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یک قلم از حقوق عاّمه همین مســــئله ی امر به معروف و 
نهی از منکر است. البّته متأّسفانه این واجب آن  چنان که 
باید و شاید در جامعه ی ما جاری نیست اّما گوشه و کنار 
هستند کسانی که آمر به معروف و ناهی از منکرند؛ اینها 
را نباید تنها گذاشــــت، باید از اینها حمایت کرد. البّته بنده 
هم میدانم که بعضی هســــتند به نام امــــر به معروف و 

نهی از منکر بی خودی هیاهــــو میکنند و مقاصد دیگری را 
دنبال میکنند، خیلی خب، تشــــخیص بین آمر به معروف 
و ناهی از منکــــر واقعی و غیر واقعی هم باز با چه کســــی 
اســــت؟ باز با قّوه ی قضائّیه اســــت دیگر؛ بایــــد ]کار[ آن 
کسی را که واقعًا میفهمید آمر به معروف و ناهی از منکر 

است دنبال کنید.   ۱۴۰۰/۴/7   

مــراد از همکاری زن و شــوهر، همکارِی روحی اســت. اینکه 
زن ضرورت هــای مرد را درک کند، فشــار اخالقی روی او وارد 
نیــاورد. کاری نکنــد کــه او در امر زندگی مســتأصل شــود و 
خدای نکرده به راههای نادرســت متوّســل بشــود. او را به 
ایســتادگی و مقاومــت در میدانهای زندگی تشــویق کند و 

تحریص نماید. اگر چنانچه کار او مســتلزم این است که یک 
مقداری به وضــع خانوادگی مثًال رســیدگی کافی نداشــته 
باشــد، این را به ُرخ او نکشد، اینها مهم اســت. از طرف مرد 
هم وظیفه اســت که ضرورتهای زن را درک کند، احساسات 

او را بفهمد و نسبت به حال او غافل نباشد.     ۱۳7۵/۲/۱۰

شــیعه معتقد بــه علی بــن  ابــی طالــب علیه الّســالم بایــد از 
فــی  »التستوحشــوا  بگیــرد.  درس  حضــرت  آن  شــجاعت 
ــة اهلــه«؛ وحشــت نکنیــد. از روگرداندن و 

ّ
طریق الهــدی لقل

ِاعراض دشــمن احســاس تنهایی نکنید. از تمســخر دشمن 
درباره آنچه در دست شماســت - که گوهر گرانبهایی است - 
عقیده تان سســت نشــود. شــما گوهر گرانبهایی را در مشت 

گرفتید و کار عظیمــی انجام دادید. گنجی تمام نشــدنی را در 
داخل کشــوِر خودتان کشــف کردید، به اســالم رســیدید، به 
اســتقالل و آزادی رســیدید و توانســتید خود را از یوغ قدرتها 
خارج کنید... شــما امروز یک ملت و دارای یــک رأی مهّمید. در 
هر قضیه مهمِّ  دنیا که ملت ایران با آن جّدًا مخالف باشــد، آن 

قضیه پیش نمیرود.   ۱۳7۴/۱۱/۲۰  

آمر به معروف و ناهی از منکر را نباید تنها گذاشت

مفهوم »همکاری« در زندگی مشترک چیست؟

در مسیر حق، وحشت نکنید

نیروهای مسلح دژ مردم هستند

حزب اهلل این است  

خانواده ایرانی  

خطبه های انقالب  

اگر یک کشـــور بخواهد یک کشور سالمی 
باشـــد، باید بین دســـتگاه حاکمه با ملت 
تفاهـــم باشـــد. مع األســـف در رژیمهای 
شاهنشـــاهی، و بخصوص در رژیم اخیر، 
آن معنا عکس بود... در رژیم اسالمی شـــاید در رأس برنامه 
همیـــن تفاهم مابیـــن دولت و ملت باشـــد. یعنـــی نه دولت 

خودش را جـــدا می داند کـــه بخواهد تحمیل بکنـــد و مردم 
را تهدید بکند، ارعـــاب بکند، اذیت بکند؛ و نـــه مردم در صدد 
این بودند که دولت را تضعیف بکنند یا فـــرار کنند از مقررات 
دولتی. اســـالم وضعـــش از اول اینطـــور بوده اســـت که آن 
حاکمـــش که رأس بـــوده اســـت، در زندگی، در معاشـــرت با 

مردم یا پایین تر بوده است، یا همان جور...   ۱۳۵۸/۰۳/۳۰ 

مشــکالت مــا حقیقتــًا ناشــی از ایــن اســت کــه خودمــان 
کم توّجهــی کردیــم: َظَهــَر الَفســاُد ِفــی الَبــّرِ َو الَبحــِر ِبمــا 
یــِدی الّنــاس؛)۱( خــود مــا یــک جاهایــی بی توّجهــی 

َ
َکَســَبت ا

کردیــم، کم توّجهــی کردیــم. مثــًال فــرض کنیــد بــه تولیــد و 
ســرمایه گذاری اهّمّیــت ندادیــم، ناگهــان مواجــه شــدیم 
بــا شکســت کارخانه جــات ِمــن بــاب مثــال. خــب وقتــی 
ــر  ــت. اگ ــهود اس ــردن مش ــه ی کار نک ــد، نتیج ــان کار نکن انس

ــی 
ّ
ــس مل ــی و اعتمادبه نْف ــه ی خوداّتکائ ــر و روحی ــن تفّک ای

ــرود و  ــش ب ــاد پی ــی در اقتص ــروی داخل ــه نی ــاد ب ــن اعتم و ای
امیدهــای واهــی بــه بیــرون از مرزهــا وجــود نداشــته باشــد 
ــی افزایــش پیــدا کنــد، بــه 

ّ
یــا ضعیــف بشــود و اعتمــاد مل

نظــر بنــده همــه ی ایــن مشــکالتی کــه امــروز در اقتصــاد 
وجــود دارد قابــل رفــع و برطــرف کــردن اســت.      99/۴/۲۲
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  الگوی اســــالمی برای نظام ســــازی و جامعه ســــازی 
یک الگویی اســــت مرّکب از ایمان و علــــم و عدل؛ این 
ســــه عنصر اصلی اســــت... ما البّته در هر سه بخش 
عقبیم. تحّرک ما تحّرک مناســــب و شایسته ای نبوده 
اّما الگو این اســــت که انســــان این را در شــــعارها، در 
اظهارهــــا، در جهت گیری ها، در حرکتهایــــی که در این 
۴۱ ســــال در جمهــــوری اســــالمی صــــورت گرفته، در 
شخصّیت ســــازی هایی کــــه صورت گرفتــــه، میتواند 
مشاهده بکند؛ نمونه هایش شهدای بزرگ ما هستند، 
نمونه اش شهید بهشتی و شهید رجائی و شهید باهنر 
و شــــهید مطّهری و تا این آخر شهید قاسم سلیمانی 
اســــت؛ الگوی اســــالمی این است. شــــما با عملکرد 
خودتــــان میتوانید این الگو را در چشــــم مردم جهان 
شــــیرین کنید و تبلیغ کنید آن را. خدمت در جمهوری 

اسالمی اینطور است.    99/6/۲ 

این اّیام مقارن اســـت با اّیام متبّرک ماه ذی قعده ... برکات ماه ذی قعده برکات 
فراوانی اســـت. ماه مبارک ذی قعده، اّوِل ماه های حرام است؛ یازدهم این ماه 
والدت مبارک حضرت ثامن الحجج )علیه آالف الّتحّیـــة و الّثناء( و دهه ی کرامت 
است؛ روز بیست وسّوم این ماه روز زیارتی مخصوص حضرت ثامن الحجج )علیه 
الّصالة و الّسالم( است؛ روز بیست وپنجم این ماه روز دحواالرض است که روز با 
برکتی است؛ شب نیمه ی ماه ذی قعده از شبهای متبّرک سال است که اعمالی 
دارد؛ روزهای یکشـــنبه ی ماه ذی قعده اّیام توبه و انابه اســـت و عملی دارد که 
مرحوم عـــارف بزرگوار حاج میرزا جـــواد آقای ملکی در المراقبـــات نقل میکند از 
رســـول مکّرم اســـالم که خطاب به اصحاب خود فرمود: کداِم از شماها مایلید 
توبه کنید؟ همه گفتند مـــا میخواهیم توبه کنیم -ظاهرًا مـــاه ذی قعده بوده 
است- طبق این نقل و این روایت حضرت فرمودند که در روزهای یکشنبه ی این 
ماه این نماز را -یک نمازی با یک خصوصّیتی در مراقبات ایشـــان ذکر میکنند- 
انجام بدهید. غرض، اّیـــام در ماه ذی قعده که اّول ماه های حرام اســـت در این 
سه ماه متوالی، اّیام و لیالی مبارک و متبّرکی است، پر از برکات است؛ باید از اینها 

استفاده کرد.   ۱۳9۴/۰6/۱۸   

کالم امام   

به رسم آیه ها  

مناسبت  دولت جوان حزب اللهی  

دیــن«، باید ایــن را جدی 
ّ
به مــا گفتنــد »الّصلوة عمــود ال

بگیریــم. خیمــه ی دین بــا نماز برپاســت؛ هــم در دینداری 
و تدین یــک فــرد، هــم در اقامه ی یــک جامعــه ی دینی و 
هم در دینداری یک کشــور و یــک مجتمع. اگر مــا نتوانیم 
کیفیت تأثیر نماز را در این عرض عریض و وســیع درســت 
تشــخیص بدهیــم، از کوتاهی دیــد ماســت... تجربه های 
روزگار نشــان داد کــه بی اعتنایــی به نمــاز، چه بر ســر یک 
انســان و چه بر ســر جهــاد انســانها میــآورد؛ هــم جهاد را 
تعطیــل میکند، هــم جهت مبــارزه را از جهاد بــودن خارج 
میکنــد و بــه مبــارزه ی بــرای قــدرت و بــرای هــوای نفس 
تبدیل میکنــد. آن چیزی که مبارزه ی یک انســان و چالش 
یــک امت را رنــگ جهــاد و معنای جهــاد میبخشــد، همان 

توجه به خداست، که قوامش به نماز است.   ۱۳۸۵/۰6/۲7  

خیمه دینداری فردی و اجتماعی با نماز 
برپاست

درس اخالق  

کشور سالم در گرو تفاهم دولت و ملت است

مشکالت کشور  نتیجه کار نکردن است

لزوم استفاده از فرصت های عبادی ماه ذی القعدهالگوی اسالمی برای نظام سازی

جـــان متاعـــی اســـت کـــه باالخـــره از دســـت مـــا خواهـــد رفـــت؛ منتهـــا دو جـــور ممکـــن اســـت ایـــن متـــاع را و ایـــن جـــان را از دســـت داد: یکـــی این جـــور کـــه ایـــن متـــاع را گـــم کنیـــم، یکـــی اینکـــه آن را 
ــت.    ۱۳6۸/۰۵/۲۵  ــتاوردها اسـ ــن دسـ ــه باالتریـ ــت کـ ــی را گرفـ ــاى الهـ ــت را گرفـــت، رضـ ــِل آن، بهشـ ــهید فروخـــت و در مقابـ ــان را شـ ــن جـ ــیم... ایـ بفروشـ

مزار: گلزار شهدای اهواز

شهید جانش را با رضای الهی معامله کرد
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر  شهید مدافع حرم سید مهدی موسوی

شهید هفته  

محل شهادت: سوریه - نبل و الزهراء تاریخ شهادت: 1۳۹۲/4/1۰

چرا حضور  ایرانیان در انتخابات اخیر یک حماسـه بود؟

عکس نوشت  

تصویری از حضور فرمانده کل قوا در حاشیه مراسم نظامی مشترک نیروهای مسلح در پایگاه سوم شکاری شهید نوژه. 1۸/ ۰4/ 1۳۸۳

انقالبانقالب ادامه دارد ... ادامه دارد ...
»خط حزب اهلل« گام مهِم بعد از انتخابات برای پیشرفت کشور را بررسی می کند

ســـؤال: هزینه های نگهداری والدین به عهده چه کســـی اســـت؟ پســـران یـــا دختران؟ اگـــر والدین خود درآمد داشـــته باشـــند، 
نگهداریشان به عهده چه کسی است؟

جواب:  اگر پدر یا مادر درآمد کافی داشته باشد، مخارج زندگی او بر عهده کسی نیست، در غیر این صورت بر عهده فرزندانـ  دختر و 
پسرـ  است و ترجیحی بین فرزندان وجود ندارد و باید به گونه ای رفتار نمود که موجب ایذاء یا هتک حرمت آنها نشود.

هزینه زندگی والدین

احکام  

دوره  ســــیزدهمین  انتخابات  سخن
هفتـه

ریاست  جمهوری ایران در حالی 
برگزار شــــد که مردم با حضور 
پرشــــور خود در پای صندوق هــــای رأی، 
منتخب خود را برگزیدند و فصل جدیدی 
را در تاریخ تحوالت سیاســــی- فرهنگی 
جمهوری اســــامی ایران رقــــم زدند؛ این 
انتخابات یکی از مهم ترین مقاطع کشور 
بود که مردم در شــــرایط فراگیری بیماری 
کرونا و وجود تنگناهای اقتصادی، سکان 
مدیریت عالی اجرایی کشــــور را به مدت 

چهارسال به منتخب خود سپردند.

    مؤثرترین مسئول اجرایِی کشور
ریاســــت جمهــــوری جایگاهــــی اســــت 
که بر اســــاس قانــــون اساســــی پس  از 
مقام  رهبــــری،  عالی ترین  مقام  رســــمی  
کشوراســــت : »رئیس جمهــــور یکــــی از 
مؤثرترین و در دستگاه اجرایی مؤثرترین 
عنصر برای حل مســــائل کشور است. در 
میان مســــئوالن کشــــور، هیچ مسئولی 
به قدر رئیس جمهور در قانون اساســــی 
ما امکانات و توانایی هــــا و عرصه  عظیم 
خدمتگزاری ندارد. بودجه  کشور و همه  
مســــؤوالن طراز اول اجرایی کشــــور در 
اختیار اوست؛ اوســــت که میتواند کشور 
را آباد کنــــد و از لحاظ علمــــی و صنعتی 
و مســــائل انســــانی و یا از لحاظ امنیت، 

کشور را به پیش ببرد.«    )۱۱/۲/۱۳۸۴(
از منظر قانون اساســــی، رئیس جمهور 
وظیفه دارد که پاســــدار نظام  جمهوری 
اسالمی باشــــد و بتواند مســــائل کالن 
اجرایــــی و مدیریتی کشــــور را حل کند: 
»در قانــــون اساســــی، رجال سیاســــی 
و مذهبــــی را به عنــــوان رئیس جمهور، 
رئیس دولت، رئیس قــــّوه  مجرّیه، یعنی 
همه کاره  مسائل کشــــور قرار داده. این 
قید »رجــــال سیاســــی و مذهبی« برای 
چیســــت؟ برای این اســــت که در میدان 
سیاســــت بتواند مصلحت کشــــور را در 
نظر بگیرد، در میــــدان اعتقادات مردم 
و دین مردم هــــم بتواند مردم را هدایت 

کنــــد و کمــــک کنــــد و در هــــر دو مورد 
خردمندانه عمل بکند.«    )۱۴/۳/۱۴۰۰(

    در انتظاِر دولت اسالمی ...
با نگاه بــــه امکانات و اختیــــارات فراوان 
رئیس جمهور، نقش وی در مســــیر رشد 
و تعالی انقالب اســــالمی در جهت تحقق 
آرمان هــــا قابل توجــــه اســــت. آرمان و 
خطی که انقالب اسالمی دنبال می کند، 
رسیدن به »تمدن نوین اسالمی« است 
که از مســــیر تحقِق »دولت اســــالمی« 
می گذرد: »امروز هم که بحمداهلل نظام 
اســــالمی به وجود آمده، تشکیل شده، 
ما منتظریم که دولت اسالمِی به معنای 
واقعــــی و ســــپس جامعــــه  اســــالمِی 
به معنــــای واقعــــی و ســــپس تمــــّدن 
اســــالمِی به معنــــای حقیقــــی به وجود 

بیاید.«     )۱۸/۲/۱۳۸9(
اّما ســــؤال اساسی این اســــت که دولت 
اســــالمی چیســــت؟ و انقالب اســــالمی 
چگونــــه و با چــــه فرآینــــدی می خواهد 
این آرمان بلنــــد خود را محقق ســــازد؟ 
شناخت این مفهوم مهم است که »آنچه 
ما به عنوان دولت اســــالمی و حکومت 
اســــالمی بایســــتی به طور دائم در نظر 
داشته باشیم این است که باید حکومت 
علوی را معیــــار خودمان قــــرار بدهیم، 
خودمان را با حکومت علوی بســــنجیم؛ 
هر مقــــداری که بیــــن مــــا و آن حکومت 
عقب ماندگــــی  را  آن  اســــت،  فاصلــــه 
به حســــاب بیاوریم ... شــــاخص عمده 
در حکومــــت علوی، یکی عدالت اســــت، 
یکی پارســــایی و پاک دامنی اســــت، یکی 
مردمی بودن و با مردم بودن اســــت.«     

)7/6/۱۳97(

در تشــــکیل دولت اســــالمی که دولتی 
بر اســــاس الگوهــــا و معیارهــــای کامًال 
اســــالمی اســــت، توجه به »مــــردم« و 
خدمــــت به آنــــان نقش اساســــی دارد: 
»گفتمان اصلی دولت اســــالمی خدمت 
است؛ اصًال فلســــفه ی وجود ما جز این 
نیســــت؛ ما آمده ایــــم خدمــــت کنیم به 

مردم و هیچ چیز نباید ما را از این وظیفه 
غافل کنــــد.«     )6/6/۱۳9۲( امروز  انقالب 
اســــالمی ایران در گام دوم خود در بستر 
تکامل قرار گرفته و تحقق دولت ســــازی 
اسالمی نیازمند اقدامات تحولی است: 
»تحّول الزم است و نیاز امروز ما است.«   
  )۲۱/۲/۱۴۰۰( و »راه ایجــــاد تحّول عبارت 
اســــت از تشــــکیل یک دولت معتقد به 
تحّول و معتقد به عنصر تحّول آفرین.«   

)۲۱/۲/۱۴۰۰(  

    همدلی و همکاری برای تحول آفرینی
انتخابات فصل رقابــــت نامزدها با تنّوع 
ســــلیقه های گوناگون اســــت که در یک 
نظام مردم ســــاالر دینی، اختالف نظرها 
پــــس از انتخابات، به عرصــــه همکاری و 
تعامل مبدل می شود: »بعد از انتخابات 
و پیروزی نامزد مورد قبــــول مردم با رأی 
خوب و درصــــد باال، برخورد مســــئوالن 
کشــــور، برخورد خوبی بود؛ این نشــــان 
طمأنینه و آرامش روحی الزم در کشــــور 
اســــت. اینکه مســــئولین درجه ی اّول و 
طراز اّول کشــــور بیایند با رئیس جمهور 
منتخب مالقات کنند و دیدار کنند و حرف 
بزنند و اظهارنظــــر کنند، تبادل نظر کنند، 
کار خیلی خوبی است؛ اینکه نامزدهایی 
که رأی نیاوردند به نامزدی که رأی آورده 
تبریک بگوینــــد و اظهار عالقــــه و ارادت 
بکننــــد، کار خیلی خوبی اســــت؛ این هم 

جزو ِنَعم الهی است. «     )7/۴/۱۴۰۰ (
اّما تحول آفرینــــی دولت بدون همدلی و 
کمک مردم امکان پذیر نیســــت: »هرچه 
ــــت و دولــــت صمیمّیت بیشــــتر 

ّ
بین مل

و همــــکاری بیشــــتر و همدلی بیشــــتری 
باشــــد، کارها بهتر پیش خواهد رفت.«     
)۱/۱/۱۳9۴( همدلــــی، هم زبانی و همکاری 

دولت و ملت می تواند مسیرهای سخت 
ت و دولت باید همدل و 

ّ
را آسان کند: »مل

هم زبان باشند؛ این را یادتان نرود. همه 
باید کار کنند و به دولت باید کمک کنند. 
اگر راهنمایــــی ای هم دارنــــد، راهنمایی 
را به دولــــت بکنند. باید بــــه دولت کمک 

کنند.«     )۱/۱/۱۳9۵( بدون شــــک: »وقتی 
که دولــــت و یک مجموعــــه  خدمتگزار از 
پشتیبانی های مردمی مطمئن هستند، 
آن وقت با خیال راحت به اداره ی کشــــور 
می پردازند و مشکالت را برطرف می کنند 
و اقدام هــــای الزم را انجام می دهند.«     

)۲9/7/۱۳77(

البته باید بــــه این نکته  مهــــم هم توجه 
داشــــت کــــه: »رئیس جمهــــور منتخب، 
رئیس جمهور همه   ملت است. همه باید 
برای دست یافتن به آرمان های بزرگی که 
رئیس جمهور و همــــکاران وی در دولت، 
متعهد و مســــئول تحقق آننــــد، به آنان 
کمک و با آنان همکاری صمیمانه کنند.«  
   )۲۵/۳/۱۳9۲( »از هــــر جناحی می خواهد 
باشــــد؛ کمک به دولت، کمک به کشــــور 
اســــت.«     )۱7/7/۱۳۸۵( لذا: »دولت ها در 
نظام اســــالمی باید مورد حمایت مردم 
قرار بگیرند؛ حّتی از ســــوی آن کســــانی 
که به این شــــخص خــــاص در دولت رأی 
ندادنــــد هــــم باید مــــورد پشــــتیبانی و 
حمایت قــــرار بگیرند؛ این حــــرِف حقیقی 
ی 

ّ
و لّب معنــــای انســــجام اجتماعی و مل

در کشور اسالمی ما است.«    )۱/۱/۱۳9۴(  
همــــه بایــــد بدانیم کــــه: »شــــرط مهم 
موفقیتهای آینده، وحدت کلمه و تالش 
پرحوصله و اعتماد به وعده الهی اســــت 
و در این صورت تحقــــق آرمان های نظام 

اسالمی قطعی است.«     )۱/۱۲/۱۳۸۵(
نکته  پایانــــی اینکه نظام مردم ســــاالری 
دینی یک نظام تعاملــــی و دوجانبه بین 
ملت و مسئوالن اســــت. حضور ملت در 
انتخابات و رأی دادن بخشــــی از موضوع 
است و بخش مهم دیگر هم کار و خدمِت 
همه جانبــــه  و مســــئوالنه  منتخبیــــن و 
پاسخ گویی آن ها در پیشگاه ملت است. 
بر همین اساس: »مسئوالن باالی کشور 
و بخش هــــای مختلف، بایــــد بزرگ ترین 
مظهــــر تقوایشــــان ایــــن باشــــد که آن 
مسئولیتی را که بر حسب قانون بر عهده 
گرفته اند، به بهتریــــن وجه و بدون هیچ 

نقصی ادا کنند.«     )۲/۳/۱۳97(

اطالع نگاشت  

همهباهمبرایهمهباهمبرایتحولآفرینیتحولآفرینی

ح ما توانســـتند کارهای بزرگی را انجام بدهند. و این در واقع، عمل به دســـتور امیرالمؤمنین؟ع؟است که در 
ّ
نیروهای مســـل

ح مایه ی امنّیت 
ّ
ة؛ بعد: َو ُســـُبل ااَلمن؛ نیروهای مسل ِعّیَ الُجنوُد ِبِاذِن اهلِل ُحصوُن الّرَ

َ
فرمان معروف به مالک اشـــتر فرمود: ف

ی خودش را به وســـیله ی عناصر و فرزندان 
ّ
ی کشور هســـتند و چقدر افتخارآمیز اســـت که یک کشـــوری بتواند امنّیت مل

ّ
مل

خودش تأ مین کند و منتظر دیگران نباشد.     ۱۳99/۱۱/۱9

»تصور آن هایی که فکر می کردند ایران به ســـمت نرمش خواهد رفت اشـــتباه بود. جمهوری اسالمی 
نشـــان داد قصد دارد اســـالم گرایی و انقالبی گری خود را مضاعف کند و پیش بـــرود.« این ها مضمون 
بخش هایی از تحلیلی اســـت که اخیرًا در روزنامه آمریکایی نیویورک   تایمـــز در مورد انتخابات اخیر ایران 
غ از ادعاهایی که این روزنامه درباره بعضی نامزدها مطرح کرده، اّما یک نکته  منتشر شـــده اســـت. فار
جالب در چشم انداز تحلیلگر این روزنامه به چشـــم می خورد. روزنامه نگار مطرح غربی که برنده جایزه 
پولیتزر ۲۰۱۳ هم شـــده، برخالف بســـیاری از تحلیلگران داخلی عقیـــده دارد که نه تنها شـــعله انقالب 

اسالمی سرد نشده، بلکه پرحرارت تر از گذشته دارد به مسیر خودش ادامه می دهد.
از ماه ها قبل، بدخواهان و معاندان آن ســـوی مرز بـــا ذوق انتظار انتخاباتی را می کشـــیدند  که به زعم 
آن ها سیاســـت فشـــار حداکثری با تحریم هـــای خارجی که با ســـوءتدبیرهای ریز و درشـــت داخلی هم 
همراه شـــده بود، با یک کمپین تبلیغاتی و رسانه ای می توانســـت نتیجه دل خواه آن ها را به بار بیاورد؛ 
تصور انتخاباتی بـــا یک مشـــارکت پاییـــن و نارضایتی های عمـــده که زمینه فشـــارهای بعـــدی را برای 
جمهوری اســـالمی فراهم مـــی آورد. همه گیری بیمـــاری کرونا و نگرانـــی افراد از مبتالشـــدن به آن هم 
بستر مســـاعد دل چســـب را برای حصول به این نتیجه فراهم کرده بود؛ وضعیتی که حتی در انتخابات 
بعضی کشورهای اروپایِی داعیه دار دموکراســـی هم رکورد مشـــارکت پایین را زده بود.  برخی بحث ها 
درباره نتایج بررسی صالحیت حائزان شـــرکت در رقابت های انتخاباتی هم شتاب دهنده این ذهنیت ها 
شـــده بود تا خیلی ها به زعم خودشان به تماشـــای شکست مشـــارکت در انتخابات بنشـــینند؛ اّما در 
واقعیت اتفاق دیگری افتاد و با همه این شرایط بازهم صندوق های رأی میزبان نیمی از حائزان شرکت 
در انتخابات بود. هر چند بعضی ها حتی در داخل کشـــور از این مســـئله تحلیل درســـتی نداشتند، اّما 

خیلی ها از جمله ستون نویس روزنامه نیویورک  تایمز پیام این حضور را درک کردند.
تحلیل میزان حضور مردم در انتخابات خرداد ۱۴۰۰ بدون در نظر گرفتن شرایطی که قرار بود انتخابات 
بر بســـتر آن انجام شـــود، به نتیجه ای ناقص و فاصلـــه دار از حقیقت خواهد انجامید. شـــرایطی که به 
تصور بدخواهـــان انقالب، یک قهر بی ســـابقه مردم با نظام اســـالمی را رقم می زد حال آنکه ســـرمایه 
اصلی انقالب اســـالمی و نظام سیاســـی برآمده از آن در تمام چهار دهه گذشـــته، نمایـــان گر حضور و 

اعتماد مردم به نظام اسالمی بوده است.
 انقالب اسالمی از همان روزهای نخســـت بعد از پیروزی با توطئه های متعدد تجزیه طلبی، کودتا، ترور، 
جنگ خیابانی، جنگ تحمیلی خارجـــی، تحریم های اقتصادی و ســـوءتدبیر های متعدد داخلی مواجه  
شد و از همه این ها ســـربلند بیرون آمد؛ هر کدام از این تجربیات که انقالب اسالمی آن ها را با موفقیت 
از ســـر گذرانده، برای براندازی و فروریختن یک نظام سیاســـی کافی بود، اّما این فشـــارها و مشـــکالت 
در یک دهه اخیر به اوج خود رســـید؛ چراکه با رســـیدن زیرســـاخت های کشـــور به مرز یک جهش بزرگ، 
مخالفت های جهانی هم بیشـــتر شد. بیراه نیســـت که تحریم های وضع شـــده علیه ایران در چند سال 

اخیر رکورد جدیدی در طول تاریخ به جای گذاشـــته است؛ فشارها و کارشـــکنی های متعدد خارجی که 
قرار بود تبعات آن در اوضاع اقتصادی و معیشتی داخلی مردم ایران روی نمودار بیاید و در ادامه فشار 

داخلی علیه نظام اسالمی را افزایش دهد.
اما بخش دیگری از گالیه های مردم به خاطر وعده های عمل نشـــده و در مقـــام حرف مانده ای بود که 
رأی دهندگان در انتخابات  گذشـــته با امید به آن ها پای صندوق ها حاضر شـــده بودند. وعده هایی که 
قرار بود در بهبود امور مؤثر واقع شوند و گشایش حاصل کنند، اّما انتظارات را برآورده نکردند. از طرف 
دیگر عدم احراز صالحیت چند  نامزد هم بهانه ای شـــد تا برخی که دنبال فرصت بودند در شیپور تحریم 
انتخابات بدمند و در بزنگاهی این چنین، به سوی جریان مردمســـاالری در نظام اسالمی سنگ اندازی 

کنند. 
از فشـــارهای بی ســـابقه اقتصادی تا برخی بی تدبیری های داخلی دست به دســـت هم داده بودند که 
مردم را از حضور در پای صندوق ها منصرف کنند: »یکی از بهانه ها مسائل معیشتی بود و شروع کردند 
یقه درانی کردن برای اینکه مردم را از ]حضور[ پای صندوق ها منصرف کنند و امیدشان هم این بود که 

مشارکت مردم در انتخابات مثًال حدود ۲۰ درصد یا ۲۵ درصد باشد.«     ۱۴۰۰/۴/7
اّما واقعیت میدان انتخابات ایران، ضربه محکمی به همه ایـــن تحلیل ها و تصورات غلط بیگانگان زد: 
ر 

ّ
»در کجای دنیا معمول است و دیده میشود که همه ی دستگاه های تبلیغاتی ]مخالف[، فّعال و مؤث

به کار بیفتند برای اینکه به مردم نهیب بزنند که در انتخابات شرکت نکنید؟... در کدام کشور شما سراغ 
دارید یک چنین چیزی را که رادیوهای آمریکا، رادیوهای انگلیس، رادیوهای بعضی از کشورهای مرتجع 
و روســـیاه به کار بیفتند، عناصری از خودشـــان، عناصر خائنی هم از ایرانی هایی که زیـــر پرچم آمریکا و 
انگلیس زندگی میکنند و از آنها ارتزاق میکنند، شـــروع کنند از مّدت ها پیـــش در رادیو، در تلویزیون، در 
ماهواره، به خصوص در فضای مجازی، نه یکی دو تا، صدها بلکه هزاران شبکه و کار و مسیر برای اینکه 
مردم را از انتخابات دور کنند؟ خب، یک بهانه هایی هم داشتند؛ مشکل معیشتی مردم یکی از بهانه ها 
بود و به آن امید بســـته بودند؛ بعضی از حوادثی که بعدًا اّتفاق افتاد، مثًال بحث احراز صالحّیت یا عدم 
احراز صالحّیتها، اینهـــا را هم بهانه میکنند ... خب بـــا یک چنین وضعی، مردم این جور می آیند شـــرکت 
میکنند؛ با وجود کرونا که حاال با محاســـباتی که آدم های کارشـــناس کردند، میگویند الاقل ۱۰ درصد از 
عدم شرکت ها مربوط به کرونا است که اگر چنانچه آن را محاســـبه کنیم، نزدیک به 6۰ درصد مشارکت 

است که مشارکت خوبی است.«     ۱۴۰۰/۴/7 
انتخابات ۱۴۰۰ در اوج فشار رســـانه های خارجی و  اجماع جریان های معاند خارجی بر تحریم انتخابات 
و شرایط خاص کرونایی و اقتصادی جامعه برگزار شد، اّما حضور امیدوارانه مردم نوید اوج گیری موج 
دیگری از امواج توفنده انقالب را می دهد. اهمیت ماجرا آن جاست که این موج توفنده ۴۳ سال بعد 
از بهمن ۵7 و خوابیدن التهابات ســـال های اّول انقـــالب دوباره اوج گرفته اســـت. این گونه نگاه کردن 
به موضوع، هـــر تحلیلگر منصفـــی را به همان نتیجه ای می رســـاند که ســـتون نویس نیویـــورک  تایمز 
روایت کرده است. و ســـخن پایانی اینکه، »این انتخابات حّقًا و انصافًا حماســـه بود؛ این انتخاباتی که 
گذشـــت، به معنای واقعی کلمه حماســـه ی این مردم بود که حماســـه آفریدند. خب تالشهایی انجام 
میگیرد، کاغذ مینویسند، نامه مینویســـند، در فضای مجازی، در دســـتگاه ها حرف میزنند که عظمت 
این انتخابات را انکار کنند؛ فایده ای ندارد؛ این تالش بیهوده اســـت؛ کار، کار بزرگی بود. تحلیلگرانی که 

چشمشان به این انتخابات بود، آنها میفهمند چه اّتفاقی افتاد. «    ۱۴۰۰/۴/7


