
نشانه تحول انسان چیست؟

َِّر  َب الُقلـوِب َو األبصـار. یـا ُمَدب یـا ُمَقلِـّ
اللَّیـلِ َو النَّهـار. یـا ُمَحـوَِّل الَحـوِل َو 

األحوال. َحوِّل حالَنا إلی أحَسِن الحال)1(.
مـا در دعـای آغـاز تحویـل، از خـدای متعـال 
می خواهیـم کـه حالمـان را بـه بهتریـن حال 
برگردانـد... ایـن تغییـر و تحـّول، یکـی از 
بزرگترین اسـرار حرکت تکاملی انسـان است 
که اسـام ما را بـه آن امر کـرده اسـت... در هر 
مرتبـه ای از دانـش، معرفـت، کمـال و اخاق 
انسـانی قـرار داریـم، بایـد از خـدا بخواهیـم 
کـه حالمـان را نیکوتـر کند و مـا را به سـمت 
کاملتـر شـدن پیـش ببـرد... این جـا سـؤال 
پیـش می آید کـه »نشـانه و جهت ایـن کامل 
شـدن چیسـت؟« دو عنوان را به عنوان نشانه 
عرض می کنـم. ایـن دو نشـانه، عبارت اسـت 
از سـازش و آشـتی بـا خدا و سـازش و آشـتی 
بـا مـردم... بایـد اّول نواقـص و عیـوب خـود 
را جسـتجو کنیـم و بشناسـیم و بـا برطـرف 
کـردن آنهـا، خودمـان را بـه خـدا نزدیـک 
سـازیم. به تعبیر من، »با خدا، آشـتی کنیم.« 
سـپس، آشـتی با مردم، صفـا بـا مـردم، وفا با 
مـردم، نیک رفتـاری و نیکـوکاری بـا مـردم را 
سـرلوحه ی رفتار خـود قـرار دهیـم. 73/1/1

1( زاد المعاد، ص3۲۸.

 س: احتکار چه چیزهایی از نظر شــرعی حرام 
است؟ آیا تعزیر مالِی محتکران به نظر جناب عالی 
جایز اســت؟ج: حرمِت احتکار بر اساس آنچه در 
روایات آمده و نظر مشهور هم همان است، فقط در 
غّاِت چهارگانــه و در روغن حیوانی و روغن نباتی 
اســت که طبقات مختلف جامعه به آن نیاز دارند، 
ولی حکومت اسامی هنگامی که مصلحت عمومی 
اقتضا کند، حق دارد از احتکار سایر احتیاجات مردم 
هم جلوگیری کند و اجرای تعزیر مالی بر محتکر در 

صورتی که حاکم صاح بداند، اشکال ندارد.
س: انبار كردن چه چیزهایی احتکار محســوب 
می شود؟ و احتکار در چه مواردى است؟ج: عاوه بر 
حرمت احتکارِ اغذیه عمومی مردم، هر چه که احتکار آن 

در قانون غیر مجاز باشد، جایز نیست. 

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

حزب ا... تریبون

  مادر میتواند فرزندان را به بهترین وجهی تربیت کند. تربیت فرزند به وسیله ی مادر، 
مثل تربیت در کاس درس نیســت؛ با رفتار است، با گفتار اســت، با عاطفه است، با 
نوازش است، با الالئی خواندن اســت؛ با زندگی کردن است. مادران با زندگی کردن، 
فرزند تربیت میکنند. هرچه زن صالح تر، عاقل تر و هوشمندتر باشد، این تربیت بهتر 
خواهد شد. بنابراین برای باال رفتن سطح ایمان، سطح سواد، سطح هوش بانوان، در 

کشور باید برنامه ریزی شود. 9۲/۲/11

مادران با زندگی كردن، فرزند تربیت میکنند

در راه انقالب و امام حقیقتا رنج کشید

 سـام. مفتخریـم کـه در پتروشـیمی 
جـم عسـلویه بـا ۳۰۰۰ نفـر پرسـنل بـه 
صـورت منظـم نشـریه خـط حـزب ا... بـا 
تمـام مشـکات بـا تیـراژ ۲۰۰ عـدد هـر 
هفتـه از شـماره ۵۰ بـه بعـد توزیـع گشـته 

است.

ذیـل تصویر شـماره پیشـین بـا تیتر  
»اكنـون اینگونـه نیسـت«: والیـت یعنـی 
مسـئولین  نباشـد  امـام  ..اگـر  همیـن 
دسـتگاههای مختلف کشـور نظارتی ندارند. 
نظـارت کـه نباشـد فسـاد قطعـی اسـت.

خوشـحالیم کـه وجـود عزیز آقـا رو داریـم ... 
ایشان هوشیار و دلسوز هستند.

او حقیقتاً رنج کشید و تالش و فعالیت کرد. در آن راهی که تشخیص میداد راه انقالب و راه اسالم و راه 
مورد نظر امام است، بیمالحظه حرکت کرد و خیلیها را هم با خودش دشمن کرد. ....عقده هایی است که از 
شخص این عزیز مظلوم در دل داشتند؛ چون او در مواضع امام متصلّب بود و تسلیم نمیشد و زیر بار خیلیها 
نمیرفت. کسانی که برای دلخوشی دشمنان انقالب و اسالم، زبان به هجو و بدگویی از مرحوم آقای حاج 

احمد آقا باز کردند، اینها در واقع پشت سر حاج احمد آقا، از امام و انقالب عقده دارند. 79/12/26
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه اى(

ارتـبـاط بـا نـشـریه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی
خط حزب ا...                                

   پیامک:                     1۰۰۰1۰۲8 
@ khat_admin :حساب تلگرام   

Khat@khamenei.ir    رایانامه:  
Telegram.me/KhatteHezbollah  :کانال تلگرام   

بازارهای کشورهای اسالمی مراکز 
رقابت کاالهای غرب شده است  

اگر امروز قشــرهای مختلف ملتها، قیام همه 
جانبه نکنند و با بیــدار کردن توده های عظیم 
انسانی- اسالمی به داِد کشورها و ملتهای تحت 

ستم نرسند، کشورهایشان بی شک به نابودی 
و وابستگی همه جانبی بیشتر و بیشتر خواهد 
کشید. اکنون بازارهای کشــورهای اسالمی 
مراکز رقابت کاالهای غرب شده است، و سیل 
کاالهای تزئینی مبتــذل و اجناس مصرفی به 

سوی آنها سرازیر است. و همه ملتها را آن چنان 
مصرفی بار آورده اند که گمان می کنند بدون 
این اجناس امریکایی و اروپایی و ژاپنی و دیگر 

کشورها زندگی نمی توان کرد . 
امام خمینی )(؛ 25 مرداد 1364

با مسجد و نماز جماعت
 انس پیدا كنید

نمازهای  جماعت  و مساجد باید کاما جدی  گرفته  
شود و مردم  با مســجد و نمازهای  جماعت  روز به  
روز انس  بیشــتری  پیدا کنند و برای  این  منظور 
روحانیون  باید منبر، تبلیغ  و تبیین  را به  عنوان  یک  

کار ضروری  در نظر بگیرند.
روحانیون  باید با استفاده  از منابر و مساجد، سؤاالت  
موجود در ذهن  مــردم  را بیابند و با دادن  پاســخ  
مستدل  و منطقی  به  آنها خاذهنی  زنان  و مردان  
و بویژه  جوانان  را پر کنند، زیرا اگر غفلت  شود این  
خا را دشمنان  اسام  آنگونه  که  خود می خواهند پر 
خواهند کرد. جامعه ای  که  از نظر دعا و تضرع ، راز و 
نیاز با معبود و ذکر خدا از صمیم  قلب ، خا داشته  

باشد، ضربه  خواهد خورد.  73/11/5

حزب ا...  این است

احتکار و اسراف 

انتشار به مناسبت سالگرد  رحلت یادگار امام)(، حاج احمد آقا خمینی

ایـرانی خانواده

تراز مسجد

یک نظام آباِد آزاِد مرّفه همراه با برابری و عدالت 
اجتماعی و نبودن طبقه تشکیل شد، انسان ها 
در آن جامعۀ نوی عالِی جالب، مشغول زندگی 
شدند، که چه؟ بعدش؟ مکتب های مادی، برای 
انسان، انسانیت، بعد از دوران رسیدن به جامعۀ 
ایده آل، چه هدفی در نظــر گرفته اند؟ هدف 
انسانیت چیست؟ انسان ها فداکاری بکنند، از 
خود گذشتگی بکنند، تالش بکنند، مجاهدت 
بکنند که خانۀ آبادی از این جهان درست کنند، 
حاال خانۀ آباد درســت کردیــم، بعدش چه؟ 
در این خانۀ آباد می خواهیــم چه کار کنیم؟ 
خب، زحمت می کشیم این مسجد را درست 
می کنیم، بعد که مسجد تمام شد، هدفی باید 

داشته باشیم، هدف این است که مردم بیایند 
اینجا. مثالً نماز بخوانند یا سخنرانی بشنوند 
یا غیر ذلــک... مکتب های مــادی می گویند 
دنیا را آباد کنیــم، فقــر را براندازیم، جهل را 
براندازیم، جامعۀ عالی درســت کنیم، جامعۀ 
انسانی درست کنیم، جامعه ای که در آن ظلم 
نباشد، طبقات نباشد، استثمار نباشد، تبعیض 
نباشد، خیلی خب، درست کردیم، حاال انسان 
می خواهد در این جامعه چه کار کند؟ جواب 
ندارند... مکاتب الهی می گویند نه، هدف بعد 
از این است، هدِف عالی، پیراسته شدن انسان 
است؛ هدف عالی، انسان شدن بنی آدم است. 

منبع: طرح کلی اندیشه اسالمی درقرآن

سوالی كه »مکتب هاى مادى« پاسخی به آن ندارند

هدف از ساخت یک جامعه آباد و مرفه چیست؟

نسبت مردم با حاكم اسالمی چگونه است؟
سخن هفته  |  ۲

فرصت عمل به توصیه رهبرانقالب در ایام نوروز
گزارش هفته  |  ۲

یا ُمَقلَِّب الُقلوِب َو األبصار...  َحوِّل حالَنا إلی أحَسِن الحال

نشانه تحول انسان چیست؟
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، راوى كتاب »وقتی مهتاب گم شد«راوی، خود یک شهید زنده است| این شماره تقدیم   می شود به                                                  

»مردم« کلیدواژه ای اســت که در چهل و نه سخنرانی رسمی رهبر 
انقاب در ســال 1۳۹۵ از مهم  ترین و پربســامدترین محورهای آن 
بوده اســت. موضوعات دیگری هم که در صدر فهرســت محورهای 
اصلی بیانات و مواضع رهبــر انقاب قرار میگیرنــد از جمله اقتصاد 
مقاومتی، تولیــد ملــی و انقابیگری کــه در ارتباط مســتقیم با 
نقش مــردم و تکلیــف متقابل حکومت و مــردم مــورد تاکید قرار 
 گرفته اند. در نگاه امــام و رهبرانقاب »مردم ولی نعمت مســئولین 
 هستند. 95/3/14« و حاکمان از صدر تا ذیل، همه »نوکر و خدمتگزار 
مردمنــد 7۰/5/۲3«.  بــر اســاس همین اصــل بنیادیــن در نظام 
مردم ســاالر دینی و البته شــرایط خاص وضعیت زندگــی مردم در 
سال ۹۵ بخش عمده ای از بیانات ایشــان به خصوص در نیمه ی دوم 
سال، به موضوع »وضع زندگی مردم« اختصاص یافت. این تأکیدات 
عمق مسئولیت سنگین نظام نسبت به وضع زندگی مردم را گوشزد 
مینمود، تا حدی که ایشــان تأکید کردند اگر »احســاس مسئولیت 
در مســئوالن« و »دغدغه ی کار و تاش و هدف گرایی و مجاهدت« 
نباشد »از چارچوب های حکومت اسامی خارج شده ایم. 95/1۲/19«

 وقتــی »از بیــکاری جــوان، ماننــد خــود آن جــواِن در داخــل 
خانــه 95/3/1۶« شــرمنده و خجلــت زده می شــوند و نســبت به 
خانوده ای که فرزنــد معتاد و دختر فراری دارد همان حســی را دارد 
که » اگر خودش یک بچه ی معتاد یا دختر فــراری از خانه 95/۲/11« 
 میداشــت؛ وقتی دلش برای هــوای تنفس مردم خوزســتان خون

است 95/1۲/۲ و در قبال وضعیت مردم سیل زده سیستان وبلوچستان 
95/1۲/۲ آرام نمیگیرد. از یک ســو ابعاد شــخصیتی امام جامعه که 

خود را »نه رهبر کــه خدمتگزار جامعــه 7۰/5/۲3« میداند برای هر 
بیننده ای رخ مینماید و از ســویی »آرمان معیشــت« را نیز به عنوان 
یک ارزش انقابی و وظیفه ی تخلف ناپذیــر دولتها متذکر میگردد.

چهار فرمان امیر)ع( به مالک اشترروایت یک شهید زنده را بخوانید

بّچه های همدان؛ بّچه های صفا و عشق و اخاص؛ مردان بزرگ و بی اّدعا؛ یاران حسین )(؛ یاوران دین خدا .. و آنگاه مادران؛ مردآفرینان شجاع و صبور .. و آنگاه فضای 
معنویّت و معرفت؛ دلهای روشن، هّمتها و عزمهای راسخ؛ بصیرتها و دیدهای ماورائی .. اینها و بسی جویبارهای شیرین و خوشگوار دیگر از سرچشمه ی این روایت صادقانه 
و نگارش استادانه، کام دل مشتاق را غرق لّذت میکند و آتش شوق را در آن سرکش تر میسازد.راوی، خود یک شهید زنده است. تِن بشّدت آزرده ی او نتوانسته از سرزندگی 
و بیداری دل او بکاهد، و الحمدهلل رّب العالمین. نویسنده نیز خود از خیل همین دلدادگان و تجربه دیدگان است. بر او و بر همه ی آنان گوارا باد فیض رضای الهی؛ ان شاء ا.... 

18/1۰/۹۵درباره ی نگارش این کتاب، آنچه نوشتم کم است؛ لطف این نگارش بیش از اینها است. مقّدمه ی کتاب یک غزل به تمام معنی است. 95/1۰/1۸

مردم 
دغدغه اصلی رهبرانقالب
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  نامه هشدار آمیز دبیر مجمع جهانی
 اهل بیت)(درباره وضعیت بحرین

دبیرکل مجمــع جهانی اهل بیــت)( در 
نامه ای سرگشــاده به دبیر کل ســازمان ملل 
نسبت به افزایش اقدامات سرکوبگرایانه رژیم 
آل خلیفه در بحرین هشــدار داد. در بخشی 
از این بیانیه تصریح شــده اســت:  اســتمرار 
رویکرد فعلــی موجــب تشــدید وضعیت 
شــده و نتیجه ای جز تغییر رویکرد مردم در 
اعتراضات به همراه نخواهد داشــت و چشــم 
انداز مبهمی را برای بحرین و منطقه پیش رو 

قرار خواهد داد. |       خبرگــزاری اهل بیت)(ابنا|

  فوكویاما: آمریکا در عراق و افغانستان 
شکست خورد

فوکویاما نظریه پرداز مشهور لیبرال دموکراسی 
پیش بینی کرد، در آینده ممکن است چین نظام 
لیبرال موجود را به چالش بکشد. وی درعین 
حال اعتراف کرد آمریکا در عراق و افغانستان 
شکست خورده است چرا که نتوانست در این 

دو کشور دولت سازی کند. |       کیهان|

  قدردانی خانواده مرحوم عزیزى از 
حمایت هاى رهبر معظم انقالب 

ابوالفضل عزیزی فرزند مرحوم احمد عزیزی 
طی نامه ای از حمایت های رهبر معظم انقاب 
در طول سال های بیماری احمد عزیزی و پس 
از درگذشت این شــاعر چیره دست قدردانی 

کرد.|   باشگاه خبرنگاران | 

  كاهش امیدوارى مردم آمریکا نسبت به 
آینده كشورشان

موسســه پژوهشــی گالوپ با انتشار نتایج 
نظرسنجی تازه ای نوشــته است که میزان 
خوشبینی و امیدواری مردم آمریکا به آینده 
کشورشان در ماه های فوریه و مارس امسال 
به پایین ترین میزان خود نســبت به سال 
1۹7۹ - که موسســه مذکور این گونه نظر 
ســنجی ها را آغاز کرده بود- رسیده است. 
نتایج این نظرســنجی نشان می دهد که در 
حال حاضر فقــط ۲۹ درصــد از مردم این 
کشور در مورد مسیری که آمریکا در پیش 
گرفته ابراز خوشبینی و امیدواری کرده اند 
که این میزان نسبت به ماه فوریه ثابت مانده 

است.|   شبکه خبر | 

  انتقاد عفو بین الملل
 از اقدامات رژیم سعودى

ســازمان عفو بین الملل از رژیم ســعودی و 
متحدانــش به علــت اســتفاده از بمب های 
خوشه ای در مناطق مســکونی یمن به شدت 

انتقاد کرد. |  پرس تی.وی| 

هفته اخبار
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تاریخی روایت

دامان پاكیزه ى این مادر

۲۰ جمادى الثانی، والدت با سعادت 
حضرت صدیقه طاهره

درباره ی حضرت زهـرا )( -ایـن را نه به عنوان 
اینکـه آدم بخواهـد جـزو حرفهـای متعـارف و 
معمـول که میزننـد، بـر زبان جـاری کنـد- حّقاً 
و انصافاً ماها قاصریـم، حقیرتر از آن هسـتیم که 
بخواهیـم از آن مقـام باعظمـت سـخن بگوییم؛ 
از حقیقـت نـورِی آن بزرگـوار و امثـال ایشـان 
از ائّمـه ی معصومیـن، زبـان ماهـا، بیـان ماهـا، 
فهـم ماهـا کوتاه تـر از ایـن اسـت کـه بتوانیـم 
در ایـن زمینه هـا صحبـت کنیـم. َخلََقُکـُم اهلُل 
اَنـواراً َفَجَعلَُکـم بَِعرِشـِه ُمحِدقین؛ قضّیـه ی انوار 
ائّمه ی معصومیـن )( ایـن اسـت؛ دیگر حاال 
مـا چـه میخواهیـم بگوییـم؟ لکـن در زمینه ی 
سـیره ی ایـن بزرگـواران و رفتارهای آنها و اسـوه 
بـودن آنها به عنـوان یک بشـر، چـرا، حـرف زیاد 
)( هسـت. مـا بایـد راجـع بـه حضـرت زهـرا

از ایـن نگاه، یعنی اسـوه بـودن و مثال بـودن نگاه 
]کنیم[... بـا این نگاه میشـود بـه این بزرگـواران 
نگاه کـرد به عنـوان نمونـه و از آنهـا درس گرفت. 
خـب، فاطمـه ی زهـرا )( صّدیقـه ی کبـرا 
اسـت در میان صّدیقین و صّدیقـات، کبرا یعنی 
بزرگ تریـن صّدیقـه اسـت ایـن بزرگـوار. حـاال 
میخواهیـم از ایشـان درس بگیریـم؛ زنهـا هـم 
درس بگیرنـد، مردهـا هـم درس بگیرنـد؛ همـه 
-عالـم و جاهـل- درس بگیرند. ببینیـم درباره ی 
این بزرگـوار در کلمات ائّمـه ی معصومین، آنچه 
ذکر میشـود از مدایـح، چـه چیزهایی اسـت. در 
زیـارت امـام رضـا )( وقتـی نوبت بـه حضرت 
زهرا میرسـد بـرای صلـوات -آن زیارتی که سـر 
تا پا صلـوات اسـت- ]میگویـد[: اَللُّهمَّ َصـلِ  َعلی  
فاِطَمـَة بِنِت نَبیِّـک؛ این یـک خصوصّیت. خب، 
ایـن خصوصّیت خیلی مهّمـی اسـت؛ البّته قابل 
تأّسـی نیسـت؛ همـه دختـر پیغمبر نمیشـوند؛ 
اّمـا انتسـاب بـه پیغمبـر به صـورت دختـر او، 
نشـان دهنده ی رفعـت مقـام اسـت. َو َزوَجـِة 
َولِِیّـک، ایـن هـم دّومـی؛ البّتـه ایـن هـم قابـل 
دسـت گیری نیسـت و همه نمیتواننـد زوجه ی 
ولّی خـدا بشـوند؛ اّمـا رفعت مقـام، رفعت شـأن 
و جـاه و جال ایـن بزرگوار را نشـان میدهـد. َو اُمَّ 
َدی َشباِب اَهِل  بَطیِن الَحَسِن َو الُحَسیِن َسـِیّ السِّ
الَجنَّـة؛ جنبـه ی کاربـردی ایـن ]خصوصّیـت[، 
بیشـتر از آن دو صفـت قبلـی اسـت؛ جنبـه ی 
کـه  سـبَطینی  سـبَطین.  تربیـت  کاربـردِی 
»َسیَِّدی َشـباِب اَهِل الَجنَّة« هسـتند، مادرشان 
ایـن بزرگـوار اسـت؛ دامـان پاکیـزه ی ایـن مادر 
اسـت که توانسـته اینها را تربیـت بکنـد. این آن 
چیزی اسـت که میتواند بـرای ما به عنـوان الگو، 

به عنـوان اسـوه مطـرح بشـود .  95/1/11

یکم. ۲۹ اردیبهشت ماه سال 6۰، رهبر انقاب 
در اولین کنگره ی بین المللی نهج الباغه حضور 
یافته و ســخنرانی کردند. موضوعی که ایشان 
برای سخنرانی خود انتخاب کرده بودند، مسئله ی »حکومت 
در نهج الباغه« بود. ایشان با اشاره به اینکه فرصت محدودی 
برای طرح بحث وجــود دارد و نمی توان به همه ی مباحث 
پرداخت، در همان ابتدا، ده مســئله ی اصلی بیانات خود را 
مطرح کردنــد. متأســفانه در آن روز، همانگونه که خود 
پیش بینی می کردند، فرصت آن را نیافتنــد که به این ده 
مسئله، یا بهتر بگوییم "ده پرسشی" که مطرح نمودند، پاسخ 
دهند. از جملــه آنکه، »در فرهنــگ نهج الباغه مردم چه 
کاره اند در یک حکومت؟ تعیین کننده اند؟ شروع کننده اند؟ 
اختیاردار تام اند؟ هیــچ کاره اند؟ چی انــد؟« و همچنین 
»نحوه ی برخورد دستگاه اداری با مردم؛ چگونه باید برخورد 
کند؟ آیا آنها طلبکارِ از مردمند؟ آیا بدهکار به مردمند؟ اخاق 
دستگاه حکومت و والی با مردم چگونه است؟« گرچه رهبر 
انقاب در آن روز، مجال الزم برای پاسخ به این پرسش های 
بنیادین را نیافتند، اما گویا در سراسر دوره ی رهبری ایشان، 
این پرسش، همچنان برایشــان به عنوان یک "مسئله ی 

اساسی و اصلی" مطرح بوده است.   

دوم. "فرمان مالک اشتر" را می توان کامل ترین و موجزترین 
شــاخص های حکومتداری دانســت. فرمانی که اگرچه 
برای همه ی حکومت ها قابل اســتفاده است، اما بی تردید 
می توان آن را مانیفســت حکومت اســامی قلمداد کرد. 
شــاید برای همین هم بوده و هســت که رهبر انقاب، در 
بسیاری از دیدارهای خود با مســئولین و کارگزاران نظام 
)مخصوصا دیدارهای ماه مبارک رمضان( به بخش هایی از 
این نامه اشــاره کرده اند. جالب آنکه رهبر انقاب در جایی، 
حتی به خصوصیات جناب "مالک اشــتر"، که خطاب این 
نامه ی امیرالمؤمنین)( است، به عنوان یکی از مسئولین 
حکومــت  حضرت نیز اشــاره کــرده و از زبــان حضرت، 
ویژگی های ایشان را چنین ذکر کرده اند: »مالک اشتر کسی 
است که... »فانه ممن ال یخاف وهنه«؛ کسی است که گمان 
سستِی او نمی رود. »و ال ســقطته«؛ کوتاهی در کارها به او 
گمان برده نمی شود. »وال بطؤه عما االســراع الیه احزم«؛ 
کندِی او در کارهایی که شتاب مطلوب است، مطلقاً گمان 
کسی را برنمی انگیزد. »و ال اسراعه الی ما البطء عنه امثل«؛ 
عجله و شتابزدگی او هم نسبت به کارهایی که آرامش و تأنّی 
در آن مطلوب است، گمان کســی را برنمی انگیزد.« اینها 

شاخص های مسئول تراز حکومت اسامی است.

چهار فرمان امیر)( به مالک اشتر

آقا گفتند ما یک قفسه ی کتاب داریم در کنار 
اتاق خودمان کــه در آن چند صد جلد کتاب 
وجود دارد، من بعضی وقت ها آن قدر مشغله ام زیاد است که 
رویم را از کتاب ها برمی گردانم تا آن ها را نبینم و به کار های 
اجرایی برسم. چند هفته قبل به صورت اتفاقی کتاب شما را 
دیدم و آن را خواندم. این جمات شرح نخستین آشنایی 
رهبر انقاب با کتاب »وقتی مهتاب گم شــد« است که به 
نقل از علی خوش لفظ راوی کتاب بیان شده است، او برای 
نخســتین بــار در تاریــخ 95/1۰/1۶ همراه بــا جمعی از 
نویسندگان دفاع مقدس میهمان رهبر انقاب می شود. دو 
روز پس از این دیدار بود که رهبر انقاب دو یادداشت را به 
عنوان تقریظ بر کتاب وقتی مهتاب گم شد مرقوم فرمودند. 
پس از نگارش تقریظ هم رهبر انقاب در دیداری جداگانه 
میزبان علی خوش لفظ و خانواده ی محترم شــان بودند. 
همچنین در بهمن ماه بود که حضرت آقا در تقریظ بر کتاب 
»آب هرگر نمی میرد« از علی خوش لفظ و حمید حسام نام 
بردند تا اشاره ای مجدد به کتاب وقتی مهتاب گم شد داشته 

باشند. با این همه اما گویی تاثیر کتاب و شخصیت راوی آن 
اندازه زیاد بود که در دیدار رهبر انقاب با شاعران مذهبی سرا 
و همچنین دیدار با دست اندرکاران راهیان نور نامی از علی 
خوش لفظ و کتاب شان، به میان آمد و حتی لحظاتی رهبر 
انقاب را تحت تاثیر قــرار داد. مجموعه ی این توجهات از 
سوی رهبر انقاب بود که کتاب وقتی مهتاب گم شد را از 
ســایر آثار دفاع مقدس و حتی آثاری که ایشــان بر آن ها 

تقریظ نوشته اند، متمایز کرد. این کتاب را باید خواند، زیرا : 
 روایت  زندگی یک بسیجی

راوی یک نیوری اطاعات و عملیات است. جدا از آنکه راوی 
صادقانه از       زندگــی خود، شــیطنت های کودکانه  ی قبل از 
انقاب، غرور جوانی  و حوادث طاقت فرسای جنگ تحمیلی 
سخن می گوید؛ توصیف شبهای شناســایی، التهاب عبور از 
میدان مین، جســتجوهای مخفیانه برای یافتن راه هایی که 
بشود رزمندگان را تا پشت سر بعثی ها برد، گرفتار شدن در 
تله ها و کمین ها و شهادت دوستان در برابر چشم، از بخش های 
برجسته این کتاب است.  اگر وقتی مهتاب گم شد را به عنوان 
یک روایت از دفاع مقدس بدانیم، می توان آن را مصداق اعای 
مکتوبی از سفارش رهبر انقاب در دیدار راهیان نور دانست: 
»محتوای گزارش بایســتی پُر از تبیین، پُــر از معرفت، پُر از 
بیان حقایق، پُر از نقاط برجسته و مثبت دوران دفاع مقّدس 
و ارزش های دفاع مقّدس باشــد؛ ... البّته من نمیگویم اغراق 
کنید. ... هیچ لزومی ندارد مبالغه کنیــم. ... نخیر، از همین 
جنس ماها بودند، منتها بهتر از ما راه را شناختند، بهتر از ما 
زندگی را فهمیدند، اقبال بیشتری داشتند، توّسل بیشتری 
داشتند، خدای متعال هم به آنها توّجه بیشتری کرد و آنها را 

روایت یک شهید 
زنده را بخوانید 

فرصت عمل به توصیه ى رهبرانقالب
 در ایام نوروز؛

نسبت مردم با حاكم اسالمی چگونه است؟

از سرچشمه ی لطف و فضل خودش سیراب کرد. 95/1۲/1۶« 
انقالب قلب ها

وقتی مهتاب گم شــد، زندگی یــک انســان معمولی را 
روایت می کند. فردی که با وقــوع انقاب، دچار یک تحول 
درونی می گردد و به یکباره راهی جبهه  می شود. با ورود به 
جبهه است که علی خوش لفظ نوجوان به دلیل شجاعت و 
جسارتش مشهور می شود و نامش بر سر زبان ها می پیچد 
تا در شانزده ســالگی  نیروی اطاعات عملیات حاج احمد 
متوسلیان  شود. روایت زندگی او، روایت چگونگی تاثیر انقاب 
بر قلب ها و چگونگی شکوفایی استعداد ها در دفاع مقدس 
است. امری که رهبر انقاب درباره ی آن فرمودند: »در مورد 
استعداد اشخاص به نظر من این نکته ی مهم و قابل توجهی 
است که به آن توجه نمیشود؛ ... آن این است که دفاع مقدس 
وسیله ای شد برای اینکه استعدادهای مکنون در انسانها، به 

شکل عجیبی بروز کند. ... این خیلی مهم است. 9۲/9/۲5«
سفر من الخلق الی الحق

وقتی مهتاب گم شــد را می توان شــرح عملی یک حرکت 
عارفانه دانســت. در حقیقت بیــش از آنکه ایــن کتاب به 
ویژگی های جنگ بپردازد، شــرح سفر عارفانه ی من الخلق 
الی الحق، علی خوش لفظ اســت. هنگامی که او از رفیق و 
مرادش شهید چیت ســازیان درس می گیرد که برای عبور 
از سیم خاردارهای دشمن باید از سیم خاردارهای نفس خود 
عبور کند و راه صبر و گمنامی را در پیش  گیرد و همین صبر بر 
مصائب و آالم است که باعث شد رهبر انقاب او را شهید زنده 
خطاب کنند. در حقیقت دلیل سفارش و تاکید رهبر انقاب 

بر خواندن این کتاب را نیز باید در همین نقطه جستجو کرد: 
»شهیدان حامل بشارتند. ... شــهیدان به ما می گویند شما 
خوف و حزن نداشــته باشید. دلســردی و نومیدی نداشته 
باشید. ... برکات الهی را در مقابل چشم ما نگه می دارند و این 
آن چیزی اســت که ما امروز به آن احتیاج داریم . 95/7/5« 
وقتی مهتاب گم شد شرح بشــارت یک شهید زنده است به 
جامعه، تا مبادا از یاد خدا و نصرت الهی غافل شود، کتابی که 
اگر یک نفر آن را بخواند، متحول می شــود و اگر هزاران نفر 
آن را بخوانند، هزاران نفر متحول خواهند شد. بنظر می رسد 
ایام فراغت نوروز، فرصتی مناسب برای عمل به توصیه رهبر 

انقاب برای مطالعه  وقتی مهتاب گم شد، باشد.

سوم. در این فرمان، امیرالمؤمنین)(، چهار وظیفه ی 
اصلی حکومت اسامی را چنین برمی شمرند: »1- گرفتن 
مالیات و حقوقی که مردم نسبت به دولت دارند، ۲- دفاع 
از مردم و سرزمین شان، ۳- ســوق دادن جامعه به صاح و 
رستگاری، و 4- آبادانی و سازندگی کشور.« )94/4/۲3( پس 
وظیفه ی حکومت اسامی، نه تنها سازندگی دنیای مردم، 
بلکه سعادت عقبای مردم هم هست. از همین جاست که 
حکمت وظیفه ی دولت برای به بهشت بردن مردم استنباط 

می شود.
برگردیم به ابتدای این متن، و پاسخ به این پرسش که »در 
فرهنگ نهج الباغه مردم چــه کاره اند در یک حکومت؟« 
یک نگاه که مبتنی بر نظام های به ظاهر دموکراتیک امروزی 
است می گوید که مردم صرفا لشگری از "رأی دهندگان"اند 
که هر چهار یا پنج سال یک بار، باید پای صندوق های رأي 
حاضر شوند و یکی را از میان نامزدهای موجود انتخاب کنند 
و پس از آن به خانه رفته و مابقی امور را به نخبگان )حاکمان( 
بسپارند. نگاه دیگر که اتفاقا ظاهری دینی هم دارد، مردم را 
عوامی می داند که صرفا می توانند با اجتماع خود، مقبولیت 
یک نظام را رد یا تأیید کنند. بی تردید فرق اســت بین این 
دو نگاه، با نگاهی که معتقد اســت مردم "ولی نعمتان" و 
"صاحبان اصلی انقاب"ند. فرق اســت بین آن دو نگاه، با 
نگاهی که مردم را به مثابه "خانواده خود" در نظر می گیرد: 
»ما مردم را بایــد عائله ی خودمان بدانیم. ما مســئولین 
کشوریم دیگر... این ملت، این کشور، این مرزها، این فضای 

زندگی، عائله ی  ما است. 95/۲/11«

چهارم. اگر چنیـن نگاهـی حاکـم بـود، »آن جایی که 
بین خواسـت نخبگان و خواسـت مردم - عامه ی مردم - 
تعارض وجـود دارد، خواسـت عامه ی مردم مقدم اسـت. 
۸7/۶/۲«، چـرا که »اگـر عامه ی مـردم نارضایی داشـته 
باشـند، رضایـت و خشـنودی گروه هـای خـاص از تـو 
به کلـی پامـال می شـود و از بیـن مـی رود. ۸4/7/17«  از 
دل همین نگاه اسـت کـه مطابق بـا فرمان مالک اشـتر، 
»مهم تریـن وظیفه ی مسـئوالن خدمت به مردم اسـت، 
زیرا فلسـفه ی وجـودی حکومـت در اسـام، انجـام امور 

مـردم و خدمت رسـانی به آنـان اسـت. ۸5/7/9«
حـاال شـاید بهتـر بتـوان دلیـل صراحـت بیانـات رهبر 
انقـاب در چنـد ماهـه ی اخیـر نسـبت بـه عملکـرد 
مسـئولین، و لـزوم توجـه بیشـتر آنـان نسـبت بـه 
شـد.  متوجـه  را  مـردم  معیشـتی  مشـکات  رفـع 
»]خدمتگـزاری بـه مـردم افتخار اسـت[ البتـه همه ی 
افـراد ملـت و جامعـه را بایـد خدمـت کـرد؛ امـا مـراد 
عمدتـاً طبقـه ی محرومنـد کـه بایـد مـورد توجـه 
خـاص بـرای خدمـت قـرار بگیرنـد؛ بـه دو دلیـل: اوالً 
چـون احتیاجشـان بیشـتر اسـت و عـدل ایـن را اقتضا 
می کنـد؛ ثانیـاً چـون پشـتیبانی آنهـا از نظـام، جدیتر 
و همیشـگی تر اسـت و از اول این طـور بـوده اسـت... 
عامـه، یعنـی همانهایـی کـه در جنـگ بـا تو هسـتند، 
در مشـکات بـا تـو هسـتند، سـختیها را با تو تقسـیم 
می کننـد، غـم تـو را از دلـت می زداینـد، خودشـان را 

سـپر بـای تـو قـرار می دهنـد و صادقنـد. 7۰/5/۲3«

سخن 
هفته

توصیف شبهای 

شناسایی، التهاب 

عبور از میدان 

مین، جستجوهای 

مخفیانه برای یافنت 

راه هایی که بشود 

رزمندگان را تا پشت 

رس بعثی ها برد، 

گرفتار شدن در 

تله ها و کمین ها 

و شهادت دوستان 

در برابر چشم، از 

بخش های برجسته 

این کتاب است

»در فرهنگ 

نهج البالغه مردم 

چه کاره اند در یک 

حکومت؟ تعیین 

کننده اند؟ رشوع 

کننده اند؟ اختیاردار 

تام اند؟ هیچ کاره اند؟ 

چی اند؟« و همچنین 

»نحوه ی برخورد 

دستگاه اداری 

با مردم؛ چگونه 

باید برخورد کند؟ 

آیا آنها طلبکاِر از 

مردمند؟ آیا بدهکار 

به مردمند؟ اخالق 

دستگاه حکومت و 

والی با مردم چگونه 

است؟« 


