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فکــر  شــهادت  بــه  »اصــًا  گزارش
هفتــــه

نمی کــردم!« ایــن جملــه را راوی 
کتــاب »عباس دســت طــا« به 
نویســنده می گوید؛ زمانی که خاطره نگار از 
او درباره شــهادت می پرســد. عباس یکی از 
میــدان  بــزرگ  تعمیــرکاران  و  گاراژداران 
خراســان تهران بود که عمری را با ماشین و 
و  کج ومعــوج  گلگیرهــای  و  صافــکاری 
خودروهای تصادف  کرده مردم سپری کرده 
بود. حرفه اش را سفت وسخت دنبال کرده 
و به آب و نان و اسم و اعتباری رسیده بود که 
جنــگ شــروع شــد. عبــاس مــرد اســلحه 
دست گرفتن نبود، این را خودش می گوید؛ 
و  دســت گرفتن  آچــار  مــرد  اّمــا 
راست وریس کردن ماشین های جبهه بود. 
الجــرم آبــرو و اعتبارش را گذاشــت وســط و 
و  صافــکاران  و  تعمیــرکاران  از  تعــدادی 
گاراژداران را جمــع کرد و رفت خوزســتان تا 
اّولین مقر تعمیر خودرویی را راه اندازی کند. 
حجم واقعیتی بــه نام جنگ که ســر او هوار 
شــده بود، آن قدر زیاد بود کــه عباس به جز 
دوبــاره  ســرپا کردن  کــه  وظیفــه اش 
ماشــین های رزمنــدگان و ارتــش و ســپاه 
باشــد، به »هیچ« چیــز دیگر فکــر نمی کرد، 
ولو شهادت. خودش می گوید: »آن قدر کار 
سرم ریخته بود که فرصت فکرکردن به این 

چیزها را نداشتم!«
پاســخ عبــاس، گــزاره صادقانه یک نمــاد از 
فرهنــگ عمومــی اســت. نوعــی از روحیه و 
فرهنگ کاری جامعه ای کــه زمانی با یک امر 
و نباء عظیم روبه رو شود، در پی آن می گردد 
تــا ببینــد او در مقــام یــک فــرد و شــخص 
می تواند چه کاری انجام دهد و به چه میزان 
در این نباء عظیم سهیم شود؛ فرهنگی که 
جنــگ و جهــاد و دفاع را نــه وســیله ای برای 
برتری طلبی فیزیکی و نظامی که مصداقی از 
تکلیف و ادای دین الهی می بیند. ادای دین 
و تکلیف الهی می تواند مصادیق متعددی 
داشته باشد و ســاح در دست گرفتن یکی 
از این مصادیق است. حال اگر نتواند ساح 
به دســت گیــرد، در پــی کار دیگــر می گردد؛ 
آچــار بــه دســت می شــود، یــا خشــکباری 
بســته بندی و به هدیــه راهــی معرکه خط 
 مقــدم جنــگ حــق علیــه باطــل می کنــد، 
یا زنــان و دختــران محــل را جمــع می کند و 
یکی از مراکز پشتیبانی جنگ را در دل محله 

آرام و بی ســروصدای خودش علم می کند.  
جهاد این رزمندگان بدون ساح، برگ هایی 
درخشــان از تاریخ مقاومت این ملت است 
که رهبــر انقاب بــا اشــاره به یــک کتــاب، از  
مجاهدت های پشت جبهه این گونه روایت 
می کنند: »من اخیرًا یک کتابــی خواندم به 
ـــ البّته من در اهــواز دیده  نام حوض خونـ 
بودم، خودم مشــاهده کردم آن جایی را که 
لباس های خونی رزمندگان را و ملحفه های 
را  رزمنــدگان  و  بیمارســتان ها  خونــی 
می شستند؛ این کتاب تفصیل این چیزها را 
نوشته؛ انسان واقعًا حیرت می کند؛ انسان 
شــرمنده می شــود در مقابــل ایــن همــه 
خدمتی که این بانوان انجام دادند در طول 
چند ســال و چه زحماتی را متحّمل شدند؛ 
این هــا چیزهایی اســت که قابل ذکــر کردن 

۱۴۰۰/۰۷/۲۴ است.« 

    جهاد فقط با سالح نیست
با چنین نگاهی است که جنگ و جهاد لزومًا 
به خــط اّول نبــرد و تــوپ و تانک و موشــک 
خاصه نمی شــود. عالم و دنیایی می  شود 
به بزرگــی همه افــراِد جامعه ای کــه یک تنه 
مشــغول جهاد هســتند. جامعه در چنین 
نگاهــی یک کلیــت درهــم  تنیــده اســت که 
رتق وفتــق درگیــری نظامی را لزومــًا وظیفه 
نهادهــای دولتــی و حکومتــی و نظامــی 
نمی بینــد، بلکــه خــود را به انــدازه وســع و 
توانایــی و بضاعتــی کــه دارد در آن شــریک 
می داند، اگرچــه در دورافتاده ترین نقاط از 
خط مقدم نبرد باشــد. مزار شــهدایی که در 
تک به تک روســتاهای این دیار، پرچم عزت و 
ایستادگی محسوب می شوند، گواه روشن 
ایــن ادعاســت. ایــن همــان چیزی بــود که 
دشــمن در نبرد تحمیلی هشت ســاله -که 
در قالب مترسکی به نام صدام علیه ایرانیان 

م کرد- حسابش را نکرده بود.
َ
َعل

همین روحیــه و فرهنگ بود که باعث شــد 
جمهــوری اســامی توانایــی مقاومــت در 
برابر جنگــی نابرابر را داشــته باشــد؛ روحیه 
و فرهنگــی که خــاص ایــن جامعه اســت و 
جــزو ویژگی هــا و توانایی هــای آن در زمانــه 
بحران هــا محســوب می شــود؛ بــه تعبیــر 
رهبر انقــاب »یکــی از چیزهایی کــه به نظر 
ـ حاال من دقیق  من جزو شاید بشــود گفتـ 
نمی توانم ادعــا کنم، اما به نظرم می رســد 

ــ جزو اختصاصات کشــور ما و جنگ ماست، 
این خدماتی اســت که توی خانه هــا و توی 
مراکز زنانــه و مردمی و این هــا انجام گرفته. 
فــرض کنیــد کــه در خانه هایی غذا درســت 
کردنــد، کمپــوت درســت کردنــد، امکانات 
آذوقه های جنگی فراهم کردند، نان پختند 
و فرســتادند، این ها چیزهای عجیب غریبی 
اســت، ایــن مردهــا و ایــن زن هــا بــا چــه 
انگیزه هایی، با چه همتی ایــن کار را کردند؟ 
... یــا تشــییع جنازه هــا؛ یکــی از چیزهــای 
مغفولی که رویش توجه نشده تا حاال، باید 
حتمًا توجه بشود، تشییع جنازه  شهداست 
در دوران جنگ، اآلن هم همین جور اســت؛ 
حــاال هم کــه گاهی اوقــات اســتخوان های  
یــک شــهید را وارد یک شــهری می کنند، چه 
تشــییع جنازه ای انجام می گیــرد. در دوران 
جنــگ هــر چنــد روز یک بــار در این شــهرها، 
در زنجــان شــما و جاهای دیگــر همین طور 
تشــییع جنازه هــای عظیمــی راه می افتاد، 
مــردم می آمدنــد، شــعرا شــعر می گفتند، 
نوحه درســت می کردنــد، ســینه می زدند، 
به نام شــهدا، به یاد شــهدا؛ این هــا، این ها 
هیــچ جــا در دنیــا نیســت، این هــا چیزهای 
عجیب غریبی اســت، این ها به یــاد ماندنی 
اســت،  این ها را باید ثبت کرد، این هــا را باید 

نگه داشت.«   ۱۴۰۰/۷/۲۴

    انگیــزه دینــی عنصــر پــر قــدرت در دفاع 
مقدس

دفاع مقدس نشــان داد که مــردم ایران در 
مقابل دشــمن یــد واحــد هســتند و مرد و 
زن ایرانی در هر ســن و ســالی دوشــادوش 
یکدیگر، در مقابل دشمن ایستاده و از بذل 
جان تا خرج مــال و منال برای دفــاع از دین 
و کشــور کم نمــی گــذارد؛ مجاهــدت هایی 
که نشــانه دیانت و اعتقاد عمیــق مردم به 
ارزش هــای اســامی اســت، ایــن واقعیتی 
اســت که کمتر بیان شــده و رهبــر انقاب با 
اشــاره به اینکه بعضی مــی خواهند عنصر 
پــر قــدرت دیــن را ندیــده بگیرند بــر همین 
نکته تاکید کردنــد که: »یک تعــدادی از این 
شهدا تک پسرهای خانواده ها بودند؛ اینکه 
این مــادر و این پدر آمــاده هســتند که این 
تک پســر را بفرســتند به میدانــی که ممکن 
اســت برنگردد، از چه چیزی ناشی میشود؟ 
این جــز با نــگاه به دین، بــه رضــای الهی، به 

ثواب الهی و به وظیفه ی دینی از چیز دیگری 
ناشی میشود؟ خود این جوان که این جور 
حرکت میکند و میرود در مقابل این خطرات 
بزرگ جان خــودش را و ســینه ی خودش را 
سپر میکند، انگیزه ی دینی دارد. حضور این 
عنصــر ُپرقــدرت، از لحاظ جامعه شــناختی 
کشور و از لحاظ روان شــناختی مردم کشور 
بایست تحلیل بشود، بررسی بشود؛ ]باید[ 

روی این کار کنند.«    ۱۴۰۰/۷/۲۴

    عبور از مشکالت با اتکا به  مردم
دفــاع مقدس یــک لبه تیــز در خــط مقدم و 
وســط میدان داشــت کــه همان حماســه 
جهــاد و دفــاع بــود؛ اّمــا ایــن لبه تیــز حکم 
قله یک کــوه یــخ را دارد که از آب بیــرون زده 
ایــن قلــه روی بنیــان  و دیــده می شــود. 
محکــم اجتماعــی و فرهنگــی و مردمی بنا 
شــده اســت که کمتــر دیــده می شــود. آن 
قلــه و لبه تیــز اگر قــدرت و برندگــی دارد، به 
پشــتوانه بنای مســتحکم اجتماعی اســت 
که تأمین قدرت می کند. ایــن بنیان محکم 
در هنگامــه و زمانــه بحران هــا قــدرت خود 
را بــه رخ می کشــد و جنــگ تحمیلــی یکی از 
ایــن بزنگاه ها بــود. جمهــوری اســامی در 
تاریخ پــس از انقاب هــر گاه توانســته این 
بنیان مســتحکم و ریشــه دار فرهنگــی را به 
خدمت بگیــرد، توانســته از معضات پیش 
رو بگــذرد.  نهادســازی های انقابــی ماننــد 
نهضت سوادآموزی، جهاد سازندگی، سپاه 
پاســداران و امثالهــم همگــی مصادیــق از 
بــه خدمت گرفتــن ایــن بنیــان اجتماعی در 
مســیر اهــداف انقابــی اســت کــه جملگی 
تحمیلــی  جنــگ  کردنــد.  عمــل  موفــق 
گنجینــه ای ارزشــمند از ایــن فرهنــگ و یک 
نمونه مطالعاتِی در دســترس برای بررسی 
و نظریه پــردازی اســت؛ گنجینــه ای که هنوز 
هــم بســیاری از کنشــگران انســانی آن در 
دســترس هســتند؛ کنشــگرانی مانند زنان 
رخت شــوی خانه در خوزســتان و عبــاس 
دســت طاها که هر چند اســلحه  به  دست 
نداشتند، اّما در سهیم بودن در این فرهنگ 
به انــدازه مجاهدانــی کــه در خــط مقــدم 
اســلحه دســت گرفتــه بودنــد، ســهیم اند. 
از ایــن جهــت، ســخن گفتن و بزرگداشــت 
نام و یاد ایــن بزرگــواران، الگویی بــرای حل 

مشکات امروز محسوب می شود. 
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زنـــان فّعاِل در جبهـــه ی انقـــاب، یـــک روزی نقش آفرینی 
برجســـته ای کردند -هـــم اندکی پیش از پیـــروزی انقاب، 
هم در اوائل انقاب، هـــم در دوران جنـــگ تحمیلی- و از 
خودشـــان حضور نمایانی نشـــان دادند؛ نگذارید حضور 
نمایان زنـــان فّعـــال در جبهـــه ی انقاب کمرنگ بشـــود. 
دیگـــران در مواجهه ی با انقـــاب و معارضه ی بـــا انقاب 

ســـعی میکنند از عنصر زن و زناِن کارآمد اســـتفاده کنند؛ 
جبهه ی انقاب، زنان کارآمد و فّعال و زبان آور و نویسنده 
و عاِلم و دانشمند بمراتب بیشتر دارد؛ خانمهایی که اهل 
ِاقدامند، اهل فکرند، اهل نگارش و نویسندگی اند، اهل 
ســـخن گفتنند، اهل فکر دادنند، صحنه ی انقاب و دفاع 

از انقاب را خالی نگذارند.      ۱۳۹۲/۰۲/۲۱ 

یک ملت زنده و ملتی که اهل پیشرفت است، از جمله کارهایی 
که در کنار سازندگی، در کنار پیشـــرفت علمی و در کنار کارهای 
بزرگ، حتمًا باید از آن غفلت نکند، شـــناخت هدفهای دشمن 
در هر مرحله اســـت. این خاصیت زنده بودن اســـت. نمیشود 
ملتی را فرض کرد که آرمانهای بزرگی داشـــته باشد و بخواهد 
کارهای بزرگی بکند؛ اما دشمن نداشته باشـــد. در جبهه، یک 
فرمانده خوب، آن کسی است که بتواند بفهمد دشمن از کجا 

میخواهد حمله کند و این را به نیروهای خودش تفهیم نماید. 
در دوران جنگ تحمیلـــی، جوانانی کـــه آن روز در میدان جنگ 
بودند، ایـــن نکته را خیلی خـــوب میدانند. اگـــر در هر نقطه ای 
که شـــما هســـتید، بتوانید بفهمید دشـــمن در فکر چیست، 
یقینًا مبالغ زیادی از حمله دشـــمن را پیشـــگیری خواهید کرد 
و خودتان را مصونّیت خواهید بخشـــید و کارهایـــی را که باید 

انجام دهید، انجام خواهید داد.       ۱۳۷۸/۰۹/۲۶ 

بسیج به معنای آمادگی و هوشیاری دائمی ملت است

حضور نمایان زنان فّعال در جبهه ی انقالب کمرنگ نشود

بررسی وقایع 13 آبان نشان دهنده سیر حرکت استکبار در مقابل مردم ایران است

با شناخت نقشه دشمن مصونیت ایجاد می شود

مناسبت  

خانواده ایرانی  

خطبه های انقالب  

قانـــون الهی غیـــر از این قوانیـــن دنیایی 
اســـت؛ در این قوانین دنیایی یک جهت، 
دو جهـــت ماحظـــه شـــده اســـت. امـــا 
قوانیـــن الهـــی از قبـــل از اینکه انســـان 
بیاید در این عالم؛ دستور هست؛ قدم به قدم، اساْم قانون 
دارد، تا آن وقتی که می خواهد بمیرد، قوانین هســـت؛ برای 
بعد از موت قوانین هســـت. مثل قوانین اینجا و بشر نیست 

که نتواند جز همیـــن پردۀ مادی را ببیند. همـــۀ پیغمبرها که 
تشـــریف آوردند، برای تربیت این بشـــر به همۀ ابعادش، غیر 
انبیا نمی توانند به همۀ ابعاد تربیت بکنند. قرآن و اسام هم 
راجع به جنگها صحبـــت دارد، و هم راجع بـــه صلحها صحبت 
دارد و هم راجـــع به تربیـــت اخاقی حرف دارد، هـــم راجع به 
تربیت بدنی دارد. همه چیز در قرآن هست. قرآن مشحون از 
همۀ اموری است که انسان به آن احتیاج دارد.       ۱۳۵۷/۰۷/۲۴

یکـــی از مهم ترین و شـــاید بشـــود گفـــت مهم ترین هدف 
نا 

َ
رَســـلنا ُرُســـل

َ
َقد ا

َ
میانِی بعثت پیغمبران، عدالت اســـت. ل

ـــتَب َو المیزاَن ِلَیقـــوَم الّناُس  ـِ نَزلنا َمَعُهـــُم الک
َ
نـــِت َو ا ِبالَبّیِ

ِبالِقسط؛)۱( اصًا هدف ارسال رسل و انزال کتب این بود که 
قیام به قسط بشـــود، جامعه قائم به عدل و قسط باشد. 
 

َ
عِدل ِمـــرُت اِلَ

ُ
در قرآن کریم از قول پیغمبـــر ]میفرماید[: َو ا

َبیَنُکم؛)۲( این هم امر خدا اســـت که بایســـتی عدالت انجام 
بگیرد. همه ی عقـــای عالم هـــم البّته این را قبـــول دارند؛ 
یعنی حّتـــی ظالم ترین قدرتهای عالم و عناصر شـــریر عالم 

نمیتواننـــد منکر ُحســـن عدالت بشـــوند؛ حّتـــی بعضی ها 
با وقاحـــت تمام، اّدعـــای عدالت هم میکننـــد، در حالی که 
ظالمنـــد! قـــرآن کریم عدالـــت را حّتـــی در مورد دشـــمنان 
الزم میداند؛ این کســـی که دشـــمن ما اســـت، در مورد او 
وٍم َعلی 

َ
ُکم َشـــَنئاُن ق

َ
بی عدالتی نبایـــد بکنیـــم. َو ال َیجِرَمّن

قوی؛)۳( با دشـــمن هم حّتی 
َ
قَرُب ِللّت

َ
وا ِاعِدلوا ُهَو ا

ُ
 َتعِدل

ّ
ال

َ
ا

بایستی شما با عدالت رفتار بکنید.    ۱۴۰۰/۰۸/۰۲   
۱. ســـوره ی حدیـــد، بخشـــی از آیـــه ی 2۵  -    2. ســـوره ی شـــوری، بخشـــی از آیـــه ی ۱۵  -  

3. ســـوره ی مائـــده، بخشـــی از آیـــه ی ۸

باید راهی پیدا کنید که نقدینگِی افزایش  یافته کنترل شود. خب، 
این روشـــن اســـت؛ اگر در مقابـــل نقدینگی تولید وجود داشـــته 
باشـــد، کاال وجود داشـــته باشـــد، کمبود وجود نداشـــته باشد، 
مشـــکلی را ایجاد نمیکند؛ اگر چنانچه نه، نقدینگی بیش از تولید 
کاال در داخل یا به شکل درســـِت واردات بود، طبعًا مشکل ایجاد 
میکند. ... بـــرای این مســـئله باید راهـــکار پیدا کنید. شـــما افراد 
صاحب علمی هســـتید، صاحب تجربه هســـتید، دســـتتان در کار 
اســـت؛ برای اینها راه پیـــدا کنید. ایـــن نقدینگـــِی افزایش  یافته را 
هدایـــت کنید به ســـمت مراکـــزی که کمـــک کند به گشـــایش کار 

مردم؛ مثل تولید.     ۱۳۹۱/۰۶/۰۲  

مســـئله ی احیای اعتماد مـــردم و امید مردم بســـیار چیز مهّمی اســـت؛ چون 
اعتماد مردم بزرگ ترین ســـرمایه ی دولت اســـت. مردم وقتی به شـــما اعتماد 
کردند و امید به شـــما داشـــتند، با شـــما راه می آینـــد و کمکتـــان میکنند؛ این 
بزرگ ترین ســـرمایه اســـت برای دولت که بتواند اعتماد مـــردم را جلب کند که 
البّته این متأّســـفانه یک مقداری آســـیب دیده و بایســـتی ترمیم کنید این را و 
راهکارش هم این اســـت که حرف و عمل مســـئولین یکی باشـــد؛ وعده ای اگر 
به مردم دادیـــد، طبق آن وعده اگـــر عمل کردید، مـــردم به شـــما اعتماد پیدا 
میکنند؛ اگر شـــما وعده کردید و عمل نشـــد یا گفتید فان کار شـــده، مردم در 
واقعّیت دیدند نشـــده، اعتماد مردم ســـلب میشـــود؛ واقعًا بایـــد خیلی ِبِجد  

مراعات کنید این معنا را.     ۱۴۰۰/۶/۶  

کالم امام   

به رسم آیه ها  

دولت جوان حزب اللهی  با افتخار ایرانی  

بعضی از جوانـــان در مراجعاتی کـــه دارند، به بنده 
التماس دعـــا که میکننـــد، از جمله مکـــّرر میگویند 
شـــما دعا کنید که مـــا بتوانیم گنـــاه نکنیـــم. البته 
دعا کردن خـــوب و الزم اســـت و میکنیـــم؛ اما گناه 
نکردن، به اراده انســـان احتیاج دارد. باید تصمیم 
بگیریـــد که گنـــاه نکنیـــد و وقتـــی تصمیـــم گرفتید، 
این کار بســـیار آسانی خواهد شـــد. اجتناب از گناه، 
چیزی اســـت کـــه مثل یـــک کوه در چشـــم انســـان 
جلوه میکنـــد؛ اما با تصمیم، مثل یـــک زمین هموار 

میشود.    ۱۳۷۸/۰۹/۲۶   

ترک گناه با اراده انسان آسان می شود

درس اخالق  

قرآن همه امور مورد احتیاج انسان را در بر دارد 

هدف از بعثت انبیا اقامه عدل و قسط در جامعه است

اعتماد مردم بزرگ ترین سرمایه ی دولت استنقدینگی با هدایت به سمت تولید کنترل شود

شهیدان برگزیدگانند؛ برگزیدگان خدای متعالند. شهیدان راه درست را انتخاب کرده اند، خدا هم آنها را برای رسیدن به مقصد انتخاب کرد. ارزش شهیدان با محاسبات ماّدی ما ارزش 
لیٍم  ُتؤِمنوَن ِباهَّلِل َو َرسوِله؛ َوُتٰجِهدوَن فی 

َ
ُکـم َعلٰی ِتجـاَرٍة ُتنجیُکم ِمن َعذاٍب ا

ُّ
ُدل

َ
ذیَن ءاَمنوا َهـل ا

َّ
َها ال ّیُ

َ
غیر قابل محاسبه ای است. شهیدان در برترین تجارت عالم برنده شده اند: »ٰیـا

نُفِسُکم« تا آخر؛ برنده ی بزرگ در این تجارت، شهدای ما هستند..     ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
َ
مواِلُکم َو ا

َ
َسبیِل اهَّلِل ِبا

مزار: بهشت زهرا �

شهیدان در برترین تجارت عالم برنده شده اند
این شماره تقدیم می شود به روح مطهرشهید مدافع حرم سید محمدحسین میردوستی

شهید هفته  

محل شهادت: سوریه - حلب تاریخ شهادت: ۱ آبان ۱3۹۴

عکس نوشت  

سخنرانی آیت اهلل خامنه ای مقابل النه جاسوسی در سال ۱3۵۸

سؤال:   آیا خرید کاالیی به طور نسیه به قیمتی بیشتر از قیمت نقدی آن جایز است؟ آیا این معامله، ربا محسوب می شود؟

جواب:  خرید و فروش نسیه کاال به مبلغی بیشتر از قیمت نقدی آن اشکال ندارد و تفاوت نقد و نسیه ربا محسوب نمی شود.

حکم خرید و فروش نسیه به قیمت بیش از نقد

احکام  

سخن هفته  

ســـه چهـــره از اســـتکبار در روز ســـیزدهم آبان مـــاه دیـــده میشـــود: یکـــی در دوران اوج اقتـــدار امریکا در ایـــران که 
کاپیتوالســـیون را به وجود میآورد؛ قضیه دوم در هنگاِم اوج مبارزات همین ملت با اســـتکبار اســـت که نشان دهنده 
خوی دّرندگی اســـتکبار اســـت که حّتی دانش آموز و نوجوان را به خاک و خون میکشـــد. قضیه ســـوم هم مربوط به 
وقتی اســـت که این ملت انقابش پیروز شده اســـت و دولت تشـــکیل داده؛ اما آنها جاسوســـی میکنند! این جا ملت 
مقتدرانه وارد میدان میشـــود و ماجرای ســـفارت امریکا اّتفاق میافتد. اینها ســـه رمز و ســـه نماد بودند. اگر این سه 
ی چهره اســـتکبار، چهره مردم مظلوم، سرنوشـــت اســـتکبار و ســـیر حرکت 

ّ
قضیه را بر روی هم جمـــع کنید، به طور کل

استکباری در کشور ما شناسایی میشود.    ۱۳۷۸/۰۸/۱۲ 

احیایاسالمتمّدنساز
نگاهی به ابعاد مسئله »اداء حِقّ جامعّیت اسالم« براساس بیانات رهبر انقالب

 یکــــی از عرصه هــــای مهــــم درگیــــری تمــــدن 
ــرش  ــ ــوع نگ ــ ــه موض ــ ــام ب ــ ــا اس ــ ــرب ب ــ ــادی غ ــ م
ــی  ــ ــت آن در زندگ ــ ــای دخال ــ ــن و عرصه ه ــ ــه دی ــ ب
بشــــر برمی گــــردد: »اصــــراری وجــــود داشــــته 
ــرار از  ــ ــــن اص ــــم ای ــًا  ه ــ ــــه عمدت ــــت و دارد ــــــ ک اس
ــر  ــ ــــت ــــــ ب ــاّدی اس ــ ــــی م ــــای سیاس ــــوی قدرته س
اینکــــه اســــام را در عمــــل فــــردی و عقیــــده ی 
ــای  ــ ــــاش در دنی ــــن ت ــــد... ای ــر کنن ــ ــــی منحص قلب
اســــام بــــه طــــور برجســــته مشــــاهده میشــــود.« 
ــــل  ــــی »حداق ــــابقه ی تاریخ ــــت س  ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ از جه
ــــان تمــــدن  ــــام جری ــــه ن ــــی ب از دو قــــرن پیــــش، جریان
ــــن  ــــول ای ــــد... در ط ــــروع ش ــــا ش ــــی در دنی صنعت
ــــفه  ــر و فلس ــ ــای فک ــ ــترین پرچمه ــ ــرن، بیش ــ دو ق
ــر  ــ ــِل تفک ــ ــــت مقاب ــــده، در جه ــته ش ــ ــه برافراش ــ ک
ــن  ــ ــار ای ــ ــت... در کن ــ ــوده اس ــ ــی ب ــ ــوی و دین ــ معن
ــتقًا  ــ ــی را مس ــ ــتها حرکت ــ ــری، سیاس ــ ــان فک ــ جری
ــــا دیــــن و معنویــــت شــــروع  بــــه ســــمت ضدیــــت ب
ــده،  ــ ــان اوج گیرن ــ ــــن جری ــه ای ــ ــی ک ــ ــد... وقت ــ کردن
بــــه نقطــــه ی اوِج غیرقابــــل تصــــوری رســــید، قــــدم 
ــــن و  ــای دی ــ ــه بن ــ ــــود ک ــزی نب ــ ــــن چی ــز ای ــ ــــد ج بع
معنویــــت و اخــــاق، بکلــــی از میــــان جوامــــع 
برچیــــده شــــود.«     ۱۳۶۹/۰۲/۲۲ درســــت در همیــــن 
نقطــــه کــــه جریــــان مادی گــــری و دین ســــتیز 
در نقطــــه ی اوج قــــدرت خــــود قــــرار داشــــت 
ــــه  ــــاد... آن حادث ــــاق افت ــــی اتف ــــان حادثه ی »ناگه
چیســــت؟ حادثــــه ی نهضــــت روحانیــــت و نهضــــت 
دیــــن در ایــــران در ســــال ۱۳۴۱«    ۱۳۶۹/۰۲/۲۲ و 
ــر  ــ ــوری ب ــ ــی »کش ــ ــت دین ــ ــن نهض ــ ــه ی ای ــ در ادام
ــــی  ــــت ایجــــاد شــــد... یعن ــــن و معنوی اســــاس دی
ــــد،  ــــود آم ــــه وج ــام ب ــ ــــن نظ ــــه ای ــــردی ک ــــه مج ب
بــــرای دشــــمنان دیــــن و معنویــــت، کار از کار 
گذشــــت.«    ۱۳۶۹/۰۲/۲۲ در واقــــع »انقــــاب عظیــــم 
اســــامی در ایــــران مضمــــون بعثــــت را در دوره ی 
ــــال  ــــد متع ــــی خداون ــــرد؛ یعن ــــد ک ــــر تجدی معاص
ــــّط  ــــه خ ــــق را داد ک ــــن توفی ــــا ای ــــوار م ــــام بزرگ ــــه ام ب
ــــکار  ــــا ابت ــــن دوران، ب ــــوی را در ای ــــت نب ــــتمّر بعث مس
ــــد  ــــا اندیشــــه ی بلن ــــا شــــجاعت خــــود، ب خــــود، ب
خــــود، بــــا فــــداکاری خــــود ُپررنــــگ کنــــد و نمایــــان 
کنــــد؛ ]ایــــن[ همــــان خــــّط بعثــــت اســــت کــــه خــــب 
در طــــول زمــــان کم رنــــگ بــــود، امــــام بزرگــــوار 
ــــام  ــــت اس ــــد و جامعّی ــــگ کن ــــت آن را ُپررن توانس
ــــه  را در عمــــل نشــــان بدهــــد، و نشــــان بدهــــد ک
ــــه ی  ــــامل هم ــــت و ش ــــع اس ــــن جام ــــک دی ــــام ی اس
زندگــــی انســــان اســــت؛ امــــام بزرگــــوار ایــــن را 

برجســــته کــــرد؛ ابعــــاد اجتماعــــی و سیاســــی 
ــــود،  ــــه فراموشــــی ســــپرده شــــده ب دیــــن را کــــه ب

ــرد.«    ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ ــ ــا ک ــ احی

ــــات  ــــت و حی ــــق عدال ــــرای تحق ــــی ب ــــت اله     حاکمّی
طیبــــه

ــــامی  ــــاب اس ــم انق ــ ــتاورد مه ــ ــــت دس در حقیق
احیــــای نگــــرش »جامــــع« بــــه دیــــن و تــــاش 
در مســــیر تحقــــق آن بــــوده اســــت. در اینجــــا 
دارد:  روشــــنی  اســــام« معنــــای  »جامعیــــت 
ــــود  ــــی وج ــــران اهداف ــــه ی پیامب ــــِت هم »در بعث
داشــــته اســــت... رأس همــــه ی ایــــن هدفهــــا 
ــــه  ــــط ب ــــم فق ــــد ه ــــد... توحی ــــت از توحی ــــارت اس عب
معنــــای ایــــن نیســــت کــــه انســــان در ذهــــن خــــود 
عقیــــده پیــــدا کنــــد کــــه خــــدا یکــــی اســــت و دو تــــا 
ــــد  ــــن توحی ــــت لک ــــم هس ــــن ه ــــه ای ــــب بل ــــت؛ خ نیس
ــــه یــــک معنــــای مهّمــــی اســــت کــــه بــــه معنــــای  ب
حاکمّیــــت الهــــی اســــت؛ توحیــــد بــــه معنــــای 
ــریع  ــ ــم تش ــ ــر عال ــ ــروردگار ب ــ ــق پ ــ ــت مطل ــ حاکمّی
ــای  ــ ــت... هدفه ــ ــر دو- اس ــ ــن -ه ــ ــم تکوی ــ و عال
ــــم  ــــه ی بشــــر... تعلی دیگــــری هــــم وجــــود دارد: تزکی
ــــردن.  ــــاال ب انســــانها و مقــــام علمــــی انســــانها را ب
ــــر  ــــه... اگ ــــات طّیب ــــاد حی ــــت... ایج ــــتقرار عدال اس
ــــتاده ی  ــــق، فرس ــّی ح ــ ــــام، نب ــّی اس ــ ــــه نب چنانچ
ــداف را  ــ ــن اه ــ ــد ای ــ ــر دوره ای بخواه ــ ــی در ه ــ اله
ــِب  ــ ــه تناس ــ ــتی ب ــ ــار بایس ــ ــد، ناچ ــ ــق ببخش ــ تحّق
ــــد.  ــــاد بکن ــــی ایج ــــبات اجتماع ــــداف، مناس ــــن اه ای
مطلــــب دّوم هــــم قــــدرت سیاســــی اســــت؛ یعنــــی 
ــــزوی  ــــان من ــــک انس ــــی را ی ــــبات اجتماع ــــن مناس ای
یــــا یــــک نصیحت کننــــده کــــه فقــــط مــــردم را 
ــــاورد؛  ــــه وجــــود بی ــــد ب ــــد نمیتوان نصیحــــت میکن
قــــدرت الزم اســــت.«     ۱۳۹۹/۱۲/۲۱و از ســــوی 
ــــف  ــــی و وظای ــــائل اجتماع ــــون مس ــــم »چ ــــر ه دیگ
ــام  ــ ــازی در اس ــ ــازی و تمّدن س ــ ــّم جامعه س ــ مه
ــــت  ــــئله ی حاکمّی ــــه مس ــــام ب ــــذا اس ــــود دارد، ل وج
هــــم اهتمــــام دارد.«     ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ چنیــــن نگاهــــی 
ــت:  ــ ــرآن اس ــ ــن ق ــ ــده از مت ــ ــام اوال برآم ــ ــه اس ــ ب
ــن  ــ ــورت روش ــ ــه ص ــ ــرآن ب ــ ــن را ق ــ ــت دی ــ »حاکمّی
ــــد،  ــــکار کن ــــن را ان ــــی ای ــــر کس ــــًا اگ ــــرده؛ واقع ــــان ک بی
حاکــــی از ایــــن اســــت کــــه در قــــرآن تدّبــــر درســــت 
نکــــرده.  «      ۱۴۰۰/۰۳/۱۴و ثانیــــا »در ســــّنت و حدیــــث 
ــم  ــ ــن ه ــ ــات معصومی ــ ــر و کلم ــ ــات پیغمب ــ و کلم
ــر  ــ ــی پیغمب ــ ــــت[... وقت ــاء اهَّلل ]هس ــ ــه الی ما ش ــ ک
وارد مدینــــه شــــد، حکومــــت اســــامی را تشــــکیل 

داد، حاکمّیــــت را بــــه وجــــود آورد؛ ایــــن حاکمّیــــت 
مربــــوط بــــه پیغمبــــری او بــــود، یعنــــی مســــئله ی 
دیگــــری نبــــود؛ چــــون پیغمبــــر بــــود، چــــون بــــه او 
ایمــــان آورده بودنــــد، ایــــن بــــود کــــه حاکمّیــــت را 
تشــــکیل داد. «     ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ از ایــــن منظــــر »آنچــــه 
میتوانــــد حاکمیــــت صحیــــح را بــــر عهــــده بگیــــرد، 
ــــن  ــــک دی ــــز دیگــــری نیســــت. تفکی ــــن چی جــــز دی
ــردن  ــ ــی ک ــ ــی خال ــ ــی، یعن ــ ــن معن ــ ــه ای ــ ــا ب ــ از دنی
زندگــــی و سیاســــت و اقتصــــاد از معنویــــت؛ یعنــــی 
نابــــود کــــردن عدالــــت و معنویــــت.«    ۱۳۸۴/۰۳/۱۴

    از »اسالم قدرتمند« می ترسند...
اســــامی  چنیــــن  تحقــــق  عمــــل،  میــــدان  در 
در ایــــران قدرت هــــای مــــادی را بــــه شکســــت 
کشــــاند: »در منطقــــه ی غــــرب آســــیا قدرتهــــای 
ــــر شــــده اند...  ــــا زمین گی ــــک مــــاّدی دنی درجــــه ی ی
ــــا  ــــع شــــده اســــت از اینکــــه مقاصــــد اینه چــــه مان
ــــاب  ــا انق ــ ــــی ی ــــام انقاب ــــد؟ اس ــــدا کن ــــق پی تحّق
اســــامی کــــه امــــروز در نظــــام جمهــــوری اســــامی 
ــه  ــ ــا ب ــ ــرده.«    ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ و دقیق ــ ــدا ک ــ ــور پی ــ تبل
ــند؛  ــ ــام میترس ــ ــه »از اس ــ ــت ک ــ ــت اس ــ ــن عل ــ همی
کــــدام اســــام؟ اســــامی کــــه دارای قــــدرت اســــت، 
دارای نظامــــات اســــت، دارای سیاســــت اســــت، 
اســــت،  ارتــــش  دارای  اســــت،  حکومــــت  دارای 
ــــای  ــــت، دارای توانایی ه ح اس

ّ
ــــل ــــروی مس دارای نی

علمــــی اســــت، دارای توانایی هــــای بین المللــــی 
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ ]اســــت [.«  

از ایــــن زاویــــه، دشــــمنان ضربــــه خــــورده از حاکمیــــت 
ــام  ــ ــد »اس ــ ــدر می خواهن ــ ــاب« و مقت ــ ــام ن ــ »اس
را در عمــــل فــــردی و عقیــــده ی قلبــــی منحصــــر 
کننــــد... ســــعی هــــم میکننــــد کــــه شــــکل سیاســــی 
بــــه ایــــن ]کار[ ندهنــــد و شــــکل فکــــری بدهنــــد؛ بــــه 
ــــر فرنگــــی تئوریــــزه کننــــد ایــــن را. بــــه متفّکریــــن  تعبی
ــا  ــ ــد اینه ــ ــری و مانن ــ ــاالن فک ــ ــندگان و فّع ــ و نویس
ــــب  ــاره اش مطل ــ ــا درب ــ ــود ت ــ ــــت داده میش مأمورّی
بنویســــند و اثبــــات کننــــد کــــه اســــام بــــه مســــائل 
ــی  ــ ــائل اساس ــ ــی، مس ــ ــائل زندگ ــ ــی، مس ــ اجتماع
بشــــرّیت کاری نــــدارد؛ اســــام یــــک عقیــــده ی قلبــــی 
ــــا خــــدا.«   ــــاط شــــخصی اســــت ب ــــک ارتب اســــت، ی
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ در ایــــن نقشــــه »متأّســــفانه کســــانی 

ــمنان  ــ ــرف دش ــ ــه ح ــ ــتند ک ــ ــد و هس ــ ــم بوده ان ــ ه
ــــد؛ ایــــن  ــــه یــــک نحــــوی در داخــــل تکــــرار میکنن را ب
ایدئولوژی زدایــــی کــــه گاهــــی می بینیــــد در بعضــــی 
از تعبیــــرات هســــت، همــــان حــــرف مخالفیــــن اســــت؛ 

ــــر اســــامی  ایدئولوژی زدایــــی یعنــــی اســــام و تفّک
را در بــــاب جمهــــوری اســــامی و مردم ســــاالری 
دینــــی کنــــار بگذاریــــم، و برویــــم ســــراغ همــــان 
ــرف.«   ــ ــد و منح ــ ــی فاس ــ ــرات لیبرال دموکراس ــ تفّک
و  حرفهــــا  در  کــــه  »بعضی هــــا     ۱۴۰۰/۰۳/۱۴و 
نوشــــتجات و اظهــــارات ایــــن تعبیــــر »اســــام 
ــاهده  ــ ــان مش ــ ــد، انس ــ ــه کار میبرن ــ ــی« را ب ــ رحمان
ــــام  ــــن اس ــــه ای ــــد ک ــــاس میکن ــــوب احس ــــد و خ میکن
ــــارف  ــــرای مع ــــت ب ــــدواژه ای اس ــــک کلی ــــی ی رحمان
 ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ لیبرالیســــم.«     از  نشــــئت گرفته ی 
در ایــــن چهارچــــوب »سکوالریســــم به معنــــای 
ــن  ــ ــای ای ــ ــم به معن ــ ــــت، سکوالریس ــی نیس ــ بی دین
ــــچ  ــــخصی، هی ــــل ش ــــر عم ــــن در غی ــــه دی ــــت ک اس
ُبــــروز و ظهــــوری نداشــــته باشــــد. نظــــام اجتماعــــی 

ــدارد.«    ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ ــ ــن ن ــ ــه دی ــ کاری ب

ق
ّ

    وظیفه همگانی: از تبیین تا تحق
مســــلم اســــت کــــه »آن اســــامی میتوانــــد کفــــر را 
ــا او را  ــ ــد ی ــ ــع کن ــ ــم را قلع وقم ــ ــتکبار را و ظل ــ و اس
محــــدود کنــــد یــــا از تجــــاوز و تعــــّدی او جلوگیــــری 
ــــد،  ــــت باش ــــد، دارای دول ــــام باش ــــه دارای نظ ــــد ک کن
دارای نیــــروی نظامــــی باشــــد، دارای رســــانه باشــــد، 
دارای سیاســــت باشــــد، دارای اقتصــــاد باشــــد، 
ــــار او باشــــد؛ اســــامی  ابزارهــــای فــــراوان در اختی
کــــه توانســــته نظام ســــازی کنــــد و حکومت ســــازی 
کنــــد.«   ۱۳۹۵/۰۳/۰۶ و امــــروز دشــــمن علیــــه 
ــــا تمــــام قــــدرت فعالیــــت  ــــان ب ــــن بینــــش و جری ای
می کنــــد لــــذا در چنیــــن فضــــای مبــــارزه و جهــــادی 
ــــی  ــــرد یعن ــــام« را اداء ک ــــت اس ــــِقّ جامعّی ــــد »ح بای
»تــــاش کنیــــم نظــــر اســــام را دربــــاره ی خــــودش 
کــــه بــــه کــــدام عرصــــه از عرصه هــــای زندگــــی 
اهتمــــام مــــی ورزد، در آنهــــا نظــــر دارد، اقــــدام 
ــــم؛  ــــان کنی ــــم، بی ــــج کنی ــــم، تروی ــــن کنی دارد، تبیی
ــم  ــ ــعی کنی ــ ــم س ــ ــد ه ــ ــت، بع ــ ــن اس ــ ــدم ای ــ اّول ق
ــد.«  ۱۴۰۰/۰۸/۰۲  ــ ــدا کن ــ ــق پی ــ ــب[ تحّق ــ ــن مطل ــ ]ای
ــنفکران  ــ ــه »روش ــ ــن زمین ــ ــه در ای ــ ــر اینک ــ کام آخ
دینــــی وظیفــــه دارنــــد، علمــــا وظیفــــه دارنــــد، 
ــــن وظیفــــه  ــــد، محّققی نویســــندگان وظیفــــه دارن
ــــن را  ــــد ای ــــد، اســــاتید دانشــــگاه وظیفــــه دارن دارن
تبییــــن کننــــد؛ ایــــن را بایــــد بگوینــــد... مســــئولین 
و  فرهنگــــی  مســــئولین  بخصــــوص  کشــــور، 
افــــرادی کــــه در زمینه هایــــی، منبرهــــای مهــــّم 
ــــار اینهــــا اســــت، بایســــتی ایــــن  اجتماعــــی در اختی

ــد.«    ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ ــ ــن کنن ــ را تبیی
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