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ـــات زندگـــی اینهـــا و ســـبک زندگـــی اینهـــا و چگونگـــی مشـــی زندگـــی اینهـــا را تبییـــن  ـــان زندگی نامـــه ی شـــهیدان ســـعی کنیـــم خصوصّی در بی
ـــاد  ـــما از ی ـــه ش ـــهیدی ک ـــن ش ـــت. ای ـــم اس ـــی مه ـــهید خیل ـــادی ش ـــری و اعتق ـــتوانه ی فک ـــابقه و پش ـــی، س ـــات زندگ ـــات، خصوصّی ـــم. روحّی کنی
ـــط  ـــرده، در محی ـــی میک ـــوری مش ـــی چه ج ـــی خانوادگ ـــل زندگ ـــد، در داخ ـــان می آیی ـــه هیج ـــگ ب ـــدان جن ـــهادت او در می ـــداکاری او و ش او و ف

ـــت.      1395/07/05  ـــرده اس ـــل میک ـــوری عم ـــی چه ج ـــادی زندگ ع
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 پیامبراعظم؟ص؟ براساس بیانات رهبر انقالب

سخن      اقتدا به پیامبر اعظم�
»ابعاد شــــخصیت نبّی اکرم را هیچ انسانی هفتـه

قادر نیســــت به نحو کامل بیان کند و تصویر 
نزدیک بــــه واقعی از شــــخصیت آن بزرگوار 
ارایه نماید.«      13۶۸/07/۲۴اما با این حال »ما مسلمانان 
موّظف شــــده ایم که به آن بزرگوار اقتدا کنیم؛ که فرمود: 
»ولکم فی رسول اهَّلل اسوة حسنة«. ما باید به پیامبر اقتدا 
و تأســــی کنیم. نه فقط در چنــــد رکعت نماز خواندن که در 
رفتارمــــان، در گفتارمان، در معاشــــرت و در معامله مان 
هــــم باید به او اقتدا کنیم.«     1379/0۲/۲3 بنابراین »باید 
روی معرفی شــــخصیت رســــول اکرم کار کنیم، و نه فقط 
شــــخصیت آن بزرگوار به معنــــای زندگی آن حضرت، بلکه 
ابعــــاد گوناگون وجود آن بزرگــــوار مثل اخالقیات و روش 
حکومــــت و مردمــــداری و عبــــادت و سیاســــت و جهاد و 
تعلیمات خاص را مورد توجه قرار دهیم.«    13۶۸/07/۲۴ 
در این مســــیر »زندگی پیغمبــــر را میلیمتری باید مطالعه 
کــــرد. هر لحظه ی این زندگی یک حادثه اســــت، یک درس 
است، یک جلوه ی عظیم انسانی است؛ تمام این ۲3 سال 

همین جور است.«    13۸7/05/09 
واقعیت این اســــت که »مردم بســــیاری در دنیا هســــتند 
که اگر پیامبر اســــالم را به همان اندازه ای که مســــلمانها 
می شناسند یا حّتی کمتر از آن بشناسند... عقیده و گرایش 
آنها نســــبت به اسالم و معنویت اسالمی تضمین خواهد 
شــــد.«   13۶۸/07/۲۴   لــــذا وظایف مهمــــی در این زمینه 
بر عهده ی همگان اســــت: »علمای اســــالم، روشنفکران 
مسلمان، نویسندگان، شعرا و هنرمندان در دنیای اسالم، 
امروز وظیفه دارند تا آنجایــــی که توان آنها اجازه میدهد، 
شخصیت نبّی اکرم و ابعاد عظمت این وجود بزرگ را برای 
مسلمانان و غیر مسلمانان ترسیم کنند.«   1379/03/31  

      وجود کهکشان وار 
»پیامبر اعظم یک وجود کهکشان وار است و در او هزاران 

 نقطــــه ی درخشــــنده ی فضیلــــت 
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گزیده بیانات

جهِش علمی در گام دوم انقالب
به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، خط حزب اهلل، توصیه های مهم رهبرانقالب درباره ی حرکِت پیشرفت 

علمی کشور و تالش جوانان در این عرصه را بازخوانی می کند.

بازخوانی بیانات رهبر انقالب درباره حرکت علمی کشور

      باید عقب ماندگی ها را جبران کنیم
آمریکایی هــا و اروپایی هــا به خاطــر علمــی کــه تحصیــل 
ط شــدند. 

ّ
تهــا اقتــدار پیــدا کردنــد و مســل

ّ
کرده انــد... بــر مل

ــا آن  ــم، ب ــب ماندی ــم عق ــه ی عل ــم، از قافل ــت کردی ــا غفل م
ســابقه ی تاریخــی، بــا ایــن اســتعداد درخشــان! ]اّمــا[ 
دیگــران جلــو افتادنــد؛ مــا بایــد ایــن را جبــران کنیــم.     

9۶/7/۲۶

      احیای علم در کشور
مـــا باید علم را در کشـــور احیا کنیـــم؛ این، نقطه ی اصلی 
مسأله اســـت... در همه ی رشـــته های علوم، ما باید به 
معنای حقیقی کلمه، احســـاس عزت نفس، احســـاس 
مولـــد علم بـــودن و فتوحـــات علمی ایجاد کـــردن را در 
خـــود به عنوان یک ملت و یک جامعه ی علمی به وجود 
بیاوریـــم. این کاِر کیســـت؟ یکـــی از مهمتریـــن ارکانش 

دانشگاه هاست.    ۸3/10/17

    برای گشایش افق آینده...
علم برای گشـــایش افق آینده اســـت، علـــم برای همان 
چیزی است پنجاه سال بعد باید ما به جایی برسیم که هر 
کسی خواســـت از تازه های علمی دنیا بهره ببرد، مجبور 
باشـــد زبان فارســـی یاد بگیرد؛ علم با این نّیت و هدف... 
عمده نگاه کردن به علم با آن نگاه افق گشای این  جوری 

است.     99/۲/۲۸

    تولید علم باید »مطالبه عمومی« شود
ع نداریم تولیِد علم کنند. 

ّ
ما از تک تک دانشـــجویان توق

اصاًل این مسأله به این صورت، فردی نیست و شاید هم 
همـــه توانایی تولیِد علم را ندارند؛ باید این به عنوان یک 
مطالبه عمومی درآید و ســـّنت کار در دانشـــگاه شود تا 
فقط به فکر یادگرفتن آنچه دیگران به دســـت آورده اند، 
نباشیم؛ بلکه افزودن بر ذخیره به دست آمده به وسیله 

دیگران را هم وجهه هّمت خود قرار دهیم.     ۸۲/۲/۲۲

    جهاد برای عبور از مرزهای دانش
ه های دانش جهان بســـیار عقبیم؛ باید به 

ّ
مـــا هنوز از قل

ه ها دســـت یابیم. بایـــد از مرزهای کنونـــی دانش در 
ّ
قل

مهم ترین رشـــته ها عبـــور کنیم. ما از ایـــن مرحله هنوز 
بســـیار عقبیم؛ ما از صفر شروع کرده ایم... اکنون حرکت 
را  آغاز کرده و با شـــتاب پیش میرویم ولی این شتاب باید 
سالها با شّدت باال ادامه یابد تا آن عقب افتادگی جبران 
شـــود... مطالبه ی عمومی من از شما جوانان آن است 
که این راه را با احساس مسئولّیت بیشتر و همچون یک 

جهاد در پیش گیرید.     1397/11/۲۲

    اهتمام دانشگاه به کار علمی
دانشـــگاه ها باید به علم اهمیت بدهند. اهمیت دادن، 

فقـــط یک امر قلبی نیســـت؛ عمـــل الزم دارد. این عمل، 
مقدمـــات و برنامه ریـــزی و اهتمـــام شـــدید الزم دارد. 
مایه گذاشـــتن از وقت و امکانات دانشـــگاه برای هر کار 
غیرعلمی، به طور طبیعـــی از این اهتمام علمی خواهد 

کاست.     ۸3/10/17

   تالش برای کارهای علمی نو
جنبـــش نرم افـــزاری، یعنی در معرفت علمی ننشـــینید 
دســـت خود را دراز کنید تا دیگـــران بکارند و میوه چینی 
کننـــد و هـــر مقدار از میـــوه را که الزم نداشـــتند، بیاورند 
در دســـت شـــما بگذارند... ما در میدانهـــای گوناگون و 
در فضـــای معرفت علمِی امروز دنیـــا میتوانیم کارهایی 
بکنیم که هنوز در دنیا نو باشـــد؛ این در همه ی زمینه ها 

کاماًل امکان پذیر است.     ۸3/10/17

   جریان سازِی پیشرفت علمی
ما بایستی در زمینه ی پیشرفت علمی به تحّرک نقطه ای 
در فالن دانشگاه یا فالن پژوهشکده یا مانند اینها اکتفا 
نکنیم؛ باید روندسازی بشود، روّیه سازی بشود؛ باید در 
کشـــور جریان سازی بشـــود در زمینه ی علم و پیشرفت 
علمی؛ به صورت جریان در بیاید، به صورت روّیه در بیاید 

ف نباشد.     9۶/7/۲۶
ّ

که قابل توق

   حرکت علمی، دشمن دارد
نبایـد اجـازه بدهیـم حرکـت علمـی آسـیب ببینـد؛ ایـن 
حرکـت علمـی، دشـمن دارد، اگـر ایـن حرکـت علمـی دچـار 
دشـمنی ها بشـود و از آن مراقبـت نکنیـم، یـک نتیجـه ی 
بسـیار سـنگین و تلخـی خواهـد داشـت. آن نتیجـه عبـارت 
است از ایجاد یأس در نیروهای جوان کشور.     95/7/۲۸

   حواستان باشد...
نبـــادا  کار علمـــی دانشـــگاه متزلـــزل شـــود؛  نبـــادا 
آزمایشـــگاه            های ما، کالســـهای ما، مراکـــز تحقیقاتی ما 
دچار آســـیب بشـــوند؛ حواســـتان باشـــد. یعنی یکی از 
مســـائل مهم در پیش روی شما، حفظ حرکت علمی در 
دانشگاه            هاســـت. دشمنها خیلی دوســـت میدارند که 
دانشـــگاه مـــا یک مدتی الاقل دچار تعطیلی و تشـــنج و 

اختاللهای گوناگونی باشد.     ۸۸/۶/۴

   جهِش علمی در گام دّوم
ما در جای شایســـته ی خود در میدان علم نیســـتیم؛ ما 
در ایـــن »گام دّوم« بایـــد بـــه نقطه ی اوج برســـیم. یکی 
از دوســـتان گفتنـــد »کشـــور از لحاظ علمی پیشـــرفت 
نمیخواهد، جهش میخواهد«؛ درســـت است، احتیاج 
داریـــم به جهـــش و این البّته کاماًل ممکن اســـت، یعنی 
یک خواســـته ی دست نیافتنی نیست. زحمت دارد لکن 

شیرین است، رنج شیرینی ]است[.     9۸/3/۸

   کیفّیت تحصیلی حتمًا پیشرفت کند 
کیفّیت تحصیلی باید حتمًا پیشـــرفت کند. این منافات 
نـــدارد با آن حرفی که گفتم »ســـطح مـــا از لحاظ کیفّیت 
علمی باال است«؛ نه، االن در دانشگاه های ما مدرکهایی 
وجـــود دارد که نمیتوانـــد حاکی از عمق علمی باشـــد، 
یعنـــی ارزش علمـــی باالیـــی نـــدارد اّما ارزش رســـمی و 

مدیرّیتی باالیی دارد.     9۸/3/۸

قّیتهای بزرگ علمی را همه ببینند
ّ

   کاری کنید موف
قّیتهای عظیم علمی 

ّ
جوری برنامه ریزی بشـــود که موف

دانشـــگاه ها در معـــرض دید قرار بگیـــرد، همه ببینند؛ 
این گشـــت و گذار علمی برای استاد و برای دانشجو یک 
برنامه ای باشـــد که اصاًل در بخشـــهای مختلف، گشت و 
گـــذار علمی کنند؛ پیشـــرفتهای علمـــی را بروند ببینند، 

مشاهده کنند.      9۸/3/۸

   نقش آفرینی در نقشه جامع علمی کشور
دانشـــجویان پرســـیدند در زمینـــه ی پیشـــرفت علمی، 
تکلیف ما چیســـت. این ها حتمًا باید در طرح مهندسی 
نقشـــه ی جامع علمی دیده شـــود. هر تک تک دانشجو 
میتوانـــد نقش ایفاء کند؛ هر مرکزی از مراکز تحقیقاتی، 
هر کارگاه آموزشـــی میتواند نقش ایفا کند و اساتید هم 

میتوانند.     ۸7/9/۲۴

   مفید بودن علم در تمام زندگی
خودتـــان را از لحـــاظ علم مجهـــز کنید. علـــم از جمله ی 
چیزهایی است که تا آخر عمر برای انسان مفید است. اگر 
بـــر این علم، عمل خوب و ماندگاری مترتب شـــود، برای 
بعـــد از مرگ هم مفید خواهـــد بود. درس خواندن، یک 

فریضه ی اصلی برای شماست.     79/1۲/۸

   سه رکن پیشرفت علمی
پیشـــرفت علمی بایســـتی بـــا خودبـــاوری اواًل؛ امید به 
موفقیـــت ثانیًا؛ حرکـــت جهادگونه ثالثًا؛ همراه باشـــد. 
چـــون ما فرض را بر این گذاشـــتیم که پیشـــرفت علمی، 
بایســـتی با نگاه بومی و با تکیه ی بـــه فرهنگ خودمان 
باشـــد و نیـــز ناظـــر به نیازهـــای کشـــور. این، بایســـتی 
مجموعه ی حرکت علمی ما را تشکیل بدهد.     ۸7/7/3

   چشم امید ایران به تالش علمی جوانان
ایــران عزیــز بــرای رســیدن بــه هدفهــای بزرگــی کــه 
به برکــت انقــالب اســالمی در برابــر او ترســیم شــد، چشــم 
بــه تــالش جوانــان در عرصــه ی علــم و معرفــت دوختــه 
ــی  ــتقالل مل ــاوری و اس ــروغ خودب ــدون آن، ف ــت، و ب اس
کــه در انقــالب همــواره راهگشــای ملــت و دولــت مــا در 
گذرگاههــای دشــوار بــوده اســت، بــه ضعــف خواهــد 

گرائیــد.     7۸/7/۶
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امتیاز بـــزرگ انقالب ما این اســـت که تکیه اش بـــه مردم بوده 
 مشـــکالت هم - از هر نوعی باشـــد - فقط در سایه 

ّ
است. حل

ت ایـــن هم که دشـــمن تاکنون 
ّ
ملـــت ممکن خواهد شـــد. عل

نتوانسته به این کشور و این نهضت آســـیبی وارد کند، همین 
است که مردم پشـــتوانه واقعی انقالبند. این کشوِر اسالمی، 
این کشـــوِر قرآنی و این کشوِر مردمی، چشم دشـــمنان را کور 
میکرد. بـــرای همین، ســـعی کردند پیوســـته در تبلیغاتشـــان 
تکرار کننـــد که »مـــردم از اســـالم و نظـــام و دولـــت جمهوری 
اســـالمی روگردان شـــده اند و دیگـــر آن را قبـــول ندارند!«. در 
ایـــران هیچ کس مـــردم را به خیابانها نکشـــاند. مـــردم به طور 
خودجوش حرکت کردند. دولت هم مردم اســـت، مســـؤولین 
هم مردمند، حکومت هم دســـت مردم اســـت، نظام هم ماِل 

خود مردم است     1373/11/۲۸

 تکیه به مردم امتیاز بزرگ انقالب اسالمی است

امتیاز بزرگ انقالب تکیه به مردم است   خطبه های انقالب  

پیامبر اکرم � ، دلهای مسلمین را 
به هم متصل کرد

به رسم آیه ها  

انســان باید خــودش را از لحاظ روحی، مســتحکم و قــوى کند و 
خود را بــراى مواجهه با حــوادث گوناگــون زندگی آماده ســازد. 
این چگونه می شــود؟ چطور می شود آدم خودش را مستحکم 
کند؟ طبیعی اســت که انســان بــراى برخوردهاى ماّدى، جســم 
خودش را مســتحکم می کند؛ بــراى برخــورد با حوادثــی که یك 
َطَرفی در روح انســان دارنــد، آدم بایســتی چه کند؟ مــن گمانم 
این اســت کــه آدم باید ایمــان خــودش را تقویــت کند. انســان 
بایــد ایمان خــودش را به یــك نقطه اساســی، اطمینــان بخش 
و امنیت بخش محکم کنــد. وقتی که این ایمان بود، انســان در 
هیچ مرحله اى از مراحــل زندگیش دچار یأس نمی شــود. توجه 
می کنید؟ اصاًل آن چیزى که انســان را نابود می کند، یأس است. 
این است که انســان دیگر نمی تواند قدم از قدم بردارد و انسان 

را از بین می برد و همه ى قواى او را نابود می کند     137۸/05/0۴

با تقویت ایمان دچار یأس نمی شویم

درس اخالق  

سخن هفته

رســــول  خدا ایــــن دلهــــا را به هــــم وصــــل کــــرد، از آنها یک 
مجموعــــه ی مســــتحکم بــــه  وجــــود آورد، حّتــــی موّرخین 
دشمن اســــالم هم که بنا دارند و داشــــتند تأثیرات معنوی 
اســــالم را در فتوحات اســــالم ندیده بگیرند -موّرخینی چه 
عرب و چه اروپایی هســــتند که تاریخ اســــالم و تاریخ تمّدن 
اســــالم و مانند اینها را نوشته اند؛ کوشــــش اینها این است 
که آن عامل معنوی در فتوحات اســــالمی را ندیده بگیرند- 
نتوانســــته اند منکــــر ایــــن نکته بشــــوند کــــه مجموعه ی 
مســــلمانها مثل یک دســــت که دارای انگشــــتانی اســــت و 
مشــــت میشــــود و به  صورت یک عنصر و یــــک عامل، حرکت 
میکند و عمل میکند؛ این را نتوانســــتند منکر بشــــوند. یک 
عنصــــر تفکیک ناپذیر، همان  طــــور که در این آیه ی شــــریفه 
ُهم 

َ
ّن

َ
ا َکا

ً
ذیَن ُیقاِتلوَن فی َســــبیِله؛ َصّف

َّ
هست: ِاّنَ اهَّلَل ُیِحّبُ ال

ُبنیاٌن َمرصوص؛)1( مثــــل  اینکه پایه های این بنا را با ســــرب 
ریخته اند!      13۶5/0۸/10

  1( سوره صف، آیه4

وجود دارد.«            13۸5/01/01شخصیتی که »تمام 
خصوصیــــات مثبت یــــک انســــان واال در او جمع 
بــــود.«       1379/0۲/۲3و »معلــــم همه ی نیکیها 
و معلم عدالت، انسانیت، معرفت، برادری و رشد 
و تکامل و پیشــــرفت دائمی بشــــر تا انتهای تاریخ 

بود.«     13۸3/0۲/1۸
در ُبعد عبادی و معنوی »بخش عمده ای از شبها را 
ع و گریه و استغفار و دعا  به بیداری و عبادت و تضّر
می گذرانیــــد.«     1379/0۲/۲3 »عبادت او چنان 
عبادتی بــــود که پاهایش از ایســــتادن در محراب 
عبــــادت ورم می کــــرد.«    1379/0۲/۲3  و »در 
ع او  هنگامه های سخت، مالحظه نمی کرد که تضّر
پیش خدا و کمک خواســــتن او از خدا ممکن است 
در ذهن مخاطبان و شاهدان و ناظران، این تأثیر را 
بگذارد که او به خودی خود ناتوان است. به صراحت 
می گفت من به خودی خود ناتوانم و بدون کمک 

خدا از من کاری برنمی آید.«     1379/03/۲9

      آراستگی اجتماعی
در حوزه ی اخالق و روابط اجتماعی»در آن محیط 
فاســــد اخالقی عربســــتاِن قبل از اسالم، در دوره 

جوانی... معروف به عفت و حیا بود.«
     1379/0۲/۲3»در جمع مردم، همیشه بّشاش 
بــــود.«      1379/0۲/۲3هرچنــــد »پیامبــــر جــــزو 
فامیلهای اشراف زاده بود؛ اما رفتار او با مردم خود، 
رفتار متواضعانه ای بود. به آنها احترام میکرد؛ به 
آنها فخــــر و تعّند نمی فروخت؛ اما اشــــاره و نگاه 
مبارکش بر تن امپراتوران آن روز عالم - در سالهای 
آخر عمرش - لــــرزه می انداخــــت.«   79/01/۲۶ 
ساده زیست بود: »زیرانداز پیامبر� یک حصیر 
بود؛ بالش او از چرمی بود که از لیف خرما پر شــــده 
بود؛ قوت غالب او نان جو و خرما بود. نوشــــته اند 
که هرگز ســــه روز پشت ســــر هم از نان گندم - نه 

غذاهای رنگارنگ - شکم خود را سیر نکرد.«
      1379/0۲/۲3و »بــــا فقرا و با ضعفا و مانند اینها 
کنار می آمد. به شئون ظاهری و آن چیزهایی که به 
حســــب ظاهر موجب جالل و شوکت و این چیزها 
اســــت، اهّمّیتی نمیداد.«     139۸/10/03»امین 
بــــودن و امانــــت داری او چنان بود کــــه در دوران 
جاهلیت او را به »امین« نام گذاری کرده بودند.«  
    1379/0۲/۲3در حــــوزه ی ادب هم چنان بود که 
»اگر کسی او را آزرده می کرد، در چهره اش آزردگی 
دیده می شــــد؛ اما زبان به شــــکوه بــــاز نمی کرد. 
اجازه نمی داد در حضور او به کسی دشنام دهند 
و از کســــی بدگویی کنند. خود او هم به هیچ کس 
دشــــنام نمی داد و از کســــی بدگویی نمی کرد.«  
    1379/0۲/۲3پیامبــــر خاتــــم �در عرصه ی 
فعالیت اقتصادی هم »درست کردار بود. در دوران 
جاهلیت تجارت می کرد... یکی از شــــرکای دوران 
جاهلیِت او بعدها می گفت که او بهترین شریکان 
بود؛ نه لجاجت می کرد، نــــه جدال می کرد، نه بار 
خود را بر دوش شریک می گذاشت، نه با مشتری 
بدرفتاری می کرد، نه به او زیادی می فروخت، نه به 

او دروغ می گفت.«     1379/0۲/۲3 

      نظام سازی پیامبر�
در زمینه ی ســــیره ی سیاسی »کار مهم پیامبر خدا، 

دعــــوت به حق و حقیقت، و جهاد در راه این دعوت 
بود. در مقابل دنیای ظلمانی زمان خود، پیامبر اکرم 
دچار تشــــویش نشد... ســــخن حق خود را گفت... 
اهانتهــــا را تحمل کرد، ســــختیها و رنجها را به جان 
خرید... و چه آن وقتی که حکومت اسالمی تشکیل 
داد و خــــود در موضع رئیــــس این حکومت، قدرت 
را بــــه دســــت گرفــــت.«     1370/07/05»این هدف 
را دنبال میکــــرد که هرجا زمینه مســــاعد بود، بذر 
اندیشه و عقیده را بپاشــــد؛ با این امید که در زمان 
مساعد، این بذر سبز خواهد شد.«     13۸0/0۲/۲۸ 
و این مســــأله »جز با ایجاد یــــک نظام نمونه و الگو 
امکانپذیر نبــــود.«      13۸0/0۲/۲۸نظامی برپایه ی 
»ایمــــان و معنوّیت«، »قســــط و عــــدل«، »علم 
و معرفــــت«، »صفــــا و اخّوت«، »صــــالح اخالقی 
و رفتــــاری«،  »اقتدار و عــــّزت« و »کار و پیشــــرفِت 
دائمی.«     13۸0/0۲/۲۸»پیغمبر وارد مدینه شد تا 
این نظام را سِر پا و کامل کند و آن را برای ابد در تاریخ، 

به عنوان نمونه بگذارد.«    13۸0/0۲/۲۸

      از دشمن شناسی تا اعتماد به جوانان
در زمینه ی اخــــالق حکومتی هم »عادل و با تدبیر 
بود.«     1379/0۲/۲3، هم »حافظ و نگهدارنده ی 
ضابطــــه و قانــــون.«      1379/0۲/۲3و هــــم عهد 
نگهدار بود: »هیچ وقت عهدشکنی نکرد. قریش با 
او عهدشکنی کردند، اما او نکرد.«     1379/0۲/۲3 
از سوی دیگر »دشمنان را یکسان نمی دانست... 
بعضــــی از دشــــمنان، دشــــمنانی بودنــــد کــــه 
دشمنیشان عمیق بود؛ اما پیامبر اگر می دید خطر 
عمده ای ندارند، کاری به کارشان نداشت و نسبت 
به آنها آسانگیر بود. بعضی دشمنان هم بودند که 
خطر داشتند، اما پیامبر آنها را مراقبت می کرد و زیر 
نظر داشــــت.«      1379/0۲/۲3و در برخورد با آنان 
»هیچ وقت دو پهلو حرف نزد. البته وقتی با دشمن 
مواجه میشد، کار سیاسِی دقیق میکرد و دشمن 

را به اشتباه میانداخت.«     1370/07/05
از جنبــــه ی قوت مدیریتی هم »مدیریت اجتماعی 
و نظامــــی او در حــــد اعلی بود و به همه کار ســــر 
میکشــــید... به کار مردم اهتمام داشــــت و منظم 
و مرتــــب بــــود.«      1370/07/05و »در رفتــــار خود 
مدبرانه عمل کرد و سرعت عمل داشت. نگذاشت 

در هیچ قضیه ای وقت بگذرد.«     1370/07/05
یکی دیگر از نقاط بارز سیره ی حکومتی و مدیریتی 
م( این 

ّ
ی اهَّلل علیه و آله و ســــل

ّ
پیامبــــر اعظــــم )صل

بود کــــه »در دوران ده ســــال و چند ماه حکومت 
خــــود، از عنصــــر جــــوان و نیروی جــــوان حداکثر 
اســــتفاده را کرد.«     1379/0۲/01 در یک کالم »در 
مقابل وسوسه های دشمن، هوشیار؛ در مقابل 
مؤمنین، خاکســــار؛ در مقابل دستور خدا، مطیع 
محض و عبد به معنای واقعی؛ در مقابل مصالح 
مســــلمانان، بی تاب برای اقــــدام و انجام ]بود[. 
این، خالصه ای از شــــخصیت آن بزرگوار است.«     

1379/0۲/۲3
کالم آخر اینکه »ما مسلمانها بر روی شخصیت 
پیغمبر اکرم اگر تمرکــــز و دقت کنیم، بخواهیم 
درس بگیریــــم، بــــرای دیــــن و دنیــــای ما کافی 
اســــت.«      1390/11/۲1و »جامعه ی اســــالمی 
ما آن وقتی به معنــــای واقعی کلمه جامعه ی 
اسالمِی کامل اســــت، که خود را بر رفتار پیامبر 

منطبق کند.«     1370/07/05

ادامه از  صفحه 1
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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

امام حســـن؟ع؟ ابتـــکاری کرد که بـــا این ابتـــکار مرحله 
سوم امامت شروع شـــد. این ابتکار چه بود؟ این ابتکار 
این بود کـــه صحنه ی مبـــارزه ی حـــق و باطـــل را، یعنی 
صحنه ی مبارزه ی قرآن و ابوســـفیان را، و علی و معاویه 
را، از روی زمیـــن منتقل کرد به زیر زمیـــن. تاکنون مبارزه 
در میدان جنگ بود، شمشـــیرها کشـــیده میشد، بر سر 

هـــم میکوبیدند، رجزهـــا میخواندند، این به دشـــمنی 
با او و او به دشـــمنی با اینها مباهـــات میکردند؛ ناگهان 
امام حسن وضع جنگ را به سود خود تغییر داد، یعنی 
چهره دوستان خود را بســـت. شمشیرها را از دست آنها 
نگرفت اشتباه نکنید!- تصمیم های آنها را متزلزل نکرد، 

]بلکه[  میدانشان را عوض کرد.    ۲۲ / 11 / 1351

ابتکار امام حسن؟ع؟، میدان مبارزه را عوض کرد

مناسبت  

ســـؤال: برخی از ســـایت هـــای ایرانـــی و خارجی 
هستند که درون ســـایت خود تبلیغاتی قرار می 
دهند که اگر از آن تبلیغات دیـــدن کنیم و بر روی 
آنها کلیک کنیم به ازای هر کلیک مبلغی )ناچیز( به 
ما پرداخت می کنند. و اگر در این سایتها افرادی 
را زیر مجموعه خود قرار دهیم بـــه ازای بازدید و 
کلیک آنها از سایت نیز مبلغی به حساب ما واریز 

می شود. آیا این پول حالل است ؟
جواب: اگر خـــالف قوانین و مقررات نباشـــد و 
بازدید از ســـایت های تبلیغاتی، موجب ترویج 
فســـاد از قبیل نشـــر اکاذیـــب و ارائـــه مطالب 
باطل نباشـــد، بازدید از ســـایت هـــا و دریافت 

مبلغ مذکور اشکال ندارد.

حکم بازدید از سایت های کلیکی 
و زیرمجموعه سازی

احکام  

کالم امام  

با افتخار ایرانی  

شما جوانها ـ شـــما جوانهای محصل ـ سایر جوانها 
امید من هستید،     نوید من هســـتید. امید من به 
شما تودۀ جوان است، به شما تودۀ     محصل است. 
من امید این را دارم که مقـــدرات مملکت ما بعد از   
  این به دست شما عزیزان بیفتد و مملکت ما را شما 
عزیزان حفظ     کنید، من امید آن را دارم که شماها با 
علم و عمل، با علم و تهذیب   نفـــس، با علم و عمل 

صالح، بر مشکالت خودتان غلبه کنید.      17 / 1۲ / 57 

یکـــی از راه هـــای رونق تولیـــد جلوگیـــری از واردات 
کاالهای تولید داخل است. چرا جلوگیری نمیکنند؟ 
من سؤال جّدی دارم از مسئولین محترم؛ نگذارید. 
کســـانی هســـتند که بـــا واردات تنّفـــس میکنند، 
حیاتشـــان، ثـــروت بادآورده شـــان، امکاناتشـــان 
بســـتگی دارد به واردات؛ ]لـــذا[ نمیگذارند جلوی 
واردات زائد و بی رویه گرفته بشـــود؛ اینها مّقدمند 
یا آن جوان بیکار مقّدم اســـت؟ جوان بیکار کشور 
با واردات بی روّیـــه که تولید داخلی را به شکســـت 
میکشـــاَند، بیـــکار میماَنـــد. عالج قطعـــی همین 
اســـت که ما بتوانیم این برنامه های درســـت و این 
سیاستهایی را که ابالغ شده اســـت، به مسئولین 
محترم -چه به دولت، چه به مجلس- برنامه ریزی 
کنیم و عملّیاتی کنیـــم و تحّقق ببخشـــیم؛ این راه 

برون رفت کشور از مشکالت است.    139۸/0۸/1۲

جوانان با  علم و 
عمل صالح مقدرات 
مملکت را رقم بزنند

واردات بی رویه
جوانان کشور را بیکار می کند

Gap.im/KhatteHezbollah                       :گپ   
اینستاگرام:

ارتباط بـا 
خط حزب اهلل                     

   پیامک:                                              100010۲۸ 
Khat@khamenei.ir        :رایانامه   

eitaa.com/khattehezbollah            :ایتا   
ble.im/khattehezbollah                                   :بله   @Khat_Khamenei

سیاســـت مأمون از پختگی و عمق بی نظیـــری برخوردار بـــود، اما آن ســـوی دیگر این صحنـــه ی نبرد، امام 
علی بن موســـی الرضا اســـت و همین اســـت که علیرغم زیرکی شـــیطنت آمیز مأمـــون، تدبیـــر پخته و همه 
جانبه ی او را به حرکتی بی اثر و بازیچـــه ای کودکانه بدل می کند.  مأمون با قبـــول آن همه زحمت و با وجود 
ســـرمایه گذاری عظیمی که در این راه کرد از این عمل نه تنها طرفی بر نبست بلکه سیاست او به سیاستی بر 
ضد او بدل شد. تیری که با آن، اعتبار و حیثیت و مدعاهای امام علی بن موسی الرضا را هدف گرفته بود خود 
او را آماج قرار داد، بطوریکه بعد از گذشت مدتی کوتاه ناگزیر شد همه ی تدابیر گذشته خود را کأن لم یکن 
شـــمرده، باالخره همان شـــیوه ای را در برابر امام در پیش بگیرد که همه گذشتگانش در پیش گرفته بودند 
یعنی »قتل«، و مأمون که در آرزوی چهره ی قداســـت مآب خلیفه ای موجه و مقـــدس و خردمند، این همه 
تالش کرده بود سرانجام در همان مزبله ای که همه خلفای پیش از او در آن سقوط کرده بودند یعنی فساد 

و فحشا و عیش و عشرت توأم با ظلم و کبر فرو غلتید.      1۸ / 05 / 13۶3

تدبیر امام رضا؟ع؟ ،سیاست مأمون را به ضد خودش تبدیل کرد

عکس نوشت  

تصویری از رهبر انقالب در مراسم غبارروبی مضجع مطهر حضرت علی بن موسی الرضا؟ع؟) 18 مرداد 1397(

توصیه  

شما جوانان عزیز و دانشـــجویان عزیز که به معنای 
ـــت و امید آینـــده ی این 

ّ
واقعی کلمه میـــوه ی دل مل

کشـــورید، به مســـئله ی »تبییـــن« اهّمّیـــت بدهید. 
خیلی از حقایق هســـت که باید تبیین بشود. در قبال 
این حرکـــت گمراه کننده ای که از صد طرف به ســـمت 
ت ایران سرازیر است و تأثیرگذاری بر افکار عمومی 

ّ
مل

که یکـــی از هدفهای بزرگ دشـــمنان ایران و اســـالم و 
انقالب اسالمی اســـت و دچار ابهام نگه داشتِن افکار 
و رها کردن اذهان مردم و بخصوص جوانها، »حرکت 
تبییـــن« خنثی کننـــده ی این توطئه ی دشـــمن و این 
حرکت دشمن اســـت. هر کدام از شـــما به عنوان یک 
وظیفـــه، مثل یـــک چراغی، مثـــل یک نـــوری پیرامون 
خودتان را روشـــن کنیـــد. امروز خوشـــبختانه میدان 
باز اســـت برای انتشـــار افکار. این فضـــای عمومی در 
کنار مشـــکالتی که ممکن اســـت بـــه وجود بیـــاورد، 

برکات بزرگـــی هـــم دارد؛ میتوانیـــد افکار درســـت را، 
افکار صحیح را منتشـــر کنید، پاســـخ به اشـــکاالت را، 
پاســـخ به ابهام آفرینی ها را در این فضا با اســـتفاده ی 
از این امکان منتشـــر کنید و میتوانید در این زمینه به 
معنای واقعی کلمه جهاد کنید. البّته اصل قطعی در 
این باب این اســـت که بایستی از شـــیوه ی اخالقی در 
این کار پیروی کرد. از ایـــن کاری که بعضی ها در فضای 
مجازی یا در مطبوعـــات و در مقاله هـــا و اینجا و آنجا 
انجام میدهند که با دشـــنام، با تهمت و فریب و دروغ 
با افکار عمومی مواجه میشوند، باید بشّدت اجتناب 
کرد. بایســـتی حقایق را با منطق قوی، ســـخن متین 
و عقالنّیـــت کامل، همـــراه با زینت عاطفـــه و عواطف 
انسانی، و به کارگیری اخالق منتشر کرد. امروز همه  ی 
ما بایســـتی در این میدان حرکت بکنیـــم؛ هر کدام به 

نحوی و با سهمی که در این راه داریم.    1۴00/07/05 

توصیه مهم رهبر انقالب به جوانان و دانشجویان برای آمادگی و ورود در میدان جهاد تبیین 

تبیین حقایق با عقالنیت و اخالق


