
مراقب نفوذی ها باشید!
 می دانیـد که قدرتمندان شـرق و غـرب خصوصاً 
از  برداشـته  زخـم  مارهـای  بازیگـر،  امریـکای 
جمهوری اسـالمی هسـتند که از اول انقالب به هر 
حیله ممکـن دسـت زدنـد... و از همه بدتـر و باالتر 
تبلیغـات دامنـه دار از اول انقالب تا امروز اسـت، که 

بـرای تضعیـف روحیـه ملـت مقـاوم و رزمنـدگان 
عزیز بـه هـر نـوع دروغ و تهمتی متشـبث شـدند، 
ولـی بحمـد ا... نـه تنها هیـچ یـک از تیرهـای آنان 
به هدف نرسـید، کـه نتیجـه معکـوس داد. اکنون 
از چنیـن مارهـای زخم خـورده ای نبایـد غافـل 
بـود. چـه بسـا، بـا نفـوذ ُعمـال سرسـپرده داخلی 
در ارگانهـای دولتـی و مقامـات موثـر، بتدریج قدم 

به قـدم کار خـود را انجام دهند و انسـان مسـتقیم 
را منحـرف کننـد و متعهـدان را وابسـته نماینـد. 
غفلـت از ایـن امـر، فاجعه انگیـز اسـت و همـه 
مقامـات، خصوصاً مقامـات باال چون روسـای قوای 
سـه گانه، بیشـتر مورد نظـر و هـدف هسـتند، زیرا 
انحـراف آنـان- خـدای نخواسـته- ممکـن اسـت 
انحـراف رژیـم را در پـی داشـته باشـد.  64/6/13

حنجره ی دعوت به وحدت،
حنجره ی الهی است

امروز هر حنجره ای كه به وحدت دنیای 
اسالم دعوت كند، حنجره ی الهی است، 
ناطق من ا... است. هر حنجره ای و زبانی كه ملتهای 
مسلمان را، مذاهب اســالمی را، طوایف گوناگون 
اسالمی را به دشــمنی با یكدیگر تحریك كند و 
عصبیتها را علیه یكدیگر تحریك كند، ناطق من 
الشیطان است. »من اصغی الی ناطق فقد عبده فان 
كان الّناطق عن الّل فقد عبــد الّل و ان كان الّناطق 
ینطق عن لسان ابلیس فقد عبد ابلیس«.)۱( آنهائی 
كه از زبــان ابلیس حــرف میزنند، خودشــان و 
مستمعین خودشــان را به طرف جهنم میبرند؛ 
خودشان را هم دچار هالكت میكنند. »أ لم تر الی 
الّذین بّدلوا نعمت الّل كفرا و احلّوا قومهم دار البوار. 
جهّنم یصلونها و بئس القرار«؛)۲( »یقدم قومه یوم 
القیامة فأوردهم الّنار«،)۳( كــه درباره ی فرعون 
است. كسانی كه امروز دنیای اســالم را از اتحاد و 
یكپارچگی دور میكنند اینها به نفع شــیاطین و 
ابلیس ها كار میكنند. امروز می بینید دنیای غرب، 
دستگاه استعمار، گردانندگان كمپانی های نفتی و 
تجاری بزرگ دنیا، این كارتلها و تراستها، همه دارند 
پول خرج میكننــد، نقشــه ریزی میكنند برای 
اسالم ســتیزی. قرآن را آتش میزنند، نام مبارک 
پیغمبر را مــورد اهانت قرار میدهنــد، كاریكاتور 
درست میكنند، كتاب مینویسند، در پایتختهای 
بزرگ اروپا علیه مسلمانها هیجانات قومی درست 

میكنند.     9۲/۳/۱8
۱( تحف العقول، حسن بن شعبه حّرانی ، ص ۴۵۶؛

۳( هود: 98 ۲( ابراهیم: ۲8 و ۲9 

طاها: سالم بر رهبر عزیزم .یقین دارم شما هم 
مثل امام مهدی)عج( از اتفاقات اخیر ناراحت هستید 
كه شیعیان در نقاط مختلف به جمع شهدا میپوندند و 
عده ای هم در داخل دشــمن را اشــتباه تشخیص 
میدهند اما به قول ما تركها قان یاتمز خون نمیخوابه 
اگر امروز برادرانمان در میدان شهید میشوند، مرحم 
غمهای شما اطاعت ماســت. بخدا جوان نسل سوم 
هستم اما برای شهادت آماده ام ا... كریم ا... كریم  نصر 

من ا... وفتح غریب
همراه رهبر: اگر عكس ها را در نسخه ی تابلو   

اعالنات به صورت رنگی قرار بدید، زیباتر میشه.
کاظم علی زاده: سالم.كشتار شعیان نیجریه 
توطئه غرب و تكفیر ی های دست نشانده آنان است 
محكوم است در فتنه 88 چه بسا اگه درایت و تدبیر 
مقام معظم رهبری نبود كشور دچار اختالف و تفرقه 
میشد و سرنوشتی همچون سوریه داشتیم  كه هزینه 
آن خیلی ســنگین و جبران ناپذیر بــود لذا امنیت 
خودمان را مدیون رهبری و پیــروی از والیت فقیه 

میدانیم
خرمیان: ضمن تقدیر از زحمات شما عزیزان 
مواردی را درخواست دارم امید است مورد عنایت قرار 
گیرد1- در نشــریه دوازدهم تغلب با غین آمده در 
حالی كه با قاف با موضوع مطرح شده میخورد2- ما از 
این نشریه در سطح حوزه استفاده میكنیم به خصوص 
نمایندگان طالب كه بعضی از مطالب آن شاید نیازی 
نباشد به آن عزیزان ارائه شــود لذا درخواست داریم 
فایل به صورت ورد نیز ارائه شــود كه بتوان بهتر در 
سطح حوزه از آن استفاده شود.3- خیلی باید دقت 
شود اینگونه روشــنگری ها به آفت سیاست زدگی 

دچار نشود . ملتمس دعا.
پاســخ: ۱. رهبر انقالب در مراسم بیست و پنجمین 
سالروز رحلت حضرت امام خمینی فرمودند: »هیچ 
قدرت و غلبه ای در مکتب امام که از تغلب و از اِعمال 
زور حاصل شده باشد، مورد قبول نیست... آن قدرتی 
که از انتخاب مردم به وجود آمد، محترم اســت؛ در 
مقابل آن، کسی نبایستی سینه سپر بکند، در مقابل او 
کسی نباید قهر و غلبه ای به کار ببرد که اگر یک چنین 
کاری کرد، اسم کار او فتنه است«. تغلب در اینجا به 

معنای چیرگی با اعمال زور است.
۲. شــما میتوانید جهت دسترسی به متن مطالب به 

آدرس http://khl.ink/khat مراجعه فرمایید
ایوب عبدی نسب: با ســالم و خدا قوت. به اقا 
سالم برســانید و بگویید به نیابت از شما پیاده روی 
اربعین را انجام دادم. ان شاا... بزودی شما هم در پیاده 

روی با ما باشید. اللهم عجل لولیك الفرج
 رضاییان 98۳۴***9۱8: باســالم وخســته 
نباشید من نشریات چاپ شده شما را میخوانم واقعا 
بسیار جالب وارزشمند اســت در صورت امكان این 
نشریه را به عموم مردم ارایه دهید.تا بیشتر با مسایل 

مملكت آشنا شوند.والسالم 

 از جذاب تریــن دیدارهــای حضــرت آقــا با 
خانواده های شــهدا، مــوارد مربوط به شــهدای 
مسیحی اســت. ایشــان از ســال 63 كه دیدار با 
خانواده های شهدا جزء برنامه ثابتشان می شود  در 
برخی سال ها مهمان خانواده های شهدای مسیحی 

می شــوند. از ویژگی هــای خاص ایــن دیدارها، 
صمیمت حاكم بــر آن، رابطه حاكم اســالمی با 
خانواده هایی از عقاید دینی دیگر و همچنین توجه 
همیشگی به جایگاه شهید است. كتاب مسیح در 
شب قدر، روایت جذاب و مستندی از این دیدارها 
و حواشی آن است. عالوه بر آن داستان هایی از آن 
شــهیدان دریادل كه پدر و مادر یا نزدیكان شهید 
برای حضرت آیت ا... خامنه ای تعریف می كنند نیز 
در كتاب آمده اســت. عالوه بر روایت  دیدار، كتاب 
مسیح در شب قدر، دارای تصاویر حضور حضرت آقا 
در منازل شهدای مسیحی، و همچنین تصاویری از 
این شهدای گران قدر است كه روایت ها را تكمیل 

كرده اند.  

در ســوره ی مباركه ی آل عمران، بعد از آن »ربّنا«ها میگوید: »فاستجاب لهم ربّهم انّی ال اضیع 
عمل عامل منكم من ذكر او انثی بعضكم من بعض«. مرد و زن هیچ تفاوتی ندارند... جنســیت 
یك امر ثانوی است، یك امر عارضی است؛ در كاركردهای زندگی معنا پیدا میكند، در سیر اصلی 
بشر هیچ تأثیری ندارد و معنائی پیدا نمیكند. حّتی كارهایشان با هم متفاوت است. »جهاد المرأه 
حسن الّتبّعل«؛ یعنی ثواب مجاهدت آن جوانی را كه رفته توی میدان جنگ و جان خودش را كف 
دستش گرفته، به خاطر این كار، به این زن میدهند؛ چون این كار هم زحمتش كمتر از آن نیست. 
البته شوهرداری خیلی سخت است. با توقعاتشــان، با انتظاراتشان، با بداخالقیهاشان، با صدای 
كلفتشان، با قد بلندترشــان؛ خب، زنی بتواند با این شرائط، محیط خانه را گرم و گیرا و صمیمی 
و دارای سكینه و آرامش - َسَكن - قرار بدهد، خیلی هنر بزرگی است؛ این واقعاً جهاد است؛ این 

شعبه ای از همان جهاد اكبری است كه فرموده اند؛ جهاد با نفس است. 90/۱0/۱۴

نشریه خبری-تحلیلی نمازهای جمعه، مساجد و هیات های مذهبی    |    شماره سیزدهم|  هفته اول دی9۴     |   چاپ و توزیع به همت نیروهای مومن و انقالبی

احکام آلودگی هوا
 س: رفت وآمد با وســایل نقلیه ی شخصی 
و عدم استفاده از وســایل نقلیه ی عمومی 
در زمان هایی که هوای شهر آلوده است چه 

حکمی دارد؟
ج: در صورتی كه وضعیت استثنایی و هوای شهر آلوده 
باشد به گونه ای كه تنفس این هوا برای مردم به ویژه 
افرادی كه دچار بیماری های قلبی و تنفسی هستند 
ضرر قابل توجه داشته باشد، اگر كسی سبب افزایش 
این آلودگی شود و ضرر معتنابه به مردم برساند، كار 
حرام مرتكب شده است. لذا اگر مسئوالن اعالم كردند 
كه مردم وسایل نقلیه ی شخصی را بیرون نیاورند باید 

مراعات شود. 
http://khl.ink/ahkammohitzist 

از مجموعه پاسخ های موضوعی احکام شرعی  مطابق با 
فتاوای حضرت آیت ا... خامنه ای

مسیح در شب قدر

شوهرداری زنان شعبه ای از جهاد اکبر است

صاحب امتیاز:
 موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی       

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

ماموستا شیخ االسالم،  شهید وحدت
رهبر انقالب اسالمی و ماموستا شیخ االسالم در سفر به کردستان در سال 88. ایشان ۴ماه بعد از این سفر با ترور 

عوامل استکبار شربت شیرین شهادت را نوشید. رهبر انقالب اسالمی وی را   عامل وحدت  و گسترش فکر انقالب 
اسالمی معرفی کردند و با اشاره به شهادت ایشان فرمودند :» همه هم بدانند که دشمن در دشمنی خود، شیعه و 
سنی و ُکرد و فارس و تُرک و بلوچ و اینها نمیشناسد؛ هر کسی منادی وحدت است، هر کسی پایبند به مبانی نظام 

هست، مورد بغض و دشمنی دشمن هست.«  88/۶/۲۶

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

ایـرانی خانواده

خواندنی پیشنهاد

حزب ا... تریبون

   پیامك:               10001028 
   دورنگار:    021-66977328

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

   انتشارات صهبا
 تعداد صفحات: ۵۴۶ صفحه

۳ ماه مانده به انتخابات...
تشكیك در سالمت انتخابات البته "پروژه یك شبه" 
نبود؛ سه ماه پیش از آن و در فروردین 88 رهبر انقالب 
هشدار دادند كه »من می بینم بعضی ها در انتخاباتی 
كه دو سه ماه دیگر انجام خواهد گرفت، از حاال شروع 
كرده اند به خدشه كردن. این چه منطقی است؟ این 
چه فكری اســت؟ این چه انصافی است؟ چرا بیخود 
خدشــه میكنند، مردم را متزلزل میكننــد، تردید 

ایجاد میكنند؟« برای فتنه 88 »حداقل از ده ســال، 
پانزده ســال قبل از آن، برنامه ریزی وجود داشت. از 
بعد از رحلت امام برنامه ریزی وجود داشت 89/8/۴« 
و »طراح و نقشــه كش و مدیر صحنه، در بیرون از این 
مرزها بود و هســت. در داخل با آنها همكاری كردند؛ 
بعضی دانسته، بعضی ندانسته. 89/۱۱/۱۵« هدف فتنه 
این بود كه »بین آحاد ملت شكاف بیندازند 88/۱۱/۱9« 
»قصدشان خیلی قصد عجیب و غریبی بود؛ در واقع 

میخواستند ایران را تسخیر كنند. 89/8/۱۲« جماعتی 
كه بنای خود را بر "ناسپاســی نعمــت الهی" حضور 
پرشور و اقتدار آفرین مردم گذاشته بودند »در مقابل 
جریان قانونی كشور، به شكل غیرقانونی و به شكل غیر 
نجیبانه ایستادگی كردند 9۲/۵/۶« و »با لگدزدن به 
قانون، به كشور لگد زدند 9۲/۳/۲۲« قانون شكنان به 
راه هایی كه قانون معین كرده بود اعتنا نكردند »حّتی 
ما از شورای محترم نگهبان خواهش كردیم، آن زمان 
را تمدید هم كردند كه آراء بازشماری شود؛ گفتیم هر 
تعداد معقولی و هر صندوقی كه بخواهند بازشماری 
شود، بازشماری شــود؛ خب، زیر بار نرفتند! كارشان 

منطقی نبود، معقول نبود 9۲/۲/۱۶«

در رویای گرجستان
با این رفتار غیرقانونی، »دشــمنان را امیدوار كردند 
و روحیه دادند به كســانی كه علیه نظام اســالمی 

جبهه بندی كرده اند و یك جبهه ای تشكیل داده اند. 
89/۶/8« و دشــمنان احمــق نیز »خیــال كردند 
جمهوری اســالمی، ایران و این ملت عظیم هم مثل 
آنجا ]گرجستان[ است. 88/۳/۲9« آنان در خطایی 
جبران ناپذیر و در »حركت هدایت شــده ای از طرف 
بیگانگان 89/۱/۱« مردم را به شورش خیابانی دعوت 
كردند و »كشــور را لب یك چنین پرتگاهی بردند... 
]البته[خداوند نگذاشــت، ملت هم بصیرت به خرج 
دادنــد 9۲/۵/۶« و »اگر خدای متعــال به این ملت 
كمك نمیكرد، گروه های مردم به جان هم می افتادند، 
میدانید چه اتفاقــی می افتاد؟ می بینیــد امروز در 
كشــورهای منطقه، آنجاهائی كــه گروه های مردم 
مقابل هم قرار میگیرند، چه اتفاقــی دارد می افتد؟ 
9۲/۵/۶« آنها می خواســتند »از دروِن این نظام، به 
نظام جمهوری اسالمی ضربه بزنند، نتوانستند موفق 

۳ بشوند 88/۵/۱۲« 

مجاهدت برای نهضت جهانی بیداری اسالمی این شماره 
تقدیم می شود
 به روح پرفتوح 
آزاده شهید
سمیر قنطار

"مقبره الحوراء زینب" در جنوب بیروت تشییعحمله جنگنده های صهیونیستی به شهر "جرمانا" در حومه جنوبی دمشق9۴/09/۲9

از ایرانشهر تا غزه و لبنان

فتنه ؛ خط قرمز انقالب
هفته سخن نمازجمعه ۲9 خرداد 88

حضرت آیت ا... خامنه ای در تاریخ 87/11/13 در دیدار جمعی از زندانیان آزاد شده از بند رژیم های 
مستبد كه در آن دیدار شهید سمیر قنطار نیز حضور داشت فرمودند: شما با مجاهدت و صبر خود در 
زندان، نهضت عظیم و جهانی بیداری اســالمی را گام هایی به پیش بردید. ضمن آن كه هر لحظه از 

مقاومت شما نزد خداوند مأجور و دارای حسنة است.

روایتی از چهار دهه تالش و مجاهدت 
حضرت آیت ا... خامنه ای برای وحدت 

مذاهب در گستره جهان اسالم

آنچه در سال 88 روی داد؛ یکی از تجربیات مهم ملت ایران  است

هفته گزارش

۲

انقالب های موفق با درس هایی که در میانه مبارزاتشان کسب می کنند و با به کارگیری آن  در 
ادامه حیاتشان، روند تکاملی خود را طی می کنند. هر چند مبارزه با دشمن پیچیده تر می شود 
اما، تجربیات انقالب یکی از عوامل رفتار خردمندانه در مقابله با حوادث پیش رویش خواهد 
بود و انتخابات سال 88 یکی از این تجربیات مهم انقالب اسالمی  است.  در آن روز هنوز اخذ آرا در برخی 
حوزه های انتخابیه تمام نشده بود  که کاندیدایی خبر از پیروزی خود با آرای بسیار زیاد داد و در بیانیه ای با 
تکرار اعالم پیروزی قطعی از دست اندرکاران برگزاری انتخابات خواست که در شمارش آرا دقت کنند: "در 
غیر این صورت از همــه امکانات قانوني بــراي احقاق حقوق حقــه ملت ایران اقــدام خواهم کرد."

شماره سیزدهم|  هفته اول دی 9۴
نشریه جـامـعـه مـؤمـن و انـقــالبــی

هفـته نـامه خبری-تحلیـلی  خط حزب  ا...

میالد مسعود پیامبر اعظم )(  و امام جعفر صادق)(  مبارک باد
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روایتی از چهار دهه تالش حضرت آیت ا... خامنه ای برای وحدت مذاهب در گستره جهان اسالم؛

# فتنه88     |   طرِح شعارهای حق با محتوای باطل
کـلــیـد  واژه فتنه یعنی كسانی شعارهای حق را با محتوای صددرصد باطل مطرح كنند، بیاورند برای فریب دادن مردم... هدف از ایجاد فتنه، گمراه 

كردن مردم است. 89/۱0/08 در همین فتنه ی سال 88 دست قدرت الهی بود؛ مردم بیدار شدند، مردم وارد صحنه شدند و یك حركت 
عظیم را خنثی كردند. این كسانی كه شما بهشان میگوئید سران فتنه، كسانی بودند كه دشمن اینها را هل داد وسط صحنه. البته گناه 
كردند. نبایستی انسان بازیچه ی دشمن شود؛ باید فوراً قضیه را بفهمد. اگر اول غفلتی كرده است، وسط كار وقتی فهمید، بالفاصله 
بایستی راه را عوض كند. خوب، نكردند. عامل اصلی دیگرانی بودند كه طراحی كرده بودند، به خیال خودشان محاسبه كرده بودند. به 

گمان آنها بساط جمهوری اسالمی بنا بود جمع شود؛ نه فقط حقیقت دین، حّتی شعارهای دینی هم باقی نمانَد؛ برنامه این بود. 88/۱0/۱9  

از ایرانشهر تا غزه و لبنان

پس از امام، آنكه متعهد به قرارِ این عهد شد، خود از پیشگام ترین 
»قیام كنندگان« برای وحدت قوم نبوی بود. از همان »ایرانشهر«، 
كه قرار بود »تبعیدگاه« او در دوران طاغوت پهلوی باشد، سنی و 
شــیعه را »جمع« كرد:  » بزرگان مبارزه ی انقالبی در آن روز - كه 
هنوز خبــری از حكومت اســالمی و جمهوری اســالمی نبود 
- در جهت وحدت شیعه و ســنی تالش میكردند. من خودم در 
بلوچستان تبعید بودم... دستگاه ها نمیخواستند بگذارند تالشی از 
سوی ما انجام بگیرد؛ اما در عین حال ما گفتیم بیائید كاری كنیم 
كه یك نشانه ای از اتحاد شیعه و سنی را در این شهر نشان بدهیم؛ 
كه این مســئله ی هفته ی وحدت - والدت نبی اكرم در دوازدهم 
ربیع االول به روایت اهل ســنت، و در هفدهم ربیع االول به روایت 
شیعه - آن روز به ذهن ما رســید و در ایرانشهر آن را عمل كردیم؛ 
یعنی از دوازدهم تا هفدهم جشــن گرفتیم. این یك فكر عمیقی 

بوده است، مال امروز و دیروز نیست.« 90/7/۲۵
آن فكر ابتدایی، به دوران مبارزه محدود نشــد و با پیروزی انقالب 
اسالمی وحدت ادامه یافت. »هفته وحدت« به اشاره امام و همت 
اصحاب انقالب، سال به سال پررونق تر و ریشه دارتر شد. اهل سنت 
نیز به امر امام و حكم قانون، همچون ســایر مردم كرسی مجلس 
گرفتند و خود بر سرنوشت شهرها و روستاهایشان حاكم شدند. 
جنگ هم كه آمد، خیلی هایشان با بعثیان دروغگو كه ادعای تسنن 
داشتند سینه به سینه پیكار كردند: »من در سال 59، اوائل جنگ 
تحمیلی، سرتاسر این استان ]كرمانشاه[ را رفتم و از نزدیك دیدم. 
در گیالنغرب و اسالم آباد كه مردم شیعه هستند، در پاوه و اورامانات 
كه مردم سنی هستند.. همه جا مردم در حال دفاع، در حال اظهار 

ارادت به نظام جمهوری اسالمی بودند...« 90/7/۲0
حتی، »آن وقتی كه شورویها آمدند و وارد افغانستان شدند، همه ی 
این دولتهای مسلمانی كه در این منطقه بودند، با مالحظات گوناگون 
سكوت كردند. امام )ره( صریح پیغام داد به شوروی ها كه: باید شما 
از افغانستان خارج شوید. من خودم در یك مجمع بین المللی بزرگ 
حضور داشــتم - كه آنجا غیرمتعهدها و تعداد زیادی از كشورهای 
اسالمی هم بودند - شــاهد بودم كه هیچ كدام از آنها اسمی از ورود 
شوروی به افغانستان نیاوردند و فقط من آنجا در نطقم شدیداً حمله 
كردم؛ چون در آنجا یك عده ای چپها و دولتهای سوسیالیســت و 
طرفدار شــوروی بودند، به مالحظه ی آنها هیچ كدام از كشورهای 
اسالمی، كلمه ای حرف نزدند؛ فقط ما گفتیم؛ ما آنجا هم به امریكا 

حمله كردیم، هم به شوروی حمله كردیم؛ بدون تفاوت.« 8۵/۱0/۲۵
پدیده تازه ای بود. كشوری كه پرچمدار اسالم شده است، عمال و 
نه در شــعار به »وحدت« فرامی خواند و خود را » اسیر محدودیت  
اختالف مذهبی« نكرده بــود. »ما در حمایــت از مظلوم نگاه به 
مذهب طرف مقابل نمیكنیم؛ و نكردیم؛ خّط امام بزرگوار این بود. 

امام همان رفتاری را كه با مقاومت شــیعه در لبنان داشت، همان 
رفتار را با مقاومت ســّنی در فلســطین ]هم [ داشت؛ بدون هیچ 
تفاوتی.9۴/۵/۲۶« همین صراحت و عمــل صادقانه خیلی ها را 
بی تاب كرد. همان ها كه تا وحدت »شعار«بود، ترسی نداشتند و 
حاال كه یك »عمل« شده بود هراسناک شده بودند و همان ها به نام 
»سنی« و یا به نام »شیعه« و البته در لوای فریب پیشگان انگلیسی و 
آمریكایی شان طبل جدایی نواختند: »خیلی از این مردم بیچاره ی 
بیخبِر سلفی و وّهابی كه بوسیله ی دالرهای نفتی تغذیه میشوند 
تا بروند در اینجا و آنجا عملهای تروریستی انجام بدهند... آن مرد 
شیعی هم كه میرود به مقدسات اهل سنت اهانت میكند و دشنام 
میدهد، او هم مزدور دشمن است... خیلیهاشان نمیفهمند و این 
مایه ی تأسف اســت كه چرا نمیفهمند. امروز این جماعت وّهابی 
و سلفی، شیعه را كافر میداند؛ ســنی محب اهل بیت را هم كافر 
میداند... مردم سنی شافعی در شمال آفریقا، یا مالكی در كشورهای 
آفریقائی مركزی كافرند؛ چرا؟ چون به مرقد حســین بن علی در 
قاهره احترام میگذارند و مسجد رأس الحسین را مورد تقدیس قرار 
میدهند؛ به این جهت اینها كافرند! شیعه كه كافر است... این فكر، 

چه فكری است؟« 88/۲/۲۲
حضرت آیت ا... خامنه ای هنوز بر عهد خود مستحكمند و ایستاده. 
آن روز كــه جواز پخش اذان اهل ســنت در كردســتان به حكم 
ایشان گشوده شد و توهین به  مقدسات مذاهب را تحریم كردند، 
همگان فهمیدند كه »حقیقــت«ی وجود دارد كــه تابش پرتو 
آشكار آن از دیده هیچ چشــم بینایی پنهان نمی ماند. حقیقتی 
كه خون شوشتری ها  و جنگی زهی ها را به ودیعه و امانت سپرده 
است تا ضمانتی باشد برای تحقق كامل آن آرزوی »رو به تكامل« 
9۲/0۲/۲۴.»مذاهب اسالمی باید دست در دست هم، برادروار در 
جهت اهداف و آرمانهای بلند اسالمی به كمك هم حركت كنند. 
دشمن امید بسته است كه بتواند پیروان مذاهب گوناگون را مقابل 
هم قرار بدهد. هیچ كس نباید تسلیم این نقشه ی خائنانه و خباثت 
آمیز دشمن بشود. ... برای همین است كه من اعالم كردم، باز هم 
تأكید میكنم: خط قرمز از نظر نظام اســالمی و از نظر ما، عبارت 
است از اهانت به مقدسات یكدیگر. آن كسانی كه نادانسته، از روی 
غفلت، گاهی از روی تعصبهای كور و بیجا، چه سنی و چه شیعه، به 
مقدسات یكدیگر توهین میكنند، نمیفهمند چه میكنند. بهترین 
وسیله برای دشمن همینها هستند؛ بهترین ابزار در دست دشمن 

همینها هستند؛ این خط قرمز است.88/۲/۲9«
و اینگونه است كه  از ایرانشهر تا غزه جبهه انقالب اسالمی به دنبال 
»انسجام اسالمی« اســت تا فریاد یك امت یگانه شود و زمینه ای 
شود برای ظهور اتفاق هایی كه چشمی ندیده  و بر قلوب مومنان 

آرزویش دائم خطور می كند.

  توجه ویژه رهبر انقالب 
به شاعران

رئیس دفتر مقام معظم رهبری در مراسم رونمایی 
از كتاب »آیینه گردانی« شــامل مجموعه اشعار 
قرائت شده توسط شــاعران آئینی در محضر رهبر 
انقالب گفت: حضرت آقا بطور معمول سالی دوبار 
به مشهد مقدس مشرف میشوند، به خاطر دارم كه 
در همه این سفرها میگفتند یكروز مشخص تعیین 
كنید تا با 4 شــاعر درجه یك آن روزگاران مشهد 

بنشینند و به بحث و خوانش شعر بپردازند. |    مهر |

  توضیحات معاون دفتر حفظ و نشر اثار 
درباره یک کتاب

معاون هماهنگی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت ا... 
خامنه ای: كتاب"روایتی از زندگــی و زمانه حضرت 
آیت ا... خامنه ای"توسط مؤسســه حفظ و نشر آثار 
رهبر انقالب تهیه نشده  و  در فرآیند بررسی و صدور 
مجوز صرفاً درباره نقل قولها و بیانات و برخی دیگر از 
مواردی كه مســتقیماً به مقام معظم رهبری مرتبط 
است، نظارت الزم صورت میگیرد تا در این موارد خطا 
و ایرادی وجود نداشته باشد. درباره رویكرد كتاب، نوع 
نگاه به شخصیتها و جریانها،چگونگی روایت تاریخ و...

این مؤسسه دخالتی ندارد |       مهر |

  کری: مصوبه شورای امنیت درباره سوریه 
شبیه طرح ایران است

وزیر خارجه آمریكا: قطعنامه مصوب شورای امنیت 
سازمان ملل در مورد ســوریه، به طرح پیشنهادی 
ایران برای حل بحران بسیار شباهت دارد. شورای 
امنیت قطعنامه ای را به تصویب رساند كه خواستار 
آغاز مذاكــرات ظرف چند هفته آینــده، برقراری 
آتش بس، تشــكیل دولت وحدت ملی ظرف 6 ماه 

و برگزاری انتخابات ظرف 18 ماه است. |  فارس|

  نصرا...: پرچم فلسطین و مقاومت 
هرگز پایین کشیده نمی شود

سیدحســن نصرا... با بیان اینكه اسرائیل مسئول 
ترور شهید سمیر قنطار است، تأكید كرد: حزب ا... 
این حق را برای خود محفــوظ می داند كه در هر 
مكان و زمان مناسب و به هر وسیله ای پاسخ دهد. 
پرچم فلســطین و مقاومت هرگز پایین كشیده 
نمی شــود، حال هر اندازه عملیات قتل و ترور و 
اسارت ادامه داشته باشــد. سیدحسن نصرا... به 
كشتار شــیعیان مظلوم نیجریه هم اشاره كرد و 
گفت: سكوت جامعه بین الملل در قبال این فاجعه 
محكوم است و ما نگران آن هستیم كه دست های 
آمریكا و اسرائیل پشــت كشتار نیجریه به عنوان 
مقدمه ای برای انجام فتنه های جدید وجود داشته 

باشد.|  كیهان|

»وحدت«، دغدغه بسیاری از مسلمانان خصوصا در قرن های اخیر بوده است. متفکرانشان، مصلحانشان، سیاستمداران خیرخواهشان و 
حتی مردم عادی. در کتاب هایشان، خطابه هایشان و آرزوهایشان نوشته اند و گفته اند و پرسیده اند از رمز و رازهای وحدت امت اسالم. از 
سیدجمال ها و شلتوت ها تا بروجردی ها و کاشانی ها؛ اما شاید نتوانستند آنطور که باید جسم های خواب زده را از یک خواب طوالنی بیدار 
کنند. انقالب امام خمینی )( اما نور امیدی بود پرفروغ در سیاهی یأس امت. مردی »برخاسته« بود تا خود را به حرف ها و شعارها و کتاب ها قانع نکرده 

باشد. او با اتکا و اعتماد بر دست قدرت الهی؛ انقالبش را انقالب برای همه مسلمان ها و مستضعفان عالم معرفی نمود. 

گفتیم بیائید 

کاری کنیم که یک 

نشانه ای از اتحاد 

شیعه و سنی را 

در این شهر نشان 

بدهیم؛ که این 

مسئله ی هفته ی 

وحدت - والدت نبی 

اکرم در دوازدهم 

ربیع االول به روایت 

اهل سنت، و در 

هفدهم ربیع االول 

به روایت شیعه - آن 

روز به ذهن ما 

رسید و در ایرانشهر 

آن را عمل کردیم؛ 

یعنی از دوازدهم 

تا هفدهم جشن 

گرفتیم. این یک فکر 

عمیقی بوده است، 

مال امروز و دیروز 

نیست

هفته اخبار
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قانون را فصل الخطاب بدانید
اگر نخبگان سیاسی بخواهند قانون را زیر پا بگذارند، یا برای اصالح ابرو، چشم را كور كنند، چه بخواهند، چه نخواهند،  خطبه تاریخی

مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرج ها، آنهایند. من به همه ی این آقایان، این دوستان قدیمی، این برادران توصیه 
میكنم بر خودتان مسلط باشید؛ سعه ی صدر داشته باشید؛ دستهای دشمن را ببینید؛ گرگهای گرسنه ی كمین كرده 
را كه امروز دیگر نقاب دیپلماسی را یواش یواش دارند از چهره هایشان برمیدارند و چهره ی حقیقی خودشان را نشان 
میدهند، ببینید؛ از اینها غفلت نكنید... من به این برادران عرض میكنم، به مسئولیت پیش خدای متعال فكر كنید: 
پیش خدا مسئولید، از شــما ســؤال خواهد شــد. آخرین وصایای امام را به یاد بیاورید؛ قانون، فصل الخطاب است؛ قانون را 

فصل الخطاب بدانید.      88/۳/۲9  

احساس مسئولیت را با »بصیرت« همراه کنید
بعضی ها احساس مســئولّیت داشــتند در دوران  ت

حزب ا... این اس

مبارزات اّما نمیفهمیدند ایــن را كجا خرج كنند؛ 
جایی خرج میكردنــد كه به ضــرر حركت عظیم 
مبارزاتــِی امــام بزرگوار بــود؛ بعــد از انقالب هم 
همین جور؛ تا امروز هم همین جور است. بعضی ها 
احساس دارند، احساس مسئولّیت میكنند، انگیزه دارند اّما 
این انگیــزه را غلط خرج میكنند؛ بد جایــی خرج میكنند؛ 
اســلحه را به آنجایی كه باید، نشــانه نمیگیرنــد؛ این بر اثر 
بی بصیرتی است. حاال ما چند ســال پیش در قضّیه ی فتنه 

گفتیم بصیرت؛ بعضی دهن كجی كردنــد كه بصیرت! بله، 
بصیرت؛ بصیرت كه نبود، هرچه كه مسئولّیت و انگیزه بیشتر 
باشد، احساس بیشتر باشد، خطر بیشتر است؛ اطمینانی دیگر 
نیست به این آدم بی بصیرت و بدون روشن بینی كه دوست را 
نمی شناسد، دشمن را نمی شناسد و نمیفهمد كجا باید این 
احساس را، این نیرو را، این انگیزه را خرج كند... ]اگر بصیرت[ 
نباشد، امر به معروفش هم اشتباهی درمی آید، جهادش هم 
اشتباهی درمی آید، امِر مورد اهتمامش هم دچار خطا میشود، 

و به كج راهه می افتد.    9۳/09/0۶  

مرزهای میان شما و دشمن کمرنگ نشود
من بارها به بعضی از افراد سیاسی كه فعالیتهائی دارند و گاهی یك مخالف خوانیهائی میكنند، تذكر داده ام، نصیحت  مطالبــه رهبــری

كرده ام؛ گفته ام مواظب باشید مرزهای میان شما و دشمن كمرنگ نشود؛ پاک نشود. مرز وقتی كمرنگ شد، احتمال 
اینكه كسانی از این مرز عبور كنند یا دشمن از این مرز عبور كند و بیاید این طرف یا دوست و خودی غافل شود و از مرز 

عبور كند و برود به دامن دشمن، زیاد خواهد بود. مرزها را روشن كنید؛ مشخص كنید.   8۶/۱0/۱9   

مرز وقتی کمرنگ 

شد، احتامل اینکه 

کسانی از این مرز 

عبور کنند یا دشمن از 

این مرز عبور کند زیاد 

خواهد بود

۱   فتنه گر همیشه  هست

در مقابل این فتنه »كه با این برخوردهای گوناگون 
سیاســی و امنیتی و اینها حل نمیشد؛ یك حركت 
عظیم مردمی الزم داشــت 90/9/۲۱« دست قدرت 
الهی 9 دی را رقم زد؛ اما »فتنه گر و دشمن همیشه 
هست؛ امروز یك دشمن اســت، فردا یك دشمن 
دیگر اســت 88/۱0/۲9« یكــی از برنامه های اصلی 
دشمن، تحریف یا فراموش شدن عبرتها و درسهای 
فتنه اســت؛ »انگیزه هایی وجود دارد برای فراموش 
كــردن و در طاق نســیان گذاشــتن... نباید اجازه 
داد كه انگیزه هــای خباثت آلودی كــه قصد دارند 
مقاطع اثرگذار و مهم را از یادها ببرند، موّفق بشوند 
9۳/۱0/۱7« در مقابل ایــن انگیزه های خباثت آلود، 
باید از تحریف یا فراموشی »ظلمی كه به مردم شد، 
آن ظلمی كه به نظام اســالمی شد، آن هتكی كه از 
آبروی نظام در مقابل ملتها به وسیله            ی بعضی انجام 
گرفت 88/۶/۴« جلوگیری كرد. نبایــد اجازه داد 
مسائل اصلی در فتنه چون ظلم آشكار و ضربه زدن 
به كشور و ملت، لجاجت غیرنجیبانه در مقابل قانون، 
تالش برای گذاشتن بدعتهای غیرقانونی، دعوت به 
اردوكشی خیابانی، تهمت به نظام اسالمی و تخریب 
چهره آن در عرصه بین المللی، مخدوش كردن رأی 
مردم، امیدوار كردن دشمن، تالش برای قرار دادن 
مردم در مقابل نظام، قراردادن كشور در لبه پرتگاه 
اختالفات و جنگ داخلــی، مضطرب كردن مردم و 

امیدوار و شاد كردن دشمنان... فراموش شود. 

فتنه خط قرمز است
یكی از مهمترین درسها و عبرتهای فتنه، بی اعتمادی، 
مرزگذاری و اســتفاده نكــردن از عناصری اســت 
كه بی اعتمادی خــود را ثابت كرده انــد؛ »بعضی ها 
هســتند كه نشــان دادند و ثابت كردند كه عناصر 
نامطمئّنی اند... بی اعتمادی خودشــان را برای نظام 
ثابت كردند، برای كشور ثابت كردند، برای جمهوری 
اسالمی ثابت كردند؛ هم برای اسالمّیتش، هم برای 
جمهوریّتش... همین هایی كه ســال 88 آن بازی را 
راه انداختند، خب اینها با جمهوریّت نظام جمهوری 
اســالمی مخالفت كردند، بدون هیچ منطقی، بدون 
هیچ حرف قابل قبول و پسندیده ی در مقابل آدمهای 
باانصاف... از عناصری كه نامطمئن بودِن خودشان را 
اثبات كردند، مطلقاً اســتفاده نكنید.9۴/۴/۲0« و بر 
اساس همین درس از فتنه 88 است كه تأكید می شود 
»مسئله فتنه و فتنه گران، از مسائل مهم و از خطوط 
قرمز است... باید حتماً خطوط قرمز و خطوط فاصل 
رعایت شوند. 9۳/۶/۵« و البته در مقابل این ریزش ها 
و خطوط قرمزی كه باید رعایت شوند، رویشهایی از 
جنس جوانان مؤمن و انقالبی، بشارت آینده روشن تر 
برای انقالب اسالمی هســتند؛ »خیلی از این جوانها 
یا انقــالب را ندیده اند یا در پیروزی انقالب ســنین 
خیلی كمی داشــته اند؛ اما امروز از كاری كه ماها آن 
روز میكردیم، خیلی بهتر دارند عمل میكنند، خیلی 
قوی تر دارند عمل میكنند، هوشــیارانه تر دارند كار 
میكنند. انقالب بحمــدا... برگ و بــارش روزافزون 
است. 88/۱0/۲9« رویش هایی در متن همان مردمی 
كه »در موارد خاص، مثل نهم دی سال 88، بمجرد 
اینكه احساس كردند حركتی كه شروع شده است، 
متوجه به نظام است، متوجه به انقالب است، متوجه 
به شــخص خاص و دولت خاصی نیست، آن حركت 

عظیم را از خود نشان دادند. 90/۵/۱۶« 

هفته سخن

این نوجوان، سختیهای 

دوری از پدر و مادر 

را تحمل می کند، 

برای این که ظرفیت 

و آمادگی او افزایش 

پیدا کند

)( به مناسبت ۱7 ربیع االول والدت پیامبر اسالم

فرازی از خطبه تاریخی رهبر معظم انقالب در نمازجمعه ۲9 خرداد ۱۳88

)(  روایتی از دوران کودکی حضرت محمد
]پدر پیامبر اكرم)([ بنابر روایتی قبل از والدتش،  ت تاریخی

روای

و بنا بر روایتی دیگر چند ماه بعــد از والدتش از دنیا 
مــی رود و آن حضرت پــدر را نمی بیند. به رســم 
خاندانهای شــریف و اصیل آن روز عربســتان كه 
فرزندان خودشان را به زنان پاكدامن و دارای اصالت و 
نجابت می ســپردند تا آنها را در صحرا و در میان قبایل عربی 
پرورش دهند، این كودک عزیِز چراغ خانــواده را به یك زن 
اصیل نجیب به نام حلیمه سعدیّه سپردند. او هم پیامبر را در 
میان قبیله خود برد و در حدود شش سال آن كودک عزیز و آن 
دّر گرانبها را نگه داشــت؛ به او شــیر داد و او را تربیت كرد. لذا 
پیامبر در صحرا پرورش پیدا كرد... بعد از شــش سال كه این 
كودک از لحاظ جسمی و روحی پرورش بسیار ممتازی پیدا 
كرده بود... به مادر و به خانواده برگردانده شد. مادر این كودک 
را برداشت و با خود به یثرب برد؛ برای این كه قبر جناب عبدا... 
را زیارت كنند... در برگشتن، در محلی به نام ابواء، مادر هم از 
دنیا رفت و این كودک از پدر و مادر یتیم شــد. به این ترتیب، 
ظرفیت روحی این كودک كــه در آینده بایــد دنیایی را در 
ظرفیت وجــودی و اخالقی خود تربیت كنــد و پیش ببرد، 
روزبه روز افزایش پیدا كرد. ام ایمن او را به مدینه آورد و به دست 
عبدالمطلب داد. عبدالمطلب مثل جان شیرین از این كودک 
پرستاری می كرد... این نوجوان، سختیهای دوری از پدر و مادر 

را تحمل می كند، برای این كه ظرفیــت او افزایش پیدا كند... 
هشت ساله بود كه عبدالمطلب هم از دنیا رفت... عبدالمطلب از 
ابی طالــب بیعت گرفــت و گفت كه ایــن كــودک را به تو 
می سپارم... ابوطالب هم قبول كرد و او را به خانه خودش برد و 

مثل جان گرامی او را مورد پذیرایی قرار داد.   ۱۳79/0۲/۲۳


