خـــطحــزبا...
نشـــریه خبری-تحلیلـــی
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سخن

دیدار اعضای مجمع جهانی
اهل بیت ()
با رهرب معظم انقالب
94/5/26

هفته

ماموریتجدید

آغاز فصل جدیدی از مبارزه با استکبار

ســخنرانی مهــم رهبــر معظــم انقــاب در دیــدار اخیرشــان ،تبییــن فصــل جدیــدی از مبــارزه بــا اســتکبار و حــاوی یــک
ماموریــت بســیار مهــم بــرای امــت بــود .ماموریتــی کــه رهبــر معظــم انقــاب آن را پــس از هشــدارهای مکــرر دربــاره
نقشــه پیچیــده دشــمن در فصــل جدیــد رویارویــی بــا ملــت ایــران ترســیم کردنــد .امــا ایــن ماموریــت چیســت؟
 .1مبارزهفعاالنهبااستکباروبهخصوصمبارزهبا«اتم
مصادیق» آن یعنی آمریکا ( ،)94/4/20سیاســت
دائمی و همیشگی جمهوری اسالمی است که البته
روشهــا و تاکتیکهای این مبارزه بنا به شــرایط
و همچنین نقشه دشــمن تغییر میکند .از اینرو
«عرصه مجاهدت فقط جنگ نظامی نیســت ...اعم

پیشخوان

است از انواع مبارزات ،از مبارزات فرهنگی گرفته تا
مبارزات سیاسی تا مبارزات اقتصادی» (.)94/5/26
دشــمن نیز در این عرصه ،از شــیوهها و الگوهای
متفاوت و متنوع گاهی به صورت مجزا و پیدرپی و
گاهی به صورت موازی و همزمان استفاده میکند.
از برخورد مســتقیم نظامی تا تهدید و فشــار؛ از

دیپلماسیومذاکرهتانفوذواختالفافکنیو...
 .2در گذرگاه چالشهای انقالب اســامی با نظام
ســلطه« ،هســتهای یک بهانه برای دشمن بود»
( )92/8/12تــا بتواند راهبرد "تحریم -فشــار" را
عملیاتی کند .آمریکا در ســالهای اخیر تاحدودی
هم توانســت برخی دولتهای مســتکبر دنیا را با

حزبا...

کلید

رهبر انقالب در دیدار با مجمع جهانی اهل بیت( )نقشه جدید دشمن را افشا کردند؛

نقشهنقشبرآب

2

شعرخوانینزارقطری درحسینیهامامخمینی()
در دیدار مجمع جهانی اهل بیت()با حضرت آیــتا ...خامنه ای ،نزار قطری ،ذاکر اهل بیت( )که
با نوحه های خود چهره ای آشــنا برای ایرانیان اســت ،با لباس عربی و در شکل و شمایلی که ایرانی ها
کمتر او را اینگونه دیده اند ،برخاست و با صدای رسای خود که بدون بلندگو هم در سالن طنین انداز می
شد ،ابیاتی را خطاب به ایشان قرائت کرد که مورد اســتقبال حاضرین در مراسم قرار گرفت | .العالم|

ضمیمهویژه اینفوگرافیک

#جنگ_نرم|

خود در این دشــمنی همراه کند و نام آن را به غلط
جامعه جهانی گذاشــت .اما نظام اسالمی بر مبنای
اصول و آرمانهای خود و با توجه به اهمیت راهبردی
صنعت و انرژی هستهای ،زیر بار فشار و تهدید قامت
خم نکرد و در این مرحله «بر اثــر مقاومت ملّت» و
«شهامت و ابتکار دانشمندان عزیز ما» ()94/4/27
توانست تا به سرعت به داراییهای استراتژیک خود
در حوزه هســتهای بیفزاید .ایــن دوره ،دورهای بود
که میتوان از آن ب ه عنوان دوره «ایســتادگی برای
افزایش قدرت و داراییهــا» نام برد .همین داراییها
بخشی از منابع قدرت کشــور برای ورود به مرحله
بعدی بود .بهطوریکه «مــا آن روزی کــه وارد این
مذاکراتشدیم،دستاوردقابلقبولومهمّیداشتیم؛
احساس کردیم با دست قوی داریم وارد میشویم».
( )94/4/2در ایــن دوره آنگونه کــه رهبر انقالب
اسالمی فرمودند« :راهبرد ایســتادگی و تابآوری
در مقابل فشــارها جــواب داد .آمریکاییها اذعان
کردند که تحریــم اثری نــدارد3 )94/4/2( ».

واژه

جنگی به وسیله نفوذ

جنگ نــرم یعنی جنگ به وســیلهی ابزارهای
فرهنگی ،به وسیلهی نفوذ ،به وسیلهی دروغ ،به
وسیلهی شایعهپراکنی؛ با ابزارهای پیشرفتهای
که امــروز وجــود دارد ،ابزارهــای ارتباطیای
که ده سال قبل و پانزده ســال قبل و سی سال
قبل نبود ،امروز گسترش پیدا کرده .اگر دشمن
بتواند ملت ما را به ملتــی که اعتقادی به مبارزه
ندارد ،امیدی به پیروزی ندارد ،زهدی نسبت به جلوههای شــهوانی و مادی ندارد ،تبدیل کند ،پیروز
شدهاست .اینجاست که مبارزهی فرهنگی ،مبارزهای واجبتر از واجب میشود 88/9/4 .و72/2/15
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اخبار

هفته

توصیه رهبر انقالب به وزیر بهداشت
ســخنگوی وزارت بهداشــت :در6ماهــه دوم
سال 93دقت داشــتیم تا هزینه های پرداختی
مردم کم شــود .در دیداری که در هفته دولت
سال گذشته داشتیم مقام معظم رهبری همین
مطلب را تذکــر داده بودند و خطــاب به وزیر
بهداشت عنوان داشتند کاری کنید رقم خالص
پرداختی مردم باال نرود | .مهر|

رهبر انقالب در دیدار با مجمع جهانی اهل بیت( )نقشه جدید دشمن را افشا کردند؛

نقشهنقشبرآب

توصیه ماندگار رهبر انقالب به یک آزاده
حبیب اله اســدی(یکی از آزادگان سرافراز) :به
آقا گفتم از شــما میخواهم روی عکسم جمله
ای بنویســید تا یادگار داشــته باشم که ایشان
این جمله را مرقوم فرمودند" :لحظه های دشوار
اسارت ذخیره شماست ،آنرا ارج نهید | .فارس|
سالم حزب ا ...لبنان به ملت ایران
حجه االســام شــیخ نعیم قاســم ،جانشین
دبیرکل حزب ا ...لبنان در ســخنرانی پیش از
خطبه های نمازجمعه تهران :همه پیروزی های
حزب ا ...به دلیل پایبندی به ارشــادات رهبری
معظم حضرت آیت ا ...خامنهای بود .از ســوی
حزب ا ...و از طرف دبیرکل حزب ا ...و از ســوی
ملت و مجاهدین لبنان به شما ملت ایران سالم
میگویم | .نسیم|

حضرت آیت ا ...خامنهای در دیدار با شــرکت کنندگان در مجمع
عمومی مجمع جهانی اهل بیت( )و مجمع عمومی اتحادیه رادیو و
تلویزیونهای اسالمی ،با تشریح نقشه پیچیده دشمن در منطقه
غرب آسیا و داخل کشور در شرایط جدید پس از مذاکرات هستهای ،راههای مقابله
با آن را برشمردند .ایشان در این سخنرانی به تاریخچه توطئههای دشمنان در این
منطقه اشاره و منشــا آن را از جنگ جهانی اول ذکر کردند که با پیروزی انقالب
اسالمی ایران و بیداری اسالمی شدت بیشتری یافت.

حمایتهای رهبر معظم انقالباسالمی
از فیلم محمد رسولا)( ...
مجید مجیدی کارگــردان فیلم :پرچمــدار این
حرکت[ساختفیلممحمد(])خودرهبرمعظم
انقالب بود که علیرغم تمام مشــغلههای ایشان با
چه درایتی و با چه نگاه زیبایی تــاش کردند و با
حمایتهای معنوی که فراهم کردند شرایطی را به
وجود آوردند تا این کار عظیم به منصه ظهور برسد.

حرمت سالح هستهای یک حقیقت
دینی و شرعی است
ســردار ســامی :بنده زمانی که فرمانده نیروی
هوایی ســپاه بودم خدمت مقــام معظم رهبری
رسیدم ایشــان فرمودند :موشکهای اتمی قدرتها
جزو الینفک قدرت آنهاســت چرا که شــهرها را
ویران میکنند ،اما ما نیاز به دقت در انهدام هدف
در موشکها داریم ،ایشان تأکید کردند :تصور نکنید
اینکه من میگویم سالح اتمی در دکترین ما هیچ
جایگاهی نــدارد یک بیان تبلیغاتی و رســانهای
است بلکه یک حقیقت دینی و شرعی است زیرا
سالح هســته ای هدم نســل میکند | .تسنیم|
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اوباما در مصاحبه با
وبسایت مایک میگوید:
«در داخل ایران باید گذار
صورت بگیرد ،حتی اگر
تدریجی باشد .گذاری که
طی آن درک شود که شعار
مرگ بر آمریکا و انکار
هولوکاست توسط رهربان
ایران ،و تهدید ارسائیل به
نابودی و دادن اسلحه به
حزبا ...و کارهایی از این
دست ،از ایران ،در چشم
بخش اعظم جهانیان،
کشوری طردشده
میسازد».
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شــاید بتوان مصادیق زیادی از توجه آمریکا به منطقه
غرب آســیا ذکر کرد .در نطق ســاالنه رئیس جمهور
آمریکا بیش از هر نقطه دیگر جهان به مســائل منطقه
غرب آسیا پرداخته شده بود .بیشترین تعداد جنگهای
آمریکا و تســلیحات او و همچنین رژیم صهیونیستی
در این منطقه قرار دارد .اینها نشــانه هایی از توجه ویژه
آمریکا و به تبع آن برنامهریزی برای تسلط و نفوذ بیشتر
در این منطقه اســت .رهبر معظم انقالب در سخنرانی
دوشنبه گذشته با هشدارهای پیاپی ضرورت شناخت
برنامه دشمن را متذکر شدند .ایشان دو راهبرد «ایجاد
اختالف» و «نفوذ» را به عنوان نقشــه دشــمن مطرح
کردند .اختالف میان شــیعه و ســنی و پیــش از آن
اختالف افکنی با عنوانهای پان ایرانسیم و پان عربیسم
و ...نمونههایی از اقدامات نظام سلطه است .در کشور ما
هم دشمنان سعی داشتند از فضای به وجود آمده پس از
مذاکرات هستهای برای نفوذ به کشور استفاده کنند که
رهبر انقالب در رابطه با آن فرمودند« :ما این راه را بستیم
و این راه را به طور قاطع خواهیم بســت ».چندی پیش
اندیشکدهی «مرکز امنیت آمریکای جدید» در گزارشی
صراحتا به این موضوع اشاره میکند که ایاالت متحده
میبایست از فضای بهوجودآمده از مذاکرات هستهای با
ایران استفاده کرده و شبکهی حامیان غرب در ایران را
فعال کند تا از این طریق ،تغییرات سیاسی -فرهنگی در
ایران بهوجود آورد .رئیس جمهوری آمریکا هم از تالش
دولت خود برای تغییر ایران سخن میگوید و امید دارد تا
بتوان به بهانه مذاکرات هستهای نظام جمهوری اسالمی
ایران را تغییر بدهد .اوباما در مصاحبه با وبسایت مایک
میگوید« :در داخل ایران باید گذار صورت بگیرد ،حتی
اگر تدریجی باشد .گذاری که طی آن درک شود که شعار
مرگ بر آمریکا و انکار هولوکاست توسط رهبران ایران،

و تهدید اســرائیل به نابودی و دادن اسلحه به حزبا ...و
کارهایی از این دســت ،از ایران ،در چشم بخش اعظم
جهانیان ،کشوری طردشده میسازد».
البته این اظهار نظرها تنها به دولتمــردان آمریکایی
هم منحصر نیســت و ســایر دولتمــردان قدرتهای
مستکبر هم از این سخنان میگویند .دیوید کامرون،
نخستوزیر انگلیس در اظهاراتی بعد از مذاکرات وین
گفت« :ما خواستار تغییر در نگرش ایران در موضوعاتی
مانند سوریه و یمن و تروریســم در منطقه و تغییر در
رفتار(ایران) هستیم .».رهبر معظم انقالب در قسمتی
دیگر از ســخنان خود به راهبرد دشــمنان در ایجاد
اختالف در سطح منطقه اشاره کردند و این اختالفات
را مذهبی ندانســته و گفتند« :جنگ در یمن ،جنگ
سیاســی اســت نه جنگ مذهبی؛ به دروغ میگویند
که بحث شیعه و س ّنی است ،درحالیکه شیعه و س ّنی
نیســت .بعضی از آنهایی که زیر بمباران سعودیها در
بچه و زن و کودک شــیرخوار و بیمارستان
یمن دارند ّ
و مدرسه را از دســت میدهند ،شافعیاند ،بعضیشان
زیدیاند؛ بحث شــیعه و س ّنی نیســت ،دعوا دعوای
سیاسی است ،دعوای سیاستها است»
ایشــان به اهمیت تمامیت ارضی کشورهای منطقه
اشــاره کردند و در مورد طرح آمریکاییها در خصوص
تجزیه عراق گفتند« :بنده از قبل گفتم که آمریکاییها
تعجب کردند؛ اخیرا ً
دنبال تجزیهی عراقند ،بعضیها ّ
خود آمریکاییها تصریح کردند کــه دنبال تجزیهی
عراقند!» اشاره رهبر انقالب به اظهارات هفته گذشته
رئیس ستاد مشــترک آمریکا در مورد عراق بود .ژنرال
اودیرنو در اظهاراتی مداخلــه جویانه گفته بود« :صلح
میان سنی و شیعه در عراق هرروز سختتر میشود و
تجزیه عراق به وقوع خواهد پیوست».
با این همه رهبر معظم انقالب در پایــان بیانات خود
این بشــارت را هم به همه مجاهدان راه خدا میدهند:
«من به شما عرض بکنم علیرغم رجزخوانیهایی که
اســتکبار میکند و تالش فراوانی که از لحاظ مالی و
امنیتی ،استکبار و همراهان استکبار
نظامی و سیاسی و ّ
و دنبالههای اســتکبار انجام میدهند ،در این منطقه
و در ّ
کل دنیای اســام ،آینده قطعاً متعلّق به اســام
است».

نشریه خبری-تحلیلینمازهای جمعه،مساجد و هیاتهای مذهبی

سخن

آزادیمعنوی؛فرقاساسیمیاننظراسالمومکاتبغربی

دوای درد همه ملتها
بازخوانیخطبه

در اسالم عالوه بر موانع بیرونیای که آزادی
انســان را محــدود میکنند مثــل قدرتها،
استعمارگران ،ظالمها ،قلدرها که آزادی افراد
ضعیف و زیردســت خودشــان را محدود
میکنند ،یک عده موانــع درونی هم فرض
شده که آنها هم آزادی انسان را محدود میکنند...
آنها چیاند؟ آنها عبارتند از برخی از خصوصیات بشری
که او را به ضعف و به ذلت و به زیر دست ماندن و به انفعال
میکشاند؛ اخالقیات فاسد ،هوی و هوسها ،منیتها ،بغضها،
حبهای بیجا و خالصه ،عوامل درونی وجود انسان؛ اینها
هم از نظر اســام انســان را محدود میکنند ...در سطح
جهانی هم همین جور است؛ آن ملتی که خالصه اسیر

احساسات پست کننده و ذلیل کنندهی خودش ،اسیر
خصلتهای منفی خودش ،اسیر هوی و هوس و شهوات
خودش ،اسیر ترس و طمع خودش نباشد ،آن ملت اسیر
قدرتهای بیرون از وجود خودش ،قدرتهای جبار ،ظالم و
ستمگر هم نخواهد بود و این یک نسخهای است که برای
تمام ملتهای عالم علیالسواء قابل اجراست و دوای درد
همهی ملتهاســت؛ یعنی آزادی درونی ،آزادی معنوی،
آزادی از زنجیرهائی که بازدارندهی انســان هســتند از
حرکت ،از فعالیت ،از اراده؛ اما این زنجیرها بیرون از وجود
او نیستند ،در درون خود او هســتند؛ آزادی از اینها .این
یکی از فرقهای اساسی میان نظر اسالم در باب آزادی و
نظر مکاتب غربی است65/10/5 .

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

بلندمدت؛ با انگیزه ،ن ّیت و امید
نگاه
ّ
روایتتاریـخی

عمر مبارک امام رضــا ( )تقریبا پنجاه و پنج
ســال بوده اســت....تمام زندگی این بزرگوار با
همهی این عظمتها و عمقها و ابعاد گوناگونی که
میشود برای آن ذکر کرد و تصویر کرد ،در همین
مدت عمر نسبتا کوتاه انجام گرفته است .از این
مدت پنجاه و پنج ســال ،نزدیک به بیست سال  -تقریبا
نوزده سال  -مدت امامت این بزرگوار است؛ اما همین مدت
کوتاه را که مالحظه میکنید ،تاثیری که در واقعیت دنیای
اسالم گذاشت و به گسترش و عمقی که به معنای حقیقی
اسالم و پیوستن به اهلبیت ( )و آشنا شدن با مکتب
این بزرگواران انجامید ،یک داســتان عجیبی است ،یک
دریــای عمیقی اســت .آن وقتی که حضــرت به امامت
رســیدند ،دوســتان و نزدیکان و عالقهمندان حضرت
میگفتند که :علیبنموســی در این فضا چه کار میتواند
انجام بدهد  -این فضای شــدت اختنــاق هارونی که در
روایت دارد که میگفتند :و ســیف هارون تقطر دما؛ خون
میچکد از شمشــیر هارون  -این جوان در این شرایط ،در
ادامهی جهاد امامان شــیعه و در مسئولیت عظیمی که
برعهدهاش اســت ،میخواهد چهبکند؟ ایــن اول امامت

علیبنموسیالرضا ( )اســت .بعد از این نوزده سال یا
بیســت ســال کــه پایــان دوران امامت و شــهادت
علیبنموســیالرضا اســت ،وقتی شــما نگاه میکنید،
میبینید که همان تفکر والیت اهلبیت و پیوســتگی به
خاندان پیغمبر آنچنان گسترشی در دنیای اسالم پیدا
کرده که دستگاه ظالم و دیکتاتور بنیعباس از مواجههی با
آن عاجز است؛ این را علیبنموســیالرضا انجام داده کار
برای اهــداف بلند را اینجــوری باید انجــام داد؛ نگاه به
بلندمدت را با این انگیزهها ،با این ّنیتها ،با این امیدها باید
ّ
انجام داد92/6/26 .

آن وقتی که حرضت به
امامت رسیدند ،دوستان
و نزدیکان و عالقهمندان
حرضت میگفتند که:
علیبنموسی در این
فضا چه کار میتواند انجام
بدهد؟

فرهنگخودیبایدحفظشود
مطـالبه رهبری

در بـاب فرهنـگ ،سیاسـت کلی کشـور باید
عبارت باشـد از حفظ و پرداخت و وابسـتگی
شـدید و کامل بـه فرهنگ ملـی .البتـه جزو
مهمترین ارکان فرهنگ ملی ،اسلام اسـت.
ما مردم ایـران مفتخریـم که از  ۱۳۵۰سـال
قبـل ،فرهنـگ ،زبـان ،آداب ،عـادات ،لبـاس و همـه
چیزمـان بـا اسلام آمیخته شـده اسـت .شـاید هیچ
ملـت دیگـری اینگونه بـا اسلام آمیخته نشـد که ما
شـدیم .اسلام و آداب و فرهنـگ اسلامی ،جـزو
فرهنـگ ملـی ماسـت« .ملـی» در اینجـا ،مقابـل
«اسالمی» نیست؛ عین همان اسالمی است.
«فرهنـگ ملی» یعنـی «فرهنـگ خـودی» .فرهنگ

خـودی ،بایـد حفـظ شـود .البتـه فرهنگ خـودی از
فرهنگهـای دیگـر هـم وام میگیـرد؛ حرفـی نداریم.
«اطلبـوا العلم ولـو بالصین ».ایـن هم فرهنگ اسـت.
اینکـه بایـد رفـت از هـر جـای دنیـا چیـز خـوب را
آورد ،ایـن هم جـزو فرهنـگ ماسـت .این را هـم باید
حفظ کنیم .امـا آنچه را که بـرای بدنمان الزم اسـت،
بجویـم و فـرو دهیـم .نـه اینکـه مـا آنجـا بیفتیـم،
یکـی دیگـر بیایـد ،هـر چـه کـه خـودش مصلحـت
میدانـد به بـدن مـا تزریـق کنـد؛ مثـل مـرده؛ مثل
آدم بیهـوش! ایـن اقتصـاد ،ایـن فرهنگ و سیاسـت
اسـتقالل که پایـه و مبنای سیاسـت نظـام جمهوری
اسلامی اسـت ،شـعار اصلی ماسـت72/5/12 .

نگذاریممانند
آدم بیهوش هرچه
میخواهند به ما تزریق
کنند

هفته

ادامه از صفحه 1

 .3امریکاییها که تالششان برای تسلیم ناکام شده
بود؛ به ایران از طریــق یکی از «محترمین منطقه»
پیغام دادند که میخواهیم «مسئلهی هستهای را با
ایران حلّوفصل کنیم )94/4/2( ».آنها برای آغاز
مذاکره دو نکته هم گفته بودند :یکی شناختن ایران
«بهعنوان یک قدرت هســتهای» و دوّم «برداشتن
تحریمها» ( .)94/4/2رهبر معظــم انقالب درباره
پیغــام امریکاییها میفرمایند «به آن واســطهی
محترم گفتم که ما به آمریکاییها اطمینانی نداریم،
به حرف اینها اطمینانی نیست .گفت حاال امتحان
کنید؛ گفتیــم خیلی خب ،این دفعــه هم امتحان
میکنیم.مذاکراتاینجوریشروعشد)94/4/2(».
با آغــاز مذاکــرات در ســال ،91تاکتیک«نرمش
قهرمانانه» ازســوی ایران برای رسیدن به اهدافش
اتخاذ شد .از سوی دیگر اســتکبار دو هدف عمده
را دنبال میکرد .یکی اینکــه در متن نهایی بتواند
«صنعت هستهای را ریشــهکن» کند و دوم اینکه
با همکاری جریان روشــنفکرنما و با پشتوانه تفکر
دولتمرد قاجاری ( )94/1/20در داخل تالش کند تا
این مذاکره ،بخشی از فرآیند سازش تفسیر شود .دو
مرحله «ایستادگی برای افزایش قدرت و داراییها»
و «نرمش قهرمانانه برای رســیدن بــه اهداف» به
ایستگاه متن جمعبندی مذاکرات هستهای رسید.
متنی که-با همه قوتها و ضعفها -قرار اســت در
مراکز و «مجاری قانونی بررسی شــود ».البته نقد
متن توافق شده آنگونه که رهبری میفرمایند ،اگر
«اعتماد عمومی را از مسئولین مشغول به کار سلب
نکند»وموجب«بیاعتمادیعمومی»نشودوهمراه
با «اهانت و روشهای خشمآلود» نباشد؛ میتواند
کمک خوبی به این مراکز و مجاری قانونی باشد تا در
ماموریت خطیر محوله برای بررسی و جلوگیری از
سوءاستفادهدشمنازمتنتهیهشده،موفقباشند.
 .4اما این پایان ماجرا نیست .دشمن مکار و مستکبر
هرگز دست از دشمنی برنمیدارد و انقالب اسالمی
نیز به هیچ وجه از اصول خود کوتاه نیامده و نخواهد
آمد .مبارزه با اســتکبار ادامه خواهد داشت و تنها،
روش آن پیچیدهتر شــده و حوزههای آن گسترش
یافتهاست.
همانطــور که انقــاب اســامی از مذاکرات به
دنبال رســیدن به اهدافی بود ،نظام ســلطه نیز
برای آن نقشه و اهدافی داشت .در این مرحله هم
وارد حوزهای شــدهایم که هر دو سوی این منازعه
برای آیندهشــان طرح و نقشــه دارند .مهمترین
وظیفه امت حزبا ...در ایــن عرصه ،همانطورکه
در دیدار این هفته ( )94/5/26اشاره شد «پرهیز
از اختالف» و ایجاد ســد در برابر «نفوذ دشمن»
خواهد بود .نفوذی که در نقشــه جدید دشمن به
صورت جدی در عرصههای گوناگون سیاســی،
اجتماعی ،اقتصــادی و  ...دنبال خواهد شــد.به
مــوازات اینکه متن در مســیر قانونی پیشبینی
شده بررسی میشود ،آحاد جامعه انقالبی کشور
نیزهمراه با بصیرت و دشــمن شناسی ماموریت
مهم و خطیرخــود را در مرحله جدیــد میداند:
«ایجادسددربرابرنفوذ»
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کالم

تریبون

امام

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

ارتباطبا
خطحزبا...

پیامک| 10001028 :

مقابلش بایستید!
االن یــک جریانــی در کار اســت ...در
روزنامههای مختلف پیش آوردند ،یک جریانی
در کار است که آن جریان انسان را از این معنا
میترساند که بخواهد به طور خزنده این کشور
را باز هل بدهد به طرف آمریکا ،بخواهند از این
راه پیش بروند .این یک مســأله ای است که به

دورنگار021-66977328 :

قدری اهمیت دارد در نظر اســام و باید آنقدر
اهمیت داشته باشــد در نظر شما فرماندهان و
دیگران که اگــر احتمال ایــن را بدهید ،باید
مقابلش بایســتید نه اینکه اول یقین کنید به
اینکه مســأله اینطوری اســت .بعضی چیزها
هست که اگر انســان احتمالش را بدهد ،یک
احتمال صحیحی بدهد ،باید دنبال کند او را و
به آن اعتراض کند60/3/24 .

حزبا...

یک بخش تدارک ببینید که کسانی که دارند این
نشریه رو حمایت می کنند ( توزیع می کنند) معرفی
بشن  .مث ً
ال ( :موسسه فالن از کرمان  ،سایت فالن از
خوزستان،گروهفالنازتهران)
ج) پیشنهاد خوبی است .انشاا ..این کار در
آینده در قسمتی از نشریه یا صفحه نشریه
در KHAMENEI.IRانجامخواهدشد.
ســام عزیزان.چند وقته که شــنیدم چنین
نشــریه ای هســت ولی یه نظر میخوام بدم و اونم
اینه لطفا واقعا باید مثل اسمش باید پرمحتوا باشه
و واقعا جوری باشه با مطالعه اون ادم روشن بشه.و
نشریه رو به سمت فورمالیته بازی و تحلیلهای که
به کسی برنخوره و محافظه کاری سوق ندید.
ج) اگــر در موضوعی خــاص انتقاد یا
پیشــنهادی دارید میتوانیــد از طریق
روشهای ارتبــاط با نشــریه در میان
بگذارید.
یه پیشــنهاد :پایین صفحه اول که قسمتی از
پوستر اون هفته رو میذارید ،یه  QRکد هم بذارید
که مستقیم بشه پوستر کامل رو دید یا دانلود کرد.
ج) این پیشنهاد در این شــماره اعمال
ت
شده اس 

سالم.کیفیت فایل تابلو اعالناتی نشریه خط
حزب ا ...اصال خوب نیســت.فونتش کوچکه و
مردم روی دیوار نمیتونن بخونن.اگرم سایزشو
بزرگ کنیم کیفیتش خیلی کم میشــه.لطفا
فایل با کیفیت باالشــو بگذاریــد تا خودمون
طبق ســایز تابلو تنظیمش کنیم.مسجدامام
حسین شیراز

ج) نســخه تابلو اعالناتی نشریه به صورت
 PDFاســت و در ابعاد بزرگتر نیز با در نظر
گرفتن تناسب ابعاد قابل چاپ است.
تشــکر میکنم سرمقاله آخر نشــریه (حزب ا...
جلوی سوءاستفاده را میگیرد) درباره نفوذ ،بسیار
شــبیه هشــدارهای رهبر انقالب در دیدار امروز
(مجمع اهل بیت) بود.
شمس هســتم از تهران  ،در حوزه و پايگاه هاي
بســيج و اطراف محل نماز جمعــه  ،از  100الي
 300نسخه از نشریه را پخش کردم ,انشا ا ...که با
حمايت بيشتر ميشود.
در مصالی شهرســتان نظرآبــاد  250عدد از
نشریه را پخش کردیم.
 ۲۰۰نســخه نشــریه خط حزب ا ...را در بین
نمازگزاران نماز جمعه دزفول توزیع کردیم و مورد
استقبال عالقه مندان قرار گرفت.

چاپوتوزیع:نیروهایانقالبیسراسرکشور

عالقهمنــدان میتوانند هفتهنامــه را در
مکانهاییچوننمازجمعه،مساجد،پایگاهها،
دانشگاههاوهیاتهایمذهبیشهریاروستای
خودچاپوتوزیعکنند.دراینروشحتیتیراژ
کم اما «هدفمند» بیش از چاپ انبوه اثربخشی
دارد.برایهماهنگیتوزیع«نامخود ،نامشهر
یا روستا ،مکان توزیع و تعداد تکثیر شده» را
برایخطحزبا...پیامک()10001028کنید.

رشح

حدیث

راه زندهکردن
امر اهل بیت ()

نامه محبت آمیز یک
خانم چینی به رهرب
معظم انقالب در حاشیه
دیدار با رشکتکنندگان
در مجمع جهانی
اهل بیت()
94/5/26

خانواده

ایرانی

این دیگر غلط اندرغلط خواهد شد...

بعضیهـا هـم ازدواج را که یـک امر عاطفـی و انسـانی و وجدانی اسـت ،به صحنـهی تفاخر
تبدیل میکننـد .مثلا میگویند کـه جهیزیهی مـا اینچیزهـا را داشـت؛ آیـا جهیزیهی
دختر شـما هم اینهـا را دارد؟! تفاخـر و تنافـس! ...اینکه مـا اینجا را صحنـهی تفاخر قـرار بدهیم،
غلـط اندرغلط اسـت .هـم محیـط ازدواج را آلودهی بـه مادیـات میکند ،هـم این صحنـهی پاک و
لطیف وجدانـی را صحنـهی تفاخرها و تنافسـها و زیادهرویهـا میکند ،بعـد هم این دختر و پسـر از
اول عـادت میکنند که بایسـتی زندگی آنـان بر تجمـل و تشـریفات بگذرد؛ چـرا؟ بگذاریـد از اول
به یـک زندگی متوسـط عادت کننـد .تجمالت بـرای یک جامعـه ،مضر و بد اسـت ...حـاال چنانچه
مـا آن کار مضـر را در عرصـهی ازدواج بیاوریـم و بخواهیـم از آن اسـتفاده کنیـم ،ایـن دیگـر غلـط
اندرغلط خواهد شد؛ بسیار بد است1370/04/20 .

پیشنهاد
کتاب
«من زندهام»

خواندنی
«کتــاب را بــا احســاس دوگانــهی انــدوه
و افتخــار و گاه از پشــت پــردهی اشــک،
خوانــدم »...اینهــا جمالتــی اســت کــه رهبــر
انقــاب در تقریــظ شــان بــرای کتــاب «مــن
زنــده ام» نوشــته انــد.
کتــاب «مــن زنــدهام» خاطــرات دوران چهــار
ســالهی اســارت خانــم معصومــه آبــاد در
زندانهــای رژیــم بعــث صــدام اســت .ســی
و چنــد روز بیشــتر از حمل ـهی رژیــم بعــث بــه
ایــران نگذشــته بــود کــه چهــار نفــر از دختران
امــام خمینــی دســت نامحرمان اســیر شــدند!
«بناتالخمینــی» عنوانــی بــود کــه ســربازان
صــدام بــه چهــار بانــوی امدادگــر ایرانــی داده
بودنــد.
ایــن کتــاب خواندنــی کــه بــا قلــم روان
نوشتهشــده اســت توســط انتشــارات بــروج
بــه چــاپ رســیده اســت.

ســخن نیــک و معرفـــت روشــن
همـــه جـــا خریـــدار دارد .امــام
الرضا ( )بــه یکــی از
علیبنموســی ّ
یــاران خــود فرمــود« :رحــم َّ
الل عبــدا احیــا
امرنــا»؛ رحمــت خــدا بــر آن کســی کــه امــر
مــا را ،مطلــب مــا را زنــده کنــد .ایــن راوی
میگویــد« :فقلــت لــه کیــف یحیــی امرکــم»؛
چــه جــوری میشــود کــه امــر شــما ،مطلــب
شــما ،موضــوع مــورد اهتمــام شــما زنــده
شــود؟ «قــال یتعلّــم علومنــا و یعلّمهــا
ال ّنــاس»؛ علــوم مــا را فــرا بگیرنــد ،معــارف
اهلبیــت را فــرا بگیرنــد ،آن را بــه مــردم ،بــه
دلهــای مشــتاق ،بــه ذهنهــای جســتجوگر
«فــان ال ّنــاس لــو علمــوا
منتقــل کننــد.
ّ
محاسنکالمناالتّبعونا».
بـرای گسـترش معـارف اهلبیـت هیـچ الزم
نیسـت شـما بـه ایـن در و آن در بزنیـد؛ هیچ
نیازی نـدارد بـه بداخالقـی کـردن و متعرض
این و آن شـدن؛ همین انـدازه کافی اسـت که
معارف اهلبیت را درسـت فـرا بگیریـم ،آن را
به دیگـران منتقـل کنیـم89/8/3 .

احکام

آموزشی

جبرانتهمتناخواسته

از ســوی برخی از مؤمنين اتهاماتی اخالقی در
رابطه با يکی از خدمتگزاران انقالب مطرح شد.
اينجانب در گوشــه و کنار اين اتهامات را مطرح
کردم که سبب خسارتهای جدی اجتماعی به
وی گرديد .پس از مدتی مشخص شد اين مسائل
بسياسیبودهاست.
توطئ هوتسويهحسا 
در فرض مذکور ،آيا اينجانب دچار معصيت
شدهام يا خير؟
صِ رف آنچه در سؤال ذكر شده ،مجوز
ارتكاب حرام نبوده است.
چنانچه اينجانــب دچار معصيت شــدهام
تکليف بنده در اين مورد چيست؟
بايد گفتههاى خود را به هر کس که
رساندهايد ،تکذيب کرده و از شخصى
که بــه او تهمت زدهايــد ،تحصيل
رضايتنماييد.

توصیـــه رهـــر انقـــاب بـــه دانشـــجویان در مـــاه مبـــارک رمضـــان

نقشهجنگنیابتیآمریکا
راهبـــرد:تداوم نا امنی درســوریه

یکــی از موضوعــات محــوری بیانــات رهــر انقــاب دربــارهی وضعیــت منطق ـ ه در چنــد ســال اخیــر «تحــوالت ســوریه» بــوده اســت.
رهــر انقــاب در دیــدار دانشــجویان( )94/4/20فرمودنــد[« :شــا دانشــجویان]روی مســائل بینامللــل جمهــوری اســامی کار کنیــد؛
روی قضایــای یمــن ،روی قضایــای عــراق ،روی قضایــای ســوریه ،تحلیلهــای جــ ّذاب ،نــگاه بــه آینــده ».بــه همیــن مناســبت
پایگاهاطالعرسانی KHAMENEI.IRبخشیازتحوالتسوریهرابراساسبیاناتایشانمرورکردهاست.

سیاستجمهوریاسالمیایران

سیاستاستکبارجهانی

بهرسمیتشناخنتحقملتسوریه
برایتعیینرسنوشتخود

دخالتدرامورداخلیسوریهوتعیین
رسنوشت آن بیرون از اراده ملت

حامیتازدولتیکهشعاروهدفش
مبارزهباصهیونیستهاست

رسنگونی دولت طرفدار ایستادگی و
مقاومت در برابر صهیونیستها

احرتامبهمتامیتارضیسوریه

تجزیهسوریهبهکشورهایکوچک
تحتفرمان

ابــــــزار :مبــارزه تکفیــری هــا

نیروهایمدافع
نیروهایمهاجم
متحدینمهاجم
منطقهدرگیری

هــدف :تجزیــه کشــور ســوریه
هــدف :امنیت رژیم صهیونیستی

USA

جمهوریاسالمی
ایران
عراق

سوریه

لبنان

فلسطین

نتیجهجنگنیابتیآمریکا
بهزودیگرو ههایتکفیری
بالیجانحامیانخودخواهندشد.
دخالتآمریکادرسوریههامنمشکالت
آنها در عراق را درپی خواهد داشت.
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تهایکشورسوریهبراثر
زیرساخ 
تحرکاتتکفیریهانابودشدهاست.

ناکامیآمریکا
درسوریه
براثرحضور
نیروهایمردمی

