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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(

ارتـبـاط بـا نـشـریه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی
خط حزب ا...                                

   پیامک:                     10001028 
@ khat_admin :حساب تلگرام   

Khat@khamenei.ir    رایانامه:  
Telegram.me/KhatteHezbollah  :کانال تلگرام   

پایانکاربهسودجبههخداییست

وقتی با این روحیه کار کنید
 از کار خسته نمی شوید

شما یک دلسوزی ای می کنید، وقت گذاری 
می کنید، بیشتر از وقت معمول در محل کار 
می مانید و خدمت می کنید. ممکن است هیچ کس 
هم نفهمد، اما خدا می داند. زیاد اتفاق می افتد افرادی 
که بدون اینکه کسی مطلع شود، بدون اینکه حّتی 
مافوق آنها یا زیردست آنها یا همکار آنها بداند، به یک 
کاری دلسوزانه رسیده اند. وقت کار اداری هم تمام 
شده، گفته نیم ساعت یا یک ساعت دیگر می مانم و 
این کار را تمام می کنم. هیچ کس هم ملتفت نشده، 
کسی هم از او تشکر نکرده. بدانید اینها پیش خدا باقی 
است. آن روزی که چشم ها و دل ها همه محتاج لطف 
و رحمت و مغفرت الهی اند، اینها برای شــما مایه ی 
روشنی چشم و دل خواهد شد؛ اینها در آن روز سخت 
و هولناک قیامت، ســایه ای خواهد شد بر سر شما. 
بنابراین اجر الهی خیلی باالتر است؛ به این اجر توجه 
کنید. بدانید هر خدمتی که به مردم می کنید، این در 
نزد خدای متعال مضبوط و محفوظ است. وقتی با 
این روحیه کار کنید، از کار خســته نمی شوید. کار، 

دیگر ما را فرسوده نمی کند.    89/8/5

  بیمه عمر و پس انداز توسط شرکت های بیمه طراحی 
گردیده که بر اساس آن فرد ماهانه مبلغی را در  طول 
مدت زمان مشخص مثالً ده یا بیست سال به شرکت 
بیمه پرداخت نموده و در صورتی که قبل از مدت تعیین 
شده  فوت نماید اصل پول پرداخت شده به همراه سود 
آن و غرامت فوت به بازماندگان وی پرداخت می گردد 
و در صورتی که زمان تعیین شده زنده بماند کل پول 
پرداخت شده توسط فرد و ســود آن توسط بیمه به 
فردپرداخت می شود.با توجه به موارد فوق خواهشمند 

است در دو حالت زیر تعلق خمس را روشن فرمایید:
1- در صورت فوت فرد قبل از موعد تعیین شــده آیا 
به مبالغ پرداختی توســط شرکت بیمه به بازماندگان 
متوفی خمس تعلق می گیرد؟ بسمه تعالی. متعلق 

خمس نیست.
2- در صورت زنده ماندن فرد تا پایان موعد تعیین شده 
آیا به مبالغ پرداختی به فرد توسط توسط شرکت بیمه 
خمس تعلق میگیرد؟ بســمه تعالی. اگر تا سر سال 

خمسی مصرف نشود خمس به آن تعلق میگیرد. 

اخالق درس

آموزشی احکـام

امام کالم

عزیزان من! جوانانتان را دریابید، همسرانتان را دریابید؛ وقت بگذارید، این بسیار مهّم است. 
هیچ منظور من بعضی از سختگیریهای بی خود که بعضیها می کنند، نیست؛ منظور رسیدن 
است. بدانید که ای بسا کسانی هستند که بخصوص به جوانان شما چشم می دوزند وبرای 
خراب کردن و منحرف و گمراه کردن آنها نّیت می کنند! چون نقش شما و احساِس بودن شما 
را می دانند. به جوانانتان بپردازید، وقتی را بگذارید، خسته به خانه نروید. وقتی به خانه می روید 
که خسته و مرده هستید، دختر و پسرتان که جلو می آیند، با اخم و تَخم و بی اعتنایی برخورد 
می کنید! این درست نیست. از همین امشب، باید درستش کنید؛ بروبرگرد ندارد. این که من 

عرض می کنم، به طور قطعی است؛ بنده بر این مطلب اصرار دارم.   77/12/18

خسته به خانه نروید

بهقدریغرقمطالعهبودمکهصدایاذانرانمیشنیدم!

سالم. مشــهد، تصاویری از تابلوی دکل 
دیده بانی . شــعبه ۳ مدرســه علمیه حضرت 

 )(مهدی

بنده : ســالم ، خدا قوت ، حدودا 1000تا 
نشریه شــماره های ۹8)جمکران (و۹۹و100 
)مسجد ارگ(را در مساجد مختلف جمکران ، 
مسجد ارگ ، مسجد شهدا تهران توزیع شده 

است.
کانون فرهنگی مســجدجامع روستای 
خوراز توابع اســتان البرز از زمان آغاز بکار این 
نشــریه انقالبی با نصب این نشــریه در تابلو 

اعالنات مسجدجامع فعال بوده است. 

 : شما هم از توزیع خط حزب ا... 
گزارش دهید.

آستان قدس هم در مشــهد، کتابخانه خیلی خوبی دارد. در دوره اوایل طلبگی - در همان سنین 
پانزده، شانزده سالگی - به آن جا مراجعه می کردم. گاهی روزها آن جا می رفتم - نزدیک آستان قدس 
است - و مشغول مطالعه می شدم؛ صدای اذان با بلندگو پخش می شد، به قدری غرق مطالعه بودم 
که صدای اذان را نمی شنیدم! خیلی نزدیک بود و صدا خیلی شدید داخل قرائتخانه می آمد و ظهر 

می گذشت، بعد از مدتی می فهمیدیم که ظهر شده است! با کتاب اُنس داشتم. 76/11/14

امام حسن )( با آن صلح 
معاویه را مفتضح کرد    

معاویه یک سـلطان بـود در آن وقـت؛ حضرت 
امـام حسـن )( بـر خالفش قیـام کـرد در 
صورتـی کـه آن وقت همـه هـم بـا آن مردک 

بودنـد و سـلطانش حسـاب  بیعـت کـرده 
می کردنـد. حضـرت امـام حسـن )( قیـام 
کرد تـا آن وقتـی کـه می توانسـت. وقتی که 
یک دسـته عالف نگذاشـتند کـه کار را انجام 
بدهـد، بـا آن شـرایط صلـح کرد کـه مفتضح 

کـرد معاویـه را. آن قـدری کـه حضـرت امام 
حسـن )( معاویـه را مفتضـح کـرد بـه 
همـان قـدر بـود کـه سـید الشـهداء یزیـد را 

مفتضـح کـرد. 
امام خمینی۱ تیر ۱۳۵۰

نوحه ها را  پرمحتوا کنید     

سعی کنیم آنچه را به عنوان مضمون و محتوا 
در شعر خودمان می گنجانیم، هر کلمه ی آن 
آموزنده باشــد. فرق نمی کند؛ گاهی مصیبت 
است، گاهی مدح است؛ همه ی اینها می تواند 
جوری انتخاب بشــود که آموزنده باشــد. در 
دوران شور انقالب و هیجان انقالب، در محّرمی 
که آخرین محّرم دوران طاغوت بود و محّرمی 
بود که بالفاصله بعد از محــّرم و صفر، پیروزی 
انقالب اتّفاق افتاد، هیئات مذهبی در شهرهای 
مختلف، نوحه هایی را می خواندند که هر یک از 
این نوحه ها به قدر یــک خطابه ی بلند و بلیغ، 
مردم را روشن می کرد و آگاه می کرد و بصیرت 
می داد. باید همیشه همین جور باشد؛ نوحه ها 

را ]پرمحتوا کنید[.  93/1/31 

کشــور  در  خوشــبختانه جهت گیــری 
جهت گیری درستی است؛ البّته اشکاالت در 
گوشه وکنار فراوان وجود دارد اّما جهت گیری 
درســت اســت؛ ]لذا[ می توانید اشکاالت را 
برطرف کنید؛ می توانید کمــک کنید که 
جهت گیری ها خراب نشــود، عوض نشود، 
دچار انحراف نشــود. این کاری اســت که 
ـ جوان های دانشمند و عالم  شــما جوان هاـ 
ــ می توانید بکنید. از این فرصت اســتفاده 
کنید، بدانید که ان شــاءاهلل خدای متعال به 
شما کمک خواهد کرد؛ َوالَّذیَن جاَهدوا فینا 
لََنهِدیَنَُّهم ُسُبلَنا؛ در راه خدا وقتی مجاهدت 

می کنید، خــدای متعال خودش شــما را 
هدایت می کند. َو َمن یُؤِمــن بِاهللِ یَهِد َقلَبه؛ 
خدا دلهای شما را هدایت می کند به آن کاری 
که باید انجام بدهید. نّیت هایتان را نّیت های 
احســاس وظیفه و انجام وظیفه و نّیت های 
خدایی کنید؛ ان شاءاهلل خدا هم کمک خواهد 
کرد. و من مطمئّنم شماها در ده ها سال آینده 
که ان شاءاهلل دیگر همه کاره ی کشور شماها 
هســتید، در آن روز یک ایراِن بمراتب بهتر، 
پیشرفته تر، منّظم تر و مرتّب تر از امروز را در 
مقابِل خودتان خواهید داشت و ان شاءاهلل آن 

را اداره خواهید کرد.  96/7/26

حضور رهبر انقالب به همراه تولیت فقید آستان قدس رضوی آیت اهلل واعظ طبسی در 
کتابخانه آستان قدس، اوایل دهه شصت

ایـرانی خانواده

آیا بر بیمه عمر
 خمس تعلق می گیرد؟

در راه خدا وقتی مجاهدت می کنید
 خدای متعال خودش شما را هدایت می کند 

حزب اهلل این است

انقالبی هیئت

موزعین      خط حزب ا...
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هفتم ماه صفر، شهادت امام حسن مجتبی 
بر همه ی مسلمانان تسلیت باد

....

این یک واقعیت است که طراحی ایاالت متحده برای منطقه ی 
غرب آسیا، با شکست مواجه شده است. دلیل آن هم به وضوح 
مشخص است: جمهوری اسالمی، به عنوان جبهه ی مقابل نظم آمریکایی، 
در برابر رســیدن آمریکا و غرب به اهداف خود در منطقه، سد مستحکمی 
ایجاد کرده است. پس واضح است که مقامات آمریکایی، همه ی توان خود را 
برای از بین بردن این جبهه بــه کار برند. تصور آنها این بــود که با برجام 
می توانند به اهداف خود برســند، حاال اما  با دیدن نشانه های خالف تصور 
خود، "نقشه ی جدیدی" را طراحی کرده اند. نقشه ی جدید آنها، کاهش و یا 

حتی از بین بردن قدرت و توان دفاعی ایران است.
برای همین، قدرت و تــوان دفاعی ایران، همواره موردتوجه اندیشــکده ها و 
تحلیلگران بین المللی قرار داشته است. به عنوان مثال، اندیشکده ی امریکن 
اینترپرایز با اشاره به توان بومی سازی محصوالت نظامی ایران می نویسد: "این 
نوع از بومی سازی بدون در اختیار داشتن منابع قدرت های جهانی نظیر آمریکا، 

چین و روسیه، کاری تقریباً غیرممکن است، اما بااین وجود، ایران براساس یک 
تمایل ایدئولوژیک به استقالل از نفوذ خارجی، رو به سوی خودکفایی نظامی 
آورده است. اندیشکده ی آمریکایی CSIS نیز در گزارشی به موشک های کروز 
ایرانی پرداخته و با تحلیل سناریوهای جنگی درباره ی احتمال حمله به ایران، 
به جنگ های ۳۳روزه، 22روزه و 8روزه اشــاره کرده و آورده است که چگونه 
نیروهایی همچون حزب اهلل لبنان و حماس فلســطین، با استفاده از نیروی 
موشکی که در مقایسه با ایران بسیار کوچک تر و کم توان تر است، توانسته اند بر 

ارتش تمام عیار رژیم صهیونیستی فائق آیند. 
اندیشکده ی آمریکایی شورای آتالنتیک نیز نشستی در مهرماه سال 1۳۹5 
برگزار کرد، که در آن، کارشناســان به این موضوع توجه داشتند که رویکرد 
موشکي ایران در حال تغییر است به طوری که ایران از توان موشک حجمي و 

بردي به سمت موشک هاي دقیق و هدف زن در حال حرکت است. 
اندیشــکده های غربی همچنین بر ممانعت از افزایش توان موشکی ایران نیز 

توصیه هایی به دولت های متبوع خود داشته اند، ازجمله در گزارش مشترک 
اندیشکده ی "امریکن اینترپرایز" و "ابتکار سیاست خارجی"، درباره ی افزایش 
توانمندی های کشورهایی چون ایران، چین و روسیه هشدار داده شده است. 
در این گزارش، به نقــل از یک ژنرال نیروی هوایی ارتش آمریکا آمده اســت: 
"دشمنان در حال توسعه توانمندی هایی هستند که این توانمندی ها از بسیاری 

از جهات، بهتر ازآنچه ما اکنون داریم است."
چرا دشمن از قدرت دفاعی ایران هراس دارد؟

شاید مهم ترین و کانونی ترین موضوعی که موجب توجه بیشتر تحلیلگران 
غربی نسبت به توان دفاعی و موشکی ایران شــد، حمله ی ایران به مقرهای 
داعش در دیرالزور، در پاســخ به اقدام تروریســتی این گروهک در ماجرای 
مجلس شورای اسالمی ایران بود. بعد از آن، ایران با حمله به مقرهای داعش 
نشان داد که برای دفاع از مردم و امنیت کشــورش، لحظه ای درنگ نخواهد 

3  کرد. وب ســایت مطالعات اســتراتژیک فرانســه در این باره نوشت:

یکی از نکاتی که رهبر انقالب در ســخنان اخیر خــود درباره ی مرحوم 
حاج آقا مصطفی خمینی به آن اشاره کردند نبود نشانه های »آقازادگی« 
در ایشــان بود: »چه قبــل از مرجعّیت، چه زمان مرجعّیــت- یک ذّره 
نشــانه های آقازادگی در حاج آقا مصطفی نبــود.«1396/07/30 البته 

ایشــان قبال نیز به این ویژگی اخالقــی فرزند امام )ره( اشــاره کرده 
بودند: »مرحوم حاج آقا مصطفی مطلقاً آقازادگی نداشــت. نه لباسش، 
نه عبایش، نه کفشــش، نه زندگی خصوصیش، خانــه اش، مطلقاً هیچ 
 2 بوی آن تفاخر آقازادگــی و اینها ازش نمی آمــد.«   |  ادامه در صفحه 

آفِت آقازادگی

گزارش هفته

تجلیل رهبر انقالب از آیت اهلل خوییبه بهانه  طرح دوباره  کلیدواژه »آقازادگی« در بیانات رهبر انقالب

خبر ویژه  |  2

کلیدواژه ای که رهبر انقالب برای اولین بار به کار بردند

کلید واژه  |  2

روایت تاریخی   |  3

خوارج را به ما درست معرفی نکرده اند

عمار هنوز هم ناشناخته است     |  این شماره تقدیم می شود به ساحت ملکوتی جناب عمار یاسر 
تزلزل ناپذیری عمار در حوادث مختلف صدر اســالم و همچنین امتحان های سخت دوران بعد از پیامبر اســالم)(، موقع شناسی و حضور در وقت نیاز، و نقش 
تبیین کننده ی او در مسائل و حوادث دوران حضرت علی)( از ویژگی های برجسته و بارز عمار بود. 91/12/1 خط عمار را خط مستقیم می  گویند. به نظر من، عمار 
هنوز هم ناشناخته است. عمار یاسر را خود ماها هم درست نمی شناسیم. عمار یاسر، یک حجت قاطعه  ی الهی است. من در زندگی امیر المؤمنین)( که نگاه کردم، 

دیدم هیچ کس مثل عمار یاسر نیست؛ یعنی از صحابه ی رسول اهلل )(، هیچ کس نقش عمار یاسر را در طول این مدت نداشت.    70/5/30

مزار: استان رقه سوریهتاریخ شهادت: 37 قمری شهادت:  شهادت در جنگ صفین در رکاب امیرالمومنین

)(
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ر برای
شا

انت

علیه امنیت ایران
طراحی جدید دشمن برای
 کاهش قدرت و توان دفاعی کشور

یر
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امروز یکی از مســائل اساسی کشور، مســئله ی اقتصاد و معیشت مردم اســت. اقتصاد نیازمند امنّیت است؛ بنای 
اقتصادی کشور بایستی بر یک بنیاد امنی نهاده بشود. مشکل تاریخی ما، مشکل بازمانده ی ما از دورانهای طاغوتی، 
وابستگی اقتصاد ما به نفت است؛ این موجب شده اســت که ما در زمینه ی مسائل اقتصادی، دغدغه ی امنّیت را در 
همه ی دوران ها، زیاد داشته باشیم؛ قیمت نفت کم شد، زیاد شد، فروش نفت ممنوع شد، رفت وآمد نفت مشکل شد، 
فالن مشتری نفت پول ما را نداد. وقتی همه  چیز بر محور نفت در اقتصاد میچرخد، اقتصاد ناامن است؛ اقتصاد هم 

بایستی امن بشود.    96/8/3

#اقتصاد_امن
 

کلید
واژه
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هفته سخن

امام حسین )( در صلح با معاویه با امام حسن )( شریک بود

اگر قدرت دفاعی نداشته باشیم، دشمن جری خواهد شد

هیچ کس نمی تواند بگوید که امام حســن )(، فالن گوشــه ی کارش ســؤال برانگیز اســت. نه ، کار آن بزرگوار 
صد در صد بر اســتدالل منطقِی غیرقابل تخلف منطبق بود. در بین آل رسول خدا)(، پرشورتر از همه کیست؟ 
شهادت آمیزترین زندگی را چه کسی داشته است؟ غیرتمندترین آنها برای حفظ دین در مقابل دشمن، برای حفظ 
دین چه کسی بوده است؟ حســین بن علی)( بوده اســت. آن حضرت در این صلح، با امام حسن)( شریک 
بودند... هیچ کس نمی تواند بگوید که اگر امام حسین )( به جای امام حسن )( بود، این صلح انجام نمی گرفت... 
صلح، عوامل خودش را داشــت و هیچ تخلف و گزیری از آن نبود. آن روز، شهادت ممکن نبود... هر کشته شدنی که 
شهادت نیست؛ کشته شدِن با شرایطی، شهادت است. آن شــرایط، در آن جا نبود و اگر امام حسن)(، در آن روز 

کشته می شدند، شهید نشده بودند.  69/1/22

یک روزی بود که این کشور زیر موشک های صدام بود؛ خیلی از شماها شاید آن وقت در دنیا نبودید. ما هیچ وسیله ی 
دفاع نداشتیم، ]درحالی که[ همه به صدام کمک می کردند؛ آمریکا برای همین موشک ها و برای ابزارهای دفاعی و حتی 
برای نقشه ی میدان جنگ به صدام کمک می کرد؛ فرانسه کمک می کرد... آلمان کمک می کرد؛ مواد شیمیایی می داد... 
ما دست خالی بودیم، وسیله ای نداشــتیم؛ ]لذا[ به فکر افتادیم که باید خب وسیله ی دفاعی درست کنیم... اگر قدرت 
دفاعی خودمان را افزایش ندهیم، دشمنان ما جری خواهند شد، گستاخ خواهند شد، تشویق خواهند شد به اینکه به ما 
حمله کنند. باید قدرت دفاعی  ما جوری باشد که دشمن تشویق نشود به یک اقدام و به دست از پا خطا کردن.  96/7/26

)( به مناسبت هفتم صفر، سالروز شهادت امام حسن مجتبی

به مناسبت وقوع جنگ نهروان

اقتصاد بر مبنای نفت، امنیت ندارد

انسان
250 ساله

مسئله ی 
روز

خوارج را به ما درست معرفی نکرده اند

»خوارج« را درست ترجمه نمی کنند. من می بینم  ت تاریخی
روای

که متاسفانه در صحبت و شعر و سخنرانی و فیلم و 
همه چیز، خــوارج را به خشــکه مقدس ها تعبیر 
می کنند. این، غلط اســت. خشــکه مقدس کدام 
است؟! اگر می خواهید خوارج را بشناسید، نمونه اش را من در 
زمان خودمان به شــما معرفی می کنم. گروه منافقین که 
یادتان هست؟ آیه ی قرآن، خطبه ی نهج البالغه می خواندند، 
ادعای دینداری می کردند، خودشان را از همه مسلمان تر و 
انقالبی تر می دانســتند؛ آن وقت بمب گذاری می کردند و 
ناگهان یک خانواده، بــزرگ و کوچک و بچه و صغیر و همه 
کس را به هنگام افطار ماه رمضان می کشــتند! چرا؟ چون 
اعضای آن خانواده طرفدار امام و انقالب بودند... خوارج، اینها 
بودند. عبداهلل بن خباب را می کشند؛ شکم عیالش را که حامله 
بود، می شکافند، جنین او را هم که یک جنین مثال چند ماهه 

بود، نابود و مغزش را نیز متالشی می کنند! چرا؟ چون طرفدار 
علی بن ابی طالبند و باید کشته شوند! خوارج اینهایند.

خوارج را درست بشناسید: کسانی با تمسک ظاهر به دین، 
با تمســک به آیات قرآن، حفظ کردن قرآن، حفظ کردن 
نهج البالغه )البته آن روز فقط قرآن بــود؛ ولی در دوره های 
بعد، هرچه که مصلحت باشــد و ظاهر دینی آنها را حفظ 
کند( به برخی از امور دینی ظاهرا اعتقاد داشــتند؛ اما با آن 
لّب و اســاس دین مخالفت می کردند و بر روی این حرف 
تعصب داشــتند. دم از خدا می زدند؛ امــا نوکری حلقه به 
گوش شــیطان را داشــتند. دیدید که منافقین یک روز 
آن طور ادعاهایی داشــتند؛ بعد هم وقتی الزم شــد، برای 
مبارزه با انقالب و امام و نظام جمهوری اسالمی، با امریکا و 
صهیونیستها و صدام و با هر کس دیگر حاضر بودند کار کنند 

و نوکریشان را انجام دهند!     75/11/12

اگر می خواهید 

خوارج را بشناسید، 

منونه اش را من 

در زمان خودمان 

به شام معرفی 

می کنم. گروه 

منافقین که یادتان 

هست؟ آیه ی قرآن، 

خطبه ی نهج البالغه 

می خواندند، ادعای 

دینداری می کردند، 

خودشان را از 

همه مسلامن تر 

و انقالبی تر 

می دانستند؛ آن 

وقت مبب گذاری 

می کردند
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1 "به نظر می رسد سپاه پاســداران، به یک سالح 

با دقت باال برای هدف قراردادن عمق دشمن در حالت 
تاکتیکی دست پیدا کرده است." 

پس، مقامــات آمریکایی و غربی به خوبــی دریافتند، 
مادامی که ایران برخــوردار از توان و قــدرت دفاعی و 
موشکی باالست، هرگونه تعرضی به آن، عمال غیرقابل 
تصور است. برای همین، نقشه ی جدید خود را مبتنی بر 
مذاکره بر سر قدرت دفاعی ایران قرار دادند. اندیشکده ی 
آمریکایی آرمزکنترل در مطلبی بــا موضوع مذاکره با 
ایران بر سر توان موشکی، چنین می نویسد: "به جز ایران 
بر هیچ کشور دیگری در منطقه، محدودیت های موشک 
بالستیک اعمال نمی شــود... ایران احتماالً در مقابل 
اعمال محدودیت موشــکی به عنوان بخشی از تالش 
منطقه ای برای ممنوعیت به کارگیری سیســتم های 
موشکی دوربرد ایستادگی خواهد کرد. اما ایاالت متحده 
می تواند مجموعه ای از اقدامات منطقه ای را برای مذاکره 
در موضوع ممنوعیت استفاده از موشک های ایران به راه 
بیندازد و از آن حمایت کند." اندیشــکده ی "هریتیج" 
مســتقر در واشــنگتن نیز در خصوص مهــار قدرت 
موشــکی ایران بیان می کند که ایاالت متحده بایستی 
همکاری های دفاعی خود با متحدانــش را ادامه دهد. 
این کشورها هر دو میزبان سامانه های پدافند موشکی 
زمین پایه هســتند که برای مقابله با  ایران آماده ی کار 

هستند.
قدرت دفاعی ایران قابل مذاکره نیست

هفته ی گذشــته اما رهبر انقالب در پاسخ به سخنان 
مقامات غربی درباره ی قدرت دفاعی و موشــکی کشور 
فرمودند: »ما اگر چنانچه قدرت دفاعِی خودمان را افزایش 
ندهیم، دشمنان ما َجری خواهند شد، گستاخ خواهند 
شد، تشویق خواهند شــد به اینکه به ما حمله کنند.« 
96/7/26 ایشان به طور خاص، خطاب به مقامات اروپایی 
فرمودند: »اینکه دولت های اروپایی بیایند همان حرفی را 
بزنند که او}آمریکا{ دارد می زند که ایران چرا... موشک 
دو هزار کیلومتری یا مثالً فرض کنید سه هزار کیلومتری 
دارید، این ها هم بیایند همان حرف را بزنند، اینکه خب 
معنی ندارد! به شما چه ربطی دارد؟... این را هم مطلقاً از 

اروپایی ها ما قبول نمی کنیم...«96/7/26
واضح است که نه تنها ایران، بلکه هیچ کشوری، "امنیت 
و اقتدار" خود را دستخوش "مذاکره"، آن هم با "دشمن" 
قرار نمی دهد، چه آنکه تجربه ی کشورهایی چون عراق 
و لیبی، به خوبی مؤید آن است که عاقبت مذاکره بر سر 
امنیت کشــور، چگونه می تواند جان و مــال و ناموس 
ملت را به مخاطره بیانــدازد. برای همین، رهبر انقالب، 
روز چهارشــنبه ی این هفته )۹6/8/۳( برای بار دوم، بر 
"غیرقابل مذاکره" بودن "قدرت دفاعی" کشــور تأکید 
کرده و فرمودند: »امکان دفاعی و قدرت دفاعی کشــور 
قابل مذاکره و چک وچانه نیست. بیایند چک وچانه کنند 
که چرا شما فالن ابزار دفاعی را دارید؟ چرا فالن جورش 
را دارید؟ چرا تولید می کنید؟ چرا تحقیق می کنید؟ ]ما[ 
درباره ی آن چیزهایی که اقتدار ملّی را افزایش می دهد 
یا تأمین می کند یا پشــتیبانی می کند با دشمن هیچ 

چک وچانه ای، هیچ معامله ای نداریم.«    

آفِت آقازادگی
  تفاخِر آقازادگی

یکــی از نکاتــی کــه رهبــر انقــالب در ســخنان 
ــی  ــی خمین ــا مصطف ــاج آق ــوم ح ــاره ی مرح ــود درب ــر خ اخی
ــان  ــی« در ایش ــانه های »آقازادگ ــود نش ــد نب ــاره کردن ــه آن اش ب
ــک ذّره  ــت- ی ــان مرجعّی ــه زم ــت، چ ــل از مرجعّی ــه قب ــود: »چ ب
ــود.« 1396/07/30  ــی نب ــا مصطف ــی در حاج آق ــانه های آقازادگ نش
ــام  ــد ام ــی فرزن ــی اخالق ــن ویژگ ــه ای ــز ب ــال نی ــه ایشــان قب البت
ــاً  ــی مطلق ــا مصطف ــاج آق ــوم ح ــد: »مرح ــرده بودن ــاره ک )ره( اش
ــه  ــه کفشــش، ن ــه عبایــش، ن ــه لباســش، ن آقازادگــی نداشــت. ن
ــر  ــوی آن تفاخ ــچ ب ــاً هی ــه اش، مطلق ــش، خان ــی خصوصی زندگ
ــخنان  ــن س ــد.« 1362/07/20 در ای ــا ازش نمی آم ــی و اینه آقازادگ
ــه  ــه کار رفت ــی ب ــوان مســئله ای منف ــی« به عن موضــوع »آقازادگ
ــده  ــی ش ــان معرف ــت ایش ــِی مثب ــوان ویژگ ــه عن و دوری از آن ب
ــی و  ــگاه دین ــه در ن ــت ک ــی چیس ــتی آقازادگ ــا به راس ــت. ام اس

ــود؟ ــرح می ش ــوم مط ــئله ای مذم ــوان مس ــه عن ــِی ب انقالب

  تکبر، منشاء فساد و نابسامانی
از حیــث اخالقــی می تــوان روحیــه ی آقازادگــی را برآمــده 
از نوعــی »خودبرتربینــی و تکبــر« دانســت. رذیلــه ای کــه 
»زشــتی ها و ناهنجاری هــا« را بــه دنبــال دارد: »در میــان  
خصلت هــای  نکوهیــده  کــه  ســالمت  جــان  و راحــت  زندگــی  را بــا 
ــع  مواجــه  می ســازند، تکبــر از پرآفت تریــن  آنهاســت .  خطــر و مان
خودبرتربینــی  و سرکشــی  برخاســته  از آن ، چــه  بســیار حقیقتهــا 
ــذارد.«  ــوده  می گ ــت  را ناپیم ــای  فضیل ــه  راه ه ــناخته ، و چ را ناش
1379/06/19 از نــگاه دینــی نیــز ایــن خودبرتربینــی و خودخواهــی 
منشــاء فســاد و نابســامانی در عالــم می شــود: »منیــت اســت کــه 
در انســان، منشــاء همــه ی آفات اخالقــی و عــوارض و نتایــج عملی 
ــم، و  ــتارهای عال ــا و کش ــن جنگ ه ــه ی ای ــا هم ــت. منش آنهاس
ــدد و منشــاء همــه ی فجایعــی  ــه وقــوع می پیون ظلم هایــی کــه ب
کــه در طــول تاریــخ اتفــاق افتــاده احســاس منیــت و خودخواهی 

و خودبینــی در مجموعــه ای از انسان هاســت...« 1385/07/21

  نهادینه شدن تبعیض
روی دیگــر "آفــِت آقازادگی" نقش ســوء و مخــرب آن در مناســبات 
فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی جامعــه اســت. در واقــع 
ــه ی آقازادگــی آفتــی اســت کــه بیماری هــا و خســارت های  روحی
ــه ی  ــد. نقط ــه ی اســالمی وارد می کن ــام و جامع ــه نظ ــری را ب دیگ
کانونــی ای کــه در نظــام اســالمی بــا وارد شــدن روحیــه ی آقازادگی 

مــورد تهدیــد قــرار می گیــرد "عدالــت اجتماعــی" اســت، آن هــم 
در نظامــی کــه »فلســفه ی وجــودی« آن مبتنــی بــر عدالت اســت: 
ــدر مســلّم هایی  ــت اســت.... یــک ق ــا، عدال »فلســفه ی وجــودی م
وجــود دارد: کم کــردن فاصله هــا، دادن فرصت هــای برابــر، 
ــت را  ــی، عدال ــروت مل ــه ث ــار متجــاوزان ب تشــویق درســتکار و مه
در بدنــه ی حاکمیتــی رایــج کــردن - عــزل و نصب هــا، قضاوت هــا، 
اظهارنظرهــا - مناطــق دوردســت کشــور و مناطــق فقیــر را مثــل 
ــه  ــه هم ــور را ب ــی کش ــع مال ــر آوردن، مناب ــر نظ ــور زی ــز کش مرک
ــدِر  ــع دانســتن، از ق ــن مناب ــک ای ــه را صاحــب و مال ــاندن، هم رس
مســلّم ها و مــورد اتفاق هــای عدالــت اســت کــه بایــد انجــام 
ــبات  ــی وارد مناس ــی وقت ــع آقازادگ ــرد.« 1385/03/29 در واق بگی
سیاســی و حکومتــی شــده و تبدیــل بــه یــک موضــوع فراگیــر در 
ــد.  ــه می کن ــض« را نهادین ــود »تبعی ــف می ش ــای مختل زمینه ه
ــتگی ها:  ــای شایس ــه ج ــا ب ــی رابطه ه ــی جایگزین ــض یعن تبعی
ــای  ــه ج ــا، ب ــه ی قابلیته ــای مالحظ ــه ج ــی ب ــض، یعن »تبعی
ــون،  ــدا و قان ــه ی خ ــای مالحظ ــه ج ــتحقاق، ب ــه ی اس مالحظ
مالحظــه ی رابطه هــا بشــود!« 1379/05/03 مســئله و معضلــی کــه 
ــت. ــج آور اس ــز و رن ــیار نفرت آمی ــردم بس ــِی م ــکار عموم ــرای اف ب

   نظام اسالمی آقازاده و غیر آقازاده ندارد
ــا  ــالمی ب ــوری اس ــدی جمه ــز ج ــاط تمای ــی از نق ــا یک اساس
حکومــت طاغــوت همیــن مقابلــه بــا »تبعیــض« اســت: 
ــار حکومــت  »جمهــوری اســالمی، یعنــی نظامــی کــه در آن، درب
طاغــوت نیســت... دخالــت خــان و خان زدگــی نیســت؛ 
ــالمی،  ــوری اس ــت. در جمه ــتگان اس ــردم و شایس ــت م حکوم
ــع  ــر در سلســله مراتــب حکومتــی، تاب ــه مقامــات مؤث رســیدن ب
ــای  ــد در میدان ه ــت دارد، بای ــه صالحی ــر ک صالحیت هاســت. ه
فعالیــت و تــالش و مســؤولیت جلــو بــرود؛ از هــر نقطــه ی کشــور 
ــر و  ــن فقی ــن بی ــه انداخت ــد... فاصل ــی باش ــر اجتماع ــر قش و از ه
ــک قشــر  ــه ی ــاز دادن ب ــراف، و امتی ــراف و غیراش ــن اش ــی، بی غن
خــاص، بــا نظــام جمهــوری اســالمی ســازگار نیســت. هر بخشــی 
ــه  ــر ب ــاط اگ ــی از نق ــر نقطه ی ــالمی در ه ــوری اس ــام جمه از نظ
یکــی از ایــن آفت هــا مبتــال شــود، از صــراط مســتقیم جمهــوری 
ــود.«  ــالح ش ــد اص ــده و بای ــارج ش ــالمی خ ــام اس ــالمی و نظ اس
ــت در  ــن آف ــا ای ــارزه ب ــه و مب ــاس مقابل ــن اس ــر ای 1384/02/17 ب
ــان  ــام، جری ــزاران نظ ــم کارگ ــه ی مه ــون وظیف ــئون گوناگ ش
انقالبــی و دلســوزان کشــور اســت و در یــک جملــه نظام اســالمی: 

ــدارد.« 1382/02/22  ــازاده ن ــر آق ــازاده و غی »آق

به بهانه  طرح دوباره  کلیدواژه »آقازادگی« در بیانات رهبر انقالب

 تجلیل رهبر انقالب از مقام علمی رفیع 
آیت اهلل خویی

حضرت آیت اهلل خامنه ای در خالل مباحث 
درس خارج فقه خود در موضوع نماز مسافر 
به تجلیل از مقام رفیع علمی آیت اهلل خویی 
پرداختند و فرمودند:  انصافاً، یکی از حسنات 
و برکات زمان ما، وجود این عالم فقیهی بود 
که در این حّد از فقاهت و علم دین در زمان ما 

قرار داشت و ما درس ایشان را درک کردیم. |
|    

 پیام تســلیت رهبر معظــم انقالب 
اسالمی در پی درگذشت مرحوم مولوی 

محمد یوسف حسین پور
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی درگذشــت مرحوم مولوی محمد 
یوســف حســین پور از علمای بزرگ اهل 
تسنن را به مردم سراوان و گشت و به خانواده 
محترم و شاگردانش تسلیت گفتند. تسلیت 
معظم له را حجت االســالم و المســلمین 
سلیمانی نماینده ولی فقیه در امور اهل سنت 
سیســتان و بلوچســتان ابالغ کرد. مرحوم 
مولوی محمد یوســف حســین پور، شیخ 
الحدیث استان سیستان و بلوچستان و استاد 
اغلب مولوی های منطقه بــود که عمر خود 
را صرف تبلیغ ســنت پیامبر )ص( و معارف 

| قرآنی کرد. |  

   توصیه رهبر انقالب به زائران اربعین
نماینده ولی فقیه در امور حــج و زیارت: رهبر 
معظم انقالب توصیه کردنــد که به هیچ وجه از 
تصاویر ایشان در راهپیمایی اربعین استفاده نشود 
که این تدبیر بسیار هوشمندانه بود. وی همچنین 
در سخنانی دیگر تأکید کردند: نظر مقام معظم 
رهبری که از گذشته هم به ما ابالغ کرده بودند 
این اســت که نباید گذاشــت اربعین از حالت 

مردمی بودن خارج شود.  |      ایلنا |

  میخ دیگری بر تابوت آمریکا و اسرائیل
سردار حسین سالمی، جانشین فرمانده کل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در یادواره ی 
شهدای مدافع حرم استان کرمانشاه و شهید 
جعفری، لغو همه پرســی اقلیم کردســتان 
عــراق را میخی دیگــر بر تابــوت آمریکا و 
رژیم صهیونیستی بیان کرد. سردار سالمی 
از نقشــه ی آمریــکا و رژیم صهیونیســتی 
مبنی بر تجزیه ی کشورهای منطقه و تبدیل 
آن ها به کشــورهای ضعیف و کوچک خبر 
داد و گفت: این سیاست خطرناکی است و ما 
در مقابل آن ایســتاده ایم و در هر سرزمینی 
 که آن هــا نشــانه گذاری کرده انــد حاضر 

شده ایم. |   تسنیم|

کلیدواژه ای که رهبر انقالب برای اولین بار به کار بردند


