
شـما آقایـان و بعضـی از خواهرهایـی کـه 
اینجـا هسـتند... خیلـی از شـماها از اوایل 
انقـالب در میـدان فعالیت هـای انقالبـی 
بوده ایـد، یعنـی دهـه ی ۶۰ را بـه خوبـی 
هسـت  یادتـان  ]آیـا[  کرده ایـد.  درک 
احساسـات خودتان در آن دهـه را؟ یادتان 
هسـت رفتـار خودتـان در آن دهـه را؟ 
یادتـان هسـت بی اعتنایـی بـه مـال را که 
در آن دهه داشـتید؟ اهتمام بـه خدمت را 
کـه در آن دهه داشـتید؟ یادمان مـی رود؛ 

ایـن اشـکال کار اسـت.
تدریـج! یکـی از بالهـای مـا تدریج اسـت، 
حالتـی  یـک  دچـار  به تدریـج  یعنـی 
پیـری  نمی فهمیـم،  ]امـا[  می شـویم 
خودمـان را نمی فهمیـم؛ تدریجـی اسـت. 
کسـی را کـه شـما بیسـت سـال اسـت، 

ندیده ایـد،  اسـت  سـال  بیسـت وپنج 
 حـاال می بینیـد، پیـری او را می فهمیـد،

  امـا پیـری خودتـان را که تدریجی اسـت 
و پیـری آن دوسـت همراهتـان را کـه 
دائـم بـا هـم هسـتید، نمی فهمیـد، حس 
مـا  اسـت.  تدریجـی  نمی کنیـد، چـون 
سـقوط خودمـان، عقبگـرد خودمـان را 
کـه تدریجـی اسـت، درسـت نمی فهمیم، 

خیلـی بایـد دقـت کنیـم.
این خیلـی مهـم اسـت. البتـه یـک راهی 
هـم دارد، یعنـی بـا وجـود اینکـه تدریـج 
بـر اعمـال مـا و حـاالت مـا حاکم اسـت و 
ایـن مانع می شـود کـه جایـگاه و موقعیت 
خودمـان را درسـت تشـخیص بدهیـم، 
لکن راه دارد، معیـار دارد؛ معیار این اسـت 
کـه بـه عمل هـای خودمـان نـگاه کنیـم. 

مثاًل فـرض بفرمایید جنابعالی نـگاه کنید 
ببینیـد کـه قبل هـا -مثـاًل بیسـت سـال 
پیـش، پانـزده سـال پیـش- مقّیـد بودید 
که حتماً ایـن دو رکعت نشسـته ی نافله ی 
عشـاء را به جـا بیاوریـد؛ حـاال نمی کنیـد، 
حـاال مقّیـد نیسـتید -]البتـه[ نافلـه ِی 
شـب و نوافـل دیگـر را عـرض نمی کنـم، 
]بلکـه[ همین دو رکعـت کوچـک و کوتاه 

را بفهمیـد کـه عقـب رفته ایـد.
اگـر دیدیـد کـه یـک عمـل خیـری را در 
دهـه ی ۶۰ یا دهـه ی ۷۰ انجـام می دادید، 
حـاال کـه دهـه ی ۹۰ اسـت، آن را انجـام 
نمی دهیـد یـا رغبـت نداریـد یـا اصـاًل 
فرامـوش کرده ایـد، یـک دعایـی بـود کـه 
آن وقـت می خواندیـد، حـاال اصـاًل یادتان 
نیسـت، یـا یـک عمـل خالفـی بـود، یک 
حرامـی بـود کـه آن وقـت مقّیـد بودیـد 
می دهیـد  انجـام  حـاال  ندهیـد،  انجـام 
راحـت و بی دغدغـه، بفهمیـد کـه عقـب 
رفته ایـد؛ عالمتـش ایـن اسـت. اعمـال 
خودمـان را می توانیم بفهمیـم، می توانیم 
مشـاهده کنیـم؛ حـاالت و وضعیـت دل 
خودمـان را آسـان نیسـت کـه بفهمیـم، 

عـادت کرده ایم بـه آن امـا عمـل را راحت 
می توانیـد؛ نـگاه کنیـد ببینیـد. اینکـه 
توصیـه  را  ماهـا  دائمـاً  اخـالق  اسـاتید 
می کنند بـه اینکه مراقبت داشـته باشـید 
 - مراقبـه، یکـی از کارهای اساسـی مراقبه

 اسـت - مراقبه برای همین اسـت؛ مراقب 
خودمان باشـیم. 

عزیزان مـن! از هر جـا که هسـتید - قوه ی 
مجریـه، مقّننـه، قضائیـه، جاهـای دیگر-  
همه در ایـن جهت یکسـانید و یکسـانیم. 
و مـا در جمهوری اسـالمی احتیـاج داریم 
بـه تعمیـر  قلـب خودمـان؛ بـه ایـن نیـاز 
داریـم چـون جمهـوری اسـالمی بـا یـک 
حکومـت متعـارف معمولـی در دنیـا فرق 
دارد. جمهـوری اسـالمی بـا یـک هدفـی، 
بـا یـک آرمانـی، بـا یـک منطقـی، بـا یک 
َعلَمـی بـه وجـود آمـده؛ آن َعلَـم عبـارت 
اسـت از توحیـد، از حکم الهی، از شـریعت 
الهی؛ بـا این َعلَـم به وجـود آمـده. همه ی 
آن چیزهایـی که مـا می خواهیـم - آزادی 
و عدالـت و اسـتقالل و غیـره - همـه در 
همیـن َعلَـم اسـالم منـدرج و مندمـج  

اسـت.   
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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

مرحوم آقای صدر به معنای واقعی کلمه یک نابغه بود. ما در زمینه ی مسائل فکری و اسالمی و در زمینه ی 
فقه و اصول و بقیه ی چیزها آدم های پیشرفته زیاد داریم؛ منتها نابغه خیلی نادر است. ایشان جزو نادرهایی 
بود که حقیقتاً نابغه بود. ذهن و فکر ایشان فراتر از کارهایی که دیگران می کنند، حرکت می کرد.83/3/19 
ایشان در نجف ارتباط تاّم و تمامی با امام نداشتند؛ ارتباطشان خیلی زیاد نبود؛ ولیکن به مجّرد اینکه انقالب 
شد و امام آمدند ایران، ایشان آن حرف معروف را زد که به شاگردان خودش گفت ذوب بشوید در امام خمینی 
همچنان که او در اسالم ذوب شده؛ این حرف ایشان معروف است. این خیلی شناخت الزم دارد، خیلی فهِم 
اوضاع الزم دارد که بفهمد مسئله ی انقالب چیست. ما کسانی را داریم که تا همین امروز که قریب چهل سال 
از انقالب میگذرد، هنوز درست نفهمیده اند این انقالب چه بود و چه شد و چه اتّفاقی افتاد... این آدم، آن روز 

درک کرد انقالب را و مسائل و مفاهیم انقالب را.   95/5/25

نابغه ای که گفت در امام ذوب شوید

این شماره تقدیم می شود به روح پرفتوح   
شهید آیت اهلل سیدمحمدباقر صدر

اول. سـال ۶۷، نهضـت آزادی کـه اعضـای آن اولیـن دولـت بعـد از پیروزی 
انقـالب اسـالمی را در ایـران تأسـیس کردنـد، در نامـه ای خطـاب بـه امـام 
خمینـی، معمـار و رهبـر انقـالب اسـالمی، سیاسـت های ایشـان دربـاره ی جنـگ و 
کشـورداری را زیر سـؤال برده و با عـدم اطالع امـام از وضعیت جامعه، چنین نوشـتند: 
"کانال هـاي ارتباطي امام و گزینشـي کـه در دیـدار و گفت وگوهاي خـود دارید چنان 
اسـت که اخبـار مملکـت و افـکار و احـوال مـردم را همانطور که خوشـایندتان اسـت 
دریافـت مي داریـد نـه آنطـور کـه واقعیـت و غالبیـت دارد." دو سـال بعـد، ۹۰ نفـر از 
اعضـای همیـن جریـان و جریـان ملی-مذهبـی ، در نامـه ای بـه رئیس جمهـور وقت 
ایـران، صحبـت از "وضعیـت بحرانـی جامعـه" کـرده و نوشـتند: "اتخـاذ هدف هـاي 
احساسـاتي افراطي، خارج از خواسـته هاي نخسـتین انقالب و اسـالم، سیاسـت هاي 
نابخردانـه و باالخـره ناتوانـي مسـئولین و نادرسـتي روش هـاي پیـروي شـده در 
سیاسـت خارجي، کشـور پرافتخار ایران را به بدترین انزواي سیاسـي انداخته اسـت..." 
شـبیه همیـن ماجـرا، در 31 اردیبهشـت ماه سـال 81 نیـز تکـرار شـد. جمعـی از 
نمایندگان مجلس ششـم با دیدن شـواهد حملـه ی آمریکا بـه افغانسـتان، در اقدامی 
منفعالنـه و از سـر تـرس، نامـه ای خطـاب بـه رهبر انقـالب نوشـته و بـا سـیاه نمایی 
وضعیت کشـور  اذعـان کردند کـه فرصت چندانـی باقی نمانـده و رهبری بایـد قبل از 
آنکه دیر شـود، جـام زهـر را خود بنوشـد! ایـن نامه نگاری هـا البته تا بـه امـروز نیز، هر 

از گاهی،  ادامه یافت است.

دوم. چـه می شـود کـه یـک فـرد، و مخصوصـا یـک سیاسـتمدار کـه علی الظاهـر 
می بایسـت از افـراد عـادی، آگاه تـر و مطلع تـر باشـد، دچـار »اختـالل در نظـام 
محاسـباتی« می شـود؟ این را می دانیم که »دسـتگاه محاسـباتی وقتی دچار اختالل 
شـد، }حتـی{ از داده  هـای درسـت، خروجی  های غلـط به  دسـت خواهـد آورد؛ یعنی 
تجربه  هـا هـم دیگـر بـه درد او نخواهـد خـورد. وقتی دسـتگاه محاسـباتی خـوب کار 
نکـرد، درسـت کار نکرد و محاسـبه درسـت انجام نگرفـت، تجربه  هـا هم دیگـر به کار 
نمی  آیـد.« 93/5/1 حـال چه می شـود کـه حتـی تجربه های عینـی و ملمـوس هم به 

کار سیاسـتمدار نمی آیـد و بـه خروجی هـای نادرسـت می رسـد؟
اختـالل در نظـام محاسـباتی از "خطـای در تحلیـل" حاصـل می شـود، و خطـای در 
تحلیـل،  از دیـد ناقص یـا اشـتباه نسـبت بـه "واقعیت هـا". »واقعیت هائی وجـود دارد 
که اگر مـا ایـن واقعیت ها را در محاسـبات خودمـان نیاوریم، قطعـاً در قضاوت اشـتباه 
خواهیم کـرد؛ در انتخـاب راه هم اشـتباه خواهیـم کرد. ایـن واقعیت هـا را بایـد دید... 
باید توجـه کنیم کـه بـه لغزش هائـی کـه در اینجـا ممکن اسـت پیـش بیایـد، دچار 
نشـویم. لغزشـگاه هائی وجـود دارد. یـک لغزشـگاه، واقعیتْ پنـداری اسـت؛ چیزهائی 
را که واقعیت نـدارد، انسـان واقعیـت تصور کند. دشـمنانی کـه جبهـه ای را در مقابل 
کشـور ما، ملت مـا، انقالب مـا تشـکیل دادند، سـعی می کننـد واقعیت سـازی کنند، 
واقعیت نمائـی کننـد، یـک چیزهائـی را بـه عنـوان واقعیت هـای مسـلّم در نظـر مـا 
جلوه گـر کننـد؛ در حالـی کـه واقعیت هـا آنها نیسـت. بایـد مواظـب باشـیم درگیر و 
دچـار واقعیت سـازیهای خـالف واقـع نشـویم... }پس{ یـک لغـزش این اسـت که ما 
بخشـی از واقعیت ها را ببینیم، بخش دیگـری از واقعیت هـا را نبینیـم...« 91/5/3 پس 
اگر سیاسـتمداری عمدا یا سـهوا، بخشـی از واقعیت ها را دید و بخشـی دیگـر را ندید، 
حتما دچـار خطـای در تحلیل خواهد شـد. مثـال اگـر او، برای فهـم از وضعیـت آنچه 
انقالب اسـالمی در این چهل سـال انجـام داده اسـت، صرفا بـر روی "معایـب" تمرکز 
کنـد و "محاسـن" را نادیـده بگیـرد، واضـح اسـت کـه بـه خروجـی تحلیلی درسـتی 

نخواهد رسـید. 

سـوم. جـواب نامـه ی پراشـتباه نهضـت آزادی را "یروانـد آبراهامیـان"، تاریخ نـگار 
مشـهور آمریکایی، در کتـاب "تاریخ ایران مـدرن"، در مقایسـه ی وضعیـت ایران قبل 
و بعد از انقـالب، بـه خوبی داده اسـت: "جمعیـت ایـران در ابتدای سـده، کمتـر از 12 
میلیـون نفر شـامل ۶۰ درصـد روسـتایی، 2۵ تـا 3۰ درصد جمعیـت ایلیاتـی و کمتر 
از 1۵ درصـد جمعیت شـهری بـود. تهران نیز شـهری متوسـط با جمعیـت 2۰۰ هزار 
نفر بـود. امید بـه زندگـی احتماال کمتـر از 3۰ سـال و نـرخ مرگ و میـر نـوزادان ۵۰۰ 
مورد بـه ازای هـر 1۰۰۰ نفـر بوده اسـت. امـا در پایان سـده، شـمار جمعیت ایـران به 
۶۹ میلیـون نفـر افزایش یافـت. جمعیت ایـالت و عشـایر به کمتـر از 3 درصد رسـید 
و بخـش شـهری آن بـه بیـش از ۶۶ درصـد افزایـش یافـت و تهـران به کالن شـهری 
بـا جمعیتـی بیـش از ۵/ ۶ میلیون نفـر تبدیل شـد. نـرخ امید بـه زندگی به ۷۰ سـال 
رسـید و درصد مرگ و میـر نـوزادان به 28 نفـر در هـر هزار نفـر کاهش یافـت. میزان 
باسـوادان کشـور در ابتدای سـده حدود ۵ درصـد بود، امـا پایان سـده، نرخ باسـوادی 
بـه 8۴ درصـد رسـید." ایـن اظهارنظـر، آن هـم از شـخصی کـه اتفاقـا دل خوشـی از 
انقالب اسـالمی هـم نـدارد، تنها یـک نمونـه ی کوچـک از خدمتی اسـت کـه انقالب 
اسـالمی به این کشـور کـرده اسـت. جـواب نامـه ی نمایندگان مجلـس ششـم را نیز، 
رابرت فورد، آخرین سـفیر واشـنگتن در دمشـق سـاعتی پس از شـلیک موشک های 
سـپاه بـه مقرهـای داعـش، در گفت وگـو بـا روزنامـه ی سـعودی الشرق االوسـط 
تصریـح کـرد: "آمریکایی ها بـزودی خواهند فهمیـد که تـوان نظامی ایسـتادن مقابل 
ایـران را ندارنـد. جمهـوری اسـالمی آمریکایی هـا را مجبور خواهـد کرد که از سـوریه 
عقب نشـینی کنند؛ همان گونـه کـه از بیـروت در سـال 1۹83 و از عراق در سـال های 
اخیر عقب نشـینی کردنـد... ترامـپ نمی دانـد که بازی تمام شـده اسـت و بسـیار دیر 
کرده  اسـت." باری، اشـتباه همه ی آن نامه نگاری هـا و نویسـندگان آن، در همین نکته 
نهفتـه بـوده و هسـت کـه چشـم خـود را بـر روی پیشـرفت های متنابـه ایران بعـد از 

انقالب اسـالمی بسـته بودند یـا شـاید هم، دوسـت داشـتند کـه ببندند. 

هفته هفتهسخن گزارش

خرید و فروش احکام

هفته اخبار

امام کالم

بعثت برای این است که انسان 

را از ظلمت ها نجات بدهد    
بعثت برای این اســت که اخالق مردم را، 
نفوس مردم را، ارواح مردم را و اجسام مردم 
را، تمام اینها را از ظلمــت ها نجات بدهد، 
ظلمات را بکلی کنار بزنــد و به جای او نور 

بنشاند، ظلمت جهل را کنار بزند و به جای او نور علم بیاورد، ظلمت ظلم را به کنار بزند 
و به جای او عدالت بگذارد، نور عدالت را به جای او بگذارد و راه او را به ما فهمانده است. 
فهمانده است که تمام مردم، تمام مســلمین برادر هستند و باید با هم وحدت داشته 

باشند، تفّرق نداشته باشند.  
امام خمینی)ره(، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۶۲

     روایت ظریف از پشت پرده اقدامات آمریکا در منطقه
محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه تأکید کرد: اطالعات موثقی در دســت اســت که 
آمریکایی ها، تروریست های داعش را به مناطق دیگر منتقل می کنند تا از سرمایه گذاری 
خطرناکی که در سوریه کرده اند بتوانند در سایر مناطق استفاده کنند. این نوع سیاست ها 
عواقب خطرناکی برای صلح و امنیت منطقه و عرصه ی بین الملل و حتی آمریکا به همراه 

ایسنا| خواهد داشت. |

     تحلیل نصراهلل از توطئه علیه جریان مقاومت در لبنان

سیدحســن نصر اهلل، با بیان اینکه خطرناک ترین چیز در هــر توطئه علیه مقاومت، 
مقابله ی داخلی است، افزود: در لبنان و خارج از لبنان، و در آمریکا و کشورهای عربی 
خلیج فارس، کسانی هســتند که به درگیری بین ارتش و مقاومت دل بسته اند. وی 
افزود: در مقابل تهدیدهای رژیم صهیونیســتی ما معادله ی طالیــی ارتش، ملت و 

مقاومت را در اختیار داریم . |        تسنیم  |

     عربستان در جنگ با ایران بدون شک بازنده است 

روزنامه ی صهیونیستی هاآرتص در گزارشی نوشت: رفتار ولیعهد سعودی ممکن است 
به رویارویی نظامی با ایران منتهی شــود که در این صورت، هیچ تردیدی نیســت که 
ایران، عربستان سعودی را شکست خواهد داد؛ چراکه عربستان به رغم تمام تجهیزات 
پیشــرفته ی آمریکایی که خریداری کرده، به لحاظ نظامی ضعیف است و تقریبا دارای 

یک ارتش واقعی نیست.   |      باشگاه خبرنگاران |

     120کشور اقدامات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند 

در بیانیــه ی پایانی اجالس عدم تعهد که با شــرکت 8۰۰ نماینده از 12۰ کشــور عضو 
جنبش عدم تعهد ، 1۷ کشور و 1۰ نهاد بین المللی برگزار شد، اینگونه نوشته شد که: ما 
سیاست های غیرقانونی و اقدامات اسرائیل اشغالگر را علیه مردم فلسطین در رابطه با ساخت 
و گسترش شهرک ســازی غیرقانونی، تخریب خانه ها و اموال فلسطینی، اعمال مجازات 
جمعی علیه غیرنظامیان مانند حبس و بازداشت هزاران غیرنظامی محکوم می کنیم. این 
بیانیه همچنین افزود: ما غم و اندوه عمیق خود را از کشتار و زخمی شدن صدها شهروند 
فلسطینی که در روزهای اخیر به دست نیروهای اشغالگر اسرائیلی ابراز و آن را محکوم می 

کنیم.    |      ایرنا |

چرایکسیاستمداردچارخطایدرتحلیلمیشود؟

ماجرای نامه نگاری نهضت آزادی 
به امام خمینی در دهه 60

تاریخ شهادت: 19 فروردین 1359

کار      تشکیالتی

زنان دقیق و ظریف، این نکته را می دانند

ایرانی خانواده

این است حزب ا... 

امروز در زمینه ی اقتصادی کارهای زیادی الزم است که ما انجام بدهیم؛ در زمینه ی تولید 
و اشتغال و این چیزها -که ضعف های ما است- کارهای فراوانی است که باید انجام بدهیم؛ 
در زمینه ی فرهنگی کارهای زیادی اســت که باید انجام بدهیم؛ این کارها امروز در حّد 
برنامه ریزی و اقدام و شروع و پیشرفت و گذراندن مراحلی از این کارها است، اّما یک روزی 
هم همه ی این کارها ان شاءاهلل به بهترین وجهی انجام خواهد گرفت. روزی که ان شاءاهلل آن 
روز خیلی دور نخواهد بود، نیروهای جوان و مؤمن خواهند توانست معضالت اقتصادی را در 
کشور حل کنند... البّته دشمنان هر روزی توطئه ی جدیدی، یک حیله ی جدیدی و ترفند 
جدیدی را مطرح خواهند کرد؛ بایستی نیروهای مبتکر و مؤمن و آماده به کارِ ما، قبل از آنکه 
دشمن بخواهد ترفندی را اجرا بکند و شگرد جدیدی را وارد میدان بکند، آماده باشند؛ هم 

پاسخ بدهند، هم پیشگیری کنند از آنچه دشمن ممکن است انجام بدهد.      96/1/1

نیروهای جوان و مؤمن خواهند توانست 
معضالت اقتصادی را حل کنند

البالغه نهج 

حدیث شرح 

روز مسئله

اندیشه اسالمی طرح کلی

تراز مسجد

رصدی گزارش

یکی از ارکان اقتدار کشور، اقتدار اقتصادی است و در اقتدار اقتصادی، یکی از عناصر 
تشکیل دهنده ی عمده عبارت است از قدرت پول ملّی؛ یعنی پول ملّی بایستی قدرت 
خرید داشــته باشــد و برای شــهروندان، برای دارندگان آن پول، ثروت ایجاد بکند. 
اگر چنانچه ما بر اســاس سیاســت های اجرائی غلط، تصمیم گیری های نادرســت، 
بی مباالتی های گوناگون، به وضعی رســیدیم که پول ملّی همین طور روزبه روز تنّزل 
کرد و پایین رفت، این عقب رفت است، این پس رفت است. باید این را مشّخص کنیم و 

بر اساس این، مطالبه تنظیم کنیم، مطالبه تعریف کنیم.  96/6/30

اگر براساس تصمیم گیری های نادرست
 پول ملی تنزل پیدا کرد، این عقب رفت است

کانون خانـواده، جایی اسـت که عواطف و احساسـات بایـد در آن جا رشـد و بالندگی 
پیـدا کنـد؛ بچه هـا محبـت و نـوازش ببینند؛ شـوهر که مـرد اسـت و طبیعـت مرد، 
طبیعت خام تری نسـبت بـه زن اسـت و در میدان خاصی، شـکننده تر اسـت و مرهم 
زخـم او، فقـط و فقط نـوازش همسـر اسـت - حّتی نـه نـوازش مـادر - بایـد نوازش 
ببینـد. بـرای یـک مـرد بـزرگ، ایـن همسـر کاری را می کنـد کـه مـادر بـرای یک 
بچه ی کوچـک آن کار را می  کند؛ و زنـان دقیق و ظریف، به این نکته آشـنا هسـتند. 
اگـر ایـن احساسـات و ایـن عواطِف محتـاج وجـود یک محـور اصلـی در خانـه - که 
 آن، خانـم و کدبانـوی خانـه اسـت - نباشـد، خانواده یک شـکل بـدون معنـا خواهد

70/10/4  بود.  

اگر در سنگر خوابت برد، 
معنایش این نیست که دشمن هم خوابش برده 

بعضی ها از اسـم جنـگ بدشـان می آید؛ تا گفته می شـود جنـگ اقتصـادی یا جنگ 
نـرم یـا جنـگ تبلیغاتـی، اینهـا بدشـان می آیـد، ]می گوینـد[ »آقا چـرا این قـدر از 
جنگ صحبـت می کنیـد؟ از صلـح صحبت کنیـد«! خب جنگ هسـت. ایـن غفلت 
ما اسـت کـه اگرچنانچـه دشـمن متوّجه مـا باشـد - جبهـه ی دشـمن به طـرف ما 
نشـانه گرفته که تیرهـای خـودش را پرتـاب کند- مـا غافـل باشـیم. امیرالمؤمنین 
فرمـود »َمـن نامَ  لَـم  یَُنـم َعنـه«؛)1( شـما اگـر در سـنگر خوابت بـرد، معنایـش این 
نیسـت که طـرف مقابـل شـما و دشـمن شـما هـم خوابـش بـرده؛ او مواظب شـما 
اسـت، او مراقـب شـما اسـت، او منتظر اسـت که شـما خوابـت ببـرد. از اسـم جنگ 
که نباید انسـان خـوف کند؛ خـب دشـمن االن در حال جنگ اسـت؛ جنـگ، جنگ 
نظامـی نیسـت -البّتـه جنگ نظامـی نمی کننـد، غلط هـم می کننـد اگـر بخواهند 
بکننـد- اّمـا جنـگ هسـت، جنـگ نـرم هسـت، جنگ هایـی هسـت کـه از جنـگ 

96/10/6 نظامـی خطرناک تر اسـت؛ دشـمن در حـال جنگ بـا مـا اسـت.  
1 ( نامه 62 نهج البالغه5 ( س األنفال آیه 19

»مـن اسـتطاع أن یمنع نفسـه من أربعة اشـیاء فهـو خلیق بـأن الینزل بـه مکـروٌه أبداً 
قیل: وما هّن یـا أمیرالمؤمنیـن! قال: العجلـة واللجاجة والُعجـب والّتوانـی.«)1( هرکس 
این چهار صفـت را از خـود دورکند خواه فرد باشـد، خـواه مجموعه ی دسـت اندرکاران 

و رؤسـای جامعه، هیچ گاه حادثـه و واقعه ی ناخوشـایندی، متوجه او نخواهدشـد:
1. عجله، بـدون تأنّی و دقـت، تصمیم گیـری کند یـا کاری را اجـرا نماید )عجلـه غیر از 

سـرعت در عمل اسـت(.
2. لجاجـت، یکی از مسـائل خطرناک و بالهـای دامن گیر، اصـرار و پافشـاری ناحق، در 
مسـأله ای اسـت که چون ایـن حـرف را گفتـه و یا چنیـن موضعـی اتخاذ کـرده حاضر 

نیسـت عقب نشـینی کنـد ولو خـالف آن ثابت شـود.
3. مغرورشـدن و خودشـگفتی، که انسـان نقص ها و ضعف های خـود را ندیـده و احیاناً 

محسـناتش را بزرگ بشمرد.
4. کاهلی و سستی، کار امروز را به فردا افکندن و تأخیر انداختن.

بنده در اثـر تجربیاتی کـه در سـال های متمادی پیـدا کردم بـه این نتیجه رسـیدم که 
این سـخن علـی علیه السـالم واقعـاً حکمـت تمامی اسـت و همـه ی ضـرر و زیان هایی 

که متوجـه جامعه شـده اسـت در اثر ایـن امور بـوده.  
78/10/27|1( تحف العقول صفحه 222

چهار صفتی که منشاء همه ضررها و زیان ها  است

شهادت:  به دست رژیم بعث عراق

تکرار سناریوی نخ نمای آمریکا 
و غرب درباره سوریه

چهار سال پیش، دونالد ترامپ، در کسوت تاجر سرشــناس آمریکایی، دولت اوباما را به 
خاطر تصمیمش درباره ی حمله به ســوریه احمق خطاب کرده بود. حاال اما او در چند 
روز گذشته، در توئیت های پی درپی، به بهانه ی استفاده از سالح شیمیایی، به بشار اسد 
حمله کرده و ایران و روســیه را نیز به دلیل حمایت از اسد ســرزنش می کند. پس از او، 
مقامات غربی نیز یکی پس از دیگری وارد میدان شده اند. ترزا می، نخست وزیر انگلیس 
گفت: کسانی که حمله ی شیمیایی در سوریه انجام داده اند باید محاکمه شوند. سخنگوی 
دولت آلمان نیز مدعی شد شواهدی در دست اســت که نشان می دهد دولت بشار اسد 
در حمله ی شیمیایی اخیر در دوما دست دارد. در نقطه مقابل اما وزیرخارجه ی روسیه 
خطاب به مقامات غربی چنین گفت: "اقدامات غرب در متهم کردن دولت سوریه به انجام 
حمله ی شیمیایی دوما فتنه انگیزی اســت...گویا طوری طراحی شده است که دمشق 

مقصر جلوه داده شود."
البته پیش از این، سوریه گزارش های چند صد صفحه ای به سازمان ملل درباره ی احتمال 
حمله ی شیمیایی گروه های تروریستی ارائه داده بود که سازمان ملل به راحتی از کنار آنها 
عبور کرد و آن را ندید گرفت. به نظر می رسد ماجرای حمله ی شیمیایی به دومای سوریه، 
حاال تبدیل به موضوعی شده که آمریکایی ها تالش می کنند تا بار دیگر با تکرار سناریویی 
مشابه چند سال پیش، باخت هایی که در سطح میدانی داشته اند را جبران کرده و قافیه 
باخته در تحوالت منطقه را به نفع خود تغییر دهند. گرچه به نظر می رسد نتیجه همانی 

است که چند سال پیش شده بود: شکست مجدد سناریوی آمریکا.

مزار: نجف اشرف

اگر جامعه ی اسالمی بخواهد به وقت، منافع را جذب کند؛ به وقت، ضررها و زیان ها را دفع 
کند؛ در داخل، با یکدیگر اجزای مالئم و پیوسته ای باشند، در خارج، در مقابل دشمن حکم 
یک مشت واحد و دست واحدی را داشته باشند... محتاج است که یک فرماندهی مقتدری 
در درون خود داشته باشد تا همه ی عناصر فعال و با نشاط این جامعه، نشاط فکری، عملی، 
فعالیت های زندگی، دشمن کوبی ها، دوســت نوازی های خود را از آن مرکز الهام بگیرند. 
آن مرکزی که در بطن جامعه و متن جامعه ی اســالمی، همه ی جناح ها را اداره می کند، 
هرکسی را به کار الیِق به شأن خودش مشغول می کند، از تعارض ها جلوگیری، نیروها را به 
یک سمت هدایت می کند؛ او باید از سوی خدا باشد، باید عالم، آگاه، مأمون و مصون باشد، 
باید یک موجود تبلور یافته ای از تمام عناصر سازنده ی اسالم باشد، باید مظهر قرآن باشد؛ 

اسم او را چه می گذاریم؟ اسم او را می گذاریم ولی. )ص 559(

ولی، مرکز اداره  جامعه
درباره کلیدواژه راهبردی »نظام امت- امامت« )4(

رهبر انقالب به مناسبت آغاز سال جدید، روز دوشنبه ی هفته ی جاری )97/1/20( 
با برخی از مســئوالن و کارگزاران نظام دیدار کرده و بیاناتی کوتاه و صمیمی در 
جمع آنان ایراد فرمودند. در بخشی از این دیدار، رهبر انقالب با توجه به فضای معنوی ماه 
رجب، اشــاراتی به فضای حاکم بر مدیران دهه ی 60، و حال و هوای آن روزهای کشــور 
داشتند. نظر به اهمیت این موضوع، خط حزب اهلل، برای اولین بار، این بخش  از بیانات ایشان 

را منتشر می کند:

احتیاج به » تعمیر قلب« داریم
بیانات منتشرنشده رهبر انقالب در دیدار جمعی از مسئوالن و کارگزاران نظام

مدیران رفتار  و  روحیه انقالبی دهه شصت را فراموش نکنند

دومینوی جمعه سیاه
در واپسـین ماه های دوران ریاسـت جمهوری بوش پسـر، جهان شـاهد یک اتفـاق بزرگ 
در تاریخ اقتصـادی خود بود کـه از آن به "جمعه ی سـیاه" یاد می شـود. حبـاب قیمتی به 
وجود آمده، بـه دالیلی چـون بورس بـازی در اقتصـاد آمریکا و ضعـف مدیران اقتصـاد آن 
شکسـته شـد و بازارهای مالی که به دلیل ایجـاد رونقـی کاذب در بازار وام رهنی مسـکن 
رشـد کرده بودند، به ناگاه سـقوط کردند. به طبع آن، وابسـتگی اقتصاد خیلی از کشـورها 
به سیسـتم بانکی آمریکا و تجارت آنهـا به دالر، بـا سـقوط ارزش بازارهای مالـی و کاهش 
ارزش آن، تـا حد زیادی بـه مردم و دولت های کشـورهای وابسـته آسـیب وارد کرد و عمال 
بحران مالی آمریکا مانند دومینویی به کشـورهای وابسـته به سیسـتم آمریکا انتقال پیدا 

. کرد
از همان سـال، بعضی از کشـورها به سـمت ایمن کردن اقتصاد خـود از طریق پیمان های 
دو یـا چندجانبـه روی آوردنـد. منطـق اصلـی در ایـن پیمان هـا ایـن اسـت که بـه جای 
اسـتفاده از ارز واسـطی مانند دالر، از ارز خود دو کشـور مبادله کننده اسـتفاده  شـود. مثال 
کشـور چین به عنوان دومین قـدرت اقتصادی جهـان تاکنون با ۴1 کشـور، پیمـان پولی 

دوجانبه بسـته اسـت. اقتصادهـای بزرگ دیگـر مانند کـره و ژاپـن نیز چنیـن کرده اند.
در روزهای اخیر نیز در کشـور، شـاهد آشـفتگی بازار ارزی بوده ایم که یقینا بخشـی از این 
آشفتگی، به دلیل وابسـتگی اقتصاد کشـور به دالر و تأثیرپذیری آن از فضای روانی جامعه 
و وقایع سیاسی بین المللی اسـت. شـاید یکی از بهترین راهکارهای حفظ ارزش پول ملی 
و تقویت آن، اسـتفاده از پیمان های پولـی دوجانبه و چندجانبه، جهت خنثی کـردن ابزار 
سـلطه پولی آمریکا یعنی دالر  باشـد. امـری که رهبر انقـالب چندین بـار دربـاره ی آن به 

مسـئولین تذکر داده اند و متأسـفانه اتفاق چندانی نیفتاده است. 

از مجموعـه مدیـران ارشـدتان گـزارش بخواهیـد و به گزارش هـا صددرصـد اعتماد 
نکنید. الزم نیسـت ابـراز بی اعتمـادی کنید؛ امـا در دلتـان جایی بـرای بی اعتمادی 
بگذاریـد؛ چـون باز هـم تجربـه مـا می گویـد کـه بسـیاری از گزارش هـا بـا واقعیت 
تطبیـق نمی کنـد. آن مدیـر بیچـاره نمی داند؛ یک نفـر آمـده کاری کـرده و کاغذی 
را روی میـز لغزانـده؛ او هـم برداشـته تحویل شـما داده و شـده گزارش مسـتند؛ در 
حالی که دسـتگاه بازرسـی شـما باید همیشـه مراقب باشـد. دسـتگاه بازرسـی را از 

نزدیکترین ها انتخـاب کنیـد.    80/6/5

از مجموعه مدیران ارشدتان گزارش بخواهید 

لزوم جبران خسارت سهوی

س. اینجانـب دو درخـت بـادام 30سـاله در ملـک خـودم داشـته ام که بـر اثر 
واژگونی کامیـون آقایی از ریشـه کنـده شـده، آیا از نظر شـرعی، خسـارت به 
بنـده تعلـق می گیرد یـا خیـر؟ و اگـر خسـارت تعلـق می گیـرد چگونـه باید 

شود؟ محاسـبه 
ج. خسـارت بـه عمل هرکسـی کـه مسـتند باشـد باید توسـط وی جبـران شـود. و 

بـرای نحـوه ی محاسـبه، بـه کارشـناس مراجعـه کنید.

ضامن بودن کودک در خسارت به دیگران
س. بچـه ی ممیـزی تلویزیـون شـخصی را شکسـته، آیا پـدر او ضامن اسـت و 

بایـد هزینـه را پرداخت کنـد یا خـود بچه؟
ج. خود بچه ضامن اسـت.) یعنی اگـر مالـی دارد، از مالـش باید پرداخت کنـد، و اگر 

مالی نـدارد، بایـد بعدا که بدسـت آورد پرداخـت کند.(

یکی از ابتکارات مهّم امام بزرگوار ما، از هنرهای بزرگ این مرد بزرگ همین بود که از 
اّول انقالب مســاجد را محور قرار داد. آن روزهای اّول انقالب، آنهایی که یادشان است 
می دانند که همه چیز در هم ریخته بود: ســالح بیاورند، جمع کنند، از اینجا بردارند، 
]نکند[ دست های غیر مأمونی به کارهایی دست بزنند؛ مرکز تشّکل الزم بود، هسته ی 
مرکزی الزم بود؛ این هسته ی مرکزی را امام بالفاصله همان روز اّول، حّتی قبل از اینکه 
اعالم پیروزی بشود، معّین کردند: مساجد. هرکس از هرجا مثاًل سالح دست می آورد، 
ببرد ]به مساجد[. بعد هم یک سازمان دهی عظیم مسجدی تشکیل شد و به وجود آمد 
که همان کمیته های انقالب بودند، که تا مّدت های طوالنی همه ی کارهای انقالب را 

اینها انجام می دادند، و درواقع همه ی کارهای کشور را اینها انجام می دادند.    95/5/31

مسجد هسته مرکزی است 


