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گزارشخبری-تحلیلی«خطحزبا »...ازریشههاوپیامدهایهشدارصریحرهبرانقالب؛

اینقدرجوانانحزباللهی
را به اسم افراطـی نکوبند
مسئـولینکشــورجـوان انقـالبیرا گـرامیبـدارند

خـرب
پیشبینــی رهبر انقــاب از سرنوشــت دولت جعلی اســرائیل؛

رژیـــم صهیـونیـستی
25سالآیندهرانخواهددید
کلید

واژه

ویژه
حضرت آیتا ...خامنهای در پاسخ به اظهارات صهیونیستها با اشاره به جعلی بودن
دولت صهیونیستی افزودند :برخی صهیونیستها گفتهاند با توجه به نتایج مذاکرات
هستهای ۲۵ ،سال از دغدغه ایران آســوده شــده ایم؛ اما ما به آنها میگوییم شما
 ۲۵سال آینده را ،اصوالً نخواهید دید و به فضل الهی ،چیزی به نام رژیم صهیونیستی
در منطقه وجود نخواهد داشــت .رهبر انقــاب تأکید کردنــد :در همین مدت نیز
روحیه اسالمی مبارز ،حِ ماســی و جهادی ،صهیونیستها را راحت نخواهد گذاشت.

#دشمنشناسی |

دشمن اصلى را ،پیدا کنید

چالش درونى براى ملت ما عبارت اســت از اینکه روحیه و جهت نهضت امام بزرگوار را از نظر دور بداریم
و فراموش کنیم و آن را از دست بدهیم؛ این بزرگترین خطر است .در شناخت دشمنمان اشتباه کنیم؛
در شناخت دوستمان اشتباه کنیم؛ جبههى دشمن و دوســت را با هم مخلوط کنیم ،نفهمیم دشمن
کیست؛ دوست کیست؛ یا در شناخت دشمن اصلى و فرعى اشتباه بکنیم ،این هم خطر است93/3/14 .
اینفوگرافیک

برای دریافت اینفوگرافیک به پایگاه  Khamenei. irمراجعه کنید.

آمریکاییهــا برجــام را  -بنــا به گفته
خودشــان -محل ضربه به ما میبینند.
آنها و دنبالهروان داخلیشــان پس از
ناکامی در تبدیل مذاکره بــه نمادی از
ســازش در بین مردم ایــران ،به دنبال
سوءاســتفاده از متن برجام هســتند تا
اگر از آن راه نشد از راه دیگری بتوانند به
جمهوری اسالمی ضربه بزنند و یکی از
این راهها ،سوءاستفاده از "زمینه برجام"
اســت .سوءاســتفاده از «زمینه» یعنی
القاء جمالتی نظیــر «تحمیل توافق به
نظــام»؛ یعنی القاء اینکــه «آرمانها به
بهانه واقعبینی کنار گذاشــته شوند»؛
یعنی «مردم ایران مانند مردم زمان امام
حسن( )هســتند» و ...این جمالت
امروز در داخل کشــور توسط رسانهها و
افرادی بیان میشوند که با خیالپردازی
«جامزهــر» در دوره مذاکــره و «بزک
آمریکا» به دنبال ســازش بودند .اکنون
آنها به دنبال این هســتند که بگویند
«شــرایط ،ما را مجبور کرد تا تســلیم
شویم و تسلیم شدیم ».باور این جمالت
در ذهن نیروی مؤمن انقالبی یعنی القاء
ناامیدی که گام بزرگی برای نفوذ است.
وقتی نیروی «مؤمن که باید آماده بهکار
باشد» تســلیم زهر چنین القائاتی شد،
دیگرنمیتوانددرمقابلدشمنشتحرک
الزم را داشته باشد وراه نفوذ باز میشود.
اما جوان حزباللهــی میداند که زمینه
رســیدن به این متن چیز دیگری بوده
اســت نه آنچیزی که جریان سازشکار
سعی به القاء آن دارد:
 .1شــرایط ما از حیث دستاوردهای
واقعی تولیدشــده در کشــور آنگونه
بود کــه بتوانیم در دیپلماســی ،آنها
را «تبدیل بــه منفعــت ملّی»کنیم.
«[در سال  ]91آن روزی که وارد مذاکرات
شدیم» ،نوزدههزار سانتریفیوژ از جمله
داراییهایــی بود که «دســتاورد قابل
مهمی» به حســاب میآمد و
قبــول و ّ
«احساس کردیم با دســت قوی داریم
وارد[مذاکره]میشویم94/۰۴/02».
 .2دشــمن ما ،آمریکاییهــا وقتی
دستاوردهایی مانند دستیابی 3
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مالقات دو ساعته مرحوم عبدالحسین
حائری با حضرت آیتا ...خامن های
جاللی،سفیرایراندریونسکو:بعدازحدود2
ساعتمالقاتآقایعبدالحسینحائریبارهبر
معظمانقالب،دررابطهباکتابهایمنتشرشدهو
نسخخطی،حائریازرهبریعذرخواستکه
مشغلهتانزیاداستبنابراینخستهتاننمیکنیم
امارهبریفرمودند:اینگفتگوهارفعخستگی
استنهخستگی!| نماینده|
لزوم ایفای نقش ارکان مختلف کشور
در موضوع برجام
رئیـس مجلس شـورای اسلامی بـا بیـان اینکه
نظر قطعی مجلـس دربـاره برجام مهرمـاه اعالم
میشـود گفت :قبـل از سـفر بـه آمریـکا خدمت
رهبـر انقالب رسـیدم و از نظـرات معظم لـه آگاه
شـدم که تأکید داشـتند ارکان مختلف کشور در
موضـوع برجام ایفـای نقش کننـد | .فـارس|
رئیسجمهور قرقیزستان در دیدار با
رهبر معظم انقالب:
جمهوری اسالمی را الگوی خود میدانیم
آلماس بیـگ آتامبایف :ایـران در مقابل تحریمها
نـه تنهـا متزلـزل نشـد بلکـه محکمتـر شـد و
مـا جمهـوری اسلامی را بـرای خـود یـک الگو
|L
میدانیـم eader.ir |.
هدیه رهبر انقالب برای جشن تکلیف

گزارش خبری-تحلیلی «خط حزبا »...از ریشهها و پیامدهای هشدار صریح رهبر انقالب؛

اینقدر جوانان حزباللهی و انقالبی را به اسم افراطی نکوبند

«سعی دشمنان این است که جوان ما را الابالی بار بیاورند ،نسبت به
انقالب بیتفاوت بار بیاورند ،روح ّیهی حماسه و انقالبیگری را در او
ُ
بکشند و از بین ببرند؛ جلوی این باید ایستاد ».این جمالت حاکی از
دغدغه عمیق رهبر معظم انقالب برای جوانان انقالبی و حزباللهی کشور است.
دغدغهای که نهیب ایشان را به مسئوالن و صاحبان تریبونها و رسانهها به دنبال
دارد« :مسئولین کشــور جوانهای انقالبی را گرامی بدارند؛ اینهمه جوانهای
حزبال ّلهی و انقالبی را برخی از گویندگان و نویسندگان نکوبند به اسم افراطی
و امثال اینها .جوان انقالبی را باید گرامی داشت».

حاال این روزها
رهرب حکیم انقالب در
برابر مکر دشمن برای
جوان ایرانی ،حفظ روحیه
انقالبی را تجویز میکنند:
«این روح ّیه است که
کشور را حفظ میکند،
از کشور دفاع میکند؛
این روح ّیه است که در
هنگام خطر به داد کشور
میرسد».

فرزند شهید رضائی نژاد
مقام معظم رهبری به مناسـبت به سـن تکلیف
رسـیدن آرمیتا رضایینژاد ،فرزند شـهید رضایی
نـژاد بـرای وی یـک جلـد قـرآن کریم مزیـن به
دسـت نوشـته ایشـان و یک عدد چفیه به عنوان
هدی ه فرسـتادند .ایشـان برای این فرزند شـهید
نوشتند :جشـن تکلیف بر آرمیتای عزیز مبارک
باد .امید اسـت در پرتـو قرآن خوشـبخت و در راه
آرمانهای قرآنـی ثابتقدم باشـد .انشـاءا...
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اما ریشـه ایـن مسـأله در کجاسـت؟ چـرا رهبـر معظم
انقلاب اینگونـه اعلام ایسـتادگی در برابـر یـک خطر
بزرگ میکننـد و بر اسـاس آن بـه برخی از مسـئوالن،
جریانهـا و رسـانههای داخلی هشـدار میدهند؟ علت
ایـن هشـدارها و ایـن خطابهـا را وقتـی بهتـر متوجه
میشـویم که به اظهارات رئیـس دولت شـیطان بزرگ
در ایـن زمینـه مراجعه کنیـم .دولتـی که رهبـر معظم
انقالب دربـاره آن میفرماینـد« :از ابلیس بدتر اسـت».
رئیس جمهـور آمریکا چنـدی قبل در گفتگو بـا جوانان
یهودی سـاکن سـرزمینهای اشـغالی فلسـطین و هم
چنیـن جوانـان آمریکایـی از آرزوی بـزرگ خـود برای
غلبه بـر ملت ایـران پرده بـر مـیدارد؛ آرزویی کـه بارها
اعتراف کـرده از طریق حملـه نظامی و فشـار اقتصادی
امـکان تحقـق آن وجود نـدارد.
اوبامـا کـه از طریق وبسـایت خبـری میک ایـن گفتگو
را انجـام میدهـد ،در برابـر انتقـادات جوانان یهـودی و
آمریکایی در خصـوص توافق با ایران به عنوان کشـوری
کـه قصـد نابـودی اسـرائیل را دارد ،میگویـد« :بایـد
تحولـی ،حتـی تدریجـی ،در داخـل ایـران روی دهـد
تا بـه ایـن نتیجه برسـند کـه شـعار مرگ بـر آمریـکا یا
انکار هولوکاسـت در میان رهبـران این کشـور یا تهدید
به نابودی اسـرائیل یا رسـاندن سلاح به حزبا ...که در
لیسـت گروههـای تروریسـتی[!] اسـت باعث میشـود
ایران در چشـم بخـش بزرگی از جهـان منزوی شـود».
شـاید ایـن اظهـارات گسـتاخانه امـا صریح ،بخشـی از
همان پـروژه نفوذی اسـت که رهبـر معظم انقلاب در
چند سـخنرانی اخیـر خـود در تحلیـل شـرایط «پس
از برجـام» نسـبت بـه آن هشـدار داده بودند .امـا اوباما
بـرای تحقـق ایـن آرزوی کور خـود به چـه اتفاقـی در
داخـل کشـور امید بسـته اسـت؟ آیـا او روی مسـائل و
تغییرات سیاسـی داخل ایـران و یا تحـوالت منطقهای
و یـا حتـی برانـدازی نظـام حسـاب بـاز کـرده اسـت؟
پاسـخ به این سـوال منفـی اسـت .چرا کـه اوبامـا خود

بـه روشـنی پاسـخ ایـن سـوال را بیـان میکنـد « :این
تحوالت به تغییـرات در صحنه سیاسـی ایـران و تغییر
در ذهنیت رهبران این کشـور بسـتگی خواهد داشـت.
شـاید نسـل جوان ایـران ایـن تحـول را ممکـن کند».
شـیطان بـزرگ بـه وضـوح بـه ایجـاد تغییرات نسـلی
اشـاره میکنـد و امیـد دارد تـا نسـل جـوان کشـور ،با
ارزشهـا و آرمانهـای انقلاب همراهـی نکنـد.
رهبر معظم انقلاب اما در همه سـالها و بلکـه دهههای
اخیـر بـا اعتمـاد کامـل بـه جوانـان در سراسـر کشـور
قطار انقلاب را در مسـیر پـر پیچ و خم شـرایط کشـور
بـه پیـش بردهانـد .ایـن حقیقـت را از همـان روزهـا و
ماههـای آغازیـن رهبـری ایشـان میتـوان دیـد؛ آنجـا
که در دیـدار با دانشـجویان و دانشآموزان ،بهمناسـبت
سـیزدهم آبـان مـاه در سـال  68میفرماینـد« :اینکـه
ما تکیـه میکنیم بـر روى نیروهـاى انقالبـى و نیروهاى
متدیّـن ،بهخاطر این اسـت که مـا راه طوالنـى در پیش
داریم؛ ایـن ملّـت راه طوالنـى در پیـش دارد .هدفى که
مـا بـراى جمهـورى اسلامى ،بـر اسـاس آموختههاى
عمومى انقلاب در نظر گرفتیـم  -ما که عـرض میکنم،
مراد ایـن حقیر نیسـت؛ مـراد ،ملّـت ایران و مسـئوالن
انقلاب اسـت؛ صاحبـان انقلاب  -آن هـدف ،هـدف
خیلـى واالیى اسـت .هدف ،ایجـاد یک جامعـهى نمونه
اسـت .شـما میخواهید در محـدودهى ایران عزیـز  -که
حساسـى از
از لحـاظ جغرافیایى در یک نقطهى بسـیار ّ
دنیا هـم واقع شـده اسـت  -یک جامعـهاى بسـازید که
به برکت اسلام و زیـر پرچم قـرآن ،الگو باشـد؛ هم الگو
از لحـاظ ما ّدى و پیشـرفتهاى مـا ّدى ،هـم در عین حال
الگـو از لحـاظ معنویّـت و از لحـاظ اخالق».
همین حقیقت اسـت کـه باعث میشـود رهبـر معظم
انقالب  25سـال بعد در اردیبهشت ماه سـال  93گویی
نتیجـه ایـن اعتمـاد بـه جوانـان مومـن و انقالبـی را به
مـردم نشـان میدهنـد« :هرجایـى که مـا به ابتـکار و
اسـتعداد جوانانمـان تکیه کردیـم ،آنجا ناگهـان مثل
چشـمهاى جوشـید ،شـکوفا شـد؛ در قضایـاى مربوط
بـه مسـائل هسـتهاى ،در قضایـاى مربـوط به مسـائل
دارویـى ،در درمانهـاى گوناگـون ،در سـلّولهاى
صنعتـى دفاعى،
بنیـادى ،در نانـو ،در ایـن برنامههـاى
ِ
هرجایى مـا سـرمایهگذارى [کردیـم] و به ایـن نیروى
جـوان و عالقهمنـد و مؤمـن و بااخلاص داخلـى تکیه
کردیـم و بـه او ارج نهادیـم ،کارمـان پیـش رفت».
حـاال ایـن روزهـا رهبـر حکیـم انقلاب در برابـر مکـر
دشـمن بـرای جـوان ایرانـی ،حفـظ روحیـه انقالبـی
روحیـه اسـت کـه کشـور
را تجویـز میکننـد« :ایـن
ّ
روحیه
را حفـظ میکنـد ،از کشـور دفـاع میکنـد؛ ایـن ّ
اسـت که در هنـگام خطـر بـه داد کشـور میرسـد ».تا
جایی کـه ایـن روحیـه انقالبـی بـرای جوانان سراسـر
کشـور را یکـی از سـه عامـل اقتـدار و مصونیت کشـور
در برابـر تهدیـدات دشـمن ارزیابـی میکننـد« :سـه
عامل اساسـی اقتـدار ملّـی اینها اسـت :اقتصـاد قوی و
روحیهی
مقـاوم ،علـم پیشـرفته و روزافـزون ،و حفـظ ّ
انقالبیگـری در همـه بخصـوص در جوانها؛ اینها اسـت
کـه میتوانـد کشـور را حفـظ کنـد؛ آنوقـت دشـمن
مأیـوس خواهـد شـد».

نشریه خبری-تحلیلینمازهای جمعه،مساجد و هیاتهای مذهبی

سخن

بررسی مفهوم آزادی از نگاه رهبر انقالب | قسمت5

«آزادىاسالمی»یعنیآزادیازغیرخدا
ِ
بازخوانیخطبه

ریشــهی آزادی در فرهنــگ اســامی،
جهانبینی توحیدی اســت .اصل توحید با
اعماق معانی ظریف و دقیقی که دارد ،آزاد
بودن انســان را تضمینمیکنــد؛ یعنی هر
کســی 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
بشــود .یعنی توحید در هــر دینــی 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 .ریشــهی آزادی در اسالم
عبارت اســت از شــخصیت و ارزش ذاتی انســان که
بنــدهی هیچ کس غیر خــدا نمیشــود و در حقیقت

ریشهی آزادی انسان توحید و معرفت خدا و شناخت
خداوند است .ریشهی آزادی در اســام انواع و اقسام
آزادیهای تازهای را برای انســان بــه بارمیآورد .دیگر
انسان آزاد در فرهنگ اسالمی نمیتواند و حق ندارد از
غیر خدا اطاعت کند لــذا شــمامیبینید انبیا همه و
بخصوص اســام بر روی عبودیت انحصاری پروردگار
تکیه کرده...آزادىِ اســامی یعنی آزادی از غیر خدا و
اسالم که انسان را بندهی خدامیداند ،این رجحان را بر
همهی ادیــان و مکاتب دیگــر دارد ...آزادی اســام،
ریشــهاش آزادی انســان از عبودیت هــر آنچه غیر
خداست .در حالی که آزادی غربی ریشهاش عبارت بود
از تمنیات و تمایالت و خواستهای پست انسانی یا همه
جور خواست انسانی1365/10/19 .

انسان آزاد در فرهنگ
اسالمیمنیتواند
و حق ندارد از غیر خدا
اطاعت کند

درسامامجواد (؛ع؛)برایمقابلهباقدرتهایمنافقوریاکار
روایتتاریـخی

امـام جـواد ماننـد دیگـر ائمـهی معصومیـن
برای مـا اسـوه و مقتـدا و نمونه اسـت .زندگی
کوتـاه این بنـدهی شایسـتهی خدا ،بـه جهاد
بـا کفـر و طغیـان گذشـت .در نوجوانـی بـه
رهبـری امـت اسلام منصـوب شـد و در
سـالهایی کوتاه ،جهادی فشـرده ،با دشـمن خـدا کرد
بـه طـوری کـه در سـن  25سـالگی یعنـی هنـوز در
جوانـی ،وجـودش بـرای دشـمنان خـدا غیـر قابـل
تحمـل شـد و او را با زهـر شـهید کردنـد .همانطوری
که ائمـهی دیگر مـا (؛ع؛) با جهاد خودشـان هـر کدام
برگـی بر تاریـخ پـر افتخـار اسلام افزودنـد ،ایـن امام
بزرگـوار هم گوشـهی مهمـی از جهـاد همـه جانبهی
اسلام را در عمل خود پیاده کـرد و درس بزرگـی را به
ما آموخـت .آن درس بزرگ این اسـت کـه در هنگامی
کـه در مقابـل قدرتهـای منافـق و ریـاکار قـرار
میگیریـم ،بایـد همت کنیـم که هوشـیاری مـردم را
بـرای مقابلهی بـا ایـن قدرتهـا برانگیزیم .اگر دشـمن،

صریح و آشـکار دشـمنی بکنـد و اگـر ادعا و ریـاکاری
نداشته باشـد ،کار او آسـانتر اسـت .اما وقتی دشمنی
مانند مأمون عباسـی چهـرهای از قداسـت و طرفداری
از اسلام برای خـود میآراید ،شـناختن او بـرای مردم
مشـکل اسـت .در دوران مـا و در همـهی دورانهـای
تاریـخ ،قدرتمنـدان همیشـه سـعی کردهانـد وقتی از
مقابلـهی رویـاروی بـا مـردم عاجـز شـدند دسـت بـه
حیلهی ریاکاری و نفاق بزنند59/7/18 .

هنگامی که در مقابل
قدرتهای منافق و ریاکار
قرار میگیریم ،باید
هوشیاری مردم را برای
مقابلهی با این قدرتها
برانگیزیم

جواناناحساسمسوولیت،ایمانوبصیرتخودراتقویتکنند
مطالبه رهبری

جوان اوال باید احســاس مسوولیت کند؛ یعنی
واقعا خودش را مســوول بدانــد و بخواهد که
زندگی را با پای خودش پیــش ببرد و حرکت
کند و مثل پر کاهی در امواج حوادث نباشد .ثانیا
با ایمان حرکــت کند ثالثا بصیــرت و آگاهی
داشــته باشــد .اگر جوانان این ســه خصوصیت را در
خودشــان تامین کنند من خیالمیکنم که هر وضعی
دنیا پیدا کند در همهی زمینهها شمامیتوانید موفقیت
خودتان را تضمین کنید .آن احســاس مسوولیتی که
منمیگویم ،در مقابل حالت "ولش" قرار دارد .بعضی از
جوانان هستند که اگر گفته شود این کار را بکن،میگوید
ولش! ...احساس مسوولیت ،یعنی رها کردن این حالت

"ولش" .ایمان هــم یعنی اینکه انســان واقعا مومنانه
واردمیدان شود .سعی کنید ایمانتان را قوی کنید ...آن را
عمیق کنید ،تا با هر حادثهای متزلزل نشود .با مطالعات
خوب ،با استفاده از انسانهای واال و استادهای خوب ،آن را
تقویت کنید .در خودتان بصیرت ایجــاد کنید .قدرت
تحلیل در خودتــان ایجاد کنید؛ قدرتی کــه بتوانید از
واقعیتهای جامعه یک جمعبندی ذهنی برای خودتان
بهوجود آورید و چیزی را بشناســید .این قدرت تحلیل
خیلی مهم اســت .هر ضربــهای که در طــول تاریخ ما
مسلمانان خوردیم ،از ضعف قدرت تحلیل بود .نگذارید
که دشــمن از بیبصیرتی و ناآگاهی ما اســتفاده کند و
واقعیتی را واژگونه در چشممان جلوه دهد77/11/13 .

هر رضبهای که
در طول تاریخ
ما مسلامنان خوردیم،
از ضعف قدرت
تحلیلبود

هفته

ادامه از صفحه 1

به سوخت بیستدرصد را دیدند «فهمیدند ما بدون
وابستگی میتوانیم به ف ّناوری پیشرفته دست پیدا
کنیم ».و با ناکارآمد بودن تحریمها ناچار شدند به
ایران پیشــنهاد بدهند که «میخواهیم مسئلهی
هستهای را ّ
حلوفصل کنیم» و صراحتاً گفتند که
عالوه بر«برداشــتن تحریمها»« ،ایران را بهعنوان
یک قدرت هستهای خواهیم شناخت94/۰۴/02».
آمریکاییها به دلیل شرایط داخلیشان در داخل
و ناکارآمد بودن تحریمها مجبور شــدند پای میز
مذاکرهبیایند.
 .3مردم ما زمینه سوم شرایط مذاکره بودند .رهبر
انقالب فرمودند« :بنده به تک تک این ملّت اعتماد
الجما َعه؛ اعتقاد دارم دست
دارم ...معتقدم یَ ُداَ ِ ...م َع َ
خدا اســت که دارد کار میکند .بیستود ّوم بهمن
را نگاه کنید ،در آن ســرما ،روز قدس را نگاه کنید،
در آن گرما بــا آن دهان روزه؛ چه کســی مردم را
میآورد در این خیابانها؟ ...این دســت خدا است؛
خدا را میبینیم ،اعتماد میکنیــم به این حرکت
مردمی 94/۰1/20».مردمرابایداینگونهشناخت.
 .4برای جمهوری اسالمی هــم مذاکره جزیی از
مســیر مبارزه و مقاومت بود .هدف مذاکره «عبور
هنرمندانه از موانعــی که دشــمن ...ایجاد کرده
است« 92/۰۴/30».برداشتهشــدن تحریم» و «به
رسمیت شناختن قدرت هستهای ایران» دو هدف
ازپیشتعیینشدهبرایمذاکرهبود.
به همین دلیل است که پس از رسیدن به "برجام"
رهبر معظم انقــاب در خطبههــای عید فطر به
اقرار دشــمن بر «گردش صنعت هستهاى» اشاره
میکنند و در دیدار خبرگان با اشاره به یکی دیگر
از اهداف مذاکره یعنی لغو تحریمها؛ با اقتدار گفتند
اگر این مسأله تعیین تکلیف نشود« ،پس معاملهای
درکارنخواهدبود».
این چهار عنصر نشــان میدهد امروز ،شرایط نه
شــرایط تحمیل اســت و نه اجبار برای پذیرفتن
چیزی .در این روزهایی که بســیاری از نقاط غرب
آسیا را بوی خون و باروت پُر کرده است و عکسهای
آیالن- ،کودک غرقشده ســوری -دل هر انسان
پاکدلی را به درد میآورد ،ایران نه تنها« ،سرزمین
امن منطقه» محسوب میشــود بلکه مقتدرانه در
تحوالت آن تالش میکند تا نقش تاریخی خود را
برای دفاع از مظلومان انجام دهــد .برای ایرانی که
«حضور پُرمضمون مردمش در تشییع [غواصها]،
یکی از به یادماندنیترین حــوادث انقالب» را رقم
میزند ،برای ایرانــی که امروز دیگر کشــورها از
مقاومتش "الگو میگیرند" ،برای ایرانی که رهبرش
در منطقه و حتی فراتر از منطقــه به عنوان راهبر
محور مقاومت شناخته میشود ،هیچ اجباری برای
پذیرش هیچ چیزی برخالف «منافع و مصالح ملی»
«روحیهی
وجود نــدارد .نیروی مومن انقالبی بــا
ّ
اسالمی مبارز و جهادی»  94/06/18تالش میکند و
ِ
میداندچهاینمتنتصویببشودوچهنشود:
.1درداخلکشوراقتصادمقاومتیاولویتاست.
.2درمنطقهسیاستهایماتغییرنمیکند.
 .3مبارزه با استکبار پایان نمیپذیرد و امریکا
اتممصادیقاستکبار خواهدبود.

پیششمارهیازدهم|هفتهسومشهریور94
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صاحبامتیاز:
موسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی

کالم

امام

ارتباطبا
خطحزبا...

رایانامهK h a t @ k h a m e n e i . i r :

پیامک| 10001028 :

تضعیف شورای نگهبان
خطرناک برای کشور و اسالم

...مــن بــه ایــن آقایــان هشــدار میدهــم
کــه تضعیــف و توهیــن بــه فقهــای شــورای
نگهبــان امــری خطرنــاک بــرای کشــور و
اســام اســت .همیشــه انحرافــات بــه تدریــج
در یــک رژیــم وارد میشــود و در آخــر،

تریبون

دورنگار021-66977328 :

رژیمــی را ســاقط مینمایــد.
الزم اســت همــه بــه طــور اکیــد بــه مصالــح
اســام و مســلمین توجــه کنیــم و بــه
قوانیــن ،هــر چنــد مخالــف نظــر و ســلیقۀ
شــخصیمان باشــد احتــرام بگذاریــم و
بــه ایــن جمهــوری نوپــا کــه مــورد هجــوم
قدرتهــا و ابرقدرتهاســت وفــادار باشــیم.
در خاتمــه بایــد بگویــم کــه حضــرات آقایــان

حزبا...

منبع استفتائات قسمت احکام آموزشی نشریه
کجاست؟ در شماره قبل نشــریه ،در رابطه با نماز
مسافرمنبعکجابود؟
ج)اســتفتائات و احکام آموزشی ازمنابع،
کتبواستفتائاتموردتأییددفتراستفتائات
مقام معظم رهبری اســتفاده و استخراج
میشود ،استفتاء مورد ســؤال ،در قسمت
استفتائات جدید پایگاه اطالع رسانی دفتر
مقاممعظمرهبریآمدهاست.
حقیر میخواهم نشریه خط حزبا ...رامشترک
شوملطفأراهنماییفرمایید.
ج)پیشتر هم عرض شــده بود که نشریه
بصورت مکتوب منتشــر نمیشود و تنها
فایل نشریه برای متقاضیان از طریق رایانامه
ارسالمیگردد.
از دوستانی هم که در توزیع نشریه مشارکت
داشتهاندتشکروقدردانیمیشود؛ازجمله:
یک تابلــو اعالنــات در مســجد امیرالمومنین
(؛ع؛) اباد زنجان برای نصب نشــریه خط حزبا...
اختصاصیافت
موســوی مدنی ،توزیــع  20عدد از نشــریه خط
حزبا ...بین پایگاههای تابعه حوزه 2شهری بسیج
(امامحسن (؛ع؛))-ناحیه امام علی اهواز
نشــریه خط حزبا ...در تابلوی اعالنات مســجد
جامع و مجتمع فرهنگی امــام محمد باقر (؛ع؛)
مشهدبصورتمنظمنصبمیگردد.
اصفهان.مقابــل ترمینــال مســافربری کاوه.
پایگاهبسیجشهیدصیادشیرازی.توزیع100نسخه
به صورت هفتگی بین عموم مردم ومسافران
بامریاستانسیستانبلوچستان-ایرانشهرروستای
نوک آباد ســرهنگ مســجد امیر المومنین 100

پاتوق خط حزبا...

عالقهمندانمیتوانند هفتهنامه را در مکانهایی
چون نمازجمعه ،مساجد ،پایگاهها ،دانشگاهها
و هیاتهای مذهبی شهر یا روستای خود چاپ
و توزیع کننــد .در این روش حتی تیــراژ کم اما
«هدفمند» بیش از چاپ انبوه اثربخشــی دارد.
برایهماهنگیتوزیع«نامخود ،نامشهریاروستا،
مکان توزیع و تعداد تکثیر شــده» را برای خط
حزبا...پیامک()10001028کنید.

چاپ و توزیع:
نیروهایمومنوانقالبیسراسرکشور

فقهــای شــورای نگهبــان را بــا آشــنائی و
شــناخت تعییــن کــردم و احتــرام بــه آنــان و
حفــظ مقامشــان را الزم میدانــم و امیــد آن
دارم کــه ایــن نحــو امــور تکــرار نشــود .و بــه
شــورای نگهبــان تذکــر میدهــم کــه در کار
خــود اســتوار باشــید و بــا قاطعیــت و دقــت
عمــل فرماییــد و بــه خــدای متعــال اتــکال
کنیــد63/2/25 ...

رشح

حدیث

خودمان را به مرکز نور
وابستهکنیم

ترشف
حرضت آیت ا ..خامنه ای
به حرم حرضت زینب ()
در جریان سفر به سوریه
| شهریور 1363

خانواده

ایرانی

خانواده خراب میشود ،اگر...

اگر آن ضوابطـی که اسلام در محیـط جامعه به عنـوان حایل بیـن زن و مـرد قرار داده اسـت،
بشـکند ،خانواده خـراب میشـود .در خانـواده ،غالبـا بـه زن و گاهی هم بـه مرد ،ممکن اسـت
ظلم شـود .فرهنگ اسلامی ،فرهنگ عـدم اختلاط زن و مرد اسـت .چنیـن زندگیای با خوشـبختی
ادامـه مییابـد و میتواند به درسـتی و بـا رعایت موازیـن عقلی بچرخـد و حرکت کنـد و به پیـش برود.
در اینجا اسلام سـختگیری کرده اسـت .اگر آن حد و مرزی کـه در جامعه قرار داده شـده اسـت ،چه از
طـرف زن و چـه از طرف مرد بشـکند ،اسلام در مقابل آن سـختگیری میکند؛ درسـت نقطـهی مقابل
آنچـه کـه شـهوترانان عالـم میخواسـتهاند و عمـل میکردهانـد .قدرتمنـدان و زرمنـدان و زورمندان،
مردشـان ،زنشـان و زیردستهایشـان و کسـانی کـه بـا آنهـا و بـرای آنهـا زندگـی میکردهاند ،همیشـه
عکس این عمـل میکردهانـد .آنها مایـل بودهاند کـه این حجـاب بین زن و مـرد ،از بیـن برود ،کـه این،
البتـه بـرای زندگی جامعـه مضـر و بـرای اخلاق جامعه بد اسـت .بـرای حفـظ عفـت جامعه زیانبـار و
بخصوص برای خانواده از همه چیز بدتر است .این ،بنیان خانواده را متزلزل میکند73/07/20 .

پیشنهاد

خواندنی

کتاب «دشمنشناسی»

رهبر انقالب بارها بر کسب بصیرت ،بصیرتزایی
و بصیرتافزایی که از ضروریات دشمنشناسی
به خصوص در طوفان حوادثاند تأکید کردهاند.
ایشان شناخت انواع و اقسام حیلههاي دشمن و
معرفی آنها و آگاه کردن ملــت را بارها و بارها به
مسئوالن و مردم گوشزد کردهاند .کتاب پیش رو
به منظور شناخت و روشهاي دشمن و راههاي
مقابلهباآندرچهاردهفصلتنظیمشدهاست.
کتاب «دشمنشناســی» (شــناخت دشمن
و روشهــای مقابله بــا آن از منظــر حضرت
آیتا ...العظمــی خامنــهای) در  495صفحه
توسط ســید امیر پورفاضلی گردآوری و توسط
انتشاراتانقالب اســامی در زمستان سال 93
منتشر شده است.

آنچه ما وظیفه داریم ،این است که خود
را شایســتهی انتســاب به آن خاندان
کنیم .البته منتسب بودن به خاندان رسالت و از
جملهی وابستگان آنها و معروفین به والیت آنها
بودن ،دشوار اســت .در زیارت میخوانیم که ما
معروفین به دوستی و محبت شما هستیم؛ این
وظیفهی مضاعفی را بــر دوش ما میگذارد .این
خیر کثیــری که خداونــد متعال در ســورهی
مبارکهی کوثر مژدهی آن را به پیامبر اکرم داد و
فرمود" :ان ّا اعطینــاک الکوثر"  -کــه تأویل آن،
فاطمهی زهرا ( )اســت  -درحقیقت مجمع
همهی خیراتی است که روزبهروز از سرچشمهی
دین نبوی ،بر همهی بشریت و بر همهی خالیق
فرو میریزد .خیلیها سعی کردند آن را پوشیده
بدارند و انکار کنند ،اما نتوانستند؛ َّ
متم نوره و
"والل ّ
لو کره الکافرون" .ما باید خودمان را به این مرکز
نور نزدیک کنیم؛ و نزدیک شــدن به مرکز نور،
الزمه و خاصیتش ،نورانی شــدن اســت .باید با
عمل ،و نه با محبت خالی ،نورانی بشویم؛ عملی که
همان محبت و همان والیت و همان ایمان ،آن را
به ما امالء میکند و از ما میخواهد .با این عمل،
باید جزو این خاندان و وابســتهی به این خاندان
بشویم70/۱۰/5 .

احکام

آموزشی

ژالتين حيوان ذبح نشده
آيا ژالتينهاى تهيه شده از اجزاى حيوانات
حالل گوشت که ذبح شــرعى نشدهاند ،حالل
شمرده مىشود؟
ج) ژالتينهــاى تهيــه شــده از
ن حيوانهاى حالل گوشت
اســتخوا 
که ذبح شرعى نشــدهاند ،چنانچه
ظاهر اســتخوان را قبل از تبديل به
ژالتين تطهير کنند پاک و حاللاند،
اما ژالتينهاى تهيه شــده از پوست
حيوانات حالل گوشت که ذبح شرعى
نشدهاند ،نجس و حرام است.
سيد جايز است؟
آيا دادن صدقه مستحبى به ّ
ج) مانع ندارد.

