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معنای صلوات در دعاهای 
صحیفه

ـِـهِ  ــٍد َو آل ــى ُمَحمَّ ــمَّ َصــِلّ َعَل »الَلُّه
ــهِ َو  ِ ــُم بَِحبْل ــْن يَْعتَِص ــا مِمَّ َو اْجَعْلنَ
يَــْأِوي مـِـَن الُْمتََشــابَِهاِت إِلـَـى ِحْرزِ 
َمْعقِلـِـهِ َو يَْســُكُن فِي ِظــِلّ  َجنَاِحهِ«.

مبارکــه  صحیفــه ی  در  صلــوات 
پیام هــای ویــژه ی  دارای معانــی و 
ــا بخشــی  خــود اســت و متناســب ب
معانــی  گرفتــه،  قــرار  آن  در  کــه 
را  خــود  خــاص  جلوه هــای  و 
الســام(  )علیــه  حضــرت  وقتــی  دارد. 
درخواســت  و  قــرآن  موضــوع  در 
ارتبــاط بــا قــرآن و ادب مــع القــرآن، 
ــرار  صلــوات را در آغــاز آن قطعــه ق
ــر  ــدس پیامب ــه وجــود اق ــد، ب می دهن
ــوات اهلل  ــت عصمــت )صل ــم و اهل بی اعظ
ــرآن  ــا ق ــان ب ــن( و نســبت آن ــم اجمعی علیه

کریــم توجــه پیــدا می شــود و در 
ــان و  ــگاه آن ــخصیت و ن ــوی ش پرت

ــت  ــر و اهل بی ــد پیامب ــه ی دی ــا زاوی ب
بــه ســراغ قــرآن می رویــم و از آنــان 
ــا آن  ــرآن و رابطــه ی ب در شــناخت ق
الگــو می گیریــم. ایــن مطالبــی اســت 
کــه در ضمــن صلــوات در ایــن دعــا 
بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.

درخواســتی  هــر  قاعــده  طبــق 
شــود،  همــراه  صلــوات  بــا 
می کنــد  پیــدا  اجابــت  تضمیــن 
خــودش  جــای  در  هــم  ایــن  و 
اســت. محفــوظ  و  معلــوم 

ــم  ــال می خواهی اینجــا از خــدای متع
جــزء کســانی باشــیم کــه به ریســمان 
قــرآن می آویزنــد و اعتصــام پیــدا 
می شــوند.  متمســک  و  می کننــد 
بــرای  امــام  کــه  اســت  جالــب 
ــاط  ــن ارتب ــاد ای ــه ابع ــا ب ــه م آنک
ــا قــرآن کریــم توجــه  حیات بخــش ب
ــوع و جــذاب  ــارات متن ــم، در عب کنی
را  مضامیــن  همــان  هنرمندانــه،  و 
در  و  می کننــد  تکــرار  و  تأکیــد 
ــًا  ــد و تکــرار کام ــوارد، تأکی ــن م ای
ــام  ــا مق ــت اســت. اینج ــق باغ مطاب
ــاس  ــش و التم ــت و خواه درخواس
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ــواردی  ــن م ــرار در چنی ــت و تک اس
بلکــه  نــدارد،  اشــکالی  نه تنهــا 
کامــًا موافــق قواعــد باغــت اســت. 
مشــاهده  کــه  مــواردی  بنابرایــن 
می شــود، بســیار شــیرین اســت و 
ــت ها  ــن درخواس ــام( ای ــه الس ــام )علی ام
جــذاب  بســیار  قالب هــای  در  را 
می کننــد. بیــان  هنرمندانــه  و 

عرضه ی متشابهات به راسخون  
در علم

نکتــه ی مهــم اینکــه مــا از مشــابهات 
قــرآن  پناهــگاه خــود  بــه  قــرآن 
مقــداری  اینجــا  ببریــم.  پنــاه 
محــل ماحظــه ی محققــان اســت 
از  اینکــه  معنــای  می گوینــد  و 
ــودِ  ــتوار خ ــاه اس ــه پن ــابهات ب متش
قــرآن پناهنــده شــویم، چیســت؟! 
برخــی گفته انــد معنایــش ایــن اســت 
کــه از متشــابهات بــه محکمــات 
پناهنــده شــویم و ایــن ســخن بــدی 
نیســت و طبــق قاعــده اســت. قاعــده 
ایــن اســت کــه متشــابهات قــرآن باید 
ــود.  ــرآن عرضــه ش ــات ق ــه محکم ب
ــکان برداشــت های  ــابهات، ام در متش

بــه  مــا  و  دارد  وجــود  مختلــف 
ــم و آرام  ــات می روی ــایه ی محکم س
ــر هــم  ــن دقیق ت ــا از ای ــم. ام می گیری
ــی کــرد. معقــل القــرآن  می شــود معن
ــی  ِــهِ« یعن ــْرزِ َمْعقِل کجــا اســت؟ »ِح
پناهنــده شــدن بــه راســخون. انســان 
ــه در  ــرد ک ــد آرام بگی ــی می توان وقت
ــرد و  ــاه گی ــق پن ــرآن ناط ــوی ق پرت
علــم و تأویــل متشــابهات را بــه قرآن 
ــه راســخون  ــد ک ــق عرضــه نمای ناط
در علــم هســتند و علــم الکتــاب 
ــان اســت. ایــن هــم نکتــه ای  ــزد آن ن
ــه نظــر می رســد و مــن  اســت کــه ب
ــتم. ــق هس ــت مواف ــن برداش ــا ای ب

چند درخواست قرآنی

»َو يَْســُكُن فـِـي ِظــِلّ  َجنَاِحــهِ«؛ مــا 
ــه در  ــده ک ــرار ب ــانی ق ــزء کس را ج
ــد.  ــرآن آرام می گیرن ــال ق ــایه ی ب س
ــه اســت  ــی صمیمان ــر خیل ــن تعبی ای
بــه  بــردن  پنــاه  از  حکایــت  و 
مقــام لطــف و عنایــت الهــی دارد 
کریــم  قــرآن  سایه ســار  در  کــه 
درســت  می شــود.  امکان پذیــر 
ــا  ــه جوجه ه ــت ک ــی اس ــد زمان مانن
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زیــر بــال و پــر مــادر می رونــد 
می رســند. آرامــش  بــه  آنجــا  و 

َصبَاِحــهِ«؛  بَِضــْوءِ  يَْهتَــِدي  »َو 
ــت  ــام هدای ــرآن در مق ــنایی ق روش
ــه درخشــش اول خورشــید در روز  ب
تشــبیه شــده اســت کــه شــب را 
ــبیه  ــد. تش ــل می کن ــح تبدی ــه صب ب
فوق العــاده ای اســت. یــک طــرف 
تاریکــی اســت کــه دیــد و بصیــرت 
و  معــرض خطر هــا  در  و  نداریــد 
کمین هــا هســتید؛ طــرف دیگــر صبح 
اســت و افــق و دیــد و روشــنایی 
دارد و شــما قّوت هــا و ضعف هــا 
زیبایی هــا  و  امن هــا  و  خطر هــا  و 
از  نــور  می بینیــد.  را  جلوه هــا  و 
ــما  ــرای ش ــال ب ــدای متع ــوی خ س
ــا  ــا و فتنه ه ــب خطر ه ــا ش ــده ت آم
را بــرای شــما بــه صبــح روشــن 
امیــد و امــن و آرامــش تبدیــل کنــد.

»َو يَْقتَــِدي بِتَبَُلّــِج إِْســَفارِهِ«؛ یقتــدی 
ــت  ــردن و تبعی ــدا ک ــای اقت ــه معن ب
ــای  ــه معن ــج ب ــت. تبل ــروی اس و پی
خودآرایــی، و اســفار بــه معنــای 
ــت. ــرداری اس ــازی و پرده ب آشکارس

بــا  کریــم  قــرآن  کــه  آنجــا 
اســرار،  و  معانــی  از  پرده بــرداری 
ــزء  ــا ج ــد، م ــان می کن ــق را بی حقای
کســانی باشــیم که در پرتــوی هدایت 
ــدا  ــنایی ها اقت ــن روش ــه ای ــرآن ب ق
کنیــم و از آنهــا بهره منــد شــویم.

ــاح  ــهِ«؛ مصب ــتَْصبُِح بِِمْصبَاِح »َو يَْس
بــه معنــای چــراغ روشــن و پرفــروغ 
ــور  ــای ن ــه معن ــتصبح ب ــت. یس اس
ــت  ــن اس ــنایی گرفت ــن و روش گرفت
ریشــه  همیــن  از  هــم  صبــح  و 
بیــان  الســام(  )علیــه  حضــرت  اســت. 
ــزء  ــا را ج ــا! م ــه: خدای ــی دارد ک م
کســانی قــرار ده کــه هدایــت را 
نمی کننــد. تمنــا  قــرآن  غیــر  در 

و  اصــرار  بــا  همــراه  تمنــا،  آن 
بــه  مــا  پافشــاری اســت. وقتــی 
دعــا،  التمــاِس  می گوییــم  هــم 
درخواســت  و  می کنیــم  تعــارف 
و پاســخ حالــت تشــریفاتی پیــدا 
التمــاس،  آنکــه  حــال  کــرده؛ 
درخواســت همــراه بــا پافشــاری 
بــرای رســیدن بــه هــدف اســت.
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ــزء  ــا را ج ــد: م ــرت می فرماین حض
کســانی قــرار بــده کــه هدایــت 
را از غیــر قــرآن تمنــا و التمــاس 
نمی کننــد و در امــر هدایت جویــی 
از قــرآن کریــم متمرکــز هســتند. ایــن 
مطلــب بســیار مهــم و اساســی اســت.

هدایت الهی از مسیر قرآن  
می گذرد

مواجهــه ی خداپســند و خداخــواه بــا 
قــرآن کریــم بــه ایــن صــورت اســت 
ــاق و  ــر و اخ ــی و فک ــه در زندگ ک
عمــل شــخصی و اجتماعــی خویــش، 
ــی  ــای قرآن ــا و راهبرد ه ــه مؤلفه ه ب
رجــوع کنیــم و قــرآن کریــم، مرجــع 
ــام  اصلــی هدایت جویــی مــا شــود. ن
 هــادی خــدای متعــال در قــرآن کریــم 
ــدای  ــرده اســت و خ ــدا ک ــی پی تجل
ــرآن، کســانی  ــیله ی ق ــه وس ــال ب متع
را کــه درصــدد دســتیابی بــه هدایــت 
ــه  ــد. درنتیج ــت می کن ــتند، هدای هس
بــا ســامت فکــری و اعتقــادی و 
اخاقــی و اقتصــادی و سیاســی و 
هدایــت  و...  فرهنگــی  و  تربیتــی 
در  هدایــت  نــوع  ایــن  می شــود. 

و  می شــود  دیــده  کریــم  قــرآن 
قــرآن، همــان حبــل الهــی اســت کــه 
وقتــی بــه آن متمســک می شــویم، 
ــاند  ــن می رس ــای ام ــه راه ه ــا را ب م
و  دشــوار  مخاطــرات  از  را  مــا  و 
پیچیــده و گرداب هــا و کوره راه هــا 
می دهــد. نجــات  کج راهه هــا  و 

ــم نقشــه ی ســامتی  پــس قــرآن کری
و  خاطــر  طیــب  و  آرامــش  و 
اســت. خوشــبختی  و  ســعادت 

اگــر کســی بــا همیــن نیــازِ بــه 
ــه  ــای اولی ــزء نیاز ه ــه ج ــت ک هدای
ــت،  ــان اس ــری انس ــن و فط و بنیادی
ســراغ غیــر قــرآن و غیــر وحــی الهی 
ــت و  ــه هدای ــت ب ــال اس ــرود، مح ب
ســام و آرامــش برســد؛ چراکــه ایــن 
ــر اســاس ظرفیــت  راه هــا و افق هــا ب
بی نهایــت  در  انســان  بی نهایــت 
پاســخ داده  الهــی  وحــی و علــم 
بــرای  دیگــری  منبــع  و  می شــود 
هدایــت وجــود نــدارد. البتــه ممکــن 
ــب خــوب و خوش رنگــی  اســت قال
ــراب  ــع س ــا درواق ــد؛ ام ــته باش داش
اســت و آب حیــات و هدایت نیســت 
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و عطــش انســان را فــرو نمی نشــاند.

ضرورت بازنگری در علوم  
انسانی

بشــر هرجــا ســراغ غیــر وحــی رفتــه، 
ــر  ــت. ه ــده اس ــش را ندی روی آرام
ــرود، در  ــرآن ب ــِر ق ــراغ غی ــس س ک
اخــاق و سیاســت و فرهنــگ و... بــه 
بخش هایــی  می رســد.  بن بســت 
کــه در انســان احســاس خوبــی ایجاد 
کــرده، همــان بخش هایــی اســت 
ــی و  ــی اله ــت وح ــورد هدای ــه م ک
ــن  ــود ای ــا وج ــت. ب ــوده اس ــا ب انبی
ــد  ــودش نیازمن ــه خ ــی ک ــا از کس م
ــم!  ــت می طلبی ــت، هدای ــت اس هدای
برســیم! جایــی  بــه  کــه  حاشــا 

تنهــا راه بــرای هدایــت، مراجعــه بــه 
ــه ی او  ــگاه و نقش ــتی و ن ــق هس خال
ــرآن  ــت. ق ــه او اس ــردن ب ــاه ب و پن
ــی را در  ــکان بزرگ ــن ام ــم چنی کری
دســترس بشــریت قــرار می دهــد.

در  هدایــت  کــه  مســلمان نماهایی 
را  زندگــی  مختلــف  عرصه هــای 

در غیــر قــرآن جســتجو می کننــد، 
کــم نیســتند. اینهــا ادعــای مســلمانی 
دارنــد و بخشــی از زیســت مســلمانی 
ــاذ  ــان اتخ ــا در زم ــد، ام ــم دارن را ه
راهبــرد و مبنــا و شــیوه ی تفکــر، 
بــه  می رونــد.  آن  و  ایــن  ســراغ 
مراجعــه  خودمــان  دانشــگاه های 
ــد.  ــش را ببینی ــا نمونه های ــد ت بفرمایی
ــر  ــه از غی ــانی ک ــوم انس ــا در عل آی
ــان  ــت، انس ــده اس ــه ش ــی گرفت وح
زحمــت  می رســد؟!  جایــی  بــه 
عجیبــی در دانشــگاه های مــا کشــیده 
می شــود و اندیشــه های نخبــگان و 
ــا در  ــان م ــان اســتعداد و جوان صاحب
هزینــه  کوچه پس کوچه هــا  ایــن 
ــد؛  ــا نمی رس ــه هیچ ج ــود و ب می ش
جذابــی  بســته بندی های  گرچــه 
دارد. همیــن کوره راه هایــی را کــه بــه 
اســم دانــش اقتصــاد ارائــه می شــود، 
ایــن  بــه  کــه  کســانی  ببینیــد. 
دانش نما هــا مجهــز می شــوند و در 
عرصه هــای مختلــف جامعــه ورود 
ــد  ــا خواهن ــه کج ــا را ب ــد، م می کنن
ــا فرمول هــای غیرالهــی  بــرد؟ مگــر ب
ــود  ــی می ش ــی و غیروحیان و غیردین
بــه جایــی رســید و چیــزی به دســت 
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ــم  ــا داری ــد از مدت ه ــا بع آورد؟! م
ــه  ــرورت مراجع ــل ض ــورد اص در م
ــث  ــانی بح ــوم انس ــرآن در عل ــه ق ب
می کنیــم! خیلــی فاصلــه داریــم...

حوزه هــای  و  دانشــگاه ها  اگــر 
و  بیاورنــد  ایمــان  مــا  علمیــه ی 
از حالــت تزلــزل خــارج شــوند، 
ــد.  ــر می کن ــی تغیی ــا خیل ــت م وضعی
ــد  ــوت می کن ــم دع ــرآن کری ــود ق خ
ــَن  ــا الَِّذي ــا أَيَُّه ــی دارد: »يَ ــان م و بی
ِ َوَرُســولِهِ؛]۱[ ای  ــوا بـِـاللَّ ــوا آمِنُ آَمنُ
ــه  ــد، ب ــان آورده ای ــه ایم ــانی ک کس
ــوم  ــد«. معل ــر او بگروی ــدا و پیامب خ
ــاِن  ــی، ایم ــان اول ــه ایم ــود ک می ش
ــه ای  ــود جامع ــت. می ش ــری اس ظاه
ادعــای ایمــان کنــد، امــا ســبک 
زندگــی و معمــاری و شهرســازی 
دیگــران  از  را  خــود  تربیــت  و 
قــرآن  بــا  مــا  ارتبــاط  بگیــرد؟! 
خیلــی تشــریفاتی اســت و حتــی 
ــگاه  ــی ن ــاب، برخ ــود انق ــا وج ب
ــود  ــه می ش ــد. چگون ــه دارن متحجران
بــه ایــن نظریه هــا اعتمــاد کــرد؟

 

لزوم بازگشت به منابع اسالمی

جامعــه ی  ســر  بــه  کــه  بایــی 
نگاه هــای  حاصــل  می آیــد،  مــا 
و  اســت  غیرقرآنــی  و  غیرالهــی 
ــه  ــت ک ــوی اس ــر ق ــه عناص ــاز ب نی
طبــق نقشــه ی قرآنــی، بایســتند و 
جامعــه را اداره کننــد. مــا گرفتــار 
مؤمن نما هــا هســتیم و در کنــار آن 
ــل  ــه اص ــتیم ک ــانی هس ــار کس گرفت
قضیــه را انــکار می کننــد و هنــوز 
ایمــان نیاورده انــد. ایــن موضــوع 
بــه دانشــگاه ها اختصــاص نــدارد.

و  ماتریالیســتی  نگرش هــای  مگــر 
ــوع  ــه ن ــتی ک ــتی و لیبرالیس اومانیس
ــا اســام  ــه طــور کلــی ب نگاهشــان ب
متفــاوت اســت و حتــی برخــی جا هــا 
ــت،  ــاد اس ــامی در تض ــگاه اس ــا ن ب
مــا را بــه ســمت فرمول هــای حیــات 
ــاور کنیــد  طیبــه هدایــت می کننــد؟ ب
ــرای  ــی ب ــت اله ــتگاه هدای ــه دس ک
ــن  ــما مترقی تری ــه ی ش اداره ی جامع
ــهید  ــای ش ــا را دارد. ج ــوع نگاه ه ن
بهشــتی ها و شــهید مطهری هــا در 
محیط هــای علمــی مــا خالــی اســت. 
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فــردا همیــن افــرادِ موجــود در همیــن 
مراکــز بــا ادعــای فــراوان وارد جامعه 
ــه  ــی جامع ــوند و ارکان مدیریت می ش
ــع  ــا توق ــد و م ــت می گیرن را در دس
داریــم نســخه ی شــفابخش ارائــه 
ــوزوی  ــای ح ــی درس ه ــد! برخ دهن
ــت  ــام ام ــه نظ ــا ب ــد، ام را خوانده ان
ــازی  ــرش تمدن س ــا نگ ــت ی و امام
ایمــان نیاورده انــد. ایــن  افــراد در 
رهبــری  نمی تواننــد  روزگار  ایــن 
ــانند. ــی برس ــه جای ــا را ب ــد و م کنن

تــا زمانــی که در جــای دیگــری دنبال 
ــم. ــیم، باخته ای ــات باش ــخه ی نج نس

ــی  ــی گدای ــب غرب ــا از مکات بعضی ه
می کننــد. مــا منکــر مراجعــه بــه 
ــتیم،  ــر نیس ــری بش ــای فک فراورده ه
منکــر هدایت جویی هــای غیرالهــی 
ــه  ــن اســت ک ــا ای هســتیم. ســخن م
بــا مبنــای توحیــدی و الهــی بــا 
ــر  ــری بش ــای فک ــکار و فراورده ه اف
ــا  ــه ب ــدار ک ــوید. آن مق ــه ش مواج
موازیــن الهــی هماهنــگ اســت، اخــذ 
کنیــد و آن مقــدار کــه هماهنــگ 
ــد. ــوار بزنی ــینه ی دی ــه س ــت، ب نیس

امــام  کــه  می کنــم  فکــر  گاهــی 
ــهید  ــا ش ــم ی ــری عظی ــل و رهب راح
در  نظریه پــردازی  مقــام  در  صــدر 
چــه ســطحی بوده انــد؟ شــهید صــدر 
ــرح  ــا را مط ــی اقتصادن ــه زمان در چ
کــرده اســت؟ در صــدر انقــاب 
اســامی، قرارداد هــا را بــا قواعــد 
اســامی منطبــق کردیــم، امــا ایــن کار 
ــد از  ــم بع ــا نمی توانی ــود و م ــه ب اولی
چهــل ســال همــان راه را برویــم. اینها 
ــق  ــداری تطبی ــا، مق ــر بانک ه را نظی
دادیــم تــا در زندگــی مــردم در بــدو 
انقــاب، اختــال ایجــاد نشــود؛ امــا 
ســؤال ایــن اســت کــه آیــا ایــن 
ــق  ــادی، منطب ــی و اقتص ــام بانک نظ
بــا اقتصــاد وحیانــی و خدایــی و 
الهــی مــا اســت یــا نــه؟! ذاِت بانــک 
ــاد های  ــا و فس ــا و اعوجاج ه ــا رب ب
ــت و  ــه اس ــادی آمیخت ــزرگ اقتص ب
ــِر ضــرورت آن  ــته از س ــا در گذش م
ــود  ــادی خ ــام اقتص ــا نظ ــام را ب نظ
تطبیــق دادیــم، امــا امــروزه بایــد 
ــم. ــامی بروی ــداری اس ــراغ بانک س

بخــش عظیمــی از معامــات موجــود 
در نظــام بانکــی جهانــی اصــًا قابــل 
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ــت.  ــامی نیس ــام اس ــا نظ ــق ب تطبی
ــا  ــامی را ب ــنه ی اس ــا قرض الحس م
همیــن سیســتم تطبیــق دادیــم و زیــر 
ســؤال رفــت! اگــر مدیــران و طراحان 
اقتصــادی مــا ایمــان می داشــتند و آن 
ــد، در بخــش  روش را اجــرا می کردن
قــرض کــه بابــی از ابــواب رزق 
ــبه ربوی و  ــات ش ــه معام ــت، ب اس
ــد  ــدیم. می بینی ــا نمی ش ــوی مبت رب
ــه روز جامعــه ی اســامی  کــه چــه ب
ــق  ــز خل ــا ج ــد! خرده بانک ه آوردن
ــش  ــچ نق ــول هی ــا پ ــازی ب ــول و ب پ
اصلــی  اشــکال  ندارنــد.  دیگــری 
ــزی  ــک مرک ــه بان ــه ب ــن زمین در ای
ــا اســت. ــه مرجــع آنه ــردد ک برمی گ

بــه  کــه  می خواهیــم  دولتــی  مــا 
اقتصــاد اســامی ایمــان داشــته باشــد 
ــتم  ــد سیس ــی می توان ــن دولت و چنی
بانکــی را اصــاح و انقــاب اقتصادی 
ایجــاد کنــد و انقــاب اســامی را که 
ــد  ــی رش ــی خیل ــه ی سیاس در عرص
کــرده اســت، وارد عرصه هــای دیگــر 
کنــد. ایــن انقــاب اگــر وارد فرهنــگ 
شــود، اســتقال فرهنگــی ایجــاد 
ــود،  ــر وارد اقتصــاد ش ــود و اگ می ش

اســتقال اقتصــادی ایجــاد می شــود. 
ــده،  ــا وارد ش ــر ج ــاب ه ــن انق ای
ــح  ــا فات ــر ج ــت. ه ــوده اس ــح ب فات
ــه  ــوده ک ــل ب ــن دلی ــه ای ــتیم، ب نیس
ــوده اســت.  ــی حاکــم نب تفکــر انقاب
دردِدل هــا و توصیه هــای رهبــر عزیــز 
را ببینیــد. نســخه ی اقتصــاد مقاومتــی 
اســامی  تفکــر  همــان  از  ناشــی 
ــازوکار ها  ــن س ــا ای ــت و ب ــاب اس ن
یافــت. دســت  آن  بــه  نمی تــوان 

ــد  ــا، امی برخــی دوســتان جلســه ی م
آینــده ی مــا هســتند. در جلســه ی 
مــا طــاب عزیــز و کســانی حضــور 
دارنــد کــه سرچشــمه های تربیتــی در 
دستشــان اســت و ایــن مباحــث بایــد 
ــد بایســتید و  مطــرح شــود. شــما بای
کار کنیــد و اســتعداد و موجــودی 
ــرت  ــرآن و عت ــه دســت ق خــود را ب
ــتید  ــن هس ــرا خودکم بی ــپارید. چ بس
و در برابــر هیمنــه ی ظاهــری دانــش 
غربــی خــود را باخته ایــد؟ کار کنیــد. 
ــت  ــه ی سیاس ــه عرص ــعار ک ــا ش ب
و اقتصــاد و فرهنــگ بــه مقصــد 
وقــت  کســانی  بایــد  نمی رســد. 
بگذارنــد و کار کننــد تــا بتواننــد 
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ایــن بــار بــزرگ را بــر دوش گیرنــد.
بررسی تحوالت معجزه آسای  

منطقه

۱. شكست داعش
معجــزات رخ داده از ابتــدای ربیــع تــا 
بــه حــال را بررســی کنیــد. به قــدری 
ــه  ــت ک ــاد اس ــوالت زی ــرعت تح س
جامعــه ی مــا متوجــه پیــروزی و 
پیــروزی  بــزرگ نشــد.  فتح هــای 
ــود و  ــزرگ ب ــی ب ــش خیل ــر داع ب
تحلیلــی  جلســات  کــه  دارد  جــا 
متعــدد گذاشــته شــود تــا بدانیــم 
ایــن پیــروزی یعنــی چــه و آثــار 
آن چیســت و شکســت مــا چــه 
ــد! ــته باش ــت داش ــی می توانس تبعات

۲. ناکامى کردستان عراق
در جریــان جلوگیــری از اســتقال 
کردســتان هــم فتــح بزرگــی رخ داد. 
ایــن جریــان، یک طــرح صهیونیســتی 
ــا  ــه ب ــود ک ــاک ب ــاده خطرن فوق الع
شــجاعت و بصیــرت رهبــری و یاران 
ــا اصــًا  ــع شــد و خیلی ه ایشــان رف
متوجــه نشــدند کــه چــه شــد. جدایی 
ــکل گیری  ــای ش ــه معن ــتان، ب کردس

رژیــم صهیونیســتی شــماره دو در 
ــود.  ــران اســامی ب ــار مرز هــای ای کن
حتــی در عــراق و بیــن مســئوالن 
ــده  ــاد ش ــاع ایج ــت اقن ــی حال عراق
بــود و می گفتنــد اشــکالی نــدارد، 
امــا درخشــش و بــرق عــزت انقــاب 
و  گرفــت  را  منطقــه  آن  اســامی 
کار تمــام شــد. اصــًا کســی بــه 
ــرد. ــت نک ــروزی دق ــن پی ــاد ای ابع

۳. شكست جريان حريری در 
لبنان

ــعد  ــه ی س ــان و قضی ــان لبن در جری
حریــری دیدیــد کــه چگونــه طراحی 
خطــوط  از  یکــی  در  تــا  کردنــد 
ایجــاد  مقاومــت، مشــکل  اصلــی 
ــه  ــد ک ــرده بودن ــی ک ــد؟ طراح کنن
ــداران  ــد و طرف ــتعفا ده ــری اس حری
بــا  لبنــان  درون  مخالفانــش،  و 
ــم  ــاز ه ــا ب ــوند؛ ام ــر ش ــم درگی ه
درخشــش حکمــت انقــاب اســامی 
و  خردمنــد  و  عاقــل  ســید  آن  در 
و  کــرد  را  خــودش  کار  شــجاع 
ربوده انــد.  را  مــا  ســعِد  گفتنــد 
ــد  ــوض ش ــی ع ــور کل ــه ط ــه ب قص
و  شــد  حفــظ  لبنــان  وحــدت  و 
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ــر  ــت فتنه گ ــور و دس ــه ک ــم فتن چش
ــد. ــع ش ــا قط ــد آنج ــیده ی پلی پوس

۴. مرگ على عبدالل صالح
قضیــه ی بعــدی ماجرای علــی عبداهلل 
صالــح در یمــن بــود. مــن یــک بــار 
بــرای دوســتان ماجــرای یمــن و 
ــح داده ام.  ــان را توضی ــی و یمانی یمان
یکــی از خطــوط اصلــی مقاومــت در 
حــال حاضــر یمــن اســت و اگــر این 
ــای  ــی از جبهه ه ــکند، یک ــط بش خ
اصلــی مقاومــت می شــکند. آنهــا 
ــول  ــد در ط ــد می توانن ــر می کردن فک
چنــد روز ماجــرای یمــن را حــل 
ــش از دو ســال  ــون بی ــا اکن ــد؛ ام کنن
ــر  ــتند. تفک ــر هس ــه درگی ــت ک اس
ــی صهیونیســتی  امپریالیســتی آمریکای
کــه نائبــش در منطقــه آل ســعود 
ــد.  ــه ش ــاراهلل مواج ــا انص ــت، ب اس
آنجــا علــی عبــداهلل صالــح را در 
کنــار انصــاراهلل ذخیــره کردنــد و یــک 
وحــدت تاکتیکــی رخ داد. او را نــگاه 
ــال  ــان مناســب فع ــا در زم داشــتند ت
ــاز او را  ــت نی ــًا در وق ــد و دقیق کنن
فعــال کردنــد. بــاز بــا همــان حکمــت 
و تدبیــر و طراحــی، قضیــه در نطفــه 

خفــه شــد. مــا فکــر نمی کردیــم 
ــرود و  ــش ب ــور پی ــه این ط ــه قضی ک
گمــان می کردیــم ماه هــا درگیــری 
ــرعت  ــه به س ــا قضی ــود؛ ام ــاد ش ایج
داخلــی  ایــن گســل  حــل شــد. 
بــه  نتوانســت  امــا  شــد،  فعــال 
ــت. ــم رف ــه جهن ــد و ب ــدف برس ه

اینهــا معجــزات انقــاب اســامی 
ــن  ــت. آخری ــا اس ــم م ــوی چش جل
مــورد هــم که انتفاضه ی ســوم اســت.

ترامــپ احمــق، ده هــا اندیشــکده 
را  امنیتــی  و  مطالعاتــی  مراکــز  و 
ــا  ــا راهبرد ه ــت ت ــرده اس ــغول ک مش
نوســازی  را  اســتراتژی ها  و 
همــان  از  حرف هــا  ایــن  کننــد. 
می شــود  خــارج  اندیشــکده هایی 
دارد؛  آینده شناســی  مطالعــات  کــه 
ولــی خــدای متعــال چنیــن برگــه ای 
را روی میــز آنهــا گذاشــت. ایــن 
ــه شــده  احمق هــا کــه عقلشــان گرفت
اســت، کارهایــی کردنــد کــه مــا 
ــات و  ــه و تبلیغ ــا هزین ــا میلیارد ه ب
ــم. فعالیــت نمی توانســتیم انجــام دهی
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را  مــا  متعــال  خــدای  ان شــاءاهلل 
قدرشــناس قرار دهد و ایمــان بیاوریم 
ــت. ــی در راه اس ــات بزرگ ــه اتفاق ک

     

منابع و مآخذ

]۱[. نساء: ۱۳۶.
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