
در کنار شهید نواب به مسائل مبارزاتی عالقه مند شدم    |      این شماره تقدیم   می شود به روح پرفتوح  شهید سیدمجتبی نواب صفوی

من شاید پانزده یا شانزده سالم بود که مرحوم »نّواب صفوی« به مشهد آمد. مرحوم نواب صفوی برای من، خیلی جاذبه داشت و به ّکلی مرا مجذوب خودش 
کرد. هر کسی هم که آن وقت در حدود سنین ما بود، مجذوب نّواب صفوی میشد؛ از بس این آدم، پُرشور و بااخالص، پر از صدق و صفا و ضمناً شجاع و صریح 

و گویا بود. من میتوانم بگویم که آن جا به طور جّدی به مسائل مبارزاتی و به آنچه که به آن مبارزه سیاسی میگوییم، عالقه مند شدم.     76/11/14   

مزار: وادی السالم قمتاریخ شهادت : 27 دی 1334 شهادت: به دست عوامل رژیم سفاک پهلوی
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اول. تاریخ جنــگ را به یــک اعتبار می توان بــه قبل و بعــد از ورود 
غالمحسین افشردی، معروف به حســن باقری تقسیم بندی کرد. کار 
بزرگی که او انجام داد، ایجاد واحد اطالعات عملیات ســپاه بود. تا پیش 
از آن، بزرگ ترین ضعف جبهه خودی، عدم شناخت درست از استعداد، 
ســاختار، اهداف و نقشه های عملیاتی دشمن بود. حســن باقری اما با 
تأسیس این واحد توانســت این نقطه تهدید را به فرصت  تبدیل کند. 
کل حضور حسن باقری در جنگ، فقط 28 ماه بود، اما تمام فرماندهان 
جنگ، برای او القابــی چون نابغه ، طراح و  استراتژیســت  به کار برده و 
می برند. حسن باقری، بدون شک، الگوی یک »جوان مؤمن انقالبی« در 

یک  نهاد انقالبی  است که توانست کل تاریخ جنگ را مؤثر از خود کند. 
دوم. از همین جا شــاید بتوان علت دشــمنی غرب و شبکه ی داخلی 
حامیان غرب با نیروهای انقالبی و نهادهــای انقالبی را فهمید. چراکه 
این یک »انسان انقالبی« است که »شــجاعت دارد، اهل اقدام و عمل 
است، ابتکار می ورزد، بن بست شــکنی می کند، گره گشایی می کند؛ از 
چیزی نمی ترسد، به آینده امیدوار است، به امید خدا به سمت آینده ی 

روشن حرکت می کند. 95/8/12«  سال گذشته که شبکه ی نفوذ غرب 
در ایران توسط سپاه پاسداران کشف شد و تعدادی از وابستگان داخلی 
آن دستگیر شدند، روزنامه وال اســتریت ژورنال به نقل از " ادرویس"، 
رییس کمیته ی روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، از این اقدام 
ســپاه به عنوان آخرین نشــانه ی تحقیر آمریکا یاد کرد و نوشت: "باید 
سپاه پاســداران، تحت تحریم های شــدیدتری قرار بگیرد."  روزنامه 
صهیونیستی جروزالم پســت هم چندی پیش نوشت که "سران حزب 
جمهوری خواه در کنگره در حال تدوین طرح هــای قانونی علیه ایران 
هستند که به اعتقاد آنها به آســانی خواهد توانست نظر مساعد دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا را جلب کند. برخی از دســتیاران 
قانونگــذاران آمریکایی گفته انــد انتظار معرفی یک طــرح قانونی در 
هفته های آتی را دارند که شــرکت هایی که با تهران تجارت می کنند را 
با افزایش نرخ مالیات و وضع محدودیت هــای دیگر جریمه می کند." 
این روزنامه سپس به تحریم سپاه پاسداران اشــاره کرده و می نویسد: 

3 "نمایندگان آمریکایی به عالوه در حال بررسی طرح
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گزارش هفته

 پیام رهبــر انقالب درپــی درگذشــت رفیق دیریــن، مرحوم 
آیت ا... هاشــمی رفســنجانی از جمله آن مواردی است که حاوی 

درس ها و عبرت هــای بزرگی به خصوص برای نســل های جدید 
  2 انقالب اســالمی یا همان جوانــان مومن و انقالبی باشــد.   

برای خدا  و  برای تاریخ
پیام رهبر معظم انقالب در پی درگذشت آیت ا... هاشمی رفسنجانی

یکی از  نویسندگان ضدانقالب فراری که سالهاست به انگلستان پناه برده و در بی.بی.سی علیه جمهوری اسالمی ایران فعالیت می کند 
در یکی از شبکه های اجتماعی گفته است: "انتخابات آینده را باید بهانه ای برای حمله به قوه قضائیه قرار داد". پیشنهادهای مشابهی نیزاز 

سوی رسانه ها و عوامل بیگانه  برای سپاه، بسیج، شورای نگهبان و برخی دیگر از نهادهای انقالبی در ماه های اخیر مطرح شده است. 

»شاه فراری« مهمان آمریکایی ها شد!

سخن هفته

انقالبیها
متن زیر بخشــی از بیانات رهبر انقالب در دیدار با 
فعاالن فرهنگی جبهه انقالب است که برای اولین 

بار توسط خط حزب ا...  منتشر  می شود:
 میبینم آنچــه مــا در دل داریــم و آرزو میکنیم و 
میخواهیــم و آرزو میکردیم الحمدا... در دل شــما 
جوانها رویش پیدا کرده، تحقق پیدا کرده، رشد پیدا 
کرده و به مرحله ی عمل رســیده. خب شما جوانید 
دیگر؛ فرق جوان و پیــر همین اســت... اینکه من 
این همه اصرار می کنم آمــوزش بدهید، بپرورانید، 
تربیت کنید، به وجود بیاورید برای خاطر این است؛ 
یعنی همین طور این نسلها پی درپی، پشت سرهم، 
دائماً جوان پشت ســر جوان، مثل نیروهایی که در 
جنگ به عنوان ذخیــره می آیند، یــک نیرو میرود 
صف شــکنی میکند بعد راه را باز میکنــد و نیروی 
بعدی از وســط او عبور میکند و میــرود موقعیت را 
تصرف میکنــد، بعد خط دفاعی تشــکیل میدهد، 
مشــغول مبارزه میشــود، احیاناً حمله میکند، بعد 
نیروی بعدی می آید آن خط را می شکافد و می رود 
جلو؛ در جنــگ نظامــی اینجوری اســت. جنگ 
فرهنگی هم عیناً همینجور است البته با ظرافتهای 
خیلی بیشــتر، بــا پیچیدگیهای خیلــی زیادتر و 
نیازمند به هوشمندیهای خیلی بیشتر؛ تیر و تفنگ 
و توپ و اینها نیســت اما چیزهای دیگری هست که 
خیلی مهم است. الحمدا... شــما جوانها راه افتادید 
آمدید و کار را شــروع کردید. باالخره ما هم همین 

حرفها را با شما داریم.   95/8/19

آموزش بدهید، بپرورانید
برنامه دشـمن، تهـــاجم به نهادها  تربیت کنید

و نیـروهای عامـل اقتـدار نظام است 

روایت ویژه

توصیه رهبر انقالب به فعاالن فرهنگی مومن و انقالبی:
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مسئولین باید 
در خدمت مردم باشند  



 نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مساجد و هیئت های مذهبی

  نتانیاهو: ائتالف اسرائیل و عربستان علیه 
ایران تشکیل شده است

بنیامین نتانیاهو در پاسخ به شبکه سی بی اس آمریکا 
که از وی پرسید، آیا اسرائیل و عربستان سعودی در 
حال تشکیل ائتالفی ضد ایرانی در خاورمیانه هستند 
گفت: چنین ائتالفی وجود دارد. نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی همچنین اذعان کرد، این رژیم روابط 
با عربستان سعودی را به میزان چشمگیری افزایش 
داده اســت، تغییراتی در روابط رژیم صهیونیستی 
با کشورهای عربی ایجاد شــده و اسرائیل و جهان 
عرب در حال تبادل اطالعات هستند. نخست وزیر 
رژیم صهیونیســتی تأکید کرد: موضع اسرائیل در 
قبال جهان عرب تغییر کرده است چون آن ها دیگر 
اسرائیل را به عنوان دشمن خود در نظر نمی گیرند 

بلکه آن را متحد خود می دانند. |  خ.  صداوسیما|

  وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی:
 ایران دشمن اصلی رژیم صهیونیستی است

موشه یعلون  با بیان این که ایران در پی بهره برداری از 
موقعیت کنونی برای کسب برتری در منطقه است، 
گفت: همه داعش را دشــمن می نگرند اما برای ما، 
ایران هنوز دشمن اصلی است که البته به طور ناگهانی 

به بخشی از راه حل آمریکا مبدل شد.  |  فارس |

  7 کشور در سال 2016 طعم 26 هزار بمب 
آمریکایی را چشیدند

پایگاه اینترنتی شــورای روابط بین المللی آمریکا: 
براساس نتایج یک آمار، آمریکا در سال 2016 حدود 
26 هزار بمب در خاک 7 کشــور دنیا ریخته است 
که شامل: آمریکا 12192 بمب در سوریه، 12095 
بمب در عراق، 1337 بمب در افغانستان، 496 بمب 
در لیبی، 43 بمب در یمن، 12 بمب در سومالی و سه 

بمب در پاکستان می شود.  |  خ. صداوسیما|

  تالش عربستان برای سلطه بر جهان عرب 
فاجعه آمیز بود

ایندیپندنت: عربستان ســال گذشته شکست هم 
پیمانانش را در شــرق حلــب در چارچوب جنگ 
سوریه مشاهده کرد. دخالت عربســتان در سوریه 
غیرمستقیم به نظر می رسد اما در یمن نیز که ماشین 
نظامی عربستان به طور مستقیم وارد شد، باز هم در 
کسب پیروزی شکست خورد. تالش عربستان و سایر 
کشــورهای عرب نفت خیز حوزه خلیج فارس برای 
سلطه بر جهان عرب و اسالِم اهل سنت ثابت کرد که 

این تالش برای همگان فاجعه آمیز بود.  |  العالم| 

  تیلرسون خواستار بازنگری کامل در برجام شد
رکس تیلرسون گزینه ترامپ برای وزارت خارجه 
در جلســه کمیته روابط خارجی مجلس ســنا 
گفت: همچون رئیس جمهور بر ایــن باورم که 
برای محدود کردن توانایی ایــران برجام باید به 

مهر| صورت کامل بازبینی شود.  | 

هفته اخبار
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ذات نظام سلطه اقتضا میکند که با نظام جمهوری اسالمی دشمن باشد؛ منافعشان ۱۸۰ درجه با یکدیگر اختالف دارد. 
نظام سلطه اهل خیانت، جنگ افروزی، ایجاد و سازماندهی گروه های تروریست، سرکوب کردن گروه های آزادی خواه 
و فشار آوردن بر مظلومین است؛ این طبیعت نظام سلطه اســت... خب، نظام اسالمی نمیتواند بی تفاوت بماند. اینها با 
همدیگر دشمنند؛ چطور میشود منکر این دشمنی شد؟... هر فردی و هر جریانی که برای اسالم و به نام اسالم کار میکند، 

اگر به آمریکا اعتماد کرد، خطای بزرگی مرتکب شده و سیلی اش را خواهد خورد؛ کمااینکه خوردند.     95/3/14

# اعتماد_به_آمریکا                
خطای بزرگ 

کلید
واژه

برای خدا و برای تاریخ

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
انّا هلل و انّا الیه راجعون

با دریغ و تأســف خبر درگذشــت ناگهانی رفیق دیرین، و 
همسنگر و همگام دوران مبارزات نهضت اسالمی، و همکار 
نزدیک سالهای متمادی در عهد جمهوری اسالمی جناب 
حجت االسالم والمســلمین آقای حاج شیخ اکبر هاشمی 

رفسنجانی را دریافت کردم. 
  فقدان همرزم سخت و جانکاه است

فقدان همرزم و همگامی که سابقه ی همکاری و آغاز همدلی 
و همکاری با وی به پنجاه و نه سال تمام می رسد، سخت و 
جانکاه است. چه دشــواریها و تنگناها که در این دهها سال 
بر ما گذشــت و چه همفکریها و همدلیها که در برهه های 
زیادی ما را با یکدیگر در راهی مشــترک به تالش و تحمل 

و خطرپذیری کشانید. 
  ناتوانی خناسان 

هوش وافر و صمیمیت کم نظیر او در آن ســالها، تکیه گاه 
مطمئنی برای همه ی کسانی که با وی همکار بودند به ویژه 
برای اینجانب به شمار می آمد. اختالف نظرها و اجتهادهای 
متفاوت در برهه هائی از این دوران طوالنی هرگز نتوانست 
پیوند رفاقتی را که سرآغاز آن در بین الحرمین کربالی معلّی 
بود به کلی بگسلد و وسوسه ی خناسانی که در سالهای اخیر 

با شّدت و جدیت در پی بهره برداری از این تفاوتهای نظری 
بودند، نتوانست در محبت شخصی عمیق او نسبت به این 

حقیر خلل وارد آورد.
 نمونه  کم نظیری از نسل اّول مبارزان ضد ستم شاهی

او نمونه ی کم نظیری از نسل اّول مبارزان ضد ستم شاهی و 
از رنج دیدگان این راه پرخطر و پرافتخار بود. سال ها زندان 
و تحمل شکنجه های ساواک و مقاومت در برابر این همه و 
آنگاه مسئولیتهای خطیر در دفاع مقدس و ریاست مجلس 
شورای اسالمی و مجلس خبرگان و غیره، برگهای درخشان 

زندگی پر فراز و نشیب این مبارز قدیمی است.
  مبارز کهنسال در محضر محاسبه ی الهی

با فقدان هاشــمی اینجانــب هیچ شــخصیت دیگری را 
نمی شناسم که تجربه ای مشترک و چنین درازمدت را با او 

در نشیب و فرازهای این دوران تاریخ ساز به یاد داشته باشم.
اکنون این مبارز کهنســال در محضر محاســبه ی الهی با 
پرونده ئی مشحون از تالش و فعالیت گوناگون قرار دارد، و 

این سرنوشت همه ی ما مسئوالن جمهوری اسالمی است.
غفــران و رحمت و عفو الهــی را بــرای وی از صمیم قلب 
تمنا میکنم و به همســر گرامی و فرزندان و برادران و دیگر 

بازماندگان ایشان تسلیت عرض میکنم.

غفراهلل لنا و له   |     سید علی خامنه ای   |     19 دیماه 1395    
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را منی شناسم که 

تجربه ای مشرتک و 
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اسالمی است

پیام هـا و مکتوبات رهبـر انقالب در پی درگذشـت چهره هـا و شـخصیت های سیاسـی، مذهبی، علمـی و فرهنگی بـه دلیل دقت 
نظری که ایشـان در نـگارش آنها دارنـد همواره حـاوی پیام هـا و درس های فراوانی اسـت کـه آنهـا را از یک پیام تسـلیت معمول  
و تکـراری فراتـر بـرده و به یـک سـند تاریخـی بـرای شـناخت بهتـر و دقیق تـر چهره هـا و شـخصیت های درگذشـته تبدیل 
می کند. بررسـی این مکتوبـات از پیام های ایشـان نشـان دهنـده اصرار ایشـان بر رعایـت صداقت و انصاف اسـت.  پیـام رهبر انقـالب درپی 
درگذشـت رفیق دیرین، مرحوم آیـت ا... هاشـمی رفسـنجانی از جمله آن مواردی اسـت که حـاوی درس هـا و عبرت های بزرگـی به خصوص 

برای نسل های جدید انقالب اسالمی یا همان جوانان مومن و انقالبی باشد. 

پیام تاریخی رهبر معظم انقالب در پی در گذشت آیت ا... هاشمی رفسنجانی؛



 نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مساجد و هیئت های مذهبی

هفته سخن

»اِبراز قدرت« در مقابل »تجاوز دشمن«

بیداری »وجدان جهانی« به برکت مقاومت

بّچه ها شــجاعت به خرج دادند؛ فقط هم شــجاعت نبود؛ شــجاعِت همراه با ایمان و همراه با درک بهنگام؛ یعنی 
در وقت عمل کردن. خیلی از کارهــای ما انجام میگیرد، منتها نه در وقت خودش؛ وقتــی یک کاری تأخیر افتاد، 
آن وقت دیگر فایده ای ندارد... این حادثه کار خدا بود، در وقت خوبی ]هم [ انجام گرفت. 94/11/4 اگرچنانچه طرف 
]مقابل [ نقض عهد کرد، این طرف هم باید نقض عهد بکند، ایســتادگی باید بکند. این حرکتی که جوانهای عزیز 
سپاه پاسداران ما در دریا کردند و در مقابل تجاوز دشمن از خودشان هویّت و قدرت نشان دادند کار بسیار درستی 

کردند؛ دشمن تجاوز کرد به آبهای ما، اینها رفتند دشمن را محصور کردند.      94/10/30

مقاومت جهانی علیه صهیونیزم پدید آمده که در ۶۰ سال گذشــته هرگز تا این حد، جدی و حجیم نبوده است. مقاومت 
اسالمی لبنان و فلسطین توانسته است وجدان جهانی را بیدار کند. این درس بزرگی است، هم برای دشمنان امت اسالمی که 
خواسته اند با زور و سرکوب، دولتی و ملتی جعلی و فرمایشی بسازند و با مرور زمان، آن را به واقعیتی انکارناپذیر تبدیل کرده و 
چنین تحمیل ظالمانه ئی را در جهان اسالم، عادیسازی کنند. و هم برای امت اسالمی و بویژه جوانان غیور و وجدانهای بیدار 
آن، تا بدانند که مجاهدت در راه بازگرداندن حق پایمال شده، هرگز ضایع نمیشود و وعده ی خداوند راست است.     87/12/14

23 دی ماه سالروز بازداشت ده نظامی آمریکایی متجاوز توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران

29 دی سالروز پیروزی مقاومت 22 روزه مردم غزه بر ارتش صهیونیستی

بازخوانی

پرسش و 
پاسخ

»شاه فراری« مهمان آمریکایی ها شد!
26 دی سالروز فراِر محمدرضا پهلوی از ایران

هدف انقــالب در درجه ی اول ایــن بود که  ت تاریخی
روای

نظامی در داخل کشــور به وجــود بیاورد که 
وابسته نباشــد؛ بلکه مستقل باشد. وابستگی 
برای یک کشــور و ملت، آفت بزرگی است و 
همه ی آفت هــای دیگر، بر آن مترتب می شــود... در 
سال پنجاه و هفت، سفیر امریکا و حتی انگلیس - در 
آن وقت که دولت انگلیس دیگر قدرتی جهانی هم به 
حســاب نمی آمد - در تعییــن وضــع محمدرضا، 
سرنوشــت او و تصمیمی که بایستی می گرفت، موثر 
بودند. به او مراجعه می کردند و می گفتند: باید این کار 
را بکنی، باید ایــن حرکت را انجام ندهــی. به او نظر 
می دادند و او هــم از آنها می پذیرفــت. در طول این 
پنجاه سال هم، همیشه همین طور بود. قرارداد نفت را 
به مدت شــصت ســال، با رضاخان تمدیــد کردند. 
دولتهایی را به اســم، معین کردند، که فالنی باید در 
راس حکومت و دولت باشد. ببینید در طول این پنجاه 
ســال، چقدر به این ملت بــزرگ بی اعتنایی و اهانت 
شده است! انقالب، رژیمی با این میزان وابستگی را از 
بیخ و بن برکند و نابود کــرد. 74/3/14 ]آمریکایی ها[ 
محمدرضا را که فــراری ملت ایران بــود، در آمریکا 
پذیرفتند و به عنوان یک میهمان پناه دادند. اموالی که 

در اختیار محمدرضا قرار داشت، بالغ بر میلیاردها دالر 
می شد که در امریکا سرمایه گذاری کرده بود. در همه 
جای دنیا معمول اســت وقتی یک نفر کــه در راس 
رژیمی قرار دارد، سرنگون شد، اموال شخصی اش که 
از آن مردم و دولت جدید بر سر کار آمده است، به آن 
دولت برگردانده می شــود. این در همه جا یک عرف 
اســت. اگر روزنامه ها را در قضایای گوناگون خوانده 
باشید، می بینید که همه جا این کار را کرده اند. هیچ 
جا سابقه ندارد که آن همه ثروت را که متعلق به ملت 
ایران بود، در حســابهای محمدرضا و کســانش در 
امریکا، نگه دارند. حتی یک ریالــش را به مردم ایران 

ندادند و نگه داشتند .  73/8/11

وابستگی برای 

یک کشور و ملت، 

آفت بزرگی است 

و همه ی آفتهای 

دیگر، بر آن مرتتب 

می شود

    3سال دوم ،  شماره 65|  هفته چهارم دی 95

1 دیگری هستند که سپاه پاســداران انقالب 

اســالمی را به بهانه حمایت از دولت بشــار اسد، 
رئیس جمهور ســوریه هدف تحریم قرار می دهد. 
طرح قانونی دیگر، خواستار جلوگیری از معامله ی 
شــرکت های هواپیماســازی بوئینگ و ایرباس با 
شــرکت هواپیمایی ایران ایر اســت. دنیس راس، 
مشاور اسبق رؤسای  جمهور آمریکا نیز صراحتا به 
مقامات آمریکایی بیان می کند که "پیشنهاد من این 
است اگر شما می خواهید بر موازنه قدرت بین آنها اثر 
بگذارید راهش کنار آمدن با کارهایی نیست که قاسم 
سلیمانی در منطقه انجام می دهد، بلکه باید هزینه ها 

بر ایران به خاطر اقدامات سلیمانی را افزایش داد."
سوم. حسن باقری، مجید شــهریاری، کاظمی 
آشتیانی، شهید احمدی روشن و قاسم سلیمانی، 
نمونه هایی از انسان های انقالبی هستند که نشان 
داده اند در هرکجــا که از قوه فکــر و عمل نیروی 
انقالبی اســتفاده شود، منشــاء خدمات و برکات 
فراوان برای مردم اند. »ما در هرجایی که کار انقالبی 
کردیم، اینها را داریم. ببینید! کاری که شــهدای 
هسته ای ما در زمینه های هسته ای که بسیار هم 
حّساس است پیشاهنگش بودند، کاری که شهید 
طهرانی مقّدم پیشــاهنگش بود، کاری که شهید 
کاظمی در زمینه ی سلّول های بنیادی پیشاهنگش 
بود، کارهای بســیار بزرگی اســت. در زمینه های 
فرهنگی ]هم[ کاری که شهید آوینی پیشاهنگش 
بود و در ایــن اواخر ]هم[ مرحوم سلحشــور -که 
اینها پیشروان کار انقالبی در این کشورند- اینها را 
باید ترویج کرد، اینها را باید تقدیر کرد و نام اینها را 
باید گرامی داشت. کار انقالبی این است. اینکه من 
بارها تکرار میکنم که نیروهای انقالبی را و نیروهای 
حزب اللّهی را باید گرامی بداریم و باید نگه بداریم، 
به خاطر این اســت؛ کار وقتی با روحیه ی انقالبی 

شد، پیشرفت خواهد کرد. 95/1/1«
چهارم. اینکــه مقامات غربــی و آمریکایی، به 
شــدت با نیروهاو نهادهای انقالبی مخالف اند و 
علیه نهادهایی چون سپاه، بسیج، شورای نگهبان، 
قــوه ی قضائیــه و... به طور مرتــب خبرپراکنی 
می کنند نیز همین اســت. نهادهــای انقالبی، 
برآمــده از دل انقالب ند و مظهر اقتدار کشــور. 
پس برای از بین بردن روحیــه انقالبی و کاهش 
اقتدار کشور، می بایســت حمالت را معطوف به 
این نیروها و نهادها کــرد. به همین دلیل پربیراه 
نیســت که اگر، فالن نویســنده ی بی.بی.سی 
فارسی برای طراحی فضای انتخابات سال آینده، 
چنین توئیت  کند که "با یک برنامه ی درســت 
می توان انتخابات آینده را به چالش حقوق بشــر 
و قوه قضایی بی طرف تبدیل کرد." در مقابل این 
اقدام، می بایست بیش از گذشته »روح انقالبی« 
را در کشور زنده کرد، که »روح انقالبی، هر چه در 
ملت زنده تر و پویاتر باشد، روح نوآوری و ابتکار و 
خالقیت زنده تر خواهد بــود؛ همچنانی که خود 

انقالب هم یک نوآوری بزرگ بود. 87/3/14«

دولت های استعمارگر برای پیشبرد برنامه ها و حفظ منافع استعماری شان در ایران همواره از حکومت پهلوی حمایت 
می کردند. این حمایت تا لحظات آخر حکومت پهلوی پابرجا بود. علی رغم همه ی حمایت های بیگانگان، محمدرضا 

پهلوی با اوج گرفتن انقالب اسالمی مردم ایران در روز 26 دی 1357 از کشور گریخت و به دامان حامیان خود پناه برد.



از دو خصلت بی حوصلگی و تنبلی 
پرهیز کنید

قــال ابوعبــداهلل  )(: »و إیّــاَک َو 
َخصلََتیــن« از دو خصلــت بپرهیز؛ 
جَر َو الَکَسَل«. »َضجر« به معنای دلتنگ  »الضَّ
شدن و ملول شــدن و بی حوصله شدن است. 
انســان یک وقتــی از یک وضعّیتــی، از یک 
حادثه ای یا از وضع مزاجی خودش یا از کاری 
که به عهده او هســت؛ ملول و دلتنگ میشود. 
می فرمایــد مراقب باش، دچــار این دلتنگی، 
ماللــت و کم حوصلگــی نشــوی؛ ایــن کم 
حوصلگی، ضجر است. »َکَسل«، عبارت است از 
تنبلی. یک کاری را انســان تأخیــر بیاندازد 
به خاطر تنبلی... بعد فرمود: »َفإنََّک إن َضِجرَت 
«؛ امام )( اصل مطلب را  لَم تَصِبر َعلی َحقٍّ
مورد توجــه قــرار میدهنــد، میفرماید اگر 
بی حوصله شــدی، بر حق صبر نمیکنی، یک 
مسیر حقی است که آن را انتخاب کردید... یک 
مقداری ســخت میگذرد، مشــکل درســت 
میشود، بی حوصله می شوید رها میکنید...»و 
إن َکِســلَت لَم تُــَؤدِّ َحّقــاً«؛)1( وقتی دچار 
»کسل«، یعنی تنبلی شدی، آن وقت حق را ادا 
نمیکنی، آن کاری را که باید انجام بدهی؛ حقی 
را که باید  ادا بکنی، آن را ادا نمیکنی به خاطر 

تنبلی، به خاطر تن پروری و تنبلی. 95/9/16
1( أمالي صدوق، ص543.

 س: آیا مصرف گیاهان دریایی جایز است؟
ج. اشکال ندارد.

س: ماهی حرام گوشت که در آب مرده نجس است؟
ج. مرده حیوانی که خون جهنده ندارد، )همانند 

مار و ماهی( نجس نیست.
س: کشمش سرخ شده  در روغن پاک است یا 
نجس؟ اگر نجس طریقه صحیح پخت عدس پلو 

چیست؟ در مورد خرما چطور؟
ج. در هر دو مورد پاک است.

س: حکم قرص های مخمر آبجو )برای چاقی ( چیست؟
ج. اگر مسکر نباشد، مانع ندارد.

س: آیا رب خرما حرام و نجس است یا نه؟
ج. رب خرمــا پاک و حالل اســت مگر آنکه 

مست کننده باشد.

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

حزب ا... تریبون

تراز مسجد

زن مسـلمان، شـخصّیت خـودش را پیـدا کـرده اسـت. مواظب باشـید این شـخصّیت 
را گـم نکنـد. ازدواجهـا در دوران انقـالب و بـه برکت آن آسـان شـد؛ چون "تشـریفات و 
سـختگیریها کم شـد. نگذارید دوباره به خانه ی اّول برگردیـم. پدران و مادران، نسـبت به 
مقّدمات غیر الزم ازدواج سـختگیری نکنند؛ جوانان که سـختگیری ای ندارند. بگذارند" 

ازدواج اسـالمی انجام بگیـرد.  68/10/26

ازدواجها در دوران انقالب و به برکت آن آسان شد
ایـرانی خانواده

59 سال همکاری و همدلی

علیرضا کمیلي: ســالم علیکم. نشریه خط 
 )(حرب ا... در مدرسه علمیه امام محمد باقر
مشــهد توزیع شــد.از زحمات بي دریغ شما 
عزیزان در نشــر مطالب انقالبي و بصیرت افزا 
نهایت تشــکر را داریم ضمــن آرزوي توفیق 

روزافزون براي شما رهپویان انقالب. 
با ســالم . هر هفته جمعه شــب ها 100  
 )(نسخه در آستان مقدس امامزاده شاه رضا

شهرضا . 
سالم . توفیق شد از شماره 60 ،61 و62 
1000 نســخه درمســاجد، جلســات قرآن 
ونهج الباغه و... در اصفهان وشــهرهای اطراف 

توزیع شود .
ســالم ، 250 نسخه از شــماره ی 62 در 
مصلی نماز جمعه شهرستان نهاوند منتشر شد.

ســمیر:  مســئولین اون طور که باید به 
جوانــان رســیدگي نمي کننــد و بهشــون 
جایگاهي نمیدهند که بتونن خودشــون رو 
نشون بدن... مگه همت ها و باکري ها در زمان 

جنگ چند ساله بودن؟
 مهدی مظلوم:  اهل تبریز هستم و  در حال 
ادامه تحصیل در رشــته بیولــوژی مولکولی و 
ژنتیک در آنکارا. نشــریه خط حزب ا... را بین 

دانشجوهای ایرانی پخش کردم. 

سال ها زندان و تحمل شکنجه های ساواک و مقاومت در برابر این همه و آنگاه مسئولیتهای 
خطیر در دفاع مقدس و ریاست مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان و غیره، برگهای 
درخشان زندگی پر فراز و نشیب این مبارز قدیمی اســت. با فقدان هاشمی اینجانب هیچ 
شخصیت دیگری را نمی شناسم که تجربه ای مشترک و چنین درازمدت را با او در نشیب و 

فرازهای این دوران تاریخ ساز به یاد داشته باشم.  95/10/19
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(

ارتـبـاط بـا نـشـریه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی
خط حزب ا...                                

   پیامک:                     10001028 
@ khat_admin :حساب تلگرام   

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

مسئولین باید در خدمت مردم باشند  
ماهـا بایـد متوّجـه ایـن مسـائل باشـیم کـه حـاال 
اینکـه دسـت شـما آقایـان آمـده اسـت حکومـت، 
و دسـت باالتـری آمـده اسـت حکومـت خـوی 
مثـًا، توّجـه به ایـن معنـا باشـد که بایـد اینهـا در 

خدمـت مـردم باشـند. و بـه مـردم حالـی کنند که 
مـا خدمتگزاریـم؛ حالی کننـد لفظـاً، حالـی کنند 
عمـًا. در عمـل این طـور باشـد کـه مـردم ببینند 
که این اسـتانداری کـه آمده اسـت در اینجـا، آمده 
اسـت خدمـت کنـد بـه مـردم، مشـغول خدمـت 

بـه مـردم اسـت. وقتـی مـردم ببیننـد کـه کسـی 
مشـغول بـه خدمت اسـت دیگـر دعـوا ندارند بـا او. 
دعـوا آن جـا پیـدا می شـود کـه ببینند آمده اسـت 

کـه مـردم را داغ کنـد.   
امام خمینی )(؛ 15 آذر 1359

امام جماعت باید 
حق مسجد را ادا کند

تصّور بنـده ایـن اسـت کـه یکـی از کارهای 
اساسـی عبارت اسـت از امامت مسـجد؛ یک 
کار مهم اسـت؛ به عنـوان یک کار حاشـیه ای 
نباید بـه آن نگاه کـرد. اینکـه ما بـه کارهای 
روزانه مـان، به مشـاغل گوناگونمان برسـیم، 
بعد سـر ظهر یـا مغـرب بـا عجله ی تمـام در 
ترافیـک و مانند اینهـا خودمان را برسـانیم... 
ایـن کـم گذاشـتن در حـّق مسـجد اسـت... 
از  قبـل  از  بشـود.  ادا  بایـد  مسـجد  حـّق 
وقـت شـروع نمـاز انسـان بـرود مسـجد بـا 
طمأنینـه، بـا سـکون نْفـس آمـاده ی نمـاز 
بشـود، نمـاز را بـا کیفّیـت خـوب بخوانـد. 
بعد اگـر برنامـه ی حرف زدنـی دارد، برگردد 
طـرف مـردم و بـا مـردم حـرف بزنـد، بـرای 

مـردم تبییـن بکنـد.  95/5/31  

تعهدی کــه توحید به یــک جامعۀ موحد 
می دهد، شــامل مهم تریــن، کلی ترین، 
بزرگ ترین، اّولی ترین و اساسی ترین مسائل 
یک جامعه است، مثل چه؟ مثل حکومت، 
مثل اقتصاد، مثل روابــط بین الملل، مثل 
روابط افراد با یکدیگر، کــه اینها مهم ترین 
حقوق اساسی ســت بــرای اداره و زندگی 
یک جامع. ما معتقدیم کــه تعهِد توحید و 
مســئولیتی که بارِ دوش موحد می شود، 
مسئولیتی ســت در حّد تکالیِف اساسی و 
حقوِق اساســِی یک جامعه... در یک کلمه، 
قیافه و انــداِم جامعۀ توحیــدی، با قیافه و 

اندام جامعۀ غیر توحیدی متفاوت اســت... 
قوارۀ جامع توحیدی، شــکِل قرار گرفتن 
اجزاِی این جامعه، انداِم عمومی اجتماعی 
که بر اســاس توحیــد و یکتا پرســتی و 
یکتا گرایی ست، با غیر این چنین جامعه ای 
به کلی متفاوت اســت. در یک کلمه، آنچه 
که امروز به آن می گوینــد نظام اجتماعی. 
نظم اجتماعی و سیستم اجتماعی و شکِل 
اجتماعِی جامعۀ توحیدی یک چیزی ست 
به کلی مغایر و مبایــن و احیاناً متعارض و 

متضاد با جامعۀ غیر توحیدی. 
منبع: کتاب طرح کلی اندیشه ی اسالمی در قرآن

مسئولیتی که باِر دوش موحد می شود، مسئولیتی ست در حّد تکالیِف اساسی

حزب ا...  این است
احکام متفرقه خوردنی ها

قیافه جامعه توحیدی باید با جامعه غیرتوحیدی متفاوت باشد


