
سال دوم ،  شماره  55|  هفتــه چهارم مهر 95هفته نامه خبـری-تحلیلی  

صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(       

نـشــریـه جـامـــعـه
 مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتـبـاط بـا 
خط حزب ا...                                

   پیامک:   10001028 
   دورنگار: 021-66977328

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

نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

 من به ملتهایی که تحت تأثیر تبلیغات رسانه های صهیونیستی هستند، کاری ندارم. آنها ممکن 
است اشــتباه کنند. افکار عمومی را رســانه 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

هیچ چشمی از چشمهای استکباری نگریست!     

این شماره  تقدیم   می شودبه
روح پرفتوح شهید فتحی شقاقی

تاریخ شهادت : 
 4 آبان 1374

شهادت:  ترور به دست عوامل موساد
به دستور مستقیم اسحاق رابین

حزب ا... تریبون

باسالم . نشــریه ش. 54 بســیارخوب بود. اگرمیشود بخشــی هم به نام "وظیفه 
منتظر"اضافه شــود تا عالوه برآگاهی نسبت به گذشــته و امروز جهان؛با وظیفه هم 

آشناشویم. "آینده از آن کسی است که بداند چگونه منتظرباشد". شهیدآوینی

 وحید: لطفا حتما در طراحی خط حزب ا... از رنگهای متنوع قبلی و رنگ های دیگر 
استفاده کنید فقط قرمز نباشد . 

حامد پورکبیر: .سالم علیکم. جهت استحضار؛ نشریه خط حزب ا... از شماره اول تا 
هم اکنون توسط روزنامه شهرآرا)روزنامه مردم مشهد( چاپ و همراه با روزنامه در تمام 

شهر توزیع می شود.با تقدیم احترام 

100عدد از شماره 54 در هیئت انصارالحسین)( تبریز بین عزاداران حسینی 
در شب 11 محرم پخش شد .تشکر 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 شــعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل رو بی اثر 

میکنی! وایضا اجر عزاداریت رو از بین می بری چون خالف فرمان ولی امر عمل میکنی.

چطور شـد جامعه اسـالمی بـه محوریّت پیامبـر عظیم الّشـأن بعـد از پنجاه 
سـال کارشـان به آن جـا رسـید کـه فرزنـد همیـن پیامبـر را بـا 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، أتَبکون؟!« 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 
َُّة«؛ گریه تان تمامی نداشــته باشد. بعد فرمود:  ن مَعُة َوال َهَدأَِت الرَّ می کنید؟! »َفال َرَقأِت الدَّ
ةٍ إنکاثاً تَتَِّخذوَن أیمانَکم َدَخاًل بَیَنُکم«. »إنَّما َمَثُلُکم َکَمَثِل الَّتی نََقَضت َغزلَها ِمن بَعِد ُقــوَّ

)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 رشته خود را پنبه کردید. این، همان برگشت 

است. این، عبرت است. هر جامعه اسالمی، در معرض همین خطر هست.  74/6/29
1(  امالی شیخ مفید، ص 32۰.

حدیث شـرح خوانی بــاز

 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 شود و همچنین گذاشتن آن در 
اختیار کمیته امداد هرچند با ریختن در صندوق صدقات هم باشد اشکال ندارد، ولی صدقات 
واجب باید توسط خود شخص و یا به وسیله وکیل او به فقرایی که مستحق هستند داده شود 
و در صورتی که انسان بداند که مسئولین کمیته امداد پولهای صندوق ها را جمع آوری کرده 

و به فقرای مستحق می دهند، ریختن آن در صندوق های صدقات اشکال ندارد. 

هیئـِت امام حسـیِن سـکوالر مـا نداریـم! هرکـس عالقه  مند به امام حسـین اسـت، 
یعنـی عالقه  منـد بـه اسـالم سیاسـی و مجاهـد اسـت، اینکـه آدم در یـک مجلـس 
روضه یا هیئت عـزاداری مراقب باشـد که مبادا وارد مباحث اسـالم سیاسـی بشـود، 
ایـن غلـط اسـت. البّته معنـای این حـرف این نیسـت کـه هـر حادثه  ی سیاسـی در 
کشـور اتّفاق می افتـد، بایـد حتمـاً آن را با یـک گرایـش خاّصی بیـان کنیم؛ نـه، اّما 
فکـر انقالب، فکر اسـالم، خـّط مبارکـی که امـام )رضـوان ا... علیـه( در ایـن مملکت 
 ترسـیم کردنـد و باقـی گذاشـتند، اینهـا بایسـتی در مجموعه  هـا حضـور داشـته

 باشد. 92/8/2۰ 

صدقه به گدایان 
فکر انقالب و امام خمینی 

در هیئت ها حضور داشته باشد
آمـار بـرای برنامه ریزی های کشـور، یـک امـر حیاتی اسـت؛ یعنی اگـر آمار نباشـد، 
برنامه ریـزی امکان پذیـر نیسـت... بنابراین آمار سـتون فقـرات برنامه ریزی اسـت... 
همه  انـواع برنامه ریـزی، متوقـف به آمار اسـت. مـا ندانیم چـه داریم و چگونـه داریم 
و بـا چـه خصوصیاتـی داریـم، هرگـز نخواهیـم توانسـت بـرای آینـده برنامه ریـزی 
کنیـم... ایـن را بایـد همه احسـاس کننـد؛ هـم مـردم ایـن را بدانند، هـم بخصوص 
دسـتگاه ها بداننـد... ]بنابراین[ سرشـماری یک ضـرورت برای آینده  کشـور اسـت؛ 
بـرای برنامه ریـزی درسـت و بهره منـدی کشـور از یـک آینـده  منطقـی و معقـول و 

مطلـوب به شـمار میـرود. 9۰/8/2

»آمار« ستون فقرات »برنامه ریزی«
1 آبان روز آمار و برنامه ریزی

مطالبه
رهبری

هم آورد قدرتمند
هفتـه ای که گذشـت با تحـوالت  قابـل مالحظـه ای در عرصـه نبرد 
میدانـی در سـوریه و عـراق همـراه بـود. از سـویی پیشـروی های 
ارتش سـوریه و متحـدان آن در حلب شـرقی سـرعت یافت و از سـوی دیگر 
عملیات سرنوشت سـاز آزادسـازی موصل از سـوی ارتـش عـراق و نیروهای 
حشدالشـعبی آغـاز شـد. اما ایـن همـه ماجـرا نبـود، ایـن هفتـه در حالی 
"نشسـت بین المللـی راهـکار سیاسـی بـرای بحـران سـوریه" در لـوزان 
سـوئیس برگزار شـد که جمهـوری اسـالمی ایـران در آخرین سـاعات اعالم 
کرد در سـطح وزیـر خارجـه در آن حضـور خواهد یافت. اجالسـی کـه بنا بر 
اخبار منتشـر شـده از سـوی طرف هـای مختلـف حاضـر در آن بـا کمترین 
توفیـق بـه کار خـود پایـان داد امـا قطعـا نمی تـوان از متـن و حاشـیه آن 

بی تفاوت عبور کرد.

یکی از برجسته ترین ابعاد در ارزیابی نشست لوزان چرایی حضور ایران است. برای یافتن پاسخ این 
سوال باید به منطق ثابت و شفاف نظام در قبال مسائل منطقه ای و از جمله تحوالت سوریه اشاره 
کرد: »راه حل عبارت است از اتّحاد ملّتهای مسلمان، اتّحاد دولتهای مسلمان و ایستادگی در مقابل 

هدفهای استکباری و اهداف آمریکا و بعضی از دولتهای اروپایی. 94/8/1۰«
از سویی دیگر، اگرچه از همان آغاز، ایران بر راه حل سیاسی بعنوان تنها گزینه برای پایان بحران 
تحمیل شده به سوریه تاکید داشت اما در مسیر اثربخشــی راه حل سیاسی، مبارزه با داعش، 
النصره و سایر تروریســت ها را امری ضروری پنداشــته و از همین باب با حضور موثر و جدی 
مستشاری 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 سوریه و متحدان آن که البته با فراز و فرودهایی هم همراه بوده و 
هست، دشمنان سوریه به ناچار تالش کردند تا حداقل 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 نشست های متعددی در اروپا و آسیا به اسم جعلی دوستان سوریه 
تشکیل شد اما هیچکدام کمترین توفیقی نداشت، تا آنجا که بازهم آمریکایی ها و هم پیمانشان 
مجبور به اعتراف دیگری شدند "تا ایران نباشد امکان یافتن راه برون رفت از بحران وجود ندارد" 
و این مهم نتیجه تدبیر درســت جمهوری اســالمی در عرصه نبرد میدانی و به موازات آن ارائه 

پیشنهادات شفاف و عملی سیاسی بود.
در واقع نظام به درستی تشخیص داد که ایران هدف نهایی تروریست های تکفیری دست پرورده 
غرب است 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 ســاعته لوزان را در ادامه همین مســیر و بلکه گامی بلندتر 
از تحوالت قبلی می توان تفســیر نمود. جمهوری اســالمی از ابتدای دعوت به این نشست، 
پاسخ به آنرا مسکوت گذاشت و تنها در شرایطی در ســاعات پایانی منتهی به برگزاری آن 
از مشــارکتش خبر داد که همه رصدگران تحوالت بین المللی دریافتند که شرایط ایران از 
سوی برگزارکنندگان پذیرفته شده اســت که تغییر ترکیب کشورهای 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 شد که: حضور ایران در چنین نشست های بطور مستقل و بواسطه اهمیت 
جایگاه و اثرگذاری این کشور است و جمهوری اسالمی 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 نشست 
لوزان عدم مذاکره دوجانبه با آمریکایی ها بود، مســئله ای که همواره از سوی ایران بعنوان 
خط قرمز اعالم شــده و هم مقامات کشور به آن ملتزم شــده اند چراکه »سیاستهای ما در 
منطقه، نقطه ی مقابل سیاستهای آمریکا است. ما تمامّیت ارضی کشورهای منطقه برایمان 
بسیار مهم  است . 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 شرایط میدانی و سیاسی به عیان می توان ارتقاء جایگاه و نقش ایران در تحوالت 
منطقه ای و جهانی را مشــاهده کرد: »امروز جوری شده اســت که آمریکا و انگلیس و بقّیه 
می آیند صف میبندند برای اینکه 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 چشم تحقیر نگاه میکردند به ملّتها و ازجمله 
به ملّت ایران -مثــل دوران طاغوت- امروز مجبورند مثل یک همــاورد قدرتمند با او مواجه 

بشوند. این پیشرفت عمومی ملّت است.«

هفته سخن

جوانان پاوه در جنگ ایستادگی کردند
من در دوران جنگ، در سال 60 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.  9۰/7/25

مزار:
مقبره  شهدا در اردوگاه یرموک دمشق

احکام 
آموزشی

هیئت 
انقالبی

در میدانهـای گوناگـون، آنجایی کـه حرف خودمـان را باور داشـته ایم و پـای آن حرف 
ایسـتاده ایم، آنجـا پیـش رفته ایـم... در پیشـرفت روزبـه روز، بلکـه سـاعت به سـاعِت 
کشـور در زمینه های مختلـف، همین پیش آمـده اسـت. 85/7/18  در همه بخشـها - 
چه بخشـهای اقتصادی، چه بخشـهای فرهنگـی - آن چیزی کـه میتواند گره هـا را باز 
کند، حضـور عناصر مؤمـن، عـازم، خودباور، مّتکـی به خـدا و معتقد به مـردم در رأس 
کار اسـت. همینها میتوانند مشـکالت اقتصـادی را هم برطـرف کنند. هرجا مشـکلی 
برای ما باقی مانـده، خودبـاوری و اتّکای به خـدا و باور ایمـان و محبت مـردم در آن جا 

ضعیف شده اسـت.    79/1۰/19

# خودباوری
عناصر خودباور می توانند مشکالت را حل کنند

کلید
واژه

امام کالم

 این انقالب
 شکست نخواهد خورد

 این انقالب به خواســت خــدای تبارک و 
تعالی شکست نخواهد خورد. گو اینکه همه 
قدرتهای بزرگ دنیــا و آنهایی که در بلوک 
شرق و غرب هســتند، با انقالب ما دشمن 

باشــند، گو اینکه همه رســانه 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 است، 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

آمریکائی ها چند ده هزار مامور در ایران داشــتند... اینها مامورین سیاسی بودند، 
امنیتی بودند، نظامی بودند؛ در داخل مجموعه  مدیریت ایران - چه در ارتش، چه 
در سازمانهای اطالعاتی، چه در بخش های برنامه ریزی، چه در بخش های گوناگون دیگر - 
نشسته بودند، پول و مزد خودشان را به اضعاف مضاعف از دولت ایران میگرفتند، اما برای 
آمریکا کار میکردند. این کار بدی بود که در کشور ما اتفاق افتاده بود. رژیم طاغوت پهلوی به 
خاطر وابستگی اش به آمریکا، به خاطر مزدوری اش برای آمریکا، بتدریج در طول چند سال 
اینها را داخل کشــور آورده بود. تا اینجای کار، بد بود؛ اما آنچه که اتفاق افتاد، یک چیز بد 
مضاعف بود، بد به توان چند بود. آن کار بد مضاعف این بود که آمدند در مجلس شورای ملی 
و مجلس سنای آن روز تصویب کردند که مامورین آمریکائی از دادگاه های ایران و امکانات 
قضائی و امنیتی ایران معافند. یعنی اگر فرض کنید یکــی از این مامورین جرم بزرگی در 
ایران مرتکب شود، دادگاه های ما حق ندارند او را به دادگاه بطلبند و محاکمه کنند و محکوم 
کنند؛ این اسمش کاپیتوالسیون اســت. این 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. آمریکائی ها این را از رژیم طاغوت 
خواستند، رژیم طاغوت هم دودســتی تقدیمشان کرد: قانون کاپیتوالســیون... امام در 
سخنرانی قبل از ســیزده آبان در جمع طالب و مردم قم فریاد کشیدند که این چه قانونی 
است... امام در مقابل این قانون ظالمانه فریاد کشید. امام آن وقت تازه هم از زندان آزاد شده 
بودند. حبس چند ماهه ی امام چند ماهی بود که تمام شده بود. امام ایستاد و فریاد خفته ی 
ملت ایران را به گوش همگان رساند. لذا بالفاصله امام را دستگیر کردند و به تهران آوردند. 

امام را در ایران هم نگه نداشتند؛ ایشان را به ترکیه تبعید کردند. 89/8/12  

4 آبان سالروز سخنرانی امام خمینی )( علیه تصویب قانون کاپتوالسیون

آنچه رژیم طاغوت 
دودستی تقدیم آمریکا کرد

تاریخی روایت

)(خطر جامعه اسالمی در خطبه حضرت زینب
 یک نسـلی بایـد بـه وجـود بیایـد شـجاع، باسـواد، متدیّـن، دارای ابتکار، پیـش گام، 
خودبـاور، غیـور؛ -البّتـه خوشـبختانه مـا امـروز در نسـل جـوان بسـیاری از ایـن 
خصوصّیـات را داریم اّما این بایسـتی گسـترش پیدا کنـد- چنین نسـلی الزم داریم. 
بایستی ایمان داشـته باشد، سـواد داشته باشـد، غیرت داشته باشد، شـجاعت داشته 
باشـد، خودبـاوری داشـته باشـد، انگیـزه ی کافی بـرای حرکـت داشـته باشـد، توان 
جسـمی و فکـرِی حرکت داشـته باشـد، هـدف را در نظـر بگیرد، چشـم را بـه اهداف 
دور متوّجه بکنـد و به تعبیـر امیرالمؤمنین »اَِعـِر ا...َ ُجمُجَمَتـک«؛)1( زندگی خودش 
و وجـود خـودش را بگـذارد در راه این هـدف و بـا جّدیّت حرکـت کنـد؛ در یک کلمه 
یعنی یـک موجـود انقالبـی؛ معنـای انقالبی ایـن اسـت. بعضی هـا از روی دشـمنی، 
انقالبـی را بـد معنـا میکننـد. انقالبـی را بـه معنـای بی سـواد، بی توّجـه، بی انضبـاط 
]میداننـد[؛ نخیـر، اتّفاقـاً درسـت بعکـس اسـت. انقالبـی یعنـی دارای سـواد، دارای 
انضبـاط، دارای تدیّـن، دارای حرکـت، دارای عقـل، خردمنـد. مـا یک چنین 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

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

تحلیلگر ارشد مسـائل امنیتی روزنامه صهیونیسـتی "معاریو" با اشـاره به نگرانی های 
تل آویو دربـاره افزایش قـدرت حزب ا... لبنـان گفت: ایـن گروه به یـک ارتش حقیقی 

تبدیل شـده و بزرگترین تهدید برای "اسـرائیل" به شـمار می آید |     شـبکه خبر |

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

روزنامـه صهیونیسـتی: ایـران، بـا توجـه بـه چشـم انداز بلندمـدت تاریخـی خـود، 
هیـچ گاه از آرزوهای خـود برای تبدیل شـدن بـه یک قدرت بزرگ دسـت نکشـیده 
اسـت و برنامـه هسـته ای متوقـف شـده ایـن کشـور در آینـده می توانـد بـه مثابـه 

سـکوی پرتابی بـرای دسترسـی بـه این هـدف عمـل کنـد.|    کیهـان |

  خبر فرمانده سپاه پاسداران از همکاری آل سعود و رژیم صهیونیستی  
سرلشـگر جعفـری بـا بیـان اینکـه آل سـعود خائـن ایـن روزهـا خیـال توطئـه در 
کشـورهای شیعه نشـین را دارد، گفـت: مـا اطالعـات کامـل داریـم کـه آل سـعود 
بـا همـکاری رژیـم صهیونیسـتی در حال تـالش بـرای ایجـاد توطئـه در کشـور ما 

هسـتند. |    تسـنیم|

   ایندیپندنت:
 آمریکا از همان ابتدا می دانست ریاض و دوحه بودجه داعش را تأمین می کنند 
روزنامـه انگلیسـی: ایمیل هـای فـاش شـده "هیـالری کلینتـون" اثبـات کـرد 
کـه وزارت خارجـه آمریـکا و کلینتـون و واشـنگتن از همـان ابتـدا می دانسـتند 
را علنـی  آن  و  تأمیـن می کننـد  را  "داعـش"  بودجـه  و قطـر،   کـه عربسـتان 

نکردند.|    فارس|

  اندیشکده آمریکایی:  اگر نفت عربستان نبود وهابیت منزوی می شد  
امریکـن اینترپرایـز: اگر روزی نفت عربسـتان بـه پایان برسـد جهان جـای متفاوتی 
خواهد شـد. اگـر پـول هـای هنگفـت نفتـی در اختیـار عربسـتان نبـود، وهابیت به 

یک فرقـه منـزوی تبدیل مـی شـد. |    جـام نیوز|

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

جان کری وزیـر خارجه آمریـکا در مصاحبه ای با نشـریه فاریـن افـرز در توجیه اجرا 
نشـدن برجـام از سـوی آمریکایـی هـا مدعی شـد: مـا دربـاره فنـاوری و چنـد چیز 
به خصـوص دیگـر توانسـتیم کمک کنیـم. اما بـه واسـطه درگیـری ایـران در یمن، 
حمایت آن ها از اسـد، پشـتیبانی از حزب ا...، شـلیک موشـک هایی که افـراد آن ها را 
تهدیدآمیـز می داننـد و ایـن قبیل مـوارد، این کار بسـیار دشـوار اسـت. این مسـائل 

حرکت رو بـه جلـو را بسـیار پیچیده می کنـد.|    تسـنیم|

هفته اخبار

عکس حضور در یادمان شهدای پاوه   9۰/7/25

پیام نشست بین المللی راهکار سیاسی برای بحران سوریه

بعضی ها از روی دشمنی، انقالبی را بد معنا میکنند، اما؛

این است حزب ا...

عبـارات  از  بخشـی  جمـالت  ایـن 
دیـدار  در  انقـالب  رهبـر  هشـدارگونه 
نخبـگان خطـاب بـه مسـئوالن اسـت. 
نگرانـی  یـک  در  ریشـه  کـه  جمالتـی 
مشـخص از سـوی رهبـر انقـالب دارد، 
نومیـدی جوانـان مـا: »اینهـا،  یـأس و 
هـم خسـارت علمی اسـت بـرای مـا، هم 
دانشـمند جوانـی کـه در بخـش مثـاًل 
هسـته ای یـا در بخـش هوافضـا یـا در 
بخش نانو یـا زیسـت فّناوری بـا امیدواری 
مشـغول فّعالّیـت اسـت، وقتی کـه ایـن 
بخـش مـورد بی اعتنایـی قـرار میگیـرد و 
نیمه تعطیـل میشـود، مأیـوس میشـود. 
مـن قبـاًل هـم عـرض کـرده ام که یـأس و 
نومیـدی جوانـان ما خیلـی خطـر بزرگی 
اسـت. 95/7/28« امـا چـرا عـدم ایجـاد 
رهبـر  بـرای  اینقـدر  نومیـدی  و  یـأس 
انقـالب مهم اسـت؟ »بـرای خاطـر اینکه 
مـا یـک سـابقه ی تلخـی داریـم؛ در یـک 
دوران طوالنـی، ژِن ناتوانی، ژِن نمیتوانیم، 
ژِن وابسـتگی بـه دیگـران را در مـا تزریق 
کردنـد؛ در یـک دوران طوالنـی، از دوران 
قاجـار تـا دوران پهلـوی 95/7/28« و بـا 
تزریـق ژن وابسـتگی »نتیجـه ایـن شـد 

کـه مـا بـه عنـوان یـک ملّـت، هویّتمـان 
در ذیـل غـرب تعریـف شـد. 95/7/28«و 
»وقتی کـه یـک کشـوری در ذیـل یـک 
قدرتـی تعریـف شـد، همـه ی امکانـات او 
در واقـع بـه طـور خـواه یـا ناخـواه متعلّق 
از  می آیـد  او  قـدرت؛  آن  بـه  میشـود 
 »95/7/28 میکنـد.  اسـتفاده  امکانـات 
وابسـتگی که انقالب اسـالمی ملـت ایران 
نقطـه مقابل آن بـود: »انقالب یـک تحّول 
ایجاد کـرد؛ انقـالب اسـالمی یـک تحّول 
عظیم ایجاد کـرد. آنچـه من امـروز تعبیر 
میکنـم، میگویـم در انقـالب، خودبـاوری 
و اعتمـاد بـه نفـس، به جنـِگ وابسـتگی 
رفـت؛ خـدا هـم کمـک کرد.«اما آیـا این 
پایـان ماجـرا بـود؟ خیـر »در جنـگ نرم،  
در جنـگ عمیـق، در جنـگ فرهنگـی... 
شـما در یـک مرحلـه پیـروز میشـوید اّما 
ایـن بـه معنـای پیـروزی دائمی نیسـت؛ 
باید انتظار داشـته باشـید که طرف مقابل 
مجّدداً خـودش را آماده کنـد، جمع وجور 
کنـد و حملـه بکنـد؛ و ایـن اتّفـاق افتـاد؛ 
همان آفـت وابسـتگی، بعـد به شـکلهای 
دیگـری در کشـور بازتولیـد شـد؛ چـون 
باالخره دشـمنان عامـل دارنـد... در درون 

آدمهـای  آدمهـای غریب پرسـت،  ملّـت 
سسـت عنصر، آدمهـای مـاّدی، آدمهـای 
بازتولیـِد  کردنـد  شـروع  فریب بخـور... 
همـان فرهنـگ وابسـتگی، منتها بـا یک 
و  شـده  رنگ آمیـزی  و  شـیک  ادبّیـات 
قالب بنـدی شـده و بسـته بندی شـده بـه 
اسـمهای دیگر: جهانی شـدن، وارد شدن 

در خانـواده ی جهانـی.«
رهبـر انقـالب امـا بـا دقـت ایـن ادبیـات 
افشـا  را  شـده  رنگ آمیـزی  و  شـیک 
می کننـد: »جهانـی شـدن یعنـی زیـر 
بـار فرهنگـی کـه چنـد قـدرت بـزرگ 
توانسـته اند بـر اقتصـاد دنیـا، بر سیاسـت 
دنیـا، بـر امنّیـت دنیـا تحمیـل بکننـد 
]رفتـن [؛ زیر بـار این سیاسـت رفتـن، در 
این قالـب خـود را جا کـردن؛ ایـن معنای 
جهانـی شـدن از نظـر آنهـا اسـت. وقتـی 
میگویند جهانی بشـوید، وقتـی میگویند 
وارد خانـواده ی جهانـی بشـوید معنایـش 
این اسـت؛ ایـن همـان وابسـتگی اسـت، 

نمیکنـد.« فرقـی 
بـا ایـن مقدمـه می تـوان ادراک کـرد کـه 
چرا رهبـر انقالب بیـش از همیشـه نگران 
بازتولید ادبیات وابسـتگی در میـان مردم 
و مسـئوالن اسـت و ایـن مهـم را فریـاد 
می زنـد و در ایـن راه بـه سـراغ نخبـگان 
علمی جـوان و دانشـجویان و اهالی تولید 
علـم مـی رود. »نبایـد مـا اجـازه بدهیـم 
ایـن حرکـت علمـی آسـیب ببینـد؛ ایـن 
حرکـت علمـی، دشـمن دارد، اگـر ایـن 
حرکـت علمـی دچار دشـمنی ها بشـود و 

مـا نفهمیـم و از آن مراقبـت نکنیـم، یک 
نتیجه ی بسـیار سـنگین و تلخـی خواهد 
داشـت. میدانیـد آن نتیجه چیسـت؟ آن 
نتیجـه عبـارت اسـت از ایجـاد یـأس در 

نیروهـای جـوان کشـور«
با این پیـش فرض هـا در تقابـل دو دیدگاه 
وابسـتگی و اسـتقالل، ولی فقیه در جامعه 
اسـالمی فریضـه مسـئوالن را هـم بـرای 
آنهـا مشـخص می کنـد: »آنچـه نـگاه بـه 
نخبـگان را به عنـوان یک فریضـه، به عنوان 
یـک واجـب غیرقابـل اجتنـاب بـر همه ی 
مسـئوالن الزم میکنـد، یک هـدف بزرگ 
اسـت. یک هـدف بزرگـی در اینجـا وجود 
دارد؛ بـا ایـن هـدف حتمـاً بایسـتی نـگاه 
بـه نخبـگان یـک نـگاه جـّدی، یـک نـگاه 
عملّیاتـی، یـک نـگاه دلسـوزانه و پیگیـر 
باشـد. آن هدف چیسـت؟ آن هدف عبارت 
اسـت از تبدیـل کشـور ایـران به کشـوری 
پیشـرفته، قدرتمنـد، شـریف -شـریف در 
مقابـل لئیـم و پلید کـه بعضی از کشـورها 
قدرتهـا هسـتند- صاحـب  از  بعضـی  و 
حـرف نـو در مسـائل بشـری و در مسـائل 
بین المللی.« حـاال می توان حکمـت اصرار 
رهبر حکیم انقـالب را بر حمایـت تمام قد 
از نخبـگان علمی کشـور فهم کـرد... »من 
به شـما عـرض بکنم کـه بنـده در دفـاع از 
جامعـه ی نخبـگان و از حرکـت علمـی 
کشـور، تا نَفس دارم ذّره ای کوتـاه نخواهم 
آمـد، و میدانـم کـه ایـن حرکـت، حرکت 
بابرکتـی اسـت و ان شـاءا... عاقبت به خیـر 

اسـت. 95/7/28« 

 »گزارشــهایی به من میرســد 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 مســائل بپردازند. این طرحها، 
طرحهای بســیار مهّمی اســت؛ حّتی بعضی از طرحهای تحقیقاتی مربوط به انرژی 

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

در دفاع از جامعه ی علمی و نخبگان کشور 

تانفسدارملحظهایکوتاهنمیآیم

کاپیتوالسیون عبارت است از ســپردن 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 

آنچه که همیشه برای انسان میماند، کتابخوانی در سنین پائین است. جواناِن اعتراض شدید امام خمینی )(مواجه و موجب تبعید امام )( به ترکیه شد.
شــما، 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 مســئله ی بعدی است؛ مسئله ی اول این اســت که یاد بگیرند، عادت 

کنند به این که اصاًل به کتاب مراجعه کنند، کتاب نگاه کنند. 91/7/2۰ 

ایـرانی خانواده

کتابخوانی از کودکی باید تبدیل به عادت شود

 )(نسخه امام حسین
برای همه مسلمانان تاریخ

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 امام حسین بهای گرانی محسوب نمیشود. اسارت آل الَلّ
حرم پیغمبر، شخصیتی مثل زینب که در دست بیگانگان اسیر بشود - 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. 87/1۰/19 

انقالب اسالمی عمل به این نسخه بود


