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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	اســت-	کارهای	فراوانی	است	که	باید	
انجام	بدهیم؛	در	زمینه	ی	فرهنگی	کارهای	
زیادی	است	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	شــاءاهلل	آن	روز	خیلی	

دور	نخواهد	بود،	نیروهــای	جوان	و	مؤمن	
خواهند	توانســت	معضالت	اقتصادی	را	
در	کشــور	حل	کنند...	البّته	دشمنان	هر	
روزی	توطئــه	ی	جدیــدی،	یک	حیله	ی	
جدیدی	و	ترفند	جدیدی	را	مطرح	خواهند	
کرد؛	بایســتی	نیروهای	مبتکر	و	مؤمن	و	
آماده	به	کارِ	ما،	قبل	از	آنکه	دشمن	بخواهد	
ترفندی	را	اجرا	بکند	و	شــگرد	جدیدی	را	
وارد	میدان	بکند،	آماده	باشــند؛	هم	پاسخ	
بدهند،	هم	پیشگیری	کنند	از	آنچه	دشمن	

96/1/1	 ممکن	است	انجام	بدهد.					

تراز مسجد

تشکیالتی کار

خرید و فروش حدیثاحکام البالغهرشح نهج

بعضی	هـا	از	اسـم	جنـگ	بدشـان	می	آیـد؛	تا	
گفته	می	شـود	جنـگ	اقتصادی	یـا	جنگ	نرم	
یـا	جنـگ	تبلیغاتـی،	اینهـا	بدشـان	می	آیـد،	
]می	گوینـد[	»آقـا	چـرا	این	قـدر	از	جنـگ	
صحبـت	می	کنیـد؟	از	صلح	صحبـت	کنید«!	
خـب	جنـگ	هسـت.	ایـن	غفلـت	مـا	اسـت	
کـه	اگرچنانچـه	دشـمن	متوّجـه	ما	باشـد	-	
جبهـه	ی	دشـمن	به	طـرف	مـا	نشـانه	گرفته	
کـه	تیرهـای	خـودش	را	پرتـاب	کنـد-	مـا	
غافـل	باشـیم.	امیرالمؤمنین	فرمـود	»َمن	نامَ		
لَم		یَُنـم	َعنه«؛)1(	شـما	اگـر	در	سـنگر	خوابت	
بـرد،	معنایـش	این	نیسـت	کـه	طـرف	مقابل	
شـما	و	دشـمن	شـما	هـم	خوابـش	بـرده؛	او	
مواظب	شـما	اسـت،	او	مراقب	شـما	اسـت،	او	
منتظر	اسـت	کـه	شـما	خوابـت	ببرد.	از	اسـم	
جنـگ	کـه	نبایـد	انسـان	خـوف	کنـد؛	خـب	
دشـمن	االن	در	حـال	جنـگ	اسـت؛	جنـگ،	
جنـگ	نظامـی	نیسـت	-البّته	جنـگ	نظامی	
نمی	کنند،	غلـط	هـم	می	کنند	اگـر	بخواهند	
بکننـد-	اّما	جنگ	هسـت،	جنگ	نرم	هسـت،	
جنگ	هایـی	هسـت	کـه	از	جنـگ	نظامـی	
خطرناک	تر	اسـت؛	دشـمن	در	حـال	جنگ	با	

96/10/6 مـا	اسـت.		
1(نامه6۲نهجالبالغه

»من	اســتطاع	أن	یمنع	نفســه	من	أربعة	
اشــیاء	فهو	خلیق	بأن	الینزل	به	مکروٌه	أبداً	
قیل:	وما	هّن	یا	أمیرالمؤمنین!	قال:	العجلة	
واللجاجة	والُعجب	والّتوانــی.«)1(	هرکس	
این	چهار	صفت	را	از	خود	دورکند	خواه	فرد	
باشــد،	خواه	مجموعه	ی	دست	اندرکاران	و	
رؤســای	جامعه،	هیچ	گاه	حادثه	و	واقعه	ی	

ناخوشایندی،	متوجه	او	نخواهدشد:
1.	عجله،	بدون	تأنّی	و	دقت،	تصمیم	گیری	
کند	یــا	کاری	را	اجرا	نمایــد	)عجله	غیر	از	

سرعت	در	عمل	است(.
۲.	لجاجت،	یکــی	از	مســائل	خطرناک	و	
بالهای	دامن	گیر،	اصرار	و	پافشاری	ناحق،	
در	مســأله	ای	اســت	که	چون	این	حرف	را	

گفته	و	یا	چنین	موضعی	اتخاذ	کرده	حاضر	
نیست	عقب	نشینی	کند	ولو	خالف	آن	ثابت	

شود.
3.	مغرورشدن	و	خودشــگفتی،	که	انسان	
نقص	ها	و	ضعف	های	خود	را	ندیده	و	احیاناً	

محسناتش	را	بزرگ	بشمرد.
4.	کاهلی	و	سســتی،	کار	امــروز	را	به	فردا	

افکندن	و	تأخیر	انداختن.
بنــده	در	اثــر	تجربیاتی	که	در	ســال	های	
متمادی	پیدا	کردم	به	این	نتیجه	رســیدم	
که	این	سخن	علی	علیه	السالم	واقعاً	حکمت	
تمامی	است	و	همه	ی	ضرر	و	زیان	هایی	که	
متوجه	جامعه	شده	اســت	در	اثر	این	امور	
	78/10/۲7|1(تحفالعقولصفحه۲۲۲ بوده.	

اگردرسنگرخوابتبرد،معنایشاینچهارصفتیکهمنشاءهمهضررهاوزیانهااست
نیستکهدشمنهمخوابشبرده

بعثت برای این است که انسان را 
از ظلمت ها نجات بدهد   

بعثــت بــرای ایــن اســت کــه اخــاق 
ــردم را  ــردم را، ارواح م ــوس م ــردم را، نف م
و اجســام مــردم را، تمــام اینهــا را از ظلمــت 

ــار  ــی کن ــات را بکل ــد، ظلم ــا نجــات بده ه
ــت  ــاند، ظلم ــور بنش ــای او ن ــه ج ــد و ب بزن
جهــل را کنــار بزنــد و بــه جــای او نــور علــم 
بیــاورد، ظلمــت ظلــم را بــه کنــار بزنــد و به 
جــای او عدالــت بگــذارد، نــور عدالــت را بــه 
ــده  ــا فهمان ــه م ــذارد و راه او را ب ــای او بگ ج

ــردم،  ــام م ــه تم ــت ک ــده اس ــت. فهمان اس
تمــام مســلمین بــرادر هســتند و بایــد 
بــا هــم وحــدت داشــته باشــند، تفــّرق 

ــند. ــته باش نداش

امام خمینی)ره(، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۶۲

ایرانی خانواده
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صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی
)دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای(

ارتـبـاطبـانـشـریهجـامـــعـهمـؤمــنوانـقــالبــی
خطحزبا...
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حزباهللایناست

امام کالم

کانون	خانواده،	جایی	است	که	عواطف	و	احساسات	باید	در	آن	جا	رشد	و	بالندگی	پیدا	کند؛	
بچه	ها	محبت	و	نوازش	ببینند؛	شوهر	که	مرد	است	و	طبیعت	مرد،	طبیعت	خام	تری	نسبت	به	
زن	است	و	در	میدان	خاصی،	شکننده	تر	است	و	مرهم	زخم	او،	فقط	و	فقط	نوازش	همسر	است	
-	حّتی	نه	نوازش	مادر	-	باید	نوازش	ببیند.	برای	یک	مرد	بزرگ،	این	همسر	کاری	را	می	کند	
که	مادر	برای	یک	بچه	ی	کوچک	آن	کار	را	می		کند؛	و	زنان	دقیق	و	ظریف،	به	این	نکته	آشنا	
هستند.	اگر	این	احساسات	و	این	عواطِف	محتاج	وجود	یک	محور	اصلی	در	خانه	-	که	آن،	خانم	

70/10/4 و	کدبانوی	خانه	است	-	نباشد،	خانواده	یک	شکل	بدون	معنا	خواهد	بود.		
یکـی	از	ابتـکارات	مهـّم	امـام	بزرگـوار	مـا،	از	
هنرهای	بـزرگ	ایـن	مرد	بـزرگ	همیـن	بود	
کـه	از	اّول	انقـالب	مسـاجد	را	محور	قـرار	داد.	
آن	روزهـای	اّول	انقـالب،	آنهایی	که	یادشـان	
اسـت	می	دانند	کـه	همه	چیـز	در	هـم	ریخته	
بـود:	سـالح	بیاورنـد،	جمـع	کننـد،	از	اینجـا	
بردارنـد،	]نکنـد[	دسـت	های	غیـر	مأمونـی	
به	کارهایی	دسـت	بزننـد؛	مرکز	تشـّکل	الزم	
بود،	هسـته	ی	مرکزی	الزم	بود؛	این	هسـته	ی	
مرکـزی	را	امـام	بالفاصلـه	همـان	روز	اّول،	
حّتـی	قبـل	از	اینکـه	اعـالم	پیـروزی	بشـود،	
معّین	کردند:	مسـاجد.	هرکـس	از	هرجا	مثاًل	
سـالح	دسـت	مـی	آورد،	ببـرد	]به	مسـاجد[.	
بعد	هم	یـک	سـازمان	دهی	عظیم	مسـجدی	
تشـکیل	شـد	و	بـه	وجـود	آمـد	کـه	همـان	
کمیته	های	انقـالب	بودنـد،	که	تـا	مّدت	های	
طوالنـی	همـه	ی	کارهـای	انقـالب	را	اینهـا	
انجـام	می	دادنـد،	و	درواقـع	همـه	ی	کارهای	
95/5/31	 کشـور	را	اینهـا	انجـام	می	دادنـد.			

از	مجموعه	مدیران	ارشدتان	گزارش	بخواهید	
و	به	گزارش	هــا	صددرصد	اعتماد	نکنید.	الزم	
نیســت	ابراز	بی	اعتمادی	کنید؛	اما	در	دلتان	
جایی	برای	بی	اعتمادی	بگذارید؛	چون	باز	هم	
تجربه	ما	می	گوید	که	بسیاری	از	گزارش	ها	با	
واقعیــت	تطبیق	نمی	کنــد.	آن	مدیر	بیچاره	
نمی	داند؛	یک	نفر	آمده	کاری	کرده	و	کاغذی	
را	روی	میــز	لغزانده؛	او	هم	برداشــته	تحویل	
شــما	داده	و	شده	گزارش	مســتند؛	در	حالی	
که	دستگاه	بازرسی	شما	باید	همیشه	مراقب	
باشد.	دســتگاه	بازرســی	را	از	نزدیکترین	ها	

80/6/5	 انتخاب	کنید.			

زناندقیقوظریف،ایننکتهرامیدانند

نیروهایجوانومؤمنخواهندتوانست
معضالتاقتصادیراحلکنند

مسجدهستهمرکزیاست

ازمجموعهمدیرانارشدتان
گزارشبخواهید

لزومجبرانخسارتسهوی

س.اینجانـبدودرخـتبـادام30سـالهدر
ملکخـودمداشـتهامکهبـراثـرواژگونی
کامیـونآقایـیازریشـهکنـدهشـده،آیا
ازنظـرشـرعی،خسـارتبـهبنـدهتعلـق
میگیـردیـاخیـر؟واگـرخسـارتتعلـق
میگیـردچگونـهبایـدمحاسـبهشـود؟

ج.	خسـارت	بـه	عمـل	هرکسـی	کـه	مسـتند	
باشـد	بایـد	توسـط	وی	جبـران	شـود.	و	بـرای	
نحـوه	ی	محاسـبه،	بـه	کارشـناس	مراجعـه	

کنیـد.

ضامنبودنکودکدرخسارتبهدیگران
س.بچـهیممیـزیتلویزیـونشـخصیرا
شکسـته،آیـاپـدراوضامـناسـتوبایـد

هزینـهراپرداخـتکنـدیـاخـودبچه؟
ج.	خـود	بچه	ضامـن	اسـت.)	یعنـی	اگـر	مالی	
دارد،	از	مالـش	بایـد	پرداخـت	کنـد،	و	اگر	مالی	
نـدارد،	بایـد	بعـدا	کـه	بدسـت	آورد	پرداخـت	

کنـد.(

سخنهفته

شــما	آقایان	و	بعضی	از	خواهرهایی	که	اینجا	هستند...	خیلی	از	
شــماها	از	اوایل	انقالب	در	میدان	فعالیت	های	انقالبی	بوده	اید،	

یعنی	دهه	ی	۶0	را	به	خوبی	درک	کرده	اید.	]آیا[	یادتان	هســت	
احساســات	خودتان	در	آن	دهه	را؟	یادتان	هست	رفتار	خودتان	

در	آن	دهه	را؟	یادتان	هســت	بی	اعتنایی	به	مال	را	که	در	آن	دهه	
داشــتید؟	اهتمام	به	خدمت	را	که	در	آن	دهه	داشتید؟	یادمان	

می	رود؛	این	اشکال	کار	است.
تدریج!	یکی	از	بالهای	ما	تدریج	است،	یعنی	به	تدریج	دچار	یک	
حالتی	می	شویم	]اما[	نمی	فهمیم،	پیری	خودمان	را	نمی	فهمیم؛	
تدریجی	است.	کسی	را	که	شــما	بیست	سال	است،	بیست	وپنج	
3 	سال	اســت	ندیده	اید،	حاال	می	بینید،	پیری	او	را	می	فهمید،
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نابغهایکهگفتدرامامذوبشوید|  	اینشمارهتقدیممیشودبهروحپرفتوحشهیدآیتاهللسیدمحمدباقرصدر

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	

95/5/۲5	 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.		

مزار:نجفاشرفتاریخشهادت:19فروردین1359 شهادت:بهدسترژیمبعثعراق

ازمجموعهمدیرانارشدتانگزارشبخواهید

زناندقیقوظریف،ایننکتهرامیدانند

چهارصفتیکهمنشاءهمهضررهاوزیانهااست

شرححدیث|4

خانوادهایرانی|4

کارتشکیالتی|4

تکرارسناریوینخنمایآمریکاو
غربدربارهسوریه

احتیاج به » تعمیر قلب« داریم

3

رهبرانقالببهمناسبتآغازسالجدید،روزدوشنبهیهفتهیجاری)97/1/۲0(بابرخیازمسئوالنوکارگزاراننظام
دیدارکردهوبیاناتیکوتاهوصمیمیدرجمعآنانایرادفرمودند.دربخشیازایندیدار،رهبرانقالبباتوجهبهفضای
معنویماهرجب،اشاراتیبهفضایحاکمبرمدیراندههی60،وحالوهوایآنروزهایکشورداشتند.نظربهاهمیتاینموضوع،

خطحزباهلل،برایاولینبار،اینبخشازبیاناتایشانرامنتشرمیکند:

بیاناتمنتشرنشدهرهبرانقالبدردیدارجمعیازمسئوالنوکارگزاراننظام

اختصاصیخطحزباهلل

دی
رص
رش
گزا

چرایکسیاستمداردچارخطایدرتحلیلمیشود؟

سال67،نهضتآزادیکهاعضایآناولیندولتبعدازپیروزیانقالب
اسالمیرادرایرانتأسیسکردند،درنامهایخطاببهامامخمینی،
معمارورهبرانقالباسالمی،سیاستهایایشاندربارهیجنگو

کشورداریرازیرســؤالبردهوباعدماطالعامامازوضعیتجامعه،
چنیننوشتند:"کانالهايارتباطياماموگزینشــيکهدردیدار
۲ وگفتوگوهايخودداریدچناناســت...|        ادامهدرصفحه

ماجراینامهنگارینهضتآزادیبهامامخمینیدردهه60

مدیرانرفتاروروحیهانقالبیدههشصترافراموشنکنند
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ولی،مرکزادارهجامعه

تکرارسناریوینخنمایآمریکاوغربدربارهسوریه

اگربراساستصمیمگیریهاینادرست
پولملیتنزلپیداکرد،اینعقبرفتاست

دربارهکلیدواژهراهبردی»نظامامت-امامت«)4(
مسئلهروز

اگر	جامعـه	ی	اسـالمی	بخواهد	به	وقـت،	منافـع	را	جذب	کنـد؛	به	وقـت،	ضررهـا	و	زیان	ها	را	دفـع	کنـد؛	در	داخل،	
با	یکدیگر	اجزای	مالئم	و	پیوسـته	ای	باشـند،	در	خـارج،	در	مقابل	دشـمن	حکم	یک	مشـت	واحد	و	دسـت	واحدی	
را	داشـته	باشـند...	محتاج	اسـت	که	یک	فرماندهـی	مقتدری	در	درون	خود	داشـته	باشـد	تـا	همـه	ی	عناصر	فعال	
و	بـا	نشـاط	ایـن	جامعـه،	نشـاط	فکـری،	عملـی،	فعالیت	هـای	زندگـی،	دشـمن	کوبی	ها،	دوسـت	نوازی	های	خود	
را	از	آن	مرکـز	الهـام	بگیرنـد.	آن	مرکـزی	کـه	در	بطن	جامعـه	و	متـن	جامعه	ی	اسـالمی،	همـه	ی	جناح	هـا	را	اداره	
می	کند،	هرکسـی	را	بـه	کار	الیـِق	به	شـأن	خـودش	مشـغول	می	کنـد،	از	تعارض	هـا	جلوگیـری،	نیروهـا	را	به	یک	
سـمت	هدایت	می	کند؛	او	باید	از	سـوی	خدا	باشـد،	باید	عالـم،	آگاه،	مأمـون	و	مصون	باشـد،	باید	یک	موجـود	تبلور	
یافتـه	ای	از	تمـام	عناصر	سـازنده	ی	اسـالم	باشـد،	بایـد	مظهر	قـرآن	باشـد؛	اسـم	او	را	چـه	می	گذاریـم؟	اسـم	او	را	

	)ص559( می	گذاریـم	ولـی.

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

حمله	ی	شیمیایی	دوما	فتنه	انگیزی	است...گویا	طوری	طراحی	شده	است	که	دمشق	مقصر	جلوه	داده	شود."
البته	پیش	از	این،	ســوریه	گزارش	های	چند	صد	صفحه	ای	به	ســازمان	ملل	درباره	ی	احتمال	حمله	ی	شیمیایی	
گروه	های	تروریســتی	ارائه	داده	بود	که	ســازمان	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	ســطح	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.

یکی	از	ارکان	اقتدار	کشــور،	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	داشته	باشــد	و	برای	شــهروندان،	برای	
دارندگان	آن	پول،	ثروت	ایجاد	بکند.	اگر	چنانچه	ما	بر	
اساس	سیاســت	های	اجرائی	غلط،	تصمیم	گیری	های	
نادرست،	بی	مباالتی	های	گوناگون،	به	وضعی	رسیدیم	
که	پول	ملّی	همین	طور	روزبه	روز	تنــّزل	کرد	و	پایین	
رفت،	این	عقب	رفت	است،	این	پس	رفت	است.	باید	این	

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

نشریهخبری-تبیینینمازهایجمعه،مساجدوهیئتهایمذهبی
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هفته سخن

		اما	پیری	خودتان	را	که	تدریجی	است	و	 1

پیری	آن	دوســت	همراهتان	را	که	دائم	با	هم	
هستید،	نمی	فهمید،	حس	نمی	کنید،	چون	
تدریجی	است.	ما	ســقوط	خودمان،	عقبگرد	
خودمــان	را	که	تدریجی	اســت،	درســت	

نمی	فهمیم،	خیلی	باید	دقت	کنیم.
این	خیلی	مهم	اســت.	البته	یــک	راهی	هم	
دارد،	یعنی	با	وجــود	اینکه	تدریج	بر	اعمال	ما	
و	حاالت	ما	حاکم	است	و	این	مانع	می	شود	که	
جایگاه	و	موقعیت	خودمان	را	درست	تشخیص	
بدهیم،	لکن	راه	دارد،	معیــار	دارد؛	معیار	این	
است	که	به	عمل	های	خودمان	نگاه	کنیم.	مثاًل	
فرض	بفرمایید	جنابعالی	نگاه	کنید	ببینید	که	
قبل	ها	-مثاًل	بیست	ســال	پیش،	پانزده	سال	
پیش-	مقّید	بودید	که	حتمــاً	این	دو	رکعت	
نشسته	ی	نافله	ی	عشاء	را	به	جا	بیاورید؛	حاال	
نمی	کنید،	حاال	مقّید	نیستید	-]البته[	نافله	ِی	
شــب	و	نوافل	دیگر	را	عرض	نمی	کنم،	]بلکه[	
همین	دو	رکعت	کوچک	و	کوتاه	را	بفهمید	که	

عقب	رفته	اید.
اگر	دیدید	که	یک	عمل	خیــری	را	در	دهه	ی	
۶0	یا	دهــه	ی	۷0	انجام	می	دادیــد،	حاال	که	
دهه	ی	۹0	اســت،	آن	را	انجــام	نمی	دهید	یا	
رغبت	ندارید	یا	اصــاًل	فراموش	کرده	اید،	یک	
دعایی	بود	کــه	آن	وقــت	می	خواندید،	حاال	
اصاًل	یادتان	نیســت،	یا	یــک	عمل	خالفی	
بود،	یک	حرامی	بود	کــه	آن	وقت	مقّید	بودید	
انجام	ندهید،	حاال	انجــام	می	دهید	راحت	و	
بی	دغدغه،	بفهمید	که	عقب	رفته	اید؛	عالمتش	
این	است.	اعمال	خودمان	را	می	توانیم	بفهمیم،	
می	توانیم	مشــاهده	کنیم؛	حاالت	و	وضعیت	
دل	خودمان	را	آسان	نیست	که	بفهمیم،	عادت	
کرده	ایم	به	آن	اما	عمل	را	راحت	می	توانید؛	نگاه	
کنید	ببینید.	اینکه	اساتید	اخالق	دائماً	ماها	
را	توصیه	می	کنند	به	اینکه	مراقبت	داشــته	
	باشید	-	مراقبه،	یکی	از	کارهای	اساسی	مراقبه
	اســت	-	مراقبه	برای	همین	اســت؛	مراقب	

خودمان	باشیم.	
عزیزان	من!	از	هــر	جا	که	هســتید	-	قوه	ی	
مجریه،	مقّننه،	قضائیه،	جاهای	دیگر-		همه	
در	این	جهت	یکســانید	و	یکســانیم.	و	ما	در	
جمهوری	اســالمی	احتیاج	داریم	به	تعمیر		
قلــب	خودمــان؛	به	ایــن	نیاز	داریــم	چون	
جمهوری	اســالمی	با	یک	حکومت	متعارف	
معمولی	در	دنیا	فرق	دارد.	جمهوری	اسالمی	
با	یک	هدفی،	با	یک	آرمانی،	با	یک	منطقی،	با	
یک	َعلَمی	به	وجود	آمده؛	آن	َعلَم	عبارت	است	
از	توحید،	از	حکم	الهی،	از	شریعت	الهی؛	با	این	
َعلَم	به	وجود	آمده.	همــه	ی	آن	چیزهایی	که	
ما	می	خواهیم	-	آزادی	و	عدالت	و	اســتقالل	
و	غیره	-	همه	در	همین	َعلَم	اســالم	مندرج	و	

		 مندمج		است.	

اول.	ســال	۶۷،	نهضت	آزادی	که	اعضای	آن	اولین	دولت	بعد	از	
پیروزی	انقالب	اســالمی	را	در	ایران	تأسیس	کردند،	در	نامه	ای	
خطاب	به	امام	خمینی،	معمار	و	رهبر	انقالب	اســالمی،	سیاست	های	ایشان	
درباره	ی	جنگ	و	کشورداری	را	زیر	سؤال	برده	و	با	عدم	اطالع	امام	از	وضعیت	
جامعه،	چنین	نوشــتند:	"کانال	هاي	ارتباطي	امام	و	گزینشي	که	در	دیدار	و	
گفت	وگوهاي	خود	دارید	چنان	است	که	اخبار	مملکت	و	افکار	و	احوال	مردم	را	
همانطور	که	خوشــایندتان	اســت	دریافت	مي	دارید	نه	آنطور	که	واقعیت	و	
غالبیت	دارد."	دو	ســال	بعد،	۹0	نفر	از	اعضای	همین	جریان	و	جریان	ملی-
مذهبی	،	در	نامه	ای	به	رئیس	جمهور	وقت	ایران،	صحبت	از	"وضعیت	بحرانی	
جامعه"	کرده	و	نوشــتند:	"اتخاذ	هدف	هاي	احساســاتي	افراطي،	خارج	از	
خواسته	هاي	نخستین	انقالب	و	اسالم،	سیاســت	هاي	نابخردانه	و	باالخره	
ناتواني	مسئولین	و	نادرستي	روش	هاي	پیروي	شده	در	سیاست	خارجي،	کشور	
پرافتخار	ایران	را	به	بدترین	انزواي	سیاسي	انداخته	است..."	شبیه	همین	ماجرا،	
در	31	اردیبهشت	ماه	ســال	81	نیز	تکرار	شد.	جمعی	از	نمایندگان	مجلس	
ششم	با	دیدن	شواهد	حمله	ی	آمریکا	به	افغانستان،	در	اقدامی	منفعالنه	و	از	سر	
ترس،	نامه	ای	خطاب	به	رهبر	انقالب	نوشــته	و	با	سیاه	نمایی	وضعیت	کشور		
اذعان	کردند	که	فرصت	چندانی	باقی	نمانــده	و	رهبری	باید	قبل	از	آنکه	دیر	
شود،	جام	زهر	را	خود	بنوشد!	این	نامه	نگاری	ها	البته	تا	به	امروز	نیز،	هر	از	گاهی،		

ادامه	یافت	است.
دوم.	چه	می	شــود	که	یک	فرد،	و	مخصوصا	یک	سیاستمدار	که	علی	الظاهر	
می	بایســت	از	افراد	عادی،	آگاه	تر	و	مطلع	تر	باشــد،	دچار	»اختالل	در	نظام	
محاسباتی«	می	شود؟	این	را	می	دانیم	که	»دستگاه	محاسباتی	وقتی	دچار	
اختالل	شــد،	}حتی{	از	داده		های	درســت،	خروجی		های	غلط	به		دســت	
خواهد	آورد؛	یعنی	تجربه		ها	هم	دیگر	به	درد	او	نخواهد	خورد.	وقتی	دستگاه	
محاسباتی	خوب	کار	نکرد،	درست	کار	نکرد	و	محاسبه	درست	انجام	نگرفت،	
تجربه		ها	هم	دیگر	به	کار	نمی		آیــد.«	۹3/5/1	حال	چه	می	شــود	که	حتی	
تجربه	های	عینی	و	ملموس	هم	به	کار	سیاستمدار	نمی	آید	و	به	خروجی	های	

نادرست	می	رسد؟
اختالل	در	نظام	محاسباتی	از	"خطای	در	تحلیل"	حاصل	می	شود،	و	خطای	
در	تحلیل،		از	دید	ناقص	یا	اشتباه	نسبت	به	"واقعیت	ها".	»واقعیت	هائی	وجود	
دارد	که	اگر	ما	این	واقعیت	ها	را	در	محاسبات	خودمان	نیاوریم،	قطعاً	در	قضاوت	
اشتباه	خواهیم	کرد؛	در	انتخاب	راه	هم	اشتباه	خواهیم	کرد.	این	واقعیت	ها	را	
باید	دید...	باید	توجه	کنیم	که	به	لغزش	هائی	که	در	اینجا	ممکن	است	پیش	
بیاید،	دچار	نشویم.	لغزشگاه	هائی	وجود	دارد.	یک	لغزشگاه،	واقعیتْ	پنداری	
است؛	چیزهائی	را	که	واقعیت	ندارد،	انســان	واقعیت	تصور	کند.	دشمنانی	

که	جبهه	ای	را	در	مقابل	کشــور	ما،	ملت	ما،	انقالب	ما	تشکیل	دادند،	سعی	
می	کنند	واقعیت	سازی	کنند،	واقعیت	نمائی	کنند،	یک	چیزهائی	را	به	عنوان	
واقعیت	های	مسلّم	در	نظر	ما	جلوه	گر	کنند؛	در	حالی	که	واقعیت	ها	آنها	نیست.	
باید	مواظب	باشــیم	درگیر	و	دچار	واقعیت	ســازیهای	خالف	واقع	نشویم...	
}پس{	یک	لغزش	این	است	که	ما	بخشی	از	واقعیت	ها	را	ببینیم،	بخش	دیگری	
از	واقعیت	ها	را	نبینیم...«	۹1/5/3	پس	اگر	سیاستمداری	عمدا	یا	سهوا،	بخشی	
از	واقعیت	ها	را	دید	و	بخشی	دیگر	را	ندید،	حتما	دچار	خطای	در	تحلیل	خواهد	
شد.	مثال	اگر	او،	برای	فهم	از	وضعیت	آنچه	انقالب	اسالمی	در	این	چهل	سال	
انجام	داده	است،	صرفا	بر	روی	"معایب"	تمرکز	کند	و	"محاسن"	را	نادیده	بگیرد،	

واضح	است	که	به	خروجی	تحلیلی	درستی	نخواهد	رسید.	
سوم.	جواب	نامه	ی	پراشتباه	نهضت	آزادی	را	"یرواند	آبراهامیان"،	تاریخ	نگار	
مشهور	آمریکایی،	در	کتاب	"تاریخ	ایران	مدرن"،	در	مقایسه	ی	وضعیت	ایران	
قبل	و	بعد	از	انقالب،	به	خوبی	داده	است:	"جمعیت	ایران	در	ابتدای	سده،	کمتر	
از	12	میلیون	نفر	شامل	۶0	درصد	روستایی،	25	تا	30	درصد	جمعیت	ایلیاتی	
و	کمتر	از	15	درصد	جمعیت	شهری	بود.	تهران	نیز	شهری	متوسط	با	جمعیت	
200	هزار	نفر	بود.	امید	به	زندگی	احتماال	کمتر	از	30	سال	و	نرخ	مرگ	و	میر	
نوزادان	500	مورد	به	ازای	هر	1000	نفر	بوده	اســت.	اما	در	پایان	سده،	شمار	
جمعیت	ایران	به	۶۹	میلیون	نفر	افزایش	یافت.	جمعیت	ایالت	و	عشــایر	به	
کمتر	از	3	درصد	رسید	و	بخش	شهری	آن	به	بیش	از	۶۶	درصد	افزایش	یافت	و	
تهران	به	کالن	شهری	با	جمعیتی	بیش	از	5/	۶	میلیون	نفر	تبدیل	شد.	نرخ	امید	
به	زندگی	به	۷0	سال	رسید	و	درصد	مرگ	و	میر	نوزادان	به	28	نفر	در	هر	هزار	
نفر	کاهش	یافت.	میزان	باسوادان	کشور	در	ابتدای	سده	حدود	5	درصد	بود،	اما	
پایان	سده،	نرخ	باسوادی	به	8۴	درصد	رسید."	این	اظهارنظر،	آن	هم	از	شخصی	
که	اتفاقا	دل	خوشی	از	انقالب	اسالمی	هم	ندارد،	تنها	یک	نمونه	ی	کوچک	از	
خدمتی	اســت	که	انقالب	اسالمی	به	این	کشور	کرده	اســت.	جواب	نامه	ی	
نمایندگان	مجلس	ششم	را	نیز،	رابرت	فورد،	آخرین	سفیر	واشنگتن	در	دمشق	
ساعتی	پس	از	شلیک	موشک	های	ســپاه	به	مقرهای	داعش،	در	گفت	وگو	با	
روزنامه	ی	سعودی	الشرق	االوسط	تصریح	کرد:	"آمریکایی	ها	بزودی	خواهند	
فهمید	که	توان	نظامی	ایســتادن	مقابل	ایران	را	ندارند.	جمهوری	اسالمی	
آمریکایی	ها	را	مجبور	خواهد	کرد	که	از	سوریه	عقب	نشینی	کنند؛	همان	گونه	
که	از	بیروت	در	سال	1۹83	و	از	عراق	در	سال	های	اخیر	عقب	نشینی	کردند...	
ترامپ	نمی	داند	که	بازی	تمام	شده	است	و	بسیار	دیر	کرده		است."	باری،	اشتباه	
همه	ی	آن	نامه	نگاری	ها	و	نویسندگان	آن،	در	همین	نکته	نهفته	بوده	و	هست	
که	چشم	خود	را	بر	روی	پیشرفت	های	متنابه	ایران	بعد	از	انقالب	اسالمی	بسته	

بودند	یا	شاید	هم،	دوست	داشتند	که	ببندند.	

روایتظریفازپشتپرده
اقداماتآمریکادرمنطقه

محمدجــواد	ظریــف،	وزیــر	امورخارجــه	
تأکید	کــرد:	اطالعــات	موثقی	در	دســت	
اســت	که	آمریکایی	هــا،	تروریســت	های	
داعــش	را	به	مناطق	دیگــر	منتقل	می	کنند	
تا	از	ســرمایه	گذاری	خطرناکی	که	در	سوریه	
کرده	اند	بتوانند	در	سایر	مناطق	استفاده	کنند.	
این	نوع	سیاســت	ها	عواقب	خطرناکی	برای	
صلح	و	امنیت	منطقه	و	عرصه	ی	بین	الملل	و	

ایسنا| حتی	آمریکا	به	همراه	خواهد	داشت. |

تحلیلنصراهللازتوطئه
علیهجریانمقاومتدرلبنان

سیدحسن	نصر	اهلل،	با	بیان	اینکه	خطرناک	ترین	
چیز	در	هر	توطئه	علیه	مقاومت،	مقابله	ی	داخلی	
اســت،	افزود:	در	لبنان	و	خــارج	از	لبنان،	و	در	
آمریکا	و	کشورهای	عربی	خلیج	فارس،	کسانی	
هســتند	که	به	درگیری	بین	ارتش	و	مقاومت	
	دل	بســته	اند.	وی	افزود:	در	مقابل	تهدیدهای	
رژیم	صهیونیستی	ما	معادله	ی	طالیی	ارتش،	

ملت	و	مقاومت	را	در	اختیار	داریم	. |        تسنیم 	|

عربستاندرجنگباایران
بدونشکبازندهاست

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

ارتش	واقعی	نیست.	.			|     	باشگاه	خبرنگاران	|

1۲0کشوراقداماترژیمصهیونیستیرا
محکومکردند

در	بیانیــه	ی	پایانی	اجالس	عــدم	تعهد	که	با	
شــرکت	800	نماینده	از	120	کشــور	عضو	
	جنبش	عــدم	تعهــد	،	1۷	کشــور	و	10	نهاد	
بین	المللی	برگزار	شد،	اینگونه	نوشته	شد	که:	
ما	سیاست	های	غیرقانونی	و	اقدامات	اسرائیل	
اشــغالگر	را	علیه	مردم	فلســطین	در	رابطه	با	
ساخت	و	گسترش	شهرک	سازی	غیرقانونی،	
تخریب	خانه	هــا	و	اموال	فلســطینی،	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	
فلســطینی	کــه	در	روزهای	اخیر	به	دســت	
نیروهای	اشغالگر	اسرائیلی	ابراز	و	آن	را	محکوم	

می	کنیم.				|     	ایرنا	|

ماجراینامهنگارینهضتآزادیبهامامخمینیدردهه60

طرحکلی
اندیشهاسالمی

گزارش
رصدی

در	واپسـین	ماه	هـای	دوران	ریاسـت	جمهوری	 شهفته
بوش	پسـر،	جهان	شـاهد	یـک	اتفاق	بـزرگ	در	گزار

بـه	 از	آن	 بـود	کـه	 اقتصـادی	خـود	 تاریـخ	
"جمعه	ی	سـیاه"	یاد	می	شـود.	حبـاب	قیمتی	
به	وجود	آمـده،	به	دالیلی	چـون	بورس	بـازی	در	اقتصاد	
آمریـکا	و	ضعـف	مدیـران	اقتصـاد	آن	شکسـته	شـد	و	
بازارهای	مالـی	که	به	دلیل	ایجـاد	رونقـی	کاذب	در	بازار	
وام	رهنی	مسـکن	رشـد	کـرده	بودنـد،	به	ناگاه	سـقوط	
کردنـد.	بـه	طبـع	آن،	وابسـتگی	اقتصـاد	خیلـی	از	
کشـورها	بـه	سیسـتم	بانکـی	آمریـکا	و	تجـارت	آنها	به	
دالر،	بـا	سـقوط	ارزش	بازارهـای	مالـی	و	کاهـش	ارزش	
آن،	تـا	حـد	زیـادی	بـه	مـردم	و	دولت	های	کشـورهای	
وابسـته	آسـیب	وارد	کـرد	و	عمال	بحـران	مالـی	آمریکا	
ماننـد	دومینویـی	بـه	کشـورهای	وابسـته	به	سیسـتم	

آمریکا	انتقال	پیدا	کرد.
از	همان	سـال،	بعضی	از	کشورها	به	سـمت	ایمن	کردن	
اقتصـاد	خـود	از	طریـق	پیمان	هـای	دو	یـا	چندجانبـه	

روی	آوردنـد.	منطـق	اصلـی	در	ایـن	پیمان	هـا	ایـن	
اسـت	که	به	جـای	اسـتفاده	از	ارز	واسـطی	ماننـد	دالر،	
از	ارز	خود	دو	کشـور	مبادله	کننده	اسـتفاده		شـود.	مثال	
کشـور	چین	به	عنـوان	دومین	قـدرت	اقتصـادی	جهان	
تاکنـون	بـا	۴1	کشـور،	پیمـان	پولـی	دوجانبـه	بسـته	
اسـت.	اقتصادهـای	بزرگ	دیگـر	ماننـد	کـره	و	ژاپن	نیز	

چنیـن	کرده	انـد.
در	روزهـای	اخیـر	نیز	در	کشـور،	شـاهد	آشـفتگی	بازار	
ارزی	بوده	ایـم	کـه	یقینـا	بخشـی	از	ایـن	آشـفتگی،	
به	دلیل	وابسـتگی	اقتصاد	کشـور	بـه	دالر	و	تأثیرپذیری	
آن	از	فضـای	روانی	جامعـه	و	وقایع	سیاسـی	بین	المللی	
اسـت.	شـاید	یکی	از	بهتریـن	راهکارهای	حفـظ	ارزش	
پـول	ملـی	و	تقویـت	آن،	اسـتفاده	از	پیمان	هـای	پولی	
دوجانبه	و	چندجانبـه،	جهت	خنثی	کردن	ابزار	سـلطه	
پولی	آمریـکا	یعنی	دالر		باشـد.	امـری	که	رهبـر	انقالب	
چندین	بـار	دربـاره	ی	آن	به	مسـئولین	تذکـر	داده	اند	و	

متأسـفانه	اتفـاق	چندانـی	نیفتاده	اسـت.	

دومینویجمعهسیاه
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