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ــی  ــی رجای ــهید محمدعل ــخصیت ش ــادی ش ــده ی زی ــرای ع ــه ب باآنک
مجهــول اســت چــون در زندگــی ایشــان بنگریــم، نــکات جالب توجهــی 
بــه دســت خواهــد آمــد. نکاتــی کــه اول بــرای نویســنده ی ایــن مطالــب 
و ســپس بــرای خواننــدگان و دولتمــردان و همــه ی کســانی کــه قصــد 
ــی از  ــد خال ــوری اســامی دارن ــی در نظــام مقــدس جمه انجــام خدمت

لطــف نیســت.
ایشــان، فــردی کــه در عمــر کوتــاه چهل وهفــت هشت ســاله ی خــود، از 
ــد،  ــا زحمــت کشــیدن آشــنا می شــود، دست فروشــی می کن ــی ب کودک
معلمــی می کنــد و کم کــم مســئولیت های کان را می پذیــرد لــذا 
ــه  ــذا ب ــوده ی مــردم و سختی هایشــان آشناســت فل ــا زحمــت و درد ت ب
ــه قشــر خاصــی از مــردم، و برخــاف  دنبــال عامــه ی مــردم مــی رود، ن
ــل  ــور تجم ــال مان ــه دنب ــد و ب ــد از او آمدن ــه بع ــی ک رئیس جمهورهای
ــر آن اشــکالی  ــردم زی ــده ای از م ــه شــدن ع ــه ل ــد و توســعه ای ک بودن
ــود.  ــق اصــول ب ــه طب ــه و خالصان ــت صادقان ــال خدم ــه دنب ــدارد، او ب ن
ســابقه ی وزارت و نمایندگــی مجلــس –باعــزت- و نخســت وزیری را هــم 
ــش،  ــاص او در کارهای ــا اخ ــتراک آن ه ــه اش ــا وج ــه دارد ام در کارنام
خســتگی ناپذیری و پایبنــدی بــه اصــول فکــری و اعتقــادی اســت. چــه 
قبــل از مســئولیت و چــه بعد از مســئولیت تغییــری در رفتــار او و تواضع 
ــان نمی شــود و هنــوز تصویــری کــه از او در  او و ســاده زیســتی او نمای
ذهــن امــت اســت همــان معلمــی متواضــع و مطیــع امــر امــام)ره( اســت 
ــرای  ــل نیامیخــت. ب ــرافیت و تجم ــه اش ــاده زیســتی خــود را ب ــه س ک
ــود.  ــده ب ــع شناخته ش ــه تواض ــناخت و ب ــب نمی ش ــت روز و ش خدم
تــرس و ابایــی نداشــت کــه در آن زمــان کــه عــده ی زیــادی حزب اللهــی 

ــد و  ــداری کن ــزب اهلل طرف ــاً  از ح ــد علن ــی می کردن ــد تلق ــودن را ب ب
به اصطــاح یکــی بــه نعــل و یکــی بــه میــخ نمی کوبیــد و بــا انقابیــون 

را تنــدرو نمی خوانــد!
ــی و  ــون اساس ــه قان ــان ب ــی ایش ــه عمل ــی بلک ــط زبان ــدی نه فق پایبن
ــت  ــزرگ اس ــخصیت ب ــن ش ــته ی ای ــکات برجس ــز از ن ــه نی والیت فقی
تــا آنجایــی کــه در فرصــت معرفــی خــود به عنــوان کاندیــدای ریاســت 
ــد و  ــی می کن ــت معرف ــد مل ــام)ره( و فرزن ــد ام ــوری، خــود را مقل جمه
ــد  ــگ خواهن ــه هماهن ــر ولی فقی ــر چت ــوه زی ــه ســه ق ــد اســت ک معتق
شــد کــه آن خــود اصلــی از اصــول قانــون اساســی اســت. چــه در اخاص 
و خدمــت خســتگی ناپذیر او، چــه در تواضــع و ســاده زیســتی او، چــه 
ــا دشــمن همگــی الگــو  ــودن او ب در والیت پذیــری او و چــه درشــدید ب
ــا دارای  ــه در حــال حاضــر مســئولیتی دارد ی ــرای هرکســی اســت ک ب
مســئولیتی در ایــن کشــور خواهــد شــد؛ چــه اســتاندار، چــه فرمانــدار 
ــان و  ــه ی ایش ــل خالصان ــت و عم ــر نی ــواه ب ــور.   گ ــه رئیس جمه و چ
ــه اصــول، شــهادت ایشــان اســت چراکــه دشــمنان  پایبنــدی ایشــان ب

ــت او در کشــور را نداشــتند. ــت فعالی طاق
ــرف  ــلمان؛ ح ــت مس ــی اس ــا ملت ــت م ــهید رجایی:مل ــخنان ش از س
ــادات  ــه اعتق ــا، ب ــح م ــگ و صل ــت و جن ــرارداد و حرک ــان و ق و پیم
بندوبســت  و  اهــل ســازش و معاملــه  مــا مربــوط می شــود. مــا 
رســول اهلل  محمــد  مســئله ی  کفــار  بــا  مــا  مســئله ی  نیســتیم. 
بینهــم می باشــد.« رحمــاء  الکفــار  علــی  اشــداء  معــه  الذیــن   و 
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سن زدگی اجتماعی
زمانــی کــه مزرعــه ی گنــدم را ســن می زننــد هنــوز بســیاری 
خبــر از فاجعــه ندارنــد. ازآنجاکــه ظاهــر گنــدم هنــوز 
ــاد  ــر وزش ب ــد و در براب ــر می درخش ــه کم ت ــده گرچ حفظ ش
ــات ناخــوش آینــده افتــاده،  ــی داخــل اتفاق دوام مــی آورد ول
ــا گــرگاس هــای  ــگار گنــدم ب دانه هــا از درون پوســیده اند. ان
اطــراف آن کــه نوعــی گیــاه شــبیه گنــدم اســت )لفــظ رایــج 
در فریــدن( ولــی بــا دانه هــای ســیاه کــه هیــچ ارزش غذایــی 
ــی طــول می کشــد  ــد. کشــاورزان مدت ــری می کن ــدارد براب ن

کــه متوجــه ایــن اتفــاق شــوند.
حــال و هــوای ایــن  روزهــای امریــکا بیش ازپیش شــبیه مزارع 
ســن زده اســت. البتــه ایــن پدیــده مربوط بــه ســال های اخیر 
 نیســت بلکــه کشــف آن مربــوط بــه ســال های اخیــر اســت.

)البتــه کشــف عمومــی( ســه قرن بــر تاریــخ مســتطاب امریکا 
ــم و نژادپرســتی، ســه قــرن دروغ و  گذشــته ، ســه قــرن ظل
ســه قــرن اســتعمار. امریــکای امــروز دارد محصــول ســه قــرن 
چپــاول ملت هــا را می چینــد. و اکنــون وظیفــه ی کشــورهایی 
اســت کــه از امریــکا ظلــم بســیاری دیده انــد زمــان آن اســت 
ــر  ــه خودشــان را هماننــد چماقــی ب کــه ســتم ها روا شــده ب
ــه شــرح  ــن مقال ــا هــدف ای ــد. ام ــه ی عنکبــوت بزنن ســر الن

کوتاهــی بــر ســه قــرن نژادپرســتی در امریــکا اســت.
ــن روزهــا در رســانه ها خبرهــای بســیاری از تظاهــرات در  ای
ــاع از  ــی در دف ــود تظاهرات ــده می ش ــکا دی ــای امری جای ج
نژادپرســتی و تظاهراتــی علیــه نژادپرســتی. هرســاله معمــول 
بــوده بعــد از اتفاقاتــی از قبیــل قتــل سیاه پوســتان بــه 
دســت پلیــس یــا اختــاف طبقاتــی مــادی کــه ســبب نوعــی 

آوای وحش
تحليلی بر تاريخ نژادپرستی در اياالت متحده ی آمريکا
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ــد.  ــزار می ش ــی برگ ــده تظاهرات ــاب دار ش ــتی نق نژادپرس
ــم  ــم ازنظــر گســتردگی و ه ــر اســت ه ــار متفاوت ت ــن ب ای
ازنظــر تقابــل دو گــروه، عــده ای موافــق و عــده ای مخالــف. 
در کشــور مدعــی حقــوق بشــر و انســانیت کســانی هســتند 
کــه طرفــدار برتــری نژادی انــد و طبــق فلســفه ی وجــودی 
ــر  ــا تفک ــت و ب ــذار اس ــان قانون گ ــه انس ــورها ک ــن کش ای
پروتســتان ها کــه می گویــد آنچــه انســان ها بخواهنــد 
قانــون خداســت حــق ایــن افــراد اســت کــه عــده ای عاقــه 
ــه  ــان مقابل ــا آن ــژادی هســتند و کســی کــه ب ــری ن ــه برت ب
می کنــد و اجــازه حرکــت نمی دهــد خــاف انســانیت رفتــار 
ــای  ــق و هوس ه ــلب عای ــق س ــانی ح ــه انس ــرده چراک ک
ــدارد. شــاید اگــر ایــن افــراد حقــوق  انســان های دیگــر را ن
ــود  ــه خ ــتند ازآنجاک ــود می نوش ــر خ ــه تفک ــا ب ــر را بن بش
ــه  ــر ب ــوق بش ــدا را، حق ــه خ ــد ن ــذرا می دانن ــون گ را قان

ــورد. ــم می خ ــر رق ــه ی دیگ گون
و جنبــه ی دیگــر برخــورد حاکمیــت امریــکا و شــخص 
رئیس جمهــور امریــکا بــا ایــن پدیــده اســت کــه در مــوارد 
بســیاری منطبــق بــا حقیقــت ایالــت متحــده امریــکا اســت. 
بعــد از جنجال هــای ایجادشــده بــه خاطــر مجســمه ژنــرال 
ــرده داری در  ــو ب ــف لغ ــای مخال ــه ژنرال ه ــه ازجمل ــی ک ل
ــا گفته هایــی از  ــکا ایجادشــده و ب ــام جنــگ داخلــی امری ای

ــد. ــر ش ــپ افروخته ت ــد ترام دونال
دونالــد ترامــپ بــه در جمــع خبرنــگاران و رســانه ها چنیــن 
ــا بایــد  گفــت: جــرج واشــنگتن هــم بــرده داری می کــرد آی
مجســمه ی او هــم پاییــن کشــید؟ شــما می خواهیــد تاریــخ 
ــه نقــل از  ــد. )ب ــر بدهی ــد، فرهنــگ را تغیی ــف کنی را تحری

ایندپندنــت(
اشــاره ی ترامــپ بــه تاریــخ اســتعماری امریــکا خــود 
بــرای  را  بســیاری  چالش هــای  کــه  اســت  موضوعــی 
ــادات  ــت و انتق ــته اس ــکا داش ــت های امری ــن سیاس مدافعی
شــدیدی را بــه خاطــر ســخنان مبتنــی بــر واقعیــت ترامــپ 

وارد می کننــد. امریــکا  رئیس جمهــور  بــه 
ــار  ــود در چه ــکا را می ش ــتی در امری ــخ نژادپرس ــا تاری ام

ــرارداد. ــی ق ــش موردبررس بخ
اول: آغاز بدويت

شــروع حرکــت اســتعماری اروپاییان و جنــگ و درگیری های 
اولیــه بــا بومیــان امریــکا کــه هــزاران ســال در آن منطقــه 
بــرای  همه جانبــه  نسل کشــی  و  می کردنــد.  زندگــی 
ــره  ــاکنین جزی ــه س ــی ب ــدن غرب ــت تم نشــان دادن حقیق
ــه  ــان های آن منطق ــه انس ــارزه علی ــن مب ــه ای ــت. البت اس
ــا نژادهــای مختلــف( تنهــا منحصــر در آن  )سرخ پوســتان ب
ــال  ــا دنب ــتم برنامه ه ــرن بیس ــل ق ــا اوای ــت و ت ــان نیس زم
ــو روی  ــود برســاختن آتانتیــک ن ــن شــروعی ب می شــد. ای
 خــون سرخ پوســتان کــه ســال های بعــد بــا تحریــف 
حقیقــت تاریخــی اتفاقــات توســط ســینماگران آمریکایــی و 

نویســندگان ایــن جنایــات را بــه نفــع خــود مصــادره کردنــد 
ــارت  ــه اس ــن ب ــه ت ــی ک ــه از بومیان ــره ای وحشــی ک و چه
و بردگــی غربی هــا نمی دادنــد بــه نمایــش گذاشــتند. 
برنامــه عقیم ســازی و شــیوع بیماری هــای العــاج در 
بــرای  بعــدی  برنامه هــای  ســاکن  سرخ پوســتان  بیــن 
ــتعمرین  ــل از ورود مس ــی قب ــت تاریخ ــردن حقیق ــاک ک پ
ــه خاطــر  ــردی و گروهــی ب ــچ ف ــه هی ــب این ک ــود. و جال ب
ــا  ــد ت ــام نش ــن انج ــورت نمادی ــی به ص ــات حت ــن جنای ای
بــذر حقــوق بشــر امریــکا بــا خــون ســاکنین جزیــره ریشــه 

ــد. بدوان
دوم: طالی سياه

قــدم دوم اســتعمارگران بنــا نهــادن حکومتــی مــدرن 
و صنعتــی در مکانــی بــا منابــع طبیعــی فــراوان بــود. 
ــی را  ــرای خــود مکان ــن ب ــی و متخصصی ــدان اروپای ثروتمن
آمــاده دیدنــد امــا نیــاز یــک عامــل دیگــر حــس می شــد و 
آن نیــروی کار ارزان قیمــت بــود. سیاه پوســتان هــم هیــکل 
درشــت و قدرتمنــد داشــتند و بــا فرهنــگ اســتعماری کــه 
ــد.  ــبی بودن ــران مناس ــود کارگ ــده ب ــا ایجادش درون آن ه
ــمت  ــه س ــا ب ــای افریق ــماری از جای ج ــتی های بی ش کش
آب هــای دریــای اطلــس روانــه شــدند. طبــق  آمــار فقــط در 
ایــاالت جنوبــی تــا اوایــل قــرن نوزدهــم بــه 4 میلیــون برده 
 می رســید کــه بــرای 5 میلیــون سفیدپوســت کار می کردنــد. 
ــیار  ــب بس ــا و کت ــا رمان ه ــای برده ه ــان مصیبت ه در بی
ــار  نوشته شــده اســت اینکــه چطــور خشــونت آمیزترین رفت

ــمردند. ــاز می ش ــان مج را ارباب
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تشــکیل دولــت اســامی همــواره یکــی 
از بزرگتریــن آرمــان هــای اســام و بــه 
خصــوص انقــاب اســامی تلقــی مــی 
شــود. تشــکیل دولــت اســامی  از 
ایــن جهــت اهمیــت دارد کــه اســامی 
ــت و کارگــزاران مقدمــه ای  شــدن دول
اســت بــرای تشــکیل کشــور اســامی و 
در نهایــت رســیدن بــه تمــدن اســامی 
و الگــو شــدن  و انتشــار اســام حقیقــی 

بــه سرتاســر جهــان.
ــر  ــید در عص ــود پرس ــد از خ ــال بای ح
لیبــرال دموکــرات هــای مســلمان و در 
عصــری کــه همــه ی دولــت هــا خــود 
را اســامی جلــوه میدهنــد ,بــه راســتی 
ــت  ــای دول ــه ه ــه مؤلف ــت ب ــدام دول ک

ــت؟! ــر اس ــک ت ــامی نزدی اس
همــواره در تمــام دوران هــا مــردم 
ــل  ــق و باط ــخیص ح ــش تش ــا چال ب

انــد. مواجه بــوده 
خــوب اســت بدانیــد در بیشــتر مــوارد 
ــاس حــق خــود را نشــان  ــا لب باطــل ب
ــا را  ــیم م ــیار نباش ــر هش ــد و اگ میده
ــا آشــکار کــردن رگــه هایــی از  تنهــا ب

ــه باطــل مــی کشــاند. حــق ب
امــام علــی)ع( در ایــن رابطــه مــی 
حــق  بــا  باطــل  »اگــر   : فرماینــد 
جویــان  حقیقــت  بــر  درنیامیــزد، 

سوم: اياالت نامتحد
کشــور  در  خونیــن  جنگــی  شــروع 
پراکندگــی  از  بــود  نشــانی  امریــکا 
در  فکــری  و  مذهبــی  نــژادی، 
ــق  ــن مناط ــدرت یافت ــه باق ــکا ک امری
در  هرچنــد  شــد.  آغــاز  جنوبــی 
ــل  ــگ از قبی ــی از جن ــه بهانه های ادام
ــرده داری  ــون ب ــو قان ــرای لغ ــاش ب ت
ــا واقعیــت جنــگ  تراشــیده شــد کــه ب
ــید  ــد پرس ــت. بای ــه داش ــیار فاصل بس
سفیدپوســتانی کــه اجــازه عبــور و 
مــرور از یــک مســیر را بــه سیاه وســفید 
نمی دادنــد جنگــی بــا تلفــات میلیونــی 
ــگ  ــن جن ــط ای ــد. در اواس راه انداختن

لینکلــن بــرای از هــم پاشــیدن ســاختار 
ــو  ــون لغ ــی قان ــاالت جنوب اقتصــادی ای
ــک  ــا ی ــرد و تنه ــرح ک ــی را مط بردگ
حربــه ی نظامــی بــود. ایــن جنــگ 
ــی و شــمالی نوعــی  بیــن ایــاالت جنوب
ــه  ــرد ک ــاد ک ــتگی ایج ــس پدرکش ح
باگذشــت دو قــرن هــم چنــان اثراتــش 
ــی  ــاالت جنوب ــان ای ــت مردم را در هوی
ــه  ــرد. البت ــاز ک ــوان آغ ــمالی می ت و ش
لغــو قانــون بــرده داری بــه معنــای بلــوغ 
اجتماعــی جامعــه امریــکا نبــود و ایــن 
حــس تنفــر از ســیاهان بعدازایــن حکم 
افزایــش یافــت و کشــتار سیاه پوســتان 
ــود  ــه خ ــدی ب ــگ جدی ــکا رن در امری

ــت. گرف
چهارم: نظام كاستی

ــکا  ــوع از نژادپرســتی در امری ــن ن آخری
ــار  ــن ب ــت. ای ــبی اس ــتی نس نژادپرس
ــه  ــت بلک ــئله نیس ــت مس ــگ پوس رن
ــت  ــی موضوعی ــروت خانوادگ ــزان ث می
یافتــه. ایــن مســئله را در نشــریه ی 
بحــث  تفصیلــی  به صــورت  آینــده 
خواهیــم کــرد. و پایــان مــی بریــم ایــن 

ــعدی ــعر از س ــن ش ــا ای ــه را ب مقال
عاقبت گرگ زاده گرگ شود
 گر چه با آدمی  بزرگ شود

              محمدامين برهاني

ضه عر ی    و مســا ضا    تقا    
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ــا  ــق ب ــر ح ــد و اگ ــی مان ــیده نم پوش
باطــل آمیختــه نشــود، زبــان دشــمنان 
آن بریــده مــی شــود، لیکــن اغلــب 
ــم  ــق باه ــتی ح ــل و مش ــتی باط مش

آمیختــه مــی شــود.«
 در جنــگ جمــل کــه یــک طــرف 
طــرف   و  امیرالمومنیــن)ع(  مبــارزه 
ــه  ــن و طلح ــه ام المؤمنی ــر عایش دیگ
الخیــر و زبیــر نــواده عبدالمطلب اســت. 
بســیاری از مــردم در تشــخیص حــق و 
باطــل چــار مشــکل شــدند و همچنیــن 
ــل  ــِر قاب ــارزه ای غی ــارزه ،مب ــن مب ای
ــان  ــرای آن ــده ب ــکان دهن ــل و ت تحم

ــود. ب
امــام در پاســخ بــه اعتــراض یکــی 
ــر  ــد مگ ــه میگوی ــود ک ــربازان خ از س
ــه  ــن و طلح ــت ام المومنی ــن اس ممک
ــا آنهــا  و زبیــر باطــل باشــند کــه مــا ب

ــم؟ ــی جنگی م
می فرمایند:

ــا  ــنجی، ی ــرد میس ــه م ــق را ب ــو ح »ت
ــق،  ــه ح ــرد را ب م

شــخصیت ها  روی  از  را  حقیقــت 
ــخصیتها    ــا ش ــی و ی ــخیص می ده تش

» حقیقــت؟  روی  از  را 
دارد  ِماکــی  بــرای خــودش   حــق 
کــه آن، شــخصیتها نیســتند، بــرای 
ماک هــا  آن  بــه  بایــد  تشــخیص 
برگشــت و شــخصیتها را با آن   سنجید. 
مــردم  علــی)ع(  امــام  توصیــه  بــه 
ــه  ــند ن ــق باش ــی ح ــا حام ــد صرف بای
شــخصیت هــا، مــاک بایــد حــق باشــد 
ــه  ــب وگرن ــت و نس ــاس و پس ــه لب و ن
چــه بســیار روحانــی نماهــا کــه در 
لبــاس حــق، مــا را از اســام علــوی بــه 
ورطــه ی تاریــک اســام عثمانــی مــی 

ــانند.  کش
ــر  ــامی رهب ــت اس ــا دول ــه ب در رابط
انقــاب مــاک هایــی ذکــر مــی کننــد 
ــودن  ــه اســامی ب ــی ب ــن دولت و بنابرای
نزدیــک تــر اســت کــه ایــن مــاک هــا 
در عقایــد، آرمــان هــا و شــعار و عملــش 

نمــود بیشــتری داشــته باشــد.
 در زیــر بــه تشــریح برخــی از ایــن 

ــم: ــی پردازی ــا م ــاک ه م

سالمت اعتقادی و اخالقی
الزمــه ی  ســامت اعتقــادی بــرای 
ــی  ــه تمام ــه ب ــردان آن اســت ک دولتم
ــاور و  ــی، ب ــای اله ــده ه ــم و وع مفاهی
ــی داشــته باشــند.   ــی و عمل ایمــان قلب
بــه طــوری کــه بــه تعبیــر رهبــر انقاب 
ــد در  ــا تأکی ــال ب ــد متع ــی خداون وقت
قــرآن کریــم بــه مــا وعــده میدهــد »اِن 
ــد  ــی فرمای ــم« و م ــُروا اهللَ یَنُصرُک تَنُص
ــد  ــت کردی ــن او حمای ــما از دی ــر ش اگ

ــما را  ــدا ش ــد، خ ــرت کردی و آن را نص
ــد  ــردان بای ــد داد، دولتم ــرت خواه نص
ــه ایــن وعــده الهــی ایمــان و اعتمــاد  ب

داشــته باشــند.
رهبــر انقــاب ســرنگونی رژیــم مســتبد 
و قــدرت منــد شــاه کــه تمامــی قــدرت 
ــا  ــد، تنه ــی آن بودن ــی حام هــای جهان
بــا حضــور دســت خالــی مــردم در 
ــرای  ــی ب ــداق خوب ــا را مص ــان ه خیاب

ــد. ــر میکنن ــد ذک ــرت خداون نص
ــا  ــران بعض ــود مدی ــده میش ــی دی گاه
را  اعتقــادی  ســامت  هــای  مــاک 
ــای  ــده ه ــه وع ــاد ب ــا اعتم در رابطــه ب
آمریــکا پیــاده میکننــد و بدیــن ترتیــب 

ــاد  ــان اعتق ــه ج ــادی ب ــرطان اعتق س
ــد . ــی افت ــی م ــران دولت مدی

ســامت اخاقــی از دیگــر جنبــه هایــی 
ــرای  ــت ب ــی بایس ــزاران م ــت کارگ اس
ــاش  ــه ت ــود و جامع ــت آن در خ تقوی

ــد. کنن
ــی  ــام عل ــه ام ــاد مهمــی ک یکــی از ابع
ــدان  ــود ب ــی خ ــه سیاس )ع(  در اندیش
کارگــزاران  داشــتند،اخاق  توجــه 

ــت. ــی اس سیاس
فــردی  اخــاق  )ع(در  علــی  امــام 
ــه تقویــت تقــوا  همــواره کارگــزارن را ب
،حــق مــداری و آخــرت گرایــی توصیــه 

ــد. ــی نماین م
امــا در اخــاق اجتمایــی و سیاســت 
را  کارگــزارن  اصلــی  اخاقی،هــدف 
ــی  ــر م ــت ذک ــردن سیاس ــی ک اخاق

ــد.  کنن
ــه  ــی)ع( »دولت«،ب ــام عل در اندیشــه ام
ــرای  ــدرت ب ــده ق ــال  کنن ــای اعم معن

ــردم اســت. ــق  هــدف اصــاح م تحق
ــک  ــه مال ــه اش ب ــی در نام حضــرت عل
اشــتر یکــی از اهــداف اصلــی حکومــت 
ــراد از  ــد. م ــی دان ــردم م ــاح م را اص
»اصاح«هدایــت اخاقــی مــردم بــه 
ســوی ســعادت جمعــی و رهنمــون 
ــه پیــروی از دســتورهای  شــدن آنهــا ب

ــت. ــی اس اله
ــه  ــان علی ــر مؤمن ــه امی ــن رابط در ای

ــد: ــی فرمای ــام م الس
»مــن شــما را بــرای خــدا مــی خواهــم 
و شــما مــرا بــرای خودتــان  مــی 

خواهیــد.«
از  خــود  هــدف  حضــرت  بنابرایــن 
حکومــت و خدمــت بــه مــردم را هدایت 
ــی  ــام م ــد اع ــه ســوی خداون ــردم ب م

دارد.
همچنیــن در ســیره امــام خمینــی 
مهنــدس  کــه  میکنیــم  مشــاهده 
بــازرگان در رابطــه بــا اهــداف حکومتــی 
رهبــر کبیــر انقــاب میگوید:»امــام 
اســام  بــرای  را  ایــران  خمینــی 
می خواهــد حــال آن کــه مــن اســام را 

می خواهــم« ایــران  بــرای 
ــردم  ــت م ــرای هدای ــام ب ــن اس بنابرای
اســت و نــه فقــط بــرای خــور و خــواب 
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ــاده شــدن اســام  ــه پی ــا ک ــان، یقین آن
ــی  ــردی اجتماع سیاســی اقتصــادی و ف
جامعــه را بــه ســوی پیشــرفت و آرامــش 
ــدف  ــا ه ــرد ام ــد ب ــبختی خواه و خوش
ــی  ــت و م ــت اس ــام هدای ــی اس حقیق
ــت  ــرای هدای ــا ب ــام را تنه ــت اس بایس
و رســیدن بــه خــدای متعــال بخواهیــم.

عدالت و قسط
 هــر پدیــده ای کارکــردی دارد کــه 
از  یکــی  می شــود.  شــناخته  آن  بــا 
کارکردهــای  دیــن »قســط« اســت. 
قســط یعنــی ســهم هرکــس هرچــه کــه 
ــه شــود؛ و ســهم  ــه او پرداخت هســت، ب
ــاز  ــت، از او ب ــه نیس ــه ک ــس هرچ هرک
پــس گرفتــه شــود . خــدای متعــال در 
ــوَم  ــد  »… لَِیق ــی فرمای ــم م ــرآن کری ق

ــِط…« ــاُس بِالِقس الّن
انبیــا را مبعــوث کردیــم تــا تــوده ی 
مــردم بــرای تحقــق قســط قیــام کننــد. 
ــط  ــه قس ــوام ب ــد ق ــز بای ــئولین نی مس
دیــن،  کارکــرد  ایــن  روی  و  باشــند 

پافشــاری  نماینــد.
ــاور عمومــی معنــی عــدل  ــر خــاف ب ب
ــر  ــزی س ــم هرچی ــه بپذیری ــی اینک یعن

ــرد. ــرار گی جــای خــود ق
ــف  ــادل و منص ــه ع ــردی ک ــرون داِد ف ب
ــدل در  ــت. ع ــط اس ــی قس ــت، برپای اس
ــده ی  ــک پدی ــادق)ع( ی ــام ص ــگاه ام ن
ــدا  ــن ابت ــان مؤم ــت. انس ــی نیس بیرون
درون خــود را محکــم می کنــد، ســپس 
در رفتــار بیرونــی خــود قســط را محقــق 
ــرد  ــی کارک ــس قســط -یعن ــد. پ می کن

دیــن- کــه حاصــل عــدل و انصــاف 
اســت.

قســط بایــد در جنبــه ســامت اقتصادی 
دولــت هــا نمــود پیــدا کند.

بایــد بدانیــم برقــراری عدالــت در جامعه 
کار آســانی نیســت . همــواره  ویــژه 
خــواران و ســهم خواهانــی هســتند کــه 
ــی  ــت م ــدل مقاوم ــراری ع ــل برق مقاب
ــد  ــازه دهن ــد اج ــردم نبای ــا م ــد ام کنن
ــتن  ــا گذاش ــر پ ــال زی ــراد مج ــن اف ای
ــه  ــد ب ــد و بای ــه را بیابن ــدل در جامع ع

ــد. ــورد نماین ــان برخ ــا آن ــدت ب ش
امــروز هــزار و چهارصــد ســال از وقایــع 
حکومــت علــوی میگــذرد و همــگان 
مــی داننــد کــه آن تیغــی کــه بــه فــرق 
ــن  ــغ اب ــد، تی ــی )ع( وارد آم ــن عل نازنی
ملجــم بــر فــرق عدالــت بــود که شــریان 
ــود  فســاد و گنــاه را در جامعــه بســته ب
و خیلــی از یــاران خــودی را در معــرض 

آزمایــش قــرار داده بــود
سالمت اقتصادی و مبارزه با فساد

ــامت  ــا س ــه ب ــاب در رابط ــر انق  رهب
ــد:  ــادی میفرماین اقتص

ــت  ــنه ی فعالّی ــا تش ــور م ــروز کش »ام
اقتصــادی ســالم و ایجــاد اشــتغال بــرای 
مطمئــن  ســرمایه گذاری  و  جوانــان 

ــت.« اس
ــور،  ــی کش ــت کنون ــفانه در وضعی متاس
مدیــران لیبــرال دولتــی بــه نــام اقتصــاد 
اســامی و بــه کام اقتصــاد لیبرالــی 
ــداری  ــام بانک ــر نظ ــوی را ب ــاد رب ،اقتص

ــد. ــرده ان ــا ک کشــور بن

ــه  ــت ک ــادی اس ــوی اقتص ــاد رب اقتص
ــوم  ــورد هج ــدت آن را م ــه ش ــام ب اس
بــا  اســت  معتقــد  و  میدهــد  قــرار 
سیاســت اقتصــاد ربــوی معنــای واقعــی 
عدالــت و قســط در جامعــه از بیــن 
خواهــد رفــت و در ایــن اقتصــاد فقیــران 
هــر روز فقیرتــر و ثــروت منــدان ثــروت 
مندتــر خواهنــد شــد و منابــع مالــی تنها 
بــه دســت اقلیتــی از مــردم قــرار میگیرد 
ــا  ــه آنه ــادی ب ــردم ع ــی م ــق واقع و ح
ــه  ــن جامع ــت و ای ــد گرف ــل نخواه تعق

ــود. ــد ب ــم خواه ــی ظل ــروج اصل م
ــی در  ــاد جاهل ــد اقتص ــت بدانی الزم اس

ــا ظاهــر مــی شــود. محــدوده رب
 نظــام اقتصــادی ربــوی، تجارت رســمی 

در دوران جاهلیــت قبــل از اســام بــود.
فرهنــگ  خدیجــه)س(  حضــرت   
ــاده  ــی پی ــای جاهل ــت را در فض عقانی

ــرد. ک
ــارت  ــک تج ــوی  ی ــادی رب ــام اقتص نظ
کهــن  جاهلیــت  دوران  در  رســمی 
بــود،  حضــرت خدیجــه)س( بــا اقتصــاد 
ــم  ــا را تحری ــارزه نمــود و رب ــی مب جاهل

ــرد. ک
در  خدیجــه)س(  حضــرت  رهــاورد   
ــه  ــت ب ــگ جاهلی ــل فرهن ــام، تبدی اس
فرهنــگ عقانیــت اســت، تحریــم بانــک 
ــوی و مراکــز فســاد در فضــای  هــای رب
ــای  ــنت ه ــازی از س ــازی و غیرمج مج

ــت. ــه اس ــرت خدیج حض
بــه خاطــر داشــته باشــید هرکجــا خرابی 
و چپــاول در کشــور دیدیــد مربــوط بــه 
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پیــاده شــدن مــدل هــای لیبرالــی بــوده 
اســت و هرکجــا پیشــرفتی مشــاهده 
کردیــد یعنــی اندیشــه هــای اســام بــه 

صــورت ماهــوی پیــاده شــده اســت.
 همچنیــن مــا مبــارزه قاطعانــه بــا 
فســاد را درسرتاســر حکومــت علــی )ع( 
ــرت  ــه حض ــوری ک ــه ط ــم ب ــی بینی م
بــا طلحــه و زبیــر بــه ســبب ویــژه 
ــی  ــارزه م ــدت مب ــه ش ــان ب ــواری آن خ
کنــد و آنــان را کــه از بــزرگان آن دوران 
ــر نظــام  ــد ،ذخای ــه حســاب مــی آمدن ب
ــه  ــاب ب ــرت خط ــی داند.حض ــود نم خ
ویــژه خــواران و مفســدان اقتصــادی می 
به صــورت  بایــد  بیت المــال  فرماینــد 
مســاوی میــان مســلمین تقســیم شــود 
ــه ای  ــی و ظالمان ــر قانون ــات غی و معوق
ــت  ــب بی ــان از جی ــت عثم ــه در دول ک
المــال بــذل و بخشــش شــده اســت 

ــردد. ــال بازگ ــه بیت الم ــد ب بای
و در مقابــل اعتــراض ویــژه خــواران مــی 

یند: فرما
اگــر ایــن ثــروت هــا را بیابــم در حالــی 
کــه مهریــه ی زنــان شــده یــا در شــهرها 
توزیــع شــده باشــد، بــه جایگاهــش بــاز 

مــی گردانــم.
ــی  ــال حت ــت الم ــر بی ــی )ع( در براب عل
ــی  ــاه نم ــز کوت ــود نی ــرادر خ ــل ب مقاب
ــز  ــرادرش را نی ــی ب ــهم خواه ــد و س آی

ــد.  ــخ میده ــه پاس قاطعان
لــذا دولــت مــردان مــی بایســت تــا حــد 
ــا  ــارزه ب ــوی را در مب ــیوه عل ــوان ش ت
فســاد پیــش گیرنــد تــا دولــت اســامی 

تــر شــود.
مواجهه با نظام سلطه جهانی

 قــرآن کریــم مــی فرمایــد» فقاتلــوا 
ــر «  ــه الکف ائم

» بــا پیشــوایان و رهبــران کفــر جهانــي 
مقاتلــه و مبــارزه کنیــد . « 

همانطــور کــه مشــاهده میکنیــد قــرآن 
تفکــرات  ریشــه  و  اصــل  بــا  کریــم 
ــان  ــر در جه ــداران کف ــران و پرچم رهب
مبــارزه مــی کنــد و تنهــا بــه مســائل و 
تفــاوت هــای فرعــی بســنده نمــی کنــد.
ــا  ــه ب ــان مواجه ــت در  زم ــي اس طبیع
پرچمــداران کفــر تنهــا مبــارزه بــا فــروع 
هرگــز نتیجــه و ثمــری نخواهــد داشــت 

و حالــت » انقــاب « کــه امــري اصولــي 
و همــراه بــا تحــوالت بنیادیــن اســت بــه 
ــت  ــه حرک ــرد. در نتیج ــي گی ــود نم خ
ــورد نظــر »  هــای ســطحی و فرعــی  م
ــی  ــر وطن ــی و غی ــای« وطن ــرال ه لیب
نتیجــه ای نخواهــد داشــت و بــه تعبیــر 
قــرآن کریــم بــاز هــم منجــر بــه ســلطه 
اســتکبار میشــود.  چنانچــه امیرمؤمنــان 

میفرماینــد:
ــا  ــاط دولته ــانه انحط ــز، نش ــار چی چه
اســت: اصــول را ضایــع کــردن؛ بــه فروع 
ــت را  ــه و پس ــراد فرومای ــبیدن؛ اف چس
مقــدم داشــتن؛ افــراد بافضیلــت را کنــار 

زدن.«
از شــیوه هــای مرســوم در سیاســت 
ــب و  ــگ، فری ــروز، نیرن ــج ام ــای رای ه
ــده ای  ــا ع ــه بس ــت. چ ــازی اس ظاهرس
ــرای  ــکالی دارد ب ــه اش ــد چ ــان کنن گم
پیشــبرد اهــداف اســامی چنــد صباحی 
از آرمانهــا و اهــداف خــود ســخن نگفــت 
یــا دســت کــم بــه صراحــت و روشــنی از 
آنهــا یــاد نکــرد تــا حساســیت دشــمنان 
و مخالفــان برانگیختــه نشــود و بــا آنــان 

ســازش نمــود.
ــاد داشــته باشــیم امیــر  ــه ی ــد ب ــا بای ام
ــاه  ــازش و کوت ــا س ــه تنه ــن ن المؤمنی
آمــدن در برابــر دشــمنان را جایــز نمــی 
ــل  ــران را باط ــازش گ ــه س ــد بلک دادن
ــدا  ــر خ ــی فرمایند:»ام ــد و م ــی دانن م
ــز  ــد ج ــه کن ــد اقام ــی توان ــز نم را هرگ
کســی کــه اهــل ســازش و کرنــش 
ــرو  ــقان و پی ــار و فاس ــه کف ــابه ب و تش

ــد.« ــع نباش مطام
 همچنیــن امــام در زمینــه پذیــرش 
صلــح  بــه مالــک اشــتر می فرمایــد: 
» زنهــار، زنهــار ســخت از دشــمنت 
ــاش،  ــذر ب ــح برح ــرش صل ــس از پذی پ
نزدیــک  گاهــی  دشــمن  کــه  چــرا 
ــن  ــر ســازد. بنابرای ــه غافلگی می شــود ک
ــن  ــر و در ای ــه کار گی ــی را ب دوراندیش
مــوارد خوش بینــی را متهــم کــن!« 
حضــرت در ایــن ســخن نگاه خوشــبینانه 
ــی  ــه دشــمن را نکوهــش م ــاد ب و اعتم

نماینــد.
ــر  ــد پیوســته دشــمن را زی ــن بای بنابرای
نظــر داشــت کــه اگــر لحظــه ای غفلــت 

ــای  ــا ضربه ه ــه بس ــرد، چ ــورت گی ص
ــمن وارد  ــه دش ــیب ناپذیری از ناحی آس

شــود. 
کار جهادی

از منظــر دینــی بــه هــر تاشــی، جهــاد 
گفتــه نمی شــود؛ بلکــه جهــاد از منظــر 
ــان،  ــذل ج ــت از ب ــارت اس ــی، عب دین
مــال و تــوان خویــش در راه اعتــای 

ــان. ــعائر ایم ــه ش ــام و اقام ــه اس کلم
 قطعــاً کارهــای بــزرگ در هــر جامعه ای، 

نتیجــه همت هــای واال و عالــی اســت.
حضــرت علــی )ع( می فرمایــد: »شــرافت 
بــه همت هــای بلنــد اســت، نــه بــه 
ــتخوان های  ــتگان و اس ــه گذش ــر ب تفاخ

ــان.« پوســیده آن
 و بــه تعبیــر  رهبرانقــاب کار هــای 
ــراد  ــادی اف ــت جه ــه هم ــزرگ نتیج ب
ــی  ــان م ــود. ایش ــد ب ــه خواه در جامع
جامعــه  در  اینکــه  بــرای  فرماینــد 
ــد  ــرد بای ــام بگی ــزرگ انج ــای ب کار ه
ــادی  ــت ع ــرد و باحرک ــادی کار ک جه
کارهــای  نمی شــود  بی حساســیت  و 
تحــرک  بایــد  داد؛  انجــام  را  بــزرگ 
ــکار  ــادی را ب ــت جه ــادی و مدیری جه
تاکیــد  ایشــان  همچنیــن  و  بریــم 
ــه  ــار مجاهدان ــت درکن ــد مدیری میکنن
ــر  ــی، پ ــه  علم ــت ک ــی بایس ــودن م ب

ــد. ــه باش ــا برنام ــدرت، ب ق
لــذا بــا لواســان و ولنجــک نشــینی 
ــود.  ــی ش ــق نم ــادی محق ــت جه هم
ــودن  ــینی و آگاه نب ــز نش ــت می ــا پش ب
ــادی  ــت جه ــان  مدیری ــال محروم از ح

ــد.   ــد ش ــب نخواه ترتی
قانون گرایی

قانــون محــوری اســاس سیاســت کشــور 
ــم در  ــرا نظ ــد. زی ــی ده ــکیل م را تش
ــون و  ــه قان ــان ب ــایه ایم ــه در س جامع
ــر  ــد و اگ ــی آی ــد م ــه آن پدی ــل ب عم
ــکنی  ــون ش ــود قان ــون، خ ــدار قان پاس
کنــد، قانــون شــکنی بــرای همــگان 
آســان مــی گــردد. قانــون اساســی 
جمهــوری اســامی ایــران دارای ســاخت 
ــی  ــه مکتب ــی اســت ک ــاحتی مکتب و س
بــودن خــود را از منابــع وحیانــی ماننــد 
قــرآن و ســّنت اخــذ کــرده اســت و 
عمــل بــه آن بــه منزلــه عمــل بــه 



قوانیــن اســام اســت و نقــض آن یعنــی 
ــامی. ــن اس ــص قوانی نق

ــتهای  ــوم در سیاس ــای مرس ــیوه ه از ش
و  فریــب  نیرنــگ،  امــروز،  رایــج 

اســت. ظاهرســازی 
چنانچــه ماکیاولــی متفکــر ایتالیایــی  
دســتیابی  را  سیاســی  عمــل  هــدف 
بنابرایــن، آن  بــه قــدرت می دانــد و 
ــی  ــون اخاق ــچ قان ــه هی ــدود ب را مح
نمی دانــد و در نتیجــه بــه کار بــردن 
هــر وســیله ای را در سیاســت بــرای 
پیشــبرد اهــداف مجــاز می شــمارد و 

میگویــد:
بــه  رســیدن  بــرای  »سیاســتمداران 
قــدرت، ازدیــاد و حفــظ و بقــای آن مجاز 
انــد بــه هــر عملــی از قبیــل خیانت،ترور، 
فریــب و فتنــه ، تقلب و ... دســت بزنند و 
هرگونــه شــیوه ای حتــی منافــی اخــاق 
و شــرف را بــرای رســیدن بــه هدفشــان 

ــد.« روا دارن
سیاســتمداران بایــد بداننــد هرکــس بــا 
ــب و  ــا فری ــم  و ب ــعار آزادی و امثاله ش
ــد  ــه زنن ــدرت تکی ــی ق ــه صندل دروغ ب
قوانیــن اســام مقابلــش خواهــد ایســتاد. 
ــی  ــراد ب ــاره اف رهبــر کبیــر انقــاب درب

ــد: ــی فرماین ــی م ــون اینچنین قان
ــون را  ــد قان ــی خواهن ــه م ــانی ک »کس
بشــکنند ایــن هــا دیکتاتورانــی هســتند 
ــده  ــش آم ــه صــورت اســامی پی ــه ب ک
انــد یــا بــه صــورت آزادی و امثــال ایــن 

حــرف هــا.«
حکمت و خردگرایی

پرهیــز از تجمــات از نشــانه هــای فــرد 
خردمنــد اســت. خردمنــد آن اســت کــه 
بــه تجمــات و زینــت هــای دنیــوی بــی 
ــی  ــز م ــا پرهی ــوده و از آن ه ــه ب توج
کنــد و خــود را مشــغول بــه جمــع آوری 
مــال و یــا رســیدن بــه مقــام و ماننــد آن 
ــه الســام  ــی علی ــام عل ــازد. ام نمــی س
ــا  ــات دنی ــد: دوری از تجّم ــی فرمای م

میــوه عقــل اســت.
مدیــران خردمنــد کســانی هســتند کــه 
ســاده زیســتی را در زندگــی خــود اصــل 
ــای  ــه ه ــن خان ــد. بنابرای ــرار میدهن ق
نجومــی  هــای  حقــوق  و  میلیــاردی 
عــاوه براینکــه فســاد اقتصــادی بــه 

ــی  حســاب مــی آینــد از نشــانه هــای ب
ــت. ــزاران اس ــردی کارگ خ

از دیگــر ویژگــی هــای خردمنــد آن 
ــی  ــل باالی ــتانه تحم ــه از آس ــت ک اس
برخــوردار بــوده و نســبت بــه رفتارهــای 
ناخوشــایند و نامایمــات از کــوره بــه در 

ــرد. ــی گی ــم نم ــی رود و خش نم
در ایــن مــورد در نامــه خــود بــه حــارث 
ــرو  ــم را ف ــد: »خش ــی گوی ــی م همدان
ــش و  ــدرت ببخ ــگام ق ــه هن ــان و ب نش
ــاش و در  ــن ب ــم فروت ــگام خش ــه هن ب
ــی  ــا آینــده خوب حکومــت مــدارا کــن ت
ــه در  ــن زمین ــی« در همی ــته باش داش
نامــه ای بــه مالــک اشــتر مــی فرمایــد: 
»بــاد غــرورت، جوشــش خشــمت، و 
ــر و  ــار خودگی ــت را در اختی ــدی زبان تن
بــا پرهیــز از شــتابزدگی و فــرو خــوردن 
خشــم، خــود را آرامــش ده تــا خشــم تو 
فــرو نشــیند و اختیــار نفس در دســت تو 
باشــد، و تــو بــر نفــس مســلط نخواهــی 
ــت و  ــراوان قیام ــاد ف ــا ی ــر ب ــد مگ ش

ــه ســوی خــدا« بازگشــت ب
دولتمــردان مــی بایســت آســتانه تحمــل 
خــود را بــاال برنــد، نــگاه هــای دلســوزانه 
را بپذیرنــد و بــا مخالفــان خــود نــه 
بــا غــرور بلکــه بــا فروتنــی و نــگاه 

ــد. ــورد نماین ــه برخ خردمندان
شجاعت

ــراي  ــم ب ــات مه ــي از صف ــجاعت یک ش
مدیــران مــي باشــد تــا بتواننــد از حــق 
ــارزه  ــان مب ــه ظالم ــد و علی ــاع نماین دف
ــه  ــه ب ــي)ع( در نام ــد. حضــرت عل نماین
مالــک اشــتر، بــه او مــي فرمایــد کــه بــه 
ــه  ــا را ب ــدد و آنه ــجاعت بپیون ــل ش اه

ــد. ــزار انتخــاب نماین ــوان کارگ عن
امــام علــی )ع( مظهــر حقیقــی شــجاعت 
اســت مــردی کــه شــجاعانه  از مــردم و 
ــاع مــی  ــر ظالمــان دف مظلومــان در براب
کــرد و بــدون واهمــه بــا کفــار مفســدان 
ــی  ــژه خــوران برخــورد م ــان و وی منافق

نمــود.
شــجاعت  ی  دربــاره  انقــاب  رهبــر 

فرماینــد: مــی  دولتمــردان 
ــر  ــه خاط ــه ب ــی ک ــا آدمهای ــه بس »چ
نداشــتن شــجاعت الزم، در آن وقتــی که 
بایــد اقدامــی بکننــد، نمیکننــد و حرفــی 

بزننــد، نمیزننــد. اگــر شــجاعت نباشــد، 
انســان مرعــوب میشــود و دشــمن از 
همیــن نقطــه ضعــف اســتفاده میکنــد.«
دولتمــردان بایــد بداننــد مــردم در پنــاه 
شــجاعت آنــان اســت کــه طعــم شــیرین 
امنیــت را مــی چشــند و شــجاعت و 
ــر  ــگ را از س ــایه جن ــان س ــری آن دلی
مــردم برمــی دارد و نــه ســازش و کرنش 

ــا مســتکبران. ب
درود بــر شــجاعت قاســم ســلیمانی 
ــی  ــین همدان ــا وحس ــی زاده ه ها،حاج
هــا و ســربازان ســر افرازشــان همچــون 
ــا  ــا ب ــد ام ــه ســر بازیدن ــا ک حججــی ه
نــگاه شــجاعانه و پــر غرورشــان امنیــت 
و شــرافت یــک ملــت را بــه قیمــت 

ــد. ــراج ندادن ــه ح ــازش ب س
و امــا وظیفــه مــا مــردم بــرای تشــکیل 

دولــت اســامی چیســت؟
امــام علــی )ع( مــی فرمایند:»مــردم 
ــا اصــاح و  اصــاح نمــی شــوند مگــر ب
شایســتگی حاکمــان و وضــع زمامــداران 
و رهبــران جامعــه صــاح نپذیــرد مگــر 
ــردم  ــر م ــس اگ ــردم، پ ــتقامت م ــا اس ب
ــا پایــداری و اســتقامت خویــش، حــق  ب
حکومــت را ادا کردنــد و زمامــدار بــا 
ایجــاد عدالــت، حــق مــردم را ادا کــرد، 
آنــگاه حــق در میــان مــردم عــزت پیــدا 
ــن اســتوار  مــی کنــد و شــیوه هــای دی
ــا  ــت برپ مــی شــود و نشــانه هــای عدال
و راه و رســمهای صحیــح در مجــاری 
اصلــی خــود جریــان مــی یابنــد. در 
چنیــن روزگاری مــردم اصــاح مــی 
ــدوار  ــت امی ــای حکوم ــه بق ــوند و ب ش
مــی گردنــد و دشــمنان بــه یــأس و 

ــوند.« ــی ش ــیده م ــدی کش ناامی
ــی  ــردم م ــن م ــر امیرالمؤمنی ــه تعبی ب
بایســت بــا عــزم و اســتقامت خــود 

کارگــزاران خــود را اصــاح کننــد.
مــی بایســت حــق را یافــت  و بــا دســت 
خــود حــق را بــر جامعــه حاکــم نمــود و 
دولــت هــای بــی قانــون و منافــی اســام 

را از منســب قــدرت کنــار کشــید.
همه چیز به خواست ما برمیگرد 

تنهــا بایــد بخواهیــم  کــه تقاضا مســاوی 
ــا عرضه. اســت ب

                                  خانم صابریان
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نصيحت سعدی
 به

 رئيس جمهور
مقاله اي از پايگاه اطالع رساني حوزه به 

انتخاب اميرحسين حاجيان

يکــی از رســاله هــای جالبــی کــه از شــيخ 
مصلــح الديــن ســعدی شــيرازی بــه يــادگار 
مانــده، کتــاب کوچکــی شــامل يــک مقدمه 
کوتــاه نيــم صفحــه ای و يکصــد وپنجــاه و 
ــی،  ــادی، سياس ــی، عب ــر اخالق ــک تذک ي
تربيتــی و اجتماعــی بــه قدرتمنــدان اســت.
ايــن کتــاب بــا عنــوان »نصيحــه الملــوک « 
ــده  ــده و هف ــات ســعدی « آم ضمــن »کلي

ــه اســت.  صفحــه را در برگرفت
پاســخی   » الملــوک  نصيحــه   « رســاله 
اســت کــه ســعدی بــه درخواســت يکــی از 
دوســتان خــود نوشــته و براســاس خواســته 
وی بــه فهــم »نزديــک « و از تکلــف »دور« 
اســت . گرچــه ســعدی بــه زبــان آن روزگار 
ــلطان  ــاه و س ــام پادش ــه ن ــدان ب از قدرتمن
نــام مــی بــرد ولــی اندرزهــا و رهنمودهــای 
وی بــرای همــه قدرتمنــدان در قلمــرو 
نفــوذ و اقتــدار آنــان مفيــد و معتبــر اســت. 
هــم اکنــون کــه پــس از يــک رقابــت 
تنگاتنــگ انتخاباتــی بــرای دوازدهميــن 
دوره رياســت جمهــوری از ميــان چهــار 
بــرای تصــدی  نامــزد فعــال، شــخصی 
رياســت قــوه مجريــه و ســکانداری کشــتی 
ــروری  ــد، ض ــده ش ــور برگزي ــت کش مديري
ــاب  ــه انتخ ــرام ب ــن احت ــه ضم ــم ک ديدي
ايــن  رهنمــود  چهــل  اســالمی،  امــت 

ــس  ــدرس رئي ــده را در دي ــور جهاندي دانش
ــم;  ــرار دهي ــده ق ــرم و برگزي ــور محت جمه
ــه  ــعدی ک ــيوای س ــخنان ش ــه س ــد ک باش
برگرفتــه از فرهنــگ قــرآن و حديــث اســت، 
چــراغ راه همــه ی کارگــزاران نظام اســالمی 
ــالمی  ــوری اس ــت جمه ــژه رياس ــه وي و ب

ــرد.  ــرار گي ق
سعدی در آغاز می گويد:

ــن  ــت رب العالمي ــان را نصيح ــوک جه مل
ــی  ــد م ــاب مجي ــه در کت بســنده اســت ک
فرمايــد: »و اذا حکمتــم بيــن النــاس ان 

ــدل«  ــوا بالع تحکم
ــدل و  ــر بالع ــود: » ان اهلل يام ــر فرم و ديگ

ــان »  االحس
مجملــی فرمــود تعالــی و تقــدس، کــه 

مفصــل آن در دفترهــا شــايد گفتــن. 
1. تفويــض کارهــای بــزرگ بــه مــردم 
آرد.  پشــيمانی  کــه  نکنــد  ناآزمــوده 
درويــش  مشــفق  کــه  2.پادشــاهانی 
 انــد، نگهبــان ملــک و ملــت خويشــند. 
3. از ســيرت پادشــاهان يکــی آن اســت کــه 
ــه  ــر در حــق گدايــی کننــد و ب ــه شــب ب ب

روز بــر ســر خلــق پادشــاهی. 
واجــب  را  فرمــان  و  4. صاحــب دولــت 
ــی  ــد تعال ــای خداون ــک و بق ــد در مل باش
ــان  ــردن و از دور زم ــل ک ــی تام ــه وقت هم

ــق  ــک از خل ــال مل ــيدن و در انتق برانديش
ــردن.  ــر ک ــق نظ ــه خل ب

5. علمــاء و ائمــه ديــن را عــزت دارد و 
حرمــت، و زيردســت همگنــان نشــاند و 
بــه اســتصواب رای ايشــان حکــم رانــد 
ــه  ــد ن ــريعت باش ــع ش ــلطنت مطي ــا س ت

شــريعت مطيــع ســلطنت.
در  تــا  بايــد  نظــر  صاحــب  پادشــه   .6
ــد .  ــان بتامــل نظــر فرماي اســتحقاق همگن
پــس هــر يکــی را بــه قــدر خويش دلــداری 
کنــد، نــه گــوش بــر متوقعــان، کــه خزانــه 

ــر نشــود.  ــع پ ــد و چشــم طم ــی مان ته
ــو  ــم را مح ــاهان قدي ــر پادش ــار خي 7. آث
ــی  ــان باق ــر او همچن ــار خي ــا آث ــد ت نگردان

ــد.  مان
ــه  ــايد ک ــی ش ــاهان را کس 8. وزارت پادش
شــفقت بــر ديــن پادشــاه از آن بيشــتر 
ــر  ــت ب ــف رعي ــال او و حي ــر م ــه ب دارد ک
پادشــاه آســانتر گيــرد کــه حيــف ســلطان 

ــت.  ــر رعي ب
ــه  ــد ک ــد، باي ــدر يتيمانن ــاهان پ 9. پادش
ــم  ــر يتي ــد م ــی کن ــر از آن غمخوارگ بهت
را کــه پــدرش; تــا فــرق باشــد ميــان پــدر 

ــاه.  ــدر پادش ــش و پ دروي
ــداری  ــت و دل ــر را تقوي ــق و فاج 10. فاس
شــريک  بــدان  يــار  کــه  کنــد  کمتــر 
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عقوبــت.  مســتوجب  و  اســت  معصيــت 
ــر دوســت و دشــمن طريــق احســان  11. ب
پيــش گيــرد کــه دوســتان را مهــر و محبت 
بيفزايــد و دشــمنان را کيــن و عــداوت کــم 

. د شو
12. کاروان زده و کشــتی شکســته و مــردم 
ــش  ــه کمابي ــال ب ــد ح ــده را تفق ــان دي زي

بکنــد کــه اعظــم مهمــات اســت.
13. مــردم ســختی ديــده، محنــت کشــيده 
ــتی  ــان در راس ــه بج ــد ک ــت فرماي را خدم

بکوشــند از بيــم بينوايــی.
14. لشــکريان را نکــو دارد و بــه انــواع 
اگــر  کــه   . آرد  بدســت  دل  مالطفــت 
باشــند  متفــق  دشــمنی  در  دشــمنان 
دوســتان در دوســتی مختلــف نباشــند. 
ــد  ــل « نده ــردم آزار را »عم ــل م 15. عام
کــه دعــای بــد بــدو تنهــا نکننــد و الباقــی 

مفهــوم. 
16. از جملــه حســن و تدبيــر پادشــاه يکــی 
ــوی در نپيچــد  ــا خصــم ق ــه ب آن اســت ک
و بــر ضعيــف جــور نکنــد کــه پنجــه 
ــت و  ــت اس ــه مصلح ــدن ن ــب افکن ــا غال ب
ــه مــروت.  ــر پيچيــدن ن ــان ب دســت ضعيف
17. ظلــم صريــح از گنــاه خاصــان تــن زدن 

اســت و عاميــان را گــردن زدن. 
ــر  ــت ب ــر طاع ــش س ــه نفس ــر آنک 18. ه
فرمــان شــريعت ننهــد فرماندهــی را نشــايد 

ــد.  ــرو نپاي ــت ب و دول
ــه  ــوان اال ب ــتن نت ــگاه داش ــن را ن 19. دي

ــم. ــه حل ــک را اال ب ــم و مل عل
ــری  ــای ديگ ــدر قف ــد ان ــس ب ــر ک 20. ه
گفــت از صحبــت او بپرهيــز کــه در پيــش 
تــو همچنيــن طيبــت کنــد و از قفــا غيبــت. 
21. قــوت رای خداوندگار مملکت آن اســت 
کــه دخــل فــردا امــروز بــکارد و کار امــروز 

بــه فــردا نگــذارد.
22. هــر نعمتــی را شــکری واجــب اســت . 
شــکر توانگــری، صدقات و شــکر پادشــاهی، 
ــاهان،  ــت پادش ــکر قرب ــوازی و ش ــت ن رعي
خيــر گفتــن مردمــان و شــکر دل خوشــی، 
غمخــواری مســکينان و شــکر توانايــی، 

ــان.  دســتگيری ناتوان
23. ســوز دل مســکينان آســان نگيــرد کــه 

چراغــی شــهری را بســوزد. 
ــی بترســد  ــر از خــدای تعال ــل مگ 24. عام
کــه امانــت نــگاه دارد و اال بــه وجهــی 

ــد. ــاه ندان ــه پادش ــد ک ــت کن خيان
ــه  ــه حمل ــت ک ــن اس ــه اي ــردی ن 25. م
آورد . بلکــه مــردی آن اســت کــه در وقــت 

ــای از  ــای دارد و پ ــر ج ــود را ب ــم خ خش
ــد.  ــن ننه ــاف بي انص

ــر  ــه اگ ــينند ک ــی نش ــاهان جاي 26.پادش
ــر باشــند  ــا خب ــردارد ب دادخواهــی فغــان ب
ــه هــر وقتــی  ــان و ســرهنگان ن کــه حاجب
مهمــات رعيــت بــه ســمع پادشــاه رســانند. 
27. تــو بــر جــای آنانــی کــه رفتنــد 
و کســانی کــه خواهنــد آمــدن . پــس 
وجــودی ميــان دو عــدم التفــات را نشــايد. 
ــی  ــد از کس ــی را نرنجان ــه کس ــر ک 28. ه
ــه همــی ترســد، همــی  ــژدم ک نترســد . ک
گريــزد از فعــل خبيــث خويــش . گربــه در 
خانــه ايمــن اســت از بــی آزاری و گــرگ در 
صحــرا ســرگردان از بــد فعالــی، گدايــان در 
شــهر آســوده از ســليمی و دزدان در کــوه و 

صحــرا نهــان از حرامزادگــی. 
ــر  ــا ه ــز ت ــمن برانگي ــه دش ــمن ب 29. دش
طــرف غالــب شــوند، فتــح از آن تــو باشــد. 
ــه  ــز دارد و ب ــی عزي ــر ملت 30. پيشــوای ه

ــت نشــاند.  حرم
ــر  ــه اگ ــد ک ــان کن ــاهی چن 31. در پادش
وقتــی پادشــاه نباشــد جفــا و خجالــت 
نبينــد همچــون زنبــور کــه هــر کــه مــر او 
را ناتــوان و افتــاده بينــد پــای در ســر مالــد. 
32. چندانکــه از زهــر و مکــر و غــدر و 
فدايــی و شــبيخون بــر خــود اســت از 
درون خســتگان و دل شکســتگان و دعــای 
مظلومــان و نالــه محرومــان برخــود باشــد . 
ســلطان غزنيــن گفتــی مــن از نيــزه مــردان 
چنــان نمــی ترســم کــه از دوک زنــان 

ــان.  ــينه ايش ــوز س ــی س يعن
ــر حــذر  ــوان زيرزميــن چنــدان ب 33. از دي
ــوان روی زميــن يعنــی  ــود کــه دي ــد ب نباي

ــد.  آدميــان ب
ــه  ــرس ک ــتان مپ ــود از دوس ــب خ 34. عي
بپوشــانند، تفحــص کــن کــه دشــمنان چــه 

مــی گوينــد. 
ــه  ــردن ب ــد ک ــف باي ــه لط ــی ک 35. جاي
درشــتی ســخن مگــوی کــه کمنــد از بــرای 
مهاجــم ســرکش باشــد و جايــی کــه قهــر 
ــای  ــکر بج ــه ش ــوی ک ــت مگ ــد بلطاف باي

ــد.  ــده نده ــمقونيا« فاي »س
36. دوســتدار حقيقــی آن اســت کــه عيــب 
تــو را در روی تــو بگويــد تــا دشــوارت آيــد 
ــا  ــو بپوشــد ت ــای ت و از آن بگــردی و از قف

بدنــام نگــردی. 
37. ضعــف رای خداونــد مملکــت آن اســت 
ــا  ــد ي ــل ننه ــک را مح ــمن کوچ ــه دش ک
ــر  ــه اگ ــد ک ــه ده ــدان پاي ــت را چن دوس

ــد.  ــد، بتوان ــمنی کن دش
38. اعتماد کلی بر نوآمدگان مکنيد. 

ــو  ــای ت ــو در قف ــر ت ــه خي ــن ک 39. آن ک
ــا  ــد ي ــم گوين ــر از بي ــه در نظ ــد، ک گوين

ــع طم
40.وقتــی کــه حادثــه ای موجــب تشــويش 
خاطــر بــود، طريــق آن اســت کــه شــبانگاه 
کــه خلــق آرام گيرنــد، اســتعانت بــه درگاه 
ــد و  ــا و زاری کن ــرد و دع ــی ب ــدای تعال خ
ــه  ــگاه ب ــس آن ــد . پ ــر طلب ــرت و ظف نص
خدمــت زهــاد و عبــاد قيــام نمايــد و همــت 
خواهــد و خاطــر بــه همــت ايشــان مصروف 
ــريف رود  ــاع ش ــارت بق ــه زي ــس ب دارد . پ
و از روان ايشــان مــدد جويــد . پــس در 
ــان  ــکينان و محتاج ــان و مس ــق ضعيف ح
ــان  ــد از زنداني ــی چن ــد و تن شــفقت فرماي
ــرات  ــذر و خي ــه ن ــس آنک ــد پ ــی ده رهاي
ــد و  ــه لشــکريان را نوازشــی کن ــد . آنگ کن
ــه  ــد . آنگ ــدوار گردان ــر امي ــده خي ــه وع ب
ــد  ــتان خردمن ــاورت دوس ــر و مش ــه تدبي ب
ــه ســعی  ــع مضــرت آن حادث يکــدل در دف

ــد. . کن
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كالم آخر
یا رب ز باد فتنه نگه دار خاک پارس
چندان که خاک را بود و باد را بقا

ــد  ــت و خداون ــاز اس ــوز ب ــت هن ــد راه بازگش ــم گفتن ــم عظی ــس ازآن رج ــیطان را پ و ش
ــا گفتــن ایــن کام کــه پشــیمانم؛ و  ــه کــن ب ازآنچــه می پنداریــم بخشــنده تر اســت. توب
ــن اســتکبار  ــذر بخواهــد مــن نیســتم و این چنی ــد ع ــه بای ابلیــس پاســخ داد آن کــس ک

ــود. ــا از مســتکبرین ب ورزیــد کــه او همان
ــد  سرکشــی ابلیــس شــرح حال عــده ای اســت کــه به ناحــق از حــدود خــود تجــاوز کردن
ــد  ــا خــود را مقصــر نمی دانن ــان نه تنه ــون باگذشــت زم ــد و اکن ــن فســاد کردن و در زمی
ــی  ــدرت و خودخواه ــون ق ــاخه های جن ــد. ش ــی دارن ــار عذرخواه ــن انتظ ــران ای از دیگ
شــیطان درون وجــود عــده ای تنیــده شــده و بــا ورق زدن کتــاب تاریــخ و خوانــش دفتــر 

ننگیــن عمــل ایــن افــراد بــه ماهیــت آن پــی خواهیــم بــرد
بگذار تا دفتر ننگ را ورق زنیم
آمال فتنه گران را به هم زنیم

ایــن گــروه خــود را صاحبــان انقــاب می دانســتند و میــراث آن را ارث پــدری می خواندنــد 
و کامشــان ایــن بــود ایــن مــا بودیــم کــه انقــاب کردیــم و حــق ماســت کــه حکومــت 
کنیــم بایــد گفــت: احســنت غــوره نشــده مویــز شــدی خــود را جــای ایــن مــردم و شــهدا 
ــد و در  ــب می کردن ــی ت ــرای آزادی و قانون گرای ــی ب ــنت. مدت ــی احس ــب می دان صاح

عمــل بــه جنــگ آن رفتیــد.
امــا از پــدران شــورش کــه بگذریــم تأســف اســت کــه عــده ای زنــگار جهــل در عقلشــان 
ــای  ــروب را بج ــی مض ــید از ک ــد پرس ــتاده اند. بای ــم ایس ــاع از ظال ــه دف ــوب کرده و ب رس

ــد. ــاص می کنن ــل قص ــای قات ــول را بج ــد و مقت ــازات می کنن ــارب مج ض
ــه  ــذر امیــد در دلمــان ســخت ریشــه کــرده و آینــده ای ســبز پیــش رو اســت ب لیکــن ب
ــان از  ــش رو خیالم ــای پی ــن و در طوفان ه ــگ بت ــبزی رن ــه س ــه ب ــا و ن ــبزی رویش ه س

ناخــدا جمــع اســت.
ای دل ار سیل با بنیاد هستی برکند

چون تو را نوح است کشتیبان غم مخور
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