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احكام آرایش

میدانند و میفهمند که مورد تهدیدند، اما میروند این شماره 
تقدیم   می شودبه

 روح دانشمند جوان
شهید داریوش 

رضایی نژاد

مزار: آبدانانتاریخ شهادت : اول مرداد ۱۳90   ترور توسط عوامل موساد

۴

»شهدای هسته ای را ببینید! در میدان علم کار کردند اّما مورد تعّرض دشمن قرار گرفتند؛ ]این [ 
جهاد است. 9۵/۴/۵« » مصطفی احمدی روشن... یا شهید رضائی نژاد، دو تا جوان دانشمند؛ امام را، 
جنگ را، دوران انقالب را درک نکردند، اما اینجور با شجاعت، با شهامت درس میخوانند، تحصیالت 
میکنند، مقامات عالی را طی میکنند؛ میدانند و میفهمند هم که مورد تهدیدند، اما میروند. 90/۱۱/۱۴«

۴

قانون ذلّت باری که به دستور 
پهلوی وابسته تصویب شد

۳

ایـرانی خانواده

تاریخی بازخوانی

رهبر معظم انقــالب در روز اول فروردین ماه 
امســال در حرم رضوی مطالبات اقتصادی 
ده گانه ای ذیل سیاست های اقتصاد مقاومتی، 
عنوان کردند و تاکید کردند به شرط اجرای 
به موقع و مجدانه، »مسئولین محترم دولتی 

آخر ســال ۹5 ... میتوانند بــه مردم گزارش 
بدهند، مردم هم ببینند و حس کنند. وقتی 
مردم حس کردند، آن وقت اعتماد و اطمینان 

پیدا میکنند. 9۵/۱/۱«
یکی از آن مــوارد ده گانه، این اســت که »با 

قاچاق مبارزه ی جّدی بشــود؛ اینها دارد به 
اقتصاد کشور لطمه میزند و ضررش را مردم 
میبرند. 9۵/۱/۱« باید اذعان کــرد که از این 
»بالی بزرگ«، آسیب های قابل مالحظه ای 
به اقتصاد کشور وارد شــده است. »قاچاق از 
واردات دولتی و گمرکی بســیار بدتر است: 
اّوالً ســالمت جنــس معلوم نیســت؛ ثانیاً 
درآمــدی از آن عاید دولت نمیشــود؛ ثالثاً 
همان اِشکال واردات را دارد که کساد کردن 
بازار تولید داخلی اســت. 9۵/۲/۸« به همین 
دلیل، »خنجری اســت که به پشــت نظام 

وارد میشــود. یک عّده ای برای خاطر منافع 
شخصی خودشــان، منافع کشور را با قاچاق 
لگدمال میکننــد. 9۵/۳/۱6« باوجود اینکه 
قاچاق »سّم تولید داخلی« است اما تا امروز، 
»در مبــارزه ی با قاچاق خیلــی جّدی عمل 

نکرده ایم. 9۵/۲/۸«
فارغ از دالیل به وجودآمــدن این وضعیت، 
چه باید کــرد تا بتــوان در ســال »اقتصاد 
مقاومتــی؛ اقــدام و عمــل« کام مــردم را 
به جهت آغــاز یک حرکت بــزرگ اصالحی 

۳ در اقتصاد کشــور شــیرین کــرد؟ 

نگویید نمی شود

تقویت روحی شوهر برای 
ورود در میدانهای بزرگ

یكی از مهمترین راه های رونق تولید داخلی مبارزه با قاچاق است

همه »کفر«  در برابر »ایمان مجسم«
روایت رهبر انقالب

 از جنگ احزاب

یک سوم از سال »اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل« سپری شد. شاید برخی با این ابهام مواجه 
باشند که سیاست های اقتصاد مقاوتی می تواند صرفاً در درازمدت و یا در بهترین شرایط در 
میان مدت بر اقتصاد بیمار ایران اثربخش باشــد اما در پاســخ  باید گفت، درست است که 
»برنامه ها برنامه های بلندمدتی است، لكن نتایج آن خیلی زود به دست خواهد آمد ... یعنی شروع ثمرات این 

کار و احساس عمومِی مردم برای شیرینی نتایج این کار ان شاءاهلل دیر و دور از دسترس نیست.9۲/۱۲/۲0«

تفاوت شرعی آرایش کم و زیاد 
و مصداق آرایش

  بیانات رهبرانقالب در دیدار جمعی از 
شاعران آئینی و مداحان  مشهد

من میخواهم برای  همیشه توصیه کنم، 
یعنی  واقعاً به فکر باشید، وقتی  که شما 
شــعر میخوانید یا دم میدهید تا مثاًل 
در نوحه خوانــی  ســینه بزنند، چیزی  
بگویید که آن کس که سینه میزند، بر 
معرفتش بیفزاید، یــک چیز جدیدی  
بفهمد. بله، میشود گریه گرفت و مثاًل 
فرض کنیــد کــه مصیبت خوانی  کرد 
بدون بصیرت، آن هم یــک مرحله ای  
است، بالشک یک مرحله ای  از فضیلت 
اســت، اّما آن فضیلت برتــر، آن هدف 
اعلی، آن غایت الُقصــوی   از همه ی  این 
مقّدمات، این است که ما بصیرتهایمان 
افزایش پیدا کند؛ نسبت به ائّمه، نسبت 
به قرآن، نســبت به اســالم، نسبت به 
آینده ی  جامعه ی  جهانی؛ اینها هدفهای  
اصلی  اســت، اینها باید ان شــاءاهلل در 
شــعرهای  ما هم بیاید، در خواندن ها و 

مّداحی  های  ما هم بیاید. 9۵/۴/۲۴

وقتی که َدم می دهید...

برش

هفته سخن

۳

چرا ایران در یک منطقه پرآشوب از نعمت امنیت برخوردار است

مدیونحاجقاسمها
۲
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چرا ایران در یک منطقه پرآشوب از نعمت امنیت برخوردار است

 من اصرار دارم این منطقه را »غرب آســیا« بگویم، نه خاورمیانه. تعبیر خاور دور، خاور نزدیک، خاور میانه درست 
نیست. دور از کجا؟ از اروپا. نزدیک به کجا؟ به اروپا. یعنی مرکز دنیا اروپاست؛ هر جائی که از اروپا دورتر است، اسمش 
خاور دور است؛ هر جا نزدیکتر است، خاور نزدیک است؛ هر جا وسط اســت، خاورمیانه است! این تعریفی است که 
خود اروپائی ها کردند؛ نه، ما این را قبول نداریم. آسیا یک قاره ای اســت؛ شرقی دارد، غربی دارد، وسطی دارد؛ ما در 

غرب آسیا قرار داریم.9۱/۵/۲۲  

مدیون حاج قاسم ها

۱. طرح خاورمیانه ی بزرگ هم شکســت خورد، اما این 
پایان ماجرا نبود. دشــمن بعد از شکســت آن طرح، به 
تعبیر رهبر انقالب سیاســت جدیدی را در پیش گرفت: 
»آن سیاســت عبارت بود از اینکه در ایــن منطقه باید 
کشورهائی، واحدهای سیاسی ای وجود داشته باشند که 
این خصوصیات را داشته باشند: اوالً ضعیف باشند؛ ثانیاً 
با یکدیگر دشمن باشند، مخالف باشند، با هم کنار نیایند، 
نتوانند اتحاد بکنند... ثالثاً حکامشــان از لحاظ سیاسی، 
دست نشانده باشند... رابعاً از لحاظ اقتصادی مصرف کننده 
باشــند... خامســاً از لحاظ علمی عقب افتاده باشــند. 
۸9/۱۱/۱۵« برای دســت یافتن به این اهداف، باید محیط 
منطقه را "آشوب" و "ناامنی" فرا می گرفت. پس "جنگ 
نیابتی" را به کمک عناصر منطقه ای خــود آغاز کردند. 
دشمن همان دشــمن بود، اما "چهره" و "تاکتیک"ش را 
تغییر داده بود. آنها درصدد کشاندن جنگ به داخل ایران 
هم بودند. در حقیقت »عراق مقّدمه بود، شام مقّدمه بود؛ 
مقّدمه ی این بود که بتوانند اینجا را تحت تأثیر قرار بدهند؛ 
قدرت اینجا موجب شــد که اینها در آنجا هم زمین گیر 
شدند. 9۵/۴/۵« اما اندیشــکده آمریکایی اوراسیا ریویو 
اینگونه به واقعیــت اقرار می کند: "تفکــر و برنامه ریزی 
استراتژیک می تواند تهدیدات را به فرصت تبدیل کند... 
در حالی که آمریکا و کشــورهای حامی آن از ایجاد هیچ 
مانعی بر سر راه ایران خودداری نکرده اند، مقامات تهران 
از انقالب ســال 1۹7۹ توانسته اند تمامی این تهدیدات و 

دشمنی ها را زیرکانه مدیریت کنند." 
۲.  در حدیثی از پیامبر)( نقل است که "دو نعمت اند 
 )(که ناشناخته اند: سالمتی و امنیت." امیرالمؤمنین
نیز در خطبــه ی 27 نهج البالغه، در جمالتی قابل تأمل 

چنین می فرمایند: "جهاد دری است از درهای بهشت، 
که خداوند آن را بــه روی اولیاء خاّص خود گشــوده... 
هر کس آن را از باب بی اعتنایــی ترک کند خداوند بر او 
جامه ذلت بپوشاند، و غرق بال نماید، و به ذلّت و خواری 
و پستی گرفتار آید... به خدا قسم هیچ ملّتی در خانه اش 
مورد حمله قرار نگرفت مگر اینکه ذلیل شد." حاال اما در 
قرن 21، جوانانی »مؤمن و متعبد و انقالبی«، برای حفظ 
امنیت کشــور، صدها کیلومتر دورتر از مرزهای ایران، 
مشغول مبارزه با دشمن، و نقش برآب کردن نقشه های 
او هستند. در شرایطی که سرتاسر منطقه ی غرب آسیا 
و حتی )آمریکا و اروپا و آفریقا( درگیر آشــوب و جنگ 
داخلی و شورش های گسترده است، »]حزب اللهی ها[ 
... با همه ی وجود، با همه ی اخالص در میدان حاضرند، 
آنجایی هم که دفاع از مرزها الزم باشــد، دفاع از هویّت 
ملّی الزم باشد، مسئله ی جان دادن و خون دادن مطرح 
باشــد... به میدان می آیند. 9۴/۱0/۳0«. خود را به خطر 
می اندازند، از زن و فرزند و کاشــانه دور می شوند، جان 
خود را وسط میدان می برند، تا زن و فرزند و کاشانه و جان 
و ایمان مردم ایران به خطر نیفتد. »این کسی که از اینجا 
بلند می شود، می رود در عراق یا در سوریه به عنوان دفاع 
از حریم اهل بیت در مقابل این تکفیری ها می ایستد، در 
واقع دارد از شــهرهای خودش دفاع می کند. 9۵/۴/۵« 
تک تک ملت ایران مدیون آن تفکری هســتند که ظلم 
ظالم را نمی پذیرد و خود را در مقابل آن قوی و مستحکم 
می کند. مدیون حاج قاســم و هزاران حاج قاسم گمنام 
دیگر؛ که امنیت این کشور را در بیرون از مرزهای ایران 
تأمین کرده و می کنند. این کشور، به دلیل وجود چنین 

منطق و انسان هایی، هرگز خوار و ذلیل نخواهد شد. 

  وزیر جنگ رژیم اشغالگر قدس:
 ایران خطرناکترین دشمن اسراییل

وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی ادعا کرد که در 
دنیا هیچ کشوری به اندازه ایران این مقدار برای 
اسرائیل خطرناک نیست و افزود: »ایران )از نظر 
تهدید و خطر( باالتر از حزب ا... در لبنان، القاعده 
در ســوریه، جهاد اســالمی و حماس در غزه و 

داعش در صحرای سینا است.  |    فارس|

 معمار تحریم های ایران: برجام رویكرد ما 
نسبت به تحریم ها  راتغییری نداده  است

ریچارد نفیو ، از مقامات سابق وزارت خزانه داری 
آمریکا که به معمار تحریم های ایران مشــهور 
است طی ســخنانی که به وضوح راهبرد جنگ 
روانی مقصرسازی ایران در آن مشهود است؛ در 
کمیته روابط خارجی سنا گفت: واشنگتن برای 
اعمال تحریم ها علیه ایران، بســیار روی ســوء 
مدیریت اقتصادی تهران حســاب کرده بوده و 
این سوء مدیریت هنوز هم ادامه دارد. عضو سابق 
تیم مذاکره کننده هسته ای آمریکا همچنین در 
تحلیل دیگری تصریح کرد: توافق هســته ای در 
رویکرد واشنگتن نسبت به تحریم ها تغییر واقعی 
ایجاد نکرده است. وزیر خزانه داری آمریکا نیز در 
سالگرد حصول توافق هسته ای، گفت: واشنگتن 
به تعهدات خود عمل کرده و ایران از منافع برجام 
بهره مند شده است. اما چشمان ما همچنان به این 
واقعیت باز اســت که برجام نگرانی های خارج از 
حوزه هسته ای از جمله حمایت ایران از تروریسم 
و برنامه موشک های بالســتیک را حل نکرده و 
قرار هم نبوده است که حل کند. ما به استفاده از 
ابزارهای مختلف خــود از جمله تحریم ها، برای 

مقابله با ایران ادامه خواهیم داد. |  فارس |

  آمادگی ستاد نمازجمعه تهران برای 
میزبانی از تشكلهای دانشجویی

مســئول ســتاد نماز جمعه تهران در نامه ای به 
حجت االسالم محمدیان برای تحقق مطالبه رهبر 
انقالب جهت ســخنرانی نمایندگان تشکل های 
دانشــجویی پیش از خطبه ها اعالم آمادگی کرد. 
پس از توصیه رهبرانقــالب مبنی بر اعالم مواضع 
تشــکلهای انقالبی از تریبون نمازجمعه، ارومیه 

میزبان سخنرانی نماینده دانشجویان  بود. |  فارس|

 فلج کردن حزب ا...
 ماموریت سفیر جدید آمریكا در لبنان

روزنامه االخبار با اشــاره بــه مصاحبه الیزابت 
ریچارد سفیر جدید آمریکا در لبنان، مأموریت 
جدید وی را فلج کردن حــزب ا... خواند. وی در 
بخشــی از مصاحبه خود صراحتاً گفته است : 
تالش خواهد کرد "تا حــزب ا... نتواند به بخش 
بانکی لبنان نفوذ کند"، چراکه این مساله "به نفع 

لبنان و ایاالت متحده است". |  ایسنا |

»]حزب اللهی ها[ 

هامن کسانی 

هستند که با همه ی 

وجود، با همه ی 

اخالص در میدان 

حارضند، آنجایی هم 

که دفاع از مرزها 

الزم باشد، دفاع از 

هوّیت مّلی الزم 

باشد، مسئله ی 

جان دادن و خون 

دادن مطرح باشد، 

همینها هستند که 

به میدان می آیند. 

»٣٠/١٠/٩٤

هفته اخبار

# منطقهـ  غربـ  آسیا
مستكبرین دنبال حل مسائل منطقه طبق منافِع استعماری خود هستند

کلید
واژه

»سال ۵7 که انقالب اســالمی در ایران به وجود آمد و آن غوغای عظیم را در دنیا به راه انداخت، یک عّده از نخبگان 
درجه ی یک سیاسی غرب - مثل کیسینجر، مثل هانتینگتون، مثل ژوزف نای... یک سلسله مقاالتی را در همان اوائل 
انقالب... منتشر کردند؛ مضمون این مقاالت و این نوشــته ها هشدار به دستگاه سیاسی غرب... بود؛ به آنها هشدار 
میدادند، میگفتند... این به معنای ظهور یک قدرت جدیدی است در منطقه ی به قول آنها خاورمیانه. 9۲/7/۱7« پس 
به ناچار به مقابله با آن با انوع طرح ها و نقشه ها برخاستند. طرح »خاورمیانه ی بزرگ« یكی از آنها بود. هدف از این 
طرح آن بود که »همه ی دولتهایی که در این کشورها هستند، باید به دولت های دست نشانده ی اسرائیل تبدیل شوند. 
۸۴/۱/۱7« به تبع همین طرح بود که حمله به فلسطین و لبنان توسط رژیم صهیونیستی و با حمایت آمریكا شدت 
گرفت. در جنگ ۳۳ روزه وقتی از کاندولیزا رایس، وزیرخارجه وقت آمریكا ســؤال شد که این وضعیت تا کی ادامه 

خواهد یافت، پاسخ داد: " این زاییدن خاورمیانه بزرگ است و وضعیت آنجا نیز درد این زایمان است."
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۱ »البّتــه ... این مقابله آســان نیســت؛ 
برای خاطر اینکه آن کســانی کــه درآمدهای 
میلیــاردی از قاچــاق دارند، به این آســانی ها 
دســت برنمیدارند. 9۵/۳/۱6« به همین دلیل 
در »مســئله ی قاچاق ... با شــوخی شوخی و 
آهســته کاری و ماننــد اینها هــم کاری پیش 
نمیرود؛ باید یــک کار جهادی قاطــِع انقالبی 
کرد. 9۵/۳/۲۵« بر این اساس، برخی راه کارهای 

اصالح وضعیت مقابله با قاچاق عبارت است از:
  توجـه بـه نهادهـای مبـارزه بـا قاچاق: 
»دسـتگاه مقابلـه ی بـا قاچـاق را بایـد خیلـی 
جـّدی گرفـت؛ قوی تریـن آدمهایمـان را باید 
بگذاریـم بـرای ایـن کار؛ و میشـود؛ عقیـده ی 
بنده این اسـت که میشـود؛ یا جلویـش گرفته 
خواهد شـد یا اگر بکلّـی هم جلوگیری نشـود، 
بخـش مهّمـی اش کاهش خواهـد یافـت. این 
یک مسـئله ی بسیار اساسـی اسـت.9۵/۲/۸«

  اصـالح الگـوی مصـرف: »الگـوی مصرف 
ما هنوز اصالح نشـده؛ مـا بد مصـرف میکنیم. 
همیـن مسـئله ی جنـس خارجـی ... از همین 
قبیـل اسـت. ایـن قاچاقهـای ده هـا و صدهـا 
میلیـاردِی وسـایل لوکـس، از همیـن قبیـل 
اسـت ... ایـن را بایـد از کودکـی به ایـن جوان 

و نوجـوان یـاد داد. 9۵/۲/۱۳«
  پیگیـری همه جانبـه: »قاچـاق را از لـب 
مـرز و از پیـش از مـرز تـا داخـل مغـازه دنبال 
کنیـد. ایـن، یـک قلـم بسـیار مهـم اسـت؛ 
یـک کار بسـیار مهـم اسـت. و آن کسـانی که 
ایـن کار را بکننـد، آنهـا هـم دارنـد مجاهـدت 

»9۴/۲/9 میکننـد. 
 پشـتیبانی مجلـس از دولـت: »دولتهای 
مختلـف از سـالها پیـش همین طـور مرتّـب 
یـک  کار  ایـن  خـب،  رفته انـد؛  آمده انـد 
کاری اسـت کـه بایـد تحّقـق پیـدا کنـد و این 
هـم ممکـن اسـت؛ نگوینـد نمیشـود، کامـاًل 
قاطـع  به طـور  را  قاچـاق  جلـوی  میشـود؛ 
بگیرنـد.«)9۴/۲/9( اّمـا در این بیـن باید توجه 
داشـت که »پشـتوانه ی ایـن برخـورد دولتی، 

مجلـس اسـت. 9۵/۳/۱6«
دانه درشـت ها:  بـا  مقابلـه  اولویـت   
»مـراد مـن از قاچـاق، فـالن کوله بَـِر ضعیـِف 
آن طـرف  میـرود  کـه  نیسـت  بلوچسـتانی 
یـک چیـزی را برمیـدارد روی کـول خـودش 
قاچاقهـای  مـن   ... این طـرف  مـی آورد 
ده هـا  میگویـم؛  را  بـزرگ  سـازمان یافته ی 
کانتینریـا صدهـا کانتینـر اجنـاس گوناگـون 
قاچـاق وارد کشـور بشـود؟ خـب، بایـد برویم 
برخـورد کنیم بـا اینهـا؛ مـا دولتیم، مـا قدرت 
داریـم، مـا میتوانیـم؛ به طـور جـّدی بـا اینهـا 
برخـورد کنیم. چنـد مرتبه که برخـورد جّدی 
بشـود، یا جلویش گرفته خواهد شـد یـا الاقل 

یافـت.9۵/۲/۸« خواهـد  کاهـش  بسـیار 

سخت تر از همه، 

پیغمرب کار کرد. در 

کندن خندق، هرجا 

دید کسی خسته شده 

و گیر کرده و منی تواند 

پیش برود، پیغمرب 

می رفت کلنگ را از او 

می گرفت و بنا می کرد 

به کار کردن.

همه »کفر« در برابر »ایمان مجسم«
روایت حضرت آیت ا... خامنه ای از »جنگ احزاب« و لشگرکشی کفار علیه مسلمانان

جنگ احزاب در ســال پنجم هجری رخ داد. در این جنگ که به جنگ خندق نیز معروف اســت قبایل و 
 )( احزاب گوناگوِن مشرک با همراهی و همكاری یهودیان مكه دست به لشگرِکشی علیه پیامبر اسالم
و مسلمانان زدند. در حالی که تعداد رزمندگان اســالم در این نبرد بیش از ۳ هزار نفر نمیشد، تاریخ تعداد 
 )( جنگجویان مشــرک را از ۱0 هزار تا ۲۴ هزار نفر ثبت کرده اســت. این جنگ با  تدابیر پیامبر اسالم
و قهرمانی و شــجاعت امیرالمومنین )(، مجاهدت یاران پیامبر و امدادهای غیبی در نهایت با پیروزی 

جبهه ی اسالم به پایان رسید.

قانون ذلّت باری که به دستور پهلوی وابسته تصویب شد

ورزش باستانی را احیاء و ترویج کنید

آمریکاییها قانون کاپیتوالســیون را در ایران به کرسی نشاندند. معنای کاپیتوالســیون این است که امریکاییها یا 
افراد وابسته به هر قدرت بیگانه مسلّطی در هر کشور دیگر، اگر جنایتی کردند، دستگاه قضایی آن کشور حق ندارد 
جنایت آنها را رسیدگی کند، به محاکمه آنها بپردازد و حکم صادر کند! آن روز بیش از دویست هزار نفر امریکایی در 
مشاغل مختلف در ایران حضور داشتند. معنای این قانون - که در مجلس وابسته فاسِد آن روز به دستور دربارِ وابسته 
فاسد تصویب شــد - این بود که اگر از این دویست، یا سیصد هزار نفر امریکایی ســاکن ایران که حقوقهای کالنی 
میگرفتند و در همه امور کشور دخالت میکردند، یک نفر جنایتی مرتکب شد - قتلی کرد، دزدی ای کرد، هر کاری 
کرد - دادگستری و دستگاه قضایی ایران حق ندارد به او بگوید باالی چشمت ابروست و بایستی قضاوت درباره او زیر 
نظر امریکاییها انجام شود! این، یکی از قوانین ذلّت بار برای همه ملتهایی بود که به آن تن دادند. اما امام تسلیم نشدند 

و مقاومت کردند... رژیم وابسته هم عکس العمل نشان داد؛ امام را گرفت و به ترکیه تبعید کرد. 7۸/۸/۱۲

ما همه اش نباید نگاه کنیم ببینیم که غربیها از چه جور بازی ای حمایت میکنند، ما هم از همان بازی حمایت بکنیم. 
خب حاال من نمیخواهم راجع به بعضی از این ورزشها چیزی بگویم، اما خب ما خیلی کارهای خوب داریم که مال ما 
است... این را ترویج کنید؛ ورزش باستانی یک ورزش زیبا و هنری است، خب این را ترویج کنید؛ اینها را پیش ببرید 
و ترویج کنید که بچه ها ]سراغ اینها[ بروند. 9۲/9/۱9 دنبال ورزشــهایی بگردید که بومی ماست و مردم از آنها خبر 

ندارند... اینها را احیا و زنده کنید؛ چون جزو فرهنگ شما و اصاًل جزو ملیت شماست. 7۵/۱0/۸

۳ مرداد سالروز تصویب قانون کاپیتوالسیون در مجلس سنا

مطالبه رهبر انقالب درباره ورزش های بومی کشور:

در جنگ احــزاب، از همه طرف]بــه پیغمبر و  ت تاریخی
روایـ

مسلمانان[ حمله کردند. همه ی قبائل مشرک 
مکه و غیر مکه و ثقیف و غیره آمدند متحد شدند؛ 
ده هزار نفــر نیروی رزمنــده فراهــم کردند؛ 
یهودیهایی هم که همسایه ی پیغمبر بودند و امان یافته ی 
پیغمبر بودند، خیانت کردند؛ اینها هــم با آنها همکاری 
کردند. اگر بخواهیم این را با امروز مقایســه کنیم، یعنی 
آمریکا با آنها مخالفت کرد، انگلیس مخالفت کرد، رژیم 
صهیونیســتی مخالفت کرد، فالن رژیم مرتجع نفتخوار 
مخالفت کرد. پولهاشــان را خرج کردند، نیروهاشــان را 
جمع کردنــد، یک جنگ احزاب درســت کردند؛ جنگ 
احزابی که دلها را خیلی ترســاند. 9۱/7/۱9 قبل از آن که 
اینها به مدینه برسند، پیغمبر اکرم از قضایا مطلع شد و آن 
خندق معروف را کند. یک طرف مدینه قابل نفوذ بود؛ لذا 
در آن جا خندقی تقریبا به عرض چهل متر کندند... طبق 
بعضی از روایات، هوا بسیار سرد بود؛ آن سال بارندگی هم 

نشده بود و مردم درآمدی نداشتند؛ لذا مشکالت فراوانی 
وجود داشت. سخت تر از همه، پیغمبر کار کرد. در کندن 
خندق، هرجا دید کســی خســته شــده و گیر کرده و 
نمی تواند پیش بــرود، پیغمبر می رفت کلنــگ را از او 
می گرفت و بنا می کرد به کار کردن؛ یعنی فقط با دستور 
حضور نداشت؛ با تن خود در وسط جمعیت حضور داشت. 
۸0/۲/۲۸ وقتی ســرباز شجاع اســالم علی بن  ابی طالب 
)( به میدان عمربن عبدود وارد شد، پیغمبر فرمود: »قد 
برز االیمان کله الی الکفر کله« کفار همه ی نیروی خود را 
در عمربن عبــدود متمرکز کردند، او را به میدان اســالم 
فرستادند و او با غرورش می اندیشید که شکست حکومت 
اسالمی بدست اوست. اما نیروی رزمنده ی مؤمِن اسالم 
یعنی امیرالمؤمنین او را در خاک و خون غلتاند و همان جا 
بود که دروازه ای که نظام اســالمی را به سوی منطقه ی 
نفوذ ابرقدرتها میگشود، باز شد. همه ی نیروهای دست به 

دست هم داده منهدم شدند. ۵9/7/۴

بازخوانی
تاریخی

مطالبه
رهبری



کتـاب »پرسـش و پاسـخ« متـن کامـل 
پاسـخ های حضـرت آیـت ا... خامنـه ای بـه 
پرسـش های دانشـجویان در ۹ دیـدار طی 
پرسـش های  اسـت.   77-82 سـال های 
دانشـجویان، معطـوف به فضای چالشـی و 
پـر از افـراط و تفریـط همـان سال هاسـت 
پاسـخ های  و  بی پـرده  پرسـش های  و 
صریح رهبـر انقالب راه گشـای بسـیاری از 

چالش هـای امـروز نیـز هسـت. 
از  توّجهـی  قابـل  تعـداد  در  همچنیـن 
پرسشـها، دانشـجویان با ذکر نـام درباره ی 
پرونـده قضایـی یـا دیدگاههـای سیاسـی 
کـه  میکننـد  سـؤال  اشـخاص  برخـی 
ایشـان با دّقـت تمام در پاسـخ عمـاًل درس 
 عدالـت و اخالق را بـه دانشـجویان آموزش

میدهند. 

اجانبدرکمیناند!
بیدار باشید! هوشیار باشید! مفسده جوها در 
کمینند، اجانب در کمینند. آنها نخوابیده اند، 
شما نباید بخوابید؛ شــما باید هوشیار باشید. 
آنها مشغول نقشه هستند از طریقهای مختلف، 

با فرمهای مختلف. آنهــا می خواهند حاال که 
رژیم منحط سلطنتی از بین رفت، با فرمهای 
دیگر به میــدان بیایند و باز همــان منافع را 
تجدید کنند و باز همان چپاولگریها را بکنند 
و باز همان اختناق را از سر بگیرند. ملت عزیز 

بیدار باشید! ما به هر چه دســت می گذاریم 
خراب اســت. فرهنگ ما خراب اســت، باید 
تجدید بشــود. فرهنْگ فرهنِگ اســتعماری 

است، باید زیرورو بشود. 
امامخمینی)(؛10اسفند1357

مؤمن نباید نماز جمعه 
را فراموش کند

اسـالم بـرای نمـاز جمعـه، خیلـی 
اهمیـت قائـل اسـت از قـول پیامبر 
خـدا)( نقل شـده کـه فرمود: »َمـن کاَن 
یُؤِمـُن بِـاهللِ َو الَیـوِم اآلِخـِر َفَعلیـِه بِالُجُمَعـِة 
یَـوَم الُجُمَعـِة«)۱(. یعنـی هر کس کـه ایمان 
دارد، در روز جمعـه نبایـد نمـاز جمعـه را 

فراموش کند. 
ــر)( روایــت شــده اســت کــه  از امــام باق
فرمــود: »َواهللِ لََقــد بَلََغِنــي أنَّ أصحــاَب 
ــزوَن لِلُجُمَعــِة  النَِّبــّی)( کانــوا یََتَجهَّ
اصحــاب  یعنــی  الَخمیــس«)۲(.  یَــوَم 
پیامبــر، در روز پنجشــنبه خودشــان را 
ــه نمــاز  ــا ب ــد، ت ــرای فــردا آمــاده می کردن ب
ــر دارد  ــت دیگ ــک روای ــد. در ی ــه برون جمع
کــه امیرالمؤمنیــن)( فرمودنــد: روز 
ــما را  ــه ش ــد ک ــی نخوری ــنبه داروی پنجش
در بســتر بینــدازد، تــا مبــادا نمــاز جمعــه ی 

ــرود.)۳( ــتتان ب ــردا از دس ف
69/۱۱/۱9

۱( بحار االنوار، ج ۸6، ص ۲۱۱. 
۲( الكافی، ج ۳، ص ۴۱۵. 
۳( نوادر راوندی، ص ۵۱.

اولین فایده به ما که انفاق می کنیم می رسد

به انفاق عادت کنید  
اولین فایده به ما که انفاق می کنیم  رســیده 
است... شما که دســت در جیب کردی و این 
پول را درآوردی تا رســاندی دســت گیرنده 
فایده بردی... چرا؟ چون اصل قضیه دل کندن 
از آن چیزی اســت که شــما آن را متعلق به 
خودتان می دانید... پس تقوای مطلوب قرآن 

یعنی آن حداقل الزم برای متقی بودن: 
»و ممارزقناهم ینفقون« این انفاق چیز بسیار 
خوبی اســت! در هر حدی که هستید عادت 
کنید، به انفاق کردن، البتــه فقط انفاق پول 
نیست، انفاق علم هم انفاق اســت... یا انفاق 
وجاهت، وجاهت اجتماعی و آبروتان را انفاق 

کنید! 70/7/۲۴  

احكام آرایش 

  آیا از نظر شرعی فرقی بین آرایش کم 
و زیاد وجــود دارد؟فرقی بیــن آرایش کم 
و زیاد نیســت اگر خانم کاری کرده که عرفاً 
می  گویند آرایش کرده مثاًل ابروها یا چشــم 
را مداد کشــیده یا رژ لب زده اســت و مقابل 
نامحرم نپوشانده است حرام است. اما اگر در 
حدی نیســت که عرفاً بگویند آرایش کرده 
مثاًل کرمی زده و کمی زیباتر شــده اســت 

پوشاندنش از نگاه نامحرم واجب نیست.
  مصداق آرایش چیست؟مصداق آرایش 
را باید عرف تعیین کند؛ یعنــی عموم مردم 
-افرادی که در محل زندگی شخص هستند- 
اگر کاری را آرایش بدانند و خانم آن آرایش را 
داشته باشد باید از نگاه نامحرم بپوشاند. مثاًل 
کرم ساده و معمولی را کســی آرایش نمی-

 گوید.

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

حزب ا... تریبون

این است حزب ا...

مادران در دوران انقالب و در جنگ تحمیلی، فرزندان خود را به سربازان جانباز و شجاع 
در راه اسالم و مســلمین تبدیل کردند، و همســران در دوران انقالب و دوران جنگ 
تحمیلی، شوهران خود را به انسانهای مقاوم و مســتحکم مبّدل ساختند... از همه ی 
کارهای زن مهمتر، تربیت فرزندان و تقویت روحی شــوهران برای ورود در میدانهای 

بزرگ است. 7۵/۱۲/۲0  

تقویت روحی شوهر برای ورود در میدانهای بزرگ

ایـرانی خانواده

خواندنی پیشنهاد

ذخایر انقالب و مرزداران غیور

 ناشر:انتشارات انقالب اسالمی
 تعداد صفحات:۵۲۸

   قطع:رقعي 

کتاب پرسش و پاسخ

کالم رهبری عزیزفصل الخطابه و چراغ 
راه درسته حضرت آقا بارها گفتن جوانها نباید 
بایســتند تا ببینن نظر رهبری چیــه و بعد 
اظهارنظر کنن  اما برخی  از ما میگیم چون به 
دانش توان تجربه درایت شــعور شجاعت فهم 
صحیح  از زمان ومکان و موقعیت شناســی و 
صداقت ودلســوزی و... رهبرمون ایمان کامل 
داریم  و حرف ایشونه حجته پس باید فقط به 
حرف  ایشــون  گوش  کنیم  و عمل  کنیم   اما 
دلیل  نمیشه  ما هم ساکت بشینیم و بار بندازیم  
به دوش حضرت آقا. جا داره مســئوالن دیگه 
اســتخاره وکنایــه کناربــذارن و پنبــه رو 
ازگوششــون دربیارن و نقطه  به نقطه  بیانات 

رهبری و ملت اجراکنند.
۸۳۵۵***9۱۵: باسالم ای کاش روزی 
درکشــورعزیز ایران این غارتگران بیت المال 
ودزدان مفسد و آنهایی که حقوقهای نجومی 

می گیرند به اشد مجازات برسند باتشکر فراوان
حزب اللهی ها با پیشرفت علم و تکنولوژی 

بایستی در راه نابودی اسرائیل قدم بردارند.
یکی از بزرگترین امیدهام همین جمله 
رهبره راجب بیست بیســت پنج سال آینده و 

نابودی اسرائیل یعنی میشه؟!
امیدواریم مبــارزه با فســاد مالی مثل 
همیشه درحد شعار نباشــد یکی مثل قاسم 
ســلیمانی جانش را فدای امت خود کند یکی 

هم مثل ... جان ملت را برلبشان بیاورد 

عشایر عزیز ما در همه جا - از جمله عشایر عزیز استان اردبیل و دامنه های سبالن - ذخایر 
انقالب و مرزداران غیور کشورند. دشمن را شــما عقب زدید، مرزها را شما حفظ کردید و 

پشتیبان حق و حقیقت بودید.

نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مساجد و هیات های مذهبی    |    سـال دوم شـماره ۴۲|  هفته اول مرداد 9۵     |   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 
   تلفن:           021-61014501

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