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عکس اختصاصی خط حزب ا... 
از مالقات جانباز نابینای مدافع حرم 

با رهبر معظم انقالب

بصیرت بخشی، برترین 
) (خصوصیت حضرت علی

 برای امروِز ما

هدیه انگشتری به جانباز مدافع حرم؛  )( 13 رجـب، والدت امیـرالمومنیـن حضرت عـلی

این شماره  دم در بهشت، خوشا به حالت!
تقدیم می شود
 به روح پرفتوح 
جانباز   شهید
 محمدتقی 
طاهرزاده

گلزار شهدای اصفهانتاریخ شهادت:  4 اردیبهشت 84 پس از 18 سال رنج و درد موج گرفتگي و قطع نخاع در شلمچه، تیرماه 1367

حضرت آیت ا... خامنه ای در جریان سفر به استان اصفهان در منزل جانباز محمدتقی طاهرزاده حضور یافتند و 
با خانواده وی گفت وگو کردند. این جانباز که مدتی پس از این بازدید به درجه رفیع شــهادت نائل شد، بیش از 
18 سال در بستر آسیب های ناشی از جنگ تحمیلی رنج می برد. رهبر انقالب در این دیدار خطاب به این جانباز  
بزرگوار در حالی که پیشانی و صورت ایشان را می بوسیدند فرمودند: »محمدتقی! میشنوی آقاجون؟... میشنوی 

عزیز؟... میشنوی؟... در آستانه ی بهشت، دم در بهشت، بین دنیا و بهشت قرار داری شما؛ خوشا به حالت...« .

   1. "دیــن آچســون" وزیر وقت 
خارجــه ی آمریــکا در فاصلــه ی 
ســال های مصادف بــا وقایع ملی 
شــدن صنعت نفت در ایران بــود. وی در کتاب 
خاطرات خود، دو فصل تمام را به مناسبات ایران و 
آمریکا اختصاص داده اســت و در آن توضیحات 
مفصلی درباره ی اینکه کاخ سفید چه نقشه هایی 
برای سرنگونی دولت مصدق و جلوگیری از ملی 
شــدن صنعت نفت طراحی کــرده بــود، ارائه 
می دهد. به موازات اقدامــات آمریکا، دادگاه الهه 
نیز که زیر فشــار آمریــکا قرار داشــت، رأی بر 
ممنوعیت ملی شدن صنعت نفت ایران می دهد. 
4 روز بعد از این حکم، ترومن، رئیس جمهور وقت 

آمریکا از ایران می خواهد که حکم دادگاه الهه را 
بی چون و چــرا بپذیرد. ایــران اما ایــن رأی را 
نپذیرفت و آن را غیرمنطقی و خالف منافع ملی 
برشمرد. در عوض، آمریکا که جدیت ایران در ملی 
شدن نفت را دید، دست به تحریم اقتصادی ایران 
زد. مقامات کاخ سفید شرکت های غربی را ملزم 
کردند که نفــت ایران را به هیچ وجــه نخرند. در 
نتیجه، استخراج نفت ایران به طور کامل قطع شد. 
هم زمان دولت انگلیس نیــز دارایی های ایران را 
مسدود کرد. سرانجام نیز آمریکایی ها با طراحی 
کودتا علیه دکتر مصدق، دولت او را به زمین زدند 
و ملی شــدن صنعت نفت نیز در هاله ای از ابهام 

قرار گرفت.

   2. در اولین روز ســال 92 بود که رهبر انقالب 
به رسم همیشگی، در حرم رضوی حضور یافتند و 
مسائل کالن و مهم کشور را با مردم مطرح کردند. 
از جمله ی آنها، موضوع مذاکره با مقامات آمریکایی 
بود: »مســئولین بلندپایه و میانی آمریکا بارها و 
بارها می گویند بیائید در کنار گفتگوهای 1+ ۵ که 
درباره ی مسائل هسته ای بحث می کنند، آمریکا 
و جمهوری اســالمی دو به دو، درباره ی مسئله ی 
هســته ای ایران بحث کنند. من به این گفتگوها 
خوشبین نیستم.« آنگاه ایشان برای اثبات مدعای 
خود، به "تجربه های تاریخی" مردم ایران اشــاره 
می کننــد و می فرمایند »تجربه های گذشــته ی 
ما نشــان می دهد که گفتگــو در منطق حضرات 

آمریکائی به این معنی نیســت که بنشینیم تا به 
یک راه حل منطقی دست پیدا کنیم، منظورشان 
از گفتگو این است که بنشینیم حرف بزنیم تا شما 
نظر ما را قبول کنید.« هشت ماه بعد از آن، یعنی 
همان روزهایی که تازه مذاکرات هسته ای به شکل 
جدیدش آغاز شده بود، رهبر انقالب با تأکید مجدد 
بر عدم خوشبینی به نتیجه ی مذاکرات فرمودند: 
»من فکر نمی کنم ]از[ این مذاکرات آن نتیجه ای 
را که ملّت ایــران انتظــار دارد، به دســت بیاید. 
92/8/12« آنچه مسلم اســت هدف و انتظار اصلی 
مردم از مذاکرات، لغو تحریم ها و متعاقب آن، بهبود 
وضع معیشــتی و اقتصادی بود. اما حاال که چند 

3 ماه از امضای سند برجام می گذرد، مقامات 

آنچه گفته بودیم را امضا کردند
هفته سخن

در جنگ نرِم زیرپوستی بسیار فراگیر بین جمهوری اسالمی و آمریکا:

افسر جنگ نرم
سرباز حقیقت است

انقالبی جامعه

برای ورزش گاهی شب و روز 
در کوهستان حرکت  می کردیم

زینب کبری، الگوی همه
مردان و زنان بزرگ عالم

روضه منرب
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در جنگ نرِم زیرپوستی بسیار فراگیر بین جمهوری اسالمی و آمریکا:

# جهاد_ اقتصادی   |  هر کسی بتواند به اقتصاد کشور کمک بکند، یک حرکت جهادی انجام داده است
»امروز عرصه ی اقتصاد، به خاطر سیاستهای خصمانه ی آمریکا، یک عرصه ی کارزار است، یک عرصه ی جنگ است، جنگی  کـلــیـد  واژه

از نوع خاص. در این عرصه ی کارزار، هر کسی بتواند به نفع کشــور تالش کند، جهاد کرده است. امروز هر کسی بتواند به 
اقتصاد کشور کمک بکند، یک حرکت جهادی انجام داده است. این جهاد است؛ البّته جهادی است که ابزار خودش را دارد، 
شیوه های مخصوص خود را دارد، باید این جهاد را همه با تدبیر مخصوص خود و سالح مخصوص خود انجام بدهند. 94/1/1 
« »کشور امروز خوشبختانه درگیر جنگ نظامی نیست اّما ... درگیر جنگ اقتصادی است ... یعنی یک جنگ است. یعنی این 
را اگر کسی نداند، آن وقت خواب خواهد ماند؛ اگر کسی نداند خواب خواهد ماند. همین قدر که ندانید دشمن در صدد حمله است و 

این حمله از کجا است و چگونه است، باید مطمئن باشید شکست میخورید؛ باید بدانید که دشمن چه کار میکند. 94/2/14«.  

افسر جنگ نرم ،سرباز حقیقت است

  جنگ نرم گسترده و همه جانبه
رهبر حکیم انقالب اما چند سال پیش تر گویی دست شیطان 
را خوانده و به اهداف پلیــدش پی برده بودند که چنین گفتند: 
»ببینید عزیزان! شماها میدانید امروز جمهوری اسالمی و نظام 
اسالمی با یک جنگ عظیمی مواجه اســت، لیکن جنگ نرم؛ 
خوب، حاال در جنگ نرم، چه کســانی باید میدان بیایند؟ قدر 
مســلّم نخبگان فکری اند. یعنی شما افســران جواِن جبهه            ی 
مقابله            ی با جنگ نرمید.... باید با این جریان شیطانِی خطرناک 
مقابله شــود. 88/6/4« این جمالت و عبارات در اوج فتنه 88 و 
عملیات انقالب رنگی دشمنان علیه ملت بیان شده است. یعنی 
در زمانی که اوج تهاجم علیه اصل انقــالب صورت گرفته بود، 
رهبر انقالب اســالمی نیروهای جوان را فراخوان کرده و ضمن 
نشان دادن صف آرایی دشمنان و برشــمردن اهداف این نبرد، 
به آنها نقش جدیدی اعطا کردند: »افســر جوان جبهه مقابله 
با جنگ نرم«. عنوانی که تنها به دانشجویان بسنده نماند و در 
سال 92 در دیدار به مناســبت 13 آبان، دانش آموزان انقالبی 
کشور نیز به این نشان مفتخر شدند. اما آیا با پایان پرونده فتنه 
88 در آن سالها، جنگ نرم دشــمنان علیه ملت ایران به پایان 
رســید؟ از نظر رهبر انقالب نه تنها جنگ نرم دشمنان پایان 
نیافته اســت، بلکه در حقیقت در این عرصه »لشکر فرهنگی 
دشمن و لشکر سیاسی دشمن با همه ی ابزارهایی که برایشان 
ممکن بوده، حمله کرده اند به ما برای سســت کردن اعتقادات 
دینی ما، سست کردن اعتقادات سیاسی ما، تقویت نارضایی ها 
در داخل کشــور، جذب جوانهــا بخصوص جوانهــای فّعال و 
اثرگذار در ســطوح مختلف برای مقاصد خودشان. 94/7/13« 
عباراتی در بــاب »جنگ نرِم برنامه ریزی شــده، گســترده و 
همه جانبه نظاِم سلطه با جمهوری اسالمی« که چند روز بعد از 
آن در دیدار با مدیران سازمان صداوسیما مطرح شد؛ جزئیات 

بیشتری از این صحنه نبرد را تکمیل کرد.

  مطالبه رهبر انقالب از افسر جنگ نرم
حاال وقتی پس از 9 ســال نخبگان دانش آموزی در انجمن های 
اسالمی سراسر کشور به دیدار رهبر انقالب رفته اند، ایشان برنامه 
دشمن برای این افسران را با جزئیات به تصویر می کشند: »این 
یکی از موارد سخت اختالف بین ما و دشمنان ما است. دشمن، 
افسر جنگ نرم ما را، که جوانها هســتند، یک جور می پسندد، 
جمهوری اسالمی یک جور می پســندد... آمریکایی ها دلشان 
میخواهد جوانهای ما آن شــجاعت را نداشته باشند، آن امید را 

نداشته باشند، آن انگیزه را نداشته باشند، آن تحّرک را نداشته 
باشند، آن توان جســمی را نداشته باشــند، آن توان فکری را 
نداشته باشند، نسبت به دشــمن خوش بین باشند، نسبت به 
فرماندهی خودی و عقبــه ی خودی بدبین باشــند؛ جوان ما 
را دشــمن این جوری می پســندد.95/2/1« این نقشه پیچیده 
و گســترده چنان اســت که »تبلیغات رادیویــی و تلویزیونی 
و اینترنتی دشــمن و همــه ی کارهای گوناگونــی که میکند، 
که مخاطبش جوانهای ما باشــند، این اســت؛ جوان ایرانی را 
میخواهد تبدیل کند به آن چنان عنصری؛ عنصری که نه ایمان 
درستی دارد، نه شــجاعت آن چنانی دارد، نه انگیزه ای دارد، نه 
امیدی دارد؛ میخواهد تبدیل کند به این. 95/2/1«  اما حاال پدر 
معنوی این جوانان مومن و انقالبی اگر نقشه پیچیده دشمن را 
ساده ترسیم می کنند و پیش چشم ما می گذارند راهکار را هم 
نشــان می دهند و آن را از همه افسران جوان جنگ نرم مطالبه 
می کنند: »جمهوری اسالمی درســت نقطه ی مقابل ]است [؛ 
میخواهد این جوان تبدیل بشــود به یک عنصر فّعال و اثرگذار.

حاال اینجا مطالبه ی بنده از شما عزیزان من و فرزندان من: شما 
باید نقش ایفا کنید برای اینکه همســاالن خودتان را -جوانان 
دوران دبیرستان را که با شما همسال هستند- طبق این تعریف 
درســت بار بیاورید و کمک کنید آنها این جوری بشوند... طبعاً، 
]ایــن [ در صورتی امکان پذیر اســت که در ســاخت خود و در 

خودسازی توفیقی به دست آورده باشید. 95/2/1«

  وعده پیروزی
رهبر حکیم جوانان انقالبی اما به آنها وعده پیروزی و نصرت الهی را 
هم می دهند و در خالل این نوید، عنوان »سرباز حقیقت« را برای 
آنان انتخاب می کنند: »حقیقت رو به رشــد است، حقیقت رو به 
بالندگی است. حقیقت ممکن است دچار سختی هایی در راه خود 
بَُد َفَیذَهُب  ا الزَّ بشود اّما در نهایت پیروز خواهد شد. قرآن فرمود: َفاَمَّ
ُجفآء؛... این کف روی آب میرود پی کارش نابود میشود. َو اَّما مایَنَفُع 
الّناَس َفیمُکُث  فِی االَرض؛ آن چیزی که نافع است، آن چیزی که 
حیات مردم به آن است، یعنی آن آب روان، آب زالل، آن میماند. 
حقیقت این جوری است، حقیقت پیروز خواهد شد، حقیقت به 
اهداف خود دســت خواهد یافت.  بله، در راهش مشکالتی وجود 
دارد. شرطش این است که در مقابل این مشکالت خودش را نبازد؛ 
سرباز حقیقت، افسر حقیقت، رهرو حقیقت خودش را در مقابل این 
مشکالت نبازد. وقتی نباخت، ایستاد، تحّمل مشکل کرد، به نتیجه 

خواهد رسید؛ کمااینکه به نتیجه رسید. 95/2/1«   

رهبر انقالب: تنوع دیدگاه ها و گرایشهای 
سیاسی در کشور قطعا مطلوب است

حضــرت آیــت ا... خامنــه ای در دیــدار نــوروزی 
24 فروردیــن جمعــی از مســئوالن کشــور، حضــور 
افــکار، نگاه هــا و گرایشــهای مختلــف سیاســی 
ــه ی  ــل تک ــک چه ــه »ی ــه مثاب ــه را ب ــن جلس در ای
قشــنگ« توصیــف و تصریــح کردنــد: » ایــن تنــّوع 
ــاال  ــت، ح ــن اس ــی م ــر قطع ــد نظ ــما بدانی را ش
دوســتانی کــه بــا مــن کار کردنــد ســالها از نزدیــک 
ــی  ــز مطلوب ــّوع چی ــن تن ــن نظــر را، ای ــد ای می دانن

ــت.«  ــی نیس ــز نامطلوب ــت، چی اس
رهبـر معظـم انقـالب در ادامـه دو شـرط ایـن تنوع 
و تکثـر گرایش هـای مختلـف سیاسـی در کشـور را 
»تبدیـل نکـردن اختالف سـلیقه ها بر سـر مسـائل 
کوچـک بـه دعواهـای بـزرگ و بنیانـی« و هـم 
چنین »توجـه همگانـی به انقـالب و جـدی گرفتن 
مسـئله انقـالب« برشـمردند و تصریح کردنـد: »این 
رودخانه هـای کوچـک و بـزرگ از جوانـب مختلف، 
همه به ایـن اقیانـوس انقالب بریـزد، به نفـع انقالب 

تمـام بشـود.«|  |

 جان کری: ایران پس از توافق 
تنها 3 میلیارد دالر گرفته است

جان کـری، وزیـر خارجـه آمریـکا در نشسـتی در  گروه 
حامـی اسـرائیل جی اسـتریت گفـت: ایـران پـس از 
توافـق تنهـا بـه 3 میلیـارد دالر از دارایی هایـش دسـت 
یافتـه اسـت. وی از حمایـت »قدرتمندانـه و صریـح« 
جی اسـتریت از توافـق هسـته ای ایـران تقدیـر کـرد و 
گفت: برجـام، کمـاکان بهتریـن روش بـرای جلوگیری 

فارس| از دسـتیابی ایران به سـالح هسـته ای اسـت.     | 

 برای مقابله با ایران باید آماده باشیم

اندیشـکده امریکـن اینترپرایـز بـا اشـاره بـه احتمال 
خرید جنگ افزارهای پیشـرفته روسـی توسـط ایران: 
ترکیـب تـوان موشـکی و جنگنده هـای جدیـد ایران 
را قـادر می سـازد کـه بـر کشـورهای منطقـه و حتـی 
نظامیان آمریکایی غلبه کنـد. ایران در حال پیشـروی 
اسـت و ما باید برای مقابله بـا آن آماده باشـیم. از دیگر 
سـو وزیر دفاع آمریکا گفـت: نظامیـان آمریکایی برای 
ایجـاد بازدارندگـی در برابـر اقدامـات مخرب ایـران در 

خاورمیانه، در امارات مسـتقر شـده اند.  |  تابناک و فارس|

 رسانه آمریکایی:خطر عربستان،
 بسیار بیشتر از تهدید ایران است 

نیویورک پسـت: ایران در حـال حاضر دشـمن خارجی 
آمریـکا اسـت امـا عربسـتان بـا حضـور فعـال در داخل 
آمریکا و مسـموم کـردن مـردم ما با افـکار فرقـه وهابی، 
دشـمن داخلی محسـوب می شـود. هر چقدر ایـران در 
تحقیر کـردن ملوانـان آمریکایـی موفـق بود، ولـی این 
سـعودی ها هسـتند که با بـه بنـد کشـیدن روح صدها 
میلیون مسلمان، متهم به بربریت هسـتند و از پیوستن 
مردم مسلمانشـان به جهان مـدرن ممانعـت می کنند.  
در عیـن حـال نیویـورک تایمـز نوشـت: در هفـت دهه 
گذشـته، تصاویـر رئیـس جمهـور مـا کنـار پادشـاهان 
سـعودی گواه اتحاد اسـتراتژیک و پایـدار آمریـکا و این 

کشـور غنی از نفـت اسـت.   |  باشـگاه خبرنـگاران|  

"من برایشان آرزوهای خوب دارم." این جمله رئیس دولت شیطان بزرگ است برای ملت ایران. اوباما که این جمالت را سال گذشته و در بحبوحه پایان 
مذاکرات هسته ای بیان میکرد برای این آرزوی خوبش برای ملت ایران شرایطی هم گذاشت: "باید تحولی، حتی تدریجی، در داخل ایران روی دهد تا به 
این نتیجه برسند که شعار مرگ بر آمریکا یا انکار هولوکاست در میان رهبران این کشور یا تهدید به نابودی اسرائیل یا رساندن سالح به حزب ا... که در 
لیست گروه های تروریستی است باعث می شود ایران در چشم بخش بزرگی از جهان منزوی شود..." آقای شیطان حتی به ملت ایران تضمین اعطای آب نبات های 
شیرینی هم می دهد: "به شما تضمین می دهم که در لحظه ای که حکومت ایران دست از این شعارها و رفتارها بکشد، به لطف اندازه، استعدادها و منابعش فورا شاهد باال 
گرفتن نفوذ و قدرتش در جهان خواهد بود. این تحوالت به تغییرات صحنه سیاسی ایران و تغییر در ذهنیت رهبران آن بستگی دارد." اوباما اما نشان می دهد برای تحقق 

همه این نقشه مکارانه خود روی جوانان ایران اسالمی حساب باز کرده و نیرنگ خود را بر آنها استوار کرده است: "شاید نسل جوان ایران این تحول را ممکن کند."

حاال وقتی پس از 9 سال 

نخبگان دانش آموزی 

در انجمن های اسالمی 

رسارس کشور به دیدار 

رهرب انقالب رفته اند، 

ایشان برنامه دشمن 

برای این افرسان را 

با جزئیات به تصویر 

می کشند: »این یکی از 

موارد سخت اختالف 

بین ما و دشمنان ما 

است. دشمن افرس 

جنگ نرم ما را که 

جوانها هستند، یکجور 

میپسندد، جمهوری 

اسالمی یکجور 

میپسندد...

هفته اخبار



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

    3 شماره  بیست و نهم|  هفته اول اردیبهشت 95

برای ورزش گاهی شب و روز در 
کوهستان حرکت می کردیم

جامـعه انـقالبی من کوهنـوردی را از جوانی دوسـت میداشـتم و 

از همان ایام بـه کوه میرفتـم.. در زمـان جوانی به 
ارتفاعـات میرفتـم و گاهـی اتّفـاق افتاده بـود که 
سـه، چهار روز - بلکـه تقریبـاً یک هفته - شـب و 
روز در کوهسـتان حرکـت میکردیـم... توصیـه 
ایـن اسـت کـه جوانهـا ورزش کننـد... هـر وقـت بـه کـوه 
می آیـم، وقتـی می بینـم خلـوت اسـت، تاسـف می خورم 
که چـرا جوانهـا و حتـی غیر جوانهـا از ایـن نعمـت الهی و 
این فرصـت کمیـاب اسـتفاده نمی کننـد... توصیـه ی من 
ایـن اسـت کـه جوانهـا بـه مـن نـگاه کننـد... وقتـی 
نیسـت کـه ورزش  ایـن  معنایـش  می گوییـم جوانهـا، 
مخصـوص جوانهاسـت... البتـه از میـان همـه ی ورزشـها 
توصیـه ی ورزش خاصـی را نمی کنیـم. هـر کـس بـه هـر 
ورزشـی که دوسـت دارد و با وضـع و طبیعـت و امکانات او 

متناسب است، بپردازد.   75/6/2    

یک دقیقه را در آن 
فروگذار نکنید!

امروز، عمده قوای دشــمنان ما در جبهه ی فرهنگی  مطالبه رهبری

دارد کار میکند. این جنگهای روانی، این فعالیتهای 
فرهنگی، این بودجه های پنهان و آشــکاری که برای 
منحرف کردن ذهنها میگذارنــد، همه اش مربوط به 
مسئله ی فرهنگ است... فرهنگ را دست کم نگیرید؛ 
خیلی مهم است. صرف وقت کنید و در بودجه هم برایش پول و 
فصول قابل توجهی بگذارید تا جهِت ارزشی به فرهنگ بدهید. 
از جمله ی کارهایی که مسؤولین فرهنگی دولت خیلی باید به 
آن بپردازند و واقعاً یک دقیقه را در آن فروگذار نکنند، این است 
که به فرهنگ عمومی جامعه و ابزارها و وسائل فرهنگی، جهت 
ارزشی بدهند. چون تالش زیادی شده تا جریانهای فرهنگی و 
عاملهای فرهنگی - هنر و ادبیات و شــعر و سینما و بقیه - در 
جهت غیر ارزشــی حرکت کنند و راه بیفتنــد. کمک کنید و 
همه ی تالشــتان را بکنید که به تحرکات فرهنگی کشور در 

جهت ارزشی جهت بدهید.   72/7/28  

هفته سخن

توصیه این است که جوانها ورزش کنندبه فرهنگ عمومی جامعه جهِت ارزشی بدهید

1 آمریکایی در بیــان و عمل چنان می کنند که 
نتیجه اش این باشــد که »اثر رفــع تحریم ها مطلقاً 
به وجود نیاید.95/1/1« حتی بی.بی.سی نیز درباره ی 
فشار کاخ سفید بر بانک های آمریکایی و غربی مبنی 
بر عدم معاملــه با ایران می نویســد: "در حال حاضر 
بانک های امریکایی حق ندارند با ایران معامله داشته 
باشــند، بانک های خارجی نیز در عمل نمی توانند 
به دالر با ایران معامله کنند، زیــرا دالر آن ها باید از 
سیستم مالی امریکا عبور کند. این ممنوعیت فشار 
قابل  توجهی بر ارتباط مالی ایران و ســایر کشورها 
وارد آورده اســت." موگرینی رییــس اتحادیه اروپا 
می گوید که "دولت اوباما را بــرای پایان دادن به این 
بن بست تحت فشار قرار داده است." رئیس مجلس 
نمایندگان آمریکا نیز اعالم می کند: "سال آینده و با 
روی کار آمدن دولت جدیــد در آمریکا، باید تا جایی 
که امکان پذیر است بسیاری از این امتیازاتی که اوباما 
به ایران داده را پس گرفت." شــاید همین اقدامات و 
اظهارنظرها بود که موجب شد وزیرخارجه ی ایران نیز 
به شــدت از این موضوع انتقاد کرده و در مصاحبه  با 
نشریه ی آلمانی اشپیگل چنین بگوید که "ما بیش از 
30 ماه فشرده ترین مذاکرات را انجام نداده ایم که االن 
بخواهیم با یک سند توخالی مواجه باشیم. " یا رئیس 
کل بانک مرکزی کشــورمان در گفت و گو با شبکه 
بلومبرگ تاکید کند که "برجام تاکنون تقریباً هیچ 

دستاورد اقتصادی برای ایران نداشته است." 

   3. رفتــار آمریکایی ها در طول شــصت ســال 
گذشــته، هیچ گونه تغییــری نکرده اســت. آنها 
همان گونه که از ملی شــدن صنعــت نفت ایران 
ممانعت کردند، اگر می توانستند از دستیابی ایران 
به فناوری هسته ای نیز جلوگیری می کردند. حتی 
»اگر به آنها رو بدهیم فردا سر مسائل زیست فناوری 
و نانو و مســائل علمی دیگر هم بازی درمی آورند و 
اشکال تراشی می کنند. 95/2/1« آمریکا همان آمریکا 
است با همان خوی استکباری و سلطه طلبی. معلوم 
اســت که با چنین موجودی هیچگاه نمی توان به 
نتیجــه ی معقول دســت یافت. حاال شــاید بهتر 
می توان حکمت آن عدم خوشــبینی رهبر انقالب 
به مذاکره ی با آمریکا را فهمید. "تاریخ" درس هایی 
برای امروز اســت.  گذشــته چراغ راه آینده است 
و سیاســتمدار هوشیار کســی اســت که از دل 
تجربه ها ی گذشته، "مســیر درست" را برای آینده 
پی ریزی کند. »من مکّرر در دوران همین مذاکرات 
هسته ای گفتم به آمریکایی ها نمی شود اعتماد کرد. 
حاال هم مالحظه می کنید و می بینید؛ حرف هایی 
که می زننــد، اظهاراتی که می کننــد و عملکردی 
که نشــان می دهند، کاماًل امضای آن حرفی است 
که بنده آن وقت میزدم. 95/1/18« شاید از همین رو 
بود که سه ماه بعد از تنفیذ حکم ریاست جمهوری 
یازدهم، رهبر حکیم انقالب در خصوص مذاکرات 
تصریح کردند که »با تالشــی کــه دولت محترم و 
مسئولین کشــور دارند انجام میدهند، ما موافقیم. 
یک کاری اســت، یک تجربه ای است، احتماالً یک 
اقدام مفیدی اســت؛ این کار را انجــام بدهند، اگر 
نتیجه گرفتند که چه بهتر، اّما اگر نتیجه نگرفتند، 
معنایش این باشــد که برای حّل مشکالت کشور 
بایستی کشــور روی پای خودش بایستد.« همین 
راهبرد، امروز نیز روشنگر راه درست است: اقتصاد 

مقاومتی، اقدام و عمل.

هر وقت به کوه 

می آیم، وقتی 

می بینم خلوت 

است، تاسف 

می خورم که چرا 

جوانها و حتی غیر 

جوانها از این نعمت 

الهی و این فرصت 

کمیاب استفاده 

منی کنند...

بصیرت بخشی،   برترین خصوصیت  امیرالمؤمنین)( برای امروِز  ما

شخصیت امیرالمؤمنین از لحظه ی والدت تا هنگام  سان 250 ساله
ان

شهادت، در همه ی این ادوار، یک شخصیت استثنائی 
است. والدت او در جوف کعبه است - که نه قبل از آن 
حضرت و نه بعــد از آن حضرت تا امروز چنین چیزی 
اتفاق نیفتاده است - شهادت آن بزرگوار هم در مسجد 
و محراب عبادت اســت. بین این دو نقطه هم، همه ی زندگی 
امیرالمؤمنین جهاد و صبر و معرفت و بصیرت و حرکت در راه 
رضای الهی است. در آغاز کودکی، دست تدبیر الهی، علی بن  ابی 
طالب را به آغوش پیغمبر میسپارد. امیرالمؤمنین )( شش 
ساله بود که پیغمبر او را از خانه ی جناب ابی طالب به خانه ی خود 
آورد. امیرالمؤمنین در آغوش پیغمبر و در زیر سایه ی تربیت آن 
حضرت تربیت شد. در هنگام نزول وحی بر پیغمبر، تنها کسی 
بود که در حراء، در آن لحظات حساس، در کنار پیغمبر حضور 
پیدا میکرد؛ و لقد کنــت اتّبعه اتّباع الفصیل اثــر اّمه«. دنبال 

پیغمبر، بدون جــدا شــدن از پیغمبر، امیرالمؤمنیــن دائماً 
می آموخت... در دوران کودکی به پیغمبر ایمان آورد، با پیغمبر 
نماز خواند، با پیغمبر جهاد کرد، برای پیغمبر فداکاری کرد. در 
طول زندگی خود، در حیات پیغمبر یک جــور، بعد از رحلت 
پیغمبر هم در ادوار مختلف، برای اقامه ی حق، اقامه ی دین خدا، 
حفظ اســالم، همه ی تالش خود را به عرصــه آورد... زندگی 
امیرالمؤمنین ســر تا پا درس اســت. آن چیزی کــه در میان 
رفتارهای امیرالمؤمنین - که شامل همه ی خصلتهای نیک یک 
انسان و یک زمامدار است - انسان مشاهده میکند و برتریِن این 
خصوصیات برای امروز ماســت، مســئله ی بصیرت بخشی و 
بصیرت دهی به کسانی اســت که نیاز به بصیرت دارند؛ یعنی 
روشــن کردن فضا. در همه ی ادوار، این شجاعت بی پایان، این 
فداکاری عظیــم، در خدمت آگاه کردن مــردم، عمق دادن به 

اندیشه ی مردم و ایمان مردم به کار رفته است.     59/7/18  

)( 13 رجب سالروز والدت امیرالمومنین

آن روز آمریکا در دنیا یک هیمنه ی ابرقدرتی درجه ی  ت تاریخی
روای

یک داشت. جوان دانشجوی ما با شجاعت، با شهامت، 
به عنوان لبه ی اصلی جبهــه ی مقاومت ملت ایران، 
سفارتخانه ی آنچنان آمریکائی را تسخیر کرد؛ کسانی 
را که آنجا بودند، زندانی کرد. البته امام محبت کردند، 
مالطفت کردند و بعد از اندکــی گفتند عناصری از آنها - مثل 
زنهاشان - برگردند بروند آمریکا؛ لیکن آن عناصر اصلی تا مدتی 
طوالنی در اینجا ماندند. این هم حرکت عظیمی بود که قدرت 
آمریکا را در دنیــا متزلزل کرد؛ آمریکای بــا آن هیمنه و با آن 

عظمت، ناگهان در چشم ملتها فروکش کرد. کار به جائی رسید 
که رئیس جمهور آمریکا برای نجات این گروگانها دســت به 
حمله ی نظامی پنهانی و شبانه به ایران زد. جاسوسانشان را در 
اینجا بسیج کردند، مقدمات فراوانی فراهم کردند، آدم دیدند، جا 
دیدند، با هلیکوپتر و هواپیما حمله کردند، آمدند که طبس پیاده 
شــوند و از آنجا بیایند و به خیال خودشان گروگانها را خالص 
کنند و ببرند؛ که آن ماجرای معروف طبس اتفاق افتاد، خدای 
متعال آبروی اینها را برد، هواپیماها و هلیکوپترهاشــان آتش 

گرفت و مجبور شدند از همان طبس برگردند.      89/8/12  

کار به جائی رسید 

که رئیس جمهور 

آمریکا برای نجات 

این گروگانها دست 

به حمله ی نظامی 

پنهانی و شبانه به 

ایران زد

5   اردیبهشت سالگرد شکست حمله نظامی آمریکا به ایران:

خدای متعال آبروی آمریکایی ها را بُرد
»5 اردیبهشـت 1359 آمریکایی ها طی عملیاِت موسـوم بـه »پنجه ي عقاب« به قصد آزادسـازی جاسوسـان به گـروگان گرفته 
شـده توسـط دانشـجویان پیرو خط امام )( به ایـران حمله کردنـد. این عملیـاِت نظامی با نقص فنـی بالگردهـای آمریکایی از 
یک سـو و برخاسـتن توفان شـن در صحرای طبس از سـوی دیگـر با شکسـِت کامل روبرو شـد و نیروهـای نظامـی امریکایی با 

برجای گـذاردن تلفـات مفتضحانه مجبور بـه ترک ایران شـدند.«

در طول زندگی 

خود، در حیات 

پیغمرب یک جور، 

بعد از رحلت 

پیغمرب هم در 

ادوار مختلف، 

برای اقامه ی حق، 

اقامه ی دین خدا، 

حفظ اسالم، همه ی 

تالش خود را به 

عرصه آورد...



 کتاب »نقش نگار« مروری بــر زندگانی امیر المؤمنین علی )( برگرفتــه از بیانات رهبر معّظم 
انقالب است. این کتاب در پانزده فصل تنظیم شده که شش فصل ابتدایی آن شامل دوران نوجوانی 
و فداکاریهای امیرالمؤمنیــن )( قبل از بعثت 
و همچنین جهــاد مستمرشــان در مدینه بعد از 
هجرت نبّی مکّرم اسالم)( است. فصول بعدی 
کتاب نیز به حوادث دوران زمامــداری امام از آغاز 
شــامل »امتناع امام از بیعت«، »برخورد ایشان با 
متخلّفین از بیعت« و اعالم برنامه حکومتشــان تا 
وقایع جنگهای جمــل، صفین و نهروان اختصاص 
دارد. در فصــل پایانــی نیز بــه ماجراهای ضربت 
خوردن و شهادت ایشــان و کوفه بی امام پرداخته 
شده است. مزیّت اثر پیش رو به کتبی از این دست 
در اتّخاذ رویکردی سیاســی اجتماعی به زندگی 
امیرالمؤمنین)( با اســتناد بــه منابع تاریخی 
معتبر و از کالم فقیهی عالم است که خود به عنوان 
رهبر جامعه ی اسالمی در بطن وقایع حکومتداری 
قرار دارد که این امر غنای کتاب را دو چندان کرده 
است. امید است این اثر چراغ راهی را در بهره گیری 
از زندگی درخشان و پرنور امیرالمؤمنین)ع(، برای 

جویندگان و محّققان حقیقت فراهم آورد.  

با علم مخالف نیستیم 
با نوکری اجانب مخالفیم

آنکـه مـا اصـرار داریم بـه اینکه دانشـگاه کـه مغز 
متفکـر یک ملـت اسـت، بایـد از وابسـتگیهای به 
شـرق و غـرب کنـار بـرود و نمی شـود کـه کنـار 
بـرود اّل اینکـه فـرم اسـامی پیـدا بکنـد، آن این 

نیسـت کـه دانشـگاه مـا نبایـد علـم و صنعتـی 
تحصیـل کنـد، بلکـه بایـد فقـط همیـن آداب 
صـاه را به جـا بیـاورد! این یـک مغالطه ای اسـت 
کـه تـا صحبـت »دانشـگاه اسـامی« می شـود و 
اینکـه بایـد انقـاب فرهنگـی پیـدا بشـود، فریاد 
می زننـد آنهایـی کـه می خواهنـد مـا را بـه طرف 
شـرق و عمدتـاً، بـه طـرف غـرب بکشـانند، کـه 

اینها بـا تخصـص مخالف انـد، بـا علـم مخالف اند. 
خیـر، مـا بـا تخصـص مخالـف نیسـتیم؛ بـا علم 
مخالف نیسـتیم؛ بـا نوکـری اجانب مخالفیـم. ما 
می گوییم که تخصصـی که مـا را به دامـن امریکا 
بکشـد یا انگلسـتان یا به دامن شـوروی بکشـد یا 
چیـن، ایـن تخصـص، تخصـص مهلک اسـت، نه 

تخصـص سـازنده.   4 خـرداد 1360

)  (درسی که از امیرالمؤمنین
میگیریم...

ما امروز بعد از گذشت قرنهای متمادی، با این 
عید ]میالد علی بن ابی طالب )([، با این 
پدیده، چگونه باید برخورد کنیم؟ اسم علی را بردن، که 
کافی نیست؛ خود را منتسب به او دانستن، که کفایت 
نمی کند؛ ما که شخصیتهای بزرگ تاریخ و پیشوایان 
دینی و انبیــاء و اولیاء را فقط به عنــوان یادگارهای 
تاریخی نمی شناسیم؛ اینها درسند؛ اینها الگویند؛ اینها 
دستگیر و راهنماِی قدم به قدِم زندگی اند. ما چه درسی 
از اینها می گیریم؟...آنچه مســلم است، این است که 
اینها مظهر تالش در راه خدا و دین او بودند. »اشــهد 
انّک جاهدت فی ا...حّق جهاده و عملت بکتابه و اتّبعت 
سنن نبیه )(« )1( شهادت می دهیم که او جهاِد در 
راه خدا را به صورت شایســته انجام داد. این، چیزی 
 )( است که ما در زیارت امیرالمؤمنین و بقیه ی ائمه
می خوانیم. این جهاد همیشه بر دوش ما هست. جهاد 
علمی، جهاد عملی، جهاد در دوران جنگ، جهاد در 
دوران صلح، جهاد با نفس، جهاد با دشــمن بیرونی، 
جهاد با مال، جهاد با جان، جهاد با زبان؛ ... اینها درس 
امیرالمؤمنین و درس اولیاء دین است - جهاد، فقط 
مخصوص میدان جنگ نیســت - و امت اسالمی به 
خاطر فراموش کردِن مجاهدت در راه خدا به وضعیت 

اسفبارِ امروز رسیده است   85/5/17  
  1(    کامل الزیارات، ص 39

زینب کبری، الگوی همه
مردان و زنان بزرگ عالم

آنچه که از بیانات زینب کبری باقی مانده است، 
عظمت حرکت زینب کبری را نشان میدهد. 
خطبه ی فراموش نشــدنی زینب کبری در بازار کوفه، 
اظهارنظر معمولی یک شــخصیت بزرگ نیست؛ یک 
تحلیل عظیم از وضع جامعه ی اسالمی در آن دوره است 
که با زیباترین کلمات و با عمیق ترین و غنی ترین مفاهیم 
در آن شرائط بیان شده است: »یا اهل الکوفه، یا اهل الغدر 
و الختل«؛ ای خدعه گرها، ای کسانی که تظاهر کردید! 
شاید خودتان باور هم کردید که دنباله رو اسالم و اهل بیت 
هستید؛ اما در امتحان اینجور کم آوردید، در فتنه اینجور 
کوری نشــان دادید. »هل فیکم ااّل الّصلف و العجب و 
الّشــنف و الکذب و ملق االماء و غمز االعداء«؛)1( شما 
رفتارتان، زبانتان با دلتان یکسان نبود. به خودتان مغرور 
شدید، خیال کردید ایمان دارید، خیال کردید همچنان 
انقالبی هســتید، خیــال کردیــد همچنــان پیرو 
امیرالمؤمنین هستید؛ در حالی که واقع قضیه این نبود. 
نتوانستید از عهده ی مقابله ی با فتنه بربیائید، نتوانستید 
خودتان را نجات دهید... او  زن تاریخ است؛ این زن، دیگر 
ضعیفه نیست. نمیشود زن را ضعیفه دانست. این جوهر 
زنانه ی مؤمن، اینجور خودش را در شرائط دشوار نشان 
میدهد. این زن است که الگوســت؛ الگو برای همه ی 

مردان بزرگ عالم و زنان بزرگ عالم.  89/2/1
   1( مناقب آل أبي طالب علیهم السالم، ج  4، ص 115

با سالم و خداقوت. ما اعضای کانون ثامن االئمه 
مسجد امام علی شهرک رزمندگان یزد افتخار این را 
داریم که از پیش شماره چهارم نشریه، هر هفته آن را 
در دو تابلو اعالنــات خواهران و برادران مســجد در 
معرض دید نمازگــزاران قرار میدهیــم. )قبال نیز از 
شــماره 1 تا 10 را با چاپ کیفیت عالی به تعداد ۵0 
نســخه بین نمازگزاران پخش می کردیم که به علت 
کمبود بودجه این کار متوقف شد.( پیشنهاد می کنیم 
که اگر مقدور باشــد با توجه به اینکه مطالعه نشریه 
ممکن اســت برای همه طیف از نمازگزاران مقدور 
نباشــد و با توجه به وجــود پرده نمایــش و ویدئو 
پروژوکتور در برخی از مساجد یا پایگاههای مقاومت، 
اگر امکان دارد ستون سخن هفته نشریه که تماما از 
فرمایشات حضرت آقا است و خط حضرت ایشان برای 
جامعه مؤمن و انقالبی است، را در قالب یک نماهنگ 
چندرسانه ای تهیه و در سایت تغذیه فرمایید تا تعداد 

بیشتری بتوانند از این مطالب وزین استفاده کنند.
پاسخ: با تشکر از همراهی شما با نشریه خط حزب ا..، 
پیشنهاد خوب شــما در خصوص ساخت نماهنگ 
چندرسانه ای بر اساس ســخن هفته نشریه، مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت.  

نشریه خبری-تحلیلی نمازهای جمعه، مساجد و هیات های مذهبی    |    شماره 29|  هفته اول اردیبهشت95     |   چاپ و توزیع به همت نیروهای مومن و انقالبی

اعتکاف 
 س. در چه اوقاتی اعتکاف مستحب است؟

ج: اعتکاف وقت خاصی ندارد، هرچند اعتکاف در ده 
روز آخر ماه مبارک رمضان فضیلت بیشتری دارد.

 س. اگر معتکف مثالً یک ساعت بعد از طلوع فجر  
تأخیر کند آیا این روز به عنــوان روز اول اعتکاف 

حساب می شود؟
ج: در اعتکاف بایــد از ابتدای روز اول شــروع کرد، 
لذا روزی کــه ناقص مانده جزو اعتکاف محســوب 

نمی شود هرچند که تأخیر از روی اضطرار باشد.
 س. اگر انسان نذر کند دو روز معتکف شود نه بیشتر 
از آن، یا سه روز منفصل معتکف شــود، آیا نذرش 

منعقد می شود؟
ج: منعقد نمی شود.

 س.هنگام خروج از مســجد برای امور ضروری، 
انتخاب کوتاه ترین راه و رفتن زیر سایه چه صورتی 

دارد؟
ج: احتیاط واجب آن اســت که نزدیکتریــن راه را 
انتخاب کند و واجب است در صورت امکان زیر سایه 
ننشیند لکن راه رفتن زیر سایه اشکال ندارد؛ گرچه 

احتیاط مستحب ترک آن است.
.http://khl.ink/etekaf :دریافت کتابچه احکام

صاحب امتیاز:
 موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی       

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

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

حزب ا... تریبون

روضه منرب

   پیامک:               10001028 
   دورنگار:    021-66977328

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

در جمهوری اسالمی، کسانی هستند که دستشان به نعمت های الهی نمی رسد. نه به خاطر این که 
کم داریم. به خاطر این که بســیاری به خودشــان حق می دهند که نعمت های الهی را بی حساب و 
کتاب مصرف کنند؛ بی اندازه مصرف کنند؛ هیچ مالحظــه ای نکنند؛ هیچ حدی نگه ندارند و حّتی 
نعمت های الهی را ضایع کنند. چقدر نان ضایع می شــود! چقدر غذای طبخ شــده ضایع می شود! 
چقدر میوه ی مصرف نشــده ضایع می شود و از خانه ها بیرون ریخته می شــود! چقدر لباس زیادتر 
از اندازه ی الزم، چند برابر اندازه ی الزم خریداری می شــود و در خانه ها و صندوق ها می ماند، برای 

این که یک بار در مراسمی پوشیده شود! این ها اسراف است.   77/1/4

 همه این کارها اسراف است

ایـرانی خانواده

خواندنی پیشنهاد

هدیه انگشتری به جانباز مدافع حرم 
 آقا با لبخند  برای سّیدحسن دعا می کنند که بینایی اش را دوباره به دست آوَرد. سّیدحسن هم 
از آقا می خواهد که انگشترشان را تبّرکاً به او هدیه دهند؛ آقا انگشترشان را می دهند و نقش 
َُّه َمْخَرًجا َو یَْرُزْقُه ِمْن َحْیُث اَل یَْحَتِسُب...« انگشتری را برای او می خوانند: »َو َمن یَتَِّق ا...َ یَْجَعل ل
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