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تحــول، راه غلبــه بــر 
اقصــادی مشــکالت 

برگــزاری  ضــرورت 
ــات  از منظر اســالم انتخاب

آیات | 5درنگ |4

ــرادران و  ــن، ب ــزان م ــتند؛ عزی ــکار نیس ــا بی ــمنان م دش
خواهــران مــن! دشــمنان بیــکار نیســتند. بلــه، تــا امــروز 
دشــمنها نتوانســته اند لطمــه ی اساســی بــه مــا بزننــد؛ مــا 
جلــو رفتیــم، مــا پیشــرفت کردیــم، مــا بــه کــوری چشــم 
ــا  ــم، اّم ــام بدهی ــزرگ انج ــای ب ــتیم کاره ــمن توانس دش
دشــمن در کمیــن اســت؛ شــما ببینیــد وقاحــت دشــمن 
ــام  ــک نظ ــکا در ی ــور آمری ــت. رئیس جمه ــا اس ــا کج ت
قبیلــه اِی عقب مانــده ِی منحــِطّ محــض می ایســتد در 
کنــار رئیــس قبیلــه و رقــص شمشــیر میکنــد، آن وقــت به 
ــات آزاد  ــک انتخاب ــران در ی ــت ای ــون رأی ملّ ــل میلی چه
ایــراد میگیــرد! دشــمنانی بــا ایــن وقاحــت و بــا ایــن حــّد 
ــار  ــتند در کن ــه می ایس ــی ک ــرده دری و بی مالحظگ از پ
ــازار یمــن، و اســم  ــردم کوچــه و ب ــِن شــب و روز م قاتلی
ــر!  ــن وقاحــت باالت ــد؛ دیگــر از ای از حقــوق بشــر می آورن
ــن  ــد یم ــه شــب و روز دارن ــال ونیم اســت ک ــب دوس قری
را بمبــاران میکننــد؛ نــه مراکــز نظامــی یمــن را، ]بلکــه[ 
ــای  ــتان را، خانه ه ــجد را، بیمارس ــازار را، مس ــه را، ب کوچ
ــه  ــودک و بّچ ــند، زن و ک ــان را میُکش ــردم را؛ بی گناه م
ــد  ــا میرون ــت اینه ــل میرســانند؛ آن وق ــه قت ــزرگ را ب و ب
ــد  ــه میکنن ــر مغازل ــا یکدیگ ــا می ایســتند، ب ــوی آنه پهل
ــالمی را  ــوری اس ــد و جمه ــر می آورن ــوق بش ــم حق و اس
به خاطــر حقــوق بشــر تحریــم میکننــد! دیگــر وقاحــت از 
ایــن باالتــر؟ در مقابــل یــک چنیــن دشــمنی مــا احتیــاج 

ــم. ــالب داری ــیج کنندگی انق ــدرت بس ــه ق ب
14/0۳/1۳۹۶

دشمنان ما بیکار نیستند

نگاهــی بــه ضــرورت رعایــت اخــالق در صحنــه 
2 انتخابــات|

 پرهیز از جدل بیهوده، عیب جویی  و  طعنه زنی |3

شهید حاج قاسم سلیامنی:
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نگاهی به ضرورت رعایت اخالق در صحنه انتخابات

سیاستی عین دیانت
ــه ای! از نظــر مــن مشــکل در مقدمــات  ــای خامن »آق

ــا نظــر حرضت عالــی  انتخابــات اســت... وگرنــه مــن ب

موافقــم کــه صندوق هــا را بیســت بــار هــم بشــمرند 

ــا را  ــر صندوق ه ــد. اگ ــوض نخواهــد ش ــه آراء ع نتیج

ــن  ــی رخ منی دهــد.« ای ــی اتفاق ــد خیل بازشــامری کنن

روایتــی اســت از دیــدار ۲۶خــرداد۸۸؛ مناینــدگان چهــار 

نامــزد انتخابــات ریاســت جمهــوری بــه دفــر رهــری 

آمــده بودنــد تــا دربــاره بعضــی حواشــی مربــوط بــه 

ــارات  ــد. عب ــا رهــر انقــاب ســخن بگوین ــات ب انتخاب

ــده  ــای مناین ــی از صحبت ه ــم بخش ــن ه ــدای م ابت

ســتاد انتخاباتــی یکــی از دو نامــزد اصلی معــرض بود. 

انتخاباتــی کــه در طــول تاریخ سیاســی کشــور از منظر 

اخــاق انتخاباتــی قابــل بررســی اســت. مصداقــی تلــخ 

در تاریــخ معــارص کــه می توانــد درس هــای عرت آمــوز 

جــدی بــرای همــه داشــته باشــد.

* قدم  برداشن برای رضای خدا

انتخابــات در یــک جامعه ی اســامی که نظام سیاســی 

ــده،  ــاده ش ــا نه ــامی بن ــهای اس ــای ارزش ــر مبن آن ب

ــات در ســایر نظام هــای  تفــاوت هــای جــدی باانتخاب

سیاســی دارد. جامعــه دینــی، متــام امــور خــود را زیــر 

ســایه عبودیــت خداونــد معنــادار می کنــد. حتــی امور 

ــرای  ــگاه مقدمــه ای ب ــن ن شــخصی انســان هــم در ای

عبودیــت خداوند محســوب می شــوند. وقتــی نیازهای 

عــادی و امــور شــخصی انســان در چنیــن بســری 

ــی  ــات جمع ــف اقدام ــا تکلی ــود طبع ــف می ش تعری

انســان ماننــد انتخابــات روشــن اســت. هــدف نهایــی 

ــد  ــی خداون ــره بندگ ــل زنجی ــم تکمی ــات ه در انتخاب

ــم  ــردم، ه ــاد م ــم آح ــت: »ه ــت اوس ــب رضای و جل

خــود نامزدهــا، هــم طرفدارانشــان،کاری کننــد کــه هــر 

حرکتشــان حســنه ای باشــد در نــزد کرام      الکاتبیــن الهی؛ 

کاری کننــد کــه اعــامل آنهــا، رفتــار آنهــا، گفتــار آنهــا 

پیــش خــدای متعــال حســنه محســوب بشــود و خدای 

ــن بکنــد. ... تــاش کننــد،  متعــال ثــواب بــرای آن معیّ

مبــارزه کننــدکار کننــد، خــوب اســت، اّمــا نیّــت هــا را 

ــت هــای خدایــی بکننــد« ۲۷/۲/۱۳۹۶ نیّ

* اهانت، تهمت و تخریب ممنوع!

ماهیــت انتخابــات یــک ماهیــت رقابتی اســت. رقابت 

بســری اســت کــه در آن رشکت کننــدگان ســعی دارنــد 

ــد. اینجاســت کــه اخــاق  ــا پیشــی بگیرن از ســایر رقب

گاهــی ممکــن اســت موردخدشــه قــرار گرفتــه و منافع 

ملــی را قربانــی منافــع جناحــی کنــد. اتفاقات ســال ۸۸ 

اوج ایــن وضعیــت بــود. انتخابــات در نظــام اســامی 

بناســت رضایــت خداونــد را فراهــم کند،پس هــر آنچه 

کــه بــا مقــررات الهــی در تناقــض باشــد مایــه زیرســوال 

بــردن اخــاق انتخاباتــی خواهدشــد: »نــگاه نکنیــد بــه 

آن چیــزی کــه در آمریــکا و بعضــی کشــورهای اروپایی 

معمــول اســت کــه برخوردهــای اهانت آمیز آبرویشــان 

را بــرد. مــا در گذشــته هــم هــر وقتــی کــه نامزدهــا در 

مناظــرات تلویزیونــی و غیــره روش اهانــت و توهیــن 

و تهمــت و تخریــب طــرف مقابــل و ترســاندن مــردم 

از رقیــب را دنبــال کردنــد، کشــور بــه نحــوی از انحــاء 

رضر کــرد.« ۶/۳/۱۴۰۰

* مرزبندی با دشمن کم رنگ نشود

عــاوه بــر اخــاق، نامزدهــا و کنش گــران سیاســی 

حامــی آنهــا بایــد خــط قرمــز دیگــری را هــم رعایــت 

انتخابــات  در  سیاســی  رقابت هــای  اینکــه  کننــد؛ 

موجــب کم رنــگ شــدن مرزبنــدی بــا دشــمن نشــود: 

ــران اســت، مــال جمهــوری  ــت ای ــات مــال مل »انتخاب

اســامی اســت، مــال اســام اســت؛ مرزهایشــان را 

ــا دشــمن مشــخص و متامیــز کننــد. مــن بارهــا بــه  ب

ــد و  ــی دارن ــراد سیاســی کــه فعالیت های بعضــی از اف

گاهــی یــک مخالف خوانی هایــی می کننــد، تذکــر 

داده ام، نصیحــت کرده ام؛مواظــب باشــید مرزهــای 

میــان شــام و دشــمن کمرنــگ نشــود؛ پــاک نشــود. مرز 

ــن  ــامل اینکــه کســانی از ای ــگ شــد، احت ــی کمرن وقت

مــرز عبــور کننــد یــا دشــمن از ایــن مــرز عبــور کنــد و 

بیایــد ایــن طــرف یــا دوســت و خــودی غافــل شــود و 

بــرود بــه دامــن دشــمن، زیــاد خواهــد بــود. مرزهــا را 

ــد.« ۱۹/۱۰/۱۳۸۶ ــن کنی روش

* با مردم صادق باشید

ــا  ــه ب وجــه دیگــر اخــاق انتخاباتــی، برخــورد صادقان

مــردم اســت. نامزدهــا نبایــد بــه گونــه ای عمــل کننــد 

کــه بــا رشایــط و اقتضائــات اجرایــی و واقعــی کشــور 

بی صداقتــی  مصــداق  کار  ایــن  نباشــد.  متناســب 

ــت:  ــه آنهاس ــن ب ــب دادن و دروغ گف ــردم، فری ــا م ب

»بعضــی از نامزدهــا، وعده هایــی بــه مــردم می دهنــد 

هــا  آن  دســت  از  می داننــد  هــم  خودشــان  کــه 

ــده را  ــن وع ــی ای ــه منی توان ــام ک ــت؛ ش ــاخته نیس س

ــه مــردم وعــده می دهــی؟ چــرا  ــی، چــرا ب ــی کن عمل

ــد  ــه می دانی ــزی ک ــه چی ــد ب ــدوار می کنی ــردم را امی م

ــی مــی  ــر قانون نخواهــد شــد؟ گاهــی وعده هــای غی

ــم  ــان عمــل را انجــام می دهی ــد[ ف ــد! ]می گوین دهن

ــد آن عمــل خــاف قانــون اســت؛  درحالی کــه می دانن

ــون  ــاف قان ــا خ ــت، ی ــی اس ــون اساس ــاف قان ــا خ ی

عــادی اســت... بــا مــردم صادقانــه بایــد برخــورد کــرد؛ 

ــت را  ــه صداق ــتند ک ــور هس ــا این ج ــت م ــه ملّ هم

احســاس می کننــد؛ وقتــی مــا غیــر صادقانــه برخــورد 

ــه  ــه ای ب ــک لحظ ــانی ی ــت کس ــن اس ــم، ممک کردی

ــوم  ــت معل ــد حقیق ــن، بع ــوند لک ــار بش ــتباه دچ اش

ــار کــرد.« ــا مــردم رفت ــه ب ــد صادقان خواهــد شــد؛ بای

۳۰/۱۰/۱۳۹۴ 
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انتخابــات در کام امــام خمینی)ره(

اهميــت انتخابــات و نقش مردم

»ايــن وظيفــه اي اســت الهــي وظيفــه اي اســت مــي 

ــد  ــا باي وظيفــه اي اســت انســاين وظيفــه اي اســت كــه م

بــه آن عمــل بكنيــم همــه مــان بايــد در انتخابــات رشكــت 

ــام ج ۱۸ ص ۳۱۸ ــه ام ــم . « صحيف بكني

پرهيــز از تخريب

ــه  ــان انتظــار دارم ك ــان كانديداهــا و دوســتان آن »از آقاي

اخــاق اســامي ـ انســاين را در تبليــغ بــراي كانديــداي 

ــل كــه  ــاد از طــرف مقاب ــه انتق خــود مراعــات و از هرگون

موجــب اختــاف و هتــك حرمــت باشــد خــودداري مناينــد 

ــامن ج ۱۲ ص ۱۲ . « ه

و  باالتريــن  از  اســام  در  مومــن  آبــروي  و  »حيثيــت 

واالتريــن مقــام برخــوردار اســت و هتــك مومــن چــه 

و  اســت  گناهــان  بزرگريــن  از  عــامل  مومــن  بــه  رســد 

ــه  ــات در انديش ــت. « انتخاب ــت اس ــلب عدال ــب س موج

۳۳۴ اول ص  دفــر  تبيــان   ) )ره  خمينــي  امــام 

» نصيحتــي اســت از پــدري پــر بــه متامــي نامزدهــاي 

تبليغــات  كننــد  ســعي  كــه  اســامي  شــوراي  مجلــس 

عاليــه  اخــاق  و  تعاليــم  در چارچــوب  انتخابــايت شــام 

ــام  ــئون اس ــا ش ــه ب ــي ك ــود و از كارهاي ــام ش ــام انج اس

ــه  ــت ك ــه داش ــد توج ــردد. باي ــري گ ــات دارد جلوگ مناف

 . اســت  اســام  نهايــت حفــظ  انتخابــات در  از  هــدف 

ــود  ــت نش ــام رعاي ــائل اس ــم مس ــات حري ــر در انتخاب اگ

ــعي  ــد س ــود. باي ــي ش ــام م ــظ اس ــب حاف ــه منتخ چگون

شــود تــا خــداي ناكــرده بــه كــي توهــن نگــردد. « هــامن 

۱۳۴ ص 

معيارهــاي انتخاب

ــس  ــت مجل ــس اس ــا مجل ــا و قدرته ــه قانونه ــز هم » مرك

هدايــت مــي كنــد همــه را و بايــد بكنــد « هــامن ص 

۳۳۷

» مــن متواضعانــه از شــام مــي خواهــم كــه حتــي االمــكان 

در انتخــاب اشــخاص بــا هــم موافقــت مناييــد و اشــخايص 

ــي در  ــتقيم اله ــرف از رصاط مس ــد غرمنح ــامي متعه اس

نظــر بگريــد و رسنوشــت اســام و كشــور خــود را بــه 

دســت كســاين دهيــد كــه بــه اســام و جمهــوري اســام و 

قانــون اســايس معتقــد و نســبت بــه احــكام نــوراين الهــي 

ــور  ــت كش ــر مصلح ــود را ب ــت خ ــند و منفع ــد باش متعه

ــام ج ۱۲ ص ۴۹ ــه ام ــد . « صحيف ــدم ندارن مق

انتخابــات تجيل وحدت

» البتــه دو تفكــر هســت بايــد هــم باشــد دو راي هســت 

ــد باشــد لكــن  ــف باي ــد هــم باشــد ســليقه هــاي مختل باي

ســليقه هــاي مختلــف اســباب ايــن منــي شــود كــه انســان 

بــا هــم خــوب نباشــد.... اگــر در يــك ملتــي اختــاف 

ــص اســت . ــن ناق ســليقه نباشــد اي

ــس ناقــص  ــن مجل ــاف نباشــد اي ــك مجلــس اخت اگــر در ي

اســت . اختــاف بايــد باشــد اختــاف ســليقه اختــاف راي 

ــه  ــن نتيج ــد لك ــد باش ــا باي ــال اينه ــار و جنج ــه ج مباحث

ــد  ــن نباشــد كــه مــا دو دســته بشــويم دشــمن هــم باي اي

اختــاف داريــم  كــه  باشــيم در عــن حــايل  دو دســته 

ــامن ج ۲۱ ص ۴۷ ــيم . « ه ــم باش ــت ه دوس

ــايك  ــتهاي ناپ ــل و دس ــه عوام ــم ك ــي ده ــامل م ــن احت »م

بخواهنــد از رقابتهــاي انتخابــايت در رســيدن بــه آرزوهــاي 

ــا  ــا طــرح مســائل پــوچ و يب معن خــود اســتفاده كننــد و ب

دلهــا را از يكديگــر جــدا ســازند . « هــامن ص ۴۷
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ادامه از صفحه 2

* و اما مناظرات...

ــی ایجــاد  ــن محــور جنجــال و حساســیت دوچندان ــا داغ شــدن مناظــرات ای از ســال۸۸ ب

ــا  ــن مناظره ه ــواردی ای ــت: »در م ــاب را برانگیخ ــر انق ــش ره ــه واکن ــی ک ــا جای کرد،ت

...جنبــه احساســاتی و عصبــی پیــدا می کــرد؛ جنبــه تخریبــی غلبــه پیــدا میکــرد؛ ســیاه منایی 

ــده شــد؛ ســیاه منائی دوره هــای  ــن مناظره هــا دی ــه شــکل افراطــی در ای وضــع موجــود ب

گذشــته هــم در ایــن مناظره هــا مشــاهده شــد؛ هــر دو بــد بــود. اتهاماتــی مطــرح شــد 

کــه در جایــی اثبــات نشــده اســت؛ بــه شــایعات تکیــه شــد، بی انصافی هایــی احیانــاً دیــده 

شــد.« ۲۹/۰۳/۱۳۸۸ البتــه ایــن تذکــرات محــدود بــه پــس از مناظــرات نبــود و در هــامن 

ایــام کــوران رقابت هــای انتخاباتــی ۸۸ هــم طــرح شــده بــود. روایــت کتــاب »فتنــه تغلــب« 

در ایــن زمینــه خواندنــی اســت: »بــه گفتــه یکــی از فرزنــدان رهــر انقــاب، ایشــان کــه قبل 

از مناظــرات احتــامل داده بودنــد آقــای احمدی نــژاد بنــا دارد از اشــخاصی نــام بــرد، بــه 

طــور مشــخص آقــای احمدی نــژاد را از ایــن کار نهــی کــرده بودنــد. «

* تاثیر درازمدت اجتامعی

در نهایــت آنکــه مراعــات اخــاق انتخاباتــی رصفــا یــک تاکتیــک بــرای کاهــش هیجانــات 

و احساســات نیســت. بــه تعبیــر رهــر انقــاب در ارتبــاط زنــده تصویــری بــا مناینــدگان 

مجلــس شــورای اســامی در ششــم خــرداد ۱۴۰۰ مراعــات جوانــب اخاقــی در انتخابــات، 

ــد  ــردم خواه ــوم م ــرای عم ــامی ب ــه اس ــاق در جامع ــگ و اخ ــی از فرهن ــم نوع تجس

بــود: »چنانچــه نامزدهــای انتخابــات در مناظــرات، مصاحبه هــا و ســؤال جوابهایــی کــه 

میشــود، اخــاق اســامی را رعایــت بکننــد، ایــن رسریــز میشــود در جامعــه، آحــاد مــردم 

ماحظــات اخاقــی را یــاد میگیرنــد و رعایــت میکننــد. ایــن رسمشــقی بــرای آنهــا خواهــد 

شــد.« از ایــن منظــر رعایــت ماحظــات اخــاق انتخاباتــی نــه رصفــا یــک امــر سیاســی 

ــگ  ــاحت فرهن ــه س ــه ب ــت ک ــی اس ــی و دین ــاحت اخاق ــه ای از س ــو و منون ــه الگ بلک

عمومــی رسریــز شــده و نقــش عمــده ای در اخاقیــات فــردی و جمعــی خواهــد داشــت.

حــرضت آیت اللــه خامنــه ای در ابتدای جلســه درس خــارج فقــه روز دوشــنبه ۱۵/۰۸/۱۳۸۵ 

ضمــن رشح حدیثــی از پیامــر اعظــم صلی الله علیه وآله وســلم بــه بیــان اهمیــت پرهیــز از 

جــدل بیهــوده، عیب جویــی و طعنه زنــی پرداختنــد.

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 الحمدللــه رّب  العاملیــن و الّصــاة و الّســام علــی ســیّدنا محّمد و آله الطّاهرین ســیّام بقیّة 

اللــه فــی  االرضین.

! ال تَُکن  َعیّاباً َو ال َمّداحاً َو ال طَّعاناً َو ال ُمامریاً.)۱( یا اَبا ذَرٍّ

یا اَبا ذَرٍّ ال تَُکن  َعیّاباً

]پیامــر )صلــی اللــه علیــه و آلــه و ســلّم( بــه ابــاذر فرمــود:[ ای ابــاذر! عیب جوی ایــن و آن 

نبــاش! عیّــاب یعنــی کثیرالتّعییــب؛ کــه مــدام انســان ایــن و آن را تعییــب کنــد، عیــب ایــن 

را بگیــرد، عیــب آن را بگیــرد، عیــب آن ]دیگــری[ را بگیــرد. بعضی هــا ایــن جــور هســتند 

دیگــر؛ مرتّبــاً در فکــر ایــن هســتند کــه یــک عیبــی از کســی پیــدا کننــد و آن را ذکــر کننــد؛ 

گاهــی واقعــی، گاهــی هــم عیب جویی هــای غیــر واقعــی. پــس »عیّــاب« یعنــی عیب جــو.

رشح حدیثی درباره پرهیز از جدل بیهوه، عیب جویی  و  طعنه زنی 

)در ابتدای جلسه درس خارج فقه ۱۵/۰۸/۱۳۸۵(

َو ال َمّداحاً

نقطــه ی مقابلــش هــم ایــن اســت: مــّداحِ ایــن و آن نبــاش! همیــن طــور مــدام تعریفهــای 

زیــادی، بیــش  از حــد؛ ایــن هــم َمنهــی)۲( اســت در ایــن روایــت. مــدح زیــادی هــم همیــن 

ــدی از  ــه در مقامــی کــه الزم اســت متجی جــور اســت، حــاال یــک وقــت انســان منصفان

کســی میکنــد اّمــا اینکــه همیــن طــور مــدام مــدح یکــی را بکنــد یــا مــدح همــه را بکند یا 

مبالغه آمیــز دربــاره ی کســی حــرف بزنــد و مــدح بکنــد، ممنــوع اســت؛ بخصــوص مــدح 

صاحبــان قــدرت و ثــروت کــه عیــب آن و زشــتی آن خیلــی بیشــر هــم هســت.

َو ال طَّعاناً

طعنــه زن بــه ایــن و آن ]نبــاش[. طعنه زنــی غیــر از عیب جویــی اســت. کارهــای افــراد را 

طعنــه میزنــد، یــک چیــزی را در یــک کســی مستمســک قــرار میدهــد. می بینیــم دیگــر 

ایــن روزهــا طعنــه زدن بــه ایــن و آن متأّســفانه رایــج اســت بخصــوص در ایــن مطبوعــات 

و روزنامه هــا و ماننــد اینهــا. یــک کســی یــک حرفــی زده کــه مثــاً یــک  خــرده ای بــه نظــر 

مبالغه آمیــز می آیــد؛ ایــن را بــه یــک شــکلی، ]مثــاً[ مســخره آمیز تیــر کننــد در روزنامــه و 

بــزرگ کننــد. »طّعــان« ایــن اســت.

َو اَل ُماَمِریا

و اهــل جــدل هــم نبــاش. »مــامرات« یعنــی مجادلــه کــردن، مباحثه هــای بیخــودی؛ رس یــک چیــزی کوچکــی یــا بحــث علمــی یا بحــث غیر علمــی مــدام رس و کلــه زدن و مــدام بحث کــردن و مدام اســتدالل 

ـ وارد کــرد؛ ایــن ]یکی[ بــه آن اشــکال کند،  ــ ـ وارد یا نــاواردـ  ــ کــردن و ماننــد اینهــا. خــب همــه ی حرفهــای دنیــا را میشــود یــک دلیلــی برایــش ذکــر کــرد، و بــر همــه ی دلیلهــای دنیــا هم میشــود یک اشــکالیـ 

آن بــه ایــن اشــکال کند؛ متام شــدنی نیســت.

۱( مکارم االخاق، ص ۴۶۷؛ »پیامر اکرم )ص( به اباذر میفرمایند: ای اباذر! عیب جو و مدح گو و طعنه زن و اهل مجادله با دیگران نباش.«

۲( ممنوع، نهی شده

ــز از  ــاره پرهی ــی درب ــرح حدیث ش
جــدل بیهــوده، عیب جویــی  و

  طعـنه  زدن
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ــّدی  ــور ج ــه ط ــت، ب ــوزه ی عدال ــاد،  در ح ــوزه ی اقتص »در ح

اخیــر  بیانــات  از  بخشــی  عبــارت،  ایــن  داریــم.«  مشــکل 

تشــکلهای  بــا مناینــدگان  ارتبــاط تصویــری  رهرانقــاب در 

ــه  ــرضت آیت الل ــت. ح ــخ ۲۱/۲/۱۴۰۰ اس ــجویی در تاری دانش

بــا رویکــرد  را  نامگــذاری ســالها  کــه  از زمانــی  خامنــه ای 

ــال ۱۳۸۸،  ــی از س ــد، یعن ــاب کردن ــادی انتخ ــعارهای اقتص ش

ــکات و  ــادی ن ــائل اقتص ــوزه ی مس ــف در ح ــور مضاع ــه ط ب

ــن  ــت ای ــان عل ــد، ایش ــان کرده ان ــی بی ــرات و توصیه های تذک

اقتصــادی  را  »شــعارها  میکننــد:  بازگــو  این چنیــن  را  کار 

قــرار دادیــم چــون مســئله، مســئله ی کشــور و مســئله ی 

معیشــت مــردم اســت.« ۴/۹/۹۹ ســؤال اصلــی ایــن اســت کــه 

ــت  ــاد و عدال ــه اقتص ــور در دو عرص ــکات کش ــن مش مهم تری

ــر مشــکات  ــه ب ــرای غلب چیســت و بهریــن راه حــل ممکــن ب

ــت؟ ــدام اس ک

ــن مســئله ی  ــه اصلی تری ــر ب مســئله ی اقتصــاد در ســالیان اخی

و  کشــور  فــوری  »مســئله ی  اســت،  شــده  تبدیــل  کشــور 

مســئله ی جــّدی کشــور و اولویّــت کشــور فعــاً مســئله ی 

ــف »فشــار  ــر اقتصــاد ضعی ــن اث اقتصــاد اســت.« ۱/۱/۹۸ اولی

اســت.«  ضعیــف  طبقــات  بخصــوص  مــردم  معیشــت  بــر 

ــد و  ــع میکن ــمن طم ــه »دش ــت ک ــن اس ــر دوم ای ۲۴/۲/۹۸ اث

امیــد میبنــدد؛ اعتبــار کشــور هــم کاهــش پیــدا میکنــد.« 

۲۴/۲/۹۸ کشــور اگــر قــوی باشــد در عرصــه ی جهانــی اعتبــار 

ــت. ــد داش خواه

عقب ماندگی در اقتصاد و عدالت باید جران شــود

وضعیــت کنونــی اقتصــاد کشــور مــا ایــن اســت: »اقتصــاد مــا 

چنــد بیــامری مزمــن دارد.« اولیــن مــورد »مســئله ی وابســتگی 

ــه  ــن اشــکال اقتصــاد وابســتگی ب ــت اســت.« بزرگ تری ــه نف ب

نفــت و خام فروشــی آن اســت. مــورد بعــدی »مداخــات غیــر 

ــت  ــت.« دول ــاد اس ــر اقتص ــی در ام ــتگاه های حکومت الزم دس

بایــد نقــش حامیتــی داشــته باشــد و در عرصه هــای اقتصــادی 

»مســئله ی  اقتصــاد  بعــدی  مشــکل  نکنــد.  ورود  غیــرالزم 

تخریــب فضــای کســب  و کار اســت.« کارهــای اداری عجیــب 

و غریبــی کــه باعــث میشــود براحتــی نتــوان کســب و کار 

جدیــد راه انداخــت. از دیگــر مســائل کان اقتصــادی، اصــاح 

»ســاختار بودجــه و نظــام بانکــی« ۲۴/۲/۹۸ اســت.

البتــه در اقتصــاد بــا مشــکات و بیامری هــای دیگــری، نــه 

ــه  ــه، مواجــه هســتیم ک ــش گفت ــوارد ســاختاری پی ــس م از جن

ــی اســت،  ــول ملّ ــورّم اســت، کاهــش ارزش پ ــش ت »عمده ترین

گرانی هــای بی منطــق اســت، مشــکات بنگاه هــای تولیــدی 

اســت، وجــود تحریمهــای خارجــی اســت.« ۲۲/۴/۹۹ همچنیــن 

ــا  ــن اســت کــه م ــن مشــکات در کشــور همی »یکــی از بدتری

ــفانه اقتصــاد مــا در ایــن چنــد  اقتصــاد را رشطــی کنیــم. متأّس

ســال اخیــر رشطــی اســت.« ۲۸/۸/۹۸ اینکــه منتظــر تصمیــامت 

و مذاکــرات خارجــی و تأثیــر آن در اقتصــاد باشــیم. و بســیاری 

دیگــر از مشــکات کــه از مــرور آنهــا رصف نظــر میکنیــم. 

بــا همــه ی  اقتصــادی  گفــت »وضــع  بایــد  در جمع بنــدی 

تاشــهایی کــه انجــام میگیــرد، مطلــوب نیســت؛ مــردِم زیــادی 

ــتند.« ۲/۳/۹۷ ــار هس ــادی در فش ــاظ اقتص از لح

در  فــراوان  پیرشفتهــای  باوجــود  نیــز  عدالــت  بــاب  در 

دوران انقــاب، عقب ماندگــی داریــم. در دهــه ی پیرشفــت 

و عدالــت، »منــره ی مطلوبــی دربــاب عدالــت بــه  دســت 

نیاورده ایــم.« ۷/۳/۹۹ درواقــع اقتصــاد وســیله ای بــرای تأمیــن 

عدالــت اســت، »هــدف اقتصــاد عبــارت اســت از تولیــد ثــروت 

ــی  ــادی یعن ــت اقتص ــه ی آن.« ۱۷/۲/۹۹ عدال ــیم عادالن و تقس

خدمــت  در  باشــد،  فقــر  ریشــه کنی  خدمــت  در  »ثــروت 

در  عقب ماندگــی  لــذا   ۳۰/۵/۹۸ باشــد.«  عدالــت  گســرش 

زمینــه ی عدالــت »بایــد همــه را بــه تــاش فکــری و عملــی در 

ــت، وادار  ــه ی اولوی ــه مثاب ــف، ب ــات ضعی ــاب معیشــت طبق ب

ســازد.« ۷/۳/۹۹

* باور کنیم که بن بســت نداریم

ــی  ــه توانای ــاور داشــن ب ــن قــدم ب ــا راه حــل چیســت؟ اولی ام

حــل مشــکات اســت، »بــه نظــر بنــده همــه ی ایــن مشــکاتی 

کــه امــروز در اقتصــاد وجــود دارد قابــل رفــع و برطــرف کــردن 

اســت.« ۲۲/۴/۹۹ »بلــه، مشــکات هســت، موانــع هســت 

ــن  ــدی ای ــدم بع ــدارد.« ۲۱/۲/۹۸ ق ــود ن ــت وج ــی[ بن بس ]ول

ــه  ــه ی ب ــا تکی ــور ب ــاد کش ــکل اقتص ــم »مش ــه بدانی ــت ک اس

ــت.« ۲/۳/۹۷ و از  ــل اس ــل ح ــی قاب ــراوان داخل ــای ف ظرفیته

جانــب دیگــر »بدانیــم نســخه های غربــی بــرای مــا قابــل 

ــه  ــن ب ــم دوخ ــم، چش ــای مه ــتند.« ۲/۳/۹۷ »ب ــامد نیس اعت

ــا  ــه بعضــی از کاره ــا ک ــه م ــزارش میرســد ب خــارج اســت... گ

ــِر آن قســمِت مربوطــه  ــه خاطــر اینکــه مدی ــرد ب انجــام منیگی

ــت.« ۴/۹/۹۹ ــرون اس ــی از بی ــر گشایش منتظ

کــه اقتصــادی  مشــکات  حــل  راهکارهــای  زمینــه ی   در 

از  مــورد اجــامع کارشناســان هــم هســت، مــوارد زیــادی 

ــاد ــتهای اقتص ــد »سیاس ــده مانن ــرح ش ــاب مط ــوی رهرانق  س

ــّل ــد ح ــدم کلی ــده معتق ــد: »بن ــه فرمودن ــا اینک ــی« ی  مقاومت

 معضــات کشــور عبــارت اســت از ترویــج تولیــد داخلــی

کنونــی برهــه ی  امــا در   در بخشــهای مختلــف.« ۲۸/۸/۹۸ 

 »مشــکل اقتصــاد کشــور نداشــن راهــکار یــا ندانســن راهــکار

ــجاعت و ــت و ش ــک هّم ــم، ی ــاز داری ــا نی ــه م ــت... آنچ  نیس

ــری اســت.« ۴/۹/۹۹ کارهــای اقتصــادی  اهتــامم جــّدی و پیگی

ــر ملمــوس داشــته باشــد، »برخــی ــد در زندگــی مــردم تأثی  بای

ــب در ــت مطل ــا حقیق ــت، منته ــی اس ــای خوب ــا، آماره  آماره

ــن مشــکات باقــی ــد، ای ــگاه میکن ــه انســان ن ــن را ک  روی زمی

اســت.« ۴/۹/۹۹

* یگانه راه حل مشــکات تحول به نفع جوانان اســت

در موقعیتــی کــه مشــکات و عقب ماندگی هــای اقتصــادی 

ــد  ــت ایجــاب میکن ــن وضعیّ ــه طــور کامــل حــل نشــده، »ای ب

ــیم.« ۲۱/۲/۱۴۰۰  ــی باش ــت تحّول ــک حرک ــر ی ــه فک ــا ب ــه م ک

قبــول داریــم کــه »در برخــی از بخشــهای اقتصــادی مــا تــوان 

مدیریّتــی ضعیــف اســت.« ۲۱/۷/۹۹ لــذا روحیــه و رفتــار 

مدیــران بایــد متحــول شــود، یعنــی »مدیریّــت شــجاعانه، 

امیدوارانــه، جهــادی، بــا ارِشاف میدانــی بــر مشــکات، خیلــی 

از مشــکات را در اتــاق اداره و مدیریـّـت و پشــت میــز منیشــود 

فهمیــد، بایــد رفــت در صحنــه، در عرصــه، تــا مشــکات را 

بتــوان ملــس کــرد.« ۲۴/۲/۹۸ بنابرایــن مشــکل از ناحیــه ی 

ــوی  ــای ق ــا مدیریّته ــا ب ــا م ــر ج ــت اقتصــاد اســت، »ه مدیری

ــرده  ــت ک ــه کار پیرشف ــم ک ــم دیدی و خسته نشــو مواجــه بودی

و هــر جــا کــه ایــن جــور حضــوِر الزم و دائــم وجــود نداشــته 

ــن ســبک  ــد.« ۲۱/۷/۹۹ ای ــش می آی ــه مشــکات پی باشــد، البتّ

مدیریتــی همــواره بــا عنــوان »مدیریــت جهــادی« مــورد تأکیــد 

بــوده اســت، »بــا تنبلــی، بــا بی حالــی، کم انگیزگــی، مســئله ی 

اقتصــاد کشــور حــل نخواهــد شــد... مدیریّتهــای جهــادی بایــد 

بــر مســائل اقتصــادی کشــور احاطــه داشــته باشــند.« ۱/۱/۹۸

نشــاط  بــا  و  انجــام جهــادی  را در  اصلــی  نقــش  جوانــان 

ــن عــاج مشــکات کشــور،  ــه نظــر م ــد، »ب مســئولیت ها دارن

دولــت جــوان حزب اللهــی و جــوان مؤمــن اســت کــه میتوانــد 

۲۸/۲/۹۹ در  بدهــد.«  عبــور  راه هــای دشــوار  از  را  کشــور 

عرصــه ی عدالــت و رفــع محرومیت هــا نیــز »اگــر زمــام اداره ی 

ــی و  ــن و انقاب ــان مؤم ــه جوان ــور ب ــون کش ــهای گوناگ بخش

ــا و کاردان ســپرده شــود.« ۲۲/۱۱/۹۷ امیدهــای جمهــوری  دان

ــود. ــرآورده میش ــامی ب اس

تحول؛ راه غلبه بر مشکالت اقتصادی

»مــن از خــدای تبــارک و تعالــی مســئلت 

ــر  ــران، ه ــور ای ــام کش ــه مت ــم ک ــی کن م

ــه شــام دوســتان هســتید و در  ــی ک جای

هــر شــغلی کــه عزیــزان مــا اشــتغال 

دارنــد، محلشــان مهبــط الهــی باشــد؛ 

یعنــی کار هــا بــرای خــدا، بــرای خدمــت 

بــه بنــدگان خــدا، بــرای خدمــت بــه 

ــن  ــزرگ تری ــن از ب ــه ای ــد ک ــام باش اس

عبــادات اســت، خدمــت بــه خلــق خــدا 

و خدمــت بــه اســام. )صحیفــه امــام؛ ج 

)332 ص   ،16

انتخابــات  در  رشکــت  آیــا  ســوال: 

رشعــا  ایــران  اســامی  جمهــوری 

ــت؟ ــرام اس ــت، ح ــدم رشک ــب و ع واج

ــام  ــات نظ ــت در انتخاب ــواب: رشک ج

جمهــوری اســامی بــرای افــراد واجــد 

رشایــط، یــک وظیفــه رشعــی، اســامی 

و الهــی اســت

هویّت ســازی  واقــع  در  معلــامن  شــام 

خیلــی  هویّت ســازی  میکنیــد.  فرهنگــی 

مهــم اســت؛ هویّت ســازی بــرای انســانها 

اســت؛  مهــم  خیلــی  جامعــه  یــک  در 

]انســانها بایــد[ احســاس هویّــت کننــد. 

ــه  ــت، ب ــگ او اس ــه فرهن ــان ب ــت انس هویّ

دانســته های او اســت، بــه ســبک زندگــی او 

اســت.۱۱/۰۲/۱۳۹۸

کام امام

احکام انتخابات

سبک زندگی
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پیامــر)ص( در جریــان مشــورت بــا مــردم در جنــگ احــد، نســبت بــه اشــتباه بــودن نظــر 

اکرثیــت علــم داشــته و بــا آن موافــق نبودنــد، امــا بــرای حفــظ »وحــدت« رأی اکرثیــت را 

اجــرا کردنــد.

 در ســیره و ســبک زندگــی پیامــر)ص( هــم منونه هایــی از توجــه بــه نظــر اکرثیــت آمــده 

اســت. درواقــع اتفــاق افتــاده کــه آن حــرضت مــوردی را بــه شــور و مشــورت بگذارنــد و در 

نهایــت بــه نظــر اکرثیــت عمــل کنند.

نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه بــا ایــن وجــود کــه پیغمــر اکــرم صلی اللــه علیــه و آلــه 

دارای عقــل کامــل بــوده و بهــر از هــر کســی، خــوب را از بــد ترجیح و تشــخیص می دادند 

ــه نظــر  ــد، از آن هــا نظــر می خواســتند و ب ــردم مشــورت می کردن ــا م ــواردی ب ــا در م ام

اکرثیــت عمــل می کردنــد.

درواقــع هــامن شــیوه ای کــه امــروزه کــه در انتخابــات ریاســت جمهــوری، مجلــس شــورای 

اســامی یــا شــورای شــهر انجــام می شــود، در ســیره نبــی مکــرم اســام رایــج بــوده اســت.

مشورت پیامر صلوات الله علیه با مردم در رشایط جنگی

در قضیــه جنــگ احــد رســول خــدا صلی اللــه علیــه و آلــه از مــردم نظرخواهــی کردنــد. این 

اتفــاق قبــل از روی دادن جنــگ بــود. آن حــرضت بــا مــردم در ایــن مــورد مشــورت کردنــد 

کــه آیــا در شــهر مدینــه مبانیــم و در بیــن کوچه هــا و خانه هــا بــا دشــمن روبــه رو شــویم و 

یــا بــه خــارج از شــهر برویــم تــا دشــمن وارد مدینــه نشــود.

مــردم در مــورد مانــدن یــا بیــرون رفــن از شــهر نظرهــای متفاوتــی می دادنــد. گروهی فکر 

می کردنــد اگــر در شــهر مباننــد، امــکان شکســت دادن دشــمن بیشــر اســت و گروهی هم 

معتقــد بودنــد کــه بایــد از شــهر فاصلــه بگیرنــد و در خــارج از مدینــه بــا دشــمن مبــارزه 

کنند.

در نهایــت نظــر مــردم بــه رأی گذاشــته شــد و چــون نظــر اکرثیــت بــر خــارج شــدن از شــه 

داللــت می کــرد، پیغمــر اســام صلی اللــه علیــه و آلــه بــه آن نظر احرام گذاشــته و دســتور 

دادنــد گــروه مبــارزان از شــهر خــارج شــده و در دامنــه کــوه احــد بــا دشــمن مواجه شــوند.

 احرام رسول خدا )ص( به رأی اکرثیت

یــک نکتــه در ایــن رشایــط بســیار مهــم اســت؛ اینکــه در ایــن مــورد، خــود حــرضت بــا 

نظــر اکرثیــت موافــق نبودنــد، امــا بــه رأی اکرثیــت احــرام گذاشــته و آن را اجرایــی کردنــد.

درواقــع آن طــور کــه از مجمــوع روایت هــا بــه دســت می آیــد، اتفاقــاً نظــر رســول خــدا 

صلی اللــه علیــه و آلــه بــر ایــن بــود کــه در داخــل شــهر مبــارزه کننــد و احتــامل پیــروزی و 

شکســت دشــمن در ایــن رشایــط بیشــر اســت.

درواقــع ایشــان نظــر اکرثیــت را قبــول نداشــتند، امــا از بــاب احــرام بــه رأی اکرثیــت آن را 

پذیرفتــه و اجــرا کردنــد.

حتــی آن طــور کــه می دانیــم نتیجــه جنــگ هــم بــه شکســت مســلامنان منتهــی شــد و 

تعــداد شــهدای اســام در ایــن جنــگ زیــاد بــود. امــا رســول خــدا صلی اللــه علیــه و آلــه 

از طریــق مشــورت بــا مــردم و احــرام بــه نظــر و رأی اکرثیــت، درس بزرگــی بــه مــردم و 

جامعــه اســامی دادنــد.

دستاورد مهم احرام به رأی اکرثیت، حتی اگر مرض باشد

ایــن نــوع احــرام بــه نظــر اکرثیــت، آثــار مهمــی در زندگــی اجتامعــی دارد. اگــر قرار باشــد 

مســلامنان حتــی در جــان خــود آســیب ببیننــد، باز هــم آثــار و برکاتی در مشــورت و شــورا 

و اجــرای رأی اکرثیــت وجــود دارد کــه از ایــن آســیب باالتــر اســت.

بــه عبــارت دیگــر، دســتاورد مهــم احــرام گذاشــن بــه رأی اکرثیــت حتــی کشــته های جنگ 

احــد باالتــر بــود. اینکــه مــردم مــورد اطمینــان و وثــوق قــرار می گیرنــد و نظرشــان، حتــی 

اگــر بــه ســود و صــاح نباشــد، مــورد احــرام اســت آن ها را بــا جامعه اســامی همــراه کرده 

و مانــع از پراکندگــی و گسســت در جامعــه اســامی می شــود.

ــام  ــرم اس ــی مک ــه نب ــت دارد ک ــدری اهمی ــه ق ــامی ب ــه اس ــدت در جامع ــاد وح ایج

صلوات اللــه علیــه بــا وجــود اینکــه بــه آســیب هایی کــه نظــر اکرثیــت داشــت آگاه بودنــد، 

امــا بــاز هــم نظــر آنهــا را بــه اجــرا درآوردنــد تــا مانــع از پراکندگــی مــردم و وارد شــدن 

خدشــه بــه اتحــاد امــت اســامی شــوند.
منابع:

   ارسار آل محمد علیهم السام /     تفسیر املیزان /     وسائل الشیعه

چــرا پیامبــر)ص( بــا وجــود علــم بــه غلــط بــودن رأی اکثریــت، آن 
را اجــرا کردنــد؟ 

ضرورت برگزاری انتخابات از منظر اسالم

 انتخابــات را صحنــه ی جنــگ قــدرت قــرار ندهیــد. نــگاه نکنیــد بــه آن چیــزی کــه در آمریــکا و بعضــی کشــورهای اروپایــی معمــول اســت 

کــه برخوردهــای اهانت آمیــز آبرویشــان را بــرد. مــا در گذشــته هــم هــر وقتــی کــه نامزدهــا در مناظــرات تلویزیونــی و غیــره روش اهانــت 

و توهیــن و تهمــت و تخریــب طــرف مقابــل و ترســاندن مــردم از رقیــب را دنبــال کردنــد، کشــور بــه نحــوی از انحــاء رضر کــرد؛ در گذشــته 

هــم ایــن جــور بــوده. ایــن جــوری نباشــد کــه مــردم را از رقیــب برســانیم کــه اگــر او بیایــد چنیــن خواهــد شــد، چنیــن خواهــد شــد. میــدان 

انتخابــات، میــدان مســابقه ی خدمــت اســت. قــرآن بــه مــا دســتور میدهــد: فَاســتَِبُقوا الَخیــرٰت؛ دنبالــه ی کار نیــک بــا هــم مســابقه بدهیــد و 

پیــش برویــد؛ بــا ایــن نــگاه بایســتی بــه انتخابــات نــگاه کننــد. نفرت پراکنــی و اتّهامــات چنیــن و چنــان ]نباشــد[.
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