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1. طـرح خاورمیانـه ی بزرگ هم شکسـت 
خورد، اما ایـن پایـان ماجرا نبود. دشـمن 
بعـد از شکسـت آن طـرح، به تعبیـر رهبر 
انقـاب سیاسـت جدیـدی را در پیـش 
از  بـود  عبـارت  سیاسـت  »آن  گرفـت: 
اینکـه در ایـن منطقـه بایـد کشـورهائی، 
داشـته  وجـود  سیاسـی ای  واحدهـای 
باشـند کـه ایـن خصوصیـات را داشـته 
بـا  ثانیـاً  باشـند؛  ضعیـف  اوالً  باشـند: 
یکدیگـر دشـمن باشـند، مخالف باشـند، 
اتحـاد  نتواننـد  نیاینـد،  کنـار  هـم  بـا 
لحـاظ  از  حکامشـان  ثالثـاً  بکننـد... 
سیاسـی، دست نشـانده باشـند... رابعـاً از 
لحـاظ اقتصـادی مصرف کننـده باشـند... 
عقب افتـاده  علمـی  لحـاظ  از   خامسـاً 
باشـند. 89/11/15« بـرای دسـت یافتـن 

بـه ایـن اهـداف، بایـد محیـط منطقـه را 
"آشـوب" و "ناامنـی" فـرا مـی گرفـت. 
کمـک  بـه  را  نیابتـی"  "جنـگ  پـس 
عناصـر منطقـه ای خـود آغـاز کردنـد. 
دشـمن همـان دشـمن بـود، امـا "چهره" 
و "تاکتیـک"ش را تغییـر داده بـود. آنهـا 
درصـدد کشـاندن جنگ بـه داخـل ایران 
هـم بودنـد. در حقیقـت »عـراق مقّدمـه 
بـود، شـام مقّدمـه بـود؛ مقّدمـه ی ایـن 
بـود کـه بتواننـد اینجـا را تحـت تأثیـر 
موجـب  اینجـا  قـدرت  بدهنـد؛  قـرار 
 شـد کـه اینهـا در آنجـا هـم زمین گیـر

 شدند. 95/4/5« 
امـا اندیشـکده آمریکایـی اوراسـیا ریویـو 
اینگونـه بـه واقعیت اقـرار می کنـد: "تفکر 
می توانـد  اسـتراتژیک  برنامه ریـزی  و 

تهدیـدات را بـه فرصـت تبدیل کنـد... در 
حالـی کـه آمریـکا و کشـورهای حامـی 
آن از ایجـاد هیـچ مانعی بـر سـر راه ایران 
خـودداری نکرده انـد، مقامـات تهـران از 
انقـاب سـال 1979 توانسـته اند تمامـی 
ایـن تهدیـدات و دشـمنی ها را زیرکانـه 

مدیریـت کننـد." 

2.  در حدیثـی از پیامبـر)( نقل اسـت 
ناشـناخته اند:  کـه  نعمت انـد  "دو  کـه 
 )(سـامتی و امنیـت." امیرالمؤمنیـن
در  نهج الباغـه،   27 خطبـه ی  در  نیـز 
جماتی قابـل تأمـل چنیـن می فرمایند: 
"جهـاد دری اسـت از درهـای بهشـت، 
کـه خداونـد آن را بـه روی اولیـاء خـاّص 
خـود گشـوده... هـر کـس آن را از بـاب 
بی اعتنایـی ترك کنـد خداوند بـر او جامه 
ذلـت بپوشـاند، و غـرق بـا نمایـد، و بـه 
ذلّت و خـواری و پسـتی گرفتـار آیـد... به 
خدا قسـم هیـچ ملّتـی در خانـه اش مورد 
حملـه قـرار نگرفـت مگـر اینکـه ذلیـل 

شـد." 
حـاال امـا در قـرن 21، جوانانـی »مؤمن و 
متعبـد و انقابـی«، بـرای حفـظ امنیـت 
کشـور، صدها کیلومتـر دورتـر از مرزهای 
ایران، مشـغول مبـارزه با دشـمن، و نقش 
هسـتند.  او  نقشـه های  کـردن  بـرآب 
منطقـه ی  سرتاسـر  کـه  شـرایطی  در 

غـرب آسـیا و حتـی )آمریـکا و اروپـا و 
آفریقـا( درگیـر آشـوب و جنـگ داخلی و 
شـورش های گسـترده اسـت، »]حـزب 
اللهی هـا[ ... بـا همـه ی وجـود، بـا همه ی 
آنجایـی  اخـاص در میـدان حاضرنـد، 
هـم کـه دفـاع از مرزهـا الزم باشـد، دفاع 
مسـئله ی  باشـد،  الزم  ملّـی  هویّـت  از 
جـان دادن و خـون دادن مطـرح باشـد... 
بـه میـدان می آینـد. 94/1٠/3٠«. خـود 
را بـه خطـر می اندازنـد، از زن و فرزنـد 
و کاشـانه دور می شـوند، جـان خـود را 
وسـط میـدان می برنـد، تـا زن و فرزنـد 
و کاشـانه و جـان و ایمـان مـردم ایـران به 
خطـر نیفتـد. »ایـن کسـی کـه از اینجـا 
بلنـد می شـود، مـی رود در عـراق یـا در 
سـوریه به عنـوان دفـاع از حریـم اهل بیت 
ایـن تکفیری هـا می ایسـتد،  در مقابـل 
 در واقـع دارد از شـهرهای خـودش دفـاع 

می کند. 95/4/5«
 تک تـک ملـت ایـران مدیـون آن تفکری 
هسـتند کـه ظلـم ظالـم را نمی پذیـرد و 
خـود را در مقابـل آن قـوی و مسـتحکم 
می کنـد. مدیـون حـاج قاسـم و هـزاران 
حـاج قاسـم گمنـام دیگـر؛ کـه امنیـت 
ایـن کشـور را در بیـرون از مرزهـای ایران 
تأمیـن کـرده و می کننـد. ایـن کشـور، به 
دلیل وجود چنیـن منطق و انسـان هایی، 

هرگـز خـوار و ذلیـل نخواهد شـد. 

»سال 5۷ كه انقالب اســالمی در ایران به وجود آمد و آن غوغای عظیم را در دنیا به راه 
انداخت، یــك عّده از نخبگان درجه ی یك سیاســی غرب - مثل كیســینجر، مثل 
هانتینگتون، مثل ژوزف نای... یك سلسله مقاالتی را در همان اوائل انقالب... منتشر كردند؛ مضمون 
این مقاالت و این نوشته ها هشدار به دستگاه سیاسی غرب... بود؛ به آنها هشدار میدادند، میگفتند... 
این به معنای ظهور یك قدرت جدیدی است در منطقه ی به قول آنها خاورمیانه. 92/۷/1۷« پس به 
ناچار به مقابله با آن با انوع طرح ها و نقشه ها برخاستند. طرح »خاورمیانه ی بزرگ« یکی از آنها بود. 
هدف از این طرح آن بود كه »همه ی دولتهایی كه در این كشــورها هســتند، باید به دولت های 
دست نشانده ی اسرائیل تبدیل شوند. 84/1/1۷« به تبع همین طرح بود كه حمله به فلسطین و لبنان 
توسط رژیم صهیونیستی و با حمایت آمریکا شــدت گرفت. در جنگ 33 روزه وقتی از كاندولیزا 
رایس، وزیرخارجه وقت آمریکا سؤال شد كه این وضعیت تا كی ادامه خواهد یافت، پاسخ داد: " این 

زاییدن خاورمیانه بزرگ است و وضعیت آنجا نیز درد این زایمان است."

»شهدای هسته ای را ببینید! در میدان علم کار کردند اّما مورد تعّرض دشمن قرار گرفتند؛ ]این [ جهاد 
است. 95/4/5« » مصطفی احمدی روشن... یا شهید رضائی نژاد، دو تا جوان دانشمند؛ امام را، جنگ 
را، دوران انقاب را درك نکردند، اما اینجور با شجاعت، با شهامت درس میخوانند، تحصیات میکنند، 

مقامات عالی را طی میکنند؛ میدانند و میفهمند هم که مورد تهدیدند، اما میروند. 11/14/9٠«

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

 روح دانشمند جوان
شهید داریوش 

رضایی نژاد

تاریخ شهادت : اول مرداد 139٠

  ترور توسط عوامل موساد

امام حزب ا...كالم تریبون

نگویید نمی شود
یك سـوم از سـال »اقتصاد مقاومتـی؛ اقدام و عمل« سـپری شـد. شـاید 
برخـی بـا ایـن ابهـام مواجـه باشـند كـه سیاسـت های اقتصـاد مقاوتی 
می تواند صرفـاً در درازمـدت و یـا در بهترین شـرایط در میان مـدت بر اقتصـاد بیمار 
ایـران اثربخـش باشـد امـا در پاسـخ  بایـد گفـت، درسـت اسـت كـه »برنامه هـا 
برنامه هـای بلندمدتـی اسـت، لکن نتایـج آن خیلـی زود بـه دسـت خواهد آمـد ... 
یعنی شـروع ثمرات ایـن كار و احسـاس عمومِی مـردم برای شـیرینی نتایـج این كار 

ان شاءاهلل دیر و دور از دسترس نیست.92/12/2٠«

رهبـر معظـم انقـاب در روز اول فروردین مـاه امسـال در حـرم رضـوی مطالبـات 
اقتصـادی ده گانـه ای ذیل سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی، عنـوان کردنـد و تاکید 
کردند بـه شـرط اجـرای به موقـع و مجدانـه، »مسـئولین محتـرم دولتی آخر سـال 
9۵ ... میتواننـد بـه مـردم گـزارش بدهنـد، مـردم هـم ببیننـد و حس کننـد. وقتی 

مـردم حس کردنـد، آن وقـت اعتمـاد و اطمینـان پیـدا میکننـد. 95/1/1«

یکـی از آن مـوارد ده گانـه، این اسـت کـه »با قاچـاق مبـارزه ی جـّدی بشـود؛ اینها 
دارد به اقتصاد کشـور لطمه میزنـد و ضـررش را مردم میبرنـد. 95/1/1« بایـد اذعان 
کرد کـه از این »بـای بزرگ«، آسـیب های قابـل ماحظه ای بـه اقتصاد کشـور وارد 
شـده اسـت. »قاچـاق از واردات دولتـی و گمرکـی بسـیار بدتـر اسـت: اّوالً سـامت 
جنس معلوم نیسـت؛ ثانیـاً درآمـدی از آن عایـد دولت نمیشـود؛ ثالثاً همان اِشـکال 
واردات را دارد که کسـاد کردن بـازار تولید داخلی اسـت. 95/2/8« بـه همین دلیل، 
»خنجـری اسـت که بـه پشـت نظـام وارد میشـود. یک عـّده ای بـرای خاطـر منافع 
شـخصی خودشـان، منافع کشـور را با قاچـاق لگدمـال میکننـد. 95/3/16« باوجود 
اینکـه قاچـاق »سـّم تولیـد داخلـی« اسـت امـا تـا امـروز، »در مبـارزه ی بـا قاچاق 

خیلی جـّدی عمـل نکرده ایـم. 95/2/8«

بتـوان  تـا  کـرد  بایـد  چـه  وضعیـت،  ایـن  به وجودآمـدن  دالیـل  از  فـارغ 
به جهـت  را  مـردم  کام  عمـل«  و  اقـدام  مقاومتـی؛  »اقتصـاد  سـال  در 
کـرد؟  شـیرین  کشـور  اقتصـاد  در  اصاحـی  بـزرگ  حرکـت  یـک  آغـاز 
 »البّتـه ... ایـن مقابله آسـان نیسـت؛ بـرای خاطـر اینکه آن کسـانی کـه درآمدهای 
میلیـاردی از قاچـاق دارنـد، بـه ایـن آسـانی ها دسـت برنمیدارنـد. 95/3/16« بـه 
همیـن دلیـل در »مسـئله ی قاچـاق ... بـا شـوخی شـوخی و آهسـته کاری و ماننـد 
اینها هم کاری پیـش نمیرود؛ باید یـک کار جهادی قاطـِع انقابی کـرد. 95/3/25« 
بر این اسـاس، برخـی راه کارهای اصـاح وضعیـت مقابله با قاچـاق عبارت اسـت از:

  توجـه بـه نهادهای مبـارزه بـا قاچـاق: »دسـتگاه مقابلـه ی بـا قاچـاق را باید 
خیلـی جـّدی گرفـت؛ قوی تریـن آدمهایمـان را بایـد بگذاریـم بـرای ایـن کار؛ و 
میشـود؛ عقیـده ی بنده ایـن اسـت که میشـود؛ یـا جلویـش گرفتـه خواهد شـد یا 
اگر بکلّـی هم جلوگیـری نشـود، بخـش مهّمـی اش کاهش خواهـد یافـت. این یک 

مسـئله ی بسـیار اساسـی اسـت.95/2/8«

  اصالح الگـوی مصـرف: »الگوی مصـرف مـا هنوز اصـاح نشـده؛ ما بـد مصرف 
میکنیم. همین مسـئله ی جنـس خارجـی ... از همیـن قبیل اسـت. ایـن قاچاقهای 
ده هـا و صدهـا میلیـاردِی وسـایل لوکـس، از همیـن قبیـل اسـت ... ایـن را بایـد از 

کودکـی به ایـن جـوان و نوجـوان یـاد داد. 95/2/13«

  پیگیـری همه جانبـه: »قاچـاق را از لـب مـرز و از پیـش از مـرز تـا داخـل مغازه 
دنبـال کنیـد. ایـن، یـک قلم بسـیار مهـم اسـت؛ یـک کار بسـیار مهـم اسـت. و آن 

کسـانی کـه ایـن کار را بکننـد، آنها هـم دارنـد مجاهـدت میکننـد. 94/2/9«

 پشـتیبانی مجلـس از دولـت: »دولتهـای مختلـف از سـالها پیـش همین طـور 
مرتّـب آمده انـد رفته انـد؛ خب، ایـن کار یـک کاری اسـت که بایـد تحّقق پیـدا کند 
و ایـن هم ممکـن اسـت؛ نگویند نمیشـود، کامـًا میشـود؛ جلـوی قاچـاق را به طور 
قاطـع بگیرنـد.«)94/2/9( اّمـا در ایـن بیـن باید توجه داشـت کـه »پشـتوانه ی این 

برخـورد دولتی، مجلـس اسـت. 95/3/16«

 اولویـت مقابله بـا دانه درشـت ها: »مـراد مـن از قاچـاق، فـان کوله بَـِر ضعیِف 
بلوچسـتانی نیسـت که میرود آن طرف یک چیـزی را برمیـدارد روی کـول خودش 
مـی آورد این طـرف ... مـن قاچاقهـای سـازمان یافته ی بـزرگ را میگویـم؛ ده هـا 
کانتینریـا صدهـا کانتینـر اجنـاس گوناگـون قاچاق وارد کشـور بشـود؟ خـب، باید 
برویـم برخـورد کنیم بـا اینهـا؛ مـا دولتیم، مـا قـدرت داریـم، مـا میتوانیـم؛ به طور 
جّدی بـا اینهـا برخـورد کنیم. چنـد مرتبـه کـه برخورد جـّدی بشـود، یـا جلویش 

گرفته خواهد شـد یـا الاقـل بسـیار کاهـش خواهـد یافـت.95/2/8«

 وزیر جنگ رژیم اشغالگر قدس: ایران خطرناكترین دشمن اسراییل
وزیـر جنگ رژیـم صهیونیسـتی ادعا کرد کـه در دنیـا هیچ کشـوری به انـدازه ایران 
این مقدار بـرای اسـرائیل خطرناك نیسـت و افـزود: »ایـران )از نظر تهدیـد و خطر( 
باالتـر از حـزب ا... در لبنـان، القاعـده در سـوریه، جهـاد اسـامی و حمـاس در غزه و 

داعـش در صحرای سـینا اسـت.    |       فـارس |

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

ریچارد نفیـو ، از مقامـات سـابق وزارت خزانه داری آمریـکا که به معمـار تحریم های 
ایران مشـهور اسـت طی سـخنانی که بـه وضـوح راهبرد جنـگ روانی مقصرسـازی 
ایـران در آن مشـهود اسـت؛ در کمیتـه روابـط خارجـی سـنا گفـت: واشـنگتن 
بـرای اعمـال تحریم هـا علیـه ایـران، بسـیار روی سـوء مدیریـت اقتصـادی تهـران 
حسـاب کـرده بـوده و ایـن سـوء مدیریـت هنـوز هـم ادامـه دارد. عضـو سـابق تیم 
مذاکره کننـده هسـته ای آمریـکا همچنیـن در تحلیـل دیگـری تصریح کـرد: توافق 
هسـته ای در رویکـرد واشـنگتن نسـبت بـه تحریم هـا تغییـر واقعـی ایجـاد نکـرده 
اسـت. وزیـر خزانـه داری آمریـکا نیـز در سـالگرد حصـول توافـق هسـته ای، گفـت: 
واشـنگتن بـه تعهـدات خـود عمـل کـرده و ایـران از منافـع برجـام بهره مند شـده 
اسـت. اما چشـمان ما همچنـان بـه ایـن واقعیت بـاز اسـت کـه برجـام نگرانی های 
خارج از حـوزه هسـته ای از جمله حمایـت ایـران از تروریسـم و برنامه موشـک های 
بالسـتیک را حـل نکـرده و قـرار هـم نبوده اسـت کـه حـل کند. مـا بـه اسـتفاده از 
 ابزارهـای مختلـف خـود از جملـه تحریم هـا، بـرای مقابلـه بـا ایـران ادامـه خواهیم 

داد.   |       فارس |

   آمادگی ستاد نمازجمعه تهران برای میزبانی
 از تشکلهای دانشجویی

مسـئول سـتاد نماز جمعه تهـران در نامه ای بـه حجت االسـام محمدیان بـرای تحقق 
مطالبـه رهبـر انقـاب جهـت سـخنرانی نماینـدگان تشـکل های دانشـجویی پیـش 
از خطبه هـا اعـام آمادگـی کـرد. پـس از توصیـه رهبرانقـاب مبنی بـر اعـام مواضع 
تشـکلهای انقابی از تریبـون نمازجمعه، ارومیه میزبان سـخنرانی نماینده دانشـجویان  

بـود.   |       فارس|

  فلج كردن حزب ا... ،  ماموریت سفیر جدید آمریکا در لبنان
روزنامـه االخبار با اشـاره به مصاحبـه الیزابت ریچارد سـفیر جدید آمریـکا در لبنان، 
مأموریت جدیـد وی را فلج کـردن حـزب ا... خوانـد. وی در بخشـی از مصاحبه خود 
صراحتاً گفته اسـت : تـاش خواهد کـرد "تا حـزب ا... نتوانـد به بخش بانکـی لبنان 

نفوذ کنـد"، چراکه این مسـاله "به نفـع لبنان و ایـاالت متحده اسـت". |       ایسـنا|

ـ آسیا ـ غرب  #  منطقه 
مستکبرین دنبال حل مسائل منطقه طبق منافِع استعماری خود هستند

من اصرار دارم ایـن منطقـه را »غرب آسـیا« بگویم، نـه خاورمیانه. تعبیر خـاور دور، 
خـاور نزدیـک، خـاور میانـه درسـت نیسـت. دور از کجـا؟ از اروپـا. نزدیک بـه کجا؟ 
به اروپـا. یعنـی مرکـز دنیـا اروپاسـت؛ هـر جائی کـه از اروپـا دورتر اسـت، اسـمش 
خـاور دور اسـت؛ هر جـا نزدیکتـر اسـت، خـاور نزدیک اسـت؛ هر جا وسـط اسـت، 
خاورمیانـه اسـت! این تعریفی اسـت که خـود اروپائی هـا کردند؛ نـه، ما ایـن را قبول 
نداریم. آسـیا یک قاره ای اسـت؛ شـرقی دارد، غربـی دارد، وسـطی دارد؛ مـا در غرب 

آسـیا قرار داریـم.91/5/22   

تقویت روحی شوهر برای ورود در میدانهای بزرگ

مـادران در دوران انقـاب و در جنگ تحمیلی، فرزنـدان خود را به سـربازان 
جانباز و شجاع در راه اسام و مسـلمین تبدیل کردند، و همسـران در دوران 
انقـاب و دوران جنـگ تحمیلی، شـوهران خـود را به انسـانهای مقاوم و مسـتحکم 
مبـّدل سـاختند... از همـه ی کارهـای زن مهمتـر، تربیت فرزنـدان و تقویـت روحی 

شوهران برای ورود در میدانهای بزرگ است. ۷5/12/2٠ 

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

می خواهند حاال که رژیم منحط سلطنتی از بین رفت، با فرمهای دیگر به میدان بیایند 
و باز همان 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 دست می گذاریم خراب است. فرهنگ 
ما خراب است، باید تجدید بشود. فرهنْگ فرهنِگ استعماری است، باید زیرورو بشود.  

امامخمینی)(؛10اسفند1357

در جنگ احزاب، از همه طرف]به پیغمبر و مسـلمانان[ حملـه کردند. همه ی  ت تاریخی
روای

  
قبائل مشـرك مکـه و غیر مکـه و ثقیف و غیـره آمدند متحـد شـدند؛ ده هزار 
نفر نیـروی رزمنـده فراهـم کردنـد؛ یهودیهایـی هم کـه همسـایه ی پیغمبر 
بودنـد و امان یافته ی پیغمبـر بودند، خیانت کردنـد؛ اینها هم بـا آنها همکاری 
کردنـد. اگـر بخواهیم ایـن را بـا امـروز مقایسـه کنیـم، یعنـی آمریکا بـا آنها 
مخالفـت کـرد، انگلیس مخالفـت کـرد، رژیم صهیونیسـتی مخالفـت کرد، فـان رژیم 
مرتجـع نفتخوار مخالفـت کرد. پولهاشـان را خـرج کردند، نیروهاشـان را جمـع کردند، 
یک جنگ احـزاب درسـت کردند؛ جنـگ احزابـی که دلهـا را خیلـی ترسـاند. 91/۷/19 
قبـل از آن کـه اینها بـه مدینـه برسـند، پیغمبـر اکـرم از قضایا مطلـع شـد و آن خندق 
معروف را کند. یـک طرف مدینـه قابل نفوذ بـود؛ لذا در آن جـا خندقی تقریبـا به عرض 
چهل متر کندنـد... طبق بعضـی از روایات، هوا بسـیار سـرد بـود؛ آن سـال بارندگی هم 
نشـده بود و مردم درآمدی نداشـتند؛ لـذا مشـکات فراوانی وجود داشـت. سـخت تر از 
همه، پیغمبـر کار کـرد. در کندن خندق، هرجا دید کسـی خسـته شـده و گیـر کرده و 
نمی توانـد پیـش بـرود، پیغمبـر می رفـت کلنـگ را از او می گرفت و بنـا می کرد بـه کار 
کـردن؛ یعنی فقـط با دسـتور حضـور نداشـت؛ بـا تن خـود در وسـط جمعیـت حضور 
داشـت. 8٠/2/28 وقتـی سـرباز شـجاع اسـام علـی بـن  ابـی طالـب )( بـه میـدان 
عمربن عبـدود وارد شـد، پیغمبـر فرمـود: »قـد بـرز االیمان کلـه الـی الکفر کلـه« کفار 
همه ی نیـروی خود را در عمربن عبـدود متمرکز کردند، او را به میدان اسـام فرسـتادند 
و او با غـرورش می اندیشـید که شکسـت حکومت اسـامی بدسـت اوسـت. امـا نیروی 
رزمنده ی مؤمِن اسـام یعنی امیرالمؤمنیـن او را در خاك و خون غلتانـد و همان جا بود 
کـه دروازه ای که نظام اسـامی را به سـوی منطقـه ی نفوذ ابرقدرتها میگشـود، باز شـد. 

همه ی نیروهای دست به دست هم داده منهدم شدند. 59/۷/4 

روایت حضرت آیت ا... خامنه ای از »جنگ احزاب« و لشگركشی كفار علیه مسلمانان

همه »كفر« در برابر »ایمان مجسم«

کام رهبـری عزیزفصـل الخطابـه و چراغ راه درسـته حضـرت آقـا بارها گفتن 
جوانهـا نباید بایسـتند تـا ببینن نظـر رهبری چیـه و بعـد اظهارنظر کنن  امـا برخی  
از مـا میگیم چـون بـه دانش تـوان تجربـه درایـت شـعور شـجاعت فهم صحیـح  از 
زمـان ومـکان و موقعیـت شناسـی و صداقـت ودلسـوزی و... رهبرمون ایمـان کامل 
داریـم  و حـرف ایشـونه حجتـه پـس باید فقـط به حـرف  ایشـون  گـوش  کنیـم  و 
عمـل  کنیـم   امـا دلیـل  نمیشـه  مـا هـم سـاکت بشـینیم و بـار بندازیم  بـه دوش 
حضـرت آقـا. جـا داره مسـئوالن دیگـه اسـتخاره وکنایـه کناربـذارن و پنبـه رو 

ازگوششون دربیارن و نقطه  به نقطه  بیانات رهبری و ملت اجراکنند.

8355***915: باسـام ای کاش روزی درکشـورعزیز ایـران ایـن غارتگـران 
بیت المـال ودزدان مفسـد و آنهایـی کـه حقوقهـای نجومـی می گیرنـد بـه اشـد 

مجازات برسند باتشکر فراوان

حزب اللهـی ها با پیشـرفت علم و تکنولـوژی بایسـتی در راه نابودی اسـرائیل قدم 
بردارند.

یکـی از بزرگتریـن امیدهـام همیـن جملـه رهبـره راجب بیسـت بیسـت پنج 
سال آینده و نابودی اسرائیل یعنی میشه؟!

امیدواریـم مبـارزه با فسـاد مالی مثـل همیشـه درحد شـعار نباشـد یکی مثل 
قاسـم سـلیمانی جانـش را فـدای امـت خـود کنـد یکـی هـم مثـل ... جان ملـت را 

برلبشان بیاورد 

واژه كلید

مؤمن نباید نماز جمعه را فراموش كند

 )(اســام برای نماز جمعه، خیلی اهمیت قائل اســت از قول پیامبر خدا
نقل شــده که فرمود: »َمن کاَن یُؤِمُن بِاهللِ َو الَیوِم اآلِخِر َفَعلیــِه بِالُجُمَعِة یَوَم 
الُجُمَعِة«)1(. یعنی هر کس که ایمان دارد، در روز جمعه نباید نماز جمعه را فراموش 
کند. از امام باقر)( روایت شــده اســت که فرمود: »َواهللِ لََقد بَلََغِني أنَّ أصحاَب 
زوَن لِلُجُمَعِة یَوَم الَخمیــس«)2(. یعنی اصحاب پیامبر، در  النَِّبّی)( کانوا یََتَجهَّ
روز پنجشنبه خودشان را برای فردا آماده می کردند، تا به نماز جمعه بروند. در یک 
روایت دیگر دارد که امیرالمؤمنین)( فرمودند: روز پنجشنبه دارویی نخورید که 

شما را در بستر بیندازد، تا مبادا نماز جمعه ی فردا از دستتان برود.)3( 69/11/19
1( بحار االنوار، ج 86، ص 211.        |        2( الکافی، ج 3، ص 415.       |      3( نوادر راوندی، ص 51.

حدیث شـرح

احکام آرایش 

  آیا از نظر شرعی فرقی بین آرایش كم و زیاد وجود دارد؟
فرقی بیـن آرایـش کـم و زیـاد نیسـت اگـر خانـم کاری کـرده کـه عرفـاً می  گویند 
آرایـش کـرده مثـًا ابروهـا یـا چشـم را مـداد کشـیده یـا رژ لـب زده اسـت و مقابل 
نامحـرم نپوشـانده اسـت حـرام اسـت. امـا اگـر در حـدی نیسـت کـه عرفـاً بگویند 
آرایش کـرده مثًا کرمـی زده و کمی زیباتر شـده اسـت پوشـاندنش از نـگاه نامحرم 

نیسـت. واجب 
  مصداق آرایش چیست؟

مصداق آرایـش را باید عـرف تعیین کنـد؛ یعنی عمـوم مـردم -افرادی کـه در محل 
زندگـی شـخص هسـتند- اگـر کاری را آرایـش بداننـد و خانـم آن آرایش را داشـته 
باشـد بایـد از نـگاه نامحـرم بپوشـاند. مثـًا کـرم سـاده و معمولـی را کسـی آرایش 

نمی  گویـد.

آموزشی احکـام

ایـرانی خانواده

ذخایر انقالب و مرزداران غیور
عشایر عزیز ما در همه جا - از جمله عشایر عزیز استان اردبیل و دامنه های سبالن - ذخایر انقالب و مرزداران غیور 

كشورند. دشمن را شما عقب زدید، مرزها را شما حفظ كردید و پشتیبان حق و حقیقت بودید.

کتـاب »پرسـش و پاسـخ« متـن کامـل 
خامنـه ای  آیـت ا...  پاسـخ های حضـرت 
 9 در  دانشـجویان  پرسـش های  بـه 
اسـت.  سـال های 77-82  طـی  دیـدار 
پرسـش های دانشـجویان، معطـوف بـه 
فضـای چالشـی و پـر از افـراط و تفریـط 
پرسـش های  و  سال هاسـت  همـان 
رهبـر  صریـح  پاسـخ های  و  بی پـرده 
انقاب راه گشـای بسـیاری از چالش های 

امـروز نیـز هسـت. 
توّجهـی  قابـل  تعـداد  در  همچنیـن 
ذکـر  بـا  دانشـجویان  پرسشـها،  از 
یـا  قضایـی  پرونـده  دربـاره ی  نـام 
دیدگاههـای سیاسـی برخـی اشـخاص 
دّقـت  بـا  ایشـان  کـه  میکننـد  سـؤال 
عدالـت  درس  عمـًا  پاسـخ  در  تمـام 
آمـوزش دانشـجویان  بـه  را  اخـاق   و 

میدهند. 

خواندنی پیشنهاد

هفته اخبار

كتاب پرسش و پاسخ

هفته سخن

به انفاق عادت كنید
اولیـن فایـده بـه ما کـه انفـاق می کنیـم  رسـیده اسـت... شـما کـه دسـت در جیب 
کـردی و ایـن پـول را درآوردی تـا رسـاندی دسـت گیرنـده فایـده بـردی... چـرا؟ 
چون اصـل قضیـه دل کنـدن از آن چیـزی اسـت کـه شـما آن را متعلق بـه خودتان 
می دانیـد... پـس تقـوای مطلـوب قـرآن یعنـی آن حداقـل الزم بـرای متقـی بودن: 
»و ممارزقناهـم ینفقـون« ایـن انفـاق چیـز بسـیار خوبـی اسـت! در هـر حـدی که 
هسـتید عـادت کنیـد، بـه انفـاق کـردن، البتـه فقـط انفـاق پـول نیسـت، انفـاق 
 علـم هـم انفـاق اسـت... یـا انفـاق وجاهـت، وجاهـت اجتماعـی و آبروتـان را انفـاق 

کنید! ۷/24/۷٠    

اولین فایده به ما كه انفاق می كنیم می رسد
حزب ا...
این است

معنـای  نشـاندند.  بـه کرسـی  ایـران  در  را  کاپیتوالسـیون  قانـون  آمریکاییهـا 
کاپیتوالسـیون ایـن اسـت کـه امریکاییهـا یـا افـراد وابسـته بـه هـر قـدرت بیگانه 
مسـلّطی در هر کشـور دیگر، اگـر جنایتـی کردنـد، دسـتگاه قضایی آن کشـور حق 
نـدارد جنایـت آنها را رسـیدگی کنـد، بـه محاکمه آنهـا بپـردازد و حکم صـادر کند! 
آن روز بیـش از دویسـت هـزار نفـر امریکایـی در مشـاغل مختلـف در ایـران حضور 
داشـتند. معنای ایـن قانون - کـه در مجلـس وابسـته فاسـِد آن روز به دسـتور درباِر 
وابسـته فاسـد تصویب شـد - این بـود کـه اگـر از این دویسـت، یا سـیصد هـزار نفر 
امریکایـی سـاکن ایـران کـه حقوقهـای کانـی میگرفتنـد و در همـه امـور کشـور 
دخالـت میکردند، یـک نفر جنایتـی مرتکب شـد - قتلـی کـرد، دزدی ای کـرد، هر 
کاری کـرد - دادگسـتری و دسـتگاه قضایـی ایـران حـق نـدارد بـه او بگویـد باالی 
چشـمت ابروسـت و بایسـتی قضـاوت دربـاره او زیـر نظـر امریکاییهـا انجـام شـود! 
این، یکـی از قوانیـن ذلّت بـار برای همـه ملتهایی بـود که بـه آن تـن دادند. امـا امام 
تسـلیم نشـدند و مقاومت کردند... رژیم وابسـته هم عکس العمـل نشـان داد؛ امام را 

گرفـت و بـه ترکیـه تبعیـد کـرد. ۷8/8/12

قانون ذلّت باری كه به دستور پهلوی 
وابسته تصویب شد

3 مرداد سالروز تصویب قانون كاپیتوالسیون در مجلس سنا
بازخوانی

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 ورزشــها 
چیزی بگویم، اما خب ما خیلی کارهای خوب داریم که مال ما اســت... این را ترویج 
کنید؛ ورزش باستانی یک ورزش زیبا و هنری اســت، خب این را ترویج کنید؛ اینها 
را پیش ببرید و ترویج کنید که بچه ها ]سراغ اینها[ بروند. 92/9/19 دنبال ورزشهایی 
بگردید که بومی ماست و مردم از آنها خبر ندارند... اینها را احیا و زنده کنید؛ چون جزو 

فرهنگ شما و اصًا جزو ملیت شماست. 8/۷5/1٠

ورزش باستانی را احیاء و ترویج كنید
مطالبه رهبر انقالب درباره ورزش های بومی كشور:

مطالبه 
رهبری

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

جنـگ احـزاب در سـال پنجـم هجـری رخ داد. در ایـن جنـگ كه بـه جنگ خنـدق نیز 
معروف اسـت قبایـل و احـزاب گوناگـوِن مشـرک با همراهـی و همـکاری یهودیـان مکه 
دسـت به لشگرِكشـی علیه پیامبـر اسـالم )( و مسـلمانان زدنـد. در حالی كـه تعداد 
رزمنـدگان اسـالم در این نبـرد بیـش از 3 هـزار نفر نمیشـد، تاریـخ تعـداد جنگجویان 
 مشـرک را از 1٠ هـزار تـا 24 هـزار نفـر ثبـت كـرده اسـت. این جنـگ بـا  تدابیـر پیامبر 
اسـالم )( و قهرمانی و شـجاعت امیرالمومنین )(، مجاهدت یاران پیامبر و امدادهای 

غیبی در نهایت بـا پیروزی جبهه ی اسـالم به پایان رسـید.

 ناشر:انتشارات انقالب اسالمی
 تعداد صفحات:528

   قطع:رقعي 

دیدار با عشایر استان اردبیل  ۷9/5/6 

چرا ایران در یك منطقه پرآشوب از نعمت امنیت برخوردار است

مدیونحاجقاسمها

من میخواهم برای  همیشــه توصیه کنم، یعنی  واقعاً به فکر باشید، وقتی  که شما شعر 
میخوانید یا دم میدهید تا مثًا در نوحه خوانی  سینه بزنند، چیزی  بگویید که آن کس 
که ســینه میزند، بر معرفتش بیفزاید، یک چیز جدیدی  بفهمد. بله، میشــود گریه 
گرفت و مثًا فرض کنید که مصیبت خوانی  کرد بدون بصیرت، آن هم یک مرحله ای  
است، باشک یک مرحله ای  از فضیلت اســت، اّما آن فضیلت برتر، آن هدف اعلی، آن 
غایت الُقصوی   از همه ی  این مقّدمات، این است که ما بصیرتهایمان افزایش پیدا کند؛ 
نسبت به ائّمه، نسبت به قرآن، نسبت به اسام، نســبت به آینده ی  جامعه ی  جهانی؛ 
اینها هدفهای  اصلی  است، اینها باید ان شاءاهلل در شعرهای  ما هم بیاید، در خواندن ها و 

مّداحی  های  ما هم بیاید. 95/4/24

  بیانات رهبرانقالب در دیدارجمعیازشاعران آئینی و مداحان  مشهد

وقتی كه َدم می دهید...
برش

مزار: آبدانان


