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 اسطوره ای زنده از اوج تاریخ انقالب 
اســم و رســمش بلند اســت و نامش در کنار 
اسطوره های دفاع مقدس، حاج همت، باکری، 
دکتر چمران، خلبان بابایی و بقیه "ســردارها". 
اما "حاج احمد متوسلیان" با همه آن اسطوره ها 
تفاوت دارد؛ حاج احمد، "اســطوره زنده" است 
برای ما؛ منتظرند هنوز مردمان ایران که سردار 
را بار دیگر -فرقی نمی کند پس از چند سال- در 
خیابان های شهرشــان، در محافل شور و شعور 
و معنویتشان، در کنارشان، ببینند. انگار همت 
آمده باشــد، چمران آمده باشــد، حاج حسین 
خرازی آمده باشد، حمید و مهدی باکری آمده 
باشند، سردارها آمده باشند. خیالش هم هوش 
از سر آدم می برد و شیرینی آن حتی اگر وهمی 

بیش نباشد کام انسان را شیرین می کند.

 مصداق جوان مومن و انقالب
آن روزها حاج احمــد، »جوان انقالبی و صالِح« 
امام و انقالب و جبهه بــود، مصداق بارز همین 
»جوان مومن و انقالبی« که ایــن روزها رهبر 
معظم انقالب بارها و بارها برآن تاکید کرده اند 
و به آن دل بســته اند. رابطه حضــرت آیت ا... 
خامنه ای با حــاج احمد، از مریوان آغاز شــد. 
»بنده در همان ماه  های اول جنگ، پنج شــش 
ماه بعــد از اول جنگ، منطقه  کردســتان را از 
نزدیک دیدم؛ گرد غربت آنجا بر سر همه کانه 
پاشیده شده بود- و در تنهائی، بی  سالحی و با 
حضور فعال دشــمن 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 ا... )( را انجام 

دادند.87/9/24« 

 سفر اسرارآمیز به قلب فتنه
و پــس از آن، روز بــه روز به هــم نزدیک تر و 
عالقمندتــر شــدند.  نزدیک تر تا آن ســفر 
اسرارآمیز؛ سفر "جنگ با اسرائیل" فرمانده وقت 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی، محسن رضایی 
راوی وداع آخرین حاج احمد اســت با آیت ا... 
خامنه ای: "وقتی ایشــان را برای خداحافظی 
خدمت رهبر معظم انقالب بردم، ایشان گفتند 
ان شــاءا... به لبنان می روید تا با اســراییلی ها 
بجنگید. احمد با شــنیدن این امر دستش را 
به سوی آســمان برد و خدا را شکر کرد." و این 
خوشحالی و بهجت درونی حاج احمد، حقیقتی 
بود که خود یارای پنهان کردنش را نداشــت. 
برای همیــن هــم ده روز قبــل از آن واقعه ی 
هجران، برای سربازانش گفت: "روزی را نزدیک 
خواهیم نمود که اسراییل چنان بترسد و در فکر 
این باشد که مبادا از لوله ســالحمان، به جای 
گلوله، پاسدار بیرون بیاید. باشد که ما شبانگاهان 
بر سرشان بریزیم؛ همچون عقابان تیزپروازی که 

شب و روز برایشان معنا ندارد."

 انتظار برای بازگشت اسطوره
همان انقالبی بودن و صالح بودنش خار چشم 
دشمنانش بود و "ماموریت مهم" حاج احمد 
در لبنان، سفری بی بازگشت بود برای او و ما؛ 
البته تا اکنون. انتظار، اگرچه "حال" سنگین 
بیقراری است اما، "مقامی" هم دارد؛ مقام بلند 
و روح افزای »امیدواری«؛ مقام پرواز تا بلندای 
قدرت بال های خوف و رجا. دل ها دوباره یک 
چندی است که نقش قامت رشید و نازنینش 
را به خود گرفته؛ نقش آن »ســردار شجاع و 
آزاده و فداکار. 89/3/3«. کوشش و پیگیری 
مســئوالن وظیفه ای اســت قطعــی اما راه 
دعا، قریب تر اســت و مجرب تر. بگذار دعای 
رهبرانقالب و نهیب ایشان درباره پایان یافته 
تلقی نکردن سرنوشــت این اسطوره، رهین 
آن "جان شیرین" باشــد: »ما منتظریم آقای 
حاج احمد متوّسلیان بیاید. نگویید شهید؛ ما 
از شــهادتش خبر نداریم. خداوند فرزند شما 
را - هرجا که هســت و در هر حالی که هست 
- مشــمول لطف و فضل خود قــرار دهد... ما 
که آرزو میکنیم ان شــاءا... خداوند این جوان 
مؤمن و صالح را برگرداند. 75/9/25« یاد حاج 
احمد البته در این ماه مبارک، در این رمضاِن 
تقدیر، باقی و ثابت اســت در دل هایمان و بر 
لب هایمان ترنــم »اللهم فک کل اســیر«. او 

اسیر است ان شاء ا...، شهیدش نخوانید.

روز قدس نماد مبارزه با صهیونیست ها است، برای ملتی که »عاشق این مبارزه است« این 
روز یادآور خاطرات تلخ و شیرین فراوانی است. از ابتکار امام راحل در نام گذاری این روز 
تا جهانی شدن موضوع تالش برای آزادسازی قدس شریف و از تاسیس حزب ا... لبنان تا آزادسازی 
جنوب این کشور از زیر چکمه خونین صهیونیســت ها. اما در کنار همه این یادها، یاد یک سردار و 
فرمانده پاسدار از یاد ملت ایران رخت بر نخواهد بست. سرداری که در مسیر آرمان بلند مبارزه با 
اسرائیل جایی در میان خط مقدم مبارزه با صهیونیست ها و در اعماق تاریخ انقالب اسالمی ناپدید 
شد. فرزندی از فرزندان انقالبی ملت ایران که حقیقتا عاشق مبارزه با صهیونیست ها بود. به بهانه روز 
جهانی قدس و اخبار  و گمانه زنی هایی که در هفته های اخیر درباره زنده بودن  این فرمانده انقالبی 
جاویداالثر در رسانه ها مطرح شد، خط حزب اهلل برای اولین بار بخش هایی از بیانات منتشر نشده 
رهبر انقالب اسالمی در دیدار خانواده حاج احمد متوسلیان را که در سال 1375 بیان شده در قالب 

گزارشی درباره  این سردار بزرگ منتشر می کند.

آن دختر خانم جوان عرب را که مثالً فرض کنید که مقنعه داشته یا پوشیه داشته، به خاطر حجابش میزنند 
میکشند و هیچ کس اصالً دنبال هم نمیکند؛ حاال گفتند یک مجازاتی ]کردند[؛ آدم فکر نمیکند که خیلی 
جّدی اینها تعقیب میشــود؛ واقعاً تعقیب هم نمیکنند... خب، اینها مّدعی حقوق بشر هم هستند! اینها را 
مقایسه کنند با آنچه در ایران میگذرد. این چنین چیزی در ایران سابقه ندارد.  همان جوان حزب اللّهی تند و 

داغ هم هرگز به خودش اجازه نمیدهد که به یک غیر مسلمانی تهاجم و حمله بکند.93/11/6
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  کشـته شـدن بـا 18 ضربه 
چاقو در دادگاهـی در آلمان

امام حزب ا...کالم تریبون

مسئله فلسطین
  مسئله دل است و ایمان

سـال 42، بعـد از ماجـرای حملـه سـاواک بـه مدرسـه فیضیـه، حضـرت امام 
خمینی به آیـت ا...  خامنـه ای ماموریتـی می دهند. »امـام از من خواسـتند که 
به مشـهد بروم؛ یک پیـام برای علمای مشـهد ببـرم و عالوه برآنکـه پیام علمای مشـهد را 
به اطالع برسـانم، یک پیـام محرمانه هم بـرای آقـای میالنی و آقـای قمی ببرم. پیـام امام 
به علمـای مشـهد این بود کـه آماده باشـید بـرای مبـارزه بـا صهیونیسـم؛ دارد بـر اوضاع 
کشـور مسـلط می شـود؛ اسـرائیل بر همه امـور سـلطه پیدا کـرده اسـت؛ امـور اقتصادی 
کشـور در دسـت اوسـت و سیاسـت ایـران را در مشـت خـود دارد. پیامـی هم بـرای آقای 
میالنی و قمـی دادند که بـه منبری ها بگوییـد از روز هفتم محـرم در منابـر، روضه فیضیه 

بخوانند.«

یعنـی همـان محرمـی کـه بـه قیـام 15خـرداد معـروف شـد و سـر آغـاز نهضتـی 
گردیـد کـه در سـال 57 منتهـی بـه پیـروزی انقـالب اسـالمی شـد، کـه یکـی از 
ویژگی هایـش ضدصهیونیسـتی بودنـش بـود. امـا 5مـاه قبـل از پیـروزی انقـالب 
اسـالمی پیمـان ننگیـن کمپ دیویـد بـه میزبانـی مصـر منعقـد شـد. مصـری کـه 
»در دنیـای عـرب یـک کشـور بی نظیـری شـناخته می شـد... اولیـن کشـوری کـه 
بـا همـه ی تـوان بـه کمـک فلسـطین رفـت و در دنیـای اسـالم ملجـأ فلسـطینیان 
 شـناخته شـد... بـه بزرگتریـن دشـمن فلسـطین و بزرگتریـن حامـی صهیونیسـتها  
  تبدیـل شـد. 89/11/15«   و   از سـوی دیگـر ایران پهلـوی که ژانـدارم امریـکا در منطقه و 
حافـظ منافع صهیونیسـت ها در غرب آسـیا بـود، تبدیـل به محـور مقاومت شـد. طوفان 
انقالب اسـالمی، آنچه را که غربی هـا در کمپ دیویـد و قبل از آن کاشـته بودند بر بـاد داد. 
»شـصت سـال اسـت که دارند سـعی میکنند فلسـطین را از نقشـه ی جغرافیـای جهانی 
حذف کننـد. البته تا حـدود زیادی هـم موفق شـده بودند. انقـالب اسـالمی زد توی دهن 
اینها. 90/0۶/2«  انقالب اسـالمی در همان بدو تاسـیس جمهوری اسـالمیش تکلیف خود 
را با مقاومت روشـن کرد. »در مقدمه ی قانون اساسـی مـا دفاع از مسـلمانان و محرومان به 
صراحت ذکر شـده اسـت؛ ما دفـاع از مسـلمانها و دفاع از ملـت مظلوم را جزو سیاسـتهای 
اصولی خودمـان می دانیـم و از آن عـدول نمی کنیـم. 83/5/25«انقالب اسـالمی مکتوب 
کرد اصول خـود را که نشـان دهد »مسـئله ی فلسـطین برایمان یک مسـئله ی تاکتیکی 
نیست، یک اسـتراتژی سیاسـی هم نیست، مسـئله ی عقیده اسـت، مسـئله ی دل است، 
مسـئله ی ایمان اسـت. 88/12/8«  و حدود یک سـال بعـد از آن بـود که بنیانگـذار انقالب 
اسـالمی، آخرین جمعه مـاه مبـارک رمضـان را بـه عنـوان روز قـدس نامگـذاری کردند. 

حکمت ایـن اقـدام امـام)ره( در چند محـور قابل تحلیل اسـت:

1. »سـالهای متمادی اسـت که سـعی میشـود مسـأله قدس فرامـوش شـود. روز قدس، 
درسـت تیری اسـت به قلب ایـن توطئه؛ حرکتی اسـت بـرای خنثـی کردن ایـن توطئه 
خباثت آمیـزی کـه اسـتکبار و صهیونیسـم و طرفـداران و همکارانشـان دسـت بـه یکی 

کرده انـد تا به کلّی مسـأله فلسـطین را بـه دسـت فراموشـی بسـپارند. 77/10/18«    

 2. »روز قدس پشـتوانه ی امنیت کشـور مـا هم هسـت. این را همـه ی آحاد مـردم عزیز 
مـا بداننـد؛ هر یـک نفـری کـه روز قـدس تـوی خیابـان می آید، بـه سـهم خـود دارد به 

امنیت کشـور و امنیـت ملت و حفـظ دسـتاوردهای انقالبش کمـک میکنـد. 90/۶/2«

3. »آن کسـانی کـه در زندانهـای فلسـطینی هسـتند، بـه مـا گفته انـد کـه از شـعار 
شـما و حضور شـما و مشـت گره کرده ی شـما -کـه حاکـی از نیـت و عـزم صادقانه ی 
شماسـت- احسـاس قوت و قدرت می کننـد و ایسـتادگی می نمایند. آن کسـی که در 
پشـت دیوارهای زندان فلسـطینی اسـت، باید احسـاس تنهایـی نکند، تا بایسـتد. آن 
زن و مـردی کـه در کوچه هـا و خیابانهـای بیت المقـدس و نوار غـزه و شـهرهای دیگر 
فلسـطین اشـغالی مورد تهاجم اراذل و اوباش صهیونیسـت اسـت، باید احسـاس کند 

که شـما پشـت سـرش هسـتید، تا بتواند مقاومـت کنـد. 70/10/1۶«

از داسـتان ننگیـن کمپ دیوید 37 سـال می گـذرد. امروز نه از سـادات خبری هسـت 
و نـه از حسـنی مبارک. بیـداری اسـالمی در همـان مصری کـه معاهده کمـپ دیوید 
را امضـا کـرده بـود، رخ می دهـد و سـفارت رژیـم صهیونیسـتی در آن روزهایـی کـه 
آتش انقالب شـعله ور شـده اسـت؛ به آتـش کشـیده می شـود. »بعد از گذشـت بیش 
از سـه دهه، بتدریـج آن کابوسـی که آنهـا ]قدرت هـای غربـی[ میدیدند، بـه واقعّیت 
تبدیـل شـده، یعنـی یـک قـدرت بـزرِگ ملّـِی منطقـه ای سـربرآورده که فشـارهای 
گوناگـون اقتصـادی و امنّیتـی و سیاسـی و روانـی و تبلیغاتـی نتوانسـته او را از پـا 
بینـدازد؛ و بعکـس، او توانسـته روی ملّتهـای منطقـه اثـر بگـذارد، توانسـته فرهنگ 
عمومـی اسـالمی را تثبیـت کنـد، منتشـر کنـد، ملّتهـای منطقـه را بـا هویّـت کند، 

احسـاس هویّت کننـد. 92/7/17«   

 پیام تقدیر جمعی علمای اهل سنت ایران خطاب به مقام معظم رهبری
در پی نشر بیانات مقام معظم رهبری در خصوص حرمت تعریض و اهانت به زوجات پیامبر 
اکرم)(، علما و اندیشمندان اهل سنت کشور استقبال گسترده ای از این موضوع به عمل 
آورده و از نگاه حکیمانه و خیرخواهانه رهبر عظیم الشان انقالب به عنوان منادی وحدت در 
جهان اسالم تقدیر کردند. دبیرخانه شــوراي برنامه ریزي مدارس علوم دیني اهل سنت، با 
اشاره به  خبر خط حزب ا...  در شــماره 36  در خصوص ضرورت پرهیز از تعریض به زوجات 
پیامبر اعظم )( و رفتــار محترمانه امیرالمؤمنین)(با عایشــه  اعالم کرد که علما و 
اندیشمندان اهل سنت کشور استقبال گســترده ای از این موضوع به عمل آورده و اعضای 
شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشــور، جمعی از ائمه جمعه و علمای 
برجسته اهل سنت کشور با صدور نامه ای، مراتب تقدیر خود از این فرمایشات ارزشمند را 

اعالم نمودند.    |       حوزه نیوز |

   حزب ا... در جنگ بعدی مرکز اسرائیل را با دهها موشک هدف قرار می دهد
یائیر گوالن معاون ســتاد مشترک ارتش رژیم صهیونیســتی تاکید کرد که در صورت رخ 
دادن جنگ دیگری با حزب ا...، ده ها موشک به بخش های مرکزی فلسطین اشغالی برخورد 
خواهند کرد. در عین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم  پس از انتشار خبر توافق با 
ترکیه در خصوص از سرگیری روابط با با این کشور در یک نشست خبری در پایتخت ایتالیا 
گفت: محاصره نوار غزه با وجود توافقنامه با ترکیه ادامه پیدا خواهد کرد.   |       فارس، خبرگزاری 

صداوسیما|

   هشدار مقام آمریکایی  برای سرمایه گذاری در ایران!
آدام زوبین، معاون موقت وزارت خزانه داری آمریــکا روز جمعه درباره رفع تحریم های ضد 
ایرانی به عنــوان یکی از تعهدات واشــنگتن در برجام گفت: اگر ایــران می خواهد که این 
تحریم ها رفع بشوند، بایستی رفتارهایی که به آن تحریم ها منجر شده است را عوض کند. 
وی علی رغم این گفت که آمریکا به "تک تک تعهداتش در برجام" پایبند مانده است. زوبین 
این اظهارات را در حالی مطرح کرد که در ماه های گذشــته بانک ها و شرکت های اروپایی 
بارها از مانع تراشی واشنگتن در عادی سازی تجارت با ایران که جزء تعهدات این کشور در 

اجرای برجام است، شکایت کرده اند.   |       فارس|

  سندرز: میلیون ها آمریکایی خشمگین و خسته اند
برنی ســندرز نامزد نــاکام انتخابات ریاســت جمهوری آمریــکا در یادداشــتی در روزنامه 
نیویورک تایمز به انباشته شدن ثروت هنگفت در دستان یک درصد از جامعه آمریکا اشاره کرد و 
گفت: میلیون ها آمریکایی همچون طرفداران خروج انگلستان از اتحادیه اروپا خشمگین، بیزار 
و خسته شده اند. در حین مبارزات انتخاباتی و بازدید از 46 ایالت آنچه که در بسیاری از موارد 
شاهد آن بودم و شنیدم، حقایق دردآوری بود که حتی دستگاههای سیاسی و رسانه ای به آنها 
هیچ توجهی نکرده بودند.  47 میلیون آمریکایی در فقر به سر می برند و  28 میلیون نفر بیمه 

درمان ندارند. |       فارس|

ـ نامتقارن # جنگ 
در این جنگ اراده ها با هم میجنگند

معنای جنگ نامتقارن این اســت که دو طرِف جنگ از منابــع مختلف الحالی، با هویّتهای مختلف 
برخوردارند؛ این جنگ نامتقارن اســت؛ یعنی هرکداِم از این دو طرف امکاناتی دارند، منابع قدرتی 
دارند که طرف دیگر آن را ندارد. ما با استکبار جهانی در حال جنگ نامتقارنیم؛ چرا؟ ممکن است او یک 
امکاناتی داشته باشد که ما نداشته باشیم اّما ما هم امکاناتی داریم که او ندارد؛ آن امکان چیست؟ توّکل، 
اعتماد به خدا، اعتماد به پیروزی نهایی، اعتماد به قدرت انسان، به قدرت اراده ی انسان مؤمن؛ این را ما 
داریم؛ این شد جنگ نامتقارن. در جنگ نامتقارن اراده ها هستند که با هم میجنگند؛ هر اراده ای غلبه 
پیدا کرد، پیروز خواهد شد. 95/3/3  ]دشمناِن مستکبر[ نمیدانند چه قدرتی در ایمان به خدا و در 
اعتقاد به جهاد وجود دارد؛ آثارش را می بینند، درست نمیتوانند تحلیل کنند؛ لذا به اقدامات دیوانه وار 

]دست میزنند[. 95/4/5  

دامادها و عروس ها نهال خانواده را خوب حفظ کنند
اسالم بشدت بنیان خانواده را مستحکم قرار داده و پایه های آن را قرص کرده و به آن سفارش 
کرده است؛ همچنانکه به اصل ازدواج و گزینش همسر خوب و صالح سفارش کرده، به حفظ 
این بنیان رصین و مستحکم و مبارک هم سفارش کرده است؛ این را حفظ کنید. اگر شما که دامادید و 
شما که عروسید، توانستید این پیوند خانوادگی و این پیوند دو نفره را - که انشاءا... بعدها مثل درختی، 
شاخه درست میکند و میوه میدهد و ای بسا از شاخه های او صدها قلمه درست شود و یک جنگل به 

وجود بیاید - که فعالً یک نهال است، خوب حفظ کنید، زندگی شما شیرین خواهد شد.     83/3/20

اگر راهمان بدهند
 در این »ضیافه ا...«

انسـان یـک اعجوبـه ای اسـت کـه هـم در او 
حیوانیـت هسـت، حیوانـی شـهوی الـی  غیر 
متناهی و هـم در او شـیطنت هسـت الی  غیر 
متناهـی. یـک موجودی اسـت همـه ابعادش 

غیر متناهـی اسـت؛ از هـر راهی کـه بـرود آخر نـدارد، هـر راهی کـه بـرود هیچ آخـر ندارد 
و راههـا همه غلـط، همه اشـتباه، همـه منتهی بـه جهنم می شـود اّل صـراط مسـتقیم؛ آنی 
که راه انسـان اسـت. اگـر راهمـان بدهنـد در ایـن »ضیافه اهلل« و مسـتعد شـده باشـیم که 
وارد بشـویم در ایـن ضیافـت خـدا و در ایـن مـاه مبـارک، امیـد اسـت کـه ان شـاء اهلل یک 
هدایتی شـامل حالمـان بشـود. خودتـان را تقویـت کنید در ایـن ماه مبـارک، مهیا بشـوید 
برای همـه پیشـامدها... این قدر دسـت و پـا نزنید این طـرف و آن طـرف بروید. شـما خدا را 
می خواهیـد، بروید دنبال همـان کـه می خواهید. فطرت شـما توجه بـه خـدا دارد، خودتان 

متوجه نیسـتید. همـه فطرتها توجـه بـه خـدا دارد.   امـام خمینـی )(؛ 21 تیر 1359

هفتم تیـر حادثـه ی کوچکی نبـود؛ مدیران برجسـته ی موثـر حاضر در نظـام را -  ت تاریخی
روای

  
72 نفـر را - یکجـا نابـود کـردن، بـه حسـب ظاهـر. کـه شـخصیتی مثل شـهید 
بهشـتی در میان اینها اسـت؛ شـهید بهشـتی جزو نـوادر زمـان بود، جزو کسـانی 
بود کـه نظیـر او را انسـان در نسـلهای پیاپی کمتـر پیدا میکنـد. چنین کسـی را، 
تعداد قابل توجهـی از وزرای کارآمـد را، از نمایندگان مجلس را، از فعاالن سیاسـی 
و انقالبـی را یکجا از مـردم بگیرند، خب اثـر طبیعی و معمولی این حادثه چیسـت؟ شکسـت 
ملت، شکسـت انقـالب، قاعدتا ایـن باید باشـد؛ اما درسـت بعکس شـد. درسـت عکـس این 
حادثه، عکس آنچـه دشـمن از این حادثـه انتظار داشـت به وقوع پیوسـت. ملت متحد شـد؛ 
مسـیر انقالب در یک مسـیر واقعی قرار گرفت، در مسـیر صحیـح قرار گرفت؛ دشـمنان ملت 
افشـا شـدند، رسـوا شـدند. بعضی از کسـانی بودنـد که مباشـر ایـن جنایـت بـزرگ بودند و 
سـالهای متمـادی در بیـن مـردم، در بیـن جوانهـا بـا تبلیغـات، خودشـان را جـور دیگری - 
طـرف دار آزادی، طـرف دار ارزشـها - معرفی کـرده بودند، اینها افشـا شـدند؛ معلوم شـد یک 
مشـت تروریسـت فاقد هرگونـه مبنـای ذهنـی و اعتقـادی و انقالبی انـد... عده ای دسـتهای 
پشـت پرده بودنـد؛ آنها هم افشـا شـدند. کسـانی بودند کـه موید ایـن حرکت و ایـن جنایت 
بودنـد؛ اینها هـم افشـا شـدند. 94/4/۶ من خبرهـای هفت تیـر را بعدهـا شـنیدم. در آن روز 
هفت تیـر و روزهای بعـد از هفت تیـر، من ]بـه علت عوارض ناشـی از تـرور[ در حـال عادی و 
معمولی نبـودم - بیهـوش و نیمه بیهـوش بودم - لیکن وقتی شـنیدم کـه آنچه اتفـاق افتاده 
اسـت، چه بوده اسـت و مردم چگونه بـا آن برخـورد کردنـد، حقیقتا مثـل یک ناظـری که از 
بیـرون نـگاه میکند، شـگفت زده شـدم. مـردم ما بایـد ایـن را حفظ کننـد. ایـن را بایـد ما به 
 عنـوان یـک درس - درسـی کـه آن را عمـل کردیـم، آن را بـه تاریـخ پـس دادیـم - حفـظ

 کنیم.  90/4/۶   

روایت حضرت آیت ا... خامنه ای از واقعه هفتم تیر

دشمن افشا شد

باســالم و عرض خســته نباشــید.باتوجه به بیانات اخیر مقام معظم رهبری که به جای 
خاورمیانه،غرب آسیا را به کار بردند، این انتظار از نیروهای مذهبی و به خصوص نشریه خط حزب ا... 

می رود که از به کار بردن کلمه خاورمیانه خودداری نمایند.با تشکر
پاسخ: با سالم و تشکر از تذکر به جای شما. ان شاهلل در این زمینه توجه بیشتری 

خواهد شد.

1887***990 : با سالم: ایام شهادت امام)ع( تسلیت باد. نشــریه بسیار پر بار و آموزنده 
است. با تشکر

انقالب کردن مثل مسلمان شدن آسان است اماحفظ انقالب وانقالبي ماندن وحفظ اسالم و 
مسلمان اسالمي ماندن سخت هزینه بر است.

9005***913  :  ازخیــل عظیم طالب وفضالی حوزه های علمیه بایدعالوه بر اســتفاده 
ازتبلیغ احکام واخالق دین دربین مردم، از وجودشان باید بعنوان ناظربرحسن اجرای امور 
استفاده کامل و بهینه شود تا شــاهد این همه هرج و مرج های سلیقه ای و بی بندوباریهای 

اجتماعی و  انفرادی نباشیم. 

۶949***912  : ســالم- اینجانب ناصر جاللــی فرد دبیر آموزش و پرورش شهرســتان 
محالت، هر هفته چند نسخه از نشریه خط حزب ا... را تکثیر کرده و در بین همکاران و افراد 

جناحهای مختلف توزیع میکنم.

واژه کلید

از مسابقه عقب نمانیم

امام مجتبــی )( طبق روایتی در روز عیــد فطر، از راهی عبــور می کرد. دید جمعیتی 
ایســتاده اند و بازی می کنند و بی خیال و بی توّجه به اهمیت این روز، با غفلِت خودشــان 
سرگرمند و می خندند. کنار آن جمعیت ایستاد و فرمود: ِ»انَّ اهللَ َجَعَل َشهَر َرَمضاَن ِمضماراً لَِخلِقه.« 
خداوند، ماه رمضان را میدان مسابقه ای برای بندگانش قرار داده است. »َفَیسَتِبقوَن فیه بِطاَعِتِه اِلی 
َمرضاتِه.« که در این میدان مسابقه، به وسیله ی اطاعت او، به سوی رضایت او با یکدیگر مسابقه بگذارند 
و از یکدیگر پیشی گیرند. »َفَسَبَق َقوٌم َففازوا.« در این ماه رمضانی که گذشت، عده ای توانستند پیشی 
َر آَخروَن َفخابوا.« اما عده ی دیگری،  بگیرند و از دیگران جلو بیفتند؛ و اینها پیروز و موّفق شدند »و َقصَّ
در همین ماه رمضان کوتاهی کردند. آنها نتوانستند خود را به درگاه رحمت الهی برسانند، و مأیوس و 
نومید شدند. »َفالَعَجُب ُکلُّ الَعَجِب ِمن ضاِحٍک الِعٍب فِی الَیوِم الّذی یُثاُب فیه الُمحِسنوَن َو یَخَسُر فیه 
الُمبِطلوَن.«)1( فرمود: تعّجب است از کسانی که بی خیال می خندند و به لعب مشغول می شوند. در آن 
روزی که نیکوکاران خرمنهای ثواب را می چینند و می برند و محرومان، خســارت خود را تحویل 

می گیرند؛ خسارتهای آنان دامنگیرشان می شود. روز بزرگی است. مثل روز قیامت است.   72/1/4  
1(تحف العقول، ص 23۶

حدیث شـرح

کفاره ی تاخیر 

 کسـی که روزه ی مـاه رمضـان را به واسـطه ی عذری نگیـرد و تا رمضـان آینده هـم به خاطر 
سـهل انگاری و بـدون عـذر قضـای آن را به جـا نیـاورد بایـد بعـداً روزه را قضـا کند و بـرای هر 
روز کفـاره ی تأخیـر بدهد، امـا اگر قضـای روزه ی مـاه رمضـان را به علت اسـتمرار عـذری که 
مانـع روزه گرفتـن اسـت، مانند مسـافرت تا مـاه رمضان سـال آینـده به تأخیـر انـدازد قضای 
روزه هایـی کـه از او فـوت شـده کافـی اسـت و واجب نیسـت کفـاره بدهـد، هر چنـد احتیاط 
)مسـتحب( در جمع بین قضا و کفاره اسـت. کفـاره ی تأخیر عبارت اسـت از یک مـد طعام که 
بایسـتی به فقیر داده شـود.کفاره ی تأخیر قضـای روزه ی مـاه رمضان- هر چند بـه مدت چند 
سـال هم به تأخیـر افتـاده باشـد- یک بـار واجب اسـت و با گذشـت سـالها متعدد نمی شـود، 
بنابراین اگر قضـای روزه ی مـاه رمضان را چند سـال به تأخیـر اندازد باید قضـا را به جـا آورد و 

برای هـر روز یک کفـاره ی تأخیر بدهد.   رسـاله آموزشـی

آموزشی احکـام

ایـرانی خانواده

اگر توفیقی داشتم به خاطر نیکی به والدین است
زمانی که رهبر انقالب در سال 1343 در قم مشغول تحصیل بودند، متوّجه شــدند که یک چشم پدر به علت »آب 
مروارید« نابینا شده است؛ و ایشان پس از آگاهی از این خبر تحصیل در قم را رها کرده برای مراقبت از پدر به مشهد 
باز می گردند. در خاطرات ایشان چنین نقل است: »به مشهد رفتم و خدای متعال توفیقات زیادی به ما داد... اگر بنده در 
زندگی توفیقی داشتم، اعتقادم این است که ناشی از همان بّری )نیکی( است که به پدر، بلکه به پدر و مادر انجام داده ام.

 کتاب »هدیه ای برای تو« معرفی اســتاد فقید، 
سید هادی محدث اســت که عمر بابرکت خود را 
در راه آموزش و ترویج مفاهیــم قرآن صرف کرد و 
در این راه کتاب هایی ارزشــمند تألیف و شاگردان 
گرانقدر بسیاری تربیت نمود.این اثر پنجمین مجلد 
از مجموعه کتاب های »آموزگاران مدرسه عشق« 
است که با همت مؤسسه فرهنگی و آموزشی هدایت 
میزان و با قلم خانم مریم شریف رضویان به رشته 
تحریر در آمده اســت.کتاب »هدیه ای برای تو« به 
تقریظ رهبر معظم انقالب مزین است. در متن این 
تقریظ آمده است: ســالم و رحمت خدا بر بنده ی 
صالح خداونــد مرحوم آقای ســید هادی محدث 
رحمه اهلل علیه که معلمی انقالبی و متعبد و پرکار و 
بااستقامت و بسیار نجیب بود. سایه روشن زیبایی که 
این کتاب از ایشان ترسیم کرده، هنرمندانه و در خور 
تحسین است. جا دارد این قبیل چهره های نورانی اما 
بی هیاهو و بی تظاهر، به مردم و جوانان معرفی شوند، 
یکی از آنها هم آقای محمدی دوست خودمان است. 

رحمت خدا بر آنان و بر ما .94/1/25

خواندنی پیشنهاد

هفته اخبار

هدیه ای برای تو

هفته سخن

هر روز مقداری قرآن بخوانید ، ولو نیم صفحه!
ما هنـوز راه زیـادی داریـم؛ هم بـه عدالـت اجتماعی ای که اسـالم از ما خواسـته اسـت - و 
اسـالم در این خصـوص بسـیار سـختگیر اسـت - هـم بـه آن سـطحی از آزادی کـه ملت 
ایران مسـتحق و شایسـته آن اسـت، هنوز نرسـیده ایم. ما هنـوز کار داریم؛ ایـن راه، راهی 
طوالنی اسـت. این که مـن بارها بـه جوانهـا میگویم خودتـان را آمـاده کنید، بـرای همین 
اسـت. شـما بایـد ایـن راه را طـی کنیـد. ایـن راه هم راهـی اسـت کـه در هـر کیلومترش 
تابلـوی »توّقـف ممنـوع« نصب شـده اسـت؛ لـذا در ایـن راه نبایـد توّقف کـرد. سـربازاِن 
عدالـت اجتماعـی بایـد خسـتگی ناپذیر باشـند. کسـانی کـه در ایـن راههـای طوالنـی و 
آرمانهـای بـزرگ حرکـت میکننـد، باید خسـتگی حـس نکننـد. یـک ملـت، این گونه به 
سـیادت و آقایـی و آرمانهای خـودش میرسـد. هیچ ملتـی با تنبلی به سـیادت و سـعادت 

نمیرسـد. 79/12/22    

توصیه رهبری برای مراقبت از معنویت و تهذیب نفس
حزب ا...
این است

چند سـال قبـل از این، مثـل همین روزهـا بود کـه یک نـاو امریکایـی در خلیـج فارس، 
هواپیمـای مسـافربری ایـران را بـا قریب سـیصد مسـافر هـدف قـرار داد و آن را سـاقط 
کرد و سـوزاند و غـرق نمود و همـه ی آنـان را از بین بـرد. بعد هـم که اعتـراض و جنجال 
شـد و دنیا بـه حقانیـت ملـت ایـران در ایـن حادثه واقـف گردیـد، عـذری خواسـتند و 
گفتنـد کـه ببخشـید، اشـتباه کردیم! عجـب! اشـتباه کردیـد؟! برخـالف عـرف موجود 
بیـن همیـن قدرتمنـدان امـروز جهانـی - کـه خیلی هـم بـه انسـانیت و مبانـی اخالق 
اعتنایـی ندارنـد - هواپیمـای مسـافربری را کـه محترم اسـت و کسـی اجـازه نـدارد به 
هواپیمـای مسـافربری تعرضـی بکند، بـا قریب سـیصد مسـافر سـاقط می کنیـد و بعد 
می گویید که اشـتباه کردیـم! غلـط کردید اشـتباه کردیـد! اشـتباه کردیم یعنـی چه؟! 
اگـر فرمانـده ی آن نـاو اشـتباه کرده بـود، پـس چـرا او را بـه محاکمـه نکشـیدید؟! چرا 
بـه او مـدال دادیـد؟! چـرا بـا انـواع و اقسـام گفته هـا، بـه دشـمنیهای خودتـان بـا ملت 
ایـران ادامه دادیـد؟! چـه اشـتباهی؟! شـماها در پیدا کـردن هدفهـای شـوم، هیچ وقت 
اشـتباه نمی کنید؛ در رسـیدن به کار زشـت بر ضـد ملتهای مسـتقل، هیچ وقت اشـتباه 
نمی کنیـد؛ درسـت می رویـد و همـان نقطه یـی کـه زشـت ترین و بدتریـن اسـت، پیدا 
می کنیـد. امـروز اسـتکبار جهانـی این اسـت، امـروز امریکا ایـن اسـت، اینهـا از جنایت 

باکـی ندارنـد. 70/4/13   

»آمریکا« این است
12 تیر سالروز حمله غیرانسانی آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران

بازخوانی

اگر نام شهیدان ما تکرار نمیشـد، تجلیل نمیشـدند و احترام به آنها و خانواده های آنها در جامعه ی 
مـا به صـورت یـک فرهنـگ درنمی آمـد - کـه خوشـبختانه به صـورت فرهنـگ درآمـده - امروز 
بسـیاری از ایـن یادهای ارزشـمند و گرانبهـا فراموش شـده بـود؛ این ارزشـگذاری عظیمـی که با 
حرکت شـهادت در یک جامعه به وجود می آید، به فراموشـی سـپرده شـده بود. نباید بگذارید این 
اتفاق بعـد از این هـم بیفتد؛ روزبـه روز بایـد یاد شـهدا و تکرار نام شـهدا و نکته یابی و نکته سـنجی 
زندگـی شـهدا در جامعه ی مـا رواج پیـدا کنـد. و اگـر این شـد، آن وقت مسـئله ی شـهادت که به 
معنای مجاهـدت تمام عیـار در راه خدا اسـت، در جامعه مانـدگار خواهد شـد. و اگر این شـد، برای 
ایـن جامعه دیگر شکسـت وجـود نخواهد داشـت و شکسـت معنا نخواهد داشـت؛ پیـش خواهد 
رفت. عینا مثـل ماجرای حسـین بن علی )(... اینجا هم همین جور اسـت؛ نگذارید نام شـهدا و 

یاد شـهدا فراموش بشـود یا در جامعه ی ما کهنـه بشـود  70/4/13    

نگذارید نام و یاد شهدا فراموش بشود
مطالبه رهبر انقالب در مسئله »فرهنِگ شهادت«

مطالبه 
رهبری

راه پیمایی روز قدس چه اثراتی دارد؟

سردار جاویداالثر حاج احمد متوسلیان در نگاه رهبر معظم انقالب؛

متوسلیان، جوان مومن و انقالبِی عاشق مبارزه با اسرائیل »انفجار در دفتـر حزب جمهوری اسـالمی واقعه ای اسـت کـه در 7 تیـر مـاه 13۶0 روی داد. 
عامل این اقدام تروریسـتی »محمدرضا کالهی« نیـروی »نفوذی« سـازمان مجاهدین خلق 
)منافقین( در حـزب بود. او بمـب را با کیف دسـتی خود به داخل جلسـه ی حـزب انتقال داد 
و قبل از انفجـار از سـاختمان خارج شـد. طی این حادثه شـهید بهشـتی و جمـع کثیری از 

مسـئوالن کشـور به شـهادت رسـیده و برخی دیگر نیز مجروح شـدند.«

 ناشر : فهم )وابسته به موسسه 
فرهنگ و هنر هدایت میزان(

   تعداد صفحات : 1۶8 

تصویر  رهبرمعظم  انقالب در کنار پدر گرامیشان 

ما منتظریم که آقای حاج احمد متوّســلیان 
ان شاءا... بیاید؛  نگویید شــهید، ما که خبر 
نداریم از شهادت ایشــان. خداوند ان شاءا... 
که فرزند شــما را - هرجا که هست، هرجور 
که هست - مشمول لطف و فضل خودش قرار 
بدهد. ما که آرزو میکنیم ان شــاءا... خداوند 
این جــوان مؤمن و صالــح را برگرداند. بله، 
آقای حاج احمد متوّســلیان با همین آقای 
حاج هّمت هم دوست و رفیق و همکار بودند؛ 
خداوند ان شــاءا... همه شان را مشمول لطف 

خودش قرار بدهد. 1375/9/25
بیانات در دیدار جمعی از خانواده های شــهدای ســپاه  

رهبرمعظم  انقالب اسالمی:

منتظریم حاج احمد 
ان شاءا...  بیاید


