خـــطحــزبا...
نشـــریه خبری-تحلیلـــی
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پیشخوان

سخن

حزبا...

روشتحلیل
مذاکرات هستهای

تطبیقهای
نادرست
تاریخی
در نــــگاه بـــــه سیـــــره این
«انسان250ساله» باید مالحظاتی
نیز مدنظر قرار گیرد تا دچار خطای در
تحلیل و برداشت نشد .از جمله آنکه
این خطا گاهی ناشی از «تفکیک»
انسان  250سالهاست و گاه ناشی از
«تقطیع» آن3 .

روایتسلحشور
ازاجرایتئاتر
ایوب در حضور
رهبرانقالب

رهبر معظم انقالب  :من قب ً
ال داستان
حضرت ایوب را بارها و بارها مطالعه
کرده بودم و به داســتان این پیامبر
بزرگوار اشراف کامل داشتم اما االن
که شــما این تئاتر را اجــرا کردید
ارادت من به حضرت ایوب چندین
برابر شد3 .

آمـریـکا
به دردسر
افـتـاد!
آمریکا اعالمکردسخنانضدآمریکایی
رهبر معظم ایران به دنبال دستیابی
به توافــق هســته ای و در حالی که
مذاکرات درمورد این توافق در مجلس
ایران و کنگره آمریکا آغاز شده ،باعث
سردرگمی مقامات این کشور[آمریکا]
شده است2 .

کلید

هفته

واژه

سیدحسننصرا : ...ایرانپیشاپیشهمه درحرکت است

پرچممقاومتباالست
 #پیچ تاریخی |

جهان در آستانه تغییر مناسبات قدرت

تاریخنشانمیدهدکهساختارقدرتدرجهانثابتباقینماندهوقدرتهاییجایگزینمیشوند.مهمترینگفتمانبرایمقابلهبا
لیبرالیسم،گفتمانانقالباسالمیاست«.پیچتاریخی» یکدورهزمانی استکهدرآننبردجدیبینگفتمانمقاومتوانقالب
اسالمی به رهبری ایران با گفتمان سلطه به رهبری امریکا است .رهبر انقالب در این رابطه میفرمایند« :نگاه به اوضاع سیاسی
حساسی هستیم؛ به معنای واقعی کلمه ،امروز یک پیچ تاریخی است93/4/16 ».
جهان و منطقه نشان میدهد که ما در مقطع ّ

«در مســائلی که با سرنوشــت کشور
ارتباط پیدا میکند ،حتما تحلیل و موضع
ن جمالت بیانات رهبر
داشته باشید ».ای 
حکیم انقــاب در دیدار 5ســال پیش
با دانشــجویان اســت .توقعی که از یک
انسان مومن انقالبی میرود اینست که
نسبت به حوادث و تحوالت آگاه و فعال
باشد و با تحلیل صحیح ،اقدام درست را
انجام بدهد .اهمیت برخوردار از تحلیل
صحیح چنان اســت که رهبر انقالب در
ســال  70در توصیف حکومت 5ساله
حضرت علی( )میفرمایند« :آنچه
منتوانستمبهعنوانجمعبندیبهدست
بیاورم ،این است که «تحلیل سیاسی»
ضعیف بود .البته در درجهی بعد ،عوامل
دیگری هم بود؛ اما مهمترین مسأله این
وال خیلی از مردم هنوز مؤمن بودند؛
بودّ .
اما مؤمنانه در پای هودج امالمؤمنین در
مقابــل علی( )جنگیدند و کشــته
شدند ...موضع خود را شناختن و در آن
قرار گرفتن ...و قدرت تحلیل سیاســی
خودش یکی از آن خطوط ظریفی است
که امام هم مکرر در مکرر فرموده بودند».
یکی از دالیل تفــاوت نگاه به یک پدیده
در نوع نــگاه و روش تحلیــل آن پدیده
است« .روش صحیح» تحلیل میتواند
افــراد مختلف یک ملت بــا جهانبینی
واحد را به تحلیلی درســت و هم افق با
یکدیگر هدایتکند .ماجرای مذاکرات
هســتهای هم که این روزها بــه عنوان
یکــی از موضوعات مهــم فعالیتهای
سیاســی در کشــور قرار گرفته؛ از این
قاعده مستثنی نیســت .در همین ماجرا
هم میبینیم که یــک پدیده واحد وجود
دارد اما تحلیلهای مختلفی نســبت به
آن هســت .یکی از مهمترین دالیل آن
همان تفاوت در روش نگاه اســت .در این
خصوص توجه به نکات زیر برای تحلیل
روشــمند این پدیده و قضاوت درباره آن
الزم اســت .البته این یادداشت به دنبال
قضاوت درمورد متن برجــام یا مذاکرات
نیســت بلکه به دنبال ارایه روشی برای
تحلیل درســت این پدیده است .یکی از
اصول روش تحلیل« ،کلنگری» و 3

برای دریافت پوستر به سـایت Khamenei.irمراجعه کنید.
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اخبار

روایت سلحشور از اجرای تئاتر ایوب
در حضور رهبر انقالب
فــرجا ...سلحشــور ،کارگردان نمایشــنامه
حضــرت ایــوب :مقــام معظم رهبــری با
خانواده و افــراد دیگر آمدند [در حســینیه
امام خمینی(رحمــتا ])...و تئاتــر ایوب را
دیدند و گفتند :من قب ً
ال داستان حضرت ایوب
را بارها و بارها مطالعه کرده بودم و به داستان
این پیامبر بزرگوار اشراف کامل داشتم اما االن
که شــما این تئاتر را اجرا کردید ارادت من به
حضرت ایوب چندین برابر شد.
میزان
----------------------------------------مجوز رهبری
برای اکتشافات هوایی
صالحی ،رئیس سازمان انرژی اتمی :با کسب
مجوز از رهبر معظم انقالب برای اکتشافات
هوایی ،استخراج اورانیوم در کشور تسریع و
افزون میشود.
واحدمرکزی خبر
----------------------------------------تمجید از مداحی
حاج ماشاهلل عابدی
صفحــه حاج ماشــاهلل عابدی[مــداح اهل
بیت( ])در اینستاگرام با اشاره به مداحی
او در ایام شــهادت امیرالمؤمنین( )در
حضور رهبــر انقالب نوشــت :حضرت امام
خامنه ای بعــد از مداحی و تفقــد از حاج
ماشــاهلل عابدی فرمودنــد :از اول تا آخرش
خیلی خوب بود ،نوحه هم خیلی خوب بود،
این سبکها خوب است نه بعضی سبکهایی که
میخوانند و رقص آور است.
----------------------------------------آمریکا
به دردسر افتاد!
روزنامه انگلیســی دیلــی تلگــراف :تأکید
آیتا ...خامنه ای ،رهبر معظــم انقالب ایران
بر [اســتمرار سیاســت]مقابله با آمریکا در
خاورمیانــه برای آمریکا دردسرســاز شــده
اســت /آیتا ...خامنه ای تاکید کرده است که
با وجود دستیابی به توافق هسته ای در وین،
سیاستهای ایران در مقابل استکبار آمریکا
تغییر نخواهد کرد .آمریکا اعالم کرد سخنان
ضد آمریکایــی رهبر معظم ایــران به دنبال
دستیابی به توافق هســته ای و در حالی که
مذاکرات درمورد ایــن توافق در مجلس ایران
و کنگره آمریکا آغاز شــده ،باعث سردرگمی
مقاماتاینکشور[آمریکا]شدهاست.
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ایران پیشاپیش همه در حرکت است

پرچممقاومتباالست

جنگ روایت ها در دو سوی یک منازعه جهانی بین جبهه مقاومت و
جبهه استکبار در روزها و هفته های اخیر به اوج خود رسیده است.
گویی هر کدام از دو سوی ماجرا می خواهد به بهانه پایان احتمالی این
مرحله از منازعه هستهای برای افکار عمومی دنیا آینده مطلوب خود را روایت کند.

سیدحسننرصالله:
«هنوزیککشور
پرچمراباالنگه
میداردوپیشاپیش
همه در حرکت است
وحتیاگرتوافق
هستهای متوقفبه
پذیرشاصلرژیم
صهیونیستیباشد،
آنرامنیپذیرد...
جمهوریاسالمی
ایران،جمهوریامام
خمینیبهرهربی
حرضتامامخامنهای
و دولت ،مجلس و
ملتایرانباچنین
مادهوبندیموافقت
نخواهندکرد».
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«از مذاکره کنندگان ایرانی درخواســت کردم تا شــعار
مرگ بر آمریکا و مرگ بر اســرائیل را کنار بگذارند ».این
جمالت روایت وزیر امورخارجه آمریکا از آینده مطلوب
او از استکبارستیزی ملت ایران است که در برابر شورای
روابط خارجی کنگره این کشــور بیان کرده است .جان
کری حتی پا را از این فراتر گذاشته و شعار مردم ایران در
نفی سلطه آمریکا و اسرائیل را «احمقانه» خوانده است .او
این سخنان را در پاسخ به سوال یک نماینده منتقد کنگره
گفته که از وی برای مذاکره و توافق با کشــوری که مردم
آن به صراحت در راهپیمایی های گسترده علیه آمریکا
و اســرائیل شــعار می دهند انتقاد کرده است .بسیاری
از مقامهای آمریکایــی در روزهای بعــد از اعالم جمع
بندی مذاکرات هســتهای در اظهارات خود بسیار تالش
کردند تا توافق احتمالی هســته ای ایران با کشــورهای
 5+1را نشانه تغییر رفتار ایران و کوتاه آمدن آن از مواضع
استکبارســتیزانه و حمایت از ملت هــای مظلوم جهان
ارزیابیکنند.شایداینبزرگتریندستاوردیبودکهجبهه
استکبار امید داشت تا از پس مذاکرات  13ساله به دست
آورد .گرچه برخی معتقدند این اظهارات و ابراز نگرانیها
در دولتمردان آمریکایی به اظهارات هشدارآمیز نخست
وزیر رژیم صهیونیســتی مربوط است .بنیامین نتانیاهو
بارها عصبانیت خود را در برابــر آنچه که وی کوتاه آمدن
قدرت های جهانی به خصوص آمریــکا در مقابل ایران
عنوان کرده ،ابراز کرده و نسبت به آسیب جدی به امنیت
اسرائیل بعد از توافق هستهای هشدار داده و گفته است:
توافق هسته ای موجب تقویت ایران شــده است .در آن
سوی ماجرا اماپس از بیانات مهم رهبر انقالب اسالمی در
خطبه های عیدفطر درباره سیاست مبارزه با استکبار این
رهبر مقاومت اسالمی لبنان بود که به صراحت تاکید کرد:
«آمریکا قبل و بعد از توافق هســتهای همچنان شیطان
بزرگ خواهد بود ».سید حســن نصراهلل دبیرکل حزب
اهلل لبنان که در مراسم فارغ التحصیلی فرزندان شهدای

مقاومت ،تحریم ها علیه ایران را بی تاثیر در اراده جمهوری
اسالمی خواند و گفت« :ما افتخار میکنیم که آمریکا به
عنوان شــیطان بزرگ قبل و بعد از توافق هسته ای ،ما را
تحتتعقیبقرارمیدهد،آمریکاییکهقبلوبعدازتوافق
هستهای شیطان بزرگ خواهد ماند ».نصراهلل میگوید:
«هنوز یک کشــور پرچم را باال نگه میدارد و پیشاپیش
همه در حرکت است و حتی اگر توافق هستهای و مذاکرات
هستهایمتوقفبهپذیرشاصلرژیمصهیونیستیباشد،
آنرانمیپذیرد.بهیادداریدنتانیاهودرخواستکردتوافق
باید حاوی بندی باشد که ایران در آن به وجود حکومت
اسرائیلاعترافکند.بندهبهشمامیگویماگردرپروندهی
هستهای به ایران همهی خواســتههایش و هر چیزی را
که در مخیلهاش هم جای نداشــته بدهند ولی شرطش
اعتراف ایران به وجود حکومت اسرائیل باشد جمهوری
اسالمی ایران ،جمهوری امام خمینی به رهبری حضرت
امام خامنهای ،دولت ،مجلس و ملت ایران با چنین ماده
و بندی موافقت نخواهند کرد ».رئیس جمهور آمریکا هم
پیش و پس از توافق بارها اعالم کرده بود که به دنبال تغییر
در مواضع و رفتار ایران اســت .اما در پس این توافق کدام
روایت محقق خواهد شــد؟ وعده رهبــران کدام جبهه،
آینده منطقه و جهــان را تصویر خواهــد کرد؟ تکلیف
مبارزهی با استکبار پس از مذاکرات چیست؟ رهبر انقالب
اسالمی در این خصوص میگویند «مبارزهی با استکبار،
مبارزهی با نظام ســلطه تعطیلپذیر نیســت .این جزو
کارهای ما است ،جزو کارهای اساسی است ،جزو مبانی
انقالب است .یعنی اگر مبارزهی با استکبار نباشد ،ما اص ً
ال
تابع قرآن نیستیم .مبارزهی با استکبار که تمام نمیشود.
اتم مصادیق استکبار
در مورد مصادیق استکبار ،آمریکا ّ
قضیهیهستهای
است.مابهاینمسئولینمحترمیکهدر ّ
مفصلتشریحکردم.مبارزهیبااستکبار
مذاکرهمیکنندّ ...
تعطیلپذیر نیست ،تکلیفش کام ً
ال روشن است و خودتان
را آماده کنید برای ادامهی مبارزهی با استکبار ».مذاکرات
اخیر بخشی از تاریخ مبارزه با استکبار بود .زمانی میگفتند
تاریخ را طرف پیروز ماجرا خواهد نوشت ،امروز باید گفت
در جنگ کســی پیروز اســت که بتواند تاریخ را درست
روایت کند .پرچم مقاومت در منطقه و جهان باالست .و
آینده از آن حزبا ...است.
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به مناسبت سالروز شهادت شیخ فضلا ...نوری؛

ادامه از صفحه 1

غفلتواختالفعاملانحرافمرشوطیت
روایت تاریخ

چه شد كه غربیها ،مشخصاً انگلیسیها ،در
این مسأله [مشروطه] كامیاب شدند؛ از چه
شگردی استفاده كردند؟ در حالی كه مردم
كه جمعیت اصلی هستند ،میتوانستند در
اختیار علما باقی بمانند و اجازه داده نشــود كه شیخ
فضل َّ
الل جلو چشــم همین مردم به دار كشیده شود؛
قاعدهی قضیه این بود .به نظر من مشكل كار از اینجا
پیش آمد كه اینها توانســتند یك عــدهای از اعضای
جبههی عدالتخواهی  -یعنی همان اعضای دینی و
عمدتاً علما  -را فریب بدهنــد و حقیقت را برای اینها
پوشیده نگه دارند و اختالف ایجاد كنند...
من به انقالب خودمان كه نگاه میكنم ،میبینم هنر
بزرگ امام این بود كه دچار این غفلت نشد؛ اساس كار
امام این است .امام اشتباه نكرد كه حرفی را كه گفته

بود و هدفــی را كه اتخاذ
كــرده بود ،در ســایهی
تنبیه و ظاهرسازیهای
شــعارهای دیگران گم
كنــد و فرامــوش كند.
این ،اساس كار موفقیت
امــام بود كه مســتقیم
به طــرف هــدف پیش
رفت؛ صریح و عریان آن را جلوی چشــمش قرار داد و
به طرف آن حركت كرد .متأســفانه این كار را زعمای
روحانی و مشروطه نكردند و بر ایشان غفلت ایجاد شد؛
فلذا اختالف شد .اختالف كه به وجود آمد ،آنها تسلط
پیدا كردند .وقتی قدرت دســت آنها آمد ،دیگر كاری
نمیشد كرد85/2/9 .

تطبیقهای نادرست تاریخی |
«انسان  250سـاله» نظریهای است از
حضـرت آیـتاهلل خامنـهای در
خصـوص نـگاه و برداشـتی از سـیره
ائمهی اطهـار ( )که در سـالهای پیـش و پس از
انقلاب مطـرح و تاکنون نیـز بـر آن تأکید کـرده و
تصریـح داشـتهاند .معنـای این نـگاه آن اسـت که
زندگـی ایـن بزرگـواران علـی رغـم تفـاوت در
روشهـا و تاکتیکهـا ،در مجمـوع یـک حرکـت و
یک مسـیر را طی میکند .هـدف عمـده از حرکت
ایـن حضـرات نیـز «مبـارزه حـاد سیاسـی بـرای
تشـکیل حکومـت» و در امتـداد آن ایجاد بسـتری
اجتماعی بـرای «تحقـق عبودیت خداوند» اسـت.
این حرکـت از رحلـت پیامبـر(ص) آغاز و تا شـروع
دوران غیبـت صغـری ادامـه پیدا کـرده اسـت .این
نـگاه بدیـع و جامـع بـه سـیره معصومیـن نـه تنها
درکی دقیقتـر از تاریخ و راه و رسـم آنـان را برای ما
به ارمغـان مـیآورد بلکه بـا توجه به حجیت سـیره
ایـن بزرگـواران بـه عنـوان یکـی از منابـع دینـی،
برداشـت صحیح برای طراحی نقشـه راه در مسـیر
حرکت فردی و اجتماعی را نیز میسور میکند.
در نـگاه بـه سـیره ایـن «انسان250سـاله» بایـد
مالحظاتـی نیز مدنظـر قرار گیـرد تا دچـار خطای
در تحلیل و برداشـت نشـد .از جمله آنکـه این خطا
گاهی ناشـی از «تفکیک» انسـان  250سـالهاست
و گاه ناشـی از «تقطیـع» آن« .تفکیـک» انسـان
 250سـاله به ایـن معنا که هـر امـام را جـدا از امام
دیگـر مالحظـه کنیـم و «تقطیـع» یعنـی بـرش
یـک حادثـه و مقطـع تاریخـی ،بـدون مالحظـه
بـه وجـوه تشـبیه و بـدون در نظـر گرفتن اصـول و
روش صحیـح ،و تطبیـق آن بـا شـرایط فعلـی .بـه
عنوان مثـال برخـی افـراد شـرایط فعلی را مشـابه
شـرایط زمـان صلـح امـام حسـن(ع) در نظـر مـی
گیرنـد .واضـح اسـت چنیـن برداشـتی ،نتایـج و

دیدار شورای مرکزی
و کمیتههای علمی
هامیشصدمین
سالگردمرشوطیت

درکدام دوره تاریخی قرار داریم؟

برخی افراد رشایط
فعلی را مشابه
رشایط زمان صلح
امام حسن()
در نظر میگیرند.
واضح است چنین
برداشتی ،نتایج و
تبعاتغیرصحیحی
را با خود به همراه
خواهد آور د

تبعـات غیرصحیحـی را بـا خود بـه همـراه خواهد
آورد کـه از جملـه مـی تـوان بـه همـراه نبـودن
مـردم بـا ولـی جامعـه خویـش و یـا خائـن بـودن
کارگـزاران حکومت و ...کـه همگی آنهـا غیرواقعی
و غیـر صحیـح میباشـد اشـاره کـرد .بخصـوص
آنکـه حضرت امـام و رهبـر معظـم انقلاب از مردم
و حضـور آنـان در عرصههـای گوناگـون در طـول
تاریخ انقلاب تجلیل کـرده و از سـوی دیگـر رهبر
انقلاب نیز بـر امیـن بـودن بسـیاری از مسـئوالن
تصریـح داشـتهاند.
نکتـه مهـم آن اسـت کـه در دوره فعلـی کـه
مجموع سـیره  250سـاله ائمـه معصومیـن(ع) در
اختیـار ماسـت ،ضروری اسـت با بررسـی روشـها و
تاکتیکهای ایشـان در هـر لحظه و هـر دوره بتوانیم
از «مجموعـه» ایـن روشـها بـدون «تفکیـک»و
«تقطیع» اسـتفاده کنیم و بـا محصور دیـدن خود
در یـک مقطـع تاریخـی و اسـتنتاجات ناصحیـح،
ً
عملا دچـار خطـای در تحلیـل نشـویم.

هفته

«مشــاهده مجموعه واقعیات با همدیگر» است.
این نگاه سبب میشود تا همه واقعیات باهم دیده
شود و گرنه «خطای در محاسبه را بهدنبال خواهد
داشــت ».مطالعه متن و تدقیق در جزییات آن به
تنهایی کفایت بــرای قضاوت دربــاره این پدیده
نمیکند .توجه به شــرایط ،بازیگران و زمینهها و
 ...خود از عناصر مهم قضاوت و تحلیل این پدیده
است .بهنظر میرسد دو پایه ســازنده و الزم برای
تحلیل این موضوع توجه به بیانات دیدار مسئووالن
نظام در ماه رمضان و بیانات رهبر انقالب اسالمی
درروزعیدفطرمیباشد.
 .1دیدار کارگزاران نظام :این دیدار در هنگامه
مذاکرات برگزار شــد .رهبر انقالب پس از بیان
نکاتی دربــاره اعتماد به مذاکــره کنندگان ،به
خطوط قرمز اشــاره کردند .دیدار کارگزاران در
حین مذاکــرات بود و بیان این خــط قرمزها در
چند سطح کارکرد داشــت :این خطوط در عین
حال که باید حافظ دســتاوردها و منافع ملی و
حد و اندازه خرجکردن از داراییهای کشــور به
حساب میآمد ،ابزاری هم در جهت قوت دست
تیم مذاکرهکننده هنگام مذاکره با مستکبر بود.
به عبارت دیگر خطوط قرمز ،هدف مذاکره نبود،
بلکه بسته به نوع آن« ،ابزار» رسیدن به هدف بود
و یا «سپر» حفظ منافع ملی .به همین دلیل این
خطوط مانند «مین» عمل نمیکنند که با یک
اتفاق و جابجایی بشود به قضاوت مطلق رسید .از
سویدیگرچهبساممکناستحتیباحفظهمه
آن خطوط هم دستیابی به هدفی که برای مذاکره
معینشدهصورتنگیرد.
 .2دیدارهای روز عید فطر :درخطبههای نماز
عید بعد از تشــکر از تیم مذاکرهکننده ،توجه به
منافعومصالحملیمرکزتوجهرهبریقرارگرفت.
این دیدار نخستین بیانات ایشان درباره متن بعد
از مذاکرات بود .دیداری که پس از پاســخ به نامه
رییس جمهور در خصوص اعالم پایان مذاکرات
صورت گرفــت .رهبــر انقــاب در آن نامه بر
«مالحظهبادقت»وبررسی متن «در مسیر قانونی
پیشبینی شده» تاکید کردند .این دیدارها بعد از
تنظیم متن بود .زمانی که باید ببینیم اهدافی که
برای این مذاکرات تعیینشــده بود؛ محقق شده
اســت یا نه؟ بازخوانی بیانات رهبر معظم انقالب
در طول مدت مذاکرات حداقل چهار هدف اصلی
«غنیســازی در خاک خود»« ،رفع تحریمهای
ظالمانه»« ،شکستن فضاسازیهای ناصحیح در
حوزهبینالمللی»«،بهدستآمدنتجربهشناخت
از امریکا در داخل» را یادآور میشود .همانطور که
در ابتدای متن آمد؛ با توجه به بیانات رهبر انقالب
اسالمی روش تحلیل صحیح ،داشتن نگاه کالن به
مسئله است .یک تحلیلگر ،با بررسی همهجانبه
مولفههای منافع و مصالح ملی ،نســبت خطوط
ن مصالح ،دستاوردهای متن و نسبتشان
قرمز با آ 
با اهداف از پیشتعیینشده مذاکرات و در نهایت
شــرایط ژئوپلتیکی حاکم بر جهــان به تحلیل
صحیحخواهدرسید.
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کالم

تریبون

امام

ارتباطبا
خطحزبا...

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

پیامک| 10001028 :

شاخصحزباللهیبودن
[ممکـن اسـت معنـی و مفهـوم «حـزبا»...
را بـرای مـا تشـریح کنیـد؟] هـر مسـلمانی
کـه موازیـن و اصـول اسلام را پذیرفته اسـت
و در اعمـال و رفتـار از انضبـاط دقیـق شـیعی
برخوردار اسـت یک عضـو از اعضای حـزبا...
اسـت؛ و تمامـی دسـتورات ایـن حـزب و

دورنگار021-66977328 :

خطمشـی آن را قـرآن و اسلام بیـان کـرده
اسـت .ایـن حـزب غیـر از حزبهـای متـداول
امروز دنیاسـت .امـروز تمام مـردم ایـران  -در
هـر سِ ـنی کـه هسـتند  -از زن و مـرد کـه بـا
شـعارهای اسلامی مبـارزه میکننـد جـزء
حـزبا ...هسـتند [.رابطـه امـام بـا حـزبا...
چیسـت؟] امـام بـه معنـی پیشـوا و کسـی
کـه جمعـی را در جهتـی هدایـت و رهبـری

حزبا...

ضمن تشــکر از ابراز محبتهــای مخاطبان
محترم ،باتوجه به بنای اختصار در درج مطالب
در نشریه ،ضمن مطالعه نکات ،پیشنهادات
و انتقادات مطرح شــده توســط رایانامه،
پیامک ،نظرهای وبســایت و ...به برخی از
سؤاالت در این ستون پاسخ داده خواهد شد:
سالم،با تشکر از نشریه خوبتون ،لطفا بفرمایید
پیش شــماره 1تا3را چه جــوری تهیه کنیم؟
ج :پیش شــمارههای قبلی به صورت
آزمایشــی بوده و به صــورت محدود
منتشر شده است.
باسالم ،بســیار مطالب مفید،کاربردی کار
شده ،خواســتم بدونم زمینه ای جهت فعالیت
مردم عادی نیز در این نشریه وجود دارد؟
ج :درحال حاضر مهمترین نیاز نشریه
چاپ و توزیع توسط آحاد مومن انقالبی
است و انشاءا ...در آینده زمینه همکاری
در تولید مطالب نیز ممکن است میسر
شود.
با سالم خدا قوت،چطور ميتونيم رو موبايل
بخونيم من از اونجايي که شــما نوشتيد دانلود
کردم باز نشد تو گوشي.
ج :اگر در حالت پیشفرض باز نشــود،
الزم اســت بر روی تلفن همراه شــما،
نرمافزار خواندن  PDFنصب شود.
سالم به شــما تبریک میگم آیا می تونیم در
سایت خودمان از این نشریه استفاده کنیم
ج :استفاده از مطالب نشریه با ذکر منبع
بالمانعاست.
ســام خداقــوت دقیقا خط حــزبا ...چه
تاریخی آماده چاپ میشه؟ لطفا پاسخ بدید
ج :انشــاا ..نشــریه خط حــزبا...
بصورت هفتگی و پنجشــنبه ها بر روی
 khamenei.irقــرار میگیرد و عالقه
مندان میتوانند دریافت و در مســاجد،
هیئات و نمازجمعهها منتشــر و توزیع
کنند.
با ســام .کار خوبی اســت فقط کسانی در
شــهرهای مختلف اقدام به چــاپ و توزیع آن
میکنند بهتر است طراحی سیاه و سفید باشد
تا هزینه ی چاپ آن کم و امکانش فراهم شود.
ج :خروجــی دورنــگ نشــریه را
میتــوان بصورت ســیاه و ســفید
نیــز چــاپ کــرد و کیفیــت دچار
تغییــر محسوســی نخواهد شــد.

چاپ و توزیع:
نیروهایمومنوانقالبیسراسرکشور

میکنـد .و امـا م بیـان کننـده خـط مشـی
شـیعه و حـزبا ...و رهبـری کننـده ایـن
تشـکیالت بـزرگ فراگیـر اسـت کـه تمامـی
وظایـف آنـان را از قـرآن و سـنت پیامبـر
اسلام در زمانهـای مختلف و شـرایط مختلف
اجتهـاد و اسـتنباط میکنـد و بـه آنـان ابالغ
مینمایـد.
مصاحبه با خبرنگار ایتالیایی  ۱۹دی۱۳۵۷

رشح
سال 1373
حرم حرضت
عبدالعظیمحسنی
رهرب معظم انقالب
تأکید زیادی بر زیارت
حرم حرضت عبدالعظیم
حسنی داشته و خود نیز
از گذشته تقید زیادی به
ترشف به حرم این بزرگوار
داشت هاند.

خانواده

ایرانی

اختالل در تربیت انسان خطر برای اصل انقالب

انقــاب يــك حادثــه اســت كــه در نقطهيــى از عالــم اتفــاق مىافتــد و آثــار معجزهآســايى هــم
نشــان مىدهــد .بقــا و اســتمرار و بــركات ايــن حادثــه ،مســتقيماً و تحقيق ـاً بــا تربيــت انســانها
ارتبــاط پيــدا مىكنــد ...اگــر خــداى نكــرده در محيطــى كــه انقالبــى بــه وقــوع مىپيونــدد،
انســانها بــه شــكل صحيحــى تربيــت نشــوند ،اصــول تربيــت قلــع و قمــع بشــود ،بــه آن
ـى اســامى در محيــط اســامى پرداختــه نشــود ،و خالصــه ،انســانهايى كــه
ريزهكاريهــاى تربيتـ ِ
هــم آگاه باشــند ،هــم دلســوز باشــند ،هــم احســاس مســؤوليت كننــد ،هــم كاردان باشــند ،هــم
خوشروحيــه باشــند ،پرورانــده نشــوند ،مطمئنـاً آن اســاس اولــى هــم بــه خطــر خواهــد افتــاد و
ضايــع خواهــد شــد70/10/25 .

پیشنهاد
کتاب
«روش تحلیل سیاسی»

خواندنی
کتــاب «روش تحلیــل سیاســی»یکی از
محصوالت انتشــارات انقالب اســامی است.
متن کتاب به شــکل کامل برگرفته از بیانات
رهبر معظم انقالب اســامی است که در طول
سنوات گذشــته در بیانات خود از راه و روش
تحلیل مسائل سیاسی سخن گفته بودند .متن
کتاب در دو گفتار خالصه میشود؛ گفتار اول،
مقدمات الزم برای تحلیل سیاسی و گفتار دوم،
مهارتها و فنون تحلیل سیاسی است.
از ویژگیهـای کتـاب ایـن اسـت کـه عالوهبر
ویژگیهـای مهارتـی ،کاربـرد آن در سـخنان
رهبـر انقالب بـه صـورت مصداقی نشـان داده
شـده اسـت .کتـاب دسـتینهای راهگشـا برای
جوانـان دانشـجو و فعـاالن سیاسـی اسـت و
اینقـدر کاربردی هسـت کـه میشـود از روی
دسـتهبندی آن ،تحلیلهـای سیاسـی رایـج و
مرسـوم را نقد کـرد.

حدیث

جنبهی علمی و دینی
حرضتعبدالعظیم
به مناسبت سالروز وفات حضرت
عبدالعظیمحسنی
یک روایت از حضرت هادی ( )اســت که
هم جنبهی علمی حضــرت عبدالعظیم و هم
جنبهی معنوی آن بزرگوار را نشان میدهد.
کسی خدمت امام هادی ( )رسید.
حضرت به او فرمودنــد :تو در کجا
هستی؟
گفت :در ری.
فرمودنــد :هــر مشــکلی در امر
دین داشــته باشــی ،میتوانی از
َّ
عبــدالل الحســنی
عبدالعظیمبن
بپرسی.
یعنـــی امـــام هـــادی ( ، )عبدالعظیـــم
الحســـنی را بـــه عنـــوان یـــک مرجـــع علـــم
دیـــن بـــه شـــیعیان خودشـــان معرفـــی
کردنـــد.
بعد در همین روایت هست که حضرت
فرمودند :سالم مرا به او برسان .این هم
جنبهی معنوی73/۰۸/۰۵ .

احکام

آموزشی

وجوب فراگیری احکام

ُم َکلَّف باید مسایلی را که انجام تکالیف شرعی
روزمره وابسته به دانســتن آن است فرا بگیرد،
مانند مسایل اصلی نماز و روزه و طهارت و برخی
معامالت و غیــر آن ،و اگر یاد نگرفتن احکام به
ترک واجب یا ارتکاب حرام بیانجامد گناهکار
خواهد بود.
تقلید در مســائل ضروری و قطعی دین مانند
اصل وجوبِ نمــاز ،روزه ،حجــاب و ...صحیح
نیست.
مکلف اگر در احکام دین مجتهد نیست باید از
کسی که مجتهد است تقلید کند و یا به احتیاط
رفتار نماید .از آن جایی کــه عمل به احتیاط
مستلزم شناســایی موارد و چگونگی احتیاط
و صرف وقت بیشــتر اســت ،بهتر آن است که
مکلف در احکام دین از مجتهد جامع الشرائط
تقلیدکند.

