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نیروی انتظامی جلو چشم مردم است. ما هیچ ســـازمانی را نداریم که این طور در یک پهنه ی با این وســـعت، همیشه در مقابل چشم 
مردم باشد. توانایی های شما، آبروی نظام جمهوری اسالمی اســـت. قدرت شما، رشادت شما، اقدام شما، حرکت بجا و بموقِع شما، 
مایه ی افتخار و ســـربلندی نظام جمهوری اسالمی است. هنگامی که شما با یک جریان مفســـده آمیز سینه به سینه مواجه میشوید، 

فداکاری میکنید و در این راه زحماتی را متحّمل میشوید، مردم به چشم خودشان تالش شما را می بینند.   1396/06/26  

مزار: گلزار شهدای شهر شیراز 

این شماره تقدیم می شود به روح مطهرشهید  علی اکبر رنجبر 

شهید هفته  
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ایام والدت امیرالمؤمنین؟ع؟ و جواد االئمه؟ع؟ و نیز سالروز پیروزی انقالب اسالمی مبارک باد 

افتخارات درخشان ایران اسالمی

رشادت های نیروی انتظامی مایه ی آبروی نظام اسالمی است 

پرچمی که 43 ســـــال قبل با انقالب مردم باال 
رفت، حاال بلندتر از همیشـــــه در اهتزاز اســـــت و 
در میان نوازش های بـــــاد و دور از طوفان های 
زمانه رخ می نماید. آیا واقعًا ایـــــن اقتدار و غرور 
به راحتی به دســـــت آمده یا بـــــرای آن خون دل ها 
خورده شده است؟ آیا باالماندن این پرچم افتخار 
نتیجه کنارآمدن با این وآن و چشم بســـــتن 
بر روی معادالت نابرابر جهانی 
بوده، یـــــا اینکـــــه روی پای 
یاعلی  و  ایستادن ها  خود 

گفتن ها، این نماد هویت و افتخار ایرانی را همچنان باال 
نگه داشته است؟ رازورمز این افتخار در کجاست؟

    نخست، شهیدان عزت آفرینان ابدی تاریخ
ـــــم قیام علیه ظلم را بلند 

َ
روزگاری که حاج آقا روح ا... َعل

کرد، مژده یـــــاران در گهواره  را داد. چنـــــد صباح بعدتر، 
هنگامی که شرق و غرب عالِم زور و تزویر پشت سر صدام 
آمدند تا پرچم عزت ما را بر زمین بیندازند، همان نوزادان 
در گهواره سینه ســـــپر کردند و با تقدیم جانشان، سر 
ایرانیان را باال نگه داشتند. هزاران شهید در سال های 
حماســـــه و خون بر زمین افتادند تا این پرچم به زمین 
نیفتد. این خط سرخ شهادت و عزت، تا امروز هم ادامه 
دارد و جان مدافعان امنیت، سالمت و ... را سرمست 

کرده است.

    دوم، العلُم سلطاٌن
جنگ که تمام شد، آوینی نوشت: »شاید جنگ خاتمه 
یافته باشد، اما مبارزه هرگز پایان نخواهد یافت.« اندکی 
که زمان گذشت، معلوم شد مبارزه نه تنها پایان نیافته 
که راه جدیدی از آن پیش روی این مردم باز شده است. 
فصل ساختن کشـــــور و ایســـــتادن در مقابل طراحان 
تحریم و تهدید فرارسید و بعد از حدود دو دهه از پایان 

جنگ، دستاوردهای علمی و 

کارنامه 43 ساله مردم انقالبی ایران اسالمی نشان دهنده چیست؟

بیانیه گام دوم   |     4

خطبه های انقالب      |     3  

تبلیغات جهانی علیه فلسطین وارونه نمایی حقیقت است

با معاهده الهی صادقانه رفتار کنیم

قله درخشان حکمرانی علـــوی
امیرالمؤمنین؟ع؟، الگوی بی نظیر و همیشگی بشر

به رسم آیه ها      |     3  یادداشت هفته     |     2

پرچـــم افتخار

ادامه در  صفحه 3
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـــه ای

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

به نظر من اگر در این ســـالها مســـئوالن دولتی همراهی 
بیشـــتری میکردند، رعایت بیشتری میکردند، ما افتخارات 
بیشـــتری به دســـت می آوردیم، وضعمان از این چیزی که 
امروز هست، قطعًا بهتر بود و تعدادی از این آسیب هایی 
که در این ســـالهای متمادی پیش آمد، با کمک مسئولین 
حکومتی و دولتی پیش نمی آمد.یکی از کارهای دشـــمن 
تالش روانی و جنگ روانی است. در کنار این جنگ اقتصادی، 
جنـــگ واقعـــی و حقیقـــی، دشـــمن یک جنـــگ روانی هم 
میکند، در همه ی زمینه های گوناگون از جمله زمینه های 
قّیتهای شما 

ّ
اقتصادی؛ خوب است مردم بدانند این موف

ی از زبان خود تولیدکنندگان ]پخش کند[؛ 
ّ
را؛ رســـانه ی مل

حاال از زبان مسئولین دولتی چیزهایی پخش میشود لکن 
بهتر این است که از زبان خود تولیدکنندگان، خود فّعاالن 
اقتصادی چیزهایی گفته بشـــود، حقایقی بیان بشـــود و 

مردم از آنها مّطلع بشوند.    1400/11/10  

زندگـی امـام جـواد � هـم الگوسـت. امـام جـواد � - امامـی بـا آن همـه مقامـات، بـا آن همـه عظمـت - در 
بیسـت وپنج سـالگی از دنیـا رفـت. ایـن نیسـت کـه مـا بگوییـم؛ تاریـخ میگویـد؛ تاریخـی کـه غیـر شـیعه آن را نوشـته 
اسـت. آن بزرگـوار، در دوران جوانـی و خردسـالی و نوجوانـی، در چشـم مأمـون و در چشـم همه، عظمتی پیـدا کرد. 
اینها چیزهای خیلـی مهّمی اسـت؛ اینهـا میتواند بـرای ما الگـو باشـد.  البتـه در زمان خودمـان هم الگـو داریـم. امام 
الگوست. این جوانان بسیجی ما الگو هسـتند؛ هم کسانی که شهید شـدند، و هم کسـانی که امروز زنده اند. البته 
طبیعـت انسـان این گونه اسـت که دربـاره کسـانی کـه رفته انـد و شـهید شـده اند، راحت تر میشـود حـرف زد. ببینید 
چه الگوهایی میشـود پیدا کرد! ما در جنگ کسـانی را دیدیم که از شـهر یا از روسـتای خودشـان بیرون آمـده بودند؛ 
در حالـی که یـک آدم کامـاًل معمولـی به نظـر میرسـیدند. اشـاره کـردم کـه آن رژیم نمیتوانسـت اسـتعدادها را رشـد 
دهد، یـا به بـروز بیـاورد. اینهـا در آن رژیم یـک آدم معمولـی بودند؛ امـا در این نظـام، به میـدان جنگ - که میـدان کار 
بـود - آمدند؛ ناگهـان استعدادشـان بروز کـرد و یک سـردار بزرگ شـدند، بعد هـم به شـهادت رسـیدند. از این قبیل 

زیـاد داریـم.    داب تینهت و کـیربت �هـمئالا داوـج ،یقت دـمحم ماـما ترـضح دالـیم ،بـجر مـهد         |        13۷۷/2/۷ 

مردم با موفقیت های تولیدکنندگان 
آشنا شوند 

تاریخ نشان دهنده عظمت امام جواد� است 

با افتخار ایرانی  

مناسبت  

سؤال:  مســـجدی در طرح عمرانی شهرداری در 
خیابـــان افتاده و قســـمتی از آن به علت اضطرار 
تخریب شده، آیا آن قسمت از مسجد که تخریب 

شده همچنان حکم مسجد را دارد؟
جواب:      اگر احتمال برگشت آن به حالت اولیه وجود 

نداشته باشد، احکام شرعی مسجد را ندارد.

حکم زمین مسجد تخریب شده

احکام  

کالم امام  

بیانیه گام دوم  

خانواده ایرانی  

بیست و دوی بهمن متعلق به ملت ایران است، متعلق به امام بزرگوار است، متعلق به شهداست، متعلق 
به آن روح و معنای حقیقی انقالب اســـالمی اســـت، مال ملت اســـت؛ دشـــمن میخواهد این ثروت عظیم و 

ذخیره ی عظیم ملی را متزلزل و ضعیف کند.     13۸۸/10/29   

چــه چیــز اســباب شــد کــه ایــن ملــت ایــن راه را رفــت 
و پیــروز شــد؟ و چــه بایــد کــرد کــه ایــن پیــروزی 
ادامــه پیــدا کنــد؟ چــه بســا یــک لشــکری، یــک 
جمعیتــی، پیــروز بشــوند بــه یــک جمعیــت یــا ملــت 
دیگــر، و خــوب هــم از عهــده برآینــد لکــن نتواننــد 
حفــظ کننــد پیــروزی خودشــان را. بســیاری از 
ــو  ــد و جل ــد کــه زده ان ایــن کشــور گشــاها بوده ان
نتوانســتند  لکــن  کرده انــد؛  فتــح  و  رفته انــد 
حفــظ کننــد. وقتــی کــه بــه یــک حــدی رســیدند، 
یــک جهاتــی پیــش آمــد کــه نتوانســتند حفــظ 
کننــد، شکســت خوردنــد. ایــن بایــد عبــرت بشــود 
ــرای کســانی کــه در یــک میــدان پیــروز شــدند و  ب
بــاز تتمــه دارنــد؛ نرســیده اند بــه مقصــد. مــا نبایــد 
مغــرور بشــویم بــه ایــن پیــروزی کــه پیــدا کرده ایــم 

ــود.    13۵۸/4/16  ــروزی بزرگــی ب ــا اینکــه پی ب

ــر و  ــای بلندت ــه روز گامه ــالمی روزب ــوری اس جمه
اســتوارتری بــه جلــو برداشــت. ایــن چهــل ســال، 
شــاهد جهادهــای بــزرگ و افتخــارات درخشــان و 
پیشــرفتهای شــگفت آور در ایران اســالمی اســت. 
ــت ایــران 

ّ
عظمــت پیشــرفتهای چهل ســاله ی مل

آنــگاه بدرســتی دیــده میشــود کــه ایــن مــّدت، بــا 
مّدتهــای مشــابه در انقالبهــای بزرگــی همچــون 
اکتبــر شــوروی و  انقــالب  انقــالب فرانســه و 
مدیرّیتهــای  شــود.  مقایســه  هنــد  انقــالب 
جهــادی الهام گرفتــه از ایمــان اســالمی و اعتقــاد 
ــه  ــم« کــه امــام بزرگــوار ب ــه اصــل »مــا میتوانی ب
همــه ی مــا آموخــت، ایــران را بــه عــّزت و پیشــرفت 
ــک  ــه ی ــالب ب ــانید.   انق ــا رس ــه ی عرصه ه در هم
انحطــاط تاریخــی طوالنــی پایــان داد و کشــور کــه 
در دوران پهلــوی و قاجــار بشــّدت تحقیــر شــده 
و بشــّدت عقــب مانــده بــود، در مســیر پیشــرفت 

ســریع قــرار گرفــت.   139۷/11/22 

به پدر و مادرها تذّکر میدهم؛ من خواهش 
میکنـــم و تقاضا میکنم از شـــماها، که یک 
خـــرده امکانـــات ازدواج را آســـان کنیـــد. 
پـــدر و مادرها ســـخت گیری میکنند؛ هیچ 
سخت گیری الزم نیست. بله، یک مشکالت 
طبیعی وجود دارد -مســـئله ی مسکن، 
مســـئله ی شـــغل و از این مســـائل- لکن 
ضِله«؛ 

َ
َقرآَء ُیغِنِهُم اهلُل ِمن ف

ُ
»ِان َیکونوا ف

خب، این قرآن است. ممکن است جوان، 
االن هم امکانات مالی مناســـبی نداشته 
باشد، اّما ان شاءاهلل بعد از ازدواج خدای 
متعال گشـــایش میدهد. ازدواج جوانها 
ـــف نکنند؛ من خواهش میکنم که 

ّ
را متوق

پدرها و مادرها به این مسئله توّجه کنند.  
  1394/4/20  

بیست و دوم بهمن  ثروت عظیم ملی است 

 از پیروزی خود 
مغرور نشوییم

افتخارات درخشان ایران اسالمی

 والدین امکانات 
ازدواج آسان را فراهم کنند 

عکس نوشت  

سخنرانی آیت اهلل خامنه ای در هشتمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی )22 بهمن 13۶۵(
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اینستاگرام:

ارتباط بـا 
خط حزب اهلل                     
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Khat@khamenei.ir        :رایانامه   
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ble.im/khattehezbollah                                   :بله   @Khat_Khamenei
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در قضیــه فلســطین ، نکتــه بســیار تلخــی وجــود دارد. ایــن نکتــه، 
انصافــًا گزنــده اســت کــه در تبلیغــات جهانــی، ســعی شــده اســت 
نشــان داده شــود کــه یهودیانــی کــه آمده انــد و فلســطین را 
ــوم، دارای حــق و مــورد فشــار و تعــّدی  ــد، مردمــی مظل گرفته ان
هســتند؛ امــا اعرابــی کــه تــالش میکننــد خانه هــای خودشــان را 
پــس بگیرنــد، مردمــی خشــن و زورگوینــد، کــه بــه موازیــن پایبنــد 
نیســتند. در دنیــا، تبلیغــات آمریکایــی و صهیونیســتی، ایــن دروغ 
بــزرگ و ایــن فریــب بی نظیــر را باوراندنــد کــه خیلــی گزنــده و تلــخ 
ــه  ــی ک ــام نوین ــت. نظ ــی اس ــتکبار جهان ــر اس ــا مظاه ــت.  اینه اس
آمریکاییهــا میگوینــد، یعنــی ایــن. یعنــی کاری کننــد کــه همــه 
دنیــا، آن طــور کــه آنهــا میخواهنــد فکــر کننــد و حقایــق را وارونــه 

بفهمنــد!       13۷1/1/۷  

 تبلیغات جهانی علیه فلسطین 
وارونه نمایی حقیقت است

خطبه های انقالب  

با معاهده الهی صادقانه رفتار کنیم 

به رسم آیه ها  

در ایــن خطبه هــای امیرالمؤمنیــن، کمتــر خطبــه ای اســت کــه امــر 
ــت؛  ــز اس ــوا همه چی ــون تق ــوااهلل؛ چ ق

َ
ــد: اّت ــوا در آن نباش ــه تق ب

وقتــی تقــوا در یــک جامعــه ای بــود، همــه ی مشــکالت مــاّدی 
و معنــوی جامعــه حــل خواهــد شــد؛ تقــوا این جــوری اســت. 
ــن  ــط ای ــوا فق ــه دارد؛ تق ــی ک ــای صحیح ــا آن معن ــوا ب ــه [ تق ]البّت
نیســت کــه انســان چشــم از نامحــرم بــدوزد یــا مثــاًل فــرض کنیــد 
فــالن عمــل حــرام را انجــام ندهــد؛ ایــن هســت، ایــن جــزو تقــوا 
اســت، اّمــا تقــوا خیلــی وســیع تر از اینهــا اســت. آن معنــای واقعــی 
ــرکات  ــب ح ــودن، مراق ــود ب ــب خ ــت از مراق ــارت اس ــه عب ــوا ک تق
خــود بــودن، و ســعی در حفــظ خــود در جــاّده ی مســتقیم و صــراط 
ــای تقــوا اســت؛ اگــر ایــن باشــد در جامعــه،  مســتقیم؛ ایــن معن
همــه ی مشــکالت حــل میشــود. امیرالمؤمنیــن �دائمــًا مــردم 

را بــه تقــوا دعــوت میکــرد.    30/6/139۵

 تقوا، دعوت دائمی 
امیرالمؤمنین�به مردم بود 

درس اخالق  

گزارش هفته

فناوری یکی بعد از دیگری نمایان شد؛ از سلول های 
بنیادی و شاهکار کاظمی آشتیانی گرفته تا ریزفناوری 
و زیســـــت فناوری ها، فناوری فضایی، چرخه سوخت 
هسته ای و ضرب شست فخری زاده ها و شهریاری  ها 
و علی محمدی ها به آن هایی که می خواســـــتند علم 
و دانش هم در چنگال خودشان باشد و بس! اینجا 
بود که باز هم پرچم افتخار و اقتـــــدار ایرانی جماعت 
باال رفت. »رشـــــد شـــــتابنده  علمی و فتـــــح قله های 
دانش که با همـــــت و عزم جوانان مؤمـــــن و غیور و 
توانایی همچون مصطفای شهید )احمدی روشن( 
رونق یافته، امروز قائم به هیچ فردی نیست، این یک 
جنبش تاریخی و برخاسته از یک عزم خلل ناپذیر ملی 

است.«   1390/10/22

   سوم، اگر مدافعان حرم نبودند
هنوز خون شهدای هسته ای گرم بود که خبر رسید، 
مدعیان آزادی و حقوق بشر، جماعتی خوارج مسلک 
را از چهارگوشـــــه دنیا جمع و تجهیـــــز کرده اند تا به 
قول خودشـــــان »دولت اســـــالمی عراق و شام« راه 
بیندازند و بعد ســـــراغ ما بیایند! عده ای ابتدا ماجرا 
را در حد یک مســـــئله داخلی برای کشورهای منطقه 
تصور کردند و دیپلمات مآبانـــــه حرف از عدم مداخله 
زدند، امـــــا وقتی صحنه های ســـــر بریدن ها و خرید و 
فروش نوامیس مســـــلمین را دیدند، تازه فهمیدند 
دشمن بیدار است، اگر ما خودمان را به خواب بزنیم. 
مدافعان حرم و منادیان واقعی آزادی انسان ها، اما 
خیلی قبل تر از آن دست به کار شده بودند و زیر پرچم 
فرماندهی سرداری به اســـــم حاج قاسم، شر اشرار را 
از سر کشورمان و از سر مظلومان منطقه کم کردند 
تا باز هم پرچم عزت و شـــــرف ایران و ایرانی باال بماند. 
به خاطر همین واقعیت بود که آقا تلنگر زدند که »این 
شهدای ]مدافع حرم[ رفتند با دشمنی مبارزه کردند 
که اگر این ها مبارزه نمی کردند، این دشـــــمن می آمد 
داخل کشـــــور ... اگر جلویش گرفته نمی شد، ما باید 
اینجا در کرمانشاه و همدان و بقیه  استان ها با این ها 
می جنگیدیم و جلوی این هـــــا را می گرفتیم. در واقع، 
این شهدای عزیز ما جان خودشـــــان را در راه دفاع از 
کشور، ملت، دین، انقالب اســـــالمی فدا کردند.«     

1394/11/۵

   چهارم؛ برو قوی شو، اگر راحت جهان طلبی
پرچم اقتـــــدار ایـــــران و ایرانی فقـــــط در میدان علم 
و مقاومـــــت بـــــاال نمانده اســـــت. وقتی ورزشـــــکار 
خوش غیـــــرت ایرانی، برای ســـــرافرازی ایـــــن مردم و 
شادی دلشـــــان، رنج ها و مرارت ها را به جان می خرد، 
نتیجه اش می شـــــود پرچمی که هم زمان با نواختن 
ســـــرود ملی ما در پیش چشـــــم جهانیان باال می رود 
و غروری که هم زمان با »ســـــر زد از افـــــق ...« در دل 
میلیون ها ایرانی زنده می شـــــود. اینکه با وجود این 
محدودیت ها پرچم کشـــــور باال برده و ســـــکوهای 
جهانی فتح می شود، نشان از اراده قوی و عزم راسخ 
است و این عزم، اراده و قهرمانی و امیدآفرینی نه تنها 
در ورزش، بلکـــــه در عرصه های علم، فنـــــاوری، هنر و 
ادبیات نیز وجود دارد؛ که »این برای جوانان کشـــــور 
پیام اســـــت... خنثی کننده ی تالش کسانی است که 
دوست دارند امید را سلب کنند و فضای ناامیدی در 
کشـــــور به وجود بیاورند... یکی از وظایف مسئولیِن 

ما نشـــــان دادن صادقانه و واقعی این کارها است.«  
 1400/6/2۷ هرچند عده ای انگشت شـــــمار در این 
کارزار تالش کنند که با پشـــــت کردن به پرچم و هویت 
ملی خود و رفتن زیر پرچم بیگانه برای خود  نان و نامی 
دست وپا کنند، اما باز هم این جوان ورزشکار غیرتمند 
است که پرچم افتخار را باال نگه می دارد: »ابراز عشق 
و محبت بـــــه پرچم ایران، صحنه هـــــای نمازخواندن 
و در آغوش گرفتـــــن حریف مغلـــــوب ... جلوه هایی 
از ارزش های اســـــالمی و معرف هویـــــت ملت ایران 

هستند.«     1400/6/2۷ 

   پنجم، ساخت ایران 
حکایت تالش برای ســـــرافرازی ایران و ایرانی، فصل 
ممتاز دیگری هم دارد که در یک دهه گذشـــــته و در 
کوران جنگ اقتصادی و تحریم هـــــای ناجوانمردانه 
خودش را نشان داده است. آنجا که »جنتلمن های 
پای میز مذاکره« دستشـــــان را بیخ گلوی این ملت 
گذاشـــــتند تا با تحریم، نفس این مردم را  قطع کنند، 
باز این غیرت کارگر و صنعتگر و مهندس ایرانی بوده 
است که -باوجود سختی ها و تنگناها و موانع داخلی 
و خارجی- چرخ اقتصاد این مملکـــــت را چرخانده و 
پرچمش را باال نگه داشته است: »... در این ده سال 
روزبه روز شـــــدت این جنگ )اقتصادی( بیشترشده، 
اما ســـــنگر تولید و اقتصاد کشـــــور بحمداهلل پابرجا 
و زنده اســـــت. آن لشـــــکری که در مقابل دشـــــمن 
ایستاد، شماها بودید؛ افســـــران این دفاع مقدس، 
کارآفرینان و مدیران شایســـــته اقتصـــــادی بودند؛ 
رزمندگانش هم کارگران بودند؛ کارگران، رزمندگان 
با اخالص و باصفای این میدان بودند. همه  شماها 
و همه  فعاالن اقتصـــــادی در این افتخـــــار -افتخار 
حفظ اقتصاد کشور- شـــــریک اند ...«     1400/11/10 
این ها نمونه هایی از تالش های چهار دهه گذشـــــته 
برای عزت و سرافرازی ایران اسالمی است؛ اما حاصل 
مجاهدت های مردم انقالبی ایـــــران منحصر در این 
دستاوردها نیست؛ حفظ تمامیت ارضی و استقالل 
ایران اسالمی، آزادی، امنیت پایدار،  مشارکت وسیع 
مردم در صحنه های سیاسی و اعمال حق سرنوشت 
خویش در انتخابات، همدلی و هـــــم افزایی مردم و 
مسابقه خدمت رسانی مردم در رخدادهای طبیعی 
و کمبودهـــــای اجتماعی، ســـــنگین شـــــدن کفه ی 
عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور و افزایش 
چشـــــمگیر معنویت و اخالق در فضـــــای عمومی 
جامعه از برکات و دســـــتاوردهای این انقالب است. 
البته جریان تحریف چشم دیدن پیشرفت های ایران 
اسالمی را نداشـــــته و "ایران قوی" را نمی خواهد و 
پیوسته  در مسیر رشد این ملت ســـــنگ اندازی می 
کند.  امروز دشـــــمن با روی آوردن به جنگ ترکیبی با 
به کارگیـــــری  تحریف در کنار تحریـــــم و تهدید، تالش 
می کند تا دستاوردهای انقالب را پنهان نگه داشته و 
یا مخدوش منعکس کند؛ اینجاست که قدر و اندازه 
گوهر»جهاد تبیین« به عنوان فریضه فوری و قطعی 
ما در عصر گام دوم انقالب اسالمی نمایان می شود: 
» در کشور هزاران حماسه به وجود می آید؛ در طول 
این ســـــال ها، در طول این چهار دهه در کشور چقدر 
کارهای بزرگ انجام گرفته، چقدر کارهای حماسه آمیز 
انجام گرفته! خب این ها بایستی بیان بشود؛ این ها 
را دشمن کتمان می کند، دشـــــمن اجازه نمی دهد 

]پخش بشود[.«     1400/11/19

2        نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت های مذهبی      

ادامه از  صفحه 1

یادداشت هفته

امیرالمؤمنین؟ع؟، الگوی بی نظیر و همیشگی بشر

قله درخشان حکمرانی علـــوی
»اســـــالم بـــــراى ســـــعادت بشـــــرّیت، مدیرّیتی از 
نـــــوع مدیرّیـــــت امیرالمؤمنیـــــن را الزم میداند.« 
 136۸/11/9»مشـــــکل امـــــروز بشـــــرّیت، فقدان 
عدالت و اســـــالم و حکومـــــت علـــــوى و روش و 
منهاج امیرالمؤمنین�اســـــت.«   13۷1/3/30 
ه حرکت 

ّ
»وظیفه ى ما این اســـــت، به ســـــمت قل

کنیم. همین صفـــــات امیرالمؤمنیـــــن را ]در نظر[ 
بگیریـــــد، به قدر وســـــعمان، به قـــــدر توانمان در 
این جهت حرکـــــت کنیـــــم.«   139۵/6/30 چراکه 
»حکومت علوی بشر را به عدالت، آرامش، ایمان 
به معنویت، صفا و برادری، صلح و دوستِی حقیقی 

میرساند.«  13۸1/1/09

     از اقامه دین تا محوریت عدالت
الگـــــوی حکومت علـــــوی دارای شـــــاخص هایی 
اســـــت. »پایبندِى کامل به دین خـــــدا و اصرار بر 
اقامه دین الهی. این شـــــاخصه اّول اســـــت. هر 
حکومتی که اســـــاس کارش بر اقامـــــه دین خدا 
نباشد، علوی نیست.«    13۸1/6/30  در مرتبه ی 
بعد »خصوصیت دوم و شـــــاخصه دوِم حکومت 
امیرالمؤمنین عدالت اســـــت؛ عدالـــــِت مطلق. 
یعنی هیچ مصلحت شـــــخصی و هیچ سیاســـــت 
مربوط به شـــــخص خـــــود را بر عدالـــــت مقّدم 
نمیکنـــــد.«  13۸1/6/30 »در زندگـــــی جمعی و 
حکومتی امیرالمؤمنین، نقطـــــه ى بارزتر از همه 
چیز »عدالت« اســـــت... مالحظـــــه ى عدالت، اجر 
نهادن به عدالت و عمل کردن به آنچه مقتضاى 
عدالت است، وظیفه ى ما است و باید شاخصه ى 
نظام اســـــالمی به حســـــاب آید.«  13۸2/۸/23 
»این آن برجسته ترین مسئله در زندگی حکومتی 
در  و   13۷1/3/30 امیرالمؤمنین�بـــــود.«  
این زمینه دفـــــاع از مظلوم و مبـــــارزه با ظالم یک 
محور مهـــــم محســـــوب می شـــــود: »حکومت 
امیرالمؤمنین در زمینه ى اقامه ى عدل، حمایت 
از مظلوم، مواجهه ى با ظالم و طرفدارى از حق در 
همه ى شرایط، الگویی است که باید از آن تبعّیت 

شود.«    13۸0/9/16
یکی دیگر از ابعاد عدالت در نظام حکمرانی علوی 
مســـــئله ی قاطعیت در برخورد با فســـــاد اســـــت: 
»امیرالمؤمنین از نزدیکتریـــــن نزدیکان خود هم 
تخلف را، خیانـــــت را، انحراف از راه خـــــدا را تحمل 
نمیکـــــرد.«  13۸6/10/۸ »در عمـــــل به حق بی باک 
بود، مالحظـــــه نمیکرد؛ در عمل بـــــه عدل بی باک 
بـــــود، مالحظه نمیکـــــرد؛ رودربایســـــتی در زندگی 

امیرالمؤمنین نبود.«    139۵/6/30
در ســـــبک حکومت علوی عالوه بر مسئله عدالت، 
پرهیز از دنیاطلبی کارگزاران نظـــــام و زهد و تقوای 

آنان نیز یک شاخص کلیدی است: »سیاستمداران 
دنیـــــا و حـــــّکام عالم چه جـــــورى زندگـــــی کردند؟ 
امیرالمؤمنین چه جورى زندگـــــی کرد؟ این هم یک 
ســـــرفصل مهّمی اســـــت که دیگر تا امروز نظیرى 
نداشته است و نخواهد داشت؛ زهد امیرالمؤمنین 
و ســـــلوک شـــــخصی او و عبـــــادت او در دوران 

اقتدارش.«  1393/2/23

      سیاست ورزِی معنوی و اخالقی
نکته ی کلیـــــدی دیگر »توأمان بودن سیاســـــت با 
معنویت و اخالق« در این الگو اســـــت: »ســـــلوک 
سیاسی امیرالمؤمنین از سلوک معنوى و اخالقی 
او جـــــدا نیســـــت؛ سیاســـــت امیرالمؤمنین هم، 
آمیخته     ى با معنویت اســـــت، آمیختـــــه     ى با اخالق 
اســـــت.«  13۸۸/6/20 »براى پیروز شدن، به ظلم 
و دروغ و کارهاى ظالمانه متوســـــل نمیشـــــد.«  
13۸۸/6/20»یکی از خصوصیات ]امیرالمؤمنین در 
سیاست ورزی[ این است: از مکر و فریب دور است... 
به حســـــب آنچه که نقل شـــــده، فرمود: »واهلل ما 
معاویة بأدهی مّنی«؛ معاویه از من زرنگتر نیست. 
منتها علی چه کنـــــد؟ وقتی بنای بـــــر رعایت تقوا و 

رعایت اخالق دارد.«  13۸۸/6/20

     عدالت و انصاف با مخالفان
شـــــاخص مهم دیگرحکمرانی علوی، شـــــیوه ی رفتار 
بـــــا مخالفـــــان در حکومت علـــــوی اســـــت: »یکی از 
خصوصیات ]سیاســـــی[ این بزرگوار ]امیرالمؤمنین[ 
هم این اســـــت که رفتارش با مخالفـــــان و معارضان 
یک جـــــور نیســـــت؛ همه را بـــــه یک چـــــوب نمیراند. 
امیرالمؤمنین فرق میگذارد بین افرادی و جریانهائی، 
بـــــا افـــــرادی و جریانهـــــای دیگـــــری.«  13۸۸/6/20 
»امیرالمؤمنین کسی نبود که بدون رعایت مداراهای 
الزم با مخالفان، اول دســـــت به شمشـــــیر ببرد.«    
13۸۸/6/20 »یکی از خصوصیـــــات امیرالمؤمنین در 
ممشای سیاســـــی اش این بود که با دشمنان خود 
و مخالفان خود با اســـــتدالل حرف میزد و استدالل 
میکـــــرد.«   13۸۸/6/20 و عـــــالوه بر ایـــــن موضوع 
دلسوزی نسبت به آحاد مردم شاخص مهم دیگِر این 
الگوی سیاسی است: »منهاجی مثل »انصاف«، مثل 
»برابر قرار دادن همه ى آحاد مردم«، حّتی آن کسانی 
که در جامعه ى شما زندگی میکنند، اّما در دین شما 
نیستند... شـــــخصّیت او ]امیرالمؤمنین[ این است، 
ترّحمش به مردم، دلسوزى اش نسبت به مردم، آن 

هم همه ى مردم.«   139۵/6/30
در کنار اینها »یکی از خصوصیات امیرالمؤمنین در 
سلوک سیاسی     اش این بود که از مردم جدًا - نه به 
صورت تعارف - درخواست میکند که با او متملقانه 

حرف نزنند، چاپلوسی نکنند، تصنع در برخورد با او 
به خرج ندهند.«  13۸۸/6/20

     تبیین و بصیرت بخشی
حکمرانـــی  الگـــوی  از  دیگـــری  مهـــم  بخـــش 
ایـــن  هدایتگـــری  جنبـــه ی  بـــه  امیرالمؤمنیـــن 
حکومـــت برمی گـــردد و اینجاســـت کـــه مســـئله ی 
می شـــود:  مطـــرح  بصیرت بخشـــی«  و  »تبییـــن 
ــما  ــرد؛ شـ ــان میکـ ــردم بیـ ــراى مـ »تبییـــن؛ حقایـــق را بـ
خطبه هـــاى نهج البالغـــه را نـــگاه کنیـــد، بســـیارى از 
آنهـــا تبییـــن واقعّیاتـــی اســـت کـــه در جامعـــه ى آن 
روز وجـــود داشـــته؛ چـــه خطبه هـــاى حضـــرت، چـــه 
ـــد،  ـــن میکن ـــا تبیی ـــه ى اینه ـــرت... در هم ـــاى حض نامه ه
ــردم.«  139۵/6/30  ــراى مـ ــد بـ ــان میکنـ ــق را بیـ حقایـ
ــت.  آن  ــا درس اسـ ــا پـ ــر تـ ــن سـ ــی امیرالمؤمنیـ »زندگـ
چیـــزی کـــه در میـــان رفتارهـــای امیرالمؤمنیـــن - 
کـــه شـــامل همـــه ی خصلتهـــای نیـــک یـــک انســـان 
و یـــک زمامـــدار اســـت - انســـان مشـــاهده میکنـــد 
و برتریـــِن ایـــن خصوصیـــات بـــرای امـــروز ماســـت، 
بـــه  بصیرت دهـــی  و  بصیرت بخشـــی  مســـئله ی 
ــی  ــد؛ یعنـ ــرت دارنـ ــه بصیـ ــاز بـ ــه نیـ ــت کـ ــانی اسـ کسـ
ـــجاعت  ـــن ش ـــه ی ادوار، ای ـــا. در هم ـــردن فض ـــن ک روش
بـــی پایـــان، ایـــن فـــداکاری عظیـــم، در خدمـــت آگاه 
کـــردن مـــردم، عمـــق دادن بـــه اندیشـــه ی مـــردم و 

ایمـــان مـــردم بـــه کار رفتـــه اســـت.«  13۸9/4/۵ 

     تدبیر و اقدام به موقع
از شاخص های دیگر حکومت علوی »تدبیر« است: 
»تدبیر؛ براى جامعه ى اســـــالمی تدبیر اندیشیدن؛ 
دشمن را جدا کردن، دوست را جدا کردن، دشمن 
را به چند طبقه تقسیم کردن.«    139۵/6/30و در 
کنار آن اقدام به موقع: »ســـــرعت عمل«؛ معّطل 
نمیکرد، بمجّرد اینکه تشخیص میداد که باید این 

اقدام را کرد، حرکت میکرد.«   139۵/6/30
کالم آخـــر اینکـــه »زمانـــی نظـــام اســـالمی دچـــار 
اختـــالل واقعـــی خواهـــد شـــد کـــه فرامـــوش کنـــد 
نمـــاد و سرمشـــق بزرگـــی مثـــل علـــی بـــن  ابـــی 
طالـــب علیه الّســـالم دارد. حکومـــت علـــوی بایـــد 
همیشـــه در مقابـــل چشـــم مـــا باشـــد و در آن جهـــت 
حرکـــت کنیـــم و آن را بخواهیـــم و بـــرای آن تـــالش 
نماییـــم.«    13۸1/1/9 و بزرگتریـــن خطـــر بـــراى 
نظـــام اســـالمی ایـــن اســـت کـــه »مـــا فرامـــوش 
امیرالمؤمنیـــن  مـــا،  حکومـــت  الگـــوى  کنیـــم 
اســـت.«    13۸0/12/12 پـــس بایـــد دانســـت کـــه 
ــوه  ــه اسـ ــاج بـ ــم، احتیـ ــو داریـ ــه الگـ ــاج بـ ــا احتیـ »مـ
داریـــم، بـــا ایـــن نظـــر بـــه امیرالمؤمنیـــن � نـــگاه 

1393/2/23 کنیـــم.«  

ــائل  ــه روی مس ــه اینک ــان را ب ــان را و مردمم ــم خودم ــاد بدهی ی
ــو 

َ
درســت فکــر کنیــم و درســت تشــخیص بدهیــم. َو قالــوا ل

ــوا  اعَتَرف
َ

ــعیِر* ف ــاِب الّسَ صح
َ
ــی ا ــا ف ــا ُکّن  م

ُ
ــل و َنعِق

َ
ــَمُع ا ــا َنس ُکّن

ِبَذنِبِهــم؛)1( اینکــه نشــنویم، فکــر نکنیــم، تأّمــل نکنیــم، گنــاه 
اســت؛ قــرآن ایــن جــوری بــا صراحــت ایــن را بیــان میکنــد. و 
خــب حــاال ایــن بزرگوار)حضــرت حمــزه� ( بنــا بــه فرمایــش 
امیرالمؤمنیــن، بــه نقــل امــام باقــر � مصــداق »َصَدقــوا 
ــُدوا  ــُدوا اهلل«)2( اســت؛ آن وقــت ایــن »َصَدقــوا مــا عاَه مــا عاَه
ـــ چــه   ـــ یعنــی صادقانــه بــا معاهــده ی الهــی رفتــار کــردنـ  اهلل«ـ 
جــوری اســت؟ شــکل تمــام و کاملــش عبــارت از ایــن اســت 
ــی  ــارف اله ــرای مع ــازد ب ــی بس ــودش مصداق ــخص از خ ــه ش ک
ــرده و  ــن ک ــدا معّی ــه خ ــی ک ــرای راه ــی و ب ــتورات اله ــرای دس و ب
ــد؛  ــرار بده ــداق آن ق ــودش را مص ــی خ ــته؛ یعن ــا گذاش ــش پ پی

ایــن را ان شــاءاهلل یــاد بگیریــم.    1400/11/۵
1-سوره ی ملک، آیه ی 10 و بخشی از آیه ی 11

2-سوره ی احزاب، بخشی از آیه ی 23




