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خط حـزب ا... در طـول 44 هفته ای که منتشـر 
شـده اسـت، تعـدادی از کتاب هایـی را کـه 
معظم له بـه دیگـران پیشـنهاد داده انـد معرفی 
کـرده اسـت. در آسـتانه »بهـار کتـاب«، یکـی 
از خواندنی هایـی کـه  خـوب اسـت نیـروی 
حزب اللهـی بـرای افزایـش »سـطح معرفتش« 
مطالعـه کنـد، کتـاب »طـرح کلـی اندیشـه 
اسـامی« اسـت.  طـرح کلی اندیشـه اسـامی 
در قرآن، مجموعه فرمایشـات آیـت ا... خامنه ای 
در ماه رمضـان سـال 1353هجری شمسـی در 

مسـجد امـام حسـن)ع( مشـهد اسـت.
ایـن کتـاب در اواسـط دهـه پنجـاه و در دوران 
چـاپ  ناشـناس  به صـورت  پهلـوی  مبـارزه 
شـد. در اسـناد سـاواک دربـاره کتـاب چنیـن 
گـزارش شـده اسـت کـه: »آقـای سـیدعلی 
مسـجد  سـابق  جماعـت  امـام  خامنـه ای، 
کرامـت )واقـع در چهـارراه نـادری( بـه علـت 
تبلیغـات علیـه حکومـت وقـت و پشـتیبانی از 
آیـت ا... خمینـی چندیـن مـاه بـه زنـدان رفت 
کتاب هایـی  او  شـد.  آزاد  زنـدان  از  اخیـراً  و 
کـه اخیـراً نوشـته و یـا می نویسـد ]را[ بـه 
منتشـر  و  چـاپ  حسـینی  سـیدعلی  نـام 
می کنـد، بـرای اینکـه او را نشناسـند؛ چـون 
 کـه او بـه سـیدعلی خامنـه ای معـروف اسـت 
  نـه سـیدعلی حسـینی. از جملـه ]در[ کتابـی 
بـه نـام )طـرح کلـی اندیشـه ی اسـامی در 
قـرآن( همیـن کار را کـرد.«  گزارشـگر سـاواک 
معتقـد اسـت کـه آیـت ا... خامنـه ای در ایـن 
سـخنرانی ها "به تشـریح اصـول انقابـی قرآن 
و به طـور کنایـه در لفافه بـه تشـویق و تحریک 
برابـر[ اختافـات  مـردم و بـه پایـداری  ]در 

طبقاتـی" می پـردازد. بـه اعتقـاد او "در پـس 
این نشسـت ها سـازماندهی دیگری وجـود دارد 
که این جوانـان را تبدیـل به گلوله های آتشـین 
می کند." جلسـات مسـجد امـام حسـن)ع( به 
ایـن نحو برگزار می شـد کـه قباً خاصـه درس 
را اسـتاد می نوشـتند، پلی کپی و تکثیر می شـد 
و قبـل از درس در همان جـا بـه  افـراد عرضـه 
می شـد. افرادی که دوسـت داشـتند، جلویشان 
می گذاشـتند و درس را هـم گـوش می کردنـد. 
بعدهـا آن صحبت هـا تبدیـل بـه کتـاب شـد. 

کتابی نه فقط بـرای دوران دهه پنجاه شمسـی. 
بلکـه بـرای اسـتفاده هـر انسـان دغدغه منـد 
انقابـی که بـه دنبـال رفتار درسـت انقابـی در 
جامعه اسـت.  اسـتاد سـید علـی خامنـه ای در 
مقدمـه ایـن کتـاب با تاکیـد بـر این آسـیب که 
مباحث مطرح شـده از سـوی محققان اسـامی 
تاکنـون عمومـا کاربـردی نبـوده اسـت اشـاره 
می کننـد که »طـرح اسـام به صورت مسـلکی 
اجتماعـی و دارای اصولی منسـجم و یک آهنگ 
و ناظـر بـه زندگـی جمعـی انسـان ها، یکـی از 

فوری تریـن ضرورت هـای تفکـر مذهبی اسـت. 
مباحثـات و تحقیقـات اسـامی، پیـش از ایـن 
به طـور غالـب،  فاقـد ایـن دو ویژگـی بـس مهم 
بـوده و از اینـرو، در مقایسـه ی اسـام بـا مکاتب 
و مسـالک اجتماعـی ایـن روزگار، باحثـان و 
جویندگان را چندانکه شـاید و باید، به نتیجه ی 
ثمربخـش و قضـاوت قاطـع نرسـانیده اسـت... 
قـرآن -سـند قاطـع و تردیدناپذیـر اسـام- در 
بیش تریـن مـوارد، سـهمی در روشـنگری و 
راهگشـایی نیافتـه و بـه جـای آن، دقت هـا و 
تعمقات شـبه عقلی یـا روایات و منقـوالت ظنی 
ـ  و گاه بـا اعتباری بیشـترـ میدان دار و مسـئول 
شـناخته شـده و بالنتیجـه، تفکـرات اعتقـادی 
جـدا از قـرآن و بی اعتناء بـه آن، نشـو و نما یافته 
و شـکل گرفتـه اسـت.« ایـن کتـاب می خواهد 
کـه اوال »معـارف و دسـتگاه فکـری اسـامی از 
تجرد و ذهنیت محـض خارج و ناظـر به تکالیف 
عملی و به ویـژه زندگـی اجتماعی باشـد.« ثانیا 
»مسـائل فکـری اسـام، بـه صـورت پیوسـته 
و بـه عنـوان اجـزای یـک واحـد، مـورد مطالعه 
قرار گیـرد... تـا مجموعاً از شـناخت ایـن اصول، 
طـرح کلـی و همه جانبـه ای از دیـن، بـه صورت 
دارای  و  بی ابهـام  و  کامـل  ایدئولـوژی  یـک 
ابعادی متناسـب بـا زندگـی چندبُعدی انسـان، 
استنتاج شـود.« ثالثا »در اسـتنباط و فهم اصول 
اسـامی، مـدارک و متون اساسـی دیـن، اصل و 
منبع باشـد، نه سـلیقه ها و نظرهای شـخصی یا 
اندوخته هـای ذهـن و فکـر ایـن و آن... تا حاصل 
کاوش و تحقیـق، بـه راسـتی اسـامی باشـد.« 
کتاب »طرح کلی اندیشـه اسـامی« کوششـی 
اسـت بـرای تأمیـن ایـن منظورهـا، بـه صورت 
گزارشـی از اسـام، طی یک سلسـله سخنرانی.  
رهبـر انقـاب اسـامی در سـال 86 با اشـاره به 
صحبت هایشـان در مسـجد امـام حسـن)ع( 
بـه  راجـع  آن سـخنرانیها  »در  می فرماینـد: 
توحیـد، امامـت، والیت، نبـّوت و سـایر مباحث 
اساسـی بحث شـده اسـت کـه االن هـم آنهـا را 
تأییـد می کنـم. اینهـا پایه هـای فکـری بـرای 
ایجاد یک نظام اسـامی بود؛ اگرچه مـا آن موقع 
امیـدوار نبودیـم که نظام اسـامی شـش، هفت 
سـال دیگر محّقـق شـود. می گفتیم اگـر پنجاه 
سـال دیگر هم ایجـاد نشـود، باالخـره پایه های 
فکـری اش اینهاسـت.86/2/25«  مطالعـه ایـن 
کتـاب بـرای مسـلمانان انقابـی، برای کسـانی 
که می خواهنـد بـا »مهمترین پایه هـای فکری 
اسـام« به صورت »منسـجم« و»عملی« آشـنا 
شـوند و اسـام نـاب را در جامعـه بـه جریـان 

بیندازنـد، توصیـه می شـود.  

دانشگاه ]صنعتی شریف[، در گذشته شــهدای معروف و نام آوری داشته است؛ مثل »شهید عّباسپور«، 
»شهید وزوایی«، »شهید شوریده« و خوِد »شهید شــریف واقفی« در قبل از انقاب. اینها هر کدام یک 
شهیدند؛ اما با شخصیتی کاماً متمایز و درخشان. در تکوین جهاد سازندگی، در جنگ تحمیلی، در ترکیب 
اّولیه سپاه، در فّعالیتهای انقابی و سیاسِی ســالهای اّول انقاب، عناصری از برجستگان همین دانشگاه 
حضور داشتند؛ یعنی دانشگاهی که پیام دین و انقاب را به شکل بسیار بارزی دریافت کرد و آن را در میان 

دانشجویان، در میان اساتید، در میان رؤسای دانشکده ها و دانشگاهها و خوِد دانشگاه نشان داد.  78/9/1

این شماره  تقدیم می شود  به شهیدان نمونه ای از شهدای دانشگاهی انقالبی

امام حزب ا...کالم تریبون

استعمار زبانی یا زبان استعمار
»ناگهان از گوشه یی یک نفر تشخیص داده که باید ما به کودکان دبستانی، 
از کالس اول - یا حّتی پیش دبســتانی - زبان انگلیسی یاد بدهیم؛ چرا؟ 
وقتی بزرگ شدند، هر کس نیاز دارد، میرود زبان انگلیسی را یاد میگیرد. چقدر دولت 
انگلیس و دولت امریکا باید پول خرج کنند تا بتوانند این طور آسان زبان خودشان را 
در میان یک ملت بیگانه ترویج کنند؟ ... بنــده با فراگرفتن زبان خارجی صددرصد 
 موافقــم؛ نه یک زبــان، بلکه ده زبــان ... منتها ایــن کار جــزو فرهنگ جامعه

 نشود. 84/2/12«

"ایزاک چاتینر"، نویســنده ی روزنامه های نیویورک  تایمز و نیویورکر در یادداشتی با عنوان 
"دنیاي زبان، زبان دنیا"، از قول پژوهشــگری آمریکایی می نویســد که مردم کشور آمریکا، 
آنچنان از اشغال کشورشان توسط انگلیسی ها به ســتوه آمده بودند که به هر طریق ممکن، 
درصدد ایجــاد "لهجه ای" کامــا متفاوت از انگلیســی ها برای خود بودنــد. بدین ترتیب، 
شکل گیری لهجه ی آمریکایی زبان انگلیســی، اتفاقی کاما عامدانه و در واکنش به دخالت 
دولت انگلیس بود. تفاوت لهجه ی آمریکایی ها اگرچه مبتنی بر همان زبان انگلیسی بود، اما 
خود عاملی بود برای نشــان دادن تمایزات فرهنگی و هویتی بین مردم خود و انگلیســی ها. 
چاتینر در ادامه ی مطلب خود چنین می نویسد: "یکي از پرسش هایي که مک کرام در کتابش 
مطرح کرده این اســت که اگر به جاي انگلیسي ها، مردم کشور اســتعمارگر دیگري- مثا 
فرانسوي ها یا اسپانیایي ها- به آمریکا مي آمدند، باز هم تمایل به ایجاد زباني متفاوت از زبان 
انگلیسِی بریتانیا وجود داشــت؟   مک کرام ســعي کرده که از دو بعد به این پرسش، جواب 
بدهد. او مي نویسد زبان فقط وسیله اي ضروري براي برقراري ارتباط نیست؛ بلکه خواسته هاي 
مردم هر عصر را نیز مطرح مي کند و تمایل آنها به ایده هاي جدید و کلمات جدید را نشــان 
مي دهد. بعضي ها مي گویند زبان ذاتا پدیده اي خنثي است؛ اما اگر بگوییم که زبان انگلیسي 
وضعیتي کاما متفاوت داشــته، اصا اغراق نکرده ایم.""زبان" را می تــوان یکی از پایه های 
اصلی هر فرهنگ و تمدنی تلقی کرد. بنابراین انتقال زبان از کشوری به کشور دیگر، به مثابه 
"انتقال فرهنگ" به آن کشور است. »االن آموزش زبان انگلیسی - بالخصوص زبان انگلیسی... 
خیلی رواج پیدا کرده، آموزشــگاه های فراوانی به وجود می آورند... همه ی کتاب های آموزش 
که خیلی هم با شــیوه های جدید و خوبی این کتاب های آموزش زبان انگلیسی تدوین شده، 
منتقل کننده ی سبک زندگی غربی است، ســبک زندگی انگلیسی است. خب این بچه ی ما، 
این نوجوان ما و جوان ما ]که[ این را می خواند، فقط زبان یاد نمی گیرد؛ حتی ممکن اســت 
آن زبان یادش برود، اما آنچه بیشــتر در او اثر می گذارد آن تأثیر و انطباعی ]است[ که بر اثر 

خواندن این کتاب از سبک زندگی غربی در وجود او به وجود می آید.« 92/9/19
از همین روی، حداقــل از دو دهه پیش، پژوهش های بســیاری در این بــاب مخصوصا آثار 
ســوء یادگیری بدون برنامه ی زبان انگلیســی نوشته شده اســت. ظهور اصطاحاتی چون 
"امپریالیسم زبان انگلیســی" نیز تحت تأثیر همین فضا بوده اســت. "رابرت فیلیپسون"، 
زبان شــناس انگلیســی در کتاب خود با عنوان "امپریالیســم زبانی"، در کنار اشکال دیگر 
استعمار کشورها چون امپریالیســم اقتصادی، فرهنگی، سیاســی و...، از امپریالیسم زبان 
انگلیسی نیز به عنوان شکل نوینی از اســتعمار در دوران حاضر یاد می کند. از نظر او، ترویج 
زبان انگلیسی توسط دو کشور آمریکا و انگلیس در سایر کشورها، به منزله ی "نفوذ و استیا" 
یافتن در آنها به شکلی نرم و آرام است. از نظر فیلیپسون، ترویج زبان انگلیسی از طرفی موجب 
افزایش منافع غرب در کشورها شــده و از طرفی دیگر، فرهنگ ها و زبان های ملی و محلی را 
در بلندمدت به ســمت تضعیف یا نابودی پیش می برد. »هر جا انگلیس ها وارد شدند، زبان 
مردم بومی را تبدیل کردند به انگلیســی؛ اگر زبان رقیبی وجود داشت، آن را از بین بردند. در 
شبه قاره ی هند، زبان فارسی چند قرن زبان رسمی بود؛ تمام نوشتجات، مکاتبات دستگاه های 
حکومتی، دولتی، مردم، دانشوران، مدارس عمده، شــخصیت های برجسته، با زبان فارسی 
انجام می گرفت. انگلیس ها آمدند زبان فارسی را با زور در هند ممنوع کردند، زبان انگلیسی را 

رائج کردند.« 91/7/23
"جواهر لعل نهرو" در کتاب خود با عنوان "نگاهی به تاریخ جهان"، به همین موضوع اشــاره 
می کند که چگونه تبلیغ و آموزش زبان انگلیســی توسط عمال این کشور در هند، موجب به 
وجود آمدن طبقه ای جدید در این کشور شد که با مردم خود هیچ ارتباطی نداشت. او چنین 
می نویسد: "آموزش انگلیســی در هند هدفش پرورش کارمندان اداری و در عین حال، آشنا 
ساختن هندیان با جریان های فکری غرب بود. در نتیجه یک طبقه ی جدید در هند به وجود 
آمد. طبقه ای که آموزش زبان انگلیسی یافته بود. این طبقه هرچند تعدادش محدود بود و با 
توده های مردم هم تماس و ارتباط نداشت اما باالخره رهبری نهضت های ملی تازه را عهده دار 
گردید."شاید به همین دلیل بود که دولت چین، در سال 2010، کاربرد زبان انگلیسی را در 
رســانه های دیداری و مجازی چین ممنوع اعام کرد. دولت چین، سیاســت جدید خود در 
این باره را اینگونه توضیح داد که استفاده از زبان انگلیســی و مخلوط شدن انگلیسی با زبان 
چینی به سرعت در حال تخریب اصالت زبان چینی اســت و به شدت به ارزش های فرهنگی 
و سنتی ملت چین حمله کرده است. حتی »بعضی از کشورهای اروپائی هم نگذاشتند زبان 
انگلیسی تبدیل شود به زبان علمی آنها - مثل فرانســه، مثل آلمان - اینها زبان خودشان را 
به عنوان زبان علمی در دانشگاه هایشــان حفظ کردند.« 92/5/15 نظیر چنین موانعی را بر 
سر زبان فارســی نیز ایجاد کرده اند. »ما برای ترویج زبان فارسی چقدر در دنیا مشکل داریم؟ 
خانه ی فرهنگ ما را می بندند، عنصــر فرهنگی ما را ترور می کنند، ده جــور مانع در مقابل 
رایزنی های فرهنگی ما درســت می کنند؛ چرا؟ چون در آن جا زبان فارسی یاد می دهیم. ولی 
ما بیاییم به دســت خود، مفت و مجانی، به نفع صاحبان این زبان - که مایه ی انتقال فرهنگ 

آنهاست - این کار را انجام دهیم!« 84/2/12
از همین روی رهبــر انقاب در دیدار معلمــان و فرهنگیان، بر اصل طراحــی و برنامه ریزی 
برای یادگیری زبان انگلیســی تأکیــد کرده اند. »]البّتــه [ نمی گویم که فــردا برویم زبان 
انگلیســی را در مدارس تعطیل کنیم؛ نه، حرف من این نیســت؛ حرف این است که بدانیم 
چه کار داریم می کنیم؛ بدانیم طرف می خواهد چگونه نســلی در این کشــور پرورش بیابد،  
و با چه خصوصّیاتی.« 9537/2/13 ســال پیش، یعنی همان ماه های نخستین انقاب، امام 
خمینی)( ، نسبت به این موضوع چنین فرمودند: »از مســائلی که مبتا ما به آن هستیم 
آدم عبارت از آن اســت که چهار تا کلمه مثًا فرنگــی یاد بگیرد، و دو ســه دفعه هم که تو 
صحبت هایش می شود، در هر چند کلمه ای یک کلمه ی فرنگی جایش بگذارد. شما نطق ها را 
ببینید. هر کس بیشتر الفاظ فرنگی در کلماتش باشد این بسیار دانشمند است! دانشمندی را 
به این می دانند که چند تا کلمه ی فرنگی در کلماتش باشد. این برای این است که نطق ها هم 

استعماری است. خودش آدم استعماری شده است.« 58/9/21 

  اگر ما به تعهدات خود عمل کنیم  و آنها نکنند، این بردگی است!
حضرت آیت ا... جوادی آملــی: رهبر معظم انقاب درباره پیمان با غــرب فرمودند تا جایی به 
تعهدات خود عمل کنید که طرف مقابل عمل می کند چرا که براساس روایات اگر کشور ما به 

تعهدات خود عمل کند و آنها به آنچه گفته بودند عمل نکنند،این بردگی است.   |         نسیم |

   احساسات ضدآمریکایی در ایران  افزایش یافته است
المانیتور: پس از اجرای برجام، احساسات ضدامریکایی در ایران افزایش یافته است؛ تصویب قانون 
محدودیت ویزا برای سفر به ایران، تعلل در رفع محدودیت های بانکی علیه ایران و کسر غرامت دو 

میلیارد دالری از اموال ایران از عوامل مؤثر در افزایش احساسات ضدامریکایی است.   |       فارس |

  رهبر حزب کارگر انگلستان
 از محکوم کردن حماس و حزب ا... امتناع کرد

روزنامه تلگراف انگلیس نوشت: جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر وعده داد به گفتگوهای خود 
با گروه های حماس و حزب ا... ادامه خواهد داد. کوربین با وجود درخواست رهبران یهود و سفیر 
رژیم صهیونیستی و همچنین برخی از اعضای حزب خود برای مطرح نکردن اظهارات ضد یهود، 

از محکوم کردن حماس و حزب ا... امتناع کرد. |       تسنیم|

  گروه های فشار در آمریکا مانع از سرمایه گذاری در ایران میشوند 
روزنامه فایننشال تایمز در گزارشــی تأکید کرد، UANI که از گروه های فشار مؤثر در آمریکا 
است، در تاش است مانع حضور و سرمایه گذاری شرکتهای بین المللی در جمهوری اسامی 
ایران شود UANI  قصد دارد، مجموعه ای از فعالیتهای تبلیغاتی را در رسانه ها برای تحت فشار 
قرار دادن شرکتهای بین المللی غربی انجام دهد. و در همین راستا می خواهد پیامهایی را به 
140 شرکت مختلف ارسال کند. این گروه آمریکایی فعالیتهای خود را این هفته در اروپا و قبل از 
برگزاری نشست زوریخ آغاز می کند. هدف از نشست زوریخ تشویق تجارت و سرمایه گذاری در 

ایران است. |       العالم |  

  جهان عرب حساسیتی نسبت به فلسطین ندارد
رئیس جنبش جهاد اسامی فلسطین: متاسفانه در جهان عربی حساسیتی نسبت به فلسطین 
و مردم مظلوم آن وجود ندارد و همه تاش خود را برای نشــان دادن ایران به عنوان دشــمن 
اصلی گذاشــته اند و در این جهت حتی با دشمنان اســام هم متحد و هماهنگ شده اند و 
این بسیار تاسف برانگیز است در حالی که جمهوری اسامی ایران عامل ثبات و صلح منطقه 

محسوب می شود.   |         ایسنا |

   خبرگزاری آمریکایی: 
 رهبر  ایران آشکارا  ناکامی در حمله نظامی به کوبا را  یادآور شد

آسوشـیتدپرس در گزارشـی با اشـاره به سـخنان رهبـر انقـاب درباره "خلیـج خوک هـا"، این 
فـارس| سـخنان را اشـاره آشـکار به حمله نظامی نـاکام سـال 1961 آمریکا بـه کوبا دانسـت. | 

# هویّت_مستقّل_مّلی_و_دینی
اوّلین چیزی که باید در جوان و نوجوان رشد و پرورش بدهیم

»ما ملت ایران، در محیط بین المللی، شأن و جایگاه و هویت خودمان 
را گم کرده بودیم. انقاب این هویّت و جایگاه و شأن را به ملت ایران 
برگرداند.79/12/22«»مسلمانی ما نه تنها با ایرانی بودن ما در تضاد 
هــم  بــر  منطبــق  و  یکدیگــر  مکمــل  بلکــه  نیســت، 
است.70/8/8«»اّول چیزی که الزم است برای دانش آموز خودمان 
در نظر بگیریم، این است که در او هویّت مستقّل ملّی و دینی به وجود 
بیاوریم... هویّت مستقل و با عّزت. جوانمان را جوری بار بیاوریم که دنبال سیاست مستقل باشد، 
دنبال اقتصاد مستقل باشد، دنبال فرهنگ مستقل باشد؛ وابستگی، ُرکون به دیگران، اعتماد به 
دیگران و تکیه ی به دیگران در وجود او به عنوان یک روحیه رشد نکند... هویّت مستقل وقتی بود؛ 

آن وقت اقتصاد مقاومتی معنا پیدا میکند...   فرهنگ مستقل معنا پیدا میکند. 95/2/13«.  

 تمام مردان و زنان مرهون منت ماماها هستند
قدردانی می کنم از خدمات و زحمات دلسوزانه جمعیت مامایی کشور که با صبر، دانش و 
تجربه، وظیفه شناسی و احساس مسئولیت حرفه ای، مهمترین نقش را در حفظ سامت 
مادر و کودک ایفا می کنند. بر همین اساس، تمام مردان و زنان مرهون منت ماماها هستند و این 
قشــر نیز همواره از احترام و تکریم ویژه ای در میان مردم برخوردار بوده اســت. فرهنگ سازی 
مسئله ای مهم و اصلی در ترغیب جامعه ی زنان به استفاده از خدمات مامایی و زایمان طبیعی است. 
متخصصین باید زیانهای ناشی از وضع حملهای غیر طبیعی و همچنین فواید و آثار مثبت زایمان 
طبیعی در حفظ سامت مادر و کودک را مکرراً در مجامع عمومی و رسانه ها تبیین کنند. تولید و 
افزایش نسل اهمیت فراوانی دارد و زایمان طبیعی و نقش خدمات مامایی در این فرآیند برجسته 

است.  93/2/15.   

تهذیب کنید خودتان را آقا!
شــما جوان ها باید خودتان را مهیا کنید برای 
آتیه... ما آتیه مان تمام شد دیگر. من چند سال 
دیگر هستم؟ من هفتاد سالم است؛ از ما تمام 
شــد. ما این نَفس های آخر هستیم، چند روز 
دیگر می گذرد و تمام می شود. شما برای آتیه 
اسالم باید به درد بخورید... باید مجهز بشوید. 

دست های دشمن های کثیر برای شما هست از هر طبقه. مجهز بشوید؛ تهذیب کنید خودتان 
را آقا. اخالقتان را تهذیــب کنید. حب دنیا را از دلتان بیرون کنید- این دنیای ناداشــته! آنها 
حب دنیا دارند، دنیایش را هم دارند؛ من و شــما ُحبَّش را داریم! آن مفسده اش را داریم، آن 
مصلحتش را نداریم! خودش را نداریم، حبش را داریم! ُحبُّ الُدنیــا َراُس کلِّ خطیئه ... دین 
اسالم، دین ما را، از بین می برد این حب نفس؛ این حب جاه؛ این حب مسند- این ها دین را از 
بین می برد. یک قدری فکر کنید که این حب را از دلتان بیرون بکنید. چیزی نیست. آخر این 

صحیح نیست که اینها حب دنیا داشته باشند؛ آن هم این دنیا!  شهریور ۱۳۴۶ هجری شمسی

اشاره: جنگ  جهانی دوم مصادف با 19 اردیبهشــت 1324 شمسی پایان یافت.  ت تاریخی
روای

  
طرفین این جنگ دو بلوک  متحدین  )آلمان  و ایتالیا و ژاپن ( و متفقین  )انگلیس  و 
فرانسه  و آمریکا و شوروی ( بودند. این جنگ بین قدرتهای مستکبر دنیا بود ولی 
تَبعات سوِء زیادی در آسیا و آفریقا داشــت و میلیون ها ُکشته و مجروح بر جای 

گذاشت.
جنگهای بین المللی که بین قدرتهای مستکبر عالم واقع شد، از اروپا شروع شد؛ استعمارگران 
عالم به جان هم افتادند، اما ملتهای مسلمان را، ملتهای این منطقه را درگیر تبعات و مشکات 
این جنگها قرار دادند. دنباله ی همین جنگها بود که زائده ی خطرناک مهلک صهیونیستی در 
منطقه ی حساس ما، میان کشورهای اســامی و در قلب دنیای اسام به وجود آمد. به دنبال 
همین جنگها بود که بنای غلط و هندسه ی معیوب سازمان ملل و شورای امنیت و دولتهای 
دارای حق وتو شکل گرفت. یعنی همان دستها و سرپنجه های خونینی که آن جنگهای مهلک 
را به راه انداختند، به دنبال آن خواستند اختیار دنیا را به دست بگیرند... ما غافل بودیم؛ ملتهای 
مسلمان در خواب بودند؛ به آنها هجوم آورده شد؛ سرنوشت آنها با مشکات پیچیده و عظیمی 

که هنوز درگیر آن مشکاتند، در آمیخته شد.   91/5/29 

ما غافل بودیم؛ ملتهای مسلمان در خواب!

هندسه معیوب سازمان ملل، از تبعات جنگ جهانی دوم

»اخالص« گره گشای همه ی کارهاست

بدون اخالص، شخصیت امام )( هم برای پیشبردانقالب  کافی نبود
جامعه انقالبی عزیزان من! رابطه خودتان را با خدا، هرچه میتوانید مستحکم تر کنید... دعا و توّجه شما، 

ذکر خدا در دلهای پاک و نورانی شــما جوانان عزیز، معجزه ها و کارها میکند... در تمام 
عمرتان رابطه با خدا، در شما صفا و اخاص را تقویت میکند و صفا و اخاص، گره گشای 
همه کارهاست. من از امام بزرگوار راحلمان که معلّم و امام و محبوب بسیجیان کشور، بلکه 
محبوب همه انسانهای پاکنهادی بود که دل آنان در هر نقطه دنیا، به یاد یک معنویت و 
حقیقتی می تپید، مثالی برای شما بزنم. عزیزان من! امام، آن کاری که کرد - و عظیمترین کاری بود 
که ما در زمان معاصر و نزدیک خودمان سراغ داریم - به برکت اخاص بود؛ اخاص! اگر اخاص نبود، 
شخصیت عظیم و جوهر مستحکم امام هم برای این که این کارها را پیش ببرد، کافی نبود.    76/9/5

سوم شعبان،  روز پاسدار

مهمتر از نام پاسدار  روحیه  پاسداری است
مهمتر از نام پاسدار، عنوان واقعی و زی و روحیه ی پاسداری است. بد است که ما 

ت تاریخی
مناسب

با نام پاسدار، کسی را داشته باشــیم که آنچه در ذهنش نمیگذرد، پاسداری از 
اسام باشد و برایش مسایل شــخصی و خودی مطرح باشد. اینها ارزشی ندارد. 
این طور آدمی، اصًا نبودنش بهتر از بودن اســت. باید مسایل انقاب اسامی - 
همان چیزی که شما میگویید پاسدار آن هستیم - محور باشد. اصل قضیه، این 
است. هرجا هستید، سعی کنید که این طور باشــید. سعی کنید که دیگران را هم پاسدار 
کنید. سعی کنید که روحیه ی پاســداری را در دیگران هم بدمید... نگذارید با عمل یک 

فرد، نام پاسداری مخدوش بشود.    69/10/10

سام بر خط حزب ا...، نشریه به طور مداوم در شهرســتان دارالوالیه)جیرفت ( بخصوص 
نمازجمعه ها توزیع میشود وروز به روز طرفدارانش بیشتر می شوند.لبیک یاخامنه ای

 3887***912: سام و خدا قوت. ممنون از » مطهری های دهه 90 « و مخصوصا این نکته 
»فارغ از شخصیت های انگشت شماری که هم اکنون چنین نقشی را ایفا می کنند«. 

3154***914: طلبــه هاي حوزه علمیه بناب )که این هفته نامــه هر هفته در این مکان 
مقدس تکثیر میشود( از تمام مسئولین خط حزب ا... تشکر مي کنند. 

درباره شجاعتهای مدافعان حرم وحزب ا... لبنان که رهبرانقاب به جهانیان گوشزد می کنند 
مطالب بیشتری بنویسید تا مردم کشورمان قدر  این دو نعمت را بدانند.  باتشکر

واژه کلید

امام حسین)( نمونه کامل پاسدار اسالم
 ایـن ابتـکار جالـب کـه روزی بـه نـام پاسـدار را ارتبـاط بدهند بـا میاد مسـعود 
سیدالشـهداء)(، یک ابتـکار پرمغـز و جهت دهـی اسـت... زیرا داعیه ی سـپاه 
پاسـداران، داعیه ی بزرگی اسـت: پاسـداری از انقاب اسـامی. این معنا -معنای پاسداری 
- با همـه ی ابعـاد آن، با همـه ی ابزارهـا و وسـائل ممکـن، در وجـود مقدس سیدالشـهداء 
)( متجسـد اسـت... این که در مقابله ی با حرکت انحرافـی فوق العاده خطرنـاک آن روز، 

امام حسـین)( می ایسـتد، این میشـود یـک درس، که خـود آن بزرگـوار هـم همین را 
تکرار کردند؛ یعنی کار خودشـان را به دسـتور اسـام مسـتند کردنـد: »اّن رسـول ا... قال: 
من رأی سـلطانا جائرا مسـتحاّل لحرمات ا... ناکثا لعهد ا... مخالفا لسـّنة رسـول ا... یعمل 

فی عبـادا... باالثـم و العـدوان فلـم یغّیـر علیـه بفعـل و ال قـول کان حقـّا علـی ا... ان یدخله 

مدخلـه«؛)1( حضرت ایـن را بیـان کردند. یعنـی من وظیفـه ام این اسـت، کاری کـه دارم 

انجـام میدهم، بایسـتی ابـراز مخالفت کنـم، بایـد در جـاده ی مخالفـت و ایسـتادگی قدم 
بگذارم، سرنوشـت هرچه شـد، بشـود؛ اگر سرنوشـت پیـروزی بود، چـه بهتر؛ اگر شـهادت 
بود، بـاز هم چه بهتـر. یعنـی اینجـوری امام حسـین )( حرکـت کردنـد. این شـد ایثار 

کامل و اسام را هم حفظ کرد. 90/3/14 
 1( بحاراألنوار، ج 44، ص 381  

حدیث شـرح

ارزش حضرت اباالفضل به معرفت او به امام زمانش است
چیـز دیگـری کـه بنـده در بعضـی از خواننـدگان جلسـات مداحـی اطـاع پیدا 
کـردم، اسـتفاده ی از مدح هـا و تمجیدهـای بی معناسـت، کـه گاهـی هـم مضر 
اسـت. فرض کنید راجع بـه حضـرت اباالفضل )سـام ا... علیه( صحبـت میشـود؛ بنا کنند 
از چشـم و ابـروی آن بزرگـوار تعریـف کـردن؛ مثـًا قربـون چشـمت بشـم! مگـر چشـم 
قشـنگ در دنیا کم اسـت؟ مگـر ارزش اباالفضل به چشـمهای قشـنگش بوده؟! اصًا شـما 
مگر اباالفضـل را دیده اید و میدانید چشـمش چگونـه بوده؟! اینها سـطح معـارف دینی ما 
را پایین مـی آورد. معارف شـیعه در اوج اعتاسـت.... ما با ایـن معارف نباید شـوخی کنیم. 
ارزش اباالفضـل العبـاس به جهـاد و فداکاری و اخـاص و معرفـت او به امام زمانش اسـت؛ 
به صبـر و اسـتقامت اوسـت؛ به آب نخـوردن اوسـت در عیـن تشـنگی و بر لـب آب، بدون 
این کـه شـرعاً و عرفاً هیـچ مانعی وجـود داشـته باشـد. ارزش شـهدای کربا به این اسـت 
کـه از حریـم حـق در سـخت ترین شـرایطی کـه ممکـن اسـت انسـان تصـورش را بکند، 
دفـاع کردند. انسـان حاضر اسـت در یک جنـگ بـزرگ و مغلوبه بـرود و احیانـاً در حرارت 
جنگ ُکشـته هم بشـود اما شـهید شـدِن این طـوری در آن میدان جنگ، با شـهید شـدن 
در صحنـه ی کربـا، با آن غربـت، با آن فشـار، با آن تشـنگی، بـا آن تهدیـد به اذیـت و آزار 

کسان انسان، خیلی تفاوت دارد. 84/5/5 

مدح منبر

رشوه برای جلوگیری از اختالس!
 س: اگـر در یکـی از اداره هـای دولتـی اختـالس از بیت المـال صـورت بگیـرد و ایـن 
اختـالس اسـتمرار داشـته باشـد و شـخصی ایـن توانایـی را در خـود ببینـد کـه اگـر 
مسـئولیت آن اداره را بـر عهده بگیـرد، می تواند ایـن وضع را اصـالح کند، و ایـن کار هم 
فقط از طریق دادن رشـوه به یکی از کسـانی که مسـئول آن هسـتند، امکان پذیر اسـت، 

آیـا دفع افسـد بـه فاسـد اسـت، جایز اسـت یـا خیر؟
ج: وظیفـه اشـخاصی کـه از تخلفـات قانونـی مطلـع می شـوند، نهـی از منکر بـا رعایت 
شـرایط و ضوابط شـرعی آن اسـت، و توسـل به رشـوه و راههای غیرقانونی برای هر عملی 
هرچند بـه منظـور جلوگیـری از فسـاد، جایز نیسـت. البتـه، با فـرض وقوع چنیـن عمِل 
خاِف شـرع و قانـون در کشـوری که نظـام اسـامی بـر آن حاکم اسـت، وظیفه مـردم به 
مجرد عجز شـخصی از امـر به معـروف و نهی از منکر سـاقط نمی شـود، بلکه واجب اسـت 

که بـه نهادهای مربـوط اطـاع داده و موضـوع را پیگیـری نمایند.

آموزشی احکـام

ایـرانی خانواده

جمهوری اسالمی ایران؛ منادی وحدت در جهان اسالم 
  حضور حضرت آیت ا... خامنه ای - رئیس جمهور وقت - در پنجمین کنفرانس اندیشه اسالمی در  بهمن 1365.

این کنفرانس از سال 61 و به میزبانی جمهوری اسالمی ایران برگزار شده است.

 این کتاب مجموعه گفتارها و نظرات رهبر انقاب 
درباره ی کتاب و کتاب خوانی است که در دیدارهای 
مختلف نویسندگان و مســئوالن فرهنگی و نیز 
بازدیدهای ایشان از نمایشگاه های کتاب بیان شده 
است. این بیانات در چهار فصل با عنوان های اهمیت 
کتاب و کتاب خوانی، من و کتاب، نقد وضع موجود 
و چه باید کرد تنظیم شده و فصل پنجم و ششم به 
یادداشت ها و دست خط های ایشان در کتاب های 
مختلف )عمدتاً با موضوع دفاع مقدس( اختصاص 

یافته است.
در صفحه نخست کتاب به نقل از رهبر انقاب آمده 
است: »من هر زمان که به یاد کتاب و وضع کتاب در 
جامعه ی خودمان می افتم، قلبا غمگین و متاسف 
می شوم. این به خاطر آن است که در کشور ما به هر 
دلیلی که شما نگاه کنید، باید کتاب اقا ده برابر این 

میزان ، رواج و توسعه و حضور داشته باشد.«  

خواندنی پیشنهاد

هفته اخبار

من و کتاب

هفته سخن

سـنت معرفـی کتاب همـواره 
حضـرت  سـیره  از  جزئـی 
آیت ا... العظمـی خامنـه ای بـوده اسـت. 
خـود ایشـان در ایـن بـاره می فرمایند 
که: »قبلهـا در دوران مبـارزات، خود من 
اصـاًل  یعنـی  میکـردم؛  را  کار  ایـن 
کتابهایـی را میخواندم، به قصـد این که 
ببینیـم بـه درد چه کسـی میخـورد، یا 
کجاهایـش بـه درد چه کسـانی میخورد 
و یادداشـت میکردم. جوانانی کـه با من 
رفت و آمد داشـتند - عمدتاً در مشـهد، 
یـا در دوره ای که مشـهد نبـودم؛ تبعید 
بودم - من اسـم میـدادم که ایـن کتابها 
را بخوانیـد، این کتابهـا هم متنـّوع بود. 
ایـن کار را کـرد و  االن هـم میشـود 

مجموعه ای را در نظر گرفت. 77/11/13«

حتی اهل انصاف هم، 
احتمال پیروزی حرف پیامبر)(  را نمی دادند

جاهلّیتی که در زمان ظهور اســام، زندگی مردم را زیر فشار قرار داده بود، جاهلّیت  سان 250 ساله
ان

فراگیری بود. در آن روز، فتنه های طاقت فرسا برای انسان، در همه مناطقی که محیط 
به منطقه عربستان بود، وجود داشت. علم هم بود، تمّدن هم - به فراخور زمان خودشان 
- بود، نظم و ترتیب حکومتهای سلطنتی و تشــریفات هم بود، انضباطهای ناشی از 
قدرت مطلقه هم در آن کشورها وجود داشت؛ اما آنچه نبود، نور انسانیت و فضیلت بود. 
آنچه نبود، درست همان چیزی بود که بشر به آن نیاز قطعی دارد؛ یعنی محیط فضیلت انسانی، 
محیط رحم و مرّوت و محیط عدالت... بعثت اسامی، در مقابل همه اینها ظهور و طلوع کرد. این 
بعثت، مخصوص آن مجموعه نبود؛ متعلّق به همه بشر بود: »ان هو ااّل ذکٌر للعالمین«. پیغمبر 
توانست در مقابل آن واقعیت تلخ بایســتد و آن را دگرگون کند. پیغمبر توانست در دیوارهای 
بی عدالتی و نابسامانِی بشری، شکافهای عمیق به وجود آورد؛ بعضی از آنها را فرو ریزد و بعضی از 
آنها را آماده فرو ریختن کند... روزی که این پیام وارِد فضای مکه شــد، فرمود: »قولوا الاله ااّلا... 
تفلحوا«. کسی اگر اهل انصاف نیز بود، به خود جرأت نمیداد که احتمال بدهد این حرف یک روز 
پیروز خواهد شد؛ چون اصاً زمینه ای وجود نداشت. آن همه بِت با عظمت بر دیوارهای کعبه 
آویخته؛ پشتوانه بتها، تعّصبهای عمیق جاهلی؛ آن اشراف مکه و خانواده های قدرتمند و با نفوذ که 
»الاله ااّلا...« همه اینها را به هم میزد؛ پشت سر اینها، حکومتهای مقتدر ساسانی و امپراتوری روم. 
مگر کســی به خود جرأت میداد در وهله اّول بپذیرد که این پیام، قابل طرح و تعقیب است!؟ 
انسانهای ضعیف، از همین جا عقب نشینی میکنند. اما وظیفه و رسالت و بعثت، پیغمبر را جلو 
آورد. بعثت یعنی برانگیختگی و این بعثت آمد فضا را اّول در محیط حجاز، بعد در همه دنیای 
متمّدن آن روز، در ظرف بیست و چند سال تغییر داد. هنوز نیم قرن از ظهور اسام و اصل بعثت 

نگذشته بود که بیش از نیمی از دنیای متمّدن تحت تأثیر اسام قرار گرفت.     81/7/13

نیم قرن پس از بعثت بیش از نیمی از دنیای متمّدن تحت تأثیر اسالم قرار گرفت؛
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