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فتنه ؛ خط قرمز انقالب
آنچه در سال 88 روی داد؛ یکی از تجربیات مهم ملت ایران  است

3 ماه مانده به انتخابات...
تشــکیک در ســامت انتخابات البتــه "پروژه 
یک شبه" نبود؛ سه ماه پیش از آن و در فروردین 
88 رهبر انقاب هشــدار دادند که »من مى بینم 
بعضى ها در انتخاباتى که دو ســه ماه دیگر انجام 
خواهد گرفت، از حاال شــروع کرده اند به خدشه 
کردن. این چه منطقى اســت؟ ایــن چه فکرى 
اســت؟ این چه انصافى است؟ چرا بیخود خدشه 
میکنند، مردم را متزلزل میکننــد، تردید ایجاد 
میکنند؟« بــراى فتنه 88 »حداقل از ده ســال، 
پانزده سال قبل از آن، برنامه ریزى وجود داشت. 
از بعد از رحلــت امام برنامه ریزى وجود داشــت 
89/8/4« و »طراح و نقشــه کش و مدیر صحنه، 
در بیرون از این مرزها بود و هست. در داخل با آنها 
همکارى کردند؛ بعضى دانسته، بعضى ندانسته. 
89/11/15« هدف فتنه این بود که »بین آحاد ملت 
شــکاف بیندازند 88/11/19« »قصدشان خیلى 
قصد عجیب و غریبى بود؛ در واقع میخواســتند 
ایران را تســخیر کنند. 89/8/12« جماعتى که 
بناى خود را بر "ناسپاســى نعمت الهى" حضور 
پرشــور و اقتدار آفرین مردم گذاشته بودند »در 
مقابل جریان قانونى کشور، به شکل غیرقانونى و 
به شکل غیر نجیبانه ایستادگى کردند 92/5/6« و 
»با لگدزدن به قانون، به کشور لگد زدند 92/3/22« 

قانون شکنان به راه هایى که قانون معین کرده بود 
اعتنا نکردند »حّتى ما از شوراى محترم نگهبان 
خواهش کردیم، آن زمان را تمدید هم کردند که 
آراء بازشمارى شود؛ گفتیم هر تعداد معقولى و هر 
صندوقى که بخواهند بازشمارى شود، بازشمارى 
شود؛ خب، زیر بار نرفتند! کارشان منطقى نبود، 

معقول نبود 92/2/16«

در رویای گرجستان
با این رفتار غیرقانونى، »دشمنان را امیدوار کردند 
و روحیه دادند به کسانى که علیه نظام اسامى 
جبهه بندى کرده اند و یک جبهه اى تشــکیل 
داده اند. 89/6/8« و دشمنان احمق نیز »خیال 
کردند جمهورى اسامى، ایران و این ملت عظیم 
هم مثل آنجا ]گرجستان[ اســت. 88/3/29« 
آنان در خطایــى جبران ناپذیــر و در »حرکت 
هدایت شده اى از طرف بیگانگان 89/1/1« مردم 
را به شــورش خیابانى دعوت کردند و »کشور را 
لب یک چنین پرتگاهى بردند... ]البته[خداوند 
نگذاشــت، ملت هم بصیــرت به خــرج دادند 
92/5/6« و »اگر خداى متعال به این ملت کمک 
نمیکرد، گروه هاى مردم به جان هم مى افتادند، 
میدانید چه اتفاقى مى افتاد؟ مى بینید امروز در 
کشورهاى منطقه، آنجاهائى که گروه هاى مردم 

مقابل هم قرار میگیرند، چه اتفاقى دارد مى افتد؟ 
92/5/6« آنها مى خواستند »از دروِن این نظام، به 
نظام جمهورى اسامى ضربه بزنند، نتوانستند 

موفق بشوند 88/5/12« 

   فتنه گر همیشه  هست
در مقابــل این فتنه »کــه با ایــن برخوردهاى 
گوناگون سیاســى و امنیتى و اینها حل نمیشد؛ 
یک حرکت عظیم مردمى الزم داشت 90/9/21« 
دســت قدرت الهى 9 دى را رقم زد؛ اما »فتنه گر 
و دشمن همیشه هست؛ امروز یک دشمن است، 
فردا یک دشمن دیگر است 88/10/29« یکى از 
برنامه هاى اصلى دشمن، تحریف یا فراموش شدن 
عبرتها و درســهاى فتنه اســت؛ »انگیزه هایى 
وجــود دارد براى فرامــوش کــردن و در طاق 
نسیان گذاشتن... نباید اجازه داد که انگیزه هاى 
خباثت آلودى که قصد دارند مقاطــع اثرگذار و 
مهم را از یادها ببرند، موّفق بشــوند 93/10/17« 
در مقابل ایــن انگیزه هاى خباثت آلــود، باید از 
تحریف یا فراموشى »ظلمى که به مردم شد، آن 
ظلمى که به نظام اسامى شــد، آن هتکى که از 
آبروى نظام در مقابل ملتها به وســیله            ى بعضى 
انجام گرفــت 88/6/4« جلوگیــرى کرد. نباید 
اجازه داد مسائل اصلى در فتنه چون ظلم آشکار 
و ضربه زدن به کشور و ملت، لجاجت غیرنجیبانه 
در مقابل قانون، تاش براى گذاشــتن بدعتهاى 
غیرقانونى، دعوت به اردوکشى خیابانى، تهمت 
به نظام اســامى و تخریب چهــره آن در عرصه 
بین المللى، مخدوش کــردن رأى مردم، امیدوار 
کردن دشــمن، تاش بــراى قــرار دادن مردم 
در مقابل نظــام، قراردادن کشــور در لبه پرتگاه 
اختافات و جنگ داخلى، مضطرب کردن مردم 

و امیدوار و شاد کردن دشمنان... فراموش شود. 

فتنه خط قرمز است
یکــى از مهمتریــن درســها و عبرتهــاى فتنه، 
بى اعتمــادى، مرزگذارى و اســتفاده نکــردن از 
عناصرى است که بى اعتمادى خود را ثابت کرده اند؛ 
»بعضى ها هستند که نشان دادند و ثابت کردند که 
عناصر نامطمئّنى اند... بى اعتمادى خودشــان را 
براى نظام ثابت کردند، براى کشــور ثابت کردند، 
براى جمهورى اســامى ثابت کردنــد؛ هم براى 
اسامّیتش، هم براى جمهوریّتش... همین هایى 
که ســال 88 آن بازى را راه انداختند، خب اینها با 
جمهوریّت نظام جمهورى اسامى مخالفت کردند، 
بدون هیچ منطقى، بدون هیچ حرف قابل قبول و 
پسندیده ى در مقابل آدمهاى باانصاف... از عناصرى 
که نامطمئن بودِن خودشان را اثبات کردند، مطلقاً 
استفاده نکنید.94/4/20« و بر اساس همین درس 
از فتنه 88 است که تأکید مى شود »مسئله فتنه و 
فتنه گران، از مسائل مهم و از خطوط قرمز است... 
باید حتماً خطوط قرمز و خطــوط فاصل رعایت 
شــوند. 93/6/5« و البته در مقابل این ریزش ها و 
خطوط قرمزى که باید رعایت شوند، رویشهایى از 
جنس جوانان مؤمن و انقابى، بشارت آینده روشن تر 
براى انقاب اسامى هستند؛ »خیلى از این جوانها 
یا انقاب را ندیده اند یا در پیروزى انقاب ســنین 
خیلى کمى داشته اند؛ اما امروز از کارى که ماها آن 
روز میکردیم، خیلى بهتر دارند عمل میکنند، خیلى 
قوى تر دارند عمل میکنند، هوشیارانه تر دارند کار 
میکنند. انقاب بحمدا... برگ و بــارش روزافزون 
اســت. 88/10/29« رویش هایــى در متن همان 
مردمى که »در موارد خاص، مثل نهم دى سال 88، 
بمجرد اینکه احساس کردند حرکتى که شروع شده 
است، متوجه به نظام است، متوجه به انقاب است، 
متوجه به شخص خاص و دولت خاصى نیست، آن 

حرکت عظیم را از خود نشان دادند. 90/5/16« 

انقالب های موفق با درس هایی که در میانه مبارزاتشــان کســب می کنند و با 
به کارگیری آن  در ادامه حیاتشــان، 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  اســت.  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 همه امکانات قانوني براي احقاق حقوق حقه ملت ایران اقدام خواهم کرد"

حضرت آیت ا... خامنه اى در تاریخ 87/11/13 در دیدار جمعى از زندانیان آزاد شــده از بند رژیم هاى 
مستبد که در آن دیدار شهید سمیر قنطار نیز حضور داشــت فرمودند: شما با مجاهدت و صبر خود 
در زندان، نهضت عظیم و جهانى بیدارى اسامى را گام هایى به پیش بردید. ضمن آن که هر لحظه از 

مقاومت شما نزد خداوند مأجور و داراى حسنة است.

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

تاریخ شهادت:    94/09/29

"مقبره الحوراء زینب" در جنوب بیروت تشییع

حمله جنگنده های صهیونیستی به 
شهر "جرمانا" در حومه جنوبی دمشق

امام حزب ا...کالم تریبون

از ایرانشهر تا غزه و لبنان
»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. 
پـس از امام، آنکـه متعهد بـه قـرارِ این عهـد شـد، خـود از پیشـگام ترین »قیام کننـدگان« براى 
وحـدت قـوم نبـوى بـود. از همـان »ایرانشـهر«، کـه قـرار بـود »تبعیـدگاه« او در دوران طاغوت 
پهلوى باشـد، سـنى و شـیعه را »جمع« کـرد:  » بـزرگان مبـارزه ى انقابـى در آن روز - که هنوز 
خبرى از حکومـت اسـامى و جمهورى اسـامى نبـود - در جهت وحدت شـیعه و سـنى تاش 
میکردند. مـن خـودم در بلوچسـتان تبعید بـودم... دسـتگاه ها نمیخواسـتند بگذارند تاشـى از 
سـوى ما انجام بگیـرد؛ اما در عیـن حال ما گفتیـم بیائیـد کارى کنیم که یـک نشـانه اى از اتحاد 
شـیعه و سـنى را در این شـهر نشـان بدهیم؛ که این مسـئله ى هفته ى وحدت - والدت نبى اکرم 
در دوازدهـم ربیـع االول به روایـت اهل سـنت، و در هفدهـم ربیع االول بـه روایت شـیعه - آن روز 
به ذهن ما رسـید و در ایرانشـهر آن را عمل کردیـم؛ یعنـى از دوازدهم تا هفدهم جشـن گرفتیم. 

این یـک فکر عمیقى بـوده اسـت، مال امـروز و دیـروز نیسـت.« 90/7/25
آن فکر ابتدایى، بـه دوران مبارزه محدود نشـد و بـا پیروزى انقاب اسـامى وحـدت ادامه یافت. 
»هفته وحـدت« به اشـاره امـام و همت اصحـاب انقاب، سـال بـه سـال پررونق تر و ریشـه دارتر 
شـد. اهل سـنت نیز به امر امـام و حکـم قانون، همچـون سـایر مردم کرسـى مجلـس گرفتند و 
خـود بـر سرنوشـت شـهرها و روستاهایشـان حاکم شـدند. جنگ هـم که آمـد، خیلى هایشـان 
با بعثیـان دروغگو که ادعاى تسـنن داشـتند سـینه به سـینه پیـکار کردنـد: »من در سـال 59، 
اوائل جنگ تحمیلى، سرتاسـر این اسـتان ]کرمانشـاه[ را رفتم و از نزدیک دیـدم. در گیانغرب و 
اسـام آباد که مردم شـیعه هسـتند، در پـاوه و اورامانات که مردم سـنى هسـتند.. همـه جا مردم 

در حال دفـاع، در حال اظهـار ارادت به نظـام جمهورى اسـامى بودنـد...« 90/7/20
حتـى، »آن وقتى کـه شـورویها آمدنـد و وارد افغانسـتان شـدند، همه ى ایـن دولتهاى مسـلمانى 
که در ایـن منطقـه بودند، بـا ماحظـات گوناگون سـکوت کردنـد. امـام )ره( صریـح پیغـام داد به 
شـوروى ها که: باید شـما از افغانسـتان خارج شـوید. من خـودم در یـک مجمع بین المللـى بزرگ 
حضور داشـتم - کـه آنجـا غیرمتعهدها و تعـداد زیـادى از کشـورهاى اسـامى هم بودند - شـاهد 
بودم که هیچ کـدام از آنها اسـمى از ورود شـوروى به افغانسـتان نیاوردنـد و فقط من آنجـا در نطقم 
شـدیداً حمله کردم؛ چـون در آنجا یـک عده اى چپهـا و دولتهاى سوسیالیسـت و طرفدار شـوروى 
بودند، به ماحظـه ى آنها هیچ کدام از کشـورهاى اسـامى، کلمه اى حـرف نزدند؛ فقـط ما گفتیم؛ 

ما آنجا هـم به امریـکا حملـه کردیم، هم بـه شـوروى حمله کردیـم؛ بـدون تفـاوت.« 85/10/25
پدیده تـازه اى بود. کشـورى که پرچمدار اسـام شـده اسـت، عمـا و نه در شـعار بـه »وحدت« 
فرامى خوانـد و خـود را » اسـیر محدودیـت  اختـاف مذهبـى« نکـرده بـود. »مـا در حمایـت از 
مظلوم نگاه بـه مذهب طرف مقابـل نمیکنیـم؛ و نکردیم؛ خـّط امام بزرگـوار این بود. امـام همان 
رفتارى را کـه با مقاومت شـیعه در لبنـان داشـت، همان رفتـار را با مقاومت سـّنى در فلسـطین 
]هـم [ داشـت؛ بـدون هیـچ تفاوتـى.94/5/26« همیـن صراحـت و عمـل صادقانـه خیلى هـا را 
بى تـاب کـرد. همان هـا کـه تـا وحـدت »شـعار«بود، ترسـى نداشـتند و حاال کـه یـک »عمل« 
شـده بود هراسـناک شـده بودند و همان ها بـه نام »سـنى« و یا به نـام »شـیعه« و البتـه در لواى 
فریب پیشـگان انگلیسـى و آمریکایى شـان طبل جدایى نواختند: »خیلى از این مـردم بیچاره ى 
بیخبـِر سـلفى و وّهابى کـه بوسـیله ى دالرهـاى نفتى تغذیه میشـوند تـا برونـد در اینجـا و آنجا 
عملهاى تروریسـتى انجام بدهنـد... آن مرد شـیعى هم که میرود به مقدسـات اهل سـنت اهانت 
میکنـد و دشـنام میدهـد، او هم مـزدور دشـمن اسـت... خیلیهاشـان نمیفهمنـد و ایـن مایه ى 
تأسـف اسـت که چـرا نمیفهمند. امـروز ایـن جماعـت وّهابـى و سـلفى، شـیعه را کافـر میداند؛ 
سـنى محب اهل بیـت را هـم کافـر میدانـد... مـردم سـنى شـافعى در شـمال آفریقا، یـا مالکى 
در کشـورهاى آفریقائى مرکـزى کافرند؛ چـرا؟ چون به مرقد حسـین بن علـى در قاهـره احترام 
میگذارنـد و مسـجد رأس الحسـین را مـورد تقدیس قـرار میدهنـد؛ به این جهـت اینهـا کافرند! 

شـیعه که کافر اسـت... ایـن فکر، چـه فکـرى اسـت؟« 88/2/22
حضرت آیـت ا... خامنـه اى هنـوز بر عهـد خـود مسـتحکمند و ایسـتاده. آن روز که جـواز پخش 
اذان اهـل سـنت در کردسـتان به حکم ایشـان گشـوده شـد و توهیـن بـه  مقدسـات مذاهب را 
تحریم کردنـد، همگان فهمیدند کـه »حقیقت«ى وجـود دارد که تابـش پرتو آشـکار آن از دیده 
هیچ چشـم بینایـى پنهـان نمى مانـد. حقیقتـى کـه خـون شوشـترى ها  و جنگى زهى هـا را به 

ودیعـه و امانت سـپرده اسـت تـا ضمانتـى باشـد بـراى تحقـق کامـل آن آرزوى »رو بـه تکامل« 
92/02/24.»مذاهـب اسـامى باید دسـت در دسـت هـم، بـرادروار در جهـت اهـداف و آرمانهاى 
بلند اسـامى به کمـک هم حرکـت کنند. دشـمن امید بسـته اسـت که بتوانـد پیـروان مذاهب 
گوناگـون را مقابل هـم قرار بدهـد. هیچ کس نباید تسـلیم ایـن نقشـه ى خائنانـه و خباثت آمیز 
دشـمن بشـود. ... براى همین اسـت که من اعام کردم، بـاز هم تأکیـد میکنم: خط قرمـز از نظر 
نظام اسـامى و از نظر مـا، عبارت اسـت از اهانت به مقدسـات یکدیگر. آن کسـانى که نادانسـته، 
از روى غفلـت، گاهـى از روى تعصبهاى کور و بیجا، چه سـنى و چه شـیعه، به مقدسـات یکدیگر 
توهین میکننـد، نمیفهمند چه میکنند. بهترین وسـیله براى دشـمن همینها هسـتند؛ بهترین 

ابزار در دسـت دشـمن همینها هسـتند؛ این خط قرمـز اسـت.88/2/29«
و اینگونه اسـت که  از ایرانشـهر تا غزه جبهه انقاب اسـامى به دنبال »انسـجام اسـامى« است 
تا فریاد یـک امت یگانـه شـود و زمینه اى شـود بـراى ظهـور اتفاق هایى که چشـمى ندیـده  و بر 

قلوب مومنـان آرزویـش دائم خطـور مى کند.

 توجه ویژه رهبر انقالب به شاعران
رئیس دفتر مقام معظم رهبرى در مراسم رونمایى از کتاب »آیینه گردانى« شامل مجموعه 
اشعار قرائت شده توسط شاعران آئینى در محضر رهبر انقاب گفت: حضرت آقا بطور معمول 
سالى دوبار به مشهد مقدس مشرف میشوند، به خاطر دارم که در همه این سفرها میگفتند 
یکروز مشخص تعیین کنید تا با 4 شاعر درجه یک آن روزگاران مشهد بنشینند و به بحث و 

خوانش شعر بپردازند.   |       مهر|

   توضیحات معاون دفتر حفظ و نشر اثار درباره یک کتاب
معاون هماهنگى دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت ا... خامنه اى: کتاب"روایتى از زندگى و زمانه 
حضرت آیت ا... خامنه اى"توسط مؤسسه حفظ و نشر آثار رهبر انقاب تهیه نشده  و  در فرآیند 
بررســى و صدور مجوز صرفاً درباره نقل قولها و بیانات و برخى دیگر از مواردى که مستقیماً به 
مقام معظم رهبرى مرتبط است، نظارت الزم صورت میگیرد تا در این موارد خطا و ایرادى وجود 
نداشته باشد. درباره رویکرد کتاب، نوع نگاه به شخصیتها و جریانها،چگونگى روایت تاریخ و...این 

مؤسسه دخالتى ندارد   |       مهر|

  کری: مصوبه شورای امنیت درباره سوریه شبیه طرح ایران است
وزیر خارجه آمریکا: قطعنامه مصوب شــوراى امنیت ســازمان ملل در مورد سوریه، به طرح 
پیشنهادى ایران براى حل بحران بسیار شباهت دارد. شوراى امنیت قطعنامه اى را به تصویب 
رساند که خواســتار آغاز مذاکرات ظرف چند هفته آینده، برقرارى آتش بس، تشکیل دولت 

وحدت ملى ظرف 6 ماه و برگزارى انتخابات ظرف 18 ماه است. |       فارس|

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

سیدحسن نصرا... با بیان اینکه اسرائیل مسئول ترور شهید سمیر قنطار است، تأکید کرد: حزب ا... 
این حق را براى خود محفوظ مى داند که در هر مکان و زمان مناســب و به هر وسیله اى پاسخ 
دهد. پرچم فلسطین و مقاومت هرگز پایین کشیده نمى شود، حال هر اندازه عملیات قتل و ترور و 
اسارت ادامه داشته باشد. سیدحسن نصرا... به کشتار شیعیان مظلوم نیجریه هم اشاره کرد و گفت: 
سکوت جامعه بین الملل در قبال این فاجعه محکوم است و ما نگران آن هستیم که دست هاى 
آمریکا و اسرائیل پشت کشتار نیجریه به عنوان مقدمه اى براى انجام فتنه هاى جدید وجود داشته 

باشد. |       کیهان |

# فتنه88
طرِح شعارهای حق با محتوای باطل

 فتنه یعنى کسانى شعارهاى حق را با محتواى صددرصد باطل مطرح 
کنند، بیاورند براى فریب دادن مردم... هدف از ایجاد فتنه، گمراه کردن 
مردم است. 89/10/08 در همین فتنه ى سال 88 دست قدرت الهى بود؛ 
مردم بیدار شدند، مردم وارد صحنه شدند و یک حرکت عظیم را خنثى 
کردند. این کسانى که شما بهشان میگوئید سران فتنه، کسانى بودند که 
دشمن اینها را هل داد وسط صحنه. البته گناه کردند. نبایستى انسان 
بازیچه ى دشمن شــود؛ باید فوراً قضیه را بفهمد. اگر اول غفلتى کرده است، وسط کار وقتى فهمید، 
بافاصله بایستى راه را عوض کند. خوب، نکردند. عامل اصلى دیگرانى بودند که طراحى کرده بودند، به 
خیال خودشان محاسبه کرده بودند. به گمان آنها بساط جمهورى اسامى بنا بود جمع شود؛ نه فقط 

حقیقت دین، حّتى شعارهاى دینى هم باقى نمانَد؛ برنامه این بود. 88/10/19  

شوهرداری زنان شعبه ای از جهاد اکبر است
در سوره ى مبارکه ى آل عمران، بعد از آن »ربّنا«ها میگوید: »فاستجاب لهم ربّهم انّى ال 
اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض«. مرد و زن هیچ تفاوتى ندارند... 
جنسیت یک امر ثانوى است، یک امر عارضى است؛ در کارکردهاى زندگى معنا پیدا میکند، در سیر 
اصلى بشر هیچ تأثیرى ندارد و معنائى پیدا نمیکند. حّتى کارهایشان با هم متفاوت است. »جهاد 
المرأه حسن الّتبّعل«؛ یعنى ثواب مجاهدت آن جوانى را که رفته توى میدان جنگ و جان خودش را 
کف دســتش گرفته، به خاطر این کار، به این زن میدهند؛ چون این کار هم زحمتش کمتر از آن 
نیست. البته شوهردارى خیلى سخت است. با توقعاتشان، با انتظاراتشان، با بداخاقیهاشان، با صداى 
کلفتشان، با قد بلندترشان؛ خب، زنى بتواند با این شرائط، محیط خانه را گرم و گیرا و صمیمى و داراى 
سکینه و آرامش - َسَکن - قرار بدهد، خیلى هنر بزرگى است؛ این واقعاً جهاد است؛ این شعبه اى از 

همان جهاد اکبرى است که فرموده اند؛ جهاد با نفس است. 90/10/14

مراقب نفوذی ها باشید!
 می دانیـد کـه قدرتمنـدان شـرق و غـرب 
بازیگـر، مارهـای زخـم  امریـکای  خصوصـاً 
برداشـته از جمهـوری اسـامی هسـتند که از 
اول انقاب بـه هر حیلـه ممکن دسـت زدند... 
و از همـه بدتـر و باالتـر تبلیغـات دامنـه دار از 
اول انقـاب تا امـروز اسـت، که بـرای تضعیف 

روحیه ملت مقـاوم و رزمنـدگان عزیز بـه هر نـوع دروغ و تهمتی متشـبث شـدند، ولی بحمد 
ا... نـه تنهـا هیـچ یـک از تیرهـای آنان بـه هدف نرسـید، کـه نتیجـه معکـوس داد. اکنـون از 
چنیـن مارهـای زخم خـورده ای نبایـد غافل بـود. چه بسـا، با نفـوذ ُعمـال سرسـپرده داخلی 
در ارگانهـای دولتـی و مقامـات موثـر، بتدریج قـدم به قـدم کار خـود را انجـام دهند و انسـان 
مسـتقیم را منحرف کننـد و متعهدان را وابسـته نماینـد. غفلت از ایـن امر، فاجعه انگیز اسـت 
و همه مقامـات، خصوصـاً مقامات باال چون روسـای قوای سـه گانه، بیشـتر مورد نظـر و هدف 
هسـتند، زیرا انحـراف آنان- خـدای نخواسـته- ممکن اسـت انحـراف رژیـم را در پی داشـته 

باشـد.  64/6/13

]پدر پیامبر اکرم)([ بنابر روایتى  ت تاریخی
روای

  
قبل از والدتش، و بنا بر روایتى دیگر 
چند ماه بعد از والدتش از دنیا مى رود 
و آن حضرت پدر را نمى بیند. به رسم 
خاندانهاى شــریف و اصیل آن روز 
عربســتان که فرزندان خودشــان را به زنان 
پاکدامن و داراى اصالت و نجابت مى سپردند تا 
آنها را در صحرا و در میان قبایل عربى پرورش 
دهند، این کودک عزیِز چراغ خانواده را به یک 
زن اصیل نجیب به نام حلیمه سعدیّه سپردند. 
او هم پیامبــر را در میان قبیله خــود برد و در 
حدود شــش ســال آن کودک عزیز و آن دّر 

گرانبها را نگه داشت؛ به او شیر داد و او را تربیت کرد. لذا پیامبر در صحرا پرورش پیدا کرد... بعد از 
شش سال که این کودک از لحاظ جسمى و روحى پرورش بسیار ممتازى پیدا کرده بود... به مادر 
و به خانواده برگردانده شد. مادر این کودک را برداشــت و با خود به یثرب برد؛ براى این که قبر 
جناب عبدا... را زیارت کنند... در برگشتن، در محلى به نام ابواء، مادر هم از دنیا رفت و این کودک 
از پدر و مادر یتیم شــد. به این ترتیب، ظرفیت روحى این کودک که در آینده باید دنیایى را در 
ظرفیت وجودى و اخاقى خود تربیت کند و پیش ببرد، روزبه روز افزایش پیدا کرد. ام ایمن او را 
به مدینه آورد و به دست عبدالمطلب داد. عبدالمطلب مثل جان شیرین از این کودک پرستارى 
مى کرد... این نوجوان، سختیهاى دورى از پدر و مادر را تحمل مى کند، براى این که ظرفیت او 
افزایش پیدا کند... هشت ســاله بود که عبدالمطلب هم از دنیا رفت... عبدالمطلب از ابى طالب 
بیعت گرفت و گفت که این کودک را به تو مى ســپارم... ابوطالب هم قبول کــرد و او را به خانه 

خودش برد و مثل جان گرامى او را مورد پذیرایى قرار داد.   1379/02/23

)( به مناسبت 17 ربیع االول والدت پیامبر اسالم

)(  روایتی از دوران کودکی حضرت محمد

مـن بارهـا بـه بعضـى از افـراد سیاسـى کـه فعالیتهائـى دارنـد و گاهـى یـک  مطالبه رهبری

مخالف خوانیهائـى میکنند، تذکـر داده ام، نصیحت کرده ام؛ گفته ام مواظب باشـید 
مرزهاى میان شـما و دشـمن کمرنگ نشـود؛ پاک نشـود. مرز وقتى کمرنگ شد، 
احتمـال اینکـه کسـانى از این مـرز عبور کننـد یا دشـمن از ایـن مرز عبـور کند و 
بیایـد این طرف یا دوسـت و خـودى غافل شـود و از مرز عبـور کند و بـرود به دامن 

دشمن، زیاد خواهد بود. مرزها را روشن کنید؛ مشخص کنید.   86/10/19   

مرزهای میان شما و دشمن کمرنگ نشود

احساس مسئولیت را با »بصیرت« همراه کنید
بعضى ها احسـاس مسـئولّیت داشـتند در دوران مبارزات اّما نمیفهمیدنـد این را 

ت
حزب ا... این اس

کجا خرج کننـد؛ جایى خـرج میکردند که بـه ضرر حرکـت عظیم مبارزاتـِى امام 
بزرگـوار بـود؛ بعـد از انقـاب هـم همین جـور؛ تـا امـروز هـم همین جـور اسـت. 
بعضى هـا احسـاس دارنـد، احسـاس مسـئولّیت میکننـد، انگیـزه دارنـد اّمـا این 
انگیـزه را غلـط خرج میکننـد؛ بد جایـى خرج میکننـد؛ اسـلحه را بـه آنجایى که 
باید، نشـانه نمیگیرنـد؛ این بـر اثر بى بصیرتى اسـت. حـاال ما چند سـال پیـش در قضّیه ى 
فتنه گفتیـم بصیـرت؛ بعضـى دهن کجـى کردند کـه بصیـرت! بله، بصیـرت؛ بصیـرت که 
نبـود، هرچه کـه مسـئولّیت و انگیزه بیشـتر باشـد، احسـاس بیشـتر باشـد، خطر بیشـتر 
اسـت؛ اطمینانـى دیگر نیسـت به ایـن آدم بى بصیـرت و بـدون روشـن بینى که دوسـت را 
نمى شناسـد، دشـمن را نمى شناسـد و نمیفهمد کجا باید این احسـاس را، این نیـرو را، این 
انگیـزه را خـرج کنـد... ]اگر بصیـرت[ نباشـد، امر بـه معروفـش هـم اشـتباهى درمى آید، 
جهـادش هـم اشـتباهى درمى آیـد، امـِر مـورد اهتمامـش هـم دچـار خطـا میشـود، و به 

کج راهه مى افتد.    93/09/06  

طاها: سام بر رهبر عزیزم .یقین دارم شما هم مثل امام مهدى)عج( از اتفاقات اخیر ناراحت 
هستید که شیعیان در نقاط مختلف به جمع شــهدا میپوندند و عده اى هم در داخل دشمن را 
اشتباه تشخیص میدهند اما به قول ما ترکها قان یاتمز خون نمیخوابه اگر امروز برادرانمان در 
میدان شهید میشوند، مرحم غمهاى شما اطاعت ماست. بخدا جوان نسل سوم هستم اما براى 

شهادت آماده ام ا... کریم ا... کریم  نصر من ا... وفتح غریب
همراه رهبر: اگر عکس ها را در نســخه ى تابلو اعانات به صورت رنگى قرار بدید، زیباتر   

میشه.
کاظم علی زاده: سام.کشتار شــعیان نیجریه توطئه غرب و تکفیر ى هاى دست نشانده 
آنان است محکوم است در فتنه 88 چه بســا اگه درایت و تدبیر مقام معظم رهبرى نبود کشور 
دچار اختاف و تفرقه میشد و سرنوشتى همچون سوریه داشتیم  که هزینه آن خیلى سنگین و 

جبران ناپذیر بود لذا امنیت خودمان را مدیون رهبرى و پیروى از والیت فقیه میدانیم
خرمیان: ضمن تقدیر از زحمات شــما عزیزان مواردى را درخواست دارم امید است مورد 
عنایت قرار گیرد1- در نشــریه دوازدهم تغلب با غین آمده در حالى که با قاف با موضوع مطرح 
شده میخورد2- ما از این نشریه در سطح حوزه استفاده میکنیم به خصوص نمایندگان طاب 
که بعضى از مطالب آن شاید نیازى نباشد به آن عزیزان ارائه شود لذا درخواست داریم فایل به 
صورت ورد نیز ارائه شود که بتوان بهتر در ســطح حوزه از آن استفاده شود.3- خیلى باید دقت 

شود اینگونه روشنگرى ها به آفت سیاست زدگى دچار نشود . ملتمس دعا.
پاسخ: 1. 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 است؛ 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.
2. شما میتوانید جهت دسترسی به متن مطالب به آدرس http://khl.ink/khat مراجعه فرمایید

ایوب عبدی نسب: با سام و خدا قوت. به اقا سام برسانید و بگویید به نیابت از شما پیاده 
روى اربعین را انجام دادم. ان شاا... بزودى شما هم در پیاده روى با ما باشید. اللهم عجل لولیک 

الفرج
 رضاییان 9834***918: باسام وخسته نباشید من نشریات چاپ شده شما را میخوانم 
واقعا بسیار جالب وارزشمند است در صورت امکان این نشــریه را به عموم مردم ارایه دهید.تا 

بیشتر با مسایل مملکت آشنا شوند.والسام 

واژه کلید

حنجره ی دعوت به وحدت،حنجره ی الهی است
امـروز هـر حنجره اى کـه به وحـدت دنیـاى اسـام دعوت کنـد، حنجـره ى الهى 
اسـت، ناطق من ا... اسـت. هر حنجـره اى و زبانى کـه ملتهاى مسـلمان را، مذاهب 
اسـامى را، طوایف گوناگون اسـامى را به دشـمنى با یکدیگـر تحریک کنـد و عصبیتها را 
علیـه یکدیگر تحریـک کند، ناطـق من الشـیطان اسـت. »من اصغـى الى ناطق فقـد عبده 
فـان کان الّناطق عـن الّل فقـد عبـد الّل و ان کان الّناطق ینطق عن لسـان ابلیـس فقد عبد 
ابلیـس«.)1( آنهائى که از زبان ابلیس حرف میزنند، خودشـان و مسـتمعین خودشـان را به 
طـرف جهنـم میبرند؛ خودشـان را هـم دچـار هاکت میکننـد. »أ لـم تر الـى الّذیـن بّدلوا 
نعمت الّل کفـرا و احلّـوا قومهم دار البـوار. جهّنـم یصلونها و بئـس القـرار«؛)2( »یقدم قومه 
یـوم القیامـة فأوردهـم الّنـار«،)3( کـه دربـاره ى فرعون اسـت. کسـانى کـه امـروز دنیاى 
اسـام را از اتحـاد و یکپارچگى دور میکننـد اینها به نفع شـیاطین و ابلیس هـا کار میکنند. 
امـروز مى بینید دنیاى غرب، دسـتگاه اسـتعمار، گرداننـدگان کمپانى هاى نفتـى و تجارى 
بزرگ دنیـا، این کارتلهـا و تراسـتها، همـه دارند پـول خرج میکننـد، نقشـه ریزى میکنند 
بـراى اسام سـتیزى. قـرآن را آتـش میزننـد، نـام مبـارک پیغمبـر را مـورد اهانـت قـرار 
میدهنـد، کاریکاتور درسـت میکننـد، کتاب مینویسـند، در پایتختهـاى بـزرگ اروپا علیه 

مسلمانها هیجانات قومى درست میکنند.     92/3/18
1( تحف العقول، حسن بن شعبه حّرانی ، ص 456؛

2( ابراهیم: 28 و 29 
3( هود: 98

حدیث شـرح

احکام آلودگی هوا
 س: رفت وآمـد با وسـایل نقلیه ی شـخصی و عدم اسـتفاده از وسـایل نقلیه ی 

عمومـی در زمان هایی کـه هوای شـهر آلوده اسـت چه حکمـی دارد؟
ج: در صورتـى که وضعیت اسـتثنایى و هواى شـهر آلـوده باشـد به گونه اى که تنفـس این هوا 
براى مـردم به ویژه افـرادى کـه دچـار بیمارى هاى قلبى و تنفسـى هسـتند ضرر قابـل توجه 
داشـته باشـد، اگر کسـى سـبب افزایش این آلودگى شـود و ضـرر معتنابه بـه مردم برسـاند، 
کار حـرام مرتکـب شـده اسـت. لـذا اگـر مسـئوالن اعـام کردند کـه مـردم وسـایل نقلیه ى 

شـخصى را بیـرون نیاورنـد باید مراعات شـود. 
http://khl.ink/ahkammohitzist 

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

آموزشی احکـام

ایـرانی خانواده

ماموستا شیخ االسالم،  شهید وحدت
رهبر انقالب اسالمی و ماموستا شیخ االسالم در سفر به کردستان در سال 88. ایشان 4ماه 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.«  88/6/26
 از جذاب ترین دیدارهاى حضرت آقا با خانواده هاى شهدا، موارد مربوط به شهداى مسیحى است. 
ایشان از سال 63 که دیدار با خانواده هاى شهدا جزء برنامه ثابتشان می شود  در برخی سال ها مهمان 
خانواده هاى شهداى مسیحى مى شوند. از ویژگى هاى 
خاص این دیدارها، صمیمت حاکــم بر آن، رابطه حاکم 
اسامى با خانواده هایى از عقاید دینى دیگر و همچنین 
توجه همیشگى به جایگاه شــهید است. کتاب مسیح 
در شب قدر، روایت جذاب و مســتندى از این دیدارها و 
حواشى آن است. عاوه بر آن داستان هایى از آن شهیدان 
دریادل که پدر و مادر یا نزدیکان شــهید براى حضرت 
آیت ا... خامنه اى تعریف مى کنند نیز در کتاب آمده است. 
عاوه بر روایت  دیدار، کتاب مســیح در شب قدر، داراى 
تصاویر حضور حضرت آقا در منازل شــهداى مسیحى، 
و همچنین تصاویرى از این شــهداى گران قدر است که 

روایت ها را تکمیل کرده اند.  

خواندنی پیشنهاد

   انتشارات صهبا
 تعداد صفحات: 546 صفحه

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

قانون را فصل الخطاب بدانید
اگر نخبگان سیاســى بخواهند قانون را زیر پا بگذارند، یا براى اصاح ابرو، چشم را  خطبه تاریخی

کور کنند، چه بخواهند، چه نخواهند، مســئول خونها و خشونتها و هرج و مرج ها، 
آنهایند. من به همه ى این آقایان، این دوستان قدیمى، این برادران توصیه میکنم بر 
خودتان مسلط باشید؛ ســعه ى صدر داشته باشید؛ دســتهاى دشمن را ببینید؛ 
گرگهاى گرســنه ى کمین کرده را که امروز دیگر نقاب دیپلماسى را یواش یواش 
دارند از چهره هایشان برمیدارند و چهره ى حقیقى خودشان را نشان میدهند، ببینید؛ از اینها 
غفلت نکنید... من به این برادران عرض میکنم، به مسئولیت پیش خداى متعال فکر کنید: 
پیش خدا مسئولید، از شما سؤال خواهد شــد. آخرین وصایاى امام را به یاد بیاورید؛ قانون، 

فصل الخطاب است؛ قانون را فصل الخطاب بدانید.      88/3/29  

فرازی از خطبه تاریخی رهبر معظم انقالب در نمازجمعه 29 خرداد 1388

مسیح در شب قدر

هفته گزارش

نمازجمعه 29 خرداد 88

روایتی از چهار دهه تالش حضرت آیت ا... خامنه ای برای وحدت مذاهب در 
گستره جهان اسالم؛


