
مراسم عزاداری عاشورای حسینی نه 
تنها در میهن عزیز اسالمی مان بلکه 
در بسیاری از کشورهای اســالمی و هر جا که 
محبان و دلدادگان امام حســین علیه السالم 
باشند، یک مراسم اســتثنایی و منحصربه فرد 
است. مرسوم است که وعاظ و خطبا مهم ترین 
نیازها و اولویت های جامعه و امت اسالمی را در 
چنین روزی که روز میثــاق و پیمان مجدد با 
سیدوساالر شهیدان و اهل بیت علیهم السالم 
است با مردم در میان می گذراند. مثال سخنرانی 
عاشورایی امام خمینی بنیانگذار کبیر انقالب 
اسالمی در روز 13 خرداد 42 نمونه ای بی نظیر از 
همین دست سخنرانی هاست. دهه ی اول محرم 
امسال هم اگرچه مانند همیشه باشکوه برگزار 
شد، اما سه خبر ویژه هم همراه خود داشت: اول، 
حضور مقتدی صــدر، از مؤثرتریــن رهبران 
سیاسی عراق در شب شام غریبان در حسینیه ی 
امام خمینی بــود که با واکنش هــای متعدد 
رسانه ها و ناظران بین المللی مواجه شد. برای 
مثال، بی بی ســی درباره ی این رویداد چنین 
نوشت: »حضور مقتدی صدر در کنار رهبر ایران 
و فرماندهان سپاه پاســداران، نمایش قدرت و 
نفوذ ایران در منطقه اســت.« یکی از کاربران 
شبکه های اجتماعی نیز با جمالت زیر، تصویر 
حضرت آیــت اهلل خامنه ای، مقتــدی صدر و 
سرلشکر سلیمانی را بازنشــر کرد: »تأثیر این 
عکس از حمله ی موشــکی بــه تل آویو کمتر 

نیست.« 
خبر دوم اینکه از جبهه ی دشمن نیز اخبار ضعف 
و افول می رســد: جان بولتون، مشــاور امنیت 
ملی رئیس جمهور آمریکا که همیشه دشمنی 
ویژه و اســتثنائی ای علیه ملت ایران داشــته 
توسط ترامپ برکنار شــد. ترامپ درباره ی این 
ماجرا چنین نوشــت: »شب گذشته ]دوشنبه 
1۸ شــهریور[ به بولتون اطالع داده ام که دیگر 
کاخ ســفید به خدمــات او نیازی نــدارد. من 
مانند خیلی ها در دولت، به شــدت با بسیاری 

از پیشــنهادهای ایشان مخالف هســتم. از او 
خواسته ام تا استعفا دهد.«

خبر ســوم اما در همان روز حضــور مقتدی 
صدر در حسینیه ی امام خمینی، سیدحسن 
نصراهلل، این فرزند صالح حضــرت روح اهلل نیز 
ســخنرانی مهمی درباره ی وضعیت منطقه و 
وظایف مجاهدان جبهه ی مقاومت داشت که 
بالفاصله بازتاب های گسترده ی جهانی پیدا کرد. 
خبرگزاری ســی ان.ان. نسبت به مواضع سید 
مقاومت چنین نوشت: »]سید[ حسن نصراهلل 
دبیر کل حزب اهلل لبنان، در سخنرانی عاشورا، 
رهبر عالی ایران را به »حسین« تشبیه کرد.« 
رسانه های اســرائیلی نیز آن بخش از سخنان 
نصراهلل را تیتــر کردند که به تل آویو هشــدار 
داده بود تبدیل کردن سرزمین های اشغالی به 
مخروبه کار سختی برای حزب اهلل لبنان نیست. 
بعد از همین ســخنرانی بود که هشتگ #ما_

ترکناک_یابن_لحسین و #أنبقی_بعدک؟ به 
کلیدواژه های پرتکرار در شبکه های اجتماعی و 
فضای مجازی تبدیل شد و مخصوصا کاربران 
جهان عرب، ذیل آن به تولید محتوا پرداختند. 
مثال کاربری عرب زبان ذیل همین هشــتگ 
نوشت: »ای آمریکا و شیطان بزرگ، ای اسرائیل، 
آل سعود و تمام محور شر، که اکنون در اردوگاه 
یزید هستید، هر تالشــی دارید انجام دهید و 
سعی خود را به انتها برسانید که به خدا قسم ما 
فرزند حسین را رها نخواهیم کرد«. کاربر دیگری 
ضمن انتشار عکس های سیدحسن نصراهلل و 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، نوشت: »این همه ی 
ماجراست ما عشــاق والیت هستیم«. نظر به 
اهمیت باالی این ســخنرانی، نشــریه ی خط 

حزب اهلل بخش هایی از آن را مرور می کند:
   آمده ایم که ندای امام حســین را لبیک 

بگوییم
امام حسین)( در روز عاشورا در وسط صحرای 
کربال و در میانه محاصره و خطر و درگیری خونین 
ندایی سر داد که گویی تمام آیندگان را خطاب قرار 

می دهد. گویی تمام کسانی را که در زمان های ظلم 
و ستم و اشغالگری و استبداد و استکبار حضور دارند 
خطاب قرار می دهد و می فرمایــد: هل من ناصر 
ینصرنی، هل من ذابٍّ یذب عن حرم رســول اهلل. 
این ندای حسینی اســت که هم اکنون از حنجره 
مظلومان عالم به گوش می رسد  و حضور گسترده 
شما در مراسم روز عاشورا نشان از پاسخ مثبت ما و 

شما به آن ندای تاریخی دارد.
   در نبرد حســین)( و یزید، بی طرف 

نخواهیم بود
با هرگونه طرح نظامی علیه جمهوری اسالمی ایران 
مخالف هستیم. اعالن جنگ علیه ایران به منزله 
اعالن جنگ علیه کل محور مقاومت است و منطقه 
را به آتش خواهد کشید و کشورها و ملت ها را نابود 
خواهد کرد. هدف از جنگ علیه ایران، از بین بردن 
آخرین روزنه های امید برای بازگرداندن فلسطین 
و اماکن مقدس به آغوش جامعه اســالمی است. 
متجاوزان می خواهند با جنگ علیه ایران زمینه را 
برای سلطه تمام عیار آمریکا و اسرائیل در منطقه 
ما ایجاد کنند. در روز عاشــورا به عنوان بخشی از 
محور مقاومت اعالم می کنیم ما در نبرد حق و باطل 
و نبرد حسین )( و یزید بی طرف نخواهیم بود. 
متجاوزان تصور می کنند کــه جنگ علیه محور 
مقاومت پایان محور مقاومت اســت اما من به آنها 
می گویم اگر جنگی علیه محور مقاومت در بگیرد 
پایانی بر اســرائیل و حضور آمریــکا در منطقه ما 

خواهد بود.
بر فراز این محور، این اردوگاه و این پادگان حضرت 
آیت اهلل سیدعلی خامنه ای قرار دارد. ما از لبنان به 
تمامی جهانیان اعالم می کنیــم، امام ما، رهبر ما، 
آقای ما، عزیز ما و حســین)( ما در این زمان، 
حضرت آیت اهلل امام سیدعلی حسینی خامنه ای 
)دام ظله( است و جمهوری اســالمی ایران قلب 
این محور و مرکز اصلــی و قوی ترین حامی محور 
مقاومت است. از این رو ما در روز عاشورا به کسانی 
که با تطمیع و تهدید به جنگ و تحریم می خواهند 
که ما از این محور خارج شویم می گوییم ما پسران 

و دختران آن امامی هستیم که در روز دهم محرم 
موضع خود را به روشــنی اعالم کرد و حاضر شد 
هزینه آن را هرچقدر هم که باشد بدهد، امام ما فریاد 
زد حرامزاده، و فرزند حرامــزاده ، مرا میان دو چیز 
مخیر کرده است میان کشته شدن و ذلت )در حالی 

که ذلت از ما به دور است(.
   ای فرزند حسین تو را رها نخواهیم کرد

به آقــا و اماممان آیت اهلل ســید علــی خامنه ای 
 )(می گوییم ای آقای ما، ای امام ما، ای حسین
ما، ما همان حرفی را به شما می زنیم که اصحاب امام 
حسین )( در شب عاشورا به او زدند و گفتند ای 
آقای ما، ای امام ما، ای رهبر ما اگر ما می دانستیم 
که کشته می شویم و ســپس سوزانده می شویم و 
آنگاه خاکستر ما بر باد داده می شود و سپس زنده 
می شــدیم و باز هم کشته می شــدیم و سوزانده 
می شدیم و خاکسترمان بر باد داده می شد و این کار 
هزار بار با ما می شد و آمریکایی ها و صهیونیست ها 
این کار را با ما هزار بار بک نند ای فرزند حســین 
تو را رها نخواهیــم کرد. ما همان حرفــی را به تو 
می زنیم که اصحاب امام حسین )(در روز دهم 
محرم به او زدند، گفتنــد: آیا پس از تو زنده بمانیم 
)انبقی بعــدک(، زندگی پس از تو گــوارا مباد ای 

.)(حسین
   اولین بار اســت که اسرائیل در درون خود 

دفاع می کند
ارتش افسانه ای، ارتشــی که شکست ناپذیر بود به 
ارتشــی هالیوودی تبدیل شده است که فیلم های 
سینمایی بازی می کند زیرا در میدان نبرد عاجز و 
ناتوان و ضعیف و ترسو و بزدل شده است و از مرزها 
عقب نشینی می کند. در تاریخ درگیری ما و اسرائیل 
این اولین بار است که اسرائیل در درون سرزمین های 
اشــغالی برای خود کمربند امنیتی ایجاد می کند 
نه خارج از آن. ســعودی ها باید بدانند جنگی را که 
به پشــتیبانی آمریکا علیه یمن به راه انداخته اند 
نتیجه ای جز شکست در بر نخواهد داشت. بار دیگر 
خواهان توقف جنگ ظالمانه ای هستیم که علیه 

کشور و ملت یمن به راه افتاده است.
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آنچه ما امروز احتیاج داریم، این است که مردم ما قدر شــهدای ما را بدانند و بدانند که این جوانی که رفت به شهادت رسید، این عالمی که به 
شهادت رسید، این فرد کاسب زحمت کش یا زارع زحمت کشی که به شهادت رسید، چه خدمتی به کشور و به اسالم و به نظام جمهوری اسالمی 
کرده.    98/3/27                |                  *عملیات حسین بن علی)(در تاریخ 26 شهریور 1361 در منطقه عملیاتی میمک در استان ایالم توسط نیروهای سپاه 
پاسداران و پشتیبانی ارتش و نیروهای عشایر منطقه با هدف انهدام نیروهای عراقی و کاهش روحیه و توان رزمی آنان صورت گرفت که شماری خودرو 

زرهی و سالح سنگین و نیمه سنگین دشمن منهدم و بیش از هزار تن از نیروهای عراق کشته و زخمی شدند.

آنچه امروز احتیاج  داریم، این است که مردم قدر شهدا  را  بدانند

این شماره تقدیم می شود  به ارواح طیبه
*)( شهدای عملیات حسین بن علی 
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امام کالم

  )(    سیدالشهدا
برای حکومت قیام کرد               
سیدالشهدا )( تمام حیثیت خودش، جان 
خــودش را و بچه هایش را، همــه چیز را در 
صورتی که می دانست قضیه اینطور می شود، 

کسی که فرمایشات ایشان را از وقتی که از مدینه بیرون آمدند و به مکه آمدند و از مکه 
آمدند بیرون حرف های ایشان را می شنود همه را، می بیند که ایشان متوجه بوده است 
که چه دارد می کند، این جور نبود که آمده است ببیند که، بلکه آمده بود حکومت هم 
می خواســت بگیرد، اصاًل برای این معنا آمده بود و این یک فخری است و آنهایی که 
خیال می کنند که حضرت سیدالشهدا برای حکومت نیامده، خیر؛ اینها برای حکومت 
آمدند، برای اینکه باید حکومت دســِت مثل سیدالشهدا باشد، مثل کسانی که شیعۀ 

سیدالشهدا هستند باشد؛ اصل قیام انبیا از اول تا آخر این بوده است.   67/1/1  

2۵0 ساله انسان

2۵0 ساله انسان

برای تولید ملی  هرکس در هرجایی تالش خود را بکند

رصدی گزارش

اگر ما غافل بشویم، ما به خواب برویم، همان دشمن ضعیف زهر خودش را خواهد ریخت؛ 
باید همه بیدار باشــیم؛ همچنان که بحمداهلل امروز همه ی ملّت بیدارند و در طول این 
سالها هم ملّت بیدار بودند؛ این بیداری را باید حفظ کنیم؛ توصیه ی من به جوان هایمان 
این است؛ همه، در هر جایی که هستند، برای کشور کار کنند؛ برای تقویت کشور، برای 
تقویت اقتصاد کشور، برای تولید داخلی -که امسال را ما برای تولید داخلی به صورت شعار 
اعالم کردیم- هر کسی در هر جایی که هســت تالش خودش را بکند؛ تولیدکننده یک 
جور، مصرف کننده یک جور، تصمیم گیرنده  یک جور، قانون گذار یک جور، مجری یک 
جور، دولت یک جور، مجلس یک جور، قّوه ی قضائّیه همین طــور؛ هر کدام با بیداری و 

هشیاری کامل وظایفشان را انجام بدهند؛ این توصیه ی ما به مردم است.   97/9/21  

دوران زندگـی امـام سـّجاد)( بـا فّعالّیتـی آرام و زیـر پـرده و در جهت سـازندگی 
افـراد صالـح و قـوام بخشـیدن بـه طـرز  فکـر شـیعی در ذهـن پیـروان و مبـارزه بـا 
تحریف هـا همـراه بـود. درواقـع، گام نخسـتین در راه آرمـان تشـّیع  - یعنـی تحّقـق 
دادن بـه نظام اسـالم و ایجاد حکومت علوی - به وسـیله ی آن حضرت برداشـته شـده 
اسـت و ایـن روش به ظاهـر مسـالمت آمیز، به هیچ وجـه موجـب آن نشـد کـه امـام و 
یارانش همیشـه از آسـیب قهـر و کیـن دسـتگاه قـدرت بنی امّیه در امـان بماننـد. از 
یـاران امام چندیـن نفر بـه وضعـی فجیـع کشـته و عـّده ای آواره و دور از شـهر و دیار 
و اسـیر زندان ها شـدند و خـود آن حضـرت حّداقل یـک مرتبه بـا وضعـی تأثّرانگیز و 
در حالی کـه به غـل و زنجیر بسته شـده بـود و با پاسـداراِن بسـیار حفاظت می شـد، از 
مدینه به شـام برده شـد و بارها و بارها مـورد تعـّرض و آزار و شـکنجه ی مخالفان قرار 
گرفت و عاقبـت نیز در سـال 95 هجری بـه  وسـیله ی ولیدبن عبدالملـک- خلیفه ی 

 )(اموی- مسـموم شـد و به شـهادت رسـید.  منبع: پیشـوای صـادق

امروز ایران بالشـک از دورانی که ابن سـینا و فارابی و خوارزمی و رازی و شـیخ طوسـی 
و سـایر دانشـمندان را پروراند، برای پـرورش چنین شـخصیت های بزرگی بـه مراتب 
آماده تـر اسـت. چـرا نمی خواهنـد بگذارنـد؟ اگـر آن هـا نمی خواهنـد بگذارنـد، چـرا 
من و شـما تسـلیم شـویم؟ چرا مـن و شـما طبق میـل آن هـا عمل کنیـم؟ چـرا باید 
جوان  یـا سیاسـتمدار یـا فرهنگـِی ایرانـی درسـت همـان کاری را بکند کـه طّراحان 
سیاسـی آمریـکا و صهیونیسـت ها و دیگـران بـرای تسـلّط مجّدد خودشـان بـر ایران 
به آن احتیـاج دارنـد؟! این ننـگ اسـت! هیچ کس هـم نفهمـد، در دل خودمـان ننگ 
اسـت. باید محصول دانشـگاه های ما، انقالبـیِ  مثبت، انقالبـِی فّعال، انقالبِی مسـئول، 
انقالبـیِ متعّهـد و امیـدوار باشـد؛ که مـن امیـدوارم چنیـن هم باشـد. من بـه محیط 
دانشـگاه ها کـه نـگاه می کنـم از جمله محیـط این دانشـگاه عزیـز ]دانشـگاه صنعتی 

 79/12/9 امیرکبیر[ همیـن را مشـاهده می کنـم.  

مراسم عزاداری اباعبداهلل الحسین در حسینیه ی امام خمینی با حضور رهبر انقالب و اقشار مختلف 
مردم تهران و شهرستان های گوناگون بیش از بیست سال اســت که در روزهای ابتدایی محرم 
برقرار است. امسال نیز عاشقان و عزاداران حسینی به مدت شش شب از شب هفتم محرم، همراه 
با حضرت آیت اهلل خامنه ای به اقامه ی عزای حسینی پرداختند. آنچه می خوانید روایتی کوتاه و 

مختصر است از مراسم عزاداری شام غریبان امسال در همین حسینیه.
     هنوز وارد حسینیه ی امام خمینی نشده ایم. داریم با خبرنگاران و عکاسان مراسم در خیابان 
منتهی به درب اصلی حسینیه، به سمت کفشداری های حسینیه حرکت می کنیم. از کنار 
چادری رد شدیم که در آن جمعی مشغول کشیدن غذا هستند و صدای صلوات دسته جمعی 
هم از آن به گوش می رســد. با خودم می گویم ای کاش ما هم می توانستیم برویم کمک و از 

توفیق خدمت در مجلس عزای امام حسین بهره مند شویم.
     وارد حسینیه که شدیم حجت االسالم کریمی مشغول پاسخ به احکام شرعی عزادارانی 
بود که زودتر خودشان را به داخل حسینیه رسانده اند. حجت االسالم دکتر ناصر رفیعی که 

سخنران اصلی مراسم است، گوشه ای نشسته و با دقت گوش می کند.
     هنوز سخنرانی قبل از اذان تمام نشده که پنج نفر از جانبازان سرافراز،  از در کناری حسینیه 
وارد می شوند و جمعیت برایشان جایی باز می کنند. پس از قرائت قرآن و اقامه ی نماز مغرب و 

عشا جمعیت که منتظر ورود رهبر انقالب هستند، شروع می کنند به شعاردادن:
این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده / ابالفضل علمدار خامنه ای نگه دار. ناگهان شعارها 
قطع می شــود: انگار آقا باالخره آمدند. نه! حاج قاسم سلیمانی و مقتدی صدر پیش از رهبر 
انقالب وارد حسینیه شدند و کنار همان صندلی ای که قرار است آقا بنشینند به پشتی های 
حسینیه تکیه می دهند و با بقیه مسئولین سالم و علیکی می کنند. به فاصله ی کوتاهی هم 
آقا وارد می شوند؛ جمعیت یکپارچه آمادگی خودشان را به رهبرشان اعالم می کنند: ای رهبر 
آزاده، آماده ایم، آماده. مداِح قبل از منبر، حاج مهدی سماواتی است که با زمزمه ی دعای فرج 
و غزلی خطاب به مهدِی صاحب الزمان، که یکی از سروده های حاج غالمرضا سازگار است، 

شروع می کند: مه مبارک در ابر آرمیده بیا...
     بعد از آن، بالفاصله حجت االسالم دکتر ناصر رفیعی سخنرانی را آغاز می کند که به تبیین 
یکی از خطبه های حضرت سیدالشهدا  در روز عاشورا اختصاص دارد: "امروز امام حسین خیلی 
برای مردم صحبت کرد؛ چون وظیفه ی اصلی امام هدایت است و امام به دنبال هدایت لشکر 

کوفه بود. ...آقای رفیعی هم در پایان منبر برای مصدومین حادثه ی امروز کربال دعا می کند.
     بعد از سخنرانی دکتر رفیعی، مرثیه خوانی حاج محمود کریمی با یک بند از ترکیب بند 
معروف محتشم شروع می شود:  "تنهای کشتگان همه در خاک و خون نگر/ سرهای سروران 
همه بر نیزه ها ببین"؛ و هر چه می گذرد بر سوز روضه خوانی می افزاید و در اثنای روضه خوانی 

می گوید از رهبر انقالب اجازه گرفته که همان جوری که همیشه روضه می خواند، بخواند. 
     پایان بخش مداحی حاج محمود کریمی دودمــه ای بود که بند اول آن را جمعیت جلوی 
حسینیه و بند دوم را جمعیت انتهای حسینیه پاسخ می دادند: بال جبرائیل را فرش محرم 

می کند، دست سردار حسین / شّر اسرائیل را زاین جهان کم می کند، دست سردار حسین.
     سردار قاسم سلیمانی و مقتدی صدر دارند با همین دو دمه سینه می زنند و پاسخ می دهند. 
با این اوصاف اسرائیلی ها و همه ی یزیدیان زمان آب خوش از گلویشان پایین نخواهد رفت. این 
را اضافه کنید به سخنرانی آتشین سیدحسن نصراهلل در روز عاشورا که عالوه بر تجدید بیعت 
با آقا اعالم کرده بود که در نبرد حق و باطل و نبرد حسین )ع( و یزید رهبرش را تنها نخواهد 

گذاشت.

این مقتل ]مقتِل »ابن طاووس« - که کتاب »لهوف« است[، مقتل بسیار معتبری است. 
این ســیدبن طاووس - که علی بن طاووس 
باشد - فقیه است، عارف است، بزرگ است، 
صدوق است، موثّق است، مورد احترام همه 
است، اســتاد فقهای بســیار بزرگی است؛ 
خودش ادیب و شــاعر و شخصیت خیلی 
برجسته ای است. ایشان اّولین مقتل بسیار 
معتبر و موجز را نوشت. البته قبل از ایشان 
مقاتل زیادی است. استادشــان - ابن نَما- 
مقتل دارد، »شیخ طوســی« مقتل دارد، 
دیگران هم دارند. مقتل های زیادی قبل از 
ایشان نوشته شــد؛ اما وقتی »لهوف« آمد، 
تقریباً همه آن مقاتل، تحت الّشــعاع قرار 
گرفت. این مقتِل بسیار خوبی است؛ چون 
عبارات، خیلــی خوب و دقیــق و خالصه 
انتخاب شده اســت. من حاال چند جمله از 

اینها را می خوانم.    77/2/18  

باید محصول دانشگاه های ما،  انقالبِی فعّال 
متعهّد و امیدوار باشد

)(فعالیت پرثمر و پنهان امام سجاد

ایرانی خانواده

این است حزب اهلل

زینب )(، هم در حرکت به ســمت کربال، همراه امام حســین؛ هــم در حادثه ی روز 
 ،)(عاشورا، آن سختی ها و آن محنت ها؛ هم در حادثه ی بعد از شهادت حسین بن علی
بی ســرپناهی این مجموعه ی به جا مانده ی کودک و زن، به عنوان یک ولّی الهی آنچنان 
درخشید که نظیر او را نمی شود پیدا کرد؛ در طول تاریخ نمی شود نظیری برای این پیدا 
کرد. بعد هم در حوادث پی درپی، در دوران اســارت زینب، در کوفه، در شام، تا این روزها 
که روز پایان آن حوادث است و شروع یک ســرآغاز دیگری است برای حرکت اسالمی و 
پیشرفت تفکر اسالمی و پیش بردن جامعه ی اسالمی. برای خاطر همین مجاهدت بزرگ، 
زینب کبری)( در نزد خداوند متعال یک مقامی یافته اســت که برای ما قابل توصیف 

نیست.   88/11/19  

دیدار روایت

تراز هیئت 

رهبری مطالبه 

رونـق اقتصاد کشـور، پیشـرفت اقتصاد کشـور، هـدف اصلـی اش چیسـت؟ ... هدف 
این اسـت که مـا بتوانیم عدالـت اجتماعـی را در جامعـه تأمیـن کنیم، فقر را ریشـه 
کـن کنیم، تـا ثروتمند شـدن کشـور به نفـع رفع فقـر و ریشـه کنی فقـر باشـد؛ وااّل 
االن ثروتمندترین کشـور دنیـا آمریکا اسـت؛ آنجا چند میلیون انسـان زیـر خّط فقر 
زندگـی می کنند، عـّده ی زیـادی در گوشـه ی خیابانها از گرسـنگی یـا از سـرما یا از 
گرمـا می میرند؛ مـا ایـن را نمی خواهیـم. ِصـرف اینکه یـک کشـور ثروتمند باشـد، 
ایـن، آن چیـزی نیسـت که مـورد نظـر اسـالم و مطلـوب اسـالم ]باشـد[؛ بایـد این 
ثـروت در خدمت ریشـه کنی فقـر باشـد، در خدمت گسـترش عدالت باشـد؛ بـا این 

نـگاه و با ایـن رویکرد بایـد حرکـت کـرد.     98/۵/30  

هدف اصلی از پیشرفت اقتصادی کشور چیست؟
تولید رونق

در طول تاریخ نمی شود نظیری برای این پیدا کرد

)( شر اسرائیل را کم می کند، دست سردار حسین

از انحرافات و خرافه گویی در مجالس پرهیز کنید

مقتلی معتبر برای مطالعه همه

روایت خط حزب اهلل از  مراسم شام غریبان در حسینیه امام خمینی

پرهیز از انحراف، پرهیــز از خرافه گرایی، پرهیز از مشکل تراشــی در عقاید جوان ها؛ 
گاهی ما یک کلمــه ای می گوییم که یک گرهی در ذهن جــواِن مخاطب ما به وجود 
می آید؛ این گره را چه کســی می خواهد باز کند؟ این گرهی را کــه ما با بیان ناقص 
خودمان یا بیان غلط خودمــان یا بی توّجهی و بی مســئولّیتی خودمان در ذهن این 
جوان به وجود می آوریم و عقیده ی او را دچار مشــکل می کنیــم، این گره چگونه باز 

خواهد شد؟ اینها مسئولّیت است. 94/1/20

سخنرانی تاریخی دبیرکل حزب اهلل لبنان
 در روز عاشورای امسال

   آمده ایم که ندای امام حسین را لبیک بگوییم
   در نبرد حسین و یزید، بی طرف نخواهیم بود

   ای فرزند حسین تو را رها نخواهیم کرد
   ارتش رژیم صهیونیستی عاجز و ضعیف و ناتوان است
   اولین بار است که اسرائیل در درون خود دفاع می کند

مباحث مربوط به قیام اباعبداهلل الحسین در منظومه ی اندیشه حضرت آیت اهلل خامنه ای در سه سرفصل اصلی قابل بیان است: »اول. علل و انگیزه های قیام امام حسین علیه السالم است، ...یعنی تحلیل دینی و علمی و سیاسی این قیام. بحث دوم، بحث درس های عاشوراست که یک بحث زنده 
و جاودانه و همیشگی است و مخصوص زمان معّینی نیست. درس عاشورا، درس فداکاری و دینداری و شجاعت و مواسات و درس قیام هلل و درس محّبت و عشق است. بحث سوم، درباره ی عبرت های عاشوراست... بحث عبرت های عاشورا مخصوص زمانی است که اسالم حاکمیت داشته باشد. 
...یعنی زمان ما و کشور ما، که عبرت بگیریم.« 77/2/18 »یعنی چه، عبرت بگیرد؟ یعنی خود را با آن وضعیت مقایسه کند و بفهمد در چه حال و در چه وضعیتی است؛ چه چیزی او را تهدید می کند؛ چه چیزی برای او الزم است؟ این را می گویند: عبرت.« 71/4/22 نشریه خط حزب اهلل در شماره ی 

قبلی مروری مختصر و گذرا داشت بر سرفصل درس های عاشورا، در اندیشه رهبر انقالب؛ و در این شماره به  ذکر نکاتی پیرامون عبرت های عاشورا پرداخته است.

نگذارید روح انقالب در جامعه منزوی شود
چند نکته پیرامون عبرت های عاشورا از زبان رهبر انقالب

یک. عقب گــردی که جامعه اســالمی را 
همیشه تهدید می کند

ما قضیه ]عبرت های عاشــورا[ را این گونه 
طرح کردیم که چطور شد جامعه اسالمی به 
محوریّت پیامبر عظیم الّشأن، آن عشق مردم 
به او، آن ایمان عمیق مردم به او، آن جامعه ســرتاپا 
حماسه و شــور دینی و آن احکامی که بعداً مقداری 
درباره آن عرض خواهم کرد، همین جامعه ساخته و 
پرداخته، همان مردم، حّتی بعضی همان کسانی که 
دوره های نزدیک به پیامبر را دیده بودند، بعد از پنجاه 
سال کارشان به آن جا رســید که جمع شدند، فرزند 
همین پیامبر را با فجیع ترین وضعی کشتند!؟ انحراف، 
عقبگرد، برگشــتن به پشت ســر، از این بیشتر چه 
می شــود!؟...  آیا هر جامعه اسالمی، همین عاقبت را 
دارد؟ اگر عبرت بگیرند، نه؛ اگــر عبرت نگیرند، بله. 

عبرت های عاشورا   این جاست. 77/2/18

دو. مردم تبلیغات دستگاه ظالم و فاسد 
را باور کردند

 )(  به هنگام قیــام امام حســین
کسانی بودند که پســر پیغمبر، پسر 
فاطمه ی زهرا و پســر امیرالمؤمنین 
)( را به عنــوان خروج کننده بــر امام عادل 
معرفی کردند! امــام عادل کیســت؟ یزید بن 
معاویــه! آن عــّده، در معرفــی امام حســین 
علیه الّسالم به عنوان خروج کننده، موّفق شدند. 
خب؛ دســتگاهِ حکومِت ظالم، هــر چه دلش 
می خواهد می گوید. مــردم چرا باید باور کنند؟! 
مردم چرا ســاکت بمانند؟! آنچه بنــده را دچار 
دغدغه می کند، همین جاِی قضیه است... مگر ما 
 )( از جامعه ی زمان پیغمبر و امیرالمؤمنین
قرصتــر و محکم تریم؟! چه کنیم کــه آن گونه 

نشود؟ 7۵/3/20

سه. دو عامل انحراف: دورشدن از محاسبات الهی و تبعیت از شهوات
قرآن جواب ما را داده است. قرآن، آن درد را به مسلمین معرفی می کند: »فخلف من بعدهم خلف اضاعوا 

الّصالة واتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیّا.« دو عامل، عامل اصلی این گمراهی و 

انحراف عمومی است: یکی دورشدن از ذکر خدا که مظهر آن نماز است. 
فراموش کردن خدا و معنویّت؛ حساب معنویّت را از زندگی جدا کردن و توّجه و طلب 

از خدای متعال و توّکل به خدا و محاسبات خدایی را از زندگی کنار گذاشتن. دوم »واتّبعوا 
الشهوات«؛ دنبال شهوترانی ها رفتن؛ دنبال هوس ها رفتن و در یک جمله: دنیاطلبی. 

به فکر جمع آوری ثروت و التذاذ به شهوات دنیا افتادن. اینها را اصل دانستن 
و آرمان ها را فراموش کردن. این، درد اساسی وبزرگ است. ما هم ممکن 
اســت به این درد دچار شــویم. اگــر در جامعه ی اســالمی، آن حالت 
آرمانخواهی از بین برود یا ضعیف شــود؛ هر کس به فکر این باشــد که 
کالهش را از معرکــه در ببــرد و از دیگران در دنیا عقــب نیفتد؛ این که 

»دیگری جمع کرده است، ما هم برویم جمع کنیم و خالصه خود و 
مصالح خود را بر مصالح جامعه ترجیح دهیم«، معلوم است که به 

این درد دچار خواهیم شد. 71/4/22 

چهار. تغییر ماهیت خواص طرفدار حق
وقتی خــواِص طرفدارِ حق، یــا اکثریت 
قاطعشــان، در یک جامعه، چنان تغییر 
ماهیت می دهند که فقط دنیای خودشان 
برایشان اهمیت پیدا می کند؛ وقتی از ترس جان، از 
ترس تحلیل و تقلیل مال، از ترس حذف مقام و پست، 
از ترس منفور شــدن و از ترس تنها ماندن، حاضر 
می شــوند حاکمیت باطل را قبول کنند و در مقابل 
باطل نمی ایســتند و از حق طرفداری نمی کنند و 
جانشان را به خطر نمی اندازند؛ آن گاه در جهان اسالم 
فاجعه با شهادت حسین بن علی علیه الّسالم - با آن 
وضع - آغاز می شــود. ... امروز به دنیای اســالم و به 
کشورهای مختلف اسالمی و سرزمینی که خانه ی 
خدا و مدینةالّنبی در آن قرار دارد، نگاه کنید و ببینید 
چه ُفّساق و ُفّجاری در رأس قدرت و حکومتند!... لذا، 
شما در زیارت عاشورا می گویید: »اَللُّهمَ ّ الَْعْن اََوَّل ظالٍِم 
ــٍد.« در درجه ی اّول،  ــٍد َو آِل ُمَحَمّ َظلََم َحقَ ّ ُمَحَمّ
گذارندگان خشت اّول را لعنت می کنیم، 

که حق هم همین است. 7۵/3/20

پنج. عبرت گیری از عاشورا یعنی تقویت 
انقالبیگری

انقالب اسالمی، یعنی زنده کردن دوباره ی 
اسالم؛ زنده کردن »إِّن أَکرمکم عندالله 
أَتقیٰکم«. این انقالب آمد تا این بساط جهانی 

را، این ترتیب غلط جهانی را بشکند و ترتیب جدیدی 
درست کند... وقتی مثل امامی بر سر کار آمد، یعنی 
ورق برگشت؛ شــهوترانی و دنیاطلبی به انزوا رفت، 
وابستگی و فساد به انزوا رفت، تقوی باالی کار آمد، 
زهد روی کار آمد، صفا و نورانّیــت آمد، جهاد آمد، 
دلسوزی برای انسان ها آمد، رحم و مرّوت و برادری و 
ایثار و ازخودگذشتگی آمد. امام که بر سِر کار می آید، 
یعنی این خصلت ها و فضیلت هــا می آید. ...اگر این 
ارزش ها را نگه داشــتید، نظام امامت باقی می ماند. 
آن وقت امثال حســین بن علی )(، دیگر به َمذبح 
برده نمی شوند. اما اگر اینها را از دست دادیم چه؟ اگر 
روحیه ی بسیجی را از دست دادیم چه؟ اگر به جای 
توّجه بــه تکلیف و وظیفــه و آرمان الهــی، به فکر 
تجّمالت شــخصی خودمان افتادیم چه؟ اگر جوان 
بســیجی را، جوان مؤمن را، جوان بااخالص را -که 
هیچ چیز نمی خواهد جز این که میدانی باشد که در 
راه خدا مجاهدت کند- در انــزوا انداختیم و آن آدم 
پرروِی افزون خواهِ پرتوّقــِع بی صفاِی بی معنویّت را 
مســلّط کردیم چه؟ آن وقت همه چیــز دگرگون 
خواهد شد. اگر در صدر اسالم فاصله ی بین رحلت 
نبّی اکرم )( و شــهادت جگرگوشه اش پنجاه 
ســال شــد، در روزگار ما، این فاصله، خیلی کوتاه تر 
ممکن است بشود و زودتر از این حرف ها، فضیلت ها و 
صاحبان فضایل ما به مذبح بروند. باید نگذاریم. باید در 
مقابل انحرافی که ممکن است دشمن بر ما تحمیل 
کند، بایستیم. پس، عبرت گیری از عاشورا این است 
که نگذاریــم روح انقالب در جامعه منــزوی و فرزند 

انقالب گوشه گیر شود.  71/4/22


