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بیست و دوم بهمن  ثروت عظیم ملی است

چـــه چیز اســـباب شـــد که ایـــن ملت این 
راه را رفـــت و پیروز شـــد؟ و چـــه باید کرد 
که این پیروزی ادامه پیدا کند؟ چه بســـا 
یـــک لشـــکری، یک جمعیتی، پیروز بشـــوند به یـــک جمعیت یا 
ملـــت دیگـــر، و خوب هم از عهده برآیند لکن نتوانند حفظ کنند 
پیروزی خودشـــان را. بســـیاری از این کشور گشاها بوده اند که 

زده انـــد و جلو رفته اند و فتح کرده اند؛ لکن نتوانســـتند حفظ 
کنند. وقتی که به یک حدی رســـیدند، یک جهاتی پیش آمد که 
نتوانستند حفظ کنند، شکست خوردند. این باید عبرت بشود 
بـــرای کســـانی که در یک میدان پیروز شـــدند و بـــاز تتمه دارند؛ 
نرسیده اند به مقصد. ما نباید مغرور بشویم به این پیروزی که 

پیدا کرده ایم با اینکه پیروزی بزرگی بود.    16  /1358/04

جمهوری اســـامی روزبه روز گامهای بلندتر و اســـتوارتری 
بـــه جلو برداشـــت. ایـــن چهـــل ســـال، شـــاهد جهادهای 
بزرگ و افتخارات درخشـــان و پیشـــرفتهای شـــگفت آور در 
ایران اســـامی اســـت. عظمت پیشـــرفتهای چهل ساله ی 
ت ایـــران آنگاه بدرســـتی دیده میشـــود که ایـــن مّدت، 

ّ
مل

با مّدتهـــای مشـــابه در انقابهای بزرگی همچـــون انقاب 
فرانســـه و انقـــاب اکتبر شـــوروی و انقاب هند مقایســـه 

شـــود. مدیرّیتهای جهادی الهام گرفته از ایمان اسامی و 
اعتقاد به اصـــل »ما میتوانیم« که امـــام بزرگوار به همه ی 
ما آموخت، ایران را به عّزت و پیشـــرفت در همه ی عرصه ها 
رســـانید.   انقاب به یک انحطاط تاریخی طوالنی پایان داد 
و کشـــور که در دوران پهلوی و قاجار بشـــّدت تحقیر شده 
و بشـــّدت عقب مانده بود، در مسیر پیشـــرفت سریع قرار 

گرفت.     1397/11/22

به پدر و مادرها تذّکر میدهم؛ مـــن خواهش میکنم و تقاضا 
میکنم از شماها، که یک خرده امکانات ازدواج را آسان کنید. 
پـــدر و مادرها ســـخت گیری میکنند؛ هیچ ســـخت گیری الزم 
نیســـت. بله، یک مشـــکات طبیعی وجود دارد -مســـئله ی 
مسکن، مسئله ی شـــغل و از این مسائل- لکن »ِان َیکونوا 

ضِله«؛ خب، این قرآن اســـت. ممکن 
َ

َقرآَء ُیغِنِهُم اهلُل ِمن ف
ُ

ف
است جوان، االن هم امکانات مالی مناسبی نداشته باشد، 
اّما ان شاءاهلل بعد از ازدواج خدای متعال گشایش میدهد. 
ـــف نکنند؛ من خواهـــش میکنم که 

ّ
ازدواج جوانهـــا را متوق

پدرها و مادرها به این مســـئله توّجه کنند.            1394/04/20

و ُکّنا 
َ
یاد بدهیم خودمان را و مردممان را به اینکه روی مســـائل درســـت فکر کنیم و درســـت تشـــخیص بدهیـــم. َو قالوا ل

اعَتَرفوا ِبَذنِبِهم؛)1( اینکه نشـــنویم، فکر نکنیم، تأّمل نکنیم، گناه است؛ قرآن 
َ

ـــعیِر* ف صحاِب الّسَ
َ
 ما ُکّنا فی ا

ُ
و َنعِقل

َ
َنسَمُع ا

ایـــن جوری با صراحت ایـــن را بیان میکند. و خب حـــاال این بزرگوار)حضرت حمـــزه� ( بنا به فرمایـــش امیرالمؤمنین، به 
ـ یعنی صادقانه با  نقـــل امام باقر � مصداق »َصَدقوا ما عاَهُدوا اهلل«)2( اســـت؛ آن وقت این »َصَدقوا ما عاَهـــُدوا اهلل«ـ 
معاهده ی الهی رفتار کردن ــ چه  جوری اســـت؟ شـــکل تمام و کاملش عبارت از این است که شخص از خودش مصداقی 
بســـازد برای معـــارف الهی و برای دســـتورات الهی و برای راهـــی که خدا معّین کـــرده و پیش پا گذاشـــته؛ یعنی خودش را 

مصداق آن قرار بدهد؛ این را ان شاءاهلل یاد بگیریم.   1400/11/05 
1-سوره ی ملک، آیه ی 10 و بخشی از آیه ی 11                     2-سوره ی احزاب، بخشی از آیه ی 23

در این خطبه های امیرالمؤمنین، کمتر خطبه ای اســـت 
قوااهلل؛ چـــون تقوا 

َ
کـــه امر بـــه تقـــوا در آن نباشـــد: اّت

همه چیز است؛ وقتی تقوا در یک جامعه ای بود، همه ی 
مشکات ماّدی و معنوی جامعه حل خواهد شد؛ تقوا 
این جوری اســـت. ]البّته [ تقوا با آن معنای صحیحی که 
دارد؛ تقوا فقط این نیســـت که انسان چشم از نامحرم 
بدوزد یا مثًا فرض کنید فان عمل حرام را انجام ندهد؛ 
این هست، این جزو تقوا است، اّما تقوا خیلی وسیع تر 
از اینها اســـت. آن معنای واقعی تقوا که عبارت است از 
مراقب خود بودن، مراقب حرکات خود بودن، و سعی 
در حفظ خود در جاّده ی مســـتقیم و صراط مســـتقیم؛ 
این معنای تقوا است؛ اگر این باشد در جامعه، همه ی 
مشکات حل میشود. امیرالمؤمنین �دائمًا مردم را 

به تقوا دعوت میکرد.  1395/06/30 

در قضیـــه فلســـطین ، نکتـــه بســـیار تلخـــی وجـــود 
دارد. این نکته، انصافًا گزنده اســـت کـــه در تبلیغات 
جهانی، ســـعی شـــده اســـت نشـــان داده شـــود که 
یهودیانـــی کـــه آمده انـــد و فلســـطین را گرفته انـــد، 
مردمـــی مظلوم، دارای حـــق و مورد فشـــار و تعّدی 
هســـتند؛ اما اعرابـــی که تـــاش میکننـــد خانه های 
خودشـــان را پس بگیرند، مردمی خشن و زورگویند، 
که بـــه موازیـــن پایبنـــد نیســـتند. در دنیـــا، تبلیغات 
آمریکایـــی و صهیونیســـتی، ایـــن دروغ بـــزرگ و ایـــن 
فریـــب بی نظیـــر را باوراندند کـــه خیلی گزنـــده و تلخ 
اســـت.  اینها مظاهـــر اســـتکبار جهانی اســـت. نظام 
نوینی کـــه آمریکاییهـــا میگوینـــد، یعنی ایـــن. یعنی 
کاری کنند که همـــه دنیا، آن طور که آنهـــا میخواهند 

فکر کنند و حقایق را وارونه بفهمند!    1371/01/07  

کالم امام   

بیانیه گام دوم  

خانواده ایرانی  

به رسم آیه ها  

خطبه های انقالب  درس اخالق  

از پیروزی خود  مغرور نشوییم

افتخارات درخشان ایران اسالمی

والدین امکانات ازدواج آسان را فراهم کنند

با معاهده الهی صادقانه رفتار کنیم

 تقوا، دعوت دائمی امیرالمؤمنین؟ع؟
به مردم بود

تبلیغات جهانی علیه فلسطین  وارونه 
نمایی حقیقت است

عکس نوشت  

سخنرانی آیت اهلل خامنه ای در هشتمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی )۲۲ بهمن ۱۳۶۵(

حلول ماه رجب و میاد امام محمد باقر� و دهه فجر انقاب اسامی تبریک و تهنیت باد

پرچمی که 43 ســــال قبل با انقاب مردم باال  سخــن
رفت، حاال بلندتر از همیشــــه در اهتزاز است و هفتــــه

در میان نوازش های باد و دور از طوفان های 
زمانــــه رخ می نماید. آیا واقعًا ایــــن اقتدار و 
غــــرور به راحتی به دســــت آمده یا بــــرای آن خون دل ها 
خورده شــــده اســــت؟ آیا باالماندن این پرچــــم افتخار 
نتیجــــه کنارآمــــدن با ایــــن وآن و چشم بســــتن بر روی 
معادالت نابرابــــر جهانی بوده، یا اینکــــه روی پای خود 
ایســــتادن ها و یاعلی گفتن ها، این نماد هویت و افتخار 
ایرانی را همچنان باال نگه داشــــته اســــت؟ رازورمز این 

افتخار در کجاست؟

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

َ
روزگاری که حاج آقا روح ا... َعل

مژده یاران در گهــــواره  را داد. چند صباح بعدتر، هنگامی 
که شــــرق و غرب عالِم زور و تزویر پشت سر صدام آمدند 
تا پرچم عــــزت ما را بر زمین بیندازند، همــــان نوزادان در 
گهواره سینه سپر کردند و با تقدیم جانشان، سر ایرانیان 
را باال نگه داشتند. هزاران شــــهید در سال های حماسه 
و خون بر زمیــــن افتادند تا این پرچم به زمین نیفتد. این 
خط ســــرخ شهادت و عزت، تا امروز هم ادامه دارد و جان 

مدافعان امنیت، سامت و ... را سرمست کرده است.

   دوم، العلُم سلطاٌن
جنگ که تمام شد، آوینی نوشــــت: »شاید جنگ خاتمه 
یافته باشد، اما مبارزه هرگز پایان نخواهد یافت.« اندکی 
که زمان گذشت، معلوم شــــد مبارزه نه تنها پایان نیافته 
که راه جدیدی از آن پیش روی این مردم باز شــــده است. 
فصل ساختن کشور و ایستادن در مقابل طراحان تحریم 
و تهدید فرارســــید و بعد از حدود دو دهه از پایان جنگ، 
دستاوردهای علمی و فناوری یکی بعد از دیگری نمایان 
شــــد؛ از سلول های بنیادی و شــــاهکار کاظمی آشتیانی 
گرفته تا ریزفناوری و زیســــت فناوری ها، فناوری فضایی، 
چرخه سوخت هســــته ای و ضرب شست فخری زاده ها و 
شهریاری  ها و علی محمدی ها به آن هایی که می خواستند 
علم و دانش هم در چنگال خودشان باشد و بس! اینجا 
بود که باز هم پرچم افتخار و اقتــــدار ایرانی جماعت باال 
رفت. »رشد شــــتابنده  علمی و فتح قله های دانش که با 
همــــت و عزم جوانان مؤمن و غیــــور 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 شــــهدای هســــته ای گرم بود که خبر رسید، 
مدعیان آزادی و حقوق بشــــر، جماعتی خوارج مسلک 

را از چهارگوشــــه دنیا جمع و تجهیــــز کرده اند تا به قول 
خودشــــان »دولت اسامی عراق و شــــام« راه بیندازند 
و بعد ســــراغ ما بیایند! عده ای ابتدا ماجرا را در حد یک 
مســــئله داخلی برای کشــــورهای منطقه تصور کردند و 
دیپلمات مآبانــــه حرف از عدم مداخلــــه زدند، اما وقتی 
صحنه های ســــر بریدن هــــا و خرید و فــــروش نوامیس 
مســــلمین را دیدند، تازه فهمیدند دشمن بیدار است، 
اگر مــــا خودمان را به خــــواب بزنیــــم. مدافعان حرم و 
منادیان واقعی آزادی انســــان ها، اما خیلی قبل تر از آن 
دست به کار شده بودند و زیر پرچم فرماندهی سرداری 
به اســــم حاج قاسم، شر اشرار را از سر کشورمان و از سر 
مظلومان منطقه کم کردند تا باز هم پرچم عزت و شرف 
ایران و ایرانی باال بماند. به خاطر همین واقعیت بود که 
آقا تلنگر زدند که »این شــــهدای ]مدافع حرم[ رفتند با 
دشــــمنی مبارزه کردند که اگر این ها مبارزه نمی کردند، 
این دشــــمن می آمد داخل کشور ... اگر جلویش گرفته 
نمی شــــد، ما باید اینجا در کرمانشــــاه و همدان و بقیه  
اســــتان ها بــــا این ها می جنگیدیــــم و جلــــوی این ها را 
می گرفتیم. در واقع، این شهدای عزیز ما جان خودشان 
را در راه دفاع از کشــــور، ملت، دین، انقاب اسامی فدا 

کردند.«     1394/11/5

   چهارم؛ برو قوی شو، اگر راحت جهان طلبی
پرچــــم اقتدار ایــــران و ایرانــــی فقط در میــــدان علم و 
مقاومت باال نمانده است. وقتی ورزشکار خوش غیرت 
ایرانی، برای سرافرازی این مردم و شادی دلشان، رنج ها 
و مرارت هــــا را به جــــان می خرد، نتیجه اش می شــــود 
پرچمــــی که هم زمان با نواختن ســــرود ملی ما در پیش 
چشــــم جهانیان باال می رود و غروری که هم زمان با »سر 
زد از افــــق ...« در دل میلیون ها ایرانی زنده می شــــود. 
اینکه با وجود این محدودیت ها پرچم کشــــور باال برده 
و ســــکوهای جهانی فتح می شود، نشان از اراده قوی و 
عزم راسخ است و این عزم، اراده و قهرمانی و امیدآفرینی 
نه تنها در ورزش، بلکه در عرصه های علم، فناوری، هنر و 
ادبیات نیز وجود دارد؛ که »این برای جوانان کشور پیام 
است... خنثی کننده ی تاش کســــانی است که دوست 
دارنــــد امید را ســــلب کنند و فضای ناامیدی در کشــــور 
به وجود بیاورند... یکی از وظایف مســــئولیِن ما نشان 
دادن صادقانه و واقعی این کارها اســــت.«   1400/6/27 
هرچند عده ای انگشت شــــمار در این کارزار تاش کنند 
که با پشــــت کردن به پرچم و هویت ملــــی خود و رفتن 
زیر پرچم بیگانه برای خود  نان و نامی دســــت وپا کنند، 
اما باز هم این جوان ورزشــــکار غیرتمند است که پرچم 
افتخار را باال نگه می دارد: »ابراز عشق و محبت به پرچم 
ایران، صحنه های نمازخواندن و در آغوش گرفتن حریف 
مغلــــوب ... جلوه هایی از ارزش های اســــامی و معرف 

هویت ملت ایران هستند.«     1400/6/27 

   پنجم، ساخت ایران 
حکایت تاش برای سرافرازی ایران و ایرانی، فصل ممتاز 
دیگری هم دارد که در یک دهه گذشته و در کوران جنگ 
اقتصادی و تحریم های ناجوانمردانه خودش را نشــــان 
داده اســــت. آنجا که »جنتلمن های پــــای میز مذاکره« 
دستشــــان را بیخ گلوی این ملت گذاشتند تا با تحریم، 
نفس ایــــن مردم را  قطــــع کنند، باز این غیــــرت کارگر و 
صنعتگــــر و مهندس ایرانی بوده اســــت کــــه -باوجود 
ســــختی ها و تنگناها و موانع داخلــــی و خارجی- چرخ 
اقتصــــاد این مملکت را چرخانــــده و پرچمش را باال نگه 
داشــــته است: »... در این ده ســــال روزبه روز شدت این 
جنگ )اقتصادی( بیشترشده، اما سنگر تولید و اقتصاد 
کشــــور بحمداهلل پابرجا و زنده است. آن لشکری که در 
مقابل دشــــمن ایســــتاد، شــــماها بودید؛ افسران این 
دفاع مقدس، کارآفرینان و مدیران شایســــته اقتصادی 
بودنــــد؛ رزمندگانــــش هم کارگــــران بودنــــد؛ کارگران، 
رزمنــــدگان با اخاص و باصفای این میدان بودند. همه  
شماها و همه  فعاالن اقتصادی در این افتخار -افتخار 
حفظ اقتصاد کشــــور- شریک اند ...«     1400/11/10 این ها 
نمونه هایی از تاش های چهار دهه گذشته برای عزت و 
سرافرازی ایران اسامی است؛ اما حاصل مجاهدت های 
مردم انقابی ایران منحصر در این دســــتاوردها نیست؛ 
حفظ تمامیت ارضی و اســــتقال ایران اسامی، آزادی، 
امنیت پایدار،  مشــــارکت وســــیع مردم در صحنه های 
سیاسی و اعمال حق سرنوشــــت خویش در انتخابات، 
همدلی و هم افزایی مردم و مســــابقه خدمت رســــانی 
مــــردم در رخدادهای طبیعــــی و کمبودهای اجتماعی، 
سنگین شدن کفه ی عدالت در تقسیم امکانات عمومی 
کشور و افزایش چشــــمگیر معنویت و اخاق در فضای 
عمومــــی جامعه از برکات و دســــتاوردهای این انقاب 
است. البته جریان تحریف چشــــم دیدن پیشرفت های 
ایران اسامی را نداشــــته و "ایران قوی" را نمی خواهد 
و پیوســــته  در مســــیر رشد این ملت ســــنگ اندازی می 
کند.  امروز دشــــمن با روی آوردن به جنگ ترکیبی با به 
کارگیری  تحریف در کنار تحریم و تهدید، تاش می کند تا 
دستاوردهای انقاب را پنهان نگه داشته و یا مخدوش 
منعکس کند؛ اینجاســــت که قدر و اندازه گوهر»جهاد 
تبیین« به عنوان فریضه فوری و قطعی ما در عصر گام 
دوم انقاب اسامی نمایان می شود: » در کشور هزاران 
حماسه به وجود می آید؛ در طول این سال ها، در طول 
این چهار دهه در کشور چقدر کارهای بزرگ انجام گرفته، 
چقدر کارهای حماســــه آمیز انجام گرفتــــه! خب این ها 
بایســــتی بیان بشود؛ این ها را دشــــمن کتمان می کند، 

دشمن اجازه نمی دهد ]پخش بشود[.«     1400/11/19

یادداشت هفته  

بیســـت و دوی بهمن متعلق به ملت ایران اســـت، متعلق به امام بزرگوار اســـت، متعلق به شهداست، متعلق به آن روح 

و معنای حقیقی انقاب اســـامی اســـت، مال ملت اســـت؛ دشـــمن میخواهد این ثروت عظیم و ذخیره ی عظیم ملی را 

متزلزل و ضعیف کند.    1388/10/29

سؤال:   مسجدی در طرح عمرانی شـــهرداری در خیابان 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  

به نظر من اگر در این ســـالها مســـئوالن دولتی همراهی بیشـــتری میکردند، رعایت بیشـــتری میکردند، ما افتخارات بیشتری به 
دســـت می آوردیم، وضعمان از این چیزی که امروز هســـت، قطعًا بهتر بود و تعدادی از این آســـیب هایی که در این ســـالهای 
متمـــادی پیـــش آمـــد، با کمک مســـئولین حکومتی و دولتی پیش نمی آمد.یکی از کارهای دشـــمن تـــاش روانی و جنگ روانی 
است. در کنار این جنگ اقتصادی، جنگ واقعی و حقیقی، دشمن یک جنگ روانی هم میکند، در همه ی زمینه های گوناگون از 
ی از زبان خود تولیدکنندگان ]پخش 

ّ
قّیتهای شما را؛ رسانه ی مل

ّ
جمله زمینه های اقتصادی؛ خوب است مردم بدانند این موف

کند[؛ حاال از زبان مســـئولین دولتی چیزهایی پخش میشـــود لکن بهتر این اســـت که از زبان خود تولیدکنندگان، خود فّعاالن 
اقتصادی چیزهایی گفته بشـــود، حقایقی بیان بشـــود و مردم از آنها مّطلع بشـــوند.   10 /1400/11

مردم با موفقیت های تولیدکنندگان آشنا شوند

با افتخار ایرانی  

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

زندگی امام جواد � هم الگوســـت. امام جواد � - امامی بـــا آن همه مقامات، 
با آن همه عظمت - در بیســـت وپنج سالگی از دنیا رفت. این نیســـت که ما بگوییم؛ 
تاریخ میگویـــد؛ تاریخی که غیر شـــیعه آن را نوشـــته اســـت. آن بزرگـــوار، در دوران 
جوانی و خردسالی و نوجوانی، در چشم مأمون و در چشم همه، عظمتی پیدا کرد. 
اینها چیزهای خیلی مهّمی اســـت؛ اینهـــا میتواند برای ما الگو باشـــد.  البته در زمان 
خودمان هم الگـــو داریم. امام الگوســـت. این جوانان بســـیجی ما الگو هســـتند؛ 
هم کسانی که شهید شـــدند، و هم کســـانی که امروز زنده اند. البته طبیعت انسان 
این گونه است که درباره کسانی که رفته اند و شهید شده اند، راحت تر میشود حرف 
زد. ببینید چه الگوهایی میشود پیدا کرد! ما در جنگ کســـانی را دیدیم که از شهر یا 
از روستای خودشـــان بیرون آمده بودند؛ در حالی که یک آدم کامًا معمولی به نظر 
میرسیدند. اشاره کردم که آن رژیم نمیتوانست اســـتعدادها را رشد دهد، یا به بروز 
بیاورد. اینها در آن رژیم یک آدم معمولی بودند؛ امـــا در این نظام، به میدان جنگ - 
که میدان کار بود - آمدند؛ ناگهان استعدادشان بروز کرد و یک سردار بزرگ شدند، 

بعد هم به شهادت رسیدند. از این قبیل زیاد داریم.    1377/02/07 
دهم رجب، میالد حضرت امام محمد تقی، جواد االئمه� تبریک و تهنیت باد

مناسبت  

تاریخ نشان دهنده عظمت امام جواد؟ع؟ است

نشـریه جامعـه مؤمـن و انقالبـی | هفته نامـه خبری-تبیینـی نمازهـای جمعـه، مسـاجد  و هیئت هـای مذهبـی     |     سـال ششـم، شـماره 327     |     هفتـه چهـارم بهمـن 1400     |     

نیروی انتظامی جلو چشم مردم است. ما هیچ سازمانی را نداریم که این طور در یک پهنه ی با این وسعت، همیشه در مقابل چشم مردم باشد. توانایی های شما، آبروی نظام جمهوری اسامی 
است. قدرت شما، رشادت شـــما، اقدام شـــما، حرکت بجا و بموقِع شما، مایه ی افتخار و ســـربلندی نظام جمهوری اسامی اســـت. 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 تاش شما را می بینند.         1396/06/26  

مزار: گلزار شهدای شهر شیراز

رشادت های نیروی انتظامی مایه ی آبروی نظام اسالمی است 
این شماره تقدیم می شود به روح مطهرشهید  علی اکبر رنجبر 

شهید هفته  

محل شهادت:  درگیری با یکی از اراذل و اوباش در شیراز تاریخ شهادت: ۱۳ بهمن ۱400

»اســــام براى ســــعادت بشــــرّیت، مدیرّیتی از 
را الزم میداند.«  امیرالمؤمنیــــن  نوع مدیرّیت 
بشــــرّیت،  امــــروز   1368/11/9»مشــــکل 
فقدان عدالت و اســــام و حکومــــت علوى و 
امیرالمؤمنین�اســــت.«  منهــــاج  و  روش 
  1371/3/30»وظیفــــه ى مــــا این اســــت، 
ه حرکــــت کنیم. همیــــن صفات 

ّ
به ســــمت قل

امیرالمؤمنیــــن را ]در نظــــر[ بگیریــــد، به قــــدر 
وسعمان، به قدر توانمان در این جهت حرکت 
کنیــــم.«   1395/6/30 چراکــــه »حکومــــت 
علوی بشــــر را بــــه عدالت، آرامــــش، ایمان به 
بــــرادری، صلح و دوســــتِی  معنویت، صفــــا و 

حقیقی میرساند.«    1381/1/09

     از اقامه دین تا محوریت عدالت
الگوی حکومت علوی دارای شاخص هایی است. 
»پایبندِى کامل بــــه دین خدا و اصــــرار بر اقامه 
دین الهی. این شاخصه اّول است. هر حکومتی 
که اســــاس کارش بــــر اقامه دین خدا نباشــــد، 
علــــوی نیســــت.«    1381/6/30  در مرتبــــه ی 
بعد »خصوصیت دوم و شــــاخصه دوِم حکومت 
امیرالمؤمنین عدالت است؛ عدالِت مطلق. یعنی 
هیچ مصلحت شــــخصی و هیچ سیاست مربوط 
به شــــخص خود را بر عدالت مقــــّدم نمیکند.« 
 1381/6/30 »در زندگــــی جمعــــی و حکومتی 
از همــــه چیز  بارزتــــر  امیرالمؤمنیــــن، نقطــــه ى 
»عدالت« است... ماحظه ى عدالت، اجر نهادن 
به عدالت و عمل کردن به آنچه مقتضاى عدالت 
اســــت، وظیفه ى ما است و باید شاخصه ى نظام 
اسامی به حســــاب آید.«  1382/8/23 »این 
آن برجســــته ترین مســــئله در زندگی حکومتی 
و   1371/3/30 امیرالمؤمنین�بــــود.«  
در این زمینه دفــــاع از مظلوم و مبــــارزه با ظالم 
یک محور مهم محســــوب می شــــود: »حکومت 
امیرالمؤمنین در زمینه ى اقامه ى عدل، حمایت 
از مظلوم، مواجهه ى بــــا ظالم و طرفدارى از حق 
در همه ى شــــرایط، الگویی اســــت که باید از آن 

تبعّیت شود.«    1380/9/16

یکی دیگر از ابعاد عدالــــت در نظام حکمرانی 
علوی مســــئله ی قاطعیت در برخورد با فساد 
اســــت: »امیرالمؤمنین از نزدیکترین نزدیکان 
خــــود هم تخلــــف را، خیانت را، انحــــراف از راه 
خدا را تحمــــل نمیکــــرد.«  1386/10/8 »در 
عمل به حق بی بــــاک بود، ماحظه نمیکرد؛ در 
عمل بــــه عدل بی باک بــــود، ماحظه نمیکرد؛ 
رودربایستی در زندگی امیرالمؤمنین نبود.«    

1395/6/30
در ســــبک حکومت علــــوی عاوه بر مســــئله 
عدالــــت، پرهیــــز از دنیاطلبی کارگــــزاران نظام 
و زهد و تقــــوای آنان نیز یک شــــاخص کلیدی 
اســــت: »سیاســــتمداران دنیا و حــــّکام عالم 
چه جــــورى زندگــــی کردنــــد؟ امیرالمؤمنیــــن 
چه جــــورى زندگی کرد؟ این هم یک ســــرفصل 
مهّمی اســــت که دیگر تا امروز نظیرى نداشته 
اســــت و نخواهد داشــــت؛ زهد امیرالمؤمنین 
و ســــلوک شــــخصی او و عبــــادت او در دوران 

اقتدارش.«  1393/2/23

      سیاست ورزِی معنوی و اخالقی
نکته ی کلیدی دیگر »توأمان بودن سیاست با 
معنویت و اخاق« در این الگو است: »سلوک 
از ســــلوک معنوى و  سیاســــی امیرالمؤمنین 
اخاقی او جدا نیست؛ سیاست امیرالمؤمنین 
هم، آمیخته     ى با معنویت اســــت، آمیخته     ى با 
پیروز  »بــــراى   1388/6/20 اســــت.«   اخاق 
شــــدن، به ظلــــم و دروغ و کارهــــاى ظالمانه 
از  1388/6/20»یکی  نمیشــــد.«   متوســــل 
سیاست ورزی[  در  ]امیرالمؤمنین  خصوصیات 
این است: از مکر و فریب دور است... به حسب 
آنچه که نقل شــــده، فرمود: »واهلل ما معاویة 
بأدهی مّنــــی«؛ معاویه از من زرنگتر نیســــت. 
منتها علی چه کنــــد؟ وقتی بنای بر رعایت تقوا 

و رعایت اخاق دارد.«  1388/6/20

     عدالت و انصاف با مخالفان
شیوه ی  علوی،  دیگرحکمرانی  مهم  شــــاخص 

رفتــــار با مخالفــــان در حکومت علوی اســــت: 
»یکی از خصوصیات ]سیاســــی[ ایــــن بزرگوار 
رفتارش  کــــه  اســــت  این  ]امیرالمؤمنین[ هم 
بــــا مخالفــــان و معارضــــان یک جور نیســــت؛ 
همه را بــــه یک چوب نمیرانــــد. امیرالمؤمنین 
فرق میگــــذارد بیــــن افــــرادی و جریانهائی، با 
 1388/6/20 افرادی و جریانهای دیگــــری.«  
»امیرالمؤمنین کســــی نبود کــــه بدون رعایت 
مداراهــــای الزم بــــا مخالفان، اول دســــت به 
1388/6/20 »یکــــی از  شمشــــیر ببــــرد.«    
ممشــــای  در  امیرالمؤمنیــــن  خصوصیــــات 
سیاســــی اش این بــــود که با دشــــمنان خود 
و مخالفــــان خود با اســــتدالل حــــرف میزد و 
اســــتدالل میکرد.«   1388/6/20 و عاوه بر 
این موضوع دلســــوزی نســــبت به آحاد مردم 
شــــاخص مهم دیگِر این الگوی سیاسی است: 
»منهاجــــی مثل »انصــــاف«، مثــــل »برابر قرار 
دادن همه ى آحاد مردم«، حّتی آن کسانی که 
در جامعه ى شــــما زندگی میکنند، اّما در دین 
شما نیستند... شــــخصّیت او ]امیرالمؤمنین[ 
این اســــت، ترّحمش به مردم، دلســــوزى اش 
نســــبت به مــــردم، آن هم همه ى مــــردم.«   

1395/6/30
خصوصیــــات  از  »یکــــی  اینهــــا  کنــــار  در 
امیرالمؤمنیــــن در ســــلوک سیاســــی     اش این 
بود که از مــــردم جدًا - نه به صــــورت تعارف 
- درخواســــت میکند که بــــا او متملقانه حرف 
نزنند، چاپلوســــی نکنند، تصنع در برخورد با او 

به خرج ندهند.«  1388/6/20

     تبیین و بصیرت بخشی
الگــــوی حکمرانی  از  بخــــش مهــــم دیگــــری 
امیرالمؤمنیــــن بــــه جنبــــه ی هدایتگــــری این 
حکومت برمی گردد و اینجاســــت که مسئله ی 
»تبیین و بصیرت بخشــــی« مطرح می شــــود: 
»تبیین؛ حقایق را براى مردم بیان میکرد؛ شما 
بســــیارى  کنید،  نگاه  را  نهج الباغه  خطبه هاى 
از آنها تبیین واقعّیاتی اســــت که در جامعه ى 

آن روز وجود داشــــته؛ چه خطبه هاى حضرت، 
چه نامه هاى حضــــرت... در همه ى اینها تبیین 
میکنــــد، حقایق را بیان میکنــــد براى مردم.«  
پا  تا  سر  امیرالمؤمنین   1395/6/30»زندگی 
درس اســــت.  آن چیزی که در میان رفتارهای 
امیرالمؤمنین - که شــــامل همه ی خصلتهای 
نیک یک انســــان و یک زمامدار است - انسان 
ایــــن خصوصیات  برتریِن  و  مشــــاهده میکند 
برای امروز ماســــت، مســــئله ی بصیرت بخشی 
و بصیرت دهی به کســــانی اســــت کــــه نیاز به 
بصیــــرت دارند؛ یعنی روشــــن کــــردن فضا. در 
همــــه ی ادوار، این شــــجاعت بی پایــــان، این 
فداکاری عظیم، در خدمــــت آگاه کردن مردم، 
عمق دادن به اندیشــــه ی مردم و ایمان مردم 

به کار رفته است.«  1389/4/5 

     تدبیر و اقدام به موقع
از شــــاخص های دیگر حکومت علوی »تدبیر« 
اســــت: »تدبیر؛ براى جامعه ى اســــامی تدبیر 
اندیشــــیدن؛ دشــــمن را جدا کردن، دوست را 
جدا کردن، دشــــمن را به چند طبقه تقســــیم 
کــــردن.«    1395/6/30و در کنار آن اقدام 
به موقع: »ســــرعت عمل«؛ معّطــــل نمیکرد، 
بمجــــّرد اینکه تشــــخیص میداد کــــه باید این 

اقدام را کرد، حرکت میکرد.«   1395/6/30
کام آخــــر اینکه »زمانی نظام اســــامی دچار 
اختال واقعی خواهد شــــد که فراموش کند 
نماد و سرمشــــق بزرگــــی مثل علــــی بن  ابی 
طالب علیه الّســــام دارد. حکومت علوی باید 
همیشــــه در مقابل چشم ما باشــــد و در آن 
جهت حرکت کنیم و آن را بخواهیم و برای آن 
تاش نماییم.«    1381/1/9 و بزرگترین خطر 
براى نظام اسامی این است که »ما فراموش 
کنیــــم الگــــوى حکومــــت مــــا، امیرالمؤمنین 
1380/12/12 پس باید دانست که  است.«    
»ما احتیــــاج به الگو داریم، احتیاج به اســــوه 
داریم، با این نظر بــــه امیرالمؤمنین � نگاه 

1393/2/23 کنیم.«  
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