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ایام عزای اهل بیت  و شهادت امام سجاد � تسلیت باد

نشـریه جامعـه مؤمـن و انقالبـی | هفته نامـه خبری-تبیینـی نمازهـای جمعـه، مسـاجد  و هیئت هـای مذهبـی     |     سـال ششـم، شـماره 304     |     هفتـه دوم شـهریور 1400    |     

خون شهید ضایع نخواهد شد؛ شخصیت شهید که تبلور همان آرمانهای او و آرزوهای اوست، از میان مردم رخت بر نخواهد بست؛ این خاصیت 
شهادت است. آن کسانی که این حقیقت را از بن دندان درک کرده اند... برای آنها کشته شدن در راه خدا به هیچ وجه ضایعه به حساب نمی آید؛ 

بلکه آن را میخواهند، آن را از خدا میطلبند؛ آن را مثل یک حاجت بزرگ، در ذکر و مناجاِت خودشان با خدا مطرح میکنند.    ۱۳۸۹/۰۴/۰۷

مزار: روستای پر زیتون میمند استان فارس

آرمان شهدا در میان مردم امتداد خواهد داشت 
این شماره تقدیم می شود به روح مطهرشــهید مدافع حرم جهانپور شریفی
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هدف از بعثت انبیا تحقق جامعه عدالت محور است

چگونگی بازسازی انقالبی مدیریت اجرایی کشور 

تحّوِل مستمر

 سخن هفته 

»هّمتتـــان را متمرکـــز کنیـــد بر اینکه یک بازســـازی 
انقالبـــی و البّتـــه عقالنـــی و فکورانـــه در همـــه ی 
عرصه های مدیرّیتی ان شـــاءاهلل به وجود بیاید.«   
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ایـــن بخـــش از بیانـــات رهبـــر انقالب 
اسالمی در نخستین دیدار رئیس جمهور و اعضای 
هیئت دولت ســـیزدهم، در واقع طرح یک سرفصل 
و جهت گیری اساســـی برای دولت جدید، کارگزاران 
قوه ي مجریه و مجموعه ی دستگاه دولت بود. در 
واقع حضرت آیت اهلل خامنه ای »بازســـازی انقالبی 
مدیرّیت اجرایی کشـــور« را به عنوان یک مطالبه ی 
کالن از دولـــت ســـیزدهم مطـــرح ســـاختند، امـــا 
بازسازی انقالبی مدیریت به چه معناست و چگونه 

قابل اجراست؟

   تحّرک انقالبی بر مدار شاخص ها
مدیرّیتـــی[  عرصه هـــای  انقالبـــِی  »]بازســـازی 
یعنی حرکـــت بر روی ریـــل انقالب، در بخشـــهای 
مختلـــف مدیرّیتـــی ای کـــه در کشـــور هســـت. در 
همه ی بخشـــها؛ بخشـــهای اقتصادی، بخشهای 
سازندگی، بخشـــهای مربوط به سیاست خارجی 
و دیپلماسی، بخشـــهای خدمت رسانی به مردم، 
بخشـــهای علمی و فرهنگی و غیره؛ در همه ی این 
بخشـــها یک تحّرک انقالبی باید به وجود بیاید.«   
 ۱۴۰۰/۰۶/۰۶در ایـــن تعریف آنچه که محوریت دارد 
»انقالبی« بودن دستگاه مدیرّیت اجرایی کشور و 
برخورداری آنان از عنصِر »تحّرک انقالبی« اســـت. 
بر این اســـاس، برای فهم صحیح و دقیق موضوع 
بایـــد انقالبی بودن و حرکت بـــر روی ریل انقالب را 

مورد توجه و کنکاش قرار داد.
از منظر رهبر انقالب »انقالبیگری یعنی عادالنه، 
خردمندانـــه، دقیـــق، دلســـوزانه، منصفانـــه، 
قاطعانـــه و بدون رودربایســـتی عمـــل کردن.« 
   ۱۳۹۵/۴/۹و از ســـوی دیگر »انقالبیگری به  آن  
است  که  ما مواضع  اسالمی و انقالبی را قاطعانه  
و بدون  رودربایستی و مرعوب  شدن  و خام  شدن  
در مقابـــل  برخی از چهره های امیدبخش  کاذب ، 

  ۱۳۶۸/۵/۳۱ ادامه در صفحه 3حفظ کنیم .«  

بــه نــــام آزادیبــه نــــام آزادی
به کام استعمابه کام استعمارر

بررسی میراث بیست سال حضور 
آمریکا و غرب گرایان در وضعیت امروز افغانستان 
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بررسی میراث بیست سال حضور  آمریکا و غرب گرایان در وضعیت امروز افغانستان

به نام آزادی؛ به کام استعمار
»عملیات ماندگار و بلندمدت آزادی«... از آن ســـــوی 
کره خاکی لشکرکشی کرده بودند تا به زعم خودشان 
با کندن ریشه تروریسم، آزادی و دموکراسی و مدنیت 
را برای میلیون ها نفر از مردم افغانستان به ارمغان 
بیاورند. حاال 2۰ سال از آن روز می گذرد. ارتشی که قرار 
بود دموکراسی و آزادی مدنی را برای افغانستانی ها 
به ارمغان بیاورد، مشـــــغول جمع کردن بســـــاطی 
است که از پاییز ۱۳۸۰ در این کشور گسترده بود. نام 
عملیات، آزادی بود اما واقعیت چیز دیگری را نشان 

می دهد: 
»بیست سال آمدند افغانســـــتان را اشغال کردند و 
در این بیست سال انواع و اقسام ظلمها را به افغانها 
کردند؛ مجلس عزایشـــــان را، مجلس عروسی شان 
را بمباران کردند، جوانهایشـــــان را کشـــــتند، عناصر 
فراوانی از اینهـــــا را بی جهت به زندانهـــــای گوناگون 
انداختند، ده هـــــا برابر -چندده برابـــــر- تولید مواّد 
مخّدر را در افغانســـــتان افزایش دادنـــــد؛ این کارها 
را کردند، یک قدم هم برای پیشـــــرفت افغانســـــتان 
برنداشـــــتند؛ یعنـــــی افغانســـــتان امـــــروز از لحاظ 
پیشـــــرفتهای مدنی و پیشـــــرفتهای عمرانی و مانند 
 اینها از آن زمان اگر عقب تر نباشـــــد جلوتر نیست.«

۱۴۰۰/۰۶/۰۶    
حاال 2۰ سال از آن روز گذشـــــته. مرور میراث به جای 
مانده ی آمریکا، عبرت انگیز اســـــت.  2۰ سال بعد از 
شـــــروع عملیات بلندمدت آزادی، ده ها هزار کشته 
روی دست این ملت مانده اســـــت. این خون ها اما 
نه بهای آزادی و مردم ساالری شـــــده  اند و نه ارتقای 
شـــــاخص های  عمومی زندگـــــی. خون هایی که به 
بهانه ی ارمغـــــان آوردن دموکراســـــی آنهم به ضرب 
شلیک موشـــــک و فرود بمب روی خاک افغانستان 
ریخته شـــــد؛ اما حـــــاال ورق های تقویم برگشـــــته به 
همان وضعیتی که 2۰ ســـــال قبل حاکم بود. گویی 
عمر و زندگی و زمان و حتی خون آدم ها در شرق این 
کره خاکی به اندازه هم نوع های غربی شان اهمیتی 
ندارد؛ اصال همه چیز ملعبه ای اســـــت برای سیاست 

جهان گستری نظامی و میلیتاریستی غرب.
مرحوم جـــــالل آل احمـــــد روزی در نقـــــد و طعنه به 
غرب گرایان و حامیـــــان جهان سومی شـــــان گفته 
بود صدر تاریخی که تمام هســـــتی و هویت خود را به 
غرب گره زده باشـــــد، ذیل تاریخ غرب است.  حاال و در 
قرن بیســـــت و یکم و در عصر به زعم برخی مدعیان، 
آزادی و جریان آزاد اطالعـــــات و عملیات های ماندگار 
و بلندمدت آزادی هنوز هم شـــــرق، حاشـــــیه و ذیل 
تمدن غرب اســـــت اگر نتواند یا نخواهـــــد روی پای 
خویش بایســـــتد. وضعیت امروز افغانستان نماد 
تام و کامل این مفهوم اســـــت. نه در لشکرکشی به 
افغانســـــتان، منافع مردم افغان اهمیت داشت و 
نه دلیل خروج نظامیـــــان آمریکایی، منافع این ملت 
خسته و زخم خورده بود. در این میان هم آمریکا فقط 
متهم اصلی نیست، بلکه غرب گرایان همسایه هم در 

ظلمی که به مردم افغان شده شریکند. روشنفکران 
و سیاســـــتمداران و دولت متمایل به آمریکا به جای 
بستن کمر همت برای خدمت به مردم خود و جبران 
عقب ماندگی تاریخی این مردم نجیب که میراث شوم 
شرق و غرب است، اولویت نخســـــت خود را کاشتن 
تخم بدبینی بـــــه دیگر همســـــایگان تعریف کردند. 
پروژه ای که ُدم خروس سفارشـــــی بودن آن از سوی 
اجانب آمریکایی و انگلیسی و غربی آنقدر بیرون زد که 

نیازی به شرح و توضیح اضافه ندارد. 
دولت و ســـــاختاری که رئیس جمهـــــورش ماموریت 
نخست خود را خوشـــــایند آمریکایی ها تعریف کرده 
بود، چنان سریع و تحقیرآمیز مجبور به فرار شد که به 
قول خودش حتی نتوانست کفش ها و لباس هایش 
را با خود همـــــراه ببرد. آمریکایی ها که پیشـــــتر حتی 
غارها و کوه های افغانســـــتان هم از شر جنگنده ها 
و بمب افکن ها و پهپادهایشـــــان در امان نبود، حاال 
افغانستان را به همان هایی واگذار کردند که 2۰ سال 
قبل به نیت جنگ با آنها راهی این ســـــوی کره زمین 

شده بودند. 
مردم افغانستان نشان داده اند هر گاه کسی نیت 
خالصانه برای دفاع از شـــــرافت و آزادگی داشـــــته و 
صادقانه با آنها همراه  باشد او را همراهی می کنند.

مردم نجیبی که اگر سیاســـــتمداران و روشنفکران 
افغان دســـــت یاری به ســـــوی آنها دراز کرده بودند 
بعید نبود که حماســـــه اخـــــراج ارتش اشـــــغالگر 
ســـــرخ را این مرتبه با ارتش آمریکایی تکرار کنند اما 
اینگونه نشد و رئیس جمهوری که قرار بود بالگردان 
مردمش باشد هم مخفیانه و سریع، سوار هواپیما 
شد و گریخت. این وســـــط  دوباره مردم رنج دیده و 
زخمی افغانســـــتان ماندند در میـــــان کوهی از درد 
و رنج و تنهـــــا در میان طوفان حـــــوادث، بدون یار و 

همراه. 
شاهد اصلی سلحشـــــوری مردم نجیب افغانستان، 
تاریخ است. حماســـــه هایی از  جنس دفاع مقدس 
و نبرد با ارتش بعث و صدام تا همراهی حماســـــی با 
ســـــایر مجاهدان محور مقاومت در مبارزه با داعش 
و تروریست های تکفیری در عراق و سوریه. همراهی 
پررنگی کـــــه حاصلش تربیت فرماندهان برجســـــته 
مبارزات ضدتروریستی در غرب آســـــیا و البته تقدیم 

شهدای واال مقام در راه دفاع از آرمان هاست. 
رشته های قرن ها هم زبانی و هم فرهنگی و هم دینی 
چیزی نیست که به این سادگی بشود آن را گسست. 
به تعبیـــــر آن نویســـــنده مرحوم افغانســـــتانی - 
محمدســـــرور رجایی- افغانســـــتان قرن هاست با 
ایران خون شریک اســـــت؛ هرچند خطوط سیاسی و 
بین  المللی استعمارگرانه  قرن نوزدهمی بین این دو 
فاصله انداخته باشـــــد. موضوعی که در بیانات اخیر 
رهبر انقالب هم به چشـــــم می خورد: »به  هر حال در 
ت افغانیم؛ دولتها 

ّ
مورد افغانســـــتان ما طرف دار مل

می آیند و میروند؛ انواع و اقسام دولتها در این سالها 

در افغانســـــتان ســـــر کار آمده اند. دولتها می آیند و 
ت افغانستان است؛ 

ّ
میروند، آن که باقی میماند مل

ت افغانستان هستیم. نوع رابطه ی ما 
ّ
ما طرف دار مل

با دولتها هم به نوع رابطه ی آنها با ما بســـــتگی دارد. 
و امیدواریم که ان شـــــاءاهلل خدای متعال خیر مقّدر 
بفرماید برای مـــــردم افغان و آنهـــــا را از این وضعّیت 
نجات بدهد و ان شاءاهلل وضعشـــــان را به بهترین 
وجهی قرار بدهد و تفّضالت خودش را بر آنها نازل کند 

و بر ما ان شاءاهلل.«    ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
این نگاه حضرت آیت اهلل خامنـــــه ای در مورد مردم 
افغانستان مســـــبوق به سابقه اســـــت. جمهوری 
اسالمی سالها میزبان چندین میلیون نفر از مهاجران 
افغانســـــتانی بوده و مقصد نخســـــت بخش قابل 

توجهی از مردم مهاجر این کشور است.
 به طور مشـــــخص هم ۶ ســـــال قبل در سال ۱۳۹۴ 
دســـــتور مشـــــخص رهبر انقالب مبنی بر آنکه هیچ 
کودک افغانستانی در ایران نباید از تحصیل باز بماند 
باب جدیدی در نگاه ایشان در برادری دو ملت باز کرد. 
غ از اینکه چه دولتی  در این نگاه، مردم افغانستان فار
بر مسند امر قرار گیرد،محور و اولویت اصلی جمهوری 
اسالمی ایران محسوب می شود و نسبت جمهوری 
اسالمی با دولت های متعدد در افغانستان از گذشته 
تا کنون و حتی در آینده بر حسب نوع تعاملی است که 

آنها در پیش خواهند گرفت. 
همه اینها اما چیزی از مســـــئولیت روشـــــنفکران و 
سیاستمداران افغان کم نمی کند. وضعیت دردآور 
امروز آینه تمام نمـــــای ســـــاختارهای بین المللی و 
اعتماد و اتکای به آن است. ساختارهایی که از ابتدای 
تاســـــیس خود از یک قرن قبل به بعد، آنقدری که در 
خدمت قدرت های بزرگ و اســـــتعمارگر و چرخاندن 
چرخ صنعت و اقتصاد و سیاســـــت آنهـــــا بوده اند، 
نفعی برای دیگر مناطق جهان و به خصوص شـــــرق 
نداشته اند. پوشاندن اسکلت استعمارِی قرن هفده 
و هیجده و نوزده استعمار با رنگ و لعاب های پرزرق 
و برق قرن بیســـــت و یکمی. چیزی عوض نشـــــده. 
استعمار همان استعمار اســـــت و ظلم و بهره کشی 

هم همان. 
اعتماد و اتکا به چنین ساختار پرفریبی که به اقتضای 
زمان ممکن اســـــت یک ارتش خونریز باشد یا دایه 
مهربان تر از مـــــادر، وضعیتی را بـــــه ارمغان خواهد 
آورد که امروز در افغانســـــتان می بینیـــــم. دردآورتر 
روشنفکران و سیاستمداران و روسای جمهوری که 
در جوالن اســـــتعمار، مردم خود را تنها رها می کنند. 
بیراه هم نخواهد بود کـــــه در چنین وضعیتی فالن 
نیـــــروی تحت امـــــر آمریکایی ها، هنـــــگام توزیع نان 
در میان مهاجـــــران افغان که چند دهـــــه رنج را روی 
دوش انداخته و دوباره از خـــــاک وطن دل بریده اند، 
بی حرمتی کند و در پاســـــخ به اعتـــــراض آن افغان، 
متکبرانه پاســـــخ دهد: »تو اینجا یک مهاجر هستی؛ 

حرف نزن!«

گزارش هفته 
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زورگوهـــا و قلدرهـــای دنیـــا... خشـــمگین میشـــوند کـــه چـــرا 
حکومـــت اســـالمی در ایـــران طرفـــدار مظلومـــان فلســـطین 
یـــا طرفـــدار ملـــت افغانســـتان اســـت... مـــا هیـــچ دخالتـــی در 
کارهـــای افغانســـتان نمیکنیـــم - کـــه چـــه کســـی بیایـــد، چـــه 
کســـی نیایـــد؛ چـــه کســـی در رأس کار باشـــد، چـــه کســـی نباشـــد 
ـــان کـــه در...  - امـــا از ملـــت افغانســـتان حمایـــت میکنیـــم؛ همچن
گذشـــته، دولـــت و ملـــت ایـــران هرچـــه توانســـته اند، انصافـــا 
ــد...  ــی نکرده انـ ــتان کوتاهـ ــلمان افغانسـ ــردم مسـ ــال مـ در قبـ
افغانهـــا - چـــه مـــردم افغانســـتان در داخـــل کشورشـــان، چـــه 
ــران  ــا بودنـــد - از ســـوی دولـــت و ملـــت ایـ آنهایـــی کـــه در این جـ
مـــورد حمایـــت قـــرار میگرفتنـــد. مـــا مـــردم افغانســـتان را 

حمایـــت میکنیـــم.   ۱۳۸۰/۰۹/۱۶

از ملت افغانستان
 حمایت می کنیم

خطبه های انقالب  

هدف از بعثت انبیا
  تحقق جامعه عدالت محور است 

به رسم آیه ها  

غفلـــت اســـت کـــه مـــا را در بـــال می انـــدازد. اگـــر مراقـــب چشـــم و 
زبـــان و دســـت و امضـــاء و قضـــاوت و نوشـــتن و حـــرف زدنمـــان 
باشـــیم، بســـیاری از خطاهـــا و گناهـــان بـــزرگ و کوچـــک از مـــا 
ســـر نمیزنـــد. اگـــر مراقـــب دِل خـــود باشـــیم، دچـــار حســـد، 
بدخواهـــی، بددلـــی، کینـــه، بخـــل، ترســـهای بیمـــورد، طمـــع بـــه 
مـــال و منـــال دنیـــا و طمـــع بـــه نامـــوس و مـــال دیگـــران در دل 
مـــا رســـوخ نمیکنـــد. ایـــن مراقبـــت در انســـان، جـــاده ی نجـــات 
اســـت. عاقبـــت نیـــک، در ســـایه ی ایـــن مراقبـــت بـــه دســـت 

می آیـــد.    ۱۳۸۴/۰۵/2۸

مراقبت برای انسان 
جاده نجات اوست 

درس اخالق  

 سخن هفته

اســـاس حکومـــت اســـالمی و جمهـــوری اســـالمی بـــر اقامـــه ی 
عـــدل اســـت، کمـــا اینکـــه اســـاس همـــه ی ادیـــان بـــر اقامـــه ی 
ــران را  ــا پیغمبـ ــه مـ ــد کـ ــال میفرمایـ ــدای متعـ ــت. خـ ــدل اسـ عـ
فرســـتادیم، کتابهـــای آســـمانی را فرســـتادیم، ِلَیقـــوَم الّنـــاُس 
ِبالِقســـط؛)۱( اصـــا بـــرای اینکـــه مـــردم قیـــام بـــه قســـط کننـــد 
و جامعـــه، جامعـــه ی عدالت آمیـــز باشـــد. خـــب مـــا در ایـــن 
ــالش  ــد تـ ــی بایـ ــم، خیلـ ــد کار کنیـ ــی بایـ ــم، خیلـ ــا عقبیـ زمینه هـ
کنیـــم. هـــر الیحـــه ای کـــه در دولـــت تنظیـــم میکنیـــد، هـــر 
بخشـــنامه ای کـــه خـــود شـــما در دســـتگاِه خودتـــان صـــادر 
میکنیـــد، یـــک پیوســـت عدالـــت بایـــد داشـــته باشـــد؛ بایـــد 
مراقـــب باشـــید ایـــن روش، ایـــن کار، ایـــن دســـتور، ضربـــه ای 
ــال نکنـــد. بایســـتی  بـــه عدالـــت نزنـــد، طبقـــات مظلـــوم را پایمـ
مراقبـــت بشـــود. بایـــد کاری کنیـــم کـــه فاصلـــه ی طبقـــات محـــروم 
بـــا طبقـــات برخـــوردار کـــم بشـــود؛ یعنـــی هـــر چـــه ممکـــن 
اســـت امکانـــات کشـــور عادالنـــه توزیـــع بشود.مســـئله ی 
ـــد  ـــاد بای ـــا فس ـــت. ب ـــت  ورزی اس ـــل عدال ـــم مکّم ـــتیزی ه فسادس
مقابلـــه کـــرد.     ۱۴۰۰/۰۶/۰۶        1- ســـوره ی حدیـــد، بخشـــی از آیـــه ی 25

در این زمینه »پایبندی« به »شاخص های انقالبی 
بـــودن« و »مبانی و ارزشـــهای اساســـی انقالب«، 
شـــاخص اول است، »شـــاخص دّوم، هدف گیری 
آرمانهـــای انقـــالب و هّمـــت بلنـــد برای رســـیدن 
بـــه آنها... شـــاخص ســـّوم، پایبندی به اســـتقالل 
همه جانبه ی کشور، استقالل سیاسی، استقالل 
اقتصادی، اســـتقالل فرهنگی -که مهم تر از همه 
اســـت- و اســـتقالل امنّیتـــی؛ شـــاخص چهـــارم، 
حّساسّیت در برابر دشمن و کار دشمن و نقشه ی 
دشـــمن و عدم تبعّیـــت از او... و شـــاخص پنجم، 
تقوای دینی و سیاســـی که این بســـیار مهم است. 
این پنج شاخص اگر در کسی وجود داشته باشد، 

 ۱۳۹۵/۰۳/۱۴ قطعا انقالبی است.«  
در ایـــن نگاه، انقالبی گری عالوه بر تدّین، با عناصری 
چون »انضباط« و »عقالنیت« پیوند خورده اســـت: 
یعنی یک فرد انقالبی »دارای ســـواد، دارای انضباط، 
دارای تدّیـــن، دارای حرکـــت، دارای عقل، خردمند.«   
۱۳۹۵/۰۷/2۸ اســـت.  »عقالنّیـــت واقعـــی هـــم در 
انقالبیگری اســـت. نگاه انقالبی اســـت که میتواند 
حقایق را به ما نشـــان بدهـــد... عقالنّیت معنایش 
این اســـت که انســـان اصالتها را بشناسد؛ عقالنّیت، 
تکیه ی به مردم اســـت؛ عقالنّیـــت، تکیه ی به نیروی 
داخلی اســـت؛ عقالنّیت، تکیه و توّکل به خدای بزرگ 
است. عقالنّیت اینها است؛ عقالنّیت در این نیست که 
انسان خود را بعد از رها شدن از چنبره ی قدرت آمریکا 
و استکبار، مجّددًا نزدیک به آنها بکند. اینها عقالنّیت 
نیست؛ عقالنّیت را امام داشت؛ عقالنّیت را انقالب به 
۱۳۹۶/۰۳/۱۴؛ البته »شیوه ی صحیح  ما میگوید.«   
جمهوری اســـالمی نیـــز از اّول کار تا امـــروز این بوده 
که حرکت انقالبی با حرکت اندیشـــه ورزانه و عقالنی 

  ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ همراه باشد.«  

      رفتار انقالبی و مدیریت جهادی 
امـــا حرکت بر ریل انقالب و انقالبـــی عمل کردن در 
عرصـــه ی مدیریت کشـــور نیازمنـــد روحیه انقالبی 
و عـــزم و اراده مســـتحکم اســـت؛ روحّیه ی انقالبی 
»معنایـــش ایـــن اســـت که یـــک انســـان انقالبی، 
شـــجاعت دارد، اهل اقدام است، اهل عمل است، 
ابتکار می ورزد، بن بست شکنی میکند، گره گشایی 
میکند؛ از چیزی نمیترســـد، به آینده امیدوار است، 
به امید خدا به سمت آینده ی روشن حرکت میکند؛ 
انقالبی گری یعنی این؛ این ]فرد[ انقالبی است.«   
 ۱۳۹۵/۰۸/۱2در حقیقـــت فـــرد دارای روحیه و عمل 
انقالبی »بایستی ایمان داشته باشد، سواد داشته 
باشد، غیرت داشته باشد، شجاعت داشته باشد، 
خودباوری داشته باشد، انگیزه ی کافی برای حرکت 
داشـــته باشد، توان جسمی و فکرِی حرکت داشته 
باشـــد، هـــدف را در نظر بگیرد، چشـــم را به اهداف 
ِعِر 

َ
دور متوّجـــه بکنـــد و به تعبیـــر امیرالمؤمنین »ا

اهلَل ُجمُجَمَتک«؛ زندگی خودش و وجود خودش 
را بگـــذارد در راه این هـــدف و با جّدّیت حرکت کند.«  
 ۱۳۹۵/۰۷/2۸ بـــه شـــکل خالصه »رفتـــار انقالبی 
]یعنـــی[ حرکـــت جهـــادی... مدیرّیت جهـــادی«   
 ۱۳۹۷/۰۳/۳۰و بـــرای عملی شـــدن این بازســـازی 
انقالبـــی در عرصه ی مدیریت اجرایی کشـــور »باید 
مدیرّیت جهادی را بر دیوان ســـاالری های فرسوده 
ترجیح بدهیم؛ این یکی از اولوّیتهای ما است؛ اصرار 
بر مدیرّیت جهادی. مسئولین کشور... در بخشهای 

مختلـــف، مدیرّیت جهادی را دنبال بکنند. مدیرّیت 
جهادی به معنای بی انضباطی نیســـت؛ ُپرکاری، با 
تدبیر حرکت کردن، شـــب وروز نشـــناختن و دنبال 
کار را گرفتن، این معنای مدیرّیت جهادی اســـت.«  

 ۱۳۹۶/۱۱/2۹

      مدیریت انقالبی در مسیر جهتگیری های امام�
تحقق این مطالبه ی مهم اما نیازمند دو مســـئله ی 
مهم اســـت. اول اینکـــه »جهتگیری را باید درســـت 
انتخـــاب کنیم؛ چنانچـــه جهتگیری را غلـــط انتخاب 
کردیم، در انتخاب جهتگیری اشـــتباه کردیم، تالش 
مضاعف ما نه فقط ما را به نتیجه نمیرساند، بلکه ما را 
از راه دور میکند... وصیت نامه ی امام که یک مجمل 
و موجـــزی اســـت از جهتگیری های امام، دم دســـت 
همه است. این قطب نما است، این شاخص اصلی 
است. بنابراین جهتگیری ها مشخص است... اولین 
کار هر مدیری در هر بخشـــی این است که جهتگیری 
درســـت را در نظـــر بگیـــرد.«     ۱۳۹2/۰۴/۳۰ و نکته ی 
کلیدی دوم که مخاطب اصلی آن وزرا و مدیران ارشد 
قوه ی مجریه هســـتند اینکه »در محیط وزارتخانه، 
لهی را غالب کنید. با همان باِر معنایی 

ّ
آن جـــّو حزب ال

لهی« دارد. باید آدمهای متدّین بر 
ّ
کـــه کلمه »حزب ال

سرنوشت تشکیالت حاکم باشند... آنهایی که تعیین 
کننده اند، راه را مشـــّخص میکننـــد و بخصوص، در 
سطوح باالی مدیرّیت و نیز کارشناسی هایی که خط 
دهنده هستند، باید افرادی باشند با روحیه انقالبی 

و اسالمی عمیق.«    ۱۳۷2/۰۶/۰۳ 

      انقالبی مستمر و تحول دائمی 
»بعضـــی خیال میکنند انقالب فقط ســـال ۵۷ بود 
و تمـــام شـــد؛ این خطا اســـت. انقالب در ســـال ۵۷ 
شروع شد، نه اینکه تمام شد؛ آغاز تغییر، آغاز حرکت 
اصالحـــی در جامعـــه در ســـال ۵۷ اّتفاق افتـــاد، در 
بیســـت ودّوم بهمن اّتفاق افتاد و آنجا شـــروع شد؛ 
بتدریج این حرکت باید عمیق تر، وسیع تر، گسترده تر، 
ف 

ّ
خردمندانه تـــر ادامـــه پیـــدا کند، نه اینکـــه متوق

بشود.«      ۱۳۹۶/۱۱/2۹ نکته ی مهم در این بحث این 
اســـت که بدانیم »انقالب یک امر مستمر است؛ یک 
امر دفعی نیست که بگوییم در تاریخ فالن، مثا یک 
حادثه ای اّتفاق افتـــاد، انقالب یک حقیقت ماندگار 
و حقیقـــت دائمی اســـت. انقالب یعنـــی دگرگونی؛ 
دگرگونی های عمیق در ظرف شـــش ماه و یک سال 
و پنـــج ســـال به وجود نمی آید؛ عـــالوه بر اینکه اصا 
دگرگونـــی و صیرورت -یعنی حالی به حالی شـــدن، 
تحـــّول- اصا هیچ وقـــت تمام نمیشـــود؛ انقالب 
یعنی این. انقالب یک امر دائمی اســـت... جمهوری 
اسالمی باید مظهر انقالب باشد. یعنی همان حالت 
تجدیدپذیـــری، همان حالت تحـــّول دائمی، همان 
حالت باید در جمهوری اسالمی وجود داشته باشد 
 جمهوری اســـالمی نیســـت؛ حکومت اسالمی 

ّ
واال

۱۳۹۴/۰۶/2۵ نیست.«   
پایان اینکه بدون جهت گیری و حرکِت انقالبِی مستمر 
نمی تـــوان انقـــالب و دســـتاوردهای آن را حفظ کرد و 
»اگر می خواهیم مشـــکالت این کشـــور حل بشـــود، 
اگـــر می خواهیم این کشـــور عّزت پیدا کنـــد، رفاه پیدا 
کند، کشـــوری بشود که از لحاظ پیشرفت های ماّدی و 
معنوی و اخالقی و فرهنگی الگو بشود، باید راه انقالب 
را ادامـــه بدهیم؛ انقالب، راه عالج منحصر این کشـــور 
بود و هست و در آینده هم خواهد بود.«    ۱۳۹۵/۸/2۶   

ادامه از  صفحه 1
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
ــه ای( ــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـ ــظ و نشـ )دفترحفـ

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

انســــجام دولت و اقتدار دولت و ِاشــــراف دولت چیزهایی 
است که خیلی مهم است. انســــجام دولتی یعنی از درون 
مجموعــــه ی دولت حرفهــــای مختلف درنیایــــد؛ یکی یک 
چیزی بگوید، یکی برود خالف آن را بگوید؛ خب این ذهنّیت 
ی خراب میکنــــد؛ این باید یک 

ّ
مردم و افکار عمومی را بکل

حالت انسجام ]داشــــته باشــــد[، وانگهی در عمل هم با 
همدیگر انسجام داشته باشــــند. ... اقتدار هم الزم است؛ 
دولت بایستی نشــــان بدهد که میتواند آن کاری که اراده 
کرده و تصمیم گیری کــــرده آن را انجام بدهد و پیش ببرد و 
این  جوری نباشد که حالت رهاشدگی احساس بشود. اگر 
چنانچه شما اقتدار دولتی را در عمل نشان ندهید و حالت 
رهاشدگی در کشور مشاهده بشود، قطعا سیاستهایتان 
پیش نخواهد رفت؛ این هم مهم است. ِاشراف هم یعنی از 
گوشه کنارهای دولت مّطلع باشید. دولت باید وظایفش 

را با اقتدار و با انسجام و ِاشراف انجام بدهد.    ۱۴۰۰/۰۶/۰۶

بدانیــــد کــــه اگــــر خــــدای متعــــال - العیاذباهلل و 
نســــتجیرباهلل - به جــــالد پهلــــوی - محّمدرضای 
بدبخت ذلیل - مهلت میداد کــــه صد مرتبه ی دیگر 
مثل هفده شــــهریور و مثــــل پانزده خــــرداد را راه 
بیندازد و هــــزاران هزار از این مردم را بکشــــد، از این 
امریکا و از این ســــازمانهای دروغین حقوق بشــــر، 

یک کلمه حرف جــــدی علیه او صادر نمیشــــد؛ هیچ 
کاری نمیکردنــــد! اینها با کشــــتار انســــانهایی که در 
راه اهداف دینی قیام و حرکــــت کرده اند، مخالفتی 
ندارند؛ مشــــوق این گونه کشتارها نیز هستند! این، 
به خاطر چیست؟ به خاطر عمق دشمنی آنها با دین 

و بخصوص با اسالم است.     ۱۳۷۰/2/۱۱

 ضرورت انجام وظایف دولت 
با اقتدار، انسجام و اشراف 

آمریکا مشوق جنایت علیه مردم در قیام های دینی است

دولت جوان حزب اللهی  

مناسبت  

سؤال:  به یکی از دوســـتانم پولی قرض دادم و 
ایشان پس از چند ماه که قرض خود را برگرداند، 
مبلغی هـــم به عنـــوان هدیـــه به مـــن دادند و 
پیشـــنهاد این کار و مبلغ هم از خـــودش بود آیا 

دریافت مبلغ اضافه ربا محسوب می شود؟
جواب: اگر بر اساس پیشـــنهاد قرض گیرنده مبنی 
بر اهداء مبلغی هدیه، قرض داده باشید، دریافت 
مبلغ بیش از مقدار تورم جایز نیستـ  هر چند شما 
شرط نکرده باشیدـ  ، اما در صورتی که بدون شرط یا 
قرار قبلی، قرض گیرنده مبلغی اضافه پرداخت کند، 

اشکال ندارد، هر چند دریافت آن مکروه است.

 حکم دریافت پول
 بیشتر از مقدار قرض 

احکام  

کالم امام  

با افتخار ایرانی  

خانواده ایرانی  

ت پذیر و معتاد به ستم ساخته اســــت. باید از درون ذاتشان آنان را 
ّ
تهای ضعیف را ذل

ّ
فرهنگ سلطه، مل

درمان کرد. باید باوری عمیق به کرامت و قدرت انســــان به خدا، به ارزشــــهای انسانی راستین، به پوچی 
ح کرد. اسالم و همه ی 

ّ
قدرتهای طاغوتی، در انســــانها دمید و آنان را با این ســــالح کندی ناپذیر، مســــل

ادیان آسمانی، انســــان را به چنین ایمانی و کاما در جهت عکس فرهنگ سلطه سوق میدهند. متون 
خدشه ناپذیر اسالمی صریحا دستور میدهد »الَتظلمون و الُتظلمون« نه ظلم کنید و نه مظلوم شوید 
و می آموزند که ستمگری و ســــتم پذیری در یک ردیفند و ستمگر و ستم پذیر، شــــرکای جرم یکدیگرند. 
تماشــــاچی ظلم بودن و بی تفاوت ماندن نیز همانند ظلم و خود، مرحله ای از آن اســــت. تکیه به قدرت 
تها و رهبران است، که آنان را به ایستادگی در 

ّ
الیزال الهی و ایمان راسخ به مردم، درس دیگر اسالم به مل

قّیت را در آنان پرفروغ میسازد.   ۱۳۶۵/۶/۱۴
ّ

برابر سلطه های جهانی تشجیع میکند و امید موف

قدرت در دســــت ظالم، دنیا را به فساد می کشاند و 
اگر چنانچه در رتبه های پایین هــــم بیاییم قدرت در 
دست یک نفر انســــان، در همان محیطی که قدرت 
دارد آنجا را به فساد می کشاند. قدرت وقتی کمال 
است و می تواند که کمال خودش را بروز بدهد که در 
دست دانشمند باشد، در دست عاقل باشد. ممکن 
اســــت که یک جوانی خیلی مهذب هم باشد، خیلی 
هم خوب باشــــد، لکن بتدریج برســــد به اینکه یک 
وقت ظالم بشود. وقتی قدرت دست تان آمد بیشتر 
مواظب باشید که متواضع بشوید. وقتی رئیس یک 
گروهی شدید بیشــــتر مواظب باشید که متواضع 
باشید، برای اینکه اگر سســــتی کنید، در این قدرت 

روحی از شیطان زمین می خورید.    ۱۳۶2/۸/۱۵ 

پدیده ی قاچاق و قاچاق فروشی، ضربه به اقتصاد 
و هویت ملی کشور و همه ی برنامه ریزی هاست. 
این از لحاظ شــــرعی، یک عمل ممنــــوع و حرام 
قطعی است؛ چون موجب افســــاد است. جای 
مقابله با فساد قاچاق، فقط مرزها نیست. جنس 
قاچاق را باید دنبال کرد، تا آنجایی که در معرض 
فروش قرار داده می شود. جنس قاچاق، تولید 
داخلی را تضعیف، اشــــتغال ناســــالم را ترویج و 
اشتغال سالم را محدود می کند. بخش بازرگانی 
و بخش تولید و صنعــــت می توانند به هم کمک 
کنند. بازرگانی کشــــور می تواند در خدمت ترویج 

تولیدات داخلی قرار گیرد.    ۱۳۸۰/۰۴/۱۰

با فرزندان خود تعامل کنید. با همسران 
خود مهربانی و همــــکاری کنید. حقیقتا 
همسر شما باید احســــاس کند که شما 

قدر زحمات او را میدانید.    ۸۰/۷/2۷  
 اگر همســــر شــــما یک همســــر همراه و 
موافق با شــــما نمی بود، شــــما قادر به 
کار نبودید. میگویید نــــه، امتحان کنیم؛ 
به این خانم ها بگوییم یک روز با شــــماها 
بداخالقــــی کنند تــــا بفهمیــــد وضعیت 
چطوری است.اینکه می سازند، همراهی 
می کنند، کمک می کنند، خوش اخالقی 
می کنند، خانــــه داری می کننــــد، بچه ها 
را نگــــه می دارند و محیط خانــــه را باصفا 
نگه میدارنــــد؛ یکــــی از بزرگترین عوامل 

موفقیت کار شماست.   ۸۳/۷/2

درس اسالم ایستادگی در برابر سلطه گران جهانی است

هنگام ریاست 
و قدرت بیشتر 

تواضع کنید

 برای رونق تولید
 با قاچاق مبارزه کنیم  

همراهی همسر از بزرگترین 
عوامل موفقیت است 

عکس نوشت  

حضور آیت اهلل خامنه ای، رئیس جمهور وقت در هشتمین اجالس سران جنبش عدم تعهد، دهم تا پانزدهم شهریورماه 13۶5 در شهر هراره زیمبابوه
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