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چمـــران  اینجور بـــود: دنیا و مقام برایـــش مهم نبود؛ نـــان و نام 
برایش مهم نبود؛ به نام کی تمام بشود، برایش اهمیتی نداشت. 
باانصاف بود، بی رودربایســـتی بود، شـــجاع بود، سرسخت بود. 
در عین لطافت و رقت و نازک مزاجی شـــاعرانه و عارفانه، در مقام 
جنگ یک سرباز سختکوش بود... دانشمند بسیجی این است... 

در وجود یک چنین آدمی، دیگر تضاد بین سنت و مدرنیته حرف 
مفت اســـت؛ تضاد بین ایمـــان و علم خنده آور اســـت... هم علم 
هست، هم ایمان؛ هم سنت هســـت، هم تجدد؛ هم نظر هست، 

هم عمل؛ هم عشق هست، هم عقل.   ۱۳۸۹/۰۴/۰۲  
سی و یکم خرداد سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران در سال ۱۳۶۰

هر کسی در جامعه و نظام اســــامی بتواند یک مأموریتی به 
دســــت بیاورد و آن مأموریت را بدرســــتی انجام دهد، واقعًا 
باید خدا را شاکر باشد؛ ولی باید توجه داشت که این فرصت، 
امتحان بزرگی هم هســــت. مــــا در حال امتحــــان دادنیم. در 
برجستگی های دوران زندگی است که امتحانهای سخت پیش 
می آید. در روال عادی زندگی امتحان هست، لیکن امتحانهای 

برجسته و نفسگیر معموًال مال آنجائی است که انسان وارد 
مقاطع حساس میشود؛ که از جمله اش همین مسئولیتهای 
ماها اســــت. گاهی یک نفر ســــالهای طوالنی از عمر خود را با 
امانت و طهارت گذرانده اســــت، بعد میرســــد به یک مقطع 
امتحان؛ اگر نتواند در این مقطع امتحان، توانائی خودش را در 

مهار نفس نشان دهد، لغزش پیدا خواهد کرد.   ۱۳۹۲/۰۳/۰۸  

ــد  ــی خواهـ ــت؛ مـ ــی اسـ ــا ناراضـ ــی مـ ــدت ملـ ــمن از وحـ دشـ
ایـــن وحـــدت ملـــی را از بیـــن ببـــرد. وقتـــی کـــه می بیننـــد 
ــه و  ــوه قضائیـ ــس قـ ــس، رئیـ ــس مجلـ ــور، رئیـ ــس جمهـ رئیـ
ـــرف  ـــور ح ـــک ج ـــأله ی ـــان مس ـــاره ف ـــون درب ـــؤوالن گوناگ مس
می زننـــد، اینهـــا مـــی خواهنـــد یقـــه خودشـــان را پـــاره کننـــد؛ 
ــان  ــا دلشـ ــد... آنهـ ــاف بیندازنـ ــد اختـ ــد؛ می خواهنـ ناراحتنـ

باشـــد...  ایـــن کشـــور  التهـــاب سیاســـی در  می خواهـــد 
دایـــم همـــه یقـــه هـــم را بگیرنـــد؛ ایـــن علیـــه آن حـــرف بزنـــد، 
آن علیـــه ایـــن حـــرف بزنـــد. در محیـــط دانشـــگاه، در محیـــط 
بـــازار، در محیـــط سیاســـت، در محیـــط اداره، در محیـــط 
ـــت  ـــد... مل ـــوا باش ـــاب و دع ـــم الته ـــد دای ـــی خواهن ـــری، م کارگ

مواظـــب باشـــند.   ۱۳۸۳/۰۸/۱۵  

   نقش منحصر به فرد مردم در  مردم ســاالری دینی
را مــردم ســاالری دینــی  ایــران  انقــاب اســامی  کان نظریــه 
تشــکیل داده اســت کــه ایــن مهــم ابــداع امــام خمینــی ؟هر؟بــود 
کــه بــا مجاهــدت و جــان فشــانی مــردم بــه ثمــر نشســت:»کار بــزرگ 
ــه  ــه را -نظرّی امــام بزرگــوار مــا ایــن بــود کــه ایــن فکــر را، ایــن نظرّی
جمهــوری اســامی را- خلــق کــرد، آن را وارد میــدان نظرّیه هــای 
سیاســی گوناگون کرد -که در آن دوره نظرّیات مختلف سیاســی، 
شــرقی، غربــی در عرصــه مســائل سیاســی و ذهنّیتهــای سیاســی 
ــت  ــید، عینّی ــق بخش ــه آن تحّق ــد ب ــت[- بع ــورد ]داش ــم برخ ــا ه ب
بخشــید «  ۱۴ /۱۴۰۰/۰۳. در کام رهبــر انقــاب، مــردم ســاالری 
مردم ســاالری  یعنــی   - اســت:»جمهوریت  جمهوریــت  همــان 
بــه معنــای واقعــی کلمــه - در ایــن کشــور همــواره بــا اعتقــاد بــه 
اســام و حرکــت در جهــت اســام همــراه اســت«    ۱۳۸۴/۰۵/۱۰  و  
ــتند:»حاکمّیت  ــده هس ــم تنی ــا در ه ــت کام ــامیت و جمهوری اس
اســام و حاکمّیــت مــردم اینهــا بــا همدیگــر درهمنــد و بــا هــم هیــچ 
گونــه منافاتــی ندارنــد. حاکمّیــت اســام یعنــی محتواهــا و ارزشــها 
ــی  ــردم یعن ــت م ــد، حاکمّی ــن میکن ــام معّی ــا را اس و جهت گیری ه

ــد«  ۱۴ /۱۴۰۰/۳. ــکیل میدهن ــردم تش ــت را م ــکل اداره حکوم ش
از ســوی دیگــر در الگــوی مــردم ســاالری دینــی نقش آفرینــی مــردم 
ــت ایــران بعــد از انقــاب، نقــش پیــدا کردنــد، از 

ّ
کلیــدی اســت: » مل

ــوم  حاشــیه وارد متــن شــدند و تعییــن میکننــد. همچنان کــه معل
اســت، از باالتریــن مســئول کشــور، از رهبــری، ریاســت جمهــوری، 
ــت مســئولّیت پیــدا 

ّ
مســئولین گوناگــون دیگــر، بــا انتخــاب مل

میکننــد و ســِر کار می آینــد .« ۱۴ /۱۴۰۰/۳.

    وظایــف دولــت منتخب 
ــئوالن  ــی، مس ــاالر دین ــام مردم س ــه در نظ ــر اینک ــم دیگ ــه ی مه نکت
پــس از کســب آراء مــردم در انتخابــات، مســئولیتهای ســنگینی در 
ــر همیــن اســاس، بــدون شــک  ــد. ب ــه مــردم برعهــده دارن خدمــت ب

پــس از حضــور مــردم در پــای صندوقهــای رأی و انتخــاب رئیــس 
جمهــور جدیــد، او وظیفــه دارد تــا خواســت ملــت بــرای حــل مشــکات 
کشــور را در دســتور کار خــود قــرار دهد:»بــه رئیس جمهــور محتــرم و 
همــه کســانی کــه در دولــت آینــده شــرکت خواهنــد داشــت ســفارش 
ــه را  ــیده و جوانان ــزه و اندیش ــاش پرانگی ــه کار و ت ــم ک ــد میکن و تأکی
بــرای برطــرف کــردن مشــکات کشــور در پیــش گیرنــد و لحظه ئــی از 
ایــن خــط مســتقیم غفلــت نکننــد. رعایــت قشــرهای ضعیــف، توجــه 
ــا  ــورد ب ــا، برخ ــن اولویته ــر گرفت ــر، در نظ ــق فقی ــتاها و مناط ــه روس ب

فســاد و بــا آســیبهای اجتماعــی، بایــد در صــدر برنامه هــا قــرار گیــرد« 
 ۳۰ /۱۳۹6/۲. حــل مشــکات کشــور بایــد براســاس اولویــت بنــدی در 
مســائل باشــد.  اقتصاد و تولید و عدالت اجتماعی مســائل اساســی 
کشــور و مــردم اســت  کــه منتخــب جمهــور بایــد بــه آنهــا متعهــد باشــد 
و در اولویــت برنامه ریــزی و اقــدام قــرار گیــرد: »خودشــان را متعّهــد 
بداننــد اّوًال بــه عدالــت اجتماعــی، بــه کاهــش فاصلــه ی فقیــر و غنــی 
متعّهــد بداننــد... ثانیــًا مبــارزه ی بــا فســاد؛ بــدون رودربایســتی، 
بــدون ماحظــه، خودشــان را متعّهــد بداننــد بــه ایــن کــه بــا فســاد 
مبــارزه کننــد؛ خودشــان را متعّهــد بداننــد بــه اینکــه تولیــد داخلــی را 

ــد.«  ۱۴ /۱۴۰۰/۰۳ ــت کنن تقوی
مســائل اصلــی مــردم روشــن اســت: »مســئله ی اصلــی مــردم 
بیــکاری جوانهــا اســت، مســئله ی اصلــی مــردم معیشــت طبقــات 
ضعیــف جامعــه اســت، مســئله ی اصلــی مــردم مافیــای وارداتــی 
اســت کــه کمــر تولیــد داخلــی را میشــکند، مســئله ی اصلــی مــردم 
سیاســتهای غلطــی اســت کــه فــان جــوان مبتکــر را کــه میتوانــد 

کار انجــام بدهــد مأیــوس میکنــد.« ۰6 /۱۴۰۰/۰۳ 
حقیقــت ایــن اســت کــه »بعضــی از قشــرهای محــروم جامعــه 
عــات به جایــی دارنــد و گایــه دارنــد از 

ّ
هســتند کــه اینهــا خــب توق

ــئله  ــت، مس ــئله معیش ــده؛ مس ــرآورده نش ــات ب ع
ّ

ــن توق ــه ای اینک
مســکن، مســئله اشــتغال، کــه خــب واقعــًا بایســتی مســئولین 

ــند.«   ۲6 /۱۴۰۰/۰۳ ــائل برس ــن مس ــه ای ــور ب کش

   راه تحقــق موفقیــت در دولت جدید
رویکــردی کــه مــی توانــد مواجهــه ی صحیــح بــا مســائل کشــور 
را تضمیــن و مشــکات را مرتفــع کنــد، تحول خواهــی از مســیر 
ــول در  ــاد تح ــت. در ایج ــی اس ــزب الله ــوان ح ــت ج ــق دول تحق
کشــور بــدون شــک نقــش قــوه ی مجریــه بــی بدیــل اســت؛ 
از ایــن رو تشــکیل دولــت جــوان حــزب اللهــی یــک ضــرورت 
غیرقابــل انــکار اســت:»اّوًال تحــّول الزم اســت و نیــاز امــروز 
ــّول  ــاد تح ــًا راه ایج ــت؛ ثالث ــن اس ــّول ممک ــًا تح ــت؛ ثانی ــا اس م
عبــارت اســت از تشــکیل یــک دولــت معتقــد بــه تحــّول و 
معتقــد بــه عنصــر تحّول آفریــن، یعنــی عنصــر جــوان نخبــه 
مؤمــن انقابــی.«  ۱۴۰۰/۰۲/۲۱   تنهــا راه تحــول بــرای غلبــه بــر 
مشــکات ، پیشــرفت کشــور و  افزایــش قــدرت ملــی  ایــن اســت 
کــه جوانــان نخبــه و و مومــن و انقابــی وارد عرصــه ی کار و 

اقــدام و اداره ی کشــور کــرد:
راه  مــن  نظــر  بــه  بگیــرد؟  انجــام  تحــّول  ایــن  جــوری  »چــه 
ــم؛  ــی داری ــده و خوب ــای زب ــد. جوانه ــرد آن جوانهاین منحصربه ف
چــون در جــوان، هــم فکــر نــو هســت، هــم ]توانایــِی[ یافتــِن 
شــیوه های نــو هســت، هــم نیــرو و تــواِن الزم هســت، هــم 
جرئــت اقــدام هســت؛ اینهــا همــه در جوانهــا جمــع اســت و خیلــی 

مغتنــم اســت«  ۲۱ /۱۴۰۰/۲. 

ت قدرتمند، آینده روشــن   
ّ
   مل

ــت 
ّ
مل اســت،  قدرتمنــدی  ــت 

ّ
مل مــا،  ــت 

ّ
»مل اینکــه  آخــر  کام 

مــا کشــور  اســت.  قــوی  مــا  بنیــه ی کشــور  اســت،  بــااراده ای 
قدرتمنــدی هســتیم... توانایی هــای زیــادی داریــم.« ۲6 /۰۳/  ۱۴۰۰ 
ــد.«  ــو و قدرتمن ــرکار، خسته نش ــال، ُپ ــوی، فّع ــانهای ق ــا  انس و »ب
ــر  مشــکات   ۱۴۰۰/۰۳/۲6 می تــوان توانایی هــای ملــی را فعــال و  ب
غلبــه کــرد و آینــده را ســاخت:  »آینــده ، آینــده ی خوبــی اســت، 

آینده ی روشــنی اســت.« ۱۳۹۸/۰7/۰۴ 

هم عشق، هم عقل!

مسئولیت  در نظام اسالمی امتحانی نفسگیر است

دشمن دنبال »التهاب سیاسی«است

روایت تاریخی  

دولت جوان حزب اللهی  

خطبه های انقالب  

شهادت انسان ساز ســـردار پر افتخار اسام 
و مجاهد بیـــدار و متعهـــد راه تعالـــی، دکتر 
مصطفی چمـــران را به پیشـــگاه ولی عصرـ  
ارواحنا 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 حماســـه 

می آفرید و سرلوحۀ مرام او اسام عزیز و پیروزی حق بر باطل بود. 
او جنگجویی پرهیزکار و معلمی متعهد بود که کشور اسامی ما 
به او و امثال او احتیاج مبرم داشت. و تبریک از آن رو که اسام بزرگ 
چنین فرزندانی تقدیم ملت ها و توده های مستضعف می کند و 
سردارانی همچون او در دامن تربیت خود پرورش می دهد. مگر 

چنین نیست که زندگی عقیده و جهاد در راه آن است.     ۱۳6۰/۰۴/۰۱ 

حاکمّیــت دیــن را قــرآن بــه صــورت روشــن بیــان کــرده؛ 
واقعــًا اگــر کســی ایــن را انــکار کنــد، حاکــی از ایــن اســت 
کــه در قــرآن تدّبــر درســت نکــرده. از طرفــی قــرآن اعــام 
ِبــِاذِن  ِلُیطــاَع   

ّ
ِاال َرســوٍل  ِمــن  رَســلنا 

َ
ا میکندکه»ٰمــا 

اهلل«؛)۱( پیغمبــران را فرســتادیم بــرای اینکــه مــردم از 
اینهــا اطاعــت کننــد؛ خــب در چــه چیــزی اطاعــت کننــد؟  
صدهــا آیــه قــرآن ایــن موضــوع را بیــان میکنــد؛ مثــًا آیــات 

جهــاد؛ آیــات مربــوط بــه اقامــه قســط، آیــات مربــوط 
بــه معامــات و  آیــات مربــوط  بــه حــدود و مجازاتهــا، 
قراردادهــا، آیــات مربــوط بــه قراردادهــای بین المللــی -َو 
یٰمَنُهــم)۲(- تــا آخــر؛ اینهــا یعنــی حکومــت؛ ایــن 

َ
ِان َنَکثــوا ا

آیــات نشــان میدهــد کــه در ایــن مــوارد بایســتی از رســول 
اطاعــت بشــود.     ۱۴۰۰/۳/۱۴

2( سوره توبه، آیه ۱2 ۱( سوره نسا، آیه ۶4 

مهمترین چیزی کـــه در زندگی ائمه بطور شایســـته 
مـــورد توجـــه قـــرار نگرفتـــه، عنصر»مبـــارزه حـــاد 
سیاسی«است. از آغاز نیمه دوم قرن اول هجری که 
خافت اســـامی بطور آشـــکار با پیرایه های سلطنت 
آمیخته شـــد و امامت اســـامی به حکومت جابرانه 
پادشاهی بدل گشت، ائمه اهل بیت )علیهم الّسام( 
مبارزه سیاسی خود را به شیوه ای متناسب با اوضاع 
و شـــرائط، شـــدت بخشـــیدند. این مبارزه بزرگترین 
هدفش تشکیل نظام اســـامی و تأسیس حکومتی 
بر پایه امامـــت بـــود.   6۳/۰۵/۱۸     درس امام رضا ؟ع؟  
به همه ما این است که ای مسلمان! از مبارزه خسته 
نشو. نخواب چون دشمن همیشـــه بیدار است و در 
شکلهای مختلف و در لباسها و نقابهای گوناگون و با 
آرایشهای رنگارنگ ظاهر میشود؛ چشم تیزی داشته 
باشید، دشمن را بشناســـید و راه مبارزه با دشمن را 
بلد بشوید و مثل علی بن موســـی الرضا از اول تا آخر 

مبارزه را ادامه بدهید.   7۹/۰6/۳۰  

کالم امام   

به رسم آیه ها  

انسان دویست و پنجاه ساله  

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

َ
ــن َعل ـ

َ
ــم... َو َتَحّن ــن عوالـ ــه همیـ ــه بـ ــان توّجـ انسـ

ِجناَزتـــی؛   
َ

طـــراف
َ
ا ااَلقِربـــاُء   

َ
َتنـــاَول ـــد 

َ
ق َمحمـــوًال 

مـــا را بلنـــد میکننـــد، ســـر دوش میگیرنـــد، میبرنـــد 
بـــه ســـمت جایـــگاه همیشـــگی و ابـــدی مـــا. َو ُجـــد 
ــی؛  ــی ُحفَرتـ ــدًا فـ ــَک َوحیـ ــُت ِبـ ــد َنَزلـ ـ

َ
ــوًال ق ــّیَ َمنقـ ـ

َ
َعل

مـــا را ســـرازیر قبـــر خواهنـــد کـــرد. ایـــن یـــادآوری 
ــد  ــود؛ بایـ ــل بـ ــتی غافـ ــاالت نبایسـ ــن حـ ــت؛ از ایـ اسـ
جلـــوی چشـــم مـــا باشـــد. اینکـــه ســـفارش میکننـــد 
بـــه قبرســـتان برویـــد، بـــه زیـــارت امـــوات برویـــد، 
ــان  ــی بدشـ ــت. بعضـ ــن اسـ ــه آن ایـ ــت و وجـ ـ

ّ
ــک عل یـ

مـــرگ  یـــاد  بـــه  را  آنهـــا  کســـی  اینکـــه  از  می آیـــد 
ــت؛  ــن دارو اسـ ــت، ایـ ــان اسـ ــن درمـ ــه، ایـ ــدازد؛ نـ بینـ
عـــاج خودخواهی هـــای مـــا، عـــاج غفلتهـــای مـــا، 

عـــاج هوســـرانی های مـــا اســـت.   ۱۳۹۴/۰۴/۰۲  

»یاد مرگ«درمان است

درس اخالق  

کشور ما به امثال چمران احتیاج مبرم داشت

لزوم حاکمیت دین انکارناپذیر است

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

بـــاور عمیـــق قلبـــی ایـــن بنـــده حقیـــر ایـــن اســـت کـــه مـــا امـــروز همه مـــان بـــر ســـر ســـفره شـــهدا نشســـته ایم. بقـــای ایـــن انقـــاب بـــه خاطـــر خـــون شـــهیدان اســـت... شـــهادت اســـت کـــه پـــای مانـــدگاری و پایـــداری و 
بقـــاء ارزشـــها را امضـــاء میکنـــد. بزرگتریـــن اجـــری کـــه در ایـــن دنیـــا بـــه شـــهید داده میشـــود، بقـــاء و اســـتحکام آن حقیقتـــی اســـت کـــه شـــهید جـــان خـــود را بـــرای آن حقیقـــت فـــدا کـــرده اســـت.   ۱۳۹۱/۰7/۲۲  

مزار: گلزار شهدای ُدرچه

»شهادت«بقاء ارزشها را امضاء می کند
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید  مهدی اسحاقیان

شهید هفته  

محل شهادت: سوریه  -  جنوب حلب تاریخ شهادت: 2۰ خرداد ۱۳95

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

عکس نوشت  

آیت اهلل خامنه ای در کنار شهید چمران - مهرماه ۱۳59    |   ستاد لشگر 92 زرهی نیروی زمینی ارتش اهواز

ینی مردم  ینی مردم از نقش آفر از نقش آفر
ین ینتا دولت تحول آفر تا دولت تحول آفر

توصیه های رهبر انقالب به توصیه های رهبر انقالب به 
جریانات سیاسی برای شنبه پس از انتخاباتجریانات سیاسی برای شنبه پس از انتخابات

سؤال: آیا به مبلغی که برای شرکت در قرعه کشی های خانگی پرداخت می شـــود و تا سر سال خمسی دریافت نمی شود، خمس 
تعلق می گیرد؟

جواب:  در صورتی که از درآمد و حقوق باشد، سر سال خمســـی 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.

خمس صندوق قرض الحسنه خانگی

احکام  

شـــنبه پس از انتخابـــات ... این  گزارش
هفتـه

عبارت صرفًا یک روز عادی تقویم 
نیست، بلکه به جرئت می توان 
آن را جـــزو فرهنـــگ  سیاســـی مـــردم ایران 
دانســـت؛ فرهنگی که برخـــاف رقابت های 
سیاســـی معمول دنیا، پس از اتمام رقابت 
سیاســـی، همـــه کنشـــگران انتخاباتـــی و 
سیاســـی را با هـــم در نظر گرفته و برای همه 
آن ها نقـــش، مســـئولیت و تکلیف تعریف 
در  انتخاباتـــی  رقابـــت  اســـت.  کـــرده 
فرهنگ»شنبه پس از انتخابات«، صرفًا یک 
زورآزماییِ  سیاسی و میدانی نیست.»شنبه 
پس از انتخابات«، همه فرایندهای فردی و 
اجتماعی منتج به  حضور پای صندوق رأی را 
در دایره تکلیف شرعی و رضای الهی می بیند. 
از این جهت برخاف نگاه سکوالر به سیاست، 
هر کس که عملش در دایره رضایت الهی  قرار 
بگیرد، در پیشـــگاه حضرت حق برنده است؛ 
غ از آنکه نتیجه انتخاب اکثریت جامعه  فـــار

اسامی موافق انتخاب او باشد یا نباشد. 

   دست مریزاد به مردم
نخســـتین و اصلی ترین کنشگر انتخابات، 
همه آن کســـانی هستند که در این جشن 
مذهبی و ملی شـــرکت می کننـــد؛ همان 
کســـانی که »اّولین اثر و نتیجه این حضور 
به خودشـــان برمیگـــردد«      ۱۴۰۰/۳/۲۸  در 
نـــگاه رهبر انقاب نیز مـــردم عمود اصلی 
جشـــن انتخابات محســـوب می شـــوند، 
چراکـــه حضـــور آن ها در انتخابـــات نه یک 
امـــر صوری و تشـــریفاتی، بلکـــه واقعی و 
تأثیرگـــذار اســـت:»... اینجـــا مردمند که 
دارنـــد تصمیـــم می گیرنـــد، مردمنـــد که 
دارند تشـــخیص می دهند. ممکن است 
این تشـــخیص یک جا درســـت باشد، یک 
جا غلط باشـــد - بحث در این نیست - اما 
تصمیم گیر، خود مردم هســـتند. پشـــت 
ســـر آراء مـــردم، آراء باندهـــای قـــدرت و 
ثروت و اینهـــا قرار ندارد. در این انتخابات، 
واقعـــًا احترام به رأی مردم اســـت؛ احترام 
به تشـــخیص مردم اســـت. باید در مقابل 
این تشخیص تسلیم شد. این یک مسئله 

است.«    ۱۳۸۸/۱۲/6

   همه برنده اند
انتخابـــات  در جمهوری اســـامی با همه 
وجوه دینی و الهـــی اش، یک وجه رقابتی 
هـــم دارد. ذات رقابت، عرضه فکر و برنامه 

بـــه عموم مردم بـــرای جلب نظـــر آن ها و 
پیش افتادن از دیگر رقباســـت؛ رقابتی که 
هیجان و نشـــاط 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 ها 
و پس افتادن ها و آغاز همکاری هاســـت. 
از ایـــن جهـــت، رعایت ماحظـــات اخاقی 
وبـــرادری از جانـــب کســـانی کـــه موفـــق 
به جلـــب نظـــر اکثریـــت مردم شـــده اند، 
ضـــروری اســـت:»با طرح مســـئله برنده و 
بازنـــده خواســـته بدخواهـــان را که به جز 
ی نمی اندیشـــند 

ّ
به شکســـتن وحدت مل

بـــرآورده نکنیـــد و فضای زندگـــی مردم را 
 بـــا غوغاهـــای تحمیلی آلوده نســـازید.«
  ۱۳۸۰/۳/۱۹  »دوران انتخابات دوران شور و 
التهاب است. با پایان گرفتن انتخابات باید 
هیجـــان و التهاب، جای خود را به متانت و 
رفاقت و همکاری بدهد ... هیچ احساسی، 
چه شـــادمانی و چـــه ناشـــادمانی، نباید 
کسی را به رفتاری برخاف شأن یک انسان 
متعهـــد و خردمنـــد وادار ســـازد. وحدت 
ملـــی و رفق و مدارا، تضمین کننده امنیت 
 کشـــور و خنثی کننده هر توطئه اســـت.«
     ۱۳۸۴/۴/۴و همـــواره بایـــد شـــنبه پـــس  
از انتخابـــات »روز مهربانـــی و بردبـــاری 
باشـــد. چـــه طرفـــداران نامـــزد منتخب و 
چـــه هـــواداران دیگر نامزدهـــای محترم،  
از هرگونـــه رفتـــار و گفتـــار تحریک آمیـــز و 

بدگمانانه پرهیز کنند.«    ۱۳۸۸/۳/۲۳
در پیشـــگاه الهی هر که توانست رضایت او را 
جلب کند، برنده اســـت ولـــو اینکه نام فرد یا 
جریان مبتوعـــش از صندوق بیرون نیامده 
باشـــد:»طرفداران نامزدهایـــی که توفیق 
خدمـــت در مســـئولیت رئیس جمهـــوری 
نیافته اند، نباید احســـاس خســـارت کنند. 
هرکس بـــر طبق عقیده خود تـــاش کرده 
اســـت، سرافراز اســـت و آنگاه که این تاش 
با نیت خیـــر و قصد الهی باشـــد برخوردار از 
پاداش و قبول خداوند است.«    ۱۳۸۴/۳/۲۸
طرفداران سایر نامزدهای محترم نیز  باید 
» خدا را بر توفیقی که به آنان داد تا بتوانند 
در پدیدآوردن این فصل درخشان سهیم 
باشـــند، شـــکرگزاری کنند و خـــود را برای 
کمک بـــه رئیس جمهـــور منتخـــب آماده 

سازند.«    ۱۳76/۳/۳
مســـئله مهم دیگـــر احترام بـــه رأی مردم و 
نتایـــج ایـــن رقابت اســـت. همه بایـــد ملزم 

به پذیرش این مســـئله باشـــند.»این جور 
نباشد که اگر چنانچه انتخابات بر طبق نظر 
و میل ما انجام گرفت، این را ما قبول داشته 
باشـــیم؛ 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.«    ۱۳۹۰/7/۲۰ 

   چرخش قدرت
وجـــه دیگـــر انتخابات، چرخـــش نخبگان 
و گـــردش قـــدرت از یـــک ســـازوکار کامًا 
مردم ســـاالرانه است. از این وجه، مجرای 
اصلـــی و مســـالمت آمیز  انتقـــال قـــدرت 
انتخابات است که نشاط و حیات سیاسی 
را هـــم بـــه ارمغـــان می آورد:»هر کســـی 
کـــه گـــردش نخبگانِی صحیح را در کشـــور 
دوســـت دارد بایـــد در انتخابات شـــرکت 
کنـــد؛ همه باید شـــرکت کننـــد. البّته بنده 
مطمئّنـــم کـــه افـــراد مؤمـــن و انقابی و 
عاقه مند به سرنوشـــت انقاب، با انگیزه 
بیشـــتری شـــرکت می کنند، اّما آن کسانی 
هم که انگیزه انقابی ندارند، انگیزه دینی 
ندارنـــد، خـــب کشورشـــان را که دوســـت 
دارنـــد؛ اینها هم باید در انتخابات شـــرکت 

کنند.«    ۱۳۹۸/۱۱/۱6

   رئیس همه جمهور ایران
چنانچـــه فرهنـــگ سیاســـی را از بطـــن 
توحیـــدی آن خـــارج کنیـــم، رقابت هـــای 
انتخاباتی تبدیل به جنگ قدرت می شود. 
در چنین نگاهی، برنده و جریان متبوعش 
ع نظام حاکم محســـوب  برنـــده بامنـــاز
می شـــوند؛ اّمـــا در مردم ســـاالری دینی، 
برنـــده انتخابـــات حکـــم دیگـــری دارد. او 
کـــه تـــا پیـــش از این بـــا نّیت رضـــای خدا و 
بندگی او قدم به عرصـــه مهم رقابت های 
سیاســـی گذاشـــته بـــود، درصورتـــی  که 
موفـــق به جلـــب رأی و نظـــر اکثریت مردم 
شـــود دیگر نه یـــک چهره سیاســـی، بلکه 
دولـــت  یک»کارگزار«و»مســـئول«در 
اســـامی محســـوب می شـــود. کارگزاری 
کـــه حاال در برابر همه افرادی که زیر ســـایه 
حکومـــت اســـامی روزگار می گذراننـــد، 
مسئولیت دارد و خداوند از او بازخواست 
می کنـــد؛ چـــه او را انتخاب کرده باشـــند، 
چه نکـــرده باشـــند. توصیه رهبـــر انقاب 
بـــه رئیس جمهور منتخب این اســـت که » 
از اّولین ســـاعات اعام نتیجـــه انتخابات، 

خود را برای تاش هرچه بیشـــتر و اهتمام 
افزون تـــر به خدمتگزاری خســـتگی ناپذیر 
برای این ملت وفادار و مخصوصًا  جوانان 
و باالخص طبقات محروم که پرشمارترین 
حامیان نظام اســـامی اند، آماده ســـازد 
و خدمـــت خود به ملت و کشـــور عزیز را در 
عمل نشان دهد ... رئیس جمهور منتخب 
هر کـــه باشـــد،  رئیس جمهـــور همه ملت 
ایـــران اســـت و همه بـــه همکاری بـــا او در 
پیشـــرفت کشـــور موظف اند. اینجانب نیز 
مانند همیشه از هر اقدام و حرکت ایشان 
در اداره قانونـــی کشـــور و حرکت در جهت 
اهـــداف نظام اســـامی حمایـــت خواهم 

کرد.«    ۱۳۸۴/۳/۲۸

   سپاس خدای متعال
مردم انـــد؛  انتخابـــات  اصلـــی  برنـــده 
مردمـــی کـــه حیـــات سیاســـی آن هـــا در 
قالـــب مردم ســـاالری دینـــی به رســـمیت 
شناخته شـــده و به آن امکان بروز و ظهور 
داد. »البّته با حضور مردم، کشـــور و نظام 
جمهوری اسامی هم امتیازات بزرگی را در 
عرصه ی بین المللی به دست می آورد لکن 
آن که اّول منتفع میشود از این رأی دادن، 

خود مردمند.«    ۱۴۰۰/۳/۲۸ 
زمانـــی که بعضـــی نظریه پـــردازان جهانی 
اتاق هـــای  بـــر  را  تاریـــخ  پایـــان  تابلـــوی 
نظریه پـــردازی خود آویزان کـــرده بودند، با 
مـــدل دیگری روبه رو شـــدند کـــه محورش 
نـــه انســـان و خواســـت های نفســـانی او، 
بلکـــه وظایف و تکالیفـــش در برابر خدا بود 
و انتخابـــات، عینیـــت بیرونـــی ایـــن الگوی 
موحدانه است که باید برای آن خدا را شکرگزار 
بود:»... چون این رحمت الهی، بی ســـبب و 
بدون جهت به کســـی، به ملتی، به امتی، به 
کشوری داده نمی شود. در دعا می خوانیم 
هّم اّنی اســـئلک َموجبات َرحمِتک. ما 

ّ
که الل

بایســـتی موجبات رحمـــت را فراهم کنیم، 
آن وقت باران فیاض و سیل آســـای رحمت 
و فضل الهی بر ســـر مـــا خواهد بارید. مردم 
ما موجبات رحمت الهـــی 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 خـــاک می گذاریم، هم از مـــردم عزیزمان 
با همه وجود تشـــکر می کنیم و امیدواریم 
کـــه خداوند پاداش کافـــی و کامل به مردم 

عنایت کند.«    ۱۳۹۰/۱۲/۱۸

اطالع نگاشت  

مرحــوم چمــران در قضایــاى قبــل از انقــاب، در فلســطین و مصــر تمریــن دیــده بــود. به خــاف مــا کــه هیــچ ســابقه شنبه برادریشنبه برادری
ــر بــود.  ــر و کار کشــته تر و زبده ت نداشــتیم، ایشــان ســابقه نظامــِی حســابی داشــت و از لحــاظ جســمانی هــم، از مــن قویت
ــات باشــد؟« همــه نظــر دادیــم کــه مرحــوم چمــران، فرمانــده ایــن  ــذا، وقتــی صحبــت شــد که»کــی فرمانــده ایــن عملی ل

تشــکیات ]ســتاد جنگ هــای نامنظــم[ شــود.    7۲/6/۱۱

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

ـــات و  ـــردم در انتخاب ـــارکت م ـــاالر، مش ـــردم س ـــی م ـــای سیاس ـــام ه ـــه در نظ ـــن مولف مهمتری
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  هوشـــمندی و بیـــداری مـــردم نســـبت بـــه اصـــل نظـــام اســـت:»هر جـــا 

ــانه ایـــن اســـت کـــه ملـــت در آن کشـــور  ــا شـــرکت گســـترده مـــردم باشـــد، نشـ انتخابـــات بـ
ـــی، رأی  ـــی دین ـــاس مبان ـــر اس ـــد«    ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ ب ـــود همراهن ـــام خ ـــا نظ ـــیارند و ب ـــد، هوش بیدارن
دادن در نظـــام جمهـــوری اســـامی مصـــداق عمـــل صالـــح محســـوب مـــی شـــود:»اقدام بـــه 
ذیـــَن 

َّ
 ال

َّ
انتخابـــات یـــک عمـــل صالـــح اســـت. همـــه کســـانی کـــه دنبـــال عمـــل صالحنـــد -ِاال

ـــد«    ۱4۰۰/۰۳/۲6 ـــام بدهن ـــح انج ـــل صال ـــد عم ـــات- میخواهن ـــوا الّصاِلح
ُ
ـــوا َو َعِمل ءاَمن

سند  

ســـندی تاریخی از انتصاب آیـــت اهلل خامنه ای بـــه عنوان رئیس خدمه  آســـتان 
قدس رضوی در سال ۱۳۵۸


