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امام

ما باید وابستگی به خارج را
از بین ببریم

بالیی که سیاست وابستگی بر سر صنعت ایران آورد

میتوانیم در طول یک مدت دراز ،ما از همه چیز
مستغنی بشویم ،از همه کس مستغنی بشویم.
وقتی که ما میتوانیم خودمان را مستغنی کنیم،
جوانهایمانرامستغنیکنیم،بایدکوششبکنیم.
باید همهمان دست به هم بدهیم تا اینکه این وابســتگی 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 که خیلی بندوباری نداشتند و
متمایل به غرب یا شرق بودند ،اینها هم این تبلیغات را میکردند که« :ما باید وابسته باشیم ،زندگی
نمیشودکردبدونوابستگی»،خیر،مسألهاینطورنیست .امامخمینی(ره) ۲۲آذر۱۳۶۰
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 250ساله

چرامونتاژکارشدیم؟
از سـپهبد علـی رزمآرا ،نخسـتوزیر ایـران در زمـان پهلـوی دوم ،نقل اسـت که

هفتهنامه خبـری-تبیینی سالسوم،شماره  |108هفتــهچهارمآبان 96نشریهجـامـعـهمـؤمنوانـقـالبــی

میگفـت "ایرانـی لیاقـت لولهنـگ سـاختن هـم نـدارد ".جملـهای کـه نشـانگر

روحیـهی وابسـته و خودباختهی او داشـت که بـه زعم پادشـاهش ،از ایـن راه می شـد هر چه
نبود که کشـوری پیشـرفته و توسـعهمند به وجود بیایـد بلکه به معنای کسـب صرفـا ظواهر

تحلیل دبیرکل حزباهلل از وضعیت جدید لبنان
سید حسن نصراهلل دبیرکل حزباهلل لبنان با اشاره به ماجرای استعفای نخست وزیر این کشور
گفت :اقدامی که عربستان انجام داده مداخله آشکار و بیسابقه در مجبور کردن رئیس دولت
برایاستعفابودهوهمهلبنانیهاازطریقاطالعاتوشواهدبراینموضوعاطمینانیافتند.نصرا..
در ادامه تأکید کرد :باید لبنانیها از رویدادهایی که در اطرافشان در منطقه روی میدهد عبرت
بگیرند .درباره سوریه ،مقامات سعودی در اردن جنگ را مدیریت میکردند اما نتیجه چه شد؟
آنها سوریه را نابود کردند و کسانی که از اردن جنگ را مدیریت میکردند امروز کجا هستند؟
همینموضوعدرعراقویمننیزوجوددارد.همهلبنانیهارابهتفکرفرامیخوانم | .العالم|

تمـدن غربی و عـدم ورود بـه صنایع مـادر بـود .در کتـاب خاطرات علینقـی عالیخانـی ،وزیر
اقتصـاد رژیم پهلـوی در دهـهی ،40اشـارات جالبی از سـاختار نظـام صنعتی کشـور میتوان

دیـد ،او میگویـد در دورهی من کارخانههایـی بودند که حتی آرم سـاخت ایران را هـم از بیرون
میآوردنـد و آن را در کارگاههـای تولیـد خـودرو مونتـاژ میکردنـد کـه مثـال واضـح آن
کارخانههای جیـپ و فیـات بودنـد .عالیخانی اگرچـه ایـن کار را ظاهـرا مذموم میدانسـت و

دهههایبعد،سیاست«وابستگی»رادراینکشورهمچنانتعمیقکرد.

پیامبر( )یک لحظه را هم هدر نداد
پیغمبر به مجرد اینکه وارد مدینه شد ،کار را شروع کرد .ازجمله شگفتیهای زندگی آن
حضرت این است که در طول این ده سال ،یک لحظه را هدر نداد .دیده نشد که پیغمبر
از فشــاندن 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 مساوات ،برادری ،عدالت و
مردمساالری ،همه تحت تأتیر تعلیم او بود؛ در تعالیم سایر ادیان چنین چیزهایی وجود
نداشت و یا الاقل به َم َنصهی ظهور نرسیده بود -فقط ده سال کار حکومتی و سیاسی و
جمعی کرده بود .چه عمر بابرکتی!

روایت

تاریخی

بازخوانی دیدار رهبر انقالب با فاتحان قلهی اورست

نمایش عظیم زن مسلمان

من خبر را که شنیدم ،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 فاطمةالزهراء»
را دستشــان گرفته بودند ،واقعاً بیشتر احســاس افتخار کردم .حقاً عظمت اینکار
خیلی زیاد است ...در غربت کوهســتان ،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 جســم 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 سیاســت ،میدان مدیریتهای کالنکشور یا در میدان علم -خودش را نشــان داد ،این کار از دهها کتاب ،از صدها ورق ،از
هزارها سطر نوشته ارزشش بیشتر است 84/8/30

گزارش

رصدی

روایت اندیشکده آمریکایی از اقدامات جدید عربستان

همه چیز درباره ایران است
اندیشکدهی «امریکن اینترپرایز» در یادداشتی دربارهی تحوالت و تحرکات اخیر مقامات
سعودی نوشت :محمد بن ســلمان ،مقامات عالیرتبهی دولتی عربستان سعودی از جمله
ولید بن طالل ،همچنین دیگرانی که ممکن است تهدیدی برای پادشاه جوان و قدرت مطلق
او باشد را دســتگیر کرد ،فرودگاههای ریاض را تعطیل کرد تا مطمئن شود که هواپیماهای
خصوصی قادر به فرار نیستند .در همان زمان ،وی ،سعد حریری ،نخستوزیر لبنان را که به
ریاض وارد شده بود ،احضار کرد و او به ســرعت از عنوان نخستوزیری لبنان استعفا داد .در
همین حال ،یک هلیکوپتر سعودی که شاهزاده منصور بن مقرن ،پسر پادشاه سابق و معاون
فرمانداراستاناسیر،درنزدیکیمرزیمنسقوطکردوکشتهشد.
نویسندهی مطلب ،در ادامه با بیان اینکه چرا بن سلمان چنین کاری را کرده ،سه فرضیه را
بیان میکند :اول بن سلمان واقعا قصد مبارزه با فساد را دارد {فرضیهی غیرمحتمل} ،دوم
بن سلمان خواستار به دســت آوردن میلیونها دالر با مصادره اموال است و سوم میخواهد
زمینهی الزمرافراهمکندتابهتختبنشیند.
نویسنده سپس با بیان اینکه ایران بزرگترین مانع در برابر رویاهای بن سلمان است و همهی
اقدامات او با این پیشفرض معنا مییابد ،مینویســد :یک چیز بزرگ وجود دارد :همهچیز
دربارهی ایران است .این بدان معنی است که هر فردی که ایدههای دیگری دربارهی نحوهی
قرار گرفتن عربستان سعودی در منطقه داشته باشد ،و هر کسی که معتقد است که باید با
ایران سازش شود ،خارج از دایرهی او قرار دارد.

تقدیررهبرانقالبازکارگردانفیلمویالییها
چندیپیش،رهبرمعظمانقالبپسازدیدنفیلمویالییها،ازکارگرداناینفیلمسینماییقدردانی
کردند".ویالییها"روایتیتازهازهمسرانفرماندهاندفاعمقدساستکهدرشهرکی،اطرافجبهه،
حوادثگوناگونیراتجربهوروزهایپراضطرابیراسپریمیکنندوهرازگاهیباوقایعجنگازجمله
شهادتهمسرانشانمواجههستند.اینفیلماولینتجربهیکارگردانیاستکهحاالموردتقدیررهبر
|
انقالبقرارگرفتهاست|.

سـریعتر به "دروازهی تمـدن نوین" رسـید .البتـه این تمـدن نوین بـرای آنها به معنـای این

بهزعم خـودش بـا ایـن پدیـده مقابله میکـرد ،امـا سیاسـتی کـه او پایهگـذاریکـرد ،برای

بهمناسبت سالروز رحلت جانسوز پیامبر اکرم()

هفته

بالییکهسیاستوابستگیبرسرصنعتایرانآورد
سیاست وابستگی بر این منطق استوار است که برای "پیشــرفت اقتصادی" ،باید ابتدا تمام
امکانات و درآمدها و ثروتها در "مرکز"  -بخوانید کشــورهای 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،کارکشورهایتوسعهیافته،اساسایاتولید"موادخام"برایصنعتکشورهایمرکزاست،
یا اقداماتی چون مونتاژکاری .براساس همین سیاســت بود که در دههی  40و  50شمسی،
مناطقمهمکشورموردبررسیقرارگرفتودرپنجاستانخوزستان،فارس،اصفهان،گیالنو
آذربایجانقطبهایصنعتیشکلگرفت.
شاید این اتفاق در نگاه اول یک سیاست منطقی به نظر برسد ولی هنگامیکه به این سیاست،
درهمانپازلمرکز-پیرامونجهانینگاهمیشود،کام ً
الداستانمتفاوتخواهدبود،قراراست
کشــورهایی چون ایران در این الگو ،صرفا تأمینکنندهی مایحتاج صنعت کشورهای غربی
باشــتد و بس .در این نگاه ،ایران نه در مرکز فکر و نوآوری و پیشرفت و قدرت ،که ابزاردست و
مصرفکنندهیدرجهیچندمفناوریکشورهایتوسعهیافتهاست.
عالوه بر این ،در چنین الگویی ،تالش زیادی میشود تا پیشــرفت را فقط و فقط به مقولهی
سرمایه و انباشت آن گره بزنند ،ولی به این مسأله اشــاره نمیشود که برای انباشتی که یک
رشد را رقم میزند ،یک "سازوکار اجتماعی" و نیروی هماهنگسازی بین عوامل و نهادههای
بیکارومازادنیازمنداست.ازطرفدیگر،آنچنانکهگفتهشد،رژیمپهلویرامیتواندرسعیو
تالششدرجلب"فقط"ظواهرغربخالصهکرد،همینهمباعثشدتابهواسطهیپولنفت،
اینسازوکاراجتماعیبراساسینگاهمصرفیشکلگیردودرنتیجهاینوابستگیعمیقترشود
و جامعه برای رسیدن به مصرف بیشتر از طریق رانت نفت و مرکزنشینی لجامگسیخته ،دائم
مسابقه بگذارد .واضح است که در چنین جامعهای دیگر مسألهای به نام «نوآوری» اساسا مهم
نیست.
انقالببایدبهصنعتهمبرسد
در چنین شرایطی بود که انقالب اسالمی جلوه کرد و زمینبازی به سمتی پیش رفت که نظام
و مردم مجبور شدند تا در مواجهه با مسائلشان ،تنها به خودشان تکیه کنند .همچنین به دلیل
شرایطانقالبیوتحریمهاییظالمانهویکجانبهایکهازابتدایانقالب،گریبانگیرکشورشد،
مسألهی«نوآوری»نیزاهمیتپیداکرد،چراکهاساسانوآوریدرتنگناهاستکهرخمینماید.
وقوعجنگتحمیلی،خودمیداندیگریبودبرایظهورخالقیتوخودکفایینیروهایمؤمن
و انقالبی .در همین فضا ،نیروهایی چون شهید طهرانی مقدم ،بر اساس نیاز ضروری کشور،
پایههای اولیه خودکفایی صنعت موشکی 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 هستهای 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 اســت .همچنان بنا بر عادت پیش از انقالب ،در برخی صنایع ،گرفتار آفت
مونتاژکاری هستیم« .صنعت کشور دچار آفت مونتاژکاری است که یک آفت قدیمی است؛
وقتیکه مسئله ،مسئلهی مونتاژکاری اســت ،نوآوری دیگر خیلی معنی ندارد96/7/26 ».
درحالیکه«دانشمندانمانشاندادهاندکهمیتوانندنوآوریکنند،میتوانندموشکبُردبلند
راجوریتنظیمکنندکهدردوهزارکیلومتریباانحرافدومتریاپنجمتربههدفبخورد؟خب
آن مغزی که میتواند این کار را بکند ،در موارد گوناگون دیگر هم میتواند؛ مث ً
ال فرض کنید
که سطح موتور خودرو را با یک پیشرفتی باال ببرد که فرض کنیم مصرفش کم بشود95/1/1».
انقالبی ایرانی ،توانایی رهایی صنعت کشور از مونتاژکاری را دارد ،به شرط
باری ،جوان مؤمن و
ِ
اینکهتفکردولتمردقاجاریوپهلوی،مانعزمینههایبروزخالقیتونوآوریاونشود.

کلید

واژه

روح ّیهی مردمی بودن را در خودتان نگاه دارید

بر سختی حوادث و بالیا میتوان چیره شد:

اگرهمه با هم باشیم

اول .صبـح روز پنجشـنبه 30
دی مـاه  ،95اهالـی تهران ،سـوز
زمسـتانی هـوا را بـا بـوی دودی
غیرمعمـول استشـمام کردنـد .بـرج بلند
آهنی موسـوم به "سـاختمان پالسکو" در
اتفاقـی غیرمنتظـره ،دچـار حریـق شـده
بـود و شـعلههای آتـش از این سـاختمان
کـه روزگاری مرتفعتریـن سـازهی شـهر
تهران بود زبانه میکشید.
هنـوز زمانـی از حادثـه نگذشـته بـود که
تصاویـر دلخـراش در رسـانهها و فضـای
مجـازی بـه سـرعت منتشـر شـد و افکار
عمومـی جامعـه را بـه شـدت ملتهـب و
نگران کـرد .در این میـان ،دقایقـی بعد از
وقـوع حادثـه ،گروههـای امـداد و نجـات،
عملیـات امـداد ،نجـات و آواربـرداری را
آغـاز کردنـد .امـا در سـویی دیگر ،افـراد و
گروههایـی ،بهجـای همیـاری و کمـک
رسـاندن ،بـا بهانـهی یافتن مقصـر ماجرا،
بـا پخـش شـایعات و سوءاسـتفاده از
احساسـات مردمـی ،تلاش کردنـد تـا
میـان جامعـه اختلاف و دوگانگـی ایجاد
کننـد .
رهبـر انقلاب امـا سـاعاتی پـس از آن
حادثـهی تلـخ بـا انتشـار پیامـی ،اذهـان
عمومـی و مسـئوالن کشـور را متوجـه
وظیفـهی اصلـی خـود کردنـد تـا زمینـه
و امـکان تفرقـه و نفرتپراکنـی کاهـش
یابـد« :در حـال حاضـر همـهی تالشهـا
بایـد بـرای نجـات جـان گرفتارشـدگان
جهتدهـی شـود .رسـیدگی بـه علـل
حادثـه مسـألهی بعـدی اسـت.

#مسئوالن_مردمی

روحیهی مردمی بودن و انس با مردم ،تماس با مردم ،از نزدیک پای صحبت مردم نشستن؛
ّ
مســئولیت یک محصوربودنهایــی داریم ،یک
راههایی باز کردن -خب ماها به حکم
ّ
محدودیّتهایی داریم -که گذرگاهی باشد برای تماس با متن زندگی مردم .من به آقای
رئیسجمهورهمچندبارتاحاالگفتهامکهاینسفرهایاستانیخیلیچیزخوبیاست،این
یکی از آن کارهای بسیار مثبت است ،به دولتهای قبل هم همین سفارش را من همیشه
میکردم؛یکیازراههاایناست؛رفتنبهخانهیمردم،رفتنمنزلشهدا-کهحاالالحمدهلل
این کار تا حدودی باب شده و کار خوبی است -راهی برای تماسهای گوناگون مردم؛ اینها
روحیهیمردمیبودنوشناختمردمرادرانسانحفظمیکند
خیلیمهماست.اینکارها ّ
و نگه میدارد .وقتی این نباشد ،انسان از حال جامعه غافل میشود و همیشه نگاهش به
کلّ ّیات [است]94/6/4 .

آمریکامانعکمکایرانیانبهزلزلهزدگان
در حالی که برخی هموطنان خارجی قصد کمک به مردم زلزلهزدهی غرب کشور را داشتند،
وزارت خزانهداری آمریکا اعالم کرد گروههای غیردولتی که قصد کمک به زلزلهزدگان ایران
دارند،تحریمهایآمریکارارعایتکنند | .میزان|

از همهی مسـئوالن میخواهـم همانگونه
کـه در این چنـد سـاعت ،تلاش کردهاند
کار مجاهدانـهی خـود را ادامـه دهنـد و
وظیفهی فـوری را بـر هر حـرف و حدیثی
مقدم بدارنـد95/10/30 ».
دوم .بـا وقـوع زلزلـهی تلـخ غرب کشـور
و انتشـار صحنههـای غمبـار و ناراحـت
کننـدهی مرحومـان و مصدومـان ایـن
واقعـه در روزهـای اخیـر ،بار دیگـر فضای
افـکار عمومـی کشـور از شـدت غـم و
انـدوه ،نـاآرام و ملتهب شـد .متأسـفانه اما
بـاز هـم بعضـی از گروههـای سیاسـی و
بعضـاً معانـد نظـام ،در زمانی که کشـور و
مخصوصـا مناطق آسـیبدیده بیشـترین
نیـاز را بـه وحـدت ،همدلـی و کمکهای
مردمـی دارنـد ،بـا غنیمـت شـمردن
فرصـت و بـا بهانـهی یافتن مقصـر ،تالش
کردنـد تـا اذهـان عمومـی را از مسـألهی
اصلـی و ضـروری -یعنـی رسـیدگی
بـه آسـیبدیدگان  -منحـرف و مـردم
را میـان قطببندیهـای مصنوعـی،
متفـرق و پراکنـده کننـد.
در لحظـات و سـاعتهایی کـه هـر
فعالیتـی بـرای بسـیج افـکار عمومـی و
گسیلسـاختن کمکهـای مردمـی ،اعم
از نقـدی ،کاالیـی و یـا حضـور داوطلبانـه
در مناطـق بحـرانزده بسـیار حیاتـی
اسـت و میتوانـد جـان دههـا و صدهـا
هموطـن را نجـات دهـد؛ در لحظاتی که
ایجاد فضای همـدردی برای تسـلیدادن
بـه خانوادههـای داغـدار واجـب اسـت؛
حاشیهسـازی ،نفرتپراکنـی و ایجـاد

اختلاف میـان مـردم نقشـهی دشـمن
اسـت و نتیجـهی آن چیـزی جـز ضـرر
و نارسـایی بـرای مـردم آسـیبدیده و
کاهـش اعتمـاد عمومـی نخواهـد بـود.
به همیـن دلیـل اسـت کـه رهبـر انقالب
در پیام خـود بـار دیگـر اذهان مسـئوالن
و عمـوم مـردم را بـه اصلیتریـن وظیفـه،
کـه همـان کمـک و دسـتگیری از
آسـیبدیدگان و مصیبـتزدگان اسـت،
توجـه دادنـد« :وظیفـهی مسـئوالن
آن اسـت کـه در همیـن اولیـن سـاعات
همـت و تـوان بـه یـاری
بـا همـهی ّ
آسـیبدیدگان بویـژه در زیرآوارمانـدگان
بشـتابند و با بهرهگیـری سـریع از همهی
امکانـات موجـود ،از افزایـش تلفـات
جلوگیـری کننـد96/8/22 ».
سـوم .عقالنیـت انقالبـی در چنیـن
شـرایطی بـه مـا میگوید علاوه بـر آنکه
«در غم آنها شـریک هسـتیم» و برایشـان
از «خداونـد متعـال صبـر و سـکینه و
آرامـش» طلـب میکنیـم ،در عیـن حال
«این حـوادث ،تأثیـر دیگری کـه دارد این
اسـت که خون را در رگهـای مجموعهی
جامعـهی اسلامی کشـور بـه حرکـت در
مـیآورد؛ همـه را وادار میکند بـه حضور
محبـت و
در صحنههـای همیـاری و
ّ
بـرادری» 96/8/23
حضـرت آیـتاهلل خامنـهای نیـز خـود،
در چنیـن حوادثـی بـا ایـن منطـق عمل
کـرده و میکننـد .بـرای مثـال زلزلـهی
سـال  1347کـه در دو منطقـهی فردوس
و دشـت بیـاض خراسـان جنوبـی اتفـاق

شهيد حضور دارد و فراموش نمىشود

اینشمارهتقدیممیشودبه
روحپرفتوحشهیدعباسورامینی

نـشــریـهجـامـــعـه
مـؤمــن و انـقــالبــی

تاریخ شهادت 28:آبان ماه1362

[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 شــما مىگويم اين اســت :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 دل خودتان و
همدردلمابهوجودآيد.ان َّ
شاءاللموفقباشيد( 75/9/25 .بیاناتدردیدارباخانوادهشهیدورامینی)
صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی
(دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای)

ارتـبـاطبـا
خطحزبا...

افتـاد ،ایشـان کـه در آن زمـان طلبـهای
مبـارز بودنـد ،مسـتقیما بـه محـل زلزلـه
رفتنـد و بـا تشـکیل گروههـای امـدادی،
بـه توزیـع کاال ،کمـک بـه مصدومـان،
برپایـی چـادر امـداد و حتـی خرید پشـم
و نـخ بـرای اشـتغال خانوادههـای زلزلـه
زده مبـادرت نمودنـد .همچنانکـه ایـن
اقدامـات و فعالیتهـا ،در زلزلـهی سـال
 47اسـفراین و سـیل سـال  55قوچـان
نیـز از سـوی ایشـان تکـرار شـد .حتـی
بعد از انقلاب اسلامی در دوران ریاسـت
جمهـوری و رهبـری نیـز همیـن مشـی
از جانـب ایشـان دنبـال شـد و در زمـان
زلزلـهی رودبـار ،بـم و آذربایجان شـرقی،
ایشـان مسـتقیما در محـل واقعـه حضور
یافتـه و از نزدیـک ،شـاهد اقدامـات و
فعالیـت مسـئولین شـدند.
باری ،مـردم در هنـگام مصیبت و شـرایط
غیرطبیعـی ،بیـش از همـه چیـز ،نیـاز به
"همدلـی و همـکاری" بـرای تسـکین
دردهـای روحـی و جسـمی دارنـد .در
ایـن شـرایط ،وظیفـهی اولیـه ،کمـک و
خدمترسـانی بـه مـردم و همـدردی
بـا آنهـا اسـت .تجربـهی چهـل سـالهی
انقلاب نیـز بـه مـا نشـان داده کـه اگـر
"همـه بـا هـم باشـیم"میتـوان بـر هـر
مشـکلی فائـق آمـد« .اگـر همـه تلاش
کردیـم ،میتوانیـم ب ِایسـتیم ،میتوانیـم
اسـتقامت کنیـم ،میتوانیـم دشـمنمان
را بـه زانـو دربیاوریـم؛ اگـر همـه بـا هـم
باشـیم؛ ایـن توصیـهی همیشـگی مـا
اسـت96/3/22 ».
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رسانهآمریکاییهافینگتنپست:بجزآمریکا،همهدنیابهایرانعالقهدارد
پایگاه خبری هافینگتن پست آمریکا در گزارشی با عنوان "همهی دنیا به ایران عالقهمند
است ،بجز آمریکا" به بررسی اقدامهای اجرایی برخی کشورهای اروپایی و آسیایی در قبال
ایران پرداخت و آن را با سیاستهای خصمانهی آمریکا مقایسه کرد | .ایرنا|

نیویورکپست:آمریکادائمادرحالعقبنشینیوتهراندرحالپیشرویاست
روزنامهیآمریکایینیویورکپستدرگزارشینوشت:ریاضیقینداردکهآمریکادرمقابلایران
از آنها حمایت میکند .اما واقعیت این است که ما بارها و بارها عقبنشینی کردیم در حالی که
ایرانیهادائمادرحالپیشرویهستند | .ایلنا|

حزب ا...

این است

درراهانقالب،استقامتداشتهباشید
این اجتماعات ،این یادآوریها من و شــما را بایستی در راهی که در پیش داریم تقویت
کند ،عزم ما را ثابت کند ،ثاقب کند .در دعا میخوانید :اَللّ ُه َّم ار ُزقنی  ...عِلماً واسِ عاً َ ...و َعزماً
ثاقِباً؛ عزم و ارادهی محکم و پایدار داشته باشید در این راه .راه ،راه درستی است؛ هدف،
هدف بسیار واالیی است ،و اقدام جوانهای امروز ،مردم امروز ،برادران و خواهران ما در
حرکت در این راه مبارک انقالب و نظام جمهوری اسالمی ،حرکت محبوب الهی است
مرضی الهی است .منتها آنچه مهم است و همهی ما باید در نظر داشته باشیم،
انشاءاهلل؛
ّ
ثبات در این راه است؛ ثبات در این راه .در دو جای قرآن «ا ِس َتقِم» دارد؛ استقامت کردن
یعنی ثبات ورزیدن در این راه و تحت تأثیر عوامل گوناگون قرار نگرفتن .راه ،راه همواری
تمدن اسالمی
نیست؛ راه خدا ،راه تالش در راه خدا ،راه اقامهی حق و عدل ،راه رسیدن به ّ
و نظام حقیقی اسالمی و جامعهی اسالمی راه دشواری است؛ راهی است که پیغمبران در
این راه با زحمت حرکت کردند و پیش رفتند96/8/18 .

مسجد

طراز

راه جذب جوانها به مسجد
تصرف دل جوان است .دل جوان یک قیامتی است ،اوضاعی
راه جذب جوانها(به مساجد) ّ
اســت .گرایش جوان به معنویّت یکی از آن رازهای بزرگ الهی است .یک حرف معنوی
حداکثر اندکی تأثّر پیدا میکنم[ ،ا ّما]
را برای امثال بنده که بگویند ،خب گوش میکنمّ ،
همان حرف را به یک جوان بزنند ،منقلب میشــود ،از این رو به آن رو میشود .دل جوان
اس َعلَیها.
ِطر َتاهلل ِالَّتی َف َط َرال ّن َ
حقیقتپذیراست،دلجوانبهفطرتالهینزدیکاست؛ف َ
دل جوان با نصایح و مطالب معنوی و ســلوکی و عرفانی اُنس پیدا میکند ،زود اُنس پیدا
میکند،زوددلباختهودلبستهمیشود؛جاذبهیجوانهااینهااست95/5/31 .

خانواده

ایرانی

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

موزعین

خط حزب ا...

سالم .وقت بخیر  .ببخشید ما اگر یه تعداد ،از نشریه خط حزب اهلل برای دانشگاهمان
بخواهیمبرایمانارسالمیکنید؟
ج :ســام .همانطور کــه پيــش از اين عــرض کرديم تکثيــر و توزيع خــط حزباهلل

به صــورت داوطلبانــه و خودجــوش اســت .بدين نحــو کــه بــرادران و خواهران
گرامــي فايــل نشــريه را از ســايت  KHAMENEI.IRيــا کانــال خط حــزباهلل:

 telegram.me/khattehezbollahدانلود کرده ،و به تعدادی که امکان دارد تکثير و در

مکانهايیمانندمسجد،پايگاهبسيج،هيئتهایمذهبی،دانشگاههاوحوزههایعلميهتوزيع

میکنند.

 :شــما هم میتوانید اقدامات آتش به اختیار خود را برای انتشار در نشریه

برایماارسالکنید.

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

دونوعموضعگیریدربرابرحوادثوبالیایطبیعی
در مقابل حـوادث و بالیای طبیعـی دوگونه میتـوان موضعگیری و حرکـت کرد :یک
نوع عبارت اسـت از تسـلیم حادثه شـدن و خود را به پیامدهای آن سـپردن و در مسیر
حوادث رها کـردن؛ ایـن منفی اسـت ...اما نـوع دیگر عبـارت اسـت از برخـورد فعال و
مثبـت؛ یعنی مصیبـت را بـا همهی عظمت و سـنگینیاش پشـت سـر گذاشـتن و به
سـمت جلو و اصالح کارهـا حرکت کـردن .این نـوع موضعگیری ،صحیـح و مثمر ثمر
اسـت .مصیبت در هـر صـورت واقع شـده اسـت؛ مـا بایـد از مصیبـت درس بگیریم و
با پندگیـری و عبرتگیـری از بالیای گذشـته ،آینـدهی خـود را آنچنان بسـازیم که
هم از حـوادث آینـده جلوگیـری کنیم؛ هم مشـکالتی کـه بر اثـر حادثه پیـش آمده،
تـا آنجایی کـه ممکن اسـت ،جبـران کنیـم؛ و هـم دسـتاوردهای جدیدی بهدسـت
بیاوریم .این ،نـگاه مثبت و اسلامی اسـت84/2/13 .

احکام

آموزشی

نماز آیات در چه شرایطی واجب می شود؟
 .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 بیشتر مردم شود مانند بادهای سیاه یا سرخ و یا زرد که غیرعادی باشند؛ تاریکی
شــدید؛ فرو رفتن زمین؛ ریختن کوه؛ صیحهی آسمانی؛ و آتشی که گاهی در آسمان
ظاهر میشود.
 .2اگر مرکز زلزلهنگاری ،وقوع 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 احســاس نکند نماز آیات بر او واجب نیست( .در غیر
این صورت اگر زلزله را احســاس کند یا در زمان متصل به وقوع ،علم به آن پیدا کند
نماز آیات بر او واجب است).
مدت وقوع آنها برای خواندن نماز آیات گنجایش ندارد،
 .3در زلزله و مانند آن ،که غالباً ّ
نباید نماز را بــه تأخیر بینــدازد و در صورتیکه معصیت کند و فــورا ً نخواند بعد از آن
مادامالعمر واجب است ،و در هر صورت باید به ّنیت اداء بخواند.

شرح

حدیث

ک رساندن مردم
خداوند از کم 
بهیکدیگرخشنودمیشود
لخلقُ ع ُ
«ا َ َ
ِیال اهللِ»[ ،امیرالمؤمنین( )از قول پیامبر( )میفرماید ]:همهی
خالیق عیالاهلل هســتند؛ یعنی از جهت اداره و کفالت امــر زندگی ،عائلهی
لق إلَی اهللِ تَعالی َمن ن َ َف َع ع َ
ب َ
ِیال اهللِ َو
الخ ِ
خداوند متعالند؛ مثل افراد یک خانوادهَ « .ف َ
أح ُّ
َ
أهل ب َ ٍ
یت ُسروراً» محبوبترین خالیق در نزد خداوند متعال آن کسی است
أدخ َل َعلی ِ
که به عیال خداوند نفع برساند؛ مثل افراد یک خانواده که پدر خانواده از آن فردی از افراد
خانواده بیشتر خشنود میشود که ببیند به همهی افراد خانواده خیر میرساند .و اینجا
هم «خلق» آمده؛ چه مؤمن ،چه غیر مؤمن؛ مؤمنین در اینجا نیست؛ مگر آن کسانی که
ب إلَی اهللِ تَعالی م ِِن اعتِکافِ
شی َم َع ٍ
حاج ٍة َ
أخ ُمســل ٍِم فِی َ
أح ُّ
دشمنان خدا باشندَ « .و َم ٌ
الحرا ِم»()1؛ این یک امر اضافه است که مخصوص برادر مسلمان
هر ِ
ین فِی ال َمســجِ ِد َ
شَ َ
است که دنبال حاجات برادر مســلمان حرکت کند .میفرماید اینکه شما با یک برادر
مؤمنتان حرکت کنید ،حاجت او را برآورده کنید ،پیش خدا محبوبتر اســت از اینکه
بروید اعتکاف کنید؛ [البته] نــه اینکه عبادت و اعتکاف و تضــرع پیش خدای متعال
کمقدر باشد83/11/4 .
 )1نوادر راوندی ،ص.11

