
اول. جنگ 33روزه ی حزب اهلل لبنان با رژیم صهیونیســتی )سال 2006( یکی از 
پیچیده ترین جنگ ها بود که هدف آن فراتر از حزب اهلل و لبنان بود. تنها یک هفته 
پس از تمام شدن جنگ، نشریه ی نیویورکر فاش کرد که دولت بوش پسر قصد حمله به ایران را 
داشت و برای این کار، ابتدا می بایست سد حزب اهلل لبنان را می شکست. نتیجه ی جنگ اما دقیقا 
خالف آنچه آمریکا و رژیم صهیونیستی تصور می کردند می شد. جرج بوش، رئیس جمهور وقت 
آمریکا در کتاب خاطرات خود اذعان کرد که عملکرد رژیم صهیونیستی در این جنگ، متزلزل 
بود و اعتبار آن زیر سؤال رفت. او گفت: "اســرائیل فرصت هایش را در این جنگ از دست داد. 

پیامد این جنگ، چیزی جز خزان استکبار در تابستان داغ برای رژیم صهیونیستی نبود."
اما همه ی اتفاقات جنگ 33روزه، خالصه در عرصه ی جبهه ی نظامی نبــود. به موازات آن، 
جنگ مهم تری در رسانه های بین المللی، برای بازنمایی آن در حال وقوع بود. رسانه های غربی 
سعی می کردند مقصر ماجرا را حزب اهلل نشــان بدهند و تا آنجایی هم که می شد، از انعکاس 
اخبار منفی علیه رژیم صهیونیستی حذر داشتند. یک سال بعد، روزنامه ی اسرائیلی "معاریو" 
در این باره نوشت: "اگرچه ما مطالب انتقادی شدیدی علیه مدیریت این جنگ داشتیم، اما چاپ 

نکردیم و به روحیه ی خبرنگاری خیانت کردیم، چون به دنبال حمایت از ارتش و جنگ بودیم."
دوم. در این ســوی میدان، گرچه امکانات و تجهیزات رسانه ای جبهه ی مقاومت کم بود، اما 
حزب اهلل توانست با یک برنامه ی پارتیزانی رسانه ای، خالء امکانات را پر کرده و اتفاقا دست برتر 
را داشته باشد و همین هم، یکی از دالیل پیروزی حزب اهلل در این جنگ بود. "حسن حیدر"، 
کارشناس و تحلیلگر مسائل لبنان و نماینده ی شبکه "المنار"در ایران درباره ی نقش رسانه 
در جنگ 33 روزه چنین می گوید: "در جریان جنگ 33روزه، یکی از خبرنگاران المنار به نام 
علی شعیب، همانند رزمندگان به تنهایی با ارتش اسرائیل می جنگید؛ به عنوان مثال وقتی که 
اسرائیلی ها مدعی می شدند که بنت جبیل را تصرف کرده اند، وی با حضور در این منطقه عدم 
صحت این خبر را نشــان می داد و آن را تکذیب می کرد؛ این گونه فعالیت ها به حدی بود که 
اسرائیل را مجبور کرد اخبار شــبکه ی المنار را رصد کند... این سیاست المنار در جنگ بود و 
به همین دلیل نیز سیدحسن نصراهلل در رابطه با این شــبکه عنوان کرد که "لوال المنار لضاع 
االنتصار"؛ اگر المنار نبود، پیروزی از دست رفته بود... نقش رسانه در جنگ کمتر از سالح نیست 

بلکه بیشتر از آن است."
پیش از این، در جنگ سال 2000 حزب اهلل با رژیم صهیونیستی، که منجر به آزادسازی جنوب 
لبنان از دست این رژیم شد، رهبر انقالب، با تحســین الگوی تبلیغی حزب اهلل در این جنگ 
چنین فرمودند: »من تجربه ی جنوب لبنان را -که دوستان در جریان آن هستند- به عنوان 
یک الگو می توانم مطرح کنم. مؤمنین و جوانان مبارز لبنان توانستند از اهرم و عامل تبلیغات 
به بهترین وجه و به صورت شایسته، در حرکت عظیمی که علیه صهیونیست ها کردند، استفاده 
کنند؛ توانستند عنصر مقاومت و فداکاری را به دنیای اسالم درست منعکس کنند؛ به این ترتیب 
است که دشمن به ستوه می آید. همه ی دنیای اسالم فهمید که مقاومت در جنوب لبنان چه 
می کند   و چه کار می خواهد بکند و هدفش چیست. در آنجا تبلیغات به شیوه ی خوب و درستی 
به کار رفت. خودی روحیه پیدا کرد، دشمن روحّیه اش ضعیف شد و به ستوه آمد. این کاری 

است که ما همیشه باید بکنیم.«  80/11/11
سوم. از ابتدای امسال تا به حال، رهبر انقالب چندین بار درباره ی این موضوع تذکر و هشدار 
داده اند. در اولین روز فروردین امســال، رهبر انقالب در سخنرانی خود در حرم رضوی چنین 
فرمودند: »در تبلیغات، دشمنان سعی می کنند مردم را از واقعیت های مثبت دور کنند، برای 
اینکه دل های آنها را نسبت به انقالب اسالمی و نسبت به نظام و نسبت به اسالم چرکین کنند.« 
97/1/1 کمتر از سه ماه، در سخنرانی خود در حرم امام خمینی)(، با اشاره به نشان کردن نقاط 
قوت کشور توسط دشمن تصریح کردند: »نقاط قّوتی که برای کشور و برای ملّت مایه ی اقتدار 
و مایه ی تقویت است نشــان کرده اند و آنها را... در تبلیغات انبوه و متراکم خودشان، در ذهن 
بعضی ها تبدیل کردند به نقطه ی چالش آفرین و نقطه ی ضعف.« 97/3/14 سه ماه بعد، مجددا 
به این موضوع اشاره کرده و فرمودند: »یک جنگ هست که از آن جنگ، خیلی اوقات غفلت 
داریم؛ اهّمیت آن جنگ، کمتر از جنگ اقتصادی نیست، بلکه گاهی زمینه ساز تأثیر جنگ 
اقتصادی است؛ آن جنگ چیست؟ آن جنگ، جنگ رسانه ای، جنگ فضاسازی عمومی، جنگ 
تبلیغاتی است؛ خیلی مهم است. بله، از قبل هم این وجود داشته، علیه ما تبلیغات، همیشه زیاد 
بوده؛ امروز وضعیت، شّدت بیشتری پیدا کرده است؛ مثل جنگ اقتصادی، قبالً تحریم بود، 
امروز شّدت پیدا کرده.« 97/6/15 »دشمن از ابزار رسانه استفاده می کند برای اثرگذاری بر افکار 
عمومی. توّجه کنید! ابزار رسانه، ابزار مهم و اگر دسِت دشمن باشد، ابزار خطرناکی است. ابزار 

رسانه را تشبیه می کنند به سالح های شیمیایی در جنگ نظامی.« 97/7/12
چهارم. یادداشــت رهبر انقالب پس از دیدار با جمعی از اهالی هنر، که شب گذشته منتشر 
شد، بار دیگر تأکیدی است بر اهمیت، و وجود یک جنگ رسانه ای گسترده علیه نظام و مردم 
ایران. بی تردید »در این جنگ، هنرمندان و اهالی فکر و نظر، در حکم نیروهای مسلّح در جنگ 
ســختند.« و »دفاع از عظمت ایران، از فرهنگ ایران، از خانواده ی ایرانی، از حرکت باشــکوه 
ملّت ایران و... فقط با سخنرانی و نگارش نیســت؛ هنر باید میدان دار باشد.« تجربه ی انقالب 
اسالمی در این عرصه نشان داده است که هرجا تولیدات فاخر، با درون مایه ی دینی و انقالبی، 
و پایبندی به ارزش های واالی انسانی، به منصه ی ظهور رسیده است، با استقبال مخاطبین 
داخلی و بین المللی مواجه شده است. سریال های فاخری چون یوسف پیامبر و مختارنامه، و یا 
فیلم هایی چون محمد)(، ملک سلیمان، به وقت شام و... مؤید همین مطلب است. امروز نیز 
هنرمندان متعهد می توانند در جنگ نابرابر رسانه ای با ارتش تا دندان مجهز دشمن پیروز شوند، 

اگر به خدا توکل کنند و نبرد رسانه ای را جدی تر بگیرند. 

امام کالم

ن  در اسالم فر�ق ماب�ی
اشخاص نیست        

در اسالم قانون اســت، همه تابع قانون اند و 
قانون هم قانون خداســت. قانونی است که 
از روی عدالت الهی پیدا شــده است. قانونی 
است که قرآن است؛ قرآن کریم است، و سنت 

رسول اکرم است. همه تابع او هستیم و همه باید روی آن میزان عمل بکنیم. فرقی ما بین 
اشخاص نیست در قانون اسالم. فرقی ما بین گروه ها نیست. با اینکه پیغمبر اکرم عرب 
بوده است و با عرب صحبت می فرموده است، می فرماید که هیچ عربی بر عجم شرافت 
ندارد؛ و هیچ عجمی هم بر عرب شرافت ندارد. شرافت به تقواست. شرافت به این است که 
تبعیت از اسالم، هر کس بیشتر تبعیت از اسالم کرد، بیشتر شرافت دارد و هر کس کمتر، 
شرافتش کم است، و لو اینکه بسته به رسول اکرم باشد... در اسالم یک قانون است و آن 

قانون الهی.   ۱۴ شهریور ۱۳۵۸ 

ایرانی خانواده

این است حزب اهلل

تحلیل سیاسی روش
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فرد نخبه نباید در فضای تخّصص خودش غرق بشــود به طوری که از فضای پیرامونی، 
از فضای جامعه، از مردم غفلت پیدا بکنــد؛ این نباید اتّفاق بیفتد... یک جنگ تحمیلی 
اقتصادی و سیاســی و امنّیتی علیه ما در جریان است؛ شــما نمی توانید در این جنگ 
بی تفاوت باشــید؛ نمی توانید. آن وقتی که آمدند اطراف امیرالمؤمنین)( را گرفتند 
ِة ِبُوجوِد  که حتماً شما بیایید خالفت را قبول کنید، فرمود: لَوال ُحضوُر الحاِضِ َو قیاُم الُحجَّ
ِة ظالٍِم َو ال َسَغِب َمظلوم ؛)1( اگر این مسئولّیت ها  الّناِصِ َو ما اََخَذ اللُه َعىَل الُعَلامِء ااَلَّ ُیقارُّوا َعىل ِکظَّ

نبود، من قبول نمی کردم، اّما این مسئولّیت هست. چیست این مسئولّیت؟ ااَّل ُیقارُّوا َعىل 
ة« در عربی به معنای زیاده خواری و افزون خواری ای اســت که آدم را از  ِة ظالِم؛ »ِکظَّ ِکظَّ

کار می اندازد... َو ال َسَغِب َمظلوم -»َسَغب« یعنی گرسنگی- امیرالمؤمنین می گوید اگر 
نگرانی من و دغدغه ی من درباره ی مسئولّیت در برابر زیاده خواران، ویژه خواران از یک 
سو و محرومان از یک سوی دیگر نبود، قبول نمی کردم؛ آن وقت می فرماید: َو ما اََخَذ اللُه 
َعىَل الُعَلامء؛ یعنی مسئولّیت شما دانشمندها فقط درس  دادن و درس  خواندن و تحقیق  

ِة ظالٍِم َو ال َسَغِب   کردن نیست؛ یکی از مسئولّیت هایتان هم این است که » ااَلَّ ُیقارُّوا َعىل ِکظَّ
َمظلوم«.    97/7/25           |            1( نهج البالغه، خطبه سوم

مسئولیت نخبگان
 فقط درس خواندن و تحقیق کردن نیست

وزی انقالب سه ماه بعد از پ�ی

البالغه نهج

مانند کوه، استوار و �ب تزلزل
]آیت اهلل العظمی اراکــی[ راه خدا را با گامی اســتوار و اراده ای خلل ناپذیر طی کرد و 
یک قرن، دل و جان منّور و پاکیزه ی خــود را در برابر جلوه های رنگارنگ دنیای فانی، 
تسلیم ناپذیر و تسخیرناپذیر نگاه داشت. در امتحان های دشواری که در یک زندگی 
صدساله و در حوادث بزرگ و کوچک آن در برابر هر کســی قرار می گیرد مانند کوه، 
استوار و بی تزلزل باقی ماند. هرگز به دنیا و مقام و جالل آن نیندیشید، و هرگز احساسات 

شخصی، ایشان را از شناختن و پیمودن راه خدا باز نداشت.   73/9/9

دیدار رهبر انقالب با مرحوم آیت اهلل العظمی محمدعلی اراکی در اوایل دهه هفتاد

مزار: مسجد حضرت ولیعصر)عج( چغادک 
شهرستان بوشهر

من فراموش نمی کنم؛ در ماه های اردیبهشت یا خرداد سال 58 - یعنی سه ماه چهار ماه بعد 
از پیروزی انقالب - امام شورای انقالب را که ماها بودیم، برای یک کار مهمی به قم خواستند. 
ما خدمت امام رفتیم. من از یاد نمی برم چهره ی خشمگین امام را که نظیر آن را من در امام 
کم دیدم. حرفشان این بود که چرا برای قانون اساسی فکری نمی کنید. این در حالی بود که 
هنوز سه ماه از پیروزی انقالب بیشتر نگذشته بود. همان جلسه تصمیم گیری شد که انتخابات 
مجلس خبرگان برگزار شود. مسئولین کشور - که دولت موقت بود - آمدند انتخابات را برگزار 
کردند. مردم در یک انتخاباِت سراسری شرکت کردند، نمایندگان خود را - که خبرگان قانون 
اساسی بودند - معین کردند. خبرگان هم در ظرف چند ماه قانون اساسی را تدوین کردند. بعد 
امام باز دوباره فرمودند که این قانون اساسی ای که تدوین شده است، باید به رأی مردم برسد. با 
اینکه نمایندگان مردم آن را تدوین کرده بودند، اما امام فرمود باز هم بایستی رأی مردم باشد. ... 

بنابراین نقش مردم بعد از پیروزی انقالب تمام نشد.   97/8/12

در محیط خانواده هم می شــود نهی از منکر کرد. در بعضی از خانواده ها حقوق زنان 
رعایت نمی شــود؛ در بعضی از خانواده ها حقوق جوانان رعایت نمی شود؛ در بعضی از 
خانواده ها، بخصوص حقوق کودکان رعایت نمی شــود. اینها را باید به آنها تذّکر داد و 
از آنها خواســت. حقوق کودکان را تضییع کردن، فقط به این هم نیست که انسان به 
آنها محّبت نکند؛ نه. سوءتربیت ها، بی اهتمامی ها، نرسیدن ها، کمبود عواطف و از این 

قبیل چیزها هم ظلم به آنهاست.    79/9/25 

در محیط خانواده هم یم شود نیه از منکر کرد

 میل به رفتارهای قبیله ای در میدان سیاســت، در میدان اقتصاد، از دیگر نقاط ضعف 
ماست. رفتار قبیله ای معنایش این اســت که تخطئه یا تأییدی که نسبت به کار کسی 
می کنم، ناشی نباشــد از ماهیت عمل او؛ ناشی باشــد از نحوه ی ارتباط او با من. اگر از 
قبیله ی ما کســی کار خطائی انجام داد، راحت قابل اغماض باشد؛ اما از قبیله ی مقابل 
اگر همان کار را انجام داد، این قابل پیگیری و تعقیب می شود. کار خوب اگر از کسی که 
مربوط به قبیله ی ماست، انجام گرفت، قابل تحسین و تشویق باشد؛ اگر از قبیله ی دیگر 
بود، نه. رفتار قبیله ای این است. این رفتار، اسالمی نیست، انقالبی نیست. ما متأسفانه 

اینگونه رفتار را در میان خودمان داریم.    90/5/16 

از پیغمبر اکرم)( نقل شده است که فرمود: »إنَّ لُِکلِّ َحقٍّ َحقیَقًة.« هر چیزی دارای حقیقتی 
اســت... »َو ما َبَلَغ َعبٌد َحقیَقَة اإلخالِص.« بنده به حقیقت اخالص نمی رسد »َحّتی الُیِحبُّ أن ُیحَمَد َعلی 
َشی ٍء ِمن َعَمٍل لِّله.«)1( مگر این که دوست نداشته باشــد که مردم او را برای هیچ یک از کارهایی که 

برای خدا انجام می دهد، ستایش کنند. مثالً فردی اســت که کار را برای دیگران انجام نمی دهد: 
برای خاطر خدا نماز می خواند، ختم قرآن می گیرد، کار خیری انجام می دهد، احســان و کمک و 
صدقه ای می دهد و مجاهدتی برای خدا می کند. اما دوســت می دارد که مردم بگویند: »ایشــان 
چقدر آدم خوبی است.« کارش را برای مردم نکرده اســت. کار را برای خدا انجام داده و تمام شده؛ 
اما از مدح مردم... خوشــش می آید. می فرماید این، آن مرتبه ی عالی اخالص نیســت. مرتبه ی 
 عالی اخالص این اســت که این را هم دوســت نداشــته باشــد. اصالً کاری به کار مردم نداشته 

باشد!      71/12/4    |    1( روضة الواعظني،  ج2، ص414.

میل به رفتارهای قبیله ای از نقاط ضعف ماست

عایل ترین مرتبه اخالص چیست؟

جوان ها ترس و تنبیل را کنار بگذارند
 نیاز اصلی کشور عبارت است از هّمت بلند شما. شما جوان ها باید هّمت کنید، هّمت بلند 
داشته باشید، تالش کنید، کار کنید، ترس را کنار بگذارید، تنبلی را کنار بگذارید، ابتکار را 
سرلوحه ی کار خودتان قرار بدهید، نوآوری را وظیفه ی بزرگ خودتان بدانید؛ البّته با غیرت 
ملّی، تعّصب ملّی؛ اینها چیزهایی است که برای کشور ما، برای جوان های ما الزم است؛ در 

همه ی زمینه ها؛ یک مجموعه ی پُرنشاط، مجموعه ی فّعال و متحّرک.  97/8/12 

ه�ن باید میدان دار باشد
چگونه می توان بر جنگ رسانه ای دشمن غلبه کرد؟

1 نیازمند »نظریه  جامع عدالت« هستیم
اداره ی کشــور نیاز دارد به اینکه به یک جمع بندی قوی و متقن 12

و مستدل در باب عدالت اجتماعی برسد که بتواند بر اساس آن جمع بندی، 
برنامه های بلندمدت را طراحی کند. بعد از آنکه ما به یک نظریه ی متقن و 
جمع بندی شده ای در باب عدالت رسیدیم، تازه برای پیدا کردن شیوه های 
اجرا و تحقق آن در جامعه، به بحث های کاربردی نیاز داریم؛ که این خودش 
پژوهش های فراوانی را دنبــال خواهد کرد. آن وقت در اینجاســت که ما 

می توانیم از تجربیات بشری استفاده کنیم. 90/2/27

2 شعار عدالت را تقویت و همگا�ن کنید اما...
هرچه می توانید، شــعار اصلی عدالت و آنچه را مربوط به عدالت اســت، تقویت 12

و همگانی و در ذهن ها تعمیق کنید و روی پشــتوانه و فلسفه ی فکری آن کار کنید - اینها 
الزم است - اما کاری نکنید که مخالفان شــما این تردید را دامن بزنند که آیا نظام اسالمی 
می تواند؟ آیا نظامی اسالمی توانسته؟ البته که می تواند؛ البته که توانسته! مدعی دستگاه های 
مختلف از لحاظ کارآمدی، خوِد بنده هســتم. من دائماً نسبت به کارآمدی، از اینها سؤال و 
مطالبه می کنم؛ اما بنده اعتقادم این است که نظام اسالمی از همه ی دولت هایی که در دوران 
استعمار و دوران نزدیک به استعمار در کشور ما وجود داشته، قویتر عمل کرده است. 83/8/10 

3 دانشجویان درباره عدالت اجتمایع بیندیشند
وقتی که مسأله عدالت اجتماعی در کشور مطرح میشود، دانشجو باید از این مسأله حمایت کند. 12

عدالت اجتماعی، آن چیزی است که حتی کسانی که اصرار داشتند شعار عدالت اجتماعی را به دالیل سیاسی 
و با انگیزه های گوناگون کمرنگ کنند، باالخره نتوانستند؛ مجبور شدند عدالت اجتماعی را مطرح کنند. در 
دنیا، غیر از مستکبران و زورگویان و چپاولگران عالم، هیچ انسانی نیست که به عدالت اجتماعی و شعار آن 
پشت کند. این شعار در کشور مطرح می شود؛ چه کسی باید از این شعار حمایت کند؟ چه کسی باید بیشتر 
از همه درباره آن بیندیشد؟ چه کسی باید برای آن کار کند و درباره راه های تأمین آن، تحقیق و بحث کند و 

میزگرد بگذارد، غیردانشجویان؟78/9/1

انسا�ن که با تقوا نیست نیم تواند منشاء عدالت اجتمایع باشد 4
در هر انسانی، عدالت شخصی و نفسانی او، پشتوانه ی عدالت جمعی 12

و منطقه ی تأثیر عدالت در زندگی اجتماعی اســت... هرکس که بخواهد در 
محیط زندگی مردم منشأ عدالت شود، اول باید در درون خود تقوای الهی را 
رعایت کند. انسانی که مراقب خود نیست و در عمل و کالم و زندگی شخصی 
خود دچار بی عدالتی و بی تقوایی اســت، نمی تواند در محیط جامعه منشــأ 

عدالت اجتماعی باشد. 79/12/26

5 شاخص عدالت، قانون است
معیار و شاخص عدل هم عمل به قانون است. اگر عمل فرد، جمع، 12

منطبق به قانون شد، این عدالت است؛ اگر از قانون انحراف پیدا کرد، 
این بی عدالتی اســت. و قانون هم در نظام اسالمی، قانون اسالمی است. البته 
در مجموعه ی قوانین ما ممکن است قوانینی باشــند که صددرصد با احکام 
اسالمی منطبق نباشند، یا قوانینی که از قبل مانده اند یا برخی قوانین دیگر، 
که اینها بایست اصالح بشود. معیار، این اســت که بر طبق قانون عمل بشود. 

عدل، اینجا تحقق پیدا می کند. 88/4/7

عدالت بدون معنویت، یک »شعار توخایل« است 6
اگر معنویت با عدالت همراه نباشــد، عدالت می شود یک شعار توخالی. 12

خیلی ها حرف عدالت را می زنند، اما چون معنویت و آن نگاه معنوی نیست، بیشتر 
جنبه ی سیاسی و شکلی پیدا می کند. 88/6/16 اگر معنویت نشد، عدالت تبدیل 
می شود به ظاهرسازی و ریاکاری؛ اگر عقالنیت نشد، عدالت اصاًل تحقق پیدا نمی کند 
و آن چیزی که انسان تصور می کند عدالت اســت، می آید و جای عدالت واقعی را 

می گیرد. بنابراین معنویت و عقالنیت در تحقق عدالت شرط است. 87/6/2 

اگر عقالنیت نباشد؛ عدالت، »ضد عدالت« یم شود 7
اگر عقالنیت در عدالت نباشــد، گاهی اوقات عدالت به ضد خودش تبدیل می شــود؛ اگر 12

درست در باب عدالت محاسبه نباشــد. خیلی از کارها را گاهی بعضی از این گروه های تند و افراطی 
توی این کشور به عنوان عدالت کرده اند، که ضد عدالت شده. اتفاقاً حاال همان تندی های آن حضرات 
موجب شده که خود آن ها صد و هشتاد درجه گرایش هایشان عوض بشود! جور دیگری حرف بزنند، 
جور دیگری فکر کنند، جور دیگری عمل بکنند. 88/6/16 اگر عقل و خرد در تشــخیص مصادیق 
عدالت به کار گرفته نشود، انسان به گمراهی و اشتباه دچار می شود؛ خیال می کند چیزهایی عدالت 

است، درحالی که نیست؛ و چیزهایی را هم که عدالت است، گاهی نمی بیند. 84/6/8

8 منظور از عقالنیت، محافظه کاری نیست
عقالنیت و محاســبه که می گوییم، فــوراً به ذهن نیاید که عقالنیت و محاســبه به 12

معنای محافظه کاری، عقل گرایی و تابع عقل بودن اســت. عاقل بودن و خرد را به کار گرفتن 
با محافظه کاری فــرق دارد. محافظه کار، طرف دار وضع موجود اســت؛ از هر تحولی بیمناک 
است؛ هرگونه تغییر و تحولی را برنمی تابد و از تحول و دگرگونی می ترسد؛ اما عقالنیت این طور 
نیست؛ محاسبه ی عقالنی گاهی اوقات خودش منشأ تحوالت عظیمی می شود. انقالب عظیم 
اسالمی ما ناشی از یک عقالنیت بود. بنابراین عقالنیت با محافظه کاری فرق دارد. محاسبه ی 

عقالنی را با محاسبه ی محافظه کارانه به هیچ وجه مخلوط نکنید؛ این ها دو چیز است. 84/6/8

9 نباید به اسم عدالت خوایه، اخالق را زیر پا گذاشت
اگر به نام عدالت خواهی و به نــام انقالبیگری، اخالق 12

را زیر پا بگذاریم، ضرر کرده ایم؛ از خط امام منحرف شــده ایم. 
اگر به نام انقالبیگری، به نام عدالت خواهی، به برادران خودمان، 
به مردم مؤمن، به کســانی که از لحاظ فکری با ما مخالفند، اما 
می دانیم که به اصل نظام اعتقاد دارند، به اســالم اعتقاد دارند، 
اهانت کردیم، آنها را مورد ایذاء و آزار قــرار دادیم، از خط امام 

منحرف شده ایم. 90/3/14

ید کار را �ب جنجال پیش ب�ب 10
من در همان نامه ی هشــت مــاّده ای 12

هم همین ســفارش را کرده بودم؛ گفتــم کار را 
بی جنجال پیــش ببرید. مــا می خواهیم حقیقتاً 
با فســاد مبارزه شــود؛ جنجال الزم نیست. بله، 
خبررسانی به مردم خوب اســت. وقتی کار تمام 
شده باشد، آن مقداری که الزم باشد، خبر رسانی 

شود. کار هم صورت می گیرد. 82/2/22

انتقاد شخیص و مصداق سازی نکنید 11
گفتمان عدالت خواهی را فریاد کنید؛ اما انتقاد شخصی و مصداق ســازی نکنید. وقتی شما روی یک مصداق 12

تکیه می کنید، اواًل احتمال دارد اشتباه کرده باشید؛ من می بینم دیگر. من مواردی را مشاهده می کنم- نه در دانشگاه، در 
گروه های اجتماعی گوناگون- که روی یک مصداق خاصی تکیه می کنند؛ یا به عنوان فساد، یا به عنوان کج روی سیاسی، یا 
به عنوان خط و خطوط غلط. بنده مثاًل اتفاقاً از جریان اطالع دارم و می بینم این جوری نیست و آن کسی که این حرف را زده، 
از قضیه اطالع نداشته است. بنابراین وقتی شما روی شخص و مصداق تکیه می کنید، هم احتمال اشتباه هست، هم وسیله ای 
به دست می دهید برای اینکه آن زرنگ قانون داِن قانون شکن- که من گفته ام قانون دانهای قانون شکن خطرناکند- بتواند 

علیه شما استفاده کند. شما زرنگی کنید، شما اسم نیاورید، شما روی مصداق تکیه نکنید؛ شما پرچم را بلند کنید. 87/2/14

ض خان�گ برخورد کنید؛ نه بیگانه وار و مع�ت 12
این گفتمان را باید همه گیر کنید؛ به گونه ای که هر جریانی، هر شخصی، هر حزبی و 12

هر جناحی سر کار بیاید، خودش را ناگزیر ببیند که تسلیم این گفتمان شود؛ یعنی برای عدالت 
تالش کند و مجبور شود پرچم عدالت را بر دست بگیرد. اما در برخورد با آنچه شده، باید خانگی 
برخورد کنید؛ نه بیگانه وار و معترض. باالخره کارهای زیادی انجام گرفته، احیاناً کوتاهی هایی 
هم شده؛ اما باید مشکل را حل کرد. نباید نتیجه ی قهری نحوه ی بیان این باشد که بعد از چندی 
انسان احســاس کند که به کّل مجموعه به شدت معترض است؛ نه، شــما برای موفقیت کّل 

مجموعه دارید تالش می کنید؛ اصاًل همه ی تالشتان این است که نظام را پیش ببرید. 83/8/10

در مبـارزه ی با رژیم ستمشـاهی، جوانان شـما، مـردان شـما، زنان شـما، تالش های قابـل تقدیری انجـام دادند. بعضـی از روحانیون بزرگوار شـما مثل شـهید عاشـوری در 
این راه شـربت شـهادت نوشـیدند. قبل از دوران مبـارزات اخیر ملت ایـران با رژیم ستمشـاهی هم، مقاومت شـما مـردم در مقابل تهاجم دشـمنان خارجی - انگلیسـی ها - 

ورد زبان کسـانی بوده اسـت که با ایـن قضایا آشـنایی دارنـد.   70/10/11 
* شـهید عاشـوری پس از چندین مرحلـه دسـتگیری و زندانی شـدن توسـط عوامل سـاواک، نهایتـا در آذرمـاه 57، به ضرب شـش گلوله، توسـط عوامـل حکومت پهلـوی، به 

رسید.  شـهادت 

مقاومت مردم بوشهر در مقابل انگلییس ها ورد زبان است    

این شماره تقدیم یم شود به روح بلند
 شهید حجت االسالم ابوتراب عاشوری*

213 برابر پهلوی!

ایده هایی که پس از انقالب تبدیل به اختراع شد

برای سـنجش میزان "رشـد علمی" یک کشـور، شـاخص های متعددی وجـود دارد. 
یکـی از آن شـاخص ها، "میزان ثبـت اختراعات" اسـت. باال بـودن میزان درخواسـت 
ثبـت اختـراع عـالوه بـر آنکـه نمایانگر سـطح هـوش بـاالی یک ملت اسـت، نشـان 
از اهمیـت آن کشـور بـه رشـد علمـی، و نـوآوری و ایده پـردازی در آن جامعـه دارد. 
بـر طبق آمـار مراکـز معتبر جهانـی، در سـال های پـس از پیـروزی انقالب اسـالمی، 

میـزان ثبـت اختراعات در کشـور بیـش از 213 برابر شـده اسـت. 

رشد ساالنه )درصد(نسبت )برابر(میزان تغییر19782015کشور

641368313619213.7915/6ایران
1958464126832.372/36برزیل

302091796.965/39پاکستان
735352527973.3112/3ترکیه

1034167275166241161.7714/74کره جنوبی
6186380214.147/42مصر

ــن  ــای نوی ــه فناوری ه ــی ب ــور از دسترس ــه کش ــالمی، اگرچ ــالب اس ــس از انق پ
ــان کشــورهای "هــم ســطح  ــا جمهــوری اســالمی توانســت در می ــود ام ــم ب تحری
خــود"، باالتریــن درصــد رشــد ســاالنه را داشــته و بــا تأســیس پارک هــای 
ــدارس و  ــم در م ــد عل ــت تولی ــرفته، و نهض ــگاه های پیش ــاوری، آزمایش ــم و فن عل
ــت  ــه فعلی ــرده و ب ــی را شــکوفا ک ــوه ی جــوان ایران دانشــگاه ها،  اســتعدادهای بالق
برســاند. جــدول زیــر نمایانگــر متوســط رشــد ســالیانه ی درخواســت ثبــت اختراع 

ــت. ــالب اس ــروع انق ــطح ش ــورهای هم س ــردم کش ــان م در می
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برزیل پاکستان ترکیه کره جنوبی عربستان سعودی مصر

رشد ساالنه )درصد(

به مناسبت 8 آذر، سال روز رحلت آیت اهلل العظمی اراکی

»عدالت خواهی« همواره یکی از توصیه های رهبر انقالب به جوانان مؤمن و انقالبی و آحاد ملت بوده اســت. اما عدالت خواهی هــم مثل هر امر اجتماعی دیگری، ممکن 
است دچار آفات و آسیب هایی شــود. بنابراین الزم است تا مسیر مطالبه و طریق طلب آن بر مبنای معیارهای صحیح، دانســته و سپس پیموده شود. »خط حزب اهلل« در 

اطالع نگاشت زیر، برخی از الزامات و چارچوب های اساسی عدالت خواهی را در منظومه ی فکری رهبر انقالب مورد بررسی قرار داده است.

نیروهای مؤمن و انقالبی برای مطالبه عدالت، چه موضوعاتی را باید رعایت کنند؟

اگر عقالنیت در عدالت نباشد، گاهی اوقات عدالت به ضد خودش تبدیل می شود؛ اگر درست در باب عدالت محاسبه نباشد. 
هرچه می توانید، شــعار اصلی عدالــت و آنچه را مربــوط به عدالت 
اســت، تقویت و همگانی و در ذهن ها تعمیق کنید و روی پشــتوانه و 
فلسفه ی فکری آن کار کنید - اینها الزم اســت - اما کاری نکنید که 
مخالفان شــما این تردید را دامن بزنند که آیا نظام اســالمی می تواند؟ 

گفتمان عدالت خواهی را فریاد کنید؛ اما 
انتقاد شخصی و مصداق سازی نکنید.

انسانی که با تقوا نیست نمی تواند 
منشــاء عدالت اجتماعی باشد

عاقل بودن و خرد را به کار گرفتن با محافظه کاری فرق دارد. محافظه کار، طرف دار وضع موجود است

اگر به نام عدالت خواهی و به نام 
انقالبیگری، اخالق را زیر پا بگذاریم،
 ضرر کرده ایم؛ از خط امام منحرف شده ایم.

عدالت بدون معنویت، یک »شــعار توخالی« است
شاخص عدالت، قانون است

معنویت و عقالنیت در 
تحقق عدالت شرط است

این گفتمان را باید همه گیر کنید؛ به گونه ای که هر جریانی، هر شــخصی، هر 
حزبی و هر جناحی سر کار بیاید، خودش را ناگزیر ببیند که تسلیم این گفتمان شود
دانشــجویان درباره عدالت اجتماعی بیندیشند

خانگی برخورد کنید؛ نه بیگانه وار و معترض
 نیازمنــد »نظریه  جامع عدالت« هســتیم

عقالنیت و محاسبه که می گوییم، فوراً به ذهن نیاید که عقالنیت و محاسبه به معنای محافظه کاری، عقل گرایی و تابع عقل بودن است. 
به نام عدالت خواهی، به بــرادران خودمان، به مردم مؤمن، به کســانی که از لحاظ فکری با ما مخالفند، امــا می دانیم که به اصل اگر معنویت نشد، عدالت تبدیل می شود به ظاهرسازی و ریاکاری

نظام اعتقاد دارند، به اســالم اعتقاد دارند، اهانت کردیم، آنها را مورد ایــذاء و آزار قرار دادیم، از خط امام منحرف شــده ایم. 
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