
یک سال پیش از شهادت حاج حسن طهرانی مقدم و در روزی که جمعه هم بود، رهبر معظم 
انقالب از مجموعه ی تشکیالت جهاد خودکفایی ســپاه بازدیدی داشتند که زیر نظر حاج 
حسن آقا اداره می شــد. در این بازدید حضرت آقا دستی بر شــانه ی این شهید گذاشتند و 

فرمودند: »تاکنون هر قولی را که حاج حسن آقا به ما داد، وفا کرد« 1389 

رهبر معظم انقالب اســالمی در پنج ماه اخیر، چهار دیدار با فعاالن 
عرصه علم داشــته اند. در همه این دیدارها »پیشرفت علمی« یکی 
از نکات مورد تاکید ایشــان بوده است. این موضوع یکی از محورهای 
اصلی گفتمان ســازی و مدیریت کالِن رهبر معظم انقالب اسالمی 
در بیش از یک دهه ی اخیر بوده اســت. با اقبالــی که این موضوع در 
حوزه عمومی یافت، حرکت علمی کشور فراتر از دستگاه های دولتی 
پیگیری شد و نتایج و ثمرات درخشانی به دست آمد: »حرکت علمی 
تبدیل شد به یک گفتمان؛ یعنی کار، منحصر نماند در چند دستگاه 
دولتی؛ یعنی بین دانشگاه ها و دانشجوها؛ شد یک گفتمان عمومی... 
تبدیل شــده به یک فضای عمومی و خواســت عمومی؛ این خیلی 
باارزش اســت. این گفتمان را حفظ کنیم.« )1394/06/04( از رهگذر 
دســتاوردهای این جنبش علمی بود که در عرصه ای چون هسته ای 
برای کشور »قدرت« تولید شــد و گامی بلند در مسیر ارتقا و تثبیت 
»اقتدار ملّت ایران« برداشته شد: »شش قدرت، امروز ناچار شدند که 
گردش چند هزار ســانتریفیوژ را در کشور تحّمل کنند؛ ناچار شدند 
ادامه ی این صنعت را در کشــور تحّمل کنند؛ ناچار شــدند ادامه ی 
تحقیقات و توسعه ی این صنعت را تحّمل کنند... این معنایش چیست 

جز اقتدار ملّت ایران؟ این بر اثر ایستادگی ملّت، مقاومت ملّت، و بر اثر 
شهامت و ابتکار دانشمندان عزیز ما است.« )1394/04/27(

      سه عامل  مأیوس کردن دشمن
دشمنی قدرت های مســتکبر و سلطه گر با ایران اســالمی نیز برای 
جلوگیری از تثبیت و قدرت یابی الگویی است که در آن پیشرفت های  
علمی توأمان با معنویّت دنبال می شــود: »شــما تصّور کنید... یک 
کشوری با این خصوصّیات: با علم پیشرفته، با صنعت پیشرفته، با یک 
جمعّیت ۱۵۰ میلیونی یا ۲۰۰ میلیونی، و با برخورداری از معنویّت، 
یعنی دنبال ســلطه نیست، دنبال زورگویی نیســت، دنبال تحمیل 
حرف خودش به دیگران نیست، به مظلومین کمک میکند، و در مقابل 
ُگنده گویی های زورگوهای دنیا می ایستد؛ یک کشور این جوری را تصّور 
کنید؛ ببینید این چقدر برای استکبار جهانی سنگین است! همه ی 
تالشی که امروز میشود در مواجهه ی با جمهوری اسالمی، برای این 
است که چنین روزی پیش نیاید.« )1394/06/12( به همین دلیل است 
که در فضای  امروز کشــور، حضرت آیت ا... خامنه ای »در کنار اقتصاد 

3  مقاومتی« و »حفظ روحّیه ی انقالبیگری«، »علم پیشــرفته« 

خوش قول و باوفا

 انتقاد رهبر معظم  انقالب در درس خارج فقه هشدار   پرتکرار
از »وزر و  وبال شدن یک نعمت«

این شماره 
تقدیم می شود
 به روح پرفتوح 
شهید  حسن 
طهرانی مقدم

مدفن: گلزار شهدای تهران، قطعه 24تاریخ شهادت:    90/08/21 بر اثر انفجار در پادگان امیرالمؤمنین در شهرستان مالرد

نقشه های آندلسی
گزارشی از برنامه بلند مدت دشمن برای تغییر »باورهای« ملت مسلمان ایران

ویژه روایت

حضرت آیت ا... العظمی خامنه ای هفدهم آبان ماه در درس   
خارج فقه خود ضمن شرح روایتی از امام صادق علیه السالم 
خاطر نشان کردند: » فرض بفرمایید که خدای متعال نفت 
را، ثروت نفت را به ملت ایران داد. می توانستیم ما شکر این 
نعمت را به جای بیاوریم. شکرش به این بود که ما به همان ترتیبی 
که موجب اعتالی کشور می شــود از این ثروت استفاده کنیم. 
دانشمند درســت کنیم... از این نفت وســیله ی قدرت مادی و 
معنوی برای خودمان درســت کنیم. وسیله عزت درست کنیم. 
این کارها را نکردیم. نتیجه این شد که همین نفت شد مایه وزر و 
وبال مــا. یعنی قدرتمنــدان، زرنگ ها، رندهای عالــم در قالب 
کمپانی ها و در قالب دولت ها ریختند ســر ما که ما این را از شما 
می خریم به ثمن بخس. سال های متمادی این را از ما خریدند... 
ثروت بود، می شــد از این استفاده کرد. می شــد این را وسیله 
پیشــرفت جامعه قرار داد؛ پیشرفت علمی، پیشــرفت ثروت، 
پیشــرفت اقتصاد؛ این کارها را نکردیم... عادت کردیم به اینکه 
ماده ی خام را بفروشیم و جنس از بیرون وارد کنیم. کارخانه های 
دیگران را رونــق دادیم... نعمت بود اما همین نعمت شــد وبال، 
ببینید. نقطه ی مقابلش هم هســت... جنگ هشــت ساله بر ما 
تحمیل شد، ملت ایران صبر کرد. صبر یعنی نرفت توی خانه، توی 
سوراخ بخزد و غصه بخورد و دست روی دست بگذارد دشمن هم 
بیاید بر روی او مسلط بشود، این کار را نکرد. فوراً احساس کرد که 
بایستی ایستادگی کند، مقاومت کند. ایستادگی کرد، مقاومت 
کرد، واقعاً هم سخت بود، همه ی دنیا با هم بودند، در مقابل ایران 
به نتیجه رسید. همین جنگ که مایه ی ویرانی و خرابی است، شد 
مایه ی آبادی. اگر جنگ نبود، اگر تحریم نبود- که از دادن فشنگ 
هم به ما خودداری می کردنــد در روزگار جنگ- ما امروز به این 

پیشرفت ها نرسیده بودیم.   |        |
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گزارشی از برنامه بلند مدت دشمن برای تغییر »  باورهای« ملت مسلمان ایران

نقشه های آندلسی

  از آندلس تا مسکو
تهاجم فرهنگی »مثل خوِد کار فرهنگی، اقداِم آرام و بی ســر و 
صدایی اســت.« )71/5/21( مثل آن دزدی که از او پرسیدند چه 
می کنی؟ گفت دهل می زنم. گفتند پــس صدایش کو؟ گفت 
فردا صدایش در می آید. درســت مثل کاری که در »آندلس« 
شد. )71/5/21( روزگاری مسلمانان در جنوب اروپا و در اسپانیا تا 
جنوب فرانسه، کشوری اسالمی به وجود آوردند. این کشور مهد 
تمّدن شــد و علم در اروپا از همان تمّدن آندلسِی قرون اّولیه ی 
اسالم شکوفا گردید. )81/12/6( غربی ها که این منطقه را تهدیدی 
برای خود می دیدند، برنامه ی فرهنگی بلندمدتی ریختند و به 

مرور، »نظام باورهای« مسلمانان آندلس را تغییر دادند.
شبیه چنین کاری در شوروی سابق هم اتفاق افتاد. در زمان 
گورباچف، »سیل تبلیغات غربی و فرهنگ غربی و نمادهای 
غربی - سمبل های لباس و »مک دونالد« و از این چیزهایی 
که در واقع جزو سمبل های امریکایی است - در شوروی راه 
پیدا کرد« )79/4/19( و »تایم« و »نیوزویک« هم با خوشحالی، 
خبر آن را پوشش دادند که باالخره آمریکا توانست با نمادهای 
فرهنگی خود شوروی را تسخیر کند. چند سال پس از ورود 
نمادهای فرهنگی آمریکا به شــوروی، دیگــر نه گورباچفی 
وجود داشت و نه شــوروی. »اتحاد جماهیر شوروی« هم به 

کشورهایی کوچک، ضعیف و کم اهمیت تبدیل شد.

    جنگ باورها
 در میدان نبــرد، مهم ترین موضوع، شــناخت »جبهه« و 
»نقشه« دشمن اســت. همان طور که در جنگ نظامی، »هر 
طرفی که بدون شناسایی و دیده بانی و بدون دانستن وضعیت 
دشمن، چشمش را ببندد، سرش را پایین بیندازد و جلو برود، 
شکست خواهد خورد.« )69/2/12( در جنگ نرم هم اگر این 
دو عنصر شناسایی نشــود، جنگ مغلوبه خواهد شد. هدف 
جنگ نرم امروز آن چنان که رهبر معظم انقالب به آن اشاره 
کرده اند »تغییر باورها« است. آمریکاییها که دیده اند توان از 
بین بردن انقالب اسالمی را ندارند، امروز تغییر رویه داده اند. 
آن ها امروز اعالم می کنند با »جمهوری اســالمی« مشکلی 
ندارند؛ »در چارچوب اهداف جنگ نرِم دشمن، باقی ماندن 
نام »جمهوری اسالمی« و حتی حضور یک معمم در رأس آن 
مهم نیست، مهم آن است که ایران تأمین کننده ی اهدافشان 
باشــد.« )94/7/20( کما اینکه با بســیاری از جمهوری های 
اسالمی و کشورهای اســالمی ارتباط حسنه دارند. مشکل 
آن ها با محتوای جمهوری اســالمی ایران اســت. »مردم ما 

باورهای اعتقادی درخصوص دین، خانواده، مســئله ی زن و 
مرد و اســتقالل دارند و طرف مقابل تالش دارد این باورها را 
دست کاری کند و یا تغییر دهد. مردم ما نسبت به رژیم فاسد 
و مستبد گذشته باورهایی دارند که در جنگ نرم تالش بر این 
است تا این گذشته زشت و پلید و سیاه به گذشته ای درخشان 
و زیبا تغییر یابد.« )94/7/20( بنابراین »هدف اصلی و نهایی 
جنگ نرم طراحی شــده، انحالل درونی و استحاله ی داخلی 
جمهوری اسالمی از طریق تغییر باورها و سست کردن ایمان 

مردم و به ویژه جوانان است.« )94/7/20(
باراک اوباما بعد از مذاکرات وین به صراحت اعالم کرده بود: »در 
داخل ایران باید گذار صورت بگیرد، حتی اگر تدریجی باشد.« 
مارک گلن، نویسنده و تحلیلگر آمریکایی نیز در مصاحبه ای 
به تالش آمریکایی ها برای نفوذ فرهنگی در ایران و تغییر فکر، 
اندیشــه و باور جوانان ایرانی پرداخت و گفت: »داستان اسب 
تراوا را به یاد بیاورید، آمریکایی ها دقیقا قصد دارند این مسئله را 
در قبال شما اجرا کنند. آن ها می خواهند نسخه ایرانی فرهنگ 

مد نظر خود را در جوانان شما ایجاد کنند«

     ایران آندلس نیست
 واقعیت این اســت که ایران اســالمی، نه آندلس است و نه 
شــوروی و نه حتی کشــورهای کوچکی که غرب موفق به 
انقالب  و استحاله در آن ها شد. ایران و نظام فرهنگی اجتماعی 
آن، خصوصیاتی دارد و تا هنگامی که این ویژگی ها را در خود 
حفظ کند، چنین طرح هایی در آن به سرانجام نخواهد رسید. 
چرا که »اّوال مّتکی است به مردم - این انقالب، انقالِب مردم 
است- ثانیا مّتکی است به باورهای دینی.« )94/8/12( اما اگر 
دشمن، به همین دو اصل حمله کرد چه؟ اگر دشمن درصدد 
غیر مردمی کردن آن بر آمــد و باورهای دینی را مورد حمله 
قرار داد چه؟ چه کسی می تواند از این دو اصل محافظت کند؟

در مقابل این تهاجم، باید هم »کار« کرد و هم »ابتکار« داشت. 
این دو، الزم و ملزوم یکدیگرند. ایــن کار و مأموریت بر عهده 
»نیروی مؤمن و انقالبی« است. بهترین طرح های فرهنگی اگر 
به دست عناصر غیر مؤمن و غیر انقالبی انجام شوند، نه تنها 
به نتیجه ی مطلوب نخواهند رسید، بلکه ممکن است حتی 
نتیجه معکوس هم بدهند. »کسی که خودش آلوده و گرفتار 
است که نمی تواند از فضیلتها دفاع کند! این جوان بااخالص 
می تواند دفاع کند. این جوان، از انقالب، از اسالم، از فضایل و 
ارزشهای اسالمی می تواند دفاع کند.« )71/4/22( »در مقابل 

تهاجم، عناصِر مؤمِن خودی می توانند بایستند.« )71/5/21( 

نشریه آمریکایی تایم در پرونده   ویژه شماره اخیر خود با عنوان »ایران 2025: چگونه دهه ی آینده تغییر را ایجاد خواهد کرد؟« مانند رویه همیشگی 
رسانه های غربی، تالش کرد تا »آرزوها« و »رؤیاهای« خود از ایران را به خورد مخاطبین دهد. مهم ترین مسئله ای که تایم تالش می کند تا به آن دست 
یابد این است که روزی روزگاری فرا می رسد که ایران دیگر کشوری »دینی و انقالبی«  نباشد. تایم این گزاره را  از قول یک »جوان ایرانی« که نه اسمش 
و نه هویتش معلوم است، بیان می کند. آن جا که از او می پرسد: ایرانیان دوست دارند ایران 10- 15 سال بعد چگونه باشد؟ و او جواب می دهد که »آن ها دوست دارند 
ایدئولوژیک نباشند.«  این البته اولین باری نیست که نشریات آمریکایی و غربی چنین تیترها و مطالبی منتشر می کنند. چند ماه پیش، نشریه ی اکونومیست نیز 

پرونده ای را درباره ی ایران منتشر کرده بود با عنوان »انقالب تمام شد« و استدالل کرده بود که جامعه ی ایران در حال دور شدن از فضای دینی و انقالبی است. 

هدف اصلی و نهایی 

جنگ نرم طراحی شده، 

انحالل درونی و 

استحاله ی داخلی 

جمهوری اسالمی از 

طریق تغییر باورها 

و سست کردن ایامن 

مردم و به ویژه جوانان 

است

هفته اخبار

  توطئه جدید صهیونیست ها برای ایران
نشنال اینترست: اسرائیل از طرفین توافق]هسته ای[ 
نیســت و هر اقدامی که انجام دهد تخطی از برجام 
قلمداد نمی شــود. تالش بــرای تحریــک ایران به 
نقض توافق، خرابکاری ســایبری در زیرساخت های 
هسته ای و تحریک کشورهای خلیج فارس بخشی از 

اقدامات اسرائیل خواهد بود.  |   نسیم|

  مخالفت رهبر انقالب با آموزش موسیقی 
در سازمان فرهنگی هنری شهرداری

مجتبی شاکری، رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر 
تهران با اشــاره به دیدار با مقام معظم رهبری گفت: 
در این دیدار از معظم له در ارتبــاط با آموزش آالت 
موســیقی در ســازمان فرهنگی و هنری شهرداری 
تهران پرسشی داشتم که ایشــان گفتند: »من با این 

کارها اصال مخالفم.« |   تسنیم |

  تذکر رهبر انقالب برای عدم تبلیغ
 درباره شخص ایشان در اربعین 

حجت االسالم پناهیان در هیئت دانشگاه هنر پیرامون 
ســفر اربعین به عتبات عالیات گفــت: بدترین کاری 
که آنها]دشــمنان[ می خواهند بکنند حمله داعشی 
ها و تروریست ها به اربعین نیســت، بدترین کاری که 
می کنند این اســت که دعوای داخلی راه بیندازند، آقا 
فرمودند: عکس من را حق ندارید ببرید آنجا تبلیغ کنید. 
پیش از این نیــز رهبر انقالب از طرح دشــمن برای 
اختالف افکنی در بین شیعیان خبر دادند و بارها در 
بیانات متعددی تاکید کرده اند که باید از اقداماتی که 

بهانه اختالف و تنش شود خودداری کرد. |       تسنیم |

  ترجمه کتاب خانواده توسط یک زوج 
در انگلستان 

یک زوج مسلمان در انگلیس در یک حرکت فرهنگی 
کتاب خانواده)مجموعه بیانــات مقام معظم رهبری 
درباره خانواده(را از زبان فارسی به انگلیسی برگردانده 

و آن را برای مطالعه عرضه کردند.   |       فارس|

  نصرا...: انتفاضه جدید فلسطینی ها
صهیونیست ها و جهان را غافلگیر کرد 

ســید حســن نصرا... دبیرکل حــزب ا... در همایش 
اتحادیه جهانی علمای مقاومت در یاری فلسطین در 
بیروت، بر ضرورت حمایت همه جانبه از انتفاضه ملت 
فلسطین تاکید کرد. وی گفت: ما در مرحله تاریخی از 
سرنوشت مردم فلسطین قرار داریم و هر روز با عملیات 
شهادت طلبانه فلســطینی ها مواجه هســتیم. این 
عملیات ها نشان دهنده ایمان و یقین فلسطینی هاست 
که می تواند جهان را به حیرت  درآورد. سالح هایی که 
فلسطینی ها از آن برای عملیات خود استفاده می کنند 
نیاز به حمایت لجســتیکی و مالی ندارد. هیچ قدرت 
اشغالگری نمی تواند این ســالح را مصادره کند. هیچ 
دولتی نیز قادر به جمع آوری این سالح ها و گرفتن آن 
از دست مردم نیست. این نشان می دهد زمانی که ابزار 
فراهم شــود ابداع و اختراع صورت می گیرد. بی تردید 
انتفاضه جدید فلسطینی ها، صهیونیست ها و جهان را 

غافلگیر کرده است.   |       ایسنا|

منایی از صف 

هفت کیلومرتی 

مردم مسکو برای 

خرید از رستوران 

مک دونالد؛ 

مدتی قبل از 

فروپاشی شوروی
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بررسی مفهوم آزادی از نگاه رهبر معظم انقالب  |  قسمت 12

اعتبار »رأی  مردم« در نظام اسالمی

» همه ی دین« را  باید  اقامه کرد

روایتی از تالش علمی 
و فرهنگی عالمه طباطبایی

مسئولیت شرعی و انقالبِی 
جوانان مؤمن

مــا در برنامه های کاری خود بایــد جریان خالق  ت تاریخی
روایـ

فکری یی را که در حوزه های ما بحمد ا... از دوره ی 
 قبــل از مــا شــروع شــده...، وســعت و عمق 
بیشــتری بدهیم. کســی مثل مرحوم عالمه ی 
طباطبایی)( در حوزه ی علمیه ی قم پیدا شد؛ 
ایشان، هم فقیه بود و هم اصولی؛ ... اما او به کاری پرداخت که 
آن روز آن را الزم می دانســت. بعــد هم حــوادث و وقایع 
شهادت داد بر اینکه این ها الزم است. او گفت من می بینم که 
دارند تفکرات و فلسفه ی کاذب مارکسیستی را در ذهنها جا 
می دهند؛ نمی شود با توضیح المسائل این ها را پاسخ دهیم... 
جواب این شبهه ها را با چیز دیگری باید داد. ایشان »اصول 
فلسفه و روش رئالیسم« را نوشت. یکی از تربیت شده های او 

مرحوم شهید مطهری)(  است.  83/4/15

در این بخش با رجوع به بیانات امام راحل و  ت
حزب ا... این اس

رهبر انقالب، ویژگی ها و وظایف نیروهای  
مومن  و انقالبی را بررسی می کنیم.

چه کســی میتواند از فضیلتها دفــاع کند؟ آن 
جوان مؤمنی کــه دل به دنیا نبســته، دل به 
منافع شخصی نبسته و میتواند بایستد و از فضیلتها دفاع 
کند. کسی که خودش آلوده و گرفتاراست که نمیتواند 
از فضیلتها دفاع کند! این جــوان بااخالص میتواند دفاع 
کند. این جوان، از انقالب، از اسالم، از فضایل و ارزشهای 
اسالمی میتواند دفاع کند. لذا... همه امربه معروف و نهی 
از منکر کنند... نهی از منکر کنید. این، واجب است. این، 
مسؤولیت شرعی شماست. امروز مســؤولیت انقالبی و 

سیاسی شما هم هست.   71/4/22 

مطالبه ی اسالم از مسلمین، ایجاد نظام اسالمی به نحو کامل اســت؛ مطالبه ی اسالم، تحّقق کامل دین اسالم است...دین  مطالبـه رهبری

حّداقلّی و اکتفای به حّداقل ها، از نظر اسالم قابل قبول نیست؛ ما در معارف خودمان چیزی به عنوان دین حّداقلّی نداریم، 
بلکه در قرآن کریم در موارد متعّددی اکتفای به بعضی از تعالیم دینی دون بعضی، مذّمت شــده اســت... حّتی برخی از 
بخشهای دین که خیلی برجسته است - مثل اقامه ی قسط - هم کافی نیست که انسان دل خود را خوش کند که ما حاال 
دنبال اقامه ی قسطیم و اقامه ی قسط خواهیم کرد، پس اســالم تحّقق پیدا کرد؛ نه، این نیست... همه ی دین را باید اقامه 
کرد... معارض اصلی هم در مقابل این حرکت و این رویکرد - یعنی اقامه ی دین بتمامه، بجمیع اجزائه، بکلّه - عبارتند از قلدرهای عالم، 
مستکبران عالم... وقتی این نظام واقعاً اسالمی است که در آن همه ی اجزای اسالم محفوظ باشد و صورت و سیرت اسالم در آن حفظ 
بشود... تغییر رفتار با تغییر نظام هیچ تفاوتی ندارد؛ درست همان است؛ یعنی تغییر آن سیرت اسالمی؛ این معنای تغییر رفتار است... 
یعنی همان چیزی که گاهی از آن در برخی از گفته ها و نوشته ها تعبیر میشود به دین حّداقلّی؛ یعنی کاستن از آرمانها که به معنای 

نابودی سیرت دین است. این دین حّداقلّی یعنی در واقع دین را حذف کردن.   93/12/21

آزادی سیاسی به طور خالصه یعنی اینکه افراد جامعه ی اســالمی در تکوین و همچنین در هدایت نظام سیاسی  بــازخــوانـی

  
جامعه دارای نقش و اثر باشند. اینطور نباشد که یک قشری یا یک جمعی یا وابستگان به یک نژادی در جامعه حق و 
توانائی تصرف در امور اداره ی کشور را داشته باشند و دیگران نه. آزادی سیاسی یعنی اینکه همه ی مردم با قطع نظر 
از وابستگی های قومی و زبانی و نژادی و دینی در یک جامعه بتوانند نظام سیاسی جامعه را به وجود بیاورند و در آن 
مؤثر باشند و بتوانند آن نظام را به سمت مطلوب خودشان هدایت کنند. طبیعی است که وقتی در جامعه اختالف 
رأی و نظری پیدا شد، آن عقیده ای که طرفداران بیشــتری دارد - البته در چهارچوب اصول و ارزشهای پذیرفته شده ی آن 
نظام - رأیش و حرفش مّتبع خواهد بود... در اســالم به نظر مردم اعتبار داده شده؛ رأی مردم در انتخاب حاکم و در کاری که 
حاکم انجام میدهد، مورد قبول و پذیرش قرار گرفته. لذا شــما می بینید که امیرالمؤمنین)(  با اینکه خود را از لحاظ واقع 
منسوب پیغمبر و صاحب حق واقعی برای زمامداری میداند، آن وقتی که کار به رأی مردم و انتخاب مردم میکشد، روی نظر 

مردم و رأی مردم تکیه میکند؛ یعنی آن را معتبر میشمارد. 66/3/22

تغییر رفتار یعنی 

هامن چیزی که 

گاهی از آن در 

برخی از گفته ها 

و نوشته ها تعبیر 

میشود به دین 

حّداقّلی؛ یعنی 

کاسنت از آرمانها

در این شامره و 

در ادامه ی بحِث 

»آزادی«، به بررسی 

موضوِع آزادی 

سیاسی و جایگاه 

نظر و رأی مردم 

از دیدگاه اسالم 

می پردازیم

1 را به عنــوان یکی از مولفه های اساســی 
اقتدار ملّی معرفی کرده و بر ضرورت »از دســت 
ندادن شــتاب پیشــرفت علمی« به جد تأکید 
می کننــد.  چراکه تنهــا در صــورت تحقق این 
سه عامل فوق دشــمن »مأیوس« شده و دست 
از دشــمنی برمــی دارد: »کاروان علم شــتاب 
خود را از دســت ندهد، در علم پیشــروی کنیم، 
همه چیز به علم وابسته اســت.« )1394/06/18(

      شتاب پیشرفت علمی تنّزل کرده است
بر این اســاس کم شدن شــتاب پیشرفت علمی 
کشــور در برهه ی اخیر، می تواند راه دشــمنی 
دشــمن بر ما را هموار کند و در مسیر قدرت مند 
شدن ملت ایران و تثبیت اقتدار کشور در عرصه ی 
جهانی خلل جدی ایجاد کنــد. نکته ای که مورد 
انتقاد رهبر انقالب قرار گرفته و باعث شــد ایشان 
در تیر ماه 94 و در دیدار اســاتید دانشگاه نسبت 
به آن هشــدار داده و جلوگیــری از کاهش این 
شتاب را از مسئوالن مطالبه نمایند: »رسیدن ما 
به رتبه ی باالی علمی، ناشی از شتاب فوق العاده ی 
کار بود. طبق آمارهای جهانی، شــتاب پیشرفت 
علمی در کشور، ســیزده برابِر متوّسط جهان بود؛ 
این را مراکز آمارِی علمــی دنیا اعالم کردند که ما 
هم مکّرر قباًل اعالم کردیم. این شــتاب، امروز کم 
شــده... علی الّظاهر از رتبه ی شانزدهم یا پانزدهم 
تنّزل نکردیم -این درست است- اّما بایستی ترّقی 
میکردیم؛ یعنی آن شــتاب بایســتی ادامه پیدا 
میکرد؛ این شتاب امروز کم شده... کاری کنید که 
شتاب رشد علمی فروکش نکند.« )1394/04/13( 
رهبر معظــم انقالب اســالمی در ادامه ی همین 
هشــدار بحــث »حاشیه ســازی ها« در فضای 
دانشگاه ها را مورد توجه قرار داده و به صورت جدی 
نسبت به سیاسی کاری و حاشیه سازی تذکر دادند: 
»محیط علمی کشور را از حاشیه سازی ها برکنار 
نگه دارید... سیاست بازی نشــود، سیاسی کاری 
نشود، حاشیه سازی نشود. این حاشیه سازی ها به 
کار اصلی که عبارت اســت از کار علم و پیشرفت 
علم با همه ی خصوصّیاتی که این مســئله دارد، 
لطمه میزنــد.«  )1394/04/13(  در ادامه ی همین 
روند و به دلیل افت سرعت پیشرفت علمی کشور، 
رهبر انقالب بار دیگر در دیدار خود با رئیس جمهور 
و اعضای هیأت دولت  در شــهریور ماه نسبت به 
این مسئله تذّکر دادند: »نگذارید شتاب علمی در 
دهه ی دّوم چشم انداز... کم بشود... این به نظر من 
خیلی مسئله ی مهّمی است. خب، علم زیرساخت 
اصلی کشور است. )1394/06/04(« حال مطالبه ی 
جدی رهبر انقالب اسالمی از مسئوالن و مدیران 
ارشــد دولتی و فعــاالن دانشــگاهی پیش روی 
همگان است. این مطالبه  بازهم به صورتی شفاف 
و در دیدار اخیرشان با روسای دانشگاه های کشور 
مطرح شــد. تاکید بر »جلوگیری از اُفت شــتاب 
پیشــرفت علمی« و پرهیز از »حاشیه ســازی و 
سیاست بازی« در فضای علمی و دانشگاهی کشور 
دغدغه  ای است که در یک بازه کوتاه پی درپی تکرار 
شده اســت. قطعا هرگونه بی توجهی یا کم کاری 
مسئوالن و دســت اندرکاراِن امر در مسیر تحقق 
آن، عالوه بــر پیامدهای منفی، خســارت های 
جبران ناپذیری برای اقتدار ملی جمهوری اسالمی 

ایران خواهد داشت.

هفته سخن

# استحاله  |   بی تفاوتی نسبت به آرمانها و بی اعتنایی به اخالق منضبِط اسالمی
استحاله دو جریان دارد: یک جریان فرهنگی، یک جریان سیاســی؛ ملت ایران متوجه باشد. قصد نظام استکباری  کـلــیـد  واژه

امریکا و صهیونیستهایی که دستشان در دست آنهاســت و با هم در یک جبهه هستند، این است که بتوانند ملت را 
نسبت به آرمانها و عقاید و هدفهایش بی تفاوت و بی اعتنا کنند و بعد بتوانند به وسیله ی عوامل و مزدوران خود زمینه 
را برای بازگشت سیطره ی امریکا بر ایران فراهم نمایند. در جریان سیاســی، عمده ی نقشه ی اینها ایجاد اختالف... 
]است[... روی مسلمات نظام جمهوری اسالمی... بگو مگو به وجود آورند و چالش و اختالف ایجاد کنند... جوانان عزیز 
ما متوجِه جریان فرهنگی ای که می خواهند راه بیندازند، باشند؛ یعنی تزریق الابالیگری و اباحیگری و کشاندن به هرزگی و 

بی اعتنایی به اخالق منضبِط دینی و اسالمی.     82/8/23



احکام سیاسی اسالم
 از احکام عبادی آن بیشتر است

ــام را  ــد و اس ــه دارن ــه موذیان ــده ای[ نقش  ]ع
از حکومــت و سیاســت جــدا می داننــد. بایــد 
بــه ایــن نادانــان گفــت کــه قــرآن کریــم و 
ســنت رســول ا...)( آنقــدر کــه در حکومــت و 

سیاســت احــکام دارنــد در ســایر چیزهــا ندارنــد؛ 
بلکــه بســیار از احــکام عبــادی اســام، عبــادی - 
سیاســی اســت کــه غفلــت از آنهــا ایــن مصیبتها 
ــر اســام)(  تشــکیل  ــار آورده. پیغمب ــه ب را ب
ــان  ــای جه ــایر حکومته ــل س ــت داد مث حکوم
ــی. و  ــت اجتماع ــط عدال ــزه بس ــا انگی ــن ب لک
خلفــای اول اســامی حکومتهــای وســیع 

 )(ــب ــن ابیطال ــی ب ــت عل داشــته اند و حکوم
نیــز بــا همــان انگیــزه، به طــور وســیعتر و 
ــس  ــت. و پ ــخ اس ــات تاری ــترده تر از واضح گس
ــوده؛  ــام ب ــم اس ــه اس ــت ب ــج حکوم از آن بتدری
ــه  ــامی ب ــت اس ــان حکوم ــز مدعی ــون نی و اکن

پیروی از اســام و رســول اکرم)( بســیارند. 
)(وصیت نامه سیاسی - الهی حضرت امام خمینی

اسم »اسالم« کافی نیست
باید با خدا باشیم، تا خدای متعال به ما کمک 
کند ... وقتی انسانی با خدا نیست و برای خدا 
کار نمیکند، حاال اســمش ایرانی باشد، جای دیگری 
باشد، اسمش مسلمان باشد، غیرمسلمان باشد، چه 
تفاوتی میکند؟ چه تضمینی هست که اگر کسی فرضاً 
یک اعتقاد دینی هم به اسالم دارد و چند عمل عبادی را 
هم انجام میدهد، این عزت اسالمی هم با او باشد... اگر 
اسم اسالم کافی باشــد، باید همه ی مسلمیِن اسمی 
عزیز باشند؛ میبینیم که نیستند. آن چیزی که یک 
انسان و یک مجموعه را عزیز میکند، اسالم واقعی است؛ 
یعنی تسلیم هلل؛ »االسالم هو الّتسلیم«)۱(. دین هم 
همین اســت. دین، همان تسلیم اســت؛ »انّ الّدین 
عنداهللَّ االســالم«)۲(. دین، تسلیم شــدن در مقابل 
خداســت؛ »و من یبتغ غیر االســالم دینا فلن یقبل 
منه«)3(. دین شما باید تسلیم شــدن در مقابل خدا 
باشد. باید بزرگمان، کوچکمان، معممان، نظامیمان، 
افراد عادی جامعه مان، بخصوص مسؤوالنمان، واقعاً 
تسلیم خدا باشند و در تصمیماتشان، برای شهوات و 
خواستها و اغراض شخصی خودشان، شأنی نگذارند. 
البته انســان که به طور معمولی و طبیعی تبدیل به 
فرشته نمیشود. باالخره شهوات و خواستهای انسان، بر 
انسان معمولی اثر می گذارند؛ اما مهم این است که این 
شهوات و خواستها، در خطمشی زندگیش اثر نگذارند؛ 
بخصوص در آن جاهایی که با سرنوشت یک جمع، یا با 

سرنوشت جامعه ی اسالمی سروکار دارند.    70/2/21
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  ۱۱۰۵ ***93۵: ســالم علیکم. در عکــس 
اصلي شماره قبل نشریه، جمالتي درباره مصادیق 
بزک دولت مســتکبر آمریکا و همچنین تعامل 
و مذاکره با این دولت جنایتکار استفاده شــده بود 
که برخي از رسانه های ضدانقالب با آوردن اسامي 
گویندگان آن جمالت، این گونه القا کرده بودند که 

این افراد خائن اند. آیا مقصود همین بوده؟
ج:سالم علیکم.  سیاست کلی خط حزب ا... تبیین و 
ترویج نظام موضوعي و مفهومي رهبر معظم انقالب 
بر اساس بیانات و مکتوبات معظم له است. در مطلب 
مورد اشاره نیز، عالوه بر اینکه شیطنت رسانه های 
ضدانقالب واضح است، جمالت آورده شده صرفًا 
مصادیقی برای ملموس شــدن موضــوع بوده و 
مقصودي درباره خائن دانستن گویندگان آن ها در 

کار نیست.
 6۱7۵ ***937:  با ســالم می خوام از زمان 
انتشــار نشــریه خط حزب ا... به صورت پیامکی 

مطلع شوم .ممنون
ج: شما میتوانید شــماره همراه خود را به 10001028 
پیامک کنید و یا با مراجعه به قسمت عضویت در پیوند 

khl.ink/khat، مشخصات خود را  ارسال نمائید.
 ۱633***9۱۲: با سالم، نسخه تابلو اعالنات 
و چاپی برای توزیع در دانشگاه شاهرود می خوایم 
چگونه باید سفارش داده و دریافت کنیم. با تشکر، 

پایگاه بسیج ظفر کارکنان دانشگاه
ج: چاپ و توزیع نشــریه بصورت خودجوش و به 

همت نیروهای مومن و انقالبی است.
 ۱9۰8***9۱6: سالم ازمسئولین میخواهم 
کتابي کــه ازخــرده کاغذهاي النه جاسوســي 
آمریکا بدســت آمده، تجدید چــاپ کنند. چون 

دربازارکمیاب هستند
 4۱66***9۱۵: سالم جاي مسابقه پیامکي 
تونشــریه وزین شــماخیلي خالیه بیشترجذاب 

میشه نشریه
 ۲874***9۱۵: سالم،خسـته نباشـید. اگـر 
هـر هفتـه چنـد خـط پیرامـون جنایـات آمریکا 
و اسـرائیل از کتاب هـای النـه جاسوسـی و سـایر 
مسـؤلین غربـی و جنایـات آنهـا در زندانهـا و 
...چاپ شـود خیلی جالب میشـه. یک پیشـنهاد: 
روانشناسـان اسـالمی می فرماینـد بـرای دیندار 
کـردن جوانـان، بایـد حـب بَـدان و بـدی هـا و 
دشـمنان را از دل آنهـا بیـرون کنیـم تـا حـب 
خوبی هـا و خوبـان را پیـدا کننـد یعنی اسـتکبار 

سـتیزی.
از این شماره به شمارگان نشریه افزوده شد:

توزیع در میان بسیجیان حوزه ۱7 حمزه سیدالشهدا 
غرب مشهد/ توزیع در۱3 پایگاه مقاومت بسیج حوزه 
۲ بالل مشهد/ ۲۰۰ نسخه در نمایشگاه ویژه محرم 

مدرسه دخترانه مشکات  

 بـا توجـه بـه کمبـود کتاب هایی کـه زندگی 
اهـل بیـت علیهـم السـالم را بـه زبـان سـاده 
بـرای عموم مـردم بیـان کنند، مجمـع جهانی 
اهل بیـت در سـال ۱37۵ نـگارش ۱4 کتـاب 
را بـا محوریـت حضـرات معصومیـن)( بـه 
حجت االسـالم  والمسلمین سـید منذر حکیم 

پیشـنهاد داد.
همـه ی مجلـدات در ظاهـری یکسـان عرضـه 
شـده تا همان تعبیـری کـه رهبر انقـالب بیان 
داشـته اند را برسـاند: »تمـام کارهـای ائمه در 
طـول ایـن ۲۵۰ سـال، کار یـک انسـان با یک 
هدف، بـا یک نیـت و بـا تاکتیک هـای مختلف 

اسـت.« 

دریافت نسخه الکترونیک تمام جلدها در: 
 http://khl.ink/pishvayan 

اســالم به معنای واقعی زن را تکریم کرده اســت. اگر روی نقش مادر و حرمت مادر در درون 
خانواده تکیــه میکند، یا روی نقــش زن و تأثیر زن و حقوق زن و وظایــف و محدودیت های 
زن در داخل خانواده تکیه میکند، به هیچ وجه به معنای این نیســت که زن را از شــرکت در 
مسائل اجتماعی و دخالت در مبارزات و فعالیت های عمومی مردم منع کند. عده یی بد و یا کج 
فهمیدند؛ یک عده ی مغرض هم از این کج فهمی استفاده کردند؛ کأنّه یا باید زن، مادر خوب 
و همسر خوبی باشد یا باید در تالش ها و فعالیت های اجتماعی شرکت کند؛ قضیه این طوری 

نیست؛ هم باید مادِر خوب و همسر خوبی باشد، هم در فعالیت اجتماعی شرکت کند. 
فاطمه ی زهرا)( مظهر چنین جمعی است؛ جمع بین شؤون مختلف. زینب کبری نمونه ی 
دیگر است... نفهمیدِن مفهوم تکریم زن در اسالم، همراه شده است با بدآموزیهای القاء شده ی 
به عنوان تکریم زن در تمدن غرب؛ اینها با هم آمیخته شده و یک جریان غلط ذهنی و فکری 

به وجود آورده.  84/5/5

نشریه خبری-تحلیلی نمازهای جمعه، مساجد و هیات های مذهبی    |    شماره هفتم|  هفته چهارم آبان94     |   چاپ و توزیع به همت نیروهای مومن و انقالبی

حکم ولی فقیه
 س: حکم یا فتوای ولی امر مسلمانان تا چه حد 
قابل اجرا می باشد؟ و در صورت تعارض با رأی مرجع 

تقلید  اعلم، کدامیک مقدم است؟
ج: اطاعت از حکم ولی فقیه بر همگان واجب است و 

فتوای مرجع تقلید نمی تواند با آن معارضه کند.
به  برابر کسانی که اعتقادی   س: وظیفه ما در 
والیت فقیه جز در امور حسبیه ندارند، با توجه به 
اینکه بعضی از نمایندگان آنان این دیدگاه را ترویج 

می کنند، چیست؟
ج: والیت فقیه در رهبری جامعه اسالمی و اداره امور 
اجتماعی ملت اسالمی در هر عصر و زمان از ارکان 
مذهب حّقه اثنی عشری است که ریشه در اصل 
امامت دارد، اگر کسی به نظر خود بر اساس استدالل 
و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسیده باشد، معذور 
است، ولی ترویج اختالف و تفرقه بین مسلمانان برای 

او جایز نیست.

)(پیشنهادی برای مطالعه سیره اهل بیت

هم مادر و همسر، هم فعالیت اجتماعی

صاحب امتیاز:
 موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی       

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

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

ایـرانی خانواده

خواندنی پیشنهاد

حزب ا... تریبون

   پیامک:               ۱۰۰۰۱۰۲8 
   دورنگار:    ۰۲۱-669773۲8

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

)( ناشر:  مجمع جهانی  اهل بیت   
   سرپرست نویسندگان : 

             سید منذر حکیم

شهید حسن طهرانی مقدم 
در کنار رهبر معظم انقالب

آن جان برکفان نستوه با سینه ی گشاده 
و عزم راسخ همواره به پیشباز خطر 

شتافته و در دوران دفاع مقدس و پس 
از آن، هرگز احساس خستگی به خود 

راه ندادند.

بخشی از پیام رهبرمعظم  انقالب 
در پی عروج ملکوتی شهدای جهاد 

خودکفایی سپاه پاسداران  90/08/25


