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اختصاصی خط حزب ا...؛
رهبر انقالب: قاطعا عرض میکنم، 
اهانت به هرکدام از زوجات پیامبر 

اهانت به پیغمبر است

افطاری ساده 
در کوچه ها، خیابانها وحسینیه ها

توصیه رهبر انقالب در برابر افطاری های مسرفانه

در عین غربت... این شماره 
تقدیم می شود

 به پاسدار جاویداالثر
حاج احمد متوسلیان

به امید بازگشت  
پیروزمندانه به وطن

اسارت در زندان های رژیم اشغالگر قدستاریخ تولد:  15 فرودین 1332   ربوده شدن در 1۴ تیر 61 توسط فاالنژها در لبنان 

همین حاج احمد متوسلیان و امثال اینها بودند که بلند شدند رفتند منطقه ی غرب در کردستان، در عین غربت - بنده 
در همان ماه های اول جنگ، پنج شش ماه بعد از اول جنگ، منطقه ی کردستان را از نزدیک دیدم؛ گرد غربت آنجا بر سر 
همه کأنه پاشیده شده بود - و در تنهائی، بی سالحی و با حضور فعال دشمن و بمباران دائمی دشمن، این مخلص ترین 
نیروها در آنجا کارهای بزرگی را انجام دادند که قبل از عملیات فتح المبین - عملیاتی که این سردار بزرگوار و دوستانش 

انجام دادند - عملیات محمد رسول اللَّ )( را انجام دادند که آن، یک نمونه از حضور دانشجویان است.  87/9/۲۴«
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حقائق را بدون تعلقاِت 
جناحی  روشن کنید

3

ایـرانی خانواده

این است حزب ا...

   1. مجلس در راس امور قرار گیرد
»معنای رأس امور این نیســت که در سلســله مراتب 
اجرائی، مجلس نقشی دارد یا نماینده ی مجلس نقشی 
دارد... مجلس تعیین کننده ی مسیر است. 9۴/11/28«   
پس اگر مجلس راه را نشان میدهد، میتواند مانند یک 

تیغ دو لبه عمل کند و این اهمیت کار را بیشتر نمایان 
میکند: »اگر چنانچه مجلس به دنبال رفاه مردم، عدالت 
اجتماعی، گشایش اقتصادی، به دنبال پیشرفت علم، 
پیشرفت فّناوری، به دنبال عّزت ملّی و استقالل ملّت 
باشد، ریل گذاری او به سمت این هدفها خواهد بود؛ اگر 

مجلس مرعوب غرب باشد، مرعوب آمریکا باشد، دنبال 
حاکمّیت جریان اشرافی گری باشد، ریل گذاری او در 
این جهتها خواهد بود؛ کشور را بدبخت خواهند کرد. 

اهّمّیت مجلس اینها است. 9۴/11/28« 
   2. حّقتان را استیفاء کنید؛  مؤاخذه کنید

نکته ی دیگری که پیرامون آن در طی سال های اخیر به 
کرات سخن گفته شده، نحوه همکاری دولت و مجلس 
است که به خوبی باید روشن شود. »من همیشه در طول 
سالهای متمادی در مجالس مختلف و دولتهای مختلف، 
همیشه مجلس را به همراهی با دولت و کمک به دولت 
تشویق کرده ام؛ االن هم عقیده ام این است که مجلس 
بایســتی به دولت کمک کند و راه را هموار کند برای 
اجرا؛ چون اجرا کار آسانی نیست، اجرا کار سختی است. 
9۴/12/20«  »اّما این همکاری به معنای گذشت از حقوق 

مجلس نیست؛ بایستی حّقتان را استیفاء کنید؛ تحقیق 
کنید، تفّحص کنید، مؤاخذه کنید که چرا نشد، چرا کم 

شد، چرا جور دیگر شد. 95/3/16« 
    3. اصول مجلس دهم برای قانون گذاری 

بخش اصلی و عمده ی بیانات رهبر معظم انقالب در این 
دیدار به  چارچوب گــذاری و بیان الزامات قانونگذاری 
اختصاص یافته اســت. توصیه ها و مطالباتی که باید 
همواره مدنظر مجلس دهم باشــد: »قانون بایستی با 
کیفّیت باشــد؛ افزایش قانون، زیاد بودن قانون خیلی 
چنگی به دل نمیزند؛ باید قانون باکیفّیت باشد... یکی 
از چیزهایی که ما دچارش هســتیم، مسئله ی تراکم 
قوانین است؛ این قدر که درمسائل مختلف قانون داریم... 
از قوانینی که زمینه ساز فساد است جلوگیری کنید... 

3 مراقب باشید قانونی که گذاشته  میشود،  

هفته سخن

6 مطالبه از مجلس دهم

اسراف کاران 
گوش کنند!

وقت اقدام  انقالبی است
نسخه افتخار آفرینی برای مردم، نظام، رهبر انقالب و عبور از مشکالت جامعه

هفته گزارش

یکشنبه 16 خرداد 95، طبقه دوم حسینیه امام خمینی شاهد حضور نمایندگان دهمین 
دوره مجلس شورای اسالمی بود؛ مجلســی که به گفته ی ناظران، بیشترین تغییر را در 
ترکیب خود نسبت به دوره های گذشته مجلس داشته که البته از نظر رهبر انقالب: »تهدید نیست، 
این فرصت است؛ اصاًل انتخابات و جابه جا شدن ها، خود یک فرصت است؛ اینکه افراد تازه نََفسی بیایند 
در میدان که عادت به مجلس نکرده باشند، یک عّده هم از قبل هستند که اینها هم تجربه هایشان را 
منتقل میکنند 95/3/16« ایشان در این دیدار با تبیین جایگاه مجلس، توصیه ها و توقعاتی را در حوزه 
قانون گذاری بیان کرده اند که میتواند همواره به عنوان یک شاخص جهت سنجش عملکرد مجلس 

دهم مورد استفاده قرار گیرد. شش توقع و مطالبه   رهبر انقالب از مجلس دهم در ادامه می خوانیم:
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فلسفه ی انقالب، یک بنای فکرِی شامخ است؛ بنایی فکری و دارای آن قدر استحکام که توانســت یک نظام را که بزرگترین قدرتهای دنیا 
پشتیبانش بودند، منهدم و زیر و رو کند، یک نظام نو به وجود آورد و تمام کسانی را که در دنیای امروز، چیزی شبیه آن نظام منهدم شده دارند، 
به خود بلرزاند... اعتقاد و ایمان به آن را در دلهای خودتان و در دلهای دیگران، عمیق کنید. 77/9/25 ]دشمنان میگویند[ این کلمه ی انقالب و 
مسئله ی انقالب و روحّیه ی انقالبی را این قدر دنبال نکنید... تا ِکی میخواهید انقالبی باشید، تا ِکی میخواهید مرتّب دم از انقالب بزنید، بیایید 
جزو جامعه ی جهانی؛ معنای این ]حرف [ این است که این نفوذی که االن دارید، این قدرتی که دارید، این تأثیرگذاری ای که در منطقه دارید، 

این عمق راهبردی ای را که شما در میان ملّتها دارید کنار بگذارید و از دست بدهید؛ یعنی ضعیف بشوید، تا ما بتوانیم شما را ببلعیم. 9۴/6/25  

  رهبر انقالب: قاطعا عرض میکنم، اهانت به 
هرکدام از زوجات پیامبر اهانت به پیغمبر است

رهبر معظـم انقالب در دیدار دسـت انـدرکاران همایش 
 -)( خدیجـه  حضـرت  -تکریـم  کوثـر  صـدف 
فرموده اند: »تعریض به سـایر زوجـات مطهرات پیغمبر 
نبایسـتی باشـد. باالخره زوجات پیغمبـر محترمند؛ هر 
کسـی به اینهـا اهانت کنـد - هـر کدامشـان باشـد- به 
پیغمبر اهانـت کـرده؛ این را مـن قاطعا عـرض میکنم... 
امیر المومنین بـا جناب عایشـه آن رفتار را کـرد... با زنی 
که به جنـگ او آمـده این جور بـا احتـرام رفتار کـرد. به 
خاطر اینکه همسـر پیغمبر بـود و اال امیـر المومنین که 
از کسـی مالحظه ندارد. بنابراین حتما تعریض بایسـتی 

| وجود نداشته باشد.«| 

 قدردانی رهبر انقالب از برگزاری
 مسابقه بین المللی »هولوکاست«

در پی برگزاری مسـابقه بین المللی کارتـون و کاریکاتور 
»هولوکاسـت«، طـی پیامی از سـوی دفتـر رهبرانقالب 
از ایـن رویـداد هنری قدردانی شـد. شـجاعی طباطبایی 
دبیر دومین مسـابقه بین المللی هولوکاسـت گفت: طی 
تمـاس تلفنی از سـوی دفتـر حضـرت آقا به بنـده گفته 

رجانیوز| شـد که ایشـان فرموده اند ایـن کار عالی اسـت.  

  تقدیر رهبر انقالب از نماهنگ ارغوان
رهبر معظم انقالب در پی پخــش نماهنگ"ارغوان" با 
موضوع مدافعان حرم از شــبکه های مختلف تلویزیونی 
ضمن تحسین ســازندگان این اثر پیام تشکری را ابالغ 
فرمودند. پیام تشکر آیت ا... خامنه ای از سازندگان و تهیه 
کنندگان این اثر از سوی یکی از مسئوالن دفتر معظم له 

فارس| به مدیر یکی از شبکه های تلویزیونی اعالم شد.   | 

  تفقد رهبر  انقالب  نسبت به خانواده شهید حاتمی
همسر شهید حاتمی از قربانیان حادثه سقوط جرثقیل 
در مسجد الحرام: از طرف دفتر رهبر معظم انقالب با 
بنده تمــاس گرفتند و گفتند که حضرت آقا ســالم 
رســانده اند و جویای احوال ما و بچه ها شده اند. برای 
من جالب بود که رهبری با آن همه مشغله ای که دارند 

راه دانا| ما را به خاطر داشته باشند و از ما یاد کنند.   | 

  نتانیاهو:  اجازه نمی دهیم ایران بلندی های 
جوالن را به جبهه جدیدی علیه ما تبدیل کند

نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سفر به مسکو 
گفت که اسرائیل اجازه نخواهد داد ایران از حزب ا... برای 
تبدیل کردن بخش سوری بلندی های جوالن به جبهه 

فارس| جدیدی علیه اسرائیل استفاده کند.| 

  رسانه سعودی : ایران با  اقتصاد مقاومتی
 قلمرو خود را تا شمال آفریقا گسترش خواهد داد

الشرق االوســط: آیت ا... خامنه ای با " اقتصاد مقاومتی" 
می تواند قلمرو ایران را تا شمال آفریقا و کشورهایی که بعد 
از بهار عربی متحول شدند، گسترش دهد. ایران از "اقتصاد 
مقاومتی" به عنوان سالحی برای مقابله با نوسانات قیمت 

جام نیوز| نفت و تحوالت سیاسی استفاده می کند.   | 

  انتقاد روزنامه آمریکایی از گسترش اسالم هراسی
نیویورک تایمز در مقاله ای به گســترش سیاست های 
اسالم هراسی در غرب اشاره و عنوان کرد که این مسئله 
یادآور دوران هیتلر اســت و در قلب اروپا، سیاست های 

فارس|  ضداسالمی رو به رشد است. | 

هفته اخبار

# تفکرـ انقالبی
عامِل قدرت ما و انهدام دشمنان

کلید
واژه

نسخه افتخار آفرینی برای مردم، نظام و رهبر انقالب و عبور از مشکالت جامعه

  مسئله فوری ما
»اقتصاد مسئله ی فوری و اولویّت کنونی ما است 95/3/16« چراکه 
»اگر به توفیق الهی، هم ملت و هم دولت و مسئوالن گوناگون، بتوانند 
در مسئله ی اقتصاد کارهای درست و بجا و متقن را انجام دهند، امید 
این هست که در مسائل دیگر، مثل مسائل اجتماعی، مثل آسیبهای 
اجتماعی، مثل مسائل اخالقی، مثل مسائل فرهنگی هم تأثیرگذار 
باشند.95/1/1« »در مسئله ی اقتصاد« هم »آن چیزی که مهم است 
و اصل است، مسئله ی تولید داخلی است؛ مسئله ی ایجاد اشتغال و 
رفع بیکاری است؛ مســئله ی تحرک و رونق اقتصادی و مقابله ی با 
رکود است« چرا که »اینها مسائل مبتالبه مردم است؛ اینها چیزهائی 
است که مردم آنها را حس میکنند و مطالبه میکنند.«  و از سوی دیگر 
برای یک مومن انقالبی که می خواهد راه امام را دنبال کند؛ »اقتصاد 

مقاومتی، بخش اقتصادی95/3/3« »جهاد کبیر«    است. 
  هرجا انقالبی عمل کردیم پیش رفتیم

بنابراین برای حل این مشکالت و مسائل مبتالبه مردم و عمل به 
دستور قرآنی عدم تبعیت از دشمن باید چند نکته را مورد توجه قرار 
داد: » اّوالً با گفتن و حرف زدن حل نمیشــود؛ اقدام و ابتکار و عمل 
الزم است. ثانیاً ]حلّ [ مشکالت مجموعه ی اقتصادی کشور را در 
درون کشور باید پیدا کرد؛ ستون فقرات هم عبارت است از تولید. 
9۴/2/9« حاال دیگر برای همه قطعی شــده است که »کلید حّل 
مشکالت اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست. 9۴/2/9« اما 
اقدام و عمل در این دوران نیازمند شاخص و معیار مشخصی است: 
» ما هرجا انقالبی عمل کردیم پیش رفتیم و هرجا از انقالبیگری و 
حرکت جهادی غفلــت کردیم، عقب ماندیم و ناکام شــدیم؛ این 
یک واقعّیتی است. 95/1/2« جالب است که این نظر رهبر انقالب 
درخصوص روحیــه و کار انقالبــی برای حل مشــکالت مردم و 
سازندگی کشور مربوط به امروز و دیروز نیست؛ به این جمالت که 
تنها دو ماه بعد از حضور ایشان در جایگاه امامت مسلمین بیان شده 
دقت کنید: »این جمله را هم مطرح کنم که عالج مشکالت ما در این 
است که سازندگی کشور را در کنار تأمین روحیه ی انقالبی در مردم 
و حفظ همان صالبت و چهره ی باعظمت و هیبت انقالب ببینیم. اگر 
به رفاه عمومی نیندیشیم و به سازندگی کشور فکر نکنیم، مطمئناً 
نظام جمهوری اسالمی نخواهد توانست الگو و تجربه ی مطلوب را به 
دنیا ارایه بدهد. اگر در مسایل رفاه زندگی عمومی و ایجاد تسهیالت 
و رفع مشکالت غرق شویم، به طوری که جهتگیریهای انقالبی را 

به دست غفلت بســپریم، به ابهت و هیبت انقالب ضربه زده ایم و 
جاذبه ی آن را در دنیا مخــدوش کرده ایم و این، مطمئناً به کارایی 

ما ضربه خواهد زد. بنابراین، این دو در کنار هم مطرحند. 68/5/12«
  تجربه عمل به شیوه انقالبی

این داستان اما روی دیگری هم دارد. هرجا روحیه و تفکر انقالبی با اقدام 
و عمل همراه شده، نتایج بسیار شیرینی برای رشد و پیشرفت کشور 
داشته و از قضا مورد مباهات و سربلندی مردم و  رهبر عزیز انقالب نیز 
شده است. برای نمونه رهبر انقالب بارها و بارها خاطره شیرین تالشهای 
دکتر کاظمی آشتیانی در حوزه ســلول های بنیادین را در بیانات و 
سخنرانی های خود یادآور شده و همچون پدری به فرزند خود افتخار 
کرده و موفقیت چشمگیر او را به رخ همگان کشیده اند. »این ماجرای 
سلولهای بنیادی که اینها با امکانات کم توانستند به آن دست پیدا کنند 
و پیشرفتی که در این زمینه کرده اند و در این سمیناری که دو سال قبل 
در اینجا تشکیل شد و دانشمندان دنیا، آمدند و با آنها مصاحبه شد و 
گواهی و اظهار شگفتی کردند؛ اینها یک داستانهایی است که واقعاً جا 
دارد به عنوان مایه های افتخار، جلِو چشم ما باشد. ما شخصیتهایی از 
قبیل مرحوم دکتر کاظمی آشتیانی - که حاال من مقّیدم از این جوان 
پاکباخته ی مؤمِن فاضِل کارآمد، و مدیر حقیقتاً انقالبی و مؤمن اسم 
بیاورم - داریم و االن هم در کشور، فراوان هستند. 85/7/13« و یا اینکه 
»بنده چندبار پیشرفتهای سلولهای بنیادی را در چند سخنرانی بر زبان 
آورده بودم. از دانشمندان کشــور و از بعضی از دانشگاهها به من نامه 
نوشتند: آقا! این قضیه را شما این قدر نگوئید، این واقعیت ندارد؛ این جور 
نیست! اینی که میگوئید در سلولهای بنیادی پیشرفت کرده اند و در 
شبیه سازی دارند تمرین و کار می کنند، باور نکنید؛ چنین چیزی اتفاق 
نیفتاده و نخواهد افتاد! بعد که گوسفند شبیه سازی شده را جلو چشم 
همه قرار دادند، بعد که در سمیناری که تشکیل دادند، دانشمندان 
معروف دنیا، زیست شناسهای درجه ی یک دنیا آمدند مصاحبه کردند 
و تصدیق کردند که پیشرفتها، پیشرفتهای محیرالعقولی است، آن وقت 

یک عده از دیرباورها باور کردند! 86/2/25«
)(شاخص افتخار و شرمندگی نایب امام زمان  

 رهبر انقالب بر اســاس بینش اســالمی و تجربــه انقالبی خود به 
صراحت تاکید می کنند که عمل به »شــیوه انقالبی« برای کشور 
افتخار می آفریند و هرچقدر از آن شیوه و حرکت جهادی دور شویم 
»سرنوشت رقت باری« برایمان رقم می  خورد و  اینجاست که شاخص 

افتخار و شرمندگی نایب امام زمان)( مشخص می شود.   

»خجلت و شرمندگی نظام از بیکاری جوان، از خجلت خود آن جوان در داخل خانه بیشتر است؛ این را شما بدانید. بنده خودم وقتی که به فکر این جوان 
بیکار می افتم ]شرمنده میشوم [... یعنی شرمندگی بنده ی حقیر از مالحظه ی این آمار و مطالعه ی این حقیقت، از شرمندگی آن جوانی که بیکار میرود 
خانه و دستش چیزی نیست، کمتر نیست، بلکه بیشتر است؛ این را باید برطرف بکنیم.95/3/16« این نحوه بیان در دیدار دیدار نمایندگان مجلس دهم، 
پیش از این در شهریور ماه سال گذشته هم اتفاق افتاده بود. »بعد هم در مسئله ی واردات اشاره کردند آقای نعمت زاده، که البّته آدم شرمنده میشود9۴/6/۴« جالب 
است که هر دو مورد هم کامال به هم مرتبطند: "واردات کاالهای خارجی" و "بیکاری جوانان".   حال باید پرسید که چرا رهبر معظم انقالب  باید بخشی از مسئولیت 
موضوعات خرد و کالن اقتصادی و معیشتی کشور که به صورت عادی و قانونی وظیفه  قوای سه گانه  و سایر نهادهای عمومی است را برعهده بگیرند و فراتر از ابراز 

نارضایتی نسبت به آن احساس شرمندگی کنند؟ شاخص و معیار  افتخار و یا شرمندگی مردم، نظام اسالمی و رهبر انقالب چیست؟

رهرب انقالب بر اساس 

بینش اسالمی و 

تجربه انقالبی خود به 

رصاحت تاکید می کنند 

که عمل به »شیوه 

انقالبی« برای کشور 

افتخار می آفریند و 

هرچقدر از آن شیوه 

و حرکت جهادی دور 

شویم »رسنوشت 

رقت باری« برایامن رقم 

می  خورد و  اینجاست 

که شاهص افتخار و 

رشمندگی نایب امام 

زمان)( مشخص 

می شود

وقت اقدام  انقالبی است
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ضّد فساد باشــد.«، »مصالح ملّی را مقّدم بداریم بر  1
مســائل منطقه ای.« و توصیه آخر »در مورد برنامه ششم 
کوتاهی و اغماض و کم گذاشتن، هیچ جایز نیست؛ یعنی 
واقعــاً باید برنامه را کامــل و خوب و دقیــق تمام بکنید. 

 »95/3/16
   ۴. اولویت های اقتصادی مجلس دهم

رهبر معظم انقالب اولویت اجرایی کشور را مسئله اقتصاد 
میدانند و طبیعی است که در دیدار با نهاد مجلس، درباره ی 
اقتصاد کشور سخن ها بســیار دارند: »دشمن اقتصاد را 
به عنوان یک حربه ای علیه ما به کار گرفته، ما هم شــاید 
یک خرده ناشیگری کردیم و نشــان دادیم که از این حربه 
خیلی میترسیم و ناراحتیم... باید ما مسئله ی اقتصاد کشور 
را حل کنیم. البّته اجرا به عهده ی دولت است... اّما شما در 
این زمینه میتوانید خیلی کمک کنید. تکیه ی مهم باید 
روی مسئله ی رکود باشد، روی مســئله ی تولید داخلی 
باشــد«. وظیفه ی مهم دیگری که مجلس باید در زمینه 
اقتصاد انجام دهد، پشتیبانی از دولت در زمینه ی قاچاق 
است؛ چرا که »قاچاق، خنجری است که به پشت نظام وارد 

میشود. 95/3/16« 
   5. وظیفه مجلس در برابر ولنگاری فرهنگی 

اگرچه اقتصاد در بیانات رهبری همواره پررنگ است، ولی 
ایشان بارها بیان داشته اند که اهمیت فرهنگ در بلندمدت 
در نظر ایشان از اقتصاد باالتر است. »برادران عزیز، خواهران 
عزیز! در مســئله ی فرهنگ، بنده احساس یک ولنگاری 
میکنم؛ در دستگاه های فرهنگی -اعم از دستگاه های دولتی 
و غیر دولتی- یک نوع ولنگاری و بی اهتمامی در امر فرهنگ 
وجــود دارد... وظیفه ی ما تولیــد کاالی فرهنگی مفید و 
جلوگیری از کاالی فرهنگِی مضر است. بنده در این زمینه 
احساس یک ولنگاری ای میکنم؛ باید این را شماها در نظر 

داشته باشید و اهّمّیت بدهید. 95/3/16« 
   6. این شاخص ها را رعایت کنید تا انقالبی بمانید

عالوه بر این حضرت آیت ا... خامنه ای، شیوه ی انقالبی را به 
مجلسی ها یاداوری میکنند »مجلس شورای اسالمی یک 
نهاد انقالبی و برآمده ی از انقالب است؛ باید انقالبی عمل 
کنید، باید انقالبی باشید و بمانید. 95/3/16« و چند نکته 
اساسی را برای حرکت سیاسی مجلس گوشزد میکنند. 
»دولت آمریکا برخوردش با جمهوری اســالمی بشّدت 
خصمانه است... خب چه کسی باید جواب اینها را بدهد؟... 
دشمن در عرصه ی سیاسی روی عکس العمل ها محاسبه 
میکند. اگر او یک چیزی گفت و شــما ســاکت شــدید، 
یک جور حساب میکند... ]اّما[ اگر ســرت را باال گرفتی و 
جواب دادی، یک جور دیگر حســاب میکند 95/3/16.« 
نکته ای که ریشه در رفتار تاسف برانگیز برخی نمایندگان  
مجالس گذشته دارد و آنقدر برای ایشان مهم بوده که در 
پایان دیدار نیز مجددا بر روی آن تاکید میکند: »و مراقب 
باشید حرف شما و عمل شــما به هدفهای آمریکا کمک 
نکند. ما گاهی در گذشته مواردی را داشته ایم که نماینده ی 
مجلس یک حرفی زده که این حرف، صددرصد در خدمت 
هدفهای رژیم صهیونیستی بوده. 95/3/16« و هشداری نیز 
در رابطه با حد و مرز به رخ کشیدن اختالفات میدهند تا 
چارچوبی دیگر برای حرکت انقالبی مجلس باشد: »بودن 
اختالفات اشکالی ندارد. اگر چنانچه این ُگسلها فّعال شد، 
آن وقت زلزله به وجود می آید؛ سعی دشمن در فعال کردن 
این ُگسلها است؛ حواستان باشد... اگر در مجلس تشّنج به 
وجود بیاید -همچنان که در بعضی از دوره ها داشتیم که 
تشّنج در مجلس به وجود می آمد- این تشّنج سرریز میشود 
روی ملّت، در داخل مردم تشّنج ایجاد میکند؛ ولو از لحاظ 
روانی. اگر در مجلس آرامش باشد، این آرامش سرریز پیدا 
میکند بر مردم و این آرامش خیلی مهم است. 95/3/16«     

مرد جنگ باید 

بیدار باشد؛ و اگر تو 

خوابیدی، الزمه اش 

این نیست که حتاًم 

دشمن تو در سنگر 

مقابل خوابیده 

باشد؛ او ممکن 

است بیدار باشد

]یک سنت خوب[ که خوب اســت مورد توجه قرار  بازخــــوانی

بگیرد و آن، افطاری دادن های ســاده و بی پیرایه در 
مساجد و در خیابانها بود در بیشتر شهرهای کشور - 
کــه بســیار کار شایســته ای اســت - در مقابــل 
افطاری های مسرفانه ای که شنیده شد، دانسته شد 
که بعضی ها به بهانه ی افطار، حرکات و عمل مســرفانه انجام 
میدهند و به جای اینکه در ماه رمضان وسیله ای بشوند برای 
نزدیکی روحی به فقرا و مستمندان، با این عمل، با این حرکت، 
خود را در لذات جسمانی غرق میکنند. نمیخواهیم بگوئیم که 

اگر در افطار، کسی غذای مطبوعی مصرف کرد، این کار ممنوع 
است؛ نه، در شرع اینها ممنوع نیســت؛ اسراف ممنوع است، 
زیاده روی ممنوع اســت، ریخت وپاش فراوانــی که گاهی در 
اینجور مجالس انجــام میگیرد، ممنوع اســت. چه بهتر که 
کسانی که میخواهند افطاری بدهند، با همین سنتی که رائج 
شده است، افطاری بدهند؛ که مردم را، رهگذران را و کسانی را 
که مایلند از افطاری استفاده کنند، در این سفره های رایگان و 
با بذل و بخشش و گشاده دستی، در کوچه ها، در خیابانها، در 

حسینیه ها، افطاری میدهند. 92/5/18    

به جای اینکه در ماه 

رمضان وسیله ای 

بشوند برای نزدیکی 

روحی به فقرا و 

مستمندان، خود را در 

لذات جسامنی غرق 

میکنند

اگر تو خوابیدی ممکن است دشمن بیدار باشد!

افطاری ساده در کوچه ها، خیابانها وحسینیه ها

به مناسبت 20 خرداد سالروز عزل تاریخی  بنی صدر توسط امام خمینی)(؛

توصیه رهبر انقالب در مقابل افطاری های مسرفانه در ماه رمضان

 )(ابوالحسـن بنی صدر یک سـال پس از پیـروزی انقالب اسـالمی به عنـوان رئیس جمهور انتخاب شـد و از سـوی امـام خمینی
به سـمت فرماندهی کل قـوا نیز منصوب شـد. پـس از آن بـه دلیـل بی لیاقتی های گسـترده و خیانـت در امـِر دفاع مقـدس در 20 
خرداد 1360 از سـوی امـام خمینی)( از سـمت فرماندهـی کل قوا برکنار شـد. چند روز بعد مجلس شـورای اسـالمی نیـز رأی به 

بی کفایتی ریاسـت جمهـوری بنی صـدر داد و بـه این ترتیـب از ایـن مقام نیز عزل شـد.

در رمضان به هدف خلقت بیشتر نزدیک شوید

حقائق را بدون »تعلقاِت جناحی« روشن کنید

 پرسش: فرصت ها و فضیلت های معنوی ماه رمضان کدامند؟
این که می گویند ماه رمضان، ماه ضیافت الهی اســت و سفره ی ضیافت الهی پهن اســت، محتویات این سفره چه چیزهایی است؟ 
محتویات این سفره که من و شما باید از آن استفاده کنیم، یکی اش روزه است؛ یکی اش فضیلت قرآن است - قرآن را گذاشتند در این 
سفره ی با فضیلت زیاد، بیش از ایام دیگر؛ و به ما گفتند که تالوت قرآن کنید - یکی اش همین دعاهایی است که می خوانیم؛ »یا علی و 
یا عظیم«، دعای افتتاح، دعای ابوحمزه؛ اینها همان مائده هایی است که سر این سفره گذاشته شده... مائده، مائده ی معنوی است. تمتع 
به این مائده، فضیلت است؛ چون فتوح و انفتاح و تعالی روح انسانی است، هر چه انسان از این مائده بیشتر استفاده کند، روح انسان تعالی 
بیشتری پیدا می کند و به هدف خلقت نزدیکتر می شود... اصال خلقت ما برای تعالی معنوی و تعالی روحی است. مائده ی روحی چیزی 

است که این تعالی را برای ما امکان پذیر، تسهیل و محقق می کند. بنابراین هر چه بیشتر بتوانیم استفاده کنیم، باید بکنیم. 8۴/7/17    

یکـی از کارهـای مهـم نخبـگان و خـواص، تبیین اسـت؛ حقائـق را بـدون تعصب روشـن کننـد؛ بـدون حاکمیـت تعلقات 
جناحـی و گروهی و بـر دل آن گوینـده. اینهـا مضر اسـت. جناح و اینهـا را بایـد کنار گذاشـت، بایـد حقیقـت را فهمید. در 
جنـگ صفیـن یکـی از کارهای مهـم جنـاب عمار یاسـر تبییـن حقیقـت بـود... یک جـا میدیـد اختـالف پیدا شـده، یک 
عـده ای دچار تردید شـدند، بگـو مگو توی آنها هسـت، خـودش را بسـرعت آنجا میرسـاند و برایشـان حرف میـزد، صحبت 
میکـرد، تبییـن میکـرد؛ ایـن گره هـا را بـاز میکـرد. بصیرت مهـم اسـت. نقـش نخبـگان و خـواص هم این اسـت کـه این 

بصیرت را نـه فقـط در خودشـان، در دیگران بـه وجـود بیاورنـد. 88/5/5    

»یا علی و یا عظیم«، دعای افتتاح و دعای ابوحمزه، مائده های سفره ضیافت الهی؛

توصیه رهبر انقالب برای چگونگی تبیین، فهِم حقیقت و بصیرت افزایی:

ت تاریخی امیرالمومنین )( میفرماید »من نام لم ینم عنه«؛ اگر 
روایـ

شــما در ســنگر خوابت برد، معنایش این نیست که 
دشمنت هم در سنگر مقابل خوابش برده است. تو خوابت 
برده؛ سعی کن خودت را بیدار کنی... من یادم می آید که 
در اوایل جنگ، گزارشهایی می رسید که مثال دشمن تا 
فالن جا آمده است؛ دشمن دارد فالن جا را بمباران می کند؛ مکرر 
هم از طرف نیروهای حزب اللهی در محیطهای گوناگون انقالبی، 
این مطلب تکرار می شد. آن بنده ی خدایی که مسوول نیروهای 
مسلح بود، ]بنی صدر[ انکار می کرد و می گفت دروغ است؛ اصال چه 
کســی می گوید که عراق دارد به ما حمله می کند؟! در بین مردم 
شــایع شــده بود که عین خوش را گرفته اند؛ او به آن جا رفت و از 

تلویزیون بــا او مصاحبه کردند؛ گفــت: می گویند عین خوش را 
گرفته اند؛ مــن االن دارم در عین خوش مصاحبــه می کنم! او از 
عین خوش بیرون آمد؛ اما سه، چهار ساعت بعد، دشمن عین خوش 
را گرفت! بله، دشمن بیرون عین خوش بود - در عین خوش نبود - 
اما این به معنای آن نبود که دشمن نیست... امروز دشمن در مقابل 
وضع کنونی ما، آن ژست و آرایش نظامی صد سال یا پنجاه سال 
پیش را به خود نمیگیرد. ما باید آرایش جدید دشمن را بشناسیم؛ 
اگر نشناختیم و خوابیدیم، از بین رفته ایم؛ همان »من نام لم ینم 
عنه« است... مرد جنگ باید بیدار باشد؛ و اگر تو خوابیدی، الزمه اش 
این نیست که حتماً دشــمن تو در سنگر مقابل خوابیده باشد؛ او 

ممکن است بیدار باشد.  70/9/20   

حزب ا...
این است

پرسش 
و پاسخ



 کتاب حاضر گزیده ای از مجموعه ی توصیه  
هــا، نصایح، تحلیلهــا و مواعظی اســت که 
درماههای رمضان در طول ۲۲ سال گذشته 
ـ از سال 1369 تا 1390ـ  در بیانات حضرت 

آیت ا... العظمی خامنه ای ارائه شده است.
در انتخاب مطالب این کتاب دو ویژگی مورد 

توّجه قرار گرفته است: 
نخســت؛ موضوع بیانات ماه مبارک رمضان، 
معارف دینی مربــوط بــه روزه داری، آداب 
دعا، تکالیف مؤمنان در این ماه از نظر فردی، 

اجتماعی و سیاسی و نظایر آن باشد.
دوم؛ صرفاً در محــدوده ی زمانی از حلول ماه 
مبارک رمضان تا پایان روز عید سعید فطر هر 

سال بیان شده باشد.  

دریافت نسخه PDF کتاب:
http://khl.ink/adaberooze

خمینی میتواند تفاهم کند با ظلم؟

شــما دیدید که روزنامه اطالعات در روز ســه شنبه 
هجدهم فروردین نوشــت که... جای خوشوقتی است 
که مقامات روحانی با دولت موافقت کردند در انقالب 
شــاه و ملت. رفتند تهران اعتراض کردنــد که آقا این 
روحانی را معرفی کنید؛ این خمینی است؟ تا ما بگوییم 

َعلَْیِه اللعنه. سایر علمای اسالمند؟ خوب معرفی کنید؛ 
دست بگذارید رویش... این علمای اسالم در ماورای جو 
هستند؟ اینهایی که با شما یک قرارداد سری کرده اند، 
خب اسم ببرید. آقا، اگر مردی اسم ببر؛ بگو که خمینی، 
توی حبس ما رفتیم پیش او، و او گفت که بر گذشته ها 
صلوات! خمینی غلط می کند همچــو حرفی می زند 
خالف دین اسالم؛ خمینی می تواند تفاهم کند با ظلم؟ 

غلط می کند. خمینی آنجا هم که بود، تو حبس هم که 
بود، مجد اسالم را حفظ می کرد، می تواند حفظ نکند؟ 
اسالمی که پیغمبر اسالم این قدر زحمتش را کشیده 
است؛ ائمه ُهدی  این قدر خون دلش را خورده اند؛ علمای 
اســالم این قدر زحمت کشــیده اند؛ خمینی و امثال 
خمینی می توانند که یک چیزی بگویند که بر خالف 
مصالح اسالم باشد؟   امام خمینی )(؛ 26 فروردین 1343

خواب چطور عبادت میشود؟

شرط روزه، نّیت است. نّیت یعنی چه؟ یعنی 
این عمــل را،این حرکت را، این امســاک و 
تمرین را، جهت دادن برای خدا، در راه خدا، به خاطر 
انجام دستور الهی. این اســت که به هر کاری ارزش 
می بخشد. لذا در دعای شب اّول ماه مبارک می خوانید 
ن  ن نَــوی َفَعِمَل َو ال تَجَعلنا ِممَّ که: »اللُّهمَّ اجَعلنا ِممَّ
َشِقَی َفَکَسَل«)1(. کسالت، بی رغبتی و بی نشاطی برای 
کار - چه کار معنوی و چه کار ماّدی - شــقاوت است.

این که از قول نّبی اکرم )( نقل شده است که فرمود: 
»انفاُسُکم فیه تَسبیٌح و نَوُمکم فیه ِعباَدٌة«؛)2( خوابیدن 
و نفس کشیدن شما عبادت است، خواب چطور عبادت 
می شود؟ نفس کشــیدن چطور »سبحان ا...« گفتن 
می شود؟ این به خاطر آن است که شما بی کار هم که 
باشید، هیچ اقدامی هم که نکنید، چون با این نّیت وارد 
این وادی شده اید، یکسره در حال عبادتید.در روایت 
دیگر می فرماید: »نَوُم الّصائِِم ِعباَدٌة َو َصمُتُه تَسبیٌح«؛ 
سکوت هم که می کنید، مثل این است که »سبحان 
ا...« می گویید. و »َعَمُلُه ُمَتَقبٌَّل و ُدعائُه ُمسَتجاٌب«؛)3( 
عمل شما مقبول، و دعایتان مستجاب است. سکوت 
شما عبادت است، نفس کشیدن شما عبادت است، 
خوابیدن شما عبادت است. چرا؟ چون شما این امساک 
و این دست کشیدن از بخشی از لّذات جسمانی را، برای 
خدا در یک مّدت ســی روزه - مــاه رمضان - تجربه 

می کنید   76/10/12   
1( إقبال  األعمال، ص 22.

2( بحاراألنوار، ج 93، ص 356.
3( ثواب األعمال، ص 51.
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روزه  بر چه کسانی واجب نیست
روزه بر کودک نابالغ، دیوانــه، بیهوش، فردی که 
توانایی گرفتن روزه ندارد، مسافر، زن حایض و نفسا، 
کســی که روزه برای او ضرر یا حرج )مشقت زیاد( 

دارد واجب نیست.
 1. کســی که می داند روزه برای او ضــرر دارد یا 
خوف ضرر داشته باشد باید روزه را ترک کند و اگر 
روزه بگیرد صحیح نیســت بلکه حرام است، خواه 
این یقین و خوف از تجربه ی شخصی حاصل شده 
باشد یا از گفته ی پزشک امین یا از منشأ عقالیی 

دیگر.
 2. هرگاه عقیده اش این بود که روزه برای او ضرر 
ندارد و روزه گرفت و بعد فهمید روزه برای او ضرر 

داشته باید قضای آن را به جا آورد.
 3.پزشکانی که بیماران را از روزه گرفتن به دلیل 
ضرر داشتن منع می کنند گفته ی ایشان در صورتی 
معتبر اســت که اطمینان آور باشد یا باعث خوف 

ضرر شود و در غیر این صورت اعتباری ندارد.  

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:               100010۲8 
   دورنگار:    0۲1-669773۲8

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

ما هـر وقـت بـه مـردم گفتیـم اسـراف نکنیـد، اکثریت مـردم - کـه طبقات متوسـط هسـتند 
- گـوش می کننـد و اسـراف هـم نمی کننـد؛ لیکـن آن کسـانی کـه باید گـوش کننـد - یعنی 
متمکنیـن و ثروتمنـدان که بسـیاری از موارد، اسـراف هـم در بین آنهاسـت - کمتر گوششـان 
بدهکار اسـت. من حـاال خطابـم به آنهاسـت. الزم اسـت کـه به مسـاله ی قناعـت - بـه معنای 
اسـراف نکـردن - اهمیت دهند. اسـراف نکـردن در مـواد غذایـی؛ چقدر مـواد غذایـی زاید دور 
ریخته می شـود! حتی اسـراف نکـردن در مـواد دارویـی؛ چقدر مـواد دارویـی غیـر الزم خریده 
می شـود و به خانه ها بـرده می شـود و بـدون مصـرف باقـی می ماند! مـواد اولیـه و یا خـود دارو 
را بایـد از خـارج بخرنـد و بیاورنـد، یـا در داخـل بایـد بـا زحمـت درسـت کننـد. اینها ثـروت و 

سـرمایه ی مملکت اسـت و از دسـت مـی رود. 77/10/۴

اسراف کاران گوش کنند!

ایـرانی خانواده

خواندنی پیشنهاد

همراهی آیات عظام حسن زاده و جوادی آملی در سفر یک روزه رهبر انقالب به آمل

 به کوشش:علی رضا مختارپور قهرودی
   ناشر:انتشارات انقالب اسالمی

 تعداد صفحات:۴5۴  

آداب روزه داری احوال روزه داران

3362***913: بسـمه تعالـی. از زمانیکـه طـرح 
شـجره طیبـه صالحیـن و تشـکیل گروههـای 
صالحین بنـا به دسـتور مقـام معظم رهبـری، امام 
خامنه ای، شـروع به فعالیت کرد اینجانب در پایگاه 
بسـیج محـل کارم اقـدام بـه انتشـار و چـاپ مرور 
سـریع بیانات معظم له و نسـخ هفتگی نشریه خط 
حـزب ا... در گروه هـای صالحین نمـوده ام. مهدی 

عسـگری سـیاهبومی  
 رهبرم سـالمت: به شـیوه زمـان انقالب ، 
درود بـر خمینـی، سـالم بـر شـهیدان. االن در 
ادامه خـط انقـالب درود بـر خامنه ای سـالم بر 
شـهیدان . والبتـه هـزاران سـالم و درود بر همه 
کسـانی که مومـن و متدین بـر مواضـع انقالبی 
خود یعنـی نگهداشـتن سـنگر اسـالم بـر علیه 
اسـتکبار جهانی ثابـت و اسـتوار ایسـتاده اند. و 
از هجمـه هـای فرهنگـی ضـد انقـالب تاثیـر 

نمی پذیرند .
کامـال  رو   35 شـماره  5970***910:نسـخه 
پسـندیدم هـر چنـد مطالـب از سـخنرانی هـای 
اخیر اقا بـود و تا حـدودی تکراری.دوسـتان حتما 
مطالعـه کنن کامـل. خسـته نباشـید خـدا قوت. 

دوسـتان التمـاس دعـا در راه انجـام وظیفـه
سـالم . ضمـن تشـکر از چـاپ قسـمت 
تریبـون . لطفا اگـه ممکنه بـه تبیین بیانـات مقام 

معظم رهبری بیشتر بپردازید . فرهادیان 
حـوزه  تابلـو  در  .باسپاس.نشـریه  سـالم 
مقاومت بسـیج امامزاده سـید معصوم )( نصب 

می شود اجرکم عند ا...
 ۴56۴***938  : سـالم.خیلی خیلـی ممنونیـم.

جای سـه تا سـتون حسـاس رو ما خالی احسـاس 
می کنیم:سـتون حوزه و طالب .سـتون دانشگاه و 

دانشـجو. سـتون کارفرهنگی . تاظهور...

رهبـر معظـم انقـالب در این سـفر در جمع مـردم ایـن شـهر فرمودنـد: » امـروز هـم بحمـدا... بزرگانی 
 از ایـن منطقه میدرخشـند کـه ایـن دو گوهـر درخشـان منطقـه آمـل - حضـرت آیـه ا... حسـن زاده و 

حضرت آیه ا... جوادی آملی - نمونه های بارز  آنند.«
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خط حزب ا... ان شــا... قصد دارد تا ارتباط مستمر 
و دائمی با شــما مخاطبان فعال و توزیع کنندگان 
داوطلب نشریه داشته باشــد و اطالعات مرتبط 
با مکان، تعداد و نحوه انتشــار و توزیع سراسری و 
خودجوش نشریه را از شما عزیزان جمع آوری کند. 
عالقه مندان و همراهان عزیز خط حزب ا.. می توانند 
هفته نامه را در مکان هایی چون نمازجمعه، مساجد، 
پایگاهها، دانشگاهها و هیات های مذهبی شهر یا 
روستای خود چاپ و توزیع کنند. برای هماهنگی 
توزیع » نام خود،  نام شهر یا روستا، مکان توزیع  و 
تعداد تکثیر شده، شماره تلفن و یا سایر روش های 
تماس با خود«  را برای خط حزب ا...  از طریق نشانی  
تلگرام khat_admin@ و یا ســامانه پیامک  
10001028  ارسال کنید و یا در ســاعات اداری  با 

شماره   6101۴501-021   تماس بگیرید.

حزب ا... فراخوان


