خـــطحــزبا...
نشـــریه خبری-تحلیلـــی
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نمازهایجمعه،مساجدوهیاتهایمذهبی

چهمتنمذاکراتتصویببشودوچهنشود؛

مبارزه با استکبارادامه خواهد داشت
پیشخوان

سخن

حزب الله

دولتمرد قاجاری نمرده است

دنیا تسلیم نابودی اسرائیل شده است

نگاهی به تاریخ روشنفکری در ایران

رزمآرا بــرای نشــان دادن
سرسپردگیخودبهانگلیس،
دست به تحقیر هویت ایرانی
زد و گفــت ملتي كه لياقت
لولهنگسازی ندارد ،چگونه
ميتواند صنعت نفــت را اداره كند! رزمآرا حتی
گفت ملیشدن صنعت نفت ،بزرگترین خیانت
به ایران است!3 ...

ایران نیات خود را برای ادامه
تجاوز علیه آنهایی که اکنون
درحال مذاکره با این کشور
هســتند ،مخفی نمیکند،
شاید کشــورهای دنیا قصد
دارنــد تســلیم واقعیتــی شــوند که شــامل
درخواستهای بی پایان برای نابودی اسرائیل است،
اما ما چنین چیــزی را نخواهیم پذیرفت2 .

تاریخچــهی ایــن صد و
پنجاه ،دویست سال اخیر از
دوران اواسط قاجار به این
طرف؛ از دوران جنگهای
ایران و روس به این طرف را
بخوانید و ببینیــد چه حوادثی بر این کشــور
گذشته است .یکی از این حوادث ،ایجاد جریان
روشنفکریوابستهاست4 .

کلید

واژه

 #دولتمرد_قاجاری |

دولتمرد قاجاری بیش از آنکه یک «فرد» باشد ،یک «تفکر» است

رهبر انقالب در دیدار با مداحان ،با انتقاد از «روشــنفکرنماهایی» که میگویند «ما صنعت هستهای را
میخواهیم چهکار کنیم» ،فرمودند ...« :زمان قاجارها وقتی نفت کشف شده بود و انگلیسیها آمده بودند
میخواستندنفتراببرند،اینجادولتمردقاجاریمیگفتمااینما ّدهیبدبورامیخواهیمچهکارکنیم،
بگذاریدببرند!»دولتمردقاجاریبیشازآنکهیک«فرد»باشد،یک«تفکر»است.اینتفکردرطولتاریخ
دویستسالهی اخیر ایران ،و در رخدادهای مهم ایران قابل مالحظه است .رد پای تفکرش را در ماجرای
صنعتنفتایرانهممیتوانبهخوبیمشاهدهکرد93/9/4 .

چهـــار نکتـــهی مهـــم مطرحشـــده توســـط رهبـــر انقـــاب در خطبههـــای نمـــاز عیـــد فطـــر؛

چهتصویب بشود
چهنشود...

اجردستانـدرکاراناینمذاکرات
طوالنـیونفسگیرمحفوظاست

اجازهی هیچگونه سوءاستفادهای از
اینمتندادهنخواهدشد

هفته

چرا باذناهلل
ضررنمیکنیم
 .1مبارزه سیاسی ،خط ممتد زندگی ائمه هدی(ع)
در طول  250سال زندگی نورانیشان است .هدفی
کهاینمبارزهسیاسیدنبالمیکرد؛همانتشکیل
حکومت اســامیبود .تاکتیکهای متفاوتی که
آن معصومین با توجه بــه اقتضائات زمان درپیش
میگرفتند از ســکوت ،صلح ،مذاکــره تا جنگ و
نهضت علمیو ...بود .امیرالمومنین(ع) فاتح خیبر
برای از بین بردن خدعه معاویــه نامهنگاریهای
فراوانی با معاویــه کردند .با گشــودن کانالهای
توگو تالش میکردند تا او را در رسیدن
متعدد گف 
به هدفش ناکام گذارند .حتــی در آن زمانی که دو
سپاهدرمقابلیکدیگرقرارمیگیرندحضرتتالش
میکنند با فرستادن سه نفر به نمایندگی از خود با
معاویه وارد گفتگو ومذاکره شــوند تا که3 ...

برای دسترسـی به جـدول کامـل بیانـات بـه سـایت Khamenei.irمراجعه کنید.

مـا از حمـایــت دوستـانـمــان در
منطقهدستنخواهیمکشید

سیاستمادرمقابلدولتمستکبر
آمریکاهیچتغییرینخواهدکرد
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هفته

اخبار

خطوط قرمز رهبر ایران عامل
امتیازگیریدیپلماتهایایرانی

المیادین در یادداشتی نوشت یکی از اعضای
گروه  1+5در دیدار با یکــی از اعضای گروه
ایرانی خطوط قرمز رسم شده از سوی رهبری
ایران را عامل امتیازگیری تیم ایرانی از گروه
المیادین
 1+5ذکر کرده است.

تحلیلی بر موضعگیری این روزهای رهبر معظم انقالب

نگاه کالن به مذاکرات هسته ای

----------------------------------------نتانیاهو :شاید دنیا تسلیم نابودی
اسرائیل شده است
نتانیاهو ،نخست وزیر رژیم صهیونیستی :آیت
اهلل خامنه ای گفته است که حتی در صورت
دستیابی به موافقتنامه ،با آمریکا باید جنگید/
ایران نیات خــود را برای ادامــه تجاوز علیه
آنهایی که اکنون درحال مذاکره با این کشور
هستند ،مخفی نمیکند ،شــاید کشورهای
دنیا قصد دارند تسلیم واقعیتی شوند که آن
را نوشته و شامل درخواستهای بی پایان برای
نابودی اسرائیل است ،اما ما چنین چیزی را
نخواهیم پذیرفت.
هاآرتص

پـس از اعلام جمعبنـدی مذاکـرات هسـتهای جمهـوری
اسلامیایران بـا گـروه  5+1دربـاره پرونـده سیزدهسـاله
هسـتهای ایـران ،رهبـر انقلاب در پاسـخ بـه نامـهی
رییسجمهـور محتـرم و نیز خطبههـا و همچنین دیدار مسـئولین نظام
و سـفرای کشـورهای اسلامیدر عیـد فطر ضمـن اعالم سیاسـتهای
کلـی نظـام در خصـوص ادامـه مبـارزه بـا اسـتکبار و سیاسـتهای
جمهـوری اسلامیدر منطقه بـه بیان نظـرات تکمیلی خود دربـاره این
موضـوع پرداختنـد کـه در ایـن بیـن چنـد نکتـه قابـل تأمل اسـت:

----------------------------------------نصراهلل :ایران پس از مذاکرات هم
پرچمدار مبارزه با اسرائیل است
ســید حســن نصراهلل :امروز این ایران است
که همچنــان پرچمــدار دفــاع از قدس و
مبارزه با اســرائیل اســت و موجودیت رژیم
صهیونیســتی را به رســمیت نمیشناسد،
حتی مذاکرات هســته ای و توافق هسته ای
احتمالی نیز تأثیری در این موضع ایران ندارد.
واحد مرکزی خبر

----------------------------------------تجلیلرهبرانقالب
از سرودی درباره یمن
محمـد مهــدی سـیار :رهبرانقلاب دربـاره
شـعری کـه چنـد وقـت پیـش دربـاره یمـن
سـروده بـودم و آقـای مطیعـی خوانـده انـد،
فرمودنـد :هـم شـعر خـوب بـود هـم محتـوا
خـوب بـود و هـم اجـرا و آهنـگ آن خیلـی
خـوب بود/همچنین پرسـیدند شـعر عربی را
خـود یمنیهـا سـروده انـد؟ کـه بنـده عرض
کـردم خیر ،شـاعر شـعر عربـی احمد حسـن
الحجیـری شـاعر بحرینی اسـت.
تسنیم
----------------------------------------فریدمن :آقای خامنه ای یکی از
برترین مذاکره کنندههای دنیاست
مقالـه نویـس مشـهور نیویـورک تایمـز :اگـر
خانـهای بـرای فـروش داشـتم آنـرا بـه آقـای
خامنهای میدهـم تا برایـم بفروشـد؛ او یکی از
برترین مذاکره کنندگان دنیاسـت که توانست
با دسـت خالی با  ۶قـدرت بزرگ مذاکـره کند.

2

یکیازمهمترین
حربههایدشمنان
انقالباسالمی،تبدیل
فرصتهایجمهوری
اسالمیایرانبهتهدید
علیهخودشمیباشد.
منونهبارزآنرامیتوان
پسازانتخاباتسال
88مشاهدهمنودکه
چطورمشارکتباالی
85درصدیمردم
درانتخاباتکهباید
سکویپرتابکشور
درمعادالتبیناملللی
میشد.
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 .1تشکر از تیم مذاکرهکننده :رهبر انقالب ،پس از
پایان مذاکرات ،تشــکر خود را از تیم مذاکرهکننده بیان
تهیه شده است ،در
داشتند و گفتند« :چه این متنی که ّ
مجاری قانونی پیشبینیشدهی خود تصویب بشود و چه
نشود ،اجر آنها محفوظ است» .این تشکر از آن جهت حائز
اهمیت است که با انتشار متن فراهمشده ،برخی از انتقاد
سالمتجاوزکردهوبهفضایتخریبواختالفودودستگی
دامن زدند .البته نگاه نقادانه به این جمعبندی با توجه به
بدعهدی طرف مقابل کام ً
ال طبیعی است اما در این بین،
برخی مجددا و علیرغم توصیه و تأکیدات رهبر انقالب
بهخصوص در دیدار با مسئولین نظام ،باز هم تیغ انتقاد
خود را به نحوی به ســمت تیم مذاکرهکننده بردهاند که
گویی متن جمعبندی جز با خیانت آنها آماده نشده است.
این رویکرد دقیقاً برخالف حکمت و مصلحت بوده و در
مسیرریلگذاریشدهرهبرانقالبقرارندارد.ازطرفیهم
برخی از این ابراز تشکر رهبر معظم انقالب از زحمات تیم
مذاکرهکننده را مترادف تأیید نتیجه مذاکرات میدانند
که این نگاه هم اشــتباه اســت .مشــی رهبری همواره
حمایت از دولت بوده تا بتواند مشکالت کشور را حل کند.
 .2تأکید بر طیکردن مسیر قانونی :پس از اعالم
جمعبندی ،برخی توقع داشــتند رهبر انقالب موضع
حمایتی و یا انتقادی آشــکاری اتخاذ کنند ،در حالی
که هنوز مسیر قانونی و ســاز و کار مشخصشده برای
این توافق به انتها نرسیده است .امام جواد علیهالسالم
میفرمایند« :آشکار کردن چیزی پیش از استوار شدن،
مایۀ تباهی آن است ».تأکید رهبر انقالب بر طیشدن
مسیر قانونی از دو جهت قابل تأمل است:
الف) بــه دلیل بدعهــدی و نقض عهدهای فــراوان از
طرف مقابل و بهخصوص آمریکا ،این جمعبندی باید
کامال ارزیابی و بهاصطالح« ،چکشکاری» شــود تا راه
سوءاستفاده را برای طرف مقابل ببندد.
ب) نگاهی به گذشــته و حــال در تاریــخ جمهوری

اسالمینشــان میدهــد کــه ســبک رهبــری و
سیاســتگذاری کالن حضرت امام خمینی و حضرت
آیتاهللالعظمیخامنهای ،بــرای تصمیمگیری درباره
مهمترین مسائل کشور ،طیشدن فرایندهای قانونی
و اســتفاده از ظرفیت عقل جمعی بوده است .از سال
 1383کــه پرونده هســتهای ایران به جریــان افتاد،
تاکنون سه دولت با رویکردهای متفاوت و بعضا متضاد
که هرکدام روشهــای خــود را در چارچوب خطوط
قرمز برای ورود به این پرونــده لحاظ کردهاند .در طول
همین مدت هم ،مسائل آن در مقاطع مختلف با عنایت
به خطوط اصلی ،مالحظات ،رویکردهــا و روشهای
دولتهای برآمده از رأی مردم پس از طیشدن فرایند
قانونی به جمعبندی و تصمیمگیری رسیده است .سیره
رفتاری رهبر انقالب در این زمینه نشــان میدهد که
نه مثل برخی باید ذوقزده بــود و نه مانند برخی دیگر
برای اصول انقالب فاتحه خواند! بلکه باید تا پایان یافتن
و قوام پیدا کردن مسأله پیچیده مذاکرات هستهای ،در
تحلیلها و نقدهایمان نیز این مالحظه را رعایت کرد.
 .3پرهیز از دودســتگی :رهبر انقالب در دیدار با
مسئولین نظام و سفرای کشورهای اسالمیدر روز عید
فطر فرمودند« :ملت ایران نیز باید متحد باشد و قضایای
هستهای نباید زمینهســاز دودستگی در کشور شود».
در این زمینه باید گفت که یکی از مهمترین حربههای
دشمنان انقالب اسالمی ،تبدیل فرصتهای جمهوری
اسالمیایران به تهدید علیه خودش میباشد .نمونه بارز
آن را میتوان پس از انتخابات ســال  88مشاهده نمود
که چطور مشارکت باالی 85درصدی مردم در انتخابات
که باید سکوی پرتاب کشــور در معادالت بینالمللی
میشد ،موجب مخدوش کردن چهره نظام اسالمیشد.
پس ایــن رخدادها و فتنههــا درس بگیریم که
باید از ِ
چگونــه از فرصتهایمان در جهت پیشــبرد اهداف
انقالب اســامیگام برداریم .باید مراقب بود که مسأله
ما در مذاکرات ،حل پرونده هستهای است نه یارکشی
انتخاباتی و نه دعواهای سیاسی و حزبی.
 .4نگاه کالن به پرونده هستهای :نگاه کالن یکی از
نقاط مهم در سخنان رهبر انقالب بوده است؛ چنانچه
ایشان در خطبههای عید فطر فرمودند« :ده سال ،دوازده
سال است که شش دولت بزرگ جهانى...نشستهاند در
مقابل ایران ،با هدف اینکه ایــران را از پیگیرى صنعت
هســتهاى خودش باز بدارند ...نتیجه[اش] این شد که
این شش قدرت ،امروز ناچار شدند که گردش چند هزار
ســانتریفیوژ...ادامهى این صنعت را در کشور...ادامهى
تحمل کنند».
تحقیقات و توســعهى این صنعــت را ّ
بنابراین نگاه مقطعی و ف ّنی صرف موجب میشود که در
تحلیل این مسأله به خطا برویم .برای تحلیل پروندهای با
این زوایای پیچیده که شامل مرور زمان هم شده است،
اندکی باید بیشتر و کالنتر تأمل کرد و منصفانه دادهها و
ستاندهها را بررسی و قضاوت کرد.
فرمایشات این روزهای رهبری همانند همیشه چراغ راه
امت مسلمان ایران است.
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سخن

به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان

برگردید ،خدا جربان خواهد کرد
خطبههایتاریخی

خدای متعال نعمـت بزرگی به انسـان داده
کـه نعمـت مغفـرت اسـت و فرموده اسـت
اگـر شـما از ایـن کاری کـه کردید  -کـه اثر
این کار بایـد بماند  -پشـیمان شـدید ،باب
توبه و اسـتغفار باز اسـت .شـما با گناهی که
مرتکب میشـوید ،مثل این اسـت کـه زخمیبه بدن
خودتان زده و میکروبـی را وارد بدنتان کرده باشـید؛
بیماری اجتنابناپذیر اسـت .اگر میخواهیـد اثر این
زخم و ایـن بیمـاری و ایـن ضربـه ،در وجود شـما از
بین بـرود ،خـدای متعـال بابـی بـاز کـرده و آن باب
توبهواستغفاروانابهوبازگشتبهخداست.
اگــر برگردید ،خــدای متعــال جبــران خواهــد کرد.
ایــن ،نعمــت بزرگــی اســت کــه خــدای متعــال بــه
مــا داده اســت .در دعــای وداع مــاه مبــارک رمضــان
 کــه دعــای چهلوپنجــم صحیفه ســجادیه اســتـدس
الص
الةوالســام بــه ذات مقـ ّ
 امــام سـ ّـجاد علیه ّ
ّ
ربوبــی عــرض میکنــد« :انت الّــذی فتحــت لعبادک

دولتمردقاجاریمنردهاست
یادداشت

 150سـال بعـد از شـکلگیری اولیـن
هسـتهی جریـان منورالفکـری در ایـران،
جلال آلاحمـد در کتـاب «در خدمـت و
خیانت روشـنفکران» ،بیماری ایـن طبقه از
افـراد را چنین معرفی میکند« :اگر روشـنفکر خود را
تنها یک محصـول غربـی بداند ،ناچـار در هـر کجای
دنیـا کـه افتـاده باشـد ،توجهـش فقـط بـه متروپل
اسـت؛ بـه کعبـهای کـه در آن و بـا مالکهـای آن
پرورده شـده و چـون ماهیای اسـت که فقـط در آب
متروپـل میتوانـد شـنا کنـد .کوشـش دارد کـه
محیطهای بومـیرا نیز بـه چنان آبـی بدل کنـد ،اما
متروپـل از محیطهـای بومیجز مـواد خـام معدنی و
موادپختهورسیدهیآدمیچهمیخواهد؟»
ارتجاعروشنفکری
 30سـال بعـد از نـگارش این کتـاب جلال ،رهبر
انقلاب در جمع دانشـجویان دانشـگاه تهـران در
تاریـخ بیسـتودوم اردیبهشـتماه  ،1377در
سـخنرانیای کـه آن را «ارتجـاع روشـنفکری»
نـام نهادنـد ،از این کتـاب نـام بـرده و خصوصیات
جریـان روشـنفکری در ایـران را مبتنی بـر کتاب
جالل ،چنیـن برشـمردند « :این خصوصیات سـه
تاسـت :ا ّول ،مخالفـت بـا مذهـب و دیـن  -یعنـی
روشـنفکر لزوماً بایسـتی با دیـن مخالف باشـد! -
دوم ،عالقهمنـدی بـه سـنن غربـی و اروپارفتگی و
اینطـور چیزهـا؛ سـوم هـم درسخواندگـی»...
ایـن تفکـر در طـول تاریـخ دویستسـالهی اخیـر
ایـران ،و در رخدادهـای مهـم سیاسـی -اجتماعی
آن قابـل مالحظـه اسـت .رد پـای تفکـر دولتمـرد
قاجـاری را در ماجـرای ملـی شـدن صنعـت نفت
و نخسـتوزیری «سـپهبد رزمآرا» هـم میتـوان

باب ـاً الــی عفــوک»؛ تــو آن
کســی هســتی کــه بــه
روی بندگانــت ،دری بــه
عفــو خــودت بــاز کــردی.
«و ســمیته التوبــة»؛ و
اســم آن بــاب را بــاب توبه
گذاشــتی« .و جعلــت
علــی ذلــک البــاب دلیــا
مــن وحیــک لئــا یضلّــوا عنــه»؛ و یــک راهنمــا هم
از قــرآن و وحــی بــرای ایــن در گذاشــتی تــا بندگان
تــو ایــن در را گم نکننــد .بعــد از جمالتــی میفرماید:
«فمــا عــذر مــن اغفــل دخــول ذلــک المنــزل بعــد
فتــح البــاب و اقامــة الدلیــل»؛ انســان ،دیگــر عذرش
چیســت کــه از ایــن د ِر گشــوده و از ایــن مغفــرت
الهــی ،اســتفاده نکنــد! راه مغفــرت الهــی هــم،
اســتغفار  -یعنــی طلــب مغفــرت  -اســت .از خــدا
بایــد مغفــرت را بخواهیــد.

ردیـابـی کـــرد .آنجــا
کـه بـرای نشــان دادن
سرســپردگی خــود بـه
انگلـیـــس ،دســت بـه
تحقــیر هویت ایـرانــی
زد و گفــت ملتــي كــه
ليـاقــت لولهنگسـازی
نـدارد ،چگونـه ميتوانـد
صنعـت نفـت را اداره كنـد! رزمآرا حتـی گفـت
ملیشـدن صنعـت نفـت ،بزرگتریـن خیانـت به
ایـران اسـت!
دولتمرد قاجاری نمرده است!
تفکـر دولتمـرد قاجـاری البتـه بعـد از پیـروزی
انقالب اسلامینیز ادامـه یافتـه و هرگاه مـردم این
سـرزمین خواسـتهاند روی پـای خـود بایسـتند و
بـدون کمـک دیگـران ،راه پیشـرفت را طـی کنند،
عـدهای از روشـنفکرنماها قلـم بـه دسـت گرفتـه و
نوشـتند که یا مـا توانایـی انجـام ایـن کار را نداریم،
و یـا اینکه اصلا مـا را بـا ایـن موضوعـات چـه کار!
دسـتیابی بـه «فنـاوری هسـتهای» و پیشـرفت
ایـران در ایـن صنعـت نیز از جمله مسـائلی اسـت
کـه در سـالهای اخیـر ،تفکـر روشـنفکری ،آن را
تقبیـح کـرده و اساسـا ضـرورت دسـتیابی بـه آن
را منکر شـد ه اسـت .بـه عقیـدهی اینـان ،فناوری
هسـتهای همـان مـادهی بدبـو و عفنـی اسـت که
بـه کار مـا نمیآیـد و همـان بهتـر کـه آن را بـه
دیگـران واگذاریـم و اصلا مملکتـی کـه «نفـت»
دارد« ،اورانیـوم» میخواهـد چـه کار! گویی هنوز
دولتمـرد قاجاری زنده اسـت و قصـد نـدارد تاریخ و
هویـت ایرانـی را رها کنـد.

فرازی از خطبه مناز
جمعهرهربمعظم
انقالب در  28دی ماه
سال 1375

احمدشاه و محمد
حسنمیرزا به همراه
کابینهوثوقالدوله

رد پای تفکر دولتمرد
قاجاری را تا ماجرای
ملی شدن صنعت
نفت و نخستوزیری
«سپهبدحاجعلی
رزمآرا» هم ادامه
پیدا کرد .آنجا که...
گفت ملتي كه لياقت
لولهنگسازیندارد،
چگونهمیتواند
صنعت نفت را
اداره كند!

هفته

شاید معاویه دست از رفتار خود بردارد.
 .2انقالب اســامیکه الگو گرفته از همان دوره
250ساله است؛ تالش میکند تا وظیفه تاریخی
خــود را انجام دهــد .انقالب اســامیکه برای
ی و برافراشتن پرچم
رسیدن به اســتقالل ،آزاد 
اســام صورت گرفت .برای انقالب اسالمیاین
مبارزه تنها برای ایران نیست ،مبارزهایست برای
همهی مســتضعفان جهان و به همین دلیل به
کمک مســتضعفان دیگر نیزشتافت .تاسیس
حزباهلل لبنان ،حمایــت از گروههــای مبارز
مظلــوم و حتی از طــرف آنهــا وارد مذاکره و
گفتگوشدن جزءکارهایی بوده که همواره انقالب
اسالمیدر طول حیاتش انجام داده است .مذاکره
با امریکاییها در خصوص عراق و وضعیت مردم
عراق که به درخواست عراقیها صورت گرفت از
نمونههایاینتالشهابودهاست.
 .3آخرین مذاکره صورت گرفته با مستکبر دو
تفاوت مهم با قبلیها داشــت .اول اینکه این بار
درباره ایران بود .دوم اینکه ســطح این مذاکره
با قبلیها فرق داشــت و تا سطح وزرای خارجه
درگیر مذاکره شده بودند .شرایط امروز عالم بر
این قرار است که این مذاکره یک بازی دو سر برد
برای انقالب اسالمیشده است .چون اگر توافق
خوب حاصل شود معنیش اینست که مستکبر
آنچنان ضعیف شــده که مجبور به شکســتن
خطوط قرمز خودش شــده اســت .نتیجه این
مهم اینســت که پردهبرداری از آرایش جدید
قدرت در فضای سیاسی رخ میدهد و امریکای
روبهافول مجبور شده اســت برای توافق با یک
کشــوری خطوطش را بشــکند .این شرایط
معرفیکننده آن کشور به جهانیان به عنوان یک
قدرتنوظهوراست.
اما اگر در مسیر بررسی قانونی پیشبینی شده
متن برجام مشــخص شــود که طــرف غربی
تالش کرده تا در مقابل منطق ایران امریکاییها
خدعه زدهاند و دو مولفه مهم دفاع از استقالل و
حفظ منافع ملی دچار خدشه شده است؛ آنگاه
توافقی صورت نخواه د گرفت .بــا فرض اینکه
جنگ سخت رسانهای پیشرو خواهیم داشت
اما نتیجه مهمیهم برای ما حاصل میشود .اول
اینکهایرانازابتدایدهههشتادبامنطقدرستی
وارد مذاکره شد .منطقی که همه دنیا به مرور با
آن آشنا شد و پذیرفتش .اینجا زمانی است که
میتوان بیمنطقی امریکا و ظالمانه عملکردن
او را در فضــای بینالمللی به رخ کشــید .این
فضاسازی بینالمللی اذهان خیلی از مردم جهان
را به ســمت حق رهنمون خواهد کرد .از طرف
دیگر نمایش خدعه امریــکا تجربه مهمیبرای
نسل جدید و جوان انقالب اسالمیاست .نسلی
که میخواهد در آینده مدیریت انقالب را برعهده
میگیرد؛ امروز خدعههای امریکا را میبیند و آن
را تجربه میکند .و این چیزی اســت که آینده
انقالب را بیمــه خواهد کرد چرا کــه مبارزه با
استکبارهمچنانادامهدارد.
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کالم

امام

ارتباط با خط حزب اهلل

رایانامه| khattehezbollah@khamenei.ir :

مرضمزمنغربزدگی
دردی کـه بـرای ملت ما پیـش آمـد و االن به
حال یـک مـرض ،یک مـرض مزمـن ،تقریبا
هسـت ،ایـن اسـت کـه کوشـش کـرده انـد
غربیها کـه مـا را از خودمان بی خـود کنند؛
ما را میان تهی کنند؛ بـه ما این طور بفهمانند
و فهماندنـد ،کـه خودتـان هیـچ نیسـتید و
هر چه هسـت غـرب اسـت و باید رو بـه غرب

انسان

پیامک| 10001028 :

بایسـتید .آتاتورک -در ترکیه من مجسمه او
را دیدم -دسـتش این طور باال بـود .گفتند او
دسـت را باال گرفتـه رو به غرب کـه باید همه
چیـز ما غربـی بشـود! یکـی از اشـخاصی که
در زمـان رضاشـاه و بعد از رضاشـاه هـم بود و
معروف هم بود -حاال من میل ندارم اسـمش
را ببـرم -اولش هم معمم بـود و بعد هم وکیل
و بعد هم در «سـنا» و اینها راه داشـت آن هم
گفتـه بـود که همـه چیـز مـا باید انگلیسـی

250ساله

افطاری با
یادگاران شهدا

میتوانیم پناه ملتها باشیم

هــدف پیامبــران ،اقـامــهی قســط اسـت:
«لیقـوم النـاس بالقسـط» ..اصلا پیامبـران
آمدنـد تا اقامهی قسـط کننـد .البتـه ،اقامهی
قسـط یک منـزل در راه اسـت و هـدف نهایی
نیسـت؛ لیکـن آنهـا کـه آمدنـد ،کار اولشـان
ایـن اسـت کـه اقامـهی قسـط کننـد و مردم
را از شـر ظلـم و جـور طاغیـان و ظالمـان
نجـات دهنـد .هـدف حکومـت ولیعصـر
(عجلاهللتعالیفرجهالشـریف) در آخـر زمـان
هـم بـاز همیـن عـدل اسـت...
االن دنیــا از ظلــم و جــور پرشــده و واقعــا
ملتهــا پناهــی ندارنــد .اگــر مــا خودمــان را
در ســایهی اســام حفــظ کنیــم ،میتوانیــم
پنــاه ملتهــا باشــیم .بنابرایــن ،هــدف بــزرگ
پیامبــران و هــدف قیــام ولیعصر(عجــلاهلل
تعالــی فرجــهالشــریف) تامیــن عدالــت
اجتماعــی اســت .اولیــن ارزش در نظــام
مــا از لحــاظ عملــی ،بایــد تامیــن عدالــت
اجتماعــی باشــد .ایــن مهــم بایــد در تمــام
برنامهریزیهــا و عملهــا و امثــال آن ،مــورد
توجــه قــرار گیــرد68/11/9 .

آرزوی

شهادت

شهادت را به هر کسی منیدهند

شهادت یعنی کشتهشدن در راه آرمان بلند و
الهی ،بهوسیله دشــمنان این آرمان .این را به
هرکســی نمیدهند .به مجرد این که شهید
روی زمین افتاد ،قبل از آنکه به آن دنیا برود،
مالئکه به اســتقبالش میآیند و بــه او مژده
میدهند .او همه اینها را با همین چشم مادی
میبیند .خدا هم همه گناهانش را میبخشد...
خدای متعــال برای این خونهــای به ناحق
ریخته شده ،ثوابهایی را معین و مدون کرده
که به ذهن ما هم خطــور نمیکند! به قدری
این درجات الهــی ،غیرقابل توصیف اســت
که ما نمیتوانیم درک کنیم؛ و ایشــان االن
بهترین حاالت اســت ،که هر مؤمنی ،اگر
در
ِ
اندکی از آن مراتب را بتواند با دیدهی بصیرت
خودش ببیند ،آرزو میکند که ایکاش ما به
همین سرنوشت دچار بشویم89/10/30 .

دورنگار021-66977328 :

بشـود! این طور نقشـه بوده اسـت ،ایـن طور
طرح بوده اسـت ،که مـا را از خودمان بی خبر
کنند و تهی کننـد و به جـای او یـک موجود
غربی درسـت کنند .طوری باشـد که ما اسم
مدرسـه هم وقتی بگذاریم یک از اسمایی که
غربیها دارنـد بگذاریـم .اسـم خیابانهایمان
هـم بـه اسـماء غربیهـا نامگـذاری بشـود.
دواخانههاوموسساتمانهمباآناسماء.
اللالموسویالخمینی58/۰6/12
روح ّ

رشح

حدیث

باید ازخدا مغفرت را بخواهیم

افطاری رهرب معظم
انقالب با فرزندان شهدا،
حسینیه امام خمینی در
اواخر دهه هفتاد

خانواده

ایرانی

معارشتهای غیر رشعی

آن آقایــی کــه بــا زنــان نامحــرم ســروکار دارد ،دو جــا بــرای او امــکان اشــباع غرایــزش در ســطوح
مختلــف وجــود دارد ،ایــن دیگــر بــه زن خــودش آن جــور پــای بنــد نیســت .مثــل مــردی کــه
هیــچ زنــی نــگاه نمیکندنیســت ...اینکــه میگوینــد زن بایــد خــودش را در محیطهــای
اجتماعــی بــا نامحــرم مخلــوط نکنــد ،بــرای ایــن اســت کــه ایــن زن ،دلبســتگیاش بــه مــرد
خــودش باشــد و ّال اگــر زن کارش بــه جایــی رســید کــه مــرد خــودش برایــش عــادی شــد ،مثــل
وضعیتــی کــه اآلن در جوامــع غربــی میبینیــد کــه اص ـ ً
اهمیتــی نــدارد،
ا ایــن مــرد بــرای زن ّ
میگویــد حــاال شــد ،شــد ،نشــد هــم نشــد .میگویــد طــاق میگیریــم ،تمــام میکنیــم تــو
بــرو دنبــال کارت ،مــن هــم مـیروم دنبــال کارم .ایــن بــد اســت .بعضــی از خانمهــا امــروز تــاش
میکننــد کــه وضــع زنــان را ایــن جــوری کننــد .ایــن بــه ضــرر زنهاســت بــه نفــع زنهــا نیســت؛
چــون ایــن ،بنیــان خانــواده را متالشــی میکنــد77/01/19 .

پیشنهاد
نگاهی کوتاه به
تاریخ روشنفکری در ایران

خواندنی
مـن همـهی دغدغـهام ایـن اسـت کـه جـوان
انقالبـی امـروز ،ندانـد مـا بعـد از چـه دورانـی،
امـروز در ایـران مشـغول چنیـن حرکـت
عظیمیهسـتیم .تاریخچهی این صد و پنجاه،
دویسـت سـال اخیـر از دوران اواسـط قاجار به
ایـن طـرف؛ از دوران جنگهـای ایـران و روس
به این طـرف را بخوانیـد و ببینید چـه حوادثی
بـر ایـن کشـور گذشـته اسـت .یکـی از ایـن
حـوادث ،ایجاد جریـان روشـنفکری وابسـته
اسـت71/5/21».
کتابِ «نگاهی کوتـاه به تاریخچه روشـنفکری
در ایـران» کـه توسـط انتشـارات کتـاب صبـح
( )۱۳۸۷بـه چـاپ رسـیده ،شـرح سرگذشـت
روشـنفکری در همین دوره تاریخی اسـت .جلد
اول به پیدایـش روشـنفکری و نسـل اول آن در
دوره مشـروطه میپـردازد و جلد دوم نسـل دوم
این جماعـت و تـا دوران پهلـوی را.

در دع ــای وداع م ــاه مب ــارک رمض ــان  -ک ــه
دعـــای چهلوپنجـــم صحیفـــه ســـجادیه
الةوالســـام
الص
اســـت  -امـــام
ّ
ســـجاد علیه ّ
ّ
مقـــدس ربوبـــی عـــرض میکنـــد:
بـــه ذات
ّ
«انـــت الّـــذی فتحـــت لعبـــادک بابـــاً الـــی
عفـــوک» ؛ تـــو آن کســـی هســـتی کـــه بـــه
روی بندگان ــت ،دری ب ــه عف ــو خ ــودت ب ــاز
کـــردی« .و ســـمیته التوبـــة» ؛ و اســـم آن
بـــاب را بـــاب توبـــه گذاشـــتی« .و جعلـــت
علـــی ذلـــک البـــاب دلیـــا مـــن وحیـــک
لئ ــا یضلّ ــوا عن ــه»؛ و ی ــک راهنم ــا ه ــم از
ق ــرآن و وح ــی ب ــرای ای ــن در گذاش ــتی ت ــا
بنـــدگان تـــو ایـــن در را گـــم نکننـــد .بعـــد
از جمالتـــی میفرمایـــد« :فمـــا عـــذر مـــن
اغفـــل دخـــول ذلـــک المنـــزل بعـــد فتـــح
البـــاب و اقامـــة الدلیـــل»؛ انســـان ،دیگـــر
عـــذرش چیســـت کـــه از ایـــن د ِر گشـــوده
و از ایـــن مغفـــرت الهـــی ،اســـتفاده نکنـــد!
راه مغفـــرت الهـــی هـــم ،اســـتغفار  -یعنـــی
طلـــب مغفـــرت  -اســـت .از خـــدا بایـــد
مغفـــرت را بخواهیـــد75/10/27 .

سواالت

رشعی

احکام فطریه
ميهمانـى كـه فقـط شـب عيـد
فطر بـه خانه انسـان بيايـد ،تكليف
فطـرهاش چـه مىشـود؟
ج) فطره او بر عهده صاحب خانه نيست.
پـدرى كـه زكات فطـره نمىدهد،
تكليـف زن و فرزنـد او چه مىشـود؟
ج) بــر آنــان تكليفــى نيســت و الزم نيســت
فطــره بدهنــد.
آيـا جايـز اسـت زكات فطـره را
به عنـوان هديـه ،به خويشـاوندان
آبرومنـد و مسـتحق داد؟
ج) مىتواند به عنوان هديه بدهد و الزم نيست
به او بگويد زكات فطره است؛ ولى بايد در ّنيت
قصد زكات كند.

