
روز یکشـنبه)96/11/29( رهبـر انقالب میزبـان گروهی از مـردم آذربایجان شـرقی بودند، 
دیداری کـه پس از حماسـه ی 22 بهمن سـال جاری برگـزار شـد و رهبر انقـالب اینگونه در 
آغاز بیانات خـود به آن واکنش نشـان دادنـد: »واقعاً بیسـت ودّوم بهمن، هـم در تبریز، هم 
در شـهرهای دیگر، هم در تهران -در سرتاسـر کشـور- امسـال یک بیسـت ودّوم بهمـِن متفاوتی 

بود. بعد از39 سـال ، در ورود به 40 سـالگی پیـروزی انقـالب، این حرکت عظیم مردمی، شـبیه 
معجزه اسـت... این در هیـچ انقالبـی از این انقالبهایـی که ما می شناسـیم و در این دو سـه 

قرن اخیـر اتّفاق افتـاده اسـت، وجود نداشـته«. بـر همین اسـاس رهبر انقـالب در  
و  کارکـرد  شـامل  انقـالب  چهل سـاله ی  حرکـت  سـیر  خـود  بیانـات 

آسیب شناسـی انقالب، اولویت های امروز و نیـاز فردا تشـریح کردند. 4 
موضوعی کـه اطـالع از آن هـا بـرای درک شـرایط و وظایف 

امروز ضروری است.

صاحبان انقـالب بد ا نند
4 گام برای فهم حرکت انقالب از نگاه رهبر انقالب

الف. تبدیل نظام طاغوت ساالر به مردم ساالر با الهام از تعالیم اسالمی و قرآن 
ب. اجازه ندادن به استبداد و دخالت بیگانگان در سرنوشت کشور

1. پرورش و بُروز استعدادهای مردمی 
2. پیشرفت در همه ی زمینه های مادی

3. حرکت ملی با توان، اراده، دانش و ظرفیت داخلی برای رسیدن به 
صفوف مقدم پیشرفت

خطر ارتجاع  :  
یعنی   سستی، توقف و برگشت از حرکتی که انقالب آغاز کرده است. 

1. حرکت به سمت اشرافیگری
2. امتیاز طلبی مسئوالن

3. امید به بیگانه  به جای دلبستگی
 به توان ملت و مردم

4. بی اعتنایی به مستضعفین
5. بی مبالتی به بیت المال

هشدار

☑   در مـورد عدالـت مـا عقب مانده هسـتیم؛ 
در ایـن تردیـدی نیسـت؛ خودمـان اعتراف 
اقـرار مـی کنیـم. در دهـه ی  مـی کنیـم، 
پیشـرفت و عدالت بایسـتی هم در پیشرفت 
در  عدالـت؛  در  هـم  شـدیم،  مـی  موّفـق 
پیشـرفت بـه معنـای واقعـی کلمـه موّفـق 
شـدیم، واقعـاً پیشـرفت کردیـم و در همه ی 
زمینه ها پیشـرفت اتّفـاق افتاده اسـت؛ ]اّما[ 
در زمینـه ی عدالـت، باید تـالش کنیـم، باید 
کار کنیـم، بایـد از خـدای متعـال و از مـردم 
عزیـز عذرخواهـی کنیـم. درمـورد عدالـت 
مشـکل داریـم و ان شـاءاهلل بـا هّمت مـردان 
و زنـان کارآمـد و مؤمـن، در ایـن ناحیـه هـم 
پیشـرفت خواهیم کرد اّمـا در زمینه ی پیشـرفت 
مـاّدی انصافـاً کارهای بسـیار زیـاد و بسـیار مهّمی 

انجـام گرفتـه.

هشدار

 ☑    بعضی خیال میکنند انقالب فقط ســال 5۷ 
بود و تمام شد؛ این خطا است. انقالب در سال 5۷ 
شروع شد، نه اینکه تمام شد... بتدریج این حرکت 
باید عمیق تر، وسیع تر، گسترده تر، خردمندانه تر 

ادامه پیدا کند، نه اینکه متوّقف بشود. 
 ☑  باید همه ی اصول قانون اساسی رعایت بشود؛ 
انقالب در این قالب ریخته شده است... این هم که 
ما خیال کنیم انقالب بدون نظام معنی می دهد، 
یک خطای دیگری اســت که از آن طرف، بعضی 
تصّور می کنند انسان باید... به همه ی بخش های 
نظام اسالمی زبان اعتراض و انتقاد و مانند اینها پیدا 

کند به اسم انقالب؛ نه، این ]صحیح[ نیست.

2. آسیب شناسی انقالب1. کارکرد اصلی انقالب

الف. مسئله اقتصاد 

1. صادرات قوی 
2. واردات به مورد و در جهت نیاز کشور

3. سرمایه گذاری خارجی با مدیریت و جهت دهی
4. عدم تکیه و اعتماد به بیگانه در ارتباطات خارجی

1. توانمند سازی هرچه بیشتر ابزارهای دفاعی کشور

1. ترجیح شرق به غرب 
2. ترجیح همسایه به دور 

3. ترجیح کشورهایی که با ما وجه مشترکی دارند بر دیگران

اقدامات

اقدامات

اقدامات

ب. توان دفاعی کشور 

ج. سیاست خارجی

3. اولویت های انقالب 

5. تقدم مدیریت جهادی بر مدیریت دیوان ساالر
6. تقدم متن مردم بر جناح ها و اقلیت های حزبی

۷. تقدم مستضعفین و مناطق دور افتاده بر مرفهین
8. افزایش اشتغال در کشور

خطراتثمرات 

1. توانمند سازی علمی
2. توانمند سازی اعتقادی

3. توانمند سازی انگیزه های انقالبی

اقدامات

آماده سازی جوانان برای پذیرش مسئولیت های  انقالب

4. آینده  انقالب

1- سازندگی آری، دنیاطلبی هرگز
کشور از جنگی خانمان سوز خارج شده بود 
و دولتمردان به دنبال بازســازی خرابی ها و 
رونق اقتصادی بودند. از سویی دیگر با فاصله 
گرفتن از ســال های ابتدایی انقالب، گویی 
بعضی ها »آرماِن عدالت« را ایده ای منسوخ 
و »مانع رونق و توســعه« می دانســتند. در 
این میان بازار تجمل گرایــی و مادی گرایی 
داغ بود. اما رهبر انقــالب، صریح و قاطعانه 
به میدان مبارزه با ایــن جهت گیری آمدند: 
»عّده ای، ســازندگی را با ماّدیگرایی، اشتباه 
گرفته اند... سازندگی یعنی کشور آباد شود، 
و طبقات محروم به نوایی برسند... این دو را 

با هم اشتباه نباید کرد.« ۷1/4/22

2- اساس اصالحات این است
دوران بعــدی دوران »اصالحــات« بــود. در 
گفتمان اصالحات و عملکــرد دولت برآمده 
از این گفتمــان نیز همچنــان غایب بزرگ 
»عدالت« بود. باز هم آیت اهلل خامنه ای، علنی 
به نفع جهت گیری عدالت خواهانه در اداره ی 
کشور وارد میدان شدند و اصالحات را چنین 
معنا کردند: »اساس اصالحات این است که ما 
با فقر و فساد و تبعیض مبارزه کنیم... بدترین 
فســادها در جامعه، رواج فقر و افزایش شکاف 
بین فقیر و غنی است.« 81/4/26 مسئله اما به 
گفتمان سازی عمومی ختم نشد. پس »فرمان 
مبارزه با مفاسد اقتصادی« که مطالبه ای صریح 
از »رؤسای سه قوه« بود در این دوران صادر شد: 

»خشکانیدن ریشه ی فساد مالی و اقتصادی 
و عمل قاطع و گره گشــا در این باره، مستلزم 
اقدام همه جانبه بوســیله ی قوای ســه گانه 
مخصوصاً دو قوه ی مجریه و قضائیه اســت.« 
80/2/10 گرچه مرجع ضمیــر رهبر انقالب، 
رؤسای سه قوه بودند، اما با عدم اقدام مناسب 
مسئولین وقت، نیروهای مؤمن و انقالبی، آن 
را سردســت گرفتند و گفتمان عمومی برای 
تحقق عدالــت را در دانشــگاه و جامعه آغاز 
کردند. چهار سال بعد، به مدد نیروهای مؤمن 
و انقالبی، گفتمان عدالت، تبدیل به مهم ترین 
گفتمان انتخابات ریاست جمهوری نهم شد. 
 3- عدالِت منهای معنویت و عقالنیت نداریم

پس از این، دولتی که بر ســر کار آمد آشــکارا 

شــعارش را »عدالت« قــرار داده بــود. در این 
دوره رهبر انقالب، برای جهت دهی درســت به 
رویکــرد عدالت خواهی و مصونیــت یافتن آن 
از آفاِت گوناگون اقدام کردنــد: »اگر معنویت 
نشد، عدالت تبدیل می شــود به ظاهرسازی و 
ریاکاری؛ اگر عقالنیت نشد، عدالت اصالً تحقق 
پیدا نمی کنــد.« 8۷/6/2 ایــن در حالی بود 
که رهبر انقالب در اینجا هــم صریح و قاطعانه 
نسبت به روش های نادرستی که سعی می شد 
»عدالت خواهی« معرفی شــوند موضع گیری 
کردنــد. رِد افشــاگری های غیراخالقــی و 
اثبات نشده از مصادیق این »پاسبانی از عدالت و 

عدالت خواهی« بود. 
4- خطِر ارتجاع

این جهت گیــرِی کالن رهبر انقــالب بعد از 
انتخابات ســال ۹۲ نیز همچنــان ادامه یافت. 
ایشان نسبت به برخوردهای سطحی و ظاهری 
با موضوع صراحتا تذکــر دادند: »مگر وضعیت 
برای شما مسئوالن ســه قوه روشن نیست؟... 
چرا اقدام قاطع و اساســی انجام نمی گیرد که 
نتیجه را همه بطور ملموس مشــاهده کنند.« 
93/9/1۷ و در ادامــه نیز در روزهــای اخیر، از 
»خطِر ارتجاع انقالب« سخن  گفتند: »ما اگر به 
سمت اشرافیگری حرکت کردیم، این رفتن به 
سمت ارتجاع است؛ اگر به جای توّجه به طبقه ی 
ضعیف، دل سپرده ی طبقات مرّفه و زیاده خواه 
در کشور شــدیم، این حرکت به سمت ارتجاع 

است.« 96/11/29
این گفتمان را همه گیر کنید

موارد باال، تنها مشــتی از نمونه خرواری است 
از مجموعــه اقدامات رهبر انقــالب در طول 
دوران رهبری ایشــان برای تحقق عدالت در 
کشور. اما حقیقت این اســت که طی سالیان 
متمادی، نظام دیوان ساالری کشور، نتوانسته 
است مطالبات رهبر انقالب برای تحقق عدالت 
را عملی کند. گرچه همانطور که گفته شد، در 
طول این سال ها گفتمان سازی و مطالبه گری 
رهبر انقالب از ســویی و تالش امیدوارانه ی 
»جریان مؤمن و انقالبی« از سوی دیگر، مانع 
فراموشــی این آرمان و به محاق رفتن آن شد. 
رهبر انقالب نیز ســال ها پیش خطاب به این 
جریان، فراگیرســازی »گفتمــان عدالت« را 
خواستار شــده بودند: »گفتمان عدالت، یك 
گفتمان اساسی است و همه چیز ماست... این 
گفتمان را باید همه گیر کنید.« 83/8/10 این 
حرکت انقالبی که با »هدایت و راهبرِی آیت اهلل 
خامنه ای« و »مجاهدِت انقالبی ها« دنبال شد 
گفتمان عدالت طلبی را در کشور حاکم کرد. 
در وضعیت فعلی کشــور اما باز هم به صورت 
جدی، خطر ارتجاع و فراموشی و نادیده گرفتن 
عدالت مطرح است. میدان، میدان مجاهدت 
انقالبی هاســت. رهبر انقالب این پرچم را در 
طول این سال ها برافراشــته نگاه داشته اند و 
حاال بار دیگر انقالبی ها بایــد حول این پرچم 
برافراشــته »مجاهدت برای فراگیرســازی 

گفتمان عدالت« و تحقق آن را دنبال کنند.
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(       

نـشــریـه جـامـــعـه
 مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتـبـاط بـا 
خط حزب ا...                                
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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

آنها که در راه خدا کشته نمی شــوند، جانشــان را گم کرده اند و در مقابل، چیزی در دست 
ندارند. و آنها که این متاع را در راه خدا می دهند و جانشان را در راه او مصرف می کنند، کسانی 
هستند که آن را فروخته اند و در عوض چیزی گرفته اند: »ان اهلَلّ اشتری من المؤمنین انفسهم 
و اموالهم باّن لهم الجّنة«. شــهید، جانش را فروخته و در مقابل آن، بهشت و رضای الهی را 
گرفته است ... شهادت، مرگ انسان های زیرک و هوشیار است که نمی گذارند این جان، مفت 

از دستشان برود و در مقابل، چیزی عایدشان نشود.   68/5/25  

شهادت، مرگ انسان های زیرک و هوشیار است

این شماره تقدیم می شود به روح پرفتوح
شهیدسید فرید فاطمی

کتاب معرفی

امام کالم

حصر اقتصادی

 جوانان را بیدار کرد    

ما در مقابل امریکا یک عبد ذلیل بودیم، ولی 
ایران این ذلت را ُشست و عزت پیدا کرد. شکم 
و نان و آب میزان نیست، عمده شرافت انسانی 
است، و شرافت به این نیست که انسان دستش 

را روی سینه بگذارد تا چند شاهی به او بدهند. بلکه شرافت انسانی به این است که در مقابل 
زور بایستند. و جوانان ما ایستادند و در مقابل، آنها حصر اقتصادی کردند، که همین حصر 
اقتصادی جوانان ما را بیدار کرد و فهمیدند که خودشان باید کار کنند و زحمت بکشند تا 

احتیاجی به خارج نداشته باشند.        امام خمینی )ره( ۲۸ شهریور ۱۳۶۲

       پیام تسلیت رهبرانقالب در پی سقوط هواپیمای تهران- یاسوج
در پی سقوط هواپیمای مسافربری تهران-یاسوج، رهبر انقالب پیام تسلیتی بدین شرح 
صادر کردند: سانحه ی مصیبت بار سقوط هواپیمای مسافربری که به جان باختن چند 
ده نفر از هم میهنان عزیزمان انجامید دلها را لبریز از اندوه و تأسف کرد. اینجانب مراتب 
تأثر عمیق و همدردی صمیمانه ی خود را با خانواده های داغدار آنان ابراز میدارم و صبر 
جمیل و اجر جزیل بــرای آنان و رحمت و مغفرت الهی بــرای جان باختگان از خداوند 
متعال مسألت میکنم. مسئوالن ذیربط الزم است همه ی تالش و همکاری خود را برای 
اقدامهای الزم در این مورد بکار برند و امکان تکریم و تشــییع پیکرهای آنان را فراهم 

سازند.

       توصیه مقام سابق رژیم صهیونیستی برای استفاده از بقایای منافقین علیه ایران
رئیس پیشین سازمان جاسوســی رژیم اسرائیل )موســاد( در اظهارنظرهایی خواهان 
استفاده از بقایای گروهك منفور منافقین علیه ایران و ایجاد بستر سایبری برای مخالفان 
نظام شدند. دانی یاتوم گفت: "اسرائیل باید همه امکانات از جمله هدف قرار دادن ایران به 
طور مستقیم و به عنوان بخشی از راهبرد بزرگ را در نظر گیرد و من استفاده بالقوه اسرائیل 
از عامل های نیابتی علیه ایران را رد نمی کنم." رسانه صهیونیستی مدیا الین در تحلیلی 
درباره این اظهارنظر نوشت: تجهیز مجاهدین)منافقین( که احتماال در ترور دانشمندان 
هسته ای ایران از جانب اسرائیل نقش داشته و بنابر گزارش ها، تل آویو از آن ها حمایت های 

مالی، تجهیزاتی ،آموزشی و تسلیحاتی داشته، می تواند شامل این طرح باشد.|   فارس |

     دبیرکل حزب اهلل لبنان: بشار اسد دستور سرنگون کردن جنگنده را صادر کرد
سیدحسن نصراهلل با اشــاره به سرنگونی جنگنده صهیونســتی در سوریه، گفت: آنچه 
هفته گذشته در سوریه رخ داد ]سرنگونی جنگنده رژیم صهیونیستی[، دستاورد نظامی 
منحصر به فردی است و آنچه بعد از آن رخ می دهد، دیگر مانند قبل از آن نیست و تأثیر 
منفی بر اسرائیل خواهد گذاشت. شخص بشار اسد دستور سرنگون کردن جنگنده رژیم 
اشغالگر را صادر کرد. این یك تصمیم سوری بود. کادر رهبری سوریه تصمیمی مبتنی 
بر دفاع از خود اتخاذ کرده است. کسانی که جنگنده اسرائیلی را سرنگون کردند، افسران 

و سربازان ارتش قهرمان سوریه بودند و ایران یا طرفی دیگر در آن دست ندارد. |  ایسنا |

هفته اخبار

تاریخ شهادت: 64/12/۷

مزار: گلزار شهدای قم

خداوند زن و مرد را اینگونه کنار هم قرار داده است

این کانون را برای دل های مردم باید نگه دارید

ایرانی خانواده

انقالبی هیئت

این است حزب ا... 

قرآن تفسیر

اخالق درس

خدای متعال طبیعت زن را ظریف قرار داده اســت. بعضی از انگشــتها خیلی درشت 
و بزرگ هستند و برای کندن یك ســنگ از زمین خیلی خوبند، اّما اگر بخواهند یك 
جواهر خیلی ریز را لمس کنند، معلوم نیســت بتوانند بردارند. اّما بعضی از انگشــتها 
ظریف و باریك اند، آن ســنگ را نمی توانند بردارند اما آن خرده جواهر و خرده طال را 
می توانند از روی زمین جمع کنند. زن و مرد این طورند. هرکدام یك مسئولیتی دارند. 
نمی شود هم گفت کدامیك مسئولیتش سنگین تر اســت. مسئولیت هر دو سنگین 
است. هر دو الزم است. روح زن چون لطیف تر است، احتیاج به آرامش بیشتری دارد. او 
نیاز به آسایش و تکیه کردن به یك جای مطمئن دارد. این تکیه گاه کیست؟ او شوهر 

است. خدا اینها را این طور کنار هم قرار داده است.   81/6/6

وقتی کسی وارد هیئت امام حسین می شود هیچ  کس به او نمیگوید فالن جا بنشین، 
فالن جا ننشین؛ فالن جور بنشین، فالن جور ننشــین؛ ِکی بیا، ِکی برو؛ کاماًل همه  ی 
تحّرکات، برخاسته  ی از اراده  ی مردم و خواســت خود مردم است که آن هم ناشی از 
ایمان آنها است؛ این چیز خیلی خوبی است، این را باید نگه دارید؛ یعنی ارتباط هیئت 
را به ایمان مردم و عشق مردم، و جاذبه و گیرایی خود هیئت و خود این کانون را برای 
دل های مردم باید نگه داریــد، این را باید حفظ کنید، یعنی جوری نشــود که حالت 

اداری و مانند اینها پیدا بکند. 92/8/20

آماده باش جوان ها! 
جوان ها باید خودشـان را آماده بکننـد؛ از لحاظ علمـی، از لحاظ اعتقـادی، از 
لحـاظ انگیزه هـای انقالبـی، جوان هـا بایـد همیشـه آمـاده باشـند. جوان هـا 
موتـور پیشـرفت انقالبنـد؛ از اّول هـم همین جـور بـوده اسـت، تـا امـروز هـم 
همین جور اسـت. خوشـبختانه ما امروز جـواِن دارای عـزم و هّمت و بصیـرت، از اّول 
انقالب بیشـتر داریم. نه اینکـه به قـدر اّول انقالب؛ نخیـر، بصیرت جوان هـای امروز، 
عمق معرفـت جوان های امـروز، از بسـیاری از جوان های اّول انقالب بیشـتر اسـت و 
ما در این زمینـه هیچ کمبـودی نداریم؛ ایـن بحمداهلل هسـت. جوان ها خودشـان را 
باید آمـاده کننـد؛ ایـن نوجوان هایی که بـه سـمت جوانی میرونـد باید خودشـان را 
آماده کننـد؛ تفّکرات انقالبـی، انگیزه هـای انقالبی، بصیـرت انقالبی، اقـدام انقالبی، 

جزو سرفصل هایی است که جوان های ما باید به یاد داشته باشند.  96/11/29

ما باید سعی کنیم که روح بندگی را در خودمان زنده نماییم. بندگی، یعنی تسلیم در مقابل 
خدا، یعنی شکستن آن بتی که در درون ماست. آن بت درونی ما -یعنی من- در خیلی جاها 
خودش را نشان می دهد. وقتی که منفعتت به خطر بیفتد، کسی حرفت را قبول نکند، چیزی 
مطابق میل تو - ولو خالف شرع- ظاهر بشود، یا سر دو راهی قرار بگیری، - یك طرف منافع 
شخصی، یك طرف وظیفه و تکلیف - در چنین تنگناها و بزن گاه هایی، آن مِن درونی انسان سر 
بلند می کند و خودش را نشان می دهد. اگر ما بتوانیم این مِن درونی، این هوای نفس، این فرعون 
باطنی، این شیطانی را که در درون ماســت، مهار کنیم، یا اقالً قدری مهار کنیم، همه ی امور 

69/2/26 اصالح خواهد شد. قبل از هرچیز، خود ما آدم خواهیم شد و به فالح خواهیم رسید. 

بت درونت را بشکن!

شهادت: عملیات والفجرهشت

»در دهه ی پیشرفت و عدالت بایستی هم در پیشرفت موّفق میشدیم، هم در عدالت؛ در پیشرفت به معنای واقعی کلمه موّفق شدیم، واقعاً پیشرفت کردیم 
و در همه ی زمینه ها پیشرفت اتّفاق افتاده است؛ ]اّما[ در زمینه ی عدالت، باید تالش کنیم، باید کار کنیم، باید از خدای متعال و از مردم عزیز عذرخواهی 
کنیم.« 96/11/29 این سخنان رهبر انقالب، فصل تازه ای را برای مسئولین نظام و مردم جامعه گشود. سخنانی که اگرچه بیانگر پیشرفت کشور در عرصه های مادی 
است اما در عین حال، بر عدم موفقیت نظام اسالمی در تحقق قابل قبول »عدالت« نیز داللت داشت. طرح این بحث از سوی رهبر انقالب، زمینه ای برای مرور سوابق 
موضوع و چرایی عدم تحقِق مناسب آن فراهم آورده است. نگاهی به موضع گیری های رهبر انقالب در دوران بر سر کار آمدن دولت های »سازندگی«، »اصالحات«، 

»مهرورز« و »اعتدال« در این زمینه راهگشاست:

پرچمی که برافراشته ماند
»عدالت«، گفتمانی که طی 3 دهه توسط رهبر انقالب بر سر دست گرفته شد:

معرفی »کتاب عدالت« تازه ترین اثر منتشر شده 
توسط انتشارات دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای:

کتابی برای »عدالت خواهی« در تراز انقالب اسالمی

»کتــاِب عدالــت« با هدف ترســیم 
و  عدالــت  از  روشــن  چارچوبــی 
عدالت خواهِی در اندیشــه ی حضرت 
آیت اهلل خامنه ای در اختیار جامعه قرار 
گرفته اســت. این کتاب از چند بخش 
اصلی تشــکیل شــده و طــی فصول 
مختلِف آن به موضوعاتی چون: چرا باید 

عدالت خواه باشیم؟ برای تحقق عدالت 
چه باید کرد؟ چگونــه عدالت خواهی 
کنیم؟ و بایدها و نبایدها عدالت خواهی 
از منظر رهبر انقالب پرداخته شده است. 
عالوه بر این موضوعاتی چون اقدامات 
رهبری در عرصه ی عدالت ُگســتری، 
تذکرات ایشان به عدالت خواهان و... نیز 

از جمله مباحث مکمل این کتاب است.
مســئله ی مهم، زاویه ی نگاه متفاوت، 
ادبیات نو و انطباق بــر نیازهای عینی 
کتــاب را به محصولی کاربــردی برای 
خوانندگان تبدیل کرده و اســتفاده از 
تصویرســازِی گرافیکی، ُفرم و ساختار 
کتاب را جذاب ساخته است. خواننده ی 
این کتاب و به خصــوص »جوان مومن 
انقالبی« چنانچه بخواهد عدالت خواهی 
را به عنوان یــك تکلیف دینی و انقالبی 
براســاس خط فکرِی و مطالبات رهبر 
انقالب دنبال کند با مطالعه ی این کتاب 
ســواالت و ابهاماتش پاســخ یافته و از 
آفت ها و انحرافات مسیر عدالت خواهی 

آگاهی می یابد.

مؤمنین خدمتگاران یکدیگرند 
»الُْمْؤِمُنوَن َخَدٌم بَْعُضُهْم لَِبْعٍض«)1(؛ حضرت امام صادق)ع( فرمودند: مؤمنین، خدمتگاران 
یکدیگرند. خدم، جمع خادم اســت؛ یعنی خدمتگاران. در فارسی، ما برای کلمه ی خدم 
می گوئیم خدمتگار؛ که محترمانه اش کلمه ی »خدمتگار« اســت، و غیرمحترمانه اش 
کلمه ی »نوکر« است، نه خدمتگزار. تعبیر خدمتگزار، یك تعبیر دیگری است و در فارسی 
یك معنای عرفِی دیگری دارد، که متفاوت است با معنای خدمتگار. خدم، جمع خادم است. 
خادم به همان معنای خدمتگار است. می گوید: مؤمنین خدمتگارهای همدیگرند. ]خب 
مستمعین[، تعجب کردند: چطور؟ همه خدمتگار همدیگر هستند؟ یا به تعبیر عرفی تر، 
همه نوکر همند؟ »قیل َو َکْیَف یَُکونُوَن َخَدماً بَْعُضُهْم لَِبْعٍض«؛ چه جور می شود که بعضی، 
بعضی دیگر را خدمتگار باشند؟ یعنی مثالً بروند خانه های همدیگر، خدمتگاری کنند؟ 
فرمود: »یُِفیُد بَْعُضُهْم بَْعضاً«؛ ]یعنی[ به هم فایده برسانند. پس فایده رساندن مؤمنین به 
یکدیگر، خدمتگاری به آنهاست؛ ]و در آن[ مّنتی وجود ندارد؛ نکته این است... به نظر ما 
نکته ی این حدیث، تنها این نیست که افراد باید به هم نفع برسانند؛ بلکه این هم هست که 
این نفع رساندن موجب مّنت نباشد، تا این خدمتی را که می کنند، با مّنت گذاشتن باطل 

نکنند. 89/9/30
1( کافی، ج 2، ص 16۷


