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انتخابات یک فرصت بی نظیر است؛ یک فرصت بی بدیل است؛ 
هیچ چیز دیگری جای انتخابات را برای کشور و استحکام پایه های 
اقتدار کشــــور نمی گیرد. انتخابات حضور مردم اســــت و وقتی 
مردم حاضر باشند، نظام را هیچ قدرتی نمی تواند تکان بدهد. 

مظهر مهّم حضور مردم هم انتخابات است،بنابراین کسانی که 
در انتخابات شــــرکت می کنند، در واقع برای اقتدار کشورشان، 
برای حفظ کشورشان، برای امنّیت خودشــــان و آینده  کشور و 

سرنوشت کشور دارند تالش می کنند.    ۱۴۰۰/۰۲/۱۲

مردمبرایاقتدارکشورشاندرانتخاباتشرکتمیکنند

انتخاب درست؛ کار درست  

شـــما وکیـــل مردمی هســـتید کـــه همه 
اســـالم را می  خواهنـــد، و همـــه کشـــور 
خودشـــان را می خواهند. توجه داشـــته 
باشـــید که به اســـالم خدمت کنیـــد و به 
کشور خودتان خدمت کنید. شما باید برای این ملت خدمت 
بکنید، به آن چیزی که شما را وکیل کرده است خدمت بکنید. 

اگر انحراف پیدا کنید برخالف ملت، خیانت کرده اید به وکالتی 
که دارید. اگر خدای نخواسته، انحرافات پیدا شود و اغراض 
شـــخصیه پیش بیاید و نمی دانم مســـندها بحث بشـــود، و 
مقام ها طرح بشود و امثال این ها، این اوًال انحطاط اخالقی 
است و انحطاط در پیشگاه خداســـت و ثانیًا خوف این است 

که نتوانید این بار را به منزل برسانید.    ۱۳۵۹/۰۳/۰۴

بعضی با انگیزه های سیاســـی و بعضی با انگیزه های حّتی 
دینی اشـــخاص را مورد تخریب قرار میدهند. این چه کاری 
است؟! این نه منطق شـــرعی دارد و نه منطق عقالیی. اگر 
واقعًا انســـان از یـــک جهتگیـــری ای که خیـــال میکند فالن 
کس یـــا فـــالن کســـان در آن جهتگیـــری هســـتند، ناراضی 
است، راهش تخریب و اهانت به اشـــخاص نیست، راهش 
اســـم آوردن از ایـــن و آن نیســـت، راهـــش تبییـــن اســـت. 

اگر کســـانی هدفشـــان این اســـت که میخواهند یک خط 
انحرافـــی را کور و خـــراب کننـــد، راهش این نیســـت. از نظر 
شـــرعی هم که معلوم اســـت. این طور کارهـــا عادتًا خالی 
از افتراء ناخواســـته، دروغ ناخواســـته و قول بـــه غیرعلم 
ناخواسته، نیست. قرآن به ما میگوید: »لو ال اذ سمعتموه 
ظّن المؤمنین و المؤمنات بأنفســـهم خیـــرا۱«؛ چرا به هم 

حسن ظن ندارید؟   ۹/6/8۵ 

شــــما که در انتخابــــات شــــرکت می کنید، دنبــــال یك فرد 
اصلحی می گردید که بتواند کشــــورتان را پیش ببرد؛ هم در 
عرصه  مادی، هم در عرصه  معنوی. شما دنبال انتخاباتید، 
برای اینکه کسی یا کسانی، دولتی، رئیس جمهوری بتواند 
عزت شما را باال ببرد، استقالل شــــما را عمیق تر کند، وضع 
زندگی شــــما را بهتر و مرفه تر کند، گره ها را بــــاز کند، امید و 

شور و شــــوقی در کشــــور به وجود آورد؛ اما دشمن شما 
درســــت بعکس، مایل اســــت انتخاباتی انجــــام بگیرد که 
برای آینده  کشــــور این محّســــنات را نداشــــته باشد؛ بلکه 
کشور را به ســــمت وابستگی، به ســــمت ضعف، به سمت 
عقب ماندگی در صحنه های گوناگون حرکت دهد؛ کشور را 

به عقب بکشاند، به عقب براند.    ۲۵/۰۲/۱۳۹۲

هرجــا کــه نشــانی از نــداِى امــاِم راحــِل عظیم الّشــأِن مــا در 
آن جاســت و دل هــا مجــذوب آن نداســت و قدم هــا در راه 
اهــداف آن حرکــت می کننــد، اســتکبار موضع گیــری می کنــد. 
هرکس کــه طرفــدار دین مقــّدس اســالم باشــد، اگر دیــن را از 
سیاســت جدا کند، اســتکبار جهانی بــا او کاری نــدارد. آن جایی 
که دیــن وارد میــدان سیاســت می شــود و بــه زندگی مــردم و 
امور اساســی جهــان و امــور دنیــوی مــردم کار دارد، اســتکبار 
جهانی ظاهــر می شــود. چــون می داند کــه در چنــان وضعی، 
دین، جلــِو زورگویی هــا و سوء اســتفاده های آنهــا را می گیرد و 
مانع چپاول هایشــان از منابع طبیعی و انســانی جهان اســالم 
می شود... ]و[ از دیدگاه امریکا و مســتکبرین، یکی از جرمهای 
بزرگ جمهوری اســالمی ایران این اســت که در مسائل جهانی، 
تحت تأثیر نظر آمریکا و امثال آمریکا قرار نمی گیرد.    ۱۳۷۲/۰۳/۱۴

کالم امام   

به رسم آیه ها  

دولت جوان حزب اللهی  

خطبه های انقالب  

وقتی انســـان مبتال اســـت به گناه، در یک نقطه  حّســـاس و 
حد، آن کســـانی که نتوانســـتند 

ُ
بزنگاه کم می آورد. در جنگ ا

طاقـــت بیاورند و دلشـــان در هـــوای غنیمت آن چنـــان تپید 
کـــه فرامـــوش کردند چـــه مســـئولّیت حّساســـی برعهده ی 
آن هاســـت و جنگ پیروز را به جنـــگ مغلوب تبدیـــل کردند، 
این ها قبًال خطاهایی انجام دادند، آن خطاها اینجا خودش 
را نشـــان داد؛ یعنـــی گناه مـــا موجب می شـــود کـــه در یک 

نقطه حّســـاس، در یک نقطه  بزنـــگاه، نتوانیم تـــاب بیاوریم. 
مرحلـــه  باالتـــر از ایـــن و بدتـــر از این، آن اســـت که مـــا گاهی 
خطایی می کنیم، آن خطا موجب می شـــود که ما دچار نفاق 
بشـــویم؛ یعنی دلمان با زبانمان اختالف پیـــدا کند. راه عالج 
هم مراقبت اســـت؛ باید نظارت کنیم بر خودمان، انگیزه مان 
را افزایش بدهیم، کارمان را متراکم تـــر کنیم، ُپرکاری، پرهیز از 

لغزشگاه ها، خالصه در یک جمله تقوا.  ۱۳۹۵/۰۳/۲۵ 

گناهعاملشکستانساندربزنگاههااست

درس اخالق  

"آقـــای خامنـــه ای! از نظـــر من  گزارش
هفتـه

مشـــکل در مقدمات انتخابات 
اســـت... وگرنـــه مـــن بـــا نظـــر 
حضرت عالـــی موافقـــم کـــه صندوق ها را 
بیســـت بار هم بشـــمرند نتیجه آراء عوض 
نخواهد شـــد. اگر صندوق ها را بازشماری 
کننـــد خیلی اتفاقـــی رخ نمی دهـــد." این 
روایتـــی اســـت از دیـــدار   ۲6خـــرداد88؛ 
نماینـــدگان چهار نامزد انتخابات ریاســـت 
جمهـــوری بـــه دفتر رهبری آمـــده بودند تا 
درباره بعضی حواشی مربوط به انتخابات 
بـــا رهبـــر انقالب ســـخن بگوینـــد. عبارات 
ابتـــدای متن هـــم بخشـــی از صحبت های 
نماینده ســـتاد انتخاباتی یکی از دو نامزد 
اصلی معترض بود. انتخاباتی که در طول 
تاریـــخ سیاســـی کشـــور از منظـــر اخـــالق 
انتخاباتی قابل بررســـی اســـت. مصداقی 
تلـــخ در تاریـــخ معاصـــر کـــه می توانـــد 
درس هـــای عبرت آمـــوز جدی بـــرای همه 

داشته باشد. 

قدمبرداشتنبرایرضایخدا
انتخابـــات در یـــک جامعه ی اســـالمی که 
نظـــام سیاســـی آن بـــر مبنای ارزشـــهای 
اســـالمی بنـــا نهاده شـــده، تفـــاوت های 
جـــدی باانتخابـــات در ســـایر نظام هـــای 
تمـــام  دینـــی،  جامعـــه  دارد.  سیاســـی 
امور خود را زیر ســـایه عبودیـــت خداوند 
معنـــادار می کنـــد. حتـــی امور شـــخصی 
انســـان هم در این نگاه مقدمـــه ای برای 
عبودیت خداوند محســـوب می شـــوند. 
وقتـــی نیازهـــای عـــادی و امور شـــخصی 
انسان در چنین بســـتری تعریف می شود 
طبعا تکلیـــف اقدامـــات جمعی انســـان 
ماننـــد انتخابـــات روشـــن اســـت.  هدف 
نهایـــی در انتخابـــات هم تکمیـــل زنجیره 
بندگـــی خداونـــد و جلب رضایت اوســـت: 
»هم آحـــاد مـــردم، هـــم خـــود نامزدها، 
هـــم طرفدارانشـــان،کاری کننـــد کـــه هر 
نـــزد  در  باشـــد  حســـنه ای  حرکتشـــان 
کرام      الکاتبین الهـــی؛ کاری کنند که اعمال 
آنها، رفتـــار آنها، گفتـــار آنها پیـــش خدای 
متعال حســـنه محسوب بشـــود و خدای 
متعـــال ثـــواب بـــرای آن معّین بکنـــد. ... 
تالش کنند، مبارزه کنند...کار کنند، خوب 
اســـت، اّما نّیـــت هـــا را نّیت هـــای خدایی 

بکنند«                ۱۳۹6/۲/۲۷ 

این موضـــوع محدود به نامزدها نیســـت 
آن  مشـــمول  هـــم  طرفداران شـــان  و 
می شـــوند: »طرفدارهـــا اگـــر نیتشـــان را 
خدایی کننـــد در طرفـــداری از هرکـــدام از 
نامزدها که انتخاب میکنند، اگر نیتشـــان 
را خدایی کنند، خدای متعال به کارشـــان 
برکت خواهد داد. حاال یا این اســـت که آن 
کســـی که مورد نظرشـــان هســـت موفق 
خواهد شـــد و پیـــروز خواهد شـــد یـــا اگر 
نشـــود، خدای متعال از آنها راضی است و 

این کار مبـــارک خواهد بود بـــرای آنها.«     
۱۴۰۰/۳/6 پس مقدمه فکری و نظری اخالق 

انتخاباتـــی در نظـــر داشـــتن ایـــن فـــرض 
اصلی است که کنش سیاســـی انتخاباتی 
قرار اســـت مقدمه ای برای جلـــب رضایت 
خداونـــد باشـــد. در کتاب  »فتنـــه تغلب«  
تذکر  رهبرانقالب خطاب به مســـئول یکی 
از روزنامه ها کـــه تیتـــر غیرمنصفانه ای در 
ســـال 88  در رسانه اش درج شـــده بود، 
آمده اســـت: »دقیـــق حـــرف بزنیـــد، نیاز 
نیســـت که اغـــراق و حرف هـــای دروغ زده 
شـــود. این کارها بی برکتی مـــی آورد.« در 
منطق اســـالمی،  عبور از خط قرمز اخالق، 
حتی مـــا را به اهـــداف دنیایی نیـــز نزدیک 

نخواهد کرد.

اهانت،تهمتوتخریبممنوع!
ماهیـــت انتخابـــات یـــک ماهیـــت رقابتی 
اســـت. رقابـــت بســـتری اســـت کـــه در آن 
شرکت کنندگان ســـعی دارند از سایر رقبا 
پیشـــی بگیرند. اینجاست که اخالق  گاهی 
ممکن اســـت موردخدشـــه قـــرار گرفته 
و منافـــع ملـــی را قربانـــی منافـــع جناحی 
کند. اتفاقات ســـال 88 اوج این وضعیت 
بود. انتخابات در نظام اســـالمی بناســـت 
رضایـــت خداونـــد را فراهـــم کند،پس هر 
آنچه که با مقررات الهی در تناقض باشـــد 
مایه زیرســـوال بـــردن اخـــالق انتخاباتی 
خواهدشـــد: »نگاه نکنید به آن چیزی که 
در آمریـــکا و بعضـــی کشـــورهای اروپایی 
معمول است که برخوردهای اهانت آمیز 
آبرویشـــان را بـــرد. مـــا در گذشـــته هم هر 
وقتی که نامزدها در مناظرات تلویزیونی 
و غیـــره روش اهانت و توهیـــن و تهمت و 
تخریب طـــرف مقابل و ترســـاندن مردم از 
رقیب را دنبال کردند، کشـــور بـــه نحوی از 

انحاء ضرر کرد.«        ۱۴۰۰/۳/6

مرزبندیبادشمنکمرنگنشود
عالوه بـــر اخـــالق، نامزدهـــا و کنش گران 
سیاســـی حامی آنها باید خط قرمز دیگری  
را هـــم رعایـــت کنند؛اینکـــه رقابت هـــای 
سیاســـی در انتخابـــات موجـــب کم رنـــگ 
بـــا دشـــمن نشـــود:  شـــدن مرزبنـــدی 
»انتخابـــات مال ملـــت ایران اســـت، مال 
جمهـــوری اســـالمی اســـت، مال اســـالم 
است؛ مرزهایشـــان را با دشمن مشخص 
و متمایز کنند. من بارها به بعضی از افراد 
سیاســـی که فعالیت هایـــی دارند و گاهی 
یـــک مخالف خوانی هایـــی می کنند، تذکر 
داده ام، نصیحت کرده ام؛مواظب باشید 
مرزهـــای میـــان شـــما و دشـــمن کمرنگ 
نشود؛ پاک نشود. مرز وقتی کمرنگ شد، 
احتمال اینکه کسانی از این مرز عبور کنند 
یا دشـــمن از این مرز عبور کند و بیاید این 
طرف یا دوســـت و خـــودی غافل شـــود و 
برود به دامن دشـــمن، زیاد خواهد بود. 

مرزها را روشن کنید.«        ۱۳86/۱۰/۱۹

بامردمصادقباشید
وجـــه دیگـــر اخـــالق انتخاباتـــی، برخورد 
صادقانـــه با مردم اســـت. نامزدهـــا نباید 
بـــه گونـــه ای عمـــل کنند کـــه با شـــرایط 
و اقتضائـــات اجرایـــی و واقعـــی کشـــور 
مصـــداق  کار  ایـــن  نباشـــد.  متناســـب 
بی صداقتی با مـــردم، فریب دادن و دروغ 
گفتن به آنهاســـت: »بعضـــی از نامزدها، 
وعده هایـــی بـــه مـــردم می دهنـــد کـــه 
خودشـــان هم می دانند از دســـت آن ها 
ساخته نیســـت؛ شـــما که نمی توانی این 
وعده را عملی کنـــی، چرا به مـــردم وعده 
می دهی؟ چـــرا مردم را امیـــدوار می کنید 
به چیـــزی کـــه می دانیـــد نخواهد شـــد؟ 
گاهی وعده های غیر قانونـــی می دهند! 
]می گویند[ فالن عمل را انجام می دهیم 
درحالی کـــه می داننـــد آن عمـــل خـــالف 
قانون اســـت؛ یا خـــالف قانون اساســـی 
اســـت، یا خالف قانـــون عادی اســـت... با 
مـــردم صادقانه بایـــد برخورد کـــرد؛ همه 
ت مـــا این جور هســـتند کـــه صداقت را 

ّ
مل

احساس می کنند؛ وقتی ما غیر صادقانه 
برخورد کردیم، ممکن اســـت کسانی یک 
لحظه ای به اشـــتباه دچار بشـــوند لکن، 
بعـــد حقیقت معلـــوم خواهد شـــد؛ باید 

۱۳۹۴/۱۰/۳۰ صادقانه با مردم رفتار کرد.«     

وامامناظرات...
از ســـال88 با داغ شـــدن مناظـــرات این 
محور جنجـــال  و حساســـیت دوچندانی 
ایجـــاد  کرد،تـــا جایـــی کـــه واکنـــش رهبر 
انقـــالب را برانگیخـــت: »در مـــواردی این 
مناظره هـــا ...جنبه احساســـاتی و عصبی 
پیـــدا می کـــرد؛ جنبـــه تخریبی غلبـــه پیدا 
میکـــرد؛ ســـیاه نمایی وضـــع موجـــود به 
شـــکل افراطی در ایـــن مناظره هـــا دیده 
شـــد؛ ســـیاه نمائی دوره های گذشته هم 
در این مناظره ها مشـــاهده شـــد؛ هر دو 
بد بود. اتهاماتی مطرح شـــد که در جایی 
اثبات نشده اســـت؛ به شایعات تکیه شد، 
بی انصافی هایـــی احیانـــًا دیـــده شـــد.«
     ۱۳88/۰۳/۲۹ البتـــه  ایـــن تذکـــرات  محدود 
به پـــس از مناظرات نبـــود و در همان ایام 
کوران رقابت های انتخاباتی 88 هم  طرح 
شـــده بود. روایت کتاب »فتنه تغلب« در 
این زمینه خواندنی اســـت: »به گفته یکی 
از فرزندان رهبـــر انقالب، ایشـــان که قبل 
از مناظـــرات احتمـــال داده بودنـــد آقای 
احمدی نژاد بنا دارد از اشخاصی نام ببرد، 
به طور مشـــخص آقای احمدی نـــژاد را از 

این کار نهی کرده بودند. « 

تاثیردرازمدتاجتماعی
در نهایـــت آنکه مراعات اخـــالق انتخاباتی 
صرفا یک تاکتیک برای کاهش هیجانات و 
احساسات نیســـت. به تعبیر رهبر انقالب 
در ارتباط زنـــده تصویـــری بـــا نمایندگان 
مجلـــس شـــورای اســـالمی در ششـــم 
خـــرداد ۱۴۰۰ مراعـــات جوانـــب اخالقـــی 
در انتخابات، تجســـم نوعـــی از فرهنگ و 
اخـــالق در جامعه اســـالمی بـــرای عموم 
مـــردم خواهد بود: »چنانچـــه نامزدهای 
انتخابـــات در مناظـــرات، مصاحبه هـــا و 
ســـؤال جوابهایـــی کـــه میشـــود، اخالق 
اســـالمی را رعایـــت بکننـــد، ایـــن ســـرریز 
میشود در جامعه، آحاد مردم مالحظات 
اخالقی را یـــاد میگیرند و رعایـــت میکنند. 
این سرمشـــقی برای آنها خواهد شـــد.« 
از ایـــن منظـــر رعایـــت مالحظـــات اخالق 
انتخاباتـــی نـــه صرفـــا یـــک امر سیاســـی 
بلکه الگـــو و نمونه ای از ســـاحت اخالقی 
و دینـــی اســـت کـــه بـــه ســـاحت فرهنگ 
عمومی سرریز شـــده و نقش عمده ای در 
اخالقیات فردی و جمعی خواهد داشت. 

بهاسالموکشورخدمتکنید

تخریباشخاص،فاقدمنطقشرعیوعقالییاست

رئیسجمهورپیشبرندهکشوردرعرصهمادیومعنویباشد

جرمماایناستکهتحتتأثیرآمریکانیستیم؟!

انتشار برای اولین بار؛ 

ازجدلبیهوده،عیبجوییوطعنهزنیپرهیزکنیم

! ال َتُکن  َعّیابًا َو ال َمّداحًا َو ال َطّعانًا َو ال ُمماریًا. با َذّرٍ
َ
یا ا

پیامبر )ص( به اباذر فرمود: ای ابـــاذر! عیب جوی این و آن 
نباش! که مدام انســـان این و آن را تعییب کنـــد، عیب این 
را بگیرد، عیب آن را بگیرد، عیـــب آن ]دیگری[ را بگیرد عّیاب 
یعنی کثیرالّتعییب؛. بعضی ها این جور هستند دیگر؛ مرّتبًا 
در فکر این هســـتند که یک عیبی از کســـی پیدا کنند و آن را 

ذکر کنند...
نقطه ی مقابلش هم این اســـت: مـــّداِح ایـــن و آن نباش! 
همین طور مدام تعریفهـــای زیادی، بیـــش  از حد؛ این هم 
َمنهـــی )نهش شـــده( اســـت در ایـــن روایت. مـــدح زیادی 
هم همین جور اســـت، حاال یک وقت انســـان منصفانه در 
مقامی که الزم اســـت تمجیدی از کســـی میکنـــد اّما اینکه 
همین طور مدام مدح یکی را بکند یا مـــدح همه را بکند یا 
مبالغه آمیز درباره ی کســـی حرف بزند و مدح بکند، ممنوع 
اســـت؛ بخصوص مدح صاحبان قـــدرت و ثـــروت که عیب 
آن و زشـــتی آن خیلی بیشتر هم هســـت. طعنه زن به این و 

آن ]نبـــاش[. طعنه زنی غیـــر از عیب جویی اســـت. کارهای 
افراد را طعنه میزند، یک چیزی را در یک کســـی مستمسک 
قرار میدهد. می بینیـــم دیگر این روزها طعنـــه زدن به این 
و آن متأّســـفانه رایج اســـت بخصوص در ایـــن مطبوعات 
و روزنامه هـــا و ماننـــد اینها. یک کســـی یک حرفـــی زده که 
مثًال یک  خرده ای بـــه نظر مبالغه آمیز می آیـــد؛ این را به یک 
شـــکلی، ]مثًال[ مســـخره آمیز تیتر کنند در روزنامـــه و بزرگ 
کنند.و اهـــل جدل هم نبـــاش. »ممارات« یعنـــی مجادله 
کردن، مباحثه های بیخودی؛ سر یک چیزی کوچکی یا بحث 
علمی یا بحث غیر علمی مدام ســـر و کله زدن و مدام بحث 
کردن و مدام اســـتدالل کـــردن و مانند اینهـــا. خب همه ی 
حرفهـــای دنیا را میشـــود یک دلیلـــی برایش ذکر کـــرد، و بر 
ـ وارد یا ناوارد  همه ی دلیلهای دنیا هم میشود یک اشکالیـ 
ــ وارد کرد؛ این ]یکی[ به آن اشـــکال کند، آن به این اشکال 
کند؛ تمام شـــدنی نیســـت.  شـــرح حدیث اخالق توســـط رهبر انقالب در 
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شرح حدیث  

گزیده بیانات

شـــهادت ظاهـــر دردناکـــی دارد، تلخـــی دارد؛ پـــدر انســـان، مـــادر انســـان، همســـر انســـان، بّچـــه  انســـان، بـــرادر و خواهـــر انســـان، داغـــدار می شـــوند، غّصـــه می خورنـــد؛ ظاهـــرش ایـــن اســـت؛ اّمـــا 
ــت.   ۱۳۹6/۳/۲8 ــاده باالسـ ــت فوق العـ ــک قیمـ ــه یـ ــدن بـ ــدنی و غیرقابل مانـ ــدنی و خراب شـ ــس ضایع شـ ــک جنـ ــروش یـ ــش فـ ــه؟ باطنـ ــش چـ باطنـ

مزار: جاویداالثر

باطِن شهادت فوق العاده است
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهیدعبداهللاسکندری

شهید هفته  

محل شهادت: سوریه - حلب تاریخ شهادت: سوم خرداد ۹3

مروری بر  توصیه های کلیدی رهبر انقالب به نمایندگان مجلس شورای اسالمی

خط حزب اهلل به مناسبت سالروز تاسیس مجلس شورای اسالمی برخی از توصیه های کلیدی معظم له به مجلس شورای اسالمی را بازخوانی میکند:

مجلس،مظهر
مردمساالریدینیاست

مجلس، مهم ترین مظهر مردم ساالری دینی 
غفلت  خودتان  جایگاه  از  بنابراین  اســــــــت، 
و  اینجا کجاست  باشید  نکنید. توجه داشته 
اهمیت  چه.  یعنی  اسالمی  شورای  مجلس 
تصمیم و موضع گیری را در این مجلس مورد 
غفلت قرار ندهید. این جــــــــا مرکز و قله و به 
تعبیری ویترین مجموعه  نظام اسالمی است 

که جلوی چشم قرار دارد.     ۱۳8۳/۰۳/۲۷

عکس نوشت  

 تصویری از نطق آیت اهلل خامنه ای در   دوره نمایندگی در اولین دوره مجلس

بایسته های   مجلس انقالبی

سیـــا  ستـــــی
 عین دیانت

نگاهی به ضرورت رعایت اخالق در  صحنه انتخابات

سؤال: وظیفه روحانیون و خواص در قبال شناساندن فرد اصلح چیست؟ آیا از لحاظ شرعی تکلیفی بر عهده آنهاست؟

جواب:  همگان به ویژه خواص و علما وظیفه دارند با حداکثر دقت، افراد اصلح را با حجت شرعی شناسایی کرده و به مردم معرفی 
کنند و مردم را در انتخاب درست یاری دهند. عدم دخالت خطرناک است؛ دخالت بدون بصیرت و حجت هم خطرناک است.

وظیفهخواصدرمعرفینامزداصلحبهمردم

احکام  

در میان مشکالت، 
اولویت ها را شناسایی کنید

۷۹/۳/6  

 گره گشای کارهای
 دولت باشید

۷۵/۳/۱۱   

عقالنیت و آرامش در 
مجلس حاکم باشد

۱۴۰۰/۳/6  

مردم گرایی           قانون گذاری

اخالق و وظایف نمایندگی

رسیدگی به اقتصاد

پرهیز از آسیب های نمایندگی

ویژگی انقالبی و پرتالش 
بودن را حفظ کنید 

۱۴۰۰/۳/6   

تقوا و انصاف را در وظیفه 
نظارتی رعایت کنید 

۹۹/۳/۷  

از هدر رفتن وقت 
مجلس جلوگیری کنید

۷۵/۳/۱۱   

تقوا و ادب اسالمی را در 
گفت و گوها رعایت کنید 

۷۱/۳/۷  

سطح کیفی قوانین را با کار 
کارشناسی افزایش دهید

۱۴۰۰/۳/6  

قوانین گره گشا، پرتأثیر و جامع 
تهیه کنید 

8۳/۳/6  

قوانین متراکم، تکراری و 
متعارض را تهذیب کنید

۱۴۰۰/۳/6  

ی را 
ّ
خطوط اصلِی اقتصاد مل

اصالح کنید 
۹۹/۳/۷  

اولویت، حل مشکِل معیشت 
طبقات ضعیف است 

۹۹/۳/۷  

اقتصاد مقاوم
 را محقق کنید 

۹۵/۳/8  

نقش نفت در منابع مالی 
دولت را کاهش دهید 

۹۹/۳/۷   

با مردم به خصوص محرومین 
ارتباط داشته باشید

۷۱/۳/۷   

خواسته ها و نیازهای مردم را 
بشناسید 

۷۱/۳/۷  

از سطح زندگِی متوسط مردم 
دور نشوید 

8۳/۳/6  

هیچ تطمیع و تهدیدی نباید 
بر نماینده تاثیر بگذارد

8۳/۳/6   

استفاده از توانایی های قانونی به نفع 
مسائل شخصی و گروهی

۱۴۰۰/۳/6   

ورود در مسائل اجرایی و توافق درباره 
تعیین مدیر و ... 

۱۴۰۰/۳/6   

بی احتیاطی در استفاده از تریبون 
عمومی مجلس و طرح نظرات تند

۱۴۰۰/۳/6   

نقشه کشیدن برای رسیدن به پستهای 
اجرایی با ورود به مجلس

۱۴۰۰/۳/6   


