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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

شـما به صدر اسـام نگاه کنید، ببینیـد آن کسـانیکه در دوران غربت اسـام و غربـت علی، از 
امیرالمؤمنیـن دفاع کردند، چه کسـانی بودند؟ اینها سـابقه داران اسـام نبودند. سـابقه داران 
اسـام، جناب طلحه و جنـاب زبیـر و جناب سـعدبن ابی وّقـاص و امثـال اینها بودنـد. بعضی 
از اینها علـی را تنها گذاشـتند؛ بعضـی از اینها در مقابـل علی ایسـتادند. اینها ریزشـها بودند. 
اما رویـش کدام اسـت؟ رویـش، عبداللَّ بن عّبـاس اسـت؛ محّمدبن ابیبکر اسـت؛ مالک اشـتر 

اسـت؛ میثم تّمار اسـت. اینها رویشـهای جدیدند.  78/9/26  

رویش های صدراسالم

این شماره  تقدیم   می شودبه
روح پرفتوح شهید میثم تمار

تاریخ شهادت : 
 اواخر سال 60 هجری قمری

شهادت: 
به دست ُعمال  ابن زیاد

حزب ا... تریبون

چرا کسی از دالور مردی های ارتش، نیروی دریایی و ژاندارمری خوزستان و خرمشهر 
یادی نمی کنه. نیروی هوایی و پایگاه دزفول رو فراموش کردین اگه نبودن خلبان های 

پایگاه چهارم که از همون لحظه شروع جنگ وارد عملیات شدن خوزستانی نمونده  بود.

لعنت خدا بر امریکا و انگلیس خبیث و اســرائیل صهیونیســت کودک کش که با 
سیاست هایشــان و همکاری بعضی در داخل جوانان این مملکــت را از فرهنگ ایثار و 
شهادت و رشادت دورکردند و با ایجاد موانع ایذائی چون بیکاری و اعتیاد به موادمخدر و 
بی عفتی دختران و پسران و بی حجابی و شرب خمر سرگرمشان کردند تا  این فرهنگ 

انسانساز ایثار و شهادت به فراموشی سپرده شود.

 خانم یاقوتپور از دزفول: سام خداقوت مطالب هفته نامه خیلی خوبه چطور میتونم 
هفته نامه را تهیه کنم تشکر. 

پاسخ: با سالم شما میتوانید از پایگاه اطالع رسانی KHAMENEI.IR  و کانال تلگرامی 
هفته نامه خط   حزب ا... اقدام به دریافت هفته نامه نمایید.

این جملـه ی نهج الباغه خیلی مهّم اسـت کـه: »إنَّ َمن َصرََّحـت لَُه الِعَبـُر َعّما 
بَیَن یََدیـِه ِمَن الَمُثات«؛ هـر که بتواند رنجهـا و باها و حوادث و سـختیها را به 
ـُبهات«)1(؛ آن قدر از بدی و زشـتی  ِم الشُّ چشـم عبرت ببیند: »َحَجَزتُه التَّقوی َعـن تََقحُّ
و چیزهایی کـه انسـان را دچـار بدبختـی و نابسـامانی می کنـد، رویگردان می شـود که 
حّتـی از شـبهه های آن هـم اجتنـاب خواهـد کـرد؛ چه رسـد بـه خـود آن. ایـن جنگ 
هشـت سـاله بـا مقّدمـات و مؤّخراتـش یکـی از آن صحنه هـای عبـرت اسـت. قبـل از 
انقـاب، زندگی مـردم ایران هـم خودش یک صحنـه ی عبرت بـود که آن صحنـه امروز 
هم در نقاطـی از دنیا وجـود دارد: حکومتهایی فاسـد، مردمـی گرفتار، دنیـا و آخرتی فنا 
شـده، دسـتی گشـاده از سـوی دشـمنان و بدخواهـان و الشـخورهای بیـن المللـی در 
زندگی یـک ملـت و آفاقـی بسـته و تیـره و تـار بـرای انسـانهایی کـه در آن جـا زندگی 
می کنند و نـه دنیـا دارنـد و نـه آخـرت!... از آن عبرت، ملـت ایران خـوب اسـتفاده کرد. 

یکی از این استفاده ها، ایستادگی در میدان جنگ هشت ساله بود.  74/6/29
1(  نهج البالغه: خطبه 16

حدیث شـرح

خداوند متعال دربـاره ی اهل بیـت پیغمبر با صراحـت تمام در قـرآن بیانـی دارد که این 
بیان دربـاره ی کمتر مجموعه ای در قرآن تکرار شـده اسـت: انما یریـد الل لیذهب عنکم 
الرجس اهـل البیـت و یطهرکم تطهیـرا. معـرف اهل بیـت طهـارت آنها و تطهیـر الهی 
نسـبت به آنها اسـت... تـاش ائمـه )( عبـارت بـود از مجاهـدت در این چنـد هدف: 
اوال زنده نگه داشـتن معارف حقه ی اسـامی، اصول و مبانی اسـامی... یکـی از کارهای 
دیگر ائمـه )( اقامـه ی احکام الهـی بوده اسـت... یـک کار دیگر ائمـه )( مجاهدت 
فی سـبیل الل بود... یک بخش مهـم از این مجاهدت کـه خود یک سـرفصل جداگانه ای 

اسـت، مبارزه ی با ظلم و مبـارزه ی با ظالم بـوده اسـت.  94/5/26 

در دانشـگاهها و دیگـر مراکـز انسـانی انبـوه، مسـجد می توانـد جایـگاه امـن و صفا 
باشـد، و امام جماعـت، غمگسـاری و راهنمایـی و همدلـی را در کنـار اقامـه ی نماز، 
در آن مهبط رحمـت و هدایـت الهی به نمازگـزاران هدیـه کند. مجامع دانشـجویی 
و دانـش آمـوزی در آن صـورت، جذابتریـن مرکز تجمـع خود را مسـجد دانشـگاه و 
مدرسـه خواهند یافت و پایگاه تقـوا، پایـگاه فعالیت جوانان خواهد شـد. بـه مدیران 
آموزش و پـرورش و علوم یادآوری می کنم که سـهم مسجدسـازی و مسـجدپردازی 
بایـد در اعتبـارات فعالیتهـای فـوق برنامـه، در ردیـف اّول و بیـش از سـهم دیگـر 

بخشـهای این سـرفصل باشـد. 80/6/15 

از مجاهدت برای احکام تا مبارزه با ظلم 
مسجد، میتواند جذاب ترین مرکز 

تجمع در دانشگاه و مدرسه باشد
)( روز نزول »آیه تطهیر« در شأن اهل بیت

پرسش: آموزش و پرورش عالم و متعهد چه تاثیری در رشد جامعه دارد؟
اعتقـاد بنـده بـه مسـاله ی تعلیـم و تربیـت و مسـاله ی معلـم، یـک اعتقـاد عمیق و 
بنیانـی و اصولـی اسـت؛ بـه تعبیـر فرنگی مآبهـا، یـک اعتقـاد ایدئولوژیـک اسـت... 
مسـاله این اسـت کـه هیـچ تحولـی - چـه مثبـت، چـه منفـی - در جامعـه صورت 
نمی گیـرد، مگـر این که معلـم و دسـتگاه تعلیـم و تربیـت در آن نقش اساسـی دارد. 
اگـر جامعـه ی آمـوزش و پـرورش، یـک جامعـه ی فعـال، پرنشـاط، متعهـد، دارای 
احسـاس مسـوولیت، مبتکر، عالـم و پرانگیزه باشـد، در سـطح کشـور تاثیـر بنیانی 

خواهـد گذاشـت. 84/2/12 

هیچ تحولی بدون معلم رخ نمی دهد
1 مهر »روز بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی«

پرسش
و پاسخ

داستان دفاع مقدِس ما
»در سـی ام شـهریور 59 حمله ی بـزرگ متجـاوزان عراقی به خـاک ما آغاز 
شـد. 60/3/31« دشـمن تحریک شـده توسـط مسـتکبرین از ایـن حمله 
اهدافی داشـت: »]حمله ی ارتش عـراق[ 19 ماه پس از تشـکیل جمهوری اسـالمی که 
بـا ده لشـگر و صدهـا فرونـد جنگنـده از زمیـن و هـوا و دریـا انجـام شـد، بجـز 
توسـعه طلبی و انضمـام بخشـی از ایـران بـه عـراق... شکسـت انقالب و سـرنگونی 
جمهـوری اسـالمی را هم هـدف گرفته بـوده اسـت. 66/6/31« از سـوی دیگـر ایران 
اسـالمی دور از آمادگی هـای معمـول قـرار داشـت: »امکانـات مالی کشـور، بسـیار 
ضعیف؛ نیروهای مسـلح، نامنسـجم؛ وسـایل نظامی، بعضی کهنه و فرسـوده و بعضی 
منتظر قطعه ای بـود که به مـا نمی فروختنـد. هواپیما داشـتیم، قطعه نداشـت؛ تانک 
داشـتیم، قطعـه نداشـت و دنیـا بـه مـا نمی فروخـت؛ در داخـل هـم از این وسـایل 

هیچ چیز تولید نمی شد. 81/3/1«

ابرقدرت ها علیه ایران
ابرقدرت هـای جهانـی و عواملشـان در جهـت دشـمنی بـا ایـران بـا یکدیگـر نهایـت 
همکاری را داشـتند: »]آمریکا و شـوروی[ ایـن دو ابرقـدرت که در دهها مسـئله باهم 
اختاف داشـتند، در دشـمنی با ایران با یکدیگر اتحاد کلمه داشـتند و هـر دو به رژیم 
عـراق صمیمانـه و بـا همـه ی وجـود کمـک و از آن دفـاع می کردنـد! ناتـو و قدرتهای 
اروپایـی به عـراق کمـک کردنـد... اروپای شـرقی نیـز... هرچه عـراق می خواسـت، به 
او داد... و همچنیـن دولتهـای عربی منطقـه... یک طـرف هم نظام جمهوری اسـامی 

»81/3/1 بود. 

بزرگترین تجربه دوران نورانِی رهبرِی امام
در چنیـن وضعیتـی بعضی ها بـه ناامیـدی دامـن می زدند: »کسـانی هـم کـه آن روز 
در راس بعضـی کارهـای موثـر بودنـد، دائـم آیـه ی یـاس می خواندنـد. 81/7/17« و 
برخـی خواهـان مذاکره با دشـمن بودنـد: »دشـمن در هـزاران کیلومتـر زمین مـا، از 
جنوبی تریـن نقطـه تـا شـمالی ترین نقطه ی همسـایگی بـا عراق، مسـتقر شـده بود؛ 
امـا در این حـال بـه مـا می گفتنـد بیاییـد مذاکـره کنیـد! مذاکـره از موضـع ضعف و 
ذلت و همـراه با دسـت پـر حریـف در چانه زنـی. 81/3/1« اما: »امـام ایسـتاد. 81/3/1« 
»امـام بزرگـوار، بزرگترین تجربـه دوران نورانِی رهبـرِی خـود را در این جا نشـان داد و 
نگذاشـت که ملـت ایـران، لحظه ای احسـاس هزیمـت و شکسـت کنـد.75/8/30« 

امام)( ملت را به صحنه آورد
ایسـتادگی امـام خمینـی )( متکی بـر »ایمـان به خـدا« و »بـاور داشـتن نیروی 
مردم« بـود: »امام یـک لحظه دچار تردید نشـد؛ چـون به راه خـود ایمان داشـت؛ به 
خدا متکی بـود و بـه این ملت بـاور داشـت. ملت هم امـام خـود را قبول داشـت؛ او را 
شـناخته بود و پشـت سـرش ایسـتاده بود. 71/3/13« تشکیل بسیج سراسـری برای 
دفـاع از کشـور حاصِل حکمـت و مدیریـت امـام )( برای بـه عرصـه آوردن دریای 
بی پایـان توان ملـت بـود: »اگر بسـیج نیروهـای مـردم نمی بـود و امـام بزرگـوار، از 
نیروی ایمان و عشـق مـردم، در سـازماندهی ایـن عناصر مؤمـن و نورانی در سراسـر 
کشـور اسـتفاده نمیکـرد و ایـن انبـوه عظیـم نیـروی فّعـال را به وجـود نمـی آورد، 
بـدون شـک جمهـوری اسـامی نمیتوانسـت در مقابـل این همـه توطئـه و خباثت 
و دشـمنی و سـنگ اندازی، مقاومت کنـد. 75/8/30« با این نـگاه بود کـه: »در رفتن 
به میـدان جنـگ، پـدران بـا فرزندانشـان، و فرزندان بـا یکدیگر مسـابقه گذاشـتند! 
همسـران غصه خوردنـد و گریـه کردنـد که چـرا آنهـا نمی تواننـد به میـدان جنگ 
بروند؛ و صبر کردند و در خانه ها نشسـتند و پشـت جبهـه را نگهداشـتند. 70/10/11« 
دسـتاورد این ایسـتادگی »پیـروزی ای درخشـان« بود: »بعد از هشـت سـال جنگ 
تحمیلـی، باالخـره دشـمن اعتـراف بـه عجـز کـرد و نیروهـای مسـلّح جمهـوری 
اسـامی و ملت ایران، به کوری چشـم دشـمنان توانسـتند، سـربلند و پیـروز از این 

جنگ بیـرون آینـد. 75/8/30«

تجربه ارزشمند؛ عبرت امروز
»داسـتان دفاع مقدس مـا«، داسـتان ایسـتادگی آگاهانـه و مومنانه یک ملت بـا اتکاء 
به رهبـری الهی بـود: »دفـاع مقـدس مـا، دوران جنگ هشت سـاله ی پر ماجـرای این 
کشـور، داسـتان ایسـتادگی ملت ایران و ایسـتادگی جوانـان مـا در مقابـل خباثتها و 
دشـمنی های کفر و اسـتکبار جهانـی اسـت. 93/1/6« امروز ایـن تجربه ی گـران بهاء 
پیـش روی ماسـت: »ایـن فصـل از تاریـخ ایـران، تجربـه ای بسـیار ارزشـمند و بزرگ 

اسـت. 91/1/16«

هفته گزارش

مسئوالن مدارس، مانع کار انقالبی دانش آموزان نشوند
شـنیده ام در بعضـی مـدارس بـا کارهـای انقابـی دانش آمـوزان مخالفـت می شـود؛ 
بچه هـا می خواهنـد بـرای 22بهمـن کار کننـد، مسـئولین به جـای کمک مانع تراشـی 
می کنند؛ بـا ایـن باید برخـورد کـرد. مـن طرفـدار خـوب درس خوانـدن هسـتم اما در 

کنارش هـم بایـد کار انقابـی کننـد.  95/2/1

مزار:
در نزدیکی مسجد کوفه

مسجدبازخوانی
طراز

»حاکمیت دین، هدف مهم همه ی ادیان است؛ »لیقوم الّناس بالقسط«. قیام به قسط، قیام به 
عدل و حاکمیت الهی، هدف بزرگ ادیان است. اصاً ائمه ی ما)( تمام زجر و مصیبتشان 
به خاطر این بود که دنبال حاکمیت الهی بودند؛ وااّل اگر امام صادق و امام باقر)( یک گوشه 
می نشستند و چند نفر دور خودشان جمع می کردند و فقط یک مسأله ی شرعی می گفتند، 
کسی به آنها کاری نداشت. 70/5/30« »ما اگرچنانچه دنبال اقامه ی حکم الهی و دین الهی 
نباشیم، چرا اینجا هســتیم؟ ... خب همانهایی که بودند .... بیایند اداره کنند حکومت را. ما 
هستیم برای اینکه میخواهیم دین خدا را تحکیم کنیم؛ حاکمّیت دین خدا باید تحّقق پیدا 

کند؛ ما دنبال این هستیم. 95/3/6«     

# حاکمیت_ دین
میخواهیم دین خدا را تحکیم کنیم

کلید
واژه

امام کالم

در شـرع آمده که پیونـد ازدواج را محکـم نگهداریـد. بعد هم شـرایط زیادی 
بـرای ازدواج در همـه ی زمینه هـا معیـن کـرده اسـت. در زمینـه ی اخاق و 
رفتار گفتـه: وقتـی زن گرفتید، وقتی شـوهر کردیـد، بایـد اخاقتان را خـوب کنید، 
باید همـکاری کنید، باید گذشـت کنید، بایـد محبت کنید، بایـد او را دوسـت بدارید 
و بایـد بـه او وفـاداری کنیـد، اینهـا همـه اش احـکام شـرع اسـت، اینهـا همـه اش 

دستورات است. 72/10/6

 اگر والیت فقیه نباشد
 طاغوت است

به حرفهای آنهایی که بر خالف مسیر اسالم 
هستند و خودشــان را روشــنفکر حساب 
می کنند و می خواهند والیــت فقیه را قبول 
نکنند ]اعتنا نکنید[ اگر چنانچه والیت فقیه 

در کار نباشد، طاغوت است. یا خداســت، یا طاغوت. اگر با امر خدا نباشد، رئیس جمهور با 
نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتی غیر مشروع شد؛ وارد شدن در حوزه او وارد شدن 
در حوزه طاغوت است. شما نترسید از این چهار نفر آدمی که نمی فهمند اسالم چه است؛ 
نمی فهمند که والیت فقیه یعنی چه. اینها اسالم را فاجعه می دانند، نه والیت فقیه را. اینها 

اسالم را فاجعه می دانند، والیت فقیه فاجعه نیست. والیت فقیه، تََبع اسالم است .  
 امام خمینی )ره(؛ 12 مهر 1358 

مـن بارهـا ]در طـول مبـارزات[ بازداشـت شـدم. شـش مرتبـه؛ یک بـار هم 
زنـدان بردند، یـک بار هـم تبعید شـدم. مجمـوع ایـن دورانها نزدیک به سـه 
سـال طول کشـید. دوره زندگی ما در آن زمانها، برای ایرانیها دوران بسـیار بـدی بود... 
مـردم راه خودشـان را می رفتنـد، دولـت راه خـودش را می رفـت، فشـار روی مـردم، 
خیلی زیاد بـود و آزادی اصا نبـود... بارها بـه منزل ما ریختنـد و منزل ما را گشـتند - 
منزل پـدرم، منزل خـودم - کاغذهـا و نوشـته های مرا بارهـا بردند! خیلی از نوشـته ها 
و یادداشـتهای علمی و غیر علمی مـن از بین رفته و غارت شـد؛ بردند، جمـع کردند و 
بعـد دیگـر ندادنـد! یـا وقتـی دادنـد، همـه اش را ندادنـد! زندگـی از لحـاظ سیاسـی، 
زندگی سـختی بـود؛ یعنی زندگی سیاسـی بسـیار زندگی سـختی بود. خفقـان بود و 
آزادی نبـود. در دوره مبـارزات، بـرای جوانـان و دانشـجویان در مشـهد، مدتهـا درس 
تفسـیر می گفتـم. یـک وقـت بـه بخشـی از قـرآن رسـیدیم کـه راجـع بـه قضایـای 
»بنی اسـرائیل« بـود؛ قهـراً راجع به بنی اسـرائیل هم تفسـیر قـرآن می گفتیـم. راجع 
به بنی اسـرائیل و یهـود صحبت کـردم؛ بعد از مـدت کمی مرا بازداشـت کردنـد! البته 
نه به آن بهانـه، به جهـت و به عنوان دیگـری بازداشـت کردند و بـه زنـدان بردند. جزو 
بازجوییهایـی که از مـن می کردند، این بود که شـما علیه اسـرائیل و علیـه یهود حرف 
زده ایـد! توجـه می کنید؟ یعنـی اگر کسـی آیـه قرآنـی را کـه راجع بـه بنی اسـرائیل 
حـرف زده بود، تفسـیر می کـرد و دربـاره آن حرف مـی زد، بعـد باید جواب مـی داد که 
چـرا ایـن آیـه قـرآن را مطـرح کـرده اسـت! چـرا ایـن حرفهـا را زده و چـرا راجـع بـه 
بنی اسـرائیل، بدگویـی کـرده اسـت! یعنـی وضـع سیاسـی، این گونـه وضع سـخت و 
دشـواری بود و سیاسـتها این قـدر ضـد مردمی و وابسـته بـه خواسـت اربابها بـود!... و 
انصافا اگـر ده جلـد کتاب هم نوشـته شـود و همـه آنهـا تشـریح و توصیـف آن دوران 

باشد، باز هم نمی شود بیان کرد!  76/11/14 

2 مهر سالروز چهارمین دستگیری و زندان آیت ا... خامنه ای

جواب پس دادن به خاطر 
تفسیر آیات بنی اسرائیل!

ایـرانی خانواده

تاریخی روایت

دوست داشتن همسر دستور شرع است

 س: نظر جنابعالی در مورد شرکت نکردن در نماز جمعه بر اثر بی مباالتی، چیست؟
ج: ترک حضور و شرکت نکردن در نماز عبادی سیاسی جمعه به خاطر اهمیت ندادن 

به آن، شرعاً مذموم است.
س: بعضی از مردم به دلیل عذرهای واهی و گاهی بر اثر اختالف دیدگاهها، در نماز 

جمعه شرکت نمی کنند، نظر جنابعالی در این باره چیست؟
ج: نماز جمعه هرچند واجب تخییری است، ولی خودداری از شرکت در آن به صورت 

دائمی وجه شرعی ندارد.
س: اگر امام جمعه نماز ظهر را بعد از نماز جمعه نخواند، آیا مأموم می تواند آن را احتیاطًا 

به جا آورد؟
ج: برای او جایز است. 

آموزشی احکـام

احکام نماز جمعه 

عبرتی که در دفاع مقدس آموختیم

 برای بهره مند شدن از سعادت همه جانبه و کامل، آدمی به چه چیزهایی محتاج است؟ 
انسان برای اینکه سعادتمند باشد چه چیزهایی احتیاج دارد؟... ایمان، باورِ توأم با عمل، آن 
چنان که فرهنگ قرآنی معین می کند، مساوی ست با تمام شرایط خوشبختی و سعادت، 
از نظر احتیاجات و نیازهایی که یک انسان برای خود تصور بکند... به چه چیزهایی محتاج 
است انسان؟ یک، محتاج است به اینکه هدف و سرمنزل سعادت را بشناسد. بداند به کجا 
می خواهد برسد، بداند برای چه هدفی می خواهد تاش بکند، نقطه ی اتمام و پایان راه را از 
آغاز ببیند و راه آن را بداند. عاوه بر اینکه هدف را می داند و می شناسد و می فهمد، بداند که 
به سوی این هدف، از کدام راه باید رفت تا رسید و زودتر رسید و تحقیقاً رسید. آیا شناخت 
هدف، شناخت پایان، شناخت سرمنزل و شناخت راهی که به سر منزل منتهی می شود، 
عنصر اولی و اصلی سعادت انسان نیست؟ در اینجا فرقی بین الهی و مادی نیست، مادی هم 

این را می پذیرد، قبول می کند. منبع: کتاب طرح کلی اندیشه ی اسالمی در قرآن 

این است حزب ا...

عنصر اصلی »سعادت انسان«

  طرح رهبر انقالب برای تدوین کتاب تبلیغی برای غیرمسلمانان

حجت االسام والمســلمین قمی معاون بین الملل دفتر مقام معظم رهبری: پس از نامه 
رهبر معظم انقاب به جوانان اروپا و آمریکا، ایشــان فرموده بودند من طرحی برای تدوین 
یک کتاب راجع به اســام برای مخاطبان غیر مســلمان در ذهن دارم. برای این کار باید 
ببینیم چه سؤاالتی در ذهن مخاطب اســت و در همان مورد کتاب بنویسیم. رهبر انقاب 
فرمودند:  ممکن است مثا حقوق حیوانات - که باب خیلی وسیعی در روایات ما دارد - برای 

غیرمسلمانان مهم باشد و دلهای بیشتری را متوجه به اسام بکند |     |

   پاول: 200 کالهک هسته ای اسرائیل به سوی ایران نشانه گیری شده است 
طبق ارزیابی کالین پاول، وزیر خارجه ســابق آمریکا اســرائیل 200 کاهک هسته ای در 
اختیار دارد که به سوی تهران نشانه گیری شده اند. این مطلب از طریق افشای متن نامه های 

الکترونیکی وی توسط هکرها اعام شده است.|     اسپوتنیک |

  بی سابقه ترین کمک نظامی تاریخ آمریکا به رژیم صهیونیستی  
بی سابقه ترین کمک نظامی تاریخ آمریکا توسط دولت اوباما، به رژیم صهیونیستی تقدیم 
شد. آمریکا با اختصاص 38 میلیارد دالر کمک نظامی به رژیم صهیونیستی برای 10 سال 

آینده موافقت کرد. این مبلغ در تاریخ آمریکا بی سابقه است. |    العالم|

   حزب ا...: برای مقابله با تروریستها  هیچ راهی به جز مبارزه فایده ندارد 
حزب الل لبنـان در واکنـش به جنایـت جدیـد داعش اعـام کرد: دیگـر هیچ راهـی برای 
مقابلـه با ایـن گروههـای جنایتـکار و کینه توز به جـز جنـگ و مبـارزه و نبرد در میـدان و 
جنگیدن بـا آنها تـا آخر و ریشـه کنـی کامل این شـر و قطـع دسـتهای فتنه گـر و قاتل و 
جنایتکار فایـده ای نـدارد. حـزب ا... در ادامه تاکید کرد: سـکوت تردید آمیز جهان اسـام، 
کشـورها، سـازمان ها و افراد و عدم اتخـاذ موضعی قوی و جـدی علیه این قاتان وحشـی، 
به معنی شـریک شـدن در ایـن جنایتهای وحشـتناکی اسـت که عرق شـرم بر پیشـانی 

انسـانیت می نشـاند و خطر این سـکوت کمتر از خـود این جنایـت نیسـت.|    فارس|

  مقام آمریکایی: ایران از زمان توافق هسته ای تغییری نکرده است  
ژنرال جـوزف وتـل فرمانده سـتاد مرکـزی ارتش آمریـکا اعام کـرد جمهوری اسـامی 
ایران از زمـان حصـول توافق هسـته ای، تغییـری نکـرده و رفتار جدیـدی از خود نشـان 

نمی دهـد. |    فـارس|

هفته اخبار

دیدار برش

عاقل، نیروی دفاعی  را کنار نمی گذارد
رهبر انقاب با اشاره به اظهارنظرهای اخیر مبنی بر اینکه علت پیشرفت برخی کشورها، 
جمع آوری سازمان های نظامی آنها بوده است، تأکید کردند: باور این سخنان از کسانی که 
به آنها نسبت داده شده، بسیار سخت است، اما اگر چنین سخنانی واقعاً بیان شده باشد، 
حرف غلطی است. کشورهایی که گفته می شود سازمان نظامی خود را جمع آوری کردند، 
به اختیار خود این کار را نکردند بلکه آنها در جنگ جهانی نابود شده بودند و به آنها اجازه 
ندادند که سازمان نظامی داشته باشند. هیچ عاقلی نیروی دفاعی خود را کنار نمی گذارد، 

بنابراین باید قدرت دفاعی کشور را روزبه روز استحکام بخشید.  95/6/28

حضور حضرت آیت ا... خامنه ای در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید یکی از مدارس تهران

چگونه توانستیم بر توطئه غرب و شرق 
در جنگ 8 ساله غلبه کنیم؟

رهبر انقالب اسالمی:

انسان محتاج است به اینکه »هدف« را بشناسد

در  اسـامی  انقـاب  رهبـر 
سـال های اخیر صحنه سیاسـی 
اجتماعی کشـور را صحنه تقابل دو جریان 
فکـری ارزیابـی کرده اند کـه یکـی راه حل  
»مشـکات را تکیه ی به بیگانـگان و تذلّل 
در مقابـل دیگـران92/06/14« میدانـد و 
دیگـری معتقد اسـت کـه »مشـکات را با 
نیروی خودمـان، با تـوان داخلـی خودمان 
باید حـل کنیـم. 92/06/14« تقابلـی که در 
واقـع، امـروز محـل تاقـی جریـان اصیل 
انقـاب و جریـان غربگرا اسـت. سـرانجاِم 
ایـن تقابـل و سرنوشـت نهایی ایـن مصاف 
فکری، سیاسـی، فرهنگی و اقتصـادی نیز 
بر اسـاس آیات محکم الهی بـرای مؤمنین 
الهـی روشـن اسـت:  و مخاطبـان کام 
امـا  حزب اللهی هاسـت  آن  از  پیـروزی 
واضح اسـت که رسـیدن بـه ایـن نتیجه به 
همین سـادگی نیسـت و چنین نیست که 
اهـل جبهـه حق بـودن موجـب  صـرف 
پیـروزی بـر باطـل شـود. »یـک جبهه ای 
دارد حـق را دنبال میکند؛ جبهـه ی مقابل 
او بـه دنبـال باطل اسـت. یک وقت هسـت 
که ایـن جبهه ی حق میترسـند؛ خـب بله، 
معلوم اسـت که شکسـت میخورند؛ حقند، 
امـا شکسـت میخورنـد. یـک وقت هسـت 
البتـه  میدهنـد،  نشـان  بی صبـری  کـه 
شکسـت میخورنـد؛ یـک وقت حـرف حق 

دارنـد، امـا بـه لوازمـش عمـل نمیکننـد، 
دنبـال دنیـا و مادیـت و عشـرتند، البتـه 
شکسـت میخورنـد. خـدای متعـال چـک 
سـفیدی نـداده اسـت کـه شـما چـون 
شـد.  خواهیـد  پیـروز  حتمـاً  برحقیـد، 
90/7/22« سـه شـرط مهـم بـرای تحقـق 
پیـروزی جریـان حـق در مقابـل باطـل 

وجود دارد:

یک. توکل 
یکـی از چالش هـای اصلـی در برابـر جبهه 
حـق، تزریـق یـأس و نامیـدی از تـداوم 
مبـارزه و کار اسـت. »از نقشـه های خیلـی 
روشـن و از دسـت های روشـده ی شیطان 
یکی ایـن اسـت: زودتـر از موعد، شکسـت 
جبهه ی الهـی و رحمانی را اعـام بکند که 
بلـه، شـما شکسـت خوردیـد، ... باالتریـن 
بن بسـت ها ... در ایـن بـن بسـت ها، یـک 
مؤمـن متـوکل چـه می کنـد؟ اتـکای بـه 
خـدا.... بـه نظر مـن دو بـاِل نیرومنـد برای 
پـرواز انسـان در تاش هـای زندگـی، یکی 
صبر اسـت، یکـی توکل. هـر امتی کـه این 
دو بـال را داشـت، از تیـررس دشـمن های 
خاکی بـه کل دور خواهد شـد. 53/6/29« 

دو. عمل متعهدانه
ایمـان همـان حقیقـت زاللـی اسـت کـه 

میتوانـد اهالـی اش را از گردنه های سـخت 
و چالش هـای دشـوار عبـور دهد. امـا کدام 
ایمـان؟ »ایمانی از نظـر اسـام ارزش دارد 
که بـا عمـل، بـا مسـئولیت، بـا تکلیـف، با 
تعهد همـراه اسـت. اگـر تعهدی احسـاس 
نکـردی، در مؤمـن بـودِن خـودت شـک 
کـن. 53/7/31« ایمـان اگر »بـا تعهدهای 
عملـی همـراه نبـود، منتظـر نتیجه هایش 
هم نبـاش، منتظر نصـرت در دنیا نبـاش... 
آن ایمانـی کـه تعهـد در کنارش نیسـت...

پیـروزِی او را تضمیـن نمی کند...خاصـه 
یـک کام، بهشـت دنیـوی و اخـروی را به 

او نمی دهـد. 53/6/31«

سه. اطاعت 
»َو یَقولـوَن آَمّنا بِـاا...ِ َو بِالَرسـوِل ]عده ای[ 
می گوینـد ایمـان آورده ایـم بـه خـدا و به 
پیامبـر، »َو اََطعنـا« و فرمـان برده ایـم. 
ادعـا  کـه  می کننـد،  را  ادعاهـا  ایـن 
کردنـش آسـان اسـت، امـا »ثُـَمّ یََتَولّـی 
َفریـٌق ِمنُهـم ِمـن بَعِد ذلِـَک« پـس از این 
ادعـا، گروهـی از آنـان رو برمی گرداننـد، 
از  برگرداندنـد، صحبـت  رو  وقتـی کـه 
کفـار نیسـت، صحبـت از مرتدین نیسـت 
کـه یکهـو قهـر می کننـد، از عالـم اسـام 
خـارج می شـوند، می رونـد؛ نـه، صحبـت 
داخـل  معمولـی  مؤمنیـن  همیـن  از 

جامعه هاسـت. اینجاسـت کـه در کنـار 
تـوکل و عمـل صالـح، "اطاعـت از والیت"  
شـرط سـوم پیروزی بـرای جریـان مومن 
کام  »ایـن  می گیـرد.  شـکل  انقابـی 
مؤمنین اسـت کـه در قـرآن به آن اشـاره 
شـده اسـت که میگویند »َسـِمعنا َو اََطعنا 
پـس از آنکـه آگاهانـه ایمـان آوردیـم، آن 
وقـت اطاعـت هـم ورزیدیـم. »َو اَولِئـَک 
ُهُم الُمفلِحـوَن« آناننـد آن کسـانی که به 
هـدف و مقصود دسـت یافتنـد. 53/7/1« 
آزمـون اطاعـت از احکام خـدا و رسـول و 
امـروز آزمـون والیت پذیـری پیـش روی 
کسـانی اسـت که ادعـای ایمان به اسـام 
نـاب و پیـروی اصـول انقـاب اسـامی را 

دارنـد. 
و در پایـان، تحقـق وعـده پیروزی بسـیار 
نزدیک اسـت. چه آنکـه در عرصـه میدان 
ایـن  در  امـروز  »جوانهایـی...  عمـل  و 
کشـور برای احیـاء اسـام، بـرای اقامه ی 
دیـن بـا جـد مشـغول کارنـد، بحمـدا... 
اینهـا  میشـوند.  زیـاد  دارنـد  روزبـه روز 
همانهایـی هسـتند که بـه فضل الهـی، به 
حول وقـّوه ی الهی، هـر دشـمنی از جمله 
آمریـکا و صهیونیسـت را به زانـو خواهند 
مؤمـن  ایـن جـوان  و  فکنـد.95/6/30« 
انقابـی ثابـت خواهـد کرد کـه حـزب ا... 

پیـروز اسـت. 

»جوانها امروز در این کشور برای احیاء اسالم، برای اقامه ی دین با 
جد مشغول کارند، بحمدا... روزبه روز زیاد میشوند. اینها همانهایی 
هستند که به فضل الهی، به حول وقّوه ی الهی، هر دشمنی از جمله 
آمریکا و صهیونیست را به زانو خواهند فکند.95/6/30«

حزب اهلل
 پیروز است
حزب اهلل
 پیروز است

کمبود آزادی های سیاسی و اجتماعی 
و ایجاد جو خفقان آلــوده برای مردم و 
فعالین فرهنگی و سیاسی از جمله ویژگی 
های بارز حکومت پهلوی بوده اســت. 
حضرت آیت ا... خامنه ای نیز طی دوران 
مبارزه بارها به دلیل وجود همین فضای 
دیکتاتوری دچار بازداشت، زندان و تبعید 
شــدند. در ادامه روایت ایشان از فضای 

سیاسی آن دوران را مرور می کنیم.


