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معمار کبیر

وصیت امام به مسئوالن 

 اگرچه بازخوانی منظومه فکری 
خمینی)قدس الله  امام  حضرت 
نفســه الزکیه( از ضرورت همیشگی برای 
حفظ انقالب اسالمی برخوردار است؛ اما 
ایام ســالگرد پــرواز ملکوتــی روح خدا، 
فرصت مغتنمی برای توجه بیشــتر به این 
منظومه فکری است. وصیت نامه سیاسی ـ 
الهی امام خمینــی)ره( را می توان به نوعی 
عصاره مکتب امام در حوزه سیاسی دانست. 
بــا نــگاه کارکردگرایانه بــه وصیت نامه، 
مســئوالن و صاحب منصبــان در نظــام 
جمهوری اسالمی می توانند این پرسش را 
مطرح کرده و به دنبال پاســخ آن باشند که 
»حضــرت امــام)ره( در مقــام رهبر کبیر 
نظــام  بنیانگــذار  و  اســالمی  انقــالب 
مردم ســاالری دینی، از آنان در جایگاه یک 
مســئول و صاحب منصب در این نظام چه 

انتظاراتی دارند؟«
۱ـ رهبــری: »وصیت اینجانــب به رهبر و 
شــورای رهبری در این عصر... آن اســت 
که خــود را وقف در خدمت به اســالم و 
جمهوری اسالمی و محرومان و مستضعفان 

نمایند.«
۲ـ دســتگاه قضا: »از مهمات امور مسئله 
قضاوت اســت که سروکار آن با جان و مال 
و ناموس مردم اســت... از شــورای عالی 
قضایی می خواهم... دســت کسانی که با 
جان و مال مــردم بازی می کنند و آنچه نزد 
آنان مطرح نیست عدالت اسالمی است، از 

این کرسی پراهمیت کوتاه کنند.«
۳ـ مجلــس شــورای اســالمی: »از همه 
نمایندگان خواستارم که با کمال حسن نیت 
و برادری با هم مجلسیان خود رفتار و همه 
کوشا باشــند که قوانین خدای نخواسته از 

اسالم منحرف نباشد.«
۴ـ شــورای نگهبان: »از شــورای نگهبان 
می خواهم و توصیه می کنم، چه در نســل 
حاضر و چه در نسل های آینده، که با کمال 
دقت و قدرت وظایف اسالمی و ملی خود 
را ایفا و تحت تأثیر هیچ قدرتی واقع نشوند و 
از قوانین مخالف شرع مطهر و قانون اساسی 
بدون هیچ گونه مالحظه جلوگیری نمایند.«

۵ـ قوه مجریه و وزرا: »از اموری که اصالح 
و تصفیــه و مراقبت از آن الزم اســت، قوه 
مجریه است... وصیت اینجانب به وزرای 
مســئول در عصر حاضــر و در عصرهای 
دیگر آن اســت که... با ید همه خدمتگزار 
ملت و خصوصًا مستضعفان باشید و ایجاد 
زحمت برای مردم و مخالف وظیفه عمل 
کردن حرام و خدای نخواسته گاهی موجب 

غضب الهی می شود.«
در وصیت نامه سیاسی ـ الهی حضرت 
امام خمینــی)ره( برای همه دســتگاه ها، 
ســازمان ها، نهادها و آحاد مردم با عناوین 
آمده  راهبــردی  توصیه هــای  گوناگــون، 
است. با تحلیل محتوای وصیت نامه برای 
فهم درســت و دقیق انتظارات امام)ره( از 
مسئوالن می توان گفت، اهم این انتظارات 
عبارت است از: مردمی بودن و خدمت به 
مــردم و به ویژه به توده های محروم جامعه، 
کار برای خدا و تالش برای حفظ اســالم 
و عمل بــه آن، تالش برای حفظ انقالب و 
جمهوری اسالمی، ساده زیستی و پرهیز از 
خلق و خوی اشــرافی گری، حفظ روحیه 
جهادی و مبارزه و پرهیــز از عافیت طلبی 
و دنیاگرایی، ایســتادگی همیشگی در کنار 
مظلوم و در مقابل ظالم، غافل نشدن از کید 
و مکر آمریکا و رژیم صهیونیســتی، تالش 
مســتمر برای رهایی مستضعفان جهان از 
چنگال متکبران، پرهیــز از تفرقه و تقویت 
وحدت، مبارزه بــا فرهنگ منحط غربی و 

ترویج فرهنگ اسالمی و... .

سرمقاله

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول

مهم ترین انتظــار امام)ره( از مســئوالن این بود 
که مردمی باشــند، با مردم زندگی کنند و خوی 
و خصلت اشــرافی پیدا نکنند. از ســوی دیگر، 
روحیه ساده زیستی در آنها موج بزند و مردم با آنها 
احساس یگانگی کنند و مسئوالن را از جنس خود 
بدانند؛ اما در حال حاضر، آیا واقعًا مســئوالن ما 

این گونه هستند؟ 
را  »عثمان بن حنیف«  علی)ع(  امیرالمؤمنین 
خطاب قرار می دهند، چرا در مجلســی حضور 
پیدا کرده ای کــه فقرا در آن مجلــس نبوده اند؟ 
آیــا ما امروز چنین فرهنگی را در بین مســئوالن 
خود می بینیم؟ متأســفانه، برخی مســئوالن در 
اشرافی گری از یکدیگر سبقت می گیرند؛ به همین 
دلیل احساس اعتماد مردم به مسئوالن و احساس 
اینکه آنها از خود مردم هستند، هر روز ضعیف تر 
از گذشته می شــود. مردم چنین مسئوالنی را از 
جنس خود نمی دانند و دیوار بلندی بین مسئوالن 
و مردم کشــیده می شود؛ این همان نکته ای است 

که امام)ره( به شــدت روی آن حساسیت داشتند 
و مســئوالن را از چنین روزی بر حذر می داشتند 
که مردم احســاس کنند مســئوالن آنها در مدار 
اشرافی گری و خودشیفتگی به سر می برند.   نکته 
دیگر مواضع مسئوالن است؛ یکی از موضوعات 

محوری امام)ره( استکبارستیزی بود؛ 
اما امروزه آشکارا گفته می شود ما 

باید با کدخدای جهان مسئله را 
حل کنیم یا اینکه اگر می خواهیم 
در جهــان زندگی کنیــم، باید 

بین الملل کــه همان  نظــام  در 
نظام سلطه اســت، هضم بشویم 

و با ارکســتر جهانی ساز هم کوک 
نظام  تســلیم  یعنی  بنوازیم، 

شویم.  سلطه 

امام)ره( قلب انقالب اســالمی را بر مبارزه و رّد 
فرهنگ شــرکی و چرکی نظام ســلطه قرار داده 
بودند و به شــدت روی آن حساســیت داشتند و 
معتقد بودند باید نظام جمهوری اسالمی بر مدار 
مقاومــت حرکت کند و ایــن، از آن موضوعاتی 

است که تضعیف و کمرنگ شده است. 
معتقد  امــام)ره(  اینکه،  بعد  نکته 
بودنــد دولــت بایــد تــالش کند 
ظرفیت های کشــور را بر مدار رفاه 
مردم قرار دهد؛ یعنی مردم از وجود 
نظام اســالمی احســاس آسایش، 
آرامش و رفاه کنند. در واقع، مردم باید 
از ظرفیت های نظام برخورداری عادالنه 

داشته باشند.

 

آیا امروز همه قوانینی که در دســت دولت است، 
به دنبال کاهش فاصله طبقاتی اســت! امام)ره( 
معقتد بودند، مسئوالن باید ظرفیت ها را در جهت 
تقویت مســتضعفان و محرومان و نزدیک کردن 
آنها به طبقــات مرفه جامعه فراهم کنند، نه اینکه 

ظرفیت ها صرف منافع شخصی و حزبی شود.
نکته آخر اینکه امام)ره( اعتقاد داشتند باید با 
فســاد، قاطعانه برخورد شود؛ همچنین ضروری 
اســت با فســاد افرادی که در مناصب رســمی 
کشور در دولت، مجلس و قوه قضائیه هستند، به 
شدت برخورد شود. به نظر می رسد، بسیاری از 
مسئوالن از نظام فکری امام)ره( فاصله گرفته اند. 
موفقیت نظام انقالبی، دولت و ملت ما بازگشت 
به امام)ره( است، یعنی برگشت به همان چیزی 
اســت که امام)ره( گفته اند. به عبارتی، می توان 
گفت راه  رستگاری، رفاه و آزادگی و عزت ملت 
ما صرفًا در بازگشت به منویات امام)ره( و رهبری 

است.

وی از خط امام)ره(  عزت ملت و نظام در پیر

BBBBB عملکرد دستگاه قضا تا چه میزان با 
انتظارات امام)ره( مطابقت داشته و 
چقدر توانسته است منویات ایشان را 

دنبال کند؟
وقتی ما درباره یک ســاختار رســمی به نام قوه 
قضائیــه صحبت می کنیم، با توجــه به وظایف 
بسیار و مأموریت های باالیی که متوجه آن بوده 
و همچنین کثرت مخاطبانی که دارد، این ارزیابی 
دشــوار و ســخت اســت و نمی توان مالکی به 
شکل دقیق، مبنای این تحلیل قرار دهیم؛ اما به 
هر حال قوه قضائیه برخی مشکالت ساختاری 
دارد و اساسًا تأســیس آن مانند نهادهای مدرن 
در ایران،  همچون دانشــگاه ها، نهــاد دولت و 
حوزه آموزش، پدیــده ای وارداتی بود. نهاد قضا 
در ایران، جهان اســالم و کشــور مــا یک روال 
تاریخی داشــت که یک مرتبــه انقطاعی در آن 
اتفاق افتاد و یک ساختار بروکراتی جدید تأسیس 
شد. طبیعی اســت همانطور که امروز نهادها و 
سازمان ها به آن حد الگوی مطلوب نرسیده اند، 
دســتگاه قضا نیز از این مســئله مستثنا نیست. 
بنابراین، دستگاه قضا هم دچار همان مشکالت 
ساختاری و کارکردی است که به صورت مزمن 
بــه آن مبتال بوده و طی دهه های طی شــده پس 
از پیروزی انقالب و بــا وجود تالش های انجام 
شــده، همچنان با نقطه مطلــوب فاصله دارد.

در نگاه امام عزیز و اندیشه سیاسی امام)ره(، 
قضا از حــوزه اختصاصی ولی فقیه اســت که 
به قضات و سیســتم قضا تنفیذ می شــود. آنچه 
از نگاه امام)ره( برداشــت می کنیــم، یک نگاه 
متعالی است که دستگاه قضا را در جایگاه ناظر 
بر اجرای قوانین در کشور، مدافع حقوق عامه، 
مدافع آزادی های مشروع و یک دستگاه مأمن و 
ملجأ و پناهگاه افــرادی می دانند که دچار ظلم 
شــده اند؛ از این رو هر فردی که می خواهد اقامه 
عدل کنــد، به این دســتگاه مراجعه می کند. به 
هر حال، پس از افت و خیزهای دســتگاه قضا، 
رهبر معظم انقالب یک فرد تحصیلکرده دینی، 
فقیه و تحصیلکرده دانشــگاهی را ـ که از متن و 
بطن دستگاه قضا برآمده اســت ـ برای ریاست 
این قوه انتخاب کرده انــد که به دلیل حضور در 
فضاهای اجتماعی بــه مطالبات عموم مردم در 
این حوزه واقف اســت؛ بنابراین می توان گفت 
حرکت جدیدی در دســتگاه قضا شــروع شده 
است. برداشــت بنده از ارکان عمومی آن است 
که امیدواری مضاعفی به وجود آمده و ان شاءالله 
در مرحلــه ســوم از مراحل پنج گانــه انقالب 
اسالمی، با حرکت های امیدوارانه ای که شروع 
شــده، یکی از نهادهایی که زودتر می تواند به آن 
تراز مطلوب برسد، دســتگاه قضا خواهد بود.\

BBBBB به نظر شــما دســتگاه قضا چقدر 
توانسته است مطالبات نظام اسالمی 

را برآورده کند؟
به نظر بنده، بازخوانی حکم رهبر معظم انقالب به 
رئیس جدید قوه قضائیه، نشان دهنده آن این است 
که مطالبات بسیار جدی است؛ اما قطع به یقین 
با آن فضا وجایگاهی که باید باشد، بسیار فاصله 
دارد و هنوز برخی رویکردهای دینی و نگاه های 
اســالمی مورد توجه جدی در دستگاه قضا قرار 
نگرفته است. برای نمونه، درباره موضوع حبس، 
این میزان حبــس و نگاه حبس محور باید زدوده 
شــود که رئیس محترم جدید آن را شروع کرده 
است. بحث بعدی درباره قضازدایی است. این 
نگاه وجود دارد که در دعاوی حتمًا باید به محاکم 
مراجعــه شــود، در حالی که باید بــه نهادهای 
داوری و نهادهای میانجی گری و آن چیزی که در 
فرهنگ دینی ما بوده، دقت شود و آن چیزی که در 
غرب اتخاذ شده، بدون توجه به زیرساخت های 
فرهنگی ای بوده که در متن تعالیم دینی و سنتی 
ما بوده اســت کــه بنابراین باید بــه مزیت های 
خودمان برگردیم و از آنها برای اداره امور حقوقی 
و قضایی مردم اســتفاده کنیم که اگر به این نقطه 
برسیم، به آن جایگاه مطلوب خواهیم رسید.قطعًا 
در حال حاضر با همه بررسی های انجام شده و 
بحث هایی که وجود دارد، فاصله جدی داریم؛ 
ولی امیدوار هســتیم که بــه آن حد مطلوب 
برسیم، حتی بیشــتر از نهاد دولت و نهاد 
قانونگذاری، به این حوزه امیدوار هستیم.

مظلومان پناهگاه 
 تبیین انتظارات امام)ره( از دستگاه قضا 
در گفت وگو با محمدمهدی اسماعیلی

و  امروز گنجینــه ماندگار  معیار شناخت و پایه گذاری ۱ 
هرگونه سیاست ورزی در عرصه های حاکمیتی، 
به ویژه سیاســت خارجی،  در صحیفه بابرکت 
امام خمینی)ره( گردآورده شده است. امام)ره( 
به عنوان سیاستمدار آگاه بر شئون ملت و کشور 
و با تمام ویژگی هــای نیابت امام عصر)عج(، 
مســیری را برای انقالب، ســیر تکاملی آن و 
چگونگی تعامــل با عرصه های خارجی، ملل 
مسلمان و کشورهای جهان ترسیم فرمودند که 
اســتمرار و پافشــاری بر آن اصول و اهداف،  
صــالح، خیر و آینــده ای روشــن را تضمین 
می کند. انقالب اســالمی با این نگاه و سیر در 
صراط مستقیم رهنمودهای امام)ره( می تواند 
منشأ عزت، برکت، سربلندی، اقتدار دست یافته 
حتی زمینه ساز دگرگونی عرصه های جهانی و 
مکاتب مرسوم مناســبات بین المللی شود که 
قدرت های مســلط و استکباری آن را حمایت 
می کنند و رواج می دهند؛ مسئله ای که موجب 
امیدبخشی به ملل اسالمی و مستضعف است.

سیاست ، دقیقًا همان چیزی است که 2 اصالــت حــق، عدل و اخــالق در 
نظریه های روابط بین المللی واقع گرا و پایه نظام 
استکباری را به چالش کشیده و جوهر سیاست 
خارجی از منظر امام خمینی)ره( است. نظام 
جهانــی و اغلب نظام های سیاســی جهان  بر 
همیــن پایه، دیکتاتوری ضد بشــری را  مبنای 
قــدرت خود قــرار داده اند و بــه همین دلیل، 
سیاست خارجی و دیپلماسی مطلوب از منظر 
امام راحل از ریل گــذاری متفاوتی برخوردار 
است و در مقابل این دیکتاتوری جهانی و ضد 

انسانیت قد علم می کند. 

نفی سبیل استوار است که سلطه کافر ۳ پایه مناســبات از نگاه امــام)ره( بر 
بر مسلمان را در هیچ عرصه ای مجاز نمی داند و 
عــزت را از آن خدا، رســول او و مؤمنان و نیز 
اســالم را دین برتر می داند و بــا نفی ظلم، از 
مظلوم حمایت می کند و با رویکرد نه شرقی و نه 
غربی، ســلطه اســتکباری را فاقد وجاهت و 
مشروعیت می داند و در مقابل آن، به استقالل 
ملــل،  اصالــت فرهنگ، اخالق اســالمی و 
انسانی، وحدت اسالمی و انسانی، هم زیستی 
اسالمی_ انسانی، حق و عدل تأکید می ورزد. از 
نگاه امــام)ره(،  این مکتــب انقالبی از طریق 
صدور تجربه انقالب اسالمی به دیگر ملل،  نفی 
سلطه گری و سلطه پذیری، دفاع از کیان و ملل 

اسالمی و مستضعف،  احترام متقابل ملل 
و دول، نفــی ظلــم و حمایــت از 

مظلوم، سیاســت نه شرقی و نه 
غربی و با مقابله ابدی و مستمر با 
اســتکبار جهانی و صهیونیسم 

تحقق می یابد و رســتگاری ملــل را تضمین 
می کند. 

مســیر ۴ این سیاســت خارجی ترسیم شده از  از  راحــل  امــام  ســوی 
چارچوب هــای  و  رایــج  دیپلماســی  های 
دیکتاتوری  نظام هــای  به  مشــروعیت دهنده 
جهانی و کشورها قابل تحقق نیست و به همین 
دلیل، مخاطب اصلی سیاست و دیپلماسی از 
نگاه امام)ره(، مردم مسلمان و مستضعف بودند 
و دیپلماسی رسمی کشور باید در خدمت این 
نگرش و سیاست های پایه قرار گیرند؛ اگر چنین 
عمل نشود، تعارض با جوهر تفکر و سیاست 
امام)ره( فرســایش دهنده ظرفیت های انقالب 
اسالمی و موجب تأخیر در تحقق اهداف امام 

خمینی)ره( خواهد بود. 

رایــج جهانــی،  یعنی  دیپلماســی  هم زیستی و پذیرش مشروعیت نظام ۵
ظالم فعلــی در جهان،  حتــی دوگانه انقالب 
اســالمی و اســتکبار جهانی ضد بشری را در 
دســتگاه دیپلماسی کشور ریشــه دار می کند. 
ترویج و دنباله روی از لیبرالیســم فاسد، نه تنها 
انقالب اســالمی، بلکه به مــردم ایران، ملل 
اسالمی و دیگر ملل مستضعف کمک نخواهد 
کرد. بر این اساس، دستگاه دیپلماسی کشور به 
میزانی که از تفکــر امام خمینی)ره( و انقالب 
اســالمی فاصله بگیرد، در خدمت نظام ظالم 
استکباری درمی آید و کارنامه زیان باری را برای 
مردم و کشــور رقــم می زنــد و در مقابل آن،  
پایبندی به اصول و اهداف امام خمینی)ره( که 
همواره از جانب رهبر معظم انقالب به آن تأکید 
شده یا از سوی سربازانی همچون سردار شهید 
قاسم سلیمانی دنبال و با خون شان امضاء شده،  
موجب عزت،  اقتدار،  امنیت و تحقق منافع ملی 
و منطقــه ای ایــران عزیــز و ملل اســالمی و 
مستضعف شــده اســت و نور امید، عزت و 
قــدرت را در دل دیگر امت های مســلمان و 
مستضعف حتی غیر مسلمان تابانده و الگوی 

پیروزی، آزادی و استقالل قرار گرفته است.

 راه عزت و اقتدار
هادی محمدی کارشناس روابط بین الملل 

انتظار امام)ره( از دستگاه دیپلماسی کشور را واکاوی می کند

پرویز سروری فعال سیاسی انتظارات امام از دولت را در یادداشتی شفاهی تبیین کرد

زهرا سادات حسینی
خبرنگار

دســتگاه قضا که نهاد عدل و احقاق 
حقوق فردی و اجتماعی اســت، یکی 
از قوای ســه گانه جمهوری اســالمی 
ایران است. حضرت امام خمینی)ره( 
انتظاراتی از این قوه داشــتند که تحقق 
آنها،  می تواند قوه قضائیــه ای در تراز 
انقالب اســالمی پدید آورد. در همین 
زمینه با »دکتر محمدمهدی اسماعیلی« 
تهران  استاد دانشکده حقوق دانشگاه 

گفت وگو کردیم که در ادامه می آید:
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BBBBB به نظر شما عملکرد مجلس شورای 
اســالمی  تا چه میزان بــا انتظارات 
امام)ره( مطابقت داشته و مجلس در 
ادوار مختلف توانسته منویات ایشان 

را دنبال کند؟
حقیقت این است که امام راحل از آغاز به این نکته 
توجه داشتند که هیچ گاه خط سازش و لیبرالیستی 
در مجلس حاکم نشــود؛ از این رو می توان گفت 
امام راحــل معتقد بودند که باید افرادی بر ســر 
کار باشــند که خط مقاومت را در کشــور حاکم 
کنند، اسالم را به درستی شــناخته باشند و پیرو 
اسالم، مانند مردم و به فکر باشند، در راه حقوق 
مردم زحمت بکشند، انسان های مهذب باشند، 
خودخواه نباشند و بصیرت داشته باشند؛ چرا که 

بصیرت در سرنوشت یک ملت و مسئوالن نقش 
مهمی دارد و اگر این گونه نباشــد ممکن اســت 
طرف دلسوز باشد، اما آگاهی الزم را نداشته باشد 
و فریب بخورد، از این رو امام و رهبری روی مسئله 
بصیرت تأکید دارند. در شرایطی که گاهی اوقات، 
ملت بصیرت الزم را نداشــتند یا اینکه دشــمن 
توانست با ترفندها و نقشه هایی آرمان های ملت 
را به نحوی کنار بگذارد و عناصر سازش گر را به 
قدرت برساند، مشاهده کردیم که چه ضربه های 
سنگین و جبران ناپذیری بر کشور، ملت و انقالب 
ما وارد شد. بنابراین امام)ره( روی مسئله بصیرت 
بســیار تأکید داشــتند و معتقد بودند نمایندگان 
مجلس باید بصیرت الزم را داشته و ساده زیست 
باشند؛ چرا که اگر خدای نخواسته کسانی دنبال 
ثروت اندوزی باشند، نمی توانند به فکر مملکت، 
ملت و انقالب باشند و چه بسا ضربه های سنگین 
وارد کنند.  امام)ره( در ســخنرانی ها و پیام هایی 
که درباره نمایندگان مجلس داشتند روی مسئله 
مســئولیت پذیری بســیار تأکید داشــتند، اینکه 
نماینده مجلس بی تفاوت نباشــد و نماینده ای که 
نسبت به مملکت و ملت خود احساس مسئولیت 
کنــد، خواب راحــت را از خود ســلب می کند 
تا مشــکالت مردم را حل کند. یکی از مســائل 
دیگــری که امام راحل به آن تأکید داشــتند، این 
بود که نمایندگان انسان های خودباخته ای نباشند 
و باید بتوانند در برابر هوس ها، مســائل دنیوی و 
غیراخالقــی خود را حفظ کرده و خویشــتن دار 
باشند. مســئله دیگری که امام)ره( روی آن تأکید 
داشتند، مســئله خط مقاومت بود که نمایندگان 
زود خود را نبازند و تسلیم نشوند.   اصواًل باید به 
این نکته توجه شود؛ وقتی کسی آن گونه که باید و 
اقتضا می کند به وظیفه اسالمی و شرایط نمایندگی 
عمل نکند، خود به خود از نمایندگی ساقط است 

و قبل از اینکه شورای نگهبان اعتبار عده ای از این 
نمایندگان را رد کند و آنها را از این مسئولیت کنار 
بگذارد، خودشــان ساقط بوده اند و حقوقی که از 

مجلس گرفته اند، شرعًا حقوق آنها نبوده است. 

BBBBB برای اینکه مجلس شــورای اسالمی 
و نماینــدگان در راســتای انتظارات 
امام)ره( قدم بردارند و اقداماتی انجام 
دهند، چه کارهایی باید انجام دهند؟ 

عمده مســئله و اولین قدم این است که نسبت به 
اسالم تعبد داشته و پیرو اسالم باشند و تالش کنند 
قوانین اسالمی را اجرا کنند و دیگر اینکه مردمی 
باشــند، چرا که مردمی بودن برای یک نماینده یا 
یک مســئول خیلی مهم است و به فکر و با مردم 
بودن یکی از مهم ترین وظایف هر مســلمانی به 
شمار می آید و اگر مردمی نباشند، نمی توانند به 
وظیفــه خود عمل کنند و ضربه می زنند.  ویژگی 
دیگر نمایندگان باید این باشد که واقعًا سازش کار 
نباشند، زیرا ســازش کاری و تسلیم طلبی بسیار 
ننگین اســت؛ در طول ۴۰ ســالی که از انقالب 
می گذرد، عــده ای تحت عنــوان اصالح طلبی 

سازش کاری کردند که خیانت آنها به اسالم را 
حتی دشمن هم نتوانست انجام دهد. اگر 

امروز دشــمنان انقالب اسالمی مانند 
آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی 

چشــم امیدی به ایران دارند، در 
حقیقت چشم امیدشان به همین 

تسلیم طلبان است.
در حال حاضر نیز کســانی 

که به مجلس می روند، اگر 
روحیه تسلیم طلبی داشته 
خطر  بزرگ ترین  باشند 
برای اســالم، انقالب و 

کشور هســتند. نمایندگان مجلس باید واقعًا در 
راه خدمــت به این ملت حرکــت کنند و اگر به 
مسئله خدمت به مردم توجه نداشته یا بی تفاوت 
باشند یا از مردم بیگانه باشند، بزرگ ترین خیانت 
و ضربه را به نظام اســالمی خواهند زد. مسئله 
بعــدی درســتی و صداقت اســت. صداقت از 
نکات مهمی اســت که باید یک نماینده مجلس 
داشته باشد. امام)ره( از روزی که نهضت را آغاز 
کردند، با مردم بودند، با مردم صداقت داشتند، با 
مردم حرف زدند و به کمک مردم حرکت کردند، 

چراکه مردم را تنها راه می دانستند.

معمار کبیر

مقوم نظام و علیه دشمن

راهبــرد حضرت امــام)ره( نســبت به 
گروه های سیاســی را می تــوان مبتنی بر 
دو پایه دانســت: اول اینکه اســاس غلبه 
اســتکبار بر ملت ها در ایجاد اختالف و 
ابزارهای  از  دودستگی هاســت که یکی 
آن، احزاب و گروه های سیاســی اســت. 
دوم اینکه احزاب سیاسی باید در فعالیت 
سیاســی آزاد باشــند؛ اما آزادی با توطئه 
و خرابــکاری تفاوت دارد. بــا این نگاه، 
حضرت امام)ره( توصیه هایی به احزاب 
سیاســی داشــته و انتظارات خویش را 
مکررًا مطرح می فرمودند که مهم ترین آنها 

عبارتند از: 

۱پرهیــز از اختالفات و قرار نگرفتن 
در زمین دشمن؛ بنیانگذار نظام اسالمی 
از همان روزهای اولیــه پیروزی انقالب 
اسالمی نســبت به دسیسه دشمنان ملت 
ایران در سوءاستفاده از احزاب و گروه های 
سیاسی هشــدار داده و فرمودند: »نباید 
اختالفــات را دامن زد، نبایــد آن بگوید 
من حزب کذا، آن بگوید من حزب کذا، 
نباید اینقدر حزب ها پیدا بشود، دویست 
حزب پیدا شود، این قدر جمعیت ها پیدا 
بشود، باید همه شان با هم مجتمع ]شوند[ 
برای نجات یک کشــوری که همه در آن 

می خواهند زندگی بکنند.«

آزادی؛  از  نکــردن  2سوء اســتفاده 
حضــرت امــام)ره( بــا انتقــاد از رژیم 
دیکتاتوری شــاه ـ کــه آزادی های فردی، 
انتخابات واقعی، مطبوعــات و فعالیت 
احزاب را از میان برده اســت ـ بین آزادی 
بیان و توطئه تمایز قائل شده و می فرمایند: 
»آزادی غیر از توطئه است، آزادی آزادی 
بیان اســت، هر چه می خواهند بگویند، 
توطئه نکنند... توطئه آزاد نیســت، انتقاد 
آزاد است. بنویسند، بگویند، انتقاد کنند.«

۳انتقاد ســازنده به جــای تضعیف 
نظام؛حضرت امام)ره( یکی از انتظارات 
خــود از احزاب و گروه های سیاســی را 
انتقاد ســازنده و اجتنــاب از تخریب و 
تضعیف نظــام مطرح کــرده و تصریح 
می فرمایند: »هر چه می خواهند بگویند و 
هر چه می خواهند انتقاد کنند، انتقاد غیر 
توطئه اســت. لعن و توطئه با لحن انتقاد 
فرق دارد. انتقاد از امور ســازنده است... 
لکن یک وقت لحن، لحِن انتقاد نیست، 
لحن، لحِن تضعیف جمهوری اسالمی 
اســت ولو اینکه دیکته کردند به او دادند، 
نفهمید که این طوری اســت ... ما با این 

لحن مخالفیم، این لحن آزاد نیست.«

۴ وابســته نبودن به خــارج؛ معمار 
کبیر انقالب اســالمی با اعتقاد به اینکه 
ایجــاد احــزاب در ایران کار اســتعمار 
بوده و از صدر مشــروطه تالش شان این 
بوده که احزاب چپ و راســت درســت 
کنند تا آنها را بــه جان هم بیندازند و کار 
خودشان را جلو ببرند، از احزاب اسالمی 
می خواهند زیر بیرق اسالم اتحاد کرده و 
به ملت بپیوندند. ایشان از همان روزهای 
اول پیروزی انقالب اسالمی می فرمایند: 
»من باز از همه قشــرهای ملت، از همه 
روشــنفکران، از همه احــزاب، از همه 
دستجات و گروه )گروه ها که مع االسف 
تاکنون شاید دویست گروه پیدا شده باشد( 
تقاضا می کنم که مســیرتان، مسیر ملت 
و مسیر اسالم باشــد، به ملت بپیوندید، 
صالح شــما در این اســت که به ملت 

بپیوندید.«

حسین عبداللهی فر
کارشناس سیاسی

یادداشت

حضرت امــام)ره( در وصیت نامــه خود تأکید 
دارند مســئولینی کــه انتخاب می شــوند چه 
نمایندگان و چه رئیس جمهور، از طبقات متوسط 
به پایین جامعه باشــند و با دردهای مردم آشــنا 
باشــند، این حمالت در واقع مشخص کننده آن 
است که امام)ره( چه دیدگاه و اندیشه ای درباره 
مردم دارند. وقتی ایشــان می فرمایند مسئوالن 
از اشراف و مرفهین بی درد نباشند، یعنی محور 
بحث امام )ره( و هسته مرکزی بحث های ایشان، 
مردم و اسالم هســتند. در حالی که ما با اصول 
و معیارهایــی که امام)ره( در بســیاری از موارد 
بــه خصوص درباره مــردم و حقوق آنها مطرح 
کرده اند مثل مدیریت جامعه متأســفانه  فاصله 

زیادی داریم.    

به عنوان مثال با نگاه به سطح زندگی مسئوالن 
جامعه، بــه این فاصله بین مردم و مســئوالن و 
مدیریت آنها در جامعه پــی می بریم. امام)ره( 
درباره بحث کاخ نشینی و کوخ نشینی فرموده اند 
کســی که در کاخ زندگی کند، رفتار و کردارش 
خوی کاخ نشــینی به خود می گیــرد، بنابراین 
نمی تواند مردم را درک کند. امام)ره( در مقایسه 
با کاخ نشین و کوخ نشین فرمودند کوخ نشین ها 
همــان طبقه ضعیف و مســتضعف هســتند و 
تعهد به اسالم دارند که پیامبر)ص( و حضرت 
فاطمه)س( نمونه ای از کوخ نشین ها بودند و اکثر 
مخترعین و مکتشفین نیز از کوخ نشین ها هستند، 
در حالی که  کاخ نشــین ها همان طبقه مرفهین 
و مســتکبرین هستند که ســالطین نمونه ای از 

کاخ نشین ها هستند. 
در نگاه به زندگی شــهید رجایی متوجه می 
شوم که زندگی نزدیک به مردم داشت، در حالی 
که برخی مسئوالن از مردم فاصله گرفته اند، لذا 
در مدیریت جامعه ما، بین معیارها و اندیشه های 

امــام )ره( هنــوز فاصلــه وجــود دارد. تئوری 
ســازندگی باعث به وجود آمدن مشکالتی در 
کشور همچون فقر، حاشیه نشینی، فساد و مسائل 

دیگر و دوری مسئوالن از زندگی مردم شد. 
امام)ره( درباره مردم می فرمایند آن کســانی 
که این همه در پیروزی انقالب و جبهه ها شهید 
دادند، از قشر محروم جامعه بودند و در خطاب 
به مردم محروم در صحیفه نور می فرمایند شما 
هستید که کشور را از دست ابرقدرت ها نجات 
داده اید و این طبقه محروم جامعه اســت که در 
ازای خدمت خود به غیر از خدا از کســی دیگر 
چیزی نمی خواهد و همه مــا، مرهون این افراد 
هستیم و زندگی ما را این گروه اداره می کنند  که 
اگر الیق باشیم خدمت گذار آنها شویم. در واقع 
امام)ره( این قشر که کوخ نشین ها و ساده زیست ها 
هستند را در صحنه های اصلی انقالب، حاضر و 
مؤثر می دانند که مسئوالن باید خدمت گذار آنها 
باشند. اما برخی مسئوالن به جای رضایت خدا 
و مردم به دنبال رضایت شخصی و حزبی هستند! 

امام)ره( می فرمایند این نهضت از برکت شما 
زاغه نشین ها و امثال شما است، یعنی این طبقه 
محروم باید به پیشرفت برسند که با وحدت کلمه 
پیش رفته انــد. در مجموع انقالب خیلی کارها 
کرده است و به نظر بنده بقای انقالب اسالمی از 
معجزه های تاریخ است، چراکه هم دشمن و هم 
دوست نادان هر دو در حال تخریب این انقالب 
هستند. شاگرد اول های انقالب هم اکثرًا شهید 
یا مجروح شده اند و امروز بعضًا کسانی سرکار 

آمده اند که اصاًل دردی را احساس نکرده اند. 
به نظر بنــده انقالب در بخش هــای دولتی 
احتیاج به انقالب اداری و سازمانی دارد، یعنی 
باید شــفافیت مالی کســانی که در پست ها به 
خصوص پســت های کلیدی و حســاس قرار 
می گیرند کاماًل مشــخص و شفاف باشد. باید 
روزانه به مســئوالن آموزش های اخالقی داد که 
چطور رفتار کنند و اگر می شد حتی کتاب اخالق 
ناصری خواجه نصیرالدیــن را می خواندند و از 

آنها نیز امتحان گرفته می شد.

جایگاه مردم  در اندیشه امام راحل و انتظار ایشان از ملت

انقالب ولی نعمتان 
غالمرضا جمشیدی ها

 عضو هیئت علمی
 دانشگاه تهران

نماینده مطلوب  امام بصیر ، مردمی و  ساده زیست است
بررسی انتظارات امام راحل از نمایندگان مجلس در گفت وگوی صبح صادق با حجت االسالم سیدحمید روحانی

زهرا ظهروند
خبرنگار

امــام خمینــی)ره( بر مردمــی بودن 
و تســلیم ناپذیر بودن و ساده زیســتی 
مسئوالن نظام به ویژه نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی تأکید ویژه ای داشتند و 
معتقد بودند در این صورت می توانند 
برای نظام، ملت و مردم مفید باشند و 
در راه اهداف انقالب اسالمی و احقاق 
حقــوق واقعی ملــت قــدم بردارند. 
به همیــن منظور با حجت االســالم 
روحانی«  »ســیدحمید  والمسلمین 
مورخ انقالب اسالمی گفت وگو کردیم 

که در ادامه می خوانید:
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۴
معمار کبیر

  آنچه ما باید بگوییم 
شما گفته اید!

»وضعیت  چگونگی  و  چیستی 
روشــنفکری در ایران« همواره 
مورد سؤال بوده است. روشنفکر کیست و 
روشنفکری چیست؟ این ســؤال مهم را 
می توان مقدمــه ورود به بحث اصلی این 
یادداشت قرار داد و در ایام سالگرد ارتحال 
بنیان گذار انقالب اسالمی، انتظارات امام 
خمینی)ره( را از قشر روشنفکران بررسی 
کرد. روشــنفکر به کسی گفته می شود که 
ابزار کارش فکر و اندیشــه بوده و درصدد 
اســت با کســب مدارج آکادمیک، فردی 
مفید برای جامعه شــود و بــا آرا و آثارش 
تغییری در جهان و جامعه ایجاد کند. البته 
گاهی این تالش روشنفکر سبب می شود از 
سرمایه نمادین خود برای مداخله در سپهر 
عمومی و سیاسی استفاده  کند و درباره هر 
یک از حوزه هایی که در ســپهر سیاســی 
مطرح است، موضع اخالقی اتخاذ  کند؛ 
یافته های پژوهشــی خــود را در معرض 
استفاده عموم قرار  دهد و در صورت لزوم 
سخت و بی محابا با صاحبان قدرت سخن 
بگویــد و هنــگام مشــاهده تحریف ها، 
فریب کاری ها یــا دادن آدرس غلط، تنویر 
افکار و افشاگری را بر سکوت ترجیح دهد. 
تا اینجا این نقــش الزمه مدیریت جامعه 
بوده و مورد تأیید امام راحل قرار می گیرد؛ 
اما زمانی که روشنفکر از رسالت خود جدا 
می شــود و اسیر برساخته های فکری خود 
می شــود یا نقش اصالحی خود در برابر 
قدرت را فراموش می کند و اسیر چرب و 
شیرین قدرت می شود یا به سبب مختصات 
و تمایزات فرهنگی و فاصله بین جوامع به 
اصطالح پیشرفته با جامعه خود، واداده به 
دامن آن می غلتد، از نظر امام خمینی)ره( 
نمی تواند نقش مرجعیتی خود برای جامعه 
را انجام دهد. رهبر حکیم و خلف صالح 
امام نیز معتقدند جریان روشنفکری متأثر از 
تحوالت و پیشــرفت های غربی بوده و به 
شکل مقلدانه و نامتناسبی در ایران بازسازی 
شده است که در مجموع، جاذب بسیاری 
از ویژگی های منفی نسخه  اصلی و خالی از 
ویژگی های مثبت آن است و به دلیل همین 
فراموشی رسالت مردم داری و مردم یاری و 
مردم مداری اش بیمار به دنیای ایرانی آمده و 
بیمار است. چون متوجه تمایزات سنت و 
مدرنیته نیست یا دربست با عینک غربی و 
شرقی به ماجرا می نگرد، لذا در بحران ها و 
چالش های داخلی نمی تواند راه حل بدهد؛ 
بلکه به تحقیر داشته ها و راه حل های خودی 
می پردازد. در کتاب »روشنفکر میهنی« که 
مؤسسه فرهنگی ـ هنری مرکز اسناد انقالب 
اسالمی چاپ و منتشر کرده، درباره نحوه 
آشنایی جالل آل  احمد با امام خمینی)ره( 
نکته ای نقل شــده که می تواند اندیشــه و 
انتظارات امام)ره( درباره روشــنفکری و 
روشنفکران را نشــان دهد: »آل احمد در 
طول زندگی اش تنها یک بــار امام)ره( را 
مالقــات کــرد و آن دیدار در نخســتین 
سال های نهضت اسالمی اتفاق افتاد. وی 
دربــاره این دیدار می گویــد: »من پس از 
شــنیدن نطق ایشــان ]امام خمینــی[... 
احساس کردم باید ایشــان را ببینم. به قم 
رفتم. در خانه ایشان کتاب »غرب زدگی« 
خود را کنار دست شــان دیدم. گفتم: شما 
هم این خزعبالت را می خوانید؟ با نگاهی 
به من پرسیدند: شما آقای آل احمد هستید؟ 
گفتم: بله. گفتند: آنچه ما باید بگوییم شما 
گفته ایــد.« در ادامــه جالل دربــاره این 
مالقات می گوید: »من حتی دست پدرم را 
ایشــان دســت  امــا  بــودم،   نبوســیده 

 را بوسیدم.«

فتح الله پریشان
پژوهشگر اندیشه 

سیاسی

یادداشت

یکی از مسائلی که در جامعه ما اهمیت بسیاری 
دارد، آشــنایی با اندیشــه ناب امام خمینی)ره(  
و انتظار ایشــان از زنان اســت. در این مجال به 

اختصار به این موضوع اشاراتی خواهیم داشت.

مسئله حجاب
تأکید حضرت امام)ره( بر مسئله حجاب، نشان از 
بصیرت ایشان است که در مقام اولین فریادرس و 
مطالبه گر حقوق اجتماعی زنان، به دنبال جایگاه 
حضور اجتماعی زنان بودند؛ زیرا زنان با داشتن 
حجاب اســت که خــود را از نگاه هــای دون و 
جنسیتی دور نگه داشــته و می توانند در مناصب 
اجتماعی بروز و ظهور اجتماعی داشــته باشند. 
امام خمینی)ره( می فرمایند: »حجاب مانع کسب 
علــوم، فضایل و فرهنگ نیســت، بلکه موجب 
تقویت حریم عفاف، تحکیم ارزش های انسانی و 
پاالیش روح و عامل استحکام خانواده است. زنان 
باید عفت عمومی را حفظ بکنند و روی آن عفت 
عمومــی کارهای اجتماعی و سیاســی را انجام 

بدهند.« )همان، ج ۱۳: ۱۹۳ـ۱۹۲(
»آری در اسالم زن باید حجاب داشته باشد، ولی 
الزم نیست که چادر باشد. بلکه زن می تواند هر 
لباســی را که حجابش را به وجــود آورد؛ اختیار 
کند. ما نمی توانیم و اســالم نمی خواهد که زن به 
عنوان یک شیء و یک عروسک در دست ما باشد. 
اسالم می خواهد شخصیت زن را حفظ کند و از 

او انســانی جدی و کارآمد بسازد. ما هرگز اجازه 
نمی دهیم تا زنان فقط شــیئی برای مردان و آلت 

هوسرانی باشند.« )همان، ج  ۵: ۲۹۴(

زن در خانواده
از دیدگاه امام خمینــی)ره(، »خانواده« اولین و 
مهم ترین جایگاه تربیتی بشر و محل بروز و ظهور 
عواطف انسانی و رکن عمده جامعه است. اگر زن 
در جامعه بتواند به علم و معرفت و کماالت معنوی 
و اخالقی ـ که خدای متعال و آیین الهی برای همه 
انسان ها به طور یکسان در نظر گرفته است ـ برسد، 
تربیت فرزندان بهتر شده و محیط خانواده گرم تر 
و باصفاتر خواهد شد وجامعه پیشرفت بیشتری 
خواهد کرد. »دامن مادر بزرگ ترین مدرســه ای 
است که بچه در آنجا تربیت می شود. آنچه که بچه 
از مادر می شنود، غیر از آن چیزی است که از معلم 
می شنود. بچه... در دامن مادر بهتر تربیت می شود 

تا در جوار پدر، تا در جوار معلم.« 

زن در اجتماع
از دیــدگاه امام خمینی)ره(، زن نه فقط با حضور 
مثبت و ســازنده خود در جامعه، بلکه با حضور 
در روان و ذهــن مردان و فرزندان در خانواده و در 
نهایت با حضور در روحیات جامعه، مسیر اصلی 
جامعه و تکامل انسانی را تعیین می کند. بنابراین، 
زنان در هر جامعه ای تعیین کننده مسیر حرکت آن 

جامعه  هستند.
در اندیشه رهبر کبیر انقالب، زن نیز یکسان با مرد 
در سرنوشت خود دخیل است و می تواند حضور 
فعالی در صحنه های گوناگون جامعه داشته باشد.

»اسالم هیچ گاه مخالف آزادی زن ها نبوده است. 

زن مانند مرد آزاد اســت که سرنوشــت خود را 
انتخاب کند و در فعالیت های مختلف اجتماعی 
شرکت داشته باشد. زنان آزادند در همه فعالیت ها 
نقش داشــته باشــند، آن چیزی که اســالم با آن 
مخالف است، شیء شــدن زن در جامعه است. 
اســالم می خواهد که زن حیثیت و شــخصیت 
و شــرافت خود را حفظ کند. اســالم زنان را از 
فســادی که آنان را تهدید می کند، نجات داده و 
می دهد و در حقیقت آنان را از بند فساد آزاد کرده 
است. اسالم نمی خواهد زنان ملعبه دست باشند، 
می خواهد زنان آدم باشــند مثل ســایر آدم ها. ما 
می خواهیم زن آدم باشــد مثل سایر آدم ها، انسان 
باشد مثل ســایر انســان ها، آزاد باشد مثل سایر 

آزادی ها.« )همان، ج ۳: ۳۷۰(
حضرت امام)ره( با روشنگری و تبیین جایگاه و 
شــأن و منزلت زنان، به منزله احیاگر ارزش های 
اصیل دینی، ســاحت دین را از باورهای غلطی 
که با رنگ و لعــاب دین در حوزه زنان در جامعه 

رسوخ کرده بود، پاک کردند.

حضور در عرصه علم و فرهنگ
امــام)ره( همواره خواهان حضــور جدی بانوان 
در عرصه هــای علمی و فرهنگــی بودند و زنان 
را به فراگیری علوم گوناگون تشــویق می کردند. 
حمایت بی دریغ حضرت امام)ره( از تحصیل و 
پیشرفت عملی زنان در سیره خصوصی و در شیوه 

خانوادگی ایشان مشهود است.
»درود بی پایــان بر زنان متعهدی کــه اکنون در 
سراسر کشور به تربیت نوباوگان و تعلیم بی سوادان 
و تدریــس علوم انســانی و آموزش فرهنگ غنی 

قرآنی اشتغال دارند.«)همان، ج ۱۴: ۳۱۷(

 احیاگر ارزش های اصیل دینی
مروری بر انتظارات امام خمینی)ره( از زنان

لیال وطن خواه
 کارشناس مطالعات

 زنان و خانواده

تاریخ هر ســرزمینی را باید یکــی از پیش ران ها 
و پایه های شــکل دهنده هویت ملت آن سرزمین 
دانست. هر ملتی اگر توانست تاریخ خود را ثبت 
کند و نسل به نسل به فرزندان خود بیاموزد، آن گاه 
خواهد توانست هویت خود را نیز حفظ کند و 
در هر عصری کیســتی خود را بیابد؛

 

اما اگر تاریخ آن به دســت فراموشــی سپرده یا 
دســتخوش تحریف شــود، آن جامعه مســتعد 

خودباختگی و ازخودبیگانگی خواهد شد.
وظیفه حفظ تاریخ یک ســرزمین در گام اول 
با مورخان اســت؛ تاریخ نگاران و تاریخ نویسان 
همان هایی هســتند که می تواننــد ذهن ها را به 
افتخــارات یک ملت متوجــه و خودباوری را به 
جامعه تزریق کنند، یا با بزرگ نمایی شکست ها 
و ناکامی ها، نسل جوان را نسبت به گذشته خود 

ناامید کنند. 
تاریخ مملو از درس ها و عبرت هایی اســت 
که می توانــد همچون چراغ راهــی، هدایت گر 
یک نسل باشد. جامعه ای که می خواهد در مسیر 
پیشــرفت و ســربلندی گام های رفیعی بردارد و 
خود را به اوج تعالی برســاند، نیازمند این است 
که گذشــته خویش را با همه فرازها و نشــیب ها 
بازخوانی کند و از آن بستری برای نیل به اهداف 

خود بسازد.
تاریخ ایــران زمین نیز در کنــار ناکامی ها و 
تلخ کامی ها، مملو از افتخارات بزرگی است که 
آشنایی نسل جوان با این گذشته می تواند موجب 
غرور و خودباوری شود؛ اوج این عزت را می توان 
در تاریــخ نیم قرن مبارزات اســالمی این ملت 
مشاهده کرد که به استقرار جمهوری اسالمی 
انجامیده اســت؛ مقطع پرافتخاری که برای 
آن نمی توان نمونه مشابهی یافت؛ این تاریخ 
پرافتخار البته با بدخواهانی مواجه بوده است

 که در طول این ســال ها بــرای انکار، تحریف و 
تخریب آن بــا همه توان به میــدان آمده اند؛ این 
جریان با اســتفاده از قلم های مزدور و رسانه های 
در اختیار، تالش کرده اند اذهان عمومی نسل های 

جدید انقالب را نسبت به گذشته تیره و تار کنند.
به همین علت اســت که بزرگان و دلســوزان 
انقالب نســبت به محافظت و مراقبــت از این 
تاریــخ پرافتخار تذکــر داده انــد. در این میان، 
رهنمودهــای ســالیان پیش حضــرت امام)ره( 
حاوی مطالب ارزشــمندی است؛ حضرت امام 
در ۲۵ دی مــاه ســال ۱۳۶۷، در آخرین ماه های 
حیات پربرکت شــان، مأموریــت تدوین تاریخ 
انقالب اسالمی را طی نامه ای به حجت االسالم 
»ســیدحمید روحانی« واگــذار نمودند. در این 
نامه آمده است:»شــما به عنــوان یک مورخ باید 
توجه داشته باشــید که عهده دار چه کار عظیمی 
شده اید. اکثر مورخین، تاریخ را آن گونه که مایلند 
و یا بدان گونه که دستور گرفته اند، می نویسند، نه 
آن گونه که اتفاق افتاده اســت. از اول می دانند که 
کتاب شان بناست به چه نتیجه ای برسد و در آخر 

به همان نتیجه هم می رسند.
از شــما می خواهم هرچه می توانید ســعی و 
تالش نمایید تــا هدف قیام مردم را مشــخص 
نمایید؛ چراکه همیشه مورخین اهداف انقالب ها 
را در مســلخ اغراض خود و یا اربابان شــان ذبح 
می کنند. امروز همچون همیشه تاریخ انقالب ها، 
عده ای به نوشتن تاریخ پرافتخار انقالب اسالمی 
ایران مشــغولند که ســر در آخور غرب و شرق 
دارند. تاریخ جهان پر اســت از تحسین و دشنام 
عــده ای خاص، لــه و یا علیه عــده ای دیگر و یا 
واقعه ای درخور بحث. اگر شما می توانستید تاریخ 
را مســتند به صدا و فیلم حاوی مطالب گوناگون 
انقــالب از زبان توده های مــردم رنج دیده کنید، 
کاری خوب و شایســته در تاریخ ایران نموده اید. 
باید پایه های تاریخ انقالب اسالمی ما چون خود 
انقالب بر دوش پابرهنگان مغضوب قدرت ها و 

ابرقدرت ها باشد.شما باید نشان دهید که چگونه 
مردم علیه ظلم و بیداد، تحجر و واپس گرایی قیام 
کردند و فکر اســالم ناب محمدی را جایگزین 
تفکر اسالم سلطنتی، اسالم سرمایه داری، اسالم 

التقاط و در یک کلمه، اسالم آمریکایی کردند.
شما باید نشــان دهید که در جمود حوزه های 
علمیه آن زمان که هر حرکتی را متهم به حرکت 
مارکسیســتی و یا حرکت انگلیسی می کردند، 
تنی چند از عالمان دین باور دست در دست مردم 
کوچه و بازار، مردم فقیر و زجرکشــیده گذاشتند 
و خــود را به آتش و خــون زدنــد و از آن پیروز 
بیرون آمدند.شــما باید به روشنی ترسیم کنید که 
در ســال ۱۳۴۱، سال شــروع انقالب اسالمی و 
مبارزه روحانیت اصیل در مرگ آباد تحجرمآبی، 
چه ظلم ها بر عــده ای روحانی پاک باخته رفت، 
چــه ناله های دردمندانه کردنــد، چه خون دل ها 
خوردند، متهم به جاسوسی و بی دینی شدند، ولی 
با توکل بر خدای بزرگ کمر همت را بستند و از 
تهمت و ناسزا نهراســیدند و خود را به توفان بال 
زدند و در جنگ نابرابر ایمان و کفر، علم و خرافه، 
روشنفکری و تحجرگرایی، سرافرازـ ولی غرقه به 

خون یاران و رفیقان خویش ـ پیروز شدند.
حرف بسیار است، و من حال نوشتن بیش از 
این را ندارم. خداوند به شــما که مورد عالقه من 
هستید و خود از ستم کشــیده های این انقالبید، 
توفیق بندگی دهد تــا بتوانید با در نظر گرفتن اوـ 
جــل و عالـ واقعیت ها را برای نســل آینده ثبت 
کنید. من به شــما دعا می کنم و از واحد فرهنگی 
بنیاد شهید تشکر می کنم که به شما کمک می کند 

تا ان شاء الله بتوانید کارتان را به پایان برسانید.«
ایــن نامه تاریخی چون منشــوری برای همه 
تاریخ نویسان متعهد ایران زمین و راهبردی برای 
مراکز و پژوهشگاه های تاریخ است که باید محور 
تالش آنان قرار بگیرد تا بتوانند نقش تاریخی خود 
را در ســاختن تمدن ایران زمین مبتنی بر الگوی 

اسالمی ـ ایرانی پیشرفت به انجام برسانند.

انتظارات حضرت امام)ره( از تاریخ نگاران برای روایت رویارویی اسالم ناب و اسالم آمریکایی

یخی  تار تقابل  ثبت 
مهدی سعیدی
کارشناس سیاسی
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E به تو و سایر جوان ها که طالب معرفتند 
وصیت می کنم که شما و همه موجودات جلوه 
او و ظهور وی  هستند، کوشش و مجاهدت کنید 
تا بارقه ای از آن را بیابید و در آن محو شــوید و 
از نیستی به هستی مطلق رسید. مأیوس نباش، 
که یأس از اقفال بزرگ است، به قدر میسور در 
رفع ُحُجب و شکستن اقفال برای رسیدن به آب 
زالل و سرچشــمه نور کوشــش کن. تا جوانی 
در دست  تو است، کوشــش کن در عمل و در 
تهذیب قلب و در شکستن اقفال و رفع ُحُجب، 
که هزاران جــوان که به افق ملکوت نزدیکترند 

موفق می شوند.
 نامه به خانم طباطبایی، ۵ خرداد ۱۳۶۳

E هــر چه می توانید 
مردم و جوانان را تهذیب 
کنید و متوجه ســازید 
اســالم  برای  وقتی  که 
به  باید  می کنیــم؛  کار 
که  باشــد  مهذب  طور 
نخواســته،  خدای  اگر 
و  خودخواهی  با  کارها 
غرور همراه شــد، مبدأ 

است.  انســان  شکست 
باید اتکال به خدا باشد و 

خدمت برای خدا؛ خدمتی 
که در هر جا انجام شد، عبادت 

باشد.
سخنرانی در جمع مسئوالن

 بسیج، صبح 2۵ فروردین ۱۳۶۴

E این جوانان جهادگرند که بذر انقالب را 
در دل هر روستایی می کارند و با آبادانی مناطق 
محروم است که هر روستایی و شهری محروم، 
سربازی می شود پاسدار انقالب اصیل اسالمی 
خویش؛ چرا که آمریــکا و ایادی مزدبگیرش، 
خوب به این  نتیجه رســیده اند با جهاد مقدس 
فرزندان اسالم است که نهال انقالب اسالمی 
در روســتاها و شــهرهای دورافتاده این آب و 
خاک به گل می نشیند.آفرین بر شما که این گونه 

به اسالم و انقالب اسالمی آبرو دادید. 
پیام به ملت ایران در سالروز تأسیس جهاد 
سازندگی، 27 خرداد ۱۳۶۱

E دوم شخص اسالم، علی بن ابی طالب 
)سالم الله علیه( است. خودش یک کارگر بوده؛ 
یعنی قنات حفــر می کرده، لکن برای خودش 
نه، وقف می کرده برای مســتمندان...، شــما 
مقایسه کنید این احترامی که کارگر در اسالم 
به واسطه عمل این دو بزرگمرد تحقق پیدا کرده 
و این ارزشــی که به شما داده است که خودش 
هم در عرض شــما آمده اســت....حضرت 
صادق، حضــرت باقر، آنها هــم، از آنها نقل 
کرده اند که در یک محلی که داشتند، می رفتند 
کار می کردنــد. بــه حضرت صــادق بعضی 
می گفتند آقا ـ حضرت صادق شــغلش خیلی 
بود. شــغل معنویش زیاد بود و کار تبلیغاتی و 
کار تعلیماتــی اش زیاد بود، مع ذلک، خودش 

تشریف می برد به حسب این نقل و در آن جایی 
که داشــت، کار می کرد ـ به او عرض کردند که 
خوب، این را به ما واگذار کن. فرمود: من میل 
دارم که کاری که می خواهم برای خودم بکنم، 
حرارت آفتاب را در بدن خودم حس کنم. این 
چقــدر ارزش می دهد که یک نفر، که در زمان 
خودش شــخص اول بود و دارای آن مقامات 
بود، خودش کار می کنــد و تعلیم می دهد که 

ارزش کار چی است!
سخنرانی در جمع مسئوالن وزارت کار
 و کارگران، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۱

E در هر کشور کارگر و کشاورز اساس آن 
کشور است. اساس اقتصاد یک کشور بسته به 
کار کارگر و کار کشاورز است... شما کارگران 
محترم و کشــاورزان محترم، برادران! شما که 
اساس اقتصاد ایران در دست شماست، همان 
طوری که در ســابق در تحت نظارت طاغوت 
بودید و کارهای شما نادیده گرفته می شد، امروز 
ان شاء الله در رژیم اسالمی هستید و اسالم به 
کارگر و کشاورز بسیار اهمیت می دهد. دولت 
در فکر شما هست. ما دعاگوی شما و در فکر 
شما هســتیم. لکن خرابی ها به اندازه ای است 
که به این زودی ترمیم نمی شود. گرفتاری ها به 
اندازه ای اســت که به این زودی از چنگال آن 
نمی توانیم خودمان را نجات بدهیم. قدری 

صبر الزم دارد.
سخنرانی در جمع کارکنان
 کارخانه اتمسفر ایران، ۴ تیر 
۱۳۵۸

  امام)ره( دانشجویان را
 پیشرو می دانست

مکتــب امــام)ره(، دانشــجو را در وهله 
اول فعال ســپس خط دهنده می داند. امام 
خمینی)ره( در پیامی به مناســبت تشکیل 
بسیج دانشجویی می فرمایند: »دانشگاه و 
حوزه باید به بســیج خط بدهند، بسیجیان 
دانشجو و بســیجیان طلبه.« در اینجا این 
ســؤال پیش می آید که در حال حاضر نگاه 
برخی به جریان دانشجویی چیست؟ اینکه 
از باال ابالغ صادر شــود و در دانشــگاه از 
سوی اعضای تشکل دانشجویی اجرا بشود، 
چه نســبتی می تواند با منزلت دانشجوی 
انقالبی در نگاه امام)ره( داشته باشد؟ این 
کاماًل معکوس منویات ایشــان است و لذا 
ضد امام)ره( اســت. جریان دانشــجویی 
در اندیشه حضرت امام)ره( نقش پیش رو 
دارد، نه دنباله رو؛ جریانی که گفتمان ســاز 
است، نه حامل و عمله گفتمان های دیگر؛ 
جریانــی کــه خط دهنده اســت، نه خط 
گیرنده.اما این انتظار، این درجه و ســمتی 
تعیین شــده از نظر امام)ره( و رهبر معظم 
انقالب، به مــذاق برخی  خوش نمی آید و 
پیشتر هم خوش نیامد. افراد و گروه هایی که 
فکر کردن آزاد و مستقل را برای دانشجوی 
مؤمن، ممنــوع و تابــو می دانند، به خوبی 
درک کرده اند اگر دانشجو مؤذن شود، دیگر 
بساط مناسک ساختگی و تخدیرکننده شان 
جمع خواهد شــد. دانشجو اگر از عدالت 
و مبارزه با فســاد حرف بزند، مســیر نظام 
اســالمی و مطالبات جامعه اســالمی به 
سمت برقراری قسط سوق پیدا می کند.به 
همین دلیل است که بهترین نوع معارضه با 
این آرمان دینی پیامبران را در نفی تفکر آزاد 
و نهی از کنش گری فعاالنه و خودجوش و 
آتش به اختیار قشر دانشجو و جوان دیدند. 
این جمله که »دانشــجو باید تحلیل کند، 
ولو غلــط«، توصیه شــفاف رهبر معظم 
انقالب بوده است. وقتی جریان دانشجویی 
را در میان میلیون ها ابالغیه و دســتورهای 
نهادهای بیرونی و خــط قرمزهای متعدِد 
غیراصولی اســیر کنیم، قطعــًا دیگر نباید 
جز انفعال، سکون و سکوت از دانشجوی 
مؤمن و دل سوز انتظاری داشت.تسخیر النه 
جاسوسی را چه کسانی انجام دادند؟ این 
همان انقالب دوم بود. امروز تفاوت جریان 
دانشجویی دهه ۱۳۶۰ با جریان دانشجویی 
دهه ۱۳۹۰ چیست؟ در کدام قسمت تاریخ 
یا خاطرات گذشتگان خوانده اید که قبل از 
تسخیر النه جاسوسی، دانشجویان از نهاد یا 
حزب باالدستی رخصت یا دستور رسمی 
گرفتــه بودند؟ بنابرایــن نتیجه آن تحلیل، 
تصمیــم و اقــدام انقالب دوم می شــود؛ 
لذا همان طور که امــام)ره( فرمودند، این 
دانشگاه اســت که مبدأ تحوالت می شود.
عده ای تالش کردند که جــا بیندازند کار 
سیاسی، فکری و اجتماعی به درد دانشجو 
نمی خورد و عده ای کوشــیدند دانشجوی 
مطلوب را دانشجوی بی تفاوت معرفی کنند 
و دانشجوی تراز برخی آقایان، دانشجوی 
ســربه زیر اســت؛ درحالی که دانشجوی 
شاخص در کالم امام)ره( و رهبری این گونه 
یک  دولت مردان  نمی شود.برخی  تعریف 
ارزش را بی ارزش جلوه دادند، ســپس هر 
فردی که پافشــاری اش زیاد بود و همچنان 
می خواست »دانشجوی سیاسی« باشد، یا 
مستقیمًا با او برخورد کردند و تحت فشار 
قرار دادند، یا تشــکل و بستری را که در آن 
فعالیت می کرد، به تعطیلــی و کم رونقی 
کشــاندند. در نظر دولت ها دانشــجوی 
آرمان خــواه موی دماغ اســت؛ مگر اینکه 

پیاده نظام و مطیع خودشان باشند.

معمار کبیر

محمدحسین صبوری
 دبیر سابق اتحادیه جنبش 

عدالتخواه دانشجویی

یادداشت

ه فرهنگ ســایه ای است از نبوت؛ و فرهنگی ها سایه ای هستند از نبی. این سایه باید عمل  E کانَّ
کند به آن طوری که ذی ظل عمل کرد. اینکه می گویم »سایه«، برای این است که سایه از خودش هیچ 
نباید داشــته باشد؛ همان طوری که یک سایه ای وقتی که می افتد روی زمین از یک شخص، حرکت، 
حرکت شخص اســت و سایه به حرکت شخص حرکت می کند... ظل خدا ـ بایدـ وقتی »ظل الله« 
اســت که حرکتش حرکت خدا باشد؛ از خود هیچ نداشــته باشد. پیغمبر اکرم»ظل الله« است؛ هر 
حرکتی پیغمبرها می کنند همانی است که مطابق رضای خداست. به حرکت او، به تحریک او حرکت 
می کنند. از خودشــان حرکت ندارند؛ به تحریک او حرکت می کنند. شما هم، فرهنگی ها هم، ظل 

انبیا باید باشید.
سخنرانی در جمع فرهنگیان اصفهان، ۱ خرداد ۱۳۵۸

E همه معلمین در فکر این باشند که خودشان را تهذیب کنند، باید خود را مهذب کنند تا حرف شان 
در دیگران اثر کند. معلمین و همه کســانی که در شغل معلمی به سر می برند باید بدانند که شغل شان 
بسیار مهم است؛ باید توجه کنند که بچه ها را از ابتدا خوب بار بیاورند، که دانشگاه دیر است. معلمین 
باید احساس کنند که پیش خدا مسئولند، اگر بچه ها بد تربیت شوند اینها هم مسئولند، اگر در این مورد 

من و شما هم سکوت کنیم مسئولیم.
سخنرانی در جمع مسئوالن وزارت آموزش و پرورش، صبح 2۸ اسفند ۱۳۶۳

 خطاب به معلمان
E علمای بزرگ اســالم در همه عمر خود تالش نموده اند تا مســائل حالل و حرام الهی را بدون 
دخل و تصرف ترویج نمایند. اگر فقهای عزیز نبودند، معلوم نبود امروز چه علومی به عنوان علوم قرآن و 
اسالم و اهل بیت )علیهم السالم( به خورد توده ها داده بودند.... امروز نتیجه آن زحمات را در آثار و کتب 
با برکتی همچون »کتب اربعه« و کتاب های دیگر متقدمین و متأخرین از فقه و فلسفه، ریاضیات و نجوم 
و اصول و کالم و حدیث و رجال، تفسیر و ادب و عرفان و لغت و تمامی رشته های متنوع علوم مشاهده 
می کنیم. اگر ما نام این همه زحمت و مرارت را جهاد فی سبیل الله نگذاریم، چه باید بگذاریم؟روحانیون 
و علما و طالب باید کارهای قضایی و اجرایی را برای خود یک امر مقدس و یک ارزش الهی بدانند و 
برای خود شخصیت و امتیازی قائل بشوند که در حوزه ننشسته اند؛ بلکه برای اجرای حکم خدا راحتی 
حوزه را رها کرده و مشغول به کارهای حکومت اسالمی شده اند. اگر طلبه ای منصب امامت جمعه و 
ارشاد مردم یا قضاوت در امور مسلمین را خالی ببیند و قدرت اداره هم در او باشد و فقط به بهانه درس 
و بحث مسئولیت نپذیرد و یا دلش را فقط به هوای اجتهاد و درس خوش کند، در پیشگاه خداوند بزرگ 
یقینًا مؤاخذه می شــود....اینجانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز 
نمی دانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است؛ ولی این بدان معنا نیست که فقه اسالم پویا نیست، زمان 

و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند... 
پیام به روحانیون، مراجع، مدرسین، طالب و ائمه جمعه و جماعات، ۳ اسفند ۱۳۶7

وحانیون  خطاب به ر

Eبازار یکی از قشرهای عظیم متعهد به اسالم و در هر غائله ای که برای اسالم پیش آمده است، این 
بازار است که پیش قدم است. در قضیه تنباکو و حکم مرحوم میرزای شیرازی»۱«)اعلی الله مقامه( این 
بازار بود که همراهی کرد و منتهی به قیام شــد... پس از آن، در طول مشــروطیت و استبداد به صورت 
مشروطیت، باز در هر زمینه، این بازار است که پیش قدم است و همراه با سایر قشرهای ملت از کارگران 
و کشــاورزان و امثال اینها، مجاهده کرده است و مشــکالت را تحمل کرده است و در پیشبرد مقاصد 
اسالم آنچه که توان داشته است، عمل کرده است... در این نهضت، بازار یک حّظ وافر در امور داشت 
از تعطیلی هایی که کرد، از اعتصاباتی که کرد... و در این جنگ هم، بازار هم در جبهه فرستاد و هم در 
پشــت جبهه خدمت کرد و اآلن هم باز، بازار است که خدمت می کند و از اسالم عزیز و از جمهوری 

اسالمی نگهداری می کند.
سخنرانی در جمع اصناف و بازاریان سراسر کشور، صبح ۱۰ بهمن ۱۳۶۱

E دولت های رژیم سابق و خود رژیم سابق چون با مردم نبود و مردم هم با او نبودند، شاید جرئت 
نکرد یک دفعه محمدرضا تو بازار بیاید؛ اما اکنون این طور نیست، برای اینکه دولت و بازار، رئیس جمهور 
و بازاری ها اینها برادر هســتند و از خود این مردم هستند. این طور نیست که در آن رده های به اصطالح 
خودشان باال باشند و به حسب واقع منحط باشند که مردم آنها را نپذیرند. در طول تاریخ هر مشکلی که 
پیدا می شد برای اسالم و برای علمای بزرگ اسالم کافی بود که نصف روز بازار برای یک همچو امری 
بسته بشود و مشکل حل بشود. یک پشتوانه عظیمی است بازار برای اسالم و بازاری ها باید با کمال دقت 

این مسئله را حفظ کنند... بازار باید یکدل دنبال جبهه باشد و از پشت سر جبهه را تقویت بکند. 
سخنرانی در جمع بازاریان تهران، 2۵ دی ۱۳۵۹

یان  خطاب به بازار
Eورزشــکارها دو وظیفه دارند: یک، ورزش جسمانی برای قوه پیدا کردن، قدرت پیدا کردن. وقتی 
قدرت جسمانی پیدا شد، دفاع از مملکت می توانند بکنند؛ دفاع از مخالفینی که می خواهند به آنها حمله 
کنند می توانند بکنند و یکی هم پرورش روحانی که اگر پرورش روحانی در انســان پیدا بشود، آن وقت 
قدرت جسمانیش هم مضاعف می شود. و شما کوشش کنید که آن قدرت را هم، که قدرت الهی است، 

آن قدرت هم به برکت  اسالم و به برکت موال امیرالمومنین)سالم الله علیه( در شما پیدا بشود.
سخنرانی در جمع ورزشکاران و قهرمانان کشور، ۱7 مهر ۱۳۵۸

Eعقل سالم در بدن سالم است. ورزش همان طور که بدن را تربیت می کند و سالم می کند، عقل را 
هم ســالم می کند و اگر عقل سالم شد، تهذیب نفس هم دنبال او باید باشد. شما همان طور که ورزش 
می کنید و اعصاب خودتان را قوی می کنید، و ان شاء الله برای مملکت و آتیه مملکت مفید واقع خواهید 
شد، الزم است که همه ابعاد وجودی خودتان را تحت تربیت ورزشی درآورید. این علی )علیه السالم( که 
در هر جا می رویم اسم او هست... می گویند که حضرت این بازوی ایشان مثل اینکه آهن بوده است! و 
قدرت هایی هم در شمشیرزنی به کار می برده است که ضربت های علی را می گویند که »یکی بوده«... و 
ما همه باید تابع او باشیم. در عبادت، فوق همه  عبادت کنندگان هست؛ در زهد، فوق همه زاهدها هست، 
در جنگ، فوق همه جنگجویان هســت؛ در قدرت، فوق همه قدرتمندان هست... ـ این یک موجودی 

است که نمونه است ـ در عین حالی که زهدش را همه باالتر از همه می دانند. 
سخنرانی در جمع اعضای تیم ملی و هیئت وزنه برداری تهران، 2۳ اردیبهشت ۱۳۵۸

Eان شاء الله هر جا می روید قهرمان باشید و موفق شوید انقالب را در تمام معانی آن صادر کنید. 
بیانات در جمع ورزشکاران و وزنه برداران، ۴ مهر ۱۳۶2

 خطاب به ورزشکاران

 خطاب به کارگران خطاب به جوانان
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۶
معمار کبیر

 انتظار امام  خمینی)ره(
 از هنر وهنرمندان

شاید در میان همه رهبران انقالب های تاریخ 
عصر جدید جهان، هیــچ کس چون رهبر 
کبیر انقالب اســالمی با هنــر و هنرمندان 
نسبت نزدیکی نداشت. امام خمینی)ره( در 
نسبت داشتن با هنر، ویژگی منحصربه فردی 
داشتند؛ ایشــان همچنان که فقیهی آگاه به 
زمانه و زمان و همچنین یک رهبر سیاســی 
تراز اول بودند، نویســنده و شاعر شاخص 
نیز به شمار می آمدند و به رموز و خصایص 
عرصه ذوق و هنر تســلط داشتند. به دلیل 
همیــن ویژگــی جامع الشــرایط حضرت 
امام)ره(، دیدگاه های زیباشناختی ایشان را 

باید نقشه راه و مأموریت هنرمندان دانست.
تجلی این حقیقت را نیز می توان در پیام 
صریح و شورانگیز امام راحل به هنرمندان 
در ســال ۱۳۶۷ دید؛ پیامی کــه باید آن را 
مانیفســت هنر رهایی بخش دانســت؛ راه 
روشنی که به زمان و مکان خاصی محدود 
نیست و در هر موقعیتی، مسیر هنرمندان را 
به هدف کوتاه تــر می کند. متنی که خودش 
یک اثر هنری به شمار می آید و بهترین الگو 
و راه برای رسیدن به هنر مطلوب و هنرمند 
تراز انقالبی و اسالمی است؛ به گونه ای که 
امام راحل در ابتدای این پیام، شهادت را یک 
»هنر« تعریف می کنند: »خون پاک صدها 
هنرمند فرزانه در جبهه های عشق و شهادت 
و شــرف و عزت سرمایه زوال ناپذیر آن گونه 
هنری اســت که باید به تناســب عظمت و 
زیبایی انقالب اسالمی، همیشه مشام جان 

زیباپسند طالبان جمال حق را معطر کند.«
بــا بازخوانی ایــن متن، می تــوان نگاه 
آینده نگر امام)ره( درباره شــرایط اجتماعی 
پس از جنــگ در ایران و وظیفه هنر در قبال 
ایــن وضعیت را دید. چه اینکه پس از اتمام 
جنگ تحمیلی با دو جبهه »تهاجم فرهنگی« 
و »جنگ فقر و غنا« روبه رو شدیم. همچنان 
که امام خمینی)ره( در پیامی به مناســبت 
پایان جنگ فرموده بودند: »امروز جنگ حق 
و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف 
و اســتکبار، جنــگ پابرهنه هــا و مرفهین 
بی درد شروع شده اســت...« پیام امام)ره( 
به هنرمندان نیز در جهت مقابله با شبیخون 
فرهنگی غــرب و جنگ فقر و غنا در داخل 
بود: »هنــری زیبا و پاک اســت که کوبنده 
سرمایه داری مدرن و کمونیسم خون آشام و 
نابودکننده اسالم رفاه و تجمل، اسالم التقاط، 
اسالم ســازش و فرومایگی، اسالم مرفهین 
بی درد و در یــک کلمه اســالم آمریکایی 
باشد.« هنر در مکتب امام)ره(، نه زینتی در 
کاخ اشراف و نه افیونی در دست روشنفکران 
ضد مردمی و برج عاج نشین است. هنر در 
این مکتب، به شــدت مردمــی و کاربردی 
است. هنری که توهم و تسکین درد نیست؛ 
بلکه واقعیتی است که برای درمان دردهای 
انسان خلق می شــود. امام)ره( در ادامه پیام 
خود به هنرمندان تأکیــد کرده اند: »هنر در 
مدرسه عشق، نشان دهنده نقاط کور و مبهم 
و  اقتصادی، سیاسی  اجتماعی،  معضالت 
نظامی است. هنر در عرفان اسالمی ترسیم 
روشن عدالت و شرافت و انصاف و تجسیم 
تلخ کامی گرسنگان مغضوب قدرت و پول 
اســت. هنر در جایگاه واقعی خود تصویر 
زالوصفتانی است که از مکیدن خون فرهنگ 
اصیل اسالمی، فرهنگ عدالت و صفا لذت 
می برند.« یکی دیگر از انتظارات حضرت 
امام)ره( از هنرمندان، نقش آفرینی در تعامل 
با جهان بود: »تنهــا به هنری باید پرداخت 
که راه  ســتیز با جهان خواران شرق و غرب 
و در رأس آنان آمریکا و شــوروی ]سابق[ را 

بیاموزد.«

یادداشت

آرش فهیم
منتقد سینما

در عملیات بیت المقدس در آن وضعیــت بحرانی، بعد از آن 
همه درگیری ها مغزها خســته شــده بود، یعنی برای مرحله 
ســوم عملیات »الی  بیت المقدس« هیچ یــک از فرماندهان 
نمی دانســتند چه تصمیمی بگیرند. با آن شرایطی که به وجود 
آمده بود تردید داشتند وارد خرمشهر بشوند یا نشوند؟ ... دیگر 
هیچ کس قدرت تصمیم گیری نداشــت و قرار شــد تا آقایان 
محسن رضایی و صیاد شــیرازی به محضر امام خمینی)ره( 
مشرف شوند. این دو برادر خدمت امام راحل رسیدند و مسائل 
را برای ایشــان توضیح دادند و به ایشان عرض کردند قادر به 
تصمیم گیری نهایی هم نیستیم. شما نظر بدهید که ما چه باید 
بکنیم؟ تمام این صحبت ها که از سوی آنان مطرح شد، امام در 
قبال تمام این حرف ها با اطمینان خاطر یک جمله فرمودند: »تا 

توکل تان چقدر باشد«

کتاب همپای صاعقه

کید بر توکل به خدا تأ
در چند عملیات بزرگ در قرارگاه مرکزی مســئول تهیه گزارش 
برای حضرت امام راحل بودم. به خصوص در شب های عملیات 
اخبار پیشروی ها و وضعیت جبهه  ها را به حاج آقا انصاری منتقل 
می کردیم تا خدمت حضــرت امام)ره( برده شــود. به محض 
برقراری تماس به آقای انصاری می  گفتیم سالم ما و رزمنده  ها را به 
حضرت امام برسانید. معمواًل حضرت امام در شب های عملیات 
بیــدار بودند. همان طور که رزمنده  ها بیــدار بودند و در جبهه  ها 
می  جنگیدند، ایشان هم بیدار بودند و مرتب در جریان پیشروی و 
وضعیت عملیات قرار می  گرفتند. آقای انصاری می  گفت: وقتی ما 
این گزارش ها را خدمت حضرت امام)ره( می  بردیم، خوشحال 
شــده و سجده شکر بجا می  آوردند و دعا می  کردند. البته بعضی 
موارد خاص را مســتقیمًا با آقای رضایی در میان می  گذاشــتند. 

ایشان هم پیام ها را گرفته و به فرماندهان ابالغ می کردند.

سردار سیدمهدی مبلغ

بیداری در شب های عملیات
در آغاز عملیــات فتح المبین با بیت امــام)ره( تماس گرفتیم 
تا وقت مالقاتی را برای فرزندان بســیجی امام راحل که برای 
اســالم و امت اســالمی افتخار بزرگی آفریده اند، اختصاص 
دهند. بالفاصله موافقت شــد. رزمندگان را با همان لباس ها 
و پیشانی بندهایی که داشتند، به حسینیه جماران رساندیم ... 
سخنان امام)ره( به دلیل گریه شوق بچه  ها مرتب قطع می شد. 
جو ملکوتی و عرفانی خاصی فضای حســینیه جماران را فرا 
گرفته بود، امام هم ساکت مانده بودند و به شور و حال فرزندان 
رزمنده خود می  نگریســتند. بعد از چند دقیقه صحبت شان را 
ادامه داده و فرمودند: »ما افتخار می کنیم از هوایی استنشــاق 
می کنیم که شــما از آن هوا استنشــاق می کنید...« بچه  ها به 
محض شنیدن این جمالت که عالمت تواضع آن بزرگمرد به 

رزمندگان اسالم بود، گریه  های بلندی سر دادند.

کتاب برداشت هایی از سیره امام، غالمعلی رجایی

افتادند یه  گر به  رزمندگان 

نویسندگی، واجب کفایی است
»نویسندگان در هرجا که هستند، چه در حوزه های 
علمیــه و چه در دانشــگاه ها و چه در ســایر جاها 
هستند، باید با گفتار خودشان و نوشتار خودشان به 
این کشــور خدمت کنند. عذر نیست برای آنها که 
چون من وارد یک شــغلی نیستم، پس نویسندگی 
هم نکنم. شغل، امروز یک امری است که برای آن 
اشخاصی که شایسته هســتند و ایران احتیاج به آن 

شغل ها دارد، واجب کفایی است.«

آزادی در چارچوب قانون
 »ســمت و ســوی مطبوعات باید خدمت باشد. 
مطبوعات باید همیشه در خدمت اسالم عزیز و مردم 
و کشور باشــند و آزادی ها در حدود قوانین مقدس 

اسالم و قانون اساسی به بهترین وجه تأمین شود.«

تقویت روحیه انقالبی 
»شما حضرات آقایان که در پیروزی انقالب سهیم 
بودید و اسالم و ایران مال خودتان است، سعی کنید 
قلم ها و زبان های تــان در خدمت انقالب و به ثمر 
رسیدن آن ـ که آزادی و استقالل در سایه جمهوری 
اســالمی و زیر پرچم توحید و اسالم بزرگ است ـ 
باشد. سعی کنید روحیه ملت را تقویت نمایید و در 
مقابل فحاشی های منحرفین که برای تضعیف روحیه 
ملت اســت، بی دریغ فعالیت نمایید و از تضعیف 
اشــخاص و یا گروه هایی که در خدمت جمهوری 
اسالمی هســتند و تضعیف آنان مستقیمًا خدمت 
به جهان خوارانی است که در کمین نشسته اند تا از 
قلم ها و زبان های شــما بهره گیری کنند، بپرهیزید. 
انصاف نیست که جوانان عزیز اسالم از ارتش و سپاه 
و ژاندارمری و بسیج و شهربانی گرفته تا گروه های 
جانباز عشایر و عزیزان شهرها و روستاها در سراسر 
کشور در خدمت اسالم و مسلمین خون خود را نثار 
و جان خود را فدا کنند، ما در کناری بنشــینیم و با 
قلم ها و زبان های خود قلب نورانی آنان را آزار دهیم. 
انصاف دهید که ما برای اسالم و کشور اسالمی خود 
چه کرده ایم و این جواناِن عزیِز از خود گذشــته، از 
دانشگاهی تا روحانی و از روستایی تا شهرستانی و از 
کارگر تا بازاری، چه کرده اند. از اول انقالب تاکنون 
تمــام رنج ها و زحمت ها و جانبازی ها بر دوش این 

طبقات بوده است و آنان ولی نعمت ما بوده اند.«

پرهیز از تضعیف قوای مسلح 
»انصاف نیســت که جوانان عزیز اسالم از ارتش و 
سپاه و ژاندارمری و بسیج و شهربانی گرفته در سراسر 
کشور در خدمت اسالم و مسلمین خون خود را نثار و 
جان خود را فدا کنند، ما در کناری بنشینیم و با قلم ها 

و زبان های خود، قلب نورانی آنان را آزار دهیم.«

بسیج ملت ها را علیه ستمگران 
»در ایــن دنیای مســموم که نفس کشــیدن در آن 
مرگ تدریجی است، تکلیف ملت های در بند این 
ابرقدرت ها و انگل های آنان چیست؟ باید بنشینند و 
این صحنه های جنایتکار را تماشا کنند و با سکوت 
مجال دهند که دنیا در آتش بســوزد؟ آیا روحانیون، 
نویسندگان، گویندگان، روشــنفکران، متفکران از 
هر ملت و مذهب که هستند، در این زمان تکلیفی 
انسانی، مذهبی، ملی و اخالقی ندارند و باید نقش 
تماشــاگر را در کشورهای خود ایفا کنند؟ و یا آنکه 
باید این سران و سردمداران با گفتار و نوشتار خود، 
ملت های مظلوم در بند را بســیج کنند تا ستمگران 
را از صحنه خارج نمایند و حکومت را به دســت 
مستضعفان بســپارند؛ چونان که در ایران با همت 

ملت بزرگوار شد.«

دانشگاه رسانه ملی
»باید جدی بگیرید مسائل را، از آن هزل و شوخی. 
و عرض می کنم که ]از[ مسائل غیر جدی برگردید به 
آن مسائل جدی. مملکت تان را اداره کنید، خودتان 
باید اداره کنید. دستگاه تلویزیون یا دستگاه رادیو که 
آموزنده باید باشــد، قدرت بدهد به جوان های ما. 
جوان های ما را نیرومند کند. نباید دستگاه تلویزیون 
جوری باشد که ده ساعت موسیقی بخوانند؛ جوانی 
که نیرومند هســت، از نیرومندی برگردانند به یک 
حال ُخمار و به یک حال َخْلَسه؛ مثل همان تریاک 
می ماند. ایــن  هم انقدر با او فرق نــدارد؛ این یک 
جور خلسه می آورد، آن یک جور خلسه می آورد... 
و همیــن طور رادیو یک دســتگاهی باشــد برای 
آموزندگی، پرورش یک ملتی. با رادیو و تلویزیون از 
همه چیز بهتر می شود پرورش داد مملکت را؛ برای 
اینکه رادیو و تلویزیون هم ُماّل و یک آدمی که سواد 
دارد، از او اســتفاده می کند، هم آن کســی که هیچ 

سواد ندارد.«

انحراف زدایی
»وضع کشور را در گذشــته دیدید که چگونه بود. 
تمام چیزها در جهت اســالم زدایی بود؛ خصوصًا 
مطبوعات که وضعی داشــتند کــه اگر مهلت پیدا 
می کردند، طولی نمی کشــید که همه چیز را از بین 
می بردند. امیدوارم با همت آقایان همه آن انحرافات 
از بین برود. مطبوعات باید یک مدرسه سیار باشند تا 
مردم را از همه مسائل، به خصوص مسائل روز آگاه 
نمایند و به صورتی شایسته از انحرافات جلوگیری 
کنند و اگر کســی انحرافی دید، بــا آرامش در رفع 
آن بکوشــد. به طور کلی، مطبوعات باید یک بنگاه 
هدایت باشند؛ یعنی به صورتی که اگر دست مردم 

بیفتد، مردم هدایت شوند.«

معرفی درست اسالم واقعی
»ما که می گوییم اســالم را مــا می خواهیم صادر 
کنیم، معنایش این نیست که ما سوار طیاره بشویم 
و بریزیم به ممالــک دیگر. یک همچو چیزی نه ما 
گفتیم و نه ما می توانیــم. اما آنکه ما می توانیم، این 
است که می توانیم به وسیله دستگاه هایی که داریم، 
به وســیله همین صدا و سیما، به وسیله مطبوعات، 
به وسیله گروه هایی که در خارج می روند، اسالم را 
آن طوری که هست، معرفی کنیم. اگر آن طوری که 
هست معرفی بشــود، مورد قبول همه خواهد شد. 
بشر فطرتش یک فطرت سالم است، اگر یک چیزی 
را القا بکنند، روی فطرت سالم خودش قبول می کند 

و قدرتمندها از همین معنا می ترسند.«

بهره گیری از هنرمندان متعهد
رسانه های گروهی، به ویژه صداو سیما از گردانندگان 
و هنرمندان متعهد بخواهند تا در راه تربیت صحیح و 
تهذیب جامعه، وضعیت تمام قشرها را در نظر گرفته 
و راه و روش زندگی شرافت مندانه و آزادمنشانه را با 
هنرها و نمایشنامه ها به ملت بیاموزند و از هنرهای 
بدآموز و مبتذل جلوگیری کنند. ملت عزیز در طول 
۵۰ سال ســیاه اخیر گرفتار مجالت و روزنامه های 
تخریب کننده و فاسدکننده نسل جوان و از آنها بدتر، 
سینماها و رادیوـ تلویزیون بود که با برنامه های خود، 
ملت را به حــد وافر در آغوش غــرب و غربزده ها 
غلتانید و ضررهای رسانه های گروهی از خرابی های 
توپ، تانک ها و ســالح های مخرب باالتر و بدتر 
اســت؛ چه که ضررهای ســالح ها، گذراســت و 
ضررهای فرهنگی، باقی و به نســل های بعد انتقال 
پیدا می کند... اگر به طور قاطع با آنان برخورد نشود، 
خطر، ولو در درازمدت، کشــور را تهدید می کند و 

سهل انگاری در این امور ساده اندیشی است.«
 

ندادن اجازه نشر به مطبوعات فاسد
»اکنون وصیت من به مجلس شــورای اسالمی در 
حال و آینده آن اســت که نگذارند این دستگاه های 
خبری و مطبوعات و مجله ها از اســالم و مصالح 
کشور منحرف شوند و باید همه بدانیم که آزادی به 
شکل غربی آن، که موجب تباهی جوانان و دختران 
و پسران می شود، از نظر اسالم و عقل محکوم است 
و تبلیغات و مقاالت و سخنرانی ها و کتب و مجالت 
بر خالف اســالم و عفت عمومی و مصالح کشور، 
حرام است و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگیری 
از آنها واجب اســت. و از آزادی های مخرب باید 
جلوگیری شود، و از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه 
بر خالف مسیر ملت و کشور اسالمی و مخالف با 
حیثیت جمهوری اسالمی است، به طور قاطع اگر 

جلوگیری نشود، همه مسئول می باشند.«

حفظ آرامش کشور
»ما اآلن در ایران احتیاج بــه آرامش داریم. اگر ما 
بخواهیم که این نهضت پیروز بشود، باید ما آرامش 
این مملکت را حفظ بکنیم. باید همه قشرها متوجه 
باشــند که آرامش را حفظ کننــد... تلویزیون باید 
ارشاد بکند، رادیو باید ارشاد بکند، روزنامه ها باید 
ارشــاد بکنند، روزنامه ها نباید یک چیزهایی را که 
موجب تهییج مردم است و موجب انحراف مردم 
است، در آنجا بنویسند. رادیو نباید این کار را بکند، 
باید ارشاد بکند. و در عین حال مردم را متوجه به این 
بکنند که ما دشــمن داریم و دشمن دنبال این است 
که تشنج پیدا بشود. باید از تشنج ها جلوگیری کرد و 
باید آن اشخاص منحرف را ارشاد کرد و اگر ارشاد 
نشدند، آنها را منزوی کرد، بی اعتنایی کرد به آنها. 
هر دفعه ای که شــما یک طوری بکنید که با شدت 
رفتار کنید، آنها مظلومیت به خودشــان می دهند و 
برای ما ضرر دارد. باید هم مســائل را گفت و هم 
آرامش را حفظ کرد، هــم مطالب را مردم بدانند، 
گویندگان باید بگویند و هــم آرامش را باید حفظ 

بکنند.«

تفرقه نیفکنید
»الزم اســت جوان های متعصب و طالب تازه کار 
از زبان و قلم خود جلوگیری کنند و در راه اســالم 
و هدف مقدس قرآن از اموری که موجب تشــتت و 

تفرقه است، خودداری نمایند.«

بهره گیری از نیروهای متعهد
»ملتی که برای اینکه از زیر این سلطه ها خارج شود، 
آن قدر مجاهده کرده است، آن قدر جوان داده است، 
آن قدر زحمت کشیده است، یک وقت می بینید راه 
مجله، راه مطبوعات، راه رادیو تلویزیون، نطق ها و 
همه آن چیزهایی که اآلن هســت، به واسطه ورود 
اشخاصی که خالف آن چیزی که مسیر ملت است، 
عمل می کنند، منحرف شده و شما بعدًا متوجه آن 
می شوید. این از مسائل مهمی است که توجه به او 

الزم است و اغماض از آن جایز نیست.«

قلم در خدمت تربیت بشر باشد
»قلم به دست بگیرند برای تربیت بشر. آن قدری 
که بشر از قلم های صحیح نفع برده است، از چیزی 
دیگر نبرده است و آن قدر که ضرر کشیده است، از 
چیزهای دیگر ضرر نبرده اســت. قلم ها و بیان ها با 
مغزهــای مردم رابطه دارند. اگــر قلم ها و بیان ها و 
علم ها و تعلیم ها و آموزش ها برای خدا باشد، مغزها 
را الهی تربیت می کنند و اگر برخالف این باشــد، 
مغزها، مغزهای غرورمند، مغزهای طاغوتی از آن 

پیدا می شود.«

بازخوانی  انتظارات امام خمینی)ره( از رسانه ها

عمومی دانشگاه   
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معمار کبیر

یادداشت
مؤسس و ُمَبین بسیج

زیباتریــن تعبیری را که تاکنون از بســیج 
ارائه شده است، می توان در بیان مؤسس 
بسیج دید، آنجا که مرقوم فرمودند: »بسیج 
شــجره طیبه و درخت تنــاور و پرثمری 
است که شــکوفه های آن بوی بهار وصل 
و طراوت یقین و حدیث عشــق می دهد. 
بســیج مدرسه عشــق و مکتب شاهدان 
و شــهیدان گمنامی اســت که پیروانش 
بر گلدســته های رفیع آن اذان شــهادت 
و رشــادت ســر داده اند. بســیج میقات 
پابرهنگان و معراج اندیشه پاک اسالمی 
است که تربیت یافتگان آن، نام و نشان در 

گمنامی و بی نشانی گرفته اند.«
انتظار ایشــان از بسیج بســیار فراتر 
از مســائل عادی بــود؛ شــاید آن زمان 
که امام خمینــی)ره( در پیام شــان برای 
ســالروز تأسیس بسیج چنین جمالتی را 
می نگاشــتند، برای خیلی ها این مباحث 
باورپذیر نبود؛ آنجا که پیر جماران مرقوم 
فرمودند: »باید بســیجیان جهان اســالم 
در فکر ایجاد حکومت بزرگ اســالمی 
باشند و این شــدنی است؛ چراکه بسیج 
تنها منحصر به ایران اسالمی نیست، باید 
هســته های مقاومت را در تمامی جهان 
بــه وجود آورد و در مقابل شــرق و غرب 
ایســتاد.« امام راحل خدمت در بسیج را 
عبادت نامیدند: »افرادی که در بســیج و 
ســایر جاها برای خدا خدمت می کنند، 
همه در حال عبادت هســتند و بسیج یک 
امر بســیار مهم و خوبی است.« در آغاز 
انقالب دوم و شــروع درگیری کشــور با 
آمریکا بعد از تسخیر النه جاسوسی بود که 
امام خمینی)ره( نیاز به مردمی کردن دفاع 
و امنیت را با تشکیل بسیج مرتفع کردند، 
ایشان فرمودند: »ملتی که در خط اسالم 
ناب محمدی )ص( و مخالف با استکبار و 
پول پرستی و تحجرگرایی و مقدس نمایی 
اســت، باید همه افرادش بسیجی باشند 
و فنــون نظامی و دفاعــی الزم را بدانند؛ 
چراکه در هنگامه خطر ملتی ســربلند و 
جاوید اســت که اکثریت آن آمادگی الزم 
رزمی را داشــته باشــد.« چینش جدید 
بســیج و ورودش به ســایر عرصه ها بعد 
از دفاع مقدس هــم دیگر تدبیر امام بود: 
»امروز یکی از ضروری ترین تشــکل ها، 
بسیج دانشجو و طلبه است. طالب علوم 
دینی و دانشجویان دانشگاه ها باید با تمام 
توان خود در مراکزشان از انقالب و اسالم 
دفاع کنند و فرزندان بسیجی ام در این دو 
مرکز، پاسدار اصول تغییرناپذیر »نه شرقی 
و نه غربی« باشند. امروز دانشگاه و حوزه 
از هر محلی بیشــتر به اتحــاد و یگانگی 
احتیاج دارند. فرزنــدان انقالب به هیچ 
وجــه نگذارند ایادی آمریکا و شــوروی 
در آن دو محل حساس نفوذ کنند. تنها با 
بسیج است که این مهم انجام می پذیرد. 
مسائل اعتقادی بسیجیان به عهده این دو 
پایگاه علمی است.« ایشان در یک اسفند 
سال ۱۳۵8 چنین جمالتی را گفتند: »من 
امیدوارم که این بسیج عمومی اسالمی، 
الگو بــرای تمام مســتضعفین جهان و 
ملت های مســلمان عالم باشــد، و قرن 
پانزدهم قرن شکســتن بت های بزرگ و 
جایگزینی اسالم و توحید به جای شرک 
و زندقه، و عدل و داد به جای ستمگری و 
بیدادگری و قرن انسان های متعهد به جای 
آدم خــواران بی فرهنگ باشــد.« و امروز 
روزی رســیده که انقالب با مدل بســیج 
صادر شده است، جبهه مقاومت در لبنان، 
ســوریه، عراق، یمن و... با مدل بســیج 
شکل گرفته است و قدرت نمایی می کند 
تا ســنگرهای کلیدی جهان یکی یکی با 

اسالم فتح شود.

مکتب نورانی اســالم به »پیام« بــه عنوان امری 
مقــدس توجــه می کنــد و از این منظــر آن را 
شــامل محتوایی هدایتگر به ســوی نور می داند 
 که انســان ها را از کج راهه هــا و ظلمات رهایی 

می بخشد.
امام خمینــی)ره(، این شــاگرد مکتب اهل 
بیت)ع(، همواره بر اهمیت پیام به عنوان یکی از 
اضالع انسان ساز توجه کرده  اند و برای رسیدن به 
این مقصود، توصیف هــای زیبایی درباره چرخه 
تولید تا مصرف آن را بیان فرموده اند که به منظور 
بهره منــدی از آن رهنمودهــای گران بها به ذکر 

مواردی اندک بسنده می کنیم:

قلم در محضــر خدا؛ امــروزه جنگ  روانی، دروغ، تهمــت و... کاالی انبوه ۱
رســانه ها هســتند، حتی ظرفیت رســانه ها به 
مسیرهایی می رود که زیبا بیان کردن همین صفات 
رذیله موجب می شــود یک اثر هنری از سایرین 
شاخص تر شــود؛ اما امام خمینی)ره( در مسیر 
مکتــب نورانی اســالم تأکیــد داشــتند: »در 
نوشته های تان به خدا توجه داشته باشید. بدانید که 
این قلــم که در دســت شماســت، در محضر 
خداست.« توجه به همین نکته موجب می شود 
قلم ها از غل وزنجیر مستکبران رهایی یابند و برای 
پاســخ گویی در محضر الهی، از مسیری که سیاه 
می کنند جوانه های سبز سر برآورد. الزمه این مهم 
این است که صاحب قلم ابتدا رهایی یابد، سپس 
قلم را آزاد نماید و بعد مخاطب هم از اسارت های 
نفــس و شــیطان های درونی و بیرونــی رهایی 

می یابد.

آزادی؛ در جبهــه  قلــم در خدمــت  مستکبران، آنچه بیش از همه برای ایجاد 2
صلح به کار گرفته می شود، سالح های کشنده ای 
هستند که تاکنون میلیون ها انسان را به بهانه آزادی 
از پا درآورده اند. امروزه بــه قلم هایی جایزه داده 
می شود و صاحبان قلم هایی تشویق می شوند که 
بیشــترین خدمت ها را به صاحبــان گلوله ها و 
توپخانه ها داشته اند، حتی جوایز آنها را سازندگان 
مواد منفجــره می دهند؛ چنین اندیشــه هایی به 
خسران زندگی انســان های امروزی منجر شده 
است و حضرت امام)ره( برای مقابله با این طرز 
تفکر، قلم را حیات بخش و وحدت آفرین می دانند 
و آن را وسیله ای در خدمت آزادی معرفی می کنند: 
»لکن اســتفاده از قلم، در راه آزادی ملت، در راه 
تعالیم اسالمی بکنید. برای رسیدن به این مقصد 
باید قلم را دوباره معنا کرد، یک معنای تعالی بخش 

زندگی انسان ها را احیا خواهد کرد.«

خدمت به ملت؛ حضرت امام)ره( رسانه  را در خدمــت ملت می داننــد و از آنها ۳
می خواهند در این مسیر فعالیت کنند و در این زمینه 
می فرماینــد: »بــه طور کلــی در هر کشــوری، 
مطبوعات آن کشور و تلویزیون و رادیوی آن کشور، 
باید در مســیر آن ملت و در خدمت ملت باشــد. 
مطبوعات باید ببیند که ملت چه می خواهد، مسیر 
ملت چیست؟ روشنگری از این طریق داشته باشد 
و مردم را هدایت کند.«امروز رسانه های اجتماعی 
موجب شده اند تعداد رسانه ها و انسان ها با هم برابر 
شــود و نقش انسان ساز رســانه بیش از گذشته در 
دست دزدان شب رو به یغما برود. اکنون رسانه های 
انقالبی وظیفه دارند در این مسیر، مکتب نورانی 
اسالم و خواسته های امام)ره( از رسانه ها را بیشتر 
تبیین کنند و اگر این آرزوی امام)ره( درباره پیام، قلم 
و مخاطب محقق  شود، می ببینیم چگونه جامعه به 

صلح و آرامش خواهد رسید.

قلم در خدمت آزادی
فرهاد مهدوی

کارشناس رسانه

حسن ابراهیمی
خبرنگار

BBBBB لطف کنید و دیدگاه حضرت امام)ره( را 
در باره نیروهای مسلح تبیین بفرمایید. 

الزم است اول بحث توضیح بدهم یکی از حوزه هایی 
کــه انتظارات امــام)ره( از آن به خوبی برآورده شــد، 
حوزه نیروهای مسلح است. درواقع از ابتدای انقالب 
اســالمی و از دفاع مقدس تاکنون، می توان مدعی بود 
یکی  از بخش های کشــور که همواره مبتنی بر دیدگاه 
امام خمینی)ره( ســپس رهبر معظــم انقالب عمل 
کرده اســت، نیروهای مسلح هســتند؛ بر این اساس 
بنده به راهبردهای نیروهای مســلح که ابتدا از جانب 
امام خمینی)ره( سپس رهبر معظم انقالب تبیین شده 
است، اشاره می کنم؛ البته باید این را در نظر گرفت که 
نگاه امام خمینــی)ره( و رهبر معظم انقالب در عمده 
ابعاد، متوجه موضوع انقالب اسالمی بوده است و فقط 
در جمهوری اسالمی ایران خالصه نمی شود؛ چراکه 
ایشــان رهبر انقالب هســتند. نگاه امام خمینی)ره( 
به نیروهای مســلح و انتظارات ایشان از این نیروها را 
می توان همان راهبرد انقالب اسالمی برای نیروهای 
مســلح دانســت که رهبر معظم انقالب هم در ادامه 
مسیر مبتنی بر همان نگاه عمل کردند؛ اما برای بررسی 
نگاه امام)ره( به نیروهای مسلح، باید نگاه ایشان را به 
محصول کار این نیروها، یعنی دفاع امنیت بررسی کرد. 
اساسًا امامان انقالب اسالمی از موضع رهبری انقالب 
مباحث را تبییــن می کنند.  در جمهوری اســالمی، 
نیروهای مسلح شامل ارتش جمهوری اسالمی ایران و 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی می شوند که بخش های 
پشتیبانی سایر واحدها را در این بحث وارد نمی کنیم. 
دوران حضرت امام)ره( هم نیروی انتظامی چند بخش 
بود که ایشــان از آن بخش ها به عنــوان قوای انتظامی 
یاد می کردند. راهبرد امام خمینــی)ره( برای ارتش، 
مشــخصًا همان مأموریت معمول ارتش در کشورها 
بود؛ در کنار آن ســپاه پاسداران انقالب اسالمی، دفاع 
از انقالب اسالمی و حفظ و صیانت از دستاوردهایش 
را بر عهده دارد. این دســتاوردها مختلف هســتند؛ 
سیاســی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، هر جایی 
هم که انقالب باید حضور داشته باشد و آثار و نتایجی 
را هــم خلق کند و اهدافی را محقق کند، آنجا ســپاه 
موظف به عمل اســت؛ پس ابتــدا تفکیک مأموریت 
نیروهای مســلح در اندیشه امام)ره( مطرح می شود و 
همین روند تا امروز ادامه پیدا کرده اســت. اگر صرفًا 
بــه بخش امنیت نگاه کنیم، وظیفه اولیه همه نیروهای 
مســلح، دفاع از تمامیت ارضی اســت، سپس نظام 

سیاسی و بعد از آن حفظ رفاه عمومی و امنیت مردم، 
جامعه، نظام و جغرافیاســت. این مســئولیتی محرز 
برای نیروهای مسلح در همه کشورهاست که امام)ره( 
هم روی آن تأکید داشتند؛ اما فراتر و تعیین کننده تر از 
این موضوع در اندیشــه امام خمینی)ره( و امام بعد از 
ایشان، یعنی رهبر معظم انقالب، این بخش از آیه ۶۰ 
ٍة  ِعّدوا َلُهم َما اسَتَطعُتم ِمن ُقوَّ

َ
سوره انفال است که »َوأ

ُکم«؛ یعنی  ِه َوَعُدوَّ َوِمن ِرباِط الَخیِل ُترِهبوَن ِبِه َعُدوَّ اللَّ
انتظار مکتب وحی ـ که همان مکتب امام خمینی)ره( 
و مکتب انقالب اســالمی است ـ از نیروهای مسلح، 
هم دفاع فعال اســت و هم بازدارندگی و ایجاد رعب 
در دشمن برای عدم طمع به آب، خاک، جغرافیا و... 
.در مکتب امام)ره( راهبرد مهم دفاعی، دفاع همه جانبه 
است؛ یعنی نیروهای مسلح بتوانند در همه شرایط از 
همه جنبه ها و عناصر موجودیت کشور و انقالب دفاع 
کنند؛ اما نگاه امام خمینی)ره( به دفاع صرفًا به عنوان 

یک وظیفه مخصوص به نیروهای مسلح نیست.

BBBBB منظورتان دقیقًا چیست؟ یعنی نیروهای 
مسلح صرفًا وظیفه دفاع را ندارند؟  

دفاع وظیفه اصلی نیروهای مسلح است. اسالم نیروی 
نظامی را برای دفاع مشــروع می داند. ُبعد مهم راهبرد 
دفاعی امام)ره( مبتنی بر اندیشــه اسالمی این بود که 
نیروهای مسلح پیشانی دفاعی هستند، اما همه وظیفه 
دفــاع را برعهده ندارند و دفــاع درواقع مربوط به آحاد 
مردم اســت. دفاع امری عام و عمومی است؛ از این رو 
هیچ گاه نیروهای مســلح در فضای انقالب اســالمی 
نمی توانند خود را جدا از پایگاه ها و بنیان های اجتماعی 
ببینند.تشکیل بسیج به عنوان ابتکار امام خمینی)ره( در 
سال ابتدایی پیروزی انقالب نشانه اهمیت این موضوع 
از سوی ایشان بود. در دفاع مقدس هم راهبرد امام)ره( 
کاماًل مشهود اســت؛ می بینید که دفاع شکل مردمی 
داشــت، تعداد نیروی کادر نیروهای مسلح نسبت به 
نیروهای داوطلب بسیجی و نیز میزان پشتیبانی مردم از 
جنگ کاماًل نشان می دهد امر دفاع در انقالب اسالمی 
از ابتدا امری مردمی و عمومی بوده اســت و نیروهای 
مسلح فقط پیشانی این دفاع بودند؛ پس دفاع در مکتب 
امام مردمی و مردم پایه اســت. از طرفی، این نیروهای 
مسلح باید در زمان صلح تمام ملت را آماده دفاع کنند؛ 
این انتظار امام)ره( از نیروهای مسلح بود که تمام مردم 
آماده باشــند و بتوانند اسلحه دست بگیرند و از کشور 
دفاع کنند یا در سازمان های پشــتیبانی دفاعی بتوانند 

نقش بازی کنند و مردمی بودن امر دفاع محقق شود. از 
این رو یک سازمان نیاز است؛ لذا در امر دفاع، نیروهای 
مســلح در دنباله های خود باید مردم را آماده دفاع نگه 
دارند، تجهیز کنند، آموزش بدهند، رزمایش و تمرین 
داشته باشند و اینها را با سازماندهی سامان بدهند؛  به 
عبارتی در مکتب امام)ره(، دفاع مردم پایه و فعال است، 

ضمن اینکه باید جنبه بازدارندگی را هم داشته باشد.

BBBBB ،حضرت امــام)ره( به اصالت معنویت 
توکل و ایمان در دفــاع معتقد بود یا این 
موضوعات را به عنوان یک وســیله ای از 

نیازهای نیروهای مسلح می دانست؟ 
بگذارید ابتدا سؤال شــما را اصالح کنم؛ چون سؤال 
خوب اســت که می تواند یک جواب خوب را همراه 
داشته باشد و آن سؤال این است که در مکتب امام)ره( 
در حوزه دفاع و نیروهای مســلح، ابــزار حرف اول را 

می زند یا نه، ایمان، توکل و مباحث معنوی؟
باید بگویم مبنا در مکتب امام)ره( هم بحث ســرمایه 
انسانی و عامل انســانی بود؛ اما آیا این عامل انسانی 
غیر از آن ابزار و تسلیحات است که جواب این را هم 
در قرآن و همان آیه ۶۰ ســوره انفال داده  است. مکتب 
دفاعــی امام)ره( چیــزی غیر از مکتــب دفاعی قرآن 
نیســت؛ امام)ره( به عنوان مفسر درست قرآن و عامل 
به دســتورهایش، این مکتب را مبتنی بر نیاز روز برای 
ما تبیین کردنــد؛ لذا باید گفت هم معنویت و ایمان و 
هم سالح و تجهیزات برای دفاع مهم است؛ اما در امر 
دفاع و نیروهای مسلح این نکته مطرح می شود که حتمًا 
دفاع و توانایی دفاعی ما باید ریشه در ذات و توانایی های 
درونی داشــته باشد و وابستگی به بیرون وجود نداشته 
باشــد. انقالب اســالمی به رهبری امام خمینی)ره( 
انقالبی مستقل از ســایر قدرت ها و در جهانی بود که 
ابرقدرت هــا در آن مانور می دادند و انقالب مســتقل 
از آنها حرکت می کرد؛ لذا عاقالنه این اســت که یک 
نیروی دفاعی نمی تواند وابستگی به دیگران داشته باشد 
و از اســتقالل سخن بگوید. انقالب اسالمی و اصواًل 
عمده نهضت های دینی که مخالفان و دشمنان زیادی 

داشتند و دارند، نمی توانند دم از استقالل بزنند؛ اما در 
حوزه سالح و ابزار دفاعی به بیرون وابسته باشند؛ البته 
این ناقض این امر نیست که از داشته های بشری سایر 
کشورها کمک نگیریم که آن هم شرط عقل است؛ اما 
باید یادمان باشد همواره توان و داشته های خودمان را به 
آن حد از توانمندی برسانیم که از بیگانه مستقل باشیم؛ 
به عبارتی حتمــًا و اکیدًا اولویت اصلی دفاع ما متکی 
به توان داخلی باید باشد. ُبعد دیگر این نگاه امام)ره( 
به نیروهای مسلح، امروزه در قالب موضوعی به عنوان 
دفاع ناهم تراز و نامتقارن تعریف می شود؛ یعنی قدرت 
نظامی را نه مبتنی بر برابری تجهیزاتی با دشمن، بلکه 
مبتنی بر ایجاد راهبردها، تاکتیک ها و سالح هایی تنظیم 
کنیم که عماًل با برتری دشمن در حوزه تجهیزات مقابله 
کند؛ یعنی براساس دانش نظامی کالسیک دنیا عمل 
نکنیم و برای برتری بر دشــمن، سه برابر تجهیزات او 
تجهیزات مشابه فراهم نکنیم؛ بلکه به دنبال توازن از راه 

ناکارآمد کردن اثر تجهیزات دشمن باشیم.

BBBBB نگاه خاص حضرت امام)ره( در ابتدای
انقالب به حفظ ارتش هم می تواند بعدی 

از راهبردهای ایشان در این حوزه باشد؟
بنیانگذار انقالب به ما یــاد دادند هرچیزی که قبل از 
انقالب بوده است، به صرف وجود در دوران طاغوت، 
طاغوتی دانسته نمی شــود. حضرت امام)ره( پیش از 
پیروزی انقالب، ارتش را به انقالب ملحق کردند؛ از 
این رو بدنه ارتش با انقالب بود و بخشی از فرماندهان 
ارتش که از خاندان ســلطنتی بودند، فــرار کردند یا 
محاکمه شــدند؛ همان ارتشــی که بایــد مأموریت 
ژاندارمی شاه در منطقه را انجام می داد، بعد از انقالب 
مأموریت دفاع از جمهوری اسالمی را بر عهده گرفت؛ 
چون بدنه ارتش از ملــت بود، بعد از پیروزی انقالب 
هم امــام)ره( آن ارتــش را حفظ کــرد؛ البته عناصر 
نامطلوب از ارتش حذف شدند و ارتش برای انقالب 
شد؛ هر چند برخی گروه های چپ و برخی وابستگان 
به آمریکا قصد انحالل ارتش را داشتند که امام با همه 

آنها مخالفت کرد. 

سردار حسین دهقان در گفت وگو با صبح صادق نگاه امام راحل)ره( به نیروهای مسلح را تشریح می کند

 دفاع مبتنی بر قرآن
علیرضا جاللیان
کارشناس  دفاعی

ســردار »حســین دهقــان« مشــاور 
فرماندهی  معظــم کل قــوا در حوزه 
دفاعی و پشتیبانی از نیروهای مسلح، با 
سابقه حضور در دوران دفاع مقدس و 
تصدی مسئولیت فرماندهی سپاه لبنان 
در دهه شصت و نیز حضور در دولت های مختلف به عنوان وزیر دفاع یا معاون رئیس جمهور بنیاد 
شهید از زمره فرماندهان نظامی پیشکسوت و با تجربه های متفاوت در کشور دانسته می شود. با 
همین پیش زمینه وی، برای بررسی نگاه امام خمینی)ره( به نیروهای مسلح و انتظارات ایشان از 
این نیروها به سراغ ایشان رفتیم. وی معتقد است برای دست یافتن به چگونگی نگاه امام)ره( به 
نیروهای مسلح و انتظارات ایشان از این نیروها، الزم است به ابعاد نگاه امام)ره( در حوزه دفاع و 

امنیت توجه شود. در ادامه، گفت وگوی صبح صادق با وی را می خوانید.

عکس: حامد گودرزی



قبیله عشق
امام عارف و یاران عاشق

رابطۀ عمیق و عاشقانه ـ عارفانه،  
رزمندگان هشــت ســال دفاع 
مقدس بــا امــام)ره( در وصیت نامه های 
شــهدا  نمایان  اســت؛ مانند وصیت نامۀ 
»شهید محمد جهان آرا«، که چشمه ای از 
آن همه ارادت را پیش روی ما می گشاید. 
»... ولی تو ای امــام و ای عصارۀ تاریخ 
بدان که با حرکتت، حرکت اســالم را در 
تاریــخ جدید شــروع کــردی و آزادی 
مستضعفان جهان را تضمین کردی! ولی 
ای امــام کیســت که این همــه رنج ها و 
دردهای تورا درک کند و کیست که دریابد 
که لحظه ای کوتاهی از این حرکت، به هر 
عنوان خیانتی به تاریخ انســانیت و کلیه 
انسان های حاضر و آینده تاریخ می باشد... 
ای امام درد تــو را، رنج تو را می دانم چه 
کسانی با جان می خرند! جوان با ایمان، که 
هســتی و زندگی تازۀ خویش را در راه به 
هدف رسیدن حکومت عدل اسالمی فدا 
می کند! بله ای امام! درد تو را جوانان درک 
می کنند اینان که از مــال دنیا فقط و فقط 
رهبری تو را دارند و جان خویش را برای 
هدفت که اسالم است فدا می کنند و بدان 
ای امام! تا لحظه ای کــه خون در رگ ما 
جوانان پاک اسالم وجود دارد، لحظه ای 
نمی گذاریم که خــط پیامبرگونۀ تو که به 
خط انبیاء و تاریخ وصل است، به انحراف 

کشیده شود...« 

ذخیره الهی برای بشر
 مــن نمی توانم اســم رهبر روی ایشــان 
بگذارم، بزرگ تر از این است، نمی توانم 
بگویم که شــخص اول است برای اینکه 
دومی در کار نیست. ایشان را نمی توانیم 
ما با هیــچ تعبیری، تعبیر کنیم. اال همین  
که مهدی موعود)عج( اســت، آنی است 
که خدا ذخیره کرده اســت برای بشــر!   
شخصیتی که برپاکننده عدالتی است که 
بعثت انبیا)ع( برای آن بود و ابرمردی که 
جهان را از شــر ســتمگران و  دغل بازان 
تطهیــر می نماید و زمیــن را پس از آنکه 
ظلم و جــور آن را فرا گرفتــه پر از عدل 
و داد می کنــد و مســتکبران جهــان را 
سرکوب و مســتضعفان جهان را وارثان 
ارض می نماید. و چه  مســعود و مبارک 
اســت روزی که جهان از دغل بازی ها و 
فتنه انگیزی ها پاک شود و حکومت عدل 
الهی بر سراســر گیتی گســترش یابد و 
منافقان و حیله گران از صحنه خارج شوند 
و پرچم عدالــت و رحمت حق تعالی بر 
بسیط زمین افراشته گردد و تنها قانون عدل  
اسالمی بر بشریت حاکم شود و کاخ های 
ســتم و کنگره های بیداد فرو ریزد و آنچه 
غایت بعثت انبیاء)ع( و حامیان اولیاء)ع( 
بوده، تحقــق یابد و بــرکات حق تعالی 
بر زمین نازل شــود و قلم هــای ننگین و 
زبان های نفاق افکن شکسته و بریده شود و 
سلطان حق تعالی بر عالم پرتوافکن گردد 
...  دست عنایت خدای تبارک و تعالی به 
سر این ملت کشیده شده است و ایمان آنها 
را تقویت فرموده، که یکی از عالیم ظهور 

بقیه الله)اروحنا  فداه( است.

 گزیده ای از سخنان امام راحل)ره(
 درباره حضرت حجت)عج(
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هفته نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

کتیبه سبز

 آفتاب نیمه شب

ای  خوب ُرخ که پرده نشینی  و بی حجاب!
ای  صد هزار جلوه گر و  باز در نقاب

ای  آفتاب نیمه شب، ای  ماه نیمروز!
ای  نجم دوربین! که نه ماهی ، نه آفتاب
کیهان طالیه دارت و خورشید سایه ات

گیسوی  حور خیمه   ناز تو را، طناب
جان های  قدسیان همه در حسرتت به سوز

دل های  حوریان همه در ُفرقتت کباب
انموَذج جمالی  و اسطوره   جالل

دریای بیکرانی و عالم همه سراب
آیا شود که نیم نظر سوی ما کنی ؟

تا پر گشوده، کوچ نماییم از این ُقباب
ای  جلوه ات جماْل ده هرچه خوبرو

ای  غمزه ات هالک کِن هرچه شیخ و شاب
چشم خراب دوست خرابم نموده است

آبادی  دو کون به قرباِن این خراب

امام خمینی)ره(

حسن ختام

   قاب ماندگار    
 امروز بوسم تلخ است

امام به ندرت می خندید و همیشــه به جای خنده بلند، تبســم می کرد؛ چون خنده بلند و قهقهه، کراهت دارد. یک روز علی )نوه امام( دلش نمی خواســت پیش امام بماند. 
امام به او گفت: علی جان! بیا حاال یک بوسی به من بده و بعد برو. علی گفت: امروز بوسم تلخ است. امام هم خنده اش گرفت و خیلی زیبا خندید و گفت: خوب ببریدش...

َغ ِبالَفقیِر َفقُرُه؛ خداوند  روا َانُفَسُهم ِبَضَعَفِة الّناِس َکیال َیَتَبیَّ ِة الَعدِل َان ُیَقدِّ ِانَّ الّلَه َعزَّ َو َجلَّ َفَرَض َعلی َاِئمَّ
عزوجل بر پیشوایان عادل واجب کرده است سطح زندگی خود را با مردم ناتوان برابر کنند تا فقر فقیر او 

را برآشفته نکند.
کافی)ط-االسالمیه(، ج ۱، ص ۴۱۱

 هم سطح مردم
   صادقانه    

در حدیثی قدســی آمده است: »ای کسی که وصال ما را ترک کرده ای، برگرد، و ای کسی که بر جدایی 
از ما ســوگند خورده ای، ســوگند خود را بشــکن. ما ابلیس را برای این از خود راندیم که بر تو سجده 
نکرد.«یعنی به حمایت از تو ابلیس را از خود راندم و او را پس از سال ها عبادت از درگاهم طرد کردم؛ 
چراکه می خواســتم تو را بزرگ بدارد. اما ما بندگان چه می کنیم؟وقت آن  است که بر هرکه به ما عزت 

بخشید، عزت ببخشیم.خداوند قدرشناسی را بسیار دوست می دارد.

 ما مشتاق تو هستیم...
   صبحانه    

بوی بهشت
یکی از خصوصیات مهم و بارز 
امــام)ره(، پاکیزگــی و نظافت 
ایشان بود. به اینکه مرتب و خوشبو باشند، 
بســیار اهمیت می دادند و همیشه تالش 
می کردند تا در کنار نداشتن تجمل، آراسته 
و مرتب به نظر برسند. این خصوصیت را 
همــه می دانســتند. وارد اتــاق امام که 
می شــدید، انگار وارد بهشــت شده اید؛ 
چــون بوی عطر می داد؛ بــه خاطر اینکه 
ایشــان چند بــار در روز عطر اســتفاده 
می کردند. گاهی ما در منزل، کار آشپزخانه 
را انجام می دادیم و بعد چراغ را خاموش 
می کردیم و می رفتیم خدمت امام! وقتی 
می نشستیم، امام سرش را برمی گرداند و با 
لبخند می گفت: »ناهار فالن خورشت را 
دارید؟« غیرمستقیم می خواستند بگویند 
که بوی غــذا می دهی؛ البتــه هیچ وقتی 
چیزی به ما نمی گفتند. ایشان نمونۀ کامل 
ساده زیســتی، قناعــت و صرفه جویی در 
اســتفاده از امکانات زندگی بودند؛ ولی 
همیشه فضای محیط زندگی، اتاق کار و 
محــل عبــادت و خــواب وی، از بوی 
دل انگیز عطرهای بسیار خوشبو، آکنده بود 
و در زمینه نظافت و پاکیزگی و استفاده از 
بهترین عطرها، در حــد کمال مقید بود. 
وقتی دوســتان امام از دور و نزدیک، انواع 
عطرهــا را به محضر وی اهدا می کردند، 
امام تنها در این زمینه بود که با ذوق سرشار 
و زیباپســند خود، بهترین هــا را انتخاب 

می کردند.

 برداشت هایی از کتاب سیره امام 
خمینی، ج 2، ص ۱۶۳ و ۱۶2

   سیره امام    

از زمان پیروزی انقالب اســالمی و از ورود امام، سیر صعودی 
جهان اسالم شــروع و جلوی آن حرکت قهقرایی و انحطاط و 
حرکت شدید نزولی جهان اسالم گرفته شد. امام)ره( بود که با اقدام و کار 
شجاعانه و با عمل کم نظیر خودش جهان اسالم را از سیر نزولی نجات و 
به سمت حرکت صعودی سوق داد.ســرانه درآمد کشورهای اسالمی و 
عربی در حالی که فلســطینی ها با سنگ مقاومت می کردند، قریب هزار 
میلیارد دالر بوده اســت و مخازن ســالح های گوناگون که از کشورهای 
اروپایی خریداری کرده بودند، پر بود. شما به عربستان نگاه کنید؛ حجم 
سالح هایی که آنها ساالنه خریداری می کنند، از آمریکا و جاهای دیگر، از 
عدد آدم های موجود در درون کشور بیشتر است. امام)ره( آمد و سنگ را به 
موشک تبدیل کرد. امام)ره( آمد و این جسارت را داد. این موشکی که به 
تل آویو خورد، اولین بار که به تل آویو خورد، برخالف همه جنگ هایی که 
بین اعراب و اسرائیل بود، این موشک عربی نبود، این موشک مصری نبود، 
این موشک ترکی مدعی دوره عثمانی نبود. امام)ره( ارتقا داد. خدا می داند 
اگر ایشان نبودند و اگر این انقالب و نظام برپا نکرده بودند و این حرکت به 
وقوع نمی پیوست، وضع جهان اسالم چگونه بود؛ در بعد مذهب شیعه؛ ما 
شیعه هستیم و افتخار این کشور این است که بیشترین جمعیتش را شیعیان 

تشکیل می دهند و رهبری چون امام داشته است.

به نقل از کتاب سربازان سردار/ ۱۳۹۵

   سردار دل ها    
مسیر تغییر 

دست متین و گلی را کشید و کوچه خاکی 
را با بی حوصلگی پشت سر گذاشت. از 
این کوچه متروک تا خیابان راه زیادی بود؛ ولی لیال 
بی توجه پیش می رفت.دلش گرفته بود؛ به هر دری 
که می زد قفل روی قفل می آمد. برادرش زنگ زده 
بود نه برای احوال پرســی فقط بــرای اینکه بگوید 
نتوانســته طلبکاری را راضی کند. هر روز اوضاع 
بدتر می شــد و دیگر هیچ امیدی نداشت. دلتنگی 
بچه ها برای پدرشــان، مخصوصــا گلی که هنوز 
کودک بود و به خلیل وابســتگی شدیدی داشت، 
تنهایی و خستگی کالفه اش کرده بود. هر چقدر هم 
صبر می کرد نه خبری از آزادی خلیل می شــد، نه 

کسی به دادشان می رسید.
گلی نق می زد و به زور دنبال زن می دوید. متین 
ولی عاقل تر بــود و حس بی پناهی مادرش را درک 

می کرد. از کنار درخت های دود زده خیابان گذشتند 
و نزدیــک اتوبان شــدند. از دور گنبد طالیی حرم 
پیدا بود و ماشــین هایی که به سرعت در حال عبور 
از خیابان بودند. دلش می خواســت سوار بر یکی 
از آن ماشــین ها از این همه بدبختی فرار می کرد. 
هفت ماهی می شــد که از دست طلبکاران خلیل 
به این خانه خراِب کنار عوارضی پناه آورده بودند. 
باید همین جا می ماندند تا شاید اتفاق خوشی بیفتد 
و همه چیز عوض شود. کنار جاده نشست. گلی و 
متین مشغول خیال بافی با ماشین های عبوری شدند. 
لیــال هم به مرقد و مناره هایش خیره شــد. موبایل 
قدیمی اش را در دســتش فشرد. کاش حداقل یک 
نفر حال شان را می پرسید. کاش یک نفر می پرسید 
غذایی برای خوردن دارند یا نه؟ جای شــان خوب 

است یا... اشک هایش سرازیر شد.
ـ آقا جان امامزاده ما شــمایی، از کی بخوام به دادم 
برسه؟ جد شما، جد این دوتا بچه هم هست. فکر 
کنید اینام بچه های خودتون هستن، به دادم برسید. 

شما از خدا بخواه من دیگه توان ندارم.

یک ســاعتی کنار جــاده نشســت. بچه ها که 
خسته شدند، راه خانه را پیش گرفت و برگشت به 
بی کســی هایی که در ته دنیا منتظرش بود. همسایه 
پیرشان که مزرعه ای کوچک همان حوالی داشتند، 
اسم اینجا را گذاشته بود آخر دنیا. لیال به همین پیرزن 
و پیرمرد دلخوش بود، به مهربانی شان، به اینکه در 
حد توان شــان هوای او و بچه هایش را داشتند. تنها 

کسانی که می دانست دردش را می فهمند.
غروب شــده بود و گلی نان و پنیرش را خورده 
بود و گوشــه اتاق نمور خوابش برده بود. متین هم 
داشت تلویزیون ســیاه و سفید خانه را به زور وادار 

به تسلیم می کرد.
تلفن قدیمی لیال زنگ خورد.

ـ خانم از کمیته امداد تماس می گیرم. شــوهرتون 
برای بدهی زندان افتاده بود؟ فردا یه ســری بیایید 

اداره منطقه...
لیال از کنار پنجره خانه به چراغ های درخشــان 
مرقد خیره مانده بود و لبخند می زد. کسی آن سوی 

جاده حرف هایش را شنیده بود.

   داستان    
 آن سوی جاده

»سه دیدار با مردی که از فراسوی باور ما می آمد« کتابی  است نوشته نادر 
ابراهیمی که ابعاد گوناگون شخصیت امام خمینی)ره( را در قالب داستان 
بلند بررسی می کند.این کتاب سه جلدی که تنها دو جلد آن توفیق انتشار 
پیدا کرده، متفاوت ترین اثر نادر ابراهیمی است که جلد نخست آن با عنوان 
»رجعت به ریشــه  ها« منتشر شده است. این قسمت در برگیرنده داستان 
 بلندی از زندگی امام خمینی)ره( اســت که در آن نویســنده بخش های 
مختلف زندگی امام)ره( را روایت می کند. آنچه ابراهیمی در این کتاب به 
آن بیش از پیش توجه نشان داده، به وقایع دوران کودکی ایشان و نیز شهادت 
پدر و مراحل تحصیلی ایشان تا ازدواج باز می گردد.اما کتاب در جلد دوم 
با عنوان »در میانه میدان« به موضوع جوشــیدن چشمه های مبارزاتی در 
امام خمینی)ره( در ایام جوانــی اختصاص یافته و وقایع دوران مبارزاتی 
این مرد بزرگ را بررسی کرده است.مرحوم نادر ابراهیمی در مقدمۀ خود 
بر این کتاب، با تأکید بر اینکه داســتان نویس اســت و نه تاریخ نویس، در 
محضر مخاطبانش سوگند یاد کرده که آنچه در کتاب نوشته، به اعتقاد و 
باور خود، عین حقیقت است و جز حقیقت هیچ نیست. به گفتۀ همسر او، 
نادر ابراهیمی سال ها برای نوشتن این کتاب تحقیق و مطالعه کرده است تا 

بتواند حقیقت را به رشتۀ تحریر در بیاورد.

   پیشنهاد هفته    
مردی فراسوی باور ما

نفیسه محمدی
نویسنده
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اقتصاد درون زا

حکیم راهبر 
پاسداشت سی ویک سال زعامت امام خامنه ای(مدظله)

ویژه نامه ای برای پیشرانی رهبر معظم انقالب در تحقق اهداف انقالب اسالمی

 بررسی ابعاد مراحل پنج گانه انقالب اسالمی از منظر رهبر معظم انقالب
 در گفت وگوی صبح صادق با نماینده ولی فقیه در سپاه

احیای اسالم و زمینه سازی ظهور 
یت انقالب اسالمی است مأمور

 حجت االسالم تویسرکانی گفتمان سازی امام خامنه ای
 پیرامون محوریت جمهوری اسالمی در جهان اسالم را تبیین می کند

اسالمی تمدن  تشکیل  پیشران 

 سردار سپهر 
 جایگاه مدیریت جهادی در معارف اسالمی 

و منظومه فکری امام خامنه ای را بررسی می کند

پرشتاب  حرکت 
در مسیر الهی

معمار نسل نوی
 مقاومت اسالمی 

  حسن عابدینی جایگاه و نقش امام خامنه ای
 در شکل گیری و حرکت محور مقاومت را بررسی می کند

۲

۴

۵

۶

۶۷ مهدی سعیدی

اصالحات واقعی ۷
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راهبر حکیم

انتخاب بزرگ

پــس از ارتحال جان ســوز امام 
روح الله)ره(، در کنار غم سترگ 
از دست دادن بنیانگذار جمهوری اسالمی 
ایران، دغدغــه و دلهــره ای در دل مؤمنان 
پدیدار شد و آن نگرانی از فردای انقالب در 
فقدان رهبر کبیــر آن بود. ملت بزرگ ایران 
وقتی از ســال ۱۳۴۲ حرکت خود را برای 
برچیدن استبداد شاهنشاهی و رهایی از یوغ 
اســتکبار با اقتدا به بزرگ مرد عصر حاضر 
آغاز کرد و ۱۵ ســال بعد میــوه پیروزی را 
چشید هیچ گاه به این موضوع فکر نمی کرد 
روزی فرا برســد که ناخدای کشتی انقالب 
رخ در نقاب هجران بکشد. این نگرانی شاید 
از آنجا ناشــی می شــد کــه مــردم ایران 
و  نهضت هــا  از  بســیاری  می دانســتند 
حرکت هــای انقالبی در جهــان با فقدان 
رهبری محکوم به شکست بوده اند یا از مسیر 
اصلی خود منحرف شده اند.اما دیری نپایید 
و در کمتر از ۲۴ ســاعت، خبرگان ملت که 
یکی از وظایف مهم آنها تدبیر برای انتخاب 
رهبری است، گرد هم آمدند و در فرایندی 
قانونی، روشن و متکی بر خواست ملت که 
در منتخبان شان در مجلس خبرگان متجلی 
بود، یکی از شــاگردان و یاران صدیق امام 
راحــل)ره( را به رهبری انقالب برگزیدند. 
انتخابی کــه در اوج مصیبــت و درد فراق 
خمینی کبیر)ره(، مرهمی بر دل های مردم 
شــد و اطمینان قلبی آنان را در پی داشت، 
به ویژه وقتی که از زبان جانشــین امام شــان 
شنیدند: »دوران امام خمینی)ره( ادامه دارد 
و خواهد داشت. راه او راه ما، هدف او هدف 

ما و رهنمود او مشعل فروزنده  ماست.« 
حضــرت آیت الله العظمــی خامنه ای 
اگرچــه در روز انتخاب رهبــری، یکی از 
انتخاب خودشــان  مخالفان سرســخت 
بودند، امــا وقتی پس از بحث های فراوان، 
منتخــب خبــرگان ملت شــدند، این بار 
سنگین را با قدرت و قوت بر دوش کشیدند: 
»...حــاال که ایــن بــار را روی دوش من 
گذاشــتند، باقوت خواهم گرفت؛ آن چنان 
که خدای متعال به پیامبرانش توصیه فرمود: 

خذها بقّوه«
و امروز ۳۱ ســال از آن عروج ســخت 
و غمناک و آن انتخــاب بزرگ و پربرکت 
می گذرد؛ ۳۱ ســالی که اگرچــه با پایان 
جنگ نظامی آغاز شــد، اما پــر از فراز و 
نشیب ها، پیچ وخم ها و تالطم هایی بود که 
به یقین عبور از آنها جز با دوراندیشــی ها، 
تدابیر و تصمیمات کالن و در یک جمله، 
هدایت هــای الهی رهبــر حکیم انقالب 
میســر نمی شــد.رهبر معظم انقالب که 
یکی از پیشــروان مؤثر در حرکت انقالبی 
مردم ایران بــه رهبری امــام خمینی)ره( 
بودند، امروز به عنــوان رهبری تمام عیار و 
مدیری جامع االطراف، با روحیه انقالبی، 
باورمند به استقالل کشور، مردم دار و آشنا با 
مشکالت و دردهای مردم، حرکت کشور 
در مسیر رشد و بالندگی را راهبری می کنند 
و در عین حال با شــجاعت و صالبت در 
برابر دشمنان ملت ایران ایستاده اند.پس از 
گذشت بیش از سه دهه از رهبری معظم له، 
دوستان و دشــمنان به این واقعیت معترف 
هستند که کســی در تراز ایشــان و دارای 
شایســتگی های رهبری وجود ندارد و این 
از ظرفیت عظیم معنــوی، دینی، علمی و 
مدیریتی معظم له و عنایت الهی بر وجود 
ایشــان حکایت دارد ، و چه نعمتی باالتر 
از اینکه ولی امری با این ویژگی ها هدایت 
جامعه اســالمی و حکومت بر قلب های 
میلیون ها مســلمان در سراسر جهان را بر 

عهده دارد.

علی حیدری
سردبیر

سرمقاله

BBBBB بفرماییــد اساســًا مرحله بندی انقالب 
اســالمی از جانب رهبر معظم انقالب 

برای چه انجام شده است؟
قبل از پاسخ باید اشــاره کنم حضرت امام)ره( حق 
حیــات به گردن ما دارد؛ چون امام راحل با انقالب، 
اســالم ناب را زنده کرد و قرآن باصراحت می گوید 
عمل به اسالم و خود اسالم عامل حیات است. امام 
خمینی)ره( اسالمی را که در حد یک پوستر و نقاشی 
بی خاصیت شده بود، به اسالم زنده تبدیل کرد؛ لذا 
ایشــان حق حیات به گردن ما دارد و ما در هر زمانی 
باید به این امر توجه داشــته باشیم. نکته بعدی اینکه 
هرگز ۱۴ خرداد برای ما نقطه پایان امام)ره( نیست؛ 
بنیانگذار انقالب مانند کسانی که از آنها خط گرفت، 
یعنی اهل بیت عصمت و طهارت)ع( شروع دارد، اما 
پایان ندارد. امام)ره( انقالبی را به پا کرد و کار بزرگی 
انجام داد و در عصر جدید، منشأ بسیاری از تحوالت 
جهانی شــد و می شود. انقالب اســالمی مأمور به 
احیای اسالم بود و مأموریت زمینه سازی برای ظهور 

امام زمان)عج( را هم دارد. 
انقالب امــام خمینی)ره( هدفمند بود؛ همه انبیا 
و ائمه هدف اصلی شــان رهایی انسان ها از سلطه و 
حاکمیت انسان ها و قدرت های دیگر و بهره مند کردن 
آنها از والیت  الله و حاکمیت الهی بود. تعالی انسان 
فقــط در پرتوی والیت  الله اســت. نکته آخر قبل از 
پاسخ به پرسش شما اینکه مابقی مکاتب نمی توانند 
مدعی تمدن انســانی باشــند؛ چــون تک بعدی و 
محصور در مســائل جســمانی و مادی هســتند و 
حقیقت انسان در آنها وجود ندارد. آن تمدنی که همه 
ابعاد وجودی انسان را پوشش می دهد، اسالم است؛ 
لذا انقالب هدف و آرمان دارد و بر همین اســاس، 
هم در دوران امام)ره( و هم در دوران بعد از ایشــان، 
آنچه اتفاق افتاده این است که حرکت انقالب تداوم 
داشته است، هر چند احتمال داشت سرعت آن کم 
و زیاد شــود. انقالب اسالمی گام به گام عالم را برای 
پذیرش تمدن نوین اسالمی آماده می کند. اگر حرکت 
پیامبر)ص( بعد از وفات ایشــان متوقف شد و بعد 
از ۲۵ ســال حضرت علی)ع( فقط توانست کمتر از 
پنج سال حکومت والیی تشکیل دهد، به برکت امام 
راحل و رهبر معظم انقالب و این مردم باید بگوییم 
بعد از امام)ره(، بیش از ۳0 سال است که حرکت این 
انقالب ادامه دارد و وارد چهل ساله دوم شده است که 

در تاریخ سابقه ندارد و این به برکت بصیرت مردمی 
است که بعد از امام)ره( ذیل زعامت کسی رفتند که 
از جنس ایشــان و تربیت شده مکتب وی بود و خود 
کاماًل به راه امام)ره( مسلط بود و هیچ کس شایسته تر 
از ایشان برای تداوم راه امام)ره( وجود ندارد. ایشان 
از همان روز اول فرمودند: راه ما راه امام)ره(، هدف 
او هدف ما و رهنمود او مشــعل فروزنده ماســت؛ 
نفرمودند امام، امام بود و من هم خودم هســتم و راه 
خودم را می روم. همان مسیر بنیانگذار انقالب را که 
مســیر ائمه بود، ادامه دادند. این مقدمات را عرض 
کــردم که به مراحل پنج گانه برســیم کــه در همین 
راستاســت. رهبر معظم انقالب بعد از امام)ره( در 
ادامه مسیر ایشان مراحلی را برای ما ترسیم کردند؛ 
این مراحل همــان مراحل حرکــت حضرت امام 
خمینی)ره( و تداوم آن است که از پیروزی انقالب تا 
به امروز که در مرحله ســاخت دولت اسالمی است 
تداوم پیدا کرده و دو مرحله بعدی هنوز شروع نشده 

است.

BBBBB ســؤال بعدی ما همین است؛ چرا ما در 
مرحله ســوم از مراحل حرکت انقالب 
اسالمی درجا می زنیم و نمی توانیم وارد 

مرحله چهارم بشوم؟
مرحله پنجم، طراحی تمدن جهانی اسالم است. باید 
توجه داشت در مرحله اول و دوم بخشی از این مرحله 
آخر تحقق یافته اســت؛ اما دربــاره اینکه چرا ما در 
مرحله سوم مانده ایم باید گفت تحقق تحقق مرحله 
سوم بعد از اینکه از سوی پیشکسوتان انقالب معطل 
مانده، مبتنی بر بیانیه گام دوم انقالب بر عهده جوانان 
گذاشته شد. من معتقدم علت ماندن ما در این مرحله 
عوامل مختلفی است؛ اما اصلی ترین دلیل این است 
که باید برای ساختار حاکمیت و قوای مختلف کشور 
و انتخاب مسئوالن، مردم متناسب با تمدن اسالمی 
انتخاب کنند. علت اینکه موفق نبودیم این است که 
خواســتیم به آن اصل اساسی دینی که مردم ساالری 
دینی است، عمل کنیم و باید هم عمل کنیم؛ ولی در 
کنارش به مــردم آگاهی، جهت دهی و بصیرت الزم 
را ندادیــم که انتخاب مردم باید چه شــاخصه هایی 
داشته باشد. تربیت نیروی انسانی ماهر و کادرسازی 
برای نظام هم که مبتنــی بر باور دینی و احکام الهی 
و متناســب با نظام والیی اقدام کنند، الزم بوده که تا 

حدی انجام شده است، اما تا زمانی که انتخاب های 
خودمان را در ریاســت جمهوری، مجلس و شوراها 
ســامان ندهیم و انتخاب ما بر اساس شاخص های 
نظام والیی نباشد، همین روند ادامه خواهد داشت. 
اگر بدون رودربایســتی بخواهم پاسخ این پرسش را 
بدهم، باید بگویم چون نتوانســتیم به مردم کمک و 
آنها متقاعد کنیم که شاخص های اصلی در انتخابات، 
اصول و ارزش های انقالبی باشد. مردم باید باور کنند 
حتی برای حل مشــکالت دنیایی و اقتصادی خود، 
باید سراغ انسان هایی بروند که در تراز دولت اسالمی 
هستند؛ مجلس، رئیس جمهور و شوراهای در تراز، 
دولت اســالمی را محقق می  کنند. در واقع قانون و 
مجری، سهم خدا و پذیرش و همراهی، سهم مردم 

در این دولت اسالمی است.

BBBBB چه ادله قرآنی بــرای تبیین مرحله بندی
پنج گانه رهبر معظم انقالب برای انقالب 

اسالمی وجود دارد؟
مبانی قرآنی بحث مراحل پنج گانه انقالب زیاد است؛ 
مانند آیاتی که اقامه دین را وظیفه همه پیامبران، به ویژه 
پیامبران، اولوالعزم معرفی کرده است. در آیه ۱۳سوره 
شعرا، مأموریت پنج پیامبر اولوالعزم زنده کردن دین 
خدا و اجرای احکام الهی معرفی می شود؛ به تعبیری 
این همان دســت یافتن به تمدن اســالمی است که 
مسیرش اقامه دین خداست؛ تا دین خدا اقامه نشود، 
نمی توانیم امیدوار باشیم که به تمدن اسالمی برسیم؛ 
همان مسیری که تا مرحله پنجم، یعنی نیل به دولت و 
جامعه اسالمی تبیین شده است.تمدن اسالمی مبتنی 
بر دو اصل قانون الهی و حاکمیت الهی است. آیات 
فراوانی وجــود دارد که به ما می گوید تابع حکم الله 
باشــید؛ در قرآن بیان شده است تبعیت از حکم الله 
برای خدا ســودی ندارد؛ درواقع حکم الله برای این 

است که ما به سود برسیم.
مصداق این ســخن در سوره یوسف و داستان آن 
حضرت)ع( اســت که در پی تبعیت از حکم الله، 
مردم مصر در دوران خشک ســالی و فتنه مشرکان و 

کافران، سربلند بیرون آمدند و عزیز شدند.  
آیاتــی هم به وظایــف پیامبــران و رهبران الهی 
اشــاره دارند؛ اصالح یکی از این وظایف است. این 
شــعار پیامبران اســت که ما جز برای اصالح امور 
مردم نیامده ایم. پیامبــران مصلح امت خود بوده اند 

و خداوند در قرآن تبعیت از پیامبر را موجب حیات 
طیبه می داند و حیات طیبه را موجب نجات و آزادی. 
در ســوره اعــراف آمده اســت: پیامبــر امی و 
بی سواد را فرســتادیم؛ یعنی از خودش چیزی ندارد 
و مأمور خداســت؛ او احیاگر خوبی ها و معروفات 
و سرکوب کننده زشــتی ها و منکرات است؛ طیبات 
را برای شما حالل می کند و شــما را از حرام ها باز 
می دارد، و درنهایت می فرماید پیروان پیامبر مفلحون 
و ســعادتمندان در دنیا و آخرت هستند. انسان ازلی 
نیســت، اما ابدی اســت و ابدیتش را در همین دنیا 
می سازد؛ اسالم هم فقط آخرت ما را نمی سازد؛ دنیا 
را هم می ســازد.ارزش ها هم در اسالم مهم است. 
قرآن خودسازی و تقوا، علم و دانش، روحیه جهادی 
و خدمت به مردم و... را ارزش تلقی می کند که این 

ارزش های رایج در تمدن اسالمی و انسانی است. 
دسته دیگری از آیات هم این نکته را بیان می کند 
که هر زمان مؤمنان به حکومت دســت پیدا کنند، به 
دنبال اقامه دین هستند؛ آیه ۴۱ سوره حج چنین بیانی 
دارد. این هم دلیلی قرآنی برای مرحله بندی انقالب 
اســالمی؛ اما همه آیات این حوزه ایجابی نیستند و 
نکات سلبی هم وجود دارد؛ مانند آیات بازدارنده در 
قرآن که تبعیت از فرهنگ های دیگر را نهی می کند؛ 
چراکه ما را به تمدن انســانی و اسالمی نمی رساند. 
آیاتی داریــم که به ما می گوید اگر می خواهید به این 
تمدن انســانی و دین محور برسید، نباید جای دیگر 
دنبال آن بگردید و آیه ۱۱۳ ســوره هود می فرماید با 
تکیه بر دشــمنان و ظالمان، نه تنها به تمدن اسالمی 
نمی رســید، بلکه آتش می گیریــد و والیت خدا و 

نصرت الهی را هم از دست می دهید.
قرآن در جــای دیگر به مســلمانان می گوید در 
برابر دشمن منفعل نباشــید، یا باصراحت می گوید 
اگر از شما مسلمان ها کسی در برابر دشمنان منفعل 
شود و ارتباط دوســتی برقرار کند،  چه آشکار و چه 
پنهان، او از ما نیســت و در جامعه اسالمی و تمدن 
اســالمی جایی ندارد. در سوره ممتحنه بعد از اینکه 
مسلمانان را از اعتماد و اعتقاد به دشمن نهی می کند، 
با صراحت بیشتری می فرماید اگر چنین کاری کنید، 
راه را گم کرده اید و به مسیر تمدن اسالمی نمی رسید؛ 
در نهایت برای تمدن اســالمی یک راه است؛ همان 
صراط مستقیمی که در قرآن بیان شده است و ده بار 
در نمازهای واجب روزانه آن را از خدا می خواهیم.  

 بررسی ابعاد مراحل پنج گانه انقالب اسالمی از منظر رهبر معظم انقالب
 در گفت وگوی صبح صادق با نماینده ولی فقیه در سپاه

احیای اسالم و زمینه سازی ظهور 
یت انقالب اسالمی است مأمور

رهبر معظم انقالب اسالمی به عنوان شبیه ترین فرد به امام خمینی)ره( و شایسته ترین فرد موجود، به عنوان امام بعد از ایشان، سکان کشتی انقالب را به دست 
گرفتند و سه دهه بعد از امام)ره( این کشتی را به سمت چراغ هدایت حرکت دادند و در این مسیر برخی ابعاد را برای همراهان در این کشتی بیان فرمودند. یکی از 
ابعاد راهبردی تبیین شده از جانب ایشان در این مسیر، مرحله بندی حرکت انقالب اسالمی برای نیل به تمدن نوین و جهانی اسالم بود که به یکی از مأموریت های 
اصلی انقالب، یعنی ظهور منتج خواهد شد. این مراحل پنج گانه شامل؛ 1ـ انقالب اسالمی 2ـ تشکیل نظام اسالمی 3ـ تشکیل دولت اسالمی 4ـ تشکیل کشور 
اسالمی و 5ـ تشکل تمدن اسالمی است. برای تبیین ابعاد این مرحله بندی و شناخت مبانی قرآنی آن به سراغ نماینده ولی فقیه در سپاه رفتیم که خود مفسر قرآن 
است. حجت االسالم والمسلمین دکتر »عبدالله حاجی صادقی« در این گفت وگو پیرامون ادله قرآنی مرحله بندی پنج گانه انقالب اسالمی از جانب رهبر معظم 

انقالب را تبیین کرد.

عکس: حامد گودرزی

احسان امیری
خبرنگار
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راهبر حکیم

یکی از نقــاط عطف در تاریــخ دوران مدیریت 
رهبر معظم انقالب اســالمی، صدور بیانیه گام 
دوم انقالب است. صدور این بیانیه که مشتمل بر 
توصیف سه وضعیت گذشته، حال و آینده است، 
روایت تاریخ چهل ســاله سپری شده بر انقالب 
اسالمی، تحلیل وضعیت کنونی و تبیین افق و آینده 
پیش روی انقالب را بــه مخاطبان ارائه می کند. 
رهبر حکیم انقالب گذشــته انقالب را پرفراز و 
نشــیب روایت می کنند، به نقطه چهل ســالگی 
و موقعیــت انقالب با رویکردی آسیب شناســی 
می نگرند و در نهایت قضاوت و ارزیابی شــان از 

آینده انقالب روشن و امیدوارانه است.
توجه و تأمل در این مسئله حائز اهمیت است 
که انقالب اســالمی اوضاع سیاسی، اقتصادی، 
امنیتی و فرهنگی کشــور را در چــه وضعیتی از 
رژیم گذشته به ارث برده است؟ واقعیت آن است 
که انقالب اسالمی کشور را در وضعیت سیاسی 
و حق مردم در سرنوشــت خود در شــرایطی از 
رژیم گذشــته به میراث برد که نه تنها انتخابات و 
سازوکارهای دموکراتیک کاماًل مفقود بود، بلکه 
برای اینکه مــردم آزادانه مطالبات خود را مطرح 
نکنند، ســرکوب و خفقان حاکم بود. در بخش 
امنیتی و سیاست خارجی، حکومت پهلوی برای 
حفظ بقای خود، مقدرات امنیتــی را در اختیار 
قدرت های خارجی قرار داده بودند و عماًل مهره 
انگلیس و آمریکا برای اجرای سیاست های آنها 

در منطقه بودند و چون وضع بــه این منوال بود، 
تمامیــت ارضی ایران در مخاطره قرار داشــت؛ 
همچنان که بخش های مهمــی از خاک ایران در 
دوره پهلوی به تاراج رفت. در بخش اقتصادی نیز 
کشــور چندان وضعیت مناسبی نداشت، خبری 
از زیرساخت های اساسی مورد نیاز کشور نبود، 
عدالت اجتماعی و دسترســی مردم به خدمات 
اجتماعی بنا به آمارها و گزارش های معتبر داخلی 
و خارجــی در بدترین وضعیــت ممکن بود. در 
بخش فرهنگ نیز حکومت پهلوی نه به فرهنگ 
اســالمی معتقد بود و نه به فرهنــگ ایرانی باور 
داشت؛ بلکه مصمم بود ایران از نظر فرهنگی باید 

غربی شود تا به توسعه دست یابد. 
سخن اساسی آن است که اگر کشوری در حوزه 
امنیت به جای استحکام مؤلفه های درونی امنیت، 
به فکر تعریف کردن خود در ذیل ابرقدرت ها باشد، 
قادر نخواهد بــود امنیت پایدار و مطلوب را برای 
ملت خود به ارمغان آورد؛ اگر یک نظام سیاسی در 
عرصه سیاست داخلی، رویکرد سرکوب و مشت 
آهنیــن را در پیش گیرد و اعتقــادی به آزادی های 
سیاسی و حق تعیین سرنوشــت برای مردم خود 
نداشته باشد دچار فقدان مقبولیت و پایگاه مردمی 
خواهد شــد؛ اگر یک حکومت در زمینه سیاست 
خارجی رویکرد تابع قدرت هــای بزرگ بودن را 
ایده خود بداند و منطبق با منافع ملی نتواند تصمیم 
بگیرد، در بزنگاه ها حتمًا گرفتار و تنها خواهد شد؛ 
اگــر دولتی در عرصه فرهنگ یــا اقتصاد به جای 
الگوهای بومی و ملی، به فکر نسخه ها و تجویزهای 
وارداتی و تقلیدی باشد، نه فرهنگ و نه اقتصاد آن، 

رنگ ارتقا و پیشرفت به خود نخواهد دید. 
اهتمام حضرت امام)ره( و پس از ایشان رهبر 

معظم انقالب اسالمی)مدظله العالی(، تثبیت و 
نهادینه کردن رویکردها و جهت گیری های صحیح 
با هدف پیشرفت همه جانبه ملت ایران است. نکته 
مهم آن است که بر اســاس بیانیه گام دوم، اصل 
پدیده انقالب اسالمی نقطه ای بود که زنجیرهای 
اســارت و توقف را از دســت و پای ملت ایران 
زدود و راه را برای پیشرفت باز کرد. رویکردهای 
انقالب اســالمی در همه عرصه های یاد شده در 
سطرهای فوق، منطبق با اصول و قواعدی است که 
یک نظام سیاسی برای پیشرفت خود به آن محتاج 
است؛ هر چند در اینکه این رویکردها تا چه اندازه 
به اقدام و عمل تبدیل شــده، اختالف است؛ اما 
در این نقطه، اشتراک نظر تقریبًا فراگیر است که 
انقالب اسالمی و رهبران آن، یک مسیر روشن و 
تاریخی را پیش روی ملت ایران برای پیمودن راه 
پیشرفت و رسیدن به آرمان هایش هموار کرده اند. 
بر این اســاس و بر مبنای نقــش تاریخی امامین 
انقالب اســالمی رویکردهــای پیش روی ملت 

ایران به این شکل صورت بندی شده است:
در عرصه سیاســت خارجی؛ بر اساس قاعده 
نفی سبیل، تسلط هیچ قدرتی بر نظام جمهوری 
اســالمی پذیرفته نمی شــود؛ حال آنکه در دوره 
پهلوی اول و دوم سیاست خارجی کشور بر اساس 
همراهی با آمریکا و منافع آن کشــور ترسیم شده 
بود. بســیاری از متفکران مدل سیاست خارجی 
دوره پهلوی را بر اساس الگوی »دست نشاندگی« 

و »حامی ـ پیرو« تحلیل و تفسیر می کنند.
در عرصه سیاســت داخلی؛ مــردم از طریق 
انتخابات، تفکیک قوا و دیگر آزادی های سیاسی 
و اجتماعی در سرنوشت خود نقش ایفا می کنند؛ 
این در حالی اســت کــه در دوره پیش از انقالب 

چون نظام حاکم پادشــاهی بود، اساســًا هر نوع 
آزادی سیاسی و اجتماعی سرکوب می شد.

در عرصه امنیت؛ تکیه اساسی و رویکرد کالن 
در بخش امنیت، بر مبنای امنیت مردم پایه و درون زا 
مد نظر است؛ برخالف آنکه بقای پهلوی از طریق 
همراهی با آمریکا و اجرای نقش های منطقه ای که 

آمریکا معین می کرد، تعریف شده بود.
در عرصــه فرهنــگ؛ رویکرد اعالم شــده از 
سوی رهبران انقالب اسالمی، بر هویت اسالمی 
و ایرانی و نفی غرب گرایی استوار است؛ توضیح 
آنکه در دوره پهلوی اساســًا نه فرهنگ اسالمی از 
سوی حاکمیت دنبال می شد و نه فرهنگ ایرانی؛ 
حاکمان آن دوران به صراحت فرهنگ و فکر غربی 
را تبلیغ کرده و ترویج داده و راه توسعه اقتصادی را 
نیز بر مبنای غرب گرایی فرهنگی تئوریزه می کردند.
در بخش اقتصاد؛ رویکرد اعالمی و مورد تأکید 
رهبران انقالب در حوزه اقتصاد، پیمودن مســیر 
رهایی از اقتصاد نفتی و بهره گیری از توانمندی ها 
و ظرفیت های درونی است. این وضعیت اعالمی 
در حالی است که پیش از انقالب بر اساس مدل ها 
و جایگاهی کــه برای ایران معین کــرده بودند، 
مقامات ایران در بخش اقتصــادی صرفًا باید از 
طریق فروش نفت، کشــور را اداره می کردند. در 
این زمینه حتی دکتر مصدق که تصمیم داشــت 
اقتصاد بدون نفــت را از طریق دولت و مجلس 
پیگیری کند، با مخالفت شــدید آمریکا در ایران 
مواجه شــد و با فاصله کوتاهی بــا کودتای ۲۸ 
مرداد ســاقط شد؛ این در حالی بود که مصدق از 
نظر سیاســی نه تنها مخالفتی با آمریکا نداشت؛ 
بلکه تالش می کرد در سیاست خارجی، به جای 

انگلیس با آمریکا روابط بنیادین داشته باشد.

نگاهی به اهمیت و جایگاه بیانیه گام دوم انقالب اسالمی

ین پیشرفت آفر و  عزت بخش   
عزیز غضنفری

کارشناس سیاسی

از دیدگاه رهبر معظم انقالب، استحکام  
ساخت درونی قدرت، ناظر بر تقویت 
همه  ابعاد و زمینه های قدرت است. ایشان به نوعی 
استحکام ســاخت درونی را استحکام همزمان 
سخت افزار و نرم افزار انقالب می دانند و از آن به 
استحکام »ســاخت حقوقی و ساخت حقیقی« 
تعبیر می کنند. بنابراین، استحکام ساخت درونی 
قدرت به معنای شناسایی و ترمیم نقاط ضعف و 
آســیب پذیِر قدرت ملی در ابعاد سخت افزاری و 
نرم افزاری به منظور مصون سازی آن در برابر انواع 
آسیب ها و تهدیدها و تقویت تاب آوری و ارتقای 
ظرفیت های نظام است. بنابراین، می توان گفت 
استحکام بخشی ساخت درونی مشتمل بر دو ُبعد 
است؛ شناسایی و ترمیم نقاط ضعف و آسیب پذیِر 
قدرت ملی و ارائه  راه حل برای مرتفع سازی آنها و 
اتخاذ راهبردهایی برای تولیــد قدرت درون زا و 
ارتقای ظرفیت های نظام. بر اساس این، سؤال این 
اســت که رهبر معظم انقالب در بیش از دو دهه  
زعامت خود در راستای استحکام بخشی ساخت 

درونی قدرت نظام چه کرده اند؟ 
در ارتباط با ُبعد اول، می توان به در نظر گرفتن 

اقتصاد به منزله مســئله اصلی کشــور از سوی 
معظم له و ارائــه  راهکارهای متعــدد اقتصادی 
برای فایق آمدن بر مشــکالت اقتصادی کشور، 
مانند اقتصاد مقاومتی و طرح شعارهای سالیانه 
با محوریت حل مسائل اقتصادی از قبیل جهش 
تولید ، رونــق تولید، حمایــت از کاالی ایرانی، 
حمایت از کار و ســرمایه ایرانی، اصالح الگوی 
مصرف و... اشــاره کرد. عالوه بر این، ایشــان 
در شناســایی و تالش بــرای ترمیم نقاط ضعف 
ملــی در حوزه های غیراقتصادی هم توجه جدی 
داشــته اند. برای نمونه، در حوزه  فرهنگی، ایشان 
همواره به تهاجم دشمن به باورها و فرهنگ کشور 
توجه داشته اند و از ابتدای زعامت شان تاکنون با 
تعابیری چون شبیخون فرهنگی، قتل عام فرهنگی، 
تهاجم فرهنگی، جنگ نــرم و... تالش کرده اند 
به مصون ســازی این بعد از قدرت ملی در برابر 
تهدیدهای دشمن دست بزنند. در حوزه  سیاسی 
نیز ایشــان در شناسایی و تالش برای ترمیم نقاط 
آسیب پذیر قدرت ملی با ارائه  راهکارهای منطقی 
و حســاب شده موفق بوده اند. برای نمونه، ایشان 
با تأکید بر ضرروت حفظ استقالل کشور در برابر 
بیگانگان در حوزه های گوناگون یا گوشزد کردن 
توطئه هایی چون نفوذ، درصــدد بوده اند حیات 
سیاسی کشــور را از آســیِب انحراف از صراط 
مســتقیم انقالب و تهدیِد رخنه  دشمن در میان 

مسئوالن مصون  کنند. 

در ارتباط با ظرفیت ســازی برای کشــور و به 
عبارت دقیق تر، تولیــد قدرت نیز می توان به دقت 
و تأکید ایشــان در حوزه های علمــی و فناورانه، 
ماننــد نهضت نرم افــزاری و تولید علــم از قبیِل 
حوزه  دانش های راهبردی مانند فناوری هسته ای، 
ســلول های بنیادین، فنــاوری فضایــی، فناوری 
نانو و...، راهبری دستیابی کشــور به توان دفاعی 
بازدارنده از قبیل موشــک های بالستیک نقطه زن، 
ماهواره فضایی نور و...، توسعه نفوذ منطقه ای و... 
اشاره کرد. در واقع، موارد مذکور از جمله مهم ترین 
اقداماتی است که معظم له در دوره  زعامت شان در 
راستای استحکام بخشی ســاخت درونی قدرت 
نظام بر آنها تأکیــد کرده و حتی هدایت و راهبری 

بخش عمده آنها را نیز برعهده داشته اند.
نکته  مهمی که در این زمینه باید به آن اشاره کرد، 
نتایج این استحکام بخشی است. به عبارتی، هرگاه 
از این قبیل اقدامات بحث می شود، بالفاصله این 
پرسش مطرح می شود که اگر در حوزه های مذکور 
دستاورد داشــته ایم، نتیجه  آن برای مردم چه بوده  
اســت؟ در پاسخ می گوییم که مهم ترین تأثیر این 
استحکام بخشی، مصون سازی کشور از بسیاری 
از تهدیدات بوده، به گونــه ای که پایداری و بقای 
کشور و وضعیت زندگی مردم در امنیت و آرامش 
حفظ شده اســت. به زبان ســاده تر، اهمیت این 
استحکام بخشی را باید با توجه به حجم فشارهای 
خارجی بر کشــور ارزیابی کرد؛ به این ترتیب که 

به میزانی که ســاخت درونی قدرت در کشور از 
اســتحکام برخوردار بوده اســت، توانسته ایم در 
مقابل فشارهای خارجی مقاومت سازنده داشته 
باشــیم. برای نمونه، وقتی دشمن بر تحریم های 
فلج کننده علیه کشورمان متمرکز است، اگر توان 
راهبردی دفاعی و بازدارنــده بومی یا به عبارتی، 
ساخت مستحکم دفاعی کشور نبود، دشمن هیچ 
ابایی از تهاجم نظامی علیه کشــورمان نداشــت 
یا اینکه اگر اســتحکام ســاخت علمی کشور در 
حوزه های دانش بنیان نبود، در برهه  مقابله با کرونا، 
بالفاصله تجهیزات الزم از قبیل کیت تشخیص، 
ماسک و... ساخته نمی شــد و چه بسا وضعیت 
کشور به لحاظ شیوع کرونا، بسیار وخیم تر می بود.
در پایان باید گفت، اگرچه استحکام بخشــی 
ساخت درونی قدرت مسئله ای است که به ویژه از 
سال ۱۳۹۲ مورد توجه رهبر معظم انقالب بوده 
اســت، اما سیره  عملی ایشان گویای توجه ویژه و 
دائمی به این مســئله  است؛ زیرا مدت ها پیش از 
این، معظم له به تولید قدرت  درون زا در حوزه های 
گوناگون توجه داشته اند. دقت و توجه همیشگی 
ایشان به استحکام ســاخت درونی قدرت نشان 
می دهد، این مهم، موضوعی همیشــگی است 
و در هیچ شــرایطی، از اهمیــت و ضرورت آن 
کاسته نمی شــود. هرچند در برهه  پس از اعمال 
تحریم های فلج کننده علیه کشــورمان، بر میزان 

تأکیدهای ایشان بر این مسئله افزوده شده است. 

استحکام بخش ساخت درونی قدرت
نگاه راهبردی رهبر حکیم انقالب اسالمی به مصون سازی و پیشبرد ایران

مصطفی قربانی
کارشناس سیاسی

کوشش  برای حذف 
ایدئولوژی انقالبی

حساســیت و دغدغــه آیت الله العظمــی 
خامنه ای نسبت به »انقالبی گری«، به تازگی 
و در دوره اخیــر پدید نیامده اســت؛ بلکه 
از زمان رحلت امام خمینی)ره( به این ســو 
که ایشان زمام را به دســت گرفتند، همواره 
این امر در گفته ها و ســخنرانی های ایشان 
نمایان بوده است حال  که از بازی های زبانی 
نیروهای توجیه گر سازش سخن به میان آمد، 
الزم اســت توضیح داده شــود که اینان چه 
شــگردهایی را در برابر مفهوم انقالبی گری 

به  کار بستند.
بــا  مخالفــت  انقالبی گــری،  اواًل، 
»عقالنیت« اســت؛ چرا که انسان انقالبی، 
منطقی  و محاســبات  اندیشــه ورزی  اهل 
و عقالنــی نیســت؛ بلکــه »شــتابزده« و 
»نســنجیده« تنها تصمیم می گیرد و عمل 
می کند. از ایــن  رو، فرصت ها و امکان ها را 
می سوزاند و تباه می کند. »هیجان زدگی« و 
»احساس مداری«، مؤلفه ذاتی انقالبی گری 
اســت و انسان انقالبی، انسان گرفتار »شور 
و هیجــان کور و کودکانه« اســت و با عقل 
و تدبیر، بیگانه اســت. ثانیًا، انقالبی گری، 
مخالفت با »علم« اســت و انسان انقالبی، 
و  عالمانــه  برداشــت های  و  تحلیل هــا 
کارشناسی را برنمی تابد؛ بلکه »خودسرانه« 
و »خودمرکزبینانــه«، هــر آنچــه را کــه 
می پســندد، به اجرا درمی آورد و از همین رو 
خســارت و هزینه می آفریند.ثالثًا، نیروهای 
مدعی انقالبی گــری، »هرج ومرج طلب« و 
»تندرو« هستند و نظم و قواعد تثبیت شده را 
برنمی تابند و جامعه را دستخوش »بحران« 
و »آشــوب« می کننــد. اینــان می پندارند 
همچنان که در زمان انقالب، باید بر حکومت 
و قواعد آن شورید و جامعه را متالطم کرد.
رابعــًا، انقالبی گــری، »خشــونت طلبی« 
و »ســتیزه جویی با جهان« اســت و انسان 
انقالبی، در پی ایجاد »شــکاف« و »تنش« 
اســت و می خواهــد همــه را »دشــمن« 
خویش تصور کند. به  بیان  دیگر، انقالبی ها 
»جنگ طلب« و »تنش ســاز« هستند و در 

میانه صفر و صد، هیچ حدی را نمی بینند.
 در مقابــل، آیت الله العظمــی خامنه ای نیز 
افزون بر آنکه مفهــوم انقالبی گری را از این 
برچسب های تخریب کننده پاک کردند، به 
نیروهای مدعی نیــز تاختند و از خصایص 
آنها سخن گفتند. ایشان به روشنی می دانستند 
که چنانچه ســکوت اختیار کنند و نظاره گر 
روند تخریب گری این نیروها باشند، جامعه 
نیز با آنها هم داســتان خواهد شد و چندی 
بعد، اتفاقی برای انقالب رخ خواهد داد که 
بر ســر انقالب های دیگر آمداواًل، اینکه با 
»استدالل های عمل گرایانه«، در هر مقطع، 
پاره ای از خصوصیات ارزشی خویش را کنار 
بنهیم و با توجیه »عبورکردن از مشــکالت 
روزمــره«، حقایق انقالبــی را یکی پس از 
دیگری، قربانی کنیم، »حــد« و »نهایت« 
نــدارد و در آخر نیــز، چیــزی از »هویت 

انقالب« باقی نخواهد گذاشت.
ثانیًا، نباید با ارجاع دادن به »واقعیت ها«ی 
موجود، انقالبی گری را »مانع« و »مزاحم« 
معرفی کرد؛ بلکه باید واقعیت ها را تغییر داده 
و بشــکنیم یا راه های دیگری برای حرکت 
بیابیم.ثالثًا، کسانی مدعی هستند »چالش« 
با جهان هزینه دارد، حال  آنکه »ســازش« با 
جهان نیز هزینه دارد؛ با این تفاوت که چالش 
بــا جهان، هم هزینه کمتــری دارد و هم در 
نهایت، به نفع ما تمام خواهد شــد. .رابعًا، 
ایدئولوژی انقالب، همان »هویت« ماست و 
ما نباید به واسطه مالحظات جهانی و اینکه 
»منافع ملی« بر »هویت ملی« ترجیح دارد، 

از انقالبی گری دست بکشیم.

مهدی جمشیدی
 کارشناس

 اندیشه  اسالمی

یادداشت
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»فلسطین« زخم کهنه ای اســت که پس از پایان 
جنگ جهانی دوم و بر اثر سیاست های استعماری 
انگلیس و آمریکا در پیکره جهان اسالم ایجاد شد. 
این زخم دیرینه که همچنان ملت های مسلمان و 
آزادی خواهان جهان را رنج می دهد، جز با نابودی 
غده سرطانی رژیم صهیونیستی و احقاق حقوق 
واقعی فلسطینیان و آزادسازی قدس شریف از بند 

اشغال صهیونیست های غاصب التیام نمی یابد. 
غفلت برخی ملت های عربی و اســالمی از 
یک ســو و تجاوزگری و زیاده خواهی نظام سلطه 
و استکبار از ســوی دیگر در کنار خیانت برخی 
حکام عربی، سه عامل مهمی است که فلسطین را 
کماکان در بند اشغال نگه داشته است؛ و ااّل ملت 
مبارز فلســطین و گروه های مقاومت اسالمی در 
منطقه در طول همه این سال ها، برای آزادی قدس 

شریف از هیچ تالشی دریغ نکرده اند.   
امروز در حالی که بیش از 70 ســال از اشغال 
فلســطین و تأســیس رژیم نامشــروع و غاصب 
صهیونیستی می گذرد، قضیه فلسطین و ملتی که از 
خانه و کاشانه خود آواره شده، بزرگ ترین مصیبت 
جهان اسالم و بشریت است. جمهوری اسالمی 
ایــران دقیقًا از زمانی که نهضت اســالمی مردم 
ایران برای سرنگونی رژیم طاغوت به رهبری امام 

خمینی)رض( در سال ۱۳۴۲ آغاز شد، آزادسازی 
فلســطین را یکی از راهبردهای اصلی خود قرار 
داده اســت؛ چنانکه امام خمینــی)رض( در ۲۸ 
بهمن ۱۳۵7 و در دیدار با »یاســر عرفات« رهبر 
ســازمان آزادی بخش فلسطین که به عنوان     اولین 
رهبر عرب و نیز اولین رهبر سیاسی جهان و نماد 
نیروهای مبارز و انقالبی آن زمان   به همراه جمع 
زیادی از نیروهای مبارز فلسطینی، وارد تهران     شد 
و به مالقات امام رفــت، ضمن حمایت از مردم 
فلسطین، فرمودند: »من از     اولی که این نهضت، 
قبل از پانزده سال که ابتدای این نهضت بود، راجع 
به فلسطین در     نوشته ها و گفته ها، راجع به فلسطین 
و راجــع به جنایاتی کــه اســرائیل در آن حدود 
کرده     است، همیشه متذکر می شدم و االن هم ان 
شاءالله بعد از اینکه از این غائله فارغ شدیم،   همان 
طوری که آن وقت در کنار شما بودیم، حاال هم در 

کنار شما هستیم.« 
این در حالی اســت کــه رهبر معظم انقالب 
اســالمی، حضرت امام خامنــه ای نیز همچون 
امــام راحل، در همــه این ســال ها لحظه ای از 
مســئله فلســطین غفلت نکرده و با همه توان در 
کنار ملت فلسطین و در خط مقدم مبارزه با رژیم 
صهیونیستی ایستاد ه اند. معظم له در این باره در ۲۴ 
آبان ۱۳۹۸ و در جمع ســران قوا، مسئوالن نظام 
و میهمانان شــرکت کننده در اجالس بین المللی 
وحدت اســالمی فرمودنــد: »از ابتدای انقالب 
اســالمی تا به امروز همچنان بر این موضع باقی 
هســتیم، یعنی بدون مالحظه و رودربایســتی به 

فلسطین و فلسطینی ها کمک کرده و خواهیم کرد 
و این کار را وظیفه  همه  دنیای اسالم می دانیم.«

رهبر فرزانــه انقــالب در زمینــه مقابله با 
طرح هــای ضد فلســطینی و نیــز راهبردهای 
آزادسازی قدس اشــغالی نیز همیشه حضوری 
فعال و روشــنگرانه داشــته اند، به گونه ای که در 
کنار حمایت های همه جانبــه و بدون مالحظه 
از فلســطین و دعوت ملت فلسطین به استمرار 
مبارزات سیاســی، نظامی، اخالقی و فرهنگی، 
مراجعه به آرای عمومی ملت فلســطین را یک 
راه حل واقعی دانســته و تأکید دارند: »کســانی 
که غاصب فلسطین هســتند، تسلیم رأی ملت 
فلسطین بشــوند. از همه مردم فلسطین اعم از 
مسلمان و مســیحی و یهودی فلســطینی و آن 
کســانی که در خارج فلســطین تبعید  شــده  از 
فلسطین هستند، نظرخواهی بشود، و اینها معین 
کنند که چه نظامی در فلسطین حاکم باشد و همه 
تسلیم آن باشند؛ مبارزه تا این زمان باید ادامه پیدا 
کند و ادامه پیدا خواهد کرد و به لطف الهی و به 
توفیق الهی و به حول و قّوه  الهی مّلت فلسطین در 
این مبارزه  مسالمت آمیز انسانی مورد قبول همه  
عرف های عاقل عالم مسلط خواهد شد و کشور 

فلسطین به مردم فلسطین برخواهد گشت.«
در زمینه جدیدترین طرح ضد فلسطینی، یعنی 
پروژه »معامله قرن« نیــز رهبر معظم انقالب با 
نگاهی دوراندیشانه و حکیمانه، طرح مذکور را 
شکست خورده قلمداد کرده و معتقدند: »به کوری 
چشم دولتمردان آمریکا سیاست شیطانی و خبیث 

آمریکا در مورد فلسطین با نام معامله قرن به توفیق 
الهــی هرگز تحقــق نخواهد یافــت.« معظم له 
همچنین با اشاره بر این اصل که »معامله قرن قبل 
از ترامپ خواهد مرد«، تأکید دارند: »آمریکایی ها 
دل شــان را خوش کرده اند که با گذاشــتن اسم 
بزرگ، طرح شان علیه ملت فلسطین موفق شود؛ 
در حالی که این کار آنها احمقانه و خبیثانه است و 
از همین شروع قضیه به ضررشان تمام شده است. 

این کار قطعًا به نتیجه نخواهد رسید.«
افزون بر اینها، رهبــر حکیم و فرزانه انقالب 
اســالمی توطئه اخیــر را به ضــرر آمریکایی ها 
و موجب زنده شــدن مسئله فلســطین دانستند 
و معتقدنــد: »اســتقبال و کــف زدن چند تن از 
ســران خائن عرب که در میــان ملت های خود 
نیز بی ارزش و بی آبرو هســتند، اهمیتی ندارد و 
برخالف سیاست ثابت دســتگاه استکبار یعنی 
به  فراموشی سپردن مسئله فلسطین، این کار آنها 
موجب زنده شدن مسئله فلسطین شد و در همه 
دنیا نــام و مظلومیت فلســطین و مجموعه های 

فلسطینی بر سر زبان ها افتاد.«
در پایــان الزم اســت از بزرگ ترین فرمانده 
خط مقدم مبــارزه با رژیم صهیونیســتی و نظام 
سلطه و استکبار، یعنی سپهبد شهید سلیمانی یاد 
شود؛ فرمانده شجاع و اسطوره ای و استراتژیست 
نامداری که حقیقتًا »شهید راه فلسطین و قدس« 
برازنده اوســت؛ او که نقش بــزرگ و مهمی در 
تقویت مقاومت فلسطین داشته است. روح پاکش 

با انبیا و اولیای الهی محشور باد.  

راهبر حکیم

درختی به تنومندی 
دل های عاشق

اگر بر آنچه در دل ها نهفته است 
هم چشم ببندیم، درخت تنومند 
آیت الله العظمــی  حضــرت  محبــت 
خامنه ای در دل های مردم، افزون بر صدها 
صفحه در شبکه های اجتماعی ـ که عکس 
و نقش امام شان را بر پروفایل خود حک 
کرده انــد ـ در تصاویر بازدید ایشــان از 
مناطق زلزله زده پدیدار می شود. همان جا 
که مرِد ســالخوردِه درد کشیده ای چنان 
دســت امامش را در دست می فشرد که 
گویا رفیق صد ساله خود را یافته است یا 
پیرزنی چنان به شوق دیدن روی ولی  خود 
اشک می ریزد و می دود که غِم آوار به گرد 
پایش هم نمی رسد. رشــته این درخت 
محبت را که اگر دو سویه نبود تنه ای به این 
تنومندی نداشت، نخست باید در مشی 
شخصی آیت الله العظمی خامنه ای دید. 
اگر مردمی نمی دیدند که رهبرشــان در 
مرکز شهر همسایه آنهاست و فرزندانش 
همچــون فرزنــدان آنها بی تشــریفات 
می روند و می آیند و گاهی در حرم شــاه 
عبدالعظیم کنار دست آنها با اشک چشم 
حاجــت می طلبند، کجا چنین دل بر دل 
ولی شــان می تاباندنــد؟! اگــر مردمی 
نمی دیدند که رهبرشان برای ورزش صبح 
جمعه نه فالن کاخ کنار دریای شمال، که 
ارتفاعــات تهــران را بــر می گزیند و با 
کاپشنی ایرانی هم قدم آنها می شود کجا 
چنان به اشــاره ایشــان برای کمک های 
مؤمنانه در ایام کرونا لبیک می گفتند و از 
جان مایه می گذاشــتند؟! درخت تنومند 
مردم داری رهبر معظم انقالب که ســایه  
شــاخ و برگ هایش بر هر کران از جهان 
اسالم ریشــه دوانده و عشاق بسیاری را 
مشــتاق کرده، رایحه ای از نــگاه واالی 
ایشان به جایگاه مردم در اندیشه سیاسی 
امــام  سیاســی  اندیشــه  در  اســت. 
دوران  در  مردم  خامنه ای)مدظله العالی( 
غیبت نه  تنها به نظام سیاســی مقبولیت 
می بخشند؛ بلکه در مشروعیت بخشی به 
آن نیز ســهیم  هستند. ایشان به صراحت 
مردم را در کنار تقوا و عدالت نشــانده و 
می فرمایند: »در اســالم مردم یک رکن 
مشروعّیتند، نه همه  پایه  مشروعّیت. نظام 
سیاسی در اسالم عالوه بر رأی و خواست 
مردم، بر پایه  اساسی دیگری هم که تقوا و 

عدالت نامیده می شود، استوار است.«
اهمیت مردم در اندیشه سیاسی ایشان 
آنگاه پررنگ تر می شود که ایشان توضیح 
می دهنــد: »اگر مــردم حاکمــی را، آن 
شخصی را که دارای مالک های حکومت 
اســت، نشــناختند و او را بــه حکومت 
نپذیرفتنــد، او حاکم نیســت. اگر دو نفر 
که هــر دو دارای این مالک ها هســتند، 
یکی از نظر مردم شــناخته و پذیرفته شد، 
او حاکم است. پس قبول مردم و پذیرش 
مردم شــرط در حاکمیت اســت« با این 
حســاب می توان نتیجه گرفت، دعوت و 
تأکیدات مکرر حضرت آیت الله العظمی 
خامنه ای از دانشجویان و جوانان که به قول 
پیشرو  »هانتینگتون«  اندیشمندانی چون 
و موتور محرکه اقشــار مردم هستند، به 
حضور در میدان و مطالبه گری از مسئوالن 
و اقداماتش به اختیار از همین رو است. به 
عبارت دیگر ایشان باور دارند. آرمان های 
انقالب اســالمی بدون حضور مشتاقانه 
مردم دست یافتنی نیست و راه همراه کردن 
مــردم نیز تنها در مردمی بودن اســت که 
مشی ایشان چنانکه گذشت، مصداق بارز 

و روشنی از آن است.  

»ام القــری« در لغت بــه معنای »مادر یادداشت
آبادی هــا« اســت و بــه مرکزیت یک 
ســرزمین در مقایسه با دیگر شــهرها و کشورها 
اشاره دارد. چنانکه در قرآن، آیه ۹۲ سوره انعام و 
آیه ۳۲ سوره شوری شهر مقدس »مکه« به دلیل 

امتیازات متعدد »ام القری« نامیده شده است.
در حوزه اندیشــه سیاســی نیز جهان اسالم 
یک امت واحد اســت و کشــوری کــه بتواند با 
تشــکیل حکومت اسالمی ســطح رهبری خود 
را از مرزهای ســرزمینی اش فراتر برده و به مثابه 
محور و رهبر دیگر کشــورهای اسالمی و امت 
اسالم مطرح باشــد، در موقعیت ام القری جهان 
اســالم قرار می گیرد. در این حوزه حضرت امام 
خمینی)ره( حفظ ایــران به منزله ام القری جهان 
اســالم را برای حفــظ مکتب اســالم ضروری 

می دانستند.
با پیروزی انقالب اســالمی در ایران یکی از 
نظریه های مطــرح در صدر انقــالب، موضوع 
ام القــری بودن ایران اســالمی بــه منزله محور 
ســازماندهی امت اســالمی بود که واکنش های 
زیادی را در جهان اسالم برانگیخت. هرچند پیش 
از امام خمینی)ره( متفکران شیعی و سنی به این 
موضوع توجه کــرده بودند؛ ولی پیروزی انقالب 
اسالمی این نظریه را درباره ایران تحقق یافته اعالم 

کرد.
از منظر امام خمینی)ره( امت اســالم، امت 
واحده به شــمار می آیند که همه مســلمانان در 
همه عرصه هــای زندگی، از جملــه اجتماعی، 
سیاســی، امنیتی و اقتصادی آن مسئولیت دارند. 
برای نمونه در زمینــه امنیت، امام خمینی)ره( به 
خطر افتــادن امنیت هر بخــش از خاک یا مردم 
مســلمان یا امنیت ملی کشــورهای اسالمی از 
سوی اجانب و غیرمسلمانان را به منزله خدشه دار 
شدن امنیت جهان اسالم می دانند. در این راستا، 
حفظ امنیــت ملی جمهوری اســالمی ایران به 
منزله ام القری جهان اسالم و الگوی حکومت و 
حاکمیت اسالمی در دنیای کنونی از نگاه ایشان 
اهمیت ویژه و فوق العاده ای دارد و دفاع و حفظ این 
حکومت بر همه مسلمانان جهان واجب است. 
همین نگاه در همه عرصه های فرهنگی ، سیاسی  
و اقتصادی در اندیشــه امام خمینــی)ره( حاکم 

بود. پــس از رحلت امام خمینــی)ره( و رهبری 
امــام خامنه ای)مدظله العالی( این نظریه به مثابه 
محور تالش های نظام انقالبی ایران قرار گرفت. 
در حقیقت، پس از رحلت امام)ره( دو نظریه در 
کشور وجود داشت؛ نخست نظریه ای که به ختم 
انقالب و عادی کردن شــرایط در داخل و خارج 
کشــور معتقد بود و دوم نظریه ای که به استمرار 
انقالب و تالش برای تحقق تمدن نوین اسالمی 

در جهان اعتقاد داشت.
امام خامنه ای)مدظله العالی( در سخنرانی های 
گوناگون خود همیشه »گفتمان انقالبی گری« را 
اصلی ترین راهبرد مقابلــه با آفات و چالش های 
نظام اســالمی در داخل و خارج مطرح کرده و بر 
اهمیت شناسایی دقیق شاخصه های انقالبی گری 
و ترویج آن به شکل گفتمان فراگیر و جریان پیروز 
تأکید دارند. ایشان در بیست وهفتمین سالگرد امام 
خمینی)ره( فرمودند: »انقالب مال همه اســت، 
انقالب یک شط جاری اســت و همه می توانند 
انقالبی باشــند.« معظم له در پاسداری از جریان 
انقالبی در جهان اسالم شــاخصه هایی را برای 
انقالبی گــری و انقالبی بودن و انقالبی ماندن در 
مراسم های گوناگون مطرح کرده اند که از جمله 
این شاخصه ها پایبندی به مبانی انقالب از منظر 
امام خمینی)ره( اســت و می توان گفت، نظریه 
ام القری بودن ایران اســالمی، از جمله این مبانی 
است. همچنین صدور بیانیه گام دوم انقالب در 
آغاز دومین مرحله )خودسازی و جامعه پردازی 
و تمدن ســازی( از طرف امام خامنه ای می تواند 
فصل جدید انقالب اسالمی را برای همگان تبیین 
کند. ایشان در این بیانیه برای انقالب، شعارهای 
جهانی سرشته با فطرت را مطرح کرده و انقالب 
اسالمی را پدیده ای زنده و با اراده معرفی می کنند 
و معتقد هســتند این گام دوم، انقالب را به آرمان 
بزرگش ـ که ایجاد تمدن نوین اسالمی و آمادگی 
برای طلوع خورشید والیت عظمی)ارواحنا فداه( 

است ـ نزدیک خواهد کرد.
بدیهی است، جمهوری اسالمی ایران در این 
مســیر به عنوان محور حرکت جهان اسالم برای 
زمینه سازی ظهور حضرت مهدی)ارواحنا فداه( 
است و این همان ام القری بودن ایران اسالمی در 

جهان اسالم است.

نکته مهم این است که ام القری بودن و ماندن 
جمهوری اسالمی به حرکت در مسیری مشروط 
اســت که امام خامنه ای در بیانیه گام دوم مطرح 
کرده اند. معظم له در پایــان بیانیه گام دوم هفت 
توصیه بــرای انقالبیون بیان کــرده و می گویند 
همگان، به ویژه نســل جــوان ایرانی باید در این 
مســیر باصالبت، باامید و باانگیزه ایمانی تالش 
کنند تا جایگاه ایران اســالمی بــه منزله محور 
تمدن ساز حفظ شود. این توصیه ها عبارتند از: ۱ـ 
علم و پژوهش؛ آشکارترین وسیله عزت و قدرت 
یک کشــور، ۲ـ معنویت و اخــالق؛ تبار اصلی 
جامعه و جهت دهنده همه فعالیت ها، ۳ـ اقتصاد 
قوی؛ عامل مهم سلطه ناپذیری و نفوذناپذیری، ۴ـ 
عدالت و مبارزه با فساد؛ در صدر همه هدف های 
بعثت های الهی، ۵ـ استقالل و آزادی؛ عطیه های 
الهی، ۶ـ عزت ملی روابط خارجی و مرزبندی با 

دشمن بر اساس عزت؛ حکمت و مصلحت، 
7ـ جهاد همه جانبه برای مبارزه با ســبک 
زندگــی غربــی و تحقق ســبک زندگی 

اسالمی.
بــا پیــروزی انقالب اســالمی در 
ســال ۱۳۵7 بر اساس اندیشــه امام 
خمینــی)ره(، جهان اســالم به مثابه 
امت واحــده در جهان مطرح شــد 
که مســلمانان در همــه عرصه های 
فرهنگی ، امنیتی، سیاسی و اجتماعی 

نسبت به همدیگر مسئولیت دارند. در این نگاه، 
مســلمانان امت واحده مطرح می شوند که باید 
مرکزیــت ســاماندهی و رهبــری و جهت دهی 
داشــته باشــند. در نگاه امام خمینی)ره( و امام 
اسالم،  جهان  ام القری  خامنه ای)مدظله العالی( 
ایران اســالمی اســت و برای حفظ و حراست 
از این جایگاه باید بــه توصیه های امام خامنه ای 
در بیانیه گام دوم در ســه مرحله »گفتمان سازی 
و جریان ســازی«، »تالش برای پیاده ســازی« و 
»مطالبه گری از مســئوالن« توجه جدی کرد که 
جایگاه ام القری بودن نظام جمهوری اسالمی روز 
به روز از اقتدار بیشــتری برخوردار شود و اگر از 
این توصیه ها غفلت شود، قطعًا به جایگاه ام القری 

بودن این نظام مقدس خدشه  وارد می شود. 

حجت االسالم والمسلمین محمدرضا تویسرکانی مسئول نمایندگی ولی فقیه  در بسیج مستضعفین
گفتمان سازی امام خامنه ای پیرامون محوریت جمهوری اسالمی ایران در جهان اسالم را تبیین می کند

اسالمی تمدن  تشکیل  پیشران 

احد کریم خانی
کارشناس روابط بین الملل

التیام  زخم کهنه جهان اسالم
نگاهی به میدان داری و پیشرانی امام خامنه ای در تحقق آرمان فلسطین

سعید 
پورمالئی هریس
کارشناس سیاسی
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راهبر حکیم

بــا مراجعه به منظومه فکــری، رهنمودها و بیانات 
رهبر معظم انقالب اسالمی، زمانی کشور به سمت 
اهداف و آرمان های خود، که از مهم ترین آنها ایجاد 
دولت و جامعه و تمدن اســالمی اســت، پرشتاب 
حرکت می کند و موفق خواهد شد که ایمان، جهاد 
علمــی، جهاد عدالت خواهی و جهــاد مدیریتی و 
اقتصادی در میان مدیران و کارگزاران نظام به عنوان 
یک ارزش شناخته شود؛ ازاین رو برای فرایند اهداف 
انقالب اســالمی نیازمند در اوج قــرار گرفتن و به 
دست آوردن اقتدار ملی هســتیم تا بتوانیم الگوی 
اسالمی و انقالبی پیشرفت برای جهان اسالم شویم 
و این مهم زمانی تحقق می یابد که بتوانیم با ســبک 
مدیریت جهادی، کارآمدی دین در جامعه را اثبات 

نماییم.
لذا اولین اصل در این مسیر از منظر قرآن کریم، 
ُهْم  ِذیَن َجاَهُدوْا ِفیَنا َلَنْهِدَینَّ خلوص نیت است؛ »َوالَّ
َه َلَمَع اْلُمْحِسِنیَن «؛ )عنکبوت/ ۶۹(  ُســُبَلَنا َوِإنَّ اللَّ
یعنی عنصر اصلی در مدیریت جهادی، مانند همه 

عبادت ها، نیت و قصد الهی است.
اصل دوم در مدیریت جهادی ایثار با مال، جان 
و تمام هســتی اســت؛ این ویژگی از منظر معارف 
وحیانی تجارت پرسود و سراســر فتح، پیروزی و 
ذیَن آَمُنوا َهْل  َها الَّ یُّ

َ
موفقیت با خداوند اســت؛ »یا أ

لیٍم 
َ
ُکْم َعلی ِتجاَرٍة ُتْنجیُکْم ِمْن َعذاٍب أ ُدلُّ

َ
أ

ِه َو َرُســوِلِه َو ُتجاِهُدوَن في  َســبیِل  ُتْؤِمُنوَن ِباللَّ
ْنُفِســُکْم ذِلُکْم َخْیــٌر َلُکْم ِإْن ُکْنُتْم 

َ
ِه ِبَأْمواِلُکْم َو أ اللَّ

َتْعَلُموَن«. )صف/ ۱0ـ۱۱(
اصل ســوم اســتقامت، سخت کوشی و تالش 
بی وقفــه و مجاهدانــه در راه خدا با تمــام توان و 
ظرفیت های موجود است؛ همان گونه که خداوند به 
رسول گرامی اسالم و پیروانش دستور استقامت در 
سختی ها و محنت ها می دهد )فاستقم کما امرت و 
من تاب معک(، مدیر جهادی نیز راه و رمز موفقیت 
خود را سخت کوشی و استقامت در راه خدا می بیند 
و بــرای پیدا نمودن ظرفیت  امدادهای الهی و غیبی 
بر اســاس رهنمودهای قرآنی، استقامت می ورزد؛ 
ُل َعَلْیِهُم  ُه ُثمَّ اْســَتَقاُموْا َتَتَنزَّ َنا اللَّ ِذیَن َقاُلوْا َربُّ »ِإنَّ الَّ
ِتی  ِة الَّ ْبِشُروْا ِباْلَجنَّ

َ
الَّ َتَخاُفوْا َواَل َتْحَزُنوْا َوأ

َ
اْلَملَِئَکُة أ

ُکنُتْم ُتوَعُدونَ «. )فصلت/ ۳0(
اصــل چهــارم در مدیریت جهــادی توکل بر 
خداوند اســت؛ ضامن همه امور در ســختی ها و 
مشــکالت و بهترین پشتیبان خداوند متعال است؛ 
ْمِرِه َقْد 

َ
َه َباِلُغ أ ِه َفُهَو َحْسُبُه ِإنَّ اللَّ ْل َعَلی اللَّ »َوَمن َیَتَوکَّ

ُه ِلُکِل  َشْی ٍء َقْدرًا«. )طالق/ ۳( َجَعَل اللَّ
اصل پنجم در مدیریت جهادی صبر و شکیبایی 
در برابر دشــمنان و موانع اســت؛ »ِإْن َیُکْن ِمْنُکْم 
ِعْشــُروَن صاِبُروَن«. )انفال/ ۶۵( یعنی اگر صبوری 

کنی، خداوند توان و طاقت تو را ده برابر می کند.
اصل ششم نترســیدن از دشمن است؛ خداوند 

یکی از ویژگی های قوم برتــر و مجاهدین راه حق 
را نترســیدن از دشمنان و ســرزنش های مخالفان 
ذیَن آَمُنوا َمْن َیْرَتدَّ ِمْنُکْم َعْن  َها الَّ یُّ

َ
برمی شمرد؛ »یا أ

ٍة َعَلی  ِذلَّ
َ
وَنُه أ ُهْم َو ُیِحبُّ ُه ِبَقْوٍم ُیِحبُّ دیِنِه َفَسْوَف َیْأِتي اللَّ

ِه  ٍة َعَلی اْلکاِفریَن ُیجاِهُدوَن في  َسبیِل اللَّ ِعزَّ
َ
اْلُمْؤِمنیَن أ

ِه ُیْؤتیِه َمْن َیشاُء  َو ال َیخاُفوَن َلْوَمَة الِئٍم ذِلَک َفْضُل اللَّ
ُه واِسٌع َعلیٌم«. )مائده/ ۵۴( َو اللَّ

اصل هفتم جوهره رهبری در مدیریت جهادی 
است؛ مدیریتی که سازوکار نفوذ به قلوب کارکنان 
و زیردستان را فراهم می کند تا با جلب مشارکت، 
حمایت و پشــتیبانی همه جانبه آنان بتواند موانع را 
برچیند، بن بست ها را بشکند و با پیشگامی، رسیدن 
بــه قله های آرمانی ســازمان مربوطه را ممکن کند 
و با فرهنگی برخواســته از ســبک مدیریت انبیای 
الهــی بتواند مربی، مرجع، پرنفوذ، پدر، پرتالش و 
خستگی ناپذیر گام های رشــد و تعالی و رسیدن به 

اهداف سازمان را با زیردستان خود محقق کند.

BBاد ر  را 
۱ـ بر اساس آموزه ها و هشدارهای قرآنی، دشمنان 
اسالم هیچ گاه دســت از سر مسلمانان برنخواهند 
داشــت و راهبرد اصلــی آنان فروپاشــی و از کار 
انداختن نظام اســالمی اســت. خداوند متعال در 
وُکْم  ی َیُردُّ قرآن می فرماید: »َواَل َیَزاُلوَن ُیَقاِتُلوَنُکْم َحتَّ
َعْن ِدیِنُکْم«؛ )بقره/ ۲۱7( مشــرکان همواره با شما 
می جنگند تا اگر بتوانند شما را از دین تان برگردانند.

۲ـ فراهم کــردن ســازوکار پیش برندگی انقالب 
و تعمیــق باورهای اســالمی و انقالبی، با حرکت 
پرشتاب و جهادی برای ســاختن دولت اسالمی، 

جامعه اسالمی و تمدن نوین اسالمی.
۳ـ تداوم رفتارهای خصمانه و غرض  آلود قدرت های 
استکباری با نظام اســالمی و ایجاد موانع متعدد و 
مشکالت مختلف، به ویژه در عرصه های اقتصادی 

و فرهنگی.
۴ـ ضــرورت مبارزه بــا فســاد در ارکان اداری و 
مدیریتی و عدم رعایت شــئون و شعائر اسالمی و 

انقالبی.
۵ـ ضرورت حرکت به سمت اقتدار ملی برای حفظ 

و تداوم نظام اسالمی.
۶ـ ناامید کردن دشــمنان انقالب اسالمی و بی اثر 
نمــودن تهدیدهای ســخت، نیمه ســخت و نرم 

قدرت های استکباری.
7ـ ضرورت حرکت پرشــتاب و پرتالش مسئوالن 
نظام و مدیران کشــور به سمت جهاد علمی، جهاد 
عدالت خواهی، جهاد اقتصــادی و جهاد فرهنگی 
برای در اوج قرار گرفتن نظام اســالمی و به دست 

آوردن اقتدار ملی و الگو شدن برای جهان اسالم.
۸ـ اثبــات کارآمدی دین در اداره جامعه و ضرورت 
اســتفاده از همه فرصت ها برای ارتقای مشروعیت 

و مقبولیــت حاکمیت دینی و مقابله با اســتکبار و 
دشمنان و فراهم کردن زمینه های پیشرفت و تحقق 

اهداف سازمان ها و نهادهای حاکمیتی.

BB
۱ـ مدیریت جهــادی بر مبنای خلوص نیت، توکل 
به خداوند، صبر، پایداری و استقامت در سختی ها 
و محنت ها، بن بست ها را می شکند، از موانع عبور 
می کنــد و برای تحقق اهداف ســازمان هزاران راه 
نرفته را کشــف می نماید و شعار »ما می توانیم« را 

تحقق می بخشد.
۲ـ مدیریت جهادی در فعالیت های ســازماندهی، 
هدایت، نظارت و کنترل، به اصل مبارزه با دشــمن 
و مقابلــه با موانع توجه می کند، به شــکلی که این 
فعالیت ها نتایجی، چون شکســت، عقب نشینی و 
ناامیدی دشــمن، تحمیل اراده به دشمن یا عبور از 

موانع را در پی داشته باشد.
۳ـ بســیج و به کارگیری مؤثر منابع مادی، انسانی و 
معنــوی با تالش پرنیرو در راه خدا، مبتنی بر علم و 
برنامه ریزی و متکی به داشته ها در مقابل دشمنان و 

موانع برای تحقق اهداف سازمان.
۴ـ مدیریت جهادی از همه فرصت ها و ظرفیت های 
درونی و دراختیار استفاده می کند و منتظر امکانات 
ایده آل نیست و هیچ گاه دست نیاز به سمت دشمنان 

دراز نمی کند.
۵ـ در مدیریت جهادی نترســیدن از تهدید 

و تحریم دشــمنان موجب افزایش ایمان 
و انگیزه الهی مدیران و کارکنان می شود 
و آنــان در انجام مأموریت هــا و اجرای 
برنامه ها، خــود را همراه بــا حمایت و 
پشتیبانی خداوند می دانند و یقین دارند 

وعده های الهی تحقق خواهد یافت.

۶ـ در مدیریت جهادی، شخص مدیر در خط مقدم 
کار، تولیــد، اجرا و عمل قــرار دارد، خطرپذیر و 
طبیب دوار است، به دیگران انگیزه می دهد، همواره 
به وضع موجود راضی نیســت، به امور مادی خود 
اعتنا نمی کند، با زیردستان خود  مشورت می کند، 
استبداد رأی ندارد، به دنبال کسب شهرت برای خود 
نیست و بیشتر با هنجارها، سنت ها و باورها سازمان 

تحت امر را نظارت و کنترل می کند.
7ـ در مدیریت جهــادی، تقویت اقتصاد مقاومتی 
و درون زا، تولیــد و تقویت فرهنــگ دینی و ملی و 
همچنین تقویت فرهنگ انقالبی و جهادی در تمام 
اسناد باالدست و فرودست سازمان قرار دارد و برای 

تحقق آن سازوکارهای الزم پیش بینی خواهد شد.
۸ـ در مدیریــت جهادی، رمــز موفقیت و تحقق 
اهداف ســازمان تــالش پرنیرو، سخت کوشــی، 
بن بست شــکنی همراه با علم و دانایی، خالقیت و 
نوآوری با بهره جســتن از خرد جمعی و مشارکت 

دادن مخاطبان و زیردستان است.
۹ـ در مدیریــت جهادی تعظیم شــعائر اســالمی و 
انقالبی، ایســتادگی بــر مواضع انقالب اســالمی، 
آرمان خواهــی و واقع نگــری، ترجیح اهــم بر مهم، 
قانون مداری، انصاف، عدالت و فسادستیزی در بطن و 
متن تمام سیاست ها، طرح ها و برنامه ریزی ها حاکمیت 

دارد و از مطالبات دائمی سازمان خواهد بود.

 سردار سپهر جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین 
جایگاه مدیریت جهادی در معارف اسالمی و منظومه فکری امام خامنه ای را بررسی می کند

حرکت پرشتاب در مسیر الهی

رهبر معظم انقالب از چند ســال پیش به مسئله  
نفوذ توجه و آن را تبیین کرده اند و هشدارهای الزم 
را نسبت به آن داده اند. در دوران کنونی، دشمن با 
ناامیدی از به ثمر رسیدن راهبرد نظامی، به دنبال 
راه های نفوذ و اســتفاده از ابزارهای دیگری بوده 
که به جای جســم، ذهن، روح و مبانی عقیدتی، 
فکری و فرهنگی مردم مســلمان ایــران، به ویژه 
نسل جوان و فرهیخته را هدف قرار داده است تا 
بتواند با صرف هزینه های کمتر، بهتر و سهل تر به 
اهداف خود نائل شــود و خاک ریزهای اعتقادی 
را به مرور فتح کند و بدون خون ریزی فاتح میدان 

مبارزه شود. 
در ادبیات سیاســی امروز و مطابق با تعریف 
قــدرت نرم بــه صــورت »توانایی شــکل دهی 
ترجیحات دیگــران« و »قدرت بــرای جذب« 
یا »قدرت در حال گــذار از غنای ثروت به غنای 
اطالعات«، جنگی که با این اهداف و راهبردها 
انجام می شــود »جنگ نرم« نامیده می شــود. با 
نگاهی به مفهوم و تعریف جنگ نرم، درمی یابیم 
ایــن جنگ از ایــن ویژگی برخوردار اســت که 
می تواند با اســتفاده از راهبرد »نفــوذ«، باورها، 

اعتقادات و فرهنگ یک ملــت را به نفع منافع و 
برنامه های خود تغییر دهــد؛ از این رو این راهبرد 
از قدرت زیادی برای رسیدن به اهداف در جنگ 
نرم برخوردار اســت. راهبرد نفوذ اولین مرحله 
در تحقق جنگ نرم شــمرده می شود که می تواند 
الیه هــای مختلف هر جامعــه، به ویژه نخبگان، 
فرهیختگان حتی مدافعــان اصلی یک جامعه و 
گاهی تمدن را تحت تأثیر قرار دهد و به تخریب 
یا تغییر باورهای دینــی، اعتقادی یا انقالبی آنان 
منجر شــود؛ چراکه نفوذ در جنــگ نرم، به دلیل 
ماهیت تهدید نرم، ماهــوی، ذهنی، تدریجی و 
نرم افزارانه اســت؛ ازاین رو نفوذ به دلیل اینکه از 
پایداری و دوام باالیی برخوردار است، می تواند 
در نسل های بعدی یک جامعه نیز تداوم یابد و یک 
حرکت یا جریان فکری پایدار را به جریانی مرده و 
خاموش شده تبدیل کند؛ چراکه تداوم هر جریانی 
به ثبات و تداوم آن طی نسل های متمادی بستگی 
دارد تا بتواند به عنوان اندیشــه حتی تمدنی ثابت 
پذیرفته شود؛ به همین دلیل شناخت راهبرد نفوذ 
در جنگ و شناسایی ابعاد گوناگون آن، از اهمیت 

باالیی برخوردار است.

دلیل تأکید رهبر معظم انقالب بر مسئله نفوذ 
بعد از جریان برجام و توافق هســته ای را می توان 
بااهمیت بودن دســتاوردهای ایران در رســیدن 
به فناوری های پیشــرفته و علمی بســیار مبنایی 
برای کشــورهای غربی و تقابل با ســلطه گرایی 
آنان دانســت؛ چراکــه ایران با دســتیابی به این 
دســتاوردهای علمی، آینده اقتصادی و سیاسی 
غرب را تهدید کرده است. این تقابل به دلیل ورود 
ایران به حوزه انحصاری غرب است که با استفاده 
از آن می توانســت ســلطه خود را بر کشورهای 
جهان حفظ کند؛ به همین دلیل، در عرصه سیاسی 
و اقتصــادی با فعالیت های صلح آمیز هســته ای 
جمهوری اســالمی ایران مبارزه و مقابله کرد و با 
»نفوذ« در افکار عمومی حتی ســطح نخبگانی، 
این باور را ترویج نمود که دستیابی به این فناوری 
نه تنها برای ایران مفید فایده نبوده است، بلکه مضر 
و مانعی برای توســعه اقتصادی و سیاسی کشور 

شمرده می شود.
در مجموع، با توجه به بیانات رهبری، اهداف 
نفوذ دشمن را می توان در مراتب ذیل تقسیم بندی 

و خالصه نمود: 

۱ـ نفوذ قدرت های اســتکباری و صهیونیســتی 
بــه مراکز تصمیم گیــری و تصمیم ســازی دنیا، 
به ویژه کشورهای اروپایی برای بسط قدرت های 
اقتصادی و سیاسی خود و تحقق وابستگی هرچه 

بیشتر کشورها به آنان؛
۲ـ نفوذ استکبار جهانی و نظام سلطه برای ضربه 
زدن بــه نظام جمهوری اســالمی در عرصه های 
گوناگون فکــری، فرهنگی و سیاســی و تغییر و 
تضعیــف باورهای بنیادین نســل های مختلف 
جامعه در جهت تضعیف پایبنــدی آنان به نظام 

مقدس جمهوری اسالمی؛
۳ـ نفوذ استکبار جهانی برای ضربه زدن به وحدت 
مسلمانان و اقتدار و عظمت اسالم، به دنبال بسط 
شعار اصلی انقالب اسالمی، یعنی مبارزه با نظام 
ســلطه و ترویج عدالت خواهی و ظلم ســتیزی؛ 
بنابراین با توجه به تحوالت مختلفی که در منطقه 
خاورمیانه و نیز در عرصه بین الملل در حال وقوع 
اســت، به خوبی می توان دریافت که دشمن برای 
تحقق این اهداف خود، راهبرد نفوذ را در دستور 
کار خود قرار داده اســت و این هوشیاری و اقدام 

متقابل را می طلبد. 

  پدیده نفوذ 

 تدبیر آتش به اختیاری

در تجربه چهل ســاله انقالب اســالمی 
همواره جوانانی بودند که متناسب با نیاز 
انقالب اســالمی وارد میدان های جدید 
شــده اند و به صورت خودجوش اقدام به 
رفع نیاز انقالب کرده اند. تعبیر رهبر معظم 
انقــالب از این نــوع حرکت خودجوش 
»آتش به اختیار« بوده اســت؛ تعبیری که 
برگرفتــه از فرامین نظامــی در تمرینات 
تیرانــدازی در میدان تیر یا در صحنه نبرد 
اســت؛ با این مفهوم که فرد به مرحله ای 
رسیده است که باید به تشخیص خود در 
یک مســئله عمل کند. تجربه جهادگران 
ســازندگی در ابتدای انقــالب، حضور 
نیروهای مردمــی در دفاع از کشــور در 
ماجرای مقابله با جدایی طلبان در مناطق 
مختلف به ویژه غرب کشور و... مصادیقی 
از این حرکت های آتش به اختیاری بودند 
که برخی به عنوان یــک فرهنگ به روند 
معمول تبدیــل شــده اند و برخی هم در 
زمان خود حرکت مناسبی بوده اند. »آتش 
به اختیار« واژه گزینی خوبی بوده است که 
رهبر معظم انقالب برای بیان این مفهوم 

در دل انقالب اسالمی بیان کرده اند. 
البته ایشان برای این مفهوم چارچوب 
نیز قائل شــده اند؛ عمده نگاه ایشــان در 
حوزه آتش به اختیار مربوط به زمانی است 
که دستگاه های متولی فرهنگی در خواب 
هســتند یا غافل از موضوعــات مهم تر، 
پیش پاافتاده مشــغول هستند  مباحث  به 
و اینجاســت که جوان مؤمــن انقالبی بر 
حسب مســئولیت و وظیفه خود به میدان 
می آید و آتش به اختیار کار تمیز فرهنگی 
انجام می دهد. آتش به اختیار درواقع نوعی 
واگذاری امور فرهنگی به مردم است؛ البته 
آفات و برکات آن هم قابل بررسی است؛ 
اما انقالب اسالمی اثبات کرده هرجا کار 
به خــود مردم که شــامل عناصر مؤمن و 
انقالبی هستند، واگذار شده، عملکردها 

بهتر بوده است. 
رهبر معظــم انقــالب در ایــن باره 
می فرماینــد: »آتش  به  اختیار به معنی کار 
فرهنگی خودجوش و تمیز است؛ آنچه ما 
گفتیم معنایش این است که در تمام کشور، 
جوان ها و صاحبان اندیشه و فکر، صاحبان 
همت، خودشان با ابتکار خودشان کار راـ 
کارهای فرهنگی راـ پیــش ببرند، منافذ 
فرهنگی را بشناســند و در مقابل آنها کار 
انجام بدهند؛ آتش  بــه  اختیار، به معنای 
بی قانونــی و فحاشــی و طلبــکار کردن 
مدعیاِن  پوچ اندیش و مدیون کردن جریان 

انقالبی کشور نیست.«
باید دانســت فرمان آتــش به اختیار 
متوجه عرصه فرهنگ و موقت اســت و 
نمی توان هر فعالیتــی را به این موضوع 
مرتبط دانســت؛ درواقــع رهبر معظم 
انقالب با گله از دســتگاه های مربوطه 
در حوزه فرهنگ، فرمان آتش به اختیار 
داده انــد تا در شــرایط قطــع ارتباط و 
فعالیــت مرکز فرماندهــی فرهنگ در 
کشــور، خود مردم خوش فکر و جوانان 
وارد عرصه شوند؛ درواقع دستگاه های 
فرهنگی در کشــور هنوز نتوانســته اند 
چارچوب فرهنگ ایرانی و اســالمی را 
دقیق مشخص کنند و نوعی  رهاشدگی 
در این مســئله احســاس می شــود که 
حضــور مردم در این صحنــه و اجرای 
ابتکارات و هم فکــری در عرصه چنین 
فعالیتــی می تواند مبنایــی برای همین 
چارچوب یافتن عرصه فرهنگ باشــد 
و این خود تدبیــری مؤثر از طرف رهبر 

معظم انقالب است.

علیرضا جاللیان
 روزنامه نگار

یادداشت

اهداف دشمن از پروژه نفوذ در هشدارهای امام خامنه ای
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راهبر حکیم

گفتمانی که نباید 
فراموش شود

»یکــی از چیزهایی کــه از اول در انقالب 
مطرح بوده اســت، مســئله  عدالت است. 
عدالت یعنی کم کــردن فاصله  بین فقیر و 
غنی در کشــور و مبارزه  با فقر در کشــور و 
تقســیم درست ثروت در کشــور. این غیر 
از تفکرات مارکسیســتی است؛ این غیر از 
تساوی و برابری ای است که سوسیالیست ها 
یا کمونیست ها بیان می کنند؛ این نظر اسالم 
است؛ منابع اسالمی و مدارک اسالمی همه 
تأیید و تأکید می کند بــر این معنا. نه  اینکه 
ما دست بگذاریم روی ثروِت ثروتمندان و 
بخواهیم این ثــروت را از اینها بگیریم، نه، 
بلکه بایستی کشــور را جوری اداره  بکنیم 
که فاصله  بین فقیر و غنی کم بشــود. خب، 
این مسئله  بسیار مهمی است و امروز در دنیا 
هم مطرح اســت. این »ضریب جینی« که 
در دنیا مطرح است و امروز جزو معیارها و 
شاخص های اقتصادی است، همین است؛ 
در واقع، به یک معنا فاصله  بین فقیر و غنی 
است. ما باید نگاه کنیم ببینیم در این زمینه ـ 
از نظر اســالم ـ چقدر پیش رفته ایم، چقدر 
حرکت کرده ایم، چرا این جور شده؛ محاسبه 
کنیم اینها را.« )۱۳۹۶/۶/۳0، دیدار رئیس و 

اعضای مجلس خبرگان رهبری(
»آحاد مــردم، مردم بخش های مختلف 
کشــور و قشــرهای گوناگــون جامعه، در 
یــک هماهنگی مطلوب و بــا یک برخورِد 
هوشمندانه  متناســب با یک ملت بزرگ، 
مسائل کشورشــان را دنبال می کنند. مردم 
شــعارها و آرمان هــای ملــی را بــا درک 
کامل بر زبان جــاری می کنند؛ مثل همین 
شعارهایی که شــما امروز دادید و در همه 
جــا راجع به پیشــر فت های علمی، انرژی 
هســته ای و موقعیت های سیاســی کشور 
در ســطح بین المللــی شــعار می دهند و 
امروز بیش از گذشــته هم حتــی گفتماِن 
عدالت طلبــی و رفع تبعیض و مبــارزه  با 
 فساد در کشــور مســتقر و حاکم است.« 
)۱۳۸۵/۸/۲۱، بیانــات در دیــدار مــردم 

گرمسار(
»شاید بعضی ها ـ حتی بعضی مخلصین 
انقالب، نــه بیگانه هــا و بددل هــا، حتی 
نزدیکان ـ در طول بعضی از سال های گذشته 
تصورشــان این بود که شــعارهای اصلی 
اسالم، مسئله  عدالت،  انقالب، سربلندی 
مسئله  مبارزه با استکبار، تالش و مجاهدت 
برای رفع استضعاف از مستضعفان، دیگر 
روزگارش تمام شــده اســت؛ بعضی البته 
جسارت و گســتاخی کردند و همین ها را 
نوشتند و گفتند؛ اشتباه می کردند، معلوم بود؛ 
می دانستیم اشتباه می کنند؛ اما این گستاخی، 
دل ها را خراش می داد. امروز به همت ملت 
ایران، با انتخاب ملت ایران، دولتی سر کار 
آمده اســت که شــعارهای اصلی انقالب، 
شعارهای اساسی و اصولِی اوست. گفتمان 
مفاهیم انقالب اسالمی، امروز گفتمان رایج 
و غالب است؛ این خیلی اهمیت دارد؛ من 
البتــه این را پیش بینی می کردم؛ من شــاید 
حدود هفت ســال، هشت سال قبل از این، 
در جلســه  کارگزاران نظام اســالمی که در 
همین حسینیه تشکیل شــد، دالیلی آوردم 
بر اینکه دشــمنان انقالب که خیال می کنند 
می توانند انقالب را به فراموشــی بسپرند و 
قربانی کنند و از رویش عبور کنند، اشــتباه 
می کنند؛ گفتم نمی توانید؛ می دانستیم اشتباه 
می کنند. بحمدالله ملت ایران همت کردند 
و آنچه که می خواســتیم، شد. این هم یک 
فرصت است. پس مســئولیت کنونِی شما 
در یک چنین موقعیتی اســت که شعارهای 
انقالب، اصول اساســی برنامه ریزی در این 
دولت اعالم می شــود؛ این هم خیلی مهم 
 است؛ پس مسئولیت ها را مغتنم بشمرید.«
)۱۳۸۶/۴/۹، دیدار اعضای هیئت دولت و 

مدیران اجرایی کشور(

در فرایند چند ساله که رهبر معظم انقالب مطالبات 
اقتصادی خویش را از دولت ها، مردم و متولیان امر به 
کرات بیان فرموده اند، برخی از آنها ظرفیت گفتمان 
شدن را پیدا کرده اند که با تأمل و تدبر همراه با تحلیل 
محتوا می توان به چند گفتمان اصلی در حوزه اقتصاد 
و یا مرتبط با آن رسید. گفتمان کار و تالش، گفتمان 
ـ  اسالمی و  اقتصاد مقاومتی، گفتمان پیشرفت ایرانی 
گفتمان هایی  همچون تولید علم، به ویژه دانش بنیان و 
گفتمان عدالت، نسبت به دیگر گفتمان ها با اقتصاد 
ارتباط بیشتری دارند. رهبر معظم انقالب اسالمی، 
گفتمان را »شعار ُپرمحتوا و حاکی از حقیقت قابل 
گســترش فکری کــه جهت دهنــده و برانگیزاننده 
اســت«، می دانند و معتقدند فضــای گفتمان باید 
فضای معتقد به یک مبانی فکری یا عملی باشــد. 
گفتمان سازی از آن رو اهمیت دارد که اگر می خواهیم 
خواسته ای تحقق پیدا کند، قدم اول این است که این 
خواســته را به صورت یک گفتمان پذیرفته شده در 
بیاوریم. در واقع، اگر تفکری به صورت گفتمان در 
آمد، اجرای آن دیگر کار دشواری نیست. موضوعات 
مطرح شده از سوی معظم له که به صورت گفتمانی 
در آمده، جزء دغدغه های  اساسی نظام بوده و هست 
و بــه نوعی تحقق و عملیاتی شــدن آنها بار بزرگی 
را از دوش اقتصاد برمی دارد و اقتصاد کشــور را به 
رشد و بالندگی سوق می دهد. حال که شعار امسال 
»جهش تولید« است، لزوم تبدیل شدن نام و شعار 
سال به گفتمان رایج به تبیین منطقی، عالمانه و به دور 
از زیاده روی های گوناگون و بدون نگاه های سیاسی 
نیاز جدی دارد و برای تبییــن آن از همه ظرفیت ها 
و ابزارهای متعدد گفتمان ســاز، مانند دانشگاه ها، 
اندیشمندان، صداوسیما،  نماز جمعه،  تریبون های 
استادان حوزه و دانشگاه و ظرفیت های مطبوعاتی و 
رسانه ای و... باید نهایت بهره را برد. در شکل گیری 
و قالب سازی گفتمان جهش تولید تکیه بر نقش مردم 
در انجام فعالیت های اقتصادی بسیار حائز اهمیت 
اســت؛ زیرا موجب می شــود از همه استعدادها و 
ظرفیت های داخلی به منظور تولید ثروت و دستیابی 
به قدرت و امنیت اقتصادی کشــور اســتفاده شود. 
فرهنگ سازی همراه با حمایت از تولیدات داخلی 
و خریــد کاالی ایرانــی می تواند نقــش مؤثری در 
گفتمان جهش تولید داشته باشد و نباید از شعارهای 
سال های قبل که به صورت زنجیره ای با شعار امسال 
مرتبط هستند، غافل شد؛ چرا که »جهش تولید« به 
منزله پایه و اســاس پیشرفت و توسعه اقتصاد کشور 
بــرای مقابله با تهدید و تحریم دشــمنان به ویژه در 
شــرایط کرونا، همواره به الزاماتی نیــاز دارد که در 

صورت فراهم نبودن آنها اگر گفتمان شکل بگیرد؛ 
دردی را از اقتصــاد دوا نخواهد کــرد. ابتدا باید به 
تولید در کشــور نگاه خاص و ویژه ای داشته باشیم؛ 
همان گونه که رهبر معظم انقالب در بحث اهمیت 
تولید به عنوان عاملی تأثیرگذار و متحول کننده سایر 
بخش ها به آن اعتقاد دارنــد و می فرمایند: »... اگر 
تولید شــد، آن وقت در بخش های مختلفی تحول 
ایجاد خواهد شد؛ اگر رونق تولید وجود داشته باشد، 
هم تأثیر می گذارد در اشــتغال، هم تأثیر می گذارد 
در کــم کردن تــورم، هم حتی تأثیر می گــذارد در 
وضع توازن بودجه، هم تأثیر می گذارد در باال رفتن 
ارزش پول ملــی... ببینید این باید انجام بگیرد و در 
برنامه قرار بگیرد؛ هم در برنامه  دولت، هم در برنامه  
مجلس، هم در برنامه  آحاد مردمی که توانایی ورود 

در وادِی تولید را دارند.«
از ایــن رو، بــرای آنکه نظام اســالمی بتواند با 
نقشــه های دشــمن هوشــمندانه برخورد کند و از 
وضعیت شــکننده کرونا بیرون بیایــد و دچار رکود 
تورمی نشود، باید گره های اصلی مشکالت اقتصادی 
کشور را شناسایی کرده و آنها را برطرف کند؛ به اذعان 
بسیاری از کارشناســان، گره های اصلی اقتصادی 
کشور »رکود تولید«، »بیکاری« و »نقدینگی« است 
و راهکار باز کــردن این گره ها در تقویت و حمایت 
همه جانبه از تولید ملی نهفته است. اگر نگاه و رویکرد 
تغییر پیدا کند؛ یک ظرفیت عظیم خالی در اقتصاد 
داریم تا جایــی که امــام خامنه ای)مدظله العالی( 
حتی از ظرفیت ۱0 برابری ســخن گفته اند. معنای 
ســخن ایشــان این اســت که ما می توانیم ده برابر 
بیشتر از ظرفیت موجود در تولید استفاده کنیم. این 
ظرفیت ها شامل ظرفیت نیروی انسانی متخصص، 
ظرفیت های نرم افزاری و سخت افزاری در حوزه های 
نفت، گاز، پتروشــیمی، معــدن و صنایع معدنی، 
صنایــع غذایی، فنــاوری اطالعــات و ارتباطات، 
گردشگری و مســکن به ویژه ظرفیت های خالی و 
راکد شرکت های صنعتی می شــود. دغدغه دوم در 
بحث تولید تغییر رویکردهاســت؛ یعنی ضرورت 
دارد چند مسئله در مردم و مسئوالن تغییر پیدا کند. 
یکی از این رویکردها نــگاه به ظرفیت های موجود 
بر اساس بهره وری است. وقتی این رویکردها تغییر 
پیدا کرد؛ به صورت تسلسلی مشکالت یکی پس از 
دیگری حل خواهد شد. به گفته متولیان، از ۴۳ هزار 
واحد مستقر در شهرک های صنعتی ایران بین ۱۱ تا 
۱۲ هزار واحد راکد اســت، تعدادی از واحدها هم 
با ظرفیت کمتــر از ۵0 درصد و بقیه هم با ظرفیت 
۵0 تــا 70 درصد کار می کنند؛ در این بین تنها ۲۵ 
درصد واحدها با ظرفیت باالی 70 درصد مشغول به 
فعالیت هستند. اگرچه تعدادی نزدیک دو هزار واحد 
با حمایت دولت و بانک ها در سال گذشته به چرخه 
تولید بازگشــته اند؛ اما هنــوز ظرفیت خالی زیادی 
داریم. بر اســاس ارزیابی ها، به دلیل تأمین نشــدن 

مواد اولیه و همکاری نکردن بانک های داخلی برای 
تأمین نقدینگی برخی واحدها یا راکد هســتند یا با 
ظرفیت پایین کار می کنند. به استناد سخنان مسئوالن 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی بیش 
از ٩٠٠ شــهرک و ناحیه صنعتی در کشور مصوب 
اســت که حدود ۸٠٠ مورد از آنها فعال اســت؛ در 
صورتی که کشــورهایی که تولیدات صنعتی چند 
برابر ما را دارند، نصف ما شــهرک صنعتی ندارند. 
در چنین وضعیتی نباید دولت به فکر ایجاد شرکت 
و شهرک جدید باشدـ البته شرکت های دانش بنیان 
اســتثنا هســتندـ و بانک ها نباید برای شرکت های 
موازی تازه تأسیس تسهیالت تخصیص دهند. ناگفته 
نماند که »جهش تولید« ادامه شــعار سال گذشته، 
یعنی »رونق تولید« اســت. با این توضیح که هدف 
از رونق تولید پر شــدن ظرفیت هــای خالی بوده و 
با جهش تولید می توان با شــتاب بیشتری حرکت 
کــرد. یک تغییر رویکرد دیگر که مورد نیاز اســت، 
باور توانســتن در جامعه به ویژه برای جوانان است. 
در گام نخست باید هم تولیدکننده به این باور برسد 
که کاالی تولیدی او قابلیت رقابت با نوع خارجی را 
پیدا خواهد کرد و هم مصرف کننده داخلی باید باور 
داشته باشد که تولیدات داخل ایران می تواند نیازهای 
او را مرتفع کنند و برند بودن و تولید در خارج همراه 
با آرم و نشان بسیاری از کاالها لزومًا به معنای کیفیت 
برتر آنها نیست. در واقع، باید از نظر مبانی تئوری و 
عملی به »تفکر جهادی ما می توانیم« معتقد باشند. 
رهبر معظم انقالب در پیام نوروزی خود بر حضور 
»مجموعه های جــوان و مبتکر و پای کار و ُپرامید و 
ُپرنیرو و ُپرانگیزه و ُپراســتعداد« در این میدان تأکید 
داشتند که نشــان می دهد حضرت آقا برای تحقق 

شعار جهش تولید بیشتر به نیروهای جهادی و بخش 
خصوصِی معتقد به »تفکر جهــادی ما می توانیم« 
امیدوارند. این تغییر رویکرد و نهادینه ســازی باور 
توانستن در ســطح جامعه امری است که قطعًا اگر 
محقق شــود؛ می تواند خیرات و بــرکات فراوانی 
را برای بخش های تولیدی کشــور به همراه داشــته 
باشد. در چند ســال اخیر اتفاقات میمون و مبارکی 
رقم خورده است که کار بیشتری می طلبد. افزون بر 
موارد مذکور، باید رویکرد به کار و تالش هم تغییر 
پیدا کند؛ چــون جهش تولید اتفاق نمی افتد مگر با 
جهش کار و تالش فردی و جمعی در سطح جامعه، 
ْن 

َ
آنجا که خداوند نیــز در قرآن کریم می فرماید: »َوأ

ْنَســاِن ِإالَّ َما َسَعی«. )نجم/ ۳0( از این  رو  َلْیَس ِلْلِ
از مســئوالن و متولیان امر )اعم از دولت، مجلس، 
رسانه ملی و...( انتظار می رود برای بسط و گسترش 
فرهنگ کار و تالش، زمینه های الزم و مشــوق های 
انگیزشــی را فراهم کرده و پرکاری و پرتالشــی در 
ســطح جامعه به مثابه یک ارزش در بین آحاد مردم 
ترویج داده شود و فضا را برای سوداگران و واسطه ها 
و دالالن بــا قوانیــن ســخت گیرانه و نظارت های 
مستمر تنگ کنند و نگذارند برخی با راحت طلبی و 
فزون خواهی به ثروت های آنچنانی برسند و کسانی 
که در امر تولید به نوعــی جهاد می کنند؛ هر روز با 
مشکالت بی شماری همچون قوانین مبهم، دست 
و پا گیر، گا هًا متناقض و پرتراکم مواجه باشــند. در 
پایان ذکر این نکته ضرورت دارد که در طول سال ها 
اقتصاد ایران ظرفیت سازی خوبی کرده و با نگاهی به 
ظرفیت های اقتصاد ایران امکان محقق شدن جهش 
تولید در ســال ۱۳۹۹ و بعد از مهار و کنترل ویروس 

کرونا وجود دارد. 

واکاوی گفتمان اقتصادی امام خامنه ای و پیش شرط های تحقق آن

ون زا در اقتصاد 
یادداشت

علی قاسمی
تحلیلگر ارشد 

اقتصاد سیاسی

حمایــت از مقاومــت در چارچوب سیاســت 
راهبــردی حمایــت از مســتضعفان، از زمــره 
راهبردهای اصلی انقالب اسالمی است و نقطه 
کانونی آن حمایت از مردم مظلوم فلسطین است 
که رهبر کبیر انقالب ســال ها پیــش از انقالب 
اســالمی این موضــوع را مطرح کــرده بودند و 
بعد از انقالب اســالمی هم با واگذاری سفارت 
رژیم صهیونیستی به فلســطین مواجه بودیم که 
عماًل جنبه اجرایی پیدا کرد. در همان ســال های 
نخســتین، برخی مبارزان فلسطینی با رهبر کبیر 
انقالب اســالمی دیدار داشــتند که ایشــان به 
مقاومت و مبارزه تأکید کردند؛ اما مقاومت امروز 
در جهان اسالم در پرتوی رویکردهای حکیمانه 
امام خامنه ای شکل یافته است. ولی امر مسلمین 
با حرکت در مســیر امام راحل، معمار نسل نوی 
مقاومت اسالمی است که ثمره امروز آن مصونیتی 
راهبردی برای جهان اسالم است که گوشه هایی 
از آن را در فلسطین لبنان، یمن، سوریه، عراق و... 

شاهد هستیم. 
چنانکه سال ها پیش، گروهی از فلسطینی ها به 

گونه ای راه سازش را در پیش گرفتند، اما حمایتی 
کــه رهبر معظم انقالب اســالمی بــا یک نگاه 
استراتژیک به موضوع داشتند، سبب ایجاد نسل 
 نویی از مجاهدان و مبارزان راه آزادی فلســطین 
شــد که جهاد اسالمی، حماس و برخی دیگر از 

گروه های فلسطینی در این زمره هستند.
عالوه بر ایــن، پیروزی هایی که طی دو ســه 
دهه گذشته برای مقاومت اسالمی در کشورهای 
مختلف رقم خورده، نتیجــه هدایت های زعیم 
حکیم انقالب به عنوان رهبــر جبهه مقاومت 
است؛ برای نمونه، وقتی رژیم صهیونیستی در 
سال ۱۹۸۲ لبنان را اشــغال کرد، دیدیم که در 

ســال ۲000 میالدی مجبور شــد باخفت 
نیروهای نظامی خود را از جنوب 

لبنان خارج کند؛ 

در این زمینــه، مجاهدان در صحنــه درگیری و 
دیگران به نقش رهبری آیت الله خامنه ای معترف 
هستند که ایشان نقش کانونی در ایجاد این اتفاق 
داشته اند.  یا زمانی که مثلث شرارت پیشه غربی، 
عربــی و عبری زمینه را برای دخالت در ســوریه 
فراهم کردند و تا مرکز شــهر دمشــق هم پیش 
آمدند، تنها شــخصیتی که وعــده داد با حمایت 
از مقاومــت می توان دشــمن را 
زمین گیر کرد و شکست داد، 
رهبر معظم انقالب اسالمی 
به  امــروز می بینیم  بودند و 
جز یک بخش اندِک ۴ الی 
۵ درصدی، بقیه ســرزمین 

ســوریه از لوث وجود تروریســت های تکفیری 
حمایت شده از جانب مثلث ارتجاع، پاک سازی 
شــده اســت. مســئله ای که مصــداق آن را در 
پیروزی های انصارالله و تاثیرگزاری حشدالشعبی 
و ... نیز می توان مشاهده کرد. این گونه می توان بیان 
کرد که تشکیل بسیج مردمی و نیروهای مقاومت 
متکی بر جوانان مخلص و مبارز، ســبب شــده 
است توطئه های نظام سلطه در کشورهای اسالمی 
با شکست مواجه شــود، حتی در حال حاضر در 
غزه، بســیاری از گروه های اسالمی و مبارز فاش 
کرده اند »ســردار شهید حاج قاسم سلیمانی« بود 
کــه مدیریت حفر تونل ها را فراهــم یا به افزایش 
قــدرت بازدارندگی نیروهای مقاومــت در غزه 
ضد اشغالگران رژیم صهیونیستی کمک کرد؛ از 
این رو به هر سو که نگاه می کنیم، این اندیشه رهبر 
معظم انقالب اسالمی است که به دست نیروهای 
فرامرزی قدس سپاه پاســداران انقالب اسالمی 
جنبه عملیاتی پیدا کرده و این رمز پویایی و بالندگی 
مقاومت اســت که همه این بالندگی از ارشادها و 

رهنمودهای رهبر معظم انقالب اسالمی است.  

معمار نسل نوی مقاومت اسالمی 
  حسن عابدینی کارشناس مسائل بین الملل 

جایگاه و نقش امام خامنه ای در شکل گیری و حرکت محور مقاومت را بررسی می کند
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راهبر حکیم

یادداشت
 ایران شوروی نیست

ســال های ۱۳7۸ و ۱۳7۹ افــرادی کــه 
عضو یک حــزب و جریان بودند، هر یک 
برای خــود مجوز یک نشــریه را گرفتند؛ 
بــرای نمونه حجاریــان، جالیی پور، اکبر 
گنجی، عبدالله نــوری و...؛ این حجم از 
رســانه در کنار همدیگر این ســؤال را در 
اذهان متبادر می کــرد که مگر گردانندگان 
این رســانه ها چقدر بــا یکدیگر اختالف 
نگاه دارنــد؟ در حالی که اختالف نگاهی 
وجود نداشــت. آنچــه در آن زمان محرز 
بود و ســبب به کار بردن واژه شارالتانیسم 
یا پایگاه دشــمن شــد، این بود که انطباق 
مواضع این نشــریه ها نسبت به نظام دینی، 
اسالم سیاسی و سکوالریسم همان چیزی 
بود که در رســانه های غربی، انگلیســی و 
آمریکایی مطرح می شــد. اگر کســی این 
نشریه ها را می خواند، احساس نمی کرد در 
ایران چاپ می شوند یا متولیان آنها کسانی 
هستند که در درون نظام جمهوری اسالمی 
جایابی شــده اند. الگوی کار آنها، الگوی 
مشــابه شــوروی ســابق بود؛ در شوروی 
سابق بخشی از کار فروپاشی را مطبوعات 
بر عهده داشــتند؛ هدف و مسئله ای که در 
مجلس ششم عیان شد. یکی از بزنگاه های 
هوشــمندی رهبر معظم انقالب در نظام 
جمهوری اســالمی، مواجهه با این پدیده 
بود.  مرحوم »عزت الله سحابی« بعدها با 
اشاره به سه روش یا ابزار مطبوعات، جریان 
دانشــجویی و نفوذ در ارکان حاکمیت از 
طریق انتخابات برای اســتحاله جمهوری 
اســالمی  در این باره سخن گفت. در واقع 
ایــن قارچ ها که در حاکمیــت هم جایگاه 
داشــتند و هم مجلــس را در اختیار گرفته 
بودند، هدفــی فراتر از اطالع رســانی در 
چارچوب نظام جمهوری اسالمی را دنبال 
می کردند. که مصداق دقیقی از شارالتان 
بود. رهبر معظم انقالب در اردیبهشت ماه 
سال ۱۳7۹ واژه »شارالتانیسم مطبوعاتی« 
را مطــرح کردند که پــس از آن حدود ۱۵ 
نشریه از نشــریه های مذکور توقیف شدند 
و ۴۵ روز بعــد از طرح این موضوع، یعنی 
در تاریــخ ۱۳7۹/۴/۱۹ رهبــری طی یک 
سخنرانی درباره فروپاشی شوروی و طرح 
بازسازی شده آن در ایران، توضیح دادند که 
چه نقشه هایی در شوروی اجرا شد و چطور 
دادگاه، قانون اساسی، پلیس، سیستم امنیتی 
و قوه قضائیه شــوروی در ذهن مردم خار و 
بی اعتبار شــد. به عبارتی، بی اعتبار کردن 
ســپاه، وزارت اطالعات، شورای نگهبان 
و قوه قضائیه مدل کپی شــده از شوروی در 
حال انجام در ایران بود که جلوی آن گرفته 
شد.  آن زمان صاحبان این مطبوعات هم در 
مجلس و هم در دولت حضور داشتند، اما 
دوست داشتند از واژه مستقل استفاده کنند 
که شوخی ای بیش نبود. بعدها آمریکایی ها 
درباره روزنامه ای به اســم »جامعه« سخن 
گفتند کــه مهم ترین روزنامه  بــرای تغییر 
نوین به شمار می آمد. گفتنی است، نسخه 
مکتوب همه این نشــریات موجود است و 
هر زمان که به بازخوانی نیاز باشد، می توان 
فضای ضدیت با اســالم سیاسی، اندیشه 
امام)ره( و همسویی با غرب را در آنها دید. 
اظهارات و اعالم موضع هوشمندانه رهبر 
معظم انقالب و عمل هوشمندانه قوه قضائیه 
متأثــر از اطالعات و برآوردهای درســت 
ضابطان خود، این نقشه شوم را خنثی کرد؛ 
موضوعی که گذر زمان، درستی آن را بیشتر 
نشان داد، چرا که معمواًل قضاوت پدیده ها 
در زمانی که اتفاق می افتند، سخت تر است 
و بعد از مدتی خیلی راحت تر می توان آنها 

را قضاوت کرد. 

عبدالله گنجی
مدیر مسئول
روزنامه جوان

»استعمار« در ادبیات سیاســی به معنای نفوذ و 
دخالت کشورهای قدرتمند در کشورهای ضعیف 
به بهانه آبادی و ســازندگی اســت که در عمل به 
غارت منابع طبیعی و بهره کشی از نیروی انسانی 
این کشورها منجر می شود. این پدیده هرچند از 
زمان های کهن وجود داشــته است، اما در دوران 
جدید به اشــکال گوناگون، سطح نسبتًا وسیعی 
از جهان را تحت ســلطه خود قرار داده و با ظلم 
و ســتم فراوانی ادامه یافته است. استعمار که از 
قرن شانزدهم با رنگ ولعاب تبلیغ مسیحّیت و با 
حمایت اربابان کلیســا از سوی کشورهای غربی 
آغاز شد، تاکنون ســه دوره را طی کرده است که 
عبارتند از: استعمار قدیم، استعمار نو و استعمار 

فرانو. 
در »اســتعمار قدیم« که طوالنی ترین دوران 
اســتعمار بود و از ابتدای قرن شــانزدهم تا پایان 
جنگ جهانی دوم ادامه داشــت، اشغال نظامی 
یک کشــور و سلطه مستقیم بر آن و سپس غارت 
منابع طبیعی و بهره کشــی از نیروی انســانی آن 
کشور دنبال می شد. اشغال هند به دست انگلیس 
یا اشغال الجزایر از سوی فرانسه نمونه های بارز 
این نوع از استعمار هستند. پس از جنگ جهانی 
دوم که کشورهای اروپایی با ضعف مواجه شدند 
و قدرت بین الملل میان دو ابرقدرت شــوروی و 
آمریکا تقسیم شد، استعمارگران شیوه های دیگری 
را برای اعمال سلطه بر کشورهای ضعیف به کار 
گرفتند که مجموعه این اقدامات با عنوان »استعمار 

نو« تعریف می شود. در استعمار نو، استعمارگران 
غربی )با محوریت آمریکا( و شرقی )با محوریت 
شوروی( به جای اشغال ســرزمینی، دولت های 
وابســته به خود را در کشورهای هدف به قدرت 
رسانده و از آنها حمایت می کردند؛ در مقابل آن 
دولت وابســته نیز به نیابت از آنها منابع کشورش 
را در اختیــار قدرت اســتعمارگر قــرار می داد. 
دولت وابسته در مقابل قدرت استعمارگر کاماًل 
تابع و پیرو بود و در مقابل ملت خود با اســتبداد 
و خشــونت رفتار می کرد. این نــوع از دولت ها 
را می تــوان در ایران زمان پهلوی مشــاهده کرد. 
استعمار نو تا اواخر قرن بیستم در دنیا رایج بود. در 
اواخــر این قرن با افزایش آگاهی و اعتماد به نفس 
ملت های مستعمره، انقالب های ضد استعماری 
و علیه دولت های وابسته در نقاط گوناگون جهان 
به وقوع پیوست که یکی از مهم ترین آنها انقالب 
اســالمی ایران بود. این وضعیــت در حالی که با 
ســال  های پایانی اتحاد جماهیر شوروی مواجه 
می شد، کشورهای اســتعمارگر غربی را به این 
نتیجه رســاند که از طریق دولت های وابسته نیز 
دیگر امکان غارت منابع کشورهای ضعیف وجود 
ندارد، بنابراین باید راه ها و شــیوه  های جدیدی 
را برای اســتعمار این کشــورها به کار گیرند. بر 
اســاس این، آنان به نفوذ فکــری ـ فرهنگی میان 
ملت های خواهان اســتقالل روی آوردند و با این 
اقدامات شــیوه جدیدی از استعمار پدید آمد که 
آن را »استعمار فرانو« می نامند. مفهوم استعمار 
فرانو را اولین بار رهبر معظم انقالب در دیدار با 
مسئوالن سازمان صدا و ســیما )۱۱ آذر ۱۳۸۳( 
مطرح کــرده و درباره آن گفتنــد: »تالش طبقه 
زرساالران اقتدارطلب برای تسلط بر منابع حیاتی 
و مالی جهــان، آغازگر اســتعمار فرانو و کاماًل 

جدید اســت.« همچنان که رهبر معظم انقالب 
در این بیانات توضیح داده اند، در اســتعمار فرانو 
قدرت های غربی به محورّیت آمریکا و ایفای نقش 
زرساالران صهیونیستی در ســطح دنیا، لیبرال ـ 
سرمایه داری را در مقام الگوی ایدئولوژیک برتر به 
مردم دنیا معرفی کرده و تنها راه خوشبختی، رفاه، 
امنیت و تأمین نیازهای انســان را این ایدئولوژی 
تعریف می کنند. در اینجا نباید پنداشت استعمار 
فرانو تنها در حوزه فرهنگی ـ ایدئولوژیک تعریف 
می شــود، بلکه باید توجه داشت که ایدئولوژی و 
فرهنگ )ســبک زندگی آمریکایی( زمینه ساز و 
جاده صاف کن استثمار اقتصادی کشورهای دنیا 
از سوی آمریکا، زرســاالران صهیونیسم و اتباع 

اروپایی آنهاست. 
در استعمار فرانو متفکران وابسته به سلطه گران 
غربی، آموزه ها و هنجارهای لیبرال ـ سرمایه داری 
را در مقــام تنهــا راه مطلوب زیســت انســان 
معرفی می کنند. رســانه های آمریکایی )اعم از 
رســانه های چاپی، صوتی، تصویــری و به ویژه 
سینمای هالیوود( و غربی ـ که تحت نفوذ گسترده 
صهیونیســم جهانی قرار دارند ـ ایــن آموزه ها و 
هنجارها را در میان ملت های جهان منتشر کرده 
و نهادینه می کنند و ضمن جذب سرمایه کشورها 
از طریق فروش محصوالت فرهنگی خود، زمینه 
پذیرش سیاست های آمریکا را نیز فراهم می کنند. 
سیاست های آمریکا در همه عرصه های سیاسی، 
اقتصــادی، فرهنگی ـ اجتماعــی و امنیتی نمود 
می یابد، اما یکی از نقاطی که این سیاســت ها به 
استثمار مستقیم ملت ها و دولت های دنیا منجر 
می شود، نهادهای پولی ـ مالی بین المللی است. 
در این میــان »صندوق بین المللی پول« از جمله 
مهم ترین گلوگاه هایی است که آمریکا با توجه به 

اینکه بیشترین سهم را در آن دارد، می تواند سهم 
سایر اعضا در صندوق را مشخص کند، بیشترین 
اســتفاده از منابع صنــدوق را به خود اختصاص 
دهد و درباره تأیید یا عدم تأیید وام به کشورها بر 
تصمیم گیری ها اثرگذاری تعیین کننده ای داشــته 
باشد. ضمن اینکه اساسًا پرداخت وام خود ابزاری 
برای اســتثمار کشورها به شــمار می آید و نمونه 
آن را می توان در وام های پرداختی به کشــورهای 
آمریکای التین در ســال های پایانی قرن بیســتم 

مشاهده کرد.
 بنابرایــن اســتعمار فرانو به صــورت نرم و 
بی رحمانه با اثرگذاری بر افکار، عقاید و فرهنگ 
ملت ها، زمینه اســتثمار اقتصادی آنها را فراهم 
می کند و در کنار آن عالیق و سالیق مردم جهان 
را به ســمت محصوالت تولیدی غرب در همه 
زمینه ها سوق می دهد، ضمن اینکه وجهه و چهره 
مثبتی از آمریکا و همراهانش نمایش می دهد و به 
تبع آن هرگونه اقدام امنیتی و نظامی آمریکا برای 
ملت ها باورپذیر می شــود. نمونه این موضوع را 
می توان در نهادینه سازی مفهوم تروریسم با تفسیر 
آمریکایی مشــاهده کرد که عملیــات آن با وقوع 
حادثه یازده ســپتامبر در ســال ۲00۱ آغاز شد و 
به بهانه مبارزه با تروریســمی که آمریکا تعریف 
کرده، نزدیک به دو دهه است که کشورهای غرب 
آســیا را صحنه آشوبگری آمریکا قرار داده است، 
با این حال همه چیز دســت آمریکا و همراهانش 
نیســت و این آشوب گری که واشــنگتن آن را به 
زعم خود »خاّلقانه« می داند، با مقاومت اسالمی 
مــردم منطقه تحت رهبری جمهوری اســالمی 
ایران، به باتالقی برای آمریکا تبدیل شده و دامنه 
فعالیت های رژیم صهیونیســتی را نیز به شــّدت 

محدود کرده است. 

ایده مقاومت در برابر استثمار نرم
خنثی سازی پروژه استعمار فرانو آمریکا با تدبیر ولی امر مسلمین

حمزه عالمی
دکتری اندیشه سیاسی

با پیروزی انقالب اسالمی و  شــکل گیری نظام سیاســی 1
مبتنی بر آموزه های سیاسی اهل بیت)ع( اولین 
تجربه عملی تشیع برای اداره حکومت ایجاد شد 
و فرصتی فراهم آمد تا نظریات سیاسی شیعی در 
بوته نقد و تجربه قرار گیرند. نظریه »جمهوری 
اسالمی« گام اولی بود که در این زمینه مطرح و 
تــالش شــد نظریــات سیاســی شــیعه را با 
واقعیت های جامعه پیچیده امروز درهم آمیزد؛ به 
گونه ای که برخی مدعی شــدند »والیت فقیه« 
مولود اندیشه حضرت امام راحل بوده و پیش از 
ایشان چنین مسئله ای در فقه شیعه مطرح نبوده 
است! حضرت آیت الله العظمی خامنه ای درباره 
تالشــی کــه حضــرت امــام)ره( در زمینــه 
نظریه پردازی معطــوف به عمل کرده اند، چنین 
می فرمایند: »والیت فقیه جزء مســلمات فقه 
شــیعه اســت. اینکه حاال بعضی نیمه سوادها 
می گویند امام »والیت فقیه« را ابتکار کرد و دیگر 
علما آن را قبول نداشــتند، ناشی از بی اطالعی 
است. کسی که با کلمات فقها آشناست، می داند 
که مسئله »والیت فقیه« جزء چیزهای روشن و 
واضح در فقه شیعه است. کاری که امام کرد، این 
بود که توانست این فکر را با توجه به آفاق جدید 
و عظیمی که دنیای امروز و سیاست های امروز و 
مکتب های امــروز دارند، مدون کنــد و آن را 
ریشه دار و مستحکم و مستدل و باکیفیت سازد، 
بــه شــکلی در بیــاورد که بــرای هر انســان 
صاحب نظــری که با مســائل سیاســی روز  و 
مکاتب سیاســی روز هم آشناست، قابل فهم و 

قابل قبول باشد.« )۱۳۸7/۳/۱۴( 

گام بعــدی در این مســیر طرح نظریه  از سوی 2 »نظام مردم ســاالری دینی« 
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای بود که نظریه 
تکمیلی ای در ادامه »جمهوی اسالمی« مبتنی بر 
نیازها و ســؤاالت جدید است و تالش دارد در 
چارچوب گفتمان حاکم بر جامعه پرسش ها و 
ابهامــات مطرح مبنی بــر تضاد میــان دین و 
دموکراسی را پاسخ دهد و ظرفیت های جدیدی 
از حکومت اســالمی را ارائه دهــد. ابداع واژه 
»مردم ســاالری دینی« از ســوی رهبر معظم 
انقالب اسالمی و تالش برای ورود آن به ادبیات 
سیاســی و تبدیل آن به گفتمان رایج، تالشــی 
هدفمند و آگاهانه بود که در شرایطی خاص و با 
اهدافی معین طراحی شد و فهم آن می تواند به ما 

در طرح مسئله کمک کند.

با اولویت قرار گرفتن توسعه سیاسی در  عرصه مدیریت کشــور در ســال های 3
۱۳7۶ تا ۱۳۸۴، فرصتی فراهم آمد تا آموزه های 
سیاسی اسالم در زمینه سیاست نیز مورد توجه 
قرار گیــرد. رهبر معظم انقالب اســالمی که 
همواره با تدابیر خود از فرصت های فراهم آمده 
برای رشــد و ارتقای کشور و حرکت به سمت 
اهداف انقالب اســالمی بهــره می گیرند، این 
فرصت تاریخی را مغتنم شمرده و با طرح الگوی 
»مردم ســاالری دینی« به منزله مدل حکومتی 
نظام اســالمی، تالش کردند در عرصه توسعه 
سیاســی یک گام به جلو رفتــه و ظرفیت های 
جدیدی از آموزه های سیاسی اسالم را به منصه 

ظهور درآورند.

باقی نمی مانند و متأثر از زمان و برخاسته 4 باید توجه کرد که نظریه ها در یک سطح 
از تجربیات تغییر می کنند، تکمیل می شوند و در 

برخی مــوارد ابطال می گردند. »مردم ســاالری 
دینــی« نظریــه ای تکمیلی بر مــدل جمهوری 
اسالمی اســت که افزون بر آن حرف هایی برای 
گفتــن دارد و حرکتی اســت از جنس »جنبش 
نرم افزاری« در حوزه علوم سیاســی که رهبری 
خود در آن پیشگام شده است. همان طور که رهبر 
معظم انقالب خود در بیانات شان اشاره داشتند، 
»مردم ساالری دینی« چیزی در برابر »جمهوری 
اسالمی« نیست؛ بلکه شرح و تفسیری نو از آن به 
شمار می آید. اینکه در علوم سیاسی جمهوریت به 
وجهی از نظام سیاسی اشاره دارد و مردم ساالری 
به وجهی دیگر، خود نکته ای اســت که باید در 
فرصتی دیگر آن را بررسی کرد؛ اما توجه به این 
نکته ضروری است که مردم ساالری از بار معانی 
بیشــتری بر نشــان دادن ظرفیت های انسانی و 
متعالی حکومت اســالمی برخوردار است و در 
دورانی که شعار مردم به بوق تبلیغاتی غرب تبدیل 
شــده و دموکراسی به چماقی که بر سر مخالفان 
می کوبنــد، ارائــه مدلی از حکومــت مبتنی بر 
آموزه های دینی و حضور و مشــارکت مردم در 
صحنه تصمیم گیری سیاسی از سوی جمهوری 
اسالمی، می تواند ترفندهای بیگانگان را خنثی 

کند.

تغییر الفــاظ و اصطالحات تنها تغییر  زبانی نیســت و از نگاهی که امروزه به 5
نــگاه هرمونتیکی معــروف اســت،  واژه ها و 
اصطالحــات معانــی خاص خــود را تداعی 
می کنند. تأکید بر مردم ســاالری و آوردن آن در 
عنوان اصلی نظام، عمق نگاه ایشــان به جایگاه 
مردم در تصمیم گیری ها را نشــان می دهد. این 
نگاه به جایگاه مردم که برخاسته از نگاه اسالمی 
ایشــان اســت، مفهوم کلیدی اســت که خود 
می توانــد جرقه ای برای محققان باشــد تا این 

مسئله را تبیین کرده و بسط دهند.

نظریه پردازی از درون معارف خودی و 6 »مردم ســاالری دینی« تــالش برای 
مبتنی بر توانمندی های درونی و اسالمی ماست. 
ارائه الگویی برای اداره جامعه مبتنی بر مکتبی 
است که ایرانیان آن را باور دارند؛ ولی از طرفی 
متأسفانه در حوزه های آکادمیک و علوم انسانی 
مشاهده می کنیم که این کرسی های نظریه پردازی 
نه تنها در خدمت نیازهــای جامعه و مبتنی بر 
آموزه های دینی و بومی ملت شکل نگرفته، بلکه 
خــود بــه پایگاه هایی بــرای تئوریــک کردن 
دیدگاه های مخالفان تبدیل شده است. تأکید بر 
ترجمه دیدگاه های اندیشــمندان غربی و تالش 
برای القای آن به دانشجویان، بدون لحاظ کردن 
شرایط بومی این کشور در حالی که در خود غرب 
نیز مدل های بومی از دموکراســی و... به وجود 
آمده، یکی از دردهای اصلی جامعه علمی کشور 

است.

ســخن پایانی آنکه شــکل گیری نظام  مقدس جمهوری اســالمی، اندیشــه 7
تشیع را در فرصتی تاریخی قرار داده است که در 
عصر بن بســت نظام های دموکراتیک غربی و 
پایان تاریخ غرب! با ارائه طرحی جدید و حرفی 
نو در عرصه اداره کشور بار دیگر به عنوان تمدن 
اول گیتــی عرض انــدام کنــد. در این فرصت 
تاریخی حضــور انگیزه هایی بلنــد و افکاری 
جوشان مبتنی بر آموزه های دینی می تواند بارور 
نظریه های سیاسی جدیدی از درون گفتمان دینی 
شود و ظرفیت های جدیدی از حکومت مبتنی بر 
دین اسالم را ارائه دهد و دعوت به فراگیر کردن 
جنبــش نرم افــزاری بسترســازی بــرای این 
نظریه پردازی هاست. در این وضعیت ارائه نظریه 
»نظام مردم ساالری دینی« نیز گامی در این مسیر 
اســت تا ظرفیت ها و زوایــای جدیدی از نظام 

سیاسی اسالم جلوه گر شود.

مردم ساالری دینی، نظریه ای معطوف به عمل

واقعی اصالحات 

مهدی سعیدی
کارشناس سیاسی



قبیله عشق
نعمت والیت

و خیران،  با کمــک دوســتان 
بســته های مواد غذایی در بین 
خانواده های نیازمند پخش می کردیم. به 
خانه ای رسیدیم که در آن دو فرزند معلول 
و پدری بیمار و مــادری رنج دیده زندگی 
می کردند. پس از آنکه بسته را به دست آنها 
دادیم؛ گفتند: »از طرف چه کسی است؟« 
گفتیــم: »از طرف شــهید فریدونی!« با 
شنیدن نام محمد، به گریه افتادند و گفتند: 
»محمد در هفته چند بار به ما سر می زد، با 
کودکانم بازی و آنها را استحمام می کرد.« 
او همیشــه در خط والیت بود و دلسوز و 

کمک حال محرومان بود.
به نقل از دوستان شهید 
محمدمهدی فریدونی

محمدمهــدی فریدونــی تنها فرزند پســر 
خانواده، در سال ۱۳۶۶ در فسا به دنیا آمد. 
او پس از اتمام تحصیل سربازی را در سپاه 
پاســداران گذراند؛ در همین دوره به سپاه 
عالقه مند شد و در ســال ۱۳۹۵ به این نهاد 
پیوســت. به دلیل تخصص در رشــته زبان 
انگلیسی، به عنوان مدرس در دانشگاه امام 
خامنه ای، مشغول فعالیت شد؛ ولی به دلیل 
عالقه وافر به حضور در سوریه و دفاع از حرم 
تدریس  از فرصت  زینــب)س(،  حضرت 
چشم پوشی کرد و با پافشاری فراوان، به سپاه 
قدس پیوست. او ارادتمند رهبری بود و در 
وصیت نامه اش خطاب به مردم ایران نوشت: 
»بدانید دشمن درصدد ضربه زدن به والیت 
فقیه و امام خامنه ای ا ست. اگر سستی کنید 
و تعلــل ورزید، خدا این نعمت را از شــما 
می گیرد و آن را به شــکل بــدی جایگزین 
می کند.«محمدمهدی در ۱۳ خرداد ۱۳۹7 
در شــب ضربت خوردن مولی علی)ع( با 

زبان روزه و تشنه به شهادت رسید.

 او خواهد آمد...
انتظار، یعنــی دل سرشــار از امید بودن 
نســبت به پایان راه زندگی بشر! دورانی 
خواهد رســید که قدرت قاهره  حق، همه  

قله های فساد و ظلم را از بین خواهد برد.
بشــریت که با عطش تمــام، منتظر امام 
زمان)عج الله تعالی فرجه الشریف( است 
و می خواهد مهدی موعود بیاید و چشــم 
انتظار آن حضرت است، برای این است 

که او بیاید تا دنیا را از عدل و داد پر کند. 
این اســت آن پیامی که انقالب اسالمی 
برای دنیــا دارد و خودش هــم متعهد و 
متکفل آن است. انتظار فرج، انتظار دست 
قاهر قدرتمند الهی -  ملکوتی اســت که 
باید بیاید و با کمک همین انسان ها سیطره 
ظلم را از بیــن ببرد و حق را غالب کند و 
عدل را در زندگی مردم حاکم کند و پرچم 
توحید را بلند کند؛ انسان ها را بنده واقعی 

خدا بکند.
انتظار حرکت است؛ انتظار سکون نیست؛ 
انتظار رها کردن و نشستن برای اینکه کار 
به خودی خود صورت بگیرد، نیســت. 
انتظار حرکت است. انتظار آمادگی است. 

گزیده ای از سخنان حضرت  آیت الله 
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کتیبه سبز

 یاران خراسانی...
سرخوش ز سبوی غم پنهانی خویشم

چون زلف تو سرگرم پریشانی خویشم
در بزم وصال تو نگویم ز کم و بیـش

چون آینه خو کرده بـه حیرانی خویشم
لب باز نکردم به خروشی و فغانی
من محرم راز دل طوفانی خویشم

یک چند پشیمان شدم از رندی و مستی
عمری است پشیمان ز پشیمانی خویشم

از شوق شکرخند لبش جان نسپردم
شرمنده جانان ز گران جانی خویشم

بشکسته تر از خویش ندیدم به همه عمر
افسرده دل از خویشم و زندانی خویشم

هر چند »امین«، بسته دنیا نیم اما
دلبسته یاران خراسانی خویشم

رهبر فرزانه انقالب

حسن ختام

   قاب ماندگار    
روایتی از رهبر فرزانه انقالب

 در زمان جنگ، همیشه با لباس نظامی در جبهه ها حاضر می شدم؛ اما تردید داشتم که آیا مصلحت است که لباس پیغمبر)ص( را کنار بگذارم و لباس نظامی را بپوشم؟ یک روز که 
از جبهه به منظور شرکت در نماز جمعه به تهران آمدم، برای دادن گزارش مستقیمًا از فرودگاه به جماران رفتم. امام)ره( در پشت پنجره ایستاده بودند. من مشغول باز کردن بند 
پوتین ها شدم و این کار مدتی طول کشید. حضرت امام)ره( همچنان ایستاده بودند و با لبخند و به دقت مرا نگاه می کردند. وارد اتاق شدم، امام)ره( فرمودند: »زمانی پوشیدن 
لباس سربازی در عرف ما خالف مروت بود، ولی می بینم برازنده شماست.« با این کالم دلربای امام)ره(، تردید از دلم بیرون رفت و همیشه از پوشیدن لباس نظامی لذت می بردم.

 کســی که خود را پیشــوای مردم قرار داده، باید پیش از آموزش دیگران، خود را آموزش دهد و پیش از 
آنکه دیگران را با زبان، ادب بیاموزد، با کردارش ادب آموزد و البته آموزش  و ادب  آموزی خودش، بیش از 

آموزگاری و ادب آموزی مردم شایسته تجلیل است.
منهاج البراعة فی شرح نهج البالغة )خوئی(
ج  21، ص 1۰7

جامعه رهبر  ویژگی 
   صادقانه    

َك...«؛ چه وقت می توان ُمجتبی  شد؟ وقتی که  در سوره مبارکه یوسف آمده است: »َکذِلَك َیْجَتبیَك َربُّ
بالغ شــوی و بعد از گذراندن دوران سخت رشد. روح و جسم انســان هم بالغ  شود،  اما روح ارزش و 
اعتباری خاص دارد. همه  هســتی دست اندرکار بلوغ روح انسان هستند؛ چراکه همه  چیز به بلوغ روح 
منتهی می شــود. حال باید از خویش پرسید: ای انسان، خودت را برای چه کسی خرج می کنی؟ از این 

لحظه  های عمر تو چه کسی بهره برداری می کند؟ برای چه کسی برگزیده بودنت را خرج می کنی؟

ج می کنی؟  خودت را برای چه کسی خر
   صبحانه    

مرام جوانمردی
سردار سلیمانی در مصاحبه ای 
گفته: »ما یکی از اشرار بزرگ 
سیستان و بلوچســتان را که سال ها به 
دنبال او بودیم و هم در مســئله قاچاق 
مواد مخدر خیلی فعالیت می کرد و هم 
تعداد زیادی از بچه های ما را شهید کرده 
بود، با روش های پیچیده اطالعاتی از او 
برای مذاکره دعــوت کردیم به منطقه 
خاصی و پس از ورود آنها، او را دستگیر 
کردیم و بــه زنــدان انداختیم. خیلی 
خوشــحال بودیــم. در جلســه ای که 
خدمــت رهبر معظم انقالب رســیده 
بودیم، من این مســئله را مطرح کردم و 
شــرح ماوقع را به ایشان گفتم و منتظر 
عکس العمل مثبت و خوشحالی ایشان 

بودم.
رهبری بالفاصلــه فرمودند: »همین 
اآلن زنگ بــزن آزادش کنند!« من بدون 
چــون و چرا زنــگ زدم، امــا بالفاصله 
بــا تعجب زیاد پرســیدم: »آقا چرا؟ من 
اصاًل متوجه نمی شــوم چرا باید این کار 
را می کــردم؟ چرا دســتور دادید آزادش 
کنیم؟« رهبری فرمودند: »مگر نمی گویی 
دعوتــش کردیــم؟« بعــد از این جمله 
خشــکم زد. البته بعد ایشــان فرمودند: 
»حتمًا دستگیرش کنید.« ما هم در یک 
عملیات سخت دیگر دستگیرش کردیم. 
مرام شــیعه این اســت که کســی را که 
دعوت می کنی و مهمان توست، حتی اگر 
قاتل پدرت باشــد، حق نداری او را آزار 

بدهی.«
آری این ســیره یک رهبر شیعه در به 
کاربستن جوانمردی و رفتار یک سرباز در 

اطاعت از ولی خویش است.

   سیره رهبری    

رهبر معظم انقالب در سال ۱۳۸۴ به  همراه شهید »حاج قاسم 
ســلیمانی« در منزل خانواده شــهیدی در کرمان حضور پیدا 
کردنــد. در این دیدار داماد بزرگ خانواده شــهید از رهبر معظم انقالب 

درخواست می کنند که ایشان را در قیامت شفاعت کنند. 
رهبر معظم انقالب می فرمایند: »ما چه کاره ایم که شــما را شفاعت 
کنیم؟« و بعد با اشــاره به پدر و مادر شهید، می فرمایند: »این خانم باید 
من و شما را شفاعت کند، این آقا و این خانم...« داماد خانواده می گوید: 
»نه حاج آقا! قول بدهید! امشب باید به ما قول بدهید!« رهبر فرزانه انقالب 
با اشــاره به ســردار ســلیمانی، می فرمایند: »این آقای حاج قاسم هم از 
آنهایی است که شفاعت می کند، ان شاءالله.« حاج قاسم سرش را پایین 

می اندازد. داماد خانواده شهید می گوید: »بعد از آن دیدار، 
حاج قاسم را ندیدم تا ماه رمضان که طبق هر سال سردار 
یک شــب به بچه های جبهه و جنگ، افطاری می دهد. 
آن ســال وقتی برای افطاری رفتم، همان جلوی در، از 

حاجی قول شفاعت خواستم. سردار سلیمانی کتمان 
کرد و می خواست شــانه خالی کند، که گفتم: 

»حاجی! والله اگر قــول ندهی، داد می زنم 
و به همــه مهمان ها می گویم آقا درباره تو 

چه گفتند!«  حاج قاسم که دید اگر قول 
ندهد، همه را خبر می کنم؛ لبخندی 
زد و گفت: »باشــد، قول می دهم؛ 

فقط صدایش را درنیاور!«

   سردار دل ها    
شفاعت پیش از شهادت

فریده با یک دنیا کار و استرس مانده بود 
چه کنــد! دور خــودش می چرخید و 
تندتند کارها را پشــت ســر هم ردیف می کرد. 
کیک پخته بود. می خواست چایی را دم کند که با 
خودش فکر کرد نکند آقا چایی دوســت نداشته 
باشند؟ از این فکر قند توی دلش آب شد. حتی 
فکرش را هم نمی کرد یک روز برای حضرت آقا 
وســایل پذیرایی آماده کند. اشک از چشمانش 
سرازیر شد؛ گریه شوق بود، گریه عطش دیدار که 
پس از داغ دوری شــوهرش، با لبخند و شــادی 
همراه شده بود. بعد از شهادت هادی این تنها و 
بهترین خبری بود که او و بقیه را خوشحال کرده 
بود. همــه در حال تکاپــو بودند؛ ولــی فریده 
نمی دانســت دقیقًا چه کار کند! پدرشــوهرش 
میوه های شســته شــده را روی میز گذاشت. از 
چشــم های پیرش معلوم بود یک دل سیر گریه 
کرده! همه در حال عجیبــی بودند و فقط هادی 

گوشــه قاب عکســش نشســته بود و بی خیال 
می خندید. حاج خانم میوه ها را چید و بشقاب ها 

را مرتب کرد.
ـ فریده جون مادر ببین همین بشــقابا خوبه 
دیگه نه؟ می خوای شربتم درست کنیم؟ هادی 
بهارنارنج دوست داشت، همونو برای آقا بیاریم؟
شربت هم آماده شد. فریده نگران و مضطرب 
دِر اتاق محمدحســین را باز کرد. پسرش هنوز 
دست از لجبازی برنداشته بود و عمه اش را خسته 

کرده بود.
ـ زن داداش هــر کاری می کنــم پا نمی شــه 
لباسشــو عوض کنه. لجبازی می کنه! چکارش 

کنم؟
فریده روی زمین نشست. نقاشی های درهم 
و برهم پسرش را نگاه کرد. با آرامش و مهربانی 
محمدحسین را صدا کرد؛ اما پسر کوچکش از 
روزی که فهمیده بود پدرش برای همیشــه رفته، 
عصبی و لجباز شــده بود، کم خواب بود و هیچ 
چیز خوشــحالش نمی کرد. فریده هرچه تالش 
می کرد، بیشتر با مقاومت محمدحسین روبه رو 
می شد. لباس ها را پرت کرد روی زمین و از اتاق 

رفت بیرون. دلش نمی خواست تنها فرزند شهید 
ظاهر نامرتبی داشته باشد؛ اما تالشش فایده ای 

نداشت.
مهمان ها رســیدند. جمع صمیمانه ای دور 
صندلــی حضرت آقا نشســتند. چقــدر گرم و 
صمیمی و عادی بود؛ هیچ تکلیفی دیده نمی شد. 
فریده چشمش به اتاق محمدحسین مانده بود. نه 
روی آن را داشت که برود و هرطور شده پسرش 
را بیاورد، نه دلش می آمــد در این جمع، یادگار 

هادی نباشد.
آقــا، مشــغول احوال پرســی بودنــد کــه 
محمدحسین با لباس هایی که به شیوه ای کودکانه 
عوض کرده بود و یک نقاشی در دست، بی توجه 
به دیگران خودش را به حضرت آقا رساند و روی 
پایش نشست. نقاشــی را با صدای کودکانه اش 
توضیح داد و بعد در سکوت به مهمان عزیزشان 
خیره شــد. چقدر آقا گرم و کودکانه با او حرف 
زدنــد! انــگار کــودک خودشــان را در آغوش 
گرفته اند! محمدحسین روی عبای آقا به خواب 
رفت؛ درست همان طور که در آغوش پدرش به 

خواب می رفت.

   داستان    
پدر مثل  مهربان 

اهمیت زبان فارســی و اهتمام ویژه به آن همیشه یکی از دغدغه های مهم 
حضــرت آیت لله العظمی خامنه ای هم در ســال های پیــش از پیروزی 
انقالب اسالمی و هم در سال های پس از پیروزی آن بوده است.  از همین 
رو انتشارات انقالب اســالمی به کوشش دکتر »محمدحسین مقیسه« 
گوشــه ای از دیدگاه های ادبی رهبر معظم انقالب را بازتاب داده است. 
کتاب »امین زبان و ادب فارسی«، مجموعه بیانات و راهکاری های عملی 
و علمی معظم له در زمینه موضوع زبان فارسی است که توجه ویژه ایشان 
به این زبان را نشــان می دهد. این کتاب ارزشمند از هفت فصل تشکیل 
می شــود و ابتدا از بیانات رهبر معظم انقالب دربــاره  ویژگی  های زبان 
فارسی شروع می شود و در ادامه بیانات رهبری درباره  تاریخ زبان و ادبیات 
فارســی، حال و روز زبان فارسی، موانع، سستی ها و راهکارها، وظایف 
رسانه ها و سازمان ها، شیفتگان زبان و ادبیات فارسی، آموزش و گسترش 
زبان و ادبیات فارسی در ایران و جهان، زبان فارسی و ویرایش و درواژه ها 

از منظر رهبر معظم انقالب را شرح می دهد.

   پیشنهاد هفته    
امین زبان و ادب فارسی

نفیسه محمدی
نویسنده


