرا

ایران هراسی، یکی از 3 ابزار دشمن از دیدگاه  رهبر معظم انقالب

خدعه آمریکا  پس از برجام

»گل آقا«  طرفداِر وفادار همیشگی انقالب و نظام اسالمی
11 اردیبهشت 1383 سالروز درگذشت  هنرمند فقید کیومرث صابری فومنی؛  فومنی که توسط 
شهید رجایی به مشاورت فرهنگی رئیس جمهور رسید، در زمان ریاست جمهوری حضرت آیت اهلل 
خامنه ای نیز در همان سمت ابقا شد.  وی صاحب ستون دوکلمه حرف حساب در روزنامه اطالعات و 

مدیرمسئول نشریه گل آقا بود.
در بخشی از پیام تسلیت رهبر انقالب  برای درگذشت وی آمده است: »او یار دیرین شهید رجایی و 
طرفدار وفادار همیشگی انقالب و نظام اسالمی بود. هنر برجسته او در سالهای دفاع مقدس همواره در 
خدمت کشور قرار داشت و او تا آخرین روز عمر خود هرگز قلم و قریحه سرشار خود را جز در راه ایمان 

و باور خود بکار نگرفت.«


