خـــطحــزبا...
نشـــریه خبری-تحلیلـــی
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نمازهایجمعه،مساجدوهیاتهایمذهبی

سخن

هفته

پشتوانه
رد یا قبول برجام

اعترافاتشیطان

دولتمردانآمریکاییاینروزهابهحقایقمهمیدربارهاقتدارملتایراناقرارمیکنند؛
اشــتون کارتر« :من فقــط روی آن
چیزی کــه رهبر معظم ایــران میگوید
حســاب میکنم چراکه به نظر میرسد
همان چیزی است که انجام میدهد».

اوباما« :برنامه هستهای ایران با وجود
تحریم های یکجانبه و هشدارهای متعدد
آمریکا ،پیشــرفت زیادی کرد و ایران به
چندین هزار سانتریفوژ رسید».

پیشخوان

جان کری« :واقعیت این است که ایران،
هنگامی که به اندازه کافــی اورانیوم برای
تولید  12بمب هســتهای در اختیار داشت
هم این کار را نکرد».

حزبا...

تقدیر یونیسف از توصیه رهبرانقالب
برایتحصیل جوانانافغان

حلقههای فرهنگی بیهیاهو از
احزابپرهیاهومهمترند

نظر رهبر انقالب
درباره سفر اربعين

نماینـده دفتر یونیسـف در تهـران بـا تقدیر از
نقـش ایـران در آموزش کـودکان کشـورهای
همسـایه :دسـتور رهبر انقلاب [در خصوص
ثبـت نـام دانـش آمـوزان افغانـی دارای مجوز
حضور و فاقد آن در مدارس ایرانی] بسـیار زیبا
و نمونـهای از همبسـتگی جهان اسـت.

حداد عادل در مشــهد :رهبر انقــاب به بنده
فرمودند که قبل از انقالب با همین اجتماعات
دینی ،مذهبــی و انقالبی در شهرســتانها
توانســتیم انقالب را به پیروزی برسانیم .مقام
معظمرهبریحلقههایفرهنگیبیهیاهو را از
احزابپرهیاهو مهمترمیدانند.

معـاون ارتباطـات بینالملل دفتر مقـام معظم
رهبـری :هنگامی که گـزارش مراسـم اربعین
بـه رهبـر معظـم انقلاب داده شـد ایشـان
فرمودنـد« :مـردم با شـور خودشـان بـه کربال
میرونـد ،امـا بایـد دیـد وقتـی برمیگردنـد با
2
خودشـان چـه میآورنـد؟»

کلید

واژه

 #اقتدار ملی |

زمینهای برای جلوگیری از زورگویی مستکبران

اقتدار ملی هر کشوری دارای زمینههای مختلف نظامی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی است .افزایش اقتدار یک
کشور به منظور زورگویی به دیگران نیست ،بلکه برای جلوگیری از زورگویی آنها است .هر چیزی که بتواند یک
ملت را به استقالل و به اقتدار ملی و خودجوش و درونزا برساند ،آن چیز مبغوض مراکز قدرتی است که همهی
دنیا را تنها برای خودشان میخواهند و نظام سلطه اینگونه است .بیانات رهبر انقالب در 87/6/5و83/8/15
اقتصاد

منابع طبیعی

نیروی انسانی

ظرفیتهایما

پاسخ رهبر انقالب به شبهه تحققناپذیری اقتصاد مقاومتی

آنچهالزماست

بــرای پـیـشـرفـت اقـتصــادی

موقعیت جغرافیایی

زیرساختها

«ده سال ،دوازده ســال کشمکش با
جمهورى اســامى ،نتیجه[اش] این
شد که این شــش قدرت ،امروز ناچار
شدند که گردش چند هزار سانتریفیوژ
را در کشور تحمّ ل کنند ...ناچار شدند
ادامــهى تحقیقات و توســعهى این
صنعت را تحمّ ل کنند ...گردش صنعت
هستهاى ادامه خواهد یافت؛ این چیزى
است که آنها سالها تالش کردند[ ،ولى]
امروز روى کاغذ آوردنــد و امضا دارند
میکنند که حرفى ندارند .این معنایش
چیســت جز اقتدار ملّت ایران؟ این بر
اثر ایستادگى ملّت ،مقاومت ملّت ،و بر
اثر شهامت و ابتکار دانشمندان عزیز ما
است ».این جمالت ،بخشی از خطبه
رهبر انقالب در نماز عید فطر امســال
است .ارتقاءقدرتو اقتداردرونی،همان
شاهکلیدی اســت که رهبر انقالب به
صورت مستمر و در قالب یک گفتمان
عمومی آن را دنبال میکنند .ایشــان
روز اول فروردین سال ،93تأکید کردند
که سخنانشان در یک جمله خالصه
اســت« :ملت باید خود را قوی کند...
حرفدربارهاقتدارملیاست»
تجربه ملت ایران از زیادهخواهیهای
جبهه اســتکبار یک تجربــه طوالنی
و عمیق اســت و همین تجربه نشان
میدهد کــه رفتار مســتکبران تابع
متغیری به نام «قدرت» است؛ هر ملتی
به میزانیٌ که قوی بوده ،سلطهگر ناچار
شده که از روال غیرمنطقی خود فاصله
بگیرد .نمون ه واضح آن در همین قضیه
هستهای است؛ به تعبیر رهبر انقالب:
«یک روزی بود که اینها حاضر نبودند
پنج عدد ســانتریفیوژ را تحمل کنند.
مســئولین گفتگو و مذاکرهی با اروپا
حاضر شده بودند بیست تا سانتریفیوژ
را نگه دارند ،آنها گفته بودند نمیشود؛
گفته بودند پس الاقل پنــج تا ،گفته
بودند نمیشود .اگر میگفتند یکی ،باز
هممیگفتندنمیشود!» ()86/10/13
اما در این فاصله چه اتفاقی افتاد که شش
قدرت جهانــی را ناچار کرد که دســت
از آرزوی محــال خــود بردارند 3
برای دریافت اینفوگرافیک به پایگاه
 Khamenei. irمراجعه کنید.

چالشهایموجود
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اخبار

هفته

شرح چگونگی محو اسرائیل در کتاب
فلسطینازنگاهرهبرایران
نیویویورکپستبااشارهبهکتابفلسطینازدیدگاه
رهبرانقالبچاپانتشاراتمؤسسهانقالباسالمی
نوشت:آیتاهللخامنهای،رهبرمعظمایراندرکتاب
جدید خود موسوم به «فلسطین» توضیح میدهد
چرااسرائیلبایدمحوشودوبهچهشیوهایبایدمحو
شود.انتشاراینکتابدرچندخبرگزاریبینالمللی
دیگرهمبازتابداشتهاست |.نیویورکپست|

دولتمردان آمریکایی این روزها به حقایق مهمی درباره اقتدار ملت ایران اقرار میکنند؛

اعتـرافاتشیطان

بایکوت و تحریف هدفمند نامه رهبری در
رسانههایغربی

مقدم فر ،مســئول ستاد نشــر و تبلیغ نامه رهبر
معظم انقالب به جوانان اروپا و آمریکای شمالی:
رویکرد اصلی رســانه های بزرگ غربی نســبت
به نامه رهبر انقالب بــه جوانان اروپــا و آمریکا،
"بایکوت"و"تحریف هدفمند"است .ابتکار عملی
در انتشار این نامه وجود داشــت و آن هم این بود
که قبل از انتشار آن در رسانه های رسمی ،نامه در
فضای مجازی منتشر شد | .تسنیم|
رحیمپور:بایدخطوطقرمزاستراتژیکرا
ازجزئیاتتفکیککرد

رحیمپور ازغدی :باید مشخص شود کدام بخش
از مسائل هستهای جزو خطوط قرمز ایدئولوژیک
ما نیست .تفکیک مقدســات از راهبردها در همه
مسائل الزم است .اینکه دایره مسائل غیراصولی را
چنان گسترش دهیم که دیگر هیچ اصل اصولی
در مسئله هستهای باقی نماند و از سوی دیگر فکر
کنیم همه مســائل و جزئیات حتی رنگ در فالن
مرکز غنیســازی جزو اصول مقدسات است هم
افراط محسوب میشود | .فارس|
نظر رهبر انقالب درباره سفر اربعین
حجت االســام قمی ،معاون ارتباطات بینالملل
دفتر مقام معظم رهبری در جلســه ستاد مراسم
اربعیــن :94هنگامی که گزارش مراســم اربعین
به رهبر معظم انقالب داده شــد ایشان فرمودند:
«مردم با شور خودشــان به کربال میروند ،اما باید
دید وقتی برمیگردند با خودشان چه میآورند؟»
نظر معظــم له این اســت که افزایــش معرفت و
شــناخت اهداف امام حســین(ع) در واقعه کربال
به عهده علماست و باید آنان تالش کنند تا میزان
آگاهــی زائران نســبت به مشــی و جهتگیری
سیدالشــهداء اضافه شــود ،به عبارتی فقط شور
نباشــد و شــعور هم به آن اضافه شــود | .رســا|
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شایدتاچندماهپیشبرایبدبینترینهوادارانشیطانبزرگاینتصور
که دولتمردان متکبر آمریکایی یکی پس از دیگری به صف شده و در
سخنرانیها و مصاحبههای رسمی خود همزمان به قدرت جمهوری
اسالمی در منطقه و جهان ،بیتاثیری تحریمها بر اراده ملت و همچنین عدم تمایل
ایران به ساخت بمب هستهای اعتراف کنند ،چندان به ذهن نزدیک نبود .اما همین
تصور دور از ذهن این روزها به واقعیت رســانههای آمریکایی تبدیل شده است.

رشمن«:حقیقتاین
استکهایرانتجربه
فراوانیدرخصوص
فناوریچرخهسوخت
هستهایدارد.ما
منیتوانیمبامبباراناین
دانش را از بین بربیم .ما
باتحریممنیتوانیماین
دانش را از بین بربیم.
بهیادداشتهباشید
تحریمهارشدمستمر
برنامههستهایایرانرا
متوقفنکردندتاآنجا
کهایرانبهاندازهکافی
اورانیومغنیشده
ذخیرهکردهبود».
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به فاصلــه چند هفته پــس از اعالم جمعبنــدی مذاکرات
هستهای میان ایران و کشــورهای  ،5+1تنها در یک روز (14
مرداد) اوباما در دانشگاه آمریکایی واشنگتن؛ جان کری وزیر
امورخارجه در گفتگو با نشــریه آتالنتیک و وندی شــرمن
مذاکرهکنندهارشدآمریکادرجلسهاستماعمجلسسنابرای
دفاع از متن جمع بندی مذاکرات هستهای حاضر شدند و از
واقعیتهاییبرایمردمورسانههایآمریکاییپردهبرداشتند.
پیش از آن هم این نفرات و چهرههای دیگری چون اشــتون
کارتر وزیر دفاع آمریکا اعترافات مشابهی را در برابر چشمان
متحیر رســانهها مطرح کرده بودند .برای نمونه این رئیس
جمهور آمریکا بود که در سخنرانی روز چهارشنبه در دانشگاه
آمریکایی واشنگتن گفت« :برنامه هســته ای ایران با وجود
تحریم های یکجانبه ما پیشرفت زیادی کرد .زمانی که دولت
بوشعهدهدارریاستجمهوریشد،ایرانهیچسانتریفیوژی
نداشت ،اما با وجود هشــدارهای متعدد دولت آمریکا زمانی
که من عهدهدار ریاست جمهوری شــدم ،ایران چندین هزار
سانتریفوژ داشت ».اوباما در بخش دیگری از همین سخنرانی
با اشــاره به خطر عدم همراهی شــرکای اروپایی آمریکا در
تحریمهای ظالمانه علیه ملت ایران ،میگوید« :شرکای ما به
دلیل قطع ارتباط تجاری با ایران ،میلیارد ها دالر را در بخش
تجارتازدستدادند».
در همان روز وندی شــرمن معاون وزیر امورخارجه و مذاکره
کننده ارشد آمریکا در مذاکرات هسته ای در جلسه استماع
سنایآمریکامیگوید«:برخیگفتهاندکهاگرمافقطتحریمها
راتشدیدمیکردیممیتوانستیمایرانراوادارکنیمبابرچیدن
برنامههستهایخودموافقتکند.امااینیکرویاست.واقعیت
این است که در صورت عدم توافق برای ادامه تحریم ها علیه
ایران تنها میمانیم ».اوباما نیز در همان سخنرانی با صراحت
اعتراف شــرمن را تکرار میکند« :اگر به اعمال تحریم یک
جانبه ایران ادامــه دهیم تنها خواهیم مانــد ».اما حاال یک
ســوال مهم در ذهن مخاطبان آمریکایی ایــن اعترافات که

سالها تحت فضاسازی شدید رسانههایشــان قرار گرفتهاند،
نقش میبندد :آیا بدون تحریم ،ایران به سمت بمب هستهای
خواهد رفت؟! وزیر امورخارجه آمریکا به این سوال در گفتگو با
نشریه آتالنتیک پاسخ می دهد« :واقعیت این است که ایران،
هنگامی که به اندازه کافی اورانیوم غنی شده برای تولید 10
الی 12بمب هستهای در اختیار داشت هم این کار را نکرد».به
سیاههاعترافاتآمریکاییهامیتوانیداینعباراترانیزاضافه
کنید ،عبارتی که مثل موارد قبلی با کلماتی چون «حقیقت»
یا «واقعیت» آغاز میشود« :حقیقت این است که ایران تجربه
فراوانی در خصوص فناوری چرخه سوخت هستهای دارد .ما
نمی توانیم با بمباران و تحریم این دانش را از بین ببریم .به یاد
داشته باشید تحریم ها رشد مستمر برنامه هستهای ایران را
متوقفنکردندتاآنجاکهایرانبهاندازهکافیاورانیومغنیشده
ذخیره کــرده بود ».این جمالت را هم شــرمن بــرای اقناع
مخالفان برجام در ســنای آمریکا بر زبان رانده است .شاید به
همیندلیل استکه تددویچنمایندهبرجسته یهودیکنگره
آمریکا که از قضا هم حزبی آقای اوباما نیز هســت میگوید:
«پس از یک دهه تالش برای بازداشــتن ایران از دستیابی به
تسلیحاتهستهای،نمیتوانمازتوافقیحمایتکنمکهبالغو
تحریم ها میلیاردها دالر در اختیار ایران قرار می دهد و در ازای
آن به ایران اجازه داده میشود یک برنامه هستهای پیشرفته و
زیرساختهاییککشوردرآستانههستهایراحفظکند».
حاالبامشاهدهایناعترافاتمیتوانیکباردیگربهسراغبیانات
حکیمانه رهبر انقالب در خطبههای عید فطر رفت« :ده سال،
دوازده سال کشمکش با جمهورى اسالمى ،نتیجه[اش] این
شد  ...تحقیق و توسعهى صنعت هستهاى و گردش صنعت
هســتهاى ادامه خواهد یافت؛ این چیزى است که آنها سالها
تالش کردند[ ،ولــى] امروز روى کاغذ آوردنــد و امضا دارند
میکنندکهحرفىندارند.اینمعنایشچیستجزاقتدارملّت
ایران؟» بدون شک به همین دلیل است که وعده صادق و قول
سدید رهبر حکیم انقالب را این روزها آمریکاییها پس از 13
سال تالش نافرجام برای توقف رشد صنعت هستهای ایران،
بیشازپیشوبیشازسایریندریافتهاند.آنجاکهاشتونکارتر
وزیر دفاع آمریکا در جلسه سنا در پاسخ به یکی از سناتورها که
از وی میپرسد« :آیا فکر میکنید رهبر معظم ایران همچنان
بهاهدافانقالبایرانمتعهداست؟»میگوید«:منفقطروی
آنچیزیکهاومیگویدحسابمیکنمچراکهبهنظرمیرسد
همانچیزیاستکهانجاممیدهد.».
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سخن

مروری بر خطبه های تاریخی حضرت آیت اهلل خامنه ای؛

اسالم ،قرنها قبل از اروپا آزادی را به ارمغان آورده است
بازخوانیخطبه

وظیفهی دیگــر دولت در رابطــهی با وظائف
معنوی در جامعه ،وظیفهی تأمین آزادی است
برای افراد جامعه و زمینههای رهائی انســان از
عیوب مخرب ،مفسد و متوقف کننده و همهی
موانعحرکتورشدوجهشانسانها...
اوالً باید مفهوم آزادی را روشــن کنیم .آزادی یعنی چه؟...
مفهوم آزاد بودن انسان ،قرنها پیش از آنکه در اروپا مطرح
بشود ،در اسالم مطرح شد و قرنها پیش از آنکه متفکرین و
روشنفکران و انقالبیون و رهبران اروپائی به فکر بیفتند که
آزادی بشر را یکی از حقوق اساسی بشر بدانند ،این در اسالم
مطرح شــده .حاال اگر آزادی را با آن معنای راقی و لطیف و
بلند آن مطرح کنیم ،که آزادىِ روح انســان از آالیشها ،از
هویها و هوسها ،از رذائل ،از قیدوبندهای مادی است ،اگر
اینرابگوئیمکهاینتاامروزهمهنوزدرانحصارمکاتبالهی

استواص ً
المکاتبغربیواروپائیآنرااستشمامنکردهاندو
آن آزادیای که در فرانسه در انقالب کبیر در قرن هیجدهم
مطرح شد و همچنین بعد از او در دنیای غرب ،این آزادی
مطرح شــد ،او خیلی کوچکتر و محدودتر و کمارزشتر از
آن آزادیای اســت که انبیای الهی و مکاتب الهی دربارهی
او بحث کردهاند ،اگــر آزادی را به این معنــا بگیریم ،این،
مخصوصمکاتبالهیاست.
اما اگر آزادی را با همان معنا و مفهومی که امروز در مکاتب
سیاســی مطرح میشــود ،آزادیهای اجتماعی ،سیاسی،
اقتصادی،آزادیفکرواندیشیدنوعقیده،اگربههمینمعنا
هم آزادی را بگیریم ،البته با تفاسیر مختلفی که در زیر هر
یک از این مطالب و عناوین هست ،در همین هم اسالم قرنها
قبل از انقالبهای اروپائی و مکاتــب اروپائی ،این آزادی را به
ارمغان آورده است65/09/14 .

مرد مبارزه ،علم و تشکیالت |
امام صادق( )مرد مبارزه بود ،مرد علم
و دانش بود و مرد تشکیالت بود .مرد علم
و دانش بودنش را همه شنیدهاید .اما مرد
مبارزه بودنش را کمتر شــنیدهاید .امــام صادق()
مشغول یک مبارزهی دامنهدار و پیگیر بود .مبارزه برای
قبضه کــردن حکومت و قــدرت و به وجــود آوردن
حکومت اسالمی و علوی .یعنی امام صادق( )زمینه
را آماده میکرد تا بنیامیه را از بین ببرد و به جای آنها
حکومت علوی را که همان حکومت راســتین اسالمی
اســت بر ســر کار بیاورد .اما آن بعد ســوم را که اص ً
ال
نشنیدهاید ،مرد تشکیالت بودن امام صادق( )است
که یک تشکیالت عظیمی از مؤمنان خود از طرفداران
جریان حکومت علوی در سراسر عالم اسالم از اقصای
خراسان و ماوراءالنهر تا شمال آفریقا به وجود آورده بود.
تشــکیالت یعنی چــه؟ یعنی ایــن که وقتــی امام
صــادق( )اراده میکند آن چه را کــه او میخواهد
بدانند ،نمایندگان او در سراسر آفاق عالم اسالم به مردم

به مناسبت ایام شهادت امام صادق (؛ع؛)

میگویند تا بدانند .یعنی از همه جا وجوهات و بودجه
برای ادارهی مبارزهی سیاســی عظیــم آل علی جمع
کنند .یعنی وکال و نمایندگان او در همهی شهرها باشند
که پیروان امام صــادق( )به آنهــا مراجعه کنند و
تکلیف دینی و همچنین تکلیف سیاسی خود را از آن
حضــرت بپرســند ...امام صــادق( )یــک چنین
تشکیالت عظیمی را به وجود آورده بود59/06/14 .

عباس! دعا کن من شهید بشوم! |
سال  ۶۱شهید بابایی را گذاشتیم فرمانده
پایگاه هشتم شکاری اصفهان .درجهی این
جوان حزباللّهی سرگردی بود ،که او را به
سرهنگ تمامی ارتقاء دادیم .آنوقت آخرین درجهی ما
سرهنگ تمامی بود .مرحوم بابایی سرش را میتراشید و
ریش میگذاشــت .بنا بود او این پایگاه را اداره کند .کار
سختی بود .دل همه میلرزید؛ دل خود من هم که اصرار
داشــتم ،میلرزید ،که آیا میتواند؟ اما توانســت .وقتی
بنیصدر فرمانده بود ،کار مشکلتر بود .افرادی بودند که
دل صافی نداشتند و ناسازگاری و اذیت میکردند؛ حرف
میزدند ،اما کار نمیکردند؛ اما او توانست همانها را هم
جذب کند .خودش پیش من آمد و نمونهیی از این قضایا

خط حزب الله طی چند
شامره ،مفهوم مهم آزادی
را از نگاه رهرب انقالب در
خطبههای تاریخی ایشان
مرور می کند .منت حارض
اولین قسمت از این
سلسله خواهد بود.

به مناسبت سالروز شهادت شهید بابایی

را نقل کرد .خلبانی بود که رفت در بمباران مراکز بغداد
شــرکت کــرد ،بعد هم شــهید شــد .او جــزو همان
خلبانهایی بود که از اول با نظام ناســازگاری داشــت.
شهید عباس بابایی با او گرم گرفت و محبت کرد؛ حتی
یک شب او را با خود به مراســم دعای کمیل برده بود؛ با
اینکه نسبت به خودش ارشد هم بود .در میان نظامیها
این چیزها خیلی مهم است .یک روز ارشدیت تأثیر دارد؛
اما او قلباً و روحاً تســلیم بابایی شــده بود .شهید بابایی
میگفت دیدم در دعــای کمیل شــانههایش از گریه
میلرزد و اشــک میریزد .بعد رو کرد بــه من و گفت:
عباس! دعا کن من شــهید بشــوم! این را بابایی پس از
شهادت آن خلبان به من گفت و گریه کرد83/10/23 .

شهید عباس بابایی،
یک جوان حزباللهی و
فرمانده پایگاه هشتم
شکاریاصفهان

هفته

ادامه از صفحه 1

و گــردش صنعت هســتهای ایــران را تحمل
کنند؟ چه اتفاقی افتاد کــه وزیر خارجه امریکا
به صراحت میگوید« :چه دوست داشته باشیم
چه نه ،ایران به دانش هســتهای دست یافته و
آن را با بمباران و تحریم نمیتوان از بین برد»...
چه اتفاقی افتاد که رئیسجمهور دولت مستکبر
امریکا ضمن آنکه نمیتواند کینه خود را از ایران
اســامی پنهان کند ،به ناچار اعتراف میکند:
«دســت کشــیدن ایران از برنامه هســتهای،
توهم اســت ...اگر کنگره توافــق را رد کند در
دنیا بیاعتبار میشــویم »...چه شد که روزنامه
امریکایی هافینگتون پست با یادآوری مذاکرات
مهم بین المللی (مانند مذاکرات هستهای میان
آمریکا و شوروی ،کنگره ســال  1919ورسای)
اقرار میکنــد که این ســطح و روش مذاکرات،
متناسب با همان الگوی مذاکرات جهانی و نوع
تعامل با ایران نیــز از جنس تعامل با قدرتهای
بزرگ اســت .واقعیت آن اســت کــه بر خالف
تبلیغات امریکاییها -که میخواهند القا کنند
ایران در اثر فشــارها پای میز مذاکره آمد -آنکه
مجبور شد نه تنها پیش شــرطهای قبلی خود
برای مذاکره را نادیده بگیرد ،بلکه برای مذاکره
نیز درخواســت بدهد و در نهایــت چیزهایی
را بپذیرد کــه قبال حتی حاضر بــه حرف زدن
درباره آنها هم نبود ،دولت امریکاســت .اعتراف
امروز امریکا ،نشــانهای آشــکار از اقتدار ملت
اســت .این اقتدار ،ناشــی از آرمانهای انقالب
اسالمی ،مقاومت ملی ،شــهامت و ابتکار علمی
دانشمندان ،پدید آمده و یکبار دیگر این تجربه
و الگو را تأیید کرده که برای پیشرفت در دنیای
امروز« ،اقتدار است که جواب میدهد».
کیفیت مواجهه بعدی ایران و جبهه اســتکبار و
مصداق اتم آن یعنی امریکا بر پایه همین اقتدار
معین میشود و کسانی که متوهمانه با مبنا قرار
دادن مذاکرات هســتهای تــاش میکنند تا از
استکبارســتیزی در نزد ملت بکاهند نقشهشان
نقش بر آب خواهدشود .اصول تغییر نخواهد کرد
و در سیر تکاملی انقالب اسالمی ،پافشاری بر آنها
بیشتر نیز خواهد شد.
و در آخر ،این روزها مســئولین در حال بررسی
متن برجام هستند .از سویی «نقدهای منطقی»
با «رعایت حفظ اعتماد عمومی» میتواند وسیله
و کمککاری برای دقت و تامل بیشتر مسئوالن
بر روی متن باشد و از ســوی دیگر ،همین اقتدار
ملی است که پشتوانه نهایی آنها در بررسی متن
خواهد بود .دســتاندرکاران بررسی متن ،باید با
مالحظه دقیق به تصمیم برسند و تصمیم نهایی
را هر چه که باشــد ،با گردن افراشــته در مقابل
خداوند و ملت ارائه کننــد .چنانچه در متن تهیه
شده دســتاوردها بیش از دادهها باشد و مصالح و
منافع ملی در آن رعایت شده باشد ،با اقتداری که
ثمره انقالب اسالمی است به متن آری بگویند و
چنانچه این معادله معکوس باشــد ،با اقتدار آن
را رد کنند .این اقتــدار ،دارایی آینده ما در امتداد
مبارزه با استکبار است.
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صاحبامتیاز:
موسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی

کالم

امام

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

ارتباطبا
خطحزبا...

پیامک| 10001028 :

قدرجوانانحزباللهی
را بدانید

بــه تمــام متصدیــان امــور و دســت
انــدرکاران کشــور هشــدار میدهــم کــه قــدر
ایــن جوانــان حــزب اللهــی را بدانیــد ،و از آنان
قدردانــی کنیــد و آنان را تشــویق نماییــد و در
ش محبــت خــود حفــظ کنیــد.
آغــو 

تریبون

دورنگار021-66977328 :

اینان بودنـد که ایـران را نجات دادنـد؛ و از این
پس همینها هسـتند کـه انقالب را پاسـداری
میکننـد ،و همینهـا هسـتند کـه بـا صـرف
هزینـهای کـم در ظـرف مـدت کوتاهـی بـا
روشـن بینی خـاص خویـش کارهـای تعجب
آوری نمودنـد کـه گمـان نمیشـد در ایـران
بتـوان انجـام داد .ایـن مغزهـای متعهـد باید
تشـویق شـوند تـا شـکوفا گردنـد .مسـئولین

حزبا...

ضمن تشــکر از ابراز محبتهــای مخاطبان
محترم ،باتوجه به بنای اختصار در درج مطالب
در نشریه ،ضمن مطالعه نکات ،پیشنهادات و
انتقادات مطرح شده توسط رایانامه ،پیامک،
نظرهای پایگاه اطالع رسانی و ...به برخی از
سؤاالت در این ستون پاسخ داده خواهد شد:
بسیار عالی است دســت بروبچه های سایت
درد نکنه میشــود گزیده مطالــب را از طریق
پیامکانتشارداد؟
ج) نقل و تلخیص مطالب نشــریه با ذکر
منبع و همچنین بصورتی که باعث خدشه
و دگرگونی محتوای مطالب نگردد ایرادی
ندارد.
با عرض سالم وخسته نباشید .ممنون میشم
اگه به رایانامه ارسال کنید.
ج) میتوانید با ارســال آدرس رایانامه
خود به یکــی از رســانههای ارتباط با
نشریه(پیامک ،رایانامه و کامنت)آن را در
ایمیلخوددریافتکنید.
لطفا کمی در نگارش نشریه ها توجه کنید تا به
حالچندغلطامالییونگارشیدیدهشدهاست.
ج) با تشـکر از توجه شـما ،امید اسـت
بـا دقـت نظـر بیشـتر اغلاط امالیـی
و نگارشـی بـه حداقـل برسـد تـا پس
از پایـان دوره انتشـار آزمایشـی بـه
وضعیـت مطلـوب برسـیم.
با عرض ســام و خدا قوت بنظــر من روی
طراحیوپرورشمطالبتونبیشترکارکنید.
ج) لطف ًا انتقادات یا پیشنهادات خود در
رابطه با سوژهها و مطالبی را که احساس
میکنید در نشریه باید کار شود از طریق
ابزارهایارتباطیبانشریهدرمیانبگذارید.
جهت چاپ نشــريه خط حــزب اهلل و توزيع
در محافل شهرســتان دزفول از چه بودجه اي
استفاده بايد كرد؟ تيم تكثير و توزيع آماده است
فقطمشكلهزينههست.
ج)با توجه به مردمی بودن سیستم تکثیر
و توزیع نشــریه ،می توانید از ظرفیت
کمکهای مردمی در این رابطه استفاده
کنید .انشاهلل از این شماره ،نسخه ویژهی
نصب در تابلوی اعالنات نشریه نیز برای
صرفه جویی در هزینهها در سایت قرار
خواهد گرفت .پیشــنهاد میشود در
صورت تکثیر نشریه تأکید شود پس از
مطالعه در اختیار سایر افراد قرار گیرد.

چاپ و توزیع:
نیروهایمومنوانقالبیسراسرکشور

صاحبـان اصلـی انقلاب را بـا بهانههـای
بیاسـاس پـس نزنند تا بـه جای آنان کسـانی
را که وارثان رژیم گذشـته و وابسـتگان فکری
آنـان هسـتند جایگزیـن کننـد .البتـه بایـد
از متخصصـان متعهـد یـا الاقـل غیـر معانـد
اسـتفاده شـود ،لکـن نـه بـه قیمـت کنـار
گذاشـتن صاحبـان اصلـی انقلاب.
 ۲۲بهمن۱۳۶۳

رشح

حدیث

شناخت نقشه دشمن
مرداد ماه سال 66
بازدید حرضت
آیت الله خامنه ای از
مانور شهادت که در
پاسخ به حضور ناوگان
دریایی آمریکا در خلیج
فارس برگزار شد.

خانواده

ایرانی

این را هم دخرتها ،هم پرسها در گوش داشته باشند!

[زن و شوهر]دلشان میخواهد وقتی وارد خانه شدند ،خانه به آنها آرامش و امنیت و احساس
راحتی و آســودگی بدهد؛ این را همهی مردها میخواهند .همهی زنها هم میخواهند وقتی
شوهرشان وارد خانه شد ،خانه را پر از شیرینی و شــادی کند؛ خانه برایشان محیط راحتی و شادی
شــود؛ زیرا هر دو خســتگی دارند؛ زن کارهایی دارد و مرد هم کارهایی ...هر دو از هم توقع دارند که
بتوانند محیط را شاد ،سرزنده ،قابل زیست و رفع کنندهی از خستگی بسازند؛ این توقع بجایی است.
اگر بتوانید این کار را بکنید ،زندگی شیرین خواهد شد ...این را هم شما دخترها ،هم شما پسرها در
گوش داشته باشــید! این ازدواج یک خانواده درســت میکند ،این خانواده باید محیط امن و امان و
راحتی برای شما دو نفر باشد و اگر انشااهلل فرزند داشتید  -که خواهید داشت  -برای آن فرزندان هم
شما باید این محیط امن و امان را فراهم کنید83/03/20 .

پیشنهاد
کتاب
«پیشوای صادق»

خواندنی
این کتاب از جملــه تألیفات پیــش از انقالب
حضرت آیت اهلل خامنهای اســت که به موضوع
زندگانی امام جعفر صادق(؛ع؛) میپردازد.این
کتاب با توضیح روح کلی مشــترک در زندگی
ائمــه(؛ع؛) و طرح چهار دوره زندگانی ایشــان
بصورت مبســوطتر و جزئیتر بــه زندگی امام
صادق(؛ع؛)پرداخته اســت .در این کتاب رهبر
معظم انقالب به اســتراتژی کلی امام صادق و
دشواریهای آن دوره و نمودارهای مهم زندگی
ایشان که شــامل تبیین و تبلیغ مسئله امامت،
تبلیغ و بیان احکام دین به شــیوه فقه شیعی و
نیز تفســیر قرآن به روال بینش شیعی و وجود
تشــکیالت پنهانی ایدئولوژیک سیاسی است،
اشــاره میکنند .این کتاب که از منشورات دفتر
نشــر فرهنگ اسالمی اســت با حجم مختصر
100صفحهای خــود ،منبعی مناســب برای
آشنایی با زندگی این امام همام خواهد بود.

امــروز مــا بایــد بدانیــم ایــن دشــمن
نــاکام مانــدهی در مقابــل ملــت
ایــران نقشــهاش چیســت .بایــد بیــدار
باشــیم« :العالــم بزمانــه ال تهجــم علیــه
اللّوابــس» .اگــر صحنــه را بشناســیم ،عرصــه
را بشناســیم ،دشــمن را بشناســیم ،نقش ـهی
دشمن را بدانیم ،غافلگیر نخواهیم شد.
بای ــد ای ــن را بدان ــد مل ــت ای ــران .بحم ــدا...
ملـــت مـــا ،ملـــت هوشـــیاری اســـت؛
زبـــانآوران و ســـخنگویان و صاحبـــدالن
و روشـــنفکران زیـــادی هـــم در میـــان
علمـــای دیـــن ،در میـــان علمـــای دانشـــگاه
هســـتند کـــه مـــردم را ارشـــاد میکننـــد،
راهنمائـــی میکننـــد.
جوانــان پــر شــو ِر مــا هــم در عرصههــای
مختلــف رشــد پیــدا کردهانــد .امــروز در
بســیجی مــا در
میــان مــردم مــا ،جوانــان
ِ
میدانهــای علــم ،در میدانهــای تجربــه ،در
میدانهــای فناوریهــای دشــوار پیشــرفت
کردهانــد .ملــت ،یــک چنیــن ملتــی اســت.
بنابرایــن شــناخت صحنــه بــرای ملــت مــا
مشــکل نیســت87/02/16 .

احکام

آموزشی

استفاده از شبکه های اجتامعی

سوال:
حکم اســتفاده از شــبکههای اجتماعی
داخلــی و خارجی (مثل واتســاپ و وایبر)
چیست؟
رفتن به فضای مجازی مثل فیس بوک و
واتسآپ و دیگر شبکههای شبیه به آن چه
حکمی دارد؟
جواب:
بهطور كلی اســتفاده از شــبکههای
اجتماعی اگر مســتلزم مفسده (مانند
ترویج فساد ،نشر اکاذیب و مطالب باطل)
بوده و يا خوف ارتكاب گناه باشــد و يا
موجب تقويت دشمنان اسالم و مسلمين
شــود و يا خالف قوانين و مقررات نظام
جمهورى اسالمی باشــد ،جايز نيست و
تشخيص موضوع بر عهده مکلف است.

