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1
آمادگی برای اقناع فکری مخاطب

یکیازراههایتأثیرگذاریو ّ
جذابشدنتش ّکلها،اقناعفکریاست؛اقناع

فکری؛طرفرابتوانیدقانعکنید.این،فرعبرایناستکهخودتاندرست
کارکردهباشید.خودتاندرستکارکنید؛حقیقتاً[وقتی]یکحقیقتی

جزو فکر شما و ذهن شما شــد ،میتوانید ،قدرت اقناع پیدا میکنید،
مخاطبتانرااقناعمیکنید94/4/20.

5

افزایش معرفت با مطالعات اسالمی

ســقف معرفت خودتان را ،سایتهای سیاســی و اوراق روزنامهها و پرسه

زدن در سایتهای گوناگون قرار ندهید؛ سقف معرفت شما اینها نیست ...با

قرآن ،با نوشتجات مرحوم شهید مطهری ،با نوشتجات فضالی بزرگی که

خوشبختانهامروزدرحوزههایعلمیهحضوردارند ،آشناشوید...اینیکیاز
کارهاستکهحتماًالزماست91/5/16.

6

ارتباط با اساتید ارزشی و مورد اعتماد

بــا اســاتید ارزشــی و مکتبــی ارتباطاتتان را
مستحکم کنید .امروز خوشــبختانه در محیط

دانشگاه ،استادان ارزشی و مکتبی کم نیستند؛

ارتباطات را با اینها افزایش دهید.

راهربد وحدت یا تفرقه،

کدام یک پیروز است؟
اول .برنامــهی دشــمن بــرای
منطقـهی غــرب آســیا گســترش
تفرق ـ ه بیــن اقــوام و مذاهــب اســامی بوده
و هســت .دلیــل آن هــم مشــخص اســت:
تفکــر انقــاب اســامی و محــور مقاومــت،
مبتنــی بــر "وحــدت" مســلمانان بــرای
مبــارزه بــا "دشــمن مشــترک" ،یعنــی
نظــام ســلطه ،در حــال گســترش هرچــه
بیشــتر در منطقــه اســت .پس میبایســت
بــه هــر طریــق ممکــن ،بــا آن جلوگیــری
میکردنــد« .از زمانــی که احســاس شــد در
ایــن منطقــه حرفهــای نــو ،افــکار
اســامی نــو ،ایســتادگی ملّتهــا ،زنــده
شــدن و ســرپا شــدن ملّتهــا دارد وجــود
پیــدا میکنــد ،حرکــت تفرقهآمیــز
دشــمنان بیشــتر شــد 95/9/27 ».در
این راه متأســفانه برخــی از سیاســتمداران
ســادهلوح یــا وابســته جهــان اســام نیــز
بانظامسلطههمراهشدند.
دوم .ایــران امــا درســت نقطــهی
مقابــل ایــن رویکــرد را برگزیــد .یــک
سیاســتخارجی منطقــی و واقعگرایانــه،
منبعــث از اندیشــههای دینــی و انقالبــی
کــه در آن تحالــف و بــرادری و مقابلــه بــا
عوامــل تفرقــهزا در منطقــه در اولویــت
قــرار دارد .حــاال کــه گــرد و خاکهــا
در عــراق و ســوریه خوابیــده و فتنــهی
تفرقــه تــا حدودزیــادی بــر طــرف شــده
اســت ،بهخوبــی مشــخص شــد کــه
پیــروز میــدان کــدام جریــان بــوده اســت.
نتیجــهی منازعــات ،نــه تنهــا آنــی نشــد

اینشمارهتقدیممیشودبه

کــه نظــام ســلطه تصــور میکــرد بلکــه
دقیقــا برعکــس هــم شــد :قــدرت نــرم
و ســخت ایــران ،در مقایســه بــا ســی
ســال پیــش ،بهمراتــب بیشــتر شــد تــا
جاییکــه اندیشــکدهی آمریکایــی "مرکــز
مطالعــات اســتراتژیک و بینالملــل"
چنیــن مینویســد" :آمریــکا در جلوگیــری
از گســترش تدریجــی قــدرت منطقــهای
ایــران تــا حــد زیــادی شکســت خــورده
اســت ".نشــنال اینترســت هــم تأکیــد
کــرد" :ایــران علیرغــم هم ـهی تحریمهــا
و تــاش مشــترک قدرتهــای جهانــی
بــرای جلوگیــری از نفــوذ ایــران در منطقه،
از سیاســتخارجی موفقیتآمیــزی در
خاورمیانــه برخــودار اســت"
ســوم .آنچنانکــه گفتــه شــد «امــروز
دو اراده در ایــن منطقــه بــا یکدیگــر در
تعارضنــد :یــک اراده ،ارادهی وحــدت
اســت؛ یــک اراده ،ارادهی تفرقــه اســت.
ارادهی وحــدت ،متعلّــق بــه مؤمنیــن
اســت؛ فریــاد اتّحــاد و اجتمــاع
مســلمین از حنجرههــای بااخــاص
بلنــد اســت و مســلمانها را دعــوت
میکننــد بــه اینکــه بــه مشترکاتشــان
توجــه بکننــد 95/9/27 ».برعکــس،
ّ
«[اگــر] شــما امــروز نــگاه کنیــد
بــه اظهاراتــی کــه از مســتکبرین و
متصرفیــن فضاهــای حیاتــی ملّتهــا
ّ
ســر میزنــد ،میبینیــد کــه دعــوت
بــه تفرقــه اســت؛ از قدیــم ،بــه سیاســت
ِ
سیاســت
انگلیســیها گفتــه میشــد

تفرقــه بینــداز و آقایــی کــن؛ َفـ ِّرق ت َُســد،
آقایــی کــن بــه برکــت تفرقــه انداختــن؛
آنوقتــی کــه انگلیــس قدرتــی داشــت،

ایــن سیاســت آنهــا بــود؛ امــروز هــم ایــن
سیاســت را قدرتمنــدان امــروز مــا ّدی
دنیــا دارنــد95/9/27 ».
چهــارم .حــاال و در پــس ایــن تجربیــات
روشــن تاریخــی در پیــش روی مــا در
منطقــه ،بیــش از گذشــته بــرای مــا
بــه اثبــات رســیده اســت کــه موضــوع
"وحــدت" ،عاملــی کلیــدی بــرای حــل
مشــکالت منطقــه ،و حتــی موضوعــی
مهــم در شــناخت جریانهــای فکــری
و سیاســی در جهــان اســام اســت.
هــر ارادهای کــه منجــر بــه تفرقــه در
جهــان اســام شــود ،نــه تنهــا محکــوم
بــه شکســت اســت ،بلکــه از ســوی
ملتهــای مســلمان نیــز طــرد خواهــد
شــد .بالعکــس ،ملتهــای مســلمان،
بــدان دلیــل بــه تفکــر انقــاب اســامی
و رهبــران آن اقبــال نشــان داده و بــه
ســمت آن گرویدنــد ،کــه همــواره منــادی
وحــدت بــوده اســت .توجــه بــه عامــل
وحــدت جهــان اســام از ســوی رهبــران
انقــاب اســامی ،کــه نمونــهی بــارز آن
را میتــوان در اتخــاذ "راهبــرد مقاومــت"
در منطقــه دانســت ،آنچنــان دارای
اهمیــت اســت کــه بــه اذعــان وبســایت
شــورای آتالنتیــک ،حتــی موجــب جذب
غیرمعتقدیــن هــم بــه آن شــده اســت.
ایــن رســانه چنیــن مینویســد" :تهــران

نـشــریـهجـامـــعـه

پنجــم .بــاری «مفاهیــم انقــاب و
مفاهیــم اســام ،مثــل عطــر گلهــای
بهــاری اســت؛ هیــچ کســی نمیتوانــد
جلــوی آن را بگیــرد؛ پخــش میشــود،
همهجــا مــیرود؛ نســیم روحافــزا و
روانبخشــی اســت کــه همهجــا را
بــه خــودی خــود میگیــرد؛ حــاال
جنجــال کننــد ،دادوبیــداد کننــد؛ رفتــه،
صــادر شــده و االن شــما در کشــورهای
گوناگونــی مالحظــه کنیــد؛ ایــن تف ّکــر
در لبنــان دارد ف ّعالیــت میکنــد،
در عــراق دارد ف ّعالیــت میکنــد؛
جوانهــای عراقــی حرکــت کردنــد
همــراه ارتششــان شــدند توانســتند
ایــن پیروزیهــا را بــه دســت بیاورنــد؛
در ســوریه همینجــور ،در غــ ّزه
همینجــور ،در فلســطین همینجــور،
در یمــن همینجــور ،انشــاءاهلل در
قــدس شــریف و بــرای نجــاتِ االقصــی
هــم همینجــور93/9/6 ».

شهید دشوارترین و مخلصانهترین اقدامها

تاریخ شهادت 20:آذر1360

بسماهللالرحمنالرحیم
درود خــدا و فرشــتگان و صالحــان بــر ســردار شــجاع و صمیمــی و فــداکار اســام،
غالمعلــی پیچــک .شــهیدی کــه در دشــوارترین روزهــا ،مخلصانهتریــن اقدامهــا را
بــرای پیــروزی در نبــرد تحمیلــی انجــام داد .یــادش بخیــر و روانــش شــاد.

شهادت:بهدستسفاکانرژیم
بعثعراق

روحپرفتوحشهیدغالمعلیپیچک

مـؤمــن و انـقــالبــی

از ایدئولــوژی مقاومــت مقابــل اهــداف
سیاســتی آمریــکا اســتفاده میکنــد
و از ایــن طریــق حتــی گروههایــی را
کــه بــه والیــت فقیــه اعتقــادی ندارنــد را
بــا خــود همــراه میکنــد .یکــی دیگــر
از انگیزههــای ارتبــاط میــان ایــران
و گروههــای نیابتــیاش میتوانــد
جلوههایــی ماننــد احترامــی باشــد کــه
ایــن گروههــا بــرای آیــتاهلل خمینــی،
آیــتاهلل خامنــهای ،یــا ســید حســن
نصــراهلل قائــل هســتند".

صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی
(دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای)

مزار :گلزار شهدا بهشت زهرا ()

ارتـبـاطبـا
خطحزبا...

پیامک10001028 :
دورنگار021-66977328 :

رایانامهKhat@khamenei.ir :

کانال تلگرامTelegram.me/KhatteHezbollah :

92/5/6
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همافزایی تشکلهای انقالبی

شجاعتدراقدام

تش ّکلهایانقالبیباهمهمافزاباشند.گاهیشماباهماختالفاتیدارید؛
تش ّکلهای انقالبی سر یک چیزهایی با هم اختالف دارند؛ خب داشته

باشــند ،درعینحال با این اختالفات همافزایی داشته باشید ،نقاط
مشترک را بگیرید؛ یعنی اختالفات موجب نشود که به یقهگیری و به
مقابلهواینچیزهابینجامد95/4/12.
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ماآرمانگرائیراصددرصدتأییدمیکنیم،دیدنواقعیتهاراهمصددرصد

یکیدیگرازمسائلیکهبهنظرممیتوانیدشماانجامبدهیدتشکیلیک

ازجملــهی وظایــف دانشــجویی ،حفــظ دیــن و تقــوا اســت.

جهان اسالم اســت  ...امروز وسیلهی ارتباط هم آســان است ،دیگر

امثــال بنــده اســت؛ ایــن را شــما بدانیــد95/4/12 .

تأیید میکنیم .آرمانگرائی بدون مالحظهی واقعیتها ،به خیالپردازی و

ضدصهیونیستی در سطح دانشجویان
ضدآمریکایی و ّ
جبههی واحد ّ

حرکت میکنید ،واقعیتهای اطراف خودتان را باید بسنجید و بر

نامهنگاری و پست و تلگراف و مانند اینها الزم ندارد .در فضای مجازی

تداوم و توسعهی اردوهای جهادی

اردوهای جهادی را توسعه بدهید ،تداوم بدهید ...این اردوهای جهادی،

توجه
اسـتفاده از بخشـی از شـیوههای هنـری اسـت که کمتـر مـورد ّ
قرار گرفته؛ [مث ً
متأسـفانه در محیط هنری
ال] تئاتر؛ تئاتر دانشـجوییّ .

یکی از الزاماتِ اثرگذاری این اســت که بتوانید بدنهی دانشجویی
ّ
تشکلها یک اق ّل ّیت دانشــجوییاند .مجموع شما
را جذب کنید.
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توسعهبدهید95/4/12.

سـازندهای باشـد .تئاتـر؛ تئاترهـای دانشـجویی .گروههـای هنرمنـد
بنشـینند واقعاً مفاهیم حقیقی اسلامی را [بیـان کننـد]94/4/20 .

جذب کند94/4/20 .

جذب دانشجویان ،مقدمهی تاثیرگذاری

مـا ،تئاتـر از ا ّول هم بـد متولّد شـده ...در ایـن میتواند خیلـی چیزهای

ّ
تشــکلها را که جمع کنند ،در بین خِ یل انبوه دانشجوها اکثریّت
نیســتید .باید بتوانید جاذبه در خودتان ایجاد کنید که دانشجو را

13

14

حضورفیزیکی،فکریوبیانیدرمسائلکشور

ا ّولین توصیهای که ما به تش ّکلها میکنیم ،این است که حضور داشته باشند؛

تالشهمهجانبهبرایغلبهیگفتمانانقالباسالمی

حضور آتش به اختیار

جدیوهمهجانبهبرایغلبهدادنگفتمانانقالبدردانشگاه.نگویید
تالش ّ

مهم کشور بدانند...
دشمنان انقالب باید مواضع شما را در زمینهی مسائل ّ
توجه قرار بگیرد؛ ا ّوالً مستدل
منتها در این اعالم موضع چند نکته باید مورد ّ

که «آقا ،دیگر در دانشگاه نمیشــود کاری کرد»؛ نه آقا ،در دانشگاه خیلی
میشود کار کرد ،اتّفاقاً در دانشگاه باید کار کرد .چه کسی باید در دانشگاه

عملی جهادی ،فکری ،فرهنگی در
من به همهی آن هستههای فکری و ِ
سرتاسر کشور مرتّباً میگویم :هرکدام کار کنید؛ مستقل و بهقول میدان

کاربکند؟شما.شماتش ّکلهاهستیدکهدردانشگاهبایدکاربکنید96/3/17.

جنگ ،آتشبهاختیار ...آنجایی که احساس میکنید دستگاه مرکزی
اختاللی دارد  ...باید خودتان تصمیم بگیرید ،فکر کنید ،پیدا کنید،

حرکتکنید ،اقدامکنید.

فرهنگــى برنامهمند و هدفمند و عمیق
به طور جدی به کارهای فکری و
ِ
اینجا شما باید حضور آشکار داشته باشید؛ مثل مســائل دورهی فتنه  ۸۸و

موقع اطالع پیدا کردم که یک مجموعهی دانشــجوئی در دانشگاه در بعضی از

برسانند،اینفایدهندارد؛تخاطبواقعیالزماست،میزگردالزماست،سخنرانی

مراسمشان رگههائی از ابتذال وجود دارد .همان وقت به آنها پیغام دادم  -با ما هم

بیارتباطنبودند-خب،توجهینشد.بعدهمدنبالههایخوبیپیدانکرد90/5/19.

تفسیر

چسبیدهاند به فضای مجازی -توئیتر و مانند اینها -برای اینکه پیامهایشان را
الزماست،نشریّهالزماست،بحثهایدونفرهوسهنفرهالزماست،جلساتتحلیل

الزماست؛اینجوربامخاطبینتانبنشینید؛وماننداینکارها96/3/17.

عــرب و عجــم هــر دو زیــر
پرچــم توحیــد و در پنــاه رســول
خــدا( )میخواهنــد زندگــی
کننــد .و جمهــوری اســامی
میخواهــد مطلبــی را کــه قــرآن
فرمــوده اســت ،مطلبــی را کــه
رســول خــدا فرمــوده اســت در
همــه کشــورها پیــاده کنــد و ایــران
مقدمــه اوســت؛ میخواهــد کــه بــه
همــه کشــورها بفهمانــد کــه اســام بنایــش بــر بــرادری و برابــری و وحدت [اسـت]
و همــه مســلمین یــد واحــده هســتند بــر دیگــران .مــا میخواهیــم بــه همــه ملتهــا
بفهمانیــم کــه اســام یــک دیــن وحــدت اســت ،یــک دیــن بــرادری اســت ،دیــن
برابــری اســت .هیــچ یــک از قشــرهای او بــر دیگــری تف ـ ّوق ندارنــد مگــر بــه تقــوا،
مگــر بــه پیــروی از احــکام اســام ۵ .دی ۱۳۵۹

نیاز مهـم دنیـاى اسلام اتحـاد اسـت؛ بایـد از اختالفـات جزئـى ،سـلیقهاى و
ـد ًة َو اَن َا
«إن هـ ِذ ِه ا ُ َّم ُت ُکـم ا ُ َّم ًة واحِ َ
عقیدتى عبور کـرد و امت واحده تشـکیل دادَّ :
اعبدون»( .)1اعتقـاد به قـرآن ،اعتقاد به پیامبـر ،اعتقاد به خـداى واحد ،اعتقاد
َرب ُّ ُکـم َف ُ

یکــی از علــل پیــروزی ایــن انقــاب مبــارک در ایــران اســامی  -و یــا الاقل ســهولت
ایــن پیــروزی  -ایــن بــود کــه مــردم بــه مســاجد اقبــال پیــدا کردنــد؛ جوانــان
مســاجد را پــر کردنــد و علمــای اعــام ،مســاجد را بــه عنــوان مرکــزی بــرای تعلیــم،
تربیــت ،روشــنگری افــکار و اذهــان ،مــورد اســتفاده قــرار دادنــد و مســجد ،مرکــزی
بــرای حرکــت ،آگاهــی ،نهضــت و افشــای اســرار زمامــداران فاســد و خودفروختــه
رژیــم طاغــوت شــد .در دوره مشــروطیت هــم همینطــور بــوده اســت؛ در دوره ملــی
شــدن صنعــت نفــت هــم تــا حــدودی همینطــور بــود؛ در زمــان انقــاب هــم کــه
حداعلــی رســید75/10/19 .
ایــن مســأله ،بــه ّ

نبودن نکنید .ممکن است کسی صددرصد با فکر شما منطبق نباشد ،یک
اختالفاتی داشته باشــد ،پنجاه درصد مث ً
ال منطبق باشد ا ّما انقالبی باشد؛
انقالبی بودن باالخره معیارهایی دارد ،این معیارها در او ممکن است وجود
ضدانقالبیاغیرانقالبینبایدکرد95/4/12.
داشتهباشد؛فورا ًآدمهارامتّهمبه ّ

قرآن

اسالم بنایش بر برادری است

عللپیروزیانقالب
اقبال مردم به مسجد است

هرکسیرابهصِ رفاینکهبافکرشمابهطورکاملانطباقنداردمتّهمبهانقالبی

عکس

امتواحدهاسالمی،آرزویبزرگاسالماست

داشـتن جبهـهى واحد دشـمن ،اینها کافى
به کعبهى واحـد و قبلـهى واحد ،درمقابل
ِ
نیسـت براى اتحـاد دنیاى اسلام؟ چـرا عـدهاى نمیفهمند؟ چرا عـدهاى ایـن حقایق
روشـن را درک نمیکننـد؟ هـدف آمریـکا و جبهـهى غربىهـا از ایرانهراسـى و
صهیونیسـتى غاصب بایـد بتواند بـا آسـودگى زندگى
شیعههراسـى چیسـت؟ رژیـم
ِ
کند ،بر عوامـل نابودکنندهاى کـه بحمـداهلل در ارکان آن رژیم غاصب وجـود دارد فائق
بیاید؛ این نمیشـود مگر اینکه سـر مسـلمانها را بند کنند ،بین آنها اختلاف بیندازند،
مسـائل کوچک را براى آنها بزرگ کننـد 93/3/6 .تشـکیل امت واحـده ،آرزوی بزرگ
اسلام اسـت و همان اسـت که در سـایهی آن ،نیل به همهی کماالت فـردی و جمعی
مسـلمین میسـر میگـردد و همـان هدفی اسـت که جهـاد اسلامی بـرای تحقق آن
تشـریع شـده و هر یک از عبـادات و فرایـض اسلامی ،بخشـی از آن را زمینهسـازی و
تأمین میکند )1 | 70/3/26 .انبیاء.92/

آمادگی خود را در مواجهه
با دشمنان اسالم حفظ کنید

احکام
آموزشی

آمادگیرادرمسلمانهابرایمواجههومقابله[بادشمناناسالم]حفظکنید.مقصودهمهجا
جنگنظامینیست؛[بلکه]بایستیذهنهارادرمخاطبینخودتان-مردمیکهسخنشما
رامیشنوند-آشناکنیدباحقایقیکهامروزدردنیایاسالموجوددارد.مااینوظیفهراقطعاً
از دست نخواهیم گذاشت؛ ما این وظیفه را رها نخواهیم کرد و مطمئ ّنیم که خدای متعال
در پیشرفت این کار به ما کمک خواهد کرد .آنهایی که برخالف آیهی قرآن که فرمود «یااَ ُّیهَا
ا َّلذینَ ءا َمنوا ال َتت َِّخذوا عَدُ ّوی َو عَدُ َّو ُکم اَولِیآ َء ُت َ
لقون اِلَی ِهم ِباملَ َودَّة» ،کسانی را که دشمن مسلمیناند
و دشمن اسالمند و دشمن خدایند به دوستی میگیرند و مو ّدت خودشان را با آنها برقرار
میکنند،اینهادشمنانحقیقیاسالمهستنددردرونجامعهیاسالمی96/9/2 .

ابالغ سالم رهبر انقالب به مدافعان حرم
نماینــدهی مقــام معظــم رهبــری در ســوریه از منطقــه عملیاتــی و شــهر تــازه
آزادشــدهی بوکمــال بازدیــد کــرد .آیــتاهلل طباطبایــی همچنیــن در دیــدار
بــا رزمنــدگان مدافــع حــرم ،ســام رهبــر انقــاب اســامی را ابــاغ و هدایــای
متبــرک شــده در حرمهــای مطهــر حضــرات زینــب کبــری و رقیــه( )را بــه
آنــان تقدیــم کــرد  | .خ صداوســیما |

تأکید رهبر انقالب بر ارتقای توان رزمی نیروهای مسلح
رئیــس ســتادکل نیروهــای مســلح گفــت :هــرگاه گزارشهایــی بــه محضــر
فرمانــدهی معظــم کل قــوا تقدیــم میشــود ،معظملــه میفرماینــد« :مــن بــه
ایــن مقــدار پیشــرفت قانــع نیســتم؛ چــرا کــه شــما توانایــی بیشــتری از ایــن
داریــد» | .دفــاع پــرس |

پرهیز از اتهام زنی به افراد

پرهیز از ابتذال در کارهای فرهنگی و هنری است؛ مراقب باشید .من نمونههائی

نماز
جمعه

بایدانسانخشمگینبشود،نهبایدانسانبیمناکبشود؛هیچکداماز

20

فضای مجازی چیز خوبی اســت ،فرصتی اســت ا ّما کافی نیســت .بعضیها

کالم

تحملمخالفهمراهباشد.ازوجودمخالفنهبایدانسانتعجببکند،نه

96/3/17

18

امام

درمحیطدانشجویى«،رقابتگفتمانى»چیزخوبىاست،درصورتىکهبا

اینسهحالتدرقبالمخالف،قابلقبولنیست93/5/1.

جدیت در برنامههای عمیق فکری و فرهنگی

بایستیحضورمجموعههایدانشجوئی،حضورعمیقفکریباشد90/5/19.

اسالمی اسـت95/4/12 .

هفته

ایجاد و تحمل رقابت گفتمانی

پرهیز از ابتذال اخالقی

امثال اینها .یک وقت هست که نه ،آنچنان تهاجم آشکاری وجود ندارد؛ اینجا

باید دلهـا قانـع بشـود .اگر دلهـا قانـع نشـد ،بدنهـا بـه راه نمیافتد،
فرق بیـن تف ّکر اسلامی و تف ّکرات غیر
جسـمها بهکار نمیافتـد؛ این ِ

16

اهتمام به تخاطب واقعی

بپردازند.یکوقتهستکهدشمنبهعرصهیدانشگاهتهاجمآشکارمیکند؛

تبیین اسـاس کار ما اسـت .ما با ذهنها مواجهیـم ،با دلهـا مواجهیم؛

19

از این مسئله را سراغ دارم؛ البته نه حاال ،حدود هفده هجده سال قبل .من همان

اخبار

تبیین ذهنها و دلها

15

در دانشگاه دیگر نمیشود کاری کرد؛ شنفتم این را که بعضیها میگویند

17

عزیــزان مــن! بــرای شــماها حفــظ دیــن و تقــوا آســانتر از

تماسبگیرید،کمااینکهدرمواردمشابهیاینکارانجامگرفته95/4/12.

استفاده از هنر برای انتقال مفاهیم اسالمی

باشد.د ّوماینکهبهنگامباشد.تحلیلتانرامردمبدانند،منعکسکنید95/4/12.

اقدام[شجاعتداشتهباشید]96/3/17.

آرمانخواهی همراه با واقعگرایی

9

حضور .مقصود فقط حضور جســمانی نیست ...هم دوســتان انقالب ،هم

اقدامتان را انجام بدهید ،منتها آنوقتی که فهمیدید این اقدام نادرست است ،از
همانجا متو ّقفش کنید ،یعنی همانجا برگردانید راه را؛ یعنی در انجام کارها و

8

10

فضای جامعه است؛ خیلی چیز با ارزشی است .روزبهروز اینها را بتوانید

که -فالن آدم یا فالن دستگاه نگران بشوند ،ناراحت بشوند یا فالن»؛ نه ،شما

ارتباطگیریبرایتشکیلجبههیضدامریکایی

تو ّهم خواهد انجامید .وقتی شما دنبال یک مقصودی ،یک آرمانی

رهبــر انقــاب در ســالروز میــاد پیامبــر اعظــم ( )و امــام صــادق( )در
دیــدار مســئوالن نظــام ،ســفیران کشــورهای اســامی و میهمانــان کنفرانــس
وحــدت اســامی« ،آمریــکا ،رژیــم صهیونیســتی ،مرتجعیــن و وابســتگان بــه
قدرتهــا» را« ،فرعونهــای امــروز جهــان» خواندنــد و بــا اشــاره بــه تــاش آنهــا
بــرای ایجــاد اختــاف و جنــگ در امــت اســامی گفتنــد :برخــی سیاســتمداران
آمریکایــی خواســته یــا ناخواســته اذعــان کردهانــد کــه بایــد در منطق ـهی غــرب
آســیا جنــگ و درگیــری بوجــود آیــد تــا رژیــم صهیونیســتی در حاشــیهی امــن
قــرار گیــرد و پیکــر خونیــن دنیــای اســام ،تــوان پیشــرفت نداشــته باشد.ایشــان
وحــدت امــت اســامی و ایســتادگی در مقابــل صهیونیــزم و دیگر دشــمنان اســام
را عــاج دردهــای دنیــای اســام و راه رســیدن بــه قــدرت و عــزت برشــمردند و
تأکیــد کردنــد :مســئلهی فلســطین ،امــروز در رأس مســائل سیاســی امــت اســام
اســت و همــه موظفنــد بــرای آزادی و نجــات ملــت فلســطین تــاش و مجاهــدت
کننــد.
رهبــر انقــاب ،ادعــای دشــمنان اســام دربــارهی اعــام قــدس بــه عنــوان
پایتخــت رژیــم صهیونیســتی را ناشــی از ناتوانــی و عجــز آنهــا دانســتند و افزودنــد:
دنیــای اســام بالشــک در مقابــل ایــن توطئــه میایســتد و صهیونیســتها بــا
ایــن کار ضربــه بزرگتــری مــی خورنــد و فلســطین عزیــز بــدون تردیــد ســرانجام
آزاد خواهــد شــد.

گاهیاوقاتبعضیازتش ّکلهامیگویند«نکنداینکاررابکنیم-مث ًالفرضکنید

حفظ دین و تقوا

طبقآنواقعیتهابرنامهریزیکنید92/5/6.

هم تمرین است ،هم خدمت است ،هم خودسازی است ،هم آشنایی با

تحلیلرهبرانقالبازنقشهجدیدآمریکاو
رژیمصهیونیستیدرفلسطین

در یادداشت شمارهی گذشتهی خط حزباهلل با عنوان «گفتمان انقالب را
غلبه دهید» ،به چرایی اهمیت این موضوع از نظر رهبر انقالب پرداخته
شد .اما ممکن است این سؤال مطرح شود که چگونه میتوان این موضوع
را انجام داد؟ بههمین دلیل ،در این شــماره 20 ،توصیهی کاربــردی رهبر انقالب به
دانشجویان و تشکلهای دانشــجویی برای چگونگی تحقق «گفتمان انقالب اسالمی»

منتشرمیشود.

دیدار

با کشتهشدن صالح ،آلسعود
آخرین برگ خود در یمن را از دست داد
پایــگاه خبــری لبنانــی العهــد در مطلبــی در واکنــش بــه کشتهشــدن رئیــس
جمهــور ســابق یمــن نوشــت :عربســتان و ائتــاف عربــی متجــاوز آخریــن
بــرگ خــود را در داخــل یمــن از دســت داد و اکنــون در تنگنــا قــرار گرفتــه
است | .ایرنا|

نوشت

پیامتشکررهبرانقالبازقهرمانیتیمملیوزنهبرداریو
پهلوانسرافرازعلیرضاکریمی
حضرت آیتاهلل خامنهای در پیامی ،از قهرمانی تیم ملی وزنهبرداری کشورمان در مسابقات

جهانی آمریکا و همچنین اقدام آقای علیرضا کریمی ،کشتیگیر کشورمان برای عدم مواجهه
با نمایندهی رژیم صهیونیستی در مسابقات لهستان ،قدردانی نمودند .متن پیام رهبر انقالب

به این شــرح است:بســمهتعالی .از تیم قهرمان در مســابقات جهانی وزنهبرداری که موجب
خرسندی ملت ایران شدند تشکر میکنم و از آقای علیرضا کریمی ،پهلوان سرافراز کشورمان که

نماد عزت ایرانیان شد از صمیم دل قدردانی مینمایم.سید علی خامنهای96/9/15 .

احکام خمس

احکام
آموزشی

سـؤال :افرادی هسـتند که خمس بـر آنها واجب اسـت ،ولـی تا کنـون آن را

نپرداختـه اند و در حـال حاضر هـم توانایـی پرداخـت آن را ندارند و یـا بر آنها
بسـیار دشـوار اسـت ،حکم آنان در اینباره چیسـت؟

جـواب :مجـرد عـدم توانایـی یـا دشـواری پرداخـت خمـس موجـب برائـت ذ ّمـه و
سـقوط تکلیف نیسـت ،بلکه ادای آن تا حـد امکان واجب اسـت ،چنین افـرادی می
ولـی امر خمـس یـا وکیـل او ،آن را به
تواننـد با دسـت
ِ
گـردان مبالـغ بدهی خود بـا ّ
تدریج برحسـب اسـتطاعت خودشـان از جهـت مقـدار و زمـان بپردازند.

خبرنگار هاآرتص:
اسرائیل یکی از وحشیترین رژیمهای دنیاست
خبرنــگار روزنامــه اســرائیلی"هاآرتص" کــه در یــک نشســت مردمــی حمایــت
از فلســطین در اســترالیا مشــارکت کــرده بــود ،اعــام کــرده ایــن رژیــم از
ســتمگرترین وحشــیهای روی زمیــن اســت .وی زندانــی کــردن  2میلیــون
انســان در باریکــه غــزه آن هــم بــه مــدت  11ســال را ،یکــی از دالیــل خــود بــرای
وحشــی خوانــدن ایــن رژیــم خوانــده اســت | .کیهــان|

آمریکا باید در تعامل خود با عربستان
از تجربه شاه ایران درس بگیرد
شــبکه "سیانبیســی" آمریــکا در گزارشــی بــا انتقــاد از روابــط نزدیــک دولــت
ترامــپ بــا ریــاض نوشــت :ایــران خطــر بزرگــی بــرای آمریکاســت امــا ایــن نبایــد
باعــث شــود کــه آمریــکا چشــم خــود را بــه روی اقدامــات عربســتان ببنــدد .آنچــه
ایــن روزهــا در عربســتان اتفــاق میافتــد هیــچ قرابتــی بــا دموکراســی و حاکمیــت
قانــون نــدارد .آمریــکا بایــد در تعامــل خــود بــا عربســتان ،از تجربــه ســالها حمایت
خــود از شــاه ایــران و ســایر دیکتاتورهــای منطقــه و چشــ م بســتن بــه روی
رفتارهــای ســرکوبگرانه آنهــا درس بگیــرد | .باشــگاه خبرنــگاران|

خانواده

ایرانی

قصهیخوبسازندهشخصیتکودکاست
قصههــای خــوب ،ســازندهی شــخصیت
قصهگویــی ،هنــر بســیار خوبــی اســتّ .
ّ
قصههــای قدیمــی را کــه مــا از مــادر خودمــان ،از
کــودک اســت .همــان ّ
مادربــزرگ و یــا از پیــرزن دیگــری در کودکــی شــنیدهایم ،امــروز کــه مــرور
میکنیــم ،میبینیــم در آنهــا چقــدر حکمــت وجــود دارد! انســان ،بعضــی از خصــال
قصــه
قصههــا میرســدّ .
و تف ّکــرات خــودش را کــه ریشــهیابی میکنــد ،بــه ایــن ّ
قصههــای خــوب77/2/23 .
مهمــی اســت؛ منتهــا ّ
مقولــهی خیلــی ّ

