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راهی که بچههای شما در آن راه به شهادت رسیدند
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جوانان مؤمن چگونه میتوانند گفتمان عدالــت را در جامعه به پیش برند؟

سربازانعدالت
میروند که نتیجهی آنها دور شــدن مسئوالن از متن و زندگی
مردم بهویژه طبقات ضعیف است« .من وظیفه دارم خطر را به
مردم عزیزمان بگویم .ما اگر به سمت اشرافیگری حرکت کردیم،
توجه به طبقهی
این رفتن به سمت ارتجاع اســت؛ اگر به جای ّ
ضعیف ،دلسپردهی طبقات مر ّفه و زیادهخواه در کشور شدیم،
این حرکت به سمت ارتجاع است96/11/29 ».

التهابات سیاسی اواخر دههی  70و اوائل دههی  ،80این رهبر
انقالب بودند که تمامقد در مقابل پروژهی توسعه منهای عدالت
ایستادند و قاطعانه اعالم کردند مشروعیت نظام و مسئوالنش
به عدالتخواهی و مبارزه با فســاد است« :مشروعیت من و شما
وابسته به مبارزه با فســاد ،تبعیض و نیز عدالتخواهی است...
گر ما دنبال عدالت نباشــیم ،حقیقتاً من که اینجا نشستهام،
وجودم نامشــروع خواهــد بود؛ یعنــی هرچه اختیــار دارم و
تصرف نامشــروع خواهد بــود؛ دیگران هم
تصرف کنمّ ،
هرچه ّ
همینطور82/6/5».

 29بهمن  ،1396رهبر انقالب اسالمی پس از بیان
یک ارزیابی واقعبینانه از پیشــرفتهای کشــور،
تلنگری جدی به همه بهویژه مسئوالن در خصوص
عقبماندن از آرمان عدالت در مقایســه با پیشرفتهای مادی
دیگر میزنند و بعد هم هشداری مهم دربارهی یک خطر مبتالبه
برای همــهی انقالبها« :خطر ارتجــاع»« :ارتجاع یعنی چه؟
یعنی این حرکتی که انقالب شروع کرده بود و ملّت داشتند در
این مسیر با نیروی انقالبی و با سرعت حرکت میکردند ،در یک
جاهایی سست بشوند ،بعد متو ّقف بشــوند ،بعد برگردند؛ این
ارتجاع است؛ ارتجاع یعنی برگشت96/11/29».
رهبر انقالب بارها گفتهاند وظیفهی رهبری محافظت از حرکت
عمومی ملت به ســمت آرمانها اســت« :تا من زنده هستم ،تا
من مسئوليت دارم ،به حول و قوهى الهى نخواهم گذاشت اين
حركت عظيم ملت به ســوى آرمانها ذرهاى منحرف شــود».
 90/2/3حاال در آســتانهی چهل ســالگی انقالب ،ایشان بدون
پردهپوشــی و تعارف ،وقتــی میخواهند مصادیقــی از خطر
ارتجاع را با مردم در میان بگذارند ،سراغ مظاهری از بیعدالتی

ایستادهدرمقابلبیعدالتیوفساد
تأکید بر مقولهی عدالت و مصادیــق آن همچون تمرکز بر حل
مشــکالت محرومان ،و مبارزه با فســاد و تبعیض ،اگرچه جزو
دغدغههای همیشگی رهبر انقالب بوده اســت اما در ماههای
اخیر تمرکز بر این مسائل بیش از گذشــته شده است .با وجود
انگیزههای منفی برخی افــراد و جریانها در قبــال عدالت و
عدالتخواهی ،رهبر انقالب اســامی در طول این سالها اجازه
ندادهاند بنیادیترین آرمان انقالب اسالمی به حاشیه رود؛ چه
در ســالهایی که به اسم سازندگی و توســعه ،عدهای بهدنبال
کمرنگ کــردن عدالت و توجه بــه محرومان بودنــد و چه در

 5اصلکاربردیبرایمطالبهگریعدالت
در طول این سالها اگرچه برای اســتقرار عدالت در جامعه ،از
سوی مســئولین ،کمکاری صورت گرفت اما نیروهای مؤمن و
انقالبی ،رهبر انقالب را تنها نگذاشته و با تبدیل آن به گفتمانی
عمومی در جامعه ،به یاری او شتافتند .اما با همهی اهمیتی که
مقولهی عدالت دارد ،ملزوماتی نیز همراه آن است که «سربازان
عدالت اجتماعی» می بایســت آنها را مد نظر قرار دهند3 :

گزارش هفته | 2

بازخوانی | 3
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وقتیوزیرخارجهفرانسه،بهدربستهخورد

زمینخوارانبایدموردتعقیبقضاییقراربگیرند

آیاآرمانگراییبادیدنمصلحتهادرتعارضاست؟

شهادت یعنی وارد شدن در حریم خلوت الهی | این شماره تقدیم میشود به شهیدان رضا امامی ،محمد علی بایرامی ،رضا مرادی علمدار
بهترین مردنها ،شهادت است .باالترین اجرها برای انسانی که در راه خدا مبارزه میکند ،نوشیدن شربت گوارای شهادت است .خوشا به حال آن عزیزان ،و گوارا
باد بر آنها این نعمت بزرگ الهی! آنها با شهادت ،اجرشان را گرفتند .شهادت ،یعنی وارد شدن در حریم خلوت الهی ،و میهمان شدن بر سر سفرهی ضیافت الهی؛
این کم چیزی نیست؛ این خیلی باعظمت است .پروردگارا! تو را به حق خون شهیدان ،تو را به حق اولیایت ،تو را به حق صاحبالزمان (ارواحنافداه) ،مرگ ما را
هم به شهادت در راه خودت قرار بده70/10/11 .
تاریخ شهادت 30 :بهمن ماه 1396

شهادت :درگیری با اشرار در خیابان گلستان هفتم

نشریهخبری-تبیینینمازهایجمعه،مساجدوهیئتهایمذهبی

اخبار

هفته

راهیکهبچههایشمادرآنبهشهادت
رسیدندجزوآنراههایبسیارمهماست

دیــدار بــا خانــوادهی محتــرم شــهیدان و
حضــور در جمــع صمیمــی آنــان ،ازجملــه
برنامههــای مســتمر رهبــر انقــاب بــوده و
هســت .ایــن دیدارهــا ،چــه در تهــران و چــه
در شهرســتانها ،بــا حضــور رهبــر انقــاب
در منــازل شــهدا انجــام میشــود و گاهــی
هــم خانوادههــا و بســتگان شــهدا ،بهصــورت
گروهــی ،بــه محــل دفتــر ایشــان میآینــد.
البتــه در ســالهای اخیــر ،ایــن دیدارهــا
فقــط مختــص شــهدای دوران دفــاع مقــدس
نبــوده و خانــوادهی شــهدای مدافــع حــرم
و شــهدای امنیــت نیــز بــا ایشــان دیــدار
کرد هانــد.
بــرای مثــال ،چنــدی پیــش خانــوادهی
شــهدای مرزبــان نیــروی انتظامــی بههمــراه
فرمانــده ایــن نیــرو ،بــا رهبــر انقــاب دیــدار
کردنــد .حضــرت آیــتاهلل خامنــه ای در ایــن
دیــدار امنیــت مرزهــا ،شــهرها و جادههــا را
بســیار مهم دانســتند و افزودنــد :مقام شــهید،
غیرقابــل تصــور و خیلــی باالســت ،لکــن
مســئولیتها و وظایفــی کــه در راه آن وظایف،
ایــن شــهید بــه شــهادت رســیده مختلــف
اســت ،بعضیهایــش مهمتــر از بعضــی دیگــر
اســت .ایــن راهــی کــه بچههــای شــما در آن
راه بــه شــهادت رســیدند جــزو آن راههــای
|
بســیار مهــم اســت|.
روایتی از دیدار جمعی از
فیلمسازان جوان با رهبر انقالب
محمدرضــا شــفاه ،مدیــر عامــل باشــگاه
فیلــم ســوره بــا اشــاره بــه دیــدار اخیــر
جمعــی از ســینماگران جــوان بــا رهبــر
انقــاب گفــت :ایشــان تأکیــد فراوانــی بــر
اهمیــت بازاریابــی باتوجــه ویــژه بر صــادرات
محصــوالت بــه خــارج از کشــور داشــتند.
رهبــر انقــاب تأکیــد کردنــد :ســاخت
فیلــم اجتماعــی اولویــت اســت و میتوانــد
مصــداق کار انقالبــی باشــد .ایشــان در ادامــه
فرمودنــد :نبایــد در آثــار اجتماعــی تمرکــز
را بــه گونــهای روی زخمهــا و تلخیهــا
بگذاریــد کــه نهایتــاً روح امیــد در فیلــم از
بیــن بــرود | .نقــد ســینام |
مجوزرهبرانقالببرایاستفادهاز
صدقهبرایاشتغالزاییمددجویان

رئیـس کمیتـه امـداد امـام خمینـی(ره):
بـا مجـوز رهبـر انقلاب بخشـی از صدقـه
در قالـب منابـع قرضالحسـنه بـرای
اشـتغالزایی مددجویـان تحـت حمایـت
اختصـاص یافتـه اسـت | .فـارس |
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اصل خدشهناپذیر جمهوری اسالمی

وقتی وزیرخارجه فرانسه ،به در بسته خورد
اول .زمستان سال گذشته ،ژان مارک آیرو ،وزیرخارجه
فرانسه ،به تهران سفر کرد .در بدو ورود او ،ضیافت شامی
در سفارت فرانسه به افتخار او برگزار شد .در میانهی مهمانی ،یکی از
حاضرین در جلسه با اشاره به تقارن ســفر او با مانور نظامی مشترک
انگلیس و آمریکا و فرانسه در خلیج فارس که طبعا میتوانست حاوی
پیامیبرایطرفایرانیباشدپرسید:آیافکرنمیکنیداینمسئلهروی
روابط تجاری ما با ایران تاثیر بگذارد؟ آیرو جواب میدهد که "نه ،من
هیچ نگرانی نسبت به موفقیتآمیز بودن این سفر ندارم .مقامات ایرانی
در هیچ یک از جلســات مقدماتی و برنامهریزی برای سفر در تهران و
پاریسبهاینمسئلهمعترضنشدند".
چندین روز بعد از این ماجرا ،رهبر انقالب در دیدار با دستاندرکاران
راهیاننوراینگونهبیانکردند«:مناینجایکحاشیهایبازکنم:جنگ
تحمیلی بهخاطر این اتّفاق افتاد که دشمن در ما احساس ضعف کرد.
محرکینش خاطرجمع نبودند که س ِر چند روز به
اگر دشمن بعثی و ّ
تهران خواهند رسید ...این جنگ انجام نمیگرفت؛ آنها در ما احساس
ضعف کردند .احساس ضعف شما ،موجب تشویق دشمن به حملهی
به شما است؛ این یک قاعدهی کلّی است .اگر میخواهید دشمن را از
تهاجم به خودتان منصرف کنید ،ســعی کنید اظهار ضعف نکنید».
 95/12/16سپس ایشــان به ماجرای سفر وزیرخارجهی فرانسه اشاره
کرده و گفتند« :اشتباه بزرگ بعضی از ماها در چالش اقتصادی بزرگی
که امروز کشــور دچار آن اســت -که ما امروز دچار چالش اقتصادی
هستیم -این بود که در زمینهی اقتصادی اظهار ضعف شد؛ دشمن دید
که اینجا جایی است که میشود فشار آورد[ ،لذا] فشار را زیاد کردند؛
[طوری که] از یک نفر در مصاحبه بپرسند که این رزمایشی که شما
دارید فالنجا میکنید و درعینحال بــا ایرانیها مذاکره میکنید،
[یک وقت] ایرانیها از این رزمایش ناراحت نشوند که به این مذاکرات
اقتصادی ضربه بخورد ،او رویش بشود و خجالت نکشد از اینکه بگوید
«نه آقا ،اینها تأثیری ندارد؛ ایرانیهــا اینقدر احتیاج به این مذاکرات
دارند که امثال این رزمایش ضرری به مذاکرهی اقتصادی ما نمیزند»!
این اظهار ضعف در مقابل دشمن نباید بشود95/12/16».
دوم .یک سال بعد از این ماجرا ،ژان ایو لودریان که حاال جایگزین آیرو
در منصب وزارتخارجهی فرانسه شده بود ،در تاریخ 14اسفندماه 96
وارد ایران شد .او نیز مانند همتای قبلی خود ،پیش از آمدن به ایران،

پرسش
و پاسخ

همان سخنان تکراری دربارهی مذاکره بر سر اقدامات منطقهای ایران
و کاهش توان موشکی را بازگو کرد و شروع به شاخه و شانه کشیدن
شد .این بار اما در بر همان پاشنه باز نشد .در بدو ورود او به ایران ،جمعی
از دانشجویان انقالبی در اعتراض به ســخنان بیپایه و اساس وی ،در
فرودگاه مهرآباد تجمع کرده و با در دســت داشــتن عکسهایی از
شهید طهرانی مقدم ،پدر موشکی ایران ،به استقبال او رفتند .پس از
دانشجویان ،این بار نوبت دبیر شورایعالی امنیت ملی بود که جواب
وزیرخارجهی فرانسه را بدهد .شمخانی ،در اقدامی نمادین و برخالف
عرف مرسوم ،لباس نظامی بر تن کرد و خطاب به لودریان گفت" :توان
دفاعی ایران تهدیدکنندهی هیچ کشوری نبوده و توسعهی آن بدون
تاثیرپذیری از مؤلفههای سیاســی ،تابعی از نیازمندیهای امنیتی
و تهدیدات بالقوه کشور است ".وزیرخارجهی ایران نیز در دیدار با او،
همین موضع قاطعانه را امتداد داد و پس از آن ،در صفحهی شخصی
خود در یکی از شبکههای اجتماعی چنین نوشت" :اياالت متحده و
اروپاییها بايد به جای زير ســؤال بردن برنامه موشکی ايران ،تزريق
صدها ميليارد دالر تســليحات را به منطقه ما متوقف كنند .ضروری
است با برنامهی موشکیمان که توســط شورای امنیت سازمان ملل
متحد محدود نشد از تکرار رنجی که مردم ما با موشک باران صدام  -و
با حمایت غرب  -متحمل میشدند جلوگیری کنیم ".شاید به همین
علت بود که "فرانس کلمانسو" خبرنگار شبکه خبری "یوروپ  ،"1با
اشاره به اینکه گفتوگو با دبیر شــورایعالی امنیت ملی ایران شبیه
مسابقهی بوکس بود ،تصریح کرد" :وزیرخارجهی فرانسه در سفر به
تهران ،انتظار داشــته حداقل یک موضع کلی از ایرانیان در خصوص
توقعات موشــکی اروپا ببیند ولی در این مسیر ،همهی گامهای وزیر
فرانسویبهدرهایبستهختمشدهاست".
سوم« .عزت» اولین اصل از ســه اصل سیاستخارجی جمهوری
اسالمی (عزت ،حکمت ،مصلحت) اســت .اصلی که همهی تعامالت
بینالمللی کشــور میبایســت مبتنی بر آن صورت بگیرد« .معنای
عزت این است که جامعه و نظام اسالمی ،در هیچیک از برخوردهای
بینالمللی خود ،نباید طوری حرکت کند که منتهی به ذلیل شــدن
اسالم و مســلمین شــود 68/11/9 ».طبعا حفظ عزت ایران و ایرانی،
وظیفهی همهی مسئوالن ،در هر ســطح و مقامی است .عزت ،اصل
خدشهناپذیرجمهوریاسالمیاست.

آیا آرمانگرایی با دیدن مصلحتها در تعارض است؟

سؤال:جایگاه«مصلحت»درنظاماسالمیچگونهاست؟برخیآرمانگراییرادرتعارضبادیدنمصلحتها
میبینند،اینگزارهتاچهاندازهدرستاست؟
پاسخ :آرمانگرائی بههیچوجه به معنای در همهی زمینهها پرخاشگری کردن ،برخی از واقعیات الزم و مصلحتهای الزم
راندیدهگرفتن،نیست.مصلحتهمشدهیکاسممنفور؛آقامصلحتگرائیمیکنند!خب،اص ً
البایدمالحظهیمصلحت
بشود .هیچ وقت نباید گفت که آقا حقیقت با مصلحت همیشه منافات دارد؛ نه ،خود حقیقت یکی از مصلحتهاست ،خود
اندیشىدرستباشد،بایدرعایتمصلحتراکرد؛چرانبایدرعایتمصلحت
مصلحتهمیکیازحقایقاست.اگرمصلحت
ِ
را کرد؟ باید مصالح را دید ...هیچ منافاتی وجود ندارد بین انجام دادن وظائفی که جوانی و آرمانگرائی به انســان دیکته
میکند ،و بین مالحظهی مصالح مدیریتی کشور ،مالحظهی قانون ،مالحظهی تدبیر و درایت مدیریتی در کشور .یعنی
میتوان آرمانگرا بود ،به احساسات جوانی هم پاسخ داد و بر طبق اقتضای جوانی و آرمانگرائی عمل کرد؛ در عین حال
جوریهمبودکهبامصلحتکشوروبامصالحمدیریتیکشورتعارضواصطکاکینداشتهباشد91/8/16 .
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سخن
بازخوانی

زمینخواران باید مورد تعقیب قضایی قرار بگیرند

حاال بحـث زمینخـواری ،یواشیواش شـده کوهخـواری! بنـده گاهی کـه مـیروم ارتفاعات شـمال تهـران و نگاه
متأسـف میشـود .بارهـا مـن در دیـدار بـا مسـئولین شـهری و مسـئولین دولتی
میکنـم ،انسـان واقعـاً خیلـی ّ
و ماننـد اینهـا ایـن مسـائل را در میـان گذاشـتهام .خـب تلاش هـم کردهانـد لکـن قاطـع بایـد برخـورد کنند.
قاطعیت بهخـرج بدهنـد؛ ُعرضه بایـد بهخرج بدهنـد؛ نگذارند
مقابـل ایـن سوءاسـتفادهکننده
مسـئولین باید در
ِ
ّ
فلان آد ِم سوءاسـتفادهچی بـا شـیوههای مشـخّ ص [سوءاسـتفاده کنـد] .انسـان از آن بـاال کـه نـگاه میکنـد،
میفهمـد و میبینـد کـه چـهکار دارنـد میکننـد .ا ّول میرونـد اجـازه میگیرنـد ،یـک تأسیسـاتی در انتهـای
یک زمیـن درسـت میکننـد؛ بعد کـه انتهـای زمیـن مـال آنها شـد ،همهی سـطح زمیـن بهطـور طبیعـی قابل
نقلوانتقـال خواهد شـد؛ از این کارهـا میکنند .این شـمال تهـران و غرب تهـران ،در واقع مجاری تنفّسـی شـهر
تهـران اسـت؛ ارتفاعات شـمال تهـران را یکجـور ،طـرف زمینهای غـرب تهـران را یک جور .در مشـهد  -شـهر
ما  -مـن رفتـم دیـدم طـرف ارتفاعات جنوب شـهر کـه درواقـع مرکـز تنفّس شـهر اسـت ،دارنـد افـرادی آن باال
خانه میسـازند ،هتـل میسـازند ،سـاختمانهای چند طبقـه میسـازند؛ اینها بد اسـت ،اینهـا غلط اسـت؛ جرم
بدانید اینهـا را .یکی از کارهـای اساسـی «جرمانگاری» در قانون اسـت؛ اینهـا را باید جرم دانسـت در قانـون و این
کسـانی که این کارها را میکننـد تعقیب قضائی کـرد .صِ ـرف اینکه بروند قلـع بنا بکنند ،کافی نیسـت؛ کـه آن را
متأسـفانه در مـواردی نمیکننـد ،کوتاهـی میکننـد93/12/17 .
هم ّ

مشاور سابق رئیسجمهور آمریکا مطرح کرد:

هراس غرب از نظم منطقهای ایران
گزارش رصدی

اسـتیو بنـن ،استراتژیسـت مطـرح آمریکایی و
مشـاور سـابق رئیسجمهور آمریکا در مصاحبه
بـا نشـریهی "جـی کیـو" گفـت" :یـک محـور
جدیـد بـرای مقابلـه بـا غـرب کـه متشـکل از
کشـورهای چیـن ،ایـران و ترکیـه اسـت ،شـکل گرفته
اسـت ".اسـتیو بنـن سـپس ادامـه داد" :آنچه کـه امروز
شـاهد آن هسـتیم ،چیـن ،ایـران و ترکیـه  -سـه تمدن
باسـتانی  -اسـت که با یکدیگر در هم آمیخته میشـوند
تا یـک محـور جدیـد در برابـر غـرب را تشـکیل دهند".
استیو بنن نیز شـبیه به فرانسـیس فوکویاما در نظریهی
پایان تاریخ و سـاموئل هانتینگتون در نظریـهی برخورد
تمدنهـا تلاش مـی کنـد تقابـل را به سـمت اسلام و
مسـیحیت سـوق دهـد و با بیـان اینکـه شـرایط کنونی

طرح کلی
اندیشه اسالمی

شـبیه به سـالهای دهه  1930اسـت ،میگوید" :جهان
باایننزاعبهسمتجنگجهانیحرکتمیکند".
اما آنچـه گفتههـای اسـتیو بنـن را از دو متفکر پیشـین
متمایز میکنـد ،هدایت نظرات به سـمت نظمی اسـت
که ایـران و چیـن بـرای نظـام بینالملـل در نظـر دارند.
در همیـن خصـوص مارکـو روبیـو ،نماینـدهی مجلس
سـنای آمریکا نیز در نشسـت سـاالنهی آیپـک دربارهی
"گسـترش هژمونی ایـران در منطقه غرب آسـیا" گفت:
"آنهـا سـعی دارنـد مـا را از منطقه بیـرون بکشـند و این
کار را از طریـق نائبان خـود در منطقه انجام مـی دهند".
روبیـو بـا بیـان عجـز آمریـکا در منطقـه بیـان میکند:
"نمیتوانیـم از راه حـل سـوریه و هرچه مربـوط به ثبات
منطقه شـود ،بیـرون برویـم".

درباره کلیدواژه راهبردی «نظام امت -امامت»()2

«والیت» یعنی ارتباط مستحکم و نیرومند با «قلب امت»

در جامعـه اگر بخواهـد همـهی نیروها بـه کار بیفتد و همـه در یـک جهت بـه کار بیفتـد و هیچیـک از نیروها هرز
نرود و همـهی نیروهای جامعـه به صورت یـک قـدرت متراکمی ،به مصالـح جمعی بشـریت بهکار بیایـد و جامعه
بتواند مثل مشـت واحـدی باشـد ،در مقابل جناحهـا و صفهـا و قدرتهـای مخاصم؛ اگـر اینها را بخواهد داشـته
باشـد ،احتیـاج دارد به یک قـدرت متمرکـز .به یک دلـی احتیـاج دارد ،بـه یک قلبـی احتیـاج دارد ایـن جامعه و
پیکر عمومـی اسلام ...اگـر بخواهد ایـن پیکر بـزرگ ،که اسـمش امـت اسالمیسـت ،زنده بمانـد ،موفـق بماند،
همیشـه پایدار باشـد ،باید چـه کار کنـد؟ بایـد ارتباطـش را با این مرکـز ،با ایـن قلب متحـرک و پرهیجـان ،همه
آن ،همیشـه ،مسـتحکم ،نیرومنـد ،برقرار باشـد .پـس والیت یعنی چـه؟ یعنـی ارتبـاط مسـتحکم و نیرومند هر
یـک از آحـاد امـت اسلام ،در همه حـال ،بـا آن قلـب امـت .ارتباطِ چـه؟ ارتبـاط فکـری و عملـی .یعنی درسـت
سرمشـق گرفتن ،درسـت در افکار و بینشها دنبـال او بـودن ،و درسـت در افعال و رفتـار و فعالیتهـا و حرکتها
او را پیـروی کردن (.صـص )543-542

هفته

 .1 1اسـتمرار عمل« :بعضی از دوستان
دانشجو نسـبت به برخی از مسـائل مربوط به
عدالـت و رفع تبعیض و مبـارزهی با فسـاد ،در
ذهنشـان سـؤاالتی مطرح میشـود که خوب
حـاال چـی کـه دائـم گفتیـم .بلـه ،گفتیـد و
شـد؛ منتهـا ایـن انتظار کـه همـهی آنچـه را
کـه مـا خواسـتیم ،در کوتاهمدت تحقـق پیدا
کنـد ،عملـی نیسـت؛ در هیـچ شـرائطی در
کوتاهمـدت ،آرمانهـای بـزرگ تحقـق پیـدا
نمیکنـد .آرمانهـای بـزرگ احتیـاج بـه
اسـتمرار عمـل دارد86/7/17 ».
 .2توجه بـه معنویت و عقالنیـت همراه
عدالـت« :اگـر معنویـت بـا عدالـت همـراه
نباشـد ،عدالت میشـود یک شـعار توخالی...
اگر عقالنیـت در عدالت نباشـد ،گاهـی اوقات
عدالـت به ضد خـودش تبدیـل میشـود؛ اگر
درست در باب عدالت محاسـبه نباشد .خیلی
از کارهـا را گاهی بعضـی از ایـن گروههای تند
و افراطـی تـوی این کشـور بـه عنـوان عدالت
کردهانـد ،که ضـد عدالـت شـده88/6/16 ».
 .3پرهیـز از حرکتهـای غیرمنصفانه
بـه نـام عدالتخواهـی« :آنچـه در کنـار
همـهی الزامـات ایـن حرکـت ،ضـروری و
حیاتی اسـت آن اسـت کـه ا ّوالً مراقبت شـود
کسـانی بـا انگیزههـای دیگـر ،این شـعار حق
را ابـزار نکننـد و ثانیـاً بـه نـام عدالتطلبـی،
حرکتـی غیرمنصفانـه از سـر جهل یـا غفلت
انجـام نگیـرد87/5/22 ».
 .4تحلیل ،موضـع و مطالبهی تخصصی
در خصـوص مسـائل اصلی کشـور« :در
مسـائلی که با سرنوشـت کشـور ارتبـاط پیدا
میکنـد ،حتمـاً تحلیـل و موضـع داشـته
باشـید« 89/5/31 ».نقـد مسـتمر ،نظـارت
مسـتمر و متعـادل بـر اوضـاع کشـور ،بـر
مدیریتهـا ،جـزو کارهای بسـیار الزم اسـت؛
البتـه باید با عقالنیـت و با مـدارا همراه باشـد،
بـدون افـراط ،بـدون پرخاشـگری91/5/16 ».
 .5نبایـد خسـته شـوید « :بایـد ایـن راه
را طـی کنیـد .ایـن راه هـم راهـی اسـت کـه
در هـر کیلومتـرش تابلـوی «تو ّقـف ممنوع»
نصـب شـده اسـت؛ لـذا در ایـن راه نبایـد
سـربازان عدالـت اجتماعـی
تو ّقـف کـرد.
ِ
بایـد خسـتگیناپذیر باشـند .کسـانی کـه در
ایـن راههـای طوالنـی و آرمانهـای بـزرگ
حرکـت میکننـد ،بایـد خسـتگی حـس
نکننـد79/12/22 ».
اینهـا  5اصـل کاربـردی اسـت کـه سـربازان
عدالـت ،یعنـی نیروهـای مؤمـن و انقالبـی،
بـرای اسـتیالی گفتمـان عدالـت در جامعه،
بایـد مد نظـر قـرار دهنـد .اصولی که بـا توجه
به آنها ،گفتمان عدالت از مسـیر درسـت خود
منحـرف نخواهد شـد.
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صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی ارتـبـاطبـا
نـشـریه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی
(دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای) خطحزبا...

کالم

غیراسالمیاست

ایـن کارهایـی کـه شـما میگوییـد کـه
میرونـد جنگلهـا را خـراب میکننـد ،اینها
کارهـای غیـر اسلامی اسـت .مـن میگویـم

رشح

حدیث

کار نیک را به زبان نیاور!
یکــی از ویژگیهــا کــه بســیار مهــم اســت
تــا بــرای خودســازی بــه آن توجــه کنیــم و
شــاید جنب ـهی تقدمــی هــم داشــته باشــد،
«اخــاص» اســت .اخــاص عبــارت اســت از
ن کــه کاری
کار را خالــص انجــام دادن و ایــ 
را مغشــوش انجــام ندهیــم [ ]...خالــص
بــودن عبــادت و خالــص بــودن عمــل ،ایــن
اســت کــه بــرای خــدا باشــد .در بین مــردم،
متأســفانه خیلــی رایــج اســت کــه کارهــای
خــوب خودشــان را بــر زبــان بیاورنــد و
بگوینــد .کأن ّــه توجــه ندارنــد کــه نبایــد
کار نیــک را بــه زبــان آورد و گفــت کــه مــا
میخواهیــم ایــن کار را بکنیــم یــا مــا ایــن
کارهــا را میکنیــم .البتــه برخــی جاهــا
استثناســت .در جاهایــی ،بعضــی از کارهــا
بایــد در علــن انجــام گیــرد .در روایــات در
بــاب صدقــه آمــده اســت کــه «صدقــهی
ـر» ایــن ثــواب را دارد و «صدقـهی عالنیــة»
سِ ـ ّ
ایــن ثــواب را .یــا مثــ ً
ا عبــادات گروهــی،
جلــوی چشــم مــردم انجــام میگیــرد
و بایــد انجــام گیــرد و ایــن از شــعائر الهــی
اســت ،امــا بســیاری از عبــادات یــا اغلــب
عبــادات ،آن روابطــی کــه بیــن خــود انســان
و خداســت -ذکــر ،توجــه ،دعــا ،نافلــه،
شــبزندهداری ،ســحرخیزی ،احســان و
کارهــای نیــک -بایــد بیــن خــود انســان و
خــدا بمانــد71/12/4 .

احکام

حساب تلگرام@ khat_admin :

بایـد اسلامی باشـد .اگـر چنانچه یک کسـی
تخلـف کـرد از مقـررات دولـت ،ایـن غیـر
اسلامی اسـت ،آن هـم باید اسلامی بشـود؛
یعنـی ،بایـد دولـت بـا قـدرت ،آن کسـی [را]
که تخلـف میکنـد از آن چیزهایی کـه دولت
برای حفظ نظـام دولت قـرار داده اسـت ،آن را

باید بـا قدرت جلویـش را بگیـرد؛ بـرای اینکه
آن غیر اسلامی اسـت ،من میگویم اسلامی
بایـد بشـود .بریـدن درختهـای کشـور را و
بـه تباهـی کشـیدن جنگلهـا را ،ایـن غیـر
اسلامی اسـت؛ باید جلویش گرفته بشـود.

امام

بهتباهیکشیدنجنگلها

آموزشی

تفاوتعقیقهدختروپسر
س .آیا عقیقـهی دختر و پسـر ،بـا هم فرق
میکنـد؟

ج .تفاوتـی نـدارد؛ امـا مسـتحب اسـت برای
پسـر ،حیوان نر و بـرای دختـر ،حیـوان ماده
عقیقـه کنند.
س .آیا هـر نـوع حیـوان حاللگوشـتی را
میشـود به عنـوان عقیقـه قربانـی نمود؟

ج .عقیقـه بایـد گوسـفند (میـش یا بـز) ،گاو
یا شـتر باشـد ،و حیوان دیگـری مثـل مرغ و
ماننـد آن کفایـت نمیکنـد.

معرفی

پیامک:

		
رایانامه:
10001028

کتاب

نهضتحفظمحیطزیست

یکی از قواعد مهم فقه ،قاعدهی "الضرر" است.
براساس این قاعده هرگونه ضرر زدن جدی به
خود یا دیگری حرام است .کسی که با تخریب

خانواده

محیطزیست،بهخودیادیگریضررمعتنابهی
بزند مرتکب گناه شــده است .کتاب «نهضت
حفظ محیط زیســت» با هدف انتقال نقطه
نظرات ،دغدغهها و رهنمودهای رهبر انقالب،
به مســئوالن و آحاد ملّت شــریف و انقالبی
اهمیت و حفظ محیط
ایران اسالمی دربارهی ّ
زیست تألیف شده اســت .این اثر مشتملبر
تمامی بیاناتی است که رهبر انقالب از سال 63
تاکنون در این موضوع بیان فرمودهاند .برخی از
بیانات موجود در این اثر ،تاکنون منتشر نشده
است و میتواند منبع بدیعی برای عالقمندان
به کالم ایشان باشد .این کتاب توسط انتشارات
مؤسسهی پژوهشی -فرهنگی انقالب اسالمی
روانه ی بازار شده است.

ایرانی

قاعده  14سکه مهریه

اینکه میبینید ما گفتیم  ۱۴سکه بیشتر را عقد نمیکنیم ،نه برای این است که چهارده سکه
بیشتر اشکالی در ازدواج ایجاد میکند ...برای این است که آن جنبهی معنوی ازدواج ،غلبه پیدا
کندبرجنبهیما ّدی.مثلیکتجارتومعاملهنباشد.دادوستدما ّدینباشد.اگرتشریفاتراکم
کردید،جنبهیمعنویتقویتخواهدشد 72/10/26.مهریّههرچهکمترباشد،بهطبیعتازدواج
نزدیکتر است ،چون طبیعت ازدواج معامله که نیست ،خرید و فروش که نیست ،اجاره دادن که
مقدسیکمهریّهای
نیست،زندگیدوانساناست.اینارتباطیبهمسائلمالیندارد.ولیشارع ّ
رامعینکردهکهبایدیکچیزیباشد.ا ّمانبایدسنگینباشد.بایستیعادیباشدجوریباشدکه
همهبتوانندانجامدهند74/5/18 .

حزب اهلل این است

حق نداریم افراد را به صرف گمان ،متهم کنیم
یکــی از دوســتان اشــاره کردنــد کــه
امیرالمؤمنین( )در فرمان خود به مالک
اشتر فرمودهاند که آدمهای سوءاستفادهجو
را رسوا کنید؛ شما گفتهاید که افشاء نکنید.
امیرالمؤمنین ( )نفرمودند موردی را که
اثبات نشده ،افشــاء کنید .هیچ وقت چنین
چیزی در بیان امیرالمؤمنین( )نیســت،
و این قطعاً از اسالم نیست ...ما هیچ حجتی
نداریم که ایــن را بگوئیم .حتّی من در همان
جلسهایکه اشارهکردند ،از اینباالتر راگفتم.
منگفتمحتّیجرمیکهثابتشد،اصلنباید
بر افشای آن جرم باشد .باالخره یک مجرمی
است ،یک غلطی کرده ،مجازات هم میشود؛

Khat@khamenei.ir

کانال تلگرامTelegram.me/KhatteHezbollah :

خانوادهی او ،فرزندان او ،پدر و مادر او گناهی
نکردهاند؛ ما چرا بیخود اینها را رســوا کنیم؟
مگر آنجائی که خود نفس افشاء کردن ،یک
مصلحت بزرگی داشته باشد .بله ،یک جائی
هست که نفس افشــاگری در یک مسئلهی
ثابتشده ،مصلحتی دارد؛ آنجا ایرادی ندارد.
این ،منطق ماســت .هیچ چیزی هــم نه از
امیرالمؤمنین ( )و نه از هیچیک از ائمهی
هدی( )برخالف این وجود ندارد .ما واقعاً
حقنداریمافرادرابهصرفگمان،متهمکنیم،
مشهور کنیم؛ واقعاً جایز نیست؛ نه در سایت،
نه در روزنامه ،نــه در تریبونهای گوناگون.
حیثیت افراد را باید حفظ کرد90/5/19 .

امام خمینی (ره) ۷شهریور۱۳۶۱

نهج

البالغه

بعضیها یک روزی درست
حرکت میکردند ،ا ّما...

لوب
امیرالمؤمنیندرنهجالبالغهمیفرمایدَ :ف َتزیغُ ُق ٌ
عد استِقا َم ٍة َو تَضِ ُّل ِر ٌ
عد َسال َمة؛( )۱بعضی از
جال ب َ َ
بَ َ
دلها یک روزی مستقیم بودند ،در راه راست قرار
داشتند،درستحرکتمیکردندا ّمابعدبرگردانده
شدند.زیغ،یعنیواژگونهشدن؛ َربَّناالتُ ِزغ ُقلوبَنا()۲
که در قرآن هســت -یعنی خدایا! دلهای ما راواژگونه نکن؛ [اگر] درست میفهمیدیم ،ما را دچار
بدفهمی و کجفهمی نکن .امیرالمؤمنین میگوید:
بعضیها یک روزی درست حرکت میکردند ،ا ّما
دلهایشان واژگونه شد .حاال چرا واژگونه میشود؟
خدا که به کسی ظلم نمیکند؛ خودمان هستیم
محبتهای
که آلودهی دنیا میشــویم ،آلودهی ّ
بیجا میشــویم ،آلودهی جاهطلبی میشــویم،
آلودهی رفیقبازی میشویم ،آلودهی جناحبازی و
حزببازی میشویم ،دلمان واژگونه میشود و از آن
راه درست ،از آن استقامت ا ّولی بر میگردیمَ .و تَضِ ُّل
ِر ٌ
عد َسال َمة؛ یک روزی سالم بودند ،بعد گمراه
جال ب َ َ
میشوند .آفت اینها اســت؛ جلوی اینها را بایستی
گرفتوازاینهابایدبهخداپناهبرد95/8/12 .
 )۱خطبه )۲ | ۱۵۱س مبارکه آل عمران آیه۸

مناز

جمعه

مباداروحانیون،پولدارهارابه
فقرا ترجیح دهند

ما طلبهها ،ما جامعــهی روحانیت و علمی ،یکی از
خصوصیاتمان از ا ّول همین بوده است که با ضعفا
و طبقهی ضِ عاف نزدیک بودهایم؛ این خیلی امتیاز
بزرگی است .بله ،گاهی پولدارها ممکن بود سراغ
یک عالمی هم بیایند ،او هم یک احترامی بکند ا ّما
ائمهی
معاشرت روحانیون ما ،علمای ما ،مراجع ماّ ،
جماعتما-علمائیکهبودندبامردم-عمدتاًبامردم
مهمی
فقیر و زیر ّ
متوسط بوده است؛ این خیلی چیز ّ
است؛اینرابایدنگهبداریم.حاالکهعلماوروحانیت،
بهیکموقعیتیدرعالمسیاستدستپیداکردهاند،
نباید آنچه را تاریخچهی ما و س ّنت کهن ما است از
دست بدهیم .اینکه در یک شهری یک عالمی مث ً
ال
تجار
باشد[،ولی]بینمردممعروفباشدکهایشانبا ّ
و با پولدارها و با باغدارها و مانند اینها [اُنس دارد] -
مهمانی خانهی این؛ مهمانی در باغ آن -ا ّما با فقرا نه،
اُنسیندارد؛اینچیزخوبینیست96/11/2 .

