
 احمد احمد از مبارزان در دوره پهلوی دوم است. 
به دلیل نوع مبارزاتش با گروه های مبارز بســیاری 
همکاری و فعالیت داشته و به ســبب آن چندین 
بار دستگیر، شــکنجه و زندانی شده که در آخرین 
بار به ضرب گلوله ماموران ســاواک دچار معلولیت 
از ناحیه پا شــد. او بیش از 70 ساعت مصاحبه کرد 
و محسن کاظمی بیش از دو ســال وقت گذاشت 
تا ماحصلش این کتاب شــد. کتــاب در 9 بخش 
و بــا موضوعاتی ماننــد؛ دوران کودکــی و اوضاع 
خانوادگی، تحصیالت ابتدایی و متوسطه، آشنایی 
با اندیشــه حضرت امام خمینی)(، عضویت در 
انجمن ضدبهائیت، فعالیت در حزب ملل اسالمی، 
دوران دســتگیری و زندان قزل قلعه و شــکنجه 
های مرگبار، ازدواج و دســتگیری مجدد، ارتباط با 
شهید اندرزگو و درگیری با ساواک، دوران انقالب و 
تظاهرات مردمی و آزادی، جنگ تحمیلی و حضور 

در جبهه نوشته و تنظیم شده است.  

آنچه ملت ایران برای آن بپاخاست

یک مرتبة دیگر در خاتمة این وصیتنامه، به ملت 
شــریف ایران وصیت می کنم که در جهان حجم 
تحمل زحمتها و رنجهــا و فداکاریها و جان نثاریها 
و محرومیتهــا مناســب حجم بزرگــی مقصود و 
ارزشــمندی و علّو رتبة آن اســت، آنچه که شما 

ملت شریف و مجاهد برای آن بپاخاستید و دنبال 
می کنید و برای آن جان و مال نثار کرده و می کنید، 
واالتریــن و باالتریــن و ارزشــمندترین مقصد و 
مقصودی است که از صدر عالم در ازل و از پس این 
جهان تا ابد عرضه شده اســت و خواهد شد؛ و آن 
مکتب الوهیت به معنی وســیع آن و ایدة توحید با 
ابعاد رفیع آن است که اســاس خلقت و غایت آن 

در پهناور وجود و در درجات و مراتب غیب و شهود 
است؛ و آن در مکتب محمدی )( به تمام معنی 
و درجات و ابعاد متجلی شــده؛ و کوشــش تمام 
انبیای عظــام )(و اولیای معظــم )( برای 
تحقق آن بوده و راهیابی به کمال مطلق و جالل و 

جمال بی نهایت جز با آن میسر نگردد.   
وصیت نامه سیاسی-الهی حضرت امام خمینی)ره(

سختی هایی که باالتر از
 جان دادن است

بعضی تصّور کردند که با تمام شدن جنگ، 
شمع فروزان معنویت هم در دلها خواهد 
مرد و خاموش خواهد شد. این اشتباه بود. عّده ای از 
جوانان پــاک و مؤمن ما در همان روز با شــنیدن 
قضیه ی ختم جنگ، عــزا گرفتند و فکر کردند که 
درهای شهادت و معنویت بسته شد و ما در حصارها 
ماندیم. البته »إنَّ الِجهاَد باٌب ِمن أبواِب الَجنَّه«)۱(؛ 
جهاد یکی از درهای بهشت است. شّکی نیست؛ اما 
اّوالً بهشت صفا و معنویت الهی درهای متعّدد دارد، 
ثانیاً جهاد در میدان جنگ یکی از روشهای جهاد 
است.پیامبر عظیم الّشأن اسالم به جوانان زمان خود 
که از جنگ برگشــته بودند، فرمود: »َمرَحباً بَِقوٍم 
َقَضُوا الِجهاَد األصَغَر و بَِقَی َعلَیهُم الِجهاُد االکبُر«)۲(؛ 
جهاد کوچکتر را گذراندید، حال نوبت جهاد بزرگتر 
اســت؛ جهاد با نفس، جهاد در میدانهای تیره، نه 
میدانهای شــّفاف. در جنگ، میدان شّفاف است. 
دشمن در آن سوست، خودی در این سو. دشمن، 
شناخته شده است؛ خودی هم شناخته شده است. 
ابزار دشمن هم معلوم اســت؛ نقشه ی دشمن هم 
قابل حدس اســت. آســانترین جنگ با دشمن، 
آن جاســت. نگویید آن جا جان در خطر است. در 
همه ی جهادها، جان در خطر اســت... زحمتهایی 
وجود دارد، باالتر از زحمِت دادِن جان. پیامبر فرمود 
»حال نوبِت جهاد اکبر اســت.« و جهــاد اکبر در 

دوران پیامبر، جهادی بسیار دشوار بود.   77/7/۲6  
۱(نهج البالغه: خطبه ۲7. | ۲( الكافی، ج ۵، ص ۱۳.
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احكام روزه ی قضای پدر و مادر 
 ۱. روزه هایـی را کـه پـدر یـا مـادر عمـداً بـه جا 
نیاورده انـد بنـا بـر احتیـاط )واجـب( بایـد بـه 
وسـیله ی پسـر بزرگتـر -شـخصاً یـا بـا گرفتـن 

اجیـر- قضـا شـود.
 ۲. در نمـاز و روزه قضـای پدر و مـادر، ترجیحی 
بین نمـاز و روزه نیسـت و هر یـک را می تـوان بر 

دیگـری مقدم داشـت.
 ۳. اگـر پـدر و نیـز بنـا بـه احتیـاط واجـب، 
مـادر روزه های خـود را بـه خاطـر عـذری غیر از 
سـفر بـه جـا نیـاورده و بـا ایـن کـه می توانسـته 
آن را قضـا کنـد، قضـا نیـز نکـرده اسـت بر پسـر 
بزرگتر آنان واجب اسـت کـه پس از مـرگ آنان، 
خـودش یا بـه وسـیله ی اجیـر قضـای آن روزه را 
به جـا بیـاورد، و امـا آنچـه بـه خاطـر سـفر به جا 
نیاورده انـد واجـب اسـت حتـی در صورتـی کـه 
فرصت و امکان قضـا را هـم نیافته انـد، آن را قضا 

کنـد.  

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

   پیامک:               10001028 
   دورنگار:    021-66977328

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

مسئله ی محرم و نامحرم در اسالم جدی اســت. البته بخش عمده ای از این قضیه ی محرم و نامحرم باز 
برمیگردد به خانواده. یعنی چشم پاک و دل بی وسوسه و ریب برای هر یک از زوجین موجب میشود که 
محیط خانواده از طرف او تقویت و گرم شود؛ مثل یک کانون گرمابخشی، محیط را گرم میکند. اگر آن 
طرف مقابل هم همین چشم پاک و دل خالی از وسوسه را داشت، طبعاً این دوجانبه خواهد شد و محیط 
میشود محیط کانون خانوادگِی گرم و بامحبت. اگر چنانچه نه، چشم خائن، دست خائن، زبان دو وجه، دل 
بی محبت و بی اعتقاد به همسر و همسری وجود داشت، ولو ظاهرسازیهائی هم باشد، محیط خانواده سرد 
میشود... اگر سوءظن پیدا شد، چه سوءظن، مستند درستی داشته باشد، چه نداشته باشد، اثر خودش را 
میبخشد؛ مثل گلوله ای است که از این لوله بیرون می آید؛ اگر توی سینه ی کسی خورد، میُکشد؛ چه این 

شخص عامد باشد، چه اشتباهاً دستش رفته باشد روی ماشه     90/۱0/۱4

گرمی خانواده با چشم پاک و دل بی وسوسه
ایـرانی خانواده

خواندنی پیشنهاد

دیدار احمد احمدبا رهبر انقالب در دانشگاه امام حسین)ع(

 به کوشش: محسن کاظمی
   روای:  احمد احمد

 ناشر کتاب : سوره مهر 
تعداد صفحات: ۵74

خاطرات احمد احمد

تو بعضی از نقل قول های گزارش هفته قبل، 
تاریخ سخنان معظم له برای آن نقل قول را 95/2/11 
زدید در حالی که در سایت شما دیداری از رهبر انقالب 
در آن تاریخ منتشر نشده اســت! آیا این نقل قول در 
محفل خصوصی بیان شده یا غیره بفرمایید؟ مخاطب 

مسئولین نظام هستند؟! با تشکر
پاســخ: هفته نامه خط حزب ا... به عنــوان یكی از 
زیرمجموعه های رســانه ای Khamenei.ir )دفتر 
حفظ و نشر آثار رهبر انقالب(سخنان منتشر نشده 
رهبر انقالب درخصوص نحوه برخورد با آســیب های 
اجتماعی خطاب به برخی از مسئوالن را در گزارش خود 
منتشر کرد. روال خط حزب ا... انتشار تصاویر و مطالب 
منتشر نشده از معظم له در برخی شماره ها موارد است، 

که در همین شماره نیز تكرار شده است.
مــن آن روز را به خاطــر دارم )4 آبان 1359، 
موشکباران دزفول؛ اشاره به تصویر هفته گذشته خط 
حزب ا... از حضور حضرت آیت ا... خامنه ای در دزفول( 
گرچه از قسمتی که رفتیم مســجد جامع. ما نمی 
توانستیم آقا رو ببینیم چون پشت تریبون به طرف ما 
بود ولی فاصله ما با ایشان خیلی کم بود . صادقانه بگویم 
جلسه خیلی خیلی دوســتانه بود و قلب هایمان پر 
از،آرامش شــده بود .از اینکه بدون محافظت عجیب 
اومدند تو مسجد و حرفهایشان به ما کلی آرامش داد 
،حالوت ایــن خاطره هر گز ازذهنم دور نشــد. همه 
عصبانیتی که از بنی صدر منافق داشتیم به یکباره با 
مهربانی و صمیمیت آقا به جوی آرام تبدیل شد و با 
قلبی پر از امید به خاطر کارگر نشدن خیانت های بنی 

صدر در ضربه زدن به اسالم به خانه برگشتیم.
8662***915 : خواهشمند است جهت نزدیک تر 
شدن ارتباط بچه های انقالب با موسساتی چون شما و 
یا دوستانی در شهرستانهای مختلف یک سامانه تماس 
و یا پل ارتباطی از طریق این سایت و یا نشریه ایجاد 

شود منتظر پاسخ شما هستم.
پاســخ: برای ارتباط با خط حزب ا... راه های ارتباطی 
مختلفی وجود دارد که در باالی همین صفحه آمده است.

مسئولین فرهنگی ودست اندرکاران مسایل 
آســیب ها  از  غفلتشــان  بابــت  اجتماعــی 
اســتغفارکنندوتوصیه های رهبری معظم  را درباره 
پیگیــری این مســائل بــه دقــت عمــل کنند؛ 

درغیراینصورت درپیشگاه خداورهبر وملت مسئولند
آقا چقدر بگویند و حرص بخورند و تشر بزنند که 

به فکر اقتصاد مقاومتی باشید. آبی از برجام گرم نمیشه.
سالم؛ لطفا نسخه تابلو اعالنات رو هم با نسخه 
های مطالعه و چاپی آماده کنید و برای دانلود تو همون 
صبح روز پنجشنبه رو سایت قرار بدین چون ابعادش 

بزرگه برای چاپش با مشکل مواجه میشیم!
پاسخ: تشكر از تذکر شما. نسخه تابلو اعالنات پس از 
تكمیل نهایی نسخه اصلی، بازطراحی می شود. که این 

امر کمی زمانبر است. 

احمد احمد از پیشکسوتان مبارزه با رژیم ستم شاهی، که کتاب مشهور و پرتیراژ خاطرات وی در دوران 
زندان و مبارزه در این شماره معرفی شده است،  درحاشیه  مراسم دانش آموختگی دانشجویان افسری 

و تربیت پاسداری دانشگاه امام حسین)(  با رهبر انقالب دیدار  کرد ومورد تفقد ایشان قرار گرفت .
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دیدار احمد احمد
با رهبرمعظم  انقالب 

)(در دانشگاه امام حسین مجلس خبرگان باید انقالبی بماند

خبـرگان مهـم ترین جـایی کـه بایستی 
مـتـوّجـه به وظـایـف خـودش باشـد

تبدیل اردوگاه اسارت به مدرسه بزرگ تقوا، آگاهی و استقامت این شماره 
تقدیم می شود به

 روح پرفتوح
  مجاهد آزاده

حجت االسالم 
سید  علی اکبر  ابوترابی

مزار: صحن آزادی حرم امام رضا )(تاریخ رحلت:  ۱۲ خرداد ۱۳79 )(سانحه رانندگی در مسیر زیارت حرم امام رضا  

»چهره شهدا و برجستگان و ایثارگران قزوینی ممتاز است؛ مثل شهید »رجایی«... شهید »بابایی«... در میان آزادگان، 
معلّم معنوی آنها، مرحوم »ابوترابی« . من این سه چهره برجسته را از نزدیک میشناختم؛ با خصوصیاتشان آشنا بودم و 
میدانم اینها چقدر ممتاز بودند؛ اینها شهدای قزوینند. 82/9/25 « »...  اردوگاههای اسارت را به مدرسه ی بزرگی از تقوا 
و آگاهی و استقامت تبدیل کرده بود همواره در چشم ملت ایران گرامی و پایدار است. آزادگان عزیز می توانند با زنده 
نگه داشتن آن ذخائر معنوی و آن خاطره های پرشکوه، رسالت دینی و انقالبی خود را همچنان حفظ کنند. 81/5/24«

۳

4

روِح »پرهیز از گناه« را 
در خودتان زنده تر کنید

۳

ایـرانی خانواده

این است حزب ا...

 خانواده   شما
اند  خانواده  شهادت 

آغاز بــه کار پنجمیــن دوره مجلس 
خبرگان رهبری با پیــام رهبر انقالب 
اســالمی همراه بود. در این پیام کوتاه، 
معظم له به تبیین اهمیت و کارکرد خطیر این رکن مهم 
از ارکان نظام جمهوری اسالمی پرداختند و فرمودند: 
»اهّمّیت این مجلس عظیم الّشــأن، ناشی از عظمت 
مسئولّیتی اســت که بر دوش منتخب آن نهاده شده 
است. این مســئولّیت در یک جمله: حراست دقیق و 
همه جانبه از هویّت اســالمی و انقالبی نظام حاکم بر 
کشور و هدایت دستگاه های درهم تنیده ی این نظام به 
ســمت هدفهای واال و عالی قدر آن است. 9۵/۳/۱« این 
جمالت، بهانه ای اســت تا بار دیگــر این موضوع مهم 
بازخوانی شود که »مأموریت و وظیفه اصلی ولی فقیه در 
نظام جمهوری اسالمی چیســت؟« پایه و زیرساخت 

حکومت اسالمی، باور مردم به حاکمیِت »فقیه« جامع 
شرایط، »عدالت و تقوی« و »کارآمدی مدیریتی« است؛ 
و این »اعتقاد به والیت فقیــه، آن جوری که... در نظام 
جمهوری اســالمی قاعدة همة امور هست، این یک 
اعتقادی است منطبق با متن قرآن، منطبق با لّب اسالم 
و حق اصول اسالمی و منطبق با عقل سلیم. 66/۱۱/۱6« از 
طرفی به تعبیر حضرت امام خمینی )( مشروعیت 
کلیه ارکان مدیریتی نظام، در گرو ولی فقیه است.  از این 
رو »اشــراف و نظارت ولی فقیه بر همة مراکز اساسی و 
حساس جامعة اســالمی، یک ضرورت استکه قانون 
اساســی ما به این ضرورت پاسخ گفته است. 6۲/۲/۳0« 
حال این سوال پیش می آید که این »اشراف« به معنی 
مدیریت مستقیم و دخالت در همه تصمیمات و اقدامات 

 ۳ ارکان اجرایی نظام است، یا ماموریت ولی فقیه   

»به یــک نكته ای توّجــه کنید: ما 
مواجهیم با یک حمله ی همه جانبه ی 
فرهنگی و اعتقادی و سیاسِی اعالم 
نشده. 94/7/۱۳« این، همان جمله ایست که رهبر 
انقالب هشت ماه پیش در مورد حمله لشكر سیاسی 
و فرهنگــی دشــمن هشــدار دادنــد و نقش  
"بچه حزب الهی ها"، "مردمان مومن" و "مسئوالن با 
تعهد" را گوشزد کردند.   موضوعی که در بیانات اخیر 
ایشان در دانشــگاه امام حسین بار دیگر با عنوان 
"یک جنگ تمام عیار نامتقــارن" مورد تأکید قرار 

گرفت.
 »در جنگ نامتقارن اراده ها هستند که با هم میجنگند؛ 
هر اراده ای غلبه پیدا کرد، پیروز خواهد شد. در میدان 
نبرد، اراده را دچار تزلــزل نکنید؛ اگر یک طرِف جنگ 

در میدان نبرد اراده اش سســت شــد، قطعاً شکست 
خواهد خورد. ...نگذارید تبلیغات دشمن و وسوسه های 
دشــمن، در اراده و عزم راسخ شــما تزلزل ایجاد کند؛ 
این اراده ی مستحکم را نگه دارید؛ این ضامن پیروزی 
است. 9۵/۳/۳«  واضح است که در طول زمان، شرایط 
این میدان نبرد، همیشه یکجور باقی نمی ماند؛ »البته 
این میدان مبارزه طوفان دارد، سختی دارد، مشکالت 
دارد، گاهی هراســهای بــزرگ دارد. 9۱/6/۲8« گاهی 
جریان استکبار و غربگرایان به ظاهر توفیقاتی به دست 
می آورند و فضای تبلیغاتی و فکری فرهنگی کشور را   
مورد هجمه قرار میدهند اما »باید بدانیم اگر شما بیائید 
توی میدان، بر دشمنتان پیروز خواهید شد؛ یعنی این 
سنت الهی اســت؛ حاال این پیروزی ممکن است یک 
    ۲  روزه و یک ســاله نباشــد، اما در نهایت پیروزی 

هفته سخن ویژه گزارش

وظیفه  اصلي ولّی فقیه در نظام جمهوری اسالمي چیست؟ فتح خرمشهرها    در  زمانه جنگ احزاب

گرمی خانواده با چشم 
پاک و دل بی وسوسه

خانـواده ی شمـا خـانـواده ی شـهیـد است.  نـه فـقـط خانـواده 
 شهید بـدرالدین بلكه  شهید عمـاد مغنیـه و پسـرش  و دیگـران...

خانواده شهید بدرالدین  با   رهبر انقالب  دیدار کردند
 : خانواده شهید سید مصطفی بدرالدین فرمانده شاخه نظامی حزب اهلل لبنان 
عصر دیروز چهارشنبه )۵خرداد( با حضرت آیت اهلل خامنه ای دیدار کردند. به گزارش خط حزب ا... 
رهبر انقالب اسالمی در این دیدار با تجلیل از شجاعت ها و شهامت های شهید بدرالدین فرمودند: 
»راجع به شخصیت مستحكم و فوالدیِن این شهید عزیز زیاد شنیده بودم... من برای ایشان از خدای 

متعال علو درجات و برای شما خانواده ی شهید صبر  مسئلت می کنم...خانواده ی شما خانواده ی شهید 
است. نه فقط خانواده ی شهید بدرالدین ]بلكه[ شهید عماد مغنیه و پسرش و دیگران. خانواده  ی شما 
خانواده ی شهادت اند...  لبنان به برکت وجود حزب اهلل و عناصر مقاومت، تبدیل شده به یک سرزمین 
نمونه. واقعاً کمتر جایی را ما سراغ داریم که این همه عناصر مؤمن، عناصر خالص در آن حضور داشته 
باشند. با اینكه لبنان به حسب حجم جغرافیایی کوچک است، لكن از لحاظ معنا بر روی همه ی این 

منطقه اثر دارد و این به برکت همین خون شهدای شماست. خون این شهدا خیلی اثر دارد.«



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

    2 شماره سی  و چهارم|  هفته دوم خرداد 

راه پیروزی در جنگ نامتقارن در برابر حمله همه جانبه دشمن از نگاه رهبر انقالب اسالمی

» من این را به شما جوانانی که احساس مســئولیت میکنید، عرض میکنم که تبیین خیلی اهمیت دارد. در مبارزات اسالمی، در همه حال 
تبیین - بیان واقعیت و رساندن واقعیت؛ تبلیغ، بالغ - خیلی اهمیت دارد و این را نباید از دست داد. 87/۲/۱4« انسانها تابع بینش و دید خودشان 
هستند. اگر کسی بتواند حقایق را در چشم مردم تحریف کند، یعنی در واقع عمل و بازو و اراده ی مردم را به سمت گمراهی کشانده است. این 
همان چیزی است که دشمن می خواهد... امروز همه ی افراد - چه کسانی که بیاناتشــان در حوزه های وسیع کاربرد دارد، چه کسانی که در 
حوزه های کوچکتر سخنانشان موثر واقع می شود؛ مثل مدرسه و کالس و دانشگاه و محیطهای کارگری و غیره - مسوولند و اگر دیدند حقایق و 

محکمات اسالم و انقالب مورد تحریف قرار می گیرد، وظیفه دارند تبیین کنند؛ نباید سکوت کنند. 80/۳/۱4«  

فتح خرمشهرها در  زمانه جنگ احزاب
۱     اســت و قطعاً این پیروزی حاصل خواهد شد. شکست و 
انهزام در جبهه      ی حق معنی ندارد؛ مگر آن وقتی که اهل حق توی 
میدان نیایند و کار الزم را نکنند. 88/6/۱6« نمیتوان این واقعیت 
روشــن را نادیده گرفت که امت حزب ا...،  امروز رسالت سنگینی 
بر دوش دارد. چرا که »خّرمشــهرها در پیش اســت 9۵/۳/۳« و 
میدان های پرچالشــی که جز با همت جانانه باز نخواهد شد؛ اما 
از چه راهی و چگونه؟ کلید فتح این خرمشــهرها چیست؟ رهبر 

انقالب به این سؤال از دریچه ی آیات قرآن پاسخ میدهند.
   سازوکار تحقق وعده های الهی

»وقتی در حکومت ظالمانه فرعونی، مادر موســی، موسی را به 
دنیا آورد و مســلّم بود که این بچه ی پسر را خواهند کشت، این 
مادر ماند که چه کند. این جا وحی الهی به این مادر رسید »فاذا 
خفت علیه فالقیه فی الیم«؛ وقتی خطر زیاد شد و ترسیدی که 
بچه به دست دشــمن بیفتد، نگذار او را از تو بگیرند؛ او را به دریا 
بینداز. ... »انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین«.  خدای متعال 
دو وعده به این مادر داد: اّول این که این بچه را به تو بر میگردانیم، 
دوم این که او را از مرسلین قرار میدهیم. قرآن میفرماید: این بچه 
را به مادرش برگرداندیم. تا چشمش روشن شود و محزون نگردد. 
تا بداند وعده خدا درست است... البته از آن روزی که خدای متعال 
به دل مادر موسی وحی کرد که »و جاعلوه من المرسلین«، تا آن 
روزی که موسی در طور مقام نبوت و رســالت را گرفت و مأمور 
شد که بیاید بنی اســرائیل را نجات دهد، شاید سی، چهل سال 
فاصله شــد.  عزیزان من! این گونه اســت که وعده الهی تحّقق 
پیدا میکند؛ منتها بعد از مّدت زمانــی. 77/۱0/4« اینکه اعتماد و 
اعتقاد به وعده ی الهی داشته باشیم عاملی برای پیروزی و فتح 
خرمشهرهای پیش روســت؛ اما آیا همین به تنهایی کافیست؟ 
رهبر انقالب عوامل دیگــری نیز برای عبــور از این گردنه های 

سخت برشمرده اند.
   خدا به کسی چک سفید امضا نداده

در جریان این مبارزه ی تمام عیــار و همه جانبه اما وعده پیروزی 
تنها در صورت رعایت شــرایط خود محقق خواهد شد. » خدای 
متعال چک سفیدی نداده است که شــما چون برحقید، حتماً 
پیروز خواهید شد؛ نه، شــما پیروز خواهید شد، چون برحقید، 
و چون ایســتادگی میکنید. اگر بایســتید، پیروز خواهید شد. 
90/7/۲۲« خدای متعال خطاب به پیغمبر میفرماید »از مشرکین 
اطاعت نکن. اطاعت نکردن از کّفار همان چیزی است که خدای 
متعال به آن گفته جهاد کبیــر. 9۵/۳/۳«  »این تبعّیت نکردن 
آن قدر مهم اســت که خدای متعال پیغمبر خود را مکّرر به آن 
توصیه میکند. آیه ی تکان دهنده ی اّول سوره ی مبارکه ی احزاب: 
پیغمبر! تقوا داشته باش و از کافران تبعّیت نکن؛ اِنَّ ا...َ کاَن َعلیًما 
حکیًما، ما میدانیم مشکالت تو را، ما میدانیم فشارهایی که بر تو 
وارد میکنند تا تو را وادار به تبعّیت کنند -تهدید میکنند، تطمیع 
میکنند- اّما شــما مراقب امر و نهی الهی باش، اِتَِّق ا...َ، حواست 

جمع باشــد. َو ال تُِطِع الکافِرین؛ این اطاعــت نکردن از کافرین، 
آن چیز بزرگ و مهّمی اســت که خدای متعال بــا این لحن با 

پیغمبرش حرف میزند. 9۵/۳/۳«
   ایستادگی در زمانه جنگ احزاب

»وقتی در جنگ احزاب، قریش از یک طرف، یهود از یک طرف، 
ســقیف از یک طرف و انواع و اقسام دشــمنان از اطراف حمله 
کردند و مدینه را محاصره نمودند، در آن جا مردم دو دسته شدند؛ 
مؤمنین یک طور، غیرمؤمنین و کسانی که »فی قلوبهم مرض« 
بودند، یک طور دیگر. آنهایی که در دلشان مرض بود میگفتند: ما 
فریب خوردیم؛ اسالم نتوانســت به ما عّزت و امنیت دهد و ما را 
نجات بخشد. ببینید؛ اطراف مؤمنین را محاصره کرده بودند. این 
حزبها و گروههای دشمن، شــرقی اش، غربی اش، همسایه اش، 
دوردستش، همه دست به دست هم داده بودند، سر به هم آورده 
بودند و به دولت اسالمی حمله کرده بودند؛ اما مؤمنین میگفتند: 
»هذا ما وعدنا ا... و رسوله«؛ ما تعّجب نمیکنیم. این همان چیزی 
است که خدا و پیامبر به ما وعده کرده بودند: »الّذین امنوا یقاتلون 
فی سبیل ا... والّذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت«. شما که 
مؤمنیــد، در راه خدا مبارزه میکنید. آنهایی کــه با خدا میانه ای 
ندارند، در راه طاغوت مبارزه میکنند.  آری؛ آنها هم مبارزه میکنند؛ 
ولی اگر مبارزه کردید، اگر ایستادید، اگر صبر و ثبات خودتان را از 
دست ندادید، شما پیروزید؛ اما اگر رها کردید، احساس ضعف و 
نومیدی کردید، عقبگرد کردید، نه. پس، حضور دشمن و حمله 
دشمن، مایه تعّجب نیست؛ »هذا ما وعدنا ا... و رسوله و صدق ا... 
و رسوله و مازادهم اال ایمانا و تسلیما«. بنابراین، وعده الهی مسلّم 
اســت؛ یعنی هم در صورت مبارزه، در صورت صبر و در صورت 
ایســتادگی، پیروزی به دســت می آید و هم در صورتی که شما 
صادق باشید، دشمنیها به سمت شما توّجه پیدا میکند. 77/۱0/4«

   روزگار مشاهده وعده های الهی
پیروزی های کوچــک و بزرگ در طول تاریخ انقالب اســالمی، 
نشانه ای است برای دستیابی به پیروزی بزرگتر. مثل مادر موسی 
علیه السالم که بازگشــت کودک دلبندش نشانه ای برای تحقق 
وعده ی بزرگ تر بود و مثل مجاهدان جنگ احزاب که سختی ها 
را می دیدند و اتفاقاً همین ها بر اســالم و ایمانشان به وعده های 
الهی می افزود. امــا امروز هم چون روزهــای اول انقالب »جوان 
مؤمن بصیر ما، نصرت های الهی را در مقابل چشم خود میبیند. 
خدای متعال وعده کرده است که اگر با ایمان، در میدان سعی و 
مجاهدت قدم بردارید، به شما کمک خواهد کرد و به شما نصرت 
خواهد داد... وقتی خدا به شــما کمک برســاند و شما را نصرت 
کند، هیچ قدرتی نمیتواند بر شــما غلبه کند. این وعده ی الهی 
است؛ این وعده را ملت ما و جوانان امروز ما در مقابل چشم دارند 
میبینند. 90/۳/۱0« و همینها کلید فتح نهای خواهد بود: »توّکل، 
اعتماد به خدا، اعتماد به پیروزی نهایی، اعتماد به قدرت انسان، 

به قدرت اراده ی انسان مؤمن 9۵/۳/۳«  

  نصرا... :  4 دیپلمات ربوده شده ایرانی
 همچنان نزد صهیونیست ها  هستند

دبیرکل حـزب اهلل بـا تاکید بـه اینکه دولت لبنـان باید 
سرنوشـت 4 دیپلمات ربوده شـده ایرانی را روشن کند، 
گفت که ایـن دیپلمات ها به اسـرائیل تسـلیم شـده و 
همچنـان نـزد صهیونیسـت ها هستند.سیدحسـن 
نصـراهلل در بخـش دیگـری از سـخنان خـود خطـاب 
به ملـت فلسـطین تاکید کـرد: از کسـانی کـه درصدد 
سـوء اسـتفاده از اوضاع مبهـم منطقه و درگیـری های 
کنونی هسـتند و قصـد دارنـد اسـرائیل را به دوسـت و 

هم پیمان تبدیـل کننـد، دوری کنیـد.  |    خبـر آن الین|

 کری: مشكالت  پسابرجام  تقصیر ایران است!
وزیـر خارجـه آمریـکا بـا ادعـای عدم مشـکل فنـی در 
اجـرای توافـق هسـته ای بـا ایـران گفـت: کاش جریان 
پول هـا راحت تـر صـورت می گرفـت و امـور بانکـی نیز 
تسـهیل می شـد، اما این چالشـی اسـت که ایـران خود 
آن را از طـرق مختلـف ایجـاد کـرده و تصمیمـات دیگر 
ایـران نیـز در ایـن موضـوع بی تأثیر نیسـت. مشـکالت 
ایران در زمینـه معامالت مالی ناشـی از تصمیمات خود 
این کشـور اسـت. به گفته وزیر امور خارجـه آمریکا حل 
مشـکالت پس از برجام نیز به زمان بیشـتری نیـاز دارد. 
اظهـارات کـری در حالـی اسـت کـه نتایج نظرسـنجی 
تازه سـایت اقتصـادی بلومبرگ نشـان می دهـد حدود 
60 درصـد از شـرکت های بین المللـی مایل بـه تجارت 
با ایـران، همچنـان نگـران تحریم ها هسـتند. در همین 
حـال جاسـتین واکـر، مدیـر جرائـم بانکـی انجمـن 
بانکـداران انگلیـس دربـاره دیـدار مقام هـای بانکـی 
اروپایـی و انگلیسـی با جـان کری گفـت: وزیـر خارجه 
آمریکا در نشسـت با بانکـداران اروپایی ضمانتـی درباره 
مبادلـه بـا ایـران فراهـم نکـرده اسـت. همچنیـن وال 
اسـتریت ژورنـال نوشـت : رئیس بانـک HSBC بـا اعالم 
اینکه حاضر نیسـت با ایران تجارت داشـته باشد، گفت: 
به سـخنان کـری اعتمـاد ندارم، آمریـکا موضـع دوگانه 
دارد از یک سـو شـرکت های آمریکایـی را از تجـارت بـا 
ایـران منـع می کنـد از سـوی دیگـر بانک هـای اروپایی 

فـارس و تسـنیم| را به تجـارت با ایـران ترغیـب می کند!| 

  شیخ االزهر: شیعه و سنی دو بال اسالم هستند
شـیخ احمد الطیب، رئیس دانشـگاه األزهر مصر گفت: 
شیعه و سنی دو بال اسالم هسـتند و باید بیش از پیش 
بـه یکدیگر نزدیـک شـوند. کافر دانسـتن شـیعه جایز 
نیسـت زیرا اختالف بین شـیعه و سـنی در فروع است 
و اشـتراکات، بسـیار بیشـتر از اختالفات اسـت و جایز 
نیسـت به دشـمنان فرصـت دهیم تـا بین مسـلمانان 
جدایی بیفکنند؛آنچـه امـروزه در عراق، یمن و سـوریه 
روی می دهد، نتیجـه این اختالفات اسـت، اختالفاتی 

فـارس| که فریب دشـمنان به ویژه اسـرائیل اسـت.  | 

  اعتراف به قدرت ایران و روسیه در مذاکرات سوریه
جان سـاورز رئیـس سـابق ام.آی.6  به سـی ان ان گفت 
کـه مسـکو و تهـران در مقایسـه بـا غـرب در مذاکرات 

فـارس| صلح سـوریه، جایـگاه قدرتمندتـری دارند.  | 

  گستاخی جدید آمریكایی هاعلیه ایران
جـان کربـی، سـخنگوی وزارت خارجـه آمریـکا در 
کنفرانـس خبـری اقـدام وزیـر خارجـه کشـورمان در 
تسـلیت بـه دبیـرکل حـزب اهلل به مناسـبت شـهادت 
ایسـنا|  مصطفی بدرالدین را مأیوس کننـده خواند!   | 

آنهایی که در دلشان 

مرض بود میگفتند: 

ما فریب خوردیم؛ 

اسالم نتوانست به 

ما عزّت و امنیت 

دهد و ما را نجات 

بخشد. ببینید؛ 

اطراف مؤمنین 

را محارصه کرده 

بودند. این حزبها و 

گروههای دشمن، 

رشقی اش، غربی اش، 

همسایه اش، 

دوردستش، همه 

دست به دست هم 

داده بودند، رس به 

هم آورده بودند و به 

دولت اسالمی حمله 

کرده بودند؛ اما 

مؤمنین میگفتند: 

»هذا ما وعدنا ا... و 

رسوله«

هفته اخبار

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

    3 شماره سی و چهارم|  هفته دوم خرداد 

هفته سخن

۱     حراســت از جهت گیری کالن نظام در مســیر 
تعریف شده اسالم است؟ به این ســوال در بیانات رهبر 
فرزانه انقالب پاسخ داده شده: »رهبری مهمترین کارش 
عبارت است از تعیین سیاست های کالن کشور؛ یعنی 
آن چیزهایی که جهت گیری کشور را مشخص می کند؛ 
که همة قوانین، همة مقررات، همة عملکردها باید در این 
جهت باشد. حضور رهبری در همة بخش های کشور، به 
معنای حضور سیاست های رهبری است که باید با دقت 
اجرا بشود. 80/8/8«  تفکیک این دو حوزه )سیاستگذاری 
و اجرا( در کالم معظٌم له بدین شــرح تبیین شده است: 
»مســئولیت مدیریت انقالب با مدیریت اجرایی کشور 
فرق دارد؛ این را توجه داشته باشید. رهبری طبق قانون 
اساسی در کشور مسئولیت اجرایی ندارد؛ جز در زمینة 
نیروهای مسلح. مسئولیت اجرایی به عهدة قوای سه گانه 
 است، منتها مدیریت انقالب - که همان رهبری باشد - 
مســئولیت حفظ جهتگیری انقالب و نظام را دارد، باید 
مواظب باشد انقالب و نظام از آرمان ها منحرف و منصرف 
نشود؛ فریب دشــمن را نخورد و راه را عوضی نرود؛ اینها 
مسئولیت های رهبری است. مسئولیت اجرایی به عهدة 
مسئوالن اجرایی است و هر کس مسئولیتی دارد، باید 
طبق مسئولیت خود عمل کند. 8۲/۲/۲۲« این برداشت 
روشن از متن قانون اساسی را می توان با مثال هایی برای 
مخاطب آشکارتر کرد و بطالن بسیاری از شبهات مطرح 
شده توســط برخی مغرضین - که به دنبال انداختن بار 
مسئولیت کاستی ها و خطاهای اجرایی کشور به عهده ی 
رهبری و صرف نظر از مسئولیت و تأثیر مدیران اجرایی 
در این زمینه هستندـ  را آشکار ساخت: »از رهبری توقع 
نیست کهـ  فرض بفرماییدـ  مشکالت شهرداری را حل 
بکند، یا مشکالت فالن وزارتخانه را درست بکند... در نظام 
اسالمی عالوه بر آن کارهایی که به صورت اجرایی انجام 
می گیرد، مسائلی که دولت ها انجام می دهند، وزراء انجام 
می دهند، مسئولین گوناگون انجام می دهند، قوة قضائیه 
انجام می دهد، یک چیزی وجود دارد که او از همة اینها 
باالتر است و او عبارت اســت از جهت دادن به این همه. 
ممکن اســت که آدم های خوبی هم در دستگاه قضایی 
باشــند، اما جهِت قضاء، جهت قضاء اسالمی و مرضّی 
عندا... و مرضّی لدی الفکر االسالمی  نباشد. رهبری باید 
این را تضمین بکند ولو حاال در یک گوشه ای هم ممکن 
است یک خطای قضایی انجام بگیرد. مثل همین است 
در امور اجرایی؛ حتی مثل همین اســت در امر تفنین و 
قانون گذاری. مسائل فراوانی هســت در حوزة رهبری 
که عمدة آنها بر می گردد بــه جهت گیری و احیاناً اتخاذ 
تصمیم هایی که مسئولین ذی ربط وکسانی که مستقیماً 
مسئول آن هستند، اینها به جهتی از جهات قادر نیستند 
به اتخاذ این تصمیم گیــری. آن وقت رهبری باید بیاید 
آن کار را انجام بدهد وآن گــره را باز کند. 7۲/۱0/8« پس 
میتوان اینطور جمع بندی کرد که رســالت و ماموریت 
اصلی ولی فقیه، »سیاستگذاری کالن« در مسیر تحقق 
اهداف واالی اسالم و حاکمیت اســالمی و »صیانت از 
جهت گیری های کالن« نظام در مسیر حرکت تاریخی 
خود اســت؛ چرا که »اگر جهتگیری به سمت هدفها در 
یک انقالب، در یک حرکت اجتماعی صیانت نشــود و 
محفوظ نماند، آن انقالب به ضد خود تبدیل خواهد شد. 
89/۳/۱4« خبرگان به عنوان نمایندگان تخصصی مردم 
بر وجود و استمرار شــرایط ولی فقیه نظارت می کنند. 
شرایطی که در اصل 109 قانون اساسی هم به آن تصریح 
شده اســت. از این رو، مجلس خبرگان، ضامن استمرار 
اهداف حاکمیت اسالمی در قالب سازوکار کالن مدیریتی 

نظام جمهوری اسالمی خواهد بود.  

امام بارها به 

ما میگفتند که 

مباحثه های طلبگی 

باید رسمشق شام 

در مجلس شورای 

اسالمی باشد

مرحوم آقای حاج عبدا... والی یکی از آدمهایی است  بازخــــوانی

که قطعاً در تاریخ انقالب و تاریخ کشــور اســمش 
خواهد ماند و نامش به نیکی یاد خواهد شد؛ خداوند 
درجاتش را عالی کند. من با اینکه ایشان را از نزدیک 
ندیده بودم و هیچ  یادم نمی آید که با ایشان مالقاتی 
داشته باشم، اما دورادور ایشان را میشناختم، میدانستم که 
در بشاگرد مشغول خدمات با ارزشی هستند... قبل از انقالب 
مثل اینکــه اینجا بــُکل وجــود خارجی نداشــت، یعنی 
دستگاههای حکومتی اصاًل به آنجا اعتنایی نداشتند. آنوقت 
بعد از انقالب، یک مرد جواِن مؤمِن انقالبی پا میشود میرود 
آنجا، همه ی دلبستگی هایش را، از شهر و خانه و زندگی، به 
مرکز مأموریت منتقل میکند و برادرهایش را هم میکشاند، 
دنبال خودش میبرد. شــماها هم انصافاً ایســتادید... شما 

زندگی و خانواده و زن و بچه و مادر و پــدر و همه ی اینها را  
گذاشــتید اینجا، رفتید آنجا بی ســروصدا مشغول خدمت 
شــدید، نه جایی ثبت کردید، نه جایی تابلــو زدید. بعضیها 
هســتند، هر کاری میخواهند بکنند، قبل از اینکه کار انجام 
بگیرد، تابلویش را میزنند! مدتها این تابلو آنجاســت، هیچ 
کاری هم انجام نگرفته. بعضیها هم نه، کار را انجام میدهند، 
هیچ تابلویی هم ندارد. کار مرحوم حاج عبدا... والی و شماها 
از این نوِع دوم اســت، یعنی بی تابلو رفتیــد و برای خدا کار 
واقعی کردید، اینها خیلی با ارزش است. شما بدانید، اینجور 
کارهای بی سروصدا و خاموش و خالصانه، نه فقط برای شما 
پیش خدای متعال درجه و مرتبه درست میکند، بلکه در کل 
بنای جمهوری اسالمی اثر میگذارد، مثل سیمانی است که 

در یک بنایی تزریق کنند و آنرا مستحکم کنند. 9۱/۳/۲6    

بعد از انقالب، یک 

مرد جواِن مؤمِن 

انقالبی پا میشود 

میرود آنجا، همه ی 

دلبستگی هایش 

را، از شهر و خانه 

و زندگی، به مرکز 

مأموریت منتقل 

میکند و برادرهایش را 

هم میکشاند، دنبال 

خودش میربد

مباحثه های طلبگی سرمشق تان باشد

کار برای خدا بدون تابلو!

روایت رهبر انقالب از توصیه امام خمینی )( برای ایفای نقش نمایندگی

به بهانه سالروز دیدار خانواده »حاج عبدا... والی« با رهبر انقالب؛

اولین انتخابات مجلس شورای اسالمی در ۲4 اسفند ۵8 برگزار شد. افتتاحیه این مجلس در 7 خرداد ۱۳۵9 بوده و از آن سال تاکنون 
افتتاحیه ادوار مختلف مجلس در هفتم خردادماه  برگزار می شود. حضرت آیت اهلل خامنه ای که  نماینده مردم تهران در  مجلس اول بوده 

اند، روایتی از توصیه امام خمینی)ره( برای ایفای نقش نمایندگی را بیان کرده اند.

مجلس خبرگان باید انقالبی بماند

روِح »پرهیز از گناه«  را در خودتان زنده تر کنید # مسئله_تبیین

 پرسش: مهم ترین مسئله ای که باید مورد توجه مجلس خبرگان رهبری قرار بگیرد چیست؟ 
به نظـر من مجلـس خبـرگان مهم تریـن جایی اسـت که بایسـتی متوّجـه به وظایـف خودش باشـد. مـن اگـر بخواهم در 
یک کلمـه عرض بکنـم، آن یـک کلمه ایـن خواهـد بود کـه مجلس خبـرگان بایـد انقالبـی بماند؛ بایـد انقالبـی فکر کند 
و انقالبـی عمل بکنـد؛ ایـن خالصـه ی مطلـب. در تفسـیر این مطلـب، خیلـی حـرف میشـود زد؛ یکی ایـن اسـت که در 
انتخـاب رهبر آینـده، مالحظه ی خـدا را بکنیـد... آن وقتی که بنا اسـت رهبـر انتخاب بشـود، مالحظات و رودربایسـتی ها 
را کنـار بگذارنـد؛ خـدا را در نظـر بگیرنـد، وظایـف را در نظر بگیرنـد، نیـاز کشـور را در نظـر بگیرند؛ بـر این اسـاس رهبر 
انتخـاب بشـود؛ مهم تریـن وظیفه بـه نظر مـا این اسـت؛ مراقبـت کننـد. اگرچنانچـه در ایـن مرحلـه و در ایـن وظیفه ی 
بـزرگ کوتاهی انجـام بگیرد، در اسـاس کار مشـکل به وجـود خواهد آمـد؛ این مهم ترین مسـئله اسـت که بایسـتی مورد 

توّجه قـرار بگیـرد. 94/۱۲/۲0    

شما ]جوانها[ بیشتر از من می توانید با خدا مرتبط باشید؛ چون جوانید و دلهاتان صاف و پاک است و آینه ی وجودتان، شفافتر و 
متعالیتر از آینه ی ماست. شما جوانها، نسل انقالب هستید و از آن روییده اید. شما... بهترین اوقات عمر خود را در دوران حاکمیت 
دین و ارزشهای اخالقی گذرانده اید... شــما بهتر از ما هســتید و برای جذب انوار الهی قابلترید. حال که این زمینه ی خوب در 
اختیارتان است، سعی کنید همان عنصری را که در وجود امام)ره( قرار داشت و ضامن آن همه توفیقات برای او بود، در خودتان 
تقویت کنید؛ یعنی با خدا ارتباط داشته باشید، در مقابل او تعبد کنید و روح پرهیز از گناه و بدیها و لجنها و آلودگیها را در خودتان 

زنده تر کنید. اگر این گونه بودید، همه ی کارها آسان خواهد شد و به هدفها خواهید رسید. 68/۳/۲0    

خبرگان مهم ترین جایی که بایستی متوّجه به وظایف خودش باشد

توصیه ویژه رهبر انقالب به جوانان برای رسیدن به هدفها: »تبیین ها« موجب پیروزی انقالب اسالمی شد
کلید
واژه

معتقدم مجلس نبایستی رکود و سکون داشته باشد  ت تاریخی
روایـ

و باید متحّرک و فعال و پُرنشاط باشد. خود من هم 
اّول انقــالب و در دوره ی اّول مجلــس نماینده ی 
مجلس بودم. مجلس به نماینده ی فّعال که کار کند، 
فکر و بحث و استدالل کند و به طور منطقی اثبات و 
رد کند، احتیاج دارد. امام بارها به ما میگفتند که مباحثه های 
طلبگی باید سرمشق شما در مجلس شورای اسالمی باشد. 

در مباحثه ی طلبگی، دو طلبه وقتی با هم مباحثه میکنند، 
حرف هم را رد میکنند، سر هم داد میکشند، بعد که مباحثه 
تمام شــد، با هم رفیقند؛ با هم غذا میخورنــد، با هم درس 
میروند، با هم چای درســت میکنند. مجلس باید این گونه 
باشد: جای مباحثه ی مســتدل، منتها همه در چهارچوب 
نظام. مجلس جای تالش و برنامه ریزی و پیشرفت در نظام 

است، نه بر نظام. 8۲/9/۲6   

حزب ا...
این است

پرسش 
و پاسخ

در این بخش 

توصیه های رهرب 

انقالب به عموم 

جامعه انقالبی  

طرح می شود که 

طبیعتا  یکی از 

مهمرتین مخاطبان  

آن نیروهای  

حزب اللهی هستند


