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اینجانـب از اعماق دل ،ایـن حادثـهی تلـخ و مصیبتبـار را
بـه ملّـت ایـران بخصـوص بـه مـردم عزیـز اسـتان کرمانشـاه و
بویـژه بـه خانوادههـای مصیبـتزده تسـلیت عـرض میکنـم.

96/8/22

بر سختی حوادث و بالیا میتوان چیره شد:

اگرهمه با هم باشیم

اول .صبح روز پنجشــنبه  30دی ماه  ،95اهالی تهران،
سوز زمستانی هوا را با بوی دودی غیرمعمول استشمام
کردند .برج بلند آهنی موســوم به "ساختمان پالســکو" در اتفاقی
غیرمنتظره ،دچار حریق شده بود و شعلههای آتش از این ساختمان
کهروزگاریمرتفعترینسازهیشهرتهرانبودزبانهمیکشید.
هنوز زمانی از حادثه نگذشــته بود که تصاویر دلخراش در رسانهها و
فضای مجازی به سرعت منتشر شد و افکار عمومی جامعه را به شدت
ملتهب و نگران کرد .در این میان ،دقایقی بعد از وقوع حادثه ،گروههای
امداد و نجات ،عملیات امداد ،نجات و آواربرداری را آغاز کردند .اما در
ســویی دیگر ،افراد و گروههایی ،بهجای همیاری و کمک رساندن ،با
بهانهییافتنمقصرماجرا،باپخششایعاتوسوءاستفادهازاحساسات

مردمی،تالشکردندتامیانجامعهاختالفودوگانگیایجادکنند.
رهبر انقالب اما ساعاتی پس از آن حادثهی تلخ با انتشار پیامی ،اذهان
عمومی و مسئوالن کشــور را متوجه وظیفهی اصلی خود کردند تا
زمینه و امــکان تفرقه و نفرتپراکنی کاهش یابــد« :در حال حاضر
همهی تالشها باید برای نجات جان گرفتارشدگان جهتدهی شود.
رسیدگیبهعللحادثهمسألهیبعدیاست.
از همهی مسئوالن میخواهم همانگونه که در این چند ساعت ،تالش
کردهاند کار مجاهدانهی خود را ادامه دهند و وظیفهی فوری را بر هر
حرفوحدیثیمقدمبدارند95/10/30».
دوم .با وقوع زلزلهی تلخ غرب کشــور و انتشــار صحنههای غمبار و
ناراحت کنندهی مرحومان و مصدومان این واقعه در روزهای اخیر ،بار

دیگر فضای افکار عمومی کشور از شــدت غم و اندوه ،ناآرام و ملتهب
شد .متأسفانه اما باز هم بعضی از گروههای سیاسی و بعضاً معاند نظام،
در زمانی که کشور و مخصوصا مناطق آسیبدیده بیشترین نیاز را به
وحدت ،همدلی و کمکهای مردمی دارند ،با غنیمت شمردن فرصت
و با بهانهی یافتن مقصر ،تالش کردند تا اذهان عمومی را از مسألهی
اصلیوضروری-یعنیرسیدگیبهآسیبدیدگان-منحرفومردمرا
میانقطببندیهایمصنوعی،متفرقوپراکندهکنند.
در لحظــات و ســاعتهایی کــه هر فعالیتــی برای بســیج افکار
عمومی و گسیلســاختن کمکهــای مردمــی ،اعــم از نقدی،
کاالیی و یا حضور داوطلبانــه در مناطق بحرانزده بســیار حیاتی
اســت و میتواند جان دهها و صدها هموطن را نجــات دهد؛ 3

تقدیررهبرانقالبازفیلمویالییها

چرامونتاژکارشدیم؟
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از سپهبد علی رزمآرا ،نخســتوزیر ایران در زمان پهلوی دوم ،نقل است

می شد هر چه ســریعتر به "دروازهی تمدن نوین" رسید .البته این تمدن

روحیهی وابسته و خودباختهی او داشــت که به زعم پادشاهش ،از این راه

وجود بیاید بلکه به معنای کسب صرفا ظواهر تمدن  | ...ادامه در صفحه

که میگفت "ایرانی لیاقت لولهنگ ساختن هم ندارد ".جملهای که نشانگر

نوین برای آنها به معنای این نبود که کشــوری پیشرفته و توسعهمند به
2
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یکلحظهراهمهدرنداد
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دونوعموضعگیریدربرابرحوادثوبالیایطبیعی

شهيد حضور دارد و فراموش نمىشود | این شماره تقدیم میشود به روح پرفتوح شهید عباس ورامینی
[شهدا] فراموش نمىشوند .مگر مىشود شهدا را فراموش كرد؟! شهيد يعنى كسى كه حاضر و ناظر است .ملتها ،مردم ،روحها و دلها ،چه بخواهند ،چه نخواهند،
شهيد حضور دارد و فراموش نمىشود .خداوند همهتان را محفوظ بدارد ... .آن مطلبى كه من به شما مىگويم اين است :شما كه فرزند شهيديد و جوان انقالب و
فرزند انقالب بهحساب مىآييد ،طورى حركت كنيد و در درس خواندن و مشىتان طورى باشيد كه احساس خشنودى و خاطرجمعى از آيندهى انقالب ،هم در
َّ
شاءالل موفق باشيد ( 75/9/25 .بیانات در دیدار با خانواده شهید ورامینی)
دل خودتان و هم در دل ما به وجود آيد.ان
تاریخ شهادت 28:آبان ماه 1362

شهادت :به دست رژیم بعث صدام

مزار :گلزار شهدای بهشت زهرا ()
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نشریهخبری-تبیینینمازهایجمعه،مساجدوهیئتهایمذهبی

اخبار

هفته

تقدیررهبرانقالبازکارگردان
فیلمویالییها
چندی پیش ،رهبر معظم انقالب پس از دیدن فیلم
ویالییها ،از کارگردان این فیلم سینمایی قدردانی
کردند".ویالییها"روایتیتازهازهمسرانفرماندهان
دفاع مقدس است که در شــهرکی ،اطراف جبهه،
حوادث گوناگونی را تجربه و روزهای پراضطرابی را
سپریمیکنندوهرازگاهیباوقایعجنگازجمله
شهادتهمسرانشانمواجههستند.اینفیلماولین
تجربهی کارگردانی است که حاال مورد تقدیر رهبر
|
انقالبقرارگرفتهاست|.
تحلیل دبیرکل حزباهلل
از وضعیت جدید لبنان
سیدحسننصراهللدبیرکلحزباهلللبنانبااشاره
بهماجرایاستعفاینخستوزیراینکشورگفت:
اقدامی که عربســتان انجام داده مداخله آشکار
و بیســابقه در مجبور کردن رئیس دولت برای
استعفا بوده و همه لبنانیها از طریق اطالعات و
شواهد بر این موضوع اطمینان یافتند .نصرا ..در
ادامهتأکیدکرد:بایدلبنانیهاازرویدادهاییکهدر
اطرافشان در منطقه روی میدهد عبرت بگیرند.
درباره سوریه ،مقامات سعودی در اردن جنگ را
مدیریتمیکردندامانتیجهچهشد؟آنهاسوریهرا
نابود کردند و کسانی که از اردن جنگ را مدیریت
میکردند امروز کجا هستند؟ همین موضوع در
عراق و یمن نیز وجــود دارد .همه لبنانیها را به
تفکر فرا میخوانم | .العالم|
آمریکامانعکمکایرانیانبهزلزلهزدگان
درحالیکهبرخیهموطنانخارجیقصدکمک
به مردم زلزلهزدهی غرب کشور را داشتند ،وزارت
خزانهداریآمریکااعالمکردگروههایغیردولتی
که قصد کمک به زلزلــهزدگان ایــران دارند،
تحریمهایآمریکارارعایتکنند | .میزان|
رسانهآمریکاییهافینگتنپست:
بجزآمریکا،همهدنیابهایرانعالقهدارد
پایــگاه خبــری هافینگتن پســت آمریکا در
گزارشی با عنوان "همهی دنیا به ایران عالقهمند
اســت ،بجز آمریکا" بــه بررســی اقدامهای
اجرایی برخی کشــورهای اروپایی و آسیایی
در قبال ایران پرداخت و آن را با سیاســتهای
خصمانهی آمریکا مقایسه کرد | .ایرنا|
نیویورک پســت :آمریکا دائما در حال
عقبنشینیوتهراندرحالپیشرویاست
روزنامهی آمریکایی نیویورک پست در گزارشی
نوشت :ریاض یقین دارد که آمریکا در مقابل ایران
از آنها حمایت میکند .اما واقعیت این اســت که
ما بارها و بارها عقبنشــینی کردیم در حالی که
ایرانیهادائمادرحالپیشرویهستند | .ایلنا|
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بالیی که سیاست وابستگی بر سر صنعت ایران آورد

چرا مونتاژکار شدیم؟

از سپهبد علی رزمآرا ،نخستوزیر ایران در زمان پهلوی دوم ،نقل است که میگفت "ایرانی لیاقت لولهنگ ساختن هم ندارد ".جملهای که نشانگر روحیهی

وابستهوخودباختهیاوداشتکهبهزعمپادشاهش،ازاینراهمیشدهرچهسریعتربه"دروازهیتمدننوین"رسید.البتهاینتمدننوینبرایآنهابهمعنای

این نبود که کشوری پیشرفته و توسعهمند به وجود بیاید بلکه به معنای کسب صرفا ظواهر تمدن غربی و عدم ورود به صنایع مادر بود .در کتاب خاطرات علینقی عالیخانی،
وزیراقتصادرژیمپهلویدردههی،40اشاراتجالبیازساختارنظامصنعتیکشورمیتواندید،اومیگویددردورهیمنکارخانههاییبودندکهحتیآرمساختایرانراهم
ازبیرونمیآوردندوآنرادرکارگاههایتولیدخودرومونتاژمیکردندکهمثالواضحآنکارخانههایجیپوفیاتبودند.عالیخانیاگرچهاینکارراظاهرامذموممیدانستو

بهزعمخودشبااینپدیدهمقابلهمیکرد،اماسیاستیکهاوپایهگذاریکرد،برایدهههایبعد،سیاست«وابستگی»رادراینکشورهمچنانتعمیقکرد.

بالییکهسیاستوابستگیبرسرصنعتایرانآورد
سیاست وابســتگی بر این منطق استوار اســت که برای "پیشرفت
اقتصادی" ،باید ابتدا تمام امکانــات و درآمدها و ثروتها در "مرکز" -
بخوانید کشورهای غربی و توسعهیافته  -انباشته شود ،سپس وقتی
این انباشت ثروت و رفاه در مرکز صورت گرفت ،میتوان به حاشیهها
"یعنی کشورهای غیرتوسعهیافته -تسری داد و آنها را نیز بهرهمند و
توسعه"یافته ساخت .در این الگو ،کار کشورهای توسعهیافته ،اساسا
یا تولید "مواد خام" برای صنعت کشــورهای مرکز است ،یا اقداماتی
چون مونتاژکاری .براساس همین سیاست بود که در دههی  40و 50
شمسی ،مناطق مهم کشور مورد بررسی قرار گرفت و در پنج استان
خوزســتان ،فارس ،اصفهان ،گیالن و آذربایجان قطبهای صنعتی
شکلگرفت.
شاید این اتفاق در نگاه اول یک سیاســت منطقی به نظر برسد ولی
هنگامیکه به این سیاست ،در همان پازل مرکز -پیرامون جهانی نگاه
میشود ،کام ً
ال داستان متفاوت خواهد بود ،قرار است کشورهایی چون
ایران در این الگو ،صرفا تأمینکنندهی مایحتاج صنعت کشــورهای
غربی باشــتد و بس .در این نگاه ،ایــران نه در مرکز فکــر و نوآوری و
پیشرفت و قدرت ،که ابزاردســت و مصرفکنندهی درجهی چندم
فناوریکشورهایتوسعهیافتهاست.
عالوهبراین،درچنینالگویی،تالشزیادیمیشودتاپیشرفترافقط
و فقط به مقولهی سرمایه و انباشــت آن گره بزنند ،ولی به این مسأله
اشاره نمیشــود که برای انباشتی که یک رشــد را رقم میزند ،یک
"سازوکار اجتماعی" و نیروی هماهنگسازی بین عوامل و نهادههای
بیکار و مازاد نیازمند است .از طرف دیگر ،آنچنانکه گفته شد ،رژیم
پهلوی را میتوان در سعی و تالشــش در جلب "فقط" ظواهر غرب
خالصه کرد ،همین هم باعث شد تا بهواسطهی پول نفت ،این سازوکار
اجتماعی بر اساسی نگاه مصرفی شکل گیرد و در نتیجه این وابستگی
عمیقترشودوجامعهبرایرسیدنبهمصرفبیشترازطریقرانتنفت
و مرکزنشینی لجامگسیخته ،دائم مسابقه بگذارد .واضح است که در
چنینجامعهایدیگرمسألهایبهنام«نوآوری»اساسامهمنیست.

انقالببایدبهصنعتهمبرسد
در چنین شرایطی بود که انقالب اســامی جلوه کرد و زمینبازی
به ســمتی پیش رفت که نظام و مردم مجبور شدند تا در مواجهه
با مسائلشــان ،تنها به خودشــان تکیه کنند .همچنین به دلیل
شرایط انقالبی و تحریمهایی ظالمانه و یکجانبهای که از ابتدای
انقالب ،گریبانگیر کشــور شد ،مســألهی «نوآوری» نیز اهمیت
پیدا کرد ،چرا که اساســا نوآوری در تنگناهاست که رخ مینماید.
وقوع جنگ تحمیلی ،خود میدان دیگری بود برای ظهور خالقیت
و خودکفایی نیروهای مؤمن و انقالبــی .در همین فضا ،نیروهایی
چون شهید طهرانی مقدم ،بر اساس نیاز ضروری کشور ،پایههای
اولیه خودکفایی صنعت موشــکی ایران را پیریزی کردند .نتیجه
آنکه امروز ،صنعت موشــکی و نظامی ایران ،یکی از بهروزترین و
نوآورترین عرصههای صنعت ایران است .البته صنایع دیگری چون
نانو و بیوتکنولوژی و هســتهای و هوافضا نیز عرصههای دیگری از
همین دستاند.
با همهی اینها اما تفکر خودکفایی و عدم وابستگی ،در بسیاری از
بخشهای صنعتی کشور ،رسوخ پیدا نکرده است .همچنان بنا بر
عادت پیش از انقالب ،در برخی صنایــع ،گرفتار آفت مونتاژکاری
هستیم« .صنعت کشور دچار آفت مونتاژکاری است که یک آفت
قدیمی است؛ وقتیکه مسئله ،مسئلهی مونتاژکاری است ،نوآوری
ی ندارد 96/7/26 ».درحالیکه «دانشــمندان ما
دیگر خیلی معن 
نشان دادهاند که میتوانند نوآوری کنند ،میتوانند موشک بُرد بلند
را جوری تنظیم کنند که در دوهــزار کیلومتری با انحراف دو متر
یا پنج متر به هدف بخورد؟ خب آن مغــزی که میتواند این کار را
بکند ،در موارد گوناگون دیگر هم میتوانــد؛ مث ً
ال فرض کنید که
ســطح موتور خودرو را با یک پیشــرفتی باال ببرد که فرض کنیم
انقالبی ایرانی،
مصرفش کم بشــود 95/1/1 ».باری ،جوان مؤمن و
ِ
توانایی رهایی صنعت کشور از مونتاژکاری را دارد ،به شرط اینکه
تفکر دولتمرد قاجاری و پهلوی ،مانــع زمینههای بروز خالقیت و
نوآوری او نشود.

روح ّیهی مردمی بودن را در خودتان نگاه دارید

کلید
واژه

#مسئوالن_مردمی

روحیهی مردمی بودن و انس با مردم ،تماس با مردم ،از نزدیک پای صحبت مردم نشستن؛ راههایی باز کردن -خب
ّ
مسئولیت یک محصوربودنهایی داریم ،یک محدودیّتهایی داریم -که گذرگاهی باشد برای تماس
حکم
به
ماها
ّ
با متن زندگی مردم .من به آقای رئیسجمهور هم چندبار تا حاال گفتهام که این سفرهای استانی خیلی چیز خوبی
است ،این یکی از آن کارهای بسیار مثبت است ،به دولتهای قبل هم همین سفارش را من همیشه میکردم؛ یکی از
راهها این است؛ رفتن به خانهی مردم ،رفتن منزل شهدا -که حاال الحمدهلل این کار تا حدودی باب شده و کار خوبی
روحیهی مردمی بودن و شناخت
اســت -راهی برای تماسهای گوناگون مردم؛ اینها خیلی مهم اســت .این کارها ّ
مردم را در انسان حفظ میکند و نگه میدارد .وقتی این نباشد ،انسان از حال جامعه غافل میشود و همیشه نگاهش
به کلّ ّیات [است]94/6/4 .
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روایت اندیشکده آمریکایی از اقدامات جدید عربستان
گزارش
رصدی

سخن

همه چیز درباره ایران است

اندیشکدهی «امریکن اینترپرایز» در یادداشتی دربارهی تحوالت و تحرکات اخیر مقامات سعودی نوشت :محمد بن سلمان،
مقاماتعالیرتبهیدولتیعربستانسعودیازجملهولیدبنطالل،همچنیندیگرانیکهممکناستتهدیدیبرایپادشاه
جوانوقدرتمطلقاوباشدرادستگیرکرد،فرودگاههایریاضراتعطیلکردتامطمئنشودکههواپیماهایخصوصیقادربه
فرارنیستند.درهمانزمان،وی،سعدحریری،نخستوزیرلبنانراکهبهریاضواردشدهبود،احضارکردواوبهسرعتازعنوان
نخستوزیریلبناناستعفاداد.درهمینحال،یکهلیکوپترسعودیکهشاهزادهمنصوربنمقرن،پسرپادشاهسابقومعاون
فرمانداراستاناسیر،درنزدیکیمرزیمنسقوطکردوکشتهشد.
نویسندهیمطلب،درادامهبابیاناینکهچرابنسلمانچنینکاریراکرده،سهفرضیهرابیانمیکند:اولبنسلمانواقعاقصد
مبارزه با فساد را دارد {فرضیهی غیرمحتمل} ،دوم بن سلمان خواستار به دست آوردن میلیونها دالر با مصادره اموال است و
سوممیخواهدزمینهی الزمرافراهمکندتابهتختبنشیند.
نویسنده سپس با بیان اینکه ایران بزرگترین مانع در برابر رویاهای بن سلمان است و همهی اقدامات او با این پیشفرض معنا
مییابد ،مینویسد :یک چیز بزرگ وجود دارد :همهچیز دربارهی ایران است .این بدان معنی است که هر فردی که ایدههای
دیگریدربارهینحوهیقرارگرفتنعربستانسعودیدرمنطقهداشتهباشد،وهرکسیکهمعتقداستکهبایدباایرانسازش
شود ،خارج از دایرهی او قرار دارد.
بهمناسبت سالروز رحلت جانسوز پیامبر اکرم()

پیامبر( )یک لحظه را هم هدر نداد

انسان  250ساله

پیغمبر به مجرد اینکه وارد مدینه شــد ،کار را
شــروع کرد .ازجمله شــگفتیهای زندگی آن
حضرت این است که در طول این ده سال ،یک
لحظه را هدر نداد .دیده نشــد کــه پیغمبر از
فشاندن نور معنویت و هدایت و تعلیم و تربیت لحظهای
باز بماند .بیداری او ،خواب ،مسجد ،خانه ،میدان جنگ،
درکوچه و بازار رفتن او ،معاشرت خانوادگی او و وجود او
 -هرجا که بود -درس بود .عجب برکتی در چنین عمری

وجود دارد! کسی که همهی تاریخ را مسخر فکر خود کرد
و روی آن اثر گذاشت  -که من بارها گفتهام ،بسیاری از
مفاهیمی که قرنهای بعد برای بشریت تقدس پیدا کرد؛
مثل مفهوم مســاوات ،برادری ،عدالت و مردمساالری،
همه تحت تأتیر تعلیم او بود؛ در تعالیم سایر ادیان چنین
چیزهایی وجود نداشــت و یا الاقل بــه َم َنصهی ظهور
نرســیده بود -فقط ده ســال کار حکومتی و سیاسی و
جمعی کرده بود .چه عمر بابرکتی!

بازخوانی دیدار رهبر انقالب با فاتحان قلهی اورست
روایت
تاریخی

نمایش عظیم زن مسلمان

من خبر را که شــنیدم ،لذت بردم؛ وقتی هم که عکسهای صعود خانمها را دیدم که در ارتفاع ظاهرا ً هشت هزار و
هشتصد و خردهای ایستاده بودند و پرچم «یا فاطمةالزهــراء» را دستشان گرفته بودند ،واقعاً بیشتر احساس افتخار
کردم .حقاً عظمت اینکار خیلی زیاد است ...در غربت کوهستان ،آن هم در آن نقطهی دور از دسترس ،آن هم بین
این درهها و برجهای یخ و آن هوای نامساعد ،زن شجاع و باارادهای حرکت میکند و قصدش این است که این قدرت
و نیروی پنهان در جسم و وجود و روح خودش را استخراج کند و به معرض بروز و ظهور برساند؛ خیلی عظمت دارد؛
خیلی کار بزرگی است ...وقتی بانوی مسلمان ما در یک چنین میدانی یا در میدانهای بزرگ مشابهاش -در میدان
نبرد ،میدان حماسه و ایثار ،میدان سیاست ،میدان مدیریتهای کالن کشور یا در میدان علم -خودش را نشان داد،
این کار از دهها کتاب ،از صدها ورق ،از هزارها سطر نوشته ارزشش بیشتر است 84/8/30

بسیاری از
مفاهیمی که
قرنهای بعد برای
برشیت تقدس
پیدا کرد؛ مثل
مفهوم مساوات،
برادری ،عدالت و
مردمساالری ،همه
تحت تأتیر تعلیم
او بود

هفته

 1در لحظاتی که ایجاد فضای همدردی برای
تســلیدادن به خانوادههای داغدار واجب است؛
ی و ایجاد اختالف میان
حاشیهسازی ،نفرتپراکن 
مردم نقشهی دشمن است و نتیجهی آن چیزی
جز ضرر و نارســایی برای مردم آســیبدیده و
کاهشاعتمادعمومینخواهدبود.بههمیندلیل
است که رهبر انقالب در پیام خود بار دیگر اذهان
مسئوالن و عموم مردم را به اصلیترین وظیفه،
که همان کمک و دســتگیری از آسیبدیدگان
و مصیبتزدگان اســت ،توجهدادند« :وظیفهی
مسئوالن آن اســت که در همین اولین ساعات
همت و توان به یاری آســیبدیدگان
با همهی ّ
بویژه در زیرآوارماندگان بشتابند و با بهرهگیری
سریع از همهی امکانات موجود ،از افزایش تلفات
جلوگیریکنند96/8/22».
ســوم .عقالنیت انقالبی در چنین شرایطی به
ما میگوید عــاوه بر آنکه «در غم آنها شــریک
هســتیم» و برایشــان از «خداوند متعال صبر و
سکینه و آرامش» طلب میکنیم ،در عین حال
«این حوادث ،تأثیر دیگری که دارد این است که
خون را در رگهای مجموعهی جامعهی اسالمی
کشور به حرکت در میآورد؛ همه را وادار میکند
محبت و
به حضــور در صحنههای همیــاری و ّ
برادری»96/8/23
حضرت آیتاهلل خامنهای نیز خــود ،در چنین
حوادثی با ایــن منطق عمل کــرده و میکنند.
برای مثال زلزلهی سال 1347که در دو منطقهی
فردوس و دشت بیاض خراســان جنوبی اتفاق
افتاد ،ایشــان کــه در آن زمان طلبــهای مبارز
بودند ،مستقیما به محل زلزله رفتند و با تشکیل
گروههــای امدادی ،بــه توزیــع کاال ،کمک به
مصدومان ،برپایی چادر امداد و حتی خرید پشم
و نخ برای اشتغال خانوادههای زلزله زده مبادرت
نمودند .همچنانکه این اقدامات و فعالیتها ،در
زلزلهی سال  47اسفراین و سیل سال  55قوچان
نیز از سوی ایشان تکرار شد .حتی بعد از انقالب
اسالمی در دوران ریاست جمهوری و رهبری نیز
همین مشی از جانب ایشان دنبال شد و در زمان
زلزلهی رودبار ،بم و آذربایجان شــرقی ،ایشــان
مستقیما در محل واقعه حضور یافته و از نزدیک،
شاهداقداماتوفعالیتمسئولینشدند.
بــاری ،مــردم در هنــگام مصیبت و شــرایط
غیرطبیعی ،بیش از همه چیز ،نیاز به "همدلی
و همکاری" برای تســکین دردهــای روحی و
جسمی دارند .در این شــرایط ،وظیفهی اولیه،
کمک و خدمترســانی به مردم و همدردی با
آنها اســت .تجربهی چهل سالهی انقالب نیز به
ما نشان داده که اگر "همه با هم باشیم"میتوان
بر هر مشکلی فائق آمد« .اگر همه تالش کردیم،
میتوانیم ب ِایستیم ،میتوانیم استقامت کنیم،
میتوانیم دشــمنمان را به زانو دربیاوریم؛ اگر
همه با هم باشــیم؛ این توصیهی همیشگی ما
است96/3/22».
سالدوم،شماره |108هفتهچهارمآبان96
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صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی ارتـبـاطبـا
نـشـریه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی
(دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای) خطحزبا...

کالم

از بین ببریم

میتوانیم در طــول یک مدت دراز ،مــا از همه چیز
مستغنی بشــویم ،از همه کس مســتغنی بشویم.
وقتی که ما میتوانیم خودمان را مســتغنی کنیم،

رشح

حساب تلگرام@ khat_admin :

جوانهایمان را مستغنی کنیم ،باید کوشش بکنیم.
بایدهمهماندستبههمبدهیمتااینکهاینوابستگی
به خارج را از بین ببریم .آنها هم همیشه با تبلیغات
به ما حکومت میکنند .خارجیها با تبلیغ حکومت
میکنند به ما و دامنهی تبلیغشان هم بیشتر راجع

به این مسائل زیاد بود .شاید بسیاری از این اساتیدی
کهخیلیبندوبارینداشتندومتمایلبهغربیاشرق
بودند ،اینها هم این تبلیغات را میکردند که« :ما باید
وابستهباشیم،زندگینمیشودکردبدونوابستگی»،
خیر،مسألهاینطورنیست .امامخمینی(ره) ۲۲آذر۱۳۶۰

امام

ما باید وابستگی به خارج را

پیامک:

		
رایانامه:
10001028

Khat@khamenei.ir

کانال تلگرامTelegram.me/KhatteHezbollah :

حدیث

احکـام

آموزشی

کرساندنمردم
خداوندازکم 

نماز آیات در چه شرایطی
واجب می شود؟

«اَلخَ لقُ ع ُ
ِیالاهللِ»[ ،امیرالمؤمنین()
از قول پیامبر( )میفرماید ]:همهی
خالیق عیالاهلل هستند؛ یعنی از جهت اداره و
کفالت امر زندگی ،عائلــهی خداوند متعالند؛
لق إلَی اهللِ
ب الخَ ِ
مثل افراد یک خانوادهَ « .ف َ
أح ُّ
َ
تَعالی َمن نَف ََع ع َ
أدخَ
أهل ب َ ٍ
یت
لی
ع
ل
ِیال اهللِ َو
ِ
َ
ُســروراً» محبوبترین خالیق در نزد خداوند
متعال آن کسی است که به عیال خداوند نفع
برساند؛ مثل افراد یک خانواده که پدر خانواده
از آن فردی از افراد خانواده بیشــتر خشــنود
میشود که ببیند به همهی افراد خانواده خیر
میرساند .و اینجا هم «خلق» آمده؛ چه مؤمن،
چه غیر مؤمن؛ مؤمنین در اینجا نیســت؛ مگر
شی َم َع
آن کسانی که دشمنان خدا باشندَ « .و َم ٌ
ب إلَی اهللِ تَعالی م ِِن
ٍ
حاج ٍة َ
أخ ُمســل ٍِم فِی َ
أح ُّ
شَ
ِکافِ
الحرا ِم»()1؛ این
ت
اع
هر ِ
ین فِی ال َمســجِ ِد َ
َ
یک امر اضافه اســت کــه مخصــوص برادر
مسلمان است که دنبال حاجات برادر مسلمان
حرکت کند .میفرماید اینکه شما با یک برادر
مؤمنتان حرکت کنید ،حاجــت او را برآورده
کنید ،پیش خدا محبوبتر است از اینکه بروید
اعتــکاف کنید؛ [البتــه] نه اینکــه عبادت و
اعتکاف و تضرع پیش خــدای متعال کمقدر
باشد83/11/4 .

 .1اسباب شرعی وجوب نماز آیات عبارت است
از :الف) کسوف خورشید و خسوف ماه ،اگرچه
مقدار کمی از آنها گرفته شود؛ ب) زلزله و ج)
هر حادثهی غیرعادی که باعث ترس بیشــتر
مردم شود مانند بادهای سیاه یا سرخ و یا زرد
که غیرعادی باشند؛ تاریکی شدید؛ فرو رفتن
زمین؛ ریختن کوه؛ صیحهی آسمانی؛ و آتشی
که گاهی در آسمان ظاهر میشود.

بهیکدیگرخشنودمیشود

 )1نوادر راوندی ،ص.11

مسجد

طراز

راه جذب جوانها به مسجد
تصرف دل جوان
راه جذب جوانها(به مساجد) ّ
است .دل جوان یک قیامتی است ،اوضاعی است.
گرایش جوان به معنویّت یکــی از آن رازهای
بزرگ الهی است .یک حرف معنوی را برای امثال
حداکثر
بنده که بگویند ،خب گــوش میکنمّ ،
اندکی تأثّر پیدا میکنــم[ ،ا ّما] همان حرف را به
یکجوانبزنند،منقلبمیشود،ازاینروبهآنرو
میشود .دل جوان حقیقتپذیر است ،دل جوان
ِطر َت اهلل ِالَّتی َف َط َر
به فطرت الهی نزدیک است؛ ف َ
اس َعلَیها.دلجوانبانصایحومطالبمعنویو
ال ّن َ
سلوکی و عرفانی اُنس پیدا میکند ،زود اُنس پیدا
میکند ،زود دلباخته و دلبسته میشود؛ جاذبهی
جوانهااینهااست95/5/31 .

بازدید حضرت آیتاهلل خامنهای ،از مناطق زلزلهزده روبار ،استان گیالن در سال 68

دو نوع موضعگیری در برابر حوادث و بالیای طبیعی
در مقابل حوادث و بالیای طبیعی دوگونه میتوان ....
موضعگیری و حرکت کرد :یک نوع عبارت اســت از تسلیم

حادثه شــدن و خود را به پیامدهای آن سپردن و در مســیر حوادث رها کردن؛ این منفی اســت ...اما نوع دیگر
.....
عبارت اســت از برخورد فعال و مثبت؛ یعنی مصیبت را با همهی عظمت و سنگینیاش پشت سر گذاشتن و به
ســمت جلو و اصالح کارها حرکت کردن .این نوع موضعگیری ،صحیح و مثمر ثمر است .مصیبت در هر صورت
واقع شده اســت؛ ما باید از مصیبت درس بگیریم و با پندگیری و عبرتگیری از بالیای گذشته ،آیندهی خود را
آنچنان بسازیم که هم از حوادث آینده جلوگیری کنیم؛ هم مشکالتی که بر اثر حادثه پیش آمده ،تا آنجایی که
ممکن است ،جبران کنیم؛ و هم دستاوردهای جدیدی بهدست بیاوریم .این ،نگاه مثبت و اسالمی است84/2/13.

خانواده

ایـرانی

نه مرد بر زن ترجیح دارد ،و نه زن بر مرد
اسلام مرد را قـ ّوام و زن را ریحـان میدانـد .این نه جسـارت به زن اسـت نه جسـارت
بـه مـرد .نـه نادیـده گرفتـن حـق زن اسـت و نـه نادیـده گرفتـن حـق مـرد؛ بلکـه،
درسـت دیـدن طبیعـت آنهاسـت .تـرازوی آنهـا هـم اتفاقـاً برابر اسـت؛ یعنـی وقتی
جنس لطیـف و زیبا و عامـل آرامـش و آرایش معنـوی محیـط زندگـی را در یک کفه
ّ
محـل اعتماد و اتـکا بـودن و تکیه گاه
میگذاریم ،و ایـن جنس مدیریـت و کارکـرد و
بـودن بـرای زن را هـم در کفـهی دیگـر تـرازو میگذاریـم ،ایـن دو کفـه بـا هـم برابر
میشـوند .نه آن بـر ایـن ترجیـح دارد و نـه ایـن بـر آن78/12/22 .

حزب ا ...این است

درراهانقالب،استقامتداشتهباشید
ایـن اجتماعـات ،ایـن یادآوریهـا مـن و
شـما را بایسـتی در راهـی کـه در پیـش
داریـم تقویت کند ،عـزم مـا را ثابت کند،
ـم
ثاقـب کنـد .در دعـا میخوانیـد :اَللّ ُه َّ
ار ُزقنـی  ...عِلمـاً واسِ ـعاً َ ...و َعزمـاً ثاقِبـاً؛
عـزم و ارادهی محکـم و پایـدار داشـته
باشـید در این راه .راه ،راه درسـتی اسـت؛
هـدف ،هـدف بسـیار واالیـی اسـت ،و
اقـدام جوانهـای امـروز ،مـردم امـروز،
بـرادران و خواهـران مـا در حرکـت در
این راه مبـارک انقالب و نظـام جمهوری
اسلامی ،حرکـت محبـوب الهـی اسـت
مرضـی الهـی اسـت .منتهـا
انشـاءاهلل؛
ّ

آنچـه مهـم اسـت و همـهی مـا بایـد در
نظـر داشـته باشـیم ،ثبـات در ایـن راه
اسـت؛ ثبـات در ایـن راه .در دو جـای
قـرآن «ا ِسـ َتقِم» دارد؛ اسـتقامت کردن
یعنـی ثبـات ورزیـدن در ایـن راه و تحت
تأثیر عوامل گوناگـون قرار نگرفتـن .راه،
راه همـواری نیسـت؛ راه خـدا ،راه تالش
در راه خـدا ،راه اقامـهی حـق و عـدل،
تمـدن اسلامی و نظـام
راه رسـیدن بـه ّ
حقیقـی اسلامی و جامعـهی اسلامی
راه دشـواری اسـت؛ راهـی اسـت کـه
پیغمبـران در ایـن راه با زحمـت حرکت
کردنـد و پیـش رفتنـد96/8/18 .

 .2اگــر مرکز زلزلهنگاری ،وقــوع لرزشهای
خفیف زمین را با ذکر تعداد آن در منطقهای
که فرد در آنجا زندگی میکند اعالم نماید ،اما
آن شخص هنگام "وقوع زلزله" و یا "در زمان
متصل به آن" ،اص ً
ال آنها را احساس نکند نماز
آیات بر او واجب نیســت( .در غیر این صورت
اگر زلزله را احســاس کند یا در زمان متصل
به وقوع ،علم به آن پیدا کنــد نماز آیات بر او
واجب است).
مدت وقوع آنها
 .3در زلزله و مانند آن ،که غالباً ّ
برای خواندن نماز آیات گنجایش ندارد ،نباید
نماز را به تأخیر بیندازد و در صورتیکه معصیت
کند و فورا ً نخواند بعــد از آن مادامالعمر واجب
است ،و در هر صورت باید به ّنیت اداء بخواند.

موزعین

خط حزب ا...

سالم .وقت بخیر  .ببخشید ما اگر یه تعداد،
از نشــریه خط حــزب اهلل برای دانشــگاهمان
بخواهیم برایمان ارســال میکنید؟ج :ســام.
همانطور که پيش از اين عرض کرديم تکثير و توزيع
خط حزباهلل به صورت داوطلبانه و خودجوش است.

بديننحوکهبرادرانوخواهرانگراميفايلنشريهرا
از ســايت  KHAMENEI.IRيا کانال خط حزباهلل:
 telegram.me/khattehezbollahدانلــود

کرده ،و به تعــدادی که امــکان دارد تکثير و در

مکانهايی مانند مسجد ،پايگاه بسيج ،هيئتهای

مذهبی ،دانشــگاهها و حوزههــای علميه توزيع
میکنند.

 :شما هم میتوانید اقدامات

آتش به اختیار خود را برای انتشار در نشریه برای

ماارسالکنید.

