
دو نوع مدیریت داریم، یک مدیریت آن 
است که آقای مدیر در رأس یک مجموعه 
موجود،  امکانات  حسب  بر  و  می گیرد  قرار 
ابزار، وسایل، سرمایه ها، موجودی و امکانات 
امکانات  این  و  می کند  شروع  مدیریت، 
انسانی  نیروی  با  و  می کند  مدیریت  را 
زیرمجموعه ی خودش، کشور را اداره می کند. 
این مدیریت روزمره و معمول است اما انقالبی 

جواب  انقالب  و  نظام  این  برای  و  نیست 
نمی دهد.

بخشی از مشکالتی که امروز با آن مواجه 
هستیم مربوط به مدیریت های گذشته است. 
افراد  بودند،  مدیر  گذشته  در  که  این هایی 
فاسد نبودند، مردمان مغرض و دشمن نبودند، 
اما می خواستند کشور را به طور طبیعی اداره 
کنند و با امکانات موجود و برنامه ی روزمره 

از ظهر  بعد  و 2  تا 1  یا 9 صبح  ساعت 8 
را  کشور  مجموعه ای،  و  وزارت خانه  یک  در 
اداره کنند که کشور این طور اداره نشد و این 

مشکالت برای مردم به وجود آمد.
مقام معظم رهبری تحت عنوان »بازسازی 
انقالبی ساختار فرهنگ«، دستور دادند باید 
باید  یعنی  شود؛  عوض  مدیریت  فرهنگ 

مدیریت، به »مدیریت جهادی« تغییر کند.

مدیریتمعمولبراینظاموانقـالبجوابنمیدهد

با  در نخستین مالقاتی که رهبری 
بیان  را  نکاتی  داشتند،  سیزدهم  دولت 
فرمودند که در حقیقت راهبردهای کلیدی 

برای حرکت در این نظام و انقالب است. 

مدیریتانقالبی،»مدیریتجهادی«است
........................................................

........................................................
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شماره38

و  ما  بین  مسائل  از  سلسله ای 
همسایگان در این ارتباط واقع شده که 
از نظر اسالم و شریعت حکم حرمت و 

برخی از مسائل حکم وجوب دارد.

.................................ادامه مطلب صفحه 2

بودم که در  دیروز شاهد صحنه ای 
واقع یک الگوی کامل مدیریت جهادی 
انقالبی را به عنوان یک جریان فرهنگی به 

ما نشان می داد. 

مصداقعینیمدیریتجهادی
........................................................

........................................................
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و  بالکبریا  المتفرد  الحمدلله  اول:  خطبه 
اشهد انه المتوحد بتدبیر االرض و السماء و اشهد 
افضل  و  الکمال  اکمل  و  للورا  رحمة  محمدًا  ان 
السفرا و خاتم االنبیا و اشهد ان امیرالمومنین علی 
المحجة  هم  المعصومین  اوالده  و  ابیطالب  ابن 

البیضا و منقذ البشر من الضاللة و العمی.
اللهم بّلغ موالنا صاحب الزمان صلوات الله 
علیه عن جمیع المومنین و المومنات فی مشارق 
االرض  و مغاربها  سهلها و جبلها و بّرها و بحرها 
حّیهم و مّیتهم و عّنا و عن والدینا من الصلوات 

و التحیات زنة عرش الله و مداد کلماته و منتهی 
رضاه و عدد ما احصاه کتابه و احاط به علمه.

اللهم انا نجّدد له فی هذا الیوم و فی کل یوم 
عهدًا  و عقدًا و بیعة له فی رقابنا. اللهم کما شّر فتنا 
بهذا التشریف و فّضلتنا بهذه الفضیلة و خصصتنا 
صاحب  سیدنا  و  موالنا  علی  صل  و  النعمة  بهذه 
الزمان و اجعلنا من انصاره و اعوانه و الذابین عنه 
مکرهین  غیر  طائعین  یدیه  بین  المستشهدین  و 
ِفی صف اّلذی نعت أهله فی کتابک کانهم بنیان 
مرصوص علی طاعتک و طاعة رسولک و آله علیهم 

السالم. اللهم هذه بیعة له فی اعناقنا الی یوم القیامه.
عبادالله؛ اوصیکم و اوصی نفسی بتقوی الله

همه ی شما برادران و خواهران و خودم را به 
تقوای الهی سفارش می کنم.

تقوای  اول درباره ی  ما در خطبه ی  کالم 
از  بود، آن چه  با همسایگان  ارتباط  عملی در 
مجموعه ی احادیث و آیات قرآن که هفته ی 
گذشته توضیح دادیم1، مسئولیت سنگین هر 
انسان در برابر همسایه است. نسبت به تمام 
مسئولیت  ما  همسایه  با  همزیستی  جهات 
شرعی داریم؛ در ارتباط با این همزیستی، احکام 
حرام و احکام واجب وجود دارد و تنها مستحب 
و مکروه نیست؛ یعنی سلسله ای از مسائل بین 
ما و همسایگان در این ارتباط واقع شده که از 
نظر اسالم و شریعت حکم حرمت و برخی از 
مسائل حکم وجوب دارد؛ لذا مسأله ی ارتباط 
با همسایگان در جریان سبک زندگی اسالمی، 
مسأله ای مهم است که تقوای عملی در این 
موضوع، خودش را در ترک محرمات و انجام 

و مهم است که شما  نشان می دهد  واجبات 
برادران و خواهران در اجرای این تقوای عملی به 
نقاط منهی عنه و حرام همزیستی با همسایگان 

توجه کنید.
اهلل  )صلی  اکرم  پیغمبر  مقدس  وجود   
علیه و آله( در یک حدیث فرمودند: سه چیز 
است که مستأصل کننده است و در پریشانی، 
زندگی انسان را به حد استیصال می رساند و 
یکی از این سه چیز »وجار عینه ترعاک و قلبه 
ینعاک«2 ؛ همسایه ای که در زندگی تو دقیق 
شده و همه ی زندگی تو را زیر و زِبَر می کند و به 
تمام جزئیات زندگی تو می نگرد و دقت می کند 
تا نقطه ی ضعفی از زندگی تو پیدا کند؛ »إن 
رأی حسنة دفنها و لم یفشها و إن رأی سیئة 
ببیند،  تو کار خوبی  از  اگر  أظهرها وأذاعها«؛ 

سعی می کند دیگران از این کار خوب تو باخبر 
نشوند اما اگر از تو کار بدی ببیند آن را ترویج 
می کند و بین دیگران نشر می دهد که دیگران 

تو را بدکاره فرض کنند. 
این از چیزهایی است که انسان را در زندگی 

مستأصل و بیچاره می کند. 
برادران و خواهران! گاهی با همه ی دیانت 
و رعایت تمام واجبات و محرمات شرعی، یک 
حرکت کوچک در جریان همسایگی انسان را 
آن چنان بدبخت می کند که تمام این کارهای 
خوب و اعمال مستحبی که انجام داده است بی 

ارزش می شود.
 نقل می کنند3 زمان مرحوم میرزای شیرازی 
-صاحب فتوای تحریم تنباکو- عده ای از تّجار 
شیراز عازم حج شدند و در مسیر حج برای زیارت 
عتبات عالیات به عراق آمدند و در سامرا هم 
خدمت مرجع تقلیدشان مرحوم آیت اهلل العظمی 
میرزای شیرازی رسیدند و عرض کردند سرمایه   
و نقدینگی ما همراه ماست و بردن این نقدینه به 
مکه و برگرداندن آن -در حالی که خطراتی ممکن 
است متوجه ما شود- برای ما سنگین است؛ هیچ 
کجا هم امن تر از محضر مقدس شما نیست که ما 

سرمایه ی نقدینه ی خود را امانت گذاریم. مرحوم 
میرزای شیرازی فرمودند من در این دستگاه 
نمی توانم امانت شما را حفظ کنم اما شما را به 
فردی که امین ما است و همه ی ارتباطات دفتر 
ما با او است معرفی می کنم تا نزد او به امانت 
گذارید؛ آقایی از کسبه ی سامرا به نام مرحوم حاج 
محمدجعفر به وسیله ی میرزای شیرازی به آنان 
معرفی شد و این تّجار نقدینه ی خودشان را پیش 
او به امانت گذاشتند؛ او هم به آن ها نشانی داد که 
من امانت شما را کجا می گذارم تا اگر برگشتید 
و من ُمرده بودم به فرزندان من نشانی امانت 
خودتان را بدهید و تحویل بگیرید. به همه ی 
آن ها نشانی داد ولی به یکی از اینها فراموش کرد 
نشانی دهد یا اشتباه شد. این تّجار که از مکه 
برگشتند حاج محمدجعفر فوت کرده بود و بر 
اساس نشانی هایی که به ورثه دادند امانت خود 
را تحویل گرفتند اما این فرد که آدرس نگرفته بود 
دچار مشکل شد و هرچه گشتند امانت او را پیدا 
نکردند. خدمت میرزای شیرازی رسید و موضوع 

را شرح داد و گفت چه کار کنیم؟ 
مرحوم میرزا به او فرمودند: من یک عمل 
به تو می آموزم این عمل را در وادی السالم نجف 
ارواح  تجمع  مرکز  وادی السالم  که  بده  انجام 
مومنین است، اگر مومنی روحش را بخواهند 
احضار کنند و این عمل را در وادی السالم نجف 
انجام دهند، روح او حاضر می شود و هر سوالی از 

او بپرسند جواب می دهد. حاج محمد جعفر مرد 
مومنی بوده است روح او در وادی السالم است و 
روح او را احضار کن و از او سوال کن که نشانی 

امانت تو کجاست؟
 آن مرد هم براساس دستور مرحوم میرزا 
آن عمل را انجام داد و هرچه فریاد زد حاج 
محمد جعفر کسی حاضر نشد؛ ناامید خدمت 
مرحوم میرزا برگشت و گفت من عمل را انجام 
دادم ولی کسی حاضر نشد. مرحوم میرزا خیلی 
ناراحت شد و گفت: محال است کسی این عمل 
را انجام دهد و روح مومن برای او حاضر نشود، 
نکند این حاج محمدجعفر اصالً در وادی السالم 

نیست و او را جای دیگری برده اند!
 ارواح منافقین، کّفار و معصیت کاران در 
وادی برهوت4  است ولی ارواح مومنین در وادی 
السالم است. فرمودند: می توانی به وادی برهوت 
سفر کنی و در آنجا اعمال را انجام دهی؟ گفت: 
چاره ای ندارم و چون تمام هستی و سرمایه ام 
بوده است، هرجای دنیا که بگویید من می روم. 

به وادی برهوت رفت و آن اعمال را انجام داد 
و فریاد زد حاج محمد جعفر؛ یکباره از گوشه ی 
بیابان صدای زوزه ای شنید و یک سیاهی ظاهر 
شد، دید یک نفری را به زنجیر کشیده اند و 
دارند می آیند، جلو آمد و به صورتش نگاه کرد، 
دید همان حاج محمد جعفر است. گفت حاج 
محمد جعفر شما که امیِن مرجع تقلید شیعیان 
و اهل اعمال خیر بودید چطور اینطورگرفتار 
شدید؟! گفت اوالً آدرس پول تو فالن جاست، 
آدرس را به بچه هایم بده و پولت را بگیر اما امان 

از مرد قّصاب. همین را گفت و او را بردند.
 این تاجر اول ضعف کرد و از حال رفت 
و دوباره به حال آمد و  خدمت مرحوم میرزا 
برگشت و موضوع را گفت و بعد به فرزند حاج 
محمد جعفر آدرس را گفت و پولش را به او 
دادند. مرحوم میرزا فرمودند جستجو کنید که 
آیا مرد قصابی با حاج محمدجعفر دوستی و 
ارتباط داشته یا کسی با او معامله داشته است؟ 
گفتند خیر! فقط یک مرد قصاب همسایه ی ما 
است و آن هم هیچ ارتباط معامالتی با ایشان 
نداشته است. مرحوم میرزا فرمودند آن قصاب 
را آوردند و از او پرسیدند آیا شما با این حاج 

مسأله ای  یا  حساب  اختالف  محمدجعفر 
داشته اید؟ تا اسم حاج محمدجعفر را شنید یک 
آهی کشید و گفت خدایا داد من را از او بگیر که 

من را بیچاره کرد. 
مگر چه شده است؟  فرمود  میرزا  مرحوم 
قصاب گفت رفیقی در موصل داشتم که شغل او 
گوسفند  داری بود، از او گوسفند می خریدم و در 
سامرا قصابی می کردم، با هم رابطه ی معامالتی 
داشتیم تا اینکه دوستی ما باال گرفت و از دختر 
من برای پسرش خواستگاری کرد و مقدمات 
ازدواج مهیا شد و در آخر فکر کرد در مورد من 
یک تحقیقی کند؛ لذا پیش حاج محمدجعفر 
آمد و از او پرسید این همسایه ی شما چطور 
محمد جعفر گفت  خانواده ای هستند؟ حاج 
نمی دانم! اما نه یک نمی دانِم عادی، یک نمی دانم 
معناداری گفت که از هزارتا می دانم بدتر بود. 
حاج محمدجعفر از این دختر برای پسر خودش 
خواستگاری کرده بود و ما قبول نکرده بودیم و 
او از دست ما ناراحت بود؛ وقتی رفیق من از او 
سوال کرد فقط یک کلمه گفت نمی دانم، هیچ 
بدگویی ای  هم نکرد، اما یک نمی دانمی گفت که 
رفیق ما را نسبت به این ازدواج مرّدد و منصرف 
کرد و به موصل برگشت و رفاقت و معامالت ما 

به هم خورد.
................................................................................
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علیه  أبیه  عن  جعفر،  عن  زیاد،  ابن  عن  هارون،   .2
قال »ثالثة هن  وآله  الله علیه  الله صلی  أن رسول  السالم 
أسأت  وإن  یشکر،  لم  إلیه  أحسنت  إن  سلطان  الفواقر:  أم 
إلیه لم یغفر، وجار عینه ترعاك وقلبه ینعاك، إن رأی حسنة 
وزوجة  وأذاعها،  أظهرها  سیئة  رأی  وإن  یفشها  ولم  دفنها 
إلیها«   تطمئن  لم  غبت  وإن  بها  عینك  تقر  لم  شهدت  إن 

)بحاراألنوار؛ عالمه مجلسي؛ جلد71؛ صفحه 151(
3. این جریان را یک نفر که شخصًا از مرحوم آیت الله 
که  می کرد  نقل  بود  شنیده  شیرازی  سیدعبدالهادی  حاج 
الله  )اعلی  شیرازی  عبدالهادی  سید  حاج  الله  آیت  مرحوم 

مقامه الشریف( از میرزای بزرگ نقل کردند.
در  خشك  بیابانی  و  سوزان  منطقه ی   ، برهوت   .4
حضرموت در کشور عربی یمن واقع است. در روایات، ذکری 
از این منطقه به میان آمده و حتی می فرمایند که: در عالم 
برزخ ، ارواح کفار و منافقین در آنجا معذب می شوند، همان 
طور که ارواح مؤمنین، در وادی السالم نجف اشرف در جوار 
و همسایگی امیر مؤمنان )علیه السالم( متنعم و در شادی 
امینی  محمد  حیات؛  )سرچشمه  می گیرند.  قرار  خوشی  و 

گلستانی؛ صفحه 363(

مسئولیـتمـادربرابـرهمسـایگـان
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کلمه ی  یک  اگر  خواهران!  و  برادران 
نمی دانم باعث شود که به یک دختر بی گناه 
کتک زدن  مظلمه ی  شود،   وارد  ضربه ای 
بابا به کجا  پاره پاره ی  یک دختر روی بدن 
می رسد؟! امروز برحسب نقل ها روز شهادت 
در  است.  اهلل علیها(  )سالم  رقّیه  حضرت 
کار  خواندن  روضه  جمعه  نماز  خطبه ی 
آسانی نیست، چون هر خطبه ی نماز جمعه 
]هنگام  و شما  است  نماز  جای یک رکعت 
عبادت هستید؛  حال  در  استماع خطبه ها[ 
که  روضه ای  در  باید  خیلی  جمعه  خطیب 
می خواهد بخواند دقیق باشد. امروز سالروز 
شهادت حضرت رقیه است و شما هم روی 
زانو  )علیه السالم(  رضا  امام  حرم  فرش 
را  الهی  فریضه ی  و می خواهید یک  زده اید 
مقابل چشم آقا انجام دهید، باید طوری نماز 
)علیه السالم(  رضا  امام  که  بخوانید  جمعه 
رقیه  حضرت  مظلومیت  بر  را  اشک  برق 

)سالم اهلل علیها( در چشمان شما ببیند. 
گفته اند  برخی  رقیه  حضرت  مورد  در 
امام حسین )علیه السالم( دختری به نام رقیه 
نداشت. اصل قضیه این است که سیدالشهدا 
سه   که  داشته است  پسر  سه  و  دختر  سه 
پسر را به نام علی نامگذاری کرده اند، و سه 
کرده اند.  نامگذاری  فاطمه  نام  به  هم  دختر 
کبری، حضرت سکینه  فاطمه ی  اول  دختر 
)سالم اهلل علیها( است و دختر دوم فاطمه ی 

صغری که در حال حرکت حضرت از مدینه 
بیمار بود و سیدالشهدا )علیه السالم( او را در 
مدینه نزد جناب امّ البنین گذاشتند و با خود 
به  دختری  سوم  دختر  و  نیاوردند  کربال  به 
مربوط  دختر  این  بود،  صغیره  فاطمه ی  نام 
به یک خانمی بود1 که ابتدا در عقد نکاح2 
امام مجتبی )علیه السالم( بود و از امام حسن 
بچه دار نشد و دختِر رئیس قبیله ی بنی تمیم 
به  )علیه السالم(  مجتبی  امام  وقتی  بود، 
به  او  وصایای  جمله  از  رسیدند  شهادت 
کمال  با  خانم  این  که  بود  این  سیدالشهدا 
است و سعی کن از خانواده ی ما بیرون نرود 
و وصیت کردند خود سیدالشهدا با این خانم 
بعد از عده ی وفات ازدواج کنند و سیدالشهدا 
بنا به وصیت امام حسن )علیه السالم( با این 
خانم ازدواج کردند. این خانم از سیدالشهدا 
آمد،  دنیا  به  خانم  این دختر  و  بچه دار شد 
منتهی در نفاس این بچه، مادر دچار بیماری 
این  و  دنیا رفت  از  بیماری  و در همان  شد 
گرفت.  قرار  سیدالشهدا  دامان  در  دختر 
وجود مقدس سیدالشهدا به این دختر خیلی 
زبانی  شیرین  خانم  دختر  و  داشتند  عالقه 
بود، در جریان کربال سه سال و برخی گفته 
این  قدری  آن  داشت،  سن  سال  چهار  اند 
به خودش  را  زن ها  عالقه ی  در حرم  دختر 
جذب کرده بود که خواهر سیدالشهدا )علیه 
که  عقیل  بن  مسلم  و همسرجناب  السالم( 

بود  همراه  سفر  این  در  و  داشت  نام  رقیه  
به این دختر عالقه مند شد و از سیدالشهدا 
خواست که برای این دختر لقب رقیه بگذارد 
و سیدالشهدا اجابت فرمودند و لقب رقیه به 
او دادند.3 از اینجا دختر امام حسین رقیه شد 
بچه ی  دختر  مورد  در  که  جریاناتی  تمام  و 
شنیده اید  حسین  امام  ساله ی  چهار  یا  سه 
مربوط به همین دختر خانم است و گفتگوی 
با رگ های گردن بریده ی بابا در گودی قتلگاه 

متعلق به همین دختر خانم است.
)روضه خوانی(

خدایا! به مظلومیت اولیائت و مظلومیت 
این مظلومه ی قهرمان کربال، نقطه ی عزت 
اسالم و مسلمین که فرج موالیمان بقیة اهلل 

است را تعجیل فرما.
و روح  ارواح مطهره ی شهدا  پروردگارا! 
ما  عشق  و  اشک  از  را  بزرگوار  امام  مطهر 
مقام  برکت  پر  سایه ی  و  گردان  بهره مند 

معظم رهبری بر سر ما مستدام دار.
خدایا! به مظلومیت دردانه ی سیدالشهدا 
این بالی خانمان سوز )کرونا( را از جامعه ی 
عالقه مند و ارادتمند به سیدالشهدا و سرزمین 

والیی علی بن موسی الرضا برطرف گردان.
......................................................................
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حضرترقیه،فاطمهیصغیرهاست

مدیریتانقالبی،»مدیریتجهادی«است

معظم  مقام  که  مالقاتی  نخستین  در 
نکاتی  داشتند،  سیزدهم  دولت  با  رهبری 
بیان فرمودند که در حقیقت راهبردهای  را 
انقالب  و  نظام  این  در  برای حرکت  کلیدی 
به  را  جمعه  نماز  جلسه  چند  ما  اگر  است. 
بازهم  دهیم،  اختصاص  نکات  این  توضیح 
از عهده ی تفسیر و توضیح آن بر نمی آییم. 

یکی از نکاتی که هفته گذشته عرض کردم 
نکته ی  و  بود  عمومی«  اعتماد  »بازسازی 
دولت  رسالت  عنوان  به  ایشان  که  دیگری 
مشخص فرمودند »بازسازی انقالبی ساختار 
جنبه های  از  یکی  و  بود  کشور«   فرهنگ 
مهم فرهنگ، فرهنگ مدیریت انقالبی است 
بیاید  انقالبی در  باید مدیریت ها به صورت  و 
دو  یکی  این  در  امروز  به  تا  خوشبختانه  و 
ماه، این دولت مردمی انقالبی، در این جهت 
فعالیت بسیار زیادی داشته است. دولت در 
انقالبی  مدیریت  فرهنگ  کردن  پیاده  مقام 
است،  داده  انجام  زیادی  فعالیت  جامعه  در 

و طرح هایشان، مجاهدات  برنامه ها  حرکات، 
و دیدارهای مردمی شان همه بر حسب این 
آموزه ی مقام معظم رهبری در انقالبی کردن 

عرصه های مدیریتی تنظیم شده است.
.....................................................................................

بنده، ساختار  به گمان  و رسانه،   در مسأله ی فرهنگ 
فرهنگی کشور نیاز به یک بازسازی انقالبی دارد. ما در ساختار 
فرهنگی کشور مشکل داریم و یک حرکت انقالبی الزم است. 
معنای  عاقالنه.  و  خردمندانه  یعنی  انقالبی«  »حرکت  البّته 
حرکت  بی حساب  و  کردن  حرکت  بی هوا  بودن«،  »انقالبی 
کردن نیست. ]حرکت[ انقالبی باید باشد، بنیانی باید حرکت 
باشد.  حکمت  و  اندیشه  از  برخاسته ی  حال  عین  در  بشود، 

)مقام معظم رهبری؛ 6 شهریورماه 1400(

مدیریت  یک  داریم،  مدیریت  نوع  دو 
یک  رأس  در  مدیر  آقای  که  است  آن 
مجموعه قرار می گیرد و بر حسب امکانات 
موجودی  سرمایه ها،  وسایل،  ابزار،  موجود، 
این  و  می کند  شروع  مدیریت،  امکانات  و 
نیروی  با  و  می کند  مدیریت  را  امکانات 
انسانی زیرمجموعه ی خودش، کشور را اداره 
می کند. این مدیریت روزمره و معمول است 
اما انقالبی نیست و برای این نظام و انقالب 

جواب نمی دهد.
آن  با  امروز  که  مشکالتی  از  بخشی 
مدیریت های  به  مربوط  هستیم  مواجه 
گذشته است. این هایی که در گذشته مدیر 
مغرض  مردمان  نبودند،  فاسد  افراد  بودند، 
کشور  می خواستند  اما  نبودند،  دشمن  و 
امکانات  با  و  کنند  اداره  طبیعی  به طور  را 
 9 یا   8 ساعت  روزمره  برنامه ی  و  موجود 
صبح تا 1 و 2 بعد از ظهر در یک وزارت خانه 

و مجموعه ای، کشور را اداره کنند که کشور 
برای  مشکالت  این  و  نشد  اداره  این طور 

مردم به وجود آمد.
عنوان  تحت  رهبری  معظم  مقام 
»بازسازی انقالبی ساختار فرهنگ«، دستور 
دادند باید فرهنگ مدیریت عوض شود؛ یعنی 

تغییر  »مدیریت جهادی«  به  مدیریت،  باید 
کند، یعنی ساعت و زمان و شب و روز ندارد. 
امکانات موجود برای او مالک نیست، مدیر 
باید با چنگ و دندان امکانات تولید کند و با 
امکانات تولیدشده، در عین عقالنیت و تجربه، 

مدیریت جدی و قطعی انجام دهد.

مدیریتروزمرهومعمولبراینظاموانقـالبجوابنمیدهد

خطبه دوم: عبادالله؛ اوصیکم و اوصی نفسی بتقوی الله
 همه ی شما برادران و خواهران و خودم را به تقوای الهی سفارش می کنم.
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بهکارگزارانمردمـیدرمدیریتجهـادیکمـککنید
سیزدهم  دولت  به  رهبری  معظم  مقام 
امر فرمودند که این مدیریت انقالبی جهادی 
و  دربیاورد  کشور  در  فرهنگ  به صورت  را 
دولت  این  خدا  لطف  به  کند؛  ریل گذاری 
تاکنون در این امر موفق بوده و شما برادران 
و خواهران باید به این مدیریت جهادی کمک 
انگیزه  این  توان،  این  با  که  عزیزانی  کنید. 
این  در  و  بیایند  می خواهند  فرهنگ  این  و 

کشور مدیریت کنند، باید از کمک شما مرد 
از کسانی  ما  باشند.  برخوردار  انقالبی  و زن 
که انقالب را قبول ندارند، این توقع را نداریم 
که به کمک مدیریت جهادی بیایند؛ این ها 
باید مطالبات نامشروع داشته باشند اما از شما 
عزیزان که پای انقالب ایستاده اید و 42 سال 
کردید،  تثبیت  را  انقالب  این  عزت  مردانه، 
و  جهادی  مدیریت  این  در  می رود  انتظار 

انقالبی این کارگزاران مردمی را کمک کنید.
مجاهدات  این  اولیائت  عزت  به  خدایا! 
ارزشمند را از این عزیزان ارادتمند به اهل بیت 
پیغمبر، منظور نظر موالیمان بقیة اهلل قرار ده.

منشأ  را  عظیم  حرکت های  این  خدایا! 
بقیةاهلل  موالیمان  ظهور  برای  زمینه سازی 
واقع ساز و ظهور و فرج موالی ما را تعجیل 

فرما.

مصـداقعینـیمدیریتجهـادی

دیروز شاهد صحنه ای بودم که در واقع 
انقالبی  جهادی  مدیریت  کامل  الگوی  یک 
را به عنوان یک جریان فرهنگی به ما نشان 
محترم  فرمانده ی  اتفاق  به  دیروز  می داد. 
عزیزان  که  را  بیمارستانی  کشور،  بسیج 
بسیجی ما در بسیج جامعه پزشکی 10 روزه 

راه انداخته بودند، افتتاح کردیم.
سخنرانی  سالن  یک  بیمارستان،  این 
گذاشته  صندلی  بود،  موکت  آن  کف  بود، 

بودند و در و دیوارش نیز در حقیقت برای 
یک سالن سخنرانی یا حسینیه درست شده 
بود؛ اما به فاصله ی 10 روز، کف سالن، کف 
بهداشتی شد،  دیوار  و  در  بیمارستانی شد، 
مهم تر،  همه  از  و  شد  جاگذاری  تخت   صد 
ایجاد  کنار هر تخت  در  اکسیژن  لوله کشی 
شد که اکسیژن را با کپسول نرسانند و به 
منبعی وصل باشد که امکان قطعی آن اندک 

باشد.
آمده است؟  کجا  از  تخت ها  این  گفتیم 
انبارهای  در  تخت ها  نخریدیم؛  گفتند 
مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  ضایعاتی 
و  آهن پاره  به عنوان  می خواستند  که  بود 
را  تخت ها  بفروشند؛  کلیویی  صورت  به 
آوردند و به فاصله ی 10 روز، بازسازی شد 
استفاده  قابل  بیمارستانی  تخت  به عنوان  و 

استفاده  آماده  جزئیات  همه  با  و  درآمد 
شد؛ صد تخت که بنا بود به عنوان آهن پاره 
مدرن  زیبای  تخت  صد  به عنوان  بفروشند، 
طول  در  بیمارستان  این  درآمد.  بهداشتی 
10 روز ساخته شد و نیروی انسانی جهادی 
به  عنوان مدافعان سالمت در کنار بسیجیان 
مشغول کار شدند. این مصداقی از مدیریت 

انقالبی است.
وقتی بشود طی 10 روز زمین و دیوار 
کنند،  اکسیژن  لوله کشی  کنند،  آماده  را 
و  دربیاورند  آهن پارگی  از  را  تخت   100
خیلی  کشور  این  در  یعنی  کنند،  مجهز 
این  همت  با  و  اکنون  کرد.  می شود  کارها 
بسیجی ها، اگر دوباره پیک بعدی کرونا آمد، 
با  تختخوابی  مجهز صد  بیمارستان  یک  ما 

نیروی انسانی آماده داریم.
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