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  جنگ نرم گسترده و همه جانبه
رهبـر حکیـم انقـاب امـا چنـد سـال پیش تـر 
گویـی دسـت شـیطان را خوانـده و بـه اهـداف 
پلیـدش پـی بـرده بودنـد کـه چنیـن گفتنـد: 
امـروز  میدانیـد  شـماها  عزیـزان!  »ببینیـد 
جمهـوری اسـامی و نظـام اسـامی بـا یـک 
جنگ عظیمـی مواجه اسـت، لیکن جنـگ نرم؛ 
خـوب، حـاال در جنـگ نـرم، چـه کسـانی باید 
میـدان بیایند؟ قـدر مسـلّم نخبـگان فکری اند. 
یعنی شـما افسـران جـواِن جبهه            ی مقابلـه            ی با 
جنـگ نرمیـد.... بایـد بـا این جریـان شـیطانِی 
خطرناک مقابله شـود. 88/6/4« ایـن جمات و 
عبـارات در اوج فتنه 88 و عملیـات انقاب رنگی 
دشـمنان علیـه ملـت بیـان شـده اسـت. یعنی 
در زمانـی کـه اوج تهاجـم علیـه اصـل انقـاب 
صـورت گرفتـه بـود، رهبـر انقـاب اسـامی 
نیروهـای جـوان را فراخوان کرده و ضمن نشـان 
دادن صف آرایـی دشـمنان و برشـمردن اهداف 
این نبـرد، بـه آنها نقـش جدیـدی اعطـا کردند: 
»افسـر جـوان جبهـه مقابلـه بـا جنـگ نـرم«. 

عنوانـی کـه تنها بـه دانشـجویان بسـنده نماند 
و در سـال 92 در دیـدار بـه مناسـبت 13 آبان، 
دانش آمـوزان انقابـی کشـور نیز به این نشـان 
مفتخر شـدند. امـا آیا با پایـان پرونـده فتنه 88 
در آن سـالها، جنـگ نرم دشـمنان علیـه ملت 
ایـران بـه پایـان رسـید؟ از نظـر رهبـر انقـاب 
نـه تنهـا جنـگ نـرم دشـمنان پایـان نیافتـه 
اسـت، بلکـه در حقیقـت در این عرصه »لشـکر 
فرهنگـی دشـمن و لشـکر سیاسـی دشـمن با 
همـه ی ابزارهایـی کـه برایشـان ممکن بـوده، 
حملـه کرده انـد بـه مـا بـرای سسـت کـردن 
اعتقـادات دینـی ما، سسـت کـردن اعتقـادات 
سیاسـی مـا، تقویـت نارضایی هـا در داخـل 
کشـور، جذب جوانها بخصوص جوانهـای فّعال 
و اثرگـذار در سـطوح مختلـف بـرای مقاصـد 
خودشـان. 94/7/13« عباراتـی در بـاب »جنگ 
نـرِم برنامه ریـزی شـده، گسـترده و همه جانبه 
نظاِم سـلطه بـا جمهـوری اسـامی« کـه چند 
روز بعـد از آن در دیـدار بـا مدیـران سـازمان 
صداوسـیما مطـرح شـد؛ جزئیـات بیشـتری از 

ایـن صحنـه نبـرد را تکمیـل کـرد.

  مطالبه رهبر انقالب از افسر جنگ نرم
نخبـگان  سـال   9 از  پـس  وقتـی  حـاال 
دانش آمـوزی در انجمن هـای اسـامی سراسـر 
کشـور به دیـدار رهبـر انقـاب رفته اند، ایشـان 
برنامـه دشـمن برای ایـن افسـران را بـا جزئیات 
بـه تصویـر می کشـند: »ایـن یکـی از مـوارد 
سـخت اختـاف بیـن مـا و دشـمنان ما اسـت. 
دشـمن، افسـر جنـگ نـرم مـا را، کـه جوانهـا 
می پسـندد، جمهـوری  یـک جـور  هسـتند، 
اسـامی یـک جـور می پسـندد... آمریکایی هـا 
دلشـان میخواهـد جوانهـای مـا آن شـجاعت را 
نداشـته باشـند، آن امیـد را نداشـته باشـند، آن 
انگیـزه را نداشـته باشـند، آن تحّرک را نداشـته 
باشـند، آن تـوان جسـمی را نداشـته باشـند، 
آن تـوان فکـری را نداشـته باشـند، نسـبت بـه 
دشمن خوش بین باشـند، نسـبت به فرماندهی 
خـودی و عقبه ی خـودی بدبیـن باشـند؛ جوان 
مـا را دشـمن این جـوری می پسـندد.95/2/1« 
این نقشـه پیچیـده و گسـترده چنان اسـت که 
»تبلیغـات رادیویـی و تلویزیونـی و اینترنتـی 
کـه  گوناگونـی  کارهـای  همـه ی  و  دشـمن 
میکند، کـه مخاطبش جوانهـای ما باشـند، این 
اسـت؛ جـوان ایرانـی را میخواهـد تبدیـل کنـد 
بـه آن چنـان عنصـری؛ عنصـری کـه نـه ایمان 
درسـتی دارد، نـه شـجاعت آن چنانـی دارد، 
نـه انگیـزه ای دارد، نـه امیـدی دارد؛ میخواهـد 
تبدیـل کنـد بـه ایـن. 95/2/1«  امـا حـاال پـدر 
معنـوی این جوانـان مومـن و انقابی اگر نقشـه 
پیچیـده دشـمن را سـاده ترسـیم می کننـد و 
پیش چشـم مـا می گذارند راهـکار را هم نشـان 
مـی دهنـد و آن را از همه افسـران جـوان جنگ 
نـرم مطالبـه می کننـد: »جمهـوری اسـامی 

درسـت نقطـه ی مقابـل ]اسـت [؛ میخواهـد 
ایـن جـوان تبدیل بشـود بـه یـک عنصـر فّعال 
و اثرگذار.حـاال اینجـا مطالبـه ی بنـده از شـما 
عزیزان مـن و فرزندان من: شـما بایـد نقش ایفا 
کنید برای اینکه همسـاالن خودتـان را -جوانان 
دوران دبیرسـتان را که با شـما همسال هستند- 
طبـق این تعریـف درسـت بـار بیاوریـد و کمک 
کنیـد آنهـا این جـوری بشـوند... طبعـاً، ]ایـن [ 
در صورتـی امکان پذیـر اسـت کـه در سـاخت 
 خـود و در خودسـازی توفیقی بـه دسـت آورده

 باشید. 95/2/1«

  وعده پیروزی
رهبر حکیـم جوانـان انقابـی اما بـه آنهـا وعده 
پیـروزی و نصـرت الهـی را هـم می دهنـد و در 
خـال ایـن نویـد، عنـوان »سـرباز حقیقـت« را 
بـرای آنـان انتخـاب می کننـد: »حقیقـت رو 
به رشـد اسـت، حقیقـت رو بـه بالندگی اسـت. 
حقیقـت ممکـن اسـت دچـار سـختی هایی در 
راه خود بشـود اّمـا در نهایـت پیروز خواهد شـد. 
بَـُد َفَیذَهـُب ُجفـآء؛... این  قـرآن فرمـود: َفاَمَّـا الزَّ
کـف روی آب میـرود پـی کارش نابـود میشـود. 
َو اَّمـا مایَنَفـُع الّنـاَس َفیمُکـُث  فِـی االَرض؛ آن 
چیـزی کـه نافـع اسـت، آن چیـزی کـه حیات 
مردم به آن اسـت، یعنـی آن آب روان، آب زالل، 
آن میمانـد. حقیقـت این جوری اسـت، حقیقت 
پیـروز خواهـد شـد، حقیقـت بـه اهـداف خـود 
دسـت خواهد یافـت.  بلـه، در راهش مشـکاتی 
وجـود دارد. شـرطش ایـن اسـت کـه در مقابـل 
این مشـکات خـودش را نبازد؛ سـرباز حقیقت، 
افسـر حقیقـت، رهـرو حقیقـت خـودش را در 
مقابـل ایـن مشـکات نبـازد. وقتـی نباخـت، 
ایسـتاد، تحّمل مشـکل کـرد، به نتیجـه خواهد 
رسـید؛ کمااینکه بـه نتیجـه رسـید. 95/2/1«   

حضرت آیت ا... خامنه ای در جریان ســفر به اســتان اصفهان در منزل جانباز محمدتقی طاهرزاده حضور 
یافتند و با خانواده وی گفت وگو کردند. این جانباز که مدتی پس از این بازدید به درجه رفیع شهادت نائل 
شد، بیش از 18 سال در بستر آسیب های ناشــی از جنگ تحمیلی رنج می برد. رهبر انقاب در این دیدار 
خطاب به این جانباز  بزرگوار در حالی که پیشانی و صورت ایشــان را می بوسیدند فرمودند: »محمدتقی! 
میشنوی آقاجون؟... میشنوی عزیز؟... میشنوی؟... در آســتانه ی بهشت، دم در بهشت، بین دنیا و بهشت 

قرار داری شما؛ خوشا به حالت...« .

این شماره  دم در بهشت، خوشا به حالت!
تقدیم می شود
 به روح پرفتوح 
جانباز   شهید
 محمدتقی 
طاهرزاده

تاریخ شهادت:  4 اردیبهشت 84 
پس از 18 سال رنج و درد

گلزار شهدای اصفهان

موج گرفتگي و قطع نخاع در شلمچه، 
تیرماه 1367

امام حزب ا...کالم تریبون

این 4 هدف شعاری نیست
   1. "دین آچسـون" وزیـر وقت خارجـه ی آمریکا در فاصله ی سـال های مصادف 
با وقایع ملی شـدن صنعت نفـت در ایـران بـود. وی در کتـاب خاطرات خـود، دو 
فصل تمـام را به مناسـبات ایـران و آمریـکا اختصـاص داده اسـت و در آن توضیحات مفصلی 
درباره ی اینکه کاخ سـفید چه نقشـه هایی برای سـرنگونی دولت مصدق و جلوگیـری از ملی 
شـدن صنعت نفت طراحی کرده بود، ارائه می دهـد. به مـوازات اقدامات آمریـکا، دادگاه الهه 
نیز که زیـر فشـار آمریـکا قـرار داشـت، رأی بـر ممنوعیـت ملی شـدن صنعـت نفـت ایران 
می دهـد. 4 روز بعـد از این حکـم، ترومن، رئیس جمهـور وقت آمریـکا از ایـران می خواهد که 
حکم دادگاه الهـه را بی چون و چرا بپذیـرد. ایران اما ایـن رأی را نپذیرفـت و آن را غیرمنطقی 
و خاف منافع ملی برشـمرد. در عـوض، آمریکا کـه جدیت ایران در ملی شـدن نفـت را دید، 
دسـت به تحریم اقتصـادی ایـران زد. مقامات کاخ سـفید شـرکت های غربی را ملـزم کردند 
که نفـت ایـران را بـه هیچ وجـه نخرنـد. در نتیجه، اسـتخراج نفـت ایـران به طـور کامل قطع 
شـد. هم زمـان دولـت انگلیـس نیـز دارایی هـای ایـران را مسـدود کـرد. سـرانجام نیـز 
آمریکایی ها بـا طراحـی کودتا علیـه دکتـر مصـدق، دولـت او را به زمیـن زدند و ملی شـدن 

صنعت نفت نیز در هاله ای از ابهام قرار گرفت.
   2. در اولیـن روز سـال 92 بـود کـه رهبـر انقـاب بـه رسـم همیشـگی، در حـرم رضـوی 
حضـور یافتنـد و مسـائل کان و مهـم کشـور را بـا مـردم مطـرح کردنـد. از جملـه ی آنهـا، 
موضـوع مذاکـره بـا مقامـات آمریکایـی بـود: »مسـئولین بلندپایـه و میانـی آمریـکا بارها و 
بارهـا می گوینـد بیائیـد در کنـار گفتگوهـای 1+ ۵ کـه دربـاره ی مسـائل هسـته ای بحـث 
می کننـد، آمریکا و جمهـوری اسـامی دو بـه دو، درباره ی مسـئله ی هسـته ای ایـران بحث 
کنند. من بـه این گفتگوها خوشـبین نیسـتم.« آنگاه ایشـان بـرای اثبـات مدعای خـود، به 
"تجربه هـای تاریخـی" مردم ایـران اشـاره می کننـد و می فرماینـد »تجربه های گذشـته ی 
ما نشـان می دهد که گفتگو در منطـق حضرات آمریکائی به این معنی نیسـت که بنشـینیم 
تا به یـک راه حـل منطقی دسـت پیدا کنیـم، منظورشـان از گفتگو این اسـت که بنشـینیم 
حرف بزنیـم تا شـما نظر مـا را قبـول کنید.« هشـت مـاه بعـد از آن، یعنـی همـان روزهایی 
کـه تـازه مذاکـرات هسـته ای بـه شـکل جدیـدش آغاز شـده بـود، رهبـر انقـاب بـا تأکید 
مجدد بـر عدم خوشـبینی بـه نتیجـه ی مذاکـرات فرمودنـد: »مـن فکـر نمی کنـم ]از[ این 
مذاکرات آن نتیجـه ای را که ملّت ایـران انتظار دارد، به دسـت بیایـد. 92/8/12« آنچه مسـلم 
اسـت هدف و انتظـار اصلـی مـردم از مذاکـرات، لغـو تحریم هـا و متعاقـب آن، بهبـود وضع 
معیشـتی و اقتصادی بـود. امـا حاال کـه چند مـاه از امضای سـند برجـام می گـذرد، مقامات 
 آمریکایـی در بیان و عمـل چنان می کننـد که نتیجه اش این باشـد کـه »اثر رفـع تحریم ها 
مطلقاً به وجود نیایـد.95/1/1« حتی بی.بی.سـی نیز درباره ی فشـار کاخ سـفید بـر بانک های 
آمریکایـی و غربـی مبنی بر عـدم معاملـه بـا ایـران می نویسـد: "در حـال حاضـر بانک های 
امریکایـی حـق ندارنـد بـا ایـران معاملـه داشـته باشـند، بانک هـای خارجـی نیـز در عمـل 
نمی تواننـد به دالر بـا ایران معاملـه کنند، زیـرا دالر آن هـا باید از سیسـتم مالـی امریکا عبور 
کنـد. این ممنوعیت فشـار قابـل  توجهی بـر ارتباط مالـی ایـران و سـایر کشـورها وارد آورده 
اسـت." موگرینی رییس اتحادیه اروپـا می گوید که "دولـت اوباما را بـرای پایـان دادن به این 
بن بسـت تحت فشـار قرار داده اسـت." رئیس مجلس نماینـدگان آمریکا نیز اعـام می کند: 
"سـال آینده و بـا روی کار آمدن دولـت جدیـد در آمریکا، باید تـا جایی که امکان پذیر اسـت 
بسـیاری از این امتیازاتـی کـه اوباما بـه ایـران داده را پـس گرفت." شـاید همیـن اقدامات و 
اظهارنظرهـا بـود که موجـب شـد وزیرخارجـه ی ایران نیـز به شـدت از ایـن موضـوع انتقاد 
کـرده و در مصاحبـه  بـا نشـریه ی آلمانـی اشـپیگل چنیـن بگوید کـه "مـا بیـش از 30 ماه 
فشـرده ترین مذاکـرات را انجـام نداده ایـم کـه االن بخواهیـم بـا یـک سـند توخالـی مواجه 
باشـیم. " یا رئیس کل بانک مرکـزی کشـورمان در گفت و گو با شـبکه بلومبـرگ تاکید کند 

که "برجام تاکنـون تقریبـاً هیچ دسـتاورد اقتصـادی برای ایران نداشـته اسـت." 
   3. رفتـار آمریکایی هـا در طـول شـصت سـال گذشـته، هیچ گونـه تغییـری نکرده اسـت. 
آنهـا همان گونه کـه از ملی شـدن صنعـت نفـت ایـران ممانعـت کردنـد، اگر می توانسـتند 
از دسـتیابی ایـران بـه فنـاوری هسـته ای نیـز جلوگیـری می کردنـد. حتی »اگـر به آنهـا رو 
بدهیم فـردا سـر مسـائل زیسـت فناوری و نانو و مسـائل علمـی دیگر هـم بـازی درمی آورند 
و اشکال تراشـی می کننـد. 95/2/1« آمریـکا همـان آمریکا اسـت با همـان خوی اسـتکباری 
و سـلطه طلبی. معلـوم اسـت کـه بـا چنیـن موجـودی هیچـگاه نمی تـوان بـه نتیجـه ی 
معقـول دسـت یافـت. حـاال شـاید بهتـر می تـوان حکمـت آن عـدم خوشـبینی رهبـر 
انقاب بـه مذاکره ی بـا آمریـکا را فهمیـد. "تاریـخ" درس هایـی برای امروز اسـت.  گذشـته 
چـراغ راه آینـده اسـت و سیاسـتمدار هوشـیار کسـی اسـت کـه از دل تجربه ها ی گذشـته، 
"مسـیر درسـت" را بـرای آینـده پی ریـزی کنـد. »مـن مکـّرر در دوران همیـن مذاکـرات 

هسـته ای گفتـم بـه آمریکایی هـا نمی شـود اعتمـاد کـرد. حـاال هـم ماحظـه می کنیـد 
و می بینیـد؛ حرف هایـی کـه می زننـد، اظهاراتـی کـه می کننـد و عملکـردی کـه نشـان 
می دهنـد، کامـًا امضـای آن حرفـی اسـت کـه بنـده آن وقـت میـزدم. 95/1/18« شـاید از 
همیـن رو بـود که سـه مـاه بعـد از تنفیـذ حکـم ریاسـت جمهـوری یازدهـم، رهبـر حکیم 
انقاب در خصـوص مذاکـرات تصریـح کردند که »با تاشـی کـه دولت محترم و مسـئولین 
کشـور دارند انجـام میدهند، مـا موافقیـم. یک کاری اسـت، یـک تجربـه ای اسـت، احتماالً 
یـک اقـدام مفیـدی اسـت؛ ایـن کار را انجـام بدهنـد، اگـر نتیجـه گرفتنـد کـه چـه بهتـر، 
اّمـا اگـر نتیجـه نگرفتنـد، معنایـش ایـن باشـد که بـرای حـّل مشـکات کشـور بایسـتی 
 کشـور روی پای خـودش بایسـتد.« همیـن راهبـرد، امـروز نیز روشـنگر راه درسـت اسـت: 

اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل.

  رهبر انقالب: 
تنوع دیدگاه ها و گرایشهای سیاسی در کشور قطعا مطلوب است

حضرت آیت ا... خامنه ای در دیدار نوروزی 24 فروردین جمعی از مسئوالن کشور، حضور افکار، 
نگاه ها و گرایشهای مختلف سیاسی در این جلسه را به مثابه »یک چهل تکه ی قشنگ« توصیف 
و تصریح کردند: » این تنّوع را شما بدانید نظر قطعی من است، حاال دوستانی که با من کار کردند 

سالها از نزدیک می دانند این نظر را، این تنّوع چیز مطلوبی است، چیز نامطلوبی نیست.« 
رهبر معظم انقاب در ادامه دو شــرط این تنوع و تکثر گرایش های مختلف سیاسی در کشور 
را »تبدیل نکردن اختاف سلیقه ها بر سر مســائل کوچک به دعواهای بزرگ و بنیانی« و هم 
چنین »توجه همگانی به انقاب و جدی گرفتن مسئله انقاب« برشمردند و تصریح کردند: 
»این رودخانه های کوچک و بزرگ از جوانب مختلف، همه به این اقیانوس انقاب بریزد، به نفع 

انقاب تمام بشود.«   |         |

   جان کری: ایران پس از توافق تنها 3 میلیارد دالر گرفته است
جان کری، وزیر خارجه آمریکا در نشستی در  گروه حامی اسرائیل جی استریت گفت: ایران پس 
از توافق تنها به 3 میلیارد دالر از دارایی هایش دست یافته است. وی از حمایت »قدرتمندانه و 
صریح« جی استریت از توافق هسته ای ایران تقدیر کرد و گفت: برجام، کماکان بهترین روش 

برای جلوگیری از دستیابی ایران به ساح هسته ای است.   |       فارس |

  برای مقابله با ایران باید آماده باشیم
اندیشکده امریکن اینترپرایز با اشاره به احتمال خرید جنگ افزارهای پیشرفته روسی توسط 
ایران: ترکیب توان موشکی و جنگنده های جدید ایران را قادر می سازد که بر کشورهای منطقه 
و حتی نظامیان آمریکایی غلبه کند. ایران در حال پیشروی است و ما باید برای مقابله با آن آماده 
باشیم. از دیگر ســو وزیر دفاع آمریکا گفت: نظامیان آمریکایی برای ایجاد بازدارندگی در برابر 

اقدامات مخرب ایران در خاورمیانه، در امارات مستقر شده اند. |       تابناک و فارس|

  رسانه آمریکایی:خطر عربستان، بسیار بیشتر از تهدید ایران است 
نیویورک پست: ایران در حال حاضر دشمن خارجی آمریکا است اما عربستان با حضور فعال در 
داخل آمریکا و مسموم کردن مردم ما با افکار فرقه وهابی، دشمن داخلی محسوب می شود. هر 
چقدر ایران در تحقیر کردن ملوانان آمریکایی موفق بود، ولی این سعودی ها هستند که با به بند 
کشیدن روح صدها میلیون مسلمان، متهم به بربریت هستند و از پیوستن مردم مسلمانشان 
به جهان مدرن ممانعت می کنند.  در عین حال نیویورک تایمز نوشت: در هفت دهه گذشته، 
تصاویر رئیس جمهور ما کنار پادشاهان ســعودی گواه اتحاد استراتژیک و پایدار آمریکا و این 

کشور غنی از نفت است. |       باشگاه خبرنگاران |  

# جهاد_ اقتصادی
هر کسی بتواند به اقتصاد کشور کمک بکند، یک حرکت جهادی انجام داده است

»امروز عرصه ی اقتصاد، به خاطر سیاستهای خصمانه ی آمریکا، 
یک عرصه ی کارزار اســت، یک عرصه ی جنگ است، جنگی از 
نوع خاص. در این عرصه ی کارزار، هر کسی بتواند به نفع کشور 
تاش کند، جهاد کرده اســت. امروز هر کسی بتواند به اقتصاد 
کشــور کمک بکند، یک حرکت جهادی انجام داده است. این 
جهاد اســت؛ البّته جهادی اســت کــه ابزار خــودش را دارد، 
شــیوه های مخصوص خود را دارد، باید این جهــاد را همه با تدبیر مخصوص خود و ســاح 
مخصوص خود انجام بدهند. 94/1/1 « »کشور امروز خوشبختانه درگیر جنگ نظامی نیست 
اّما ... درگیر جنگ اقتصادی اســت ... یعنی یک جنگ اســت. یعنی این را اگر کســی نداند، 
آن وقت خواب خواهد ماند؛ اگر کسی نداند خواب خواهد ماند. همین قدر که ندانید دشمن در 
صدد حمله اســت و این حمله از کجا اســت و چگونه اســت، باید مطمئن باشید شکست 

میخورید؛ باید بدانید که دشمن چه کار میکند. 94/2/14«.  

 همه این کارها اسراف است
در جمهوری اسامی، کسانی هستند که دستشــان به نعمت های الهی نمی رسد. نه به 
خاطر این که کم داریم. به خاطر این که بسیاری به خودشان حق می دهند که نعمت های 
الهی را بی حساب و کتاب مصرف کنند؛ بی اندازه مصرف کنند؛ هیچ ماحظه ای نکنند؛ هیچ حدی 
نگه ندارند و حّتی نعمت های الهی را ضایع کنند. چقدر نان ضایع می شود! چقدر غذای طبخ شده 
ضایع می شود! چقدر میوه ی مصرف نشده ضایع می شود و از خانه ها بیرون ریخته می شود! چقدر 
لباس زیادتر از اندازه ی الزم، چند برابر اندازه ی الزم خریداری می شــود و در خانه ها و صندوق ها 

می ماند، برای این که یک بار در مراسمی پوشیده شود! این ها اسراف است.   77/1/4

با علم مخالف نیستیم 
با نوکری اجانب مخالفیم

آنکه ما اصرار داریم به اینکه دانشــگاه که مغز 
متفکر یک ملت است، باید از وابستگیهای به 
شرق و غرب کنار برود و نمی شود که کنار برود 
اّل اینکه فرم اسالمی پیدا بکند، آن این نیست 
که دانشــگاه ما نباید علم و صنعتی تحصیل 

کند، بلکه باید فقط همین آداب صاله را به جا بیاورد! این یک مغالطه ای اســت که تا صحبت 
»دانشگاه اسالمی« می شود و اینکه باید انقالب فرهنگی پیدا بشود، فریاد می زنند آنهایی که 
می خواهند ما را به طرف شرق و عمدتاً، به طرف غرب بکشانند، که اینها با تخصص مخالف اند، 
با علم مخالف اند. خیر، ما با تخصص مخالف نیستیم؛ با علم مخالف نیستیم؛ با نوکری اجانب 
مخالفیم. ما می گوییم که تخصصی که ما را به دامن امریکا بکشد یا انگلستان یا به دامن شوروی 

بکشد یا چین، این تخصص، تخصص مهلک است، نه تخصص سازنده.   4 خرداد 1360

»5 اردیبهشــت 1359 آمریکایی ها طی عملیاِت موسوم به »پنجه ي عقاب« به  ت تاریخی
روای

  
قصد آزادسازی جاسوسان به گروگان گرفته شده توسط دانشجویان پیرو خط 
امام )( به ایــران حمله کردند. این عملیاِت نظامی بــا نقص فنی بالگردهای 
آمریکایی از یک سو و برخاستن توفان شــن در صحرای طبس از سوی دیگر با 
شکسِت کامل روبرو شــد و نیروهای نظامی امریکایی با برجای گذاردن تلفات 

مفتضحانه مجبور به ترک ایران شدند.«
آن روز آمریکا در دنیا یک هیمنه ی ابرقدرتی درجه ی یک داشــت. جوان دانشجوی ما با شجاعت، با 
شهامت، به عنوان لبه ی اصلی جبهه ی مقاومت ملت ایران، سفارتخانه ی آنچنان آمریکائی را تسخیر 
کرد؛ کســانی را که آنجا بودند، زندانی کرد. البته امام محبت کردند، ماطفت کردند و بعد از اندکی 
گفتند عناصری از آنها - مثل زنهاشان - برگردند بروند آمریکا؛ لیکن آن عناصر اصلی تا مدتی طوالنی 
در اینجا ماندند. این هم حرکت عظیمی بود که قدرت آمریــکا را در دنیا متزلزل کرد؛ آمریکای با آن 
هیمنه و با آن عظمت، ناگهان در چشم ملتها فروکش کرد. کار به جائی رسید که رئیس جمهور آمریکا 
برای نجات این گروگانها دست به حمله ی نظامی پنهانی و شبانه به ایران زد. جاسوسانشان را در اینجا 
بسیج کردند، مقدمات فراوانی فراهم کردند، آدم دیدند، جا دیدند، با هلیکوپتر و هواپیما حمله کردند، 
آمدند که طبس پیاده شوند و از آنجا بیایند و به خیال خودشان گروگانها را خاص کنند و ببرند؛ که آن 
ماجرای معروف طبس اتفاق افتاد، خدای متعال آبروی اینها را برد، هواپیماها و هلیکوپترهاشان آتش 

گرفت و مجبور شدند از همان طبس برگردند.      89/8/12  

5   اردیبهشت سالگرد شکست حمله نظامی آمریکا به ایران:

خدای متعال آبروی آمریکایی ها را بُرد

توصیه این است که جوانها ورزش کنند

برای ورزش گاهی شب و روز در کوهستان حرکت می کردیم
 من کوهنوردی را از جوانی دوست میداشتم و از همان ایام به کوه میرفتم.. در زمان جوانی 

ت
حزب ا... این اس

به ارتفاعات میرفتم و گاهی اتّفاق افتاده بود که سه، چهار روز - بلکه تقریباً یک هفته - شب 
و روز در کوهستان حرکت میکردیم... توصیه این است که جوانها ورزش کنند... هر وقت به 
کوه می آیم، وقتی می بینم خلوت است، تاسف می خورم که چرا جوانها و حتی غیر جوانها از 
این نعمت الهی و این فرصت کمیاب استفاده نمی کنند... توصیه ی من این است که جوانها 
به من نگاه کنند... وقتی می گوییم جوانها، معنایش این نیست که ورزش مخصوص جوانهاست... 
البته از میان همه ی ورزشها توصیه ی ورزش خاصی را نمی کنیم. هر کس به هر ورزشی که دوست 

دارد و با وضع و طبیعت و امکانات او متناسب است، بپردازد.   75/6/2    

به فرهنگ عمومی جامعه جهِت ارزشی بدهید

یک دقیقه را در آن فروگذار نکنید!
امروز، عمده قوای دشمنان ما در جبهه ی فرهنگی دارد کار میکند. این جنگهای روانی، این  مطالبه رهبری

فعالیتهای فرهنگی، این بودجه های پنهان و آشــکاری که بــرای منحرف کردن ذهنها 
میگذارند، همه اش مربوط به مسئله ی فرهنگ است... فرهنگ را دست کم نگیرید؛ خیلی 
مهم است. صرف وقت کنید و در بودجه هم برایش پول و فصول قابل توجهی بگذارید تا جهِت 
ارزشی به فرهنگ بدهید. از جمله ی کارهایی که مسؤولین فرهنگی دولت خیلی باید به آن 
بپردازند و واقعاً یک دقیقه را در آن فروگذار نکنند، این است که به فرهنگ عمومی جامعه و ابزارها و 
وسائل فرهنگی، جهت ارزشی بدهند. چون تاش زیادی شده تا جریانهای فرهنگی و عاملهای فرهنگی 
- هنر و ادبیات و شعر و سینما و بقیه - در جهت غیر ارزشی حرکت کنند و راه بیفتند. کمک کنید و 

همه ی تاشتان را بکنید که به تحرکات فرهنگی کشور در جهت ارزشی جهت بدهید.   72/7/28  

با سام و خداقوت. ما اعضای کانون ثامن االئمه مسجد امام علی شهرک رزمندگان یزد افتخار 
این را داریم که از پیش شماره چهارم نشریه، هر هفته آن را در دو تابلو اعانات خواهران و برادران 
مسجد در معرض دید نمازگزاران قرار میدهیم. )قبا نیز از شماره 1 تا 10 را با چاپ کیفیت عالی به 
تعداد ۵0 نسخه بین نمازگزاران پخش می کردیم که به علت کمبود بودجه این کار متوقف شد.( 
پیشنهاد می کنیم که اگر مقدور باشد با توجه به اینکه مطالعه نشریه ممکن است برای همه طیف از 
نمازگزاران مقدور نباشــد و با توجه به وجود پرده نمایش و ویدئو پروژوکتور در برخی از مساجد یا 
پایگاههای مقاومت، اگر امکان دارد ستون سخن هفته نشریه که تماما از فرمایشات حضرت آقا است 
و خط حضرت ایشان برای جامعه مؤمن و انقابی است، را در قالب یک نماهنگ چندرسانه ای تهیه و 

در سایت تغذیه فرمایید تا تعداد بیشتری بتوانند از این مطالب وزین استفاده کنند.
پاسخ: با تشکر از همراهی شما با نشریه خط حزب ا..، پیشنهاد خوب شما در خصوص ساخت 

نماهنگ چندرسانه ای بر اساس سخن هفته نشریه، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  

واژه کلید

درسی که از امیرالمؤمنین)  (میگیریم...
 ،])( ما امروز بعد از گذشـت قرنهای متمـادی، با این عیـد ]میاد علی بن ابی طالـب
با این پدیـده، چگونه باید برخورد کنیم؟ اسـم علـی را بـردن، که کافی نیسـت؛ خود را 
منتسـب به او دانسـتن، که کفایت نمی کند؛ ما که شـخصیتهای بزرگ تاریخ و پیشـوایان دینی 
و انبیـاء و اولیاء را فقـط به عنـوان یادگارهای تاریخی نمی شناسـیم؛ اینها درسـند؛ اینها الگویند؛ 
اینها دسـتگیر و راهنماِی قدم به قـدِم زندگی اند. ما چه درسـی از اینها می گیریم؟...آنچه مسـلم 
اسـت، این اسـت که اینها مظهر تـاش در راه خدا و دیـن او بودنـد. »اشـهد انّک جاهدت فـی ا...

حّق جهاده و عملت بکتابه و اتّبعت سـنن نبیـه )(« )1( شـهادت می دهیم که او جهـاِد در راه 
خدا را بـه صورت شایسـته انجـام داد. این، چیزی اسـت که ما در زیـارت امیرالمؤمنیـن و بقیه ی 
ائمـه )( می خوانیم. این جهاد همیشـه بر دوش ما هسـت. جهـاد علمی، جهـاد عملی، جهاد 
در دوران جنـگ، جهـاد در دوران صلـح، جهـاد با نفـس، جهاد با دشـمن بیرونـی، جهاد بـا مال، 
جهاد با جان، جهاد بـا زبـان؛ ... اینهـا درس امیرالمؤمنیـن و درس اولیاء دین اسـت - جهاد، فقط 
مخصوص میدان جنگ نیسـت - و امت اسـامی به خاطر فراموش کـردِن مجاهـدت در راه خدا 

به وضعیت اسفبارِ امروز رسیده است   85/5/17  
  1(    کامل الزیارات، ص 39

حدیث شـرح

زینب کبری، الگوی همه مردان و زنان بزرگ عالم
آنچه که از بیانـات زینب کبـری باقی مانده اسـت، عظمت حرکـت زینب کبری را نشـان 
میدهد. خطبه ی فراموش نشـدنی زینـب کبـری در بازار کوفـه، اظهارنظـر معمولی یک 
شـخصیت بزرگ نیسـت؛ یـک تحلیـل عظیـم از وضـع جامعـه ی اسـامی در آن دوره اسـت که با 
زیباتریـن کلمـات و بـا عمیق تریـن و غنی ترین مفاهیـم در آن شـرائط بیان شـده اسـت: »یـا اهل 
الکوفه، یا اهل الغـدر و الختل«؛ ای خدعه گرها، ای کسـانی که تظاهر کردید! شـاید خودتـان باور هم 
کردید کـه دنباله رو اسـام و اهل بیت هسـتید؛ امـا در امتحان اینجـور کـم آوردید، در فتنـه اینجور 
کـوری نشـان دادیـد. »هـل فیکـم ااّل الّصلـف و العجـب و الّشـنف و الکـذب و ملـق االمـاء و غمـز 
االعداء«؛)1( شـما رفتارتـان، زبانتان با دلتان یکسـان نبـود. به خودتان مغرور شـدید، خیـال کردید 
ایمان داریـد، خیال کردید همچنـان انقابی هسـتید، خیال کردیـد همچنان پیـرو امیرالمؤمنین 
هسـتید؛ در حالی که واقع قضیه این نبود. نتوانسـتید از عهده ی مقابله ی با فتنه بربیائید، نتوانستید 
خودتان را نجـات دهیـد... او  زن تاریخ اسـت؛ ایـن زن، دیگر ضعیفه نیسـت. نمیشـود زن را ضعیفه 
دانسـت. این جوهر زنانـه ی مؤمن، اینجور خودش را در شـرائط دشـوار نشـان میدهد. این زن اسـت 

که الگوست؛ الگو برای همه ی مردان بزرگ عالم و زنان بزرگ عالم.  89/2/1
   1( مناقب آل أبي طالب علیهم السالم، ج  4، ص 115

روضه منبر

اعتکاف
 س. در چه اوقاتی اعتکاف مستحب است؟

ج: اعتـکاف وقت خاصـی نـدارد، هرچنـد اعتـکاف در ده روز آخر مـاه مبارک رمضـان فضیلت 
بیشـتری دارد.

 س. اگر معتکف مثالً یک سـاعت بعـد از طلوع فجـر  تأخیر کند آیـا این روز به عنـوان روز 
اول اعتکاف حسـاب می شود؟

ج: در اعتـکاف بایـد از ابتـدای روز اول شـروع کـرد، لـذا روزی کـه ناقـص مانـده جـزو اعتکاف 
محسـوب نمی شـود هرچنـد کـه تأخیـر از روی اضطـرار باشـد.

 س. اگر انسـان نـذر کند دو روز معتکف شـود نـه بیشـتر از آن، یا سـه روز منفصل معتکف 
شـود، آیا نـذرش منعقد می شـود؟

ج: منعقد نمی شود.
 س.هنگام خروج از مسـجد بـرای امور ضـروری، انتخاب کوتاه تریـن راه و رفتن زیر سـایه 

دارد؟ چه صورتی 
ج: احتیاط واجب آن اسـت کـه نزدیکتریـن راه را انتخاب کند و واجب اسـت در صـورت امکان 
زیر سـایه ننشـیند لکن راه رفتن زیر سـایه اشـکال نـدارد؛ گرچه احتیاط مسـتحب تـرک آن 

. ست ا
.http://khl.ink/etekaf :دریافت کتابچه احکام

آموزشی احکـام

ایـرانی خانواده

هدیه انگشتری به جانباز مدافع حرم 
  آقا با لبخند  برای سّیدحسن دعا می کنند که بینایی اش را دوباره به دست آوَرد. سّیدحسن هم 

از آقا می خواهد که انگشترشان را تبّرکاً به او هدیه دهند؛ آقا انگشترشان را می دهند و نقش 
َُّه َمْخَرًجا َو یَْرُزْقُه ِمْن َحْیُث اَل یَْحَتِسُب...« انگشتری را برای او می خوانند: »َو َمن یَتَِّق ا...َ یَْجَعل ل

 کتاب »نقش نگار« مروری بر زندگانی امیر المؤمنین علــی )( برگرفته از بیانات رهبر معّظم 
انقاب اســت. این کتاب در پانزده فصل تنظیم شــده که شــش فصل ابتدایی آن شامل دوران 
نوجوانی و فداکاریهای امیرالمؤمنین )( قبل از بعثت و همچنین جهاد مستمرشان در مدینه 
بعد از هجرت نبّی مکّرم اسام)( است. فصول 
بعدی کتاب نیز به حوادث دوران زمامداری امام از 
آغاز شامل »امتناع امام از بیعت«، »برخورد ایشان 
با متخلّفین از بیعت« و اعام برنامه حکومتشان تا 
وقایع جنگهای جمل، صفین و نهروان اختصاص 
دارد. در فصل پایانــی نیز بــه ماجراهای ضربت 
خوردن و شهادت ایشــان و کوفه بی امام پرداخته 
شده است. مزیّت اثر پیش رو به کتبی از این دست 
در اتّخاذ رویکردی سیاســی اجتماعی به زندگی 
امیرالمؤمنین)( با اســتناد بــه منابع تاریخی 
معتبر و از کام فقیهی عالم است که خود به عنوان 
رهبر جامعه ی اسامی در بطن وقایع حکومتداری 
قرار دارد که این امر غنای کتاب را دو چندان کرده 
است. امید است این اثر چراغ راهی را در بهره گیری 
 ،)(از زندگی درخشــان و پرنور امیرالمؤمنین

برای جویندگان و محّققان حقیقت فراهم آورد.  

خواندنی پیشنهاد

هفته اخبار

نقش نگار

هفته سخن

"من برایشان آرزوهای خوب دارم." این جمله رئیس دولت شیطان بزرگ است 
برای ملت ایران. اوباما که این جمالت را سال گذشته و در بحبوحه پایان مذاکرات 
هسته ای بیان میکرد برای این آرزوی خوبش برای ملت ایران شرایطی هم گذاشت: "باید 
تحولی، حتی تدریجی، در داخل ایران روی دهد تا به این نتیجه برســند که شعار مرگ بر 
آمریکا یا انکار هولوکاست در میان رهبران این کشور یا تهدید به نابودی اسرائیل یا رساندن 
سالح به حزب ا... که در لیست گروه های تروریســتی است باعث می شود ایران در چشم 
بخش بزرگی از جهان منزوی شود..." آقای شیطان حتی به ملت ایران تضمین اعطای آب 
نبات های شیرینی هم می دهد: "به شما تضمین می دهم که در لحظه ای که حکومت ایران 
دست از این شعارها و رفتارها بکشد، به لطف اندازه، استعدادها و منابعش فورا شاهد باال 
گرفتن نفوذ و قدرتش در جهان خواهد بود. این تحوالت به تغییرات صحنه سیاسی ایران و 
تغییر در ذهنیت رهبران آن بســتگی دارد." اوباما اما نشان می دهد برای تحقق همه این 
نقشه مکارانه خود روی جوانان ایران اسالمی حساب باز کرده و نیرنگ خود را بر آنها استوار 

کرده است: "شاید نسل جوان ایران این تحول را ممکن کند."

بصیرت بخشی،
   برترین خصوصیت  امیرالمؤمنین)( برای امروِز  ما

شخصیت امیرالمؤمنین از لحظه ی والدت تا هنگام شهادت، در همه ی این ادوار، یک  سان 250 ساله
ان

شخصیت استثنائی است. والدت او در جوف کعبه است - که نه قبل از آن حضرت و نه 
بعد از آن حضرت تا امروز چنین چیزی اتفاق نیفتاده است - شهادت آن بزرگوار هم در 
مسجد و محراب عبادت است. بین این دو نقطه هم، همه ی زندگی امیرالمؤمنین جهاد و 
صبر و معرفت و بصیرت و حرکت در راه رضای الهی است. در آغاز کودکی، دست تدبیر 
الهی، علی بن  ابی طالب را به آغوش پیغمبر میسپارد. امیرالمؤمنین )( شش ساله بود که پیغمبر 
او را از خانه ی جناب ابی طالب به خانه ی خود آورد. امیرالمؤمنین در آغوش پیغمبر و در زیر سایه ی 
تربیت آن حضرت تربیت شــد. در هنگام نزول وحی بر پیغمبر، تنها کسی بود که در حراء، در آن 
لحظات حساس، در کنار پیغمبر حضور پیدا میکرد؛ و لقد کنت اتّبعه اتّباع الفصیل اثر اّمه«. دنبال 
پیغمبر، بدون جدا شدن از پیغمبر، امیرالمؤمنین دائماً می آموخت... در دوران کودکی به پیغمبر 
ایمان آورد، با پیغمبر نماز خواند، با پیغمبر جهاد کرد، برای پیغمبر فداکاری کرد. در طول زندگی 
خود، در حیات پیغمبر یک جور، بعد از رحلت پیغمبر هــم در ادوار مختلف، برای اقامه ی حق، 
اقامه ی دین خدا، حفظ اسام، همه ی تاش خود را به عرصه آورد... زندگی امیرالمؤمنین سر تا پا 
درس است. آن چیزی که در میان رفتارهای امیرالمؤمنین - که شامل همه ی خصلتهای نیک یک 
انسان و یک زمامدار است - انسان مشــاهده میکند و برتریِن این خصوصیات برای امروز ماست، 
مسئله ی بصیرت بخشی و بصیرت دهی به کسانی است که نیاز به بصیرت دارند؛ یعنی روشن کردن 
فضا. در همه ی ادوار، این شجاعت بی پایان، این فداکاری عظیم، در خدمت آگاه کردن مردم، عمق 

دادن به اندیشه ی مردم و ایمان مردم به کار رفته است.     59/7/18       

)( 13 رجب سالروز والدت امیرالمومنین
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