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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

»فقـدان این عالـم ُمنـادی وحـدت و معتقد به مبانـی نظام یک خسـارت بـود، اما کسـانی که 
مرتکب ایـن جنایت شـدند، بایـد بدانند ایـن اقـدام تروریسـتی و خشـونت آمیز راه بـه جایی 
نخواهد بـرد و اهـداف مخالفان نظـام را تأمیـن نخواهـد کـرد. 88/7/2« »همه هـم بدانند که 
دشـمن در دشـمنی خود، شـیعه و سـنی و ُکرد و فارس و تُرک و بلـوچ و اینها نمیشناسـد؛ هر 
کسـی منادی وحدت اسـت، هر کسـی پایبند بـه مبانی نظام هسـت، مـورد بغض و دشـمنی 

دشمن هسـت. 88/6/26«  

عالم منادی وحدت

این شماره  تقدیم   می شودبه
روح پرفتوح ماموستا محمد شیخ االسالم
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حزب ا... تریبون

باسـام . لطفا درمورد بازگشـت سـفیر انگلیس بـه ایـران و دایر کردن سـفارتخانه 
مطلب بنویسید چرا اینها همیشه قبل از انتخابات سروکله شان پیدا می شود.

آیا زمان آن نرسـیده بعـد از 37 سـال از انقاب ما از جمهوریت اسـامی به سـمت 
حکومت اسـامی حرکت کنیم.باز توزیـع مجدد ثروت وقـدرت تنها راه حرکت بسـوی 

احیای تمدن اسامی است

سام وخداقوت. کمتر نشریه ای دیدم مطالبش به این سادگی وزیبایی نوشته شده 
باشد. شهروندی ازشهرستان مرزی نهبندان در خراسان جنوبی

توزیع در نماز جمعه شهرستان محات   

یـک بُعـد قضیـه و حدیـث غدیـر، مسـأله ی والیـت اسـت؛ یعنـی تعبیـر از 
حکومـت بـه والیـت؛ »مـن ُکنـُت َمـوالُه َفهـذا َعلـیٌّ َمـوالُه«)۱(. آن وقتی که 
پیامبـر)( در مقـام تعیین حـق حاکمیت بـرای یک شـخص اسـت، تعبیر مـوال را 
برای او بـه کار می بـرد و والیـت او را به والیـت خود مقتـرن می کند. خود ایـن مفهومی 
کـه در والیت هسـت، بسـیار حایز اهمیـت اسـت. یعنی اسـام، منهای همیـن مفهوم 
والیـت هیـچ حاکمیتـی را بـر مـردم نمی پذیـرد و هیـچ عنـوان دیگـری را در بـاب 

حکومت قایل نیست.
آن کسی که ولّی و حاکم مردم است، یک ســلطان نیست؛ یعنی عنوان حکومت، از بُعد 
اقتدار و قدرت او بر تصرف ماحظه نمی شــود؛ از بُعد این که او هر کاری که می خواهد، 
می تواند بکند، مورد توجه و رعایت نیســت؛ بلکه از باب والیت و سرپرستی او، و این که 
ولّی مؤمنین یا ولّی امور مسلمین است، این حق یا این شغل یا این سمت مورد توجه قرار 

می گیرد. قضیه ی حکومت در اسام، از این جهت مورد توجه است.  70/4/۱0
۱( الكافی، ج ۱، ص 420

حدیث شـرح

نیروهای عراقی ]در اوائل جنگ[ پیشــرفتهایی کردند و تا سیزده چهارده کیلومتری 
اهواز هم رسیدند؛ اما وقتی خواستند به خرمشهر - که مرز نزدیکتر بود - حمله کنند، 
دچار مانع شدند. علت هم این بود که نیروهای مردمی، جوانان مومن و مرد و زن انقابی 
وارد میدان شدند؛ یعنی در این جا انقاب شروع کرد خود را نشان دادن؛ بنابراین دشمن 
نزدیک اهواز زمینگیر شد... بنده در ماههای اول جنگ، در همان مناطق بودم؛ هم وضع 
مردم و هم وضع نیروهای مسلح را میدیدم... بتدریج عظمت نیروهای مردمی، خود را 
نشــان داد... یعنی جوهر انقاب و ایمان در این میدان خطر، خــود را در اراده و عمل و 

قدرت مدیریت انسانها نشان داد.  8۱/3/۱  

مسـاجد را رهـا نکنیـد. نیـروی مقاومـت بسـیج، بهتریـن جایـی کـه دارد، همیـن 
مسـاجد اسـت. منتهـا مسـاجد را مسـجد نگـه داریـد. با امـام جماعـت مسـجد، با 
عبادت کننـدگان و بـا مؤمنینـی کـه در مسـجدند، برادرانـه صمیمـی باشـید و آن 
را حفـظ کنیـد و بیشـتر کنیـد. اّول وقت، نمـاز را به جماعت، پشـت سـر پیشـنماز 
هر مسـجدی کـه در آن هسـتید، بخوانیـد. در مراسـم دینی مسـجد و تبلیغـات آن 
شـرکت کنید. در مراسـم دعا و قـرآن و مراسـم مذهبـی شـرکت کنید. شـما و امام 
جماعـت مشـترکاً مسـجد را حفـظ کنیـد. بـرای مسـجد، جاذبـه درسـت کنیـد تا 

بچه هـا، جوانـان و زن و مـرد محلـه، مجـذوب مسـجد شـوند. 7۱/8/27

دشمن نزدیک اهواز  زمین گیر شد 
دانش آموزان ممتاز از سوی امام 

جماعت تشویق شوند
روایت رهبر انقالب از نحوه ورود مردم به دفاع مقدس

ــد ســاله ی  ــن چن ــه فقــط در ای ــر شــده اســت. ن ــان فارســی تقصی » در کار زب
ــم  ــن مه ــه ای ــود، ب ــغول ب ــه کاری مش ــی ب ــه هرکس ــاب ک ــروزی انق اول پی
چنــدان پرداختــه نشــد، بلکــه در گذشــته نیــز تقصیرهــای بزرگتــر و 
بیشــتری صــورت گرفــت... زبــان فارســی آن رشــدی را کــه بایســتی 
می کــرد و آن ســعه یی را کــه در دنیــا بایــد پیــدا می کــرد، پیــدا نکــرد. 
ــازی  ــاج نوس ــر، محت ــای دیگ ــه ی زبانه ــل هم ــی مث ــان فارس 70/۱۱/27« »زب
ــاخه و  ــه روز ش ــد روزب ــت، بای ــالم اس ــه س ــن ریش ــی ای ــت. وقت ــه روز اس روزب

ــد«. 70/9/۱8 ــدا کن ــاع پی ــود و اتس ــاد بش ــش زی برگهای

»زبان فارسی« محتاج نوسازی روزبه روز
مطالبه رهبری در حفظ و تقویت زبان فارسی

مطالبه
رهبری

دو پیام مهم غدیر
ــه  ــته اند ک ــرار داش ــان ق ــواره دو جری ــر، هم ــان غدی ــل جری در مقاب
ســعی در انحــراف مســیر اصلــی هدایــت و ســعادت جامعــه 

داشته اند:

۱. مروجان اسالم سلفی: 
ــه موضوعــی  ــا ب ــر را صرف طرفــداران ایــن جریــان ســعی کــرده و می کننــد غدی
ــت؛  ــامی اس ــأله اس ــک مس ــر ی ــه »غدی ــد. در حالی ک ــل کنن ــیعی تبدی ش
ــک روز  ــرم ی ــر اک ــام، پیامب ــخ اس ــت. در تاری ــیعی نیس ــط ش ــأله فق ــک مس ی
ــن  ــخن و ای ــن س ــه ای ــت ک ــام داده اس ــی انج ــده و عمل ــان ران ــر زب ــخنی ب س
ــه  ــم ک ــا بگویی ــود م ــت. نمی ش ــون دارای درس و معناس ــاد گوناگ ــل، از ابع عم
ــلمانان  از ــه مس ــا بقی ــد؛ ام ــتفاده کن ــیعه اس ــط ش ــث آن، فق ــر و حدی  از غدی

  محتــوای  بســیار غنــی ای کــه در ایــن کام شــریف نبــوی وجــود دارد و 
مخصــوص یــک دوره هــم نیســت، بهــره نبرنــد. 79/۱/6« و یــا بــا ارائــه تفســیرها 
و تحلیل هــای تفرقه انگیزانــه و وحدت گریزانــه، بــر اختــاف بیــن مذاهــب 

ــد.  ــن زده ان ــامی دام اس

2. طرفداران اسالم سكوالر: 
ــیر  ــا تفاس ــه ب ــکوالرند ک ــام س ــان اس ــر، مبلغ ــل غدی ــان مقاب ــن جری دومی
ــی  ــا حت ــردن و ی ــه حاشــیه ب ــا ب ــد ب ــاش کرده ان ــه و مناســک گونه، ت فردگرایان
نادیــده گرفتــن ماجــرای غدیــر، دیــن را از دخالــت در حــوزه عمومــی و حکومتی 
ــن  ــای اشــتباه ای ــه ادع ــر پاســخی ب ــه ماجــرای غدی ــد. در حالی ک ــار بگذارن کن
ــد اســام را از مســائل اجتماعــی و  جریــان اســت. »آن کســانی کــه ســعی کردن
از مســائل سیاســی برکنــار بدارنــد و آن را منحصــر کننــد بــه مســائل شــخصی و 
ــه اســام داشــته  ــگاه ســکوالر ب مســائل خصوصــِی زندگــی افــراد - و در واقــع ن
ــش را  ــن بین ــم ای ــمنان ه ــت های دش ــمنان و دس ــات دش ــه تبلیغ ــند ک باش
ــان  ــت - جواب ش ــرده اس ــج ک ــالیان دراز تروی ــول س ــلمانان در ط ــن مس در بی
مســئله غدیــر اســت. پیغمبــر اکــرم )( در آن موقعّیــت حّســاس، در آخریــن 
ــم را  ــک مســئله اساســی و مه ــال، ی ــه دســتور خــدای متع ــی، ب ــای زندگ ماه ه
ــرای  ــت ب ــئله حکوم ــه مس ــن ب ــت از پرداخت ــارت اس ــد و آن عب ــان می کنن بی
ــکیل  ــا تش ــام ب ــن، »اس ــش از ای ــه پی ــر. 93/7/2۱« گرچ ــان پیغمب ــد از زم بع
ــرد  ــت ک ــان داد و ثاب ــوی نش ــی نب ــه مدن ــکیل جامع ــه و تش ــت در مدین حکوم
ــان  ــه زب کــه اســام فقــط نصیحــت کــردن، موعظــه کــردن و دعــوت کــردن ب
ــدا  ــق پی ــه تحق ــی در جامع ــکام اله ــق اح ــد حقای ــام می خواه ــت. اس  نیس

کند. 89/9/4« 

ادعــای طرفــداران اســام ســکوالر در حالــی اســت کــه »ســکوالرترین 
ــد،  ــه بدانن ــد، چ ــا می کنن ــه ادع ــه ک ــم آنچ ــم، علی رغ ــا ه ــای دنی حکومت ه
ــان  ــم و ج ــد... جس ــت گرفته ان ــردم را در دس ــرت م ــا و آخ ــد، دنی ــه ندانن چ
مــردم در اختیــار آنهاســت. 89/9/4« بــه همین علــت اســت کــه: »امیرالمؤمنین 
ــانم...  ــت می رس ــه بهش ــما را ب ــن ش ــد، م ــت کنی ــن اطاع ــر از م ــود: اگ فرم
ایــن هــدف امیرالمؤمنیــن ]اســت[. رســاندن انســان ها بــه بهشــت، هــم 
ــم[ در  ــردم، ]ه ــی م ــه روحــی و قلب ــم[ در زمین ــردم، ]ه ــری م ــه ی فک در زمین
ــوع از آن  ــن موض ــد. 93/2/23« ای ــش می آفرین ــردم، نق ــی م ــات اجتماع حی
ــت  ــت از هدای ــی صحب ــه وکنار وقت ــانی در گوش ــه »کس ــت ک ــم اس ــت مه جه
ــا،  ــد آق ــود، می گوین ــا می ش ــد اینه ــی و مانن ــق دین ــان حقای ــی و بی و راهنمای
مگــر مــا موّظفیــم مــردم را بــه بهشــت برســانیم؟ خــب بلــه؛ بلــه، همیــن اســت. 
ــِث زور و  ــا بح ــت... اینج ــن اس ــر در همی ــّکام دیگ ــا ح ــامی ب ــم اس ــرق حاک ف
فشــار و تحمیــل نیســت؛ بحــِث کمــک کــردن اســت. فطــرت انســانها متمایــل 
ــم  ــهیل کنی ــد کار را تس ــا بای ــم؛ م ــاز کنی ــد راه را ب ــا بای ــت، م ــعادت اس ــه س ب
ــا  ــه م ــن وظیف ــانند؛ ای ــت برس ــه بهش ــان را ب ــد خودش ــا بتوانن ــردم ت ــرای م  ب

است. 93/2/23«

ــت اســامی دارد. اول  ــرای ام ــم ب ــام مه ــن دو انحــراف دو پی ــل ای ــر در مقاب غدی
ــل  ــه در مقاب ــت و دوم آنک ــامی اس ــه اس ــاز در جامع ــر وحدت س ــه عنص آنک
ــه همیــن دلیــل اســت کــه از میــان  ســکوالرها مبلــغ اســام سیاســی اســت. ب
ــر"  ــدالَلّ االکب ــر را "عی ــد غدی ــی، عی ــی و مذهب ــاد دین ــبت ها و اعی ــه مناس هم
نامیده انــد. »چــرا؟ چــون تکلیــف امــت اســامی در زمینــه  هدایــت، در 

ــت. 88/9/۱5« ــده اس ــن ش ــر معّی ــه ی غدی ــن حادث ــت، در ای ــه ی حکوم زمین

هفته سخن

از بزرگترین شاعران همه دوران
شـهریار یکـی از بزرگترین شـاعران همـه ی دورانهـای تاریـخ ایـران اسـت. و آن به 
لحـاظ »حیـدر بابایـه سـام« اسـت. ... همـه ی خصوصیات شـعری مثبت شـهریار 
در این شـعر هسـت. یعنـی روانـی، صفـا، ذوق و دیگر خصایصـی که مربوط به شـعر 

اسـت. 7۱/9/۱۱

مزار:
قبرستان شیخ محمد باقر سنندج

مسجدبازخوانی
طراز

مـا روی منافـع کشـور و ملتمـان بـا هیـچ کـس در دنیـا معاملـه نمی کنیـم... مـا در 
چهاردیـواری کشـورمان اجـازه نمی دهیـم منافـع هیـچ قدرتـی بـر منافـع ملـی مـا 
ترجیـح پیدا کنـد و مقـدم شـود. 83/4/۱5 مسـأله این اسـت کـه جمهوری اسـامی 
به خاطـر اسـتقال، به خاطـر زیـر بـار زور نرفتن، بـه خاطـر رعایـت منافع ملـی و نه 
منافع مسـتکبران به خاطر ایسـتادگی در مقابل مطامع دشـمنانی کـه می خواهند بر 
این کشـور دسـت بیندازند، به خاطر برچیدن بسـاط کسـانی کـه دهها سـال نوکری 
اسـتعمار و اسـتکبار را در ایـن کشـور کردنـد، در چشـم مسـتکبران جهـان موجـود 
منفوری اسـت. مـا ایـن را می دانیـم و از ایـن بابـت ناراحت هـم نیسـتیم. 72/۱/4     

# منافع_ملی
رعایت منافع ملی، عامل دشمنی مستكبران با جمهوری اسالمی

کلید
واژه

امام کالم

ایـن گرایـش بـه تجمل گرایـی متأسـفانه بـاز در جامعـه ی مـا دارد رشـد 
می کند. زنان اندیشـمند و بـا فکر و بـا معرفت جامعـه ی ما باید ایـن را خطر 
بدانند. نبایـد زنان به سـمت تجمل گرایی سـوق پیـدا کنند. مـن با تظاهـر به تجمل 
و تجمل گرایـی در حـد معتدِل کـِم ناگزیـرش مخالفتی نمی کنـم؛ لیکن اگر بنا شـد 

که روند افراطی پیدا کند، چیز بسیار مزخرفی است. 70/۱0/4

 اصل والیت حکومت است

اینکه این قدر صدای غدیر بلند شده است و 
این قدر برای غدیر ارج قائل شده اند- و ارج 
هم دارد- برای این اســت که با اقامه والیت 
یعنی با رســیدن حکومت به دست صاحب 
حــق، همه انحرافــات از بین مــی رود. اگر 

حکومت عدل بپا شود، اگر گذاشته بودند که حضرت امیر)( حکومتی را که می خواهد 
بپا کند، تمام انحرافات از بین می رفت و محیط یک محیط سالم  می شد که آن وقت مجال 
برای همه اشخاص که دارای افکار هســتن،  برای آنها مجال هم پیدا بشود. از این جهت، 
اسالم بُِنَی َعلی  َخْمس، نه معنایش آن است که والیت در عرض این است، والیت اصلش 

مسئله حکومت است، حکومت حتی از فروع هم نیست .  
 امام خمینی )ره(؛ 02 شهریور 1365 

حضرت هـادی )( چهل و دو سـال عمـر کردند که بیسـت سـالش را در 
سـامرا بودند... در همین شـهر سـامرا عده ی قابـل توجهی از بزرگان شـیعه 
در زمـان امـام هـادی )( جمع شـدند و حضـرت توانسـت آنهـا را اداره کنـد و به 
وسـیله ی آنها پیام امامت را به سرتاسـر دنیای اسـام با نامه نـگاری و... برسـاند. این 
شـبکه های شـیعه در قـم، خراسـان، ری، مدینـه، یمـن و در مناطق دوردسـت و در 
همه ی اقطار دنیـا را همین عـده توانسـتند رواج بدهند و روزبـه روز تعداد افـرادی را 
که مؤمن بـه این مکتب هسـتند، زیادتـر کنند. امـام هادی همـه ی این کارهـا را در 
زیـر بـرق شمشـیر تیـز و خونریز همـان شـش خلیفـه و علی رغـم آنهـا انجـام داده 
اسـت... یک روِز مجاهدت ایـن بزرگوارهـا - ائمه )( به قدر سـالها اثر میگذاشـت؛ 
یـک روز از زندگـی مبارک اینهـا مثـل جماعتی کـه سـالها کار کننـد، در جامعه اثر 
میگذاشـت. ایـن بزرگـواران دیـن را همین طـور حفـظ کردنـد، وااّل دینـی کـه در 
رأسـش متوکل و معتـز و معتصـم و مأمون باشـد و علمایش اشـخاصی باشـند مثل 
یحیـی بن اکثم که بـا آن که عالـم دسـتگاه بودند، خودشـان از فسـاق و فجـار درجه 
یـِک علنی بودنـد، اصًا نبایـد بمانـد؛ باید همـان روزها بکل کلـِک آن کنده میشـد؛ 
تمام میشـد. این مجاهـدت و تـاش ائمه )( نـه فقط تشـیع بلکه قرآن، اسـام و 
معارف دینـی را حفـظ کرد؛ این اسـت خاصیـت بندگان خالـص و مخلـص و اولیای 
خدا. اگر اسـام انسـانهای کمربسـته نداشـت، نمیتوانسـت بعـد از هزار و دویسـت، 
سـیصد سـال تازه زنده شـود و بیداری اسـامی به وجود بیایـد؛ باید یواش یـواش از 
بین میرفت. اگر اسـام کسـانی را نداشـت کـه بعـد از پیغمبر ایـن معـارف عظیم را 
در ذهن تاریخ بشـری و در تاریـخ اسـامی نهادینه کنند، بایـد از بین میرفـت؛ تمام 
میشـد و اصـًا هیـچ چیـزش نمی مانـد؛ اگـر هـم میمانـد، از معـارف چیـزی باقـی 
نمی مانـد؛ مثـل مسـیحیت و یهودیتـی کـه حـاال از معـارف اصلیشـان تقریبـاً 

هیچ چیز باقی نمانده است.  83/5/30 

مجاهدت امام هادی )( برای حفظ دین از نگاه رهبر انقالب

شبكه سازی امام هادی )( برای 
تشیع زیر شمشیر بنی عباس

ایـرانی خانواده

250 ساله انسان

زنان اندیشمند جلوی تجمل گرایی را بگیرند

 س:شخصی مغازه ای را برای مّدت معّین و به مبلغ مشخصی اجاره کرده است ولی بعد 
از گذشت مّدتی آن را فسخ نموده. آیا فسخ اجاره، توسط او صحیح است؟ و بر فرض 

صّحت  فسخ، آیا موجر مستحق دریافت اجاره ی روزهای قبل از فسخ هست یا خیر؟
ج: تا زمانی که مستأجر شرعاً حق فسخ نداشته باشد فسخ اجاره توسط او صحیح نیست و بر 

فرض ثبوت خیار برای او، اگر معامله را فسخ کند باید اجاره روزهای قبل از فسخ را بپردازد.
س:اینجانب خانه ای را اجاره کردم و سپس متوجه شدم که مقداری از پول خرید آن، از 

مال ربا بوده است، وظیفه من چیست؟
ج: تا زمانی که نمی دانید موجر خانه را با عین مال ربا خریده اســت، تصّرف در آن اشکال 

ندارد. 

آموزشی احكـام

احكام اجاره 

حكومِت منهای والیت مورد قبول اسالم نیست

 هر چیزی که با عقل مردم مبارزه می کند، دین با او مبارزه می کند. هر چیزی جلوی 
چشم و درک و عقل و فهم مردم را می گیرد، دین جلوی تجاوز او را می گیرد. هر عاملی، 
به هر صورتی که نمی گذارد مردم بیندیشند و بفهمند و درک کنند، دین نمی گذارد آن 
عامل زنده بماند... نبوت ها با فکر مردم و با عقل مردم سر و کار دارند، هر چه این فکر و 

این عقل دقیق تر باشد، نبوت ها قابل قبول ترند؛ می کوشند تا این فکرها را باال بیاورند. 
هر کســی، هر عاملی، هر قدرتی، هر انگیزه ای، چه در وجود خود انسان، چه در خارج 
وجود انسان، موجب گردد که فکر و عقل و خرد انسان از رشــد و نمو باز بماند، امکان 
فعالیت به او داده نشود، مردم نتوانند در سایه ی مشعل فکر و بینش خود، چیز بفهمند، 
راه پیدا کنند و این راه را آزادانه بپیمایند، هرچه مانع این شد، ضد دین است، برخاف 

دین است. منبع: کتاب طرح کلی اندیشه ی اسالمی در قرآن 

این است حزب ا...

مبارزه دین با موانع »رشد فكری مردم«

  روایت مادر یكی از  قربانیان کهریزک  از برخورد  رهبر انقالب

مدیر مســئول روزنامه جوان: در اولین ســالگرد حادثه کهریزک... بــه منزل یکی از 
فوت شدگان کهریزک سری زدیم... مادر مرحوم از ما پرسید این یکسال چرا نیامدید 
سر بزنید؟.. شما که سرتان از رهبری شلوغ تر نیست؟ آیا می دانید از طرف رهبر انقاب 
دو بار با منزل ما تماس گرفته شده و احوال ما را جویا شده اند؟ آیا می دانید رهبر ما را به 

حضور پذیرفته و از ما شخصا دلجویی کرده اند؟ |     |

   پس از فاجعه منا نمی دانستم چگونه باید با رهبر انقالب  مواجه شوم! 
حجت االســام قاضی عســگر: هر ســال وقتی از حج می آمدیم، مقام معظم رهبری 
می فرمودند؛ اولین روزی که زائران می آیند، به من حالت شــعف و شــادمانی دســت 
می دهد. پس از فاجعه منا من وقتی یاد فرمایش ایشــان می افتادم بسیار نگران بودم و 
نمی دانستم باید چگونه با معظم له مواجه شوم. غم فاجعه منا، ایشان را بسیار آزرده خاطر 

| کرد، به طوری که نزدیکان ایشان از ناراحتی های معظم له می گفتند.|    

  اثرگذاری بر مناقشات داخلی ایران از اهداف اوباما برای برجام  
دنیس راس، مشاور پیشین رئیس جمهور آمریکا: اثرگذاری بر مناقشات سیاسی در داخل ایران 

دست کم یکی از اهداف باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا از برجام بوده است. |    فارس|

   گزارش المانیتور از افزایش احساسات ضدوهابی در میان شیعیان و اهل تسنن 
پایـگاه خبری المانیتـور با اشـاره به پیـام رهبر انقـاب درباره حج و انتقاد شـدید ایشـان 
از آل سـعود در گزارشـی نوشـت: احساسـات ضد وهابـی نه تنهـا در میان شـیعیان بلکه 
در میـان اهل سـنت نیز افزایـش یافته اسـت. احساسـات ضدوهابـی آشـکاری در خارج 
از شـیعیان در جهان اسـام وجـود دارد. این مسـاله به خاطر شـهرت بد تفکـر وهابیت و 
رشـد گروههای تکفیری رادیکال ماننـد القاعده و داعش اسـت که ایدئولـوژی وهابیت را 

به عنـوان اصول خـود پذیرفته انـد و وهابیـت آنها را تغذیـه میکنـد.|    فارس|

  توطئه خزنده اسرائیل برای الحاق کرانه باختری به اراضی تحت اشغال  
هافینگتـون پسـت: نشـانه های هشـداردهنده در ماه هـای اخیـر حاکـی اسـت،  
رژیم صهیونیسـتی الحـاق خزنـده مناطـق بیشـتری از کرانه باختـری بـه اراضی تحت 
اشـغال خـود را افزایـش داده کـه ادامـه آن  هرگونـه افق دسـتیابی بـه توافق سـازش با 

فلسـطینیان را از بیـن می بـرد. |    خ. قـدس|

هفته اخبار

دیدار برش

همه  مردم عزیز  به طور جدی 
در سرشماری مشارکت کنند

رهبر انقاب اسامی، آمار را ضرورتی قطعی و اصلی برای برنامه ریزی درخصوص منابع 
و نیازهای متنوع و گسترده ی کشــور دانســتند و افزودند: آحاد مردم عزیز برای آنکه 
تصمیم گیری ها در کشور، »درست، به جا و کارآمد« باشد، هم در این طرح مهم شرکت 
کنند و هم آمار و اطاعات مورد نیاز را به صورت دقیق در اختیار دستگاه های آماری قرار 

دهند و آمارها نیز همچنان که مسئوالن گفته اند جنبه ی محرمانه دارد.  95/6/23

استاد شهریار و حضرت آیت ا... خامنه ای   |    66/4/29

در دیدار مسئوالن ستاد سرشماری نفوس و مسكندر مقابل صف آرایی دو جریان انحرافی مقابل واقعه غدیر خم

نبوت ها با فكر مردم و با عقل مردم سر و کار دارند

روزهـای پایانی شـهریورماه هر 
سـال موعـد اجـاس عمومـی 
سـازمان ملـل متحـد اسـت کـه هر سـال 
رئیس جمهـور وقـت یـا وزیرامورخارجه یا 
هـردو بـه نمایندگـی از کشـورمان در آن 
آیـت ا...  حضـرت  می یابنـد.  حضـور 
خامنـه ای تنهـا یکبـار در دوران ریاسـت 
جمهوری در سـال 1366 بـه نمایندگی از 
ملت ایـران راهـی نیویـورک مقر سـازمان 
ملل متحـد شـدند. سـفری کـه رفتارها و  
اقدامـات در آن می توانـد الگو و شـاخصی 
برای انجـام رسـالت »دیپلماسـی ایرانی« 

باشد.

  نظر امام
رهبـر انقـاب دربـاره یکـی از مقدمـات 
چنیـن  دوران  آن  در  سـفر  ضـروری 
می گوینـد: »مـن بـه یـاد مـی آورم کـه 
در زمـان ریاسـت جمهـوری خـود، قصـد 
شـرکت در یـک مجمـع جهانـی و ایـراد 
سـخنرانی را داشـتم. رسـِم مـن ایـن بود 
کـه متـن ایـن نـوع سـخنرانیها را قبـًا 
خدمـت امـام ارائـه مـی دادم... تـا ایشـان 
بیـان کننـد. در  داشـتند،  نظـری  اگـر 
بـه مـن  ایشـان  مـورد آن سـخنرانی... 
گفتنـد قضیـه ی تفکیک ناپذیـری دیـن 

از سیاسـت را هـم در متـن سـخنرانی 
کـردم  تعّجـب  ابتـدا  مـن  بگنجانیـد! 
مناسـبتی  چـه  قضیـه  ایـن  آخـر  کـه 
دارد؟! امـا چـون ایشـان فرمـوده بودنـد، 
را  آنچـه  می دانسـتم  موّظـف  را  خـود 
انجـام دهـم... قضیـه  کـه خواسـته اند، 
سیاسـت  از  دیـن  تفکیک ناپذیـری 
گنجانـدم.  سـخنرانی  آن  متـن  در  را 
نهایـِت سـعی ام ایـن بـود کـه آن قضیـه، 
جـای  و  سـخنرانی  متـن  ابتـدای  در 
برجسـته ای گنجانـده شـود. 75/۱2/۱8« 
تبعیـت ایشـان از نظـر امـام در گنجاندن 
سیاسـت  از  دیـن  تفکیک ناپذیـری 
ابتـدا  در  ایشـان  کـه  اسـت  درحالـی 
امیـدی بـه تاثیـر و تناسـب ایـن موضوع 
»بعدهـا  امـا:  نداشـتند  سـخنرانی  بـا 
هرچـه زمـان گذشـت، بـه صّحـت نظـر 
ایشـان، بیشـتر معتقد شـدم. همان وقت 
هـم -بعـد از آن کـه سـخنرانی انجام شـد 
و برگشـتم- بـه دوسـتانم گفتـم: »ایـن 
فرمـوده و نظـر امـام، در ابتـدا بـه نظـرم 
عجیب آمـد؛ اّمـا پـس از ایراد سـخنرانی، 
فهمیـدم کـه ایـن فکـر کامـًا درسـت 
بـود.« تاکیـد مکـّرر امـام بـه ایـن خاطـر 
بـود کـه واقعـاً... دشـمن روی قضیـه ی 
فـراوان  سیاسـت،  از  دیـن  تفکیـک 

کارکـرده اسـت و از طـرف خودیهـا هـم 
تفکیک ناپذیـری  قضیـه ی  بـه  نسـبت 
خیلـی قصـور شـده اسـت. 75/۱2/۱8«

  صحبت با مردم دنیا
تبلیغـات  علی رغـم  سـفر  ایـن  هـدف 
سـرگیری  از  بـرای  بیگانـه  رسـانه های 
مذاکـره و رابطـه با آمریـکا، بهـره از فرصت 
مناسـب برای دیپلماسـی عمومـی انقاب 
اسـامی و تاش بـرای روشـنگری و اقناع 
افـکار عمومـی جهانـی بـود. »آن سـالی 
کـه بنـده بـرای اجـاس سـازمان ملـل به 
نیویورک رفتم، یکی از مسـؤولین بلندپایه 
یکـی از کشـورهای اروپایی پیـش من آمد 
و گفـت: »شـما باألخره بایـد مسـأله خود 
را بـا آمریـکا حـل کنیـد!« فکـر می   کردند 
مـا کـه بـه نیویـورک رفته   ایـم و در کشـور 
آمریـکا هسـتیم، شـاید بتواننـد نـان را به 
تنـور گـرم بزننـد! گفتـم نمی   شـود. قضیه 
سـازمان ملل، قضیـه دیگری اسـت. من به 
سـازمان ملل آمده   ام تـا با مـردم دنیا حرف 
بزنـم و این ربطـی به آمریـکا ندارد! مسـأله 

آمریـکا، مسـأله دیگـری اسـت.«

  دو واکنش متفاوت
این سـخنرانی را »چنـد کانـال تلویزیونِی 
اروپایـی... مسـتقیم پخـش کردنـد. چون 
تأثیـرات  سـخنرانی  ایـن  بـود  ممکـن 
زیـادی بگـذارد، در همـان روز یـا فـردای 
روز سـخنرانی، کشـتی »ایران اجـر« را در 
خلیـج فـارس توقیـف کردنـد!82/2/22« 

تـاش  از  آیت ا...خامنـه ای  حضـرت 
رسـانه ای غرب برای بایکوت آن سـخنرانی 
و جلوگیـری از جریان سـازی آن چنیـن 
و  بودیـم  نیویـورک  »در  می گوینـد 
می گرفتیـم،  را  تلویزیونـی  کانـال  هـر 
ماجـرای کشـتی "ایـران اجـر" و اقـدام به 
مین گـذاری اش در خلیـج فـارس، تمـام 
فضـای تبلیغاتـی امریـکا و بلکـه دنیـا را 
پُـر کـرده بـود. ایـن کار بـرای ایـن بـود 
کـه آن سـخنرانی را تحت الّشـعاع قـرار 

»82/2/22 دهنـد.
از سـوی دیگر و برخاف واکنش رسـانه ای 
دشـمن، رهبر و مـراد "سـفیر انقـاب" در 
مـورد ایـن سـفر بـه مـردم ایـران پیغامی 
می دهنـد. ایـن پیغـام را آیت ا... العظمـی 
خامنـه ای در قامـت خطیب جمعـه تهران 
به اطـاع مـردم می رسـانند: »مـن همین 
حـاال خدمـت امـام بـودم - یـک سـاعت 
قبـل از ایـن -ایشـان ضمـن این کـه اظهار 
خشـنودی فرمودنـد از آنچـه در این سـفر 
گذشـته بود و محتـوای ایـن سـفر، به من 
امـر کردند کـه من به شـما پیغام ایشـان را 
برسـانم، من پیغام امام را -کـه چند جمله 
خطـاب بـه نمازگـزاران و همـه ی ملـت 
ایـران اسـت- این جـا نوشـتم، فرمودند به 
مردم بگـو کـه بداننـد هیچگونه سازشـی 
مـا بـا اسـتکبار جهانـی نخواهیم داشـت. 
]تکبیـر نمازگـزاران[ .... فرمودنـد... مـا بـر 
سـر مواضع اصولـی خودمان ایسـتادیم... و 
فرمودنـد بدانید کـه ان شـاءالَل پیـروزی با 

ماسـت.«

سفیر انقالب در نیویورک
بازخوانی یک سفر تاریخی و الگو برای نمایندگان جمهوری اسالمی  در مجامع بین المللی

»من از ایران می آیم، که زادگاه پرآوازه ترین و درعین حال ناشــناخته ترین انقالبهای 
دوران معاصر است. انقالبی بر پایه ی دین خدا و در امتداد راه پیامبران و مصلحان بزرگ 
الهی؛ راهی به درازای همه ی تاریخ بشر.66/6/3۱« فرازی از سخنرانی حضرت آیت ا... 

خامنه ای در سازمان ملل متحد.


