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»چه شــد که غربی ها، مشخصاً 
انگـلیســــی ها، در مســــأله 
]مشروطه[  کامیاب شدند؛ از چه شگردی 
استفاده کردند که کامیاب شدند. در حالی 
که مــردم کــه جمعیت اصلی هســتند، 
می توانستند در اختیار علما باقی بمانند و 
اجازه داده نشــود که شــیخ فضل ا... جلو 
چشــم همین مردم به دار کشــیده شود؛ 
قاعده ی قضیه این بود... که اینها توانستند 
جبهــه ی  اعضــای  از  عــده ای  یــک 
عدالت خواهی - یعنی همان اعضای دینی 
و عمدتاً علما - را فریب بدهند و حقیقت را 
برای اینها پوشــیده نگه دارند و اختالف 
ایجاد کنند. ]دوم اینکه[حرفهایی را که از 
سوی روشــنفکرها و به وســیله ی عمال 
حکومت گفته می شــد و وعده هایی را که 
داده می شــد، حمل بر صحت می کردند. 
این طور می گفتند که: شــما دارید عجله 
می کنید؛ سوءظن دارید؛ اینها قصد بدی 
ندارند... انسان می بیند که حساسیت آنها 
را در مقابــل انحــراف کم کرده انــد؛ اما 
حساســیت بعضی ها مثل مرحوم آشیخ 
فضل ا... باقی مانــد... در قضایای عراق هم 
اول علما بــه طور جدی وارد شــدند، بعد 

تعبیر و توجیه شروع شد: حاال شاید اینها 
راست بگویند! شــاید هدف بدی نداشته 
باشند! انگلیس ها در آن جا بین مردم عراق 
شعارهایی را پخش کردند: »جئنا محررین 
ال مســتعمرین!«؛ مــا نیامده ایــم برای 
استعمار شــما، ما آمده ایم شما را از دست 
عثمانی هــا آزاد کنیم... آن وقــت آنها در 
آن جــا از 1920 تا 19۵8 ظاهــراً یا ۵7، 
سی وهشت سال عراق را آن چنان فشردند 
که وقتی انسان این ســال های طوالنی را 
 نــگاه می کنــدو می خوانــد، گریــه اش

 می گیرد. 85/2/9«   »در صدر مشروطه هم 
علمــای بزرگــی بودند کــه اینهــا ندیدند 
توطئــه ای را کــه آن روز غربــزدگان و بــه 
اصطالح روشــنفکرانی تحــت تأثیر غرب،  
طراحــی میکردنــد؛ توجــه نکردنــد که 
حرفهائی که اینها دارند در مجلس شورای 
ملِی آن زمان میزنند، یا در مطبوعاتشــان 
مینویســند، مبارزه ی با اســالم اســت... 
مماشــات کردنــد. 88/۱2/6«  با توجه به 
غفلــت و عــدم حساســیت جریان های 
مذهبــی و اختالفی که بیــن آن ها افتاده 
بود، اســتعمار خط خــود را در بین افکار 
عمومی جلو می برد. »آن خِط انگلیســِی 

ماجرای مشــروطه... ]با[ شــعار توسعه و 
پیشــرفت 86/2/25« اذهان مــردم را به 

سمت خود کشیده بود.
»نتیجه این شــد که کسی که میدانست و 
میفهمید - مثل مرحوم شیخ فضل ا... نوری 
- جلوی چشــم آنها به دار زده شد و اینها 
حساســیتی پیدا نکردند؛ بعد خود آنهائی 
هم که به این حساســیت اهمیــت نداده 
بودند، بعد از شــیخ فضل ا... مورد تعرض و 
تطاول و تهتک آنها قــرار گرفتند؛ بعضی 
جانشــان را، بعضی آبرویشــان را از دست 
دادند. این اشتباهی اســت که آنجا انجام 
گرفت. 88/۱2/6« »ما اگــر می خواهیم از 
تجربه ی مشروطیت استفاده کنیم، نباید 
بگذاریم این اشــتباه تکرار شود. 85/2/9«  
در آن روزهــا غربی هــا و غرب زده هــا  
»شعارهای بّراقی را مطرح کردند و عده ای 
را غافل کردنــد 85/2/9« درســت مانند 
این روزها کــه آمریکایی ها »با تملّق حرف 
میزنند؛ گاهی به انســان نامه مینویسند 
که شــما بیایید -با ما که آمریکا هستیم- 
مســائل جهانی را با مشارکت یکدیگر حل 
کنیم... انســان در اینجا ممکن است دچار 
وسوسه بشود که برویم با یک ابرقدرتی در 

حّل مســائل بین المللی همکاری کنیم... 
اّما باطــن قضّیه این نیســت؛ باطن قضّیه 
این است که او یک نقشه ای دارد؛ میگوید 
شــما بیــا در آن میدانی که من ترســیم 
کرده ام بازی کن... تــا آن هدفی که برای 
آن نقشه کشیده شده اســت، تحّقق پیدا 
بکند... اگر جمهوری اســالمی اینجا خام 
بشود، وارد بازی آنها بشود... معنایش این 
است که نقشــه ی آنها را کامل کرده است. 
95/3/۱4«  یا اینکــه غرب گرایان با افتخار 
بگویند که اقتصاد ایــران را باید در اقتصاد 
جهانی حل کــرد. در حالیکــه این الگوی 
اقتصادی »عبارت است از نقشه ای و نظامی 
که ســرمایه داران عمدتاً صهیونیســتی و 
بعضاً غیر صهیونیستی برای تصّرف منابع 
مالی همه ی دنیا طراحی کرده اند... اینکه 
یک کشــوری اقتصادش را ادغام کند در 
اقتصاد جهانی، افتخار نیست؛ این خسارت 
است]این کار[یعنی بلعیدن اقتصاد ایران 
به وسیله ی هاضمه ی اقتصاد بین المللی و 
جهانی که ســردمدار آن هم آمریکا است. 
95/3/۱4« بنابراین باید هوشیار بود چراکه 
اگر در نقشه استعمار بیفتیم سیلی ذلت را 

خواهیم چشید.

»شهید كامیاب جزو عزیزترین دوستان ما بودند، سالهای طوالنی با ما معاشر و 
محشور بودند.63/۱/5«»ایشان جزو بهترین طالب مشهد در عالقمندی به انقالب 
و تعهد نسبت به امام و به این خط مبارزه بودند. وقتی می گوییم از بهترین طالب 
مشهد، تقریبا شاید به این معنا بتوان آن را فرض كرد كه جزو بهترین روحانیون 

سراسر كشور، نامید. 62/5/5«

یکی از عزیزترین دوستان ما  و  از  بهترین روحانیون كشور

این شماره  تقدیم   می شودبه
روحانی    شهید سید رضا كامیاب

تاریخ شهادت :
۱360/5/7 

ترور توسط  منافقین
  اصابت تیر به سر

حزب ا... تریبون

 9۱34752 : با سالم وخدا قوت بنده عضو کانال هستم شماره 40 و42 نشریه را 
A3 چاپ ودر مســجد صاحب الزمان عج سپاهان شــهر اصفهان نصب کردم چند 
پیشنهاد: 1. لطفا فونت نوشته ها را بزرگ تر کنید .2.رنگ ولعاب نشریه را بیشتر کنید 

.3.کادرها را رنگی کنید عکس ها را با کیفیت بیشتری قرار بدهید.  
پاسخ: سالم؛ ۱. از شــماره 42 بنا به درخواســت مخاطبان تغییراتی در طراحی و 
صفحه بندی نشــریه ایجاد شده اســت كه از جمله آن بزرگ تر كردن قلم نوشتار 
مطالب اســت. 2. با توجه به خودجوش و داوطلبانه بودن توزیع نشریه تالش شده 
است تا طراحی به نحوی صورت گیرد كه در تکثیر و توزیع كمترین هزینه متوجه 
توزیع كنندگان نشریه باشد. به همین دلیل خط حزب ا... در دونسخه دو رنگ)قرمز یا 
سبز یا ...( و سیاه و سفید منتشر می گردد. 3. كیفیت برخی از عکس ها به دلیل قدمت 

این تصاویر بوده و استفاده از آن ها در نشریه به دلیل ارزش تاریخی آنهاست. 
یکی از مخاطبان در ذیل مطلب »تقویت روحی شوهر برای ورود در میدان های 
بزرگ « در شبکه های اجتماعی نشریه: یکی از اسباب شکست در کوفه همین بود که 
ابن زیاد مادران و همسران را ترســاند که تحریک شــوند و مانع جهاد شوهرانشان 

شوند... محمد از بحرین

همـه ی افراد ملـت و جامعـه را بایـد خدمت کـرد؛ اما مـراد عمدتـاً طبقه ی 
محرومنـد کـه بایـد مـورد توجه خـاص بـرای خدمـت قـرار بگیرند؛ بـه دو 
دلیل: اوالً چون احتیاجشـان بیشـتر اسـت و عـدل این را اقتضـا می کنـد؛ ثانیاً چون 
پشـتیبانی آنهـا از نظـام، جدی تـر و همیشـگی تر اسـت.  در جبهه هـا چـه کسـانی 
بودنـد؟ خیلـی از ایـن پولـداران، از ایـن مرفهـان جامعـه، از ایـن بی دردهـا و 
بی احساسـها، هشـت سـال جنگ آمد و رفت، امـا اینها جنـگ را حس نکردنـد... آن 
کـس کـه جنـگ و بمبـاران و محاصـره ی اقتصـادی و کم آبـی و کم برقـی و گرانی و 
سـایر مشـکالت را بـا همـه ی وجـود احسـاس کـرده، در درجـه ی اول او بایـد مورد 
توجـه باشـد.  مـردم کـه می گوییـم، یعنـی اینهـا؛ همـان عامه یـی ]هسـتند[ کـه 
امیرالمؤمنیـن)س( در آن فرمـان تاریخی شـان بـه مالـک اشـتر فرمودنـد. )۱(  
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ِة َو إِنَّ ُسْخَط  ِة ُيْجِحُف ِبرَِض اْلَخاصَّ َو ْلَيُكْن أََحبَّ اْلُُموِر إَِلْيَك... أَْجَمُعَها ِلرَِض الرَِّعيَِّة َفإِنَّ ُسْخَط اْلَعامَّ

ِة. ِة ُيْغَتَفُر َمَع رَِض اْلَعامَّ اْلَخاصَّ

حدیث شـرح

ائمه)(، مبارزه ی بســیار پُررنج و پُرتالش و پُرمحتوا و فراگیــری را میکردند؛ در 
زمینه ی معنوی و فرهنگی؛ برای حفظ پایه های اعتقاد اسالمی و جلوگیری از انحرافی 
که در جهت بنای حکومت ســلطنتی به وجود آمده بود؛ هم در مبارزه ی سیاســی. 
اوج این حرکت در زمان امام صادق بــود. ... این بزرگوار توانســتند کاری بکنند که 
پایه های معرفت اســالمِی صحیح در جامعه، آن چنان مستحکم بشود که تحریف ها 
 دیگر نتواند این پایه ها را از بین ببرد. ایشــان این کار را کرد، تــا این زمینه بماند و در 
هر دوره یی  کسانی که الیق هستند، بتوانند با اســتفاده از این زمینه نظام اسالمی و 

مبنای مبتنی بر ارزش های اسالمی را به وجود بیاورند.  84/9/7 

اگــر چنانچــه مــا چیــزی را بــه کســی نســبت بدهیــم کــه در او نیســت، خــب ایــن 
ــال  ــم؛ مث ــم نداری ــه آن عل ــم کــه ب ــزی را بگوئی میشــود تهمــت. اگــر چنانچــه چی
ــر  ــه غی ــول ب ــه شــایعه اســت... ق ــن کمــک کــردن ب ــک شــایعه اســت خــب، ای ی
علــم اســت. قــول بــه غیــر علــم، خــود قولــش هــم اشــکال دارد، عمــل کــردن بــه 
آن امــر غیــر معلــوم و بــدون علــم هــم اشــکال دارد؛ »و ال تقــف مــا لیــس لــک بــه 
علــم«. »ال تقــف«، یعنــی چیــزی را کــه علــم بــه آن نــداری، دنبــال نکــن، دنبــال 
ــار  ــه ی گفت ــم در زمین ــت، ه ــل هس ــه ی عم ــم در زمین ــردن، ه ــال ک ــرو. دنب ن

هســت. 9۱/5/۱6  

چیزی را كه علم به آن نداری دنبال نکن!  اوج مبارزه فرهنگی معنوی و سیاسی ائمه
توصیه اخالقی رهبر انقالبكاِر بزرگ امام صادق)(  استحکام پایه های معرفت اسالمی

رمز پیشرفت یک کشور، یعنی آن محور اصلی برای اقتدار یک کشور، پیشرفت همراه 
با اقتدار، علم است. آماج بســیاری از توطئه های امروزی که علیه جمهوری اسالمی 
هســت، علم و اهل علم و دانشجویان علم و محیط علمی اســت؛ این را توجه داشته 
باشــید. نگذارید این تیر طبق آن هدف گیری دشــمن، به هدفی که آن ها گرفته اند، 
 اصابت کنــد. کار علمــی را نگذارید متوقف بشــود... اینی که من سالهاســت روی 
مسئله ی علم، تحقیق، پژوهش، پیشرفت، نوآوری، شکستن مرزهای علمی موجود 
تکیه می کنم، به خاطر این اســت. بدون انواع دانش، اقتدار کشور امکان پذیر نیست. 

دانش اقتدار می آورد.  88/8/6  

 دانش اقتدار می آورد
 محیط علمی كشور آماج توطئه های دشمنان است

پرسش و 
پاسخ

آداب جهاد روشنگری
»تبیین و روشـنگری« كلیـد واژه هایـی پر تکـرار در بیانـات ماه های 
اخیـر رهبر معظـم انقالب اسـالمی اسـت. ایشـان تبییـن حقیقت را 
»مهم تریـن وظیفـه« و »عمـده ی هـدف انبیـاء« می داننـد، و معتقدنـد بـدون 
تبیین و روشـنگری، »قطعاً هیچ فکـری و هیچ اندیشـه ی متقنـی، توفیق رواج 
و اعتقـاد عمومـی را پیـدا نخواهـد كـرد 89/4/۱4« و ایجـاد گفتمـان و مطالبه 
عمومـی و حركت كشـور به سـمت اهـداف اصلی نیز بـدون روشـنگری محقق 
نمی شـود، زیرا »مـا بـا ذهنهـا مواجهیـم، بـا دلهـا مواجهیم؛ بایـد دلهـا قانع 
بشـود. اگر دلهـا قانع نشـد، بدنهـا بـه راه نمی افتـد، جسـمها بـه كار نمی افتد 

»95/4/۱2

روزگار حّسـاس و پیچیده ای کـه در آن قرار داریـم، اهمّیت روشـنگری را بیش از هر 
زمـان دیگـری یـادآور می شـود؛ در دوره کنونـی، نقشـه دشـمن علیه انقـالِب ملت 
ایـران، »نفوذ« اسـت؛ زیـرا »از اینکـه بتواند به نظـام اسـالمی ضربه ی اساسـی وارد 
کنـد ناامید اسـت، چـون میدانـد در داخـل به قـدر کافـی انگیـزه و ایمـان و صدق و 
آمادگـی وجـود دارد؛... اّما ناامید نیسـتند از اینکـه بتوانند نفـوذ کننـد... میخواهند 
دلها را تسـخیر کننـد، میخواهند ذهنهـا را تغییـر بدهنـد. 95/3/3« و در مقابل این 
نقشـه پیچیـده و ابزارهـای فـراوان آن، وظیفـه بـزرگ تبییـن، »بـر دوش همـه ی 
غمخـواران ملّت ایـران و غمخواران کشـور اسـت 95/3/3« ایـن روشـنگری، نیز در 
واقع جهـاد اسـت. چراکه »جهـاد فقط شمشـیر گرفتـن و جنـگ کـردن در میدان 
قتال نیسـت؛ جهاد شـامل جهـاد فکـری، جهـاد عملـی، جهـاد تبیینـی و تبلیغی، 
و جهـاد مالـی اسـت. 95/2/29« اما جهـاد روشـنگری همان قدر کـه اهمیـت دارد، 
آداب مهمـی نیـز دارد کـه بایـد دلسـوزان انقـالب و جهادگـران ایـن عرصه بـه آنها 

باشـند: ملتزم 
۱. آگاه سازی بدون ایجاد فتنه، فساد و دعوا

»شکلی که در آن فتنه و دعوا به وجود بیاید، مطلوب نیست. آن شکلی که برای مردم 
آگاهی به وجود بیاید، برای مسئولین تنّبه به راه حل ها به وجود بیاید]مطلوب است[... 
آن جور که موجب و موجد فساد باشد، نباید باشد... گاهی انسان یک حرفی را میزند 
اگرچه انتقادآمیز است، مسئولین می آیند تشــّکر میکنند؛ برای خود ما مکّرر پیش 
آمده که مســئولین میگویند آقا این نکته ای که شــما گفتید، کار ما را آســان کرد. 

»94/۱2/20
2. متقن، مستدل و  بهنگام

»موضعی که میگیرید متقن و مســتدل باشــدکه نتوانند درباره اش خدشه کنند... 
بهنگام باشد. گاهی اوقات موضع گیری در یک مورد و یک چیزی، در یک وقت خوب 
است، ]اّما[ فردایش خوب نیست؛ یعنی بی فایده اســت یا گاهی هم مضر است؛ باید 

حواستان باشد بهنگام این کار را انجام بدهید. 95/4/۱2«
3. دوری از جنجال، هیاهو و غرض ورزی

»اینکه مثاًل فرض کنید علیه برجام بروند جلوی مجلس شــورای اســالمی اجتماع 
کنند، من فکر نمیکنم یک منطقی پشت سر این باشــد؛ خب، حاال مگر نمایندگان 
مجلس چقدر فرصت دارند؟ اجتماِع درست این است که شما یک سالنی اجاره کنید 
یا در اختیار بگیرید... دو نفر سه نفر با مطالعه ی قبلی بروند آنجا به طور استداللی حرف 
بزنند...95/4/۱2« و »گاهی اوقات یک جماعتی، یک افرادی، جوانهای احتماالً صالح 
و مؤمنی با یک کسی مخالفند یا با یک جلسه ای مخالفند، بنا میکنند هیاهو کردن و 
جنجال کردن و شعار دادن؛ بنده با این کارها موافق نیستم. این هیچ فایده ای ندارد؛ 
این را من از قدیم به کسانی که در این کارها بودند، همواره سفارش کرده ام... این هیچ 
فایده ای ندارد. فایده در تبیین اســت، فایده در کار درست است، در کار هوشمندانه 
اســت؛ اینها اســت که فایده دارد. گاهی اوقات بعضی ها از روی اغراضی این کارها را 
میکنند، به پای بّچه های مؤمن و حزب اللهی می اندازند؛ حواســتان به این هم باشد. 

»95/3/3
4. عمارگونه و بدون تعصب و تعلقات جناحی

»یکی از کارهای مهم نخبگان و خواص، تبیین اســت؛ حقائق را بدون تعصب روشن 
کنند؛ بدون حاکمیت تعلقات جناحی و گروهی و بر دل آن گوینده. اینها مضر است. 
جناح و اینها را باید کنار گذاشــت، باید حقیقت را فهمیــد. در جنگ صفین یکی از 

کارهای مهم جناب عمار یاسر تبیین حقیقت بود. 88/5/5«
5. استقامت و تکرار

»البّته تداوم کاری الزم دارد، استقامت الزم دارد، درست گفتن الزم دارد، تکرار الزم 
دارد، ممکن است یک زمانی هم طول بکشد. 95/4/۱2«

6. پرهیز از تهمت زدن: »روشــنگرِی بدون اتّهام، بدون تهمت زدن، بدون مصداق 
معّین کردن 94/۱0/۱4«  

هفته گزارش

بایدها و نبایدهای شش گانه رهبر معظم انقالب درباره جهاد 
روشنگری نیروهای مومن و انقالبی؛

یک بوس خوشمزه
رهبر از آرمیتا اجازه می گیرند که یکی از نقاشی هایش را بردارند. آرمیتا اجازه می دهد: 
»باشه. همین رو ببر.« و آقا نقاشــی آرمیتا از خودش را برمی دارند. موقع خداحافظی، 
رهبر از آرمیتا می خواهند که »یک بوس خوشــمزه« بدهد. آرمیتــا هم همین کار را 

می کند و بعد هم خودش با بوسیدن صورت آقا،  محبتش را تمام می کند.

منزل شهید رضایی نژاد   90/۱0/29

مزار:
حرم مطهر امام رضا)ع(

درس های  مشروطه  برای حفظ انقالب اسالمی

تاوان  غفلت 
زخم  تفرقه

انسان
 250 ساله

حزب ا...
این است

آینده، آینده ی روشنی اســت برای انقالب اسالمی... یک استدالل، استدالل تجربه 
اســت؛ خب، ما از چه وضعّیتی در اوائل انقالب، از لحاظ فقر نیروی انسانی، نیروی 
ماّدی، ســالح، تجربه ی مدیریّتی و فقرهای گوناگون دیگر، امروز به چه وضعّیتی 
رسیدیم؛ غنای نیروی انسانی، ماّدی، علمی، سیاســی، آبرو و حیثّیت بین المللی... 
]همه ی حرکت ما[ مواجه با فشــار طــرف مقابل بود... این تجربه کافی نیســت؟ 
92/6/26 تجربه ی انقالب را، یعنی عینیت این نظریه را در طول این ســالها بدانید؛ 
تاریخ انقالب را بدانید. این انقالب یک دامنه ی وسیعی از تجربه و عمل در مقابل آن 

است.  92/3/6  

# تجربه_ملت_ ایران
انقالب اسالمی ِصرف یک ادعا نیست

كلید
واژه

امام كالم

ــر دو  ــی ه ــان؛ یعن ــت از ایم ــارت اس ــو، عب ــاب کف ــأله در ب ــده ی مس عم
مؤمــن، هــر دو دارای تقــوا و پرهیــزگاری و هــر دو معتقــد بــه مبانــی الهــی 
و اســالمی و عامــل بــه آنهــا باشــند، اینکــه تأمیــن شــد، بقیــه ی چیزهــا اهمیتــی 
ــارت  ــت اســت، عب ــه اســمش زوجی ــکاری ک ــن هم ــالک ای ــدارد... در اســالم، م ن
اســت از دیــن و تقــوا کــه: »المؤمــن کفــو المؤمنــه و المســلم کفــو المســلمه«. ایــن 

مالک دینی است.72/6/۱۱ 

 ارزش بهشتی و رجایی و باهنر
 به خدمت برای مردم بود

چهل تا مومـن شـهادت بدهند بـه خوبی 
یک کسـی، خـدا قبـول می کنـد ایـن را... 
ارزش آقـای رجایـی، ارزش آقـای باهنـر، 
ارزش آقـای بهشـتی و ارزش ایـن ائمـه 

جمعه مظلـوم ما بـه این نبـود که یـک- مثـًا- دسـتگاهی دارد، ارزششـان بـه این 
بـود کـه »خـودی« بودند، بـا مـردم بودنـد، بـرای مـردم خدمـت می کردنـد، مردم 
احسـاس کرده بودنـد که اینهـا بـرای آنهـا دارند خدمـت می کننـد و لهـذا آن همه 
تبلیغاتی که با دسـتهای فاسـد بر ضـد مرحوم بهشـتی و نسـبت به مرحـوم رجایی 
هـم، آن آدم فاسـد )بنی صـدر( آن قدر پافشـاری کـرد و اذیت کـرد، مـردم اعتنایی 

هیچ بـه او نکردند.    امـام خمینـی )(؛ 7  شـهریور 1361

پرســیدم که منزل آقاي خمیني کجاســت؟ گفت: مي خواهي چه کار؟ گفتم : 
مي خواهم ببینم شان. گفت: نمي شود ببیني ... گفتم: اجازه بدهید... گفت: نه. گفتم: 
من زندان بوده ام"... گفتند مي تواني به مالقات بروي، اما فقط براي ده دقیقه... "دیدم حاج آقا 
وارد شد... افتادم به پاي حاج آقا... ببوسم! از بس عاشق خمیني بودم. واقعاً عجیب محبت این 
مرد همیشه در دل ما بود. ایشان ناراحت شدند از این که من پاي شان را ببوسم ... نشستیم. 
من گریه ام گرفت ... نمي توانســتم حرف بزنم. ناراحت بودم که حاال ایشان خیال مي کنند 
چون من زندان بوده ام گریه ام آمده؛ تصور نمي کند که به خاطر شــوق دیدار ایشان ]است.[ 
مي خواستم خودم را نگه دارم... نمي شد. هي مي خواســتم حرف بزنم، نمي شد . باالخره با 
زحمت زیاد ]توانســتم.[ ایشان هم ســاکت بودند و تماشــا مي کردند. مالطفتي کرد که 
احوال  تان چطور است. تنها حرفي که زدم گفتم آقا امسال ماه رمضان ما، به خاطر نبودن شما 
از بین رفت، حیف شد، هدر رفت. خواهش مي کنم برنامه اي بریزید که محرم آینده مان از بین 
نرود؛ حیف است ... یادم نیست ایشان چه گفت؛ مثاًل تشویق کرد... هیچ وقت یادم نمي رود آن 

محبت ها و لطف و صفایي که در دیدار ایشان بود.  کتاب »شرح اسم« صفحه 101 

روایت آیت ا... خامنه ای از دیداری خاص با امام )؛ر؛( در دوران مبارزات انقالبی

هیچ وقت یادم نمي رود...

ایـرانی خانواده

پس از شــدت گرفتن اعتراضات امــام خمینی )؛ر؛( بــه رژیم پهلوی، 
حضرت امام  )؛ر؛( در ســحرگاه ۱5 خــرداد ۱342 دســتگیر و به تهران 
منتقل شــدند. امام )؛ر؛( پــس از ۱9 روز زندانی شــدن در زندان قصر 
به زندان پادگان عشــرت آبــاد و ۱۱ مــرداد ۱342 نیز بــه منزلی در 
 داودیــه انتقال یافته و پــس از آن به خانه ای در قیطریه منتقل شــدند. 
آیت ا... خامنه ای پس از آزادی از زنداِن رژیم تصمیم گرفتند علی رغم وجود 
محدودیت و تحت نظر بودن  امام )؛ر؛(، به هر شــکل ممکن با رهبر و استاد 

خود دیدار كنند. روایت رهبر انقالب از این دیدار اینگونه است:

تاریخی روایت

دین و تقوا، مالک زوجیت در اسالم

  دختری در بیرون با چادر است و حجاب كامل دارد اما در منزل و در مقابل 
نامحرم  های فامیل لباس هایی می پوشــد كه حجابش كامل نیست یا حجم 
بدنش مشخص است. حکمش چیست و آیا تفاوتی بین نامحرم  های فامیل و 

غریبه وجود دارد؟
تفاوتی بین نامحرم  ها وجود ندارد و نامحرم نامحرم اســت؛ ممکن است در معاشرت 
مسائلی وجود داشته باشد؛ مثاًل اینکه یک خانم وقتی شــوهر خواهرش به منزلشان 
می آید، با حفظ حجاب کامل، با او سر یک سفره می  نشیند و غذا می  خورد، اما با نامحرم 
غریبه سر یک سفره نمی نشــیند. اما اینکه آیا محرم و نامحرم درجه  بندی دارد و یکی 

بیشتر نامحرم است آن یکی کمتر، خیر. مطابق با فتاوای آیت ا... العظمی خامنه ای

آموزشی احکـام

احکام آرایش

طبقه محروم  باید مورد توجه خاص باشند

  رهبر انقالب: بحث حجاب الزامی اجباری یا اختیاری، انحرافی است
بخشــی از بیانــات رهبــر معظــم انقــالب در جمــع شــورای فعــاالن مردمــی عفــاف 
ــا  ــاری ی ــی، اجب ــاب الزام ــه حج ــد اینک ــی همانن ــای انحراف ــاب: بحث ه و حج
ــوری اســالمی  ــن در جمه ــر م ــه نظ ــا ب ــن حرفه ــود دارد. ای ــاری اســت، وج اختی
ــت،  ــرام اس ــرع ح ــر ش ــزی ازنظ ــد چی ــوم ش ــه معل ــر چنانچ ــدارد... اگ ــا ن ج
حکومــت اســالمی موظــف اســت کــه در مقابــل ایــن حــرام بایســتد، حــاال راهــی 
کــه انتخــاب میکنــد چــه راهــی اســت، آن بســتگی دارد بــه اینکــه تدبیــرش چــه 

ــوز| ــد.|    رجانی باش

  اجازه رهبر انقالب به مجلس برای نظارت بر مجموعه های زیرنظر ایشان 
ــد  ــری اجــازه داده ان ــام معظــم رهب ــس: مق ســخنگوی کمیســیون اصــل90 مجل
کــه کمیســیون اصــل نــود نهادهــای زیرمجموعــه رهبــری و حتــی دفتــر ایشــان را 

مــورد نظــارت قــرار دهــد.|    ایلنــا|

  شیخ عیسی قاسم در دادگاه حاضر نشد  ادامه تظاهرات مردم بحرین  
ــان مــوج  ــن، در می ــت اهلل عیســی قاســم، مرجــع برجســته شــیعی بحری دادگاه آی
ــت.  ــده اس ــزار ش ــه برگ ــرف ده دقیق ــور وی و ظ ــدون حض ــی، ب ــرات مردم تظاه
ــل  ــه نق ــر داد و ب ــن دادگاه خب ــزاری ای ــی از برگ ــن در گزارش ــؤ بحری ــبکه اللؤل ش
ــن  ــه همی ــوده و ب ــن جلســه حاضــر نب ــرد، شــیخ قاســم در ای ــالم ک ــی اع از منابع
ــۀ  ــتانۀ محاکم ــت. در آس ــده اس ــول ش ــرداد موک ــه 24 م ــه دادگاه ب ــل جلس دلی
ــن  ــا ای ــتگی ب ــراز همبس ــرای اب ــن ب ــردِم بحری ــر از م ــا نف ــم، صده ــیخ قاس ش

ــی وی| ــرس ت ــد. |    پ ــرات کردن ــیعه تظاه ــی ش روحان

 آرزوی ناكام اوباما  درباره جوانان ایرانی
ــون  ــاد مت ــه مف ــا اشــاره ب ــال در گزارشــی ب ــی وال اســتریت ژورن ــه آمریکای روزنام
آموزشــی ایــران: بــاراک اوبامــا در تغییــر جوانــان ایــران بــه افــراد دلخــواه 
ــق  ــا تواف ــا در امض ــرط بندی اوبام ــی از ش ــت. بخش ــده اس ــاکام مان ــنگتن ن واش
هســته ای بــر ایــن پایــه بــود؛ امــا برنامه هــای آموزشــی ایــران مبّیــن ایــن هســتند 
ــارس| ــود. |   ف ــد ب ــدان نخواه ــروز می ــن شــرط بندی پی ــاال در ای ــا احتم ــه اوبام ک

  روزنامه آمریکایی:  حزب ا... منسجم تر شده است
واشــنگتن پســت: حــزب ا... اینــک یــک قــدرت نظامــی منطقــه ای بــا هــزاران نیــرو 
ــا  ــزب ا... ب ــده اند. ح ــجم تر ش ــار منس ــع بش ــه نف ــوریه ب ــگ س ــه در جن ــت ک اس
ــت  ــزاران راک ــت و ه ــک های کورن ــون موش ــمند چ ــلیحات هوش ــن تس مجهزتری

ــارس|  ــه اســرائیل اســت.  |    ف ــد علی ــن تهدی ــرد متوســط بزرگتری ب

 »ایســتاده در غبــار« بهترین 
فیلم ســی وچهارمین جشنواره 
فیلم فجر مورد تحســین  رهبر 
انقالب قــرار گرفت. ایــن فیلم، 
زندگــی ســردار بــزرگ دفاع 
مقــدس حاج احمد متوســلیان 
را از دوران کودکی تا ســال  های 
حضــور در جبهه هــای جنگ و 
ســپس حضور در لبنــان روایت 
می  کنــد. در دیــدار کوتاهی که 
تعدادی از دســت اندرکاران فیلم 
»ایستاده در غبار« با رهبر معظم 
انقالب داشــته اند، ایشــان فیلم 
را مورد تحســین و تمجید قرار 
دادند. ایســتاده در غبار فیلمی 
بــه نویســندگی  وکارگردانــی 
و  مهدویــان  محمدحســین 
تهیه کنندگی حبیب اهلل والی نژاد، 
محصول ســال 1394 ســازمان 

هنری رسانه ای اوج است.
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