
بـا  تاریخـی  رخدادهـای  اول. 
گذشـت زمـان، در معـرض دو 
آسـیب و خطـر جـدی قـرار می گیرنـد: 
 92/12/26 »تحریـف«.  و  »فراموشـی« 
فراموشـی از عـدم تکـرار و بازخوانـی آن 
و  می شـود  حاصـل  تاریخـی  رخـداد 
تحریـف، از کج و معـوج دیدن خـودآگاه یا 
اینکـه اهـل  ناخـودآگاه آن. شـاید سـّر 
هرسـاله ی  برپایـی  دسـتور   )(بیـت
را   )(سیدالشـهداء روضـه ی  مراسـم 
آن  بانـی  نیـز  خـود  حتـی  و  داده انـد 
می شـدند، همیـن جلوگیری از فراموشـی 
و تحریـف واقعـه ی عاشـورای سـال 61 
هجری قمـری اسـت. در نظام هـای مادی 
دنیـا ماننـد نظام هـای غربـی نیـز چنیـن 
موضوعـی وجـود دارد. مثـا با وجـود آنکه 
یـک قـرن از جنـگ جهانـی اول گذشـته 
اسـت، همچنـان فیلم هایـی بـا محتـوای 
ایـن جنـگ توسـط هالیـوود و امثالهـم 
تولیـد می شـود. در آمریـکا حتـی اداره ای 
در حـد و انـدازه ی یـک وزارتخانـه وجـود 
دارد  بـه نـام "اداره ی امور کهنه سـربازان" 
کـه وظیفـه اش رسـیدگی بـه وضعیـت 
بازماندگان جنگـی ارتش آمریـکا به عنوان 
کشـور  ایـن  اصلـی جنگ هـای  راویـان 

است.

دوم. شـاید بـه درسـتی معلوم نیسـت که 

فکـر اولیـه ی راه انـدازی کاروان راهیـان 
نـور، توسـط چـه کسـی کلیـد خـورد، اما 
اصل ماجـرا برمی گـردد به داسـتان یافتن 
پیکـر شـهدا توسـط گروه هـای تفحـص، 
کـه کم کـم باعـث شـد پـای مـردم هـم 
بـرای دیـدن آن، بـه ایـن مناطق باز شـود. 
دسـته ها و گروه هـای مختلـف از نیروهای 
بسـیجی و انقابـی و مردمی، بـرای دیدن 
و شـنیدن آنچـه در جنگ هشـت سـاله بر 
این کشـور رفـت، بـه سـمت ایـن مناطق 
روانـه شـد. سـه چهـار سـال بعـد از آن، 
رهبـر انقـاب هـم بـرای دیـدن مجـدد 
این مناطـق، وارد هویـزه شـدند و در جمع 
مـردم چنیـن گفتنـد: »در همیـن بیابانی 
که امروز ما جمـع شـده ایم، روزی، جمعی 
از بهتریـن جوانـان و پاکیزه تریـن عناصـر 
مؤمـن و خالـص و صالـح مـا، بـا غربـْت به 
خاک افتادند و شـربت شـهادت نوشـیدند. 
آن روز، کسـی گمـان هـم نمی کـرد که به 
ایـن زودی، ایـن شـهدای عزیـز و غریـب، 
این طور جـاه و جـال معنوی پیـدا کنند و 
مردم از راه هـای دور و نزدیک به زیارتشـان 
بیایند. امـا خدای متعـال اراده کـرد و آنچه 
گمان نمی رفـت، تحّقق پیـدا کـرد و آنچه 
 دور می نمـود، نزدیـک شـد.« 75/12/20  
  بعـد از آن نیـز همیـن حرکـت ایشـان 
تـداوم پیـدا کـرد و در طـی این سـال ها به 
مناطقـی چـون شـلمچه )78(، دوکوهـه 

)81(، دهاویـه )85(، فتـح المبیـن )89( 
و شـرق کارون )93( سـفر کردنـد و در 
جمـع زائـران آن حضـور یافتنـد. حتـی 
در برهـه ای از زمـان کـه بـه دلیـل تحرک 
عوامل ضدانقـاب، این مناطق ناامن شـده 
بـود، باز هـم رهبـر انقـاب اگرچه نسـبت 
بـه مراقبـت از جـان مـردم و زائـران نکاتی 
را بیـان کردنـد، امـا فرمودنـد مایلـم ایـن 
حرکت سـال ها ادامه پیـدا کند و خـود نیز 

بـه زیـارت ایـن مناطـق رفتند.

سـوم. امروز به روشـنی مشـخص اسـت 
کـه انگیزه هایـی در کار اسـت کـه یـاد 
شـهدا و فرهنـگ شـهادت، از ایـن کشـور 
دارد  وجـود  »انگیـزه  بربنـدد.  رخـت 
بـرای ضعیـف کـردن ایـن حقیقـت، در 
واقعّیـت زندگـی مـا و در واقعّیـت ذهن ما. 
کسـانی انگیـزه دارنـد؛ همـان کسـانی که 
برنامه ریـزی می کننـد بـرای کشـورهای 
اسـامی و بـه آنهـا ابـاغ می کننـد و آنهـا 
هـم قبـول می کننـد کـه مسـئله ی جهاد 
را یـا مسـئله ی شـهادت را از مجموعـه ی 
معـارف دینـی کتاب هـای مدرسـه ای و 
دانشـگاهی و بقّیه ی کتاب ها خـارج کنند 
و حـذف کننـد - این اباغ شـده بـه بعضی 
از کشـورها؛ گفته انـد مسـئله ی جهـاد و 
مسـئله ی شـهادت و ماننـد اینهـا را حذف 
کنیـد و آنهـا هـم قبـول کردنـد و حـذف 

کردنـد؛ ایـن انگیزه هـا این جـوری اسـت 
- همـان انگیزه هـا در داخل اسـتمرار پیدا 
می کنـد، ادامـه پیـدا می کنـد و به شـکل 
فرهنگـی،  از خرده سیاسـت های  برخـی 
اینجاوآنجـا دیـده می شـود؛ غفلـت نبایـد 
ایـن  »خاطـره ی  پـس   96/3/3 کـرد.« 
هشـت سـال دفـاع مقـّدس را نگذاریـد 

فرامـوش بشـود.« 96/3/3

چهـار. »فراموشـی و تحریـف«، دو خطـر 
جـدی هـر حادثـه ی تاریخـی اسـت و دفـاع 
مقـدس مـا هـم از ایـن قاعـده مسـثنی 
نیسـت. کاروان هـای راهیان نـور و بازدیـد 
مـردم از مناطـق جنگـی امـا دقیقـا نقطه ی 
مقابل ایـن دو خطـر قـرار دارد. بـرای همین 
هـم ایـن حرکت بـه مثابـه یـک »مبـارزه ی 
ادامـه  بایـد  همچنـان  عظیـم«،  مردمـی 
وجـود  انگیزه هایـی  »امـروز  کنـد:  پیـدا 
دارد از سـوی دشـمنان ایـن ملّـت بـرای بـه 
فراموشـی سـپردن دوران دفـاع مقـّدس؛ 
تـاش می کننـد بـرای ایـن کار، کـه یـا آن 
را بـه فراموشـی بسـپرند یـا آن را زیر سـؤال 
ببرنـد یـا بدنامش کننـد. امـروز به وسـیله ی 
قدرتمنداِن دشـمِن ایـران برای ایـن کار پول 
خرج می شـود برای اینکه آن را به فراموشـی 
بسـپرند. کاری که شـما دارید می کنید، یک 
مبـارزه ی مردمـی عظیمـی اسـت در مقابل 

کاری کـه دشـمن می کنـد.« 96/12/19
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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

ارزش شهدای ما هم باید معلوم باشد. شــهدای دفاع از حرم اگر نبودند، ما باید حاال با عناصر فتنه گِر 
خبیِث دشمِن اهل بیت و دشمن مردم شیعه، در شهرهای ایران می جنگیدیم. در برنامه های دشمن 
بود دیگر؛ در عراق که بودند، اینها در یک منطقه ای بودند و سعی می کردند خودشان را بکشانند به سمت منطقه ی مرزی با جمهوری اسامی؛ و خودشان را 
برسانند به مناطق شرقی شان که همسایه ی جمهوری اسامی است؛ سعی می کردند بیایند به این استان هایی که با ما هم مرزند؛ جلویشان گرفته شد، بهشان 
تودهنی زده شد، تارومار شدند، پدرشان درآمد، حاال ]هم[ که دارند بکلّی اِزاله می شوند، جارو می شوند. در سوریه هم همین جور؛ اگر این کاری را که سرداران 
با ارزش ما انجام دادند انجام نمی دادند... حاال باید در همین دوروبَر و اطراف با اینها می جنگیدیم؛ باید در همین خیابان های خودمان و شهرهای خودمان با اینها 

مبارزه می کردیم. بخش مهّمی از این امنّیتی که امروز شما دارید، مربوط به همین مدافعان حرم است.   96/3/28

 اگر شهدای مدافع حرم نبودند، با دشمن باید در شهرهای ایران می جنگیدیم

این شماره تقدیم می شود به ارواح طیبه تمامی شهدای قریب و مظلوم مدافع حرم

کتاب معرفی

زمستان 96در حالی آغاز می شود که از مدت ها قبل دشمنان انقاب اسامی، مرحله ای 
جدید از دشمنی و مخالفت با اصول اسام را کلید زده اند. رسانه های معاند از ماه ها قبل با 
تبلیغ و اغراق در بازنمایی کمپین های خود ساخته ی # نه_به_حجاب ، سعی در رواج بی حجابی و 
القای مخالفت با حجاب اسامی و قانونی کشور داشتند. جریانی از داخل کشور نیز با این رسانه ها 
هم نوا می شود و تأویل ها و نقل قول هایی را به بزرگان و اندیشمندان انقاب نسبت  می دهد تا برای 
تغییرات احتمالی، پیشینه ی تاریخی و منطقی را در راستای اهداف دشمن تأمین کند و فضا را به 
گونه ای ترسیم کند که گویی متفکران انقاب، هدفی مغایر با اصول امروز جمهوری اسامی داشتند. 
این در حالی است که بازخوانی بیانات و نظرات بزرگانی چون امام خمینی )(، شهید بهشتی و شهید 
مطهری ثابت می کند که مواجهه ی جمهوری اسامی با مقوله ی حجاب امری سلیقه ای نیست، بلکه 
برخاسته از یک نظام تحلیلی و اندیشه ای است. شهید بهشتی در این باره چنین می گوید: "براي اینکه 
بقیه ی انسان ها حاکم بر هوایشان بمانند، باید بکوشیم محیط هم طبیعي باشد که از در و دیوارش 
انگیزه ی فساد نبارد و به محض اینکه ما خواستیم محیط را از این آلودگي ها پاک کنیم خود به خود 
مقداري از آزادي ها گرفته مي شود. اگر به آن خانم گفتند خانم شــما آزادي فریاد براي آزادي هم 
برآورید درست، اما خانم مســلمان در کوچه و خیابان که مي آیي لباس و پوشش شما ساده باشد، 
اندام هاي بدن و موي سر شما پوشیده باشــد... خوب در اینجا اگر این را به او گفتند و شنید ، باز هم 
آزادي او حفظ شده چون خودش آزادانه شنیده، اما اگر نخواست آزادانه بشنود بگوید این چیزهایي که 
شما مي گویند خوب است ولي من دلم مي خواهد نیمه برهنه از خانه بیرون بیایم... در آنجا ما نهي از 

منکر مي کنیم در این صورت خود به خود مقداري از آزادي این خواهرها را از دستش مي گیریم."
خدمت انقالب به زن مسلمان ایرانی

با پیروزی انقاب اسامی، به دلیل نگاه مترقی اسام به خانواده، زن نقش ویژه و مهم تری در جامعه 
یافت. زن مسلمان عاوه بر آنکه محور خانواده بود، به عنوان یک کنش گر فعال اجتماعی نقش گرفت 
تا جایی که بنیان گذار انقاب زن را مانند قرآن، انسان ساز معرفی می کند. همین نگاه ویژه موجب شد 
تا بر اساس فرامین اسامی، کسب علم و سوادآموزی و مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی در میان 
زنان رونق بگیرد، امری که در قبل از انقاب سابقه نداشت. با نگاهی به آمار سوادآموزی در کشور در 
می یابیم که میزان زنان با سواد در سال 1335 تنها هشت درصد جمعیت زنان را تشکیل می داده 
است که در سال 1345 به 9/7 درصد و در سال 54 به 35/5 درصد می رسد، یعنی همچنان بیش از 
60 درصد زنان کشور از نعمت سواد محروم بوده اند، در حالی که این آمار امروز به بیش از 80 درصد 

رسیده است.
از سوی دیگر مشارکت زنان در حوزه های فرهنگی، علمی، سیاسی و ورزشی با حفظ شخصیت زن 
مسلمان یکی از دستاوردهای مهم انقاب اسامی است که به جهانیان الگویی متفاوت از زن را معرفی 
می کند. »زن، در تعریف غالباً شرقی، همچون عنصری در حاشــیه و بی نقش در تاریخ سازی؛ و در 
تعریف غالباً غربی، بمثابه ی موجودی که جنسیت او بر انسانیتش می چربد و ابزاری جنسی برای 
مردان و در خدمت سرمایه داری جدید اســت، معرفی می شد... زن مسلمان ایرانی، تاریخ جدیدی 
را پیش چشم زنان جهان گشود و ثابت کرد که می توان زن بود، عفیف بود، محجبه و شریف بود، و 

درعین حال، در متن و مرکز بود.«90/3/1 
حجاب، نماد زنده بودن انقالب

بر اساس همین نقش و جایگاه ویژه اســت که امروز دشمن، شأن و شخصیت زن مسلمان ایرانی را 
هدف گرفته اســت. او با درک حقیقی جایگاه زن در جامعه ی اسامی فهمیده است که اگر بتواند 
زن مسلمان را از هویت اســامی ایرانی خود جدا کند، می تواند یکی از ارکان اصلی انقاب اسامی 
را تضعیف کند. سال ها پیش، ریول گرکت، فرمانده سازمان جاسوسی سیا در ایران، در پاسخ به این 
سؤال که "به نظر شما نیرومندترین قشری که از زمان انقاب توانسته در ایران سر برآورد کدام قشر 
است؟" جواب داد: سؤال ساده ای است: زنان. آنان قشر بسیار پر جنب و جوش، بسیار نیرومند و بسیار 
پرنفوذ در جامعه ی ایران هســتند. زنان در واقع برپادارنده ی یکی از دو شعار اصلی انقاب اسامی 
هستند، آنها پاسداران چادرند... چادر نمادی است که وجود انقاب را در سر هر چهارراه و خیابانی 
به نمایش می گذارد، با چادر می توان این احساس را پدید آورد که انقاب اسامی هنوز زنده و جاری 
است..." حاال شــاید بهتر بتوان فهمید که چرا یکی از ابرپروژه های دشمن برای مواجهه با انقاب 

اسامی، مبارزه ی آنها با حجاب،  و تاش برای بدحجابی است. 
حجاب، مسئله شخصی یا اجتماعی؟

این میان اما مغالطه ای هم توسط رسانه های بیگانه و ضدانقاب انجام می شود، و آن اینکه با تقلیل 
مسئله ی حجاب به یک "امر شخصی"، آن را از حیطه ی اختیار دولت خارج می سازند. گرچه از یک 
منظر، حجاب موضوعی شخصی است، اما مانند بسیاری از موضوعات، تأثیر آن بر حوزه ی اجتماعی 
و جامعه است. از منظر شخصی، بدحجابی یک "نقص ظاهر" است 91/7/19 در کنار سایر نقص های 
ظاهری و باطنی که همه ی انسان ها ممکن است دچار آن باشند و حکومت نیز دخالتی در عرصه ی 
خصوصی افراد ندارد، اما از منظر اجتماعی »آن کاری که در مأل انجــام می گیرد، در خیابان انجام 
می گیرد، یک کار عمومی است، یک کار اجتماعی است، یک تعلیم عمومی است؛ این ]خطا[، برای 
حکومتی که به نام اسام بر سِر کار آمده است تکلیف ایجاد می کند. حرام کوچک و بزرگ ندارد؛ آنچه 
حرام شرعی است نبایستی به صورت آشکار در کشور انجام بگیرد... شارع مقّدس بر حکومت اسامی 
تکلیف کرده است که مانع از رواج حرام الهی در جامعه بشود؛ حکومت اسامی موّظف است در مقابل 

حرام بایستد.« 96/12/17   

هفته گزارش امام کالم

خودمان را گم کردیم    

همه بدبختی های شرقی ها هم، از آن جمله ماها، 
همه گرفتاری های ما و بدبختی های ما هم، همین 
است که خودمان را گم کردیم، یک کس دیگر به 
جای ما نشسته است و لهذا می بینید که هر چیزی 
که در ایران هست تا یک اسم غربی نداشته باشد 

رواج ندارد. ... کارخانه های ما هم که پارچه می بافند باید آن حاشیه اش خط غربی باشد؛ اسم غربی 
هم رویش بگذارند. خیابان هایمان هم باید یک اسم غربی داشته باشد. همه چیزمان باید رنگ غربی 
داشته باشد. کتاب هم که می نویسند همین کتاب نویس ها، همین روشنفکرها، بعضیشان کتاب 
هم که می نویسند، یا یک اسم غربی روی آن می گذارند؛ یا مطالب را وقتی ذکر می کنند، استشهاد 
می کنند به قول یک نفر غربی. عیب هم این است که هم آنها غربزده هستند، و هم ماها! اگر کتاب ها 
آن اسمها را نداشته باشد، اگر فاستونی آن اسم را نداشته باشد، ... کمتر به آن توجه می شود.     امام 

خمینی )ره(؛ 17 شهریور 1358

     توصیه های مدیریتی رهبر انقالب به فرماندهان و مسئوالن 
سردار شیرازی در مراسم معارفه ی نماینده ی ولی فقیه در سپاه: افزایش معنویت و تقویت روحیه ی 
جهادی و انقابی و بهره گیری از حوزه هــای علمیه و تعامل هم افزا با فرمانده ی کل ســپاه از موارد 
موردتوجه رهبری در حوزه ی نمایندگی ولی فقیه است. آقا می فرمایند هرکسی در مسئولیت جدیدی 
می آید باید نقاط ضعف و قدرت گذشته را بررسی کند تا عملکرد بهتری داشته باشد. حضرت آقا تأکید 

زیادی بر صبر در تصمیم گیری ها دارند و معتقدند که نباید عجوالنه تصمیم گرفت. |      فارس |

     دستور رهبر انقالب برای بررسی همزمان بودجه کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام 
حجت االســام مصباحی مقدم گفت: به دســتور رهبر انقاب همزمان با بررسی بودجه ی جاری 
کشور در مجلس شورای اسامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بودجه را بررسی می کند تا اگر 

مغایرتی بود به شورای نگهبان اعام کند.   |  ایسنا |

   اقدام ضدایرانی تازه ترامپ
رئیس جمهـور آمریـکا روز دوشـنبه بـه کنگره اعـام کرد بـه این نتیجه رسـیده اسـت کـه الزم 
اسـت وضع اضطرار ملي درباره ی ایـران را حفظ کنـد و تحریم هاي گسـترده ضد این کشـور را در 
واکنش بـه تهدید ایـران پابرجا نگـه دارد. رئیس جمهـور آمریکا در نامـه ی خود به کنگـره، برنامه 
موشـکی دفاعي و فعالیت های منطقه ای ایران از جمله مقابله با جریانات تکفیري-صهیونیسـتي 

را تهدید دانسـته و کشـورمان را به حمایت از تروریسـم متهم کرده اسـت.  |  خ صداوسیما|

   نعیم قاسم: حزب اهلل مانعی در برابر تالش های واشنگتن و تل آویو است 
شـیخ نعیم قاسـم معـاون دبیـرکل حـزب اهلل لبنـان گفـت: آمریکا تـاش می کنـد که لبنـان به 
سیاسـت های اسـرائیلی این کشـور تن دهند امـا حـزب اهلل مانعـی در برابر آمریـکا و اسـرائیل به 
شـمار می رود که از هیچ تاشـی بـرای تجاوزگری علیه مـا و متهم کـردن ما و اعمـال تحریم ها به 
اشـکال مختلف فروگذار نکرده اسـت. واشـنگتن به ما تعـدی می کند زیرا مـا به اسـرائیلی کردِن 
لبنان نه می گوییم و مخالفت طرح های دنباله روی از واشـنگتن هسـتیم و معادله ارتـش و مردم و 

مقاومت را برای قـدرت لبنان تثبیـت کردیم.  |  تسـنیم|

هفته اخبار

رصدی گزارش

ترفند دشمن برای زن مسلمان ایرانی

وظیفه حکومت دینی در 
قبال حجاب

تاریخ شهادت: از شروع جنگ های
کار      تشکیالتی محور مقاومت تا به امروز

اگر به خانه داری به چشم حقارت نگاه کردیم، این می شود گناه!

ایرانی خانواده

دوازدهم تیرماه ســال جــاری رهبر انقاب 
کتاب "ســرباز کوچک امام" را مطالعه کرده و 
تقریظی بر آن نوشتند که در اسفندماه امسال 
از آن رونمایی شد. کتاب درباره ی »ماجراهای 
پسربّچه ی ســیزده چهارده ساله ای }است{ 
که نخســت میدان جنگ و ســپس میدان 
مقاومت در برابر مأموران درنده خوی بعثی را 
با رفتار و روحیه ای اعجاب   انگیــز، آزموده و از 
هر دو ســربلند بیرون آمده است.« 96/4/12 
کتابی که با خاطرات مهدی طحانیان از دوران 
کودکی و انقاب شروع می شــود و با اعزام به 
جبهه ها ادامه پیدا می کند و با اسارت و سپس 
آزادی او به پایان می رسد. حاال که تعطیات 

نوروزی فرا رسیده، فرصت خوبی است برای مطالعه ی این کتاب.

یک پیشنهاد خواندنی برای تعطیالت عید نوروز

این است حزب ا... 

قرآن تفسیر

حدیث شرح

جمعه نماز

یکی از مهم ترین وظائف زن، خانه داری است. همه می دانند؛ بنده عقیده ندارم به این که زن ها 
نباید در مشاغل اجتماعی و سیاسی کار کنند؛ نه، اشکالی ندارد؛ اما اگر چنانچه این به معنای 
این باشد که ما به خانه داری به چشم حقارت نگاه کنیم، این می شود گناه. خانه داری یک شغل 
است؛ شغل بزرگ، شغل مهم، شغل حّساس، شغل آینده ساز. فرزندآوری یک مجاهدت بزرگ 
است. ما با خطاهائی که داشتیم، با عدم دقت هائی که از ماها سر زده، یک برهه ای در کشور ما 

92/2/11 متأسفانه این مسئله مورد غفلت قرار گرفت و ما امروز خطراتش را داریم می بینیم.   

حجاب افتخار خانم ها است 
بـه طرفةالعینـی  لـذات و سـختی هایش همـه  ایـن زندگـی می گـذرد؛ 
می گذرد. شـما در دوره ی جوانی، این حرف را درسـت نمی فهمید. انسـان در 
دوران جوانـی خیـال می کنـد دنیـا ثابت اسـت، سـاکن اسـت، همیشـه همین جور 
اسـت؛ به سـن مـا کـه رسـیدید، یـک نـگاه می کنیـد، می بینید دنیـا عجب سـریع 
می گذرد؛ چشـم به هـم می زنید، گذشـته. خـب، آن طـرف: »و اّن الـّدار األخرة لهی 
الحیـوان«؛)1( زندگـی و حیـات، آنجاسـت. »ذلـک الّـذی یبّشـر اهلل عبـاده«)2(... 
بشـارت های الهـی آنجاسـت. هـم بـرای آنجـا، هـم بـرای حفـظ عـزت کشـور و 
پیشـرفت کشـور، وضـع حجـاب را، وضـع عفـاف را، وضـع تقیـدات و پایبنـدی را 
خانم هـا بایـد مراقبـت کننـد؛ ایـن وظیفـه اسـت. خودنمائـی و جلوه فروشـی، یک 
لحظه اسـت و آثـار سـوء آن بـرای کشـور، بـرای جامعه، بـرای اخـاق، حّتـی برای 
سیاسـت، آثار مخـرب و مانـدگار اسـت؛ در حالی که ماحظـه ی عفـاف، ماحظه ی 
حـدود شـرعی در رفتـار و حـرکات بانـوان، اگـر چنانچه سـختی ای داشـته باشـد، 
سـختِی کوتاهی اسـت، امـا آثـارش، آثـار عمیـق و مانـدگاری اسـت. خـود خانم ها 
خیلـی بایـد مراقبـت کننـد مسـئله ی حجـاب را، مسـئله ی عفـاف را؛ وظیفـه ی 

    91/2/23 آنهاست، افتخار آنهاست، شخصیت آنهاست. 
1( عنکبوت: 6۴     |      2( شوری: 23

َ تَعالـی لََیْحَفـظُ َمـنْ یَْحَفـظُ َصِدیَقـه«)1(؛ ]حضـرت امـام جعفر صـادق)ع(  »إِنَّ اهللَّ
فرمودنـد[: خـدای متعال حفـظ می کنـد آن کسـی را که رفیق خـود را حفـظ کند. 
]البتـه[ مـراد، حفـظ جسـمانی نیسـت فقـط - حـاال آن هـم یکـی از مصادیقـش 
ممکـن اسـت باشـد - یعنـی آبـروی او را حفـظ کنـد، شـخصیت او را حفـظ کنـد، 
جهـات او را حفـظ کنـد ]و[ مراعات کنـد. خدا یـک چنین کسـی را حفـظ می کند. 
این پیوندهای بـرادری و رفاقـت و انس و اخوت، در اسـام اینقدر اهمیت دارد. شـما 
ماحظـه ی رفیقتـان را می کنیـد، او را حفـظ می کنیـد، خـدای متعـال در پـاداش 
ایـن عمل، شـما را حفـظ می کند. البتـه حفظ کـردن رفیـق معناش این نیسـت که 
انسـان از گناه او، از خطای او دفـاع کند؛ کما اینکـه در این کارهـای حزبی و جناحی 
و خطـی و این چیزهـا معمول اسـت که اگـر خطائی هم از کسـی سـر بزنـد، چون با 
آنها هم جبهه اسـت، هم خط اسـت، هم حـزب اسـت، هم گروه اسـت، باید بایسـتند 
پایش دفاع کننـد؛ نه، ایـن مراد نیسـت؛ این حفـظ او نیسـت؛ این در واقـع مخذول 
کـردن او، بدبخت کـردن اوسـت و خـود؛ بلکه مـراد، حفظ آبـروی مؤمنی اسـت که 

   89/10/27 برادری ایمانـی با انسـان دارد. جامـع، بـرادری ایمانی اسـت.
1( شافی، صفحه ی 652

آبروی برادر مؤمنت را حفظ کن

شهادت:  به دست حیوان 
صفتان تکفیری

اندیشکده ی بروکینگز در مطلبی با عنوان »هفت سال بعد از جنگ، اسد پیروز جنگ بوده 
است، اما چه اتفاقی برای واشنگتن خواهد افتاد؟« می نویسد: بشار اسد، جنگ برای ماندن در 
قدرت را پیروز شده است. مطمئنا دمشق تالش خواهد کرد تا کنترل تمام سوریه را دوباره به 
دست بگیرد، اما انجام این کار، تالشی دشوار و پرهزینه خواهد بود. مخالفان ایران و حزب اهلل 
فهمیده اند که مبارزه  آنها نمی تواند یک امر تردیدآمیز باشد. آنها تحت فشار قرار نمی گیرند و 

تمایل دارند تا به شدت فداکاری کنند تا منافع خود را حفظ کنند.
نویسنده ســپس اشــاره می کند که وضعیت در ســوریه یک جنگ نیابتی در یک بازی 
ژئواستراتژیک بزرگ تر است و هرگونه ارزیابی از توصیه های سیاست گذارانه می بایست این را 
در نظر گیرد... ایران تعهد بی وقفه به مأموریتش در سوریه را نشان می دهد و به طور فزآینده ای 
مرز اســتراتژیک درگیری با اســرائیل را ایجاد می کند. هم ایران و هم حزب اهلل در سوریه، 
جبهه هایی را ایجاد کرده اند که هرگونه تالش آمریکا برای مقابله با نفوذشان را سخت تر کرده 

است.   

مقابله با نفوذ ایران و حزب اهلل سخت تر شده است
اندیشکده آمریکایی بروکینگز:

راهیان راه   زینب
راهیان نور الگوی مقابله بافراموشی و  تحریف تاریخ انقالب

مزار: جای جای میهن اسالمی 

شـنبه 19 اسـفند ماه، رهبر انقـاب در دیدار بـا نوجوانـان و جوانـان شـرکت کننده در کاروان های راهیـان نور به بیـان اهمیت زنده  نگه داشـتن یـاد دفاع مقـدس، نقش آن در سرنوشـت 

کشـور و تاش دشـمن بـرای فراموشـی آن پرداختند. رهبـر انقـاب در این دیـدار به چهـار پرسـش  اساسـی جوانان دربـاره ی چگونگـی شـکل گیری جنـگ بین المللی علیـه انقاب 

اسـامی پاسـخ دادند. این چهـار پرسـش از این قرار اسـت: 

پاسخ رهبر انقالب به چهار پرسش درباره یک توطئه  بین المللی علیه ایران

1. چرا ناگهان ملت ایران مورد تهاجم قرار گرفت؟
 علّت، عظمت انقاب بود. وقتی انقاب اسامی به وجود آمد، عظمت این انقاب 
و ابّهت این انقاب، دشمنان قدرتمند جهانی را ترساند، مرعوب کرد. آن کسانی 
که بر تخِت قدرِت مسلّط بر همه ی دنیا نشســته بودند و همه ی دنیا را تهدید 
می کردند و از هیچ کس نمی ترسیدند... با وقوع انقاب اسامی در کشور، تخت 
قدرت اینها به لرزه درآمد. نمی توانســتند درســت تحلیل کنند که این پدیده 

چیست که در ایران اتّفاق افتاده است. 

2. چرا قدرت های دنیا نمی توانستند انقالب را تحلیل کنند؟ 
در دنیای ماّدی... ناگهان یک انقابی درســت برخاف خواسته ی آنها و بر ضّد 
اهداف ماّدی، شــهوت رانی و دنیاطلبِی آنها به وقوع بپیوندد بر اســاس اسام... 
برایشان اصًا قابل  فهم نبود که جوان ها بدون ساح بیایند به میدان و در مقابل 

ساح بِایستند.

3. چرا دشمن جنگ نظامی با ایران را آغاز کرد؟
 برای خاطر اینکه دیدند این انقاب در بین ملّت های مســلمان در همه ی دنیا 
مورد استقبال قرار گرفت... دیدند ایران که از دستشان رفت، بیم این هست که 
تسلّط فرهنگ انقاب بر ملّت ها، موجب بشود که ســایر کشورهای اسامی و 
سایر دولت های اسامی هم از دستشان برود؛ لذا درصدد برآمدند به هر قیمتی 
هست این انقاب را نابود کنند؛ جنگ رژیم بعثِی صّدام علیه ایران از اینجا شروع 

شد.

۴. چرا همه  قدرت های مادی با آمریکا همراه شدند؟ 
آمریکا و اروپای قدرتمند یعنی انگلیس، فرانســه، آلمان، ایتالیا، این کشورهایی 
که در اروپا موقعّیتی داشتند، توانایی ای داشتند یکســره همه پشت  سر صّدام 
قرار گرفتند و هرچه توانستند به او کمک کردند؛  هرچه توانستند کمک کردند! 
شوروی هم که ضّد آمریکا بود، در این قضّیه همراه آمریکا وارد میدان شد... جنگ 
تحمیلی یک توطئه ی عظیم بین المللِی قدرتمندترین قدرت های دنیا بود علیه 

جمهوری اسامِی تازه پدید آمده. 

کشور فرانسه در وســط جنگ، پیشــرفته ترین هواپیماها و 
بالگردهای خودش را داد به عراق

کشور آلمان، مواّد شیمیایی و سّمی را در اختیار رژیم صّدام گذاشت 
برای اینکه بتواند در جبهه های جنگ از مواّد شیمیایی استفاده کند

اصحاب پیامبر، خودشان را برای نماز جمعه آماده می کردند

از قول پیامبر خدا)( نقل شــده که فرمود: »من کان یؤمن بــاهلَلّ و الیوم االخر فعلیه 
بالجمعه یوم الجمعه«. یعنی هر کس که ایمــان دارد، در روز جمعه نباید نماز جمعه را 
فراموش کند. از امام باقر)( روایت شده اســت که فرمود: »واهلَلّ لقد بلغنی اّن اصحاب 
الّنبی)(کانوا یتجّهزون للجمعه یوم الخمیس«. یعنی اصحاب پیامبر، در روز پنجشنبه 
خودشان را برای فردا آماده می کردند، تا به نماز جمعه بروند. در یک روایت دیگر دارد که 
امیرالمؤمنین)(فرمودند: روز پنجشنبه دارویی نخورید که شما را در بستر بیندازد، تا 

مبادا نماز جمعه ی فردا از دستتان برود.   69/11/19

استعداد رشد و شکوفایی این نسل، از نسل اول بیشتر است 
از پیروزی انقاب چهل سال گذشته و شماها بیشتر از 18ســال و 20سال و 25سال و مانند 
اینها سن ندارید؛ آنها توّقع داشتند و می خواستند که وقتی این نسل یعنی نسل شماها روی 
کار می آید و نوبت به شماها می رسد، از اسام و از انقاب هیچ خبری نباشد در این کشور، و بر 
سیاست این کشور، بر هویّت این ملّت، بر همه چیِز این کشور، آمریکایی ها، قدرتمندان عالم و 
سرمایه داران صهیونیست تسلّط داشته باشند؛ توّقِع آنها این بود؛ با این نّیت مبارزه را شروع 
کردند، با این نّیت جنگ را راه انداختند، با این نّیت حماِت نرم و سخت خودشان را بعد از جنگ 
ادامه دادند تا امروز. امروز نتیجه چه شده؟ نتیجه این شده که در میان این نسل، کسانی هستند 
که استعداد رشد و شکوفایی شان از نسل اّول بیشتر است و اقتدارشان در مقابل دشمِن خبیث 
و دشمن متعّرض و متجاوز بیشتر است و باشک اگر آن روز جوانان ما توانستند دشمن را به 
عقب برانند، امروز جوانان ما بمراتب برای عقب راندن دشمن آماده ترند. آنها مکر کردند، آنها 
نقشه کشیدند و اسام و جمهوری اسامی و اراده ی الهی نقشه های آنها را باطل کرد، ان شاءاهلل 

روزبه روز هم بیشتر باطل خواهد کرد. جوان های خوب! خودتان را آماده کنید.   96/12/19

کار کارشناســی، مطالعه ی درســت، ماحظه ی جوانب و آثار و تبعات یک اقدام، و حّتی گاهی 
ماحظه ی تبعات یک اظهارنظر. گاهی یک اظهارنظر از سوی یک مسئوِل دارای جایگاه و به اصطاح 
دارای تریبون، دارای منبر، یک تأثیرات سوئی می گذارد که این تأثیرات را اگر انسان بخواهد برطرف 
کند، مبالغی بایستی کار کند؛ همان قضّیه ی سنِگ توی چاه است؛ واقعاً مشکات ایجاد می کند. 
بایستی سنجیده اظهارنظر کرد؛ این جور نباشد که ما حاال یک مدیری هستیم، یک مسئولی هستیم، 
درباره ی یک مسئله ای یک مطلبی به ذهنمان می   رسد، کارشناسی نشده، بررسی نشده، جوانْب 
دیده نشده، این را نباید پرتاب کرد در فضای افکار عمومی؛ گاهی اوقات جمع کردنش کار سخت و 

مشکلی است. این خردگرایی و حکمت در مدیریّت ها و در کارها است.  92/6/6

خردگرایی از اصول مدیریت تشکیالتی است 


