با زندگانیاشرافینمیتوان

ارزشهای اسالمیراحفظکرد
اگــر بخواهید بیخــوف و هــراس در مقابل
باطل بایســتید و از حق دفاع کنید ...خود را
به ساده زیســتن عادت دهید و از تعلق قلب

رشح

حدیث

حرفخیرخواهتراقبولکن
حتیاگرتلخباشد

[حضرت امام محمدباقر(ع) فرمودند« ]:اتَّب ِْع
ِیک َو ُه َو ل َ َ
َم ْن یُ ْبک َ
ک ن َاصِ ٌح»()1؛ [از] آن کسی
که حرفهائی به تو میزند که آنقدر تلخ است
که تو را به گریه میآورد ،اما خیرخواه توست؛
حرف او را قبول کن« .اتّبــع» یعنی حرف او را
گوش کن ،بپذیر؛ [اگرچه] تلخ اســت ،لیکن
به نفع توســتَ « .و َ ل تَ َّتب ِْع َم ْن یُضْ حِ ُک َ
ک َو ُه َو
لَ َ
ک َغ ٌّ
ــاش»؛ ولی گوش نکن ،پیــروی نکن از
حرف آن کسی که حرفهای شیرینی میزند
که خوشت میآید و لبهای تو را به تبسم باز
میکند ،اما «و هو لک غاش»؛ فریبگر اســت،
غش میکند با تو ،خیرخواهی نــدارد ،از روی
بددلی و بدخواهی است[ ،ولی] حرفی میزند
که تو خوشت بیاید؛ از این شخص پرهیز کن.
ون َعلَی َّ
الل ِ َجمِیعاً َف َت ْعلَ ُمون»؛ وقتی
« َو َس َت ِر ُد َ
پیش خدای متعال رفتید ،آنگاه حقایق دلهای
یکدیگر را آنجا خواهید فهمید89/10/13   .
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احکام

آموزشی

حکماعتنابهوسواسدرنمازووضو
س.آیااعتنانمودنبهوسواسدراعمالعبادیعالوه
برحرمت،سبببطالنعملنیزمیشود؟

ج .در نمــاز ،تکرار افعال از روی وســواس جایز
نیست ،و نماز را باطل می کند؛ و همچنین تکرار
اذکار و قرائت از روی وسواس جایز نیست ،و بنابر
احتیاط واجب نماز را باطل می کند؛ ولی در وضو
و غسل تکرار عمل از روی وسواس هر چند حرام
است ،ولی موجب بطالن عمل نمی شود ،مگر
در صورتی که یکی از شرایط صحت را مراعات
نکرده باشد (مثل این که در وضو دست چپ را
بیش از دو بار بشوید یا مسح با آب خارج از وضو
انجامشود).
س .آیا انجام نمازهای مستحبی به نیابت از افراد زنده
صحیحمیباشد؟

به مال و منال و جاه و مقــام بپرهیزید .مردان
بزرگ که خدمتهای بــزرگ برای ملتهای
خود کردهاند اکثر ســاده زیســت و بیعالقه
به زخارف دنیا بودهاند .آنها که اســیر هواهای
پست نفســانی و حیوانی بوده و هستند برای
حفظ یا رسیدن به آن تن به هر ذلت و خواری

میدهند؛ و در مقابل زور و قدرتهای شیطانی
خاضع ،و نسبت به تودههای ضعیف ستمکار و
زورگو هستند .ولی وارستگان به خالف آنانند.
چرا که با زندگانی اشرافی و مصرفی نمیتوان
ارزشهای انسانی -اسالمی را حفظ کرد.

امام

ج .بله جایز اســت ،هر چند بهتر اســت نماز
مســتحبی را بدون قصد نیابت انجام دهید ،و
ســپس ثواب آن را به شــخص زنده مورد نظر،
هدیهکنید  .

معرفی

کتاب

نوجوان سیزدهسالهای که شگفتی دفاع مقدس شد

جدیدترین تقریظ رهبر انقــاب ،بر کتابی با
عنوان «سرباز کوچک امام» نوشته شده است.
کتابی که خاطرات مهــدی طحانیان ،آزادهی
دفاع مقدس را روایت میکنــد .روایتی که از
کودکی طحانیان و وقوع انقالب و تالشهای

خانواده

او در ده ســالگی با تعطیل کردن مدرســه و
شرکت در راهپیمایی و تظاهرات ضد طاغوت
آغاز میشود و در ادامه به اصرارها و تالشهای
آگاهانهی او بــرای اعزام بــه جبهههای نبرد
میپردازد .ماجرای اعزام یک نوجوان ســیزده
ساله به جبهه با آگاهی از خطرات و سختیهای
آن،داستانیجذابوشنیدنیاست.شجاعتها
و ابتکارات طحانیان در جنگ و سن کمش او
را در میان رزمندهها متمایز میکند .در بخشی
از تقریظ رهبــر انقالب بر ایــن کتاب چنین
آمده است« :سرگذشــت این نوجوان شجاع و
باهوش و صبور در اردوگاههای اســارت ،یکی
مقدس است؛ ماجراهای
از شگفتیهای دفاع ّ
پسربچهی سیزده چهارده سالهای که نخست
ّ
میدان جنگ و سپس میدان مقاومت در برابر
مأموران درندهخوی بعثی را با رفتار و روحیهای
اعجابانگیز ،آزموده و از هر دو سربلند بیرون
آمده اســت ...خوب اســت سستپیمانهای
مغلوبدنیاشده ،نگاهی به امثال این نوشتهی
صادقانهومعصومانهبیندازند،شایدرحمتخدا
شاملآنانشود96/4/12 ».

ایرانی

انسان وقتی از لحاظ عاطفی صحیح بار خواهد آمد که در
خانواده تربیت شود
اگرخانوادهایدرجامعهنباشد،همهتربیتهایبشریوهمهنیازهایروحیانسانهاناکامخواهد
ماند زیرا طبیعت و ساخت بشری اینگونه است که جز در آغوش خانواده و در محیط خانواده و در
بالندگیالزمروحیپیدانخواهد
آغوشپدرومادرآنتربیتسالموکاملوبیعیبوبیعقدهوآن
ِ
شد .انسان زمانی از لحاظ روحی و عاطفی ،صحیح و سالم و کامل بار خواهد آمد که در خانواده بار
بیایدودرخانوادهتربیتشود.اگرمحیطزندگیآرامومناسبیدرخانوادهحکمفرماباشد،میتوان
خاطرجمعشدکهفرزندانازلحاظساختارعاطفیوروانیسالمهستند74/5/11 .

حزب اهلل این است

کار را بایستی به صورت پیگیر دنبال کرد و از آن مأیوس نشد
من میبینم بعضی از دوســتان دانشــجو...
نسبت به برخی از مسائل مربوط به عدالت و
رفع تبعیض و مبارزهی با فساد ،در ذهنشان
سؤاالتی مطرح میشــود که خوب حاال چی
که دائم گفتیم .بله ،گفتید و شــد؛ منتها این
انتظار که همهی آنچه را که ما خواستیم ،در

کوتاهمدت تحقق پیدا کند ،عملی نیست؛ در
هیچ شرائطی در کوتاهمدت ،آرمانهای بزرگ
تحققپیدا نمیکند .آرمانهای بزرگ احتیاج
به استمرار عمل دارد .کار را بایستی به صورت
پیگیر دنبــال کرد و از آن مأیوس نشــد تا به
نتیجهبرسد86/7/17    .
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   حساب تلگرام@ khat_admin :
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صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی ارتـبـاطبـا
نـشـریه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی
(دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای) خطحزبا...

   پیامک10001028                     :

   رایانامه:

Khat@khamenei.ir

   کانال تلگرامTelegram.me/KhatteHezbollah  :
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ماجرای کشوری که یک شبه گدا شد

همه داستان از یک اعتماد شروع شد

2

امام خمینی (ره)؛  07خرداد 1363

تفسیر

قرآن

اگر از خود مراقبت نکنیم
منحرفمیشویم

وســیلهی عدم انحراف و پرهیــز از انحراف
چیست؟ مراقبت از خود .باید مراقب بود .اگر
از خود مراقبت کنیم ،منحرف نمیشویم...
در این خصوص چند آیه در قرآن هســت،
اما این آیه که در مورد قضیهی اُحد اســت،
خیلی انســان را تکان میدهد .میفرماید:
معان
الج ِ
«إ ِ َّن ال َّ َ
ذين تَ َولَّوا مِن ُكم يَــو َم ال َت َقى  َ
َّ
َ
الشَّ
سبوا»؛()۱
إِن َّ َما اس َت َزل ُه ُم
يطان ب َِب ِ
ُ
عض ما ك َ
یعنی کســانیکه در ماجرای اُحد دچار آن
لغزش خسارتبار شــدند و از میدان جنگ
رو برگرداندند و این همه خسارت بر نیروی
نورســتهی اسالم و حکومت اســامی وارد
عض ما َ ك َسبوا» بود؛ کارهایی
شد ،علتش «ب َِب ِ
بود که قب ً
ال س ِر خود آورده بودند .دل دادن به
شهوات و هواهای نفســانی اثرش را اینطور
جاها ظاهر میکند .آیهی شــریفهی دیگر
میفرماید :به اینها گفته شد انفاق کنید ،ولی
بهتعهدخودعملنکردند؛لذانفاقبرقلبآنها
مسلطشد؛« َف َأعق ََب ُهمن ِفا ًقافي ُقلوب ِ ِهمإِلى يَو ِم
يَلقَون َ ُهب ِماأَخلَ ُفوا َّ
اللَما َو َعدو ُه»()۲؛یعنیوقتی
انساننسبتبهتعهدیکهباخدایخوددارد،
بیتوجهینشاندادوخلفوعدهکرد،نفاقبر
قلباومسلطمیشود84/7/17 .
 )1س آل عمران آیه ۱۵۵

 )2س التوبة آیه ۷۷

مناز

جمعه

نمازجمعهبهطوردائمبایددر
حالتحولوپیشرفتباشد

من از همهی آقایان ،بخصوص کسانی که صاحب
فکر نو و ابتکاری و جرأت اقدام در گشودن راههای
ناگشوده هستند ،خواهش میکنم که سعیمان بر
اینباشدکهبهطوردایموروزبهروز،اینمجموعهی
سراسری کشــور را تکامل ببخشــیم .اگر ما قانع
باشیم که همانطوری که ده سال پیش نمازهای
ما برگزار میشد ،حاال هم برگزار بشود ،غبن است؛
«من اســتوی یوماه فهو مغبون» .قاعدهی هر کار
مستمر ،بخصوص وقتی وظیفهی بزرگی بر عهده
دارد ،این اســت که به طور دائــم در حال تحول و
پیشرفتباشد70/6/25   .

محکمترازفوالد

عنصری که اسیر وضع موجود نمیشــود و با امید و تالش ،کار انقالب را به پیش میبرد
«صدهــا هــزار شــهید در راه ایــن نظــام در طــول
ایــن چهــل ســال بــه قربانــگاه رفتهانــد»
 96/11/29و همیــن هــم عامــل بقــای ایــن انقــاب
شــده اســت .همیــن هفتـهی پیــش ،در پــی حوادثــی کــه در
یکــی از خیابانهــای تهــران اتفــاق افتــاد ،چهــار تــن از
جوانــان عزیــز ایــن کشــور بــه شــهادت رســیدند از جملــه
بســیجی جوانــی بــا نــام "شــهید محمدحســین حدادیــان".
جوانــی "نســل ســومی" کــه متولــد  1374بــود و  22ســال
بیشــتر نداشــت .محمدحســین امــا بــا همیــن ســن کمــش،
ســابقهی حضــور در ســوریه هــم داشــت و اتفاقــا تــازه از
آنجا برگشته بود.

"محکمتـر از فـوالد" ،شـاید بـاورش و امـکان وجـودیاش
سـخت باشـد ،امـا امـام صـادق (" ،)مؤمـن" را محکمتر از
أشـد مِـن ُزبَـ ِر الحديدِ":
"ان
المؤمن ُّ
َ
فوالد  توصیـف میکنـدّ :
"إن ُز َبر
اینکـه
بـرای
چـرا؟
اسـت"،
"مؤمـن محکمتـر از فوالد
ّ
َ
الحديـ ِد إذا َد َ
ـر ثُ ّم
إن
َ
ـر ،و ّ
خل ال ّنـار ت ّ
المؤمن لـو ُقتِل ثُ ّم ن ُشِ َ
َغي َ
ُقت َ
قلبـ ُه"" :چـون آهـن اگر داخـل آتـش بیفتد
ـر ُ
ِـل لـم يَ ّ
تغي ْ
تغییر پیـدا میکنـد ،امـا مؤمـن اگر کشـته شـود ،و بـاز زنده
شـود ،و بـاز کشـته شـود ،هرگـز تغییـری در قلبـش پدیـد
نمیآیـد ".در روایـت دیگـری از ایشـان در وصـف یـاران امام
زمـان نیـز مجـددا چنیـن آمـده اسـت" :هنگامـی كـه پرچم

مهـدی ( )به اهتـزاز درآيـد مؤمنـی نخواهد بود مگـر آنكه
قلبـش از پارههای فـوالد محكمتـر شـود و نيروی چهـل مرد
بـه وی عطا گـردد".
فروردیـن مـاه سـال  85نیـز کـه رهبـر انقلاب در ایـام
عیـد نـوروز بـرای بازدیـد از مناطـق جنگـی بـه دهالویـه
سـفر کـرده بودنـد ،در جمـع راهیـان نـور چنیـن فرمودنـد:
«در همینجـا بـود کـه مـن دلهایـی لبریـز از عشـق و
وفـا بـه خانـدان پیامبـر خـدا ( )و سرشـار از وفـاداری
بـه میهـن اسلامی را میدیـدم ،کـه از جوانـان خـود
پارههایـی آهـن ،و از مردانشـان دژهایـی تسـخیرناپذیر
برای دفـاع از مرزهـای میهـن سـاخته بودنـد3 85/1/5 ».
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دربارهیککلیدواژهراهبردی:نظامامت-امامت

اگر عقالنیت در تشخیص عدالت نبود...

محکمتر از فوالد

باالتر از شهادت هیچ نیکیای نیست | این شماره تقدیم میشود به روح پرفتوح شهید محمدابراهیم همت
الرجل فی ســبیل َّ
برای شــهدای عزیزمان ،قادر به تعیین درجه نخواهیم بود ،که فرمود« :فوق ّ
الل» :هر خوبی ،یک خوبی برتر دارد ،تا به
کل ّبر ّبر حتّی یقتل ّ
کشتهشدن در راه خدا برسد؛ «فاذا قتل فی ســبیل ع ّزوجل فلیس فوقه ّبر» :باالتر از آن ،دیگر هیچ نیکی و خوبیای متصور نیست و وجود ندارد .نهایت ،برای
اینکه در مجموعهی نیروهای مسلح ،جای هر کسی باید معین باشد ،ما برای شهدای عزیز هم بهطور معمول ،درجه در نظر میگیریم و کسانی که به شهادت
میرسند ،معموالً یک درجه باالتر به آنها داده میشود .این ،به معنای ارزشگذاری شهادت نیست؛ این هم یک نوع احترام به شهید است69/11/29 .
تاریخ شهادت ۱۷ :اسفند ۱۳۶۲

شهادت :به دست سفاکان رژیم بعث صدام

مزار :در جوار امامزاده شهرضا
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قدردانینمایندگانمجلسازانتصاب
حججاسالمعلیاکبریوابوترابی
بیـش از 200نفـر از نماینـدگان مجلـس از
رهبر انقلاب بابـت انتصـاب حجت االسلام
علـی اکبـری بـرای شـورای سیاسـتگذاری
ائمهجمعـه و همچنیـن حجتاالسلام
ابوترابـی بـرای امامـت جمعـه تهـران تشـکر
کردنـد |.ایسـنا |
نتانیاهوجرأتعملیکردنتهدید
خودعلیهایرانراندار د
روزنامــه رای الیــوم بــا اشــاره بــه هزینــه
بســیار گــزاف رژیــم صهیونیســتی در صورت
هرگونــه ماجراجویــی نظامــی علیــه ایــران
تاکیــد کــرد کــه بنیامیــن نتانیاهــو نخســت
وزیــر ایــن رژیــم جــرأت عملــی کــردن
تهدید خــود علیــه ایــران را نــدارد | .تســنیم |
سازمانملل:مقاماتمیانمار55روستا
راتخریبکردهاند

سـازمان دیدهبـان حقـوق بشـر اعلام
کـرد تصاویـر ماهـوارهای نشـان میدهـد
مقامـات میانمـاری دسـتکم  55روسـتای
روهینگیاییهـا را تخریـب کردهانـد تـا بدیـن
ترتیب شـواهد جنایات ارتش در کشتار اقلیت
مسـلمان روهینگیایی از بیـن بـرود |  .العالم |
افشاگری نصراهلل از توطئه دشمن
علیهلبنان
دبیــر کل حــزب اهلل لبنــان بــا اشــاره بــه
توطئههــای دشــمن درخصــوص انتخابــات
پیــش روی ایــن کشــور گفــت :زمانــي كــه
ســفارت آمريــكا و ســعودي از ايجــاد ليســت
انتخاباتــي و حمايــت مالــي از آنهــا ســخن
ميگوينــد بايــد هشــيار باشــيم ،آنهــا بــراي
مناطــق مهمــي ماننــد هرمــل و بعلبــك 
برنامــه دارنــد |  .خ صداوســیما |
تحلیلگرآمریکایی:ایراندرحالپیروز
شدناست
خوان کـول ،اسـتاد تاریـخ دانشـگاه میشـیگان،
طـی یادداشـتی در وبـگاه تروثدیگ ،به بررسـی
"نقاط درخشـان" اقتصاد ایران پرداخت و نوشت:
اقتصـاد ایران علیرغم مشـکالت مهـم اقتصادی
کـه ایـران بـا آنهـا مواجـه اسـت و علیرغـم
مشـکالت واقعـی در توزیع درآمـد نابرابر ،شـاهد
نقاط درخشـانی اسـت کـه مطبوعـات غربـی به
نـدرت به آنهـا اقـرار میکننـد .وی افزود  :فشـار
آمریکا علیه ایران ،بیاهمیت نیسـت و پیشـرفت
اقتصـادی را ُکنـد میکنـد .امـا اگر شـما ،سـود و
زیان را حسـاب کنیـد ،قطعا ایـران بـه بتدریج در
حـال پیروز شـدن اسـت | .فـرارو|
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ماجرای کشوری که یک شبه گدا شد

همه داستان از یک اعتماد شروع شد
"همهیداستانازیکاعتمادشروعشد".اینجملهایاستکهماهاتیرمحمد،نخستوزیرمالزیدر"اجالسسرانآسهآن"دراواخرجوالی،۱۹۹۷

وهمدر"اجالسمشترکصندوقبینالمللیپولوبانکجهانی"درهنگکنگدرسپتامبر۱۹۹۷آنرابیانکرد.اماماجراازچهقراربود؟

ماجراییکشبهگداشدنمالزی

ماجرا از این قرار بود که اقبال سرمایهگذاران خارجی به مالزی ،این کشور را به
نمادیازپیشرفتبامحورسرمایهیخارجیدرجهانتبدیلکردهبود.همهی
فاکتورهاوشاخصهایاقتصادیمثل"رشداقتصادی"،بهبهتریننحوممکن
در حال باال رفتن بود .ماهاتیر محمد ،خود ماجــرا را اینگونه روایت میکند:
"استراتژی توسعهی ما موفق بود .تا پایان ســال  ،1996برای ده سال پی در
پی ،ما8/5درصد رشد اقتصادی داشتیم .در سال 1997حجم تجارت خارجی
مالزی به 157میلیارد دالر رسید و ما هجدهمین کشور صادرکنندهی جهان
بودیم .در زمینهی واردات نیز در ردیف هفدهم قرار داشــتیم .بدهی خارجی
ما در ســطحی پایین بود ،نرخ تورم در کمترین سطح خود ،یعنی 2/1درصد
بود .میزان پسانداز ملی مالزی ،چهل درصد تولید ناخالص داخلی بود .با این
شرایط ،مالزی بهعنوان یک کشور در حال توسعه ،بسیار سریع به جلو حرکت
میکردوامیدواربودکهدرسال 2020بهیکقدرتاقتصادیتبدیلگردد".
اماناگهان،یکاتفاقهمهیمعادالتماهاتیرمحمدودولتمرداناورابرهمزد.
کشورهای غربی و در رأس آن آمریکا ،که به شدت نگران از رشد خیرهکنندهی
کشور مسلمان مالزی بودند ،به یکباره اقدام به خروج سرمایهی خود از این
کشور کردند .جورج ســوروس آمریکایی که قریب به  60درصد از سرمایهی
بازارهای مالی مالزی را در اختیار داشــت ،تمام سرمایهی خود را از این کشور
خارج کرد و اقتصاد مالزی تا حد ورشکستگی پیش رفت .اثر این بحران بر واحد
پول مالزی بسیار فوری و چشــمگیر بود ۱۳ .ژانویه  ۱۹۹۷میالدی ،هر دالر
آمریکا معادل ۲.۴۶رینگیت مالزی بود اما در نیمه جوالی همان سال بهتدریج
از ارزش رینگیت کاسته شد و تا ژانویه  ۱۹۹۸میالدی ارزش پول ملی کشور
مالزی نصف شد .در این مدت تمام بخشهای اقتصادی مالزی از کارخانهها
تا بورس صدمه دید و رشد اقتصادی این کشور از نفس افتاد .از آن بدتر ،اعتماد
سرمایهگذارانمالیوتجاری،تاسالهابعدبهحالتعادیبرنگشت.
دولت،قبلازبحران،بایدمراقبوضعیتاقتصادیخودباشد

ماهاتیر محمد سالها بعد در بیان ماجرای یک شبه گدا شدن مالزی چنین
میگوید" :واقعیت این اســت که قدرتهای بزرگ سرمایهداری زیادهطلب
هستند و از تجارت آزاد ،زمانیکه فقط به نفع آنها باشد حمایت میکنند ".او

گزارش
رصدی

دربارهی درس بزرگ این بحران برای ســایر دولتها و کشــورها نیز چنین
میگوید" :درس مهم دیگر این است که دولتها قبل از پیدایش بحران باید
مراقب وضعیت اقتصادی کشور خود باشند .دولت در نتیجهی بیدقتی و عدم
توجهدراموراقتصادیومالیضعیفخواهدشد".
سرمایهگذارخارجی،همفرصتاستهمتهدید

تجربهی مالزی ،تجربهی خوبی اســت برای کشــوری که پیشرفت خود را
صرفا معطوف به سرمایهگذار خارجی میکند .سرمایهگذاری خارجی اگرچه
میتواند یک "فرصت" برای اقتصاد کشور باشد ،اما در عین حال ،اگر برنامهی
راهبردی منسجمی برای آن وجود نداشته باشد ،تبدیل به "تهدید" شده و در
یک شب میتواند کشوری را در مرز ورشکستگی به پیش برد .جالب است که
اولین اقدامی که ماهاتیر محمد برای جلوگیری از فروپاشــی و احیای مجدد
اقتصاد مالزی کرد این بود که بــه وعدههای صندوق بینالمللی پول اعتنایی
نکرد ،چون میدانســت که گرفتن وامهای بیشــتر ،یعنی افتادن از چالهی
سرمایهگذاران خارجی به چاه ســازمانهای اقتصادی بینالمللی .بنابراین
بهترین راه را انتخاب کرد :تکیه بر کســانی که از همه بیشتر نسبت به کشور
مالزی دلسوز بودند ،یعنی مردم مالزی .او اوالً از مردم خود برای حل این بحران
کمک خواست و ثانیاً آژانسهای نظارتی جدیدی ایجاد کرد تا سیاستهای
اضطراریاشبهخوبیدرسراسرکشوراجراشود.
معنای اقتصاد مقاومتی که رهبر انقالب در چند ســال اخیــر دائما آن را به
مسئولین تذکر میدهند نیز همین تکیه به نیروی بیبدیل مردم کشور است.
«معنایاقتصادمقاومتی،محصورشدنوزندانیشدندرداخلکشورنیست؛
نیایند بگویند که ما میخواهیم با دنیا ارتباط داشته باشیم! خب ،در اقتصاد
مقاومتی ارتباط با دنیا وجود دارد؛ منتها گفته میشود که اعتماد بایستی به
مردم باشد؛ اقتصاد درونزا و برونگرا .جوشش حرکت اقتصادی از درون کشور
است؛استعدادهایمردم،امکانهایمردم،سرمایههایمردم.تدبیریاندیشه
ظرفیتها به کار و تولید در داخل و
بشود که این سرمایهها ،این استعدادها ،این ّ
ثروتسازی و ایجاد ثروت در داخل بینجامد؛ این تدبیر میخواهد .نگاهمان به
خارج نباشد 96/11/29 ».تنها راه برونرفت از وضعیت بغرنج اقتصادی کشور،
نیزدرهمیننکتهنهفتهاست.

دودلیلبرایتغییراتاخیر
نظامیدرعربستان:یمنوتوازنقدرت

واشنگتن پست در یادداشتی دربارهی تغییرات در فرماندهان ارتش و سایر نظامیان در عربستان نوشت :این تصمیمات
به این دلیل است که ائتالفی تحت رهبری سعودی ،که عمدتا توســط امارات متحده عربی حمایت میشود ،همچنان
در بیثباتی در یمن به سر میبرد .بیش از  10000نفر در جنگ کشته شدهاند و پادشاه عربستان با انتقادات گستردهی
بینالمللی به خاطر حمالت هوایی خود به غیرنظامیان و به آتش کشیدن بازارها ،بیمارستانها و سایر اهداف غیرنظامی
مواجهاست.
واشنگتنپستسپسبهسراغامیالوآرزوهایمحمدبنسلمانرفتهوبیانمیکندکهنقشمحمدبنسلمان،وارثتخت
سلطنت پدرش که وزیر دفاع عربستان و معمار جنگ یمن نیز هست ،به شدت مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است.
بکه واسر ،تحلیلگر مؤسسهی رند بیان میکند :جنگ یمن فشارها برای این اصالحات را ایجاد کرده است .جیمز بیکر از
مؤسسهیسیاستگذاریعمومیدانشگاهریسنیزمیگویداینتغییراتاساسی،برایایجادموازنهیمحتاطانهدرخاندان
سلطنتی آلسعود بوده است .ماجرایی که بسیاری آن را به زندانیشدن و متعاقبا بلوکهشدن اموال شاهزادههای قدرتمند
اقتصادی عربستان از جمله ولیدبنطالل و قبل از آن برکناری محمدبننایف از ولیعهدی آلسعود همخوان ،و در راستای
تقویتقدرتدردستانمحمدبنسلماندانستهاند.

بازخوانی

اگر جوانهای شما نبودند ،وضع ایران بدتر از لیبی و سوریه بود

خانوادههای ّ
مقدس و شهیدان انقالب! تا ابد این ملّت مدیون فرزندان شما است...
مکرم شهیدان دوران دفاع ّ
معظم و ّ
اگر جوانهای دالور و شجاع و فداکاری مثل جوانهای شما وجود نداشتند که بروند و خودشان را مثل یک سپری،
سدی در مقابل دشمن قرار بدهند ،این دشمن پایش به داخل کشور میکشید و میرسید ،به هیچ چیزی
مثل یک ّ
رحم نمیکرد .شما االن ببینید در شمال آفریقا ،در بعضی از کشورهای منطقهی غرب آسیا چه خبر است؛ آنچه در
ایران با حضور بعثیها اتّفاق میافتاد ،ده برابر بدتر از آن چیزی بود که امروز در لیبی هست ،چند سال در سوریه بود،
مدتها در عراق بود و از این قبیل .چه کسی مانع شد؟ چه کسی جلوی این خسارت عظیم تاریخی و ملّی را گرفت؟
ّ
جوانهای شما ،همین شهدا96/10/12 .

اگرعقالنیتدرتشخیصعدالتنبود،انساندچارگمراهیمیشود

من میخواهم این نکته را هم عرض کنم که اگر
حقیقــى خودش در
بخواهیم عدالت به معنای
ِ
جامعهتحققپیداکند،بادومفهومدیگربشدتدر
هم تنیده است؛ یکی مفهوم عقالنیت است؛ دیگر
معنویت .اگر عدالت از عقالنیت و معنویت جدا شد ،دیگر
عدالتی که شما دنبالش هستید ،نخواهد بود؛ اص ً
ال عدالت

طرح کلی
اندیشه اسالمی

سخن

سالروز وفات حضرت امالبنین و روز تکیم مادران و همسران شهدا

مسئله روز

اخبار

هفته
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نخواهد بود .عقالنیت بهخاطر این است که اگر عقل و خرد
در تشخیص مصادیق عدالت بهکار گرفته نشود ،انسان به
گمراهی و اشتباه دچار میشود؛ خیال میکند چیزهایی
عدالت است ،در حالیکه نیســت؛ و چیزهایی را هم که
عدالتاست،گاهینمیبیند.بنابراینعقالنیتومحاسبه،
یکی از شرایط الز ِم رسیدن به عدالت است84/6/8 .

درباره یک کلیدواژه راهبردی()1

عامل بقای جریان شیعه در طول تاریخ چه بوده است؟

 29بهمنماه ،رهبر انقالب در دیدار مردم آذربایجان ،کلیدواژهای را به کار بردند به نام «نظام امت-امامت» .جالب آنکه رهبر انقالب،
 43سال پیش ،در مسجد امام حسن(ع) مشهد ،ذیل سلسلهجلساتی پیرامون طرح کلی اندیشهی اسالمی در قرآن ،چندین جلسه

نیز دربارهی موضوع "والیت" سخنرانی کرده بودند .نظر به اهمیت این موضوع ،و با توجه به طرح مجدد آن توسط رهبر انقالب ،خط
حزباهللدرچندینشماره،بخشهایمهمیازآنرامنتشرمیکند.

در اصطالح قرآنی ،والیت یعنی بههم پیوستگی و همجبهگی و اتصال شدید یک عده انسانی که دارای یک فکر واحد و
جویاییکهدفواحدند،دریکراهقدمبرمیدارند،براییکمقصوددارندتالشوحرکتمیکنند...شماعالماسالمرادر
زمان خلفای بنیامیه و بنیعباس تشبیه کنید به رودخانهای که انواع جریانهای فکری و سیاسی و عملی گوناگون ،در آن
علیه همدیگر حرکت میکردند .از اول تا آخر که نگاه میکنید ،جریان تشیع را میبینید ...در میان این توفان عجیب ،چیز
ناچیزوخُ ردیبهنظرمیرسدوبهنگاهمیآید،اماخودشرانگهداشته،هرگزکدرنشده،طعمشخرابنشده،هرگزصفای
خودراازدستنداده...چهچیزیاینرانگهداشته؟چهچیزیتوانستهعاملبقایاینجریانشیعیبشود؟وجودآنولیای
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هفته

نیرومحرکهیاصلیانقالباسالمی

انقالب اسالمی ســال  57آغاز شــد نه تمام.
«بعضی خیــال میکنند انقالب فقط ســال
 ۵۷بود و تمام شــد؛ این خطا است .انقالب در
سال  ۵۷شروع شــد ،نه اینکه تمام شد؛ آغاز
تغییر ،آغــاز حرکت اصالحــی در جامعه در
سال  ۵۷اتّفاق افتاد ...بتدریج این حرکت باید
عمیقتر ،وسیعتر ،گستردهتر ،خردمندانهتر
ادامــه پیدا کند ،نــه اینکه متو ّقف بشــود».
 96/11/29پــس اگر قرار اســت ایــن انقالب
همچنان حرکت کند و حرکتش هم عمیقتر
و وسیعتر و گستردهتر شــود  -که شده است
 ،نیازمند "نیروی محرکهای" است ،و نیرویمحرکهی این انقالب هــم "زبر الحدید"هایی
از نسل حدادیاناند .نسلی که رهبر انقالب در
وصف آنان میفرمایند« :شماها نسل س ّومید؛
ا ّوالً جوان این نسل ،جوان نسل س ّوم ،از جوان
نسلا ّولامیدبخشتراستدرصورتیکهبتواند
ایمانش را حفظ کند .جوان نسل ا ّول ،کسانی
بودند که از روی احساسات ،از روی هیجان [کار
کردند]؛ احساسات بود ،احساسات خوبی هم
بود و همان احساسات کار کرد ،یعنی یک نظام
کهن را سرنگون کرد و اسالم را رو آورد؛ این را
ما کوچک نمیگیریم ...ا ّما زیرساختش محکم
نبود ...ا ّما آن [جوانی] که دنبال وظیفه میرود،
میفهمد چهکار دارد میکند .یک نمونهاش
همین حججی اســت و صدهــا نمونه ،بلکه
هزارها نمونه از این قبیل وجــود دارد .لذا من
به جوان امــروز درصورتیکه انگیزه و ایمانش
درست باشد ،اعتمادم و امیدم بیشتر است تا
به جوان آن روز96/10/24 ».
زبر الحدید همان ارادههای پوالدینی هستند
که کار انقالب را با همهی ســنگالخهایی که
در مســیر راه آن هســت ،به پیش میبرند.
امثال احمدی روشنها در عرصههای علمی
و فنــاوری ،امثال حججیهــا در عرصههای
امنیت بیرونی و حفظ حریم مردمان کشــور
از گزند دشــمنان ،و امثــال حدادیانها که با
حضور "به موقع" و "به هنگام خود" ،فتنههای
 78و  88و ایضا آشــوبهای دی و بهمن ماه
 96را جمع کردند .آنها گرفتار "وضع موجود"
نیستند و نه تنها "ناامید" نمیشوند بلکه برای
ساخت آیندهی بهتر ،دائما در تالشاند و خود
را برای آن آماده میکنند« :شــما جوانان باید
دائماً هشیار باشید .معارف دینی خود و معارف
انقالبی خود را هر چه میتوانید تعمیق کنید.
مثل پارههای پوالد؛ زبر الحدید -آنطوری که در
تعبیرات حدیث و در بعضی دعاها وجود دارد
 نفوذناپذیر و نفوذکننده و در مقابل دشمنبرنده و با ارادهی قوی باشید 87/2/14 ».باری،
زبرالحدید ،ویژگی اصحاب انقالب اسالمی ،و
ایضا یاران مهدی موعود است.
سالسوم،شماره |123هفتهسوماسفند96
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