
29 بهملن 1396، رهبلر انقلاب 
اسلامی پس از بیان یک ارزیابی 
کشلور،  پیشلرفت های  از  واقع بینانله 
تلنگری جلدی به همله به ویژه مسلئوالن 
در خصلوص عقب مانلدن از آرملان عدالت 
در مقایسله بلا پیشلرفت های ملادی دیگر 
مهلم  هشلداری  هلم  بعلد  و  می زننلد 
دربلاره ی یک خطلر مبتابه بلرای همه ی 
»ارتجلاع  ارتجلاع«:  »خطلر  انقاب هلا: 
یعنی چله؟ یعنی ایلن حرکتی کله انقاب 
شلروع کلرده بلود و ملّلت داشلتند در این 
مسلیر بلا نیلروی انقابلی و بلا سلرعت 
جاهایلی  یلک  در  می کردنلد،  حرکلت 
سسلت بشلوند، بعد متوّقلف بشلوند، بعد 
برگردند؛ ایلن ارتجاع اسلت؛ ارتجاع یعنی 

برگشت.« 96/11/29
رهبلر انقلاب بارهلا گفته انلد وظیفله ی 
رهبلری محافظلت از حرکلت عموملی 
مللت بله سلمت آرمان هلا اسلت: »تلا من 
زنلده هسلتم، تلا ملن مسلئولیت دارم، به 
حلول و قلوه ی الهلی نخواهلم گذاشلت 
سلوی  بله  مللت  عظیلم  حرکلت  ایلن 
آرمان هلا ذره ای منحلرف شلود.« 90/2/3 
حلاال در آسلتانه ی چهلل سلالگی انقاب، 
ایشلان بدون پرده پوشلی و تعلارف، وقتی 
می خواهنلد مصادیقلی از خطلر ارتجلاع 
بگذارنلد، سلراغ  میلان  در  ملردم  بلا  را 
کله  می رونلد  بی عدالتلی  از  مظاهلری 
نتیجه ی آنها دور شلدن مسلئوالن از متن 
و زندگلی ملردم به ویلژه طبقلات ضعیلف 
اسلت. »ملن وظیفله دارم خطلر را بله 
ملردم عزیزملان بگویلم. ملا اگر به سلمت 
اشلرافیگری حرکلت کردیلم، ایلن رفتلن 
بله سلمت ارتجلاع اسلت؛ اگلر بله جلای 
توّجه بله طبقله ی ضعیلف، دل سلپرده ی 

در کشلور  زیاده خلواه  و  مرّفله  طبقلات 
 شلدیم، ایلن حرکلت بله سلمت ارتجلاع

 است.« 96/11/29

و  بی عدالتـی  مقابـل  در  ایسـتاده 
فسـاد

تأکیلد بلر مقولله ی عداللت و مصادیلق 
آن همچلون تمرکلز بلر حلل مشلکات 
محروملان، و مبلارزه بلا فسلاد و تبعیلض، 
اگرچله جلزو دغدغه های همیشلگی رهبر 
انقلاب بلوده اسلت املا در ماه هلای اخیلر 
تمرکلز بلر ایلن مسلائل بیلش از گذشلته 
شلده اسلت. بلا وجلود انگیزه هلای منفلی 
برخلی افلراد و جریان هلا در قبلال عداللت 
و عدالتخواهلی، رهبلر انقلاب اسلامی 
نداده انلد  اجلازه  ایلن سلال ها  در طلول 
اسلامی  انقلاب  آرملان  بنیادی تریلن 
بله حاشلیه رود؛ چله در سلال هایی کله 
بله اسلم سلازندگی و توسلعه، علده ای 
به دنبلال کمرنلگ کلردن عداللت و توجله 
بله محروملان بودنلد و چله در التهابلات 
اوائلل  و   70 دهله ی  اواخلر  سیاسلی 
دهله ی 80، ایلن رهبلر انقلاب بودنلد 
کله تمام قلد در مقابلل پلروژه ی توسلعه 
منهای عداللت ایسلتادند و قاطعانله اعام 
کردنلد مشلروعیت نظلام و مسلئوالنش 
بله عدالتخواهلی و مبلارزه با فسلاد اسلت: 
»مشلروعیت من و شلما وابسلته به مبارزه 
بلا فسلاد، تبعیلض و نیلز عدالت خواهلی 
اسلت... گلر ملا دنبلال عداللت نباشلیم، 
نشسلته ام،  این جلا  کله  ملن  حقیقتلاً 
یعنلی  بلود؛  نامشلروع خواهلد  وجلودم 
هرچله اختیلار دارم و هرچله تصلّرف کنم، 
تصّرف نامشلروع خواهلد بود؛ دیگلران هم 

همین طلور.«82/6/5

5 اصـل کاربـردی بـرای مطالبه گری 
لت ا عد

در طلول این سلال ها اگرچله برای اسلتقرار 
عداللت در جامعله، از سلوی مسلئولین، 
کم کاری صلورت گرفت املا نیروهای مؤمن 
و انقابی، رهبلر انقاب را تنها نگذاشلته و با 
تبدیل آن بله گفتمانی عموملی در جامعه، 
به یلاری او شلتافتند. اما با همله ی اهمیتی 
کله مقولله ی عداللت دارد، ملزوماتلی نیلز 
هملراه آن اسلت کله »سلربازان عداللت 
اجتماعی« می بایسلت آنهلا را مد نظلر قرار 

دهنلد:
  1. استمرار عمل: 

»بعضلی از دوسلتان دانشلجو نسلبت بله 
برخلی از مسلائل مربلوط بله عداللت و رفع 
تبعیلض و مبلارزه ی با فسلاد، در ذهنشلان 
سلؤاالتی مطلرح می شلود کله خلوب حاال 
چلی کله دائلم گفتیلم. بلله، گفتید و شلد؛ 
منتها ایلن انتظلار کله همله ی آنچله را که 
ملا خواسلتیم، در کوتاه ملدت تحقلق پیلدا 
کند، عمللی نیسلت؛ در هیلچ شلرائطی در 
کوتاه ملدت، آرمان هلای بزرگ تحقلق پیدا 
نمی کنلد. آرمان هلای بلزرگ احتیلاج بله 

اسلتمرار عملل دارد.« 86/7/17
2. توجـه بـه معنویـت و عقالنیـت 

عدالـت:  همـراه 
»اگلر معنویلت بلا عداللت هملراه نباشلد، 
عداللت می شلود یلک شلعار توخاللی... اگر 
عقانیلت در عداللت نباشلد، گاهلی اوقات 
عداللت بله ضلد خلودش تبدیل می شلود؛ 
اگر درسلت در باب عدالت محاسلبه نباشد. 
خیللی از کارهلا را گاهلی بعضلی از ایلن 
گروه      هلای تنلد و افراطلی تلوی این کشلور 
به عنلوان عداللت کرده      انلد، که ضلد عدالت 

شلده.« 88/6/16

3. پرهیز از حرکت های غیرمنصفانه 
به نام عدالتخواهی: 

»آنچله در کنلار همله ی الزاملات ایلن 
آن  اسلت  و حیاتلی  حرکلت، ضلروری 
اسلت کله اّوالً مراقبلت شلود کسلانی بلا 
ایلن شلعار حلق را  انگیزه هلای دیگلر، 
ابلزار نکننلد و ثانیلاً بله نلام عدالت طلبی، 
حرکتلی غیرمنصفانله از سلر جهلل یلا 

87/5/22 نگیلرد.«  انجلام  غفللت 
4. تحلیل، موضع و مطالبه ی تخصصی 

در خصوص مسائل اصلی کشور: 
»در مسلائلی کله بلا سرنوشلت کشلور 
ارتبلاط پیلدا می کنلد، حتملاً تحلیلل و 
موضلع داشلته باشلید.« 89/5/31 »نقلد 
مسلتمر، نظلارت مسلتمر و متعلادل بلر 
جلزو  مدیریت هلا،  بلر  کشلور،  اوضلاع 
کارهلای بسلیار الزم اسلت؛ البتله بایلد با 
عقانیلت و بلا ملدارا هملراه باشلد، بدون 

91/5/16 پرخاشلگری.«  بلدون  افلراط، 
5. نباید خسته شوید: 

» بایلد ایلن راه را طلی کنیلد. ایلن راه هم 
راهی اسلت که در هر کیلومتلرش تابلوی 
»توّقف ممنوع« نصب شلده اسلت؛ لذا در 
این راه نباید توّقلف کرد. سلربازاِن عدالت 
اجتماعلی بایلد خسلتگی ناپذیر باشلند. 
کسلانی کله در ایلن را ه هلای طوالنلی و 
آرمان هلای بلزرگ حرکت می کننلد، باید 

خسلتگی حس نکننلد.«79/12/22
اینهلا 5 اصل کاربردی اسلت که سلربازان 
عداللت، یعنی نیروهلای مؤملن و انقابی، 
در  عداللت  گفتملان  اسلتیای  بلرای 
جامعله، باید ملد نظر قلرار دهنلد. اصولی 
کله بلا توجه بله آنهلا، گفتملان عداللت از 
مسلیر درسلت خلود منحلرف نخواهلد 

شلد.
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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

بهترین مردن ها، شهادت است. باالترین اجرها برای انسللانی که در راه خدا مبارزه می کند، 
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. شللهادت، یعنی وارد شدن در حریم خلوت 
الهی، و میهمان شدن بر سر سفره ی ضیافت الهی؛ این کم چیزی نیست؛ این خیلی باعظمت 
است. پروردگارا! تو را به حق خون شللهیدان، تو را به حق اولیایت، تو را به حق صاحب الزمان 

)ارواحنافداه(، مرگ ما را هم به شهادت در راه خودت قرار بده.   70/10/11

شهادت یعنی وارد شدن در حریم خلوت الهی

این شماره تقدیم می شود به
شهیدان رضا امامی، محمد علی بایرامی 

رضا مرادی علمدار

کتاب معرفی

اول. زمستان سلال گذشلته، ژان مارک آیرو، وزیرخارجه فرانسله، به تهران 
سلفر کلرد. در بلدو ورود او، ضیافت شلامی در سلفارت فرانسله به افتخلار او 
برگزار شلد. در میانه ی مهمانلی، یکی از حاضرین در جلسله با اشلاره به تقارن سلفر او 
بلا مانلور نظاملی مشلترک انگلیلس و آمریلکا و فرانسله در خلیلج فلارس کله طبعلا 
می توانسلت حلاوی پیامی بلرای طلرف ایرانی باشلد پرسلید: آیلا فکر نمی کنیلد این 
مسلئله روی روابط تجاری ما با ایلران تاثیر بگلذارد؟ آیرو جلواب می دهد کله "نه، من 
هیچ نگرانی نسلبت بله موفقیت آمیلز بودن این سلفر نلدارم. مقاملات ایرانلی در هیچ 
یک از جلسلات مقدماتلی و برنامه ریلزی برای سلفر در تهلران و پاریس به این مسلئله 

معترض نشدند." 
چندین روز بعد از این ماجرا، رهبر انقاب در دیدار با دست اندرکاران راهیان نور اینگونه 
بیان کردند: »من اینجا یک حاشیه ای باز کنم: جنگ تحمیلی به خاطر این اتّفاق افتاد 
که دشمن در ما احساس ضعف کرد. اگر دشمن بعثی و محّرکینش خاطر جمع نبودند 
که سِر چند روز به تهران خواهند رسید... این جنگ انجام نمی گرفت؛ آنها در ما احساس 
ضعف کردند. احساس ضعف شما، موجب تشویق دشمن به حمله ی به شما است؛ این 
یک قاعده ی کلّی است. اگر می خواهید دشللمن را از تهاجم به خودتان منصرف کنید، 
سعی کنید اظهار ضعف نکنید.« 95/12/16 سپس ایشان به ماجرای سفر وزیرخارجه ی 
فرانسه اشاره کرده و گفتند: »اشللتباه 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 زمینه ی اقتصادی اظهار ضعف شد؛ دشللمن دید که اینجا جایی است که می شود 
فشار آورد، ]لذا[ فشار را زیاد کردند؛ ]طوری که[ از یک نفر در مصاحبه بپرسند که این 
رزمایشی که شما دارید فان جا می کنید و درعین حال با ایرانی ها مذاکره می کنید، ]یک 
وقت[ ایرانی ها 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؛ ایرانی ها این قدر 
احتیاج به این مذاکرات دارند که امثال این رزمایش ضللرری به مذاکره ی اقتصادی ما 

نمی زند«! این اظهار ضعف در مقابل دشمن نباید بشود.« 95/12/16

دوم. یک سللال بعد از این ماجرا، ژان ایو لودریان که حللاال جایگزین آیرو در منصب 
وزارت خارجه  ی فرانسه شللده بود، در تاریخ 14اسفندماه 96 وارد ایران شد. او نیز مانند 
همتای قبلی خود، پیش از آمدن به ایران، همان سللخنان تکراری درباره ی مذاکره بر 
سر اقدامات منطقه ای ایران و کاهش توان موشکی را بازگو کرد و شروع به شاخه و شانه 
کشیدن شللد. این بار اما در بر همان پاشنه باز نشللد. در بدو ورود او به ایران، جمعی از 
دانشجویان انقابی در اعتراض به سخنان بی پایه و اساس وی، در فرودگاه مهرآباد تجمع 
کرده و با در دست داشتن عکس هایی از شللهید طهرانی مقدم، پدر موشکی ایران، به 
استقبال او رفتند. پس از دانشجویان، این بار نوبت دبیر شللورای عالی امنیت ملی بود 
که جواب وزیرخارجه ی فرانسلله را بدهد. شللمخانی، در اقدامللی نمادین و برخاف 
عرف مرسللوم، لباس نظامی بر تن کرد و خطاب به لودریان گفللت: "توان دفاعی ایران 
تهدیدکننده ی هیچ کشللوری نبوده و توسللعه ی آن بدون تاثیرپذیری از مؤلفه های 
سیاسی، تابعی از نیازمندی های امنیتی و تهدیدات بالقوه کشور است." وزیرخارجه ی 
ایران نیز در دیدار با او، همین موضللع قاطعانه را امتداد داد و پللس از آن، در صفحه ی 
شخصی خود در یکی از شبکه های اجتماعی چنین نوشت: "ایاالت متحده و اروپایی ها 
باید به جای زیر سؤال بردن برنامه موشکی ایران، تزریق صدها میلیارد دالر تسلیحات 
را به منطقه ما متوقف کنند. ضروری اسللت با برنامه ی موشکی مان که توسط شورای 
امنیت سازمان ملل متحد محدود نشد از تکرار رنجی که مردم ما با موشک باران صدام 
- و با حمایت غرب - متحمل می شللدند جلوگیری کنیم." شاید به همین علت بود که 
"فرانس کلمانسو" خبرنگار شبکه خبری "یوروپ 1"، با اشاره به اینکه گفت وگو با دبیر 
شورای عالی امنیت ملی ایران شبیه مسابقه ی بوکس بود، تصریح کرد: "وزیرخارجه ی 
فرانسه در سفر به تهران، انتظار داشللته حداقل یک موضع کلی از ایرانیان در خصوص 
توقعات موشکی اروپا ببیند ولی در این مسیر، همه ی گام های وزیر فرانسوی به درهای 

بسته ختم شده است."

سوم. »عزت« اولین اصل از سلله اصل سیاسللت خارجی جمهللوری اسامی )عزت، 
حکمت، مصلحت( است. اصلی که همه ی تعامات بین المللی کشور می بایست مبتنی 
بر آن صورت بگیرد. »معنای عزت این اسللت که جامعه و نظام اسامی، در هیچ یک از 
برخوردهای بین المللی خود، نباید طوری حرکت کند که منتهی به ذلیل شدن اسام و 
مسلمین شود.« 68/11/9 طبعا حفظ عزت ایران و ایرانی، وظیفه ی همه ی مسئوالن، در 

هر سطح و مقامی است. عزت، اصل خدشه ناپذیر جمهوری اسامی است. 

هفته گزارش امام کالم

به تباهی کشیدن جنگل ها 

غیر اسالمی است    
ایـن کارهایـی کـه شـما می گوییـد کـه 
را خـراب می کننـد،  می رونـد جنگل هـا 
اینهـا کارهـای غیـر اسـامی اسـت. مـن 
می گویـم باید اسـامی باشـد. اگـر چنانچه 

یک کسـی تخلف کرد از مقـررات دولت، این غیر اسـامی اسـت، آن هم باید اسـامی 
بشـود؛ یعنی، باید دولـت با قـدرت، آن کسـی ]را[ که تخلـف می کنـد از آن چیزهایی 
که دولـت بـرای حفـظ نظـام دولـت قـرار داده اسـت، آن را باید بـا قـدرت جلویش را 
بگیـرد؛ بـرای اینکه آن غیر اسـامی اسـت، مـن می گویم اسـامی باید بشـود. بریدن 
درخت های کشـور را و بـه تباهی کشـیدن جنگل هـا را، این غیر اسـامی اسـت؛ باید 

جلویـش گرفته بشـود. 
امام خمینی )ره( ۷ شهریور ۱۳۶۱

راهی که بچه های شما در آن به شهادت رسیدند
  جزو آن راه های بسیار مهم است

دیلدار بلا خانلواده ی محتلرم شلهیدان و حضلور در جملع صمیملی آنلان، ازجملله 
برنامه های مسلتمر رهبلر انقاب بلوده و هسلت. ایلن دیدارها، چله در تهلران و چه 
در شهرسلتان ها، بلا حضلور رهبر انقلاب در منلازل شلهدا انجلام می شلود و گاهی 
هم خانواده ها و بسلتگان شلهدا، به صلورت گروهلی، به محلل دفتر ایشلان می آیند. 
البتله در سلال های اخیر، ایلن دیدارهلا فقط مختلص شلهدای دوران دفلاع مقدس 
نبلوده و خانلواده ی شلهدای مدافلع حلرم و شلهدای امنیلت نیلز بلا ایشلان دیلدار 

کرده انلد. 
بلرای مثلال، چنلدی پیلش خانلواده ی شلهدای مرزبلان نیلروی انتظاملی به همراه 
فرمانلده این نیلرو، بلا رهبر انقلاب دیلدار کردنلد. حضلرت آیلت اهلل خامنله ای در 
این دیلدار امنیت مرزهلا، شلهرها و جاده ها را بسلیار مهم دانسلتند و افزودنلد: مقام 
شلهید، غیرقابلل تصلور و خیللی باالسلت، لکلن مسلئولیت ها و وظایفی کله در راه 
آن وظایلف، ایلن شلهید بله شلهادت رسلیده مختللف اسلت، بعضی هایلش مهم تر 
از بعضلی دیگر اسلت. ایلن راهی کله بچه هلای شلما در آن راه به شلهادت رسلیدند 

جلزو آن راه های بسلیار مهلم اسلت. |  |

     روایتی از دیدار جمعی از 
فیلمسازان جوان با رهبر انقالب 

محمدرضلا شلفاه، مدیر عامل باشلگاه فیلم سلوره با اشلاره به دیلدار اخیلر جمعی از 
سلینماگران جوان با رهبر انقلاب گفت: ایشلان تأکید فراوانلی بر اهمیلت بازاریابی 
باتوجه ویلژه بر صلادرات محصوالت به خارج از کشلور داشلتند. رهبر انقلاب تأکید 
کردند: سلاخت فیللم اجتماعلی اولویت اسلت و می تواند مصلداق کار انقابی باشلد. 
ایشلان در ادامه فرمودند: نبایلد در آثلار اجتماعی تمرکلز را به گونله ای روی زخم ها 

و تلخی ها بگذارید کله نهایتلاً روح امید در فیللم از بین بلرود.  |      نقد سـینام |

   مجوز رهبر انقالب برای استفاده از صدقه 
برای اشتغال زایی مددجویان

رئیس کمیتله امداد املام خمینلی)ره(: بلا مجوز رهبلر انقلاب بخشلی از صدقه در 
قالب منابع قرض الحسلنه بلرای اشلتغال زایی مددجویلان تحت حمایلت اختصاص 

یافته اسلت.  |    فارس  |

هفته اخبار

رصدی گزارش

اصل خدشه ناپذیر جمهوری اسالمی

وقتی وزیرخارجه فرانسه
 به در بسته خورد

تاریخ شهادت: 30 بهمن ماه 1396

قاعده 14 سکه مهریه

ایرانی خانواده

یکی از قواعللد مهم فقه، قاعللده ی "الضرر" 
است. براسللاس این قاعده هرگونه ضرر زدن 
جدی به خود یا دیگری حرام است. کسی که 
با تخریب محیط زیسللت، به خود یا دیگری 
ضرر معتنابهی بزند مرتکب گناه شده است. 
کتاب »نهضت حفظ محیط زیست« با هدف 
انتقال نقطه نظرات، دغدغه ها و رهنمودهای 
رهبر انقاب، به مسئوالن و آحاد ملّت شریف 
و انقابی ایران اسللامی درباره ی اهمّیت و 
حفظ محیط زیست تألیف شللده است. این 
اثر مشللتمل  بر تمامی بیاناتی است که رهبر 
انقاب از سال 63 تاکنون در این موضوع بیان 
فرموده اند. برخی از بیانات موجود در این اثر، 
تاکنون منتشر نشده است و می تواند منبع بدیعی برای عاقمندان به کام ایشان باشد. 
این کتاب توسط انتشارات مؤسسه ی پژوهشی- فرهنگی انقاب اسامی روانه ی بازار شده 

است. 

نهضت حفظ محیط زیست

این است حزب ا... 

آموزشی احکام 

یکی از دوستان اشاره کردند که امیرالمؤمنین)( در فرمان خود به مالک اشتر فرموده اند 
که آدم های سوءاستفاده جو را رسوا کنید؛ شللما گفته اید که افشاء نکنید. امیرالمؤمنین 
)( نفرمودند موردی را که اثبات نشده، افشللاء کنید. هیچ وقت چنین چیزی در بیان 
امیرالمؤمنین)( نیست، و این قطعاً از اسام نیست... ما هیچ حجتی نداریم که این را 
بگوئیم. حّتی من در همان جلسه ای که اشاره کردند، از این باالتر را گفتم. من گفتم حّتی 
جرمی که ثابت شد، اصل نباید بر افشای آن جرم باشللد. باالخره یک مجرمی است، یک 
غلطی کرده، مجازات هم می شود؛ خانواده ی او، فرزندان او، پدر و مادر او گناهی نکرده اند؛ 
ما چرا بیخود اینها را رسللوا کنیم؟ مگر آنجائی که خود نفس افشاء کردن، یک مصلحت 
بزرگی داشته باشد. بله، یک جائی هست که نفس افشاگری در یک مسئله ی ثابت شده، 
مصلحتی دارد؛ آنجا ایرادی ندارد. این، منطق ماست. هیچ چیزی هم نه از امیرالمؤمنین 
)( و نه از هیچ یک از ائمه ی هدی)( برخاف این وجللود ندارد. ما واقعاً حق نداریم 
افراد را به صرف گمان، متهم کنیم، مشللهور کنیم؛ واقعاً جایز نیست؛ نه در سایت، نه در 

روزنامه، نه در تریبون های گوناگون. حیثیت افراد را باید حفظ کرد.     90/5/19

حق نداریم افراد را به صرف گمان، متهم کنیم

البالغه نهج

حدیث شرح

و پاسخ پرسش

اندیشه اسالمی طرح کلی

جمعه نماز

خوانی باز

سؤال: جایگاه »مصلحت« در نظام اسالمی چگونه است؟ برخی آرمانگرایی 
را در تعارض با دیدن مصلحت ها می بینند، این گزاره تا چه اندازه درســت 

است؟

پاسللخ: آرمان گرائی به هیچ وجه به معنای در همه ی زمینه ها پرخاشللگری کردن، 
برخی از واقعیات الزم و مصلحت های الزم را ندیده گرفتن، نیست. مصلحت هم شده 
یک اسللم منفور؛ آقا مصلحت گرائی می کنند! خب، اصللًا باید ماحظه ی مصلحت 
بشللود. هیچ وقت نباید گفت که آقا حقیقت با مصلحت همیشلله منافللات دارد؛ نه، 
خود حقیقت یکی از مصلحت هاسللت، خود مصلحت هم یکی از حقایق اسللت. اگر 
مصلحت اندیشِی درست باشد، باید رعایت مصلحت را کرد؛ چرا نباید رعایت مصلحت 
را کرد؟ باید مصالح را دیللد... هیچ منافاتی وجود ندارد بین انجللام دادن وظائفی که 
جوانی و آرمان گرائی به انسللان دیکته می کند، و بین ماحظلله ی مصالح مدیریتی 
کشللور، ماحظه ی قانللون، ماحظه ی تدبیللر و درایت مدیریتی در کشللور. یعنی 
می توان آرمان گرا بود، به احساسللات جوانی هم پاسخ داد و بر طبق اقتضای جوانی و 
آرمان گرائی عمل کرد؛ در عین حال جوری هم بود که با مصلحت کشللور و با مصالح 

مدیریتی کشور تعارض و اصطکاکی نداشته باشد.   91/8/16

آیا آرمانگرایی با دیدن مصلحت ها در تعارض است؟

اینکه می بینید ما گفتیم 14 سللکه بیشللتر را عقد نمی کنیم، نه برای این است که 
چهارده سکه بیشتر اشکالی در ازدواج ایجاد می کند... برای این است که آن جنبه ی 
معنوی ازدواج، غلبه پیدا کند بر جنبه ی ماّدی. مثل یک تجارت و معامله نباشد. داد 
و ستد ماّدی نباشد. اگر تشللریفات را کم کردید، جنبه ی معنوی تقویت خواهد شد. 
72/10/26 مهریّه هر چه کمتر باشد، به طبیعت ازدواج نزدیک تر است، چون طبیعت 
ازدواج معامله که نیسللت، خرید و فروش که نیسللت، اجاره دادن که نیست، زندگی 
دو انسان است. این ارتباطی به مسللائل مالی ندارد. ولی شارع مقّدس یک مهریّه ای 
را معین کرده که باید یک چیزی باشد. اّما نباید سللنگین باشد. بایستی عادی باشد 

74/5/18 جوری باشد که همه بتوانند انجام دهند.  

بعضی ها یک روزی درست حرکت می کردند، اّما... 
امیرالمؤمنین در نهج الباغه می فرماید: َفَتزیُغ ُقلوٌب بَعَد اسِتقاَمٍة َو تَِضلُّ رِجاٌل 
بَعَد َسللاَمة؛)1( بعضی از دل ها یک روزی مسللتقیم بودند، در راه راسللت قرار 
َّنا  داشتند، درست حرکت می کردند اّما بعد برگردانده شدند. زیغ، یعنی واژگونه شدن؛ َرب
ال تُِزغ ُقلوبَنا)2( -که در قرآن هسللت- یعنی خدایا! دل های مللا را واژگونه نکن؛ ]اگر[ 
درسللت می فهمیدیم، ما را دچار بدفهمی و کج فهمی نکللن. امیرالمؤمنین می گوید: 
بعضی ها یک روزی درسللت حرکت می کردند، اّما دل هایشللان واژگونه شد. حاال چرا 
واژگونه می شللود؟ خدا که به کسی ظلم نمی کند؛ خودمان هسللتیم که آلوده ی دنیا 
می شویم، آلوده ی محّبت های بی جا می شللویم، آلوده ی جاه طلبی می شویم، آلوده ی 
رفیق بازی می شویم، آلوده ی جناح بازی و حزب بازی می شویم، دلمان واژگونه می شود و 
از آن راه درست، از آن استقامت اّولی بر می گردیم. َو تَِضلُّ رِجاٌل بَعَد َساَمة؛ یک روزی 
سالم بودند، بعد گمراه می شوند. آفت اینها است؛ جلوی اینها را بایستی گرفت و از اینها 

95/8/12 باید به خدا پناه برد. 
1( خطبه 151              |               2( س مبارکه آل عمران آیه 8

»والیت« یعنی
 ارتباط مستحکم و نیرومند با »قلب امت«

در جامعه اگر بخواهد همه ی نیروها به کار بیفتللد و همه در یک جهت به کار بیفتد و 
هیچ یک از نیروها هرز نرود و همه ی نیروهای جامعه به صورت یک قدرت متراکمی، 
به مصالح جمعی بشریت به کار بیاید و جامعه بتواند مثل مشت واحدی باشد، در مقابل 
جناح ها و صف ها و قدرت های 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 اسام... اگر بخواهد این پیکر بزرگ، که اسمش امت اسامی ست، 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، همیشلله، مستحکم، نیرومند، برقرار باشد. 
پس والیت یعنی چه؟ یعنی ارتباط مستحکم و نیرومند هر یک از آحاد امت اسام، در 
همه حال، با آن قلب امت. ارتباِط چه؟ ارتباط فکری و عملی. یعنی درسللت سرمشق 
گرفتن، درست در افکار و بینش ها دنبال او بودن، و درست در افعال و رفتار و فعالیت ها 

و حرکت ها او را پیروی کردن   .)صص 543-542(

یکی از ویژگی ها که بسلیار مهم اسلت تلا برای خودسلازی بله آن توجه کنیم و شلاید 
جنبه ی تقدملی هم داشلته باشلد، »اخاص« اسلت. اخلاص عبلارت اسلت از کار را 
خالص انجلام دادن و این  که کاری را مغشلوش انجلام ندهیم ]...[ خاللص بودن عبادت 
و خاللص بودن عملل، این اسلت که برای خلدا باشلد. در بین ملردم، متأسلفانه خیلی 
رایج اسلت که کارهای خوب خودشلان را بلر زبان بیاورنلد و بگویند. کأنّله توجه ندارند 
که نبایلد کار نیلک را بله زبلان آورد و گفت کله ما می خواهیلم ایلن کار را بکنیلم یا ما 
ایلن کارهلا را می کنیلم. البته برخلی جاهلا استثناسلت. در جاهایلی، بعضلی از کارها 
بایلد در علن انجلام گیلرد. در روایلات در بلاب صدقه آمده اسلت کله »صدقه ی ِسلّر« 
ایلن ثلواب را دارد و »صدقـه ی عالنیـة« ایلن ثلواب را. یلا مثًا عبلادات گروهلی، جلوی 
چشلم مردم انجام می گیرد و بایلد انجام گیرد و این از شلعائر الهی اسلت، اما بسلیاری 
از عبلادات یا اغللب عبلادات، آن روابطی که بین خود انسلان و خداسلت -ذکلر، توجه، 
دعلا، نافلله، شلب زنده داری، سلحرخیزی، احسلان و کارهلای نیلک- بایلد بیلن خود 

71/12/4 انسلان و خدا بماند.

کار نیک را به زبان نیاور!

شهادت: درگیری با  اشرار 
در خیابان گلستان هفتم

زمین خواران باید مورد تعقیب قضایی قرار بگیرند
حلاال بحلث زمین خلواری، یواش یلواش شلده کوه خلواری! بنلده گاهی کله می روم 
ارتفاعات شلمال تهلران و نگاه می کنلم، انسلان واقعاً خیلی متأّسلف می شلود. بارها 
ملن در دیلدار بلا مسلئولین شلهری و مسلئولین دولتلی و مانند اینهلا  این مسلائل 
را در میلان گذاشلته ام. خلب تلاش هلم کرده اند لکلن قاطلع بایلد برخلورد کنند. 
مسلئولین باید در مقابلِل ایلن سوءاسلتفاده کننده قاطعّیلت به خرج بدهنلد؛ ُعرضه 
بایلد به خلرج بدهنلد؛ نگذارنلد فلان آدِم سوءاسلتفاده چی با شلیوه های مشلّخص 
]سوءاسلتفاده کنلد[. انسلان از آن بلاال کله نلگاه می کنلد، می فهملد و می بینلد که 
چله کار دارنلد می کننلد. اّول می رونلد اجلازه می گیرند، یلک تأسیسلاتی در انتهای 
یلک زمیلن درسلت می کنند؛ بعلد کله انتهلای زمین ملال آنها شلد، همه ی سلطح 
زمین به طلور طبیعلی قابلل نقل وانتقلال خواهلد شلد؛ از این کارهلا می کننلد. این 
شلمال تهران و غرب تهلران، در واقع مجاری تنّفسلی شلهر تهلران اسلت؛ ارتفاعات 
شلمال تهلران را یک جلور، طلرف زمین های غلرب تهلران را یک جلور. در مشلهد - 
شلهر ما - ملن رفتلم دیلدم طلرف ارتفاعات جنوب شلهر کله درواقلع مرکلز تنّفس 
شلهر اسلت، دارند افرادی آن بلاال خانه می سلازند، هتل می سلازند، سلاختمان های 
چند طبقله می سلازند؛ اینها بد اسلت، اینهلا غلط اسلت؛ جرم بدانیلد اینهلا را. یکی 
از کارهلای اساسلی »جرم انلگاری« در قانلون اسلت؛ اینهلا را بایلد جرم دانسلت در 
قانلون و این کسلانی که ایلن کارهلا را می کننلد تعقیلب قضائی کلرد. ِصلرف اینکه 
بروند قلع بنلا بکنند، کافی نیسلت؛ کله آن را هلم متأّسلفانه در ملواردی نمی کنند، 

کوتاهلی می کننلد. 93/12/17

اسـتیو بنن، استراتژیسـت مطـرح آمریکایـی و مشـاور سـابق رئیس جمهور آمریـکا در 
مصاحبـه با نشـریه ی "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 می شـوند تـا یک محـور جدیـد در برابر 
غرب را تشـکیل دهند." اسـتیو بنن نیز شـبیه به فرانسـیس فوکویاما در نظریه ی پایان 
تاریخ و سـاموئل هانتینگتـون در نظریه ی برخـورد تمدن ها تـاش می کند تقابـل را به 
سمت اسـام و مسـیحیت سـوق دهد و با بیان اینکه شـرایط کنونی شـبیه به سال های 
دهـه 1930 اسـت، می گویـد: "جهـان بـا ایـن نـزاع به سـمت جنـگ جهانـی حرکت 

می کنـد."
اما آنچه گفته های اسـتیو بنـن را از دو متفکر پیشـین متمایـز می کند، هدایـت نظرات 
به سـمت نظمی اسـت که ایران و چین بـرای نظـام بین الملل در نظـر دارنـد. در همین 
خصوص مارکو روبیو، نماینده ی مجلس سـنای آمریکا نیز در نشسـت سـاالنه ی آیپک 
درباره ی "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 می کنـد: "نمی توانیـم از راه حل سـوریه و 

هرچه مربـوط به ثبات منطقه شـود، بیـرون برویـم."  

هراس غرب از نظم منطقه ای ایران

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

س. آیا عقیقه ی دختر و پسر، با هم فرق می کند؟
ج. تفاوتلی ندارد؛ اما مسلتحب اسلت بلرای پسلر، حیلوان نر و بلرای دختلر، حیوان 

ملاده عقیقله کنند.

س. آیـا هر نـوع حیـوان حالل گوشـتی را می شـود بـه عنـوان عقیقـه قربانی 
؟ د نمو

ج. عقیقله بایلد گوسلفند )میش یلا بلز(، گاو یا شلتر باشلد، و حیلوان دیگلری مثل 
ملرغ و ماننلد آن کفایلت نمی کنلد.  

تفاوت عقیقه دختر و پسر

مبادا روحانیون، پول دارها را به فقرا   ترجیح  دهند
ما طلبه ها، ما جامعه ی روحانیت و علمی، یکی از خصوصیات مان از اّول همین بوده است 
که با ضعفا و طبقه ی ِضعاف نزدیک بوده ایم؛ این خیلی امتیاز بزرگی اسللت. بله، گاهی 
پول دارها ممکن بود سراغ یک عالمی هم بیایند، او هم یک احترامی بکند اّما معاشرت 
روحانیون ما، علمای ما، مراجع ما، ائّمه  ی جماعت ما - علمائی که بودند با مردم - عمدتاً 
با مردم فقیر و زیر متوّسط بوده است؛ این خیلی چیز مهّمی است؛ این را باید نگه بداریم. 
حاال که علما و روحانیت، به یک موقعیتی در عالم سیاست دست پیدا کرده اند، نباید آنچه 
را تاریخچه ی ما و سّنت کهن ما است از دست بدهیم. اینکه در یک شهری یک عالمی 
مثًا باشد، ]ولی[ بین مردم معروف باشد که ایشللان با تّجار و با پول دارها و با باغ دارها و 
مانند اینها ]اُنللس دارد[ - مهمانی خانه ی این؛ مهمانی در باغ آن- اّما با فقرا نه، اُنسللی 

ندارد؛ این چیز خوبی نیست.   96/11/2
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