» خبر

آي تاهلل سيستاني:

منبر حسيني امتداد قيام عاشوراست
يکي از مراجع عظام تقليد گفت :منبر حسيني امتداد قيام عاشورا است.به گزارش
سرويس بين الملل خبرگزاري حوزه حجت االسالم والمسلمين کشميري نماينده
آيت اهلل سيستاني در اجالس ساالنه علما و ائمه جماعات و مبلغان انگلستان در مرکز
اسالمي انگليس خطاب به مبلغان ،علما و ائمه جماعت گفت :ماموريت و مسئوليت
شما در عصر کنوني بسيار سنگين است؛ چراکه امروز پرچمداران گمراهي و تاريکي
افکار و پيام هاي مسموم و ضد اسالم خود را در پايگاه ها و شبکه هاي اجتماعي
و مجازي منتشر کرده اند و ما و شما وظيفه داريم با قدرت در برابر اين شبهات
بايستيم و با روش هاي علمي و دقيق و با استناد به قرآن و سنت و استفاده از
مناظرات معصومين (ع) به آن پاسخ دهيم و در اين زمينه و در ماه محرم يکي از
منابع مهم که بايد مورد استفاده مبلغان واقع شود سخنان امام حسين (ع) به ويژه
سخنراني ايشان در مدينه است که در آن فرمود« :من براي سرکشي و قدرت طلبي
و ظلم و فساد قيام نمي کنم  »...تا آخرين خطبه ايشان در روز عاشورا که اين
سخنراني ها بيانگر اهداف امام حسين و نهضت ايشان است.وي افزود :عالوه بر
اينها يکي از منابع مفيد ديگر در اين زمينه سخنان و تاليفات بزرگان شرق و غرب
درباره امام حسين (ع) و توجه به توصيه هاي حضرت آيت اهلل سيستاني درباره
تبليغ است که شايسته است مورد توجه و اهتمام مبلغان قرار گيرد.وي افزود :ما
در اين زمينه از محضر آيت اهلل سيستاني درخواست کرديم توصيه هاي پدرانه
خود را به عموم سخنرانان مجالس حسيني در ماه محرم بيان کنند و ايشان نيز
توصيه هايي را که نشان دهنده ضرورت اهتمام به حفظ دين و جايگاه منبر حسيني
است بيان فرمودند که اين سخنان حاوي دو نکته است:
نکته اول درباره نقش منبر حسيني در ايام محرم است .رسالت منبر عالوه بر ذکر
مصيبت هاي اهل بيت(ع) ،نشر دين و تحکيم دين در جان و روح مسلمانان
و بيان معارف قرآني و دفع شبهات با ادله محکم و قانع کننده و تربيت نفوس
بر اساس تقوا و ارزش هاي برتر است و اين همان جايگاه و ماموريتي است که
خداوند عزوجل بر عهده پيامبرش(ص) گذاشت و ايشان اولين کسي است که
در اسالم بر فراز منبر رفت و قرآن را براي ما تفسير کرد و خداوند متعال در اين
زمينه فرمودُ « :ه َو الَّذِي ب َ َع َث فِي أْ ُ
ين َر ُسوالً ِم ْن ُه ْم يَ ْت ُلو َعلَ ْي ِه ْم آيَات ِ ِه َو يُ َز ِّكي ِه ْم
ال ِّم ِّي َ
ِين».
َاب َو الْحِ ْك َم َة َو إ ِ ْن َكانُوا م ِْن َق ْب ُل لَفِي ضَ َال ٍل ُمب ٍ
َو يُ َعلِّ ُم ُه ُم ال ْ ِكت َ
اين آيه اشاره مي کند که رسالت پيامبر که منبر وسيله رساندن آن به مردم بود؛
چيزي نيست جز تحکيم دين از راه پاکسازي جان و روح انسان ها از تاريکي ها
و آلودگيها و بيماريهاي روحي و اخالقي و ارائه معارف قرآني و کاشتن حکمت
در دل هاي انسان ها.
هدف برتر و واالي قيام اصالحي سيدالشهدا (ع) نيز حفظ دين و تحکيم آن در
برابر سيره و روش ضد اسالمي اموي بود که امام حسين(ع) در برابر اين جريان
خطرناک ضداسالمي ايستاد و تمام رسالت و جانفشاني او براي حفظ دين از نابودي
و انحراف بود و به نظر من اگر فداکاري عظيم امام حسين(ع) در آن شرايط سخت
نبود ،اثري از اسالم باقي نمي ماند و امروز نيز منبر حسيني امتداد قيام امام حسين
و عاشوراست و وظيفه اي جز حفظ دين و دفاع از آن ندارد.
نکته دوم :يکي از روشن ترين مصاديق حفظ و تحکيم دين در عصر حاضر ايستادگي
در برابر شبهات ضد ديني و دفاع از معارف اصيل و ارزش هاي اخالقي در برابر اين
شبهات است؛ اما پيش از آن بايد چند امر در اين زمينه رعايت شود:
 .1سخنراني که بنا به دفع شبهه دارد ،بايد در اين زمينه متخصص و با تجربه و
داراي اطالعات کافي باشد؛ زيرا در غير اين صورت چه بسا فساد وارد شدن او به
اين عرصه بيشتر از منفعت آن باشد و البته منبر ديني يکي از مهم ترين وسائل
براي دفع شبهات اعتقادي است که پيامبر اسالم (ص) و اميرالمؤمنين (ع) از
منبر عالوه بر بيان معارف وآموزش دين براي پاسخ دادن به شبهات نيز استفاده
مي کردند؛ شبهاتي که يا در ذهن برخي مسلمانان بود يا اينکه تحت تاثير افکار
وارداتي به جامعه اسالمي وارد مي شد و از اينجا است که اهميت منبر حسيني
روشن مي شود که در واقع همان امتداد رسالت و منبر پيامبر و امام علي صلوات اهلل
عليهما و آلهما است و شايسته است که صاحب منبر نيز از آمادگي و کفايت
الزم برخوردار باشد.
 .2شبهات دو نوع هستند :برخي رايج و مشهورند و برخي از شبهات گرچه موجودند،
اما مشهور و متداول نيستند و دايره مخاطب محدودي دارند و از اين رو الزم است
روحاني شبهات متداول و مشهور را پاسخ بدهد و در مورد شبهات خاص و غير
متداول از حکمت به دور است که روحاني و مبلغ بخواهد به اين شبهات نيز در
ميان عموم مردم پاسخ بدهد ،بلکه مبلغ بايد بدون اشاره به اين دسته از شبهات،
معلوماتي را در منبر خود ارائه کند که به واسطه آن شبهه دفع شود بدون اينکه
ذکري از شبهه به ميان بياورد.
 .3بديهي است که هر مجلسي اقتضائي دارد و از اين رو سخنران بايد سطح فکري
و فرهنگي مخاطب خود را در نظر بگيرد و آن دسته از معارف ديني را مطرح کند
که مناسب با سطح شنوندگان و در راستاي شبهات موجود در ذهن آنها باشد،
زيرا از رسول اکرم (ص) روايت شده که فرمود :ما پيامبران ماموريم به اندازه عقول
مردم به آنها سخن بگوييم.
 .4الزم است بيشترين استفاده از علوم اهل بيت(ع) که از منابع معتبر و قابل
اعتماد به دست ما رسيده استفاده شود و از معصومان عليهم السالم نيز روايت شده
که «اگر مردم زيبايي هاي کالم ما را بدانند از ما پيروي مي کنند» و اين بدان
خاطر است که سخنان اهل بيت(ع) نيز همچون قرآن کريم شامل يک منظومه
فکري متکامل و متنوع است و در آن حکمت و اخالق و معلومات فطري و دفع
شبهات وجود دارد که همه اينها موجب نوراني شدن و تقويت اعتقادات ديني
مسلمانان هستند و اين بدان خاطر است که اهل بيت(ع) بر اساس حديث ثقلين،
همتاي قرآن کريم هستند.
سخنراني مجالس حسيني بايد در منبر خود به اين نکته توجه داشته باشد و
در کنار آن بايد به ذکر مصائب اهل بيت (ع) و مصيبت هاي کربال نيز اهتمام
داشته باشد ،زيرا بيان اين مصيبت ها تاثير زيادي در بقاي دين و قيام عاشورا
در جانها دارد.

حس نبيگي:

تأمين امنيت ،هزينه زيادي براي
ملت ايران داشته است
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت :تأمين امنيت
هزينه زيادي براي ملت ايران داشته است.ابوالفضل حسنبيگي در گفت و گو
با خبرنگار حوزه مجلس گروه سياسي خبرگزاري آنا ،با بيان اينکه حجتاالسالم
والمسلمين روحاني بايد در سفر مهرماه خود به مجمع عمومي سازمان
ملل ،صداي حقطلبي ملت ايران را به گوش جهانيان برساند ،اظهار کرد:
سازمان ملل متحد بعد از جنگ جهاني دوم با مأموريت احقاق و دفاع از
منافع  225کشور جهان تأسيس شد تا محلي باشد براي اينکه اگر کشوري
به کشورهاي ديگر ظلم کرد ،جلوي آن را بگيرد.وي با بيان اينکه با چنين
دستور کاري چند سازمان جانبي هم در کنار مقر سازمان ملل متحد شکل
گرفت ،تصريح کرد :دادگاه الهه از جمله سازمانهايي است که در مورد
پيگيري حقوق ملتها در قبال کشورهاي مستکبر و قلدر وظيفه دارد.وي
با تأکيد بر اينکه مجمع عمومي سازمان ملل متحد يکي از مکانهايي
ت وزيران و مقامهاي ارشد کشورها در آن
است که رؤساي جمهور ،نخس 
شرکت کرده و از اين جهت از پتانسيل خوبي برخوردار است ،تصريح کرد:
اين شرايط ويژهاي براي ايران است که رئيسجمهور موارد گوناگون ظل م
و تجاوزهاي آمريکاييها به کشورهاي منطقه از جمله عراق ،سوريه ،يمن،
افغانستان و ديگر کشورها را به گوش رؤساي کشورهاي جهان برساند.
عضو شوراي مرکزي فراکسيون واليي مجلس تأکيد کرد :روحاني بايد در
سخنراني خود در سازمان ملل متحد بر اين موضوع تأکيد داشته باشد که
ناامن شدن منطقه توسط آمريکا موجب از بين رفتن امنيت ايران ميشود
و تأمين امنيت هم هزينه زيادي بر گردن ملت ايران انداخته است؛ لذا
جمهوري اسالمي ايران نميتواند به موضوع بيتفاوت باشد.

حاج يدليگاني:

روحاني تحت تاثيرالبيسياسي نباشد
عضوکميسيونبرنامه وبودجه مجلس تاکيد کرد :روحاني تحت تاثيرالبيسياسي
نباشد.حسينعلي حاجيدليگاني در گفت و گو با خبرنگار مهر با تاکيد بر
ضرورت معرفي هر چه سريعتر وزراي پيشنهادي تعاون ،کار و رفاه اجتماعي
و اقتصاد و امور دارايي به مجلس ،اظهار داشت :با وجود مشکالت و مسائل
کنوني کشور ،رئيسجمهور هر چه سريعتر وزراي پيشنهادي خود براي
وزارتخانههاي کار و اقتصاد را به مجلس معرفي کند.وي با بيان اينکه در
شرايط فعلي به صالح نيست که وزارتخانههاي کار و اقتصاد با سرپرست
ادارهشوند ،ادامه داد :رئيس جمهور در انتخاب وزراي کار و اقتصاد بايد
نقاط ضعف وزراي سابق اين دو وزارتخانه را که منجر به استيضاحشان
شد ،در نظر داشته باشد و افراد کارآمدي را به مجلس معرفي کند.نماينده
مردم شاهينشهر در مجلس تاکيد کرد :آقاي روحاني بايد دور از مالحظات
يو
سياسي و سهمدهي به افراد و جريانها و صرفا بر اساس شايستگ 
کارآمدي ،گزينههاي دو وزارتخانه مزبور را انتخاب کند.حاجيدليگاني
با بيان اينکه انتخاب وزراي کار و اقتصاد بايد بر اساس نيازهاي کشور
باشد نه مطالبه برخي جريانهاي سياسي ،گفت :رئيسجمهور در انتخاب
وزراي کار و اقتصاد صرفا بايد به دنبال نتيجه مطلوب براي کشور و مردم
باشد و تحت تأثير هيچگونه جريانسازي و البي سياسي قرار نگيرد.وي
بيان کرد :تغيير تيم اقتصادي دولت براي بهبود وضعيت کشور کافي
نيست و براي برون رفت از مشکالت ،بايد تفکر جديدي بر تيم اقتصادي
دولت حاکم شود.

»

عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم گفت :رئيس جمهور و مسئوالن درد مردم را بشنوند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا ،حجتاالسالم والمسلمين محمدرضا آشتياني در مراسم
عزاداري دهه اول محرم که در حسينيه شهداي قم برگزار شد ،با بيان اين که مومنان بايد
يار و کمک يکديگر باشند ،گفت :امروز دشمن سرمايه گذاري کرده که شيعيان و مسلمانان
رابه جان هم بيندازند.وي افزود :امروز عده اي آنقدر بي رحم شده اند که خون مردم را
در اين شرايط سخت مي مکند ،توصيه قرآن اعتصام به حب الهي ،پرهيز از تفرقه و ياري
نيازمندان است؛ امروز دنيا متحد شده تا جنگ در زمينه هاي گوناگون را به کشور ما و
امت اسالم تحميل کند.عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم با بيان اين که بايد هوشيار
باشيم که استکبار براي همه کشورهاي اسالمي برنامه دارد تا آن ها را نابود کند ،اظهار
داشت :همه جامعه به ويژه مسئوالن بايد هوشيار باشند که در زمين دشمنان بازي نکنند.
وي ادامه داد :جلسات محرم براي آشنايي با قيام حضرت سيدالشهدا(ع) که همه بدانند

امام حسين(ع) براي مقابله با ظلم و ظالم جنگيد ،گاهي گفته مي شود که نبايد مسائل
سياسي را در مجالس و منابر بيان کرد در حالي که دين به معناي سياست است و هدف
قيام امام حسين(ع) يعني مقابله با ظالم امري سياسي در مسير الهي بود.آشتياني با بيان
اين که امر به معروف و نهي از منکر سبب وحدت جامعه مي شود ،ابراز داشت :احياي اين
فريضه از فساد در جامعه جلوگيري مي کند ،اگر نسبت به هم دلسوزي الزم را مي داشتيم
معنا نداشت عده اي در کشور اسالمي کاالهاي مورد نياز را احتکار کنند؛ با هر نوع فسادي
بابد در نظام اسالمي مقابله شود.وي با تأکيد بر اين که رئيس جمهور و مسئوالن بايد
زماني را در هفته قرار دهند تا درد مردم را بشنود ،عنوان کرد :مسئول در نظام اسالمي بايد
حرف مردم را گوش داده و جواب آن ها را بدهد ،مردم بايد ببينند که مسئول خدمتگزار
آنان است نه اين که بخواهد رياست بر آن ها داشته باشد؛ مسئوالن بايد مردم را به خوبي
شناخته و خدمتگزار واقعي آنان باشند.

حجتاالسالم والمسلمين آشتياني:

رئيس جمهور و مسئوالن
درد مردم را بشنوند

سياسي
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آي تاهلل مکارمشيرازي:

خبر »

سپاه در صف مقدم پشتيباني از نظام است

استاد برجسته حوزه علميه قم گفت :سپاه در صف
مقدم پشتيباني از نظام است.به گزارش خبرگزاري رسا،
آيت اهلل ناصر مکارم شيرازي در ديدار حجتاالسالم
والمسلمين عبداهلل حاجيصادقي نماينده ولي فقيه در
سپاه با تاکيد بر اينکه سپاه در خط مقدم پشتيباني از

نظام است ،گفت :حسن سپاه اين است که بر اساس
اعتقادات مذهبي بنيان شده يعني يک نيروي نظامي
خالص نيست بلکه يک نيرويي است که ريشه اش
عقايد مذهبي است و نميتواند از آن عقايد جدا شود.
وي افزود :فداکاري سپاه حد و مرز ندارد و همه جا

حاضر است جانفشاني کند و حمايتهايي که سپاه
در منطقه داشته ،واقعا اثرگذار بوده و تاثيرات آن را
با چشم ميبينيم.آيت اهلل مکارم شيرازي در ادامه
با بيان اينکه آمريکا در جبهه نظامي واقعا شکست
خورده است ،گفت :آنها حاضر نبودند بشار اسد
سرپا بماند ،در عراق چقدر به داعش کمک کردند،
در لبنان چقدر حمالت عليه حزب اهلل صورت دادند
با اين حال آثار نقش آفريني و حمايت سپاه از جبهه
مقاومت در مبازه با تروريسم تکفيري مشخص است.
وي خاطرنشان کرد :اکنون نيز دشمن از وجود سپاه
ناراحت است و يکي از اولين شرطهاي مذاکره شان
حذف سپاه و حشدالشعبي و حزب اهلل لبنان است،
براي اينکه تا اينها هست آنها نميتوانند مسلط
شوند و کاري از اينها ساخته نيست.آيت اهلل مکارم
شيرازي افزود :سربازان آمريکايي با هدف پول ميآيند؛
عدهاي فرار کردند و عدهاي خودکشي کردند و عدهاي
هم رواني شدند ،چون براي اين هدف نيامدند و براي
يک درآمد آمدند ،اما امثال سپاه که برنامه مکتبي

دارند حاضرند همه چيزشان را بدهند و روحيه سپاه
قابل مقايسه با آنها نيست.وي با بيان اينکه تاکيد
ميکنم رابطه سپاه با مراجع بايد قوي باشد و جدايي
نيفتد عدهاي هستند دلشان ميخواهد بين سپاه و
مرجعيت و حوزههاي علميه جدايي ايجاد کنند ،همه
بايد دست به دست هم بدهند تا نظام را حفظ کنند.
استاد برجسته حوزه علميه قم ابراز کرد :سعي کنيد
معارف مذهبي سپاه روزبروز ارتقاء پيدا کند ،ارتقاء
کيفي معارف و اعتقادات مذهبي و برنامههاي ديني در
سپاه خيلي مهم است ،هر روز شبهه تازهاي ميآيد اگر
آمادگي نباشد مشکالتي پيش ميآيد ،البته ميدانم که
در حال انجام اين کار هستيد.وي با بيان اينکه دشمن
شناسي و شناخت شگردها و راههاي دشمن را مورد
توجه قرار دهيد افزود :در جريان فيضيه اگر دشمناني
دست داشتند ،نتوانستند جدايي و بدبيني ايجاد کنند
و در آينده هم نخواهند توانست؛ سپاه در خدمت اهل
بيت و اسالم است و ما هم بايد در خدمت کساني باشيم
که در خدمت اسالم و اهل بيت هستند.

رئيس جمهور:

سرمشق ما در جنگ اقتصادي دشمن ،عاشوراست

رئيس جمهور گفت :سرمشق ما در جنگ اقتصادي دشمن عاشوراست.به گزارش
خبرگزاري مهر حجتاالسالم حسن روحاني در جلسه هيئت دولت اظهار داشت:
ماه محرم همواره براي ما يادآور فداکاري و ايثار ساالر شهيدان و ياران باوفاي
آن حضرت است .اين صفحه ماندگار تاريخ هرساله براي ما درسآموز است که
چگونه بايد در برابر پيچيدگيها و مشکالت بزرگي که براي جامعه اسالمي
و مردم مسلمان پيش ميآيد ،ايستادگي ،استقامت و فداکاري کرده و چگونه
ميتوانيم پيروزي بزرگ فرهنگي و سياسي ابدي را کسب کنيم.وي افزود :امام
حسين(ع) پيروز دائمي تاريخ است و هيچکس در تاريخ وجود ندارد که ميدان
کربال و عاشورا را قضاوت کند و پيروزي مطلق را براي امام حسين(ع) نداند
و چه مسلمان و چه غيرمسلمان و هر کسي که اين تاريخ را بخواند در برابر
عظمت امام حسين(ع) سر فرود خواهد آورد.رئيس جمهور با تبيين گروهها و
جريانات حاضر در واقعه عاشورا ،اظهارداشت :در عاشورا و در کنار امام حسين(ع)
يک گروه وفاداران به آرمان آن حضرت و وظايف ديني و اجتماعي خود قرار
داشتند که در صدر وفاداران اصحاب امام حسين(ع) ،قمر بنيهاشم(ع) است
که وفاي او به عنوان معروفترين ويژگي آن پرچمدار و سقا به شمار ميرود.
روحاني با اشاره به اينکه امام حسين(ع) در شب عاشورا براي اصحاب خود به
عنوان بهترين ياران تاريخ و وفاداران از اهل بيت(ع) دعا کرد ،افزود :در مقابل،
يک گروه هم دشمنان ستيزهجو و ظالمان و غاصباني بودند که هميشه با راه
حق مبارزه کرده و در پي راه باطل بودند و در روبه روي امام حسين(ع) در
صحنه عاشورا قرار داشتند.وي ادامه داد :در کنار ظالمين ،خائنين هم در صحنه
عاشورا بودند و آنها افرادي بودند که امام حسين(ع) را به کوفه دعوت کردند
و نامهها و امضاهاي آنها وجود داشت .آنها امام حسين(ع) را دعوت کردند و
بر آمدن ايشان اصرار داشتند و اول خود را به عنوان فدايي خاندان رسالت
معرفي کردند و سپس در روز سختي و مشکالت به امام حسين(ع) و اهل

بيت(ع) و حق ،پشت کرده و خيانت کردند و شمشير به رخ امام حسين(ع)
کشيدند.روحاني افزود :گروه ديگري هم در واقعه عاشورا بودند که نسبت به
وقايع بيتفاوت بودند ،آنها ميديدند که در اين صحنه نبرد يک طرف حق و
به نفع جامعه اسالمي و يک طرف باطل و به ضرر جامعه اسالمي ايستاده ،اما
براساس منافع مادي و دنيوي ،خود را کنار کشيده و به گوشهاي خزيده و پس
از آنکه امام حسين(ع) به شهادت رسيد ،عدهاي از آنها اظهار ندامت کرده و
تواب شدند.وي با اشاره به اينکه امروز ميتوان صحنههاي عاشورا را ترسيم
کرد ،گفت :ما امروز در يک جنگ روشن ،در برابر متجاوزان تاريخ قرار داريم.
امروز گروهي روبه روي ملت ايران قدارهبندي ميکنند که به جز چند کشور،
طرفداري از لحاظ سياسي و فکري ندارند و بدترين وضع در داخل کشور خودشان
است.روحاني با اشاره به اينکه شرايط داخلي امروز آمريکا با سالهاي گذشته
آن تفاوت بسياري دارد و امروز يکي از دوران بسيار بد در تاريخ آمريکاست،
خاطرنشان کرد :امروز کمتر محقق ،روشنفکر و صاحبنظري در آمريکا وجود
دارد که با کاخنشينان کاخ سفيد موافق باشد و حتي برخي از آنها به صراحت
آنها را به عنوان ابله و سفيه مينامند و اين در تاريخ آمريکا کمتر اتفاق افتاده
است.رئيس جمهور افزود :امروز متحدان آمريکا از لحاظ سياسي در کنار آنها
قرار نداشته و حتي متحدين سنتي آمريکا نيز از اين کشور فاصله گرفته و
نسبت به اين فاصله گرفتن افتخار ميکنند و اين در حالي است که زماني آنها
براي اينکه در کنار آمريکا بودند ،افتخار ميکردند.وي با بيان اينکه امروز به
جز چند کشور معدود معلومالحال هيچکس در کنار آمريکا قرار ندارد ،گفت:
امروز آمريکا در بدترين شرايط جهاني قرار گرفته و حتي سازمانهاي بينالمللي
مانند يونسکو ،سازمان ملل متحد ،سازمان بين المللي انرژي اتمي و دادگاه
دادگاه کيفري بينالمللي با سياستهاي آمريکا موافق نيستند.رئيس جمهور با
اشاره به اينکه امروز آمريکا بدترين شرايط را در درون خود دارد ،تصريح کرد:

امروز ايران علي رغم اينکه با جنگ اقتصادي ناخواسته روبه رو است و در برابر
افرادي قرار گرفته که به هيچ قانون بينالمللي احترام نميگذارند ،اما روحيه
و ايستادگي ملت ايران بويژه در اين ايام که پرچم امام حسين(ع) به اهتزاز در
ميآيد ،مثالزدني است.روحاني ادامه داد :اگر مشکلي وجود داشته و احتمال
عدم ايستادگي از سوي برخي ميرود ،پرچم عاشورا و کربال همه اين افسونها
را باطل و تبليغات يکساله دشمنان را ميزدايد و مردم باز سرمشقشان امام
حسين(ع) و اصحاب و ياران آن حضرت خواهد بود.رئيس جمهور با بيان اينکه
امروز هم نداي امام حسين(ع) را ميشنويم که فرمود «اگر آماده فداکاري هستيد،
حسين(ع) عازم است و شما را دعوت ميکند» ،گفت :امروز امام حسين(ع) ما
را دعوت ميکند و ما اين ندا را با گوش جان ميشنويم و خوش به حال آن
کساني که به اين نداي امام حسين(ع) پاسخ مثبت ميدهند.
وي با بيان اينکه امام حسين(ع) قيام خود را براي احياء راه پيامبر(ص) و امر
به معروف و نهي از منکر ،بپا داشت ،گفت :امام حسين(ع) فرمود که نميتوانم
ببينم خوبيها روي زمين افتاده و عدهاي بياعتنا هستند و به راه باطل و
بديها ،چشم دوختهاند و من همان راه پيامبر(ص) ،حضرت علي(ع) و امام
حسن(ع) را برگزيدهام.رئيس جمهور با اشاره به اينکه راه امام حسين(ع)
راه امر به معروف و نهي از منکر بود ،اظهار داشت :امروز معروفي باالتر از
اميد دادن به مردم در مسير استقامت و منکري بيشتر از ايجاد هراس و
اضطراب در دل مردم آن هم به طور نابجا و غلط وجود ندارد.روحاني افزود:
امروز صاحبان تريبون ،رسانهدارها و کساني که ندا و صدايشان در کشور قابل
شنيدن است ،يک رسالت و وظيفه سنگيني برعهده دارند ،چرا که امروز در
يک آزمايش بسيار بزرگ قرار گرفتهايم و تمام رسانههاي حقيقي و مجازي
و همه مسئوالن و کساني که قدرت دارند به ملت بزرگ ايران کمک کنند،
بار بسيار سنگيني بر دوش دارند.

مديريت جهادي؛ مديريتي برخاسته از فرهنگ جهادي

ادامه از صفحه 4
مديريت جهادي
مفهوم مديريت جهادي نيز مانند مفهوم فرهنگ جهادي ،چنانچه
درخور اين کليدواژه باشد ،در مجامع علمي مطرح نشده است و در
منابع دانشگاهي ،تعريف جامع و معيني بين انديشمندان ندارد،
ليکن در اينجا آنچه بهعنوان مضموني کلي مورد توافق فعالين
اين عرصه است ،بيان ميشود و در ادامه ،مؤلفههاي متمايزکنند ه
اين نوع مديريت از ساير انواع مديريت ،شرح داده ميشود تا بدين
ترتيب ،اين مفهوم مشخص گردد.
مديريت جهادي مقولهاي است همزاد انقالب اسالمي که آثار
مبارک آن در فرازهايي از دوران دفاع مقدس و خصوصاً نهاد
جهاد سازندگي ظهور و بروز پيدا کرده است؛ فرآيندي که از
ويژگيهاي برجست ه آن ،اداي تکليف و همراستايي با اراد ه الهي
در جهت تشکيل ،حفظ و تحکيم پايههاي حکومتي برآمده از
اسالم ناب محمدي (ص) بوده است .مديريت جهادي ،يادگاري
است گرانسنگ از دوران دفاع و حماسه که در آن ،تهيه و تجهيز
سرمايههاي انساني و مادي و برنامهريزي فعاليتها و انجام اقدامات،
همه در فضايي برگرفته از آموزههاي اصيل ديني صورت ميگرفته
است و مهمترين ويژگي آن ،ذوب اراد ه انسان در اراد ه الهي بوده
و البته نماد اين امتزاج عاشقانه ،فرمانبري آگاهانه از ولي امر يا
ولي فقيه زمان است .لذا از مؤلفههاي کليدي مديريت جهادي،
عقل و عشق است .بهعبارتي مديريت جهادي با بهرهگيري از ابزار
علم و فناوري و همجهت با اراد ه الهي و براساس نقش ه الهي ،به
تمشيت امور ميپردازد .پيروزي انقالب اسالمي ايران ،تجارب
دوران دفاع مقدس و سازندگي روستاها و صدها موفقيت علمي و
عملي ديگر در سطح کشور و حتي پيروزي مقاومت حزباهلل لبنان
در برابر رژيم تا دندان مسلح صهيونيستي ،همه بيانگر کارآمدي
مديريت جهادي در عرصههاي سنگين و پيچيده است (عظيمي
و حدائق.)1388 ،
بهزعم کارشناسان ،مديريت جهادي غير از آن مديريت علمي
نيست که براساس فرمولها و قوانين مطرح در دانش مديريت
پايهريزي شده است .فرق اين نوع مديريت ،که از ترکيب اضافي
(جهادي يا اسالمي) برخوردار است ،با مديريت مطلق در اين
است که مبناي آن را نظام ارزشي اسالم ميسازد (مرتضوي و
عراقي.)1388 ،
نظام ارزشي اسالم نقش مهمي را در نظريههاي علمي مديريت
و نيز در شيوههاي عملي آن ايفا ميکند .از اين رو ،در روشهاي
عملي مديران مسلمان اثر ميگذارد و به حرکت آنها جهت ارزشي
ميبخشد؛ چنانکه در اقتصاد اسالمي نيز مطلب اينگونه است .در
مديريت اسالمي و جهادي نيز نظام ارزشي اسالم مبناي قوانين
علمي مديريت قرار ميگيرد ،نه به جاي آن .از اين رو ،مديريت
جهادي و اسالمي بر دو پاي ه زير استوار است:
· دانش مديريت که برگرفته از علم و مکاتب مديريت است.
· نظام ارزشي اسالمي که مبناي قوانين مديريت و اساس
شيوههاي علمي مديريت مديران قرار ميگيرد( .ابراهيميفر،
)1386
«اساس مديريت در نظام جهادي بر پاي ه رهبري و هدايت انسانها
بهسوي وظايف خودشان و بهسوي سازندگي پايهگذاري شده است».
مديران در جهاد وظيفه هدايت ،رهبري و نقش سوق دادن انگيزهها
را براي کار و تالش داشته و اهم تالش خود را بر اين گذاشتهاند
که با امر رهبري و اطاعت از رهبري ،در تمام صحنههاي حساس
انقالب حضور به هم رسانند و بهعنوان بازوي انقالب ايفاي نقش
کنند( ».موحد)1386 ،
در واقع مديريت جهادي مصداق مديريتي است که در آن ،فرهنگ
سازماني در راستاي تحقق اهداف سازمان شکل پيدا کرده است و
اهداف سازمان نيز در جهت نيازها و ارزشهاي محيطي قرار دارند.
فلذا ارزشهاي محيطي بهعنوان تقويتکنند ه اصلي ارزشهاي

سازماني عمل ميکنند که آن هم به نوب ه خود ،مجددا ً به تحقق
اهداف سازماني کمک ميکند .در يک جمله ميتوان عنوان داشت:
مديريت جهادي ،مديريت مبتني بر فرهنگ جهادي است.
بر اين مبنا ،مؤلفههاي اصلي مديريت جهادي را ميتوان ارزشمداري،
مردمگرايي ،پويايي ،خودباوري ،نوآوري ،استمرار ،انعطافپذيري،
واليتمحوري ،دينمحوري و فرهنگ خاص سازماني عنوان داشت
(ايرواني.)1388 ،
ويژگيهاي مديريت جهادي
براي تبيين ويژگيهاي مديريت جهادي ،سعي ميشود از مدل
خاصي استفاده گردد .در اين مدل ،سه حوز ه ادراکي شناختهشده،
که بهترتيب اولويت ،بر يکديگر اثر گذاشته و نهايتاً رفتار فرد را
شکل ميدهند ،معرفي ميگردد:
الف) حوز ه تمايالت و گرايشها :ايمان و اعتقاد به آخرت،
تقوا ،عدالت ،نوعدوستي ،آيندهنگري ،تکاملگرايي ،تمايل به علم
و پژوهش ،اعتقاد به مشارکت ،اعتقاد به واليت فقيه ،گرايش به
نظم و قانون و...
ب) حوزه افکار و ذهنيات :هوش باال ،جامعنگري و نگرش
سيستمي ،وجود نظام فکري ،ژرفنگري و عميقبيني امور ،عرض ه
افکار ،همفکري و مشورت و...
ج) حوز ه رفتار و عينيات :تواضع و فروتني متعادل ،اعتمادبهنفس،
سرعت عمل ،عيبپوشي ،پايبندي به ضوابط به جاي روابط ،عمل
به وعدههاي خود ،سع ه صدر ،نظم در کارها ،خالقيت و ابتکار،
ارتباط ساده و صريح ،خوشرويي ،وقار و متانت ،پيشگامي در
خودشناسي ،توان ادار ه امور سازماني.
مديريت جهادي واجد خصوصيات و ويژگيهايي است که ميتواند
در موفقيت سازمانها نقش اساسي ايفا نمايد .اين ويژگيها در
بطن دستورها ،توصيهها ،نظرها و شيوههاي به کار گرفتهشده
توسط پيشوايان دين حضور و وجود عيني داشته است ،ولي
براي استفاده از آن در سطوح سازماني و کاربردي کردن آنها در
سازمانها ،نياز به کار پيشگامانه و دور از هراس و خودکمبيني
صاحبنظران و عالمان مديريت و همچنين پژوهش مستمر در
اين جهت دارد.
بهعنوان مثال ،ساختار تشکيالتي گسترد ه جهاد و دامن ه وسيع
فعاليتها و برنامههاي اين نهاد ،سبک مديريتي خاصي را به نام
«مديريت جهادي» در اين مجموعه ايجاد نموده است .اين نهاد
به لحاظ معيارهاي علمي مديريت و نيز ويژگيهاي ديني و ارزشي
ممتاز ،از تواناييهاي خاصي برخوردار است که عبارتاند از:
 .1تصميمگيري مشارکتي توسط افرادي که به موضوع تصميم
ارتباط دارند.
 .2سبک خاص رهبري بهطور عمده جنب ه هدايتي و تفويضي
دارد و نه دستوري و تحکم.
 .3انعطافپذيري سازماني بهنحوي که همواره ساختار و نيروي
انساني ،متناسب با وظايف و مأموريتهاي جديد متحول شوند.
 .4برخورداري از نيروي انساني متعهد ،متخصص و باانگيزه
که همواره در يک فرآيند رشد و ارتقاي علمي و تجربي قرار
گرفتهاند.
 .5فضاي باز سازماني براي ابراز نظرات و ديدگاهها و برخورد
آرا ،زمين ه بروز خالقيتها و ابتکارات را در جهاد فراهم ساخته
است( .بيدخوري)1386 ،
در بررسي ويژگيهاي منحصربهفرد مديريت جهادي ،که نقط ه
اصلي تمايز اين سبک و فرهنگ با نمون ه غيراسالمي آن است،
ميتوان با مد نظر قرار دادن شعارهاي پيشکسوتان اين عرصه در
نهاد مقدس جهاد سازندگي ،ويژگيهاي ذيل را نيز بهعنوان مبناي
فعاليت در نظر گرفت:
 .1ارائ ه خدمات بيمنت و عاشقانه.
 .2توجه به مشارکت مردمي در انجام امور (سازماندهي نيروهاي
مردمي).

 .3بهرهگيري حداکثري از امکانات موجود تحت اختيار در جهت
انجام مأموريتهاي محوله بدون گله و شکايت.
.4اعتماد متقابل به اعضاء و نيروهاي مردمي.
.5گسستن قيدوبندهاي اداري و تشريفات مربوط به نظام
اداري.
.6بيتوجهي به امور مادي (حقوق ،رفاه ،مقام و )...جهادگران
حتي در زماني که وجهي به آنها پرداخت ميشد ،از آن به تعبير
کمکهزينه ياد مينمودند ،نه حقوق.
.7بيتوجهي به زمان در انجام مأموريتهاي محوله (کار
شبانهروزي).
.8انجام امور بهعنوان تکليف و تلقي کار بهعنوان عبادت.
 .9ايجاد گفتمان مشترک با بهرهگيري از خدمات ارائهشده.
 .10تقويت بنيانهاي فرهنگي و توجه به اين امور در انجام
مأموريتها.
 .11الهام و اتصال به واليت از طريق نمايند ه محترم ولي فقيه
و انجام وظايف متناسب با تأمين نظر معظمله و هدايت امور در
مسير صحيح و صواب.
 .12تصميمسازي و تصميمگيري در مديريت جهادي با رويکرد
«همه با هم» شکل گرفت.
 .13جهاد مظهر تفکر «کار نشد ندارد» است.
 .14جهاد مصداق تالش براي رسيدن به هدف است.
 .15در قاموس جهاد مشکالت و تنگناها جايگاهي ندارد( .تشويقي،
)1388
عرصه کاري در ساي ه

بيشک موفقيت اين مديريت در ميدانها و
اعتمادبهنفس ،ايجاد روابط صميمان ه انساني ،معاشرت و مشاورت،
پيشگامي در کارها ،دوري از صفات زشت نفساني همچون خودپسندي
و افزونخواهي ،اخالص در عمل ،دوري از منت نهادن و دوري از
جدايي از مردم و ديگر اخالقيات و شئون مديريت اسالمي است
که در محيط جهادي ،در طول دوران عمر جهاد سازندگي و ديگر
نهادهاي انقالبي ،به برکت انقالب اسالمي ،رعايت و به کار گرفته
شده و بدينسان تالشها مضاعف و موفقيتها زودتر حاصل شده
و پيشرفت و توسعه و رفاه محقق گشته است و در ادام ه راه نيز
ميبايست توسط ديگر سالکين اين مقصد ،مورد توجه قرار گيرد
(محمدي.)1388 ،
کالم آخر
در پايان ،با مد نظر قرار دادن عينيت و جاري بودن اين مفاهيم
در سير و سلوک مديران تربيتيافته در دامان نهادهاي انقالبي و
مسبوق بودن اين مفاهيم در وادي عمل نسبت وادي نظر ،با مرور
ويژگيهاي مديران جهادي (بهعنوان افرادي که توانستند اين مفاهيم
کيفي و نظري را بهصورت عملياتي به عرص ه اجتماع وارد نمايند و
از آنها براي پيشبرد اهداف متعالي انقالب اسالمي استفاده کنند)،
ميتوان اهم ويژگيهاي يک مدير جهادي را چنين عنوان نمود:
اخالص نيت ،داشتن تعهد به هدف و ارزشها و مکتب ،در خدمت
انقالب بودن ،سادگي و بيآاليشي ،پرهيز از تشريفات و تجمالت،
احساس تعلق به مردم و مردمي بودن ،برخورداري از روحيه و ارزش
خدمت داوطلبانه ،اولويت خدمتگزاري قشر مستضعف و محروم،
ترويج ارزشهاي انساني و اسالمي در محيط کار ،حفظ و توجه
به کرامت انسانها ،برخورداري از روحيه اعتمادبهنفس ،ابتکار،
خالقيت و ...با انگيزه و احساس وظيف ه الهي ،مؤمن و متعهد ،با
روحي ه انقالبي ،اعتقاد به واليت فقيه و حساسيت به پاسداري و
حراست از ارزشهاي انقالب ،برخورداري از روحيه و رابط ه اعتماد
متقابل با نيروها ،وجود عامل انگيزه و نشاط در محيط کار ،وجود
روابط صميمانه و عاطفي ،غيررسمي و برادرانه ،احترام متقابل بين
نيروها در محيط کار ،طراحي و پيادهسازي مدل آموزش تخصصي،
تکنيکي و تجهيز نيروي انساني ،مسئوليتپذيري منابع انساني
نسبت به کار و نه فقط مسئول باالتر)*( .
* به نقل از سايت برهان
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انسان دستپرورده رسانهها

سيد مهدي سيدي
انسان بر اساس ادراکش عمل ميکند ،نه
بر اساس واقعيت .يعني مردمان بيش از آنکه
به واقعيتها تن دهند ،تصويرها را ميانگارند.
اينجاست که نقش رسانه در عالم جديد ،ممتاز
و مؤثر ميشود .اين رسانه است که بين واقعيتها
و اذهان مردم فاصله مياندازد و با قاببندي
غرضورزانه پديدهها ،تصويرهاي خودساخته از
واقعيت را به مردم گزارش ميدهد .نظير آنچه
که در فاصله گذاري بين «واقعيت ايران» و «تصوير مردمان غربي از
ايران» پديدار آمده است؛ يا نظير تصور مخاطب از گروه تکفيري داعش
و انگارههايي که از قدرت هيواليي او در ذهنها نقش بسته است .رسانه،
کارگردان تصوير ساز عالم ارتباطات است و اذهان مردم ،مشتريهاي
ثابت و دربند بنگاههاي رسانهاي هستند.
اما در سطح ديگر ،تصويرهاي ذهني ،انبارههاي علمي ذهن انسان
را پر ميسازد و عم ً
ال مجموعه عملي رفتارهاي او را رقم مي زند
و مي دانيم مردم چيزهايي را مرتکب ميشوند که پيش از آن ،در
سطح «علم و باور» نسبت به آن شناخت پيدا کردهاند .گرچه نقش
«جهان»« ،جامعه» و «فطرت» به عنوان زيربناي کنشهاي انساني،
کتمان ناشدني است و حتماً سهمي به سزا در عادتها و رفتارهاي
تک تک ما دارد اما به هرتقدير کنشهاي انسان محصول «علم» است
و درست در نقطه مقابل ،يک فلش برگشت وجود دارد« :عمل» آدمي
نيز تبديل به «علم» او ميشود .سن و سال که باال ميرود ،نهاد آدمي
با اعمال او سرشار ميشود ،اما نه در فرم و قالب «عمل» که در شکل
و شيوه «علم» .عملگري و کسب تجربه ،نظام معرفتي انسان را تغيير
ميدهد و اين چرخه مدام ادامه مييابد« .عمل» تبديل به «علم» شده
و در ادامه «علم»« ،عمل» را متولد ميکند.
ممکن است پرسيده شود اساساً چگونه ميشود که عملهاي آدم ،در
وجود و نفس او در قالب علم ذخيره ميشود؟
قرآن ميفرمايد« :و الَّذين جا َهدوا فينا ل َ َنهدي َّن ُهم ُس ُبلَنا» (عنکبوت – )16
(آنان که در مسير ما جهاد ميکنند به راههاي هدايت راهنمايي ميشوند).
«جهاد» از جنس عمل است و «هدايت» از تبار علم و باور .طبيعتاً علم
نتيجه طبيعي عمل نيست اما اين عبارت قرآني ميفهماند که مجاهدان
في سبيل اهلل به سطح باالتري از معرفت دست پيدا ميکنند .يعني
آنکه علم و معرفت صرفاً نتيجه مدرسه و تحصيل و کتاب نيست .خيلي
وقتها عملگري ميتواند با نهاد آدمي کاري کند که صدها دانشگاه و
کرسي تدريس براي آن کارايي ندارند.
البته نبايستي اين جنس از علم را با اندوخته اطالعات ،يعني آن چيزي
که در قالب فرمولها و حفظيات مطرح است ،اشتباه گرفت.
کان عاق َِبه
آيه ديگري نيز در قرآن ميتواند عهدهدار همين ادعا باشد« :ثُ َّم َ
السواي أَن َّ
کذبوا ب ِآياتِ اللهَّ » (روم – « )10سرانجام کساني
ال َّ َ
ذين أَساؤُا ُّ
که اعمال بد مرتکب شدند به جايي رسيد که آيات خدا را تکذيب کردند
و آن را به مسخره گرفتند ».اينجا نيز همين تبديل و تحول حاکم است.
کساني که اعمال بد مرتکب ميشوند (يعني از جنس عمل) به سمت
تکذيب آيات خدا ميشتابند (يعني از جنس باور و معرفت)
حال بهواسطه اين استدالل ،يک پيام مهم براي اهالي رسانه ،استخراج
ميشود .آدمي محصول علم است .علمي که ميتواند برون داد رفتارها
و کنشهاي او باشد و همين علم شاکله انسان را دچار تغيير و تبدل
ميکند؛ و انسان با شاکله جديد دست به رفتارهاي جديدتر ميزند.
رسانه ميتواند بين واقعيت و انسان ،فاصله انداخته و عم ً
ال آگاهي او را
از واقعيت دستخوش تغيير کند .اينچنين است که رسانه بايد خود را
مسئول و پاسخگو بداند که ميخواهد بر سر شاکله انسانها چه باليي
بياورد .گاهي رسانه ،با اصالح معرفتهاي آدمي ،او را به قوس باالتري
از انسانيت ميرساند و گاهي با انحراف باورهاي او ،انسان را به مقام
حيوانيت تنزل ميدهد.
(برگرفته از گفتارهاي دکتر عطاء اهلل رفيعي آتاني)

»

ادامه از صفحه 2

اخبار برگزيده »

واقعا اين نماينده ،آداب سفر ديپلماتيک را
نمي دانست؟

روزنامه جوان نوشت :روزنامه شهروند به رفتار غيرديپلماتيک يک نماينده مجلس
در سفر رئيس مجلس به بالروس واکنش نشان داده و نوشته است :تصويري از
سيدناصر موسويالرگاني منتشر شد که در حين مراسم اداي احترام الريجاني
به کشتهشدگان جنگ جهاني دوم در بالروس ،مشغول فيلمبرداري با موبايل
است و اين تصوير سوژه رسانههاي بالروس شده است .اين روزنامه مينويسد:
بار ديگر بحث عدمآموزش اعضاي خانه ملت توسط تشريفات مجلس زمان حضور
در چنين مجالسي را پيش کشيده است .پيش از اين هم رفتارهايي خارج از
عرف در مراسم رسمي از نمايندگان مجلس سر زده بود که عجيبترين نمونه
آن سلفي سال گذشته نمايندگان با موگريني ،مسئول سياست خارجه اتحاديه
اروپا بود .اگرچه انتقاد روزنامه شهروند درست است ،اما به نظر ميرسد اين آداب
سادهاي است که هر کس بايد بلد باشد در فضاي رسمي چگونه رفتار کند؛ چه
ي تواند اين موارد ساده را بلد نباشد؟!
طور يک نماينده مجلس م 
***

اگر به اروپا نمي رفتيم ،بي ادبي بود!

روزنامه آفتاب يزد در گزارشي با عنوان «دعوت بوديم ،نمي رفتيم بي ادبي بود»
نوشت :دوازدهم شهريور هيئتي با عنوان هيئت روابط پارلماني جمهوري اسالمي
ايران با پارلمان اروپا به رياست کاظم جاللي رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس
به اروپا سفر کرد .بلژيک و لوکزامبورگ نيز از جمله کشورهاي اروپايي بودند
که نمايندگان مجلس رهسپار آن شدند .غالمرضا تاجگردون رئيس کميسيون
برنامه و بودجه مجلس...و زهرا ساعي عضو کميسيون اجتماعي مجلس اعضاي
هئيت روابط پارلماني ايران با اروپا را تشکيل مي دادند .در ادامه اين گزارش
آمده است :زهرا ساعي (نماينده فراکسيون اميد) در مصاحبه با آفتاب يزد گفت:
«اگر ما دعوت طرف اروپايي را قبول نمي کرديم يک بي ادبي تمام عيار از سوي
کشورمان بود .عرف ديپلماتيک موجود ايجاب مي کرد تا حتما چنين سفري
داشته باشيم ».گفتني است در مهر  ۹۶نيز فرانسه گردي اعضاي فراکسيون
اميد مورد اعتراض رسانه ها قرار گرفت.
***

ي خواست ربيعي استيضاح شود
الريجاني م 

محمد صادق حسني جوريابي ،نماينده اصالحطلب مردم رشت در مجلس
به ايلنا گفت :ديکتاتوري در مجلس بايد روزي به اتمام برسد و رئيس و
هيئت رئيسه مجلس پاسخگو باشند .در جريان استيضاح وزير تعاون ،کار
و رفاه اجتماعي شاهد بوديم آقاي الريجاني در حالي به هر نحو جلسه
استيضاح را برگزار کرد که حتي جلسه کميسيون هم برگزار نشده بود.
علت اين بود که الريجاني ميخواست ربيعي استيضاح شود.

