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250 ساله انسان  

ایرانی خانواده

اول باید باورتان بیاید
 که می توانید                       
کـه  باشـد  آمـده  باورتـان  چنانچـه  شـما 
و  بکنیـد  درسـت  صنعـت  نمی توانیـد 

نمی توانیـد صنایـع بـزرگ و کوچـک را و 
چیزهایـی کـه احتیـاج به غـرب بوده اسـت 
خودتـان آنهـا را درسـت بکنیـد، تا ایـن باور 
هسـت، نمی توانیـد کـه انجـام بدهیـد. اول 
بایـد خودتـان را درسـت کنیـد؛ اول بایـد 

باورتـان بیایـد کـه مـا هـم انسـانیم، مـا هم 
قـدرت تفکـر داریـم، مـا هـم قـدرت صنعت 
افـراد بشـر  ایـن قـدرت در همـۀ  داریـم. 
بقـوه هسـت. اگـر ایـن بـاور بـرای شـما پیدا 

شـد]موفق خواهیـد بـود[.  60/1/21  

بدانید که گرایــش اشــرافی گری، آن چیزی 
نیست که بشود با قانون و با دادگاه و با بازجویی 
و با امثال اینها عالجش کرد؛ خیلی سخت تر از 
این حرف ها است. این از جمله مقوالتی است که 
بایستی فضای عمومی کشور -احساسات مردم، 
خواست مردم و به تعبیر رساتر، فرهنگ عمومی 
مردم- آن را دفع کند تا این عالج شــود. به نظر 
من، اشــرافی گری برای یک کشور آفت است؛ 
اشــرافی گرِی مســؤوالن، آفت مضاعف است؛ 
به خاطر این که اگر اشراف عالَم از مال خودشان 
-حاال حالل و حرامش به عهده خودشان- خرج 
می کنند، از مال خودشان اشرافی گری می کنند؛ 
اما اگر مسئوالن اشرافی گری کنند، از مال مردم 
خرج می کنند؛ مال خودشــان که نیست. این 
اشرافی گری، با احساس عمومی مردم، با نوشتن، 
با گفتن و با ترویج این فکر، درست خواهد شد. 
این باید به یک فرهنگ تبدیل شود؛ کاری نیست 
که بشود به صورت دادگاه ویژه و محاکمه و امثال 

اینها درستش کرد.  7۸/۹/1

حادثه ی عاشورا در تاریخ نمی ماند. بله، سنت الهی این است که اینگونه حوادث در تاریخ 
ماندگار شود؛ اما همه ی سنت های الهی عملکردش از طریق ساز و کارهای معینی است. 
ساز و کار بقای این حقایق در تاریخ، این است که اصحاب ســر، اصحاب درد، رازدانان و 
کسانی که از این دقایق مطلع شــدند، این را در اختیار دیگران بگذارند... بیان هنری هم 
شرط اصلی اســت؛ کما اینکه خطبه ی حضرت زینب در شهر کوفه و شهر شام، از لحاظ 
زیبایی و جذابیت بیان، آیت بیان هنری است؛ طوری است که اصال هیچ کس نمی تواند 

این را نادیده بگیرد.    ۸4/6/31   

اشرافی گرِى مسئوالن
 آفت مضاعف است

خطبه  حضرت زینب از لحاظ جذابیت بیان 
آیت بیان هنرى است

ــارت  ــد عب ــّم امی ــای مه یکــی از مایه ه
اســت از تــوّکل بــه خــدای متعــال؛ 
ــل  ــما اه ــی ش ــن ؛ وقت ــُة لِلُمتَّقی اَلعاقَِب
تقــوا بودیــد، پاکدامــن بودیــد، رعایــت 
ــا  ــدا ب ــد، خ ــی را کردی ــی اله ــر و نه ام
ــان  ــا انس ــدا ب ــی خ ــت. وقت ــما اس ش
اســت یعنــی پیــروزی بــا انســان اســت، 
موفقّیــت بــا انســان اســت، شــادکامی با 
انســان اســت، بهجت معنــوی با انســان 
ــا را  ــما جوان ه ً  ش ــدا ــن مؤّک ــت. م اس

-کــه الحمــدهلل شــماها پاکیــد، شــماها 
پیراســته هســتید، هنــوز گرفتــار 
نشــدید-  ماهــا  امثــال  مشــکالت 
ــی، از  ــن پاک ــا از ای ــم  ت ــه می کن توصی
ــه  ــر چ ــت ه ــن نورانّی ــا، از ای ــن صف ای
می توانیــد اســتفاده کنیــد؛ خــدای 
متعــال را در دل خودتــان، در ذهــن 
ــواره  ــان هم ــل خودت ــان، در عم خودت
همــراه داشــته باشــید. ان شــاءاهلل 

پیــش خواهیــد رفــت.  ۹۸/7/17 

وقتی خدا با انسان بود...

رهربی خاطرات

عدالتخواهی اصول

سال 1۳۴۳ از قم به مشهد برگشتم و در همان 
ســال ازدواج کردم. پس از بازگشت به مشهد، 
سلسله فعالیت های فکری و سیاسی تازه ای آغاز 
کردم. من در مشهد با عناصر جنبشی و انقالبی 
و شــخصیت های مخالف رژیم، و همچنین با 
طالب جوان و دانشــجویان، تماس های مداوم 
و گسترده ای داشتم. جلساتی نیز برای تأمل و 
بررسی، برنامه ریزی، تدریس و تبلیغ داشتم؛ که 
از جمله ی آنها تشکیل جلساتی برای تدریس 
معارف اسالمی مرتبط با نهضت اسالمی، برای 
گروهی از جوانان بود. همچنین ازجمله ی این 
فعالیت های انقالبی، تأســیس یک مؤسسه ی 
چاپ و انتشــارات بــا همکاری شــاعر فقید 
»غالمرضا قدســی« و شــهید »تدین« و یک 
شخص خراســانی دیگر بود. نام این مؤسسه را 
هم »سپیده« گذاشتیم و از طریق آن به انتشار 
 برخی کتب اســالمي حاوی مضامین انقالبی

منبع: خون دلی که لعل شد     پرداختیم. 

مؤسسه انتشاراتی که 
رهبر انقالب آن  را تأسیس کرد مردم مقامات علمی این 

مرد بزرگ را نمی دانند 
بزرگی  جناب عبدالعظیم مرد بسیار 
است. مردم مقامات علمی این بزرگوار 
را نمی دانند. به نظرم می آید یک وقت 
جناب آقای »ری شــهری« احادیث 
این بزرگوار را استخراج کرده بودند 
و شــما مثل این کــه روی آن دیوار 
همه اش را نوشتید. این خیلی کمک 
می کند به این که مردم از مقام محّدثِی 
ایشان آگاه باشــند. تجلیل از جناب 
عبدالعظیم، تجلیــل از علم و جهاد و 
زهد و تقواست. ایشان صائم الّنهار و 

قائم الّلیل بوده است.     ۸۸/1/11 

حضور در مرقد مطهر حضرت عبد العظیم حسنی درآبان ماه سال 1373

ن حرم از نسل مدافع�ی

شروع امامت امام هشــتم )( در دوران سلطه ی 
قاهرانــه ی هارون الّرشــید بــود، بعد از شــهادت 
مظلومانه ی موسی بن جعفر در زندان، و فشار عجیبی 
بر هر کســی که اندکی از خواســته های دســتگاه 
حکومت سرپیچی می کرد برقرار بود. در یک چنین 
موقعّیتی امام هشــتم  )(به امامت رسیدند. در 
روایت دارد که کسی از اصحاب گفت که این جوان، 
این فرزند موسی بن جعفر این مسئولّیت را به عهده 
م«؛  ُر الدَّ گرفته است درحالی که »َو َسیُف هاروَن یَُقِطّ
خون از شمشــیر هارون می چکــد، در یک چنین 
وضعّیتی. این بزرگوار توانســتند در همان شرایط 
دشوار، خّط روشن ســیره ی نبوی و معارف قرآنی 
و اسالمی را بین جامعه ی مسلمین توسعه بدهند و 
دل ها را به مکتب اهل بیت و به خاندان پیغمبر نزدیک 

کنند.
تا نوبت می رســد به مأمون و ماجرای اصرار و فشار 
فراوان برای کشــاندن آن بزرگــوار از مدینه به مرْو، 
به خراســان؛ او یک محاســبه ای کرده بود که این 
محاسبه صرفاً سیاسی بود و برای تحکیم پایه های 
قدرت و به ضعف کشاندن حرکِت معرفِت اهل بیت 
)( و کاری که این بزرگوارها می کردند، سیاست 
او این بود. در مقابل این حرکت سیاسی و زیرکانه ی 
مأمون، امام هشتم  )(یک برنامه ی مدبّرانه ی الهی 
را طّراحی کردند و عمــل کردند و پیش بردند که نه 
فقط خواسته های دستگاه خالفت برآورده نشد، بلکه 
درست بعکس، موجب رواج و گسترش فکر معارفِی 
قرآنی و منتســب به اهل بیت در اقطار دنیای اسالم 
شد. یک حرکت عظیم، با توّکل به خدای متعال، با 
 )(  تدبیر الهی، با آن نگاه نافذ َولَوی، امام هشــتم
توانستند این نقشه ی خصمانه ی دستگاه سیاسِی 
قاهر و هّتاک و ظالم را درســت بعکــس و در جهت 

منافع حّق و حقیقت برگردانند.   ۹3/6/16 

یکی از برترین دوران هاى
 250 ساله امامت

حزب اهلل این است
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من بارها با همه ی وجود و از ته دل به بازماندگان شهدا عرض کرده ام دعا کنیم خدا ما را با عزیزان و شهدای شما محشور کند؛ اینها هستند که پیش خدا مقام دارند. 
عزیزان شما به بهترین دستاوردی که یک انسان ممکن است دست پیدا کند، دست پیدا کردند.    ۸0/۸/20 

*عملیات محرم در آبان   ماه سال 1361 در منطقه ی عمومی موسیان بر روی ارتفاعات جبال حمرین آغاز شد که منجر به آزادسازی 700 کیلومترمربع از خاک ایران و 300 کیلومتر از 
خاک عراق شد و باعث شکستن جو حاصل از عدم پیروزی عملیات رمضان گردید. 

شهدا به بهترین دستاورد، دست پیدا کردند          |     این شماره تقدیم می شودبه  ارواح طیبه شهداى عملیات محرم*

وقتی خدا با انسان بود...

نگذارید امید به پیشرفت علمی کشور از بین برود

مؤسسه انتشاراتی که  رهبر انقالب آن  را تأسیس کرد
4 حزب اهلل این است  |  

2 مطالبه رهبری  |  

4 خاطرات رهبری  |  

واهی
دالتخ
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صو

ا

روایت هفته

»بعضی از عناصر انقالبی از راه برگشتند؛ انقالب ریزش 
داشته است، دِل کسانی بسته ی به دنیا شد. صدر اسالم هفتـه

هم همین جــور بود؛ در صدر اســالم هــم یک عّده 
انقالبّیوِن اّوِل کار، بعد شدند دنیاداراِن اواسط و اواخر 
عمر.« ۹7/۹/21 »دوراِن لغــزِش خواِص طرفدارِ حق، حدوداً هفت، 
هشت سال پس از رحلت پیغمبر شروع شد. ابتدا سابقه داران اسالم 
- اعم از صحابه و یاران و کســانی کــه در جنگ های زمان پیغمبر 
شــرکت کرده بودند - از امتیازات برخوردار شدند، که بهره مندِی 
مالِی بیشتر از بیت المال، یکی از آن امتیازات بود. چنین عنوان شده 
بود که تساوی آنها با سایرین درست نیســت و نمی توان آنها را با 
دیگران یکسان دانست! این، خشِت اّول بود. حرکت های منجر به 
انحراف، اینگونه از نقطه ی کمی آغاز می شــود و سپس هر قدمی، 

قدم بعدی را سرعت بیشتری می بخشد.« 75/3/20
    چرا انقالبیون دچار ریزش می شوند؟

سؤال آن است که چه چیزی موجب می شود افرادی که در زمانی، 
جزو انقالبیون یا خواص جبهه ی حق محســوب می شــدند، بعد 
از چند صباحی دچار ریزش شــده و از انقالب رویگردان شــدند؟ 
برای این موضوع می تــوان عوامل مختلفی را بیــان کرد اما یکی 
از عوامل مهم آن، »ثبات قدم در مســیر حق« است. طبیعی است 
که در طول تاریخ، »حرکت در راه خدا، همیشــه مخالفینی دارد. 
از همین خواصی که گفتیم، اگر یک نفرشــان بخواهد کار خوبی 
انجام دهد - کاری را که باید انجام دهد - ممکن اســت چهار نفر 
دیگر از خوِد خواص پیدا شــوند و بگویند: »آقــا، مگر تو بیکاری؟! 
مگر دیوانه ای؟! مگــر زن و بچه نداری؟! چــرا دنبال چنین کارها 

می روی؟!« کمااین کــه در دوره ی مبارزه هــم می گفتند. اما آن 
یک نفر باید بایســتد. یکی از لوازم مجاهدِت خواص، این است که 
باید در مقابــل حرف ها و مالمت ها ایســتاد. تخطئه می کنند، بد 
می گویند، تهمت می زنند؛ مسأله ای نیســت. غرض این است که 
هر حرکتی شما انجام دهید و یا خواص در هر بخشی انجام دهند، 
کسانی هســتند که بگویند »چرا«؟ و اشــکال کنند.« 75/3/20 
همین حرف ها و مالمت ها و تخطئه ها ممکن است موجب تزلزل 
افکار یا رفتار در برخی افراد شــده و به مرور از دایره ی جبهه ی حق 
فاصله بگیرند. برای همین هم هســت که موضوعی به نام »ثبات 
قدم« از اهمیت باالیی برخوردار می شــود تا آنجا که رهبر انقالب 
در ســخنرانی کوتاهی که در مراســم روز اربعین در حسینیه ی 

3  امام خمینی داشتند، به همین نکته اشــاره کرده و فرمودند: 

در اندیشــه ی حضرت آیت اهلل خامنه ای، نگاه ویژه به سیره ی 
پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله و اقدامات این کامل  ترین انسان 
تاریخ بشریت در مواجهه ی با مســائل گوناگون آن دوران، از 

اصلی ترین منابع و پایه های فکری و مبانی نظری و عملی است. 
تشبیه جنگ 33 روزه به جنگ احزاب، تشبیه دوران تحریم و 

2  وضعیت جمهوری اسالمی به شرایط غزوات بدر و خیبر   

الگویی براى همه دوران ها

اگر ثبات قدم نباشد 
رابطه با انقالب قطع می شود

آیت اهلل خامنه ای خطاب به نیروهای انقالبی

2

اشرافی گرِى مسئوالن
 آفت مضاعف است

)(روایت رهبر انقالب از زندگی سراسر مجاهدت پیامبر اکرم
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1  »دعا کنید که خدای متعال به ما توفیق بدهد 

بتوانیم صراط مستقیم حق را همچنان که تا امروز به 
توفیق الهی، فضل الهی شناخته ایم تا آخر عمرمان 
بشناسیم و در آن راه حرکت کنیم و ثابت قدم باشیم. 
من برای شماها همیشه ]دعا می کنم[؛ یعنی هیچ 
شب و روزی نیست که برای شــما جوان ها این دعا 
را نکنم که بگویــم خدای متعال شــما را در این راه 

ثابت قدم بدارد.« ۹۸/7/27
    پیروزی، نتیجه ثبات قدم در مسیر حق

پیش از این، رهبر انقالب در دیدار با خانواده ی شهید 
کیش بافان در مشــهد، در توصیه به یکــی از جوانان 
حاضر در جمع نیز به همین موضــوع ثبات قدم و آثار 
و نتایج آن اشــاره کرده بودند: »از جمله ی چیزهایی 
که روی آن تکیه می کنم این است که بّچه های مؤمن 
ما، بّچه هایی که به این راه عقیــده دارند و واقعاً از روی 
انگیزه دارند کار می کنند، باید ثبات قدم پیدا کنند. ما 
کم ندیده ایم افرادی را که یــک روزی، چند صباحی 
در خّط مستقیم بودند، بعد چشمشان به پول و مقام و 
مانند این چیزها که افتاد، از این رو به آن رو شدند. شما 
در محدوده ی نفوذ خودتان -هر مقداری که می توانید 
تأثیر بگذارید- کاری کنید که بّچه ها در راه مستقیم و 
صراط مستقیم ثابت قدم بمانند. اگر چنانچه در صراط 
مستقیم ثابت قدم ماندند و حرکت کردند، هر کسی 
جای خودش را پیدا می کند؛ هر کسی موقعّیتی را که 
می تواند مفید باشد، پیدا می کند و هیچ لزومی ندارد 
که من بگویم شما در فالن رشــته کار کنید، در فالن 
قضّیه کار کنید؛ نه، وقتی ثابت قــدم بودند در راه خدا، 
می فهمند چه کار باید بکنند؛ این توصیه ی مؤّکد بنده 

است.« ۹۸/6/11
بنابراین »جوان های امروز ما، جوان های نسل معاصر ما 
و جوان هایی که در آینده خواهند آمد، بدانند راه انقالب، 
راهی اســت که احتیاج دارد به عزم، به ایمان، به ثبات 
قدم. بعضی این ثبات قــدم را دارند، بعضی در بین راه 
برمی گردند؛ البته اینها به ضرر خودشان عمل می کنند؛ 
»فمن نکث فانّما ینکث علی نفسه«. آن کسانی که از 
راه انقالب برگردند، مثل کسانی هستند که در تابستان 
روزه گرفته اند و تا اواخر روز، روزه را حفظ می کنند، اما 
یک ســاعت به غروب، دو ساعت به غروب طاقت شان 
تمام می شــود؛ افطار می کنند. این مثل همان کسی 
است که از اوِل روز، روزه نگرفته است. باطل کردن روزه 
در هر زمانی از ساعات روز باشــد، ابطال روزه است. در 
راه انقالب اگر ثبات قدم وجود نداشت، اگر پیوستگی 
حرکت وجود نداشت، انسان رابطه اش با انقالب قطع 
می شــود.« ۸7/3/14 »عزیزان من! ثبــات در این راه، 
اســتقامت در این راه، یکی از واجب ترین و مهم ترین 
عوامل پیشرفت است. سعی کنید محیط خودتان را، 
پیرامون خودتان را، عناصر مرتبط با خودتان را و، پیش 
از همه، درون و دل خودتان را وفادار و باثبات نگه دارید 
نسبت به این آرمان ها و نسبت به این راه و نسبت به این 
اهداف واال؛ قطعاً پیروز خواهید شــد، قطعاً پیروزی با 

شما خواهد بود.« ۹6/۹/1

رهربی مطالبه

نقطه  درخشان زندگی حضرت زهرا)( جمع این سه چیز است

سه جهاد پیامبر اســالم در دوران 
دعوت به اسالم

]پیامبــر اعظــم)([ این  مخلوق بی نظیر الهی، این انسان 1
کامل... از اولین لحظه ی بعثت، 
یک جهاد مرکِب همه ی جانبه ی دشوار را آغاز کرد 
و بیست وسه سال در نهایت دشواری این جهاد را 
پیش برد. جهاد او در درون خود، جهاد با مردمی که 
از حقیقت هیچ ادراکی نداشتند و جهاد با آن فضای 
ظلمانــی مطلــق بــود، کــه امیرالمؤمنین در 
نهج البالغه می فرماید: از همه طرف فتنه ها مردم را 
می فشرد: دنیاطلبی، شهوت رانی، ظلم و تعدی، 
رذائل اخالقی در اعماق وجود انســان ها، و دست 
تعدی قدرتمندانی که بدون هیچ مانع و رادعی به 

سوی ضعفا دراز بود.    ۸5/5/31

تربیت دل هاى آماده براى شکل گیرى 
جامعه اسالمی

اولین ســلول های پیکــره ی امت  اسالمی در همان روزهای دشوار مکه 2
با دســت توانــای پیغمبر بنا شــد؛ 
ستون های مستحکمی که باید بنای امت اسالمی بر روی 
این ســتون ها اســتوار بشــود؛ اولین مؤمنین، اولین 
ایمان آورنــدگان، اولین کســانی که ایــن دانایی، این 
شجاعت، این نورانیت را داشتند که معنای پیام پیغمبر را 
درک کننــد و دل به او ببندنــد... در فضایی که همه ی 
ارزش هــا، ارزش های جاهلــی اســت... و در بین این 
سنگ های خارا و غیرقابل نفوذ - این نهال های سرسبز 
بیرون آمد... ســیزده سال گذشــت و بعد بر اساس این 
پایه های مســتحکم، بنای جامعه ی اسالمی، جامعه ی 

مدنی و نبوی، بر روی این پایه ها گذاشته شد.   ۸5/5/31

در اندیشه ی حضرت آیت اهلل خامنه ای، نگاه ویژه به سیره ی 
پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله و اقدامات این کامل  ترین انسان 
تاریخ بشریت در مواجهه ی با مســائل گوناگون آن دوران، 
از اصلی ترین منابع و پایه های فکــری و مبانی نظری و عملی 
است. تشبیه جنگ 33 روزه به جنگ احزاب، تشبیه دوران 
تحریم و وضعیت جمهوری اسالمی به شــرایط غزوات بدر و 
خیبر، و نفی تشابه ســازی این دوران با ایام شعب ابیطالب، 
نمونه هایی از این الگوگیری همیشگی است. هفته نامه ی خط 
حزب اهلل به مناسبت ایام رحلت پیامبر رحمت، حضرت محمد 
مصطفی)( مروری دارد بر بیانــات رهبر انقالب درباره ی 

)( مراحل مختلف و مجاهدت و دعوت پیامبر اسالم

الگویی براى همه دوران ها

هجرت، براى رویاندن بذر اندیشه
هدف پیغمبر از هجرت به مدینه این بود که با محیط ظالمانه و طاغوتی و فاسد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ای که  آن روز در سرتاســر دنیا حاکم بود، مبارزه کند و هدف، فقط مبارزه با کّفار مکه نبود؛ مسأله، مسأله ی جهانی بود. 3
پیامبر اکرم این هدف را دنبال می کرد که هرجا زمینه ی مساعد بود، بذر اندیشه و عقیده را بپاشد؛ با این امید که در 
زمان مساعد، این بذر سبز خواهد شد. هدف این بود که پیام آزادی و بیداری و خوشبختی انسان به همه ی دل ها برسد. این جز با ایجاد 

یک نظام نمونه و الگو امکان پذیر نبود؛ لذا پیغمبر به مدینه آمد تا این نظام نمونه را به وجود آورد.     ۸0/2/2۸

درخشان ترین حکومت تاریخ بشر
دوران ده ساله ی حاکمیت اسالم در مدینه درخشان ترین دوره های حکومت در طول تاریخ بشری است. باید این  دوره ی کوتاه و پُرکار و فوق العاده تأثیرگذار در تاریخ بشر را شناخت. دوران شالوده ریزی نظام اسالمی و ساختن 4
یک الگو و نمونه از حاکمّیت اسالم برای همه ی زمان ها و دوران های تاریخ انسان و همه ی مکان ها است. البته این 
الگو، یک الگوی کامل است و مثل آن را دیگر در هیچ دورانی سراغ نداریم... پیغمبر وارد مدینه شد تا این نظام را سِر پا و کامل کند و 
آن را برای ابد در تاریخ، به عنوان نمونه بگذارد تا هر کسی در هر جای تاریخ - از بعد از زمان خودش تا قیامت - توانست، مثل آن را به 

وجود آورد و در دل ها شوق ایجاد کند تا انسان ها به سوی چنان جامعه ای بروند.    ۸0/2/2۸

تسخیر امپراتورى هاى بزرگ 
با انقالب دل ها و ایمان ها

پیغمبر  هجرت 
بــه مدینه مثل 6

خوش  نســیم 
بهاری بود که در فضای این شهر 
پیچید و همه احساس کردند کأنّه 
گشایشی به وجود آمده است؛ لذا 
دل ها متوّجه و بیدار شد... ناگهان 
]مردم[ احساس کردند که عقاید 
و عواطف و وابستگی های قبایلی و 
تعّصبات آنهــا، در چهره و رفتار و 
سخن این مرد محو شده است و با 
دروازه ی جدیدی به سوی حقایق 
عالم آفرینش و معــارف اخالقی 
آشنا شده اند. همین توفان بود که 
اّول در دل ها انقــالب ایجاد کرد؛ 
بعد به اطراف مدینه گسترش پیدا 
کرد؛ ســپس دژ طبیعی مکه را 
تسخیر کرد و سرانجام به راه های 
دور قدم گذاشــت و تا اعماق دو 
امپراتوری و کشور بزرِگ آن روز 
پیش رفت؛ و هرجا رفت، دل ها را 
تــکان داد و در درون انســان ها 

انقالب به وجود آورد.۸0/2/2۸

مجاهدت ها و سختی هایی که سال ها بعد به بار نشست
شما از دوران ده ساله ی زندگی پر برکت رسول گرامی 

اسالم)( که در مدینه و در میان مسلمان ها زندگی 5
کردند، آگاهید و می دانید که از اول تا آخر آن، جنگ و 
ســختی و کمبود بود؛ اما اگر در جغرافیای دنیا بنگرید، خواهید دید که 
همان مجاهدات ده ساله ی پیامبر بود که پنجاه سال بعد از آن جنگ ها، 
حکومت پیامبر نصف بیشتر دنیای آباد آن روز را فرا گرفت. این، همان ده 
ســال بود که به خاطر همــان مجاهدت هــا این گونه شــد... در دوران 
پیامبر)(، مردم سختی ها را تحمل کردند؛ اما بعد از آنکه پایه محکم 
شد، آن مجاهدت ها و فداکاری ها و اخالص ها و تربیت ها، موجب شد که 
این حرکت آن چنان ســریع ادامه پیدا کند که پنجاه سال بعد از رحلت 

پیامبر، بیشتر از نیم دنیا در اختیار مسلمان ها باشد. 6۸/۸/24

عزتمندتر از کسرى و قیصر، پادشاهان مقتدر دوران
آن مردمی که ده ســال با او زندگی کردنــد، روزبه روز  محبت پیغمبر و اعتقاد به او در دل هایشان عمیق تر شد. 7
وقتی در فتح مکه، ابوسفیان مخفیانه و با حمایت عّباس - 
عموی پیغمبر - به اردوگاه آن حضرت آمد تــا امان بگیرد، صبح دید که 
پیغمبر وضو می گیرد و مردم اطراف آن حضرت جمع شده اند تا قطرات آبی 
را که از صورت و دست ایشان می چکد، از یکدیگر بربایند! گفت: من کسری 
و قیصر - این پادشاهان بزرگ و مقتدر دنیا - را دیده ام؛ اما چنین عّزتی را در 
آنها ندیده ام. آری؛ عّزت معنوی، عّزت واقعی اســت؛ »وللَّه العزّة و لرسوله و 
للمؤمنیــن«؛ مؤمنین هم اگر آن راه را بروند، عّزت دارند. در مثل چنین 

روزهایی - روز بیست وهشتم صفر - این نور آسمانی، این انسان واال و این 
پدر مهربان از میان مردم رفت و آنها را غمگین و داغدار کرد. ۸0/2/2۸

نگذارید امید به پیشرفت علمی کشور
 از بین برود 

ــه پیشــرفت علمــی در  ــده ب ــه وجــود آم ــه ب ــدی ک ــد امی نگذاری
ــد  ــور نباش ــن ج ــد. ای ــدا کن ــالل پی ــرده اخت ــدای نک ــور، خ کش
ــرح  ــه ط ــه و یک جانب ــورت یک  طرف ــه ص ــکالت را ب ــا مش ــه م ک
ــور  ــه، در کش ــب بل ــم. خ ــزرگ را نبینی ــای ب ــم، موّفقّیت ه کنی
مشــکالت وجــود دارد؛ بعضی هــا خیــال می کننــد مــا مشــکالت 
ــا  ــتر از خیلی ه ــی بیش ــکالت را خیل ــا مش ــه، م ــم؛ ن را نمی دانی
می دانیــم؛ مشــکالت هســت اّمــا در کنــار ایــن مشــکالت، 
ــه  ــا یک جانب ــه م ــی ک ــود دارد. وقت ــی وج ــای بزرگ موّفقّیت ه
مشــکالت را مطــرح می کنیــم، گاهــی روی یــک مشــکل 
ــم،  ــه می کنی ــدام تکی ــم نیســت م ــم مه ــدان ه ــه چن خــاص ک
ــی  ــدام مرثیه خوان ــم، م ــدام می گویی ــم، م ــرار می کنی ــدام تک م
ــروغ  ــد کم ف ــیند،  امی ــرو می نش ــوان ف ــد در دل ج ــم، امی می کنی

می شــود در دل جوان هــا؛ ایــن غلــط اســت.  ۹۸/7/17       

1. اولیـن خبـر ایـن هفتـه بـه لبنـان تعلـق دارد کـه هفتـه ی 
پرالتهـاب و پـر تنشـی را پشـت سـر گذاشـت. بخشـی از مـردم 
لبنـان در پـی اعتـراض بـه وضـع مالیات هـای جدیـد توسـط 
دولت، بـه خیابان هـا آمدنـد و خواسـتار بهبـود اوضـاع اقتصادی 
در این کشـور و مبـارزه با فسـاد شـدند. نخسـت وزیر این کشـور 
نیز پـس از درخواسـت مهلـت 72 سـاعته از مـردم، طـرح دولت 
خـود را بـرای انجـام اصالحـات اقتصـادی در ایـن کشـور ارائـه 
کرد. از سـوی دیگر سیدحسـن نصـراهلل که روز شـنبه در مراسـم 
بزرگداشـت اربعیـن حسـینی سـخن می گفـت، ضمـن مشـروع 
دانسـتن اعتراضـات مردمـی بـرای بهبـود اوضـاع اقتصـادی، از 
مردم خواسـت تا بـه دولت فرصـت انجـام اصالحات دهند. سـید 
همچنیـن تصریح کـرد که کسـی از مسـئولین لبنانی حـق ندارد 
از بـار مسـئولیت در پذیـرش عواقـب اقدامـات خـود شـانه خالی 

کنـد و همـه بایـد به مـردم پاسـخگو باشـند.

2. خبـر دیگر اینکـه گردهمایـی بـزرگ اربعین امسـال بعضی از 
رسـانه های غربـی را مجبور کـرد که علی رغم سیاسـت سانسـور 
و عـدم انعـکاس ایـن تجمـع بی نظیـر، بـه ایـن حادثـه ی بـزرگ 
بپردازنـد و گوشـه هایی از عظمـت ایـن حرکـت را بـه تصویـر 
بکشـند. شـبکه هایی مانند اسـکای نیوز، راشـاتودی و بی بی سی 
در گزارش هایـی ضمـن معرفـی مناسـبت اربعیـن حسـینی، بـه 
پوشـش خبـری راهپیمایـی اربعیـن، البتـه به صـورت محـدود، 

به عنـوان یکـی از پدیده هـای کم نظیـر در دنیـا پرداختنـد.

3. خبـر آخـر هم اینکـه ارتـش ترکیـه کـه از هفته ی گذشـته با 
هجـوم به خـاک سـوریه عملیـات نظامـی خـود را در شـمال این 
کشـور آغاز کـرده، در پـی دیـدار اردوغـان و پوتین و رسـیدن به 
توافق در مـورد مناطـق مورد هجـوم این کشـور، در حـال خروج 
از خـاک سـوریه و تحویـل بخش هـای اشغال شـده بـه ارتـش 
سـوریه اسـت. گفتنی اسـت هجوم ترکیه به شمال سـوریه مورد 
اعتراض هـای گسـترده ی بین المللـی قـرار گرفتـه و به عنـوان 

نقـض تمامیـت ارضـی سـوریه محکوم شـده اسـت.

)(روایت رهبر انقالب از زندگی سراسر مجاهدت پیامبر اکرم


