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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ــام،  ــداکار اس ــی و ف ــجاع و صمیم ــردار ش ــر س ــان ب ــتگان و صالح ــدا و فرش درود خ
ــا را  ــن اقدام ه ــا، مخلصانه تری ــوارترین روزه ــه در دش ــهیدی ک ــک. ش ــی پیچ غامعل

ــاد.  ــش ش ــر و روان ــادش بخی ــام داد. ی ــی انج ــرد تحمیل ــروزی در نب ــرای پی ب

شهید دشوارترین و مخلصانه ترین اقدام ها

این شماره تقدیم می شود به 
روح پرفتوح شهیدغالمعلی پیچک

قرآن نوشتتفسیر عکس

 سـؤال: افرادی هسـتند که خمس بـر آن ها واجب اسـت، ولـی تا کنـون آن را 
نپرداختـه اند و در حـال حاضر هـم توانایـی پرداخـت آن را ندارند و یـا بر آن ها 

بسـیار دشـوار اسـت، حکم آنان در این باره چیسـت؟

جـواب: مجـرد عـدم توانایـی یـا دشـواری پرداخـت خمـس موجـب برائـت ذّمـه و 
سـقوط تکلیف نیسـت، بلکه ادای آن تا حـد امکان واجب اسـت، چنین افـرادی می 
تواننـد با دسـت گـرداِن مبالـغ بدهی خود بـا ولـّی امر خمـس یـا وکیـل او، آن را به 

تدریج برحسـب اسـتطاعت خودشـان از جهـت مقـدار و زمـان بپردازند.

آمادگی را در مسلمان ها برای مواجهه و مقابله]با دشمنان اسام[ حفظ کنید. مقصود همه جا 
جنگ نظامی نیست؛ ]بلکه[ بایستی ذهنها را در مخاطبین خودتان -مردمی که سخن شما 
را می شنوند- آشنا کنید با حقایقی که امروز در دنیای اسام وجود دارد. ما این وظیفه را قطعاً 
از دست نخواهیم گذاشت؛ ما این وظیفه را رها نخواهیم کرد و مطمئّنیم که خدای متعال 
َها  در پیشرفت این کار به ما کمک خواهد کرد. آنهایی که برخاف آیه ی قرآن که فرمود »یا اَیُّ
ة«، کسانی را که دشمن مسلمین اند  الَّذیَن ءاَمنوا ال َتتَِّخذوا َعُدّوی َو َعُدوَُّکم اَولِیآَء ُتلقوَن اِلَیِهم ِباملََودَّ

و دشمن اسامند و دشمن خدایند به دوستی می گیرند و موّدت خودشان را با آنها برقرار 
می کنند، اینها دشمنان حقیقی اسام هستند در درون جامعه ی اسامی.    96/9/2   

ــخصیت  ــازنده ی ش ــوب، س ــای خ ــت. قّصه ه ــی اس ــیار خوب ــر بس ــی، هن قّصه گوی
کــودک اســت. همــان قّصه هــای قدیمــی را کــه مــا از مــادر خودمــان، از 
ــرور  ــه م ــروز ک ــنیده ایم، ام ــی ش ــری در کودک ــرزن دیگ ــا از پی ــزرگ و ی مادرب
می کنیــم، میبینیــم در آنهــا چقــدر حکمــت وجــود دارد! انســان، بعضــی از خصــال 
ــه  ــد. قّص ــا می رس ــن قّصه ه ــه ای ــد، ب ــه ریشــه یابی می کن ــودش را ک ــرات خ و تفّک

ــوب.  77/2/23 ــای خ ــا قّصه ه ــت؛ منته ــی اس ــی مهّم ــه ی خیل مقول
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امام کالم

اسالم بنایش بر برادری است    
زیــر  دو  هــر  عجــم  و  عــرب 
ــول  ــاه رس ــد و در پن ــم توحی پرچ
ــی  ــد زندگ ــدا)( می خواهن خ
اســامی  جمهــوری  و  کننــد. 
ــرآن  ــه ق ــی را ک ــد مطلب می خواه
فرمــوده اســت، مطلبــی را کــه 
رســول خــدا فرمــوده اســت در 
همــه کشــورها پیــاده کنــد و ایــران 
مقدمــه اوســت؛ می خواهــد کــه بــه 

همــه کشــورها بفهمانــد کــه اســام بنایــش بــر بــرادری و برابــری و وحدت ]اســت [ 
و همــه مســلمین یــد واحــده هســتند بــر دیگــران. مــا می خواهیــم بــه همــه ملتهــا 
ــرادری اســت، دیــن  بفهمانیــم کــه اســام یــک دیــن وحــدت اســت، یــک دیــن ب
برابــری اســت. هیــچ یــک از قشــرهای او بــر دیگــری تفــّوق ندارنــد مگــر بــه تقــوا، 

مگــر بــه پیــروی از احــکام اســام.  ۵ دی ۱۳۵۹

هفته اخبار

اول. برنامــه ی دشــمن بــرای 
منطقــه ی غــرب آســیا گســترش 
تفرقــه  بیــن اقــوام و مذاهــب اســامی بوده 
ــم مشــخص اســت:  ــل آن ه و هســت. دلی
تفکــر انقــاب اســامی و محــور مقاومــت، 
ــرای  ــلمانان ب ــدت" مس ــر "وح ــی ب مبتن
ــی  ــترک"، یعن ــمن مش ــا "دش ــارزه ب مب
نظــام ســلطه، در حــال گســترش هرچــه 
بیشــتر در منطقــه اســت. پس می بایســت 
ــا آن جلوگیــری  ــه هــر طریــق ممکــن، ب ب
می کردنــد. »از زمانــی که احســاس شــد در 
ایــن منطقــه حرف هــای نــو، افــکار 
ــده  ــا، زن ــتادگی ملّت ه ــو، ایس ــامی ن اس
ــا دارد وجــود  شــدن و ســرپا شــدن ملّت ه
تفرقه آمیــز  حرکــت  می کنــد،  پیــدا 
دشــمنان بیشــتر شــد.« 95/9/27 در 
این راه متأســفانه برخــی از سیاســتمداران 
ــز  ــان اســام نی ــا وابســته جه ســاده لوح  ی

با نظام سلطه همراه شدند. 

نقطــه ی  درســت  امــا  ایــران  دوم. 
مقابــل ایــن رویکــرد را برگزیــد. یــک 
ــه،  ــی و واقع گرایان ــت خارجی منطق سیاس
ــی  ــی و انقاب ــه های دین ــث از اندیش منبع
ــا  ــه ب ــرادری و مقابل ــف و ب ــه در آن تحال ک
عوامــل تفرقــه زا در منطقــه در اولویــت 
قــرار دارد. حــاال کــه گــرد و خاک هــا 
در عــراق و ســوریه خوابیــده و فتنــه ی 
ــده  ــرف ش ــر ط ــادی ب ــا حدودزی ــه ت تفرق
اســت، به خوبــی مشــخص شــد کــه 
پیــروز میــدان کــدام جریــان بــوده اســت. 
ــی نشــد  ــا آن ــه تنه ــات، ن نتیجــه ی منازع

ــه  ــرد بلک ــور می ک ــلطه تص ــام س ــه نظ ک
ــرم  ــدرت ن ــد: ق ــم ش ــس ه ــا برعک دقیق
و ســخت ایــران، در مقایســه بــا ســی 
ــا  ــد ت ــتر ش ــب بیش ــش، به مرات ــال پی س
جایی کــه اندیشــکده ی آمریکایــی "مرکــز 
بین الملــل"  و  اســتراتژیک  مطالعــات 
چنیــن می نویســد: "آمریــکا در جلوگیــری 
ــه ای  ــدرت منطق ــی ق ــترش تدریج از گس
ــورده  ــت خ ــادی شکس ــد زی ــا ح ــران ت ای
ــد  ــم تأکی ــت ه ــنال اینترس ــت." نش اس
کــرد: "ایــران علی رغــم همــه ی تحریم هــا 
و تــاش مشــترک قدرت هــای جهانــی 
بــرای جلوگیــری از نفــوذ ایــران در منطقه، 
از سیاســت خارجی موفقیت آمیــزی در 

ــت" ــودار اس ــه برخ خاورمیان

ــروز  ــد »ام ــه ش ــه گفت ــوم. آنچنان ک س
ــر در  ــا یکدیگ ــه ب ــن منطق دو اراده در ای
تعارضنــد: یــک اراده، اراده ی وحــدت 
ــت.  ــه اس ــک اراده، اراده ی تفرق ــت؛ ی اس
اراده ی وحــدت، متعلّــق بــه مؤمنیــن 
اجتمــاع  و  اتّحــاد  فریــاد  اســت؛ 
بااخــاص  از حنجره هــای  مســلمین 
 بلنــد اســت و مســلمان ها را دعــوت

ــان  ــه مشترکاتش ــه ب ــه اینک ــد ب  می کنن
توّجــه بکننــد.« 95/9/27 برعکــس، 
کنیــد  نــگاه  امــروز  شــما  »]اگــر[ 
بــه اظهاراتــی کــه از مســتکبرین و 
متصّرفیــن فضاهــای حیاتــی ملّت هــا 
ســر می زنــد، می بینیــد کــه دعــوت 
ــه سیاســت  ــم، ب ــه تفرقــه اســت؛ از قدی ب
انگلیســی ها گفتــه می شــد سیاســِت 

تفرقــه بینــداز و آقایــی کــن؛ َفــرِّق تَُســد، 
آقایــی کــن بــه برکــت تفرقــه انداختــن؛ 
ــی داشــت،  ــس قدرت ــه انگلی ــی ک آن  و قت
ایــن سیاســت آنهــا بــود؛ امــروز هــم ایــن 
سیاســت را قدرتمنــدان امــروز مــاّدی 

دنیــا دارنــد.« 95/9/27

چهــارم. حــاال و در پــس ایــن تجربیــات 
روشــن تاریخــی در پیــش روی مــا در 
منطقــه، بیــش از گذشــته بــرای مــا 
ــوع  ــه موض ــت ک ــیده اس ــات رس ــه اثب ب
ــل  ــرای ح ــدی ب ــی کلی ــدت"، عامل "وح
مشــکات منطقــه، و حتــی موضوعــی 
مهــم در شــناخت جریان هــای فکــری 
و سیاســی در جهــان اســام اســت. 
هــر اراده ای کــه منجــر بــه تفرقــه در 
ــوم  ــا محک ــه تنه ــود، ن ــام ش ــان اس جه
بــه شکســت اســت، بلکــه از ســوی 
ــد  ــرد خواه ــز ط ــلمان نی ــای مس ملت ه
شــد. بالعکــس، ملت هــای مســلمان، 
ــاب اســامی  ــر انق ــه تفک ــل ب ــدان دلی ب
و رهبــران آن اقبــال نشــان داده و بــه 
ســمت آن گرویدنــد، کــه همــواره منــادی 
ــل  ــه عام ــه ب ــت. توج ــوده اس ــدت ب وح
ــران  وحــدت جهــان اســام از ســوی رهب
ــارز آن  ــه ی ب ــه نمون ــامی، ک ــاب اس انق
ــت"  ــرد مقاوم ــاذ "راهب ــوان در اتخ را می ت
دارای  آنچنــان  دانســت،  منطقــه  در 
اهمیــت اســت کــه بــه اذعــان وب ســایت 
شــورای آتانتیــک، حتــی موجــب جذب 
ــت.  ــده اس ــه آن ش ــم ب ــن ه غیرمعتقدی
ــران  ــد: "ته ــن می نویس ــانه چنی ــن رس ای

از ایدئولــوژی مقاومــت مقابــل اهــداف 
سیاســتی آمریــکا اســتفاده می کنــد 
و از ایــن طریــق حتــی گروه هایــی را 
ــد را  ــه والیــت فقیــه اعتقــادی ندارن کــه ب
ــر  ــی دیگ ــد. یک ــراه می کن ــود هم ــا خ ب
ایــران  ارتبــاط میــان  انگیزه هــای  از 
می توانــد  نیابتــی اش  گروه هــای  و 
ــه  ــد ک ــی باش ــد احترام ــی مانن جلوه های
ــی،  ــت اهلل خمین ــرای آی ــا ب ــن گروه ه ای
آیــت اهلل خامنــه ای، یــا ســید حســن 

ــتند." ــل هس ــراهلل قائ نص

پنجــم. بــاری »مفاهیــم انقــاب و 
ــای  ــر گل ه ــل عط ــام، مث ــم اس مفاهی
ــد  ــی نمی توان ــچ کس ــت؛ هی ــاری اس به
جلــوی آن را بگیــرد؛ پخــش می شــود، 
همه جــا مــی رود؛ نســیم روح افــزا و 
را  همه جــا  کــه  اســت  روان بخشــی 
بــه خــودی خــود می گیــرد؛ حــاال 
جنجــال کننــد، دادوبیــداد کننــد؛ رفتــه، 
ــورهای  ــما در کش ــده و االن ش ــادر ش ص
ــر  ــن تفّک ــد؛ ای ــه کنی ــی ماحظ گوناگون
می کنــد،  فّعالیــت  دارد  لبنــان  در 
می کنــد؛  فّعالیــت  دارد  عــراق  در 
کردنــد  عراقــی حرکــت  جوان هــای 
همــراه ارتش شــان شــدند توانســتند 
ــد؛  ــت بیاورن ــه دس ــا را ب ــن پیروزی ه ای
غــّزه  در  همین جــور،  ســوریه  در 
همین جــور، در فلســطین همین جــور، 
در  ان شــاءاهلل  همین جــور،  یمــن  در 
ــی  ــاِت االقص ــرای نج ــریف و ب ــدس ش ق

  93/9/6 همین جــور.«  هــم 

دیدار برش

تاریخ شهادت: 20 آذر ۱360

شهادت:  به دست سفاکان رژیم
 بعث عراق

)( مزار: گلزار شهدا بهشت زهرا

ایرانی خانواده

  جدیت در برنامه های عمیق فکری و فرهنگی

به طور جدی به کارهای فکری و فرهنگــِی برنامه مند و هدفمند و عمیق 
بپردازند. یک وقت هست که دشمن به عرصه ی دانشگاه تهاجم آشکار میکند؛ 
اینجا شما باید حضور آشکار داشته باشید؛ مثل مســائل دوره ی فتنه 88 و 
امثال اینها. یک وقت هست که نه، آنچنان تهاجم آشکاری وجود ندارد؛ اینجا 

بایستی حضور مجموعه های دانشجوئی، حضور عمیق فکری باشد.90/5/۱9

   پرهیز از ابتذال اخالقی

پرهیز از ابتذال در کارهای فرهنگی و هنری است؛ مراقب باشید. من نمونه هائی 
از این مسئله را سراغ دارم؛ البته نه حاال، حدود هفده هجده سال قبل. من همان 
موقع اطاع پیدا کردم که یک مجموعه ی دانشــجوئی در دانشگاه در بعضی از 
مراسمشان رگه هائی از ابتذال وجود دارد. همان وقت به آنها پیغام دادم - با ما هم 
بی ارتباط نبودند - خب، توجهی نشد. بعد هم دنباله های خوبی پیدا نکرد. 90/5/۱9

    افزایش معرفت با مطالعات اسالمی

ســقف معرفت خودتان را، سایت های سیاســی و اوراق روزنامه ها و پرسه 
زدن در سایت های گوناگون قرار ندهید؛ سقف معرفت شما اینها نیست... با 
قرآن، با نوشتجات مرحوم شهید مطهری، با نوشتجات فضای بزرگی که 
خوشبختانه امروز در حوزه های علمیه حضور دارند، آشنا شوید... این یکی از 

کارهاست که حتماً الزم است. 9۱/5/۱6

   ارتباط با اساتید ارزشی و مورد اعتماد

بــا اســاتید ارزشــی و مکتبــی ارتباطات تان را 
مستحکم کنید. امروز خوشــبختانه در محیط  
دانشگاه، استادان ارزشی و مکتبی کم نیستند؛ 

ارتباطات را با اینها افزایش دهید. 92/5/6

   آرمانخواهی همراه با واقع گرایی

ما آرمانگرائی را صددرصد تأیید می کنیم، دیدن واقعیت ها را هم صددرصد 
تأیید می کنیم. آرمانگرائی بدون ماحظه ی واقعیت ها، به خیالپردازی و 
توّهم خواهد انجامید. وقتی شما دنبال یک مقصودی، یک آرمانی 
حرکت می کنید، واقعیت های اطراف خودتان را باید بسنجید و بر 

طبق آن واقعیت ها برنامه ریزی کنید. 92/5/6

    ایجاد و تحمل رقابت گفتمانی

در محیط دانشجویی، »رقابت گفتمانی« چیز خوبی است، درصورتی  که با 
تحمل مخالف همراه باشد. از وجود مخالف نه باید انسان تعجب بکند، نه 
باید انسان خشمگین بشود، نه باید انسان بیمناک بشود؛ هیچ  کدام از 

این سه حالت در قبال مخالف، قابل قبول نیست.93/5/۱

    جذب دانشجویان، مقدمه ی تاثیرگذاری

یکی از الزاماِت اثرگذاری این اســت که بتوانید بدنه ی دانشجویی 
را جذب کنید. تشکلّ ها یک اقلّّیت دانشــجویی اند. مجموع شما 
تشــکلّ ها را که جمع کنند، در بین ِخیل انبوه دانشجوها اکثریّت 
نیســتید. باید بتوانید جاذبه در خودتان ایجاد کنید که دانشجو را 

جذب کند. 94/4/20

    استفاده از هنر برای انتقال مفاهیم اسالمی

اسـتفاده از بخشـی از شـیوه های هنـری اسـت که کمتـر مـورد توّجه 
قرار گرفته؛ ]مثاً[ تئاتر؛ تئاتر دانشـجویی. متأّسـفانه در محیط هنری 
مـا، تئاتـر از اّول هم بـد متولّد شـده... در ایـن میتواند خیلـی چیزهای 
سـازنده ای باشـد. تئاتـر؛ تئاترهـای دانشـجویی. گروه هـای هنرمنـد 

بنشـینند واقعاً مفاهیم حقیقی اسـامی را ]بیـان کننـد[. 94/4/20

    آمادگی برای اقناع فکری مخاطب

 یکی از راه های تأثیرگذاری و جّذاب شدن تشّکلها، اقناع فکری است؛ اقناع 
فکری؛ طرف را بتوانید قانع کنید. این، فرع بر این است که خودتان درست 
کار کرده باشید. خودتان درست کار کنید؛ حقیقتاً ]وقتی[ یک حقیقتی 
جزو فکر شما و ذهن شما شــد، میتوانید، قدرت اقناع پیدا می کنید، 

مخاطبتان را اقناع می کنید. 94/4/20

    حفظ دین و تقوا

ــت.  ــوا اس ــن و تق ــظ دی ــجویی، حف ــف دانش ــه ی وظای ازجمل
ــان تر از  ــوا آس ــن و تق ــظ دی ــماها حف ــرای ش ــن! ب ــزان م عزی

ــد. 95/4/۱2 ــما بدانی ــن را ش ــت؛ ای ــده اس ــال بن امث

  حضور فیزیکی، فکری و بیانی در مسائل کشور

اّولین توصیه ای که ما به تشّکلها میکنیم، این است که حضور داشته باشند؛ 
حضور. مقصود فقط حضور جســمانی نیست... هم دوســتان انقاب، هم 
دشمنان انقاب باید مواضع شما را در زمینه ی مسائل مهّم کشور بدانند... 
منتها در این اعام موضع چند نکته باید مورد توّجه قرار بگیرد؛ اّوالً مستدل 
باشد. دّوم اینکه بهنگام باشد. تحلیلتان را مردم بدانند، منعکس کنید. 95/4/۱2

   تبیین ذهن ها و دل ها

تبیین اسـاس کار ما اسـت. ما با ذهنها مواجهیـم، با دلهـا مواجهیم؛ 
باید دلهـا قانـع بشـود. اگر دلهـا قانـع نشـد، بدنهـا بـه راه نمی افتد، 
جسـمها به کار نمی افتـد؛ این فرِق بیـن تفّکر اسـامی و تفّکرات غیر 

اسامی اسـت. 95/4/۱2

    تداوم و توسعه ی اردوهای جهادی

اردوهای جهادی را توسعه بدهید، تداوم بدهید... این اردوهای جهادی، 
هم تمرین است، هم خدمت است، هم خودسازی است، هم آشنایی با 
فضای جامعه است؛ خیلی چیز با ارزشی است. روزبه روز اینها را بتوانید 

توسعه بدهید. 95/4/۱2

    ارتباط گیری برای تشکیل جبهه ی ضد امریکایی

یکی دیگر از مسائلی که به نظرم می توانید شما انجام بدهید تشکیل یک 
جبهه ی واحد ضّدآمریکایی و ضّدصهیونیستی در سطح دانشجویان 
جهان اسام اســت ... امروز وسیله ی ارتباط هم آســان است، دیگر 
نامه نگاری و پست و تلگراف و مانند اینها الزم ندارد. در فضای مجازی 

تماس بگیرید، کمااینکه در موارد مشابهی این کار انجام گرفته. 95/4/۱2

   پرهیز از اتهام زنی به افراد

هرکسی را به ِصرف اینکه با فکر شما به طورکامل انطباق ندارد مّتهم به انقابی 
نبودن نکنید. ممکن است کسی صددرصد با فکر شما منطبق نباشد، یک 
اختافاتی داشته باشــد، پنجاه درصد مثاً منطبق باشد اّما انقابی باشد؛ 
انقابی بودن باالخره معیارهایی دارد، این معیارها در او ممکن است وجود 

داشته باشد؛ فوراً آدم ها را مّتهم به ضّدانقاب یا غیر انقابی نباید کرد. 95/4/۱2

    هم افزایی تشکل های انقالبی

تشّکلهای انقابی با هم هم افزا باشند. گاهی شما با هم اختافاتی دارید؛ 
تشّکل های انقابی سر یک چیزهایی با هم اختاف دارند؛ خب داشته 
باشــند، درعین حال با این اختافات هم افزایی داشته باشید، نقاط 
مشترک را بگیرید؛ یعنی اختافات موجب نشود که به یقه گیری و به 

مقابله و این چیزها بینجامد. 95/4/۱2

  تالش همه جانبه برای غلبه ی گفتمان انقالب اسالمی

تاش جّدی و همه جانبه برای غلبه دادن گفتمان انقاب در دانشگاه. نگویید 
در دانشگاه دیگر نمی شود کاری کرد؛ شنفتم این را که بعضی ها می گویند 
که »آقا، دیگر در دانشگاه نمی شــود کاری کرد«؛ نه آقا، در دانشگاه خیلی 
می شود کار کرد، اتّفاقاً در دانشگاه باید کار کرد. چه کسی باید در دانشگاه 

کار بکند؟ شما. شما تشّکل ها هستید که در دانشگاه باید کار بکنید. 96/3/۱7

   حضور آتش به اختیار

من به همه ی آن هسته های فکری و عملِی جهادی، فکری، فرهنگی در 
سرتاسر کشور مرتّباً میگویم: هرکدام کار کنید؛ مستقل و به قول میدان 

جنگ، آتش به اختیار... آنجایی که احساس می کنید دستگاه مرکزی 
اختالی دارد ... باید خودتان تصمیم بگیرید، فکر کنید، پیدا کنید، 

حرکت کنید،   اقدام کنید. 96/3/۱7

   اهتمام به تخاطب واقعی

فضای مجازی چیز خوبی اســت، فرصتی اســت اّما کافی نیســت. بعضی ها 
چسبیده اند به فضای مجازی -توئیتر و مانند اینها- برای اینکه پیام هایشان را 
برسانند، این فایده ندارد؛ تخاطب واقعی الزم است، میزگرد الزم است، سخنرانی 
الزم است، نشریّه الزم است، بحثهای دونفره و سه نفره الزم است، جلسات تحلیل 

الزم است؛ این جور با مخاطبینتان بنشینید؛ و مانند این کارها. 96/3/۱7

    شجاعت در اقدام

گاهی اوقات بعضی از تشّکلها میگویند »نکند این کار را بکنیم -مثاً فرض کنید 
که- فان آدم یا فان دستگاه نگران بشوند، ناراحت بشوند یا فان«؛ نه، شما 
اقدام تان را انجام بدهید، منتها آن وقتی که فهمیدید این اقدام نادرست است، از 
همان جا متوّقفش کنید، یعنی همان جا برگردانید راه را؛ یعنی در انجام کارها و 

اقدام ]شجاعت داشته باشید[. 96/3/۱7
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در یادداشت شماره ی گذشته ی خط حزب اهلل 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 می توان این موضوع 
را انجام داد؟ به همین دلیل، در این شــماره، 20 توصیه ی کاربــردی رهبر انقالب به 
دانشجویان و تشکل های دانشــجویی برای چگونگی تحقق »گفتمان انقالب اسالمی« 

منتشر می شود.

20 توصیه عملیاتی به تشکل های دانشجویی
چگونه گفتمان انقالب را در دانشگاه غلبه دهیم؟

راهربد وحدت یا تفرقه، 
کدام یک پیروز است؟

تحلیل رهبر انقالب از نقشه جدید آمریکا و 
رژیم صهیونیستی در فلسطین

ــادق)( در  ــام ص ــم )( و ام ــر اعظ ــاد پیامب ــالروز می ــاب در س ــر انق رهب
ــس  ــان کنفران ــامی و میهمان ــورهای اس ــفیران کش ــام، س ــئوالن نظ ــدار مس دی
ــه  ــتگان ب ــن و وابس ــتی، مرتجعی ــم صهیونیس ــکا، رژی ــامی، »آمری ــدت اس وح
ــا  ــاش آنه ــه ت ــاره ب ــا اش ــد و ب ــان« خواندن ــروز جه ــای ام ــا« را، »فرعونه قدرته
ــد: برخــی سیاســتمداران  ــرای ایجــاد اختــاف و جنــگ در امــت اســامی گفتن ب
ــد در منطقــه ی غــرب  ــد کــه بای ــا ناخواســته اذعــان کرده ان آمریکایــی خواســته ی
ــم صهیونیســتی در حاشــیه ی امــن  ــا رژی ــد ت آســیا جنــگ و درگیــری بوجــود آی
قــرار گیــرد و پیکــر خونیــن دنیــای اســام، تــوان پیشــرفت نداشــته باشد.ایشــان 
وحــدت امــت اســامی و ایســتادگی در مقابــل صهیونیــزم و دیگر دشــمنان اســام 
ــمردند و  ــزت برش ــدرت و ع ــه ق ــیدن ب ــام و راه رس ــای اس ــای دنی ــاج درده را ع
تأکیــد کردنــد: مســئله ی فلســطین، امــروز در رأس مســائل سیاســی امــت اســام 
اســت و همــه موظفنــد بــرای آزادی و نجــات ملــت فلســطین تــاش و مجاهــدت 

ــد. کنن
ــوان  ــه عن ــدس ب ــام ق ــاره ی اع ــام درب ــمنان اس ــای دش ــاب، ادع ــر انق رهب
پایتخــت رژیــم صهیونیســتی را ناشــی از ناتوانــی و عجــز آنهــا دانســتند و افزودنــد: 
ــا  ــت ها ب ــتد و صهیونیس ــه می ایس ــن توطئ ــل ای ــک در مقاب ــام باش ــای اس دنی
ایــن کار ضربــه بزرگ تــری مــی خورنــد و فلســطین عزیــز بــدون تردیــد ســرانجام 

ــد.    ــد ش آزاد خواه

  ابالغ سالم رهبر انقالب به مدافعان حرم
ــازه  ــهر ت ــی و ش ــه عملیات ــوریه از منطق ــری در س ــم رهب ــام معظ ــده ی مق نماین
ــدار  ــن در دی ــی همچنی ــت اهلل طباطبای ــرد. آی ــد ک ــال بازدی ــده ی بوکم آزادش
ــای  ــاغ و هدای ــامی را اب ــاب اس ــر انق ــام رهب ــرم، س ــع ح ــدگان مداف ــا رزمن ب
ــه  ــه)( را ب ــری و رقی ــب کب ــرات زین ــر حض ــای مطه ــده در حرم ه ــرک ش متب

ــیما | ــرد .   |       خ صداوس ــم ک ــان تقدی آن

  تأکید رهبر انقالب بر ارتقای توان رزمی نیروهای مسلح
ــر  ــه محض ــی ب ــرگاه گزارش های ــت: ه ــلح گف ــای مس ــتادکل نیروه ــس س رئی
ــه  ــن ب ــد: »م ــه می فرماین ــود، معظم ل ــم می ش ــوا تقدی ــم کل ق ــده ی معظ فرمان
ــن  ــتری از ای ــی بیش ــما توانای ــه ش ــرا ک ــتم؛ چ ــع نیس ــرفت قان ــدار پیش ــن مق ای

ــرس | ــاع پ ــد«.    |   دف داری

     با کشته شدن صالح، آل سعود 
آخرین برگ خود در یمن را از دست داد

ــس  ــدن رئی ــه کشته ش ــش ب ــی در واکن ــد در مطلب ــی العه ــری لبنان ــگاه خب پای
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|

   خبرنگار هاآرتص:
 اسرائیل یکی از وحشی ترین رژیم های دنیاست 

ــت  ــی حمای ــت مردم ــک نشس ــه در ی ــرائیلی"هاآرتص" ک ــه اس ــگار روزنام خبرن
از فلســطین در اســترالیا مشــارکت کــرده بــود، اعــام کــرده ایــن رژیــم از 
ســتمگرترین وحشــی های روی زمیــن اســت. وی زندانــی کــردن 2 میلیــون 
انســان در باریکــه غــزه آن هــم بــه مــدت 11 ســال را، یکــی از دالیــل خــود بــرای 

ــان| ــت.   |   کیه ــده اس ــم خوان ــن رژی ــدن ای ــی خوان وحش

  آمریکا باید در تعامل خود با عربستان
 از تجربه شاه ایران درس بگیرد

ــت  ــک دول ــط نزدی ــاد از رواب ــا انتق ــکا در گزارشــی ب شــبکه "سی ان بی ســی" آمری
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 می افتــد هیــچ قرابتــی بــا دموکراســی و حاکمیــت 
قانــون نــدارد. آمریــکا بایــد در تعامــل خــود بــا عربســتان، از تجربــه ســالها حمایت 
ــه روی  ــتن ب ــم  بس ــه و چش ــای منطق ــایر دیکتاتوره ــران و س ــاه ای ــود از ش خ

ــگاران| رفتارهــای ســرکوبگرانه آنهــا درس بگیــرد.  |   باشــگاه خبرن

پیام تشکر رهبر انقالب از قهرمانی تیم ملی وزنه برداری و
 پهلوان سرافراز علیرضا کریمی 

حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی، از قهرمانی تیم ملی وزنه برداری کشورمان در مسابقات 
جهانی آمریکا و همچنین اقدام آقای علیرضا کریمی، کشتی گیر کشورمان برای عدم مواجهه 
با نماینده ی رژیم صهیونیستی در مسابقات لهستان، قدردانی نمودند. متن پیام رهبر انقالب 
به این شــرح است:بســمه تعالی. از تیم قهرمان در مســابقات جهانی وزنه برداری 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 خامنه ای.   96/9/۱5 

یکــی از علــل پیــروزی ایــن انقــاب مبــارک در ایــران اســامی - و یــا الاقل ســهولت 
ــان  ــد؛ جوان ــدا کردن ــال پی ــاجد اقب ــه مس ــردم ب ــه م ــود ک ــن ب ــروزی - ای ــن پی ای
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 
ــه  ــداران فاســد و خودفروخت ــرای حرکــت، آگاهــی، نهضــت و افشــای اســرار زمام ب
رژیــم طاغــوت شــد. در دوره مشــروطیت هــم همین طــور بــوده اســت؛ در دوره ملــی 
شــدن صنعــت نفــت هــم تــا حــدودی همین طــور بــود؛ در زمــان انقــاب هــم کــه 

75/۱0/۱9 ایــن مســأله، بــه حّداعلــی رســید. 

علل پیروزی انقالب
 اقبال مردم به مسجد است

نماز 
جمعه

قصه ی خوب سازنده شخصیت کودک است 

امت واحده اسالمی، آرزوی بزرگ اسالم است 
نیاز مهـم دنیـای اسـام اتحـاد اسـت؛ بایـد از اختافـات جزئـی، سـلیقه ای و 
ًة واِحـَدًة َو اَنَا  ُتُکـم اُمَّ عقیدتی عبور کـرد و امت واحده تشـکیل داد: »إنَّ هـِذهِ اُمَّ
ُُّکـم َفاعُبدون«)۱(. اعتقـاد به قـرآن، اعتقاد به پیامبـر، اعتقاد به خـدای واحد، اعتقاد  َرب
به کعبه ی واحـد و قبلـه ی واحد، درمقابل داشـتِن جبهـه ی واحد دشـمن، اینها کافی 
نیسـت برای اتحـاد دنیای اسـام؟ چـرا عـده ای نمیفهمند؟ چرا عـده ای ایـن حقایق 
روشـن را درک نمیکننـد؟ هـدف آمریـکا و جبهـه ی غربی هـا از ایران هراسـی و 
شیعه هراسـی چیسـت؟ رژیـم صهیونیسـتِی غاصب بایـد بتواند بـا آسـودگی زندگی 
کند، بر عوامـل نابودکننده ای کـه بحمـداهلل در ارکان آن رژیم غاصب وجـود دارد فائق 
بیاید؛ این نمیشـود مگر اینکه سـر مسـلمانها را بند کنند، بین آنها اختـاف بیندازند، 
مسـائل کوچک را برای آنها بزرگ کننـد. 93/3/6 تشـکیل امت واحـده، آرزوی بزرگ 
اسـام اسـت و همان اسـت که در سـایه ی آن، نیل به همه ی کماالت فـردی و جمعی 
مسـلمین میسـر می گـردد و همـان هدفی اسـت که جهـاد اسـامی بـرای تحقق آن 
تشـریع شـده و هر یک از عبـادات و فرایـض اسـامی، بخشـی از آن را زمینه سـازی و 

تأمین می کند.    70/3/26             |              ۱( انبیاء/92. 


