
ای بســا حوادثی که از بس عجیب است همه تصّور 
کنند که اسطوره و افسانه است؛ اما حقیقت است... 
از جمله زیباترین آنها، شهادت این نوجوان بسیجی 
]شهید فهمیده[ است. او سیزده ساله بود؛ اما با رشد، 
با شعور، با اراده و مصّمم، که کشور خود را میشناخت، 
امام خود را میشناخت، دشمن خود را میشناخت، 
اهمیت وجود و فّعالیت خود را هم میشناخت و رفت 
این سرمایه را تقدیم عّزت کشــور و آینده انقالب و 
منافع و مصالح مردم کرد. جسم او رفت؛ اما روحش 
زنده ماند، یادش ابدی شــد و خاطره اش به صورت 

اسطوره درآمد. این الگوست.  77/0۸/0۸

اما ملت ایــران به خوبی می داند کــه »تغییر رفتار با 
تغییر نظام هیچ تفاوتی ندارد؛ درســت همان است؛ 
یعنی تغییر آن سیرت اســالمی ... تغییر رفتار یعنی 
شــما از آن چیزهایی کــه از لوازم قطعــی و حتمی 
حرکت به آن ســرمنزل است، دســت بردارید؛ از آن 

کوتاه بیایید و نسبت به آن، اهتمام خودتان را از دست 
بدهیــد93/12/21« و این تغییر به این معناســت که 
»باقی ماندن نام جمهوری اسالمی و حتی حضور یک 
معمم در رأس آن مهم نیست، مهم آن است که ایران 
تأمین کننده ی اهداف آمریکا، صهیونیسم و شبکه ی 

قدرت جهانی باشد. 94/7/20«
برنامه کنونی آمریکا، تغییر رفتار ایران اســت. جریان 
غرب گرای داخلی هم در این پازل بازی می کند و این 
روزها فعالیت خود را در رسانه ها و تریبون های مختلف 
در نزد افکار عمومی افزایش داده است. به نظر می رسد 
این برنامه ســه ضلع دارد؛ اضالعی که هر کدام یکی از 
پایه های حیات مقتدرانه جمهوری اســالمی ایران را 

هدف قرار داده است.
1. تحریف بنیانگذار جمهوری اسالمی؛

  اولین ضلع برنامه تغییر، خــط امام را مورد هدف 
قرار داده و به شــدت به دنبال جایگزینی تفسیرها 
و روایت های خودســاخته به جــای نص صریح و 

معتبر امام اســت. در حالی که مهم ترین شاخص 
جهت گیری های انقالب اسالمی ایران، محکمات 
امام )بیانات، آثار و وصیت نامه امام( است. انحراف 
در شاخص سبب می شــود که رفتار هم منحرف 
شــود. به همین دلیل »جهت گیری ها مهم است 
... گاهی تفســیر غلط از امام می شود، تفسیر غلط 
از جهت گیری مــورد نظر امام انجــام می گیرد؛ 
که ایــن هم چیــز بدی اســت و خطرنــاک هم 
هســت.92/4/30« محکمات امام، چراغ راه است. 
»اگر راه امام را گم کنیم یا فراموش کنیم یا خدای 
نکرده عمداً بــه کنار بگذاریم، ملّت ایران ســیلی 

3 خواهد خورد.94/3/14«

اسطوره ای که حقیقت دارد این شماره 
تقدیم می شود
 به روح پرفتوح 
شهید 
محمدحسین 
فهمیده

تاریخ شهادت:      1359/0۸/0۸

محل شهادت: کوت شیخ )خرمشهر(

محل دفن:گلزارشهدای تهران، قطعه 24

سال هاست که شیطان بزرگ از براندازی جمهوری اسالمی ایران ناامید شده است. آن ها انواع 
جنگ های رو در رو را آزموده اند. »در دوره ی ده ساله ی اول)پیروزی انقالب(، با توطئه ی براندازی 
سخت - جنگ تحمیلی و تحریم اقتصادی - شروع کردند؛ اما نتوانســتند کاری بکنند ... در 
دوره ی بعد، براندازی نرم را دنبال کردند - تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی - که آن هم به 
جایی نرسید.۸5/3/29« اما امروز نقاب بر چهره کشــیده اند. حرف هایشان را تغییر داد ه اند و 
»میگویند ما تغییر نظام را نمیخواهیم« تنها به دنبال این هستیم که ایران رفتارش تغییر کند. 
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نـشـــریـه جـامــــعــه
ــن و انـقــالبــی ــ مـؤمــ

ویژه اخبار

  رهبر انقالب: هیچ محدودیتی در توسعه توان دفاعی وجود ندارد

سرلشکر محدعلی جعفری فرمانده کل سپاه: یکی از نکات مطرح در قطعنامه2231، محدودیتها بود که نظامی ها 
را نگران کرد، لذا ما در شورای امنیت جلسه گذاشتیم و هم خدمت رهبری رفتیم. در دیداری که با رهبری معظم 

داشتیم فرمودند هیچ محدودیتی در توسعه توان دفاعی وجود ندارد. |        فارس |

   اشتون کارتر: آمریکا خواستار مشارکت اسرائیل در نظارت بر اجرای توافق هسته ای است 
وزیر دفاع آمریکا بر تمایل کشورش برای همکاری با رژیم صهیونیستی در زمینه های دفاعی و نظارت بر نحوه 
اجرای توافق هسته ای ایران تاکید کرد. اشتون کارتر، در مصاحبه ای با نشریه آتالنتیک اعالم کرد که آمریکا با 
وجود اختالف با اسرائیل در موضوع ایران عالقه مند به همکاری با تل آویو در زمینه های دفاعی است. کارتر دراین 
باره گفت: همکاری برای مقابله با اقدامات ایران در منطقه که هم برای ما و هم برای اسرائیل نگران کننده است و 

همچنین نظارت بر نحوه اجرای توافق هسته ای باید  ادامه پیدا کند. |        تسنیم |

آمریکایی ها ایده براندازی  

ـمـهـوری اسـالمـی 
ج

ذاشته اند
را کنار گ

آمریکایی ها ایده براندازی  
جـمـهـوری اسـالمـی 

را کنار گذاشته اند

مرگ بر آمریکا!حذف شعار امام موافق 
تکمیل نقشه دشمن در تغییر رفتار جمهوری اسالمی

امام موافق حذف شعار مرگ بر آمریکا!

امام موافق حذف شعار

 مرگ بر آمریکا!
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اوباما به درک تاریخی ملت ایران رسید

 ملت ایران رسیداوباما به درک تاریخی

تهدید مشترک ما 
رشد سریع افراط گرایی خشن

و بربریت افسارگسیخته است. 
تهدید مشترک ما 
رشد سریع افراط گرایی خشن

و بربریت افسارگسیخته است. 

ود که مقاومت می کنیم
م دلشان خوش ب

 بعضی ها ه

سفـر هیـات آمـریـکایـی
بـه تـهـران

ی با ادبـیاتی مودب 
وبـامـا  فـرد

ا

ــمـنــدانـه
و هـــوشـ

ی ده هستند
آمریکایی ها کدخدا

با کدخدا بستن راحت تر است

آمریکایی ها کدخدای ده هستند
 استبا کدخدا بستن راحت تر

آمریکایی ها کدخدای ده هستندبا کدخدا بستن راحت تر است

 بسیـاری از اتـهاماتی که در دوران انقالب 
و بـعــد از انقــالب به آمـــریکــا 
زده شــده پــایـه و اســاس نــدارد

 و بسیاری از این اتهامات واهی هستند. 

اصرار بر  دشمنی با آمریکا و شعار مرگ بر آمریکا، هزینه های زیادی برای کشور داشته است

آمریـکایـی هـا ایـده بـرانـدازی  
جـمـهـوری اسـالمـی 

را کنار گذاشته اند 
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ثبت مجوز فعـالیت 
آمریکا گرگ نیست!مک دونالد در تهران

بازگشایی دفتر حافظ منافع آمریکا بسیاری از 
این اتهامات واهی هستند

تغیـیر

هفته سخن
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روایت خط حزب ا...  از دیدار رزمندگان دیپلماسی با رهبر انقالبی؛

روخوانی قانون اساسی

وزیر امورخارجه پشت تریبون قرار مي گیرد و در سخنان کوتاهي 
به دوران پسابرجام و اهمیت تحقق اقتصاد مقاومتي در این دوران 
از یک سو و بهبود فضاي منطقه و رفع فتنه هاي تروریستي از سوي 
دیگر اشــاره مي کند. محمدجواد ظریف پیش از ســخنان رهبر 
انقالب اشاره کرد که دستورات و خطوط ترسیم شده از جانب رهبر 
معظم انقالب مبناي کار وزارت خارجه بوده و در دوران پسابرجام 
نیز نامه ي اخیر ایشــان به رئیس جمهور در مورد نحوه ي اجراي 
برجام مبناي کار خواهد بود و با اشاره به توجه وزارت امور خارجه به 
مسئله ي مقابله با نفوذ و همچنین اجراي اقتصاد مقاومتي گفت: در 
همایش امسال سفرا و کارداران تالش مي کنیم از وضعیت کنوني 
براي پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتي و نیز تقویت جریان مقاومت 
در منطقه و حل و فصل مشکالت غرب آسیا بر اساس موازین مورد 

نظر جمهوري اسالمي ایران استفاده کنیم.
رهبر معظم انقالب ســخنان خود را با تجلیل از جایگاه و شــأن 
دیپلماتهاي جمهوري اسالمي آغاز نمودند. عنوان »جنگاوران و 
رزمندگان« خط مقدم نظام در عرصه بین الملل را شایسته آنها بیان 
کردند و با تمجید از شــخص وزیر امورخارجه، تدین را مهمترین 
نقطه ي قوت وي خواندند و در ادامه درباره وزارت خارجه فرمودند 
که  وزارت خارجه با توجه به اهــداف و وظایف خود به خوبي فعال 
است و به خصوص در تجربه ي اخیر مذاکرات هسته اي، آقاي دکتر 
ظریف و همکارانشان آزمون خوبي از سر گذراندند. حضرت آیت 
اهلل خامنه اي در ادامه تاکید مي کنند که عوامل دستگاه سیاست 
خارجي کشور را همیشه دعا مي کنند: »به خصوص در روزهاي 
دشــوار مذاکرات که پنجه در پنجه دشمن انداخته بودید به طور 

مکرر و مرتب، به اسم و با توجه و تضرع دعا کردم.«
رهبر انقالب اما در بخش اصلي سخنان خود تاکید مي کنند که 
امروز مي خواهند یک مقدمه درباره سیاست خارجي نظام اسالمي 
بگویند و بعد اصول سیاست خارجي کشور را یکبار دیگر بر مبناي 
قانون اساسي تشریح کنند و در قسمت بعدي برخي الزامات ناشي 
از این اصول را برشمرند. شاید عصاره ي بخش مقدمه را بتوان در 
این جمالت خالصه کرد: سیاست خارجي، متخذ از اسالم و منبعث 
از اهداف و آرمان هاي انقالب است و مســئوالن وزارت خارجه و 
ســفرا و کارداران در حقیقت نمایندگان، سربازان و خدمتگزاران 
این اصول و آرمان ها هســتند. سیاســت خارجي بــا رفت وآمد 
دولت ها با سالیق سیاسي گوناگون، تغییر نمي کند؛ دولت ها فقط 
در تاکتیک ها و ابتکارات اجرایِي راهبردهاي سیاســت خارجي 

تأثیرگذار  و  دخیلند.
آقا براي تبیین این موضوع به مصاحبه چند ســال پیش یکي از 
سفراي کشورمان در منطقه و عدم توانایی پاسخگویي وي در مقابل 
انتقاد یک رسانه از عملکرد شــوراي نگهبان اشاره و ضمن تقبیح 
این موضوع مي گویند: »یک دیپلمات کارکشته در پاسخ به چنین 

سوال هایي مي گوید مسائل داخلي کشور ما به شما ربطي ندارد.«
حضرت آیت اهلل خامنه اي پس از بســط و تشــریح این حقیقت، 
مقدمه را به پایان مي برند و به ســراغ اصول سیاســت خارجي 
جمهوري اســالمي مي روند. ابتدا تبلیغات دشمن درباره تغییر و 
تحول در اصول سیاست خارجي جمهوري اسالمي ایران را محکم 
تکذیب مي کنند و این تفکر را خوش خیاالنه عنوان مي کنند: »این 
تحلیل خوش خیاالنه ي غربي ها، در حقیقت ناشــي از فشار این 
واقعیت است که سیاســت خارجي جمهوري اسالمي، الاقل در 
سطح منطقه همچون سّدي مستحکم و صخره اي استوار، مانع از 
یکه تازي هاي قدرت هاي سلطه گر به ویژه آمریکا شده است و آنها، 
همیشه در آرزوي تغییر این سیاست ها هستند.« به همین اکتفا 
نمي کنند و در همینجا کنایه اي هم به بزک کنندگان و ســهل 
اندیشان مي زنند: » برخالف نظر برخي افراد، آمریکا بخش عمده ي 

مشکالت منطقه است نه بخشي از راه حل مشکالت.« 
به نظر مي رسد فرمانده اینبار مي خواهند یکبار دیگر اصول و مبانی 
سیاست خارجي جمهوري اسالمي را براي رزمندگان و جنگاوران 
این عرصه مرور کنند. ایشان معتقدند اگر این اصول خوب فهمیده 
شود آن وقت این سیاست خارجي کامال هم انقالبي است. گویي 
نیازي ویژه در این زمینه دیده اند. اینبار همه دیپلمات ها را دعوت 
مي کنند به توجه به »منشور اصلي انقالب« و مي گویند: »سیاست 
خارجي جمهوري اسالمي ایران، ساخته ي این و آن نیست بلکه 
مبتني بر اصول مستحکم قانون اساسي است.« و بر همین مبنا نیز 

اصول را از روي متن براي حضار قرائت مي کنند...
»تنظیم سیاست خارجي کشور بر اساس معیارهاي اسالم، تعهد 
برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بي دریغ از مستضعفان 
جهان« و روي کلماتي مثل »همــه« و »جهان« تاکید مي کنند 
و براي نمونه از ماجراي حمایت جمهوري اســالمي از بابي ساندز 

آزادي خواه ایرلندي نام مي برند.
»طرد کامل اســتعمار و جلوگیري از نفوذ اجانــب« را در قانون 
اساسي یادآوري مي کنند و مي گویند: »این نفوذي که بنده دائما 
تکرار مي کنم منبع و مرجعش اینجاســت«.  بند به بند و اصل به 
اصل جلو مي روند و در انتها آدرس همه اصول را هم به حضار یادآور 
مي شوند: »هم در اصل سوم و هم در بخش هاي انتهایي و مربوط 

به فصل مخصوص به سیاست خارجي قانون اساسي«
بندها را که شمردند و روخواني قانون اساسي که به پایان مي رسد 
مي گویند: »اینها راهبرد اســت، همه منبعث از اسالم؛ هیچ کدام 
من در آوردي نیست. جمهوري اسالمي هستیم دیگر؟! جمهوري 
اسالمي معني اگر بخواهد داشته باشــد باید در آن به اسالم عمل 
شود.« نوبت به الزامات این اصول می رسد: »تاکتیک ها باید مسیر 
شما برای رسیدن به اهداف راهبردی را قدم به قدم بسازد.« رهبر 
انقالب هشــدار می دهند که گاهی به بهانه تاکتیک، اصول نقض 
نشود. سپس به سراغ کشــورهای منطقه می روند و سیاستها و 
راهبردهای جمهوری اســالمی درمورد آنها را همراه با جزئیات 
عنوان می کنند. از فلسطین و ســوریه تا یمن و از عراق تا بحرین. 
راهبرد کالن هم البته مشخص اســت: پرهیز از دخالت خارجی، 
ایجاد آرامش و مراجعه به آرای عمومی. اینجا سخنان رهبر انقالب 
به اوج خود مي رسد و دیپلمات ها، شنونده یک پیش بیني تاریخي 
دیگر از رهبر حکیمشــان هســتند: »پایه هاي محکم سیاست 
خارجي ما اینهاست. اگر بر این پایه ها پافشاري کنیم و راهکارهاي 
هوشمندانه انتخاب کنیم، آثار شگفت انگیزي به همراه مي آورد و 
احتمال اینکه بتوانیم بخش قابل توجه یا همه جهان اسالم را نجات 
بدهیم وجود دارد.« رهبر انقالب، همان کسي که در گذشته جمله 
معروف »من دیپلمات نیستم من انقالبي ام«  را فرموده اند، حاال 
پس از این بازخواني و تشریح جزء به جزء عبارات قانون اساسي مي 

 گویند: »این سیاست خارجي یعني سیاست خارجي انقالبي«.

رهبر انقـالب کـه وارد سـالن میشـوند همـه دیپلماتهـاي جمهوري 
اسـالمي به پـا میخیزند، همـه به جز یکـي، غضنفـر رکن آبـادي؛ که 
بر خالف سـالهاي گذشـته در میان همقطاران خود نیسـت تـا بتواند 
به احتـرام مقتداي خود بایسـتد.  قرائـت قرآن آغـاز میشـود: »الَّ یَتَِّخـِذ الُْمْؤِمُنوَن 

الَْکاِفِریَن أَْولَِیاء ِمن ُدْوِن الُْمْؤِمِنیَن َوَمن یَْفَعْل َذلَِک َفَلْیَس ِمَن ا...«.

به نظر می رسد 

که فرمانده اینبار 

می خواهند یکبار 

دیگر الفبای 

سیاست خارجی 

جمهوری اسالمی 

را برای رزمندگان و 

جنگاوران این عرصه 

مرور کنند.  ایشان 

معتقدند اگر این 

اصول خوب فهمیده 

شود آن وقت این 

سیاست خارجی 

کامال هم انقالبی 

است. گویی نیازی 

ویژه در این زمینه 

دیده اند اینبار همه 

دیپلامت ها را دعوت 

می کنند به توجه 

به »منشور اصلی 

انقالب«

هفته اخبار

 تمجید رهبر معظم انقالب از حجاب برتر 
برخی بانوان وزارت خارجه 

رهبر معظم انقالب حضرت آیــت ا... خامنه ای در 
حاشیه دیدار اخیر مسئوالن وزارت امور خارجه از 
تقید بعضی از بانوان عضو این وزارتخانه به حجاب 

| برتر)چادر( تمجید کردند. |   

  تالش برای حذف شعار مرگ بر آمریکا
 در نمازجمعه

حجت االســالم تقوی، رئیس شورای سیاستگذاری 
ائمه جمعه کشــور: بعد از توافق اولیــه برجام برخی 
خواســتار حذف شــعار مرگ بر آمریکا از نمازهای 
جمعه بودند درحالی که باید به آنان اعالم کرد هنوز 

استکبارستیزی ها ادامه دارد.  |        تسنیم |

  یک مقام صهیونیست:
در حال جنگ تکنولوژیک با ایران هستیم

رئیــس ســازمان اطالعاتــی وزارت جنــگ 
رژیم صهیونیســتی: مــا اکنــون در حال جنگ 
تکنولوژیک با ایران هســتیم، مهندســان ما با 
مهندســان ایرانــی در حال جنگ هســتند. ما 
در حال حاضر از لحــاظ فنــاوری از آنها جلوتر 
هســتیم؛ اما ایرانیها به ســرعت در حال کاهش 
این فاصله هســتند. از انقالب 57 تاکنون، تعداد 
دانشگاه ها و دانشجویان در ایران،20 برابر شده 
درحالی که تعداد همین مورد در اراضی اشغالی 

3.5 برابر شده است. |        فارس |

  لوازم آرایشی
 تحفه فرانسوی ها  برای ایران!

کمپانی تولید لوازم آرایشــی و بهداشتی سفورا 
که یکی از مارکهای شــناخته شــده فرانسوی 
اســت، از ابتدای ســال آینده میالدی چندین 
مغازه رسمی در شــهرهای مختلف ایران افتتاح 
خواهدکرد. ایران بعد از عربســتان ســعودی، 
بزرگترین بــازار بــرای محصوالت آرایشــی و 
بهداشتی محسوب می شود. مؤسسه تحقیقاتی 
یورومیتر پیش بینی می کنــد که حجم فروش 
محصوالت آرایشی در ایران تا 5 سال آینده سه 

برابر افزایش خواهد یافت.   |        دویچه وله |

  کری: باید از فرصتهای بزرگ
 در ایران استفاده کرد

جان کری در بنیاد کارنگی با اشــاره به استفاده 
جوانان و ملتهای منطقه ]غرب آسیا[ از اینترنت 
و پایگاه هــای اجتماعی همچــون فیس بوک و 
موتورهای جستجوگری همچون گوگل گفت: اگر 
از این همه انرژی و جاه طلبی بدرســتی استفاده 
شــود، می توان آینده این منطقــه را در اختیار 
گرفت.  وی افزود:  تأمین انرژی تنها یکی از منافع 
ما  در خاورمیانه است، اهمیت این منطقه فراتر از 
نفت اســت. آمریکا عمیقاً به آینده ی منطقه باور 
دارد و به همین علت اســت که خود را به شدت 

درگیر کرده است.   |        خبرگزاری صداوسیما |



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

    3 شماره  ششم|  هفته سوم  آبان 94

1    2. ایجاد تردید در مردم
یکی از پایه های مشروعیت و اقتدار جمهوری اسالمی، 
مردم هســتند؛ مردمی که »ما می توانیــم« را از امام 
خود آموخته و با عزمی راســخ، انقالب را در گردنه های 
مهم و صعب العبوری نظیر جنــگ تحمیلی، فتنه ها و 
ایستادگی در مقابل نظام سلطه یاری کرده و می کنند 
و جوان هایشان پیشرفت های تحسین برانگیز علمی، 
دفاعی، امنیتی و... را به منصه ظهور رساندند. اما برخی 
»سعی میکنند عزم راسخ ملّت را در مسائل مهّم مربوط 
به سرنوشت کشور به هم بزنند، در آنها تردید ایجاد کنند؛ 
جای احســاس عّزت و اعتمادبه نفس ملّی، احســاس 
حقارت ملّی را به آنها تزریق میکنند؛ جای ایمان راسخ، 
شــبهه افکنی و بی اعتقادی؛ جای کار و تالش و هّمت 
بلند، لّذت جویی و شهوت رانی93/1/1« را جایگزین کنند. 
جریانی که »میخواهد وابستگی را تئوریزه کند، استقالل 
را مسخره کند، دلهای جوانان را برای مستقل زیستن 
متزلزل کند، نمیشود در مقابل او بی تفاوت ماند؛ باید در 

مقابل او عکس العمل نشان داد.93/1/1«
3. بزک کردن دشمن

ســومین ضلع تالشــی که بزک کنندگان امریکا برای 
تغییر رفتار در ایران انجــام می دهند؛ تغییر در ذهنیت 
مردم است تا دشــمنی های آمریکایی ها با ملت ایران 
فراموش شــود. توضیح اینکه بــا روی کار آمدن اوباما 
با شــعار »تغییر«، برخی در ایران وسوســه شدند که 
می شــود با این رییس جمهور، راهی برای حل مسائل 
و اختالفات بین آمریکا و ایران پیدا کــرد و وارد تعامل 
شــد. اما حقیقت چیز دیگــری بــود. »میگویند ما به 
سمت ایران دســت دراز کردیم ... اگر دستی دراز شده 
باشد که یک دســتکش مخمل رویش باشد، اما زیرش 
یک دست چدنی باشــد، این هیچ معنای خوبی ندارد. 
 ۸۸/1/1« فریبکاری های اوباما با ارسال دو نامه به حضرت 
آیت ا... خامنــه ای بــه اوج خود رســید؛ نامه هایی که 
کارویژه شان »تغییر محاســبات مسئوالن« کشور بود. 
رهبر انقالب دراین باره فرمودند: »اظهارات رئیس جمهور 
آمریکا در دو نامه به اینجانب مبنی بر اینکه قصد براندازِی 
جمهوری اسالمی را ندارد، خیلی زود با طرف داری اش 
از فتنه های داخلی و کمک مالی به معارضان جمهوری 
اسالمی، خالف واقع از آب درآمد و تهدیدهای صریح وی 
به حمله ی نظامی و حّتی هسته ای ... پرده از نّیت واقعی 

سران آمریکا برداشت. 94/7/29«
اگر کارهای اوباما مبنی بر »فریــب« مردم ایران روی 
خارجی سکه »تغییر رفتار« باشــد، »بزک«، نقشه 
غرب گرایان داخل کشور و روی داخلی آن است. »یکی 
از کارهای آمریکایی ها در این سالهای آخر، این است 
که کسانی را وادار کنند به بََزک کردن چهره ی آمریکا؛ 
به اینکه این جور وانمود بکنند که آمریکایی ها اگر هم 
یک روزی دشمن بودند، امروز دیگر دشمنی نمیکنند 
... یک عّده ای البّتــه مغرضانه این کار را میکنند، یک 
عّده ای هم از روی ســاده لوحی ایــن کار را میکنند. 

 »94/0۸/12
بنابراین »کسانی که می خواهند دشمنی خباثت آلود 
آمریکا و برخی دنباله روهــای آن را با بزک تبلیغاتی 
و رسانه ای بپوشــانند در واقع به ملت و کشور خیانت 
می کننــد. 94/4/6« اظهاراتی نظیــر »امام باحذف 
شعار مرگ بر آمریکا موافق بودند« و یا تقلیل ماهیت 
استکباری آمریکا و هم تراز کردن خصومت های آن با 
دیگر کشورها، موجب می شود »تا از دشمنی او غفلت 
بشود و او بتواند دشمنی خودش را اعمال کند و خنجر 

را از پشت فرو کند. 94/0۸/12«. 
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حدود »آزادی بیان« از نگاه اسالم

ببینید انقالب  از شما چه می خواهد

مردم در 13 آبان آمریکا
 را  از ایران راندند

چرا میگوییم 
»مرگ بر آمریکا«

امام عزیز ما، در مقابل طرح کاپیتوالسیون ایستاد و  ت تاریخی
روای

به خاطر این اعتــراض، روز 13 آبان با حال غربت و 
تنهائی، به وسیله ی مزدوران آمریکا از ایران تبعید 
شد... البته دلهای مردم با امام بود... پانزده سال بعد 
فرزندان امام، یعنی جوانان انقالبی دانشجو، در روز 
13 آبان رفتند النه ی جاسوســی آمریکا در تهران را تسخیر 
کردند؛ آمریکا را از ایران تبعید کردند. ... مردم در انقالب، شاه را 
از ایران راندند؛ در 13 آبان، آمریــکا را از ایران راندند. لذا امام 
فرمود: انقالبی بزرگتر از انقالب اول. این یک عبرت است. یک 
ملت وقتی در راه درســت، با هدایت صحیــح و با بصیرت، 
ایستادگی و اســتقامت میکند، هیچ قدرتی در مقابل او تاب 
مقاومت ندارد. همه ی مانع ها برداشــته شد... پرچم تسلط 
ظالمانه ی متکبرانه ی آمریکا از بام ایران پائین کشیده شد؛ زیر 
پای جوانهای مومن ما لگدمال شد... تحلیل میکردند، که ایران 
اســالمی چون در مقابل آمریکا ایســتاده است، پس قطعا 
شکست میخورد و مجبور به عقب نشینی میشود... خیلی از 
روشنفکرنمایان ما که خود را اهل تحلیل سیاسی و زیر و رو 
کردن حوادث و استنتاج از حوادث میدانستند، اینجور تحلیل 
میکردند. اما بعکس شد؛ اسالم پیروز شد، جمهوری اسالمی 

پیروز شد، آمریکا مجبور به عقب نشینی شد.   90/0۸/11 

پرسـش: دلیل سـر دادن شـعار »مرگ بر  ش و پاسخ
پرس

آمریکا« توسط ملت ایران چیست؟
این که میبینید ملت ما... »مــرگ بر امریکا« را 
فراموش نمیکند، به خاطر این اســت که غفلت 
از توطئــه ی اســتکبار جهانی همان، و اســیر 
توطئه شــدن همان. در واقع »مرگ بــر امریکا«یی که 
مردم ما میگویند، مثل همان »اعوذ با... من الّشــیطان 
الّرجیم« است که اول هر ســوره ی قرآن قبل از »بسم ا ... 
الّرحمن الّرحیم« گفته میشــود. اســتعاذه ی به خدا از 
شیطان رجیم برای چیســت؟ برای این است که انسان 
مؤمن یــک لحظه حضور شــیطان را فرامــوش نکند؛ 
یک لحظه از یاد نبرد که شــیطان آماده ی حمله به او و 
انهدام حصار معنوی و ایمانِی اوســت. »مرگ بر امریکا« 
هم برای این اســت که ملت فراموش نکند سلطه گران 
جهانی منافع سرشــاری که در این کشــور داشته اند و 
دست آنها کوتاه شده، از یاد نبرده اند. آنها همیشه دنبال 
این هســتند که همان منافع را باز در داخل این کشور 
برای خودشــان تأمین کنند و به قیمت نابودی استعداد 
جوانان و آینده ی این کشــور، بر ثروت و علم و فناوری 

خود بیفزایند.    ۸3/12/24

این بخش بـا رجوع بـه بیانـات امام راحـل و رهبـر انقـالب، ویژگی هـا و وظایـف نیروهـای  مومن  و  ت
حزب ا... این اس

انقالبی را بررسی میکند.
قشـر جوان بایسـتی همیشـه نسـبت به مسـائل انقـالب احسـاس مسـؤلیت کنـد و خـودش را از مسـائل انقالب 
برکنـار ندانـد. انقـالب، امـروز چـه تکلیفـی را بـه او امـال می کنـد؟ از او چـه می خواهـد؟ او چـه نقشـی می توانـد 
در پیشـبرد انقالب داشـته باشـد؟ وظیفه ی او چیسـت؟ قشـر جـوان بایـد از خیل عظیـم مردم مـا - که بحمـدا... 
همیشـه در صحنه های انقـالب حاضرند - جدا نشـود و به رشـد و آگاهی و با سـواد شـدن آنان کمـک کنـد. .   69/09/2۸

آزادی ]بیان و اظهار عقیده[ دارای یک حدودی اســت... این حدود باید نقض نشــود... بیان عقیده و بیان فکر همه جا  بــازخــوانـی

  
یکسان نیست؛ پس حکم واحدی هم قهراً ندارد. بعضی از گفتنها شعاع اثر محدودی دارد، بعکس بعضی از گفتنها شعاع 
اثر بسیار وسیعی دارد... بعضی ها مطلبی را با زبان معمولی و عادی بیان میکنند که اثر آن عمیق نیست. اما بعضی ممکن 
است مطلبی را به زبان هنری بیان کنند، زبان مؤثری را به کار ببرند که دارای اثر عمیقی در دل مردم باشد. این دو با هم 
یکسان نیستند... بعضی از بیانها و اظهار عقیده ها در شــرایط عادی انجام میگیرد؛ روی اینجور اظهار بیان حساسیتی 
نیست؛ حتی اگر بیان گمراه کننده ای باشد. چون امکان مقابله ی با این بیان و خنثی کردن آثار سوء آن در جامعه هست. اما گاهی 
یک اظهار نظر، یک بیان عقیده در شرایط حساس اجتماعی انجام میگیرد... اینها یک جور نیستند... گاهی یک بیانی از بیانهای 
ممنوع مثل اهانت مثاًل به یک شخص، اهانت به یک شخص معمولی در جامعه است. گاهی اهانت به شخصی است که اهانت او، زیر 
سئوال بردن او، تحقیر او، تحقیر یک ملت است، اهانت به یک نظام اســت... این دو با هم یکسان نیستند... شرایط مختلف است، 
بیانها مختلف است، گوینده ها مختلفند، شنونده ها مختلفند، محتوای مطلب مختلف است. لذا در صدر اسالم عکس العمل پیغمبر 

و خلفای اول را در مقابل بیانهای گوناگون، شما می بینید یکسان نیست.  بیانات در خطبه های نماز جمعه 1366/02/1۸ 

»مرگ بر امریکا«یی 

که مردم ما میگویند، 

مثل هامن »اعوذ 

با... من الّشیطان 

الّرجیم« است که 

اول هر سوره ی 

قرآن قبل از 

»بسم ا... الرّحمن 

 الرّحیم« گفته 

میشود

در این شامره و 

در ادامه ی بحِث 

»آزادی«، به بررسی 

حدوِد آزادی بیان 

در رشایط و حاالت 

مختلف پرداخته 

شده است.

قرش جوان همیشه 

نسبت به مسائل انقالب 

احساس مسؤلیت کند

 و خودش را  از مسائل 

انقالب برکنار نداند

# استکبارستیزی |   جهت گیری خصومت های نظام اسالمی، با نظام استکبار است
نقطه ی مقابل نظام اسالمی، استکبار است. جهت گیری خصومتهای نظام اسالمی، با نظام استکبار است؛ ما با استکبار  کـلــیـد  واژه

مخالفیم ومبارزه میکنیم. اســتکبار یک واژه ی قرآنی اســت که در قرآن درباره ی امثال فرعون و گروه های بدخواه و 
معارض حّق و حقیقت به کار رفته است... امروز هم نظام استکباری وجود دارد؛ رأس استکبار هم در دنیا، دولت ایاالت 
متحده ی آمریکا است. استکبار را باید بشناسیم. معنای استکبارستیزی دشمنی کردن با دولتهای دنیا نیست، معنایش 

دشمنی کردن با استکبار است.      92/۸/29 و ۸7/6/2



نشریه خط حزب ا... در نظر داردراه های ارتباطی 
با مخاطبان خود را ارتقا بخشد. بدین منظور شما 
میتوانید با درج ایمیل یا شماره تلفن همراه خود، 
 ،KHAMENEI.IR از زمان بارگذاری نشریه بر روی
مطلع شــوید. بدین منظور به قســمت عضویت 
پیوند http:// khl.ink/khat رجوع کرده و یا با شماره 

پیامک و ایمیل نشریه ارتباط برقرار نمایید.
    

 سالم. خدا قوت. می خواستیم به صورت عمده 
در سطح دانشگاه توسط هیئت پخش کنیم ولی 
می خواهیم که اسم سایت شما و اون محتویات 
کانال شما رو نزنیم چون دانشگاه اجازه نمیده.
اجازه رو میدید یک سری تغییرات انجام بدیم؟ 

قبل از چاپ هم به شما نشان بدهیم
ج: در صورتی که درخود صفحــات )هیچ یک از 
تیترها، محتویات و تصاویر دخل و تصرفی نشود، 

بالمانع است.
 ســالم من خیلی عالقه دارم در نشریه خط 

حزب ا... فعالیت کنم؟ چکار کنم؟
ج: در حاضر حاضر شما میتوانید در پیشنهاد سوژه 
و موضوع مطالب ما را یاری فرمایید.گفتنی است به 

زودی بخش تعاملی نشریه راه اندازی خواهد شد. 
    

از این شماره به شمارگان نشریه افزوده شد:
10 عدد از نسخه تابلو اعالنات در پایگاه بسیج شهدای 
شهرداری مشهد/ 200 نسخه در همایش نقش بسیج 
و بسیجیان در پدافند غیر عامل/ 20 نسخه در مسجد 
الخمینی خیابان کاوه اصفهان/ 30 نسخه در مسجد 
دارالســالم تهران/ توزیع در16 پایگاه مقاومت بسیج 
حوزه 17حمزه سیدالشهدا غرب مشهد/ 1000 نسخه 
ویژه نامه های محرم در دانشگاه علوم پزشکی شیراز/ 

100 نسخه هیئت یاحسین)( کرمانشاه.   

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

خرید کاالی اسرائیلی و آمریکایی
 با توجه به اینکه برخی لوازم و قطعات، ســاخت 
کشورهایی هســتند که آن کشــورها دشمن ما 
محسوب شده و از تولید این کاال به آنها سود می رسد، 

آیا خرید آن کاالها جایز است؟
اگر کسانی که از بابت خرید این کاال توسط ما سود 
می برند یا کمکی به آنها می شــود از دشــمنان ما 
باشند، یعنی کسانی که در حال جنگ با مسلمانان 
هستند، خریدن آن کاال حرام است؛ اما اگر مطمئن 

نیستیم که آنها سود می برند یا نه، اشکالی ندارد.
  آیا کاالهای تولید داخل که تحت لیسانس کشورهای 

خارجی هستند، خارجی محسوب می شوند؟
ممکن است برند بعضی اجناس خارجی باشد ولی 
در داخل تولید بشــوند، یا تحت لیســانس کشور 
دیگری باشد، این کاال خارجی محسوب نمی شود 
و خریدش جایز اســت، مگر اینکه مطمئن باشیم 
که خریداری این کاال موجب کمک به دشــمنان 

می شود. پاسخ های حجت االسالم والمسلمین فالح زاده
مشاهده متن کامل پرسش و پاسخ در پیوند

http://khl.ink/ahkamkharid 

صاحب امتیاز:
 موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی       

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

قطع رابطه با آمریکا مبارک!

حضرت آی ت ا...  خ ام ن ه ای  
در ح ال  ای راد خ طب ه  ن م از ج م ع ه  

در دان ش گ اه  ت ه ران .
 ب ر روی  ج ای گ اه،  ش ع ار

" ق طع  راب طه  ب ا آم ری ک ا م ب ارک"
  ن وش ت ه  ش ده  اس ت  

اردیبهشت  1359

آموزشی احکـام

امام کالم

ایـرانی حزب ا...خانواده تریبون

   پیامک:               10001028 
   دورنگار:    021-66977328

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

مبارزه آشتی ناپذیر 
تا قطع منافع آمریکا

 جهان باید بداند کــه ایران راه خــود را پیدا 
کرده اســت و تا قطع منافع امریکای جهانخوار، 
این دشمن کینه توز مســتضعفین جهان، با آن 
مبارزه ای آشــتی ناپذیر دارد، و حوادث ایران نه 

تنها ما را برای لحظه ای عقب نخواهد نشاند، که 
ملت ما را در نابودی منافع آن مصمم تر خواهد 
کرد. ما مبارزه ســخت و بی امان خــود را علیه 
امریکا شــروع کرده ایم و امیدواریم فرزندانمان 
با آزادی از زیر یوغ ســتمکاران، پرچم توحید را 
در جهان بیفرازند ما یقین داریــم اگر دقیقاً به 
وظیفه مان که مبارزه با امریکای جنایتکار است 

ادامه دهیم، فرزندانمان شهد پیروزی را خواهند 
چشید. آیا برای مسلمانان جهان ننگ نیست که 
با این همه سرمایه های انسانی و مادی و معنوی، 
با داشتن چنین مکتب مترقی و پشتوانه  الهی، 
تن به ســلطه قدرتمندان مســتکبر و دزدان 

دریایی و زمینی قرن بدهند؟
پیام به مسلمین جهان و حجاج ۱۵/ 06/ 60

گریبان ظالم را بگیرید!

امام علــی )( می فرماید: »و کونا للّظالم 
خصماً و للمظلــوم عونــاً.«)1( خصِم ظالم 
باشید. »خصم«، غیر از »دشــمن« است. یک وقت 
کسی دشمن ظالم است؛ یعنی از ظالم بدش می آید و 
دشمن اوست. این، کافی نیســت. »خصم او باش«، 
یعنی »مّدعی اش باش.« خصم یعنی »دشــمنی که 
مّدعی اســت«، »دشــمنی ای که گریبــان ظالم را 
می گیرد و او را رها نمی کند...« نمی گوییم »اکنون راه 
بیفت؛ و از این سوی دنیا به آن سوی دنیا برو و گریبان 
ظالم را بگیر.« می گوییم »حتماً خصومت خودت را 
نشان بده. هروقت و هرجا فرصتی دست داد، خصم او 
باش و گریبانش را بگیر.« یک وقت انسان نمی تواند 
نزدیک ظالم برود و ابراز خصومت نماید؛ لذا از راه دور، 
مخاصمه می کند. ببینید امروز، به خاطر عمل نکردن 
به همین یک کلمه وصیت امیرالمؤمنین )(، در 
دنیا چه منجالبی ایجاد شــده اســت و بشریت چه 
بدبختی هایی دارد! ببینید ملتها و بخصوص مسلمانان 
چــه مظلومیتی دارنــد! اگر به همیــن یک وصیت 
امیرالمؤمنین )( عمل می شــد، امروز بسیاری از 
ظلمهــا و مصیبتهــاِی ناشــی از ظلمهــا، وجود 
نمی داشت.»و للمظلوم عوناً.« هرجا مظلومی هست، 
به او کمک کن. نمی گوید »طرفدارش باش«. نه! باید 
کمکش کنی. هرچه می توانی و به هرنحو که می توانی. 

72/12/13  
1( نهج البالغه: نامه 47

 در آبان 1358 دانشــجویان پیرو خط امام با تسخیر 
سفارت آمریکا و کشف اسناد محرمانه موجود در این النه 
جاسوسی، توانستند دخالت آشکار آمریکا در اقدامات 
خشونت بار و توطئه های مختلف علیه ایران و مسلمانان 
منطقه را به اثبات برســانند. این اســناد گزارش های 
مستندی از نقش آمریکا در طراحی توطئه های مختلف 
- قبل و بعد از انقالب - ارائه داد. در همان زمان و با همت 
دانشجویان پیرو خط امام، این اسناد در 74 جلد ترجمه 
و منتشر شــد. رهبر انقالب در دیدار اخیر به مناسبت 
سیزده آبان فرمودند: »اسناد النه ی جاسوسی را بگیرید 
بخوانید، درس آموز است. دانشــجویانی که سفارت را 
تسخیر کردند... با زحمت زیاد اینها را استحصال کردند 
و  منتشر کردند... اینها نشان میدهد که آمریکایی ها چه 
در هنگاِم اوج نهضت، چه در هنگامی که نهضت و انقالب 
پیروز شــده است و جمهوری اســالمی تشکیل شده 
است، دائم در حال توطئه علیه نظام اسالمی بوده اند؛ 

آمریکا این است.«

زن با نقاط قّوت زنانه ی خود -که خدای متعال در وجود او به ودیعه گذاشته و مخصوص 
زن است - همراه با ایمان عمیق، همراه با استقرار ناشی از اتکاء به خداوند، و همراه با 
عفت و پاکدامنی میتواند در جامعه یک نقش استثنایِی این گونه ]مانند زینب کبری)([  ایفا 
کند؛ هیچ مردی قادر به ایفای چنین نقشی نیست. مثل کوه استواری از ایمان، در عین حال مثل 
چشمه ی جوشانی از عاطفه و محبت و احساسات زنانه، تشنگان و محتاجان نوازش را از چشمه ی 
صبر و حوصله و عاطفه ی خود سیراب میکند. انسانها در چنین آغوش پُربرکتی میتوانند تربیت 
شوند. اگر زن با این خصوصیات در عالِم وجود نبود، انسانیت معنا پیدا نمیکرد. این، معنای ارزش 
زن و تشخص زن است؛ چیزی که مغز متحجِر مادی غربیها نمیتواند آن را بفهمد. کسانی که از 
دین و معنویت بهره ای نبرده اند، نمیتوانند چنین عظمتی را درک کنند. آنهایی که شاخصه ی زن 
را در زیور و آرایش و سبکسری و بازیچه قرار گرفتن در دست مردان میدانند، نمیتوانند اساس 

هویت زنانه را در منطق اسالم و در نظر اسالم درک کنند.  79/09/25

اسناد النه جاسوسی

نقاط قوت اختصاصی زنان

حدیث شـرح

خواندنی پیشنهاد
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