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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنـــه ای(

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتباط بـا 
خط حزب ا...                     

   پیامک:                                              10001028 
Khat@khamenei.ir        :رایانامه   

eitaa.com/khattehezbollah            :ایتا   
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شـــغل تربیت فرزنـــد، از همـــۀ شـــغلها باالتر 
اســـت. یک فرزند خوب شـــما اگر بـــه جامعه 
تحویل بدهید، برای شـــما بهتر اســـت از همۀ 
م. اگر یک انســـان شـــما تربیت کنید، برای 

َ
عال

شما به قدری شـــرافت دارد که من نمی توانم 
بیان کنـــم. دامـــن مادرهـــا دامنی اســـت که 
»انســـان« از آن بایـــد درســـت بشـــود. یعنی 
اول مرتبۀ تربیت، تربیت بچه اســـت در دامن 
مادر؛ بـــرای اینکه عالقـــۀ بچه به مادر بیشـــتر 
از همـــۀ عالیق هســـت و هیچ عالقـــه ای باالتر 
از عالقـــۀ مـــادری و فرزندی نیســـت. بچه ها از 
مادر بهتر]مســـائل[را اخذ می کننـــد. آنقدری 
که تحـــت تأثیر مادر هســـتند، تحـــت تأثیر پدر 
نیســـتند، تحت تأثیر معلم نیستند، تحت تأثیر 

استاد نیستند.   1۳۵8/0۳/21

کالم امام  

تربیت خوب 
فرزند از همه

 عالم بهتر است

اســـالم در داخل خانـــواده، دو جنـــس زن و 
مـــرد را مانند دو لنگه ی یک در، دو چشـــم در 
چهره ی انسان، دو سنگرنشـــین در جبهه  ی 
نبرِد زندگی و دو کاســـِب شـــریک در یک باب 
مغازه قرار داده اســـت.  هرکـــدام از این دو، 
طبیعت، خصوصیات و خصلت هایی، هم در 
جســـم و روح و فکر و هم در غرایز و عواطف 
دارند کـــه ویژه ی خودشـــان اســـت.  این دو 
جنس، اگر بـــا همـــان حـــدود و موازینی که 
اسالم معّین کرده اســـت در کنار هم زندگی 
کنند، خانواده ای ماندگار و مهربان و بابرکت 

و پرفایده خواهند داشت.   1۳۷۵/0۶/28

ســـــؤال: در انتخابات عمل بـــــه تکلیف مقدم 
است یا رســـــیدن به نتیجه؟ چگونه می توان 
هم به تکلیف عمل کـــــرد و هم به دنبال نتیجه 

مطلوب بود؟

جواب: تکلیف گرایی با دنبال نتیجه قانونی و 
شرعی بودن، منافات ندارد هر چند در انجام 

تکلیف تحقق نتیجه نیز مورد توجه است.

 دو سنگرنشین 
در جبهه  ی نبرِد زندگی

در انتخابات 
تکلیف مهم است یا نتیجه؟

خانواده ایرانی  

احکام  

روایت تاریخی  

دولت جوان حزب اللهی  انتخاب درست؛ کار درست  

روز فتـــح خرمشـــهر - کـــه نقطـــه ی اوج عملیـــات 
»بیت المقدس« است - برای همه ی ما و برای تاریخ 
ما و آینـــده ی ما یک نمونه ی درس آمـــوز و عبرت آموز 
اســـت؛ چون در این روز نیروهـــای جان برکف ارتش و 
سپاه، با یک هماهنگی شگفت آور و تحسین برانگیز و 
با شجاعت و فداکاری غیر قابل توصیفی توانستند یک 
ضربه ی عظیمی وارد کنند؛ نه فقط بر پیکر ارتش عراق، 

بلکه این ضربت وارد شـــد بر پیکره ی نظام استکبارِى 
جهانی که با ِعده و ُعده ی خود پشـــت ســـر ماشـــین 
جنگی رژیم بعث قرار گرفته بودنـــد. هیچ کس گمان 
نمیکرد چنین اتفاقی بیفتد، ولی افتاد. آن عامل اصلی 
در این میان چه بود؟ میتوان عواملی را شمرد؛ لیکن 
اصلیترین عوامل، آن روح اعتماد به خدا و اعتماد به 

نیروی خود بود. ٨٩/٠٣/٠٣

در همین انتخابات هم، کار اساســــی که شما دارید، 
این اســــت که همه را به مشــــارکت تشــــویق کنید. 
انتخابات ُپرشور برای کشور از همه جهت مهم است. 
هم از جهت حضور مردم و تحّقق مردم ســــاالری به 
معنای واقعی کلمه مهم اســــت؛ این را دســــِت کم 
نگیریم، نگوییم چون در فــــالن حرکت دولتی، مردم 
حضور نداشتند پس مردم ساالری نیست؛ نه، نْفس 
حضور مردم برای انتخاب مســــئوالن کشــــور، یک 
مسئله ی مهّمی است؛ مســــئله ی انسانی و تمّدنی 
بسیار مهّمی است؛ مردم ســــاالری است. بعد هم، 
حضور مردم در انتخابات، بــــر توانایی ها و قّوت آن 
دولت منتخب تأثیر زیــــادی دارد؛ باالخره یک دولتی 
انتخاب خواهد شد، هر چه پشــــتوانه ی او بیشتر و 
قوی تر باشد، قطعًا بهتر اســــت و قدرت بازدارندگی 

کشور را باال میَبرد.   1400/02/21

بایستی کسانی بر سر کار بیایند که معتقد به 
مردم باشند، معتقد به جوانها باشند، واقعًا 
عنصر جوان را قدر بداننــــد، ]دارای[ عملکرد 
انقالبی باشند و حقیقتًا عدالت خواه باشند؛ 
نه اینکه به لقلقه ی زبان اســــم عدالت آورده 
بشــــود؛ به معنای واقعی کلمه عدالت خواه 
باشند و ضّدفســــاد باشــــند. »عدالت« هم 
البّته فقط عدالت اقتصادی نیســــت؛ اگر چه 
رقم مهّمــــش عدالت اقتصادی اســــت اّما در 
بخشــــهای گوناگون، عدالْت ســــاری و جاری 
اســــت. و یک چنین دولتی ان شــــاءاهلل اگر به 
وجود بیایــــد، آن وقت میتوانــــد صدها مدیر 
جوان و مؤمــــن را در بخشــــهای گوناگون از 
صدر تا ذیل بگمارد و ان شــــاءاهلل کار کشــــور 

سامان خوبی پیدا کند.   1400/02/21

فتح خرمشهر درس و عبرتی برای تاریخ و آینده است

 تشویق به مشارکت در انتخابات،
 کار اساسی امروز است

کسی سر کار بیاید 
که واقعًا عدالت خواه باشد

عکس نوشت  

حضور آیت اهلل خامنه ای در بین مدافعان خرمشهر -  مهرماه 1359

آزادی خرمشهر سرنوشت جنگ را مشخص کرد
وقتی خرمشهر ســقوط کرد، نماد قوی پنجگِی دشــمن بود و مظلومیت ملت ایران. وقتی ملت ایران 
با قدرت خرمشــهر را از دشــمن پــس گرفت و هــزاران نیــروی رزمنده ی دشــمن را اســیر کــرد، در واقع 
سرنوشــت نهایی جنگ نوشته شد. ]اما[ شــش ســال بعد از آن صرف شــد تا نظام جمهوری اسالمی 

بتواند بر زرادخانه ی عظیم جهانی، که پشت سر رژیم بعثی صدام قرار داشت، پیروز شود.   1۳84/0۶/02

سالگردسوم خرداد6١: آزادسازی خرمشهر از اشغال رژیم بعث عراق
289289

به رسم آیه ها   |    3

برخورد سلیقه ای با 
 حق و رأی مردم ممنوع!
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سخن هفته

روایت تاریخی      |     4 

2

فتح خرمشهر درس و عبرتی برای تاریخ و آینده است در انتخابات تکلیف مهم است یا نتیجه؟

احکام     |     4   دولت جوان حزب اللهی      |    4  

کسی سر کار بیاید که واقعًا عدالت خواه باشد

شـــهدای جوانـــی کـــه میرونـــد بـــرای دفـــاع از حـــرم یـــا رفته انـــد شـــهید شـــده اند، حـــرف اینهـــا، اقدامشـــان، حرکتشـــان، خاطره شـــان، ســـخنانی 
کـــه راجـــع بـــه اینهـــا گفتـــه میشـــود، همـــه ی اینهـــا بیدارکننـــده اســـت، همـــه ی اینهـــا هشـــیارکننده اســـت. مـــا گوشـــمان ســـنگین اســـت، ایـــن 
ـــاد و  ـــر و الح ـــه کف ـــمن و ب ـــه دش ـــرب و ب ـــه غ ـــرق و ب ـــه ش ـــش ب ـــن گرای ـــر ای ـــا را، دیگ ـــن پیامه ـــنوانند ای ـــا بش ـــه م ـــر ب ـــنویم؛ اگ ـــت نمی ش ـــا را درس پیامه

ماننـــد اینهـــا، از بیـــن مـــا رخـــت بـــر خواهـــد بســـت.   1۳9۷/08/14

مزار: بهشت زهرا )س( - قطعه 29

»خاطرات شهدا« بیدارکننده است
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شــهید شعبان نصیری

شهید هفته  

محل شهادت: منطقه تل عفر - غرب موصل تاریخ شهادت: 5 خرداد 1396

مروری بر نقش و جایگاه شورای نگهبان در صیانت از قانون اساسی و حقوق مردممروری بر نقش و جایگاه شورای نگهبان در صیانت از قانون اساسی و حقوق مردم

»در حوزه اقتصاد،  در حوزه عدالت، به  سخن
طــور جــّدی مشــکل داریــم.« ایــن هفتـه

اخیــر  بیانــات  از  بخشــی  عبــارت، 
رهبرانقــالب در ارتبــاط تصویــری بــا 
نمایندگان تشکلهای دانشجویی است. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای از سال 1۳88 نامگذاری سالها را 
با رویکرد اقتصادی انجام داده و  به طور مضاعف 
در حــوزه مســائل اقتصــادی نــکات و تذکــرات و 
توصیه هایی بیان کرده اند، ایشان علت این کار را 
این چنین بازگو میکنند: »شعارها را اقتصادی قرار 
دادیم چون مســئله، مســئله کشــور و مســئله 
معیشــت مردم اســت.«   99/9/4 اماسؤال این 
اســت که مهم ترین مشــکالت کشــور در عرصه 
اقتصاد و عدالت اقتصادی چیست و راه حل غلبه 

بر مشکالت کدام است؟
مسئله اقتصاد در سالیان اخیر به اصلی ترین 
مســئله کشــور تبدیل شــده اســت، »مسئله 
فوری کشور و مســئله جّدی کشــور و اولوّیت 

کشور فعًال مسئله اقتصاد است.«     98/1/1 
اولین اثر اقتصاد ضعیف »فشــار بر معیشــت 
مــردم بخصــوص طبقــات ضعیــف اســت.«
 98/2/24 اثــر دوم ایــن اســت که »دشــمن 
طمع میکند و امید میبندد؛ اعتبار کشور هم 
کاهش پیــدا میکنــد.«   98/2/24 کشــور اگر 
قــوی باشــد در عرصه جهانــی اعتبــار خواهد 

داشت. 

  جبران عقب ماندگی ها
»اقتصاد مــا چند بیمــاری مزمــن دارد.« اولین 

مورد »مسئله وابستگی به نفت است.« 
ادامه در  صفحه 3

مروری بر مشکالت اقتصادی  و راه حل آنها؛

 راه غلبه بر  
مشکالت اقتصادی پاسدار ِ قانون
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اگر به نام عدالت خواهـــی و به نام انقالبیگری، اخـــالق را زیر پا 
بگذاریم، ضرر کرده ایـــم؛ از خط امام منحرف شـــده ایم. اگر به 
نام انقالبیگری، به نـــام عدالت خواهی، به بـــرادران خودمان، 
به مردم مؤمن، به کســـانی که از لحاظ فکری با مـــا مخالفند، 
اما میدانیم که به اصـــل نظام اعتقاد دارند، به اســـالم اعتقاد 
دارنـــد، اهانـــت کردیـــم، از خط امـــام منحـــرف شـــده ایم. اگر 
بخواهیم به نام انقالبیگری و رفتار انقالبی، امنیت را از بخشی 
از مردم جامعه و کشـــورمان ســـلب کنیم، از خط امام منحرف 
شـــده ایم... قرآن به ما دســـتور میدهد و میگویـــد: مخالفت 
شـــما با یک قومی، موجب نشـــود که عدالت را فرو بگذارید و 
فراموش کنیـــد. »اعدلوا«؛ حّتی در مـــورد مخالف هم عدالت 

به خرج دهید. 
بخشی از خطبه های نماز جمعه تهران        1390/03/14

در خط امام
عدالت و اخالق توامان است

خطبه های انقالب  

برخورد سلیقه ای با 
 حق و رأی مردم ممنوع!

به رسم آیه ها  

آن کســـی که عاقبت کار خـــودش را مالحظه نکنـــد، خردمند 
و محکم کار نیســـت. بخصوص آن کســـانی از شـــماها و ماها 
که یک مســـئولّیتی دارند، در یک نقطه ای تصمیمی میسازند 
ت کنیم، 

ّ
یا تصمیمـــی میگیرند... اگر ما در عواقـــب کارمان دق

دل را بـــاز میکنـــد، منافذ فکـــری انســـان را، منافـــذ روحی و 
ت 

ّ
معنوی انســـان را باز میکند. اگر در عاقبـــت کارهایمان دق

کنیم، گنـــاه نمیکنیم، فســـق نمیکنیم؛ اگر بـــه عاقبت کارمان 
فکر کنیم، از لغزشـــهایی که معموًال برای ماهـــا پیش می آید، 
اجتناب میکنیم. هم در مسائل شـــخصی این جور است، هم 
در مسائل بزرگ این جور اســـت، هم در مسائل کالن کشوری 

این  جور است.   1۳9۷/12/0۵ 

اگر به عاقبت کار بیندیشیم
نمی لغزیم

درس اخالق  

سخن هفتهگزارش هفته

در انتخابات، دو مسئله از همه مهمتر است: مسئله ی اول، 
حضور مـــردم، مســـئله ی دوم، قانون گرائـــی در انتخابات. 
اینجور نباشـــد کـــه اگـــر انتخابـــات بر طبـــق نظر مـــا انجام 
گرفت، قبول داشـــته باشـــیم؛ اگـــر برخالف نظر مـــا بود، »َو 
یِه ُمذِعنین«.)1( اگـــر حق را به ما 

َ
 َیأتـــوا إل

ُ
ُهُم الَحّق

َ
إن َیُکن ل

دادند، آنـــی که ما میخواهیم، ســـر کار آمد، قانـــون را قبول 
داریـــم؛ اگر آنـــی که مـــا میخواهیم، ســـر کار نیامـــد، میزنیم 
زیر قانون؛ نه قانون را قبـــول داریم، نه رأی مـــردم را قبول 
داریم؛ این نمیشـــود. فتنه 88 همین جور بود. ادعا کردند 
که قانون گرا هســـتند، بعد خـــب مردم به آنهـــا رأی ندادند، 
اکثریت مـــردم به کـــس دیگری رأی دادنـــد؛ اینها بنـــا کردند 

دعوا راه انداختن.    1۳90/0۷/20  
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 ادامه از صفحه  1
بزرگتریــن اشــکال اقتصاد وابســتگی بــه نفت و 
خام فروشــی آن اســت. مورد بعــدی »مداخالت 
غیــر الزم دســتگاه های حکومتی در امــر اقتصاد 
اســت.« دولت باید نقش حمایتی داشــته باشد 
و در عرصه هــای اقتصــادی غیــرالزم ورود نکنــد. 
مشــکل بعدی اقتصاد »مســئله تخریــب فضای 
کســب  و کار اســت.« کارهــای اداری عجیــب و 
غریبــی که باعــث میشــود حتــی  براحتــی نتوان 
کســب و کار جدیــد راه انداخــت. از دیگر مســائل 
کالن اقتصادی، اصالح »ســاختار بودجه و نظام 
بانکــی«  98/2/24 اســت. البتــه در اقتصــاد بــا 
مشــکالت و بیماری هــای دیگــری، نــه از جنــس 
موارد ســاختاری پیش گفته، مواجه هســتیم که 
»عمده ترینــش توّرم اســت، کاهــش ارزش پول 
ی است، گرانی های بی منطق است، مشکالت 

ّ
مل

بنگاه هــای تولیــدی اســت، وجــود تحریمهــای 
خارجــی اســت.«    99/4/22 همچنیــن »یکــی از 
بدترین مشــکالت در کشــور همین اســت که ما 
اقتصاد را شــرطی کنیم. متأّســفانه اقتصاد ما در 
این چند ســال اخیر شــرطی اســت.«    98/8/28 
اینکه منتظر تصمیمات و مذاکرات خارجی و تأثیر 
آن در اقتصاد باشیم. و بسیاری دیگر از مشکالت 
که از مــرور آنها صرف نظر میکنیــم. در جمع بندی 
باید گفت »وضع اقتصادی با همه تالشــهایی که 
انجــام میگیــرد، مطلوب نیســت؛ مردِم زیــادی از 

لحاظ اقتصادی در فشار هستند.«    9۷/۳/2
در باب عدالت اقتصادی نیز باوجود پیشــرفتهای 
فراوان در دوران انقالب، عقب ماندگی داریم. در 
جمهوری اســالمی»هدف اقتصاد عبارت است از 
تولید ثــروت و تقســیم عادالنــه آن.«    99/2/1۷ 
خدمــت  در  »ثــروت  یعنــی  اقتصــادی  عدالــت 
ریشه کنی فقر باشد، در خدمت گسترش عدالت 
باشــد.«    98/۵/۳0 لــذا عقب ماندگــی در زمینه 
عدالت اقتصادی »باید همــه را به تالش فکری و 
عملی در باب معیشــت طبقات ضعیف، به مثابه 

اولویت، وادار سازد.«    99/۳/۷

  باور کنیم که بن بست نداریم
امــا راه حــل چیســت؟ اوال تجربــه هــای مختلف 
نشــان داده که »مشــکل اقتصاد کشــور با تکیه 
به ظرفیتهای داخلی قابل حل است.«    9۷/۳/2 
و از ســوی دیگــر نیز بــرای همه ثابت شده اســت 
که»نســخه های غربــی بــرای مــا قابــل اعتمــاد 

نیستند.«    9۷/۳/2 
در زمینــه راهکارهــای حــل مشــکالت اقتصادی 
هســت،  هــم  کارشناســان  اجمــاع  مــورد  کــه 
اقتصــاد  سیاســتهای  »ماننــد  زیــادی  مــوارد 
مقاومتی«توســط رهبرانقالب تأکید شده است 
 

ّ
و یــا اینکــه فرمودند: »بنــده معتقــدم کلید حل

معضــالت کشــور عبــارت اســت از ترویــج تولیــد 
داخلــی در بخشــهای مختلــف.«    98/8/28 اما 
در برهه کنونی »مشــکل اقتصاد کشور نداشتن 
راهکار یا ندانســتن راهکار نیســت... آنچه ما نیاز 
داریم، یــک هّمــت و شــجاعت و اهتمــام جّدی و 
پیگیری است.«    99/9/4 کارهای اقتصادی باید 
در زندگــی مــردم تأثیــر ملموس داشــته باشــد، 
»برخــی آمارهــا، آمارهــای خوبــی اســت، منتهــا 

حقیقت مطلــب در روی زمیــن را که انســان نگاه 
میکند، این مشکالت باقی است.«    99/9/4 

   پیشران تحول
وضعیــت فعلــی و رونــد مشــکالت اقتصــادی، 
»ایجــاب میکند که ما بــه فکر یک حرکــت تحّولی 
باشــیم.«    1400/2/21  لذا روحیــه و رفتار مدیران 
باید متحول شــود، یعنــی »مدیرّیت شــجاعانه، 
بــر  میدانــی  ِاشــراف  بــا  جهــادی،  امیدوارانــه، 
مشــکالت، خیلــی از مشــکالت را در اتــاق اداره و 
مدیرّیت و پشــت میز نمیشــود فهمید، باید رفت 
در صحنــه، در عرصه، تا مشــکالت را بتوان لمس 
کــرد.«    98/2/24 نگاهــی به وضعیــت مدیریت 
مســائل کشــور خصوصــًا مدیریــت اقتصــادی 
نشــان می دهــد که»هــر جــا مــا بــا مدیرّیتهــای 
قوی و خسته نشــو مواجه بودیم دیدیــم که کار 
پیشــرفت کرده و هر جا که این جــور حضوِر الزم و 
دائم وجود نداشته باشــد، البّته مشکالت پیش 
می آید.«    99/۷/21 این ســبک مدیریتی همواره 
با عنــوان »مدیریت جهــادی« مــورد تأکید بوده 
اســت کــه »بــا تنبلــی، بــا بی حالــی، کم انگیزگی، 
مســئله اقتصــاد کشــور حــل نخواهــد شــد... 
مدیرّیتهــای جهــادی بایــد بــر مســائل اقتصادی 
کشور احاطه داشته باشــند.«    98/1/1  از سوی 
دیگر جوانــان نقش اصلــی را در رویکرد جهادی و 
با نشــاط مســئولیت ها دارند، »عالج مشــکالت 
کــه  اســت  حزب اللهــی  جــوان  دولــت  کشــور، 
میتواند کشور را از راه های دشــوار عبور بدهد.« 
   99/2/28 بــرای رفع محرومیت ها نیــز »اگر زمام 
اداره بخشــهای گوناگــون کشــور بــه جوانــان 
مؤمن و انقالبی و دانا و کاردان سپرده شود.«    

9۷/11/22 امیدهای مردم برآورده میشود.

  بهترین راه غلبه بر مشکالت
بنابرایــن راهــی جز تحــول وجــود نــدارد و »راه 
از تشــکیل یــک  ایجــاد تحــّول عبــارت اســت 
دولــت معتقــد بــه تحــّول و معتقــد بــه عنصر 
تحّول آفرین، یعنــی عنصر جــوان نخبه مؤمن 
انقالبــی.«     1400/2/21 دولــت جــوان انقالبــی 
یعنــی »یک دولت ســِر  پــا و بانشــاط و آماده ای 
که در ســنینی باشــد کــه بتوانــد تــالش کند.« 
   99/2/28 و البتــه عرصــه اســتفاده از جوانــان 
محدود به ســطح خاص مانند وزارت و ریاست 
نیســت، »دولــت یک مجموعه وســیعی اســت 
ــر و تعیین کننــده در آن 

ّ
که صدهــا مدیرّیت مؤث

وجــود دارد و همــه اینهــا میتوانــد به اصطالح 
میزبــان جوانهــای مؤمــن و نخبــه و انقالبی ما 
باشــد کــه بایــد بتواننــد در تصمیم ســازی ها و 
تصمیم گیری ها و اجرا حضور داشــته باشــند.« 
   1400/2/21 رویکــرد در دولــت بایــد این باشــد 
کــه »در مدیرّیتهــای مختلــف، جوانهــا بیشــتر 
بــه کار گرفتــه بشــوند.«    9۷/1/1 و در مقطــع 
حاضر تشــکیل دولت جوان انقالبی بهترین راه 
حل بــرای ایــن امر اســت. پس »عــالج دردهای 
مزمــن کشــور در ُپرشــور بــودن انتخابــات و 
حضــور عمومی مــردم و بعــد، انتخــاب اصلح، 
انتخاب شخصّیت مناسب در انتخابات ریاست 

جمهوری است.«    99/11/29

»غلط می کنــی قانــون را قبول نــداری! قانــون تــو را قبول 
ندارد.« ایام فتنــه 88 بود که این جمله  امــام خمینی را بار 
دیگر بر ســر زبانها انداخت. عبارتی که پاسخ هر اظهارنظر و 
اقدام غیرقانونی بود. قضیــه به خــرداد 1360 بر می گردد. 
تعدادی از نمایندگان مجلس رفته بودند دیــدار امام)ره(. 
جمالت صریح تر از آنند که نیاز به تفسیر داشته باشد: »من 
اول سال به آقایان عرض کردم که این سال خوب است سال 
اجرای قانون باشد... نمی شود از شما پذیرفت که ما قانون 
را قبول نداریم. غلط می کنی قانون را قبول نداری! قانون تو 
را قبول ندارد! نباید از کسی پذیرفت، که ما شورای نگهبان را 
قبول نداریم. نمی توانی قبول نداشته باشی... همه باید 
مقید به این باشــید که قانــون را بپذیرید و لو بــر خالف رای 

شما باشد.«
کلیدواژه اصلــی این جمــالت قانــون اســت. در راس همه 
قوانین هم قانون اساسی قرار گرفته است. همین ضرورت 
هم باعث شــده که در بسیاری از کشــورها و حاکمیت های 
سیاسی با مکاتب مختلف فکری از ایاالت متحده گرفته تا 
مدل های اروپایی مانند آلمان و فرانسه و کشورهای دیگری 
مانند مصر، یک جایگاه فراقوه ای پاسداری از ارزش های این 
هسته سخت را بر عهده داشته باشد. این جایگاه معموال با 
عنوان »دادگاه قانون اساسی«، »دیوان عالی« یا عباراتی 
نظیر آن شناخته می شود و در اختالفات حرف آخر را می زند. 
همه هم ملزم بــه اطاعت از آن هســتند.به نحو ی که حتی 
در انتخابات ســال 2000 آمریــکا دو نامزد اصلــی اختالفات 
شدیدی داشتند و  در نهایت رای دیوان عالی دعوا را خاتمه 

داد. 

  یک تاریخ 115 ساله
در جامعه ایران که مردم اصل مشروعیت حکومت را متعلق 
به خداوند می دانند، جایگاه فوق عالوه بر پاسداری از قانون 
اساسی، وظیفه پاسداری از اصول شرع را هم بر عهده دارد تا  
قانونی برخالف احکام الهی و معارف اسالمی، وضع نشود. 
این موضوع، محدود به دوره جمهوری اسالمی هم نیست 
و ســابقه آن به 11۵ ســال قبل بر می گــردد. دورانی که نطفه 
حکومت مشروطه در ایران بسته شد و طبق قانون اساسی 
مشروطه ،پنج نفر از علما و فقها وظیفه نظارت بر مصوبات 
مجلس را بر عهده داشتند. پس از استقرار جمهوری اسالمی 
هم این ســاختار تکمیل شــد و وظایف آن ذیل نهادی به نام 

شورای نگهبان قرار گرفت. 
وجه صیانت از اصول شــرع هم برای نظام اسالمی ضرورتی 

انکارناپذیر است. پاسخ امام)ره( به نامه وزیرکشور 
در ســال ۶۶ و اظهارنظــر دربــاره ماهیــت یکــی از 

جریان های سیاســی وقت به نام نهضت آزادی 
در همیــن راســتا قابل تحلیل اســت. ایشــان 

به همیــن دلیل اعضــای این جریــان را فاقد 
صالحیــت بــرای هــر مســئولیتی در نظام 

اســالمی توصیــف کردنــد. رد صالحیــت 
نامزدهــای ایــن جریــان در انتخابــات 

ســومین دوره مجلــس هــم ناظــر به 
اختیــارات قانونی شــورای نگهبان بر 
پاســداری از قانون اساســی و شرع 

مقدس بود . 
در بنــد نهــم اصــل 110 قانــون 
اساســی بــه صراحــت بــه ایــن 
موضوع اشــاره شــده اســت: 

»صالحیت  داوطلبان ریاست  
دارا  جهــت   از  جمهــوری  
بودن  شــرایطی  که  در این  

قانون  می  آید، باید قبل  از انتخابات  به  تأیید شورای  نگهبان   
برسد.« از این     جهت فصل الخطاب بودن شورای نگهبان 
در تاییــد صالحیــت داوطلبــان ریاســت جمهــوری از موارد 

مصّرح در قانون اساسی است. 

  هشدار امام�
اصول قانون اساسی و روح اسالمی حاکم بر آن از نگاه امام 
خمینی)ره( و رهبــر انقالب اهمیــت انکارناپذیر دارنــد. امام 
راحل)ره( در مقاطع مختلف رهبری 10 ساله شان به کرات این 
موضوع را گوشــزد کرده اند. به طور مثال در اردیبهشت ماه 
1۳۶۳ امام خمینی)ره( در پیامی خطاب به ملت ایران چنین 
نوشــته اند: »... افرادی که نظریه شــورای محترم نگهبان در 
ابطال یا تایید بعضی حوزه ها موافق میل شان نبوده است، 
دست به شایعه افکنی زده و اعضای محترم شورای نگهبان 
را که حافظ مصالح اســالم و مســلمین هســتند، تضعیف 
و یا خــدای ناکرده توهیــن می نمایند و به پخــش اعالمیه و 
خطابه در مطبوعات و محافل دســت زده انــد غافل از آنکه 
پیامد چنین اعمال و جوســازی ها چه خواهد بــود... من به 
این آقایان هشدار می دهم که تضعیف و توهین به فقهای 

شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسالم است.«

  تخریب ممنوع!
حضرت آیت اهلل خامنه ای هم مانند امــام راحل)ره( همواره 
در طول سال های زعامت و رهبری چنین سیره ای داشته اند 

و در مقاطع مختلفی آن را به صراحت اعالم کرده اند: »بعضی 
وقتی در شورای نگهبان رد شــدند ناراحت میشوند... بنده 
هم ممکن اســت اگرچنانچه در یک موردی بگویند »شــما 
صالحّیت نداری« ناراحت بشــوم اّما آیا وقتی ناراحت شدیم 
بایســتی جنجــال بکنیــم؟... اگرچنانچــه شــورای نگهبــان 
اشــتباه کرده باشــد، شــما بایســتی به آنها مراجعه کنید و 
آنها هم طبق قانون، همــان وظیفه ای که دارنــد باید انجام 
 بدهند؛ اگر نشد، نمیشــود شــورای نگهبان را تخریب کرد.«

94/12/20

  تخریب کنندگان توبه کنند
ایشان همواره در مقاطع مختلف به خصوص در انتخابات 
دوره هــای متعــدد محلــس شــورای اســالمی و ریاســت 
جمهوری پشتیبان این نهاد قانونی بوده و حمله و تخریب 
آن را یکی از غلط ترین کارها و أن را همراستا با اهداف دشمن 
می دانند: »یکی از غلط ترین کارها در این زمینه، حمله ی به 
شورای نگهبان است؛، شورای نگهبان یک مجموعه ی مورد 
اعتماد است؛ در قانون اساسی شأنی برای شورای نگهبان 
معّین شده است… چطور آسان مّتهم بکنند شورای نگهبان 
را که مثًال  از روی غرض فالن کس را رد کرده اند، یا فالن کس را 
قبول کرده اند؟ خب این تهمت زدن است. تهمت گناه کبیره 

98/11/1۶ است... باید توبه کنند.«

  در خدمت استبداد رضاخانی نباشید
شــورای نگهبان از نگاه رهبر انقــالب از دســتگاه های امین 
و معتمد نظام جمهوری اســالمی توصیف شــده به حدی 
که فعالیت آن نــه فقط موجبات ســالمت انتخابــات بلکه 
سالمت نظام را هم تضمین می کند. نکته قابل توجه آنکه 
ایشان  پیش از انتخابات مجلس  شورای اسالمی چهارم که 
علیه نقش شورای نگهبان زمزمه هایی شده بود،  این گونه 
موضــع گرفتند:»هرکس که ایــن موقعیت را برای شــورای 
نگهبان نپســندد و با آن معارضه و مقابله بکنــد، آگاهانه و 
یا ناآگاهانــه در همان خطی قــرار گرفته که یــک روز در زمان 

1۳۷0/12/4 رضاخان... انجام گرفت.«.

  شورای قاطع نگهبان
از نگاه رهبر انقالب، یکی از ضمانتهای اســالمی مانــدن انقالب، 
قاطعیــت شــورا در انجــام وظیفــه قانونــی اش اســت: »هیــچ 
مالحظه ای نبایــد مانــع از اعمال مقــررات شــود... اگر شــورابه 
یک نتیجــه منطبق بــر قانــون رســید، باید با 
قاطعیت اقدام کند. هیچ چیز نبایــد مانع از 
اقــدام قاطع قانونی شــود. بخصــوص در 
چنین امــوری ... قاطعیــت الزم  اســت.«  و 
این وظیفه حســاس  شــورای نگهبان در 
جلوگیری از انحراف نظام از خط اســالم و 
قانون اساسی اســت که موجب شده، 
بی احترامــی بــه شــورای نگهبــان در 
دوره های مختلف، غالبا بــا حمایت  و 
پاسخ قاطع از ســوی رهبران انقالب 
مواجــه شــود: »آنهایــی کــه قلمی 
به دستشــان هســت، تریبونی در 
اختیارشــان هســت، بفهمنــد که 
بی احترامــی  کــردن،  اعتــراض 
کــردن و هتــک حرمت شــورای 
کوچکــی  خطــای  نگهبــان، 
نیســت. قابــل قبــول و قابــل 
1۳۷4/11/14 تحّمل نیست.« 

مروری بر نقش و جایگاه شورای نگهبان در 

صیانت از قانون اساسی و حقوق مردم

پاســداِر 
قانــــون


