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شـــنبه پـــس از انتخابـــات ... ایـــن عبـــارت صرفـــا  گزارش
بلکـــه هفتـه نیســـت،  تقویـــم  عـــادی  روز  یـــک 

فرهنـــگ   جـــزو  را  آن  می تـــوان  به جرئـــت 
سیاســـی مـــردم ایـــران دانســـت؛ فرهنگـــی کـــه 
برخـــاف رقابت هـــای سیاســـی معمـــول دنیـــا، پـــس از 
اتمـــام رقابـــت سیاســـی، همـــه کنشـــگران انتخاباتـــی و 
سیاســـی را بـــا هـــم در نظـــر گرفتـــه و بـــرای همـــه آن هـــا 
نقـــش، مســـئولیت و تکلیـــف تعریـــف کـــرده اســـت. رقابـــت 
انتخاباتـــی در فرهنگ»شـــنبه پـــس از انتخابـــات«، صرفـــا 
یـــک زورآزمایـــیِ  سیاســـی و میدانـــی نیست.»شـــنبه پـــس از 
انتخابـــات«، همـــه فرایندهـــای فـــردی و اجتماعـــی منتـــج 
ـــرعی و  ـــف ش ـــره تکلی ـــدوق رأی را در دای ـــای صن ـــور پ ـــه  حض ب
رضـــای الهـــی می بینـــد. از ایـــن جهـــت برخـــاف نـــگاه ســـکوالر 
بـــه سیاســـت، هـــر کـــس کـــه عملـــش در دایـــره رضایـــت الهـــی  

غ  ـــده اســـت؛ فـــار ـــرد، در پیشـــگاه حضـــرت حـــق برن قـــرار بگی
از آنکـــه نتیجـــه انتخـــاب اکثریـــت جامعـــه اســـامی موافـــق 

انتخاب او باشد یا نباشد. 

دستمریزادبهمردم
نخســـتین و اصلی ترین کنشگر انتخابات، همه آن کسانی 
هستند که در این جشـــن مذهبی و ملی شرکت می کنند؛ 
همان کسانی که »اّولین اثر و نتیجه این حضور به خودشان 
برمیگـــردد«      1400/3/28  در نـــگاه رهبـــر انقاب نیز مردم 
عمود اصلی جشـــن انتخابات محسوب می شوند، چراکه 
حضـــور آن هـــا در انتخابات نه یک امر صوری و تشـــریفاتی، 
بلکه واقعی و تأثیرگذار اســـت:»... اینجا مردمند که دارند 
تصمیم می گیرند، مردمند که دارند تشـــخیص می دهند. 
ممکن است این تشخیص یک جا درست باشد، یک جا غلط 

باشـــد - بحث در این نیســـت - اما تصمیم گیر، خود مردم 
هستند. پشت سر آراء مردم، آراء باندهای قدرت و ثروت و 
اینها قرار ندارد. در این انتخابات، واقعا احترام به رأی مردم 
اســـت؛ احترام به تشخیص مردم است. باید در مقابل این 
تشخیص تسلیم شد. این یک مسئله است.«    1388/12/6

همهبرندهاند
انتخابـــات  در جمهـــوری اســـامی بـــا همه وجـــوه دینی و 
الهی اش، یک وجه رقابتی هم دارد. ذات رقابت، عرضه فکر 
و برنامه به عموم مردم برای جلب نظر آن ها و پیش افتادن 
از دیگر رقباست؛ رقابتی که هیجان و نشاط سیاسی، بخش 
الینفک آن محسوب می شود. از این جهت، از نگاه فرهنگ 
سیاسی»شنبه پس از انتخابات«، نقطه پایان این رقابت ها 

و پیش افتادن هـــا و پس افتادن ها و 
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وظایف و اولویت های رییس جمهور منتخب سیزدهم  در قبال مردم و کشور چیست؟

ازنقشآفرینیمردمتادولتتحولآفرینازنقشآفرینیمردمتادولتتحولآفرین

ادامه در صفحه 3

شنبه برادریشنبه برادری
توصیههایرهبرانقالببهتوصیههایرهبرانقالببه

جریاناتسیاسیبرایشنبهپسازانتخاباتجریاناتسیاسیبرایشنبهپسازانتخابات

ـــون  ـــر خ ـــه خاط ـــاب ب ـــن انق ـــای ای ـــته ایم. بق ـــهدا نشس ـــفره ش ـــر س ـــر س ـــان ب ـــروز همه م ـــا ام ـــه م ـــت ک ـــن اس ـــر ای ـــده حقی ـــن بن ـــی ای ـــق قلب ـــاور عمی ب
ـــهید  ـــه ش ـــا ب ـــن دنی ـــه در ای ـــری ک ـــن اج ـــد. بزرگتری ـــاء میکن ـــها را امض ـــاء ارزش ـــداری و بق ـــدگاری و پای ـــای مان ـــه پ ـــت ک ـــهادت اس ـــت... ش ـــهیدان اس ش

ـــت.     13۹1/0۷/22 ـــرده اس ـــدا ک ـــت ف ـــرای آن حقیق ـــود را ب ـــان خ ـــهید ج ـــه ش ـــت ک ـــی اس ـــتحکام آن حقیقت ـــاء و اس ـــود، بق داده میش

والدت امام هشتم حضرت علی بن موسی الرضا المرتضی ؟ع؟ را تبریک می گوییم

تصویریازشهیدچمران
درکنارآیتاهللخامنهای

درس زندگی امام رضا ؟ع؟ این است: از مبارزه خسته نشو!

مسئولیت  در نظام اسالمی امتحانی نفسگیر است
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نقشمنحصربهفردمردمدرمردمساالریدینی
ـــاالری  ـــردم س ـــران را م ـــامی ای ـــاب اس ـــه انق کان نظری
دینـــی تشـــکیل داده اســـت کـــه ایـــن مهـــم ابـــداع امـــام 
خمینـــی ؟هر؟بـــود کـــه بـــا مجاهـــدت و جـــان فشـــانی 
مـــردم بـــه ثمـــر نشســـت:»کار بـــزرگ امـــام بزرگـــوار 
مـــا ایـــن بـــود کـــه ایـــن فکـــر را، ایـــن نظرّیـــه را -نظرّیـــه 
جمهـــوری اســـامی را- خلـــق کـــرد، آن را وارد میـــدان 
نظرّیه هـــای سیاســـی گوناگـــون کـــرد -کـــه در آن 
دوره نظرّیـــات مختلـــف سیاســـی، شـــرقی، غربـــی 
ــی  ــای سیاسـ ــی و ذهنّیتهـ ــائل سیاسـ ــه مسـ در عرصـ
بـــا هـــم برخـــورد ]داشـــت[- بعـــد بـــه آن تحّقـــق 
بخشـــید، عینّیـــت بخشـــید «   1400/03/14. در کام 
رهبـــر انقـــاب، مـــردم ســـاالری همـــان جمهوریـــت 
بـــه  مردم ســـاالری  یعنـــی   - اســـت:»جمهوریت 
ــا  معنـــای واقعـــی کلمـــه - در ایـــن کشـــور همـــواره بـ
اعتقـــاد بـــه اســـام و حرکـــت در جهـــت اســـام همـــراه 
اســـت«     1384/0۵/10 و  اســـامیت و جمهوریـــت کامـــا 
ـــت  در هـــم تنیـــده هســـتند:»حاکمّیت اســـام و حاکمّی
مـــردم اینهـــا بـــا همدیگـــر درهمنـــد و بـــا هـــم هیـــچ گونـــه 
منافاتـــی ندارنـــد. حاکمّیـــت اســـام یعنـــی محتواهـــا 
و ارزشـــها و جهت گیری هـــا را اســـام معّیـــن میکنـــد، 
حاکمّیـــت مـــردم یعنـــی شـــکل اداره حکومـــت را مـــردم 

تشـــکیل میدهنـــد«   1400/3/14.
از ســـوی دیگـــر در الگـــوی مـــردم ســـاالری دینـــی 
ـــت ایـــران 

ّ
نقش آفرینـــی مـــردم کلیـــدی اســـت: » مل

ــیه وارد  ــد، از حاشـ ــدا کردنـ ــد از انقـــاب، نقـــش پیـ بعـ
متـــن شـــدند و تعییـــن میکننـــد. همچنان کـــه معلـــوم 
اســـت، از باالتریـــن مســـئول کشـــور، از رهبـــری، ریاســـت 
ــاب  ــا انتخـ ــر، بـ ــون دیگـ ــئولین گوناگـ ــوری، مسـ جمهـ
ـــت مســـئولّیت پیـــدا میکننـــد و ســـِر کار می آینـــد .«

ّ
مل

.1400/3/14  

وظایفدولتمنتخب
نکتـــه ی مهـــم دیگـــر اینکـــه در نظـــام مردم ســـاالر 
در  مـــردم  آراء  کســـب  از  پـــس  مســـئوالن  دینـــی، 
انتخابـــات، مســـئولیتهای ســـنگینی در خدمـــت بـــه 

مـــردم برعهـــده دارنـــد. بـــر همیـــن اســـاس، بـــدون 
شـــک پـــس از حضـــور مـــردم در پـــای صندوقهـــای رأی 
و انتخـــاب رئیـــس جمهـــور جدیـــد، او وظیفـــه دارد 
تـــا خواســـت ملـــت بـــرای حـــل مشـــکات کشـــور را در 
دســـتور کار خـــود قـــرار دهد:»بـــه رئیس جمهـــور 
محتـــرم و همـــه کســـانی کـــه در دولـــت آینـــده شـــرکت 
ــه کار  ــم کـ ــد میکنـ ــفارش و تأکیـ ــت سـ ــد داشـ خواهنـ
و تـــاش پرانگیـــزه و اندیشـــیده و جوانانـــه را بـــرای 
برطـــرف کـــردن مشـــکات کشـــور در پیـــش گیرنـــد 
و لحظه ئـــی از ایـــن خـــط مســـتقیم غفلـــت نکننـــد. 
رعایـــت قشـــرهای ضعیـــف، توجـــه بـــه روســـتاها و 
مناطـــق فقیـــر، در نظـــر گرفتـــن اولویتهـــا، برخـــورد 
بـــا فســـاد و بـــا آســـیبهای اجتماعـــی، بایـــد در صـــدر 
برنامه هـــا قـــرار گیـــرد«   13۹6/2/30. حـــل مشـــکات 
کشـــور بایـــد براســـاس اولویـــت بنـــدی در مســـائل 
باشـــد.  اقتصـــاد و تولیـــد و عدالـــت اجتماعـــی مســـائل 
اساســـی کشـــور و مـــردم اســـت  کـــه منتخـــب جمهـــور 
بایـــد بـــه آنهـــا متعهـــد باشـــد و در اولویـــت برنامه ریـــزی 
و اقـــدام قـــرار گیـــرد: »خودشـــان را متعّهـــد بداننـــد اّوًال 
ــر  ــه ی فقیـ ــه کاهـــش فاصلـ ــی، بـ ــت اجتماعـ ــه عدالـ بـ
ــاد؛  ــا فسـ ــارزه ی بـ ــا مبـ ــد... ثانیـ ــد بداننـ و غنـــی متعّهـ
ــان را  ــه، خودشـ ــتی، بـــدون ماحظـ بـــدون رودربایسـ
متعّهـــد بداننـــد بـــه ایـــن کـــه بـــا فســـاد مبـــارزه کننـــد؛ 
ـــی  ـــد داخل ـــه اینکـــه تولی ـــد ب ـــد بدانن خودشـــان را متعّه

را تقویـــت کننـــد.«   1400/03/14
مســـائل اصلـــی مـــردم روشـــن اســـت: »مســـئله ی 
اصلـــی مـــردم بیـــکاری جوانهـــا اســـت، مســـئله ی اصلـــی 
مـــردم معیشـــت طبقـــات ضعیـــف جامعـــه اســـت، 
مســـئله ی اصلـــی مـــردم مافیـــای وارداتـــی اســـت کـــه 
کمـــر تولیـــد داخلـــی را میشـــکند، مســـئله ی اصلـــی 
ــوان  ــان جـ ــه فـ ــت کـ ــی اسـ ــتهای غلطـ ــردم سیاسـ مـ
مبتکـــر را کـــه میتوانـــد کار انجـــام بدهـــد مأیـــوس 

میکند.«  1400/03/06 
حقیقـــت ایـــن اســـت کـــه »بعضـــی از قشـــرهای محـــروم 
عـــات به جایـــی 

ّ
ــا خـــب توق ــه اینهـ ــتند کـ جامعـــه هسـ

ـــرآورده  ـــات ب ع
ّ

ـــن توق ـــه ای ـــد از اینک ـــه دارن ـــد و گای دارن

ـــئله  ـــکن، مس ـــئله مس ـــت، مس ـــئله معیش ـــده؛ مس نش
اشـــتغال، کـــه خـــب واقعـــا بایســـتی مســـئولین کشـــور 

ـــند.«    1400/03/26 ـــائل برس ـــن مس ـــه ای ب

راهتحققموفقیتدردولتجدید
بــا  صحیــح  مواجهــه ی  توانــد  مــی  کــه  رویکــردی 
ــد،  ــع کن ــکات را مرتف ــن و مش ــور را تضمی ــائل کش مس
تحول خواهــی از مســیر تحقــق دولــت جــوان حــزب 
ــک  ــدون ش ــور ب ــول در کش ــاد تح ــت. در ایج ــی اس الله
نقــش قــوه ی مجریــه بــی بدیــل اســت؛ از ایــن رو تشــکیل 
دولــت جــوان حــزب اللهــی یــک ضــرورت غیرقابــل انــکار 
ــت؛  ــا اس ــروز م ــاز ام ــت و نی ــّول الزم اس ــت:»اّوًال تح اس
ثانیــا تحــّول ممکــن اســت؛ ثالثــا راه ایجــاد تحــّول 
عبــارت اســت از تشــکیل یــک دولــت معتقــد بــه تحــّول 
و معتقــد بــه عنصــر تحّول آفریــن، یعنــی عنصــر جــوان 
نخبــه مؤمــن انقابــی.«    1400/02/21 تنهــا راه تحــول 
ــش  ــور و  افزای ــرفت کش ــکات ، پیش ــر مش ــه ب ــرای غلب ب
قــدرت ملــی  ایــن اســت کــه جوانــان نخبــه و و مومــن و 
انقابــی وارد عرصــه ی کار و اقــدام و اداره ی کشــور کــرد:
ـــه نظـــر مـــن  ـــرد؟ ب »چـــه جـــوری ایـــن تحـــّول انجـــام بگی
راه منحصربه فـــرد آن جوانهاینـــد. جوانهـــای زبـــده و 
ـــت،  ـــو هس ـــر ن ـــم فک ـــوان، ه ـــون در ج ـــم؛ چ ـــی داری خوب
ــیوه های نـــو هســـت، هـــم  ــِن شـ ــِی[ یافتـ هـــم ]توانایـ
ـــت؛  ـــدام هس ـــت اق ـــم جرئ ـــت، ه ـــواِن الزم هس ـــرو و ت نی
اینهـــا همـــه در جوانهـــا جمـــع اســـت و خیلـــی مغتنـــم 

اســـت«   1400/2/21. 

 تقدرتمند،آیندهروشن
ّ
مل

ـــت قدرتمنـــدی اســـت، 
ّ
ـــت مـــا، مل

ّ
کام آخـــر اینکـــه »مل

ـــت.  ـــوی اس ـــا ق ـــور م ـــه ی کش ـــت، بنی ـــااراده ای اس ـــت ب
ّ
مل

توانایی هـــای  هســـتیم...  قدرتمنـــدی  کشـــور  مـــا 
زیـــادی داریـــم.«  03/26/  1400 و »بـــا  انســـانهای قـــوی، 
ـــد.«  1400/03/26  ـــو و قدرتمن ـــرکار، خسته نش ـــال، ُپ فّع
ــر  مشـــکات  می تـــوان توانایی هـــای ملـــی را فعـــال و  بـ
ـــی  ـــده ی خوب ـــده ، آین ـــاخت:  »آین ـــده را س ـــرد و آین ـــه ک غلب

است، آینده ی روشنی است.« 13۹8/0۷/04 

مهمتریـــن مولفـــه در نظـــام هـــای سیاســـی مـــردم ســـاالر، مشـــارکت مـــردم در 
انتخابـــات و تاثیـــری  اســـت کـــه تصمیـــم جمعـــی مـــردم در ترســـیم آینـــده سیاســـی، 
اقتصـــادی و اجتماعـــی کشـــور دارد:»در همـــه دنیـــا، انتخابـــات پرشـــور، مظهـــر 
زنـــده بـــودن و حضـــور بـــااراده و عـــزم راســـخ یـــک ملـــت در عرصه هاســـت« 
  ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ . حضـــور مـــردم در انتخابـــات در جمهـــوری اســـامی نشـــانه ی  

ـــات  ـــا انتخاب ـــت:»هر ج ـــام اس ـــل نظ ـــه اص ـــبت ب ـــردم نس ـــداری م ـــمندی و بی هوش

ــور  ــه ملـــت در آن کشـ ــانه ایـــن اســـت کـ ــد، نشـ ــردم باشـ ــترده مـ ــرکت گسـ ــا شـ بـ
بیدارنـــد، هوشـــیارند و بـــا نظـــام خـــود همراهنـــد«     ۱۳۹۰/۱۲/۱۰بـــر اســـاس مبانـــی 
ـــوب  ـــح محس ـــل صال ـــداق عم ـــامی مص ـــوری اس ـــام جمه ـــی، رأی دادن در نظ دین
مـــی شـــود:»اقدام بـــه انتخابـــات یـــک عمـــل صالـــح اســـت. همـــه کســـانی کـــه 
ــد  ــات- میخواهنـ ــوا الّصاِلحـ ـ

ُ
ــوا َو َعِمل ــَن ءاَمنـ ذیـ

َّ
 ال

َّ
ــد -ِاال ــل صالحنـ ــال عمـ دنبـ

عمـــل صالـــح انجـــام بدهنـــد«    ۱4۰۰/۰۳/۲6

وظایف و اولویت های رییس جمهور منتخب سیزدهم  در قبال مردم و کشور چیست؟

ین  ینی مردم تا دولت تحول آفر از نقش آفر
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دشـــمن از وحـــدت ملـــی مـــا ناراضـــی اســـت؛ مـــی خواهـــد ایـــن 
وحـــدت ملـــی را از بیـــن ببـــرد. وقتـــی کـــه می بیننـــد رئیـــس 
جمهـــور، رئیـــس مجلـــس، رئیـــس قـــوه قضائیـــه و مســـؤوالن 
گوناگـــون دربـــاره فـــان مســـأله یـــک جـــور حـــرف می زننـــد، 
ــد؛  ــد؛ ناراحتنـ ــاره کننـ ــان را پـ ــه خودشـ ــد یقـ ــی خواهنـ ــا مـ اینهـ
می خواهنـــد اختـــاف بیندازنـــد... آنهـــا دلشـــان می خواهـــد 
ـــم  ـــه ه ـــه یق ـــم هم ـــد... دای ـــور باش ـــن کش ـــی در ای ـــاب سیاس الته
را بگیرنـــد؛ ایـــن علیـــه آن حـــرف بزنـــد، آن علیـــه ایـــن حـــرف بزنـــد. 
در محیـــط دانشـــگاه، در محیـــط بـــازار، در محیـــط سیاســـت، در 
ـــاب و  ـــم الته ـــد دای ـــی خواهن ـــری، م ـــط کارگ ـــط اداره، در محی محی

دعـــوا باشـــد... ملـــت مواظـــب باشـــند.     1383/08/1۵

دشمندنبال
»التهابسیاسی«است

خطبههایانقالب  

لزومحاکمیتدین
انکارناپذیراست

بهرسمآیهها  

دادن  توّجـــه  ادعیـــه   در  تکرارشـــونده  مضامیـــن  از  یکـــی 
انســـانها بـــه عوالـــم بعـــد از حیـــات دنیـــوی اســـت... عامـــل 
بـــه همیـــن  بـــرای انســـان توّجـــه  کنترل کننـــده و مراقـــب 
 

َ
طـــراف

َ
 ااَلقِربـــاُء ا

َ
ـــد َتنـــاَول

َ
ـــّیَ َمحمـــوًال ق

َ
ـــن َعل

َ
عوالـــم... َو َتَحّن

ِجناَزتـــی؛ مـــا را بلنـــد میکننـــد، ســـر دوش میگیرنـــد، میبرنـــد بـــه 
ــوًال  ــّیَ َمنقـ ـ

َ
ــد َعل ــا. َو ُجـ ــدی مـ ــگی و ابـ ــگاه همیشـ ــمت جایـ سـ

ـــد  ـــر خواهن ـــرازیر قب ـــا را س ـــی؛ م ـــی ُحفَرت ـــدًا ف ـــَک َوحی ـــُت ِب ـــد َنَزل
َ

ق
کـــرد. ایـــن یـــادآوری اســـت؛ از ایـــن حـــاالت نبایســـتی غافـــل 
بـــود؛ بایـــد جلـــوی چشـــم مـــا باشـــد. اینکـــه ســـفارش میکننـــد 
ــت و  ـ

ّ
ــک عل ــد، یـ ــوات برویـ ــارت امـ ــه زیـ ــد، بـ ــتان برویـ ــه قبرسـ بـ

وجـــه آن ایـــن اســـت. بعضـــی بدشـــان می آیـــد از اینکـــه کســـی 
ـــن دارو  ـــت، ای ـــان اس ـــن درم ـــه، ای ـــدازد؛ ن ـــرگ بین ـــاد م ـــه ی ـــا را ب آنه
ـــاج  ـــا، ع ـــای م ـــاج غفلته ـــا، ع ـــای م ـــاج خودخواهی ه ـــت؛ ع اس

هوســـرانی های مـــا اســـت.    13۹4/04/02 

»یادمرگ«درماناست

درساخالق  

گزارشهفته

حاکمّیــت دیــن را قــرآن بــه صــورت روشــن بیــان کــرده؛ واقعــا اگــر 
کســی ایــن را انــکار کنــد، حاکــی از ایــن اســت کــه در قــرآن تدّبــر 
رَســلنا ِمــن 

َ
ــا ا درســت نکــرده. از طرفــی قــرآن اعــام میکندکه»ٰم

 ِلُیطــاَع ِبــِاذِن اهلل«؛)1( پیغمبــران را فرســتادیم بــرای 
ّ

َرســوٍل ِاال
ــت  ــزی اطاع ــه چی ــب در چ ــد؛ خ ــت کنن ــا اطاع ــردم از اینه ــه م اینک
کننــد؟  صدهــا آیــه قــرآن ایــن موضــوع را بیــان میکنــد؛ مثــًا آیــات 
جهــاد؛ آیــات مربــوط بــه اقامــه قســط، آیــات مربــوط بــه حــدود و 
مجازاتهــا، آیــات مربــوط بــه معامــات و قراردادهــا، آیــات مربوط 
ــر؛  ــا آخ ــم)2(- ت یٰمَنُه

َ
ــوا ا ــی -َو ِان َنَکث ــای بین الملل ــه قرارداده ب

اینهــا یعنــی حکومــت؛ ایــن آیــات نشــان میدهــد کــه در ایــن 
مــوارد بایســتی از رســول اطاعــت بشــود.     1400/3/14

2( سوره توبه، آیه 12 1( سوره نسا، آیه 64 

آغاز همکاری هاست. از این جهت، رعایت ماحظات 
اخاقی وبرادری از جانب کسانی که موفق به جلب 
نظر اکثریت مردم شده اند، ضروری است:»با طرح 
مسئله برنده و بازنده خواسته بدخواهان را که به 
ی نمی اندیشند برآورده 

ّ
جز به شکستن وحدت مل

نکنید و فضای زندگی مردم را با غوغاهای تحمیلی 
آلـــوده نســـازید.«    1380/3/1۹»دوران انتخابـــات 
دوران شور و التهاب است. با پایان گرفتن انتخابات 
بایـــد هیجـــان و التهاب، جـــای خود را بـــه متانت و 
رفاقـــت و همـــکاری بدهد ... هیچ احساســـی، چه 
شادمانی و چه ناشادمانی، نباید کسی را به رفتاری 
برخاف شـــأن یک انســـان متعهد و خردمند وادار 
ســـازد. وحدت ملی و رفق و مـــدارا، تضمین کننده 
 امنیـــت کشـــور و خنثی کننده هر توطئه اســـت.«
     1384/4/4و همواره باید شـــنبه پس  از انتخابات 
»روز مهربانی و بردباری باشد. چه طرفداران نامزد 
منتخـــب و چه هواداران دیگر نامزدهای محترم،  از 
هرگونه رفتار و گفتار تحریک آمیز و بدگمانانه پرهیز 

کنند.«    1388/3/23
در پیشـــگاه الهـــی هـــر که توانســـت رضایـــت او را 
جلـــب کنـــد، برنده اســـت ولـــو اینکـــه نام فـــرد یا 
جریـــان مبتوعـــش از صنـــدوق بیـــرون نیامـــده 
باشـــد:»طرفداران نامزدهایی که توفیق خدمت 
در مســـئولیت رئیس جمهـــوری نیافته انـــد، نباید 
احســـاس خســـارت کنند. هرکس بر طبق عقیده 
خود تاش کرده اســـت، ســـرافراز است و آنگاه که 
این تاش با نیت خیر و قصد الهی باشد برخوردار از 

پاداش و قبول خداوند است.«    1384/3/28
طرفداران ســـایر نامزدهای محترم نیز  باید » خدا را 
بـــر توفیقی که به آنان داد تا بتوانند در پدیدآوردن 
این فصل درخشان سهیم باشند، شکرگزاری کنند 
و خود را برای کمک به رئیس جمهور منتخب آماده 

سازند.«    13۷6/3/3
مســـئله مهم دیگر احترام به رأی مردم و نتایج این 
رقابت است. همه باید ملزم به پذیرش این مسئله 
باشند.»این جور نباشـــد که اگر چنانچه انتخابات 
بـــر طبق نظر و میل مـــا انجام گرفت، این را ما قبول 
داشته باشیم؛ اگر برخاف نظر ما بود ... اگر آنی که 
ما می خواهیم، ســـر کار نیامد، می زنیم زیر قانون؛ 
نه قانون را قبول داریم، نه رأی مردم را قبول داریم؛ 

این نمی شود.«    13۹0/۷/20 

چرخشقدرت
وجـــه دیگـــر انتخابـــات، چرخـــش نخبـــگان و گـــردش 
قـــدرت از یـــک ســـازوکار کامـــًا مردم ســـاالرانه اســـت. 
از ایـــن وجـــه، مجـــرای اصلـــی و مســـالمت آمیز  
انتقـــال قـــدرت انتخابـــات اســـت کـــه نشـــاط و 
حیـــات سیاســـی را هـــم بـــه ارمغـــان می آورد:»هـــر 
کســـی کـــه گـــردش نخبگانـــِی صحیـــح را در کشـــور 
دوســـت دارد بایـــد در انتخابـــات شـــرکت کنـــد؛ 
همـــه بایـــد شـــرکت کننـــد. البّتـــه بنـــده مطمئّنـــم 
کـــه افـــراد مؤمـــن و انقابـــی و عاقه منـــد بـــه 
ــا انگیـــزه بیشـــتری شـــرکت  سرنوشـــت انقـــاب، بـ
ـــا آن کســـانی هـــم کـــه انگیـــزه انقابـــی  می کننـــد، اّم
ـــان را  ـــب کشورش ـــد، خ ـــی ندارن ـــزه دین ـــد، انگی ندارن
کـــه دوســـت دارنـــد؛ اینهـــا هـــم بایـــد در انتخابـــات 

شـــرکت کننـــد.«    13۹8/11/16

رئیسهمهجمهورایران
چنانچه فرهنگ سیاسی را از بطن توحیدی آن خارج 
کنیـــم، رقابت های انتخاباتی تبدیل به جنگ قدرت 
می شود. در چنین نگاهی، برنده و جریان متبوعش 
ع نظام حاکم محســـوب می شوند؛  برنده بامناز
اّما در مردم ســـاالری دینی، برنـــده انتخابات حکم 
دیگـــری دارد. او کـــه تـــا پیـــش از این بـــا نّیت رضای 
خـــدا و بندگی او قـــدم به عرصه مهـــم رقابت های 
سیاســـی گذاشـــته بـــود، درصورتی  کـــه موفق به 
جلـــب رأی و نظـــر اکثریت مردم شـــود دیگر نه یک 
چهره سیاسی، بلکه یک»کارگزار«و»مسئول«در 
دولت اســـامی محسوب می شـــود. کارگزاری که 
حـــاال در برابر همـــه افرادی که زیر ســـایه حکومت 
اســـامی روزگار می گذراننـــد، مســـئولیت دارد و 
خداونـــد از او بازخواســـت می کند؛ چه او را انتخاب 
کرده باشند، چه نکرده باشند. توصیه رهبر انقاب 
به رئیس جمهور منتخب این اســـت کـــه » از اّولین 
ســـاعات اعام نتیجه انتخابات، خود را برای تاش 
هرچه بیشـــتر و اهتمـــام افزون تر بـــه خدمتگزاری 
خســـتگی ناپذیر برای این ملت وفادار و مخصوصا  
جوانان و باالخص طبقات محروم که پرشمارترین 
حامیان نظام اســـامی اند، آماده ســـازد و خدمت 
خود به ملت و کشور عزیز را در عمل نشان دهد ... 
رئیس جمهور منتخب هر که باشـــد،  رئیس جمهور 
همـــه ملت ایران اســـت و همه به همـــکاری با او در 
پیشـــرفت کشـــور موظف اند. اینجانـــب نیز مانند 
همیشه از هر اقدام و حرکت ایشان در اداره قانونی 
کشـــور و حرکـــت در جهـــت اهداف نظام اســـامی 

حمایت خواهم کرد.«    1384/3/28

سپاسخدایمتعال
برنـــده اصلـــی انتخابـــات مردم انـــد؛ مردمـــی که 
حیات سیاســـی آن ها در قالب مردم ساالری دینی 
به رســـمیت شناخته شـــده و به آن امـــکان بروز و 
ظهـــور داد. »البّتـــه با حضور مردم، کشـــور و نظام 
جمهوری اسامی هم امتیازات بزرگی را در عرصه ی 
بین المللـــی به دســـت مـــی آورد لکن آن کـــه اّول 
منتفع میشـــود از این رأی دادن، خود مردمند.«    

 1400/3/28
زمانی که بعضی نظریه پردازان جهانی تابلوی پایان 
تاریخ را بر اتاق های نظریه پردازی خود آویزان کرده 
بودند، با مدل دیگری روبه رو شـــدند که محورش 
نه انسان و خواست های نفسانی او، بلکه وظایف 
و تکالیفـــش در برابر خدا بـــود و انتخابات، عینیت 
بیرونی این الگوی موحدانه اســـت که باید برای آن 
خدا را شـــکرگزار بـــود:»... چون ایـــن رحمت الهی، 
بی سبب و بدون جهت به کسی، به ملتی، به امتی، 
به کشـــوری داده نمی شود. در دعا می خوانیم که 
هّم اّنی اســـئلک َموجبات َرحمِتک. ما بایســـتی 

ّ
الل

موجبـــات رحمـــت را فراهـــم کنیم، آن وقـــت باران 
فیـــاض و سیل آســـای رحمت و فضل الهی بر ســـر 
مـــا خواهد بارید. مـــردم ما موجبات رحمت الهی را 
فراهم کردند ... توفیِق برآوردن این موجبات هم باز 
متعلق به خدای متعال است. هم از خدای متعال 
سپاســـگزاریم و در مقابل او جبهه ســـپاس بر خاک 
می گذاریـــم، هـــم از مردم عزیزمان بـــا همه وجود 
تشـــکر می کنیـــم و امیدواریم کـــه خداوند پاداش 

کافی و کامل به مردم عنایت کند.«    13۹0/12/18
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنـــه ای(

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتباط بـا 
خط حزب ا...                     

   پیامک:                                              1000128 
Khat@khamenei.ir        :رایانامه   
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شـــهادت انسان ســـاز ســـردار پر افتخار اسام و 
مجاهد بیدار و متعهد راه تعالی، دکتر مصطفی 
چمران را بـــه پیشـــگاه ولی عصرـ  ارواحنـــا فداهـ  
تسلیت و تبریک عرض می کنم. تســـلیت از آن رو 
که ملت شهیدپرور ما ســـربازی را از دست داد که 
در جبهه های نبرد با باطل، چـــه در لبنان و چه در 
ایران حماسه می آفرید و سرلوحۀ مرام او اسام 
عزیز و پیروزی حـــق بر باطل بـــود. او جنگجویی 
پرهیزکار و معلمی متعهد بود که کشور اسامی 
ما به او و امثال او احتیاج مبرم داشـــت. و تبریک 
از آن رو که اســـام بزرگ چنیـــن فرزندانی تقدیم 
ملت هـــا و توده هـــای مســـتضعف می کنـــد و 
ســـردارانی همچـــون او در دامـــن تربیـــت خود 
پرورش می دهـــد. مگر چنین نیســـت که زندگی 

عقیده و جهاد در راه آن است.      1360/04/01

کالمامام  

کشورما
بهامثالچمران

احتیاجمبرمداشت

هر کســــی در جامعــــه و نظــــام اســــامی بتواند یک 
مأموریتی به دســــت بیاورد و آن مأموریت را بدرستی 
انجام دهد، واقعا باید خدا را شــــاکر باشــــد؛ ولی باید 
توجه داشت که این فرصت، امتحان بزرگی هم هست. 
ما در حال امتحان دادنیم. در برجســــتگی های دوران 
زندگی اســــت که امتحانهای ســــخت پیش می آید. در 
روال عادی زندگی امتحان هســــت، لیکن امتحانهای 
برجســــته و نفســــگیر معموًال مال آنجائی اســــت که 
انسان وارد مقاطع حســــاس میشود؛ که از جمله اش 
همین مسئولیتهای ماها است. گاهی یک نفر سالهای 
طوالنی از عمر خود را با امانت و طهارت گذرانده است، 
بعد میرســــد به یک مقطع امتحان؛ اگر نتواند در این 
مقطع امتحان، توانائی خودش را در مهار نفس نشان 

دهد، لغزش پیدا خواهد کرد.     13۹2/03/08

مسئولیتدرنظاماسالمی
امتحانینفسگیراست

دولتجوانحزباللهی  

ســـؤال: آیـــا بـــه مبلغـــی کـــه بـــرای شـــرکت در 
قرعه کشی های خانگی پرداخت می شود و تا سر 
سال خمسی دریافت نمی شـــود، خمس تعلق 

می گیرد؟
جواب: در صورتی که از درآمد و حقوق باشد، سر 
سال خمسی باید خمس آن پرداخت شود؛ البته 
در صورتی که مبلغ را به دیگری وام داده باشید و 
سر سال خمسی قابل دریافت نباشد، می توانید 

خمس آن را پس از دریافت مبلغ، پرداخت کنید.

خمسصندوققرضالحسنهخانگی

احکام  

انساندویستوپنجاهساله  

روایتتاریخی  

مرحــوم چمــران در قضایــاى قبــل از انقــاب، در فلســطین و مصــر تمریــن دیــده بــود. به خــاف مــا کــه هیــچ 
ــر و کار  ــن قویت ــم، از م ــمانی ه ــاظ جس ــت و از لح ــابی داش ــِی حس ــابقه نظام ــان س ــتیم، ایش ــابقه نداش س
کشــته تر و زبده تــر بــود. لــذا، وقتــی صحبــت شــد که»کــی فرمانــده ایــن عملیــات باشــد؟« همــه نظــر دادیم 

کــه مرحــوم چمــران، فرمانــده ایــن تشــکیات ]ســتاد جنگ هــای نامنظــم[ شــود.     ۷2/6/11 

مهمترین چیزی که در زندگی ائمه بطور شایســـته 
مـــورد توجـــه قـــرار نگرفتـــه، عنصر»مبـــارزه حـــاد 
سیاسی«اســـت. از آغاز نیمه دوم قـــرن اول هجری 
کـــه خافت اســـامی بطـــور آشـــکار بـــا پیرایه های 
سلطنت آمیخته شد و امامت اسامی به حکومت 
جابرانـــه پادشـــاهی بـــدل گشـــت، ائمه اهـــل بیت 
)علیهم الّســـام( مبارزه سیاسی خود را به شیوه ای 
متناسب با اوضاع و شـــرائط، شدت بخشیدند. این 
مبارزه بزرگترین هدفش تشـــکیل نظام اســـامی و 

تأســـیس حکومتی بر پایه امامت بود.    63/0۵/18    
درس امام رضـــا ؟ع؟  به همـــه ما این اســـت که ای 
مســـلمان! از مبارزه خســـته نشـــو. نخـــواب چون 
دشمن همیشه بیدار اســـت و در شکلهای مختلف 
و در لباســـها و نقابهـــای گوناگـــون و با آرایشـــهای 
رنگارنگ ظاهر میشود؛ چشـــم تیزی داشته باشید، 
دشـــمن را بشناســـید و راه مبارزه با دشـــمن را بلد 
بشـــوید و مثل علی بن موســـی الرضا از اول تا آخر 

مبارزه را ادامه بدهید.     ۷۹/06/30

چمران  اینجور بود: دنیا و مقـــام برایش مهم 
نبـــود؛ نـــان و نـــام برایش مهـــم نبود؛ بـــه نام 
کی تمـــام بشـــود، برایـــش اهمیتی نداشـــت. 
باانصاف بـــود، بی رودربایســـتی بود، شـــجاع 
بود، سرســـخت بـــود. در عین لطافـــت و رقت 
و نازک مزاجـــی شـــاعرانه و عارفانـــه، در مقام 
جنگ یک سرباز ســـختکوش بود... دانشمند 
بسیجی این است... در وجود یک چنین آدمی، 
دیگر تضاد بین ســـنت و مدرنیتـــه حرف مفت 
است؛ تضاد بین ایمان و علم خنده آور است... 
هم علم هســـت، هم ایمان؛ هم سنت هست، 
هـــم تجدد؛ هـــم نظر هســـت، هم عمـــل؛ هم 

عشق هست، هم عقل.     138۹/04/02
ســی و یکــم خــرداد ســالروز شــهادت دکتــر مصطفــی 

چمران در سال 1360

???

درسزندگیامامرضا؟ع؟ایناست:ازمبارزهخستهنشو!

همعشق،همعقل!
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