
کسی از بال ایمن نیست
أنَّ َعلِّیاً علیه السـام کاَن یَقـوُل ما ِمن 
أَحـٍد ابُتلِـَي َو إن َعُظَمـت بَلـواُه بِأَحقَّ 

عاءِ ِمَن الُمعاَفی الَّذی ال یَأَمُن الَباء. بِالدُّ
حضـرت می فرماینـد آن کسـی کـه دچـار 
با نیسـت و در حـال عافیت اسـت و مشـکلی 
علی الظاهـر نـدارد، این هم بـه انـدازه ی همان 
کسـی کـه مشـکل دارد، شایسـته اسـت کـه 
دعـا کنـد... چـرا؟ بـرای اینکـه این کسـی هم 
کـه در حـال عافیـت اسـت »ال یَأَمـُن الَباء«، 
او هـم ایمـن نیسـت از اینکـه بـا متوجـه او 
بشـود. امروز سالم هسـتیم، این سـاعت سالم 
هسـتیم، یک سـاعت دیگـر ممکن اسـت یک 
عارضـه ای پیـش بیایـد، قلـِب انسـان، ریـه ی 
انسـان، بـدن انسـان، مغـز انسـان، دچـار یک 
بایـی بشـود، کسـی از عزیـزان انسـان دچـار 
یـک مشـکلی بشـود یـا حادثـه ای برایمـان 
پیش بیاید کـه مشـکل برایمان درسـت کند، 

»ال یَأَمـنُ الَبـاء«.
دعـا را در همه حـال بایسـتی داشـت، در حال 
سـیری هـم دعـا، در حال گرسـنگی هـم دعا، 
در حـال عافیت هـم دعـا، در حال با هـم دعا، 
در حال صحت هـم دعـا، در حال بیمـاری هم 
دعـا. دعـا و توسـل و ارتبـاط را  به طـور دائـم 

بایسـتی حفظ کـرد. 95/10/11
1( أمالی صدوق، ص 265.

 س:آیـا بـرای مسـلمانان خریـد کاالهـای 
اسـرائیلی که در سـرزمین اسـالمی به فروش 

میرسـند، جایز اسـت؟
ج: بـر آحاد مسـلمین واجب اسـت کـه از خرید 
و اسـتفاده از کاالهایی که سـود تولیـد و فروش 
آنهـا عایـد صهیونیسـت ها کـه بـا اسـام و 
مسـلمین در حـال جنـگ هسـتند، می شـود، 

کنند. اجتنـاب 
 س: آیا وارد کردن کاالهای اسـرائیلی توسـط 
تجـار و ترویـج آن در کشـوری کـه تحریـم 
اقتصادی اسـرائیل را لغـو کرده، جایزاسـت؟

ج: واجـب اسـت افـراد از وارد کـردن و ترویـج 
کاالهایی کـه دولت حقیر اسـرائیل از سـاخت و 

فروش آن منتفـع می شـود، خـودداری کنند.

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

حزب ا... تریبون

جمعه مناز

یکی از جنایات بزرگ رژیم طاغوت، همین مســئله ی هفده دی هســت. کشف حجاب 
]کردند[، تا همان بائی که بر سر زن در جوامع غربی آمد، بر سر زن مسلمان ایرانی بیاورند. 
زن غربی با ورود در منجاب فساد، دســتاوردش نابودی خانواده بود. اینجور نبود که زن با 
برداشتن حجاب در میدان علم یا در میدان فعالیت های اجتماعی پیشرفت کند؛ همه ی اینها 

با حفظ حجاب و عفت ممکن بود و ما در نظام اسامی این را تجربه کردیم.  86/10/19

کشف حجاب، جنایت پهلوی بود
ایـرانی خانواده

آقای خامنه ای چندین بار دچار چنین محاصره هایی شد

رضا ازاستان همدان: سام. خسته نباشید 
بابت تمام زحماتی که برای نشریه خط حزب ا... 
قرارمیدهید.الزم  ودراختیارعموم  میکشــید 
دانســتم تشــکرکنم. بنــده کپــی میکنم 

ودرتابلواعانات مسجدنصب    میکنم. 
التماس دعا. 

چاپ هفته نامه خط حزب ا... به تعداد 700 
نســخه توســط معاونت فرهنگی، ورزشــی، 
اجتماعی و روابط عمومی شــهرداری نظرآباد.

توزیع در شهرداری نظرآباد، مصلی و مساجد و 
برخی ادارات.  

 

با عرض ســام و خداقوت بابت کار جهادی 
شما.توزیع 300عدد نشریه خط حزب ا... در نماز 

جمعه یزدانشهر از توابع اصفهان. 

هنگامی که زندانی اندک مقاومتی از خودش نشــان می داد، بازجوها و شــکنجه گران خیلی زود 
تکثیر می شدند. جمع می شدند تا روحیه زندانی را بشــکنند و او را زیر فشار تعددشان قرار دهند. 
احاطه اش می کردند، فحش های رکیک می دادند و تا می توانســتند، روان او را زیر آماج تهاجمات 
خود می گرفتند. بازجوی اصلی یک نفر بود و بقیه دست آویز اتاق شده، گروهی ادامه می دادند. آقای 

خامنه ای چندین بار دچار چنین محاصره هایی شد.   منبع: کتاب شرح اسم
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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   

جوانهایمااثباتکردهاند
کهمیتوانند

جوانهـای ما اثبـات کردنـد کـه می توانند خودشـان 
عمل بکنند و شـما مطمئن باشـید کـه در دراز مدت 
شـما همـه کار می توانیـد بکنیـد. و امیـدوارم کـه 

مغزهـا را بـه کار بیندازنـد و آن خوف هایی کـه ایجاد 
کـرده بودنـد در کشـور مـا، آن را هـم کنـار بگذارید 
و بـا شـجاعت وارد بشـوید و کار خودتـان را انجـام 
بدهیـد. همـان طـوری که بـا شـجاعت ابرقدرتهـا را 
خـارج کردید بـا شـجاعت در فرهنـگ خودتـان کار 

بکنیـد و در کارهای خودتـان، خودتـان عمل بکنید 
و اتـکای خودتـان را هـر روز بـه خـارج کم بکنیـد، و 
یـک وقتی برسـد که هیچ اتـکا به خـارج، ما نداشـته 
 باشـیم. همه چیـز خودمـان را خودمان تهیـه کنیم،

 ان شاء ا... .   امامخمینی)(۱۷اسفند۱۳۶۰

نماز جمعه در اسالم 
ترکیب عجیبی است

نماز جمعه یـک عمِل صرفـاً عبادی نیسـت؛ 
عملـی اسـت کـه در ذات و ترکیـب خـود، 
آگاهـی بخـش اسـت؛ هـم اجتمـاع عظیـم 
مسـلمانان را هـر هفته تشـکیل میدهـد و به 
رخ دوست و دشـمن میکشـد و هم به وسیله 
خطیـب جمعـه، اوضـاع و احـوال سیاسـی 
بـرای آنها تشـریح و تبییـن میشـود. حقیقتاً 
ترکیـب عجیبـی  اسـام  نمـاز جمعـه در 
اسـت؛ از یـک طـرف، توصیـه مـردم بـه تقوا 
و پاکدامنـی و اعـراض از هواهـای نفسـانی 
اسـت و از طـرف دیگـر، آگاه کـردن مـردم از 
جریانهـای سیاسـی و توطئه هـای دشـمنان 
و نیازهـای دوسـتان و اوضـاع دنیـای اسـام 
اسـت. قدر ایـن فریضه عظیـم را بایـد خیلی 

دانسـت. 81/5/5  

به قرآن مراجعه کنید. سعی کنید با قرآن 
آشنا بشــوید... احســاس وظیفه می کنم 
به شما بگویم الزم اســت به قرآن مراجعه 
کنید... هر کسی با قرآن بنشیند و برخیزد، 
یک اســتفاده ای می کند. هرجــوری، در 
هر ســبکی، یک مایه ای داشته باشید که 
بتوانید مختصراً ایــن زبان را بفهمید، یک 
بهره ای می برید و هر چه بیشــتر مراجعه 
کنید، روشــن تر و آگاه تر می شــوید؛ که 
امیرالمؤمنین صلــوات اهلل علیه با عبارتی 
شبیه این عبارت، در نهج البالغه نقل شده 
که فرمودند: »ما جالَس اََحــٌد َهذا الُقرآَن 

ااِّل قاَم بِزیاَدةٍ اَو نُقصاٍن زیــاَدةٍ فی ُهدًی اًو 
نُقصاٍن ِمن َعًمی« این کالم امیرالمؤمنین 
اســت. می فرماید هیچ کســی بــا قرآن 
مجالســت و همنشــینی نکرد، مگر آنکه 
چون برخاســت از کنار قرآن، افزونی در او 
پیدا شد؛ و کاستی... آن افزونی در هدایت 
بود، یک مقــدار راهیابــی اش و هدایتش 
بیشتر شد، حتماً »اَو نُقصاِن ِمن َعًمی« آن 
کاســتی در کوری دل او شد. آن کوردلی، 
آن نابینایــی روح و درک و باطن او اندکی 

کم شد و کاستی گرفت. 
منبع: کتاب طرح کلی اندیشه ی اسالمی در قرآن

هرچه بیشتر به قرآن مراجعه کنید آگاه تر می شوید 

حزب ا...  این است
تجارت با غیر مسلمان

سعی کنید »زبان قرآن« را بفهمید

تصویری از حضور رهبر انقالب در موزه عبرت  در بهمن ماه 1386

او  جزو فدائیان امام)( بودند|      این شماره تقدیم   می شود به روح پرفتوح   شهیدمهدی عراقی

مرحوم شهید عراقی که سالگرد شهادتشان در همین روزهاســت نیز جزو فداییان امام )ره( بودند. ان شــا ا... خداوند این عزیزان انقاب را با اولیای خودش 
محشور کند... 68/6/8  این سید بزرگوار هم، در نوع همان مردان باایثار - مثل شهید رجایی - و آن نوع انســانهای فداکار بود؛ چه قبل از انقاب و چه بعد از 

انقاب. اینها برای ما درس است.   77/6/2

مزار: قم حرم حضرت معصومهتاریخ شهادت : 4 شهریور 1358 شهادت: به دست گروه تروریستی فرقان
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کری وزیرخارجــه همان دولتی اســت که از ابتدای اســتقرارش 
سیاست دستکش مخملین را برای ارتباط با ایران در پیش گرفت 
اما اکنون به دولت جدید آمریکا توصیه می کند مهم ترین دستاورد 
سیاست خارجی اش یعنی برجام را با فشار تحریم علیه ایران حفظ 

کرده و برای)به ادعای خودشان( دست کشــیدن ایران از حمایت 
ازتروریســت ها و عقب نشاندن برنامه موشــکی تاش کند.»وزیر 
خارجه ی خوش اخاق! آمریکا در نامــه  وداعّیه ی خود توصیه میکند به 
دولت بعدی که به ایران ســخت بگیرید، هرچه میتوانید سخت گیری 

کنید، تحریمها را حفظ کنید، نگه دارید، بدانید با ســخت گیری میشود 
از ایران امتیاز گرفت کمااینکه ما گرفتیم -او میگوید- خب این دشــمن 
است؛ حاال این دشمن، دشمن خندان است؛ یک دشمن بود که می آمد 
صریحاً میگفت که ایران محور شرارت است، او این را صریحاً نمیگوید اّما 
رفتار او همین رفتار است. این شد دشمن. 95/10/19« حاال و با این نامه 
و اظهارنظرهای مشــابه از دولتمردان اوباما،  برای هر انسان منصف 
و واقع بینی در کشورمان و بلکه دنیا اثبات شده است که »دشمنی 
آمریکا با ملّت ایران و با جمهوری اسامی اصاً حول محور هسته ای 
نیست؛ این خطا اســت اگر خیال کنیم که دعوای آمریکا با ما سِر 
قضّیه ی هسته ای است؛ نه، قضّیه ی هسته ای بهانه است؛ قبل از اینکه 
مسئله ی هسته ای مطرح باشد، همین دشمنیها، همین مخالفتها از 
اّول انقاب بود؛ اگر یک روزی هم مسئله ی هسته ای حل شد -فرض 
کنید جمهوری اسامی عقب نشینی کرد؛ همان که آنها میخواهند- 
خیال نکنید مسئله تمام خواهد شد؛ نه، ده بهانه ی دیگر را به تدریج 

3 پیش میکشــند. 92/8/12«  واقعیت این اســت کــه دولت 

سیاست گرایی به جای حقیقت گرایی
بازخوانی   |  3

نماز جمعه در اسالم ترکیب عجیبی است 
نماز جمعه  |  4

"روابطمان با ایران بسیار مناقشه برانگیز خواهد ماند و ما باید اعمال فشار را بر ایران حفظ کنیم تا بتوانیم برنامه موشکی ایران 
را عقب بنشانیم. اهداف دیگر ما، فشــار بر ایران برای دست کشیدن از حمایت تروریســت ها، پایان دادن به بی توجهی به 
حقوق بشر و توقف مداخله ثبات زدایانه در امور همسایگانش است". این جمالت را جان کری در نامه خداحافظی اش در پایان 

دولت اوباما و تنها چند روز پیش از اولین سالگرد اجرایی شدن برجام نوشته است. 

روایت تاریخی  |  3

معارضه با مردم به نام مردم!

4

آمریکا همیشه دشمن است، چشمت را باز کن تا ببینی!

یژه
س و

عک

تصویر کمتر دیده شده از حضور رهبر انقالب 
در محل شکنجه و زندان پیش از انقالب

از نو  سر  خط

انتشار به مناسبت آغاز ماه بهمن، ماه پیروزی انقالب اسالمی

فلسطین
زنده است

بـه مناسـبت 29 دی ماه سـالروز مقاومت غـزه و  اوج گیری 
عملیات های استشهادی جوانان فلسطینی در کرانه باختری

4



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

  شیخ زکزاکی طبق قانون باید آزاد شود
ماکمید کامــارا، رئیــس موقت عفــو بین الملل 
در نیجریه: بنا بر اعام ســازمان عفــو بین الملل، 
مقام های نیجریه باید مطابق حکم دادگاه، شــیخ 
ابراهیم زکزاکی، رهبر جنبش اسامی این کشور و 
همسرش را فوراً از زندان آزاد کنند.  مهلت 45 روزه 
برای آزاد کردن آنها به پایان رسیده است. اگر دولت 
از روی عمد احکام دادگاه های خود را رعایت نکند، 
این اقدام به منزله ی اخال گری آشکار و خطرناک 

در اجرای قانون است.  |  پرس تی.وی |

  یدیعوت: اسرائیل از نزدیکی اطالعاتی ایران 
و روسیه نگران است

یدیعوت آحارونوت: پس از نزدیکی احتمالی دولت 
جدید آمریکا و روسیه، تل آویو بیم آن را دارد که 
اطاعات مربوط به عملیات های اطاعاتی مشترکی 
که با همکاری واشنگتن علیه تهران، حزب ا... و 

حماس انجام داده، به دست ایران برسد.  |  فارس|

  عربستان بزرگترین بازنده جنگ های منطقه است
رأی الیوم: انتظار می رود به زودی بشار اسد، رئیس 
جمهوری ســوریه پیروزی خود را اعام کند، هم 
زمان سازمان ها و گروه های وابسته به ایران در لبنان 
و یمن و عراق نیز به موفقیت های مهمی برسند. به 
این ترتیب عربستان بزرگترین بازنده این جنگ ها 
خواهد بود و انتظار می رود نهایتا تا پنج سال آینده 

ورشکست شود.  |  دیپلماسی ایرانی| 

  اعتراف وزیر دفاع بریتانیا : به عربستان  500 
بمب خوشه ای  فروخته ایم

مایکل فالون، وزیر دفاع بریتانیا، در نامه ای اعتراف کرد: 
بریتانیا بر اساس یک قرارداد با دولت سعودی در سال 
1986، 500 بمب خوشــه  ای بی ال755  به عربستان 
سعودی تحویل داده است. تام بِریک، وزیر خارجۀ لیبرال 
دموکراِت دولت در سایۀ بریتانیا، دراین باره گفت: این 
واقعیت که این میزان زیاد از بمب های خوشه  ای ساخت 
بریتانیا فروخته شده و اکنون در یمن مورد استفاده قرار 
می گیرند لکۀ ننگی برای شــهرت بریتانیا در سراسر 

جهان است.  |  پرس تی.وی|

  توصیف اندیشکده امریکایی از قدرت 
پدافند هوایی ایران

اندیشکده واشنگتن:خلیج فارس وتنگه هرمز درپوشش 
پدافندهوایی قرارگاه خاتم االنبیاء قراردارد. ایران آزادی 

عمل آمریکا درخلیج فارس را به  خطر می اندازد. |  فارس|

  پامپئو: سیا را به سمت گردآوری اطالعات از 
ایران سوق خواهم داد

مایک پامپئو رئیس پیشنهادی ترامپ برای سیا:  ایران به 
عنوان کشور پیشرو در حمایت از تروریسم به بازیگری 
مخرب و فعال در منطقه تبدیل شده که در حال دامن 

زدن به تنش ها با متحدان سنی ما است. |  مهر | 

هفته اخبار
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این تفاخر غلطی است که ما مارک های خارجی را در پوشاکمان، در وسائل منزلمان، در مبلمانمان، در امور روزمره مان، در 
خوراکی هامان ترجیح بدهیم به مارکهای داخلی؛ در حالی که تولید داخلی در خیلی از موارد بسیار بهتر است. من شنیدم 
پوشاک داخلی را که در بعضی از شهرستانها تولید میشود، میبرند مارک خارجی میزنند، برمیگردانند! اگر همین جا بفروشند، 
ممکن است خریدار ایرانی رغبت نکند؛ اما چون مارک فرانسوی دارد، خریدار ایرانی همان لباس را، همان کت و شلوار را، همان 

دوخت را انتخاب میکند؛ این غلط است. تولید داخلی مهم است... در زمینه ی مصرف، عمده ی کار دست مردم است.   91/1/1

# تفاخر_به_کاالی_خارجی                 
در زمینه ی مصرف، عمده ی کار دست مردم است 

کلید
واژه

فلسطین زنده است

البته تاریخچه تاش ها برای انحراف افکار و اهداف مسلمانان از مسئله 
فلسطین به روزگار اخیر باز نمی گردد و همواره از سوی حامیان غربی 
صهیونیست ها دنبال شده اما متأسفانه در سالهای اخیر این اتفاق با 
میدان داری برخی حکام اســامی در حال وقوع است. رخدادی که 
رمضان عبداهلل دبیرکل جهاد اسامی فلسطین هم به آن اشاره می کند: 
"متأسفانه برخی دولتهای عرب از قضیه فلسطین دست کشیده و برای 

هم پیمانی  با رژیم  صهیونیستی از یکدیگر سبقت       می گیرند."
این روزها تاش های متعددی برای عادی ســازی روابط با اسرائیل 
صورت می گیرد، اقداماتی به موازات تحرکات میدانی تروریست های 
تکفیری در ســرزمین های اســامی تا در حالی که افکار عمومی 
مسلمانان درگیر نزاع هایی است که به دروغ درگیری طایفه ای معرفی 
شده، صهیونیست ها به عنوان دشمن مشترک تمامی مسلمانان بر 
خر مراد سوار شده و شادمان در برخی باد اسامی جوالن دهند. اما 
این همه ماجرا نیست و سیر تحوالت علی رغم تمامی هزینه کردن ها و 
برنامه ریزی های جریان عبری-عربی، سمت و سوهای دیگری هم پیدا 
کرده است. موضوعی که رهبر انقاب در دیدار یک ماه قبل با رمضان 
عبداهلل اینگونه بدان اشــاره کردند: »با وجود بحران آفرینی مستمر 
حامیان رژیم صهیونیســتی برای به فراموشی سپرده شدن مسئله 
فلسطین، این سرزمین شریف به برکت مقاومت و مجاهدت ملت و 

گروه های فلسطینی، آزاد خواهد شد.  95/9/24« 
قطعا یکی از بهترین مصادیق بیان رهبر انقاب تشدید درگیری ها 
در سرزمین های اشغالی اســت، خصوصا که اکنون کرانه باختری 
بیش از همیشه صحنه جانفشانی جوانانی است که ماجرای اشغال 
سرزمین شان را شاید نه از پدرانشان که از پدربزرگ هایشان شنیده اند، 
اما این بُعد زمانی70 ســاله، باعث نشده اندکی در مسیر مجاهدت و 
مبارزه با دشمن غدار تردید کنند. حاال ساحل غربی رود اردن هم در 
کنار باریکه غزه به موضوعی کاما نگــران کننده و تهدیدی جدی 
برای اشغالگران بدل شــده است. به تعبیری اگرچه صهیونیست ها 
اکنون شاهد نزاع بین مسلمانان هستند اما این ناظر بودن چندان هم 
با دلخوشی همراه نیســت و آنها هر روز نگران اتفاقی جدید هستند 
که به همت و البته خاقیت جوانان مجاهد فلسطینی علیه منافع 
اسرائیلی رقم می خورد. رویدادی که می توان آن را در راستای مطالبه 
رهبر انقاب تعبیر کرد: »کرانه  ی باختری هم مثل غزه باید مسلح 
بشود. دست قدرت ]الزم است  [. کسانی  که عاقه  مند به سرنوشت 
فلسطینند، اگر میتوانند کاری بکنند، کار این است؛ در آنجا هم باید 

مردم را مسلح کنند. تنها چیزی که ممکن است از محنت فلسطینی  ها 
بکاهد، عبارت است از همین که دست قدرت داشته باشند، بتوانند 
قدرت  نمایی بکنند؛ واال با برخورد رام و مطیع و ســازش  کارانه، هیچ 

کاری به نفع فلسطینی  ها انجام نخواهد گرفت.  93/5/1« 
شــهادت قریب به 280 نفر تنهــا در بازه زمانی 16 ماه گذشــته در 
فلسطین اشــغالی و در جریان انتفاضه اخیر آماری نیست که بشود 
به سادگی از کنار آن عبور کرد، انتفاضه ای که از مهر ماه سال گذشته 
صحنه اعتراض های گسترده فلسطینیان به سیاست های تجاوزگرانه 
رژیم صهیونیستی درقبال مسجداالقصی در بیت المقدس اشغالی بوده 
است و اتفاقا فلسطینیان در دور جدید مبارزه شان از روش های جدید 
و نوآورانه در تهدید اشغالگران بهره گرفته اند که نشان پویایی مبارزه با 
اسرائیل در میان نسل های مختلف فلسطین است. همین رشد فزاینده 
مبارزه داخلی با اشغالگران در فلسطین در کنار توفیقات بسیار محور 
مقاومت در سوریه، لبنان، عراق، یمن و...  است که ترسیم کننده واقعیت 
میدانی امروز منطقه ماست؛ چرا که: »دشمن ضعیف شده است. دشمن 
اسام که استکبار است، امروز از همه ی دورانهای گذشته ی این 100 

سال و 150 سال ضعیف تر است. 93/9/4« 
برای همین به سراغ فتنه انگیزی داخلی و جنگ های نیابتی می رود 
تا از آب گل آلود شکاف بین مسلمانان، ماهی خود را صید کند؛ در این 
چارچوب باید بدنبال روشن گری بود: »باید برای ایجاد فضای فکری و 
گفتمان عمومی در جهان اسام، درباره اولویت قضیه فلسطین تاش 
مضاعفی شود به گونه ای که مسئوالن ســازش کار برخی کشورها از 

عکس العمل ملت ها در هراس باشند.  95/9/24«
در کنار این فضای روشــنگری اما نباید فراموش کرد که مادامی که 
آتش افروزی تکفیری ها دامن باد اسامی را گرفته است، نمی توان 
با همه توان و تمرکز به مبارزه با صهیونیســم پرداخت، باید بســاط 
تروریسم وارداتی به ســوریه و عراق را جمع کرد تا آنگاه روانه مبارزه 
نهایی و نابودکننده با اسرائیل شد.  بی راه نیست که غربی ها، این حامیان 
آشکار اشغالگران فلسطین، اینگونه از توفیقات میدانی محور مقاومت 
در حلب برآشفته شدند و به هر چیزی متوسل شدند تا مانع تحقق آن 
شوند و یا اثرگذاریش را کم کنند. آنها می دانند که سیر این توفیقات و 
آزادسازی ها به سرزمین قبله اول مسلمین و قدس شریف هم خواهد 
رسید آنگونه که سید حسن نصرا... هم پیشتر بر آن تاکید کرده بود:"راه 
قدس از قلمون، زبدانی، حمص، حلب، درعا، سویدا و حسکه می گذرد 

چون اگر سوریه از دست برود فلسطین و قدس از دست رفته است."     

شهادت قریب به 

280 نفر تنها در بازه 

زمانی 16 ماه گذشته 

در فلسطین اشغالی 

و در جریان انتفاضه 

اخیر آماری نیست 

که بشود به سادگی 

از کنار آن عبور کرد، 

انتفاضه ای که از 

مهر ماه سال گذشته 

صحنه اعرتاض های 

گسرتده فلسطینیان 

به سیاست های 

تجاوزگرانه 

رژیم صهیونیستی 

درقبال مسجداالقصی 

در بیت املقدس 

اشغالی بوده است

از همان زمـان که جرقـه جنایت تکفیری هـا در بالد اسـالمی زده شـد، بودنـد کارشناسـان هوشـیاری که در پس آن دسـتان اسـتکبار 
جهانـی را مشـاهده و هـدف ایـن بحران هـا را به فراموشـی سـپردن مسـئله اصلـی جهان اسـالم یعنی اشـغال سـرزمین فلسـطین 
می دانستند: »مسـئله ی اصلی، مسـئله ی رژیم صهیونیسـتی است؛ مسـئله ی اصلی، مسـئله ی قدس است؛ مسـئله ی اصلی، مسئله ی 

قبله ی اّول مسلمین، مسجداالقصی است؛ اینها مسائل اصلی است. 93/9/4« 

به مناسبت 29 دی ماه سالروز مقاومت غزه و اوج گیری انتفاضه ملت فلسطین در کرانه باختری؛

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

هفته سخن

برای استفاده درست از  فضای مجازی برنامه ریزی کنید 

»سیاست گرایی« به جای »حقیقت گرایی«

این فضای مجازی امروز از فضای حقیقِی زندگی ما چند برابر بزرگ تر شده؛ بعضی ها اصالً در فضای مجازی تنّفس میکنند؛ اصاًل 
آنجا تنّفس میکنند، زندگی شان در فضای مجازی است. جوانان هم سروکار دارند با فضای مجازی، با انواع واقسام چیزها و کارها، با 
برنامه های علمی اش، با اینترنتش، با شبکه های اجتماعی اش، با مبادالت و امثال اینها سروکار دارند؛ خب، اینجا لغزشگاه است... ما 
نمیگوییم این راه را ببندید؛ نه، اینکه بی عقلی است. یک کسانی نشسته اند، فکر کرده اند، یک راهی باز کرده اند به عنوان این فضای 
مجازی و به قول خودشان سایبری؛ خیلی خب، از این استفاده کنید منتها استفاده ی درست بکنید؛ دیگران دارند استفاده ی 

درست میکنند؛ بعضی از کشورها طبق فرهنگ خودشان این دستگاه ها را قبضه کرده اند. ما چرا نمیکنیم؟      95/2/13

در انقالب و نیز در جمهوری ما که ثمره ی آن بود، ویژگی بارز چشم گیری می توانست آن را از همه ی تجربه های 
متشابه متمایز کند. »حقیقت گرایی« به جای »سیاســت گرایی« بوده... بنی صدر در مقام ریاست جمهوری این 
روش را نقض کرد و سیاست بازی را جانشــین حقیقت گرایی کرد... از آن جمله از موضع گیری او نسبت به امام، 
همین اواخر به ظاهر خود را به امام متعهد وانمود می کرد. امام را پدر و مراد خود می نامید و نام امام، آری فقط نام 

را گرامی می داشت، اما در عمل همه ی جوانب دیگر والیت فقیه را مورد تعرض قرار می داد.   60/3/31

ما نمیگوییم این راه را ببندید

مروری بر عملکرد »بنی صدر« به مناسبت5بهمن ماه سالروز برگزاری اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری

مطالبه
رهبری

بازخوانی

»معارضه با مردم« به نام مردم!
روایت آیت ا... خامنه ای از مقابله مردم با فتنه 6 بهمِن آمل

قضیه ی ششم بهمن آنقدر اهمیت داشت که امام  ت تاریخی
روای

بزرگوار ما آن را در وصیتنامه ی تاریخی خود هم 
مندرج کردنــد، آن را یادگار گذاشــتند؛ یعنی 
فراموش نشــود... »هزار سنگر« یعنی چه؟ ظاهر 
قضیه این است که در درون شهر، مردم در مقابل گروه های 
اشرار و متجاوز سنگر درست کردند - حاال یا هزار تا، یا بیشتر 
یا کمتر - اما من یک تفســیر دیگری دارم: این ســنگرها 
سنگرهای درون خیابانها نیست، این سنگِر دلهاست؛ هزار تا 
هم نیست، هزاران سنگر است؛ به عدد هر مؤمنی، هر انسان 
باانگیزه ی باشرفی، یک سنگر در مقابل تهاجم دشمن وجود 
دارد... انقاب اســامی با آن عظمت پیروز شد... بعضی ها 
آمدند وســط میدان، ادعای طرفداری از مــردم کردند، 
خودشان را دموکراتیک خواندند، خودشان را طرفدار خلق 
معرفی کردند؛ آن وقت با همین خلقی که این نظام را با این 
بهای سنگین سر کار آورده بودند، شروع کردند به مقابله 
کردن. توشان منافق بود، کافر صریح بود، طرفدار غرب بود، 
متظاهر به دین هم بود؛ همه ی اینها با هم شدند یک جبهه، 
یک حرکت، در مقابل نظام اسامی، در مقابل ملت ایران. 
ادعای طرفداری از مردم کردند، با مردم درافتادند؛ ادعای 
طرفداری از دموکراســی و آراء مردم کردند، با آراء مردم و 
نتیجه ی آراء مــردم درافتادنــد؛ ادعای روشــنفکری و 
آزاداندیشــی و آزادفکــری کردند، به طــور متحجرانه 

چهارچوبهای القائی متفکرین غربی را قبول کردند؛ آمدند 
مقابل ملــت ایــران. اول با حرفهــای روشــنفکرانه یا 
شبه روشنفکرانه شروع کردند به امام و به جمهوری اسامی 
و به مبانی امام اعتراض کردن، انتقاد کردن، حرف زدن؛ بعد 
یواش یواش رودربایســتی را کنار گذاشــتند، آمدند توی 
میدان، مبارزه ی فکری را، مبارزه ی سیاسی را تبدیل کردند 
به مبارزه ی مســلحانه یا اغتشاشــگری... به جای اینکه 
بنشینند فکر کنند، ببینند مشکات کشور چیست به حل 
این مشکات کمک کنند... افتادند سینه به سینه شدن، 
معارضه کردن، بدگوئی کردن؛ بعد هم هر جا توانستند، با 
مردم مواجه شدن... جمهوری اسامی هویتی غیر از هویت 
مردم و ایمان مردم و عزم مردم که ندارد... آن روز هم همین 

88/11/6 جور بود. مردم آمدند این توطئه ها را جارو کردند. 

به عدد هر مؤمنی، 

هر انسان باانگیزه ی 

بارشفی، یك سنگر 

در مقابل تهاجم 

دشمن وجود دارد

    3سال دوم ،  شماره 66|  هفته اول بهمن 95

1 اوباما در ماه های اخیر، با تهدیدات پشت 
پرده و بدعهدی های مکــرر عما مانع همکاری 
بانک هــا و شــرکت های بــزرگ بین المللی با 
جمهوری اسامی ایران شــده و با وضع قوانینی 
چون محدودیت صــدور ویزا و همچنین تمدید 
قانون تحریم های ایران موســوم به آیسا، آشکارا 
برجام را نقض کرده  است. شرایط وقتی پیچیده تر 
می شــود که بــا روی کار آمدن دونالــد ترامپ 
مشخص نیســت او چه واکنشــی در قبال این 
توافق خواهد داشت. ترامپی که این روزها جهان 
و جامعه آمریکا را در حیرت گذاشته است. حیرت 
از بی ثباتی کشوری که خود را بزرگترین هژمونی 
جهان می دانــد. برای نمونــه او و اعضای کابینه 
احتمالی   اش بارها به برجــام تاخته اند وخواهان 
بازنگری آن شده اند. ترامپ مي گوید: "به نظر من، 
این توافق یکي از بدترین  وابلهانه ترین توافق هایي 
است که تاکنون منعقد شــده است" از دیگر سو 
ترامپ حداقل در مبارزات انتخاباتی بر این اصل 
اصرار داشته اســت که برای وادار کردن تهران به 
تعامل با آمریکا باید تحریم ها علیه ایران را چند 
برابر کرد؛ اظهارنظری کــه در جوالی 2015 در 
گفت وگو با سی ان ان آن را مطرح کرد و گفت: "ما 
باید تحریم ها را دو برابر و سه برابر کرده و وادارشان 
کنیم سراغ ما بیایند."  و  در یک مصاحبه دیگر با 
نیویورک تایمز گفت: "ما باید تحریم ها را دو برابر 

کرده و به توافق بهتری می رسیدیم."  
دشمن دشــمن اســت و راه های دشمنی او هم 
تجربه شده و آزموده شده، حیله و مکر او هم بعد 
از همه بازیهای خوش خط و خــال دولت اوباما، 
حاال باید برای همگان مشخص شده باشد. حداقل 
دست آورد سیاست حکیمانه »نرمش قهرمانانه« 
همین اندوختــن تجربه اســت. درک این بازی 
چماق و هویج، نشــان دادن یــک دوراهی غلط 
و ساختگی از تشــویق و تنبیه محتوم در فضای 
سیاســی و اقتصادی بین المللی»یک دوراهی 
را دشــمن نشــان می دهد، این دوراهی غلط و 
دروغ است. ما می توانیم با اقدام عملی در اقتصاد 
مقاومتی، کشور را مصونیت ســازی کنیم تا در 
مقابل تحریم به خودمان نلرزیم. ما می توانیم در 
مقابل آمریکا بایستیم و تحریم ها در ما اثر نکند. 
اگر این کارها را بکنیم، احتیاج نداریم از ارزش ها 
و خطوط قرمز و اصول خودمان صرف نظرکنیم. 
95/1/1«. حــاال بهتر می توان این هشــدارهای 
پرتکرار را درک کرد: »ما که دائم میگوییم دشمن، 
دشمن، نه این است که میخواهیم شعار بدهیم، نه 
اینکه به قول بعضی  آدمهای بی انصاف میگویند 
اینها در کار داخلی خودشان درمانده اند، ناچارند 
دشمن بتراشند؛ نه، دشمن تراشی نیست؛ خب 
دشمن است، چشمت را باز کن تا ببینی؛ ببندی 
چشمت را، البّته نمی بینی؛ سرت را داخل برف 
فروکنی، نمی بینی؛ اّما سرت را بلند کن، نگاه کن، 

می بینی. 95/10/19« 

صبح روز 6 بهمن سال 1360، با هدف راه اندازی یک قیام سراسری، گروهی از کمونیست ها شهر آمل را تسخیر کردند 
اما مردم فداکار آمل در همان روز به مقابله ی مسلحانه با آنان پرداختند و تا عصر همان روز، فتنه را سرکوب کردند.


