
 ماچطور میتونیم عضو ســایت بشــیم 
تاهمیشــه ازاینکارها اســتفاده کنیم؟ البته 

تلگرام دارم و همچنین بیسفون.
ج: مخاطبان نشــریه جهت عضویــت می توانند 
بــه آدرس http://khl.ink/khat  مراجعه 
کرده و یــا در کانال تلگرام نشــریه به نشــانی
  Te l e g r a m . m e / K h a t t e H e z b o l l a h 

عضو شوند.

سعید بهادر: نشریه حرف نداره ما هم در 
راســتای بصیرت افزایی هر هفته نشریه را بین 

عموم مردم بخصوص در نماز جمعه پخش میکنیم

با ســام و عرض تبریک بمناسبت هفته 
بســیج خدمت همه عوامل زحمتکش سایت. 
خواهشــمند است نشــریه خط حزب ا... را در 
نرم افزار موبایل ســایت مقام معظم رهبری نیز 
لینک فرموده تا دسترسی با گوشی تلفن همراه 
نیز براحتی امکان پذیر باشد. همچنین زحمت 
کشیده و در شبکه های اجتماعی نیز بگذارید تا 
دسترسی به آن در تمامی شبکه ها به سهولت 
صورت پذیرد. با تشکر از الطاف همیشگی شما 

خوبان. سایه مقام معظم رهبری مستدام باد.

   1318 *** 917 ســام خدا قوت انصافا 
جایتان خالی بود. خط خطي های برخی را با خط 

شما میپوشانیم. تاصبح ظهور.

  3902***912 سام و رحمت خدا بر شما 
و تمام حزب اللهی ها؛ اگر فونت متن مطالب را 
بزرگتر منتشــر کنید، و اگر بخشهای مهم آن 
را به زبان عربی،انگلیســی،آلمانی و ... منتشر 

کنید، بهتر و مفیدتر است. 

نشریه خبری-تحلیلی نمازهای جمعه، مساجد و هیات های مذهبی    |    شماره دهم|  هفته دوم آذر 94     |   چاپ و توزیع به همت نیروهای مومن و انقابی

احکام غسل
 غسل یعنی شستشــوی تمام بدن از سر تا پا با 

شرایط و کیفیت خاص.
 کیفیت غسل ترتیبی: با ترتیب مخصوص بدن 
را بشــوید، به این ترتیب که ابتدا سر و گردن، بعد 
تمام نیمه راست بدن و در آخر تمام نیمه چپ بدن 

را بشوید.
 کیفیت غسل ارتماسی: تمام بدن را یک باره در 
آب فرو ببرد به طوری کــه آب به همه جای بدن 

برسد.
 توجه: در غسل، هر قســمتی را که می خواهد 
شستشو بدهد، اگر نجس است باید قباًل آن را آب 
بکشــد، ولی پاک بودن تمامی بدن قبل از غسل 
واجب نیســت، بنابراین اگر عضو، قبل از غســل 
آن، تطهیر شده باشد غســل صحیح است، ولی 
اگر عضو نجس قبل از غسل آن تطهیر نشود، و با 
یک شستن بخواهد هم آن را پاک کند و هم غسل 

نماید، غسل باطل است.  رساله آموزشی جلد اول

صاحب امتیاز:
 موسسه پژوهشی فرهنگی انقاب اسامی       

ارتـبـاط بـا نـشـریه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــابــی
خط حزب ا...                                

حضور در جمع 
لشکر 31 عاشورا

 تصویری از حضور
حضرت آیت ا... خامنه ای

در دوران ریاست جمهوری
در جمع سپاهیان لشکر 31 عاشورا. 
ایشان در این مراسم به تحلیل واقعه 

عاشورا پرداخته اند.  

67/05/28

آموزشی احکـام

امام کالم

ایـرانی حزب ا...خانواده تریبون

   پیامک:               10001028 
   دورنگار:    021-66977328

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

همه باید فدای اسالم بشویم

 اســالم از همه چیز عزیزتر است. پیغمبر اسالم 
و تمام ذّریه او و تمام پیــروان او، اینها همه دنبال 
این بودند که اســالم را نگهش دارند. اسالم امانت 
خداست؛ امانتی است از جانب خدا. پیغمبر اسالم 
مکلف اســت که این امانت را حفظ کند و از روزی 

که این امانت را به دست او دادند تا روزی که رحلت 
فرمودند، در تمام اوقات، دنبال همین مقصد بودند 
و هیچ روزی و هیچ آنی یک سستی- نعوذ با...- به 
خودش راه نمی داد. اولیای مــا هم همه این طور 
بودند. پیروان پیغمبر باید این جور باشــند. ما که 
ادعا داریم پیرو هستیم، ما که ادعا داریم که دنباله 
رو اولیا و انبیا هســتیم، ما هم باید این طور باشیم. 

با لفظ که نمی شــود، باید با قّوت پیش برویم و با 
قّوت با دشمن مقابله کنیم... از ایران این ندای الهی 
و این ندای پیغمبر اکرم به همه جا خواهد رفت. و 
ما مصممیم و ما همه فدای اســالم باید بشــویم. 
آنها تکلیف خودشــان را عمل کردند و به شهادت 

رسیدند.  ما که هستیم، تکلیفمان چی هست؟ 
امام خمینی )ره(؛ 10 تیر 60

پیامبر )( زندگی را 
برای مردم آسان میکند

یک حدیثی از پیغمبر اکرم اســت که 
تعلیــم را به پیامبر نســبت میدهد. آن 

حدیث این است که: 
»اّن الَلّ لم یبعثنی معّنتا و ال متعّنتا ولکن 

بعثنی معّلما میّسرا«)1(؛
خدا من را معلم مبعوث کرده است؛ معلِم میّسر، 
یعنی آسان ساز. زندگی را برای متعلمین خودم 
با آموزشهای خودم آسان میسازم و کار را بر آنها 

آسان میکنم. 
این آسان سازی، غیر از آسان گیری است؛ یعنی 
سهل انگاری نیست. من معّنت و متعّنت نیستم. 
نه خودم را دچار پیچ و خمهای دشــوار زندگی 
میکنم، نه مــردم را؛ بلکه با تعلیــم خود، مردم 
را به راه راســت، راه صحیح، راه آسفالته، صراط 

مستقیم هدایت میکنم. 
آسان سازی یعنی این. انسان گاهی به یک هدفی 
میخواهد دست پیدا کند، راه را بلد نیست. سنگ 
و خاک و خاشــاک و بلندی های نفســگیر؛ دائم 
برو باال، دائم بیا پائین، آخرش هم یا میرســد، یا 
نمیرسد؛ این تعّنت اســت. یک وقت نه، یک آدم 
آشــنا و واردی همراهش میرود و آن انسان وارد 
میگوید آقا! از اینجا برو، هم راه هموار اســت، هم 
نزدیک است، هم حتماً شما را به هدفت میرساند. 

»معلّماً میّسرا« یعنی این.   871/2/12
1. صحیح مسلم، ج 4، ص 188

 » ای شــعله ی فروزان، ای فــروغ تابان، ای 
گرمابخش دلهای خالیــق... چه کرده ئی در راه 
خدایت که پاداش آن خدائی شدِن هر آن چیزی 
است که به تو نسبت میرســاند؟ بنفسی انت، 
بروحی انت، ِبُهَجــِة قلبی انت...« بخشی از تقریظ 

حضرت آیت ا... خامنه ای بر کتاب پنجره های تشنه
کتاب »پنجره های تشــنه« روز نوشــت های 
آقای مهدی قزلی از انتقــال ضریح جدید امام 
حســین) ( از قم به کربال در ســال 1391 
بوده و انتشــارات ســوره ی مهر آن را منتشر 
کرده اســت. این روزها که مصادف است با ایام 
اربعین ، خواندن این کتاب برای کســانی که 
از قافله ی عزاداران اربعیــن جامانده اند لطفی 
مضاعف دارد. از سال 61 قمری تا سال 1391 
شمسی، اگر چه فاصله ای هزار و چهارصدساله 
است، اما حســین) ( هم چنان محور کون و 

مکان است.

محبت، دســتوری و فرمایشی نیست. دســت خود شماست. شــما می توانید محبت 
خودتان را روز به روز در دل همســرتان زیاد کنید. چطوری؟ بــا اخالق خوب، با رفتار 

مناسب، با محبت ورزیدن به او، با وفاداری. 76/07/30
  اگر زن بخواهد شوهرش به او محبت بورزد، باید حرکت و تالش کند. اگر مرد بخواهد زنش او 

را دوست داشته باشد، باید یک تالشی انجام بدهد. محبت محتاج تالش و ابتکار است .   77/01/19
 محّبت در صورتی خواهــد ماند که طرفین حقوق یکدیگر و حدود خــود را رعایت کنند و از آن 
تخّطی و تجاوز نکنند... سعی کنند که جایگاه خود را در دل و ذهن و فکر طرف مقابل، جایگاه راسخ 

و نافذی قرار دهند. یعنی همان نفوذ معنوی؛ همان ارتباط و پیوند قلبی زن و شوهر. 77/12/11 
  اگر بخواهید این محبت باقی بماند، به جای اینکه از طرف مقابلتان توقع کنید که او مرتب به 
شــما محبت کند از دل خودتان بخواهید که تراوش محبت او روز به روز بیشتر شود. محبت به 

طور طبیعی، محبت می آفریند.   79/07/19                                                                                            بیانات در مراسم خطبه ی عقد

پنجره های تشنه

محبت محتاج تاش و ابتکار خود شماست 

حدیث شـرح

خواندنی پیشنهاد

   نویسنده: مهدی قزلی
   ناشر: سوره مهر

   سال نشر: 92

این شماره 
تقدیم می شود
 به روح پرفتوح 
شهید  
غامعلی پیچک
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نشریه جـامـعـه مـؤمـن و انـقــابــی

هفـته نـامه خبری-تحلیـلی  خط حزب  ا...

مزار: قطعه ی 24 گلزار شهدای تهرانتاریخ شهادت:    60/09/20 محل شهادت:  عملیات مطلع الفجر، ارتفاعات برآفتاب

نامــه ی مهــم امــام خمینــی رحمة ا... علیــه بــه 
یکــی از دو ابرقــدرت زمــان خــود )شــوروی( نیــز 
مبتنــی بــر همیــن اصــل دعــوت بــود؛ آنجــا کــه 
خطــاب بــه گورباچــف، مشــکل اصلــی شــوروی 
ــاب  ــد: »جن ــت« می دانن ــی از »حقیق را رویگردان
آقــاي گورباچــف! بایــد بــه حقیقــت رو آورد؛ 
ــي کشــور شــما مســأله ی مالکیــت  مشــکل اصل
ــدم  ــما ع ــکل ش ــت. مش ــاد و آزادي نیس و اقتص
ــکلي  ــان مش ــت، هم ــه خداس ــي ب ــاد واقع اعتق
کــه غــرب را هــم بــه ابتــذال و بن بســت کشــیده 
ــام  ــز، ام ــه نی ــید.« در آن نام ــد کش ــا خواه و ی
خمینــی بــر موضوعــات »فطــری« و »وجدانی«، 

به عنــوان »َكِلَمــة َســواءٍ«  تأکیــد می کننــد.

 ترویج اسام هراسی برای مهار تمدن اسامی
اما اتحاد جماهیر شــوروی که فروپاشــیده شــد، 
همه ی نگاه ها به سمت جهان اســالم دوخته شد. 
»ســاموئل هانتیگتون«  استراتژیســت آمریکایی، 
در ابتــدای دهه ی نود میالدی، ســخن از »برخورد 
تمدن ها« گفت و اینکه در میان تمدن های موجود، 
این »تمدن اسالمی« است که استعداد و توانایی رو 
در رویی با تمدن غرب را دارد و بنابراین می بایســت 
هرطور که شــده آن را مهار کرد. ده سال پس از آن و 
باایفای نقش مؤثر »امریکا در ایجاد یا تقویت و تسلیح 
القاعده، طالبان و دنباله های شوم آنان« پس از وقوع 
حادثه ی 11 سپتامبر، جورج بوش پسر، رئیس جمهور 
وقت امریکا، اعــالم آغاز »جنگ صلیبــی« کرد و 

لشگرکشی های گسترده به کشــورهای غرب آسیا 
به بهانه ی »مبارزه با تروریسم« انجام شد. سیاست 
»اسالم هراســی« از همین ایام وارد مرحله ی جدید 

خود شد و تا به امروز همچنان ادامه یافت. 
دی ماه سال 93، نشریه ی »شــارلی ابدو«، تصویر 
موهنی از پیامبر اســالم)( منتشــر کرد که به 
دنبــال آن، به دفتر این نشــریه حمله شــد و افکار 
عمومی غــرب، مســلمانان را عامل ایــن حادثه ی 
 تروریستی تلقی کرد. به فاصله ی کمتر از یک سال،

   اتفاق تروریستی به مراتب بزرگ تر از اولی، در 22 آبان 
ماه امسال در فرانسه رخ داد که حداقل160 کشته و 
200 زخمی بر جای گذاشــت. گروهک تروریستی 
داعش نیز مســئولیت این حادثه را بر عهده گرفت و 
این دو حادثه، عاملی شــد برای آغاز دور جدیدی از 

فعالیت های اسالم هراسانه در غرب.

 نامه ی رهبر انقاب؛ تبدیل تهدید به فرصت
اقدام پیش روانه ی رهبر انقالب در مخاطب قرار دادن 
جوانان غرب، دعوتی است که تهدیدات را به فرصت 
تبدیل نموده است.»در برابر پدیده ی اسالم هراسی 
مطلقاً نباید منفعل شــد... این خــود زمینه ی یک 
   2 پرسش است و این پرسش به نظر ما برکاتی   

درود خـدا و فرشـتگان و صالحـان بـر سـردار شـجاع و صمیمی و فـداکار اسـالم، غالمعلـی پیچک. 
شـهیدی کـه در دشـوارترین روزهـا، مخلصانه تریـن اقدام هـا را بـرای پیـروزی در نبـرد تحمیلـی 

انجـام داد. یـادش بخیـر و روانش شـاد  
)( دستخط رهبر انقاب بر روی عکس حضور شهید غامعلی پیچک در محضر امام خمینی

شهید روزهای دشوار

هشــتم آذر ماه 1394، درحالی که حدود ده ماه از انتشــار نخستین نامه ی رهبر معظم 
انقاب به جوانان اروپا و امریکای شــمالی می گذشــت، دومین نامه ایشان به جوانان 
کشورهای غربی منتشر شد. نامه ای که همچون نامه قبل در صدد دعوت جوان غربی به 
اندیشیدن پیرامون حقایق و ساختن آینده ای روشن است. نگاهی به سیره ی انبیاء الهی نشان می دهد 
که "دعوت"، یکی از مهمترین شیوه ها در تبلیغ حق و حقیقت می باشد:»کار مهم پیامبر خدا، دعوت به 
حق و حقیقت، و جهاد در راه این دعوت بود.« )70/7/5( یکی از اصول مهم در دعوت، تأکید و پافشاری 
بر "نقطه های مشترک" و به تعبیر قرآن، "َكِلَمة َسواءٍ" است:"ُقل يا أَهَل الِكتاِب َتعاَلوا إىِل َكِلَمة َسواٍء َبيَننا 

َوَبيَنُكم" "ای اهل کتاب! بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است." )آل عمران:64( 

بیش از 1300 ســال از بازگشــت حضرت 
زینب)( و کاروان اســرا به کربال و حضور 
جابربن عبدا... انصاری و جمعی از بنی هاشم 
 )(...در اربعین شــهادت حضرت اباعبدا
می گذرد. »مرحوم ســید بن طــاووس-و 
بزرگان- نوشــته اند که وقتی کاروان اســرا، 
یعنی جناب زینب)( و بقیــه در اربعین 
وارد کربال شدند، در آنجا فقط جابر بن عبدا... 
انصاری و عطیه ی عوفی نبودند، »رجال من 
بنی هاشم«؛ عده ای از بنی هاشم، عده ای از 
یاران بر گرد تربت سیدالشــهداء جمع شده 
بودند و به اســتقبال زینب کبــری آمدند.« 
)87/11/28( از آن روز »جاذبــه مغناطیــس 
حسینی« شروع شــده و هرسال میلیون ها 
مشــتاق را از مذاهــب، ادیان، ملــل و اقوام 
مختلف جهان در چنیــن روزی گرد هم می 
آورد. اما »اهمیت اربعین در آن اســت که در 
 ،)(این روز، با تدبیر الهی خاندان پیامبر
یاد نهضت حســینی برای همیشه جاودانه 
شــد و این کار پایه گذاری گردید... درســی 
که اربعین به ما می دهد، این اســت که باید 
یاد حقیقت و خاطره ی شهادت را در مقابل 
طوفان تبلیغات دشــمن زنده نگهداشت.« 

)68/6/29(

گستردگی و جامعیت بی نظیر 
راهپیمایی  اربعین

هرچنـد کـه »پدیـده ی بی نظیـر و حرکـت 
اربعیـن  راه پیمایـی  پرمعنـای  و  عظیـم 
توسـط  اخیـر  سـالهای  در  حسـینی« 
رسـانه های دشـمن پوشـش چندانی نیافته 
اسـت، امـا عظمـت و رشـد فزاینـده حضور 
اقشـار مـردم در ایـن حرکـت بـه گونـه ای 
شـده اسـت که روزنامـه هافینگتون پسـت 
آن را »بزرگترین اجتمـاع دینی جهان« می 
خوانـد و مـی افزایـد: شـمار زائـران اربعیـن 
حسـینی پنـج برابـر شـمار حجـاج بیـت ا... 
الحـرام و بـه مراتـب مهمتـر از جشـنواره 
بزرگ"کـوم میال"هندوهـا اسـت کـه سـه 
سـال یکبـار برگـزار مـی شـود. سـازمان 
یونسـکو نیـز ایـن اجتمـاع پرشـکوه را بـه 
عنـوان میـراث معنـوی بـه ثبـت جهانـی 
میرسـاند. عـالوه بـر »گسـتردگی« ایـن 
در  نیـز  آن  سـنت حسـنه، »جامعیـت« 
نوع خـود کم نظیـر اسـت. بـه گونـه ای که 
نـه تنهـا شـیعیان و حتـی مسـلمانان بلکه 
 3 پیروان سـایر ادیان، قومیتهـا و نژادها

یا لیتنا کنا معکم 
هفته سخن
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   صفحه ویژه 
درس ها و 

عبرتهای تاریخ 
به روایت حضرت

 آیت ا... خامنه ای در 
پایگاه اطاع رسانی 

 KHAMENEI.IR

آغاز به کار کرد.
|        | 

رویش آرام جوانان 
گزارشی از پیامدها و فرامتن نامه حضرت آیت ا... خامنه ای  به جوانان کشورهای غربی
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گزارشی از پیامدها و  فرامتن نامه حضرت آیت ا... خامنه ای  به جوانان کشورهای غربی

رویش آرام جوانان
1  دارد  و می تواند این تهدیــد را تبدیل به فرصت کند.« 

) 93/12/21(
در نامه ی اول که تنها دو هفته بعد از اتفاق تروریستی شارلی 
ابدو منتشر شد، ایشان دو »خواسته«ی اصلی را مطرح کردند: 
اول، کاوش درباره ی »انگیزه های ســیاه نمایی گسترده علیه 
اســالم« در طول دو دهه ی گذشــته، و دوم، به  دست آوردن 
»شناخت مستقیم و بی واسطه از اسالم« و از جوانان خواستند 
که »اجازه ندهید شما را در مرزهای ساختگی و ذهنی محصور 
کنند.« نامه ی دوم رهبر انقالب نیز مانند نامه ی اول در حدود 
دو هفته پس از حادثه تروریســتی فرانسه منتشر شد. در این 
نامه  اما در ابتدا با بیان ناراحتی از حادثه ی پاریس، بر موضوع 
»تروریسم« به عنوان »َكِلَمٍة َســواءٍ« میان مردمان این روزگار 
تأکید کردند: »امروز تروریسم درد مشترک ما و شما است.« 
در ادامه ی نامه نیز، به رفتارهای متناقض سیاستمداران غربی 
در قبال اتفاقات و حوادث بین المللی، حمایت کشورهای غربی 
از گروه های تروریستی، از بین بردن فرهنگ های ملی با توجیه 
همانندســازی های فرهنگی، دالیل گرایش جوانان غربی به 
گروه هایی چون داعش، اشتباهات سیاســتمداران غربی در 

نحوه ی مواجهه با حوادثی چون پاریس و... اشاره کردند.
این نکات، فهرستی از مسائل، مشکالت و نیازهای جامعه غرب 
است که رهبر معظم انقالب مشــفقانه آنها را به جوانان غربی 
گوشــزد می کنند. مطالبی که تنها دو روز پــس از صدور نامه 
دوم از آقای »ویکتور اوربان«، نخست وزیر مجارستان در دیدار 
با رهبر انقالب شنیده شد. او با اشاره به شرایط نامساعد غرب در 
بخش های مختلف اقتصادی، وجود بحران  معنویت و مشکالت 
فرهنگی گفت: »مبنا قرار گرفتن توسعه، معیارهای گذشته ی 
غرب را در حوزه های اخالق، سیاست و دین در معرض فروپاشی 

قرار داده و شرایط سخت و حساسی را ایجاد کرده است.« 

  دعوتی فراتر از قواعد دیپلماسی عمومی
اما چرا رهبر معظم انقالب در هر دو نامه »جوانان غربی« را مورد 
خطاب قرار داده اند؟ و چرا دولتمردان و سیاستمداران غربی که 
اتفاقا یکی از عامالن چنین حوادثی هستند مورد خطاب قرار 
نگرفته اند؟ »به این سبب که آینده ی ملّت و سرزمین تان را در 
دستان شما می بینم و نیز حّس حقیقت جویی را در قلب های 
شــما زنده تر و هوشــیارتر می یابم«. اما »به سیاستمداران و 
دولتمردان شــما خطــاب نمی کنم، چون معتقــدم که آنان 
آگاهانه راه سیاست را از مسیر صداقت و درستی جدا کرده اند.« 
در حقیقت، رهبر انقالب با رویکرد تأکید بر نقاط مشترک و با 
استفاده از دو ابزار »اخالق« و »حقیقت جویی« اقدام به نگارش 
این دو نامــه کرده اند؛ موضوعاتی که اتفاقا گمشــده ی جهان 
سیاست و دیپلماسی امروزین است. این اقدام در ظاهر، خارج 
از عرف دنیای سیاست و دپیلماســی کنونی است و به همین 
علت می توان چنین اقدامی را »فراتر از دیپلماســی عمومی« 
ارزیابی نمود؛ چرا که اساسا دعوت به فطرت و حقیقت، فراتر از 

دیپلماسی و جهان سیاست است. 

 رسانه های متفاوت برای مخاطبان متفاوت
»امروز دنیا، دنیای رســانه ها و تبلیغ و تبیین اســت. امروز 
در مقابل شما امپراتوری خبری دشمنان دنیای اسالم قرار 
دارد که غالباً در کنترل صهیونیست هاست. امروز یک اتوبان 
یکطرفه خبر و تحلیل از طرف رســانه های خبری به سمت 
افکار عمومی دنیا - از جمله افکار عمومی کشورهای عربی و 
اسالمی و خود مسلمانان - جاری است.« )80/11/11( از همین 
رو در زمانه ی »دیکتاتوری رســانه های رســمی غرب« هم 
نامه ی اول و هم نامه ی دوم، عمدتا توســط رسانه های نوین 
)شــبکه های اجتماعی و فضای مجازی( منتشر شده است 
تا بهتر و سریعتر توســط مخاطبینش دریافت شود. »دکتر 
کوین بارت«، تحلیلگر برجســته ی آمریکایی معتقد است: 
»اعتقاد دارم ایشان }حضرت آیت ا... خامنه ای{ به بهترین 
نحو توانســته اند حقیقت را به گونه ای مهربانانه و همدردانه 
بیان سازند.« به عقیده ی وی، رهبر انقالب »تصمیم گرفته 
پیام خــود را برای افراد جوان بفرســتد نه روشــنفکرها یا 
سیاستمداران زیرا افراد جوان بیشتر پذیرای اطالعات جدید 
بوده و می دانند چگونه از رســانه های جایگزین و اجتماعی 
برای اشــاعه ی پیام هایی که در رســانه های اصلی منتشر 

نمی شوند، استفاده کنند.« 
نکته ی مهم دیگر، انتشار این نامه، در ایام پیاده روی اربعین 
و اســتفاده از ظرفیت بزرگ ترین تجمع انسانی برای تبلیغ 
و انتشــار نامه در فضای حقیقی و عینی اســت. آن هم در 
حالی که می دانیم از جمعیت بیش از 20 میلیونی ای که در 
این مراسم شرکت می کنند، جوانان زیادی از آمریکا و اروپا 
نیز حضور دارند. »Letter4U«  نام یکــی از این موکب ها 
است که جوان های غربی را برای دریافت نامه ی رهبر انقالب 
به ســوی خود فرا می خواند. یکی از جوان هایی که نامه ی 
رهبر انقالب را دریافت کرده بود گفت: »نامه ی رهبر انقالب 
به دســت آزادی خواهان جهان خواهد رســید. رسانه های 
غربی همان طور که نمی توانند راهپیمایــی عظیم اربعین 
را پنهان کنند، نخواهند توانســت این نامــه را نیز بایکوت 

رسانه ای کنند.«

 دروازه ی ورود به نظم نوین جهانی
نگاه کالن به جهان نشــان میدهد که »نظم مستقر حاکم 
قبلی دنیا در حال تغییر و تبدیل است... قدرت غربی بر این 
دو پایه بود - پایه های اخالقی و معنوی و ارزشــی، و پایه ی 
نظامی و سیاســی و امنیتی و عملی - هر دوی اینها متزلزل 
شــده اســت.« )93/6/13( همان نکته ای که نخســت وزیر 
مجارســتان در دیدار هفته گذشــته خود بــا رهبر انقالب 
گفت:»این بحران هــا غرب را وادار کرده اســت که رویکرد 
و نگاه خود را به شــرق نزدیک کند تا بــا یافتن ارزش های 
معنوی بتواند به راه حل هایی دست یابد.« رهبر انقالب نیز 
با بیان این جمله که »برخی متفکرین دلسوز غربی سال ها 
است که این خطر را متوجه شــده و درخصوص آن هشدار 
داده اند«، فرمودند: »البته اکنــون یک رویش معنوی آرام و 
نامحســوس، هم در اروپا و هم در آمریکا با محوریت جوانان 
در حال شکل گیری اســت و در آینده نیز احتمال دارد اروپا 
بتواند بین پیشرفت های مادی، علمی و فناوری با معنویت 
همگامی به وجود آورد.« )94/9/10( شاید نامه ی رهبر انقالب 
به جوانان غربی، مقدمه و تلنگری باشد برای ورود به »نظم 
نوین جهانــی«، نظمی که پایه ی آن بــر مبنای »معنویت، 
عقالنیت و عدالت« باشد. تاریخ شــاهد آینده ای به مراتب 

بهتر از حال خواهد بود.  

اکنون یک رویش 

معنوی آرام و 

نامحسوس، هم 

در اروپا و هم در 

آمریکا با محوریت 

جوانان در حال 

شکل گیری است...

هفته اخبار

  دیدار خانواده های شهدای مدافع حرم
 با رهبر انقاب اسامی

رهبر معظم انقالب اخیراً با جمعــی از خانواده های 
شهدای مدافع حرم دیدار داشتند و در ضمن تجلیل 
مقام این شــهدا فرمودند: هدف دشــمنان، همه ی 
مقدسات است. هدفشــان جمهوری اسالمی است. 
هدفشــان مردمان مؤمن اند. هرکس در مقابل آنان 
می ایستد در واقع از همه ی این مقدسات دفاع میکند 

و ارزش این خیلی زیاد است. |                                                                     |

  خرید شیطنت آمیز اوباما

رئیس جمهور آمریکا با حضور در یک کتابفروشی در 
این کشور، جدیدترین اثر سلمان رشدی )نویسنده 

مرتد کتاب آیات شیطانی( را خرید.  |     واشنگتن پست |

  ایران جدی ترین تهدید علیه آمریکا
 و  رژیم صهیونیستی 

اندیشکده »هریتیج« نوشت: ایران بزرگترین قدرت 
موشکی بالستیک منطقه و جدی ترین تهدید علیه 
امریکا و اسرائیل است. هســته های حزب ا... قادرند 
به منافع آمریکا در دل این کشور ضربه بزنند. ایران 
میتواند تا سال2015 یک موشک بالستیک قاره پیما 
با قابلیت رسیدن به آمریکا را توسعه و امتحان کند. 

|        فارس |

  تبریک به رهبر انقاب برای قهرمانی 
تیم فوتسال ناشنوایان در جام جهانی

رئیس فدراسیون ناشنوایان، قهرمانی تیم ملی فوتسال 
ناشــنوایان در جام جهانی را به مقام معظم رهبری 
تبریک گفت. در این پیام آمده است: فرزندان برومند 
شما خالصانه ترین ســالمها و درودها را به پیشگاه 
حضرتعالی تقدیم داشتند. این موفقیت باشکوه را به 
حضرتعالی، ملت شریف ایران، خانواده معظم شهدا و 

جانبازان و ایثارگران تقدیم میدارد.|       فارس |

  نامه ای برای مقابله
 با مخدوش کردن اسام

پایگاه اینترنتی پانوراما الشرق االوسط در گزارشی 
نوشت:  نامه ]آیت ا...[ ســیدعلی خامنه ای رهبر 
معظم جمهوری اسالمی ایران به جوانان غربی در 
شرایطی حساس و خطرناک نوشته شد که برخی 
گروههای افراطی در غرب بــا تحریک و حمایت 
گروههای البی صهیونیستی، خدشــه دار کردن 
اســالم و مســلمین را بویژه پس از حوادث اخیر 

پاریس هدف قرار دادند.   |   خبرگزاری صدا و سیما|

  برخورد یک شبکه اجتماعی با 
منتشرکنندگان نامه رهبرا نقاب

 یکی از شبکه های اجتماعی خارجی، پس از انتشار 
نامه حضرت آیــت ا... خامنه ای بــه جوانان غربی، 
صفحات کاربرانی را که به این نامه اشــاره کرده و 
لینک آن را در اختیار ســایرین قــرار می دادند تا 

ساعتی مسدود کرد. |   تسنیم | 

# درد مشترک

# آرمانخواهی  |   سراسیمگی استکبار در مقابل آرمان های انقاب اسامی
با انقالب اسالمی و تشکیل نظام اســالمی، افق جدیدی در زندگی محیط اســالمی - مجموعه ی کشورها و ملتهای  کـلــیـد  واژه

مسلمان - به وجود آمد و انقالب و نظام اسالمی، آرمانهای جدیدی به آنها داد. طبیعت این آرمانها به گونه ای است که 
نظام استکباری را سراسیمه می کند.) 80/06/15 ( تئوریسینها و تبلیغاتچی های غربی درصددند خّط ارتجاع به غرب - خط 
برگشــِت به همان تحمیل پذیری غربی - را دوباره برگردانند... می گویند دوران ضّدیت با استعمار و استکبار و مرگ بر 
استکبار گفتن، گذشته است؛ دوران عدالت خواهی و مبارزه ی با سرمایه داری سرآمده است؛ دوران آرمان خواهی و تبّری 

و تواّلی سیاسی تمام شده است... این جهانی شدن، اسمش جهانی شدن است؛ اما باطنش امریکایی شدن است.     79/12/09
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هفته سخن

»)( نمونه ای از »روح حق شناسی پیامبر

پذیرایی پیامبر )( از هیأت حبشی

رسوایی پیش خدا 
سخت تر است...

دانشگاه؛ محل جوشش 
»علم« و »آرمانگرایی«

روز رحلت پیغمبر و قبل از آن، روزهای بیماری  ت تاریخی
روای

آن حضرت، روزهای ســختی برای مدینه بود؛ 
به ویژه با آن خصوصیاتی که اندکی قبل از رحلت 
پیغمبر پیش آمد. پیغمبر به مسجد آمد و روی 
منبر نشست و فرمود: هر کس به گردن من حقی 
دارد، آن حق را از من بگیرد. مردم شروع به گریه کردند و 
گفتند یا رسول ا... ما به گردن تو حق داشته باشیم؟! فرمود 
رسوایی پیش خدا سخت تر از رسوایی پیش شماست؛ اگر 
به گردن من حقی دارید، اگر از من طلبی دارید، بیایید و 
بگیرید تا به روز قیامت نیفتد... پیغمبر این مطلب را دو بار، 
ســه بار تکرار کرد... آن مطلبی که غالبا نقل کرده اند، این 
است که یک نفر بلند شد و عرض کرد: یا رسول ا...! من به 
گردن تو حقی دارم. تو یک وقت با ناقه از پهلوی من عبور 
می کردی؛ من هم سوار بودم، تو هم سوار بودی. ناقه ی من 
نزدیک تو آمد و تو با عصا، هی کردی؛ ولی عصا به شکم من 
خورد و من این را از تو طلبکارم! پیغمبر پیرهنش را باال زد و 
گفت همین حاال بیا قصاص کــن؛ نگذار به قیامت بیفتد. 
مردم حیرت زده نگاه می کردنــد و می گفتند آیا این مرد 
واقعا می خواهد قصاص کند؟ آیا دلش خواهد آمد؟ دیدند 
پیغمبر کسی را فرســتاد تا از خانه، همان چوبدستی را 
بیاورند. بعد فرمود: بیا بگیر و با همین چوب به شکم من 
بزن. آن مــرد جلو آمد. مــردم، همه مبهــوت، متحیر و 
شرمنده از این که نکند این مرد بخواهد این کار را بکند؛ اما 
یک وقت دیدند او روی پای پیغمبر افتاد و بنا کرد شــکم 
پیغمبر را بوسیدن. گفت: یا رســول ا...! من با مّس بدن تو 

خودم را از آتش دوزخ نجات می دهم!    80/2/28 

پرسـش: مهم تریـن انتظـار جنابعالی از  ش و پاسخ
پرس

دانشگاه و دانشجویان چیست؟
دانشــگاه مهمترین زیرســاخت پیشــرفت و 
توســعه ی کشــور اســت؛ یعنی هیــچ یک از 
زیرساخت های گوناگون کشــور اهمیت و نقش 
دانشگاه را ندارد؛ چون دانشــگاه نیروی انسانی را تربیت 
می کند که مهمترین ســرمایه ی کشــور نیروی انسانی 
است. از دانشگاه همیشــه و در همه جا این انتظار هست 
که محل جوشش و اوج دو جریان حیاتی در کشور باشد: 
اول، جریان علم و تحقیــق؛ دوم، جریان آرمان گرایی ها و 
آرمان خواهی ها و هدفگذاری های سیاســی و اجتماعی. 
کمتر محیطی را - شاید محیط دیگری را نشود پیدا کرد 
- می توان پیدا کرد که مثل دانشگاه این دو جریان در آن 
به طور موازی همواره جوشش داشته باشد؛ هم جریان علم 
و تحقیق که مایه ی حیات جامعه و عزت جامعه اســت و 
عزت علمی به دنبال خود عزت اقتصادی، عزت سیاسی، 
عزت بین المللی را می آورد، در دانشگاه هاســت، و هم آن 
مسئله ی آرمان گرایی که به ظاهر به مسئله ی علم ارتباطی 
هم ندارد، اما در همه جای دنیا انتظار از دانشگاه ها به خاطر 
حضور دانشجو این است که در زمینه ی ترسیم آرمان ها و 
گرایش به تحصیل این آرمان ها و رسیدن به این آرمان ها، 
دانشگاه فعال باشد. این دیگر مربوط می شود بخصوص به 
دانشجو؛ جوانی دانشجو، سن دانشجو، آمادگی های روحی 
دانشجو، که این اقتضا را به دانشگاه می دهد. این، انتظار از 
دانشگاه اســت. البته در بعضی از جاها این انتظار برآورده 

می شود، در بعضی جاها هم برآورده نمی شود.    87/09/24

در اسـالم - منهـای عقاید و سـالیق سیاسـی و خـط و ربط و بقیـه ی امـور - ایـن روح وفـاداری و حق شناسـی و پاِس  بــازخــوانـی

  
زحمات و خدمات افراد را داشـتن اسـت که مهم میباشـد و در سـالمت جامعه بسـیار مؤثر اسـت و پیامبر عمـاًل روی 
آن زیـاد تکیه میفرمودند. ایشـان، صرفـاً به زبـان اکتفا نمیکردنـد و مثـاًل بفرمایند پاس عهـد و پیمان و حق شناسـی 
نسـبت به یکدیگـر را داشـته باشـید؛ بلکـه در عمل هـم این فضـا را بـه وجـود میآوردند... نجاشـی در کشـور حبشـه 
پادشـاه بود و هم مثل خیلـی دیگر از سـالطین و امرایـی کـه در آن روز در اطراف دنیا بودند، مسـیحی و غیرمسـلمان 
بود؛ امـا وقتی که هیأت حبشـی آمدنـد، دیدند خـود پیامبر)( از جـا بلند شـدند و برای این هیأت مشـغول پذیرایی شـدند. 
اصحـاب گفتند: یـا رسـول ا...! مـا که هسـتیم، اجـازه بدهید مـا پذیرایـی کنیـم. فرمـود: نـه، آن وقتی که مسـلمانها به حبشـه 
هجرت کردند، پادشـاه اینها نسـبت به مسـلمانها احتـرام و تکریـم زیادی کـرد؛ مـن میخواهم جبـران کنم. این، حق شناسـی 
اسـت. لذا شـما میبینید که پیامبـر اکـرم در زمان حیات خـود، هر چند بـا کفار قریـش جنگهای زیـادی داشـتند و چند جنگ 
هم علیه امپراتور روم شـرقی... بـه راه انداختند و در جنگهای یرمـوک و موته و تبوک شـرکت کردند و تا آن نقاط مشـغول جهاد 
و فتوحـات و کشورگشـایی بودنـد؛ اما هیچ لشکرکشـی یی به طـرف حبشـه نکردند و بـه آن طرف نرفتنـد. این طور نبـود که هر 
پادشـاهی که ایمان اسـالمی را قبول نمیکرد، پیامبر با او جنگ داشـته باشـد. نه، عهدشناسـی و حق شناسـی و پاس محبتهای 

نجاشی، تا دوران حکومت اسالمی و آن وقتی که پیامبر رئیس نظام اسالمی هم میشود، همچنان باقی است.  68/07/28

 این طور نبود که هر 

پادشاهی که ایامن 

اسالمی را قبول 

منیکرد، پیامرب با او 

جنگ داشته باشد.

هیچ یک از 

زیرساخت های 

گوناگون کشور 

اهمیت و نقش 

دانشگاه را ندارد؛ 

چون دانشگاه 

نیروی انسانی را 

تربیت می کند.

1  را نیـز در بـر میگیـرد و بـرای مسـلمانان 
عظمـت و عـزت ایجـاد میکنـد. امـا بـی شـک 
در کنـار اثـرات معنـوی، اخالقـی و تربیتـی این 
تجمـع عظیـم بـرای حاضـران کـه در نـوع خود 
نیز بسـیار مهم اسـت ایـن اجتمـاع بـزرگ برای 
ملتهای مسـلمان نیز حـاوی پیامهایی اسـت که 

بایـد از آن درس آموخـت.

 فرصت اربعین برای تعمیق اخوت،
 برادری و دشمن شناسی

اربعین تبلور یک فرهنگ اســت بــرای تقویت، 
تمریــن و تعمیــق اخــوت و بــرادری در میان 
مســلمانان تا مکتــب اهل بیت و مســیر امام 
حســین)( را با کنــار گذاشــتن اختالفات 
بپیمایند. حضــور میلیون ها انســان در اربعین 
حسینی »وقتی حّتی جســمها در کنار هم قرار 
میگیرد، این جور انعکاس پیدا میکنــد. اگر ما با 
هم باشیم، کشورهای اسالمی، ملّتهای مسلمان 
- سّنی و شیعه و فَِرق مختلف تسّنن و تشّیع - با 
یکدیگر دلهایشان صاف باشد، نسبت به یکدیگر 
سوءظن نداشته باشند، سوءنّیت نداشته باشند، 
به یکدیگر اهانت نکنند، ببینید در دنیا چه اتّفاقی 
خواهد افتاد«)93/10/19( اربعین فرصتی اســت 
برای یکی شدن در مسیر»ســلٌم لمن سالمکم 
و حرٌب لمن حاربکم« و به تعبیر شهید مطهری 
شناخت شــمر دوران امروز؛ فهمیدن این مطلب 
که نقشه دشمنان امت اسالمی )بخصوص امریکا 
و انگلیس( ایجاد درگیری و اختالف، داشتن بهانه 
حضور و دخالت در کشــورهای اسالمی است تا 
با ناامن کردن کشــورهای منطقه، امنیت رژیم 
صهیونیستی را تأمین کنند و سعی کنند »اولویت 

اصلی« جهان اسالم را تغییر دهند.

 راهپیمایی اربعین نمونه دوستی ملتها با 
یکدیگر

این اجتماع، نماد همکاری و همراهی صمیمانه 
ملتها با یکدیگر نیز می باشد. پذیرایی از بیش از 
بیســت میلیون زائر در طول مدت حضور در این 
اجتماع عظیم بدون داشتن هیچ چشم داشت و 
توقعی، نمونه ای از همدلی میان مسلمانان است. 
»راه پیمایی مراســم روز اربعین یک نمونه از این 
ارتباط دوستانه است به گونه ای که مردم عراق در 
پذیرایی از زائران ایرانی، از انفاق و محبت و ارادت 

چیزی کم نمی گذارند«)94/9/3(

 فرهنگ اربعین، تمرینی برای حضور در 
)( رکاب ولی عصر

شاید بتوان گفت راهپیمایی بی نظیر و پرمعنای 
اربعین که »بــدون تردید از جمله شــعائر الهی 
است« و در آن هم »ایمان، اعتقاد قلبی و باورهای 
راســتین« موج می زند و هم »عشق و محبت«، 
فرصت مغتنمی اســت برای اعــالم آمادگی و 
 .)(تمرینی برای حضــور در رکاب امام زمان
»ما با خودمان عهد کرده ایم و عهد میکنیم که یاد 
حسین، نام حسین و راه حسین را هرگز از زندگی 
خودمان جدا نکنیم.« )85/1/1( پس »ما نیز از دور 
به حال زائران اربعین غبطــه می خوریم« و آرزو 
می کنیم ای کاش همراه شــما بودیم... »یا لیتنا 

کنا معکم فنفوز فوزا عظیما« )94/9/9( 


