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قرآن

اسالم بنایش بر برادری است
عرب و عجم هر دو زیر پرچم توحید و در پناه
رسول خدا( )میخواهند زندگی کنند.
و جمهوری اســامی میخواهــد مطلبی را
که قرآن فرموده اســت ،مطلبی را که رسول

پیامک:

		
رایانامه:
10001028

Khat@khamenei.ir

حساب تلگرام@ khat_admin :

کانال تلگرامTelegram.me/KhatteHezbollah :

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

به همه ملتها بفهمانیم که اســام یک دین
وحدت اســت ،یک دین برادری است ،دین
برابری اســت .هیچ یــک از قشــرهای او بر
دیگــری تف ّوق ندارنــد مگر به تقــوا ،مگر به
پیروی از احکام اسالم ۵ .دی ۱۳۵۹

برش

امتواحدهاسالمی،

نیاز مهم دنیاى اسالم اتحاد است؛ باید از
اختالفاتجزئى،سلیقهاىوعقیدتىعبور
«إن ه ِذ ِه ا ُ َّم ُت ُکم ا ُ َّم ًة
کرد و امت واحده تشکیل دادَّ :
اعبدون»( .)1اعتقاد به قرآن ،اعتقاد
واح َِد ًة َو اَن َا َرب ُّ ُکم َف ُ
به پیامبر ،اعتقاد به خداى واحد ،اعتقاد به کعبهى
داشتن جبههى واحد
واحد و قبلهى واحد ،درمقابل
ِ
دشمن ،اینها کافى نیست براى اتحاد دنیاى اسالم؟
چراعدهاىنمیفهمند؟چراعدهاىاینحقایقروشن
را درک نمیکنند؟ هدف آمریکا و جبههى غربىها از
ایرانهراســى و شیعههراســى چیســت؟ رژیم
صهیونیستى غاصب باید بتواند با آسودگى زندگى
ِ
کند ،بر عوامل نابودکنندهاى که بحمداهلل در ارکان
آن رژیم غاصب وجود دارد فائق بیاید؛ این نمیشود
مگراینکهسرمسلمانهارابندکنند،بینآنهااختالف
بیندازند ،مســائل کوچک را براى آنها بزرگ کنند.
 93/3/6تشــکیل امت واحده ،آرزوی بزرگ اسالم
است و همان است که در سایهی آن ،نیل به همهی
کماالت فردی و جمعی مسلمین میسر میگردد و
همان هدفی است که جهاد اسالمی برای تحقق آن
تشریع شده و هر یک از عبادات و فرایض اسالمی،
بخشــی از آن را زمینهســازی و تأمین میکند.

رهبــر انقــاب در ســالروز میــاد 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 اســامی گفتند:
برخی سیاســتمداران آمریکایی خواســته یا
ناخواسته اذعان کردهاند که باید در منطقهی
غرب آسیا جنگ و درگیری بوجود آید تا رژیم
صهیونیستی در حاشیهی امن قرار گیرد و پیکر
خونین دنیای اســام ،توان پیشرفت نداشته
باشد.
ایشــان وحدت امت اســامی و ایستادگی در
مقابل صهیونیزم و دیگر دشمنان اسالم را عالج
دردهای دنیای اســام و راه رسیدن به قدرت
و عزت برشــمردند و تأکید کردند :مســئلهی
فلســطین ،امروز در رأس مسائل سیاسی امت
اسالم است و همه موظفند برای آزادی و نجات
ملتفلسطینتالشومجاهدتکنند.
رهبر انقالب ،ادعای دشــمنان اسالم دربارهی
اعالمقدسبهعنوانپایتخترژیمصهیونیستی
را ناشی از ناتوانی و عجز آنها دانستند و افزودند:
دنیای اســام بالشــک در مقابل این توطئه
میایســتد و صهیونیســتها با این کار ضربه
بزرگتری می خورند و فلســطین عزیز بدون
تردیدسرانجامآزادخواهدشد.

مناز

علل پیروزی انقالب اقبال مردم
به مسجد است

یکــی از علــل پیــروزی ایــن انقــاب مبــارک
در ایــران اســامی  -و یــا الاقــل ســهولت ایــن
پیــروزی  -ایــن بــود کــه مــردم بــه مســاجد
اقبــال پیــدا کردنــد؛ جوانــان مســاجد را پــر
کردنــد و علمای اعــام ،مســاجد را بــه عنوان
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
حداعلــی
انقــاب هــم کــه ایــن مســأله ،بــه ّ
رسید75/10/19 .
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تحلیل رهبر انقالب از نقشه جدید آمریکا

پیامتشکررهبرانقالبازقهرمانیتیمملیوزنهبرداریو
پهلوانسرافراز....علیرضاکریمی

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

جهانیآمریکاوهمچنیناقدامآقایعلیرضاکریمی،کشتیگیرکشورمانبرایعدممواجهه
با نمایندهی رژیم صهیونیســتی در مسابقات لهســتان ،قدردانی نمودند .متن پیام رهبر

انقالب به این شرح است:بسمهتعالی .از تیم قهرمان در مسابقات جهانی وزنهبرداری که موجب
خرسندی ملت ایران شدند تشکر میکنم و از آقای علیرضا کریمی ،پهلوان سرافراز کشورمان که
نمادعزتایرانیانشدازصمیمدلقدردانیمینمایم.سیدعلیخامنهای96/9/15.

خانواده

ایـرانی

قصهی خوب سازنده شخصیت کودک است

قصههای خوب ،سـازندهی شـخصیت کودک اسـت.
قصهگویـی ،هنر بسـیار خوبی اسـتّ .
ّ
قصههـای قدیمی را کـه ما از مـادر خودمـان ،از مادربـزرگ و یـا از پیرزن دیگـری در
همان
ّ
کودکی شـنیدهایم ،امروز که مـرور میکنیم ،میبینیـم در آنها چقـدر حکمت وجـود دارد!
قصههـا
انسـان ،بعضـی از خصـال و تف ّکـرات خـودش را کـه ریشـهیابی میکنـد ،بـه ایـن ّ
قصههـای خـوب77/2/23 .
مهمی اسـت؛ منتهـا ّ
میرسـدّ .
قصه مقولـهی خیلی ّ

حزب ا ...این است

آمادگی خود را در مواجهه با دشمنان اسالم حفظ کنید
آمادگی را در مسلمانها برای مواجهه و
مقابله[با دشمنان اســام] حفظ کنید.
مقصود همهجا جنگ نظامی نیســت؛
[بلکه] بایســتی ذهنها را در مخاطبین
خودتــان -مردمی که ســخن شــما را
میشــنوند -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
مطمئ ّنیم که خدای متعال در پیشرفت
این کار به ما کمــک خواهد کرد .آنهایی
که برخالف آیهی قرآن که فرمود «یا اَ ُّ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

احکام

رشعی

احکامخمس
سؤال :افرادی هستند که خمس بر آنها واجب

اســت ،ولی تا کنون آن را نپرداخته اند و در حال

راهربد وحدت یا تفرقه،

کدام یک پیروز است؟
اول .برنامهی دشمن برای منطقهی غرب آسیا گسترش
تفرق ه بین اقوام و مذاهب اسالمی بوده و هست .دلیل آن
هم مشخص است :تفکر انقالب اســامی و محور مقاومت ،مبتنی بر
"وحدت" مسلمانان برای مبارزه با "دشــمن مشترک" ،یعنی نظام
سلطه ،در حال گسترش هرچه بیشتر در منطقه است .پس میبایست
به هر طریق ممکن ،با آن جلوگیری میکردند« .از زمانی که احساس
شد در این منطقه حرفهای نو ،افکار اسالمی نو ،ایستادگی ملّتها،
زنده شدن و ســرپا شــدن ملّتها دارد وجود پیدا میکند ،حرکت
تفرقهآمیز دشمنان بیشتر شد 95/9/27 ».در این راه متأسفانه برخی
از سیاستمداران سادهلوح یا وابســته جهان اسالم نیز با نظام سلطه

همراهشدند.
دوم .ایران اما درســت نقطــهی مقابل این رویکــرد را برگزید .یک
سیاستخارجی منطقی و واقعگرایانه ،منبعث از اندیشههای دینی و
انقالبی که در آن تحالف و برادری و مقابله با عوامل تفرقهزا در منطقه
در اولویت قرار دارد .حاال که گرد و خاکها در عراق و سوریه خوابیده
و فتنهی تفرقه تا حدودزیادی بر طرف شده است ،بهخوبی مشخص
شد که پیروز میدان کدام جریان بوده است .نتیجهی منازعات ،نه تنها
آنی نشد که نظام ســلطه تصور میکرد بلکه دقیقا برعکس هم شد:
قدرت نرم و سخت ایران ،در مقایسه با سی سال پیش ،بهمراتب بیشتر
شد تا جاییکه اندیشــکدهی آمریکایی "مرکز مطالعات استراتژیک

و بینالملل" چنین مینویســد" :آمریکا در جلوگیری از گســترش
تدریجی قدرت منطقهای ایران تا حد زیادی شکست خورده است".
نشــنال اینترســت هم تأکید کرد" :ایران علیرغم همهی تحریمها
و تالش مشــترک قدرتهای جهانی برای جلوگیری از نفوذ ایران در
منطقه ،از سیاســتخارجی موفقیتآمیزی در خاورمیانه برخودار
است"
سوم .آنچنانکه گفته شد «امروز دو اراده در این منطقه با یکدیگر در
تعارضند :یک اراده ،ارادهی وحدت است؛ یک اراده ،ارادهی تفرقه است.
ارادهی وحدت ،متعلّق به مؤمنین است؛ فریاد اتّحاد و اجتماع مسلمین
از حنجرههــای بااخالص بلند اســت و مســلمانها را دعوت 3
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ابالغسالمرهبرانقالببهمدافعانحرم

پیامتشکررهبرانقالبازپهلوانسرافرازعلیرضاکریمی

آمادگیخودرادرمواجههبادشمناناسالمحفظکنید

حاضر هم توانایی پرداخت آن را ندارند و یا بر آنها

بسیار دشوار است ،حکم آنان در اینباره چیست؟

خدایند به دوســتی میگیرند و مو ّدت
خودشان را با آنها برقرار میکنند ،اینها
دشمنان حقیقی اسالم هستند در درون
جامعهی اسالمی96/9/2 .

جواب :مجرد عدم توانایی یا دشواری پرداخت
خمس موجــب برائت ذ ّمه و ســقوط تکلیف
نیست ،بلکه ادای آن تا حد امکان واجب است،
گردان مبالغ
چنین افرادی می توانند با دست
ِ
ولی امر خمس یــا وکیل او ،آن
بدهی خود با ّ
را به تدریج برحسب اســتطاعت خودشان از
جهت مقدار و زمان بپردازند.

شهید دشوارترین و مخلصانهترین اقدامها | این شماره تقدیم میشود به روح پرفتوح شهیدغالمعلی پیچک
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
شاد.
تاریخ شهادت 20 :آذر 1360

شهادت :به دست سفاکان رژیم بعث عراق

مزار :گلزار شهدا بهشت زهرا ()
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اخبار

هفته

ابالغ سالم رهبر انقالب به مدافعان حرم
نمایندهی مقــام معظــم رهبری در ســوریه
از منطقــه عملیاتی و شــهر تازه آزادشــدهی
بوکمــال بازدیــد کــرد .آیــتاهلل طباطبایی
همچنین در دیــدار با رزمنــدگان مدافع حرم،
ســام رهبر انقالب اســامی را ابالغ و هدایای
متبــرک شــده در حرمهای مطهــر حضرات
زینب کبــری و رقیــه( )را به آنــان تقدیم
کرد  | .خ صداوسیما |
تأکید رهبر انقالب بر ارتقای توان رزمی
نیروهایمسلح
رئیس ســتادکل نیروهای مسلح گفت :هرگاه
گزارشهایی به محضر فرماندهی معظم کل قوا
تقدیم میشود،معظمله میفرمایند«:منبهاین
مقدار پیشرفت قانع نیستم؛ چرا که شما توانایی
بیشتری از این دارید» | .دفاع پرس |
با کشتهشدن صالح ،آلسعود آخرین
برگ خود در یمن را از دست داد
پایگاه خبــری لبنانی العهــد در مطلبی در
واکنش بــه کشتهشــدن 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
وحشیترین رژیمهای دنیاست
خبرنگار روزنامه اسرائیلی"هاآرتص" که در یک
نشست مردمی حمایت از فلسطین در استرالیا
مشــارکت کرده بود ،اعالم کرده ایــن رژیم از
ســتمگرترین وحشــیهای روی زمین است.
وی زندانی کردن  2میلیون انســان در باریکه
غزه آن هم به مدت  11ســال را ،یکی از دالیل
خود برای وحشــی خواندن این رژیم خوانده
است | .کیهان|
آمریکا باید در تعامل خود با عربستان از
تجربهشاهایراندرسبگیرد
شبکه "سیانبیســی" 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 میافتد
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
چش م بســتن به روی رفتارهای سرکوبگرانه
آنهــا درس بگیــرد | .باشــگاه خبرنــگاران|
2
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نشریهخبری-تبیینینمازهایجمعه،مساجدوهیئتهایمذهبی

چگونهگفتمانانقالبرادردانشگاهغلبهدهیم؟

20توصیهعملیاتیبهتشکلهایدانشجویی

سخن

در یادداشــت شمارهی گذشــتهی خط حزباهلل با عنوان
«گفتمانانقالبراغلبهدهید»،بهچراییاهمیتاینموضوع
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 شماره 20 ،توصیهی کاربردی رهبر انقالب به دانشجویان و تشکلهای
دانشجوییبرایچگونگیتحقق«گفتمانانقالباسالمی»منتشرمیشود.

1

2

3

4

آمادگی برای اقناع فکری مخاطب
یکی از راههای تأثیرگذاری و ّ
جذاب شــدن تشــ ّکلها ،اقناع فکری
است؛اقناعفکری؛طرفرابتوانیدقانعکنید.این،فرعبرایناستکه
خودتان درست کار کرده باشید .خودتان درست کار کنید؛ حقیقتاً
[وقتی]یکحقیقتیجزوفکرشماوذهنشماشد،میتوانید،قدرت
اقناعپیدامیکنید،مخاطبتانرااقناعمیکنید94/4/20.

افزایش معرفت با مطالعات اسالمی
ســقف معرفت خودتان را ،ســایتهای سیاســی و اوراق روزنامهها
و پرسه زدن در ســایتهای گوناگون قرار ندهید؛ سقف معرفت شما
اینها نیست ...با قرآن ،با نوشتجات مرحوم شهید مطهری ،با نوشتجات
فضالی بزرگی که خوشبختانه امروز در حوزههای علمیه حضور دارند،
آشنا شوید ...این یکی از کارهاست که حتماً الزم است91/5/16 .

همافزایی تشکلهای انقالبی
تش ّکلهای انقالبی با هم همافزا باشند .گاهی شما با هم اختالفاتی دارید؛
تش ّکلهای انقالبی سر یک چیزهایی با هم اختالف دارند؛ خب داشته
باشــند ،درعینحال با این اختالفات همافزایی داشــته باشید ،نقاط
مشترک را بگیرید؛ یعنی اختالفات موجب نشود که به یقهگیری و به
مقابله و این چیزها بینجامد95/4/12 .

شجاعتدراقدام
گاهیاوقاتبعضیازتش ّکلهامیگویند«نکنداینکاررابکنیم-مث ً
الفرض
کنیدکه-فالنآدمیافالندستگاهنگرانبشوند،ناراحتبشوندیافالن»؛
نه ،شما اقدامتان را انجام بدهید ،منتها آنوقتی که فهمیدید این اقدام
نادرستاست،ازهمانجامتو ّقفشکنید،یعنیهمانجابرگردانیدراهرا؛
یعنیدرانجامکارهاواقدام[شجاعتداشتهباشید]96/3/17.

5

6

7

8

ارتباطگیریبرایتشکیلجبههیضدامریکایی
یکی دیگر از مســائلی که به نظرم میتوانید شــما انجام بدهید
ضدصهیونیستی در
ضدآمریکایی و ّ
تشکیل یک جبههی واحد ّ
سطح دانشجویان جهان اسالم اســت  ...امروز وسیلهی ارتباط
هم آسان است ،دیگر نامهنگاری و پســت و تلگراف و مانند اینها
الزم ندارد .در فضای مجازی تمــاس بگیرید ،کمااینکه در موارد
مشابهی این کار انجام گرفته95/4/12.

حفظ دین و تقوا
ازجملــهی وظایــف دانشــجویی ،حفــظ دیــن و تقــوا اســت.
عزیــزان مــن! بــرای شــماها حفــظ دیــن و تقــوا آســانتر از
امثــال بنــده اســت؛ ایــن را شــما بدانیــد95/4/12 .

ارتباط با اساتید ارزشی و مورد اعتماد
با اساتید ارزشــی و مکتبی ارتباطاتتان را مستحکم
کنید .امروز خوشبختانه در محیط دانشگاه ،استادان
ارزشــی و مکتبی کم نیســتند؛ ارتباطات را با اینها
افزایش دهید92/5/6 .

آرمانخواهی همراه با واقعگرایی
ما آرمانگرائی را صددرصد تأیید میکنیم ،دیــدن واقعیتها را
هم صددرصد تأیید میکنیم .آرمانگرائی بدون مالحظهی
واقعیتها ،به خیالپردازی و تو ّهم خواهد انجامید .وقتی
شما دنبال یک مقصودی ،یک آرمانی حرکت میکنید،
واقعیتهای اطراف خودتان را باید بسنجید و بر طبق آن
واقعیتهابرنامهریزیکنید92/5/6.

9

10

تداوم و توسعهی 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 .روزبهروز اینها را بتوانید
توسعهبدهید95/4/12.

استفاده از هنر برای انتقال مفاهیم اسالمی
توجه
اسـتفاده از بخشـی از شـیوههای هنـری اسـت که کمتـر مـورد ّ
قرار گرفتـه؛ [مث ً
متأسـفانه در محیط هنری
ال] تئاتر؛ تئاتر دانشـجوییّ .
ما ،تئاتـر از ا ّول هـم بد متولّـد شـده ...در ایـن میتواند خیلـی چیزهای
سـازندهای باشـد .تئاتـر؛ تئاترهـای دانشـجویی .گروههـای هنرمنـد
بنشـینند واقعاً مفاهیم حقیقـی اسلامی را [بیـان کننـد]94/4/20 .

13

14

حضورفیزیکی،فکریوبیانیدرمسائلکشور
ا ّولین توصیهای که ما به تش ّکلها میکنیم ،این است که حضور داشته باشند؛
حضور.مقصودفقطحضورجسمانینیست...همدوستانانقالب،همدشمنان
مهم کشور بدانند ...منتها در این
انقالب باید مواضع شما را در زمینهی مسائل ّ
توجهقراربگیرد؛ا ّوالًمستدلباشد.د ّوماینکه
اعالمموضعچندنکتهبایدمورد ّ
بهنگامباشد.تحلیلتانرامردمبدانند،منعکسکنید95/4/12.

تالشهمهجانبهبرایغلبهیگفتمانانقالباسالمی
جدیوهمهجانبهبرایغلبهدادنگفتمانانقالبدردانشگاه.نگویید
تالش ّ
دردانشگاهدیگرنمیشودکاریکرد؛شنفتماینراکهبعضیهامیگویندکه
«آقا،دیگردردانشگاهنمیشودکاریکرد»؛نهآقا،دردانشگاهخیلیمیشود
کار کرد ،اتّفاقاً در دانشگاه باید کار کرد .چه کسی باید در دانشگاه کار بکند؟
شما.شماتش ّکلهاهستیدکهدردانشگاهبایدکاربکنید96/3/17.

17

18

جدیت در برنامههای عمیق فکری و فرهنگی
فرهنگى برنامهمند و هدفمند و
به طور جدی به کارهای فکری و
ِ
عمیق بپردازند .یک وقت هست که دشمن به عرصهی دانشگاه
تهاجم آشکار میکند؛ اینجا شما باید حضور آشکار داشته باشید؛
مثل مســائل دورهی فتنه  ۸۸و امثال اینها .یک وقت هست که
نه ،آنچنان تهاجم آشــکاری وجود ندارد؛ اینجا بایستی حضور
مجموعههای دانشجوئی ،حضور عمیق فکری باشد90/5/19.

پرهیز از ابتذال اخالقی
پرهیز از ابتذال در کارهای فرهنگی و هنری اســت؛ مراقب باشــید.
من نمونههائی از این مسئله را ســراغ دارم؛ البته نه حاال ،حدود هفده
هجده سال قبل .من همان موقع اطالع پیدا کردم که یک مجموعهی
دانشجوئی در دانشگاه در بعضی از مراسمشان رگههائی از ابتذال وجود
دارد .همان وقت به آنها پیغام دادم  -با ما هم بیارتباط نبودند  -خب،
توجهی نشد .بعد هم دنبالههای خوبی پیدا نکرد90/5/19 .

11
جذب دانشجویان ،مقدمهی تاثیرگذاری
یکـی از الزامـاتِ اثرگذاری این اسـت کـه بتوانید بدنهی دانشـجویی
ّ
تشـکلها یـک اقلّ ّیـت دانشـجوییاند .مجموع شـما
را جـذب کنید.
ّ
تشـکلها را که جمـع کننـد ،در بین خِ یل انبـوه دانشـجوها اکثریّت
نیسـتید .باید بتوانید جاذبـه در خودتان ایجـاد کنید که دانشـجو را
جذب کنـد94/4/20 .

15
حضور آتش به اختیار
عملیجهادی،فکری،فرهنگی
منبههمهیآنهستههایفکریو ِ
درسرتاسرکشورمرتّباًمیگویم:هرکدامکارکنید؛مستقلوبهقول
میدان جنگ ،آتشبهاختیار ...آنجایی که احســاس میکنید
دستگاه مرکزی اختاللی دارد  ...باید خودتان تصمیم بگیرید،
فکرکنید،پیداکنید،حرکتکنید ،اقدامکنید96/3/17.

19
اهتمام به تخاطب واقعی
فضای مجازی چیز خوبی است ،فرصتی است ا ّما کافی نیست .بعضیها
چســبیدهاند به فضای مجازی -توئیتــر و مانند اینهــا -برای اینکه
پیامهایشان را برســانند ،این فایده ندارد؛ تخاطب واقعی الزم است،
میزگرد الزم است ،سخنرانی الزم است ،نشــریّه الزم است ،بحثهای
دونفره و ســهنفره الزم است ،جلسات تحلیل الزم اســت؛ اینجور با
مخاطبینتان بنشینید؛ و مانند این کارها96/3/17.

12
تبیین ذهنها و دلها
تبییـن اسـاس کار مـا اسـت .مـا بـا ذهنهـا مواجهیـم ،بـا دلها
مواجهیـم؛ بایـد دلها قانع بشـود .اگـر دلها قانـع نشـد ،بدنها به
فـرق بیـن تف ّکر
راه نمیافتـد ،جسـمها بـهکار نمیافتـد؛ ایـن ِ
اسلامی و تف ّکـرات غیـر اسلامی اسـت95/4/12 .

16
ایجاد و تحمل رقابت گفتمانی
در محیط دانشــجویى« ،رقابت گفتمانى» چیز خوبى اســت،
درصورتىکه با تحمل مخالف همراه باشد .از وجود مخالف نه
باید انســان تعجب بکند ،نه باید انسان خشمگین بشود ،نه
باید انسان بیمناک بشود؛ هیچکدام از این سه حالت در قبال
مخالف،قابلقبولنیست93/5/1.

20
پرهیز از اتهام زنی به افراد
هرکسی را به صِ رف اینکه با فکر شــما بهطورکامل انطباق ندارد
متّهم به انقالبی نبودن نکنید .ممکن است کسی صددرصد با فکر
شما منطبق نباشد ،یک اختالفاتی داشته باشد ،پنجاه درصد مث ً
ال
منطبق باشد ا ّما انقالبی باشد؛ انقالبی بودن باالخره معیارهایی
دارد ،این معیارها در او ممکن است وجود داشته باشد؛ فورا ً آدمها
ضدانقالبیاغیرانقالبینبایدکرد95/4/12.
رامتّهمبه ّ

هفته

توجه
 1میکنند به اینکه به مشترکاتشــان ّ
بکنند 95/9/27 ».برعکس[« ،اگر] شما امروز نگاه
متصرفین
کنید به اظهاراتی که از مستکبرین و
ّ
فضاهای حیاتی ملّتها ســر میزند ،میبینید
که دعوت به تفرقه اســت؛ از قدیم ،به سیاســت
ِ
سیاست تفرقه بینداز و
انگلیسیها گفته میشد
آقایی کن؛ َف ِّرق ت َُســد ،آقایی کن به برکت تفرقه
آنوقتی که انگلیس قدرتی داشــت،
انداختــن؛ 
این سیاســت آنها بود؛ امروز هم این سیاست را
قدرتمندان امروز ما ّدی دنیا دارند95/9/27 ».
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 جریانهای فکری و سیاسی در جهان
اسالم اســت .هر ارادهای که منجر به تفرقه در
جهان اسالم شــود ،نه تنها محکوم به شکست
است ،بلکه از ســوی ملتهای مسلمان نیز طرد
خواهد شــد .بالعکس ،ملتهای 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 نمونهی بارز آن را میتوان در اتخاذ "راهبرد
مقاومت" در منطقه دانســت ،آنچنــان دارای
اهمیت اســت که به اذعان وبســایت شورای
آتالنتیک ،حتی موجب جذب غیرمعتقدین هم
به آن شده است .این رســانه چنین مینویسد:
"تهران از ایدئولــوژی مقاومــت مقابل اهداف
سیاســتی آمریکا اســتفاده میکنــد و از این
طریق حتــی گروههایی را که بــه والیت فقیه
اعتقادی ندارند را با خود همــراه میکند .یکی
دیگر از انگیزههای ارتباط میان ایران و گروههای
نیابتیاش میتواند جلوههایــی مانند احترامی
باشد که این گروهها برای آیتاهلل خمینی ،آیتاهلل
خامنهای،یاسیدحسننصراهللقائلهستند".
پنجم .باری «مفاهیم انقالب و مفاهیم اسالم،
مثل عطر گلهای بهاری اســت؛ هیچ کسی
نمیتواند جلوی آن را بگیرد؛ پخش میشود،
همهجا میرود؛ نســیم روحافزا و روانبخشی
است که همهجا را به خودی خود میگیرد؛ حاال
جنجال کنند ،دادوبیداد کنند؛ رفته ،صادر شده
و االن شما در کشــورهای گوناگونی مالحظه
کنید؛ این تف ّکر در لبنان دارد ف ّعالیت میکند،
در عراق دارد ف ّعالیت میکند؛ جوانهای عراقی
حرکت کردند همراه ارتششان شدند توانستند
این پیروزیها را به دســت بیاورند؛ در سوریه
همینجور ،در غ ّزه همینجور ،در فلســطین
همینجــور ،در یمن همینجور ،انشــاءاهلل
در قدس شــریف و برای نجــاتِ االقصی هم
همینجور93/9/6 ».
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