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مقدمه
کارگــزارن  گزینــش  »شــاخص های  چنــد  هــر 
کــه  کســی  »ویژگی هــای  و  اســالمی«  کمّیــت  حا
متوّلــی امــری از امــور مســلمین می شــود«، یکــی 
و  آیــات  در  تفصیــل  بــه  کــه  اســت  مباحثــی  از 
گرفتــه و بخــش قابــل  روایــات مــا مــورد توّجــه قــرار 
اعتنایــی از منظومــه ی معارفــی اســالم را تشــکیل 
می دهــد، امــا پــس از پیــروزی انقــالب شــکوهمند 
اســالمی، ایــن بحــث مــورد عنایــت ویــژه ی علمــا، 
نویســندگان حــوزه ی معرفــت دیــن و مبلغــان قــرار 

ــت. گرف
تصّدی مناصب اثرگذار در پیشرفت نظام اسالمی، 
خصوصًا »ریاست جمهوری« و »نمایندگی مجلس 
شــورای اســالمی« بــر اســاس الگــوی روایــی - فقهــی 
نیازمنــد  اســالمی،  انقــالب  دوم  گام  در  اســالم 
بازخوانــی و توّجهــی مجــّدد اســت؛ این مهــم در این 
مجموعــه ی مختصــر، مــروری ســریع شــده اســت.

کــه بــا عنایت حضرت بقیــة اهلل االعظم؟جع؟  امیــد 
قــرار  دینــی  مبلغــان  ویــژه ی  اســتفاده ی  مــورد 
گرفتــه، ذخیــره ی قیامت مــان باشــد؛ ان شــاء اهلل.  
اداره کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان
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فصل اول- آیات و روایات ناظر به انتخاب 
کارگزاران امور مسلمین

ِإَل  ااَلَماَنــاِت  وا 
ُ

ُتــَوّد ْن 
َ
أ ُمُرُکــْم 

ْ
َیأ اهلَل  »ِإّنَ   ۞

کــه  ْهِلَهــا«؛1 خداونــد بــه شــما فرمــان می دهــد 
َ
أ

بســپارید. اهلــش  بــه  را  امانت هــا 
خصــوص  در  مرتبــت؟ص؟  ختمــی  حضـــرت   ۞
را  مســلمین  امــور  تصــدی  اهلیــت  کــه  کســانی 
 

َّ
ِإال ــُح 

ُ
َتْصل  

َ
ال َئاَســَة  الّرِ »ِإّنَ  فرموده انــد:  دارنــد، 

ــاَس ِإَل َنْفِســِه َو ِفهِیــْم َمــْن ُهــَو  ــْن َدَعــا الّنَ َ َ
ْهِلَهــا ف

َ
ِل

ِقیاَمــِة«؛ ریاســت 
ْ
یــِه یــْوَم ال

َ
ْ یْنُظــِر اهلُل ِإل ــُم  ِمْنــُه  لَ

َ
ْعل

َ
أ

که  کســـی  تنهــا بــرای اهلــش صالحیــت دارد؛ پــس 
مــردم را بــه ســوی خــود دعــوت می کنــد در حالــی 
کــه در میــان آن هــا داناتــر از او هســت، خداونــد در 

کــرد.2 روز قیامــت بــه او نظــر نخواهــد 
۞ آن حضـــرت؟ص؟ در تبییــن یکــی از مهم تریــن 
امــور  از  امــری  تصــّدی  بــرای  الزم  شــاخص های 
ْســِلمنَی  ُ  الْ

َ
َم َعل

َ
مســلمین می فرماینــد: »َمــْن َتَقــّد

 ِمْنــُه َفَقــْد خــاَن 
ُ

ــَضل فـْ
َ
ّنَ فهِیــْم َمــْن ُهــَو أ

َ
ى أ َو ُهــَو یــر

که چیزى از امور  کســـی  ْســِلمنَی«؛  ُ ُه َو الْ
َ
اهلَل َو َرُســول

گیرد، ســپس فــردى را عهده  مســلمین را بــر عهــده 

1. نساء، 58.
2. اإلختصاص، شیخ مفید، ص 251.
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دار کارى کنــد در حالــی کــه فــرد افضــل از او را می یابــد، 
کــرده اســت.«1 بــه خــدا و رســول او خیانــت 

کــرم ؟ص؟ در روایتــی دیگــر می فرماینــد:  ۞ پیامبــر ا
ّنَ 

َ
ــُم أ

َ
ْســِلِمنَی َوُهــَو َیْعل ُ  ِمــَن الْ

ً
 َعاِمــا

َ
»َمــِن اْســَتْعَمل

ِة  ــَم ِبکَتــاِب اهلِل َوُســّنَ
َ
ْعل

َ
َل  ِبذِلــَك ِمْنــُه َو أ ْو

َ
ِفهِیــْم أ

ْســِلِمنَی«؛ هــر  ُ یــَع الْ ُه َوَجِ
َ
ــِه َفَقــْد َخــاَن اهلَل َوَرُســول َنِبّیِ

کــه  کــس مــردى را بــر ده تــن ریاســت دهــد و بدانــد 
ــر اســت، و  ــه از او برت ک ــی هســت  کسـ میــان آن هــا 
کتــاب خــدا و ســّنت نبــّی او ؟ص؟،  عالم تــر اســت بــه 
ــا خــدا و رســول خــدا و جماعــت مســلمین  پــس ب

کــرده اســت.«2 خیانــت 
امــام صــادق؟ع؟  از  گویــد،  بــن قاســم  ۞ عیــِص 
هلِل َوْحــَدُه 

َ
ــْم ِبَتْقــَوى ا

ُ
یک

َ
کــه فرمودنــد: »َعل شــنیدم 

 
َ

ُجــل لّرَ
َ
هلِل ِإّنَ ا

َ
ــَو ا ْم َف

ُ
ْنُفِســک

َ
وا ِل ْنُظــُر

ُ
ــُه َو ا

َ
یَك ل اَل َشــِر

ــَو   ُه
ً
ــَد َرُجــا ــِإَذا َوَج اِعــی َف لّرَ

َ
ــَمُ ِفهَیــا ا َغ

ْ
ل

َ
ــُه ا

َ
ــوُن ل

ُ
یک

َ
ل

ــُه َو جِیــیُء  ــا خْیِرُج ــَو ِفهَی ــِذی ُه
َّ
ل

َ
ــَن ا ــِه ِم ــُم ِبَغَنِم

َ
ْعل

َ
أ

ــِذی 
َّ
ل

َ
ــُم ِبَغَنِمــِه ِمــَن ا

َ
ْعل

َ
ــِذی ُهــَو أ

َّ
ل

َ
ُجــِل ا لّرَ

َ
ِبَذِلــَك ا

کــه  خداونــدی  تقــوای  بــه  را  شــما  ِفهَیــا«؛  َکاَن 
واحــد اســت و شــریکی نــدارد ســفارش می کنــم، 
کنیــد، قســم بــه خــدا  بــه نفــس خودتــان توجــه 
گوســفندانی داشــته باشــد و برای آن ها  کســـی  گر  ا
گرفتــه باشــد و ســپس مــردی  چوپانــی بــه خدمــت 
از  اعلــم  او  گوســفندان  بــه مصالــح  کــه  بیابــد  را 

1. الحیــاة، ج 2، ص 5۸6؛ الغدیــر، ج ۸ ، ص 2۹1 بــه نقــل از: 
التمهیــد، ص 1۹۰.

2. نهج الفصاحه، ص 361.
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چوپــان اوســت، چوپــان خــود را اخــراج می کنــد و 
شــخص اعلــم را بــه خدمــت می گیــرد.«1

بســیاری  روایــات  هــم  ســنت  اهــل  ۞علمــای 
بــا مضامیــن نزدیــک بــه ایــن روایــات از پیامبــر 
کــه آن حضـــرت چنیــن  کرده انــد  اعظــم؟ص؟ نقــل 
 ِمــَن اُلســِلمنَی َو 

ً
 عاِمــا

َ
فرموده انــد: »َمــِن اســَتعَمل

ــُم ِبِکتاِب 
َ
عل

َ
َل ِبذِلــَک ِمنــُه َو ا و

َ
ّنَ فهِیــم ا

َ
ــُم ا

َ
ُهــَو یعل

َو َجیــَع  ه 
َ
َو َرســول اهلَل  َفَقــد خــاَن  َنِبیــِه  ِة  ُســّنَ َو  اهلِل 

کــه در میــان چنــد مســلمان یــک  اُلســِلمنَی«؛ هــر 
نفرشــان را رئیــس قــرار دهــد و بدانــد در میــان آن 
کتــاب  کســـی بهتــر و الیق تــر و عالم تــر بــه  چنــد نفــر 
خــدا و ســّنت نبــی اش اســت، بــه خــدا و رســولش و 

ــرده اســت.«2 ک ــت  همــه مســلمانان خیان
تمّدنــی  تحلیلــی  در  علــی؟ع؟  امیرمؤمنــان   ۞
َبٍع: َتضییِع  ر

َ
َوِل ِبا

ُ
 ادبــاِر الــّد

َ
 َعــل

َّ
فرمودنــد: »یســَتَدل

ــِک ِبالُفــُروِع َو تقــدمِی ااَلراِذِل َو َتاخیــِر  َمّسُ ااُلصــوِل َو الّتَ
ااَلفاِضــِل«؛ چهــار چیــز باعــث شکســت دولت هــا 

می شــود:
کردن اصول )مسائل مهم(  1. ضایع 
2. سرگرم شدن به فروع )کم اهمّیت(

گماردن آدم های پست کار  3. به 
کنار گذاردن انسان های فاضل.3  .۴

1. وسائل الشیعه، ج11، ص35؛ الکافي، جلد ۸ ، ص 26۴.
کنزالعّمال، ج 6، ص 1۹؛ جامع الصغیر، ج 1، ص ۴55.  .2

3. غرر الحکم و درر الکلم، ص 3۴2.
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پیامبــر  از  کاربــردی  و  زیبــا  بســیار  روایتــی  در   ۞
کــه فرمودنــد: »الَیْنَبغـــی  اعظــم؟ص؟ نقــل شــده 
 

ّ
َکْیــَف ُیــِذل ــُه: َو 

َ
 ل

َ
 َنْفَســُه قیــل

َّ
ْن ُیــِذل

َ
ُمؤِمــِن أ

ْ
ِلل

مؤمــن  الُیطیــُق«؛  ِلــا  َض  َیَتَعــّرَ  :
َ

قــال َنْفَســُه؟ 
حــق نــدارد خــود را بــه ذّلــت بینــدازد. پرســیده 
شــد چگونــه بــه ذلــت می افتــد؟ فرمــود: خــود را 
کــه بیــش از تــوان اوســت.1 کنــد  کاری  داوطلــب 

1. الکافی، ج 5، ص ۶۴
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فصل دوم – شاخصه های فرد انتخاب شونده

.دینداری
ــُه«؛ بــه 

َ
قــال علــی؟ع؟: »ال َتِثَقــّنَ ِبَعهــِد َمــن الِدیــَن ل

کــه دین ندارد اعتمــاد نکن.1 عهــد و پیمان کســـی 
شــاخص  ایــن  مــورد  در  خمینــی؟هر؟  امــام 
کــه 1۰۰  کنیــد  انتخــاب  را  می فرماینــد: »کســانی 
بــه احــکام اســالم و  درصــد مســلمان و معتقــد 
بــا  بــه اجــرای احــکام اســالم و مخالــف  معتقــد 
جمهــوری  بــه  معتقــد  و  انحرافــی  مکتب هــای 
کــه احتمــال  اســالمی باشــند. بایــد بــه اشــخاصی 

ندهیــد.«2 رأی  مــی رود،  آنــان  در  انحــراف 
گلپایگانی؟هر؟ نیز می فرمایند:  حضـــرت آیت اهلل 
کــه متدّیــن و ملتــزم بــه احــکام اســالم  »کســانی  
شــرعیه  وظایــف  و  روزه  و  نمــاز  اهــل  و  نیســتند 
نمی باشــند، لیاقت عهده داری مشاغل اجتماعی 
گر عهده دار  اســالمی و مناصب عمومی را ندارند و ا
عمومــی  حقــوق  بــه  متجــاوز  و  غاصــب  شــوند، 

شــناخته می شــوند.«3

1. غرر الحکم و درر الکلم، ح 1۰163.
2. صحیفــۀ امــام، ج 1۸، مؤسســۀ تنظیــم و نشــر آثــار امــام 

.152 ص  خمینــی؟هر؟، 
3. توضیح المسائل مراجع، سیدمحمدحسن بنی هاشمی 

خمینی، ج 2، دفتر انتشارات اسالمی، ص ۸۷5.
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حضـــرت آیــت اهلل العظمــی امــام خامنــه ای؟بد؟ 
می فرماینــد: »انتخــاب صالــح - در درجــه اّول - 
ــرای نماینــده،  ــن. ب یعنــی انتخــاب نماینــده متدّی
گاهــی سیاســی الزم اســت؛ جــرأت و جســارت در  آ
گاهــی از مســائل  برخــورد بــا مســائل الزم اســت؛ آ
گاهــی از مســائل جهــان الزم  کشــور الزم اســت؛ آ
اســت. همــه اینهــا الزم اســت. لکــن رکــن اصلــی، 
تدیــن اســت؛ یعنــی اعتقــاد بــه اســالم و بــه اصــول 
و پایه هــای دینــی و عامــل بــودن بــه اینهــا. ایــن، 
که متدین باشد،  اساس قضیه است. نماینده ای 
کــه خیانــت نخواهــد  شــما خاطرتــان جمــع اســت 
کوتاهــی و  کــرد؛ حتــی  کار خــالف نخواهــد  کــرد؛ 
کــرد. نماینــده متدیــن، هــر یــک  سســتی نخواهــد 
کنــد و در مجلــس  کــه بخواهــد غیبــت  ســاعتی را 
ع اســت  نباشــد، احســاس می کنــد ایــن خــالف شــر
ع را انجــام  و چــون متدیــن اســت، ایــن خــالف شــر
نمی دهــد. نماینــده متدیــن، از تریبــون مجلــس 
گفتــن ســخن ناحــق، اســتفاده نمی کنــد.  بــرای 
کشــور را بــر  نماینــده متدیــن، مصالــح انقــالب و 
می دانــد.  مقــّدم  گروهــی،  یــا  شخصـــی  مســائل 
تدین، این خصوصیات و این خواص مهم را دارد. 
کنیــد و نماینــده  ــر ایــن شــرط را بتوانیــد تأمیــن  گ ا
کنیــد، آن  متدیــن را ان شــاء اهلل پیــدا و انتخــاب 

جهــات بعــدی قابــل تأمین تــر اســت.«
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حضـــرت آیــت اهلل مــکارم شــیرازی؟بد؟ در پاســخ 
نمایندگانــی  بــه  دادن  »رأی  کــه  پرســش  ایــن 
کــه بــرای دفــاع از اصــول و معیارهــای اخالقــی و 
ارزشــی جامعــه بــر نمی خیزنــد و در برخــی مــوارد 
گروهــی خــود می اندیشــند،  بــه منافــع شخصـــی و 
چــه صــورت دارد؟« فتــوا داده انــد: »بــه چنیــن 

نبایــد رأی داد.«1 اشــخاصی 

.صداقت و امانت
امــام صــادق؟ع؟ صــدق و امانــت را شــاخص 
ْم  ِتِ

َ
وا ِبَصا  َتْغَتـــّرُ

َ
ارزیابی افراد بیان می فرمایند: »ال

ِصــْدِق  ِعْنــَد  اْخَتِبـــُروُهْم  ِکــِن 
َ
ل َو  ِبِصَیاِمِهــْم... 

َ
ال َو 

افــراد  روزه ی  و  نمــاز  ااَلماَنِة«؛2بــه  داِء 
َ
ا َو  ِدیــِث  َ الْ

فریفتــه نشــوید... آنــان را بــه راســتگویی و ادای 
بیازماییــد! امانــت 

امــام باقــر؟ع؟ نیــز نتیجــه اعتمــاد بــه افــراد غیــر 
»َمــِن  می فرماینــد:  تشـــریح  این گونــه  را  امیــن 
کســـی   اهلل«؛ 

َ
ــٍن فــا ُحّجــَة لــه عــل اْئَتمــَن غیـــَر ُمؤَتَ

کــه غیــر امیــن را امیــن و معتمــد شــمارد، حّجتــی 
نــزد خــدا نــدارد.3

مقام معظم رهبری؟بد؟ در خصوص این شاخص 
فرموده انــد: »اســاس در همــۀ مســئولیت ها، تدّیــن، 

1. مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید، سیدمحسن 
محمودی، ج 1، ص 111.
2. الکافی، ج 2، ص 10۴.
3. همان، ج 5، ص 299.
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گر آدم هــای کارآمد، امانت  امانــت و صداقت اســت. ا
و صداقــت نداشــته انتخابــات از منظــر فقــه و اخــالق 
باشــند، کارآمــدی آن هــا بــه نفــع مردم تمــام نخواهد 
ــن،  ــد متدی ــان ها بای ــدی، انس کارآم ــر  ــالوه ب ــد. ع ش
امیــن، صــادق، رو راســت و دلبســته بــه اهــداف و 
آرمان هــای دینــی مــردم باشــند؛ اینطــور افــراد را پیــدا 

کنیــد و بــه آن هــا رأی دهیــد.«1

.خیرخواهی و دلسوزی برای مردم
حضـــرت علــی؟ع؟ در تبییــن حقــوق واجــب 
الهــی می فرماینــد: »لکــْن ِمــن واِجــِب ُحقــوِق اهلل 
ــاُوُن  ع ــم، و الّتَ ــِغ ُجْهِدِه

َ
ــُة مَبْبل صیَح ــاِدِه الّنَ ــل ِعب ع

م«؛ از حقــوق واجِب خداوند  عــل إقاَمــِة الــّقِ َبیَنُ
کــه بــا تمــام توانشــان  بــر بندگانــش ایــن اســت 
خیرخــواه یکدیگــر باشــند و برای بر پا داشــتن حّق 

کننــد.2 در میــان خویــش، همیــاری 
ایــن  تبییــن  در  رهبــری؟بد؟  معظــم  مقــام 
شــاخص فرموده انــد: »مجلــس شــورای اســالمی، 
ــت؛  ــا نیس ــس خان ه ــت. مجل ــردم اس ــس م مجل
کــه  نماینــده ای  اســت.  مــردم  آحــاد  مجلــس 
باشــد،  مــردم  دلســوز  بایــد  می شــود،  انتخــاب 
صــادق باشــد، صمیمــی باشــد و بخواهــد بــرای 
کار می کنند، اما  کنــد. بعضـــی تظاهر بــه  کار  مــردم 
کار نمی کننــد. ایــن، بــه درد نمی  خــورد. بایــد برای 

1. بیانات در خطبه های نمازجمعۀ تهران، 2/28/ 1۳80
2. نهج البالغه، خطبه 21۶
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کــرد. صداقــت و دلســوزی نماینــده ای را  کار  مــردم 
کنیــد، تشــخیص دهیــد  کــه می خواهیــد انتخــاب 

و بعــد او را برگزینیــد.«1
مــردم،  بــرای  دلســوزی  و  خیرخواهــی  ایــن  اثــر 
در روایتــی از وجــود مقــدس پیامبــر اســالم؟ص؟ 
مــوِر 

ُ
ا ِمــن  َشــیئا  ِلَ  َو »َمــن  تشـــریح شــده اســت: 

ــم َرَزَقُه اهلل  تعــال اهَلیَبَة  ُ یَرُتُه هلَ ـــی فَحُســَنت َســر ّمَ
ُ
ا

َق  ِز ــم ِباَلعــروِف ُر ُ ــُه هلَ
َ

َکّف ــم، و َمــن َبَســَط  یف ُقلوِبِ
ــَر اهلل )َعــّزَ 

َ
ــم َوّف  َعــن أمواهِلِ

َ
َکــّف ــَة ِمُنــم، و َمــن  اَلَحّبَ

کاَن  ــُه، و َمــن أَخــَذ ِللَمظلــوِم ِمــن الّظــاِلِ 
َ
( مال

َّ
و جــل

 یف 
َ

َکُثـــَر َعفــُوُه ُمــّد ــِة ُمصاِحبــا، و َمــن  َمعــی یف اجَلّنَ
ِه«؛ هر کس  ــُه ُنِصَر علـــی َعــُدّوِ

ُ
ُعمــِرِه، و َمــن َعــّمَ َعدل

ــبت  ــود و نس ــن ش ــت م ــور اّم کاری از ام ــده دار  عه
بــه آنــان حســن نّیــت بــه خــرج دهــد، خداونــد 
متعــال هیبــت در دل هــای آنــان را روزی او فرمایــد 
ــان  ــه روی آن ــود را ب ــان خ ــت احس ــس دس ک ــر  و ه
روزیــش  را  ایشــان  دوســتی  و  محّبــت  بگشــاید، 
کــس از دســت درازی بــه امــوال آنــان  گردانــد و هــر 
کنــد، خداونــد عــّز و جــّل دارایــی او  خویشــتنداری 
کــس داد ســتمدیده را از ســتمگر  کنــد و هــر  را زیــاد 
بســتاند، همنشــین مــن در بهشــت باشــد و هــر 
گذشــتش زیــاد باشــد، عمــرش دراز  کــس عفــو و 
گیــر باشــد، در برابــر  کــه عدالتــش فرا گــردد و هــر 

گــردد.2 دشــمنش یــاری 

1. بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران 1۳71/1/7
2. بحار االنوار، ج72، ص ۳59.
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.شجاعت
شــجاعت  مســئوالن،  و  مجریــان  ویژگی هــای  از 
ــر هیــچ  و قاطعیــت آن هاســت. آنــان نبایــد در براب
کــه  سرزنشـــی بــه خــود تــرس راه دهنــد؛ همچنــان 
ِئ«؛1  ْوَمــَة ال

َ
کریــم آمــده اســت: »الخَیاُفــوَن ل در قــرآن 

کننــده ای نمی ترســند. از ســرزنش هیــچ ســرزنش 
کرده انــد  امــام راحــل؟هر؟ نیــز بــه مــردم ســفارش 
کــه از میــان انتخــاب شــوندگان شخصـــی شــجاع، 
کننــد و  ماننــد مــدرس را بــرای نمایندگــی انتخــاب 
کــه انتخــاب می کنیــد بایــد  فرموده انــد: »کســانی را 
مســائل را تشــخیص دهنــد، نــه از افــرادی باشــند 
گــر روس یــا آمریــکا یــا قــدرت دیگــری تشــری زد  کــه ا

کننــد.«2 بترســند، بایــد بایســتند و مقابلــه 

.توانایی
حضـــرت علــی؟ع؟ خطــاب بــه مالک اشــتر برای 
کارگــزاران می فرماید:  گزینش مســؤوالن و  تعییــن و 
ــْم   ِمْنُ

ً
ســا

ْ
ُمــوِرَک َرأ

ُ
ْمــٍر ِمــْن أ

َ
ِ أ

ّ
ُکل ِس 

ْ
 ِلــَرأ

ْ
»و اْجَعــل

َکِثیُرَهــا«؛ ای  ْیــِه 
َ
ُت َعل  َیَتَشــّتَ

َ
َکِبیُرَهــا َو ال  َیْقَهــُرُه 

َ
ال

و  )اجتماعــی  کارهــای  از  یــک  هــر  بــرای  مالــک! 
سیاســی و اقتصــادی( خــود، مدیــر و رییســـی را 
ــه دارای دو ویژگــی باشــد:  ک کــن، مدیــری  تعییــن 
کار، او را ناتــوان و مغلــوب نســازد و  بزرگــی و عظمــت 

کار، رنجــورش نکنــد.3 ــم  ک ــادی و ترا زی

1. مائده، 5۴
2. صحیفه امام، ج 18، ص27۶

3. نهج البالغه، نامه 5۳
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.پرهیز از حیف و میل اموال
ــرت علــی؟ع؟ در ایــن خصــوص فرموده انــد:  حضـ
ُحســِن  مــن  بذیــِر  الّتَ ــُب  ّنَ َ َ

ت و  دبیــِر  الّتَ »حُســُن 
یاَســِة«؛ ُحســن تدبیــر و پرهیــز از حیــف و میــل،  الّسِ

اســت.1 ُحســن سیاســت  از 
امــوال،  میــل  و  حیــف  ایــن  از  نمونــه ای  یــک 
کســب رأی  هزینه هــای ســنگین تبلیغاتــی بــرای 
گاه از طریــق ســرمایه داران  کــه  اســت؛ هزینه هایــی 
و صاحبــان قــدرت و ثــروت تأمیــن و موجــب وامــدار 
شــدن نماینــده می شــود. ایــن موضوع مــورد توّجه 
 و نهــی رهبــر بصیــر انقالب؟بد؟ واقع شــده اســت: 
ــا پــول فــالن شــرکت  کــه ب ــی  »آن نماینــده مجلسـ
پولــدار  فــالن  و  اربــاب  فــالن  و  کمپانــی  فــالن  و 
آنجایــی  اســت  مجبــور  بیایــد،  مجلــس  تــوی 
کنــد،  جعــل  قانــون  می داننــد،  الزم  آن هــا  کــه 
قانــون  در  تضییــق  و  توســعه  بــردارد،  قانــون 
 بکنــد. ایــن نماینــده بــه درد مــردم نمی خــورد. 
کــز ثروت هــای شخصـــی مّتصــل  نــه بایــد بــه مرا
 بــود، و نــه بــه طریــق اولــی بــه ثروت هــای عمومــی. 
کنــد،  کســـی بیایــد از پــول بیــت المــال مصـــرف 
بــرای اینکــه بــه وکالــت مجلــس برســد؛ ایــن دو 
برابــر اشــکال دارد، اشــکال مضاعــف دارد. اینهــا را 

بایــد مــردم مراقــب باشــند.«2

1. غرر الحکم و درر الکلم، ح ۴821
2. بیانات در دیدار مردم قم - 90/10/19
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کــه قبــل از ورود بــه  کار آیــد  گــر نماینــده ای بــر ســر  »ا
کــرده و مجبــور  مجلــس، خــود را وامــدار دیگــران 
کنــد؛ نان هایی به  باشــد در مجلــس وام آن هــا را ادا 
کــه رفت،  گرفتــه باشــد و بخواهد به مجلس  قــرض 

کنــد؛ بــه درد نمی خــورد.«1 قــرض خــود را ادا 

.خردمند بودن
امیر بیان، حضـــرت علی مرتضـــی؟ع؟ فرموده اند: 
ِة مبا ُیســِقُط  ِعّیَ  اُللــوِک َمــن ســاَس َنفَســُه ِللّرَ

ُ
»أعَقــل

َتــُه  ــَة مبــا ُتثِبــُت بــِه ُحّجَ ِعّیَ َتــا، و ســاَس الّرَ َعنــُه ُحّجَ
کــه  کســـی اســت  هیــا«؛ خردمندتریــن فرمانــروا 

َ
عل

کــه جایــی  کنــد  خــود را چنــان سیاســت )تربیــت( 
بــرای بهانــه و اعتــراض مّلــت بــر او باقــی نمانــد و بــا 
کــه حّجــت  گیــرد  مــردم چنــان سیاســتی در پیــش 

کنــد.2 خــود را بــر آنــان تمــام 
حضـــرت علــی؟ع؟ در جــای دیگــر می فرماینــد: »إذا 
 باَلعاِذیــِر«؛ هــرگاه ُقــدرت 

ُ
ــل

ُّ
عل َکُثـــَر الّتَ ــِت اَلقــُدَرُة 

َّ
َقل

ــاد  ــه عــذر و بهانه هــا زی ــم شــود، توّســل ب ک ــوان(  )ت
شــود.3

حضـــرت آیــت اهلل بهجــت؟هر؟ در بیانیــه ای در 
خصــوص الزامــات شــرکت در انتخــاب نوشــته اند: 
»اینجانــب جهــات ســلبّیه و اثباتّیــه را متعــّرض 
و  دادن  رأی  در  دارنــد  بنــا  کســانی که  می شــوم. 

1. بیانات در خطبه های نمازجمعه1۳7۴/11/20
2. همان، ح ۳۳50

3. غررالحکم و دررالکلم، ح ۴0۳8
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یــا انتخــاب شــدن شــرکت نماینــد، بایــد متذکــر 
کســانی حــق انتخــاب شــدن و امیــِن  ــه  ک باشــند 
را  بــودن  دنیــا  و  دیــن  مــورد  در  باایمــان  مــردم 
کافــی و ایمــان  کامــل  ــا عقــل  کــه از رجــال ب دارنــد 
ــریه و بــا علــم بــه مســائل  کامــل از شــیعۀ اثنی عشـ
شــرعیه در شــخصیات و اجتماعیات و باشجاعت 
اظهــارات  در  کــه  باشــند  آن هایــی  از  و  باشــند 
و  باشــند  ِئ«  ْوَمــَة ال

َ
ل اهلِل  »الخَیاُفــوَن یف  تــروک،  و 

باشــند.  نحــو آن هــا دور  و  و تخویفــات  از رشــوه 
ــر  ــه نظ ــود؛ بلک ــه ب ــال چ ــه ح ــا ب ــه ت ک ــد  ــر نکنن نظ
کــه از حــال چــه بایــد بشــود و چــه بایــد  نماینــد 
نشــود و بایــد پرهیــزکار و خداتــرس باشــند؛ ارادۀ 
خــدای تعالــی را بــر همــه چیــز ترجیــح بدهنــد. 
گــر فاقــد بعــض صفــات باشــند، اهــل ایتمــان1  ا
]این[هــا  فاقــد  بــرای  دادن  رأی  و  نیســتند 

 بی اثر است؛ بلکه جایز هم نیست. 
بــدون  و  باشــد  کامــل  بایــد  هــم  تفحــص   ...
امــور نفســانیه  مداخلــۀ دوســتی و دشــمنی در 
باشــد. درحــال رأی دادن و رفتــن، خــدای تعالــی 
بداننــد.«2  همــه  را ناظــر بــه تمــام خصوصیــات 

گاهی به دین و مصالح جامعه . آ
»َمــن  فرموده انــد:  االعظــم؟ص؟  اهلل  رســول 
ــُم أّنَ فهِیــم 

َ
 َعــِن اُلســِلمنَی َو ُهــَو َیعل

ً
 عاِمــا

َ
ِاْســُتْعِمل

1. امانتداری
2. به سوی محبوب، دستورالعمل ها و رهنمودهای آیت اهلل 

بهجت، انتشارات شفق، ص 1۳9
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ِة  ــُم ِبِکتــاِب اهلِل َو ســّنَ
َ
عل

َ
ل ِبذِلــَک ِمنــُه َو أ َمــْن ُهــَو أْو

ُه َو َجیــَع اُلســِلمنی«؛ 
َ
ــد خــاَن اهلَل َو َرســول ــِه، َفَق َنبّیِ

کارگزار گردد، در حالی  هر کس، از میان مســلمانان، 
کار، اولــی و  کــه می دانــد دیگــری نســبت بــه او در ایــن 
کتاب خدا و ســنت رســول اوســت، به خدا  گاه تر به  آ

کــرده اســت.1 و پیامبــر و تمامــی مســلمانان خیانت 
شــاخص  ایــن  مــورد  در  خمینــی؟هر؟  امــام 
مســلمین  بــراى  اصلــح  »انتخــاب  می فرماینــد: 
و  اســالم  بــه  تعهــد  کــه  فــردى  انتخــاب  یعنــی 
حیثیــت آن داشــته باشــد؛ و همــه چیــز را بفهمــد، 
کافی نیســت، بلکه  چــون در مجلــس، اســالم تنها 
کــه احتیاجــات مملکــت را  بایــد مســلمانی باشــد 
بشناســد و سیاســت را بفهمــد و مطلــع بــه مصالح 
ــه شــما  کشــور باشــد، و ممکــن اســت ب و مفاســد 
گــر اصلــح را  گــروه شــما هــم مربــوط نباشــد. ا و 

می کنیــد.«2 اســالمی  کارى  کردیــد،  انتخــاب 
نیــز  گلپایگانــی؟بد؟  صافــی  العظمــی  اهلل  آیــت 
»هــر  داشــته اند:  مرقــوم  خــود  عملیــه  رســاله  در 
و  اســتقالل جامعــۀ مســلمانان  بایــد  مســلمانی 
کلمــۀ اســالم و قــوت و قــدرت مســلمین را  اعتــالی 
کفــار از اهّم مقاصد دانســته و جریــان امور را  دربرابــر 
گــر بتواند جامعه  زیــر نظر داشــته باشــد. مســلمان ا
و مملکــت را در مســیر اجــرای احــکام اســالم قــرار 

1. الغدیر، ج8، ص291
2. صحیفه  امام، ج 18، ص197
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دهــد و احــکام اســالم را اجــرا ســازد، بایــد اقــدام کند 
کســانی که ایــن نّیــت را دارنــد،  و واجــب اســت بــا 

ــریک مســاعی نمایــد.1  همــکاری و تشـ

.یاری مظلومان و عدالت ورزی
رســول مکــرم اســالم؟ص؟ می فرماینــد: »إّنَ اهلل  
ــِه،   یف ماِل

ُ
َکمــا َیســأل  الَعبــَد یف جاِهــِه 

ُ
َیْســأل

َ
تعــال ل

ــِه  ــَت ب  أَعْن
ْ

ــل ــا فه ــَک جاه ــدی، َرَزقُت ــا َعب : ی
ُ

ــول فیق
کــه  گونــه  هوفــا؟«؛  همــان 

ْ
َمظلومــا، أْو أَغْثــَت بــِه َمل

خداونــد دربــاره دارایــی بنــده از او ســؤال می کنــد، 
و  می پرســد  نیــز  او  موقعیــت  و  مقــام  دربــاره 
می فرمایــد: بنــده مــن! مــن، مقــام و موقعیــت، 
کــردم. آیــا بــه وســیله آن ســتمدیده ای را  روزی تــو 
یــاری رســاندی؟ یــا به فریــاد غمزده ای رســیدی؟2   
 

ُ
َول

ُ
ــّد ــَن ال ــرت علــی؟ع؟ فرموده انــد: »مــا ُحّصِ حضـ

مِبثــِل الَعــدِل«؛ هیــچ عاملی چــون عدالــت، دولت ها 
را اســتوار نمی کنــد.3   

امــام خمینــی ؟هر؟ نیــز در خصــوص این شــاخص 
کــه متعهد  می فرماینــد: »رأی خــود را بــه شــخصی 
کشــور و حامــی  بــه اســالم و خدمتگــزار بــه ملــت و 

مســتضعفان... اســت بدهید«.۴

ــی، ص ۴۶2،  ــی صاف ــائل آیت اهلل العظم ــح المس 1. توضی
مســئلۀ 2907

2. مستدرک الوسائل، ج12، ص۴29
3. غررالحکم و دررالکلم، ح 957۴.

4. صحیفه امام، ج 15، ص250.
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راحــت  مجّلــل،  خانه هــای  در  کــه  »آن هایــی 
و  رنج هــا  همــه  از  غ  فــار و  آرمیده انــد  بــی درد  و 
مصیبت هــای جانفرســای ســتون محکــم انقــالب 
حــوادث  ناظــر  تنهــا  محــروم،  پابرهنه هــای  و 
آتــش  بــر  دســتی  هــم  دور  از  حتــی  و  بوده انــد 
کلیــدی  مســئولیت های  بــه  نبایــد  نگرفته انــد، 
کننــد، چــه  گــر بــه آنجــا راه پیــدا  کــه ا کننــد  تکیــه 

بفروشــند«.1    شــبه  یــک  را  انقــالب  بســا 

1. همان، ج20، ص۳۳۳
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فصــل ســوم - دیــدگاه برخــی از فقهــای معاصــر 
در خصــوص شــرکت در انتخابــات

. امام خمینی ؟هر؟
ُشــوری  أمَرُهــم  )و  شــورا  ســورۀ   3۸ آیــۀ  گــر  »ا
کنیم،  ــم( و اصــل بیعــت را بــه انتخابــات تعبیر  َبیَنُ
کــه انتخابــات در اســالم  گرفــت  می تــوان نتیجــه 
توصیــه شــده و رابطــۀ اســالم و مردم ســاالری در 
گــر قائــل  ایــن مــورد، از نــوع تســاوی اســت. امــا ا
کــه عقــل بشـــری نیــز بــه  بــه ایــن نباشــیم، از ایــن رو 
روش انتخابــات رســیده و ایــن روش، ارزش خــود 
را نشــان داده، می توانیــم رابطــۀ منطقــی آورده 
شــده در اصــل تفکیــک قــوا را بــا همــان دالیــل، بــه 

کنیــم.  ایــن اصــل نیــز اطــالق 
کســانی  ]در انتخابــات[ چنانچــه سســتی بکنیــد، 
کشــور را بــه بــاد فنــا بدهنــد،  کــه می خواهنــد ایــن 
ممکــن اســت پیــروز بشــوند. بایــد همــۀ شــما، 
کــه بایــد  همــۀ مــا، زن و مــرد، هــر مکلــف همانطــور 
نمــاز بخوانــد، همانطــور بایــد سرنوشــت خــودش 

کنــد.«1  را تعییــن 
»ایــن وظیفــه ای اســت الهــی، وظیفــه ای اســت 
ملــی، وظیفــه ای اســت انســانی، وظیفــه ای اســت 

1. صحیفۀ امام، ج 15، ص 28.
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کــه مــا بایــد بــه آن عمــل بکنیــم. همه مــان بایــد در 
انتخابــات شــرکت بکنیــم.«1

کــه از  کنــون مــا بایــد از آن توطئه هــا و مفاســدی  »ا
که اســالم  انــزوای متدّینیــن پیش آمد و ســیلی ای 
و مســلمین خوردنــد، عبــرت بگیریــم و بدانیــم 
کــه نظــام اســالمی و اجــرای احــکام  و بفهمیــم 
کشــور اســالمی و  آســمانِی آن و مصالــح ملــت و 
حفــظ آن از دســتبرد اجانــب، بســتگی بــه دخالــت 
اقشــار ملــت و به ویــژه روحانیــون محتــرم و مراجــع 
گــر خــدای ناخواســته، بــر اســالم  معظــم دارد و ا
در  دخالــت  عــدم  ناحیــۀ  از  اســالمی  کشــور  یــا 
سرنوشــت جامعــه صدمــه ای وارد شــود، یک یــک 
تمــام ملــت در پیشــگاه خدای قهار توانا، مســئول 
کــه ممکن اســت  خواهیــم بــود و نســل های آینــده 
گونــه تجــاوز  کنونــی مــورد هــزار  کناره گیری هــای  از 

واقــع شــوند، مــا را نبخشــند.«2
»یکــی از وظایــف مهــم شــرعی و عقلــی مــا بــرای 
حفــظ اســالم و مصالح کشــور، حضــور در حوزه  های 
انتخابیــه و رأی  دادن بــه نمایندگان صالــح، کاردان 
و مطلع بر اوضاع سیاســی جهان و ســایر چیزهایی 

کشــور بــه آن هــا احتیــاج دارد، می باشــد.«3  کــه 

1. همان، ج 18، ص ۳18
2. صحیفۀ امام، ج 18، ص 2۳1

3. همان، ص 152
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.آیت اهلل العظمی سیستانی ؟بد؟
نماینــده هیئــت علمــی اداره پاســخگویی آســتان 
خدمــت  حضــوری  دیــدار  در  رضــوی  قــدس 
حضـــرت آیــت اهلل العظمــی سیســتانی رســیدند 
ــی قــدر اســالم در  ــراز داشــتند: ایــن مرجــع عال و اب
کــه خدمــت ایشــان بودنــد نســبت بــه  جمعــی 
مقــام معظــم رهبــری و حفــظ نظــام جمهــوری 

فرمودنــد: چنیــن  ایــران  اســالمی 
کــم و ســکاندار جهــان اســالم، رهبــری؟دم؟  »فعــاًل حا
مــردم در  نظــام، حضــور  بــرای حفــظ  هســتند. 

صحنه هــای مختلــف، الزامــی اســت.«1

.آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی؟بد؟
پرســش: بــه نظــر حضـــرتعالی، آیــا شــرکت در 

اســت؟ واجــب  شــرعًا  انتخابــات 
ــه  ــود و اینک ــه شــرایط موج ــا توجــه ب ــخ: »ب پاس
دشــمنان مــا اصــرار بــر عــدم شــرکت در انتخابــات 
کــردن  شــرکت  کــه  می رســد  نظــر  بــه  دارنــد، 

تمام افراد واجد شرایط واجب  است.« 
تکلیــف  رافــع  دادن،  ســفید  رأی  آیــا  پرســش: 
نیســت.«2 تکلیــف  رافــع  »خیــر،  است؟پاســخ: 

1. انتخابــات از منظــر فقه واخالق، ادارۀ پاســخگویی به ســؤاالت 
ــی آســتان قدس رضوی دین

2. پایگاه اطالع رسانی معظٌم له به نشانی: 
persian.makarem.ir
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.آیت اهلل العظمی جوادی  آملی؟بد؟
»تقویــت نظــام اســالمی بــا شــرکت در انتخابــات و 

ماننــد آن، الزم اســت.«1

.آیت اهلل العظمی سبحانی ؟بد؟
و  رأی  صندوق هــای  پــای  حضــور  بــا  »مــردم 
کــه  انتخــاب فــرد صالــح و مؤمــن، بــه حفــظ نظــام 

کمــک می کننــد.« 2 از واجبــات اســت 

1. استفتائات، آیت اهلل جوادی  آملی، ص 105
2. خبرگزاری ایسنا، 29 اردیبهشت 1۳9۶
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معظــم  رهبــر  اخیــر  بیانــات   - چهــارم  فصــل 
انتخابــات خصــوص  در  انقــاب؟دم؟ 

عزیــز  مّلــت  عزیــز،  خواهــران  عزیــز،  بــرادران 
عامــل  مهم تریــن  ایــران  مّلــت  حضــور  ایــران! 
اقتــدار اســت و ایــن حضــور در جاهــای متعــّددی 
اســت.  انتخابــات  مهم ترینــش  از  یکــی  اســت؛ 
کشــور را بیمــه  در انتخابــات حضــور مّلــت ایــران 
و  ســعی  می کنــد.  مأیــوس  را  دشــمن  می کنــد، 
کــه بــا انــواع  تــالش ]دشــمنان[ بــر ایــن اســت 
ــا شــوق در  ــه مــردم ب ک ــد  و اقســام حیــل نگذارن
کننــد. مــن عــرض می کنــم:  انتخابــات، شــرکت 
انتخابــات  در  بایــد  ذوق  و  شــوق  بــا  مــردم 
کــه امــروز خواســتم عــرض  کننــد... آنچــه  شــرکت 
کــه  کنیــد  بکنــم اصــل ایــن قضّیــه اســت؛ مراقبــت 
ــد در ایــن زمینــه خواســته ی  مبــادا دشــمن بتوان
کــردن  کم رنــگ  کــه عبــارت اســت از  خــودش را 
ببخشــد.1 تحّقــق  انتخابــات  کــردن  بی رونــق   و 
کشــور مــا و مّلت ما  بــرادران عزیــز! انتخابــات بــرای 
یــک فرصــت اســت، برای دشــمنان مــا یک تهدید 
گرفــت. اینکــه  اســت؛ انتخابــات را دســت کم نبایــد 
ــی ها راجــع بــه انتخابــات حــرف می زننــد،  بعضـ
هــر چــه دلشــان می خواهــد می گوینــد، مــردم 

1. خطبه های نماز جمعه تهران 1۳98/10/27



3435

ــرد می کننــد، نبایــد انســان بــه  آســانی از  را دلسـ
کشــور مــا یــک  ایــن عبــور بکنــد؛ انتخابــات بــرای 
گــر  فرصــت بســیار بزرگــی اســت: اّواًل انتخابــات ا
کامــل  ُپرشــور انجــام بگیــرد و مــردم بــه صــورت 
کننــد، ایــن  پــای صندوق هــای رأی حضــور پیــدا 
کشــور اســت، امنّیــت  تضمین کننــده ی امنّیــت 
کشــور را تضمیــن می کنــد؛ چــرا؟ بــرای خاطــر اینکه 
کشــور را، مّلــت را تهدیــد می کننــد،  کــه  دشــمنانی 
تــا  دارنــد  هــراس  بیشــتر  مردمــی  پشــتوانه ی  از 
امکانــات تســلیحاتی مــا؛ بلــه، از موشــک مــا هــم 
می ترســند اّمــا از پشــتوانه ی مردمــی نظــام بیشــتر 
می ترســند. حضــور در انتخابــات نشــان دهنده ی 
بــه همیــن  پشــتوانه ی مردمــی از نظــام اســت، 

دلیــل موجــب امنّیــت اســت.
 ثانیــًا نشــان دهنده ی عــزم و اقتــدار مّلــت ایــران 
کشــور؛  گرفتاری هایی وجود دارد در  اســت. خب، 
خــود آن هــا هــم می دانند. این تحریم هــای آن ها، 
کــه خــود  کم کاری هایــی  بــه اضافــه ی بعضـــی از 
کــرده،  ــرای مــردم درســت  مــا داریــم، مشــکالتی ب
مــردم گالیه هایــی دارنــد، بــا وجــود ایــن، چــون 
پــای انتخابــات در میــان اســت، چون پــای آبروی 
کشــور  نظــام در میــان اســت، چــون پــای امنّیــت 
در میــان اســت، مــردم می آینــد وســط میــدان؛ 
ایــن نشــان دهنده ی عــزم مّلــی، اقتــدار مّلــی و 

بصیرت مّلی است؛ این هم مطلب دیگر.  
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بســیاری  حل کننــده ی  انتخابــات  خــود   بعــد 
کــه  کســانی  از مشــکالت بین المللــی مــا اســت. 
ناظــران بین المللــی هســتند، قضاوتشــان نســبت 
کشــورها  کــه بایــد بــا ایــن  کشــورها و برخــوردی  بــه 
بــه ایــن چیزهــا خیلــی وابســته  داشــته باشــند 
گر مجلســـی  ـــ ا کشــورـ  اســت. ببیننــد مجلــس ایــن 
انتخــاب  جــور  چــه  کشــور  ایــن  رؤســای  ــــ  دارد 
کســانی انتخــاب  می شــوند؟ بــه وســیله ی چــه 
می شــوند؟ بــا چــه حجمــی از پشــتیبانی انتخــاب 

تأثیــر دارد. اینهــا  می شــوند؟ 
 عــالوه ی بــر اینهــا انتخابــات ریاســت جمهــوری 
یــک  اســالمی  شــورای  مجلــس  انتخابــات  و 
جدیــد،  افــکار  ورود  بــرای  اســت  فرصتــی 
کشــور،  راه هــای نــو در چرخــه ی تصمیم گــذاری 
کشــور. افــکار نویی  تصمیم ســازی و تصمیم گیــری 
گــر چنانچــه -ان شــاءاهلل بعــد  می آیــد، بخصــوص ا
کــرد- آدم هــای درســت و حســابی  عــرض خواهــم 
کنیــم و آن هــا را انتخــاب بکنیــم،  را بتوانیــم پیــدا 
ایــن تأثیــر می گــذارد و حرف هــای جدیــدی وارد 
کشــور و تصمیم ســازی  چرخــه ی تصمیم گیــری 
]حــّل[  بــرای  می تواننــد  و  شــد  خواهــد  کشــور 
کننــد،  ارائــه  تــازه ای  راه هــای  کشــور  مشــکالت 
کارشناســانه ای  کننــد و حرف هــای  چاره  اندیشـــی 

بزننــد. 
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کــه بنــده  مســئله ی اقتصــاد خیلــی مهــم اســت 
فرهنــگ  مســئله ی  کــرده ام،  تکــرار  همیشــه 
خیلــی مهــم اســت، مســئله ی تقویــت علمــی و 
پیشـــرفت خیلــی مهــم اســت اّمــا اســاس همــه ی 
گــر  اینهــا مســئله ی انتخابــات اســت. انتخــاب مــا ا
یــک انتخــاب قــوی و درســت و عمومــی باشــد، 
بــه نظــر مــن همــه ی ایــن مشــکالت به تدریــج 
حــل خواهــد شــد. ایــن نشــان دهنده ی اهّمّیــت 

انتخابــات اســت.
مســئله ی  اساســی ترین  انتخابــات   بنابرایــن 
کشــور اســت. نبایــد ایــن مســئله ی اساســی را بــا 
گون و حرف های  گونا حاشیه ســازی و اظهارات 
ــق انداخــت؛  ــردکننده و ناامیدکننــده از رون دلسـ
متأّســفانه از ایــن حرف هــا هســت. البّته دشــمن 
فّعــال اســت، تازگــی هــم نــدارد؛ دشــمنان از همــان 
ســال های اّول روی انتخابــات مــا همیشــه عالمــت 
در  کــه  می گفتنــد  گاهــی  می گذاشــتند.  ســؤال 
گاهــی می گفتنــد  ایــن انتخابــات تخّلــف شــده، 
مهندسی شــده اســت؛ خارجی هــا از ایــن حرف هــا 
نداشــت،  تأثیــری  هــم  مکــّرر می گفتنــد. خیلــی 
در مــردم تأثیــری نــدارد. مــردم بــه فــالن رادیــوی 
کــه اجتماعــات عظیــم میلیونــی را می گوید  خائنــی 
گــر چنانچــه دویســت نفــر آدم در  چنــد هــزار نفــر اّمــا ا
خیابــان مشــغول شــرارت بشــوند، می گویــد مّلــت 
ایــران، اطمینــان نمی کننــد، اعتمــاد نمی کننــد؛ 
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کــه  معلــوم اســت. لکــن ایــن مشــروط بــر ایــن اســت 
کیــد بنــده  از داخــل بــه آن هــا مایــه داده نشــود. تأ
روی ایــن اســت. توّجــه بکننــد گویندگان و کســانی 
کــه تریبون هایــی در اختیــار دارند، جایگاهــی دارند 
ـ چه در رســانه ها، چــه در  ـــ و می تواننــد حــرف بزننــدـ 
کــه دشــمن  ـ جــوری حــرف نزننــد  ـــ فضــای مجــازیـ 
کنــد و از قــول آن هــا ایــن مطلــب را  سوءاســتفاده 
کنــد و مایــه ی دلســـردی مــردم  چنــد برابــر بــزرگ 
در انتخابــات بشــوند. وقتــی شــما بگوییــد ایــن 
مــردم  خــب  اســت،  مهندسی شــده  انتخابــات 
کــه اینجــا  دلســـرد می شــوند. وقتــی شــما بگوییــد 
نیســت،  انتخابــات  اینهــا  نیســت،  دموکراســی 
انتصابات است، خب مردم دلسـرد می شوند؛ در 
حالــی کــه این دروغ اســت، چنین چیزی نیســت.
 انتخابــات در ایــران جــزو ســالم ترین انتخابــات 
کشــورهای دنیــا البّتــه  در دنیــا اســت. بعضـــی از 
ــا بهتــر از انتخابــات مــا  انتخابــات خوبــی دارنــد اّم

نیســت، ســالم تر از انتخابــات مــا نیســت... 
کشــور مــا انتخابــات ســالمی اســت؛  انتخابــات در 
کــه خودشــان به  مــن تعّجــب می کنــم از بعضـــی ها 
ــیده اند،  ــی رس ــک جای ــه ی ــات ب ــیله ی انتخاب وس
همین هــا انتخابــات را زیــر ســؤال می برنــد؛ چطــور 
کــه انتخابــات بــه نفــع شــما اســت،  آن وقتــی 
کــه بــه نفــع  صحیــح و متقــن اســت، اّمــا آنجایــی 
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خــراب؟  می شــود  انتخابــات  نیســت،  شــما 
یــِه ُمذِعنــنی«؛ قــرآن 

َ
ــُم اَلــّقُ َیأتــوا ِال ُ ــن هلَ

ُ
»َو ِان َیک

گــر در قضــاوت، حــق طــرف آن هــا شــد،  می گویــد ا
گــر طــرف آن هــا نشــد،  قبــول می کننــد قضــاوت را، ا
ــم   فـــی ُقلوِبِ

َ
قبــول نمی کننــد؛ بعــد می فرمایــد: »ا

ــَرض«؟ در دل اینهــا مــرض هســت؟ َم
گالیــه ای نداریــم،  کــه   خــب پــس مــا از دشــمن 
ایــن  شــأنش  می کنــد،  دشــمنی  ُخــب  دشــمن 
کــه در داخــل  کســانی  اســت، اّمــا از دوســتان، از 
ــه،  ــنده ی روزنام ــک نویس ــه ی ــتند ــــ چ ــور هس کش
که با فضای مجازی ارتباط دارد،  کســـی  چه ]آن[ 
کــه نماینــده ی مجلــس اســت، چــه  چــه آن کســـی 
ـــ ]توّقــع  کــه مســئول مهــّم دولتــی اســتـ  کســـی  آن 
کننــد. ایــن  جــور  داریــم[؛ همــه بایســتی مراقبــت 
ــه در  ک ــه مــردم بگوییــم  ــان ب ــه زب ــه مــا ب ک نباشــد 
کنیــد، منتهــا یک  جــوری حرف  انتخابــات شــرکت 
کــه مــردم را از ورود در انتخابــات دلســـرد  بزنیــم 

کنــد؛ ایــن درســت نیســت، ایــن غلــط اســت.
کارهــا در ایــن زمینــه، حملــه ی   یکــی از غلط تریــن 
بــه شــورای نگهبان اســت؛ خــب، شــورای نگهبان 
ــون  یــک مجموعــه ی مــورد اعتمــاد اســت؛ در قان
معّیــن  نگهبــان  شــورای  بــرای  شــأنی  اساســی 
شــده اســت، مشــّخص شــده اســت؛ شــش نفــر 
کــه  فقیــِه عــادل، شــش نفــر حقــوق داِن برجســته 
شــورای  در  اســالمی  شــورای  مجلــس  منتخــب 
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بکننــد  مّتهــم  آســان  چطــور  هســتند؛  نگهبــان 
کــه مثــاًل  از روی غــرض فــالن  شــورای نگهبــان را 
قبــول  را  کــس  فــالن  یــا  کرده انــد،  رد  را  کــس 
ــت  ــت. تهم ــت زدن اس ــن تهم ــب ای ــد؟ خ کرده ان
کنند. کبیــره اســت؛ توبــه الزم دارد؛ باید توبه  گنــاه 
 انتخابــات مهــم اســت؛ مــن در نمــاز جمعــه ی 
کــردم بــه مّلــت ایــران  چنــد هفتــه ی قبــل عــرض 
کــه عــالج مشــکل مــا بــا دشــمنان قوی پنجــه ی 
کــه بایــد قــوی  بی رحــِم بین المللــی ایــن اســت 
فه هــای قــوی شــدن ایــن 

ّ
بشــویم؛ یکــی از مؤل

اســت که مجلس قوی داشــته باشــیم. مجلس 
 قانون گــذاری اســت 

ّ
کــه محــل شــورای اســالمی 

ِکــی مجلــس قــوی خواهــد  بایســتی قــوی باشــد؛ 
کــه مجلــس شــورای اســالمی بــا  شــد؟ آن وقتــی 
رأی باالیــی تشــکیل بشــود؛ ایــن مجلــس آن وقت 

قــوی خواهــد بــود، پشــتوانه خواهــد داشــت.
 گالیه هــای مردمــی ربطــی بــه انتخابــات نــدارد. 
معیشــتی؛  مســائل  از  دارنــد  گالیه هایــی  مــردم 
قوانیــن  از  برخــی  بــه  یــک مقــداری اش مربــوط 
ــه برخــی از  ــوط ب مــا اســت، یــک مقــداری اش مرب
گالیــه ی  کــه موجــب  مدیــران اجرایــی مــا اســت 
مــردم اســت؛ حــق هــم دارنــد و در اغلــب مــوارد 
بــه  ربطــی  ایــن  اّمــا  اســت  به جــا  گالیه هــا  ایــن 
کــس  از  را  گالیه شــان  مــردم  نــدارد.  انتخابــات 
مــال  کــه  را  قــدر مجلــس  اّمــا  دیگــری می کننــد 
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کشــور و مــال عمــوم مّلــت ایران اســت  نظــام، مــال 
می داننــد و در تعییــن مجلــس ان شــاءاهلل و بــه 
توفیــق الهــی حضــور قــوی ای خواهنــد داشــت.
ایــران  بــه  کســـی  هــر  کــه  می کنــم  عــرض   مــن 
عالقه منــد اســت ]بایــد رأی بدهــد[. قبل هــا هــم مــا 
کرده ایــم، حــاال هــم تکــرار می کنیــم؛  ایــن را عــرض 
ممکــن اســت یکــی، از شــخص این حقیر خوشــش 
نیایــد، خــب نیایــد عیبــی نــدارد، ]اّمــا[ ایــران را، 
نــه؟ ]پــس[ بایــد در  یــا  کشــورش را دوســت دارد 
کــه امنّیــت  کســـی  کنــد. هــر  انتخابــات شــرکت 
کــه حــل شــدن  کشــور را دوســت دارد، هــر کســـی 
کــه  مشــکالت کشــور را دوســت دارد، هــر کســـی 
کشــور دوســت  گــردش نخبگانــِی صحیــح را در 
کنــد؛ همــه بایــد  دارد بایــد در انتخابــات شــرکت 
که افراد مؤمن  کنند. البّته بنده مطمئّنم  شــرکت 
و انقالبــی و عالقه منــد بــه سرنوشــت انقــالب، بــا 
کســانی  انگیــزه ی بیشــتری شــرکت می کننــد اّما آن 
کــه انگیــزه ی انقالبــی ندارنــد، انگیــزه ی دینــی  هــم 
که دوســت دارند؛ اینها  ندارنــد، خــب کشورشــان را 
کننــد. خــب ایــن  هــم بایــد در انتخابــات شــرکت 

راجــع  بــه اصــل انتخــاب.
 اّمــا نــوع انتخــاب؛ چــه کســـی را انتخــاب بکنیــم؟ 
خــب مــا آدم معّرفــی نمی کنیــم. هرگــز در هیــچ 
کنم  که حّتی اشــاره  انتخاباتی رســم بنده نیســت 
بــه کســـی تــا انتخــاب بشــود، اّمــا ایــن خصوصّیات 
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بــه نظــر مــن در منتخــب ]بایــد[ وجــود داشــته 
انتخــاب  را  کســانی  باشــد.   مؤمــن 

ً
اّوال باشــد: 

که از  کــه دارای ایمــان باشــند. ایمــان اســت  کنیــد 
کج  گذاشــتن و پای  کج روی و انحراف و پای غلط 
گذاشــتن جلوگیــری می کنــد؛ ایمــان، نمی گــذارد 
بعضـــی ها  بکنــد.  اثــر  انســان  در  وسوســه ها  کــه 
منتهــا  هســتند،  خوبــی  آدم هــای  کار،  ابتــدای 
وسوســه ها  می شــوند،  عرصه هایــی  وارد  وقتــی 
گــر  اینهــا را بــه ایــن طــرف و آن طــرف می کشــاند؛ ا
مصــون  انحراف هــا  ایــن  از  باشــد،  قــوی  ایمــاِن 

می ماننــد. ]پــس[، مؤمــن باشــند.
ــه معنــای واقعــی   بعــد، انقالبــی باشــند؛ واقعــًا ب
کلمــه، دل بــه انقــالب داده باشــند و انقــالب را 
کلمــه پذیرفتــه باشــند؛ اینهــا  ــه معنــای واقعــی  ب
آن  باشــند.  شــجاع  بعــد،  کنیــد.   انتخــاب  را 
کــه از حــرف زدن علیــه فــالن قــدرت  نماینــده ای 
کــه  خارجــی هــم می ترســد، الیــق ایــن نیســت 
بیایــد ]بــرای[ مــردم ایــران، بــا ایــن عــّزت،  بــا ایــن 
نماینــدگان  البّتــه  کنــد.  نمایندگــی  شــجاعت 
کردنــد؛ ایــن آخــر، بعــد  کار خوبــی  کنونــی مجلــس 
از شــهادت شــهید ســلیمانی، علیــه آمریــکا حرکت 
خوبــی را انجام دادند. بایســتی باشــجاعت ]عمل 
کاری بــا تــرس و لــرز و خــوف و  کــرد[؛ چــون هیــچ 
شــجاعانه،  بایــد  رفــت.  نخواهــد  پیــش  هــراس 

کــرد. البّتــه مدّبرانــه و عاقالنــه عمــل 
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روز  و  شــب  باشــند؛  جهــادی  روحیــه ی  دارای 
نشناســند. کارآمــد باشــند؛ بــه معنــی واقعــی کلمــه 
کشــور مــا بــه عدالــت  طــرف دار عدالــت باشــند. 
احتیاج دارد، بشـرّیت به عدالت احتیاج دارد؛ منتها 
عدالــت در دنیــا مهجــور و غریــب اســت. جمهــوری 
کــه  کــرده؛ نگذاریــم  اســالمی پرچــم عدالــت را بلنــد 
ایــن پرچــم بخوابــد. بــه معنــای واقعــی کلمــه دنبال 
عدالــت باشــیم؛ هم عدالــت اقتصادی، هــم عدالت 
حقوقــی، هــم عدالت سیاســی؛ در همــه ی زمینه ها 

عدالــت بایــد وجــود داشــته باشــد.
را  افــرادی  چنیــن  یــک  می توانیــم  گــر  ا  خــب 
گــر  ا می دهیــم؛  رأی  بهشــان  کــه  بشناســیم، 
اعتمــاد  مــورد  و  بصیــر  آدم هــای  از  نشــناختیم، 
ــه »خیلــی خــب،  ک ــد  ــی نگوی کسـ کنیــم.  اســتفاده 
کــه  شــرایط نامــزد انتخاباتــی، اینهــا بایــد باشــد، مــن 
نمی شناســم، نمی دانــم، پــس بنابر ایــن بهتــر اســت 
کــه رأی ندهــم«؛ نــه، حتمــًا رأی بدهیــد، منتهــا بــه 
افــراد بصیــر، بــه افــراد مــورد اعتماد، به کســانی که 
انســان بتوانــد بــه اینهــا اطمینــان بکنــد مراجعــه 
گــر  کنیــد، از اینهــا بپرســید؛ ا کنیــد، از اینهــا ســؤال 
راهنمایــی کردنــد، راهنمایی شــان را قبول بکنید 
تــا ان شــاءاهلل همــه ی مــردم با نّیت خالــص و با اّتکاء 

بــه خــدای متعــال وارد میــدان بشــوند.1

1 بیانات دردیدار اقشار مختلف مردم13۹۸/11/16
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کارگــزاران نظــام در  – شــاخصه  فصــل پنجــم 
انقــاب«1 دوم  »گام 

.جوان بودن
طوالنــی  تاریخــی  انحطــاط  یــک  بــه  انقــالب 
کــه در دوران پهلــوی و قاجــار  کشــور  پایــان داد و 
به شــّدت تحقیــر شــده و به شــّدت عقــب مانــده 
گام  گرفت؛ در  بود، در مســیر پیشــرفت ســریع قرار 
نخســت، رژیــم ننگیــن ســلطنت اســتبدادی را بــه 
کــرد و  حکومــت مردمــی و مردم ســاالری تبدیــل 
ــه ی پیشــرفت  ــه جان مای ک ــی را  عنصــر اراده ی مّل
ــت  ــون مدیرّی کان همه جانبــه و حقیقــی اســت در 
کــرد؛ آنــگاه جوانــان را میــدان دار اصلــی  کشــور وارد 
کــرد؛ روحیــه  و  حــوادث و وارد عرصــه ی مدیرّیــت 
کــرد... بــاور »مــا می توانیــم« را بــه همــگان منتقــل 
کشــور،  کــه آینــده ی  اینجانــب بــه جوانــان عزیــزی 
چشــم انتظار آن هــا اســت صریحــًا می گویــم آنچــه 
کنــون شــده بــا آنچــه بایــد می شــده و بشــود،  تا

دارای فاصلــه  ای ژرف اســت. 
در جمهــوری اســالمی، دل هــای مســئوالن به طــور 

گام دوم انقــالب« رهبــر معظــم  1. مطالــب ایــن فصــل، از »بیانیــه 
تاریــخ  در  شــده  )صــادر  ایــران  ملــت  بــه  خطــاب  انقــالب؟بد؟ 

اســت. شــده  ارائــه  و  گزینــش   )13۹۷/11/22
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از  و  بتپــد  محرومّیت هــا  رفــع  بــرای  بایــد  دائــم 
ک  شــکاف های عمیــق طبقاتــی به شــّدت بیمنــا
کســب ثــروت نه تنهــا  باشــد. در جمهــوری اســالمی 
کــه مــورد تشــویق نیــز هســت، اّمــا  جــرم نیســت 
تبعیــض در توزیــع منابــع عمومــی و میــدان دادن 
کــه  بــه ویژه خــواری و مــدارا بــا فریبگــران اقتصــادی 
همــه بــه بی عدالتــی می انجامــد، به شــّدت ممنوع 
نیازمنــد  قشــرهای  از  غفلــت  همچنیــن  اســت؛ 

حمایــت، به هیــچ رو مــورد قبــول نیســت. 
ایــن ســخنان در قالــب سیاســت ها و قوانیــن، بارها 
تکرار شــده اســت ولی برای اجرای شایســته ی آن، 
ــر زمــام  گ ــه شــما جوان هــا اســت؛ و ا چشــم امیــد ب
کشــور بــه جوانــان  گــون  گونا اداره ی بخش هــای 
کــم  کــه بحمــداهلل  مؤمــن و انقالبــی و دانــا و کاردان ـ 
نیســتند ـ ســپرده شــود، ایــن امیــد بــرآورده خواهــد 

شــد؛ ان شــاءاهلل.

.جهت گیری انقالبی و جهادی
برابــر  کنــون  ا چهل ســاله،  تــالش  محصــول 
کشــور و مّلتــی مســتقل، آزاد،  چشــم مــا اســت: 
علــم،  در  پیشــرفته  متدّیــن،  باعــّزت،  مقتــدر، 
و  مطمئــن  گران بهــا،  تجربه هایــی  از  انباشــته 
امیــدوار، دارای تأثیــر اساســی در منطقــه و دارای 
رکــورددار  جهانــی،  مســائل  در  قــوی  منطــق 
رکــورددار  علمــی،  پیشــرفت های  شــتاب  در 
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دانش هــا  در  بــاال  رتبه هــای  بــه  رســیدن  در 
و  هســته ای  قبیــل  از  مهــم  فّناوری هــای  و 
ســّلول های بنیــادی و نانــو و هوافضــا و امثــال آن، 
گســترش خدمــات اجتماعــی، ســرآمد  ســرآمد در 
در انگیزه هــای جهــادی میــان جوانــان، ســرآمد 
ــی ویژگی هــای  ــد، و بس کارآم ــوان  ــت ج در جمعّی
ــه همگــی محصــول انقــالب و  ک ــز دیگــر  افتخارآمی
انقالبــی و جهــادی  نتیجــه ی جهت گیری هــای 
گــر بی توّجهــی بــه شــعارهای  کــه ا اســت. و بدانیــد 
انقــالب و غفلــت از جریــان انقالبــی در برهه هایــی 
کــه متأّســفانه بــود  از تاریــخ چهل ســاله نمی بــود ـ 
ــود - بی شــک دســتاوردهای  و خســارت بار هــم ب
کشــور در مســیر  ایــن بســی بیشــتر و  از  انقــالب 
رســیدن بــه آرمان هــای بــزرگ بســی جلوتــر بــود و 
کنونــی وجــود نمی داشــت. بســیاری از مشــکالت 

.بهره گیری از تجربه ها و عبرت های گذشته
راه طی شــده فقط قطعه ای از مســیر افتخارآمیز 
جمهــوری  نظــام  بلنــد  آرمان هــای  ســوی  بــه 
گمان  کــه بــه  اســالمی اســت. دنبالــه ی ایــن مســیر 
گذشــته ها نیســت، بایــد بــا  زیــاد، بــه دشــوارِی 
هّمــت و هشــیاری و ســرعت عمــل و ابتــکار شــما 
کارگــزاران  جوانــان طــی شــود. مدیــران جــوان، 
جــوان،  فّعــاالن  جــوان،  اندیشــمندان  جــوان، 
و  اقتصــادی  و  در همــه ی میدان هــای سیاســی 
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فرهنگــی و بین المللــی و نیــز در عرصه هــای دیــن 
بایــد شــانه های  و اخــالق و معنوّیــت و عدالــت، 
خــود را بــه زیــر بــار مســئولّیت دهنــد، از تجربه هــا و 
ــی و  ــگاه انقالب ــد، ن گیرن ــره  ــته به گذش ــای  عبرت ه
کار بندنــد  روحیــه ی انقالبــی و عمــل جهــادی را بــه 
کامــل نظــام پیشــرفته ی  و ایــران عزیــز را الگــوی 

اســالمی بســازند.

. به کارگیری ظرفّیت های طبیعی و انسانی کشور 
کــه بایــد آینده ســازان در نظــر  نکتــه ی مهّمــی 
کشــوری زندگــی  کــه در  داشــته باشــند، ایــن اســت 
که از نظر ظرفّیت های طبیعی و انسانی،  می کنند 
بــا  ایــن ظرفّیت هــا  از  کم نظیــر اســت و بســیاری 
یــا  بی اســتفاده  کنــون  تا دســت اندرکاران  غفلــت 
و  بلنــد  هّمت هــای  اســت.  مانــده  کم اســتفاده 
انگیزه هــای جــوان و انقالبــی، خواهنــد توانســت 
کشــور  آن ها را فّعال و در پیشــرفت ماّدی و معنوی 

کننــد. بــه معنــی واقعــی جهــش ایجــاد 

.کارآمدی، پرانگیزه بودن و خردمندی
کارآمــد و ُپرانگیــزه و خردمنــد می تواننــد  مدیــران 
کــردن و بهره گیــری از آن، درآمدهــای مّلــی  بــا فّعــال 
را با جهشــی نمایان افزایش داده و کشــور را ثروتمند 
و بی نیــاز و بــه معنــی واقعــی دارای اعتمادبه نفــس 

کننــد و مشــکالت کنونــی را برطــرف نماینــد.
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.امیدواری و نگاه خوش بینانه به آینده
پیــش از همه چیــز، نخســتین توصیــه ی مــن 
امیــد و نــگاه خوش بینانــه بــه آینــده اســت. بــدون 
گامــی  کلیــد اساســِی همــه ی قفل هــا، هیــچ  ایــن 
نمی تــوان برداشــت. آنچــه می گویــم یــک امیــد 

ــت. ــی اس ــای عین ــه واقعّیت ه ــی ب ــادق و مّتک ص

.اهل معنویت و رعایت فضیلت های اخالقی
کــردن ارزش های  معنوّیــت بــه معنــی برجســته 
معنــوی از قبیــل: اخــالص، ایثــار، تــوّکل، ایمــان در 
خود و در جامعه اســت، و اخالق به معنی رعایت 
گذشــت،  خیرخواهــی،  چــون  فضیلت هایــی 
شــجاعت،  راســتگویی،  نیازمنــد،  بــه  کمــک 
تواضــع، اعتمادبه نفــس و دیگــر خلقّیــات نیکــو 
جهت دهنــده ی  اخــالق،  و  معنوّیــت  اســت. 
و  فــردی  فّعالّیت هــای  و  حرکت هــا  همــه ی 
بــودن  اســت؛  جامعــه  اصلــی  نیــاز  و  اجتماعــی 
کمبودهــای  بــا  حّتــی  را  زندگــی  محیــط  آن هــا، 
مــاّدی، بهشــت می ســازد و نبــودن آن حّتــی بــا 

می آفرینــد. جهّنــم  مــاّدی،  برخــورداری 

.اهل ستیز با کانون های ضد معنویت و اخالق
اخــالق و معنوّیــت، البّتــه بــا دســتور و فرمــان 
بــه دســت نمی آیــد، پــس حکومت هــا نمی تواننــد 
ــا اّواًل خــود  کننــد، اّم ــا قــدرت قاهــره ایجــاد  آن را ب
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و معنــوی داشــته  اخالقــی  رفتــار  و  منــش  بایــد 
باشــند و ثانیــًا زمینــه  را بــرای رواج آن در جامعــه 
کننــد و بــه نهادهــای اجتماعــی دراین بــاره  فراهــم 
ــای  کانون ه ــا  ــانند؛ ب کمــک برس ــد و  ــدان دهن می
معقــول  شــیوه ی  بــه  اخــالق،  و  معنوّیــت  ضــّد 
کــه جهّنمی هــا  بســتیزند و خالصــه اجــازه ندهنــد 

کنند.   مردم را با زور و فریب، جهّنمی 
امــکان  گیــر،  ابزارهــای رســانه ای پیشــرفته و فرا
ضــّد  کانون هــای  اختیــار  در  کــی  خطرنا بســیار 
کنــون  معنوّیــت و ضــّد اخــالق نهــاده اســت و هم ا
دل هــای  بــه  دشــمنان  روزافــزون  تهاجــم 
نونهــاالن  حّتــی  و  نوجوانــان  و  جوانــان  ک  پــا
بــه چشــم خــود  را  ابزارهــا  ایــن  از  بهره گیــری  بــا 
حکومتــی  مســئول  دســتگاه های  می بینیــم. 
کــه  ــر عهــده دارنــد  ــاره وظایفــی ســنگین ب دراین ب
گیرد. کاماًل مســئوالنه صورت  باید هوشــمندانه و 

خردمندانــه،  مدیریتــِی  مناســبات  .اهــل 
رعایــت عدالــت اقتصــادی و قــوی کــردن اقتصاد 

کشــور
کلیــدِی تعیین کننــده  اقتصــاد یــک نقطــه ی 
اســت. اقتصــاد قــوی، نقطــه ی قــّوت و عامل مهّم 
اســت و  کشــور  نفوذناپذیــری  و  ســلطه ناپذیری 
زمینه  ســاز  و  ضعــف  نقطــه ی  ضعیــف،  اقتصــاد 
نفــوذ و ســلطه و دخالــت دشــمنان اســت. فقــر 
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ــذارد.  ــر می گ ــات بشــر، اث ــات و معنوّی و غنــا در ماّدّی
ــه هــدف جامعــه ی اســالمی نیســت،  اقتصــاد البّت
کــه بــدون آن نمی تــوان بــه  اّمــا وســیله ای اســت 
کیــد بــر تقویت اقتصاد مســتقّل  هدف هــا رســید. تأ
کیفّیــت،  با و  انبــوه  تولیــد  بــر  مبتنــی   کــه  کشــور 
و  به انــدازه  مصــرف  و  عدالت محــور،  توزیــع  و 
خردمندانــه  مدیرّیتــِی  مناســبات  و  بی اســراف، 
اســت و در ســال های اخیــر از ســوی اینجانــب بارهــا 
کیــد شــده، به خاطــر همیــن تأثیــر  ــر آن تأ تکــرار و ب
کــه اقتصــاد می تواند بــر زندگــی امروز  شــگرفی اســت 

و فــردای جامعــه بگــذارد.

. اهل احســاس مســئولّیت، پیگیری و اقدام 
در خصــوص سیاســت های اقتصــاد مقاومتی

مهم تریــن عیــوب، وابســتگی اقتصــاد بــه نفــت، 
دولتی بودن بخش هایی از اقتصاد که در حیطه ی 
وظایــف دولــت نیســت، نــگاه به خــارج و نه بــه توان 
و ظرفّیــت داخلــی، اســتفاده ی انــدک از ظرفّیــت 
کشــور، بودجه بنــدی معیــوب و  نیــروی انســانی 
نامتــوازن، و ســرانجام عــدم ثبــات سیاســت های 
اجرایــی اقتصــاد و عــدم رعایــت اولوّیت هــا و وجــود 
هزینه هــای زائــد و حّتــی مســرفانه در بخش هایــی 
ــا  ــه ی اینه ــت. نتیج ــی اس ــتگاه های حکومت از دس
مشــکالت زندگــی مــردم از قبیــل بیــکاری جوان هــا، 
فقــر درآمــدی در طبقه ی ضعیف و امثال آن اســت. 
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اقتصــاد  سیاســت های  مشــکالت،  ایــن  راه حــّل 
کــه بایــد برنامه هــای اجرایــی بــرای  مقاومتــی اســت 
ــا قــدرت و نشــاط  ــه و ب همــه ی بخش هــای آن تهّی
کاری و احســاس مســئولّیت، در دولت هــا پیگیــری 
کشــور، موّلــد  و اقــدام شــود. درون زایــی اقتصــاد 
کــردن  شــدن و دانش بنیــان شــدن آن، مردمــی 
اقتصــاد و تصّدی گــری نکــردن دولــت، برون گرایی با 
که قباًل به آن اشــاره شــد،  اســتفاده از ظرفّیت هایی 
بخش هــای مهــّم ایــن راه حل هــا اســت. بی گمــان 
یــک مجموعــه ی جــوان و دانــا و مؤمــن و مســّلط بــر 
دانســته های اقتصــادی در درون دولــت خواهنــد 
ــِش رو  ــند. دوران پی ــد برس ــن مقاص ــه ای ــت ب توانس

باید میدان فّعالّیت چنین مجموعه ای باشد. 

.طهــارت اقتصــادی و شــجاعت در برخورد با 
فســاد در دســتگاه های حکومتی

فســاد اقتصــادی و اخالقــی و سیاســی، تــوده ی 
بدنــه ی  در  گــر  ا و  نظام هــا  و  کشــورها  چرکیــن 
و  ویرانگــر  زلزلــه ی  شــود،  عــارض  حکومت هــا 
ضربه زننــده بــه مشــروعّیت آن هــا اســت؛ و ایــن 
کــه  اســالمی  جمهــوری  چــون  نظامــی  بــرای 
مشــروعّیت های  از  فراتــر  مشــروعّیتی  نیازمنــد 
مرســوم و مبنایی تــر از مقبولّیــت اجتماعی اســت، 
بســیار جّدی تــر و بنیانی تــر از دیگــر نظام هــا اســت. 
در  حّتــی  ریاســت،  و  مقــام  و  مــال  وسوســه ی 
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َعَلوی تریــن حکومــت تاریــخ یعنــی حکومــت خــود 
لغزانــد،  را  کســانی  امیر  المؤمنیــن؟ع؟  حضـــرت 
پــس خطــر ُبــروز ایــن تهدیــد در جمهــوری اســالمی 
کــه روزی مدیــران و مســئوالنش مســابقه ی  هــم 
هرگــز  می دادنــد،  ساده زیســتی  و  انقالبــی  زهــد 
کــه  بعیــد نبــوده و نیســت؛ و ایــن ایجــاب می کنــد 
کارآمــد بــا نگاهــی تیزبیــن و رفتــاری  دســتگاهی 
داشــته  دائــم  حضــور  ســه گانه  قــوای  در  قاطــع 
ــد،  کن ــارزه  ــاد مب ــا فس ــی ب ــای واقع ــد و به معن باش

حکومتــی. دســتگاه های  درون  در  به ویــژه 
کارگزاران حکومت  البّته نســبت فساد در میان 
از  بســیاری  بــا  مقایســه  در  اســالمی  جمهــوری 
کــه  کشــورهای دیگــر و بخصــوص بــا رژیــم طاغــوت 
کمتر اســت و  ســرتاپا فســاد و فســادپرور بود، بســی 
بحمــداهلل مأمــوران ایــن نظــام غالبــًا ســالمت خود 
را نــگاه داشــته اند، ولــی حّتــی آنچــه هســت غیــر 
کــه طهــارت  قابــل قبــول اســت. همــه بایــد بداننــد 
اقتصــادی شــرط مشــروعّیت همــه ی مقامــات 

حکومــت جمهــوری اســالمی اســت...
نه تنهــا  ثــروت  کســب  اســالمی  جمهــوری  در 
کــه مــورد تشــویق نیــز هســت، اّمــا  جــرم نیســت 
تبعیــض در توزیــع منابــع عمومــی و میــدان دادن 
بــه ویژه خــواری و مــدارا بــا فریبگــران اقتصــادی 
کــه همــه بــه بی عدالتــی می انجامــد، بــه شــّدت 
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قشــرهای  از  غفلــت  همچنیــن  اســت؛  ممنــوع 
نیازمنــد حمایــت، به هیــچ رو مــورد قبــول نیســت.

. اهل مقابله با ترویج سبک زندگی غربی 
تــالش غــرب در ترویــج ســبک زندگــی غربــی در 
ایــران، زیان هــای بی جبــران اخالقــی و اقتصــادی 
کشــور و مّلــت مــا زده اســت؛  و دینــی و سیاســی بــه 
مقابلــه بــا آن، جهــادی همه جانبه و هوشــمندانه 
بــه شــما  آن  امیــد در  بــاز چشــم  کــه  می طلبــد 

جوان هــا اســت... 
ســالم بــر حضـــرت بقّیــة اهلل ؟جع؟؛ ســالم بــر ارواح 
طّیبــه ی شــهیدان واالمقــام و روح مطّهــر امــام 
بزرگــوار؛ و ســالم بــر همــه ی مّلــت عزیــز ایــران و 

ســالم ویــژه بــه جوانــان.

گوی شما                                                              دعا
                                                              سّیدعلی خامنه ای
                                                            22 بهمن ماه 13۹۷
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