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

نامـه ی مهـم امـام خمینـی رحمة ا... علیـه بـه 
یکـی از دو ابرقدرت زمـان خود )شـوروی( نیز 
مبتنی بـر همیـن اصل دعـوت بـود؛ آنجـا که 
خطـاب بـه گورباچف، مشـکل اصلی شـوروی 
را رویگردانـی از »حقیقـت« می دانند: »جناب 
آقـاي گورباچـف! بایـد بـه حقیقـت رو آورد؛ 
مشـکل اصلي کشـور شـما مسـأله ی مالکیت 
و اقتصـاد و آزادي نیسـت. مشـکل شـما عـدم 
اعتقـاد واقعي به خداسـت، همان مشـکلي که 
غرب را هـم به ابتـذال و بن بسـت کشـیده و یا 
خواهـد کشـید.« در آن نامه نیز، امـام خمینی 
»وجدانـی«،  و  »فطـری«  موضوعـات  بـر 

به عنـوان »َكِلَمـة َسـواءٍ«  تأکیـد می کننـد.

 ترویج اسالم هراســی برای مهار تمدن 
اسالمی

اما اتحاد جماهیر شوروی که فروپاشیده شد، 
همه ی نگاه ها به ســمت جهان اسالم دوخته 
شــد. »ســاموئل هانتیگتون«  استراتژیست 
آمریکایــی، در ابتدای دهه ی نــود میالدی، 
ســخن از »برخورد تمدن ها« گفــت و اینکه 
در میــان تمدن هــای موجود، ایــن »تمدن 
اســالمی« اســت که اســتعداد و توانایی رو 
در رویــی با تمــدن غــرب را دارد و بنابراین 
می بایست هرطور که شــده آن را مهار کرد. 
ده ســال پــس از آن و باایفای نقــش مؤثر 
»امریکا در ایجاد یا تقویت و تســلیح القاعده، 
طالبــان و دنباله های شــوم آنــان« پس از 
وقوع حادثه ی 11 ســپتامبر، جــورج بوش 
پســر، رئیس جمهور وقت امریکا، اعالم آغاز 
»جنــگ صلیبی« کــرد و لشگرکشــی های 
گسترده به کشــورهای غرب آسیا به بهانه ی 
»مبارزه با تروریســم« انجام شــد. سیاست 
»اسالم هراســی« از همین ایام وارد مرحله ی 
جدید خود شــد و تا به امروز همچنان ادامه 

یافت.  دی ماه ســال 93، نشــریه ی »شارلی 
 )(ابدو«، تصویر موهنی از پیامبر اســالم
منتشــر کرد که به دنبــال آن، بــه دفتر این 
نشــریه حمله شــد و افکار عمومــی غرب، 
مســلمانان را عامل این حادثه ی تروریستی 
 تلقی کرد. بــه فاصله ی کمتر از یک ســال،

   اتفاق تروریســتی به مراتب بزرگ تر از اولی، 
در 22 آبان ماه امســال در فرانسه رخ داد که 
حداقل160 کشــته و 200 زخمــی بر جای 
گذاشــت. گروهــک تروریســتی داعش نیز 
مســئولیت این حادثه را بر عهده گرفت و این 
دو حادثه، عاملی شد برای آغاز دور جدیدی از 

فعالیت های اسالم هراسانه در غرب.

 نامه ی رهبر انقــالب؛ 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 شد... این خود 
زمینه ی یک پرسش است و این پرسش به نظر 
ما برکاتی   دارد  و می تواند این تهدید را تبدیل به 

فرصت کند.« )93/12/21 (
در نامه ی اول کــه تنها دو هفته بعــد از اتفاق 
تروریستی شارلی ابدو منتشر شــد، ایشان دو 
»خواسته«ی اصلی را مطرح کردند: اول، کاوش 
درباره ی »انگیزه های سیاه نمایی گسترده علیه 
اسالم« 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 ســاختگی و ذهنی محصور 
کنند.« نامه ی دوم رهبر انقالب نیز مانند نامه ی 
اول در حدود دو هفته پس از حادثه تروریستی 
فرانسه منتشــر شــد. در این نامه  اما در ابتدا با 
بیان ناراحتــی از حادثه ی پاریــس، بر موضوع 

»تروریسم« به عنوان »َكِلَمٍة َسواءٍ« 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 هــای تروریســتی، از بین بردن 
فرهنگ های ملی با توجیه همانندســازی های 
فرهنگــی، دالیــل گرایــش جوانــان غربی 
بــه گروه هایی چــون داعــش، اشــتباهات 
سیاســتمداران غربی در نحــوه ی مواجهه با 

حوادثی چون پاریس و... اشاره کردند.
این نکات، فهرستی از مسائل، مشکالت و نیازهای 
جامعه غرب است که رهبر معظم انقالب مشفقانه 
آنها را به جوانان غربی گوشزد می کنند. مطالبی 
که تنهــا دو روز پس از صدور نامــه دوم از آقای 
»ویکتور اوربان«، نخســت وزیر مجارستان در 
دیدار با رهبر انقالب شنیده شــد. او با اشاره به 
شرایط نامســاعد غرب در بخش های مختلف 
اقتصــادی، وجود بحران  معنویت و مشــکالت 
فرهنگــی گفت: »مبنــا قرار گرفتن توســعه، 
معیارهای گذشته ی غرب را در حوزه های اخالق، 
سیاست و دین در معرض فروپاشــی 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 خطــاب قرار داده انــد؟ 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 ســرزمین تان را در دستان شما می بینم و نیز 
حّس حقیقت جویی را در قلب های شما زنده تر 
و هوشــیارتر می یابم«. اما »به سیاستمداران و 
دولتمردان شما خطاب نمی کنم، چون معتقدم 
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 »اخــالق« و »حقیقت جویی« اقدام به 
نگارش ایــن دو نامه کرده انــد؛ 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 
دیپلماسی عمومی« ارزیابی نمود؛ چرا که اساسا 

دعوت به فطرت و حقیقت، فراتر از دیپلماسی و 
جهان سیاست است. 

 رســانه های متفاوت برای مخاطبان 
متفاوت

»امروز دنیا، دنیای رســانه ها و تبلیغ و تبیین 
است. امروز در مقابل شــما امپراتوری خبری 
دشــمنان دنیای اســالم قرار دارد که غالباً در 
کنترل صهیونیست هاســت. امروز یک اتوبان 
یکطرفه خبــر و تحلیل از طرف رســانه های 
خبری به ســمت افکار عمومی دنیا - از جمله 
افکار عمومی کشورهای عربی و اسالمی و خود 
مسلمانان - جاری اســت.« )80/11/11( از همین 
رو در زمانه ی »دیکتاتوری رســانه های رسمی 
غرب« هم نامه ی اول و هــم نامه ی دوم، عمدتا 
توسط رسانه های نوین )شبکه های اجتماعی 
و فضای مجازی( منتشر شــده است تا بهتر و 
سریعتر توسط مخاطبینش دریافت شود. »دکتر 
کوین بارت«، تحلیلگر برجســته ی آمریکایی 
معتقد اســت: »اعتقاد دارم ایشــان }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 خود را برای افراد جوان بفرســتد نه 
روشنفکرها یا سیاســتمداران زیرا افراد جوان 
بیشتر پذیرای اطالعات جدید بوده و می دانند 
چگونه از رسانه های جایگزین و اجتماعی برای 
اشــاعه ی پیام هایی که در رســانه های اصلی 

منتشر نمی شوند، استفاده کنند.« 
نکته ی مهم دیگر، انتشــار این نامــه، در ایام 
پیاده روی اربعین و استفاده از ظرفیت بزرگ ترین 
تجمع انسانی برای تبلیغ و انتشار نامه در فضای 
حقیقــی و عینی اســت. آن هــم در حالی که 
می دانیم از جمعیت بیش از 20 میلیونی ای که 
در این مراسم شرکت می کنند، جوانان زیادی 
  »Letter4U« .از آمریکا و اروپا نیز حضور دارند
نام یکی از این موکب ها است که جوان های غربی 
را برای دریافت نامه ی رهبر انقالب به سوی 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 
رسید. رسانه های غربی همان طور که نمی توانند 
راهپیمایی عظیم اربعین را پنهان کنند، نخواهند 

توانست این نامه را نیز بایکوت رسانه ای کنند.«

 دروازه ی ورود به نظم نوین جهانی
نگاه کالن به جهان نشــان میدهد که »نظم 
مســتقر حاکم قبلــی دنیا در حــال تغییر و 
تبدیل است... قدرت غربی بر این دو پایه بود 
- پایه های اخالقی و معنوی و ارزشی، و پایه ی 
نظامی و سیاسی و امنیتی و عملی - هر دوی 
اینها متزلزل شده اســت.« )93/6/13( همان 
نکته ای که نخست وزیر مجارستان در دیدار 
هفته گذشته خود با رهبر انقالب گفت:»این 
بحران ها غرب را وادار کرده اســت که رویکرد 
و نگاه خود را به شــرق نزدیک کند تا با یافتن 
ارزش های معنوی بتواند به راه حل هایی دست 
یابد.« رهبر انقالب نیز بــا بیان این جمله که 
»برخی متفکرین دلســوز غربی سال ها است 
که این خطر را متوجه شــده و درخصوص آن 
هشدار داده اند«، فرمودند: »البته اکنون یک 
رویش معنوی آرام و نامحسوس، هم در اروپا 
و هم در آمریکا با محوریــت جوانان در حال 
شکل گیری است و در آینده نیز احتمال دارد 
اروپا بتواند بین پیشرفت های مادی، علمی و 
فناوری با معنویت همگامــی به وجود آورد.« 
)94/9/10( شاید نامه ی رهبر انقالب به جوانان 

غربی، مقدمه و تلنگری باشــد برای ورود به 
»نظم نوین جهانــی«، نظمی که پایه ی آن بر 
مبنای »معنویت، عقالنیت و عدالت« باشــد. 
تاریخ شــاهد آینده ای به مراتب بهتر از حال 

خواهد بود.  

هشتم آذر ماه 1394، درحالی که حدود ده ماه از انتشار نخستین نامه ی رهبر معظم انقالب 
به جوانان اروپا و امریکای شمالی می گذشت، 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( 

درود خدا و فرشتگان و صالحان بر سردار شجاع و صمیمی و فداکار اسالم، غالمعلی پیچک.
 شهیدی که در دشوارترین روزها، مخلصانه ترین اقدام ها را برای پیروزی در نبرد 

تحمیلی انجام داد. یادش بخیر و روانش شاد.   
دستخط رهبر انقالب بر روی 

عکس حضور شهید غالمعلی پیچک 

)( در محضر امام خمینی

شهید روزهای دشوار

این شماره 
تقدیم می شود
 به روح پرفتوح 
شهید  
غالمعلی پیچک
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هفته امامسخن حزب ا...کالم تریبون

یا لیتنا کنا معکم
بیـش از 1300 سـال از بازگشـت حضـرت زینـب)( و کاروان اسـرا به کربـال و حضور 
جابربـن عبـدا... انصـاری و جمعـی از بنـی هاشـم در اربعین شـهادت حضـرت اباعبـدا...

)( می گـذرد. »مرحـوم سـید بـن طـاووس-و بـزرگان- نوشـته اند کـه وقتـی کاروان 

اسـرا، یعنی جنـاب زینـب)( و بقیـه در اربعیـن وارد کربال شـدند، در آنجا فقـط جابر 
بن عبـدا... انصـاری و عطیـه ی عوفـی نبودنـد، »رجال مـن بنی هاشـم«؛ عـده ای از بنی 
هاشـم، عـده ای از یـاران بر گـرد تربـت سیدالشـهداء جمـع شـده بودنـد و به اسـتقبال 
زینب کبـری آمدنـد.« )87/11/28( از آن روز »جاذبه مغناطیس حسـینی« شـروع شـده 
و هرسـال میلیون ها مشـتاق را از مذاهـب، ادیان، ملـل و اقـوام مختلف جهـان در چنین 
روزی گـرد هـم مـی آورد. امـا »اهمیـت اربعیـن در آن اسـت کـه در ایـن روز، بـا تدبیـر 
الهی خانـدان پیامبـر)(، یـاد نهضت حسـینی برای همیشـه جاودانـه شـد و این کار 
پایه گـذاری گردیـد... درسـی که اربعیـن به مـا می دهد، این اسـت کـه باید یـاد حقیقت 
و خاطره ی شـهادت را در مقابـل طوفان تبلیغات دشـمن زنـده نگهداشـت.« )68/6/29(

گستردگی و جامعیت بی نظیر راهپیمایی  اربعین
هرچنـد کـه »پدیـده ی بی نظیـر و حرکـت عظیـم و پرمعنـای راه پیمایـی اربعیـن 
حسـینی« در سـالهای اخیر توسـط رسـانه های دشـمن پوشـش چندانـی نیافته اسـت، 
امـا عظمت و رشـد فزاینـده حضـور اقشـار مـردم در ایـن حرکت به گونه ای شـده اسـت 
که روزنامـه هافینگتون پسـت آن را »بزرگتریـن اجتماع دینـی جهان« مـی خواند و می 
افزاید: شـمار زائـران اربعین حسـینی پنج برابر شـمار حجـاج بیـت ا... الحرام و بـه مراتب 
مهمتـر از جشـنواره بزرگ"کـوم میال"هندوهـا اسـت کـه سـه سـال یکبـار برگـزار می 
شـود. سـازمان یونسـکو نیز ایـن اجتمـاع پرشـکوه را به عنـوان میـراث معنوی بـه ثبت 
جهانی میرسـاند. عالوه بر »گسـتردگی« این سـنت حسـنه، »جامعیت« آن نیـز در نوع 
خود کـم نظیر اسـت. بـه گونـه ای که نـه تنها شـیعیان و حتـی مسـلمانان بلکـه پیروان 
1  را نیـز در بر میگیـرد و برای مسـلمانان عظمت   3 سـایر ادیان، قومیتهـا و نژادهـا
و عزت ایجـاد میکند. اما بی شـک در کنـار اثرات معنـوی، اخالقـی و تربیتـی این تجمع 
عظیم بـرای حاضـران کـه در نوع خـود نیز بسـیار مهـم اسـت این اجتمـاع بـزرگ برای 

ملتهـای مسـلمان نیز حـاوی پیامهایـی اسـت کـه بایـد از آن درس آموخت.

 فرصت اربعین برای تعمیق اخوت، برادری و دشمن شناسی
اربعیـن تبلور یـک فرهنگ اسـت بـرای تقویـت، تمریـن و تعمیـق اخـوت و بـرادری در 
میـان مسـلمانان تـا مکتـب اهل بیـت و مسـیر امـام حسـین)( را بـا کنـار گذاشـتن 
اختالفـات بپیماینـد. حضـور میلیون هـا انسـان در اربعیـن حسـینی »وقتـی حّتـی 
جسـمها در کنـار هـم قـرار میگیـرد، این جـور انعـکاس پیـدا میکنـد. اگـر مـا بـا هـم 
باشـیم، کشـورهای اسـالمی، ملّتهای مسـلمان - سـّنی و شـیعه و فِـَرق مختلف تسـّنن 
و تشـّیع - بـا یکدیگـر دلهایشـان صـاف باشـد، نسـبت بـه یکدیگـر سـوءظن نداشـته 
باشـند، سـوءنّیت نداشـته باشـند، به یکدیگر اهانـت نکننـد، ببینیـد در دنیا چـه اتّفاقی 
خواهـد افتـاد«)93/10/19( اربعیـن فرصتی اسـت بـرای یکی شـدن در مسیر»سـلٌم لمن 
سـالمکم و حرٌب لمـن حاربکم« و بـه تعبیر شـهید مطهری شـناخت شـمر دوران امروز؛ 
فهمیدن ایـن مطلب کـه نقشـه دشـمنان امـت اسـالمی )بخصـوص امریـکا و انگلیس( 
ایجاد درگیـری و اختالف، داشـتن بهانـه حضور و دخالت در کشـورهای اسـالمی اسـت 
تا با ناامـن کردن کشـورهای منطقـه، امنیت رژیـم صهیونیسـتی را تأمین کنند و سـعی 

کننـد »اولویـت اصلـی« جهـان اسـالم را تغییـر دهند.

 راهپیمایی اربعین نمونه دوستی ملتها با یکدیگر
ایـن اجتمـاع، نمـاد همـکاری و همراهـی صمیمانـه ملتهـا بـا یکدیگـر نیـز مـی باشـد. 
پذیرایـی از بیـش از بیسـت میلیـون زائـر در طـول مدت حضـور در ایـن اجتمـاع عظیم 
بدون داشـتن هیچ چشـم داشـت و توقعـی، نمونـه ای از همدلی میان مسـلمانان اسـت. 
»راه پیمایـی مراسـم روز اربعیـن یـک نمونـه از ایـن ارتبـاط دوسـتانه اسـت به گونـه ای 
کـه مـردم عـراق در پذیرایـی از زائـران ایرانـی، از انفـاق و محبـت و ارادت چیـزی کـم 

نمی گذارنـد«)94/9/3(

)( فرهنگ اربعین، تمرینی برای حضور در رکاب ولی عصر 
ــد از  ــدون تردی ــای اربعیــن کــه »ب ــر و پرمعن ــی نظی ــی ب ــوان گفــت راهپیمای شــاید بت
جملــه شــعائر الهــی اســت« و در آن هــم »ایمــان، اعتقــاد قلبــی و باورهــای راســتین« 
مــوج می زنــد و هــم »عشــق و محبــت«، فرصــت مغتنمــی اســت بــرای اعــالم آمادگــی 
ــا خودمــان عهــد کرده ایــم  ــرای حضــور در رکاب امــام زمــان)(. »مــا ب و تمرینــی ب
ــی  ــز از زندگ ــین را هرگ ــین و راه حس ــام حس ــین، ن ــاد حس ــه ی ــم ک ــد میکنی و عه
خودمــان جــدا نکنیــم.« )85/1/1( پــس »مــا نیــز از دور بــه حــال زائــران اربعیــن غبطــه 
ــم  ــا معک ــا کن ــا لیتن ــم... »ی ــما بودی ــراه ش ــم ای کاش هم ــم« و آرزو می کنی می خوری

ــوزا عظیمــا« )94/9/9(  ــوز ف فنف

   دیدار خانواده های شهدای مدافع حرم با رهبر انقالب اسالمی

رهبر معظـم انقـالب اخیراً بـا جمعـی از خانواده های شـهدای مدافـع حرم دیـدار داشـتند و در 
ضمن تجلیـل مقـام این شـهدا فرمودنـد: هدف دشـمنان، همه ی مقدسـات اسـت. هدفشـان 
جمهوری اسـالمی اسـت. هدفشـان مردمان مؤمن اند. هرکس در مقابل آنان می ایسـتد در واقع 

از همـه ی این مقدسـات دفاع میکنـد و ارزش این خیلـی زیـاد اسـت.   |         |

    خرید شیطنت آمیز اوباما
رئیس جمهـور آمریکا با حضور در یک کتابفروشـی در این کشـور، جدیدترین اثر سـلمان رشـدی 

)نویسـنده مرتد کتاب آیات شـیطانی( 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. هسته 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 انقالب برای قهرمانی تیم فوتسال ناشنوایان در جام جهانی
رئیس فدراسـیون ناشـنوایان، قهرمانـی تیم ملـی فوتسـال ناشـنوایان در جـام جهانی را بـه مقام 
معظم رهبری تبریک گفـت. در این پیام آمده اسـت: فرزندان برومند شـما خالصانه ترین سـالمها 
و درودهـا را به پیشـگاه حضرتعالـی تقدیم داشـتند. ایـن موفقیت باشـکوه را بـه حضرتعالی، ملت 

شـریف ایران، خانـواده معظم شـهدا و جانبـازان و ایثارگـران تقدیم میـدارد .| فارس|

   نامه ای برای مقابله با مخدوش کردن اسالم
پایـگاه اینترنتـی پانورامـا الشـرق االوسـط در گزارشـی نوشـت:  نامـه ]آیـت ا...[ سـیدعلی 
خامنـه ای رهبـر معظـم جمهـوری اسـالمی ایـران بـه جوانـان غربی در شـرایطی حسـاس 
و خطرنـاک نوشـته شـد کـه برخـی گروههـای افراطـی در غـرب بـا تحریـک و حمایـت 
گروههـای البی صهیونیسـتی، خدشـه دار کردن اسـالم و مسـلمین را بویژه پـس از حوادث 

اخیـر پاریس هـدف قـرار دادنـد. |  خبرگـزاری صـدا و سـیما |

   برخورد یک شبکه اجتماعی با منتشرکنندگان نامه رهبرا نقالب
یکـی از شـبکه های اجتماعـی خارجـی، پـس از انتشـار نامـه حضـرت آیـت ا... خامنـه ای به 
جوانـان غربـی، صفحـات کاربرانـی را که بـه ایـن نامـه اشـاره کـرده و لینـک آن را در اختیار 

سـایرین قـرار می دادنـد تـا سـاعتی مسـدود کـرد.|   تسـنیم |   

# آرمانخواهی
سراسیمگی استکبار در مقابل آرمان های انقالب اسالمی

با انقالب اسالمی و تشکیل نظام اسالمی، افق جدیدی در زندگی 
محیط اســالمی - مجموعه ی کشــورها و ملتهای مسلمان - 
به وجود آمد و انقالب و نظام اسالمی، آرمانهای جدیدی به آنها 
داد. طبیعت این آرمانها به گونه ای اســت که نظام استکباری را 
سراسیمه می کند.) 80/06/15 ( تئوریسینها و تبلیغاتچی های غربی 
درصددنــد خّط ارتجــاع به غــرب - خط برگشــِت به همان 
تحمیل پذیری غربی - را دوباره برگردانند... می گویند دوران ضّدیت با اســتعمار 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

پیامبر )( زندگی را برای مردم آسان میکند
یک حدیثی از پیغمبر اکرم است که تعلیم را به پیامبر نسبت میدهد. آن حدیث 
این اســت که: »اّن الَلّ لم یبعثنی معّنتا و ال متعّنتــا ولکن بعثنی معّلما 
میّسرا«)1(؛خدا من را معلم مبعوث کرده است؛ معلِم میّســر، یعنی آسان ساز. زندگی را 
برای متعلمین خودم با آموزشهای خودم آسان میســازم و کار را بر آنها آسان میکنم. این 
آسان ســازی، غیر از آسان گیری اســت؛ یعنی سهل انگاری نیســت. من معّنت و متعّنت 
نیســتم. نه خودم را دچار پیچ و خمهای دشــوار زندگی میکنم، نه مردم را؛ بلکه با تعلیم 
خود، مردم را به راه راســت، راه صحیح، راه آســفالته، صراط مســتقیم هدایت میکنم. 
آسان سازی یعنی این. انســان گاهی به یک هدفی میخواهد دســت پیدا کند، راه را بلد 
نیست. سنگ و خاک و خاشاک و بلندی های نفسگیر؛ دائم برو باال، دائم بیا پائین، آخرش 
هم یا میرسد، یا نمیرسد؛ این تعّنت اســت. یک وقت نه، یک آدم آشنا و واردی همراهش 
میرود و آن انســان وارد میگوید آقا! از اینجا برو، هم راه هموار است، هم نزدیک است، هم 

حتماً شما را به هدفت میرساند. »معلّماً میّسرا« یعنی این.   871/2/12
1. صحیح مسلم، ج 4، ص 188

محبت محتاج تالش و ابتکار خود شماست
محبـت، دسـتوری و فرمایشـی نیسـت. دسـت خـود شماسـت. شـما می توانیـد 
محبـت خودتـان را روز بـه روز در دل همسـرتان زیـاد کنیـد. چطـوری؟ بـا 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 خواهد 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 
شما 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

همه باید فدای اسالم بشویم
 اسالم از همه چیز عزیزتر است. پیغمبر اسالم 
و تمام ذّریه او و تمام پیروان او، اینها همه دنبال 
این بودند که اســالم را نگهش دارند. اســالم 
امانت خداســت؛ امانتی اســت از جانب خدا. 
پیغمبر اســالم 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 سســتی- نعوذ با...- به خودش راه نمی داد. اولیای ما هم همه این طور بودند. پیروان 
پیغمبر باید این جور باشند. ما که ادعا داریم پیرو هستیم، ما که ادعا داریم که دنباله رو اولیا و 
انبیا هستیم، ما هم باید این طور باشیم. با لفظ که نمی شود، 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 اسالم باید بشویم. آنها تکلیف خودشان را عمل کردند و به شهادت 

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

بــازخــوانـی در اسـالم - منهای عقاید و سـالیق سیاسـی و خط و ربـط و بقیه ی امـور - این روح 

  
وفـاداری و حق شناسـی و پـاِس زحمـات و خدمات افـراد را داشـتن اسـت که مهم 
میباشـد و در سـالمت جامعه بسـیار مؤثـر اسـت و پیامبر عمـاًل روی آن زیـاد تکیه 
میفرمودنـد. ایشـان، صرفـاً به زبـان اکتفـا نمیکردنـد و مثـاًل بفرمایند پـاس عهد و 
پیمان و حق شناسـی نسـبت به یکدیگر را داشـته باشـید؛ بلکـه در عمل هـم این فضـا را به 
وجود میآوردند... نجاشـی در کشـور حبشـه پادشـاه بود و هم مثل خیلی دیگر از سـالطین 
و امرایـی کـه در آن روز در اطـراف دنیـا بودنـد، مسـیحی و غیرمسـلمان بـود؛ امـا وقتی که 
هیـأت حبشـی آمدنـد، دیدنـد خـود پیامبـر)( از جـا بلنـد شـدند و بـرای ایـن هیـأت 
مشـغول پذیرایـی شـدند. اصحـاب گفتند: یـا رسـول ا...! مـا کـه هسـتیم، اجـازه بدهید ما 
پذیرایی کنیـم. فرمـود: نه، آن وقتـی که مسـلمانها به حبشـه هجـرت کردند، پادشـاه اینها 
نسـبت بـه مسـلمانها احتـرام و تکریـم زیـادی کـرد؛ مـن میخواهـم جبـران کنـم. ایـن، 
حق شناسـی اسـت. لـذا شـما میبینید کـه پیامبـر اکـرم در زمـان حیات خـود، هـر چند با 
کفـار قریش جنگهـای زیادی داشـتند و چند جنـگ هم علیـه امپراتـور روم شـرقی... به راه 
انداختنـد و در جنگهای یرمـوک و موته و تبوک شـرکت کردنـد و تا آن نقاط مشـغول جهاد 
و فتوحـات و کشورگشـایی بودنـد؛ امـا هیـچ لشکرکشـی یی به طـرف حبشـه نکردنـد و به 
آن طـرف نرفتنـد. این طـور نبـود کـه هـر پادشـاهی کـه ایمـان اسـالمی را قبـول نمیکرد، 
پیامبر با او جنگ داشـته باشـد. نـه، عهدشناسـی و حق شناسـی و پاس محبتهای نجاشـی، 
تـا دوران حکومـت اسـالمی و آن وقتـی کـه پیامبـر رئیـس نظـام اسـالمی هـم میشـود، 

همچنان باقی است.  68/07/28

»)( نمونه ای از »روح حق شناسی پیامبر

پذیرایی پیامبر )( از هیأت حبشی

دانشگاه؛ محل جوشش »علم« و »آرمانگرایی«
دانشـجویان  و  دانشـگاه  از  جنابعالـی  انتظـار  مهم تریـن  پرسـش:  ش و پاسخ

پرس

چیست؟
دانشگاه مهمترین زیرساخت پیشــرفت و توسعه ی کشور اســت؛ یعنی هیچ یک 
از زیرســاخت های گوناگون کشور اهمیت و نقش دانشــگاه را ندارد؛ چون دانشگاه 
نیروی انســانی را تربیت می کند که مهمترین ســرمایه ی کشــور نیروی انسانی است. از 
دانشگاه همیشه و در همه جا این انتظار هست که محل جوشــش و اوج دو جریان حیاتی 
در کشــور باشــد: اول، جریان علم و تحقیق؛ دوم، جریان آرمان گرایی ها و آرمان خواهی ها 
و هدفگذاری های سیاســی و اجتماعی. کمتر محیطی را - شــاید محیط دیگری را نشود 
پیدا کرد - می توان پیدا کرد که مثل دانشــگاه 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 است 
و عزت علمی به دنبال خود عزت اقتصادی، عزت سیاســی، عــزت بین المللی را می آورد، 
در دانشگاه هاست، و هم آن مســئله ی آرمان گرایی که به ظاهر به مســئله ی علم ارتباطی 
هم ندارد، اما در همه جای دنیا انتظار از دانشــگاه ها به خاطر حضور دانشجو این است که 
در زمینه ی ترســیم آرمان ها و گرایش به تحصیل این آرمان ها و رســیدن به این آرمان ها، 
دانشگاه فعال باشد. این دیگر مربوط می شود بخصوص به دانشــجو؛ جوانی دانشجو، سن 
دانشــجو، آمادگی های روحی دانشــجو، که این اقتضا را به دانشــگاه می دهد. این، انتظار 
از دانشگاه اســت. البته در بعضی از جاها این انتظار برآورده می شــود، در بعضی جاها هم 

برآورده نمی شود.    87/09/24

 ماچطور میتونیم عضو سایت بشیم تاهمیشــه ازاینکارها استفاده کنیم؟ البته 
تلگرام دارم و همچنین بیسفون.

ج: مخاطبان نشــریه جهت عضویت می توانند بــه آدرس http://khl.ink/khat  مراجعه 
کرده و یا در کانال تلگرام نشریه به نشانی Telegram.me/KhatteHezbollah عضو شوند.

سعید بهادر: نشریه حرف نداره ما هم در راستای بصیرت افزایی هر هفته نشریه را بین 
عموم مردم بخصوص در نماز جمعه پخش میکنیم

با سالم و عرض تبریک بمناسبت هفته بسیج خدمت همه عوامل زحمتکش سایت. 
خواهشمند است نشریه خط حزب ا... را در نرم افزار موبایل سایت 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 تشــکر از الطاف همیشگی شما خوبان. سایه مقام معظم 

رهبری مستدام باد.
   1318 *** 917 سالم خدا قوت انصافا جایتان خالی بود. خط خطي های برخی را با 

خط شما میپوشانیم. تاصبح ظهور.
  3902***912 سالم و رحمت خدا بر شما و تمام حزب اللهی ها؛ اگر فونت متن مطالب 
را بزرگتر منتشر کنید، و اگر بخشهای مهم آن را به زبان عربی،انگلیسی،آلمانی و ... منتشر 

کنید، بهتر و مفیدتر است. 

واژه کلید

احکام غسل
 غسل یعنی شستشوی تمام بدن از سر تا پا با شرایط و کیفیت خاص.

 کیفیت غسـل ترتیبـی: بـا ترتیب مخصـوص بـدن را بشـوید، به ایـن ترتیب کـه ابتدا 
سـر و گردن، بعد تمـام نیمـه راسـت بـدن و در آخر تمـام نیمه چـپ بدن را بشـوید.

 کیفیت غسـل ارتماسـی: تمـام بـدن را یک بـاره در آب فـرو ببرد بـه طوری کـه آب به 
همه جـای بدن برسـد.

 توجه: در غسـل، هـر قسـمتی را کـه می خواهد شستشـو بدهد، اگـر نجس اسـت باید 
قباًل آن را آب بکشـد، ولی پـاک بودن تمامی بـدن قبل از غسـل واجب نیسـت، بنابراین 
اگـر عضـو، قبـل از غسـل آن، تطهیـر شـده باشـد غسـل صحیـح اسـت، ولی اگـر عضو 
نجس قبـل از غسـل آن تطهیـر نشـود، و با یک شسـتن بخواهـد هـم آن را پـاک کند و 

هم غسـل نمایـد، غسـل باطل اسـت.  رسـاله آموزشـی جلد اول

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

ایـرانی خانواده

شاید بتوان گفت راهپیامیی بی نظیر و پرمعنای اربعین که »بدون تردید 

از جمله شعائر الهی است« و در آن هم »ایامن، اعتقاد قلبی و باورهای 

راستین« موج می زند و هم »عشق و محبت«، فرصت مغتنمی است 

.)(برای اعالم آمادگی و مترینی برای حضور در رکاب امام زمان

هفته اخبار

رسوایی پیش خدا سخت تر است...
روز رحلـت پیغمبـر و قبـل از آن، روزهـای بیمـاری آن حضـرت، روزهای سـختی  ت تاریخی

روایـ

بـرای مدینـه بـود؛ به ویـژه بـا آن خصوصیاتی کـه اندکـی قبـل از رحلـت پیغمبر 
پیـش آمـد. پیغمبـر بـه مسـجد آمـد و روی منبـر نشسـت و فرمـود: هر کـس به 
گـردن مـن حقـی دارد، آن حـق را از مـن بگیـرد. مـردم شـروع بـه گریـه کردند و 
گفتنـد یـا رسـول ا... ما بـه گـردن تـو حـق داشـته باشـیم؟! فرمـود رسـوایی پیـش خدا 
سـخت تر از رسـوایی پیش شماسـت؛ اگـر به گـردن مـن حقـی دارید، اگـر از مـن طلبی 
داریـد، بیاییـد و بگیرید تـا بـه روز قیامـت نیفتـد... پیغمبر ایـن مطلـب را دو بار، سـه بار 
تکـرار کـرد... آن مطلبی کـه غالبا نقـل کرده انـد، این اسـت که یک نفـر بلند شـد و عرض 
کرد: یـا رسـول ا...! مـن به گـردن تـو حقـی دارم. تو یـک وقت بـا ناقـه از پهلوی مـن عبور 
می کـردی؛ مـن هم سـوار بـودم، تو هـم سـوار بـودی. ناقـه ی مـن نزدیک تـو آمـد و تو با 
عصا، هـی کـردی؛ ولـی عصا بـه شـکم مـن خـورد و مـن ایـن را از تـو طلبـکارم! پیغمبر 
پیرهنـش را بـاال زد و گفـت همیـن حاال بیـا قصاص کـن؛ نگـذار به قیامـت بیفتـد. مردم 
حیـرت زده نـگاه می کردنـد و می گفتند آیـا این مـرد واقعـا می خواهـد قصاص کنـد؟ آیا 
دلـش خواهـد آمـد؟ دیدنـد پیغمبـر کسـی را فرسـتاد تـا از خانـه، همـان چوبدسـتی را 
بیاورنـد. بعـد فرمـود: بیـا بگیـر و بـا همین چـوب به شـکم مـن بـزن. آن مـرد جلـو آمد. 
مردم، همـه مبهوت، متحیـر و شـرمنده از این که نکنـد این مـرد بخواهد ایـن کار را بکند؛ 
اما یک وقـت دیدنـد او روی پای پیغمبـر افتاد و بنـا کرد شـکم پیغمبر را بوسـیدن. گفت: 

یا رسول ا...! من با مّس بدن تو خودم را از آتش دوزخ نجات می دهم!    80/2/28 

 » ای شعله ی فروزان، ای فروغ تابان، ای گرمابخش 
دلهای خالیق... چه کرده ئی در راه خدایت که پاداش 
آن خدائی شــدِن هر آن چیزی است که به تو نسبت 
میرســاند؟ بنفســی انت، بروحی انت، ِبُهَجِة قلبی 
انت...« بخشــی از تقریظ حضرت آیت ا... خامنه ای بر 

کتاب پنجره های تشنه

کتاب »پنجره های تشــنه« روز نوشــت های آقای 
 (مهدی قزلی از انتقال ضریح جدید امام حسین
( از قم بــه کربال در ســال 1391 بوده و انتشــارات 
سوره ی مهر آن را منتشــر کرده است. 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  حسین) ( هم چنان محور کون و مکان است.

پنجره های تشنه
خواندنی پیشنهاد

   نویسنده: مهدی قزلی
   ناشر: سوره مهر

   سال نشر: 92

حضور در جمع لشکر 31 عاشورا

 تصویری از حضورحضرت آیت ا... خامنه ایدر دوران ریاست جمهوری
در جمع سپاهیان لشکر 31 عاشورا.

 ایشان در این مراسم به تحلیل واقعه عاشورا پرداخته اند.  
67/05/28


