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بّچه های همدان؛ بّچه های صفا و عشق و اخالص؛ 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.... 18/10/9۵درباره ی نگارش این کتاب، 

آنچه نوشتم کم است؛ لطف این نگارش بیش از اینها است. مقّدمه ی کتاب یک غزل به تمام معنی است  .....

راوی، خود یک شهید زنده است

این شماره تقدیم   می شود به

حزب ا... تریبون

 سالم. مفتخریم که در پتروشیمی جم 
عســلویه با 3000 نفر پرســنل به صورت 
منظم نشریه خط حزب ا... با تمام مشکالت 
با تیراژ 200 عدد هر هفته از شماره ۵0 به 

بعد توزیع گشته است.
ذیل تصویر شماره پیشــین با تیتر  
»اکنون اینگونه نیســت«: والیت یعنی 
همیــن ..اگر امــام نباشــد مســئولین 
دستگاههای مختلف کشور نظارتی ندارند. 
نظارت که نباشــد فســاد قطعی اســت.

خوشــحالیم که وجود عزیز آقا رو داریم ... 
ایشان هوشیار و دلسوز هستند.

َر اللَّیـِل َو النَّهـار. یـا ُمَحـوَِّل الَحـوِل َو  ِـّ َب الُقلـوِب َو األبصـار. یـا ُمَدب یـا ُمَقلِـّ
األحوال. َحوِّل حالَنا إلی أحَسِن الحال)1(.

مـا در دعای آغـاز تحویـل، از خـدای متعـال می خواهیم کـه حالمـان را بـه بهترین 
حال برگرداند... ایـن تغییر و تحـّول، یکی از بزرگترین اسـرار حرکت تکاملی انسـان 
اسـت که اسـالم ما را بـه آن امـر کـرده اسـت... در هـر مرتبـه ای از دانـش، معرفت، 
کمـال و اخالق انسـانی قرار داریـم، باید از خـدا بخواهیم کـه حالمـان را نیکوتر کند 
و مـا را به سـمت کاملتر شـدن پیش ببـرد... این جا سـؤال پیـش می آید که »نشـانه 
و جهت ایـن کامل شـدن چیسـت؟« دو عنـوان را بـه عنوان نشـانه عـرض می کنم. 
این دو نشـانه، عبارت اسـت از سـازش و آشـتی با خدا و سـازش و آشـتی با مـردم... 
بایـد اّول نواقص و عیـوب خود را جسـتجو کنیم و بشناسـیم و با برطرف کـردن آنها، 
خودمـان را به خـدا نزدیک سـازیم. بـه تعبیر من، »بـا خدا، آشـتی کنیم.« سـپس، 
آشـتی با مـردم، صفا بـا مـردم، وفـا بـا مـردم، نیک رفتـاری و نیکـوکاری با مـردم را 

سـرلوحه ی رفتار خود قـرار دهیـم. 73/1/1  
1( زاد المعاد، ص3۲۸.

حدیث شـرح

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

صالح بداند، اشکال ندارد.
س: انبار کردن چه چیزهایی احتکار محسوب می شود؟ و احتکار در چه مواردی است؟ج: 
عالوه بر حرمت احتکارِ اغذیه عمومی مردم، هر چه که احتکار آن در قانون غیر مجاز باشد، جایز نیست. 

نمازهای  جماعت  و مساجد باید کامال جدی  گرفته  شود و مردم  با مسجد 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  مردم  را بیابند و با 
دادن  پاسخ  مستدل  و منطقی  به  آنها خالذهنی  زنان  و مردان  و بویژه  جوانان  را پر کنند، 
زیرا اگر غفلت  شود این  خال را دشمنان  اسالم  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 ، خال 

داشته  باشد، ضربه  خواهد خورد.  73/11/5

با مسجد و نماز جماعت انس پیدا کنیداحتکار و اسراف

چهار فرمان امیر)( به مالک اشترروایت یک شهید زنده را بخوانید
 آقـا گفتند مـا یک قفسـه ی کتـاب داریم در کنـار اتـاق خودمان کـه در آن 
چنـد صـد جلـد کتـاب وجـود دارد، مـن بعضـی وقت ها آن قـدر مشـغله ام 
زیـاد اسـت کـه رویـم را از کتاب هـا برمی گردانـم تـا آن هـا را نبینـم و بـه کار هـای 
اجرایی برسـم. چند هفته قبل بـه صورت اتفاقـی کتاب شـما را دیـدم و آن را خواندم. 
ایـن جمـالت شـرح نخسـتین آشـنایی رهبـر انقالب بـا کتـاب »وقتـی مهتـاب گم 
شـد« اسـت که به نقـل از علـی خـوش لفـظ راوی کتـاب بیـان شـده اسـت، او برای 
نخسـتین بـار در تاریـخ 95/10/16 همـراه بـا جمعـی از نویسـندگان دفـاع مقـدس 
میهمـان رهبـر انقـالب می شـود. دو روز پـس از ایـن دیدار بـود کـه رهبر انقـالب دو 
یادداشـت را به عنوان تقریظ بـر کتاب وقتـی مهتاب گم شـد مرقوم فرمودنـد. پس از 
نـگارش تقریـظ هـم رهبـر انقـالب در دیـداری جداگانـه میزبـان علی خـوش لفظ و 
خانواده ی محترم شـان بودنـد. همچنین در بهمـن ماه بود کـه حضرت آقـا در تقریظ 
بـر کتـاب »آب هرگـر نمی میـرد« از علی خـوش لفـظ و حمیـد حسـام نـام بردند تا 
اشـاره ای مجدد بـه کتاب وقتی مهتاب گم شـد داشـته باشـند. بـا این همه امـا گویی 
تاثیـر کتـاب و شـخصیت راوی آن انـدازه زیـاد بـود کـه در دیـدار رهبـر انقـالب بـا 
شـاعران مذهبی سـرا و همچنین دیـدار بـا دسـت اندرکاران راهیـان نور نامـی از علی 
خوش لفـظ و کتاب شـان، به میـان آمـد و حتی لحظاتـی رهبر انقـالب را تحـت تاثیر 
قـرار داد. مجموعه ی ایـن توجهات از سـوی رهبر انقالب بـود که کتـاب وقتی مهتاب 
گـم شـد را از سـایر آثـار دفـاع مقـدس و حتـی آثـاری کـه ایشـان بـر آن هـا تقریـظ 

نوشته اند، متمایز کرد. این کتاب را باید خواند، زیرا : 

 روایت  زندگی یک بسیجی
راوی یـک نیـوری اطالعـات و عملیـات اسـت. جـدا از آنکـه راوی صادقانـه از       زندگی 
خود، شـیطنت های کودکانه  ی قبـل از انقالب، غـرور جوانی  و حوادث طاقت فرسـای 
جنگ تحمیلی سـخن می گویـد؛ توصیف شـبهای شناسـایی، التهاب عبـور از میدان 
مین، جسـتجوهای مخفیانـه بـرای یافتـن راه هایی که بشـود رزمنـدگان را تا پشـت 
سـر بعثی هـا بـرد، گرفتـار شـدن در تله هـا و کمین هـا و شـهادت دوسـتان در برابـر 
چشـم، از بخش هـای برجسـته ایـن کتـاب اسـت.  اگـر وقتـی مهتاب گـم شـد را به 
عنـوان یک روایـت از دفـاع مقدس بدانیـم، می تـوان آن را مصـداق اعـالی مکتوبی از 
سـفارش رهبر انقـالب در دیـدار راهیان نـور دانسـت: »محتوای گـزارش بایسـتی پُر 
از تبیین، پُـر از معرفت، پُـر از بیـان حقایق، پُـر از نقاط برجسـته و مثبـت دوران دفاع 
مقّدس و ارزش هـای دفاع مقـّدس باشـد؛ ... البّته مـن نمیگویم اغـراق کنیـد. ... هیچ 
لزومی ندارد مبالغـه کنیم. ... نخیـر، از همین جنـس ماها بودنـد، منتها بهتـر از ما راه 
را شـناختند، بهتر از ما زندگی را فهمیدند، اقبال بیشـتری داشـتند، توّسـل بیشتری 
داشـتند، خـدای متعـال هم بـه آنهـا توّجـه بیشـتری کـرد و آنهـا را از سرچشـمه ی 

لطف و فضل خـودش سـیراب کـرد. 95/1۲/16« 

انقالب قلب ها
وقتـی مهتاب گم شـد، زندگـی یـک انسـان معمولـی را روایت می کنـد. فـردی که با 
وقوع انقـالب، دچار یـک تحـول درونی می گـردد و بـه یکبـاره راهی جبهه  می شـود. 
با ورود بـه جبهه اسـت که علـی خوش لفـظ نوجـوان به دلیل شـجاعت و جسـارتش 
مشـهور می شـود و نامـش بـر سـر زبان هـا می پیچـد تـا در شـانزده سـالگی  نیـروی 
اطالعـات عملیات حـاج احمد متوسـلیان  شـود. روایـت زندگـی او، روایـت چگونگی 
تاثیـر انقـالب بـر قلب هـا و چگونگـی شـکوفایی اسـتعداد ها در دفـاع مقدس اسـت. 
امـری که رهبـر انقـالب دربـاره ی آن فرمودنـد: »در مـورد اسـتعداد اشـخاص به نظر 
مـن ایـن نکتـه ی مهـم و قابـل توجهـی اسـت کـه بـه آن توجـه نمیشـود؛ ... آن این 
اسـت که دفاع مقدس وسـیله ای شـد بـرای اینکه اسـتعدادهای مکنـون در انسـانها، 

به شـکل عجیبی بـروز کنـد. ... ایـن خیلی مهـم اسـت. 9۲/9/۲5«

سفر من الخلق الی الحق
وقتـی مهتـاب گـم شـد را می تـوان شـرح عملـی یـک حرکـت عارفانـه دانسـت. در 
حقیقت بیـش از آنکه ایـن کتاب بـه ویژگی های جنگ بپردازد، شـرح سـفر عارفانه ی 
مـن الخلـق الـی الحـق، علـی خـوش لفـظ اسـت. هنگامـی کـه او از رفیق و مـرادش 
شـهید چیت سـازیان درس می گیرد کـه برای عبـور از سـیم خاردارهای دشـمن باید 
از سـیم خاردارهای نفـس خـود عبـور کنـد و راه صبـر و گمنامـی را در پیـش  گیرد و 
همین صبـر بـر مصائـب و آالم اسـت کـه باعـث شـد رهبـر انقـالب او را شـهید زنده 
خطاب کننـد. در حقیقـت دلیل سـفارش و تاکید رهبر انقـالب بر خوانـدن این کتاب 
را نیـز بایـد در همیـن نقطه جسـتجو کـرد: »شـهیدان حامـل بشـارتند. ... شـهیدان 
بـه مـا می گوینـد شـما خـوف و حـزن 
نداشـته باشـید. دلسـردی و نومیـدی 
نداشـته باشـید. ... بـرکات الهـی را در 
مقابـل چشـم مـا نگـه می دارنـد و ایـن 
آن چیـزی اسـت کـه مـا امـروز بـه آن 
احتیـاج داریـم . 95/7/5« وقتی مهتاب 
گم شـد شـرح بشـارت یک شـهید زنده 
اسـت به جامعـه، تـا مبـادا از یاد خـدا و 
نصرت الهـی غافل شـود، کتابـی که اگر 
یـک نفـر آن را بخواند، متحول می شـود 
و اگر هزاران نفـر آن را بخواننـد، هزاران 
بنظـر  شـد.  خواهنـد  متحـول  نفـر 
می رسـد ایـام فراغـت نـوروز، فرصتـی 
مناسـب بـرای عمـل بـه توصیـه رهبـر 
انقـالب برای مطالعـه  وقتـی مهتاب گم 

شـد، باشـد.

هفته هفتهگزارش سخن

در راه انقالب و امام حقیقتا رنج کشید
او حقیقتـاً رنـج کشـید و تـالش و فعالیـت کـرد. در آن راهی که تشـخیص میـداد راه 
انقـالب و راه اسـالم و راه مـورد نظـر امـام اسـت، بیمالحظه حرکـت کـرد و خیلیها را 
هم بـا خـودش دشـمن کـرد. ....عقده هایی اسـت که از شـخص ایـن عزیز مظلـوم در 
دل داشـتند؛ چـون او در مواضـع امـام متصلّب بود و تسـلیم نمیشـد و زیر بـار خیلیها 
نمیرفـت. کسـانی کـه بـرای دلخوشـی دشـمنان انقـالب و اسـالم، زبـان بـه هجـو و 
بدگویـی از مرحـوم آقـای حـاج احمـد آقا بـاز کردنـد، اینهـا در واقع پشـت سـر حاج 

احمد آقـا، از امـام و انقـالب عقـده دارنـد.   79/1۲/۲6

احکام 
آموزشی

مسجد
تراز

امام کالم

بازارهای کشورهای اسالمی مراکز 

رقابت کاالهای غرب شده است
اگر امروز قشــرهای مختلف ملتها، قیام همه 
جانبه نکنند و با بیدار 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 کشورهای اسالمی مراکز 
رقابت کاالهای غرب شده است، و سیل کاالهای تزئینی مبتذل 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

دربـاره ی حضرت زهـرا )( -ایـن را نه به عنـوان اینکـه آدم بخواهد جـزو حرفهای 
متعـارف و معمول کـه میزننـد، بر زبـان جـاری کنـد- حّقـاً و انصافـاً ماهـا قاصریم، 
حقیرتر از آن هسـتیم که بخواهیـم از آن مقام باعظمت سـخن بگوییـم؛ از حقیقت نـورِی آن 
بزرگـوار و امثال ایشـان از ائّمـه ی معصومین، زبـان ماها، بیـان ماها، فهـم ماها کوتاه تـر از این 
اسـت که بتوانیم در این زمینه ها صحبت کنیـم. َخلََقُکُم اهللُ اَنـواراً َفَجَعلَُکم بَِعرِشـِه ُمحِدقین؛ 
قضّیـه ی انوار ائّمـه ی معصومین )( این اسـت؛ دیگر حـاال ما چه میخواهیـم بگوییم؟ لکن 
در زمینـه ی سـیره ی ایـن بزرگـواران و رفتارهای آنها و اسـوه بـودن آنهـا به عنوان یک بشـر، 
چرا، حرف زیاد هسـت. مـا باید راجـع به حضـرت زهـرا )(از این نـگاه، یعنی اسـوه بودن و 
مثال بودن نـگاه ]کنیم[... بـا این نگاه میشـود به این بزرگـواران نگاه کـرد به عنـوان نمونه و از 
آنهـا درس گرفـت. خـب، فاطمـه ی زهـرا )( صّدیقـه ی کبـرا اسـت در میـان صّدیقین و 

صّدیقات، کبـرا یعنی بزرگ ترین صّدیقه اسـت ایـن بزرگوار. حـاال میخواهیم از ایشـان درس 
بگیریم؛ زنها هـم درس بگیرند، مردهـا هم درس بگیرند؛ همـه -عالم و جاهـل- درس بگیرند. 
ببینیم درباره ی ایـن بزرگـوار در کلمات ائّمـه ی معصومین، آنچه ذکـر میشـود از مدایح، چه 
چیزهایی اسـت. در زیارت امـام رضا )( وقتـی نوبت به حضرت زهرا میرسـد بـرای صلوات 
-آن زیارتی که سـر تا پـا صلوات اسـت- ]میگویـد[: اَللُّهمَّ َصـلِ  َعلی  فاِطَمـَة بِنـِت نَبیِّک؛ این 
یک خصوصّیـت. خب، ایـن خصوصّیت خیلـی مهّمی اسـت؛ البّته قابل تأّسـی نیسـت؛ همه 
دختر پیغمبر نمیشـوند؛ اّمـا انتسـاب به پیغمبـر به صـورت دختـر او، نشـان دهنده ی رفعت 
مقـام اسـت. َو َزوَجـِة َولِِیّـک، این هـم دّومـی؛ البّته ایـن هم قابل دسـت گیری نیسـت و همه 
نمیتوانند زوجـه ی ولّی خدا بشـوند؛ اّمـا رفعت مقام، رفعت شـأن و جـاه و جالل ایـن بزرگوار 
ـبَطیِن الَحَسـِن َو الُحَسـیِن َسـِیَّدی َشـباِب اَهـِل الَجنَّـة؛ جنبـه ی  را نشـان میدهـد. َو اُمَّ السِّ
کاربـردی ایـن ]خصوصّیـت[، بیشـتر از آن دو صفت قبلی اسـت؛ جنبـه ی کاربـردِی تربیت 
سـبَطین. سـبَطینی که »َسـیَِّدی َشـباِب اَهِل الَجنَّة« هسـتند، مادرشـان این بزرگوار است؛ 
دامان پاکیـزه ی این مـادر اسـت که توانسـته اینهـا را تربیـت بکند. ایـن آن چیزی اسـت که 

میتواند برای ما به عنوان الگو، به عنوان اسوه مطرح بشود.  95/1/11

تاریخی روایت

  مــادر میتوانــد فرزنــدان را بــه بهتریــن وجهــی تربیت کنــد. تربیــت فرزند 
بــه وســیله ی مــادر، مثــل تربیــت در کالس درس نیســت؛ بــا رفتــار اســت، 
بــا گفتــار اســت، بــا عاطفــه اســت، بــا نــوازش اســت، بــا الالئــی خوانــدن اســت؛ بــا 
زندگــی کــردن اســت. مــادران بــا زندگــی کــردن، فرزنــد تربیــت میکننــد. هرچــه 
ــد.  ــد ش ــر خواه ــت بهت ــن تربی ــد، ای ــمندتر باش ــر و هوش ــر، عاقل ت زن صالح ت
بنابرایــن بــرای بــاال رفتــن ســطح ایمــان، ســطح ســواد، ســطح هــوش بانــوان، در 

کشور باید برنامه ریزی شود. 9۲/۲/11

ایـرانی خانواده

مادران با زندگی کردن، فرزند تربیت میکنند

نشانه تحول انسان چیست؟

    نامه هشدار آمیز دبیر مجمع جهانی اهل بیت)(درباره وضعیت بحرین

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت)( در نامه ای سرگشاده به دبیر کل سازمان ملل نسبت 
به افزایش اقدامات ســرکوبگرایانه رژیم آل خلیفه در بحرین هشدار داد. در بخشی از این 
بیانیه تصریح شده است:  استمرار رویکرد فعلی موجب تشدید وضعیت شده و نتیجه ای 
جز تغییر رویکرد مردم در اعتراضات به همراه نخواهد داشت و چشم انداز مبهمی را برای 

بحرین و منطقه پیش رو قرار خواهد داد. |   خبرگزاری اهل بیت)(ابنا  |

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

کرد. |    باشگاه خبرنگاران|

 کاهش امیدواری مردم آمریکا نسبت به آینده کشورشان
موسسه پژوهشــی گالوپ با انتشــار 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 نسبت به سال 1979 - که موسسه مذکور این گونه نظر سنجی ها 
را آغاز کرده بود- رسیده است. نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که در حال حاضر فقط 
29 درصد 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 سعودی  
ســازمان عفو بین الملل از رژیم ســعودی و متحدانش به علت اســتفاده از بمب های 

خوشه ای در مناطق مسکونی یمن به شدت انتقاد کرد. |    باشگاه خبرنگاران|

هفته اخبار

ــر انقــالب در اولیــن کنگــره ی  ــاه ســال 60، رهب ــم. 29 اردیبهشــت م یک
بین المللــی نهج البالغــه حضــور یافتــه و ســخنرانی کردنــد. موضوعــی کــه 
ــت در  ــئله ی »حکوم ــد، مس ــرده بودن ــاب ک ــود انتخ ــخنرانی خ ــرای س ــان ب ایش
نهج البالغــه« بــود. ایشــان بــا اشــاره بــه اینکــه فرصــت محــدودی بــرای طــرح بحث 
وجــود دارد و نمی تــوان بــه همــه ی مباحــث پرداخــت، در همــان ابتــدا، ده مســئله ی 
ــود  ــه خ ــه ک ــفانه در آن روز، همانگون ــد. متأس ــرح کردن ــود را مط ــات خ ــی بیان اصل
ــر  ــا بهت ــئله، ی ــن ده مس ــه ای ــه ب ــد ک ــت آن را نیافتن ــد، فرص ــی می کردن پیش بین
ــه، »در  ــه آنک ــد. از جمل ــخ دهن ــد، پاس ــرح نمودن ــه مط ــی" ک ــم "ده پرسش بگویی
ــد؟  ــن کننده ان ــت؟ تعیی ــک حکوم ــد در ی ــه کاره ان ــردم چ ــه م ــگ نهج البالغ فرهن
شــروع کننده انــد؟ اختیــاردار تام انــد؟ هیــچ کاره انــد؟ چی انــد؟« و همچنیــن 
»نحــوه ی برخــورد دســتگاه اداری بــا مــردم؛ چگونــه بایــد برخــورد کنــد؟ آیــا آنهــا 
طلبــکارِ از مردمنــد؟ آیــا بدهــکار بــه مردمنــد؟ اخــالق دســتگاه حکومــت و والــی بــا 
مــردم چگونــه اســت؟« گرچــه رهبــر انقــالب در آن روز، مجــال الزم بــرای پاســخ بــه 
ایــن پرســش های بنیادیــن را نیافتنــد، امــا گویــا در سراســر دوره ی رهبــری ایشــان، 
ــی"  ــی و اصل ــئله ی اساس ــک "مس ــوان ی ــان به عن ــان برایش ــش، همچن ــن پرس ای

مطرح بوده است.   

ــاخص های  ــن ش ــن و موجزتری ــوان کامل تری ــتر" را می ت ــک اش ــان مال دوم. "فرم
حکومتــداری دانســت. فرمانــی کــه اگرچــه بــرای همــه ی حکومت هــا قابل اســتفاده 
ــرد.  ــداد ک ــالمی قلم ــت اس ــت حکوم ــوان آن را مانیفس ــد می ت ــا بی تردی ــت، ام اس
شــاید بــرای همیــن هــم بــوده و هســت کــه رهبــر انقــالب، در بســیاری از دیدارهای 
خــود بــا مســئولین و کارگــزاران نظــام )مخصوصــا دیدارهــای مــاه مبــارک رمضــان( 
ــالب در  ــر انق ــه رهب ــب آنک ــد. جال ــاره کرده ان ــه اش ــن نام ــی از ای ــه بخش های ب
ــه ی  ــن نام ــه خطــاب ای ــک اشــتر"، ک ــاب "مال ــات جن ــه خصوصی ــی ب ــی، حت جای
ــز  ــرت نی ــت  حض ــئولین حکوم ــی از مس ــوان یک ــت، به عن ــن)( اس امیرالمؤمنی
ــد:  ــر کرده ان ــن ذک ــان را چنی ــای ایش ــرت، ویژگی ه ــان حض ــرده و از زب ــاره ک اش
»مالــک اشــتر کســی اســت کــه... »فانــه ممــن ال یخــاف وهنــه«؛ کســی اســت کــه 
ــرده  ــه او گمــان ب ــا ب گمــان سســتِی او نمــی رود. »و ال ســقطته«؛ کوتاهــی در کاره
نمی شــود. »وال بطــؤه عمــا االســراع الیــه احــزم«؛ کنــدِی او در کارهایــی کــه شــتاب 
مطلــوب اســت، مطلقــاً گمــان کســی را برنمی انگیــزد. »و ال اســراعه الــی مــا البــطء 
عنــه امثــل«؛ عجلــه و شــتابزدگی او هــم نســبت بــه کارهایــی کــه آرامــش و تأنّــی 
در آن مطلــوب اســت، گمــان کســی را برنمی انگیــزد.« اینهــا شــاخص های مســئول 

ــراز حکومــت اســالمی اســت. ت

ــت  ــی حکوم ــه ی اصل ــار وظیف ــن)(، چه ــان، امیرالمؤمنی ــن فرم ــوم. در ای س
اســالمی را چنیــن برمی شــمرند: »1- گرفتــن مالیــات و حقوقــی کــه مــردم نســبت 
ــه  ــه ب ــوق دادن جامع ــان، 3- س ــردم و سرزمین ش ــاع از م ــد، 2- دف ــت دارن ــه دول ب
صــالح و رســتگاری، و 4- آبادانــی و ســازندگی کشــور.« )94/4/۲3( پــس وظیفــه ی 
حکومــت اســالمی، نــه تنهــا ســازندگی دنیــای مــردم، بلکــه ســعادت عقبــای مردم 
ــت  ــه بهش ــرای ب ــت ب ــه ی دول ــت وظیف ــه حکم ــت ک ــت. از همین جاس ــم هس ه

ــود. ــتنباط می ش ــردم اس ــردن م ب
ــگ  ــه »در فرهن ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــن، و پاس ــن مت ــدای ای ــه ابت ــم ب برگردی
ــر  ــی ب ــه مبتن ــگاه ک ــک ن ــت؟« ی ــک حکوم ــد در ی ــه کاره ان ــردم چ ــه م نهج البالغ
نظام هــای به ظاهــر دموکراتیــک امــروزی اســت می گویــد کــه مــردم صرفــا 
ــای  ــد پ ــار، بای ــال یک ب ــج س ــا پن ــار ی ــر چه ــه ه ــد ک لشــگری از "رأی دهندگان"ان
صندوق هــای رأي حاضــر شــوند و یکــی را از میــان نامزدهــای موجــود انتخــاب کنند 
و پــس از آن بــه خانــه رفتــه و مابقــی امــور را بــه نخبــگان )حاکمــان( بســپارند. نــگاه 
ــا  ــه صرف ــد ک ــی می دان ــردم را عوام ــم دارد، م ــی ه ــری دین ــا ظاه ــه اتفاق ــر ک دیگ
می تواننــد بــا اجتمــاع خــود، مقبولیــت یــک نظــام را رد یــا تأییــد کننــد. بی تردیــد 
فــرق اســت بیــن ایــن دو نــگاه، بــا نگاهــی کــه معتقــد اســت مــردم "ولی نعمتــان" و 
"صاحبــان اصلــی انقالب"نــد. فــرق اســت بیــن آن دو نــگاه، بــا نگاهــی کــه مــردم را 
ــان  ــه ی خودم ــد عائل ــردم را بای ــا م ــرد: »م ــواده خــود" در نظــر می گی ــه "خان به مثاب
بدانیــم. مــا مســئولین کشــوریم دیگــر... ایــن ملــت، ایــن کشــور، ایــن مرزهــا، ایــن 

ــا اســت. 95/۲/11« ــه ی  م فضــای زندگــی، عائل

چهــارم. اگــر چنیــن نگاهــی حاکــم بــود، »آن جایــی کــه بیــن خواســت نخبگان 
و خواســت مــردم - عامــه ی مــردم - تعــارض وجــود دارد، خواســت عامــه ی مــردم 
مقــدم اســت. ۸7/6/۲«، چــرا کــه »اگــر عامــه ی مــردم نارضایــی داشــته باشــند، 
رضایــت و خشــنودی گروه هــای خــاص از تــو به کلــی پامــال می شــود و از 
ــا فرمــان مالــک  ــگاه اســت کــه مطابــق ب بیــن مــی رود. ۸4/7/17«  از دل همیــن ن
اشــتر، »مهم تریــن وظیفــه ی مســئوالن خدمــت بــه مــردم اســت، زیــرا فلســفه ی 
 وجــودی حکومــت در اســالم، انجــام امــور مــردم و خدمت رســانی بــه آنــان

 است. ۸5/7/9«
حــاال شــاید بهتــر بتــوان دلیــل صراحــت بیانــات رهبــر انقــالب در چنــد ماهــه ی 
اخیــر نســبت بــه عملکــرد مســئولین، و لــزوم توجــه بیشــتر آنــان نســبت بــه رفــع 
ــار  ــردم افتخ ــه م ــزاری ب ــد. »]خدمتگ ــه ش ــردم را متوج ــتی م ــکالت معیش مش
اســت[ البتــه همــه ی افــراد ملــت و جامعــه را بایــد خدمــت کــرد؛ امــا مــراد عمدتــاً 
طبقــه ی محرومنــد کــه بایــد مــورد توجــه خــاص بــرای خدمــت قــرار بگیرنــد؛ بــه 
ــد؛  ــا می کن ــن را اقتض ــدل ای ــت و ع ــتر اس ــان بیش ــون احتیاجش ــل: اوالً چ دو دلی
ثانیــاً چــون پشــتیبانی آنهــا از نظــام، جدیتــر و همیشــگی تر اســت و از اول 
ــا تــو هســتند، در  این طــور بــوده اســت... عامــه، یعنــی همانهایــی کــه در جنــگ ب
مشــکالت بــا تــو هســتند، ســختیها را بــا تــو تقســیم می کننــد، غــم تــو را از دلــت 

ــد. 70/5/۲3« ــد و صادقن ــرار می دهن ــو ق ــالی ت ــپر ب ــان را س ــد، خودش می زداین

نسبت مردم با حاکم اسالمی چگونه است؟فرصت عمل به توصیه ی رهبرانقالب در ایام نوروز؛

یک نظام آباِد آزاِد مرّفه همراه با برابری و عدالت اجتماعی و نبودن طبقه تشکیل شد، انسان ها در 
آن جامعة نوی عالِی جالب، مشغول زندگی شدند، که چه؟ بعدش؟ مکتب های مادی، برای انسان، 
انسانیت، بعد از دوران رسیدن به جامعة ایده آل، چه هدفی در نظر گرفته اند؟ هدف انسانیت چیست؟ 
انسان ها فداکاری بکنند، از خود گذشتگی بکنند، تالش بکنند، مجاهدت بکنند که خانة آبادی از 
این جهان درست کنند، حاال خانة آباد درست کردیم، بعدش چه؟ در این خانة آباد می خواهیم 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 
ذلک... مکتب های مادی می گویند دنیا را آباد کنیم، فقر را براندازیم، جهل را براندازیم، جامعة عالی 
درست کنیم، جامعة 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: کتاب طرح کلی اندیشه ی اسالمی در قرآن

هدف از ساخت یک جامعه آباد و مرفه چیست؟
سوالی که »مکتب های مادی« پاسخی به آن ندارند

این است حزب ا...

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

»مـردم« کلیـدواژه ای اسـت کـه در چهـل و نـه سـخنرانی 
رسـمی رهبـر انقـالب در سـال 139۵ از مهـم  تریـن و 
پربسـامدترین محورهای آن بوده اسـت. موضوعـات دیگری 
هم کـه در صدر فهرسـت محورهای اصلـی بیانـات و مواضع 
رهبر انقـالب قرار میگیرنـد از جمله اقتصـاد مقاومتی، تولید 
ملـی و انقالبیگری کـه در ارتبـاط مسـتقیم با نقش مـردم و 
تکلیف متقابل حکومـت و مردم مـورد تاکید قـرار گرفته اند. 
 در نـگاه امـام و رهبرانقـالب »مـردم ولی نعمـت مسـئولین 
هسـتند. 95/3/14« و حاکمـان از صـدر تا ذیل، همـه »نوکر 
و خدمتگـزار مردمنـد 70/5/۲3«.  بـر اسـاس همیـن اصـل 
بنیادیـن در نظـام مردم سـاالر دینـی و البتـه شـرایط خاص 
وضعیـت زندگـی مـردم در سـال 9۵ بخـش عمـده ای از 
بیانات ایشـان به خصـوص در نیمه ی دوم سـال، بـه موضوع 
»وضع زندگی مـردم« اختصـاص یافت. این تأکیـدات عمق 
مسـئولیت سـنگین نظـام نسـبت بـه وضـع زندگـی مردم 
را گوشـزد مینمـود، تا حـدی که ایشـان تأکیـد کردنـد اگر 
»احسـاس مسـئولیت در مسـئوالن« و »دغدغـه ی کار و 
تـالش و هدف گرایی و مجاهـدت« نباشـد »از چارچوب های 
»95/1۲/19 شـده ایم.  خـارج  اسـالمی  حکومـت 

 وقتـی »از بیـکاری جـوان، ماننـد خـود آن جـواِن در داخـل 
و  می شـوند  خجلـت زده  و  شـرمنده   »95/3/16 خانـه 
نسـبت بـه خانـوده ای کـه فرزنـد معتـاد و دختـر فـراری 
دارد همـان حسـی را دارد کـه » اگـر خـودش یـک بچـه ی 
از خانـه 95/۲/11« میداشـت؛  فـراری  یـا دختـر  معتـاد 
 وقتـی دلـش بـرای هـوای تنفـس مـردم خوزسـتان خـون

سـیل زده  مـردم  وضعیـت  قبـال  در  و   95/1۲/۲ اسـت 
از  نمیگیـرد.  آرام   95/1۲/۲ سیستان وبلوچسـتان 
را  خـود  کـه  جامعـه  امـام  شـخصیتی  ابعـاد  یک سـو 
میدانـد   »70/5/۲3 جامعـه  کـه خدمتگـزار  رهبـر  »نـه 
بـرای هـر بیننـده ای رخ مینمایـد و از سـویی »آرمـان 
و  انقالبـی  ارزش  یـک  به عنـوان  نیـز  را  معیشـت« 
میگـردد. متذکـر  دولتهـا  تخلف ناپذیـر  وظیفـه ی 

مردم 
دغدغه اصلی رهبرانقالب

مر

راوی کتاب »وقتی مهتاب گم شد«

۲0 جمادی الثانی، والدت با سعادت حضرت صدیقه طاهره

دامان پاکیزه ی این مادر


