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هفده هزار، رقم کوچکی است؟!     |   این شماره تقدیم   می شود به روح   پرفتوح  17000  شهید ترور
ما هفده هزار شـهید تـرور در کشـور داریم؛ هفده هزار شـهید تـرور! ایـن رقم، رقم کوچکی اسـت؟ این حرف شـوخی اسـت؟ آن کسـانی که ایـن ترورهـا را انجام 
دادند، امـروز آزادانه در کشـورهای غربـی دارند حرکت میکننـد. این ترورها، ترور چه کسـانی بود؟ ترور کاسـب، کشـاورز، عالِم، اسـتاد دانشـگاه، مؤمـن متهّجد، 

ترور کـودکان، تـرور زنان؛ هفده هزار شـهید تـرور، در تاریخ انقاب اسـامی ثبت شـده اسـت.  94/4/6

مزار : سراسر ایران اسالمیتاریخ شهادت :  از اول انقالب تا امروز شهادت ناشی از ترور، شکنجه، انفجار بمب

هفته نامـه خبری-تبیینـی نمازهای جمعـه، مسـاجد و هیات های مذهبی| سـال دوم، شـماره 48| هفته سـوم شـهریور 95
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فرمانده کل قوا:

رهبر انقاب در حاشــیه بازدید از نمایشــگاه دستاوردهای 
صنعت دفاعی، افزایش توان »دفاعی و تهاجمی« را حق مسلم 
و قطعی کشور دانستند و با تأکید بر لزوم ادامه مسیر افزایش 
توان دفاعی گفتند: در دنیایی که قدرتهای » سلطه گر و دارای 
کمترین جوهره ی اخاق، وجدان و انسانیت« حاکم هستند، 
و از کشتار انسانهای بی گناه هیچ ابایی ندارند، توسعه صنایع 
دفاعی و تهاجمی کاماً طبیعی است، زیرا این قدرتها تا اقتدار 

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

افزایش توان »دفاعی و تهاجمی« 
حق مسلم و قطعی کشور است

بــرش گزارش

بیانات منتشرنشده رهبر انقالب درباره زن و خانواده؛

اساس خانواده با امواج  بی رحمانه  غرب 
دچـار تـهدید است

 هفته نامـه خـط حـزب ا... بـرای اولیـن بـار بخشـی از بیانـات رهبـر انقـالب کـه در ماه هـای اخیـر در دیـدار بـا  
هیأت امنای هم اندیشـی تحکیم خانواده ایراد شـده اسـت را به مناسـبت اول ذیحجه، سـالروز ازدواج امیرالمؤمنین و 

  2 حضرت زهـرا )؛امه؛( منتشـر می کند.

کابوسی وحشتناک 
برای جوانان!

خانواده ایـرانی  |  4

لس آنجلس تایمز:  مردم 
ایران اثر برجام را ندیدند

اخبارهفته  |  2

اگر رئیس علی ها در غربت 
به شهادت نمی رسیدند...

بازخوانی  |  3

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

»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 
اســت. بیاناتی که در آن یکی از محورها برای »نجات اقتصاد 

کشور«، توجه به »بنگاه های کوچک و متوسط« بود.
چهار ماه بعد و در دیدار ماه رمضانی با مســئوالن نظام، بار دیگر 
ایشــان بر این موضوع تأکید کرده و فرمودند: »این صنعتی که 
شنیدم، یعنی در روزنامه خواندم که وزیر محترم صنایع هم در 
مجلس گفته است که وضع صنعت فاجعه بار است -شبیه این 
تعبیر حاال، تعبیر دقیق چه بوده من نمیدانم؛ شبیه اینکه مثًا 
فاجعه است- این فاجعه بیشتر متوّجه صنایع کوچک و متوّسط 
است. یکی از کارهایی که به طور مشّخص مهم است در زمینه ی 
مســائل اقتصادی که هم مســئله ی رکود را می تواند تا حدود 
زیادی عاج کند و هم مسئله ی اشتغال را، پرداختن به صنایع 
کوچک و متوّسط در بخش صنعت است... احیاء صنایع کوچک 
و متوّسط یکی از برنامه های اساسی دولت باید باشد.« این همه 
هشدار و پیگیری از ســوی رهبر انقاب اسامی برای اینست 

3 که یکی از مهمترین ارکان سیاســت  اقتصاد مقاومتي، 
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بیانات منتشرنشده رهبر انقالب درباره زن و خانواده؛

حقوق های نجومـی، در واقـع هجوم بـه ارزش ها اسـت. 95/4/2  این برداشـت ها نامشـروع اسـت، این برداشـت ها 
گناه اسـت، ایـن برداشـت ها خیانـت بـه آرمانهای انقـاب اسـامی اسـت. قطعـاً در گذشـته کوتاهی هایی شـده 
اسـت، غفلتهایی شـده اسـت، بایسـتی جبران بشـود؛ این جور نباشـد که ما سـروصدا بکنیـم و بعد قضایـا را تمام 
بکنیم و بکلّی به دسـت فراموشـی بسـپریم... بایـد با جدیّـت دنبال بشـود؛ دریافتهـای نامشـروع بایـد برگردانده 
بشـود، و اگر کسـانی بی قانونـی کرده اند مجـازات بشـوند، و اگر سوءاسـتفاده ی از قانون هم شـده اسـت بایسـتی 

اینهـا  را از این کارهـا برکنار بکننـد. 95/4/16  

اساس خانواده با امواج بی رحمانه  غرب دچار تهدید است

رهبر انقاب اسـامی حضرت آیـت ا... خامنـه ای در دیدار 
بـا هیأت امنـای هم اندیشـی تحکیـم خانـواده بـر 3 اصل 
مهم تسـهیل ازدواج، جلوگیری از متاشی شـدن خانواده 
)طاق( و هدایت رفتارهـای داخل خانـواده تاکید کردند. 
حضرت آیت ا... خامنـه ای در این دیدار فرمودند: »اسـاس 

خانـواده بـا امـواج خیلـی تنـد و بی رحمانـه ی تبلیغـات 
غربی دچار تزلـزل و تهدید اسـت... بنابر ایـن کار حمایت 
و حراسـت از بقای خانواده و حراسـت از خانواده، کار بسیار 
مهمی اسـت... ایـن قضیه ، قضیـه خیلی عمیقی اسـت.« 
رهبر انقاب همچنیـن  در بخش دیگری از سـخنان خود 
بـه موضـوع سـامت درون خانـواده پرداختند.  فـرازی از 
بیانـات رهبر معظـم انقـاب در ایـن دیـدار به این شـرح 
اسـت:  »...در جامعـه ی مـا متأّسـفانه بـه تََبـع خیلـی از 
جاهـای دنیـا، شـأن زن شناخته نشـده اسـت. در نظـر 
اسـام و در نگاه کلّی ای کـه اسـام دارد، زن همان اسـت 
کـه در ایـن جمله ی»اَلِمـرأَُة َریحانَـٌة َو لَیَسـت بَِقهَرمانَه« 
اسـت؛ مثـل یـک گل. یـک گل، وجـودش الزم اسـت و 

نگهـداری اش لوازمـی دارد: َو لَیَسـت بَِقهَرمانَـه؛ منظـور 
از قهرمـان، ایـن قهرمـان متعـارف مـا نیسـت، قهرمـان 
یعنی کارگـزار؛ یعنـی در واقع رئیـس خدمـه. این جوری 
نیسـت که خانـم در خانه ی شـما مسـئول خدمتگـزاری 
باشـد، حـاال ولـو به عنـوان رئیـس خدمـه؛ قضّیـه ایـن 
نیست.  َو لَیَسـت بَِقهَرمانَه؛ قهرمان در تعبیرات عربی و در 
اصطاحـات رایِج ادبّیـات عرب عبارت اسـت از آن کسـی 
که ملـک شـما را برایتـان اداره میکنـد؛ یعنـی کارهایتان 
را انجام میدهـد؛ وقتی  شـما صاحب یک ملکی هسـتید، 
یک قهرمانـی دارید؛ میگویـد زن این جوری نیسـت.  حاال 
شـما ببینید اگـر در یـک خانـواده ای، در یـک جامعه ای، 
بـه زن بـا ایـن چشـم نـگاه بشـود، اّوالً تکریـم او، حفـظ 
حرمـت او، برخـورد ماطفت آمیـز بـا او و مسـائل فراوانی 
کـه دنبالـش هسـت، چقـدر موجـب میشـود کـه زن 
احسـاس امنّیت کنـد، احسـاس آرامـش کند.  در اسـام 
نگفته اند کـه زن نرود بیـرون کار کنـد؛ اصاً این نیسـت. 
حاال اینکـه بعضـی از مخالفین ایـن گرایش اسـامِی زن، 
فوراً میچسـبند بـه اینکه شـما نصـف نیـروی کار جامعه 
را معّطـل میگذارید، چنین چیزی نیسـت؛ کسـی نگفته 
کار نکننـد، اگـر میتواننـد کار کننـد، کار کننـد؛ منتها با 
ایـن دیـد کار کنند، بـا ایـن نـگاه کار بکننـد؛ کاری که به 
آنها محـّول میشـود کاری باشـد که بـا ریحانه بـودن جور 
در بیایـد، متناسـب باشـد.  و البّتـه مهم ترین مسـئولّیت 
زن هـم کدبانویی اسـت؛ معنـای کدبانویـی خدمتگزاری 
نیسـت، معنایش این اسـت کـه محیـط خانـواده را برای 
فرزندان و برای همسـر یک محیـط امـن و آرام و مهربانی 
میکنـد، بـا مهربانی خـودش، بـا عّزتی کـه در خانـه برای 
او فـرض میشـود...« حضـرت آیـت ا... خامنه ای از دسـت 
انـدرکاران موضـوع خانـواده خواسـتند کار را بلنـد مدت 
ببینند و پی در پـی با فکرهـای ابتکارآمیز، خروجـی کار را 

کنند. ماحظـه 

 فوربز: مقامات ارتش آمریکا
 از وقوع جنگ با ایران نگران هستند

فوربز در مطلبی به نگرانی مقامــات ارتش آمریکا 
درخصوص وقــوع جنگی بــزرگ میــان آمریکا 
و ایــران یا آمریکا و روســیه پرداخت. این رســانه 
در ادامه نوشــت: آنچه اکنون در اذهــان مقامات 
ارتش آمریکا می گذرد بیــم از وقوع جنگی بزرگ 
در 5 ســال آینده اســت. آنها مطمئن هســتند تا 
چند ســال آینده درگیر جنگ ســوریه خواهند 
بود و وقــوع جنگی احتمالی با روســیه در کریمه، 
با ایــران در خلیج فــارس و یا با کره شــمالی در 
شرق آســیا موجب بروز نگرانی هایی میان ســران 
ارتش آمریکا شــده اســت. | باشــگاه خبرنگاران | 

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

نشــریه آمریکایــی "فارین افرز" در گزارشــی 
با عنــوان "هنــر بوئینــگ در توافــق ایران؛ 
چطور می تــوان بــا اســتفاده از هواپیماهای 
غیرنظامی دولت ایران را تحت فشــار گذاشت" 
توصیه هایــی را بــه شــرکت های هواپیمایی 
بوئینگ و ایرباس ارائه می دهــد و آن ها را ملزم 
می کند تــا قرادادهایی با تبصره هــای خاص با 
ایران تنظیم کنند کــه فعالیت های منطقه ای 
ایــران را به شــدت محــدود کنــد. |   فارس| 

  لس آنجلس تایمز:
مردم ایران هنوز اثر برجام را ندیدند

لس آنجلس تایمــز در گزارشــی از وضعیت 
اقتصادی ایــران ۸ ماه پس از اجــرای برجام 
نوشت: در سطح شــهر تهران، نشان چندانی 
از ده هــا میلیــون دالر دارایــی ای کــه قرار 
بود پس از لغو تحریم ها آزاد شــود مشــاهده 
نمی شــود و مــردم همچنــان در انتظــار 

تغییــر وضعیت خــود هســتند.|    تســنیم| 

  رسانه آمریکایی: ایران ضعف آمریکا در خلیج 
فارس را ثابت کرد 

وب ســایت آمریکایی یو اس نیوز در گزارشی 
با اشاره به رویارویی اخیر شــناورهای دریایی 
ســپاه و ناوهای جنگی آمریکا در خلیج فارس 
نوشــت: ایران ثابت کرد که آمریکا در مواجهه 
و برخورد های خود در خلیــج فارس همچنان 

ضعف دارد. |     جام نیوز|

 بی.بی.سی: اصولگرا و اصالح طلب درباره 
قضیه  منتظری برخورد یکسانی داشتند

تحلیلگر بی.بی.ســی: اصولگرایان و اصاح طلبان 
برخورد یکسانی با قضیه  منتظری داشتند. هرگاه 
مســائل بنیادین جمهوری اسامی ازجمله آیت ا... 
خمینی و والیت فقیه مطرح می شود، آنها اختافات 

را کنار می گذارند. | جام نیوز | 

حاال شام ببينيد 
اگر در يك 

خانواده اى، در يك 
جامعه اى، به زن 
با اين چشم نگاه 

بشود، 
اّوالً 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

هفته اخبار

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

کلید
واژه

ــت... و  ــک اس ــه ی ی ــائل درج ــزو مس ــور، ج ــرای کش ــواده ب ــئله ی زن و خان ــه ای »مس ــت ا... خامن ــرت آی ــدگاه حض  از دی
جامعــه ی اســالمی، بــدون بهره منــدی از نهــاد خانــواده ی ســالم، ســرزنده و بانشــاط، اصــاًل امــکان پیشــرفت نــدارد. 90/10/14«  
ــی  ــی، نقش ــن و انقالب ــروی موم ــدار نی ــده و نگاه ــوان تربیت کنن ــه عن ــالمی ب ــالب اس ــراز انق ــواده ط ــاد خان ــو  نه ــر س از دیگ
ــات  ــی از بیان ــار بخش ــن ب ــرای اولی ــزب ا... ب ــط ح ــه خ ــن رو  هفته نام ــی دارد.از همی ــن و انقالب ــه موم ــق جامع ــدی در تحق کلی
ــه  ــت را ب ــده اس ــراد ش ــواده ای ــم خان ــی تحکی ــای هم اندیش ــأت امن ــا  هی ــدار ب ــر در دی ــای اخی ــه در ماه ه ــالب ک ــر انق رهب

ــد. ــر می کن ــرا )( منتش ــرت زه ــن و حض ــالروز ازدواج امیرالمؤمنی ــه، س ــبت اول ذیحج مناس
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هفته سخن

1  یعنی »مردمي کردن اقتصاد90/7/20« به ثمر 
برســد. زیرا »تجربه هم به ما نشان میدهد، بیانات 
و معارف اســامی هم تأکید میکند که هرجا مردم 
می آیند دست خدا هم هست. َیُد ا...ِ َمَع الَجامَعة ...و 
کمک الهی و پشتیبانی الهی هم هست.92/12/20«  
اما آحــاد مردم چگونه می تواننــد در اقتصاد نقش 

بیافرینند  و   وارد چرخه ی کسب و کار شوند؟
اقتصــاد  مســئوالن  و  مدیــران  از  برخــی 
ایــران در طــول ایــن ســال ها، معمــوالً تصور 
بــراي  اشــتغال  ایجــاد  راه  کــه   مي کننــد 
جوانــان، تخصیــص درآمدهاي نفتــي و اجراي 
پروژه هــاي صنعتــي و عمراني در گوشــه و کنار 
کشور اســت. این تفکر اشــتغال زایي، کم و بیش 
بر سیاســت هاي اقتصادي همه دولت هاي بعد از 
انقاب سایه افکنده و به صورت عینی و تجربی هم 
می توان نشــان داد که موفقیت چندانی نداشــته 
اســت. راه حل دیگر، همین توجه بــه واحدهای 
صنعتی کوچک است. جالب است که بدانیم دو سوم 
همه ی شغل هاي رسمي ایجادشده در کشورهاي 
درحال توسعه، توسط بنگاه هاي کوچک و متوسط 
ایجاد شده است و در همه ی کشورها حتي آلمان و 
آمریکا و ژاپن، بار اصلي اشتغال را بنگاه هاي کوچک 
و متوسط به عهده دارند. بزرگ ترین و موفق ترین 
بنگاه هاي تولیدي جهان هم در یک گاراژ)مانند اپل 
یا هوندا(، یک دفتر کار کوچک)مایکروسافت(، یک 
آزمایشگاه)جنرال الکترونیک و سونی( و حتی یک 
اتاق از خوابگاه دانشجویی)گوگل( تاسیس شده اند. 
از ســویی دیگر، بنگاه هاي خرد، دایره وســیعي از 
مشاغل اشــتغال زا - از ســبزي خردکني و پیک 
موتوري تا برنامه نویسي رایانه و فروش اینترنتي- را 
در برمي گیرند اما متأسفانه در کشورما به شدت از 
آنها غفلت شده است. ویژگي اصلي بنگاه هاي خرد 
این اســت که ورود به آنها نه سرمایه هنگفتي نیاز 
دارد و نه نیازمند روابط خاص اداری است، در عین 
حال با داشتن شــّم کارآفریني مي توان در آنها به 
سرعت رشد کرد. البته درست است که تأسیس و 
تولد بنگاه هاي خرد در ایران، به سرمایه یا رابطه ی 
خاصی نیاز ندارد اما ادامه ی حیــات و تنفس این 
بنگاه ها به فروش محصول و دسترسي به مشتري 
نیاز دارد. به همین دلیل دولت باید با اصاح سازو کار 
بازار و حمایت از بنگاه های کوچک، جوانانی را که از 
بیکاری و کمبود  سرمایه رنج می برند را حمایت کند 
تا هم چرخ تولید به حرکت در آیدو هم جوانان ایرانی 
مشغول فعالیت و کار شــوند. جواناني که هر کدام 
مي توانند یک کارآفرین برتر در ســطح کشور و یا 
حتی جهان شوند. پس راه مردمی کردن اقتصاد، اوالً 
تغییر ذهنیت های اشتباه درباره بنگاه های کوچک و 
متوسط است و ثانیاً رفع موانع متعدد مقابل تولد و 
رشد بنگاه ها در ایران است. چراکه »آن چیزی که 
در متن جامعه اشتغال ایجاد می کند، تحّرک ایجاد 
می کند و طبقات پایین را بهره مند می کند، همین 

صنایع کوچک و متوّسط است.95/1/1«

اگر رئیس علی ها در غربت به شهادت نمی رسیدند....

لزوم استفاده  از ظرفیت حج برای بهبود وضعیت مسلمانان

]رئیس علـی دلـواری[ ایـن مـرد شـجاع، در راه اعتقـاد دینـی خـود، تنهـا و در غربـت بـا دشـمنان جنگیـد... در 
تهـران، نماینـدگان دولتهـای انگلیـس و روس، آزادانه حکمرانـی می کردنـد و از پادشـاهان آن زمان هم حسـاب 
نمی بردنـد... در یـک چنیـن شـرایطی، در هـر گوشـه یی از این کشـور، مـردان شـجاعی پیدا شـدند کـه به حکم 
دین، جهـاد را بر خودشـان واجـب دانسـتند و فکـر نکردند کـه با غربـت و دسـت خالـی نمی شـود کاری را انجام 
داد؛ مـردان خدا ایـن گونه انـد... اگـر رئیس علی هـا در غربت بـه شـهادت نمی رسـیدند، امروز ملـت ایـران به این 

عظمـت نمی رسـید.  70/10/13 

 امروز شـما ببینید از تفـرق دنیای اسـام و همدل نبودن دسـت اندرکاران کشـورهای اسـامی، بخشـی از دنیای 
اسـام چه می کشـد... با نصیحت نمی شـود رژیـم صهیونیسـتی را وادار کرد تـا ظلم نکنـد... حج می توانـد دنیای 
اسـام را متوجه مسـئولیت سـنگین خود کند. حج می توانـد این معرفـت را به ملتهای اسـامی بدهـد که حضور 
در صحنه و داشـتن موضع قاطـع در این قضیه، بـا منافع خود آنها پیوسـتگی دارد...  مسـاله حج و اسـتفاده از همه 
ظرفیتهـای این واجـب عظیم الهـی، بـرای بهبود حال مسـلمین جهـان و همه کشـورهای اسـامی، بسـیار مهم 

اسـت. 80/11/3  

12 شهریور سالروز شهادت رئیس علی دلواری و روز مبارزه با استعمار انگلیس

مطالبه رهبری در زمینه حج

بازخوانی

مطالبه
رهبری

درس بزرگ امام جواد )( برای ما
نحوه مواجهه با قدرت های منافق و ریاکار

امام جـواد ماننـد دیگر ائمـه ی معصومین برای  سان 250 ساله
ان

ما اسـوه و مقتـدا و نمونه اسـت. زندگـی کوتاه 
این بنده ی شایسـته ی خـدا، به جهاد بـا کفر و 
طغیـان گذشـت. در نوجوانـی به رهبـری امت 
اسـام منصـوب شـد و در سـال هایی کوتـاه، جهـادی 
فشـرده، با دشـمن خدا کـرد به طـوری که در سـن ۲5 
سـالگی یعنی هنوز در جوانی، وجودش برای دشـمنان 
خدا غیـر قابل تحمـل شـد و او را بـا زهر شـهید کردند. 
همان طـوری کـه ائمـه ی دیگـر مـا )( بـا جهـاد 
خودشـان هر کـدام برگـی بـر تاریخ پـر افتخار اسـام 
افزودند، ایـن امام بزرگوار هم گوشـه ی مهمـی از جهاد 
همه جانبه ی اسـام را در عمـل خود پیاده کـرد و درس 

بزرگـی را به مـا آموخـت. آن درس بزرگ این اسـت که 
در هنگامی که در مقابـل قدرتهای منافق و ریـاکار قرار 
میگیریـم، بایـد همـت کنیـم کـه هوشـیاری مـردم را 
برای مقابلـه ی بـا ایـن قدرتهـا برانگیزیم. اگر دشـمن، 
صریـح و آشـکار دشـمنی بکنـد و اگر ادعـا و ریـاکاری 
نداشـته باشـد، کار او آسـان تر اسـت. اما وقتی دشمنی 
مانند مأمون عباسـی چهره ای از قداسـت و طرفداری از 
اسـام بـرای خـود می آرایـد، شـناختن او بـرای 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 

حیله ی ریاکاری و نفاق بزنند. 59/7/18 

وقتی دشمنی مانند 

مأمون عباسی 

چهره ای از قداست 

و طرفداری از اسالم 

برای خود می آراید، 

شناخنت او برای مردم 

مشکل است



 ایمـان، بـر طبـق فرهنـگ قـرآن، صرفـاً یـک امـر قلبی نیسـت. درسـت اسـت که 
ایمـان، یعنی بـاور، و بـاور مربـوط اسـت بـه دل، اما قـرآن هـر بـاوری را به رسـمیت 
نمی شناسـد. ایمـان مجـرد، ایمـان قلبـِی خشـک و خالـی، ایمانـی کـه در جـوارح و 
اعضای مؤمن مشـهود نیسـت؛ این ایمـان از نظر اسـام ارزشـمند نیسـت. اولْ مؤمن 
به خـدا، شـیطان اسـت. ابلیـس سـالیانی خـدای متعـال را عبـادت می کـرد و دلش 
کانون معرفت خـدا بـود، امـا در آن بزنـگاه، در آنجایی کـه ایمان هـا همه آنجـا به کار 
می آینـد؛ یعنـی در هنـگام انتخـاب، در هنـگام تعییـن راهِ نهایی، ایـن ایمان بـه کار 
ابلیس نیامد، ایـن ایمان در همـان دل مانـد. ایمانی که فقـط در دل بماند، می پوسـد 
و می خشـکد...آن ایمانـی از نظـر اسـام ارزش دارد کـه بـا عمـل، بـا مسـئولیت، بـا 
تکلیف، بـا تعهد همراه اسـت. اگـر تعهدی احسـاس نکـردی، در مؤمن بـودن خودت 
شـک کن. جامعـه ای کـه بـه تعهـدات ایمانی عمـل نمی کنـد، نـام خـود را جامعه ی 

مؤمـن نگـذارد... 
قـرآن صریحاً نفـی می کنـد ایمـان را از آن کسـانی که به طـور مطلق پایبنـد تعهدات 
ایمانـی خـود نیسـتند. بنابرایـن ایمانـی کـه در اسـام معتبـر اسـت ایمـان زاینده و 

تعهدآفریـن اسـت. منبـع: کتاب طـرح کلی اندیشـه ی اسـالمی در قـرآن  

ازدواج به قصد اطاعت امر 
پیامبر)( ثواب دارد

 )(روایت معروفی داریم که پیامبر
فرموده اند: نکاح ســنت من است.)1( 
البته این ســنت آفرینش اســت، سنت میان 
انســانها و همه اقوام و ادیان اســت. پس چرا 
فرموده اند ســنت من؟ چه اختصاصی وجود 
دارد؟ شاید از این جهت باشد که اسام بر این 
امر تأکید بیشتری ورزیده و این تأکید در ادیان 
الهی دیگر کمتر است. شما ماحظه می کنید 
این تأکیدی که اســام بر ازدواج کرده در این 
مکاتب اجتماعی و فلسفه های رایج اجتماعی و 
سیاستهای معمولی دنیا، وجود ندارد. 79/6/28 
نکاح، عاوه بر یک تقاضای طبیعی، یک سنت 
دینی و اسامی نیز هست. بنابراین خیلی آسان 
است که کسی از طریق این اقدام ثواب هم ببرد؛ 
چون سنت است و به قصد ادای سنت پیامبر و 
اطاعت امر ایشان به این امر اقدام نماید. 76/11/9 
در اســام بر روی ازدواج تأکید ویژه ای شده. 
چرا؟ به خاطر تأثیر عمیق تشکیل خانواده در 
تربیت انسان، در رشد فضایل، در ساخت و ساز 
انسان سالم از لحاظ عاطفی، رفتاری، روحی و 

تربیتهای بعدی.  79/4/29
بحار األنوار، ج  100، ص 220.

احکام سفر معصیت 

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

ج: مادامی که ســفر او به خاطر ترک واجب 
یا فعل حرامی نباشــد، نماز او مانند ســایر 

مسافران شکسته است.

س : ســفر برای تفریح یا خریــد مایحتاج 
زندگی با فرض فراهم نبودن مکانی برای نماز 

و مقدمات آن در مسافرت، چه حکمی دارد؟
ج: اگــر بداند که در مســافرت مبتا به ترک 
بعضــی از واجبات نماز می شــود، احوط این 
است که به آن ســفر نرود، مگر آنکه ترک آن 
برای او ضرر یا مشــقت داشــته باشد. در هر 
صورت جایز نیست نماز را در هیچ حالی ترک 

نماید. 

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

حزب ا... تریبون

طراز مسجد

از جمله اموری که در جامعه ی ما در میان بســیاری از خانواده ها، به این آفت خطرناک 
) تکلّف( مبتا شــده اســت، مســأله ی مهم و سرنوشت ساز ازدواج اســت. به بهانه ی 
انجام آداب و رســوم، آبروداری، حفظ حیثّیت و ارزش نهادن بر دختر و پســر و... این 
شیرین ترین حادثه ی زندگی جوانان را به کابوسی وحشتناک تبدیل کرده ایم. نتایج تلخ 

این نگاه بیمار، تعداد زیادی از جوانان را از تشکیل زندگی ناامید کرده است. 86/8/16  

کابوسی وحشتناک برای جوانان

ایـرانی خانواده

این است حزب ا...

تقوا و اخالص همراه با هوشمندی و متانت 

ایمان باید موجب عمل متعهدانه بشود
هر ایمانی از نظر اسالم ارزشمند نیست

 دانشـجوی سیاسـی دانشـگاه امـام 
صادق)( : باسـام، ممنـون از معرفی کتاب 
»از هـراره تا تهـران« بنظـرم باید ایـن کتاب را 
دانشـجویان رشـته های علوم سیاسـی مطالعه 

کنند و جزو مواد درسی شود.

نشـریه شـما را بـرای چندمیـن بـار چاپ 
کـردم و بیـن فرزندانـم توزیع کـردم الحمـد ا... 
همگـی آنـان زودتـر از مـن از سـایت نشـریه را 
دیـده بودنـد خـدارا شـاکرم کـه فرزندانـم ایـن 
نشـریه را مـی خواننـد . ارزوی موفقیـت بـرای 

شما را دارم.

ســام از دســت 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 توسط بســیجیان پایگاه شهید اصغر 

صبور  

این عالم بزرگوار که از آغاز نهضت امام بزرگوار در صفوف مبارزه قرار داشت،  در دوران پس 
از پیروزی نیز همواره دارای نقش اثرگذار بوده و در عرصه های گوناگون فکری و سیاسی و 

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

   پیامک:                     100010۲۸ 
@ khat_admin :حساب تلگرام    

Khat@khamenei.ir    رایانامه:  
Telegram.me/KhatteHezbollah  :کانال تلگرام   

خدمت در راه خدا
برای خلق خدا ارزش دارد

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

خـدا بکنـد ایـن ارزش دارد. لکـن ارزشـها 
مختلـف هسـتند بـه ارزش آنهایی کـه برای 
آنهـا خدمـت می کنیـم. همـه بنیادهایی که 
برای خـدا در راه اسـام به کشـور خودشـان 
اشـخاصی  همـه  و  می کننـد،  خدمـت 

کـه بـرای اعتـای کلمـه اسـام خدمـت 
می کننـد، همـه آنهـا پیـش خـدای تبـارک 
و تعالـی ارزش دارد و مـورد عنایـت حـق 

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

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

مسجد،  پایگاه فّعالّیتهای اجتماعی  
مسـجد پایـگاه انـواع و اقسـام فّعالّیتهـای 
اجتماعـی اسـت؛ یعنـی وقتـی مـا مـردم را 
گـرد ایـن محـور جمـع کردیـم، از آنهـا چه 
میخواهیم. یکـی از چیزهایی کـه میخواهیم 
ایـن اسـت کـه بـه فّعالّیتهـای اجتماعـی 
همـه ی  اسـامی  جامعـه ی  در  بپردازنـد. 
دارنـد،  مسـئولّیت  دارنـد،  وظیفـه  آحـاد 
بایـد کار انجـام بدهنـد؛ کار بـرای پیشـرفت 
جامعـه، کار برای اّمـت. بنابرایـن اینجا محّل 
پمپـاژ فکرهـا و پراکنـدن وظایـف مختلـف 
و کشـاندن مـردم بـه کارهـای گوناگـون 
فّعالّیتهـای  انجـام  بـرای  مسـجد  اسـت. 
 اجتماعـی و پایـگاه فّعالّیتهـای اجتماعـی 

است. 95/5/31 




