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 برخی گناهان موجب
 نفاق و کفر باطنی می شود
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ـــبیل اهلِل«:  ـــی س ـــل ف ـــل الّرج ـــی یقت ـــّر حّت ـــّر ب  ب
ّ

ـــوق کل ـــود: »ف ـــه فرم ـــود، ک ـــم ب ـــه نخواهی ـــن درج ـــه تعیی ـــادر ب ـــان، ق ـــهدای عزیزم ـــرای ش ب
ـــر از  ـــّر«: باالت ـــه ب ـــس فوق ـــل فلی ـــبیل عّزوج ـــی س ـــل ف ـــاذا قت ـــد؛ »ف ـــدا برس ـــدن در راه خ ـــه کشته ش ـــا ب ـــر دارد، ت ـــی برت ـــک خوب ـــی، ی ـــر خوب ه

ـــدارد.      ۱۳۶۹/۱۱/۲۹  ـــود ن ـــت و وج ـــور نیس ـــی متص ـــی و خوبی ی ـــچ نیک ـــر هی آن، دیگ

مزار: گلزار شهدای شلمان

باالتر از شهادت نیکی و خوبی نداریم
این شــماره تقدیم می شود به روح مطهر شــهید مدافع حرم مرتضی حسین پور شلمانی
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انتقاد در چهارچوب اصول انقالب باشد 

وِم خاِدُمهم«؛ روایتـــی از پیامبر 
َ

»َســـّیُد الق  سخن
گرامـــی اســـام � کـــه پندارهـــای غلط هفته

درباره قدرت و ریاســـت را در هم میشکند و 
ماهیتی متفـــاوت از آن ارائـــه میکند که در 
فرهنگ اسامی از آن تعبیر میشود به »خدمت«. با این 
حال، »خدمت، تعابیـــر مختلفی دارد. هـــر کس ممکن 
اســـت چیزی را خدمت بداند. ما دیدگاهی داریم، فکری 
داریم، مکتبی داریم، که اساس این نظام، بر آن بنا شده 
است و آن، مکتب اسام است... خدمت، یعنی آن که در 
ایـــن راه حرکـــت کنیم، کـــه ایـــن راه، خـــودش متضّمن 
خدمت به مردم اســـت. این، آن مسأله ی اصلی است که 

ما در هر لحظه باید به یادش باشیم.«  ۱۳۷۲/۰۶/۰۳

    دو گانه خدمتگزاری یا قدرت طلبی

»قـــدرت و ریاســـت« در مکاتـــب مختلـــف فکـــری و 
نظامهای سیاســـی، ماهیتی متفاوت از مکتب اســـام 
و نظام اســـامی دارد. »اهل دنیا از مســـئولّیِت ریاست 
و وزارت و مدیرّیـــت و امثـــال اینهـــا اســـتفاده میکننـــد 
بـــرای اینکه بـــرای دنیای خودشـــان یک چیـــزی ذخیره 
کننـــد، یک جایی جاپایی برای خودشـــان درســـت کنند، 
 یـــک ممّری بـــرای آینـــده ی خودشـــان درســـت کنند.«
     ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ویژگـــی مهم چنین مکتبی این اســـت که 
»اگر هدِف قدرت، منافع مادی شـــد، قـــدرت، بزرگترین 
وزر و وبـــال برای انســـان خواهد بود. کســـانی که قدرت 
و منصـــب و مقام را بـــرای بهره مندیهای خـــود، ُپر کردن 

کیســـه های خود و دنیـــای خود میطلبنـــد، آن جایی که 
منافـــع آنان بـــا منافع مـــردم اصطـــکاک پیـــدا میکند، 
نمیتواننـــد به نفع مـــردم کار کننـــد.«    ۱۳۸۴/۰۵/۱۲ در 
مقابـــل چنیـــن مکتبـــی، »قـــدرت در فرهنگ اســـامی 
یعنـــی خدمـــت بـــه انســـانیت و انســـانها و خدمـــت به 
ارزشـــهاى بشـــرى از موضع قوى، نـــه از موضع ضعف.«        
   ۱۳۸۲/۱۰/۰۴به تعبیر بهتر »در منطق اســـامی، قدرت 
و عـــّزت و آبـــرو و خوش نامـــی و امکانات، فقـــط و فقط 
بـــراى خدمت بـــه مردم و حرکـــت دادن خـــود و جامعه 
و کشـــور در راه نظـــام مقـــّدس اســـامی و رســـیدن به 
 آرمان هـــاى بلنـــدى اســـت که انســـانها نیازمنـــد آنند.« 

  ۱۳۸۰/۰۲/۱۱  
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مروریبرمهمترینبیاناترهبرانقالبدرمراسمتنفیذدورههایمختلفریاستجمهوری

تنفیِذ تنفیِذ خدمت به مردمخدمت به مردم
  

ادامه در صفحه 3

برای مردم به قصد قربتبرای مردم به قصد قربت
نگاهی به الزامات خدمت رسانی در نظام اسالمی براساس بیانات رهبرانقالب
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مروری بر مهمترین بیانات رهبرانقاب در مراسم  تنفیذ دوره های مختلف ریاست جمهوری

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در مراســم تنفیــذ ریاســت جمهــوری در دوره هــای مختلــف، نــکات و توصیه هــای مهمــی را خطــاب بــه رئیــس جمهــور و دولتمــردان 
مطــرح کرده انــد و همــواره در خصــوص اســتفاده درســت مســئوالن از فرصــت بــه وجــود آمــده بــرای خدمــت بــه مــردم تاکیــد کــرده و بیــان داشــته انــد: » در 

نظــام جمهــوری اســامی، پذیــرش مســئولیت بــه معنــای کامجوئــی از قــدرت نیســت؛ بــه معنــای قبــول زحمــات خدمــت بــه مــردم اســت.«     ۱۳۹۲/۰۵/۱۲  
در اطاع نگاشت ذیل، مهمترین بیانات رهبر انقاب در مراسم تنفیذ دوره های مختلف ریاست جمهوری، مرور می شود.

تنفیِذ خدمت به مردم
اطالع نگاشت

  پرداختن به مشکات اقتصادی و معیشتی مردم
  تعامل گسترده با دنیا

  صابت و قدرت در برابر 
هرگونه سلطه طلبی بیگانه

  توجه همزمان به سازندگی کشور و تأمین روحیه ی انقابی مردم
  پرداختن به عدالت اجتماعی و رعایت طبقات ضعیف در کنار سازندگی و رفاه

  توجه به مسئله ی عدالت به عنوان شعار 
اصلی انقاب

  حفظ روحیه ی خدمتگزاری به مردم در همه ی حاالت
  اجتناب از شتاب زدگی و پیگیرِی تحقق سند 

چشم انداز و سیاست ها

  اولویت داشتن مسائل اقتصادی 
و معیشت مردم

  توجه به فرهنگ عمومی کشور
  مبارزه با فساد اخاقی و 

اقتصادی

  شناخت ملت و برآوردن کردن 
خواسته ها و نیازهایش

  ریشه کنی فقر و بی عدالتی و تبعیض 
در کشور

  توجه به گزینش همکاران و جدی گرفتن خطر 
نفوِذ فساد 

  قرار دادن رفاه عمومی و عدالت اجتماعی به 
عنوان پایه های اصلی سیاست های اقتصادی

  حفظ و رشد فرهنگی ملی و اسامی در 
سیاست های فرهنگی

  انجام کارها با صبر و بدون شتابزدگی
  برخورد حکمت آمیز و عاقانه با مسائل سیاسی

  پایبندی به مبانی و ارزشهای اسامی
  افزایش همکاری های مسئوالن برای حل مشکات

  استحکام ساخت داخلی قدرت با اولویت 
مسائل علمی و اقتصادی

  اهتمام به برنامه ریزی، قانون و همکاری 
برای پیشبرد کارها

  تاش در جهت جبراِن عقب ماندگی ها و 
نیازهای کشور

  شکر نعمِت رأی باالی مردم و عظمت 
انقاب با خدمت به مردم

۱۳۹۶

۱۳۶۸

۱۳۸۴۱۳۸۰

۱۳۷۶ ۱۳۷۲

۱۳۹۲ ۱۳۸۸

حسن روحانی

اکبر هاشمی رفسنجانی

سیدمحمد خاتمیمحمود احمدی نژاد

سیدمحمد خاتمی اکبر هاشمی رفسنجانی

حسن روحانی محمود احمدی نژاد
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اشــکالی نــدارد کــه مســئوالن کشــور، متولیــان امــور کشــور 
منتقدینی داشــته باشــند که ضعفهای آنها را به خود آنها نشان 
بدهند. وقتی انسان در مقام رقابت قرار بگیرد، مقابل منتقد قرار 
بگیرد، بهتر کار میکند. اینجور نیست که وجود منتقدین و کسانی 
که این روش را قبول ندارنــد، آن روش را قبول دارنــد، برای نظام 
ضرری داشــته باشــد؛ منتها بایــد در چهارچوب نظام باشــد؛ این 
اشــکالی ندارد، این مخالفت هیچ مخالفت مضری نیست؛ نظام 
هم مطلقًا با یک چنین مخالفتی برخورد نمیکند. البته انتقاد باید 
در چهارچــوب اصول باشــد. اصول انقاب هم مشــخص اســت 
که چیســت... اصول انقاب، اسام اســت؛ قانون اساسی است؛ 
رهنمودهــا و وصیت     نامــه     ی امام اســت؛ سیاســتهای کلی نظام 
اســت... در این چهارچوب، اختاف نظر، اختاف ممشــا، اختاف 

سلیقه عیب نیست، که حسن است.     ۱۳۸۸/۰۶/۲۰

انتقاد در چهارچوب اصول انقالب باشد 

خطبه های انقالب  

راز مقابله طواغیت و قدرتمندان با انبیاء الهی 

به رسم آیه ها  

ــه     ی  ــه آن خان ــان ب ــه انس ــت ک ــن اس ــا ای ــی از کاره ــت بعض عاقب
جــا  یــک  اســت.  الهــی  آیــات  تکذیــب  کــه  میرســد  بدتریــن 
میفرمایــد: »فأعقبهــم نفاقــا فــی قلوبهــم الــی یــوم یلقونــه 
ــد،  ــدا کردن ــا خ ــده     ی ب ــف وع ــدوه«؛ خل ــا وع ــوا اهلل م ــا اخلف بم
ــد. یعنــی  ــه وجــود بیای ایــن موجــب شــد نفــاق در دلهایشــان ب
انســان گناهــی انجــام میدهــد، ایــن گنــاه انســان را بــه وادی 
نفــاق میکشــاند؛ کــه نفــاق، کفــر باطنــی اســت... لغزشــها 
انســان را فاســد میکنــد. ایــن فســاد، بــه انحــراف در عمــل و 
گاهــی بــه انحــراف در عقیــده منتهــی میشــود. ایــن هــم بمــرور 
پیــش می آیــد؛ دفعتــًا پیــش نمی آیــد کــه مــا فکــر کنیــم یــک 
نفــری شــب مؤمــن میخوابــد، صبــح منافــق از خــواب بیــدار 
ــش  ــن، عاج ــد. ای ــش می آی ــج و ذره ذره پی ــه، بتدری ــود؛ ن میش

هــم مراقبــت از خــود اســت.    ۱۳۸۸/۰۶/۲۰

 برخی گناهان موجب
 نفاق و کفر باطنی می شود 

درس اخالق  

سخن هفته

اولین دشــمنان انبیاء همان کســانی بودند که در سرنوشت 
جامعــه نقــش داشــتند. اگــر دیــن فقــط بــرای ایــن بــود که 
در خلــوت دل انســان یا معابــد مــورد اســتفاده قــرار بگیرد، 
مخالفــت مترفیــن و طواغیــت الزم نبــود، بــا انبیاء. بایســتی 
اول کســانی کــه مخالفــت می کننــد متعبدیــن و متدینیــن و 
مرتجعیــن و اینهــا باشــند چــرا پــس قــرآن می فرماید کــه »َو 
رِســلُتم 

ُ
 ُمتَرفوهــا ِاّنا ِبما ا

َ
رَیــٍة ِمن َنذیــٍر ِااّل قال

َ
رَســلنا فی ق

َ
ما ا

و قدرتمنــدان  کاِفــروَن«)۱( چــرا ســاطین و طواغیــت  ِبــِه 
و سیاســیون اول کســانی بودنــد کــه بــه مقابلــه بــا انبیــاء 
می آمدنــد. ایــن جــزء ایــن نیســت کــه انبیــاء در داخــل هــر 
جامعه ای دعوت می کردنــد به یک نظم اجتماعی و سیاســی 
نوین؛ غیر از نظام حاکــم بر آن جامعه. این نظــم همان چیزی 

است که حکومتها مظهر کامل او هستند.     ۸۰/۶/۱۹
1( سوره سبأ، آیه 3۴

تفاوت ماهوی دولت اســـامی بـــا دولتهای دیگر 
نیـــز در ایـــن اســـت کـــه »گفتمـــان اصلـــی دولت 
اســـامی همیـــن خدمـــت اســـت.«۱۳۹۲/۰۶/۰۶  
نکته مهم اینکه اساســـا یکـــی از معانی »مردمی 
بودِن حکومت اســـامی این اســـت که حکومت 
اســـامی در خدمـــت مردم اســـت... نمیشـــود از 
هـــر حکومتـــی در دنیا ایـــن اّدعا را باور کـــرد که در 
خدمـــت مـــردم خـــود اســـت.«     ۱۳۶۲/۵/۱۴ اما 
»مردمســـاالری دینی برخاف دموکراســـی های 
خدمت رســـانی  نظـــام  عوام فریـــب،  و  ریـــاکار 

خالصانـــه و بی مّنـــت اســـت.«    ۱۳۸۲/۰۲/۰۶ 

    مختصات خدمت در نظام اسالمی

بر اســـاس آنچه گفته شـــد، »خدمت به مردم در 
همـــه جا با ارزش اســـت و در جمهورى اســـامی، 
با ارزشـــتر اســـت؛ زیرا... این خدمت در چهارچوب 
آرمانهـــاى واال و ارزشـــمندى اســـت کـــه ارزش 
خدمـــت را مضاعف میکنـــد.«      ۱۳۷۲/۰۵/۰۷لذا 
ویژگـــی خدمـــت در نظام اســـامی این اســـت که 
اوال »قـــدرت اگر با هدِف خدمت به مردم باشـــد، 
عبادت اســـت.«      ۱۳۸۴/۰۵/۱۲و »اگر کسی براى 
خدمت به مـــردم، بخصوص خدمـــت به طبقات 
ضعیـــف، وارد میـــدان مبـــارزه بشـــود، هر حرکت 
او، هـــر کلمـــه ى او، هـــر حرف او حســـنه اســـت.«  
   ۱۳۹۶/۰۲/۱۰همانطـــور کـــه حضـــرت علی �، 
مســـئولیت را زمینـــه ای برای ذخیـــره عمل صالح 
دانســـته و بـــه کارگـــزاران خـــود تاکیـــد میکننـــد 
یـــَک َذخیـــَرُة الَعَمـــِل 

َ
خاِئـــِر ِال

َ
َحـــّبَ الّذ

َ
لَیُکـــن ا

َ
»ف

الّصاِلـــح؛ بهتریـــن یـــا محبوب تریـــن ذخیـــره ای 
کـــه در ایـــن مأمورّیتی که به تـــو دادیم، تـــو برای 
خـــودت میخواهی فراهم بکنـــی، ذخیره ی عمل 
صالـــح باشـــد.«   ۱۴۰۰/۰۵/۰۶     ثانیـــا »ممکـــن 
اســـت آن زحمتـــی که یکـــی کشـــیده، حرصی که 
خـــورده برای یک مســـئله ای، تاشـــی کـــه کرده، 
کســـی هم نداند، جایـــی هم ثبت نشـــود و گفته 
نشـــود، اّمـــا کرام الکاتبین میداننـــد و علم خدای 
متعـــال احاطه ی به همـــه چیز دارد... هر کســـی 
بـــرای خـــدا کار کـــرده، بـــرای خدمت به مـــردم کار 
کـــرده، با اخـــاص کار کرده، بداند که ســـعی اش 
ضایع نشـــده اســـت و ان شـــاءاهلل نـــزد خداوند 
متعـــال مأجـــور اســـت.«     ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ثالثـــا در 
مکتـــب اســـام، »قـــدرت و توانایـــی مدیرّیـــت و 
احـــراز مناصـــب مدیرّیتـــی یـــک نعمت اســـت.«   
  ۱۳۹۶/۰۲/۱۰»فرصـــت خدمـــت، یـــک نعمـــت 
اســـت... و هر نعمتی هم شـــکری دارد؛ شـــکرش 
این اســـت که در این فرصت از همـــه ی توان برای 

خدا اســـتفاده کنیـــد.«    ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ 

    جهادی کار کردن در زمینه خدمت رسانی

مهمتـــر از آنچـــه گذشـــت، ایـــن اســـت کـــه برای 
خدمـــت بـــه مـــردم در نظـــام اســـامی، بایـــد به 
الزاماتـــی پایبند بود؛ وگرنه هـــر کاری را نمی توان 
خدمـــت نامیـــد. الـــزام اول اینکـــه »در زمینـــه ى 
خدمـــت، کار را بایـــد جهـــادى کـــرد؛ جهـــادى به 
معنـــاى بی قانونـــی نیســـت... کار را باید جهادى 
انجـــام داد تـــا ان شـــاءاهلل خدمـــت به خوبـــی 
انجام بگیـــرد.«    ۱۳۹۲/۰۶/۰۶  دوم اینکه »ما هر 

کداممان دلبســـتگی هایی داریم، ســـلیقه هایی 
داریم؛ در زمینه ى سیاســـی، در زمینه ى مســـائل 
اجتماعی، دوســـتی هایی داریم، دشـــمنی هایی 
داریـــم، اینها همه حاشـــیه اســـت؛ متـــن عبارت 
اســـت از خدمـــت؛ نبایـــد بگذاریم این حواشـــی 
بـــر روى این متـــن اثـــر بگـــذارد.«   ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ 
ســـوم اینکـــه »مبنـــای کارها بایســـتی پیشـــبرد 
اهـــداف انقـــاب باشـــد... باید برای ایـــن اهداف 
کار کـــرد؛ تـــاش و هدف بایســـتی این باشـــد و با 
آن اهـــداف تطبیق بکنـــد.«     ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ چهارم 
اینکـــه »همـــه ى مســـئولین بایـــد در خدمت به 
مـــردم از یکدیگـــر ســـبقت بگیرند و یـــك نهضت 
خدمـــت بـــه مـــردم راه بیندازنـــد... مســـئولین 
تـــا نفـــس دارنـــد بایـــد بـــه ایـــن مـــردم خدمت 
کننـــد. بایســـتی در بین مســـئولین مســـابقه ى 
خدمتگـــزارى و خدمت رســـانی بـــه مـــردم برقرار 
باشـــد.«     ۱۳۸۲/۰۱/۰۱ پنجـــم اینکـــه »همـــه ى 
افـــراد ملـــت و جامعـــه را بایـــد خدمت کـــرد؛ اما 
مـــراد عمدتـــًا طبقـــه ى محرومند که بایـــد مورد 
توجـــه خـــاص بـــراى خدمـــت قـــرار بگیرنـــد.«     
روحیـــه ى  »ایـــن  اینکـــه   ۱۳۷۰/۰۵/۲۳ششـــم 
خدمتگـــزارى، خاکســـارى، تواضـــع در مقابـــل 
مردم و شـــناخت عظمت مردم را بـــراى خودتان 
حفظ کنیـــد.«     ۱۳۸۴/۰۵/۱۲ لـــذا »کاری که باید 
بـــر آن همـــت بگماریـــد، این اســـت که رشـــته ی 
خدمت را رها نکنیـــد.   ۱۳۹۲/۰۴/۲۳هفتم اینکه 
»همـــه ى ســـعی و هّمـــت مســـئولین کشـــور و 
مدیران بخشـــهاى مختلف، خدمت محسوس و 
ملموس به مردم باشـــد. جوانهـــاى عزیز و آحاد 
مـــردم کشـــورمان باید طعـــم شـــیرین خدمات 
دولتی را در کام خود حـــس کنند.«  ۱۳۸۲/۰۱/۰۱    

    حمایت مردم و رهبری از خدمت رسانی

خدمت بـــه مردم جامعـــه اســـامی از دو جهت 
اثـــر دارد: ۱. بـــرای مـــردم جامعـــه ۲. بـــرای خود 

خدمتگـــزار. 
خدمت رســـانی  »جهـــاِد  اســـام،  مکتـــب  در 
پیش از ســـود رســـاندن به گیرنـــده ى خدمت، 
میرســـاند.  ســـود  خدمت رســـان  خـــود  بـــه 
دل کنـــدن از بهره هـــاى شـــخصی بـــراى بهـــره 
رســـاندن بـــه دیگـــران، دل را روشـــنی و ذهـــن 
و اندیشـــه را ارتقـــا و اراده را قـــّوت میبخشـــد و 
فراتـــر از همـــه، رضـــاى الهـــی را جلـــب میکند.«  
  ۱۳۹۸/۰۵/۱۱  اثـــر دیگـــر اینکـــه »خدمـــت، 
خیلی ســـخت اســـت؛ خیلی هم شـــیرین است. 
هرچه ســـختِی خدمت بیشـــتر باشـــد، آسایش 
معنوى و روحی انســـان پـــس از انجام دادن آن 
خدمت، بیشـــتر خواهد بـــود.«۱۳۸۱/۰۳/۰۷      
اثـــر خدمت بـــه مردم نیز این اســـت کـــه »هرجا 
خدمت باشـــد، هـــم مـــردم طرفدار هســـتند، 
هـــم رهبرى طرفـــدار اســـت... آنجائی کـــه کار و 
خدمـــت و تـــاش هســـت، حمایت ما هســـت، 
حمایـــت مـــردم هســـت.«     ۱۳۹۰/۰۲/۰۳ نکته 
پایانـــی اینکـــه »هر جامعـــه ای و هر کشـــوری از 
یـــک چنیـــن ســـرمایه ی عظیمـــی و ذی قیمتی 
برخوردار باشـــد، بـــدون هیچ تردیـــدی خواهد 
توانســـت به برتریـــن قله های عـــزت و عظمت 

دســـت پیـــدا کنـــد.«     ۱۳۸۹/۰۶/۳۱
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آفــت انســان، هــوای نفــس انســان اســت و ایــن 
در همــه هســت، سرچشــمه می گیــرد از آن 
فطــرت توحیــد. فطــرت، فطــرِت توحیــد اســت، 
فطــرِت کمال طلبــی اســت. کمــال مطلــق را 
انســان می طلبــد، خــودش نمی فهمــد، خیــال 
می کنــد کــه مقــام می خواهــد، لکــن وقتــی 
بهــش رســید، می بینــد ایــن هــم نیســت. همــۀ 
عالــم را اگــر چنانچــه جمــع کننــد و بــه دســت 
انســان  اگــر  نیســت.  قانــع  بدهنــد،  انســان 
جلــوی خــودش را نگیــرد، ایــن سرکشــی ای 
کــه حــّد و حــدود نــدارد، انســان را بــه بــاد فنــا 
ــت،  ــش را گرف ــی را جلوی ــد سرکش ــد. بای می ده

و ایــن َنْفــس را مهــار کــرد.     ۶۴/۶/۱۴

کالم امام  

آفت انسان 
هوای نفس است 

با این روند کنونی اگر ما پیش برویم، کشـــور پیر 
خواهد شد. خانواده ها، جوانها باید تولید مثل 
را زیاد کنند؛ نســـل را افزایش دهند. این نســـل 
جوانی که امروز ما داریم، اگر در ده سال آینده، 
بیســـت ســـال آینده و در دوره ها و مرحله های 
آینـــده ی این کشـــور بتوانیـــم آن را حفظ کنیم، 
همه ی مشـــکات کشـــور را اینها حل میکنند؛ 
بـــا آن آمادگی، بـــا آن نشـــاط، با آن شـــوقی که 
در نسل جوان هســـت، و با اســـتعدادی که در 
ایرانی وجود دارد. پس ما مشکل اساسی برای 

پیشرفت نداریم.        ۹۱/۷/۱۹

مایی کــــه به خاطر مســــؤولیتهایمان حوزه 
اقتــــداری داریم؛ چــــه کوچک و چــــه بزرگ، 
دنبــــال اســــتعاء و ســــلطه جویی و برتری 
جویــــی بر مردم نباشــــیم. این کار، ســــخت 
است؛ اما ممکن و الزم است. سلطه جویی، 
آفتی است که قدرتمداران عالم را همیشه 
تهدید کرده و بســــیاری را لغزانده است. ما 
که قویتر از آنها نیســــتیم؛ بایــــد مواظب و 
مراقب باشــــیم تا نلغزیم. از رؤسای سطح 
باال گرفته تا مدیرّیتهــــای میانی و تا هرجا که 
حوزه قدرتــــی وجود دارد. آفــــت کار ما این 
اســــت که از حوزه اقتدار برای سلطه جویی، 
زورگویی و افزون طلبی استفاده کنیم؛ این 

خطر بزرگی است. 

 خانواده ها 
نسل  جوان را افزایش دهند 

افزون طلبی و برتری جویی بر 
مردم خطر بزرگی است

خانواده ایرانی  

دولت جوان حزب اللهی  

ســـؤال: قصد دارم ســـرمایه ای را به شـــخصی 
بدهم تا با آن کار کند و مبلغ ثابتی، سود ماهانه 

بدهد، آیا دریافت این سود، حکم ربا را دارد؟

جواب: اگر قرض بدهید و شـــرط کنید که قرض 
گیرنده هر ماه مقداری ســـود به شـــما بپردازد، 
قرض ربوی و حرام اســـت اما اگر وکالت بدهید، 
یعنـــی دریافت کننـــده را وکیل مطلـــق کنید که 
با پول شـــما بـــرای شـــما کار کنـــد و مقـــداری از 
سودهای حاصل را به شما بپردازد و باقیمانده را 

برای خود بردارد، اشکال ندارد.  

 سپردن پول به دیگری برای تجارت
و دریافت سود ماهانه

احکام  

روایت تاریخی  

با افتخار ایرانی  

ــم.  ــارت کردی ــام را زی ــاران[ و ام ــم ]جم ــود... آمدی ــده ب ــگ ش ــام تن ــرای ام ــم ب ــرور[ دل ــرای ت ــد از ماج ]بع
اولیــن روزی بــود کــه مــن عصــا دســتم گرفتــم. مــن همین طــور، متحیــر ایســتاده بــودم کــه یــک وقــت 
امــام وارد شــدند و بــا خنــده جلــو آمدنــد. گفتنــد: »اتفاقــا مــن االن بــه فکــر تــو بــودم. بــا خــودم گفتــم 
همــه ایــن جــا جمــع شــده اند؛ جــای فانــی خالــی اســت.« خیلــی خوشــحال شــدم و دستشــان 
ــتم.  ــی نشس ــن، نم ــین.« م ــی بنش ــن صندل ــا، روی ای ــن ج ــد: »ای ــرار کردن ــن اص ــه م ــد ب ــیدم. بع را بوس

ــتم.    ۷۸/۷/۱  ــن نشس ــا م ــد ت ــرار کردن ــدر اص آن ق

کاوشگران تاریخ اسام، آنگاه که به فحص و شرح 
زندگـــی امـــام موســـی بن جعفر � پرداخته اند، 
ســـهم شایســـته اى از توّجه و تفّطن  را کـــه باید به 
حادثه ی عظیـــم و بی نظیر حبـــس طویل المّده ی 
ایـــن امـــام ُهمـــام اختصـــاص می یافـــت، بـــدان 
اختصـــاص نـــداده و در نتیجـــه از جهـــاد خطیر آن 
بزرگوار غافـــل مانده انـــد. در زندگینامه ی آن امام 
عالی مقام، ســـخن از حوادث گوناگون و بی ارتباط 
و گاه متناقض با یکدیگر و تأکید بـــر مقام علمی و 
معنوى و قدسی آن ســـاله ی پیامبر � و نقل 

قضایاى خاندان و اصحاب و شاگردان و مباحثات 
علمـــی و کامی و امثـــال آن، بدون توّجـــه به خّط 
جهاد مستمّرى که همه ی عمر ۳۵ ساله ی امامت 
آن بزرگوار را فراگرفته بوده اســـت، ناقص و ناتمام 
میماند. تشـــریح و تبیین این خط است که همه ی 
اجزاى ایـــن زندگـــی پرفیض را بـــه یکدیگـــر مرتبط 
میســـازد و تصویـــرى واضح و متکامـــل و جهت دار 
که در آن هر پدیده اى و هر حادثـــه اى و هر حرکتی 

داراى معنایی است، ارائه میکند.       ۱۳۶۸/۰۷/۲۶
به مناسبت بیستم ذی الحجه، میاد امام موسی کاظم�

صاحبان ســــرمایه و نیروی کار که تولیدگر هســــتند، 
ی اهّمّیت بدهند؛ به چه 

ّ
آنها هم بایستی به تولید مل

معنا؟ به ایــــن معنا که بهــــره وری را افزایش بدهند. 
بهره وری، یعنــــی از امکاناتی که وجــــود دارد حّداکثر 
استفاده ی بهینه بشود؛ کارگر که کار میکند، کار را با 
ت انجام بدهد؛ رحم اهلل امرء عمل عمًال فأتقنه، 

ّ
دق

این معنای بهره وری است؛ از قول پیغمبر نقل شده 
اســــت: رحمت خدا بر آن کسی اســــت که کاری را که 
انجام میدهد، محکــــم انجام بدهــــد، متقن انجام 
بدهد. آن کســــی که ســــرمایه گذاری میکند، سعی 
کند حّداکثر اســــتفاده از آن ســــرمایه انجــــام بگیرد؛ 
یعنــــی هزینه های تولیــــد را کاهــــش بدهند؛ بعضی 
از بی تدبیری هــــا، بی سیاســــتی ها موجب میشــــود 
هزینه ی تولید برود باال، بهره  وری ســــرمایه و کار کم 

بشود     ۱۳۹۳/۰۱/۰۱

جهاد خط مستمر در تبیین زندگی امام کاظم� است 

ضرورت توجه به بهره وری در تولید ملی 

عکس نوشت  

مراسم تنفیذ ریاست جمهوری شهید محمدعلی رجایی در جماران -  1360/۵/11

Gap.im/KhatteHezbollah                       :گپ   
اینستاگرام:

صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقاب اسامی
)دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنـــه ای(

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــابــی

ارتباط بـا 
خط حزب ا...                     

   پیامک:                                              ۱۰۰۰۱۰۲۸ 
Khat@khamenei.ir        :رایانامه   

eitaa.com/khattehezbollah            :ایتا   
ble.im/khattehezbollah                                   :بله   @Khat_Khamenei

دلم برای امام تنگ شده بود


