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اصل خدشهناپذیر جمهوری اسالمی

بهتباهیکشیدنجنگلها
غیراسالمیاست
ایـن کارهایـی کـه شـما میگوییـد کـه
میرونـد جنگلهـا را خـراب میکننـد،
اینهـا کارهـای غیـر اسلامی اسـت .مـن
میگویـم باید اسلامی باشـد .اگـر چنانچه
یک کسـی تخلف کرد از مقـررات دولت ،این غیر اسلامی اسـت ،آن هم باید اسلامی
بشـود؛ یعنی ،باید دولـت با قـدرت ،آن کسـی [را] که تخلـف میکنـد از آن چیزهایی
که دولـت بـرای حفـظ نظـام دولـت قـرار داده اسـت ،آن را باید بـا قـدرت جلویش را
بگیـرد؛ بـرای اینکه آن غیر اسلامی اسـت ،مـن میگویم اسلامی باید بشـود .بریدن
درختهای کشـور را و بـه تباهی کشـیدن جنگلهـا را ،این غیر اسلامی اسـت؛ باید
جلویـش گرفته بشـود.

امام خمینی (ره) ۷شهریور۱۳۶۱

باز

خوانی

زمینخواران باید مورد تعقیب قضایی قرار بگیرند
حـاال بحـث زمینخـواری ،یواشیـواش شـده کوهخـواری! بنـده گاهی کـه میروم
متأسـف میشـود .بارها
ارتفاعات شـمال تهـران و نگاه میکنـم ،انسـان واقعاً خیلی ّ
مـن در دیـدار بـا مسـئولین شـهری و مسـئولین دولتـی و مانند اینهـا این مسـائل
را در میـان گذاشـتهام .خـب تلاش هـم کردهاند لکـن قاطـع بایـد برخـورد کنند.
قاطعیـت بهخرج بدهنـد؛ ُعرضه
مقابـل ایـن سوءاسـتفادهکننده
مسـئولین باید در
ِ
ّ
ّ
مشـخص
بایـد بهخـرج بدهنـد؛ نگذارنـد فلان آد ِم سوءاسـتفادهچی با شـیوههای
[سوءاسـتفاده کنـد] .انسـان از آن بـاال کـه نـگاه میکنـد ،میفهمـد و میبینـد که
چـهکار دارنـد میکننـد .ا ّول میرونـد اجـازه میگیرند ،یـک تأسیسـاتی در انتهای
یـک زمیـن درسـت میکنند؛ بعـد کـه انتهـای زمین مـال آنها شـد ،همهی سـطح
زمین بهطـور طبیعـی قابـل نقلوانتقـال خواهـد شـد؛ از این کارهـا میکننـد .این
شـمال تهران و غرب تهـران ،در واقع مجاری تن ّفسـی شـهر تهـران اسـت؛ ارتفاعات
شـمال تهـران را یکجـور ،طـرف زمینهای غـرب تهـران را یک جـور .در مشـهد -
شـهر ما  -مـن رفتـم دیـدم طـرف ارتفاعات جنوب شـهر کـه درواقـع مرکـز تن ّفس
شـهر اسـت ،دارند افرادی آن بـاال خانه میسـازند ،هتل میسـازند ،سـاختمانهای
چند طبقـه میسـازند؛ اینها بد اسـت ،اینهـا غلط اسـت؛ جرم بدانیـد اینهـا را .یکی
از کارهـای اساسـی «جرمانـگاری» در قانـون اسـت؛ اینهـا را بایـد جرم دانسـت در
قانـون و این کسـانی که ایـن کارهـا را میکننـد تعقیـب قضائی کـرد .صِ ـرف اینکه
متأسـفانه در مـواردی نمیکنند،
بروند قلع بنـا بکنند ،کافی نیسـت؛ کـه آن را هـم ّ
کوتاهـی میکننـد93/12/17 .

پرسش

و پاسخ

آیاآرمانگراییبادیدنمصلحتهادرتعارضاست؟
سؤال :جایگاه «مصلحت» در نظام اسالمی چگونه است؟ برخی آرمانگرایی
را در تعارض با دیدن مصلحتها میبینند ،این گزاره تا چه اندازه درســت
است؟
پاســخ :آرمانگرائی بههیچوجه به معنای در همهی زمینهها پرخاشــگری کردن،
برخی از واقعیات الزم و مصلحتهای الزم را ندیده گرفتن ،نیست .مصلحت هم شده
یک اســم منفور؛ آقا مصلحتگرائی میکنند! خب ،اصــ ً
ا باید مالحظهی مصلحت
بشــود .هیچ وقت نباید گفت که آقا حقیقت با مصلحت همیشــه منافــات دارد؛ نه،
خود حقیقت یکی از مصلحتهاســت ،خود مصلحت هم یکی از حقایق اســت .اگر
اندیشى درست باشد ،باید رعایت مصلحت را کرد؛ چرا نباید رعایت مصلحت
مصلحت
ِ
را کرد؟ باید مصالح را دیــد ...هیچ منافاتی وجود ندارد بین انجــام دادن وظائفی که
جوانی و آرمانگرائی به انســان دیکته میکند ،و بین مالحظــهی مصالح مدیریتی
کشــور ،مالحظهی قانــون ،مالحظهی تدبیــر و درایت مدیریتی در کشــور .یعنی
میتوان آرمانگرا بود ،به احساســات جوانی هم پاسخ داد و بر طبق اقتضای جوانی و
آرمانگرائی عمل کرد؛ در عین حال جوری هم بود که با مصلحت کشــور و با مصالح
مدیریتی کشور تعارض و اصطکاکی نداشته باشد91/8/16 .

طرح کلی

گزارش

هفته

گزارش

اندیشه اسالمی

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

«والیت»یعنی

ارتباطمستحکمونیرومندبا«قلبامت»
در جامعه اگر بخواهد همهی نیروها به کار بیفتــد و همه در یک جهت به کار بیفتد و
هیچیک از نیروها هرز نرود و همهی نیروهای جامعه به صورت یک قدرت متراکمی،
به مصالح جمعی بشریت بهکار بیاید و جامعه بتواند مثل مشت واحدی باشد ،در مقابل
جناحها و صفها و قدرتهای مخاصم؛ اگر اینها را بخواهد داشته باشد ،احتیاج دارد
به یک قدرت متمرکز .به یک دلی احتیاج دارد ،به یک قلبی احتیاج دارد این جامعه و
پیکر عمومی اسالم ...اگر بخواهد این پیکر بزرگ ،که اسمش امت اسالمیست ،زنده
بماند ،موفق بماند ،همیشه پایدار باشد ،باید چه کار کند؟ باید ارتباطش را با این مرکز،
با این قلب متحرک و پرهیجان ،همه آن ،همیشــه ،مستحکم ،نیرومند ،برقرار باشد.
پس والیت یعنی چه؟ یعنی ارتباط مستحکم و نیرومند هر یک از آحاد امت اسالم ،در
همه حال ،با آن قلب امت .ارتباطِ چه؟ ارتباط فکری و عملی .یعنی درســت سرمشق
گرفتن ،درست در افکار و بینشها دنبال او بودن ،و درست در افعال و رفتار و فعالیتها
و حرکتها او را پیروی کردن (.صص )543-542

وقتیوزیرخارجهفرانسه
به در بسته خورد

اول .زمستان سـال گذشـته ،ژان مارک آیرو ،وزیرخارجه فرانسـه ،به تهران
سـفر کـرد .در بـدو ورود او ،ضیافت شـامی در سـفارت فرانسـه به افتخـار او
برگزار شـد .در میانهی مهمانـی ،یکی از حاضرین در جلسـه با اشـاره به تقارن سـفر او
بـا مانـور نظامـی مشـترک انگلیـس و آمریـکا و فرانسـه در خلیـج فـارس کـه طبعـا
میتوانسـت حـاوی پیامی بـرای طـرف ایرانی باشـد پرسـید :آیـا فکر نمیکنیـد این
مسـئله روی روابط تجاری ما با ایـران تاثیر بگـذارد؟ آیرو جـواب میدهد کـه "نه ،من
هیچ نگرانی نسـبت بـه موفقیتآمیـز بودن این سـفر نـدارم .مقامـات ایرانـی در هیچ
یک از جلسـات مقدماتـی و برنامهریـزی برای سـفر در تهـران و پاریس به این مسـئله
معترضنشدند".
چندین روز بعد از این ماجرا ،رهبر انقالب در دیدار با دستاندرکاران راهیان نور اینگونه
بیان کردند« :من اینجا یک حاشیهای باز کنم :جنگ تحمیلی بهخاطر این اتّفاق افتاد
محرکینش خاطرجمع نبودند
که دشمن در ما احساس ضعف کرد .اگر دشمن بعثی و ّ
که س ِر چند روز به 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 دشــمن را از تهاجم به خودتان منصرف کنید،
سعی کنید اظهار ضعف نکنید 95/12/16 ».سپس ایشان به ماجرای سفر وزیرخارجهی
فرانسه اشاره کرده و گفتند« :اشــتباه بزرگ بعضی از ماها در چالش اقتصادی بزرگی
که امروز کشور دچار آن است -که ما امروز دچار چالش اقتصادی هستیم -این بود که
در زمینهی اقتصادی اظهار ضعف شد؛ دشــمن 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 با 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؛ ایرانیها اینقدر
احتیاج به این مذاکرات دارند که امثال این رزمایش ضــرری به مذاکرهی اقتصادی ما
نمیزند»! این اظهار ضعف در مقابل دشمن نباید بشود95/12/16 ».
دوم .یک ســال بعد از این ماجرا ،ژان ایو لودریان که حــاال جایگزین آیرو در منصب
وزارتخارجهی فرانسه شــده بود ،در تاریخ 14اسفندماه  96وارد ایران شد .او نیز مانند
همتای قبلی خود ،پیش از آمدن به ایران ،همان ســخنان تکراری دربارهی مذاکره بر
سر اقدامات منطقهای ایران و کاهش توان موشکی را بازگو کرد و شروع به شاخه و شانه
کشیدن شــد .این بار اما در بر همان پاشنه باز نشــد .در بدو ورود او به ایران ،جمعی از
دانشجویان انقالبی در اعتراض به سخنان بیپایه و اساس وی ،در فرودگاه مهرآباد تجمع
کرده و با در دست داشتن عکسهایی از شــهید طهرانی مقدم ،پدر موشکی ایران ،به
استقبال او رفتند .پس از دانشجویان ،این بار نوبت دبیر شــورایعالی امنیت ملی بود
که جواب وزیرخارجهی فرانســه را بدهد .شــمخانی ،در اقدامــی نمادین و برخالف
عرف مرســوم ،لباس نظامی بر تن کرد و خطاب به لودریان گفــت" :توان دفاعی ایران
تهدیدکنندهی هیچ کشــوری نبوده و توســعهی آن بدون تاثیرپذیری از مؤلفههای
سیاسی ،تابعی از نیازمندیهای امنیتی و تهدیدات بالقوه کشور است ".وزیرخارجهی
ایران نیز در دیدار با او ،همین موضــع قاطعانه را امتداد داد و پــس از آن ،در صفحهی
شخصی خود در یکی از شبکههای اجتماعی چنین نوشت" :اياالت متحده و اروپاییها
بايد به جای زير سؤال بردن برنامه موشکی ايران ،تزريق صدها ميليارد دالر تسليحات
را به منطقه ما متوقف كنند .ضروری اســت با برنامهی موشکیمان که توسط شورای
امنیت سازمان ملل متحد محدود نشد از تکرار رنجی که مردم ما با موشک باران صدام
 و با حمایت غرب  -متحمل میشــدند جلوگیری کنیم ".شاید به همین علت بود که"فرانس کلمانسو" خبرنگار شبکه خبری "یوروپ  ،"1با اشاره به اینکه گفتوگو با دبیر
شورایعالی 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 موشکی اروپا ببیند ولی در این مسیر ،همهی گامهای وزیر فرانسوی به درهای
بسته ختم شده است".
سوم« .عزت» اولین اصل از ســه اصل سیاســتخارجی جمهــوری اسالمی (عزت،
حکمت ،مصلحت) است .اصلی که همهی تعامالت بینالمللی کشور میبایست مبتنی
بر آن صورت بگیرد« .معنای عزت این اســت که جامعه و نظام اسالمی ،در هیچیک از
برخوردهای بینالمللی خود ،نباید طوری حرکت کند که منتهی به ذلیل شدن اسالم و
مسلمین شود 68/11/9 ».طبعا حفظ عزت ایران و ایرانی ،وظیفهی همهی مسئوالن ،در
هر سطح و مقامی است .عزت ،اصل خدشهناپذیر جمهوری اسالمی است.

نماز

نهضتحفظمحیطزیست
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جوانان مؤمن چگونه میتوانند گفتمان عدالــت را در جامعه به پیش برند؟

سربازانعدالت

 29بهمـن  ،1396رهبـر انقلاب
اسلامی پس از بیان یک ارزیابی
واقعبینانـه از پیشـرفتهای کشـور،
تلنگری جـدی به همـه بهویژه مسـئوالن
در خصـوص عقبمانـدن از آرمـان عدالت
در مقایسـه بـا پیشـرفتهای مـادی دیگر
میزننـد و بعـد هـم هشـداری مهـم
دربـارهی یک خطـر مبتالبه بـرای همهی
انقالبهـا« :خطـر ارتجـاع»« :ارتجـاع
یعنی چـه؟ یعنی ایـن حرکتی کـه انقالب
شـروع کـرده بـود و ملّـت داشـتند در این
مسـیر بـا نیـروی انقالبـی و بـا سـرعت
حرکـت میکردنـد ،در یـک جاهایـی
سسـت بشـوند ،بعد متو ّقـف بشـوند ،بعد
برگردند؛ ایـن ارتجاع اسـت؛ ارتجاع یعنی
برگشت96/11/29 ».
رهبـر انقلاب بارهـا گفتهانـد وظیفـهی
رهبـری محافظـت از حرکـت عمومـی
ملـت بـه سـمت آرمانهـا اسـت« :تـا من
زنـده هسـتم ،تـا مـن مسـئوليت دارم ،به
حـول و قـوهى الهـى نخواهـم گذاشـت
ايـن حركـت عظيـم ملـت بـه سـوى
آرمانهـا ذرهاى منحـرف شـود90/2/3 ».
حـاال در آسـتانهی چهـل سـالگی انقالب،
ایشـان بدون پردهپوشـی و تعـارف ،وقتی
میخواهنـد مصادیقـی از خطـر ارتجـاع
را بـا مـردم در میـان بگذارنـد ،سـراغ
مظاهـری از بیعدالتـی میرونـد کـه
نتیجهی آنها دور شـدن مسـئوالن از متن
و زندگـی مـردم بهویـژه طبقـات ضعیـف
اسـت« .مـن وظیفـه دارم خطـر را بـه
مـردم عزیزمـان بگویـم .مـا اگر به سـمت
اشـرافیگری حرکـت کردیـم ،ایـن رفتـن
بـه سـمت ارتجـاع اسـت؛ اگـر بـه جـای
توجه بـه طبقـهی ضعیـف ،دلسـپردهی
ّ

طبقـات مر ّفـه و زیادهخـواه در کشـور
شـدیم ،ایـن حرکـت بـه سـمت ارتجـاع
است96/11/29 ».
ایسـتاده در مقابـل بیعدالتـی و
فسـاد
تأکیـد بـر مقولـهی عدالـت و مصادیـق
آن همچـون تمرکـز بـر حـل مشـکالت
محرومـان ،و مبـارزه بـا فسـاد و تبعیـض،
اگرچـه جـزو دغدغههای همیشـگی رهبر
انقلاب بـوده اسـت امـا در ماههـای اخیـر
تمرکـز بـر ایـن مسـائل بیـش از گذشـته
شـده اسـت .بـا وجـود انگیزههـای منفـی
برخـی افـراد و جریانهـا در قبـال عدالـت
و عدالتخواهـی ،رهبـر انقلاب اسلامی
در طـول ایـن سـالها اجـازه ندادهانـد
بنیادیتریـن آرمـان انقلاب اسلامی
بـه حاشـیه رود؛ چـه در سـالهایی کـه
بـه اسـم سـازندگی و توسـعه ،عـدهای
بهدنبـال کمرنـگ کـردن عدالـت و توجـه
بـه محرومـان بودنـد و چـه در التهابـات
سیاسـی اواخـر دهـهی  70و اوائـل
دهـهی  ،80ایـن رهبـر انقلاب بودنـد
کـه تمامقـد در مقابـل پـروژهی توسـعه
منهای عدالـت ایسـتادند و قاطعانـه اعالم
کردنـد مشـروعیت نظـام و مسـئوالنش
بـه عدالتخواهـی و مبـارزه با فسـاد اسـت:
«مشـروعیت من و شـما وابسـته به مبارزه
بـا فسـاد ،تبعیـض و نیـز عدالتخواهـی
اسـت ...گـر مـا دنبـال عدالـت نباشـیم،
حقیقتـاً مـن کـه اینجـا نشسـتهام،
وجـودم نامشـروع خواهـد بـود؛ یعنـی
تصـرف کنم،
هرچـه اختیـار دارم و هرچـه ّ
تصرف نامشـروع خواهـد بود؛ دیگـران هم
ّ
همینطـور82 /6 /5 ».

 5اصـل کاربـردی بـرای مطالبهگری
عد ا لت
در طـول این سـالها اگرچـه برای اسـتقرار
عدالـت در جامعـه ،از سـوی مسـئولین،
کمکاری صـورت گرفت امـا نیروهای مؤمن
و انقالبی ،رهبـر انقالب را تنها نگذاشـته و با
تبدیل آن بـه گفتمانی عمومـی در جامعه،
به یـاری او شـتافتند .اما با همـهی اهمیتی
کـه مقولـهی عدالـت دارد ،ملزوماتـی نیـز
همـراه آن اسـت کـه «سـربازان عدالـت
اجتماعی» می بایسـت آنهـا را مد نظـر قرار
دهنـد:
.1استمرارعمل:
«بعضـی از دوسـتان دانشـجو نسـبت بـه
برخـی از مسـائل مربـوط بـه عدالـت و رفع
تبعیـض و مبـارزهی با فسـاد ،در ذهنشـان
سـؤاالتی مطـرح میشـود کـه خـوب حاال
چـی کـه دائـم گفتیـم .بلـه ،گفتید و شـد؛
منتها ایـن انتظـار کـه همـهی آنچـه را که
مـا خواسـتیم ،در کوتاهمـدت تحقـق پیـدا
کند ،عملـی نیسـت؛ در هیـچ شـرائطی در
کوتاهمـدت ،آرمانهـای بزرگ تحقـق پیدا
نمیکنـد .آرمانهـای بـزرگ احتیـاج بـه
اسـتمرار عمـل دارد86/7/17 ».
 .2توجـه بـه معنویـت و عقالنیـت
همـراه عدالـت:
«اگـر معنویـت بـا عدالـت همـراه نباشـد،
عدالـت میشـود یـک شـعار توخالـی ...اگر
عقالنیـت در عدالـت نباشـد ،گاهـی اوقات
عدالـت بـه ضـد خـودش تبدیل میشـود؛
اگر درسـت در باب عدالت محاسـبه نباشد.
خیلـی از کارهـا را گاهـی بعضـی از ایـن
گروههـای تنـد و افراطـی تـوی این کشـور
به عنـوان عدالـت کردهانـد ،که ضـد عدالت
شـده88/6/16 ».

 .3پرهیز از حرکتهای غیرمنصفانه
به نام عدالتخواهی:
«آنچـه در کنـار همـهی الزامـات ایـن
حرکـت ،ضـروری و حیاتـی اسـت آن
اسـت کـه ا ّوالً مراقبـت شـود کسـانی بـا
انگیزههـای دیگـر ،ایـن شـعار حـق را
ابـزار نکننـد و ثانیـاً بـه نـام عدالتطلبی،
حرکتـی غیرمنصفانـه از سـر جهـل یـا
غفلـت انجـام نگیـرد87/5/22 ».
 .4تحلیل ،موضع و مطالبهی تخصصی
در خصوص مسائل اصلی کشور:
«در مسـائلی کـه بـا سرنوشـت کشـور
ارتبـاط پیـدا میکنـد ،حتمـاً تحلیـل و
موضـع داشـته باشـید« 89/5/31 ».نقـد
مسـتمر ،نظـارت مسـتمر و متعـادل بـر
اوضـاع کشـور ،بـر مدیریتهـا ،جـزو
کارهـای بسـیار الزم اسـت؛ البتـه بایـد با
عقالنیـت و بـا مـدارا همـراه باشـد ،بدون
افـراط ،بـدون پرخاشـگری91/5/16 ».
 .5نباید خسته شوید:
« بایـد ایـن راه را طـی کنیـد .ایـن راه هم
راهی اسـت که در هر کیلومتـرش تابلوی
«تو ّقف ممنوع» نصب شـده اسـت؛ لذا در
سـربازان عدالت
این راه نباید تو ّقـف کرد.
ِ
اجتماعـی بایـد خسـتگیناپذیر باشـند.
کسـانی کـه در ایـن راههـای طوالنـی و
آرمانهـای بـزرگ حرکت میکننـد ،باید
خسـتگی حس نکننـد79/12/22».
اینهـا  5اصل کاربردی اسـت که سـربازان
عدالـت ،یعنی نیروهـای مؤمـن و انقالبی،
بـرای اسـتیالی گفتمـان عدالـت در
جامعـه ،باید مـد نظر قـرار دهنـد .اصولی
کـه بـا توجه بـه آنهـا ،گفتمـان عدالـت از
مسـیر درسـت خـود منحـرف نخواهـد
شـد.

جمعه

مباداروحانیون،پولدارهارابهفقرا ترجیح دهند
ما طلبهها ،ما جامعهی 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 اســت .بله ،گاهی
پولدارها ممکن بود سراغ یک عالمی هم بیایند ،او هم یک احترامی بکند ا ّما معاشرت
ائمهی جماعت ما  -علمائی که بودند با مردم  -عمدتاً
روحانیون ما ،علمای ما ،مراجع ماّ ،
مهمی است؛ این را باید نگه بداریم.
با مردم فقیر و زیر ّ
متوسط بوده است؛ این خیلی چیز ّ
حاال که علما و روحانیت ،به یک موقعیتی در عالم سیاست دست پیدا کردهاند ،نباید آنچه
را تاریخچهی ما و س ّنت کهن ما است از دست بدهیم .اینکه در یک شهری یک عالمی
مث ً
تجار و با پولدارها و با باغدارها و
ال باشد[ ،ولی] بین مردم معروف باشد که ایشــان با ّ
مانند اینها [اُنــس دارد]  -مهمانی خانهی این؛ مهمانی در باغ آن -ا ّما با فقرا نه ،اُنســی
ندارد؛ این چیز خوبی نیست96/11/2 .
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شهادت یعنی وارد شدن در حریم خلوت الهی

اینشمارهتقدیممیشودبه

شهیدانرضاامامی،محمدعلیبایرامی
رضامرادیعلمدار

نـشــریـهجـامـــعـه
مـؤمــن و انـقــالبــی

بهترین مردنها ،شهادت است .باالترین اجرها برای انســانی 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 .شــهادت ،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 شــهیدان ،تو را به حق اولیایت ،تو را به حق صاحبالزمان
(ارواحنافداه) ،مرگ ما را هم به شهادت در راه خودت قرار بده70/10/11 .
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هراسغربازنظممنطقهایایران
اسـتیو بنن ،استراتژیسـت مطـرح آمریکایـی و مشـاور سـابق رئیسجمهور آمریـکا در
مصاحبـه با نشـریهی "جـی کیو" گفـت" :یـک محـور جدید بـرای مقابلـه با غـرب که
متشـکل از کشـورهای چیـن ،ایـران و ترکیه اسـت ،شـکل گرفته اسـت ".اسـتیو بنن
سـپس ادامـه داد" :آنچه که امروز شـاهد آن هسـتیم ،چین ،ایـران و ترکیه  -سـه تمدن
باسـتانی  -اسـت که با یکدیگـر در هم آمیخته میشـوند تـا یک محـور جدیـد در برابر
غرب را تشـکیل دهند ".اسـتیو بنن نیز شـبیه به فرانسـیس فوکویاما در نظریهی پایان
تاریخ و سـاموئل هانتینگتـون در نظریهی برخـورد تمدنها تلاش می کند تقابـل را به
سمت اسلام و مسـیحیت سـوق دهد و با بیان اینکه شـرایط کنونی شـبیه به سالهای
دهـه  1930اسـت ،میگویـد" :جهـان بـا ایـن نـزاع به سـمت جنـگ جهانـی حرکت
میکنـد".
اما آنچه گفتههای اسـتیو بنـن را از دو متفکر پیشـین متمایـز میکند ،هدایـت نظرات
به سـمت نظمی اسـت که ایران و چین بـرای نظـام بینالملل در نظـر دارنـد .در همین
خصوص مارکو روبیو ،نمایندهی مجلس سـنای آمریکا نیز در نشسـت سـاالنهی آیپک
دربارهی "گسـترش هژمونـی ایران در منطقه غرب آسـیا" گفت" :آنها سـعی دارنـد ما را
از منطقه بیرون بکشـند و ایـن کار را از طریـق نائبان خـود در منطقه انجام مـی دهند".
روبیو با بیـان عجـز آمریـکا در منطقـه بیـان میکنـد" :نمیتوانیـم از راه حل سـوریه و
هرچه مربـوط به ثبات منطقه شـود ،بیـرون برویـم".

اخبار

هفته

راهی که بچههای شما در آن به شهادت رسیدند
جزو آن راههای بسیار مهم است
دیـدار بـا خانـوادهی محتـرم شـهیدان و حضـور در جمـع صمیمـی آنـان ،ازجملـه
برنامههای مسـتمر رهبـر انقالب بـوده و هسـت .ایـن دیدارها ،چـه در تهـران و چه
در شهرسـتانها ،بـا حضـور رهبر انقلاب در منـازل شـهدا انجـام میشـود و گاهی
هم خانوادهها و بسـتگان شـهدا ،بهصـورت گروهـی ،به محـل دفتر ایشـان میآیند.
البتـه در سـالهای اخیر ،ایـن دیدارهـا فقط مختـص شـهدای دوران دفـاع مقدس
نبـوده و خانـوادهی شـهدای مدافـع حـرم و شـهدای امنیـت نیـز بـا ایشـان دیـدار
کرد هانـد.
بـرای مثـال ،چنـدی پیـش خانـوادهی شـهدای مرزبـان نیـروی انتظامـی بههمراه
فرمانـده این نیـرو ،بـا رهبر انقلاب دیـدار کردنـد .حضـرت آیـتاهلل خامنـه ای در
این دیـدار امنیت مرزهـا ،شـهرها و جادهها را بسـیار مهم دانسـتند و افزودنـد :مقام
شـهید ،غیرقابـل تصـور و خیلـی باالسـت ،لکـن مسـئولیتها و وظایفی کـه در راه
آن وظایـف ،ایـن شـهید بـه شـهادت رسـیده مختلـف اسـت ،بعضیهایـش مهمتر
از بعضـی دیگر اسـت .ایـن راهی کـه بچههـای شـما در آن راه به شـهادت رسـیدند
|
جـزو آن راههای بسـیار مهـم اسـت| .

روایتی از دیدار جمعی از
فیلمسازان جوان با رهبر انقالب
محمدرضـا شـفاه ،مدیر عامل باشـگاه فیلم سـوره با اشـاره به دیـدار اخیـر جمعی از
سـینماگران جوان با رهبر انقلاب گفت :ایشـان تأکید فراوانـی بر اهمیـت بازاریابی
باتوجه ویـژه بر صـادرات محصوالت به خارج از کشـور داشـتند .رهبر انقلاب تأکید
کردند :سـاخت فیلـم اجتماعـی اولویت اسـت و میتواند مصـداق کار انقالبی باشـد.
ایشـان در ادامه فرمودند :نبایـد در آثـار اجتماعی تمرکـز را به گونـهای روی زخمها
و تلخیها بگذارید کـه نهایتـاً روح امید در فیلـم از بین بـرود | .نقد سـینام |

مجوز رهبر انقالب برای استفاده از صدقه
برای اشتغالزایی مددجویان

رئیس کمیتـه امداد امـام خمینـی(ره) :بـا مجوز رهبـر انقلاب بخشـی از صدقه در
قالب منابع قرضالحسـنه بـرای اشـتغالزایی مددجویـان تحت حمایـت اختصاص
یافته اسـت | .فارس |

حزب ا...

این است

حق نداریم افراد را به صرف گمان ،متهم کنیم
یکی از دوستان اشاره کردند که امیرالمؤمنین( )در فرمان خود به مالک اشتر فرمودهاند
که آدمهای سوءاستفادهجو را رسوا کنید؛ شــما گفتهاید که افشاء نکنید .امیرالمؤمنین
( )نفرمودند موردی را که اثبات نشده ،افشــاء کنید .هیچ وقت چنین چیزی در بیان
امیرالمؤمنین( )نیست ،و این قطعاً از اسالم نیست ...ما هیچ حجتی نداریم که این را
بگوئیم .ح ّتی من در همان جلسهای که اشاره کردند ،از این باالتر را گفتم .من گفتم ح ّتی
جرمی که ثابت شد ،اصل نباید بر افشای آن جرم باشــد .باالخره یک مجرمی است ،یک
غلطی کرده ،مجازات هم میشود؛ 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 افشاگری در یک مسئلهی ثابتشده،
مصلحتی دارد؛ آنجا ایرادی ندارد .این ،منطق ماست .هیچ چیزی هم نه از امیرالمؤمنین
( )و نه از هیچیک از ائمهی هدی( )برخالف این وجــود ندارد .ما واقعاً حق نداریم
افراد را به صرف گمان ،متهم کنیم ،مشــهور کنیم؛ واقعاً جایز نیست؛ نه در سایت ،نه در
روزنامه ،نه در تریبونهای گوناگون .حیثیت افراد را باید حفظ کرد90/5/19 .

کتاب

یکی از قواعــد مهم فقه ،قاعــدهی "الضرر"
است .براســاس این قاعده هرگونه ضرر زدن
جدی به خود یا دیگری حرام است .کسی که
با تخریب محیط زیســت ،به خود یا دیگری
ضرر معتنابهی بزند مرتکب گناه شده است.
کتاب «نهضت حفظ محیط زیست» با هدف
انتقال نقطه نظرات ،دغدغهها و رهنمودهای
رهبر انقالب ،به مسئوالن و آحاد ملّت شریف
اهمیت و
و انقالبی ایران اســامی دربارهی ّ
حفظ محیط زیست تألیف شــده است .این
اثر مشــتملبر تمامی بیاناتی است که رهبر
انقالب از سال  63تاکنون 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.
اینکتابتوسطانتشاراتمؤسسهیپژوهشی-فرهنگیانقالباسالمیروانهیبازارشده
است.

ایرانی

خانواده

قاعده 14سکهمهریه
اینکه میبینید ما گفتیم  ۱۴ســکه بیشــتر 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 کند بر جنبهی ما ّدی .مثل یک تجارت و معامله نباشد .داد
و ستد ما ّدی نباشد .اگر تشــریفات را کم کردید ،جنبهی معنوی تقویت خواهد شد.
 72/10/26مهریّه هر چه کمتر باشد ،به طبیعت ازدواج نزدیکتر است ،چون طبیعت
ازدواج معامله که نیســت ،خرید و فروش که نیســت ،اجاره دادن که نیست ،زندگی
مقدس یک مهریّهای
دو انسان است .این ارتباطی به مســائل مالی ندارد .ولی شارع ّ
را معین کرده که باید یک چیزی باشد .ا ّما نباید ســنگین باشد .بایستی عادی باشد
جوری باشد که همه بتوانند انجام دهند74/5/18 .

شرح

حدیث

کار نیک را به زبان نیاور!
یکی از ویژگیها که بسـیار مهم اسـت تـا برای خودسـازی بـه آن توجه کنیم و شـاید
جنبهی تقدمـی هم داشـته باشـد« ،اخالص» اسـت .اخلاص عبـارت اسـت از کار را
ن که کاری را مغشـوش انجـام ندهیم [ ]...خالـص بودن عبادت
خالص انجـام دادن و ای 
و خالـص بودن عمـل ،این اسـت که برای خـدا باشـد .در بین مـردم ،متأسـفانه خیلی
رایج اسـت که کارهای خوب خودشـان را بـر زبان بیاورنـد و بگویند .کأن ّـه توجه ندارند
که نبایـد کار نیـک را بـه زبـان آورد و گفت کـه ما میخواهیـم ایـن کار را بکنیـم یا ما
ایـن کارهـا را میکنیـم .البته برخـی جاهـا استثناسـت .در جاهایـی ،بعضـی از کارها
ـر»
بایـد در علن انجـام گیـرد .در روایـات در بـاب صدقه آمده اسـت کـه «صدقهی سِ ّ
ایـن ثـواب را دارد و «صدقـهی عالنیـة» ایـن ثـواب را .یـا مث ً
ال عبـادات گروهـی ،جلوی
چشـم مردم انجام میگیرد و بایـد انجام گیرد و این از شـعائر الهی اسـت ،اما بسـیاری
از عبـادات یا اغلـب عبـادات ،آن روابطی که بین خود انسـان و خداسـت -ذکـر ،توجه،
دعـا ،نافلـه ،شـبزندهداری ،سـحرخیزی ،احسـان و کارهـای نیـک -بایـد بیـن خود
انسـان و خدا بماند71/12/4 .

نهج

البالغه

بعضیهایکروزیدرستحرکتمیکردند،ا ّما...

عد استِقا َم ٍة َو تَضِ ُّل ِر ٌ
جال
لوب ب َ َ
امیرالمؤمنین در نهجالبالغه میفرمایدَ :ف َتزیغُ ُق ٌ
عد َســا َمة؛( )۱بعضی از دلها یک روزی مســتقیم بودند ،در راه راســت قرار
بَ َ
داشتند ،درست حرکت میکردند ا ّما بعد برگردانده شدند .زیغ ،یعنی واژگونه شدن؛ َربَّنا
ال تُ ِزغ ُقلوبَنا(- )۲که در قرآن هســت -یعنی خدایا! دلهای مــا را واژگونه نکن؛ [اگر]
درســت میفهمیدیم ،ما را دچار بدفهمی و کجفهمی نکــن .امیرالمؤمنین میگوید:
بعضیها یک روزی درســت حرکت میکردند ،ا ّما دلهایشــان واژگونه شد .حاال چرا
واژگونه میشــود؟ خدا که به کسی ظلم نمیکند؛ خودمان هســتیم که آلودهی دنیا
محبتهای بیجا میشــویم ،آلودهی جاهطلبی میشویم ،آلودهی
میشویم ،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
جال ب َ َ
سالم بودند ،بعد گمراه میشوند .آفت اینها است؛ جلوی اینها را بایستی گرفت و از اینها
باید به خدا پناه برد95/8/12 .
 )۱خطبه ۱۵۱
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 )۲س مبارکه آل عمران آیه ۸

احکام

آموزشی

تفاوتعقیقهدختروپسر
س .آیا عقیقهی دختر و پسر ،با هم فرق میکند؟

ج .تفاوتـی ندارد؛ اما مسـتحب اسـت بـرای پسـر ،حیـوان نر و بـرای دختـر ،حیوان
مـاده عقیقـه کنند.
س .آیـا هر نـوع حیـوان حاللگوشـتی را میشـود بـه عنـوان عقیقـه قربانی
نمو د ؟

ج .عقیقـه بایـد گوسـفند (میش یـا بـز) ،گاو یا شـتر باشـد ،و حیـوان دیگـری مثل
مـرغ و ماننـد آن کفایـت نمیکنـد.

