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 انديشه امام )ره( و گره گشايي 
از مسائل امروز ما 

با گذشت 31 سال از رحلت بنيان گذار جمهوري اسللامي، بايد از خود 
بپرسيم تا چه اندازه انديشه هاي عارفي فقيه و فيلسوفي سياستمدار را در 
فضاي فكري- فرهنگي جامعه ايران زنده نگه داشته ايم و نسل كنوني را با 

انديشه و شخصيت چندبُعدي و متعالي آن مرد الهي آشنا كرده ايم؟
اكنون با گذشت همه اين سال ها بر كسي پوشيده نيست كه انديشه و مكتب 
امام  )ره(، زنده است و براي همه مسائل امروز جهان اسام و به ويژه كشور 
خودمان تدابير و راهكارهاي سازنده اي ارائه كرده است وهر روز با روشن 
شدن زواياي پنهان مانده اين انديشه و مكتب كه امام عزيز براي ما به يادگار 
نهاده، ما را به اين واقعيت رهنمون مي كند كه مراجعه به مكتب و انديشه 
امام، حال همه مشكات امروز و بلكه فرداي ما خواهد بود. به عنوان يك 
نمونه عيني آنچه امروز ما در حوزه اقتصاد با آن دست و پنجه نرم مي كنيم 
اگر متوليان امر مبنا را انديشه امام)ره( و در استمرار آن، انديشه رهبري 
معظم انقاب كه ادامه دهنده همان راه امامند، قرار مي دادند، قطعاً شرايطي 
را كه امروز در آن هستيم تجربه نمي كرديم و از بسياري از مسائلي كه امروز 
ما را گرفتار كرده است، نجات مي يافتيم. اما نگاه امام)ره( به حوزه اقتصاد 
چگونه بود و چرا ما در عين تأكيدات هزاران باره رهبري انقاب پس از امام، 

بعضاً از كنار آن به راحتي گذشتيم. 
   تقويت خودباوري و نگاه به ظرفيت هاي دروني

خودباوري مفهوم بسيار مهمي در انديشه امام )ره( است كه مبناي حركت 
و انقاب عليه ظلم و جور و ايجاد نظام سياسي اسامي مي گردد. مي توان 
گفت خودباوري زمينه عينيت يافتن عرفان امام)ره( در حوزه سياسللت 
است، يعني حضرت امام)ره( مبتني بر مقامات عرفاني كه داشتند، طرد 
همه قدرت هاي مادي و تللوكل و اعتماد به خدا را زمينلله احياي خود و 
تكيه به خويشتن قرار دادند و مردم ايران را به اين راه دعوت كردند. مردم 
ايران در پناه توكل و ايمان حضرت امام)ره( به كمك الهي، خود را يافتند 
و به خودباوري رسلليدند. امام خميني)ره( باالترين صدمه مردم ايران از 
قدرت هاي خارجي را گرفتن استقال شخصيتي ايرانيان مي دانند و آن را 
نه يك امر اتفاقي، بلكه »يك مسئله برنامه ريزي شده اي كه     شخصيت را 
بگيرند از اين كشور« مي دانستند. بنابراين ايشان تأكيد زيادي بر خودباوري 
و اعتماد به نفس داشتند و راه نجات كشللور را در اين موضوع مي ديدند. 
بنابراين مي فرمايند: »عمده اين است كه ما باور كنيم كه خودمان مي توانيم. 
اول هر چيزي، اين باور است     كه مي توانيم اين كار را انجام بدهيم. وقتي اين 
باور آمد، اراده مي كنيم. وقتي اين اراده در     يك ملتي پيدا شد، همه به كار 
مي ايستند، دنبال كار مي روند. در هر صورت، اين باور را     بايد از گوش   ]  و  [   
مغز خودمان بيرون كنيم و كساني كه گوينده هستند، كساني كه نويسنده   
  هستند، كسللاني كه فرض كنيد در ادارات هستند و اطاعات دارند، اين 

مطلب را به مردم     بباورانند. «
خودباوري و اعتماد به  نفس در زمينه اقتصادي منجر به اقتصاد توليدمحور 
شده و فعاليت هاي داللی گری و واسطه گري اقتصادي را كه ارزش راهبردي 
در اقتصاد ندارند، از رونق مي اندازد. از سوي ديگر خودباوري در اقتصاد و 
حركت به سوي يك اقتصاد توليدمحور، رابطه نزديك تري با لحاظ كردن 
معنويت در اقتصاد دارد، به عبارتي يكي از نمودهاي معنويت در اقتصاد 
را مي توان محوريت توليد دانسللت، چرا كه يكي از ابعاد معنوي اقتصاد، 
تقويت و شكوفاسللازي ظرفيت هاي روحاني انسان است كه همانا در امر 
توليد نمود مي يابد، يعني اقتصادي كه زمينه توليد، آفرينش و خلق كاال را 
فراهم مي كند، معنويت و روحاني تر است از اقتصادي كه زمينه داللي گري، 
واسطه گري و رشد بخش خدمات را فراهم مي سازد. ابداع، ابتكار و آفرينش 
كه ويژگي هاي وجودي انسللان هسللتند، منجر به توليد كاال و محصول 
مي شود و يك اقتصاد توليدمحور، زمينه اشتغال و رفاه ديگران را فراهم 

مي سازد و از اين رو به رشد معنويت كمك مي كند. 
   حمايت از محرومان و برقراري عدالت اقتصادي- اجتماعي

خودبللاوري، تعاون وهمللكاري اجتماعي هرچند عوامللل مبنايي براي 
تحرك بخشلليدن به جامعه و هدايت آنان به سوي مشاركت اجتماعي و 
اقتصادي در كشور است، اما در كنار آن بايد سياست هاي مبارزه با فقر مطلق 
را جدی گرفت. حمايت از كم بهره ترين افراد جامعه كه در مكتب امام )ره( 
از آنان به محرومان ياد مي شود، در هر نظام اقتصادي يك اصل محسوب 

مي شود و امام راحل بر اين موضوع تأكيد زيادي داشتند. 
در واقع امام )ره( راه يافتن مستضعفين و محرومان به حكومت را از نعمات 
الهي مي دانند و مي فرمايند: امروز خاصيت حكومت محرومين اين است 
كه خوف به دل شان راه نمي دهند.      امريكا از آن طرف درياها نشسته و فرمان 
مي دهد بر حكومت هاي قلدري، همه فرمان     مي برند، حكومت ايران كه 

حكومت مستضعفين است هيچ اعتنا به او نمي كند. 
بر اين اساس ايشان همواره بر رسيدگي به محرومان و مستضعفين تأكيد 
داشللته و در فرازي مي فرمايند: »از همه كسللاني كه اين ملت با زحمت 
خودش آنها را به مقامي رسانده است مي خواهم كه تمام توان خودشان 
را براي خدمت]به[ اين مستضعفين و خدمت ]به[ اين بيغوله نشين هاي 
بيچاره و خدمت به اين زاغه نشينان صرف كنند. ... همه همفكر و هم صدا 
قيام كنيد و براي اين مستضعفين و براي اين ملت كه به همه ما و به همه 

شما منت دارد و حق دارد، براي آنها خدمت كنيد. «
بنابراين از نگاه امام)ره(، محوريت عدالت و ضرورت ايجاد فرصت برابر براي 
همه آحاد مردم در آينده و سرنوشت كشور تأثير بسزايي دارد و زمينه ساز 
توسللعه و پيشللرفت اقتصاد در همه ابعاد، از جمله توليد، صنعت، علم و 

فناوري مي شود. . 
   ضرورت قاطعيت و قانونمداري در مبارزه با فساد

از موضوعات كان در انديشه امام )ره( كه در حوزه اقتصاد هم نمود دارد، 
قاطعيت و شجاعت ايشان در مبارزه با فساد و قانون شكني به معناي اعم 
آن بود. اساساً هدف و غرض اصلي از تشكيل حكومت در ديدگاه حضرت 
امام  )ره( »جريان يافتن احكام اسامي در همه بخش ها« است و ايشان 
وقتي از ضرورت رعايت قانون سللخن مي گويند، قانللون در جمهوري 
اسامي را مساوي با احكام الهي مي دانند. بنابراين در فضاي بعد از انقاب 
كه آشفتگي و بي نظمي زيادي وجود داشللت، ايشان مكرراً بر ضرورت 
رعايت قانون تأكيد كرده و البته در رعايت قانون، وظيفه مسللئوالن و 
كساني را كه در رأس حكومت هستند، بسيار مهم تر از مردم مي دانستند. 
نكته مهم اينكه آن پير وارسته خودسللازي را مقدمه و ضرورت رعايت 
قانون در حكومت اسامي مي دانند و در اين باره مي فرمايند: »وظيفۀ ما 
اين است كه هر كدام مان، در هر جا كه هستيم و در حدي كه هستيم، 
ما     جديت كنيم كه قوانين اسام را از خودمان شروع كنيم. اگر چنانچه 
ما خودمان خودمان را  اصاح نكنيم و قوانين اسام را در خودمان اجرا 
نكنيم، نمي توانيم يك حكومت     اسامي تشكيل بدهيم. اگر آن كسي 
كه در رأس حكومت است، مثِل مثًا رئيس جمهور     يا نخست وزير، اگر 
خودش اصاح نكند خودش را و اگر خودش تابع قوانين اسام     نباشد، 
قوانين اسللام را در مملكت وجود خودش اجرا نكنللد، اين نمي تواند 
حكومت     اسامي باشللد و حاكم اسام باشد. ... اسللام نمي پذيرد يك 
رئيسي را كه بر خاف قوانين اسام عمل بكند. لشكر     اسام نمي پذيرد 
يك كسللي را كه در رأس باشد و عمل به اسللام نكند. نمي پذيرد يك   

  اداره اي را كه احكام اسام در آن جاري نباشد. «
آنچه امروز با شكل گيری يك مجلس انقابي و در تراز انديشه هاي امام )ره( 
انتظار از آن مي رود اين است كه تحقق بخش نگاه امام به حوزه اقتصاد كه 
در حال حاضر بزرگ ترين چالش نظام به نظر مي رسد، باشد. تدوين قوانين 
درست و از بين برنده بي عدالتي و تبعيض ها، وزن دادن به تفكرات انقابي 
در حوزه اقتصاد و كنار گذاشتن نگاه هاي ليبرالي و نظارت دقيق بر عملكرد 
اقتصادي دولتمردان از موادي است كه از اين مجلس انتظار مي رود. اگر اين 
اتفاق افتاد آن وقت است كه مي توانيم بگوييم مجلس يازدهم بر مدار انديشه 
امام)ره( حركت مي كند و داعيه دار راهي اسللت كه امام راحل و رهبري 

انقاب آن را ترسيم كرده اند. 

حسن رشوند

رئيس جمهور، سياس�ت ايران را توسعه روابط و 
همكاري هاي برادرانه و دوستانه با همه همسايگان 
از جمله افغانس�تان دانس�ت و گفت: ايران براي 
توس�عه صلح، ثب�ات و امني�ت در افغانس�تان 
همواره در كنار دولت و ملت اين كش�ور اس�ت. 
به گزارش پايگاه اطاع رسللاني رياست جمهوري، 
دكتر روحاني روز گذشللته در تماس تلفني محمد 
اشرف غني، رئيس جمهور افغانستان با وي، با تبريك 
دوره جديد رياست جمهوري وي در افغانستان و ابراز 
خرسللندي از توافق به وجود آمده ميان گروه هاي 
سياسي در اين كشللور، ابراز اميدواري كرد با تاش 
همه اركان دولت و شوراي عالي مصالحه، شاهد صلح، 

ثبات و امنيت بيشتر در افغانستان باشيم. 

رئيس جمهوري با اشاره به اقدامات و موفقيت هاي 
كشللورمان در مبارزه با كرونا و ارائه خدمات رايگان 
درماني و بهداشتي به مهاجران افغاني، اظهار داشت: 
ارائه خدمات بهداشللتي و درماني نسبت به برادران 
افغاني در مسللير مبارزه با كرونا با همين روند ادامه 

خواهد داشت. 
روحاني با بيان اينكه سياست جمهوري اسامي ايران، 
توسعه روابط و همكاري هاي برادرانه و دوستانه با همه 
همسايگان به ويژه افغانستان است، گفت: گسترش 
ثبات و امنيت در افغانستان را در راستاي توسعه ثبات 
و امنيت خود مي دانيم و معتقديم اختافات گروه ها از 
طريق مذاكره در چارچوب اصول حل و فصل مي شود 
و در اين مسير همواره در كنار دولت و ملت افغانستان 

هسللتيم. رئيس جمهوري با اشللاره به اينكه روابط 
دوجانبه ايران و افغانسللتان در مسير پيشرفت قرار 
دارد، اظهار داشت: بايد براي تسريع در اجراي توافقات 
و پروژه هاي في مابين از جمله راه آهن خواف-هرات 
به عنوان يكي از پروژه هللاي مهم اقتصادي ميان دو 
كشور تاش كنيم. روحاني افزود: تكميل و راه اندازي 
پروژه راه آهن چابهار به زاهدان در يك سال پيش رو 
مي تواند تحول مثبتي در توسعه حمل و نقل و جابه 

جايي كاال در منطقه به وجود آورد. 
رئيس جمهور افغانسللتان هم در اين گفت و گوي 
تلفني با آرزوي سامتي و توفيق دولت و ملت ايران 
در مقابله با بيماري كرونا، كمك هللا و ارائه خدمات 
درماني به مهاجران افغانسللتاني در ايران را بسلليار 

ارزشمند دانست و از دولت و ملت ايران قدرداني كرد. 
رئيس جمهوري افغانستان با اشاره به نقش سازنده 
جمهوري اسللامي ايران در ثبات و امنيت منطقه، 
خواستار حمايت كشورمان از روند صلح و گفت وگو 
در افغانستان شد. اشللرف غني همچنين با اشاره به 
روابط روبه توسللعه ايران و افغانستان در بخش هاي 
مختلف ابراز اميدواري كرد با تاش مسللئوالن دو 
كشور شللاهد گسللترش بيش از پيش مناسبات و 
همكاري هاي في مابين باشيم. رؤساي جمهور ايران 
و افغانستان با اشللاره به روابط دوستانه و برادرانه دو 
كشور، بر ضرورت تاش براي توسعه و تحكيم همه 
جانبه مناسبات تهران-كابل در راستاي تأمين منافع 

دو ملت تأكيد كردند. 

 نيروه�اي مس�لح لحظ�ه اي از فتنه س�ازي ها 
و حيله گري ه�اي نوي�ن علي�ه اين س�رزمين 
غفلت نك�رده و ه�ر ن�وع خطاي محاس�باتي 
آن�ان را قاطعانه و بي درنگ پاس�خ خواهند داد. 
به گزارش مركز ارتباطات و تبليغات دفاعي ستاد كل 
نيروهاي مسلح، در بخشللي از پيام سردار سرلشكر 
پاسللدار محمد باقري، رئيس سللتاد كل نيروهاي 
مسلح به مناسبت فرا رسيدن سي و يكمين سالگرد 
ارتحال ملكوتي بنيانگذار انقاب اسامي، حضرت 
امام خميني )ره( آمده اسللت: با گذشت 31 سال از 
عروج آسماني آن رهبر الهي و زعامت خلف صالح و 
جانشين شايسته، بصير و ژرف انديش آن حضرت، 

امام خامنه اي عزيز )مدظللله العالي( انقاب و نظام 
اسامي به رغم تمامي توطئه ها و فتنه آفريني هاي 
اردوگاه سلطه و صهيونيسم و ارتجاع پليد منطقه اي، 
از جنگ تمام عيار رسانه اي و تهاجم فرهنگي و نرم 
تا تحريم و جنگ اقتصللادي و تهديدهاي نظامي و 
عمليات رواني بي وقفه و پيوسته، با اتكال به خداوند 
متعال و راهبري حكيمانه ولي فقيه زمان و تكيه بر 
ظرفيت ها و توانمندي هاي ملي و بومي و راهبرد هاي 
هوشمندانه و قدرتمند توانسته است بر عمق نفوذ 
راهبردي و اقتدار فكري و معنوي و وسللعت عمل 
تأثيرگذار براي توانمندسللازي بيللداري و مقاومت 
اسللامي و رويارويي ضد اسللتكباري و ضد سلطه 

ملت ها در جغرافياي جهان اسام و فراتر از آن بيفزايد 
و در اين راستا نقش آفرينی قدرت عمليات گفتماني 
خود براي بازيگري مثبت و تعيين كننده در عرصه 
بين المللی و سنگرهاي كليدي جهان را به واقعيتي 

ملموس و غيرقابل انكار تبديل نمايد. 
رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح در پيام خود تأكيد 
كرد: بي شك در تداوم راه مبارك و مسير تمدن ساز 
امام راحل، فرزندان غيرتمند ملت شريف ايران در 
ارتش، سللپاه، نيروي انتظامي، وزارت دفاع و بسيج 
مسللتضعفين با تجديد عهد ديرين خود با امامين 
انقاب اسامي و شهيدان عاليقدر پرچم پر افتخاري 
كه خميني كبير )ره( و خامنه اي عزيز )مدظله العالي( 

براي صيانت از استقال و تماميت ارضي و امنيت ملي 
و پيش روندگي اين كشور برافراشته اند، همچنان در 
اهتزاز نگه داشته و با نصب العين قرار دادن منويات 
و فرامين فرماندهي معظم كل قوا )مدظله العالي( 
راهبرد ارتقاي قللدرت بازدارندگي، ظرفيت افزايي 
دفاعي حداكثللري و روزآمدسللازی تاكتيك هاي 
تهاجمي متناسللب با تهديدهاي متصور از جبهه 
دشمنان، لحظه اي از فتنه سازي ها و حيله گری های 
نوين عليه اين سللرزمين مقدس غفلللت نكرده و 
همان گونه كه بارها اعللام كرده ايم هر نوع خطاي 
محاسباتي آنان در هر زمان و هر مكان را قاطعانه و 

بي درنگ با پاسخ متقابل مواجه خواهيم ساخت. 

رئي�س كميس�يون امني�ت مل�ي مجل�س ده�م ب�ا ارائ�ه 
آم�اري از خس�ارات جان�ي و مال�ي ح�وادث آب�ان ۹۸، 
ش�مار جان باخت�گان اي�ن ح�وادث را ۲۳۰ نف�ر اع�ام ك�رد

مجتبي ذوالنوري روز گذشللته در حاشيه جلسلله كميته امنيتي 
اجتماعي سللتاد ملي كرونا در جمع خبرنگاران با بيان اينكه در هر 
كشوري ممكن است طرح هايي اجرا شود كه قوت ها و ضعف هايي 
داشته باشللد و برخي بپسندند و برخي نپسللندند و برخي منتفع و 
برخي متضرر شوند، تصريح كرد: حادثه آبان ۹۸ از اين جهت طبيعي 
بود كه مردمي كه در همه صحنه ها حضور دارنللد و از كيان نظام و 
منافع مملكت و آرمان ها دفاع مي كنند و بار انقاب را بر دوش دارند 

جايي هم ممكن است اعتراض و گله داشته باشند و اعتراض كنند. 
نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسللامي با ارائه آماري از مراكز 
آسيب ديده از آشوب آبان ۹۸ با بيان اينكه نيروهاي نظامي و امنيتي 
از جان خود مايه گذاشتند كه كسي آسيب نبيند و آمار مجروحان هم 
اين را اثبات مي كند، گفت: آمار مجروحان در آشوب هاي آبان ۹۸ در 
حدود ۲ هزار نفر است و آمار مجروحان مدافعان نظم و امنيت باالي 

5 هزار نفر است كه حاكي از اين است كه اين نيروها موضع دفاعي 
داشته اند و اگر قرار بود آنها به قصد سركوب و زدن ورود پيدا كنند با 
توجه به امكاناتي كه در اختيار داشتند، تعداد مجروحان معترضان 

بايد چندين برابر تعداد مجروحان نيروهاي نظامي و امنيتي بود. 
ذوالنوري به شهادت شش مأمور رسمي نظامي و امنيتي اشاره كرد 
و گفت: براي ما شللهادت يا جراحت معترضان و مأموران خوشايند 
نبود و همه تاش نيروها و مسئوالن كاهش جان باختگان بود و يك 
كشته هم براي ما تلخ و سنگين بود. رئيس كميسيون امنيت ملي 
و سياست خارجي مجلس دهم با اشاره به تعداد فوتي هاي حوادث 
آبان ۹۸، اظهار كرد: وقايع آبان ۹۸ يك حادثه طبيعي بود از اين جهت 
كه مردم مي توانند به برخي مسائل اعتراض داشته باشند. وي درباره 
تعداد جان باختگان حوادث آبان گفت: در اين حوادث ۲3۰ كشته 
شدند كه شش نفر از آنها مأموران رسمي و امنيتي بودند. ۲۰ درصد 
جان باختگان در قالب نيروهاي عمللل كننده براي نظم و امنيت در 
صحنه بودند. ۷ درصد كساني بودند كه در درگيري هاي مستقيم با 
نيروهاي امنيتي كشته شللدند. نماينده مردم قم در مجلس اظهار 

داشت: ۷درصد از كشته شدگان در درگيري هاي مستقيم مسلحانه 
جان باختند و 1۶ درصد حمله به مراكللز نظامي، انتظامي و دفاعي 
جان خود را از دسللت دادند. ۹3 مركز نظامللي و انتظامي ما مورد 
تعرض قرار گرفت. كانتري اي كه ۲۰۰، 3۰۰ قبضه اسلللحه در آن 
است، وقتي افرادي از روي در و ديوار وارد مي شوند، اگر اين ساح ها 
در اختيار آنها قرار بگيرد چه بايي سللر مردم مي آيللد و مردم چه 
هزينه هايي پرداخت مي كنند. طبيعي است چنين موارد درگيري 
ممكن است منجر به تلفات جاني شود. وي با بيان اينكه 31 درصد از 
جان باختگان در حمله به مراكز عمومي كشته شدند، افزود: كساني 
كه در فروشگاه هاي زنجيره اي بزرگ، بانك ها، پمپ بنزين ها، مساجد، 
مدرسه علميه، مراكز دانشگاهي، جهاد دانشگاهي، آزمايشگاه هاي 
تشخيصي وزارت بهداشت و بخش خصوصي حضور پيدا كردند و در 

درگيري ها شركت كردند. 
ذوالنوري يادآور شد: ۲۶ درصد كسللاني هستند كه جزو معارضان 
نبودند، افرادي هستند كه به صورت نامعلوم جان باختند و مشخص 

نيست چگونه كشته شدند.

روحاني در تماس تلفني رئيس جمهور افغانستان:

ايران همواره در كنار دولت و ملت افغانستان است

رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح: 

هر خطاي محاسباتي دشمن را  قاطعانه پاسخ مي دهيم

توضيحات ذوالنوری درباره شمار جان باختگان حوادث آبان ۹۸

همگرايي قوا به نفع عدالت

  اجراي عدالت را با مثلث ضد فسادپیش ببريد

  گزارش

سخنراني تلويزيوني رهبر انقالب 
در سالروز رحلت امام )ره(

حض�رت آي�ت اهلل خامن�ه اي، ۱۴ خردادماه به مناس�بت س�ي و 
يكمين س�الروز رحلت حضرت ام�ام خميني رحم�ه اهلل، در يك 
س�خنراني زنده  تلويزيوني با مل�ت ايران س�خن خواهند گفت. 
به گزارش دفتر حفظ و نشللر آثار حضرت آيت اهلل العظمی خامنه اي، 
حضرت آيت اهلل خامنه اي، 1۴ خردادماه به مناسللبت سللي و يكمين 
سللالروز رحلت حضرت امام خميني رحمه اهلل، در يك سخنراني زنده  

تلويزيوني با ملت ايران سخن خواهند گفت. 
بيانات رهبر انقاب ساعت 11 روز چهارشنبه، از سايت، اينستاگرام و 
توئيتر KHAMENEI. IR و شبكه هاي صدا و سيماي جمهوري اسامي 
ايران به صورت زنده پخش خواهد شد. مراسم سالگرد رحلت بنيانگذار 
كبير انقاب اسامي كه هرسال با سخنراني حضرت آيت اهلل خامنه اي 
در حرم مطهر امام خميني برگزار مي شد، با توجه به دستورالعمل هاي 
بهداشتي سللتاد ملي مبارزه با كرونا مبني بر عدم برگزاري تجمعات، 

امسال در حرم مطهر برگزار نمي شود. 

امام خمینی)ره( و سیاست دينی مجسم
چهاردهم خرداد، سللالگرد ارتحال حضرت امللام خمينی)ره( رهبر 
كبير انقاب اسامی، فرصتی برای بازخوانی مكتب الهی و سياسی او 
و مجالی برای انطباق مسير انقاب و نظام مقدس جمهوری اسامی 
ايران بر اين مكتب و استحكام بخشللی آن يا اصللاح هرگونه كژی و 
انحراف محتمل به حساب می آيد، چراكه پيدايش اصل انقاب اسامی 
و پيروزی آن در پيوند با اين مكتب بوده و اسللتمرار و تداوم آن نيز با 
اتكا به همين مكتب ممكن خواهد بللود. ويژگی های مهم اين مكتب 

نورانی عبارتند از:
1- دينی بودن و پيوند دين و سياست

۲- ضرورت برپايی حكومت برای اجرای احكام دين
3- مبنای حكومت اسامی بر اساس واليت مطلقه فقيه

۴- تعهد به جهان اسللام و كمك به برپايی حكومت اسامی در باد 
اسام

5- دفاع از مظلومان و مبارزه با ظالمان و مستكبران در جهان بشريت
۶- توجه به مصلحت اسام و مسلمين

۷- تعهد به بسط عدالت.
آنچه تمامی اين ويژگی       ها را بر مكتب امام خمينی)ره( بار می كند، هويت 
اسامی اين مكتب و نگاه حضرت روح اهلل به اسام است كه وجه تمايزی 

آشكار با مقدس مآبان سكوالر و تباينی شديد با دين ستيزان دارد. 
از نگاه امام خمينی؛ »واهلل اسام تمامش سياسللت است. اسام را بد 
معرفی كردند، سياست مدن از اسللام سرچشمه گرفته و می گيرد.« 
 ايشللان در نقد نگاه كژ و ناصوابی كه فقط به بعد عبادی و فردی اسام 
توجه داشته و شللأن اجتماعی و سياسللی آن را منكر می شود، آن را 
انحراف و تنازل دانسللته و معتقدند »برای اينكه معلوم شود فرق بين 
اسام و آنچه به عنوان اسام معرفی می شود تا چه حد است، شما را به 
تفاوتی كه ميان قرآن و كتب حديث با رسللاله های عمليه است، توجه 
می دهم. اين دو از لحاظ جامعيت و اثری كه زندگی اجتماعی می تواند 
داشته باشد، به كلی تفاوت دارد. نسبت اجتماعيات قرآن و آيات عبادی 

آن، از صد به يك هم بيشتر است. «
از نگاه حضرت امام خمينی)ره( احكام اخاقی اسللام هم سياسی و 
حكمی اجتماعی محسللوب می شود: »اسللام احكام اخاقی اش هم 
سياسی اسللت، همين حكمی كه در قرآن هسللت كه مومنين برادر 
هستند، اين يك حكم اخاقی اسللت، يك حكم اجتماعی است، يك 
حكم سياسی اسللت.«  باالتر از آن دعوت الهی به تكاليف فردی نيز از 
نگاه حضرت امام )ره( از معنای سياسی برخوردار است:  » می شود گفت 
بی استثنا دعوت های خدا حتی در آن چيز    هايی كه وظايف شخصی افراد 
است، روابط شخصی افراد است، بين فرد و خدا، از معنای اجتماعی و 

سياسی برخوردار است. «
با همين نگاه اسللت كه حضرت امام قائل به ضرورت تشكيل حكومت 
براساس واليت فقيه می باشد: »احكام اسامی، اعم از قوانين اقتصادی، 
سياسللی و حقوقی تا روز قيامت باقی و الزم االجراست. اين بقا و دوام 
هميشگی احكام، نظامی را ايجاب می كند كه اعتبار و سياست اين احكام 
را تضمين كرده، عهده دار اجرای آنها شللود، چه اجرای احكام الهی از 
رهگذر برپايی حكومت اسامی امكان پذير نيست. « و اداره اين حكومت 
براساس واليت فقيه و ايفای نقش فقاهت مقدور و ممكن خواهد بود: 
»حكومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه تمامی فقه در تمامی زوايای 
زندگی بشريت است. حكومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد 

با تمامی معضات اجتماعی و سياسی و نظامی و فرهنگی است. «
البته هللر مجتهد و فقيهی قادر بلله ايفای چنين نقشللی نخواهد بود، 
همان گونه كه برخی از فقها از همراهی بللا امام )ره( بازمانده يا راه جدا 
كردند. اين نقش را تنها مجتهد واقعی می تواند عهده دار شود كه به نظر 
امام از توان و شناخت ويژه برخوردار باشد كه عبارتند از : »آشنايی به 
روش  برخورد با حيله ها و تزويرهای فرهنگ حاكم بر جهان، داشللتن 
بصيرت و ديد اقتصادی، اطاع از كيفيت برخللورد با اقتصاد حاكم بر 
جهان، شناخت سياسللت    ها و حتی سياسلليون و فرمول های ديكته 
شللده آنان و درك موقعيت و نقاط ضعف. « بنابراين سللخن حضرت 
امام)ره( از عينيت دين و سياست به نقل از شهيد مدرس فراتر از پيوند 
دين و سياست بلكه يكی بودن دين و سياست اسللت و اين مرز ميان 
امام با سياسيونی اسللت كه با فاصله گرفتن از دين يا تلقی سياست به 
معنای سكوالريستی و عرفی آن، سياست را منفی ديده و معادل دروغ، 
فريب و نيرنگ به حسللاب آورده و آن را مغاير با شأن فقها و متدينين 
می دانند يا با نگاه يك بعدی سياست را برای اداره امور مادی و دنيوی 

تلقی می كنند. 
در نگاه حضرت امام خمينی)ره( نه تنها سياست با شأن مجتهد و فقيه 
مغايرت ندارد، بلكه در شأن انبيا می باشد. چراكه با »اين سياست ]اداره 
امور دنيوی[ يك بعد از سياستی است كه برای انبيا  بوده است. برای اوليا 
و حال برای علمای اسام. انسان يك بعد ندارد. جامعه يك بعد ندارد، 
انسان فقط حيوان نيسللت كه خوردن و خوراك همه شئون او باشد. 
سياست های صحيح اگر هم باشللد، امت را در يك بعد هدايت می كند 
و راه می برد. آن بعد حيوانی است. اين سياست يك جزء ناقص است از 
سياستی كه در اسام برای انبيا و اوليا ثابت است. آنها می خواهند ملت 
را هدايت كنند، راه ببرند و همه مصالحی كه برای انسان متصور است، 
برای جامعه متصور است. سياست اين است كه جامعه را هدايت كند، در 
راه ببرد، تمام مصالح جامعه را در نظر بگيرد و تمام ابعاد انسان و جامعه 
را در نظر بگيرد و هدايت كند به طرف آن چيزی كه صاح شان است، 
صاح ملت است، صاح افراد است و اين مختص به انبيا است و ديگران 

اين سياست را نمی توانند اداره كنند.«
امام خمينی)ره( نه تنها انديشه سياسی خود را در قالب يك مكتب برای 
عملی ساختن و تشكيل حكومت دينی ارائه داد، بلكه خود در جايگاه 
رهبری انقاب و نظام مقدس جمهوری اسامی اين سياست را عملی و 
پياده نمود و تجسم سياست دينی در قرن بيستم شد و به تعبير زيبای 
آيت اهلل جوادی آملی»بحث واليت فقيه نظام را از قلمرو فقه بيرون آورد 
و به جايگاه اصلی اش كه مسئله كامی است، نشاند، آن گاه با براهين 
عقلی و كامی اين مسئله را شكوفا كرد و سراسر فقه را در تابش شعاع 
آن قرار داد. باالتر از آن عمًا اثبللات كرد كه حكومت دينی محدود به 
عصر نبوت و امامت نبوده و چنانچه ولی فقيه به شئون نبوی اقتدا كند و 

امت را  برانگيزد، تداوم همان حكومت مقدور و ميسور دنيوی است. 
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عدالت و كيفيت اجراي آن ط�ي چهار دهه گذش�ته همواره با 
آمد و رفت دولت ها و قرائت هاي مختلف از آن به عنوان يكي از 
چالش هاي حكمراني در نظام اسامي مطرح بوده كه دامنه آن 
همچنان ادامه دارد. حال آنكه تأكيدات مكرر امام و مقام معظم 
رهبري در اين زمينه جاي هيچ گونه ترديدي در توجه و پيگيري 
براي استقرار اين مطالبه در نظام اسامي باقي نگذاشته است. 
اشاره رهبر معظم انقاب به اين واقعيت تلخ در پيام آغاز به كار 
يازدهمين دوره مجلس شوراي اسامي كه »در باب اقتصاد، عاوه 
بر مشكات عمده مشهود، نمره مطلوبي در باب عدالت در دهه 
پيشرفت و عدالت به دست نياورده ايم و اين واقعيِت ناخواسته 

بايد همه را ب�ه تاش فك�ري و عملي در باب معيش�ت طبقات 
ضعيف به مثابه اولويت وادار س�ازد. « مسئوليت قواي سه گانه 
را در پيگيري اين هدف دوچندان كرده است. با انتصاب آيت اهلل 
رئيسي به عنوان رئيس قوه قضائيه از يك سو و روي كار آمدن 
مجلس يازدهم با شعارهاي عدالت خواهانه، ضد فساد و طالب 
شفافيت، بارقه هاي اميد براي پيگيري اين اصل بر زمين مانده 
ايجاد كرده و مي توان اميدوار بود ك�ه اين مطالبه فراگير اثرات 
اصاحي خود در برخورد با مفاسد و استقرار عدالت را نمايان كند. 
طي س�ال های گذش�ته گش�ودن پرونده های بزرگ مفاس�د 
اقتصادي كه طيفي از مديران و مس�ئوالن ارش�د دس�تگاه ها 

با هر گرايش سياس�ي در ق�واي مختلف كش�ور را دربرگرفته 
نش�ان مي دهد، به رغم فش�ارهاي دروني و بيروني، دس�تگاه 
قضايي در برخورد با آن ب�ا هيچ مقامي و در هر لباس�ي تعارف 
ندارد. در كن�ار اين مواض�ع نمايندگان مجل�س يازدهم نيز به 
كم�ك اين رويك�رد عدال�ت خواهانه دس�تگاه قضاي�ي آمده 
كه اين اتف�اق را بايد ب�ه فال ني�ك گرفت. مواض�ع رئيس قوه 
قضائيه و نگاه نماين�دگان در پيگيري مبارزه جدي با مفاس�د 
اقتصادي ك�ه خروجي آن اميد ب�ه اجراي عدال�ت در جامعه را 
زنده مي كند، ش�اهدي بر اين همگرايي اس�ت كه با همراهي و 
همكاري دستگاه اجرايي مثلث ضد فساد به تكامل خواهد رسيد. 

     رئيس قوه قضائيه اجراي قانون را شاخص 
عدالت در جامعه عنوان كرد و با تأكيد بر تاش 
مؤثر براي رسيدن به جامعه عادل اظهار داشت: 
قانون گريزي ضد ارزش است و هيچ كس در هيچ 
جايگاهي نبايد به خود اجازه دهد قانون را دور 

بزند يا از آن تخطي كند. 
آيت اهلل سيد ابراهيم رئيسللي در جلسه ديروز 
شللوراي عالي قوه قضائيه با گراميداشللت سي 

و يكمين سللالگرد ارتحال امام خميني )ره(، صيانت از خط امام و مكتب سياسللي آن حضرت را 
وظيفه اي همگاني دانست و تأكيد كرد: امروز ابعاد فكري امام در انديشه و سيره عملي مقام معظم 
رهبري بروز و ظهور دارد و زندگي و مواضع ايشان تفسير و تبيين بارز خط امام است. رئيس قوه 
قضائيه اجراي قانون را شاخص عدالت در جامعه عنوان كرد و با تأكيد بر تاش مؤثر براي رسيدن 
به جامعه عادل اظهار داشت: قانون گريزي ضد ارزش است و هيچ كس در هيچ جايگاهي نبايد به 

خود اجازه دهد قانون را دور بزند يا از آن تخطي كند. 
رئيسي با بيان اينكه اجراي قانون بايد عادالنه، به دور از تبعيض و مبتني بر اولويت ها باشد، افزود: 
اگر در اجراي عدالت اولويت ها در نظر گرفته نشود، به جاي برخورد با قاچاق سازمان يافته با كولبران 
برخورد مي شود و به جاي تخريب ساختمان هاي مجلل و شبه كاخ هايي كه به صورت غيرمجاز و 

غيرقانوني ساخته مي شوند، با آلونك  ها برخورد مي شود كه اين رويه اصًا درست نيست. 
رئيس قوه قضائيه تصريح كرد: شهرداري ها و دستگاه هايي چون جهاد كشاورزي بايد در اجراي 
قانون و برخورد با تخلفات با كساني كه با پول و ثروت هنگفت، در مناطق خوش آب و هوا به صورت 
غيرمجاز ساخت و ساز مي كنند برخورد كنند؛ در برخورد با قاچاق نيز اگر با دانه درشت ها و قاچاق 
سازمان يافته برخورد قاطع شللود، موارد كوچك و جزئي هم تمام مي شود. رئيس قوه قضائيه با 
اشاره به لزوم برخورد قاطع با متجاسران به قانون و تهديدكنندگان نظم و امنيت، خاطرنشان كرد 
كه همكاري قواي سه گانه در كشور مي تواند در گسترش عدالت و احساس امنيت از سوي مردم 

نقش اساسي داشته باشد. 

  عليرضا زاكاني، نماينده مردم قم در مجلس 
يازدهم   از يك واقعيت تلخ در برخي مناسللبات 
حاكم بر مجالس گذشته پرده بر می دارد و اميدوار 
است با اصاح اين روندها بخش عمده اي از مفاسد 

اصاح شود. 
زاكانی در يك گفت وگوي راديويي با بيان اينكه 
شفافيت نخسللتين و اصلی ترين اقدام مجلس 
يازدهم است، گفته است: »متأسفانه از هشت نفر 

عضو اصلي كميسيون اصل ۹۰ هفت نفر رد صاحيت يا به نحوي به آنان گفته شد در انتخابات يازدهمين 
دوره مجلس شركت نكنند.«

شفافيت تنها به رأي نيست بلكه ابعاد مختلفي دارد كه بايد به تمامي ابعاد آن به خوبي پرداخته شود. 
شفافيت رأي هم مربوط به صحن و هم مربوط به كميسيون هاست چرا كه ۹۰ تا ۹5 درصد مصوبات 
كميسيون ها در صحن رأي مي آورد اما آراي نمايندگان در كميسيون ها مشخص نيست. وي تأكيد كرد: 
اگر بنا به شفافيت است بايد آراي نماينده ها در كميسيون ها شفاف شود. اينها نكاتي است كه زاكاني به 
آنها اشاره مي كند و سپس اضافه مي كند: به طوركلي براي شفافيت در مجلس بايد در چند سر فصل از 
قبيل آراي كميسيون و صحن، نظرات و ديدگاه ها، مكاتبات، تعامات، دريافتي نمايندگان، سفرهاي 
خارجي، قائل شللدن امتيازات براي نمايندگان و غيره بايد اقدامات اساسي انجام شود. وي در بخش 
ديگري از سخنان خود گفت: كميسيون اصل ۹۰ مجلس مهم ترين كميسيون نظارتي مجلس است. اگر 
اين كميسيون اصاح شود بخش عمده اي از مفاسد، ناكارآمدي ها و انحرافات در جامعه اصاح خواهد 
شد. وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا تاكنون كميسيون اصل ۹۰ مجلس اصاح نشده است، اظهار 
داشت: عزم و جزم الزم هم از سوي نمايندگان و هم برخي از رؤسا و هيئت رئيسه مجالس براي اصاح 
كميسيون مزبور نبوده است. زاكاني ادامه داد: كميسيون اصل ۹۰ در مجلس دهم هشت نفر عضو اصلي 
و 13 نفر هم از هر كميسيون تخصصي براي عضويت در اين كميسيون انتخاب مي شوند. وي در ادامه 
يادآور شد: متأسفانه از هشت نفر عضو اصلي كميسيون اصل ۹۰ هفت نفر رد صاحيت يا به نحوي به 

آنان گفته شد در انتخابات يازدهمين دوره مجلس شركت نكنند. 

   زاكاني: بايد از مجلس آغاز كنیم احدي حق ندارد  قانون را دور بزند

رسول سنايی راد


