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سخن هفته

مروری بر مشکالت اقتصادی  و راه حل آنها؛

 راه غلبه بر  مشکالت اقتصادی

اگر به نام عدالت خواهی و به نام انقالبیگـــری، اخالق را زیر پا بگذاریم، ضرر کرده ایم؛ از خط امام منحرف شـــده ایم. 
اگر به نام انقالبیگری، به نام عدالت خواهی، به بـــرادران خودمان، به مردم مؤمن، به کســـانی که از لحاظ فکری با 
ما مخالفند، اما میدانیم که به اصل نظام اعتقاد دارند، به اســـالم اعتقاد دارند، اهانت کردیم، از خط امام منحرف 
شده ایم. اگر بخواهیم به نام انقالبیگری و رفتار انقالبی، امنیت را از بخشی از مردم جامعه و کشورمان سلب کنیم، 
از خط امام منحرف شده ایم... قرآن به ما دستور میدهد و میگوید: مخالفت شـــما با یک قومی، موجب نشود که 

عدالت را فرو بگذارید و فراموش کنید. »اعدلوا«؛ حّتی در مورد مخالف هم عدالت به خرج دهید. 
بخشی از خطبه های نماز جمعه تهران        ۱۳۹۰/۰۳/۱۴

در خط امام عدالت و اخالق توامان است

خطبه های انقالب  

شغل تربیت فرزند، از همۀ شـــغلها باالتر است. یک 
فرزنـــد خوب شـــما اگر بـــه جامعه تحویـــل بدهید، 
م. اگر یک انســـان 

َ
برای شـــما بهتر اســـت از همۀ عال

شما تربیت کنید، برای شـــما به قدری شرافت دارد 
که من نمی توانـــم بیان کنم. دامـــن مادرها دامنی 
است که »انســـان« از آن باید درســـت بشود. یعنی 
اول مرتبۀ تربیت، تربیت بچه اســـت در دامن مادر؛ 
برای اینکه عالقۀ بچه به مادر بیشـــتر از همۀ عالیق 
هســـت و هیچ عالقـــه ای باالتـــر از عالقۀ مـــادری و 
فرزندی نیســـت. بچه ها از مادر بهتر]مسائل[را اخذ 
می کنند. آنقدری که تحت تأثیر مادر هســـتند، تحت 
تأثیر پدر نیســـتند، تحت تأثیر معلم نیســـتند، تحت 

تأثیر استاد نیستند.   ۱۳۵۸/۰۳/۲۱

بایستی کسانی بر ســــر کار بیایند که معتقد به 
مردم باشــــند، معتقد به جوانها باشند، واقعًا 
عنصر جــــوان را قدر بداننــــد، ]دارای[ عملکرد 
انقالبی باشــــند و حقیقتًا عدالت خواه باشند؛ 
نه اینکه بــــه لقلقه ی زبان اســــم عدالت آورده 
بشــــود؛ به معنای واقعی کلمــــه عدالت خواه 
باشــــند و ضّدفســــاد باشــــند. »عدالت« هم 
البّته فقــــط عدالت اقتصادی نیســــت؛ اگر چه 
رقم مهّمش عدالــــت اقتصادی اســــت اّما در 
بخشــــهای گوناگــــون، عدالْت ســــاری و جاری 
اســــت. و یک چنین دولتی ان شــــاءاهلل اگر به 
وجود بیاید، آن وقــــت میتوانــــد صدها مدیر 
جوان و مؤمن را در بخشهای گوناگون از صدر 
تا ذیل بگمارد و ان شــــاءاهلل کار کشور سامان 

خوبی پیدا کند.   ۱4۰۰/۰۲/۲۱

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.   ۱4۰۰/۰۲/۲۱

انتخاب درست؛ کار درست  دولت جوان حزب اللهی  کالم امام   

احکام   

آن کســـی که عاقبت کار خودش را مالحظـــه نکند، خردمند و محکم کار نیســـت. بخصوص 
آن کســـانی از شـــماها و ماها که یک مســـئولّیتی دارند، در یک نقطه ای تصمیمی میسازند 
ت کنیم، دل را بـــاز میکند، منافذ فکری 

ّ
یا تصمیمی میگیرنـــد... اگر ما در عواقب کارمان دق

ت کنیم، 
ّ

انسان را، منافذ روحی و معنوی انســـان را باز میکند. اگر در عاقبت کارهایمان دق
گناه نمیکنیم، فســـق نمیکنیم؛ اگر به عاقبت کارمـــان فکر کنیم، از لغزشـــهایی که معموًال 
برای ماها پیش می آید، اجتناب میکنیم. هم در مســـائل شـــخصی این جور اســـت، هم در 

مسائل بزرگ این جور است، هم در مسائل کالن کشوری این  جور است.   ۱۳97/۱۲/۰۵ 

اگر به عاقبت کار بیندیشیم نمی لغزیم

درس اخالق  

»در حوزه اقتصاد،  در حوزه عدالت، به طور جّدی  سخن
مشکل داریم.« این عبارت، بخشی از بیانات اخیر هفتـه

رهبرانقــــالب در ارتبــــاط تصویری بــــا نمایندگان 
تشکلهای دانشجویی اســــت. حضرت آیت اهلل خامنه ای از 
ســــال ۱۳۸۸ نامگذاری ســــالها را با رویکرد اقتصادی انجام 
داده و  به طور مضاعف در حوزه مســــائل اقتصادی نکات و 
تذکرات و توصیه هایی بیان کرده اند، ایشــــان علت این کار را 
این چنین بازگو میکنند: »شــــعارها را اقتصادی قرار دادیم 
چون مسئله، مسئله کشور و مسئله معیشت مردم است.« 
  99/9/4 اماسؤال این است که مهم ترین مشکالت کشور در 

عرصه اقتصاد و عدالت اقتصادی چیســــت و راه حل غلبه بر 
مشکالت کدام است؟

مسئله اقتصاد در سالیان اخیر به اصلی ترین مسئله کشور 
تبدیل شده اســــت، »مسئله فوری کشــــور و مسئله جّدی 

کشور و اولوّیت کشور فعًال مسئله اقتصاد است.«     9۸/۱/۱ 
اولین اثــــر اقتصــــاد ضعیف »فشــــار بر معیشــــت مردم 
بخصوص طبقات ضعیف اســــت.« 9۸/۲/۲4 اثر دوم این 
اســــت که »دشــــمن طمع میکند و امید میبندد؛ اعتبار 
کشور هم کاهش پیدا میکند.«   9۸/۲/۲4 کشور اگر قوی 

باشد در عرصه جهانی اعتبار خواهد داشت. 

  جبران عقب ماندگی ها
»اقتصــــاد ما چند بیمــــاری مزمــــن دارد.« اولیــــن مورد 

»مسئله وابستگی به نفت است.« 
بزرگترین اشکال اقتصاد وابستگی به نفت و خام فروشی 
آن اســــت. مورد بعدی »مداخالت غیر الزم دستگاه های 
حکومتی در امر اقتصاد است.« دولت باید نقش حمایتی 
داشــــته باشــــد و در عرصه های اقتصادی غیــــرالزم ورود 
نکند. مشــــکل بعدی اقتصــــاد »مســــئله تخریب فضای 
کســــب  و کار اســــت.« کارهای اداری عجیــــب و غریبی که 
باعث میشود حتی  براحتی نتوان کســــب و کار جدید راه 
انداخت. از دیگر مسائل کالن اقتصادی، اصالح »ساختار 
بودجه و نظام بانکی«  9۸/۲/۲4 اســــت. البته در اقتصاد 
با مشــــکالت و بیماری های دیگــــری، نه از جنــــس موارد 
ســــاختاری پیش گفته، مواجه هستیم که »عمده ترینش 
ی اســــت، گرانی های 

ّ
توّرم اســــت، کاهــــش ارزش پول مل

بی منطق است، مشکالت بنگاه های تولیدی است، وجود 
تحریمهای خارجــــی اســــت.«    99/4/۲۲ همچنین »یکی از 
بدترین مشــــکالت در کشور همین اســــت که ما اقتصاد 
را شــــرطی کنیم. متأّســــفانه اقتصاد ما در این چند سال 
اخیر شرطی اســــت.«    9۸/۸/۲۸ اینکه منتظر تصمیمات و 
مذاکرات خارجی و تأثیر آن در اقتصاد باشــــیم. و بسیاری 
دیگر از مشــــکالت که از مرور آنها صرف نظــــر میکنیم. در 
جمع بندی باید گفت »وضع اقتصادی با همه تالشــــهایی 
که انجام میگیرد، مطلوب نیســــت؛ مردِم زیادی از لحاظ 

اقتصادی در فشار هستند.«    97/۳/۲
در باب عدالت اقتصــــادی نیز باوجود پیشــــرفتهای فراوان 
در دوران انقــــالب، عقب ماندگــــی داریــــم. در جمهــــوری 
اسالمی»هدف اقتصاد عبارت است از تولید ثروت و تقسیم 
عادالنــــه آن.«    99/۲/۱7 عدالت اقتصادی یعنــــی »ثروت در 
خدمت ریشــــه کنی فقر باشــــد، در خدمت گسترش عدالت 
باشد.«    9۸/۵/۳۰ لذا عقب ماندگی در زمینه عدالت اقتصادی 
»باید همه را به تالش فکری و عملی در باب معیشت طبقات 

ضعیف، به مثابه اولویت، وادار سازد.«    99/۳/7

  باور کنیم که بن بست نداریم
اما راه حل چیســــت؟ اوال تجربه های مختلف نشان داده 
که »مشکل اقتصاد کشــــور با تکیه به ظرفیتهای داخلی 
قابل حل است.«    97/۳/۲ و از ســــوی دیگر نیز برای همه 

ثابت شده اســــت که»نســــخه های غربی بــــرای ما قابل 
اعتماد نیستند.«    97/۳/۲ 

در زمینه راهکارهای حل مشــــکالت اقتصــــادی که مورد 
اجماع کارشناســــان هم هســــت، مــــوارد زیــــادی »مانند 
سیاستهای اقتصاد مقاومتی«توســــط رهبرانقالب تأکید 
 

ّ
شده اســــت و یا اینکه فرمودند: »بنده معتقدم کلید حل

معضالت کشــــور عبارت اســــت از ترویج تولیــــد داخلی در 
بخشهای مختلف.«    9۸/۸/۲۸ اما در برهه کنونی »مشکل 
اقتصاد کشور نداشتن راهکار یا ندانستن راهکار نیست... 
آنچه ما نیاز داریم، یک هّمت و شــــجاعت و اهتمام جّدی و 
پیگیری اســــت.«    99/9/4 کارهای اقتصادی باید در زندگی 
مردم تأثیر ملموس داشته باشد، »برخی آمارها، آمارهای 
خوبی است، منتها حقیقت مطلب در روی زمین را که انسان 

نگاه میکند، این مشکالت باقی است.«    99/9/4 

   پیشران تحول
وضعیت فعلی و روند مشکالت اقتصادی، »ایجاب میکند 
که ما به فکر یک حرکــــت تحّولی باشــــیم.«    ۱4۰۰/۲/۲۱  لذا 
روحیه و رفتار مدیران باید متحول شــــود، یعنی »مدیرّیت 
شــــجاعانه، امیدوارانــــه، جهادی، بــــا ِاشــــراف میدانی بر 
مشــــکالت، خیلی از مشــــکالت را در اتاق اداره و مدیرّیت و 
پشت میز نمیشود فهمید، باید رفت در صحنه، در عرصه، تا 
مشکالت را بتوان لمس کرد.«    9۸/۲/۲4 نگاهی به وضعیت 
مدیریت مسائل کشور خصوصًا مدیریت اقتصادی نشان 
می دهد که»هر جا مــــا با مدیرّیتهای قوی و خسته نشــــو 
مواجه بودیم دیدیم که کار پیشــــرفت کرده و هر جا که این 
جور حضوِر الزم و دائم وجود نداشته باشد، البّته مشکالت 
پیش می آید.«    99/7/۲۱ این ســــبک مدیریتــــی همواره با 
عنوان »مدیریت جهادی« مورد تأکید بوده اســــت که »با 
تنبلی، با بی حالی، کم انگیزگی، مســــئله اقتصاد کشور حل 
نخواهد شد... مدیرّیتهای جهادی باید بر مسائل اقتصادی 
کشور احاطه داشته باشند.«    9۸/۱/۱  از سوی دیگر جوانان 
نقش اصلی را در رویکرد جهادی و با نشــــاط مسئولیت ها 
دارند، »عالج مشــــکالت کشــــور، دولت جوان حزب اللهی 
است که میتواند کشور را از راه های دشوار عبور بدهد.«    
99/۲/۲۸ برای رفع محرومیت ها نیز »اگر زمام اداره بخشهای 

گوناگون کشور به جوانان مؤمن و انقالبی و دانا و کاردان 
سپرده شود.«    97/۱۱/۲۲ امیدهای مردم برآورده میشود.

  بهترین راه غلبه بر مشکالت
بنابراین راهی جز تحول وجود نــــدارد و »راه ایجاد تحّول 
عبارت اســــت از تشــــکیل یک دولت معتقد بــــه تحّول و 
معتقد به عنصر تحّول آفرین، یعنــــی عنصر جوان نخبه 
مؤمن انقالبی.«     ۱4۰۰/۲/۲۱ دولت جــــوان انقالبی یعنی 
»یک دولت سِر  پا و بانشاط و آماده ای که در سنینی باشد 
که بتواند تالش کند.«    99/۲/۲۸ و البته عرصه اســــتفاده 
از جوانان محدود به ســــطح خاص مانند وزارت و ریاست 
نیســــت، »دولت یک مجموعه وســــیعی است که صدها 
ــــر و تعیین کننده در آن وجــــود دارد و همه 

ّ
مدیرّیت مؤث

اینها میتواند به اصطــــالح میزبان جوانهای مؤمن و نخبه 
و انقالبی ما باشــــد که باید بتوانند در تصمیم سازی ها و 
تصمیم گیری ها و اجرا حضور داشــــته باشند.«    ۱4۰۰/۲/۲۱ 
رویکــــرد در دولت بایــــد این باشــــد کــــه »در مدیرّیتهای 
مختلف، جوانها بیشــــتر به کار گرفته بشــــوند.«    97/۱/۱ و 
در مقطع حاضر تشــــکیل دولت جوان انقالبی بهترین راه 
حل برای این امر است. پس »عالج دردهای مزمن کشور 
در ُپرشــــور بودن انتخابات و حضور عمومی مردم و بعد، 
انتخاب اصلح، انتخاب شــــخصّیت مناســــب در انتخابات 

ریاست جمهوری است.«    99/۱۱/۲9

تربیت خوب 
فرزند از همه

 عالم بهتر است

کسی سر کار بیاید 
که واقعًا عدالت خواه باشد

 تشویق به مشارکت در انتخابات،
 کار اساسی امروز است

برخورد سلیقه ای با  حق و رأی مردم ممنوع!

در انتخابـــات، دو مســـئله از همـــه مهمتـــر اســـت: 
دوم،  مســـئله ی  مـــردم،  حضـــور  اول،  مســـئله ی 
قانون گرائـــی در انتخابـــات. اینجـــور نباشـــد که اگر 
انتخابـــات بـــر طبق نظـــر مـــا انجـــام گرفـــت، قبول 
داشـــته باشـــیم؛ اگر برخالف نظر ما بود، »َو إن َیُکن 

یـــِه ُمذِعنین«.)۱( اگـــر حق را به ما 
َ
 َیأتوا إل

ُ
ُهـــُم الَحّق

َ
ل

دادند، آنـــی که ما میخواهیم، ســـر کار آمـــد، قانون 
را قبـــول داریم؛ اگـــر آنی که مـــا میخواهیم، ســـر کار 
نیامد، میزنیم زیر قانون؛ نه قانـــون را قبول داریم، 
نه رأی مردم را قبول داریم؛ این نمیشـــود. فتنه ۸۸ 

همین جور بـــود. ادعا کردند که قانون گرا هســـتند، 
بعد خب مـــردم به آنهـــا رأی ندادنـــد، اکثریت مردم 
به کس دیگری رأی دادند؛ اینها بنـــا کردند دعوا راه 

انداختن.    ۱۳9۰/۰7/۲۰  
 ۱( سوره نور، آیه ۴۹

به رسم آیه ها   
اســـالم در داخل خانـــواده، دو جنـــس زن و مـــرد را مانند دو 
لنگه ی یک در، دو چشـــم در چهره ی انســـان، دو سنگرنشین 
در جبهه  ی نبرِد زندگی و دو کاســـِب شـــریک در یک باب مغازه 
قرار داده اســـت.  هرکـــدام از ایـــن دو، طبیعـــت، خصوصیات 
و خصلت هایـــی، هـــم در جســـم و روح و فکر و هـــم در غرایز و 
عواطف دارند که ویژه ی خودشـــان اســـت.  این دو جنس، اگر 
با همان حدود و موازینی که اســـالم معّین کرده است در کنار 
هم زندگی کننـــد، خانواده ای مانـــدگار و مهربـــان و بابرکت و 

پرفایده خواهند داشت.   ۱۳7۵/۰۶/۲۸

روز فتح خرمشهر - که نقطه ی اوج عملیات »بیت المقدس« است - 
برای همه ی ما و برای تاریخ ما و آینـــده ی ما یک نمونه ی درس آموز و 
عبرت آموز اســـت؛ چون در این روز نیروهای جان برکف ارتش و سپاه، 
با یک هماهنگی شگفت آور و تحسین برانگیز و با شجاعت و فداکاری 
غیر قابل توصیفـــی توانســـتند یک ضربـــه ی عظیمـــی وارد کنند؛ نه 
فقط بر پیکر ارتش عراق، بلکه این ضربت وارد شـــد بـــر پیکره ی نظام 
اســـتکبارِى جهانی که با ِعده و ُعده ی خود پشت ســـر ماشین جنگی 
رژیم بعث قرار گرفته بودنـــد. هیچ کس گمان نمیکـــرد چنین اتفاقی 
بیفتد، ولی افتـــاد. آن عامـــل اصلی در ایـــن میان چه بـــود؟ میتوان 
عواملی را شـــمرد؛ لیکن اصلیترین عوامـــل، آن روح اعتماد به خدا و 

اعتماد به نیروی خود بود.    ٨٩/٠٣/٠٣

 دو سنگرنشین در جبهه  ی نبرِد زندگی

فتح خرمشهر درس و عبرتی برای تاریخ و آینده است
سالگردسوم خرداد6١: آزادسازی خرمشهر از اشغال رژیم بعث عراق

خانواده ایرانی  

روایت تاریخی  

گزیده بیانات

شهدای جوانی که میروند برای دفاع از حرم یا رفته اند شهید شده اند، حرف اینها، اقدامشـــان، حرکتشان، خاطره شان، سخنانی که راجع به اینها 
گفته میشود، همه ی اینها بیدارکننده است، همه ی اینها هشیارکننده است. ما گوشمان ســـنگین است، این پیامها را درست نمی شنویم؛ اگر به 

ما بشنوانند این پیامها را، دیگر این گرایش به شرق و به غرب و به دشمن و به کفر و الحاد و مانند اینها، از بین ما رخت بر خواهد بست.   ۱۳97/۰۸/۱4

مزار: بهشت زهرا )س( - قطعه ۲۹

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

شهید هفته  

محل شهادت: منطقه تل عفر - غرب موصل تاریخ شهادت: ۵ خرداد ۱۳۹6

»غلط می کنی قانون را قبــول نداری! قانون تو را قبــول ندارد.« ایام 
فتنه 88 بــود که ایــن جمله  امــام خمینــی را بار دیگــر بر ســر زبانها 
انداخــت. عبارتی که پاســخ هــر اظهارنظــر و اقــدام غیرقانونی بود. 
قضیه به خــرداد 1360 بر می گردد. تعــدادی از نماینــدگان مجلس 
رفته بودند دیدار امام)ره(. جمالت صریح تر از آنند که نیاز به تفسیر 
داشــته باشــد: »من اول ســال به آقایان عــرض کردم که این ســال 
خوب است سال اجرای قانون باشد... نمی شود از شما پذیرفت که 
ما قانون را قبول نداریم. غلط می کنی قانــون را قبول نداری! قانون 
تو را قبول نــدارد! نبایــد از کســی پذیرفت، که مــا شــورای نگهبان را 
قبول نداریم. نمی توانی قبول نداشته باشــی... همه باید مقید به 

این باشید که قانون را بپذیرید و لو بر خالف رای شما باشد.«
کلیدواژه اصلــی این جمالت قانون اســت. در راس همه قوانین هم 
قانون اساسی قرار گرفته اســت. همین ضرورت هم باعث شده که 
در بســیاری از کشــورها و حاکمیت های سیاســی با مکاتب مختلف 
فکــری از ایاالت متحــده گرفته تــا مدل هــای اروپایی ماننــد آلمان و 
فرانســه و کشــورهای دیگــری ماننــد مصر، یــک جایــگاه فراقوه ای 
پاســداری از ارزش های این هســته ســخت را بر عهده داشته باشد. 
این جایــگاه معموال بــا عنــوان »دادگاه قانون اساســی«، »دیوان 
عالی« یا عباراتی نظیر آن شناخته می شود و در اختالفات حرف آخر 
را می زند. همه هم ملزم به اطاعت از آن هســتند.به نحو ی که حتی 
در انتخابات ســال 2000 آمریــکا دو نامزد اصلی اختالفات شــدیدی 

داشتند و  در نهایت رای دیوان عالی دعوا را خاتمه داد. 

  یک تاریخ 115 ساله
در جامعــه ایران کــه مردم اصــل مشــروعیت حکومــت را متعلق به 
خداوند می دانند، جایگاه فوق عالوه بر پاسداری از قانون اساسی، 
ع را هــم بــر عهــده دارد تــا  قانونی  وظیفــه پاســداری از اصــول شــر
برخالف احکام الهی و معارف اســالمی، وضع نشــود. این موضوع، 
محــدود به دوره جمهوری اســالمی هم نیســت و ســابقه آن به 115 
ســال قبل بر می گردد. دورانی که نطفه حکومت مشروطه در ایران 
بسته شــد و طبق قانون اساســی مشــروطه ،پنج نفر از علما و فقها 
وظیفــه نظــارت بر مصوبــات مجلــس را بــر عهــده داشــتند. پس از 
استقرار جمهوری اسالمی هم این ســاختار تکمیل شد و وظایف آن 

ذیل نهادی به نام شورای نگهبان قرار گرفت. 
ع هــم بــرای نظــام اســالمی ضرورتــی  وجــه صیانــت از اصــول شــر
انکارناپذیر اســت. پاســخ امام)ره( به نامه وزیرکشــور در سال 66 و 
اظهارنظــر دربــاره ماهیت یکــی از جریان های سیاســی وقــت به نام 
نهضت آزادی در همین راســتا قابل تحلیل اســت. ایشــان به همین 
دلیــل اعضای ایــن جریان را فاقــد صالحیت بــرای هر مســئولیتی در 
نظام اســالمی توصیف کردنــد. رد صالحیــت نامزدهای ایــن جریان 
در انتخابــات ســومین دوره مجلس هم ناظــر به اختیــارات قانونی 

ع مقدس بود .  شورای نگهبان بر پاسداری از قانون اساسی و شر
در بند نهم اصل 110 قانون اساسی به صراحت به این موضوع اشاره 

شــده اســت: »صالحیت  داوطلبان ریاســت  جمهوری  از جهت  دارا 
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 تایید صالحیت داوطلبان ریاست جمهوری 

از موارد مصّرح در قانون اساسی است. 

  هشدار امام�
اصــول قانــون اساســی و روح اســالمی حاکــم بــر آن از نــگاه امــام 
خمینی)ره( و رهبر انقالب اهمیت انکارناپذیــر دارند. امام راحل)ره( 
در مقاطــع مختلــف رهبــری 10 ساله شــان بــه کــرات ایــن موضــوع 
را گوشــزد کرده انــد. به طــور مثــال در اردیبهشــت مــاه 1363 امام 
خمینــی)ره( در پیامی خطاب بــه ملت ایــران چنین نوشــته اند: »... 
افــرادی که نظریه شــورای محترم نگهبــان در ابطال یــا تایید بعضی 
حوزه هــا موافق میل شــان نبوده اســت، دســت به شــایعه افکنی 
زده و اعضــای محترم شــورای نگهبــان را که حافظ مصالح اســالم و 
مسلمین هستند، تضعیف و یا خدای ناکرده توهین می نمایند و به 
پخش اعالمیه و خطابه در مطبوعات و محافل دست زده اند غافل 
از آنکه پیامــد چنین اعمال و جوســازی ها چه خواهد بــود... من به 
این آقایان هشــدار می دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای 

نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسالم است.«

  تخریب ممنوع!
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای هــم ماننــد امــام راحــل)ره( همــواره 
در طول ســال های زعامــت و رهبــری چنین ســیره ای داشــته اند و 
در مقاطــع مختلفــی آن را بــه صراحــت اعــالم کرده انــد: »بعضــی 

وقتــی در شــورای نگهبان رد شــدند ناراحــت میشــوند... بنده هم 
ممکــن اســت اگرچنانچه در یــک مــوردی بگویند »شــما صالحّیت 
نــداری« ناراحــت بشــوم اّمــا آیــا وقتــی ناراحــت شــدیم بایســتی 
جنجال بکنیم؟... اگرچنانچه شــورای نگهبان اشــتباه کرده باشــد، 
شــما بایســتی به آنها مراجعه کنید و آنهــا هم طبق قانــون، همان 
وظیفه ای که دارند باید انجام بدهند؛ اگر نشــد، نمیشــود شورای 

نگهبان را تخریب کرد.«   94/12/20

  تخریب کنندگان توبه کنند
انتخابــات  در  به خصــوص  مختلــف  مقاطــع  در  همــواره  ایشــان 
دوره هــای متعــدد محلــس شــورای اســالمی و ریاســت جمهــوری 
پشــتیبان ایــن نهــاد قانونــی بــوده و حملــه و تخریــب آن را یکــی از 
غلط ترین کارها و أن را همراســتا با اهداف دشــمن می دانند: »یکی 
از غلط ترین کارها در این زمینه، حمله ی به شــورای نگهبان اســت؛، 
شــورای نگهبــان یــک مجموعــه ی مــورد اعتمــاد اســت؛ در قانون 
اساسی شأنی برای شورای نگهبان معّین شده است… چطور آسان 
مّتهم بکنند شــورای نگهبان را که مثًال  از روی غرض فــالن کس را رد 
کرده اند، یا فالن کس را قبول کرده اند؟ خب این تهمت زدن اســت. 

9۸/11/16 تهمت گناه کبیره است... باید توبه کنند.«

  در خدمت استبداد رضاخانی نباشید
شــورای نگهبان از نگاه رهبــر انقالب از دســتگاه های امین و معتمد 
نظام جمهوری اســالمی توصیف شــده به حــدی که فعالیــت آن نه 
فقط موجبات ســالمت انتخابات بلکه ســالمت نظام را هم تضمین 
می کنــد. نکته قابــل توجه آنکه ایشــان  پیــش از انتخابــات مجلس  
شورای اســالمی چهارم که علیه نقش شــورای نگهبان زمزمه هایی 
شــده بود،  ایــن گونــه موضــع گرفتند:»هرکس کــه ایــن موقعیت 
را بــرای شــورای نگهبــان نپســندد و بــا آن معارضــه و مقابلــه بکند، 
آگاهانه و یا ناآگاهانه در همان خطی قرار گرفتــه که یک روز در زمان 

13۷0/12/4 رضاخان... انجام گرفت.«.

  شورای قاطع نگهبان
از نگاه رهبر انقــالب، یکی از ضمانتهای اســالمی مانــدن انقالب، 
قاطعیــت شــورا در انجــام وظیفــه قانونــی اش اســت: »هیــچ 
مالحظه ای نباید مانع از اعمال مقررات شــود... اگر شــورابه یک 
نتیجــه منطبق بــر قانــون رســید، باید بــا قاطعیــت اقدام 
کند. هیــچ چیز نبایــد مانع از اقــدام قاطع قانونی شــود. 
بخصــوص در چنیــن امــوری ... قاطعیت الزم  اســت.«  و 
ایــن وظیفــه حســاس  شــورای نگهبــان در جلوگیــری از 
انحــراف نظــام از خــط اســالم و قانون اساســی اســت 
که موجــب شــده، بی احترامی بــه شــورای نگهبان در 
دوره هــای مختلــف، غالبــا با حمایــت  و پاســخ قاطع 
از ســوی رهبــران انقالب مواجــه شــود: »آنهایی که 
قلمی به دستشان هســت، تریبونی در اختیارشان 
هســت، بفهمند کــه اعتــراض کــردن، بی احترامی 
کــردن و هتــک حرمــت شــورای نگهبــان، خطــای 
کوچکــی نیســت. قابــل قبــول و قابــل تحّمــل 

13۷4/11/14 نیست.« 

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

آزادی خرمشهر سرنوشت 
جنگ را مشخص کرد

وقتــی خرمشــهر ســقوط کــرد، نمــاد 
قوی پنجگِی دشــمن بود و مظلومیت 
ملت ایــران. وقتی ملــت ایران بــا قدرت 
خرمشــهر را از دشــمن پــس گرفــت و 
هزاران نیروی رزمنده ی دشــمن را اسیر 
کــرد، در واقــع سرنوشــت نهایــی جنگ 
نوشته شد. ]اما[ شــش سال بعد از آن 
صرف شــد تا نظــام جمهوری اســالمی 
بتواند بر زرادخانه ی عظیــم جهانی، که 
پشت سر رژیم بعثی صدام قرار داشت، 

پیروز شود.   ۱۳۸4/۰۶/۰۲

عکس نوشت  

حضور آیت اهلل خامنه ای در بین مدافعان خرمشهر -  مهرماه ۱۳۵۹

سؤال: در انتخابات عمل به تکلیف مقدم است یا 
رســـــیدن به نتیجه؟ چگونه می توان هم به تکلیف 

عمل کرد و هم به دنبال نتیجه مطلوب بود؟

جواب: تکلیف گرایی بـــــا دنبال نتیجـــــه قانونی و 
شـــــرعی بودن، منافات ندارد هر چنـــــد در انجام 

تکلیف تحقق نتیجه نیز مورد توجه است.

در انتخابات 
تکلیف مهم است یا نتیجه؟

مروری بر نقش و جایگاه شورای نگهبان در 

صیانت از قانون اساسی و حقوق مردم

پاســداِر 
قانــــون


