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 این انقالب شکست نخواهد خورد  
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هیچ چشمی از چشمهای استکباری نگریست!      |        این شماره تقدیم   می شود به روح   پرفتوح  شهید فتحی شقاقی
 من به ملتهایی که تحت تأثیر تبلیغات رسانه های صهیونیستی هستند، کاری ندارم. آنها ممکن است اشتباه کنند. افکار عمومی را رسانه های عمومی تغییر میدهند؛ اما در 
بین سردمداران سیاستهای جهانی، کسی نیست که نداند »فتحی شقاقی« شهید راه یک ارزش انسانی بود... اما در شهادت شهید فتحی شقاقی، هیچ چشمی از چشمهای 

استکباری نگریست. یک قطره اشک از چشمهای دوخته به مطامع حیوانیشان، فرو نریخت. آن وقت برای قاتل او و برای یک تروریسِت سابقه دار، اشک می ریزند!   74/8/17
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اگر همه قدرتهای بزرگ دنیا و آنهایی که در بلوک شرق و غرب 

هستند، با انقالب ما دشمن باشند

پیام نشست بین المللی راهکار سیاسی برای بحران سوریه

هم آورد قدرتـمنـد
»آمار« ستون فقرات »برنامه ریزی«

مطالبه رهبری  |  3

آنچه رژیم طاغوت دودستی تقدیم آمریکا کرد
روایت تاریخی  |  3

انقالبی یعنی باسواد، منضبط، متدین، خردمند
حزب ا... این است  |  4 این هفته در حالی "نشست بین المللی راهکار سیاسی برای 

بحران سوریه" در لوزان سوئیس برگزار شد که جمهوری 
اسالمی ایران در آخرین ساعات اعالم کرد در سطح وزیر 
خارجه در آن حضور خواهد یافت. اجالسی که بنا بر اخبار 

منتشر شده از ســوی طرف های مختلف حاضر در آن با 
کمترین توفیق به کار خود پایــان داد اما قطعا نمی توان از 

متن و حاشیه آن بی تفاوت عبور کرد.
  2 متن کامل این گزارش در صفحه 

این جمالت بخشی از عبارات هشدارگونه رهبر انقالب در دیدار نخبگان 
خطاب به مسئوالن است. جمالتی که ریشه در یک نگرانی مشخص از 
سوی رهبر انقالب دارد، یأس و نومیدی جوانان ما: »اینها، هم خسارت 
علمی است برای ما، هم دانشمند جوانی که در بخش مثالً هسته ای یا در 
بخش هوافضا یا در بخش نانو یا زیست فّناوری با امیدواری مشغول فّعالّیت 

اســت، وقتی که این بخش مورد بی اعتنایی قرار میگیرد و نیمه تعطیل 
میشود، مأیوس میشــود. من قبالً هم عرض کرده ام که یأس و نومیدی 
جوانان ما خیلی خطر بزرگی است. 95/7/28« اما چرا عدم ایجاد یأس 
و نومیدی اینقدر برای رهبر انقالب مهم است؟ »برای خاطر اینکه ما یک 
سابقه ی تلخی داریم؛ در یک دوران طوالنی، ژِن ناتوانی، ژِن نمیتوانیم، ژِن 

وابستگی به دیگران را در ما تزریق کردند؛ در یک دوران طوالنی، از دوران 
قاجار تا دوران پهلوی 95/7/28« و با تزریق ژن وابستگی »نتیجه این شد 
که ما به عنوان یک ملّت، هویّتمان در ذیل غرب تعریف شد. 95/7/28«و 
»وقتی که یک کشوری در ذیل یک قدرتی تعریف شد، همه ی امکانات 
او در واقع به طور خواه یا ناخواه متعلّق میشــود به آن قدرت؛ او می آید از 
امکانات استفاده میکند. 95/7/28« وابستگی که انقالب اسالمی ملت 
ایران نقطه مقابل آن بود: »انقالب یک تحّول ایجاد کرد؛ انقالب اسالمی 
یک تحّول عظیم ایجاد کرد. آنچه مــن امروز تعبیر میکنم، میگویم در 
انقالب، خودباوری و اعتماد به نفس، به جنِگ وابســتگی رفت؛ خدا هم 

3 کمک کرد.«اما آیا این پایان ماجرا بود؟ خیر »در جنگ نرم،  

در دفاع از جامعه ی علمی و نخبگان کشور 

    سخن هفته 

گزارش

تانفسدارملحظهایکوتاهنمیآیم
 »گزارشهایی به من میرسد که بعضی از طرحهای کالن در موضوعات تحقیقاتی مهم مثل هوافضا، ماهواره و امثال اینها، دچار 
توّقف یا لنگی است؛ این من را نگران میکند، این را میخواهم اینجا بگویم که مطالبه ی عمومی باشد، من از مسئولین امر به 
طور جّدی درخواست میکنم به این مسائل بپردازند. این طرحها، طرحهای بسیار مهّمی است؛ حّتی بعضی از طرحهای تحقیقاتی مربوط به 

انرژی هسته ای همین طور ]است [. اینها نبایستی مطلقاً توّقف پیدا کند. 95/7/28« 



 نشریه خبری-تحلیلی نمازهای جمعه، مساجد و هیات های مذهبی

هم آورد قدرتمند

یکی از برجســته ترین ابعاد در ارزیابی نشست لوزان چرایی 
حضور ایران است. برای یافتن پاسخ این سوال باید به منطق 
ثابت و شــفاف نظام در قبال مســائل منطقــه ای و از جمله 
تحوالت سوریه اشــاره کرد: »راه حل عبارت اســت از اتّحاد 
ملّتهای مسلمان، اتّحاد دولتهای مســلمان و ایستادگی در 
مقابل هدفهای استکباری و اهداف آمریکا و بعضی از دولتهای 

اروپایی. 94/8/10«
از ســویی دیگر، اگرچه از همان آغاز، ایران بر راه حل سیاسی 
بعنوان تنها گزینه برای پایان بحران تحمیل شــده به سوریه 
تاکید داشت اما در مسیر اثربخشی راه حل سیاسی، مبارزه با 
داعش، النصره و سایر تروریست ها را امری ضروری پنداشته 
و از همین باب با حضور موثر و جدی مستشــاری فرماندهان 
نظامی ایران و هم پیمانانش در محور مقاومت، ضمن حمایت 
از دولت منتخب سوریه، شکســت های پی در پی را به جبهه 
عبری، عربی و غربی وارد کرد. تا آنجا که در اواسط بحران وزیر 
خارجه آمریکا اعتراف کرد: "رئیس جمهوری بشار اسد به لطف 

حمایت حزب ا... و ایران بر سرکار مانده است".
با تداوم این توفیقات میدانی ارتش ســوریه و متحدان آن که 
البته با فراز و فرودهایی هم همراه بوده و هســت، دشــمنان 
ســوریه به ناچار تالش کردند تا حداقــل در ظاهر از ضرورت 
رجوع به راه حل سیاسی سخن به میان آورند اگرچه به موازات 
آن از تقویت حمایت های مالی و اطالعاتی از تروریست ها هم 
دریغ نکردند. کنفرانس ها و نشســت های متعددی در اروپا و 
آسیا به اسم جعلی دوستان سوریه تشکیل شد اما هیچکدام 
کمترین توفیقی نداشــت، تا آنجا که بازهــم آمریکایی ها و 
هم پیمانشان مجبور به اعتراف دیگری شدند "تا ایران نباشد 
امکان یافتن راه برون رفت از بحران وجــود ندارد" و این مهم 
نتیجه تدبیر درست جمهوری اسالمی در عرصه نبرد میدانی 

و به موازات آن ارائه پیشنهادات شفاف و عملی سیاسی بود.
در واقع نظام به درستی تشــخیص داد که ایران هدف نهایی 
تروریست های تکفیری دســت پرورده غرب اســت و  »اگر 
جلویش گرفته نمیشد، ما باید اینجا در کرمانشاه و همدان و 
بقیه ی استانها با اینها میجنگیدیم و جلوی اینها را میگرفتیم. در 
واقع این شهدای عزیز ما جان خودشان را در راه دفاع از کشور، 

ملت، دین، انقالب اسالمی فدا کردند. 94/11/5«  
حال حضور ایران در نشست 4 ساعته لوزان را در ادامه همین 
مسیر و بلکه گامی بلندتر از تحوالت قبلی می توان تفسیر نمود. 
جمهوری اسالمی از ابتدای دعوت به این نشست، پاسخ به آنرا 
مسکوت گذاشت و تنها در شرایطی در ساعات پایانی منتهی به 
برگزاری آن از مشارکتش خبر داد که همه رصدگران تحوالت 
بین المللی دریافتند که شرایط ایران از سوی برگزارکنندگان 
پذیرفته شــده است که تغییر ترکیب کشــورهای حاضر در 
اجالس به نفع محور مقاومت و تقویت موضع حامیان دولت 
قانونی سوریه عینی ترین آنها بود، اقدامی که خشم رژیم های 
مرتجع و کودک کش منطقه را به دنبال داشت. ضمن اینکه 
به صراحت این پیام رسانده شــد که: حضور ایران در چنین 
نشست های بطور مستقل و بواسطه اهمیت جایگاه و اثرگذاری 
این کشور است و جمهوری اســالمی برگه ای در جیب هیچ 
قدرت منطقه ای یا بین المللی نیست که با خواست آن به عملی 
وا داشته شود. نکته مهم دیگر در نشســت لوزان عدم مذاکره 
دوجانبه با آمریکایی ها بود، مســئله ای که همواره از ســوی 
ایران بعنوان خط قرمز اعالم شــده و هم مقامات کشور به آن 
ملتزم شده اند چراکه »سیاستهای ما در منطقه، نقطه ی مقابل 
سیاستهای آمریکا است. ما تمامّیت ارضی کشورهای منطقه 
برایمان بسیار مهم  اســت . 94/5/26« ضمن اینکه مذاکره با 
آمریکا یعنی »یک چیزی بده، یک چیزی بگیر- و آنچه را باید 
بدهی از شما میگیرد، ]اّما[ آنچه را باید بدهد، به شما نمیدهد؛ 

زورگویی میکند؛ خب مستکبر یعنی همین95/5/11«
حال با مقایسه شــرایط میدانی و سیاســی به عیان می توان 
ارتقاء جایگاه و نقش ایــران در تحوالت منطقه ای و جهانی را 
مشاهده کرد: »امروز جوری شــده است که آمریکا و انگلیس 
و بقّیه می آیند صــف میبندند برای اینکــه امکانات موجود 
جمهوری اسالمی در منطقه را بلکه بتوانند بنحوی مصادره 
کنند، و نمیتوانند؛ یعنی این جور گســترش پیدا کرده است 
عّزت اسالمی و عّزت نظام اسالمی و ایران اسالمی که آنهایی 
که با چشــم تحقیر نگاه میکردند به ملّتها و ازجمله به ملّت 
ایران -مثل دوران طاغوت- امروز مجبورند مثل یک هماورد 

قدرتمند با او مواجه بشوند. این پیشرفت عمومی ملّت است.«

 تحلیلگر صهیونیست: حزب ا... لبنان 
بزرگترین تهدید اسرائیل است

تحلیلگر ارشد مسائل امنیتی روزنامه صهیونیستی 
"معاریو" با اشــاره به نگرانی های تــل آویو درباره 
افزایش قدرت حزب ا... لبنــان گفت: این گروه به 
یک ارتش حقیقی تبدیل شده و بزرگترین تهدید 
برای "اســرائیل" به شــمار می آید. |   شبکه خبر | 

 جروزالم  پست: برنامه هسته ای 
سکوی تبدیل ایران به قدرتی بزرگ است

روزنامه صهیونیستی: ایران، با توجه به چشم انداز 
بلندمدت تاریخی خود، هیچ گاه از آرزوهای خود 
برای تبدیل شــدن به یک قدرت بزرگ دســت 
نکشیده است و برنامه هسته ای متوقف شده این 
کشور در آینده می تواند به مثابه سکوی پرتابی 
برای دسترسی به این هدف عمل کند. |   کیهان | 

  خبر فرمانده سپاه پاسداران
 از همکاری آل سعود و رژیم صهیونیستی 

سرلشگر جعفری با بیان اینکه آل سعود خائن این 
روزها خیال توطئه در کشورهای شیعه نشین را 
دارد، گفت: ما اطالعات کامل داریم که آل سعود 
با همکاری رژیم صهیونیستی در حال تالش برای 

ایجاد توطئه در کشور ما هستند.   |     تسنیم|

 ایندیپندنت: آمریکا از همان ابتدا می دانست 
ریاض و دوحه بودجه داعش را تأمین می کنند

روزنامه انگلیسی: ایمیل های فاش شده "هیالری 
کلینتون" اثبات کرد که وزارت خارجه آمریکا و 
کلینتون و واشــنگتن از همان ابتدا می دانستند 
که عربســتان و قطر، بودجه "داعش" را تأمین 

می کنند و آن را علنی نکردند |  فارس |  

  اندیشکده آمریکایی:  اگر نفت عربستان 
نبود وهابیت منزوی می شد 

امریکن اینترپرایــز: اگر روزی نفت عربســتان 
بــه پایــان برســد جهــان جــای متفاوتــی 
خواهد شــد. اگــر پول هــای هنگفــت نفتی 
در اختیار عربســتان نبــود، وهابیــت به یک 

فرقه منــزوی تبدیل مــی شــد.  |     جــام نیوز |

  کری: فعالیت  ایران در یمن و سوریه و حمایت از 
حزب ا... کمک ما به ایران را سخت می کند!

جان کری وزیــر خارجه آمریــکا در مصاحبه ای با 
نشــریه فارین افرز در توجیه اجرا نشــدن برجام از 
سوی آمریکایی ها مدعی شــد: ما درباره فناوری و 
چند چیز به خصوص دیگر توانستیم کمک کنیم. 
اما به واسطه درگیری ایران در یمن، حمایت آن ها 
از اسد، پشتیبانی از حزب ا...، شلیک موشک هایی که 
افراد آن ها را تهدیدآمیز می دانند و این قبیل موارد، 
این کار بسیار دشوار است. این مسائل حرکت رو به 

جلو را بسیار پیچیده می کند. تسنیم|     تسنیم| 

همه رصدگران 

تحوالت بین املللی 

دریافتند که رشایط 

ایران از سوی 

برگزارکنندگان 

پذیرفته شده است 

که تغییر ترکیب 

کشورهای حارض در 

اجالس به نفع محور 

مقاومت و تقویت 

موضع حامیان 

دولت قانونی 

سوریه عینی ترین 

آنها بود، اقدامی 

که خشم رژیم های 

مرتجع و کودک کش 

منطقه را به دنبال 

داشت

هفته اخبار

در میدانهـای گوناگـون، آنجایی کـه حرف خودمـان را بـاور داشـته ایم و پـای آن حرف ایسـتاده ایم، آنجـا پیش رفته ایـم... در 
پیشـرفت روزبه روز، بلکه سـاعت به سـاعِت کشـور در زمینه های مختلف، همین پیش آمده اسـت. 85/7/18  در همه بخشها 
- چه بخشـهای اقتصادی، چـه بخشـهای فرهنگـی - آن چیزی کـه میتواند گره هـا را باز کنـد، حضـور عناصر مؤمـن، عازم، 
خودباور، مّتکی به خـدا و معتقد به مـردم در رأس کار اسـت. همینها میتوانند مشـکالت اقتصادی را هم برطـرف کنند. هرجا 
مشـکلی برای ما باقی مانده، خودبـاوری و اتّکای به خدا و بـاور ایمان و محبت مـردم در آن جا ضعیف شـده اسـت.    79/10/19

# خودباوری       
عناصر خودباور می توانند مشکالت را حل کنند

کلید
واژه
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هفته ای که گذشت با تحوالت  قابل مالحظه ای در عرصه نبرد میدانی در سوریه و عراق همراه بود. از سویی پیشروی های ارتش سوریه و 
متحدان آن در حلب شرقی سرعت یافت و از ســوی دیگر عملیات سرنوشت ساز آزادسازی موصل از ســوی ارتش عراق و نیروهای 
حشدالشعبی آغاز شد. اما این همه ماجرا نبود، این هفته در حالی "نشست بین المللی راهکار سیاســی برای بحران سوریه" در لوزان 
سوئیس برگزار شد که جمهوری اسالمی ایران در آخرین ساعات اعالم کرد در سطح وزیر خارجه در آن حضور خواهد یافت. اجالسی که بنا بر اخبار 

منتشر شده از سوی طرف های مختلف حاضر در آن با کمترین توفیق به کار خود پایان داد اما قطعا نمی توان از متن و حاشیه آن بی تفاوت عبور کرد.

پیام نشست بین المللی راهکار سیاسی برای بحران سوریه



 نشریه خبری-تحلیلی نمازهای جمعه، مساجد و هیات های مذهبی

هفته سخن

در جنگ عمیق، در جنگ فرهنگی... شــما در  1

یک مرحله پیروز میشوید اّما این به معنای پیروزی 
دائمی نیســت؛ باید انتظار داشــته باشید که طرف 
مقابل مجّدداً خودش را آماده کند، جمع وجور کند و 
حمله بکند؛ و این اتّفاق افتاد؛ همان آفت وابستگی، 
بعد به شکلهای دیگری در کشور بازتولید شد؛ چون 
باالخره دشمنان عامل دارند... در درون ملّت آدمهای 
غریب پرست، آدمهای سست عنصر، آدمهای ماّدی، 
آدمهای فریب بخور... شــروع کردند بازتولیِد همان 
فرهنگ وابســتگی، منتها با یک ادبّیات شــیک و 
رنگ آمیزی شده و قالب بندی شــده و بسته بندی 
شده به اسمهای دیگر: جهانی شــدن، وارد شدن در 

خانواده ی جهانی.«
رهبر انقــالب اما بــا دقت ایــن ادبیات شــیک و 
رنگ آمیزی شده را افشــا می کنند: »جهانی شدن 
یعنــی زیر بــار فرهنگی کــه چند قــدرت بزرگ 
توانسته اند بر اقتصاد دنیا، بر سیاست دنیا، بر امنّیت 
دنیا تحمیل بکنند ]رفتن [؛ زیر بار این سیاست رفتن، 
در این قالــب خود را جا کردن؛ ایــن معنای جهانی 
شدن از نظر آنها است. وقتی میگویند جهانی بشوید، 
وقتی میگویند وارد خانواده ی جهانی بشوید معنایش 

این است؛ این همان وابستگی است، فرقی نمیکند.«
با این مقدمه می توان ادراک کرد که چرا رهبر انقالب 
بیش از همیشه نگران بازتولید ادبیات وابستگی در 
میان مردم و مسئوالن است و این مهم را فریاد می زند 
و در این راه به سراغ نخبگان علمی جوان و دانشجویان 
و اهالی تولید علم می رود. »نباید ما اجازه بدهیم این 
حرکت علمی آسیب ببیند؛ این حرکت علمی، دشمن 
دارد، اگر این حرکت علمی دچار دشمنی ها بشود و 
ما نفهمیم و از آن مراقبت نکنیم، یک نتیجه ی بسیار 
سنگین و تلخی خواهد داشــت. میدانید آن نتیجه 
چیست؟ آن نتیجه عبارت اســت از ایجاد یأس در 

نیروهای جوان کشور«
با این پیش فرض ها در تقابل دو دیدگاه وابســتگی و 
استقالل، ولی فقیه در جامعه اسالمی فریضه مسئوالن 
را هم برای آنها مشخص می کند: »آنچه نگاه به نخبگان 
را به عنوان یک فریضه، به عنوان یک واجب غیرقابل 
اجتناب بر همه ی مسئوالن الزم میکند، یک هدف 
بزرگ است. یک هدف بزرگی در اینجا وجود دارد؛ با 
این هدف حتماً بایستی نگاه به نخبگان یک نگاه جّدی، 
یک نگاه عملّیاتی، یک نگاه دلسوزانه و پیگیر باشد. آن 
هدف چیست؟ آن هدف عبارت است از تبدیل کشور 
ایران به کشوری پیشرفته، قدرتمند، شریف -شریف 
در مقابل لئیم و پلید که بعضی از کشورها و بعضی از 
قدرتها هستند- صاحب حرف نو در مسائل بشری و در 
مسائل بین المللی.« حاال می توان حکمت اصرار رهبر 
حکیم انقالب را بر حمایت تمام قد از نخبگان علمی 
کشور فهم کرد... »من به شما عرض بکنم که بنده در 
دفاع از جامعه ی نخبگان و از حرکت علمی کشور، تا 
نَفس دارم ذّره ای کوتاه نخواهم آمد، و میدانم که این 
حرکت، حرکت بابرکتی است و ان شاءا... عاقبت به خیر 

است. 95/7/28« 

نسخه امام حسین)ع( برای همه مسلمانان تاریخ

»آمار« ستون فقرات »برنامه ریزی«

امام حسین باید این حرکت را انجام میداد، تا نشان بدهد که دستور کار، در یک چنین شرایطی، برای مسلمان چیست. نسخه را 
به همه ی مسلمانهای قرنهای بعدی نشان داد.  منتها نسخه ی حسین بن علی، نسخه ی لفاظی و حرافی و »دستور بده، خودت 
بنشین« نبود؛ نسخه ی عملی بود... در راه این قیام، جان مطهر و مبارک و گرانبهای امام حسین که برترین جانهای عالم است، 
اگر قربانی شود به نظر امام حسین، بهای زیادی نیست. جان بهتریِن مردمان که اصحاب امام حسین بودند، اگر قربان شود، برای 
، حرم پیغمبر، شخصیتی مثل زینب که در دست بیگانگان اسیر بشود  امام حسین بهای گرانی محسوب نمیشود. اسارت آل الَلّ
- حسین بن علی میدانست وقتی در این بیابان کشته شود، آنها این زن و بچه را اسیر میکنند - این اسارت و پرداختن این بهای 
سنگین به نظر امام حسین، برای این مقصود سنگین نبود. بهائی که ما میپردازیم، باید مالحظه شود با آن چیزی که با این پرداخت، 

برای اسالم، برای مسلمین، برای امت اسالمی و برای جامعه به دست می آید... انقالب اسالمی عمل به این نسخه بود. 87/10/19 

آمار بـرای برنامه ریزی های کشـور، یک امر حیاتی اسـت؛ یعنی اگر آمار نباشـد، برنامه ریـزی امکان پذیر نیسـت... بنابراین 
آمار سـتون فقرات برنامه ریزی اسـت... همـه  انـواع برنامه ریزی، متوقف بـه آمار اسـت. ما ندانیم چـه داریم و چگونـه داریم 
و با چه خصوصیاتی داریـم، هرگز نخواهیم توانسـت بـرای آینده برنامه ریـزی کنیم... ایـن را باید همه احسـاس کنند؛ هم 
مردم ایـن را بدانند، هـم بخصوص دسـتگاه ها بدانند... ]بنابراین[ سرشـماری یـک ضرورت برای آینده  کشـور اسـت؛ برای 

برنامه ریزی درسـت و بهره مندی کشـور از یک آینده  منطقـی و معقول و مطلوب به شـمار میـرود. 90/8/2

حرکت زینب )( احیاکننده حماسه عاشورا

1 آبان روز آمار و برنامه ریزی

بازخوانی

مطالبه
رهبری

آنچه رژیم طاغوت دودستی تقدیم آمریکا کرد
4 آبان سالروز سخنرانی امام خمینی )( علیه تصویب قانون کاپتوالسیون 

ایـران  در  مامـور  ده هـزار  چنـد  آمریکائی هـا  ت تاریخی
روای

داشـتند... اینها مامورین سیاسـی بودند، امنیتی 
بودند، نظامی بودنـد؛ در داخل مجموعه  مدیریت 
ارتـش، چـه در سـازمانهای  ایـران - چـه در 
در  برنامه ریـزی، چـه  اطالعاتـی، چـه در بخش هـای 
بخش هـای گوناگـون دیگر - نشسـته بودنـد، پـول و مزد 
خودشـان را به اضعاف مضاعـف از دولت ایـران میگرفتند، 
امـا بـرای آمریـکا کار میکردنـد. ایـن کار بـدی بود کـه در 
کشـور ما اتفاق افتـاده بود. رژیـم طاغوت پهلـوی به خاطر 
وابسـتگی اش بـه آمریـکا، بـه خاطـر مـزدوری اش بـرای 
آمریـکا، بتدریج در طـول چند سـال اینها را داخل کشـور 
آورده بـود. تا اینجـای کار، بد بـود؛ اما آنچه که اتفـاق افتاد، 
یک چیز بد مضاعـف بود، بـد به توان چنـد بـود. آن کار بد 
مضاعـف ایـن بـود کـه آمدنـد در مجلـس شـورای ملی و 
مجلـس سـنای آن روز تصویـب کردنـد کـه ماموریـن 
آمریکائـی از دادگاه های ایـران و امکانـات قضائی و امنیتی 
ایران معافنـد. یعنی اگر فـرض کنید یکی از ایـن مامورین 
جرم بزرگـی در ایـران مرتکـب شـود، دادگاه هـای ما حق 
ندارنـد او را بـه دادگاه بطلبنـد و محاکمه کننـد و محکوم 
کنند؛ این اسمش کاپیتوالسیون اسـت. این نهایت ضعف 
و وابسـتگی یک ملت اسـت کـه بیگانـگان بیاینـد در این 

کشـور، هـر کاری دلشـان میخواهـد، بکننـد؛ دادگاه های 
کشـور و پلیس کشـور اجازه نداشته باشـند اندک تعرضی 
بـه اینهـا بکننـد. آمریکائی هـا ایـن را از رژیـم طاغـوت 
خواسـتند، رژیم طاغـوت هم دودسـتی تقدیمشـان کرد: 
قانـون کاپیتوالسـیون... امام در سـخنرانی قبل از سـیزده 
آبـان در جمع طـالب و مـردم قم فریاد کشـیدند کـه این 
چه قانونی اسـت... امـام در مقابل این قانـون ظالمانه فریاد 
کشـید. امام آن وقـت تـازه هـم از زنـدان آزاد شـده بودند. 
حبس چنـد ماهه ی امـام چنـد ماهی بـود که تمام شـده 
بود. امـام ایسـتاد و فریاد خفتـه ی ملـت ایـران را به گوش 
همگان رسـاند. لـذا بالفاصلـه امام را دسـتگیر کردنـد و به 
تهران آوردند. امـام را در ایران هم نگه نداشـتند؛ ایشـان را 

به ترکیه تبعید کردند. 89/8/12  

نهایت ضعف و 

وابستگی یک ملت 

است که بیگانگان 

بیایند در این کشور، 

هر کاری دلشان 

میخواهد، بکنند؛ 

دادگاه های کشور 

و پلیس کشور 

اجازه نداشته باشند 

اندک تعرضی به اینها 

بکنند
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کاپیتوالسیون عبارت است از سپردن حق رسیدگی قضایی جرایم اتباع خارجی به نمایندۀ حقوقی دولت خارجی. 21 
مهر 1343 الیحه قضاوت کنسولی مشهور به کاپیتوالسیون در مجلس شورای ملی رژیم پهلوی تصویب شد. تصویب 

این الیحه با اعتراض شدید امام خمینی )(مواجه و موجب تبعید امام )( به ترکیه شد.



خطر جامعه اسالمی در خطبه 
)(حضرت زینب

چطور شد جامعه اسالمی به محوریّت 
پیامبر عظیم الّشأن بعد از پنجاه سال 
کارشان به آن جا رسید که فرزند همین پیامبر 

را با فجیعترین  وضعی کشتند؟!
زینب کبری )( در بازار کوفه، آن خطبه عظیم 
را اساساً بر همین محور ایراد کرد: »یا أهَل الکوَفه، 
یا أهَل الَختِل َو الَغدرِ، أتَبکــون؟!« مردم کوفه 
وقتی که سِر مبارک امام حسین را بر روی نیزه 
مشاهده کردند و دختر علی را اسیر دیدند، بنا به 
ضّجه و گریه کردند. فرمود: گریه می کنید؟! »َفال 
َُّة«؛ گریه تان تمامی  ن مَعُة َوال َهَدأَِت الرَّ َرَقأِت الدَّ
نداشته باشد. بعد فرمود: »إنَّما َمَثُلُکم َکَمَثِل الَّتی 
ةٍ إنکاثاً تَتَِّخذوَن أیمانَکم  نََقَضت َغزلَها ِمن بَعِد ُقوَّ
َدَخاًل بَیَنُکم«.)1( این، همان برگشت به قهقرا و 
عقبگرد است. شما مثل زنی هستید که پشمها 
یا پنبه ها را با مغزل نخ می کند؛ بعد از آن که این 
نخها آماده شد، دوباره شروع می کند نخها را از نو 
باز کردن و پنبه نمودن! شما در حقیقت نخهای 
رشــته خود را پنبه کردید. این، همان برگشت 
است. این، عبرت اســت. هر جامعه اسالمی، در 

معرض همین خطر هست.  74/6/29
1(  امالی شیخ مفید، ص 320.

صدقه به گدایان

 س: آیا دادن صدقات به گدایانی که در منازل 
را می زنند یا در خیابانها می نشینند جایز است 
یا اینکه بهتر است به یتیمان و مساکین داده 
شود و یا با ریختن آنها در صندوق صدقات در 

اختیار کمیته امداد قرار گیرد؟
ج: صدقات مستحبی بهتر است به فقیر عفیف 
و متدیّن داده شــود و همچنین گذاشتن آن 
در اختیار کمیته امــداد هرچند با ریختن در 
صندوق صدقات هم باشد اشکال ندارد، ولی 
صدقات واجب باید توســط خود شخص و یا 
به وســیله وکیل او به فقرایی که مســتحق 
هستند داده شود و در صورتی که انسان بداند 
که مسئولین کمیته امداد پولهای صندوق ها 
را جمــع آوری کــرده و به فقرای مســتحق 
می دهند، ریختن آن در صندوق های صدقات 

اشکال ندارد. 

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

حزب ا... تریبون

انقالبی هیات

آنچه که همیشه برای انسان میماند، کتابخوانی در ســنین پائین است. جواناِن شما، 
کودکاِن شــما هرچه میتوانند، کتاب بخوانند؛ در فنون مختلف، در راه های مختلف، 
مطلبی یاد بگیرند. البته از هرزه گردی در محیط کتاب هم باید پرهیز کرد، منتها این 
مسئله ی بعدی است؛ مسئله ی اول این است که یاد بگیرند، عادت کنند به این که اصاًل 

به کتاب مراجعه کنند، کتاب نگاه کنند. 91/7/20 

کتابخوانی از کودکی باید تبدیل به عادت شود

ایـرانی خانواده

جوانان پاوه در جنگ ایستادگی کردند

باسالم . نشــریه ش. 54 بسیارخوب بود. 
اگرمیشــود بخشــی هم بــه نــام "وظیفه 
منتظر"اضافه شود تا عالوه برآگاهی نسبت به 
گذشته و امروز جهان؛با وظیفه هم آشناشویم. 
"آینده از آن کســی اســت کــه بداند چگونه 

منتظرباشد". شهیدآوینی
 وحید: لطفا حتما در طراحی خط حزب 
ا... از رنگهــای متنوع قبلــی و رنگ های دیگر 

استفاده کنید فقط قرمز نباشد . 
حامــد پورکبیر: .ســالم علیکم. جهت 
استحضار؛ نشریه خط حزب ا... از شماره اول تا 
هم اکنون توسط روزنامه شهرآرا)روزنامه مردم 
مشــهد( چاپ و همراه با روزنامه در تمام شهر 

توزیع می شود.با تقدیم احترام 
هیئــت  در  شــماره 54  از  100عــدد 
انصارالحسین)( تبریز بین عزاداران حسینی 
در شب 11 محرم پخش شد .تشــکر بابت این 

نشریه . 
)ذیل مطلب هیئت انقالبی در شماره 54 منتشر 
شده در در شبکه های اجتماعی با عنوان : در هیئت ها 
از علنی کردن اختالفات مذهبی پرهیز کنید(: ای 
کسانی که درعزاداری ها بالعن کردن علنی خلفا برای 
خودت وجهه کسب میکنی بدان دانسته یا ندانسته 
داری به امریکا و اسراییل خدمت میکنی و به همون 
اندازه شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل رو بی 
اثر میکنی! وایضا اجر عزاداریــت رو از بین می بری 

چون خالف فرمان ولی امر عمل میکنی.

من در دوران جنگ، در سال ۶0 آمدم پاوه. فضای سختی بود. در یک چنین شرائطی، مردم پاوه 
و جوانان مؤمن پاوه ایستادند و توانستند این جایگاه برجسته را برای خودشان حفظ کنند.  حاال 

من پاوه را ذکر میکنم؛]اما[منطقه اینجور بود. البته پاوه محور بود، مرکز بود.  90/7/25
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(

ارتـبـاط بـا نـشـریه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی
خط حزب ا...                                

   پیامک:                     10001028 
@ khat_admin :حساب تلگرام    

Khat@khamenei.ir    رایانامه:  
Telegram.me/KhatteHezbollah  :کانال تلگرام   

این انقالب شکست نخواهد خورد  

این انقالب به خواســت خدای تبارک و تعالی 
شکست نخواهد خورد. گو اینکه همه قدرتهای 
بزرگ دنیا و آنهایی که در بلوک شــرق و غرب 
هستند، با انقالب ما دشــمن باشند، گو اینکه 

همه رسانه های گروهی دنیا بر ضد این نهضت 
قلمفرسایی کنند و دروغپردازی؛ آنچه حقیقت 
است، روشــن خواهد بود و روشن خواهد شد. 
آن روزی هم که حضرت سید الشهدا را مظلوم 
شهید کردند، بعضی از اشخاصی که بودند، او را 

به اسم خارجی و اینکه در حکومت حق وقت، 
قیام کرده اســت، این طور معرفی کردند. لکن 
نور خدا می درخشد و خواهد درخشید و عالم را 

خواهد از نور پر کرد.  
 امام خمینی )(؛  25 مهر 1361 

 عکس حضور در یادمان شهدای پاوه   90/7/25

فکر انقالب و امام خمینی در 
هیئت ها حضور داشته باشد

هیئــِت امام حســیِن ســکوالر مــا نداریم! 
هرکس عالقه  مند به امام حسین است، یعنی 
عالقه  مند به اسالم سیاســی و مجاهد است، 
اینکــه آدم در یک مجلس روضــه یا هیئت 
عزاداری مراقب باشــد که مبادا وارد مباحث 
اسالم سیاســی بشــود، این غلط است. البّته 
معنای این حرف این نیســت که هر حادثه  ی 
سیاسی در کشــور اتّفاق می افتد، باید حتماً 
آن را بــا یک گرایش خاّصی بیــان کنیم؛ نه، 
اّما فکر انقالب، فکر اســالم، خّط مبارکی که 
امام )رضوان ا... علیه( در این مملکت ترســیم 
کردند و باقی گذاشــتند، اینها بایســتی در 

مجموعه  ها حضور داشته باشد. 92/8/20 

 یک نسـلی باید بـه وجود بیاید شـجاع، 
باسـواد، متدیّن، دارای ابتـکار، پیش گام، 
خودبـاور، غیـور؛ -البّتـه خوشـبختانه ما 
امـروز در نسـل جـوان بسـیاری از ایـن 
خصوصّیـات را داریـم اّمـا ایـن بایسـتی 
گسـترش پیدا کنـد- چنین نسـلی الزم 
داریـم. بایسـتی ایمـان داشـته باشـد، 
سواد داشـته باشـد، غیرت داشـته باشد، 
شجاعت داشـته باشـد، خودباوری داشته 
باشـد، انگیـزه ی کافـی بـرای حرکـت 
داشـته باشـد، تـوان جسـمی و فکـرِی 
حرکـت داشـته باشـد، هـدف را در نظـر 
بگیـرد، چشـم را بـه اهـداف دور متوّجـه 
بکنـد و به تعبیـر امیرالمؤمنیـن »اَِعـِر ا...َ 

ُجمُجَمَتک«؛)1( زندگی خودش و وجود 
خـودش را بگـذارد در راه ایـن هـدف و با 
جّدیّت حرکـت کند؛ در یـک کلمه یعنی 
یـک موجـود انقالبـی؛ معنـای انقالبـی 
ایـن اسـت. بعضی هـا از روی دشـمنی، 
انقالبـی را بد معنـا میکنند. انقالبـی را به 
معنـای بی سـواد، بی توّجـه، بی انضبـاط 
]میداننـد[؛ نخیـر، اتّفاقاً درسـت بعکس 
اسـت. انقالبی یعنـی دارای سـواد، دارای 
انضبـاط، دارای تدیّـن، دارای حرکـت، 
دارای عقـل، خردمنـد. مـا یـک چنیـن 

نسـلی الزم داریـم. 95/7/28
1(  نهج البالغه، خطبه ی 11؛ »سرت را به عاریت 

به خدا بسپار«

انقالبی یعنی باسواد، منضبط، متدین، خردمند
بعضی ها از روی دشمنی، انقالبی را بد معنا میکنند، اما؛

حزب ا...  این است


