
امام کالم

ن کشور  وق�ت بیگانه به مسئول�ی

طمع یم کند      
شـما هـر چـه خـوف داریـد، از خودتـان 
-خـدای  مبـادا  اینکـه  از  بترسـید. 
دیگـر  مسـیر  یـک  مسـیر،  نخواسـته- 
و  باشـد  دیگـری  راه  یـک  راه،  و  بشـود 

توجـه بـه ایـن چیـزی کـه اآلن هسـت، از دسـت بـرود و مردمـی بـودن از دسـت تان 
بـرود. از ایـن بترسـید کـه اگـر - خـدای نخواسـته- یـک وقـت ایـن قضیـه پیـش 
آمـد و شـما از آن مردمـی بـودن بیـرون رفتیـد و یـک وضـع دیگـری پیـدا کردیـد و 
خیـال کردیـد حاالیـی کـه مـن نخسـت وزیرم، حاالیـی کـه مـن رئیس جمهـورم، 
حاالیـی کـه مـن وزیـر کـذا هسـتم، بایـد چـه و چـه و چـه باشـم، آن وقـت بدانیـد 
 کـه آسـیب می بینیـد؛ یعنـی، آن وقـت اسـت کـه خارجی هـا بـه شـما طمـع 

می کنند.     امام خمینی )ره(؛ 07 شهریور 1361

ویژه روایت

....

ایرانی خانواده

این است حزب اهلل

تحلیل سیاسی روش

حدیث شرح

در صحنه ی نبرد سیاسی و نبرد اقتصادی، عیناً مثل صحنه ی نبرد نظامی اگر جبهه ای 
که احساس پیروزی می کند، به خود مغرور بشود، راه پیروزی جلوی او بسته خواهد شد. 
مغرور شدن به پیروزی، نداشتن نقشه، نداشتن ابتکار برای تداوم پیروزی ها قطعاً موجب 
عقب  ماندن در مقابل دشمن و موجب پیشروی دشمن خواهد شد. اگر مغرور بشویم، 
اگر به بی عملی و بی ابتکاری دچار بشویم، ناکام خواهیم ماند. باید تالش را، مجاهدت را، 
ابتکار عمل را، استفاده ی از امکانات را به نحو اکمل ادامه داد. ما در نیمه ی راهیم، در اوایل 
راهیم، و باید برسیم به آن قلّه ای که مورد نظر انقالب اسالمی است. هم تالش الزم است، 
هم راه بلدی الزم است، هم شجاعت الزم است، هم تدبیر الزم است، لکن آنچه برای شما 
جوان ها مهم است که به آن توّجه کنید، این است که نوک پیکاِن این حرکت عظیم ملّی، 

شما جوان ها هستید.    97/7/12 

اگر مغرور شویم، ناکام خواهیم ماند 

رهبری خاطرات

صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(       

نـشــریـه جـامـــعـه
 مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتـبـاط بـا 
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چه کسا�ن یم توانند پرچم حق را بلند کنند؟

با زن و فرزندتان با عدالت رفتار کنید

1- پس از حوادث 11 سپتامبر، 
هیأت حاکمه ی آمریکا تصمیم 
بــه ایجاد برخــی اصالحات در ســاختار 
دفاعی و امنیتی خود می گیرد. در یکی از 
مهم تریــن اصالحــات، برخــالف روال 
مرســوم،  "وزارت خزانــه داری " در کنار 
ســازمان های امنیتی و دفاعــی آمریکا، 
عضــوی از اعضای جامعــه ی اطالعاتی و 
جنگی ایــاالت متحــده می شــود. جی 
ســولومون )گزارشــگر روزنامــه ی وال 
اســتریت ژورنال( در کتاب مهــم خود با 
عنوان  "جنگ های ایران: بازی جاسوسی، 
نبرد آمریــکا و توافق های پشــت پرده "، 
ضمن تشــریح نحوه ی فعالیــت این اتاق 
جنگ و همکاری آن بــا  "کابینه ی جنگ 
آمریــکا "، نقــش وزارت خزانــه داری را 
به عنوان یکــی از مهمتریــن نقش ها در 

چینش جدید معرفی می کند. 
 "خوان زاراته "، معاون مدیــر خزانه داری 
آمریکا در امور مبارزه با تروریسم و جرائم 
مالــی در دوران مدیریت اســتوارت لوی، 
از  "کارشناســان خزانــه داری آمریکا " که 
درگیر نبــرد مالی بــا کشــورهای دیگر 
از جملــه ایــران هســتند نیز بــا عنوان 
 "چریک های کت و شلواری " یاد می کند. 
او در کتاب خود با عنوان  "نبرد خزانه: ظهور 
عصر جدید جنگ افزارهای مالی " توضیح 
می دهد که چگونه اعضای گروهی کوچک 
در خزانه داری این کشــور به عنوان بخش 
اصلی این کابینه ی جنگی توانستند، طی 
چند سال با اســتفاده از ســه اهرم  "دالر 
به عنوان ارز واسط بین المللی "،  "نیویورک 
به عنوان هاب تراکنش هــای دالری دنیا " 
و  "جهانی شــدن ارتباطات متقابل مالی " 
روش هایــی را توســعه داده و از  "دالر و 
بانک " به عنوان جنگ افزار نبرد علیه سایر 

کشورها استفاده کنند.

 چرا کابینه ی جنگی؟
2- این واضح است که با تغییر جنگ ها از 
حالت جنگ ســخت نظامی به جنگ های 
نرم سیاســی و فرهنگی و اقتصادی، ابزار 
و ادوات جنگی تا حد زیــادی تغییر کرده 
است، اما این موضوع، لزوما به معنای پایان 
فضای جنگی نیست، درست است که ابزار 
جنگی تغییــر کرده اما ماهیــت و اهداف 
جنگ ها، همچنان پابرجاســت. به عنوان 
مثال در همین چند ماه اخیر که انگلستان 
قصد خــروج از اتحادیه ی اروپا را داشــت 
با تشــکیل  "کابینه ای جنگــی " با عنوان 
برگزیت)war cabinet berexit( تدابیر 
ویژه برای خروج را بررســی کــرد. اصوال 
هدف اصلی از تشــکیل کابینه ی جنگی، 
هم ایجاد هماهنگی میان دســتگاهی در 
کوتاه ترین زمان ممکــن جهت به حداقل 
رســاندن مرحله ی تصمیم تا اقــدام در 
مقابل نقشه ی دشمن، و هم بسیج نیروها 
و امکانات برای انجام عملیات های آفندی 

و پدافندی است.
از زمان روی کار آمــدن دونالد ترامپ در 
آمریکا، موضوع اتاق جنــگ اقتصادی، با 
شدت و حدت بیشتری دنبال شده است. 
 Iran( " در همین راستا، "گروه اقدام ایران
دومیــن  به عنــوان   )Action Group
اتاق جنگ اقتصادی آمریکا، به ریاســت 
 "برایــان هــوک " در وزارت خارجه ی این 
کشــور، از حدود ســه ماه پیش تشکیل 
شــد. این کارگروه ویژه  وظیفه ی خود را 
فشــار حداکثری اقتصادی علیــه ایران و 
قطع دسترسی کشــور به منابع مالی خود 
در جهت براندازی یا هماهنگــی ایران با 
سیاســت های آمریکا   تعریف کرده است. 

این گــروه مطابق ســند راهبــرد امنیت 
ملــی 2015 آمریــکا،  "تحریــم " را ابزار 
اصلی اعمال قــدرت خود قــرار داده  و به 
ایران اعالم جنگ اقتصادی کرده اســت. 
تمرکز اصلی این گروه بــر نحوه ی اعمال 
تحریم ها و هماهنگ کردن سایر کشورها 
در همراهی با تحریم های علیه ایران است. 
برایان هوک نیز در یکی از مصاحبه هایش 
صراحتا اعالم کرده است که این کارگروه تا 
به صفر رساندن صادرات نفت ایران و قطع 
تمام شریان های مالی ایران، از پای نخواهد 

نشست. 

رهبر انقالب چه کرده اند؟
3- از ابتدای امسال تا به حال، رهبر انقالب 
نیز در جهت مقابله با نقشه و طراحی های 
دشمن، دســتور تشکیل  "شــورای عالی 
هماهنگی اقتصادی ســه قوه  "، به عنوان 
اتاق جنگ اقتصادی ایران را صادر فرمودند 
تا از ایــن طریق ضمن ایجــاد هماهنگی 
میان دســتگاهی در کوتاه تریــن زمــان، 
مسئولین مربوطه، با شناخت توطئه های 
اقتصادی دشــمن، آنها را خنثــی کرده و 
توانمندی دولت به عنــوان فرمانده جنگ 
اقتصادی در این عرصــه را افزایش دهند. 
دیدار دو ساعت و نیمه ی هفته ی گذشته ی 
رهبر انقــالب بــا اعضای شــورای عالی 
هماهنگی اقتصادی سه قوه نیز در همین 
راستا است. در طول چهار ماه گذشته نیز 
رهبر انقالب با کابینه ی دولت دوازدهم، دو 
جلســه ی طوالنی مدت با محوریت جنگ 
اقتصادی و حل مشکالت معیشتی مردم 
برگزار کرده اند. اولویت ایشــان با توجه به 
دیدار اخیر  "رفع مشکالت معیشتی " مردم 
و  "افزایش قدرت خریــد " مردم،  "برطرف 
کردن بنگاه داری بانک هــا "،  "مدیریت و 

هدایت نقدینگی " به ســمت فعالیت های 
مولد،  "عدم تعطیلی کارخانه ها " و  "تقویت 
تولید ملی "  با توجه به آســیب شناســی 

کارشناسان اقتصادی است. 
لذا ایشــان با تأکید بر شکل گیری آرایش 
جنگــی در دولــت و نهادهــای ذیربط با 
موضوع اقتصاد، انجــام "فرماندهی واحد 
دولت"، تهیه ی" نقشــه ی راه اقتصادی" با 
تکیه بر "تقویت تولیــد داخلی" در دولت 
را مطالبــه کرده  و صراحتا اعــالم کردند: 
»دشــمن ما اتاق جنگ را برده اســت در 
وزارت خزانه داری؛ ]اتــاق[ جنگ علیه ما 
به جای وزارت دفــاع، وزارت خزانه داری 
آنها است، به شــکل فّعال هم مشغولند... 
من عــرض می کنــم اینجا هم بایســت 
ستاد مقابله ی با شــرارِت این دشمن در 
مجموعه ی اقتصادی تشکیل بشود؛ وزارت 
خارجه باید پشتیبانی کند، باید به صورت 
همراه کمک کند لکن بایســت در مرکز 
اقتصادی دولت این ستاد تشکیل بشود و 
این کار را دنبال کنند.« 97/3/2  در دیدار 
تیرماه هیأت دولــت نیز رهبر انقالب، تیم 
اقتصادی دولت را میانــدار و محور اصلی 
کار و تحرک در کشــور خواندند و همه ی 
دســتگاه ها را نیز بــه هماهنگــی با آن 
فراخواندند. هدف از همه ی این مطالبات 
و توصیه ها، فهم دقیق از شــرایط جنگ 
اقتصادی، و به تبع آن شــکل گیری "اتاق 
جنگ اقتصادی" توســط دولت است که 
متأســفانه تا به امروز محقق نشده است. 
از این گردنه و شــرایط خطیر نیز می توان 
عبور کــرد به شــرط آنکه اتــاق جنگ 
اقتصادی هرچه زودتر تشــکیل شــده و 
کارگروهــی پرتالش و جــوان، به صورت 
شبانه روزی مشــغول حل مشکالت مردم 

باشند. 
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این انقالب، انقالبی بود برای خدا. آن روزی که این انقالب آغاز شد، این نهضت به وجود آمد، مثل نهضت 
احزاب نبود، مثل حرکت سیاسی حزب های دنیا نبود که به قصد کسب قدرت باشد؛ حرکتی بود در 
عین مظلومیت، برای اجرای احکام الهی، برای ایجاد جامعه ی اسالمی، برای استقرار عدالت در جامعه. 
آن کسانی که مجاهدت کردند تا انقالب به پیروزی رسید، و آن کسانی که پای این انقالب ایستادند و 
مجاهدت کردند تا این ثبات و دوام را پیدا کرد، نیت های خالصشان بود. شهدای شما، شهدای نیروی 

هوائی، از این قبیل بودند. شهدای نیروهای مسلح، همه از این قبیل هستند.  88/11/19 

آن کسا�ن که پای این انقالب ایستادند

این شماره تقدیم یم شود به  روح بلند 

شهید عیل اقبایل

شهادت:  به دست جالدان بعثی

تاریخ شهادت:  یکم آبانماه 1359

عدالت صرفاً در اقتصاد نیست؛ در همه      ی امور بایستی انسان از خدای متعال بخواهد که عادالنه 
عمل کند؛ با خودش هم انسان با عدالت رفتار کند؛ با نزدیکانتان با عدالت رفتار کنید؛ با زن و 
فرزندتان با عدالت رفتار کنید. گاهی بعضی از مسئولین دیدیم آنچنان غرق در کار می شوند 
که یادشان می رود از وجود همسرانشان و فرزندانشان؛ و این ضایعاتی را درست می کند. یعنی 
اینجور نیست که ما پای تعارف باشد، بگوئیم: آقا ! خواهش می کنیم بیشتر شما به خودتان 
برسید، شما هم بگوئید نه، اشــکال ندارد. اینجوری نیست. این یک تکلیفی است که انسان 

88/6/16 بایستی همسرش، فرزندانش، خانواده      اش و کانون خانوادگی را حفاظت بکند.   

جوان های ما بروند تاریخ زندگی پیغمبر را از منابع محکم و مستند بخوانند و ببینند چه 
اتفاقی افتاده است. اگر شــما می بینید امتی به این عظمت به وجود آمد - که امروز هم 
بهترین حرف ها، بهترین راه ها، بزرگ ترین درس ها، شفابخش ترین داروها برای بشریت 
توی همین مجموعه ی امت اسالمی است - این جور به وجود آمد، گسترش پیدا کرد و 
ریشه دار شد. وااّل صرف اینکه حق با ما باشد، ما پیش نمی رویم؛ حق همراه با ایستادگی. 
امیرالمؤمنین - بارها من این جمله را از آن بزرگوار نقل کردم - در جنگ صفین فرمود: 
»الیحمل هذا العلم ااّل اهل البصر و الّصبر«. این پرچم را کسانی می توانند بلند کنند که 
اوالً بصیرت داشته باشند، بفهمند قضیه چیست، هدف چیست؛ ثانیاً صبر داشته باشند. 

87/5/9 صبر یعنی همین استقامت، ایستادگی، پابرجائی. 

وقتی به کلمات امام چهارم )( در صحیفه ی سّجادیّه یا بعضی روایات نگاه مي کنیم، اثر 
طرز فکرِی دلبستگی به دنیای بی دریغی که یزید و مروان و عبدالملک به سر و روی مردم 
عالقه مند به خود و طرف دار خود مي ریختند را در میان کلمات امام ســّجاد )( کاماًل 
احساس مي کنیم. می بینیم که اکثر گفته های امام سجاد)(درباره ی زهد است. امام 
سّجاد)( در گفتارهای خود، مردم را به زهد توّجه مي دهد: »أ َو ال ُحرٌّ یََدُع هِذهِ اللُّماَظَة 
ِلهلِها«.)1( امام می ایستاد در مقابل مردم، مي فرمود یک آزادمرد نیست که این آِب گنِد 
دهن سگ را بیندازد جلوی اهلش؟ یعنی این دنیای ننگین را، این راحتی ای را که به برکت از 
دست دادن دین به دست آمده، این پول و ثروتی که به برکت عمل نکردن به وظیفه به دست 
آمده، این دنیای پست را بیندازد جلوی آن کسانی که الیقش هستند؛ بگوید من این دنیا را 
نمي خواهم، من قرآن را مي خواهم، من امام سّجاد)( را مي خواهم؛ ای یزید! تو هر کاری 

* کتاب همرزمان حسین)(، صص159-157.             مي کنی، با من بکن. 
 1( تحف العقول، ص391.

روش امام سجاد )( برای مبارزه

البالغه نهج

بنده گاهی اوقات کــه بر همان تنبلِی مــورد بحث و بر ضعف های مربوط به ســن و 
پیری فایق می  آیم، چند  قدمی از کوهســتان های اطراف تهران می روم باال و می بینم 
هیچ کس نیست! غصه می خورم! در کوهستان، جاهایی هست که ساختمان ها در زیر 
پا پیداست؛ این همه آدم در اتاق ها خوابیده اند که در  بین آنها جوان هست، در بین آنها 
کسانی هستند که ظاهر جسم شان اقاًل ده برابر ما توان و قدرت  دارد؛ اما از این اتاق ها 
بیرون نمی آیند، ولی ما از این گوشــه ی شهر با ســِن نزدیک به هفتاد سال،  می رویم 
آن جا. دل انسان خیلی غصه دار می شود که چرا آنها در آن جا چهار قدم باال نمی آیند و 
از این  امکان استفاده نمی کنند. شما امکانات و اتوبوس بگذارید که اگر کسی خواست 
از پایین شهر و از  راه های دور به این ارتفاعات بیاید، بتواند. ارتفاعات بعضی از شهرها 
یک خرده با شهر فاصله دارد،  بنابراین، وســایلی فراهم کنید که اگر کسی خواست، 
بتواند بیاید - حاال اگر کسی همت نکرد و اراده  نکرد؛ آن، بحث دیگری است - و تشویق 

بشوند؛ نگویند وسیله نداشتیم و نیامدیم.  84/8/30 

ن مردم امکانات فراهم کنید آدیم که تقوا نداردبرای کوه  رف�ت
تصمیم هایش در اختیار خودش نیست

بسی�ج چه کیس است؟
شــما باید با نیروی خود، با اراده ی خود، با دانش خود و با ایمان خود، عقب ماندگی های 
چندده ســاله ی دوران قبل از انقالب را جبران کنید. در میــان جوانان، هرکس که این 
احساس مســؤولیت و این احســاس عالقه به اهداف را، همراه با اخالص در وجود خود 
حس می کند، او بسیجی است. چه در نیروی مقاومت باشد، چه نباشد؛ چه رسماً کارت 
بسیج گرفته باشد، چه نگرفته باشد. آن کسی که با ایمان است، آن کسی که دنبال اهداف 
واالست، آن کسی که حاضر است از وجود خود برای کشورش، برای اسالمش، برای نظام 
اسالمی و برای آحاد ملتش، با وجود خود، با استعداد خود، با جان و تن خود سرمایه گذاری 

کند، او بسیجی است؛ در هر کجا که باشد.      79/7/29

حضور رهبر انقالب در جمع بسیجیان حاضر در اردوی فرهنگی رزمِی یاران امام علی)ع(

مزار: بهشت زهرا

تشکیل اتاق جنگ اقتصادی
خط حزب اهلل در این شماره بررسی می کند که با چه راهکاری

 دولت و مسئولین می توانند کشور را از شرایط خطیر کنونی عبور دهند؟ 

تصویری از وزارت خزانه داری آمریکا

حاشیه های دیدار نخبگان علیم با ره�ج انقالب 
به روایت خط حزب هللا

1- وارد حسینیه که می شدید، مانند دیدار دانشــجویان، شور و نشاط فضای 
جوانی، بیشــتر از هر چیزی نمودار بود و جوان ها در تیپ های مختلف حضور 
داشتند. خیلی از جوان ها، برگه های دست نویس در دست داشتند، گویا امیدوار بودند که 

آنها هم فرصت طرح بحث پیدا کنند. 
2- دیدار امســال تفاوت هایی را با دیدارهای سال قبل داشت. اول آنکه مدعوین، صرفا از 
بنیاد ملی نخبگان نبودند و نخبگان وزارت علوم، و وزارت آموزش و پرورش هم دعوت شده 
بودند. دوم آنکه، افراد بیشتری فرصت پیدا کردند که دیدگاه های خود را در مقابل رهبر 
انقالب مطرح کنند. سوم هم آنکه برای اولین بار، دیدار سه ساعته ی امسال، با برگزاری نماز 

جماعت و ناهار در معیت آقا همراه بود.
3- نخبگانی که فرصت طرح بحث پیدا کردند، اگرچه نســبت به کمبودها و موانع، گله 
داشتند اما هرکدام از آنها، دارای راهکار و پیشنهادات قابل توجهی برای حل مشکالت هم 

بودند.  
4- حدیثی که امروز در پیشانی  حسینیه نصب شــده بود، حکمت 196 نهج البالغه بود 
َُّه یَتَِّسُع  که امیرالمؤمنین)ع( می فرمایند: »ُکلُّ وَِعاءٍ یَِضیُق بَِما ُجِعَل فِیِه إاِلَّ وَِعاَء الِْعلِْم َفإِن
بِِه: هر ظرفی به آنچه در آن می ریزند محدود می شود جز علم، که با افزودن دانش وسعت 

می یابد.«
5- کتبیه ها و سیاهی های مراسم دهه ی اول محرم از حسینیه جمع شده بود اما دو پرده ی 
سیاه، در جلوی حسینیه، سمت راست و چپ نصب شده بود که در آن ابیات شعر معروف 

محتشم کاشانی نوشته شده بود: باز این چه شورش است که در خلق عالم است...
6- قبل از سخنرانی رهبر انقالب، 14 نخبه ی علمی کشور، دیدگاه ها و دغدغه های خود در 

حوزه های مربوط به مشکالت نخبگان و مسائل و موانع کاری مربوطه را بیان کردند. 
7- یکی از نخبگان، در خالل صحبت های خود، به موضوع "بنگاهداری بانک ها" اشــاره 
کرد که بانک ها به جای آنکه سرمایه های جذب شده را در اختیار مردم برای کار قرار دهند، 
به بنگاه های ناکارآمد تحت امر خود واگذار می کنند، حاال هم که شما آنها را از این کار منع 

کرده اید، در پوشش ثبت شرکت های دانش بنیان، دارند همان کار را انجام می دهند. 
8- یکی دیگر از آنها به این موضوع اشاره کرد که با توجه به برآوردها، "تحریم های داخلی" 
)سوءتدبیرهای مدیریتی( تأثیر منفی بیشتری بر کشور داشته است تا تحریم های خارجی.

9- نخبه ی دیگر، به بودجه ی پژوهشی کشور اشــاره کرد که متأسفانه در اموری صرف 
می شود که در بلندمدت و حتی کوتاه مدت، سود چندانی برای کشور ندارد، که به جای آن 
باید با فهرست بندی و شاخص سازی، پژوهش ها را به سمت حل و بهبود مشکالت زندگی 
مردم سوق داد. او همچنین به این موضوع اشاره کرد که صرف هزینه های مالی زیاد برای 
پذیرایی از مهمانان خارجی یا مهمانان ایرانی خارج نشین، باید متناسب با ظرفیت و کاری 

باشد که قرار است انجام بدهند. 
10- نفر بعد، درباره ی اهمیت زبان فارســی به عنوان یکی از مؤلفه های قدرت نرم کشور 
صحبت کرد و گفت که تعداد واژگانی که یک ایرانی در صحبت های روزمره ی خود به کار 
می برد حدود 700 تاست، در حالی که اتحادیه ی اروپا تعداد واژگانی که برای خود تعریف 
کرده است، 4500 تاست. او به این نکته هم اشاره کرد که متأسفانه اشتیاق خانواده ها برای 
یادگیری فرزندانشان به زبان دوم و سوم هم موجب تضعیف زبان فارسی شده است که باید 

برای آن فکری کرد.
11- وقتی همه ی 14 نخبه صحبت کردند و حضار برای شنیدن بیانات رهبر انقالب تکبیر 
گفتند، آقا اشاره کردند که میکروفون را فعال خاموش نکنند، بعد هم گفتند آن آقایی که 5 
دقیقه وقت می خواست برای صحبت کردن، بیاید. آن جوان  هم بلند شد و پشت میکروفون 
آمد و گفت می خواهم چندتا درددل با شما کنم. بعد هم از بی توجهی مسئولین ذیربط 
به نخبگان جوان گفت که علی رغم داشــتن دســتاوردهای علمی و فرهنگی و ورزشی، 
مسئولین توجهی به آنها ندارد و برای همین کار متناسبی با رشته ی تحصیلی خود ندارد. 
آقا هم گفتند که خوب شد این چیزها را گفتید، اینها همان حرف هایی هست که من هم 
به مسئولین گفتم و می خواهم بگویم، اما شما هم کمی باید صبرتان را بیشتر کنید. آقا 
همچنین در خالل صحبت های خود، مجددا اشــاره به حرف های این جوان کرد و گفت 

اگرچه حرف ایشان درست است، اما در عین حال، نباید تعمیمش داد.  
12- بعد از آن، آقا بیانات خودشان را اینگونه آغاز کردند که »دیدار این جمع نخبه ی جوان، 
جداً شادی آفرین و امیدآفرین است. من البته اگر شماها را حضوراً هم نبینم شادم، چون 
از وجود شما، از تالش شما، از حرکت عظیمی که در کشــور برای نخبه پروری آغاز شده 
مطلعم، لکن دیدن شما طبعاً شادی بیشتری به ما می دهد و خیلی متشکرم از شماها که 
امروز آمدید و از خدای متعال سپاسگزارم که این توفیق را به ما امروز داد؛ امید فراوانی هم 
در انسان ایجاد می کند. بنده در مورد امید همین جورم من هیچ وقت ناامید نیستم و نبودم 
و ان شاءالّل نخواهم بود اما وقتی انسان می بیند شماها را از نزدیک، و این حرف های بسیار 

خوب را که اینجا زده شده می شنود، طبعاً امید انسان افزایش پیدا می کند.« 

تقـوا، یعنـی مراقب خـود بـودن. تقـوا، یعنی یـک انسـان بداند کـه چـه کار می کند 
و هـر حرکـت خـودش را بـا اراده و فکـر و تصمیـم انتخـاب کنـد؛ مثـل انسـانی که 
سـوار بر یک اسـب رهوار نشسـته، دهانـه ی اسـب در دسـتش اسـت و می داند کجا 
می خواهـد بـرود. تقـوا، ایـن اسـت. آدمـی کـه تقـوا نـدارد، حـرکات و تصمیم هـا و 
آینـده اش در اختیـار خودش نیسـت. بـه تعبیر خطبـه ی نهج البالغه: کسـی اسـت 
کـه او را روی اسـب سرکشـی انداخته انـد؛ نـه این کـه او سـوار شـده اسـت. اگـر هم 
سـوار شـده، اسب سـواری بلد نیسـت. دهانه در دسـتش اسـت، اما نمی داند چگونه 
باید سـوار اسـب شـود. نمی داند کجـا خواهد رفـت. هرجا کـه اسـب او را کشـید، او 
هم مجبور اسـت بـرود و قطعـاً نجاتـی در انتظـار او نیسـت. این اسـب هم سـرکش 
اسـت.)1( اگر ما تقـوا را بـا همین معنـا در نظـر بگیریم، به نظـر من راحت می شـود 

راه را طـی کـرد.    77/2/7   |      1(نهج البالغـه، خطبـه 16 

1- اوِل این دعا می فرماید: »الّلهــّم صــّل علــی محّمــد و آل محّمــد و حّلنــی بحلیة 
الّصالحین و البسنی زینة املّتقین«؛ آرایش بندگان صالح را به من عنایت کن، من 

را زینت بده به زینت صالحین، و زیور متقین را به من عنایت بفرما. یعنی من را 
جزو بندگان صالح و متقین و پرهیزگاران قرار بده... معموالً وقتی صحبت تقوا 
به نظر می آید، اجتناب از گناهان فردی و انجام عبــادات و این چیزها به ذهن 
متبادر می شود - که البته آنها یقیناً هست؛ شکی نیست - اما اینجا امام سجاد  
)(  بیست و دو سه مطلب را در ذیل این فقره بیان می کنند که ماها را متوجه 

به ابعاد جدیدی از معنای تقوا، مفهوم تقوا و مصداق تقوا می کند.

ایــن  الفرقــة«؛  اهــل  ضــّم  »و   -5
کسانی که از جماعت مسلمین جدا 
می شــوند، از جماعت کشور فاصله 
می گیرند، کوشــش کنیــد اینها را 
نزدیک کنید، منضم کنید. کســانی 
که میانه ی راه هســتند، اینها را به 
منزل مطلوب برســانید. نگذاریم با 
رفتار ما، با عمل ما، بــا اظهارات ما، 
با منش ما، کســانی کــه یک ایمان 
نیمه کاره ای دارند، بکلــی از ایمان 
بُبرند؛ کســانی که نیمه ارتباطی با 
نظام دارند، از نظام منقطع شــوند. 
عکس این عمل کنیم؛ کســانی که 
در نیمه ی راه هستند، اینها را جذب 
کنیم. مصداق های تقوا و شعب تقوا 

اینهاست.

6- »و اصـاح ذات البیـن«؛ میانـه ی 
افـراد را اگـر اختالفـی وجـود دارد، 
اصالح کنیم. »و افشـاء العارفة و ستر 
العائبـة«؛ دربـاره ی اشـخاص، نقـاط 
مثبت را، نقـاط خوب را افشـاء کنیم، 
منتشـر کنیم. از کسـی، از مسـئولی 
کار خوبـی سـراغ داریـد، ایـن را بیان 
کنیـد و بگوئیـد. نقطه ی مقابـل: اگر 
چنانچـه نقطـه ی منفـی ای سـراغ 
داریـد، ایـن را افشـاء نکنیـد. افشـاء 
نکـردن معنایـش ایـن نیسـت کـه 
نهـی از منکـر نکنیـد؛ چـرا، بـه خود 
آن کسـی که به کارش اشـکالی وارد 
اسـت و باید ایـراد گرفته شـود، گفته 
بشـود؛ اما افشـاء کـردن ایـن چیزها 

مصلحـت نیسـت. 90/5/16

دعای مکارم االخالق را با این دید بخوانید

3- »و کظم الغیظ«؛ فرو خوردن خشم. یک وقت هست که شما یک فرد معمولِی متعارفی هستید، خشم شما نسبت به یک برادر دینی 
است، نسبت به یکی از اهل خانواده است... یک وقت هم هست که شما یک مسئول اجتماعی هستید، جایگاهی دارید؛ حرکت شما، اثبات و 
نفی شما، قول و فعل شما در جامعه اثر می گذارد؛ در یک چنین شرائطی، خشم شما دیگر با خشم یک آدم معمولی برابر نیست. علیه کسانی، 
علیه جریانی خشمگین می شویم و حرفی میزنیم؛ آثار اینچنین خشمی با آثار یک خشم معمولی که حاال انسان بر فرض خشمگین می شود 
و یک نفر را کتک میزند، خیلی متفاوت است. کظم غیظ؛ خشم را فرو بخورید؛ کار از روی خشم انجام نگیرد. ممکن است شما با یک کسی، با 
یک جریانی، با یک مجموعه ای موافق نباشید؛ اینجا استدالل و منطق حاکم باشد؛ اگر این استدالل و منطق آمیخته شد با خشم، کار را خراب 

می کند؛ تجاوز از حد انجام می گیرد، اسراف به وقوع می پیوندد؛ »ربّنا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا«.)4( اسراف یعنی زیاده روی.

4- »و اطفـاء الّناـئرة«؛ یکی از کارهائی 
فـرو  تقـوای ماسـت،  کـه الزمـه ی 
نشـاندن آتـش اسـت. ایـن شـعله ور 
شـدن آتش - مراد، همیـن آتش های 
اختالفاتی اسـت که بیـن مجموعه ها 
هسـت، بیـن گروه هـا هسـت، بیـن 
دسـتگاه ها هسـت - در حکـم آتـش 
سـوزان اسـت. سـعی همـه بایـد این 
باشـد که اطفـاء کننـد. نباید بـر روی 
آتـش بنزیـن پاشـید، نبایـد آتش هـا 
را مشـتعل کـرد. اینکـه مـا مکـرر در 
مکـرر توصیـه می کنیـم به دوسـتان، 
به مسـئولین، به کسـانی کـه تریبون 
دارنـد، به کسـانی کـه حرفشـان یا به 
طـور عمـوم یـا در بخشـی از فضـای 
کـه  می شـود،  منعکـس  کشـور 
گفته هـا را، زبان هـا را، اظهـارات را، 
تعبیـرات را کنتـرل و مراقبـت کنند، 
بـه خاطـر ایـن اسـت. گاهـی اوقـات 
یک تعبیـری نه فقـط ضد اطفـاء نائره 
اسـت، بلکـه مشـتعل کـردن هرچـه 
بیشـتر نائره اسـت؛ اطفاء نیست، بلکه 

ضـد اطفـاء اسـت.

2- »و البسنی زینة املّتقین« در این چیزها: 
اول، »فی بسط العدل«؛ گستردن عدالت. 
عدالت را در میان جامعه مســتقر کنیم؛ 
عدالت قضائی، عدالت به معنای تقســیم 
منابع حیاتی کشــور میان آحــاد مردم، 
عدالت به معنای تقسیم درست فرصت ها 
میان مردم. تقوائی که از ما انتظار می رود، 

جزو پایه ها و مبانی این تقواست.

مرحوم حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی - عارف معروف و مشهور و فقیه بزرگوار - در کتاب شریف »المراقبات«شان می فرمایند: حقایق و معارفی 
که در ادعیه ی رسیده ی از معصومین )( وجود دارد، یک دهم آن در همه ی روایات و خطِب رســیده ی از معصومین )(وجود ندارد؛ جز آن روایات 
توحیدی و خطب توحیدی. این دعاها خیلی اهمیت دارد. من حاال فقره ای از یک دعائی را در نظر گرفته ام که چند دقیقه ای بعضی از جمالت آن را عرض 

بکنم... دعای بیستم صحیفه ی سجادیه؛ دعای شریف معروف به مکارم االخالق.


