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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

روزبه روز بایـد یاد شـهدا و تکرار نـام شـهدا و نکته یابـی و نکته سـنجی زندگی شـهدا در جامعه ی 
ما رواج پیـدا کند و اگر این شـد، آنوقت مسـئله ی شـهادت کـه به معنـای مجاهـدت تمام عیار در 
راه خـدا اسـت، در جامعـه مانـدگار خواهـد شـد. و اگر این شـد، بـرای ایـن جامعه دیگر شکسـت 

وجود نخواهد داشـت و شکسـت معنـا نخواهد داشـت؛ پیش خواهـد رفـت. 93/11/27

با یاد شهدا در جامعه شکست وجود نخواهد داشت

این شماره تقدیم می شود به
 ارواح طیبه شهدای عملیات مرصاد

ماه مبارک ذی قعده، اّوِل ماه های حرام است؛ یازدهم این ماه والدت مبارک حضرت 
ثامن الحجج )( و دهه ی کرامت اســت؛ روز بیست وســّوم این ماه روز زیارتی 
مخصوص حضرت ثامن الحجج )( است؛ روز بیست وپنجم این ماه روز دحواالرض است که 
روز با برکتی است؛)1( شــب نیمه ی ماه ذی قعده از شــبهای متبّرک سال است که اعمالی 
دارد؛)2( روزهای یکشنبه ی ماه ذی قعده ایّام توبه و انابه است و عملی دارد که مرحوم عارف 
بزرگوار حاج میرزا جواد آقای ملکی در المراقبات نقل میکند از رسول مکّرم اسالم که خطاب 
به اصحاب خود فرمود: کداِم از شماها مایلید توبه کنید؟ همه گفتند ما میخواهیم توبه کنیم 
-ظاهراً ماه ذی قعده بوده است- طبق این نقل و این روایت حضرت فرمودند که در روزهای 
یکشنبه ی این ماه این نماز را -یک نمازی با یک خصوصّیتی در مراقبات ایشان ذکر میکنند- 
انجام بدهید.)3( غرض، ایّام در ماه ذی قعده که اّول ماه های حرام است در این سه ماه متوالی، 

 ایّام و لیالــی مبارک و متبّرکی اســت، پر از برکات اســت؛ بایــد از اینها اســتفاده کرد.
 1( إقبال األعمال، ج 1، ص309. |  2( همان، ص310. 3( همان، ص30۸؛ المراقبات، ص301.

اخالق درس

وقتی کـه راجـع بـه سـلول های بنیـادِی شبیه سـازی و اینطـور کارهـا آقایـان حـرف 
زدیـد و بنـده یـا دیگـری هـم تجلیلـی از ایـن کار کردنـد، مقامـات آمریکایـی اعالم 
کردند که بـرای علـوم ژنتیک هم بایـد شـورای حکامی به وجـود بیاید! ایـن معنایش 
چیسـت؟ دشـمن از اینکه شـما در این رشـته داریـد حرکـت می کنیـد، دردش آمده 
اسـت... در حرکت جهادی، علم جهـادی، در تحقیـق جهادی، این عنصر حتماً شـرط 
اسـت. دشـمن هم مقصود آمریکا نیست. دشـمن واضحمان آمریکا و اسـتکبار جهانی 
اسـت. نـه، دشـمنها انـواع و اقسـامی دارنـد... کار جهـادی بایـد هدفمنـد، متوجه به 

آرمانهـا و هوشـمندانه و عاقالنه و دشمن شـکن باشـد. ۸6/4/25

س: آیا پوشیدن لباســهایی که بر روی آن حروف و تصاویر خارجی چاپ شده، 
جایز است و آیا این لباس ها ترویج فرهنگ غربی محسوب می شوند؟ج: اگر مفاسد 
اجتماعی نداشته باشند پوشیدن آنها فی نفسه اشکال ندارد و اّما اینکه ترویج فرهنگ 

غربِی معارض با فرهنگ اسالمی محسوب می شود یا خیر، موکول به نظر عرف است.
س: تقلید از مدهای غربی در کوتاه کردن مو چه حکمی دارد؟

ج: معیارهای حرمت در این موارد، شبیه شدن به دشــمنان اسالم و ترویج فرهنگ 
آنهاست و این موضوع با توجه به کشورها و زمان ها و اشخاص مختلف، فرق می کند و 

این امر مختص به غرب هم نمی باشد.

احکام تشبه به کفار و ترویج فرهنگ آنان   کار جهادی باید عاقالنه و دشمن شکن باشد
مـن فرامـوش نمی کنـم در اواسـط سـال 60، وقتـی کـه دشـمنان و گروهکهـا و 
تفاله های ضـد انقـالب و اسـتکبار، آن جنایـات و فجایـع عظیـم را در این کشـور به 
وجـود آورده بودند - شـهادت 72 تن، شـهادت نخسـت وزیر و رئیس جمهـور - بنده 
در بیمارسـتان بـودم. خطبه هـای نماز جمعـه در تهـران، به اعتقـاد مـن، در آن روز، 
بیشـترین حمل بار انقـالب را بر دوش داشـت. هـر جمعه که می شـد، از ایـن کانون 
نمـاز جمعه، بـه سراسـر کشـور، نـور منتشـر می شـد. حقایـق بـرای مردم تشـریح 
می شـد و مـردم می فهمیدنـد کـه در ایـن کشـور چـه می گـذرد و دشـمن چـه کار 

71/3/20 می کنـد. تریبونهـای آزاد، این گونـه اسـت. 

در دهه 60، بار انقالب بر عهده نماز جمعه ها بود
مطالبه
رهبری

پیام های انتخابات 40 میلیونی
ــون اساســی، »امضــای حکــم  ریاســت   در بنــد نهــم از اصــل 110 قان
جمهــوری« جــزو وظایــف و اختیــارات مقــام رهبــری آمــده اســت. 
ــوع  ــر موض ــز ب ــوری نی ــت جمه ــات ریاس ــون انتخاب ــم قان ــاده ی یک در م
ــده و  ــح ش ــذ« تصری ــان »تنفی ــا هم ــوری ی ــت جمه ــم ریاس ــای حک امض
ــار  ــران چه ــالمی ای ــوری اس ــت جمه ــت: »دوره ی ریاس ــده اس ــن آم چنی
ــه وســیله مقــام رهبــری آغــاز  ســال اســت و از تاریــخ تنفیــذ اعتبارنامــه ب

می گردد.« 

ــون  ــات قان ــزاری جلس ــان برگ ــالب، و در زم ــدای انق ــه، در ابت ــن البت ــش از ای پی
اساســی، بحث هــای مفصلــی در ایــن بــاره شــده بــود. بــرای مثــال، آقــای فاتحــی 
ــی  ــون اساس ــل 110 قان ــس اص ــی پیش نوی ــان بررس ــس در زم ــای مجل از اعض
ــت  ــم ریاس ــای حک ــه امض ــد ک ــن نش ــب روش ــن مطل ــن ای ــرای م ــد: »ب می گوی
ــف  ــرد تکلی ــا نک ــر امض ــه اگ ــا این ک ــت ی ــریفاتی اس ــاً تش ــا صرف ــوری آی جمه
ــن  ــخ او چنی ــتی در پاس ــر بهش ــت اهلل دکت ــوار، آی ــهید بزرگ ــود؟« ش ــه می ش چ
ــذ  ــزوم تنفی ــم در ل ــی ه ــام خمین ــت.« ام ــذ اس ــن تنفی ــا ای ــه آق ــد: »ن می گوی
رئیس جمهــور از ســوی ولی فقیــه در جمــع نماینــدگان مجلــس خبــرگان 
ــه  ــب فقی ــا نص ــور ب ــد: »رییس جمه ــن می فرماین ــر 13۵8چنی ــخ 12مه در تاری
نباشــد، غیرمشــروع اســت.« ایشــان همچنیــن در تنفیــذ حکــم ریاســت جمهوری 
اولیــن منتخــب مــردم، چنیــن تصریــح می کننــد: »بــر حســب آنکــه مشــروعیت 
آن)رأی ملــت( بایــد بــه نصــب فقیــه جامع الشــرایط باشــد، اینجانــب بــه موجــب 
ــودم.«  ــوب نم ــمت منص ــن س ــه ای ــان را ب ــذ و ایش ــت را تنفی ــم، رأی مل ــن حک ای
ــوزه  ــردم در ح ــر م ــت و نظ ــی، خواس ــاالری دین ــردم س ــام م ــن در نظ و این چنی
ــد؛  ــپری ش ــا س ــور م ــادی در کش ــای متم ــود. »قرن ه ــی می ش ــت عمل سیاس
ــی در  ــن نقش ــردم کوچک تری ــه م ــدون این ک ــد، ب ــد و رفتن ــی آمدن حکومت های
ــرای  ــدان را ب ــالب می ــند. انق ــته باش ــا داش ــش آنه ــا و گزین ــن دولت ه ــن ای تعیی
ــن تحقیــر  ــاز کــرد.« ۸4/5/12  در حقیقــت »انقــالب اســالمی آمــد ای ــا ب مــردم م
غیرقابــل تحّمــل را برطــرف کــرد و بــه کشــور و بــه ملّــت عــّزت داد، اســتقالل داد و 

ــرد.« 94/11/2۸ ــرح ک ــانّیت او را مط انس
ایــن اعتقــاد و بــاور رهبــر انقــالب بــه موضــوع نقــش و جایــگاه مــردم در حکومــت 
ــالب  ــذار انق ــود، بنیانگ ــح خ ــلف صال ــد س ــت مانن ــرار اس ــه ق ــی ک ــت. کس اس
ــور  ــس جمه ــذ و رئی ــردم را تنفی ــت م ــر رأی اکثری ــد روز دیگ ــا چن ــالمی، ت اس
ــام  ــل نظ ــد: »اص ــه می گوی ــت ک ــگاه اس ــن ن ــد. همی ــوب کنن ــم را منص دوازده
ــی  ــای اساس ــردم، مدیریت ه ــا رأی م ــی ب ــون اساس ــردم، قان ــا رأی م ــالمی ب اس

ــده               اند.« ۸۸/5/12 ــن ش ــردم تعیی ــا رأی م ــور ب کش
عــالوه بــر آنکــه مردم ســاالری دینــی و نقــش دادن بــه آحــاد مــردم در 
ــه  ــا دارد؛ تجرب ــور از ابرقدرت ه ــتقالل کش ــه در اس ــان، ریش ــاب سرنوشتش انتخ
ــی در  ــور مردم ــه حض ــت ک ــه اس ــا آموخت ــه م ــم[ ب ــالمی ]ه ــاالری اس »مردم س
ــاری  ــی و حص ــدار مل ــت از اقت ــل حراس ــور ، عام ــران کش ــش مدی ــه ی گزین عرص
مســتحکم در برابــر اســتیالطلبی بیگانــگان و دســتاویزی مطمئــن بــرای 
ــع مردم ســاالری  ــران اســت.« ۸4/5/12 در واق جلوگیــری از لغــزش و انحــراف مدی
ــور در  ــت« کش ــازنده »امنی ــم س ــور دارد و ه ــتقالل کش ــه در اس ــم ریش ــی ه دین
ــرای  ــت« ب ــتقالل« و »امنی ــمندتر از »اس ــزی ارزش ــت و چی ــمنان اس ــل دش مقاب
یــک ملتــی کــه می خواهــد بــه آرمان هــای مــادی ماننــد رفــاه و آرامــش و 

ــد. ــت و آزادی برس ــد عدال ــوی مانن معن
حــاال بــا ایــن نــگاه بازگردیــم بــه موضــوع تنفیــذ؛ یعنــی نمــاد یکــی از دو پایــه ی 
اصلــی مردم ســاالری دینــی، کــه به معنــای امضــاء و تأییــد قانونــی حکــم 
ــا حضــور 40 میلیــون مــردم،  ــی ب ــردی اســت کــه در انتخابات ریاســت جمهوری ف
ــگاه، تثبیــت نقــش مــردم اســت و  ــا همیــن ن ــن تنفیــذ ب پیــروز میــدان شــود. ای
ارج نهــادن بــه اســتقالل و صدالبتــه مقدمــه ای اســت بــرای مطالبــه ی پیشــرفت. 
چــرا کــه »موّفقیــت هــر ملتــی در پیشــرفت های خــود، نســبت معکــوس بــا نفــوذ 

ــور دارد.«79/۸/11 ــمنان در آن کش ــگان و دش بیگان
ــی از خواســت تاریخــی  ــه نمایندگ ــردم و ب ــه، از منتخــب م ــن مقدم ــا ای ــذ ب تنفی
ــتعمارگران  ــی از اس ــاالری دین ــه مردم س ــتقاللی ک ــطه ی اس ــران، به واس ــت ای مل
ــا  ــردم« و حــل مشــکالت آنه ــه م ــت ب ــرده اســت »پیشــرفت« و »خدم ــاد ک ایج
را مطالبــه می کنــد و مســئوالن بایــد بداننــد کــه »پذیــرش مســئولیت بــه 
ــه  ــت ب ــات خدم ــول زحم ــای قب ــه معن ــت؛ ب ــدرت نیس ــی از ق ــای کامجوئ معن
مــردم اســت.« 92/5/12 دوره ایســت کــه مســئوالن، اعتمــاد مــردم را کــه در 
ــاد را  ــن اعتم ــان ای ــار خــود همچن ــا رفت ــی شــد »ب ــای رای متجل ــای صندوق ه پ

افزایــش بدهنــد.« ۸۸/5/12. 

هفته گزارش

احکام بازخوانی
آموزشی

امام کالم

کسانی که از منافقین و لیبرال ها 
دفاع می کنند، پیش ملت راه ندارند  
کـه  باشـیم  افـرادی  مدافـع  بایـد  مـا 
منافقیـن سرهاشـان را در مقابـل زنـان و 
فرزندانشـان در سـر سـفره افطار، گوش تا 
گوش بریدنـد. ما باید دشـمن سرسـخت 

کسـانی باشـیم که پرونده هـای همـکاری آنان بـا آمریـکا از النـه جاسوسـی بیرون 
آمـد. مـا بایـد تمـام عشـقمان بـه خـدا باشـد نـه تاریـخ. کسـانی کـه از منافقین و 
لیبرالهـا دفـاع می کنند، پیـش ملت عزیـز و شـهید داده ما راهـی ندارند. اگـر ایادی 
بیگانـه و ناآگاهـان گول خـورده که بـدون توجه بلندگـوی دیگـران شـده اند، از این 
حـرکات دسـت برندارنـد، مردم مـا آنهـا را بدون هیـچ گونه گذشـتی طـرد خواهند 

کـرد.
 امام خمینی)ره( ۱0 فروردین ۱۳۶۸

در پنجاه سـال آخر قبـل از انقـالب، دو نفـر در این مملکت حکومـت کردند 
پـدر و پسـر کـه هـر دو را بیگانـگان بـر سـر کار آوردنـد. رضاخـان را 
انگلیسـی ها از میان فوج قـزاق پیـدا کردند به یـک قلدر بی بـاک و بی محابـا احتیاج 
داشـتند آوردنـد و دسـت او سـالح دادنـد! او را آوردند تا به مقام سـلطنت رسـاندند، 
بعـد مقاصـد خودشـان را بـه وسـیله ی او اعمـال کردنـد! آن ضربـه ای را کـه 
می خواسـتند بـه دین، بـه روحانیـت، بـه سـنتهای قدیمـی و ملی ایـن کشـور و به 
پایه هـای دینـی و اعتقـادی ایـن کشـور بزننـد، بـه وسـیله ی او زدنـد. چـون آدم 
بی بـاک و گسـتاخی بـود، بـه درد آن هـا می خـورد! ایـن آدم، آدمـی بـود کـه 
می دانسـتند در برخـورد با علمـا، گسـتاخ و بی باک اسـت. بعـد هم چـون دیدند که 
از لحاظ سیاسـی به سـمت دیگـری گرایش پیـدا می کند، او را برداشـتند و پسـرش 
را جایـش گذاشـتند! برای ملـت ایـران هیچ ننگـی باالتـر از این نیسـت کـه حکام، 
فرمانروایـان، سیاسـتمداران و سررشـته داران امـور کشـور را دولـت انگلیـس بـه 

وسیله ی سفارتخانه ی خود بیاورد و ببرد! 77/2/2

هیچ ننگی باالتر از این نیست

متأســـفانه ایـــن پرداختـــن بـــه تشـــریفاِت ازدواج و مهریّه هـــای گـــران و 
جهیزیّه هـــای ســـنگین و مجالـــس آنچنانـــی خیلـــی اخالقهـــا را فاســـد 
ـــقدم  ـــوید، پیش ـــاد می ش ـــروس و دام ـــه ع ـــرها ک ـــا و پس ـــما دختره ـــت! ش ـــرده اس ک
ـــم.  ـــادی نمی خواهی ـــن زی ـــه ای ـــم، ب ـــوری نمی خواهی ـــن ج ـــا ای ـــد م ـــوید. بگویی ش
ـــه  ـــان مالحظ ـــد انس ـــت بای ـــر هس ـــه فقی ـــی در جامع ـــکل دارد وقت ـــه مش ـــی جامع وقت

کند.  79/9/14

شما دخترها و پسرها پیشقدم شوید         

روزانه قرآن تالوت کنید    
من توصیه میکنم به جوانهای عزیزمان و جوانهای دانشجو که به مسائل تقوای شخصی، 
پرهیزکاری شخصی، پاکدامنی شــخصی اهّمّیت بدهید، بپردازید؛ حتماً تالوت قرآن 
را روزانه فراموش نکنیــد -ولو یک صفحه، ولو نیم صفحه- قــرآن را هر روز بخوانید، با 
قرآن ارتباطتتان را برقرار کنید. این دعاها مضامین فوق العاده ای دارد، این دعاها رشته ی 

ارتباط شما را با خدای متعال مستحکم میکند، این اصل قضّیه است. 95/4/12

از برکات ماه ذی قعده استفاده کنید

   توصیه ی "فارین افرز" به دولت ترامپ 
برای مقابله با ایران 

نشـریه فارین افرز در یادداشـتی بـا برشـمردن روش های مختلـف برانـدازی حکومت 
در ایـران، دیپلماسـی را کلیـد تغییـر حکومت معرفـی می کند و اشـاره می کنـد که با 
کار کردن بـر روی موضوعاتی ماننـد مبارزه بـا داعش و امثـال آن، می تـوان گام به گام 
به حکومت ایـران نزدیک تر شـد و ماهیـت آن را تغییـر داد تا بـا آمریـکا "مهربانانه تر" 

رفتار کنـد و این همان کلیـد تغییر حکومـت در ایـران اسـت.  |   رجانیوز|

    فیگارو: انتفاضه جدید
 از بیت المقدس آغاز شده است

در حالی کـه سـرکوب فلسـطینی ها در بیت المقدس رو به شـدت گذاشـته، روزنامه 
فرانسـوی فیـگارو نوشـت: بـه نظـر می رسـد بیت المقـدس بـه سـخت ترین دوره 
انتفاضـه قبلـی بازگشـته اسـت. ده ها هـزار مسـلمان فلسـطینی بـرای اعتـراض به 
نصـب درهای امنیتـی در محوطـه زیارتگاهی جمع شـده بودنـد که در سـال 2000 
نیز مرکـز دومیـن انتفاضه بـود. فیـگارو در این مطلـب با پیش بینـی اینکـه احتماالً 
ایـن درگیری هـا بـه انتفاضـه دیگـری می انجامـد، از حـوادث چنـد روز گذشـته به 

عنوان "یـک سـناریوی فاجعه" یـاد کـرد.|   کیهان|

   الحوثی: ما آماده مشارکت در هرگونه نبرد با دشمن صهیونیستی هستیم 
سـید عبدالملـک الحوثـی رهبـر جنیـش انصـارا... یمـن طـی سـخنانی گفت کـه ما 
بـرای شـرکت در هرگونـه نبرد بـا دشـمن صهیونیسـتی آمـاده هسـتیم. وی افـزود: 
درگیری امـروز بـه اوج خود رسـیده اسـت و خطرهایـی که ملـت فلسـطین را تهدید 
می کنـد، بی  سـابقه اسـت. الحوثی گفـت: ما خطـاب به سـید حسـن نصـرا... دبیرکل 
 حـزب ا... لبنـان تاکیـد می کنیم کـه حسـاب کـردن او روی ملت یمـن، درسـت بوده

 است . |      تسنیم|

   رهبر انقالب بزرگترین واقف
 نسخ خطی در جهان است

گنابادی نـژاد رئیـس سـازمان فرهنگـی آسـتان قـدس رضـوی می گویـد آسـتان 
بیشـترین مجموعـه نسـخ خطـی در جهـان اسـالم را دارد و رهبـر انقـالب بـا 
 وقـف 18 هـزار نسـخه خطـی بزرگتریـن واقـف ایـن مجموعـه در جهـان اسـالم 

هستند. |  حوزه نیوز |

هفته اخبار

چنــد ســاعتی از بامــداد روز 
ــال 1367  ــن س ــتم فروردی هش
ــراق،  ــث ع ــش بع ــه ارت ــود ک ــته ب نگذش
بــه کمــک یــار همیشــگی خــود در 
طــول دوران جنــگ، یعنــی ســازمان 
تروریســتی منافقیــن، عملیاتــی را تحــت 
ــرزی  ــه ی م ــاب"، در منطق ــوان "آفت عن
ــه  ــات ک ــن عملی ــام داد. در ای ــه انج فک
هــدف از آن، انهــدام لشــگر 77 خراســان 
بــود، چنــد تیــپ مکانیــزه ی ارتــش 
ــد و  ــا می کردن ــی را ایف ــش اصل ــراق نق ع
نیروهــای ســازمان منافقیــن هــم، پــس 
از تصــرف خطــوط پدافنــدی ارتــش 
ــود  ــران، ســنگرها و اســتحکامات موج ای

را به آتش کشیدند.  
ــاب،  ــات آفت ــد از عملی ــدی بع ــاه و ان دو م
در آخریــن ســاعات روز 28 خــرداد 
1367، ســازمان منافقیــن، عملیــات 
دیگــری بــا عنــوان "چلچــراغ" را در 
ــام داد.  ــران انج ــی مه ــه ی عموم منطق
ــتند  ــن توانس ــات، منافقی ــن عملی در ای
ضمــن تصــرف شــهر مهــران، 1۵00 
ــارت و  ــه اس ــی را ب ــای ایران ــر از نیروه نف
چندیــن دســتگاه تانــک و ادوات نظامــی 

ــد.   ــت بگیرن ــه غنیم را ب
رونــد فرسایشــی جنــگ امــا در تابســتان 
ــاه  ــت. در 21 تیرم ــتری گرف 67 اوج بیش

شــدت  بــه  جبهه هــا  وضعیــت   67
ــم  ــه رژی ــود به طوری ک ــده ب ــی ش بحران
بعــث، بــه جبهه هــای غــرب حملــه 
کــرده و گردان هــای نظامــی کشــور را 
ــز،  ــوب نی ــود و در جن ــرده ب ــی ک متالش
ــه ی کوشــک  ــنگینی از ناحی حمــالت س
ــران  ــاک ای ــام داده و در خ ــلمچه انج و ش
داده  انجــام  چشــم گیری  پیشــروی 
ــه ای،  ــت اهلل خامن ــد، آی ــه روز بع ــود. س ب
ــدن  ــا دی ــران، ب ــت ای ــور وق رئیس جمه
از  صبح هنــگام  جبهه هــا،  وضعیــت 
ــه  ــد ک ــی می خواهن ــد خمین ــاج احم ح
ــرای حضــور در جبهه هــا از امــام اجــازه  ب

بگیرنــد.
ــت  ــام درخواس ــه ای از ام ــت اهلل خامن   آی
ــا توجــه بــه اینکــه اوضــاع  کــرده بودنــد ب
بــرای  نیســت،  مناســب  جبهه هــا 
بازســازی وضعیــت نیروهــا و ســازماندهی 
ــا دشــمن،  ــه ی ب ــرای مقابل مجــدد آنهــا ب
اجــازه فرماینــد کــه ایشــان راهــی 
جبهه هــا شــوند. پیــش از ایــن، امــام 
خمینــی، حضــور آیــت اهلل خامنــه ای را در 
ــان و  ــان ایش ــظ ج ــرای حف ــا، ب جبهه ه
همچنیــن بــا توجــه بــه تبعــات احتمالــی 
داخلــی و بین المللــی کــه می توانســت بــه 
دلیــل جایــگاه حقوقــی ایشــان بــه وجــود 
ــا  ــار ام ــن ب ــد. ای ــرده بودن ــع ک ــد، من بیای

ــا، موافقــت  ــق حــاج احمدآق ــام، از طری ام
ــه ای در  ــت اهلل خامن ــا حضــور آی خــود را ب

جبهه هــا اعــالم  کردنــد.
پــس از آن، روز دوم مــرداد 67، آیــت اهلل 
خامنــه ای، پیامــی بــا عنــوان امــام 
ــح  جمعــه ی تهــران صــادر کــرده و  تصری
کردنــد: »اکنــون کــه ارتــش متجــاوز، بــار 
ــالمی  ــران اس ــاک ای ــاک پ ــه خ ــر ب دیگ
ــز  ــخی ج ــچ پاس ــت، هی ــاده  اس ــدم نه ق
ســالح روا نیســت. امــروز نیــز بایــد ملــت 
ــه کمــک نیروهــای مســلح بشــتابند...«  ب
67/5/2 در پایــان پیــام نیــز، آیــت اهلل 
خامنــه ای اعــالم می کننــد کــه: »اینجانب 
بــا درک عمیــق از اهمیــت زمــان و بــا 
ــهادت در  ــاد و ش ــه جه ــه اینک ــان ب اذع
ایــن برهــه ی حســاس فریضــه ای مضاعف 
ــه  ــود را ب ــل خ ــان ناقاب ــن و ج ــت، ت اس
جبهــه ی حــق بــرده و در معــرض تکلیــف 
  67/5/2 می گــذارم.«  الهــی  قضــاء  و 
ــاده ی  آیــت اهلل خامنــه ای کــه همــواره آم
ــام  ــن پی ــالغ ای ــد از اب ــد، بع شــهادت بودن
ــه ســوی جبهه هــا شــتافتند. مشــتاقانه ب

در دیگــر ســوی میــدان امــا رهبــران 
ســازمان منافقیــن کــه ســرخوش از 
پیــروزی موقــت در مهــران و ارتــش 
بعــث بودنــد و ســاده لوحانه شــعار "امــروز 
ــد،  ــردا تهــران" را ســر داده بودن مهــران، ف

روز ســوم مردادمــاه 67، عملیــات موســوم 
ــرده و در  ــاز ک ــدان" را آغ ــروغ جاوی ــه "ف ب
ــود را  ــتند خ ــاعت توانس ــر از 24 س کمت
ــانند.  ــاه برس ــری کرمانش ــه 34 کیلومت ب
ــرخوش  ــه س ــث ک ــش بع ــن و ارت منافقی
ــد، تصــور  ــر بودن ــروزی ماه هــای اخی از پی
ــد  ــی می توانن ــه راحت ــه ب ــد ک می کردن
خــود را بــه تهــران رســانده و نظــام را 
ســاقط کننــد، امــا پیــام قطع نامــه ی امــام 
خمینــی و ارتبــاط قلبــی مســتحکمی که 
بیــن امــام و مــردم وجــود داشــت از یــک 
ســو، و تحلیل هــای روشــنگرانه و پیــام 
بــه موقــع رییــس جمهــور وقــت، آیــت اهلل 
خامنــه ای و  جمــع دیگــری از مســئولین، 
و بــه دنبــال آن، حضــور در جبهــه توســط 
ــور  ــب حض ــر، موج ــوی دیگ ــان از س ایش
در  مردمــی«  »نیروهــای  گســترده ی 
ــدن  ــر ش ــه زمین گی ــا و در نتیج جبهه ه
نیروهــای منافقیــن از یــک ســو و بعثی هــا 
در ســوی دیگــر شــد. بدیــن ترتیــب، 
ــن ضمــن عقب نشــینی،  ــازمان منافقی س
متحمــل تلفــات و خســارات فروانــی 
تانــک، 1200  از 438  شــد و بیــش 
قبضــه تجهیــزات نظامــی از قبیــل 
ــر،  ــی، نفرب ــوپ ضدهوای ــداز، ت خمپاره ان
ــه  خــودرو و صدهــا ســالح ســبک آنهــا ب

ــد.     ــران درآم ــای ای ــت نیروه غنیم

علی اصفهانی:  1. برگزاری مسـابقه ی کتابخوانـی از کتاب "طرح کلی اندیشـه ی 
اسالمی در قرآن" در سایت هسته ای نطنز )مجتمع شهید احمدی روشن(

2. برگزاری مسابقه از نشریه خط حزب ا... هر هفته 
دسـتغیب: برگـزاری کالس هـای فرهنگـی تفکر؛ احـکام؛ هنـری؛ ورزشـی و... و 
آموزش آداب دینـی و اخالقی بـرای کـودکان دوره ی ابتدایی و متوسـطه در مناطق 

محروم
پایـگاه مقاومت شـهید مدرس روسـتای مریم آبـاد شهرسـتان ابرکـوه : راه اندازی 

سالن سینما انقالب 
میثم : اجـرای تأتر خیابانـی، نمایشـگاه مصـور، تربیـون آزاد با موضـوع جنایات 
امریـکا در طـول تاریـخ در حـق مـردم ایـران در هفتـه ی حقـوق بشـر آمریکایی در 

مرکز شهر قزوین به مدت سه روز توسط گروه فرهنگی برهان
راهی : تهیه کارت پستال های حجاب و هدیه به خانم ها در اماکن عمومی.

 : شـما هـم می توانید اقدامـات آتش بـه اختیار خـود را برای انتشـار در 
نشـریه برای ما ارسـال کنید.

به اختیار آتش

فرهنگی پیشنهاد
حضور آیت ا... خامنه ای در مراسم تنفیذ شهید محمدعلی رجایی در جماران، 11 مرداد 1360

پاسدار استقالل و مقدمه ی پیشرفت

تاریخ شهادت : 4 الی ۸ مرداد 1367

شهادت:  به دست منافقین کوردل

مزار: جای جای ایران اسالمی

دلم برای امام تنگ شده بود

]بعد از ماجرای ترور[ دلم برای امام تنگ شده  بود... آمدیم ]جماران[ و امام را زیارت کردیم. اّولین 
روزی بود که من عصا دستم گرفتم. من همین طور، متحّیر ایستاده بودم که یک وقت امام وارد شدند 
و با خنده جلو آمدند. گفتند: "اتّفاقاً من االن به فکر تو بودم. با خودم گفتم همه این جا جمع شده اند؛ 
جای فالنی خالی است." خیلی خوشحال شدم و دستشان را بوسیدم. بعد اصرار کردند: "این جا، روی 

این صندلی بنشین." من، نمی نشستم. به نظرم آن قدر اصرار کردند تا من نشستم. 7۸/7/1

تاریخی روایت

اگر قدرت میخواهیم، اگر عــّزت میخواهیم، اگر میخواهیم کــه ما مرجع مراجعات 
کشــورها باشــیم، نه اینکه آنها مرجــع مراجعات ما باشــند، باید علــم را تقویت 
کنیم؛94/12/20 حرکت علمی در کشور خوب آغاز شده است؛ بحمدا... در این سالها، 
در این ده دوازده ســال حرکت خوبی در کشــور به وجود آمده؛ ایــن حرکت مطلقاً 
نباید ُکند بشود، بلکه باید ســرعت و شــتاب بگیرد. خیلی از افتخارات ملّی و بخش 
مهّمی از عّزت ملّی و بخش قابل توّجهی از ثروت ملّی به برکت علم به دســت می آید؛ 
مسئله ی علم و تحقیق و پیشرفت در بخشهای گوناگون علمی و کشف سرزمین های 

ناشناخته ی دانش، برای کشور خیلی مهم است.    93/3/4

#شکستن_مرزهای_دانش       
کلید
واژه

قدرت و عزت کشور در گرو دستیابی به علم است به مناسبت اقامه ی نخستین نماز جمعه ی انقالب اسالمیبیانات رهبر انقالب در بازدید از پژوهشکده ی رویان

روایت رهبر انقالب از پنجاه سال حکومت پهلوی

ایرانی خانواده

این است حزب ا...

برمردم در برابر جالد مر
روایتــی از چهار مــاه پایانی جنــگ که منتهی بــه عملیات مرصاد شــد

در میان کتاب های خاطرات جنگ
 این یکی از بهترین ها است

معرفی کتاب آب هرگز نمی میرد 

کتاب آب هرگز نمی میرد از ســری کتب روایت 8 ســال دفاع مقدس به قلم حمید حسام  
اســت که به ذکر  خاطــرات ســردار جانباز، 
میرزا محمد ســلگی پرداخته است. این کتاب، 
رتبه ی نخســت جایزه ی جــالل آل احمد در 
سال 1394 را نیز کسب کرده است. بهمن ماه 
ســال گذشــته، رهبر انقالب نیز این کتاب را 
خوانده و در بخشی از تقریظ خود بر این کتاب، 
چنین نوشته اند: »در میان کتاب های خاطرات 
جنگ، این یکــی از بهترین ها اســت. بهمن 
9۵«در بخشی از این کتاب، به ماجرای عملیات 
مرصاد اشاره شده و چنین آمده است: "آفتاب 
که باال آمد تصویر نیمه آشــکار صدها خودرو و 
نفربری که شب هنگام دیده بودم، آشکار شد، 
تویوتاهای سفید که عقبشان یا توپ ضدهوایی 
23 میلیمتری بــود یا ضد هوایــی 4 لول و یا 
دوشــکا، با انبوه خودروهای ایفــا و هینو که 
جلوشان پارچه ای سفید رنگ با یک آرم نصب 

بود؛ آرم سازمان منافقین. 

  کتاب: آب هرگز نمی میرد
   ناشر: انتشارات صریر 

   نویسنده: حمید حسام 

تریبون      حزب ا...

مداح اهل بیت، ابراهیم : اشتهار ۵000 نسخه
ناشناس : 2۵ عدد در هیئت هفتگی در فنالند

محمدباقر عباسی دبستان پاوه :1۵00 نسخه 


