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درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت
کارنامه پربار اتحادیه در سال
۹۸

خداونــد متعــال را سپاســگزارم
کــه در آغازیــن روزهــای ســال
 ،۱۳۹۹توفیــق دیــدار شــما بــرادران
و خواهــران عزیــز را در اتحادیــه
انجمــن اســامی دانشآمــوزان پیــدا
کردیــم .اگرچــه امســال بــه دلیــل
شــرایط ویــژهی کشــور ،جلســهی
آغــاز ســال مــا نیــز وضعیــت
خاصــی دارد ،ولــی الحمــدهلل جمعــی
از عزیــزان را در ایــن جلســه زیــارت
کردیــم و بقیــه را هــم بــه خاطــر
میگذرانیــم و اســامی نورانــی ایشــان
در مقابــل مــا هســت .مســئوالن عزیز
و گرامــی اســتانها و معاونــان و
اعضــای قــرارگاه دختــران و پســران
و دفاتــر اســتانی ،دریافتکننــدهی
جلسـهی مــا هســتند کــه بــه همگــی
ســال جدیــد ،بهــار نــو و مــاه ّ
معظــم
شــعبان را تبریــک میگویــم؛
بهویــژه نیمــهی مــاه شــعبان کــه
خوشــبختانه جلس ـهی مــا در آســتانه
شــب میــاد پرفــروغ حضــرت
بقیــتاهلل االعظــم برگــزار میشــود

از گــزارش شــوقانگیز و خــوب
دبیــرکل محتــرم ،جنــاب آقــای
تاریخــی ،اســتفاده کردیــم.
فعالیتهایــی در سراســر کشــور
انجــام شــده و دوســتان در انجمنهــا
و اتحادیــه شهرســتانها و اســتانها
و دفتــر مرکــزی موفقیتهایــی بــه
دســت آوردهانــد .مراکــز اقمــاری
و مجموعــه دوســتان در شــورای
محتــرم مرکــزی و مجموعــه اجرایــی،
دســت بــه دســت هــم دادنــد و ایــن
موفقیتهــا را رقــم زدنــد .گــزارش
خیلــی خــوب و خوشــحالکنندهای
بــود .البتــه مــا پیوســته در جریــان
فعالیتهــا بودهایــم ،امــا یکجــا
شــنیدن مجموعــه فعالیتهــا در
ایــن گــزارش تفصیلــی ،خیلــی
دلنشــینتر و بهتــر اســت .بحمــداهلل
در ایــن جلســه ،ایــن اتفــاق بســیار
خــوب رخ داد و مــا بهرهمنــد شــدیم.
خــدای تبــارک و تعالــی ،از همــهی
دوســتان ،کارنامــهی ســال ۱۳۹۸
را بپذیــرد و خالــص کنــد و جــزء
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را بــه صــورت عــادی برگــزار
خواهیــم کــرد و مطالــب بــه صــورت
مفصلتــر تقدیــم عزیــزان خواهــد
شــد .برخــی مطالــب را مــن بــرای
همــان جلســات میگــذارم؛ چــون
در ایــن فرصــت قابــل طــرح نیســت.

حســنات و خوبیهــای کارنامــهی
اعمــال همــهی عزیــزان در دســتگاه
لطــف و کرمــش ثبــت نمایــد.
بــه صــورت طبیعــی مجموعــه و
مخصوص ـ ًا بنــده کــم و کاســتیهایی
داریــم؛ لــذا همــه چشــم امیــد بــه
لطــف و مغفــرت خدای متعــال داریم
کــه بــا دیــدهی اغمــاض و کریمانــه
و از ســر لطــف ،نــگاه کنــد و همـهی
کاســتیها را بــر هم ـهی مــا ببخشــد.

تقارن بهار طبیعت و بهار
معنویت
مــاه ّ
معظــم شــعبان ،مــاه بســیار
خوبــی اســت و فضــا هــم از نظــر
تطبیــق بــا شــرایط طبیعــت ،عالــی
اســت .امســال خوشــبختانه بهــاری
خــوب ،پربــاران و پربرکــت داشــتیم
و بیشــتر نقــاط کشــور عزیزمــان ،از
بارانهــای منظــم و متصــل و پرخیــر
و برکــت و نوبهنــو بهرهمنــد بــود
و حــال و هــوای طبیعــت هــم
دلنشــین اســت .قــرآن مــا را دعــوت
میکنــد کــه ایــن تحــول بــزرگ و
الهامبخشــی ،درسهــا ،اشــارات
و تنبیهاتــش را ببینیــم .بحمــداهلل
ایــن بیــداری و تحولــی کــه در
محیــط عمومــی طبیعــت در حــال

همانطــور کــه آقــای تاریخــی
اشــاره کردنــد و آقــای زینالعابدیــن
در مقدمــهی جلســه مطــرح
فرمودنــد ،جلســه بــه صــورت
غیرحضــوری بــرای بیشــتر عزیــزان
برگــزار میشــود .لــذا ناچــار هســتیم
اقتضــای ایــن نــوع جلســه را رعایــت
کنیــم و بنــده بــا مراعــات شــرایط
ویــژهی جلســه ،مطالبــی را خدمــت
عزیــزان تقدیــم میکنــم .بــه لطــف
خــدای متعــال و بــه شــرط حیــات
و توفیــق و بعــد از موفقیــت کشــور
در نبــرد بــا کرونــا ،دوبــاره جلســات
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ایــن مــاه بــه برکــت پیامبــر
عظیمالشــأن (صلــی اهلل علیــه و آلــه) ،سرشــار
از رحمــت الهــی اســت .تــاش
همــهی دوســتان و اعضــای عزیــز
انجمنهــا ایــن باشــد کــه در ایــن
(صلــی اهلل
مــاه ،بــه ســیرهی پیامبــر اعظــم
علیــه و آلــه) بیشــتر تکیــه کنیــم و اســتنان
بــه ســنت نبــوی را کــه در صلــوات
شــعبانیه از خداونــد میخواهیــم،
دنبــال کنیــم و در رفتــار و اعمــال
و افــکار و اخــاق و آداب و ...
خــود را بــه پیامبــر نزدیــک کنیــم.
تقویــت رابطــهی روحــی ،قبلــی
و عاطفــی بــا حضــرت بایــد در
دســتور کار همــهی مــا باشــد.

رخ دادن اســت ،بــا ایــن ماههــای
پرفیــض تقــارن پیــدا کــرده اســت.

شعبان ،ماهی برای شبیه شدن
به پیامبر
عزیــزان از فرصــت باقیمانــدهی
مــاه شــعبان بیشــتر اســتفاده کننــد.
مــاه ّ
معظــم شــعبان بــه پیامبــر اعظــم
(صلــی اهلل علیــه و آلــه) اتصــال دارد و در واقــع
میشــود گفــت عنایــت خــاص
الهــی در جمــال آن حضــرت در
آینــهی زمــان ،میشــود مــاه ّ
معظــم
شــعبان .شــرف زمــان بــه متزمــن
اســت؛ همانطــور کــه شــرف مــکان
بــه متمکــن اســت .ایــن مــاه ،خیلــی
صریــح و روشــن بــا پیامبــر عزیزمــان
نســبت دارد؛ چنانکــه در صلــوات
شــعبانیه میگوییــمَ « :وهــذا َشــ ْه ُر
ــک َســیِّ ِد ُر ُســل ِ َ
نَبِیِّ َ
ک َشــ ْع ُ
بان
ــک بِال َّر ْح َمــةِ
الَّــذى َح َف ْفتَــ ُه مِنْ َ
َوال ِّر ْضــوا ِن؛ و ایــن مــاه پیمبــرت
و آقــاى رســوالنت ،مــاه شــعبان
اســت کــه اطــراف آن را بــه رحمــت
و خوشــنودى خــود پوشــاندى».

مناجاتی برای همهی سال
خوشــبختانه در مــاه شــعبان ،هــم
مناجــات شــعبانیه و هــم صلــوات
شــعبانیه را داریــم .در مناجــات
شــعبانیه کــه اقیانوســی بیکرانــه
از معــارف عالــی الهــی و فرصتــی
خــوب بــرای برقــراری ارتبــاط بــا
خــدای متعــال اســت ،نفــس النبــی،
3
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طــول زندگ ـیام مــرا جــز بــه نیکــی
سرپرســتی نکــردی؟» .خیلــی عجیب
اســت؛ میگویــد مــن وقتــی در
تمــام زندگــی دنیــوی از نظــر لطــف
و احســان تــو بهرهمنــد بــودم،
چگونــه بعــد مــردن از ایــن نــگاه
مأیــوس باشــم؟ یــا در تعبیــر دیگــر
ت
ــو َ
میفرمایــد« :إِلَهِــی إ ِ ْن َع َف ْ
ــک ب ِ َذل ِ َ
ــن أَ ْولَــی مِنْ َ
ــک َو إ ِ ْن
َف َم ْ
َ
َک َ
ـم یُدْ نِنِــی
ان َقــدْ َدنَــا أ َجلِــی َو لَـ ْ
مِنْـ َ
ـت ْال ِ ْقــرا َر
ـک َع َملِــی َف َقــدْ َج َع ْلـ ُ
ب ِ َّ
ْــب إِلَيْ َ
الذن ِ
ــك َو ِســي َلتِى؛ خدایــا
اگــر گذشــت کنــی ،چــه کســی از تو
ســزاوارتر بــه آن اســت؟ و اگــر مرگم
نزدیــک شــده باشــد و عملــم مــرا بــه
تــو نزدیــک نکــرده ،اعترافــم را بــه
گنــاه ،وســیله خویــش بــه بارگاهــت
قــرار دادم» .مســئلهی نزدیــک شــدن
بــه اجــل اســت کــه انســان بــا هــر
نفــس یــک گام بــه خــط پایــان
نزدیــک میشــود .یــا در جــای دیگــر
ـى
میگویــد« :إِلهِــى َقــدْ َسـتَ ْر َ
ت َع َلـ َّ
ُذنُوبــ ًا فِــى ُّ
ــو ُج
الدن ْيــا َوأَنَــا أَ ْح َ
ــى مِنْ َ
ــك فِــى
إِلــى َســتْرِها َع َل َّ
ُْ
الخْ ــرى؛ خدایــا گناهانــی را در دنیــا

یعنــی امیرالمؤمنیــن ،علــی ابــن
ابیطالــب (علیــه الســام) ،امکانــی را بــرای
مــا فراهــم کــرده کــه بــا خــدای
متعــال ســخن بگوییــم .ایــن مناجــات
را دوســتان خیلــی قــدر بداننــد.
همــهی ســال ،فرصــت مناجــات
شــعبانیه اســت؛ امــا مــاه مخصــوص
آن ،اکنــون اســت .انشــاءاهلل دوســتان
بیــش از گذشــته بهرهمنــد شــوند.

تأثیر فوقالعادهی یادآوری
معاد در خودسازی
مــن بــر یــک نکتــه در مناجــات
شــریفه شــعبانیه تأکید مـیورزم و آن
توجــه بــه عالــم آخــرت اســت کــه
در ایــن مناجــات نورانــی بــه صورت
برجســته و بــا لطافــت خاصــی مطرح
شــده اســت .مثــ ً
ا حضــرت در
جایــی میفرمایــد« :إِلَهِــی َکیْ َ
ــف
ــن ُح ْســنِ ن َ َظــرِ َ
ک لِــی
ــس م ِ ْ
آیَ ُ
ـم ت َُولِّنِــی
ب َ ْعــدَ َم َماتِــی َو أَن ْـ َ
ـت لَـ ْ
إِال ال ْ َج ِم َ
یــل فِــی َحیَاتِــی؛ خدایــا
چگونــه از حســن توجهــت پــس از
مرگــم ناامیــد شــوم ،درحالیکــه در
4
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بــه پــای توجــه بــه آخــرت و
مرگآگاهــی میرســد؛ واقعــ ًا کیمیــا
اســت و مــا را در برابــر کشــشهای
نفســانی و جاذبههــای عالــم مــاده
و اســارت در ایــن عالــم حفــظ
میکنــد .آنچــه میتوانــد دســت و
پــای مــا را از ایــن زنجیرهــا بــاز
کنــد و مــا را آمــادهی پــرواز کنــد و
اوج دهــد ،یــاد مــرگ و عالــم آخرت
اســت کــه بســیار ســازنده اســت؛
انشــاءاهلل بهــرهی مــا از آن زیــاد
باشــد .یکــی از الهامبخشــیهای
بهــار هــم همیــن اســت؛ چراکــه
ــم ال َّربیــع
فرمودهانــد« :إذا َرأیتُ ْ
َفاکثــروا ذِکــر النُشــور؛[ ]۱هــر
وقــت بهــار را دیدیــد ،بســیار از
قیامــت یــاد کنیــد» .میبینیــد کــه
چقــدر دلیــل بــرای معــاد در اتفاقــات
بهــار وجــود دارد کــه ســاالنه رخ
میدهــد .دانـهی شــما هــم بــا مــرگ
کاشــته میشــود و بــروز خواهــد
کــرد بــه شــکلی کــه هرچــه در
آن هســت ،آشــکار خواهــد شــد.

بــر مــن پوشــاندی کــه بــر پوشــاندن
آنهــا در آخــرت محتاجتــرم».
مــن بــه پوشــش و ســتاری کــه در
دنیــا بهرهمنــد بــودم ،در آخــرت
محتاجتــر هســتم .شــاید اوجــش
آنجــا باشــد کــه میفرمایــد« :إِلهِــى
ضــى فِيــهِ
ـو َم تَ ْق ِ
َف ُسـ َّرنِى بِلِقائِـ َ
ـك يَـ ْ
ـن عِبــادِ َ
ك؛ خدایــا ،روزی کــه در
بَيْـ َ
آن میــان بندگانــت حکــم میکنــی،
مــرا بــه دیــدارت خوشــحال کــن».
آن روز کــه بیــن بندههــای خــود
قضــاوت خواهــی کــرد ،حضــوری
بــرای مــن رقــم بخــورد کــه
باعــث خوشــحالی مــن باشــد و
مــن بــه دیــدار تــو مســرور شــوم.
همــهی آخــرت مــا اینجــا ســاخته
میشــود و رقــم میخــورد.
پــس بایــد بــه گونــهای باشــیم
کــه مــورد رضایــت خــدای
متعــال و اولیــای خــدا باشــد.
بــا بررســی و دقــت در منابــع
میتــوان گفــت هیچچیــز یــا نهایتــ ًا
کمتــر چیــزی در عالــم خودســازی
5
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لزوم کسب آمادگی جهت ورود
به ماه رمضان

کنــد .بعــد هــم بگوییــم« :ب َ ّل ِ ْغنَا َشـ ْه َر
َر َم َضـ َ
ـان؛[ ]۲مــا را بــه مــاه رمضــان
برســان»؛ چنانکــه از اول مــاه رجــب
خواســتهایم تــا بتوانیــم بهرههــای
معنــوی خــود را زیــاد کنیــم.

خــود را بــرای ورود بــه مــاه مبــارک
رمضــان از طریــق مناجــات شــعبانیه
آمــاده ســازیم .برنامههایــی کــه از
تــاوت ،توســل ،دعــا ،ذکــر ،خدمــت
بــه دوســتان خــدا و پــدر و مــادر
و ســایر مــردم و کار جهــادی و
انقالبــی وارد شــده اســت ،مدنظــر
داشــته باشــیم کــه اینهــا شــعبههای
فیــض اســت و مــا را بــه بهشــت
رضــوان الهــی متصــل میســازد.

ســرمایهی مــا انــس بــا ملکــوت
عالــم اســت و ایــن جــز بــا طهــارت،
نورانیــت ،ذکــر ،فکــر و مراقبــت
حاصــل نمیشــود .همــه ،مخصوص ـ ًا
جوانهــای عزیــز کــه اکثــر قریــب
بــه اتفــاق مخاطــب مــا در اتحادیــه،
طیــف جــوان هســتند ،بایــد ایــن
را قــدر بداننــد .هرچــه میتوانیــد
خیــرات و حســنات خــود را در
زندگــی زیــاد کنیــد و هــر شــب و
روز شــما مملــو از کارهــای خــوب و
حســنات باشــد .کلمـهی شــعبان هــم
الهامبخــش همیــن معنــا اســت و
میگویــد همــهی اینهــا شــعبههای
فیــض الهــی اســت و بــا هــر یــک
از ایــن شــاخههای شــجرهی طوبــی
میتوانیــد بــه بهشــت برویــد.

شعبانی را که در آنیم ،قدر
بدانیم
معلــوم نیســت ســال آینــده باشــیم.
هیچکــدام مــا از مــرگ در امــان
نیســتیم و جــوان و پیــر نمیشناســد
همــه بایــد اینگونــه فکــر کننــد کــه
آیــا شــب نیمــهی شــعبان دیگــری
بــرای مــا نوشــته شــده؟ مــن دعــا
میکنــم ســالهای ســال ،شــما
باشــید؛ امــا واقعیــت چیــز دیگــری
اســت و انســان باید خــودش را آماده
6
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شبی همتای قدر

خدایــا خشــیت و خوفــت را ،بــه
قــدری در دلمــان قــرار ده کــه مانــع
از معصیــت و نافرمانیمــان شــود»

شــب و روز نیمــه شــعبان عطیــهای
اســت کــه اصــ ً
ا عــادی نیســت و
در شــرافت بــه لیلــه القــدر پهلــو
میزنــد و میتــوان گفــت بــاب
لیلــه القــدر در شــب نیمــهی مــاه
شــعبان بــاز میشــود .امشــب ،از
حقیقــت لیلــه القــدر ســهم ویــژهای
دارد؛ لــذا توصیــه بــه احیــا شــده
اســت و دعاهــای کوتــاه امــا متعــدد
و توســلهای دلنشــینی دارد .امشــب،
شــب مناجــات شــعبانیه هــم هســت.

میالد مهدی(ارواحنافداه) بر فضیلت
نیمه شعبان افزوده است
اصــل قضیــه در ایــن وســط ،میــاد
پــر خیــر و برکــت حضــرت خاتــم
(ارواحنــا لتــراب
االوصیــا ،بقیـتاهلل االعظــم
مقدمــه الفــداء) اســت کــه بهار عالــم و ربیع
االنــام اســت .انســان میخواهــد
بــه پیشــگاه خــدای متعــال بــرود
و دســتش هــم خالــی اســت و بــار
ســنگینی از خطــا و گنــاه و اشــتباه
هــم دارد .در چنیــن شــبی ،میــاد
کســی اتفــاق افتــاده کــه همـهی انبیــا
و اوصیــا چشــم انتظــار او هســتند؛
ایــن باعــث میشــود انســان بــا امیــد
بــه پیشــگاه خــدای متعــال بــرود
و بهرهمنــد شــود .انســان بــا نــور
مهــدی وارد لیلــه القــدر و محیــط
ملکوتــی ایــن شــب عزیــز میشــود.

شــب نیمــه خیلــی فوقالعــاده
اســت .دوســتان از همیــن حــاال
آمــاده شــوند و برنامهریــزی کننــد و
برنامههــای واردشــده را بــه مقــداری
کــه میســر اســت انجــام دهنــد تــا
فیــض ببرنــد .مخصوصــ ًا دعایــی
از پیامبــر عزیزمــان در شــب نیمــه
شــعبان وارد شــده کــه خیلــی عجیب
اســت و بــرای خــودش منشــوری
ـم
اســت .حضــرت میفرمایــد« :اَ َّلل ُهـ َّ
ــن َخ ْشــيَت ِ َ
ك َمــا
ــم لَنَــا م ِ ْ
ا ِ ْق ِس ْ
ـن َم ْع ِ
صيَتِـ َ
يَ ُحـ ُ
ـك؛[]۳
ـول بَيْنَنَــا َو بَيْـ َ
7
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فرج ،دعای همهی مؤمنان
است

انجمن اسالمی ،تشکلی
مهدوی است

آنچــه در صــدر دعاهــا و آرزوهــای
همــهی مــا قــرار میگیــرد ،نزدیــک
شــدن آن روز بــزرگ اســت .در
شــب و روز نیمــهی شــعبان ،ایــن
حــس در جامعــهی ارادتمنــدان آن
حضــرت و همــهی کســانی کــه از
والدت آن بزرگــوار مطلــع هســتند،
بــه اوج میرســد و ایــن خصوصیــت
شــب و روز نیمــه شــعبان اســت .مــا
بایــد ایــن بهــره را برداریــم و بــه
کمتــر از ایــن قانــع نباشــیم تــا بــه
لطــف حضــرت حــق و بــه دعــای
مســتجاب حضــرت بقی ـتاهلل ،جــزء
فهرســت انصــار آن بزرگــوار نوشــته
شــویم .انشــاءاهلل بــه توفیــق الهــی
و بــا اعمــال ،افــکار ،برنامههــای
فکــری و تشــکیالتی و انقالبــی
خــود ،بتوانیــم جــزء آن گــروه قــرار
گیریــم .بایــد ایــن را امشــب بیــش از
همیشــه از خــدای متعــال بخواهیــم.

حــال و هوای تشــکیالت مــا از همان
شــروع ،حــال و هــوای مهــدوی
بــوده اســت .هیئــت انصارالمهــدی
و جلســات انــس بــا امــام عصــر و
زیــارت آل یــس و اینکــه بچههــا
در مجموعــه متشــکل شــدهاند تــا
بــه آرمــان مهــدوی خدمــت کننــد
کــه برافراشــته شــدن پرچــم نظــام
اســامی زیــر لــوای نائــب امــام
و ولــی فقیــه اســت ،بیانگــر ایــن
موضــوع اســت .بــرای چــه ایــن
تشــکیالت بــه وجــود آمــده و بــه
چــه امیــد در چهــل ســال گذشــته
نفــس کشــیده اســت؟ بــه ایــن امیــد
کــه بیــان شــد .پــس ،از خــدای متعال
میخواهیــم ایــن حــس و حــال در
مجموعــهی مــا بیــش از گذشــته
تقویــت شــود و تشــکیالت مــا توفیق
یــارآوری و فراهــم آوردن یــار بــرای
حضــرت بقیــتاهلل را داشــته باشــد.
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آیه  60سوره انفال ،آیه سال
 ۱۳۹۹تشکیالت

متعــال اســت .ســپس آیــهی ۶۰
ســورهی مبارکـهی انفــال را خواندنــد
کــه جــزء آیــات سرشــناس قــرآن
کریــم اســت و مخصوصـ ًا بــر تــارک
ســپاه درخشــان مــا هــم میدرخشــد.
آیــه میفرمایــدَ « :وأَعِـ ُّ
ـم َمــا
ـدوا ل َ ُهـ ْ
ـن رِبَـ ِ
ـاط
ـن ُقـ َّ
ـوة ٍ َومِـ ْ
اســتَ َط ْعتُ ْم مِـ ْ
ْ
ــون بِــهِ َعــدُ َّو الل َِّ
ِ
َ
ال ْ َخيْــ ِ
ل ت ُْرهبُ
ــم َو َ
ــم
آخرِ َ
يــن م ِ ْ
ــن ُدونِهِ ْ
َو َعدُ َّو ُك ْ
َّ
ــم َو َمــا
َل تَ ْع َل ُمون َ ُه ُ
ــم اللُ يَ ْع َل ُم ُه ْ
ل َّ
الل ِ
ـيءٍ فِــي َس ـبِي ِ
تُنْف ِ ُقــوا مِـ ْ
ـن َشـ ْ
َ
ـو َّ
ـم َل ت ُْظ َل ُمـ َ
ـون؛
يُـ َ
ـم َوأنْتُـ ْ
ف إِلَيْ ُكـ ْ
و هرچــه در تــوان داريــد از نيــرو
و اســبهاى آمــاده بســيج كنيــد تــا
بــا ايــن [تــداركات] دشــمن خــدا
و دشــمن خودتــان و [دشــمنان]
ديگــرى را جــز ايشــان كــه شــما
نمىشناسيدشــان و خــدا آنــان را
مىشناســد ،بترســانيد .و هــر چيــزى
در راه خــدا خــرج كنيــد پاداشــش
بــه خــود شــما بازگردانيــده مىشــود
و بــر شــما ســتم نخواهــد رفــت».

معمــوالً در جلســات آغــاز ســال،
آیــهی ســال را مطــرح و انتخــاب
میکنیــم .آقــای عزیزمــان کــه
فدایشــان شــویم و خــدا بــه حــق
ایــن شــب و روز بــزرگ ،وجــود
نازنینــش را بــرای اســام و انقــاب
و کشــور و همــهی عاشقانشــان
حفــظ کنــد و نفــوذ کلمــهی
بیشــتری بــه ایشــان عنایــت کنــد و
دعاهــای ایشــان را مســتجاب کنــد،
کار مــا را امســال آســان کردنــد و
در جلســهی نــوروزی ،آیــهای را
خواندنــد .مــا هــم همــان آیــه را
آیــه ســال تشــکیالت قــرار دادیــم.
آقــا مدتــی اســت مســئلهی ایــرا ِن
قــوی را مطــرح میکننــد و
مخصوص ـ ًا در شــهادت حــاج قاســم
در خطبــهی نمازجمعــه ،مســئلهی
ایــران قــوی و قــوی شــدن را مطــرح
کردنــد .در بیانــات اخیــر هــم مطــرح
کردنــد و فرمودنــد ایــن حاصــل
درس بعثــت اســت و فرمــان خــدای
9
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فــرا خواندنــد كــه بــه شــما حيــات
مىبخشــد ،آنــان را اجابــت كنيــد».

ایــن آیــه را آقــا خواندنــد و در ذهــن
مــا درخشــید کــه آیــهی ســال مــا
همیــن باشــد .بــه آن مراجعــه داشــته
باشــیم و آیــه را کامــل حفــظ کنیــم
و روی واژهواژهاش فکــر کنیــم.

مســائل اقتصــادی در آن زمــان و
مســئلهی ثروتهــای عمومــی
(انفــال) بــه صــورت جــدی در ایــن
ســوره مطــرحشــده اســت .ســوره
بــا همیــن کلمــه شــروع میشــود و
بــا همیــن اســم نامیــده شــده اســت.
ســرزمینهای فتحشــده و غنائــم
از راه میرســد .امــا تکلیــف ایــن
غنائــم و زمینهــا و ثروتهــا چــه
میشــود؟ پایــان ســوره هــم بحــث
جهــاد و نصــرت اســت .متــن ســوره
هــم مشــحون از مطالــب عالــی اســت
و از جملــه آیــهی خمــس در ایــن
ســورهی مبارکــه اســتَ « :وا ْع َل ُمــوا
ـن َشــيءٍ َفـ َ
َ
ـأ َّن ِ َّل ِ
ـم مِـ ْ
أن َّ َمــا َغن ِ ْمتُـ ْ
ْ
ُخ ُم َســ ُه...؛[ ]۵و بدانيــد كــه هــر
چيــزى را بــه غنيمــت گرفتيــد،
يكپنجــم آن بــراى خــدا اســت.»...

شناختی اجمالی از سوره انفال
فضــای ســورهی انفــال ،فضــای
جامعهپــردازی در مســیر تمــدن
اســامی اســت .ســوره ،مدنــی اســت
و حــال و هــوای اینگونــه دارد.
چنــد مســئله در بحــث درگیــری بــا
دشــمنان شــناخته و ناشــناخته و
جنــگ بــدر و مواجهــه بــا کفــار و
منافقیــن در آن بیــان شــده اســت.
همــان روزهایــی اســت کــه مدینــه
النبــی دارد ســاخته میشــود و
شــکل میگیــرد .آیــات عجیبــی در
ایــن ســوره اســت کــه صدرنشــینش،
ـن
ایــن آیــه اســت« :يَــا أَيُّ َهــا ال َّ ِذيـ َ
اســتَ ِجيبُوا ِ َّل ِ َولِل َّر ُســو ِل
آ َمنُــوا ْ
ــم ل ِ َمــا يُ ْحي ِ ُ
ــم؛[ ]۴ای
يك ْ
إ ِ َذا َد َعا ُك ْ
كســانى كــه ايمــان آوردهايــد ،چــون
خــدا و پيامبــر شــما را بــه چيــزى
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دســت کفــار بــه شــما برســد و بــه
شــما مســلط شــوند ،دنیــا و آخــرت
شــما را بــر بــاد میدهنــد و شــما
را منکــوب و ذلیــل میکننــد .تنهــا
راهــی کــه در برابــر آنــان داریــد،
ایــن اســت کــه قــوی شــوید .پــس
ــدوا» خطــاب کامــ ً
در کلمــه «أَ ِع ُّ
ا
عــام و فراگیــر و همیشــگی شــد
و بــه تکتــک مؤمنــان تعلــق
میگیــرد؛ از نوجوانــی کــه تــازه
هویــت دینــی خــود را کشــف کــرده،
شــروع میشــود و همــه را در بــر
میگیــرد .از همــان زمــان کــه جشــن
تکلیفشــان را برگــزار میکننــد،
ایــن خطــاب ،یقــهی یکایــک ایــن
بچههــا را میگیــرد و برایشــان
وظیفــه تعریــف میشــود کــه بایــد
در جریــان قویســازی جبهــهی
حــق ،در برابــر دشــمن ،فعــال باشــند.

قبــل از آیــه شــصت ،خــدای متعــال
بــا پیامبــر در مــورد نحــوهی مواجهــه
بــا دشــمن ســخن میگویــد کــه
مکــرر در ایــن ســوره مطــرح شــده
اســت .وســط ایــن بحــث درگیــری
و مجاهــدت و گفتگــوی بــا پیامبــر
قبــل و بعــد ایــن آیــه ،خــدای متعال،
یکبــاره لحــن و فضــای آیــه را
عــوض میکنــد و خطــاب ،عمومــی
و همیشــگی میشــود و هــر کســی
بــه خــدای متعــال ،در هــر زمــان
و جماعــت ایمــان آورده اســت،
یــک دفعــه مخاطــب میشــود کــه:
« َوأَ ِع ُّ
ــدوا .»...شــما دشــمن داریــد و
دشــمنان شــما وســط صحنــه هســتند
و دســت از ســر شــما بــر نخواهنــد
داشــت .حتــی در ظهــور حضــرت
صاحــب الزمــان هــم درگیریهــا
جدیتــر میشــود و چــارهای
نیســت جــز آنکــه بــه اوج قــ ّوت
برســید .دســتور داده میشــود کــه
بــرای ایــن رویارویــی هرچــه را
الزم اســت ،فراهــم آوریــد .اگــر

ایــن إعــداد تــا کجــا ادامــه
پیــدا میکنــد؟ مــرز نــدارد و
اســتَ َط ْعتُ ْم»؛ یعنــی
میگویــدَ « :مــا ْ
بایــد همــهی ظرفیتهــای خــود
را تاحــد ممکــن بســیج کنیــد.
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حد و مرز قوی شدن

پیــدا میکنــد .در کلمــات رهبــر
عزیزمــان ،ایــن مــوارد بهزیبایــی
مطــرح و بســط مفهومــی مالحظــه
میشــود و از قــ ّوت ســازمانی،
علمــی و تخصصــی ،تحقیقــی و
پژوهشــی ،فنــاوری ،راهبــردی،
تاکتیکــی ،روحــی (مثــل عــزم راســخ
و آمادگــی) ،اخالقــی ،اقتصــاد امــن
و قــوی ،قــ ّوت در بهداشــت و
ســامت ،ق ـ ّوت در فضــای مجــازی
تــا برســد بــه قــ ّوت نظامــی و
دفاعــی و امنیتــی ،بیــان شــده اســت.

ــوةٍ» و
ــن ُق َّ
دو کلیــدواژهی «م ِ ْ
ـن رِبَـ ِ
ـاط ال ْ َخيْ ـلِ» اینجــا مطــرح
«مِـ ْ
میشــود .کلمــهی «قــوه» اینجــا
خیلــی رهــا و آزاد گذاشــته شــده؛
بنابرایــن هــر چیــزی کــه میتوانــد
تــوان جامعــهی ایمانــی را در برابــر
جبهــهی کفــر افزایــش دهــد ،ذیــل
ایــن کلمــه قــرار میگیــرد .در
قدیمیتریــن تفاســیر ،ایــن برداشــت
وجــود دارد و در جمعبنــدی قرآنــی
رهبــر عزیزمــان ذیــل همیــن آیــه،
ایــن بســط مفهومــی دیــده شــده
اســت .از قبــل و بعــد آیــه ،احســاس
میشــود صحبــت در مــورد مســائل
نظامــی اســت؛ امــا توســعهی
مفهومــی دارد و در روایــات هــم
بــه همیــن موضــوع اشــاره شــده
اســت .مثــ ً
ا گاهــی نیــاز میشــود
بــرای اینکــه در برابــر جریــان کفــر،
قــوی جلــوه کنیــد ،محاســن خــود
را رنــگ و خضــاب کنیــد .حتــی
ایــن مــورد نیــز در روایــت آمــده
اســت .از ایــن حداقــل شــروع
میشــود و تــا بینهایــت ادامــه

مســلمانان و مؤمنــان طبــق ایــن
آیــه موظــف هســتند بــرای شــوکت
و قــ ّوت اســام و جامعــهی
اســامی و نظــام ایمانــی ،ســر از
پــا نشناســند .ایــن یــک واجــب
اســت کــه اگــر انجامــش ندهیــم،
فــردا مؤاخــذه خواهیــم شــد.
ــن رِب َ ِ
ــاط الْخَ يْــلِ » بــه معنــای
«م ِ ْ
اســبهای کامــ ً
ا ورزیــده و
چابــک و آمــاده رفتــن بــه میــدان
اســت .تــا زمــان پیامبــر عزیــز،
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آنچــه میتوانســته در رویارویــی
بیــن جبهــهی کفــر و ایمــان ،کار
را خــوب پیــش ببــرد ،اســب بــوده
اســت .البتــه بحثهــای فنــی دارد و
ایــن موجــود خصوصیاتــی دارد کــه
فعــ ً
ا بــه آن کاری نداریــم .کلمــهی
«ربــاط» یــادآوری میکنــد کــه
ایــن ابــزار بایــد کارآمــد و آمــادهی
اســتفاده باشــد و بــه معنــای مربــوط
و رامشــده و تربیتشــده اســت .آقــا
میفرماینــد« :رِبَـ ِ
ـاط ال ْ َخيْــلِ» همــان
ابــزار بـهروز و کارآمــد و قوی اســت
کــه بایــد آن را فراهــم آورد .پــس
هواپیمــا و فنــاوری هســتهای (کــه
امــروز ،روزِ آن اســت) و موشــک را
هــم شــامل میشــود .اگــر بخواهیــم
بــه مــوارد دیگــر اشــاره کنیــم ،بایــد
از اســباب تشــکیالتی خودمــان
اســم ببریــم کــه در ایــن زمینــه
چنــد نکتــه را عــرض خواهــم کــرد.

نقطــهی هــدف چیســت؟ نقطــهی
ــون بِــهِ َعــدُ َّو َّ
الل ِ
َ
هــدف« ،ت ُْرهِبُ
ـم» اســت کــه طبــق آنچــه
َو َعدُ َّو ُكـ ْ
آقــا فرمودنــد ،میشــود بازدارندگــی
فعــال .یعنــی شــما بایــد بــه جایــی
برســید کــه دشــمن از هــر نــوع
اقــدام علیــه شــما ناامیــد شــود.
اینجــا دو کلمــهی « َعــدُ َّو َّ
اللِ» و
ــم» آمــده اســت؛ دشــمنان
« َعدُ َّو ُك ْ
خــدا و دشــمنان شــما .لطایفــی
دارد کــه بعــدا ً بیــان خواهیــم کــرد؛
امــا اجمالــش ایــن اســت کــه
« َعــدُ َّو َّ
اللِ» کســانی هســتند کــه بــه
خاطــر خــدا و چــون شــما از خــدا
گفتیــد ،بــا شــما دشــمنی میکننــد.
ــم» اشــاره دارد بــه کســانی
« َعدُ َّو ُك ْ
کــه بــه اســم اســام ،علیــه مســلمانی
و مســلمانها وارد میــدان شــوند.
منظــور دشــمنان فکــری و اعتقــادی
اســت کــه در برخــی تفاســیر ایــن
مطلــب آمــده اســت .بایــد بــه
نقط ـهای برســید کــه جرئــت دســت
از پــا خطــا کــردن نداشــته باشــند.
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سرمایهگذاری برای تقویت
خود ،اتالف منابع نیست

اهمیت دشمنشناسی
بالفاصلــه میفرمایــدَ « :و َ
يــن
آخرِ َ
ــم» .دشــمنان شــما بــه
مِ ْ
ــن ُدونِهِ ْ
همیــن دشــمنان آشــکار و ظاهــر
منحصــر نمیشــود و شــما دشــمنان
ناشــناختهای داریــد کــه در کســوت
جریــان نفــاق هســتند یــا بالقــوه جزء
دشــمنان شــما محســوب میشــوند و
شــما اینهــا را نمیشناســید ،امــا خــدا
آنهــا را میشناســد .کســانی هســتند
کــه اگــر شــما ضعیــف باشــید ،طمــع
میکننــد و وارد میــدان میشــوند.

بــرای تحصیل ایــن قـ ّوت و ابزارهای
آن ،نیــاز بــه ســرمایهگذاری فکــری،
زمانــی ،معنــوی و مــادی اســت .بایــد
بــرای قــوی شــدن ،منابــع و بودجــه
صــرف کنیــد .در ایــن زمینــه هیــچ
حــد و مــرزی وجــود نــدارد و هرچه
ایــن ســرمایه نیــاز دارد ،بایــد بگذارید
و نگرانــی نــدارد؛ چراکــه ایــن
ســرمایه را دور نمیریزیــد .تقویــت
شــرکتهای دانشبنیــان یــا تقویــت
بنیــهی علمــی کشــور یــا تحصیــل
جدیدتریــن ابزارهــای قــدرت در
فضــای مجــازی و دانشهــای
نــو و عرصــهی موشــکی ،اتــاف
ســرمایه محســوب نمیشــود.

اینجــا ،فصلــی بــرای دشمنشناســی
گشــوده میشــود .تکتــک
مؤمنــان و جامعــهی اســامی
بایــد از جهــت شــناخت دشــمن،
آگاه و بصیــر باشــند .گاهــی
انســانهای ضعیــف و ســادهنگر
میگوینــد چــرا شــما اینقــدر
از دشــمن صحبــت میکنیــد؟!
حــال آنکــه در ادبیــات امامیــن
انقــاب ایــن مســئله آمــده اســت.

ــيءٍ»
تعبیــر « َمــا تُنْف ِ ُقــوا م ِ ْ
ــن َش ْ
خیلــی وســیع اســت و میگویــد از
جــان و مــال و آبــرو و وقــت و...
هزینــه کنیــد؛ منتهــا بایــد درســت
و بــه خاطــر خــدا باشــد« .فِــي
ل َّ
َســبِي ِ
اللِ» هــم اینجــا تعریــف
دارد و بــه معنــای قــ ّوت اســام و
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میکننــد و نســخه پیچیدنــد و در
اختیــار جامعــه قــرار دادنــد .بــه
تعبیــر ایشــان قــوی شــدن از خطــوط
اصلــی نســخهی بعثــت اســت.

مســلمین و امــام مســلمین اســت.
هرچــه ســرمایهگذاری کنیــد ،پــر
و پیمــان بــه شــما برمیگــردد و
امنیــت ،عــزت ،اســتقالل و شــرف
َ
ـم
شــما افزایــش پیــدا میکنــد« .أنْتُـ ْ
َل ت ُْظ َل ُم َ
ــون» بــه ایــن معنــا اســت

نهادسازی ،یکی از راههای
قوی شدن

کــه خــدای متعــال چیــزی بــرای
شــما کــم نخواهــد گذاشــت و بــه
معنــای «التنقصــون» اســت؛ خیلــی
بیــش از آنچــه فکــر میکنیــد،
بــه شــما برمیگــردد .در دنیــا
هــم اگــر بــه دلیــل تزاحمــی بــه
شــما نرســید ،بــرای شــما ذخیــره
میشــود و در جــای دیگــری
بــه فریــاد شــما خواهــد رســید.

یکــی از مصادیــق « َوأَعِـ ُّ
ـم َمــا
ـدوا ل َ ُهـ ْ
ـوةٍ» ،ســازماندهی
ـن ُقـ َّ
اســتَ َط ْعتُ ْم مِـ ْ
ْ
والیــی و مؤمنانــه در جامعــه اســت
کــه خــودش ایجــاد ق ـ ّوت و إعــداد
اســت .بنابرایــن کســانی کــه از همــان
نقطــهی اول ،بــا راهنمایــی امــام
حکیــم و فرزانــه ،نهادهــای انقالبــی
را ســاختند ،بــه ایــن آیــهی کریمــه
عمــل کردنــد .از جملــه نهادهــای
انقالبــی ،اتحادیــه اســت کــه وســط
جریــان دانشآمــوزی ،مجموعــهای
شــکل گرفتــه تــا آرمانهــای
انقــاب اســامی را ترویــج کنــد و
دانشآمــوزان را بــرای تحقــق ایــن
آرمانهــا تربیــت و تقویــت کنــد.
ایــن مطلــب ،جــای مباحثــه دارد؛
ولــی مــن فقــط اشــاره میکنــم .اگــر

از آیــه ،در محــور قــ ّوت نظامــی،
فهــم ویــژهای پیــدا میکنیــم؛
مــا بایــد پابهپــای دشــمن ،در
ایــن بخــش ســرمایهگذاری
کنیــم و چیــزی کــم نگذاریــم.
رهبــر عزیزمــان ،از همیــن آیــه،
بحــث ایــرا ِن قــوی را اســتنباط
15
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از آنچــه میتوانــد مــورد نظــر قــرار
گیــرد ،مطــرحکردنــد .مــن ،هــم
آن را نــگاه کــردم و هــم خــودم
تأمالتــی داشــتم و ذیــل عنــوان
تشــکل قــوی و تقویــت تشــکل،
ســیزده مــورد را یادداشــت کــردم.
مــا بــر اســاس ایــن آیــهی کریمــه
و رهنمــود رهبــر عزیزمــان ،ســال
آینــده بایــد کار ترویجــی و گفتمانــی
خــود را در موضــوع ایــرا ِن قــوی
انجــام دهیــم .ایــن واژههــا ذهــن را
آمــاده میســازد و آقــا در زمینــهی
واژهســازی ،اســتادِ کل هســتند.

ایــن قاعــده را بپذیریــم ،تقویــت ایــن
نهادهــا و تقویــت ایــن تشــکل ،از
دســتورالعملهای ذیــل ایــن آیــه
اســت کــه اکنــون در دســتور کار مــن
و شــما اســت .البتــه وظیفههــای
دیگــری هــم طبــق آیــه بــر عهــده
داریــم ،امــا آنچــه نزدیــک مــن و
شــما اســت ،رســیدن بــه تشــکل
قــوی و قویســازی تشــکل اســت.

استحکام و جامعیت ،دو پایه
یک تشکل قوی
ســال گذشــته رهبــر عزیــز و
عالیقــدر بعــد از اینکــه فرماندهــان
ســپاه ،وضعیت ســازماندهی در ســپاه
را ارائــه کردنــد ،بیاناتــی داشــتند کــه
بــه منزل ـهی پایههــای اصلــی بحــث
تشــکل قــوی و قــ ّوت تشــکیالتی
اســت .دو کلیــدواژهی برجســته آنجــا
دارد کــه یکــی مســئلهی اســتحکام و
دیگــری جامعیــت اســت .بــرای اینکه
شــما ســازمان قــوی داشــته باشــید،
ســازمان بایــد اســتحکام و جامعیــت
داشــته باشــد و بعــد هــم فهرســتی

بیانیهی گام دوم ،نقشه راه
ایران قوی
مســئلهی ایــران قــوی را بــه بحــث
جــدی در فضــای دانشآمــوزی
بگذاریــد .جــوان بــا ایــن کلمــه
خیلــی بــه شــوق میآیــد و دوســت
دارد کاری انجــام دهــد .بــرای تبییــن
ایــن معنــا ،آقــا کار مــا را آســان
کردنــد و بیانیــه گام دوم ،نقشــه راه
ایــران قــوی اســت .بنابرایــن بایــد
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رهبــر عزیزمــان بــود ،بایــد
روی ایــن مــوارد تمرکــز کنیــم:

معطــوف بــه بیانیــهی گام دوم،
مســئلهی ایــران قــوی را هنرمندانــه
مطــرح کنیــم و از بحثهــای
نظــری و هنــری و ...بهــره ببریــم.

قــوت راهبــردی و مأموریتــی:
.۱
ّ
در ســال  ۱۳۹۹بایــد برنامــهی
راهبــردی و ســند راهبــردی اتحادیــه
را کامــل کنیــم .بــه صــورت شــفاهی
و ذهنــی یــا مکتوبــات پراکنــده،
چیزهایــی داریــم ،امــا بایــد کامــل
شــود تــا برنامههــای ســال ،مســتند
بــه همــان برنام ـهی راهبــردی شــود.

اقتصاد ،یکی از عرصههایی که
باید در آن قوی شد
یکــی از مصادیــق آن اقتصــادِ امــن
اســت کــه باالتــر از امنیــت اقتصــادی
قــرار میگیــرد و همــان اقتصــاد
مقاومتــی اســت کــه نقطـهی مرکــزی
آن تولیــد اســت .ســال گذشــته از
رونــق تولیــد فرمودنــد و امســال از
جهــش تولیــد گفتنــد .مــن و شــما
هــم بایــد بــه شــعار ســال بپردازیــم.
آقــا زمینهی ایــن جهــش را در اقتصاد
کشــور میبیننــد؛ بــه همیــن دلیــل،
ایــن نامگــذاری را انجــام دادنــد.

قــوت معنــوی و والیــی:
.۲
ّ
بــا رونــق هیئــت و بحثهــای
معنــوی و خودســازی و
ســلوکی ،محقــق میشــود.
قــوت عاطفــی و اخوتــی:
.۳
ّ
اخــ ّوت ایمانــی شــیرازهی تشــکل
اســت و بایــد دائــم تقویــت شــود.

اتحادیه در چه عرصههایی باید
قوی شود؟

قــوت فکــری و محتوایــی:
.۴
ّ
بحثهــای معرفتــی و ایدئولوژیــک
کــه در دســتور کار اســت.
ـوت بصیرتــی و زمانشناســی:
 .۵قـ ّ

بــا توجــه بــه دو عنــوان اســتحکام
و جامعیــت کــه در بیانــات
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انقــاب ،و مــن عــرض میکنــم
ضمن ـ ًا عمیق ـ ًا مؤمــن بــه تشــکیالت
باشــند کــه خوشــبختانه ســرمایهی
شــما در ایــن بخــش خــوب و زیــاد
اســت ،ولــی بایــد تقویــت شــود.

ایــن بحــث معطــوف بــه شــناخت
موقعیــت و دشــمن اســت.
قــوت برنامهریــزی :دســت
.۶
ّ
تشــکیالت در کار برنامهریــزی
گــرم شــده و ایــن از نقطههــای
اســت.
تشــکیالت
قــ ّوت

قــوت روشــی و تاکتیکــی:
.۱۰
ّ
مــا بایــد ســرمایهگذاری خــود
را در ایــن بخــش بیشــتر کنیــم.
خوشــبختانه شــما فناوریهــای
خوبــی داریــد و برخــی فناوریهــا
نظیــر همیــن هیئــت انصارالمهــدی
بومــی خــود تشــکیالت اســت.
خیمههــای معرفــت یــا روشهــای
خــاص اردویــی و ...ایــن بخــش
را بایــد ،هــم تقویــت کنیــم و
هــم تازههایــی داشــته باشــیم.

ـوت ســازماندهی :بایــد آرایــش
 .۷قـ ّ
قرارگاهــی خــود را دوبــاره بچینیــم و
کــم و کاســتیهای آن را رفــع کنیــم.
 .۸ضابطهمنــدی و ضابطهگرایــی:
ایــن تعبیــر در بیــان آقــا آمــده
اســت .مجموعــه بایــد در هــر
موضــوع ،طبــق ضابطــه عمــل
کنــد و ایــن از مؤلفههــای تشــکل
قــوی و قــ ّوت تشــکیالتی اســت.

قــوت ابــزاری :بالفاصلــه و
.۱۱
ّ
بــدون معطلــی ذهــن انســان بــه
ســمت فضــای مجــازی معطــوف
میشــود .در ایــن زمینــه خوشــبختانه
تشــکیالت مــا جــزء ســابقون در فهم
مســئله و متأســفانه جــزء متأخــرون
در عمــل اســت .بعضــی رفقــا شــاید

ـوت منابــع انســانی :ایــن فصلی
 .۹قـ ّ
اســت بــرای خــود و عضویابــی و
عضوپایــی تــا کادرســازی و کادرپایی
(در شــبکه پشــتیبان) را در بــر
میگیــرد .حضــرت آقــا میفرماینــد
بایــد عمیقــ ًا مؤمــن بــه اســام و
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نشــویم ،ولــی در عیــن حــال بنی ـهی
قویتــری پیــدا کنیــم .خــدای متعــال
راههــای جدیــدی بــاز میکنــد.
راههایــی هســت و شــما هــم خبــر
داریــد و آنچــه حــق تشــکیالت
اســت ،بایــد صــورت گیــرد تــا
پشــتوانهی برنامههــا باشــد .هــم از
جهــت خودکفایــی و اســتقالل و هــم
از جهــت انضبــاط و شــفافیت اقــدام،
در ایــن عرصــه بایــد جلــو رویــم.

خاطرشــان باشــد کــه ســال ،۱۳۷۹
در جلســهی معارفــه ،مــن مســئلهی
فضــای مجــازی را مطــرح کــردم.
وقتــی میهمانــان رفتند و در جلسـهای
در ســالن کوچــک اردوگاه شــهید
باهنــر نشســتیم ،مفصــل بــا دوســتان
صحبــت کردیــم و یکــی از بحثهــا
همیــن مســئلهی فضــای مجــازی بود.
آن وقــت اصـ ً
ا کســی بــه ایــن فکــر
نبــود و مــا جــزء ســابقون هســتیم.
شــما تالشهایــی در ایــن زمینــه
انجــام میدهیــد ،امــا بــا آنچــه بایــد
باشــیم ،خیلــی فاصلــه داریــم .اکنــون
کــه شــرایط ،کرونایــی شــده ،ایــن
مســئله خــودش را بیشــتر نشــان
میدهــد و پیــشِروی تشــکیالت
مــا و بلکــه پیــشِروی کل انقــاب
اســامی اســت .بــا فتــح ایــن
قلــه اســت کــه میتوانیــد فاتــح
باشــید؛ وگرنــه رقیــب بــدون اینکــه
حــواس شــما باشــد ،جغرافیــای
ذهنــی بچههــا را فتــح میکننــد.

قــوت اثرگــذاری میدانــی
.۱۳
ّ
و محیطــی :مــن دیــدهام شــما
بــه عرصــه بینالملــل هــم فکــر
میکنیــد کــه ایــن خیلــی خــوب
اســت .محیــط اصلــی مــا مدرســه
اســت و مــا دائــم بایــد بــه ایــن
فکــر کنیــم کــه چگونــه میتوانیــم
اثرگــذاری خــود را در مدرســه
افزایــش دهیــم .در ضمــن مســئلهی
قـ ّوت تبلیغــی و رســانهای را بایــد در
نظــر داشــت کــه البتــه بــا مســئلهی
فضــای مجــازی هــم مرتبــط اســت.
ایــن میــدان پیــشِروی مــا بــرای
عمــل بــه ایــن آی ـهی کریمــه اســت.

ـوت اقتصــادی :بایــد کارهایی
 .۱۲قـ ّ
کــرد کــه مبتــا بــه فعالیــت اقتصــادی
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قبــ ً
ا کلمــهی تشــکل امیــن را از
حضــرت آقــا دریافــت کردهایــد
کــه خیلــی باعــث افتخــار اســت.
مــن آرزو دارم روزی آقــا در مــورد
اتحادیــه انجمنهــای اســامی
ِ
قــوی
دانشآمــوزان ،تعبیــر تشــکل
امیــن را بــه کار ببرنــد .چنانچــه
ایــن را بــه مــا بگوینــد ،حالمــان،
حــا ِل دیگــری خواهــد شــد.

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

کرونا ،ضعف بشر را آشکار
ساخت
شــرایط ،شــرایط خاصــی اســت
و قصــهی کرونــا ،تمــام ذهنیــت
جامعــهی مــا و جامعــهی جهانــی
را مشــغول خــود کــرده اســت.
ایــن ویــروس ،خیلــی مســتور و
مخفــیکار و ســریعاالنتقال اســت.
باورتــان میشــد بــه ایــن ســرعت
دنیــا را فرابگیــرد؟! ظاهــرا ً فقــط
از کــره شــمالی خبــر ندارنــد کــه
خــب اص ـ ً
ا از آنجــا خبــری بیــرون
نمیآیــد و راههــای ورودیاش هــم
بســته اســت .صــدر مبتالیــان هــم
«ض ُعـ َ
ایــاالت متحــده اســت کــه َ
ـف
َّ
ــوب؛[ ]۶طالــب و
ــب َوال ْ َم ْط ُل
ُ
الطال ِ ُ
مطلــوب ،هــر دو ناتواننــد» .خــدای
متعــال بخواهــد حــال بشــر را بگیــرد،
نیــازی بــه بمــب اتــم و اتفاقــات
عجیــب نــدارد؛ همیــن ویــروس
غیرقابلرؤیــت میآیــد و کل دنیــا را

بــه فضــل الهــی مقدمــات ایــن
قــ ّوت در مجموعــهی مــا فراهــم
اســت و خــدای متعــال هــم
برکــت میدهــد و عنایتــش
شــامل حــال همــه خواهــد بــود.
حــوزه برنامهریــزی و شــورای
مرکــزی زحمــت کشــیده و برنام ـهی
خوبــی بــرای ســال  ۱۳۹۹نوشــته
شــدهاند .امیــدوارم ایــن برنامــه
کامــ ً
ا عمــل شــود و خیلــی بیــش
از آنچــه نوشــتهاید ،بــه لطــف
خــدای متعــال و دعــای امــام عصــر
محقــق شــود .ســال آینــده اگــر
اینجــا بــرای جلســهی آیــهی ســال
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بــه تشــکل مــا مربــوط میشــود.

ســر کار میگــذارد و اقتصــاد جهانــی
و نظــم جهانــی و ســامت جهانــی
را بــه چالــش میکشــد .برخــی
میگوینــد پســاکرونا عالــم متفاوتــی
خواهــد بــود .البتــه زیــادهروی
نکنیــم ،امــا نظــم سیاســی و فرهنگــی
را در جهــان بههمریختــه اســت.
تحلیلهــای فراوانــی دارد کــه برخــی
دوســتان مشــغولش هســتند .بــه
نظــرم تشــکیالت مــا خــوب اســت
در ایــن زمینــه بــه جمعبندیهایــی
از منظــر آیندهشناســی برســد و
نگاهــش هــم نــگاه فرصتطلبانــه
باشــد .یکــی از تصمیمــات ایــن
اســت کــه بایــد خیلــی بیشــتر بــه
فضــای مجــازی رســیدگی کنیــم.
اآلن هــم همیــن اســت کــه کارهــا
را در خانوادههــا پیــش میبــرد .یــا
مث ـ ً
ا معلــوم شــد کــه مــا از جهــت
عاطفــی یــا روحی ـهی جهــادی بایــد
خیلــی بیشــتر تقویــت شــویم و
همینطــور از جهــت مهارتهــای
امــدادی و ...پــس هــم بحــث
تحلیــل کالن موضــوع اســت کــه
بایــد رویــش کار کنیــم و هــم آنچــه

بنــده بــه ســهم خــودم ،در ایــن ایــام
و از وقتــی ایــن ماجــرا شــروع شــد،
دســت بــه دامــن پــروردگار متعــال و
اولیــا بــودم تــا شــما و خانوادههــا و
هم ـهی عزیــزان اتحادیــه ،بهســامت
باشــید و از ایــن مرحلــه بهســامت
عبــور کنیــد .برخــی عزیــزان
ابتالئاتــی داشــتند کــه بــه لطــف
خــدا بهســامت عبــور کردنــد و
چــون مجموع ـهی مــا جــوان اســت،
تلفاتــی نداشــته اســت؛ امــا برخــی
مجموعههــا تلفــات داشــتند .خــدا
همـهی رفتــگان را رحمــت کنــد کــه
غریبانــه رفتنــد و مــرگ غریبانــهای
داشــتند؛ نــه مجلــس ختــم و نــه
برنام ـهای .تصــورش ســخت اســت.
بعــد از اینکــه عزیــزی از دنیــا
مــیرود ،مجلــس ختــم و ترحیــم
و روضهخوانــی ،بســتگان را آرام
میکنــد .امــا در مــورد کروناییهــا،
خــود خانــواده هــم قرنطینــه شــدند.
خــدای متعــال ،جبــران میکنــد و
احســاس مــا ایــن اســت کــه حــال
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آنــان ،در عالــم معنــا خیلــی بهتــر
اســت و بازمانــدگان هــم مــورد
جبــران خــدای متعــال بــه احســن
وجــه قــرار خواهنــد گرفــت.
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