
فـارغ از جنبه هـاي تکنيکـي و سـينمايي چرا ايـن فيلم 
بايـد مـورد توجـه »جنـاح مومـن انقالبـي« در سراسـر 
جهـان قـرار بگيـرد؟ بـراي پاسـخ بـه اين سـوال بايـد به 
سـراغ دغدغه هـاي فرهنگي رهبـر معظم انقـالب برويم. 
دغدغه هايـي کـه همـواره بـا ايشـان همـراه بوده اسـت. 
»بزرگترين تبليغ براي اسـالم، شـايد همين باشـد که ما 
چهره ي پيامبـر اسـالم را بـراي بيننـدگان و جويندگان 
عالـم روشـن کنيـم و بسـيار بجاسـت قبـل از آن کـه 
دشـمنان و مخالفان، با روشـهاي و شـيوه هاي فرهنگي و 
هنري پيچيدهـي خود، چهرهـي آن بزرگـوار را در اذهان 
مردِم بي خبـِر عالم مخـدوش کنند، مسـلماناِن هنرمند 
و مطلع... بـا بيان و تبليـغ و تبيين راجع به آن شـخصيت 
معّظـم و مکـّرم، کار علمی و فرهنگـي و هنـري و تبليغي 
بکننـد.« ايـن جمـالت دغدغه هـاي حضـرت آيـت ا... 
خامنـه اي تنها 4 مـاه پس از رحلـت بنيانگـذار جمهوري 
اسـالمی را نشـان می دهد، دغدغه اي که هيچگاه ايشـان 

را رها نکـرده اسـت.

اوج گيري تخريب چهره پيامبر در منطقه و جهان
در همـه ايـن سـالها از انتشـار کتـاب آيـات شـيطاني 
از درج  و  فيلم هـاي داسـتاني و مسـتند  تـا سـاخت 
کاريکاتورهـاي موهـن تا قـرآن سـوزي همه يـک هدف 
را نشـانه رفتـه اسـت: »تخريب چهـره پيامبـر)(« به 
همـه ايـن سـياهه ميتوانيـد ظهـور جريانهـاي افراطـي 
بـا ظاهـر اسـالمگرا را هـم بيفزاييـد. القاعـده، داعـش، 
بوکوحـرام و صدها گـروه تروريسـتي که در مقابل چشـم 
حاضـر  تلويزيونـي  شـبکه هاي  بـر صفحـه  جهانيـان 
مي شـوند و با بردن نام مبـارک پيامبرشـنيعترين اعمال 
انسـاني را بـه نمايـش ميگذارنـد و سـر  از بـدن افـراد 
جـدا می کننـد. رهبـر معظـم  انقـالب  18 سـال بعـد در 
اسـفند مـاه سـال 1386 ميفرماينـد: »رحمـه للعالمين 
را، منشـأ عظيـم تريـن خيـرات و بـرکات بـراي بشـريت 
را در مطبوعاتشـان، در زبـان سياسـتمداران شـان، در 

کتاب نوشتن هايشـان، به وسـيلهي مزدوران شـان مورد 
اهانت قـرار ميدهند. ايـن بايد ما مسـلمانها را بيـدار کند؛ 
بفهميم کـه در وجـود پيامبـر، در شـخصيت پيامبـر، در 
خاطـرات زندگـي پيامبـر، در هجـرت پيغمبـر، در جهاد 
پيغمبر، در سـيرهي پيغمبر، در درسـهاي قولـي و عملي 
پيغمبر، چـه گنجينـه ي عظيمی براي مسـلمان ها نهفته 
اسـت. مـا از ايـن گنجينـه اگـر اسـتفاده کنيـم، امـت 

اسـالمی به آنچنـان موقعيتـي خواهـد رسـيد 
کـه نتواننـد ديگـر بـه او زور بگوينـد... نتوانند او 
را تهديـد کننـد.«  دقيقـا در همين سـال اسـت 
کـه مجيـدي بـا آغـاز يـک حرکـت فرهنگـي 
موثـر  سـاخت فيلمی باشـکوه بـراي معرفـي 
پيامبـر اکـرم بـه جهانيـان را کليـد ميزنـد، تا با 
زبان سـينما جلوي ايـن هجمه تخريـب و جعل 
گرفته شـود. مجيـدي ميگويـد: »اساسـاً اينکه 
چرا مـن تصميـم گرفتـم اين فيلـم را بسـازم به 
اين برميگـردد کـه در دهه گذشـته يک اسـالم 
سـتيزي در دنيـاي غـرب شـروع شـد... قرائتي 
کـه در دنيـاي غـرب از اسـالم بـه وجـود آمـد، 
اسـالمی که پـر از خشـونت اسـت، اسـالمی که 
تروريسـم اسـت.« از ميـان ادوار مختلـف عمـر 
پربرکـت پيامبـر اسـالم و بـه خصـوص دوران 
نبـوت چـرا روايـت دوران کودکـي پيامبـر براي 
اقتـدا بـه او مهـم اسـت؟ رهبـر معظـم انقـالب 
در سـال 1379 ميفرمايند:»بايد او را بشناسـيم. 
خداي متعـال شـخصيت روحـي و اخالقـي آن 
بزرگـوار را در ظرفي تربيـت کرد...کـه بتواند آن 
بار عظيـم امانـت را بـر دوش حمـل کنـد... بعد 
از شـش سـال که اين کودک از لحاظ جسـمی و 
روحي پرورش بسـيار ممتـازي پيدا کـرده بود - 

جسـماً قوي، زيبا، چـاالک، کارآمـد؛ از لحـاظ روحي هم 
متين، صبـور، خوش اخـالق، خـوش رفتـار و با ديـد باز، 

کـه الزمـه زندگـي در همـان شـرايط اسـت«

پروژه اسالم هراسي، فرصت تاريخي جهان اسالم
امـروز در يک نبـرد براي معرفي اسـالم به افـکار جهانيان  
هسـتيم. در هميـن اوج جنـگ رواني-تبليغاتـي جهـان 
غرب عليه اسـالم با محوريت اسـالم هراسـي، ايـن رهبر 
فرزانه انقـالب اسـت کـه در زمسـتان سـال 93 در ديدار 
بـا خبـرگان اميدوارانـه از تبديـل يـک تهديـد در ابعـاد 
جهاني به يـک فرصت تاريخي سـخن ميگوينـد: »تالش 
آنها بـراي اسـالم هراسـي، نتيجهـي عکـس 
خواهـد داد؛ به اين معنـا که اسـالم را در کانون 
پرسـش جوان ها قـرار ميدهـد؛ يعنـي اگـر بـه 
مـردم معمولـي دنيا يـک تلنگـري زده شـود، 
يـک توّجهـي بـه آنهـا داده شـود، اينها ناگهان 
بـه فکـر ميافتنـد کـه علّـت اينکـه اينقـدر 
اسـالم در ايـن مطبوعـات صهيونيسـتي، در 
ايـن شـبکه هاي تلويزيونـِي وابسـته ي بـه 
محافل قدرتمنـد و داراي زر و زور مورد تهاجم 
قـرار ميگيـرد چيسـت؟ ايـن خـود زمينـه ي 
يـک پرسـش اسـت و ايـن پرسـش به نظـر ما 
برکاتـي دارد و ميتوانـد ايـن تهديـد را تبديل 
به فرصـت کنـد.« رهبر حکيـم انقـالب، خود 
طاليـه دار اين حرکـت بودند و مدتـي پيش از 
اين  بيانـات نيز نامه ايشـان بـه جوانـان اروپا و 
آمريـکاي شـمالي که حـاوي پيـام دعـوت به 
مطالعه اسـالم از منابع اصلي بود منتشـر شـد. 
اينگونه اسـت که فيلـم جهاني محمد رسـول 
فرهنگـي  محصـول  می تـوان  را   )(...ا
ديگـري در ايـن مسـير ارزيابـي نمـود. اکنون 
جمهـوري اسـالمی صاحب يـک فيلـم در تراز 
جهاني شـده کـه در آن به يکـي از دغدغه هاي 
تاريخـي رهبـر معظم انقـالب پرداخته اسـت: 
»روايت کودکي پيامبر بـراي جهانيان«. و بـه لطف الهي: 
»ايـن فيلـم قلب هـاي مـردم جهـان را تسـخير خواهـد 

کـرد.«  

اکـران فيلم سـينمايي محمـد رسـول ا...)( ايـن روزها آغاز ميشـود. مجيـد مجيـدي در ايـن فيلـم دوران کودکـي پيامبـر را روايت ميکنـد. فيلم بـا هزينه هـاي مالي، 
سـخت افزاري و نيروي انسـاني بسـيار باالتري از اسـتانداردهاي سـينماي ايران تهيه شـده و کارگـردان حتي به سـراغ عوامـل خارجي تراز اول سـينماي دنيا رفته اسـت.

رشح                حدیثخانواده                 ایرانی

تریبون                 حزب ا...

  باتوجه به اينکه از اول ماه مهر مدارس آغاز می شود آيا پخش نشريه در دبيرستان توسط 
دانش آموزان ايرادی دارد؟

ج(اينگونه موارد با هماهنگی مسئولين مدرسه می تواند انجام شود.
  

از دوستانی هم که در توزيع نشريه مشارکت داشته اند تشکر و قدردانی می شود؛ از جمله:
  پيش شماره ی8 چاپ شد، درهفته ی آينده ان شاا... پخش خواهد شد، اماکن پخش: 

نمازجمعه، گلزارشهدا، مساجدمحالت، هيات مذهبی، قرارگاه فرهنگی کهف الشهداءيزد
 بسيج مجتمع غنی سازی شهيد احمدی روشن، مکان توزيع: نطنز, مسجد مجتمع، 

تعداد: 100 نسخه 
  جمع کوچکی به نام شجره دراصفهان درخصوص انتشارنشريه خط حزب ا... فعال با 

تيراژ1000عدد در محدوده مرکز شهر اصفهان فعاليت ميکنيم.
  توکلی، شهرستان دليجان)استان مرکزی(، نماز جمعه دليجان، هر شماره 200 نسخه

  جالئی, از فومن، از پيش شماره چهارم تا هشتم با چاپ رنگی, توزيع رايگان در مسجد 
وليعصر باالمحله و جامع شهر و 7 هيئت فعال شهر و نمازجمعه، تعداد 250 عدد با سفارش 
پس از مطالعه در اختيار ديگران قرار گيرد. احتمال داره از اين هفته به صورت سياه و سفيد 

500 تا توزيع شود.
 

عالقه مندان می توانند هفته نامه را در مکان هايی چون نمازجمعه، مساجد، پايگاهها، 
دانشگاهها و هيات های مذهبی شهر يا روستای خود چاپ و توزيع کنند. در اين روش 
حتی تيراژ کم اما »هدفمند« بيش از چاپ انبوه اثربخشی دارد. برای هماهنگی توزيع 
» نام خود،  نام شهر يا روستا، مکان توزيع  و تعداد تکثير شده« را برای خط حزب ا... 

پيامک  )10001028( کنيد. 

نظارت برخود 
اولين مسئوليت ما

از  يکـی  مـا،  جامعـه ی  در 
تالش هـای اساسـی، بايـد تغيير 
اخالق باشـد. هـر کـدام از مـا هميـن من و 
شـما که اين جـا روبـه روی هم نشسـته ايم؛ 
تـک تـک مـن و شـما خودمـان را موّظـف 
بدانيم کـه اخالق يک نفـر را عـوض کنيم و 
از بـدی به سـمت خوبـی بکشـانيم. آن يک 
نفـر هـم، خـود مـا هسـتيم. »کلّکـم راع و 
کلّکـم مسـؤول عـن رعيتـه.« همه ی شـما 
مسؤول هسـتيد و اّولين مسـؤوليت، نسبت 
بـه شـخِص خـوِد شماسـت. بـر خودمـان 
نظارت کنيم. خودمـان را از فسـاد اخالق، از 
از  بدخواهـی،  از  دروغگويـی،  از  پسـتی، 
از  بی رحمـی،  از  کينـه ورزی،  از  بددلـی، 
تعـّرض بـه حقـوق ديگـران، از جفـا در حق 
ديگـران، از بی اعتنايی به حال مـردِم محتاِج 
توّجه و مراقبـت، و بقيه ی اخالقّيات فاسـد، 
دور نگـه داريم. همـه ی انبيا و اوليـا آمدند تا 
اخالق انسـانها را عـوض کننـد. منتها عوض 
کـردن اخـالق انسـانها به صورت موعظـه و 
نصيحـت و در يـک نظـام غلط طاغوتـی، به 
کنـدی صـورت می گيـرد. اّمـا در نظامی که 
براسـاس ارزشـهای الهـی بـه وجـود آمـده 
باشـد، تغييـر اخـالق مـردم، بـه سـهولت 
انجـام می گيـرد. کمـا اين کـه مـا در مقابل 
و  می کنيـم  مشـاهده  را  ايـن  خودمـان، 

مشاهده کرديم.   72/4/23 

دختر و پسر عالقه زوجيت بين 
خود را حفظ کنند

در کار ازدواج و اين مراسم، و رسم 
و سنتی که در اسالم و در همه ی 
اديان و در بشريت وجود دارد، به نظر اسالم آن 
چيزی که اصل و محور است، تشکيل کانون 
خانوادگی است. از نظر اســالم، خانواده يک 
رکن بزرگ است. اگر باشد و سالمش باشد و 
تربيت درست باشد، در پيشرفت کار جامعه به 
صورتی که اسالم می خواهد، تاثير زيادی دارد. 
اسالم می خواهد اين کانون تشکيل بشود و به 
وجود بيايــد... با ايــن کلمــات عقدی که 
می خوانيم - که يک امر اعتباری است - يک 
علقه ی اعتباری بين شما به وجود می آيد. بايد 
همه ی همت دختر و پسر اين باشد که اين را 
حفظ کنند. مبــادا با گله ها، بــا دلخوريها، با 
افزون طلبی و پرتوقعيها، بــا بی محبتيها، و 
گاهی با دخالتهای ديگران و از اين قبيل، اين 
کانون سست بشود. آن چيزی که مهم است، 
اين است. هم دختر و هم پسر سعی کنند که 
اين علقه ی زوجيت را حفــظ کنند. چگونه 
می توانيد اين علقــه را حفظ کنيــد؟ البته 
آدمهای عاقل و زيرک و با احساس و وجدان 
صادق، راهش را پيدا می کنند. اين، با اطمينان 
و با محبت متقابل حفظ می شود. زن به مرد 
تحميل نکند و زور نگويد؛ مرد هم به زن زور 
نگويد و افزون طلبی نکند؛ مثــل دو رفيق و 
مثل دو شريک، با هم صميمی باشند، تا اين 

کانون خانواده حفظ بشود.   70/4/20

مسافت شرعی
 شخصی از وطن به مقصد شــهری مســافرت می کند که تا اول آن شهر مسافت شرعی 
نيست لکن تا نقطه ای که مقصود اوست )مثاًل منزل دوســتش( مسافت شرعی می باشد، 
آيا برای محاسبه مسافت شرعی اول شهر مالک است يا نقطه ای که در آن شهر مقصود فرد 

می باشد؟
   ج( اگر برای نقطه خاصی سفر نکرده بلکه مقصود او خود شهر است، اول شهر 
مالک است اما اگر نقطۀ خاصی مد نظر است مثاًل دوستی او را به منزل يا باغی 
که در داخل همان شهر اســت دعوت کرده، در محاسبه مسافت، همان نقطه 

بايد در نظر گرفته شود.

 

تصویری دیده نشده
 از زیارت  
امام هشتم  
حرضت علی بن 
موسی الرضا )؛ع؛(
توسط
 رهرب معظم انقالب

احکام                  آموزشی

K h a t @ k h a m e n e i . i r    رايانامه: 
   پيامک:   10001028      |         دورنگار: 021-66977328

صاحب امتياز:
 موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی      

چاپ و توزيع: 
نيروهای مومن و انقالبی سراسر کشور

ارتباط با 
خط حزب ا...                                

 )(قلب جهانيان در تسخير محمد
گزارشي از خط سير تاريخي يک اثر بزرگ سينمايي؛

پيش شــماره  نهــم | هفتــه اول شــهريور94

هفته اخبار  

  توصيه رهبر انقالب به کوچک سازی کميته امداد 
و پرهيز از اتالف درآمدها

رهبر معظم انقالب در ديدار با اعضای هيئت امنای کميته امــداد امام خمينی، اصلی ترين 
مسئوليت اين مجموعه را امداد به افراد محتاج بيان و خاطرنشان کردند: بايد ضمن شناسايی 
محتاجين، بهترين شيوه امداد هم انتخاب شود تا به مرور اين افراد مستقل و بی نياز شوند. ايشان 
به مسئوالن کميته امداد توصيه کردند: تشکيالت اداری را کوچک کنيد و همت خود را بر اين 

قرار دهيدکه هرچه درآمد وجود دارد، بدون اتالف به دست نيازمندان برسد. |       خط حزب ا...|

  رهبر انقالب: حضور کاروانی  در راهيان نور تاثير بيشتری دارد
دبير قرارگاه مرکزی راهيان نور: مقام معظم رهبری از حضور مردم با ماشــينهای شخصی در 
مناطق عملياتی دفاع مقدس ابراز خرســندی کردند اما معتقدند که حضور مردم به صورت 

کاروانی تأثيرگذاری بيشتری بر آنها دارد.  |   فارس|

  رهبر معظم انقالب: داستان يوسف)؛ع؛( 
برای حفظ عفت پسرهاست

حدادعادل درباره تدوين کتابهای درسی: رهبر انقالب برای ســال آخر دبيرستان فرمودند: 
داستان يوسف)؛ع؛( را بگذاريد، اين قصه برای حفظ عفت پسرهاست بگذاريد اين قصه قرآنی به 

عنوان نمونه بارز تقوا و عفت مردان مطرح شود. |        کتاب يادستان دوست|

 حزب  اللهی ها  بايد زياد بچه داشته باشند
همسر ســردار شــهيد کجباف، از شــهدای مدافع حرم: ديداری با مقام معظم رهبری 
داشتيم، بعد از نماز جماعت، آقا از پســرم محمد سوال کردند: آقا محمد ازدواج کرده ای؟ 
بچه داری؟ محمد گفت: بله يک فرزند دارم. آقا فرمودند: چرا يکی؟ بچه حزب اللهی ها بايد 

زياد بچه داشته باشند.  |    جوان|

 پیشنهاد                  خواندنی

کتاب  »آنک آن يتيم نظرکرده«
 

ــاره ی  ــی درب ــه ی کتاب ــال مطالع ــه دنب ــر ب اگ
زندگــی پيامبــر گرامــی اســالم هســتيد، 
ــته ی  ــرده« نوش ــم نظرک ــک آن يتي ــان »آن رم
از  يکــی  )رهگــذر(  سرشــار  محمدرضــا 

اســت.  بهترين هــا 
ــی،  ــف تاريخ ــات و ظراي ــه جزئي ــن ب پرداخت
انتخــاب زاويــه ی ديــد تلفيقــی و بهره بــرداری 
از  تاريخــی  معتبــر  منابــع  از  نويســنده 
مهم تريــن امتيــازات ايــن اثر داســتانی اســت.  
ايــن کتــاب کــه مــورد تمجيــد رهبــر انقــالب 
ــی،  ــان عرب ــه چهــار زب ــه تاکنــون ب ــرار گرفت ق
انگليســی، اردو و ترکــی ترجمــه و منتشــر 
ــه  ــان 600 صفحــه ای ک ــن رم شــده اســت. اي
ــا هجــرت حبشــه  ــد ت ــر را از تول زندگــی پيامب
مــرور می کنــد از ســوی انتشــارات ســوره مهــر 

ــت.    ــده اس ــر ش منتش

کالم                  امام

همبستگی دولت و ملت در ایران
 در زمانهــای ســابق، زمــان رژیمهایی که 
در ســابق بودند؛ رژیمهای ســلطنتی، وضع 
این طور بود که اگر یک سلطانی کشته می شد 
یا می مرد، کشــور به هم می خــورد. نکتۀ او 
این بود که آن ســلطان و عمال آن سلطان به 
قدری ظلم کرده بودند بر مردم و بر توده های 

میلیونی مردم که به مجرد اینکه او از بین می رفت، خود مردم قیام می کردند بر ضدحکومت. 
لکن جمهوری اسالمی ما وضعی دارد که خود ملت یک فردی را می آورند و خود ملت یک فردی 
را کنار می گذارند و خود ملت]اگر[فردی شهید شد، به جای او باز یکی را انتخاب می کنند و خود 
را از دولت می دانند و دولت را از خود می داننــد و خود را از رئیس جمهوری مکتبی می دانند و 
رئیس جمهوری مکتبی را از خود می دانند. از این جهت، ولو اینکه رئیس جمهور شهید بشود، 
نخست وزیر شهید بشود و هر مقامی شهید بشود ملت ما هیچ خم به ابرو نمی آورند و کسان دیگر 

را به جای آنها انتخاب می کنند.  سخنرانی به مناسبت شهادت  شهیدان رجایی و باهنر 9 شهریور 1360

بازخوانی خطبه   منشاء منشاء آزادی و ريشه ی آزادی در فرهنگ غربی با منشاء و ريشه ی آزادی در 

  
بينش اســالم و در فرهنگ اسالمی بکلی متفاوت است... ريشــه ی آزادی در غرب 
عبارت است از خواست انسان، تمايالت انســان... چون انسان دارای يک خواستی 
هست، يک تمنائی هست، يک ميلی هست، بايد بتواند اين ميل خود و تمنای خود 

و خواست خود را اعمال کند... فلسفه ی آزادی، خواستن 
است، خواستن دل، تمنای دل انســانی؛ اين اساس آزادی در غرب 
است. اگرچه در غرب ميگويند که آزادی با قانون محدود ميشود، اما 
خود آن قانون هم محصول آرزوها و تمنّيات و تمايالت افراد اســت. 
قانون را کــی در تمدن غربی و دموکراســی غربــی معين ميکند؟ 
اکثريت مردم. اکثريت مردم بر اســاس چه چيزی به اين قانون يا به 
اين فرد يا به اين دستگاه رأی ميدهند؟ چون دلشان ميخواهد، چون 
فکر ميکنند که اين خوب اســت. دليل خوبی او انطباق با ارزشهای 

انسانی لزوماً نيست. آرزوها و تمنّيات اکثريت افراد جامعه، قانون را و نظام را به وجود می آورد و 
اين قانون و نظام آزاديهای عمومی را در چهارچوب خود محدود ميکند...  همين هم در تمدن 
کنونی غربی به صورت واقعی و حقيقی نيســت... رأی اکثريت را و ميــل اکثريت را هم يک 
دســته ی مخصوصی از مردم به وجود می آورند: باندهای اقتصادی، باندهای سياســی... اين 
ريشه ی آزادی است در غرب که بر اساس همين تصور و تفکر اعالميه ی جهانی حقوق بشر به 

وجود آمد..   65/10/19

»... این ریشه ی آزادی 

است در غرب که بر 

اساس همین تصور و 

تفکر اعالمیه ی جهانی 

حقوق برش به وجود 

آمد«

بررسی مفهوم آزادی از نگاه رهبر انقالب  | قسمت 4

»تمايالت افراد«  فلسفه آزادی در غرب است

]شهيد محمود کاوه[ جزو عناصر کم نظيری بود که من او را در صدد خودسازی يافتم؛  ت تاريـخی
رواي

حقيقتا اهل خودسازی بود - هم خودسازی معنوی و اخالقی و تقوايی، هم خودسازی 
رزمی - در يکی از عمليات اخير دستش مجروح شده بود - که آمد مشهد و مدتی هم 

اين جا بيمارســتان بود، مدت کوتاهــی ظاهرا، بعد 
برگشــت مجددا جبهه - تهران آمد سراغ من؛ من 
ديدم دستش متورم اســت. بنده نســبت به اين کسانی که 
دست هايشــان آســيب ديده يک حساســيتی دارم، فوری 
می پرسم دستت درد می کند. پرســيدم دستت درد می کند 
گفت که نه. بعــد من اطالع پيدا کــردم، برادرهايی که آن جا 
بودند، برادرهای مشهدی ای که آن جا هستند، گفتند دستش 
شديد درد می کند، اين همه درد را کتمان می کرد و نمی گفت 
- که اين مستحب است، که انسان حتی المقدور درد را کتمان 
کند و به ديگران نگويد - يک چنين حالت خودسازی ايشان 
داشت. يک فرمانده ی بسيار خوب بود، از لحاظ اداره ی واحد 
خودش که تيپ ويژه ی شهدا - تيپ ويژه ی آن روز شهدا فکر 
می کنم حاال لشگر شده، آن وقت تيپ بود - يک واحد خوب 

بود جزو واحدهای کارآمد ما محسوب می شد و به اين عنوان از آن نام برده می شد، خود او هم در 
عمليات گوناگونی شرکت داشت، و کارآزموده ی ميدان جنگ شــده بود؛ از لحاظ نظم اداره ی 
واحد، مديريت قوی، دوستی و رفاقت با عناصر لشگر و از لحاظ معنوی، اخالق، ادب، تربيت توجه 

و ذکر يک انسان جوان اما برجسته بود.   66/5/27

مدير قوی و عنصر کم نظير در خودسازی

تسليم دربرابر  امواج فرهنگي غرب را دست کم نگيريد
پرسـش: به نظر شـما عّلت کارکـرد ناموّفـق دسـتگاههای فرهنگی  ش و پاسخ

پرس

در طول ساليان گذشته چه بوده است؟

البتـه نمی شـود گفـت کارکـرد دسـتگاههای فرهنگـی، کاًلّ ناموفق بوده اسـت؛ 
نـه، موفقيتهـای زيـادی هـم داشـته اند... امـا آن جاهايـی کـه موفقيتـی نبـوده، 
ناشـی از چنـد عامـل بـوده اسـت کـه کـم کاری و کم ابتـکاری از جملـه ی آنهاسـت. 

اينها بـه مديريّتها مربـوط ميشـود. مديريّتهـای ضعيـف، معمـوالً 
کارشـان، ابتکارشـان و گزينش انسـانهای کارآمدشـان کم است؛ 
يـا اين کـه در مقابـل امـواج فرهنگـی غـرب تسـليم می شـوند. 
ايـن را دسـت کـم نگيريـد... ]تهاجـم فرهنگـی[ يـک واقعيـت 
بسـيار مهـم، حّسـاس و خطرنـاک اسـت. غربيها سـعی ميکننـد 
عرفهـای فرهنگـِی خودشـان را بـر کشـورهای مختلـف تحميـل 
کننـد. يـک مديـر اگـر در مقابـل اينها حالـت وادادگی پيـدا کرد، 

همين چيزهايـی که پيـش آمده، پيـش می آيـد. وادادگـی مديـران، يکـی از مهمترين و 
مؤثّرتريـن و مضرترين عواملی اسـت که دسـتگاههای فرهنگـی را به انحراف می کشـاند. 
وقتی که دسـتگاه فرهنگی منحرف شـد، نتيجه اش در بيـرون معلوم می شـود.  79/12/22

» ...این همه درد را کتامن 

می کرد و منی گفت - مستحب 

است، انسان حتی املقدور درد 

را کتامن کند- یک چنین حالت 

خودسازی ایشان داشت«

»وادادگی مدیران، یکی 

از مهمرتین و مؤّثرترین 

و مرضترین عواملی 

است که دستگاههای 

فرهنگی را به انحراف 

میکشاند.«

هفته سخن  

»جناح مؤمن انقالبی«
 و دغدغه رهبرانقالب

1. »در عرصـه ی فرهنگ، بنـده به معنای واقعـِی کلمه، احسـاس نگرانی ميکنم و 
حقيقتاً دغدغـه دارم. اين دغدغـه از آن دغدغه هايی اسـت که آدمی بـه خاطر آن، 
گاهی ممکن اسـت نصِف شـب هم از خواب بيدار شـود و بـه درگاه پروردگار تضـّرع کند. من 
چنيـن دغدغـه ای دارم.« اين جمـالت را 21 سـال قبـل، رهبـر انقـالب در ديـدار جمعی از 
افسـران و فرماندهان جبهه فرهنگی انقالب، کـه آنها را به »313 مجاهد جنگ بدر«، تشـبيه 
کردنـد، بيـان فرمودند. نبـرد در عرصـه فرهنگ، بـه جايی رسـيد تا امـروز به صورت آشـکار 
مشـاور وزير خارجه امريکا در سـخنانش می گويد: "سياسـت آمريکا تغيير رفتار ايران اسـت 
و نه برانـدازی که از اهـداف اصلی سياسـت خارجی دولـت بوش بـود."  اين راهبـرد از جنس 
همان چيزی اسـت که رهبر انقـالب 6  ماه پيش بـه آن اشـاره کردند کـه »آنچه ما امـروز در 
زبان مسـتکبرين و مخالفين مشـاهده ميکنيم که با »تغيير رفتار« از آن ياد ميکنند - گاهی 
ميگويند ما تغيير نظـام را نميخواهيم، تغيير رفتـار را ميخواهيم- تغيير رفتـار با تغيير نظام 
هيچ تفاوتی ندارد؛ درسـت همان اسـت؛ يعنی تغيير آن سـيرت اسـالمی؛ اين معنای تغيير 
رفتار اسـت. تغيير رفتار يعنی شـما از آن چيزهايی کـه از لوازم قطعـی و حتمی حرکت به آن 
سرمنزل اسـت، دسـت برداريد؛ از آن کوتاه بياييد و نسـبت به آن، اهتمام خودتان را از دست 

بدهيد؛ اين معنای تغيير رفتار است« )93/12/21(
2. در ايـن ميان آن چيـزی که کانون رخنه دشـمن بـرای تغيير رفتار اسـت؛ حـوزه فرهنگ 
اسـت. زيرا »فرهنـگ، بـه معنـای هوايی اسـت که مـا تنّفـس ميکنيـم؛ شـما ناچار هـوا را 
تنّفس ميکنيـد، چه بخواهيـد، چه نخواهيـد؛ اگر ايـن هوا تميـز باشـد، آثـاری دارد در بدن 
شـما؛ اگر اين هـوا کثيـف باشـد، آثـار ديگـری دارد. فرهنگ يک کشـور مثـل هوا اسـت...« 
به دليل هميـن تاثيرگـذاری فرهنگ بـر رفتار اسـت که »تمرکز دشـمنان بـر روی فرهنگ 
بيشـتر از همه جا اسـت.« که اگر »نفـوذ فرهنگـی« رخ دهد، »مقدمـه نفوذ سياسـی و نفوذ 
اقتصـادی دشـمن اسـت؛ و دشـمن امـروز بـه همين نفـوذ دلبسـته اسـت. فرهنـگ جای 
شـوخی و بی مالحظگی نيسـت و رخنه هـای فرهنگی نيـز به آسـانی قابل ترميم نيسـت.« 
)93/12/15( تمرکز دشـمن بـر روی تغيير فرهنگ را سال هاسـت که با نـام »تهاجم فرهنگی« 

می شناسـيم. فيلم های هاليـوودی، کتـاب، بازيهـای اينترنتـی، اسـباب بازيهای وارداتـی، 
کاالهـا و برندهـای تجـاری- فرهنگـی ماننـد مک دونالـد، باربـی، مـرد عنکبوتـی، بتمـن، 
شـبکه های ماهواره ای، کتابهـای آموزش زبـان که منتقل کننده ی سـبک زندگـی غربی به 
نوجوان اسـت؛ همه نمونه هايی از لشـگر فرهنگی غرب برای رخنـه در جوامعی ماننـد ايران 
اسـت. پروژه های تبليغاتی اسالم هراسـی، شيعه هراسـی، نااميدسـازی مردم و... هم جزيی از 

اقدامـات تبليغاتی اسـتکبار برای دسـت يابی بـه هـدف »تغيير رفتـار ايرانيان« اسـت. 
3. آرايـش صحنـه و جبهه بنـدی کـه بيـن نظـام سـلطه و محـور مقاومـت به وجـود آمده، 
حکايـت از منازعه ای سـخت دارد. نبـردی که برنـده بـه دو مولفه مهـم احتيـاج دارد: »کار و 
ابتـکار« و آنکـه می توانـد و بايـد در مقابل ايـن نفـوذ و رخنه فرهنگـی، محکم تر از هميشـه 
جبهه آرايی کنـد و بايسـتد، جنـاح فرهنگـی مومـن و انقالبی اسـت. امـا الزم اسـت در اين 
کارزار فرهنگـی، عـالوه بـر شناسـايی طرح نفـوذ دشـمن به چنـد نکته مهـم توجه شـود: 

الف. در مقابل اين آرايش در جبهه دشمن حرکت های فردی جواب نمی دهد.
ب.»حفظ وحـدت« در اين جبهه و »عدم غفلت از نقشـه دشـمن« دو شـرط الزم تحرک در 

اين نبرد اسـت. 
ج.»در مقابل فرهنگ مهاجم، بدترين، زشت ترين و خسارت بارترين کار، انفعال است. منفعل 

شدن و پذيرفتن تهاجم دشمن، خطايی است که بايستی از آن پرهيز کرد.« 92/9/19 
د.هدف گذاری ما اين باشـد کـه »همه ی اسـالم - اسـالم به کامله، بـه تمامـه - در جامعه ی 
مـا تحّقـق پيـدا کنـد.« )93/12/21( در پايان جـوان مؤمـن و انقالبـی بايد بداند کـه تجربه 
انقالب نشـان داده اسـت »گسـترش کار فرهنگی او نقش بسـيار زيـادی را در پيشـرفت اين 

کشـور و در ايسـتادگی در مقابل دشـمنان اين ملّت، ايفا کـرده اسـت. )93/1/1(«.  

واژه کلید  

# دولت_اسالمی | مرحله سوم از زنجيره تمدن سازی اسالمی
بعـد از آن کـه نظـام اسـالمی پيش آمـد، نوبت بـه تشـکيل دولـت اسـالمی به معنای 
حقيقی می رسـد؛ يا بـه تعبيـر روشـن تر، تشـکيل منـش و روش دولتمـردان - يعنی 
ماها - به گونه ی اسـالمی؛ چـون اين در وهلـه ی اول فراهم نيسـت؛ بتدريـج و با تالش 
بايد به وجـود آيد. مسـؤوالن و دولتمـردان بايد خودشـان را بـا ضوابط و شـرايطی که 
متعلق به يـک مسـؤول دولـت اسالمی اسـت، تطبيـق کنند. يـا چنـان افـرادی - اگر 
هسـتند - سـر کار بياينـد؛ يا اگـر ناقصنـد، خودشـان را به سـمت کمـال در آن جهت 
حرکت دهند و پيـش ببرند. اين مرحله ی سـوم اسـت کـه از آن تعبير به ايجـاد دولت 

اسـالمی می کنيم.  79/9/12        

خط حزب ا...
نشريه خبری-تحليلی  

نمازهای جمعـه، مسـاجد و هيات هـای مذهبی

رهرب حکیم انقالب، 

خود طالیه دار این 

حرکت بودند و 

مدتی پیش از این  

بیانات نیز نامه ایشان 

به جوانان اروپا و 

آمریکای شاملی که 

حاوی پیام دعوت به 

مطالعه اسالم از منابع 

اصلی بود منترش شد. 

شاید فیلم جهانی 

 )(...محمد رسول ا

محصول فرهنگی 

دیگری در کنار نامه 

رهرب انقالب قابل 

ارزیابی باشد

  اسرائيل محو خواهد شد
وزير امور خارجه ی انگليس در ســفر  بــه تهران در مصاحبه بــا راديو 4 
بی بی سی گفته است: »موضع ايران نسبت به اسرائيل اندکی تغيير کرده و 
ما ايران را براساس اقداماتش در قبال اسرائيل قضاوت می کنيم.«  اما او بايد 

بداند که:
 1. از نظر ملت ايران و نظام اسالمی اسرائيل رژيمی نامشروع و متکی به زور 
است: »ما رژيم صهيونيستی را يک رژيم نامشــروع و حرام زاده ميدانيم.« 
92/8/12  »از اطراف دنيا آدمهای شــرير را گرد آوردند و ملغمه ای به اسم 
» اســرائيل« درســت کردند.« 73/4/29  »رژيم صهيونيستی يک رژيم 

تحميلی است، با حرکِت زور به وجود آمده است.«  92/8/29 
2. هدف جمهوری اسالمی در اين مســاله مشخص است: »آنچه که هدف 

است، استنقاذ فلسطين است؛ يعنی محو دولت اسرائيل.«  69/9/13 
3. مبارزه با صهيونيســم برای نابودی آن مســئله ای راهبردی اســت نه 
تاکتيکی: »مبارزه با صهيونيســم و حاميانش از ارکان اصلی سياستهای 

راهبردی جمهوری اسالمی ايران است.«  80/2/4
 4. رويدادهای سياسی تغييری در استراتژی ما ايجاد نمی کند: »اسرائيل 
روزبه روز ناامن تر خواهد شــد؛ چه توافق هســته ای بشــود، چه نشود.«  
94/4/27  و »هر کسی با اسرائيل مبارزه کند و مقاومت را تأييد کند، ما از او 

حمايت ميکنيم.«   26 /94/5

موضوع                   ویژه


