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رمز پیروزی در موصل

گره گشودن از مطالبات و مشکات مردم، صرفا بر عهده ی 
قوه ی مجریه )دولت( نیست و دو قوه ی دیگر نیز مأموریت ها 
و وظایفی دارند کــه ملزم به اجرای آن اند. اگر بپذیریم که جداســازی 
"مردم" و "نظام"، بخشی از پروژه ی "تغییر نظام" ایران است - که هست- 
بنابراین، دشمن سعی می کند برای رسیدن به این موضوع، از حوزه های 
مختلف وارد شــده و طرح عملیاتی خود را پیش ببرد. مثا در حوزه ی 
اقتصادی، »دشمن در تبلیغات وسیع خود تاش می کند که کمبود های 

معیشتی و اقتصادی کشور را به نظام اســامی و به جمهوری اسامی 
نسبت بدهد؛ این نقشه ی دشمن است. آنها می خواهند این جور وانمود 
بکنند که نظام اسامی قادر نبوده است و قادر نیست مشکل اقتصادی 
ملّت ایران را و مشــکات اساســی ملّت ایران را حل کند و گره ها را باز 
کند.« 9۶/1/1 با فهم دقیق از این مسأله است که رهبر انقاب، اولویت 
اصلی کشور را اقتصاد دانسته و از "قوه ی مجریه" به عنوان مرکز فرماندهی 
ستاد اقتصاد مقاومتی، حل مشکات معیشتی و اقتصادی، و در رأس 

آنها، گره گشودن از دو موضوع »تولید و اشتغال« را مطالبه می کنند. 
پیگیری حقوق تضییع شده ی مردم، و استیفای آن نیز بر عهده ی قوه ی 
قضائیه است. موضوعی که رهبر انقاب در دیدار هفته ی گذشته ی خود 
با رئیس و مسئوالن قوه ی قضائیه، به آن اشــاره کرده و فرمودند: »احیا و 
استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی های مشروع مردم از وظایف مهم 
قوه ی قضائیه است.« 9۶/4/12 این مطالبه ی رهبر انقاب، در حقیقت 
برگرفته از تعریف وظایف این قوه در قانون اساســی دارد. مطابق با قانون 
اساسی، "قوه ی قضائیه  قوه  ای  است  مستقل  که  پشتیبان  حقوق  فردی  و 
اجتماعی  و مسئول  تحقق  بخشیدن  به  عدالت" است. در بند دوم از اصل 
156 قانون اساســی نیز ســه وظیفه ی "احیای  حقوق  عامه  و گسترش  

3 عدل  و آزادی های  مشــروع" بر عهده  ی این قوه نهاده شده است.

پرچمدار استیفای حق مردم

هم زمان با آزادسازی شهر موصل، سید حسن نصرا...، دبیرکل حزب ا... 
لبنان نیز درباره ی ابعاد پیروزی در موصل و موضوعات سیاسی داخلی 
و منطقه ای به ســخنرانی پرداخت. در آغاز سخنرانی، سید حسن 
نصرا... گفت: ســخن گفتن از پیروزی در موصل را باید از موضوع و 
اهمیت نقش مرجعیت آغاز کرد. فتوای مرجعیــت در عراق نقطه 
عطفی در پیروزی های بزرگ بود. فتوای مرجعیت، مردم را از حیرت 
درآورد، دشمن را به خوبی نشانه رفت و مسئولیت همه ی مردم عراق 
را مشخص کرد، نوع مبارزه با تهدید را تعیین کرد و ملت عراق را از یأس 
خارج کرد. بدون شک پیروزی در موصل، پیروزی بسیار بزرگی است 
که هیچ کس نمی تواند اهمیت آن را منکر شود. پیروزی موصل، اوج 
پیروزی جبهه ی مقاومت بود و متعلق به همه ی مسلمانان است. همه 

به یاد داریم که داعشی ها تا نزدیک بغداد هم رسیده بودند و به سرعت 
در حال پیشرفت بودند؛ به طوری که این موضوع همه را در عراق نگران، 
مضطرب و ناامید کرده بود.دبیرکل حزب ا... لبنــان ادامه داد: آیت ا... 
سیستانی با فرمان جهادی که دادند و فرمودند افرادی که در جنگ با 
داعش جان خود را از دست می دهند، شهید محسوب می شوند، اقدام 
مهمی در راستای مبارزه با داعش انجام دادند. در ابتدا برخی باور کرده 
بودند که داعش به راستی یک دولت اسامی است و در ادامه ی بهار 
عربی است، اما مرجعیت دینی به درستی ماهیت دشمن و مسیر جنگ 
را مشخص کرد. فتوای مرجعیت دینی همچنین باعث حضور صدها 
جوان در صف جنگ با داعش و تشکیل حشد الشعبی به عنوان یک 

نیروی مؤثر برای مبارزه با داعش در داخل عراق شد.

سیدحسن نصرا... همچنین به نقش رهبر انقاب در این پیروزی اشاره 
کرد و افزود: موضع گیری قاطع جمهوری اســامی ایران و در رأس 
آن آیت ا... امام خامنه ای علیه داعش و همچنین حضور فرماندهان 
سپاه پاسداران انقاب اســامی ایران در عراق نیز در پیروزی بر این 
گروه تروریستی نقش به ســزایی داشــت... این پیروزی بزرگ را به 
آیت ا... سیستانی و مرجعیت نجف و همچنین به نخست وزیر عراق 
و فرماندهان و افســران نظامی و امنیتی این کشــور و همینطور به 
حشدالشعبی و ملت مظلوم عراق که خون آنها بر شمشیر پیروز شد. 
همچنین این پیروزی بزرگ را به جمهوری اسامی ایران و در رأس 
آن به آیت ا... خامنه ای تبریک می گویم؛ چراکه آزادی موصل پیروزی 

بزرگی در برابر طرح داعش علیه امت اسام بود. 

سیدحســن نصرا...از نقش مرجعیت،آیــت ا... خامنه ای
و ســــپاه پاســــداران در پیــروزی موصــل گفــت

روایت فتح

گزارشی از نقش مرجعیت 
و جوان های مؤمن در تغییر معادالت نبرد در عراق
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 نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مساجد و هیئت های مذهبی

   ایران دوازدهمین کشور 
تاثیرگذار مثبت در جهان 

نتایــج نظرســنجی موسســه ایپســوس 
نشــان می دهد که ایران در میان کشــورها 
با بیش ترین تاثیــر مثبت در جهــان رتبه 
دوازدهــم را کســب کــرده اســت. در این 
نظرســنجی آمده که تعداد افرادی که نقش 
آمریکا در جهان را تاثیرگذار و مثبت ارزیابی 
کرده اند نسبت به نظرسنجی گذشته به طرز 

ایسنا| قابل توجهی کاهش یافته است. | 

  رئیس سیا: ایران جزو بزرگ ترین 
چالش های بلندمدت آمریکا است

"مایک پمپئــو" رئیس ســازمان اطاعات 
مرکــزی آمریــکا می گوید که ایــران جزو 
بزرگ تریــن چالش هــای بلندمــدت این 
کشور اســت. مایک پمپئو افزود: وقتی شما 
به آنچه در ســوریه، یمن و عراق می گذرد، 
نگاه می کنیــد، می بینید که تــوان و تاثیر 
و نفوذ)ایــران( بــه طرز قابــل ماحظه ای 
 طــی ســال های اخیــر گســترش یافته

 است.|   فارس |

   واشنگتن پست: سیاست ترامپ برای 
تغییر نظام ایران، خودتخریبی است

روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در تحلیلی 
از لفاظی هــای مقام های دولــت فعلی این 
کشــور برای تغییر نظام ایران انتقاد کرده و 
آن را "خودتخریبی" توصیف کرده اســت. 
این روزنامه در این تحلیل با اشاره به اسنادی 
کــه وزارت خارجه آمریکا بــه تازگی درباره 
کودتای 28 مرداد منتشر کرده نوشته است: 
دولت ترامپ باید اسناد خودش درباره تغییر 

تسنیم| نظام ایران را مطالعه کند.|

مخالفت قدرت های اتمی جهان با 
معاهده منع تسلیحات هسته ای

در حالی که قدرت های اتمی جهان مذاکرات 
بر سر پیمان منع تســلیحات اتمی را تحریم 
کرده بودند اما پیش نویــس معاهده مذکور 
به تصویب رسید. پیش نویس اولین معاهده 
منع تسلیحات هسته ای با 122 رای موافق، 
یک رای مخالف و یــک رای ممتنع تصویب 
شد. کشــورهای حامی این پیمان آن را یک 
پیشــرفت تاریخی می دانند ولی قدرت های 
اتمی جهان این پیمان را غیر واقعی ارزیابی 
کرده و بر این باورند که ایــن پیمان تاثیری 
بر کاهــش ذخایر جهانی تســلیحات اتمی 
نخواهد داشــت. کشــورهای اتمــی جهان 
هم اکنون بیش از 15 هزار ســاح اتمی در 
 اختیار دارند. ایران نیز به این طرح رأی داده 

است. |   تسنیم |
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مسلمانی ما، عمق تاریخی ما، و انقالبی بودن ما سه  عنصر اصلی است که هویّت ملّت ما را تشکیل می دهد. این سه  را نباید 
از نظر دور بداریم... ریشه دارِی ما در تاریخ یعنی نیروهای انسانی ما در طول تاریخ، دارای افکار بلندی بوده اند در بخش های 
مختلف: در فلسفه، علم، فّناوری و در طول تاریخ به حســب موقعّیت زمانی، کارهای بزرگی را انجام داده اند و به بشریّت 
حرکت داده اند؛ اینکه ما خیال کنیم "فّناورِی نو و ابتکار، متعلّق به غرب و اروپا و مربوط به آنها است و از اّول این جور بوده"، 

نخیر، این خطا است. ما در دورانهایی پیشرو و پیشتاز در فّناوری بودیم؛ فّناوری های متناسب روز.    96/3/22 

# عمق_تاریخی                     
 

کلید
واژه

رمز پیروزی در موصل

چهـار روایـت هولنـاک و تکان دهنـده ای کـه خواندید، 
در زمـان خـوارج صدر اسـام اتفـاق نیفتاده اسـت، بلکه 
روایـت حـاج قاسـم سـلیمانی اسـت از جنایـات داعش 
در عراق و سـوریه. جنایاتی وحشـتناک که در سـابقه ی 
تاریخـی بشـریت کم یـاب اسـت. جانیانـی کـه حتـی 
بافاصلـه پـس از اشـغال موصـل بیانیـه داده بودنـد که 
بغداد را هـم خواهند گرفـت و سرمسـت از پیروزی های 
مستمرشـان بودند. اما تنهـا چنـد روز بعد از ایـن بیانیه، 
با ورود بـه موقع حضرت آیـت ا... سیسـتانی و اعام حکم 
جهاد، برنامه هـای تروریسـت ها و اربابان شـان در عراق را 

بهـم ریخت.
لبیک طیف هـای مختلف مـردم اعم از شـیعه و سـنی و 
کردها و عشـایر به حکم جهاد، پیوسـتن مـردم به ارتش 
و تشکیل الحشدالشعبی )بسـیج مردمی( و آموزش های 
نظامـی و کمک هـای مستشـاری ایـران، معـادالت را در 
عرصـه ی عـراق تغییـر داد. "عقیـل حسـینی"، رئیـس 
شـورای بسـیج عـراق می گویـد: "بسـیج مردمـی عراق 
بـا تجربه ی بسـیج ایـران تشـکیل شـد." نـوری مالکی، 
به عنـوان نخسـت وزیر وقـت عـراق در زمـان اشـغال 
موصل به دسـت داعش نیز تصریح کـرده بود کـه: "ما در 

سـاختار بسـیج عراق از بسـیج ایران الگـو گرفتیم."
اکنـون گروهـی تروریسـتی کـه در عـراق، تـا همیـن 
چندوقـت پیـش مثـل بولـدوزر ویـران می کـرد و سـر 
می بریـد، سـوراخی بـرای پنهـان شـدن نـدارد، ابوبکـر 
البغـدادی در جهنـم اسـت و بسـیج  مردمـی در عـراق 
پرنفوذتر و قدرتمندتر از گذشـته شـده و موصل  نیز فتح 
شـده اسـت؛ فتحی که به معنـای دومینوی سـقوط و در 
سراشـیبی قـرار گرفتـن داعـش و از دسـت رفتن رؤیای 

خافـت گسـترده در منطقه اسـت.
اما هیچ وقـت یادمان نخواهـد رفت کـه آمریکایی ها طی 
این مـدت، چقدر تـاش کردند تـا عمر جنگ بـا داعش 
را بـه درازا بکشـانند، از کمک هـای تسـلیحاتی گرفتـه 
تـا مـواد غذایـی و دارویـی کـه در میادین جنـگ به طور 
مسـتمر برای داعش پرتـاب می کردند. حیـدر العبادی، 

نخسـت وزیر عراق نیـز در پیام خـود در خصـوص آزادی 
موصـل تأکیـد کـرد کـه آمریـکا نقشـی در آزادسـازی 
موصـل نداشـت: "  ائتاف هـای خودخوانـده ی مدعـی 

مبارزه بـا داعـش، در این پیروزی نقشـی نداشـتند"
فتـح موصـل پیـروزی بزرگـی اسـت اما بـه مثابـه پایان 
بحـران در عراق نیسـت، بلکه هـر لحظه ممکن اسـت تا 
فتنه ای دیگـر در این کشـور بـا کوچک تریـن اختافات 
شـعله ور شـود. بنابراین دولت عـراق، بایـد نقش مهمی 
در حفـظ وحـدت اقـوام و مقابلـه بـا دشـمن بیرونـی 
داشـته باشـد. »بایـد در مقابـل آمریکایی هـا هوشـیار 
بود و بـه  هیچ وجه بـه آنهـا اعتمـاد نکـرد، زیـرا آمریکا و 
اذنـاب او، مخالـف اسـتقال، هویـت و وحـدت عـراق 

هسـتند.«9۶/03/30
افـزون بـر ایـن، در حالی کـه نیروهـای عراقـی در حال 
نبرد سـنگین برای آخریـن پایگاه های داعـش در عراق 
هسـتند و آرامـش سیاسـی و نظامـی شـرط نخسـت 
تمرکـز ایـن نیروهـا بـر عملیـات اسـت، صداهایـی از 
اقلیـم کردسـتان عـراق مبنـی بـر انجـام همه پرسـی 
بـرای اسـتقال ایـن منطقه بـر خـاف قانون اساسـی 
این کشـور به گوش می رسـد. امـا آنهـا بایـد بدانند که 
»جمهوری اسـامی ایران به عنـوان همسـایه، با برخی 
زمزمه ها مبنـی بر برگـزاری همه پرسـی بـرای جدایی 
یـک بخـش از عـراق مخالـف اسـت و دامن زننـدگان 
بـه ایـن موضـوع را مخالفـان اسـتقال و هویـت عراق 

9۶/03/30 می دانـد.« 
مقطـع پـس از آزادی موصـل و تـاش بـرای حفـظ 
انسـجام داخلی گروه های سه گانه شـیعه، کردها و اهل 
سـنت، آزمون مهمی برای عراق اسـت. آزمونـی که جز 
بـا حفـظ وحـدت و سـهم خواهی نکـردن طرف هـای 
داخلـی عـراق موفقیت آمیـز نخواهـد بـود. هـر چند تا 
زمانی که کشـورهایی همچـون آمریـکا از مداخله گری 
و نقـض حقـوق حاکمیتـی کشـورهای منطقه دسـت 
بر ندارنـد،  بوی ثبـات و آرامـش در غرب آسـیا نخواهد 

پیچیـد. 

»جمهوری اسالمی 

ایران به عنوان 

همسایه، با برخی 

زمزمه ها مبنی بر 

برگزاری همه پرسی 

برای جدایی یک 

بخش از عراق 

مخالف است و 

دامن زنندگان به این 

موضوع را مخالفان 

استقالل و هویت 

عراق می داند« 

96/۰۳/۳۰

توجه به سابقه ی تاریخی و نقش ملت ایران در اعتالی فلسفه،علم و فناوری جهان

گزارشی از نقش مرجعیت و جوان های مؤمن در تغییر معادالت نبرد در عراق

"به 1200 نفر از دانشجویان بی گناه پادگان تکریت، تیر خالص زدند و سر آنها را بریدند و به رودخانه انداختند. بیش از 2000 زن جوان ایزدی را بین خود، 
دست به دست به فروش رســاندند، از دخترهای نوجوان گرفته تا زنان جوان... یک کودک را در حال تفریح و خنده سر بریدند، از این کودک سؤال 
می کردند که سرت را ببریم یا با تیر تو را بکشیم؟ و در نهایت سر این طفل را بریدند. در دیاله، کودکی را از سینه ی مادر گرفتند و روی آتش سرخ کردند و 

الی پلو گذاشتند و برای مادر فرستادند و..."



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

هفته سخن

گذشت زمان راه فاسد کردن ملت را عوض نمی کند

نقش حجاب در زندگی زن چیست؟

اروپایی ها وقتی خواســتند اندلس را از مســلمانان پس بگیرند، اقدامی بلند مدت کردند. آن روز صهیونیست ها 
نبودند؛ اما دشمنان اســالم و مراکز سیاسی، علیه اسالم فعال بودند. آنها به فاســد کردن جوانان پرداختند و در 
این راستا انگیزه های مختلف مســیحی، مذهبی یا سیاسی داشــتند. یکی از کارها این بود که تاکستان هایی را 
وقف کردند تا شــراب آنها را به طور مجانی در اختیار جوانان قرار دهند! جوانان را به ســمت زنان و دختران خود 
سوق دادند تا آنها را به شهوات آلوده کنند. گذشت زمان راه های اصلی برای فاسد یا آباد کردن یک ملت را عوض 

نمی کند. امروز هم آنها همین کار را می کنند. 71/12/6

حجاب مایه ی تشخص و آزادی زن است؛ برخالف تبلیغات ابلهانه و ظاهربینانه ی مادیگرایان، مایه ی اسارت زن نیست. زن 
با برداشتن حجاب های خود، با عریان کردن آن چیزی که خدای متعال و طبیعت پنهان بودن آن را از او خواسته، خودش 
را کوچک می کند، خودش را سبک می کند، خودش را کم ارزش می کند. حجاب وقار است، متانت است، ارزشگذاری زن 
است، سنگین شدن کفه ی آبرو و احترام اوست؛ این را باید خیلی قدر دانست و از اسالم باید به خاطر مسئله ی حجاب تشکر 

91/2/23 کرد؛ این جزو نعمتهای الهی است. 

به مناسبت سالروز فتح اندلس به دست مسلمین

بیانات 21 تیر رهبرانقالب در پی حادثه ی کوی دانشگاه 

روایت
تاریخی

پرسش 
و پاسخ

هیچ کس بخاطر غفلت ستایش نمی شود

جوانان کشــور فرزندان من هستند و هرگونه  بازخوانـــــی

چیزی که مایه ی اضطراب و ناراحتی و اشتباه 
در فهم باشــد، برای من بســیار ســخت و 

سنگین است.
حرف من به دانشــجویان این است که مراقب دشمن 
باشید؛ غریبه هایی را که در لباس خودی، خودشان را 
در همه جا داخل می کنند بشناسید؛ دستهای پنهان 
را ببینید. هیچ کس به خاطر غفلت ستایش نمی شود. 
هیچ کس به خاطر چشــمها را بر هم گذاشــتن، مدح 
نمی شــود. اگر بر آدم غافل ضربه ای وارد شــد، اّول 
کسی که مسؤول و مذموم است، خود اوست؛ مراقب 
باشید. دانشجو، قشــر فاخر و با ارزشی است. دشمن، 
دانشجو را هدف گرفته اســت. چند سال است سعی 
میکنند بلکه بتوانند دانشجویان را در مقابل نظام قرار 

دهند؛ اما موّفق نشدند؛ بعد از این هم موّفق نخواهند 
شد. دانشجو، فرزند ماست؛ متعلّق به ماست؛

یک حرف هم به جوانان عرض میکنم. شما امیدهای 
انقاب و اسامید. رفتار شــما میتواند این مملکت را 
در جهت شــکوفایی، با ســرعت به پیش ببرد. وقتی 
جوان مملکت هوشــیارانه، با تدبیر، با حلم و با توجه 
به موقعّیتها، حرف بزند، تصمیــم بگیرد و عمل کند، 
کشور گلســتان خواهد شــد. وقتی هیجانات کور، پا 
وسط بگذارند، دشمن فوراً استفاده خواهد کرد. بارها 
گفته ام، باز هم تکرار میکنم که جوان مملکت بایستی 
در همه میدانها حضور و آمادگی داشته باشد؛ منتها با 
انضباط. این گونه حرکاتی که ماحظه شد کسانی به 
دانشگاه حمله کنند، ناشی از بی انضباطی است؛ با هر 

نامی انجام گیرد، غلط و محکوم است. 78/4/21

 دانشجو، قرش فاخر 

و با ارزشی است. 

دشمن، دانشجو را 

هدف گرفته است. 

چند سال است 

سعی می کنند بلکه  

ّبتوانند دانشجویان 

را در مقابل نظام 

قرار دهند؛ا ما 

موفق نشدند

    3سال دوم ،  شماره 90|  هفته چهارم تیر 96

1   واضح است در چنین نگاهی، قوه ی قضائیه، 

صرفــا دارای کارکردهای اجرای "حقــوق فردی" 
نیست، بلکه وظیفه دارد به عنوان "اصلی ترین نهاد" 
در استیفای "حقوق عامه" و مردم، هرجا که مشاهده 
کرد حقی از مردم در حال ضایع شدن است، ورود پیدا 
کند. به همین علت هم رهبر انقاب، موضوعاتی چون 
»مســئله ی انتخابات«، »ریزگردها«، »بورسیه ها«، 
و حتی پیگیری حقوق مردم ایــران در عرصه های 
بین المللــی چــون »تحریم هــا« و »مصادره های 
آمریکایی ها« را نیــز جزو وظایف ایــن قوه معرفی 
می کنند. بنابراین این قوه "صرفا" نباید منتظر اقامه ی 
دعوی و شــکایت موردی افراد و تشــکیل دادگاه و 
رسیدگی به آنها باشــد، که این موضوع اگرچه مهم 
است، اما از آن مهم تر، حقوق عمومی و اجتماعی افراد 

جامعه است. 
توجه به ســیره ی رهبر معظم انقــاب نیز بیانگر 
اهتمام ایشــان به همین موضوع دارد. برای مثال، 
دفاع ایشان از حق و رأی مردم در انتخابات 88، و زیر 
بار نرفتن »بدعت های غیرقانونی« عده ای از افراد، 
از همین دست است. و یا ورود ایشــان به ماجرای 
زمین های شرق تهران که بعدها تبدیل به "بوستان 
یاس" شــد نیز نمونه ای دیگر است. اسفندماه 93، 
رهبر انقاب در دیدار مســئوالن و فعاالن محیط 
زیست، در این باره چنین فرمودند: »یک جاهایی هم 
هست در اطراف تهران - حاال این را من اینجا بگویم 
- طرف شرق تهران، یک بوستان بزرگی است، یک 
منطقه ی خیلی وسیعی است بین بزرگراه بابایی تا 
ارتفاعات قوچک؛ یک زمینی است متعلّق به ارتش. 
بنده گاهی اوقات در این مسیرهای صبحگاهی در 
بعضی از روزها از آنجا می رویم و ارتفاعات را حرکت 
می کنیم، راه می رویم؛ من هروقت آنجا می روم، دلم 
می لرزد! چون می دانم ده ها چشم طمع کار متوّجه 
اینجا است. کارهایی هم شروع کردند، ما جلویش را 
گرفتیم، یک تشری زدیم، دعوایی کردیم؛ می دانم 
موّقتاً دســت برداشــتند، اّما منتظرند یک غفلتی 
صورت بگیرد؛ یا این حقیر نباشــم، یا غفلتی پیش 
بیاید، باالخــره بروند اینجا را تصــّرف کنند؛ واقعاً 
انسان دلش می لرزد؛ یک بوستان بزرِگ شاید چند 
صد هکتاری -  نمی دانم چقدر اســت - که اصلش 
هم ظاهراً متعلّق بــه ارتش بوده لکــن االن مورد 
استفاده ی ارتش نیست و مورد اختاف بین ارتش 
و وزارت اّطاعات و اینها اســت. بــه نظر من اینجا 
مال مردم است؛ اینجا باید به صورت یک گردشگاه 
عمومی مردمی دربیاید.« بعد از این دستور بود که 
شهرداری وارد ماجرا شــد و این زمین را تبدیل به 

بوستان کرد و در اختیار مردم قرار داد. 
ایــن موضوعات اگرچــه همانطور که گفته شــد، 
برگرفته از وظایف قوه ی قضائیه در قانون اساســی 
است، اما حاال رهبر انقاب، "پرچمداری" در حقوق 
عمومی و آزادی های مشــروع را برعهده ی این قوه 
گذاشته است که البته دستیابی به آن، نیازمند عزم و 

اراده ی ملی و قانونی است.   



جهاد اسالمی 
برای آزادی ملتهاست

جهاد اسام برای تحمیل عقیده نیست؛ 
برای مبارزه ی با کسانی است که انسانها را 
به بردگی می کشند. جهاد اسام جنگ با ملتها 
نیســت؛ بلکه جنگ با قدرتهای ستمگر و ظالم 
اســت. این، توصیه ی پیشوایان اســام است. 
امیرالمؤمنین )( در فرمان خود به مالک اشتر 
می فرمایند: کسانی که تو با اینها در آنجا مواجه 
می شوی، یا با تو از لحاظ عقیده یکسانند، یا »َو إّما 
َشریٌک لَک فِی الَخلِق«؛)1( یا در انسان بودن با تو 
شریک هستند. حتی کسانی که از لحاظ عقیده با 
تو همراه نیستند، ولی انسانند، باید با انسان برخورد 
تکریم آمیز داشــت. »ال یَنهاُکُم اهللُ َعِن الَّذیَن لَم 
یُقاتِلوُکم فِی الّدیِن َو لَم یُخِرجوُکم ِمن دیارُِکم أن 
تََبّروُهــم َو تُقِســطوا إلَیِهــم إنَّ اهللَ یُِحــبُّ 
الُمقِسطین)2( -این دستور قرآن است - با کفار، با 
کسانی که با شما هم عقیده نیستند، اما به شما 
تجاوز نکردند؛ با شما ظالمانه برخورد نمی کنند، و 
»أن تََبّروُهم«؛ به آنها نیکی کنید. چطور کسی این 
را نفهمــد و جهــاد اســامی را که مبــارزه ی 
آزادی بخش ملتهاست؛ مبارزه ی رها کردن ملتها 
از چنگال قدرتهای ستمگر ظالم است، این را طور 

دیگری تفسیر کند. 85/۶/27 
1( نهج البالغه، نامه53.

2( ممتحنه/8.

س: چنانچــه دریچــه تخلیه آب  احکام خوردنی ها

حوضچه های پرورش ماهی را به نّیت 
صید ماهی باز کرده تا آب کامالً تخلیه 
شــده و ماهی  ها جــان دهند صید 

محسوب می شود و ماهی  ها حالل است؟
ج( اگر در همان حال ماهی  ها جان داده اند، صید 

محسوب نشده و تذکیه نمی شوند.
س: در بعضی از مراکزی که ماهی را به صورت 
زنده می فروشــند، بعد از گرفتن ماهی از آب، 
ضربه ای به سر ماهی زده و فوراً شکم آن را پاره 
کرده و امعاء و احشــاء آن را خارج می کنند در 
حالی که هنوز ماهی زنده و کمی حرکت دارد آیا 

خوردن چنین ماهی ای حالل است؟
ج( اشکال ندارد.

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

آتش به      اختیار

گاهی هست که مرد در فعالیتهای زندگی سردو راهی می رسد. انتخاب باید بکند یا دنیا را و یا 
راه صحیح و امانت و صداقت را، یکی از این دو تا را باید انتخاب کند؛ این جاست که زن می تواند 
او را به راه اول یا به راه دوم بکشــاند. متقاباً، طرف عکس آن هم هست. شوهرها هم در مورد 
همسرانشان می توانند این طور تأثیرات را داشته باشند. سعی کنید باهم این طور باشید. هر 
دو کوشش کنید که متدیّن، در راه خدا، در راه اسام، در راه حقیقت، در راه امانت و صداقت، 

نگهدارید و مانع از انحراف و لغزش شوید  79/12/21

همدیگر را بهشتی کنید

بی اعتنای حقیقی به زخارف ناپایدار دنیوی 

 حسین خســروی:  اهداء تعــدادی کتاب 
قرآن نسخه انگلیســی را به همراه نامه رهبر 
معظــم انقــاب و ترجمه خطبــه 176 نهج 
الباغه بــه صورتی بســیار شــکیل و زیبا به 

گردشگران خارجی میدان امام اصفهان
 ریحانــه النبی : 1. تهیــه 100جلد کتاب 
داستان با عنوان "مهدیه و لباس های سخنگو" 
با کمک و همیاری سازمان مردم نهادی که در 
شهر علویجه اصفهان و توزیع بین دختران. 2. 
برگزاری مســابقه مرواریدهای پنهان 1 بین 
دختران 6تا11ســال، توسط تشکل فرهنگی 
خودجــوش زنــان محجبه شــهرعلویجه در 

حسینیه فیض
 اولیــن مدرســه اســامی غیردولتی با 
رویکرد قرآنی و تربیتی در شهرستان فردیس 

کرج در استان البرز
برگــزاری   .1  : پورحکیمــی  عاطفــه 
جشــنواره های تفریحــی خانوادگی مهدی 
یاوران در محــات مختلف شــهر تهران که 
دارای غرفه های نقاشی و مسابقه و تفریحات 
اســت 2. افتتاح بوفه کتاب دوستانه با رعایت 

موازین شرعی
 : شــما هم می توانید اقدامات 
آتش به اختیار خود را برای انتشار در نشریه برای ما 

ارسال کنید.

این عالم کهنسـال و مـراد و مقبول فضـاء و علما، عمـر با برکت و پرفیض خـود را در 
بهشـتی از پارسـایی و زندگی زاهدانه، در کنـج محقر خانه ای که دهها سـال شـاهد 
غنای معنـوی صاحبـش بود بـه سـر آورد و بی اعتنایـی حقیقی بـه زخـارف ناپایدار 
دنیـوی را کـه سـیره ی همـه ی صاحبـدالن برجسـته ی حوزه هـای علمیـه اسـت، 

درس مانـدگار خود سـاخت. 76/4/28
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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   

تمام چیزهایی که در رشد انسان 
دخالت دارد، اینها همه آزاد هستند  
این آزادی که اآلن برای ملت ما هست، برای 
زن، برای مرد، برای نویســنده ها، این آزادی 
آزادی اســت در کلیه اموری کــه این امور به 

نفع خود شــما هســت. شــما آزادید بیایید 
بیــرون مطالبتــان را بگویید... انتقــاد از هر 
کس که پایــش را کج گذاشــت بکنید. هیچ 
کس نیست که به شــما بگوید چرا. بروید در 
جهاد ســازندگی؛ با ملت خودتــان بروید و 

همراهی کنید آزادید، می روید می کنید. تمام 
چیزهایی که در رشد انسان، در رشد خواهرها 
و برادرها، و این کودکهای عزیز، دخالت دارد، 

اینها همه آزاد هستند.  
 امام خمینی )ره(؛ 08 مهر 1358

تأثیر کار مسجدی   

مســجد پایــگاه بــزرگ بســیج فرهنگــی 
شــیوه ی  اســت؛  فرهنگــی  حرکــت  و 
کــه  آموخــت  در مســجد  بایــد  را  کار 
ــم  ــرض بکن ــما ع ــه ش ــم. اّوالً ب ــه کار کنی چ
ــان  ــن خودت ــا مأمومی ــما ب ــه ش ــی ک حرف
از  میزنیــد،  خودتــان  مســجدی های  و 
ــب  ــا بمرات ــد اینه ــی و مانن ــق تلویزیون نط
ــن را  ــا ای ــت؛ باره ــر اس ــر و مؤثّرت کارآمدت
ــم  ــگاهِ چشم درچش ــه ن ــم ک ــرض کرده ای ع
و جلســه ی نزدیــک کــه نَفــس گوینــده 
ــری  ــز دیگ ــوَرد، یک چی ــنونده میخ ــه ش ب
اســت؛ ایــن فقــط هــم در اجتماعــات 
مــا تجلّــی دارد؛ البّتــه در کّل اســام در 
نمازهــای جمعــه و امثــال اینهــا ایــن 

95/5/31 هســت. 

اّولین فریضــه ی دانشــجویی عبارت اســت از 
آرمان خواهی. یک عّده ای تبلیغ میکنند و وانمود 
میکنند که آرمان خواهی مخالف واقع گرایی است؛ 
نه آقا، آرمان خواهی مخالف محافظه کاری است، نه 
مخالف واقع گرایی. محافظه کاری یعنی شما تسلیم 
هر واقعّیتی - هرچه تلخ، هرچه بد - باشید و هیچ 
حرکتی از خودتان نشان ندهید؛ این محافظه کاری 
است. معنای آرمان گرایی این است که نگاه کنید 
به واقعّیتها و آنها را درست بشناسید؛ از واقعّیتهای 
مثبت استفاده کنید، با واقعّیتهای سلبی و منفی 
مقابله کنید و مبارزه کنید. این معنای آرمان گرایی 
است. چشمتان به آرمانها باشد. این اّولین فریضه ی 
دانشجو است.آرمانها چه هستند؟ جزو چیزهایی که 

بنده اینجا یادداشت کرده ام به عنوان آرمانها، یکی 
مسئله ی ایجاد جامعه ی اسالمی و تمّدن اسالمی 
است؛ یعنی احیای تفّکر اسالم سیاسی؛ یک عّده ای 
از قرنها پیش، سعی کردند اســالم را از زندگی، از 
سیاســت، از مدیریّت جامعه هرچه میتوانند دور 
کنند و منحصرش کنند به مسائل شخصی؛ مسائل 
شخصی را هم یواش یواش محدود کنند به مسائل 
قبرستان و قبر و مجلس عقد و از این حرفها؛ نه، اسالم 
آمده است که »اّل لُِیطاَع بِاِذِن ا...«؛ فقط هم اسالم 
نیست؛ همه ی پیغمبران همین جورند. ادیان الهی 
آمده اند برای اینکه در جامعه پیاده بشوند، در جامعه 
تحّقق واقعی پیدا کنند؛ این باید اتّفاق بیفتد. یکی از 

مهم ترین آرمانها این است. 94/4/20

حزب ا... این است
آرمان خواهی مخالف محافظه کاری است، نه واقع گراییصید، ذبح و شکار حیوانات  
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ایـرانی خانواده

تراز مسجد


