
از برکات ماه ذی قعده استفاده کنید

ماه مبارک ذی قعــده، اّوِل ماه های حرام 
اســت؛ یازدهم این مــاه والدت مبارک 
حضرت ثامن الحجج )( و دهه ی کرامت است؛ 
روز بیست وســّوم این مــاه روز زیارتی مخصوص 
حضرت ثامن الحجج )( است؛ روز بیست وپنجم 
این ماه روز دحواالرض اســت کــه روز با برکتی 
است؛)1( شب نیمه ی ماه ذی قعده از شبهای متبّرک 
سال است که اعمالی دارد؛)2( روزهای یکشنبه ی 
ماه ذی قعده ایّام توبه و انابه اســت و عملی دارد که 
مرحوم عارف بزرگوار حاج میرزا جواد آقای ملکی در 
المراقبات نقل میکند از رســول مکّرم اسالم که 
خطاب به اصحاب خود فرمود: کداِم از شماها مایلید 
توبه کنید؟ همه گفتند مــا میخواهیم توبه کنیم 
-ظاهراً ماه ذی قعده بوده است- طبق این نقل و این 
روایت حضرت فرمودند که در روزهای یکشنبه ی 
این ماه این نماز را -یک نمازی با یک خصوصّیتی در 
مراقبات ایشــان ذکر میکنند- انجام بدهید.)3( 
غرض، ایّام در ماه ذی قعده کــه اّول ماه های حرام 
است در این ســه ماه متوالی، ایّام و لیالی مبارک و 
متبّرکی است، پر از برکات است؛ باید از اینها استفاده 
کرد. 1( إقبال األعمال، ج 1، ص3۰۹. |  2( همان، ص31۰. 

3( همان، ص3۰۸؛ المراقبات، ص3۰1.

س: آیا پوشیدن لباســهایی که بر روی آن 
حروف و تصاویر خارجی چاپ شــده، جایز 
است و آیا این لباس ها ترویج فرهنگ غربی 

محسوب می شوند؟
ج: اگر مفاســد اجتماعی نداشــته باشــند 
پوشیدن آنها فی نفســه اشــکال ندارد و اّما 
اینکه ترویج فرهنگ غربِی معارض با فرهنگ 
اسالمی محسوب می شود یا خیر، موکول به 

نظر عرف است.
س: تقلید از مدهای غربی در کوتاه کردن مو 

چه حکمی دارد؟
ج: معیارهای حرمت در این موارد، شبیه شدن 
به دشمنان اســالم و ترویج فرهنگ آنهاست 
و این موضوع با توجه به کشــورها و زمان ها 
و اشــخاص مختلف، فرق می کنــد و این امر 

مختص به غرب هم نمی باشد.

اخالق درس

آموزشی احکـام

امام کالم

آتش به      اختیار

تریبون      حزب ا...

متأسفانه این پرداختن به تشــریفاِت ازدواج و مهریّه های گران و جهیزیّه های سنگین و 
مجالس آنچنانی خیلی اخالقها را فاسد کرده است! شما دخترها و پسرها که عروس و داماد 
می شوید، پیشقدم شــوید. بگویید ما این جوری نمی خواهیم، به این زیادی نمی خواهیم. 

وقتی جامعه مشکل دارد وقتی در جامعه فقیر هست باید انسان مالحظه کند.  7۹/۹/14

شما دخترها و پسرها پیشقدم شوید          

دلم برای امام تنگ شده بود

مسـابقه ی  برگـزاری   .1 اصفهانـی:   علـی 
کتابخوانـی از کتـاب "طـرح کلـی اندیشـه ی 
اسـالمی در قـرآن" در سـایت هسـته ای نطنـز 

)مجتمع شهید احمدی روشن(
2. برگـزاری مسـابقه از نشـریه خط حـزب ا... هـر 

هفتـه 
دســتغیب: برگــزاری کالس هــای فرهنگــی 
ــوزش  ــی و... و آم ــری؛ ورزش ــکام؛ هن ــر؛ اح تفک
ــودکان دوره ی  ــرای ک ــی ب ــی و اخالق آداب دین

ابتدایی و متوسطه در مناطق محروم
پایگاه مقاومت شـهید مـدرس روسـتای مریم 
آبـاد شهرسـتان ابرکـوه : راه اندازی سـالن سـینما 

انقالب 
میثم : اجرای تأتر خیابانی، نمایشـگاه مصور، 
تربیـون آزاد با موضـوع جنایـات امریـکا در طول 
تاریـخ در حق مـردم ایران در هفته ی حقوق بشـر 
آمریکایـی در مرکز شـهر قزوین به مدت سـه روز 

توسط گروه فرهنگی برهان
راهـی : تهیـه کارت پسـتال های حجـاب و 

هدیه به خانم ها در اماکن عمومی.

 : شـما هـم می توانیـد اقدامات 
آتش بـه اختیار خـود را برای انتشـار در نشـریه برای 

ما ارسـال کنید.

]بعـد از ماجراى تـرور[ دلم براى امام تنگ شـده  بـود... آمديـم ]جماران[ و امـام را زيـارت كرديم. 
اّوليـن روزى بـود كـه من عصـا دسـتم گرفتم. مـن همين طـور، متحّيـر ايسـتاده بـودم كه يك 
وقت امـام وارد شـدند و با خنـده جلو آمدنـد. گفتنـد: "اتّفاقـاً مـن االن به فكر تـو بودم. بـا خودم 
گفتم همـه اين جا جمع شـده اند؛ جاى فالنى خالى اسـت." خيلى خوشـحال شـدم و دستشـان 
را بوسـيدم. بعد اصـرار كردنـد: "اين جـا، روى اين صندلى بنشـين." مـن، نمى نشسـتم. به نظرم 

آن قدر اصـرار كردند تـا من نشسـتم. 78/7/1

نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مساجد و هیئت های مذهبی    |     سال دوم شماره ۹2|  هفته دوم مرداد ۹6     |   چاپ و توزیع به همت نیروهای مومن و انقالبی

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   

کسانی که از منافقین و لیبرال ها 
دفاع می کنند، پیش ملت راه ندارند  
ما بایــد مدافع افرادی باشــیم کــه منافقین 
سرهاشان را در مقابل زنان و فرزندانشان در سر 
سفره افطار، گوش تا گوش بریدند. ما باید دشمن 

سرسخت کسانی باشیم که پرونده های همکاری 
آنان با آمریکا از النه جاسوسی بیرون آمد. ما باید 
تمام عشقمان به خدا باشد نه تاریخ. کسانی که از 
منافقین و لیبرالها دفاع می کنند، پیش ملت عزیز 
و شهید داده ما راهی ندارند. اگر ایادی بیگانه و 

ناآگاهان گول خورده که بدون توجه بلندگوی 
دیگران شده اند، از این حرکات دست برندارند، 
مردم ما آنها را بدون هیچ گونه گذشــتی طرد 

خواهند کرد.
 امام خمینی)ره( ۱0 فروردین ۱۳۶۸

روزانه قرآن تالوت کنید    

مــن توصیه میکنم بــه جوانهــای عزیزمان 
و جوانهای دانشــجو کــه به مســائل تقوای 
شــخصی، پرهیزکاری شــخصی، پاکدامنی 
شخصی اهّمّیت بدهید، بپردازید؛ حتماً تالوت 
قرآن را روزانه فراموش نکنید -ولو یک صفحه، 
ولو نیم صفحه- قرآن را هر روز بخوانید، با قرآن 
ارتباطتتان را برقرار کنید. این دعاها مضامین 
فوق العاده ای دارد، این دعاها رشته ی ارتباط 
شما را با خدای متعال مستحکم میکند، این 

اصل قضّیه است. ۹5/4/12 

کتاب آب هرگز نمی میرد از سری کتب روایت 
8 سال دفاع مقدس به قلم حمید حسام  است 
که به ذکر  خاطرات سردار جانباز، میرزا محمد 

ســلگی پرداخته اســت. این کتاب، رتبه ی 
نخســت جایزه ی جالل آل احمد در ســال 
1394 را نیز کســب کرده اســت. بهمن ماه 
سال گذشــته، رهبر انقالب نیز این کتاب را 
خوانده و در بخشــی از تقریظ خــود بر این 
کتاب، چنین نوشته اند: »در میان کتاب های 
خاطرات جنگ، این یکی از بهترین ها است. 
بهمن 95«در بخشی از این کتاب، به ماجرای 
عملیات مرصاد اشاره شده و چنین آمده است: 
"آفتاب که باال آمد تصویر نیمه آشکار صدها 
خودرو و نفربری که شــب هنگام دیده بودم، 
آشکار شــد، تویوتاهای سفید که عقبشان یا 
توپ ضدهوایــی 23 میلیمتری بــود یا ضد 
هوایی 4 لول و یا دوشکا، با انبوه خودروهای ایفا 
و هینو که جلوشان پارچه ای سفید رنگ با یک 

آرم نصب بود؛ آرم سازمان منافقین. 

پیشنهاد  فرهنگی

حضور آیت ا... خامنه ای در مراسم تنفیذ شهید محمدعلی رجایی در جماران، 11 مرداد 136۰

ایـرانی خانواده

احکام تشبه به کفار 
در میان کتاب های خاطرات جنگ، این یکی از بهترین ها استو ترویج فرهنگ آنان    

معرفی کتاب آب هرگز نمی میرد 

  کتاب: آب هرگز نمی میرد
   ناشر: انتشارات صریر 

   نویسنده: حمید حسام 

این است حزب ا...

مداح اهل بیت، ابراهیم : اشتهار ۵000 نسخه
ناشـناس : 2۵ عـدد در هیئـت هفتگـی 

در فنالند
محمدباقـر عباسـی دبسـتان پـاوه :1۵00 

نسخه 

با یاد شهدا در جامعه شکست وجود نخواهد داشت  |  این شماره تقدیم می شود به ارواح طیبه شهدای عملیات مرصاد

روزبـه روز باید یـاد شـهدا و تکرار نـام شـهدا و نکته یابی و نکته سـنجی زندگی شـهدا در جامعـه ی مـا رواج پیدا کنـد و اگر این شـد، آنوقت مسـئله ی شـهادت که به 
معنای مجاهدت تمام عیـار در راه خـدا اسـت، در جامعه مانـدگار خواهد شـد. و اگر این شـد، بـرای این جامعه دیگر شکسـت وجود نخواهد داشـت و شکسـت معنا 

نخواهد داشـت؛ پیـش خواهد رفـت. ۹3/11/27

هفته نامـه خبری-تبیینـی نمازهـای جمعـه، مسـاجد و هیئت هـای مذهبی| سـال دوم، شـماره ۹2| هفتـه دوم مـرداد ۹6

۹2
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از برکات ماه ذی قعده  
استفاده کنید

چند ساعتی از بامداد روز هشــتم فروردین سال 1367 
نگذشته بود که ارتش بعث عراق، به کمک یار همیشگی 
خود در طول دوران جنگ، یعنی ســازمان تروریســتی منافقین، 
عملیاتی را تحت عنوان "آفتاب"، در منطقه ی مرزی فکه انجام داد. در 
این عملیات که هدف از آن، انهدام لشگر 77 خراسان بود، چند تیپ 
مکانیزه ی ارتش عراق نقش اصلی را ایفا می کردند و نیروهای سازمان 
منافقین هم، پس از تصرف خطوط پدافندی ارتش ایران، سنگرها و 

استحکامات موجود را به آتش کشیدند. 
دو ماه و اندی بعد از عملیات آفتاب، در آخرین ساعات روز 28 خرداد 
1367، ســازمان منافقین، عملیات دیگری با عنوان "چلچراغ" را در 
منطقه ی عمومی مهران انجام داد. در این عملیات، منافقین توانستند 
ضمن تصرف شهر مهران، 1۵00 نفر از نیروهای ایرانی را به اسارت و 

چندین دستگاه تانک و ادوات نظامی را به غنیمت بگیرند.  
روند فرسایشی جنگ اما در تابستان 67 اوج بیشتری گرفت. در 21 

تیرماه 67 وضعیت جبهه ها به شــدت بحرانی شده بود به طوری که 
رژیم بعث، به جبهه های غرب حمله کرده و گردان های نظامی کشور 
را متالشــی کرده بود و در جنوب نیز، حمالت سنگینی از ناحیه ی 
کوشک و شــلمچه انجام داده و در خاک ایران پیشروی چشم گیری 
انجام داده بود. ســه روز بعد، آیت اهلل خامنه ای، رئیس جمهور وقت 
ایران، با دیدن وضعیت جبهه هــا، صبح هنگام از حاج احمد خمینی 

3 می خواهند که بــرای حضور در جبهه ها از امــام اجازه بگیرند.

س اخالق
در

در بند نهم از اصل 11۰ قانون اساسی، »امضای حکم  ریاست  جمهوری« 
جزو وظایف و اختیــارات مقام رهبری آمده اســت. در ماده ی یکم 
قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز بر موضوع امضای حکم ریاست 

جمهوری یا همان »تنفیذ« تصریح شده و چنین آمده است: »دوره ی 
ریاســت جمهوری اسالمی ایران چهار سال اســت و از تاریخ تنفیذ 
 2 اعتبارنامه به وسیله مقام رهبری آغاز می گردد.«   |   ادامه در صفحه

پیام های انتخابات 4۰ میلیونی
هیچ ننگی باالتر از این نیست

روایت تاریخی  |  3

دلم برای امام تنگ شده بود

عکس نوشت  |  4

خانواده ایرانی   |  4

شما دخترها و پسرها پیشقدم شوید

گزارش هفته

پاسدار استقالل و مقدمه ی پیشرفت

برمردم در برابر جالد مر
روایتــی از چهار مــاه پایانی جنــگ که منتهی بــه عملیات مرصاد شــد
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   توصیه ی "فارین افرز" به دولت ترامپ 
برای مقابله با ایران 

نشـریه فارین افرز در یادداشـتی با برشمردن 
روش هـای مختلـف برانـدازی حکومـت در 
ایـران، دیپلماسـی را کلیـد تغییـر حکومـت 
معرفـی می کنـد و اشـاره می کنـد که بـا کار 
کـردن بـر روی موضوعاتـی ماننـد مبـارزه با 
داعـش و امثـال آن، می تـوان گام بـه گام بـه 
حکومـت ایـران نزدیک تر شـد و ماهیـت آن 
را تغییر داد تـا با آمریـکا "مهربانانه تـر" رفتار 
کنـد و ایـن همـان کلید تغییـر حکومـت در 

ایـران اسـت.  |   رجانیوز|

    فیگارو: انتفاضه جدید
 از بیت المقدس آغاز شده است

در حالـی کـه سـرکوب فلسـطینی ها در 
گذاشـته،  شـدت  بـه  رو  بیت المقـدس 
روزنامـه فرانسـوی فیـگارو نوشـت: بـه نظر 
سـخت ترین  بـه  بیت المقـدس  می رسـد 
دوره انتفاضـه قبلـی بازگشـته اسـت. ده هـا 
هـزار مسـلمان فلسـطینی بـرای اعتـراض 
محوطـه  در  امنیتـی  درهـای  نصـب  بـه 
زیارتگاهـی جمـع شـده بودنـد که در سـال 
2000 نیـز مرکـز دومیـن انتفاضـه بـود. 
فیـگارو در ایـن مطلب بـا پیش بینـی اینکه 
انتفاضـه  بـه  درگیری هـا  ایـن  احتمـاالً 
دیگـری می انجامـد، از حـوادث چنـد روز 
گذشـته به عنـوان "یـک سـناریوی فاجعه" 

یـاد کـرد.|   کیهـان|

   الحوثی: ما آماده مشارکت در هرگونه 
نبرد با دشمن صهیونیستی هستیم 

سـید عبدالملـک الحوثـی رهبـر جنیـش 
انصـارا... یمـن طـی سـخنانی گفـت کـه مـا 
بـرای شـرکت در هرگونـه نبـرد بـا دشـمن 
افـزود:  آمـاده هسـتیم. وی  صهیونیسـتی 
رسـیده  خـود  اوج  بـه  امـروز  درگیـری 
فلسـطین  اسـت و خطرهایـی کـه ملـت 
اسـت.  بی  سـابقه  می کنـد،  تهدیـد  را 
الحوثـی گفـت: مـا خطـاب به سـید حسـن 
تاکیـد  لبنـان  حـزب ا...  دبیـرکل  نصـرا... 
می کنیـم کـه حسـاب کـردن او روی ملـت 

یمـن، درسـت بـوده اسـت . |      تسـنیم|

   رهبر انقالب بزرگترین واقف
 نسخ خطی در جهان است

فرهنگـی  سـازمان  رئیـس  گنابادی نـژاد 
آسـتان  می گویـد  رضـوی  قـدس  آسـتان 
بیشـترین مجموعـه نسـخ خطـی در جهان 
اسـالم را دارد و رهبـر انقالب با وقـف 18 هزار 
نسـخه خطی بزرگتریـن واقف ایـن مجموعه 

در جهـان اسـالم هسـتند. |  حوزه نیـوز |

هفته اخبار
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اگر قدرت میخواهیم، اگر عّزت میخواهیم، اگر میخواهیم که ما مرجع مراجعات کشورها باشیم، نه اینکه آنها مرجع مراجعات ما 
باشند، باید علم را تقویت کنیم؛94/12/20 حرکت علمى در کشور خوب آغاز شده است؛ بحمدا... در این سالها، در این ده دوازده سال 
حرکت خوبى در کشور به وجود آمده؛ این حرکت مطلقاً نباید ُکند بشود، بلکه باید سرعت و شتاب بگیرد. خیلى از افتخارات ملّى 
و بخش مهّمى از عّزت ملّى و بخش قابل توّجهى از ثروت ملّى به برکت علم به دست مى آید؛ مسئله ى علم و تحقیق و پیشرفت در 

بخشهاى گوناگون علمى و کشف سرزمین هاى ناشناخته ى دانش، براى کشور خیلى مهم است.    93/3/4

#شکستن_مرزهای_دانش
 

کلید
واژه

پیام های انتخابات 4۰ میلیونی 

پیـش از ایـن البتـه، در ابتـدای انقـالب، و در زمـان 
برگزاری جلسـات قانـون اساسـی، بحث هـای مفصلی 
در ایـن بـاره شـده بـود. بـرای مثـال، آقـای فاتحـی از 
اعضـای مجلـس در زمـان بررسـی پیش نویـس اصـل 
110 قانـون اساسـی می گویـد: »بـرای من ایـن مطلب 
روشـن نشـد کـه امضـای حکـم ریاسـت جمهـوری 
آیا صرفـاً تشـریفاتی اسـت یـا این کـه اگـر امضـا نکرد 
آیـت اهلل  بزرگـوار،  تکلیـف چـه می شـود؟« شـهید 
دکتـر بهشـتی در پاسـخ او چنیـن می گویـد: »نـه آقـا 
این تنفیـذ اسـت.« امـام خمینـی هـم در لـزوم تنفیذ 
رئیس جمهـور از سـوی ولی فقیـه در جمـع نمایندگان 
مجلـس خبـرگان در تاریـخ 12مهـر 13۵8چنیـن 
می فرماینـد: »رییس جمهـور بـا نصـب فقیـه نباشـد، 
غیرمشـروع اسـت.« ایشـان همچنیـن در تنفیذ حکم 
ریاسـت جمهوری اولین منتخب مـردم، چنین تصریح 
می کننـد: »بر حسـب آنکـه مشـروعیت آن)رأی ملت( 
باید بـه نصـب فقیـه جامع الشـرایط باشـد، اینجانب به 
موجـب ایـن حکـم، رأی ملـت را تنفیـذ و ایشـان را به 
ایـن سـمت منصـوب نمـودم.« و این چنیـن در نظـام 
مردم سـاالری دینـی، خواسـت و نظـر مـردم در حوزه 
سیاسـت عملـی می شـود. »قرن هـای متمـادی در 
کشـور ما سـپری شـد؛ حکومت هایـی آمدنـد و رفتند، 
بـدون این کـه مـردم کوچک تریـن نقشـی در تعییـن 
ایـن دولت هـا و گزینـش آنهـا داشـته باشـند. انقـالب 
میدان را بـرای مردم ما بـاز کـرد.« ۸4/5/12  در حقیقت 
»انقالب اسـالمی آمـد ایـن تحقیـر غیرقابـل تحّمل را 
برطرف کـرد و به کشـور و به ملّت عـّزت داد، اسـتقالل 

داد و انسـانّیت او را مطـرح کـرد.« ۹4/11/2۸
ایـن اعتقـاد و بـاور رهبـر انقـالب بـه موضـوع نقـش و 
جایـگاه مـردم در حکومت اسـت. کسـی که قرار اسـت 
مانند سـلف صالح خـود، بنیانگـذار انقالب اسـالمی، تا 
چنـد روز دیگـر رأی اکثریـت مـردم را تنفیـذ و رئیس 
جمهـور دوازدهـم را منصوب کننـد. همین نگاه اسـت 
که می گوید: »اصل نظام اسـالمی بـا رأی مـردم، قانون 
اساسـی بـا رأی مـردم، مدیریت های اساسـی کشـور با 

رأی مـردم تعییـن شـده               اند.« ۸۸/5/12
عـالوه بـر آنکـه مردم سـاالری دینـی و نقـش دادن بـه 
آحاد مردم در انتخاب سرنوشتشـان، ریشه در استقالل 
»مردم سـاالری  تجربـه  دارد؛  ابرقدرت هـا  از  کشـور 
اسـالمی ]هم[ به مـا آموخته اسـت که حضـور مردمی 
در عرصه ی گزینـش مدیران کشـور ، عامل حراسـت از 
اقتدار ملـی و حصاری مسـتحکم در برابر اسـتیالطلبی 
بیگانـگان و دسـتاویزی مطمئـن بـرای جلوگیـری از 
لغـزش و انحـراف مدیـران اسـت.« ۸4/5/12 در واقـع 
مردم سـاالری دینی هم ریشـه در استقالل کشـور دارد 
و هم سـازنده »امنیت« کشـور در مقابل دشمنان است 
و چیـزی ارزشـمندتر از »اسـتقالل« و »امنیـت« برای 
یک ملتـی کـه می خواهد بـه آرمان هـای مـادی مانند 
رفـاه و آرامـش و معنـوی مانند عدالـت و آزادی برسـد.

حـاال بـا ایـن نـگاه بازگردیم بـه موضـوع تنفیـذ؛ یعنی 
نماد یکـی از دو پایـه ی اصلـی مردم سـاالری دینی، که 
به معنای امضاء و تأییـد قانونی حکم ریاسـت جمهوری 
فـردی اسـت کـه در انتخاباتـی بـا حضـور 40 میلیون 
مـردم، پیـروز میدان شـود. ایـن تنفیـذ با همیـن نگاه، 
تثبیـت نقـش مـردم اسـت و ارج نهـادن به اسـتقالل و 
صدالبتـه مقدمـه ای اسـت بـرای مطالبه ی پیشـرفت. 
چرا کـه »موّفقیـت هـر ملتـی در پیشـرفت های خود، 
نسـبت معکـوس بـا نفـوذ بیگانـگان و دشـمنان در آن 

دارد.«7۹/۸/11 کشـور 
تنفیذ بـا این مقدمـه، از منتخب مـردم و بـه نمایندگی 
از خواسـت تاریخی ملت ایران، به واسـطه ی اسـتقاللی 
کـه مردم سـاالری دینـی از اسـتعمارگران ایجـاد کرده 
اسـت »پیشـرفت« و »خدمـت بـه مـردم« و حـل 
مشـکالت آنهـا را مطالبـه می کنـد و مسـئوالن بایـد 
بداننـد کـه »پذیرش مسـئولیت بـه معنـای کامجوئی 
از قـدرت نیسـت؛ بـه معنـای قبـول زحمـات خدمـت 
بـه مـردم اسـت.« ۹2/5/12 دوره ایسـت که مسـئوالن، 
اعتماد مـردم را کـه در پـای صندوق هـای رای متجلی 
شـد »بـا رفتـار خـود همچنـان ایـن اعتمـاد را افزایش 

بدهنـد.« ۸۸/5/12. 

ایشان ] امام خمینی[  

همچنین در تنفیذ 

حکم ریاست 

جمهوری اولین 

منتخب مردم، چنین 

ترصیح می کنند: 

»بر حسب آنکه 

مرشوعیت آن)رأی 

ملت( باید به نصب 

فقیه جامع الرشایط 

باشد، اینجانب به 

موجب این حکم، 

رأی ملت را تنفیذ و 

ایشان را به این سمت 

منصوب منودم.« و 

این چنین در نظام 

مردم ساالری دینی، 

خواست و نظر مردم 

در حوزه سیاست 

عملی می شود

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

هفته سخن

آمریکایی ها گفتند برای علوم ژنتیک هم باید شورای حکام به وجود بیاید!

در دهه 6۰، بار انقالب بر عهده نماز جمعه ها بود 

وقتی که راجع به سلول های بنیادِی شبیه سازی و اینطور کارها آقایان حرف زدید و بنده یا دیگری هم تجلیلی از این 
کار کردند، مقامات آمریکایی اعالم کردند که برای علوم ژنتیک هم باید شورای حکامی به وجود بیاید! این معنایش 
چیست؟ دشمن از اینکه شــما در این رشته دارید حرکت می کنید، دردش آمده اســت... در حرکت جهادی، علم 
جهادی، در تحقیق جهادی، این عنصر حتماً شرط است. دشمن هم مقصود آمریکا نیست. دشمن واضحمان آمریکا 
و استکبار جهانی است. نه، دشمنها انواع و اقسامی دارند... کار جهادی باید هدفمند، متوجه به آرمانها و هوشمندانه 

و عاقالنه و دشمن شکن باشد. 86/4/25

من فراموش نمی کنم در اواسط سال ۶۰، وقتی که دشمنان و گروهکها و تفاله های ضد انقالب و استکبار، آن جنایات و فجایع 
عظیم را در این کشور به وجود آورده بودند - شهادت ۷۲ تن، شهادت نخست وزیر و رئیس جمهور - بنده در بیمارستان بودم. 
خطبه های نماز جمعه در تهران، به اعتقاد من، در آن روز، بیشترین حمل بار انقالب را بر دوش داشت. هر جمعه که می شد، از این 
کانون نماز جمعه، به سراسر کشور، نور منتشر می شد. حقایق برای مردم تشریح می شد و مردم می فهمیدند که در این کشور چه 

71/3/20 می گذرد و دشمن چه کار می کند. تریبونهای آزاد، این گونه است. 

بیانات رهبر انقالب در بازدید از پژوهشکده ی رویان

روایت رهبر انقالب از پنجاه سال حکومت پهلوی

به مناسبت اقامه ی نخستین نماز جمعه ی انقالب اسالمیدرت و عزت کشور در گرو دستیابی به علم است

پاسدار استقالل و مقدمه ی پیشرفت
بازخوانی

مطالبه 
رهبری

هیچ ننگی باالتر از این نیست

در پنجاه سـال آخر قبـل از انقـالب، دو نفر در  ت تاریخی
روای

این مملکـت حکومـت کردنـد پدر و پسـر که 
آوردنـد.  کار  سـر  بـر  بیگانـگان  را  دو  هـر 
رضاخـان را انگلیسـی ها از میـان فـوج قـزاق 
پیـدا کردند به یـک قلـدر بی بـاک و بی محابـا احتیاج 
داشـتند آوردند و دسـت او سـالح دادند! او را آوردند تا 
به مقـام سـلطنت رسـاندند، بعـد مقاصد خودشـان را 
بـه وسـیله ی او اعمـال کردنـد! آن ضربـه ای را کـه 
می خواسـتند بـه دیـن، بـه روحانیـت، بـه سـنتهای 
قدیمـی و ملـی ایـن کشـور و بـه پایه هـای دینـی و 

اعتقادی این کشـور بزنند، بـه وسـیله ی او زدند. چون 
آدم بی بـاک و گسـتاخی بود، بـه درد آن هـا می خورد! 
ایـن آدم، آدمـی بـود کـه می دانسـتند در برخـورد بـا 
علمـا، گسـتاخ و بی باک اسـت. بعد هـم چـون دیدند 
کـه از لحاظ سیاسـی به سـمت دیگـری گرایـش پیدا 
می کند، او را برداشـتند و پسـرش را جایش گذاشتند! 
برای ملـت ایـران هیچ ننگـی باالتـر از این نیسـت که 
حـکام، فرمانروایـان، سیاسـتمداران و سررشـته داران 
وسـیله ی  بـه  انگلیـس  دولـت  را  کشـور  امـور 

سفارتخانه ی خود بیاورد و ببرد! 77/2/2

رضاخان را 

انگلیسی ها از میان 

فوج قزاق پیدا 

کردند به یک قلدر 

بی باک و بی محابا 

احتیاج داشتند 

آوردند و دست او 

سالح دادند!
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1  آیــت اهلل خامنــه ای از امام درخواســت 

کرده بودند با توجــه به اینکه اوضــاع جبهه ها 
مناسب نیست، برای بازسازی وضعیت نیروها و 
سازماندهی مجدد آنها برای مقابله ی با دشمن، 
اجازه فرمایند که ایشان راهی جبهه ها شوند. پیش 
از این، امام خمینی، حضــور آیت اهلل خامنه ای را 
در جبهه ها، برای حفظ جان ایشان و همچنین با 
توجه به تبعات احتمالی داخلی و بین المللی که 
می توانست به دلیل جایگاه حقوقی ایشان به وجود 
بیاید، منع کرده بودند. این بــار اما امام، از طریق 
حاج احمدآقا، موافقت خــود را با حضور آیت اهلل 

خامنه ای در جبهه ها اعالم  کردند.
پس از آن، روز دوم مـرداد 67، آیت اهلل خامنه ای، 
پیامی با عنوان امـام جمعه ی تهران صـادر کرده 
و  تصریح کردند: »اکنـون که ارتش متجـاوز، بار 
دیگر بـه خاک پـاک ایـران اسـالمی قـدم نهاده  
اسـت، هیـچ پاسـخی جـز سـالح روا نیسـت. 
امروز نیـز باید ملـت به کمـک نیروهای مسـلح 
بشـتابند...« 67/5/2 در پایـان پیام نیـز، آیت اهلل 
خامنه ای اعـالم می کنند که: »اینجانـب با درک 
عمیق از اهمیت زمـان و با اذعان بـه اینکه جهاد 
و شـهادت در ایـن برهـه ی حسـاس فریضـه ای 
مضاعـف اسـت، تـن و جـان ناقابـل خـود را بـه 
جبهه ی حق بـرده و در معـرض تکلیـف و قضاء 
الهـی می گـذارم.« 67/5/2  آیـت اهلل خامنـه ای 
که همواره آمـاده ی شـهادت بودند، بعـد از ابالغ 
این پیام مشـتاقانه به سـوی جبهه ها شـتافتند.

در دیگر سوی میدان اما رهبران سازمان منافقین 
که سرخوش از پیروزی موقت در مهران و ارتش 
بعث بودند و ســاده لوحانه شــعار "امروز مهران، 
فردا تهران" را ســر داده بودند، روز سوم مردادماه 
67، عملیات موســوم به "فروغ جاویدان" را آغاز 
کرده و در کمتر از 24 ســاعت توانستند خود را 
به 34 کیلومتری کرمانشاه برسانند. منافقین و 
ارتش بعث که سرخوش از پیروزی ماه های اخیر 
بودند، تصور می کردند که بــه راحتی می توانند 
خود را به تهران رســانده و نظام را ساقط کنند، 
اما پیام قطع نامه ی امــام خمینی و ارتباط قلبی 
مســتحکمی که بین امام و مردم وجود داشت از 
یک سو، و تحلیل های روشنگرانه و پیام به موقع 
رییس جمهور وقت، آیــت اهلل خامنه ای و  جمع 
دیگری از مســئولین، و به دنبال آن، حضور در 
جبهه توسط ایشان از سوی دیگر، موجب حضور 
گسترده ی »نیروهای مردمی« در جبهه ها و در 
نتیجه زمین گیر شدن نیروهای منافقین از یک سو 
و بعثی ها در سوی دیگر شد. بدین ترتیب، سازمان 
منافقین ضمن عقب نشــینی، متحمل تلفات و 
خسارات فروانی شد و بیش از 438 تانک، 1200 
قبضه تجهیزات نظامی از قبیل خمپاره انداز، توپ 
ضدهوایی، نفربر، خودرو و صدها سالح سبک آنها 

به غنیمت نیروهای ایران درآمد.  

در بند نهم از اصل 11۰ قانون اساسی، »امضای حکم  ریاست  جمهوری« جزو وظایف و اختیارات مقام رهبری آمده است. در ماده ی یکم قانون انتخابات 
ریاست جمهوری نیز بر موضوع امضای حکم ریاســت جمهوری یا همان »تنفیذ« تصریح شده و چنین آمده است: »دوره ی ریاست جمهوری اسالمی 

ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه به وسیله مقام رهبری آغاز می گردد.« 


