خـــطحــزبا...
نشـــریه خبری-تحلیلـــی
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نمازهایجمعه،مساجدوهیاتهایمذهبی

سخن

هفته

حزبا ...جلوی
سوءاستفاده از متن را
میگیرد

شیخمحمدیزبکوکیلشرعیونمایندهرهبرانقالباسالمیدرجمعرزمندگانمقاومتدرقلمونسوریهحضوریافت

نمایندهولیامر،درخطمقدم

وکیل شــرعی رهبرمعظم انقالب اســامی در
لبنان از خــط مقدم نبرد رزمنــدگان حزبا ...با
تکفیریها در سوریه بازدید کرد.
شــیخ محمد یزبک در این بازدید از سنگرهای
نیروهــای مقاومت در منطقه "قلمون" ســوریه
دیدن کرد و با رزمندگان مقاومت اسالمی لبنان
گفتگو کرد .شیخ یزبک که ریاست هیئت شرعی

حزبا ...لبنان را نیز برعهــده دارد ،برای تقویت
قوای معنوی رزمندگان حــزبا ،...نماز جماعت
ظهر و عصر را در میدان جنگ اقامه کرد.
رزمندگان حزبا...هم اکنون به صورت گسترده
در منطقه قلمون ســوریه حضور دارنــد تا این
منطقه استراتژیک سوریه که در نزدیکی مرزهای
لبنان قــرار دارد ،به صورت کامــل از لوث وجود

پیشخوان

حزبا...

نگاهی کالن به صحنه مذاکره و مبارزه با نظام سلطه9 ،سال بعد از جنگ 33روزه

ماشه حزبا...
رویشقیقهاسرائیل
کلید

واژه

تکفیریها پاکسازی شود.
گفتنی است ،شــیخ محمد یزبک عالوه بر اینکه
وکیل شــرعی حضرت آیتا...العظمیخامنهای
در لبنــان اســت ،یکــی از اعضــای شــورای
سیاستگذاری حزبا ...لبنان است و مسئولیت
ریاســت هیئت شــرعی ایــن جنبــش را نیز
بر عهده دارد |.ابنا|
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جلویوارداتمحصوالتداراینشانهیآمریکاییرابایدگرفت
حضرتآیتا...العظمیخامنهای در درس خارج فقه درباره فرهنگ سازی پنهان
کاالهایوارداتیفرمودند:برخیخوراکیها،برخینوشابههاهستکهنشانهفرهنگ
آمریکایی اســت ،جلوی اینها را باید گرفت ،ممکن است فی نفسه مسأله مهمی
نباشد ولی چون حاکی از یک فرهنگ اســت جلوی آن را باید گرفت | .ترازنیوز|

#جنگ_ ارادهها |

روایت رهبر انقالب از نیروی پیشران منازعه با نظام سلطه

«مكــرر عــرض كردهایــم؛ در عرصههــای گوناگــون جهانــی ،درگیریهــا غالبــاً جنــگ ارادههــا
اســت؛ هــر طرفــی كــه ارادهاش زودتــر ضعیــف شــود ،شكســت خواهــد خــورد .صبــر یعنــی ایــن
عــزم را ،ایــن اراده را نگــه داشــتن ،حفــظ كــردن .تــوكل هــم یعنــی كار را انجــام دادن و نتیجــه را از
خــدا خواســتن92/4/30 ».

«چه متن تصویب بشــود و چه نشود»
سیاســتهای جمهوری اســامی در
مبارزه با اســتکبار ،منطقــه و  ...تغییر
نمیکند .البته بدیهی اســت که همین
اتفاق هم در اردوگاه نظام سلطه میافتد.
آنها هم سیاستشــان تغییر نمیکند
و دســت از دشمنیشــان بر نخواهند
داشت .تجربه مبارزه با استکبار هم این
را نشــان داده اســت .مثال «در فتنهی
ســال  ... 88بعد از آنی که...خوشــحال،
خرســند که پای صندوقهای رأی مردم
جمع شدند و تا آخر شــب رأی دادند...
ناگهان از یک گوشــهای ،فتنهای شروع
میشــود؛ ما را بیدار میکند؛ میگوید :به
خواب نروید...خطرهائی در مقابل شــما
وجود دارد ...همهی حوادث را اینجوری
باید نــگاه کــرد )89/6/25(».در همین
ماجرای مذاکرات هســتهای هم هر جا
که دستشان میرسید تالش میکردند
تا "نرمــش قهرمانانه" را به "ســازش"
تبدیل کنند .عوامل داخلی آنها نیز  -که
رهبری با تعبیر دولتمرد قاجاری از آنها
یاد کردند  -با بزککردن امریکا ســعی
کردند تا چهره استکبار را بازسازی کنند
و یا بــا تعریف ذلتبار از مذاکره ،ســعی
کردند که اراده ملت انقالبی را نســبت
به مقاومت سست کنند .مذاکره در این
مورد خاص تمام شــد .متنی آماده شده
انتقاداتی هم به آن مطرح شده و بررسی
آن ،فرایند قانونی خود را سپری خواهد
کرد؛ اما هنوز مبارزه به پایان نرســیده
اســت .به همین دلیل اســت که رهبر
انقــاب فرمودند «اجــازهی هیچگونه
سوءاستفادهای از آن داده نخواهد شد».
درون ایــن جمله یک هشــدار بســیار
مهم نهفته است .هشــدار درباره اقدام و
نقشــههای بعدی نظام سلطه .رخدادها
اگر درست توصیف نشــوند؛ آن وقت در
اثر آن توصیــف غیرواقعــی ،رفتارهای
بعدی هم منحرف میشوند .عدهای که
در این دو سال تالش میکردند مذاکره
را به سمت ســازش منحرف کنند و نه
نرمــش قهرمانانه و مبارزه با اســتکبار،
امروز به دنبال آن هستند که متن 3

نشریه خبری-تحلیلینمازهای جمعه،مساجد و هیاتهای مذهبی

اخبار

هفته

ایرانباموشکهایشپسازاسرائیل
بهآمریکاحملهمیکند
نتانیاهو :ایران موشکهای بالستیک بین قارهای
میســازد تا نه تنها بــه اســرائیل حمله کند
بلکه به آمریــکا حمله کند چون ما شــیطان
کوچک هســتیم و شما[آمریکا]شیطان بزرگ
هستید .رهبر معظم ایران اخیرا ً کتابی منتشر
کرد که در آن خواســتار نابودی اسرائیل شده
است | / .خبرگزاری صداوسیما|
پیامرهبرانقالببرای
تدفینشهدایغواصدرحوزههنری
در پــی تدفین دو تن از شــهیدان غــواص در
حــوزهی هنری ســازمان تبلیغات اســامی،
حضــرت آیــتا ...خامنــهای در پیامــی ابراز
امیدواری کردند «هنــر بزرگ» این مردان خدا
و مجاهدان راه حق  ،مایهی برکــت و الهام آن
مرکز هنر انقالبی باشد.

تأییدقانونحمایتازآمرانبهمعروف
درهیئتحلاختالفقوا
هیئت حل اختــاف قوا ایراد دولــت به قانون
حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را رد
و نظر مجلس شورای اسالمی را درباره این قانون
تأیید کرد/پیش از این با ایــرادات دولت و نامه
رئیس جمهور به رهبری ،ایشان این موضوع را
برای بررســی به هیئت حل اختالف قوا ارجاع
داده بودند | .تسنیم|
 فیروزآبادی:آزمایشموشکیایراندر
زمانخودانجامخواهدشد
در پــی بیانیه نماینــدگان مجلــس مبنی بر
از س ـ ـ رگ یری آزمایشهای موشــکی ،سردار
سرلشکر سیدحســن فیروزآبادی رئیس ستاد
کل نیروهای مسلح اظهار داشت :آزمایشهای
موشــکی جمهوری اســامی ایــران برابر
مصوبات مقام معظــم فرماندهی کل قوا در
زمان خود انجام خواهد شد | .فارس|
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ماشه حزبا ...روی شقیقه اسرائیل
«این پیروزی از میزان تحمل و ظرفیت عقلهای ما بسیار بزرگتر است.
هفتهها ،ماهها و سالهای پیشرو بر این مسأله صحه خواهند گذاشت».
این جمالت را سیدحسن نصرا 9 ...سال قبل در جشن پیروزی مقاومت
بر اســرائیل گفته اســت .جنگ  33روزه در تابســتان ســال  2006میالدی به
«افسانه شکستناپذیری اســرائیل» در افکار عمومی پایان داد .اما فراتر از آن ،برای
اولینبار نشان داد که تا چه میزان سرنوشت خط مقاومت از جنوب لبنان تا خاک ایران
بههم گرهخورده است .در آن روزها جمهوری اســامی به صراحت از حزبا ...لبنان
حمایت کرد تا نرسیدن اسرائیل به اهدافش در این جنگافروزی ،یک دستاورد مهم
برای انقالب اسالمی تلقی شود .ایران با «دســت برتر خود» طرح آمریکا برای تغییر
نقشه خاورمیانه را ناکام گذاشت .در مقابل ،دولت آمریکا به عنوان حامی اصلی رژیم
اسرائیل ،ناامید از گزینه نظامی ،راهبرد دوگانهای را در برابر ایران در پیش گرفت.

افزایش فشار اقتصادی و دوستی با مردم ایران!
در کنار افزایش تحریم ها و فشارهای شدید اقتصادی که
مقامات آمریکایی آن را فلجکننده مینامیدند ،دولت جدید
آمریکا یک صحنه نمایش دیپلماتیک در برابر ایران ترتیب
داد .از طرفی با تهدید جلوه دادن ایــران به عنوان کانون
تروریسمجهانی(بخوانیدمقاومت)تالشکردتاکشورهای
مختلف را با خود همراه کند .برای این منظور یک ائتالف
جهانی از کشورهای همسو با خود علیه ایران به راه انداخت
و از طــرف دیگر در ظاهر در برخــی زمینه های خاص به
دوستی با ملت ایران تمایل نشان میداد .اما هدف یک چیز
ی آن
بود :فاصله انداختن میان نظام اسالمی و پایگاه مردم 
در سراسر جهان ،تا در نهایت بین تداوم مقاومت و یا انزوای
جهانییکیراانتخابکنند.

سایه تهدید موشکهای
حزبا ...همچنان بر رس
«سگ نگهبان آمریکا
در منطقه» برقرار است،
ظاهراًاینبار پشت
امریکاییها به دیوار
رسیده و دستشان بسته
است.
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اوجگیریدیپلماسیوتهدیدمتقابلاسرائیل
همین برخورد دوگانه دولت اوباما بود که باعث شد تا رهبر
انقالب درباره «دســت چدنی زیر دســتکش مخملی»
هشدار بدهند و در نتیجه ملت ایران آن را پس بزند .ایران
نه از مقاومــت صرفنظر کرد و نه بــه انفعال دیپلماتیک
مبتال شــد .در اوج همین فشــارها ،تهران نشست سران
غیرمتعهدها را در باالترین سطح از حضور مقامات برگزار
کرد؛ از نظام ســوریه به عنوان متحد استراتژیک در محور
مقاومت ،بیشــترین پشــتیبانی را انجام داد؛ و تهدیدات
اســرائیل را با تهدید متقابل پاســخ گفت« :اگر غلطی از
آنها سر بزند ،جمهوری اسالمی تلآویو و حیفا را با خاک
یکسانخواهدکرد».
افزوده شدن عراق و یمن به محور مقاومت
اما وعده الهی چیزی غیر از نیرنگ اســتکبار بود و بهزودی،
دستاوردهای عینی مقاومت در منطقه نیز بیشتر نمایان شد:
موج تازه بیداری اسالمی متاثر از گفتمان استکبارستیزی
و اضافهشــدن یمن به محــور مقاومت از چشــم ناظران و
تحلیلگران اوضاع منطقه پنهان نماند .البته قدرتگیری
روزافزون جبهه مقاومت در منطقه ،دغدغه امنیتی اسرائیل
را تشــدید کرد و بیواکنش نماند .رئیسجمهور آمریکا که
«تعهد به امنیت اسرائیل» را برای ایاالت متحده «مقدس»
میدانســت ،تالش کرد تا به بهانه دروغین بمب اتم ،افکار
عمومی جهانی را علیه ایران بسیج کند و در تنور تحریمها
بیشتر بدمد؛ تا جایی که وزیر خزانهداریاش را برای متقاعد
کردن دیگران به تداوم و تشــدید تحریمهــای ایران از این
کشور به آن کشور میفرستاد.

یکبشارتتاریخی؛ نابودیاسرائیل
دراینسویمیدان،اگرچهرهبرانقالببارهاساختوکاربرد
سالح هستهای را در قالب یک فتوا حرام اعالم کرده بودند و
آن را خالف عقل و تدبیر میدانستند ،اما همزمان در نقطه
هدف مقابل با هوشمندی به «جوانان ایرانی» بشارت دیدن
«نابودی اســرائیل» را میدادند .حاال با مــرور بازی بزرگ
شــطرنج مقاومت در منطقه در یک دهه گذشته می توان
ســخنان رئیس جمهور فریبکار آمریکا را تحلیل کرد .این
روزها که مقارن با نهمین ســالگرد حماسه جنگ 33روزه
است،رئیسجمهورایاالتمتحدهبرایدفاعازعقبگردهای
خود در برابر ایران در دیدار با رهبران یهودی در کاخ سفید
از «ماشه حزبا »...ســخن میگوید« :اگر توافق هستهای
رد شود و ما به ایران حمله کنیم ،حزبا ...تلآویو را موشک
باران میکند ».اوباما بارها به فتوای رهبر ایران اشــاره کرده
و میداند که تسلیحات کشــتار جمعی جایی در دکترین
امنیتی جمهوری اسالمی ندارد .اما توجیه رهبران امریکایی
برای دور زدن عملی مقدســات خود  -امنیت اســرائیل-
چیســت؟ شــاید امروز آنها هم به خوبی فهمیدهاند که
«اسرائیل روزبهروز ناامنتر خواهد شد؛ چه توافق هستهاى
بشود چه نشود!» جان کری با استیصال خطاب به مخالفان
برجام میگوید که رد آن خلف وعده آمریکا اســت و نظام
تحریمها را از هم خواهد گسیخت .جان بولتون تهدید آمریکا
به بازگشت تحریمها را توخالی میداند و سفرای پنج کشور
همراه آمریکا در مذاکرات هستهای هم گفتهاند در صورت رد
توافقوین،اروپاباایاالتمتحدههمراهینخواهدکرد.

پشتامریکاییهابهدیواررسیدهاست
پس دولت اوباما ناگزیر است که بین انزوای دیپلماتیک
خود و فروپاشــی تحریمها یا رســمیت دادن به برنامه
هســتهای صلحآمیز ایران همراه با حق غنیســازی و
تحقیق و توسعه یکی را انتخاب کند .در حالی که سایه
تهدید موشــکهای حزبا ...همچنان بر ســر «سگ
نگهبان آمریکا در منطقه» برقرار اســت ،ظاهرا ً اینبار
پشت امریکاییها به دیوار رسیده و دستشان بسته است.
ماشه حزب ا ...روی شقیقه اسرائیل
اسرائیل نیز که به دنبال برچیدن توان هستهای ایران بود
و حق تهاجم نظامی را هم برای خود محفوظ میدانست،
امروز ناچار اســت عادی شدن برنامه هســتهای ایران و
ماشه حزبا ...روی شقیقه خود را همزمان تحمل کند.
همه اینها نشان میدهد که عالوه بر از هوشیاری درباره
قوت و ضعــف متن برجــام و سرنوشــت آن در مرحله
تصویب و اجرا ،جبهه مقاومــت باید به موقعیت منفعل
نظام سلطه نیز توجه داشته باشد  .با تکیه بر تجربههای
گذشــته ،پیروزیهای «خــط حــزبا »...میتواند در
شرایط جدید هم ادامه یابد؛ مشروط به اینکه «مثل یک
شــطرنجباز ماهر» حرکات بعدی حریــف را پیشبینی
کند و آمادگی خود را در باالترین سطح نگه دارد .در این
صورت ،تحقق وعده الهی از زبان رهبر معظم انقالب دور
نخواهد بود« :جمهوری اسالمی ایران تا روزی که آرمان
فلسطین به ثمر برسد ،مصمم خواهد ایستاد و آن روز را
جوانان قطعاً خواهند دید.».
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سخن

مروری بر خطبه های تاریخی حضرت آیت اهلل خامنه ای؛

حتی غربیها هم آزادی مطلق را قبول ندارند
بازخوانیخطبه

آزادی انسانیت و جامعهی انسانی به صورت
مطلق اص ً
ال نه ممکن است و نه کسی طرفدار
اوســت؛ حتی آنارشیســتهائی که در قرن
نوزدهم و بیســتم در اروپا پیدا شدند و شعار
آزادی از تمــام قوانیــن اجتماعــی و قیود
اجتماعی را ســر دادند ،آنها هم باز یک حدودی و یک
قیودی را بهش معتقد بودند و در عمل رعایت میکردند.
خالصه ،آزادی به معنای مطلق یعنی اینکه انسان هر
کاری که مایل بود ،هر چیزی که اراده کرد ،برایش مباح
باشد ،یله باشــد ،رها باشــد ،این نه منطقی است ،نه
ممکن است و نه هیچ کس در دنیا از آن طرفداری کرده.
بحثی که وجود دارد ،بر س ِر حدود آزادی است .باالخره
این آزادی مطلق یک جا محدود باید بشود ،این انسان
اگر بخواهد زندگی مطلوب و راحتی داشته باشد ،یک
مقدار از آزادیها را باید قبول کند و بپذیرد که از او بگیرند
و یک جا متوقف بشــود .بحثی که بیــن متفکرین و

فالســفهی اجتماعی و کســانی که در این باب حرف
زدهاند و نظری دادهاند وجود دارد ،در این «حد» است؛
مرز آزادی کجاست؟ یعنی انســانها تا چه حد و در چه
محــدودهای و در چه چهارچوبی آزادنــد و به کجا که
رسیدند ،آزادی آنها باید محدود بشود و جلو آزادی آنها
گرفته بشــود؟ بحثی که در باب آزادی و مفهوم آزادی
وجود دارد ،در اینجاست...
در منطــق مکاتب اجتماعــی غــرب ،آزادی را محدود
میکنند به مثــ ً
ا قانون یا بــه اینکه بــه آزادی دیگران
لطمهای وارد نیاید .اسالم در برخی از زمینهها دائره را از
این تنگتر میکند و در بعضی از زمینهها دائره را گسترش
اصطالح طلبگی ما ،بین نظر اسالم و نظر رائج
میدهد و به
ِ
در دنیای غرب در باب آزادی ،عموم و خصوص من وجه
اســت :در برخی از چیزها ما نظر غرب را بسیار محدود و
تنگ میدانیم ،در بعضی از چیزها آن را بیش از حد وسعت
یافته و نزدیک به بیبندوباری [میدانیم]65/10/5 .

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

ِ
شکستافسانهشکستناپذیریدرجنگ 33روزه
روایتتاریـخی

نیــروى نظامــى پرهیاهوى پرمدعــا  -ارتش
اســرائیل که ادعا میشــد قوىترین ارتش این
منطقه است  -با ساز و برگ مفصل وارد جنگ با
لبنان شد؛ آن هم نه با یک کشور ،نه با یک دولت؛
با یک نیروى منظم ،با چند هزار نیروهاى حزبا...
و مقاومت اسالمى .سىوسه روز این جنگ طول کشید ،که
در این منطقه سابقه ندارد .چندین جنگى که اسرائیل با
اعراب داشته است ،از چند روز  -حداکثر یکى دو هفته -
تجاوز نکرده است .این جنگ ،سىوسه روز طول کشید و با
شکست کامل و مفتضحانهى ارتش اسرائیل تمام شد .کى
تصور میکرد؟ امریکائىها اصال فکــرش را نمیکردند ،اما
اتفاق افتاد .این هم یک تودهنى .آنها قصد داشتند در لبنان
حزبا ...را خلع سالح کنند؛ اما حزبا ...نه فقط خلع سالح

نشد ،بلکه آنچنان قوى و مقتدر شــد که توانست ارتش
اســرائیل را که بــه صورت افســانهاى شکســتناپذیر
میدانستند ،شکست بدهد86/10/23 .

سالگرد پیروزی حزبا...
در جنگ 33روزه

پرسش و پاسخ

« این است و جز این نیست» ،درست نیست!
پرسش :ما در مسائل اجتماعی و سیاسی،
بعض ًا موضعگیریهایی افراطی و تفریطی
مشاهدهمیکنیمکهضررهاییراهمدرپی
دارد.رهنمودجنابعالیبرایجواناندراین
خصوصچیست؟

از اختلاف سـلیقه خیلـی نبایـد ترسـید .اختلاف
سـلیقه چیـز بـدی نیسـت و اشـکالی هـم نـدارد که
حـاال کـه ً
مثلا دو سـلیقه سیاسـی وجـود دارد ،یک
جـوان بـه ایـن سـلیقه معتقـد باشـد ،دیگری بـه آن
مضـر اسـت ،اقـدام بیفکـر و
سـلیقه .آن چیـزی کـه
ّ
بیمطالعـه و تصمیمگیریهـای سـریع و جوشـی
شـدن و بیمطالعـه کار کـردن اسـت .مـن جوانـان
عزیـز را از ایـن حالـت بـر حـذر میـدارم ...اینکـه

انسـان در مسـائل اجتماعـی ،موضعـی را اتّخـاذ کند
و بگویـد صددرصـد ایـن اسـت و جـز ایـن نیسـت،
درسـت نیسـت؛ ایـن حالـت خوبـی نیسـت .البته در
بعضـی از اصـول عقایـد ،بایـد همینگونه بـود؛ یعنی
بایسـتی بـا فکـر دنبالـش رفـت و در یک نقطـه ثابت
و مسـتحکم ایسـتاد و قاطـع گفـت :ایـن اسـت و جز
ایـن نیسـت ...امـا در مسـائل اجتماعـی ،در مسـائل
سیاسـی ،در برخوردهـای گوناگون اجتماعـی« ،این
اسـت و جـز ایـن نیسـت» ،درسـت نیسـت .بـه نظر
تحمل
من ،انسـان بایسـتی نظـرات طـرف مقابـل را ّ
کنـد و در مـورد ترتیـب اثـر بـر فکـر و نظر خـودش،
سـنجیدهکاری را معیـار و ملاک کار خویـش قـرار
دهـد .اگـر ایـن باشـد ،بـه نظـر مـن هیـچ مشـکلی
وجـود نخواهـد داشـت77/2/7 .

از مجموعه پرسش و
پاسخ های جوانان با
رهرب انقالب اسالمی

هفته

ادامه از صفحه 1

فراهمشده را فارغ از محتوای آن نمادی از عادیشدن
روابط و پایان ســتیز با اســتکبار بدانند .با دشمنی
روبهرو هســتیم که خدعهگــر و فریبکار اســت.
میگویند شــعبدهبازها دســتی را تکان میدهند
تا چشمها به آن متوجه باشــد و با دست دیگر فریب
شعبده خود را اجرا میکنند .باید هوشیار بود تا دست
فریب دشمن را گم نکنیم .به عنوان مثال ،تازه متن
فراهمشــده از مذاکرات به پایتختها ارســال شده
بود و در داخل کشــور بحث درباره این بود که متن
تصویب بشود یا خیر که خبر دیگری بالفاصله آمد:
"کمپانی مکدونالد در ســایت رســمی خود برای
پذیرش نمایندگی در ایران اعالم آمادگی کرده و فرم
مخصوص را در اختیار عالقمندان قرار داده اســت".
این خبر مهم  ،همان دست فریب بود؛ زیرا مکدونالد
فقط یک اغذیه فروشی نیســت .حضور مکدونالد
یعنی همان توصیف غلط از صحنه مذاکرات .یعنی
اینکه به افــکار عمومی دنیا به غلــط بگویی امریکا
توانسته است تســلط فرهنگ خود را بر ایران غلبه
دهد .رهبر معظم انقالب 15سال پیش درباره نقش
موثر نمادهای فرهنگی امریکایی از جمله مکدونالد
در جنگ سرد بین شوروی و امریکا فرمودند« :سیل
تبلیغات غربــی و فرهنگ غربــی و نمادهای غربی
 ســمبلهای لباس و «مکدونالد» - ...در شــورویراه پیدا کرد .این که من میگویــم ،تفکّر یک طلبه
گوشهنشین نیســت؛ در همان روزها بنده در خود
مجالت امریکایی  -تایــم و نیوزویک  -خواندم که از
این کــه «...مکدونالد» در مســکو رواج پیدا کرده،
اینها بهعنوان یک خبر مهم و بهعنوان پیشــاهنگ
فرهنگ غربی و فرهنگ امریکایی در کشور شوروی
یاد کرده بودند!» مثال دیگر از خدعهها و نقشههای
امریکا ،خبر دیگری اســت که این روزها در البهالی
اخبار بیرون آمده اســت .اوباما در گفتگو با سیانان
گفت که "میدانیم چطور با فعالیتهــای ایران در
منطقهمقابلهکنیم،مشروطبراینکهکشورهایحوزه
خلیج(فارس) همکاری کننــد و االن هم به نحوی
نظاممند داریم همین کار را میکنیم ".به راســتی
"نحوه نظاممندی" که اوباما به آن اشاره دارد چیست؟
رهبر معظم انقــاب در روز عید فطر بالفاصله بعد از
عبارت «چه تصویب بشود و چه نشود» فرمودند که
«ما از حمایت دوستانمان در منطقه دست نخواهیم
کشید ».و «سیاستهای ما» را در منطقه بر شمردند.
تقابل این دو عبــارت چه وظایفی را بــر عهده امت
حزبا ...خواهد گذاشت؟! روشنفکرنمایانی که مانند
«دولتمردانقاجاری»سازشراتئوریزهمیکنند؛اگر
چهنتوانستندمذاکراترابهسازشتبدیلکنندامابه
دنبال بازکردن راه نفوذ نظام سلطه بر کشور هستند.
امروز هم به دنبال سوءاستفاده از متن و حواشی آن
هستند  .مکدونالد نشد چیز دیگر ،آن نشد این .این
نشد آن تا که شاید به هدفشان برسند و رخنه را در
داخل کشور ایجاد کنند .اخباری از این دست که به
برخی از آنها اشاره شــد ،بسیار هستند .اینجاست
که هوشــیاری برای مقابله با خــط و برنامه جدید
استکبار الزمست .هنوز تجربیاتی مانند سال  88از
ذهنهایمان نرفته اســت که فرمود «من نام لم ینم
عنه»....کهدشمنبیداراست...
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کالم

امام

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

ارتباطبا
خطحزبا...

پیامک| 10001028 :

بهآنچهداریدبسازید
تاخودهمهچیزبسازید

اینجانـب نمیگویم ما خـود همه چیـز داریم؛
تاریخ نه چنـدان دور
معلوم اسـت ما را در طـول ِ
خصوصـاً ،و در سـدههای اخیـر از هر پیشـرفتی
محـــروم کـــردهاند و دولتمـــردان خائــن و
دودمان پهلـوی خصوصاً و مراکـز تبلیغاتی علیه

تریبون

دورنگار021-66977328 :

دسـتاوردهای خودی و نیز خـو ْد کوچک دیدنها
و یـا ناچیزدیدنهـا ،مـا را از هـر فعالیتـی بـرای
پیشـرفت محروم کرد .وارد کـردن کاالهـا از هر
قماش و سـرگرم کردن بانوان و مـردان خصوصاً
طبقه جوان ،به اقسـام اجنـاس وارداتـی از قبیل
ابـزار آرایـش و تزئینـات و تجملات و بازیهـای
کودکانـه و بـه مسـابقه کشـاندن خانوادههـا و
مصرفـی بـار آوردن هرچـه بیشـتر ،کـه خـود

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:

خسته نباشــید .دوســتون داریم و حتما با
هزینه شخصی هم شده مطالب رو نشر میدیم.
بچههای نوجوون هیئت حضرت بقیه ا ...االعظم
عجل ا ...تعالی| مشکیندشت-کرج
اجرتون با اباعبدا . ...اطالع رســانی شما ،اهل
فتنه را ابتر میکند .
لطفا اگر امکان داره دو-سه روز قبل از جمعه
نشریه رو منتشر کنید تا فرصت چاپ و تکثیر
با آرامش پیــدا کنیم تا ان شــا ...تو نماز جمعه
توزیعاشکنیم.
ج) باتشــکر ،انشاا ...ســعی خواهد شد
نشریه در اســرع وقت پس از تهیه بر روی
 khamenei.irقرار بگیــرد تا فرصت
مناسببرایچاپوتوزیعدرنمازجمعههانیز
وجودداشتهباشد.

یک طرح فراخوان برای دریافت تصاویر انتشار
این نشریه بزنید مانند طرحی که برای افطاری
سادهداشتین.
ج)طرحفراخواندردستبررسیاست.
باتشکر وخدا قوت خدمت شــما ،در دریافت
فایل (الکترونیک) یا باز شــدن آن مشکل دارم
نمیدونمعلتچیه؟
ج) مشــکالت دریافت فایل و مشکالت
چاپ را با شرح جزئیات با پست الکترونیک
 khat@khamenei.irدر میان بگذارید.

نســخه ویژه نصب در تابلو اعالنــات در جهت
کاهشهزینههاطراحینمیکنید؟
ج) از شماره قبل ،نسخه مخصوص تابلوی
اعالنات در کنار ســایر نسخه ها نیز آماده
شده و قابل دریافت است.

نشریه هفته نامه ســت یا دو هفته نامه؟ ضمنا
یک پیشــنهاد:یک طرح فراخوان برای دریافت
تصاویر انتشار این نشریه بزنید مانند طرحی که
برای افطاری ساده داشتین.
ج) نشــریه خط حزب ا ...بصورت هفتگی
منتشر میشود .در مورد طرح فراخوان نیز
انشاا...پیشنهادبررسیخواهدشد.

چاپ و توزیع:
نیروهایمومنوانقالبیسراسرکشور

داسـتانهای غمانگیـز دارد.بـر دولتهـا و دسـت
انـدرکاران اسـت چـه در نسـل حاضـر و چـه در
نسـلهای آینده که از متخصصین خـود قدردانی
کننـد و آنـان را بـا کمکهـای مـادی و معنـوی
تشـویق به کار نماینـد و از ورود کاالهای مصرف
سـاز و خانه برانداز جلوگیـری نماینـد و به آنچه
دارنـد بسـازند تا خـود همه چیـز بسـازند.
صحیفهامام(رحمتا،)..ج.۲۱ص۴۱۶

رشح

حدیث

هر شنیدهای را نقل نکنید!

تصویر ی از جلس ه اعضای
ب جمهور ی اسالم ی با
حز 
نمایندگا ن سازما ن آزادی
ش فلسطی ن و دیگر
بخ 
کشورها ی مبارز اسالمی
[شهید بهشتی و شهید
تچپ)
آیت (نفرسم 
نیز در تصویر دیده
میشوند]

خانواده

ایرانی

بهترین روش تربیت فرزند

از جملـه وظایفی کـه برعهـدهی زنـان در داخل خانـه و خانـواده اسـت ،مسـالهی تربیت
فرزند اسـت .زنانی کـه به خاطـر فعالیتهـای خـارج از خانـواده ،از آوردن فرزند اسـتنکاف
میکنند ،برخلاف طبیعت بشـری و زنانـهی خود اقـدام میکننـد .خداوند بـه این راضی نیسـت.
کسـانی که فرزنـد و تربیـت فرزند و شـیردادن بـه بچـه و در آغـوش مهـر و عطوفت بـزرگ کردن
فرزنـد را بـرای کارهایی که خیلـی متوقف بـه وجود آنهـا هم نیسـت ،رهـا میکنند ،دچار اشـتباه
شـدهاند .بهتریـن روش تربیـت فرزند انسـان ،این اسـت کـه در آغوش مـادر و بـا اسـتفاده از مهر و
محبت او پـرورش پیـدا کنـد .زنانی کـه فرزنـد خـود را از چنیـن موهبت الهـی محـروم میکنند،
اشـتباه میکننـد؛ هم بـه ضـرر فرزندشـان ،هـم بـه ضـرر خودشـان و هم بـه ضـرر جامعـه اقدام
کردهاند .اسالم ،این را اجازه نمیدهد75/12/20 .

پیشنهاد
کتاب
«آزادی معنوی»

خواندنی
ایــن کتــاب اولیــن بــار در ســال 1365
مشــتمل بــر ســیزده ســخنرانی از اســتاد
شــهید مرتضــی مطهــری منتشــر شــده و
ســپس در چــاپ نوزدهــم بــا افــزودن دو
ســخنرانی دیگــر از ایشــان تجدیــد چاپ شــد.
«گفتارهــای معنــوی» پــس از چنــد چــاپ از
ســوی ناشــر بــه «آزادی معنــوی» تغییــر نــام
داد و تاکنــون بیــش از  52بــار چــاپ شــده
اســت .محــور اصلــی هم ـهی گفتارهــای ایــن
کتــاب مســالهی خودســازی ،تزکی ـهی نفــس
و در یــک کلمــه «انســان شــدن» اســت .از
ویژگیهــای کتــاب آزادی معنــوی ،اســتفاده
اســتاد از اشــعار شــاعران برجســته فارســی
زبــان اســت .در مجمــوع گفتارهــای ایــن
کتــاب حکایــات واقعــی متعــددی نیــز از اولیاء
الهــی نیــز ذکــر شــده اســت کــه بــر جذابیــت
کتــاب افــزوده اســت.

«سـؤال» چیـز خوبـی اسـت .دسـتور
شـرع هـم ایـن اسـت کـه انسـان
چیزهایـی را کـه نمیدانـد ،بپرسـد[ ...امـا]
وظیفـهی شـما دو چیـز اسـت؛ ا ّول ،قبـل از
تحقیق قضـاوت نکردن و منتظر روشـن شـدن
بودن .ایـن یک .وقتی کـه دربارهی فالن مسـأله
راجع بـه امور سیاسـت اطلاع ندارید ،کسـی را
هم پیـدا نکردید دم دسـتتان که بیاید بایسـتد
اینجـا و جـواب بدهد ،یـا نامه نوشـتید و جواب
نگرفتید ،از روی حدس و گمـان قضاوت نکنید.
اینیک.وسؤالکنیدتاروشنبشود.
دوم ،وظیفـه ایـن اسـت کـه اگـر راجـع بـه
اشـخاص ،افـراد یـا مسـائلی کـه ارتبـاط بـه
اشـخاص و افـراد پیـدا میکنـد ،چیـزی
شـنیدید کـه بـاز هـم بـرای شـما مح َقّـق و
ثابـت نیسـت ،ایـن را دهن بـه دهـن نگردانید.
چـون میشـود شـایعه و از قـول پیغمبـر
اکرم،صلی َّ
اللعلیهوالـه ،نقـل شـده اسـت کـه
ْ
ً
َ
َ
أن یحدثَ
فرمودهانـد« :کفی المـر ُء کِذبـا ْ
ب ُِک ّْل مـا یَ ْسـ َم ُع» بـرای دروغگو بـودن یک
آدم همیـن کافی اسـت کـه هر چه میشـنود،
نقـل کنـد87/02/16 .

احکام

آموزشی

خريد و فروش محصوالت
داراى عكس «باربى»
سوال:
آيا نگهدارى و خريد وسايل و لوازمى که
داراى عکسهاى «باربى» که ساخت کشور
«آمريکا» مىباشــد که با اهــداف خاصى
توليد شده جايز مىباشد؟
جواب:
هرگونـه خريـد و فـروش و نگهـدارى
وسـايل و لوازمـى کـه کمک به کشـور
غيـر مسـلمان سـازنده آن در جهـت
بهرهگيـرى درآمـد حاصـل از سـاخت
آن در معارضـه و مبـارزه بـا اسلام و
مسـلمين باشـد و يـا موجب اشـاعهى
فسـاد گـردد ،جايـز نيسـت.

