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میالد با سعادت پیامبر اعظم )( و امام جعفر صادق )( بر همه مسلمانان جهان مبارک باد

اول. برنامه ی دشمن برای منطقه ی غرب آسیا گسترش 
تفرقه  بین اقوام و مذاهب اسالمی بوده و هست. دلیل آن 
هم مشخص است: تفکر انقالب اســالمی و محور مقاومت، مبتنی بر 
"وحدت" مسلمانان برای مبارزه با "دشــمن مشترک"، یعنی نظام 
سلطه، در حال گسترش هرچه بیشتر در منطقه است. پس می بایست 
به هر طریق ممکن، با آن جلوگیری می کردند. »از زمانی که احساس 
شد در این منطقه حرف های نو، افکار اسالمی نو، ایستادگی ملّت ها، 
زنده شدن و ســرپا شــدن ملّت ها دارد وجود پیدا می کند، حرکت 
تفرقه آمیز دشمنان بیشتر شد.« ۹5/۹/27 در این راه متأسفانه برخی 
از سیاستمداران ساده لوح  یا وابســته جهان اسالم نیز با نظام سلطه 

همراه شدند. 
دوم. ایران اما درســت نقطــه ی مقابل این رویکــرد را برگزید. یک 
سیاست خارجی منطقی و واقع گرایانه، منبعث از اندیشه های دینی و 
انقالبی که در آن تحالف و برادری و مقابله با عوامل تفرقه زا در منطقه 
در اولویت قرار دارد. حاال که گرد و خاک ها در عراق و سوریه خوابیده 
و فتنه ی تفرقه تا حدودزیادی بر طرف شده است، به خوبی مشخص 
شد که پیروز میدان کدام جریان بوده است. نتیجه ی منازعات، نه تنها 
آنی نشد که نظام ســلطه تصور می کرد بلکه دقیقا برعکس هم شد: 
قدرت نرم و سخت ایران، در مقایسه با سی سال پیش، به مراتب بیشتر 
شد تا جایی که اندیشــکده ی آمریکایی "مرکز مطالعات استراتژیک 

و بین الملل" چنین می نویســد: "آمریکا در جلوگیری از گســترش 
تدریجی قدرت منطقه ای ایران تا حد زیادی شکست خورده است." 
نشــنال اینترســت هم تأکید کرد: "ایران علی رغم همه ی تحریم ها 
و تالش مشــترک قدرت های جهانی برای جلوگیری از نفوذ ایران در 
منطقه، از سیاســت خارجی موفقیت آمیزی در خاورمیانه برخودار 

است"
سوم. آنچنان که گفته شد »امروز دو اراده در این منطقه با یکدیگر در 
تعارضند: یک اراده، اراده ی وحدت است؛ یک اراده، اراده ی تفرقه است. 
اراده ی وحدت، متعلّق به مؤمنین است؛ فریاد اتّحاد و اجتماع مسلمین 

3  از حنجره هــای بااخالص بلند اســت و مســلمان ها را دعوت

شهید دشوارترین و مخلصانه ترین اقدام ها       |  این شماره تقدیم می شود به روح پرفتوح شهیدغالمعلی پیچک
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ــه در  ــهیدی ک ــک. ش ــی پیچ ــالم، غالمعل ــداکار اس ــی و ف ــجاع و صمیم ــردار ش ــر س ــان ب ــتگان و صالح ــدا و فرش درود خ
ــش  ــر و روان ــادش بخی ــام داد. ی ــی انج ــرد تحمیل ــروزی در نب ــرای پی ــا را ب ــن اقدام ه ــا، مخلصانه تری ــوارترین روزه  دش

شاد. 

مزار: گلزار شهدا بهشت زهرا )(تاریخ شهادت: 20 آذر 13۶0 شهادت:  به دست سفاکان رژیم بعث عراق

پیام تشکر رهبر انقالب از پهلوان سرافراز علیرضا کریمی ابالغ سالم رهبر انقالب به مدافعان حرم
عکس نوشت  |  4

آمادگی خود را در مواجهه با دشمنان اسالم حفظ کنید
حزب اهلل این است  |  4 اخبار هفته   |  2

راهربد وحدت یا تفرقه، 
کدام یک پیروز است؟

چگونه گفتمان انقالب را در دانشگاه غلبه دهیم؟

تحلیل رهبر انقالب از نقشه جدید آمریکا 
و رژیم صهیونیستی در فلسطین
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  ابالغ سالم رهبر انقالب به مدافعان حرم
نماینده ی مقــام معظــم رهبری در ســوریه 
از منطقــه عملیاتی و شــهر تازه آزادشــده ی 
بوکمــال بازدیــد کــرد. آیــت اهلل طباطبایی 
همچنین در دیــدار با رزمنــدگان مدافع حرم، 
ســالم رهبر انقالب اســالمی را ابالغ و هدایای 
متبــرک شــده در حرم های مطهــر حضرات 
 زینب کبــری و رقیــه)( را به آنــان تقدیم 

کرد .   |       خ صداوسیما |

  تأکید رهبر انقالب بر ارتقای توان رزمی 
نیروهای مسلح

رئیس ســتادکل نیروهای مسلح گفت: هرگاه 
گزارش هایی به محضر فرمانده ی معظم کل قوا 
تقدیم می شود، معظم له می فرمایند: »من به این 
مقدار پیشرفت قانع نیستم؛ چرا که شما توانایی 

بیشتری از این دارید«.    |   دفاع پرس |

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

پایگاه خبــری لبنانی العهــد در مطلبی در 
واکنش بــه کشته شــدن رئیــس جمهور 
سابق یمن نوشــت: عربستان و ائتالف عربی 
متجاوز آخرین برگ خــود را در داخل یمن 
 از دســت داد و اکنون در تنگنــا قرار گرفته

 است.  |          ایرنا|

   خبرنگار هاآرتص: اســرائیل یکی از 
وحشی ترین رژیم های دنیاست 

خبرنگار روزنامه اسرائیلی"هاآرتص" که در یک 
نشست مردمی حمایت از فلسطین در استرالیا 
مشــارکت کرده بود، اعالم کرده ایــن رژیم از 
ســتمگرترین وحشــی های روی زمین است. 
وی زندانی کردن 2 میلیون انســان در باریکه 
غزه آن هم به مدت 11 ســال را، یکی از دالیل 
 خود برای وحشــی خواندن این رژیم خوانده

 است.   |   کیهان|

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

شبکه "سی ان بی ســی" آمریکا در گزارشی با 
انتقاد از روابط نزدیک دولــت ترامپ با ریاض 
نوشــت: ایران خطر بزرگی برای آمریکاست 
اما ایــن نباید باعث شــود که آمریکا چشــم 
خــود را بــه روی اقدامات عربســتان ببندد. 
آنچه ایــن روزها در عربســتان اتفاق می افتد 
هیــچ قرابتــی بــا دموکراســی و حاکمیت 
قانــون ندارد. آمریــکا باید در تعامــل خود با 
عربســتان، از تجربه ســالها حمایت خود از 
شــاه ایران و ســایر دیکتاتورهــای منطقه و 
چشم  بســتن به روی رفتارهای سرکوبگرانه 

آنهــا درس بگیــرد.  |   باشــگاه خبرنــگاران|

  جدیت در برنامه های عمیق فکری و فرهنگی
به طور جدی به کارهای فکری و فرهنگِی 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 ۸۸ و امثال اینها. یک وقت هست که 
نه، آنچنان تهاجم آشــکاری وجود ندارد؛ اینجا بایستی حضور 

مجموعه های دانشجوئی، حضور عمیق فکری باشد.۹0/5/1۹

   پرهیز از ابتذال اخالقی
پرهیز از ابتذال در کارهای فرهنگی و هنری اســت؛ مراقب باشــید. 
من نمونه هائی از این مسئله را ســراغ دارم؛ البته نه حاال، حدود هفده 
هجده سال قبل. من همان موقع اطالع پیدا کردم که یک مجموعه ی 
دانشجوئی 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. ۹0/5/1۹

    افزایش معرفت با مطالعات اسالمی
ســقف معرفت خودتان را، ســایت های سیاســی و اوراق روزنامه ها 
و پرسه زدن در ســایت های گوناگون قرار ندهید؛ سقف معرفت شما 
اینها نیست... با قرآن، با نوشتجات مرحوم شهید مطهری، با نوشتجات 
فضالی بزرگی که خوشبختانه امروز در حوزه های علمیه حضور دارند، 

آشنا شوید... این یکی از کارهاست که حتماً الزم است. ۹1/5/1۶

   ارتباط با اساتید ارزشی و مورد اعتماد
با اساتید ارزشــی و مکتبی ارتباطات تان را مستحکم 
کنید. امروز خوشبختانه در محیط  دانشگاه، استادان 
ارزشــی و مکتبی کم نیســتند؛ ارتباطات را با اینها 

افزایش دهید. ۹2/5/۶

   آرمانخواهی همراه با واقع گرایی
ما آرمانگرائی را صددرصد تأیید می کنیم، دیــدن واقعیت ها را 
هم صددرصد تأیید می کنیم. آرمانگرائی بدون مالحظه 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. ۹2/5/۶

    استفاده از هنر برای انتقال مفاهیم اسالمی
اسـتفاده از بخشـی از شـیوه های هنـری اسـت که کمتـر مـورد توّجه 
قرار گرفتـه؛ ]مثالً[ تئاتر؛ تئاتر دانشـجویی. متأّسـفانه در محیط هنری 
ما، تئاتـر از اّول هـم بد متولّـد شـده... در ایـن میتواند خیلـی چیزهای 
سـازنده ای باشـد. تئاتـر؛ تئاترهـای دانشـجویی. گروه هـای هنرمنـد 

بنشـینند واقعاً مفاهیم حقیقـی اسـالمی را ]بیـان کننـد[. ۹4/4/20

    آمادگی برای اقناع فکری مخاطب
 یکی از راه های تأثیرگذاری و جّذاب شــدن تشــّکلها، 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 شد، میتوانید، قدرت 

اقناع پیدا می کنید، مخاطبتان را اقناع می کنید. ۹4/4/20

  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 جسمانی نیست... هم دوستان انقالب، هم دشمنان 
انقالب باید مواضع شما را در زمینه ی مسائل مهّم کشور بدانند... منتها در این 
اعالم موضع چند نکته باید مورد توّجه قرار بگیرد؛ اّوالً مستدل باشد. دّوم اینکه 

بهنگام باشد. تحلیلتان را مردم بدانند، منعکس کنید. ۹5/4/12

    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. ۹5/4/12

  تالش همه جانبه برای غلبه ی گفتمان انقالب اسالمی
تالش جّدی و همه جانبه برای غلبه دادن گفتمان انقالب در دانشگاه. نگویید 
در دانشگاه دیگر نمی شود کاری کرد؛ شنفتم این را که بعضی ها می گویند که 
»آقا، دیگر در دانشگاه نمی شود 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. ۹۶/3/17
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1 می کنند به اینکه به مشترکاتشــان توّجه 

بکنند.« ۹5/۹/27 برعکس، »]اگر[ شما امروز نگاه 
کنید به اظهاراتی که از مستکبرین و متصّرفین 
فضاهای حیاتی ملّت ها ســر می زند، می بینید 
که دعوت به تفرقه اســت؛ از قدیم، به سیاســت 
انگلیسی ها گفته می شد سیاسِت تفرقه بینداز و 
آقایی کن؛ َفرِّق تَُســد، آقایی کن به برکت تفرقه 
انداختــن؛ آن  و قتی که انگلیس قدرتی داشــت، 
این سیاســت آنها بود؛ امروز هم این سیاست را 

قدرتمندان امروز ماّدی دنیا دارند.« ۹5/۹/27
چهارم. حــاال و در پس این تجربیات روشــن 
تاریخــی در پیــش روی ما در منطقــه، بیش 
از گذشــته برای ما به اثبات رســیده است که 
موضوع "وحــدت"، عاملی کلیــدی برای حل 
مشــکالت منطقه، و حتی موضوعــی مهم در 
شناخت جریان های فکری و سیاسی در جهان 
اسالم اســت. هر اراده ای که منجر به تفرقه در 
جهان اسالم شــود، نه تنها محکوم به شکست 
است، بلکه از ســوی ملت های مسلمان نیز طرد 
خواهد شــد. بالعکس، ملت های مسلمان، بدان 
دلیل به تفکر انقالب اسالمی و رهبران آن اقبال 
نشان داده و به ســمت آن گرویدند، که همواره 
منادی وحدت بوده است. توجه به عامل وحدت 
جهان اسالم از ســوی رهبران انقالب اسالمی، 
که نمونه ی بارز آن را می توان در اتخاذ "راهبرد 
مقاومت" در منطقه دانســت، آنچنــان دارای 
اهمیت اســت که به اذعان وب ســایت شورای 
آتالنتیک، حتی موجب جذب غیرمعتقدین هم 
به آن شده است. این رســانه چنین می نویسد: 
"تهران از ایدئولــوژی مقاومــت مقابل اهداف 
سیاســتی آمریکا اســتفاده می کنــد و از این 
طریق حتــی گروه هایی را که بــه والیت فقیه 
اعتقادی ندارند را با خود همــراه می کند. یکی 
دیگر از انگیزه های ارتباط میان ایران و گروه های 
نیابتی اش می تواند جلوه هایــی مانند احترامی 
باشد که این گروه ها برای آیت اهلل خمینی، آیت اهلل 

خامنه ای، یا سید حسن نصراهلل قائل هستند."
پنجم. باری »مفاهیم انقالب و مفاهیم اسالم، 
مثل عطر گل های بهاری اســت؛ هیچ کسی 
نمی تواند جلوی آن را بگیرد؛ پخش می شود، 
همه جا می رود؛ نســیم روح افزا و روان بخشی 
است که همه جا را به خودی خود می گیرد؛ حاال 
جنجال کنند، دادوبیداد کنند؛ رفته، صادر شده 
و االن شما در کشــورهای گوناگونی مالحظه 
کنید؛ این تفّکر در لبنان دارد فّعالیت می کند، 
در عراق دارد فّعالیت می کند؛ جوان های عراقی 
حرکت کردند همراه ارتش شان شدند توانستند 
این پیروزی ها را به دســت بیاورند؛ در سوریه 
همین جور، در غّزه همین جور، در فلســطین 
همین جــور، در یمن همین جور، ان شــاءاهلل 
در قدس شــریف و برای نجــاِت االقصی هم 

همین جور.« ۹3/۹/۶  

    ایجاد و تحمل رقابت گفتمانی
در محیط دانشــجویی، »رقابت گفتمانی« چیز خوبی اســت، 
درصورتی  که با تحمل مخالف همراه باشد. از وجود مخالف نه 
باید انســان تعجب بکند، نه باید انسان خشمگین بشود، نه 
باید انسان بیمناک بشود؛ هیچ  کدام از این سه حالت در قبال 

مخالف، قابل قبول نیست.۹3/5/1

    جذب دانشجویان، مقدمه ی تاثیرگذاری
یکـی از الزامـاِت اثرگذاری این اسـت کـه بتوانید بدنه ی دانشـجویی 
را جـذب کنید. تشـکلّ ها یـک اقلّّیـت دانشـجویی اند. مجموع شـما 
تشـکلّ ها را که جمـع کننـد، در بین ِخیل انبـوه دانشـجوها اکثریّت 
نیسـتید. باید بتوانید جاذبـه در خودتان ایجـاد کنید که دانشـجو را 

جذب کنـد. ۹4/4/20

    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. ۹5/4/12 ــن را شــما بدانی ــده اســت؛ ای ــال بن امث

   تبیین ذهن ها و دل ها
تبییـن اسـاس کار مـا اسـت. مـا بـا ذهنهـا مواجهیـم، بـا دلها 
مواجهیـم؛ بایـد دلها قانع بشـود. اگـر دلها قانـع نشـد، بدنها به 
راه نمی افتـد، جسـمها بـه کار نمی افتـد؛ ایـن فـرِق بیـن تفّکر 

اسـالمی و تفّکـرات غیـر اسـالمی اسـت. ۹5/4/12

    ارتباط گیری برای تشکیل جبهه ی ضد امریکایی
یکی دیگر از مســائلی که به نظرم می توانید شــما انجام بدهید 
تشکیل یک جبهه ی واحد ضّدآمریکایی و ضّدصهیونیستی در 
سطح دانشجویان جهان اسالم اســت ... امروز وسیله ی ارتباط 
هم آسان است، دیگر نامه نگاری و پســت و تلگراف و مانند اینها 
الزم ندارد. در فضای مجازی تمــاس بگیرید، کمااینکه در موارد 

مشابهی این کار انجام گرفته. ۹5/4/12

   پرهیز از اتهام زنی به افراد
هرکسی را به ِصرف اینکه با فکر شــما به طورکامل انطباق ندارد 
مّتهم به انقالبی نبودن نکنید. ممکن است کسی صددرصد با فکر 
شما منطبق نباشد، یک اختالفاتی داشته باشد، پنجاه درصد مثاًل 
منطبق باشد اّما انقالبی باشد؛ انقالبی بودن باالخره معیارهایی 
دارد، این معیارها در او ممکن است وجود داشته باشد؛ فوراً آدم ها 

را مّتهم به ضّدانقالب یا غیر انقالبی نباید کرد. ۹5/4/12

    هم افزایی تشکل های انقالبی
تشّکلهای انقالبی با هم هم افزا باشند. گاهی شما با هم اختالفاتی دارید؛ 
تشّکل های انقالبی سر یک چیزهایی با هم اختالف دارند؛ خب داشته 
باشــند، درعین حال با این اختالفات هم افزایی داشــته باشید، نقاط 
مشترک را بگیرید؛ یعنی اختالفات موجب نشود که به یقه گیری و به 

مقابله و این چیزها بینجامد. ۹5/4/12

   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 احســاس می کنید 
دستگاه مرکزی اختاللی دارد ... باید خودتان تصمیم بگیرید، 

فکر کنید، پیدا کنید، حرکت کنید،   اقدام کنید. ۹۶/3/17

   اهتمام به تخاطب واقعی
فضای مجازی چیز خوبی است، فرصتی است اّما کافی نیست. بعضی ها 
چســبیده اند به فضای مجازی -توئیتــر و مانند اینهــا- برای اینکه 
پیام هایشان را برســانند، این فایده ندارد؛ تخاطب واقعی الزم است، 
میزگرد الزم است، سخنرانی الزم است، نشــریّه الزم است، بحثهای 
دونفره و ســه نفره الزم است، جلسات تحلیل الزم اســت؛ این جور با 

مخاطبینتان بنشینید؛ و مانند این کارها. ۹۶/3/17

    شجاعت در اقدام
گاهی اوقات بعضی از تشّکلها میگویند »نکند این کار را بکنیم -مثالً فرض 
کنید که- فالن آدم یا فالن دستگاه نگران بشوند، ناراحت بشوند یا فالن«؛ 
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[. ۹۶/3/17
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در یادداشــت شماره ی گذشــته 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 شماره، 20 توصیه ی کاربردی رهبر انقالب به دانشجویان و تشکل های 
دانشجویی برای چگونگی تحقق »گفتمان انقالب اسالمی« منتشر می شود.
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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:                     1000102۸ 
@ khat_admin :حساب تلگرام   

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

پایانکاربهسودجبههخداییست

آمادگی را در مسلمان ها برای مواجهه و 
مقابله]با دشمنان اســالم[ حفظ کنید. 
مقصود همه جا جنگ نظامی نیســت؛ 
]بلکه[ بایســتی ذهنها را در مخاطبین 
خودتــان -مردمی که ســخن شــما را 
می شــنوند- آشــنا کنید با حقایقی که 
امروز در دنیای اسالم وجود دارد. ما این 
وظیفه را قطعاً از دست نخواهیم گذاشت؛ 
ما این وظیفــه را رها نخواهیــم کرد و 
مطمئّنیم که خدای متعال در پیشرفت 
این کار به ما کمــک خواهد کرد. آنهایی 
َها  که برخالف آیه ی قرآن که فرمود »یا اَیُّ
الَّذیَن ءاَمنوا ال َتتَِّخذوا َعُدّوی َو َعُدوَُّکم اَولِیآَء 

ة«، کسانی را که دشمن  ُتلقوَن اِلَیِهم ِباملََودَّ

مسلمین اند و دشمن اسالمند و دشمن 

خدایند به دوســتی می گیرند و موّدت 
خودشان را با آنها برقرار می کنند، اینها 
دشمنان حقیقی اسالم هستند در درون 

جامعه ی اسالمی.    ۹۶/۹/2   

امت واحده اسالمی، 
آرزوی بزرگ اسالم است 

نیاز مهم دنیای اسالم اتحاد است؛ باید از 
اختالفات جزئی، سلیقه ای و عقیدتی عبور 
ُتُکم اُمًَّة  کرد و امت واحده تشکیل داد: »إنَّ هِذهِ اُمَّ
ُُّکم َفاعُبدون«)1(. اعتقاد به قرآن، اعتقاد  واِحَدًة َو اَنَا َرب
به پیامبر، اعتقاد به خدای واحد، اعتقاد به کعبه ی 
واحد و قبله ی واحد، درمقابل داشتِن جبهه ی واحد 
دشمن، اینها کافی نیست برای اتحاد دنیای اسالم؟ 
چرا عده ای نمیفهمند؟ چرا عده ای این حقایق روشن 
را درک نمیکنند؟ هدف آمریکا و جبهه ی غربی ها از 
ایران هراســی و شیعه هراســی چیســت؟ رژیم 
صهیونیستِی غاصب باید بتواند با آسودگی زندگی 
کند، بر عوامل نابودکننده ای که بحمداهلل در ارکان 
آن رژیم غاصب وجود دارد فائق بیاید؛ این نمیشود 
مگر اینکه سر مسلمانها را بند کنند، بین آنها اختالف 
بیندازند، مســائل کوچک را برای آنها بزرگ کنند. 
۹3/3/۶ تشــکیل امت واحده، آرزوی بزرگ اسالم 
است و همان است که در سایه ی آن، نیل به همه ی 
کماالت فردی و جمعی مسلمین میسر می گردد و 
همان هدفی است که جهاد اسالمی برای تحقق آن 
تشریع شده و هر یک از عبادات و فرایض اسالمی، 
بخشــی از آن را زمینه ســازی و تأمین می کند.    

70/3/2۶             |              1( انبیاء/۹2. 

قرآن تفسیر

امام کالم

قّصه گویـی، هنر بسـیار خوبی اسـت. قّصه های خوب، سـازنده ی شـخصیت کودک اسـت. 
همان قّصه هـای قدیمی را کـه ما از مـادر خودمـان، از مادربـزرگ و یـا از پیرزن دیگـری در 
کودکی شـنیده ایم، امروز که مـرور می کنیم، میبینیـم در آنها چقـدر حکمت وجـود دارد! 
انسـان، بعضـی از خصـال و تفّکـرات خـودش را کـه ریشـه یابی می کنـد، بـه ایـن قّصه هـا 

می رسـد. قّصه مقولـه ی خیلی مهّمی اسـت؛ منتهـا قّصه هـای خـوب.  77/2/23

قصه ی خوب سازنده شخصیت کودک است 

....
....

اسالم بنایش بر برادری است     

عرب و عجم هر دو زیر پرچم توحید و در پناه 
رسول خدا)( می خواهند زندگی کنند. 
و جمهوری اســامی می خواهــد مطلبی را 
که قرآن فرموده اســت، مطلبی را که رسول 

خدا فرموده است در همه کشورها پیاده کند 
و ایران مقدمه اوســت؛ می خواهد که به همه 
کشورها بفهماند که اسام بنایش بر برادری 
و برابری و وحدت ]اســت [ و همه مسلمین 
ید واحده هســتند بر دیگران. ما می خواهیم 

به همه ملتها بفهمانیم که اســام یک دین 
وحدت اســت، یک دین برادری است، دین 
برابری اســت. هیچ یــک از قشــرهای او بر 
دیگــری تفّوق ندارنــد مگر به تقــوا، مگر به 

پیروی از احکام اسام.  ۵ دی ۱۳۵۹

علل پیروزی انقالب اقبال مردم

 به مسجد است      

یکــی از علــل پیــروزی ایــن انقــالب مبــارک 
در ایــران اســالمی - و یــا الاقــل ســهولت ایــن 
پیــروزی - ایــن بــود کــه مــردم بــه مســاجد 
ــر  ــان مســاجد را پ ــد؛ جوان ــدا کردن ــال پی اقب
ــه عنوان  ــد و علمای اعــالم، مســاجد را ب کردن
ــنگری  ــت، روش ــم، تربی ــرای تعلی ــزی ب مرک
ــد  ــرار دادن ــورد اســتفاده ق ــکار و اذهــان، م اف
ــی،  ــت، آگاه ــرای حرک ــزی ب و مســجد، مرک
ــد  ــداران فاس ــرار زمام ــای اس ــت و افش نهض
ــد. در دوره  ــوت ش ــم طاغ ــه رژی و خودفروخت
ــت؛  ــوده اس ــور ب ــم همین ط ــروطیت ه مش
در دوره ملــی شــدن صنعــت نفــت هــم 
تــا حــدودی همین طــور بــود؛ در زمــان 
ــه حّداعلــی   انقــالب هــم کــه ایــن مســأله، ب

75/10/1۹ رسید. 

ایـرانی خانواده

آمادگی خود را در مواجهه با دشمنان اسالم حفظ کنید 

جمعه مناز
حزب ا... این است

تحلیل رهبر انقالب از نقشه جدید 
آمریکا و رژیم صهیونیستی در فلسطین
 رهبــر انقــالب در ســالروز میــالد پیامبر

 اعظم )( و امــام صــادق)( در دیدار 
مسئوالن نظام، سفیران کشورهای اسالمی و 
میهمانان کنفرانس وحدت اسالمی، »آمریکا، 
رژیم صهیونیســتی، مرتجعین و وابســتگان 
بــه قدرتهــا« را، »فرعونهای امــروز جهان« 
خواندند و با اشــاره به تالش آنهــا برای ایجاد 
اختالف و جنــگ در امت اســالمی گفتند: 
برخی سیاســتمداران آمریکایی خواســته یا 
ناخواسته اذعان کرده اند که باید در منطقه ی 
غرب آسیا جنگ و درگیری بوجود آید تا رژیم 
صهیونیستی در حاشیه ی امن قرار گیرد و پیکر 
خونین دنیای اســالم، توان پیشرفت نداشته 

باشد.
ایشــان وحدت امت اســالمی و ایستادگی در 
مقابل صهیونیزم و دیگر دشمنان اسالم را عالج 
دردهای دنیای اســالم و راه رسیدن به قدرت 
و عزت برشــمردند و تأکید کردند: مســئله ی 
فلســطین، امروز در رأس مسائل سیاسی امت 
اسالم است و همه موظفند برای آزادی و نجات 

ملت فلسطین تالش و مجاهدت کنند.
رهبر انقالب، ادعای دشــمنان اسالم درباره ی 
اعالم قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی 
را ناشی از ناتوانی و عجز آنها دانستند و افزودند: 
دنیای اســالم بالشــک در مقابل این توطئه 
می ایســتد و صهیونیســت ها با این کار ضربه 
بزرگ تری می خورند و فلســطین عزیز بدون 

تردید سرانجام آزاد خواهد شد.   

برش      دیدار

احکام خمس
   سؤال: افرادی هستند که خمس بر آن ها واجب 
اســت، ولی تا کنون آن را نپرداخته اند و در حال 
حاضر هم توانایی پرداخت آن را ندارند و یا بر آن ها 

بسیار دشوار است، حکم آنان در این باره چیست؟
جواب: مجرد عدم توانایی یا دشواری پرداخت 
خمس موجــب برائت ذّمه و ســقوط تکلیف 
نیست، بلکه ادای آن تا حد امکان واجب است، 
چنین افرادی می توانند با دست گرداِن مبالغ 
بدهی خود با ولّی امر خمس یــا وکیل او، آن 
را به تدریج برحسب اســتطاعت خودشان از 

جهت مقدار و زمان بپردازند.

رشعی احکام

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 صهیونیســتی در مسابقات لهســتان، قدردانی نمودند. متن پیام رهبر 
انقالب به این شرح است:بسمه تعالی. از تیم قهرمان در مسابقات 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.   ۹۶/۹/15 


