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تأکـید رهبـر  معظـم انقـالب بر 
تسهـیل ازدواج، طـالق سخت و 
سالمـت خانـواده برای جوانـان 

کارستان  بابایی این شماره 
تقدیم   می شود
به روح پرفتوح

شهید
عباس بابایی

مزار: شاهزاده حسین قزوینشهادت: 15 مرداد 1366 شهادت در عملیات شناسایی در سردشت

شهید بابایی با درجه ســرهنگی به پایگاه اصفهان رفت. آن پایگاه واقعاً مرکزی بود که در زمان 
بنی صدر، امام را هم قبول نداشتند... عده ای ضد انقالب و هم نفوذیهای گروه های به ظاهر انقالبی، 
در پایگاه نفوذ کرده بودند... شهید بابایی به این پایگاه رفت - این که »یک القبا« میگویند، واقعاً با 

یک القبا به آن جا رفت - و همه چیز را راه انداخت او حقیقتاً پایگاه را متحول کرد. 80/11/7
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از کارهای ضربتی
 برای مهار گرانی غفلت نکنید

3

حدیث شـرح

رهربی مطالبه

با شــروع تحوالت بیــداری اســالمی دولت 
ســعودی به جای نگاه منطقــی، هم گرایانه و 
مردم ســاالرانه به تحوالت منطقه و خواست 

عمومــی در کشــورها، بــه یکی از بــازوان 
اصلــی سیاســت های منطقــه ای آمریکا در 
ســرکوب نهضت بیداری تبدیل شــده و در 

پی آتش افروزی بیشــتر بوده اســت. دولت 
مدعــی عنــوان "خادم الحرمیــن" در کنار 
امریکا در منطقــه مســلمانان را به جان هم 

می انــدازد. از گروه های تکفیری در ســوریه 
و عراق پشــتیبانی می کند. یمــن را »قریب 
یک سال ونیم اســت که... بمباران 95/5/11« 
می کند. در بحریــن به عنوان »یک لشــکر 
بیگانه ... می آیند داخل بحرین برای اینکه به 
مردم بحرین فشــار وارد کنند. 95/5/11«. این 
دولت پر ادعا »دولتی اســت که دست بّچه ها 

3 دارد میگردد، بّچه های نابِخرد 95/5/11«.

هر چه در راه خدا بدهیم 
برای ما می ماند

3

سعودی؛ مغازله با صهیونیست ها، مقاتله با مسلمان ها

2

هفته سخن

»ما آماده ایم سهمی در خاورمیانه را به روسیه بدهیم تا از اتحاد جماهیر شوروی بسیار قوی تر شود.« چنین پیشنهادی از سوی 
عادل الجبیر، وزیر امورخارجه سعودی بسیار تعجب آور و مضحک بود؛ ســخنانی که با واکنش صریح و تحقیرآمیز دبیرکل 
 حزب ا... لبنان مواجه شــد: "آیا تو دیوانه شــده ای؟ هرکس که انــدک فهمی از تحوالت و سیاســت منطقــه دارد، می داند که تو 
در جایگاهی نیســتی که بخواهی ســهم توزیع کنی یا قرارداد ببندی یا چانه زنی کنی و شــروط خود را بر دیگــران تحمیل کنی."

  بیانات رهبرانقالب در بیانات 
در دیدار اقشار مختلف مردم

بنده به مسائل معیشت مردم خیلی فکر 
میکنــم، خیلی دغدغه مندم نســبت به 
مسئله ی معیشــت مردم اّما هرچه فکر 
میکنم، هرچه با کارشــناس ها و آدمهای 
وارد و مّطلع مشورت میکنم، میبینم جز 
این راهی وجود ندارد کــه ما قاطعاً تکیه 
کنیم به مسائل داخلی. اینکه تّجار خارجی 
بیایند و بروند و هیچ آبی هم از اینها گرم 
نشود -که تا حاال ]هم [ نشده- ]چه فایده 
دارد[؟ االن حدود یک ســال است مدام 
می آیند و میروند؛ کاری هم نکرده اند. اگر 
هم بخواهند کاری کنند، تصّرف بازار ایران 
است که درست به ضرر ما است. فایده ی 
آمد و رفت این هیئتها باید سرمایه گذاری 
باشــد، باید ایجاد تولید باشــد، باید در 
جاهایی که احتیــاج داریم بــه فّناوری 
جدید، ]آوردن [ فّناوری جدید باشد؛ اینها 
باید باشد؛ اینها نیســت یا کم است. این 
چیزها را بایستی مسئولین محترم رعایت 

کنند، دنبال کنند. 95/5/11

به مسئله معیشت مردم 
خیلی فکر میکنم

بــرش

روایت رهبر انقالب  از حرکت 
 )( بزرگ  حضـرت معصـومه

در ایران

 این شد تجربه
 این شد آمریکا
این برجام شــد برای ما یک تجربــه... در ظاهر وعده 
 میدهند،  بــا زبان چــرب و نــرم حــرف میزنند اما 
در عمــل توطئه و تخریــب میکنند، مانع پیشــرفت 
کارها میشــوند؛ این شــد آمریکا؛ این شــد تجربه. 

اگــر طــرف مقابــل  از کج تابی های خودش دســت 
برداشــت، این یک تجربه ای میشــود که پس میشــود 
 در یــک موضوع دیگر هــم  با اینهــا مذاکره کــرد اّما  
اگر دیدیم نه، طبعاً تجربه  گذشــته  ما تقویت خواهد شد.

یک سال و نیم پیش  |   94/1/20

امروز:   |   95/5/11  
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اعالم قضاوت قطعی رهبر انقالب اسالمی درباره تجربه مذاکره با آمریکا در پرونده هسته ای

امیدمـان را بـه بیـرون از ظرفّیـت داخلی کشـور ندوزیـم... نمیشـود از دشـمن و روشـهای خصمانه ای کـه کرده، 
انتظار دوسـتی و محّبـت و صمیمّیت داشـت. نمیگوییـم از اینها اسـتفاده نکنیـد، اّمـا میگوییم اطمینـان نکنید، 
اعتمـاد نکنید، چشـم به آنجـا ندوزید، چشـم بـه داخـل بدوزیـد. در داخل کشـور خیلی امکانـات وجـود دارد که 
اگر چنانچـه نگاه مـا - چـه در زمینه هـای اقتصـادی، چـه در زمینه هـای فرهنگـی، چـه در زمینه هـای گوناگون 
 دیگـر - ] بـه آنهـا باشـد و[ اگـر بتوانیـم از ایـن نیروهـای داخلـی اسـتفاده کنیـم، کلیـد حـّل مشـکالت اینجـا

 است.  92/6/6  

این شد تجربه ، این شد آمریکا

 یکم: به مردم گفته شد تحریم ها برداشته می شود
اما پس از گذشت شش ماه از امضای برجام، »هیچ تأثیر 
محسوس و ملموسی هم در وضع معیشت مردم به وجود 
نیامده اســت. 95/5/11«. حاال اما در این روزها در برخی 
از اظهارنظرها برداشته شدن "دفعی"  تحریم ها توسط 
طرف خارجی تبدیل به کاهــش "تدریجی" تحریم ها 
شده اســت، غافل از اینکه »برجام اصاًل برای برداشتن 
تحریمها بود؛ برای اینکه تحریمهای ظالمانه برداشــته 
بشود. مگر غیر از این اســت؟ خب برداشته نشده؛ حاال 
میگویند بتدریج، یواش یواش دارد درست میشود! مگر 

بحث سِر یواش یواش بود؟ 95/5/11«

  دوم: مسئوالن میگویند تحریم باقی مانده است
این ادعا که برجام نتوانسته به اهداف از پیش تعیین شده 
در ابتدای مذاکرات و حتی به اهداف بیان شــده توسط 
مسئوالن امر برسد، سخنی اســت که این روزها زیاد به 
گوش می رسد: »امروز مســئولین دستگاه دیپلماسی 
خود ما و همان کسانی که در این مذاکرات از اول تا آخر 
حضور داشــتند، همینها دارند میگوینــد آمریکا نقض 
عهد کرده اســت. 95/5/11« حــدود دو هفته ی پیش و 
در پایتخت نروژ، »مسئولین محترم مذاکره کننده ی  ما 
با طرفهایشان در اروپا جلســه داشتند؛ همین حرفها را 
مسئولین ما به آنها گفتند و آنها جواب نداشتند؛ گفتند 
شــما این نقض عهد را کردید، آنها هم جوابی نداشتند 

بدهند. 95/5/11«

  سوم: برجام یک تجربه شد؛ برجام نشد
رهبر انقالب یک ســال و نیم پیش به طور مشخص از 
درس گرفتن از برجام ســخن گفتند: »اگر طرف مقابل 
از کج تابی های معمولی خودش دست برداشت، این یک 
تجربه ای برای ما میشود که خیلی خب، پس میشود در 
یک موضوع دیگر هم با اینها مذاکره کرد؛ اما اگر دیدیم 
نه، این کج تابی هایی که همیشه از اینها دیده ایم باز هم 

وجود دارد و کج راهه دارند میروند، خب طبعاً تجربه ی 
گذشته ی ما تقویت خواهد شد. 94/01/20« اکنون و پس 
از مشخص شدن بدعهدی آمریکا از یک سو و بیان این 
نکته از سوی مسئولین امر، دیگر میتوان برجام را تجربه 
ناموفق دیگری از مراوده و مذاکره با آمریکا دانست: »این 
برجام شد برای ما یک نمونه، یک تجربه... در ظاهر وعده 
میدهند، با زبان چرب و نرم حــرف میزنند اما در عمل 
توطئه میکنند، تخریب میکنند، مانع از پیشرفت کارها 

میشوند؛ این شد آمریکا؛ این شد تجربه. 95/5/11«

  چهارم: تلف کردن زمان، کافی است
اکنون که تجربه ی بدعهدی آمریکا ورد زبان همه شده، 
دیگر نمیتوان ظرفیت های کشور را معطل »نقطه های 
خیالی« کرد: »شــش ماه برای یک مملکت هشــتاد 
میلیونی زمان کمی اســت؟ در این شــش مــاه دولت 
محترم کم میتوانست کار بکند اگر چنانچه این خباثت 
آمریکایی ها نبود؟ 95/5/11«. امروز کســی دیگر نیست 
که نداند و نشنیده باشــد که »ملت ایران اگر بخواهد از 
مشــکالت مادی و معنوی خود ... رهایی پیدا کند، باید 
به خود، به فکر خود، به اراده ی خــود، به ایمان خود، به 
جوانهــای خود، به شــخصیت های خود تکیــه کند و 
عالج کار را از خدای متعال بداند. 92/10/19« چرا که در 
نقطه مقابل آن، امید به شیطان بزرگ، درس نگرفتن از 
تجربه ی بدعهدی آمریکا و دست کم گرفتن توانایی های 
خود، سه ضلع مثلثی اســت که باعث عقب گرد کشور 
میشود و انسان را شایســته مالمت میکند: »شیطان به 
پیروان خودش میگوید خدا وعده ی روراست درست به 
شما داده بود، شماها از وعده ی خدا پیروی نکردید، پابند 
نماندید؛ من وعده ی دروغی به شــما دادم، شما دنبال 
من راه افتادید!... این عیناً امروز منطبق است با آمریکا. 
حاال شیطان در قیامت این حرف را میزند، آمریکایی ها 
امروز در دنیا این حــرف را میزنند؛ وعده میدهند، عمل 

نمیکنند، تخلف میکنند. 95/5/11«  

  تأکید رهبر انقالب بر تسهیل ازدواج، 
طالق سخت و سالمت خانواده برای جوانان

حجت االسـالم و المسـلمین ناصـر رفیعـی، از 
کارشناسـان برنامه سـمت خدا با ذکر خاطـره ای 
از دیدار بـا رهبر معظم انقالب گفت:  ایشـان سـه 
درخواسـت اصلی پیرامون جوانان و خانـواده ها از 
مسـئولین داشـتند و فرمودنـد: »من سـه چیز را 
رویش تأکید دارم، تسـهیل ازدواج، طالق سـخت 
در طالقهای توافقـی، طالقهای آسـان، طالقهای 
ناشـی از یـک اختالف مختصـر جزئی و سـالمت 
درون خانـواده یعنـی رفتارهـای زن و شـوهر و 

| حقوق زن و شوهر.«| 

  آمریکا از همکاری بانک های آلمان با 
ایران جلوگیری می کند

روزنامه آلمانی »دویچه  ویرتشـافت ناخریشـتن« 
نوشـته اسـت کـه آمریـکا از همـکاری بانک های 
این کشـور با ایـران جلوگیـری می کند. براسـاس 
این گـزارش بانک های آلمانـی با توجه بـه قوانین 
آمریکایی از مبادالت اقتصادی با ایـران خودداری 
می کنند. این در شـرایطی اسـت کـه دولت آلمان 
می خواهـد روابـط اقتصـادی میـان این کشـور و 

ایران به صورت قدرتمند پیگیری شـود.|    فارس|

  ادعای نیویورک پست: برای آمریکا، 
ایران به مراتب خطرناک تر از داعش است  
نیویورک پســت: امروز بزرگتریــن تهدید برای 
امنیت ملی آمریکا، داعش یا چین یا روسیه یا حتی 
تغییرات جهانی آب و هوا نیست؛ بلکه بزرگترین 
تهدید، جمهوری اســالمی ایران است که از زمان 
وقوع انقالب اسالمی در سال 1979 شعار مرگ بر 
آمریکا را در تمامی مساجد خود و نمازهای جمعه 

طنین انداز کرده است. |    باشگاه خبرنگاران|

 پیش بینی وزارت دفاع آمریکا از 
وضعیت این کشور در سال 2035

راشــاتودی: وزارت دفاع آمریکا پیش بینی کرد 
آمریکا در ســال 2035 ، دیگــر ابرقدرت جهان 
نخواهد بود. اداره تحقیقات پنتاگون در گزارشی 
اعالم کرد آمریکا در ســال 2035 احتماال خود را 
در محیطی می یابد که روسیه یا چین با این کشور 
برابری می کنند یا در برخی زمینه های اقتصادی 

و نظامی از غرب پیشی گرفته اند. |   خ. صداوسیما|

  تقدیر سرلشکر سلیمانی 
از مجاهدان فاطمیون

سرلشکر قاسم ســلیمانی، فرمانده سپاه قدس 
ســپاه: مجاهدت هــای رزمنــدگان فاطمیون 
خاک مظلومیت را از چهره افغانستانی ها زدود. 
مجاهدت های رزمنــدگان فاطمیــون هم در 
جبهه های نبرد خیلی اثرگذار است هم تأثیرات 
فراتری دارد. فاطمیون منشأ تحول در جامعه ما 

هم شده اند.  |    فارس| 

اکنون که تجربه ی 

بدعهدی آمریکا 

ورد زبان همه 

شده، دیگر منیتوان 

ظرفیت های کشور 

را معطل »نقطه های 

خیالی« کرد: »شش 

ماه برای یک 

مملکت هشتاد 

میلیونی زمان کمی 

است؟ در این شش 

ماه دولت محرتم کم 

میتوانست کار بکند 

اگر چنانچه این 

خباثت آمریکایی ها 

نبود؟ 95/5/11«

هفته اخبار

# استحکامـ  ساختـ  درونی
کلید حّل مشکالت در داخل است

کلید
واژه

دور جدید مذاکرات ایران با 5+1 با هدف رفع تحریم های ظالمانه از چندسال پیش آغاز و از همان روزهای نخستین 
اهداف آن بیان می شد: »مسئولین، هم به ما میگفتند، هم به مردم میگفتند که در این مذاکرات، قرار بر این است که 
وقتی ایران تعهدات خود را انجام میدهد، یکباره همه ی تحریمها برداشته بشود. یعنی این مانعی که آمریکا سر راه 

ملت ایران ظالمانه و خباثت آمیز به وجود آورده بود، برداشته بشود. 95/5/11«
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هفته سخن

کار این دولــت به درجه ای از گســتاخی  1

و وقاحت رســیده اســت کــه »علناً بــا رژیم 
صهیونیستی بنا کند به ُمغازِله کردن و رفت وآمد 
را علنــی بکنــد. 95/5/11« به قــول دبیرکل 
حزب ا... لبنان: " این خطرناک ترین مســأله ای 
است که عربستان ســعودی به آن دست زده یا 
به آن دست می زند." چراکه »ارتباطات آشکار 
با رژیم صهیونیســتی ... خنجری اســت که از 
پشت بر اّمت اسالمی وارد شــد 95/5/11« یک 
دولت اســالمی از داخل جهان اسالم به آرمان 
فلسطین که »مسئله ی اّول دنیای اسالم است. 

93/6/16«خیانت کرد. 
اما آیا عربستان با این همه پلشتی و بی خردی در 
منطقه بازیگر مستقلی در این »منطقه پرغوغا« 
اســت؟ آیا این ادعای برخی غربگرایان داخلی 
که چون عربســتان مســتقل از سیاست های 
منطقه ای آمریکا عمل می کنــد، برای کنترل 
و مهار آتش  افروزی ســعودی ها بایــد با آمریکا 

مذاکره کنیم بهره ای از واقعیت دارد؟ 
واقعیت صحنــه و تحوالت سیاســی و میدانی 
در منطقه اما چیز دیگری است. هر ناظر آگاه و 
منصفی تایید می کند که اگر دولت ســعودی 
از یک ســو »غلــط بــزرگ« ارتباط بــا رژیم 
صهیونیستی را انجام می دهد و فجایعی در یمن 
و بحرین مرتکب می شــود و در عراق و سوریه 
بحران آفرینی می کند، به این دلیل اســت که 
»چشمش به دهان آمریکا اســت. 95/5/11«  و 
کیست که نداند »اینجا هم پای آمریکا در میان 
اســت.« برای مثال اگر دولت سعودی مرتکب 
جرم کودک کشی در یمن شده، »با پشتوانه ی 
آمریکا اســت، با چراغ ســبز آمریکا اســت، با 
هواپیمای آمریکایی اســت، با سالح و مهّماتی 
اســت که از آمریکا وارد شده است؛ آنها هستند 

که همه ی امکانات را فراهم میکنند. 95/5/11«
این جنایت ها و اقدامات ســعودی ها با دستور 
آمریکا در حالی است که آمریکا »هیچ عالقه ای 
به اینها ندارد؛ از پولشان استفاده میکند، از نیروی 
اینها برای مقاصــد خودش اســتفاده میکند؛ 
برای اینکه یک حفاظی درســت کنــد، رژیم 
صهیونیســتی را حفظ کند و اهداف استکباری 

خودش را در منطقه نگه بدارد. 95/5/11« 
حال باید پرســید اگر راهبرد مذاکره با شیطان 
برای دفع شر ســعودی غیرواقعی و غلط است؛ 
پس راه حل مشــکالت منطقه چیســت؟ »در 
مســائل منطقه هم به نظر مــا راه حل عبارت 
است از اتّحاد ملّتهای مسلمان، اتّحاد دولتهای 
مســلمان و ایســتادگی در مقابــل هدفهای 
اســتکباری ... [اگــر] دســت خــود ملّتهای 
منطقه باشــد حــل خواهنــد کرد مســائل ر 
ا95/5/11« اما به شــرط اینکه کشورهای عربی 
 و مســلمان منطقه »بدانند آمریکا قابل اعتماد 

نیست. 95/5/11«

بدون تردید نقش 

حرضت معصومه 

)( در قم شدن قم 

و عظمت  یافنت این 

شهر عریِق مذهبِى 

تاریخی، یک نقش

 ما ال کالم فیه است

کاشتن بذر معرفت و والیت در دوران ظلم و تاریکی
)( در جهت گسترش معارف اهل بیت )( روایت رهبر انقالب از حرکت حضرت معصومه

حضرت فاطمه معصومه )( فرزند حضرت امام موسی کاظم )( و خواهر بزرگوار امام رضا )( در سال 173 
هجری قمری در مدینه به دنیا آمدند. پس از آمدن امام رضا )( از مدینه به خراسان، ایشان نیز به ایران آمدند. 
حضرت معصومه )( پس از بیمار شدن در میانه ی راه، خواستار حضور در شهر قم شدند. ایشان پس از رحلت 

در شهر قم به خاک سپرده شدند.

میگویند ما خدمت کردیم که این بمبها را انداختیم! 

 از کارهای ضربتی برای مهار گرانی غفلت نکنید

یکی از شاخصهای استعمار و استکبار این است که جنایت را نسبت به ملتها و آحاد بشر مجاز میشمرند... در دنیا تا 
حاال دوبار بمب اتم استعمال شده است، هر دوبار هم به وســیله ی آمریکاییها که امروز خودشان را متولی مسئله ی 
اتمی در دنیا میدانند!... ]در[ همین حمله ی به ژاپن، یعنی دو بمبی که در هیروشیما و ناکازاکی منفجر شد، ]وقتی[ 
آمریکاییها عذرخواهی میکنند، به این صورت میگویند... اگر ما آمریکاییها این بمبها را نمی انداختیم، جنگ جهانی 
دوم ادامه پیدا میکرد؛ حاال اگر دویست هزار ]انسان[ کشته شــدند، آنوقت دومیلیون کشته میشدند؛ بنابراین ما 

خدمت کردیم که این بمبها را انداختیم.  92/8/29 

بدیهی اسـت که مهـار تورم، یـک کار علمـی، ریشـه ای و بنیانی اسـت که مقدمـات و اصولـی دارد و تـا آن اصول 
انجـام نگیرد، خواهـد بـود؛ منتها کارهـای ضربتی هـم باید انجـام داد. باالخره نمیشـود نشسـت تا ایـن کارهای 
بنیانـی، یـک روزی بـه نتیجـه برسـد؛ نـه، واقعـاً یـک فکـری بکنیـد؛ کاری بکنیـد... البتـه ایـن را هـم بگوییم 
کـه در گرانـی، هـم عوامـل واقعـی و هـم عوامـل کاذب و روانـی دخالـت دارنـد؛ گاهـی یـک کلمه حـرف و یک 
 تصمیـم نادرسـت و نسـنجیده، ناگهـان این مـوج گرانـی را تحریـک میکنـد و تـورم را در بخشـهای مختلف باال

 می برد.  86/6/4  

16 مرداد سالروز بمباران اتمی هیروشیما توسط آمریکا

 مطالبه رهبر انقالب از مسئوالن برای مقابله با گرانی

بدون تردید نقش حضرت معصومه )( در  ت تاریخی
روایـ

قم شــدن قم و عظمت  یافتن این شهر عریِق 
مذهبِی تاریخــی، یک نقش مــا ال کالم فیه 
اســت. این بانوی بزرگوار، ایــن دختر جواِن 
تربیت شده ی دامان اهل بیت پیغمبر، با حرکت خود 
در جمع یاران و اصحاب و دوستان ائمه )( و عبور 
از شهرهای مختلف و پاشیدن بذر معرفت و والیت در 

طول مسیر در میان مردم و بعد رسیدن به این منطقه 
و فرود آمدن در قم، موجب شده است که این شهر به 
عنوان پایگاه اصلی معارف اهل بیت )علیهم الّســالم( 
در آن دوره ی ظلمانــی و تاریِک حکومــت جباران 
بدرخشد و پایگاهی بشــود که انوار علم و انوار معارف 
اهل بیت را به سراســر دنیای اســالم از شرق و غرب 

منتقل کند. 89/7/29

بازخوانی

مطالبه
رهبری



کتاب »ســالم بر ابراهیم« زندگینامه ای 
مختصر به همراه ۶9 خاطره درباره شــهید 
بزرگوار و مفقود االثر »ابراهیم هادی« است. 

رهبر انقــالب در دیداری که بــا جمعی از 
فرماندهان داشــته اند، با تاکیــد بر اهمیت 
نــگارش کتاب هــای حوزه دفــاع مقدس، 
تأکید داشتند که شهدایی که برای نگارش 
زندگی شان انتخاب می شوند، شهدایی باشند 
که شــخصیت آنها به قول معروف کاریزما 
داشته باشــد. ایشــان در ادامه مثال زدند و 
فرمودند که اخیراً کتابی درباره شهید ابراهیم 
هادی )»ســالم بر ابراهیــم«( خوانده اند، با 
وجود اینکه مطالعه آن را به اتمام رسانده اند، 
اما هنوز کتاب را کنار نگذاشــته اند. روایت 
گلعلی بابایی از دیدار جمعی از فرماندهان با 

رهبرا نقالب در 13 مهر 94

انقالب ایران را صادر کنید

وقتی که شما پهلوانهای عزیز و شما قهرمانان 
در خارج از کشــور رفتید و پیروزی چشمگیر 
به دســت آوردید و دیدند مردم که شما وضع 
روحیتان هم یک وضع خاصی است، با دیگران 

فرق دارد، اعمالتان هم با دیگران فرق دارد، این 
موجب این می شود که این همه بوقهایی که بر 
ضد اسالم و مســلمین و بر ضد ملت ما هست 

اینها خنثی بشود. 
و شــما جای خودتان را در دنیا ان شــاء ا... باز 

می کنید و نام ایران و نام اسالم را همه جا مشهور 
می کنید و بیرق اسالم را ســرافراز می کنید و 
ملت مسلمان را مفتخر می کنید. و آنی هم که 
قسمت من هست این است که دعا کنم به شما 

و من دعا می کنم.  ۲۱ آذر ۱۳۶۰

هر چه در راه خدا بدهیم 
برای ما می ماند

هرچــه در راه خدا می دهیــم، برای ما 
می ماند و درحقیقت برای »من« واقعی 
خودمان خرج کرده ایم. هرچه برای خودمان نگه 
می داریم، درحقیقت برای ما نمی ماند و مثل همه 
چیز دیگر دنیــا از بین خواهد رفــت. من در این 
خصوص اعتقاد راسخ دارم و هیچ نقطه ی غباری 
در ذهنم نیست.در زمان پیامبر اکرم)( بزغاله ای 
را خدمت ایشان آوردند و حضرت آن را ذبح کردند. 
فقرا و مستحقان نزد ایشان آمدند و طلب گوشت 
کردند. پیامبر)( مرتب از گوشت آن بزغاله ای که 
برای خودشان ذبح کرده بودند، می بریدند و به فقرا 
می دادند. نهایتاً از تمام گوشتها، فقط کتف آن باقی 
ماند. چون دیگر کسی نبود، آن را به خانه ی خود 
بردند، تا بپزند و بخورند. یکی از همسران حضرت 
عرض کرد: یا رسول ا...! همه ی بزغاله ی ما رفت و 
 )(فقط همین کتفش برایمــان ماند. پیامبر
فرمودند: خیر، همه اش ماند و همین کتفش است 
که از دســت ما خواهد رفت؛)1( چون این کتف را 
می خوریم و تمام می شود، اما آنهایی را که انفاق 

کرده ایم، برای ما می ماند.   68/4/28
1(  سنن الترمذی، ج 4، ص 58

حساسیتی منجر به حضور صحیح اجتماعی

مرز میان زن و مرد را رعایت کنید  

اســالم معتقد اســت که مرد و زن باید یک 
مرزبندی میان خودشــان در همه جا داشته 
باشــند. میان زن و مرد مســلمان، حجاب و 
مرزی معین شده اســت. اختالط و امتزاج زن 
و مرد، مثل اختالط و امتزاج مــردان با هم و 
زنان با هم نیست. این را باید رعایت کنند. هم 
مرد باید رعایت کند و هم زن باید رعایت کند. 
اگر این حساسیت اسالم نسبت به روابط و نوع 
اختالط مرد و زن رعایت شود، همه ی کارهایی 
که مــردان می توانند در عرصــه ی اجتماعی 
انجام دهند، زنان هــم می توانند انجام دهند. 

  75 /12/20

موسیقی لهوی 

1154: اگر اجرای کنسرت به صورت ترجیع 
لهوی )غنا( باشــد و یا موســیقی که نواخته 
می شــود از نوع لهوی مضل عن ســبیل ا... و 

مناسب مجالس گناه باشد، حرام است.
 1155: چنانچه موســیقی یــا آوازی که با 
ترجیع و طرب همراه اســت از لحاظ کیفیت 
یا مضمــون یا حالت خاص شــخص نوازنده یا 
خواننده در خــالل نواختن یا خوانــدن از نوع 
غنا یا موســیقی لهوی مناسب با مجالس لهو و 
معصیت باشــد، گوش کردن به آن حرام است 
حّتی برای کســی که او را به طــرب نیندازد و 
تحریک نکند و اگر در اتوبوس ها و ماشین های 
دیگر نوار غنا یا موســیقی لهوی پخش شود، 
مســافرین باید از گوش دادن به آن خودداری 

نموده و نهی از منکر کنند.
اجوبة االستفتائات، سؤال 1155

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

حزب ا... تریبون

این است حزب ا...

مطالعه، دّقت، تحقیق، درس، ورود به مســائل مورد ابتــالی روز و اهتمام به کارهای 
دینی، جزو وظایف حتمی و مسلّمی است که امروز زنان کشور باید مثل مردان، خود را 
موّظف به انجام آنها بدانند. شما هستید که فرزندان صالح میپرورید و همسران خود را 
برای ورود به میدانهای مثبت، تشــجیع میکنید. بسیاری از زنان، شوهراِن خودشان را 

بهشتی میکنند و آنها را از مشکالت دنیا و آخرت نجات میدهند.75/6/28  

دختران و زنان سرزمین ما اینگونه اند

ایـرانی خانواده

خواندنی پیشنهاد

امامزاده ی برجسته

 ناشر: گروه فرهنگی 
شهید ابراهیم هادی 

 256 صفحه

سالم بر ابراهیم

 ایثار : جمعـی از جوانـان انقالبی شـهر 
بیرجند بـه نیـت 313 یـار امـام زمان)عـج( با 
توجه به تـوان مالـی خودمان نشـریه دوسـت 
داران انقـالب را در اختیـار بچـه هـای انقالب 

شهرمان قرار میدهیم.

علیرضا مهرابی: حفظ روحیه انقالبی 
در این نشــریه که احتمــاال مرهون صراحت 
حضرت آقاســت، ما را دلگرم می کند. مایوس 
نخواهیم شد ان شاء ا... توفیقتان روز افزون باد.

 سالم. خدا قوت
تعداد 3000 عدد نشریه خط حزب ا... توسط 
موکب ابنا الخمینی )ره( زاهدان در مراســم 

شهادت امام جعفر صادق )ع(، توزیع شد .  

شخصیت برجسته ی جناب احمدبن موســی که در میان امامزادگان شناخته شده ی خاندان 
پیغمبر، جزو برجستگان محسوب میشود.درباره ی او این جور نوشته اند که: مردی بخشنده و کریم 
و با  ورع و دارای جاللت مقام و منزلت بود و پدرش - حضرت موسی بن جعفر - این بزرگوار را بر 

فرزندان و خویشاوندان دیگر خود مقدم میداشت و به او محبت ویژه ای داشت. 87/2/11

نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مساجد و هیات های مذهبی    |    سـال دوم شـماره 44|  هفته سـوم مرداد 95     |   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...                                
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