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اگر زحمات شما ]خبرنگارها[ نباشد، این لحظه ها هرگز ماندگار نمی شود... شــما آن را حفظ می کنید و در اختیار افکار مردم قرار می دهید. بدون 
این دوربین ها، قلم ها و دلسوزی هاى شما براى تهیه و تنظیم اخبار و مطالب، این کارهاى ما مثل یک چیزهاى تثبیت نشده است.«         80/8/23

* روز شهادت خبرنگار شهید محمود صارمی، در 17 مرداد 77 به منظور تقدیر و بزرگداشت از خبرنگاران مجاهد کشور با نام روز خبرنگار نامگذاری شده است.
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حضرت آیــت اهلل خامنــه ای در پیامــی در پــی فاجعــه ی انفجار 
دردناک بندر بیروت، با مردم لبنان ابراز همدردی کردند.

متن کامل پیام رهبر انقالب اسالمی که در حساب توئیتر پایگاه 
اطالع رسانی KHAMENEI.IR منتشر شد به شرح زیر است:

»در فاجعه دردناک انفجار بندر بیــروت -که منجر به 
کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از مردم و خسارات 
شدید شده- با شهروندان عزیز لبنانی همدردیم و در 
کنار آنان هستیم. صبر در برابر این حادثه، برگ زرینی از 

افتخارات لبنان خواهد بود.«

پیام رهبر انقالب در پی فاجعه دردناک بندر بیروت

فرا رسیدن عید غدیر بر همه مسلمانان مبارک باد



2        نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت هـای مذهبی  

یک. ضربه و احساس درد یا همان تحریم و  سخن
تحریفهفتـه

"هــدف از اعمــال انــواع تحریم هــا ایجــاد 
سختی است یا به عبارت بهتر ایجاد "درد" 
و ناكامی؛ به نوعی که کشــور هدف تحریم ها رفتار خود 
را تغییر دهد... کشورهاي هدف باید درد را چنان لمس 
کنند که در نهایت مجبور به انجام رفتار دیگري شوند. در 
این حالت تحریم ها نوعي خشونت با خود دارند." آنچه 
خواندید بخشی از کتاب هنر تحریم اثر ریچارد نفیو است 
که مدتی طراحی، کنترل و اجرای تحریم های علیه ایران 
را برعهده داشته است. نفیو در بخش های دیگر همین 
کتاب با تأكیــد بر اهمیــت درد ناشــی از تحریــم در واقع 
اعتراف می کند که عالوه بــر اجرای تحریم ها، مجموعه 
اقدامــات تبلیغــی و رســانه ای بــرای "القای احســاس 
درد" و همچنین "ایجاد ناامیدی نسبت به از بین رفتن 
تحریم ها" هم الزم است؛ حال آنکه کشور تحریم کننده 

هرگز توانایی تدوام تحریم ها تا ابد را نخواهد داشت.
رهبر انقالب در ســخنرانی تلویزیونی خود به مناسبت 
عید قربان ضمن بیان 5 نکته ی بســیار مهــم و کلیدی 
دربــاره ی تحریــم، یکــی از ایــن نــکات را به همراهــی دو 
مفهوم "تحریم" و تحریــف" اختصاص دادنــد: »هدف 
از این تحریف دو چیز اســت، دو کار را می خواهند انجام 
بدهند: یکی، ضربه به روحیه ی مردم اســت؛ یکی ]هم[ 
آدرس غلــط دادن برای رفع مشــکل تحریم اســت. این 
تحریــف در ایــن زمینه ها اســت و با ایــن دو هــدف دارد 
انجام می گیرد. پول زیادی هم دارند خرج می کنند برای 
اینکه این حقایق را تحریف کنند... [در] آن مسئله ی اّول 
که تضعیف روحیه و امید مردم اســت...  ]می خواهند[ 
به مردم ایران تفهیم کنند که بیچاره شــدید، دیگر مثًال 
کارتان تمــام اســت و هیــچ کاری از عهده ی کســی برای 
شــما برنمی آید، اوضاعتان خراب اســت و غیره... در آن 
بخش دّوم، ]یعنی[ آدرس غلط دادن... می گویند »اگر 
می خواهید تحریم برطرف بشود، در مقابل آمریکا کوتاه 

بیایید؛ باید ایستادگی نکنید.« 99/5/10
دو. تأملی بر نقشه دشمن

استفاده ی دشمن از دوگانه ی تحریم و تحریف، همان 
موضوعی است که رهبر انقالب با بیانی دیگر در چهارده 
خــرداد 97 در قالب برنامه ی ســه گانه ی دشــمن به آن 
اشاره کردند: »امروز نقشه ی دشمن این سه چیز است: 
فشار اقتصادی )تحریم(، فشار روانی )تبلیغاتی( و فشار 

عملی )آشوب(«97/3/14 
دشــمن در قالــب همیــن برنامــه ی ســه گانه تــالش 
می کند تا حباب ســیاه ناامیــدی را بر مــردم حاكم کند؛ 
فشــار اقتصادی دشــمن و عملکرد اقتصادی برخی از 
مسئولین تا حدودی موجب شــده که فشار اقتصادی 
مورد نظر دشــمن بر مردم وارد آید. »مشــکالت ما هم 
حقیقتــا ناشــی از این اســت کــه خودمــان کم توّجهی 
کردیــم... خــب وقتــی انســان کار نکنــد، نتیجــه ی کار 
نکردن مشهود است. آنجاهایی که خود ما مسئولین 
بی توّجهی کردیم، کم توّجهی کردیم -در طول سال های 

مختلف البّته- نتایجش این خواهد بود.« 99/4/22
 »به هر یك از دســتاوردهای انقالب که بنگرید جز با ایثار 
و مقاومــت مــردم در برابــر کارشــکنی های مخالفان و 
معاندان انقالب به دست نیامده است.« 69/9/4  مثًال 

زمانی امنیت برای کشور نعمت شد که مردم در مقابل 
تمام دشمنان از عراق بعثی گرفته تا سه کشور اروپایی 
و آمریــکا ایســتادند؛ زمانــی مردم اســتقالل سیاســی 
را به دســت آوردند کــه در مقابــل آمریکا و رژیــم پهلوی 
ایســتادند و غلبه کردند؛ و امروز، دشــمن اراده ی ملت 
ایران را هدف قرار داده است تا وضعیت اقتصادی مردم 
بهبود نیابد و مردم تســلیم دشــمن شــوند. »]جریان 
تحریف[ در بعضی ها اثــر می کند اّمــا در اكثر مــردم، در 
ت ایران اثر نمی کند. ]غالب مردم[ شناخته اند 

ّ
غالب مل

آمریــکا را، شــناخته اند دشــمن را، می دانند کــه این ها 
دروغ می گویند.«99/5/10 اّما وظیفه ی جریان مؤمن و 
انقالبی در این میان چیست؟ و در تقابل با جریان تحریف 

چه باید   بکند؟ 
سه. جریان مؤمن انقالبی و تقابل جریان تحریف 

آنچه واضح است اینکه باید با جریان تحریف مقابله کرد. 
معتقدان بــه توانمندی ها و ظرفیت های کشــور، باید 
به خط بزنند و اجازه ندهند، تبلیغات دشــمن و جریان 
غــرب زده اراده ی مــردم را در اختیار بگیرد، در این راســتا 
الزم اســت که بدانیــم، شــرایط اقتصادی امروز کشــور، 
جدا از فشــار دشمن ریشــه در نگاه و تفکر غرب گرایانه، 
عدم توجه بــه آرمان های انقــالب اســالمی و روحیه ی 

خودباوری و خوداتکائی دارد.
جریان تحریف شــکن باید به این ســؤال پاسخ دهد که 
»آیــا این تحریــم قابل عالج اســت یا نــه؟ جــواب ]اّول[ 
این اســت که قطعا قابل عالج اســت؛ جــواب دّوم این 
]است[ که قطعا این عالج، این نیســت که ما در مقابل 
آمریکا عقب نشــینی کنیم.« 99/5/10 تجارب متعددی 
در ســال های اخیر وجود داشــته که با عقب نشینی در 
مقابل دشمن، مشکل تحریم برطرف نخواهد شد و دل 
بستن به وعده های آمریکا و اروپایی ها چیزی جز اتکاء به 
وعده های توخالی و پوچ نیســت. از جمله اینکه پس از 
خروج آمریکا از برجام، رهبر انقالب در مواضع متعددی 
تأكیــد کردند کــه »بــه اروپایی ها هــم اعتمــاد نکنید.« 
97/11/19  و »اقتصاد کشــور را نسبت به مذاكره شرطی 
نکنیــد« 97/4/24 با ایــن وجود مذاكــره بــا اروپایی ها و 
وعده ی پوچ و بی معنی آن ها به نام اینستکس، بخشی 
از فضای رســانه ای و برنامه ریزی های کشــور را به خود 
مشغول کرد. همین طور به توصیه های انقالب اسالمی 
برای اقتصاد بدون نفت برای عبــور از تحریم، عدم تکیه 
بــر دالر و ایجــاد کارهای مبتکرانــه وقعی نهاده نشــد و 
همین هــا موجبات تشــدید فشــار اقتصــادی به ملت 
ایران را در چند سال اخیر فراهم آورد. اگر جریان انقالبی 
روشنگری و جهاد با تحریف را اغاز کند و خط سیاه تحریف 
را به مردم بشناســاند، با معرفی راه حل هــای واقعی و 
برمال کردن دست جریان تحریف می تواند خطر ناامیدی 
و ایجاد یأس توسط دشــمن را را از بین ببرد. اّما راه حل 
واضح، روشن و امیدوارکننده است: »عالج تحریم فقط 
ی است. باید این توانایی ها 

ّ
و فقط تکیه بر توانایی های مل

را هرچــه داریم نگــه داریــم، دنبال کشــف توانایی های 
جدید باشیم -که قطعا هم توانایی های ما زیاد است 
و به آن هــا تکیه کنیم و آن هــا را ِاحیا کنیــم، جوان های 
خودمــان را وارد میــدان بکنیــم... کــه البّتــه ]همه ی 
این ها[ با تدبیــر واقعی و با مدیرّیت جهادی به دســت 

می آید.« 99/5/10

اگر جریان انقالبی 
روشنگری و جهاد 

با تحریف را اغاز 
کند و خط سیاه 

تحریف را به مردم 
بشناساند، با 

معرفی راه حل های 
واقعی و برمال 

کردن دست جریان 
تحریف می تواند 

خطر ناامیدی و 
ایجاد یأس توسط 

دشمن را را از بین 
ببرد.

باید به خط زد

اطالع نگاشت  سخن هفته  

غدیر روزی اســت که دشــمنان از دین برای تحقق مطالبه رهبر انقالب در مقابله عملی با »نقشه تحریف و تحریم دشمن«
شما مأیوس شدند 

در بعضی از تعبیرات گفته شــده است که عید 
غدیــر عیداهلل االكبــر و از همــه ی اعیــاد باالتــر 
ت این و وجه این چیســت؟ خــب، در 

ّ
اســت، عل

قرآن کریم آیاتی هســت که به غیر از مســئله ی 
غدیر به مسئله ی دیگری قابل تطبیق نیست. 
همین آیه ی معــروف ... کــه در اوایل ســوره ی 
مائده است، با غیر مســئله ای در وزن و اهّمّیت 
و اندازه ی مسئله ی غدیر، قابل تطبیق نیست؛ 
فقط یک چنین مســئله ای اســت که می تواند 
ذیَن َکَفروا ِمــن دیِنُکم« 

َّ
تعبیر »الَیــوَم َیِئــَس ال

دربــاره اش بیایــد. آن کســانی کــه در مضمون 
این آیات خدشه کرده اند، حرف هایی می زنند، 
مطالبــی گفته انــد، مخالفیــن و کســانی کــه 
قضّیه ی غدیر را قبول ندارند این آیه را به نحوی 
تأویل کرده اند لکن این بخش از آیه قابل تأویل 
نیست. امروز روزی است که دشمنان -کّفار- از 

دین شما مأیوس شدند. 95/6/30 

نصب امیرالمؤمنین به خالفت و امامت 
یعنی پرداختن اسالم به امر سیاست 

آنچــه در مورد محتــواى این جملــه ى تاریخی 
هــذا َعلّیٌ 

َ
و شــریف و پر مغز ]َمن ُکنُت َمواله ف

َمواله[ بایستی بیان بشود ]اینکه[ غیر از نصب 
امیرالمؤمنین به خالفت و امامــت بعد از نبی 
اكرم و وصایت پیغمبر یک مضمون مهم دیگرى 
در این بیان وجــود دارد که نبایــد مورد غفلت 
قرار بگیرد و آن، پرداختن اسالم به امر حکومت 
و امر سیاســت امــت و اهمیــت ایــن موضوع 
از نظــر اســالم اســت.... آن کســانی که ســعی 
کردند اسالم را از مسائل اجتماعی و از مسائل 
سیاســی برکنار بدارنــد و آن را منحصر کنند به 
مسائل شخصی و مســائل خصوصی زندگی 
افراد - و در واقع نگاه سکوالر به اسالم داشته 

جوابشان مسئله ى غدیر است. 93/7/21 

این زمان را خدا انتخاب کرده بود
عیــد غدیــر را فرموده اند: »عیــداهلل االكبــر«؛ از 
همه ی اعیاد موجود در تقویم اسالمی این عید 
باالتر است؛ پرمغزتر است؛ تأثیر این عید از همه ی 
این اعیاد بیشــتر اســت. چرا؟ چون تکلیف امت 
اسالمی در زمینه ی هدایت، در زمینه ی حکومت، 
در این حادثه ی غدیر معّین شــده است. حرفی 
نیســت که بر طبــق توصیــه ی پیامبر اعظــم در 
غدیر عمــل نشــد - پیغمبر هم طبــق بعضی از 
روایت ها خبر داده بود که عمل نخواهد شــد - 
اما مسئله ی غدیر، مسئله ی ایجاد یك شاخص 
اســت، یــك معیــار و میــزان اســت. تــا آخــر دنیا 
مسلمانان می توانند این شاخص را، این معیار 
را جلوی خودشــان قرار بدهند و تکلیف مســیر 
عمومِی امت را معّین کنند. اینی که پیغمبر اكرم 
حساس ترین زمان را برای اعالم مسئله ی والیت 
انتخاب کرد، این انتخاِب پیغمبر نبــود، انتخاِب 

خدای متعال بود. 88/9/15
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جلسه فوق العاده پانزده مرداد       
یک. موضوع جلسه

در تاریخ پانزدهم مرداد ۱۳۶۸، دو ماه پس از انتخاب 
تاریخی مجلــس خبــرگان در ۱4 خرداد همان ســال، 
بار دیگر جلســه ی خبــرگان رهبری به منظور بررســی 
انطباق صفات و شــرایط جدیدی که بــرای رهبری در 
قانون اساســی جدید تعیین شــده بــود، با منتخب 
روز ۱4 خــرداد ۶۸ یعنــی آیــت اهلل خامنه ای تشــکیل 
جلسه داد. برخی از اعضا بر این باور بودند که اساسا 
نیازی به این اجالسیه و رأی گیری مجدد برای انتخاب 
رهبری نیســت. امــا آقای جنتــی از ایــن نظر کــه دبیر 
شورای نگهبان نیز بود و اجالسیه به درخواست شورا 
تشکیل شده بود، یادآور شد که در اجالسیه ی قبلی 
برای انتخاب رهبری تا زمــان بازنگری تعبیر موقت به 
کار رفت و این اجالسیه تشکیل شده است برای اینکه 
شبهه ای پیرامون مسئله ی رهبری برای آیندگان باقی 

نماند.
 دو. رای مجدد خبرگان

پس از بحث و بررسی های الزم، رأی گیری میان اعضای 
خبــرگان دربــاره ی انطبــاق شــرایط جدید رهبــری در 
قانون اساســی بر آیــت اهلل خامنه ای انجــام گرفت و 
از ۶4 نفر حاضر ۶۰ نفر با قیام خــود مجددًا به رهبری 
آیت اهلل خامنــه ای رأی دادند. بدین ترتیب، جمهوری 
اســالمی، معنــای جدیــدی از نظــام مردم ســاالر را 
به جهــان معرفی کــرد که تا پیــش از این شــاید کمتر 
ســابقه ای در جهان داشــت. نظام سیاســی ای که از 
صدر تا ذیل آن، مستقیم یا غیرمستقیم منوط به رأی 

و مشارکت مردمی است.
سه. دیدار با رهبر منتخب مردم

عصــر آن روز کــه اعضــای مجلس خبــرگان بــه دیدار 
آیت اهلل خامنــه ای رفتنــد، ایشــان فرمودنــد: »الزم 
نیســت تأكید بکنم و عرض بکنم کــه این، باِر بســیار 
سنگین و مسئولّیت بســیار خطیرى است و امتحان 
الهی هم هست. البّته مسئولّیت هاى بزرگ به نسبت 
عظمت و ُخطورتشــان، مورد توّجه و عنایت بیشــتر 
پروردگار هم قرار می گیرند و باید عرض کنم که »هذا 
كُفر«. )نمل/40( اگر 

َ
م ا

َ
شُکُر ا

َ
 ا

َ
َونی ا

ُ
ضِل رّبی ِلَیبل

َ
ِمن ف

خداى متعال توفیق بدهد و دعاى حضرت ولی عصر 
)ارواحنا فداه( شــامل حال بشــود و بنده بتوانم این 
وظایف بسیار خطیر و سنگینی که متوّجه به بنده در 
این مسئولّیت است،  ان شــاءاهلل  انجام بدهم، البّته 
این لطف الهی و فضل الهی و افتخــار بزرگی براى من 
خواهد بود. ...خدا را شکر می کنیم که در دل ما ذّره اى 
دلبســتگی و عشــق و عالقه به امور دنیوِى مسائل 
مربوط به انقالب نیســت. یعنی این مسئولّیت ها از 
جنبــه ی ظاهرى آنها بــراى ماها هیچگونه کشــش و 
انگیزه اى نــدارد. این لطف خدا اســت و بــا جرئت این 
را بیان می کنیــم و همین جور هم  ان شــاءاهلل  عمل 
می کنیم. آنچه هست، مسئولّیت است؛ یعنی اهداف 
دینی است.من امروز در این مسئولّیت کنونی همان 
احساســی را دارم و همــان روحیــه اى را دارم کــه در 
روزهاى اختناق، با دشواری هاى فراوان، براى رسیدن 
به هدف هایی که بحمدا هلل  هیچ تغییــر هم نکرده  - 
بلکه روشن تر ]هم[ شده  - حرکت می کردم. می دانم 
کــه آقایــان محتــرم و مســئولینی کــه از اّول انقالب 
کارهاى بزرگ انقالب را بر دوش داشــتند، همین جور 

بودند.« 68/5/15      
برگرفته از کتاب روایت رهبری: صفحات 524 تا 529

روایت رهبری  

غدیر متعلق به همه مسلمانان است 
غدیر یک مسـئله ی اسالمی اسـت؛ یك مسئله ی فقط 
شـیعی نیسـت. در تاریـخ اسـالم، پیامبـر اكـرم یـک روز 
سـخنی بـر زبـان رانـده و عملـی انجـام داده اسـت کـه 
این سـخن و این عمـل، از ابعـاد گوناگـون دارای درس 
و معناسـت. نمی شـود ما بگوییم که از غدیـر و حدیث 
آن، فقط شـیعه اسـتفاده کنـد؛ اما بقیه ی مسـلمانان 
ایـن کالم شـریف  از محتـوای بسـیار غنـی ای کـه در 
نبـوی وجـود دارد و مخصـوص یـك دوره هـم نیسـت، 
نصـب  غدیـر،  قضیـه ی  در  چـون  البتـه  نبرنـد.  بهـره 
امیرالمؤمنیـن )( بـه امامـت و والیـت وجـود دارد، 
شـیعه دل بسـتگِی بیشـتری بـه ایـن روز و ایـن حدیـث 
دارد؛ ولـی مضمـون حدیـث غدیـر، فقـط مسـئله ی 
نصب آن حضـرت به خالفت نیسـت؛ مضامیـن دیگری 
هـم دارد کـه همـه ی مسـلمانان می تواننـد از آن بهـره 

ببرنـد. 79/1/6 

غدیر یک مسئله ی همگانی است برای همه ی 
جوامع بشری 

ماجرای غدیــر فقط نصب یک جانشــین بــرای پیغمبر 
نبود. غدیر دو جنبه دارد: یکی جنبه ی نصب جانشین 
اســت. جنبه ی دیگر قضیه، توجه دادن به مســئله ی 
امامــت اســت؛ امامت بــا همــان معنائی کــه همه ی 
مســلمین از این کلمــه و از این عنــوان می فهمیدند. 
امامت یعنی پیشــوائی انســان ها، پیشــوائی جامعه 
در امر دیــن و دنیا؛ این یکی از مســائل اصلــی در طول 
تاریــخ طوالنی بشــر بــوده اســت. مســئله ی امامت، 
یک مســئله ی مخصوص مســلمان ها یــا مخصوص 
شیعیان نیســت. امامت یعنی یک فردی، یک گروهی 
بر یــک جامعــه ای حکمرانــی می کنند و جهــت حرکت 
آن ها را در امر دنیا و در امر معنویت و آخرت مشــخص 
می کنند. این یک مسئله ی همگانی است برای همه ی 

جوامع بشری. 89/9/4

1

2

3

45

»حقیقتًا غدیر و معّرفی امیرالمؤمنین)( به عنوان ولّی امر اّمت اسالمی و جانشین پیغمبر، یکی از نعمت های بزرگ خدای متعال بود؛ یعنی 
همچنان که خود اصل نبّوت و رســالت، مّنت الهی و نعمت بزرگ الهی اســت  والیت امیرالمؤمنین هم حقیقتًا یک نعمت بــزرگ و یک مّنت بزرگی 
بود«97/6/7 با توجه به نزدیکی به این نعمت بزرگ »عید غدیر« نشریه ی خط حزب اهلل درقالب اطالع نگاشت مسئله ی غدیر،  بزرگ ترین عید 

شیعیان جهان را از منظر رهبر انقالب مرور کرده است. 

عید غدیر عیداهلل االکبر 
و از همه ی اعیاد باالتر است 
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
ــه ای( ــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـ ــظ و نشـ )دفترحفـ

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتباط بـا 
خط حزب اهلل                     
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موضوع اصلی عید غدیر 
اقامه عدل است                

اینکــه در روایات مــا و از 
آن زمان تا حاال این غدیر 
را آن قــدر ازش تجلیــل 
کرده اند، نه از باب اینکه 
حکومت یک مسئله ای 
آن  حکومــت  اســت، 
اســت که حضرت امیر به ابن عباس می گوید که »به 
قدر این کفش بی قیمت هم پیش من نیست« آنکه 
هســت اقامــۀ عــدل اســت. آن چیــزی کــه حضــرت 
امیر)(و اوالد او می توانستند در صورتی که فرصت 
بهشــان بدهند، اقامۀ عدل را به آن طــوری که خدای 
تبارک و تعالی رضا دارد انجام بدهند، اینها هســتند، 

لکن فرصت نیافتند.          65/2/2

مشــکالت بزرگی که امروز حول و حوش دشمن 
اصلی ما را گرفته -که دشمن اصلی ما نظام آمریکا 
و رژیم آمریکا اســت- قابل مقایســه با مشکالت 
ما نیست، ده ها برابر بزرگ تر از مشکالت ما است؛ 
یعنــی آمریکایی هــا االن محصــور به مشــکالت 
گوناگون ]هستند[... ممکن است این حرکاتی را 
که امروز در کف خیابان هــا در آمریکا در ایالت های 
تا آن را خاموش 

ّ
مختلف هست سرکوب کنند، موق

کنند لکن آتش زیــر خاكســتر باقی اســت، از بین 
نمی رود و شــعله می کشــد. این ها نظام کنونی 
تش هم این است 

ّ
آمریکا را از بین خواهد برد. و عل

که نظام، نظام غلطی است؛ فلسفه ی اقتصادی و 
سیاسِی نظام آمریکا فلسفه ی غلطی است منتها 
فلســفه های غلط، ظرف ده ســال و بیست سال 
خودش را نشان نمی دهد، در طول مّدت نشان 

99/5/10 می دهد و دارد االن نشان می دهد.  

کارهای زیادی انجام شده ولی فاصله با نقطه مطلوب خیلی زیاد است             
من قبل از انقالب هم این استان ]کرمان[ را دیده بودم و به مناطق محروم این استان رفته بودم. من در جیرفت تبعید بودم 
و آن روز کهنوج را از نزدیک دیدم؛ می دانم وضع مردم چگونه اســت. دوستان ما در شهرهای مختلف این استان - در بافت و 
شــهر بابک و جاهای دیگر - تبعید بودند؛ لذا ماجرای این مناطق را آن روز شنیدیم. البته بعد از پیروزی انقالب کارهای زیادی 
در همین مناطق صــورت گرفته، که یک روز فقــط خواب و خیال بــود؛ اما آنچه انجام شــده، تا آن جایی که بایــد انجام بگیرد، 

84/2/11 فاصله خیلی زیاد است.        

این اطعام های محّرم را هم کــه در آن اّیام بعضی از 
هیئات، بعضی از مردم که توانایی هایی دارند و نذری 
و اطعام و مانند این ها درست می کنند، می شود به 
این شــکل کمک مؤمنانه به خانواده ها و به شکل 
کامــًال پاكیــزه و دور از مشــکل ســرایت ]بیمــاری[ و 
مانند این حرف ها انجام داد. انقالبی گرِی به معنای 
واقعی کلمه این ها است؛ یعنی این ها جزو مسائل 
قطعــی انقالبی گــری اســت. انقالبی گــری بــا زبان 
نیســت، با عمل اســت؛ عمل جلوتر از زبان بایستی 
انسان را راه ببرد؛ و واقعا کسانی که در این زمینه ها 
فّعالّیت می کنند، کار انقالبی انجام می دهند و این 

]کارها[ انقالبی گری است.   99/5/10

یک عــّده ای ]در ماجــرای بیمــاری کرونا[واقعــا دچار 
فراوانــی  مشــکالت  و  شــدند  جــّدی  آســیب های 
برایشــان پیش آمد. این را باید جبران کرد؛ چه کســی 
جبران کند؟ مردم. نمی شــود همه ی بــار را بر دوش 
دولت گذاشت؛ البّته مســئولین دولتی و شبه دولتی 
وظایفــی دارند کــه باید انجــام بدهند... لکــن این ها 
کافی نیســت... این »تســابق الی  الخیرات« است. ما 
َخْیرات«؛ 

ْ
در قرآن چند جا داریم که »ُیســاِرُعوَن ِفــی ال

اِلحیَن«. ولِئَک ِمَن الّصَ
ُ
َخْیراِت َو أ

ْ
یا »ُیســاِرُعوَن ِفی ال

ولِئــَک ُیســاِرُعوَن 
ُ
آل عمــران/114( یــک جــا ]دارد[ »أ  (

هــا ســاِبُقوَن«؛)مؤمنون/61( چند 
َ
َخْیــراِت َو ُهْم ل

ْ
ِفــی ال

اســَتِبُقوا الَخیرات«،)بقــره/148( یعنــی 
َ

جــا ]دارد[ »ف
مسابقه گذاشتن که قرآن به معنای واقعی کلمه به 
ما می گوید در کار خیر و کمک های مؤمنانه مسابقه 
بگذاریــد؛ یعنی ســعی کنیــد شــما جلوتــر از دیگران 

99/5/10 حرکت کنید و ]پیش[ بروید.  

یکی از کارهای مهّمی که در این دوران می شود انجام 
داد کار علمی است؛ که من اّطالع دارم در بخش های 
مختلفی بــا جّدّیت مشــغولند بــرای شناســایی این 
ویــروس، بــرای پیــدا کــردن وســیله ی پیشــگیری از 
فّعالّیت این ویــروس، برای پیدا کــردن درمان بیماری 
این ویــروس... خود ایــن کارهای علمــی ای که انجام 
می گیرد، دارای برکت اســت... همچنان کــه در دوران 
دفــاع مقــّدس هــم همیــن جــور بــود؛ مثــًال فــرض 

کنید شــهید باقری را کــه یک جوانــی بــود در مثًال یک 
روزنامه ای... وقتی که پای او به جنگ، به دفاع مقّدس 
باز شد، تبدیل شــد به یک فرمانده و طّراح برجسته ی 
نظامی؛ یعنــی آن اســتعداد در او ُبروز کــرد؛ اینجا هم 
همین جور است؛ ممکن است کسانی که در کارهای 
تحقیقاتی هستند، وقتی وارد این میدان می شوند، 
تبدیل بشوند به یک برجستگان و محّققین بزرگی که 

کارهای بزرگی را ان شاءاهلل انجام بدهند.   99/5/10

کمک مؤمنانه، جزو مسائل 
قطعی انقالبی گری است

اگر جوانان مؤمن وارد میدان کار علمی بشوند

بازدید رهبر انقالب از منزل تبعیدی سال 56 در سفر به جیرفت 84/2/17 

کالم امام  

دشمن شناسی  خانواده ایرانی  

عکس نوشت  

تفسیر قرآن  

اصول انقالبی گری  

حزب اهلل این است  

همین مشکالت، نظام کنونی 
آمریکا را از بین خواهد برد

قرآن به ما می گوید این گونه با هم 
مسابقه بدهید

خانه محقر حاکم مقتدر مظلوم                 
ایــن حاكــم بــزرگ و مقتــدر... زندگــی شــخصی اش، 
سلوک شخصی اش، مثل یک انسان مستمند و بینوا 
بود؛ با یک لباس زندگی بکند، نان جو و خشک غذاى 
او باشــد، از همه ى لّذات ماّدى پرهیــز کند؛ طورى که 
خود او خطاب به همراهــان... زمان خود می فرمود: 
ُکــم ال َتقــِدروَن َعلی  ذِلــک؛ شــماها نمی توانید؛... 

َ
ِاّن

واقعا ایــن عجیب اســت کــه... در یک خانــه ى محّقر 
زندگــی بکند؛ زندگــی معیشــتی او در حّداقــل، مثل 
یک انســان مســتمند و بینوا و فقیــر ]باشــد[ - و به 
این همــه کار بزرگ بپــردازد. و ســلوک اجتماعی اش، 
اقامه ى حق، اقامــه ى عدل، ایســتادگی بــراى ِانفاذ 
حکم الهی؛ واقعا هر عقلی حیران می شود در مقابل 
این همه عظمت و این همه قــدرت... امیرالمؤمنین 
چه جورى زندگــی کرد؟ این هم یک ســرفصل مهّمی 
 است که دیگر تا امروز نظیرى نداشته است و نخواهد 

93/2/23 داشت.

به مناسبت سالگرد تبعید آیت اهلل خامنه ای از ایرانشهر به جیرفت 22 مرداد 56


