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فداکاری شهدا در دل ها و ذهن ها زنده است         |    این شماره تقدیم می شود به روح پرفتوح  شهید ناصر کاظمی

این که می گوئیم اینجا یک استان }کردستان{ فرهنگی است، به خاطر انعکاس رفتار مهربانانه ی مردم ُکرد است. عکس قضیه هم صادق است و هنوز در استان، یاد آن جوانان 
سلحشوری که از نقاط دیگر آمدند و اینجا فداکاری کردند، در دل ها و ذهن ها حاضر است. من اطالع دارم، یاد شهید کاوه، یاد شهید صیاد، یاد متوسلیان، یاد ناصر کاظمی، یاد 

احمد کاظمی و یاد شهید بروجردی - این جوانانی که عمری را در اینجا گذراندند و جانشان را کف دست گرفتند - در یاد مردم این استان زنده است.    88/2/22

مزار: گلزار شهداي بهشت زهرا ) س (تاریخ شهادت: 6 شهریورماه 1366 شهادت: جنگ تحمیلی   

 هفته
گزارش

2
آینده انقالب چگونه تضمین خواهد شد؟

مدعیان آزادی حاضر نشدند پیام امام را منتشر کنند جوان مؤمن و انقالبی در شرایط امروز کشور، چه کاری باید انجام دهد؟ آقایان! با مردم گرم بگیرید و به میان آنها بروید

پرسش و پاسخ  |  3 خاطرات رهبری  |  4مطالبه رهبری  |  3

1. یک سال قبل و در آستانه ی فرا رسیدن عید فطر، تام 
کاتن، ســناتور جمهوریخواه آمریکایی، در مصاحبه با 
وب سایت آمریکایی پولیتیکو گفت: "سیاست ایاالت متحده باید تغییر 
رژیم در ایران باشد." او برای رســیدن به این هدف گفت که آمریکا از 
سویی باید "از دگراندیشان داخل ایران" حمایت کرده و از سویی دیگر 
برای فشار بر ایران، "از اقدامات مخفی، دیپلماتیک و اقتصادی" استفاده 
کند. جالب آنکه، کاتن پس از مشخص کردن انگیزه ی اصلی خود، از 
اهل تسنن هم حمایت کرد و گفت حکومت ایران، رفتار مناسبی با آنان 

ندارد. 
روز عید فطر همان سال، رهبر انقالب طبق روال سال های گذشته، بعد 
از نماز عید فطر، در جمع مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمی 
حاضر شده و ضمن تأکید مجدد بر مسأله ی "وحدت اسالمی"، نسبت 
به سخنان مهمل تام کاتن نیز واکنش نشان داده و فرمودند: »بنده با 

خودم فکر می کنم، آن وقتی که انســان می شــنود که فالن سناتور 
آمریکایی که با اصل اسالم و کشورهای اسالمی دشمن است، دغدغه ی 
جامعه ی سّنی را در مقابل شیعه ابراز می کند، وقتی انسان این ترفند را 
مشاهده می کند، جا دارد به شّدت نگران بشود، جا دارد به شّدت مراقب 
باشد. دشمنی که با اصل اسالم مخالف است، حاال نسبت به یک گروه 
اسالمی، در مقابل یک گروه دیگر ابراز پشتیبانی بکند! این جز خباثت، 
جز توطئه، جز ایجاد دشمنی چیز دیگری است؟ و این اتّفاقاً متأّسفانه 

امروز وجود دارد؛ ما باید به فکر باشیم، ما باید بفهمیم.« 96/4/5

     نقشه فعلی دشمن برای جهان اسالم
2. اگر تا چند سال قبل، نقشه  ی دشمن برای منطقه چندان مشخص 
نبود، با تحوالتی که در ســال های اخیر روی داده، برهمگان مشخص 
شده است که »نقشه ی این دشــمن در این منطقه عمدتاً بر دو پایه 

استوار است... یکی عبارت است از ایجاد اختالف، دّومی عبارت است 
از نفوذ.« 94/5/26 به دلیل همین سیاست ایجاد اختالف است که »از 
وقتی ادبّیات سّنی و شیعه در کلمات آمریکایی ها ظهور پیدا کرد، اینجا 
کســانی که اهل فهم و دّقت بودند نگران شدند؛ فهمیدند که یک کار 
جدید در ُشرف انجام است و تحّقق پیدا کرد. ایجاد جنگ بین شیعه 
و سّنی سابقه دارد؛ انگلیســی ها در این کار ماهرند... لکن نقشه ای که 
امروز آمریکایی ها در این زمینه دارند، نقشه ی خطرناک تری است.« 
94/10/8 بنابراین »این اختالفاتی که امروز شما می بینید در عراق و در 
سوریه و در بقّیه ی جاها سعی می شود عنوان دعوای مذهبی به آن داده 
بشود، به هیچ وجه دعوای مذهبی نیست، دعوای سیاسی است. جنگ 
در یمن، جنگ سیاسی است نه جنگ مذهبی؛ به دروغ می گویند که 
بحث شیعه و سّنی است، درحالی که شــیعه و سّنی نیست. بعضی از 

3  آنهایی که زیر بمباران سعودی ها در یمن دارند بّچه و زن و کودک 

 به بهانه  چاپ مجدد کتاب صلح امام حسن)ع(

عیدســعید قربان، عید بندگی خــدا بر همه مســلمانان جهــان مبارک باد

وحدت و هوشیاری
رهبر انقالب در پیام حج امسال خود
دو شرط پیروزی بر نقشه دشمنان، و ساخت امت سازی اسالمی را مشخص کردند:



 نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مساجد و هیئت های مذهبی
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روند جوان گرایی رهبر انقالب، به سازمان تبلیغات اسالمی رسید خبر هفته

واژه کلید

یکی از مهم ترین راه های تقویت درونی، حفظ روحّیه ی انقالبیگری است در مردم؛ 
بخصوص در جوان ها. سعی دشمنان این اســت که جوان ما را الابالی بار بیاورند، 
نسبت به انقالب بی تفاوت بار بیاورند، روحّیه ی حماسه و انقالبی گری را در او بُکشند 
و از بین ببرند؛ جلوی این باید ایستاد. جوان، روحّیه ی انقالبی گری را باید حفظ کند. 
و مسئولین کشور جوان های انقالبی را گرامی بدارند؛ این همه جوان های حزب اللّهی 
و انقالبی را برخی از گویندگان و نویسندگان نکوبند به اسم افراطی و امثال اینها. 
جوان انقالبی را باید گرامی داشت، باید به روحّیه ی انقالبیگری تشویق کرد؛ این 
روحّیه است که کشور را حفظ می کند، از کشور دفاع می کند؛ این روحّیه است که 

94/6/18 در هنگام خطر به داد کشور می رسد.

این روحّیه است که در هنگام خطر به داد کشور می رسد

#جوان_مؤمن_انقالبی

☑        اّمت اسالمی باید غفلت های گذشته  خود را جبران کند
امت اسالمی باید غفلت های گذشــته ی خود را جبران کند... امروز که 
دوران استعمار فرانوین است باید از آن تجربه ها درس بیاموزیم و باردیگر 

برای مّدتی طوالنی، دشمن را برسرنوشت خود مسلط نکنیم. 84/10/19

☑        دنیای اسالم محتاج نسخه  مغلوط غرب نیست
دنیای اسالم برای مردم ساالری و حقوق بشر، محتاج نسخه ی مغلوط 
و بارها نقض شده ی غرب نیست...  اســالم با ارزش های واالی خود، 
برترین منبع رستگاری انســان ها است و نخبگان ملت ها وظیفه ی 

حتمِی بازخوانی و ترویج این ارزش ها را بر دوش دارند. 84/10/19

☑     هر حرکت تفرقه انگیز، گناهی تاریخی است
امروز هر حرکت تفرقه انگیز در دنیای اسالم، گناهی 

تاریخی است. آنان که عنودانه گروه های عظیمی از 
مسلمین را به بهانه های واهی تکفیر می کنند...  
چه بداننــد و چه ندانند مجرمانی به شــمار 
می روند که تاریخ اسالم و نسل های آینده از 

آنان با نفرت یاد خواهند کرد.85/10/8

☑     حج نمایشگر دل سپردن به خدا، و 
مظهر وحدت و اتحاد است 

جای جای حج، مظهر اتحاد و انسجام اهل قبله 
و رنگ باختِن تفاوت های طبیعی و اعتباری و 

برجسته شدن وحدت و برادری حقیقی و ایمانی 
آن ها است.86/9/27

☑      امروز زمان بازیابی شکوفائی و عزت اسالم است 
اگر امت اسالمی در دو قرن گذشته دچار فروپاشی و هزیمت در برابر 

تمدن مادی غرب و مکتب های الحادی از هر دو نوع چپ و راست آن بود، 
اکنون در قرن پانزدهم... اسالم با بیداری مسلمانان و بازیافت هویّت خویش 
و با مطرح شدن اندیشه ی توحیدی و منطق عدالت و معنویّت، دور تازه ای از 

شکوفائی و عزت خویش را آغاز کرده است. 87/9/17

☑     تحقق کامل وعده  الهی در راه است
تحقق کامل وعده ی الهــی یعنی پیروزی حق بر باطل و بازســازی 
امت قرآن و تمدن نوین اسالمی در راه اســت... نشانه ی این وعده ی 
تخلف ناپذیر در اولین و مهم ترین مرحله، پیروزی انقالب اسالمی در 

ایران و بنای بلندآوزه ی نظام اسالمی بود .87/9/17

☑            با تکیه بر مبانی مشترک، می توان بر دشمن غلبه یافت
مسلمانان با همکاری و تکیه بر مبانی مشترکی که قرآن و سنت بدان 
ناطق است قدرت خواهند یافت که در برابر... اهریمن چندچهره بایستند 
و آن را مغلوب اراده و ایمان خود سازند... آنان در ایران اسالمی شکست 
خورده اند... در هر نقطه ی دیگر نیز که مقاومِت برخاسته از عزم و ایمان، 
مردم را به مصاف مستکبران پرمدعا کشانید، پیروزی نصیب مؤمنان و 

شکست و رسوائی سرنوشت حتمی ستمگران شد. 88/9/5

☑          جبهه  ضداسالم رو به زوال است
امروز برخالف سی سال پیش، رژیم صهیونیستی دیگر یک هیوالی 
شکســت ناپذیری نیســت؛  برخالف دو دهه پیــش، آمریکا و غرب 
تصمیم گیران بی چون و چرا در خاورمیانه نیســتند... امروز جبهه ی 
ضداسالم که دو قرن بر ملت ها و دولت های اسالمی تحکمی ظالمانه 
می کرد و منابع آنان را به یغما می برد، شاهد زوال نفوذ خود و ایستادگی 

دلیرانه ی ملت های مسلمان در برابر خود است. 89/8/24

☑         دو عنصر اساسی امت اسالمی
امــروز همه ی امت اســالمی و بویــژه ملت های 
به پاخاسته، نیازمند دو عنصر اساسی اند: نخست: تداوم 
ایستادگی و پرهیز شدید از سست شــدن عزم راسخ... دوم: 

هشیاری در برابر حیله های مستکبران بین المللی. 90/8/14

☑         اتحاد مسلمین را در صدر وظایف ملی و بین المللی بدانید
دست های پلید سیاست های استعماری از دیرباز تفرقه افکنی را برای تأمین 
مقاصد شــوم خود در دستور کار داشــته اند، ولی امروز که به برکت بیداری 
اسالمی، ملت های مسلمان دشمنِی جبهه ی استکبار و صهیونیسم را بدرستی 
شناخته و در برابر آن موضع گرفته اند، سیاست تفرقه افکنی میان مسلمانان 
شدت بیشتری یافته است... این هشداری به همه ی ما است که مسئله ی اتحاد 

مسلمین را امروز در صدر وظایف ملی و بین المللی خود بشماریم. 93/7/8
☑          درد بزرگ دنیای اسالم را بشناسید

علما به جای برافروختن آتش اختالفات مذهبی، و سیاسّیون به جای 
انفعال در برابر دشمن، و نخبگان فرهنگی به جای سرگرمی به حاشیه ها، 
درد بزرگ دنیای اسالم را بشناسند و رسالت خود را که در پیشگاه عدل 

الهی، مسئول ادای آنند پذیرا گردند و از عهده ی آن برآیند. 94/7/1

☑            حج مظهر »اَِشّدآُء َعَلی الُکّفاِر ُرَحمآُء بَیَنُهم« است
 حّج اســالمی و توحیدی، مظهر »اَِشــّدآُء َعلَی الُکّفارِ ُرَحمآُء 
بَیَنُهم« اســت؛ جایگاه برائت از مشــرکان و الفت و وحدت با 

مؤمنان است. 95/6/15

13 محورمهم  پیام های حج رهبر انقالب

تحقق کامل وعده  الهی در راه است
 انقالب اسالمی نشانه این وعده تخلف ناپذیر است

☑          وظیفه سنگین رؤسا و نخبگان کشورهای اسالمی
رؤسای کشورهای اســالمی و نخبگان سیاسی 
و دینی و فرهنگی در دنیای اســالم، وظایف 
ســنگین بــر دوش دارنــد... وظیفــه ی 
متوّقف ســازی فوری وقایــع فاجعه بار 
در میان کشورهای اســالمی که امروز 
نمونه های تلخ آن همچون حوادث یمن، 
در سراسر جهان مایه ی اندوه و اعتراض 
است؛ وظیفه ی دفاع قاطع از اقلّّیتهای 
تحت ستم مسلمان، همچون مظلومان 
میانمار و غیره؛ و از همه مهم تر وظیفه ی 

دفاع از فلسطین...96/6/9

دوشنبه ی هفته ی گذشته، رهبر انقالب در دیدار اقشار مختلف مردم، با اشاره به اینکه در کشور بن بستی وجود ندارد، به ضرورت به  کارگیری نیروهای جوان اشاره 
کرده و فرمودند: »بنده حاال به شما دارم می گویم و به اصطالح در معرض عام دارم می گویم لکن در جلسات خصوصی به رؤسای محترم کشور و مسئولین کشور بارها 
و بارها همین را گفته ایم، آنها هم می روند دنبال می کنند و باالخره به قدر توان حرکت می کنند؛ بایستی همکاران خوبی را و فّعاالن خوبی را انتخاب بکنند؛ همین 
جوان های مؤمن را.« 97/5/22حاال یک هفته پس از آن، در یکشنبه ی هفته ی جاری، رهبر انقالب در حکمی، جوانی 38 ساله، به نام حجت االسالم محمد قمی را 
به ریاست جدید سازمان تبلیغات اسالمی منصوب کردند تا همچنان روند جوانگرایی، در انتصابات اخیر ایشان تداوم پیدا کند. البته پیش از این، انتصاب هایی چون 
پرویز فتاح به عنوان رئیس کمیته ی امداد، حجت االسالم محمدجواد حاج علی اکبری به عنوان رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، سرلشگر محمدحسین 
باقری به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، امیر سرلشگر سید عبدالرحیم موسوی به عنوان فرمانده ی کل ارتش جمهوری اسالمی و... حاکی از اهتمام و توجه 

|          | رهبر انقالب، در به کارگیری نیروهای جوان تر بوده است. امید است که چنین رویکردی، مورد توجه سایر مسئولین نیز قرار بگیرد.



چند روز پیش، انتشارات انقالب 
اســالمی اقدام به بازنشر کتاب 
"صلح امام حسن؛ پرشکوه ترین 
نرمش قهرمانانــه ی تاریخ" کرد. 
اصل این کتاب بــا عنوان "صلح 
الحسن" تألیف عالم جلیل القدر 
"شــیخ راضــی آل یاســین" از 
علمای نجف اســت که در سال 
۱3۴8 شمســی توسط حضرت 
آیت اهلل خامنه ای در ســن سی 
سالگی ترجمه شده بود. نسخه ی 
حاضر نیز نتیجه ی بررســی ها 
و مداّقه هایی اســت که توّســط 
کارشناسان و محّققان همکار با 

این انتشارات بر متن کتاب انجام شده است.
       چرا رهبر انقالب این کتاب را ترجمه کردند؟ 

انتشار مجدد این کتاب، ممکن است این سؤال را به ذهن متبادر کند که چرا 
رهبرانقالب در اوج خفقان طاغوت پهلوی به ترجمه ی این اثر پرداخته اند؟ در 
پاسخ باید گفت شاید یکی از انگیزه های ایشــان این بود که غبار مظلومّیت و 
تحریف را از چهره ی مجاهدانه ی امام مجتبی)( بزدایند. زیرا که از یک سو 
جریانات مبارز ملتقط یا مارکسیستی با به سخره گرفتن معارف اسالمی، این 
مکتب مترّقی را فاقد راهبرد و راهکارهای مبارزاتی می دانستند و از سویی دیگر، 
جریانات به ظاهر مذهبی نیز برای فرار از ســختی جهاد  و مبارزه با طاغوت، با 
برداشت غلط از سیره ی این امام بزرگوار و مبارز، نشستن و عدم مبارزه را تجویز 
می کردند. و حال آنکه رهبر انقالب، نظری غیر از این دو داشته و دارند. با نگاه به 
بیانات ایشان بخصوص در کتاب "دو امام مجاهد" در می یابیم که ایشان، حرکت 
و بعثت پیامبر اکرم)(را یک "انقالب اسالمی" می دانند که با برقرار کردن 
یک تناظر بین انقالب اســالمی پیامبر اکرم)( و انقالب اسالمی ایران نیز 

می توان به نکات درس آموزی از سیره ی حضرات ائّمه)( دست یافت.
)(گونه شناسی مردم کوفه در زمان امام حسن       

 ، )(نیز شرح خوبی از شــرایط امام حسن )(در کتاب صلح امام حســن
جامعه ی اســالمی آن زمان، یاران و دشــمنان حضرت ارائه شده است. مثال 
فصل چهارم کتاب، عنوان "کوفه در روزهای بیعــت" را دارد. در این فصل، به 
گونه شناسی مردم کوفه و سپاه امام حسن)(  پرداخته شده که البته در نگاهی 
کلی تر، این گونه شناسی بر هر جامعه ای قابل تطبیق است. مردم کوفه عبارت 

بودند از:

1- امویان: که به عنوان ســتون پنجم و نفوذی دستگاه معاویه در کوفه عمل 
می کردند و از سران اینها می توان عمربن سعد و عمروبن ُحَریث را نام برد.

2- خوارج: کسانی که فقط به درگیری با ســپاه شام می اندیشیدند، البّته نه 
از نگاه و رویکرد امام حسن)( بلکه براساس مبانی خود در تکفیر اهل شام. 
اینها خود را از امام حسن)(  هم انقالبی تر می دانستند و شمربن ذی الجوشن 
و َشَبث بن رِبعی از ســران این گروه بودند. اینها برای حضرت هزینه درست 
می کردند و شــاید بتوان گفت که نقــش این گروه بر تحمیــل صلح بر امام 
حسن)(  زیاد بود. عجیب اینکه آنها در ادامه ی کار به سمت معاویه چرخیدند!

3- شّکاک ها: کسانی که فریب خوارج را خورده بودند اّما هنوز در سلک آنها در 
نیامده بودند، اگرچه که مخالفتی از اینها سرنمی زد اّما قابل اعتماد نیز نبودند.

4- الحمراء: که حدود بیست هزار جنگجوی تازه مسلمان و غیر عرب بودند و به 
دلیل ناآشنایی با معارف حقیقی اسالم، به راحتی در اختیار مجموعه ها و افراد 
قرار می گرفتند. مثال در ماجرای مربوط به امام حسن)(  و قضّیه ی عاشورا به 

نفع امویان حرکت کردند.
5- شیعیان: مردمانی بابصیرت، که پا به رکاب حضرت، آماده ی جنگ و مبارزه 

بودند.
حال نوبت آن اســت که از تاریخ درس بگیریم: اگر معاویه را نماد "دشــمن 
خارجی" بگیریم شاید بتوان راهبردها و راهکارهای او را بر حرکات دشمنان 
مختلف نظام اسالمی تطبیق کرد. برخی را از عاقبت تقابل با خود می ترساند 
و برخی دیگر را با تطمیع و تهدید از میدان به در می کند. نیروهای داخل جامعه 
هم شامل همان تقسیم بندی باال هستند: "نفوذی ها" که دل در گرو دشمن 
دارند و پازل دشــمن در داخل کشــور را تکمیل می کنند. خوارج که همان 
"انقالبی نماها" هستند و با اعمال غلط خود، هزینه سازی برای انقالب می کنند. 
شّکاک ها که در فضای اجتماعی غبارآلود و کم کاری نیروهای انقالب، ممکن 
است تحت تأثیر حرکات انقالبی نماها یا نفوذی ها قرار بگیرند. الحمراء را شاید 
بتوان بر افرادی تطبیق کرد که هم شــور و هیجان و قدرت عمل دارند و هم 
فهم شان از مبانی انقالب و اسالم، به اندازه ی کافی نیست و به همین دلیل باید 
به آنان آگاهی و بصیرت الزم را داد، وگرنه خدای نکرده ممکن اســت فریب 
بخورند. و نهایتا انقالبیون مؤمن، که به آرمان انقالب وفادارند و بافهم درست از 
تحوالت داخلی و بین المللی، همواره پای کار انقالب مانده و با همه ی سختی ها 

و مشقت ها، کار انقالب را پیش برده اند.
تاریخ نیز چیزی جز برآیند این نیروها بر هم نیست. پس هرگاه مؤمنان انقالبی 
که متناظر با شیعیان مخلص دوران امام مجتبی )( هستند، به وظایف خود 
عمل کنند و با شکست توطئه ی نفوذی های دشــمن و انقالبی نماها، سایر 
طیف های جامعه را هدایت درســت کنند، قاعدتاً می توان آینده ی جامعه را 
آینده ای مطلوب و تضمین شده دانست. آنچنان که در دوران انقالب اسالمی، 
 ،" )(این اتفاق رخ داده است. امید اســت مطالعه ی کتاب "صلح امام حسن
گامی باشد برای شناخت بهتر و بیشتر از تاریخ اسالم، و به تبع آن، تاریخ انقالب 

اسالمی. 

رهربی مطالبه
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رفتارتان باید مردمی، عادالنه و متواضعانه باشد. آقایان! 
با مردم گرم بگیرید؛ در مقابل مــردم تواضع کنید؛ به 
میان مردم بروید؛ در موارد مقتضی به خانه های مردم 
سر بزنید... مردم ببینند کسی از خودشان است... نبادا 
خیال کنید که اگر کســی منقطع از مردم شد، هیبت 
بیشتری پیدا می کند؛ نه، هیبت برای مسئوالن خوب 
اســت که مردم نســبت به آنها تهیبی داشته باشند؛ 
اما این هیبت با رفتار معنوی شــما حاصل می شــود. 
شــما وقتی ســالمید، وقتی به فکر منافع شــخصی 
نیســتید، وقتی راحت خودتان را فــدای راحت مردم 
می کنید و وقتی برای خــدا کار می کنید و مخلصانه 
کار می کنید، خدای متعال هــم محبت و هم هیبت 
شما را در دل مردم می اندازد. من دیده ام مسئوالنی را 
که خودشان را از مردم جدا می کردند، به خیال این که 
این کار، یک شــان و تشخصی اســت! مردم کمترین 
اهمیتی به اینها نمی دادند؛ یعنی هیــچ عزتی هم در 
 چشم مردم نداشتند. بنابراین، با مردم و در کنار مردم

 باشید.  84/12/8

آنچه من بر آن تأکید می کنم، این است که ما امروز در جامعه مان نیاز مبرم داریم به اینکه آرمان ها را مدام تکرار کنیم، مدام بگوییم، مدام روی آن 
کار کنیم، مدام مطالبه کنیم. این مطالبه گری خیلی چیز خوبی است. مطالبه گرِی آرمان ها از آن چیزهایی است که از آن نباید دست برداشت. 
اگر چنانچه این حجم عظیم و وسیع تهاجم به افکار عمومی از سوی ضّد انقالب با این مطالبه گری ها مواجه نشود، قطعاً ویرانگری خواهد کرد. 
یادآوری آرمان ها، مطرح کردن آرمان ها، خواستن آرمان ها ، طلبکاری نسبت به تحّقق این آرمان ها یک سّدی است در مقابل تخریب افکار عمومی 
و فضاهای نخبگانی -که متأّسفانه روی فضاهای نخبگانی هم دارند کار می کنند- و فضاهای مدیریّتی؛ که در مواردی هم متأّسفانه بی تأثیر نبوده. 
اینجا یک لشکری از جوان های مؤمن و انقالبی الزم است که وارد میدان بشوند، مطالبه کنند آرمان ها را و خودشان کمک کنند به تحّقق این 
آرمان ها که البّته اینکه حاال چه جوری کمک کنند، جای بحث دارد؛ پس بنابراین، احتیاج است به یادآوری این آرمان ها با همان زباِن ویژه ی جواِن 

مؤمِن انقالبی که از خصوصّیاتش صراحت است، از خصوصّیاتش شجاعت در گفتار است؛ اینکه شجاعانه حرف خودش را بزند.   97/3/7

آقایان! با مردم گرم بگیرید و
 به میان آنها بروید

جوان مؤمن و انقالبی در شرایط امروز کشور، چه کاری باید انجام دهد؟ پرسش و پاسخ

آینده انقالب چگونه تضمین خواهد شد؟
1  شیرخوار و بیمارســتان و مدرســه را از دست  به بهانه  چاپ مجدد کتاب صلح امام حسن)ع(

می دهند، شافعی اند، بعضی شان زیدی اند؛ بحث شیعه 
و سّنی نیســت، دعوا دعوای سیاسی اســت، دعوای 

سیاست ها است.« 94/5/26
     روح پیام حج امسال رهبر انقالب

3. حال، وقتی سیاســت دشمن مبنی بر ایجاد تفرقه 
و اختالف در بین مســلمانان مشخص شد، وظیفه ی 
دولت ها و ملت های اسالمی می بایست دقیقا عکس آن 
باشد، یعنی پافشــاری بر »اصول مشترک« و »عوامل 
وحدت آفرین«. به همین دلیل، روح پیام حج امســال 
رهبر انقالب )که البته در بسیاری از سال های قبل نیز 
تکرار شده( تأکید بر مســأله ی »وحدت و هوشیاری« 
مســلمانان در برابر نقشــه ی دشــمن بوده و چنین 
می فرمایند: »حج، در این مــکان و در این محدوده ی 
زمانی، همیشه و در همه ی سال ها، با زبان رسا و منطق 
آشــکار، مســلمانان را به اتّحاد فرامی خواند. و این در 
نقطه ی مقابِل خواست دشمنان اســالم است که در 
همه ی دوران ها و بویــژه در این دوران، مســلمانان را 
به صف آرایــی در برابر یکدیگر تشــویق می کرده اند و 
می کنند... مسلمانان باید هشیار باشند و این سیاست 
شــیطانی را خنثی کنند. حج زمینه ساز این هشیاری 
اســت، و این اســت فلســفه ی برائت از مشــرکان و 
مستکبران در حج.« 97/5/29 از خالل همین توجه به 
وحدت، و هوشــیاری در برابر دشمن است که می توان 
امیدوار بود به تحقق »امت ســازی اسالمی« )یا همان 
تمدن نوین اســالمی( که رهبر انقالب در این پیام به 
آن اشــاره کرده اند؛ به شــرط آنکه حاکمان اسالمی 
و ملت های مســلمان، از هــر حرکــت تفرقه انگیز و 

اختالف آفرین نیز اجتناب کنند.  



Gap.im/KhatteHezbollah          :گپ   
Sapp.ir/KhatteHezbollah  :سروش   

رهربی خاطرات

تشکیالتی کار
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(

نـشـــریه جـامـــعـه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتـبـاط بـا 
خط حزب ا...                                

   پیامک:                     ۱000۱028 
Khat@khamenei.ir:رایانامه   

امام کالم

البالغه نهج  اخالق درس

کسانی که برای خودشان هیچ عیبی 
قائل نیستند، هرگز اصالح نخواهند شد

فریاد برائت ما، فریاد ملت هایی است که 
خنجر کفر و نفاق قلب آنان را دریده است      

فریاد برائت ما فریاد مردم مسلمان آفریقا است، فریاد 
برادران و خواهران دینی ما که به جرم سیاه بودن، 
تازیانه ی ستِم سیه روزان بی فرهنِگ نژادپرست را 

می خورند. فریاد برائت ما، فریاد برائت مردم لبنان 
و فلســطین و همه ی ملت ها و کشورهای دیگری 
است که ابرقدرت های شرق و غرب، خصوصاً آمریکا 
و اسرائیل به آنان چشم طمع دوخته اند و سرمایه ی 
آنان را به غارت برده اند و نوکران و سرسپردگان خود 
را به آنان تحمیل نموده اند و از فواصل هزاران کیلومتر 

راه به سرزمین های آنان چنگ انداخته و مرزهای آبی 
و خاکی کشورشان را اشغال کرده اند... فریاد برائت ما، 
فریاد دفاع از مکتب و حیثیت و نوامیس، فریاد دفاع 
از منابع و ثروت ها و ســرمایه ها، فریاد دردمندانه ی 
ملت هایی اســت که خنجر کفر و نفاق قلب آنان را 

دریده است.    امام خمینی )ره(؛ 6 مردادماه 1366

ایرانی خانواده

معرفی کتاب

مرکزیت کشور اولویّت محسوب نمی شود 
بنده به جنوب خراسان آمدم؛ در درجه ی اّول برای اظهار اخالص و ارادت به شما مردم 
مؤمِن منطقه ی جنوب خراسان که از دیرباز شــما را می شناسم و در درجه ی بعد برای 
این که همه ی کسانی که در این کشور مسؤولیتی دارند، بدانند برای این نظام، مرکزیت 
کشور اولویّت محسوب نمی شود. جنوب خراسان، بلوچســتان، مناطق محروِم دیگر، 
شرق و غرب و شــمال و جنوب کشــور، همه در حکم واحدند. هیچکدام از مناطق این 

78/6/6 کشور، در منابع عمومی، حّق بیشتری از مردم دیگر این کشور ندارد. 

اسالم، اعتراف به گناه را در پیش بندگان، مجاز 
نمی داند. کســی نباید گناهی را که انجام داده 
اســت بر زبان آورد و پیش کسی به آن اعتراف 
کند. اما پیش خدا، چرا. بین خودتان و خدا، بین 
خودمان و خدا، خلوت کنیم و به قصورهایمان، 
به تقصیرهایمان، به خطاهایمان و به گناهانمان 
که مایه روسیاهی ما، مایه بسته شدن پروبال 
ما و مانع پرواز ماســت، اعتراف نماییم و از آنها 
توبه کنیم. اگر فردی بخواهد اصالح شود، باید 
گناه و عیب خود را بپذیــرد و در پیش خود و 
خدا، به آن عیب و گناه اعتراف کند. کســانی 
که برای خودشــان هیچ عیب و خطایی قائل 
نیستند، هرگز اصالح نخواهند شد. یک ملت 
هم، اگر بخواهد به راه راست برود، باید بفهمد 
که کجاها اشــتباه کرده اســت و خطاهای او 
چیســت و به گناه خود اعتراف کند. امروز هم 
اگر آحاد اّمت عظیم اسالمی قبول کنند که در 
مقابل اســالم کوتاهی کرده اند؛ اگر مسلمانان 
عالم تصدیق و اعتراف کنند که در دنباله َروی 
از قدرت های اسالمی، راه را اشتباه پیموده اند 
و در پذیــرش فرهنگ مفســِد اغــوا کننده 
غرب، به خطا رفته اند، راهشــان بــاز خواهد 
 شــد و خواهند توانست خودشــان را اصالح 

کنند.  73/2/28

یکی از بهترین سفرنامه های حج

زن، آن بخش زیبای آفرینش بشر است. این 
بخش زیبا به طور طبیعی بــا اندکی در پرده 
بودن همراه است؛ این خاصیت این بخش زیبا 
و لطیف وجود انسانی است. این پرده را دریدن 
و آنچه را که باید با نظم و قانون پیگیری شود 
- آن نیاز غریزی انســانی، چه در زن و چه در 
مرد - بی قانون و بی نظم در جامعه رواج دادن، 
بزرگ ترین خیانتی است که در درجه ی اول 
به زن و در درجه ی بعد به همه ی بشریت - زن 
و مرد - انجام گرفته؛ این کار را سیاست های 

86/4/13 غربی کرده اند.

بزرگ ترین خیانتی که
 به زن شده است

در بیــن ســفرنامه هایی که از موســم 
حج نوشــته شــده اســت، کتاب "یار 
کجاســت؟"به قلم "رحیــم مخدومی"، 
یکی از آن کتاب هایی کــه رهبر انقالب 
آن را مطالعه کرده و آن را یکی از بهترین 
سفرنامه های حج دانســته اند. ایشان در 
تقریظی بر آن چنین نوشته اند: »بار دیگر 
موسم حج شــد و وقت انس و معاشقه ی 
من با ســفرنامه های حج. دود کبابی به 
ضرورت، با مصداقــی از »وصف العیش، 
نصف العیــش«؛ و »ماشــاءاهلل کان«. اما 
بی شک این یکی از بهترین سفرنامه های 
حج اســت که من خوانده ام. اگر نگویم 
بهتریــن؛ لطیــف، پرنکتــه، ژرف نگر، 
بــا روح، موعظه آمیــز،  گویــا و همراه با 
هنرمندی های ادیبانــه؛ از قبیل زیبایی 
قلم، همراهی طنز، اشــتمال بر تصویر، 
آمیختگی به خیــال؛ و... خالصه این که، 

93/7/7 نوشته زیبا و شیرینی است«.  

iGap.net/khattehezbollah  :آی گپ   
ble.im/khattehezbollah                      :بله   

َها  »َو لَْیُکْن أََحبَّ اْلُُمورِ إِلَْیَک أَْوَسُطَها فِي الَْحقِّ َو أََعمُّ
ِعیَِّة«؛)1( دنبال کارهایی  فِي الَْعْدِل َو أَْجَمُعَها لِِرَضی الرَّ
باش که از افراط و تفریط دور باشد و عدالت را در سطح 
وسیع تری شامل حال مردم کند؛ یعنی سطح تماسش 
با مردم و منافع آنها هرچه وسیع تر باشد و رضایت و 
خشنودی عاّمه و توده های مردم را بیشتر جلب کند. 
دنبال این نباش که رضایت گروه های خاص - یعنی 
صاحبان ثروت و قدرت - را به دست آوری. من و شما 
مخاطب این خطابیم... بعد می فرماید: »َفإِنَّ ُسْخَط 
ِة«؛ اگر دل صاحبان ثروت  ِة یُْجِحُف بِِرَضی الَْخاصَّ الَْعامَّ
و قدرت را به دســت آوردید و مردم را ناراضی کردید، 
نارضایتی مردم این گروه های خشنودشده ی خواص - 
یعنی صاحبان ثروت و قدرت - را مثل سیالبی خواهد 
ِة یُْغَتَفُر َمَع رَِضی الَْعامَِّة«؛ اما  برد. »َو إِنَّ ُسْخَط الَْخاصَّ
اگر رعایت میل دل صاحبان ثروت و قدرت را نکردید، 
از شما ناراضی می شــوند؛ بگذار ناراضی شوند. وقتی 
مردم از شــما راضی اند و برای آنها کار کردید، بگذار 
اینها ناراضی باشند. »یغتفر«؛ این نارضایی بخشوده 

است.   79/7/12         |            1( نامه 53

دنبال این نباش که رضایت 
»گروه های خاص« را به دست آوری

استقبال مردم بیرجند از رهبر انقالب    |     78/6/6 

مدعیان آزادی حاضر نشدند پیام 
امام را منتشر کنند

بنده بارها گفتم این که می گویند رسانه ها و روزنامه ها 
در دنیا آزادند، درست اســت؛ اما روزنامه ها مال چه 
کســانی اند؟ البته صاحباِن روزنامه ها آزادند، هرچه 
می خواهند می نویســند، هرچه به صرفشان باشد، 
می نویســند و هرچه به صرفشــان نیســت، قطعاً 
نمی نویسند. مرحوم"حاج احمد آقا" می گفت: به نظرم 
رسید یکی از پیام های امام را - به گمانم پیام حج بود - 
در یکی از روزنامه های آمریکا چاپ کنیم. ایشان خیال 
می کرد آمریکا جای آزادی است و می شود این پیام 
امام را آن جا ترجمه کرد و در روزنامه ای به چاپ رساند 
تا آمریکایی ها بخوانند و بگوینــد »عجب! امامی که 
این قدر درباره اش می گویند، این حرف ها را می زند!« 
می گفت هرچه پول خرج کردیم، نشد. به نظرم گفت 
حاضر شدیم حدود صدهزار دالر خرج کنیم که این 
یک یا دو صفحه پیام در روزنامــه ای از روزنامه های 

آمریکا چاپ شود؛ اما نشد که نشد!    81/11/15

معرفی کتاب یار کجاست؟


