
امـا ریشـه ایـن مسـأله در کجاسـت؟ چـرا رهبـر معظـم 
انقـاب اینگونـه اعـام ایسـتادگی در برابـر یـک خطـر 
بـزرگ می کننـد و بـر اسـاس آن به برخـی از مسـئوالن، 
جریان هـا و رسـانه های داخلی هشـدار می دهنـد؟ علت 
ایـن هشـدارها و ایـن خطاب هـا را وقتـی بهتـر متوجـه 
می شـویم که بـه اظهـارات رئیس دولـت شـیطان بزرگ 
در ایـن زمینـه مراجعـه کنیـم. دولتـی کـه رهبـر معظم 
انقـاب دربـاره آن می فرماینـد: »از ابلیـس بدتر اسـت.« 
رئیس جمهـور آمریکا چنـدی قبـل در گفتگو بـا جوانان 
یهـودی سـاکن سـرزمین های اشـغالی فلسـطین و هـم 
چنیـن جوانـان آمریکایـی از آرزوی بـزرگ خـود بـرای 
غلبه بـر ملت ایـران پـرده بـر مـی دارد؛ آرزویی کـه بارها 
اعتـراف کـرده از طریق حملـه نظامـی و فشـار اقتصادی 

امـکان تحقـق آن وجود نـدارد.
اوبامـا کـه از طریـق وبسـایت خبـری میـک ایـن گفتگو 
را انجـام می دهـد، در برابـر انتقـادات جوانـان یهـودی و 
آمریکایـی در خصـوص توافق با ایـران به عنوان کشـوری 
کـه قصـد نابـودی اسـرائیل را دارد، می گویـد: »بایـد 
تحولـی، حتـی تدریجـی، در داخـل ایـران روی دهـد 
تا بـه ایـن نتیجـه برسـند که شـعار مـرگ بـر آمریـکا یا 
انکار هولوکاسـت در میـان رهبران این کشـور یـا تهدید 
به نابودی اسـرائیل یا رسـاندن سـاح بـه حـزب ا... که در 
لیسـت گروه هـای تروریسـتی]![ اسـت باعـث می شـود 
ایـران در چشـم بخـش بزرگـی از جهـان منزوی شـود.« 
شـاید ایـن اظهـارات گسـتاخانه امـا صریـح، بخشـی از 
همان پـروژه نفـوذی اسـت کـه رهبر معظـم انقـاب در 
چند سـخنرانی اخیـر خـود در تحلیـل شـرایط »پس از 
برجام« نسـبت به آن هشـدار داده بودنـد. امـا اوباما برای 
تحقـق ایـن آرزوی کـور خـود بـه چـه اتفاقـی در داخل 
کشـور امید بسـته اسـت؟ آیـا او روی مسـائل و تغییرات 
سیاسـی داخل ایـران و یـا تحـوالت منطقـه ای و یا حتی 

برانـدازی نظـام حسـاب بـاز کرده اسـت؟ پاسـخ بـه این 
سـوال منفی اسـت. چرا که اوباما خود به روشـنی پاسـخ 
این سـوال را بیـان می کنـد: » این تحـوالت بـه تغییرات 
در صحنه سیاسـی ایـران و تغییر در ذهنیـت رهبران این 
کشـور بسـتگی خواهد داشـت. شـاید نسـل جوان ایران 
ایـن تحـول را ممکـن کنـد.« شـیطان بـزرگ بـه وضوح 

بـه ایجـاد تغییـرات نسـلی اشـاره می کنـد و 
امیـد دارد تـا نسـل جـوان کشـور، بـا ارزش ها و 

آرمان هـای انقـاب همراهـی نکنـد. 
رهبر معظـم انقـاب اما در همـه سـالها و بلکه 
دهه هـای اخیـر بـا اعتمـاد کامـل بـه جوانـان 
در سراسـر کشـور قطار انقـاب را در مسـیر پر 
پیـچ و خـم شـرایط کشـور بـه پیـش برده اند. 
ایـن حقیقـت را از همـان روزهـا و ماه هـای 
آغازیـن رهبـری ایشـان می تـوان دیـد؛ آنجـا 
کـه در دیـدار بـا دانشـجویان و دانش آمـوزان، 
به مناسـبت سـیزدهم آبـان مـاه در سـال 68 
می فرماینـد: »اینکـه مـا تکیـه میکنیـم بـر 
روی نیروهـای انقابـی و نیروهـای متدیّـن، 
به خاطـر ایـن اسـت کـه مـا راه طوالنـی در 
پیـش داریـم؛ ایـن ملّـت راه طوالنـی در پیش 
دارد. هدفـی کـه مـا بـرای جمهوری اسـامی، 
بـر اسـاس آموخته هـای عمومـی انقـاب در 
نظـر گرفتیم - مـا که عـرض میکنم، مـراد این 
حقیر نیسـت؛ مـراد، ملّـت ایـران و مسـئوالن 
انقـاب اسـت؛ صاحبـان انقـاب - آن هـدف، 

هدف خیلـی واالیی اسـت. هـدف، ایجاد یـک جامعه ی 
نمونـه اسـت. شـما میخواهیـد در محـدوده ی ایـران 
عزیز - کـه از لحـاظ جغرافیایـی در یک نقطه ی بسـیار 
حّساسـی از دنیـا هم واقع شـده اسـت - یـک جامعه ای 
بسـازید که بـه برکـت اسـام و زیـر پرچـم قـرآن، الگو 

باشـد؛ هم الگـو از لحـاظ مـاّدی و پیشـرفتهای مـاّدی، 
هـم در عیـن حـال الگـو از لحـاظ معنویّـت و از لحـاظ 

اخـاق.«
همیـن حقیقت اسـت کـه باعـث می شـود رهبـر معظم 
انقاب 25 سـال بعـد در اردیبهشـت ماه سـال 93 گویی 
نتیجه این اعتماد بـه جوانان مومـن و انقابـی را به مردم 
نشـان می دهنـد: »هرجایـی که مـا بـه ابتکار 
و اسـتعداد جوانان مـان تکیـه کردیـم، آنجـا 
ناگهـان مثـل چشـمه ای جوشـید، شـکوفا 
شـد؛ در قضایای مربوط به مسـائل هسـته ای، 
در قضایـای مربـوط بـه مسـائل دارویـی، در 
درمان هـای گوناگـون، در سـلّول های بنیادی، 
در نانـو، در ایـن برنامه هـای صنعتـِی دفاعـی، 
و  ]کردیـم [  سـرمایه گذاری  مـا  هرجایـی 
بـه ایـن نیـروی جـوان و عاقه منـد و مؤمـن 
و بااخـاص داخلـی تکیـه کردیـم و بـه او ارج 

نهادیـم، کارمـان پیـش رفـت.«
حـاال ایـن روزهـا رهبـر حکیـم انقـاب در 
برابـر مکر دشـمن بـرای جـوان ایرانـی، حفظ 
روحیـه انقابـی را تجویـز می کننـد: »ایـن 
روحّیـه اسـت کـه کشـور را حفـظ میکنـد، از 
کشـور دفاع میکنـد؛ ایـن روحّیه اسـت که در 
هنگام خطر به داد کشـور میرسـد.« تـا جایی 
که ایـن روحیـه انقابی بـرای جوانان سراسـر 
کشـور را یکی از سـه عامـل اقتـدار و مصونیت 
کشـور در برابـر تهدیـدات دشـمن ارزیابـی 
می کننـد: »سـه عامل اساسـی اقتـدار ملّـی اینها اسـت: 
اقتصاد قـوی و مقاوم، علم پیشـرفته و روزافـزون، و حفظ 
روحّیه ی انقابیگـری در همه بخصـوص در جوانها؛ اینها 
اسـت که میتوانـد کشـور را حفظ کنـد؛ آن وقت دشـمن 

مأیـوس خواهـد شـد.«    

»ســعی دشــمنان این اســت که جــوان مــا را الابالــی بــار بیاورند، نســبت بــه انقــالب بی تفــاوت بــار بیاورنــد، روحّیــه ی حماســه و انقالبیگــری را در او بُکشــند 
و از بیــن ببرنــد؛ جلــوی ایــن بایــد ایســتاد.«  ایــن جمــالت حاکــی از دغدغــه عمیق رهبــر معظــم انقــالب بــرای جوانــان انقالبــی و حزب اللهی کشــور اســت. 
دغدغــه ای کــه نهیــب ایشــان را بــه مســئوالن و صاحبــان تریبون هــا و رســانه ها بــه دنبــال دارد: »مســئولین کشــور جوانهــای انقالبــی را گرامــی بدارنــد؛ این همــه 
ــت.« ــی داش ــد گرام ــی را بای ــوان انقالب ــا. ج ــال اینه ــی و امث ــم افراط ــه اس ــد ب ــندگان نکوبن ــدگان و نویس ــی از گوین ــی را برخ ــی و انقالب ــای حزب الّله جوانه

رشح                حدیثخانواده                 ایرانی

تریبون                 حزب ا...

 منبع استفتائات قسمت احکام آموزشی نشریه کجاست؟ در شماره قبل نشریه، در رابطه با نماز 
مسافر منبع کجا بود؟ 

ج(استفتائات و احکام آموزشــی ازمنابع، کتب و اســتفتائات مورد تأیید دفتر 
استفتائات مقام معظم رهبری استفاده و استخراج میشود، استفتاء مورد سؤال، در 

قسمت استفتائات جدید پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری آمده است. 
 حقیر میخواهم نشریه خط حزب ا... رامشترک شوم لطفأ راهنمایی فرمایید.

ج(پیشتر هم عرض شده بود که نشریه بصورت مکتوب منتشر نمی شود و تنها فایل 
نشریه برای متقاضیان از طریق رایانامه ارسال می گردد.

  
از دوستانی هم که در توزیع نشریه مشارکت داشته اند تشکر و قدردانی می شود؛ از جمله:

یک تابلو اعانات در مسجد امیرالمومنین )؛ع؛( اباد زنجان برای نصب نشریه خط حزب ا... اختصاص 
یافت | موسوی مدنی، توزیع 20 عدد از نشریه خط حزب ا... بین پایگاه های تابعه حوزه2 شهری بسیج 
)امام حسن  )؛ع؛((-ناحیه امام علی اهواز | نشریه خط حزب ا... در تابلوی اعانات مسجد جامع و مجتمع 
فرهنگی امام محمد باقر)؛ع؛( مشهد بصورت منظم نصب میگردد. | اصفهان.مقابل ترمینال مسافربری 
کاوه. پایگاه بسیج شهیدصیادشیرازی. توزیع 100نسخه به صورت هفتگی بین عموم مردم ومسافران 
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پایگاهها،  مساجد،  نمازجمعه،  چون  مکان هایی  در  را  هفته نامه  می توانند  عالقه مندان 
دانشگاهها و هیات های مذهبی شهر یا روستای خود چاپ و توزیع کنند. در این روش حتی تیراژ 
کم اما »هدفمند« بیش از چاپ انبوه اثربخشی دارد. برای هماهنگی توزیع » نام خود،  نام شهر یا 

روستا، مکان توزیع  و تعداد تکثیر شده« را برای خط حزب ا... پیامک  )10001028( کنید. 

خودمان را به مرکز نور 
وابسته کنیم

آنچه ما وظیفـه داریم، این اسـت 
که خود را شایسـته ی انتساب به 
آن خانـدان کنیـم. البته منتسـب بـودن به 
خاندان رسـالت و از جمله ی وابستگان آنها و 
معروفین به والیت آنها بودن، دشـوار اسـت. 
در زیـارت می خوانیـم کـه مـا معروفیـن به 
ایـن  دوسـتی و محبـت شـما هسـتیم؛ 
وظیفه ی مضاعفـی را بر دوش مـا می گذارد.  
ایـن خیـر کثیـری کـه خداونـد متعـال در 
سـوره ی مبارکـه ی کوثـر مـژده ی آن را بـه 
پیامبـر اکـرم داد و فرمـود: "انّـا اعطینـاک 
 )( الکوثر" - کـه تأویل آن، فاطمـه ی زهرا
اسـت - درحقیقـت مجمع همـه ی خیراتی 
اسـت کـه روزبـه روز از سرچشـمه ی دیـن 
نبـوی، بـر همـه ی بشـریت و بـر همـه ی 
سـعی  خیلی هـا  می ریـزد.  فـرو  خایـق 
کردند آن را پوشـیده بدارند و انـکار کنند، اما 
لـو کـره  و  نـوره  "والَلّ متـّم  نتوانسـتند؛ 
الکافـرون". مـا باید خودمـان را بـه این مرکز 
نور نزدیـک کنیم؛ و نزدیک شـدن بـه مرکز 
نور، الزمه و خاصیتش، نورانی شـدن اسـت. 
باید بـا عمـل، و نه بـا محبـت خالـی، نورانی 
بشـویم؛ عملـی کـه همـان محبـت و همان 
والیـت و همـان ایمـان، آن را بـه مـا امـاء 
می کنـد و از مـا می خواهـد. بـا ایـن عمـل، 
باید جـزو ایـن خانـدان و وابسـته ی بـه این 

خاندان بشویم.   70/10/5

خانواده 
خراب می شود، اگر...

اگر آن ضوابطی که اســام در 
محیط جامعه بــه عنوان حایل 
بین زن و مرد قرار داده اســت، بشــکند، 
خانواده خراب می شود. در خانواده، غالبا به 
زن و گاهی هم به مرد، ممکن اســت ظلم 
شــود. فرهنــگ اســامی، فرهنگ عدم 
اختاط زن و مرد است.  چنین زندگی ای با 
خوشــبختی ادامه می یابــد و می تواند به 
درستی و با رعایت موازین عقلی بچرخد و 
حرکت کند و به پیش برود. در این جا اسام 
سختگیری کرده است.  اگر آن حد و مرزی 
که در جامعه قرار داده شــده است، چه از 
طرف زن و چه از طرف مرد بشکند، اسام 
در مقابل آن ســختگیری می کند؛ درست 
نقطه ی مقابل آنچه که شــهوترانان عالم 
می خواســته اند و عمــل می کرده انــد. 
قدرتمنــدان و زرمنــدان و زورمنــدان، 
مردشــان، زنشــان و زیردستهایشــان و 
کســانی که با آنهــا و برای آنهــا زندگی 
می کرده اند، همیشــه عکــس این عمل 
می کرده اند. آنهــا مایل بوده انــد که این 
حجاب بین زن و مرد، از بین برود، که این، 
البته بــرای زندگی جامعه مضــر و برای 
اخاق جامعه بد اســت. برای حفظ عفت 
جامعه زیانبار و بخصــوص برای خانواده از 
همه چیز بدتر است. این، بنیان خانواده را 

متزلزل می کند.   73/07/20

ژالتین حیوان ذبح نشده
  آیا ژالتین های تهیه شده از اجزای حیوانات حال گوشت که ذبح شرعی نشده اند، حال 

شمرده می شود؟
 ج( ژالتین های تهیه شــده از اســتخوان  حیوان های حالل گوشت که ذبح 
شرعی نشده اند، چنانچه ظاهر استخوان را قبل از تبدیل به ژالتین تطهیر کنند 
پاک و حالل اند، اما ژالتین های تهیه شده از پوست حیوانات حالل گوشت که 

ذبح شرعی نشده اند، نجس و حرام است.
  آیا دادن صدقه مستحبی به سّید جایز است؟

 ج( مانع ندارد.

 

ترشف 
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هفته اخبار  

پیش بینی رهبر انقالب از سرنوشت دولت جعلی اسرائیل؛
رژیــــم صهـیـونیـستی
  25 سال آینـده را نخواهد دید

حضرت آیـت  ا... خامنـه ای در پاسـخ بـه اظهـارات صهیونیسـت ها با اشـاره به جعلـی بودن 
دولـت صهیونیسـتی افزودنـد: برخـی صهیونیسـتها گفته اند بـا توجه بـه نتایـج مذاکرات 
 هسـته ای، 25 سـال از دغدغـه ایـران آسـوده شـده ایـم؛ امـا مـا بـه آنهـا می گوییـم شـما

 25 سـال آینـده را، اصـوالً نخواهید دیـد و به فضـل الهی، چیزی بـه نام رژیم صهیونیسـتی 
در منطقـه وجود نخواهـد داشـت. رهبر انقـاب تأکیـد کردنـد: در همین مدت نیـز روحیه 

اسـامی مبارز، ِحماسـی و جهادی، صهیونیسـتها را راحـت نخواهد گذاشـت.  

  مالقات دو ساعته مرحوم عبدالحسین حائری 
با  حضرت آیت ا... خامنه  ای

ــای  ــات آقـ ــاعت ماقـ ــدود2 سـ ــد از حـ ــکو: بعـ ــران در یونسـ ــفیر ایـ ــی، سـ  جالـ
ـــای منتشرشـــده  ـــا کتابه ـــاب، در رابطـــه ب ـــر معظـــم انق ـــا  رهب ـــری ب عبدالحســـین حائ
و نســـخ خطـــی، حائـــری از رهبـــری عذرخواســـت کـــه مشـــغله تـــان زیـــاد اســـت 
بنابرایـــن خســـته تـــان نمیکنیـــم امـــا رهبـــری فرمودنـــد: ایـــن گفتگوهـــا رفـــع 

خســـتگی اســـت نـــه خســـتگی!  |   نماینـــده|

  لزوم ایفای نقش ارکان مختلف کشور 
در موضوع برجام

ــاره برجــام  ــا بیــان اینکــه نظــر قطعــی مجلــس درب رئیــس مجلــس شــورای اســامی ب
مهرمــاه اعــام میشــود گفت: قبــل از ســفر بــه آمریــکا خدمــت رهبــر انقــاب رســیدم و از 
نظــرات معظم لــه آگاه شــدم کــه تأکیــد داشــتند ارکان مختلــف کشــور در موضــوع برجام 

ایفــای نقــش کننــد. |        فــارس|

 رئیس جمهور قرقیزستان در دیدار با رهبر معظم  انقالب: 
جمهوری اسالمی را الگوی خود می دانیم

آلمـــاس بیـــگ آتامبایـــف: ایـــران در مقابـــل تحریم هـــا نـــه تنهـــا متزلـــزل نشـــد 
ــو  ــک الگـ ــود یـ ــرای خـ ــامی را بـ ــوری اسـ ــا جمهـ ــد و مـ ــر شـ ــه محکم تـ بلکـ

| Leader.ir    | .می دانیـــم

   هدیه رهبر انقالب برای
 جشن تکلیف فرزند شهید رضائی نژاد

مقــام معظــم رهبــری بــه مناســبت بــه 
ــژاد،  ــا رضایی ن ــیدن آرمیت ــف رس ــن تکلی س
ــک  ــرای وی ی ــژاد ب ــی ن ــد شــهید رضای فرزن
جلــد قــرآن کریــم مزیــن بــه دســت نوشــته 
ایشــان و یــک عــدد چفیــه بــه عنــوان هدیــه  
فرســتادند. ایشــان بــرای ایــن فرزنــد شــهید 
نوشــتند: جشــن تکلیــف بــر آرمیتــای عزیــز 
ــرآن  ــو ق ــت در پرت ــد اس ــاد. امی ــارک ب مب
خوشــبخت و در راه آرمان هــای قرآنــی 

ثابت قــدم باشــد. ان شــاء ا...  

 پیشنهاد                  خواندنی

کتاب »دشمن شناسی«
 

رهبــر انقــاب بارها بــر کســب بصیرت، 
بصیرت زایی و بصیرت افزایی که از ضروریات 
دشمن شناســی بــه خصــوص در طوفان 
حوادث اند تأکید کرده اند. ایشــان شناخت 
انواع و اقسام حیله هاي دشمن و معرفی آنها و 
آگاه کردن ملت را بارها و بارها به مسئوالن و 
مردم گوشزد کرده اند. کتاب پیش رو به منظور 
شناخت و روشهاي دشمن و راههاي مقابله با 

آن در چهارده فصل تنظیم شده است.
کتاب »دشمن شناســی« )شناخت دشمن 
و روش هــای مقابله بــا آن از منظر حضرت 
آیت  ا... العظمی خامنــه ای( در 495 صفحه  
توسط سید امیر پورفاضلی گردآوری و توسط 
انتشارات انقاب اسامی در زمستان سال 93 

منتشر شده است.   

کالم                  امام

تضعیف شورای نگهبان خطرناک 
برای کشور و اسالم

...مــن به این آقایــان هشــدار می دهم که 
تضعیف و توهین به فقهای شــورای نگهبان 
امری خطرناک برای کشــور و اســام است. 
همیشه انحرافات به تدریج در یک رژیم وارد 

می شود و در آخر، رژیمی را ساقط می نماید. 
الزم است همه به طور اکید به مصالح اسام و مسلمین توجه کنیم و به قوانین، هر چند مخالف 
نظر و سلیقۀ شخصی مان باشد احترام بگذاریم و به این جمهوری نوپا که مورد هجوم قدرت ها و 

ابرقدرت هاست وفادار باشیم.
در خاتمه باید بگویم که حضرات آقایان فقهای شــورای نگهبان را با آشنائی و شناخت تعیین 
کردم و احترام به آنان و حفظ مقامشــان را الزم می دانم و امید آن دارم که این نحو امور تکرار 
نشود. و به شورای نگهبان تذکر می دهم که در کار خود استوار باشید و با قاطعیت و دقت عمل 

فرمایید و به خدای متعال اتکال کنید...  63/2/25

ریشه ی آزادی در فرهنگ اسامی، جهان بینی توحیدی است. اصل توحید با اعماق  بازخوانی خطبه

  
معانی ظریف و دقیقی که دارد، آزاد بودن انسان را تضمین میکند؛ یعنی هر کسی که 
معتقد به وحدانیت خداست و توحید را قبول دارد، باید انســان را آزاد بگذارد... روح 
توحید عبارت است از اینکه عبودیت غیر خدا باید نفی بشود. یعنی توحید در هر دینی 

و در دعوت هر پیغمبری معنایش این است که انسان 
باید از غیر خدا... و از هرچه غیر خداست، اطاعت و عبادت نکند و 
فقط از خدای متعال اطاعت کند. ریشــه ی آزادی در اســام 
عبارت است از شــخصیت و ارزش ذاتی انسان که بنده ی هیچ 
کس غیر خدا نمیشود و در حقیقت ریشه ی آزادی انسان توحید 

و معرفت خدا و شناخت خداوند است. ریشه ی آزادی در اسام انواع و اقسام آزادیهای تازه ای را 
برای انسان به بار می آورد. دیگر انسان آزاد در فرهنگ اسامی نمیتواند و حق ندارد از غیر خدا 
اطاعت کند لذا شما میبینید انبیا همه و بخصوص اســام بر روی عبودیت انحصاری پروردگار 
تکیه کرده...آزادِی اسامی یعنی آزادی از غیر خدا و اسام که انسان را بنده ی خدا میداند، این 
رجحان را بر همه ی ادیان و مکاتب دیگر دارد... آزادی اسام، ریشه اش آزادی انسان از عبودیت 
هر آنچه غیر خداســت. در حالی که آزادی غربی ریشــه اش عبارت بود از تمنیات و تمایات و 

خواستهای پست انسانی یا همه جور خواست انسانی.   65/10/19

انسان آزاد در فرهنگ اسالمی 

منی تواند  و حق ندارد از غیر 

خدا اطاعت کند

بررسی مفهوم آزادی از نگاه رهبر انقالب  | قسمت 5

»تمایالت افراد«  فلسفه آزادی در غرب است

امام جواد مانند دیگر ائمه ی معصومین برای ما اسوه و مقتدا و نمونه است. زندگی  ت تاریـخی
روای

کوتاه این بنده ی شایســته ی خدا، به جهاد با کفر و طغیان گذشت. در نوجوانی به 
رهبری امت اسام منصوب شد و در سالهایی کوتاه، جهادی فشرده، با دشمن خدا 

کرد به طوری که در سن 25 سالگی یعنی هنوز در 
جوانی، وجودش برای دشــمنان خــدا غیر قابل 
تحمل شد و او را با زهر شهید کردند. همان طوری که ائمه ی 
دیگر ما  )؛ع؛( با جهاد خودشــان هر کدام برگی بر تاریخ پر 
افتخار اسام افزودند، این امام بزرگوار هم گوشه ی مهمی از 
جهاد همه جانبه ی اسام را در عمل خود پیاده کرد و درس 
بزرگی را به ما آموخــت. آن درس بزرگ این اســت که در 
هنگامی که در مقابل قدرتهای منافق و ریاکار قرار می گیریم، 
باید همت کنیم که هوشیاری مردم را برای مقابله ی با این 
قدرتها برانگیزیم. اگر دشمن، صریح و آشکار دشمنی بکند و 
اگر ادعا و ریاکاری نداشــته باشد، کار او آســان تر است. اما 

وقتی دشــمنی مانند مأمون عباســی چهره ای از قداســت و طرفداری از اسام برای خود 
می آراید، شناختن او برای مردم مشــکل اســت. در دوران ما و در همه ی دورانهای تاریخ، 
قدرتمندان همیشه ســعی کرده اند وقتی از مقابله ی رویاروی با مردم عاجز شدند دست به 

حیله ی ریاکاری و نفاق بزنند.     59/7/18  

درس امام جواد  )؛ع؛( برای مقابله با قدرت های منافق و ریاکار

جوانان احساس مسوولیت، ایمان و بصیرت خود را تقویت کنند

جوان اوال باید احسـاس مسـوولیت کنـد؛ یعنی واقعـا خودش را مسـوول بداند  مطالبه رهبری

و بخواهـد کـه زندگـی را با پـای خـودش پیش ببـرد و حرکـت کنـد و مثل پر 
کاهـی در امـواج حـوادث نباشـد. ثانیـا با ایمـان حرکـت کنـد ثالثـا بصیرت و 
آگاهی داشـته باشـد. اگـر جوانـان این سـه خصوصیـت را در خودشـان تامین 
کننـد مـن خیال می کنـم که هـر وضعـی دنیـا پیـدا کنـد در همـه ی زمینه ها 
شـما می توانید موفقیـت خودتـان را تضمیـن کنیـد. آن احسـاس مسـوولیتی کـه 

من می گویـم، در مقابـل حالت "ولـش" قـرار دارد. بعضی 
از جوانـان هسـتند کـه اگـر گفتـه شـود ایـن کار را 
بکن، می گویـد ولـش!... احسـاس مسـوولیت، یعنـی رهـا 
کـردن ایـن حالـت "ولـش". ایمـان هـم یعنـی این کـه 
انسـان واقعـا مومنانـه وارد میـدان شـود. سـعی کنیـد 
ایمانتـان را قـوی کنیـد... آن را عمیـق کنیـد، تـا بـا هـر 
حادثه ای متزلزل نشـود. با مطالعـات خوب، با اسـتفاده از 

انسـانهای واال و اسـتادهای خوب، آن را تقویت کنیـد. در خودتان بصیـرت ایجاد کنید. 
قـدرت تحلیـل در خودتان ایجـاد کنیـد؛ قدرتی کـه بتوانیـد از واقعیتهـای جامعه یک 
جمعبنـدی ذهنـی بـرای خودتـان به وجـود آوریـد و چیـزی را بشناسـید. ایـن قدرت 
تحلیل خیلـی مهم اسـت. هـر ضربه ای کـه در طـول تاریخ مـا مسـلمانان خوردیـم، از 
ضعف قـدرت تحلیـل بـود. نگذاریـد کـه دشـمن از بی بصیرتـی و ناآگاهی ما اسـتفاده 

کند و واقعیتی را واژگونه در چشممان جلوه دهد..  79/12/22

هنگامی که در مقابل قدرتهای 

منافق و ریاکار قرار می گیریم، 

باید هوشیاری مردم را برای 

مقابله ی با این قدرتها برانگیزیم

هر رضبه ای که 

در طول تاریخ 

ما مسلامنان خوردیم،

 از ضعف قدرت 

تحلیل بود

هفته سخن  

» تسلیم «
برنامه  سازش است

آمریکایی هـا برجـام را - بنـا به گفتـه خودشـان- محل ضربـه به مـا می بینند. 
آن ها و دنبالـه روان داخلی شـان پـس از ناکامی در تبدیـل مذاکره بـه نمادی از 
سـازش در بین مردم ایـران، به دنبـال سوءاسـتفاده از متن برجام هسـتند تا اگـر از آن راه 
نشـد از راه دیگـری بتواننـد بـه جمهـوری اسـامی ضربـه بزننـد و یکـی از ایـن راه هـا، 
سوءاسـتفاده از "زمینه برجام" اسـت. سوءاسـتفاده از »زمینه« یعنی القـاء جماتی نظیر 
»تحمیـل توافـق بـه نظـام«؛ یعنـی القـاء اینکـه »آرمان هـا بـه بهانـه واقع بینـی کنـار 
گذاشـته شـوند«؛ یعنی »مردم ایـران مانند مـردم زمـان امام حسـن)( هسـتند« و... 
ایـن جمـات امـروز در داخـل کشـور توسـط رسـانه ها و افـرادی بیـان می شـوند کـه با 
خیال پـردازی »جام زهـر« در دوره مذاکـره و »بـزک آمریـکا« بـه دنبـال سـازش بودنـد. 
اکنـون آن ها بـه دنبـال این هسـتند کـه بگوینـد »شـرایط، مـا را مجبـور کرد تا تسـلیم 
شـویم و تسـلیم شـدیم.« باور ایـن جمـات در ذهـن نیـروی مؤمـن انقابی یعنـی القاء 
ناامیـدی کـه گام بزرگـی بـرای نفوذ اسـت. وقتـی نیـروی »مؤمـن که بایـد آمـاده به کار 
باشـد« تسـلیم زهر چنین القائاتی شـد، دیگر نمی توانـد در مقابل دشـمنش تحرک الزم 
را داشـته باشـد وراه نفوذ بـاز می شـود.  اما جـوان حزب اللهـی می داند که زمینه رسـیدن 
به ایـن متن چیـز دیگری بـوده اسـت نـه آن چیزی کـه جریان سازشـکار سـعی بـه القاء 

آن دارد:
1. شــرایط مــا از حیــث دســتاوردهای واقعــی تولید شــده در کشــور آن گونه 
 بــود کــه بتوانیــم در دیپلماســی، آن هــا را »تبدیــل بــه منفعــت ملّی«کنیــم. 
»]در ســال 91[ آن روزی کــه وارد مذاکرات شــدیم«، نوزده هزار ســانتریفیوژ از جمله 
دارایی هایی بود که »دستاورد قابل قبول و مهّمی« به حساب می آمد و »احساس کردیم با 

دست قوی داریم وارد ]مذاکره[ میشویم.« 94/04/02
2. دشمن ما، آمریکایی ها وقتی دستاوردهایی مانند دست یابی به سوخت بیست درصد 
را دیدند »فهمیدند ما بدون وابســتگی میتوانیم به فّناوری پیشرفته دست پیدا کنیم.« و 
با ناکارآمد بودن تحریم ها ناچار شدند به ایران پیشنهاد بدهند که »میخواهیم مسئله ی 
هســته ای را حلّ وفصل کنیم« و صراحتاً گفتند که عاوه بر»برداشتن تحریم ها«، »ایران 
را به عنوان یک قدرت هسته ای خواهیم شناخت.«94/04/02 آمریکایی ها به دلیل شرایط 

داخلی شان در داخل و ناکارآمد بودن تحریم ها مجبور شدند پای میز مذاکره بیایند.
3. مردم ما زمینه سوم شرایط مذاکره بودند. رهبر انقاب فرمودند: »بنده به تک تک این 
ملّت اعتماد دارم... معتقدم یَدُ ا...ِ َمَع الَجماَعه؛ اعتقاد دارم دســت خدا اســت که دارد کار 
میکند. بیست ودّوم بهمن را نگاه کنید، در آن سرما، روز قدس را نگاه کنید، در آن گرما با 
آن دهان روزه؛ چه کســی مردم را می آورد در این خیابانها؟... این دست خدا است؛ خدا را 

می بینیم، اعتماد میکنیم به این حرکت مردمی.«94/01/20 مردم را باید این گونه شناخت.
4. برای جمهوری اسالمی هم مذاکره جزیی از مسیر مبارزه و مقاومت بود. هدف مذاکره 
»عبور هنرمندانه از موانعی که دشــمن... ایجاد کرده اســت.«92/04/30 »برداشته شدن 
تحریم« و »به رسمیت شناختن قدرت هسته ای ایران«  دو هدف از پیش تعیین شده برای 
مذاکره بود. به همین دلیل اســت که پس از رســیدن به "برجام" رهبر معظم انقاب در 
خطبه های عید فطر به اقرار دشــمن بر »گردش صنعت هســته ای« اشاره می کنند و در 
دیدار خبرگان با اشــاره به یکی دیگر از اهداف مذاکره یعنی لغو تحریم ها؛ با اقتدار گفتند 

اگر این مسأله تعیین تکلیف نشود، »پس معامله ای در کار نخواهد بود.« 
این چهار عنصر نشــان می دهد امروز، شــرایط نه شرایط تحمیل اســت و نه اجبار برای 
پذیرفتن چیزی. در این روزهایی که بسیاری از نقاط غرب آســیا را بوی خون و باروت پُر 
کرده است و عکس های آیان، -کودک غرق شده سوری- دل هر انسان پاک دلی را به درد 
می آورد، ایران نه تنها، »سرزمین امن منطقه« محسوب می شود بلکه مقتدرانه در تحوالت 
آن تاش می کند تا نقش تاریخی خود را برای دفاع از مظلومــان انجام دهد. برای ایرانی 
که »حضور پُرمضمون مردمش در تشــییع ]غواص ها[، یکی از به یادماندنی ترین حوادث 
انقاب« را رقم می زند، برای ایرانی که امروز دیگر کشورها از مقاومتش "الگو می گیرند"، 
برای ایرانی که رهبرش در منطقه و حتی فراتر از منطقه بــه عنوان راهبر محور مقاومت 
شناخته می شود، هیچ اجباری برای پذیرش هیچ چیزی برخاف »منافع و مصالح ملی« 
وجود ندارد. نیروی مومن انقابی با »روحّیه ی اســامِی مبــارز و جهادی« 94/06/18 

تاش می کند و می داند چه این متن تصویب بشود و چه نشود:
1. در داخل کشور اقتصاد مقاومتی اولویت است.

2. در منطقه سیاست های ما تغییر نمی کند.
3. مبارزه با استکبار پایان نمی پذیرد و امریکا اتم مصادیق استکبار  خواهد بود. 

واژه کلید  

# دشمن_ شناسی| دشمن اصلی را، پیدا کنید
چالـش درونـی بـرای ملـت مـا عبـارت اسـت از اینکـه روحیـه و جهـت نهضـت امام 
بزرگوار را از نظـر دور بداریـم و فراموش کنیم و آن را از دسـت بدهیم؛ ایـن بزرگ ترین 
خطـر اسـت. در شـناخت دشـمنمان اشـتباه کنیـم؛ در شـناخت دوسـتمان اشـتباه 
کنیم؛ جبهـه ی دشـمن و دوسـت را با هـم مخلـوط کنیم، نفهمیم دشـمن کیسـت؛ 
دوسـت کیسـت؛ یا در شـناخت دشـمن اصلی و فرعـی اشـتباه بکنیم، ایـن هم خطر 

اسـت.  93/3/14        

خط حزب ا...
نشریه خبری-تحلیلی  

نمازهای جمعـه، مسـاجد و هیات هـای مذهبی

حاال این روزها 

رهرب حکیم انقالب 

در برابر مکر دشمن 

برای جوان ایرانی، 

حفظ روحیه انقالبی 

را تجویز می کنند: 

»این روحّیه است که 

کشور را حفظ میکند، 

از کشور دفاع میکند؛ 

این روحّیه است که 

در هنگام خطر به 

داد کشور می رسد.«

مسئـولین کشــور جـوان انقـالبی را گـرامی بـدارند

گزارش خبری-تحلیلی »خط حزب ا...«  از ریشه ها و پیامدهای هشدار صریح رهبر انقالب؛

اینقدر جوانان حزب اللهی 
را به اسم افراطـی نکوبند


