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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

]شهدا[ فراموش نمى شوند. مگر مى شود شهدا را فراموش کرد؟! شهید یعنى کسى که حاضر و ناظر 
است. ملتها، مردم، روحها و دلها، چه بخواهند، چه نخواهند، شهید حضور دارد و فراموش نمى شود. 
خداوند همه تان را محفوظ بدارد. ... آن مطلبى که من به شــما مى گویم این اســت: شما که فرزند 
شهیدید و جوان انقالب و فرزند انقالب به حساب مى آیید، طورى حرکت کنید و در درس خواندن و 
مشى تان طورى باشید که احساس خشنودى و خاطرجمعى از آینده ى انقالب، هم در دل خودتان و 

هم در دل ما به وجود آید.ان شاءالَلّ موفق باشید.  75/9/25 ) بیانات در دیدار با خانواده شهید ورامینی(

شهید حضور دارد و فراموش نمی شود

این شماره تقدیم می شود به 
روح پرفتوح شهید عباس ورامینی

»اَلَخلُق ِعیاُل اللِ«،  ]امیرالمؤمنین)( از قول پیامبر)( مى فرماید:[ همه ى 
خالیق عیال الل هســتند؛ یعنى از جهت اداره و کفالت امــر زندگى، عائله ى 
خداوند متعالند؛ مثل افراد یک خانواده. »َفأَحبُّ الَخلِق إلَى اللِ تَعالى َمن نََفَع ِعیاَل اللِ َو 
أدَخَل َعلى أهِل بَیٍت ُسروراً« محبوب ترین خالیق در نزد خداوند متعال آن کسى است 
که به عیال خداوند نفع برساند؛ مثل افراد یک خانواده که پدر خانواده از آن فردى از افراد 
خانواده بیشتر خشنود مى شود که ببیند به همه ى افراد خانواده خیر مى رساند. و اینجا 
هم »خلق« آمده؛ چه مؤمن، چه غیر مؤمن؛ مؤمنین در اینجا نیست؛ مگر آن کسانى که 
دشمنان خدا باشند. »َو َمشٌى َمَع أٍخ ُمســلٍِم فِى حاَجٍة أَحبُّ إلَى اللِ تَعالى ِمِن اعِتکاِف 
َشهَریِن فِى الَمســِجِد الَحراِم«)1(؛ این یک امر اضافه است که مخصوص برادر مسلمان 
است که دنبال حاجات برادر مســلمان حرکت کند. مى فرماید اینکه شما با یک برادر 
مؤمنتان حرکت کنید، حاجت او را برآورده کنید، پیش خدا محبوب تر اســت از اینکه 
بروید اعتکاف کنید؛ ]البته[ نــه اینکه عبادت و اعتکاف و تضــرع پیش خداى متعال 

کم قدر باشد. 83/11/4
1( نوادر راوندی، ص11.

حدیث شرح

اسـالم مرد را قـّوام و زن را ریحـان مى داند. این نه جسـارت به زن اسـت نه جسـارت 
بـه مـرد. نـه نادیـده گرفتـن حـق زن اسـت و نـه نادیـده گرفتـن حـق مـرد؛ بلکه، 
درسـت دیـدن طبیعـت آنهاسـت. تـرازوى آنها هـم اتفاقـاً برابر اسـت؛ یعنـى وقتى 
جنس لطیـف و زیبا و عامـل آرامـش و آرایش معنوى محیـط زندگـى را در یک کفه 
مى گذاریـم، و این جنس مدیریـت و کارکـرد و محّل اعتمـاد و اتکا بـودن و تکیه گاه 
بـودن بـراى زن را هـم در کفـه ى دیگـر تـرازو مى گذاریم، ایـن دو کفـه با هـم برابر 

مى شـوند. نه آن بـر این ترجیـح دارد و نـه ایـن بـر آن.    78/12/22

نه مرد بر زن ترجیح دارد، و نه زن بر مرد

از سـپهبد علـی رزم آرا، نخسـت وزیر ایـران در زمـان پهلـوی دوم، نقل اسـت که 
می گفـت "ایرانـی لیاقـت لولهنـگ سـاختن هـم نـدارد." جملـه ای کـه نشـانگر 
روحیـه ی وابسـته و خودباخته ی او داشـت که بـه زعم پادشـاهش، از ایـن راه می شـد هر چه 
سـریع تر به "دروازه ی تمـدن نوین" رسـید. البتـه این تمـدن نوین بـرای آن ها به معنـای این 
نبود که کشـوری پیشـرفته و توسـعه مند به وجود بیایـد بلکه به معنای کسـب صرفـا ظواهر 
تمـدن غربی و عـدم ورود بـه صنایع مـادر بـود. در کتـاب خاطرات علینقـی عالیخانـی، وزیر 
اقتصـاد رژیم پهلـوی در دهـه ی 40، اشـارات جالبی از سـاختار نظـام صنعتی کشـور می توان 
دیـد، او می گویـد در دوره ی من کارخانه هایـی بودند که حتی آرم سـاخت ایران را هـم از بیرون 
می آوردنـد و آن را در کارگاه هـای تولیـد خـودرو مونتـاژ می کردنـد کـه مثـال واضـح آن 
کارخانه های جیـپ و فیـات بودنـد. عالیخانی اگرچـه ایـن کار را ظاهـرا مذموم می دانسـت و 
به زعم خـودش بـا ایـن پدیـده مقابله می کـرد، امـا سیاسـتی کـه او پایه گـذاری  کـرد، برای 

دهه های بعد، سیاست »وابستگی« را در این کشور همچنان تعمیق کرد. 

     بالیی که سیاست وابستگی بر سر صنعت ایران آورد
سیاست وابستگى بر این منطق استوار است که براى "پیشــرفت اقتصادى"، باید ابتدا تمام 
امکانات و درآمدها و ثروت ها در "مرکز" - بخوانید کشــورهاى غربى و توسعه یافته - انباشته 
شود، سپس وقتى این انباشت ثروت و رفاه در مرکز صورت گرفت، مى توان به حاشیه ها "یعنى 
کشورهاى غیرتوسعه یافته- تسرى داد و آن ها را نیز بهره مند و توسعه"یافته ساخت. در این 
الگو، کار کشورهاى توسعه یافته، اساسا یا تولید "مواد خام" براى صنعت کشورهاى مرکز است، 
یا اقداماتى چون مونتاژکارى. براساس همین سیاســت بود که در دهه ى 40 و 50 شمسى، 
مناطق مهم کشور مورد بررسى قرار گرفت و در پنج استان خوزستان، فارس، اصفهان، گیالن و 

آذربایجان قطب هاى صنعتى شکل گرفت.
شاید این اتفاق در نگاه اول یک سیاست منطقى به نظر برسد ولى هنگامى که به این سیاست، 
در همان پازل مرکز- پیرامون جهانى نگاه مى شود، کامالً داستان متفاوت خواهد بود، قرار است 
کشــورهایى چون ایران در این الگو، صرفا تأمین کننده ى مایحتاج صنعت کشورهاى غربى 
باشــتد و بس. در این نگاه، ایران نه در مرکز فکر و نوآورى و پیشرفت و قدرت، که ابزاردست و 

مصرف کننده ى درجه ى چندم فناورى کشورهاى توسعه یافته است.
عالوه بر این، در چنین الگویى، تالش زیادى مى شود تا پیشــرفت را فقط و فقط به مقوله ى 
سرمایه و انباشت آن گره بزنند، ولى به این مسأله اشــاره نمى شود که براى انباشتى که یک 
رشد را رقم مى زند، یک "سازوکار اجتماعى" و نیروى هماهنگ سازى بین عوامل و نهاده هاى 
بیکار و مازاد نیازمند است. از طرف دیگر، آنچنان که گفته شد، رژیم پهلوى را مى توان در سعى و 
تالشش در جلب "فقط" ظواهر غرب خالصه کرد، همین هم باعث شد تا به واسطه ى پول نفت، 
این سازوکار اجتماعى بر اساسى نگاه مصرفى شکل گیرد و در نتیجه این وابستگى عمیق تر شود 
و جامعه براى رسیدن به مصرف بیشتر از طریق رانت نفت و مرکزنشینى لجام گسیخته، دائم 
مسابقه بگذارد. واضح است که در چنین جامعه اى دیگر مسأله اى به نام »نوآورى« اساسا مهم 

نیست.
     انقالب باید به صنعت هم برسد

در چنین شرایطى بود که انقالب اسالمى جلوه کرد و زمین بازى به سمتى پیش رفت که نظام 
و مردم مجبور شدند تا در مواجهه با مسائلشان، تنها به خودشان تکیه کنند. همچنین به دلیل 
شرایط انقالبى و تحریم هایى ظالمانه و یک جانبه اى که از ابتداى انقالب، گریبانگیر کشور شد، 
مسأله ى »نوآورى« نیز اهمیت پیدا کرد، چرا که اساسا نوآورى در تنگناهاست که رخ مى نماید. 
وقوع جنگ تحمیلى، خود میدان دیگرى بود براى ظهور خالقیت و خودکفایى نیروهاى مؤمن 
و انقالبى. در همین فضا، نیروهایى چون شهید طهرانى مقدم، بر اساس نیاز ضرورى کشور، 
پایه هاى اولیه خودکفایى صنعت موشکى ایران را پى ریزى کردند. نتیجه آنکه امروز، صنعت 
موشــکى و نظامى ایران، یکى از به روزترین و نوآورترین عرصه هاى صنعت ایران است. البته 
صنایع دیگرى چون نانو و بیوتکنولوژى و هسته اى و هوافضا نیز عرصه هاى دیگرى از همین 

دست اند. 
با همه ى اینها اما تفکر خودکفایى و عدم وابستگى، در بسیارى از بخش هاى صنعتى کشور، 
رسوخ پیدا نکرده اســت. همچنان بنا بر عادت پیش از انقالب، در برخى صنایع، گرفتار آفت 
مونتاژکارى هستیم. »صنعت کشور دچار آفت مونتاژکارى است که یک آفت قدیمى است؛ 
وقتى که مسئله، مسئله ى مونتاژکارى اســت، نوآورى دیگر خیلى معنى  ندارد.« 96/7/26 
درحالى که »دانشمندان ما نشان داده اند که مى توانند نوآورى کنند، مى توانند موشک بُرد بلند 
را جورى تنظیم کنند که در دوهزار کیلومترى با انحراف دو متر یا پنج متر به هدف بخورد؟ خب 
آن مغزى که مى تواند این کار را بکند، در موارد گوناگون دیگر هم مى تواند؛ مثالً فرض کنید 
که سطح موتور خودرو را با یک پیشرفتى باال ببرد که فرض کنیم مصرفش کم بشود.« 95/1/1 
بارى، جوان مؤمن و انقالبِى ایرانى، توانایى رهایى صنعت کشور از مونتاژکارى را دارد، به شرط 

اینکه تفکر دولتمرد قاجارى و پهلوى، مانع زمینه هاى بروز خالقیت و نوآورى او نشود.  

هفته گزارش امام کالم

ما باید وابستگی به خارج را 
از بین ببریم    

می توانیم در طول یک مدت دراز، ما از همه چیز 
مستغنی بشویم، از همه کس مستغنی بشویم. 
وقتی که ما می توانیم خودمان را مستغنی کنیم، 
جوانهایمان را مستغنی کنیم، باید کوشش بکنیم. 

باید همه مان دست به هم بدهیم تا اینکه این وابســتگی به خارج را از بین ببریم. آنها هم همیشه 
با تبلیغات به ما حکومت می کنند. خارجی ها با تبلیغ حکومت می کنند به ما و دامنه ی تبلیغشان 
هم بیشتر راجع به این مسائل زیاد بود. شاید بسیاری از این اساتیدی که خیلی بندوباری نداشتند و 
متمایل به غرب یا شرق بودند، اینها هم این تبلیغات را می کردند که: »ما باید وابسته باشیم، زندگی 

نمی شود کرد بدون وابستگی«، خیر، مسأله اینطور نیست.     امام خمینی )ره(۲۲ آذر ۱۳۶۰

اندیشکده ى »امریکن اینترپرایز« در یادداشتى درباره ى تحوالت و تحرکات اخیر مقامات 
سعودى نوشت: محمد بن ســلمان، مقامات عالى رتبه ى دولتى عربستان سعودى از جمله 
ولید بن طالل، همچنین دیگرانى که ممکن است تهدیدى براى پادشاه جوان و قدرت مطلق 
او باشد را دســتگیر کرد، فرودگاه هاى ریاض را تعطیل کرد تا مطمئن شود که هواپیماهاى 
خصوصى قادر به فرار نیستند. در همان زمان، وى، سعد حریرى، نخست وزیر لبنان را که به 
ریاض وارد شده بود، احضار کرد و او به ســرعت از عنوان نخست وزیرى لبنان استعفا داد. در 
همین حال، یک هلى کوپتر سعودى که شاهزاده منصور بن مقرن، پسر پادشاه سابق و معاون 

فرماندار استان اسیر، در نزدیکى مرز یمن سقوط کرد و کشته شد.
نویسنده ى مطلب، در ادامه با بیان اینکه چرا بن سلمان چنین کارى را کرده، سه فرضیه را 
بیان مى کند: اول بن سلمان واقعا قصد مبارزه با فساد را دارد }فرضیه ى غیرمحتمل{، دوم 
بن سلمان خواستار به دســت آوردن میلیون ها دالر با مصادره اموال است و سوم مى خواهد 

زمینه ى  الزم را فراهم کند تا به تخت بنشیند.
نویسنده سپس با بیان اینکه ایران بزرگ ترین مانع در برابر رویاهاى بن سلمان است و همه ى 
اقدامات او با این پیش فرض معنا مى یابد، مى نویســد: یک چیز بزرگ وجود دارد: همه چیز 
درباره ى ایران است. این بدان معنى است که هر فردى که ایده هاى دیگرى درباره ى نحوه ى 
قرار گرفتن عربستان سعودى در منطقه داشته باشد، و هر کسى که معتقد است که باید با 

ایران سازش شود، خارج از دایره ى او قرار دارد.   

همه چیز درباره ایران است
خداوند از کمک  رساندن مردم 

به یکدیگر خشنود می شود

  تقدیر رهبرانقالب از کارگردان  فیلم ویالیی ها
چندى پیش، رهبر معظم انقالب پس از دیدن فیلم ویالیى ها، از کارگردان این فیلم سینمایى قدردانى 
کردند. "ویالیى ها" روایتى تازه از همسران فرماندهان دفاع مقدس است که در شهرکى، اطراف جبهه، 
حوادث گوناگونى را تجربه و روزهاى پراضطرابى را سپرى مى کنند و هر از گاهى با وقایع جنگ از جمله 
شهادت همسرانشان مواجه هستند. این فیلم اولین تجربه ى کارگردانى است که حاال مورد تقدیر رهبر 

| انقالب قرار گرفته است. |   

  تحلیل دبیرکل حزب اهلل از وضعیت جدید لبنان
سید حسن نصرالل دبیرکل حزب الل لبنان با اشاره به ماجراى استعفاى نخست وزیر این کشور 
گفت: اقدامى که عربستان انجام داده مداخله آشکار و بى سابقه در مجبور کردن رئیس دولت 
براى استعفا بوده و همه لبنانى ها از طریق اطالعات و شواهد بر این موضوع اطمینان یافتند. نصرا.. 
در ادامه تأکید کرد: باید لبنانى ها از رویدادهایى که در اطرافشان در منطقه روى مى دهد عبرت 
بگیرند. درباره سوریه، مقامات سعودى در اردن جنگ را مدیریت مى کردند اما نتیجه چه شد؟ 
آنها سوریه را نابود کردند و کسانى که از اردن جنگ را مدیریت مى کردند امروز کجا هستند؟ 

همین موضوع در عراق و یمن نیز وجود دارد. همه لبنانى ها را به تفکر فرا مى خوانم.   |       العالم|

 آمریکا مانع کمک  ایرانیان به زلزله زدگان
در حالى که برخى هموطنان خارجى قصد کمک به مردم زلزله زده ى غرب کشور را داشتند، 
وزارت خزانه دارى آمریکا اعالم کرد گروه هاى غیردولتى که قصد کمک به زلزله زدگان ایران 

دارند، تحریم هاى آمریکا را رعایت کنند.  | میزان|

       رسانه آمریکایی هافینگتن پست:بجز آمریکا، همه دنیا به ایران عالقه دارد
پایگاه خبرى هافینگتن پست آمریکا در گزارشى با عنوان "همه ى دنیا به ایران عالقه مند 
است، بجز آمریکا" به بررسى اقدام هاى اجرایى برخى کشورهاى اروپایى و آسیایى در قبال 

ایران پرداخت و آن را با سیاست هاى خصمانه ى آمریکا مقایسه کرد.   |   ایرنا|

     نیویورک پست: آمریکا دائما در حال عقب نشینی و تهران در حال پیش روی است
روزنامه ى آمریکایى نیویورک پست در گزارشى نوشت: ریاض یقین دارد که آمریکا در مقابل ایران 
از آنها حمایت مى کند. اما واقعیت این است که ما بارها و بارها عقب نشینى کردیم در حالى که 

ایرانى ها دائما در حال پیش روى هستند.   |   ایلنا|

هفته اخبار

 سالم. وقت بخیر . ببخشید ما اگر یه تعداد، از نشریه خط حزب الل براى دانشگاه مان 
بخواهیم برایمان ارسال مى کنید؟

ج: ســالم. همانطور کــه پیــش از این عــرض کردیم تکثیــر و توزیع خــط حزب اهلل 
به صــورت داوطلبانــه و خودجــوش اســت. بدین نحــو کــه بــرادران و خواهران 
 گرامــي فایــل نشــریه را از ســایت KHAMENEI.IR یــا کانــال خط حــزب اهلل:
telegram.me/khattehezbollah دانلود کرده، و  به تعدادی که امکان دارد تکثیر و در 
مکان هایی مانند مسجد، پایگاه بسیج، هیئت های مذهبی، دانشگاه ها و حوزه های علمیه توزیع 

می کنند.
 : شــما هم می توانید اقدامات آتش به اختیار خود را برای انتشار در نشریه 

برای ما ارسال کنید.

بازدید حضرت آیت اهلل خامنه ای، از مناطق زلزله زده روبار
 استان گیالن در سال 68

بالیی که سیاست وابستگی بر سر صنعت ایران آورد

چرا مونتاژکار شدیم؟

تاریخ شهادت:28  آبان ماه 1362

شهادت: به دست رژیم بعث صدام

)( مزار: گلزار شهدای بهشت زهرا

در مقابل حـوادث و بالیاى طبیعـى دوگونه مى تـوان موضعگیرى و حرکـت کرد: یک 
نوع عبارت اسـت از تسـلیم حادثه شـدن و خود را به پیامدهاى آن سـپردن و در مسیر 
حوادث رها کـردن؛ ایـن منفى اسـت... اما نـوع دیگر عبـارت اسـت از برخـورد فعال و 
مثبـت؛ یعنى مصیبـت را بـا همه ى عظمت و سـنگینى اش پشـت سـر گذاشـتن و به 
سـمت جلو و اصالح کارهـا حرکت کـردن. این نـوع موضعگیرى، صحیـح و مثمر ثمر 
اسـت. مصیبت در هـر صـورت واقع شـده اسـت؛ مـا بایـد از مصیبـت درس بگیریم و 
با پندگیـرى و عبرت گیـرى از بالیاى گذشـته، آینـده ى خـود را آن چنان بسـازیم که 
هم از حـوادث آینـده جلوگیـرى کنیم؛ هم مشـکالتى کـه بر اثـر حادثه پیـش آمده، 
تـا آن جایى کـه ممکن اسـت، جبـران کنیـم؛ و هـم دسـتاوردهاى جدیدى به دسـت 

بیاوریم. این، نـگاه مثبت و اسـالمى اسـت. 84/2/13

رصدی گزارش

250 ساله انسان

روحّیه ى مردمى بودن و انس با مردم، تماس با مردم، از نزدیک پاى صحبت مردم نشستن؛ 
راه هایى باز کردن -خب ماها به حکم مســئولّیت یک محصوربودن هایــى داریم، یک 
محدودیّت هایى داریم- که گذرگاهى باشد براى تماس با متن زندگى مردم. من به آقاى 
رئیس جمهور هم چندبار تا حاال گفته ام که این سفرهاى استانى خیلى چیز خوبى است، این 
یکى از آن کارهاى بسیار مثبت است، به دولت هاى قبل هم همین سفارش را من همیشه 
مى کردم؛ یکى از راه ها این است؛ رفتن به خانه ى مردم، رفتن منزل شهدا -که حاال الحمدلل 
این کار تا حدودى باب شده و کار خوبى است- راهى براى تماس هاى گوناگون مردم؛ اینها 
خیلى مهم است. این کارها روحّیه ى مردمى بودن و شناخت مردم را در انسان حفظ مى کند 
و نگه مى دارد. وقتى این نباشد، انسان از حال جامعه غافل مى شود و همیشه نگاهش به 

کلّّیات ]است [.      94/6/4

#مسئوالن_مردمی

در راه انقالب، استقامت داشته باشید

موزعین      خط حزب ا...

این است حزب ا... 

پیغمبر به مجرد اینکه وارد مدینه شد، کار را شروع کرد. ازجمله شگفتى هاى زندگى آن 
حضرت این است که در طول این ده سال، یک لحظه را هدر نداد. دیده نشد که پیغمبر 
از فشــاندن نور معنویت و هدایت و تعلیم و تربیت لحظه اى باز بماند. بیدارى او، خواب، 
مسجد، خانه ، میدان جنگ، درکوچه و بازار رفتن او، معاشرت خانوادگى او و وجود او - 
هرجا که بود- درس بود. عجب برکتى در چنین عمرى وجود دارد! کسى که همه ى تاریخ 
را مسخر فکر خود کرد و روى آن اثر گذاشت - که من بارها گفته ام، بسیارى از مفاهیمى 
که قرن هاى بعد براى بشریت تقدس پیدا کرد؛ مثل مفهوم مساوات، برادرى، عدالت و 
مردم ساالرى، همه تحت تأتیر تعلیم او بود؛ در تعالیم سایر ادیان چنین چیزهایى وجود 
نداشت و یا الاقل به َمَنصه ى ظهور نرسیده بود- فقط ده سال کار حکومتى و سیاسى و 

جمعى کرده بود. چه عمر بابرکتى!  

پیامبر)( یک لحظه را هم هدر نداد

این اجتماعات، این یادآورى ها من و شــما را بایستى در راهى که در پیش داریم تقویت 
کند، عزم ما را ثابت کند، ثاقب کند. در دعا مى خوانید: اَللُّهَمّ ارُزقنى ... ِعلماً واِسعاً ... َو َعزماً 
ثاقِباً؛ عزم و اراده ى محکم و پایدار داشته باشید در این راه. راه، راه درستى است؛ هدف، 
هدف بسیار واالیى است، و اقدام جوان هاى امروز، مردم امروز، برادران و خواهران ما در 
حرکت در این راه مبارک انقالب و نظام جمهورى اسالمى، حرکت محبوب الهى است 
ان شاءالل؛ مرضّى الهى است. منتها آنچه مهم است و همه ى ما باید در نظر داشته باشیم، 
ثبات در این راه است؛ ثبات در این راه. در دو جاى قرآن »اِسَتِقم« دارد؛ استقامت کردن 
یعنى ثبات ورزیدن در این راه و تحت تأثیر عوامل گوناگون قرار نگرفتن. راه، راه هموارى 
نیست؛ راه خدا، راه تالش در راه خدا، راه اقامه ى حق و عدل، راه رسیدن به تمّدن اسالمى 
و نظام حقیقى اسالمى و جامعه ى اسالمى راه دشوارى است؛ راهى است که پیغمبران در 

این راه با زحمت حرکت کردند و پیش رفتند. 96/8/18

اول. صبـح روز پنجشـنبه 30 
دى مـاه 95، اهالـى تهران، سـوز 
دودى  بـوى  بـا  را  هـوا  زمسـتانى 
غیر معمـول استشـمام کردنـد. بـرج بلند 
آهنى موسـوم به "سـاختمان پالسکو" در 
اتفاقـى غیرمنتظـره، دچـار حریـق شـده 
بـود و شـعله هاى آتـش از این سـاختمان 
کـه روزگارى مرتفع تریـن سـازه ى شـهر 

تهران بود زبانه مى کشید.
هنـوز زمانـى از حادثـه نگذشـته بـود که 
تصاویـر دلخـراش در رسـانه ها و فضـاى 
مجـازى بـه سـرعت منتشـر شـد و افکار 
عمومـى جامعـه را بـه شـدت ملتهـب و 
نگران کـرد. در این میـان، دقایقـى بعد از 
وقـوع حادثـه، گروه هـاى امـداد و نجـات، 
عملیـات امـداد، نجـات و آوار بـردارى را 
آغـاز کردنـد. امـا در سـویى دیگر، افـراد و 
گروه هایـى، به جـاى همیـارى و کمـک 
رسـاندن، بـا بهانـه ى یافتن مقصـر ماجرا، 
از  سوءاسـتفاده  و  شـایعات  پخـش  بـا 
احساسـات مردمـى، تـالش کردنـد تـا 
میـان جامعـه اختـالف و دوگانگـى ایجاد 

 . کننـد
رهبـر انقـالب امـا سـاعاتى پـس از آن 
حادثـه ى تلـخ بـا انتشـار پیامـى، اذهـان 
عمومـى و مسـئوالن کشـور را متوجـه 
وظیفـه ى اصلـى خـود کردنـد تـا زمینـه 
و امـکان تفرقـه و نفرت پراکنـى کاهـش 
یابـد: »در حـال حاضـر همـه  ى تالش هـا 
بایـد بـراى نجـات جـان گرفتارشـدگان 
علـل  بـه  جهت  دهـى شـود. رسـیدگى 

حادثـه مسـأله  ى بعـدى اسـت.

از همه ى مسـئوالن مى خواهـم همانگونه 
کـه در این چنـد سـاعت، تـالش کرده  اند 
کار مجاهدانـه  ى خـود را ادامـه دهنـد و 
وظیفه  ى فـورى را بـر هر حـرف و حدیثى 

مقدم بدارنـد.« 95/10/30
دوم. بـا وقـوع زلزلـه ى تلـخ غرب کشـور 
و انتشـار صحنه هـاى غم بـار و ناراحـت 
کننـده ى مرحومـان و مصدومـان ایـن 
واقعـه در روزهـاى اخیـر، بار دیگـر فضاى 
افـکار عمومـى کشـور از شـدت غـم و 
انـدوه، نـاآرام و ملتهب شـد. متأسـفانه اما 
بـاز هـم بعضـى از گروه هـاى سیاسـى و 
بعضـاً معانـد نظـام، در زمانى که کشـور و 
مخصوصـا مناطق آسـیب دیده بیشـترین 
نیـاز را بـه وحـدت، همدلـى و کمک هاى 
شـمردن  غنیمـت  بـا  دارنـد،  مردمـى 
فرصـت و بـا بهانـه ى یافتن مقصـر، تالش 
کردنـد تـا اذهـان عمومـى را از مسـأله ى 
رسـیدگى  -یعنـى  ضـرورى  و  اصلـى 
بـه آسـیب دیدگان - منحـرف و مـردم 
مصنوعـى،  قطب بندى هـاى  میـان  را 

متفـرق و پراکنـده کننـد.
هـر  کـه  سـاعت هایى  و  لحظـات  در 
فعالیتـى بـراى بسـیج افـکار عمومـى و 
گسیل سـاختن کمک هـاى مردمـى، اعم 
از نقـدى، کاالیـى و یـا حضـور داوطلبانـه 
حیاتـى  بسـیار  بحـران زده  مناطـق  در 
اسـت و مى توانـد جـان ده هـا و صد هـا 
هم وطـن را نجـات دهـد؛   در لحظاتى که 
ایجاد فضاى همـدردى براى تسـلى دادن 
بـه خانواده هـاى داغـدار واجـب اسـت؛ 
ایجـاد  و  نفرت پراکنـى   حاشیه سـازى، 

اختـالف میـان مـردم نقشـه ى دشـمن 
اسـت و نتیجـه ى آن چیـزى جـز ضـرر 
و نارسـایى بـراى مـردم آسـیب دیده و 
کاهـش اعتمـاد عمومـى نخواهـد بـود. 
به همیـن دلیـل اسـت کـه رهبـر انقالب 
در پیام خـود بـار دیگـر اذهان مسـئوالن 
و عمـوم مـردم را بـه اصلى تریـن وظیفـه ، 
از  دسـتگیرى  و  کمـک  همـان  کـه 
آسـیب دیدگان و مصیبـت زدگان اسـت، 
مسـئوالن  »وظیفـه ى  توجـه  دادنـد: 
آن اسـت کـه در همیـن اولیـن سـاعات 
یـارى  بـه  تـوان  و  هّمـت  همـه ى  بـا 
آسـیب دیدگان بویـژه در زیرآوارمانـدگان 
بشـتابند و با بهره گیـرى سـریع از همه ى 
تلفـات  افزایـش  از  موجـود،  امکانـات 

96/8/22 کننـد.«  جلوگیـرى 
چنیـن  در  انقالبـى  عقالنیـت  سـوم. 
شـرایطى بـه مـا مى گوید عـالوه بـر آنکه 
»در غم آنها شـریک هسـتیم« و برایشـان 
از »خداونـد متعـال صبـر و سـکینه و 
آرامـش« طلـب مى کنیـم، در عیـن حال 
»این حـوادث، تأثیـر دیگرى کـه دارد این 
اسـت که خون را در رگ هـاى مجموعه ى 
جامعـه ى اسـالمى کشـور بـه حرکـت در 
مـى آورد؛ همـه را وادار مى کند بـه حضور 
و  محّبـت  و  همیـارى  صحنه هـاى  در 

بـرادرى«96/8/23 
حضـرت آیـت الل خامنـه اى نیـز خـود، 
در چنیـن حوادثـى بـا ایـن منطـق عمل 
کـرده و مى کننـد. بـراى مثـال زلزلـه ى 
سـال 1347 کـه در دو منطقـه ى فردوس 
و دشـت بیـاض خراسـان جنوبـى اتفـاق 

افتـاد، ایشـان کـه در آن زمـان طلبـه اى 
مبـارز بودنـد، مسـتقیما بـه محـل زلزلـه 
رفتنـد و بـا تشـکیل گروه هـاى امـدادى، 
بـه توزیـع کاال، کمـک بـه مصدومـان، 
برپایـى چـادر امـداد و حتـى خرید پشـم 
و نـخ بـراى اشـتغال خانواده هـاى زلزلـه 
زده مبـادرت نمودنـد. همچنان کـه ایـن 
اقدامـات و فعالیت هـا، در زلزلـه ى سـال 
47 اسـفراین و سـیل سـال 55 قوچـان 
نیـز از سـوى ایشـان تکـرار شـد. حتـى 
بعد از انقـالب اسـالمى در دوران ریاسـت 
جمهـورى و رهبـرى نیـز همیـن مشـى 
از جانـب ایشـان دنبـال شـد و در زمـان 
زلزلـه ى رودبـار، بـم و آذربایجان شـرقى، 
ایشـان مسـتقیما در محـل واقعـه حضور 
اقدامـات و  از نزدیـک، شـاهد  یافتـه و 

فعالیـت مسـئولین شـدند. 
بارى، مـردم در هنـگام مصیبت و شـرایط 
غیرطبیعـى، بیـش از همـه چیـز، نیـاز به 
تسـکین  بـراى  همـکارى"  و  "همدلـى 
دردهـاى روحـى و جسـمى دارنـد. در 
ایـن شـرایط، وظیفـه ى اولیـه، کمـک و 
همـدردى  و  مـردم  بـه  خدمت رسـانى 
بـا آنهـا اسـت. تجربـه ى چهـل سـاله ى 
انقـالب نیـز بـه مـا نشـان داده کـه اگـر 
"همـه بـا هـم باشـیم"  مى تـوان بـر هـر 
مشـکلى فائـق آمـد. »اگـر همـه تـالش 
کردیـم، مى توانیـم بِایسـتیم، مى توانیـم 
اسـتقامت کنیـم، مى توانیـم دشـمن مان 
را بـه زانـو دربیاوریـم؛ اگـر همـه بـا هـم 
مـا  همیشـگى  توصیـه ى  ایـن  باشـیم؛ 

اسـت.«96/3/22
روحّیه ی مردمی بودن را در خودتان نگاه دارید

دو نوع موضع گیری در برابر حوادث و بالیای طبیعی

اگر همه با هم باشیم
بر سختی حوادث و بالیا می توان چیره شد:

روایت اندیشکده آمریکایی از اقدامات جدید عربستان

)(به مناسبت سالروز رحلت جانسوز پیامبر اکرم

1. اسباب شرعى وجوب نماز آیات عبارت است از: الف( کسوف خورشید و خسوف ماه، 
اگرچه مقدار کمى از آن ها گرفته شود؛ ب( زلزله و ج( هر حادثه ى غیرعادى که باعث 
ترس بیشتر مردم شود مانند بادهاى سیاه یا سرخ و یا زرد که غیرعادى باشند؛ تاریکى 
شــدید؛ فرو رفتن زمین؛ ریختن کوه؛ صیحه ى آسمانى؛ و آتشى که گاهى در آسمان 

ظاهر مى شود.

2. اگر مرکز زلزله نگارى، وقوع لرزش هاى خفیف زمین را با ذکر تعداد آن در منطقه اى 
که فرد در آنجا زندگى مى کند اعالم نماید، اما آن شخص هنگام "وقوع زلزله" و یا "در 
زمان متصل به آن"، اصاًل آنها را احســاس نکند نماز آیات بر او واجب نیست. )در غیر 
این صورت اگر زلزله را احســاس کند یا در زمان متصل به وقوع، علم به آن پیدا کند 

نماز آیات بر او واجب است.(

3. در زلزله و مانند آن، که غالباً مّدت وقوع آنها براى خواندن نماز آیات گنجایش ندارد، 
نباید نماز را بــه تأخیر بینــدازد و در صورتى که معصیت کند و فــوراً نخواند بعد از آن 

مادام العمر واجب است، و در هر صورت باید به نّیت اداء بخواند.

نماز آیات در چه شرایطی  واجب می شود؟

آموزشی احکام

ایرانی خانواده

     
راه جذب جوان ها به مسجد

راه جذب جوانها)به مساجد( تصّرف دل جوان است. دل جوان یک قیامتى است، اوضاعى 
اســت. گرایش جوان به معنویّت یکى از آن رازهاى بزرگ الهى است. یک حرف معنوى 
را براى امثال بنده که بگویند، خب گوش میکنم، حّداکثر اندکى تأثّر پیدا میکنم، ]اّما[ 
همان حرف را به یک جوان بزنند، منقلب میشــود، از این رو به آن رو میشود. دل جوان 
حقیقت پذیر است، دل جوان به فطرت الهى نزدیک است؛ فِطَرَت اللِ الَّتى َفَطَر الّناَس َعلَیها.

دل جوان با نصایح و مطالب معنوى و ســلوکى و عرفانى اُنس پیدا میکند، زود اُنس پیدا 
میکند، زود دلباخته و دلبسته میشود؛ جاذبه ى جوانها اینها است.   95/5/31

طراز مسجد

واژه کلید

نمایش عظیم زن مسلمان
من خبر را که شنیدم، لذت بردم؛ وقتی هم که عکس های صعود خانم ها را دیدم که در 
ارتفاع ظاهراً هشت هزار و هشتصد و خرده ای ایستاده بودند و پرچم »یا فاطمةالزهراء« 
را دست شــان گرفته بودند، واقعاً بیشتر احســاس افتخار کردم. حقاً عظمت این کار 
خیلی زیاد است... در غربت کوهســتان، آن هم در آن نقطه ی دور از دسترس، آن هم 
بین این دره ها و برج های یخ و آن هوای نامساعد، زن شجاع و بااراده ای حرکت می کند 
و قصدش این است که این قدرت و نیروی پنهان در جســم و وجود و روح خودش را 
استخراج کند و به معرض بروز و ظهور برساند؛ خیلی عظمت دارد؛ خیلی کار بزرگی 
است... وقتی بانوی مسلمان ما در یک چنین میدانی یا در میدان های بزرگ مشابه اش 
-در میدان نبرد، میدان حماسه و ایثار، میدان سیاســت، میدان مدیریت های کالن 
کشور یا در میدان علم- خودش را نشــان داد، این کار از ده ها کتاب، از صدها ورق، از 

هزارها سطر نوشته ارزشش بیشتر است 84/8/30

بازخوانی دیدار رهبر انقالب با فاتحان قله ی اورست

تاریخی روایت


