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میالد با سـعادت پیامبر اکـرم ( )و امـام جعفر صـادق ( )و هفته وحدت بر همه مسـلمانان مبـارک باد.

دربارهیکدستورمهمدینی

گ
زند� شادمانه

واجتماعی،کهمعموالبهآنکمترتوجهمیشود

اول .وسط جنگ خانمان برانداز ارتش بعث با ایران،
مرحوم کیومرث صابری یا همان "گل آقا"ی معروف
ایرانیها ،ستون طنز "دوکلمه حرف حســاب" را در روزنامهی
اطالعات (در ســال  )63راهاندازی کرد .اما ذهن گلآقا همیشه
درگیر این سؤال بود که نکند نوشــتن طنز ،آن هم در زمانی که
کشور درگیر جنگ و تحریم اســت ،موجب رنجش خاطر امام
خمینی(ره) شود .این دغدغه همراه او بود تا فرصتی پیش آمد و
به محضر امام شرفیاب و از ایشان جویای مسأله شد .آنطور که
خود گفته است ،روزی به همراه حجتاالسالم دعایی ،سرپرست
روزنامهی اطالعات ،به دیدار امام میرود .امــام با اینکه آن روز
خسته بود ،اما به محض شنیدن نام "گل آقا" خوشحال شدند و
خندیدند .مرحوم حاج احمد نیز چندین بار به گل آقا پیام داده
بود که امام ،مشتری این ستون طنز شما در روزنامه هستند و آن
را هر روز میخوانند .گل آقا خوب فهمید بود که در آن شــرایط
جنگ ،مردم بیــش از هرچیزی نیازمند "امید و نشــاط" برای
ادامهی مســیرند و بههمین علت هم از همــهی کارهای دیگر

دوم .ســال  ،69یعنی زمانی که تازه کشور چند ماهی میشد از
فضای جنگ فاصله گرفته بود و مشغول عمران و سازندگی بود،
نقطهی عطفی در زندگی گل آقا ،و البته مردم ایران بود .گل آقا
که تا پیش از این ،حرفهای طنز خود را در قالب همان ســتون
طنز "دوکلمه حرف حســاب" در روزنامهی اطالعات منتشــر
میکرد ،تصمیمگرفت کــه آن را تبدیل به یــک هفتهنامهی
طنز کند .اینچنین بود که اولین شــمارهی هفتهنامهی گل آقا،
در آبانماه  69منتشــر شد و آنقدر مورد اســتقبال مردمی قرار
گرفت ،که چندین بار تجدید چاپ شــد .بعدها آقای رضا رفیع،
از همکاران گل آقا در این نشریه ،با اشاره به اینکه اولین جرقهی
تأسیس این هفتهنامه ،توسط رهبر انقالب زده شد گفت" :همه
میدانند که آقای خامنهای خیلی اهل کتاب و مطالعه هستند و
یکی از عالقهمندیهای ایشان ،ادبیات طنز است .مرحوم صابری

ســوم .خوب یا بد ،دنیای امــروز ،دنیای رسانههاســت و
رســانهها نیز "ارزشهای خبــری" را صرفــا در موضوعاتی
چون جنجــال و درگیری و شــهرت و امثالهــم میبینند و
ضریــب میدهند .واضح اســت که در چنیــن فضایی3 ،

معرفی کتاب | 4

اطالع نگاشت | 2

انسان250ساله | 4

ره�انقالب برکتاب آیت هللا جاودان
تقریظ ب

ها�کهبلندگویدشمنشدند
حنجره ی

دولتی و حکومتی استعفا داد و مشغول نوشتن طنز برای مردم
شد.

میگفت :آقای خامنهای با توجه به ســوابقی که از طنزنویسی
من سراغ داشتند ،به من پیشــنهاد دادند که چرا نمیروید یک
مجلهی طنز راه بیاندازیــد یا این طنز را به طــور جدی پیگیر
ی این اتفاق را که مجلهی
شوید؟ یعنی در حقیقت اولین جرق ه 
طنز شــکل بگیرد ،رهبری پیش آوردند و همین هم انگیزهای
شد که این مجله شــکل بگیرد ".بعدتر ،رهبر انقالب در جشن
یکسالگی این نشریه ،در پاسخ به نامهی گل آقا چنین نوشتند:
«خدا را شکر که این طنز شیرین و پُرمغز ،به دورهی جلد شدهی
یکساله رسید و آزمونی از یک اقدام موفق در یک خأل فرهنگی
و هنری را در برابر چشم همهی کسانی که برای شروع کارهای
الزم ،تردیدها را بر تصمیمها غلبه میدهند ،گذاشت70/4/27».

ّ
پیام�()درجمعمردمهمیشهبشاشبود
ب

شهدای ناوچه پیکان درتاریـ ــخ ماندگارشدهاند | این شماره تقدیم یمشود به روح بلند شهید محمد ابراهیم ت
هم� فرمانده ناوچه پیکان *

نیروی دریایی هم برای نیروهای مسلح و هم برای کشور مایهی آبرو و عزت بوده و یاد شهدای این نیرو از جمله شهدای فداکار ناوچهی پیکان همواره در تاریخ این
کشور ماندگار خواهد بود.* | 93/9/9 .حدوددوماهپسازآغازرسميجنگودرهفتمآذرماه،1359ناوچهیپیکانباشركتدرعملیاتمرواريدوبهآتشکشیدناسکلههای
نفتی البکر و االمیه مانع از صادرات نفت عراق از طریق خلیج فارس و دریای عمان شد .اما پس از اجراي موفق این عملیات و در مسير بازگشت ،ناوچهی پیکان مورد هدف قرار گرفت و

ناوچهیپيكانشاهدآسمانيشدنمردانپيكارباخصمدونبود.ناوسروانجانبازمحمدرضانجاري،ازهمرزمانشهيدهمتيماجرارااینگونهروایتمیکند:زمانيكهخودمرابهسرعت

بهسطحناوچهرساندم.هنوزهيچكدامازهمرزمانمناوچهراكهدرحالغرقشدنبود،تركنكردهبودندوحتيپسازگذشتمدتيازاصابتموشك،هيچيكازنيروهاقصدتركناوچهرانداشتندوپسازاينكهمامجبور
شديمازناوچهخارجشويم،شهيدهمتيفرماندهناوچهحاضرنشدناوچهراترككندواينلحظهبرايماتداعيكنندهافسانهايبودكهدرآنميگويد"ناخدايكشتيهيچگاهكشتيخودراتركنميكند".

تاریخ شهادت :هفتم آذر 1359

شهادت :عملیات مروارید

مزار :شهید مفقود االثر
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انقالب

چهلسالگی

گ
امیدیکه به زند� برگشت

.1اختالف؛مهمترینجراحتبرپیکرهامتاسالیم

امیدبهزندگییکشاخصآماریاستکهنشانمیدهدهرعضویازآنجامعهچندسالمیتواندتوقعزندگیداشتهباشد.طبعاهرچه
شاخصهایبهداشتیودرمانی،وفضاینشاطوسرزندگیدرجامعهبهبودپیداکند،امیدبهزندگیهمافزایشخواهدیافت.ازاینرواین
شاخص ،یکی از شاخصهای مهم سنجش پیشرفت یا عقبماندگی کشورهاست .مطابق آمار سازمانهای جهانی ،در سالهای پس از
پیروزیانقالباسالمیاینشاخصدرکشوربیشاز 20سالافزایشپیداکردهاستکهدرنمودارزیرقابلمشاهدهاست:
گ
امیدبه زند�
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همچنینطبقآمار،درسالهایپسازانقالب،
علیرغموجودجنگنظامی،فشارهایاقتصادی
و سیاســی ،و تحریمهای ناجوانمردانهی غذا
و دارو علیه ملت ایران ،اما کشــور توانست در
میان کشــورهای "هم سطح خود" ،بیشترین
درصد رشد ساالنه را داشته باشــد و با ارتقای
شاخصهای بهداشــتی ،رفاهی ،اقتصادی و...
توقع حیــات را در بین مــردم جامعه افزایش
دهد .جدول زیر نمایانگر میزان تغییر و متوسط
رشد ســالیانهی امید به زندگی در میان مردم
کشورهایهمسطحایراناست.
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نام کشور

1979

2015

میزانتغییر

رشدساالنه(درصد)

ایران

55.2

75.24

20

0.83

برزیل

61.5

75.2

13.69

0.54

پاکستان

56.3

66.33

9.97

0.44

ترکیه

57.4

75.4

18

0.74

کره جنوبی

65

82.16

17.16

0.64

عربستانسعودی

61.3

74.57

13.26

0.53

مصر

56.94

71.3

14.36

0.61

منبع :کتاببازخوانیپروندهایجابیعملکردانقالباسالمی | تألیف:علیطاهریفرد| ناشر:دانشگاهامامصادق

روش

تحلیلسیاسی

بص�ت پیداکردن،کاردشواری نیست اگر...
ی
بصیرت پیدا کردن ،کار دشواری نیست .اگر شما نگاه کردید دیدید یک راه معقول قانونیای وجود دارد و کسی از آن راه معقول قانونی
سرمیپیچد و کاری میکند که برای کشور مضر است ،ضربهی به منافع ملت اســت ،خوب ،با نگاه عادالنه ،با نگاه متعارف ،با نگاه
غیرجانبدارانه ،معلوم است که او محکوم است؛ این یک چیز روشنی است ،یک قضاوت واضحی است .پس ببینید مطالبهی بصیرت،
مطالبهی یک امر دشوار و ناممکن نیست .بصیرت پیدا کردن ،کار سختی نیست .بصیرت پیدا کردن همین اندازه الزم دارد که انسان
اسیر دامهای گوناگون ،از دوستیها ،دشمنیها ،هوای نفسها و پیشداوریهای گوناگون نشود89/8/4 .

پرسش

پاسخ

کارها� ممکن است بر ض�رتمام شود؟
برای نهادینهکردنگفتمان عدالتخوایه ،چه
ی

گفتمان عدالتخواهی را فریاد کنید؛ اما انتقاد شخصی و مصداقســازی نکنید .وقتی شما روی یک مصداق تکیه میکنید ،اوالً
احتمال دارد اشتباه کرده باشــید؛ من میبینم دیگر .من مواردی را مشاهده میکنم  -نه در دانشــگاه ،در گروههای اجتماعی
گوناگون -که روی یک مصداق خاصی تکیه میکنند؛ یا بهعنوان فســاد ،یا به عنوان کجروی سیاسی ،یا بهعنوان خط و خطوط
غلط .بنده مث ً
ال اتفاقاً از جریان اطالع دارم و میبینم اینجوری نیست و آن کسی که این حرف را زده ،از قضیه اطالع نداشته است.
بنابراین وقتی شما روی شخص و مصداق تکیه میکنید ،هم احتمال اشتباه هست ،هم وسیلهای به دست میدهید برای اینکه آن
قانوندان قانونشکن  -که من گفتهام قانوندانهای قانون شکن خطرناکند  -بتواند علیه شما استفاده کند87/2/14 .
زرنگ
ِ
2
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امروز ا ّمت اســامی دچار مشــکالت فراوانی اســت؛
جراحتهایی بر پیکرهی این ا ّمت وارد شده است و وارد
میشود؛ مهمترین اینها اختالف است .سعی دشمنان
اسالم این است که بین گروههای مسلمان به بهانههای
مختلفایجاداختالفکنند،شقاقودشمنیایجادکنند؛
قومیت ،به بهانهی مذهب ،به بهانهی جغرافیا،
به بهانهی ّ
به بهانهی مشکالت ارضی و مرزی؛ همهی این بهانهها در
متأسفانه دشمن استفاده
اختیار آنها قرار گرفته است و ّ
میکند و ما که مسئوالن دولتهای اسالمی هستیم ،از
اینکاردشمنغفلتمیکنیم96/4/5.
 .2برای آمریکا مسئله شیعه و ن
س� مطرح نیست

اینها با اصل اسالم مخالفند ...اینها دروغ میگویند اگر
میگویند ما با شیعه مخالفیم ،با س ّنی موافقیم؛ نخیر.
آیافلسطینیهاشیعهاندیاس ّنیاند؟چرابافلسطینیها
اینقدر بدند؟ چرا جنایت نســبت به فلسطینیها را
تعرض قرار نمیدهند؟ غ ّزه چقدر کوبیده
مطلقاً مورد ّ
شد؟ سرزمینهای کرانهی باختری چقدر تحت فشار
قرار گرفت و هماکنون تحت فشــار قرار دارد؟ آنها که
شیعه نیستند ،آنها س ّنیاند .برای آمریکاییها مسئله
مسئلهیشیعهوس ّنینیست؛هرمسلمانیکهبخواهد
با اسالم ،با احکام اســامی و قوانین اسالمی زندگی
کند و برای آن مجاهدت کند و در راه آن حرکت کند،
دشمنخودبهحسابمیآورند94/10/8.
 .3دوعامل مانع وحدت

دو عامل عمــده و کلی در مقابــل وحدت وجود
دارد ،بایــد اینها را عالج کرد ...یــک عامل ،عامل
درونی ماســت :تعصبهای ما ،پایبندیهای ما
به عقاید خودمان؛ هــر گروهی برای خودش .باید
بر این فائق آمد .ایمان به مبــادی خود و اصول و
عقائد خود چیز بسیار خوب و پسندیدهای است؛
پافشــاری بر آن هم خوب اســت؛ اما این نباید از
مرز اثبات به مرز نفی و همراه با تعرض و دشمنی
و عداوت تجاوز کند .یک عامل بیرونی هم دست
افکن دشمنان اسالم است .نباید از
مغرض تفرقه ِ
ِ
این غفلت کرد87/12/25 .

.4جنگ اعتقادی نیست؛ سیایس است

هیچکدام از این جنگها جنگ اعتقادی نیست؛
جنگهای سیاســی و بــا انگیزههــای گوناگون
سیاســی و قومی و مانند اینها اســت و ربطی به
مذهب ندارد ،لکن دشــمن یعنی آمریکا ،یعنی
صهیونیســت ،یعنی انگلیس سعی میکنند این
دعواها را ،این اختالفها را تبدیل کنند به اختالف
مذهبی؛ چون میدانید که اختالف مذهبی به این
آسانیها تمامشدنی نیست .ما نباید به این هدف
کمک کنیم94/12/20 .
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سخن
 .5حنجره اختالف افکن؛ بلندگوی دشمن

هر حنجرهای که در جهت اختالف حرف بزند ،بلندگوی دشمن
اســت؛ چه خودش بداند ،چه نداند 94/3/2 .شیعهی انگلیسی و
س ّنیآمریکاییمثلهمهستند؛همه،دولبهییکقیچیهستند؛
سعیشان این است که مسلمانها را به جان هم بیندازند؛ این پیام
ارادهی تفرقه اســت که ارادهی شیطانی است؛ ا ّما پیام وحدت این
استکهاینهاازایناختالفاتعبوربکنند،درکنارهمقراربگیرند،با
تشیعی که ارتباط به امآیشش انگلیس
هم کار کنند 95/9/27.آن ّ
داشته باشد ،آن تس ّننی که مزدور ســیآیای آمریکا باشد ،نه آن
ضداسالمند93/10/19.
شیعهاست،نهآنس ّنیاست؛هردو ّ

 .6مراد ومقصود ما ازوحدت

مراد ما از وحدت اســامی ،یکی شدن عقاید و مذاهب
اسالمی نیست .میدان برخورد مذاهب و عقاید اسالمی
و عقاید کالمی و عقاید فقهی  -هر فرقهای عقاید خودش
را دارد و خواهد داشــت  -میدان علمی اســت؛ میدان
بحث فقهی است؛ میدان بحث کالمی است و اختالف
عقاید فقهی و کالمی میتواند هیــچ تأثیری در میدان
واقعیت زندگی و در میدان سیاست نداشته باشد .مراد
ما از وحدت دنیای اسالم ،عدم تنازع است« :والتنازعوا
فتفشلوا».تنازعنباشد،اختالفنباشد85/5/30.

همزمان با هفته وحدت ،خط حزب اهلل بررسی میکند:

ها�که بلندگوی دشمن شدند
حنجره ی

در تاریخ اسالم همواره دشمنان دین درصدد بوده اند تا آرای متفاوت شیعه و سنی را به عنوان بستری برای

نفوذ و ایجاد اختالف و کســب منافع خود قرار دهند .برخی افراد از درون هر دو گروه هم با سادهلوحی یا

حتی خیانت به این جریان کمک کردهاند .اما تأکید امام خمینی(ره) و رهبر انقالب بر روی موضوع وحدت
حکایت از نگاه راهبردی ایشــان به این مسئله دارد .در آستانهی

وحدت ،خطحزباهلل برخی از مواضع رهبر انقالب در این زمینه را

میالد پیامبر اکرم(ص) و هفتهی
بررسیمیکند.

 .7اگرمسلمانهامتحدشوند...

امروز نگاه دستگاه استکبار و استعمار به دنیای اسالم،
این است که ســعی میکنند دنیای اسالم را هرچه
بیشتر از وحدتِ خود دور کنند .این برای آنها تهدید
است :یکونیم میلیارد مسلمان ،اینهمه کشورهای
اســامی با اینهمه منابــع ،این نیروی انســانی
فوقالعاده؛ اگر این [مجموعه] متّحد باشد و با وحدت
قدرتمندان
به سمت اهداف اسالمی حرکت بکند،
ْ
دیگرنمیتواننددردنیاکوسقدرتبزنند95/9/27.
ن
پیام�؛ نقطهکانو� اتحاد
 .8وجودمقدس ب

محبتهاو
مقدسپیامبراعظم،نقطهی
وجود ّ
ِ
کانونی ّ
توجه ّ
ّ
عالئقآحادملتهایمسلماناست.همهعشقمیورزندبه
پیغمبر؛ایننقطهیکانونیاست،ایننقطهیاصلیاست.
قرآن ّ
توجهواعتقادهمهیمسلماناناست؛کعبهی
محل ّ
شریف همینجور؛ چقدر مشترکات بین مسلمانها زیاد
توجهقراربدهند95/9/27.
است!اینمشترکاترامورد ّ
.۹شهدایمدافعحریمکهاهلسنتاند

ما امروز در کنار خود ،از برادران اهل ســ ّنت کسانی را داریم
که با ما و همراه ما دارنــد در دفاع از حرم اهلبیت میجنگند
و کشته میدهند ،شهید میدهند .خانوادههایی از شهدای
مدافع حرم پیش من آمدند که در بینشــان چند خانوادهی
س ّنی بودند .خب ،این برادر اهل ســ ّنت که برای دفاع از حرم
سیدالشّ هدا جوان
حضرت زینب یا حرم امیرالمؤمنین یا حرم ّ
خودشراگسیلمیکندبهجبهه،بعدهمکهپیشمامیآید،
تأسف ،به جای اظهار غم و اندوه یا گِله و شکایت،
به جای اظهار ّ
ابراز افتخار میکند که پسر من در این راه شهید شده ،این را ما
بایدبرنجانیم؟اینرامابایدکاریکنیمکهازمادوربشود؟اینها
نکاتمه ّمیاست،اینهانکاتاساسیایاست94/12/20.

 .۱۰خط جمهوری اسالیم وخط امام

ما در حمایت از مظلــوم نگاه به مذهب طــرف مقابل نمیکنیم؛
و نکردیم؛ ّ
خط امام بزرگــوار این بود .امام همــان رفتاری را که با
مقاومت شیعه در لبنان داشــت ،همان رفتار را با مقاومت س ّنی در
فلسطین [هم] داشت؛ بدون هیچ تفاوتی .ما همان حمایتی را که از
برادرانمان در لبنان کردیم ،از برادرانمان در غ ّزه [هم] کردیم؛ بدون
هیچ تفاوتی .آنها س ّنی بودند ،اینها شیعهاند .مسئله برای ما ،دفاع از
هویّت اسالمی است94/5/26 .

هفته

 1این خبرهای بد و حادثههــای ناگوارند که
معموال پوشش داده و برجسته میشوند و کمتر،
خبــری از "خبر خوب" و نشــاطآور و امیدبخش
به گوش میرســد .یعنی دقیقا نقطــهی مقابل
دیدگاه اســامی ،که شادی و نشــاط و امید را از
خصوصیات یــک جامعهی زنده و پویــا میداند.
برای همین هست که مکررا در اسالم ،توصیهی بر
شادمانی شده است .حدیث معروف امیرالمؤمنین
که «ا ْل ُم ْؤ ِمنُ ِب ْ ُ
ش ُه ِف َو ْج ِه ِه َو ُح ْز ُن ُــه ِف َق ْل ِب ِه :مؤمن،
شادیاش در چهره و حزنش در دل است» ،مؤید
همین موضوع اســت که اساســا جامعهی دینی،
جامعهی مبتنی بر نشاط و شــادمانی است« .اگر
چه در جامعه ،خیلیها هستند که ممکن است آن
را جدی نگیرند و فکر کنند که یک زندگی جامد
و خشک و بیانعطاف و بیلبخند ،میتواند زندگی
موفقی باشــد .اما چنین نیســت .اگر در زندگی
تفریح سالم نباشد؛ اگر آن لبخند طبیعی که ناشی
از نشاط است بر لب انسان ننشیند ،زندگی برخود
انسان و بر معاشران او ،جهنم خواهد شد .مادیات،
مقدمهی زندگی خوبند؛ و تفریح ،عنصر اساســی
زندگی خوب اســت ...تفریح ،یک کار اســامی
است .من قبول ندارم کسی چهرهی اسالم را یک
چهرهی خشمگین و اخمو و بد اخالق تصور کند.
»  71/10/1بنابراین «شــادی الزم است و باید آن را
برای مردم تأمین کرد ،منتها این کار برنامهریزی
میخواهد 83/9/11 ».در برنامهریزی برای این کار
هم ،حتما بایستی به "جهتگیری" آن توجه کرد.
«باید نگاه کنید ببینید ارزشهای اسالم و انقالب
چیست؛ این ارزشها را بهدست بیاورید؛ شوخی و
خندهمان هم باید در این جهت باشــد؛ سرگرمی
و تفریحمان هم بایســتی در این جهت باشد؛ کار
روی افکار عمومی مردم همــه باید در این جهت
باشد70/11/29 ».
پیش
در ســیرهی پیامبر اعظم(ص) که روزهای ِ
رو مصادف است با روزهای میالد ایشان ،نیز این
موضوع همواره به چشــم میخورد که« :محیط
زندگی پیغمبر ،محیط شــادی هم بــود؛ با افراد
شوخی میکرد ،مسابقه میگذاشت و خودش هم
در آن شرکت میکرد 80/2/28 ...رفتارش با مردم،
رفتار خوش بود .در جمع مردم ،همیشــه بشّ اش
بود .تنها كه میشــد ،آن وقت غمهــا و حزنها و
همومی كه داشــت ،آنجا ظاهر میشــد .هموم و
غمهای خودش را در چهرهی خودش جل ِو مردم
آشكار نمیكرد .بشّ اش بود79/2/23 ».
باری« ،زندگی باید شــادمانه باشــد و شادمانه
بگذرد»  71/1/1و چه بهانه و مناسبتی بهتر از ایام
والدت حضرت ختمی مرتبت ،پیامبر اکرم(ص)
برای شادی و شادمانی .این روزها که کشور درگیر
برخی از مشکالت و معایب اســت ،جامعه بیش
از هر زمان دیگری نیازمند نشــاط و امید است و
نیروهای مؤمن و انقالبی ،میتوانند پیشقراوالن
این موضوع باشند.
سالچهارم،شماره |160هفته اولآذر97
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نـشـــریه جـامـــعـه صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی ارتـبـاطبـا
مـؤمــن و انـقــالبــی (دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای) خطحزبا...

پیامک:

رایانامهKhat@khamenei.ir:

پیام�یمخواست
ب
همه عالم به نوربرسند    
پیغمبــر اکــر م بــرای ایــن کافرهایــی کــه
مســلمان نمیشــدند و مؤمــن نمیشــدند

حزب الله

10001028

آیگپiGap.net/khattehezbollah :

بله:

ble.im/khattehezbollah

غصــه میخــورد .در آیــهی شــریفه هســت
کــه :مثــل اینکــه میخواهــی خــودت را
هــاک کنــی بــرای اینهــا .میخواســت کــه
همـهی عالــم بــه نــور برســند .مبعوث شــده
بــود بــرای اینکــه هم ـهی ایــن هیاهوهایــی

این است

گپ:

Gap.im/KhatteHezbollah

سروشSapp.ir/KhatteHezbollah :

کــه در دنیــا هســت و ایــن هیاهوهــا بــرای
خــود اســت ،بــرای رســیدن بــه قــدرت
خــود اســت ،ایــن هیاهوهــا را از بیــن ببــرد،
و یــک خداخواهــی در مــردم ایجــاد کنــد،
توجــه بــه نــور ایجــاد کنــد ۲ .دی ۱۳۵۸

خاطرات

رهربی

جوانهای مؤمن بایدکشوررا از
گ
وابست� خارجکنند

ضها ازحضور ین�وهای
بع�
بسی�یمترسیدند
ج

همواره به مسئولین گفتهایم سعی کنند تا آنجایی
که ممکن است ،ما اقتصادمان را از فروش نفت خام
جدا کنیم .ما که داریم نفت خام را میفروشــیم،
درواقع ثروتی را و موجودیمان را که قابل تجدید
هم نیست و تمام میشود ،از زیر زمین درمیآوریم
میفروشیم ،پول میگیریم ،صرف ادارهی کشور
میکنیم؛ این غلط است! بایســتی این سرمای ه را
بهنحویاستعمالکرد،بهنحویبهکاربرد،بهنحوی
مصرف کرد که درآم ِد افزوده داشته باشد؛ ما باید
مهم
مصرفبهینهبکنیم[ازنفت].یکیازاشکاالت ّ
مؤمن
اقتصاد ما وابستگی اســت .خب جوانهای ِ
ما ،آنکسانی که اهل فکرند ،اهل کارند ،بنشینند
راههایی را پیدا کنند برای اینکه بتوانند کشور را [از
وابستگی خارج کنند] .البتّه سیاستهای این کار
طراحی شده؛ ما این صندوق توسعهی ملّی را که در
ّ
سیاستهای کلّی تشکیل دادهایم و ابالغ کردهایم،
بهخاطر همین است که بتوانیم از وابستگی به نفت
خارج بشویم97/8/12 .

بعضیها میترسیدند .بعضیها از پیش قضاوت
میکردنــد که نمیشــود  -اصــ ً
ا میگفتند
نمیشــود  -هرجا هم حضور بســیجی بود،
مؤمن
مخالفت میکردند .من میدیدم مردان
ِ
ِ
منظم آن روز ما اســتقبال
ارتش
باصالحیــت ِ
ِ
میکنند از این که مجموعهی بســیج با آنها و
همراه آنها باشــد؛ این را من خــودم در دوران
جنگ مکرر دیدم؛ در پادگان ابوذر ،در جنوب،
در شمال غرب .خود فرمانده ارتشی اصرار داشت
کهمجموعهیبسیجیبااوهمراهباشند؛دوست
میداشت ،استقبال میکرد؛ اینجا در تهران یک
عدهاینشستهبودند،نقمیزدندکهآقاچرااینها
وارد شــدند؟ چرا بدون اجازه رفتند؟ چرا فالن
اقدام را کردند؟ از حضور بسیجی ناراحت بودند.
چون امید نداشتند ،مأیوس بودند ،میگفتند
نمیشــود کاری کرد؛ اما وقتی که وارد شدند،
دیدند این ورود ،امیدآفرین اســت؛ همهی این
استعدادها را جوشش میدهد91/7/24 .

دیدار فرماندهان ناجا با رهبر معظم انقالب اسالمی | 97/8/27

سالم مرا به خانواده شهداي ناجا برسانيد

فرمانده نيروي انتظامي و جمعی از مسئوالن بخشهای مختلف ناجا ظهر یکشنبه ()97/8/27

ديدار كوتاهي با رهبرمعظم انقالب داشــتند و نمازظهر وعصر را به امامت ایشان اقامه

کردند .معظمله سپس با قدردانی از فعالیتها و خدمات ارزندهی نيروي انتظامي گفتند:

ســام من را به خانوادهی شــهداي ناجا ،نيروهاي مرزباني ،يگانهاي مختلف ناجا و

خانوادههايآنانبرسانيد.

پیش از اقامهی نماز ،ســردار اشتری گزارشــی از فعالیتها و عملکرد نیروی انتظامی
خصوصادرایاماربعینبیانکرد.
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کتاب

ره�انقالب برکتاب آیت هللا جاودان
تقریظ ب

نام:رهنمايطريق،پرسشهاييبرايزندگيبهتر
مؤلف:محمدعلیجاودان

ناشر:موسسهایمانماندگار
تاریخ چاپ1394:

تعداد صفحه560:

کتــاب «رهنمای طریق» مشــتمل بر 580
سؤال پرســیده شــده از آیتاهلل جاودان و
پاسخهای ایشان است که توسط مؤسسهي

«ايمان ماندگار» تهيه و منتشــر شده است.
ســواالت این مجموعه طی  ۵ســال از سوی
مردم بهخصــوص جوانــان و از طریق پایگاه
اینترنتی آیــتاهلل محمدعلی جاودان مطرح
شــده و پس از چند مرحله انتخاب ،تصحيح
و تحقيق توســط محققيــن ،در بخشها و
موضوعاتی متنوع چاپ شده است.
صاحب اثــر در مقدمهی کتــاب چنین گفته
است" :دوستان ،پایگاهی فراهم کردند و از این
طریق ،راهی برای خدمت به دست آمد؛ البته
دســت کوتاه بود و توان خدمتگــزاری اندک.
در همین کوتاهی و اندکی ،ســؤاالتی رسید
و جوابهایی در حد توان عرضه شــد و اینک
نتیجه سؤالها و جوابها در محضر شماست".
امتیاز ویــژهای که این کتــاب از آن برخوردار
است از آن شخصیت مؤلف است ،ایشان جزو
اســاتید مبرز اخالق تهران هستند .جلسات
اخالق سالهای متمادی است که برقرار است
و جوانان جویایِ معارف اسالمی و رهنمودهای
اخالقی ،عمده مخاطبین این جلسات هستند.

پاســخهایی که در کتاب ارائه شده نیز
حاصل دانــش و تجربیاتِ یــک عالم و
استاد اخالق است که خود شاگرد خاص
عالم ربانــی و اخالقی مرحــوم آیت اهلل
حاج میرزا عبدالکریم حقشناس بوده و
همچنین از محضر اساتیدی چون عالمه
عســگری ،مرحوم مجتهدیتهرانی و...
بهرههای فراوان برده است.
رهبر انقالب نیز در مردادماه امســال،
این کتاب را مطالعه کرده و در تقریظی
کوتاه بر آن ،مطالب آن را ســودمند و
برای جوانان الزم یا راهگشا دانستهاند.
متن تقریظ ایشــان بدین شرح است:
«بســم اهلل الرحمــن الرحیــم .بخش
عمدهئی از کتاب مطالعه شــد ،مطالب
سودمند بسیاری در آن هست که برای
جوانان دانســتن آنها الزم یا راهگشــا
اســت .خداوند به همهی آنــان توفیق
دهد و مؤلف محتــرم را محفوظ بدارد
بم ّنه و کرمه .مرداد »1397
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پیام�( )درجمع مردم
ب
ّ
همیشه بشاش بود
{پیامبر} رفتارش با مردم ،رفتار خوش بود .در
جمع مردم ،همیشه بشّ اش بود .تنها كه میشد،
آن وقــت غمها و حزنها و همومی كه داشــت،
آنجا ظاهر میشــد .هموم و غمهای خودش را
در چهرهی خودش جل ِو مردم آشــكار نمیكرد.
بشّ اش بود .به همه سالم میكرد .اگر كسی او را
آزرده میكرد ،در چهرهاش آزردگی دیده میشد؛
اما زبان به شــكوه باز نمیكرد .اجازه نمیداد در
حضور او به كسی دشنام دهند و از كسی بدگویی
كنند .خود او هم به هیچكس دشنام نمیداد و از
كسیبدگویینمیكرد.كودكانراموردمالطفت
قرار مــیداد؛ با زنان مهربانی میكــرد؛ با ضعفا
كمال خوشرفتاری را داشــت؛ با اصحابِ خود
شوخی میكرد و با آنها مسابقهی اسبسواری
میگذاشت .زیراندازش یك حصیر بود؛ بالش او از
چرمی بود كه از لیف خرما پر شده بود؛ قوت غالب
اونان جو و خرما بود .نوشتهاند كه هرگز سه روز
پشت سر هم از نان گندم  -نه غذاهای رنگارنگ
 -شكم خود را سیر نكرد79/2/23 .

