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درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

سپاســگزارم  را  متعــال  خداونــد 
ســال  روزهــای  آغازیــن  در  کــه 
ــرادران  ــدار شــما ب ــق دی ۱۳۹۹، توفی
و خواهــران عزیــز را در اتحادیــه 
ــدا  ــوزان پی ــن اســامی دانش آم انجم
ــل  ــه دلی ــال ب ــه امس ــم. اگرچ کردی
ــه ی  ــور، جلس ــژه ی کش ــرایط وی ش
وضعیــت  نیــز  مــا  ســال  آغــاز 
خاصــی دارد، ولــی الحمــدهلل جمعــی 
از عزیــزان را در ایــن جلســه زیــارت 
ــر  ــه خاط ــم ب ــه را ه ــم و بقی کردی
می گذرانیــم و اســامی نورانــی ایشــان 
در مقابــل مــا هســت. مســئوالن عزیز 
و  معاونــان  و  اســتان  ها  گرامــی  و 
ــران و پســران  ــرارگاه دخت اعضــای ق
و دفاتــر اســتانی، دریافت کننــده ی 
جلســه ی مــا هســتند کــه بــه همگــی 
ســال جدیــد، بهــار نــو و مــاه معّظــم 
می گویــم؛  تبریــک  را  شــعبان 
به ویــژه نیمــه ی مــاه شــعبان کــه 
خوشــبختانه جلســه ی مــا در آســتانه 
حضــرت  پرفــروغ  میــاد  شــب 
ــود ــزار می ش ــم برگ ــت اهلل االعظ بقی

کارنامه پربار اتحادیه در سال 
۹۸

خــوب  و  شــوق انگیز  گــزارش  از 
آقــای  جنــاب  محتــرم،  دبیــرکل 
کردیــم.  اســتفاده  تاریخــی، 
کشــور  سراســر  در  فعالیت  هایــی 
انجــام شــده و دوســتان در انجمن  هــا 
ــتان  ها  ــتان  ها و اس ــه شهرس و اتحادی
ــه  ــی ب ــزی موفقیت  های ــر مرک و دفت
دســت آورده انــد. مراکــز اقمــاری 
شــورای  در  دوســتان  مجموعــه  و 
محتــرم مرکــزی و مجموعــه اجرایــی، 
دســت بــه دســت هــم دادنــد و ایــن 
ــزارش  ــد. گ ــم زدن ــا را رق موفقیت  ه
ــحال کننده ای  ــوب و خوش ــی خ خیل
ــان  ــته در جری ــا پیوس ــه م ــود. البت ب
یکجــا  امــا  بوده ایــم،  فعالیت  هــا 
در  فعالیت  هــا  مجموعــه  شــنیدن 
خیلــی  تفصیلــی،  گــزارش  ایــن 
ــداهلل  ــت. بحم ــر اس ــین تر و بهت دلنش
ــیار  ــاق بس ــن اتف ــه، ای ــن جلس در ای
خــوب رخ داد و مــا بهره منــد شــدیم.

ــه ی  ــی، از هم ــارک و تعال ــدای تب خ
 ۱۳۹۸ ســال  کارنامــه ی  دوســتان، 
ــزء  ــد و ج ــص کن ــرد و خال را بپذی
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حســنات و خوبی  هــای کارنامــه ی 
ــتگاه  ــزان در دس ــه ی عزی ــال هم اعم
نمایــد. ثبــت  کرمــش  و  لطــف 

بــه صــورت طبیعــی مجموعــه و 
ــده کــم و کاســتی  هایی  مخصوصــًا بن
ــه  ــد ب ــم امی ــه چش ــذا هم ــم؛ ل داری
لطــف و مغفــرت خدای متعــال داریم 
ــه  ــده ی اغمــاض و کریمان ــا دی کــه ب
و از ســر لطــف، نــگاه کنــد و همــه ی 
کاســتی  ها را بــر همــه ی مــا ببخشــد.

تاریخــی  آقــای  کــه  همان طــور 
ــد و آقــای زین العابدیــن  اشــاره کردن
مطــرح  جلســه  مقدمــه ی  در 
صــورت  بــه  جلســه  فرمودنــد، 
ــزان  ــتر عزی ــرای بیش ــوری ب غیرحض
برگــزار می شــود. لــذا ناچــار هســتیم 
اقتضــای ایــن نــوع جلســه را رعایــت 
ــرایط  ــات ش ــا مراع ــده ب ــم و بن کنی
ــت  ــی را خدم ــژه ی جلســه، مطالب وی
ــف  ــه لط ــم. ب ــم می کن ــزان تقدی عزی
ــات  ــرط حی ــه ش ــال و ب ــدای متع خ
ــت کشــور  ــد از موفقی ــق و بع و توفی
در نبــرد بــا کرونــا، دوبــاره جلســات 

برگــزار  عــادی  صــورت  بــه  را 
خواهیــم کــرد و مطالــب بــه صــورت 
ــد  ــزان خواه ــم عزی ــر تقدی مفصل ت
ــرای  ــن ب ــب را م ــی مطال ــد. برخ ش
ــون  ــذارم؛ چ ــات می گ ــان جلس هم
در ایــن فرصــت قابــل طــرح نیســت.

تقارن بهار طبیعت و بهار 
معنویت

مــاه معّظــم شــعبان، مــاه بســیار 
ــر  ــم از نظ ــا ه ــت و فض ــی اس خوب
ــی  ــت، عال ــرایط طبیع ــا ش ــق ب تطبی
ــاری  ــبختانه به ــال خوش ــت. امس اس
ــاران و پربرکــت داشــتیم  خــوب، پرب
ــان، از  ــاط کشــور عزیزم ــتر نق و بیش
باران  هــای منظــم و متصــل و پرخیــر 
و برکــت و نوبه نــو بهره منــد بــود 
هــم  طبیعــت  هــوای  و  حــال  و 
دلنشــین اســت. قــرآن مــا را دعــوت 
ــزرگ و  ــول ب ــن تح ــه ای ــد ک می کن
اشــارات  درس  هــا،  الهام بخشــی  ، 
بحمــداهلل  ببینیــم.  را  تنبیهاتــش  و 
در  کــه  تحولــی  و  بیــداری  ایــن 
ــال  ــت در ح ــی طبیع ــط عموم محی
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رخ دادن اســت، بــا ایــن ماه  هــای 
ــت. ــرده اس ــدا ک ــارن پی ــض تق پرفی

شعبان، ماهی برای شبیه شدن 
به پیامبر

باقی مانــده ی  فرصــت  از  عزیــزان 
ــد.  ــتفاده کنن ــتر اس ــعبان بیش ــاه ش م
مــاه معّظــم شــعبان بــه پیامبــر اعظــم 
)صلــی اهلل علیــه و آلــه( اتصــال دارد و در واقــع 

خــاص  عنایــت  گفــت  می شــود 
در  آن حضــرت  در جمــال  الهــی 
ــم  ــاه معّظ ــود م ــان، می ش ــه ی زم آین
ــن  ــه متزم ــان ب ــرف زم ــعبان. ش ش
اســت؛ همان طــور کــه شــرف مــکان 
بــه متمکــن اســت. ایــن مــاه، خیلــی 
صریــح و روشــن بــا پیامبــر عزیزمــان 
نســبت دارد؛ چنان کــه در صلــوات 
ــْهُر  ــذا َش ــم: »َوه ــعبانیه می گویی ش
َشــْعباُن  ُرُســلَِک  َســیِِّد  ـَک   نَبِیِـّ
ْحَمــةِ  ـذى  َحَفْفتَــُه مِنْــَک بِالرَّ الَـّ
ْضــواِن؛ و ایــن مــاه پیمبــرت  َوالرِّ
و آقــای رســوالنت، مــاه شــعبان 
اســت کــه اطــراف آن را بــه رحمــت 
پوشــاندی«. خــود  خوشــنودی  و 

پیامبــر  برکــت  بــه  مــاه  ایــن 
ــار  ــه(، سرش ــه و آل ــی اهلل علی عظیم الشــأن )صل
تــاش  اســت.  الهــی  از رحمــت 
ــز  ــای عزی ــتان و اعض ــه ی دوس هم
ــن  ــه در ای ــد ک ــن باش ــا ای انجمن  ه
مــاه، بــه ســیره ی پیامبــر اعظــم )صلــی اهلل 
علیــه و آلــه( بیشــتر تکیــه کنیــم و اســتنان 

ــه ســنت نبــوی را کــه در صلــوات  ب
می خواهیــم،  خداونــد  از  شــعبانیه 
ــال  ــار و اعم ــم و در رفت ــال کنی دنب
 ... و  آداب  و  اخــاق  و  افــکار  و 
ــم.  ــک کنی ــر نزدی ــه پیامب ــود را ب خ
قبلــی  روحــی،  رابطــه ی  تقویــت 
بایــد در  بــا حضــرت  و عاطفــی 
باشــد. مــا  همــه ی  کار  دســتور 

مناجاتی برای همه ی سال
خوشــبختانه در مــاه شــعبان، هــم 
ــوات  ــم صل ــعبانیه و ه ــات ش مناج
مناجــات  در  داریــم.  را  شــعبانیه 
بی کرانــه  اقیانوســی  کــه  شــعبانیه 
ــی  ــی و فرصت ــی اله ــارف عال از مع
ــا  ــاط ب ــراری ارتب ــرای برق ــوب ب خ
ــی،  ــس النب ــال اســت، نف خــدای متع
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ابــن  علــی  امیرالمؤمنیــن،  یعنــی 
ــرای  ابیطالــب )علیــه الســام(، امکانــی را ب
ــدای  ــا خ ــه ب ــرده ک ــم ک ــا فراه م
متعــال ســخن بگوییــم. ایــن مناجــات 
بداننــد.  قــدر  خیلــی  دوســتان  را 
همــه ی ســال، فرصــت مناجــات 
شــعبانیه اســت؛ امــا مــاه مخصــوص 
آن، اکنــون اســت. ان شــاءاهلل دوســتان 
بیــش از گذشــته بهره منــد شــوند.

تأثیر فوق العاده ی یادآوری 
معاد در خودسازی

مــن بــر یــک نکتــه در مناجــات 
شــریفه شــعبانیه تأکید مــی ورزم و آن 
ــم آخــرت اســت کــه  ــه عال توجــه ب
در ایــن مناجــات نورانــی بــه صورت 
برجســته و بــا لطافــت خاصــی مطرح 
در  حضــرت  مثــًا  اســت.  شــده 
ــَف  ــی َکیْ ــد: »إِلَهِ ــی می فرمای جای
ــی  ِ ــرَِک ل ــِن نََظ ــْن ُحْس ــُس مِ آیَ
ــی  ِ ــْم تَُولِّن ــَت لَ ْ ــی َو أَن ِ ــَد َمَمات بَْع
ــا  ــی؛ خدای ِ ــی َحیَات ِ ــَل ف إاِل الَْجِمی
ــس از  ــه از حســن توجهــت پ چگون
ــه در  ــوم، درحالی ک ــد ش ــم ناامی مرگ

طــول زندگــی ام مــرا جــز بــه نیکــی 
سرپرســتی نکــردی؟«. خیلــی عجیب 
در  وقتــی  مــن  می گویــد  اســت؛ 
تمــام زندگــی دنیــوی از نظــر لطــف 
بــودم،  بهره منــد  تــو  احســان  و 
ــگاه  ــن ن ــردن از ای ــد م ــه بع چگون
ــر دیگــر  ــا در تعبی ــوس باشــم؟ ی مأی
َعَفــْوَت  إِْن  »إِلَهِــی  می فرمایــد: 
ــَک َو إِْن  ِ ــَک بَِذل ــی مِنْ ــْن أَْولَ َفَم
ــْد َدنَــا أََجلـِـی َو لَــْم یُْدنِنـِـی  َکاَن َق
مِنـْـَک َعَملـِـی َفَقــْد َجَعْلــُت اْلِْقــراَر 
ــا  ــیَلتِی؛ خدای ــَک َوِس ــِب إِلَیْ نْ بِالذَّ
اگــر گذشــت کنــی، چــه کســی از تو 
ســزاوارتر بــه آن اســت؟ و اگــر مرگم 
نزدیــک شــده باشــد و عملــم مــرا بــه 
ــه  ــم را ب ــرده، اعتراف ــک نک ــو نزدی ت
گنــاه، وســیله خویــش بــه بارگاهــت 
قــرار دادم«. مســئله ی نزدیــک شــدن 
ــا هــر  ــه انســان ب ــه اجــل اســت ک ب
نفــس یــک گام بــه خــط پایــان 
نزدیــک می شــود. یــا در جــای دیگــر 
می گویــد: »إِلهـِـی َقــْد َســتَْرَت َعَلــیَّ 
ــَوُج  ــا أَْح َ ــا َوأَن نْی ــی الدُّ ِ ــًا ف ُذنُوب
ــی  ِ ــَک ف ــیَّ مِنْ ــتْرِها َعَل ــی َس إِل
اْلُْخــرى؛ خدایــا گناهانــی را در دنیــا 
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بــر مــن پوشــاندی کــه بــر پوشــاندن 
محتاج تــرم«.  آخــرت  در  آنهــا 
ــه در  ــتاری ک ــش و س ــه پوش ــن ب م
دنیــا بهره منــد بــودم، در آخــرت 
محتاج تــر هســتم. شــاید اوجــش 
ــی  ــد: »إِلهِ ــه می فرمای آنجــا باشــد ک
نِی بِلِقائـِـَک یَــْوَم تَْقِضــی فِیــهِ  َفُســرَّ
بَیْــَن عِبــادَِک؛ خدایــا، روزی کــه در 
ــی،  ــم می کن ــت حک ــان بندگان آن می
ــن«.  ــحال ک ــدارت خوش ــه دی ــرا ب م
آن روز کــه بیــن بنده  هــای خــود 
ــوری  ــرد، حض ــی ک ــاوت خواه قض
کــه  بخــورد  رقــم  مــن  بــرای 
باشــد و  باعــث خوشــحالی مــن 
ــوم. ــرور ش ــو مس ــدار ت ــه دی ــن ب م

ــاخته  ــا س ــا اینج ــرت م ــه ی آخ هم
می خــورد.  رقــم  و  می شــود 
باشــیم  گونــه ای  بــه  بایــد  پــس 
خــدای  رضایــت  مــورد  کــه 
باشــد. خــدا  اولیــای  و  متعــال 

منابــع  در  دقــت  و  بررســی  بــا 
ــًا  ــا نهایت ــز ی ــت هیچ چی ــوان گف می ت
ــازی  ــم خودس ــزی در عال ــر چی کمت

و  آخــرت  بــه  توجــه  پــای  بــه 
ــا  ــًا کیمی ــد؛ واقع ــی می رس مرگ آگاه
ــر کشــش  های  ــا را در براب اســت و م
ــاده  ــم م نفســانی و جاذبه  هــای عال
عالــم حفــظ  ایــن  در  اســارت  و 
ــت و  ــد دس ــه می توان ــد. آنچ می کن
ــاز  ــا ب ــن زنجیر  ه ــا را از ای ــای م پ
ــرواز کنــد و  کنــد و مــا را آمــاده ی پ
اوج دهــد، یــاد مــرگ و عالــم آخرت 
ــت؛  ــازنده اس ــیار س ــه بس ــت ک اس
ان شــاءاهلل بهــره ی مــا از آن زیــاد 
الهام بخشــی  های  از  یکــی  باشــد. 
بهــار هــم همیــن اســت؛ چراکــه 
بیــع  الرَّ َرأیتُــْم  »إذا  فرموده انــد: 
َفاکثــروا ذِکــر النُشــور؛]۱[ هــر 
وقــت بهــار را دیدیــد، بســیار از 
قیامــت یــاد کنیــد«. می بینیــد کــه 
چقــدر دلیــل بــرای معــاد در اتفاقــات 
بهــار وجــود دارد کــه ســاالنه رخ 
می دهــد. دانــه ی شــما هــم بــا مــرگ 
کاشــته می شــود و بــروز خواهــد 
کــرد بــه شــکلی کــه هرچــه در 
آن هســت، آشــکار خواهــد شــد.
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لزوم کسب آمادگی جهت ورود 
به ماه رمضان

خــود را بــرای ورود بــه مــاه مبــارک 
رمضــان از طریــق مناجــات شــعبانیه 
آمــاده ســازیم. برنامه  هایــی کــه از 
تــاوت، توســل، دعــا، ذکــر، خدمــت 
ــادر  ــدر و م ــدا و پ ــتان خ ــه دوس ب
و  جهــادی  کار  و  مــردم  ســایر  و 
ــر  ــت، مدنظ ــده اس ــی وارد ش انقاب
ــعبه  های  ــا ش ــه اینه ــیم ک ــته باش داش
ــت  ــه بهش ــا را ب ــت و م ــض اس فی
متصــل می ســازد. الهــی  رضــوان 

شعبانی را که در آنیم، قدر 
بدانیم

ــیم.  ــده باش ــال آین ــت س ــوم نیس معل
امــان  در  مــرگ  از  مــا  هیچ کــدام 
ــر نمی شناســد  نیســتیم و جــوان و پی
همــه بایــد این گونــه فکــر کننــد کــه 
ــری  ــعبان دیگ ــه ی ش ــب نیم ــا ش آی
ــا  ــن دع ــده؟ م ــته ش ــا نوش ــرای م ب
شــما  ســال،  ســال  های  می کنــم 
ــری  ــز دیگ ــت چی ــا واقعی ــید؛ ام باش
اســت و انســان باید خــودش را آماده 

ِّْغنَا َشــْهَر  کنــد. بعــد هــم بگوییــم: »بَل
ــه مــاه رمضــان  َرَمَضــانَ ؛]۲[ مــا را ب
برســان«؛ چنان کــه از اول مــاه رجــب 
خواســته ایم تــا بتوانیــم بهره  هــای 
کنیــم. زیــاد  را  خــود  معنــوی 

ســرمایه ی مــا انــس بــا ملکــوت 
عالــم اســت و ایــن جــز بــا طهــارت، 
نورانیــت، ذکــر، فکــر و مراقبــت 
حاصــل نمی شــود. همــه، مخصوصــًا 
ــب  ــر قری ــه اکث ــز ک ــای عزی جوان  ه
ــه اتفــاق مخاطــب مــا در اتحادیــه،  ب
ــن  ــد ای ــتند، بای ــوان هس ــف ج طی
را قــدر بداننــد. هرچــه می توانیــد 
در  را  خــود  حســنات  و  خیــرات 
ــب و  ــر ش ــد و ه ــاد کنی ــی زی زندگ
روز شــما مملــو از کارهــای خــوب و 
حســنات باشــد. کلمــه ی شــعبان هــم 
الهام بخــش همیــن معنــا اســت و 
ــعبه  های  ــا ش ــه ی اینه ــد هم می گوی
ــک  ــر ی ــا ه ــت و ب ــی اس ــض اله فی
ــی  ــن شــاخه  های شــجره ی طوب از ای
برویــد. بهشــت  بــه  می توانیــد 
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 شبی همتای قدر
ــه ای  ــعبان عطی ــه ش ــب و روز نیم ش
ــت و  ــادی نیس ــًا ع ــه اص ــت ک اس
ــو  ــدر پهل ــه الق ــه لیل ــرافت ب در ش
بــاب  گفــت  می تــوان  و  می زنــد 
ــاه  ــه ی م ــب نیم ــدر در ش ــه الق لیل
شــعبان بــاز می شــود. امشــب، از 
ــژه ای  ــدر ســهم وی ــه الق حقیقــت لیل
ــده  ــا ش ــه احی ــه ب ــذا توصی دارد؛ ل
ــاه امــا متعــدد  اســت و دعاهــای کوت
و توســل  های دلنشــینی دارد. امشــب، 
شــب مناجــات شــعبانیه هــم هســت.

فوق العــاده  خیلــی  نیمــه  شــب 
همیــن حــاال  از  دوســتان  اســت. 
ــد و  ــزی کنن ــاده شــوند و برنامه ری آم
برنامه  هــای واردشــده را بــه مقــداری 
ــا  ــد ت ــام دهن ــت انج ــر اس ــه میس ک
فیــض ببرنــد. مخصوصــًا دعایــی 
ــه  ــب نیم ــان در ش ــر عزیزم از پیامب
شــعبان وارد شــده کــه خیلــی عجیب 
ــوری  ــودش منش ــرای خ ــت و ب اس
ــمَّ  اســت. حضــرت می فرمایــد: »اَللَُّه
اِْقِســْم لَنَــا مِــْن َخْشــیَتَِک َمــا 
ـِـَک؛]۳[  ــَن َمْعِصیَت ــا َو بَیْ یَُحــوُل بَیْنَنَ

خدایــا خشــیت و خوفــت را، بــه 
قــدری در دلمــان قــرار ده کــه مانــع 
از معصیــت و نافرمانی مــان شــود«

میالد مهدی)ارواحنافداه( بر فضیلت 
نیمه شعبان افزوده است

ــاد  ــن وســط، می ــه در ای اصــل قضی
ــم  ــت حضــرت خات ــر و برک ــر خی پ
االوصیــا، بقیــت اهلل االعظــم )ارواحنــا لتــراب 
مقدمــه الفــداء( اســت کــه بهار عالــم و ربیع 

می خواهــد  انســان  اســت.  االنــام 
ــرود  ــال ب ــدای متع ــگاه خ ــه پیش ب
ــار  ــت و ب ــی اس ــم خال ــتش ه و دس
ــتباه  ــاه و اش ــا و گن ــنگینی از خط س
هــم دارد. در چنیــن شــبی، میــاد 
کســی اتفــاق افتــاده کــه همــه ی انبیــا 
ــتند؛  ــار او هس ــم انتظ ــا چش و اوصی
ایــن باعــث می شــود انســان بــا امیــد 
ــرود  ــال ب ــدای متع ــگاه خ ــه پیش ب
ــور  ــا ن ــان ب ــود. انس ــد ش و بهره من
ــط  ــدر و محی ــه الق ــدی وارد لیل مه
ملکوتــی ایــن شــب عزیــز می شــود.
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فرج، دعای همه  ی مؤمنان 
است

ــای  ــا و آرزوه آنچــه در صــدر دعاه
ــک  ــرد، نزدی ــرار می گی ــا ق ــه ی م هم
در  اســت.  بــزرگ  روز  آن  شــدن 
ــن  ــعبان، ای ــه ی ش ــب و روز نیم ش
حــس در جامعــه ی ارادتمنــدان آن 
ــه از  ــانی ک ــه ی کس ــرت و هم حض
ــتند،  ــع هس ــوار مطل والدت آن بزرگ
بــه اوج می رســد و ایــن خصوصیــت 
شــب و روز نیمــه شــعبان اســت. مــا 
ــه  ــم و ب ــره را برداری ــن به ــد ای بای
ــه  ــا ب ــیم ت ــع نباش ــن قان ــر از ای کمت
ــای  ــه دع ــق و ب ــرت ح ــف حض لط
مســتجاب حضــرت بقیــت اهلل، جــزء 
فهرســت انصــار آن بزرگــوار نوشــته 
ــی  ــق اله ــه توفی ــاءاهلل ب ــویم. ان ش ش
و بــا اعمــال، افــکار، برنامه  هــای 
انقابــی  و  تشــکیاتی  و  فکــری 
خــود، بتوانیــم جــزء آن گــروه قــرار 
گیریــم. بایــد ایــن را امشــب بیــش از 
ــم. همیشــه از خــدای متعــال بخواهی

انجمن اسالمی، تشکلی 
مهدوی است

حــال و هوای تشــکیات مــا از همان 
شــروع، حــال و هــوای مهــدوی 
ــدی  ــت انصارالمه ــت. هیئ ــوده اس ب
ــر و  ــام عص ــا ام ــس ب ــات ان و جلس
زیــارت آل یــس و اینکــه بچه  هــا 
ــا  ــده اند ت ــکل ش ــه متش در مجموع
ــد  ــت کنن ــدوی خدم ــان مه ــه آرم ب
ــام  ــم نظ ــدن پرچ ــته ش ــه برافراش ک
اســامی زیــر لــوای نائــب امــام 
ــن  ــر ای ــت، بیانگ ــه اس ــی فقی و ول
موضــوع اســت. بــرای چــه ایــن 
ــه  ــده و ب ــود آم ــه وج ــکیات ب تش
ــته  ــال گذش ــل س ــد در چه ــه امی چ
نفــس کشــیده اســت؟ بــه ایــن امیــد 
کــه بیــان شــد. پــس، از خــدای متعال 
ــال در  ــس و ح ــن ح ــم ای می خواهی
مجموعــه ی مــا بیــش از گذشــته 
تقویــت شــود و تشــکیات مــا توفیق 
یــارآوری و فراهــم آوردن یــار بــرای 
ــد. ــته باش ــت اهلل را داش ــرت بقی حض
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آیه 60 سوره انفال، آیه سال 
تشکیالت

معمــوالً در جلســات آغــاز ســال، 
آیــه ی ســال را مطــرح و انتخــاب 
کــه  عزیزمــان  آقــای  می کنیــم. 
ــق  ــه ح ــدا ب ــویم و خ ــان ش فدایش
ایــن شــب و روز بــزرگ، وجــود 
ــرای اســام و انقــاب  ــش را ب نازنین
عاشقانشــان  همــه ی  و  کشــور  و 
کلمــه ی  نفــوذ  و  کنــد  حفــظ 
ــد و  ــت کن ــان عنای ــه ایش ــتری ب بیش
ــد،  ــتجاب کن ــان را مس ــای ایش دعاه
کار مــا را امســال آســان کردنــد و 
را  آیــه ای  نــوروزی،  جلســه ی  در 
خواندنــد. مــا هــم همــان آیــه را 
ــم. ــرار دادی ــکیات ق ــال تش ــه  س آی

ــراِن  ــئله ی ای ــت مس ــی اس ــا مدت آق
و  می کننــد  مطــرح  را  قــوی 
مخصوصــًا در شــهادت حــاج قاســم 
در خطبــه ی نمازجمعــه، مســئله ی 
ایــران قــوی و قــوی شــدن را مطــرح 
کردنــد. در بیانــات اخیــر هــم مطــرح 
کردنــد و فرمودنــد ایــن حاصــل 
درس بعثــت اســت و فرمــان خــدای 

 ۶۰ آیــه ی  ســپس  اســت.  متعــال 
ســوره ی مبارکــه ی انفــال را خواندنــد 
ــرآن  ــناس ق ــات سرش ــزء آی ــه ج ک
کریــم اســت و مخصوصــًا بــر تــارک 
ســپاه درخشــان مــا هــم می درخشــد. 
ــا  ــْم َم وا لَُه ــدُّ ــد: »َوأَعِ ــه می فرمای آی
ــاِط  َ ــْن رِب ةٍ َومِ ــوَّ ــْن ُق ــتََطْعتُْم مِ اْس
 ِ َعــُدوَّ اللَّ الَْخیْــِل تُْرهِبُــوَن بِــهِ 
ــْم  ــْن ُدونِهِ ــَن مِ ــْم َوآَخرِی ُک َوَعُدوَّ
َوَمــا  یَْعَلُمُهــمْ   ُ اللَّ تَْعَلُمونَُهــُم  اَل 
 ِ ــبِیِل اللَّ ِــي َس ــْيءٍ ف ــوا مِــْن َش تُنْفُِق
ــوَن؛  ــْم اَل تُْظَلُم ــْم َوأَنْتُ ــَوفَّ إِلَیُْك یُ
ــرو  ــد از نی ــوان داری ــه در ت و هرچ
ــا  ــد ت ــاده بســیج کنی و اســب های آم
ــدا  ــمن خ ــدارکات[ دش ــن ]ت ــا ای ب
]دشــمنان[  و  خودتــان  دشــمن  و 
ــما  ــه ش ــان ک ــز ایش ــری را ج دیگ
را  آنــان  خــدا  و  نمی شناسیدشــان 
می شناســد، بترســانید. و هــر چیــزی 
ــش  ــد پاداش ــرج کنی ــدا خ در راه خ
بــه خــود شــما بازگردانیــده می شــود 
ــت«. ــد رف ــتم نخواه ــما س ــر ش و ب
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ایــن آیــه را آقــا خواندنــد و در ذهــن 
ــا  ــال م ــه ی س ــه آی ــید ک ــا درخش م
همیــن باشــد. بــه آن مراجعــه داشــته 
ــم  ــظ کنی ــل حف ــه را کام باشــیم و آی
کنیــم. فکــر  واژه واژه اش  روی  و 

شناختی اجمالی از سوره انفال
فضــای  انفــال،  ســوره ی  فضــای 
تمــدن  مســیر  در  جامعه پــردازی 
اســامی اســت. ســوره، مدنــی اســت 
دارد.  این گونــه  هــوای  و  حــال  و 
ــا  ــد مســئله در بحــث درگیــری ب چن
و  ناشــناخته  و  شــناخته  دشــمنان 
ــار و  ــا کف ــه ب ــدر و مواجه ــگ ب جن
منافقیــن در آن بیــان شــده اســت. 
ــه  ــه مدین ــت ک ــی اس ــان روزهای هم
و  می شــود  ســاخته  دارد  النبــی 
ــی در  ــات عجیب ــرد. آی ــکل می گی ش
ایــن ســوره اســت کــه صدرنشــینش، 
ــَن  ــا الَِّذی ــا أَیَُّه ــه اســت:  »یَ ــن آی ای
ُســوِل  َولِلرَّ  ِ لِلَّ اْســتَِجیبُوا  آَمنُــوا 
ــْم؛]۴[ ای  ــا یُْحیِیُك ــْم لَِم إَِذا َدَعاُک
کســانی کــه ایمــان آورده ایــد، چــون 
ــزی  ــه چی ــما را ب ــر ش ــدا و پیامب خ

ــات  ــه شــما حی ــه ب ــد ک ــرا خواندن ف
ــد«. ــت کنی ــان را اجاب ــد، آن می بخش

زمــان و  آن  در  اقتصــادی  مســائل 
عمومــی  ثروت  هــای  مســئله ی 
)انفــال( بــه صــورت جــدی  در ایــن 
ــوره  ــت. س ــده اس ــرح  ش ــوره مط س
ــود و  ــروع می ش ــه ش ــن کلم ــا همی ب
بــا همیــن اســم نامیــده شــده اســت. 
غنائــم  و  فتح شــده  ســرزمین  های 
از راه می رســد. امــا تکلیــف ایــن 
ــه  ــا چ ــا و ثروت  ه ــم و زمین  ه غنائ
ــث  ــم بح ــوره ه ــان س ــود؟ پای می ش
جهــاد و نصــرت اســت. متــن ســوره 
هــم مشــحون از مطالــب عالــی اســت 
ــن  ــس در ای ــه ی خم ــه آی و از جمل
ــوا  ــت: »َواْعَلُم ــه اس ــوره ی مبارک س
 ِ ــَأنَّ لِلَّ ــْيءٍ َف ــْن َش ــْم مِ ــا َغنِْمتُ ََّم أَن
ُخُمَســُه...؛]۵[ و بدانیــد کــه هــر 
گرفتیــد،  غنیمــت  بــه  را  چیــزی 
ــت...«. ــدا اس ــرای خ ــم آن ب یک پنج
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چاره ای نداریم، جز آنکه قوی 
شویم

قبــل از آیــه شــصت، خــدای متعــال 
بــا پیامبــر در مــورد نحــوه ی مواجهــه 
بــا دشــمن ســخن می گویــد کــه 
ــن ســوره مطــرح شــده  مکــرر در ای
ــری  ــن بحــث درگی اســت. وســط ای
ــر  ــا پیامب ــوی ب ــدت و گفتگ و مجاه
قبــل و بعــد ایــن آیــه، خــدای متعال، 
را  آیــه  فضــای  و  لحــن  یکبــاره 
ــد و خطــاب، عمومــی  عــوض می کن
ــی  ــر کس ــود و ه ــگی می ش و همیش
ــان  ــر زم ــال، در ه ــدای متع ــه خ ب
اســت،  آورده  ایمــان  جماعــت  و 
ــه:  ــود ک ــب می ش ــه مخاط ــک دفع ی
ــد و  ــمن داری ــما دش وا...«. ش ــدُّ »َوأَِع
دشــمنان شــما وســط صحنــه هســتند 
ــد  ــر نخواهن و دســت از ســر شــما ب
ــرت  ــور حض ــی در ظه ــت. حت داش
صاحــب الزمــان هــم درگیری  هــا 
چــاره ای  و  می شــود  جدی تــر 
ــّوت  ــه اوج ق ــه ب ــز آنک ــت ج نیس
برســید. دســتور داده می شــود کــه 
بــرای ایــن رویارویــی هرچــه را 
الزم اســت، فراهــم آوریــد. اگــر 

ــه  ــه شــما برســد و ب ــار ب دســت کف
شــما مســلط شــوند، دنیــا و آخــرت 
ــما  ــد و ش ــاد می دهن ــر ب ــما را ب ش
ــا  ــد. تنه ــل می کنن ــوب و ذلی را منک
ــد،  ــان داری ــر آن ــه در براب ــی ک راه
ــس  ــوی شــوید. پ ــه ق ــن اســت ک ای
وا« خطــاب کامــًا  در کلمــه »أَِعــدُّ
عــام و فراگیــر و همیشــگی شــد 
تعلــق  مؤمنــان  تک تــک  بــه  و 
تــازه  نوجوانــی کــه  از  می گیــرد؛ 
هویــت دینــی خــود را کشــف کــرده، 
شــروع می شــود و همــه را در بــر 
می گیــرد. از همــان زمــان کــه جشــن 
می کننــد،  برگــزار  را  تکلیفشــان 
ــن  ــک ای ــه ی یکای ــاب، یق ــن خط ای
برایشــان  و  می گیــرد  را  بچه  هــا 
ــد  ــه بای ــود ک ــف می ش ــه تعری وظیف
جبهــه ی  قوی ســازی  جریــان  در 
حــق، در برابــر دشــمن، فعــال باشــند.

ادامــه  کجــا  تــا  إعــداد  ایــن 
و  نــدارد  مــرز  می کنــد؟  پیــدا 
ــی  ــتََطْعتُْم«؛ یعن ــا اْس ــد: »َم می گوی
بایــد همــه ی ظرفیت  هــای خــود 
کنیــد. بســیج  ممکــن  تاحــد  را 
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حد و مرز قوی شدن
و  ةٍ«  ُقــوَّ »مِــْن  کلیــدواژه ی  دو 
ــِل« اینجــا مطــرح  ــاِط الَْخیْ َ »مِــْن رِب
اینجــا  »قــوه«  کلمــه ی  می شــود. 
ــده؛  ــته ش ــا و آزاد گذاش ــی ره خیل
ــد  ــه می توان ــزی ک ــر چی ــن ه بنابرای
ــر  ــی را در براب ــه ی ایمان ــوان جامع ت
ــل  ــد، ذی ــش ده ــر افزای ــه ی کف جبه
در  می گیــرد.  قــرار  کلمــه  ایــن 
قدیمی تریــن تفاســیر، ایــن برداشــت 
ــی  ــدی قرآن وجــود دارد و در جمع بن
ــه،  ــن آی ــل همی ــان ذی ــر عزیزم رهب
ایــن بســط مفهومــی دیــده شــده 
اســت. از قبــل و بعــد آیــه، احســاس 
ــائل  ــورد مس ــت در م ــود صحب می ش
توســعه ی  امــا  اســت؛  نظامــی 
مفهومــی دارد و در روایــات هــم 
بــه همیــن موضــوع اشــاره شــده 
ــود  ــاز می ش ــی نی ــًا گاه ــت. مث اس
ــان کفــر،  ــر جری ــرای اینکــه در براب ب
ــود  ــن خ ــد، محاس ــوه کنی ــوی جل ق
را رنــگ و خضــاب کنیــد. حتــی 
ــده  ــت آم ــز در روای ــورد نی ــن م ای
شــروع  حداقــل  ایــن  از  اســت. 
ادامــه  بی نهایــت  تــا  و  می شــود 

کلمــات رهبــر  در  پیــدا می کنــد. 
به زیبایــی  مــوارد  ایــن  عزیزمــان، 
ــه  ــی ماحظ ــط مفهوم ــرح و بس مط
ســازمانی،  قــّوت  از  و  می شــود 
و  تحقیقــی  تخصصــی،  و  علمــی 
راهبــردی،  فنــاوری،  پژوهشــی، 
تاکتیکــی، روحــی )مثــل عــزم راســخ 
ــن  ــاد ام ــی، اقتص ــی(، اخاق و آمادگ
و  بهداشــت  در  قــّوت  قــوی،  و 
ــّوت در فضــای مجــازی  ســامت، ق
و  نظامــی  قــّوت  بــه  برســد  تــا 
دفاعــی و امنیتــی، بیــان شــده اســت.

ایــن  طبــق  مؤمنــان  و  مســلمانان 
ــرای شــوکت  ــه موظــف هســتند ب آی
جامعــه ی  و  اســام  قــّوت  و 
اســامی و نظــام ایمانــی، ســر از 
پــا نشناســند. ایــن یــک واجــب 
ــم،  ــش ندهی ــر انجام ــه اگ ــت ک اس
شــد. خواهیــم  مؤاخــذه  فــردا 

»مِــْن رِبَــاِط الَْخیْــِل« بــه معنــای 
و  ورزیــده  کامــًا  اســب  های 
ــدان  ــه می ــن ب ــاده رفت ــک و آم چاب
عزیــز،  پیامبــر  زمــان  در  اســت. 
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رویارویــی  در  می توانســته  آنچــه 
بیــن جبهــه ی کفــر و ایمــان، کار 
ــوده  ــب ب ــرد، اس ــش بب ــوب پی را خ
ــی دارد و  ــه بحث هــای فن اســت. البت
ــه  ــی دارد ک ــن موجــود خصوصیات ای
ــه ی  ــم. کلم ــه آن کاری نداری ــًا ب فع
کــه  می کنــد  یــادآوری  »ربــاط« 
ــاده ی  ــد و آم ــد کارآم ــزار بای ــن اب ای
اســتفاده باشــد و بــه معنــای مربــوط 
و رام شــده و تربیت شــده اســت. آقــا 
ــِل« همــان  ــاِط الَْخیْ َ ــد: »رِب می فرماین
ابــزار بــه روز و کارآمــد و قوی اســت 
ــس  ــم آورد. پ ــد آن را فراه ــه بای ک
ــه  ــته ای )ک ــاوری هس ــا و فن هواپیم
ــروز، روزِ آن اســت( و موشــک را  ام
ــم  هــم شــامل می شــود. اگــر بخواهی
بــه مــوارد دیگــر اشــاره کنیــم، بایــد 
خودمــان  تشــکیاتی  اســباب  از 
اســم ببریــم کــه در ایــن زمینــه 
چنــد نکتــه را عــرض خواهــم کــرد.

تعریف بازدارندگی فعال
ــه ی  ــت؟ نقط ــدف چیس ــه ی ه نقط
 ِ هــدف، »تُْرهِبُــوَن بِــهِ َعــُدوَّ اللَّ
ــه  ــق آنچ ــه طب ــت ک ــْم« اس ُک َوَعُدوَّ
ــد، می شــود بازدارندگــی  ــا فرمودن آق
ــی  ــه جای ــد ب ــما بای ــی ش ــال. یعن فع
برســید کــه دشــمن از هــر نــوع 
اقــدام علیــه شــما ناامیــد شــود. 
و   »ِ اللَّ »َعــُدوَّ  کلمــه ی  دو  اینجــا 
ــمنان  ــت؛ دش ــده اس ــْم« آم ُک »َعُدوَّ
لطایفــی  شــما.  دشــمنان  و  خــدا 
ــرد؛  ــم ک ــان خواهی ــداً بی ــه بع دارد ک
کــه  اســت  ایــن  اجمالــش  امــا 
ــه  ــه ب ِ« کســانی هســتند ک ــُدوَّ اللَّ »َع
ــدا  ــما از خ ــر خــدا و چــون ش خاط
ــد.  ــمنی می کنن ــما دش ــا ش ــد، ب گفتی
ــانی  ــه کس ــاره دارد ب ــْم« اش ُک »َعُدوَّ
کــه بــه اســم اســام، علیــه مســلمانی 
میــدان شــوند.  وارد  و مســلمان ها 
ــادی  منظــور دشــمنان فکــری و اعتق
ــن  ــیر ای ــی تفاس ــه در برخ ــت ک اس
بــه  بایــد  اســت.  آمــده  مطلــب 
نقطــه ای برســید کــه جرئــت دســت 
ــند. ــته باش ــردن نداش ــا ک ــا خط از پ
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اهمیت دشمن شناسی
»َوآَخرِیــَن  می فرمایــد:  بافاصلــه 
ــه  ــما ب ــمنان ش ــْم«. دش ــْن ُدونِهِ مِ
همیــن دشــمنان آشــکار و ظاهــر 
ــمنان  ــما دش ــود و ش منحصــر نمی ش
ــه در کســوت  ــد ک ــناخته ای داری ناش
جریــان نفــاق هســتند یــا بالقــوه جزء 
دشــمنان شــما محســوب می شــوند و 
شــما اینهــا را نمی شناســید، امــا خــدا 
ــتند  ــانی هس ــد. کس ــا را می شناس آنه
کــه اگــر شــما ضعیــف باشــید، طمــع 
می کننــد و وارد میــدان می شــوند.

ــرای دشمن شناســی  ــی ب اینجــا، فصل
تک تــک  می شــود.  گشــوده 
اســامی  جامعــه ی  و  مؤمنــان 
بایــد از جهــت شــناخت دشــمن، 
گاهــی  باشــند.  بصیــر  و  آگاه 
ســاده نگر  و  ضعیــف  انســان های 
این قــدر  شــما  چــرا  می گوینــد 
می کنیــد؟!  صحبــت  دشــمن  از 
امامیــن  ادبیــات  در  آنکــه  حــال 
ــت. ــده اس ــئله آم ــن مس ــاب ای انق

سرمایه گذاری برای تقویت 
خود، اتالف منابع نیست

بــرای تحصیل ایــن قــّوت و ابزارهای 
ــه ســرمایه گذاری فکــری،  ــاز ب آن، نی
زمانــی، معنــوی و مــادی اســت. بایــد 
ــرای قــوی شــدن، منابــع و بودجــه  ب
ــچ  ــه هی ــن زمین ــد. در ای ــرف کنی ص
حــد و مــرزی وجــود نــدارد و هرچه 
ایــن ســرمایه نیــاز دارد، بایــد بگذارید 
ایــن  چراکــه  نــدارد؛  نگرانــی  و 
ــت  ــد. تقوی ــرمایه را دور نمی ریزی س
ــت  ــا تقوی ــان ی شــرکت های دانش بنی
ــل  ــا تحصی ــور ی ــی کش ــه ی علم بنی
در  قــدرت  ابزارهــای  جدیدتریــن 
دانش هــای  و  مجــازی  فضــای 
نــو و عرصــه ی موشــکی، اتــاف 
نمی شــود. محســوب  ســرمایه 

ــْيءٍ«  ــْن َش ــوا مِ ــا تُنْفُِق ــر »َم تعبی
ــد از  ــت و می گوی ــیع اس ــی وس خیل
ــت و...  ــرو و وق ــال و آب ــان و م ج
ــت  ــد درس ــا بای ــد؛ منته ــه کنی هزین
و بــه خاطــر خــدا باشــد. »فِــي 
تعریــف  اینجــا  هــم   »ِ اللَّ َســبِیِل 
ــام و  ــّوت اس ــای ق ــه معن دارد و ب
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مســلمین و امــام مســلمین اســت.

هرچــه ســرمایه گذاری کنیــد، پــر 
بــه شــما برمی گــردد و  پیمــان  و 
ــرف  ــتقال و ش ــزت، اس ــت، ع امنی
ــْم  ــد. »أَنْتُ ــدا می کن ــش پی ــما افزای ش
ــت  ــا اس ــن معن ــه ای ــوَن« ب اَل تُْظَلُم
ــرای  ــزی ب ــال چی ــدای متع ــه خ ک
ــه  ــت و ب ــد گذاش ــم نخواه ــما ک ش
ــی  ــون« اســت؛ خیل ــای »التنقص معن
می کنیــد،  فکــر  آنچــه  از  بیــش 
دنیــا  در  برمی گــردد.  شــما  بــه 
ــه  ــی ب ــل تزاحم ــه دلی ــر ب ــم اگ ه
ــره  ــما ذخی ــرای ش ــید، ب ــما نرس ش
دیگــری  جــای  در  و  می شــود 
بــه فریــاد شــما خواهــد رســید.

از آیــه، در محــور قــّوت نظامــی، 
می کنیــم؛  پیــدا  ویــژه ای  فهــم 
در  دشــمن،  پابه پــای  بایــد  مــا 
ســرمایه گذاری  بخــش  ایــن 
نگذاریــم. کــم  چیــزی  و  کنیــم 

آیــه،  همیــن  از  عزیزمــان،  رهبــر 
اســتنباط  را  قــوی  ایــراِن  بحــث 

می کننــد و نســخه پیچیدنــد و در 
اختیــار جامعــه قــرار دادنــد. بــه 
تعبیــر ایشــان قــوی شــدن از خطــوط 
اســت. بعثــت  نســخه ی  اصلــی 

نهادسازی، یکی از راه های 
قوی شدن

وا لَُهــْم َمــا  یکــی از مصادیــق »َوأَعـِـدُّ
ــازماندهی  ةٍ«، س ــوَّ ــْن ُق ــتََطْعتُْم مِ اْس
ــت  ــه اس ــه در جامع ــی و مؤمنان والی
ــّوت و إعــداد  کــه خــودش ایجــاد ق
اســت. بنابرایــن کســانی کــه از همــان 
امــام  بــا راهنمایــی  اول،  نقطــه ی 
ــی  ــای انقاب ــه، نهاده ــم و فرزان حکی
ــه  ــه ی کریم ــن آی ــه ای ــاختند، ب را س
عمــل کردنــد. از جملــه نهادهــای 
ــه وســط  ــه اســت ک ــی، اتحادی انقاب
ــه ای  ــوزی، مجموع ــان دانش آم جری
آرمان هــای  تــا  گرفتــه  شــکل 
ــد و  ــج کن ــامی را تروی ــاب اس انق
ــن  ــق ای ــرای تحق ــوزان را ب دانش آم
آرمان هــا تربیــت و تقویــت کنــد. 
ایــن مطلــب، جــای مباحثــه دارد؛ 
ولــی مــن فقــط اشــاره می کنــم. اگــر 
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ایــن قاعــده را بپذیریــم، تقویــت ایــن 
ــکل، از  ــن تش ــت ای ــا و تقوی نهاد ه
دســتورالعمل های ذیــل ایــن آیــه 
اســت کــه اکنــون در دســتور کار مــن 
البتــه وظیفه هــای  و شــما اســت. 
ــده  ــر عه ــه ب ــق آی ــم طب ــری ه دیگ
ــن و  ــک م ــه نزدی ــا آنچ ــم، ام داری
ــکل  ــه تش ــیدن ب ــت، رس ــما اس ش
ــت. ــکل اس ــازی تش ــوی و قوی س ق

استحکام و جامعیت، دو پایه 
یک تشکل قوی

و  عزیــز  رهبــر  گذشــته  ســال 
ــان  ــه فرمانده ــد از اینک ــدر بع عالی ق
ســپاه، وضعیت ســازماندهی در ســپاه 
را ارائــه کردنــد، بیاناتــی داشــتند کــه 
ــی بحــث  ــه ی پایه هــای اصل ــه منزل ب
ــکیاتی  ــّوت تش ــوی و ق ــکل ق تش
اســت. دو کلیــدواژه ی برجســته آنجــا 
دارد کــه یکــی مســئله ی اســتحکام و 
دیگــری جامعیــت اســت. بــرای اینکه 
ــید،  ــته باش ــوی داش ــازمان ق ــما س ش
ســازمان بایــد اســتحکام و جامعیــت 
ــتی  ــم فهرس ــد ه ــد و بع ــته باش داش

ــرار  ــورد نظــر ق ــد م از آنچــه می توان
گیــرد، مطــرح  کردنــد. مــن، هــم 
آن را نــگاه کــردم و هــم خــودم 
عنــوان  ذیــل  و  داشــتم  تأماتــی 
تشــکل قــوی و تقویــت تشــکل، 
ــردم.  ــت ک ــورد را یادداش ــیزده م س
ــه  ــه ی کریم ــن آی ــاس ای ــر اس ــا ب م
و رهنمــود رهبــر عزیزمــان، ســال 
آینــده بایــد کار ترویجــی و گفتمانــی 
خــود را در موضــوع ایــراِن قــوی 
ــا ذهــن را  ــن واژه ه ــم. ای انجــام دهی
ــه ی  ــا در زمین ــازد و آق ــاده می س آم
هســتند. کل  اســتادِ  واژه ســازی ، 

بیانیه ی گام دوم، نقشه راه 
ایران قوی

ــث  ــه بح ــوی را ب ــران ق ــئله ی ای مس
دانش آمــوزی  فضــای  در  جــدی 
بگذاریــد. جــوان بــا ایــن کلمــه 
ــد و دوســت  ــه شــوق می آی ــی ب خیل
دارد کاری انجــام دهــد. بــرای تبییــن 
ایــن معنــا، آقــا کار مــا را آســان 
ــه راه  ــه گام دوم، نقش ــد و بیانی کردن
ــد  ــن بای ــت. بنابرای ــوی اس ــران ق ای
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دوم،  گام  بیانیــه ی  بــه  معطــوف 
ــه  ــوی را هنرمندان ــران ق ــئله ی ای مس
بحث هــای  از  و  کنیــم  مطــرح 
ــره ببریــم. ــری و هنــری و... به نظ

اقتصاد، یکی از عرصه هایی که 
باید در آن قوی شد

ــن  ــادِ ام ــق آن اقتص ــی از مصادی یک
اســت کــه باالتــر از امنیــت اقتصــادی 
اقتصــاد  همــان  و  می گیــرد  قــرار 
مقاومتــی اســت کــه نقطــه ی مرکــزی 
آن تولیــد اســت. ســال گذشــته از 
ــال از  ــد و امس ــد فرمودن ــق تولی رون
ــما  ــن و ش ــد. م ــد گفتن ــش تولی جه
هــم بایــد بــه شــعار ســال بپردازیــم. 
آقــا زمینه ی ایــن جهــش را در اقتصاد 
ــل،  ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــور می بینن کش
ایــن نامگــذاری را انجــام دادنــد.

اتحادیه در چه عرصه هایی باید 
قوی شود؟

ــتحکام  ــوان اس ــه دو عن ــه ب ــا توج ب
بیانــات  در  کــه  جامعیــت  و 

بایــد  بــود،  عزیزمــان  رهبــر 
کنیــم: تمرکــز  مــوارد  ایــن  روی 

ــی:  ــردى و مأموریت ــّوت راهب ۱. ق
برنامــه ی  بایــد   ۱۳۹۹ ســال  در 
راهبــردی و ســند راهبــردی اتحادیــه 
را کامــل کنیــم. بــه صــورت شــفاهی 
پراکنــده،  یــا مکتوبــات  و ذهنــی 
ــل  ــد کام ــا بای ــم، ام ــی داری چیزهای
ــتند  ــال، مس ــای س ــا برنامه ه ــود ت ش
بــه همــان برنامــه ی راهبــردی شــود.

والیــی:  و  معنــوى  قــّوت   .۲
بحث هــای  و  هیئــت  رونــق  بــا 
و  خودســازی  و  معنــوی 
می شــود. محقــق  ســلوکی، 

اخوتــی:  و  عاطفــی  قــّوت   .۳
ــکل  ــیرازه ی تش ــی ش ــّوت ایمان اخ
ــود. ــت ش ــم تقوی ــد دائ ــت و بای اس

محتوایــی:  و  فكــرى  قــّوت   .۴
ــک  ــی و ایدئولوژی ــای معرفت بحث ه
اســت. کار  دســتور  در  کــه 

۵. قــّوت بصیرتــی و زمان شناســی: 
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ــناخت  ــه ش ــوف ب ــث معط ــن بح ای
اســت. دشــمن  و  موقعیــت 

دســت  برنامه ریــزى:  قــّوت   .۶
برنامه ریــزی  کار  در  تشــکیات 
نقطه هــای  از  ایــن  و  گــرم شــده 
اســت. تشــکیات  قــّوت 

۷. قــّوت ســازماندهی: بایــد آرایــش 
قرارگاهــی خــود را دوبــاره بچینیــم و 
کــم و کاســتی های آن را رفــع کنیــم.

۸. ضابطه منــدى و ضابطه گرایــی: 
آمــده  آقــا  بیــان  در  تعبیــر  ایــن 
هــر  در  بایــد  مجموعــه  اســت. 
عمــل  ضابطــه  طبــق  موضــوع، 
ــکل  ــای تش ــن از مؤلفه ه ــد و ای کن
قــوی و قــّوت تشــکیاتی اســت.

۹. قــّوت منابــع انســانی: ایــن فصلی 
ــی و  ــود و عضویاب ــرای خ ــت ب اس
عضوپایــی تــا کادرســازی و کادرپایی 
بــر  در  را  پشــتیبان(  شــبکه  )در 
ــد  ــا می فرماین ــرت آق ــرد. حض می گی
بایــد عمیقــًا مؤمــن بــه اســام و 

مــن عــرض می کنــم  انقــاب، و 
ــه تشــکیات  ــن ب ــًا مؤم ــًا عمیق ضمن
ــرمایه ی  ــبختانه س ــه خوش ــند ک باش
شــما در ایــن بخــش خــوب و زیــاد 
ــود. ــت ش ــد تقوی ــی بای ــت، ول اس

۱۰. قــّوت روشــی و تاکتیكــی: 
خــود  ســرمایه گذاری  بایــد  مــا 
کنیــم.  بیشــتر  بخــش  ایــن  در  را 
فناوری هــای  شــما  خوشــبختانه 
ــا  ــی فناوری ه ــد و برخ ــی داری خوب
ــدی  ــت انصارالمه ــن هیئ ــر همی نظی
اســت.  تشــکیات  خــود  بومــی 
ــای  ــا روش ه ــت ی ــای معرف خیمه ه
خــاص اردویــی و... ایــن بخــش 
و  کنیــم  تقویــت  هــم  بایــد،  را 
باشــیم. داشــته  تازه هایــی  هــم 

۱۱. قــّوت ابــزارى: بافاصلــه و 
بــدون معطلــی ذهــن انســان بــه 
ســمت فضــای مجــازی معطــوف 
می شــود. در ایــن زمینــه خوشــبختانه 
تشــکیات مــا جــزء ســابقون در فهم 
ــرون  ــزء متأخ ــفانه ج ــئله و متأس مس
در عمــل اســت. بعضــی رفقــا شــاید 
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ــال ۱۳۷۹،  ــه س ــد ک ــان باش خاطرش
ــئله ی  ــن مس ــه، م ــه ی معارف در جلس
فضــای مجــازی را مطــرح کــردم. 
وقتــی میهمانــان رفتند و در جلســه ای 
در ســالن کوچــک اردوگاه شــهید 
ــا دوســتان  باهنــر نشســتیم، مفصــل ب
صحبــت کردیــم و یکــی از بحث هــا 
همیــن مســئله ی فضــای مجــازی بود. 
آن وقــت اصــًا کســی بــه ایــن فکــر 
ــتیم.  ــابقون هس ــزء س ــا ج ــود و م نب
شــما تاش هایــی در ایــن زمینــه 
ــا آنچــه بایــد  انجــام می دهیــد، امــا ب
باشــیم، خیلــی فاصلــه داریــم. اکنــون 
ــن  ــده، ای ــی ش ــرایط، کرونای ــه ش ک
مســئله خــودش را بیشــتر نشــان 
تشــکیات  پیــِش روی  و  می دهــد 
ــاب  ــِش روی کل انق ــه پی ــا و بلک م
ایــن  فتــح  بــا  اســت.  اســامی 
قلــه اســت کــه می توانیــد فاتــح 
ــدون اینکــه  ــه رقیــب ب باشــید؛ وگرن
باشــد، جغرافیــای  شــما  حــواس 
می کننــد. فتــح  را  بچه هــا  ذهنــی 

۱۲. قــّوت اقتصــادى: بایــد کارهایی 
کــرد کــه مبتــا بــه فعالیــت اقتصــادی 

نشــویم، ولــی در عیــن حــال بنیــه ی 
قوی تــری پیــدا کنیــم. خــدای متعــال 
می کنــد.  بــاز  جدیــدی  راه هــای 
ــر  ــم خب ــما ه ــت و ش ــی هس راه های
آنچــه حــق تشــکیات  داریــد و 
اســت، بایــد صــورت گیــرد تــا 
ــم از  ــد. ه ــا باش ــتوانه ی برنامه ه پش
جهــت خودکفایــی و اســتقال و هــم 
از جهــت انضبــاط و شــفافیت اقــدام، 
ــم. ــو روی ــد جل ــه بای ــن عرص در ای

میدانــی  اثرگــذارى  قــّوت   .۱۳
شــما  دیــده ام  مــن  محیطــی:  و 
بــه عرصــه بین الملــل هــم فکــر 
می کنیــد کــه ایــن خیلــی خــوب 
ــه  ــا مدرس ــی م ــط اصل ــت. محی اس
ــن  ــه ای ــد ب ــم بای ــا دائ ــت و م اس
ــم  ــه می توانی ــه چگون ــم ک ــر کنی فک
مدرســه  در  را  خــود  اثرگــذاری 
ــن مســئله ی  ــم. در ضم ــش دهی افزای
قــّوت تبلیغــی و رســانه ای را بایــد در 
ــا مســئله ی  ــه ب ــه البت نظــر داشــت ک
فضــای مجــازی هــم مرتبــط اســت.

ایــن میــدان پیــِش روی مــا بــرای 
عمــل بــه ایــن آیــه ی کریمــه اســت. 
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قبــًا کلمــه ی تشــکل امیــن را از 
کرده ایــد  دریافــت  آقــا  حضــرت 
ــت.  ــار اس ــث افتخ ــی باع ــه خیل ک
ــورد  ــا در م ــن آرزو دارم روزی آق م
اســامی  انجمن هــای  اتحادیــه 
ــوِی  ــکل ق ــر تش ــوزان، تعبی دانش آم
ببرنــد. چنانچــه  امیــن را بــه کار 
ــان،  ــد، حالم ــا بگوین ــه م ــن را ب ای
شــد. خواهــد  دیگــری  حــاِل 

ایــن  مقدمــات  الهــی  بــه فضــل 
قــّوت در مجموعــه ی مــا فراهــم 
هــم  متعــال  خــدای  و  اســت 
عنایتــش  و  می دهــد  برکــت 
شــامل حــال همــه خواهــد بــود.

شــورای  و  برنامه ریــزی  حــوزه 
مرکــزی زحمــت کشــیده و برنامــه ی 
خوبــی بــرای ســال ۱۳۹۹ نوشــته 
برنامــه  ایــن  امیــدوارم  شــده اند. 
ــش  ــی بی ــود و خیل ــل ش ــًا عم کام
لطــف  بــه  نوشــته اید،  آنچــه  از 
ــام عصــر  خــدای متعــال و دعــای ام
محقــق شــود. ســال آینــده اگــر 
ــال  ــه ی س ــه ی آی ــرای جلس ــا ب اینج

نشســته بودیــم، بــه ایــن برنامــه 
نــگاه کنیــم و خیلــی مســرور شــویم.

کرونا، ضعف بشر را آشکار 
ساخت

اســت  خاصــی  شــرایط  شــرایط، 
و قصــه ی کرونــا، تمــام ذهنیــت 
جامعــه ی مــا و جامعــه ی جهانــی 
اســت.  کــرده  خــود  مشــغول  را 
ایــن ویــروس، خیلــی مســتور و 
مخفــی کار و ســریع االنتقال اســت. 
ــرعت  ــن س ــه ای ــد ب ــان می ش باورت
فقــط  دنیــا را فرابگیــرد؟! ظاهــراً 
ــه  ــد ک ــر ندارن ــمالی خب ــره ش از ک
خــب اصــًا از آنجــا خبــری بیــرون 
ــم  ــای ورودی اش ه ــد و راه ه نمی آی
ــم  ــان ه ــدر مبتای ــت. ص ــته اس بس
ــَف  ایــاالت متحــده اســت کــه »َضُع
ــب و  ــوُب؛]۶[ طال ــُب َوالَْمْطُل ِ ال الطَّ
ــدای  ــد«. خ ــر دو ناتوانن ــوب، ه مطل
متعــال بخواهــد حــال بشــر را بگیــرد، 
ــات  ــم و اتفاق ــب ات ــه بم ــازی ب نی
نــدارد؛ همیــن ویــروس  عجیــب 
ــا را  ــد و کل دنی ــت می آی غیرقابل رؤی



21

درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ســر کار می گــذارد و اقتصــاد جهانــی 
ــی  ــامت جهان ــی و س ــم جهان و نظ
برخــی  می کشــد.  چالــش  بــه  را 
ــی  ــم متفاوت ــد پســاکرونا عال می گوین
زیــاده روی  البتــه  بــود.  خواهــد 
نکنیــم، امــا نظــم سیاســی و فرهنگــی 
اســت.  به هم ریختــه  جهــان  در  را 
تحلیل هــای فراوانــی دارد کــه برخــی 
بــه  هســتند.  مشــغولش  دوســتان 
ــا خــوب اســت  ــرم تشــکیات م نظ
ــی  ــه جمع بندی های ــه ب ــن زمین در ای
و  برســد  آینده شناســی  منظــر  از 
ــه  ــگاه فرصت طلبان ــم ن ــش ه نگاه
ایــن  باشــد. یکــی از تصمیمــات 
ــه  ــتر ب ــی بیش ــد خیل ــه بای ــت ک اس
فضــای مجــازی رســیدگی کنیــم. 
ــا  ــه کار ه ــت ک ــن اس ــم همی اآلن ه
ــا  ــرد. ی ــش می ب ــا پی را در خانواده ه
ــا از جهــت  ــوم شــد کــه م ــًا معل مث
ــد  ــه ی جهــادی بای ــا روحی عاطفــی ی
و  شــویم  تقویــت  بیشــتر  خیلــی 
همین طــور از جهــت مهارت هــای 
بحــث  هــم  پــس  و...  امــدادی 
تحلیــل کان موضــوع اســت کــه 
بایــد رویــش کار کنیــم و هــم آنچــه 

بــه تشــکل مــا مربــوط می شــود.

بنــده بــه ســهم خــودم، در ایــن ایــام 
و از وقتــی ایــن ماجــرا شــروع شــد، 
دســت بــه دامــن پــروردگار متعــال و 
ــا شــما و خانواده هــا و  ــودم ت ــا ب اولی
همــه ی عزیــزان اتحادیــه، به ســامت 
ــامت  ــه به س ــن مرحل ــید و از ای باش
عزیــزان  برخــی  کنیــد.  عبــور 
ابتائاتــی داشــتند کــه بــه لطــف 
خــدا به ســامت عبــور کردنــد و 
چــون مجموعــه ی مــا جــوان اســت، 
ــی  ــا برخ ــت؛ ام ــته اس ــی نداش تلفات
ــدا  ــتند. خ ــات داش ــا تلف مجموعه ه
همــه ی رفتــگان را رحمــت کنــد کــه 
ــه ای  ــرگ غریبان ــد و م ــه رفتن غریبان
داشــتند؛ نــه مجلــس ختــم و نــه 
ــه ای. تصــورش ســخت اســت.  برنام
دنیــا  از  عزیــزی  اینکــه  از  بعــد 
مــی رود، مجلــس ختــم و ترحیــم 
آرام  را  بســتگان  روضه خوانــی،  و 
ــا،  ــورد کرونایی ه ــا در م ــد. ام می کن
خــود خانــواده هــم قرنطینــه شــدند. 
خــدای متعــال، جبــران می کنــد و 
ــه حــال  ــن اســت ک ــا ای احســاس م
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ــر  ــی بهت ــا خیل ــم معن ــان، در عال آن
مــورد  هــم  بازمانــدگان  و  اســت 
ــن  ــه احس ــال ب ــدای متع ــران خ جب
گرفــت. خواهنــد  قــرار  وجــه 

ایــن  شــوم  ســایه ی  ان شــاءاهلل 
ویــروس هرچــه ســریع تر از ســر 
کشــور مــا و ملت هــای منطقــه و 
ــرف  ــان برط ــای جه ــه ی ملت ه هم
شــود و خــدای متعــال، ســامت 
همــه ی  بــه  عافیــت  و  کامــل 
الســام(  )علیــه  امیرالمؤمنیــن  دوســتان 
ــد. ــت فرمای ــم عنای ــر عال در سراس

ــال  ــدای متع ــه خ ــما را ب ــه ی ش هم
ــتم. ــما هس ــوی ش ــپارم و دعاگ می س
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