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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 
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چنـــد روز دیگر مســـئله انتخاب رئیـــس جمهور 
اســـت. باید همۀ شـــما با تمام جدیت مردم را 
دعوت کنند به دخالت. اگر شما از صحنه خارج 
بشوید و آنها خودشان وارد بشوند و یک وقت 
یک نفری را رئیس جمهـــور کنند که تباه کند این 
کشور را، همه مان مســـئولیم. ما اگر یک رئیس 
جمهور داشته باشـــیم که نا باب از کار در بیاید، 
همۀ چیزها از بین مـــی رود. نگویید که دیگران 
رأی می دهند. این یک تکلیف الهی اســـت. برای 
هر فرد تکلیف اســـت کـــه حفظ کند اســـام را. 
حفظ اسام به این است که یک رئیس جمهوری 
]انتخاب کند[ که الاقل، اعتقاد به اسام داشته 
باشد، متعهد باشد برای اسام، که مبادا مبتا 
بشویم به یک نفر نابابی که ما را بخواهد بکشد، 

ببرد طرف آمریکا.     1۳۶0/0۴/10

کالم امام  

با جدیت مردم 
رابه انتخابات

دعوت کنید

آن روزی که امام � مسئله ی حجاب را مطرح 
کردندـ  یک الزام که زنها در محیط اجتماعی باید 
حجاب داشته باشندـ  خیلی ها مخالف بودند، 
حّتی افـــراد نزدیک بـــه خود امـــام �. یکی از 
نزدیکان امـــام � آمد پیش مـــن میگفت که 
آقا! این چـــه حرفیه که دارند میزننـــد؟ امام این 
چه حرفیه که دارند میزنند؟ و شماها مثًال بروید 
به امـــام بگویید منصرف بشـــوند. کـــه البّته ما 
خودمان هم، عقیده مـــان عقیده ی امام � 
بود؛ یعنی خیلی ها مخالـــف بودند، امام � 
نظرش این بود، به طور قاطع مسئله ی حجاب 

را مطرح کردند.    1۴00/۳/1۴

خب قانون اساســــی هم تکلیف را روشــــن کرده. 
ماحظــــه میکنیــــد در قانــــون اساســــی، رجال 
سیاســــی و مذهبی را به عنــــوان رئیس جمهور، 
رئیس دولــــت، رئیــــس قــــّوه ی مجرّیــــه، یعنی 
همه کاره ی مســــائل کشــــور قرار داده. این قید 
»رجال سیاســــی و مذهبی« برای چیست؟ برای 
این است که در میدان سیاست بتواند مصلحت 
کشــــور را در نظر بگیــــرد، در میــــدان اعتقادات 
مردم و دین مــــردم هم بتواند مــــردم را هدایت 
کند و کمک کنــــد و در هر دو مــــورد خردمندانه 
عمل بکند؛ یا این مســــئله ی تقوا و امانت که باز 
در قانون اساســــی بر آن تکیه شــــده، مسئله ی 
بسیاری مهّمی اســــت که در قانون اساسی روی 

آن تکیه شده.     1۴00/۳/1۴

 نظر قاطع امام خمینی �
درباره حجاب

رئیس جمهور باید بتواند
در میدان دین و سیاست

خردمندانه عمل کند

خانواده ایرانی  

دولت جوان حزب اللهی  

ســـؤال: در ایـــام انتخابـــات جهـــت شـــناخت 
نامزد مناسب، می بایســـت نواقص، عیوب و 
امتیازات آنها را در گذشته و حال تفحص کرد تا 
فرد الیق را پیدا نمود، آیا صحبت کردن پشـــت 
ســـر نامزدها بـــرای انتخـــاب فرد اصلـــح، جایز 

است؟ مالک چیست؟

جـــواب: در امور مربـــوط به انتخابـــات در حد 
مشاوره، اشکال ندارد.

گفتگو درباره نامزدهای انتخاباتی

احکام  

معرفی کتاب  

انتخاب درست؛ کار درست  

هــر کســی بــه نظــام اســامی اعتقــاد دارد و در ایــن اعتقــاد صــادق اســت، شــرکت در انتخابــات را 
وظیفــه ی خــودش میدانــد.    1۳۹0/12/18

کتاب »رجل سیاســـی« دیدگاه های رهبر انقاب درباره 
خصوصیـــات و ویژگی های یک سیاســـتمدار تراز انقاب 
اسامی را تجمیع کرده اســـت. این کتاب می تواند آیینه 
تمام نما و کاملی از شرایط و ویژگی های یک دولتمرد در 
نظام اسامی محسوب شود. »رجل سیاسی« شامل 
هفت فصل اســـت که به ترتیـــب عبارتنـــد از: »باورهای 
سیاستمدار تراز«، »شـــناختهای الزم برای سیاستمدار 
تـــراز«، »شـــاخصهای سیاســـتمدار تـــراز«، »اهـــداف 
سیاستمدار تراز«، »وظایف سیاستمدار تراز«، »الگوهای 
سیاســـتمدار تراز« و »جلوه هایی از الگوی سیاستمدار 

تراز« که در قالب شخصیتهای 
تـــراز صـــدر اســـام و ابتدای 
انقاب اسامی تشریح شده 
اســـت. مخاطبین این کتاب 
صرفًا محدود بـــه چهره های 
سیاســـی نیســـت و بسیاری 
از افـــراد و اقشـــار جامعه، در 

شرایط انتخابات می توانند  با مطالعه این کتاب، افراد و 
چهره هایی را انتخاب کنند که به معیارهای سیاستمدار 

تراز  انقاب اسامی نزدیک تر باشند.

امروز مردم ســــاالری بــــه وســــیله ی انتخابات 
امکان پذیر است؛ و دشــــمنان کمین گرفته اند، 
چشم گشوده اند تا بلکه بتوانند مردم را از این 
نظام جدا کنند، و به اســــام و به مردم ساالری 
دینی بی اعتقاد کنند. بعضی کســــانی هستند 
که بــــا بهانه هــــای واهی میخواهنــــد وظیفه ی 
مشــــارکت در انتخابات را کنار بگذارند و ندیده 
بگیرند. این، عمل به خواســــت دشمنان است؛ 
دشــــمنان ایران، دشمنان اســــام و دشمنان 
مردم ســــاالری دینــــی. و بایــــد هــــر دو رکن به 
طور کامــــل دیده بشــــود؛ هم مردم ســــاالری، 
هم اســــامی بودن و هر کدام از ایــــن دو رکن 
تضعیف بشــــود، قطعًا اســــام و ایــــران هر دو 
ســــیلی میخورنــــد، ضربــــه میخورنــــد از طرف 

دشمن.     1۴00/۳/1۴

???

چرا باید کتاب »رجل سیاسی« را خواند؟

ایران و اسالم سیلی 
می خورند اگر...

عکس نوشت  

تصویری از شرکت آیت اهلل خامنه ای در سومین دوره انتخابات ریاست جمهوری، 10 مهر 1۳۶0



292292

به رسم آیه ها   |    ۳

دعوت به انتخابات
تواصی به حق است
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ـــه  ـــد و ب ـــراه ش ـــی هم ـــاداش اله ـــا پ ـــود، ب ـــه ب ـــه صادقان ـــا ک ـــاش آنه ـــن ت ـــد، و ای ـــاش کردن ـــدند، ت ـــدان ش ـــاط وارد می ـــا نش ـــزه و ب ـــا انگی ـــا ب ـــهدای م ش
ـــِت  ـــِص پاک دس ـــدگان مخل ـــن بن ـــه ای ـــدا آن را ب ـــه خ ـــت ک ـــی اس ـــاداش بزرگ ـــک پ ـــزرگ و ی ـــت ب ـــک نعم ـــک ی ـــهادت بی ش ـــن ش ـــه ای ـــیدند ک ـــهادت رس ش

پاک نهـــاد داد و بـــه آنهـــا ارزانـــی داشـــت.    1۳۹۴/0۴/0۶ 

مزار: مسجد »سلیمان داراب« رشت، کنار مزار میرزا کوچک خان جنگلی

شهادت پاداش بندگاِن مخلص
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شــهید محمدحسین عطری

شهید هفته  

محل شهادت : غوطه شرقی دمشق - سوریه تاریخ شهادت: چهارده خرداد 1۳92

چرا باید کتاب »رجل سیاسی« را خواند؟

معرفی کتاب      |    4  

احکام      |     4  

گفتگو درباره نامزدهای انتخاباتی

»ممکـن اسـت اینقـدر حجـم اتهـام زیـاد و  گزارش
هفتـه

وسـیع باشـد که یک عده ای به چشـم یک امر 
قطعـی و واقعـی بـه آن نـگاه کننـد، امـا هیـچ 
پشـتوانه اسـتداللی نداشـته باشـد، جائـی 
ثابـت نشـده باشـد. مـا هیـچ حجتـی نداریـم کـه ایـن را 
بگوئیـم... حـق نداریـم افـراد را بـه صرف گمـان، متهم کنیم، 
مشـهور کنیـم؛ واقعـًا جایـز نیسـت؛ نـه در سـایت، نـه در 
روزنامـه، نـه در تریبونهـای گوناگـون. حیثیـت افـراد را بایـد 
حفـظ کـرد.« اینها بخش هایی از بیانـات نوزدهم مردادماه 
1۳۹0 رهبـر انقـاب در دیـدار دانشـجویان با ایشـان اسـت. 
زمانـی کـه یکـی از دانشـجویان مطالبـی دربـاره افشـاگری 
بعضـی مسـائل عنـوان کـرد و با این پاسـخ حضـرت آیت اهلل 
خامنـه ای بـرای رعایـت حـدود شـرعی و اخاقـی مواجـه 

شد.

البتـه ایـن رویـه مسـبوق بـه سـابقه اسـت. در کتـاب »فتنـه 
تغلـب« هـم روایـات مشـابهی بـا ایـن مضمـون می بینیـم: 
»بـه گفتـه یکـی از فرزنـدان رهبـر انقـاب، ایشـان کـه قبـل 
احمدی نـژاد  آقـای  بودنـد  داده  احتمـال  مناظـرات  از 
بنـا دارد از اشـخاصی نـام ببـرد، بـه طـور مشـخص آقـای 
احمدی نـژاد را از ایـن کار نهـی کـرده بودنـد.« ایـن عبـارات 
سـال  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  مناظره هـای  بـه 
جریـان  در  صورت گرفتـه  بی اخاقی هـای  بعضـی  و   88
کـه  دارد.بی اخاقی هایـی  اشـاره  انتخاباتـی  رقابت هـای 
همـان زمـان هـم بـا واکنـش رهبـر انقـاب روبـه رو شـد. امـا 
ایـن مراعات هـا و حفـظ حـدود اخاقـی محـدود بـه زمـان 
انتخابـات و رقابت هـای انتخاباتـی نیسـت. رعایـت جوانـب 
اخاقـی و انسـانی بـرای کسـانی کـه بـا سـیره رهبـر انقـاب 
آشـنا هسـتند موضوعی آشناسـت. و از این جهت تذکرات 

اخاقـی ایشـان در جریـان مبـارزات انتخاباتـی سـال 88 
یـک موضـوع فرعـی و یـا محـدود بـه ایـام انتخابات نیسـت. 
جالـب آنکـه ۳ سـال بعـد در سـال 1۳۹1 رهبـر انقـاب ایـن 
مرتبـه در واکنـش بـه بعضـی اختافـات رؤسـای وقـت قـوه 
مقننـه و مجریـه وارد میـدان شـدند تـا عرصـه کان نظـام 
اسـامی از آلـوده شـدن بـه بعضـی کنش هـای غیراخاقـی 
پـاک بمانـد: »رئیـس یـک قـوه بـه اسـتناد یـک اتهـاِم ثابـت 
نشـده و مطـرح نشـده ای در دادگاه، دو قـؤه دیگـر را متهـم 
ع اسـت، هـم خـاف  کـرد... این جـور کارهـا، هـم خـاف شـر
قانـون اسـت، هـم خـاف اخـاق اسـت، هم تضییـع حقوق 
اساسـی مـردم اسـت. اگـر یـک فردی متهم به فسـاد اسـت، 
نمی شـود به خاطر او انسـان دیگران را متهم کند... این کار 
غلـط اسـت... دفاعـی هـم که رئیس محترم قـوه از خودش 

کـرد، آن هـم یک قـدری 

اطالع نگاشت     |     2  

حضرت آیــت اهلل خامنــه ای در بیانــات مختلــف ماه های اخیــر، خطاب بــه نامزدهای 
انتخابــات ریاســت جمهوری 1۴00 توصیه هــا و مطالباتــی را مطرح کردند کــه در این 

اطاع نگاشت مرور می شود.

اصلی ترین توصیه های رهبرانقالب به  نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری چیست؟

 تعهــــــد   تعهــــــد  
  به مردمبه مردم

ادامه در صفحه ۳

سیــاستسیــاست
بر پایه اخالقبر پایه اخالق

مروری بر نگاه و سیره اخالقی رهبر انقالب
در امور سیاسی و حکومت داری
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اصلی ترین توصیه های رهبرانقالب به  نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری چیست؟

حضرت آیت اهلل خامنه ای در بیانات مختلف ماه های اخیر، خطاب به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 
توصیه ها و مطالباتی را مطرح کردند که در این اطالع نگاشت مرور می شود.

تعهد  به مردم

توصیه به داوطلبان ریاست جمهوری

رفتارهای غلط نامزدهای انتخابات

سنگینی کار ریاست جمهوری 
را بدانید

انتخابات را صحنه ی جنگ 
قدرت قرار ندهید

 شعارهایی بدهید 
که به آنها اعتقاد دارید

اگر پیروز شدید، به این 
موارد متعّهد باشید:

1- عدالت اجتماعی و کاهش فاصله ی فقیر و غنی
2-مبارزه ی بدون رودربایستی با فساد

۳-تقویت تولید داخلی، مبارزه با واردات بی رویه و قاچاق

از توهین، تهمت، تخریب و 
ترساندن مردم از رقیب پرهیز کنید

دلسرد کردن مردم
با خدشه در سامت انتخابات

و دست اندرکاران آن

1۴00/1/ 1    

1۴00/۳/ ۶    

1۴00/۳/1۴   1۴00/۳/1۴   

1۴00/۳/ ۶    

1۴00/2/ 12    

مشکات و مسائل اصلی 
کشور را بشناسید

 شعارهای
 غیر واقع بینانه ندهید

ماحظات اخاقی را در مناظرات 
و مصاحبه ها رعایت کنید

خراب کردن انتخابات با حرفهای 
بیهوده و وعده های بدون 

پشتوانه به جای ارائه کار

1۴00/1/ 1    

1۴00/۳/ ۶    

1۴00/۳/ ۶    

1۴00/2/ 12    

 مسائل کشور برنامه و 
ّ

برای حل
 داشته باشید

ّ
راه حل

برای بیشتر دیده شدن 
هنجارشکنی نکنید

نظرات خود را درباره مسائل 
اصلی مردم بیان کنید

طرح سخنانی با مضمون 
قبول نداشتن قانون 

اساسی 

1۴00/1/ 1    

1۴00/۳/ ۶    

1۴00/۳/ ۶    

1۴00/2/ 12    

فقط اگر توان دارید، وارد 
کارزار انتخاباتی بشوید

 مردم را قانع کنید
 که کارآمدید

وعده های بدون پشتوانه 
عملی ندهید

قبول نکردن نتیجه انتخابات 
درصورت عدم رأی آوری و متهم 

کردن انتخابات

1۴00/1/ 1    

1۴00/۳/ ۶    

1۴00/۳/1۴   

1۴00/2/ 12    

اطالع نگاشت
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عــده ای خیــال مــی کننــد شــعارهای انقــاب؛ شــعار عدالــت، 
شــعار جهــاد، شــعار دیــن، شــعار اســتقال، شــعار خودکفایــی؛ 
شــعارهایی کــه مــردم را بــه شــوق آورد، وارد صحنــه کــرد، 
رژیــم طاغــوت را ســاقط کــرد و مــردم هشــت ســال در جنــگ 
مقاومــت کردنــد، کهنــه شــده و قابــل پیــاده شــدن نیســت؛ 
نــه، ممکــن اســت مــا کهنــه شــده باشــیم و اقتــدار و صابــت 
خــود را از دســت داده باشــیم. مــا سســت شــدیم؛ آن اصــول 
بــا قــوت و صابــت خــود باقــی اســت. مــا اگــر بــا ایمــان الزم، بــا 
مدیریــت کافــی، بــا شــوق و امیــد، بــا مقهــور نشــدن در مقابــل 
وارد  دشــمنان  تبلیغاتــی  و  سیاســی  کلکهــای  و  هــا  شــیوه 
ــوه بیشــتری خواهــد  ــدان شــویم، همــان اصــول، امــروز جل می

داشــت.    1۳8۳/08/1۵ 

 شعارهای انقالب 
کهنه نمی شود

خطبه های انقالب  

دعوت به انتخابات
تواصی به حق است

به رسم آیه ها  

]انســان بایــد[ از هــر کار قبیحــی پیــش خــدا و مــردم حیــا 
کنــد؛ ایــن معنایــش ایــن نیســت کــه کارهــای قبیــح را دیگــر 
اصــًال انجــام نمیدهــد، چــون در آن صــورت کــه دیگــر گناهــی 
َصــت   ُذنوُبــه« بشــود؛ میخواهــد  نخواهــد داشــت تــا »ُمِحّ
ــی  ــد. بعض ــا کن ــد و حی ــاه در او باش ــعار گن ــت استش ــد حال بگوی
هســتند کــه بی حیــا، گنــاه را انجــام میدهنــد، بــدون اینکــه 
اندکــی شــرمندگی داشــته باشــند از ایــن گنــاه؛ ایــن، آن حالــت 
 باالخــره خطــا از انســان ســر میزنــد اّمــا 

ّ
خطرنــاک اســت؛ َواال

]بایــد[ انســان، هــم پیــش مــردم، هــم پیــش خــدا احســاس 
شــرم کنــد از کار خطــا و از گنــاه؛ پــرده در و وقیــح و بی بــاک و 

بی مبــاالت و ماننــد اینهــا نباشــد.   1۳82/11/2۶ 

 انسان باید 
»شرم از گناه« داشته باشد 

درس اخالق  

گزارش هفته

مــن قبــًال ...  گفتــم کســانی کــه ســخن نافــذی دارنــد، مــردم 
را بــه حضــور در انتخابــات تشــویق کننــد؛ ایــن را آنجــا گفتــم؛ 
مــن حــاال میخواهــم عــاوه ی بــر آن عــرض بکنــم کــه ایــن 
ــه ی  ــه[ هم ــت؛ ]بلک ــذ نیس ــخن ناف ــراد دارای س ــوص اف مخص
موّظــف  را  خودشــان  مــردم  آحــاد  تک تــک  مــردم،  آحــاد 
بداننــد کــه عــاوه بــر اینکــه در انتخابــات شــرکت میکننــد 
دیگــران را هــم بــه شــرکت در انتخابــات دعــوت کننــد؛ ایــن، 
تواصــی بــه حــق اســت: »َو َتواَصــوا ِبالَحــق«)1( کــه در قــرآن 
کریــم هســت؛ ایــن، توصیــه کــردن بــه حــق اســت؛ ایــن وظیفــه 
ــتان،  ــواده، دوس ــراد خان ــد؛ اف ــام بدهن ــن کار را انج ــت و ای اس
همــکاران، معاشــرین، آحــاد مــردم و کســانی کــه بــا آنهــا 
ســر و کار داریــد را بــه ]شــرکت در انتخابــات[ دعــوت کنیــد.     

1۴/۳/1۴00
، بخشی از آیه ی ۳ 1( ســوره  عصر

 زیـاده روی بـود؛ لزومـی نداشـت.«    28/11/1۳۹1
اصـول اخاقـی و دینـی صرفـا یـک ژسـت سیاسـی 
نیسـت؛ چـون رقابت هـای سیاسـی و انتخاباتـی 
در چارچـوب یـک جامعـه اسـامی و دینـی صـورت 
می گیرد و از سـوی دیگر، رفتار چهره های سیاسـی 
کشـور در افکار و فرهنگ عمومی تأثیر جدی دارد، 
رعایـت اصـول اخاقـی، دینـی، اسـامی و انسـانی 
ضـرورت دوچنـدان پیـدا می کنـد. بـه همیـن جهـت 
اسـامی  جامعـه  رهبـر  جایـگاه  در  ایشـان  هـم 
اختافـات  و  رقابت هـا  اوج  در  حتـی  هیـچ گاه 
جریان هـای سیاسـی از ایـن موضـوع کوتاه نیامده 
و تذکر آن را وظیفه و مسـئولیت خود دانسـته اند.
را  اخاقـی  تذکـرات  ایـن  صریح تریـن  از  یکـی 
خـرداد   2۹ جمعـه  نمـاز  خطبـه  در  می تـوان 
دوم  خطبـه  در  ایشـان  کـرد.  مشـاهده   1۳88
نمـاز ضمـن تمجیـد از شـفافیت و عیـان بـودن 
رقابـت نامزدهـای انتخاباتـی در جریـان مناظـرات 
فرمودنـد: »از یـک طـرف صریحتریـن اهانتهـا بـه 
رئیـس جمهـوِر قانونی کشـور شـد. حتـی از دو سـه 
مـاه قبـل از مناظـرات هـم ایـن سـخنرانیها را بـرای 
مـن میآوردنـد و مـن میدیـدم یـا گاهی میشـنیدم؛ 
از  زدنـد... نسـبتهای خـاف دادنـد...  تهمتهائـی 
ایـن طـرف هـم شـبیه همیـن کارهـا بـه نحـو دیگری 
انجـام گرفـت... در مـورد بسـتگان و کسـان، هـر 
کـس هـر ادعائـی دارد، بایسـتی در مجـاری قانونـی 
خودش اثبات بشـود و قبل از اثبات نمیشـود اینها 

را رسـانه ای کـرد.«     2۹/۳/1۳88
از دیگـر مـوارد متأخـر می تـوان بـه واکنـش ایشـان 
نسـبت بـه سـوءرفتارهای اخاقـی علیـه رئیـس 
سـابق قـوه قضائیـه اشـاره داشـت. ایشـان در ایـن 
مـورد تأکیـد داشـتند کـه نیـات خیـر، آلـوده اعمـال 
نادرسـت مانند تهمـت و تعـدی نشـود: »در همین 
دادگاه اخیـری کـه در قـّوه ی قضائّیـه مطرح اسـت، 
قـّوه ی  قبلـی  پاک دسـِت  بـزرگاِن  از  بعضـی  بـه 
قضائّیه اهانت شـد و به آنها ظلم شـد؛ یعنـی واقعًا 
جفا شـد به آنها کـه نبایسـتی ایـن کار میشـد و نباید 
بشـود. البّته خطاب من بـه افراد مؤمـن، جوانهای 
 آن کسـی کـه معانـد اسـت بـا او 

ّ
مؤمـن اسـت، َواال

نمیشـود کاری  کـرد... مراقب باشـند تعـّدی نکنند، 
جفـا نکننـد، ظلـم نکننـد.«    7/۴/1۳۹۹

مخاطـب ایـن تذکـرات رهبـر انقـاب صرفـا مدیـران 
ارشـد و سیاسـیون کشـور نیسـتند ،بلکـه رعایـت 
این حدود شـرعی و اخاقی مطالبه ایشـان از همه 
آحـاد جامعـه مؤمـن، از جملـه چهره هـای دارای 
تریبـون و فعـاالن رسـانه ای و دانشـجویی اسـت. 
در  دیـدار سـال 1۳۹۵ جمعـی از دانشـجویان بـا 
رهبـر انقـاب در مـاه رمضـان، ایشـان توصیه هـای 
صریحـی دارنـد: »هرکسـی را بـه ِصـرف اینکـه بـا فکر 
شـما به طورکامـل انطبـاق نـدارد مّتهم بـه انقابی 
نبـودن نکنیـد. ممکـن اسـت کسـی صددرصـد بـا 
فکـر شـما منطبـق نباشـد، یـک اختافاتـی داشـته 
باشـد، پنجاه درصد مثًال منطبق باشـد اّمـا انقابی 
باشـد؛ انقابی بودن باالخره معیارهایـی دارد، این 
معیارهـا در او ممکـن اسـت وجـود داشـته باشـد؛ 
فـورًا آدمهـا را مّتهـم بـه ضّدانقـاب یـا غیـر انقابـی 

نبایـد کـرد.«    12/۴/1۳۹۵
یکـی دیگـر از جنبه هـای اخاقـی، ضـرورت رعایـت 
انصـاف اسـت. ممکـن اسـت »یـک نفـر نسـبت بـه 

مفاهیـم انقـاب و عمـل انقابـی بهتـر حرکـت کند، 
یـک نفـر بـه آن خوبـی حرکـت نکنـد اّمـا در همـان 
راه دارد حرکـت میکنـد. اینکـه مـا هرکسـی خـوب 
حرکـت نکـرد یـا به طـور کامـل حرکـت نکـرد را مّتهـم 
بکنیم بـه غیـر انقابی یـا ضـّد انقابـی این هـم خطا 
اسـت.«       1۳۹۵/۳/1۴نمونـه ای از مراعات انصاف 
تسـلیت  پیـام  همچـون  مـواردی  می توانـدر  را 
رهبـر انقـاب بـرای درگذشـت مهنـدس بـازرگان و 
مرحـوم منتظـری هـم دیـد. ایشـان در پیام تسـلیت 
ضمـن  منتظـری  مرحـوم  درگذشـت  بـرای  خـود 
اشـاره بـه مجاهدت هـای زمـان انقـاب و جایـگاه 
فقهـی و حـوزوی آن مرحـوم، اشـاره ای بـه اتفاقـات 
»در  دارنـد:  هـم  امـام�  حیـات  دوران  اواخـر 
اواخـر دوران حیـات مبـارک امـام راحـل امتحانـی 
دشـوار و خطیـر، پیـش آمـد کـه از خداونـد متعـال 
رحمـت  و  مغفـرت  پوشـش  بـا  را  آن  میخواهـم 
خویـش بپوشـاند  و ابتائـات دنیـوی را کفـاره ی آن 

دهـد.«  قـرار 
اخاقـی  ماحظـات  ایـن  نیـز  خمینـی�  امـام 
را بـه حـدی مهـم و ضـروری می دانسـتند کـه در 
اولیـن انتخابـات ریاسـت جمهوری اسـامی ایـران 
در دی مـاه 1۳۵8، ایـن مسـئله را در پیـام بـه ملـت 
ایران تذکر دادنـد: »از آقایان کاندیداها و دوسـتان 
آنـان انتظـار دارم کـه اخـاق اسـامیـ  انسـانی را در   
  تبلیـغ بـرای کاندیـدای خـود مراعـات و از هـر گونـه 
انتقـاد از طـرف مقابـل کـه موجـب اختـاف     و هتـک 
حرمـت باشـد خـودداری نماینـد، کـه بـرای پیشـبرد 
مقصـود ولو اسـامی باشـد،     ارتـکاب خـاف اخاق 
و فرهنـگ، مطـرود و از انگیزه هـای غیـر اسـامی 
اسـت. « مـواردی از ایـن دسـت نشـان می دهـد 
رعایت این حـدود یک چهارچـوب و ضابطـه مهم در 

حکومـت اسـامی اسـت.
ایشـان در سـال های بعـد هـم همـواره بـه ایـن 
موضـوع توجـه نشـان می دادنـد. در آذر 1۳۶1 در 
پیامـی خطـاب بـه مـردم ایـران دربـاره انتخابـات 
مجلـس خبـرگان، ضمـن دعـوت همـه بـه رعایـت 
بیـن  اختافـات  بعضـی  دربـاره  اخاقـی،  اصـول 
»اگـر  می نویسـند:  چنیـن  انتخاباتـی  نامزدهـای 
فرضـًا کسـی در دیگـری مناقشـه دارد، ابـراز آن و 
اظهـار در بیـن مـردم هیـچ مجـوزی نـدارد، و حیثیت 
و آبـروی مؤمـن در اسـام از باالتریـن و واالتریـن 
مقـام برخـوردار اسـت، و هتـک مؤمـن، چه رسـد به 
مؤمـن عاِلـم، از بزرگتریـن گناهـان اسـت و موجـب 
سـلب عدالت اسـت. امیـد اسـت ان شـاء اهلل چنین 
مطلبـی نباشـد، و اگـر غفلتـًا اتفـاق افتـاده اسـت 

نشـود.« تکـرار 
اخیـر  سـخنان  می تـوان  بهتـر  نگاهـی  چنیـن  بـا 
کـرد: »در جریـان عـدم  را  تحلیـل  انقـاب  رهبـر 
احـراز صاحّیـت، بـه بعضـی از کسـانی کـه احـراز 
صاحّیتشـان نشـده بـود، جفـا شـد، ظلـم شـد.«     
 1۴/۳/1۴00ایـن سـطور و عبـارات یـک رویـه جدیـد 
نیسـت، بلکـه عیـن سـیره رهبـران انقـاب اسـامی 
از ابتـدای انقـاب تاکنـون اسـت. یکـی ازمهم تریـن 
وظایف رهبـری انقاب اسـامی هدایـت جامعه به 
ع مقدس و پاسـداری از اصول  سمت ارزشـها و شـر
غ از آنکـه در میـدان سیاسـت کـدام  آن اسـت، فـار
بـازی و چـه قواعـدی در جریـان اسـت. سیاسـت، 
بـرای رهبـران جمهـوری اسـامی موضوعـی جـدا از 

ع مقـدس و اصـول اساسـی آن نیسـت. شـر

ادامه از  صفحه 1


