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 »در جنـگ نامتقـارن اراده هـا هسـتند کـه بـا 
هـم میجنگنـد؛ هـر اراده ای غلبـه پیـدا کـرد، 
پیـروز خواهـد شـد. در میـدان نبـرد، اراده را 
دچـار تزلـزل نکنیـد؛ اگـر یـک طـرِف جنـگ 
در میـدان نبـرد اراده اش سسـت شـد، قطعـاً 
شکسـت خواهـد خـورد. ...نگذاریـد تبلیغـات 
و  اراده  در  دشـمن،  وسوسـه های  و  دشـمن 
عـزم راسـخ شـما تزلـزل ایجـاد کنـد؛ ایـن 
اراده ی مسـتحکم را نگـه داریـد؛ ایـن ضامـن 
پیـروزی اسـت. 95/3/3«  واضـح اسـت کـه 
در طـول زمـان، شـرایط ایـن میـدان نبـرد، 
همیشـه یکجـور باقـی نمی مانـد؛ »البتـه ایـن 
دارد،  سـختی  دارد،  طوفـان  مبـارزه  میـدان 
مشـکالت دارد، گاهـی هراسـهای بـزرگ دارد. 
91/6/28« گاهـی جریـان اسـتکبار و غربگرایان 

و  می آورنـد  به دسـت  توفیقاتـی  به ظاهـر 
فضـای تبلیغاتـی و فکـری فرهنگـی کشـور 
را   مـورد هجمه قـرار میدهنـد اما »بایـد بدانیم 
اگـر شـما بیائیـد تـوی میـدان، بـر دشـمنتان 
پیـروز خواهیـد شـد؛ یعنـی ایـن سـنت الهـی 
اسـت؛ حـاال ایـن پیـروزی ممکـن اسـت یـک 
 روزه و یک سـاله نباشـد، امـا در نهایـت پیروزی     
  اسـت و قطعـاً ایـن پیـروزی حاصـل خواهـد 
شـد. شکسـت و انهـزام در جبهـه      ی حـق معنی 
نـدارد؛ مگـر آن وقتی که اهـل حق تـوی میدان 
نیاینـد و کار الزم را نکننـد. 88/6/16« نمیتـوان 
ایـن واقعیـت روشـن را نادیـده گرفت کـه امت 
حزب ا...،  امروز رسـالت سـنگینی بـر دوش دارد. 
چرا که »خّرمشـهرها در پیش اسـت 95/3/3« و 
میدان هـای پرچالشـی کـه جز بـا همـت جانانه 
بـاز نخواهـد شـد؛ امـا از چـه راهـی و چگونـه؟ 
کلیـد فتـح ایـن خرمشـهرها چیسـت؟ رهبـر 
انقـالب بـه ایـن سـؤال از دریچـه ی آیـات قرآن 

پاسـخ میدهنـد.

   سازوکار تحقق وعده های الهی
»وقتـی در حکومـت ظالمانـه فرعونـی، مـادر 
موسـی، موسـی را به دنیـا آورد و مسـلّم بود که 

ایـن بچـه ی پسـر را خواهند کشـت، ایـن مادر 
ماند کـه چـه کنـد. این جـا وحـی الهی بـه این 
مادر رسـید »فاذا خفـت علیه فالقیه فـی الیم«؛ 
وقتـی خطـر زیـاد شـد و ترسـیدی کـه بچـه 
به دسـت دشـمن بیفتد، نگذار او را از تو بگیرند؛ 
او را به دریـا بینـداز. ... »انا رادوه الیـک و جاعلوه 
مـن المرسـلین«.  خـدای متعـال دو وعـده بـه 
ایـن مـادر داد: اّول ایـن کـه ایـن بچـه را بـه تـو 
بـر میگردانیـم، دوم ایـن کـه او را از مرسـلین 
قـرار میدهیـم. قـرآن میفرمایـد: این بچـه را به 
مـادرش برگرداندیم. تا چشـمش روشـن شـود 
و محـزون نگـردد. تـا بدانـد وعـده خدا درسـت 
اسـت... البتـه از آن روزی کـه خدای متعـال به 
دل مادر موسـی وحـی کرد کـه »و جاعلـوه من 
المرسـلین«، تـا آن روزی کـه موسـی در طـور 
مقام نبـوت و رسـالت را گرفـت و مأمور شـد که 
بیایـد بنی اسـرائیل را نجـات دهد، شـاید سـی، 
چهل سـال فاصله شـد.  عزیـزان مـن! این گونه 
اسـت کـه وعـده الهـی تحّقـق پیـدا میکنـد؛ 
منتهـا بعـد از مـّدت زمانـی. 77/10/4« اینکـه 
اعتماد و اعتقـاد به وعده ی الهی داشـته باشـیم 
عاملـی بـرای پیـروزی و فتـح خرمشـهرهای 
پیـش روسـت؛ امـا آیـا همیـن بـه تنهایـی 
دیگـری  عوامـل  انقـالب  رهبـر  کافیسـت؟ 
نیـز بـرای عبـور از ایـن گردنه هـای سـخت 

برشـمرده اند.

   خدا به کسی چک سفید امضا نداده
در جریـان این مبـارزه ی تمام عیـار و همه جانبه 
امـا وعـده پیـروزی تنهـا در صـورت رعایـت 
شـرایط خـود محقـق خواهـد شـد. » خـدای 
متعـال چـک سـفیدی نـداده اسـت کـه شـما 
چـون برحقیـد، حتمـاً پیـروز خواهیـد شـد؛ 
نـه، شـما پیـروز خواهیـد شـد، چـون برحقید، 
و چـون ایسـتادگی میکنیـد. اگـر بایسـتید، 
پیـروز خواهیـد شـد. 90/7/22« خـدای متعال 
خطـاب بـه پیغمبـر میفرمایـد »از مشـرکین 
اطاعـت نکـن. اطاعـت نکـردن از کّفـار همـان 

چیـزی اسـت کـه خـدای متعـال بـه آن گفته 
جهـاد کبیـر. 95/3/3«  »ایـن تبعّیـت نکـردن 
آن قـدر مهم اسـت کـه خـدای متعـال پیغمبر 
خـود را مکـّرر بـه آن توصیـه میکنـد. آیـه ی 
تکان دهنـده ی اّول سـوره ی مبارکـه ی احزاب: 
پیغمبـر! تقـوا داشـته بـاش و از کافـران تبعّیت 
نکـن؛ اِنَّ ا...َ کاَن َعلیًمـا حکیًمـا، مـا میدانیـم 
مشـکالت تـو را، مـا میدانیـم فشـارهایی کـه 
بـر تـو وارد میکننـد تـا تـو را وادار بـه تبعّیـت 
کننـد -تهدید میکننـد، تطمیـع میکننـد- اّما 
ِق ا...َ،  شـما مراقـب امـر و نهـی الهـی بـاش، اِتَـّ
حواسـت جمـع باشـد. َو ال تُِطـِع الکافِریـن؛ این 
اطاعـت نکـردن از کافریـن، آن چیـز بـزرگ و 
مهّمی اسـت کـه خـدای متعال بـا ایـن لحن با 

پیغمبـرش حـرف میزنـد. 95/3/3«

   ایستادگی در زمانه جنگ احزاب
»وقتی در جنـگ احـزاب، قریش از یـک طرف، 
یهـود از یـک طـرف، سـقیف از یـک طـرف 
و انـواع و اقسـام دشـمنان از اطـراف حملـه 
کردنـد و مدینـه را محاصـره نمودنـد، در آن جا 
مـردم دو دسـته شـدند؛ مؤمنیـن یک طـور، 
غیرمؤمنین و کسـانی کـه »فی قلوبهـم مرض« 
بودنـد، یک طـور دیگـر. آنهایی کـه در دلشـان 
بـود میگفتنـد: مـا فریـب خوردیـم؛  مـرض 
اسـالم نتوانسـت بـه مـا عـّزت و امنیـت دهد و 
مـا را نجات بخشـد. ببینیـد؛ اطـراف مؤمنین را 
محاصره کـرده بودنـد. ایـن حزبهـا و گروههای 
دشـمن، شـرقی اش، غربـی اش، همسـایه اش، 
دوردسـتش، همـه دسـت بـه دسـت هـم داده 
بودنـد، سـر بـه هـم آورده بودنـد و بـه دولـت 
اسـالمی حملـه کـرده بودنـد؛ امـا مؤمنیـن 
میگفتنـد: »هـذا مـا وعدنـا ا... و رسـوله«؛ مـا 
تعّجـب نمیکنیـم. ایـن همـان چیـزی اسـت 
کـه خـدا و پیامبـر بـه مـا وعـده کـرده بودنـد: 
»الّذیـن امنـوا یقاتلـون فـی سـبیل ا... والّذیـن 
کفـروا یقاتلـون فی سـبیل الطاغوت«. شـما که 
مؤمنید، در راه خـدا مبارزه میکنیـد. آنهایی که 

با خـدا میانـه ای ندارنـد، در راه طاغـوت مبارزه 
میکننـد.  آری؛ آنهـا هـم مبـارزه میکننـد؛ ولی 
اگـر مبـارزه کردیـد، اگـر ایسـتادید، اگـر صبر 
و ثبـات خودتـان را از دسـت ندادیـد، شـما 
پیروزیـد؛ امـا اگر رهـا کردیـد، احسـاس ضعف 
و نومیـدی کردیـد، عقبگـرد کردیـد، نـه. پس، 
حضـور دشـمن و حملـه دشـمن، مایـه تعّجب 
نیسـت؛ »هذا ما وعدنا ا... و رسـوله و صـدق ا... و 
رسـوله و مازادهم اال ایمانا و تسـلیما«. بنابراین، 
وعده الهی مسـلّم اسـت؛ یعنـی هـم در صورت 
مبـارزه، در صورت صبر و در صورت ایسـتادگی، 
پیـروزی به دسـت می آیـد و هـم در صورتی که 
شـما صادق باشـید، دشـمنیها به سـمت شـما 

توّجـه پیـدا میکنـد. 77/10/4«

   روزگار مشاهده وعده های الهی
طـول  در  بـزرگ  و  کوچـک  پیروزی هـای 
تاریـخ انقـالب اسـالمی، نشـانه ای اسـت بـرای 
دسـتیابی به پیـروزی بزرگتر. مثل مادر موسـی 
علیه السـالم کـه بازگشـت کـودک دلبنـدش 
نشـانه ای بـرای تحقـق وعـده ی بزرگ تر بـود و 
مثـل مجاهـدان جنـگ احـزاب کـه سـختی ها 
را می دیدنـد و اتفاقـاً همین هـا بـر اسـالم و 
ایمانشـان بـه وعده هـای الهـی می افـزود. امـا 
امـروز هم چـون روزهـای اول انقـالب »جـوان 
مؤمن بصیـر مـا، نصرت هـای الهـی را در مقابل 
چشـم خود میبیند. خـدای متعال وعـده کرده 
اسـت کـه اگـر بـا ایمـان، در میـدان سـعی و 
مجاهـدت قـدم بردارید، به شـما کمـک خواهد 
کرد و به شـما نصـرت خواهـد داد... وقتـی خدا 
بـه شـما کمـک برسـاند و شـما را نصـرت کند، 
هیـچ قدرتـی نمیتوانـد بـر شـما غلبـه کنـد. 
ایـن وعـده ی الهـی اسـت؛ ایـن وعـده را ملـت 
مـا و جوانـان امـروز مـا در مقابـل چشـم دارنـد 
میبیننـد. 90/3/10« و همینهـا کلیـد فتح نهای 
خواهـد بـود: »تـوّکل، اعتمـاد بـه خـدا، اعتماد 
به پیـروزی نهایـی، اعتماد بـه قدرت انسـان، به 

قـدرت اراده ی انسـان مؤمـن 95/3/3«  

امام حزب ا...کالم تریبون

وظیفه  اصلي ولّی فقیه 
در نظام جمهوری اسالمي چیست؟

آغاز به کار پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری با پیام رهبر انقالب اسالمی 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 الّشأن، ناشی از عظمت 
مسئولّیتی است که بر دوش منتخب آن نهاده شده اســت. این مسئولّیت در یک جمله: حراست 
دقیق و همه جانبــه از هویّت اســالمی و انقالبی نظام حاکم بر کشــور و هدایت دســتگاه های 
درهم تنیده ی این نظام به سمت هدفهای واال و عالی قدر آن است. 95/3/1« این جمالت، بهانه ای 
است تا بار دیگر این موضوع مهم بازخوانی شــود که »مأموریت و وظیفه اصلی ولی فقیه در نظام 
جمهوری اسالمی چیست؟« پایه و زیرساخت حکومت اســالمی، باور مردم به حاکمیِت »فقیه« 
جامع شرایط، »عدالت و تقوی« و »کارآمدی مدیریتی« اســت؛ و این »اعتقاد به والیت فقیه، 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. 66/11/16« از طرفی به 
تعبیر حضرت امام خمینی )( مشروعیت کلیه ارکان مدیریتی نظام، در گرو ولی فقیه است.  از این 
رو »اشراف و نظارت ولی فقیه بر همة مراکز اساسی و حساس جامعة اسالمی، یک ضرورت استکه 
قانون اساسی ما به این ضرورت پاسخ گفته اســت. 62/2/30« حال این سوال پیش می آید که این 
»اشراف« به معنی مدیریت مستقیم و دخالت در همه تصمیمات و اقدامات ارکان اجرایی نظام است، 
یا ماموریت ولی فقیه      حراست از جهت گیری کالن نظام در مسیر تعریف شده اسالم است؟ به این 
سوال 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 باشــد. 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 شرح تبیین شده است: »مسئولیت مدیریت 
انقالب با مدیریت اجرایی کشور فرق دارد؛ این را توجه داشته باشید. رهبری طبق قانون اساسی در 
کشور مســئولیت اجرایی ندارد؛ جز در زمینة نیروهای مسلح. مســئولیت اجرایی به عهدة قوای 
سه گانه  است، منتها مدیریت انقالب - که همان رهبری باشد - مسئولیت حفظ جهتگیری انقالب و 
نظام را دارد، باید مواظب باشد انقالب و نظام از آرمان ها منحرف و منصرف نشود؛ فریب دشمن را 
نخورد و راه را عوضی نرود؛ اینها مسئولیت های رهبری است. مسئولیت اجرایی به عهدة مسئوالن 
اجرایی است و هر کس مســئولیتی دارد، باید طبق مســئولیت خود عمل کند. 82/2/22« این 
برداشت روشن از متن قانون اساســی را می توان با مثال هایی برای مخاطب آشکارتر کرد و بطالن 
بسیاری از شبهات مطرح شده توسط 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 است از جهت دادن به این همه. ممکن اســت که آدم های خوبی هم در دستگاه 
قضایی باشند، اما جهِت قضاء، جهت قضاء اســالمی 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 است در امر تفنین و قانون گذاری. 
مســائل فراوانی هســت در حوزة رهبری که عمدة آنها بر می گردد به جهت گیری و احیاناً اتخاذ 
تصمیم هایی که مسئولین ذی ربط وکسانی که مستقیماً مســئول آن هستند، اینها به جهتی از 
جهات قادر نیستند به اتخاذ این تصمیم گیری. آن وقت رهبری باید بیاید آن کار را انجام بدهد وآن 
گره را باز کند. 72/10/8« پس میتوان اینطور جمع بندی کرد که رسالت و ماموریت اصلی ولی فقیه، 
»سیاستگذاری کالن« در مســیر تحقق اهداف واالی اسالم و حاکمیت اســالمی و »صیانت از 
جهت گیری های کالن« نظام در مسیر حرکت تاریخی خود است؛ چرا که »اگر جهتگیری به سمت 
هدفها در یک انقالب، در یک حرکت اجتماعی صیانت نشود و محفوظ نماند، آن انقالب به ضد خود 
تبدیل خواهد شــد. 89/3/14« خبرگان به عنوان نمایندگان تخصصی مردم بر وجود و استمرار 
شرایط ولی فقیه نظارت می کنند. شرایطی که در اصل 109 قانون اساسی هم به آن تصریح شده 
است. از این رو، مجلس خبرگان، ضامن استمرار اهداف حاکمیت اسالمی در قالب سازوکار کالن 

مدیریتی نظام جمهوری اسالمی خواهد بود.  

 نصرا... :  4 دیپلمات ربوده شده ایرانی همچنان نزد صهیونیست ها  هستند
دبیرکل حزب اهلل با تاکید به اینکه دولت لبنان باید سرنوشت 4 دیپلمات ربوده شده ایرانی را روشن 
کند، گفت که این دیپلمات ها به اسرائیل تسلیم شــده و همچنان نزد صهیونیست ها هستند.

سیدحسن نصراهلل در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به ملت فلسطین تاکید کرد: از کسانی 
که درصدد سوء استفاده از اوضاع مبهم منطقه و درگیری های کنونی هستند و قصد دارند اسرائیل را 

به دوست و هم پیمان تبدیل کنند، دوری کنید.    |       خبر آن الین|

   کری: مشکالت  پسابرجام  تقصیر ایران است!
وزیر خارجه آمریکا با ادعای عدم مشکل فنی در اجرای توافق هسته ای با ایران گفت: کاش جریان پول ها 
راحت تر صورت می گرفت و امور بانکی نیز تسهیل می شد، اما این چالشی است که ایران خود آن را از 
طرق مختلف ایجاد کرده و تصمیمات دیگر ایران نیز در این موضوع بی تأثیر نیست. مشکالت ایران 
در زمینه معامالت مالی ناشی از تصمیمات خود این کشور است. به گفته وزیر امور خارجه آمریکا حل 
مشکالت پس از برجام نیز به زمان بیشتری نیاز دارد. اظهارات کری در حالی است که نتایج نظرسنجی 
تازه سایت اقتصادی بلومبرگ نشان می دهد حدود 60 درصد از شرکت های بین المللی مایل به تجارت 
با ایران، همچنان نگران تحریم ها هســتند. در همین حال جاستین واکر، مدیر جرائم بانکی انجمن 
بانکداران انگلیس درباره دیدار مقام های بانکی اروپایی و انگلیسی با جان کری گفت: وزیر خارجه آمریکا 
در نشست با بانکداران اروپایی ضمانتی درباره مبادله با ایران فراهم نکرده است. همچنین وال استریت 
ژورنال نوشت : رئیس بانک HSBC با اعالم اینکه حاضر نیست با ایران تجارت داشته باشد، گفت: به 
سخنان کری اعتماد ندارم، آمریکا موضع دوگانه دارد از یک سو شرکت های آمریکایی را از تجارت با 

ایران منع می کند از سوی دیگر بانک های اروپایی را به تجارت با ایران ترغیب می کند!   |       فارس و تسنیم|

   شیخ االزهر: شیعه و سنی دو بال اسالم هستند
شیخ احمد الطیب، رئیس دانشگاه األزهر مصر گفت: شیعه و سنی دو بال اسالم هستند و باید بیش 
از پیش به یکدیگر نزدیک شوند. کافر دانستن شیعه جایز نیست زیرا اختالف بین شیعه و سنی در 
فروع است و اشتراکات، بسیار بیشتر از اختالفات است و جایز نیست به دشمنان فرصت دهیم تا بین 
مسلمانان جدایی بیفکنند؛آنچه امروزه در عراق، یمن و سوریه روی می دهد، نتیجه این اختالفات 

است، اختالفاتی که فریب دشمنان به ویژه اسرائیل است.   |       فارس|

  اعتراف به قدرت ایران و روسیه در مذاکرات سوریه
جان ساورز رئیس سابق ام.آی.6  به سی ان ان گفت که مسکو و تهران در مقایسه با غرب در مذاکرات 

صلح سوریه، جایگاه قدرتمندتری دارند. |       فارس|

  گستاخی جدید آمریکایی هاعلیه ایران
جان کربی، ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس خبری اقدام وزیر خارجه کشورمان در 

تسلیت به دبیرکل حزب اهلل به مناسبت شهادت مصطفی بدرالدین را مأیوس کننده خواند! |       ایسنا |

# مسئله_تبیین
»تبیین ها« موجب پیروزی انقالب اسالمی شد

» من این را به شما جوانانی که احساس مسئولیت 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. 87/2/14« انســانها 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 بیاناتشان در حوزه های وسیع کاربرد دارد، چه کســانی که در حوزه های کوچکتر سخنانشان 
موثر واقع می شود؛ مثل مدرسه و کالس و دانشــگاه 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. 80/3/14«   

گرمی خانواده با چشم پاک و دل بی وسوسه
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، دســت 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. 70/10/4

آنچه ملت ایران برای آن 
بپاخاست

یک مرتبة دیگر در خاتمــة این وصیتنامه، به 
ملت شریف ایران وصیت می کنم که در جهان 
حجم تحمل زحمتهــا و رنجهــا و فداکاریها 
و جان نثاریهــا و محرومیتها مناســب حجم 

بزرگی مقصود و ارزشمندی و علّو رتبة آن است، 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، واالترین و باالترین و 
ارزشمندترین مقصد و مقصودی است که از صدر عالم در ازل و از پس این جهان تا ابد عرضه 
شده است و خواهد شد؛ و آن مکتب الوهیت به معنی وسیع 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 کوشش تمام 
انبیای عظام )(و اولیای معظم )( 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(

مرحوم آقای حاج عبدا... والی یکی از آدمهایی اســت که قطعاً در تاریخ انقالب و تاریخ  سان250 ساله
ان

  
کشور 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 هســتند... قبل از انقالب مثل اینکه اینجا بُکل وجود خارجی نداشت، یعنی 
دستگاههای حکومتی اصالً 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. شماها هم انصافاً ایستادید... شما 
زندگی و خانواده و زن و بچه و مادر و پدر و همه ی اینها را  گذاشتید اینجا، رفتید آنجا بی سروصدا 
مشــغول خدمت شــدید، نه جایی ثبت کردید، نه جایی تابلو زدید. بعضیها هستند، هر کاری 
میخواهند بکنند، قبل از اینکه کار انجام بگیرد، تابلویش را میزنند! مدتها این تابلو آنجاست، 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 است، یعنی بی تابلو رفتید 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. 91/3/26    

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

کار برای خدا بدون تابلو!

روِح »پرهیز از گناه«  را در خودتان زنده تر کنید
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... شما بهتر از ما هستید 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 آلودگیهــا را در خودتان زنده تر کنید. اگر 

این گونه بودید، همه ی کارها آسان خواهد شد و به هدفها خواهید رسید. 68/3/20    

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

تشکر
 Khamenei.ir پاسخ: هفته نامه خط حزب ا... به عنوان یکی از زیرمجموعه های رســانه ای
)دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقالب(سخنان منتشر نشده رهبر انقالب درخصوص نحوه برخورد با 
آسیب 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 تکرار شده است.
من آن روز را به خاطر 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 مسجد 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 دوستانه بود و قلب هایمان پر از،آرامش شده بود .از اینکه بدون 
محافظت عجیب اومدند تو مسجد و حرفهایشان به ما کلی آرامش داد ،حالوت این خاطره هر گز 
ازذهنم دور نشد. 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 اســت 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.
پاسخ: برای ارتباط با خط حزب ا... راه های ارتباطی مختلفی وجود دارد که در باالی همین صفحه آمده 

است.
مســئولین فرهنگی ودســت اندرکاران مســایل اجتماعی بابت غفلتشــان از آسیب ها 
اســتغفارکنندوتوصیه های رهبری معظم  را درباره پیگیری این مســائل بــه دقت عمل 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: تشکر از تذکر شما. نسخه تابلو اعالنات پس از تکمیل نهایی نسخه اصلی، بازطراحی می شود. 

که این امر کمی زمانبر است. 

واژه کلید

سختی هایی که باالتر از جان دادن است
بعضـی تصّور کردنـد که بـا تمام شـدن جنگ، شـمع فـروزان معنویت هـم در دلها 
خواهد مـرد و خاموش خواهد شـد. این اشـتباه بود. عـّده ای از جوانان پـاک و مؤمن 
مـا در همـان روز با شـنیدن قضیـه ی ختـم جنـگ، عـزا گرفتنـد و فکـر کردند کـه درهای 
شـهادت و معنویت بسـته شـد و مـا در حصارهـا ماندیـم. البتـه »إنَّ الِجهاَد بـاٌب ِمـن أبواِب 
الَجنَّه«)1(؛ جهاد یکی از درهای بهشـت اسـت. شـّکی نیسـت؛ اما اّوالً بهشـت صفا و معنویت 
الهی درهـای متعـّدد دارد، ثانیاً جهـاد در میـدان جنگ یکی از روشـهای جهاد اسـت.پیامبر 
عظیم الّشـأن اسـالم به جوانان زمان خود که از جنگ برگشـته بودند، فرمـود: »َمرَحبـاً بَِقوٍم 
َقَضُوا الِجهـاَد األصَغـَر و بَِقـَی َعلَیهُم الِجهـاُد االکبـُر«)2(؛ جهـاد کوچکتـر را گذراندید، حال 
نوبت جهاد بزرگتر اسـت؛ جهـاد با نفـس، جهـاد در میدانهای تیره، نـه میدانهای شـّفاف. در 
جنگ، میدان شـّفاف اسـت. دشـمن در آن سوسـت، خودی در این سـو. دشـمن، شـناخته 
شده اسـت؛ خودی هم شـناخته شـده اسـت. ابزار دشـمن هم معلوم است؛ نقشـه ی دشمن 
هم قابل حدس اسـت. آسـانترین جنگ با دشـمن، آن جاسـت. نگوییـد آن جا جـان در خطر 
اسـت. در همه ی جهادها، جان در خطر اسـت... زحمتهایی وجود دارد، باالتـر از زحمِت دادِن 
جـان. پیامبر فرمود »حـال نوبِت جهـاد اکبر اسـت.« و جهاد اکبـر در دوران پیامبـر، جهادی 

بسیار دشوار بود.   77/7/26  
1(نهج البالغه: خطبه 27. | 2( الکافی، ج 5، ص 13.

حدیث شـرح

احکام روزه ی قضای پدر و مادر
 1. روزه هایی را که پدر یا مادر عمداً به جا نیاورده اند بنا بر احتیاط )واجب( باید به وسیله ی 

پسر بزرگتر -شخصاً یا با گرفتن اجیر- قضا شود.
 2. در نماز و روزه قضای پدر و مادر، ترجیحی بین نماز و روزه نیست و هر یک را می توان بر 

دیگری مقدم داشت.
 3. اگر پدر و نیز بنــا به احتیاط واجب، مادر روزه های خود را به خاطر عذری غیر از ســفر 
به جا نیاورده و با این که می توانسته آن را قضا کند، قضا نیز نکرده است بر پسر بزرگتر آنان 
واجب است که پس از مرگ آنان، خودش یا به وسیله ی اجیر قضای آن روزه را به جا بیاورد، 
و اما آنچه به خاطر سفر به جا نیاورده اند واجب است حتی در صورتی که فرصت و امکان قضا 

را هم نیافته اند، آن را قضا کند.  

آموزشی احکـام

ایـرانی خانواده

دیدار احمد احمدبا رهبر انقالب در دانشگاه امام حسین)ع(
احمد احمـد از پیشکسـوتان مبـارزه بـا رژیم ستم شـاهی، کـه کتاب مشـهور و پرتیـراژ خاطـرات وی 
در دوران زنـدان و مبـارزه در ایـن شـماره معرفـی شـده اسـت،  درحاشـیه  مراسـم دانش آموختگـی 
دانشـجویان افسـری و تربیت پاسـداری دانشـگاه امام حسـین)(  با رهبر انقـالب دیدار  کـرد ومورد 

تفقـد ایشـان قـرار گرفت .

احمد احمد از مبارزان در دوره پهلوی دوم است. 
به دلیل نوع مبارزاتش با گروه های مبارز بسیاری 
همکاری و فعالیت داشته و به سبب آن چندین بار 
دستگیر، شکنجه 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 محســن کاظمی بیش از دو سال وقت گذاشت 
تا ماحصلش این کتاب شــد. کتاب در 9 بخش و 
با موضوعاتــی 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 دستگیری 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.  

خواندنی پیشنهاد

هفته اخبار

خاطرات احمد احمد

هفته سخن

 پرسـش: مهم تریـن مسـئله ای کـه باید مـورد توجه مجلـس خبـرگان رهبری 
قـرار بگیرد چیسـت؟ 

به نظـر مـن مجلـس خبـرگان مهم تریـن جایـی اسـت کـه بایسـتی متوّجـه بـه وظایف 
خـودش باشـد. من اگـر بخواهـم در یـک کلمـه عـرض بکنـم، آن یک کلمـه ایـن خواهد 
بود که مجلـس خبرگان بایـد انقالبی بمانـد؛ بایـد انقالبی فکر کنـد و انقالبـی عمل بکند؛ 
این خالصه ی مطلـب. در تفسـیر این مطلب، خیلـی حرف میشـود زد؛ یکی این اسـت که 
در انتخـاب رهبر آینـده، مالحظـه ی خـدا را بکنیـد... آن وقتی که بنا اسـت رهبـر انتخاب 
بشـود، مالحظات و رودربایسـتی ها را کنـار بگذارند؛ خـدا را در نظـر بگیرند، وظایـف را در 
نظر بگیرنـد، نیاز کشـور را در نظـر بگیرند؛ بـر این اسـاس رهبـر انتخاب بشـود؛ مهم ترین 
وظیفه بـه نظر ما این اسـت؛ مراقبـت کنند. اگرچنانچـه در ایـن مرحله و در ایـن وظیفه ی 
بـزرگ کوتاهی انجـام بگیرد، در اسـاس کار مشـکل بـه وجود خواهـد آمد؛ ایـن مهم ترین 

مسـئله اسـت که بایسـتی مورد توّجه قـرار بگیـرد. 94/12/20    

مجلس خبرگان باید انقالبی بماند
خبرگان مهم ترین جایی که بایستی متوّجه به وظایف خودش باشد

توصیه ویژه رهبر انقالب به جوانان برای رسیدن به هدفها:

مباحثه های طلبگی سرمشق تان باشد

معتقدم مجلس نبایسـتی رکود و سـکون داشـته باشـد و بایـد متحـّرک و فعال و  ت تاریخی
روایـ

پُرنشـاط باشـد. خـود مـن هـم اّول انقـالب و در دوره ی اّول مجلـس نماینـده ی 
مجلس بـودم. مجلـس به نماینـده ی فّعـال کـه کار کند، فکـر و بحث و اسـتدالل 
کند و به طور منطقی اثبـات و رد کنـد، احتیاج دارد. امـام بارها به مـا میگفتند که 
مباحثه هـای طلبگـی باید سرمشـق شـما در مجلس شـورای اسـالمی باشـد. در 
مباحثه ی طلبگـی، دو طلبه وقتی با هـم مباحثه میکنند، حـرف هم را رد میکنند، سـر هم 
داد میکشـند، بعد کـه مباحثه تمام شـد، با هـم رفیقند؛ بـا هم غـذا میخورند، بـا هم درس 
میرونـد، بـا هـم چـای درسـت میکننـد. مجلـس بایـد این گونـه باشـد: جـای مباحثـه ی 
مسـتدل، منتها همـه در چهارچوب نظـام. مجلس جـای تـالش و برنامه ریزی و پیشـرفت 

در نظام است، نه بر نظام. 82/9/26   

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

اولین انتخابات مجلس شورای اسالمی در 24 اسفند 58 برگزار شد. افتتاحیه این مجلس در 
7 خرداد 1359 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.

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

»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«

تبدیل اردوگاه اسارت 
به مدرسه بزرگ تقوا، آگاهی و استقامت

تاریخ رحلت:  12 خرداد 1379

)( مزار: صحن آزادی حرم امام رضا

)(سانحه رانندگی در مسیر زیارت حرم امام رضا  

این شماره 
تقدیم می شود

 به روح پرفتوح 
مجاهد آزاده حجت االسالم  

سید  علی اکبر  ابوترابی

حزب ا...
این است

پرسش 
و پاسخ

 خانواده   شما
اند  خانواده  شهادت 

خانـواده ی شمـا خـانـواده ی شـهیـد است.  نـه فـقـط خانـواده 
 شهید بـدرالدین بلکه  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 چهارشــنبه )5خرداد( با حضرت آیت اهلل خامنــه ای دیدار کردند. به 
گزارش خط حزب ا... رهبر انقالب اســالمی در ایــن دیدار با تجلیل از شــجاعت ها و 
شهامت های شهید بدرالدین فرمودند: »راجع به شخصیت مستحکم 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 شــما خانواده ی شهید است. نه فقط خانواده ی 
شهید بدرالدین ]بلکه[ 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 ســراغ داریم که این همه عناصر مؤمن، عناصر خالص در آن 
حضور داشته باشند. با اینکه لبنان به حسب حجم جغرافیایی کوچک است، لکن 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.«

ویژه گزارش

فتح خرمشهرها    در  زمانه جنگ احزاب
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