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دانشجویان هر سال، معموال دو بار با رهبر انقالب دیدار و 
گفت وگوی مســتقیم دارند. یکی از این دیدارها در ماه 
مبارک رمضان است و دیگری در مهرماه. اولی، با تشکل های مختلف 
دانشجویی است و دومی با نخبگان علمی. دیدارهایی که معموال بیش 
از سه ساعت هم به طول می انجامد. در این دیدارها، دانشجویان ضمن 
بیان مهم ترین دغدغه های خود، پای صحبت نقطه نظرات رهبر انقالب 
نشسته و ایشان نیز به تبع آن، وظایف و مأموریت های جدید جریان 

دانشجویی را برای آنان بیان می کنند. 
دیدار دانشجویی تا آنجا برای رهبر انقالب اهمیت دارد که تا به حال هیچگاه 
از برنامه ی رمضانی ایشان حذف نشده است. حتی دیدار امسال )۹۶/3/17( 
باوجود آنکه درست چند ساعت قبل از آن، گروهک داعش به ساختمان 
مجلس حمله کرده و شرایط امنیتی فوق العاده ای در تهران ایجاد شده بود، 

باز هم طبق روال گذشته، سر ســاعت برگزار شد. )در همین دیدار بود که 
رهبر انقالب، کار این گروهک را به »ترقه بازی« تشبیه کردند که »در اراده ی 
مردم هیچ تأثیری نخواهد گذاشت« و »ان شاءاهلل َکلَک اینها }هم{ کنده 
خواهد شد.« پنج ماه بعد از این پیش بینی رهبر انقالب، حاج قاسم در نامه ای 

خطاب به رهبر انقالب، پایان داعش را به ایشان و ملت ایران تبریک گفت.( 
      غلبه  گفتمان انقالب اسالمی، وظیفه این است

اما اگر بخواهیــم بدانیم که چرا دیدار دانشــجویی، تا به ایــن حد، برای 
رهبر انقالب اهمیــت دارد، باید به این موضوع توجه کنیم که دانشــجو 
مهم ترین "نیروی آینده ساز" کشور است. بدین ترتیب وضعیت آینده ی 
جامعه، ارتباط مستقیم پیدا می کند با شرایط علمی، مهارتی و صدالبته 
"جهان بینی" دانشــجویان. گویی هرچه امروز در دانشگاه به دانشجویان 

تعلیم داده شود، فردای جامعه و کشور را رقم خواهد زد.

در شرایطی که که عده ای ســعی دارند دانشــگاه و به تبع آن کشور را به 
فرهنگ غیرانقالبی و غیربومی آلوده کنند، وظیفه ی"جنبش دانشجویی"، 
دقیقا عکس آن اســت. یعنی وظیفه ای که رهبر انقالب، در آخرین دیدار 
دانشجویی، از آن با عنوان »غلبه ی گفتمان انقالب اسالمی در دانشگاه« 
یاد کردند: »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.« ۹۶/3/17 
آن هم در شرایطی که گفتمان انقالب، دارای »جذابیت«های منحصر به 
فردی است که اتفاقا امام خمینی)ره( هم با تکیه بر همین عوامل جذابیت 
بود که توانســت جوان نســل انقالب را مجذوب خود کند: »بخشــی از 
جّذابّیت ها مربوط به اصولی بــود که امام ارائه می کــرد. مثال ازجمله ی 

3  چیزهایی کــه امام به مردم ارائه می کرد، اســالم بود؛ اســالم ناب،

با شرح حال میرزا کوچک خان نیرو می گرفتیم       |  این شماره تقدیم می شود به روح بلند میرزا کوچک خان جنگلی 
ما در دوران مبارزه خودمان، هر وقت نام میرزاکوچک خان را به یاد می آوردیم و شرح حال او را می خواندیم، نیرو می گرفتیم. او از همت و اراده و شخصیت و هویّت 
خود خرج کرد، برای این که به یک نسل هویّت و شخصیت و نیرو و اراده ببخشد. این بسیار ارزش دارد. امثال او تعدادی بودند که در غربت مبارزه کردند، در غربت 
هم ُمردند؛ اما می بینید که امروز غریب نیستند. جریان تاریخ، جریان عجیبی است. نگذاشت و نخواهد گذاشت شیخ فضل اهللَّ ها و میرزاکوچک خان ها و خیابانی ها 

و امثال اینها، همچنان که غریب ُمردند، غریب بمانند . 80/2/12

مزار: محله ی سلیمانداراب رشت تاریخ شهادت: 11 آذر 1300 شهادت:  به دست سفاکان رضاخان میرپنج

جمهوری اسالمی،  وعده ی کوتاه مدت الهی بود خوشبختی و بدبختی کشور در دست مسئوالن است
تفسیر قرآن  |  4

تمام منازعات به نفع ایران بوده است تا آمریکا
گزارش رصدی  |  3 کلید واژه   |  2

گفتامن انقالب را غلبه دهید

پیروز نبرد منطقه چه کسی بود؟

مأموریت جدید رهبر انقالب
 به جنبش دانشجویی در »نبرد اندیشه ها« در دانشگاه

بعد از اعالم پایان حکومت داعش، حاال وقت پاسخ به این پرسش است:
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پیروز نبرد منطقه چه کسی بود؟
تاریخ معاصــر را اگر ورق بزنیــم، به عیان در 
می یابیم که هیچگاه ماننــد امروز، دو جریان 
»اسالم ناب« و »اسالم آمریکایی«، علنی و شفاف در مقابل 
هم صف آرایی و جبهه بندی نکرده اند. اگر روزگاری هرگونه 
مراوده ی سیاســی، تجاری و یا نظامی دول کشــورهای 
اســالمی با اشــغالگران ســرزمین فلســطین، گناهی 
نابخشودنی و با هزینه های گزاف همراه بود، اکنون برخی 
مقامات کشورهای اسالمی با اشتیاق از روابط شان با رژیم 
صهیونیســتی می گویند و حتی پا را فراتر نهــاده و ایران 
اســالمی را به عنوان دشــمن اصلی مســلمانان معرفی 
می کنند، تا با خیالی راحت تر به نرد عشق شان با اشغالگران 
قبله ی اول مسلمین ادامه دهند. این همدلی و همراهی آن 
زمان بغرنج تر می شود که دستگاه عریض و طویل مفتیان 
هم به خدمت گرفته شود تا »کسی در کسوت مفتی دین، 
فتوا بدهد بر اینکه مبارزه ی با صهیونیســم حرام است و 
کمک به فالن گروهی که با صهیونیســم مبارزه می کنند 

جایز نیست.«۹۶/۹/2
به میــدان آمدن وقیحانه و گســترده ی منادیان اســالم 
التقاطی، البته به خواســت و اراده ی اولیه خودشان نبوده 
اســت و آنها کمافی الســابق، مهره ای در دست طراحان و 
برنامه ریزان غربی بوده اند. همان هایی که از ابتدای پیروزی 
انقالب اســالمی و برافراشته شــدن پرچم اسالم اصیل و 
انقالبی، اولویت نخست خود را سرنگونی آن و هر آنچه که 

رنگ و بویی از آن داشته باشد، قرار دادند.
از همان روزگار آنها تمام همت خود را بر حمایت از اسالم 
آمریکایــی قرار دادند، اســالمی که دو شــاخه دارد: یک 
شاخه "اسالم تحّجر"و دیگری "اســالم سکوالر"، که هر 
دو، نقطه ی مقابل اسالم ظلم ســتیز، عدالتخواه، مجاهد، 
طرفدار محرومان، مدافع حقوق پابرهنگان و رنجدیدگان 

و مستضعفان قرار می گیرد.
       نقشه ی نظام سلطه برای جهان اسالم

برنامه ریزان و تصمیم گیران غربی به خوبی می  دانستند که 
در این جهان چندقطبی، بیشــترین چالش را با اسالم ناب 
خواهند داشــت و آنچه که منافع آنها را به صورت حقیقی و 
بنیادین، دستخوش تغییر و تحول می کند، "انقالب اسالمی" 
و امت های بیدارشده در پی آن است. از همین باب، راه حل را 
در ترسیم چهره ای خشن از اســالم و سپس مشغول کردن 
جهان اسالم به چالش های درونی خود جستند و متأسفانه 
به دلیل همراهی و کوتاهی برخی از رهبران و سیاستمداران 

جهان اسالم، به هدف خود رسیدند و موفق شدند جنگی که 
باید برعلیه اشغالگران قدس شریف باشد را به درون دنیای 
اسالم بکشانند و ظرفیتی که باید بر علیه صهاینه بکار گرفته 
شود، صرف کشتن هم کیشان و بلکه هم مذهبان شود تا در 
نهایت هدف آن اربابان هم در این »جنگ نیابتی« محقق شود: 

»جراحت وارد کردن بر پیکر اّمت اسالمی«.۹۶/۹/2
آنجا تأســف بیشــتر می شــود که بدانیم سرسلســله ی 
نقش آفرینان در این پازل، حکومتی است که دهه های متوالی 
خود را به عنوان "خادم الحرمین الشریفین" معرفی می کند اما 
مفتیانش برای ترویج ریختن خون مسلمین فتوا می دهند و 
حکامش پاداش. یعنی »درست برخالف نّص صریح قرآن که 
مؤمنین را »اَِشّدآُء َعلَی الُکّفارِ ُرَحمآُء بَیَنُهم « معّرفی می کند، 
اینها اشّداء علی المسلمین و رحماء با کّفارند؛ با آنها خوبند اّما با 

مسلمین ببینید چه می کنند.«۹۶/۹/2
      پیروز میدان مبارزه چه کسی بود؟

آنچه در 6 سال گذشته بر منطقه ی ما گذشت نمایشی عیان 
از خدمت به "جبهه ی کفر" و خیانت به "جبهه ی حق" بود. 
بیراه نیست که گفته شود هر دو جریان با تمام قوا به میدان 
آمده بودند، در یک سو جبهه ی غربی- عبری و عربی با همه ی 
توان و تجهیزات و قوا، و در سوی دیگر "مدافعان حرم" که به 
»وعده ی الهی« حسن ظن داشتند. هدف و تاکتیک ها کامال 
متضاد بود، مدافعان اسالم ناب برای دفاع از جان و نوامیس 
مسلمانان و مقدســات آنان جان خود را فدا کردند و ایادیان 
اسالم متحجر در جنایت هایشان همه ی جنایتکاران معاصر 

را رو سفید کردند.
اکنون اما دوســت و دشــمن، پیروز این میــدان نابرابر را 
شناخته اند. فقط اندک نظری بر بحران های منطقه از سوریه 
تا عراق و یمن و لبنان، نشــان می دهد که دالرهای عربی، 
سالح غربی و دارو و درمان عبری، چاره ساز نشده و "جریان 
مقاومت اسالمی" سربلند از این نبرد، با کوله باری گرانسنگ 
از تجربه هــای بدیع، خــود را آماده ی نبرد سرنوشت ســاز 
می کند. اگرچه »آنهایی که با ســرمایه گذاری سنگین، این 
توطئه ی شــوم را تدارک دیده بودند آرام نخواهند نشست، 
سعی خواهند کرد آن را در بخشی دیگر از این منطقه و یا به 
شکلی دیگر دوباره به جریان افکنند«۹۶/8/30 اما رزمندگان 
محور مقاومت، که اکنون در میان مسلمانان اعتباری مضاعف 
یافته و حقانیت نگاه و اقدامات شان بیش از پیش عیان شده، 
وجه همت خود را بر توجه به فلسطین، به عنوان مسئله ی اول 

مسلمین قرار خواهند داد. 
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بعد از اعالم پایان حکومت داعش، حاال وقت پاسخ به این پرسش است:

  محمد بن ســلمان پیش از رویارویی با 
ایران، به سرنوشت صدام توجه کند

نشــریه ی آمریکایی هافینگتون پســت نوشت: 
محمدبن ســلمان پیش از رویارویی بــا ایران، به 
سرنوشت صدام توجه کند؛ همان کسانی صدام را به 
زیر کشیدند که زمانی او را به جنگ با ایران تشویق 

می کردند.   |       جام جم |

  نتانیاهــو هرگز جــرأت نخواهد کرد 
تهدیدهای خود را عملی کند

"عبدالباری عطوان" نویسنده سرشناس جهان 
عرب: نتانیاهو همچنان به تهدیدهای خود علیه 
ایران ادامه می دهد و چه بسا متحدان عرب آن هم 
این گونه بمانند اما هرگز جرأت نخواهند کرد که 
این تهدیدهای خود را عملی کنند؛ چون نتانیاهو 
می داند چیزی که در انتظار اوســت موشک ها، 
جنگ های چریکی فراگیر، پهپادهای بمب افکن 
و ده ها هزار مبارز جان بر کفی اســت که آماده 
حضور در "مادر درگیری های واقعی" یعنی نبرد 

با اسرائیل و شهید شدن هستند.   |   الف |

     وزارت خارجه اســرائیل : ما و داعش 
علیه ایران هم سو هستیم

مرکز اطالعاتی "مئیر عمیت" )وابسته به وزارت 
خارجه اســرائیل( که در روزنامــه عبری زبان 
جروزالم پست منتشر شده، اعتراف کرده است 
که در شــرایط فعلی منطقه، منافــع داعش و 
اسرائیل در مقابله با افزایش نفوذ ایران به صورت 

موقت همسو شده است.  |  ایلنا|

   روایت نیویورک تایمز از 2 دلیل متحد 
شدن مردم ایران 

روزنامه نیویورک تایمز در یادداشــتی به بررسی 
تاثیر سیاســت های ضــد ایرانی هــای جدید 
دولت های آمریکا و عربستان ســعودی بر افکار 
عمومی در ایران پرداخته و نوشت دونالد ترامپ و 
سعودی ها ایرانیان را متحد کرده اند. این یادداشت 
در ادامه تأکید کرده است: تغییر رویکرد ایرانیان 
)و اتحاد سیاسی آنها( را می توان در پی دو عامل 
دانســت؛ یکی انتخاب شــدن دونالد ترامپ به 
ریاست جمهوری آمریکا و دیگری افزایش تقابل 
عربستان سعودی با ایران و تنش زایی های محمد 

بن سلمان ولیعهد این کشور.  |   فارس|

  نشنال اینترست: عربستان قادر به مقابله 
با ارتش وسپاه ایران نخواهد بود

وب سایت اندیشکده نشنال اینترست درگزارشی 
تحت عنوان "قمار بزرگ عربســتان" نوشــت: 
نیروهای عربســتان ســعودی به رغم تجهیز 
نظامی مدرن از ســوی آمریکا، به احتمال زیاد 
قادر نخواهند بود با ارتش مستحکم ایران و سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی مقابله کنند. |   ایرنا|

انسـان خردمنـد و عاقبت اندیـش از همه ی سـاعات و لحظـات برای خدمـت و انجـام کار خیـر اسـتفاده می کند. 
قبل از انقـاب، چنین فرصتی فراهم نبود اما امروز سـعادت یا شـقاوت کشـور در دسـت ما مسـئوالن اسـت و این 
ما هسـتیم که می توانیم با تصمیـم و عمل درسـت، مـردم و جوانان را سـعادتمند و اهل بهشـت کنیم. مسـئوالن 
می تواننـد در خدمـت بـه مـردم و انجـام امـور مختلـف سیاسـی، اقتصـادی و فرهنگـی بـا نیـت و قصـد قربت به 

خداونـد، عمل کننـد.  96/1/20

#نهضت_خدمت_ رسانی
کلید
واژه

خوشبختی و بدبختی کشور در دست مسئوالن است
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هفته سخن

»ُترِهبوَن ِبه« هامن 

چیزی است که در 

ادبّیات سیاسی 

امروز به آن »قدرت 

بازدارندگی« 

می گویند. 

جمهوری اسالمی 

در جایگاهی قرار 

میگیرد که دارای 

قدرت بازدارندگی 

است؛ دارای اقتدار 

بازدارنده است؛ 

می خواهند این 

اقتدار نباشد
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1   اسالم ناب محّمدی. اسالم ناب یعنی اسالمی   
که نه اسیر و پابند تحّجر است، نه اسیر و پابند التقاط 
است... این برای جوان مسلمان، جّذاب بود.« ۹۶/3/14

با همه ی اینها اما غلبه دادن گفتمان انقالب، دارای 
شروطی است که جریان دانشجویی ملزم به رعایت 

آن است: 
      افسر جوان مجهز به تعبد و عقالنیت

رهبر انقالب دانشــجوی مؤمــن و انقالبــی را در 
صحنه ی نبرد اندیشه ها و غلبه ی گفتمان ها، »افسر 
جوان جنگ نرم« می دانند. این افســر جــوان اما با 
»خودسازی«، »حفظ تدین و تعبد در عمل و گفتار« 
و »عقالنیت« است که گفتمان انقالب را در محیط 
دانشگاهی تبلیغ و ترویج می کند. البته در این مسیر 
حتی اگر دستگاه های مسئول فرهنگی و اندیشه ای 
کشور، دچار سستی، کاهلی یا تعطیلی شدند با اتکا به 
این شاقول هاست، که خود دست به اقدام خواهد زد. 
»من به همه ی آن هسته های فکری و عملِی جهادی، 
فکری، فرهنگی در سرتاسر کشــور مرتّباً می گویم: 
هرکدام کار کنید؛ مســتقل و به قول میدان جنگ، 
آتش به اختیار... آنجایی که احساس می کنید دستگاه 
مرکزی اختاللی دارد و نمی تواند درســت مدیریّت 
کند، آنجا آتش به اختیارید؛ یعنی باید خودتان تصمیم 
بگیرید، فکر کنید، پیدا کنیــد، حرکت کنید، اقدام 

کنید.«۹۶/3/17 
      به توئیتر اکتفا نکنید

با ورود فضای رســانه ای نوین و شــبکه های تعامل 
مجــازی، بســیاری از اقدامــات و فعالیت ها نظیر 
سخنرانی، تهیه و توزیع نشریه، و همچنین حلقه های 
اندیشه ای و مطالعاتی از فضای واقعی به فضای مجازی 
منتقل و محدود شدند. این موضوع اگرچه ضروری 
بوده و هســت، اما نباید به گونه ای شود که عرصه ی 
تعامل حقیقی و فیزیکی روزمــره از آن خالی و تهی 
شود. امری که رهبر انقالب از آن به عنوان »تخاطب 
واقعی« یاد کردند: »اهتمام به تخاطب واقعی. فضای 
مجازی چیز خوبی اســت، فرصتی اســت اّما کافی 
نیست. 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؛«۹۶/3/17 از دل این 
حضور واقعی است، که دانشجوی انقالبی، از طرفی با 
نیازها، نقص ها و دغدغه های مخاطب آشنا شده و از 
سویی دیگر می تواند برای غلبه ی گفتمان انقالب، 

بهتر و دقیق تر برنامه ریزی کند.   
در چنین شرایطی، اگر گفتمان انقالب و اهداف آن 
به عنوان یک خواست همگانی و عمومی در دانشگاه 
مطرح و پذیرفته شــود، آنگاه اســت کــه می توان 
پیش بینی کرد چنــد قدم به ســاخت »جامعه ی 
اسالمی« نزدیک تر شــده ایم. همان چیزی که امام 
درباره ی آن فرموده بود: "اگر دانشــگاه اصالح شود، 

مملکت اصالح خواهد شد."   

جمهوری اسالمی نه اهل تجاوز است، نه انفعال

ما امروز »دولت مقاومت«ایم... این بســیار مهم  ســـئله روز
م

است، و با هیچ عنصر مقاومت دیگری قابل مقایسه 
نیست. برای همین است که دشمنی ها از همه جای 
دنیا -چه از سوی قدرت طلبان، چه از سوی نوکران 
قدرت طلبان- متوّجه جمهوری اسالمی است. خب، »دولت 
مقاومت« یعنی چه؟ یعنی تسلیم زورگویی نشدن، تسلیم 
زیاده طلبی نشــدن، در موضع اقتدار ایســتادن... دولت 
مقاومت نه اهــل تجاوز اســت، نه اهل ســلطه طلبی و 
دست اندازی به ملّت ها و کشورها است، نه اهل فرو رفتن در 
الک دفاعی و موضع انفعال است؛ هیچ کدام از اینها نیست. 

بعضی خیال می کنند اگر ما بخواهیم خودمان را از تهمت 
سلطه طلبی و اقتدارطلبی بین المللی و منطقه ای برکنار 
کنیم، باید برویم در الک دفاعی؛ این جوری نیست. در الک 
دفاعی نمی رویم، در موضع انفعال قرار نمی گیریم، بلکه ما 
در موضع »اَِعّدوا لَُهم َما اسَتَطعُتم ِمن ُقوَّةٍ َو ِمن رِباِط الَخیِل 
تُرِهبوَن بِه َعُدوَّ اهللِ َو َعُدوَُّکم« قرار می گیریم... »تُرِهبوَن بِه« 
همان چیزی است که در ادبّیات سیاسی امروز به آن »قدرت 
بازدارندگی« می گویند. جمهوری اسالمی در جایگاهی قرار 
میگیرد که دارای قدرت بازدارندگی اســت؛ دارای اقتدار 

بازدارنده است؛ می خواهند این اقتدار نباشد.  96/2/20

یکی از مسائلی که سبب شده است اخیرا برخی از اندیشکده های آمریکایی، انتقادات صریحی را به سیاستمداران خود داشته 
باشند، "اشتباهات محاسباتی" آنان در قبال مسائل جهان، و مخصوصا منطقه ی غرب آسیا و خاصه ایران است. برای مثال، 
اندیشکده ی مرکز مطالعات استراتژیک بین الملل )CSIS( در یادداشتی، ضمن بیان تمرکزهای نابجا در سیاست آمریکا در 
منطقه ی غرب آسیا می نویسد: "دولت ترامپ فرصت حل وفصل برخی از مهم ترین درگیری ها در خاورمیانه را از آمریکا گرفته 
است. به عنوان مثال، آمریکایی ها در بحث های آینده ی سوریه، همچنان در حاشیه اند، میانجی گری کمی در جنگ یمن دارد 
و دیپلماسی آمریکا درباره ی مبارزه با همسایگان قطر نیز بی نتیجه بوده است. حتی اگر دولت }آمریکا{ ادعا کند که بر ایران 

متمرکز است، باید اعتراف کرد که تمام این منازعات به نفع ایران بوده است تا به نفع آمریکا." 
نویسنده سپس با بیان سیاست فروش سالح آمریکایی ها به برخی کشورهای منطقه می نویسد که فروش سالح ها مطمئنا 
اتفاق می افتد و احتماال ادامه خواهد یافت اما بعید است که این موضوع، موجب توقف ایران یا هر دشمن دیگری در خلیج فارس 
شود. در پایان، این اندیشکده می نویسد: "کشورهای عربی خلیج فارس تهدید می کنند و ایرانی ها احساس امنیت می کنند."در 
همین باره، اخیرا نیویورک تایمز نیز نوشته بود: "به نظر می رسد که سیاست های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و آل 
سعود کمک کرده تا این دیدگاه که نمی توان به آمریکا و عربستان اعتماد کرد، در میان مردم ایران رواج بیشتری پیدا کند.« با 

این نکات به نظر می رسد باید دید که آمریکایی ها اشتباهات محاسباتی خود درباره ی ایران را تا چه حد ادامه می دهند! 

گزارش 
تمام منازعات به نفع ایران بوده است تا آمریکارصدی

اعتراف اندیشکده ی آمریکایی مرکز مطالعات استراتژیک بین الملل:

تولید ثروت در اسالم مطلوب است اما به شرطها و شروطها

بسیاری از این مشکالتی که در دنیا پیش آمده، به خاطر نگاه مادی به مسئله ی اقتصاد و مسئله ی پول و مسئله ی ثروت است. همه ی 
این چیزهائی که دوستان از انحراف های غرب و مشکالت فراوان و مسئله ی استثمار و استعمار و اینها ذکر کردند، به خاطر این است که 
به پول و به ثروت نگاه ماده گرایانه وجود داشته. می توان این نگاه را تصحیح کرد. اسالم برای ثروت اهمیت قائل است، اعتبار قائل است. 
تولید ثروت در اسالم مطلوب است؛ منتها با نگاه الهی و معنوی. نگاه الهی و معنوی این است که از این ثروت برای فساد، برای ایجاد 
سلطه، برای اسراف نباید استفاده کرد؛ از این ثروت بایستی برای سود جامعه بهره برد. و بقیه ی مسائل فراوانی که وجود دارد. 89/9/10

بازخوانی بیانات رهبر انقالب در نخستین نشست اندیشه های راهبردی
بازخوانی
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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:                     10001028 
@ khat_admin :حساب تلگرام   

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

پایانکاربهسودجبههخداییست

عزیزان من! دشمنی دشمناِن حق و دشمنان 
خدا تمام شدنی نیســت؛ دشمنی ها وجود 
دارد. اِعمال دشمنی از سوی دشمنان خدا 
بســتگی به این دارد که مالحظه کنند که 
چقدر توانایی اِعمال دشمنی و خصومت را 
دارند؛ اگر در طرف مقابل ضعف مشــاهده 
کنند، ببینند می توانند این دشمنی را اِعمال 
کنند، این دشمنی را اعمال می کنند بدون 
هیچ گونه مالحظه ای. آن کسانی که از ذکر 
عنوان دشمن ناراحت می شــوند که »چرا 
این قدر می گویید دشــمن دشــمن«! آنها 
غافِل از این مسئله هستند؛ غافلند از اینکه 
اگر چنانچه دشمن مجال پیدا بکند، در وارد 
آوردن ضربه هیچ تأّملی نخواهد کرد. نباید 
این مجال را به دشــمن داد؛ نباید در مقابل 

دشمن عملی، سخنی، حالتی در ما مشاهده 
بشود که او را تشــویق کند به ضربه زدن و 
دشــمنی کردن و اِعمال خصومت. این یک 
اصل اســت؛ یک اصل همیشگی است؛ این 

یک اصل ُعقالیی است.   ۹۶/۹/1

جمهوری اسالمی
 وعده ی کوتاه مدت الهی بود 

خدای متعال بــرای اینکه دل ها را به 
تحقق وعده های آینــده قرص کند، 
برخی از ایــن وعده هــا را در کوتاه مدت اجرا 
می کند. خدای متعال به مادر حضرت موسی 
وحی کرد: »فألقیه فی الیّم«. بعد فرمود: »انّا 
راّدوه الیک و جاعلوه من المرسلین«.)1( دو تا 
وعده داد: بچه را در دریا بینداز - نگران نباش 
- هم به تــو برمی گردانیم، هــم او را به مقام 
نبوت و ارسال می رسانیم. آن نبوت هم همان 
نبوتی بود که سال های متمادی - شاید چند 
قرن - بنی اسرائیل در انتظارش بودند. بعد که 
حضرت موسی در قصر فرعونی به آغوش مادر 
برگشــت، خدای متعال می فرماید: »فرددناه 
الی اّمه کی تقّر عینها و ال تحــزن و لتعلم اّن 
وعد اهلّل حّق«؛)2( این وعده ی اّولی را برایش 
تحقق دادیم، برگرداندیم تا بداند وعده ی خدا 
درســت اســت؛ آن وعده ی دوم هم محقق 

خواهد شد. ۹1/10/1۹
آنچه از موّفقّیت ها در طول تاریخ برای بشریّت از 
طریق دین حاصل شده، همان وعده های کوچک 
است؛ از جمله جمهوری اســالمی. جمهوری 
اسالمی هم یکی از همین وعده ها است؛ خدای 
متعال وعده داده بود که اگر مبارزه کنید، اگر صبر 
کنید، اگر به خدای متعال توّکل کنید، در جایی 
که گمان آن را نمی برید و امیــد آن را ندارید، به 
شما قدرت خواهیم داد؛ همین اتّفاق افتاد: ملّت 
ایران مبارزه کرد، صبر کرد، ایســتاد، فداکاری 
کرد، از دادِن جان دریغ نکــرد و اتّفاقی افتاد که 

هیچ کس تصّور آن را نمی کرد!    ۹3/3/21
1.  سوره مبارکه القصص آیه 7

2.  سوره مبارکه القصص آیه 13

ــرایط کاری  ــت ش ــه عل ــده ب ــوال:  بن   س
ــنت در  ــل س ــرادران اه ــه ب ــهری ک در ش
ــا  آن ســاکن هســتند زندگــی میکنــم. آی
میتوانــم در نمــاز جماعــت و جمعــه آنــان 

ــم؟ ــرکت نمای ش
ــان  ــا آن ــت ب ــه و جماع ــاز جمع ــخ:  نم پاس
ــح و  ــالمی صحی ــدت اس ــظ وح ــرای حف ب

مجــزی اســت.

  سـوال: اگـر شـخصی خـالف وحـدت 
شـیعه و تسـنن صحبـت کنـد نسـبت به 
حضـور در آن مجلـس چه تکلیفـی داریم؟

پاسـخ: هرگونـه گفتـار یـا کـردار و رفتـاری 
کـه در زمـان حاضـر سـوژه و بهانه به دسـت 
دشـمن بدهـد یـا موجـب اختـالف و تفرقـه 
بین مسـلمین گردد شـرعاً حرام اکید اسـت 
و شـرکت در آن مجلـس اگـر تأییـد و ترویج 

آن باشـد جایـز نیسـت.

قرآن تفسیر

جدید استفتائات

امام کالم

اگـر دیدید که همسـرتان یـک نقطـه ی عیبـی دارد  - هیچ انسـانی بی عیب نیسـت - و 
مجبوریـد او را تحمـل کنیـد، تحمل کنیـد؛ کـه او هـم همزمـان، دارد عیبی را از شـما 
تحمـل می کنـد. آدم عیب خـودش را کـه نمی فهمـد، عیب دیگـری را می فهمـد. پس 
بنـا را بگذارید بـر تحمل. اگـر چنانچـه قابل اصالح اسـت، اصالحـش کنید. اگـر دیدید 

کاری نمی شـود کرد، بـا او بسـازید. 77/11/1۹

همسر شما هم عیب شما را تحمل می کند!

دعوت جمهوری اسالمی در هفته وحدت چیست؟
در هفته ی وحدت دعوت جمهوری اسالمی به این نیست که شیعیان یا سنیان از مذهب خود 
دست بکشند و به آن مذهب دیگر رو بیاورند؛ دعوت جمهوری اسالمی این است که مشترکات 
میان مذاهب اسالمی برجسته شود و دیوارهای ســاخته ی دست دشمنان اسالم و عنادها و 
کینه ورزی ها برداشته شود؛ بیایند و در عرصه ی معارف اهل بیت، بشنوند و ببینند. امروز بیشتر 
از گذشته دشمنان این دیوار را، این حائل را و این ابزارها و آالت خصومت و کینه ورزی را تقویت 

می کنند و سعی می کنند برادران مسلمان را از هم جدا کنند.  87/1/1

اتکای خودتان را 
هر روز به خارج کم کنید    

جوان هــای ما اثبــات کردند کــه می توانند 
خودشان عمل بکنند و شما مطمئن باشید که 
در دراز مدت شــما همه کار می توانید بکنید. 

و امیدوارم که مغزها را بــه کار بیندازند و آن 
خوف هایی که ایجاد کرده بودند در کشور ما، 
آن را هم کنار بگذارید و با شجاعت وارد بشوید 
و کار خودتان را انجــام بدهید. همان طوری 
که با شــجاعت، ابرقدرت ها را خارج کردید با 

شجاعت در فرهنگ، خودتان کار بکنید و در 
کارهای خودتان، خودتان عمل بکنید و اتکای 
خودتان را هر روز به خــارج کم بکنید، و یک 
وقتی برســد که هیچ اتکا به خارج، ما نداشته 

باشیم. امام خمینی)ره(،۱۷ اسفند ۱۳۶۰

نقشی که نماز جمعه در زندگی دارد     

مــردم در روز جمعــه، اجتمــاِع علــی الّتقــوی 
ــرد انســان  ــرای ف ــه ب ــد. نمازهــای یومّی دارن
ــت  ــیان و غفل ــع از نس ــه مان ــی دارد ک نقش
خــدا؛  خانــه ی  دِر  صبــح   - می شــود 
ــه ی خدا؛  نیــم روزی می گــذرد، ظهــر دِر خان
ــدا؛  ــه ی خ ــاز دِر خان ــذرد، ب ــاعاتی می گ س
دائــم نمازهــای یومّیــه انســان را بــا طــراوِت 
ــش را  ــان نق ــی دارد - هم ــه م ــدا نگ ــاد خ ی
ــاع دارد. در  ــه اجتم ــبت ب ــه نس ــاز جمع نم
ــدا  ــر خ ــر ذک ــردم ب ــاع م ــه، اجتم روز جمع
ــه ی  ــذرد، جمع ــد روز می گ ــت. چن و تقواس
ــدا  ــر خ ــر ذک ــردم ب ــاع م ــاز اجتم ــد، ب بع
ــدا  ــه پی ــله ادام ــن سلس ــت و همی و تقواس
ــردان  ــان، م ــران، زن ــان، پی ــد. جوان می کن
و کاًلّ طبقــات مختلــف در آن شــرکت 
می کننــد و طــراوت می یابنــد؛ جامعــه 
جــان می گیــرد، روح می گیــرد، ایمــان 
ــره  ــود ذخی ــوا در خ ــد و تق ــد می کن تجدی

77/8/8 می نمایــد.

دیدار با علمای اهل سنت، سوریه، شهریور ۶3

ایـرانی خانواده

حکم شرکت
 در نماز های اهل تسنن

اصل عقالیی و همیشگی در برابر دشمن

جمعه مناز

حزب ا... این است

 :  تکثیر و توزیع خط حزب اهلل 
به صورت داوطلبانه و خودجوش است. بدین نحو 
که بــرادران و خواهران گرامي فایل نشــریه را از 
 ســایت KHAMENEI.IR یا کانال خط حزب اهلل:
telegram.me/khattehezbollah دانلــود 
کرده، و  به تعــدادی که امــکان دارد تکثیر و در 
مکان هایی مانند مسجد، پایگاه بسیج، هیئت های 
مذهبی، دانشــگاه ها و حوزه هــای علمیه توزیع 

می کنند. 

موزعین      خط حزب ا...


