
حادثه  19 بهمن یک خط شکنِی بزرگ بود |      این شماره تقدیم   می شود به ارواح طیبه   شهدای نیروی هوایی  ارتش جمهوری اسالمی ایران

حادثه ی نوزده بهمن یک خطشکنِی بزرگ بود، یک کار عظیم بود. افســر، درجه دار و همافر بیایند، علناً و با صراحت با انقالب هم آوائی کنند و نگاه کنند تو 
چشم نگهبانان رژیم طاغوت و به آنها »نه« بگویند؛ این خیلی کار بزرگی بود. این اقدام اثر خودش را بخشید. یک اقدام بجا و بهنگام کاری کرد که احساسات 

خفته و بدون تظاهر، آن کار را نمیتوانست انجام بدهد.  90/11/19

شهادت: ناشی از حمالت رژیم صدام و سوانح هواییتاریخ شهادت :  از اول انقالب تا کنون 
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گزارش هفته

حدود 20 روز بعد از آغاز بــه کار رئیس جمهور جدید 
امریکا، سر و صداهای زیادی در مخالفت با او در امریکا 
و نقاط دیگر دنیا و در واکنش به دســتورهای جنجالی  
او بلند شده است؛ دســتورهایی که در واقع »حقیقت 
امریکا« را نشان می دهد و طبیعی است که وقتی فساد 
همه جانبه در دســتگاه حاکمه ی آمریکا بدون بزک 
  2 مقابل چشــم افکار عمومی قرار می گیرد، و ...   

شهادت حضرت صدیقه طاهره
 فـاطمـه زهرا )؛اه؛( تسلیت باد

مزار: سراسر ایران اسالمی

در جوامع امروزی این مناســک که با حضور گســترده مــردم  در 
مراسم های ملی شناخته می شود، جای خود را به "مناسک رسانه ای"  
از قبیل پویش های فضای مجازی یا شــبکه های اجتماعی  داده، اما 
به نظر می رسد جمهوری اسالمی این مزیت نسبی را همچنان برای 
خود حفظ کرده است.»انتخابات مظهر حضور مردم است؛ همچنان 
که حضور در راهپیمایی بیســت ودوم بهمن، یکی از مظاهر حضور 
مردمی است. دشمن و دستگاه های اســتکباری از انتخابات شما و از 
راهپیمایی تان در بیست ودوم بهمن می ترســند. بنابراین از همه ی 
نیروی خود استفاده می کنند، شاید بتوانند انتخابات و حضور مردم و 
رأی آزاد و دخالت مردم در سرنوشت خود را از این ملت و از این کشور 

بگیرند.   82/11/15« 
راهپیمایی 22 بهمن؛ مظهر ارادت مردم به اسالم

»نگاه کنید در این راهپیمایی های روز قدس یا بیســت ودّوم بهمن، 
عمده جوانها هســتند؛ این جوانهــا همان جوانهایی هســتند که 
شبانه روز به وســیله ی رســانه های صوتی و تصویری و اینترنتی، در 
زیر بمباران تخریــب قرار دارند؛ غوغایی اســت در دنیــا؛ در دنیای 
مجازی... درعین حال شــما نگاه میکنید می بینیــد ده ها میلیون از 
همین جوانها در سرتاسر کشور در روز بیســت و دّوم بهمن می آیند 
و شــعار میدهند و ابراز احساسات میکنند و نســبت به امام، نسبت 
به اســالم، نســبت به نظام اســالمی ابراز ارادت میکنند؛ این چیز 

۳ کوچکی نیســت، این فرصت بســیار بزرگی اســت. 94/1/1«

در جامعه شناســی سیاســی، مفهومی به عنوان 
مناسک سیاسی مطرح اســت که اشاره به حضور 
مردم در روندهای سیاســی دارد. هرچه مردم در 
این گونه مراسم و مناسک بیشتر  حاضر باشند، نشان دهنده ی 
مشروعیت نظام سیاسی است. هم چنین این مناسک نشانه ی 
هم گرایی اجتماعی و تداوم هویت ملی و وفاداری سیاســی 

نسبت به آن است.

سخن هفته

خبر ویژه

فرصت »آمریکای بدون بزک«استفاده از ماشین های گران قیمت برای روحانیون و طالب حرام است
از درون خود استمداد کنیم تا کارها را پیش ببریمرهبر معظم انقالب در ابتدای درس خارج فقه این هفته بیان کردند؛

حضرت آیت ا... العظمی خامنه ای در ابتدای درس خارج فقه 
خود در روز یکشنبه این هفته پس از بیان حدیثی اخالقی با 
اشاره به حرام بودن استفاده از ماشین های گران قیمت برای 
روحانیون و طالب فرمودند نامه ای دریافت کرده اند که در 
آن نوشته شده بعضی از افراد حاضر در درس، با ماشینهای 
گران قیمت دویست میلیونی تردد می کنند. سپس رهبر 
معظم انقالب اســالمی اضافه کردند: حرمت اسراف برای 

همه است، هر کسی در هر حّدی چه غنی، چه متوسط یا 
فقیر ممکن است اسراف کند و اسراف، عمل حرام است. این 
ماشینهای گران قیمت حرام است. معظم له با اشاره به وجود 
برخی جهات امنیتی و حفاظتی برای استفاده از ماشین 
گران قیمت گفتند: توجه کنید! عمل، ورع، اجتهاد، زهد، 
بی رغبتی، نرفتن به دنبال زخارف مادی و زیبائیهای ظاهرِی 

زندگی، وظیفــه ی اصلِی ماســت.    |        |

22 بهمن 
عید غدیر نظام اسالمی

  وحدت و استقامت 
پیام مردم در جشن انقالب



 نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مساجد و هیئت های مذهبی

  رونمایی از 4 تقریظ رهبر انقالب بر کتب دفاع مقدس
مراسم ششمین پاسداشــت ادبیات جهاد و مقاومت 
به همراه رونمایــی از چهار تقریظ رهبــر انقالب بر 
کتب حوزه ادبیات دفاع مقدس از نویسندگان استان 
همدان، چهارشنبه بیستم بهمن ماه در حسینیه امام 
خمینی)ره( همدان برگزار شد.در این برنامه که از سوی 
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت ا... خامنه ای برگزار 
شد، از چهار تقریظ رهبر انقالب بر کتاب های »دختر 
شینا«، »وقتی مهتاب گم شد«، »گلستان یازدهم« 
و »آب هرگز نمی میرد« -که به شرح حال رزمندگان 

همدانی می پردازد- رونمایی شد. |  تسنیم |

  ایران اکنون قوی تر از 40 سال گذشته است
روزنامه واشنگتن پست: رئیس جمهور آمریکا در 
حالی سعی می کند ایران را تحت فشار قرار دهدکه 
این کشور اکنون از هر زمان دیگری طی چهل سال 

گذشته قدرتمندتر است.  |       خ صداوسیما|

  قدردانی افغان های مقیم تهران از رهبر انقالب
شــورای هماهنگی  هیئت های مذهبی مهاجرین 
افغانســتانی اســتان تهران در نامه ای به مسئوالن 
کشــور از نگاه کریمانه و پدرانه مقام معظم رهبری 
به افغانســتانی ها و دســتور مســتقیم ایشان در 
احیای عزت و کرامت انســانی و هویت بخشــی به 
مهاجرین افغانســتانی قدردانی کرد. |  تســنیم | 

  پیام ابراز احساسات رهبر انقالب  نسبت به 
شهدای آتش نشان

رئیس دفتر مقام معظم رهبــری: حضرت آقا که به 
بهشت زهرا رفتند، بر سر مزار این شهدا حاضر شدند و 
گفتند من سنگ قبر را که میدیدم همه جوان هستند 
و نوعا بین 20 تا 35 سال سن داشتند. پیام این ابراز 
احساسات رهبر انقالب این است که اینها 16نفر بودند 
که این طور جانفشانی کردند ولی چنین جوانانی در 

این کشور میلیون ها نفرند.  |  خ. صداوسیما |

  ترامپ: چرا فکر می کنید آمریکا بی گناه است؟
رییس جمهور جدید آمریــکا در گفت وگو با فاکس 
نیوز در پاسخ به ســوال خبرنگار درباره احترام او به 
پوتین که به گفته خبرنگار  "قاتل است"، گفت: قاتالن 
زیادی هستند، ما قاتل های زیادی داریم، چرا شما فکر 

می کنید کشور ما بی گناه است؟  |       ایرنا|

  ایران بازیگر مسلط منطقه باقی خواهد ماند
امریکن اینتر پرایز: دامنه عملیات نظامی ایران در سوریه 
نشان می دهد که این کشور بازیگر مسلط منطقه باقی 
خواهد ماند. ایران در حال ارتقای نیروی نظامی خود به 
نیرویی است که قادر باشد عملیات به ظاهر متعارفی را 
صدها مایل دور از مرزهای خود انجام دهد. این قابلیت 
که تنها تعداد انگشت شماری از کشورهای جهان آن  را 
دارند، به طور اساسی محاسبات راهبردی و توازن قوا در 

منطقه را تغییر می دهد.|   خ. صداوسیما | 

هفته اخبار
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]دشمنان[ دائم در فکر این هستند که چه کار کنند این انقالب را از بین ببرند؛ حاال این انقالب هم به توفیق الهی، به هّمت شما مردم 
همین طور سرش را انداخته پایین و دارد به پیش میرود؛ روزبه روز قوی تر، روزبه روز پیشرفته تر. همه ی هّمت آنان این است که این 
ماندگاری را یک جوری به هم بزنند؛ همه ی هّمت من و شما باید این باشد که این ماندگاری را افزایش بدهیم... ماندگاری انقالب 
مسئله ی مهّمی است؛ این ماندگاری را بایستی به عنوان یک هدف در نظر داشت و در این فکر بود که چگونه تأمین خواهد شد. نگاه 

کنید ببینید عناصر ماندگاری انقالب چیست، آن عناصر را باید تک تِک ما تأمین کنیم، همه ی ما باید تأمین کنیم.   94/10/19

# ماندگاری _ انقالب _ اسالمی                  
همه باید عناصر ماندگاری انقالب را تأمین کنیم

کلید
واژه

فرصت »آمریکای بدون بزک«

»این آقای تازه آمده« البتــه در دوره تبلیغات انتخاباتی نیز به 
واقعیت هایی از درون آمریکا اعتراف کرده بود که نشــان از اوج 
بحران و فساد سیاســی، اقتصادی، اخالقی و اجتماعی در این 
کشور داشت؛ مثالً گفت: "ما 20 تریلیارد دالربدهکاریم؛ همه 
چیز به هم ریخته است  و بر اساس گزارشی که به تازگی دیده ام 
ما 6 تریلیارد دالر در خاور میانه هزینه کرده ایم. ما می توانستیم 

با این پول دو بار کشورمان را بسازیم. این واقعاً شرم آور است."

 همان حرف های ۳8 ساله جمهوری اسالمی
اگرچه ممکن است اعتراف به این واقعیتها از زبان عالی ترین مقام 
آمریکا برای بخش زیادی از مخاطبــان آن در دنیا تازه و جذاب 
باشد اما حرفهای نورسیده ی کاخ ســفید در دوران انتخابات و 
اقدامات او بعد از انتخابات، چندان برای ملت ایران تازگی ندارد 
و حدود 38 سال است که جمهوری اسالمی در تالش برای نشان 
دادن همین چهره واقعی آمریکا است؛ اکنون نیز »ما از این آقایی 
که تازه آمده، متشّکریم؛ تشّکر ما به خاطر این است که زحمت ما 

را کم کرد و چهره ی واقعی آمریکا را نشان داد. 95/11/19«
اما نتیجه ی نقاب افتادن از چهره آمریکا، تنها اثبات مدعاهای 
جمهوری اسالمی درباره »حقیقت آمریکا« نیست، بلکه باید 

به این شرایط به عنوان فرصتی مناسب نگاه کرد؛ چرا و چگونه؟

شکست بزک هیوال
دولت قبلی آمریکا، از همان ابتدا راهبرد دســت چدنی در زیر 
دستکش مخملی را انتخاب کرد؛ از سویی در نامه های خصوصی 
اظهــار ارادت و همکاری، و بــرای مذاکــره و گفت وگو اظهار 
عالقه مندی می کرد و از سوی دیگر، علناً و صریحاً از فتنه گران 
حمایت می کرد، منطقه را در عراق و سوریه به آتش می کشید 
و تحریم های فلج کننده علیه ملت ایران وضع می کرد. البته این 
همه ی ماجرا نبود، بلکه متأسفانه عده ای نیز در داخل آگاهانه یا 
غافالنه حلقه های  بعدی این زنجیر را تکمیل می کردند و با بزک 
کردن چهره هیوالیی آمریکا آن هم در حالی که تمام توانش را بر 
زمین گیر کردن ملت ایران متمرکز کرده بود، این خط تبلیغی 
را دنبال می کردند که آمریکا مایل به حل مســائل خود با ایران 

از طریق مذاکره اســت، و اگر در مسئله هسته ای کوتاه بیاییم، 
تحریم ها یک باره برطرف و مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم 

حل خواهد شد.

دوگانه »سراب« و »رزق ال یحتسب«
با این وجود، امروز دیگر سهل اندیش ترین محاسبه گران نیز به 
تجربه و شهود رســیده اند که نباید وقت کشور برای اعتماد به 
دشمنی تلف شود که »اصل وجود جمهوری اسالمی را، اصل 
قدرت گرفتن اسالم را نمیتواند تحّمل بکند« و نتیجه امید بستن 
به قدرتهای ماّدی و شیطانی و به کار گرفتن عقالنیت و محاسبات 
مادی در ســایه ی اعتماد به شــیطانها، چیزی جز »سراب« 
و »نقطه هــای خیالی« نیســت. در مقابل این ســراب، البته 
»نقطه های امیدبخش حقیقی و واقعی« و »رزق ال یحتسب« 
نیز وجود دارد که الزمه رسیدن به آنها، »اقدام و عمل« به جای 
نشستن و اعتماد به دشمن و اکتفا به حرف زدن است. »تالش 
کنید، کار کنید، ابتکار به خرج بدهید، نیروی حقیقی خداداد 
خودتان را به صحنه بیاورید، به میدان بیاورید،  با توّکل به خدا، 
با امید به کمک الهی، آن وقت خدا کمــک خواهد کرد. اّما اگر 
چنانچه نشستید به انتظار اینکه شیطان -آن هم شیطان اکبر- 
مئاُن  بیاید کمک کند، آن وقت همان »َکَسراٍب بِقیَعٍة یَحَسُبُه الظَّ

ماًء« خواهد بود، خیری از او به ما نمی رسد. 95/11/19«

اقدام و عمل به جای وقت تلف کردن برای سراب
فرصت آمریکای بدون بزک برای کشــور باید این باشــد 
که همگان این واقعیت را متوجه شــوند کــه »وقتی اجازه 
نمیدهند شــما برای زمین خودت از بیــرون آب بیاوری« 
به جای اینکه توان و زمان کشــور به انتظار سراب های پوچ 
و دوراهی های القایی و دروغینی هدر داده شود که شیطان 
تالش می کنــد با اخالل در دســتگاه محاســباتی مردم و 
مســئوالن، آنها را واقعی جلوه دهد، »بایــد چاه حفر کنی 
و از درون زمین خودت آب بیــرون بیاوری تا محتاج  آب آن 
همسایه ی بخیل نباشی؛ باید از درون خود استمداد کنیم و 

بتوانیم کارها را پیش ببریم. 94/1/1«

امروز دیگر 

سهل اندیش ترین 

محاسبه گران نیز 

به تجربه و شهود 

رسیده اند که نباید 

وقت کشور برای 

اعتامد به دشمنی 

تلف شود که »اصل 

وجود جمهوری 

اسالمی را، اصل 

قدرت گرفنت اسالم را 

منیتواند تحّمل بکند« 

و نتیجه امید بسنت 

به قدرتهای ماّدی 

و شیطانی و به کار 

گرفنت عقالنیت و 

محاسبات مادی در 

سایه ی اعتامد به 

شیطانها، چیزی 

جز »رساب« و 

»نقطه های خیالی« 

نیست

از درون خود استمداد کنیم تا کارها را پیش ببریم

حدود 20 روز بعد از آغاز به کار رئیس جمهور جدیدآمریکا، ســر و صداهای زیادی در مخالفت با او در آن کشور و نقاط دیگر دنیا و در واکنش به 
دستورهای جنجالی  او بلند شده است؛ دستورهایی که در واقع »حقیقت آمریکا« را نشان می دهد و طبیعی است که وقتی فساد همه جانبه در 
دستگاه حاکمه ی آمریکای بدون بزک مقابل چشم افکار عمومی قرار می گیرد، و خالصه ی اجرای کلیشــه هایی همچون حقوق بشرآمریکایی، می شود 

بازداشت کودک پنج ساله، حتی کم سوترین چشم ها نیز دیگر پنجه ی آهنینی را که دستکش مخملی از روی آن افتاده، ببینند و به آن اعتراض کنند.



 نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مساجد و هیئت های مذهبی

هفته سخن

»ما  نمیتوانیم« ،    میراِث رژیم پهلوی

ببینیم در کدام قسمِت داستان قرار گرفته ایم

امروز ما می بینیم که عنوان »ما میتوانیم« در همه هســت. واقعا هم اگر بگویند آقا شــما میتوانید بزنید روی دست 
صنعتگران پیشــرو دقیق ترین و ظریف ترین صنایع دنیا، شــما میگوئید بله؛ اگر همت کنیم، تالش کنیم، میتوانیم. 
واقعا جوان دانشمند مسلمان در جمهوری اسالمی خودش را قادر بر هر کاری میداند؛ این در اول انقالب اینجور نبود. 
تربیتهای قبلی درست عکس این بود. هر کاری که مطرح میشد، میگفتند آقا ما که نمیتوانیم! آقا فالن چیز را بسازید، 
میگفتند ما که نمیتوانیم! با فالن شعار غلط در دنیا مقابله کنیم، میگفتند آقا ما که زورمان نمیرسد، ما که نمیتوانیم! 

»ما میتوانیم« امروز، آن روز »ما نمیتوانیم« بود.      87/2/14

حوادث نباید کهنه بشود؛ حافظه ی تاریخی یک ملّت نباید ضعیف بشود. اگر جوانهای ما در سرتاسر کشور این حوادث را 
ندانند، تحلیل نکنند، عمق یابی نکنند، در شناخت کشورشان و در شناخت آینده دچار اشتباه خواهند شد. 94/6/18 تاریخ 
یعنی شرح حال ما، در صحنه ای دیگر... تاریخ یعنی من و شما؛ یعنی همینهایی که امروز این جا هستیم. پس، اگر ما شرِح 
تاریخ را میگوییم، هر کداممان باید نگاه کنیم و ببینیم در کدام قسمِت داستان قرار گرفته ایم. بعد ببینیم کسی که مثل ما در 

این قسمت قرار گرفته بود، آن روز چگونه عمل کرد که ضربه خورد؟ مواظب باشیم آن طور عمل نکنیم.   75/3/20

جوان دانشمند مسلمان خودش را قادر بر هر کاری میداند 

»حافظه  تاریخی« مّلت نباید ضعیف شود

پرسش 
و پاسخ

مطالبه
رهبری

انقالب اسالمی به روایت آیت ا... خامنه ای
به مناسبت 22 بهمن سالروز پیروزی شکوهمند انقالب ملت ایران

وقتی در ســال چهل و یک فریاد امام بلند شد،  ت تاریخی
روای

بغض مردم ترکید. مردم در طول دهها ســال 
بغض کــرده بودند. بعضیها بــه آن وضع عادت 
کرده بودند، بســیاری هم بغض کــرده بودند. 
حرف امام به دلها نشست... این فریاد که بلند شد، چون 
درســت بود، چون بحق بود - زیرا متکی به خواستهای 
مردم و در اصل به اسالم و دین متکی بود - بالفاصله همه 
جا به طور طبیعی منتشر شــد؛ دهن به دهن، دست به 
دست، دل به دل سیر کرد، به همه جا رسید و مردم را به 
امام عالقه مند کرد. امام بزرگوار ما که در ســال چهل و 
یک به هنگام شــروع مبــارزات، چنــدان معروفیتی 
نداشــتند، در خرداد چهل و دو وضع و پایگاهشــان در 
دلهای مردم به آن جایی رسیده بود که حادثه ی پانزده 
خرداد چهل و دو در تهران اتفاق افتاد و هزاران نفر در راه 
امام جان خودشــان را فدا کردند. این بر اثر حقانیت آن 
فریاد بود. امام تعالیم اســالم را برای مردم بیان کردند؛ 
معنای حکومــت را بیان کردند؛ معنای انســان را بیان 
کردند و برای مردم تشریح کردند که چه بر آنها می گذرد 
و چگونه باید باشــند. حقایقی را که اشــخاص جرات 
نمی کردند بگویند، ایشــان به طور صریح - نه به شکل 
درون گوشی، نه به شــکل شــبنامه، نه آن طوری که 
گروهها و احزاب به صورت بسته و سلولهای حزبی و برای 
کادرهای حزبی بیان می کنند - روان، آســان، در فضا، 
برای عموم مردم بیان کردند. این بود که مردم پاســخ 
گفتند. البتــه از آن روزی که امام شــروع کردند، تا آن 

روزی که این انقالب پیروز شد، پانزده سال طول کشید؛ 
پانزده ســال دشوار... هزاران نفر به شــهادت رسیدند و 
تعداد چند برابر اینها زیر شکنجه ها افتادند. دوران خیلی 
سختی گذشــت. بعضیها در طول این پانزده سال، یک 
شب با امنیت و راحت به خانه هایشان نرفتند؛ یک روز با 
اطمینــان از این کــه بــه آنها آســیب نمی رســد، از 
خانه هایشان بیرون نیامدند. سختیها گذشت و امام در 
تمام این دوران، مرشدانه، حکیمانه و شجاعانه رهبری 
می کردند و باالخره در یکی، دو ســال آخــر، این امواج 
خروشــان مردمی به وجود آمد... لذا این انقالب به وجود 

77/11/1۳ آمد و پیروز شد. 

آن روزی که امام 

رشوع کردند، تا 

آن روزی که این 

انقالب پیروز شد، 

پانزده سال طول 

کشید؛ پانزده سال 

دشوار... هزاران نفر 

به شهادت رسیدند 

و تعداد چند برابر 

اینها زیر شکنجه ها 

افتادند. دوران خیلی 

سختی گذشت. 

بعضیها در طول این 

پانزده سال، یک شب 

با امنیت و راحت به 

خانه هایشان نرفتند؛ 

یک روز با اطمینان 

از این که به آنها 

آسیب منی رسد، از 

خانه هایشان بیرون 

نیامدند
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1  پیام راهپیمایی 22 بهمن

»خب، پیام این جشــن چیســت؟ نگاه کنید به 
شــعارهای مردم، پیام را از شــعارهای مردم باید 
گرفت. آنطوری که بنده نــگاه میکنم، دو پیام در 
ایــن راهپیمایی های بیســت ودوم بهمن وجود 
داشته است: یکی پیام استقامت، یکی پیام وحدت. 
اســتقامت یعنی چه؟ یعنی ملت ایــران بر روی 
آرمانهای انقالب ایســتادگی دارند. ما آرمانهای 
ایجابی هم داشتیم، آرمانهای سلبی هم داشتیم؛ 
آرمانهای ایجابی ما عبارت بوده است از اینکه: ما 
دنبال عدالت اجتماعی هستیم؛ ما دنبال حضور 
مردمی در حوادث گوناگون کشور هستیم... یک 
پیامهای ســلبی هم انقالب داشــت؛ پیام سلبی 
انقالب این است که: ما تسلیم زورگویی نمیشویم، 
تسلیم باجخواهی نمیشویم، تسلیم نظام سلطه 

نمیشویم.  92/11/28«
به طلوع خورشید عادت کرده ایم!

» شما نگاه کنید به کشورهائی که انقالب کردند، 
ببینید اینها ســالگردهای انقالب را چگونه برگزار 
میکنند؛ خیلی حّدت کنند، بعد از دو ســه سال، 
سالگرد انقالب به این اســت که یک عده ای آنجا 
بایستند، یک عده هم بیایند جلوی اینها رژه بروند؛ 
مانند نیروهای مسلح و امثال اینها. اینجا کار روی 
دوش خود مردم اســت؛ مردم، خــود را صاحبان 
انقالب و صاحبان کشور میدانند، که هستند. اینکه 
ما از یکایک مردم تشــکر میکنیم نه به معنای این 
است که نسبت ما به انقالب، نزدیکتر از نسبت مردم 
است، لذا از مردم تشکر میکنیم که انقالب را کمک 
کردید! نه، انقالب، کشورو نظام اسالمی متعلق به 
این مردم است. ُحسن کار و هنر بزرگ و برجسته این 
است که مردم این را میدانند؛ با شجاعت، با بصیرت، 
با موقع شناسی، از این داشته ی خود، از این ثروت 
عظیم خود، که مایه ی عزت و اســتقالل آنهاست، 
حمایت میکنند؛ درســت در همان جائی که باید 
حضور خودشان را نشان دهند، نشان میدهند. این 
خیلی پدیده ی عجیب و حادثه ی مهمی است.ما 
به خیلی از پدیده ها عادت کرده ایم؛ همچنان که به 
طلوع خورشید عادت کرده ایم و خیال میکنیم که 
این یک چیز حتمی است، لذا به اهمیت آن توجه 
نمیکنیم. خیلی اهمیت دارد که بعد از گذشت سی 
و اندی سال از اولین بیســت و دوی بهمن، اینجور 
مردم در صحنه حاضرند... درست در همان وقتی که 
دشمنان این ملت انتظار داشتند که مردم به ندای 
انقالب و ندای جمهوری اسالمی پاسخ ندهند، مردم 
با حضور خودشان دشمن را ناکام و مأیوس کردند. 
البته در تبلیغات، دشمنان ســعی میکنند به رو 

نیاورند، اما میفهمند. 91/11/2۳«
اتمام و تکمیل نعمت در 22 بهمن

»بیســت و دوم بهمن، در حکم عید غدیر اســت؛ 
زیرا در آن روز بــود که نعمت والیت، اتمام نعمت و 
تکمیل نعمت الهی، برای ملت ایران صورت عملی و 

تحقق خارجی گرفت.  68/11/4« 



راه بندگی خدا را
 از نور فاطمه زهرا)؛اه؛(پیدا کنیم

در روایتی خواندم که درخشــندگی 
فاطمه زهرا )( باعث میشــود تا 
چشــمان کّروبیان مألاعلی خیره شود: »َزَهَر 
ــماء«)1(. بــرای آنها  نوُرهــا لَِمالئَِکــِة السَّ
میدرخشــد. ما از ایــن درخشــندگی چه 
اســتفاده ای بکنیم؟ مــا باید از این ســتاره 
درخشان، راه به ســوی خدا و راهِ بندگی را که 
راه راست است و فاطمه زهرا )( پیمود و به 
آن مدارج عالی رسید، پیدا کنیم. اگر میبینید 
خدا خمیره او را هم خمیره متعالی قرار داده 
اســت، به این دلیل اســت که میدانست این 
موجود در عالم ماّده و عالم ناســوت، خوب از 
امتحان بیرون خواهد آمد؛ »امَتَحَنــِک ا...ُ الَّذی 
َخَلَقــِک َقبــَل أن َیخُلَقــِک َفَوَجــَدِک لِــام امَتَحَنِک 

صاِبــرًَة«)2(؛ قضیه این اســت. خدای متعال 

حّتی اگر لطف ویــژه ای دربــاره آن خمیره 
میکند، بخشی مربوط به این است که میداند 
او از عهده امتحان چگونــه برخواهد آمد؛ وااّل 
بسیار کسان خمیره خوب داشتند. مگر همه 
توانستند از عهده برآیند؟ این بخش از زندگی 
فاطمه زهرا )(، آنی است که ما برای نجات 

خودمان به آن احتیاج  داریم. 7۳/9/۳
1( بشارة املصطفى لشيعة املرتىض، ص198.

2( تهذیب األحکام، ج 6، ص10.

 س: پوشیدن لباس زنانه توسط مردان و برعکس، 
برای بازی در تئاتر و سینما چه حکمی دارد؟ تقلید 
صدای مردان توسط زنان و برعکس چه حکمی دارد؟

ج: پوشیدن لباس جنس مخالف و تقلید صدای 
او هنگام بازیگری و بیان خصوصیات یک شخص 
حقیقی، اگر سبب فســاد نگردد، بعید نیست که 

جایز باشد.
س: استفاده زنان از انواع کرم و لوازم آرایش در 
تئاترها و نمایش هایی که توسط مردان هم دیده 

می شوند، چه حکمی دارد؟
ج: اگر آرایش توسط خود آنان یا زنان و یا یکی از محارم 
ایشان صورت بگیرد و فسادی هم بر آن مترتّب نشود، 
اشــکال ندارد و در غیر این صورت جایز نیست. البته 

صورت آرایش شده باید از نامحرم پوشانده شود. 

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

ما در جریان انقالب شاهد بودیم که زن در کشور ما، سرباز خط مقدم انقالب شد .اگر زنها با 
انقالب سازگار نبودند و این انقالب را نمیپذیرفتند و به آن باور نداشتند، مطمئناً این انقالب 
واقع نمیشد. من به این معنا اعتقاد دارم. اوالً، اگر آنها نبودند، نیمی از گروه انقالبیون مستقیماً 
در میدان نبودند. ثانیاً، به طور غیرمستقیم روی فرزندان و شوهران و برادران و محیط خانه - 

که زن در محیط خانه دارای تأثیر فرهنگی زیادی است - اثر میگذاشتند. 68/10/26  

 زن در کشور ما، سرباز خط مقدم انقالب شد

امام بزرگوار فرهنگ »ما میتوانیم« را به دهان مردم انداخت
انقالب كبیر اسالمی بكلی جهت را عوض كرد و ورق را برگرداند. همت امام - كه رهبر این انقالب و 
زمامدار این انقالب و پیشــوای این انقالب بود - بر این گماشته شد كه روح عزت ملی را در این مردم 
احیاء كند؛ عزت آنها را به آنها برگرداند. امام بزرگوار فرهنگ »ما میتوانیم« را به دهان مردم انداخت و در 
دل آنها جایگزین كرد؛ این همان فرهنگ قرآنی است كه فرمود: »و ال تهنوا و ال تحزنوا و انتم االعلون ان 

كنتم مؤمنین«.  91/3/14 
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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   

 وحدت ، رمز پیروزی انقالب اسالمی  
رمز موفقیت ما، که قدرتهــای بزرِگ دنیا را عقب 
نشاند و یک قدرت شــیطانی مثل قدرت خاندان 
پهلوی را فــرو ریخت، این رمــز موفقیت همین 
وحدت اقشار و وحدت کلمه بود. اگر بنا بود که قشر 

روحانی تنها می خواست به جنگ اینها برود خفه 
می کردند او را؛ نویسنده می خواست به جنگ آنها 
برود آنها را از بین می بردند؛ دانشگاهی می خواست 
این کار را بکند نمی توانست؛ بازار می خواست این 
کار را تنها بکند نمی شد؛ دهقان می خواست بکند 

نمی شد. اینکه همه چیز را ما به دست آوردیم، و 
ان شــاء ا... بعد هم به دســت می آوریم، این برای 
همین پیوستگی است که بین اقشار ملت حاصل 
 شــد. و ما باید این همبســتگی را نگــه داریم. 

  امام خمینی)ره( ۲۹ بهمن ۱۳۵۷ 

پیغمبرها با نیروی وحیی که دارند، به جنگ 
عقل نمی روند. آنی که خیال می کند دین با 
عقل منافات دارد، یا دین را نمی شناســد یا 
عقل ندارد، وإال کســی که دارای عقل است، 
کسی که عقل را آزموده و تجربه کرده است 
و دین را هم می شناســد، خوب می داند که 
دین هیچ منافاتی با دانش بشر و با عقل بشر 
نمی تواند داشته باشد اصالً؛ و ندارد. آنچه که 
دین بگوید، عقل هــای صحیح می فهمند و 
می پســندند. آن مردم نادانی که به نام دفاع 
از دیــن، گاهی می گویند آقا، دیــن را نباید 
وجهش را بخواهی، نباید در دین اســتدالل 

طلب بکنــی، نباید فلســفه در بــاب دین 
بخواهی، خیــال می کنند کــه این حرفـ  
فلسفه خواستن، فلسفه گفتنـ  از قدرِ دین 
می کاهد؛ باید بدانند که این جور نیست؛ این 
جور نیست. دیِن صحیح وقتی در مقابل عقِل 
کامل عرضه بشود، هیچ با همدیگر منافات 
و تعارضــی ندارند. امــروز عقل های بزرگ 
انســانیت، توحید دین را، نبوت دین را، نماز 
دین را، روزه ی دیــن را، زکات دین را، احکام 

فرعی دین را می فهمند. 
منبع: 

کتاب طرح کلی اندیشه ی اسالمی در قرآن

پیغمبرها به جنگ عقل نمی روند

حزب ا...  این است

تئاتر و سینما 

دین صحیح و عقل کامل منافاتی با هم ندارند

نمازجمعه ، 21 بهمن 1۳61 

ایـرانی خانواده

انقالبی هیئت

حزب ا... تریبون

وحید یاری از کرمانشاه .اســالم آباد غرب : با 
سالم توزیع در تمامی ادارت شهرستان و مکان 

های عمومی
 جواد قرباني : ضمن عرض سالم و تسلیت 
بمناسبت شــهادت آتشنشــانان قهرمان . به 
اطالع میرساند آخرین نشریه "خط حزب ا..." 
جمعه ي گذشــته )مورخه یکــم بهمن ماه 
13٩5( در جلسه ي جبهه ي فعاالن فرهنگي 
پایگاه مسجد صاحب الزمان )عج( کوي نبّوت 
اهواز که با موضوع مهدویــت و والیت پذیري 
مي باشد توزیع و در اختیار فعاالن فرهنگي این 
جبهه بصورت سیاه ســفید به تعداد باال قرار 
گرفت.از لطف و عنایت شما عزیزان صمیمانه 

سپاسگذاریم.و من ا... توفیق

 حامد بنایی از مشهد مقدس : سالم. توزیع 30 
نسخه در نماز خانه دانشــگاه صنعتی سجاد ستاد 

اقامه نماز. 

در مداحی هر کلمه ی شعر 
باید آموزنده باشد

سعی کنیم آنچه را به عنوان مضمون و محتوا در 
شعر خودمان میگنجانیم، هر کلمه ی آن آموزنده 
باشد. فرق نمیکند؛ گاهی مصیبت است، گاهی 
مدح است؛ همه ی اینها میتواند جوری انتخاب 
بشود که آموزنده باشد. در دوران شور انقالب و 
هیجان انقالب، در محّرمی کــه آخرین محّرم 
دوران طاغوت بود و محّرمــی بود که بالفاصله 
بعد از محّرم و صفر، پیروزی انقالب اتّفاق افتاد، 
هیئات مذهبی در شهرهای مختلف، نوحه هایی 
را میخواندند که هر یک از این نوحه ها به قدر یک 
خطابه ی بلند و بلیغ، مردم را روشن میکرد و آگاه 
میکرد و بصیرت میداد... این سّنت نوحه خوانی 
و رفتارهایی کــه در نوحه خوانی انجام میگیرد، 
کارهای بسیار مهّمی است... این را باید پرمحتوا 

و پرمضمون کرد. 95/5/۳1  


