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چهـار مـاه بعـد و در دیـدار مـاه رمضانـی با 
مسـئوالن نظـام، بـار دیگـر ایشـان بـر این 
موضـوع تأکیـد کـرده و فرمودنـد: »ایـن 
صنعتـی کـه شـنیدم، یعنـی در روزنامـه 
خوانـدم کـه وزیـر محتـرم صنایـع هـم در 
مجلـس گفتـه اسـت کـه وضـع صنعـت 
فاجعه بـار اسـت -شـبیه ایـن تعبیـر حـاال، 
تعبیـر دقیق چه بـوده مـن نمیدانم؛ شـبیه 
اینکه مثاًل فاجعه اسـت- این فاجعه بیشـتر 
متوّجـه صنایـع کوچـک و متوّسـط اسـت. 
یکـی از کارهایـی کـه به طور مشـّخص مهم 
اسـت در زمینـه ی مسـائل اقتصـادی کـه 
هـم مسـئله ی رکـود را می توانـد تـا حـدود 
زیـادی عالج کنـد و هم مسـئله ی اشـتغال 
را، پرداختـن بـه صنایـع کوچک و متوّسـط 
در بخـش صنعـت اسـت... احیـاء صنایـع 
برنامه هـای  از  کوچـک و متوّسـط یکـی 
اساسـی دولت باید باشـد.« این همه هشدار 
و پیگیـری از سـوی رهبـر انقالب اسـالمی 

برای اینسـت کـه یکـی از مهمتریـن ارکان 
سیاسـت  اقتصـاد مقاومتي، یعنـی »مردمي 
کـردن اقتصـاد90/7/20« به ثمر برسـد. زیرا 
»تجربـه هـم بـه مـا نشـان میدهـد، بیانات 
و معـارف اسـالمی هـم تأکیـد میکنـد کـه 
هرجـا مـردم می آینـد دسـت خـدا هـم 
هسـت. َیُد ا...ِ َمـَع الَجامَعـة ...و کمـک الهی و 
پشـتیبانی الهی هـم هسـت.92/12/20«  اما 
آحـاد مـردم چگونـه می تواننـد در اقتصـاد 
نقـش بیافریننـد  و   وارد چرخـه ی کسـب و 
کار شـوند؟ برخـی از مدیـران و مسـئوالن 
اقتصاد ایـران در طـول این سـال ها، معموالً 
 تصور مي کنند کـه راه ایجـاد اشـتغال براي 
و  نفتـي  درآمدهـاي  تخصیـص  جوانـان، 
عمرانـي  و  صنعتـي  پروژه هـاي  اجـراي 
در گوشـه و کنـار کشـور اسـت. ایـن تفکـر 
اشـتغال زایي، کـم و بیـش بر سیاسـت هاي 
اقتصـادي همـه دولت هـاي بعـد از انقـالب 
سـایه افکنـده و به صـورت عینـی و تجربـی 

موفقیـت  کـه  داد  نشـان  می تـوان  هـم 
چندانی نداشـته اسـت. راه حل دیگر، همین 
توجه بـه واحدهـای صنعتی کوچک اسـت. 
جالـب اسـت کـه بدانیـم دو سـوم همـه ی 
شغل هاي رسـمي ایجادشـده در کشورهاي 
درحال توسـعه، توسـط بنگاه هـاي کوچک 
و متوسـط ایجـاد شـده اسـت و در همـه ی 
کشـورها حتـي آلمـان و آمریـکا و ژاپـن، 
بـار اصلـي اشـتغال را بنگاه هـاي کوچـک 
و متوسـط بـه عهـده دارنـد. بزرگ تریـن و 
جهـان  تولیـدي  بنگاه هـاي  موفق تریـن 
هـم در یـک گاراژ)ماننـد اپـل یـا هونـدا(، 
کوچک)مایکروسـافت(،  کار  دفتـر  یـک 
و  الکترونیـک  آزمایشـگاه)جنرال  یـک 
سـونی( و حتـی یـک اتـاق از خوابـگاه 
شـده اند.  تاسـیس  دانشـجویی)گوگل( 
خـرد،  بنگاه هـاي  دیگـر،  سـویی  از 
دایـره وسـیعي از مشـاغل اشـتغال زا - از 
سـبزي خردکنـي و پیـک موتـوري تـا 
برنامه نویسـي رایانه و فـروش اینترنتي- را 
در برمي گیرنـد امـا متأسـفانه در کشـورما 
به شـدت از آنها غفلت شـده اسـت. ویژگي 
اصلي بنگاه هـاي خرد این اسـت کـه ورود 
بـه آنهـا نـه سـرمایه هنگفتـي نیـاز دارد و 
نـه نیازمنـد روابـط خـاص اداری اسـت، 

در عیـن حـال بـا داشـتن شـّم کارآفریني 
مي تـوان در آنهـا بـه سـرعت رشـد کـرد. 
البتـه درسـت اسـت کـه تأسـیس و تولـد 
بنگاه هـاي خـرد در ایـران، بـه سـرمایه یا 
رابطـه ی خاصـی نیـاز نـدارد امـا ادامـه ی 
حیـات و تنفـس ایـن بنگاه هـا بـه فـروش 
محصـول و دسترسـي بـه مشـتري نیـاز 
دارد. بـه همیـن دلیـل دولـت بایـد بـا 
از  حمایـت  و  بـازار  کار  سـازو  اصـالح 
از  را کـه  بنگاه هـای کوچـک، جوانانـی 
بیـکاری و کمبـود  سـرمایه رنـج می برنـد 
را حمایـت کنـد تـا هـم چـرخ تولیـد بـه 
ایرانـی  جوانـان  هـم  آیـدو  در  حرکـت 
مشـغول فعالیـت و کار شـوند. جوانانـي 
کـه هـر کـدام مي تواننـد یـک کارآفریـن 
برتـر در سـطح کشـور و یـا حتـی جهـان 
شـوند. پـس راه مردمـی کـردن اقتصـاد، 
اوالً تغییـر ذهنیت هـای اشـتباه دربـاره 
بنگاه هـای کوچـک و متوسـط اسـت و 
ثانیـاً رفـع موانـع متعـدد مقابـل تولـد و 
رشـد بنگاه ها در ایـران اسـت. چراکه »آن 
چیزی کـه در متـن جامعه اشـتغال ایجاد 
می کند، تحـّرک ایجاد می کنـد و طبقات 
پاییـن را بهره مند می کنـد، همین صنایع 

اسـت.95/1/1« متوّسـط  و  کوچـک 

ما هفده هزار شهید ترور در کشور داریم؛ هفده هزار شهید ترور! این رقم، رقم کوچکی است؟ این حرف 
شوخی است؟ آن کسانی که این ترورها را انجام دادند، امروز آزادانه در کشورهای غربی دارند حرکت 
میکنند. این ترورها، ترور چه کسانی بود؟ ترور کاسب، کشاورز، عالِم، استاد دانشگاه، مؤمن متهّجد، 

ترور کودکان، ترور زنان؛ هفده هزار شهید ترور، در تاریخ انقالب اسالمی ثبت شده است. 94/4/6

هفده هزار
رقم کوچکی است؟!

این شماره  تقدیم   می شودبه
روح پرفتوح 17000  شهید ترور

تاریخ شهادت :
   از اول انقالب تا امروز

شهادت ناشی از ترور، شکنجه، 
انفجار بمب

حزب ا... تریبون

 دانشـجوی سیاسـی دانشـگاه امام صادق)( : باسـالم، ممنون از معرفی کتاب 
»از هراره تـا تهـران« بنظرم بایـد این کتـاب را دانشـجویان رشـته های علوم سیاسـی 

مطالعه کنند و جزو مواد درسی شود.

نشـریه شـما را برای چندمین بـار چاپ کـردم و بیـن فرزندانـم توزیع کـردم الحمد 
ا... همگـی آنـان زودتر از مـن از سـایت نشـریه را دیده بودنـد خدارا شـاکرم کـه فرزندانم 

این نشریه را می خوانند . ارزوی موفقیت برای شما را دارم.

سالم از دست اندرکاران نشریه خط حزب ا... تشــکر میکنم من هر هفته نشریه 
جدید شما را چاپ و در مدرسه و مسجدمان برای استفاده عموم قرار می دهم.

توزیع خــط حــزب ا... در هیئت 
الرضا اردبیل توســط بسیجیان پایگاه 

شهید اصغر صبور  

روایت معروفـی داریم کـه پیامبـر)( فرموده اند: نکاح سـنت من اسـت.)1( 
البتـه این سـنت آفرینـش اسـت، سـنت میـان انسـانها و همـه اقـوام و ادیان 
اسـت. پس چرا فرموده اند سـنت من؟ چـه اختصاصی وجـود دارد؟ شـاید از این جهت 
باشـد که اسـالم بر این امـر تأکید بیشـتری ورزیـده و ایـن تأکیـد در ادیان الهـی دیگر 
کمتر اسـت. شـما مالحظه می کنید ایـن تأکیـدی که اسـالم بـر ازدواج کـرده در این 
مکاتـب اجتماعـی و فلسـفه های رایـج اجتماعـی و سیاسـتهای معمولـی دنیـا، وجود 
نـدارد. 79/6/28 نـکاح، عالوه بر یـک تقاضای طبیعی، یک سـنت دینی و اسـالمی نیز 
هسـت. بنابرایـن خیلی آسـان اسـت کـه کسـی از طریـق این اقـدام ثـواب هـم ببرد؛ 
چون سـنت اسـت و به قصـد ادای سـنت پیامبـر و اطاعت امر ایشـان بـه این امـر اقدام 
نمایـد. 76/11/9 در اسـالم بـر روی ازدواج تأکیـد ویـژه ای شـده. چـرا؟ به خاطـر تأثیر 
عمیـق تشـکیل خانـواده در تربیت انسـان، در رشـد فضایل، در سـاخت و سـاز انسـان 

سالم از لحاظ عاطفی، رفتاری، روحی و تربیتهای بعدی.  79/4/29
1. بحار األنوار، ج  100، ص 220.

حدیث شـرح

]رئیس علی دلـواری[ ایـن مـرد شـجاع، در راه اعتقـاد دینی خـود، تنهـا و در غربت 
بـا دشـمنان جنگیـد... در تهـران، نماینـدگان دولتهـای انگلیـس و روس، آزادانـه 
حکمرانـی می کردنـد و از پادشـاهان آن زمـان هـم حسـاب نمی بردنـد... در یـک 
چنیـن شـرایطی، در هـر گوشـه یی از ایـن کشـور، مـردان شـجاعی پیدا شـدند که 
بـه حکم دیـن، جهـاد را بـر خودشـان واجـب دانسـتند و فکـر نکردنـد که بـا غربت 
و دسـت خالـی نمی شـود کاری را انجـام داد؛ مـردان خـدا ایـن گونه انـد... اگـر 
رئیس علی هـا در غربت به شـهادت نمی رسـیدند، امـروز ملـت ایران بـه این عظمت 

نمی رسـید.  70/10/13 

مسـجد پایـگاه انـواع و اقسـام فّعالّیتهـای اجتماعـی اسـت؛ یعنـی وقتی مـا مردم 
را گـرد ایـن محـور جمـع کردیـم، از آنهـا چـه میخواهیـم. یکـی از چیزهایـی کـه 
میخواهیـم ایـن اسـت کـه بـه فّعالّیتهـای اجتماعـی بپردازنـد. در جامعـه ی 
اسـالمی همـه ی آحـاد وظیفـه دارنـد، مسـئولّیت دارنـد، بایـد کار انجـام بدهنـد؛ 
کار بـرای پیشـرفت جامعـه، کار بـرای اّمـت. بنابرایـن اینجـا محـّل پمپـاژ فکرهـا 
و پراکنـدن وظایـف مختلـف و کشـاندن مـردم بـه کارهـای گوناگـون اسـت. 
اجتماعـی  فّعالّیتهـای  پایـگاه  و  اجتماعـی  فّعالّیتهـای  انجـام  بـرای   مسـجد 

است. 95/5/31 

مسجد،  پایگاه فّعالّیتهای اجتماعیاگر رئیسعلی ها به شهادت نمیرسیدند 
12شهریور سالروز مبارزه با استعمار انگلیس

 امـروز شـما ببینیـد از تفـرق دنیـای اسـالم و همـدل نبـودن دسـت اندرکاران 
کشـورهای اسـالمی، بخشـی از دنیای اسـالم چه می کشـد... بـا نصیحت نمی شـود 
رژیـم صهیونیسـتی را وادار کـرد تـا ظلـم نکنـد... حـج می توانـد دنیـای اسـالم را 
متوجـه مسـئولیت سـنگین خـود کنـد. حـج می توانـد ایـن معرفـت را بـه ملتهای 
اسـالمی بدهد که حضـور در صحنه و داشـتن موضـع قاطـع در این قضیه، بـا منافع 
خـود آنهـا پیوسـتگی دارد...  مسـاله حـج و اسـتفاده از همـه ظرفیتهای ایـن واجب 
عظیم الهـی، برای بهبـود حال مسـلمین جهان و همه کشـورهای اسـالمی، بسـیار 

مهـم اسـت. 80/11/3  

 مسئله حج و استفاده از همه ظرفیت ها
مطالبه رهبری در زمینه حج

مطالبه
رهبری

اساس خانواده با امواج بی رحمانه  
غرب دچار تهدید است

از دیدگاه حضرت آیت ا... خامنه ای »مسئله ی زن و خانواده برای کشور، 
جزو مسائل درجه ی یک است... و جامعه ی اسالمی، بدون بهره مندی از 
نهاد خانواده ی سالم، سرزنده و بانشاط، اصالً امکان پیشرفت ندارد. 90/10/14«  از 
دیگر سو  نهاد خانواده طراز انقالب اسالمی به عنوان تربیت کننده و نگاهدار نیروی 
مومن و انقالبی، نقشــی کلیدی در تحقق جامعه مومن و انقالبی دارد.از همین رو  
هفته نامه خط حزب ا... برای اولین بار بخشــی از بیانات رهبر انقالب که در ماه های 
اخیر در دیدار با  هیأت امنای هم اندیشــی تحکیم خانواده ایراد شده است را به 
مناسبت اول ذیحجه، ســالروز ازدواج امیرالمؤمنین و حضرت زهرا )( منتشر 

می کند.

رهبر انقالب اسـالمی حضـرت آیـت ا... خامنـه ای در دیـدار با هیـأت امنای هم اندیشـی 
تحکیم خانـواده بـر 3 اصـل مهـم تسـهیل ازدواج، جلوگیری از متالشـی شـدن خانواده 
)طالق( و هدایـت رفتارهـای داخل خانـواده تاکید کردند. حضـرت آیـت ا... خامنه ای در 
این دیدار فرمودنـد: »اسـاس خانواده با امـواج خیلی تنـد و بی رحمانـه ی تبلیغات غربی 

دچار تزلـزل و تهدید اسـت... بنابر ایـن کار حمایت و حراسـت از بقای خانواده و حراسـت 
از خانـواده، کار بسـیار مهمـی اسـت... این قضیـه ، قضیـه خیلـی عمیقی اسـت.« رهبر 
انقـالب همچنیـن  در بخش دیگری از سـخنان خـود به موضـوع سـالمت درون خانواده 
پرداختنـد.  فـرازی از بیانـات رهبر معظـم انقـالب در این دیـدار به این شـرح اسـت:  »...

در جامعه ی ما متأّسـفانه به تََبع خیلی از جاهای دنیا، شـأن زن شناخته نشـده اسـت. در 
نظر اسـالم و در نگاه کلّی ای که اسـالم دارد، زن همان اسـت کـه در ایـن جمله ی»اَلِمرأَُة 
َریحانَـٌة َو لَیَسـت بَِقهَرمانَـه« اسـت؛ مثـل یـک گل. یـک گل، وجـودش الزم اسـت و 
نگهـداری اش لوازمـی دارد: َو لَیَسـت بَِقهَرمانَـه؛ منظـور از قهرمان، این قهرمـان متعارف 
ما نیسـت، قهرمـان یعنی کارگـزار؛ یعنـی در واقـع رئیس خدمـه. این جوری نیسـت که 
خانـم در خانـه ی شـما مسـئول خدمتگـزاری باشـد، حاال ولـو به عنـوان رئیـس خدمه؛ 
قضّیه این نیسـت.  َو لَیَسـت بَِقهَرمانَـه؛ قهرمان در تعبیـرات عربی و در اصطالحـات رایِج 
ادبّیـات عـرب عبـارت اسـت از آن کسـی کـه ملـک شـما را برایتـان اداره میکنـد؛ یعنی 
کارهایتـان را انجـام میدهـد؛ وقتـی  شـما صاحـب یـک ملکـی هسـتید، یـک قهرمانی 
داریـد؛ میگویـد زن این جـوری نیسـت.  حاال شـما ببینیـد اگـر در یـک خانـواده ای، در 
یک جامعـه ای، بـه زن با این چشـم نـگاه بشـود، اّوالً تکریم او، حفـظ حرمـت او، برخورد 
مالطفت آمیـز بـا او و مسـائل فراوانی کـه دنبالش هسـت، چقـدر موجب میشـود که زن 
احسـاس امنّیت کند، احسـاس آرامش کند.  در اسـالم نگفته انـد که زن نرود بیـرون کار 
کند؛ اصـاًل این نیسـت. حـاال اینکه بعضـی از مخالفیـن ایـن گرایـش اسـالمِی زن، فوراً 
میچسـبند به اینکه شـما نصـف نیـروی کار جامعـه را معّطـل میگذارید، چنیـن چیزی 
نیسـت؛ کسـی نگفته کار نکنند، اگـر میتواننـد کار کننـد، کار کننـد؛ منتها بـا این دید 
کار کننـد، بـا ایـن نـگاه کار بکننـد؛ کاری کـه به آنهـا محـّول میشـود کاری باشـد که با 
ریحانه بـودن جـور در بیایـد، متناسـب باشـد.  و البّتـه مهم تریـن مسـئولّیت زن هـم 
کدبانویی اسـت؛ معنـای کدبانویی خدمتگـزاری نیسـت، معنایش این اسـت که محیط 
خانـواده را بـرای فرزنـدان و بـرای همسـر یـک محیـط امـن و آرام و مهربانی میکنـد، با 
مهربانـی خـودش، بـا عّزتـی کـه در خانـه بـرای او فـرض میشـود...« حضـرت آیـت ا... 
خامنـه ای از دسـت انـدرکاران موضـوع خانـواده خواسـتند کار را بلنـد مـدت ببیننـد و 

پی در پی بـا فکرهـای ابتکارآمیـز، خروجـی کار را مالحظـه کنند.

هفته سخن

تقوا و اخالص همراه با هوشمندی و متانت
این عالم بزرگوار که از آغاز نهضت امام بزرگوار در صفوف مبارزه قرار داشــت،  در دوران 
پس از پیروزی نیز همواره دارای نقش اثرگذار بــوده و در عرصه های گوناگون فکری و 

سیاسی و جهادی،  وفادارانه نقش آفرینی میکرد.  92/6/16

مزار:
سراسر ایران اسالمی

مسجدبازخوانی
طراز

حقوق هـای نجومـی، در واقـع هجـوم بـه ارزش هـا اسـت. 95/4/2  ایـن برداشـت ها 
نامشـروع اسـت، این برداشـت ها گنـاه اسـت، این برداشـت ها خیانـت بـه آرمانهای 
انقالب اسـالمی اسـت. قطعاً در گذشـته کوتاهی هایی شـده اسـت، غفلتهایی شـده 
اسـت، بایسـتی جبران بشـود؛ این جور نباشـد کـه ما سـروصدا بکنیـم و بعـد قضایا 
را تمـام بکنیـم و بکلّی بـه دسـت فراموشـی بسـپریم... باید بـا جدیّت دنبال بشـود؛ 
دریافتهـای نامشـروع بایـد برگردانـده بشـود، و اگـر کسـانی بی قانونـی کرده انـد 
مجـازات بشـوند، و اگـر سوءاسـتفاده ی از قانون هم شـده اسـت بایسـتی اینهـا  را از 

این کارهـا برکنـار بکننـد. 95/4/16  

# مقابله با حقوق های نجومی
این برداشت ها خیانت به آرمانهای انقالب اسالمی است

کلید
واژه

امام کالم

از جملـه اموری کـه در جامعـه ی ما در میـان بسـیاری از خانواده هـا، به این 
آفت خطرنـاک ) تکلّف( مبتال شـده اسـت، مسـأله ی مهم و سرنوشت سـاز 
ازدواج اسـت. بـه بهانـه ی انجـام آداب و رسـوم، آبـروداری، حفـظ حیثّیـت و ارزش 
نهادن بر دختر و پسـر و... ایـن شـیرین ترین حادثه ی زندگـی جوانان را به کابوسـی 
وحشـتناک تبدیـل کرده ایم. نتایـج تلخ این نـگاه بیمـار، تعـداد زیـادی از جوانان را 

از تشکیل زندگی ناامید کرده است. 86/8/16 

 خدمت در راه خدا
برای خلق خدا ارزش دارد

ارزش  موافـق  خدمتـی،  هـر  ارزش 
برایـش خدمـت  کـه  اسـت  آن کسـی 
در  هـر خدمتـی  هـر کـس  می کنیـم، 
راه خـدا بـرای خلـق خـدا بکنـد ایـن 

ارزش دارد. لکـن ارزشـها مختلـف هسـتند بـه ارزش آنهایـی کـه برای آنهـا خدمت 
می کنیـم. همـه بنیادهایی کـه برای خـدا در راه اسـام به کشـور خودشـان خدمت 
می کننـد، و همه اشـخاصی کـه بـرای اعتای کلمـه اسـام خدمت می کننـد، همه 
آنهـا پیـش خـدای تبـارک و تعالـی ارزش دارد و مـورد عنایت حـق تعالی- ان شـاء 

ا...- خواهنـد شـد.    
امام خمینی )ره(؛ 20 دی 1359

امـام جـواد مانند دیگـر ائمـه ی معصومیـن برای مـا اسـوه و مقتـدا و نمونه 
اسـت. زندگی کوتاه ایـن بنده ی شایسـته ی خدا، بـه جهاد با کفـر و طغیان 
گذشـت. در نوجوانـی بـه رهبری امـت اسـالم منصـوب شـد و در سـال هایی کوتاه، 
جهادی فشـرده، با دشـمن خدا کرد بـه طوری که در سـن 2۵ سـالگی یعنـی هنوز 
در جوانـی، وجـودش برای دشـمنان خدا غیـر قابل تحمـل شـد و او را با زهر شـهید 
کردنـد. همان طوری کـه ائمـه ی دیگر مـا )( با جهـاد خودشـان هر کـدام برگی 
بر تاریخ پـر افتخار اسـالم افزودنـد، این امـام بزرگـوار هم گوشـه ی مهمـی از جهاد 
همه جانبه ی اسـالم را در عمل خـود پیاده کـرد و درس بزرگـی را به مـا آموخت. آن 
درس بزرگ این اسـت کـه در هنگامـی که در مقابـل قدرتهـای منافق و ریـاکار قرار 
میگیریـم، بایـد همـت کنیم کـه هوشـیاری مـردم را بـرای مقابلـه ی با ایـن قدرتها 
برانگیزیم. اگر دشـمن، صریح و آشـکار دشـمنی بکند و اگـر ادعا و ریاکاری نداشـته 
باشـد، کار او آسـان تر اسـت. امـا وقتـی دشـمنی ماننـد مأمون عباسـی چهـره ای از 
قداسـت و طرفداری از اسـالم برای خـود می آرایـد، شـناختن او برای مردم مشـکل 
اسـت. در دوران مـا و در همـه ی دوران هـای تاریـخ، قدرتمنـدان همیشـه سـعی 
کرده انـد وقتـی از مقابلـه ی رویـاروی بـا مـردم عاجـز شـدند دسـت بـه حیلـه ی 

ریاکاری و نفاق بزنند . 59/7/18 

نحوه مواجهه با قدرت های منافق و ریاکار

درس بزرگ امام جواد )( برای ما

ایـرانی خانواده

250 ساله انسان

کابوسی وحشتناک برای جوانان

 س : اگر انسان بداند در ســفری که می خواهد برود، مرتکب معاصی و محرمات 
خواهد شد، آیا نمازش شکسته است یا تمام؟

ج: مادامی که سفر او به خاطر ترک واجب یا فعل حرامی نباشــد، نماز او مانند سایر 
مسافران شکسته است.

س : ســفر برای تفریح یا خرید مایحتاج زندگی با فرض فراهم نبودن مکانی برای 
نماز و مقدمات آن در مسافرت، چه حکمی دارد؟

ج: اگر بداند که در مســافرت مبتال به ترک بعضی از واجبات نماز می شود، احوط این 
است که به آن سفر نرود، مگر آنکه ترک آن برای او ضرر یا مشقت داشته باشد. در هر 

صورت جایز نیست نماز را در هیچ حالی ترک نماید. 

آموزشی احکـام

احکام سفر معصیت

ازدواج به قصد اطاعت
 امر پیامبر)( ثواب دارد

 ایمان، بر طبق فرهنگ قرآن، صرفاً یک امر قلبی نیست. درست است که ایمان، یعنی باور، 
و باور مربوط اســت به دل، اما قرآن هر باوری را به رسمیت نمی شناسد. ایمان مجرد، ایمان 
قلبِی خشــک و خالی، ایمانی که در جوارح و اعضای مؤمن مشهود نیست؛ این ایمان از نظر 
اسالم ارزشمند نیست. اولْ مؤمن به خدا، شیطان است. ابلیس سالیانی خدای متعال را عبادت 
می کرد و دلش کانون معرفت خدا بود، اما در آن بزنگاه، در آنجایی که ایمان ها همه آنجا به کار 
می آیند؛ یعنی در هنگام انتخاب، در هنگام تعیین راهِ نهایی، این ایمان به کار ابلیس نیامد، این 
ایمان در همان دل ماند. ایمانی که فقط در دل بماند، می پوسد و می خشکد...آن ایمانی از نظر 
اسالم ارزش دارد که با عمل، با مسئولیت، با تکلیف، با تعهد همراه است. اگر تعهدی احساس 
نکردی، در مؤمن بودن خودت شک کن. جامعه ای که به تعهدات ایمانی عمل نمی کند، نام 
خود را جامعه ی مؤمن نگذارد... قرآن صریحاً نفی می کند ایمان را از آن کسانی که به طور مطلق 
پایبند تعهدات ایمانی خود نیستند. بنابراین ایمانی که در اسالم معتبر است ایمان زاینده و 

تعهدآفرین است. منبع: کتاب طرح کلی اندیشه ی اسالمی در قرآن  

این است حزب ا...

ایمان باید موجب عمل متعهدانه بشود

»االن چندین هزار کارگاه و کارخانه ی متوّسط و کوچک در کشور هست؛ اگرچنانچه این 
آماری که به من داده اند و بنده گفتم که شصت درصد از اینها االن دچار بیکاری و تعطیل 
هستند درست باشد، خسارت است. 95/1/1« این جمالت هشدارگونه متعلق به بیانات نوروزی رهبر 
انقالب است. بیاناتی که در آن یکی از محورها برای »نجات اقتصاد کشور«، توجه به »بنگاه های کوچک 

و متوسط« بود.

  فوربز: مقامات ارتش آمریکا  از وقوع جنگ با ایران نگران هستند
فوربـز در مطلبی بـه نگرانی مقامـات ارتـش آمریکا درخصـوص وقوع جنگـی بزرگ 
میـان آمریکا و ایـران یا آمریکا و روسـیه پرداخـت. این رسـانه در ادامه نوشـت: آنچه 
اکنـون در اذهـان مقامات ارتـش آمریـکا می گذرد بیـم از وقـوع جنگی بـزرگ در ۵ 
سـال آینده اسـت. آنهـا مطمئن هسـتند تـا چند سـال آینـده درگیر جنگ سـوریه 
خواهند بـود و وقـوع جنگی احتمالی بـا روسـیه در کریمه، بـا ایـران در خلیج فارس 
و یـا بـا کره شـمالی در شرق آسـیا موجـب بـروز نگرانی هایـی میـان سـران ارتـش 

آمریکا شـده اسـت. |    باشـگاه خبرنگاران |

   فارین افرز: 
قرارداد فروش هواپیما باید به اهرمی برای محدود کردن ایران تبدیل شود 

نشـریه آمریکایی "فاریـن افـرز" در گزارشـی با عنـوان "هنـر بوئینـگ در توافـق ایران؛ 
چطـور می تـوان بـا اسـتفاده از هواپیماهـای غیرنظامـی دولـت ایـران را تحـت فشـار 
گذاشـت" توصیه هایی را بـه شـرکت های هواپیمایـی بوئینگ و ایربـاس ارائـه می دهد 
و آن هـا را ملـزم می کنـد تـا قرادادهایی بـا تبصره های خـاص با ایـران تنظیـم کنند که 

فعالیت هـای منطقـه ای ایـران را به شـدت محـدود کنـد.|    فـارس|

  لس آنجلس تایمز: مردم ایران هنوز اثر برجام را ندیدند  
لس آنجلس تایمـز در گزارشـی از وضعیـت اقتصادی ایـران 8 ماه پـس از اجـرای برجام 
نوشـت: در سـطح شـهر تهران، نشـان چندانی از ده هـا میلیـون دالر دارایی ای کـه قرار 
بود پس از لغو تحریم ها آزاد شـود مشـاهده نمی شـود و مردم همچنـان در انتظار تغییر 

وضعیت خود هسـتند. |    تسـنیم| 

   رسانه آمریکایی: ایران ضعف آمریکا در خلیج فارس را ثابت کرد 
وب سـایت آمریکایی یـو اس نیـوز در گزارشـی با اشـاره بـه رویارویـی اخیر شـناورهای 
دریایی سـپاه و ناوهای جنگی آمریـکا در خلیج فارس نوشـت: ایران ثابت کـرد که آمریکا 

در مواجهـه و برخورد های خـود در خلیج فارس همچنـان ضعـف دارد.|    جـام نیوز|

  بی.بی.سی: اصولگرا و اصالح طلب درباره قضیه  منتظری برخورد یکسانی داشتند  
تحلیلگـر بی.بی.سـی: اصولگرایـان و اصالح طلبان برخورد یکسـانی بـا قضیه  منتظری 
داشـتند. هـرگاه مسـائل بنیادیـن جمهـوری اسـالمی ازجملـه آیـت ا... خمینـی و 

والیت فقیـه مطـرح می شـود، آنهـا اختالفـات را کنـار می گذارنـد. |    جـام نیـوز|

هفته اخبار

دیدار برش

  فرمانده کل قوا: 
افزایش توان »دفاعی و تهاجمی« حق مسلم و قطعی کشور است

رهبر انقالب در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای صنعت دفاعی، افزایش توان 
»دفاعی و تهاجمی« را حق مســلم و قطعی کشور دانســتند و با تأکید بر لزوم ادامه 
مسیر افزایش توان دفاعی گفتند: در دنیایی که قدرتهای » سلطه گر و دارای کمترین 
جوهره ی اخالق، وجدان و انسانیت« حاکم هستند، و از کشتار انسانهای بی گناه هیچ 
ابایی ندارند، توســعه صنایع دفاعی و تهاجمی کاماًل طبیعی است، زیرا این قدرتها تا 

اقتدار کشور را احساس نکنند، امنیت تأمین نخواهد شد.   95/6/10

عیادت رهبر انقالب از آیت ا... خرم آبادی - 92/1/21

اقتصاد را باید مردمی کرد
چرا رهبر انقالب اسالمی بر توجه دولتمردان  به بنگاه های کوچک تاکید دارند

بیانات منتشرنشده رهبر انقالب درباره زن و خانواده؛

هر ایمانی از نظر اسالم ارزشمند نیست

حاال شام ببينيد اگر در يك خانواده اى، در يك جامعه اى، به زن با اين چشم 

نگاه بشود، اواّلً تكريم او، حفظ حرمت او، برخورد مالطفت آميز با او و مسائل 

فراواىن كه دنبالش هست، چقدر موجب ميشود كه زن احساس امنّيت كند،  

احساس آرامش كند.


