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نماینـده دفتر یونیسـف در تهـران بـا تقدیر از 
نقـش ایـران در آموزش کـودکان کشـورهای 
همسـایه: دسـتور رهبر انقـالب ]در خصوص 
ثبـت نـام دانـش آمـوزان افغانـی دارای مجوز 
حضور و فاقد آن در مدارس ایرانی[ بسـیار زیبا 

و نمونـه ای از همبسـتگی جهان اسـت.   

معـاون ارتباطـات بین الملل دفتر مقـام معظم 
رهبـری:  هنگامی که گـزارش مراسـم اربعین 
بـه رهبـر معظـم انقـالب داده شـد ایشـان 
فرمودنـد: »مـردم با شـور خودشـان بـه کربال 
می رونـد، امـا بایـد دیـد وقتـی برمی گردنـد با 

2 خودشـان چـه می آورنـد؟«  

حداد عادل در مشــهد: رهبر انقــالب به بنده 
فرمودند که قبل از انقالب با همین اجتماعات 
دینی، مذهبــی و انقالبی در شهرســتان ها 
توانســتیم انقالب را به پیروزی برسانیم. مقام 
معظم رهبری حلقه های فرهنگی بی هیاهو  را  از 

احزاب پرهیاهو  مهمتر می دانند.  

 اشــتون کارتر: »من فقــط روی آن 
چیزی کــه رهبر معظم ایــران می گوید 
حســاب می کنم چراکه به نظر می رسد 

همان چیزی است که انجام می دهد.«

 اوباما: »برنامه هسته ای ایران با وجود 
تحریم های یکجانبه و هشدارهای متعدد 
آمریکا، پیشــرفت زیادی کرد و ایران به 

چندین هزار سانتریفوژ رسید.«

 جان کری:  »واقعیت این است که ایران، 
هنگامی که به اندازه کافــی اورانیوم برای 
تولید 12 بمب هســته ای در اختیار داشت 

هم این کار را نکرد.«

»ده سال، دوازده ســال کشمکش با 
جمهوری اســالمی، نتیجه ]اش[ این 
شد که این شــش قدرت، امروز ناچار 
شدند که گردش چند هزار سانتریفیوژ 
را در کشور تحّمل کنند... ناچار شدند 
ادامــه ی تحقیقات و توســعه ی این 
صنعت را تحّمل کنند... گردش صنعت 
هسته ای ادامه خواهد یافت؛ این چیزی 
است که آنها سالها تالش کردند، ]ولی[ 
امروز روی کاغذ آوردنــد و امضا دارند 
میکنند که حرفی ندارند. این معنایش 
چیســت جز اقتدار ملّت ایران؟ این بر 
اثر ایستادگی ملّت، مقاومت ملّت، و بر 
اثر شهامت و ابتکار دانشمندان عزیز ما 
است.« این جمالت، بخشی از خطبه 
رهبر انقالب در نماز عید فطر امســال 
است. ارتقاءقدرت و اقتدار درونی، همان 
شاه کلیدی اســت که رهبر انقالب به 
صورت مستمر و در قالب یک گفتمان 
عمومی آن را دنبال می کنند. ایشــان 
روز اول فروردین سال 93، تأکید کردند 
که سخنان شان در یک جمله خالصه 
اســت: »ملت باید خود را قوی کند... 

حرف درباره اقتدار ملی است«
تجربه ملت ایران از زیاده خواهی های 
جبهه اســتکبار یک تجربــه طوالنی 
و عمیق اســت و همین تجربه نشان 
می دهد کــه رفتار مســتکبران تابع 
متغیری به نام »قدرت« است؛ هر ملتی 
به میزانٌی که قوی بوده، سلطه گر ناچار 
شده که از روال غیرمنطقی خود فاصله 
بگیرد. نمونه  واضح آن در همین قضیه 
هسته ای است؛ به تعبیر رهبر انقالب: 
»یک روزی بود که اینها حاضر نبودند 
پنج عدد ســانتریفیوژ را تحمل کنند. 
مســئولین گفتگو و مذاکره ی با اروپا 
حاضر شده بودند بیست تا سانتریفیوژ 
را نگه دارند، آنها گفته بودند نمیشود؛ 
گفته بودند پس الاقل پنــج تا، گفته 
بودند نمیشود. اگر میگفتند یکی، باز 

هم میگفتند نمیشود!«    )86/10/13(
اما در این فاصله چه اتفاقی افتاد که شش 
قدرت جهانــی را ناچار کرد که دســت 
 3 از آرزوی محــال خــود بردارند

# اقتدار ملی  |  زمینه ای برای جلوگیری از زورگویی مستکبران
اقتدار ملی هر کشوری دارای زمینه های مختلف نظامی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است.  افزایش اقتدار یک 
کشور به منظور زورگویی به دیگران نیست، بلکه برای جلوگیری از زورگویی آنها است. هر چیزی که بتواند یک 
ملت را به استقالل و به اقتدار ملی و خودجوش و درون زا برساند، آن چیز مبغوض مراکز قدرتی است که همه ی 
دنیا را تنها برای خودشان می خواهند و نظام سلطه این گونه است.   بیانات رهبر انقالب در 87/6/5و83/8/15

پشتوانه 
رد یا قبول برجام

هفته سخن  

پیش شماره ششم  |  هفته د وم مرداد94

برای دریافت اینفوگرافیک به پایگاه
 Khamenei. ir مراجعه کنید.

واژه کلید 

تقدیر یونیسف از توصیه رهبرانقالب 
برای تحصیل  جوانان افغان

نظر رهبر انقالب  
درباره سفر اربعین

حلقه های فرهنگی بی هیاهو از 
احزاب پرهیاهو مهمترند

چالش های موجود آنچه الزم است

منابع طبیعی زیرساخت هاموقعیت جغرافیایینیروی انسانیاقتصاد

ظرفیتهای ما
پاسخ رهبر انقالب به شبهه تحقق ناپذیری اقتصاد مقاومتی

بــرای پـیـشـرفـت اقـتصــادی

حزب ا... پیشخوان 
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رشمن: »حقیقت این 

است که ایران تجربه 

فراوانی در خصوص 

فناوری چرخه سوخت 

هسته ای دارد. ما         

منی توانیم با مبباران این 

دانش را از بین بربیم. ما 

با تحریم منی توانیم این 

دانش را از بین بربیم. 

به یاد داشته باشید 

تحریم ها رشد مستمر 

برنامه هسته ای ایران را 

متوقف نکردند تا آنجا 

که ایران به اندازه کافی 

اورانیوم غنی شده 

ذخیره کرده بود.«

  شرح چگونگی محو اسرائیل در کتاب 
فلسطین از نگاه رهبر ایران

نیویویورک پست با اشاره به کتاب فلسطین از دیدگاه 
رهبر انقالب چاپ انتشارات مؤسسه انقالب اسالمی 
نوشت: آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم ایران در کتاب 
جدید خود موسوم به »فلسطین« توضیح می دهد 
چرا اسرائیل باید محو شود و به چه شیوه ای باید محو 
شود. انتشار این کتاب در چند خبرگزاری بین المللی 

دیگر هم بازتاب داشته است. |        نیویورک پست|

  بایکوت و تحریف هدفمند نامه رهبری در 
رسانه های غربی

مقدم فر، مســئول ستاد نشــر و تبلیغ نامه رهبر 
معظم انقالب به جوانان اروپا و آمریکای شمالی: 
رویکرد اصلی رســانه های بزرگ غربی نســبت 
به نامه رهبر انقالب بــه جوانان اروپــا و آمریکا، 
"بایکوت"و"تحریف هدفمند"است. ابتکار عملی 
در انتشار این نامه وجود داشــت و آن هم این بود 
که قبل از انتشار آن در رسانه های رسمی، نامه در 

فضای مجازی منتشر شد.  |      تسنیم|

  رحیم پور: باید خطوط قرمز استراتژیک را 
از جزئیات تفکیک کرد

رحیم پور ازغدی: باید مشخص شود کدام بخش 
از مسائل هسته ای جزو خطوط قرمز ایدئولوژیک 
ما نیست. تفکیک مقدســات از راهبردها در همه 
مسائل الزم است. اینکه دایره مسائل غیراصولی را 
چنان گسترش دهیم که دیگر هیچ اصل اصولی 
در مسئله هسته ای باقی نماند و از سوی دیگر فکر 
کنیم همه مســائل و جزئیات حتی رنگ در فالن 
مرکز غنی ســازی جزو اصول مقدسات است هم 

افراط محسوب می شود. |     فارس|

  نظر رهبر انقالب  درباره سفر اربعین

حجت االســالم قمی، معاون ارتباطات بین الملل 
دفتر مقام معظم رهبری در جلســه ستاد مراسم 
اربعیــن94: هنگامی که گزارش مراســم اربعین 
به رهبر معظم انقالب داده شــد ایشان فرمودند: 
»مردم با شور خودشــان به کربال می روند، اما باید 
دید وقتی برمی گردند با خودشان چه می آورند؟« 
نظر معظــم له این اســت که افزایــش معرفت و 
شــناخت اهداف امام حســین)ع( در واقعه کربال 
به عهده علماست و باید آنان تالش کنند تا میزان 
آگاهــی زائران نســبت به مشــی و جهت گیری 
سیدالشــهداء اضافه شــود، به عبارتی فقط شور 

نباشــد و شــعور هم به آن اضافه شــود. |  رســا|

دولتمردان آمریکایی این روزها به حقایق مهمی درباره اقتدار ملت ایران اقرار می کنند؛
هفته اخبار  

 به فاصلــه چند هفته پــس از اعالم جمع بنــدی مذاکرات 
هسته ای میان ایران و کشــورهای 1+5، تنها در یک روز )14 
مرداد( اوباما در دانشگاه آمریکایی واشنگتن؛ جان کری وزیر 
امورخارجه در گفتگو با نشــریه آتالنتیک و وندی شــرمن 
مذاکره کننده ارشد آمریکا در جلسه استماع مجلس سنا برای 
دفاع از متن جمع بندی مذاکرات هسته ای حاضر شدند و از 
واقعیت هایی برای مردم و رسانه های آمریکایی پرده برداشتند. 
پیش از آن هم این نفرات و چهره های دیگری چون اشــتون 
کارتر وزیر دفاع آمریکا اعترافات مشابهی را در برابر چشمان 
متحیر رســانه ها مطرح کرده بودند. برای نمونه این رئیس 
جمهور آمریکا  بود که در سخنرانی روز چهارشنبه در دانشگاه 
آمریکایی واشنگتن گفت: »برنامه هســته ای ایران با وجود 
تحریم های یکجانبه ما پیشرفت زیادی کرد. زمانی که دولت 
بوش عهده دار ریاست جمهوری شد، ایران هیچ سانتریفیوژی 
نداشت، اما با وجود هشــدارهای متعدد دولت آمریکا زمانی 
که من عهده دار ریاست جمهوری شــدم، ایران چندین هزار 
سانتریفوژ داشت.« اوباما  در بخش دیگری از همین سخنرانی 
با اشــاره به خطر عدم همراهی شــرکای اروپایی آمریکا در 
تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران، می گوید: »شرکای ما به 
دلیل قطع ارتباط تجاری با ایران، میلیارد ها دالر را در بخش 

تجارت از دست دادند.«
در همان روز وندی شــرمن معاون وزیر امورخارجه و مذاکره 
کننده ارشد آمریکا در مذاکرات هسته ای در جلسه استماع 
سنای آمریکا می گوید: »برخی گفته اند که اگر ما فقط تحریم ها 
را تشدید می کردیم می توانستیم ایران را وادار کنیم با برچیدن 
برنامه هسته ای خود موافقت کند. اما این یک رویاست. واقعیت 
این است که در صورت عدم توافق برای ادامه تحریم ها علیه 
ایران تنها می مانیم.« اوباما نیز در همان سخنرانی با صراحت 
اعتراف شــرمن را تکرار می کند: »اگر به اعمال تحریم یک 
جانبه ایران ادامــه دهیم تنها خواهیم مانــد.«  اما حاال یک 
ســوال مهم در ذهن مخاطبان آمریکایی ایــن اعترافات که 

سالها تحت فضاسازی شدید رسانه هایشــان قرار گرفته اند، 
نقش می بندد: آیا بدون تحریم، ایران به سمت بمب هسته ای 
خواهد رفت؟! وزیر امورخارجه آمریکا به این سوال در گفتگو با 
نشریه آتالنتیک پاسخ می دهد:  »واقعیت این است که ایران، 
هنگامی که به اندازه کافی اورانیوم غنی شده برای تولید 10 
الی 12 بمب هسته ای در اختیار داشت هم این کار را نکرد.«   به 
سیاهه اعترافات آمریکایی ها می توانید این عبارات را نیز اضافه 
کنید، عبارتی که مثل موارد قبلی با کلماتی چون »حقیقت« 
یا »واقعیت« آغاز می شود: »حقیقت این است که ایران تجربه 
فراوانی در خصوص فناوری چرخه سوخت هسته ای دارد. ما 
نمی توانیم با بمباران و تحریم این دانش را از بین ببریم. به یاد 
داشته باشید تحریم ها رشد مستمر برنامه هسته ای ایران را 
متوقف نکردند تا آنجا که ایران به اندازه کافی اورانیوم غنی شده 
ذخیره کــرده بود.« این جمالت را هم شــرمن بــرای اقناع 
مخالفان برجام در ســنای آمریکا بر زبان رانده است. شاید به 
همین دلیل است که تد دویچ نماینده برجسته یهودی کنگره 
آمریکا که از قضا هم حزبی آقای اوباما نیز هســت می گوید: 
»پس از یک دهه تالش برای بازداشــتن ایران از دستیابی به 
تسلیحات هسته ای، نمی توانم از توافقی حمایت کنم که با لغو 
تحریم ها میلیاردها دالر در اختیار ایران قرار می دهد و در ازای 
آن به ایران اجازه داده می شود یک برنامه هسته ای پیشرفته و 

زیرساخت های یک کشور در آستانه هسته ای را حفظ کند.«
حاال با مشاهده این اعترافات می توان یکبار دیگر به سراغ بیانات 
حکیمانه رهبر انقالب در خطبه های عید فطر رفت: »ده سال، 
دوازده سال کشمکش با جمهوری اسالمی، نتیجه ]اش[ این 
شد ... تحقیق و توسعه ی صنعت هسته ای و گردش صنعت 
هســته ای ادامه خواهد یافت؛  این چیزی است که آنها سالها 
تالش کردند، ]ولــی[ امروز روی کاغذ آوردنــد و امضا دارند 
میکنند که حرفی ندارند. این معنایش چیست جز اقتدار ملّت 
ایران؟« بدون شک به همین دلیل است که وعده صادق و قول 
سدید رهبر حکیم انقالب را این روزها آمریکایی ها پس از 13 
سال تالش نافرجام برای توقف رشد صنعت هسته ای ایران، 
بیش از پیش و بیش از سایرین دریافته اند. آنجا که اشتون کارتر 
وزیر دفاع آمریکا در جلسه سنا در پاسخ به یکی از سناتورها که 
از وی می پرسد: »آیا فکر می کنید رهبر معظم ایران همچنان 
به اهداف انقالب ایران متعهد است؟« می گوید: »من فقط روی 
آن چیزی که او می گوید حساب می کنم چراکه به نظر می رسد 

همان چیزی است که انجام می دهد.«.  

شاید تا چند ماه پیش برای بدبین ترین هواداران شیطان بزرگ این تصور 
که دولتمردان متکبر آمریکایی یکی پس از دیگری به صف شده و در 
سخنرانی ها و مصاحبه های رسمی خود همزمان به قدرت جمهوری 
اسالمی در منطقه و جهان، بی تاثیری تحریم ها بر اراده ملت و هم چنین عدم تمایل 
ایران به ساخت بمب هسته ای اعتراف کنند، چندان به ذهن نزدیک نبود. اما همین 
تصور دور از ذهن این روزها به واقعیت رســانه های آمریکایی تبدیل شده است.

اعتـرافات شیطان



 نشریه خبری-تحلیلی نمازهای جمعه، مساجد و هیات های مذهبی
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هفته سخن  

و گــردش صنعت هســته ای ایــران را تحمل 
کنند؟ چه اتفاقی افتاد کــه وزیر خارجه امریکا 
به صراحت می گوید: »چه دوست داشته باشیم 
چه نه، ایران به دانش هســته ای دست یافته و 
آن را با بمباران و تحریم نمی توان از بین برد...« 
چه اتفاقی افتاد که رئیس جمهور دولت مستکبر 
امریکا ضمن آنکه نمی تواند کینه خود را از ایران 
اســالمی پنهان کند، به ناچار اعتراف می کند: 
»دســت کشــیدن ایران از برنامه هســته ای، 
توهم اســت... اگر کنگره توافــق را رد کند در 
دنیا بی اعتبار می شــویم...« چه شد که روزنامه 
امریکایی هافینگتون پست با یادآوری مذاکرات 
مهم بین المللی )مانند مذاکرات هسته ای میان 
آمریکا و شوروی، کنگره ســال 1919 ورسای( 
اقرار می کنــد که این ســطح و روش مذاکرات، 
متناسب با همان الگوی مذاکرات جهانی و نوع 
تعامل با ایران نیــز از جنس تعامل با قدرت های 
بزرگ اســت. واقعیت آن اســت کــه بر خالف 
تبلیغات امریکایی ها -که می خواهند القا کنند 
ایران در اثر فشــارها پای میز مذاکره آمد- آنکه 
مجبور شد نه تنها پیش شــرط های قبلی خود 
برای مذاکره را نادیده بگیرد، بلکه برای مذاکره 
نیز درخواســت بدهد و در نهایــت چیزهایی 
را بپذیرد کــه قبال حتی حاضر بــه حرف زدن 
درباره آنها هم نبود، دولت امریکاســت. اعتراف 
امروز امریکا، نشــانه ای آشــکار از اقتدار ملت 
اســت. این اقتدار، ناشــی از آرمان های انقالب 
اسالمی، مقاومت ملی، شــهامت و ابتکار علمی 
دانشمندان، پدید آمده و یکبار دیگر این تجربه 
و الگو را تأیید کرده که برای پیشرفت در دنیای 

امروز، »اقتدار است که جواب می دهد«. 
کیفیت مواجهه بعدی ایران و جبهه اســتکبار و 
مصداق اتم آن یعنی امریکا بر پایه همین اقتدار 
معین می شود و کسانی که متوهمانه با مبنا قرار 
دادن مذاکرات هســته ای تــالش می کنند تا از 
استکبارســتیزی در نزد ملت بکاهند نقشه شان 
نقش بر آب خواهد  شود. اصول تغییر نخواهد کرد 
و در سیر تکاملی انقالب اسالمی، پافشاری بر آنها 

بیشتر نیز خواهد شد.
و در آخر، این روزها مســئولین در حال بررسی 
متن برجام هستند. از سویی »نقدهای منطقی« 
با »رعایت حفظ اعتماد عمومی« می تواند وسیله 
و کمک کاری برای دقت و تامل بیشتر مسئوالن 
بر روی متن باشد و از ســوی دیگر، همین اقتدار 
ملی است که پشتوانه نهایی آن ها در بررسی متن 
خواهد بود. دســت اندرکاران بررسی متن، باید با 
مالحظه دقیق به تصمیم برسند و تصمیم نهایی 
را هر چه که باشــد، با گردن افراشــته در مقابل 
خداوند و ملت ارائه کننــد. چنانچه در متن تهیه 
شده دســتاوردها بیش از داده ها باشد و مصالح و 
منافع ملی در آن رعایت شده باشد، با اقتداری که 
ثمره انقالب اسالمی است به متن آری بگویند و 
چنانچه این معادله معکوس باشــد، با اقتدار آن 
را رد کنند. این اقتــدار، دارایی آینده ما در امتداد 

مبارزه با استکبار است.   

مروری بر خطبه های تاریخی حضرت آیت اهلل خامنه ای؛

اسالم، قرنها قبل از اروپا آزادی را به ارمغان آورده است

مرد مبارزه، علم و تشکیالت     |    به مناسبت ایام شهادت امام صادق )؛ع؛(

عباس! دعا کن من شهید بشوم!  |  به مناسبت سالروز شهادت شهید بابایی

بازخوانی خطبه وظیفه ی دیگــر دولت در رابطــه ی با وظائف 

  
معنوی در جامعه، وظیفه ی تأمین آزادی است 
برای افراد جامعه و زمینه های رهائی انســان از 
عیوب مخرب، مفسد و متوقف کننده و همه ی 

موانع حرکت و رشد و جهش انسانها... 
اوالً باید مفهوم آزادی را روشــن کنیم. آزادی یعنی چه؟... 
مفهوم آزاد بودن انسان، قرنها پیش از آنکه در اروپا مطرح 
بشود، در اسالم مطرح شد و قرنها پیش از آنکه متفکرین و 
روشنفکران و انقالبیون و رهبران اروپائی به فکر بیفتند که 
آزادی بشر را یکی از حقوق اساسی بشر بدانند، این در اسالم 
مطرح شــده. حاال اگر آزادی را با آن معنای راقی و لطیف و 
بلند آن مطرح کنیم، که آزادِی روح انســان از آالیشها، از 
هوی ها و هوس ها، از رذائل، از قیدوبندهای مادی است، اگر 
این را بگوئیم که این تا امروز هم هنوز در انحصار مکاتب الهی 

است و اصالً مکاتب غربی و اروپائی آن را استشمام نکرده اند و 
آن آزادی ای که در فرانسه در انقالب کبیر در قرن هیجدهم 
مطرح شد و همچنین بعد از او در دنیای غرب، این آزادی 
مطرح شــد، او خیلی کوچکتر و محدودتر و کم ارزش تر از 
آن آزادی ای اســت که انبیای الهی و مکاتب الهی درباره ی 
او بحث کرده اند، اگــر آزادی را به این معنــا بگیریم، این، 

مخصوص مکاتب الهی است.
 اما اگر آزادی را با همان معنا و مفهومی که امروز در مکاتب 
سیاســی مطرح می شــود، آزادیهای اجتماعی، سیاسی، 
اقتصادی، آزادی فکر و اندیشیدن و عقیده، اگر به همین معنا 
هم آزادی را بگیریم، البته با تفاسیر مختلفی که در زیر هر 
یک از این مطالب و عناوین هست، در همین هم اسالم قرنها 
قبل از انقالبهای اروپائی و مکاتــب اروپائی، این آزادی را به 

ارمغان آورده  است.   65/09/14

امام صادق)؛ع؛( مرد مبارزه بود، مرد علم 
و دانش بود و مرد تشکیالت بود. مرد علم 
و دانش بودنش را همه شنیده اید. اما مرد 
مبارزه بودنش را کمتر شــنیده اید. امــام صادق)؛ع؛( 
مشغول یک مبارزه ی دامنه دار و پیگیر بود. مبارزه برای 
قبضه کــردن حکومت و قــدرت و به وجــود آوردن 
حکومت اسالمی و علوی. یعنی امام صادق)؛ع؛( زمینه 
را آماده می کرد تا بنی امیه را از بین ببرد و به جای آنها 
حکومت علوی را که همان حکومت راســتین اسالمی 
اســت بر ســر کار بیاورد. اما آن بعد ســوم را که اصاًل 
نشنیده اید، مرد تشکیالت بودن امام صادق)؛ع؛( است 
که یک تشکیالت عظیمی از مؤمنان خود از طرفداران 
جریان حکومت علوی در سراسر عالم اسالم از اقصای 
خراسان و ماوراءالنهر تا شمال آفریقا به وجود آورده بود. 
تشــکیالت یعنی چــه؟ یعنی ایــن که وقتــی امام 
صــادق)؛ع؛( اراده می کند آن چه را کــه او می خواهد 
بدانند، نمایندگان او در سراسر آفاق عالم اسالم به مردم 

می گویند تا بدانند. یعنی از همه جا وجوهات و بودجه 
برای اداره ی مبارزه ی سیاســی عظیــم آل علی جمع 
کنند. یعنی وکال و نمایندگان او در همه ی شهرها باشند 
که پیروان امام صــادق)؛ع؛( به آنهــا مراجعه کنند و 
تکلیف دینی و همچنین تکلیف سیاسی خود را از آن 
حضــرت بپرســند... امام صــادق)؛ع؛( یــک چنین 

تشکیالت عظیمی را به وجود آورده بود.    59/06/14

 سال ۶1 شهید بابایی را گذاشتیم فرمانده 
پایگاه هشتم شکاری اصفهان. درجه ی این 
جوان حزب اللّهی سرگردی بود، که او را به 
سرهنگ تمامی ارتقاء دادیم. آن وقت آخرین درجه ی ما 
سرهنگ تمامی بود. مرحوم بابایی سرش را می تراشید و 
ریش می گذاشــت. بنا بود او این پایگاه را اداره کند. کار 
سختی بود. دل همه می لرزید؛ دل خود من هم که اصرار 
داشــتم، می لرزید، که آیا می تواند؟ اما توانســت. وقتی 
بنی صدر فرمانده بود، کار مشکل تر بود. افرادی بودند که 
دل صافی نداشتند و ناسازگاری و اذیت می کردند؛ حرف 
می زدند، اما کار نمی کردند؛ اما او توانست همان ها را هم 
جذب کند. خودش پیش من آمد و نمونه یی از این قضایا 

را نقل کرد. خلبانی بود که رفت در بمباران مراکز بغداد 
شــرکت کــرد، بعد هم شــهید شــد. او جــزو همان 
خلبان هایی بود که از اول با نظام ناســازگاری داشــت. 
شهید عباس بابایی با او گرم گرفت و محبت کرد؛ حتی 
یک شب او را با خود به مراســم دعای کمیل برده بود؛ با 
این که نسبت به خودش ارشد هم بود. در میان نظامی ها 
این چیزها خیلی مهم است. یک روز ارشدیت تأثیر دارد؛ 
اما او قلباً و روحاً تســلیم بابایی شــده بود. شهید بابایی 
می گفت دیدم در دعــای کمیل شــانه هایش از گریه 
می لرزد و اشــک می ریزد. بعد رو کرد بــه من و گفت: 
عباس! دعا کن من شــهید بشــوم! این را بابایی پس از 

شهادت آن خلبان به من گفت و گریه کرد.    83/10/23

خط حزب الله طی چند 

شامره، مفهوم مهم آزادی 

را از نگاه رهرب انقالب در 

خطبه های تاریخی ایشان 

مرور می کند. منت حارض 

اولین قسمت از این 

سلسله خواهد بود.

شهید عباس بابایی، 

یک جوان حزب اللهی و 

فرمانده پایگاه هشتم 

شکاری اصفهان

ادامه از صفحه 1



قدر جوانان حزب اللهی
 را  بدانید

 بــه تمــام متصدیــان امــور و دســت 
انــدرکاران کشــور هشــدار می دهــم کــه قــدر 
ایــن جوانــان حــزب اللهــی را بدانیــد، و از آنان 
قدردانــی کنیــد و آنان را تشــویق نماییــد و در 

ــد.  ــظ کنی ــود حف ــت خ ــوش  محب آغ

اینان بودنـد که ایـران را نجات دادنـد؛ و از این 
پس همینها هسـتند کـه انقالب را پاسـداری 
می کننـد، و همینهـا هسـتند کـه بـا صـرف 
هزینـه ای کـم در ظـرف مـدت کوتاهـی بـا 
روشـن بینی خـاص خویـش کارهـای تعجب 
آوری نمودنـد کـه گمـان نمی شـد در ایـران 
بتـوان انجـام داد. ایـن مغزهـای متعهـد باید 
تشـویق شـوند تـا شـکوفا گردنـد. مسـئولین 

بهانه هـای  بـا  را  انقـالب  اصلـی  صاحبـان 
بی اسـاس پـس نزنند تا بـه جای آنان کسـانی 
را که وارثان رژیم گذشـته و وابسـتگان فکری 
آنـان هسـتند جایگزیـن کننـد. البتـه بایـد 
از متخصصـان متعهـد یـا الاقـل غیـر معانـد 
اسـتفاده شـود، لکـن نـه بـه قیمـت کنـار 

گذاشـتن صاحبـان اصلـی انقـالب.  
۲۲ بهمن ۱۳۶۳

شناخت نقشه دشمن

امــروز مــا بایــد بدانیــم ایــن دشــمن 
نــاکام مانــده ی در مقابــل ملــت 
ایــران نقشــه اش چیســت. بایــد بیــدار 
باشــیم: »العالــم بزمانــه ال تهجــم علیــه 
اللّوابــس«. اگــر صحنــه را بشناســیم، عرصــه 
را بشناســیم، دشــمن را بشناســیم، نقشــه ی 

دشمن را بدانیم، غافلگیر نخواهیم شد. 
ـــدا...  ـــران. بحم ـــت ای ـــد مل ـــن را بدان ـــد ای بای
ملـــت مـــا، ملـــت هوشـــیاری اســـت؛ 
زبـــان آوران و ســـخنگویان و صاحبـــدالن 
و روشـــنفکران زیـــادی هـــم در میـــان 
ـــگاه  ـــای دانش ـــان علم ـــن، در می ـــای دی علم
هســـتند کـــه مـــردم را ارشـــاد میکننـــد، 

ــد.  ــی میکننـ راهنمائـ
ــای  ــم در عرصه ه ــا ه ــوِر م ــر ش ــان پ جوان
مختلــف رشــد پیــدا کرده انــد. امــروز در 
ــا در  ــیجِی م ــان بس ــا، جوان ــردم م ــان م می
ــه، در  ــای تجرب ــم، در میدانه ــای عل میدانه
ــرفت  ــوار پیش ــای دش ــای فناوری ه میدانه
ــی اســت.  ــن ملت ــک چنی ــت، ی ــد. مل کرده ان
ــا  ــت م ــرای مل ــه ب ــناخت صحن ــن ش بنابرای

مشــکل نیســت.  87/02/16

این را هم دخرتها، هم پرسها در گوش داشته باشند!
]زن و شوهر[دلشان میخواهد وقتی وارد خانه شدند، خانه به آنها آرامش و امنیت و احساس 
راحتی و آســودگی بدهد؛ این را همه ی مردها میخواهند. همه ی زنها هم میخواهند وقتی 
شوهرشان وارد خانه شد، خانه را پر از شیرینی و شــادی کند؛ خانه برایشان محیط راحتی و شادی 
شــود؛ زیرا هر دو خســتگی دارند؛ زن کارهایی دارد و مرد هم کارهایی... هر دو از هم توقع دارند که 
بتوانند محیط را شاد، سرزنده، قابل زیست و رفع کننده ی از خستگی بسازند؛ این توقع بجایی است. 
اگر بتوانید این کار را بکنید، زندگی شیرین خواهد شد... این را هم شما دخترها، هم شما پسرها در 
گوش داشته باشــید! این ازدواج یک خانواده درســت میکند، این خانواده باید محیط امن و امان و 
راحتی برای شما دو نفر باشد و اگر انشااهلل فرزند داشتید - که خواهید داشت - برای آن فرزندان هم 

شما باید این محیط امن و امان را فراهم کنید.    83/03/20

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:

 بسیار عالی است دســت بروبچه های سایت 
درد نکنه میشــود گزیده مطالــب را از طریق 

پیامک انتشار داد؟
ج( نقل و تلخیص مطالب نشــریه با ذکر 
منبع و همچنین بصورتی که باعث خدشه 
و  دگرگونی محتوای مطالب نگردد ایرادی 

ندارد.
 با عرض سالم وخسته نباشید. ممنون میشم 

اگه به رایانامه ارسال کنید.
ج( می توانید با ارســال آدرس رایانامه 
خود به یکــی از رســانه های ارتباط با 
نشریه)پیامک، رایانامه و کامنت(آن را در 

ایمیل خود دریافت کنید.
 لطفا کمی در نگارش نشریه ها توجه کنید تا به 

حال چند غلط امالیی و نگارشی دیده شده است.
ج( با تشـکر از توجه شـما، امید اسـت 
بـا دقـت نظـر بیشـتر اغـالط امالیـی 
و نگارشـی بـه حداقـل برسـد تـا پس 
از پایـان دوره انتشـار آزمایشـی بـه 

وضعیـت مطلـوب برسـیم.
 با عرض ســالم و خدا قوت بنظــر من روی 

طراحی و پرورش مطالبتون بیشتر کار کنید.
ج( لطفاً انتقادات یا پیشنهادات خود در 
رابطه با سوژه ها و مطالبی را که احساس 
می کنید در نشریه باید کار شود از طریق 
ابزارهای ارتباطی بانشریه در میان بگذارید.

 جهت چاپ نشــریه خط حــزب اهلل و توزیع 
در محافل شهرســتان دزفول از چه بودجه اي 
استفاده باید کرد؟ تیم تکثیر و توزیع آماده است 

فقط مشکل هزینه هست.
ج(با توجه به مردمی بودن سیستم تکثیر 
و توزیع نشــریه، می توانید از ظرفیت 
کمکهای مردمی در این رابطه استفاده 
کنید. انشاهلل از این شماره، نسخه ویژه ی 
نصب در تابلوی اعالنات نشریه نیز برای 
صرفه جویی در هزینه ها در سایت قرار 
خواهد گرفت. پیشــنهاد می شود در 
صورت تکثیر نشریه تأکید شود پس از 
مطالعه در اختیار سایر افراد قرار گیرد.   

این کتاب از جملــه تألیفات پیــش از انقالب 
حضرت آیت اهلل خامنه ای اســت که به موضوع 
زندگانی امام جعفر صادق)؛ع؛( می پردازد.این 
کتاب با توضیح روح کلی مشــترک در زندگی 
ائمــه)؛ع؛( و طرح چهار دوره زندگانی ایشــان 
بصورت مبســوط تر و جزئی تر بــه زندگی امام 
صادق)؛ع؛(پرداخته اســت. در این کتاب رهبر 
معظم انقالب به اســتراتژی کلی امام صادق و 
دشواری های آن دوره و نمودارهای مهم زندگی 
ایشان که شــامل تبیین و تبلیغ مسئله امامت، 
تبلیغ و بیان احکام دین به شــیوه فقه شیعی و 
نیز تفســیر قرآن به روال بینش شیعی و وجود 
تشــکیالت پنهانی ایدئولوژیک سیاسی است، 
اشــاره میکنند. این کتاب که از منشورات دفتر 
نشــر فرهنگ اسالمی اســت با حجم مختصر 
100صفحه ای خــود، منبعی مناســب برای 

آشنایی با زندگی این امام همام خواهد بود.   
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خانواده                    ایرانی

 پیشنهاد                  خواندنی

رشح                حدیث

آموزشی احکام 

استفاده از شبکه های اجتامعی

سوال:
 حکم اســتفاده از شــبکه های اجتماعی 
داخلــی و خارجی )مثل واتســاپ و وایبر( 

چیست؟
 رفتن به فضای مجازی مثل فیس بوک و 
واتس آپ و دیگر شبکه های شبیه به آن چه 

حکمی دارد؟
جواب:

به طور کلی اســتفاده از شــبکه های 
اجتماعی اگر مســتلزم مفسده )مانند 
ترویج فساد، نشر اکاذیب و مطالب باطل( 
بوده و یا خوف ارتکاب گناه باشــد و یا 
موجب تقویت دشمنان اسالم و مسلمین 
شــود و یا خالف قوانین و مقررات نظام 
جمهوری اسالمی باشــد، جایز نیست و 
تشخیص موضوع بر عهده مکلف است.   

تریبون                 حزب ا...

کالم                  امام

کتاب 
»پیشوای صادق« 

صاحب امتیاز:
 موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی       

چاپ و توزیع: 
نیروهای مومن و انقالبی سراسر کشور

ارتباط با 
خط حزب ا...                                

مرداد ماه سال 66 

بازدید حرضت 

آیت الله خامنه ای از 

مانور شهادت که در 

پاسخ  به حضور ناوگان 

دریایی آمریکا در خلیج 

فارس برگزار شد.


