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طـراز  »مسـجد  بـه  رسـیدن  بـرای 
اسـامی«، »امامـان جماعـت، هیئتهـای 
امنـاء، خادمـان موظـف و متبـّرع، هـر 
یـک بایـد بخشـی از ایـن کار بـزرگ و 
اثرگـذار را بـر دوش خـود حـس کننـد. 
مسـئولیت  ادامـه  در   »88/8/12
یـا  مسـجد  خدمتگـزاران  از  یـک  هـر 
می آیـد. مسـجدی ها"  "بچـه  همـان 

1.  امام جماعت
 »امــام جماعــت بایــد آماده ســازی 
ــرای طبابــت معنــوی را وظیفه  خویــش ب
ــی  ــرا[ روحان ــد. ]زی ــود بدان ــی خ حتم
و  کارشــناس  خردمنــد،  پرهیــزگار، 
دلســوز در مســجد، همچــون پزشــک 
ــه ی  ــتان، روح و مای ــتار در بیمارس و پرس
روحانــی  ]اســت[.  مســجد  حیــات 
پرهیــزگار  و  مســئولیت پذیر  و  دانــا 
میتوانــد و میبایــد محــور منظومــه ی 
ــاجد  ــران مس ــرای عم ــدس ب ــاش مق ت

و پرداختــن بــه آرایه هــای معنــوی 
  »89/7/18 باشــد.  آن  ظاهــری  و 
»ائمــه ی محتــرم جماعــات، مســاجد 
ــوزش  ــد و آم ــر کنن ــه فعال ت را از همیش
ترجمــه و مفهــوم و روح نمــاز را به شــکل 
نویــن و جــذاب، در برنامه هــای خــود 
ــت،  ــام جماع ــد.76/7/7«  »ام بگنجانن
غمگســاری و راهنمایــی و همدلــی را 
در کنــار اقامــه ی نمــاز، در آن مهبــط 
ــه  ــجد( ب ــی )مس ــت اله ــت و هدای رحم
نمازگــزاران هدیــه کنــد. 80/6/15«   
ــود  ــر خ ــت اگ ــرم جماع ــان محت »امام
بــر اثــر کهولــت و غیــره نمی تواننــد 
ــی را  ــس و راهنمای ــه و اُن ــه ی رابط وظیف
بــرای نمازگــزاران بویــژه جوانــان فراهــم 
ــوان و  ــای ج ــود فض ــار خ ــد، در کن کنن
پرنشــاط را بــه کار گیرنــد و آنــان را در 
ــا خــود شــریک ســازند. 80/06/15«  کار ب
معنــوِی  و  محتوایــی  »مدیریــت    
ــجد  ــی مس ــر دوش روحان ــه ب ــجد ک مس

اســت بایــد خردمندانــه و مســئوالنه، 
 »90/7/19 باشــد.  عاشــقانه  حتــی  و 
ــه  ــاس و رابط ــه تم ــت ب ــام جماع   »ام
بــا مأمومیــن بپــردازد. 92/6/13«    
ــود.  ــه ش ــاجد اقام ــح در مس ــاز صب »نم
75/6/31«   »چــه نیکوســت کــه دانــش 
آمــوزان برجســته و ممتــاز در هــر محــل، 
در مســجد و در برابــر چشــم مــردم 
 و از ســوی امــام جماعــت، تشــویق

 شوند. 89/7/18«

2. متولیان ومدیران مساجد
 »بصـورت کامـل از ظرفیت شـوق آوری 
جـذب  بـرای  مسـاجد  شـورآفرینی  و 
قشـرهای مختلف مـردم و تبلیـغ مفاهیم 
شـود.  بهره گیـری  اسـامی  معـارف  و 
اداره ی  »دسـت اندرکاران    »84/5/30
مسـاجد بـرای رونـق بخشـیدن روزبه روز 
بـه نمـاز، بـا کیفیـت مطلـوب،  در میـان 
نوجوانـان  و  جوانـان  به ویـژه  مـردم 
احسـاس مسـئولیت کننـد. 91/6/15«    
»زمزمـه ی محبـت متولیـان و مدیـران 
پـاک  دلهـای  بایـد  مسـاجد،  امنـای  و 
کنـد.  مشـتاق  و  مجـذوب  را  جوانـان 
برنامه ریـزی  بـا  »بایـد     »89/7/18
صحیـح و اسـتفاده از ابزارهـای فرهنگی، 
هنری، عمـران معنوی مسـاجد را تقویت 
کرد و از ظرفیت شـوق آوری و شورآفرینی 
مسـاجد بـرای جـذب قشـرهای مختلف 
مـردم و تبلیـغ مفاهیم و معارف اسـامی، 
کـرد.84/5/30«    کامـل  بهره گیـری 

»پخـش صداهـای آزاردهنـده بویـژه در 
شـب و هنگام آسـایش مـردم، کاری ناروا 
و در مـواردی خـاف شـرع اسـت. تنهـا 
صدائی کـه باید از مسـجد در فضـا طنین 
بیفکنـد بانـگ اذان بـا صـوت خـوش و 
دلنـواز اسـت. 89/7/18«     »مسـجد در 
همـه جـا بایـد پاکیـزه، زیبـا و آرامبخش 

 »90/7/19 باشـد. 

3. مجموعه فعاالن مسجد
روحیه هــای  و  جوانــان  »حضــور 
ــده  ــجد را زن ــط مس ــد محی ــیجی بای بس
و پرنشــاط و آینده پــو و لبریــز از امیــد 
ســازد. 89/7/18«  »میــان مســجد 
محــل،  هــر  در  آموزشــی  مراکــز  و 
همــکاری و پیونــد تعریــف شــده و 
شایســته  ای برقــرار گــردد. 89/7/18« 
 »مســجد بایــد رابطــه ی خــود را 
بــا جوانانــی کــه ازدواج میکننــد، بــا 
ــی و  ــای علم ــه موفقیته ــه ب ــانی ک کس
اجتماعــی و هنــری و ورزشــی دســت 
می یابنــد، بــا صاحــب هّمتانــی کــه 
ــت  ــه ی هم ــران را وجه ــه دیگ ــک ب کم
ــا غمدیدگانی که غمگســاری  میســازند، ب
می جوینــد، و حتــی بــا نوزادانــی کــه 
متولــد میشــوند، برقــرار و مســتحکم 
کنــد. 89/7/18«  » مســاجد، ]بایــد[ 
غبارروبــی  شایســته  شــکل  بــه 
ــت به مســجد،  شــود.75/6/31«   »خدم
کاری مردمــی و همگانــی شــمرده شــود. 

»75 /6 /31

این شهید عزیز در تمام دوران مبارزات اســالمی به اخالص و صبر و مقاومت و 
روشن بینی شناخته شــده بود. در راه خدا بالهای بزرگ را به جان میخرید و در 
میدانهای سخت حاضر بود. پس از پیروزی انقالب در همه ی مسؤلیتهایی که در 
راه خدمتگزاری به مردم و کشور به او محول شد با قدرت و ایثار و بدور از اغراض و 

مطامع مادی ادای وظیفه کرد و هیچگاه خستگی به خود راه نداد. 77/6/2

هیچگاه خستگی به خود راه نداد...

این شماره تقدیم   می شودبه روح   پرفتوح 
شهید  سید اسدا... الجوردی

حزب ا... تریبون

بهیار جمالی : )ذیل مطلب حزب ا... این اسِت شــماره 45 با عنوان باید گناه را 
جبران کنید(  توبه کردن هم سعادت میخواهد . خداوند توبه را نصیب کسانی میکند 
که از گناه خود شرمسار و پشیمانند... حضرت موسی آدم کشت ولی چون برای یاری 
مظلوم از ظالم بود خداوند او را بخشید و پیغمبر هم شد... إنا فتحنا لک فتحا مبینا. اگر 

میدانستند خدا چقدر توبه پذیر است. 
  رضا برزگر:  با ســام و خدا قوت . پیام زیر از زبان یکی از کســبه بلوار پیروزی 
مشهد است که در راســتای منویات رهبر و به پیشــنهاد من تبلیغ چهره به چهره با 
مشتریان خود در خصوص فرزند آوری و ازدیاد نسل میکند و در طول یکسال گذشته 
در تشویق افراد موثر بوده است. خواهشمند است پیام ایشان در نشریه خط حزب ا... 
درج تا دیگران هم در اینگونه موارد تشویق شــوند. با تشکر جواد میثاقی. دانشجوی 
دکتری مدیریت "میوه فروشی در مشــهدم، با تاکید رهبرم در افزایش اوالد ونسل، 
مشتریانم را به این کار تشویق می کنم و به لطف خدا موثر بوده است. اگر کسبه دیگر 

هم همت کنند تاثیری که داریم از صدا وسیما و حرفهای دکترها هم بیشتر است." 
  با سام 150 نسخه نشــریه خط حزب ا... در اردوی جهادی سفیران والیت، در 

روستای حمید آبادشهرستان دلگان پخش شد. 25 مرداد ماه  

ملت ایـران باید مسـاجد را مغتنم بشـمارد و پایـگاه معرفت و روشـن بینی و 
روشـنگری و اسـتقامت ملی به حسـاب آورنـد. اگر کسـی خیال کنـد که در 
مسـجد، فقـط چنـد رکعـت نمـاز می خواننـد و بیـرون می آینـد و ایـن چـه تأثیری 
دارد، خطاسـت. اّواًلً اگـر همـان چنـد رکعـت نمـاز هم با چشـم بصیـرت نگاه شـود، 
خوِد نمـاز که به زبـان ُمَشـّرع مقـّدس نمـاز و اذان، خیر العمـل و فاح اسـت، مایه ی 
برکات زیادی می شـود. نمـاز یک ملت را بـه قیـاِم لّل وادار می کنـد. نماز انسـانها را از 

فساد دور و به خلوص و فداکاری نزدیک می کند.
عـاوه بـر آن، مسـجد فقط بـرای نمـاز نیسـت؛ در مسـجد انـواع عبـادات هسـت. از 
جملـه ی آن عبـادات، تفّکر اسـت که »تفّکر سـاعة خیـر ِمن عبـادة سـنة«)1( -البته 
فکر کردن درسـت- افراد مسـجد برو، این فکر را به وسـیله ی شـنیدن سـخنان عالم 
دین و فقیـه به دسـت می آورنـد. بنابراین مسـجد، هم مدرسـه اسـت، هم دانشـگاه، 
هم مرکـز تفّکـر و تأمل، هـم مرکز تصفیـه ی روح، هـم مرکز خلـوص و مرکـز اتّصال 

بنده بـه خداسـت.   75/10/19
1(بحاراألنوار، ج 6، ص 133

حدیث شـرح

همه علمای شیعه، سنی، گذشته و قدما، تصریح دارند که اگر بخشی از میهن اسامی در تصرف 
دشمنان اسام قرار گرفت، این جا وظیفه همه است که دفاع کنند، تا سرزمینهای غصب شده 
را برگردانند. هرکس هرطور، به هر کیفیتی که می تواند، در قبال مسأله فلسطین وظیفه دارد. 
اوالً  از جهت اسامی.  زمین اسامی در تصرف دشمنان اسام است و باید برگردانده شود. ثانیاً 
هشت میلیون مسلمان، بعضی آواره اند و بعضی داخل سرزمینهای اشغالی وضعشان از آواره 
بدتر است... مسجداالقصی را که قبله مسلمانان است، تهدید کردند؛ یک روز آن را آتش زدند؛ 
بعد هم به اصطاح به حفاری پرداخته اند و کارهای خاف انجام می دهند و می خواهند اصًا 

مسجداالقصی - قبله ی مسلمانان - را از شکل اسامی خارج کنند.  78/10/10 

ــکاء  ــوکل و ات ــود ت ــروردگار خ ــر پ ــه ب ــت ک ــن اس ــن ای ــر مومنی ــانه ی دیگ نش
ــد  ــت میگذارن ــت روی دس ــی دس ــد؟ یعن ــوکل می کنن ــه ت ــی چ ــد. یعن می کنن
ــت.  ــن نیس ــوکل ای ــای ت ــه. معن ــد؟ ن ــت میکن ــودش درس ــدا خ ــد خ و میگوین
آن کســی کــه دســت روی دســت میگــذارد، در مقابــل تعهدهــا و تکلیف هــا 
و مســئولیت ها، به جــای اینکــه نیــروی خــود را مســئول بدانــد، معجــزه ی 
خدایــی را مســئول فــرض میکنــد؛ ایــن چنیــن آدمــی بایــد بدانــد کــه قــرآن ایــن 
ــدا ــه خ ــدت ب ــکا و امی ــال ات ــه ح ــی در هم ــوکل یعن ــرده اســت... ت ــل را رد ک  عم

 باشد. 53/6/29  

»توکل«  یعنی اتکاء به خدا  در همه حالتوطئه علیه» مسجداالقصی«
»توکل« مسئولیت گریزی نیستهریک روز قبله مسلمانان را آتش زدند...

قـدرت نظامـی بـرای کشـوری کـه مـورد تهدیـد قدرتهاسـت، یکـی از واجبتریِن 
نیسـت.  هـم  اسـامی  جمهـوری  مخصـوص  نکتـه  ایـن  امـروز  واجبهاسـت. 
همـه ی کشـورهایی کـه میخواهنـد از آسـیب دخالـت قدرتهـای بـزرگ محفوظ 
باشـند، اّوالً بایـد نظامهـای سیاسـی آنهـا مّتکـی بـه مـردم باشـد؛ ثانیـاً بایـد از 
قـدرِت نظامـِی مردمـِی خودکفـاِی کارآمـد برخـوردار باشـند... امـروز جوانـان، 
صنعتگـران، مهندسـان و فـن آوران مـا، بـا ابتـکاری کـه مخصـوص ملـت ماسـت 
 در زمینـه ی سـاخت تجهیـزات نظامـی، توانسـته اند بـه پیشـرفتهای زیـادی 

نائل آیند. 76/7/5 

 »خودکفایی نظامی«، واجب تریِن واجبات
   مطالبه رهبر انقالب در زمینه افزایش توان نظامی کشور

مطالبه
رهبری

شاه پهلوی،  مأمور آمریکایی
ــم پهلــوی را از  ــران رژی »درســت اســت کــه انقــالب اســالمی ای
ــوی  ــم پهل ــا رژی ــارزه ب ــط مب ــارزه، فق ــن مب ــا ای ــرد، ام ــن ب بی
نبــود؛ مبــارزه بــا حضــور امریــکا و بــا ســلطه و نفــوذ امریکاییهــا بــود کــه 

تا مغز استخوان این ملت نفوذ کرده بودند. 79/5/5«  

    انقالب ضّدامریکایی
انقــاب اســامِی ملــت ایــران هرچنــد مبــارزه بــا رژیــم پهلــوی را در بَطــن 
ــوص  ــه خص ــگان و ب ــوذ بیگان ــلطه و نف ــا ُس ــارزه ب ــع مب ــا در واق ــت ام ــود داش خ
آمریکایی هــا بــود. از ایــن منظــر، ایــن انقــاب ضّدامریکایــی بــود: »وقتــی در ســال 
پنجــاه و هفــت مبــارزه پیــروز شــد و انقــاِب پیروزمنــد بــه ثمــر رســید، در حقیقت 
ــاب  ــرا انق ــا چ ــود. 73/8/11« ام ــیده ب ــر رس ــه ثم ــی ب ــاب ضّدامریکای ــک انق ی
ــه ســیر  ــا نگاهــی ب ــرار داد؟ ب ــکا را در دســتور کار خــود ق ــا آمری ــارزه ب اســامی مب
ــن  ــه ای ــوان ب ــران می ت ــکا در ای ــتکبر آمری ــت مس ــای دول ــا و زورگویی ه دخالت ه

ــخ داد. ــوال پاس س

   حکومِت کودتایی
ــود:  ــت مســتکبرین ب ــلطه پذیر و تحــت مدیری ــاب کشــوری س ــل از انق ــراِن قب ای
ــه  ــی ک ــن. همچنان ــت گرفت ــت را در دس ــک مل ــت ی ــی سرنوش ــلطه گری یعن »س
در دوران طاغــوت، امریکائیهــا و رژیــم امریــکا بــر کشــور مــا ســلطه داشــتند و ملــت 
ــر ســر  ــگان ب ــود. 87/1/1«   اساســا حکومــت پهلــوی توســط بیگان هــم هیــچ کاره ب
ــد  ــا، بع ــل از آن اّول انگلیس ه ــداری قب ــوی و مق ــد: »در دوره ی حکومــت پهل کار آم
ــِر کار  ــوی را س ــت پهل ــتند... حکوم ــور را در دســت داش ــام ام ــا زم ــم آمریکایی ه ه
ــدند،  ــور ش ــی از او دلخ ــه جهت ــه ب ــد ک ــد و بع ــِر کار آوردن ــان را س ــد؛ رضاخ آوردن
ــد. 95/1/1« و پــس از تحــوالت نهضــت ملــی شــدن  ــد، محّمدرضــا را آوردن او را بردن
ــی  ــِت کودتای ــا »حکوم ــتقیم آمریکایی ه ــی مس ــا نقش آفرین ــت و ب ــت نف صنع
ــال 32 را در اینجــا  ــرداد س ــای 28 م ــا[ کودت ــت: »]آمریکائی ه ــه یاف ــوی« ادام پهل
راه انداختنــد... عنصــر اصلــی کودتــا در تهــران، یــک فــرد آمریکائــی بــود... بعــد کــه 
ــد،  ــه اینجــا برگرداندن ــود، ب ــرار کــرده ب ــه ثمــر رســاندند و شــاه را کــه ف ــا را ب کودت
ــاِق داخلــی و  ــد اختن ــی رون شــدند همــه کاره ی کشــور. 91/8/10« حکومــت کودتای
چپــاول کشــور توســط بیگانــگان را شــدت بخشــید: »]آمریکایی هــا [ محّمدرضــای 
ــه ســلطنت نشــاندند؛ و 25  ــد، ب ــود، برگرداندن ــران فــرار کــرده ب پهلــوی را کــه از ای
ــوی  ــی و وابســته ی پهل ــت تحمیل ــوغ حکوم ــر ی ــت، زی ــن ملّ ــا 57 ای ــال از 32 ت س
ــاران  ــد... مستش ــا ش ــختی ها مبت ــواع س ــارها، ان ــواع فش ــا، ان ــواع خّفته ــه ان ب
ــتهای  ــان سیاس ــل اقتصادی ش ــد، عوام ــّرف کردن ــا را تص ــش م ــان ارت نظامی ش
اقتصــادی خــود را پیــش بردنــد... 25 ســال اختنــاق، فشــار بــر ملّــت ایــران، ضایــع 
ــام  ــور، بدن ــن کش ــِی ای ــع طبیع ــارت مناب ــور، غ ــن کش ــانی ای ــع انس ــردن مناب ک
ــه  ــود ک ــی ب ــه، کارهای ــلمان در منطق ــای مس ــان ملّته ــران در می ــت ای ــردن ملّ ک
ــه  ــِق کلم ــی دقی ــه معن ــع ب ــد. 94/8/12« در واق ــّدت کردن ــن م ــا در ای آمریکایی ه
رأس حکومــت پهلــوی در اختیــار آمریکایی هــا بــود: »محمدرضــا، واقعــا مثــل یــک 
ــم  ــک رژی ــکا در راس ی ــل امری ــک عام ــرد. ی ــل می ک ــران عم ــکا در ای ــور امری مأم

ــد. 73/11/14«  ــتند، می کردن ــر کاری می خواس ــا ه ــته... آنه وابس

)( شیطان بزرگ: ابداِع عجیب امام   
»رژیــم طاغــوت مهم تریــن ســنگر آمریــکا و انگلیــس در ایــن کشــور بــوده 
اســت... انقــاب آمــد، ایــن ســنگر را نابــود کــرد. 95/1/1« و اُبهــت آمریــکا 
ــکا  ــت کــرد امری ــود کــه ثاب ــا، اول ملتــی ب ــت م توســط ملــت شکســته شــد: »مل
هیــچ غلطــی نمی توانــد بکنــد. 69/11/10« و ایــن بــه برکــت جهت گیــرِی 
ضداســتکباری امــام خمینــی)( بــود: »واژه ی »شــیطان بــزرگ« بــرای آمریــکا، 
ــکا  ــه آمری ــا روز آخــر، نســبت ب ــام ت ــود... ام ــام ب ــی از ســوی ام ــداع عجیب ــک اب ی
ــه  ــه توّج ــد ک ــاب کســانی بودن ــل از اّول انق ــن احســاس را داشــت... در مقاب همی
نمیکردنــد کــه آمریــکا عقبــه ی تغذیه کننــده ی رژیــم طاغوتــی اســت کــه 
به وســیله ی ملّــت ایــران برافتــاد... امــام ایــن عقبــه را از روز اّول دیــد، بــا آن 
ــی  ــی و امنّیت ــتگاه سیاس ــکا و دس ــه آمری ــام علی ــر، ام ــا آخ ــذا ت ــرد؛ ل ــه ک مقابل
ــاب و  ــروزی انق ــالیانی از پی ــت س ــا گذش ــت. 94/3/14« ب ــع داش ــکا موض آمری
ــت  ــیر موفقی ــت مس ــران توانس ــت ای ــمن، مل ــای دش ــه ی توطئه ه ــم هم علی رغ
را طــی کنــد و اینچنیــن بــود کــه »پیشــرفت بــدون اتــکاء بــه آمریــکا« دســتاورد 
ــا  ــکا، بلکــه ب ــدون آمری ــه ب ــرده اســت ک ــات ک ــران اثب ــت ای ــا شــد: »مل ــزرگ م ب
ــی ــن درس بزرگ ــد. ای ــدا کن ــت پی ــرفت دس ــه پیش ــد ب ــکا میتوان ــمنی آمری  دش

 است. 91/3/14«  

هفته سخن

ارکان علمی و عملی حوزه علمیه
آن  بزرگوار یکی  از اساطین  حوزه ی  علمیه  و از ارکان  علمی  و عملی  آن  محسوب  می شدند و 

عمر بابرکت  خود را به  تعلیم  و تدریس  و تربیت  و تزکیه  مصروف  نمودند.
پیام تسلیت در پی ارتحال آیت ا... العظمی سّید شهاب الّدین مرعشی نجفی  69/6/8

حزب ا...بازخوانی
این است

»یک اصـل مهـم، مسـئله ی اسـتقال اسـت؛ که اگـر این نباشـد پیشـرفت نیسـت، 
سـراِب پیشـرفت اسـت. 88/2/27«  »اسـتقال اقتصـادی، یعنـی ملـت و کشـور، 
در تـاش اقتصـادی خـود روی پای خـود بایسـتد و به کسـی احتیاج نداشـته باشـد. 
معنایش این نیسـت که ملتی کـه اسـتقال اقتصـادی دارد، بـا هیچ کس در دنیـا داد 
و سـتد نمی کنـد... اما بایـد طوری باشـد کـه یـک ملـت، اّوالً نیازهای اصلـی خودش 
رابتوانـد خـودش فراهم کنـد. ثانیـاً، در معـادالت اقتصـادی دنیـا و مبـادالت جهانی، 
وزنـه ای باشـد. نتواننـد او را به آسـانی کنـار بگذارنـد؛ نتواننـد او را به آسـانی محاصره 

کننـد... و هر چـه می خواهنـد بـه او امـا کننـد. 72/2/15«  

# استقالل _ اقتصادی
  تأمین نیازهای اصلی و جلوگیری از زورگویی بیگانگان

کلید
واژه

امام کالم

خانواده، محیـط امن تعالی انسـان برای تربیت اسـت؛ انسـان بـرای هدایت 
و تعالـی و کمال اسـت. ایـن نمی شـود مگـر در یـک محیط امـن؛ محیطی 
کـه در آن عقـده به وجـود نیایـد، انسـان اشـباع بشـود، درآن تعلیمات هر نسـلی به 
نسـل بعـد منعکـس بشـود و از کودکـی یـک انسـان تحـت تعلیـم صحیـح، روان، 
طبیعـی و فطـرِی دو معلم کـه نسـبت بـه او از همـه ی انسـانهای عالـم مهربان ترند 

یعنی پدر و مادر قرار بگیرد. 76/12/18  

 باید جلوی  
معصیت خدا را گرفت

کـه  مکلفیـم  کـه  همانطـور  مـا  همـه 
خودمـان را حفـظ کنیـم و خـارج کنیـم 
از ظلمـت بـه نـور، مکلـف هسـتیم کـه 
دیگـران را هـم همین طـور دعـوت کنیم. 

هر مقدار کـه می توانیم. شـما نبایـد بگویید کـه خوب، مـن که خطیب نیسـتم، من 
که اهـل منبر نیسـتم، من کـه اهل محـراب نیسـتم. شـما اهل ایـن هسـتید که در 
خانواده تـان با آن پسـرتان و بـا آن دخترتـان و بـا آن عیالتـان، با آن کسـی که رفیق 
شـما هسـت، می توانید کـه حـرف را بزنیـد. همین مقـدار شـما مکلفید. اگر انسـان 
دید معصیـت خدا می شـود، بایـد جلویـش را بگیـرد. نگـذارد معصیت خدا بشـود  

امـام خمینـی )(؛ ۲ دی ۱۳۵۸

»روزی ظواهـر ارتـش ایـران خوب بـود و خیلـی بـه آن می رسـیدند؛ اما در 
لحظـه ی حسـاس و وقتـی کـه دشـمن در سـالهای 1320 شمسـی بـه 
مرزهـای ایـن کشـور حملـه کـرد، ارتـش، کمتریـن مقاومتـی نکـرد. ادعایـی کـه 
سـردمداران رژیم فاسـد پهلـوی می کردنـد و می گفتند کـه »ما به ارتش رسـیدگی 
و ارتـش را اداره کرده ایـم«، رسـواییهایش در آن لحظـه ی حسـاس آشـکار شـد. به 
خیـال خـود، ارتـش را با خـرج زیاد درسـت کردنـد؛ اما سـودش بـرای کشـور، برابر 
صفر بود؛ چـون از این مملکـت دفـاع نکردنـد. 73/7/13 رضاخانی کـه بخصوص در 
نیمـه ی دوم سـلطنتش آن جـور بـا مـردم خود بـا خشـونت رفتـار کـرده بـود... در 
مقابل یک پیغام سـاده ی انگلیسـی ها که گفتنـد »باید از سـلطنت کنـاره بگیری«، 

مثل موش مرده از سلطنت کناره گرفت و از کشور خارج شد!« 88/2/22 

به مناسبت 3 شهریور سالروز اشغال ایران توسط متفقین و فرار رضاخان

فرار بدون کمترین مقاومت!

ایـرانی خانواده

تاریخی روایت

خانواده محیطی امن برای تعالی انسان

 س: با توجه به استحباب اقامه نماز در مسجد محله، آیا خالی کردن مسجد محل و رفتن به 
مسجد جامع شهر برای خواندن نماز جماعت، اشکال دارد یا خیر؟

ج: اگر ترک مســجد محله برای خواندن نماز جماعت در مســجد دیگر به خصوص 
مسجد جامع شهر باشد، اشکال ندارد.

س: آیا نمایش فیلم های سینمایی که توسط وزارت ارشاد توزیع می شود، در مسجد برای 
شرکت کنندگان در جلسات قرآنی، اشکال دارد؟

ج: تبدیل مسجد به مکانی برای نمایش فیلم های سینمایی جایز نیست، ولی نمایش 
فیلم های مذهبی و انقابی دارای محتوای مفید و آموزنده به مناســبت خاصی و بر 

حسب نیاز و تحت نظارت امام جماعت مسجد اشکال ندارد. منبع:اجوبة االستفتائات

آموزشی احکـام

احکام مسجد

مسجد فقط برای نماز نیست!

  سید حسن نصرا...:  به دوره پیروزی ها قدم گذاشته ایم

دبیرکل حـزب ا... لبنـان: مـا بـه دوره پیروزی ها قـدم گذاشـته ایم و دوران شکسـت 
هـا سـرآمده اسـت. پژوهش هـای انجـام شـده در آمریـکا حاکـی اسـت کـه آینـده 
اسـرائیل طوالنـی نیسـت، از لبنانی هـا می خواهیـم کـه اظهـارات آمریکایی هـا در 
خصـوص مسـئولیت دولت ایـن کشـور در تاسـیس و حمایـت از داعـش را پیگیری 
کننـد. آمریـکا بـا القاعـده در عـراق ارتبـاط دارد و ابوبکـر البغـدادی در زندان هـای 

آمریـکا حضـور داشـت. |   مهر |

   اندیشکده آمریکایی: استراتژی فشار نمی تواند مانع ایران شود 

مؤسسـه کاتـو: اگـر ایاالت متحـده برجـام را لغـو و تحریم هـای ضدایرانی خـود را از 
سـر بگیرد، تهـران نیـز تعهدی بـه ادامـه اجـرا نخواهـد داشـت و احتمـاال متحدان 
اصلـی واشـنگتن نیز بـار دیگـر حاضر بـه همراهـی بـا تحریم هـای جدید نیسـتند. 
اسـتراتژی فشـار به احتمال فـراوان نمی تواند مانع ایـران در حمایت از سـازمان های 
نظامی شـیعه در سراسـر خاورمیانه شـود. سیاسـت تعاملی پایـدار با ایـران می تواند 
موجب افزایـش هرچه بیشـتر اعتمـاد و اسـتفاده از راه حل های مسـالمت آمیز برای 

بحران های جـاری خاورمیانـه گـردد.|    مهر|

  اعتراف پنتاگون به نگاه مثبت قبایل عراقی به ایران  
وزارت دفـاع آمریـکا )پنتاگـون( در یـک گـزارش مطالعاتـی، مسـلح کردن عشـایر 
سـنی عراق را توسـط واشـنگتن خطـری بـزرگ خوانـد و تجربـه بومی تشـکیات 
مردمـی الحشـد الشـعبی را بهتریـن شـیوه بـرای بسـیج عشـایر در جنـگ بـا 
تروریسـت ها بـه شـمار آورد و اعتراف کـرد که نگرش عشـایر سـنی عـراق از 2014 
نسـبت به جمهـوری اسـامی ایـران بطـور مثبتی تغییـر کـرده اسـت. |    میـزان| 

 ایــن کتاب ارزشــمند بــه زبان 
فارسي براي مطالعه همگان آماده 
دانلود در فضای مجازی شده است.

 »از ژرفای نماز« در حقیقت شرح 
و تفسیری اســت بر ارکان مختلف 
نمــاز همچــون: حمد و ســوره، 
تســبیحات اربعه، رکوع، ســجود، 

تشهد و سام. 
ایــن اثر بیــش از همه بــه خوبی 
نمایشگر این اســت که چگونه در 
دیــن عبادی تریــن و فردی ترین 
و  مسائل سیاســی  بــه  اعمــال 
اجتماعــی گــره خــورده و روح 
توحید،ضرورت مقابله با طاغوت را 

ایجاب می نماید.
کتــاب »از ژرفای نمــاز«، اثری از 
حضرت آیت الل العظمی خامنه ای 
اســت که پیش از انقــاب درباره 
اجزای مختلف نماز نوشــته شده 

است.  

خواندنی پیشنهاد

هفته اخبار

از ژرفای نماز

 نشر: دف ت ر ن ش ر ف ره ن گ  اس الم ی 
 تعداد صفحات: 52 صفحه

 »حضور جوانان و روحیه های بســیجی باید محیط مســجد را زنده و پرنشاط و 
آینده پو و لبریز از امید سازد. 89/7/18« از منظر رهبر انقالب جایگاه مسجد در 
ساختن آینده نقش مهمی است. »مســجدی که جایگاه نماز است و مظهر آمیختگی دنیا و 
آخرت و پیوستگی فرد و جامعه در دیدگاه و اندیشه ی مکتب اسالم است. 89/7/18« حضور و 
فعالیت جوانان مومن انقالبی در مسجد  باید آینده را بســازد. »آشنا کردِن جوانان، با صفا و 
بهجتی که در نماز و ذکر هست، خدمتی بزرگ به آنان و به آینده ئی است که باید با دست توانا و 
عزم جوانانه ی آنان ســاخته و پرداخته شود. ســفارش اینجانب آن است که مسجد را نیز 
همچون دلهای جوان، پاکیزه و پیراسته، و لبریز از شور و انگیزه  و نشاط کنید.88/8/12«.»با 
 این نــگاه، دل های ما برای مســجد می تپد و از شــوق و احســاس مســئولیت، لبریز 

می گردد. 89/7/18«

به بهانه سالگرد کودتای آمریکایی 28 مرداد

ویژه روایت

در دیدار فعاالن فرهنگی خارج از کشور مطرح شد؛ 

تاکید   رهبر انقالب بر استفاده حداکثری از 
فضای مجازی/   به  روز  باشید

رهبر معظم انقاب اخیرا در دیدار جمعی از فعاالن فرهنگی در خارج از کشور بر حداکثر 
استفاده از ابزارهای جدید و پیشرفته رســانه ای تاکید کردند. حضرت آیت الل خامنه ای 
فرمودند: ما باید از این فضای مجازی حداکثر استفاده را بکنیم. البته دشمن هم دارد حداکثر 
استفاده را می کند... این ابزارهای جدید فکرهای جدید بوجود می آورد. انگیزه های جدید 

| به وجود می آورد. به این باید توجه داشت. سعی کنید به روز باشید. |    

ماموریت  بچه مسجدی ها
انتظار رهبر انقالب اسالمی از» مسجد تراز انقالب اسالمی«

#روز_جهانی_مسجد
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ترور توسط منافقین در بازار تهران

مزار:
بهشت زهرای تهران

پس از آغاز جنگ جهانــی دوم، آتش نبرد متحدین و متفقیــن، دامان ایران 
را هم گرفت. در روز 3 شــهریور 1320 نیروهای شــوروی از شــمال و شرق و 
نیروهای انگلیس از جنوب و غرب، با هواپیماها و نیروی زمینی خود آســمان و 
زمین کشورمان را اشغال کردند. ارتش رضاخان از هم پاشید و دست بیگانه، با 

جایگزینی پسر به جای پدر، برگ دیگری از تاریخ غم انگیز معاصر را ورق زد.


