
 اگرچه از منظر دینی، حجاب حکم خداست و اجرای آن 
در یک نظام دینی به عنوان قانون واجب است، اما از منظر 
اجتماعی، حجاب مسأله ی اصلی زن نیست، این یک مسأله ی وارداتی و 
سیاسی است که به جامعه ی ما تحمیل شده است، مسأله ی اصلی این 
است که آیا زن، در "متن" رخدادهای اجتماعی سیاسی جامعه قرار دارد 
یا در "حاشیه"ی آن؟ آیا زن به تعبیر برخی از نویسندگان غربی "جنس 
دوم" است یا نه یک موجود با کرامت و "کنشگر محوری" در تحوالت 
اجتماع؟ مسأله ی دیگر هم این است که کدام "الگو" توانسته است زن را 

به متن رخدادها و تحوالت بکشاند؟ 
      زن به مثابه ابزار التذاذ مرد

با نگاهی به تحوالت دنیای امروز، به طور مشخص می توان فهمید که در 
برابر این پرسش ها، دو الگوی کامال متضاد قرار دارد. یک الگو، الگوی "زن 
غربی"است. الگویی که اگرچه با تحوالت دنیای رسانه هم عجین بوده و 
حضور زنان در آن را می توان بیشتر از قبل دید، اما نتیجه ی آن چیزی 
نیست جز "نگاه ابزاری" به زن. »دنیای فاسد غرب خواستند بروز زن را، 
شخصیت زن را در روش های غلط و انحرافی که همراه با تحقیر جنس 
زن است، به زور به ذهن دنیا فرو کنند: زن برای اینکه شخصیت خودش 
را نشان بدهد، بایستی برای مردان چشم نواز باشد. این شد شخصیت 
برای یک زن!؟ بایستی حجاب و عفاف را کنار بگذارد، جلوه گری کند تا 

مردها خوششان بیاید. این تعظیم زن است یا تحقیر زن؟... عظمت زن 
به این نیست که بتواند چشم مردها را، هوس هوس رانان را به خودش 
جلب کند؛ این افتخاری برای یک زن نیســت؛ این تجلیل زن نیست؛ 
این تحقیر زن است.« 89/2/1 خروجی چنین نگاهی امروزه در مقابل 
چشــمان همه قرار دارد. آیا وضعیت زن در این الگو بهتر شده یا بدتر؟ 
آیا مشکالت او در نظام خانواده کمتر شد یا بیشتر؟ آیا مخاطرات روحی 
و روانی او کمتر شد یا بیشتر؟ آیا زنان توانســتند به فرصت های برابر 
اجتماعی و سیاسی با مردان برسند یا این موضوع صرفا در حد شعاری 
بیش نبود؟» االن واقعّیت این اســت: زن غربی مظهر مصرف، آرایش، 
جلوه گری در مقابل مردان و وسیله ی هیجان جنسِی نوع مرد و جنس 
مرد است. بقّیه  ی حرفهایی که میزنند، مثل قضّیه ی عدالت جنسّیتی 
و این حرفها، همه حرف است و ظاهر قضّیه است، باطن قضّیه آن است. 
شنیدید که تعداد قابل توّجهی از بانوان صاحب مقام غربی، در همین 
چند ماه قبل از این، یکی پس از دیگری اعالن کردند که در دوران جوانی، 
در جریان مسائل اداری ای که در آنجاها عضو بوده اند، با زور و با خشونت 
مورد سوءاســتفاده قرار گرفته اند؛ این را به زبان آوردند، گفتند. اینها 

زنهای معمولی نیستند؛ زنهای برجسته ی غربی اند.« 96/12/17
      الگوی »زن مسلمان ایرانی«

در نقطه ی مقابل الگوی »زن مسلمان ایرانی« قرار دارد که معتقد است 

زن با حفظ حجاب و عفت و کرامت خود، به جای آنکه تبدیل به کاالیی 
برای التذاذ مردان شود، می تواند به محور مهم قوام خانواده و  تحوالت 
سیاسی- اجتماعی جامعه تبدیل شــود. نیم نگاهی به تاریخ اسالم و 
متعاقب آن تاریخ نهضت اسالمی در صد سال اخیر در جامعه ی ایران، 
گویای همین مسأله اســت. »زنان جامعه ی ما حقاً و انصافاً نه فقط در 
انقالب ما، بلکه از گذشــته هم همین جور بوده است؛ زنان متدین ما 
در میدان های گوناگون و در همه ی قضایا جزو پیشروان بودند. قبل از 
شروع مبارزات تند مشروطیت، زن ها در میدان بودند. در یک برهه ای، 
مبارزات مشروطیت آرام بود؛ بعد شدت پیدا کرد، که همه وارد شدند. 
آن وقتی که هنوز همه وارد نشده بودند و در واقع فقط یک عده ای از علما 
و خواص دنبال این قضایا بودند زن ها بلند شدند، یک اجتماعی تشکیل 
دادند، آمدند اینجا سر راه  حاکم و زمامدار وقت را گرفتند، او از دست اینها 
فرار کرد، رفت در کاخش مخفی شد! رفتند آن طرف، فراش باشی های 
دســتگاه حکومت، اینها را کتک زدند. آن زمان با چادر و چاقچور وارد 
میدان شده بودند. اکثر قریب به همه ی شــماها چاقچور را ندیده اید. 
چادر و چاقچور و روبند، نوع بسته ی حجاب اسالمی - ایرانی بود. با آن 
حالت، اینها وارد این میدان شدند. حاال یک عده ای خیال می کنند زن 
تا وقتی که بی حجاب نباشد، بی اخالق نباشد، نمی تواند در میدان های 

3  گوناگــوِن اجتماعی و سیاســی وارد شــود. در همیــن انقالب
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در امر شهادت آنچه مهم است این است که کسی آماده بشود جان خودش را کف دستش بگیرد برای بذل در راه خدا... منتها گاهی خدای متعال نسبت به کسانی 
تفّضل ویژه ای می کند و پاداش آنها را که شهادت است به آنها نقد می دهد، بنابراین ارزش شان و اعتبارشان می شود چند برابر... یعنی خدای متعال جانشان را، این 

متاع را از اینها قبول کرد و در مقابل، بهشت را به آنها داد؛ باالترین معامله این است، باالترین سود این است.   96/11/16  
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زن را به متن رخدادها و تحوالت بکشاند؟
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درجنبشعدالتخوایهچیست؟
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خاطرات رهبری

درجهان ایران:رتبهاولرشدشاخصتوسعهانسا�ن
محاسبات ریاضی شاخص های انســانی کمی پیچیده است 
اما عناصــری مانند "عمــر طوالنی"، "زندگی ســالم از نظر 
بهداشــتی"، "درآمد"، شــاخص "آمــوزش و تحصیالت" و 
استاندارد "یک زندگی آبرومندانه" در داخل این شاخص های 
انسانی مدنظر است. شاخص توســعه ی انسانی توسط دفتر 
توســعه ی ســازمان ملل جهت ســنجش کیفیت زندگی 
کشــورهای مختلف به کار گرفته می شــود و توســط بانک 
جهانی نیز ارائه می شود که شامل برآوردهای ملی، منطقه ای 
و جهانی اســت. جدول زیر نمایانگر تغییر شاخص توسعه ی 

انسانی در ایران و "کشورهای هم سطح" آن در جهان است. 

میزان افزایش19902015نام کشور
0.5760.800.23ایران
0.610.750.14برزیل

0.3990.550.15پاکستان
0.730.900.17کره جنوبی
عربستان 

سعودی
0.690.850.15

0.5760.770.19ترکیه
0.5460.690.14مصر

بنابــر گــزارش توســعه ی انســانی ســازمان ملــل در 
فاصلــه ی ســال های 1358 تــا 1395، ایــران رتبــه ی 
ــانی را  ــعه انس ــاخص توس ــد ش ــزان رش ــن می اول میانگی
بــه خــود اختصــاص داده اســت. میانگیــن رشــد شــاخص 
ــد  ــا 0.73 درص ــن 0.69 ت ــان بی ــی در جه ــعه جهان توس
بــوده درحالی کــه رشــد ایــران از 2 برابــر متوســط 
ــته  ــد را داش ــد 1.6 درص ــاالنه رش ــتر، و س ــی بیش جهان

اســت.
 FINANCIAL( تریبیــون  فایننشــال  گــزارش  بنابــر 
TRIBUNE( کــه در 30 اردیبهشــت 1395 منتشــر 

شــده اســت، از نظــر جبــران کســری شــاخص های 
توســعه، جمهــوری اســالمی ایــران بعــد از کــره ی 
ــه دســت آورد.  ــی، رتبــه ی دوم را در ســطح جهــان ب جنوب
ــزارش،  ــن گ ــده در ای ــاره ش ــته اش ــکات برجس ــی از ن یک
ــق  ــت. طب ــران اس ــی در ای ــه عموم ــش بیم ــطح پوش س
ــت  ــه عل ــه ب ــور ک ــر در کش ــش از  700000 نف ــار بی آم
ــا  ــتند، ب ــود را نداش ــان خ ــه درم ــن هزین ــوان تأمی ــر ت فق
ــت  ــی اس ــن در حال ــدند. ای ــان ش ــه ای درم ــش بیم پوش
کــه در کشــوری ماننــد آمریــکا نیــز هنــوز بیمــه ی 
ــرات  ــزان تغیی ــر می ــدارد. در جــدول زی ــی وجــود ن همگان
در شــاخص توســعه ی انســانی در ایــران و کشــورهای 

هم ســطح آن نمایــش داده شــده اســت.

حدودوخطوطقرمِزمادر
جنبشعدالتخوایهچیست؟

یمگفتندباچادرنیمشودکه
یکزن،دانشمندشود!

جنبـش عدالتخواهی هنگامی کـه در جمع دانشـجویان 
و خطـاب بـه آنهـا گفتـه می شـود، مقصـود ایـن اسـت 
کـه ایـن طلـب و خواسـته و خواهـش بـه عنـوان یـک 
خواسـته ی عمـده مطـرح شـود. نبایـد بگذاریـد ایـن 
مطالبـه ی مهـم از ذهن هـا دور شـود؛ یعنـی بایسـتی 
عدالـت آن چنـان از طـرف مـردم، قشـرها و بخصـوص 
جوانـان مطالبه شـود که هـر مسـؤولی - چه بنـده و چه 
هـر کـس دیگـری کـه در جایـی مسـؤول اسـت - ناچار 
باشـد به مقوله ی عدالت، ولـو برخالف میلش هم باشـد، 
بپـردازد. یـک وقت اسـت که مـا مثـاًل بـه وزارت اقتصاد 
و دارایـی می گوییـم عدالـت را رعایـت کـن، یا به قـّوه ی 
قضایّیـه می گوییـم عدالـت را رعایت کـن؛ اما یـک وقت 
بـه جوانـان می گوییم شـما عدالـت را مطالبه کنیـد. هر 
کدام معنـای خاّصـی دارد. مطالبـه ی عدالت بـه معنای 
ایـن اسـت کـه عدالـت، گفتمـان غالـب در محیط های 
جوان و دانشـجویی شـود؛ عدالـت را مطالبه کننـد و آن 
را از هـر مسـؤولی بخواهند. اگر غیـر از ایـن کاری صورت 
گیـرد، ممکـن اسـت درسـت و یـا غلط باشـد، کـه بنده 

چـون نمی دانـم، نظـری نمی دهـم.  82/2/22 

کسی که به نفع فرهنگ غربی - یعنی در حقیقت، به نفع 
سلطه ی غرب بر ایران - و به نفع اســتعمار به وسیله ی 
انگلیس، در آن روز بزرگ ترین قدم را برداشت، رضاخان 
بود. شما ببینید این کارها در وضع امروز چقدر رسواست، 
که پادشاهی بیاید و یکباره لباس ملی یک کشور را عوض 
کند! مثالً شما به هند که تشریف ببرید یا در اقصی نقاط 
عالم که بگردید، ملتهــا لباس های خودشــان را دارند؛ 
احساس افتخار هم می کنند؛ احساس سرشکستگی هم 
نمی کنند. اما اینها آمدند و یکباره گفتند: این لباس قدغن 
است! چرا؟ چون با این لباس، نمی شود عالم شد! عجب!... 
چادر زنان را برداشتند. گفتند: »با چادر نمی شود که یک 
زن، عالم و دانشمند شود و در فعالیت اجتماعی شرکت 
کند.« من سؤال می کنم: با برداشتن چادر، در کشور ما، 
چقدر زنــان در فعالیت اجتماعی شــرکت کردند؟ مگر 
فرصتی داده شد برای این که زنان ما، در دوران رضاخان 
و پسر رضاخان، در فعالیت های اجتماعی شرکت کنند؟! 
به مردان هم فرصت داده نمی شــد؛ به زنان هم فرصت 
داده نمی شد. آن روز که زنان ایران وارد فعالیت اجتماعی 
شدند و کشــور را با دو دســت توانای خود بلند کردند و 
مردان این کشــور را به دنبال خودشــان به میدان های 
مبارزه کشاندند، با همان چادر به میدان ها آمدند. چادر 
چه تأثیر منفی ای دارد؟! لباس چه تأثیری دارد در این که 

مانع شود از فعالیت یک زن یا یک مرد؟!   71/5/21

تمام این ســرزمین پاک و مظلوم و خونبار، در زیر چکمه ی متجاوزان بود و نیروهای مسلّح و سازمان های نظامی ما، همه ی تالش 
خودشان را برای دفع و سرکوب دشمن می کردند. اما این جوانان با دست خالی به مقابله با دشمن می رفتند. آن روز شاید عّده ی این 
جوانان، بیست، سی نفر بیشتر نبود. بیست الی سی جوانان با دست خالی؛ اما با دل استوار از ایمان و توّکل به پروردگار. در این جا، در 
این بیابان ها، چند هزار تانک و نفربر زرهی از دشمن مستقر بود. آن جمع کوچک، برای مقابله با این جمع علی الّظاهر بزرگ می آمد؛ با 
ایمان به خدا و با توکل؛ آن گونه که حسین بن علی علیه الّسالم، با جمع معدود، در مقابل دریای دشمن ایستاد، قلبش نلرزید، اراده اش 
سست نشد و تردید در او راه پیدا نکرد. این جوانان، واقعاً همان طور بودند. من در همین جا، از شهید علم الهدی پرسیدم: شما از سالح 
و تجهیزات چه دارید که این گونه مصّمم به جنگ دشمن می روید؟ دیدم اینها دل هایشان آن چنان به نور ایمان و توّکل به خدا محکم 
است که از خالی بودن دست خود هیچ باکی ندارند. حرکت کردند و رفتند. آنها خواستار جهاد در راه خدا و پذیرای شهادت در این راه 

بودند؛ چون می دانستند حّقند.  75/12/20 

کهبادستخایلدرمقابلتانکهایدشمنایستادند جوانا�ن
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1 خود ما، در بعضی از نقاط کشور، زن ها زودتر از مردها  

اجتماع راه انداختند، در خیابان ها حرکت راه انداختند و 
مقابله کردند؛ که ما اطالع قطعی داریم. در دوران انقالب 
همین جور، در مبارزات گوناگون بعد از پیروزی انقالب 

همین جور، در جنگ تحمیلی همین جور.«91/2/23
      بازگشت زن به متن حوادت جامعه

سال ها پیش، ریول گرکت، فرمانده ی سازمان جاسوسی 
ســیا در ایران، در پاسخ به این ســؤال که "به نظر شما 
نیرومندترین قشری که از زمان انقالب توانسته در ایران 
سر برآورد کدام قشر اســت؟" جواب داد: سؤال ساده ای 
اســت: زنان. آنان قشر بســیار پر جنب و جوش، بسیار 
نیرومند و بسیار پرنفوذ در جامعه ی ایران هستند. زنان 
در واقع برپادارنده ی یکی از دو شعار اصلی انقالب اسالمی 
هستند، آنها پاسداران چادرند... چادر نمادی است که 
وجود انقالب را در سر هر چهارراه و خیابانی به نمایش 
می گذارد، با چادر می توان این احساس را پدید آورد که 
انقالب اسالمی هنوز زنده و جاری است." انقالب اسالمی 
زن را مجددا به متن حوادت جامعه برگرداند. از این باالتر، 
انقالب اسالمی نشان داد که زنان می توانند با حفظ حیا 
و عفت، »بسترســاز« تحوالت جامعه باشند. کاری که 
زنان ایرانی در دفاع مقدس کردند، یکی از آنهاســت. بر 
اســاس اطالعات مرکز آمار ایران، میزان باسوادی زنان 
و دختران باالی 6 سال در سال 1390 به 81/1 رسیده 
است. میزان باسوادی زنان 15-24 ســال در سال نود 
نیز به 96/1 درصد رســیده اســت. نسبت دانشجویان 
زن در تمامی رشته های دانشگاهی نیز عموما به باالی 
60درصد رسیده اســت. جایگاه زنان در اخذ مناصب 
سیاسی نیز نسبت به 3 دهه پیش 12 برابر رشد داشته 
است. همچنین با نرخ رشــد 25.3 درصدی مدیران و 
کارکنان عالی رتبه و نرخ رشــد 67.79 درصد اعضای 
زن شورای اسالمی شهر و روســتا مواجه بوده ایم. رشد 
31 درصدی پزشــکان عمومی زن،  رشد 40 درصدی 
پزشکان فوق تخصص و 99درصدی متخصصان زن نیز 
از جمله پیشرفت های بی نظیر زنان است. اتفاقا به دلیل 
همین در متن حوادث بودن زنان در الگوی فوق اســت 
که دنیای غرب همه ی تالش خــودش را می کند تا زن 
ایرانی را نیز همچون زن غربی، تبدیل به کاال و ابزار کند. 
البته »پول های زیادی خــرج می کنند، فّعالّیت زیادی 
می کنند، صدها رسانه را -از انواع و اقسام رسانه ها- به کار 
می گیرند برای اینکه بتوانند روی این نقطه ی حّساس، 
]یعنی[ نقطه ی هویّت مستقّل فرهنگِی زِن مسلمان، 
اثرگذاری کنند؛ دشمنان ما واقعاً خودشان را در خارج 
از کشــور ]برای این کار[ می کشــند؛ از ُطرق مختلف؛ 
حاال چقدر پول خرج می شــود برای اینکه بتوانند این 
تلویزیون ها و ایــن رادیوها و این فضــای مجازی و این 
سایت های اینترنتی را به کار بیندازند -مدام تبلیغ بکن، 
بگو، بگو، صد بار- که چه بشود؟ که نتیجه اش باالخره این 
بشــود که مثالً فرض کنید چهار دختر فریب بخورند و 
در خیابان حجابشان را بردارند. این همه خرج، این همه 
زحمت، این همه فکر، پشت ســر این کار است، دارند 

تالش میکنند، ]اّما[ تالششان عقیم است.« 96/12/17

منطقامیدبهآیندهروشن

ساخت تمدن ها امری تدریجی و انباشــتی، و در یک بستر زمانی 
طوالنی است. تمدن غرب، از عصر رنسانس به بعد )یعنی بیش از 
چهارصد سال پیش( حرکت جدید خود را آغاز کرد و بعد از گذشت 
دو سه قرن، تبدیل به تمدن برتر زمان خود شد. »انقالب اسالمی« 
که پیامبر آغاز کرد هم ســه قرن طول کشید تا به تمدن برتر عصر 
خود تبدیل شود. اما نشانه های حرکت رو به پیشرفت یک جامعه و 

تمدن را می توان از همان ابتدا مالحظه کرد.
آنچه در بعد از انقالب اسالمی، و در طول این چهل سال در کشور 
ما آغاز شــده اســت نیز از همین جنس اســت. ما در ابتدای یک 
حرکت تمدنی قرار داریم و راه طوالنی در بیش است. »چهل سال 
زمان زیادی نیســت؛ در تاریخ یک ملّت، چهل ســال چیز زیادی 
نیست، چیز کمی است.« 96/10/29 نگاه تمدنی و تاریخی عالوه بر 
آنکه وسعت دید را گسترده می کند، در نوع تحلیل وقایع و حوادث 
جاری هم اثرگذار خواهد بود. مصائب و مشکالت مسیر با نظرگاهی 
تاریخی و تمدنی، بیش از اندازه ای که هستند بزرگ تلقی نمی شوند 

و الینحل باقی نمی مانند. 
در این میان اما برخی از افراد، با دیدن برخی کاستی ها، موانع ، نواقص 
و معایب، ناامید شده و از ادامه ی حرکت بازمی ایستند. رهبر انقالب 
اما برخالف این تحلیل، همواره سخن از »آینده ی روشن« گفته و 
نوید آن را به همه، مخصوصا جوانان داده اند. اما این تحلیل و نوید، 
مبتنی بر یک دستگاه محاسباتی منطقی و واقعی است، نه صرفا یک 
آرزوی ایده آل گرایانه. اما چه منطق و واقعیت هایی این امیدواری به 
آینده روشن را پشتیبانی می کند؟ در زیر به برخی از مهم ترین آنها 

اشاره شده اشت:

      1. اعتماد به وعده الهی
از اصول بنیادین منطق نظری و مشی عملی رهبر انقالب اعتماد به 
سنن قطعی الهی است. از جمله سنن الیتغیر الهی، سنت »نصرت« 
و »معیت« مومنین و کسانی اســت که در راه خدا تالش و جهاد 
می کنند. اهمیت تکیه به وعده ی نصرت الهی در مجموع بیانات رهبر 
انقالب جایگاه ویژه ای دارد. در تحقیقی که چند سال پیش انجام شد 
مشخص شد که آیت اهلل خامنه ای در دوران رهبری خود بیش از هر 
آیه ای از آیات قرآن، بر روی آیات »نصرت الهی« تاکید داشتند. »به 
خداوند توّکل کنید، وعده ی نصرت الهی را باور کنید؛ اِن تَنُصُروا اهللَ 
یَنُصرُکم َو یَُثبِّت اَقداَمُکم. در آیه ی دیگر، َو لََینُصَرنَّ اهللُ َمن یَنُصُره؛ 
]آن هم[ با تأکید! شما در راه اقامه ی دین، احیاء دین، ایجاد حاکمّیِت 
دیِن خدا هســتید، این نصرت الهی است، پس مطمئن باشید که 
خدای متعال شــما را نصرت خواهد کرد. و بدانید ان شاءاهلل آینده 

متعلّق به شما است.«96/5/12

      2. باور به مردم
از ابتدای پیروزی انقالب تاکنون، این حضور مردم بوده است که نظام 
اسالمی را از گردنه های خطرناکی که هرکدام از آنها به تنهایی برای 
زمین خوردن یک نظام سیاسی کافی است، عبور داده است. قاعدتا 
تا زمانی که این پشتیبانی و حمایت مردمی از نظام اسالمی وجود 
داشته باشد، دشمن در ناکام کردن این ملت و نظام ناتوان خواهد بود. 
»حضور مردم است که گره گشا است، حضور مردم است که دشمنان 
را از هیبت جمهوری اسالمی می ترسانَد؛ این واقعّیتی است، این را 
بدانید. جمهوری اسالمی در چشم دشــمنانش هیبت دارد؛ این 
هیبت ناشی از چیست؟ ناشی از امثال حقیر و مانند اینها است؟ ابداً، 
این ناشی از مردم است، ناشــی  از این حضور عظیم مردمی است، 
ناشی از این احساسات و عواطفی اســت که خودش را در همه ی 

عرصه ها و صحنه های حضور نشان می دهد.« 96/2/17

      3. امید به رویش های انقالب و قشر جوان مومن انقالبی
رویش های جدید  سبب می شود تا انقالب به حیات خود ادامه دهد، 
آرمان ها کهنه نشوند و افق آینده روشــن تر از دیروز باشد. انتقال 
میراث معنوی انقالب به نسل های بعد از جمله مهمترین مزیت های 
انقالب اسالمی است. پیوستگی عقیدتی و استمرار ارتباط معنوی 
نسل جوان با آرمان های انقالب باعث شده تا رهبر انقالب نسبت به 
نسل جدید بسیار خوشبین باشند و حتی در مواردی به برتری نسل 
جوان انقالب نسبت به نسل های سابق حکم کنند. »من به جوان 
امروز درصورتی که انگیزه و ایمانش درست باشد، اعتمادم و امیدم 
بیشتر اســت تا به جوان آن روز... من به شماها بیشتر امید دارم، به 
همین جواِن نسل شما؛ ]البّته[ اشخاص شما را نمی خواهم بگویم، 
چون آشنایی ندارم، اّما به این نسل من بیشتر اعتماد دارم و بیشتر 

امید دارم تا آن ]نسل قبلی[.« 96/10/24 

      4. تکیه بر تجربه چهل ساله انقالب
بعد از 40 سال تهدید و فشار و تحریم، همچنان حرکت انقالب در 
بسیاری حوزه ها رو به جلوســت. در کنار اعتماد به وعده ی الهی، 
توجه به تجربه ی چهل ساله ی انقالب هم نقطه های روشن آینده 
را واقعی تر جلوه می دهد. »اگر کســی دچار وسوســه و تردید هم 
بشود، وعده ی الهی هم دل او را آرام نکند، تجربه ها باید دل او را آرام 
کند. بنده مکّرر این را عرض می کنم و با همه ی وجود اعتقاد به این 
معنا دارم. اگرچنانچه هیچ وعده ای هم به ما داده نشده بود، با این 
تجربه هایی که ملّت ایران از سی  چهل سال پیش به این  طرف دارد، 
باید یقین می کرد که آینده متعلّق به او است؛ باید یقین می کرد که 

پیروزی متعلّق به او است«96/3/6
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(

نـشـــریه جـامـــعـه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتـبـاط بـا 
خط حزب ا...                                

   پیامک:                     10001028 
Khat@khamenei.ir:رایانامه   

حدیث البالغهرشح نهج

تحلیل سیاسی روش

هر ندا�ی بر خالف نهضت اسالیم 
بلند شود به نفع اجانب است            
نکند که اعدای اســام بخواهند با طریق های 
مختلف تفرقه بیفکنند بین شــماها و دیگران 
اســتفاده کنند. نگذارید قشــرهایی که الهام 

از خارج می گیرند و الهام از دشــمنان اســام 
می گیرند بین جوانان شما نفوذ کنند و نگذارند 
وحدت حاصل بشود، تفرقه ایجاد کنند. امروز 
هر ندایی که بــر خاف نهضت اســامی، بر 
خاف انقاب اســامی، بر خاف جمهوری 
اسامی بلند بشود به نفع اجانب است، به ضرر 

اسام. جمهوری اسامی، جمهوری است که 
بر او احکام اسام باید جاری بشود، و مخالفت 
با جمهوری اســامی مخالفت با اسام است. 
کســانی که نغمــه ی مخالفت بــا جمهوری 
اسامی دارند، می خواهند اسام را نگذارند در 

امام خمینی )ره(؛58/10/11 ایران پیاده بشود.    

ایرانی خانواده

جبههباطل
گ

رسنوشتهمیش�

iGap.net/khattehezbollah  :آی گپ   
ble.im/khattehezbollah                      :بله   

»الالــه االّ اهلل« صرفاً یک مســئله ی اعتقادی و 
ذهنی محض نیســت؛ »الاله االّ اهلل« منشأ اثر 
است، منشأ عمل است. همین دولت اسالمی ای 
که آقای رئیس جمهور اشاره کردند که در مدینه 
به وجود آمد، ناشی از »الاله االّ اهلل« است؛ یعنی 
حکومت جز به دست خدای متعال و مبعوثین 
خدا، در ادیان الهی معنی نــدارد؛ برای همین 
هم به مجّردی که پیغمبر فرمــود: قولوا ال اِلهَ  ااِلَّ 
 اهللُ تُفلِحوا،)1( صاحبان زر و زور در همان محیط 
محدود و کوچک مّکه در مقابــل او صف آرایی 
کردند؛ بعد در مدینه که دولت اسالمی تشکیل 
شد، باز حکومت ها و امپراتوری ها و قدرت های 
جهانی در مقابل اســالم صف آرایی کردند؛ این 
صف آرایی از روز اّول تا امروز وجود داشته است 
و از روز اّول تا امروز، عقب نشینی در این مصاف، 
سرنوشت باطل بوده است و پیشروی، سرنوشت 
حق بوده اســت. همان جمعّیت محدودی که 
در مّکه با آن فشار زندگی می کردند، امروز یک 
جامعه ی عظیم بشری است با افتخارات فراوان، با 
امکانات فراوان و با امید فراوان و با آینده ی روشن. 
این را باید فهمید: اّمت اسالمی باید از بُن دندان 

به توحید برگردد.  97/1/25 
1( بحاراالنوار،ج 18، ص 202

اگر به زندگی امیرالمؤمنین و حـوادث دوراِن 
تقریبـاً پنج سـاله ی حکومـت آن حضـرت 
نـگاه کنیـم، می بینیـم عمـده ی آنچـه برای 
آن بزرگـوار در ایـن مـّدت بـه عنوان مشـکل 
پیش آمد، ناشـی از عدالتخواهی ایشـان بود. 
ایـن نشـان می دهـد کـه مسـأله ی عدالـت 
چقـدر سـخت اسـت. عدالتخواهـی و دنبـال 
عدالـت رفتـن، بـه زبـان آسـان اسـت؛ امـا 
در عمـل آن قـدر بـا موانـع گوناگـون مواجـه 
می شـود کـه دشـوارترین کار هـر حکومـت 
و نظامـی این اسـت کـه عدالـت را در جامعه 
تأمیـن کنـد.. امیرالمؤمنیـن در ایـن عبارت 
معـروف فرمـوده اسـت: »َو اللَّـِه َلَْن أَِبيـَت 
داً أَْو أَُجـرَّ ِف اْلَْغاَلِل  ـْعَداِن ُمَسـهَّ َعَل َحَسـكِ السَّ

داً، أََحـبُّ إَِلَّ ِمـنْ أَْن أَْلَقى اللََّه َو رَُسـولَُه َيْوَم  ُمَصفَّ

ٍء ِمَن  اْلِقَياَمـِة َظالاًِم لَِبْعـِض اْلِعَبـاِد َو َغاِصباً لِـَيْ

اْلُحَطـاِم)1(«؛ یعنـی از خالفت کنـار آمدن که 

هیـچ؛ اگر مرا بـه غـل و زنجیر بِکشـند و روی 
خارهـای مغیالن هم با تـن عریان بِکشـانند، 
حاضـر نیسـتم حّتی بـه یـک نفـر از بندگان 
خـدا ظلـم کنـم. به خاطـر همیـن منطـق، 
دوران  مشـکالت  همـه ی  امیرالمؤمنیـن 
خالفـت خـود را لمس کـرد و بـا آنهـا مواجه 
شـد؛ چون عدالـت او بـود کـه آن دشـمن ها 
و دشـمنی ها را علیـه او به وجـود مـی آورد. 
امیرالمؤمنیـن ایسـتادگی کـرد و به خاطـر 
مواجهـه با مشـکالت و حـّل آنها حاضر نشـد 
از عدالـت دسـت بـردارد؛ ایـن شـد درس.     

82/8/23      |        1( خطبـه 224

ویهوا�ی قهرمانن�ی
در دوران دفاع مقّدس و قبل و 
بعد از آن نیــروی هوایی چه بر 
روی آسمان، چه بر روی زمین... 
حامل افتخار بود. هزاران ساعت 
ســاخت  افتخارآمیز...  پرواز 
وسایل زمینی - رادارها و وسایل 
هدایت شــونده زمینی - و به 
کارگیری بسیار دشوار و پیچیده 
آنها جزو افتخارات نیروی هوایی 
است، که شهید سّتاری قبل از 
آن که فرمانــده نیروی هوایی 
این  قهرمان های  از  یکی  شود، 

میدان بود.        79/19/11

یم اگرواقعیتهاراندیدهبگ�ی
درقضاوتاشتباهخواهیمکرد

حضور رهبر انقالب در مراسم تشییع جمعی از فرماندهان نیروی هوایی | 73/10/18

به خانواده های خودتان هم برسید؛ به زن، به فرزند برسید. گاهی آنها بهتر از ما هستند، 
گاهی هم احتیاج دارند به این که ما حفظشــان کنیم. اگر بهتر از ما بودند، کاری نکنیم 
که خراب شــوند؛ اگر دیدیم خدای نکرده طوری هستند که احتیاج به کمک ما دارند، 
کمکشان کنیم؛ مراقب باشید. »قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الّناس والحجارة«)1(؛ از 
آتشی که آتشگیره ی آن انسانها و سنگها هســتند، خودتان و زن و بچه ی تان را حفظ 
کنید؛ معلوم می شــود که وظیفه ی حفظ زن و بچه هم به عهده ی ماهاست. البته این 
کارها با کمک خوِد خدای متعال میسر می شود؛ این را هم بدانیم. خداوند خودش باید 

کمک کند؛ باید از خدا همین را بخواهید    83/7/13      |        1 ( سوره مبارکه التحریم آیه 6

دشوارترینکارهرحکومت
عدالتدرجامعهاست ن تأم�ی

نقطهدعوایغرببااسالمبررسخانوادهاست

واقعیت هائی وجود دارد که اگر ما این واقعیت ها 
را در محاسبات خودمان نیاوریم، قطعاً در قضاوت 
اشــتباه خواهیم کرد؛ در انتخاب راه هم اشتباه 
خواهیم کرد. این واقعیت ها را باید دید... ما وقتی 
که می خواهیم آرمان گرائِی همــراه با واقع بینی 
داشته باشیم - یعنی واقعیت ها را ببینیم، بر اساس 
واقعیت ها حرکت خودمان را تنظیم کنیم - باید 
توجه کنیم که به لغزش هائی که در اینجا ممکن 
است پیش بیاید، دچار نشــویم. لغزشگاه هائی 
وجود دارد... یک لغزش... این است که ما بخشی 
از واقعیت ها را ببینیم، بخش دیگری از واقعیت ها 
را نبینیم؛ این هم موجب خطاســت؛ خطای در 
محاســبه را به دنبال خواهد داشت. واقعیت ها را 

باید با هم دید و دانست.    91/5/3 

حزب اهلل این است

 توصیه ی من به همــه ی جوان هایمان، 
به همه ی مجموعه های گوناگون کشور، 
بــه همه ی اصناف کشــور، بــه همه ی 
جریان های سیاســی کشــور این است 
که مراقب باشند به دشمن پهلو ندهند، 
مراقب باشند میدان را برای دشمن آماده 
نکنند؛ بیدار باشند. اگر ما غافل بشویم، 
ما به خواب برویم، همان دشمن ضعیف 
زهر خودش را خواهد ریخت؛ باید همه 
بیدار باشــیم؛ همچنان کــه بحمداهلل 

امروز همــه ی ملّت بیدارنــد و در طول 
این ســال ها هم ملّت بیــدار بودند؛ این 
بیداری را باید حفظ کنیم؛ توصیه ی من 
به جوان هایمان این اســت؛ همه، در هر 
جایی که هستند، برای کشور کار کنند؛ 
برای تقویت کشور، برای تقویت اقتصاد 
کشــور، برای تولید داخلی -که امسال 
را ما برای تولید داخلی به صورت شــعار 
اعالم کردیم-  هر کسی در هر جایی که 

هست تالش خودش را بکند.  97/9/21 

جوانهابرایتقویتاقتصادکشورتالشکنند


