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این جنگ قرار بود آغازگر یک نقشــه شوم 
در منطقه باشد اما در حقیقت پایان بخش 
همان نقشه شــد. جنگی که در آن یکی از 
پر سروصداترین ارتش های جهان به لبنان 
حمله کرد. دشــمن »به غلط پنداشته بود 
که با حمله به لبنــان ضعیفترین حلقه ی 
کشــورهای منطقه را هدف قرار میدهد و 
طرح وهم آلود خاورمیانه ی دلخواه خود را 
کلید میزند. 85/5/26« »اگر لبنان تسلیم 
تجاوز اسرائیل و امریکا می شد و اگر جوانان 
مجاهد حزب ا... و مردم مظلوم جنوب رنج 
این دفاع مقدس را به جان نمی خریدند ... 
ادامه این روند تهاجمی تمام این منطقه را 
در بر می گرفت.85/5/26« حاال اما 10 سال 
از آن روزهای ســخت و البته افتخارآفرین 
گذشته اســت. جنگی که قرار بود در آن با 

»بریدن این بازوی توانا و کارآمد85/5/26« 
نســخه مقاومت را در منطقه و بعدها ایران 
اســامی بپیچاند، نتیجــه ای جز تقویت 
حزب ا... لبنان در مناســبات داخلی لبنان 
و بلکه مناسبات منطقه ای نداشت. »علیه 
حزب ا... در لبنان چقدر اینها فّعالّیت تبلیغی 
و عملی کردند، تهدید کردند، تهدیدها را به 
عمل آوردند. درعین حال حزب ا... پیکره ی 
رشید خود را در دنیای اســام دارد نشان 
میدهد... حزب ا... آنجا مثل خورشیدی دارد 
میدرخشــد. حزب ا... مایه ی افتخار دنیای 

اسام است. 95/2/1«
موفقیــت جوانــان حــزب ا... در جنــگ 
33 روزه، اعتمــاد به نفــس جوانان مبارز 
فلســطینی را در جنگ هــای بعدی رژیم 
صهیونیستی از جمله جنگ 22روزه علیه 

غزه افزایش داد و بعد »جوانان مصر و تونس 
هم از حزب ا... و حماس و جهاد اســامی 
الهام گرفته اند 90/9/6« برای همین، جبهه 
مقابل، بــرای جلوگیری از قــدرت محور 
مقاومت و به تبع آن موج بیداری اسامی، 
با پشتیبانی و فعال سازی گروه هایی چون 
داعــش و القاعــده تاش کرد تــا جریان 
بیداری را بــه انحراف بکشــاند: »جریان 
تکفیر، این حرکت عظیم ضّداســتکباری 
و ضّدآمریکایی و ضّداســتبدادی را تغییر 
جهت داد بــه جنگ بین مســلمانان و به 
برادرکشــی 93/9/4« حزب ا...ی که روزی 
با افتخار دربرابر ارتش ســفاک و خونخوار 
صهیونیســتی می جنگیــد و در برابر آن 
دفاع جانانه ای می کند با این هدف متعالی 
که »خــّط مقّدم مبــارزات در این منطقه 

مرزهای فلسطین اشــغالی بود 93/9/4«، 
حاال می بیند که »جریــان تکفیر آمد این 
خّط مقّدم را تبدیل کرد به خیابانهای بغداد 
و مسجد جامع سوریّه و دمشق و خیابانهای 
پاکستان و شهرهای مختلف سوریّه، و اینها 

شد خّط مقّدم مبارزه! 93/9/4«
اگر حزب ا... ده سال پیش با عملش سبب 
ایجاد انگیــزه برای ملت هــای منطقه در 
شکل گیری بیداری اسامی شد؛ امروز در 
میدان جدید مبارزه، در حال مقابله با فتنه 
تکفیر در ســوریه برای ایجاد امنیت است. 
هرچند بعضی ها ممکن اســت متوجه این 
نقش تاریخی نشوند. »اینکه می بینید فان 
مّدعی روشنفکری مثًا فرض بفرمایید در 
مورد حزب ا...ِ لبنان یا سّیدحسن نصرا... یا 
پدیده ی دیگری ازاین قبیل، ابراز شــبهه 
میکند، این بر اثر نشــناختن محیط است 
... کــه نمیداند در منطقه چه خبر اســت، 
نمیدانــد سّیدحســن نصرا... یعنــی چه، 
حزب ا... یعنی چه، ارتباطــش با ایران چه 
تأثیراتی در سرنوشت کشــور و سرنوشت 
انقاب دارد؛ این بر اثر ندانســتن اســت. 

»95/4/12
حزب ا... تاکنون بــا »تــوّکل... اعتماد به 
قدرت اراده ی انســان مؤمن 95/3/3« در 
عرصه »جهاد کبیر« بر دشــمن قدرتمند 
خــود پیروز شــده اســت. آنچنــان که 
واشنگتن پست می نویسد: "حزب ا... اینک 
یک قــدرت نظامی منطقه ای بــا هزاران 
نیرو اســت که با مجهزترین تســلیحات 
هوشــمند بزرگترین تهدید علیه اسرائیل 
اســت." حــزب ا... »مصداق ایــن کام 
ُ یَُؤیُِّد بَِنصِرهِ َمن  نورانی قرآن اســت که اللَّ

یَشاُء85/5/26« 

آنچه شما با جهاد و مقاومت بی نظیر خود به امت اســالمی هدیه کرده اید از حد 
توصیف این جانب باالتر است. جهاد دالورانه و مظلومانه ی شما که نصرت الهی را به 
شما ارزانی داشت،  بار دیگر ثابت کرد که سالح های مدرن و مرگبار در برابر ایمان 
و صبر واخالص  ،  ناکارآمد اســت و ملتی که ایمان و جهاد دارد، مغلوب سیطره ی 

قدرتهای ستمگر نمی شود. پیروزی شما پیروزی اسالم بود. 

پیروزی شما پیروزی اسالم بود

این شماره  تقدیم   می شودبه
ارواح طیبه شهدای جنگ سی و سه روزه

شهادت: تیر و مرداد 1385

حزب ا... تریبون

ساراسادات.ت: نمیدونــم چرا ]برخی[  فقط تو مســائل فرهنگی و اقتصادی 
عرضه انــدام میکنن...ولی وقتی به مســائل نظامی و امنیتی و دفاعی که میرســن 

همشون فرار میکنن....هر جا حزب ا... بوده عالی کار کرده نمونه اش امنیت مملکت.
آسوده: این آل سعود لکه ننگی شده بر پیشانی اسام و مسلمین و هر چه زودتر 

باید گورش را از سرزمین وحی گم کند برود پیش اربابش آمریکا...
ســعید یوســفی: با ســام خدمت دســت اندرکاران هفته نامه ارزشمند 
"خط حزب ا...". بنده دانش آموخته رشــته حقوق بین الملل و پژوهشــگر در حوزه 
معارف انقاب و مســایل سیاسي هســتم.با 20 سال ســابقه در این حوزه هر هفته 
منتظرم شماره جدید نشــریه جامعه مومن و انقابي منتشر گردد.صادقانه و به پاس 
قدرداني از همت بلند دســت اندرکاران نشــریه مي گویم همواره و در هر مراجعه به 

صفحات آن بهره ها برده ام .خدا عزت تان دهد.یا علي.
اگر به تاریخ اسام نگاهی بیندازیم از صدر اســام واز دوران پیامبر ص همیشه خیانت 
ودشمنی مسلمان نماها بود که ضربه آنها از دشمن و کافران دردناک وشدید تر بود که با همکاری 

سپاه دشمن موجب شکست مسلمین میشدند .مرگ بر آل سعود و وهابی داعش پرور. 

اگرچـه در زندگـی مبـارک ائّمـه )( در طـول 2۵0 سـال دوران امامـت، 
نقاط برجسـته و ممتاز زیاد اسـت که هرکـدام از اینهـا درخور آن اسـت که 
 )( مورد تحلیـل و توّجه و تفسـیر و بازیابـی قرار بگیـرد، ولـی دوران امام هشـتم
یکـی از برتریـن دورانهـا در ایـن زمینـه اسـت. شـروع امامت امـام هشـتم )( در 
مظلومانـه ی  شـهادت  از  بعـد  بـود،  هارون الّرشـید  قاهرانـه ی  سـلطه ی  دوران 
موسـی بن جعفر در زنـدان، و فشـار عجیبی بر هر کسـی کـه اندکی از خواسـته های 
دسـتگاه حکومت سـرپیچی میکرد برقرار بود. در یـک چنین موقعّیتی امام هشـتم 

)( به امامت رسیدند.
در روایت دارد که کســی از اصحاب گفت که این جوان، این فرزند موســی بن جعفر این 
م«؛ )1( خون از  ُر الدَّ مسئولّیت را به عهده گرفته اســت درحالی که »َو َســیُف هاروَن یَُقِطّ
شمشــیر هارون میچکد، در یک چنین وضعّیتی. این بزرگوار توانستند در همان شرایط 
دشوار، خّط روشن سیره ی نبوی و معارف قرآنی و اسامی را بین جامعه ی مسلمین توسعه 

بدهند و دلها را به مکتب اهل بیت و به خاندان پیغمبر نزدیک کنند.   93/6/16
1( الكافي، ج  8، ص 25۷.

حدیث شـرح

]خواص و و برجســتگان کوفه[ بــه امام حســین)( نامه نوشــتند و آن حضرت 
در نخســتین گام، مســلم بن عقیل را به کوفه اعزام کرد... اگر خواص، مســلم را تنها 
نمیگذاشتند و مثًا، عّده به صد نفر میرسید، آن صد نفر دور مسلم را میگرفتند. خانه ی 
یکیشان را مقّر فرماندهی میکردند. می ایســتادند و دفاع میکردند... مگر میتوانستند 
دستگیرش کنند؟! باز مردم دورشــان جمع میشــدند. پس، خواص در این مرحله، 
کوتاهی کردند... ببینید! از هر طرف حرکت میکنیم، به خواص میرسیم. تصمیم گیری 
خواص در وقت الزم، تشخیص خواص در وقت الزم، گذشت خواص از دنیا در لحظه ی 

الزم، اقدام خواص برای خدا در لحظه ی الزم. ۷5/3/20 

ــل  ــی و تکام ــک گام از تعال ــانی را ی ــه روح انس ــت ک ــزی اس ــر آن چی ــاه، ه گن
ــم  ــن زخ ــود همی ــبیه، می ش ــل و تش ــام مث ــی دارد. درمق ــرش بازم ــورد نظ م
ــاه  ــن گن ــود آوردن. ای ــه وج ــو ب ــره ی روح ت ــر پیک ــکاف را ب ــن ش ــوردن، همی خ
ــدا  ــرت پی ــد مغف ــاال بای ــاه ح ــن گن ــت... ای ــام گرف ــه انج ــن نقیص ــد، ای ــه ش ک
ــن  ــود روح، ای ــن کمب ــأ، ای ــن خ ــی ای ــران یعن ــه؟ غف ــی چ ــران یعن ــد. غف کن
زخــم روان، ایــن نقیصــه ای کــه در نفــس او به وجــود آمــده اســت، ایــن برطــرف 
ــران  ــا جب ــود؟... ب ــوری برطــرف می ش ــه ج ــران. چ ــد غف ــن را می گوین ــود، ای  ش

کردن. 53/6/28  

باید »گناه« را جبران کنیداگر خواص، مسلم را تنها نمیگذاشتند...
ُغفران یعنی برطرف کردن نقیصه ناشی از گناهروایت رهبر انقالب از حضور حضرت مسلم )( در کوفه

پرسش: چرا بر حمایت از »صنایع متوّسط و کوچک« تاکید می کنید؟

پاسـخ : االن چندین هـزار کارگاه و کارخانه ی متوّسـط و کوچک در کشـور هسـت؛ 
اگرچنانچـه این آمـاری که به مـن داده انـد و بنـده گفتم که شـصت درصـد از اینها 
االن دچـار بیکاری و تعطیل هسـتند درسـت باشـد، خسـارت اسـت. آن چیزی که 
در متـن جامعه اشـتغال ایجـاد میکنـد، تحـّرک ایجـاد میکنـد و طبقـات پایین را 
بهره منـد میکنـد، همین صنایـع کوچک و متوّسـط اسـت؛ اینهـا را تقویـت کنند و 

پیش ببرنـد.  95/1/1     

 ایجاد اشتغال »صنایع متوسط و کوچک«
  تعطیلی کارگاه ها خسارت است

پرسش
و پاسخ

مهم تر از افر اشته شدن پر چم
»آن شـبی که بازی ایـران و امریكا بـود ... تلویزیون را روشـن کردم 
و ناگهـان با گل ایشـان مواجه شـدیم و دیگـر خواب از سـرم رفت و 
نشسـتم تا آخر بازی را تماشـا کردم ... بنـا بود پیـام رئیس جمهـور امریكا از 

تلویزیون سراسری شان پخش شود ۷۷/11/13« اما...

ورزش قهرمانـی از ایـن جهـت کـه می توانـد »مکنونـات یـک ملـت را جلوی چشـم 
مردم دنیـا قـرار بدهـد 84/8/30« اهمیـت فراوانـی دارد. با بررسـی سـخنان حضرت 
آیـت ا... خامنه ای برخـی فرصـت هـای ویـژه ای کـه از ورزش قهرمانی برای کشـور و 

جامعه ایجـاد می کنـد عبارتنـد از :  

 1. ظهور هویت ملی
»امـروز در دنیـا مسـأله ی ورزش و ورزش قهرمانـی جایگاهـی دارد کـه در واقـع از 
ایـن تریبـون، بـرای نشـان دادن هویـت 83/۷/14« ملت هـا اسـتفاده شـده و »مظهر 
تمایـات و اسـتعدادها و تشـّخص و هویـت یـک ملـت اسـت. 91/12/21« »اگـر یـک 
ملتـی ... میگویـد شـجاعم، اگـر میگوید بـه فرهنـگ خـود مطمئـن و دلگرمـم، اگر 
میگویـد قـدرت تربیـت انسـان های بـزرگ را دارم، اگـر میگویـد در مـن عـزم و اراده 
مـوج میزنـد ... ]اگـر ایـن را[ در یـک میدانی نشـان بدهـد و جلوی چشـم مـردم دنیا 
بگیـرد، ارزش ایـن کار از ده هـا کتابـی که در فضیلت این ملت نوشـته بشـود، بیشـتر 
اسـت. 84/8/30« ملـت ایران نیـز از ایـن قاعده مسـتثنی نیسـت. »ارزشـهای دینی 
و اخاقـی و معنـوی 68/11/20«   از مبانـی هویتـی انقـاب اسـامی اسـت. از ایـن رو 
»وقتی یـک قهرمان کشـور ما جلِو چشـم میلیونهـا و شـاید صدها میلیـون جمعیت 
دنیـا، بعـد از پیـروزی، خـدا را شـکر می کنـد و دسـتش را بـه آسـمان بلنـد می کند  
یا سـجده می کنـد 83/۷/14« و یـا وقتـی »در مقابل چشـمهای مامتگر و پرسشـگر 
دنیای مـاّدی کـه افتخـار زن بـه این اسـت کـه حتمـاً لخـت بیایـد ... یـک خانمی با 
چادر یـا بـا یـک حجـاب کامـل اسـامی میـرود روی آن سـّکو می ایسـتد و جایزه ی 
قهرمانـی اش را میگیـرد 94/10/21«، »از نظـر بیننـدگان بین المللـی، که امـروز دیگر 
میلیونها و در مواردی میلیاردها تماشـاچی وجـود دارد و مطلع میشـوند، پیام آور یک 
حقیقتی اسـت از داخل کشـورتان، کـه این حقیقـت را با هیـچ زبان دیگری نمیشـد 
تبلیـغ کـرد. 91/12/21« »ایـن از آن پرچـم که میرود بـاال مهم تـر اسـت. 94/10/21« و 
در حقیقـت »نمادهای هویّت و شـخصّیت ایران اسـامی اسـت. 94/10/21« به عبارت 
دیگر ورزشـکار ما بـه عنوان »سـفیران ایـران و هویـت و تشـّخص ایرانـی 91/12/21«، 
»پیـام معنویـت را در دنیا پخـش می کنـد؛ دنیایی کـه با میلیاردها دالر سـعی شـده 

کـه معنویـت در آن بی فروغ شـود و چـراغ معنویـت آن خامـوش شـود. 83/۷/14«

 2. به مثابه بازوی دیپلماسی
ورزش قهرمانی می تواند سوءاسـتفاده سیاسـی دشـمن را از ورزش خنثی کند. یکی 
از نمونه هـای بـارز آن، بـازی تاریخی تیم هـای فوتبـال ایـران و آمریکا در مسـابقات 
جـام جهانـی 1998 فرانسـه بود کـه رسـانه های غربـی از آن به عنـوان بـازی قرن و 
یا سیاسـی ترین بـازی قـرن یـاد می کردنـد: »قبـل از آن دیدار رسـانه های وابسـته 
بـه امپراتـوری رسـانه ای خبـری روی ایـن بـازی تبلیـغ میکردنـد کـه ایـن بـازی، 
بـازی سیاسـی اسـت! ... بنـا بـود آن شـب پیـام رئیـس جمهـور امریـکا از تلویزیون 
سراسریشـان پخـش شـود. ایـن گل و بعـد دنبالـه بـازی ای کـه بچه هـای عزیزمان 
ادامـه دادنـد، قضایـا را صدوهشـتاد درجـه تغییـر جهـت داد ... ایـن گل هویـت 
سیاسـی ای را کـه در دنیا بـه ایـن بـازی داده بودند [مسـأله تعامـل ایـران و امریکا]، 
به کلّی به عکس خواسـت آنها عـوض کـرد. ۷۷/11/13« نمونـه دیگر آن دربـاره رژیم 
اشـغال گر قـدس اسـت. وقتـی برخـی قهرمانـان مـا »در میـدان مسـابقه، بـا طرف 
صهیونیسـم مسـابقه ندادند ... مسـتکبران عالم را بشـدت عصبانی کـرد ... واقعاً یک 
تاش دیپلماتیِک بسـیار حسـاس و مهـم در مقابله ی بـا رژیم صهیونیسـتی، همین 

کار اسـت. 91/12/21«

 3. نشانه یک ملت زنده
موفقیت هـای ورزشـی نمـادی از رشـد و پیشـرفت کشـور اسـت؛ یعنـی وقتـی 
قهرمانی هـا و افتخـارات ورزشـی، در کنـار پیشـرفت های دیگـر ملـت ایـران نظیـر 
حوزه هـای »علمـی«، »فنی«، »هسـته ای«، »سـلول های بنیـادی« و... دیده شـود، 
آنـگاه می تـوان گفـت کـه »این ملـت مثـل جسـمی کـه نبـض آن میزنـد و از همه 
طـرف در حـال رشـد اسـت، دارد کار میکنـد. ایـن، نشـان دهنده ی یک ملـت زنده 
اسـت. 84/8/30« بنابرایـن وقتـی ظرفیـت ورزش قهرمانـی در خدمـت ارزش های 
هویتـی و ملـی قـرار بگیـرد، می توانـد مبلّـغ عملـی و عینـی خصائص ملت شـریف 

ایـران باشـد.

هفته سخن

)( زیارت حضرت شاهچراغ
حضور حضرت آیت ا... خامنه ای در حرم حضرت شاهچراغ)( در شیراز. 

این تصویر برای اولین بار در هفته نامه خط حزب ا... منتشر شده است.

حزب ا...بازخوانی
این است

ورزش همگانـی را ترویـج کنیـد؛ ورزش همگانـی، سـامت همگانی اسـت... ورزش 
همگانی، یعنی سـامت جسـمانی عمومـی ملّت کـه این متأّسـفانه امـروز آن چنان 
که باید، نیسـت. خـب، زندگی شـهری را ماحظـه میکنید؛ عـدم تحـّرک، غذاهای 
نامناسـب... اینها جسـم ملّت را ضعیف میکند؛ جسـمها باید قوی باشـد؛ باید سـالم 
باشـد. 93/11/1 مـن اعتقـاد دارم ورزش بـرای همه یک فریضـه عمومی اسـت. البته 
منظـورم ورزش حرفـه ای نیسـت. ورزش حرفـه ای را هـم رد نمیکنـم، امـا توصیـه 
نمیکنـم که همـه جوانـان سـراغ ورزش حرفه یی برونـد؛ نـه. ورزش برای سـامت و 

حفظ نشـاط اسـت  ۷9/12/8  

ـ همگانی # ورزش 
 »فریضه عمومی« برای سالمت و نشاط

کلید
واژه

امام کالم

تبـّرج، یعنـی همـان خودنمایـی زنـان در مقابـل مـردان، بـرای جـذب و 
فتنه انگیزی. خیلـی اشـکاالت دارد. اشـکالش فقط این نیسـت کـه این دختر 
جوان، یا این پسـر جـوان بـه گنـاه می افتند، دنبالـه اش بـه خانواده ها می رسـد. اساسـاً 
آن گونـه رابطـه بی قیـد و بند، بـرای بنـای خانواده سـمِ ّ مهلک اسـت؛ چـون خانـواده با 
عشـق زنده اسـت. اگر این عشـق - عشـق به زیبایی، عشـق به جنـس مخالـف - در صد 

جای دیگر تأمین شد، پشتوانه قوی  استحکام خانواده از بین خواهد رفت. ۷۷/2/۷  

 آمريكا در مقابل مسلمين 
نمى تواند خودنمايى كند

اين منازعه بيــن ما و آمريكا نيســت، بين 
اسالم است و كفر. چنانچه خداى نخواسته 
اينها غلبه كنند بــر نهضت ما- كه نخواهند 
كرد-  غلبه بر اســالم است... همه مسلمين 

در اين مسأله با هم بايد شــركت كنند. من از همه ملتهاى اسالمى، مسلمين، ارتشهاى 
اسالمى، قواى انتظامى اسالمى، رؤساى جمهور ممالك اسالمى مى خواهم كه با نهضت 
ما همراه باشند. برخيزند و در اين معارضه پيروز شــوند... نترسند كه امريكا يك قدرت 
بزرگ است، »يك قدرت شيطانى است و مى تواند در يك روز همه را به هم بزند«! اينها 
تبليغات اســت. امريكا نمى تواند اين كار را بكند. در مقابل مســلمين نمى تواند آمريكا 

خودنمايى كند.  1 آذر 58

امام )( با قبول ولیعهدی، دست به حرکتی می زند که در تاریخ زندگی ائمه 
پس از پایان خافت اهل بیت در ســال چهلم هجری تا آن روز و تا آخر دوران 
خافت بی نظیر بوده است و آن برما کردن داعیه ی امامت شیعی در سطح عظیم اسام و 
دریدن پرده غلیظ تقیه و رساندن پیام تشیع به گوش همه مسلمانهاست. تریبون عظیم 
خافت در اختیار امام قرار گرفت و امام در آن سخنانی را که در طول یکصد و پنجاه سال 
جز در خفا و با تقیه و به خصیصین و یاران نزدیک گفته نشده بود به صدای بلند فریاد کرد و 
با استفاده از امکانات معمولی آن زمان که جز در اختیار خلفا و نزدیکان درجه یک آنها قرار 
نمی گرفت آن را به گوش همه رساند. مناظرات امام در مجمع علما و در محضر مأمون که 
در آن قویترین استداللهای امامت را بیان فرموده است، نامه ی جوامع الشریعه که در آن 
همه رئوس مطالب عقیدتی و فقهی شــیعی را برای فضل بن سهل نوشته است، حدیث 
معروف امامت که در مرو برای عبدالعزیزبن مسلم کرده است، قصائد فراوانی که در مدح آن 
حضرت به مناسبت والیت عهدی ســروده شده... نمایشــگر این موفقیت عظیم امام 

است.63/5/18  

روایت آیت اهلل خامنه ای از تدبیر الهی امام رضا )( در قبوِل ولیعهدی و نتایج آن

 )( چرا امام رضا
والیت عهدی را پذیرفتند؟

ایـرانی خانواده

تاریخی روایت

خودنمایی زنان بنای خانواده ها را متزلزل میكند

 س: اگر امام جماعت در رکعت سوم یا چهارم نماز عشا باشد و مأموم در رکعت دوم، 
آیا بلند قرائت کردن حمد و سوره بر مأموم واجب است؟

ج: در فرض سؤال واجب است که حمد و سوره را آهسته بخواند.

س. اگر انسان نماز جماعت را به طور کامل درک نكند و به آخر آن برسد و برای درک 
ثواب آن، تكبیرة االحرام را گفته و بنشــیند و تشهد را با امام بخواند و بعد از سالم 
او برخیزد و رکعت اول را بخواند، آیا این کار را در تشهد رکعت دوم نمازهای چهار 

رکعتی هم می تواند انجام دهد؟
ج: این طریق مختص تشهد آخر نماز جماعت و برای درک ثواب جماعت است.

آموزشی احكـام

احكام نماز جماعت

برترین دوران امامت

  توصیه رهبر انقالب درباره جمع خوانی آیات قرآنی مرتبط با مسائل روز

رهبر معظـم انقـاب در حاشـیه دیـدار اخیر جمعـی از اقشـار مـردم پـس از اجرای 
گروه جمع خوانـی قرآن و تواشـیح محمـد  رسـول ا...)(،  در توصیـه ای خطاب به 
اعضای ایـن گـروه فرمودند:» مـن هم سـفارش می کنم یـک کار جمع خوانـی قرآن 

| با آیات مربوط به مسائل روز ]جهادکبیر[ اجرا کنید«.|    

  دستور رهبر انقالب درباره شورای فقهی بانک مرکزی 

عضـو شـورای فقهی بانـک مرکـزی: رهبـر معظـم انقاب در پاسـخ بـه نامـه معاون 
اول رئیـس جمهـور درخصوص اصـاح قانـون بانکـداری بـدون ربا دسـتوری صادر 
کردنـد مبنی بـر اینکـه شـورای فقهی بانـک مرکـزی بـه عنـوان یکـی از ارکان این 

بانک تأسـیس شـود.|    مهر|

  موضع گیری براساس حقوق بشر اسالمی  
محمدجواد الریجانی،دبیر سـتاد حقوق بشـر قوه قضائیـه: در جلسـه ای که خدمت 
رهبر معظم انقاب بودیم ایشـان سیاسـتهای جدیدی را ترسـیم کردنـد که مبتنی 
بـر آن برنامـه هـای تفصیلـی در حـال انجـام اسـت. ایشـان فرمودنـد همانطـور که 
غربیهـا براسـاس تفکر خـود دنیـا را پاالیـش میکننـد و براسـاس آن نظـر میدهند، 
مـا هـم بایـد براسـاس حقـوق بشـر اسـامی بـه دنیـا نـگاه کنیـم، موضـع گرفته و 

اظهارنظر کنیـم. |    میـزان| 

کتــاب »تن تن و ســندباد« اثری 
خیالی از تقابل دو شخصیت تن تن 
و سندباد به نمایندگی از دو فرهنگ 
غرب و شــرق اســت. این کتاب در 
سال 1370 و ســال ها پس از پایان 
مجموعه داستان های تن تن، توسط 
»محمد میرکیانی« نگارش شــده 

است.
جالب آنکه علی رغم تأکیدات فراوان 
رهبرانقاب در ابتدای دهه ی هفتاد 
درباره ی تهاجم فرهنگــی و واضح 
نبودن ایــن امر برای همــگان، این 
کتاب موجبات خرسندی رهبری را 

در پی داشته است:
»من هــم همین قصه را همیشــه 
تعریف می کردم! حیف که خیلی ها 
آن را باور نداشــتند... حاال دیگر کار 
من آسان شــد! همین بس است که 
نســخه ی این کتاب را بــه همه ی 

بچه ها بدهم«. 

خواندنی پیشنهاد

هفته اخبار

تن تن و سندباد

 تعداد صفحه: 160 
 نویسنده: آقای محمد میرکیانی
 ناشر: موسسه انتشارات قدیانی

"شكست اسرائیل در رویارویی نظامی باحزب اهلل، ما را ناامید کرد." این جمله فراز مهمی از یادداشت مشاور امنیت ملی آمریكا در 
دوره جرج بوش پسر است. او مسئول سیاست های خاورمیانه ای آمریكا در زمان جنگ 33 روزه بوده که حاال و پس از 10 سال از آن 
شكست تاریخی یادداشتش در پایگاه مرکز مطالعات امنیت ملی تل آویو منتشر شده است. الیوت آبرامز می افزاید: "اهداف جنگ 33 روزه به 
معادالت منطقه ای نیز مربوط بود و تالش می شد با این جنگ ایران ضعیف و جایگاه اســرائیل در منطقه تقویت شود. اما ضعیف کردن ایران 
مشروط به این بود که ارتش اسرائیل بتواند ضربه سختی به حزب اهلل وارد کند تا در نهایت نیروهای بین المللی یا شاید ناتو در مرزهای سوریه و 

لبنان مستقر شوند تا به حزب اهلل اجازه داده نشود که توانایی های نظامی خود را بازیابد و آنها را گسترش دهد."

نصر من اهلل
حـزب اهلل مصـداق تحقـق وعـده الهی در عـرصه جهـاد کبیـر

اهدای قرآن توسط رهبر معظم انقالب به آقای سید حسن نصراهلل با حضور سردار قاسم سلیمانی  13۷9

به بهانه آغاز مسابقات المپیک

ویژه روایت

  بیانات منتشرنشده رهبر انقالب 

چرا نگفتی مسجداالقصی!؟
رهبـر معظـم انقـاب پـس از روضـه روز شـهادت امـام صـادق)( در سـخنانی 
فرمودند: »بـا دعا و با توسـل و بـا اخاص و با درسـت کـردن جامعه می شـود تقدیر 
الهـی را عـوض کـرد. یعنـی االن هـم مـا اگـر آدم بشـویم و آدم وار عمل بکنیـم، اگر 
تقدیـر الهی بـرای ظهـور حضـرت )(، مثـا فرض کنیـد هزار سـال دیگر باشـد 
ممکن اسـت تبدیـل بشـود بـه زمانـی بسـیار نزدیک تـر. یعنی اگـر ما خـوب عمل 
بکنیـم، ایـن، تقدیـرات الهـی را عـوض می کنـد، اگر بـد عمل کنیـم همان »اشـتّد 
غضـب ا...« می شـود، یعنـی کار عقب می افتـد...«  پـس از ایـن بیانات یکـی از حضار 
گفت: " انشـاءا... پشـت سـر حضـرت آقـا در مسـجدالحرام نمـاز بخوانیم" کـه رهبر 

| معظم انقـاب فرمودنـد: »چـرا نگفتـی مسـجداالقصی!؟« |    
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