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بسمه تعالى

سخن ناشر
نقش و اهمیت کتاب به عنوان ماندگارترین عنصر فرهنگى و اثر گذاری 
آن در ایجاد و تغییر و تحول فرهنگ و نگرشها و دیدگاه های آحاد یک جامعه 
بر کسى پوشیده نیست، و به جرأت مى توان از آن به عنوان مهم ترین عامل 
سازنده فرهنگ اجتماعى نام برد، گرچه امروز رسانه های دیداری و شنیداری 
با حجم انبوه اخبار و اطالعاتى که بر سر مردم آوار مى کنند مخاطبان بیشتری 
دارند، اما هرگز چیزی بر قوه تحلیل و تعقل دوستداران خود نمى افزایند، و 
بسیاری از روانشناسان و پژوهشگران فرهنگ عامه بر این باورند که بینندگان 
و طرفداران اینگونه رسانه ها به تدریج توان به کارگیري قواي عاقله و ناقده 
خود را از دست داده و پس از مدتي از تحلیل عادی ترین اخبار و وقایع در 
مى مانند، و در مقابل مطالعه کنندگان منابع مكتوب به علت تأثیر خواندن هاي 

مكرر بر ذهن تبدیل به انسان هاي فهیم و فكور مى شوند.

بر این اساس مرکز انتشارات بنیاد فقه و معارف اهل بیت  در راستای 
اهلل  آیه  راهبردهاي حضرت  و  افكار  و  آراء  نشر  به  فرهنگى  توسعه علمي 
ارزشمند  کتاب  مى کند  سعى  و  پرداخته    شاهرودی هاشمى  العظمى 
دوره ی  در  معظم له  بیانات  و  سخنراني ها  مجموعه  که  عدالت(  )صحیفه 
تنظیم و  ده جلد  بوده و در  اسالمى  قوه قضائیه جمهوری  ریاست  تصدی 
منتشر شده است را به شكل موضوعى و بر حسب مسائل مورد نیاز جامعه 
تنظیم و جمع آوری نموده، و با ذکر منابع و با شیوه ی متناسبى منتشر کند تا 



از طریق نشر اندیشه ها و افكار این عالم مجاهد که برخوردار از علم و نگاه 
موفق  تجربه  و  فرهنگى  و  فقهى  معلومات وسیع  با  روز  مسائل  به  عالمانه 
و  علم  توسعه  راستای  در  را  رسالت خویش  مى باشند،  مدیریتى  و  قضائى 
فرهنگ اسالمى و ترویج معارف حقه اهل بیت عصمت و طهارت  ایفا 
  کرده، و مشمول عنایات و الطاف ویژه حضرت بقیه اهلل االعظم امام زمان

ارواحنا فداه قرار بگیریم ، إن شاء اهلل تعالى.

بنياد فقه و معارف اهل بيت



فصل اول
حکومت و نظام اسالمی

مبحث اول

مؤلفه های جامعه اسالمی از منظر قرآن و اخالق مدیریت اسالمی

گفتار اول: مؤلفه های جامعه اسالمی از منظر قرآن و ویژگی نظام اسالمی

الف( مؤلفه های جامعه اسالمى از منظر قرآن)))
قال اهلل العظیم فى محكم کتابه الكریم: ﴿َوال َتِهُنوا َوال َتْحَزُنوا َوَأْنُتم اْلَْعَلْوَن 
ُمْؤمِنِيَن﴾. آیه مبارکه که ذکر شد، در حقیقت در رابطه با بخشى  ُكْنُتْم  إْن 
از مؤلفه ها و مشخصه های یک جامعه نمونه اسالمى است. شاید در سیاق 
آیات جنگ با مشرکان و دشمنان اسالم آمده باشد. در این آیه به مجاهدین 
 اسالم و مسلمانان که با کفار و دشمنان مى جنگند و ستیز مى کنند، مى فرماید:
و  نشوید  سست  ُمْؤمِنيَِن﴾  ُكْنُتْم  إْن  اْلَْعَلْوَن  َوَأْنُتم  َتْحَزُنوا  َوال  َتهُنوا  ﴿َوال 
نگران و اندوهگین نباشید که شما همواره برترید، مشروط بر این که مؤمن 

باشید.

کفار  با  نبرد  اسالمى که در جبهه های  فقط مختص سربازان  این دستور 
مقابله مى کنند، نیست؛ در واقع دستوری برای کل مؤمنین و مجاهدین اسالمى 

) ـ سخنرانى همايش ستاد مشترك سپاه 1378/6/25. 
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است. مفهوم جهاد و مجاهدت هم در فرهنگ قرآن و اسالم اوسع از مفهوم 
سربازی و نظامى است. مجاهد یعنى کسى که به عنوان یک رزمنده اسالمى 
بالفعل مشغول رزم با دشمنان اسالم و کفار است. رزم نوع مشخصى از جهاد 
است ولى جهاد در فرهنگ اسالم و قرآن اوسع از رزم است. هر مسلمانى 
مكلف به جهاد است و هر رزمنده اسالمى مجاهد است، ولى این طور نیست 
الزامًا رزمنده باشد. دستوراتى هم که در این خصوص برای  که هر مجاهد 
مجاهدین یا رزمنده ها آمده، بر دو نوع است. بعضى از این دستورها مربوط به 
رزمنده و آداب رزم در اسالم است و برخى مربوط به کل جامعه اسالمى و 
مؤمنین و مجاهدین. گرچه در سیاق آیه آمده که مختص به رزمندگان اسالمى 
است ولى محتوای آن در مورد همه مجاهدین و نیز همه مؤمنین صادق است. 
﴿ال تهنوا﴾ در حالت رزم، سستى  این آیه نهى از »سستى« شده است.  در 
شما را نگیرد. این مسأله خیلى مهم است، ولى مختص به رزم نیست. در رزم 
و جنگ، سستى سپاه و لشكر در شكست آن لشكر قطعًا مؤثر است. لذا هر 
گونه احساس سستى و ضعف نهى شده است. البته جامعه اسالمى در هیچ 
بر  باید رعایت کنم و  نباید احساس ضعف و سستى کند. من هم  زمینه ای 
اساس ایمانى که دارم، همیشه احساس قدرت و قوت کنم. ﴿وال تحزنوا﴾ 
نگران هم نباشید، اندوهگین هم نباشید و نگرانى در شما نسبت به آینده ایجاد 
تبلیغات مكتب های  و  اسالم  ترفندهای دشمنان  از  باشید.  نفوذناپذیر  نشود، 
مختلف و دیدگاه های مخالف دلسرد نشوید. گروه های مخالف اسالم ممكن 
است فضایى به وجود آورند که مؤمنین و مجاهدین احساس حزن کنند و 
مثاًل فكر کنند آینده با دشمنان است یا این که مشكالتى در پیش است. اینها 
ممكن است ایجاد دلسردی و غم و اندوه بكند. ﴿انتم االعلون﴾ شما همواره 
اقتدار و عزت و سر بلندی جامعه اسالمى و  برترید. برتری شما به معنای 
است؛  نیست، مشروط  برتری مطلق  این  مؤمنين﴾  كنتم  ﴿ان  است.  مؤمنین 
مشروط به »تعهد«، »ایمان« و »پایداری« در ارزش های اسالمى، التزام عملى به 
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اسالم، فرهنگ اسالمى و احكام اسالمى و ارتباط مستقیم و مخلصانه، واقعى 
و مجّدانه با خداوند متعال که منشأ و مبدأ هر گونه سر بلندی، عزت و برتری 

است. شرطش »ایمان« است، در کلمه »ایمان« همه این معانى نهفته است. 

آیات قرآنى در رابطه با هویت یک جامعه اسالمى و به خصوص رزمندگان 
آیات  را ذکر مى کند.  مؤلفه هایى  مطالب، مشخصه ها و  اسالمى،  بسیجیان  و 
فراوانى در قرآن هست که نوعى برتری جامعه اسالمى، قدرت و قوت جامعه 
اسالمى، عزت جامعه اسالمى و اقتدار رزمندگان و بسیجیان اسالمى را مطرح 
مى کند و هویت جامعه نمونه اسالمى را استوار براین خصلت ها، مشخصه ها 
است:  شده  ذکر  شرایط  این  که  مى بینیم  جا  همه  در  و  مى داند  مؤلفه ها  و 
»ایمان«، »تعهد« و »پای بند بودن«. یعنى عزت را عزتى مى داند که در حقیقت 
دیگر  مؤلفه های  دیگر.  مؤلفه های  و  قدرت ها  مولود  نه  است  »ایمان«  مولود 
اصلى  مایه  ولى  مؤثرند،  اقتدار، عزت و شوکت یک جامعه  قدرت،  در  نیز 
نیستند و عوامل ثانوی تلقى مى شوند. در آیات دیگر به این عوامل هم اشاره 
ةٍ َوِمْن ِرباِط اْلَخْيِل ُتْرِهُبوَن بِِه َعُدَو  وا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ شده است: ﴿َوَأِعدُّ
اهللِ َوَعُدّوُكْم﴾ این عوامل زاییده آن عامل اصلى و اولى هستند و در پى آن 

مى آیند. عامل اصلى »ایمان« است.

نمونه  جامعه  كریم  قرآن  که  آن جا  »فتح«،  شریف  سوره  آخر  آیه  در 
را  جامعه  آن  الهى  و  توحیدی  و  ملكوتى  سیمای  و   اکرم پیامبر  زمان 
که با رهبری و مدیریت ایشان شكل گرفته، ترسیم مى کند، این مؤلفه ها و 
ٌد َرُسوُل  مشخصه ها با تفصیل بیشتری آمده است. در آیه مى خوانیم: ﴿ْمَحمَّ
َيْبَتُغوَن  دًا  ُسجَّ ُركَّعًا  َتراُهْم  بَْيَنُهْم  ُرَحماء  اْلُكّفاِر  َعَلى  َاِشّداَء  َمَعُه  َوالَِّذيَن  اهللِ 
َمَثُلُهْم ِفي  ُجوِد ذلَِك  السُّ َأَثِر  ِمْن  ُوُجْوِهِهْم  ِسْيماُهْم ِفي  َوِرْضوانًا  ِمَن اهللِ  َفْضاًل 
َعلى  َفاْسَتوى  َفاْسَتْغَلْظ  َفآَزَرُه  َشْطَئُه  َاْخَرَج  َكَزْرع  اإلْنِجيِل  ِفي  َوَمَثُلُهْم  الَتْوراةِ 
ّراَع لَِيِغيَظ بِِهُم اْلُكّفاَر َوَعَد اهلُل الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الّصالِحاِت  ُسْوقِِه َيْعِجُب الزُّ

مِْنُهْم َمْغِفَرًة َوَاْجرًا َعِظيمًا﴾.
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این جامعه نمونه که به دست فردی نمونه، رهبری نمونه و بزرگ ترین 
رهبر بشریت، پیامبراکرم تشكیل شده بود، هر چند در آن زمان به لحاظ 
کمیت کوچک بود، ولى تحول بزرگى در تاریخ بشریت به حساب مى آمد. 
یک  و  جامعه کوچک  یک  در حد  بود،  کوچكى  مدینه هسته  زمان،  آن  در 
شهر کوچک؛ ولى قرآن كریم در رابطه با این جامعه کوچک تعبیراتى را بیان 
دگرگون  را  تاریخ  کل  کوچک  جامعه  این  قرآنى،  ترسیم  اساس  بر  مى کند. 

خواهد کرد.

ويژگى های جامعه اسالمى از نظر قرآن
قرآن كریم ویژگى هایى را به این جامعه کوچک نسبت مى دهد و معتقد 

است که این ویژگى ها در کل تاریخ تأثیر گذار خواهد بود. 

اول: دشمن ستيزی
﴿َوالَِّذيَن َمَعُه َاشّداء َعَلى اْلُكّفار﴾ اولین خصوصیتى که ذکر مى کند، نظر 
به دشمن است؛ یعنى مسأله دشمن ستیزی از خصلت ها، مؤلفه ها و هویت 
جامعه اسالمى است. اولین صفتى که آیه مبارکه در رابطه با آن جامعه الهى، 
 توحیدی و مدنى تحت رهبری شخص شخیص پیامبر اکرم  ترسیم مى کند،
﴿اشداء على الكفار﴾ است. مى فرماید: ﴿محمد رسول اهلل و الذين معه﴾ یعنى 
کسانى که با او هستند یا همان اصحاب آن حضرت؛ به عبارت دیگر کل جامعه 
است، خصلت  شده  تأسیس  اسالم  پیامبر  مبارك  بادست  که  ناب  توحیدی 
عبارت است.  کفار  به  نسبت  و شدت  ستیزی  توحیدی، دشمن   این جامعه 
ستیزی  کفر  و  ستیزی  دشمن  تنها  دارد.  معنا  خیلى  الكفار﴾  على  ﴿اشداء 
نیست؛ براستقامت و ستبر بودن در مقابل کفار هم تأکید شده است. منظور آیه 
این نبوده است که مثاًل با دشمنان مبارزه مى کنند، غلبه مى کنند؛ مى کشند یا 
مقاتله مى کنند. مى توانست به جای ﴿اشداء على الكفار﴾، »یقاتلون الكفار« را 
ذکر کند، ﴿اشداء﴾ مفهوم دیگری دارد. ﴿اشداء على الكفار﴾ اعّم از مقاتله با 
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کفار است. مسایل دیگری را هم در بردارد. تنها مقاتله و دشمنى و رزم با کفار 
نیست، گرچه این هم مصداق ﴿اشداء على الكفار﴾ است. در جایى که نبردی 
بین مسلمانان و کفار در بگیرد، شدت عمل نسبت به کفار باید به شكل جنگ 
خود را نشان دهد. این هم یكى از مؤلفه های جامعه نمونه اسالمى است. اما 
امكان دارد جنگى در کار نباشد. آن وقت ﴿اشداء على الكفار﴾ معنای دیگری 
ناپذیرند و فرهنگ کفار در  تأثیر  پیدا مى کند؛ یعنى مسلمانان در مقابل نقد 
آنها نفوذ نمى کند. عواطف و احساسات در برخورد با کفار دیگر جایى ندارد 
و سازش با کفار امكان پذیر نیست. ﴿اشداء على الكفار﴾ همه اینها را در بر 
مى گیرد. این مؤلفه ها و خصوصیات جامعه اسالمى باید در ادوار مختلف و در 
همه جوامع مدنظر قرار گیرند. تنها در خصوص جنگ و نبرد با دشمن نیست 
فرازهای  آیه  از  بخش  این  مى کند.  پیدا  مصداق  الكفار﴾  على  ﴿اشداء  که 
جالبى دارد. نكته دیگر این که صفت ﴿اشداء على الكفار﴾ بر صفت های دیگر 
ارجحیت دارد و از آنها مهم تر و حساس تر است. به همین دلیل، در صدر آیه 
ذکر شده است. اگر به تاریخ اسالم رجوع کنیم، مى بینیم ضرباتى که به جوامع 
اسالمى وارد آمده، ناشى از عدم شدت نسبت به کفار بوده است. حاال وقت 
آن نیست که مسایل تاریخى را ذکر کنیم، اما واقعیت این است که فقدان این 

مؤلفه بیشترین ضربه ها را به جوامع اسالمى آن زمان زده است.

دوم: رحمت و عطوفت درونى
﴿رحماء بينهم﴾ نقطه مقابل ﴿اشداء على الكفار﴾ است، یعنى رحم نسبت 
به خودی ها، نسبت به مسلمانان درون جامعه. در این جا بر رحمت، عطوفت، 
همكاری و همدلى تأکید شده است. بنابراین ﴿رحماء بينهم﴾ دومین خصلت 
و مشخصه جامعه نمونه اسالمى است. اساسًا این ﴿رحماء﴾ تا حدی است 
که جامعه اسالمى حالت یكپارچگى و یگانگى دارد. در آیات دیگر نیز به این 

مسأله اشاره شده که چون فرصت کم است، از ذکر آنها خودداری مى کنیم.
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سوم: عبادت و معنويت
﴿تراهم ركعًا سجدًا﴾ یعنى جامعه نمونه اسالمى جامعه ای نمازگزار است، 
باز هم نماز  در حالت رکوع و سجود نسبت به پروردگار است. در این جا 
و عبادت اصل است، به خصوص نماز که در رأس عبادات و اهم عبادات و 
رکنى از ارکان اسالم است. این جامعه اسالمى در صورتى متحقق خواهد شد 
که در ارتباط با خدا، وظیفه نمازگزاری و رکوع و سجود را خوب انجام دهد.

چهارم: جهت گيری الهى رفتارها
﴿يبتغون فضاًل من اهلل و رضوانًا﴾ منظور چیست؟ این بخش از آیه اشاره 
انسان های  یعنى  دارد؛  مسلمانان  رفتار  و  مجاهدت ها  اعمال،  کردارها،  به 
و  به رضوان خدا، رضای خدا  آنهارسیدن  نیت و قصد  که  متعهدی هستند 
فضل خداست. در این جا به اخالص، نیت الهى در کارها به قصد انجام وظیفه 
اشاره مى کند، که ویژگى  پروردگار  اوامر  از  اطاعت  به قصد  انجام کارها  و 
بسیار مهمى است. ممكن است انسان با نیت دنیوی کاری را انجام دهد که 
منظور این آیه نیست. خصلت چهارم این جامعه الهى این است که کارها به 
قصد رضا و رحمت الهى و با نیت خیر انجام پذیرد. تا نیت انسان الهى نشود، 
است،  اساسى  و  مهم  بسیار  مسأله ای  این هم  نخواهد شد.  الهى  هم  جامعه 
شوخى بردار هم نیست. هر قدر این نیت در انسان آسیب پذیرتر باشد، رفتار و 
اعمال او از الهى بودن فاصله بیشتری مى گیرد. در جامعه نیز قهراً همین طور 
است، هر قدر آحاد و افراد جامعه از این نیت دورتر شوند، جامعه از »الهى 

بودن« و از »جامعه نمونه اسالمى بودن« بیشتر فاصله مى گیرد. 

پنجم: خشوع و تواضع
اثر السجود﴾ نهفته  ویژگى پنجم در عبارت ﴿سيماهم في وجوههم من 
از  کنایه  این ممكن است  آثار سجود خاکى مى بینید.  آنها  است. در سیمای 
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خصلت و مؤلفه دیگری باشد و آن »خاکى بودن«، »متواضع بودن«، »متحجب 
بودن« و »خاشع بودن« فرد در یک جامعه اخالقى و اسالمى است. بنابراین 
جامعه  و  متعال  خداوند  مقابل  در  و خضوع  تهجد  رکوع، خشوع،  تواضع، 

اسالمى و برادر ایمانى ویژگى پنجم این جامعه است.

آینده  و  تاریخ  مسأله  به  االنجيل﴾  في  ومثلهم  التوراة  في  مثلهم  ﴿ذلك 
بشریت و بشارت های کتب عهد عتیق و عهد جدید یعنى تورات و انجیل در 
مورد امت پیامبر اکرم  اشاره مى کند، با این مضمون که آینده بشریت در 
دست چنین مردمى و چنین جامعه ای خواهد بود. در این جا به خاتمیت این 
دین و این امت و ماندگاری آن در تاریخ اشاره مى شود و این که ادامه تاریخ 

بشریت با آمدن این پیامبر و تشكیل این حكومت رقم خواهد خورد.

در کتب آسمانى قدیم نیز به این مطلب اشاره شده است: ﴿ذلك مثلهم 
في التوراة ومثلهم في االنجيل كزرع اخرج شطئه فآزره فاستغلظ فاستوى على 
سوقه يعجب الزراع﴾ این هم خصلت دیگری است، اشاره به مسأله دیگری 
است  بذری  جوانه  مانند  مى گیرد.  جامعه شكل  این  در  تدریج  به  که  است 
بیرون مى آورد، ضعیف است؛ ولى رفته رفته تقویت  از خاك  که وقتى سر 
مى شود. ﴿فاستغلظ فاستوى﴾ یعنى روی پای خودش استوار است، قدرتمند 
مى شود؛ اقتدار پیدا مى کند و این اقتداری ذاتى است، اقتداری نیست که از 
جامعه  شوکت  و  عظمت  عزت،  اقتدار،  قدرت،  باشد.  شده  تحمیل  بیرون 
اسالمى مربوط به عوامل بیرونى نیست. عوامل بیرونى نمى توانند به جامعه 
اسالمى قدرت ببخشند. این عوامل معموالً با جامعه اسالمى در ستیزند. عزت 
و عظمت یک جامعه اسالمى در دل آن جامعه نهفته است و ناشى از ایمان 
آن جامعه است. ﴿فاستوى على سوقه﴾ یعنى به ساقه های خودش متكى شد 
و قد کشید و برافراشته شد. قامت جامعه اسالمى بر فرهنگ اسالمى استوار 
اتكا به نفس دارد و هویتش  است، نه هیچ فرهنگ دیگری. جامعه اسالمى 

ذاتى خودش است، این مشخصه بسیار مهمى است.



14 .............................................................................................................  منشور سیاست

جامعه اسالمى زمان پیامبر اکرم چنین تجربه ای داشته و ما نیز امروز 
شاهد تجربه مشابهى در کشور خود هستیم. همه عظمت و عزت نظام پس 
ه  س سرُّ از انقالب اسالمى در سایه مبارك آن مرد شریف، امام بزرگوار ُقدِّ
حاصل شد. آنهایى که از بیرون چشم به ما دارند، این عزت و افتخار را بهتر 
درك مى کنند. معموالً کسانى که درون نعمتى هستند، درخشش آن نعمت را 
درست احساس نمى کنند. امروز همه جهان چشم به این نظام دوخته است. 
همه مستضعفان و مسلمانان جهان چشم امید به انقالب و نظام ما دارند، و 
انقالب اسالمى است.  ذاتى  ناب و هویت  دلیل ماهیت اسالم  به  این صرفًا 
نظام های دیگر، حتى آنهایى که به اسم و با شعار اسالم روی کار آمدند، از 
چنین عزتى برخوردار نیستند؛ اما این انقالب براساس مكتب اسالم و اجرای 
محض احكام اسالم برپا شده و به پشتیبانى کسانى شكل گرفته است که نه 
انگیزه سیاسى داشتند، نه انگیزه شخصى و نه قدرت طلب بودند. انقالب به 
دست کسانى برپا شده است که یک عمر زاهدانه زندگى کرده و عالمان آگاه 

اسالم بوده اند. 

این از ویژگى های انقالب ما بود. انقالب ما از همان ابتدا انقالبى اسالمى 
و مكتبى بود و این خصوصیت بعدها در عمل نیز خود را نشان داد. طى این 
سال ها، احكام اسالم در همه زمینه ها به خصوص در برخورد با دشمنان که 
در ابتدای آیه مذکور ذکر شده، به اجرا در آمده و همین سبب شده است که 

انقالب ما در جهان؛ انقالبى منحصر به فرد باشد.

نیز  گرفته  شكل  انقالب  این  اساس  بر  که  اسالمى  جمهوری  حكومت 
حكومتى بى همتاست. شما هیچ کشور و حكومتى را در جهان نمى بینید که 
ایران مورد توجه رسانه های خبری و سرویس های اطالع رسانى  اندازه  به 
باشد. خبرگزاری های خارجى نسبت به اخبار ایران حساسیت خاصى دارند. 
هر روز در گوشه و کنار این جهان حوادثى رخ مى دهد که اصوالً باید در 
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به  بیشتر  رسانى  اطالع  سرویس های  ولى  گیرد،  قرار  رسانه ها  اخبار  صدر 
اخبار و وقایع ایران مى پردازند و بحث و جنجال راه مى اندازند. به عنوان 
و  رادیو  نظیر  دنیا  جمعى  رسانه های  کند،  تغییر  قوه  یک  رئیس  اگر  مثال، 
تلویزیون و مطبوعات، این موضوع را در رأس اخبار و گزارش های خود 
قرار مى دهند یا اگر مسؤولى از مسؤول دیگر گله کند، منابع خبررسانى به 
سرعت این خبر را پخش مى کنند و گاهى از این هم فراتر مى روند و کار 

را به تحلیل مى کشانند.

خالصه هر کس، اعم از موافق و مخالف، اظهار نظر مى کند. سؤال این 
است: چرا اخبار و وقایع کشور ما در صدر خبرهای دنیا قرار مى گیرد و به 
سرعت منتقل مى شود؟ دلیل آن، عظمت و جایگاه خاص نظام و انقالب ما در 
دنیاست. این حساسیت ها هم از جانب دشمن و هم از طرف دوست است. 
دشمنان به خاطر این که ضربه خورده اند و منافع استعماری و استكباری خود 
را در خطر مى بینند، حساسیت نشان مى دهند و توجه دوستان نیز به جهت 

عشق و عالقه و امید به انقالب است.

دیده اند  را  انقالب  عملكردهای  و  شنیده  را  امام  فرموده های  ما  دوستان 
و در دنیای مقایسه ها و تطبیق های قهری پى به عظمت بى همتای نظام ما 
برده اند. ﴿يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار﴾ این بخش از آیه اشاره به دشمنى و 
حسد کفار و غیظ کفار از جامعه نمونه اسالمى دارد، حساسیت از سر دشمنى، 
غیظ، حسادت و ستیز است. وقتى دشمن پى به ارزش واالی مكتب اسالم 
مى برد و جامعه اسالمى را تا این حد قدرتمند، عزیز و مقتدر مى بیند، غبطه 
مى خورد و از آینده خود مى ترسد؛ قطعًا هم باید بترسد. ﴿ليغيظ بهم الكفار 
وعداهلل الذين آمنوا﴾ این هم وعده الهى است. خداوند به افراد چنین جامعه ای 

وعده پاداش و مغفرت و اجر عظیمى را داده است.
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ب( ويژگى نظام اسالمى ايران)))
قانون  به  قانون و پای بندی  بر  مبتنى  نظام مقدس جمهوری اسالمى هم 
اساسى و قوانین مصوب مجلس است. از مهم ترین افتخارات این نظام همین 
است که یک رژیم مستبد جنایتكار و وابسته ای را مبدل به نظام اسالمى آزاد 
و مستقل و پای بند به قانون اساسى و مبتنى بر آرای مردم کرده است. یكى از 
مهم ترین ویژگى های این جمهوری که برای اولین بار در تاریخ معاصر شكل 
مى گیرد، این است که این قانون مندی و مردم ساالری در چهارچوب احكام 
اسالم شكل گرفته است. جمهوری اسالمى این مدعای دیرینه کل ملت های 
اسالمى را برای جهانیان ثابت کرد که اسالم دین زندگى و دین سیاست و 
اجتماع است و قدرت پاسخگویى به همه نیازهای سیاسى و اجتماعى بشری 
   را در مدرن ترین عصر دارد و ما به برکت اراده این ملت و رهبری امام

توانستیم این فكر را در جهان اسالم و در کل جهان عینیت بخشیم.

قانون مداری نظام ما متضمن پشتوانه دیگری هم هست و آن اعتقادات و 
ایمان و باورهای دینى مردم است که در حقیقت به قانون قداستى مى بخشد که 
در کشورهای دمكراسى غیردینى این ویژگى در نظام ها، قوانین و مدیریت های 
کالن دیده نمى شود. این ویژگى رابطه مردم و مردم ساالری را با حكومت 

پیوند قلبى داده و به هم نزدیک مى کند.

شاید همین یكى از نكاتى باشد که جهان غرب بخصوص امریكا هنوز 
مى کوشند  آنها  بفهمد.  نمى خواهد  یا  و  نفهمیده  یا  را  انقالب  این  حقیقت 
در تبلیغات خودشان سرویس های خبرگزاری دنیا را طوری تغذیه کنند که 
را یک حكومت دینى مخالف دمكراسى نشان دهند. سعى  ایران  حكومت 
ناموفقى از حكومت های به ظاهر دینى را چه در منطقه  مى کنند تجربه های 
و چه در جهان به عنوان الگو و مشابه جمهوری اسالمى ایران معرفى کنند 

) ـ ديدار با سفير نروژ در ايران 1379/1/23.
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و چهره این انقالب و نظام را مانند آن حكومت ها تصویر کنند. در حالى که 
از دیدگاه اسالم آن تشكل های پادشاهى و ملوکیت، شكل های ثابت شده ای 
در دین اسالم نبوده و در تئوری سیاسى اسالم، پادشاه بودن و َملِک بودن 
نیامده است و این تهمتى به دین اسالم و نظام ماست. دیدگاه  به هیچ وجه 
دین اسالم درباره نظریه سیاسى و نظام سیاسى نزدیک به بعضى از مبانى 
اصلى دمكراسى است. اسالم برای آرای مردم و فهم و نظارت مردم نقش 
مى گیرد،  درنظر  ویژه ای  شرایط  اسالمى  حاکم  برای  و  است  قایل  واالیى 
نیست.  و  نبوده  سازگار  ملوکیت  و  پادشاهى  شكل های  آن  با  شرایط  این 
حكومت هایى که در تاریخ اسالم به وجود آمدند، صد در صد مطابق متون 

اسالمى نبوده است. 

شاید مذهب تشیع که افتخار کشور ماست همواره با حكومت های وقت، 
حتى در دوران حكومت های اسالمى مخالفت داشت. عمده ترین نقاط اختالف 
و کشمكش و مبارزه همان اختالف بر سر نوع حاکمیت بوده است. شیعه در 
بوده است و مهم ترین  با حاکمیت های موجود  تاریخ، یک مذهب معارض 
نقطه اختالف آن با حاکمیت در مورد نظام سیاسى حاکم بوده است وگرنه در 
نماز و روزه و احكام عبادت، اختالفى در کار نیست. اختالف در گرایش های 
فقهى درون مذاهب و میان فقها زیاد دیده مى شود. این اختالف یک اختالف 
طبیعى است و در درون مذهب شیعه میان فقهای شیعه هم اختالف هست. 

مذاهب  این مذهب و سایر  بین  مرز  آنچه  و  نیست  اصلى  اختالف  این 
اسالمى را مشخص مى کند در حقیقت اختالف بر سر مسائل اعتقادی امامت 
و والیت امر و حاکمیت اسالمى است. برای نخستین بار در تاریخ معاصر، این 
مذهب توانست حكومتى را مبتنى بر اعتقادات مذهب تشیع به وجود آورد، 
اعتقاداتى که از نظر مذهب ما اصیل ترین مبانى نظریه سیاسى و نظام سیاسى 
اسالم را در بردارد. حاال متاسفانه دنیای غرب مخصوصًا با تحریک ابرقدرت 
جهانى که منافعش پس از انقالب به خطر افتاده، به جای اینكه این مطلب را 
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درست بفهمند و درك کنند، چهره این انقالب را به گونه ای در جهان غرب و 
در جهان اسالم مشّوه مى کنند.

الگویى را که نظام اسالمى ما به جهان معرفى مى کند، اگر این حجاب و 
موانع برطرف شوند، بهترین و مدرن ترین الگوهای حكومتى برای دنیاست، 
بخصوص برای اروپا یک الگوی بسیار ممتازی ارائه مى دهد. در این الگو، 
مردم ساالری و دینداری در تمام شئون زندگى با هم وفق داده شده اند. در 
این الگو فضیلت و ارزش های واالی انسانى، چه در بعد فردی و خانواده و 
چه در بعد اجتماعى و سیاسى با پیشرفت و رونق اقتصادی و اقتدار مادی و 
صنعتى همه در کنار هم قرار گرفته اند. در این الگو، ارزش ها و مبانى ایمانى و 
اعتقادی که انسان بدون آنها هیچ گاه نمى تواند زندگى کند با مسائل اجتماعى 

و مدرن ترین روابط اجتماعى در یک جا جمع شده اند.

تضادی را که در جهان امروز، انسان معاصر بین مسائل دینى و اجتماعى 
و سیاسى خود احساس مى کند، در الگوهای حكومتى دنیا و حتى دمكراسى 
نیز  این تضادها و بى هویتى های ویرانگر در آنجا  نیز دیده مى شود و  غرب 
وجود دارد، در جوامع غربى خود دانشمندان غرب به این تضادها معترف اند و 
از آنها ناراحت اند. در درون یک نظام اسالمى همه این تضادها از بین مى رود. 
خالصه در یک کلمه، در نظام اسالمى ما به بهترین وجهى بین دنیا و آخرت، 
بین ماده و معنا، بین روح و ارزش های روحى و معنوی انسان و نیازهای مادی 

و اجتماعى و سیاسى اش نظم وجود دارد. 

حقایقى که هست باید درست درك و فهمیده و شناخته شوند و معرفى 
گردند. در هیچ جای دنیا سابقه ندارد که یک انقالبى به این عظمت شكل 
بگیرد و ماه های اول، دوم انقالب، انتخابات برگزار بشود. در مدت بیست سال، 
ما هر سال تقریبًا یک انتخابات داشته ایم. حدود بیست و یک بار انتخابات 
انتخابات شرکت کردند و  عمومى داشته ایم که همه مردم ما آزادانه در این 
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این  انجام گرفت،  به بهترین وجهى بدون هیچ تلفات و ضایعاتى  انتخابات 
تاریخ انقالب ماست. کسان دیگری که از اروپا به عنوان سفیر و یا هر عنوان 

دیگری در ایران هستند، باید این حقایق را به ملت های خودشان بگویند.

1 ـ مكتبى بودن، شاخصه اصلى نظام)))
یک نكته و محور اساسى در قوه قضائیه و دستگاه های دیگر، مخصوصًا 
دستگاه هایى که وظیفه پیامبری نظام را برای خارج از کشور دارند و چهره 
برونى نظام را برای جهان و مردم کشورهای دیگر ترسیم مى کنند، این است 
که نظام ما یک نظام مكتبى است و مبتنى بر مكتب گسترده ای است که همه 
ابعاد وجود انسان را در بر مى گیرد و برای همه مسائل، برنامه و فرمول دارد. 
ما  اینكه  نه،  ما همین است و گر  نظام  اساسى  مسئله محوری و وجه ممیز 
حكومتى هستیم همچون سایر حكومت ها و کشورهای جهان، دنبال ترقى و 
پیشرفت صنعتى و اقتصادی و سیاسى کشور خود هستیم، یک موضوع عادی 
است و هیچ تازگى و ویژگى ندارد. هر حكومتى و هر کشوری از کشورهای 
جهان چنین ادعایى ـ با شدت و ضعف هایى ـ دارند. مبنا و دیدگاه صحیح 
یک نظام اسالمى این نیست، بلكه مى توان گفت نظام اسالمى در این موضوع، 

دیدگاه کاماًل متباینى با دیگر کشورها دارد.

دیدگاه مكتبى باید مبنای نگرش و ذهنیت مسئوالن نظام به ویژه ارکان نظام 
قرارگیرد، تا بتوانند ایده مقدس و مبارك برپایى یک نظام اسالمى را در جهان 
معاصر، دنبال کنند و به حق، شایستگى این را داشته باشند که ایجادکننده یک 
باشند. اسالم، مكتبى است  نظام اسالمى ناب و صحیح و اصولى در جهان 
که برای همه مراحل وجودی انسان و همه اصناف و نهادها و ابعاد فردی، 
خانوادگى، اجتماعى، سیاسى و اقتصادی انسان سخن دارد. چنین مكتبى در 
این عصر، قائم به این نظام مقدس شده است و این حكومت، حكومتى است 

) ـ سخنرانى در گردهمايى سفرای وزارت امورخارجه  1379/5/22.
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که اگر ابعاد مكتبى آن به طور کامل محقق شود، ادعا دارد که تمام کره زمین را 
مى تواند اداره کند و در نهایت، حكومت جهانى را شكل خواهد داد. این یک 
شعار نیست، بلكه هدفى است که در ضمن اعتقادات اصلى و الیتغیر این دین 
آمده است و آیات قرآن در این مسئله صراحت دارند. تاریخ منّور و مشعشع 
صدر اسالم این تجربه را به اثبات رسانده است و این دین در آن عصر جهان 
با نور علم و عدالت اسالمى روشن کرده بود. مردم به میل فطری خود  را 
دین مبین اسالم را مى پذیرفتند و حقانیت و عدالت این دین، سبب شد که 
مردم بسیاری از سرزمین ها جدای از حكومت هایشان بدون جنگ به اسالم 
گرویدند. کشورهای آسیای دور، بدون جنگ و به مجرد اطالع یافتن از احكام 

نورانى اسالم به وسیله بازرگانان اسالم را پذیرفتند.

مبنا  این  ارزش هاست، کسى که  این دیدگاه و  بر  مبتنى  انقالب اسالمى 
برنامه ریزی،  رفتار،  عملكرد،  باشد،  داشته  قبول  دل  اعماق  از  و  جّد  به  را 
مدیریت و طراحى های او باید براساس این امر محوری، بناگذارده و تنظیم 
شود. در بخش سیاست خارجى باید از این دیدگاه و بر این مبنا برنامه ریزی 
خیلى  دید  این  با  کشور  داخل  دستگاه های  و  نهادها  وظایف  شود.  عمل  و 
گسترده تر و عمیق تر خواهد شد و به ملزومات بیشتری نیاز خواهد داشت. 
در فعالیت های خارج از کشور نیز باید برای معرفى تجربه نوپای حكومت 
و  افكار  با  و  جهان  مردم  و  حكومت ها  با  آن  روابط  چگونگى  و  اسالمى 
اندیشه ها و مكتب های دیگر، به گونه دیگر برنامه ریزی کرد. مدیریت وزارت 
خارجه و نمایندگى های خارج از کشور در حقیقت نمایندگى کل نظام را از 
نظر سیاسى و فرهنگى بر عهده دارند. با این دید، اولین خصلت و مؤلفه ای 
که این نمایندگى ها خواهند داشت، این است که خودشان را واقعًا سفرا و 
در  اسالمى  جمهوری  سفیر  کنند،  معرفى  و  بدانند  مكتبى  چنین  نمایندگان 
خارج، سفیر و نماینده مكتب اسالم است. نمایندگى با این دید، اقتضای یک 
نوع رفتار و کردار خاص دارد و این نمایندگى باید با آن مكتب تناسب داشته 
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به  نظام و  به کل  این دید  با  به ویژه جهان اسالم  امروز مردم جهان،  باشد. 
مسئوالن و نمایندگى های آن نگاه مى کنند.

آن  ادعاهای  و  باالتر  آن  ارزش های  دارد،  بودن  جهانى  خصلت  اسالم 
فراتر از مكتب های دیگر است، تحقق این انقالب نیز براساس همین ایده ها 
بود. آرمان های این مكتب که سال ها زیر خاکستر مدفون شده بود و به تدریج 
مى رفت که استحاله شود و فقط نامى از آن در تاریخ بماند، با پیروزی انقالب 
شد.  احیا  دوباره  راحل،  امام  پیامبرگونه  و  حكیمانه  رهنمودهای  و  اسالمى 
ادعای ما نیز تأسیس حكومت اسالمى است، از این رو به اقتضای قید اسالمى، 
سعى شد که در پى ریزی نهادهای این حكومت و برنامه های اجرایى آن و در 
قانون اساسى و قوانین عادی و در شعارهایى که مطرح مى شود، از متن اسالم 
ناب و فقه اسالم استفاده شود. مردم هم همین انتظار را از ما دارند و به همین 
چشم به حكومت اسالمى مى نگرند، مگر ما در عمل به تدریج خود را از این 
دیدگاه تنّزل دهیم و گفتار و شعار و عمل خود را در حّد کسى پایین بیاوریم 
مسائل  حّد  در  و  حكومت ها  بقیه  مثل  باشد  داشته  حكومتى  مى خواهد  که 
مجموعه  شاید  کند.  کشور خود  به  کند خدمتى  کشورداری، سعى  متعارف 
سیاسى غرب از اینكه مى بیند ما از ادعای اول خود یعنى ادعای اسالمى بودن 
حكومت، عدول کرده ایم، خشنود خواهد شد وگرنه دید مردم جهان نسبت به 

نظام، همان دید مكتبى بوده و هنوز هم هست.

تلقى مكتبى از حكومت و نظام، اصالت و رنگ مخصوص خود را دارد 
و باور خاص خود را مى خواهد، کسى که این باور را نسبت به نظام اسالمى 
امور  حّد  در  را  کار  سطح  و  برمى گزیند  را  اول  دیدگاه  همان  قهراً  ندارد، 

متعارف یک حكومت و کشور ـ مثل بقیه کشورهای جهان ـ تنزل مى دهد.

البته تلقى مكتبى از حكومت، به این معنای ]داشتن[ قصد کشورگشایى 
نیست؛ بلكه سخن در اصالح جهان و رهانیدن مردم دنیا از مشكالت معنوی و 
فكری و اجتماعى خود به وسیله معرفى اندیشه های نورانى اسالم است، اصاًل 
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بحث سیطره حكومتى نیست. آنچه الزم است آن است که افكار و اهداف 
عالى مكتب اسالم برای هدایت و سعادت انسان به خوبى تبیین شود، در این 
صدر  در  که  همان گونه  مى کنند.  پیدا  گرایش  اسالم  به  خود  مردم  صورت 
اسالم، ملت های دیگر داوطلبانه جذب اسالم مى شدند، حتى در سرزمین هایى 
که با جنگ و غلبه نظامى به تصرف حكومت اسالمى در آمده بودند باز ـ 
نه طرفدار  بودند،  فاتحین  مدافع  مردم معمولى  ـ  تاریخ هست  چنان که در 
حكومت های خودشان که مغلوب شده بودند. چون مى دیدند این دین هر جا 
حاکمیت و مدیریت را به دست مى گیرد، نجات بخش ملت ها و احیا کننده 

عدالت است، امنیّت ایجاد مى کند و جلوی ظلم و تبعیضات را مى گیرد.

بنابراین، تصور نشود که ما اینجا مى خواهیم بگوییم باید وزارت خارجه 
و نمایندگى های ما در خارج به دنیا اعالم کنند که ما مدعى حكومت جهانى 
مى کنیم،  تصرف  را  همه جا  و  درمى نوردیم  را  مرزها  همه  و  هستیم  واحد 
این درست عكس هدف ماست. مقصود ما آن است که ابعاد نورانى مكتب 
اسالم در خارج جلوه داده شود، تعالیمى که عظمت این دیانت را مى رساند، 
ما چهره حقیقى یک حكومت  نمایندگى های  تبیین شود؛  مردم جهان  برای 
اسالمى اصیل و صحیح و منطبق با مدرن ترین جوامع امروز را ترسیم کنند. 
با ترسیم درست چهره حقیقى حكومت دینى افراد اهل فكر و قلم و دانش 
از ملت های دیگر، به تدریج به اسالم گرایش پیدا مى کنند. نمایندگان ما در 
رفتارها و روابط خود، مطابق این ادعا عمل کنند تا دیگران ببینید نمایندگان 
دیگری  سنخ  از  و  دارند  فرق  کشورها  بقیه  نمایندگان  با  اسالمى  جمهوری 
هستند. نمایندگان جمهوری اسالمى باید در گفتار و عمل و زندگى شخصى 
و زندگى سیاسى شان و نیز در مفاهیمى که به کار مى برند و حساسیت هایى 
که نشان مى دهند، شیوه متمایزی از دیگر دیپلمات ها داشته باشند. این موارد 
را مى توان از متون اسالمى استخراج کرد و به عنوان دستورالعمل و بخشنامه 

به سفارتخانه ها و نمایندگى های جمهوری اسالمى ابالغ کرد.
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2 ـ دفاع فرهنگى در مقابل هجوم فرهنگى
مكتبى  دیدگاه  بر  مبتنى  باز  که  است  نظام  و  انقالب  از  دفاع  دوم،  نكته 
معاصر شكل  در جهان  این حقیقت  آنكه  از  است. پس  به حكومت  نسبت 
از  آن خیلى زودتر  پیروز شد، دشمنان  اسالم  اسم  به  انقالب  این  و  گرفت 
است.  افتاده  اتفاق  فهمیدند چه حادثه ای  و  دریافتند  را  آن  دوستان حقیقت 
البته، با شگردهای هوشمندانه ای که امام  داشت و الطاف غیبى که همیشه 
این انقالب را تأیید مى کرد، ابتدا، دشمنان انقالب قدری مبهوت بودند؛ ولى 
خیلى زود پى بردند که چه ُمدعای سیاسى در جهان ظهور کرده و چه فرهنگ 
سیاسى جدیدی در حال شكل گیری است. اگر این فرهنگ مهار نشود، مى رود 
که به یک قطب اصلى قدرت در جهان تبدیل شود و جهان اسالم را وحدت 
و  بمیراند  بود  توانسته  قرن  دو  یكى  این  در  غرب  که  را  افكاری  و  بخشد 
لذا دشمنى ها شروع شد و تهاجم به شكل های  بخشكاند، دوباره احیا کند. 
مختلف نظامى و سیاسى و فرهنگى و اقتصادی و تبلیغاتى و رسانه ای، آغاز 

شد که اخیراً هم تهاجم رسانه ای آنها شدت بیشتری گرفته است.

برای مقابله با این انقالب داده ها و ادعاها و شعارهای آن و مفاهیمى که 
به عنوان فرهنگ اسالم و با شیوه های جدید مطرح شد و فطرت پاك مظلومان 
و مستضعفان جهان را مجذوب خود ساخت، کانون هایى در جهان تشكیل 
شد. محور فعالیت این کانون ها در بخش سیاسى و فرهنگى و تبلیغاتى است، 
این  با  مقابله  باید  خارج  در  ما  نمایندگى های  فعالیت  دوم  محور  ازاین رو 
امپراتوری تبلیغاتى علیه نظام باشد. این، یكى از کارهای اساسى و در حقیقت 

همان جهاد سیاسى اسالم است.

نمایندگى ها،  و  است  عیار  تمام  جنگ  یک  ما  سیاسى  جبهه  امروز 
خاکریزهای اول هستند، آنهایى که اختیارات قانونى بین المللى دارند و نظام 
هم امكاناتى در اختیارشان مى گذارد، باید با این تهاجم سیاسى مقابله کنند. 
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نادرستى  باید ضعف و  از جنبه سلبى،  دارد،  نیاز  فراوان  به کار  مقابله  این 
اشكال ها و شایعه پراکنى ها و نقدهای به ناحق و انتقادهای دروغ، و بى پایه 
آنها، افشا شود. از جنبه اثباتى، باید مفاهیم صحیح و بر حق و مترقى نظام 
اسالمى را که فطرت های پاك بشری در همه دنیا، منتظر آن اند، در قالب های 
این مفاهیم، سخن جدید برای دنیای  تبیین کنیم. در  با زبان روز  جدید و 
دارد.  وجود  فراوان  ـ  مسلمان  غیر  جهان  چه  و  اسالم  جهان  چه  ـ  امروز 
امروز با توجه به گسترش رسانه ها، مبادله فكری و فرهنگى میان ملت های 
مختلف به سهولت انجام مى گیرد، از این رو جهان غیر مسلمان هم تا حدی 
با کلیات افكار اسالمى آشنایى یافته است، اما در مقابل، امپراتوری رسانه ای 
یا  کند  سانسور  یا  را  اسالم  اجتماعى  و  سیاسى  مفاهیم  مى کوشد  غرب 
برعكس واقعیت جلوه دهد یا مصادیق غیر صحیح را ارائه بدهد تا مفاهیم 

اصیل را از اثر بیندازد.

به عنوان مصداق حكومت اسالمى، حكومت طالبان را نشان مى دهد، اصاًل 
چنان حكومتى را ایجاد مى کند برای اینكه آن را به عنوان نماد منفى اسالم و 
باید جنبه های  تبلیغات وسیع دشمن،  این  اسالم گرایى نشان دهد. در مقابل 
و  مانده  خام  هنوز  من  نظر  به  که  اسالمى  مفاهیم  و  نظریه ها  و  نظام  مثبت 
استخراج و پرداخت نشده است، معرفى و تبلیغ شود. فقط در همین بخش 
مربوط به قوه قضائیه نكات مثبت فراوانى در قانون اساسى ما نیز وجود دارد 
که مى توان آن را به دنیا عرضه کرد و با آنچه که در قوانین اساسى کشورهای 
دیگر وجود دارد، مقایسه کرده و برتری آن را از حیث رعایت حقوق مردم و 
حمایت بیشتر از حقوق مظلومان اثبات کنیم. ارتباط میان قوه قضائیه و وزارت 
خارجه بایستى بیش از این ارتقا پیدا کند، به طوری که بتوانیم از راه وزارت 
امور خارجه که ابزار ارتباط نظام با خارج است و مسئولیت منعكس کردن 
چهره نظام را در خارج دارد، بعضى از نظریه ها و نهادهای حقوقى و قضایى 

خود را به جهان معرفى کنیم. 
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3 ـ دستاوردهای انسانى و معنوی نظام
معنوی  و  انسانى  بُعد  در  آن  دستاوردهای  نظام،  این  مثبت  جنبه های  از 
است. اگر چه در بُعد اقتصاد و صنعت و فن آوری، کاستى های شدیدی داریم 
آنها  از  بسیاری  نوشت،  نظام  پای  به  نباید  را  کاستى ها  این  همه  البته  که  ـ 
معلول جنگ و دشمنى و تحریم های خارجى است، بخشى از آن هم ناشى از 
ضعف مدیریت است ـ ولى اگر با دید کالن نگاه کنیم، دستاوردهای انسانى و 
اجتماعى باالیى داریم. مبانى فكری این نظام در مورد انسان و جهان، مرزهای 
فرق های  ماهیتًا  نظام  این  مى کند،  مشخص  دیگر  نظام های  با  را  آن  ماهوی 
اساسى و اصولى با دیگر نظام ها دارد. نباید مشكالت سیاسى و اقتصادی و یا 
نابسامانى های قضایى و امثال آن ما را از توجه به مسائل کالن و اصولى که 
هویت این نظام را تشكیل مى دهد و فرق ماهوی این نظام را با نظام های دیگر 
دنیا مشخص کند، باز دارد. کسانى که نظام های دیگر را تجربه کردند، مى دانند 
که این نظام چه تفاوت های ماهوی با دیگر نظام ها دارد؛ در آنجا تاریكى و 
ظلم و بى عدالتى است و در اینجا آزادی واقعى همراه با حفظ کرامت انسان 

وجود دارد، اینجا حاکمیت خدا در مقابل حاکمیت طاغوت مطرح است.

البته تبیین این مسائل نیاز به تحقیق و نظریه پردازی و استفاده از صاحبان 
اندیشه دارد. هر یک از مواد قانون اساسى مبتنى بر یک نظریه و مبنای فكری 
و اعتقادی است، اما به اقتضای رعایت قانون نویسى، این مبانى مطرح نشده اند 
و الزم است محققانى که مشرف به روح اسالم و روح قانون اساسى هستند، 
مبانى و نظریه هایى را که مبنای مواد قانون اساسى است، استخراج و تدوین 
و عرضه کنند. بر این اساس، معلوم مى شود جنگ، جنگ تئوری ها، نظام ها و 
مكتب هاست، اهل نظر و اندیشه هم این منازعات فكری و نظری را تعقیب 
باید  که  حالى  در  مى گذریم  اعتنا  بى  مهم،  مسائل  این  کنار  از  ما  مى کنند. 
تشویش ها،  انتقادها،  از  بسیاری  دهیم.  قرار  توجه خود  مرکز  را  مسائل  این 
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دروغ پردازی ها، شایعه سازی ها و تهاجم های تبلیغاتى و فرهنگى، با این کار، 
انجام  آن  مناسب  کار  و  ساز  با  همراه  کار  این  اگر  شد.  خواهد  داده  پاسخ 
بگیرد ـ در وزارت خارجه یا جای دیگر ـ اکثر اشكال ها، انتقادها، شبهه ها، 

تحریف ها و شایعه پراکنى هایى که علیه نظام مى کنند، َرد خواهد شد.

افشای ماهیت مزّورانه و غیر صادقانه  از نظام،  ابعاد دفاع  از  یكى دیگر 
کسانى است که این انتقادها را علیه ما َعَلم مى کنند، عمل آنها غیر از ادعا و 
شعارشان است، شعار حقوق بشر سر مى دهند؛ در حالى که در کشورهای 
پا  زیر  شكل  بدترین  به  را  بشر  حقوق  خود  به  وابسته  اقمار  در  یا  خود 
مورد  در  است. شعارهای غرب  اثبات  قابل  ارقام  و  آمار  با  این  مى گذارند، 
که  دیگر  کشورهای  مورد  در  چطور  است،  منافقانه  و  مزورانه  بشر  حقوق 
دنباله رو سیاست های آنها هستند و خواسته های آنها را انجام مى دهند، هیچ 
اعتراضى نسبت به نقض حقوق بشر و پایمالى حقوق زن انجام نمى گیرد؟ با 
اینكه حقوق اولیه زنان در این کشورها سلب شده است، زن در آنجا حتى حق 
رانندگى ندارد و گواهى نامه رانندگى نمى تواند بگیرد؛ نه اینكه حق نمایندگى 
مجلس را ندارد، بلكه حق رأی و انتخاب ندارد؛ اصاًل در این کشورها مجلس 
وجود ندارد. با این همه، نمى گویند در آنجا ظلم و استبداد است و حقوق بشر 
پایمال مى شود، بلكه این قبیل کشورهای وابسته خیلى هم قره العین قطب های 

استكباری جهان اند.

اینها مسائلى است که در کنار مسئولیت های بزرگ و واقعًا سخت وزارت 
کشور  سیاسى  روابط  رسید،  من  ذهن  به  خارج  نمایندگى های  و  خارجه 
را  خاصى  زبان  و  دارد  را  خود  منطق خاص  جهان،  کشورهای  دیگر  با  ما 
رنگ  با  و  تعریف شده  اسالم  در چهارچوب  باید  ما  دیپلماسى  مى خواهد. 
بزرگ و رسالت  بلند و  داعیه های  این صورت،  اسالم رنگ آمیزی شود. در 
عظیم انقالب اسالمى، قابل پیاده شدن است. این را هم بدانید اگر ما نظام را 
برخاسته از مكتب و دارای هدف های مكتبى معرفى کنیم، عظمت و عزت و 
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احترام ما در جهان بیشتر خواهد شد؛ دل های مردم بیشتر در قبضه افكار و 
انوار این نظام قرار خواهد گرفت. ما اگر بتوانیم رسالت خود را درست انجام 
دهیم، هم به تكلیف شرعى خود عمل کرده ایم و هم قبل از هر چیز رضای 
خدا را به دست آورده ایم و خاطر امام زمان )عج( و روح بلند امام  و شهدا 
را راضى کرده ایم که این خود وظیفه اصلى ماست و هم بر عزت خود در 
دنیا مى افزاییم. اصل این انقالب به همین منظور انجام شد، امام نه به دنبال 
حكومت بود و نه به دنبال اینكه حاکمى را برکنار کند و حاکم دیگری بیاورد. 
اما دنبال اسالم و ایده های بلند اسالم بود، شهدا خون خود را در این راه دادند 
و خود امام  عمرشان را در راه آن گذاشتند. آنچه ارزش دارد که انسان همه 
وجودش را در راه آن بگذارد، همین است، نه اینكه چند وقت من یا شما 
حاکم باشیم. اگر هدف، فقط حكومت کردن بود شاید بعضى ها از نظر اجرایى 
بهتر از ما بتوانند حكومت و مدیریت کنند. مهم، آن رسالت عظیمى است که 
 ارزش دارد انسان همه چیز خود در راه آن فدا کند، چنان که انبیا و ائمه
هر چه داشته اند فدای آن کردند، کسى مثل امام حسین همه هستى اش را 

در راه آن فدا کرد. 

ج( انقالب اسالمى و ايدئولوژی
سخنان و راهنمایى های ارزنده و واالی مقام معظم رهبری  واجد نكات 
و بحث های بسیار مفیدی از نظر راهبردی و عملى است و اگر واقعًا مورد 
توجه و عمل قرار بگیرد، به تدریج با سیاست ها و راهكارهایى که ایشان ارائه 
مى کنند؛ مشكالت اساسى حل مى شود. ]اگر[ سخنان مقام معظم رهبری که 
به عنوان سیاست و راهكار مطرح شود، هم از نظر قانون اساسى و هم از نظر 
فقهى در حكم قانون است و بر همه دستگاه ها الزم االتباع و الزم االجراست. 

این بُعد قانونى مسئله بود، خدای را شكر مى کنیم که نعمت رهبری قدرتمند 
و الیقى را بر این انقالب و امت اسالمى و ملت شریف ارزانى داشته است. 
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انسان احساس مى کند که خأل فقدان امام بزرگوار با وجود شخصیت ایشان پُر 
شده است. ِسنخ صحبت ها، ماهیت و نوع سخنان از همان سرچشمه زالل نشأت 
گرفته است، دیدگاه های دقیق برخاسته از روح مكتب اسالم و از شخصیتى که 
در  امام.  همچون سخنان  است،  اسالم  برای  دل سوخته  و  اسالم  تربیت شده 
و  فكر  تمام  الهى،  بزرگ  اولیای  و  انبیا  مانند  که  اشخاصى  تاریخ کم هستند 
وجود و ذهن شان، همه برای مكتب الهى مى تپد، اینها در حقیقت تاریخ سازان 
و مكتب سازان توحیدی هستند. چنین کسانى مكتب توحیدی اسالم را خوب 
درك کرده اند و آنچه را که مربوط به روح و اصل این مكتب است، خوب 
تشخیص داده اند؛ از این رو، این فهم مكتبى در تمام سخنان شان و برداشت هایشان 
مشخص است. این مسئله بسیار مهمى است، دینداری و دیندار بودن یک مسئله 
است و اینكه دین را چگونه بشناسیم و تعریف کنیم، چه ابعادی، چه قلمرویى 
و چه حّد و شأنى برایش قایل بشویم، مسئله دیگری است. ایشان تمام مسائلى 
را که موردنیاز بشر در یک جامعه سالم، عادل و صالح است در همان کلمه 
اسالم نهفته مى داند. ایشان از اسالم این معنا را مى فهمند، تمام این ابعاد را در 
همان عنوان کلى مكتب اسالم مى دانند، یعنى اصالت را به خود اسالم مى دهند 
و موضوع ها و مفاهیمى را که ممكن است در مكاتب دیگری هم وجود داشته 
باشد مثل آزادی یا عدالت اجتماعى، همه را از دریچه اسالم مى بینند و با رنگ 

اسالم به آن نگاه مى کنند. این برداشت و این نگاه، مهم است.

این مسائل را از اجزای همان نظام اسالمى و از اهداف مكتب اسالم، قرار 
مى دهند. این خصلت اسالم است که همه مسائل مورد نیاز آحاد بشر و جامعه 
بشری را به صورت یک مجموعه به هم پیوسته مى بیند و همه را به نحو یک 
به نحو یک مرکب  تعبیر طلبه ها  به  پیوسته است،  با هم  مرکب واحدی که 
ارتباطى قبول دارد. این مسئله بسیار مهمى است که عدالت را مرتبط با ایمان 
و نبودن تبعیض را مرتبط با اعتقاد به خدا ببینیم و اگر کسى اینها را جدا جدا 

از هم، به نحو مرکب انحاللى نه ارتباطى ببیند، این نگاه اسالم نیست.
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و  تحلیل  چگونه  را  تاریخى  مهم  حادثه  ]یک[  ما  که  است  مهم  خیلى 
تفسیر کنیم؟ این تنوع فرهنگ ها، اندیشه ها و افكار سیاسى، از همین تفسیرها 
انسان  و  تاریخ  جامعه،  از  انسان  که  مفاهیمى  مى آید.  وجود  به  تحلیل ها  و 
تاریخ و  تفسیر حرکت  برداشت مى کند و چگونگى  قرائت های مختلف،  با 
مى دهد.  آحاد جامعه شكل  در ذهن  را  فرهنگ مشخصى  تاریخى،  حوادث 
بسیار مهم است که چگونه اینها را در ذهن مان ترکیب کنیم و چگونه برداشت 
کنیم. مرجع تمام دعواهای مكاتب و ایدئولوژی های گوناگون امروز در دنیا 
برداشت ها،  تفاوت  ، همین  اختالف  است، مرجع  در حقیقت همین مسائل 
اندیشه های  در  مفاهیم  این  است؛  انسان  از  و  تاریخ  از  تحلیل ها  تفسیرها و 
گوناگون و در هر مكتبى به یک شكل مطرح مى شود. پس، این مسئله بسیار 
مهم است که ما اوالً اسالم را چگونه بفهمیم، چگونه تعریف کنیم و هریک از 
مفاهیم دیگر امثال آزادی، عدم تبعیض، عدالت اجتماعى و غیره را هم چگونه 
تفسیر و تعریف کنیم و چه مفهوم و برداشتى از آن داشته باشیم؟ ثانیًا نسبت 
آن را با مفاهیم دیگر کجا قرار بدهیم تا آن شاکله ذهنى و فكری که از اسالم 

مى خواهیم داشته باشیم؟

این مسئله بسیار مهمى است، که به آن کم توجه شده است و البته ممكن 
است در محافل علمى مطرح بوده باشد؛ ولى خیلى در عمل یا در ذهن عموم 

روی این قسمت ها تكیه نشده است.

مقام معظم رهبری خیلى روشن و شفاف روی این مسئله تكیه مى کنند. 
اسالم است،  ایدئولوژی آن خود  دارد و  ایدئولوژی  به  نیاز  انقالب اسالمى 

ایشان هم همین تعریف را مى کنند.

خیلى از مردم و خیلى از جناح ها وارد انقالب شدند، ولى همه اینها در 
ابعاد آن با  ایدئولوژی اسالم و مكتب اسالم و تعریف  برداشت از اسالم و 
تصریح  بعضى ها  شاید  نداشتند،  قبول  اصاًل  بعضى  شاید  نبودند.  موافق  هم 
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قبول  را  انقالب  این  که  کسانى  نمى کردند.  تصریح  بعضى ها  مى کردند،  هم 
دارند، امام و اسالم را قبول دارند؛ و برای این ارزش ها هزینه کردند که باید 
تعریف دقیقى از حكومت اسالمى و از اسالم داشته باشند. قرائت درست از 
اسالم به عنوان یک مكتب و ایدئولوژی و تمدن ، مسئله بسیار مهمى است. 
نماز و روزه و مسائل عبادی، بخش مختصری از اسالم است و جایگاه آن 
مشخص است. بخش وسیعى از اسالم، مفاهیم اجتماعى و سیاسى و مدنى و 
مدیریتى اسالم است. این مفاهیم چگونه در این نظام و در این مكتب تعریف 
مى شوند، جایگاه فرد کجاست و نسبتش با بقیه مسائل چیست. ارتباط میان 
این مقوله های مختلف و ابعاد مختلف، به نظر من از مسائل اصولى و پایه ای 
فرهنگى و فكری است. باید این مسائل مطرح شود و توضیح داده شود و 
ابعاد آن مشخص شود ، تا این مبانى مشخص نشود، این مشكالت فرهنگى 
ما مى شود،  بحران در جامعه  اختالف نظر، و حتى  تنش،  به  منجر  که گاهى 
خواهد بود. وقتى این دیدگاه ها که مربوط به اصل اسالم است روشن نباشد 
ـ همان طوری که ایشان اشاره فرمودند ـ هم آن جمودها ممكن است در یک 
طرف شكل بگیرد و هم در طرف دیگر ممكن است به انحراف های فكری 
و التقاط ها و نادیده گرفتن یا کم رنگ دیدن برخى از بخش های اصلى اسالم 
منجر شود و مشكالتى از نظر فرهنگى، سیاسى، عملى، اداری و اقتصادی در 

جامعه ایجاد کند.

به  نیاز  و  است  اساسى  بسیار  ایشان،  از سخنان  بخش  این  رو،  این  از 
اندیشیدن دارد و علما، پژوهشگران و کسانى که قدرت بحث و اظهارنظر 
و نظریه پردازی دارند و قدرت تطبیق و مقایسه اندیشه ها و افكار اسالمى 
را با افكار و اندیشه های مشابه یا مخالفى دارند، که در مكتب های امروزه 
ابعاد  به تدریج  و  دهند  ادامه  را  راه  این  باید  ؛  است  مطرح  معاصر  جهان 
چه  اسالم  مكتب  از  منظور  کنند.  تشریح  را  اسالم  مكتب  نظریه  و  نظام 
چیزی است؟ ابعاد آن چیست؟ بخش های آن چیست؟ در درون خودش، 
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دیگر چگونه  مكتب های  با  و  است  یكدیگر چگونه  با  بخش هایش  نسبت 
است؟ این مسائل از مسائل بنیادی و اساسى است. معموالً در مكتب های 
بشری امروز جهان، این گونه است که اول بخش های مكتبى تنظیم مى شود، 
و  مى شود  ومطرح  تنظیم  اندیشمندان  و  متفكران  وسیله  به  آن  ایدئولوژی 
بعد به تدریج گروه ها و جناح های سیاسى بر اساس ایمان به آن افكار شكل 
سوسیالیست ها  چپ گرا،  حكومت های  پیدایش  تاریخ  مثاًل  اگر  مى گیرد؛ 
یک  اول  است،  این گونه  که  مى بینیم  کنیم  نگاه  دنیا  در  را  کمونیست ها  و 
یا  سوسیالیسم  مكتب  به عنوان  تاریخى  و  اجتماعى  اقتصادی،  افكار  رشته 
شده  متفكران کامل تر  طرف  از  به تدریج  و  است  شده  تنظیم  مارکسیسم 
ادعای  و  افكار  این  به  دعوت  اساس  بر  گروه هایى  و  احزاب  بعد  است، 
اینكه این اندیشه ها به نفع جامعه است و نه آن افكار دیگر، به وجود آمد، 
دیگری  یا هر شكل  و  کودتا  یا  و  انقالب  به شكل  بعد هم یک حكومتى 
از این گروه ها و جناح هایى که این افكار را داشته اند، شكل گرفته است. 
افكاری  سلسله  یک  زمانى  است.  بوده  همین گونه  هم  غرب  سرمایه داری 
مطرح شد، بعد از آن، انقالب فرهنگى و انقالب صنعتى رخ داد. در اروپا 
به تدریج یک رشته از افكار شكل گرفت، اندیشمندان و متفكران و فالسفه 
آمدند و بحث کردند و مكتب هایى شكل گرفت و بعد حكومت هایى هم 
رنگ  یک  به عنوان  اگر  را  آزادی  اصل  شد.  تشكیل  مكتب ها  آن  براساس 
و  ایدئولوژی ها  آن  به  مسبوق  باز  که  بود  حكومت ها  آن  رنگ  بپذیریم، 

متناسب با آن حكومت ها بود.

در نظام و انقالب ما به این شكل نبود، به این معنا که توده مردم مسلمان 
بودند؛ علما و روحانیت اصیل اسالم را قبول داشتند و وارد بخش های نظری 
قبول  را  آن  احكام  و  اسالم  اصل  چون  ولى  بودند؛  شده  کمتر  تفسیری  و 
داشتند و به آن معتقد بودند، با رهبری شخص امام و با تكیه بر ایمان مردم 
به آن  اما مسبوق  پیروزی رسید؛  به  انقالب  این  این موفقیت حاصل شد و 
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بحث های فكری و ایدئولوژیک نبود. این مباحث به تكامل الزم نرسیده بود 
یا  است  یكى  لیبرالیسم  آزادی  مفهوم  با  اسالم  در  آزادی  مفهوم  آیا  مثاًل  که 
فرق دارد. یا مثاًل نبودن تبعیض طبقاتى آشكار در اسالم با آنچه که در مكتب 

سوسیالیسم گفته مى شود فرق دارد یا فرق ندارد؟

چون این مباحث مشخص نبودـ البته نزد اهلش مشخص بود، پیش امام 
و علمای روشن فكر قطعًا مشخص بود، ولى برای توده مردم و حتى محافل 
علمى دانشگاهى و حوزوی واقعًا روشن نبود ـ همین امر سبب شد که پس از 
انقالب دائم اختالف نظرها به وجود بیاید و مجموعه ای از اشخاص که در درون 
انقالب بودند به تدریج فاصله بگیرند. منشأ بسیاری از اختالف ها، اختالف در 
از  برداشت ها  و  قرائت ها  در  اختالف  دیگر  تعبیر  به  یا  مفاهیم  از  برداشت 
اسالم است. تا جایى که اصل اینكه در اسالم حكومت و دولت وجود دارد، 
به چالش کشیده مى شود یا اصاًل انكار مى شود؛ جدایى دین از سیاست مطرح 
مى شود که دیدید مطرح شد. تا چه رسد به مسائل دقیق تر و تفسیری تر و 
ریزه کاری های دیگری که مربوط به ابعاد و ماهیّت مفاهیم اسالمى و مكتب 
اسالم است. ازاین رو ایشان روی این قسمت انگشت مى گذارد، چون یكى 
از مسائل اساسى است و هنوز نیاز به تفصیل و بحث بیشتر دارد. شاهراه را 
ایشان باز کرد و آن گونه که من از صحبت هایشان برداشت کردم، ایشان دنبال 
این هستند که این مسئله روشن شود و مورد توجه قرار گیرد و ابعاد اندیشه 
اسالمى و مكتب اسالم به عنوان یک مكتب زنده که همه ابعاد وجودی انسان 

را دربر گرفته است، تشریح شود.

اسالم به ابعاد فردی و اجتماعى انسان توجه دارد ، هر کدام از ابعاد انسان 
در اسالم جایگاه و مبنای خودش را دارد و نسبت خودش در آن مشخص 
شده است؛ پوشش خاصى دارد و رنگ آمیزی مخصوصى شده است. همه در 
ایمان به خدا و توحید است، گرد  بر  مبتنى  یک پوشش معنوی خاصى که 
آمده اند. در هر بخشى از مسائل، بحث های زیادی هست که اگر چه بعضى از 
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بزرگان در کتاب های خود، پیش از انقالب این بحث ها را مطرح کرده اند، ولى 
نیاز به تفسیر و تبیین بیشتری دارد؛ نیاز به بحث و انتقاد و نقد دارد. 

از این مسائلى که امروز در فرهنگ  انجام شود، خیلى  اگر این بحث ها 
انتقاد و اشكال و چه  جامعه ما متأسفانه دارد مطرح مى شود ـ چه به عنوان 
به عنوان اصالح که در حقیقت بعضى از اینها اصالح هم نیست و همان طور 
که ایشان فرمودند، انحراف و التقاط است ـ دیگر مطرح نمى شود. اگر این 
بحث ها که نیاز به کار و تحقیق دارد، در این راستا درست انجام بگیرد و توضیح 
یا اختالف  این مشكالت و تنش های فكری و فرهنگى  از  داده شود خیلى 
قرائت هایى که امروز مطرح است حل مى شود. البته راه های اصلى آن به وسیله 
ـ بودند  فكری  در رأس حرکت  که  ـ  امام  مانند  معاصر  قرن  در  ما   بزرگان 
و شهید مطهری و شهید صدر و شهید بهشتى و مرحوم عالمه طباطبایى در 
المیزان و افراد دیگری گشوده و پیموده شده است، و باید حرکتى که اینها 
شروع کرده اند در برداشت صحیح از اسالم ناب، تكمیل شود. آنجا مشخص 
اسالم  در چهارچوب  را  نیاز خود  مورد  فكری  مباحث  همه  ما  که  مى شود 
داریم، و این است معنای مكتبى فكر کردن و مكتبى فهمیدن همه این ابعاد. 
آن وقت مشخص است که چرا انسان در تفكر مكتبى همواره فقط دم از اسالم 
مى زند و دیگر هیچ عنوان دیگری را مطرح نمى کند؛ حتى مى کوشد شعارش 
را هم از این طرف و آن طرف قرض نگیرد، عنوانش را هم از مكتب های روز 
نگیرد؛ چون در خود اسالم هست، شعارش و مفهومش را هم باید از خود 
اسالم بگیرد که بحمداهلل در آن است. آن وقت انسان مى تواند مفهوم سازی 
اسالمى کند، یكى از مسائل مهم همین است که ما حتى اسم را هم از آنها 
نگیریم. آزادی هایى که مطرح مى کنیم، با عنوان دمكراسى مطرح نكنیم؛ چون 

دمكراسى یک بار مفهومى متنافری با مفهوم اسالمى آزادی دارد. 

آزادی در اسالم با آزادی در نظام دمكراسى فرق هایى دارد. این موضوع که 
امام در مسئله رفراندوم جمهوری اسالمى، فرمودند: »فقط جمهوری اسالمى 
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نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد « و از پذیرش الفاظ دیگری چون جمهوری 
دمكراتیک اسالمى اِبا فرمودند، به همین دلیل بود.

مطلب دومى که در صحبت های ارزنده رهبری بود، راهكارهای عملى و 
توصیه هایى بود که ایشان داشتند. اصل قبول این قرائت از اسالم که اسالم 
یک نظام فراگیری است که همه چیز در آن هست، حكومت و سیاست و 
اقتصاد و مدیریت در آن وجود دارد، و با همه نیازهای ثابت و متغیر و متحول 
بشری سازگار است. تحول هم در آن هست و برایش قانون و حكم و سیستم 

و سیاست قرار داده است.

ایشان مى فرمایند همه اینها در خود اسالم است و اسالم، عنوان جامعى 
است که همه آن عنوان ها را دربر مى گیرد و واقعًا هم همین طور است. آنچه 
که گفته مى شود، تفصیل همان عنوان اِجمالى است که اسمش اسالم است؛ 
ولى استنباط این تفصیل از آن عنوان، همان فكر صحیح و برتر یک عالم و 

دانشمند اسالمى است.

باید این اصل را  انقالب را قبول دارند  این یک اصل است، کسانى که 
نیز قبول داشته باشند و اینها را به نحو یک کّل به هم پیوسته و به نحو یک 
باشند نه تک تک و جدای از هم، اگر نماز را  ارتباطى قبول داشته  واجب 
یک رکعت بخوانى و رکعت دوم را نخوانى در حقیقت هیچ کاری نكرده ای. 
اگر کسى بگوید آزادی اش را قبول دارم، ولى ایمانش را قبول ندارم یا مثاًل 
فالن بخشش را قبول دارم؛ تحولش را قبول ندارم، سیاستش را قبول ندارم؛ 
ولى مثاًل اعمال فردی و احكام شخصى اش را قبول دارم، مسائل عبادی و 
شخصى مثل، طالق و ازدواج و ارشاد و غیره اینها را قبول دارم؛ اما حاکمیت 
و سیاست را از دین اسالم نمى دانم، این چنین کسى در واقع اسالم حقیقى را 
قبول ندارد. این موضوع که ایشان فرمودند دین یک کل به هم پیوسته است و 
همه را با هم بایستى قبول کرد، در حقیقت برگشت به همین نكته است. این 



فصل اول/ حکومت و نظام اسالمی .................................................................................. 35  

نكته بسیار مهمى است که ایشان به آن اشاره فرمودند و در عمل هم بایستى 
کسانى که خود را معتقد به انقالب مى دانند، مجموعه عناصر دین را به عنوان 

یک شئ واحدی قبول کنند.

کسانى که اصل انقالب، امام، نظام اسالمى، فهم و قرائت امام و علمای 
روشنگر اسالمى را قبول دارند، باید این موضوع ها را مرز قرار دهند، قبول 
این امور را مرز خود با دیگران قرار دهند. مرز خودی و غیرخودی را هم 
و  شود  مشخص  بایستى  مرزها  این  بود،  همین  مى کردند،  مطرح  ایشان  که 
گروه هایى که در درون نظام اند و اصل اسالم و امام و این ارزش ها را قبول 
که  مى ماند  سلیقه هایى  اختالف  باشند.  پای بند  مرزبندی  این  به  باید  دارند 
ممكن است در درون خود این مجموعه های نظام و انقالب وجود داشته باشد 
که معموالً این اختالف ها به اختالف های اساسى و مبنایى نسبت به برداشت 
برمى گردد، که  از روش های اجرایى  به بعضى  بلكه  بر نمى گردد؛  از اسالم، 

مربوط به بخش تحّول پذیر و متغیر یک نظام اسالمى است.

اموری اند که در چهارچوب اصل اسالم، ممكن  از  سیستم های اجرایى، 
کند.  تغییر  متفاوت،  اجتماعى  مناسبات  و  مكانى  و  زمانى  شرایط  در  است 
این گونه امور در اسالم به خود مدیریت اسالمى واگذار شده است که او با 

استفاده از کارشناس ها و ُخبره های متخصص، تصمیم گیری مناسب کند.

شهید صدر در کتاب اقتصاُدنا از این بخش تعبیر کرده است به »منطقة 
الفراغ«، بعضى این تعبیر را درست درك نكرده اند و گفتند منطقة الفراغ وجود 
الفراغ به  ندارد و برای هر چیزی حكمى است. درست آن است که منطقة 
معنای فراغ از حكم نیست، بلكه خود این هم یک حكم اسالمى است که 
داده است  قرار  اسالمى و ولى امر  اختیار حاکمیت  را در  قلمروها  از  برخى 
اجتماعى، حكم مناسب  مناسبات  به شرایط زمان و مكان و  با توجه  او  که 
صادر کند. چون این بخش ها طبیعت متغیر و متحول و متكامل دارد و مانند 
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اصل  مى کند،  اختیار  جنگ  جبهه  در  اسالمى  فرمانده  یک  که  سیاست هایى 
باید بجنگیم  این شرایط  ثابت اسالمى است، ولى حاال در  جهاد یک حكم 
یا صلح کنیم، در جنگ این گونه وارد شویم یا آن گونه، همه اینها سیاست و 
تشخیص مى خواهد، تشخیص این امور و اتخاذ سیاست مناسب در آنها، به 
مدیریت و فرماندهى جنگ واگذار شده است. چون طبیعت این کار، طبیعت 
متغیری است و در هر شرایطى به شكلى در مى آید. شهید صدر، این بخش 
را تعبیر مى کند به قلمرو منطقه الفراغ یعنى قلمرو آزاد یا قلمرو احكامى که 
دو  اسالم  در  اینكه  کردن  است. مشخص  واگذار شده  اسالمى  به حاکمیت 
نوع احكام وجود دارد، چون دو نوع نیاز در بشر هست. یک دسته، نیازهای 
ثابتى است که از ابتدای خلقت حضرت آدم تا آخرین فرد انسان وجود دارد، 
نیازهای  قلمرو  دیگر  ایجاب مى کند. بخش  را  ثابت  احكام  نیازها،  نوع  این 
متغیر انسان است طبیعت این نیازها متغیر و متحول است، این نوع از نیازها 
نیازهای متغیر  الفراغ، قلمرو این  ، مقتضى احكام متغیر است. قلمرو منطقة 
خودش  این  نیست،  حكم  نبودن  معنای  به  فراغ  این  است.  متغیر  احكام  و 
یک حكم است؛ ولى حكمش این است که حاکمیت اسالمى و ولى امر این 
قسمت را، نظام و احكام و الزام ها و محدودیت های آن یا شكل اجرایى آن 

را مشخص مى کند.

در مورد گروه ها، احزاب، جناح ها یا دو جناح اصلى باز صحبت های ]مقام 
معظم رهبری[ بسیار مهم بود. از بین بردن یا کم رنگ کردن مرزها، اختالف ها 
نیست.  مبنایى  اختالف های  برمى گردد،  اجرایى  شیوه های  و  به شكل  بیشتر 
ممكن است در بعضى موارد اختالف مبنایى هم وجود داشته باشد که آن در 
نتیجه روشن نبودن تعبیرها و تعریف هاست، اما در بیشتر موارد، اختالفات 
برمى گردد به این منطقة الفراغ ها و قلمرو موضوع های متحّول و متغیر اسالم، 
اختالف بر سر این است که در مقام اجرا، کدام شیوه بهتر است، کدام اَنفع 
و اَصلح است. اصل این بینش که اختالف ها بر َسر اصول نیست، بلكه سر 
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سیاست های اجرایى است؛ بخصوص در مسائل اقتصادی که مشخص است 
در اصول ارزش ها و مبانى ثابت اصل مكتب اسالم اختالف نیست، موجب 
بماند؛  اختالف  هم  اگر  یا  شود  کم  قهراً  اختالف ها  این  از  خیلى  مى شود 
اختالف در حّد دشمنى، تنش و بحران نخواهد بود، بلكه در حد اختالف نظر 
از  بعضى  البته  مى شود.  پیدا  که  نظرها  اختالف  از  خیلى  مثل  بود؛  خواهد 
اختالف ها هم ممكن است علت ها و و مناشى نفاسانى داشته باشد که عالج 

آنها به گونه ای دیگر است.

فرموده های ایشان در نمازجمعه این هفته بسیار ارزشمند و ارزنده بود، 
به تعبیر بعضى َفصُل الخطاب بود و این سخنان اگر مورد توجه قرار بگیرد و 
مبّدل شود به دستور کار برای جناح های درون نظام اسالمى، برای مسئوالن 
اجرایى و قضایى، برای فرهنگیان، علما و برای حوزه، هر بخشى از آن ممكن 
است سر فصل کار مهمى قرار گیرد. آنچه را که بایستى از اسالم و انقالب و 
مردم و از مفاهیم و از ارزش هایى که در درون اسالم و انقالب هست و از 
تفسیری که برای حرکت انقالب خود باید داشته باشیم، همه در این سخنان 
وجود دارد. تفسیر حرکت انقالب، در حال تحریف است؛ برخى چنین تفسیر 
مى کنند که حرکت به این عظیمى، نتیجه یک هیجان زدگى توده ای بوده است، 
مردم نمى دانستند چه مى خواهند، فقط مى دانستند چه چیزی را نمى خواهند. 
این تعبیرها خیلى خطرناك است، شاید خود این افراد متوجه ابعاد خطر این 
اصاًل  که  مى رسد  به جایى  به تدریج  تفسیرها  این گونه  نباشند،  تعبیرها  قبیل 
اسالم را از صحنه مدیریت سیاسى جامعه کنار بزند. تفسیر درست و صحیح 

از تاریخ انقالب خیلى مهم است.

تعبیرات کسانى که حرکت انقالب اسالمى را این گونه تفسیر مى کنند، با 
تحلیل شهید صدر ]متفاوت است[. به یاد دارم که شب فرار شاه از کشور، 
درس  مى رفتم.  اصول  درس  شهیدصدر،  خدمت  بودیم،  نجف  وقت  آن  ما 
اصول ایشان یک ساعت بعد از مغرب بود، عصر آن روز وقتى رفتن شاه از 



38 .............................................................................................................  منشور سیاست

رادیوی عراق اعالم شد، مردم شیعه نجف و کربال و دیگر شهرستان ها حتى 
آمدند سِر  وقتى  ایشان هم  کردند.  برپا  ، جشن و سرور عجیبى  اهل سنت 
درس، یادم است چهره ایشان تغییر کرده بود. ایشان در مسجد طوسى درس 
مى گفتند، مسجد تقریبًا پُر بود، ایشان اصاًل یک حالت دیگری داشت، درس 
بود:  این  اولین جمله ای که گفت  این حادثه صحبت کرد.  نگفت، در مورد 
 َق حلم االنبیاء واالئَمه«، امروز آرزوی دیرینه انبیا و ائمه اطهار »الَیوم تََحقَّ
در تاریخ متحقق شد، یعنى قرائت ایشان از این حادثه بزرگ این بود که انبیا و 
ائمه اطهار در تاریخ دنبال حاکمیت بودند و امروز این خواسته آنها شكل 
گرفت، آنچه آرزوی ایشان بود امروز متحقق شد. این برداشت ایشان بود، بعد 
هم تفسیر جالبى از این حرکت کرد؛ ابعاد تاریخى و ریشه های این حرکت و 
نقش اسالم را در این حرکت تشریح کرد و تأسیس یک حكومت اسالمى را 
طلیعه حاکمیت دین خدا روی زمین خواند. این برداشت کجا و تعبیراتى که 

امروز از برخى شنیده مى شود کجا؟

به  حرکت  این  ارتباط  تاریخى،  حرکت  این  تفسیر  انقالب،  این  تفسیر 
بقیه اجزای سلسله این حرکت در تاریخ اسالم تا رساندنش به حرکت انبیا، 

حرکت پیامبر اکرم و ائمه اطهار، خیلى مهم و اساسى است.

ارائه داد، چگونه در  انقالب اسالمى  از  تاریخى  شهید صدر یک تفسیر 
مكتب مارکسیسم، حرکت تاریخ بر اساس نظریه ماتریالیسم تاریخى تفسیر 
مى شود؛ ما هم بر اساس مبانى اسالمى خود، خیلى خوب مى توانیم حرکت 
تاریخ و وقایع تاریخى را تفسیر کنیم و بزرگان ما این کار را کرده اند. این 
تفسیرها بایستى طرح شود و توضیح داده شود و انتقادهایى که به آن وارد 
است، َرد شود. تفسیرهای غیر واقع بینانه دیگران ابطال شود، نقاط ضعف و 
نقض آنها مشخص شود. تفسیر و تحلیل امثال شهید صدر برای یک جوان 
مسلمان، یک دانشجو یا طلبه یا استاد دانشگاه مسلمان، غرورآفرین است. آن 
وقت مشخص مى شود که ما چه چیزهایى داریم و چگونه این چیزهایى را 



فصل اول/ حکومت و نظام اسالمی .................................................................................. 39  

که داریم، درست نمى بینیم، بعد از این طرف آن طرف مفهوم و اصطالح و 
واژه قرض مى کنیم، فكر قرض مى کنیم و آنها را به عنوان افكار نو و ابتكارات 
جدید مطرح مى کنیم؛ همان افكاری را که خود ما سال های پیش َرد مى کردیم 

و آنها را ناقص و نادرست مى دانستیم.

گفتار دوم: منصب های حکومتی تکلیف شرعی و امتحان الهی)))

قبیل مسؤولیت ها و پست ها در نظام مقدس جمهوری اسالمى در حقیقت 
این که  از جهت  الهى است. تكلیف شرعى است  امتحانى  تكلیفى شرعى و 
حراست از این نظام و خدمت در راستای اهداف مدیریتى آن، امری واجب 
و فریضه ای الهى است، زیرا این نظام زمینه برپایى آن فرایض اسالمى و الهى 
را فراهم مى کند و اساسًا خارج از حكومت اسالمى و یک نظام الهى، همه 
پیاده و برپا شدن نیست. به همین دلیل، بر اهمیت  ابعاد مكتب اسالم قابل 
حكومت اسالمى و نظام مقدس جمهوری اسالمى همواره تأکید مى شود. بانى 
این نظام و مبنا و رکن رفیع نظام که والیت فقیه باشد، آن را از فرایض دیگر، 
مهم تر و با ارزش تر مى شمرد و هرگاه مزاحمتى در ادای این فریضه و تكلیف 
نسبت به حفظ و حراست نظام پیش بیاید، طبق فرمایش ایشان، آنچه مربوط 
به حفظ نظام اسالمى است، بر همه فرایض حتى بر نماز و حج مقدم است 
و این است معنای تكلیف بودن پست های این نظام. اما این که مسؤولیت ها و 
پست ها امتحانى الهى است، امری دیگر است. انسان از زمانى که پا به عرصه 
هستى مى گذارد و موجودیت مى یابد، با امتحان بزرگ الهى مواجه مى شود، 
ولى در حكومت های اسالمى به خصوص برای کسانى که دست اندرکار امر 
مدیریت اند و مقامى دارند، این آزمون الهى دشوارتر است، زیرا آرمان هایى 
که خداوند متعال معیار انسانیت قرار داده، در چارچوب این پست ها به شكل 
حساس تر و دقیق تری مشخص مى شود. آزمون الهى برای کسى که صاحب 

) ـ سخنرانى در جمع کارکنان حوزه رياست 1378/5/24. 



40 .............................................................................................................  منشور سیاست

انجام واجبات و ترك محرمات در  از  نیست، عبارت است  مقامى  پست و 
محدوده تكالیف عامه. این آزمون برای کسى که انجام دهد و محرمات مؤمن 
چندان  است،  شده  اسالمى  تربیت  و  اسالم  تكالیف  به  پای بند  و  معتقد  و 
دشوار نیست. با کمى تالش و همت مى تواند فرایض دینى را را ترك کند. 
ولى تكالیف و تعهدات کسانى که صاحب منصب و مقامى در نظام مقدس 
اسالمى اند و نقش مدیریتى دارند، سنگین تر است. در این جا عدالت و تقوای 
خاصى الزم است، اما گاهى فرد مسؤول، از عدالت و تقوا عدول مى کند و از 
ماهیت این آزمایش های الهى غافل مى ماند. این جا مسایل زیادی مطرح است: 

1 ـ حق مردم بر مسؤوالن
فرد مسؤول در هر پست و مقامى باید به تكلیف موردی خود در نهایت 
اخالص و صمیمیت و هوشیاری عمل کند و این را بداند که با پشتوانه مردمى 
صاحب چنین جایگاهى شده است. نظام اسالمى ایران به معنای واقعى کلمه 
مدیون مردم و متكى به آنهاست. این مردم هستند که با ارزیابى خردمندانه، 
فرد را بر مسند قدرت مى نشانند و از نظر شرع اسالم حقى بر او دارند. پس 
باید به گونه ای عمل کرد که خدای نكرده حق و حقوق ملت بزرگوار پایمال 

نشود.

2 ـ حق رهبری اسالمى بر مسؤوالن
از طرف دیگر، مدیریت باالی جامعه اسالمى یعنى مقام منیع والیت حقى 
بر پست های مدیریتى جامعه و نظام اسالمى دارد؛ چه پست هایى که به طور 
مقدس  نظام  در  که  منصب هایى  و چه  تعیین شده  ایشان  جانب  از  مستقیم 
معصوم  امام  از  عامه  نیابت  و  والیت  مبنای  بر  بالواسطه  اسالمى  جمهوری 
مشروعیت یافته اند. ولّى اعظم امام زمان عجل اهلل تعالى فرجه الشریف هم حق 
دیگری بر مسؤوالن دارند و مظهر شهودی ایشان هم نایب بر حق شان است 
که عصر ما مفتخر است به والیت عظمای مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل 
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خامنه ای. این هم یک حق است و منشأ تكلیف جدیدی است. به طورکلى، ما 
که معتقدیم در محضر خدا و امام زمان هستیم، باور داریم که تمامى کردار، 
گفتار و رفتار ما هر روز یا هر هفته یكى دو بار به محضر ایشان ارائه مى شود. 
از  عبارت  که  اولیه  و  عامه  تكالیف  بر  عالوه  مملكت  برگزیدگان  بنابراین، 
ترك گناهان و انجام فرایض و واجبات الهى است، حق و تكلیفى به معنای 
اخص نسبت به مردم دارند. این جاست که تمام مسؤوالن اعم از دولتمردان 
و نمایندگان مردم و نیز افرادی که در سطوح پایین مدیریت به مردم خدمت 
مى کنند باید مسایلى را به لحاظ اخالقى و معنوی مدنظر قرار دهند. کارمندان 
باید با مسایل سیر و سلوکى آشنایى داشته باشند. نفس خود را تزکیه و تربیت 
الهى کنند و در هر موردی درست بیندیشند و از تأمل و تدبر غافل نشوند. در 
سرتاسر تاریخ اسالم و حكومت های اسالمى، ما شاهد چنین آزمون هایى در 

سطح مدیریت جامعه یا به تعبیری در حوزه سیاست هستیم.

اختالف هایى که طى تاریخ در حكومت های اسالمى وجود داشته، همواره 
در  دینى  احكام  با  که  تعارض هایى  و  بوده  جامعه  مدیریت  بخش  از  ناشى 
این  در  گسترده  گمراهى های  و  به ضاللت  منجر  داشته،  جریان  بخش  این 
حكومت ها شده است. کافى است مدیریت اصلى جوامع اسالمى را بعد از 
عصر پیغمبر درنظر بگیریم و ببینیم از چه طریقى مردم گمراه شدند. در 
روایات ما چنین آمده است: »ارتد الناس بعد رسول اهلل« یعنى مردم مرتد شدند 
بقیه از اسالم برگشتند. این ارتداد به معنای کفر نبوده و  و جز عده قلیلى، 
نیست، چون  مردم کافر نشدند. بعد از پیغمبر همه مسلمان بودند و نماز 
بود.  مدیریتى  و  سیاسى  آنها  ارتداد  مى خواندند.  نماز جماعت  مى خواندند، 
یعنى آنها فرموده های خداوند متعال و پیغمبر اکرم را در مورد مدیریت 
جامعه اسالمى نادیده گرفتند و موازین اسالمى را نقض کردند. تقوای سیاسى 
اساسًا از بین رفته بود و همین عدم تقوا و رفتار و عملكرد غیراسالمى باعث 
شده بود عده ای دست به توطئه بزنند و تشكیالتى راه بیندازند و به دور از 
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اکثر  گمراهى  منشأ  کار  این  و  کنند  ایجاد  را  ساعده  بنى  سقیفه   پیغمبر
مسلمان ها از آن زمان تا به حال شده است.

در  همواره  اسالم  تاریخ  طى  الهى  بزرگ  آزمون های  که  مى بینید  پس 
بخش های حساس و تعیین کننده صورت گرفته است. اصوالً در افرادی که 
منصب و مقامى دارند، ناخودآگاه زمینه های گناه شكل مى گیرد؛ به طوری که 
اگر غفلت کنند، دچار مشكل مى شوند و رقابت ها شكل تازه ای پیدا مى کند. 
آن فرد کارمند معمولى که مقامى ندارد، فارغ از این رقابت هاست و مشغول 
زندگى عادی خودش است؛ فقط کشش های غریزی و خواسته های طبیعى 
ممكن است او را به گناه بكشاند. در نظام مقدس الهى مانند نظام جمهوری 
اسالمى، تخلف یک گناه است؛ آزمایشى الهى برای انسان است، عین گناهان 

دیگر. حال ببینیم تكلیف قوه قضائیه در این میان چیست؟

احقاق  الهى،  احكام  برقراری  مسؤولیت  که  دستگاهى  و  قضائیه  قوه  در 
حقوق مردم،گسترش عدالت و ایجاد امنیت اجتماعى را دارد؛ موضوع فرق 
مى کند. قوه قضائیه در حقیقت آن بخشى است که مى خواهد شریعت اسالم و 
احكام وارده بر قلب منور پیغمبراکرم را پیاده و حكم بما اراك اهلل کند، 
یعنى به آنچه خداوند متعال به عنوان شریعت اسالم بر قلب نازنین و منور 
پیغمبر وارد کرده؛ تحقق بخشد و حكم بماانزل اهلل بكند. این جا دیگر 
هرگونه تخلف اثر و بار منفى بیشتر و قهراً مجازات الهى و عقوبت اخروی 
سنگین تری در پى خواهد داشت و چون این بخش با حقوق مردم سر و کار 
دارد و با عدل و ظلم در جامعه مرتبط است، در صورتى که تخّلف و کوتاهى 
اساسًا  نیست.  قابل پیش بینى  دنیا و آخرت  آثارش در  و بى تعهدی سربزند، 
مسؤولیت  عدم  و  تخلفات  تاریخ،  در  و حكومت ها  تمدن ها  انقراض  عامل 
قوه قضائیه است. وقتى دستگاه قضایى حكومتى یا تمدنى، ضعیف و خدای 
نكرده منحرف شود و به جای عدالت؛ ظلم را درجامعه گسترش دهد، چنین 
جامعه ای و چنین تمدنى قهراً محكوم به انقراض است »الملك يبقى مع الكفر 
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وال يبقى مع الظلم« در روایت آمده که حكومت ممكن است با کفر، الحاد و 
خدانشناسى ادامه پیدا کند ولى با ظلم دوام نخواهد یافت. ظلم موجب سقوط 
حكومت ها مى شود. پس باید ریشه های آن را نابود کرد. ظلم زدایى و برقراری 
و  حكومت  یک  قضایى  دستگاه  مستقیم  وظایف  امنیت  استقرار  و  عدالت 

مدیریت اجتماعى است.

قطعًا هر مدیری در دستگاه قضایى در چارچوب اختیارات خود مسؤولیت 
دارد. باید اذعان کرد که داوری مسؤولیت خطیری است. تک تک آقایانى که 
در این دستگاه افتخار خدمت به اسالم و نظام مقدس جمهوری اسالمى را 
دارند، باید خود را در جایگاه خاصى ببینند و همواره دلهره و دغدغه خاطر 
داشته باشند و احساس کنند بخشى از مدیریت نظام را در دست گرفته اند 
که با حقوق مردم و با ظلم و عدل درگیر است؛ با حكم بما انزل اهلل و به 
غیر ما انزل اهلل درگیر است. مسّلمًا فساد و اختالل در این دستگاه منجر به 
فساد و اختالل در دستگاه های دیگر نظام مى شود. دستگاه های دیگر زمانى 
مى توانند به نحو احسن فعالیت کنند که نظام قضایى امنیت الزم را به لحاظ 
قضایى، اجتماعى و اقتصادی برای آنها ایجاد کند؛ زمینه های اجرای عدالت 
این دستگاه ها  از  دلیلى، حقى  به  اگر  فراهم سازد.  را  آنها  احقاق حقوق  و 
ضایع شود، باید بتوانند در محضر قوه قضائیه دادخواهى کنند؛ و حق خویش 

را بطلبند.

در روایات و آیات هم به طور مفصل بر حساسیت های خاص مدیریتى 
این  در  متأسفانه  مى شود.  تأکید  اسالمى  حكومت  مختلف  دستگاه های  در 
وقت مختصر فرصت بیان یكایک آنها نیست. البته این مسایل به شكل کلى 
مطرح شده و قابل تفسیر و تأویل است. در رابطه با هر یک از مدیریت های 
نظام اسالمى به خصوص قوه قضائیه، مى توانیم روش ها و شیوه های عملى و 

عملكردهای خاصى را از متون اسالم و از آیات و روایات بیرون بكشیم.
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در بسیاری از روایات، صفات و خصوصیاتى برای قاضى عنوان شده که 
برخى از آنها را مى توان به اصطالح ما طلبه ها تعمیم داد و بر غیر قضات، 
ساری و جاری دانست. آنها هم باید همین صفات یا درصدی از آن را دارا 
باشند، چرا که در مدیریت قضایى نقش دارند. برای دستیابى به اهداف قضایى 
موردنظر در یک حكومت اسالمى، مى توان این روایات را به عنوان برنامه های 
مدیریتى و دستورالعمل های اخالقى خاص، در اختیار برادران و دوستان قوه 

قضائیه قرار داد.

من به همین مقدار اکتفا مى کنم. از خداوند متعال مى خواهم همه ما را 
در انجام فرایض و واجبات الهى موفق گرداند. خدا این توفیق را بدهد که 
بتوانیم قوه قضائیه را آن چنان که مورد رضای او و مورد رضای ولى اعظم امام 
زمان ارواحنا له الفداست، اداره کنیم و وظایف مربوط به این قوه را آن طور 
که شایسته و بایسته است، انجام دهیم. ان شاءاهلل با عنایت خداوند متعال و 
در سایه الطاف او، این قوه در همه اجزا و ارکان خود متحول خواهد شد. 
این به معنای خوب نبودن این قوه نیست، وضعیت این قوه در حال حاضر 
مطلوب است. مسؤوالن سابق قوه قضائیه خدمات ارزنده ای به جامعه کردند. 
به خصوص شاهد تالش های بى وقفه جناب آیت اهلل یزدی طى ده سال و دو 
دوره ریاست قوه بودیم. ایشان وضعیت مدیریتى قوه را متحول کردند و آن 
را در قانون اساسى از حالت شورایى به حالت متمرکز درآوردند. مدیریت 
قوه قضائیه فعاًل سازمان یافته تر است، البته هنوز با ایده های اصلى قوه قضائیه 
اسالمى فاصله بسیاری داریم و مشكالت بسیاری در راه است. اما امیدواریم 
پروردگار متعال در رفع این معضالت و کاستى ها به ما توفیق دهد و بتوانیم 
قوه قضائیه نظام مقدس جمهوری اسالمى را به عنوان الگوی نظام های قضایى 

در کل جهان مطرح کنیم تا بقیه کشورهای اسالمى از ما سرمشق بگیرند.

هیأت های زیادی از کشورهای مختلف به ایران مى آیند و در کنگره هایى 
از جمله  برپا مى شود،  اسالم  منظور گسترش روابط جهان  به  که همه ساله 
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گنگره هفته وحدت شرکت مى کنند. این کشورها خواستار استفاده از تجربیات  
ما در تدوین قوانین قضایى و امر قضاوت اسالمى هستند و مكرراً در مورد 
نحوه جلوگیری از جرایم و احقاق حقوق ملت و تعداد پرونده های حقوقى 
و کیفری از ما سؤال مى کنند. همه کشورهای دنیا منتظرند از ما الگو بگیرند. 
نقش صرفًا  این  داریم.  بر عهده  بسیار سنگینى  و وظیفه  نقش  این جا  در  ما 
مربوط به کشور ما نیست؛ تمامى مسلمانان در انتظارند و چشم به این نظام 
دوخته اند. بنابراین مسؤولیت آنها از نظر شرعى بر دوش همه مدیران این نظام 

به خصوص مدیران قوه قضائیه است.

گفتار سوم: اخالق اداری اسالمی و مدیریت اسالمی)))

موضوع اول این است که ]باید[ در جلسات ]اداری[، اخالق اداری اسالمى 
را به یكدیگر گوشزد کنیم. اخالق اداری اسالمى موضوع بسیار مهمى است، 
مدیران حكومت اسالمى از دیدگاه اسالم، خادمان مردم و خدمتگزاران اسالم 
هستند. این موضوع که مدیران خادمان مردم و خدمتگزاران به اسالم اند، تنها 
یک شعار نیست؛ یک فرهنگ است و یک سلسله حقوق و التزامات و احكام 
را دربردارد. کارگزاران نظام و مدیران حكومت اسالمى در قبال خداوند متعال 
ایجاد  را در خودشان  اداری اسالمى  باید اخالق  دارند و  و مردم مسئولیت 
کنند. اخالق اداری و مدیریتى اسالم، احكام ویژه ای دارد، باز بودن در اتاق 
مدیر روی مردم، خوش رفتاری با مردم، دلسوزی برای مردم، داشتن وجدان 
مردم حقوق  و  اساسى  نیازهای  به  نسبت  خاطر  دغدغه  احساس  و   کاری 
ـ که رهبر معظم انقالب بارها بر آن تأکید کرده اند ـ مشخصه های مدیریت 
تمام هّم و غم و دغدغه یک مدیر  اسالمى است.  اداری  اسالمى و اخالق 
اسالمى موفق و کارآمد، انجام دادن وظایفى است که در آن اداره بر دوش او 
گذاشته شده است. این دغدغه خاطر و احساس مسئولیت، شرط اول احراز 

) ـ سخنرانى در جلسه شورای اداری استان خوزستان   1379/12/4.
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منصب مدیریت در نظام اسالمى است، به طوری که مدیر همواره در خواب 
و بیداری، در منزل و در اداره، از ته دل بر این باور باشد که من روز قیامت 
در قبال این مردم مسئولم، خداوند متعال از من این را خواهد پرسید که این 
منصبى را که مردم به شما دادند و از ثروت ملى آنها و حق آنها بود ـ حاال 
حق انتخابى یا حق شرعى، به هر صورت، حق آنها بود ـ با این حق مردم چه 

کردی و این منصب را چگونه اداره کرده ای؟ باید پاسخگو باشم.

وضع  باشد،  داشته  ریشه  واقعًا  مدیر  هر  وجدان  عمق  در  فكر  این  اگر 
مدیریتى جامعه ما دگرگون خواهد شد. ببینید موالی متقیان، این مدیر تمام 
عیار اسالمى، نسبت به مردم چه دغدغه ای دارد. پس از جنگ صفین که لشكر 
امام در  به غارتگری زد،  اطراف عراق دست  از شهرهای  معاویه در بعضى 
خطبه ای مى فرماید: غارتگران بنى امیه فالن شهر را غارت کردند و خلخال از 
پای یک زن ذمى کشیدند، یا گوشواره از گوش او بردند. اگر مرد مسلمان از 
این غصه بمیرد، شایسته است. این است دغدغه خاطر یک مدیر به تمام معنا 
اسالمى، نسبت به شهروندی که مسلمان هم نیست، ولى تحت ذمه اسالم وارد 
شده است. این احساسى است که مدیر اسالمى نسبت به حقوق و مصالح و 

امنیت مردم دارد.

کار  این  برای  دبیرخانه ای  باید  استان ها،  اداری  شوراهای  معتقدم،  من 
به شكل  مدیران  به  را  اسالمى  مدیریت  اخالق  دادن  تذکر  و  دهند  تشكیل 
مستمر پى گیری کنند. ما در دهه سوم انقالب قرار داریم، خدا و امام زمان)عج( 
منتظرند  ما و مردم جهان مخصوصًا مسلمانان،  ارواح طیبه شهدا و مردم  و 
ببینند بعد از دو دهه از انقالب اسالمى، چه مدیریتى را اجرا کرده ایم. بسیار 
زشت است اگر خدای ناکرده معلوم شود نحوه مدیریت ما به گونه ای بوده 
که مردم ما از ما ناراضى اند. دو دهه از این مدیریت گذشته است و وارد دهه 
سوم شده ایم، مسائل زیادی را هم تجربه کرده ایم، مدیران و مسئوالن تالش 
بسیار کرده اند و زحمت های طاقت فرسایى کشیده اند. اکثر دهه اول به جنگ 
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گذشت، جنگ خونبار و پرهزینه ای که بر ما تحمیل شد. در ارزیابى کارنامه 
عین حال  در  ولى  گیرد،  قرار  توجه  مورد  این مشكالت،  همه  باید  انقالب 
دو دهه مدیریت، تجربه بسیار آموزنده ای است. از همه مهم تر فرهنگ غنى 
اسالم، پشتوانه این مدیریت است، سیره پیغمبر اسالم و امیرالمؤمنین و امام 
حسن که قدری حكومت داشته اند و کلمات نورانى آنها نكته های بسیاری 
را درباره مدیریت جامعه و اخالق اداری دربردارد. باید این نكات را استخراج 

و از آنها استفاده کرد.

یكى از برنامه های شورای اداری ]استان ها[ ایجاد این حّس در مدیران 
باشد که هّم و غم هر مدیر فقط کار او باشد و شاخص موفقیت را هم اعتماد 
مردم و تحقق اهداف قرار دهد. دهه سوم انقالب، دهه توسعه و اصالحات 
مدیریت  و  الیق  مدیران  داشتن  اصالحات،  و  توسعه  اساسى  شرط  است. 
و  توسعه  از  ما  مقصود  است.  اسالمى  مدیریتى  و  اداری  اخالق  و  کارآمد 
اصالحات، توسعه و اصالحات در نظام اسالمى و بر مبنای اسالم است نه 
حق  به  نظام،  مسئوالن  طرف  از  که  شعارهایى  تحقق  امریكایى.  اصالحات 
عدالت،  مردم، گسترش  دینى، حقوق  مردم ساالری  مانند  است،  مطرح شده 
عدالت اجتماعى، قبل از هر گونه برنامه ریزی، نیاز به اخالق مدیریتى اسالمى 
دارد. اگر اخالق اداری اسالمى یعنى وجدان کاری و ایمان و اعتقاد جّدی و 
صادقانه ـ که لفظى ـ مدیران به اینكه خدمتگزاران مردم اند و تقوا و تعهد آنها 
نباشد، صرف برنامه ریزی چندان مؤثر نخواهد بود. همه اینها نیاز به تذکر و 
تربیت و آموزش دارد، خداوند در قرآن مجید مى فرماید: مؤمن نیاز به تذکر 

ْكرى َتْنَفُع اْلُمْؤمِنِيَن﴾))). دارد، ﴿َفَذكِّر َفإنَّ الذِّ

الف( نظارت مستمر شورای اداری بر عملكرد مديران
موضوع دوم که هم مكمل موضوع اول است و بدون آن، موضوع اول، 

. سوره الذاريات، آيه 55.  (
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برخاستن خواهد  و  گفتن  و  نشستن  و  نصیحتى  و  ارشادی  بحث  یک  تنها 
شد و هم فى نفسه خیلى مهم و الزم است، نظارت مستمر شورا بر عملكرد 
این  اعطای  اختیار نظارتى داده شود و  اداری  به شورای  باید  مدیران است. 
اختیار مستلزم پیشنهاد ماده قانونى نیست، بلكه با توافق جدی رئیس شورا 
وسیله  به  مى تواند  او  و  بود  خواهد  میسر  کار،  این  است  استاندار  که  نیز 
همان دبیرخانه، سمت نظارتى به این شورا بدهد. به این معنا که این شورا 
اداری و کمبودها و کاستى های هر  به بحث های روزمره و طرح مشكالت 
اداره، اکتفا نكند، بلكه مسئولیت نظارتى داشته باشد. در این شورا تشكیالتى 
که  گوناگونى  ادارات  عملكرد  اطالعات  برای جمع آوری  دبیرخانه  نظر  زیر 
زیرمجموعه این شورا هستند، تأسیس شود. اطالعات دقیق از طرز کار هر 
اداره و نقاط قوت و ضعف و کیفیت برخورد آن با مردم، همراه با ارزیابى و 
نظرسنجى از مردم نسبت به آن مدیر، تنظیم شده و در شورا گزارش داده شود.

مدیرانى که در شورا شرکت مى کنند، مى دانند که اطالعات و معلومات 
دقیقى از عرصه مدیریت و فعالیت آنها در بانک اطالعات دبیرخانه، گردآوری 
شده و گزارش خواهد شد، از این رو در رفتار خود دقت و مواظبت بیشتری 

خواهند کرد. 

کل  رؤسای  عالى  شورای  جلسه  کردیم.  را  کار  این  قضائیه  قوه  در  ما 
دادگستری های کشور را تشكیل دادیم که هر دو ماه یک بار در تهران برگزار 
مى شود. یكى از برنامه های آن جلسه همین است که فیلم نظرگاه های مردم 
در مورد دستگاه قضایى و دادگستری ها نمایش داده مى شود. مشاهده شد که 
مردم چیزهای عجیبى درباره دادگستری ها مى گویند. در یک جلسه، فیلمى که 
مربوط به دادگاه خانواده بود و نشان مى داد چگونه در حق یک زن مظلومه ای 

ظلم و اعمال غرض شده بود، همه را به گریه انداخت.

این  واقعًا  مدیران  از  است خیلى  ممكن  اوالً  است،  مؤثر  بسیار  کار  این 
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مسائل را ندانند و زیرمجموعه های اداری شان به آنها گزارش ندهند یا گزارش 
معكوس بدهند. ما که بولتن های گوناگون را مى بینیم مى دانیم که آن گزارش 
چه اندازه مطابق با واقع است و چه اندازه خالف واقع منعكس شده است. 
گردآوری و گزارش مربوط به هر اداره، بسیار مفید است، هم تذکر خوبى 
برای مدیر آن اداره است و هم مبنای مناسبى برای محاسبه و ارزیابى سالمت 

آن اداره و لیاقت و شایستگى مدیر آن خواهد بود.

مسئوالن نباید مدیران زیرمجموعه را به حال خود رها کنند، رها کردن 
امور و گسسته برخورد کردن در مدیریت، مسئله ای بسیار خطرناك و آفتى 
است هم برای مدیر و مجری و هم برای نظام مدیریت. رها کردن مدیر به حال 
خود و نبود نظارت و تذکر و کنترل، یكى از آفت هایى است که ممكن است 
یک مدیر بسیار خوب و متدین و متعهد را هم ناخودآگاه به خطا بكشاند. 
کارهای  از  یكى  مدیران  بر  نظارت  و  کنترل  موضوع  که  مى کنم  تقاضا  لذا 
اصلى شوراهای اداری قرار گیرد. دبیرخانه فعال شورا، دارای بانک اطالعاتى 
اطالعات،  بانک  این  در  باشد،  آنها  مدیران  و  ادارات  مدیریتى  عملكرد  از 
گزارش ها به طور دقیق و به وسیله افراد امین جمع آوری و دسته بندی شود، نظر 
مردم نیز گرفته شده و در شورا عرضه شود تا مدیران بدانند که واقعًا چنین 
نظارتى هست. نظارت بر مدیران موجب رفع بسیاری از مشكالت مى شود، 
بسیاری از غفلت ها و بى توجهى ها از بین مى رود، ریشه و منشأ بسیاری از 
و  شناسایى  امكان  ادارات،  بر  نظارت  اعمال  با  مى شود.  مشكالت مشخص 
حمایت و تشویق مدیران الیق و درستكار نیز بهتر فراهم مى شود. اگر خدای 
ناکرده، مدیری یا یک قاضى نیز با مردم، بد برخورد کرده باشد گزارش آن در 

شورای اداری مطرح خواهد شد.

تصدی هر منصبى در حكومت اسالمى مسئولیت بسیار سنگین دارد و اگر 
کسى به مدیریت خود در یک حكومت اسالمى به عنوان شغل و حرفه نگاه 
کند بسیار اشتباه کرده است. خیلى به نفع دنیا و آخرت اوست، که از این شغل 
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دست بكشد و برود یک شغل آزاد پیدا کند. چون هم مسئولیت عظیم و آثار 
وضعى شدیدی در زندگى انسان در دنیا دارد و هم مسئولیت بزرگتری در 
روز قیامت خواهد داشت. حكومت اسالمى شوخى نیست، این طور نیست که 
در حكومت اسالمى فقط رأس هرم حكومت که ولى امر است مسئولیت داشته 
باشد و بقیه افراد مسئولیت نداشته باشند. تمام بدنه این حكومت مسئولیت 

دارند، همه جزو حاکمیت اسالمى اند و همه مسئول اند.

توجه کنید روایات درباره همكاری با حكومت ظالمان چه مى گویند، به 
هیچ وجهى به مؤمنان اجازه نمى دهند هیچ گونه خدمتى نسبت به حكومت 
ظالم انجام دهند تا چه رسد به قبول مدیریت در دستگاه های حكومت ظالم. 
فتوای امام را قبل از انقالب در تحریم همكاری با حكومت طاغوت به یاد 
دارید. سخنان امام کاظم با على بن یقطین که در روایات آمده، بسیار آموزنده 
از  به یكى  را  با صفوان جّمال که شتران خود   امام صادق بنگرید  است. 
مدیران حكومت طاغوتى بنى عباس آن هم برای سفر حج اجاره داده بود چه 
برخوردی داشت. وقتى در حكومت طاغوت مدیریت این قدر مسئولیت دارد 
و شریک جرم طاغوت است، در حكومت اسالمى هم همین طور هر مدیر در 
قبال کل نظام مسئول است. هر کسى که در نظام اسالمى مدیر مى شود، اگر 
خدای ناکرده خالف کند و تكلیف خود را انجام ندهد، اگر در زمان او حّقى 
پایمال شود که او مى توانست با مدیریت درست جلوی آن را بگیرد، این مدیر 

در مقابل مردم و خدا مسئول است.

ب( عدالت مجری، نخستين شرط مديريت اسالمى
نهادهایى که ما در حكومت اسالمى  داریم، از نظر شكلى مى شود گفت 
که واقعًا به بهترین شكل تنظیم شده است. ما در مصّوبات شكلى، خیلى استاد 
هم شده ایم، ستاد و نهاد و شورا، خیلى خوب تشكیل مى دهیم، ولى در مقابل، 
به بخش عملى محتوایى و به شرایطى که باید در مجری باشد، کمتر توجه 
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ایجاد  و  احقاق حقوق  و  قالب، ضامن تحقق عدالت  و  تنها شكل  مى کنیم. 
جامعه اسالمى نیست. شكل و قالب یک بخش موضوع است، بخش مهم تر، 
بخش محتوایى و آن مجریانى است که مى خواهند در این قالب و شكل کار 
کنند و از این قوانین شكلى در مقام عمل استفاده کنند. این افراد اگر محتوای 
تقوا  و  تعهد  و  اسالمى  ارزش های  و  اسالمى  جامعه  هدف های  با  متناسب 

نداشته باشند، نمى توانند کاری در جهت تحقق آن هدف ها انجام دهند.

این است که مشاهده مى شود در حوزه مدیریت، اولین مسئله ای که اسالم 
بر آن انگشت مى گذارد، مسئله مجری و عدالت و پرهیزکاری مجری است. 
قرآن، ﴿ال يناُل َعهِدي الّظالمين﴾))) را اصل قرار داده و اولین شرط احراز هر 
منصبى را عدالت مجری اعالم کرده است. در امام جماعت و والى و قاضى، 
عدالت را شرط کرده است، در طالق شرط کرده که باید دو نفر عادل، شاهد 
باشند. در بعضى از امور هم حد اعالی عدالت و تقوای شدید را شرط کرده 

است.

متأسفانه ما این شرایط اسالمى احراز مسئولیت و مدیریت را در مجریان به 
صورت شفاف، نظام مند و نهادینه نكرده ایم. اصاًل یكى از مشكالت مدیریت 
در جامعه ما که بخشى از آن تئوریک هم هست و بایستى در جای خود بحث 
شود، این است که ما اصل عدالت را به عنوان شرط اّولیه در همه منصب های 
مدیریتى در جامعه اسالمى، نهادینه نكرده ایم. پیغمبر اسالم به ویژه در مورد 
قضاوت مى فرماید: »انما َاقضى بَيَنكم بِالّبينات وااَليمان ...« همان دو شاهد عادل 
است که پیامبر آن را رکن اول قضاوت قرار داده است، ولى ما در نظام 
قضایى خود فقط به سراغ بررسى های جرم شناسى و علم قاضى رفته ایم و به 
همین اکتفا کرده ایم. پیغمبر که از همه اعلم است و آنچه را که قاضى تازه 
کار ما مى داند، البد او نیز مى دانست! ولى مى فرماید: من فقط بر اساس »بیّنه« 

. سوره بقره، آيه 124.   (
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قضاوت مى کنم. »بینات« یعنى شاهدان عادل را در باب قضاوت و ادله اثبات 
قضایى ـ به اصطالح حقوقى ـ اصل قرار داده است. این به معنای نهادینه شدن 
اصل احراز عدالت، نه تنها در مدیران کالن و اصلى جامعه، بلكه در همه سطوح 

مدیران و مجریان، حتى در امور سطحى و جزیى است.

تعهد و تخصص مطرح شد، ولى  به عنوان  این بحث  انقالب  ابتدای  در 
درست تشریح نشد و به تدریج هم از بین رفت. بحث لزوم عدالت مجریان 
امور، غیر از بحث تعهد و تخصص است، عدالت مجری، خصلت و مشخصه 
اصلى حكومت و مدیریت اسالمى است. فصل مشِخص و ممیّز حكومت و 
مدیریت اسالمى از مدیریت های امروز دنیا همین است که حاکمیت اسالمى، 
هر  در  و  مجری  هر  برای  اول  عدالت، شرط  تقواست،  و  عدالت  حاکمیت 
منصبى است. این همان اصلى است که حكومت های عرفى فاقد آن هستند 
و فقدان آن موجب این همه ظلم در جهان شده است. ریشه این همه ظلم 
در یک تحلیل دقیق به نبودن عدالت در حاکمان و مجریان برمى گردد. مدل 
مدیریتى که ما مى توانیم به دنیا معرفى کنیم، مدیریتى است که شرط اصلى 

مدیران را تقوا و عدالت آنها مى داند، یعنى حكومت پرهیزکاران و عادالن.

ما هر مدل دیگری را غیر از این معرفى کنیم، هم غیر اسالمى است و هم 
خود آنها نمونه بهتر آن را دارند و تجربه کرده اند و در عین حال هر روز ظلم 
در دنیا بیشتر مى شود. شاخصه مدیریت اسالمى، عدالت و پرهیزکاری مدیران 
و مجریان است، اگر بهترین و عادالنه ترین قانون را برای اجرا به دست یک 
مجری غیرمتعهد و غیر عادل بدهید؛ عدالت در کار نخواهد ماند. مدیر غیر 
مقاصد خود کاله  برای  و  کرده  استفاده  قانون سوء  از همان  مى تواند  عادل 
قانونى درست کند. نمونه این گونه سوءاستفاده ها از قوانین عادالنه را در تاریخ 

گذشته و حال، همواره داشته و داریم. 
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ج( نهادينه کردن عدالت مجری
نهادینه کردن عدالت در مجریان، همان طوری که در فقه اسالم آمده است، 
به تدریج عدالت را دارای اثر کاربردی محسوس در جامعه مى کند. عادل بودن 
اشخاص دارای آثار حقوقى و اجتماعى مى شود، یعنى هرکسى که عادل باشد؛ 
صالحیت مسئولیت را دارد، شهادت او در دادگاه ها قبول مى شود. این آثار 
یا معروف  این شخص عادل  اگر  بر عدالت شخص است،  حقوقى، مترتب 
مسئله  به تدریج  ترتیب  بدین  نمى شد.  مزایایى  چنان  واجد  نبود،  عدالت  به 
»تعدیل« در جامعه اسالمى شكل مى گیرد. چگونه مى توان عادل بودن کسى 

را احراز کرد؟

اسالمى  فقه  در  آن  چگونگى  که  مى شود  تعدیل  بحث  که  اینجاست 
آمده است، باید افراد عادلى باشند که بتوانند دیگران را تعدیل کنند. اصل 
در  تعدیل  گسترش  با  دارد.  مبنا  و  روش  و  اصول  اسالم،  فقه  در  تعدیل 
جامعه، به تدریج در هر محله ای و منطقه ای مشخص مى شود که چه کسانى 
اخیار و متقین و معّدلین آن منطقه هستند، تعدیل شدگان و تعدیل کنندگان 
در کل جامعه  را  افراد  عدالت  فرهنگ  کم کم  امور  این  چه کسانى هستند. 
بسط مى دهد و مردم خود را به طرف عادل شدن سوق مى دهند. دست کم 
انسان را به حفظ باطن و  حفظ ظاهر مى کنند، همین حفظ ظاهر به تدریج 
واقع مى کشاند. چون انسان همان طور که به تدریج منحط مى شود و سقوط 
در  الهى  سنت  این  مى شود؛  کامل  و  مى یابد  تعالى  هم  به تدریج  مى کند، 
طرف  به  را  جامعه  جامعه،  در  تعدیل  اصل  گسترش  است.  انسان  خلقت 
صالح و عدالت ـ هرچند عدالت های ظاهری که عدالت های واقعى را در 
پى خواهد داشت ـ مى کشاند. عالوه بر اینكه در جامعه اسالمى، خود حفظ 
گناه ظاهری، خیلى  دارد.  اسالمى و عدالت ظاهری هم موضوعیت  شئون 
از  آن سنگین تر  دنیوی  بیشتر و مجازات  آن  الهى  سخت تر است و عذاب 

گناه پوشیده و پنهانى است.



54 .............................................................................................................  منشور سیاست

مجریان  و  مدیران  شرایط  و  مدیریتى  اخالق  به تدریج  باید  ما  بنابراین، 
اسالمى را در خود و در دیگران زنده کنیم و در سطوح و ابعاد مختلف و 
بسیار  مسئله  این  درآوریم،  قانون  به صورت  دستگاه های حكومت  همه  در 
مهمى است که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. در حقیقت سرچشمه 
فضیلت ها و موفقیت های مدیریتى حكومت اسالمى، عمدتًا برگشت به عنصر 

پرهیزکاری و عدالت مدیران و مجریان دارد.

د( معيارهای ويژه مديريت اسالمى
1 ـ تلقى خدمت گرايانه از مديريت و حكومت

ترویج  فرهنگ  یک  به عنوان  باید  مردم  به  اسالمى، خدمت  مدیریت  در 
در  دولتمردان  و  دولت  جایگاه  شوند.  تربیت  آن  اساس  بر  مدیران  و  شده 
این یک  قلدران و  نه حاکمان و  مكتب اسالمى، جایگاه خدمتگزاران است 
الگویى که  متون اسالمى و هم در  از اصول اسالمى است که هم در  اصل 
پیامبر اسالم در زمان حكومت خود پیاده کردند به طور آشكار به چشم 
بر  و  بداند  خدمتگزاری  را  خود  مدیریت  باید  اسالمى  مدیر  هر  مى خورد. 
این باور باشد و با این دید به آن نگاه کند، روش برخورد با مردم براساس 
خدمتگزاری به مردم تنظیم شود. وقتى مفهوم حكومت و مدیریت در مكتب ما 
خدمت باشد، روش ها و رفتارها متناسب با این دیدگاه خدمت گرایانه خواهد 
شد. تلقى خدمت گرایانه از حكومت در الگوی حكومتى پیغمبر اکرم و 

امیرالمؤمنین خیلى روشن بود.

 پیغمبر کسى  اگر  که  است  آمده  هم  سیره  و  تاریخ  کتاب های  در 
پیامبر  نمى دانست  مى شد،  مسلمانان  جمع  و  مدینه  وارد  و  نمى شناخته  را 
از  خداست.«  رسول  شما  از  یک  »کدام  مى پرسید:  و  آنهاست  از  یک  کدام 
تشریفات  و  بى تكبر  اصحاب  با   پیغمبر ارتباط  و  کار  شیوه  که  بس 
خالفت از  قبل  هم  و  خالفت  زمان  در  هم   امیرالمومنین است.   بوده 
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معروف به ابوتراب بود، یعنى کسى که خاکى و خاك نشین است. حضرت 
امیر در دوران خالفت خود در معابر و میدان های کوفه رفت و آمد مى کرد و 
خود را به عنوان یک بنده کوچک خدا که در خدمت مردم است مى دانست. 
او  از  وقتى  و  بود  واقعیت  عین  بلكه  نبود،  شعار  آن حضرت  خدمتگزاری 
بر خود سخت گیری مى کنید؟  پوشاك  لباس و  در  این قدر  مى پرسیدند چرا 
مى فرمایند: »چگونه من از این غذاها بخورم، در حالى که ممكن است کسى 
حتى یک قرص نان هم نداشته باشد«. پس مسئولیت خدمت به همه مردم با 
توجه به این گفته خیلى زیاد است، بینش اسالم از حاکمیت این است و این 

بینش باید بین مدیران، فرهنگ شود.

2 ـ تكيه بر معيارهای اسالمى

عدالت، تعهد، دانش، تخصص و اسالم باوری، مردم دوستى، شرایط و 
معیارهای کیفى مدیر در فرهنگ اسالم است. متأسفانه در گزینش های ما به 

این معیارها معموالً توجه جدی نمى شود.

3 ـ مشارکت مردم در مديريت

تا  مدیریت اسالمى متمرکز در دولت نیست و به مدیریت غیرمستقیم 
مدیریت مستقیم بیشتر توجه مى شود، یعنى اداره بسیاری از امور به مردم 
مدیریت  با  را  اجتماعى  مسئولیت های  اسالمى  جامعه  در  مى شود.  سپرده 
غیرمستقیم دولت در اختیار مردم قرار مى دهند و اساسًا مردم ساالری در 
فرهنگ اسالمى، نمود اصلى خود را در مدیریت نشان مى دهد. آنچه واقعًا 
است  مدیریت  در  مردم  مشارکت  است،  مردم  به  خدمت  و  مردم  نفع  به 
و  الزم  موارد  در  فقط  و  کند  مدیریت  غیرمستقیم  به طور  دولت  اینكه  و 

باشد. داشته  مستقیم  مدیریت  خطرپذیر، 

متأسفانه در جامعه ما مدیریت اغلب امور کشور بر عهده دولت است، 
از این رو حجم دولت بزرگ شده و نسبت حقوق بگیران بسیار باالست، 
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این  است.  حقوق بگیر  ما  جمعیت  درصد   31 یعنى  نفر  میلیون   21 حدود 
یكى از مشكالت مدیریت ماست، در حالى که مدیریت اسالمى این چنین 

نیست.

4 ـ ساده و بى تشريفات بودن مديريت 

تشریفات زاید یكى از آفت های اصلى مدیریت است و مدیریت ما در هر 
سه قوه به این آفت مبتالست. هر چه تشریفات اجرایى ساده تر و بى تكلف تر 

و سهل الوصول تر باشد، مدیریت سالم تر و نیرومندتر خواهد بود.

5 ـ هماهنگ بودن مديريت ها در دولت اسالمى

در یک نظام واحد، بخش های مختلف مدیریت باید در دیدگاه های کالن 
و سیاست های اصلى حاکمیت، هماهنگ باشند و این یک اصل است. تضاد 
و تناقض مدیریت ها سبب تزلزل اصل نظام خواهد شد، اگر اختالف نظر هم 
باشد نباید به صورت تضاد در مدیریت نشان داده شود، این خطرناك ترین 
نظام  به  مردم  اعتماد  سلب  و  دشمن  نفوذ  به  منجر  و  است  مدیریتى  آفت 

مى شود.

6 ـ اخالق مديريت در اسالم

در نظام مدیریتى اسالم کرامت انسانى افراد دیده شده است، مدیر و کارمند 
هر دو انسان اند و تفاوت رتبه اداری آنها موجب تفاوت شأن و منزلت انسانى 
آن دو نمى شود. رتبه ها و منصب ها نباید سبب شود با دید تحقیر به دیگران 
نگاه شود، ممكن است ارزش واقعى آنكه در رده پایین تر است بیشتر از کسى 
باشد که در رده باالتر از او قرار دارد. عمده مسائل رفتاری، مرتبط با همین 
انسان ها  اینهاست که  انسان هاست،  دیدگاه های اخالقى و تربیتى و فرهنگى 
را تربیت مى کند و جامعه و مدیران را مى سازد. اساسًا اسالم منشأ مشكالت 
اجتماعى را در فقدان تربیت و اخالق انسانى و ساخته نشدن انسان ها مى داند 
نه در کمیّت منابع مادی. برای رسیدن به هدف هایى از قبیل عدالت اجتماعى 
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باید به ریشه های تربیتى و اخالقى جامعه  اقتصادی و حذف فساد  و رونق 
توجه داشت وگرنه کمیت ها و مدرنیزه کردن ابزارها و ساختمان ها، کارساز 

نیست.

7 ـ عدم دخالت گرايش های جناحى و سياسى در حوزه کاری مديران.

8ـ  اهميت دادن به مطالعات و تحقيقات نظری و عملى برای پرورش مديران. 

9 ـ ضرورت نظارت. 

از طرفى الزم است مدیر در چهار چوب قوانین، اختیارات کافى داشته 
باشد و قدرت خالقیت و حرکت آفرینى از او سلب نشود و از طرف دیگر 
و  مشكالت  اعظم  بخش  باشد.  داشته  وجود  او  کار  بر  مستمر  نظارت  باید 
فسادها با اعمال نظارت مستمر، خود به خود به سمت سالم شدن مى رود. 
نظارت این نیست که اگر کسى کار خالفى انجام داد او را توقیف کنند، بلكه 
نظارت یک نوع سالم نگه داشتن افراد و مدیران و حرکت به طرف کارآمدی 

بیشتر و خدمت به مردم است.

برای  شود،  انجام  بازنگری  موجود،  مدیریتى  روش های  در  است  الزم 
باهنر  شهید  و  رجایى  شهید  مدیریت  کیفى  از شاخصه های  مى توان  این کار 
الگو گرفت؛ زیرا آنها براساس تربیت درست اسالمى ساخته شده بودند و به 

صورت یک تابلوی زیبا در مدیریت اسالمى ثبت شده اند.

گفتار چهارم: وظائف مدیران در قبال مردم )))

بدون شک همه ما مى دانیم که هر پست و مقام و فرصتى را که به دست 
آورده ایم در حقیقت مدیون دو عامل مهم است: عامل اول، مردم است، ما در 
حقیقت وام دار مردم هستیم، اگر نهضت مردمى نبود، اگر آن مجاهدت ها و 
آن مبارزات طاقت فرسا و ممتد نبود، این انقالب پیروز و این حكومت برپا 

) ـ سخنرانى در جلسه شورای اداری استان هرمزگان تاريخ 1381/01/28.
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نمى شد و شما هم این مسئولیت ها را نداشتید. عامل دوم هم که در حقیقت 
است.  شیعه  فقه  و  اسالم  مبین  دین  اعتقادی  مبانى  است،  اول  عامل  انگیزه 
اعتقاد به این باورها و اطاعت از آن فرمان های الهى ما را تربیت کرد که در 

مقابل باطل سر خم نكنیم و پیرو حق باشیم.

این ایمان بود که سبب اقتدار رهبری شد و این امكان را فراهم آورد که 
رهبری بتواند از پتانسیل قدرتمند ایمان مردم بهترین استفاده را بكند و ملت 
را علیه رژیم طاغوت بسیج و آن را سرنگون کند و حكومت اسالمى در این 

سرزمین مقدس تشكیل دهد.

مراحل  تمام  در  باید  و  است  عامل  دو  این  از  داریم  ما  چه  هر  پس 
مدیریت و سیاست گذاری هایمان این دو عامل را همیشه مدنظر قرار بدهیم 
و هر قدر خدای ناکرده از این دو عامل زاویه بگیریم و دور شویم به همان 
اندازه از مبنا و علت محدثه انقالب خود دوری جسته ایم و به همان اندازه 
هم آسیب پذیر خواهیم بود. مراقب باشیم از دین خدا جدا نشویم، هر قدر 
دور شده ایم،  انقالب خود  مبانى  از  منحرف شویم  اسالم  نورانى  احكام  از 
چون مبنای این انقالب باورهای دینى ما است، اگر این باورهای مقدس و با 
ارزش نبود که همه چیز در مقابل آنها بى ارزش است و انسان حاضر است 
برای آنها از جان و مال خود دست بكشد و همه را در این راه بدهد، این 
انسان  نداشت که  را  ارزش  این  ایده دیگری  نمى رسید.  پیروزی  به  انقالب 
برای آن این قدر تاوان بدهد. اصاًل این انقالب برای اجرای معنای دقیق و 
کامل دین خدا و احیای دین خدا بر روی زمین شكل گرفت. نسبت به مردم 
هم اگر ما در کارهای خود بى توجه به مردم شویم و کاری کنیم که مردم از 
ما ناراضى شوند و احساس کنند که ما از وجود آنها استفاده کرده ایم و بر 
سر خوان نعمتى که آنها زحمت آن را کشیده اند نشسته ایم ولى به فكر آنها 
نیستیم، باز هم مبنای کار ما زیر سؤال مى رود و آسیب پذیر مى شود و متضاد 
با اهداف خود حرکت کرده ایم. این انقالب برای حفظ حقوق مردم و برپایى 
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از ظلم های  پاکسازی کشور  و  مردم  به  پایه خدمت  بر  و  اجتماعى  عدالت 
رژیم طاغوتى بوده است. هدف، برپایى جامعه و حكومتى بود که مردم در 

آن احساس آرامش و آزادی کنند. 

مراحل  همه  در  و  بخش ها  همه  در  مدیران  که  است  این  اصلى  بحث 
سیاست گذاری و قانون گذاری، برنامه ریزی و اجرایى، مى بایست این دو عامل 
را همواره در نظر داشته باشند. وقتى مى خواهند برنامه ریزی کنند عماًل برنامه 
بر خالف اسالم نباشد. اینكه در اصل چهارم قانون اساسى ما آمده است که 
هیچ قانونى نمى تواند بر خالف اسالم باشد و این اصل بر تمام اصول دیگر 

قانون اساسى و قوانین دیگر حاکم است، اشاره به همین مبناست.

در اجرا هم همین طور، مى بایست این عامل مدنظر باشد، سیاست اجرایى 
چه در دستگاه اجرایى و چه در دستگاه قضایى مى بایست متناسب با اسالم 
یا  باشد  مردم  بر خالف مصالح  نباید  اجرایى  باشد. همچنین، هیچ سیاست 
به گونه ای باشد که فعاًل بر وضع زندگى مردم تأثیر سوء داشته و احساس 
محرومیت و مظلومیت کنند، یا قابل درك برای مردم نباشد و در ذهن مردم 
شبهه ایجاد کند. مدیریت اسالمى باید قدرت اقناع عمومى داشته باشد و مردم 
کلیت رفتار مسئوالن و مدیران جامعه را مناسب ببینند، واال عامل بسیار مهم 
حضور مردم در صحنه و آمادگى مردم و ایمان و اعتقاد آنان به مسئوالن و 

مدیران اجتماعى سست مى شود. 

انقالب مطرح کردند و مسئوالن  دینى که رهبر معظم  این مردم ساالری 
دنبال مى کنند، در حقیقت یک شعار نیست یک دستورالعمل است و وظایف 
زیادی را برای مسئوالن در قبال مردم ایجاب مى کند. مفهوم مردم ساالری دینى 
فراتر از دموکراسى غربى با بار حقوقى و سیاسى آن است. مردم ساالری دینى 
که مفهوم نویى و برگرفته از فرهنگ اسالمى است ناظر به وظایفى است که 
مسئوالن نظام نسبت به مردم دارند، عشق به مردم و خدمت به مردم، دغدغه 
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درد و رنج مردم را داشتن که اگر ببینند در جایى کمبودی و محرومیتى هست 
آرام نگیرند تا آن را برطرف کنند. 

البته در کنار مراعات این دو عامل، یک عنصر دیگر هم الزم است و آن 
اطالع رسانى و اعالم مسائل به مردم است. مخصوصًا مدیران قضایى کشور، 
آنچه را انجام مى دهند اعالم کنند مگر اموری را که مربوط به مسائل شخصى 
افراد است یا مسائلى که خدای ناکرده باعث اشاعه فحشا مى شود. اعالم خیلى 
از مسائل اجرایى و قضایى خاصیت بازدارندگى و پیش گیری دارد، به همین 
تأکید شده است که علنى اجرا شود.  از کیفرهای اسالمى  جهت در بعضى 
کسانى که از آزادی ها سوء استفاده مى کنند و آزادی را به دامنه جرم و خالف 
برخورد  آنان  با  قضایى  دستگاه  که  شود  روشن  وقتى  مى کشانند  تخلف  و 
علنى مى کند، این خود جلوی خیلى از خالف ها را خواهد گرفت و مفسدان 
دیگر خواهند دانست که در حاشیه امن نخواهند ماند. عالوه بر اینكه موجب 

دلگرمى و اطمینان مردم مى شود. 

چهارسال حكومت امیرالمؤمنین تابلویى است که در کل تاریخ بشری 
مى درخشد. کوچک ترین تبعیض در حكومت چهارساله مولى نبود، پس از 
یک دوران نسبتًا طوالنى که تبعیض های فراوانى در تقسیم بیت المال شكل 
گرفته بود و اختالفات طبقاتى فاحشى ایجاد شده بود و خویشان بعضى از 
خلفا بر همه چیز مسلط شده بودند و عرف سیاسى بر این منوال بود، حاال او 
باید با آن مبارزه کند. کسانى وقتى عدالت مولى را در تقسیم بیت المال دیدند 
که به احدی از بستگان و یاران خود هیچ توجهى ندارد آن را تحمل نكردند 
به طرفداری  که  بودند  از کسانى  زبیر  برداشتند. طلحه و  به مخالفت  و سر 
على با سقیفه مخالف بودند و امید داشتند خلیفه جدید مانند خلیفه قبلى، 
اما  بیاورد،  با او بودند سر کار  دودمان و دوستان و کسانى را که به نحوی 
دیدند که چنین نشد و مولى عدل محض را پیاده کرد. اینها به تدریج فاصله 
گرفتند تا آنجا که در مقابل امام جبهه گرفتند و جنگ جمل را راه انداختند. 
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زبیر با آن همه سوابق و مجاهدت ها، در مقابل مولى قرار گرفت، چرا؟ چون 
نتوانست  تبعیض آمیز و غیرعادالنه خو گرفته بود که  با سیاست های  آن قدر 
عدالت را تحمل کند. در اکثر کتب تاریخى آمده است که وقتى زبیر کشته 
شد، طال و جواهری که داشت آنقدر زیاد بود که آنها را با تبر از هم جدا 
مى کردند. خود مولى فرموده است نمى توانید مثل من باشید اقاًل خودتان را 
از سهم  بیشتر  مقدار  یک  برادرتان  اگر  نمى توانید  کنید. شما  نزدیک  من  به 
را سوزاند.  عقیل  مولى دست  بسوزانید، چنانكه  را  او  خود خواست دست 
البته آن مال پیش مولى مهم نبود، مى توانست از مال خودش بدهد، مولى در 
مدینه نخلستان هایى را به دست خود احداث کرده بود و ثروت کافى داشت. 
امام دست عقیل را سوزاند تا خوی و خصلت رانت خواری و امتیازطلبى را 

بسوزاند. 

باید توجه داشته باشیم که در جایگاه بسیار پرمسئولیت و سنگینى قرار 
گرفته ایم، باید به گونه ای عمل کنیم که نزدیک به این الگو باشد. مولى رفتار 
والیان خود را زیر نظر داشت، والى او در بصره به یک میهمانى اشرافى مى رود 
و گزارش آن به امام مى رسد، والى را به شدت توبیخ مى کند که بر سر سفره 
اغنیا مى نشینى و به دنیاپرستى افتاده ای و.... امام در عهدنامه مالک اشتر، روش 
حكومت اسالمى را بیان مى کند. گفته مى شود معاویه اصرار داشت که این 
عهدنامه را به دست بیاورد و به دست هم آورد و در تاریخ آمده است که 
حكام بنى امیه این عهدنامه را در خزانه خودشان نگهداری مى کردند و سعى 
مى کردند آن را به عنوان دستورالعمل حكومتى خود به کار گیرند. ببینید در 
این عهدنامه نسبت به حقوق مردم چه آمده است. حقوق رعیت بر راعى - که 
همان مردم ساالری دینى است - آن قدر ظریف در این عهدنامه ترسیم شده و 

البته در کنار آن حقوق والى بر رعیت هم آمده است. 

ما باید طوری خود را بسازیم و مدیران بخش های مربوط به خود را به 
گونه ای تربیت کنیم که همواره دغدغه مردم و دغدغه دین را داشته باشند و 
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همیشه این دو سؤال را از خود بپرسید که آیا ما رسالت و َدین خود را نسبت 
به مردم و دین ادا کرده ایم؟ ناظر رفتار خود باشیم و این میزان سنجش را 
همیشه در ذهن داشته باشیم. محاسبه درونى را به عنوان یک رفتار مدیریتى 
نهادینه کنیم، به تدریج خواهیم دید که کارهای ما صبغه الهى یافته و بسیاری 
از مشكالت نیز رفع خواهد شد. البته نه آن که بگوییم همه مشكالت رفع 
مى شود، چون شاید علت برخى از مشكالت خارج از حیطه مسئولیت مدیران 
و  کنیم  اولویت بندی  و  طبقه بندی  هست  جامعه  در  که  را  مشكالتى  باشد. 
امكانات در جاهایى مصرف شود - چه در بخش قضایى و چه در بخش 
اداری - که اهمیت بیشتری برای مردم دارد. مثاًل اگر مسئله امنیت مهم است 
باید جهت گیری امكانات در جهت ایجاد امنیت باشد. این کار من و شماست، 

ما که نباید همواره سؤال کننده باشیم که چرا امنیت نیست؟ 

البد کار من است که رئیس دستگاه قضایى هستم و مى توانستم این امنیت 
را برقرار کنم ولى نكردم، یا کار مِن مسئول اجرایى است که مى توانستم ولى 
نكردم. ما متصدی و متولى هستیم، نباید نبود امكانات را بهانه کنیم، این نقص 
مدیریت من است که قضات و شعب را طوری تنظیم نكنم که امنیت حفظ 

شود، بعد بگویم من قاضى ندارم، بودجه ندارم، ساختمان ندارم. 

در  ما  قضایى  مدیران  شود،  طبقه بندی  قضایى  بُعد  در  استان  مشكالت 
استان ببینند امروز چه چیزهایى برای این استان اهم است و چه امكانات و 
هماهنگى ها و چه بودجه ای را الزم دارد. این استان حساسیت خاصى دارد، 
در مرز خلیج فارس قرار گرفته است، دشمن در آب های خلیج فارس قرار 
دارد، مسائل فرهنگى شدیدی در کشورهای حاشیه خلیج فارس وجود دارد، 
فسادهای خاصى ممكن است از آنجا رخنه کند و ناهنجاری هایى شكل بگیرد 
و یا گرفته باشد. برنامه ریزی ها باید با توجه به این وضع فرهنگى خاص باشد 

و هر دستگاهى در این قسمت وظیفه ای بر عهده دارد. 
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تأمین حداقل رفاه  برای  اولویت دارد،  استان  این  بحث محرومیت در 
برنامه ریزی  باید  است  امروز  در جامعه  زندگى خوب  متیقن یک  قدر  که 
خیلى  یكدیگر  با  دستگاه ها  همه  همدلى  و  همكاری  امور،  این  در  کرد. 
مهم است. هماهنگى در بُعد امنیتى را در استان های دیگر تجربه کرده ایم، 
بسیار مؤثر بوده است. هر جا که نیروهای انتظامى و امنیتى و دادگستری 
فائق  مشكالت  بر  سرعت  به  کردند  عمل  کامل  وفاق  با  استانداری  و 
آمدیم و مردم آثار آن را دیده اند. مردم وقتى دیدند کارها درست نیست 
نیست که  این گونه  را مى خوانند،  فاتحه همه  و مشكالتشان حل نمى شود 
یک قوه را قبول و قوه دیگر را قبول نداشته باشند، چون همه را اجزای 
با  دستگاه ها  همه  ببینند  مردم  وقتى  دیگر  طرف  از  مى دانند.  نظام  یک 
عالقه  و  یافت  خواهند  اطمینان  هستند،  مشكالت  حل  درصدد  هماهنگى 

آنان به نظام بیشتر خواهد شد. 

ذکر برخى از مسائل شاید تكرار مكررات است، ولى تذکر آنها الزم است، 
ر، خود قرآن هم نكاتى را تكرار کرده است، چون انسان  قرآن هم فرموده: َفَذکِّ
مى رود،  یادش  زود  مى شود  عوض  شرایطش  تا  مى کند،  غفلت  سرعت  به 
این جاست که تذکر و تنبه دادن و مداومت بر نظارت همواره الزم است. اگر 
کسى مقام باالتری مى گیرد نباید فكر کند دیگر مصون شده است، نه خیر، 
زبیربن عوام پسر عمه پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین و از یاران صمیمى 
پیامبر بود و چه سوابق درخشانى در اسالم و در غزوات پیامبر داشت. 
وقتى پس از کشته شدن او شمشیرش را برای مولى آوردند، مولى گریه کرد 
و گفت این شمشیر چه اندوه هایى را از چهره پیامبر زدود. همین زبیر کارش 

به جایى کشید که در مقابل امیرالمؤمنین ایستاد و جنگید.

زبیر با آن تاریخ مشعشع و درخشان تحت تأثیر دو عامل، دگرگون شد، 
سیاست های  از  ناشى  که  امتیازطلبى  و  رانت خواری  و  تبعیض  خوی  یكى 
ناصحیح خلفا بود و خیلى ها را فاسد کرد، عامل دوم پسر زبیر بود. در روایات 
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آمده است تا وقتى عبداهلل پسر زبیر، کوچک بود، زبیر از طرفداران امام بود، 
وقتى عبداهلل بزرگ شد زبیر را به جرگه مخالفان امام کشاند. 

جایگاه مسئوالن حساس است، تمام لحظات و ثانیه های تصدی مسئولیت ها 
زیر نظر خدا است و روز قیامت مورد سؤال مى باشد. تک تک ثانیه هایى که 
در مسئولیت گذراندیم تحت آن دو سؤال قرار مى گیرد: آیا رسالت و َدینت 
را به دین ادا کردی یا خدای ناکرده خالف کردی و آبروی نظام را زیر سؤال 
بردی، آیا به مردم خدمت کرده ای؟ مخصوصًا این مردم خوبى که ما داریم و 
این همه اطاعت مردم از نظام و رهبری، مسئولیت ما را چندین برابر مى کند. 
این فرصت را ائمه نداشتند، امام صادق در پاسخ مردی خراسانى که از او 
سؤال مى کند چرا قیام نمى کنید، امام با اشاره به گله بزی که در آنجا وجود 
داشت گفت تعداد این بزها چقدر است، مرد شمرد و گفت 30 تا، امام فرمود: 

اگر من به همین تعداد پیرو داشتم قیام مى کردم. 

حضور یک امت 65 میلیونى حاضر در صحنه که هر مشكلى را برای دین 
تحمل مى کنند، بار بسیار سنگینى را بر دوش مسئوالن و مدیران مى گذارد. 
این فرصت ها به زودی به دست نمى آید و خدا مى داند چند قرن بگذرد تا 
چنین فرصتى به دست آید. اینها سؤاالتى است که از ثانیه های تصدی ما سؤال 
خواهد شد، از حاال مى بایست خود را آماده کنیم. مى دانید این زندگى ها خیلى 

پایدار نیست، با سرعت برق مى گذرد.

حاکميت اسالمى و تأمين امنيت و معيشت مردم)))
نهضت  سال  عنوان  به  را   ]1382 ]سال  امسال  انقالب،  معظم  رهبر 
خدمت رسانى به مردم نامگذاری کردند. این نام تنها یک نام و شعار نیست، 
بلكه از سیاست کالن نظام برای امسال و سال های دیگر است. خود ایشان بعد 

) ـ سخنرانى در جلسه شورای اداری استان فارس تاريخ 1382/3/7.
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از آغاز سال در فرمایش دیگرشان در نماز جمعه آن را تعریف و تبیین کرده 
و به همه دستگاه ها گفتند: منتظریم تا آخر سال شاهد پیشرفت شاخص های 
خدمت رسانى به مردم باشیم. این تكلیف اساسى بر دوش همه مدیران قضایى 
و اجرایى کشور قرار گرفته است، قهراً اقتضا دارد که برای انجام آن هم در 
سطح کالن قوا و هم در استان ها برنامه ریزی شود، وگرنه چنانچه آن را در 
حد یک شعار بگذارند هم تخلف از فرمان رهبری است و هم آثار بسیار بد و 
هزینه های زیادی را برای نظام خواهد داشت. خدمت رسانى به مردم فى نفسه 
یک کار مقدس و یک فریضه الهى کارگزاران حكومت الهى است، عالوه بر 
این، وسیله و طریقى برای حفظ استقالل و اقتدار یک نظام است. مردم پایه 
اصلى در یک نظام مردم ساالر دینى هستند، در نظامى که تكیه اش بر ایمان 
و اعتقاد مردم است، اگر خدمت رسانى درست انجام نگیرد یكى از پایه های 
تزلزل آن راه هرگونه خطر خارجى و  با  متزلزل مى شود و  نظام  این  اصلى 

داخلى بازخواهد شد و تهدیدات گوناگونى متوجه نظام خواهد بود. 

حاکمیت در اسالم به معنای خادمیت مردم است، مسئوالن نظام اسالمى 
به  را  این کار  به مردم هستند و  نیستند، شیفته خدمت  مقام و قدرت  تشنه 
عنوان یک وظیفه الهى و ادای تكلیف شرعى و عبادت انجام مى دهند. این از 
ماهیت و مختصات حكومت و مدیریت اسالمى است و نظام ما بر این اساس 
برپا شده است. از طرفى دیگر، خدمت به مردم وسیله است برای تحقق اقتدار 

مردمى نظام و پیشگیری از تهدیدهای دشمنان نظام و ایجاد امید در مردم. 

دو موضوع درباره خدمت رسانى ]وجود دارد که[ باید به آنها اولویت داده 
شود: یكى »امنیت« و دیگری »معیشت« مردم است. این دو در شرایط فعلى 
از حساس ترین و با اولویت ترین موضوعاتى است که در بحث خدمت رسانى 
در  چه  و  کشور  در سطح  چه   - نظام  کارگزاران  توجه  مورد  باید  مردم  به 
سطح استان ها - قرار بگیرد. از نامه ها و مراجعات مردم برمى آید که معموالً 
کنون حكومت  تا  البته  است.  موضوع  دو  این  در  مطالبات شان  و  مشكالت 
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اسالمى در ظرف این 23 سال بعد از انقالب، خدمات بسیاری به مردم کرده 
با همه  از همه مسئوالن و مدیرانى که زحمت کشیدند و  بایستى  است که 
مشكالت گوناگونى که دشمنان اسالم در مقابل مسئوالن گذاشتند و از جنگ 
تحمیلى و تحریم های اقتصادی گرفته تا شبیخون فرهنگى با همه این امواج 
مردم  به  با خدمات شایسته  و  کردند  مقاومت  نظام،  علیه  سهمگین شكننده 
نگذاشتند مقاصد شوم دشمنان متحقق شود، تشكر شود. در وضع فعلى وقتى 
مردم به مسئوالن و مدیران مراجعه مى کنند، انتظار و توقع آنها بیشتر در این 
دو موضوع است. البته ممكن است برخى از مطالبات هم به ناحق باشد، ولى 
این طور نیست که همه ناحق باشد، بعضى ها هم حق است، یعنى مى شود 

بیشتر امنیت را برقرار کرد، مى شود بهتر به وضع معیشت مردم رسید. 

ایجاد کرده، مسئله مواد  استان ها بحران  از  دو پدیده دیگر که در خیلى 
مخدر و مسئله قاچاق است. ایجاد امنیت در این ابعاد گوناگون راهى ندارد 
جز همكاری همه دستگاه ها. من در اینجا مى خواهم دو توصیه عرض کنم: 
یكى اینكه برقراری امنیت های گوناگون مورد لزوم، نیاز به برنامه ریزی های 
کالن دارد. به این معنا که امروز خیلى از ناامنى ها به وسیله یک فرد انجام 
انجام مى گیرد. مواد  یا یک سازمان و شبكه  نمى گیرد به وسیله یک جریان 
مخدر یک جرم سازمان یافته است، قاچاق نیز همین طور، پشت پرده مفاسد 
اقتصادی و مفاسد فرهنگى شبكه و تشكیالت قرار دارد. مقابله با این قبیل 
جرایم و ناامنى های سازمان یافته، به برنامه ریزی همه جانبه از سوی همه قوای 

مسئول برقراری امنیت نیاز دارد.

در  و  قضایى  دستگاه  در  کمتر  که  است  پیشگیری  دیگر،  موضوع 
جرم  از  پیشگیری  است.  شده  توجه  آن  به  امنیتى  و  اجرایى  دستگاه های 
اساسى  فكر  آن  برای  در عمل  متأسفانه  ولى  است،  آمده  اساسى  قانون  در 
تدوین  و  تنظیم  قانونى  هیچ  اساسى  قانون  اصل  پنجم  بند  برای  نكردیم. 
نكردیم. عقل مى گوید و شرع هم تأکید مى کند و در دنیا نیز همین معمول 
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مجازات  از  بهتر  فساد  یا  مرض  یا  جرم  یک  وقوع  از  پیشگیری  که  است 
یا  آثار جرم  همه  هم  و  دارد  هزینه  هم  درمان  و  مجازات  است.  درمان  یا 
بیماری را نمى تواند محو کند. خوب است که هیچ جرمى در جامعه واقع 
از  کنیم. یكى  را زود مجازات  بزهكار  اینكه هر وقت واقع شد،  نه  نشود، 
فلسفه های کیفر، پیشگیری است، ولى کافى نیست، برای پیشگیری باید از 
باید یک  اهرم ها  این شیوه ها و  استفاده کرد.  نیز  اهرم های دیگر  شیوه ها و 
است  این  اساسى  قانون  ظاهر  شود.  برنامه ریزی  آنها  برای  و  جمع  جایى 
با این همه  که متولى این کار قوه قضاییه است، خیلى خوب، قوه قضاییه 
پرونده ای که سر قضات ریخته شده اصاًل وقت و امكان این کار را ندارد. 
عالوه بر این، خیلى از اهرم های پیشگیری، بیرون از اختیار دستگاه قضایى 
است، زمینه های فرهنگى مؤثر است، عوامل اقتصادی مؤثر است، مثاًل یكى 
از عوامل پیشگیری این است که در جامعه فقر زیاد نباشد. برخى از اهرم ها 
هم مربوط به دستگاه قضایى یا دستگاه های امنیتى و انتظامى است. در این 
بسیار  امنیتى  استان که بحمداهلل هماهنگى دستگاه های قضایى و سیاسى و 
ائمه  و  علما  از  کنند.  باز  را  بحثى  هم  پیشگیری  به  نسبت  است،  خوب 
جماعات و از عوامل مختلفى در جامعه مى توان در پیشگیری از وقوع جرم 

استفاده کرد.

مقام معظم رهبری روی مسئله  بسیار حساس است.  نیز  بخش معیشت 
سیاست های  از  یكى  این  و  دارند  خاصى  حساسیت  همواره  مردم  معیشت 
که  قوه ای  هر  مسئوالن  است.  مسئوالن  همه  به  ایشان  تذکر  و  دائم التأکید 
خدمت ایشان مى روند، ایشان روی این مسئله تأکید مى کنند، سران سه قوه 
جلسات مشترکى دارند، ایشان دستور فرمودند که این جلسات هر دو یا سه 
ماه یک بار خدمت ایشان برگزار شود، در آن جلسه هم این را تأکید مى کنند. 
امروز در خبرها شنیدید نمایندگان محترم مجلس رفته بودند خدمت ایشان - 
به مناسبت هفتم خرداد، روز افتتاح مجلس - باز ایشان به مسئله تورم اشاره 
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کردند و فرمودند مجلس کاری بكند که این تورم از بین برود، مردم واقعًا 
ناراحتند. همین نامه هایى که این دو سه روز اینجا به من دادند، من همه را 
خودم نخواندم، ولى بعضى از نامه هایى که به دست خودم رسیده مربوط به 
معیشت بود. در دیدار مردمى، برخى واقعا مشكلشان مشكل معیشتى بود که 

این مشكل معیشتى مشكالت دیگری هم به دنبال خود مى آورد. 

پس درباره معیشت مردم باید فكر اساسى کنیم. حاال ممكن است مسئوالن 
کار  چه  استان  در  ما  بكنند،  را  کار  این  باید  قوا  سران  که  بگویند  استانى 
باید  مى توانیم بكنیم؟ حل مشكل معیشت جزء سیاست های کالن است که 
در مرکز تصمیم گیری شده و بودجه آن تأمین و قوانین و مقررات آن وضع 
شود. این مطلب به یک معنا درست است، سیاست ها و تدابیر و برنامه هایى 
در دولت و شورای اشتغال و جاهای دیگر دارد تنظیم مى شود که ان شاءاهلل 
مفید باشد و با سرعت اجرا شود، ولى باالخره مسئولیت مدیران استان ها را 
از بین نمى برد. چون اوالً در خیلى از استان ها امكانات خاصى وجود دارد که 
از آنها مى شود استفاده کرد. ثانیًا مدیریت استان هم بخشى از مدیریت کالن 
برنامه ریزی شود مؤثر خواهد  این قسمت تالش و  اگر در  حكومت است، 
مى کند،  تأکید  آن  انقالب همواره روی  معظم  رهبر  که  سیاستى  این  با  بود. 
رسیدگى به معیشت مردم، از بین بردن فقر، اشتغال برای مردم، رفع تبعیض، 
حل مشكل معیشت، نیاز به چند پیش شرط دارد، همه هم مسئولند، هر کس به 
اندازه ظرفیت و قدرتى که این نظام در اختیار او قرار داده، جداً مسئول است. 
هم در روز قیامت حساب از او کشیده مى شود هم در دنیا مقابل ملت عزیز و 
مقابل رهبری مسئول است. اولین پیش شرط این است که مسئله معیشت مردم 
دغدغه خاطر مدیران باشد. چه مدیران قضایى، چه مدیران اداری، چه مدیران 
امنیتى، جدا باید این را یكى از وظایف خود حساب کنند و همان طور که 
دغدغه خاطر رهبری و مسئوالن ارشد نظام است، دغدغه خاطر مدیران میانى 

و پایین تر هم باشد. 
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این دغدغه خاطر به تدریج انگیزه ای برای عمل و رفتار آن مدیر شود. 
باید حل  و  است  مردم یک مشكل  معیشت  که  کرد  پیدا  اعتقاد  مدیر  وقتى 
شود، به تدریج فضای عمل او با فضای ذهنى او منطبق مى گردد و خداوند 

هم هدایت مى کند. 

پیش شرط دوم: دیدگاه مدیران بایستى این باشد که در همه برنامه ریزی ها 
و فعالیت های قضایى، سیاسى، اقتصادی، مدیریتى، دستگاه های گوناگون اصل 
به متمولین و  نه  فقرا و مستضعفین خدمت بشود  به  این بگذاریم که  بر  را 
پولدارها. اگر این دید نباشد، دوباره خان های فراری برمى گردند و اموال و 
با یک حكم دادگاه پس  اختیار مستضعفین قرار گرفته  زمین هایى را که در 
مى گیرند و گروهى دیگر بر فقرا و بیكاران افزوده مى شود. از بخش قضایى 
مثال بزنیم، قاضى باید این دید را داشته باشد که در این طور پرونده ها همیشه 
به پولدار، به خان، سوءظن داشته باشد نه به فقیری که پس از انقالب، هیأت 
مانند  را  پرونده  این  نباید  او گذاشته است و  اختیار  را در  نفره زمین  هفت 
بقیه پرونده ها رسیدگى کند و با مشاهده سندی به نفع خان یا ورثه او حكم 
کند. اگر این دید نباشد، چنین حكم هایى صادر مى شود، حاال در این استان 

نمى دانم شده یا نه ولى در برخى از استان ها شده است. 

در  خارجى  سرمایه گذاری  استقرار  کردند  اشاره  که  دیگری  مسئله 
خارجى،  سرمایه گذاری  اصل  بر  عالوه  است.  مفید  قطعًا  که  استان هاست 
مهم این است که این سرمایه خارجى در اینجا چگونه و به چه کاری گرفته 
شود؟ اگر سرمایه گذاری خارجى در دالل بازی ها، در استفاده از رانت های 
اقتصادی، در بعضى کارهای غیرمولد اقتصادی به کار گرفته شود، نه تنها به 
نفع اقتصاد کشور نیست که به ضرر اقتصاد کشور است. پس باید نظارت 
باشد.  مولدی  و  مفید  سرمایه گذاری  واقعًا  سرمایه گذاری  این  که  باشد 
صاحب سرمایه دنبال سودش است، اگر دید در اینجا مى تواند از مجوزها 
و انحصارات دولتى استفاده کند که راحت تر به سود برسد، سرمایه خود را 
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در این بخش به کار مى گذارد، از رانت ها و مجوزها و انحصارات اقتصادی 
ناسالم موجود استفاده کرده و سرمایه خود را دو برابر مى کند و دوباره با 
خود مى برد. خوب، این به چه درد مملكت مى خورد؟ نه فقر از بین مى رود، 

نه اشتغال ایجاد مى شود، نه اقتصاد ما رونق مى گیرد. 

واقع  در  و  دارد  فعالیت  پوشش  فقط  اقتصادی،  فعالیت های  از  خیلى 
فعالیت اقتصادی نیست. وقتى دستگاه های قضایى و امنیتى بررسى مى کنند 
مى ببینند بسیاری از مفاسد اقتصادی ریشه در این فعالیت های ناسالم دارد. 
البته نظارت بر سرمایه گذاری ها باید به گونه ای باشد که به حقوق خصوصى 
نباید  است،  از سرمایه یک اصل  است. حمایت  این یک اصل  نزند،  لطمه 
هر کس را بگیریم و بگوییم از کجا آورده ای؟ این کار ضررها و زیان های 
بسیاری برای رشد اقتصاد جامعه دارد، ولى این طور هم نباشد که به عنوان 
اینكه سرمایه گذاری خارجى مفید است، هیچ نظارتى نداشته باشیم که این 
سرمایه کجا رفته و چه کار مى کند. نظارت در حد درست و با اعتماد متقابل 
دستگاه های نظارتى و دستگاه های اجرایى الزم است که سرمایه گذاری ها و 
برنامه های اقتصادی را به طرفى سوق دهد که معیشت مردم را تأمین کند، 
از شرط هاست،  یكى  هم  این  باشد.  جامعه  برای  مفید  و  مولد  و  اشتغال زا 
اگر این تصور نباشد، سرمایه گذاری خارجى یا حتى داخلى برعكس نتیجه 
مى دهد. با این ثروت های طبیعى عظیمى که در داخل کشور داریم عوض 
و  بگیریم  کار  به  را  مردم  دهیم،  سامان  را  کشور خود  اقتصاد  اینكه وضع 
برای  کالنى  سودهای  منشأ  کنیم،  درست  خود  مردم  برای  اقتصادی  رونق 

پولدارهای خارجى شده ایم. 

ما بالقوه بسیار قوی هستیم، در بخش اقتصاد ظرفیت ها و امكانات بسیار 
آنها  از  اقتصادی  رونق  جهت  در  مى توانیم  درست  برنامه ریزی  با  که  داریم 
استفاده کنیم. اینكه که بیكاری در کشورمان زیاد است به واسطه ناهمگون بودن 
سیاست های اقتصادی و اجرایى ماست. در این باره، سخن بسیار است. اینكه 
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رهبر همیشه بر مبارزه با مفاسد اقتصادی انگشت گذاشتند و تأکید کردند و در 
پیام هشت ماده ای از هر سه قوه و دستگاه های ویژه ای در سه قوه خواستند که 
این مبارزه را فعال کنند، به جهت این است که ما بالقوه امكانات زیاد داریم، ولى 
از آنها درست استفاده نشده است. ما در این زمینه ضعف نظارت داریم، ضعف 
برنامه ریزی داریم، سیاست های پولى و بانكى غلط نیز داریم. بعضى از اساتید 

اقتصاد در جلسه هستند و این را بهتر از من تشخیص مى دهند. 

در گزارش هایى که به ما مى رسد، یكى از عواملى که به سرمایه گذاری 
بسیار ضربه مى زند، باج خواهى بعضى از دستگاه ها از فعالیت های اقتصادی 
است. تا یک فعالیت اقتصادی سالم شروع مى شود باج خواهى ها هم شروع 
مى شود، از شهرداری گرفته تا تشكیالت باالتر، این خود یكى از مشكالت 
است. مقرراتى که برای فعالیت های مولد اقتصادی داریم بسیار مشكل است، 
یا  بیاورد حدود هفتاد  برای کسى که بخواهد یک کاالی مجاز را از خارج 
هشتاد ایستگاه هست - از صدور مجوز تا ترخیص از گمرك - که باید از آنها 
بگذرد. آن وقت باج خواهى ها بر این اضافه مى شود. این در بازرگانى مجاز و 
سالم ماست، اما همین کاال را قاچاقچى در آن طرف آب، دو روزه در تهران 
قانونى وارد کند  از طریق  تحویل مى دهد، ریسک آن را هم مى پذیرد. چرا 
که هم وقت مى برد هم مشكل است، هم وقتى آن کاال به دستش مى رسد که 

ممكن است از رونق افتاده و خریدار نداشته باشد؟

گذاشتن این همه ایستگاه برای ورود کاال، سبب شده که قاچاق در کشور 
فعال شود، لذا اکثر کاالها به شكل قاچاق و نه از راه قانونى در بازارها یافت 
مى شود. بعضى از مقررات خیلى وحشتناك است، باید این مقررات رفع شود. 

خود تشكیالت اجرایى، بازرسى و نظارت کند، این گونه نباشد که همیشه 
سازمان بازرسى از بیرون بیاید مچگیری کند و تنش بین قوه قضاییه و یک 
دستگاه اجرایى به وجود بیاید. مدیر آن بخش خود برود بازرسى دقیق کند 
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کشتى  یک  در  همه  ما  کند.  اعتماد  هم  بازرسى  سازمان  بدهد،  گزارش  و 
نشسته ایم، اگر خدای نكرده این کشتى سوراخ شود همه با هم غرق مى شویم، 

این نیست که من بمانم او برود. 

دادن  در  زندگى،  کیفیت  در  تبعیض  است،  خطرناك  بسیار  تبعیض 
مجوزها، در دادن فرصت های اشتغال و سرمایه گذاری و بازرگانى. تبعیض 
برای  بستری  و  نارضایتى  و  مردم  معیشتى  آفت های وضع  بدترین  از  یكى 
نفوذ دشمن و فتنه انگیزی فتنه انگیزان است. در همه خدماتى که دستگاه ها 
مى خواهند برای مردم داشته باشند باید طوری انجام بگیرد که تبعیضى در 
آن نباشد و مردم هم احساس تبعیض نكنند. بعضى وقت ها تبعیض نیست، 
ولى طوری رفتار مى شود که مردم احساس مى کنند تبعیض شده است. در 
دستگاه قضایى هم وقتى یک طرف مى بیند که قاضى به طرف دیگر اجازه 
دیدار و گفت و گو مى دهد و به او وقت نمى دهد، احساس تبعیض مى کند. 
در روایات آمده قاضى در مجلس قضاوت حق ندارد هیچ امتیازی به یكى 
از دو طرف دعوا بدهد، مثاًل با یكى بخندد و روی خوش به یكى نشان دهد 
و به دیگری ندهد، اگر چنین کند از صالحیت قضاوت ساقط مى شود. اگر 
باید  تلقین مى کند، قاضى  او  به  دارد  با یكى مشاوره کند دیگری مى گوید 
و  را شفاف  بگویند، هر کس سخن خود  او چیزی  ندهد در گوش  اجازه 
علنى بگوید. ببینید چقدر عدم تبعیض و تساوی در حقوق عامه مورد تأکید 
باب  در  تنها  مردم  به  نسبت  تبعیض  است. عدم  قرار گرفته  اسالم  و دقت 
مجوزی  بناست  وقتى  است.  طور  همین  نیز  امور  بقیه  در  نیست،  قضاوت 
داده شود و امكانى در اختیار مردم قرار گیرد، اگر خدای نكرده در توزیع 
و  ایمان  به  شود،  عمل  تبعیض گونه  است،  ملى  امكانات  که  امكانات  این 

اعتقاد مردم ضربه مى زند. 

بحث رفع تبعیض، در مقام اجراست، وگرنه در قانون اساسى ما دو یا سه 
اصل به صراحت در نفى تبعیض آمده است، عالوه بر آنكه یک وظیفه الهى و 
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حكم روشن شرعى برای حاکمان و کارگزاران اسالمى است. در کبری هیچ 
بحثى نیست، اگر مشكلى هست در اجراست. 

در استان نیز با این همدلى خوبى که بحمداهلل میان مسئوالن هست، اهتمام 
به این امور وظیفه همه است. اینها همه در حد معقولى قابل برنامه ریزی و 
و  نباشد  مقدور  زودی  این  به  آن  مراتب  از  بعضى  شاید  است،  ساماندهى 
طبیعى است که همه آنچه انسان تمنا مى کند به آن نمى رسد، ولى بسیاری از 

آن تحقق پذیر است.

عشاير و نظام اسالمى)))
عشایر و مرزنشینان ما مردمانى مؤمن و وفادارند و سنت های ارزنده و 
خوب آنها، بخشى از فرهنگ اصیل ملت ماست. امروز هم اگر عشایر حمایت 
شوند نقش بسیار مؤثری در حفظ امنیت کشور و نیز در احیای فضیلت ها و 
ارزش های اصیل فرهنگى خواهند داشت. فضیلت ها و ارزش هایى که جزو 
میراث های اسالمى ملت ماست، ولى متأسفانه مورد کم توجهى قرار گرفته 

است.

حق متقابل نظام و عشاير مرزنشين
حق متقابلى بین مسئوالن نظام و عشایر وجود دارد. حقى که بر نظام و 
مدیریت اسالمى است، آن است که کاستى ها و مشكالت و محرومیت های 
عشایر مرزنشین و نیز عشایر مرکزی را مورد توجه قرار دهد و این محرومیت ها 
را به طریقى جبران کند. برای مرزبانى و دفاع از مرزها در مقابل انواع تجاوزها، 

ابزار و لوازم این مهم را در اختیار آنها بگذارد.

این موضوع  به  نظام  انقالب همواره حاکمیت  پیروزی  از  بحمداهلل پس 
توجه داشته، حاال چه اندازه موفق بوده؛ به عوامل مختلفى بستگى دارد. به هر 

) ـ ديدار با مسئوالن استان سيستان و بلوچستان 1379/8/15. 
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حال این حق طبیعى مردم مناطق دوردست است که با توجه به محرومیت 
عهده  بر  این حق  شود.  مشكالت شان  به  مضاعفى  توجه  دارند  که  بیشتری 
همه بخش های مدیریت نظام چه اجرایى و چه قضایى و چه بقیه نهادها و 
سازمان های حكومتى است که به عنوان امین و وکیل این مردم خوب انجام 

وظیفه مى کنند.

در مقابل این حق، نظام نیز بر عشایر حق دارد و آنها نیز نسبت به نظام 
وظیفه متقابل دارند. این مناطق چون در حاشیه کشور است و نوعى ارتباط 
با کشورهای مجاور دارند، وظایف خاصى نیز بر عهده آنهاست. این وضع، 
ایجاب مى کند ارزش هایى که این نظام برای آنها تأسیس شده، در این مناطق 
نمایان تر باشد. در تماس ها و رفت و آمدهایى که با همسایگان انجام مى گیرد، 
آنها الگوی نظام اسالمى و عدالت و امانت و صدق و قانون مندی آن را در 
تا حدودی به همت و  از نظام اسالمى  ارائه تصویر شایسته ای  ببینند.  اینجا 
همكاری مردم بستگى دارد، در حقیقت منعكس کردن چهره درخشان جامعه 
اسالمى و روابط اجتماعى و حكومتى مبتنى بر اسالم و ارزش های اسالمى، 
یک وظیفه همگانى است. کسى که از کشوری دیگر به اینجا مى آید باید لمس 
درخشان  آن  در  اسالمى  ارزش های  است،  دیگری  جامعه  جامعه،  این  کند 
است؛ روابط اجتماعى بر اساس ضوابط اسالمى است، رشد مدنیت و فرهنگ 
جامعه را احساس کند؛ همه اینها تا حد زیادی بستگى به رفتار مردم منطقه 

دارد. 

حفظ امنيت، وظيفه همگانى
اسالم  دشمنان  گوناگون  دشمنى های  با  برپایى،  ابتدای  همان  از  ما  نظام 
روبه رو شد و روز به روز این دشمنى ها گسترش پیدا کرد. دشمنى ها گاه به 
شكل خشن نظامى و گاه به صورت فرهنگى و سیاسى بوده و هست. البته 
دولت و نظام، مسئولیت جلوگیری از این قبیل دشمنانى ها را بر عهده دارد، 
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اما در نظام اسالمى که نظامى مردمى و تكیه اش بر مردم است؛ دفاع در برابر 
انواع دشمنان و دشمنى ها وظیفه عمومى است. درست است دولت  امكانات 
بیشتر و مسئولیت بیشتری دارد، اما این در فرهنگ سیاسى اسالم به معنای رفع 
تكلیف از افراد نیست. حفظ و حراست کشور و نظام، یک مسئولیت عمومى 
است و فرض و وظیفه تک تک افراد در جامعه اسالمى است و وجود دولت، 

مسئولیت افراد را ساقط نمى کند.

مناطق مرزنشین از این جهت، حساس ترند و به هوشیاری های خاص و 
برنامه ریزی بیشتری با انتظام و هماهنگى همه عناصر ذی ربط دارند. احزاب 
و گروه های سیاسى در منطقه و تمام تشكیالتى که نهادهای مردمى را تشكیل 
مى دهند، با برنامه ای حساب شده و هماهنگ با برنامه های حاکمیت اسالمى 
هدف های اصلى را در این مورد دنبال کنند. در این صورت ما شاهد وضع 
مطلوب در آن مناطق خواهیم بود و امیدواریم با همت دولت خدمتگزار و 
شما بزرگان و علما و رؤسای عشایر که کالم تان مسموع و تأثیرگذار است، 
ان شاءاهلل، شاهد وضعى باشیم که اگر کسى از مرز پاکستان وارد استان سیستان 
ارزش های  تدین و وجود  و  تمدن  نظر  از  کند  احساس  بلوچستان شود،  و 

اسالمى در فضای دیگری قرار گرفته است.

استفاده از سنت های درست اجتماعى
مسئله »شریعت« ظاهراً همان نظام قضایى حكمیت است که در قرآن آمده 
و در فقه شیعه و اهل سنت به عنوان اصل قضایى »تحكیم« پذیرفته شده است. 
شاید همین اصل فقهى در اثر دور افتادن عشایر به تدریج تحت عنوان »شرعى 
کردن« یا »شریعت« میان آنها رایج شد. در عشایر مناطق دیگر نیز همین اصل 
با نام های دیگری متداول است. این سنت خوبى است و آن را باید هدایت و 
بازسازی کرد، به طوری که منافع داوری و حاکمیت را داشته باشد و بخشى از 
آن، که برخالف قانون و اسالم است تعدیل و اصالح شود. آن وقت مى توانیم 
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از برکات این سنت، که سرعت حل و فصل مرافعه و کم بودن هزینه آن است؛ 
استفاده و از عوارض نامطلوب و نامشروع آن نیز ایمن باشیم. حكمیت هایى 
که به قصد صلح طرفین انجام مى گیرد، معموالً آثار اجتماعى خوبى دارد و 
عوارض زیانبار محاکم رسمى را نیز ندارد و این به نفع مردم و نظام است و 

پایه روشن و اساسى در فقه ما نیز دارد.

امروز قوانین قضایى دنیا هم به طرف احیای حكمیت و داوری مى رود و 
افكار متجدد و مدرن دنیای امروز هم در واقع به اصل روشنى که در فقه ما 
وجود داشت، باز گشته است. احیای داوری یا قضاوت تحكیمى در برنامه 
سوم توسعه در مجلس تصویب شده، کارشناسان قضایى نیز آیین نامه آن را 
تنظیم کرده و بررسى آن تقریبًا تمام شده است. نظام قضاوت تحكیمى با عنوان 
خانه های داوری و حكمیت در چهارچوب اسالمى و با اختیارات گسترده ای 
در  آزمایشى  به طور  را  آن  بتوانیم  آینده  سال  در  امیدواریم  و  شده  تصویب 
و  استان سیستان  مطرح شده،  استان های  از  یكى  کنیم.  اجرا  استان ها  برخى 

بلوچستان و دیگری استان خراسان است. 

ان شاءاهلل با اجرای این طرح، از فشار تراکم پرونده ها و طول مدت دادرسى 
کاسته شود. تراکم پرونده ها از مشكالت اساسى مردم و دستگاه قضایى است، 
در سال 1378 حدود چهار میلیون پرونده وارده بود که اگر نصف یا ثلث آنها 

هم تكراری باشد، باز هم زیاد است.

در مورد شرایط قاضى تحكیم، بحث بیشتری شده و برای آن هم طرح 
آماده شده و در دست بررسى است. در فقه و در قانون دادگاه های عمومى و 
انقالب مصوب سال 1373 مواد مربوط به قاضى تحكیم آمده است، شاید نیاز 
باشد برای تعیین شرایط قاضى تحكیم، ماده واحده ای را از تصویب مجلس 
بگذرانیم. برخى از شرایط علمى و فقهى و همه شرایط عمومى از قبیل تقوا، 

عدالت، تعهد، در قاضى تحكیم هم شرط است.
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سنت های موجود در بين عشاير و محورهای اساسى در برخود با آن)))
این مسائل بیشتر مربوط به گذشته عشایر و شرایط پیش از انقالب بود. 
بحمداهلل امروز ـ همان طور که گفتید و آمار ذکر شده هم گویاست ـ وضع 
عشایر بسیار متحول شده است. رژیم طاغوت عشایر را سرکوب مى کرد و 
مانع از رشد و ترقى آنها مى شد. این روش ها و سنت های غلط، بیشتر مربوط 
به قدیم بوده و حاال هم اگر در برخى مناطق باشد باید اصالح شود و البته 
نباید موجب شود سنت های نیک و  پاره ای رسوم و سنت های غلط  وجود 
پسندیده عشایر را نادیده بگیریم. تقویت و حمایت ستاد عشایر الزم است، 
از نظر ساختاری و تشكیالتى هم باید جایگاه مناسبى به آن داد و بودجه و 

امكانات الزم آن هر ساله در بودجه قوه قضائیه درنظر گرفته شود.

کیفیت  و  آنها  پیدایش  و  سنت ها  قبیل  این  اصل  مورد  در  را  نكته ای 
غلط  این سنت های  از  بسیاری  مى کنم:  کلى عرض  به شكل  آنها  با  مقابله 
و غیراسالمى ریشه در ناآگاهى دارد و حاکى از آن است که کار فرهنگى 
در عشایر  زنان  است. مشكل وضع  انجام گرفته  این مورد کم  در  تربیتى  و 
و  بد  بسیار  دید  قدیم  ُعرف  در  که  برمى گردد  نكته  این  به  به طورکلى 
محقرانه ای نسبت به زنان داشته اند، واقعًا به زنان ظلم مى شد و همچون یک 
کاال با آنها معامله مى شد. البته این بینش های نادرست در پرتو نفوذ فرهنگ 
اسالمى به تدریج تغییر کرد و هر چه فرهنگ اسالمى بیشتر در جامعه تعمیق 
شود، ناهنجاری های اجتماعى کم رنگ تر شده و به تدریج برطرف مى شوند.

بسیاری از سوء رفتارها نسبت به زنان، ناشى از جهل به حقوق و جایگاه 
و حرمت زن در اسالم است. اسالم زن را هم عرض مرد قرار داده است. 
حضرت  به  نسبت  همه  این   پیغمبر اینكه  حكمت های  از  یكى  شاید 
زهرا احترام و تكریم مى کرده همین بوده که مى خواست با رفتار خود 

) ـ سخنرانى در جلسه ستاد عشاير استان خوزستان1379/12/4



78 .............................................................................................................  منشور سیاست

بشكند.  داشته  زن  به  نسبت  بدی  بسیار  نظر  که  را  عربى  جاهلى  جّو  آن 
پیامبر اکرم با ورود حضرت زهرا به مجلس قیام مى کرد، او را کنار 
خود مى نشاند و دست او را مى بوسید. یكى از مهم ترین حكمت های این 
 احترامات عجیبى که در تاریخ سیره پیغمبر اسالم نسبت به حضرت زهرا

آمده است، همین است که مى خواست آن عرف های غلط را بشكند.

سنت ها و رسوم نادرست اختصاص به عشایر عرب ندارد، در اقوام غیرعرب 
هم وجود دارد. رئیس دادگستری ایالم مسائل مشابهى را در مورد برخى از 
مناطق ایالم ذکر مى کرد و البته مى گفت هم اکنون با فعالیت های فرهنگى و 
آن  که  است  این  است  مسّلم  آنچه  است.  بهتر شده  اخالقى وضع  و  تربیتى 
عرف های ناپسند و سنت های نادرست، به ویژه در مورد زنان، هیچ منشأ شرعى 
ندارد، بلكه برخالف احكام شرعى است و به طور طبیعى در مناطقى که دورتر 

از مراکز علمى اسالمى هستند، این گونه آداب و رسوم بیشتر دیده مى شود.

کرد، صدا و سیما،  تبلیغى عالج  و  فرهنگى  از طریق  باید  را  این مسئله 
و  آداب  زدودن  در  مى توانند  همه  روحانیون،  و  مبلغین  پرورش،  و  آموزش 
باید خود زنان عشایر را  باشند. در گام اول  رسوم و فرهنگ های غلط مؤثر 
از حقوق شرعى شان آگاه کرد، سپس بر اساس اصل تشویق و توبیخ، کسانى 
گوناگون  شیوه های  به  مى شوند  زنان  حقوق  رعایت  به  مقید  و  ملتزم  که  را 
و  دارند  غلط  سنت های  بر  اصرار  که  کسانى  با  و  داد  قرار  تشویق  مورد 
ـ قضایى  غیر  ـ  اجتماعى  برخوردهای شدید  مى کنند  پایمال  را  زنان   حقوق 
انجام گیرد. تشكیل کانون های حمایت از حقوق خانواده و حقوق زنان در چنین 
مناطقى قطعاً الزم است تا به تدریج مردم به حقوق اسالمى خود و کرامت انسانى 

و جایگاه واالی زن واقف شوند و از سنت های نادرست دست بكشند.

شاید یكى از عواملى که موجب مى شود مراکز بین المللى حقوق بشر و 
حقوق زنان علیه ما موضع بگیرند، وجود همین عرف های غلط و آداب و 



فصل اول/ حکومت و نظام اسالمی .................................................................................. 79  

رسوم نادرستى است که در گوشه و کنار کشور مى بینند و آن را به پای اسالم 
و نظام اسالمى مى گذارند.

سه موضوع اساسى در مورد عشایر مطرح است که در مجموع محورهای 
اساسى کار شورای عشایر را تشكیل مى دهد: 

موضوع اول، همان فعالیت های فرهنگى و تبلیغى بود که اشاره شد.

موضوع دوم، تشكیل و توسعه هیئت های حل اختالف در مناطق عشایری 
ایجاد  توسعه،  برنامه سوم  از تصویب  قضائیه پس  قوه  که خوشبختانه  است 
شوراهای داوری و حل اختالف را وجهه همت خود قرار داده و آیین نامه آن را 
هم تنظیم کرده است. این هیئت ها طبق آیین نامه ای که تنظیم شده، حالت رسمى 
دارد و بسیاری از پرونده ها را مى توانند حل و فصل کنند. از شخصیت های 
متعهد و مشهور و موجه عشایر که با فرهنگ اسالم و فرهنگ دنیای جدید 
آشنا هستند و عرف ها و رسوم غلط را به هیچ وجه قبول ندارند، در شوراهای 
داوری و حل اختالف، استفاده شود. وقتى خود آنها داخل کار باشند، مى توانند 

با وجاهت و قدرت اجتماعى که دارند، جلوی این قبیل کارها را بگیرند.

موضوع سوم، برخورد قضایى و انتظامى با آداب و رسوم نادرست است. 
در کنار فعالیت های فرهنگى و گسترش شوراهای حل اختالف، کار قضایى 
و انتظامى هم الزم است، یعنى با کسانى که تبلیغات در آنها مؤثر نیست و 
همچنان پا را در یک کفش مى کنند و بر سنت های غلط اصرار مى ورزند و 
قاطع قضایى و  و  بسیار شدید  برخورد  باید  کنند،  »نهوه«)))  مثاًل مى خواهند 
انتظامى شود. قطعًا بدون اعمال قدرت و برخورد قاطع با این قبیل جنایت ها 
و جرایم، نمى توانیم تنها به وعظ و ارشاد و تبلیغات فرهنگى اکتفا کنیم. باید 
نظر  از  »نهوه«  مثاًل  نظر گرفته شود،  در  متخلفان مجازات های سنگین  برای 

) ـ »نهوه« يكى از رسوم رايج در قبايل عرب است که بر اساس آن مردان قبيله حق دارند زنان و دختران 
مظنون به خيانت را به قتل برسانند.
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قانون جرم شمرده شود و برای کسى که اقدام به نهوه مى کند، گر چه موفق 
هم نشود، مجازات های ده سال و بیست سال زندان و محرومیت از حقوق 
اجتماعى وضع شود که دیگر کسى جرأت نكند نهوه کند. قطعًا این کار الزم 
است و اگر انجام نگیرد، صرف حرف زدن و تبلیغ کردن به هیچ وجه کافى 
نیست. در دادگاه های انقالب هم، شعبه های ویژه ای مسئول رسیدگى به چنین 

پرونده هایى خارج از نوبت شود.

برخى از این مسائل چون اعمال مجازات های شدید و غلیظ شاید نیاز به 
وضع قانون داشته باشد، ولى بعضى از آنها نیاز به وضع قانون ندارد و انجام 

آنها در اختیار و صالحیت خود دستگاه قضایى است.

نهوه کردن یكى از بزرگترین جرم هاست، با این جرم باید به شدت برخورد 
شود و مرتكب آن از همه حقوق اجتماعى محروم شود. وقتى که افراد دیدند 

چنین مجازاتى در انتظارشان است، دیگر دست به این کارها نمى زنند.

برای مقابله با رسوم غلط باید در هر سه محور یاد شده، کار کرد. شوراهای 
حل اختالف از همه مهم تر است و بیشترین فعالیت را مى تواند داشته باشد. 
برخوردهای قضایى و انتظامى هم باید در این مورد قاطعیت الزم را داشته باشد. 
کار فرهنگى و تبلیغى نیز بسیار الزم است و باید در بخش های مختلف برای آن 
برنامه ریزی شود. تبلیغ روحانیون به تنهایى، کافى نیست، صدا و سیما و آموزش 

و پرورش هم باید کمک کنند.

امروز هم اتفاقًا فرهنگ عمومى جهان در همین راستا قرار دارد و موج 
فرهنگى جهان روبه این طرف در حرکت است که زن مظلوم است و مورد 
تبعیض قرار مى گیرد. مى توان از این فضای فرهنگ جهانى نیز در از بین بردن 
سنت های غلط کمک گرفت، البته به شكل اسالمى آن نه به شكل انحرافى که 

اروپایى ها مطرح مى کنند . 
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حاشيه نشينى و امنيت)))
حاشیه نشینى بسیار مهم است و مسئولیت آن فراتر از قوه قضائیه و مربوط به 
همه قوای نظام است، اختیارات و ابزار آن هم بیشتر در اختیار قوه مجریه است. 
البته دستگاه قضایى و نیروهای انتظامى و امنیتى هم مسئولیت های ویژه ای در 
این خصوص دارند، مجلس هم با تصویب قوانین راه گشا و مؤثر در جلوگیری 
از این پدیده بسیار خطرناك و بحران آفرین و جرم زا، مى تواند نقش مهمى داشته 
باشد. مشكل حاشیه نشینى تنها این نیست که بخشى از حاشیه یک کالن شهر 
وضع ناهنجاری دارد و بزهكاری و جرایم گوناگونى در آن شیوع دارد، بلكه 
عالوه بر این، منشأ شیوع جرم و ناهنجاری در بخش غیر حاشیه نشین شهرها نیز 
خواهد شد. حاشیه نشین ها اثرات بسیار زیان باری در همه ابعاد جامعه دارند، هم 
اثرات زیان بار اقتصادی دارند و جایگاه روابط اقتصادی زیرزمینى مانند قاچاق و 
پولشویى هستند، هم پایگاه بزهكاری های اجتماعى و اخالقى و فساد فرهنگى 
در جامعه اند. ممكن است بستر تشكیل مافیاهای بحران زایى در کشور شوند. 
تبهكارانى که درآمدهای کالنى هم دارند از همین حاشیه نشینان استفاده مى کنند 
و شبكه های سازمان یافته قاچاق مواد مخدر و آدم ربایى و مفاسد گوناگونى را 
به وجود مى آورند و امنیت عمومى را مختل مى کنند و بحران مى آفرینند. لذا هم 
دستگاه قضایى باید با حساسیت بسیار و اولویت درجه اول به این قبیل مسایل 

نگاه کند و هم دستگاه های اجرایى.

دو محور بسیار مهم برای برخورد با این پدیده خطرناك و بحران آفرین 
باید ]مدنظر قرار گیرد[: یک محور مربوط به دستگاه قضایى است و بیشتر 
مربوط به طرز برخورد با مفاسد حاشیه نشین ها و به عبارتى دیگر چگونگى 
برخورد با معلول است. محور دیگر مربوط به چگونگى از بین بردن اصل 
پدیده حاشیه نشینى و به عبارتى دیگر برخورد با علت است که بیشتر وظیفه 
دستگاه های اجرایى مانند وزارت کشور و وزارت مسكن و شهرداری هاست. 

) ـ سخنرانى در همايش حاشيه نشينى و امنيت قضايى در تاريخ 1384/4/4
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باید دادگستری ها برنامه  در محور اول که مربوط به قوه قضائیه است، 
ویژه ای برای کنترل مناطق حاشیه نشین ترتیب دهند و شعبى را برای کنترل و 
رسیدگى به جرایمى که منشأ و خاستگاه آنها همین مناطق حاشیه نشینى است. 
اختصاص دهند و قضات ویژه و ضابطان ویژه ای از نیروی انتظامى، بسیج و 
وزارت اطالعات و کارشناسان ویژه ای را در این شعب به کار گیرند. چون 
اکثر این قبیل جرایم، جرایم ویژه و معموالً سازمان دهى شده و شبكه ای اند، 
شناسایى آنها ساز و کار خاص خودش را دارد. از ستادهای امنیت اجتماعى 
و نیز شوراهای حل اختالف هم در این مناطق حاشیه نشین مى توان استفاده 
کرد، اینها هم مى توانند اطالعات دقیقى از این مناطق گردآوری کنند و هم 
مى توانند در پیشگیری از جرم، نقش داشته باشند. در این میان از همكاری 
افراد سالمى که از روی فقر و فالکت و بیكاری در این مناطق سكونت اختیار 

کردند، نیز مى توان استفاده کرد. 

است.  با علت  برخورد  است،  اساسى  و  اصلى  که محور  دوم  محور  اما 
علت هم در اینجا دو معنا مى تواند داشته باشد، یكى بحث علت العلل است؛ 
یعنى فقر و بیكاری و نبودن امكانات الزم در روستاها و شهرستان ها که سبب 
مهاجرت به حاشیه شهرهای بزرگ مى شود. اینها ریشه ها و علل اصلى پیدایش 
این پدیده شوم و بحران آفرین حاشیه نشینى است که البته رفع این علل و عوامل 
برنامه های کالن تر و در سطوح  به  نیاز  نیست و  این همایش  در دستور کار 
باالتری دارد. فقر، یک مسئله ریشه داری در جامعه ماست و یكى از آثار آن، 
حاشیه نشینى است. بیكاری خودش یک آفت و آسیبى است که اغلب کشورها 
دچار آنند و همه دنبال این هستند که این آسیب را رفع کنند. اینها مشكالتى 
ریشه ای تر و فراتر از پدیده حاشیه نشینى هستند و حاشیه نشینى یكى از زائده های 
آنهاست. مقصود من از برخورد با علت در اینجا، علت درجه دوم است، یعنى 
حاشیه نشینى اگر چه معلول عوامل دیگری مانند فقر و بیكاری است، اما خود آن 
علِت وقوع جرایم و مفاسدی است و برای برخورد با این جرایم و مفاسد باید 
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علت آنها که پدیده حاشیه نشینى است نیز مهار شود. دستگاه های اجرایى مانند 
شهرداری وزارت مسكن با همكاری دستگاه های قضایى و امنیتى و انتظامى، 
طراحى و برنامه ریزی کنند و حاشیه نشینى را مهار کنند. راهكارهای مختلفى 
برای این کار هست و با برنامه ریزی در یک بازه زمانى مثاًل 5 ساله مى شود این 
حاشیه نشینى را از کل کشور جمع کرد. دولت هم باید از این طرح پشتیبانى 
- باشد  الزم  اگر   - هم  مجلس  بدهد،  قرار  آن  برای  ویژه ای  بودجه  و   کند 
مصوباتى در این زمینه داشته باشد. در خیلى از کشورها این کار شده است. من 
یادم است در عراق قبل از زمان بعثى ها، حدود چند صد هزار نفر از این عشایر 
فقیر شیعه جنوب عراق به تدریج به طرف بغداد آمدند و در حاشیه آنجا ساکن 
شدند. دولت وقت عراق این خطر را احساس کرد، آمد پشت رودخانه دجله 
که شهر بغداد را دو قسمت مى کند، یک شهرك بزرگ ساخت که فاصله زیادی 
با بغداد نداشت و همه مهاجران را مجبور به سكونت در آن کرد، زمین به آنان 
دادند و آنان را در احیای آن به کار گرفتند و به تدریج آنجا آباد شد. این شهرکى 
که امروز حدود 2 میلیون جمعیت دارد، به نام شهرك صدر، همان شهرك است 

و اکنون شاید بهترین جوانان شیعه بغداد، در آن سكونت دارند. 

طبق قانون اساسى، از حقوق شهروندی این حاشیه نشینان و نیز تكلیف 
شرعى ماست که حداقل زندگى را برای آنها تأمین کنیم. این هموطنان را که 
نمى شود نابود کرد، باید آنها را از این حالت بیرون آورد، منطقه مناسبى را 
برای سكونت آنها تعیین کرد و آنها را مجبور به ترك آلونک ها و سكونت در 
آنجا کرد. حداقِل امكانات زندگى به آنها داده شود، دست کم هزینه ساخت 
همین آلونكى که اینجا از آنها گرفته شده به آنها داده شود تا بتوانند زندگى 
 خودشان را در آنجا شروع کنند. سپس در این شهرك های - ولو فقیرنشین -
نوبنیاد همه جوانب امنیتى و فرهنگى و اجتماعى الزم در نظر گرفته شود. این 
طرحى که عرض کردم شاید یک فكر ابتدایى باشد، ولى مى توان آن را پخته 

و تكمیل کرد. 
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عملى  راهكارهای  باید  کنیم،  حذف  را  حاشیه نشینى  بخواهیم  اگر  ما 
پیدا کنیم. اگر مثاًل »خاك سفید« را ویران کنیم، ولى ساکنان آن ندانند کجا 
آنان یا دوباره به  بروند، ما نیز نتوانستیم آنان را به جایى منتقل کنیم، قهراً 
همان خاك سفید برمى گردند، یا مى روند در مناطق دیگر سكونت کرده و 
یک »خاك سفید« دیگری ایجاد مى کنند. این راه درستى نیست، باید با یک 
طرح کارشناسى شده کارآمد، این علت را از بین ببریم. اولین گام این است 
که یک جای دیگری را، ولو دور از شهر، برای اسكان این حاشیه نشینان، 
تازه  نیستند،  بزهكار  که  آنها  همه  شهروندند،  انسانند،  اینها  کنیم.  مشخص 
بزهكار که خانواده اش بزهكار نیست، زن و بچه اش که گناهى ندارند. اگر 
با  آنان  سكونت  برای  جایى  باید  کنیم  ویران  را  آنان  زاغه های  مى خواهیم 
و  دارد  الزم  بودجه  قطعًا  این  باشیم.  کرده  مهیا  زندگى،  امكانات  حداقل 
که  است  آسیب هایى  از  کمتر  قطعًا  بودجه  این  کنیم.  تأمین  را  آن  بایستى 
هزینه های  همه  این  و  مى شود  وارد  شهر  به  حاشیه نشینى ها  این  وسیله  به 

قضایى، امنیتى، اقتصادی، اجرایى، در بر دارد. 

در همه استان ها مى بینیم که جرایم سازمان یافته و وحشتناك و جنایت های 
تكان دهنده و باندهای مخوف مافیای مواد مخدر، همه از مناطق حاشیه نشین 
مناطق  این  در  جرایم  این  عوامل  و  بزهكاران  و  مجرمان  بیشتر  برمى خیزد، 
ساکنند. پایگاه عملیاتى شان و عمله و عواملشان در این جا قرار دارند، چون 
این بزهكاری ها در آنها  امنى برای  کنترلى هم بر این مناطق نیست، حاشیه 

ایجاد مى شود. 

برای  کشوری،  هر  مقتضیات  با  متناسب  و  علمى  روش های  با  دنیا  در 
طى  راه های  راه ها،  این  است.  شده  برنامه ریزی  حاشیه نشینى،  پدیده  حذف 
شده است، فقط طراحى و برنامه ریزی و اراده و عزمى مى خواهد که این کار 

را انجام بدهد. 
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مبحث دوم

 أثیر انقالب اسالمی بر ادبیات سیاسی جهان اسالم
و بیداری اسالمی

گفتار اول: تأثیر انقالب اسالمی بر ادبیات سیاسی جهان اسالم و خدمات 
انقالب اسالمی)))

الف( تأثير عامل معنوی در رخدادهای اجتماعى
دشمنان اسالم ابعاد ایمانى و اعتقادی مردم را کمتر مى بینند و در محاسبات 
خود بیشتر بر عواملى که خود با آنها سر و کار دارند تكیه مى کنند و عوامل 
معنوی را کمتر مورد توجه قرار مى دهند. برای آنها قابل تصور و درك نبود 
که ایمان به اسالم و والیت اهل بیت و پیروی از روحانیت و مرجعیت، بتواند 
انقالبى را شكل دهد، بعد بتواند در مقابل تهاجمى که در آن تمام دشمنان 
اسالم و انقالب دست به دست هم داده بودند و تمام قوای استكباری جهان، 
به  دست  کوچک،  شیاطین  و  بزرگ  شیطان  و  مى رساندند  مدد  را  همدیگر 
دست هم داده بودند، مقاومت کند و ملتى را چنان بسیج کند که تمام وجود 
خود را در راه حفظ انقالب و دفع دشمن به کار گیرد. اینكه این مردم هشت 
سال، ایثارگرانه مقاومت کنند و شهادت طلبانه به جبهه بروند و با هر قیمت 
که شده دشمن را بیرون کنند، یک امر معمولى و عادی نیست؛ این عظمِت 

اعتقادات مردم را مى رساند.

این عامل که از هر عامل دیگری مؤثرتر بوده و یكى از اسرار این انقالب 
اصل  یک  به  برگشِت  است،  بوده  آن  پیروزی  و  تأسیس  در  اصلى  عامل  و 

) ـ سخنرانى در جمع مردم استان خوزستان در ورزشگاه تختى اهواز1379/12/3.
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اعتقادی دینى دارد. بحث رهبری و لزوم اطاعت از او و جانشین ائمه بودن 
منشأ  هم  ایمان،  این  ماست.  مذهبى  و  دینى  عقاید  ارکان  از  بخشى  رهبر، 
پیدایش و پیروزی انقالب بود هم منشأ تداوم انقالب و مقابله با دشمنان آن 
بوده و هست و خواهد بود. در چشم انداز آینده جامعه و کشور ما و جهان 
اسالم نیز همین عامل مایه عزت و عظمت و موفقیت هرچه بیشتر این انقالب 

خواهد بود.

بدانید آنچه را به برکت اسالم به دست آوردیم، دستاوردی بسیار عظیم 
هنوز  را  آن  قیمت  و  قدر  ما  خود  شاید  که  است  پرقیمت  و  گرانقدر  و 
در  است  ممكن  که  کمبودهایى  و  مشكالت  همه  با  نشناخته ایم.  به درستى 
برخى از مسائل و سطوح اجرایى حكومت اسالمى وجود داشته باشد، باز 

آنچه که به دست آمده است بسیار عزیز و گرانقدر است. 

پس از چند قرن تبلیغ علیه ادیان الهى و بخصوص تبلیغ علیه دین مبین 
و  اجتماعى  امور  در  را  مدیریتى  هیچ گونه  قدرت  ادیان  این  اینكه  و  اسالم 
سیاسى ندارند، یا دین افیون ملت هاست، یا دین مربوط به جوامع سنتى است 
و در جوامع مدرن امروز، قدرت رهبری و مدیریت و حاکمیت و نظم امور 
را ندارد و گسترش این تبلیغات به شكل های مختلف در دانشگاه ها و مراکز 
علمى و هنری و نگاشتن مقاالت و کتاب ها برای اقناع جوانان و فرهیختگان 
ما که دین نمى تواند زمام رهبری جامعه را به دست بگیرد و رهبری جامعه 
فقط از طریق مكتب های بشرِی امروزی امكان دارد، ناگهان انقالب اسالمى 

از متن دین برخاست.

ذهن  به  اصاًل  جایى که  تا  بود  شده  تدریس  و  تبلیغ  نظریه  این  سال ها 
فرهیختگان و سیاستمداران ما خطور نمى کرد که دین بتواند رهبرِی جامعه ای 
را برعهده گیرد. در چنین فضایى، ملت ما با برپایى انقالب اسالمى به رهبری 
داهیانه امام امت و تأسیس نظام اسالمى مبتنى بر فقه اهل بیت توانست 
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این نظریه مادی ضد الهى را باطل کند و ثابت کند که هنوز هم عامل مذهب 
و  است  اجتماعى  حرکت های  عامل  اساسى ترین  و  مؤثرترین  و  مهم ترین 
برساند. سپس  پیروزی  به  این عظمت را هدایت کند و  به  انقالبى  مى تواند 
حكومتى بر اساس دین مبین اسالم، برپا کند و هدف ها و ارزش های اسالمى 
را با استفاده از جدیدترین ابزار و شیوه ها و در پیچیده ترین روابط اجتماعى، 

پیاده کند.

حكومت دینى در عین دارا بودن پرتو عدالت خواهانه و ارزشى، از همه 
دستاوردها و تجارب بشری هم استفاده مى کند. در یک جامعه دینى پیشرفته 
هم اصالت های دینى محفوظ است هم از دستاوردهای علمى ـ آنچه واقعًا 
استفاده  وجه  بهترین  به  ـ  مى کنند  مطرح  علم  اسم  به  آنچه  نه  است  علمى 
مى شود. قانون اساسى این نظام، برگرفته از اسالم است و به گونه ای تنظیم شد 
که حقوق اساسى جامعه را بر اساس مبانى اسالمى حفظ کند. قانون اساسى 
ما که هم مترقى و هم اسالمى است در کوتاه ترین فرصت تدوین و به رأی 

عموم مردم گذاشته شد و رأی قاطبه مردم را پشت سر خود دارد.

ب( تأثير انقالب اسالمى بر ادبيات سياسى جهان اسالم
این اقدام عظیم ملت ایران تمام تبلیغات صد ساله افكار غربى و شرقى 
آنها بین اسالم ناب  جهان علیه دین را به هم ریخت و حجاب هایى را که 
و فكر فرهیختگان جامعه ایجاد کرده بودند، از بین برد و توانایى و برتری 
ادبیات سیاسى و فرهنگى جهان اسالم  به اثبات رساند.  حاکمیت اسالمى را 
پس از این انقالب تغییر کرده است، کسانى که با ادبیات سیاسى و فرهنگى 
جهان اسالم سر و کار دارند مى دانند پیش از انقالب چه ادبیاتى رایج بود، چه 
شعارهایى در کشورهای اسالمى مطرح بود؛ سردمداران و مسئوالن کشورهای 
ادبیاتى  چه  از  و  مى دادند  شعارهایى  چه  انقالب  پیروزی  از  پیش  اسالمى 
استفاده مى کردند؟ پس از انقالب که اسالم عزت دوباره یافت و نور آن، جهان 
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به ویژه جهان اسالم را فرا گرفت و فكر و قلب مردم مسلمان و بخصوص 
شد،  آنها  امید  و  کرد  جذب  خود  به  اسالمى  کشورهای  در  را  جوان  نسل 
ادبیات و شعارها و واژه ها و مدخل ها و مفاهیم دگرگون شدند. کسانى که در 
کشورهای اسالمى تا پیش از انقالب با دینداری مردم در ستیز بودند، مراکز 
دینى را مى بستند، حوزه های علمیه را از بین مى بردند، پس از انقالب در اثر 
وضع جدیدی که در جهان ایجاد شد و بازتاب آرمان ها و ایده های انقالب 
اسالمى در جهان اسالم و مخصوصًا در جوانان، سران کشورهای اسالمى نیز 
مجبور شدند ماسک دین را به چهره بزنند، حتى عنوان خود را تغییر دادند، 
دفاترشان،  سردرهای  در  الشریفین،  خادم الحرمین  به  شد  مبدل  امیر  عنوان 
بسم اهلل الرحمن الرحیم نقش بست، شعارشان اهلل اکبر شد. اینها همه اثرات 

پیروزی انقالب ما در جهان است.

پى  ما در  اینجا مى آیند، مى گویند  از کشورهای اسالمى  هیئت هایى که 
ما  دهیم،  تطبیق  شریعت  با  را  خود  کشور  قوانین  شما  مثل  که  هستیم  آن 
تحولى  همان  این  کنیم.  استفاده  شما  تجربه های  از  این باره  در  مى خواهیم 
است که ایجاد شده و کار بزرگى است که نه تنها در جهان اسالم، بلكه در 
کل جهان اتفاق افتاده است و آن آشكار شدن نقش و اهمیت عامل دین در 
اداره زندگى انسان است و ثابت شد که جوامع بشری نمى تواند بى نیاز از 
دین باشد، انقالب اسالمى از این نظر بر کل جهان، حتى جهان مسیحیت 

هم اثر گذاشت.

ج( خدمات انقالب اسالمى، وضع موجود و چشم انداز مطلوب
این انقالب در طول بیست سال گذشته با اینكه هشت سال آن مبتال به 
جنگ تحمیلى بود که آن همه خسارت و هزینه داشت، در عین حال توانست 
شده  کار  خیلى  دهد.  انجام  کشور  برای  و چشم گیری  مفید  بسیار  خدمات 
است، اگر چه ممكن است نسبت به عملكرد بعضى از قوا و نهادها، نقد و 
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اشكال وجود داشته باشد، این اشكال به معنای کم کردن قدر انقالب و نادیده 
گرفتن خدمات نظام نیست. انتقادی که هست به جهت آن است که ما هنوز به 
نقطه مطلوب اسالمى و ایجاد عدالت اسالمى و تحقق ارزش ها و هدف های 
و  کار کرده ایم  معیارها، کم  این  به  نسبت  نرسیده ایم.  اسالمى  بلند و واالی 
نقص داریم و باید نقص ها را اصالح کنیم، اما اگر بخواهیم کارهایى را که 
انجام شده و انجام مى شود چه در قوه مجریه، چه در قوه مقننه، چه در قوه 
قضائیه، مقایسه کنیم با آنچه که در دیگر کشورهای مشابه شكل گرفته است، 

قابل مقایسه نیست.

قابل  واقعًا  دارم،  اسالم  جهان  کشورهای  اوضاع  به  کامل  اشراف  من 
مقایسه نیست و ما نسبت به کشورهای جهان سوم و کشورهای همجوار، 
آنجا  نیست،  فساد  و  تبعیض  مسئله  فقط  کشورها  آن  در  جلوتریم.  بسیار 
یا  امیر  یا  جمهور  رئیس  به  مى تواند  کسى  مگر  است،  طاغوت  حاکمیت 
یک ملک بگوید باالی چشمت ابروست. آنجا فسادها و تبعیض ها، جهنمى 
رئیس  رئیس جمهور،  اینجا  در  فاسق اند.  و  فاسد  حاکمیت،  سلسله  است، 
مجلس، مسئوالن قوه قضائیه ما مردمى اند، اهل عبادت اند، متدین و متعهد 
و پرهیزکارند. با این همه ممكن است به فرموده مقام رهبری در بعضى از 
دستگاه های ما فساد و تبعیض وجود داشته باشد که باید با آن مبارزه شود 

و آن را اصالح کرد. 

ما ادعای حكومت اسالمى داریم، ادعای برپایى عدل علوی را در جامعه 
داریم، این همه شهید و جانباز داده ایم برای اینكه عدل علوی را برپا کنیم. 
در حكومت اسالمى نباید یک مورد هم بى عدالتى دیده شود، حق یک فرد 
نباید نادیده گرفته شود. این میزان از عدالت، موردنظر انقالب اسالمى است، 
معلوم است ما هنوز به این حد نرسیده ایم و تا رسیدن به آن راه طوالنى در 
پیش داریم. این از تربیت دینى و قدرت پرهیزکاری و الهى بودن رهبر انقالب 
است  نقطه مطلوب  متوجه  و  از وضع موجود  فراتر  است که چشم اندازش 



90 .............................................................................................................  منشور سیاست

و لذا مى سوزد، مى خروشد، فریاد مى زند که تبعیض و فساد و فقر، باید در 
جامعه ریشه کن شود.

د( عزم مسئوالن قضايى برای مقابله با فقر و فساد و تبعيض
فرمان  این  اجرای  برای  قضائیه  قوه  بخصوص  نظام  باالی  مسئوالن 
با هرگونه فساد و  ایشان عهد بستیم که  با  مصمم اند. ما در خدمت رهبری 
ناامنى با تمام وجود مقابله کنیم و از تمام ظرفیت قوه قضائیه و  تبعیض و 
اختیاراتى که قانون اساسى بر مبنای احكام الهى به این قوه داده است و با 
دیگر،  قوای  مسئوالن  همكاری  و  هماهنگى  و  انقالب  معظم  رهبر  حمایت 
برای از میان بردن مثلث شوم فقر و تبعیض و فساد، استفاده کنیم. دستگاه 
قضایى در این مورد دست به برنامه ریزی های گسترده ای زده و کارهای مهمى 
را شروع کرده است، بخصوص در مقابله با ناامنى ها و فسادهای اقتصادی و 
اجتماعى و فرهنگى و مطبوعاتى که به طور یقین طبق نظر مقام معظم رهبری، 

دست دشمن پشت آنهاست.

امیدواریم این برنامه ها به ثمر برسد و در برخى از میدان هایى که گفته شد، 
به ثمر رسیده است. ما از خود دستگاه قضایى شروع کردیم، یعنى اولین جایى 
که شروع به فسادزدایى و تبعیض زدایى کردیم، خود دستگاه قضایى است. 
عادالنه  قضایى  با هدف های  را  نمى توانستند خود  که  را  افرادی  از  بسیاری 
مؤاخذه  بودند  فاسد  که  را  کسانى  و  کرده  جابه جا  کنند،  هماهنگ  اسالمى 
کردیم. در یكى از جلساتى که در همین چند هفته اخیر خدمت مقام معظم 
رهبری بودم برخى از اصالحات انجام گرفته را به عرض ایشان رساندم و 
گزارشى از انهدام برخى از کانون های فساد خدمت ایشان ارائه دادم، تعبیر 
رهبر عظیم الشأن و دلسوز انقالب و اسالم این بود که شما با این گزارش، 
خستگى یک هفته ما را برطرف کردید، هر وقت از این قبیل گزارش ها به ما 

مى دهید، تمام خستگى ام برطرف مى شود.
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هـ( نعمت وجود رهبری
کامل،  اسالم شناس  تیزبین،  قاطع،  رهبری  وجود  نعمت  از  برخوردار  ما 
فهیم و مشرف بر روح اسالم ناب و دارای فكری اصیل و خالق و مبدع و 
مبتكر و آشنا با مكتب های اجتماعى و سیاسى روز و دلسوز امت و دارای 
دغدغه جدی نسبت به احكام و ارزش های نورانى اسالم هستیم که واقعًا نظیر 
او را در هیچ جا نمى بینیم. مجموعه اوصافى که خداوند در این شخص جمع 
کرده، در هیچ شخص دیگری به این شكل وجود ندارد. من چون سال هاست 
که از نزدیک خدمت ایشان مى رسم، به حق مى توان گفت در احدی غیر از 
او فعاًل این اوصاف جمع نیست. با وجود چنین رهبری قاطع و دانا و آگاه و 
مؤمن و صالح و مرد بزرگ الهى، هیچ نگرانى نداریم، نه از دشمنى مى ترسیم، 
نه از جناح و گروهى در داخل واهمه داریم؛ نه از غوغاساالری و جنجال باك 
داریم، آنچه موجب رضاِی خداوند متعال و امام زمان و رهبرمعظم انقالب 
پشتوانه  با وجود چنین  که  معتقدیم  و  مى کنیم  دنبال  تمام  قاطعیت  با  است 
بزرگى، موفق خواهیم شد هدف های عالى و برتر و واالی انقالب اسالمى را 

تحقق بخشیم.

و( هشياری و همكاری مردم برای مقابله با مفاسد
تحقق این اهداف نیاز به آن دارد که شما عزیزان که ولى نعمتان ما هستید 
و به گفته رهبری جلوتر از مسئوالن هستید، اوالً باید هوشیاری کامل داشته 
باشید و بدانید چه قدر و منزلتى دارید و چه نقشى را در تاریخ ایفا مى کنید، 
چه رهبری دارید و چه اهداف بزرگى را دنبال مى کنید و با چه دشمنانى در 
ثانیًا همكاری و آمادگى برای خدمت  جهان استكبار دارید مبارزه مى کنید. 
داشته باشید و در برنامه هایى که مسئوالن باالی نظام با هدایت های رهبری 
کنید.  مشارکت  کرده اند،  ناامنى، طرح  و  فقر  تبعیض،  فساد،  با  مقابله  برای 
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از جرایم  به ویژه بعضى  ناامنى ها و جرایم  با  مقابله  برای  در بخش قضایى 
این  در  است.  برنامه ریزی هایى شده  تهدید مى کند،  را  ما  امنیت جامعه  که 
نسل جوان و کسانى  از وجود شما عزیزان، بخصوص  باید  قطعًا  برنامه ها 
نیروهای  و  دانشگاهیان  بودند و  نقش آفرین  دفاع مقدس  میدان های  در  که 

فرهنگى استفاده شود. 

پایدار  و  دهد  رخ  انقالب  این  نبود  ممكن  ]مردم[  بدون  که  همان گونه 
بماند، مقابله با این مفاسد هم بدون شما مردم میسر نخواهد شد. لذا عرض 
بنده این است و از مردم عزیز تقاضا مى کنم در این برنامه های اصالحى که 
قوه قضائیه آغاز کرده است، همكاری کنند؛ به ویژه ستادهایى که برای مبارزه 
با مواد مخدر و مفاسد و ناامنى تشكیل خواهد شد ـ برنامه مفصلى در این 
زمینه در دست تهیه است ـ نیاز به مشارکت عمومى مردم و مؤمنان و صالحان 

جامعه دارد.

اخالقى  فسادهای  و  اشرار  با  مبارزه  در  مردم  ما جایگاه  برنامه ریزی  در 
و  دقیق  بسیار  برنامه های  است،  شده  گرفته  درنظر  فرهنگى،  فسادهای  و 
بعضى  در  و  شده  تهیه  مفاسد  این  با  مقابله  برای  باالیى  کارشناسى های  با 
و  تأمین  شورای  همكاری  با  ستادها  این  است.  درآمده  اجرا  به  استان ها  از 
را  اشرار  توانسته اند  سپاه  و  بسیج  نیروی  و  انتظامى  و  امنیتى  دستگاه های 

برچینند و سرچشمه های فساد را شناسایى کنند و از بین ببرند.

اجرا شده است مردم طومارهایى  این طرح  که  استان هایى  از  برخى  در 
به منظور حمایت و تشكر از عملكرد این ستادها برای من فرستادند. موفقیت 
این برنامه ها بدون همكاری شما مردم ممكن نیست، من یقین دارم که مردم 
عزیز در اجرای این برنامه ها که در حقیقت برای امنیت خود آنهاست با ما 

همكاری کامل خواهند کرد.
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گفتار دوم: انقالب اسالمی و تأثیرپذیری بیداری اسالمی از آن)))

امروز شرایط کشور و منطقه ما، شرایط بسیار پیچیده و حساس و ویژه ای 
است. استكبار جهانى تقریبًا در مقابله آشكار و رودررویى با کل جهان اسالم 
قرار گرفته و سرکرده استكبار که آمریكای جهانخوار است به بهانه مبارزه با 
به خود حق هرگونه  بین المللى،  مقررات و حقوق  برخالف همه  تروریسم 

تجاوز و دخالت و تعدی را در منطقه داده است. 

خصومت آمریكا و استكبار نسبت به نظام و کشور ما تشدید شده است؛ 
زیرا این نظام کانون مقاومت و پایداری و عزت اسالمى و منشأ صدور این 
عزت و استكبار ستیزی به کل جهان اسالم است و این برای آمریكا شّر است 
و از این رو نظام ما را یكى از محورهای شرارت نامیده است. در منطق او، 
آنچه امروز در جهان اسالم از بیداری ملت های اسالمى و الگوپذیری آنها از 

انقالب اسالمى مى گذرد، یک نوع شرارت است.

منطقه  در  استكبار  آشكار  دخالت های  که  سختى هایى  همه  با  بحمداهلل 
بیداری جهان اسالم  ایجاد کرده است، ولى این شیرینى را داشته که منشاء 
و تصدیق مدعیات انقالب ما شده است. آن چه امام، معمار بزرگ انقالب 
اسالمى درباره آمریكا و غرب و اتباع و ایده ها و منافع آنها در همان صدر 
انقالب بیان فرموده بود، امروز همه انطباق پیدا مى کند و ملت های اسالمى و 
نخبگان جهان اسالم به صحت آن سخنان و به عظمت و تیزبینى و هوشیاری 

و حكمت و درایت معمار بزرگ انقالب اسالمى پى مى برند. 

بسیار جای خرسندی است که امروز مى بینیم در جهان اسالم گرایش به 
دموکراسى  فرهنگ  به  نسبت  بى اعتمادی  و  آمریكا  از  نفرت  و  اسالم  سوی 
غرب شدت گرفته است. امروز صولت این فرهنگ دارد فرو مى ریزد و جهان 

) ـ سخنرانى در گردهمايى سراسری ائمه جمعه در تاريخ 1381/7/16.
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اسالم به پوچى این مكتب و این فرهنگ و تناقض و تضاد میان گفته و عمل 
مدعیان آن و به محتوای استكباری و قدرت طلبى و مادیگری آن پى مى برد. 
آنها ظریف ترین و مقدس ترین شعارها را طرح کرده ولى در عمل عكس آنها 
را انجام مى دهند، به عنوان عدالت، بدترین ظلم را مرتكب مى شوند، به عنوان 

مبارزه با تروریسم بیشترین حمایت را از تروریست ها مى کنند.

 این مسائل امروز برای مردم روشن و شفاف شده است، در صدر انقالب، 
امام بزرگوار همین مقوله ها را مطرح مى فرمودند ولى چندان گوش شنوایى در 
جهان اسالم نبود، حكومت ها به طور کلى مخالفت مى کردند و ملت هایشان 
را به مخالفت با این شعارها وامى داشتند. کسى جرأت داشت که آن وقت در 
کنار خانه خدا علیه آمریكا و یا در دفاع از ملت مظلوم فلسطین شعار بدهد، 
با خشن ترین برخورد از طرف حكومت ها روبه رو مى شد. ولى امروز دیگر 
ملت های اسالمى همچون ملت شریف ما تظاهرات میلیونى علیه آمریكا و 
غرب برپا مى کنند. از همه مهم تر، شیوه انقالب اسالمى در مبارزه با استكبار 
که مبتنى بر ایمان به خدا و آخرت و شهادت طلبى است و به همه جهان اسالم 
این حوادث است که  این ها بخش های شیرین  صادر و پذیرفته شده است. 
قطعًا موجب بیداری بیشتر جهان اسالم خواهد شد و ایده های عظیم اسالم 
ناب که در انقالب ما متبلور شد روز به روز در جهان بیشتر خواهد درخشید 
و عملى خواهد شد. وحشت استكبار از همین است، او احساس کرده که این 
مقوله ها منافع حیاتى استكبار را در منطقه از بین مى برد، لذا دشمنى خود را با 

انقالب اسالمى شدت بخشیده است. 

کشور  داخل  در  متأسفانه  اسالم  جهان  در  بیداری  موج  این  مقابل  در 
شاهد وقایع تلخ و گرایش های تأسف باری هستیم. در حالى که در خارج از 
کشور ما در جهان اسالم بازگشت به ایده های امام راحل و انقالب اسالمى 
آغاز شده و روز به روز بر اعتقاد به صحت آن ها و تنفر از ایده های لیبرال 
دموکرات غرب افزوده مى شود، در فضای فرهنگى جامعه ما که جلودار این 
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حرکت بوده، گرایش های معكوسى - اگر چه محدود - به چشم مى خورد. 
در زمانى که مى بایست جامعه ما احساس افتخار کند که ایده های انقالب آن 
در نفى سلطه آمریكا و استكبار دارد در همه جهان تحقق مى یابد، گرایشى 
در داخل آغاز شده است به طرف کم کردن این نفرت و ترویج اینكه در 
دموکراسى غرب هم، نكات مثبت زیاد است و موفقیت نظام ما در این است 
باشد.  داشته  روابطى  و  مذاکرات  استكبار  با  مقوله ها  این  از  برخى  در  که 
مى بینیم در کشور ما برخى از نوشتارها و گفتارها درست به فضای قبل از 

انقالب برگشت.

 آن دموکراسى که قبل از این در جامعه ما نقد علمى شده و معایب آن 
اثبات شده بود، دوباره در الفاظ و ادبیات جدیدی احیا مى شود. فرهنگ غرب 
به انحای مختلف جلوه داده مى شود که در حقیقت تعریض به ناموفق بودن 
فرهنگ اسالم است. قرائت های رسمى از دین تخطئه مى شود در حالى که 
نگران  به جد  ترفندها  این  بوده است.  قرائت ها  بر همین  مبتنى  انقالب  این 
کننده است. در ابتدا به عنوان تلفیق میان اسالم و دموکراسى و تغییر بخشى 
از مبانى، به عنوان اینكه چه کسى گفته اینها قطعى و مسلم است، شروع شده 
و به تدریج منتهى به صدور مانیفست هایى شده که اصل اسالم را به صراحت 
انكار مى کند، کل انقالب و امام را زیر سؤال مى برند و داعیه برپایى حكومت 
دموکراتیک مبتنى بر داده های فرهنگ غرب را مطرح مى کند. سعى مى کنند 
در  امام  و موضع گیری های  افكار  در  تناقض  و جاهالنه خود  به خیال خام 
سال های پیش از پیروزی انقالب و پس از پیروزی انقالب را نشان دهند و 
نتیجه بگیرند که آنچه به دست پر برکت امام ایجاد شده، فكر اصلى امام در 

آن مقطع نبوده است. 

امثال این سخنان را در حالى در فضای داخل کشور مى شنویم که ایده ها 
و شعارهای اصلى انقالب ما در کل جهان و مخصوصًا جهان اسالم تحقق 
و  اسالمى  انقالب  اصالت  و  عظمت  به  اسالم  جهان  ملت های  و  کرد  پیدا 
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اندیشه های امام، در مقابل استكبار غرب پى برده اند. آنها به راهى که امام ما آن 
را باز کرده هدایت مى شوند، ولى در داخل زمزمه هایى برعكس آن در برخى 

مطبوعات و رسانه ها مطرح مى شود. 

این یكى از خطرهای اساسى فرهنگى است که مى بایست هم مسئوالن 
نظام مخصوصًا دستگاه های قضایى و امنیتى و فرهنگى حكومت و هم علما 
و بزرگان حوزه برای آن فكری کنند. بسیار جای شرمندگى دارد که ما شاهد 
ابعاد گوناگون مورد توجه جدی  از  را  این وضع  باید  باشیم،  چنین وضعى 
قرار دهیم و درصدد اصالح آن باشیم. بخشى از این خطر، ناشى از ترفندهای 
این گونه  با  انقالب سعى کردند  پیروزی  ابتدای  از  دشمنان اسالم است که 
داده  تشخیص  خوب  آنها  چون  کنند.  مقابله  انقالب  با  فرهنگى  مقوله های 
بودند که این انقالب متكى بر فرهنگ و مكتبى است، ایمان و اعتقاد مردم این 
انقالب را پیروز کرد و این نظام را برپا ساخت و این بیداری را در کل جهان 
اسالم ایجاد کرد. لذا از همان ابتدا سعى داشتند با ابزارهای فرهنگى و تبلیغاتى 
که در اختیار دارند، این تكیه گاه اصلى انقالب اسالمى را از بین ببرند. قطعًا 
برخى از این شبهه افكنى های عوامل داخلى، ناشى از این برنامه ریزی دشمنان 

خارجى و استكبار جهانى است. 

عوامل تبلیغاتى غرب در دو کار علیه نظام اسالمى متمرکز شده اند: یكى 
است  ممكن  که  را  خطاهایى  و  نظام  نقاط ضعف  از  برخى  مى کنند  سعى 
را  مردم  اذهان  بزرگنمایى،  و  دروغ  و  تزویر  با  و  کرده  بزرگ  بیفتد  اتفاق 

نسبت به مسئوالن نظام بدبین کنند.

الزم است ستاد ائمه جمعه از این فعالیت های تبلیغى دشمن گزارش های 
منظم تهیه کرده و خدمت ائمه جمعه بدهند. کار دیگری که اینها مى کنند، 
ترویج و تعریف از داده های فرهنگ غرب است و سعى مى کنند با استفاده 
از کارشناسان و به کارگیری اصطالحات مدرن، مفاهیم لیبرال دموکراسى را 



فصل اول/ حکومت و نظام اسالمی .................................................................................. 97  

به عنوان افكار نو و اندیشه های جدید وارد کنند. متأسفانه برخى از کسانى 
که سر و کار با اصطالحات و قالب های فرهنگ امروز دنیا مخصوصًا در بعد 
سیاسى و اجتماعى دارند، جذب این الفاظ و اصطالحات جدید مى شوند. 
عنوان  به  و  مى نشیند  جدید  فكر  جای  به  اذهان  از  خیلى  در  جدید  لفظ 
اندیشه جدید مورد پذیرش قرار مى گیرد و منتشر مى شود. مخصوصًا سعى 
نسل جوان جامعه  و  دانشجویان  بین  در  اصطالحات  و  الفاظ  این  مى شود 
که زمینه پذیرش این اصطالحات را دارند، ترویج شود. حالت های اخالقى 
و رفتاری ترویج مى شود که زمینه پذیرش این فرهنگ و دوری از فرهنگ 
شكل های  به  را  اخالقى  فساد  و  ابتذال  رو  این  از  کند،  فراهم  را  اسالمى 

گوناگون و با ابزارهای متنوع ترویج مى کنند.

مقدس  نظام  که  فضاهایى  و  امكانات  و  فرصت ها  از  بعضًا  متأسفانه 
برخى  در  رخنه  با  و  مى کنند  استفاده  هم  کرده  ایجاد  مردم  برای  اسالمى 
محیط های فرهنگى و هنری برای ترویج فرهنگ و تمدن غرب مى کوشند. 
همه اینها حساب شده است و یک ریشه و منشأ دارد. هزارها بسته مشروبات 
الكلى اخیراً در کشور کشف شده که ده یا بیست روز از تاریخ ساخت آنها 
در کشور سازنده مى گذرد. اینها از یک کشور اروپایى، وارد شده و از وارد 
بردید،  سود  و  فروختید  وقت  هر  مى گویند  نمى گیرند،  هم  پول  کننده گان 
پول ما را بدهید. سى دی های بسیار مستهجن را به قیمت یک چهارم و یا 
و  جوانان  اختیار  در  و  مى کنند  وارد  سى دی  خود  اصل  قیمت  پنجم  یک 
کیلو  بود، صد  آمده  از خارج  که  محموله  یک  در  مى دهند.  قرار  نوجوانان 

سى دی مستهجن کشف شد. 

بُعد  نظام در  با اسالم و  مبارزه دشمن  پنهان و آشكار  اینها، بخش های 
طور  همین  هم  اقتصادی  بعد  در  است،  اجتماعى  و  اخالقى  و  فرهنگى 
به  را  فسادی  هر  و  نقص  و  خطا  هر  که  نیستم  کسانى  از  من  البته  است. 
گردن خارج بیندازم، نه، در داخل نیز خطا هست، ولى امروز مرکزیتى در 
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خارج برای ترویج این مفاسد و حمایت از این فسادها و نقطه ضعف ها به 
امنیتى  و  دارد. دستگاه قضایى  اسالمى وجود  انقالب  به  جهت ضربه زدن 
بایستى گلوگاه ها و سرچشمه های ورودی این فسادها را مشخص کرده و 
با قاطعیت با آنها برخورد کنند، چه در فسادهای اجتماعى و اخالقى، چه 

در فسادهای اقتصادی.

و  امنیت  ایجاد  وظیفه  اساسى  قانون  طبق  امنیتى  و  قضایى  دستگاه های 
جلوگیری از مفاسد را بر عهده دارند، نهادهای معنوی و علما، بیشتر وظیفه 
و  درك  درستى  به  را  این خطرها  بایستى  اینها  دارند.  دوش  بر  را  فرهنگى 
و  دانشجویان  و  در ذهن جوان ها  که  کنند. شبهاتى  مقابله  آنها  با  با جدیت 
فرهنگیان ایجاد مى شود باید با گشاده رویى و با شرح صدر علمى پاسخ اقناع 
کننده داده شود. باب نقد در حوزه ها همواره باز بوده و علت رشد و پویایى 
حوزه ها همین بوده است. وقتى فكر اشتباه در ذهن جوان قرار گرفت، جواب 
این جواب ها  را مى خواهد. بحمداهلل جواب هم هست، ولى  در خور خود 
که  سنگینى  علمى  حرکت  آن  دوباره  شود.  عرضه  و  پخته  و  آماده  بایستى 
بزرگان حوزه قبل از انقالب شروع کردند و با مطالعه دقیق منابع شبهه ها و 
اندیشه های مخالف، توانستند به نقد علمى آنها بپردازند و جداً جامعه را از 
افكار انحرافى نجات دهند، امروز نیز باید با ابعاد گسترده تری آغاز شود و 

ائمه جمعه، وظیفه بسیار عظیمى در این زمینه ها دارند. 
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الف( تهديدات عليه دنيای اسالم و بيداری اسالمى
1. تهديدات و خطرات عليه دنيای اسالم)))

دو سه خطر مهم و بحران آفرین برای جهان اسالم وجود دارد که دشمنان 
از خارج آنها را تحمیل مى کنند و در داخل نیز زمینه آنها وجود دارد: یكى 
مسئله تعصبات مذهبى است. زمینه تعصبات در جامعه بوده و استعمارگران 
هم به آن دامن زدند و طوری گروه ها و مذاهب اسالمى را رودرروی هم قرار 
داده اند که درگیری هایشان با یكدیگر بیشتر از درگیری با کفار و کسانى است 
که اصل دین را قبول ندارند. متأسفانه حرکت هایى اخیرا به عنوان تجددگرایى 
و اصالحات دینى، یا تحت عنوان سلفیت ایجاد شده و کسانى هم در پاکستان 
این حرکت ها را رهبری مى کنند، همه این حرکت ها به غیر از ضربه به اسالم 

) ـ ديدار با سفير پاکستان در تاريخ 1381/12/20.
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چیز دیگری در بر ندارند. مشترکات مذاهب اسالمى آنقدر زیاد و عمیق است 
و اختالفات مذهبى در حد اختالفات اجتهادی است. با تحریكات بیگانگان 
و برخى از افكار انحرافى داخل مى بایست از همه جهات فرهنگى، سیاسى و 

امنیتى، مقابله شود. 

یكى دیگر از خطرهایى که باید مورد توجه قرار گیرد، تحجرگرایى در 
فهم و برداشت از اسالم و معارف اسالمى است. این هم یكى از مشكالتى 
با آن درگیرند. در برداشت از اسالم و  اکثر جوامع اسالمى امروز  است که 
اجرای احكام اسالم مى بایست بین روح و محتوای اسالم و بخش های شكلى 
در  را مى توان  اجرایى  و  امور شكلى  قائل شویم.  تفكیک  اسالم،  اجرایى  و 
شرایط مختلف بر اساس چارچوب اصلى اسالم تغییر داد. این دو اگر از هم 

تفكیک شود دیگر کسى به ورطه تحجرگرایى نمى افتد. 

خطر سوم، خطر خودباختگى در مقابل فرهنگ غرب و تسلیم شدن به 
ایده ها و شعارهای آنهاست. امروز هم فرهنگ کمونیستى بلوك شرق رسوا 
و افشا شد، هم فرهنگ دموکراسى بلوك غرب در چند دهه اخیر افشا گشته 
و مزورانه و غیرواقعى بودن آن برای مردم جهان روشن شده است. مزورانه 
بودن شعارهای دموکراسى غربى و به خصوص با سردمداری آمریكا که داعیه 
رهبری دموکراسى در جهان را دارد، ملت ها را به غرب بى اعتماد کرده است. 
ملت های اسالمى بر خالف برخى تحصیل کردگان ما که هنوز شیفته لیبرالیزم 
غربى هستند، از حكومت هایشان انتظار دارند که با اعتماد بر ایمان و مشارکت 
مردم که بحمداهلل امروز آگاه و هوشیار شده اند عزت و استقالل خودشان را 
در مقابل شعارهای مزورانه آمریكا و لیبرالیزم حفظ کنند. کشورهای اسالمى با 
اتحاد و همبستگى واقعى و گسترش روابط خود مى توانند در مقابل فشارهای 
کار شدنى  این  کنند،  ایستادگى  آمریكا  ابرقدرت  نظامى   اقتصادی،  سیاسى، 
دارند، اسالم عامل وحدت  منابع غنى  امكانات و  است. کشورهای اسالمى 
هم  با  عمیقى  اختالفات  آنكه  با  اروپایى  کشورهای  آنهاست.  میان  عظیمى 
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را  کار  این  اسالم  جهان  در  ما  ولى  دادند،  تشكیل  را  اروپا  اتحادیه  دارند، 
نكردیم. انتظار دنیای اسالم و ملت های اسالمى است که کشورهای اسالمى 

این ائتالف را ایجاد کنند. 

ما معتقدیم که با تكیه بر فرهنگ اسالمى خود و مردم مؤمن جهان اسالم 
بتوانیم دقیق ترین و مدرن ترین نظام اجتماعى و سیاسى را ایجاد کنیم و هیچ 

نیازی به گدایى از مكتب های سیاسى غرب نداریم. 
2. خطرات موجود در مسير بيداری اسالمى)))

امروز اسالم به برکت و زحمات و تالش های علمای اسالم و به برکت 
این  است.  یافته  جهان  در  را  خود  جایگاه  ایران،  اسالمى  بزرگ  انقالب 
اخیر  استعمارگران در یكى دو قرن  را که  اتهاماتى  تمام شبهات و  انقالب 
علیه اسالم ترویج داده بودند، از بین برد و حقانیت و عظمت مبانى مكتب 
زنده  و  استعمار  و  ظلم  با  مقابله  در  را  اسالم  کارآمدی  و  قدرت  و  اسالم 
کردن ملت ها، اثبات کرد. این انقالب نه تنها منشاء تأسیس یک نظام اسالمى 
مقتدر در ایران شد که کشور استراتژیكى در منطقه است، بلكه منشأ بیداری 
جهان اسالم گردید. امروز بحمداهلل جهان اسالم این حقیقت را باور کردند 
که عزت و افتخار و استقالل و همه آرمان های انسانى در برگشت به اسالم 
و احیای تعالیم اسالمى است. احزاب چپ و راست و ملیت های مصنوعى 
امروز هر جا  باختند و  نظر مردم رنگ  بود، در  آنها  استكبار پشت سر  که 
تحرکى در یک ملت اسالمى دیده مى شود مبتنى، بر فكر اسالمى و متأثر از 
آموزه های انقالب اسالمى است. اینجا وظیفه علما و روحانیت آگاه و بیدار 
است که از این ظرفیت و از این زمینه پیش آمده، استفاده کامل کرده و این 
آن جلوگیری  تفریط  و  افراط  و  تحریف  و  انحراف  از  و  بارور  را  حرکت 

کنند. 

) ـ سخنرانى در جمع علما در سفارت ايران در هند  1382/12/21
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دشمنان دنبال این هستند که این احیای مجدد اسالم را با ترفندهایى از بین 
ببرند. این حرکت بیداری اسالمى امروز در معرض دو خطر قرار دارد: یكى 
افراط گرایى و سلفى گری و برگشت دادن جامعه به مقوالت کهنه و ایستادگى 
بر سر بعضى قالب های شكلى است. این یكى از خطرهای عمده ای است که 
این موج جدید اسالمگرایى و حیات مجدد اسالم را تهدید مى کند. بعضى از 
فرقه هایى که اگر در ریشه های تأسیس آنها دقت شود معلوم مى شود دشمنان 

اسالم در ایجاد آنها نقش داشتند، به این افراط گری دامن مى زنند. 

به نظر ما این حرکت هایى که در نقاطى از جهان اسالم صورت مى گیرد، 
تحت عنوان سلفى گری و وهابى گری و امثال اینها، از مصادیق همین افراط 
است. با مراجعه به تاریخ مى بینیم مؤسس برخى از این فرقه ها بى ارتباط با 
تفرقه و  ایجاد  این راه مى خواستند  از  استعمارگران  نبوده اند.  دشمنان اسالم 
انگلیس وهابیت را در  تاریخ، مى بینیم استعمار  از  لذا در مقطعى  فتنه کنند، 
عربستان، بهائیت را در ایران و قادیانى ها را در شبه قاره هند ایجاد کرد. اکنون 
نیز دشمنان اسالم دلشان مى خواهد که این حرکت جدید بیداری اسالمى به 
همان سمت کشیده شود. اینجا وظیفه علمای روشن بین اسالمى است که از 
ندارد،  اسالم  با  ارتباطى  هیچ  که  تند و خشن  افراطى  اندیشه های  قبیل  این 

جلوگیری کنند. 

خطر دوم، خطر واگرایى است. یعنى اینكه در مقابل هر سخن جدیدی که 
تحت عناوین فلسفه های سیاسى و اجتماعى از جهان پیشرفته اروپا و آمریكا 
مى آید، تسلیم شده و آن را درست بدانند و سعى کنند اسالم را با آن سازگار 

نشان دهند. 

علمای اسالم امروز وظیفه سنگینى دارند که هم این دو خطر را تشخیص 
بدهند و هم اصول و مبانى اسالم ناب را درست استخراج و عرضه کرده و 
از اصالت دین و همه احكامى که از مسلمات دین است، دفاع کنند. بر آنچه 
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از تعالیم مسلم دین است، باید پافشاری کامل کرد و آن را اصل دانست و 
هر اندیشه ای که بر خالف آن است، در آن شک کنیم و در پى اصالح و 
نیست  دین  مسلم  و  اصلى  تعالیم  از  هم  آنچه  بالعكس.  نه  باشیم  آن  تغییر 
و رسوم  آداب  و  از عرف  متأثر  یا  و  اشخاص  برداشت های  در حقیقت  و 
باشد، با اصل دین خلط نكرده و بیهوده از آن دفاع نكنیم. اینها در حقیقت 
کار  این  و  شود  جدا  اسالمى  مسلم  اصول  از  بایستى  که  است  پیرایه هایى 

علمای دین است. 

علمای دین نگذارند این حرکت بسیار زیبا و عظیمى که در کل جهان 
اسالم شكل گرفته، به دست این افراط گران بیفتد و به یک حرکت خشن 
ضدانسانى و ضدعقالنى تبدیل شود، یا به دست واگرایان بیفتد تا از اسالم 
یک قالب بى محتوایى به جا بماند که هر چه دیگران گفتند در آن بگنجد. 
این در حقیقت به آن معنا است که اسالم هیچ هویتى ندارد و در هر عرفى 
و هر زمانى طبق عرف آن زمان خواهد شد. قطعًا اسالم این چنین نیست، 
حرامُه  و  القیامه  یوم  الى  حالل  محمد  »حالل  است،  ثابت  حقیقى  اسالم 
داده  اجازه  دارد.  پاسخ  مكان  و هر  زمان  برای هر  القیامه«،  یوم  الى  حرام 
مطرح  امروز  ایسم های  و  مكتب ها  که  فریبنده ای  شعارهای  این  با  نشود 
با  باید  بیاییم.  کوتاه  اسالمى خودمان  اصیل  مبانى  و  اصول  از  ما  مى کنند، 
حفظ اصول اسالم و با تكیه بر آنها از پیشرفت های علمى و فرهنگى روز 

استفاده کنیم. 

نیز از سقوط برخى  امروز از تجربه خوبى که از پیشرفت های علمى و 
مكتب های مادی؛ مانند مارکسیسم به دست آمده، بهتر و به روش علمى تری 
مى توانیم حقانیت اسالم را ثابت کنیم. پنجاه سال قبل، افكار غربى و شرقى 
رونق بیشتری در جهان اسالم داشت، ولى امروز مخصوصًا بعد از فروپاشى 
شوروی و اثبات ناکارآمد بودن مكتب سوسیالیسم، تزویر و تضادها و تناقضات 
مكاتب بشری برای سعادت انسان خیلى روشن شده است. امروز جهان اسالم 
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تشنه معارف اسالمى است، اگر علما به این نیازها پاسخ ندهند، ممكن است 
گروه های افراط گرا و یا واگرا، جوامع را به انحراف بكشند. وظیفه علماست 
که نگذارند این احیاگری که در جهان اسالم شروع شده به دست افراط و 

تفریط ها بیفتد. 

ب( ترفندهای دشمن
بنگاه های تبلیغاتى غرب با استفاده از سادگى و ضعف این افراد مخصوصًا 
بعضى از روحانیان که سابقه انقالبى هم داشتند و در اثر عقده ها و مشكالت 
شخصى و یا هوای نفسانى از نظام بریدند، مصاحبه هایى انجام مى دهند و ادعای 
امام و علما و  بر آرمان های  نظام اسالمى، خط بطالن کشیدن  از  برگشت 
مجتهدین و دانشمندان اسالم شناس و مردم مؤمن را از زبان آنها منتشر مى کنند. 
برگشت این افراد از اصول و مبانى انقالب اسالمى را مهم ترین دلیل بطالن 
اندیشه سیاسى اسالم مى دانند، ازاین رو بیشترین اصرار را دارند که با این قبیل 
افراد تماس برقرار کنند و برگشت آنها را از اندیشه انقالب اسالمى به همه 

جهان منعكس کنند.

و  اسالمى  مدیریت  ناکارآمدی  اثبات  سخنان،  این  نشر  از  دشمن  هدف 
شكست اندیشه سیاسى اسالم برای اداره جامعه امروز است. امروز مدیریت 
همچون  اسالم  اصیل  تعالیم  بر  مبتنى  و  نو  طرح های  با  اسالم  کریمه  دولت 
عدالت اجتماعى و با به چالش کشیدن انحرافات امپراتوری سرمایه داری جهانى 
در جهان مطرح است. این مطلب پس از پیروزی انقالب به عنوان یک حقیقت 
بزرگ نظر تمام جهان را به خود جلب کرده و در حقیقت یک نوع غلبه فرهنگى 
و فكری بر مكتب های سیاسى اجتماعى رایج در جهان، پیدا کرد و خط بطالن 
بنیانگذاری نظام جمهوری اسالمى به عنوان یک  اندیشه ها کشید.  بر تمام آن 
حادثه بسیار عظیم فرهنگى و اجتماعى در جهان مطرح شد و ذهن و دل تمام 
جهان را به خود جلب کرد و امیدی برای مستضعفان شد، همه در انتظار الگو 
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گرفتن و بهره گرفتن از برکات و شیوه های این انقالب بودند. این مسئله برای 
دشمنان اسالم بسیار ناگوار و غیرقابل قبول بود، ازاین رو در مقابل این انقالب 

نوپا به مقابله پرداختند.

امروز یكى از دشمنى های مهم آنها با ما همین مسئله است، یعنى اثبات 
ناکارآمدی و ناموفق بودن و در نتیجه اثبات شكست اندیشه اسالمى در عرصه 
حكومت و اداره کردن جامعه. بنابراین، در چنین وضعى، معرفى کارآمدبودن 
و موفق بودن این دولت یک امر بسیار ضروری و کالن است که مناسبت هفته 
دولت یكى از بهترین فرصت ها برای این کار است. البته مقصود از دولت در 
اینجا کل حاکمیت است نه فقط دستگاه اجرایى کشور، باید کارآمد بودن و 

موفق بودن کل نظام در مقایسه با کشورهای دیگر روشن شود.

البته این بدان معنا نیست که در قوه قضائیه و مجریه و مقننه نقص هایى 
وجود ندارد، این نقص ها در مقایسه با کارآمد بودن یک حكومت، جزیى است. 
در هر نظام و حكومتى ممكن است نقایصى وجود داشته باشد، همچنان که در 
حكومت های معصومین هم برخى از کارگزاران، نقص داشتند و در مواردی 
تخلفاتى انجام مى گرفت؛ اما این، دلیل ناکارآمدی کل آن حكومت نیست. یكى 
از بهترین دستاوردهای هفته دولت توجه به این مسئله اصلى و حساس است که 
ابعاد عملكرد این حكومت نوپای اسالمى توضیح داده شود. همان طور که رهبر 
انقالب در دیدار با هیئت دولت فرمودند هم باید معرفى منصفانه ای از حكومت 
و دولت داشته باشیم و مردم را با خدمات دولت آشنا کنیم و هم باید کمبودها 

و نیازهای مردم و نقدهای واقع بینانه آنها مورد توجه قرار گیرد))).

آنچه مهم است آن است که مردم عزیز کشور ما هوشیار باشند و بدانند 
که تمام عوامل عزت و اقتدار و موفقیت نظام جمهوری اسالمى در چیست 
و دشمن آن کیست. خصلت های نهفته در این ملت با رهبری امام بزرگوار 

) ـ سخنرانى در جشنواره شهيد رجايى 1379/6/8. 
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فعال شد و با هدایت امام و مجاهدت های علمای بزرگ، شهدای محراب، 
عزیز،  مردم  و صداقت  اخالص  و  ایثارگری ها  و  علمیه  حوزه های  فضالی 
این ملت به استقالل و عزت و نظام اسالمى مطلوب خود رسید، انقالبى که 
آرزوی دیرینه همه ملت های اسالمى بود؛ و آنچه را که برای دشمنان اسالم 
قابل تصور نبود و حتى احتمال آن را نیز نمى دادند، متحقق ساخت. این نیرو 
و این سرمایه ها از چشم دشمنان مخفى بود، آنها هیچ گاه احتمال نمى دادند 
که یک عالم دین، یک مرجع تقلید بتواند این نیروی عظیم را به کار گیرد و 
از آن حكومتى بسازد و جامعه ای اسالمى بنا کند و این جامعه بتواند سر پای 
خود بایستد و با همه قدرت های شیطانى و همه ترفندهای مستكبران جهان 
مقابله کند. قدرت های استعماری، در طول دو قرن اخیر، جهان پهناور اسالم 
را تكه تكه کردند و هر قطعه آن را در اختیار یكى از کشورهای مستكبر و 

استعمارگر اروپا قرار دادند.

آنها خیال مى کردند که اقتدار جهان اسالم از میان رفته و دین اسالم مانند 
مسیحیت، قدرت و هنر حاکمیت و مدیریت جامعه را ندارد و نخواهد داشت 
و محدود است در عبادات و آداب و رسوم و در تشریفات مذهبى یا حداکثر 
نمى کند.  تجاوز  این  از  و  و طالق  ازدواج  و  به خانواده  مربوط  مسائلى  در 
بنابراین، ظهور یک نهضت قدرتمند سیاسى و اجتماعى از درون این دین و 
بر اساس آموزه های دینى، برای آنها قابل تصور نبود. ذهنیت مستكبران این 
بود که مدیریت جامعه و اداره کشور در توان ادیان نیست و خارج از محدوده 
دین است. غافل از اینكه اسالم با مسیحیت و علمای اسالم با کشیشان و مردم 

مسلمان با مردم مسیحى فرق دارند.

توانست  خود  حكیمانه  رهبری  با   امام حضرت  انقالب،  این  معمار 
نیروی عظیم ایمان به اسالم و ارزش ها و احكام نورانى اسالم را در همه ابعاد 
به حرکت درآورد و از این مردم مسلمان که در اثر حوادث مختلف سیاسى 
و اجتماعى و فرهنگى دو قرن اخیر به انفعال گراییده بودند، مردمى مقاوم، 
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اسالمى  معتقد  و  اسالم  ارزش های  عاشق  و  عدالت خواه،  مجاهد،  ایثارگر، 
ایجاد کرد به برتری نظام اسالمى ساخت. امام در سطح کالن، مردم را و در 
سطح خاص، مدیرانى را تربیت کرد و یک نظام نوپای مقتدر اسالمى ایجاد 
کرد که در همه ابعاد مورد نیاز جامعه مدرن امروز است؛ چیزی که غیرت 
همه دشمنان اسالم و شاید برخى دوستان مسلمان را هم برانگیخت. چون امر 
غیرمحتملى بود، از این رو دشمنان ما، منابع و عوامل اصلى این انقالب را نه 
سابقًا و نه در زمان نهضت و نه بعد از انقالب نتوانستند بشناسند. چون منبع 
اصلى این انقالب ایمان و اعتقاد دینى مردم و تربیت اسالمى آنهاست که در 

درون بوده و با ذات و روح آنها عجین شده است.

دشمنان ما به این جوهره ایمانى، اعتقاد ندارند و تعریف شان از انسان و 
جهان با تعریف اسالم فرق مى کند، لذا قدرت دریافت و درك صحیح این 
ابعاد را هم ندارند. پس مقابله آنها با ما و تهاجمى که علیه جامعه و فرهنگ 
و نظام سیاسى ما به راه انداختند، مبارزه ناموفقى است؛ چون آنها همه عوامل 
را  اسالمى  جامعه  سكه  دیگر  روی  و  مى دانند  مادی  عوامل  در  محدود  را 

نمى توانند ببینند))):

1. تحريك عواطف: دشمن با »ترفندهایى« که در قالب تعریف مادی از 
انسان و جامعه انسانى مى گنجد، مى کوشد به انقالب آسیب برساند. یكى از 
این ترفندها، تحریک عواطف قومیتى است، هویت اصلى ملت ما که مبنای این 
انقالب قرار گرفت، هویت اسالمى است. اینها مى خواهند با احیای انگیزه های 
قومى، هویت اسالمى این ملت را از بین ببرند. در خوزستان زبان و قومیت 
عرب را و در آذربایجان، زبان و قومیت آذری را و در بلوچستان، قومیت بلوچى 
که  است  بسیار خطرناك دشمن  ترفندهای  آن  از  یكى  این  دامن مى زنند.  را 
مى خواهد با برانگیختن این قبیل مسائل با هویت اصلى مردم که مایه وحدت 

) ـ سخنرانى در جمع  مردم تبريز 1379/6/23.
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و عزت آنهاست و عامل پیروزی انقالب بوده مبارزه کند و سعى کنند وحدت 
ملى و هویت واحد این ملت را پاره پاره کرده و از بین ببرد.

از نظر تاریخى هم روشن است که حكومت پهناور اسالمى، قومیت ها و 
زبان ها و نژادهای مختلفى را از شرق تا غرب دنیا در برداشت و این اقوام و 
ملل گوناگون در قرن های متمادی بدون هیچ گونه اختالف و تضادی بر مبنای 

اسالم با هم زندگى مى کردند. 

نیست،  تبار  و  قبیله  آن  یا  این  و  بودن  زبان  آن  یا  این  به  انسان  کرامت 
اسالم این مالك ها را نفى کرده است و تمایزات قومى و زبانى را صرفًا منشأ 
تعارف و معرفت انسان ها و قبایل مى داند. چند گونگى زبان ها و نژادها، فقط 
یک نوع نشانه گذاری اشخاص و اقوام است و میزان و مبنای ارزش و کرامت 
است  ممكن  البته  اوست.  تقوای  و  انسانیت  به  انسان  ارزش  نیست،  انسان 
ویژگى های یک زبان یا یک تبار خاص از جهتى منشأ بعضى از لیاقت های 
فردی یا قبیله ای یا منطقه ای شود و این امری پذیرفتنى و پسندیده است، اما 
از نظر اسالم، مبنای مرزبندی و ارزشگذاری نیست. این تفرقه ها در یكى دو 
قرن از اروپا که خود اسیر این تضادها و مجادالت و مناقشات قومى و نژادی 
و زبانى بود، به جهان اسالم سرایت داده شد و ابزار مستكبران برای ایجاد 
تفرقه و تشتت در جامعه اسالمى شد و امروز هم در کشور ما همین نغمه ها 

را سر مى دهند.

استعمارگران غربى پس از آنكه تمام اطراف کشور پهناور اسالمى عثمانى 
را جدا کردند و هر بخشى از آن را به یكى از کشورهای اروپایى و امریكایى 
بود  دادند، خود کشور ترك زبان ترکیه را که آن روز عاصمه جهان اسالم 
استحاله فرهنگى کردند و فرهنگ و زبان و خط و هر چه را که نشان اسالمى 
داشت و مردم ترکیه را به فرهنگ اسالمى پیوند مى داد، تغییر دادند و کوشیدند 
هویت اسالمى این ملت را از او بگیرند. خط ترکیه را که در همان زمان خط 
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اسالمى بود، به خط التین مبدل کردند و با این تغییر خط، ملت مسلمان ترکیه 
از میراث غنى اسالمى خود، جدا شده و امروزه افراد این ملت نمى توانند از 
هیچ یک از کتاب های عربى، فارسى، ترکى گذشته استفاده کنند، در حالى که 
و  ادبى  و  دینى  و  فرهنگى  غنى  کتاب های  از چنین  مملو  آنها  کتابخانه های 

هنری و عرفانى است. 

مناطق  از  بعضى  در  داشتیم،  ترکیه  به  انقالب  از  قبل  که  سفری  در  ما 
کتاب هایى بود که به زبان ترکى و خط اسالمى نوشته شده بود. اهالى بومى 
مى گفتند که ما دیگر این کتاب ها را نمى توانیم بخوانیم، شما ببینید و ببرید. 
مردمى که در مدارس و دانشگاه ها درس مى خواندند همه از این تاریخ غنى 
اگر  دادند،  تغییر  را  خط  شده اند.  جدا  خود  اسالمى  گرانبهای  میراث  از  و 
ممكن بود زبان را هم تغییر مى دادند و یكى از زبان های التین را جایگزین آن 
مى کردند. زبان انگلیسى و بعد فرانسوی تا مدت ها اجباری بود. در بسیاری 
از کشورهای اسالمى تا مدت ها زبان انگلیسى یا فرانسوی، اجباری بود. زبان 
عمومى مردم در شمال آفریقا، در الجزایر و تونس و مراکش، زبان انگلیسى 
یا فرانسوی است. در منطقه هند و پاکستان که مستعمره انگلستان بود، زبان 

انگلیسى، زبان رایج اداری است.

نكته جالب توجه آن است که طرح مسائل قومیتى و دامن زدن به قوم گرایى 
که اینجا و آنجا از سوی غرب انجام مى گیرد، ترفند و نیرنگى بیش نیست 
و از آن فقط به عنوان ابزار تفرقه جوامع اسالمى استفاده مى کنند و گرنه آنها 
به قدری نژاد پرست اند که هیچ قوم و ملتى غیر از خود را قبول ندارند و برای 
آن ارزشى قایل نیستند و تجربه نشان داد تا بتوانند سعى مى کنند نشانه ها و 
ویژگى های برجسته اقوام و ملت های دیگر را محو کنند. یقین بدانید که آنها 
بردن  میان  از  آنها  هدف  بلكه  نسوخته،  آذری  قومیت  و  زبان  برای  دل شان 

وحدت ملى ایران اسالمى است. 
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زبان آذری یكى از بخش های عظیم فرهنگ غنى ملى و اسالمى ماست، 
زبان و قومیت آذری با فرهنگ اسالم و ارزش های اسالمى آمیخته و تنیده 
شده است. دشمنان با طرح شعارهای قوم گرایانه، قصد خدمت به این قوم 
و  بگیرند  را  جامعه  این  اسالمى  هویت  مى خواهند  بلكه  ندارند،  را  زبان  و 
جامعه ای بى هویت یا با هویتى که خود آنها مى خواهند ایجاد کنند. باید در 
مقابل این توطئه، هشیار بود، این موضوع که رهبر معظم انقالب هویت اصلى 
این ملت را هویت اسالمى آن معرفى کرده اند، متوجه همین نكته است که 

دشمن کجا را نشانه گرفته است.

2. هجوم به فرهنگ و عقايد اسالمى: ترفند دیگر دشمنان اسالم خدشه دار 
کردن فرهنگ و اعتقادات اسالمى است. البته نقد اندیشه ها بسیار خوب است 
و بحمداهلل فرهنگ اسالمى آن قدر غنى و مایه دار و متكى به عقل و استدالل 
 (((﴾ َشُد ِمن الَغىِّ منطقى است که قرآن مى گوید: ﴿الاِكراَه ِفى الّديِن َقدَتَبيََّن الرٌّ
ایمان  اجباری،  ایمان  اصاًل  ندارد،  تهدید  و  اجبار  به  نیاز  اسالم  به  گرویدن 
مورد قبول اسالم نیست. ایمان باید متكى بر اعتقاد قلبى انسان ها باشد وگرنه، 
ایمان نیست.اسالم، انتقاد و بحث را پذیرفته است، چون هر انتقادی، هشداری 
ازاین رو موجب غنا و  پاسخ علمى و منطقى مى طلبد و  است که جواب و 
ما،  علمیه  حوزه های  و  اسالمى  فرهنگ  تاریخ  مى شود.  اندیشه ها  استحكام 
همین است، کتابخانه های ما آکنده است از اشكال و انتقاد منتقدان و مخالفان 
به اسالم و پاسخ علما به آن اشكاالت است و بر اثر همین بحث و انتقادها 
فرهنگ ما غنى تر شده است. در فرهنگ اسالمى یكى از وظایف علمای اسالم 
پاسخگویى به انتقادات است و اساس حوزه ها و مجامع علمى ما همین بوده 

و هست.

اما مقوله بحث و انتقاد غیر از اتهام و افتراست، اتهام، ایجاد تشویش و 

) ـ سوره بقره، آيه 256.



فصل دوم/ تهدیدات علیه دنیای اسالم و انقالب اسالمی ............................................... 111  

امروزه  باال مى برد.  افراد  میان  ناامنى مى کند و احساس دشمنى را  بدبینى و 
دشمن برای رسیدن به هدف های سیاسى اش با تكیه بر تهمت و افترا و طرح 
افكار انحرافى به ستیز با فرهنگ اسالم و نظام مقدس اسالمى برخاسته است. 
تهاجم فرهنگى که مقام معظم رهبری از ابتدا نسبت به آن هشدار و اخطار 
داده اند، اخیراً از طریق برخى روزنامه هایى که به گونه های مختلف و با استفاده 
از امكانات نظام و ملت، سخن دشمنان را تكرار کرده و ترفندهای آنها را به 

خورد جامعه مى دهند، بسیار آشكار شده است. 

بحمداهلل هشدارها و هدایت مقام معظم رهبری و موضع گیری های روشن، 
قاطع و سریع ایشان این توطئه ها را مهار کرده و مى کند. امیدواریم قوه قضائیه 
و دستگاه های امنیتى هم در خنثى سازی این توطئه ها به وظایف خود عمل 

کنند. 

اختالف  ایجاد  دشمنان،  سوم  ترفند  مسئوالن:  ميان  اختالف  ايجاد   .3
میان مسئوالن است. دشمن به شكل های گوناگون سعى مى کند حاکمیت و 
را دارای گرایش های سیاسى متضاد نشان دهد. اختالف نظر  نظام  مدیریت 
امری  سیاسى،  جناح  یک  افراد  حتى  یا  سیاسى  جناح های  میان  سلیقه  و 
سیاسى  جناح های  و  افراد  که  نیست  این گونه  و  است  معمول  و  متعارف 
یكسان فكر کنند و اساسًا اتفاق نظر آنها در همه موارد نه ممكن است و نه 
درست. گاهى اختالف سلیقه ها برکاتى در بر داشته و منشأ افكار جدید و 
نوآوری هایى در اندیشه و فرهنگ سیاسى خواهد شد. آنچه ُمضر است آن 
است که این اختالف، فراتر از اختالف سلیقه و نظر و در حد تضاد باشد و 
به چهارچوب های اصلى نظام باز گردد. این، خطر است و دشمن مى خواهد 
را  کسانى  مى کند  سعى  گوناگون  شكل های  به  و  کند  ایجاد  را  حالت  این 
که ارکان نظام را قبول ندارند و نداشتند و در مقابل امام و والیت فقیه که 
به گونه ای  بودند،  ایستاده  است  اساسى  قانون  اصول  و  نظام  ارکان  از  یكى 
را  آنها  داخلى،  و  خارجى  تبلیغات  در  و  دهند  نفوذ  نظام  حاکمیت  درون 
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را دلیل وجود اختالف  آنها  اظهارات  برجسته کنند و بزرگ نشان دهند و 
میان مسئوالن نظام معرفى کنند.

اخیراً در بعضى از رسانه ها، از سوی بعضى از افراد مغرض یا نادان شعار 
کهنه مارکسیست ها مطرح شد که »دین افیون ملت هاست« و بر آن افزودند که 

افیون حكومت ها هم هست.

اصل این انقالب در مقابل این قبیل ادعاها شكل گرفت، یكى از نخستین 
و  مطهری  شهید  مانند  او  پیرو  متفكران  و  امام  فرهنگى  و  فكری  اهداف 
شهید بهشتى، درهم شكستن این شعار بود. »دین افیون ملت هاست« شعار 
ملحدانى بود که در مقابل مسلمانان و نهضت اسالمى قرار داشتند و دشمنان 
دین و مردم ما بودند و امام در مقابل آنها قیام کردند. انقالب اسالمى، تنها 
بود.  نیز  کمونیسم شرق  مقابل  در  بلكه  نبود،  مقابل سرمایه داری غرب  در 
از شرق،  منظور  نبود؟  انقالب  این  شعار  غربى،  نه  و  نه شرقى  شعار  مگر 
نظام های کمونیستى بود یعنى صاحبان همین شعار »دین افیون ملت هاست«. 
نظام  درون  شود  فكر  که  کرده اند  جاری  کسى  زبان  از  را  شعار  این  حال 
است. اینجاست که رهبر معظم انقالب، بحث خودی و غیرخودی را مطرح 
مى کند که مسئوالن نظام در قوه مجریه و قضائیه و مقننه که دلسوز نظام اند 
با  که  است  این  ترفندهای دشمن  از  یكى  که  کنند  توجه  و  هوشیار شوند 
استناد به سخنان عناصر نفوذی، نظام را به عنوان نظامى که از درون دچار 

تضاد و اختالف است؛ معرفى کنند.

اینها در حقیقت مى خواهند از این راه نظام را از درون دچار مشكل کنند. 
نظامى که در درون خود تضاد داشته باشد، باالخره از هم مى پاشد. اینجا یكى 
از وظایف اصلى و تكلیف انقالبى همه مسئوالن آن است که میان خودشان 
این است  و  کنند  را مطرح مى کنند مرزکشى  قبیل مسائل  این  که  و کسانى 
معنای تقسیم بندی نیروهای سیاسى به خودی و غیرخودی. هر کسى که به 
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رکنى از ارکان نظام یا بخشى از بخش های اصلى نظام که در قانون اساسى 
قرار  نظام  مرز  از  خارج  بایستى  ندارد،  قبول  را  آن  و  دارد  اعتراض  آمده، 
افرادی به هیچ وجه صالحیت ندارند که کارگزاران نظام مقدس  گیرد. چنین 

جمهوری اسالمى باشند.

حاکمیت اسالمى خصیصه فراجناحى و فراگروهى باید داشته باشد، چون 
حاکمیت متعلق به همه مردم است؛ حاکمیت یک جناح، یک گروه یا یک 
ارکان  که  است  جناح هایى  فراجناحى،  از  منظور  ولى  نیست،  حزب خاص 
نیست که  معنا  این  به  بودن حاکمیت  فراجناحى  باشد؛  داشته  قبول  را  نظام 
جناح هایى را که اصل و ارکان نظام را قبول ندارند، هم درون حاکمیت بدانیم. 
این کار، وارد کردن اپوزیسیون و ضد حاکمیت نظام، در حاکمیت نظام است 
محدوده  در  فراجناحى  پس  شد.  خواهد  حاکمیت  رفتن  بین  از  موجب  که 
خودی هاست و مقصود از خودی ها همه کسانى است که ارکان انقالب و نظام 
اسالمى و قانون اساسى را قبول دارند. حاکمیت باید نسبت به تمام این افراد 

و گروه ها مانند پدر باشد، فراجناحى فكر و عمل کند.

برای  دشمن  که  دیگری  موضوع  فساد:  ترويج  و  ناامنى  ايجاد   .4
لطمه زدن به انقالب ما دنبال مى کند، ایجاد ناامنى است. ما در ناامنى های 
استان های  ناامنى های  در  مى بینیم.  را  دشمن  دست  باز  کشور  گوناگون 
مرز شرقى که مربوط به مواد مخدر و اشرار و قاچاقچیان است و نیز در 
دشمن  نقش  منكرات،  و  فحشا  ترویج  و  اجتماعى  و  اخالقى  ناامنى های 
از  یكى  در  که  داد  گزارش  اخیراً  بازرسى  سازمان  است.  روشن  بسیار 
استان ها شكالت های خیلى عالى که در میان عكس های مبتذل پیچیده شده 
از ترکیه و از طریق شمال عراق وارد مى شود و به قیمت بسیار نازل و در 
حقیقت به صورت رایگان میان مردم پخش مى شود. نمونه های بسیاری از 

این قبیل مسائل وجود دارد.
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و  اخالقى  مفاسد  اشاعه  طاغوت  سیاست های  از  یكى  همیشه  اساسًا 
اجتماعى است و با این کار، مردم را از ارزش های خود جدا مى کند. وقتى 
انسان آلوده شهوت ها شد، دیگر اهل ایثارگری و حماسه نخواهد بود، دیگر 
به  که  نگذارد  او  اسالمى  غیرت  و  داشته  را  اسالم  دغدغه  که  نیست  کسى 
اسالم حمله شود. دیگر کسى نیست که قدرت مقاومت و اقتدار یک بسیجى 
اسالمى متدین و متعهد را داشته باشد. اهل فساد و بى حالى و بى بند و باری 
مى شوند. از این رو، دشمن تبلیغات خود را روی قشر جوان متمرکز کرده تا 
از راه نشر ناامنى های اخالقى و گسترش فحشا، قشر جوان عزیز ما را خنثى 

و بى خاصیت کند.

ناامنى های  به  یاد شده نیست، دشمن دست  ناامنى ها منحصر در موارد 
را  گروه های ضدانقالب  مى زند؛  نیز  مسلحانه  ناامنى  و  فرهنگى  و  سیاسى 
تقویت مى کند و به جان این ملت و این نظام مى اندازد. امروز وظیفه ملت 
و  با هوشیاری  و  بشناسند  را  که دشمن  است  این  قوه  هر سه  مسئوالن  و 
و  دهند  دقیق و صحیح تشخیص  را  گیری های دشمن  کامل هدف  آگاهى 

این توطئه را خنثى کنند.

اساسى ترین  و  مهم ترین  از  یكى  بخش  هر  در  ناامنى ها  این  با  مقابله 
امنیتى  و دستگاه های  قضائیه  قوه  به ویژه  است،  قوای سه گانه  وظایف همه 
و انتظامى و نظامى که باید همه همت شان را برای برقراری امنیت در همه 
این بخش ها صرف کنند. قوه قضائیه مصمم است و در این صحنه تا آخرین 
نفس مى ایستد و به فضل پروردگار متعال و حول و قوه الهى و با همكاری 
قوای دیگر، با این ناامنى ها در هر کجا و در هر بخش برخورد قاطع مى کند. 
و  داشت  وجود  مطبوعات  در  که  رسانه ای  ناامنى  مورد  در  که  همان طور 
رهبر معظم انقالب هشدار داد و گفت: »در آنجا انگشت دشمن را مى بینم« 

برخورد قاطع کرد.
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قوه قضائیه وظیفه دارد که با ناامنى های اخالقى و اقتصادی و فرهنگى و 
ناامنى های قومیتى و مسائل مربوط به قومیت ها، که مى خواهد تمامیت ارضى 
کشور را از بین ببرد، مقابله کند. تكلیف قوه قضائیه آن است که با همكاری 
دو قوه دیگر و با تكیه بر نیروهای امنیتى و انتظامى و نظامى که ضابطین قوه 
قضائیه هستند امنیت را برقرار کند. برقراری امنیت یكى از وظایفى است که 
در قانون اساسى بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده است و از وظایف اصلى 
قوه قضائیه است. قوه قضائیه خود را اول در مقابل خدای متعال که ناظر و 
حاضر در همه صحنه هاست، دوم در مقابل شما ملت بزرگوار و شریف که 
ایثارگرانه برای پیروزی انقالب و برای برپایى این نظام مقدس از هیچ چیزی 
دریغ نكرده اید و در مقابل رهبری معظم نظام و روح پاك امام بزرگوار، معمار 
این انقالب و در مقابل روح شهدای اسالم، ملزم مى داند که با همه این عوامل 

ناامنى، مقابله قاطعانه کند.

اخیراً مسئوالن بلند پایه قضایى در همین زمینه نشست هایى با مسئوالن 
سپاه پاسداران و نیروی انتظامى و نیروهای امنیتى داشته و برنامه ریزی هایى 
شد. ان شاءاهلل با برنامه های دقیق و کارشناسى شده و با همكاری و همدلى 
همه مسئوالن نظام به ویژه دستگاه هایى که مسئولیت مستقیم حفظ امنیت را 

در جامعه دارند، با انواع ناامنى ها برخورد قاطعى انجام گیرد.

ج( رويكرد قرآن در قبال دشمن)))

ةٍ َوِمن ِرَباِط اْلَخْيِل ُترِهبُوَن  وْا َلُهم مَّا اْسَتَطْعُتم مِّن ُقوَّ قال اهلل العظیم: ﴿َوَأِعدُّ
ُكْم َواَخِريَن ِمن ُدونِِهْم اَل َتْعَلُموَنُهُم اهلُل َيْعَلُمُهْم َوَما ُتنفُِقوْا ِمن  بِِه َعُدوَّ اهللِ َوَعُدوَّ

َشيْ ٍء ِفي َسبِيِل اهللِ ُيَوفَّ إِلَْيُكْم َوَأنُتْم اَل ُتْظَلُموَن﴾.)))

این آیه نورانى استراتژی نظامى اسالم را ترسیم مى کند و در هر زمان و 

) ـ سخنرانى در همايش سپاه پاسداران انقالب اسالمى 1379/6/27. 
) ـ سوره انفال، آيه 60.
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مكان مورد نیاز حكومت اسالمى است. ترجمه تحت اللفظى آیه این است: 
و  باشند  داشته  کامل  آمادگى  باید  اسالم  دشمنان  با  مقابله  برای  »مؤمنان 
توان، مخصوصًا توان نظامى خود را باال ببرند و دشمنان دین خدا و جامعه 
اسالمى را بترسانند، آنچه را در راه خدا بذل کنید به خود شما برمى گردد 
بلندی  معانى  آیه  این  کلمات  در  دقت  با  ولى  نمى شود.«  ظلم  شما  به  و 

استفاده مى شود: 

اول: به مجرد برقراری حكومت اسالمى، دشمنى با آن آغاز مى شود و این 
حقیقتى است که تجربه آن را ثابت کرده است. در تجربه جمهوری اسالمى و 
نیز در صدر اسالم این واقعیت به چشم مى خورد که به مجرد برپایى حكومت 
اسالمى جنگ سیاسى و نظامى دشمنان علیه آن شروع شد. پس این یک اصل 
است که وقتى حكومت اسالمى برقرار مى شود، دشمنى دشمنان خدا و اسالم 

هم شروع مى شود.

دوم: الزم است جامعه اسالمى هر چند نوپا باشد برای مقابله با دشمنان 
خود نیروی نظامى مقتدر و مجهز داشته باشد. این نیرو باید آن قدر مقتدر باشد 

که در دشمنان ایجاد رعب و وحشت کند.

است و یک  بر همه واجب  اسالمى  نیرو در حكومت  این  ایجاد  سوم: 
تكلیف همگانى است، بر هرکس با هر توانى که دارد واجب است؛ کمک کند.

چهارم: دشمنان شما بر دو نوع اند: دشمن دین خدا و دشمن خود شما 
مسلمانان. دسته اول دشمنان عقیده و ایمان شما هستند، اینها فرهنگ ضد دین 
دارند و دشمن خدا هستند. دسته دوم دشمن خود شما هستند، ممكن است 

آنها هم دین داشته باشند؛ اما دشمن خاك و آب کشور شما هستند.

پنجم: در یک تقسیم دیگر، دشمنان باز بر دو نوع هستند؛ یكى دشمنان 
آشكار و دیگری دشمنان پنهان که شما آنها را نمى شناسید. آنها منافق هستند، 

ظاهر آنها به گونه ای است که شاید شما آنها را دشمن حساب نكنید.
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ششم: در این آیه به این نكته مهم اشاره شده است که مبنای جهاد و 
مقابله با دشمنان خدا و اسالم و هدف و انگیزه شما باید فى سبیل اهلل و در 
راه رضای خدا باشد. اگر کسى جان یا مال خود را انفاق کند، باید با انگیزه 

خدا باشد.

باز  شما  خود  به  مال  چه  و  جان  چه  مى دهید  راه  این  در  آنچه  هفتم: 
مى گردد و گرنه خدا نیاز به آنها ندارد، منشأ قدرت شما در دنیا و در آخرت 

است و نیز موجب اجر و ثواب برای شما مى شود.

قرآن کتاب جاودانى است و تعالیم آن تا آخر عمر این کره خاکى الزمه 
حیات انسان هاست و هیچ جامعه ای از آن مستغنى نیست و هیچ گاه کهنه و 
مندرس نمى شود. بخش ثابت این احكام همیشه الزم است و بخش های متغیر 

آن نیز چهارچوب های انعطاف پذیری معیّنى دارد. 

اسالمى  جامعه  مى کند.  ترسیم  را  نظامى  نیروهای  استراتژی  آیه  این 
با  و  روز  شرایط  با  متناسب  که  دارد  احتیاج  مقتدر  نظامى  نیروی  یک  به 
کلى  استراتژی  آیه  این  از  ما  کند.  حرکت  فن آوری  و  صنعت  پیشرفت 
این استراتژی چند نكته  نظامى را در جامعه اسالمى استنباط مى کنیم، در 

مهم وجود دارد:

1. دشمنى دشمنان ما همیشه ادامه دارد و وجود یک نیروی مقتدر برای 
با آن دشمنى ها الزم است. حضرت رسول اهلل در مدت ده سال  مقابله 

اقامت در مدینه، بیش از هفتاد غزوه داشته است.

امروز نیز چنین است و اگر عده ای بگویند ما دیگر به نیروی نظامى چه 
هیچ گاه  دشمنان  است  استراتژی  این  به  توجه  عدم  از  ناشى  داریم،  نیازی 
بر نمى دارند، زیرا اسالم شعارهایى را مطرح مى کند  ما  با  از مبارزه  دست 
که با منافع آنها در تضاد است. هر زمان احكام اسالمى درست اجرا شوند 
همین معادله شكل مى گیرد. اجرای احكام اسالم منافع آنها را تهدید مى کند، 
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از این رو آنها به مقابله برمى خیزند؛ این از سنت های الهى است. کسانى که 
دشمنان  همان  از  یا  جاهل اند  یا  نیست  احتیاج  نظامى  نیروی  به  مى گویند 

پنهان هستند.

2. دشمنى ها گوناگون است، هم افراد دشمن و هم شیوه ها و جبهه های 
آنها گوناگون است. گاهى دشمنان آشكار و گاهى دشمنان پنهان اند، ممكن 
حال  و  بوده اند  پنهان  یا  نبوده اند  دشمن  قباًل  که  شوند  پیدا  دشمنانى  است 
باید شیوه های گوناگون جنگ را  نیروهای مسلح اسالم هم  آشكار شده اند. 
این آیه  از مجموع  انواع دشمن و دشمنى ها را بشناسند. آنچه  بدانند و هم 
استفاده مى کنیم این است که ما برای مقابله با دشمنان و دشمنى های گوناگون 

نیاز به دو اصل داریم:

اصل نخست: همه چیز را در راه خدا بدانیم و همه اعمال مان فى سبیل اهلل 
باشد. تالش و علم و مال و جان خود را در راه خدا قرار دهیم تا او پشتیبان 

ما باشد.

اصل دوم: آگاهى در مورد ترفندها و نیرنگ های دشمن و شناخت دشمنان 
آشكار و پنهان.

این دو اصل ایمان و آگاهى باید در ما تقویت شود تا دشمن و شیوه های 
را در  برای شیوه های مختلف، نسخه های مختلفى  بشناسیم و  را درست  او 
نظر بگیریم. دشمنان دین آرام نمى نشینند، در صدر اسالم ابتدا در حاکمیت 
نفوذ کردند و بعد دین را دگرگون کردند. تالش ائمه اطهار  سبب شد که 
کتاب و احكام دین از انحراف مصون بمانند و اسالم ناب را ازنظر تئوری و 
عملى حفظ کردند و به تدریج فقه تشیع به عنوان منطقى ترین و عمیق ترین فقه 
اسالم شكل گرفت. امروز همین فقه به دست فقیهى بزرگ چون امام راحل 

 منتهى به تأسیس حكومت اسالمى شد.
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گفتار دوم: تهدیدات علیه انقالب اسالمی و راهکارهای مقابله)))

الف( تهديدات عليه نظام اسالمى
و  حكومت  نوی  تجربه  این  ما،  اسالمى  جمهوری  مقدس  نظام  امروز 
مدیریت اسالمى و به تعبیر رهبر انقالب، مردم ساالری دینى، دو دهه از عمر 
خود را سپری کرده است و با اقتدار، عزت و افتخار هرچه بیشتر و تمام تر، 
استوار و مستحكم به پیش رفته و انوار هدایت اسالم و مكتب علوی را در 
همه جهان و مخصوصا منطقه تابانده و توانسته است الگوی تازه و شعارهای 
جدید و ادبیات سیاسى، اجتماعى، فرهنگى و جهادی نوینى را که از فرهنگ 

اصیل و عمیق اسالمى سرچشمه گرفته است، در منطقه ترویج کند. 

در جای جای  اسالمى  و یک حرکت  عنوان یک خیزش  به  امروز  آنچه 
برکات  از  همه  است،  کرده  ایجاد  را  تحوالتى  و  شده  مطرح  اسالم  جهان 
پیروزی انقالب اسالمى و برپایى این نظام مقدس است که سرمشق ملت های 
اسالمى و ملت های مستضعف جهان قرار گرفت. شعارها، ایده ها، اندیشه ها 
و تشكل ها و نوع حرکت ها، همه برگرفته از این تجربه جدید است. کسانى 
که قبل از انقالب از اوضاع منطقه و جهان اسالم آگاهى داشتند با یک مقایسه 
ساده مى بینند که پس از انقالب اسالمى چه اندازه تحول در جهان اسالم رخ 
داده است. این نظام که آرزوی دیرینه همه علما، بزرگان و رهبران اسالمى در 

طول قرن ها در جهان اسالم بود، چه تحولى را در منطقه ایجاد کرد. 

چون  منطقه،  حكومت های  که  هست  و  بوده  مؤثر  تجربه  این  قدر  این 
حاکم بر مردم مسلمان بودند و پیروزی انقالب اسالمى، همه مسلمانان را به 
وجد آورد و عزت و هویتى جدید بخشید، حكومت ها مجبور شدند از همان 
ابتدای پیروزی انقالب، شعارها و ادبیات و منطق خود را که قبل از پیروزی 

) ـ سخنرانى در گردهمايى سراسری فرماندهان سپاه در تاريخ 1381/6/25.
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انقالب از این طرف و آن طرف جهان التقاط مى کردند و از آن طریق سعى 
مى کردند مردمشان را متوجه ایده های سیاسى و فرهنگى حكومت کنند، به 
فرهنگى حكومت ها عوض  ادبیات سیاسى و  و  تغییر دهند. شعارها  یكباره 
شد و برای راضى نگه داشتن مردم، به طرف اسالم گرایش پیدا کرد. تظاهر 
به کارهایى مى کنند که پیش از این آنها را از عوامل عقب ماندگى مى دانستند. 
قائل مى شوند،  اسالم  برای علمای  احترام ویژه ای  ترویج مى کنند،  را  اسالم 
تشكالت اسالمى را به گونه ای حمایت و ترویج و بعضًا تأسیس مى کنند. تا 
جایى که دشمنان و مستكبران با احساس خطر از پیروزی انقالب اسالمى، 
سعى کردند با شبیه سازی، الگوهای حكومت اسالمى مشابه آن ولى به واقع 
تحریف شده ایجاد کنند. اینها همه در اثر این حادثه بزرگ و این تحول و 
زلزله ای بود که این انقالب با برقراری این نظام مقدس براساس اسالم و در 

قالب مردم ساالری دینى در منطقه و جهان اسالم ایجاد کرد.

شبیه سازی هایى هم که ایجاد کردند، به برکت روشن گری نظام و رهبری 
آگاه ما، به نفع دشمنان اسالم نشد، بلكه در نتیجه به ضرر آنان تمام شد. چون 
طبیعت تعالیم اسالم آن قدر سازنده و نافذ و متحول کننده و مؤثر و با فطرت 
انسان ها سازگار است که حتى شكل ناقص و تحریف شده آن هم در مردم 
تحول ایجاد مى کند و آنان را نسبت به دشمنان اسالم، مستكبران و زورگویان، 

هوشیار و آگاه مى کند. این رمز عظیم مصونیت دین خدا است. 

قدرت های جهانى مخصوصًا آمریكا که با پیروزی این انقالب سیلى خوردند 
و منافعشان از بین رفت، روزبه روز بر دشمنى خود با این انقالب که کانون 
تحول در جهان شده است افزودند. در حقیقت منشاء شرایط امروز ما همین 
دشمنى است، البته پیرایه ها و ادعاها و بهانه های دیگری را مطرح مى کنند، ولى 
واقع مسئله این است. آمریكا به عنوان تنها قطب استكبار و قلدری امروز دنیا 
پس از فروپاشى شوروی سابق و شكست مكتب سوسیالیسم، احساس مى کند 
که آنچه در مقابل اوست، دیگر مكتب مارکسیسم و سوسیالیسم نیست، امروز 
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اسالم ناب و انقالبى، اسالم امام خمینى است که در همه جهان اسالم روش 
مقاومت با دشمنان اسالم و ظلم ستیزی و جهاد و ایثار و شهادت طلبى را زنده 
کرده است. این وضع ابتدائًا در تصور آنها نمى گنجید، ولى اندکى بعد آن را 
درست درك کرده و دنبال آن هستند که با این حرکت و امواج عظیم احیاگری 
اسالمى مقابله کند. اصل معادله این است، ولى مسایل دیگری را دست آویز 
این رویارویى و درگیری قرار مى دهند، یک روز به عنوان مقابله با تروریسم، 
یک روز به عنوان دفاع از رژیم اشغالگر اسرائیل و... اینها ترفندهایى برای 

رسیدن به آن هدف اصلى است. 

کنیم.  درك  خوبى  به  بایستى  را  شرایط  این  منشاء  و  اصل  ما  بنابراین 
استكبار در مقام این است که این خیزشى را که امروز در جهان اسالم ایجاد 
شده و کانون و محور اصلى آن نظام مقتدر و مقدس جمهوری اسالمى است، 
ناکام و این چراغ را خاموش کند. اینجاست که اهمیت جایگاه انقالب اسالمى 
و این نظام مقدس به خوبى درك مى شود. خود استكبار برای مهار انقالب 
اسالمى، این شرایط فعلى را در منطقه به وجود آورده و حاال از همین شرایط 

ناخرسند است و آن را برخالف مصالح خود مى داند. 

امروز در مقابل نظام ما، دو نوع تهدیدات قرار دارد. یک نوع تهدیدهای 
برنامه های جدید استكبار است و سعى  از  خارجى است که نشأت گرفته 
مى کند با بهانه های مختلف و پشتوانه های بین المللى در منطقه جنگ افروزی 
کند. نوع دوم، تهدیدهای داخلى است. استكبار در داخل کشور هم عوامل 
و ستون پنجم دارد. همه نیروها و افكار نیز دارای آن بیداری، هوشیاری، 
ایمان و اعتقاد راسخ به اسالم و حكومت اسالمى نیستند. به مدت بیش از 
یک قرن، فرهنگ ضد دین به وسیله حكومت های دست نشانده و وابسته 
به مستكبران جهانى در کشورهای اسالمى ترویج و تبلیغ شده است. این 
انقالب  و  نمى دهد  دست  از  را  خود  اثرات  بزودی  که  گسترده  تبلیغات 
اسالمى نمى تواند آثار این فرهنگ را به سرعت و یک شبه عوض کند. قهراً 
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نفوذ دشمنان  نظام و هم بستر و زمینه  این طرز تفكرها هم تهدید داخلى 
خارجى است. 

من معتقدم که تهدیدهای خارجى با این که اگر عملى شود، بسیار سخت 
تهدید  یک  مقابل  در  وقتى  ما  ملت  چون  ولى  است،  پرهزینه  و  پرخطر  و 
خارجى قرار مى گیرند، همه با هم یكدست مى شوند و مقابله مى کنند و از 
همه چیز خود در این راه مى گذرند، خیلى بیم و هراسى ندارد. آنچه که من 

بیش از همه آن را خطرناك مى بینم، تهدیدهای داخلى است.

تهدید داخلى را مى توان در سه محور خالصه کرد:

محور اول و اصلى، تهدید فرهنگى است، ترویج فرهنگ ضددین و فرهنگ 
ابتذال و در بعد سیاسى فرهنگ سكوالریزم و لیبرالیزم است. فرهنگ لیبرالیزم 
شاید بدتر از سوسیالیسم و مارکسیسم با اسالم ضدیت دارد، مارکسیسم خیلى 
صریح و آشكار دین را افیون مى نامید و با آن مبارزه مى کرد. فرهنگ لیبرالیزم 
و سكوالریزم، تظاهر مى کند که این بخش را آزاد گذاشته است، ولى آنچه را 
که ترویج مى کند و آن مبنایى که انسان ها را بر اساس آن مى سازد، در حقیقت 
و  مادی گری صرف  سوی  به  انسان ها  دادن  سوق  و  ارزش ها  همه  تخریب 
متحول کردن انسان به موجودی است که فقط دنبال خواسته های مادی خود 
است و هیچ ارزش دیگری را جز رسیدن به قدرت و اهداف مادی خود، قبول 

ندارد. آن الحاد آشكار بود و این الحاد منافقانه است.

به  مردم  اعتقاد  بر  مبتنى  اسالمى  نظام  مى دانند  فرهنگى چون  تهدید  در 
سعى  دارد،  اعتقادی  پایه های  اسالمى  انقالب  و  است  اسالمى  ارزش های 
مى کنند اعتقاد مردم مخصوصًا نسل جوان را به طریقى لطمه بزنند و از این 

راه این انقالب را از درون سست کنند. 

محور دوم، تهدیدهای اجتماعى است. امروز در اطراف خودمان این نوع 
تهدید را مى بینیم، از ترویج فساد اخالقى، ابتذال جنسى، بزه های اجتماعى، 



فصل دوم/ تهدیدات علیه دنیای اسالم و انقالب اسالمی ............................................... 123  

مواد مخدر، مشروبات الكلى به عنوان پایگاه دشمن استفاده مى شود. ترویج 
فساد به وسیله شبكه هایى سازماندهى مى شود و از نوع جرایم فردی و ُخرد 
نیست، تشكیالت پشت سر آنهاست، چه از خارج و چه از داخل. برخى از 
مشروبات الكلى که به دست نیروهای امنیتى و انتظامى ضبط شده و به دستگاه 
قضایى آمده است، از برچسب تاریخ آنها معلوم مى شود یک هفته و ده روز 
از تولید آنها در خارج از کشور مى گذرد. یعنى ده روز پیش در فالن کشور 
تشكیالتى  که  مى دهد  نشان  این  اینجاست!  در  امروز  و  تولید شده  اروپایى 

پشت سر این کار است. 

ابتذال  به  را  ما  مردم  که هویت  است  آن  اجتماعى  تهدیدات  این  هدف 
بكشند، اخالق و ارزش های عملى را سست کنند. 

محور سوم، تهدیدهای اقتصادی است که این تهدید به نظر من از آن دو 
نوع اول خطرناك تر و سخت تر است. این تهدید شكل های گوناگونى دارد که 
عنوان جامع آن عبارت است از این که اقتصاد کشور ما را ناکارامد، ناموفق، 

عقب افتاده و ورشكسته جلوه دهد.

این کار به شكل های گوناگون انجام مى گیرد، یک شیوه آن، تحریم های 
اقتصاد رشد کند. راه  این  بیرون سعى کنند نگذارند  از  اقتصادی است که 
بسیار  تهدیدهای  از  یكى  است.  کشور  اقتصاد  به  درون  از  ضربه  دیگر، 
عظیم  سرمایه  و  ثروت  همه  این  با  که  کنند  کاری  که  است  این  خطرناك 
خدادادی در کشور ما، اقتصاد این کشور نه تنها رونقى نداشته باشد بلكه 
از درون هم بپوسد. کشور ما دارای منابع سرشار نفتى، موقعیت جغرافیایى 
انسانى  نیروهای  شرق،  به  غرب  و  جنوب  به  شمال  وصل  مسیر  خاص، 
کارآمد، منابع طبیعى کشاورزی، جنگل های وسیع است و اگر یک قلم از 
این منابع در کشور دیگر باشد سرمایه عظیمى برای رشد و رونق اقتصادی 
مسئوالن  که  است  این  اقتصادی  تهدیدهای  هدف  بود.  خواهد  کشور  آن 
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کند،  پیدا  رونق  اقتصاد  که  کنند  مدیریت  را طوری  منابع  این  نتوانند  نظام 
رشد  در جهت  انسانى  و  مادی  و سرمایه های  برود  بین  از  بیكاری  و  فقر 
اقتصادی به کار گرفته شود. مى خواهند درست برعكس شود، فرار نیروی 
فاحش  اختالفات  گسترده،  فقر  مضاعف،  بیكاری  مغزها،  فرار  و  انسانى 
طبقاتى و عقب ماندگى اقتصادی باشد، وابستگى به کاالهای خارجى باشد 
از همه مهم تر فن آوری الزم و رشد دانش فنى که شرط رونق و رشد  و 

اقتصادی است در جامعه ما شكل نگیرد.

مفاسد اقتصادی و اداری یكى از مهم ترین آفت ها و آسیب های اقتصادی 
مؤثر  بسیار  ما  نظام  با  مقابله  برای  و  خطرناك  نیز  اقتصادی  تهدید  است. 
است، چون سر و کار با معیشت مردم دارد و به بدنه جامعه و پایگاه های 
اصلى نظام فشار وارد مى آورد، انتظارهای مردم عوض مى شود، نظر مردم 

به مدیریت نظام اسالمى تغییر پیدا مى کند.

اساسًا مسائلى که مربوط به معیشت و اقتصاد مردم است، در همه دنیا 
تجربه هم نشان داده است، دارای اولویت خاصى است. ضربه زدن از این 
که مى بینیم رهبر معظم  اینجاست  تهدیدهاست.  از خطرناك ترین  یكى  راه 
انقالب مبارزه با مفاسد اقتصادی را مادر اصالحات عنوان مى کنند و واقعا 
را  این  هم  دشمن  است،  ام الفساد  اقتصادی  مفاسد  است.  طور  همین  هم 

درست درك کرده و دنبال مى کند. 

امروز وظیفه همه قوا و همه ارکان نظام، نهادهای اصلى انقالب، نخبگان 
جامعه، این است که به مبارزه با مفاسد اقتصادی توجه جدی مبذول دارند. 
انجام  ارزنده ای  بحمداهلل خدمات  است.  سنگین تر  قسمت  این  در  کار  قهراً 
گرفته است، ولى با همه اینها چون این خطر و میكروب مفاسد اقتصادی مانند 
بیماری های خطرناك هزینه زیادی در برخواهد داشت، مى بایست همه همان 
طور که رهبر معظم انقالب فرمودند، به طور جدی و قاطعانه به میدان مبارزه 
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با مفاسد اقتصادی بیایند. باید با مفاسد اداری، فسادهایى که نشأت گرفته از 
رانت خواری ها و استفاده از منابع کالن ثروت های ملى است، با این اختالف 
الگوی  فعلى،  وضع  شود.  مبارزه  شده،  ایجاد  جامعه  در  که  طبقاتى  فاحش 
جامعه اسالمى نیست که برخى چنان ثروتمند باشند و بعضى آن قدر ضعیف 
و فقیر که برای فروش کلیه هایشان صف بكشند تا قوت الیموت خودشان را 

به دست آورند. 

کشورهای  است،  قبول  غیرقابل  هم  اسالمى  غیر  نظام  یک  در  این 
قبول  را  طبقاتى  فاحش  اختالف  از  اندازه  این  دنیا  سرمایه داری  پیشرفته 
چه  برسد.  فاحش  حد  این  به  اختالف  نگذارند  مى کنند  سعى  و  ندارند 
عدالت  آن  اصولى  و  اصلى  شعارهای  از  یكى  که  اسالمى  نظام  به  برسد 

اجتماعى بوده است. 

ب( راهكارهای مقابله با تهديدات اقتصادی
تصور شود نباید  مختلفى هست.  راهكارهای  تهدید  این  با  مقابله   برای 
- متأسفانه در برخى از مطبوعات چنین جلوه مى دهند - که مبارزه با مفاسد 
اقتصادی وظیفه دستگاه های قضایى و امنیتى است. نه خیر، بخش بسیار کمى 
از مقابله با مفاسد اقتصادی در اختیار دستگاه قضایى و امنیتى است. عمده 
امكانات مقابله با این تهدید و مبارزه با مفاسد اقتصادی در اختیار قوای دیگر 

مخصوصا قوه مجریه است.

ساماندهى اقتصادی و مبارزه با فقر، از مسائل قضایى نیست. ممكن است 
در نهایت یک فساد یا رانت خواری یا تجاوز به ثروت های عمومى، پرونده 
شود به دستگاه قضایى بیاید. یعنى هر گاه جرم اقتصادی واقع شد، برخورد با 
آن وظیفه دستگاه قضایى است که آن هم البته مهم بوده و باید برخورد قاطع 
با آن شود. ولى این در حقیقت کیفر بعد از وقوع مفسده و جرم است، آنچه 

بسیار مهم است، جلوگیری از تحقق مفاسد اقتصادی است.
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مفاسد  این  به  منجر  که  است  گلوگاه هایى  و  بسترها  از  جلوگیری 
مى شود و اینها در اختیار قوه قضاییه و نیروهای امنیتى نیست. این نیاز به 
ساماندهى اقتصادی، وضع مقررات و قوانین، مدیریت درست ثروت های 
از  جلوگیری  است.  مقننه  یا  مجریه  قوه  اختیار  در  همه  که  دارد  کالن 
ایجاد  فقر،  بردن  بین  از  اقتصادی،  بسترها، گلوگاه های مفسده خیز  تشكیل 
و  امنیتى  نه  است،  اجرایى  کارهای  همه  اینها  تولید  کردن  فعال  اشتغال، 

قضایى. 

البته دستگاه های امنیتى و قضایى مى بایستى حمایت کنند، آنچه مربوط به 
آنها مى شود، حمایت حقوقى و قضایى الزم است، ولى اصل کار، مربوط به 

دستگاه های اجرایى است. 

چند  دارم،  اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه  از  که  کوتاهى  تجربه  این  در  من 
راهكار برای مبارزه همه جانبه و موفق و کارآمد با مفاسد اقتصادی به ذهنم 

مى رسد که عرض مى کنم:

1- پيش گيرى:

مبارزه با مفاسد اقتصادی مى بایست هدف خود را پیش گیری از مفاسد و 
جرایم قرار دهد نه برخورد بعد از وقوع مفسده و جرم. مبارزه با مفاسد باید 
بیشتر به این سمت و سو برود که از تحقق مفسده پیش گیری کند و بسترها 
را  امكان سوءاستفاده  زمینه های  و  ببرد  بین  از  را  مفسیده خیز  و گلوگاه های 
محدود کند و یا به صفر برساند. سیاست مبارزه با مفاسد اقتصادی باید بر 

این اساس باشد. 

2- تنظيم و تدوين قوانين و مقررات مناسب:

بود.  نخواهد  موفق  مناسب،  قوانین  و  مقررات  تصویب  بدون  کار  این 
مبارزه با مفاسد اقتصادی، قانون مى خواهد، در قانون بودجه، در قوانین مالى، 
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در آیین نامه ها و دستورالعمل ها، قوانین خاص خود را مى خواهد که در این 
قسمت هم متاسفانه هیچ توجهى نبوده و یا کم بوده است. 

3- كنترل و نظارت هاى درون سازمانى و برون سازمانى:

بازرسى، وزارت اطالعات، دیوان محاسبات،  مانند سازمان  دستگاه هایى 
از بیرون بر دستگاه های اجرایى نظارت دارند، ولى این تنها کافى نیست. هر 
اقتصاد و  با  ارتباط  دستگاهى، مخصوصا دستگاه ها و وزارتخانه هایى که در 
ثروت های ملى هستند، یک تشكیالت نظارتى درون سازمانى مستمر و همه 

جانبه الزم دارد. 

4- مشاركت دادن مردم و استفاده از نظارت آنها در كنترل زير مجموعه ها: 

امروز در خیلى از جاهای دنیا که دارای اقتصاد بسیار پویا و رونق یافته 
و رشد کرده هستند، یكى از روش ها و سیاست هایى که آنجا اعمال مى شود 

همین مشارکت دادن مردم و خواستن نظر آنان است. 

همواره یكى از راه های نظارت مدیران در سطوح مختلف، در رأس، در 
سطح میانى یا سطوح پایینى، رسیدگى به شكایات مردم و بازکردن این باب 
باشد که مردم تماس بگیرند و نظر خود را نسبت به آن دستگاه و مدیریت آن 
بگویند. نظر مردم را خواستن، هم مردم را در نظارت بر دستگاه های اجرایى 
شرکت مى دهد که بسیار مفید است، هم اطالعات دقیق و همه جانبه در اختیار 
مدیران مى گذارد و اطالعات مدیران را از انحصار بولتن ها و اخبار و گزارش 
کارهای زیرمجموعه خارج مى سازد. معلوم است زیرمجموعه ها همیشه کار 
خود را مدح مى کنند، مدیران باید آن طرف قضیه یعنى رضایت یا نارضایتى 
مردم را هم ببینند. اخیراً در دستگاه قضایى به دنبال پیاده کردن این سیاست 

هستیم. 
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5- برخورد قاطع با مديران فاسد:

وقتى ثابت شد مدیری مفسده دارد، رانت خواری و سوء استفاده کرده 
است، باید با او برخورد قاطع شود، مالحظه کاری، باند بازی، رفاقت بازی 

به هیچ وجه نباید باشد. 

6- برخورد قضايى عادالنه و قاطع و شفاف:

جایى که مفسده شكل مى گیرد و جرم اقتصادی و تخلف ثابت مى شود، 
دستگاه قضایى باید هم عادالنه و هم خیلى قاطع، بدون تأثیرپذیری از هیچ 

مقامى برخورد کند و آن را با مردم در میان بگذارد. 

7- استفاده از تكنيك هاى كنترل كننده پيشرفته:

امروزه ابزارهای کنترل کننده پیشرفته ای مثل ICT و روش های جدید 
کشورهای  همه  در  درآمدها  و  دارایى ها  جابجایى  و  حساب ها  کنترل 
هزار   10 بخواهد  کسى  اگر  آمریكا  در  است.  افتاده  جا  دنیا  پیشرفته 
مقابله  راههای  از  یكى  مى شود.  کنترل  کند،  جابه جا  را  پولش  از  دالر 
خیلى  که  است  مالى  کنترل های  همین  حرام،  پول های  و  پول شویى ها  با 
در  تكنیک،  این  از  استفاده  مى گیرد.  انجام  موجود  نرم افزارهای  با  راحت 
کنترل، سالم سازی و نظارت بیشتر، دقت و صحت بیشتر، مدیریت فعال تر 
اجرایى قطعًا الزم است. در  نیز در دستگاه های  در دستگاه های قضایى و 
تمام  در  که  کردیم  آماده  قضایى  دستگاه  در  را  جامعى  طرح  بخش  این 
 ICT محاکم و سازمان های وابسته به دستگاه های قضایى از همین تكنیک

کنترل و نظارت استفاده شود. 

8- شفاف سازى در قراردادها و معامالت كالن:

قرارداد معامالت کالنى که با ثروت های ملى انجام مى گیرد باید شفاف 
بوده و معامله از طریق بازارها و بورس های رقابتى سالم انجام گیرد. امروز 
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بورس  بازار  در  را  نفتشان  کرده اند  شروع  نفت خیز،  کشورهای  از  بسیاری 
فعلى  مى فروشند. وضع  او  به  بخرد  بیشتر  قیمت  به  هر کس  و  مى فروشند 
معامالت کالن ما اصاًل وضع درستى نیست. هیچ کس خبر ندارد قراردادهای 
نفتى، ثروت های کالن ملى، چگونه انجام مى گیرد، با چه شرایطى و آیا رقابت 
نامشروع گرفته  پورسانت های  آیا  نگرفته،  انجام  انحصاری  آیا  بوده،  درستى 

نشده است؟ 

امروز دنیا سیستم اقتصادی رقابتى را همه جا دارد تجربه مى کند و موفق 
که  را  آنچه  فقط  نمى گیریم،  یاد  دنیا  از  را  اینها  چرا  ما  درآمده،  کار  از  هم 
دارد در کشور، بورس  مانعى  یاد مى گیریم و ترویج مى کنیم؟ چه  بد است 
نفت، بورس معادن ایجاد کنیم، همه معامالت و قراردادها شفاف و روشن و 

براساس رقابت، هر کدام بهتر و سود آن بیشتر باشد، انجام گیرد؟ 

یكى از زمینه های مفاسد اقتصادی همین است که این قراردادها سربسته 
انجام  هم  بسیار خوب  است  ممكن  مى گیرد.  انجام  ویژه  کانون های  در  و 
موجب  بودن،  سّری  و  بودن  بسته  و  نبودن  شفاف  ولى خود  باشد،  گرفته 

نگرانى و سوءظن و تشویش در جامعه مى شود.

ما  اگر  شود.  خواری  رانت  منشأ  است  ممكن  هم  موارد  از  خیلى  در 
بخواهیم با این مفاسد مبارزه کنیم، مى بایست این امور یكى یكى در جامعه 
ما حل شود و سیستم حل آنها، معروف و روشن و متداول در همه جهان 
است و آن حذف انحصارها و استفاده از بازارهای رقابتى و رقابت های آزاد 
است. اینجاست که کارفرمایان کارآمدتر، شرکت های تواناتر، ظاهر مى شوند 
اقتصاد کشور بسیار مفید است و هم زمینه  برای  و رقابت مى کنند که هم 

سوء ظن ها را در جامعه از بین مى برد. 

همچنین خریدها را به دولت بستن و تصدی گری دولتى و شرکت های 
دولتى در خریدها نیز زمینه ساز مفاسد اقتصادی است. اگر بخواهد با مفاسد 
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بیایند.  بیرون  حالت  این  از  دولتى  شرکت های  باید  شود،  مبارزه  اقتصادی 
رانت  از  و  باشد  انحصاری  مسئول خرید  دولتى  مى شود یک شرکت  مگر 
استفاده  است،  دولتى  شرکت های  و  دولت  اختیار  در  که  ثروتى  و  قدرت 

نكند؟

از  و  داده ایم  قرار  طور  این  را  خود  اقتصاد  شاکله  طرف  یک  از  ما 
است.  نقیضین  میان  جمع  این  باشد،  نباید  مفاسد  مى گوییم  دیگر  طرف 
ممنوع کردن هر گونه رانت خواری و سوءاستفاده گروه ها، احزاب، افراد و 
مسئوالن دولتى و نهادها و وابستگان آنان از بیت المال و ثروت های ملى و 
امتیازها و فرصت های مدیریتى که از تصدی گری دولت حاصل شده است، 
به  نیاز  ما  است.  اقتصادی  مفاسد  مخرب  و  وحشتناك  زمینه های  از  یكى 
قوانینى داریم که به شكل قاطع از هرگونه امكان سوءاستفاده این عناوین 

که اسم بردم جلوگیری کند. 

یک  که  حزبى  و  گروهى  یا  شخصى  که  این  مجرد  به  نیست  صحیح 
و  رفقا  یا  آن حزب  مالى  تشكیالت  و  افراد  مى کند،  مدیریت  را  دستگاهى 
بستگان آن شخص دنبال آن باشند که از منصبى که به تصدی آنها درآمده 
از  خیلى  در  شود،  ممنوع  کار  این  قانون،  در  باید  کنند.  استفاده  سوء  است 

کشورها این قانون هست.

قضاییه  قوه  رئیس  که  است  آمده  اساسى  قانون   142 اصل  در  که  این 
دارایى های مسئوالن عالى نظام را بررسى کند فلسفه اش همین است که کسى 
نتواند از فرصتى که در مقام و منصبى حایز مى شود، سوءاستفاده کند، معموالً 
مرتكب  و حزبشان  و گروه  بستگانشان  و  اطرافیان  ولى  نمى کنند،  خودشان 
سوء استفاده مى شوند. جلوگیری از این گونه سوء استفاده ها، قانون مى خواهد 
و مجلس مى تواند از این جهت خدمت بسیار ارزنده ای به مبارزه با مفاسد 

اقتصادی کند.
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مبحث دوم

لزوم حفاظت از انقالب اسالمی و دستاوردهای آن

گفتار اول: نقش سپاه در حفاظت از انقالب اسالمی و شخصیت های نظام )))

سپاه پاسداران انقالب اسالمى، همان گونه که از عنوان آن مشخص است، 
مهمترین هدف و در حقیقت فلسفه وجودی آن، پاسداری و حفاظت از انقالب 
است. حفاظت از انقالب بخش ها و عرصه های گوناگون و متنوعى دارد، یكى 
و  شخصیت ها  از  حفاظت  اسالمى،  انقالب  از  پاسداری  مهم  بخش های  از 
ارکان انقالب اسالمى است. یگان حفاظت و بخش ویژه، مسئولیت این نوع 

حفاظت را که بسیار هم مهم و اساسى است، بر عهده دارد.

میان  امتیازات  و  تشریفات  هرگونه  به  نسبت  که  این  علیرغم  اسالم  در 
مسئوالن و مردم، با دید منفى نگاه و از آن نهى شده است، ولى بر حفاظت 

شخصیت های نظام اسالمى تأکید شده است.

فرمانى که امام بزرگوار برای تقویت و توسعه و دقت بیشتر این یگان به 
سپاه دادند هم نشأت گرفته از همین مبنای فقهى است. اگر این اصل از ابتدا 
مورد عمل قرار مى گرفت و آن شور و صفا و صداقتى که در ابتدای انقالب 
و خارجى  داخلى  دشمنان  به  نسبت  همه کس حتى  و  چیز  همه  به  نسبت 
بود، موجب غفلت نمى شد و برای شخصیت های رکنى انقالب، حفاظت های 
ویژه ای تأمین مى شد، شاید امروز سرمایه های عظیمى از ارکان انقالب را هنوز 

در میان خودمان داشتیم.

) ـ سخنرانى در همايش بازرسان و نقش بازرسى در بهبود عملكرد تيم های حفاظتى در تاريخ 1381/11/10
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شهدای بزرگواری که مخصوصًا در دو سال اول انقالب از دست دادیم، 
چه  اگر  که  بودند  بى نظیری  سرمایه های  بهشتى  شهید  مطهری،  شهید  مانند 
ولى  بوده و هست،  تداوم  و  افتخار  و  مایه عزت  نظام  برای  شهادتشان هم 

حیاتشان مایه اقتدار و استفاده بیشتر اسالم و انقالب بود. 

نظر  از  نیز  و  دشمنى  نوع  نظر  از  انقالب  دشمنان  و  دشمنى ها  امروز 
مى کند.  فرق  بسیار  بوده،  سابق  در  آنچه  با  مى گیرند  کار  به  که  شیوه هایى 
معموالً وقتى یک انقالب پیروز مى شود اولین شیوه ای که دشمنان آن دنبال 
مى کنند، ضربه زدن به ارکان آن و سعى در حذف فیزیكى و ترور رهبران 
هستند؛  دیگر  انقالب های  از  بیشتر  اسالمى  انقالب  دشمنان  است.  انقالب 
انواع شرك ها و ظلم ها و  با  بر اسالم است و اسالم  نظام متكى  این  چون 
ماده پرستى ها و دشمنان معنویت و عدالت، دشمنى دارد و با همه آنها مقابله 
لیبرالیزم  انقالب مشخص بود که هم مكتب های مادی  از آغاز  لذا  مى کند، 
اسالمى  نظام  با  التقاطى  مكتب های  پیروان  هم  و  کمونیست ها  هم  غربى، 

مخالفت و دشمنى مى کنند. 

خود  حفظ  یكى  دارد،  مختلفى  جهات  نظام  شخصیت های  از  حفاظت 
آن  با  مرتبط  نظام  اسناد  و  اسرار  دوم حفظ  فیزیكى،  آسیب های  از  شخص 
تا  باشد  باید  که  منشى  و  و شأن  آن شخص  مسئول، سوم حفظ شخصیت 
آسیبى به چهره نظام و وجهه خود آن شخصیت نرسد. امروز با تشكیالتى که 
ایجاد شده، گرچه پس از تجربه های بسیار تلخ و خسارت های بسیار سنگین، 
ولى مى شود گفت که سپاه حفاظت بحمداهلل به حد مطلوب رسیده است و 
جا دارد از همه عزیزانى که در این راستا تالش کرده و مى کنند و این خأل را 

به خوبى پر کرده اند قدردانى کنیم. 

آسيب های تيم های حفاظت از شخصيت ها

دغدغه ها و آسیب های این وظیفه بسیار خطیر را نیز باید مورد توجه قرار 
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داد. من به برخى از مسائلى که ممكن است دغدغه خاطر بعضى ها باشد و از 
آسیب های این کار به شمار آید، اشاره مى کنم که البد مورد توجه خود عزیزان 

هست ولى طرح آنها از باب تذکر مفید خواهد بود: 

که  است  این  گیرد  قرار  توجه  مورد  مى بایستى  که  آسیب هایى  از  یكى 
حفاظت تبدیل به تشریفات نشود. تشكیالت حفاظت و روش های حفاظتى 
با این هدف و وظیفه تناسب داشته باشد.  باید واقعًا برای حفاظت باشد و 
حرکات و سكنات تیم های حفاظتى واقعا به جهت حفاظت باشد و این اصل 
و وظیفه و فریضه مهم و مقدس همیشه در نظر تیم ها و تشكیالت حفاظتى 
باشد. روش ها و منش های حفاظت به حالت دیگری که من از آن تعبیر به 
تصور  مى شود  احساس  موارد  از  بعضى  در  نشود.  تبدیل  مى کنم  تشریفات 
حفظ  تشریفات  که  است  این  بیشتر  هستند،  حفاظت  مشغول  که  عزیزانى 
شود تا حفاظت انجام گیرد، این یكى از آسیب هاست. خدای نكرده در ذهن 
نیروهای عزیز حفاظتى اصل بر این نباشد که این شخصیت را بایستى با سالم 
و صلوات و تشریفات خاصى در مقابل مردم در جایگاهى یا در جلسه ای و 
سفری همراهى کنند. بعضى وقت ها احساس مى شود که این موضوع مورد 

توجه است.

اینجاست که وظیفه حفاظتى با تشریفات خلط مى شود و این تشریفات 
نهى  آن  از  اسالمى  فرهنگ  در  کردم  ابتدا عرض  در  که  است  بعدی  همان 
شده و نكوهیده است. اگر تشریفات مورد توجه قرار گیرد، چه مورد توجه 
قرار  او  کنار  در  حفاظت  عنوان  به  که  نیروهایى  چه  و  شخصیت  آن  خود 
فرهنگ  با  که  است  ناپسند  صفات  از  بعضى  پیدایش  ابتدای  این  گرفته اند، 
اصیل اسالمى و اسالم ناب محمدی سازگاری ندارد. در اسالم هیچ گونه 
تمییز و امتیازی از نظر تشریفاتى برای هیچ مسئولى نسبت به دیگران نیست 
 که بعد از پیامبر اکرم و از آن به شدت نهى شده است. امیرالمؤمنین
شخصیت دوم اسالم است در همین چند سال حاکمیت شان، به شدت با این 
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کار مبارزه مى کردند. بخش هایى از سرزمین عراق جزء حكومت ساسانیان و 
ایران آن وقت بود، پادشاهان ساسانى در آنجا رفت و آمد داشتند، فرهنگ 
تشریفات عریض و طویل امپراطوری ساسانى در آن مناطق نفوذ کرده بود، 
مردم برای بزرگان تعظیم مى کردند. این قصه در تاریخ معروف است که وقتى 
امیرالمؤمنین وارد کوفه شدند در همان روزهای اول که مى خواستند اوضاع 
شهر را ببینند، مردم با دیدن ایشان به رسم شاهان تعظیم مى کردند و زمین 
را مى بوسیدند، ایشان به شدت آنان را نهى کرد و دستور داد احدی این کار 
را نكند. فرمود من هم مانند یكى از شما هستم، تعظیم و خضوع فقط برای 
که  را  فرهنگ  آن  و  کرد  منع  را  تشریفات  قبیل  این   امام است.  خداوند 

فرهنگ کفر و شرك بود از بین برد و فرهنگ اسالم را جای آن نهاد. 

نشود  مبدل  تشریفات  به  حفاظتى  مسئولیت  تدریج  به  بود  مراقب  باید 
که هم ممكن است ذهن آن شخصیت را خراب کند و به تدریج خیال کند 
که تشریفات و امتیازات خاصى برای او و برای منصبى که فعاًل دارد، الزم 
است و هم موجب بدبینى مردم مى شود و مى گویند چه فرقى کرده اینها هم 
مانند طاغوت ها و شخصیت های حكومت های غیردینى این قبیل تشریفات و 

امتیازات و اشرافى گری ها را دارند. 

در نظام اسالمى هر چه مسئولیت و مقام باالتر باشد، تواضع بیشتری را 
اقتضا دارد، در وجهه اجتماعى و در منظر جامعه مى باید این تواضع بیشتر 
جلوه کند. این است فرهنگ اسالم، پیامبر اکرم در مدینه که حكومت 
و اقتدار داشتند به کسری و قیصر نامه مى نوشتند و آنان را دعوت به تسلیم 
مى کردند، وضع ظاهری او به گونه ای بود که مردمى که از خارج به مدینه 
از  بودند  نشسته  مسجد  در  اصحابش  از  جمعى  با  که  را  پیامبر  مى آمدند، 
دیگران تشخیص نمى دادند و نمى دانستند کدام یک پیامبر اکرم است. 

این موجب شگفتى آنان مى شد. 
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آسیب دوم که تا حدی از نتایج آسیب اول است این است که حفاظت 
طوری  به  کند  ایجاد  مردم  و  مسئوالن  بین  محجوبیت  و  حجاب  نوع  یک 
که مردم نتوانند از آن شخصیت بهره مند شوند. مسئوالن سپاه حفاظت باید 
طوری تدبیر و برنامه ریزی و طراحى کنند که حفاظت با استفاده از شیوه های 
پیشرفته در حد اعال و مطلوب انجام گیرد بدون اینكه مسئوالن از مردم جدا 
شوند. جدا شدن از مردم به مسئوالن و نظام ضررهای فراوانى مى رساند، حق 
مردم است که مشكل خود را با مسئوالن مطرح کنند ولى نمى توانند و این 
در  را  سیستمى  باید  باالخره  است.  مسئولیت  انجام  در  کوتاهى  در حقیقت 
حفاظت طراحى کرد که همه این مقاصد متزاحم را با هم جمع کند، از طرفى 
حفاظت به حكم وظیفه خود در را مى بندد و از طرف دیگر کسى کاری دارد 
که پیگیری نشده و نیاز به مالقات دارد، آن هم حق است، باید بین دو حق 
جمع کرد به گونه ای که هم وظیفه حفاظت در حد مطلوب انجام بگیرد و هم 
حق ارباب رجوع ضایع نشود. فرهنگ دینى ما، مسئول اسالمى را در ذهن 
مردم به شكلى به غیر از مسئوالن طاغوتى دنیا ترسیم کرده است، کاری نشود 
که مردم احساس کنند حاال که علما و صالحان به حكومت رسیدند ارتباط 

آنان با مردم از حاکمان طاغوتى کمتر است. 

این یكى از آسیب های جدی حفاظت است، باید ساختار حفاظتى طوری 
طراحى شود که این هدف و مقصد مهم، اهداف و مقاصد دیگر را از بین نبرد 
و مردم را از دسترسى به مسئوالن و مسئوالن را از انجام وظایفشان در قبال 
مردم باز ندارد. مى توان بخشى از تهدیدها و خطرها را برای مردم توضیح داد 
و مردم هم باور مى کنند، حاال مغرضان هر چه مى خواهند بگویند. اگر مردم 
ببینند همه درها بسته است، دیگر قابل توجیه نیست، اما وقتى مى بینند اغلب 
درها باز است و مسئوالن به امور مردم رسیدگى مى کنند فقط در بعضى موارد 
با در بسته روبه رو مى شوند، تصدیق مى کنند که مسئله واقعًا مسئله حفاظت 
است. بعضى از این موارد را خود من تجربه کرده و در عمل دیده ام که وقتى 
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مردم مى بینند تیم حفاظتى یک شخصیت متواضعانه و با اخالص و دلسوزی 
برخورد مى کنند و به دنبال این هستند که مشكل مراجعه کننده را حل کنند، 
چقدر تأثیر مثبت دارد، دید این شخص از حفاظت و مسئول عوض مى شود. 
عكسش هم نتیجه برعكس مى دهد، برخورد متكبرانه و حاکى از تشریفات و 
امتیازات، قضیه را درست عكس کرده و ذهن مراجعه کننده را نسبت به آن 
شخصیت و دستگاه و نظام بدبین مى کند. این نكات شاید چیزهای جزئى به 
نظر بیاید، ولى بسیار عمده است. برخورد دلسوزانه و صمیمى تیم حفاظتى 
خود ما در دیدارهای مردمى شب های جمعه در قم با آنكه خیلى هم دست و 
دلشان مى لرزد چون شاید خالف مقررات امنیتى باشد، مراجعه کنندگان حتى 
کسانى را که دل خوشى از دستگاه قضایى ندارند هم به شدت تحت تأثیر 

قرار داده است. 

به رفتارهای اخالقى است. حفاظت  تیم های حفاظت  نكته دیگر، توجه 
مستلزم و متضمن معاشرت های گوناگونى است، تیِم حفاظِت هر کسى تمام 
مى کنند،  کنترل  را  او  به  مربوطین  و  او  خانوادگى  و  شخصى  زندگى  امور 
بنابراین بسیار الزم است که تیم های حفاظتى از نظر رفتاری و اخالق اسالمى 
خیلى دقت کنند و مراقب باشند. همه شخصیت ها توجه به همه نكات ندارند، 
بعضى از شخصیت ها خیلى به نیروها توجه دارند و سعى مى کنند نیروهای 
حفاظتى را تربیت کنند. مسئوالن یگان های حفاظتى باید از اشخاصى انتخاب 
شوند که بتوانند اخالق و رفتار نیروها را کنترل کنند. در اطراف شخصیت ها 
زمینه های گسترده ای برای ارتباط اشخاص گوناگون و صاحبان قدرت ها و 
ثروت وجود دارد و این ممكن است وسوسه ها و بستر فسادهایى را ایجاد 

کند. 

نفوذ است. همان بسترهایى که اشاره شد ممكن  امكان  نكته مهم دیگر 
است زمینه نفوذهای سیاسى و اطالعاتى دشمنان را فراهم سازد. دشمن سعى 
راه های  از  یكى  بزند،  ضربه  آن  ارکان  و  نظام  این  به  راهى  هر  از  مى کند 
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نفوذ دشمن، از طریق تیم های حفاظتى است. حفاظت تنها حفاظت فیزیكى 
نیست، باید حفاظت از همه جهت ها و همه آسیب ها باشد. نیروهای حفاظتى 
ویژگى های خاصى را باید داشته باشند، مى بایست از نظر اخالقى و اعتقادی 
در حدی تأثیرناپذیر و نفوذناپذیر باشند که هیچ تهدید و تطمیعى آنها را متأثر 
نكند. حفاظت در این رده ها کار سختى است، عین قضاوت بلكه سخت تر 
از قضاوت است، چطور مى گوییم قاضى باید دارای شرایط ویژه ای باشد تا 
بتواند قضاوت درست و عادالنه کند و تحت تأثیر فشارها و تطمیع ها قرار 
نگیرد، وضع اعتقادی و اخالقى و شخصیتى محافظان هم باید در حدی باشد 
که بتوانند در مقابل هر فشاری مقاومت کنند. از نظر مادی، حفاظت مى بایست 
در حد معقول نیازمندی های یک نیروی حفاظتى را تأمین کند، عین آن که 
در مورد قاضى گفته مى شود که قاضى را مى بایست از نظر مالى تأمین کرد 
نیروهای حفاظتى در وضع  نباشد. الزم است  مردم  به دست  که چشم وی 
زندگانى بهتری قرار بگیرند، چون در جایگاهى قرار دارند که آسیب پذیرند، 
دشمن مى تواند با دادن امكانات بیشتر آنان را تطمیع کند. انسان های چشم و 
دل سیر که دنیا آنها را به طمع نمى اندازد، یا از آن جهت که زندگى مرفهى 
دارند، یا ایمان باالیى دارند که اصاًل دنبال مادیات نیستند، نیروهای تربیت و 

آزموده شده برای حفاظت الزم است. 

نكته آخر اینكه حفاظت پنهان مؤثرتر و موفق تر و کم آسیب تر از حفاظت 
آشكار است. با استفاده از سیستم های حفاظتى پنهان که امروز در دنیا رایج 
است خیلى از آسیب های حفاظت از جمله تشریفات و چیزهایى که منشاء 
کم  مى شود،  آن  مسئوالن  و  نظام  به  نسبت  جامعه  در  آنچنانى  ذهنیت های 
مى شود، حفاظت از ارکان و شخصیت های نظام اسالمى با توجه به این نكات 

و جهات، عبادت بزرگى است. 
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گفتار دوم: وظائف سفارتخانه ها در تبلیغ انقالب اسالمی)))

حكومت و انقالب ما یک نظام و انقالب اسالمى است. نظام اسالمى 
اندیشه و مكتب  این  اندیشه و منطق خاص خود است.  بر  مبتنى و متكى 
خاص برگرفته شده و کلیشه از مكتب های دیگر نیست. اگر هم در برخى 
از  خیلى  در  باشد،  داشته  دیگر  مكتب های  با  تشابهى  مفاهیم،  و  شعارها 
اشتراك  و  تشابه  اگر  است،  لفظى  اشتراك  و  اسمى  تشابه  یک  تنها  موارد 
مكاتب  دیگر  از  را  آن  اسالمى،  اصیل  فلسفه  و  مبنا  باز  باشد  هم  معنوی 
متمایز مى کند. توجه به این نكته اساسى هم در جهت بسترهای گفتگویى 
که در جهان و میان فرهنگ های مختلف ایجاد شده بسیار مهم است و هم 

در درون کشور. 

نمایندگى های  وظایف  حوزه  در  قهراً  جهانیان  برای  اندیشه  این  تبیین 
جمهوری اسالمى در خارج از کشور قرار دارد، البته این تبیین بایستى بسیار 
ظریف و هنرمندانه و به گونه ای باشد که توجه ملت ها مخصوصًا نخبگان را 
برانگیزد و به اندیشه های اسالمى راغب کند. امروز در افكار عمومى نخبگان 
و مردم جهان آمادگى برای این دعوت هست. تداوم انقالب ما و ایستادگى و 
قاطعیت آن در پاسداری از مبانى خود و تأثیرگذاری آن بر بسیاری از مناسبات 
جهانى، دنیا را اگر نگوییم برای پذیرش، دست کم برای توجه به این مبانى و 

اندیشه ها آماده کرده است. 

امام  تفكر  و  ناب  اسالم  تبلیغ  با  که  دارند  و  داشتند  سعى  مستكبران 
شود.  منعكس  جهان  به  منطق  و  اندیشه  این  نگذارند  و  کنند  مبارزه  راحل 
تأثیر فوق العاده منطق انقالب اسالمى بر وقایع و تحوالت منطقه ای نیز عزم 
مستكبران را در این مخالفت جدی تر کرده است. امروز جوانان فلسطینى و 

) ـ سخنرانى در همايش رؤسای نمايندگى های جمهوری اسالمى در خارج از کشور در تاريخ 1381/5/27
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لبنانى و دیگر نقاط جهان اسالم از تفكر امام الهام مى گیرند، در حقیقت 
و  استراتژی  و  زده  برهم  را  منطقه  سیاسى  معادالت  اسالمى  انقالب  تفكر 

ادبیات سیاسى جدیدی در منطقه و جهان مطرح شده است.

دشمن هم قدرت شگفت انقالب ما را در این حوزه درست درك کرده و 
تالش مى کند با جنگ روانى تأثیرگذاری آن را مهار و خنثى کند. وظیفه اصلى 
سفارتخانه های ما، تبیین وجهه برونى نظام و حكومت اسالمى است، تنها به 
مسائل روزمره و اداری و دیپلماتیک معمولى بسنده نكنند. همگى در مقابل 

چنین رسالت عظیمى قرار گرفته ایم و این تكلیف همه ماست.

اندیشه انقالب اسالمى در مقابل گفتمان های دنیای جدید، حرف جدید دارد 
و مى بایست مطرح شود، البته با ظرافت و استفاده از ابزارهای مناسب. طوری 
نشود که احساس شود ما دنبال التقاط از اندیشه های آنها هستیم، البته احترام به 
اندیشه دیگران و مكتب های دیگر و دستاوردهای تمدن بشری، جای خود را 
دارد، ولى نباید اصالت اندیشه اسالمى مخدوش شود. مفاهیم اسالم ناب اوالً 
خوب درك شود و ثانیاً با استفاده از ابزار و ادبیات مناسب به خوبى تبیین شود، 
مثاًل وقتى مردم ساالری دینى را مطرح مى کنیم، این مفهوم به درستى درك و 
بعد هم تبیین شود. برخى از مفاهیم را ممكن است مكتب های دیگر هم مطرح 
ما مطرح مى کنیم، مكتب های دیگر هم  را  مثاًل عدالت و عدالتخواهى  کنند، 
مطرح مى کنند، ولى اینها فقط تشابهات لفظى است و آن طور نیست که آنچه را 
آنها تحت عنوان مردم ساالری یا عدالتخواهى معتقدند، عین آن را نظام اسالمى 

نیز معتقد است. 

نكته دیگر این که در تبیین و عرضه مقوله های مربوط به مبانى نظام و 
و  عزت  با  که  شود  توجه  مى بایستى  راحل،  امام  اندیشه  و  اسالمى  انقالب 
افتخار و سربلندی و از موضع تهاجمى مطرح شود و نه با حالت منفعالنه و 
خود کم بینى و از موضع تدافعى. حرف های تازه انقالب اسالمى در زمینه های 
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اسالمى،  مدنى  اسالمى و جامعه  اخالق  و  و عدالت گستری  مردم ساالری 
انقالب اسالمى است و به عنوان یک مكتب  از مبانى فكری  همه برخاسته 
تمام عیار و کامل رقیب جدی مكاتبى است که امروز در دنیا مطرح است. 
به  دنیا  در  امروز  آنچه  شود،  بیان  رقیب  مكتب های  نقاط ضعف  مقابل،  در 
عنوان دموکراسى مطرح است، نقاط ضعف بسیاری دارد هم از لحاظ فكری 
این مكتب ها در رفتار و عمل  آنچه مدعیان  از نظر عملى.  و فلسفى و هم 
خود انجام داده و مى دهند برخالف شعارهایى است که مطرح مى کنند. وقتى 
نتیجه را بنگریم، مى بینیم این مكتب ها در عمل منجر به از بین رفتن اخالق، 
برپایى جنگ های  کشتار جمعى،  تولید سالح های  بحران های جهانى،  ایجاد 
جهانى که در آن میلیون ها نفر کشته شده اند، تأسیس شبكه های مافیایى شده و 
مى شود. همه اینها تحت عنوان دموکراسى و شعارهای عالى آزادی و عدالت 
انجام مى گیرد. چند شب پیش از صدا و سیما شنیدم که رئیس جمهور آمریكا 
در سخنانى مى گفت: ما این جنگ - جنگ عراق - را برای عشق به آزادی 
متحمل شده ایم. البد چون ایشان عاشق آزادی و دموکراسى است، در سرتاسر 
اینها همه مصداق عشق به  افروزی مى کند و  دنیا لشكرکشى کرده و جنگ 
آزادی است! دموکراسى غربى، چنین دموکراسى است. شعارها و اعالمیه ها و 
کنوانسیون ها و اجالس های مربوط به حقوق بشر و یا مسائل بشردوستانه به 
طور بسیار زیرکانه و منافقانه دستاویزی برای مشروعیت بخشیدن به قلدرها 

و باج خواهى های آنها شده است. 

با این قبیل مسائل، باید مقابله تهاجمى کرد. اساسًا مشكل بشر در تاریخ، 
عمل  مشكل،  بلكه  است،  نبوده  خوب  شعارهای  نشدن  مطرح  و  نداشتن 
نكردن به شعارها و تزویر و استفاده ابزاری از شعارها بوده است. از آزادی و 
مردم ساالری و حتى از شعار دین هم به وسیله پادشاهانى که مدعى دینداری 
و دین مداری بودند، استفاده ابزاری شده است. اسالم معتقد است که اگر بشر 
بخواهد از این تناقض بیرون بیاید و به سعادت حقیقى خود برسد، هیچ راهى 
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ندارد به غیر از ارتباط با خدا و ایمان به ارزش های الهى، در غیر این صورت 
هر شعاری هر قدر هم به ظاهر زیبا و پر جاذبه باشد، چون مبتنى بر ارزشى 
فراتر از ارزش دنیا نیست از آن استفاده ابزاری مى شود و آن شعار سكویى 
برای رسیدن به مقام و قدرت خواهد بود. این موضوع یكى از مسلمات و 
]است[، در همه کشورها چه غربى و چه شرقى و چه در  تاریخ  بدیهیات 

تاریخ اسالم همین گونه بوده است. 

بشر و  امروز تحت عنوان حقوق  مقابل شعارهایى که  نباید در  بنابراین 
در  ما  اوالً  کنیم.  گم  را  خود  مى شود،  مطرح  دنیا  در  دیگر  فریبنده  عناوین 
مكتب خود شعارها و ایده های خوب داریم، ثانیًا آنچه مهم است عمل است 
یعنى  مى شود،  متعالى  از شعارهای  ابزاری  استفاده  بیشترین  امروز  نه شعار. 
هیچ وقت این قدر منافقانه و مزورانه از این شعارها علیه محتوای آنها استفاده 
نشده است. لذا شایسته است نمایندگى های ما در عین احترام به دیدگاه های 
دیگران، با توجه به ماهیت و چهره واقعى پشت پرده مكتب ها و شعارهای 
جدید، در مقام بحث با آنها موضع تهاجمى داشته باشند. برتری فرهنگ اسالم 
ناب و موفقیت تجربه انقالب اسالمى، خیلى روشن است. البته کاستى ها و 
بود  تازه ای  باشد، تجربه  ما  مشكالت و مسائلى هم ممكن است در تجربه 
و مضاف بر این، دشمنان سختى هم در داخل و خارج داشته است. تجربه 
انقالب اسالمى در حقیقت بعثت جدید اسالم در بعد اجتماعى و سیاسى بوده 
است. قرن ها سعى شده بود که اسالم ناب از حاکمیت جدا نگه داشته شود. 
نو بودن این تجربه از طرفى و وجود دشمنان کمر بسته داخلى و خارجى از 
طرف دیگر، سبب شده که این نظام نوپا دچار افت و خیز و کاستى هایى هم 
بشود، نباید این گونه کاستى ها سبب این احساس شود که اندیشه نظام ما و 
منطق و مبانى انقالب اسالمى نقصى دارد و نیاز به ترمیم از سوی مكتب های 

غربى دارد. 
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تأسيس نمايندگى قضايى در سفارتخانه ها)))
به خصوص  ـ  دیگر  کشورهای  در  ما  سفارتخانه های  در  است  خوب 
کشورهای اسالمى ـ یک بخش قضایى در کنار تشكیالت فرهنگى ایجاد و 
فردی معرفى شود تا به برخى از مسایل ایرانى ها، از جمله ازدواج و روابط 
نیاز داریم که  نماینده قضایى  با خارجى ها رسیدگى کند. ما به یک  تجاری 
در کشورهای  ایرانى ها  از  کثیری  زیرا عده  انجام دهد،  را  کارها  از  بسیاری 
مختلف مانند سوریه، انگلیس، آلمان و جاهای دیگر اقامت دارند و چه بهتر 
یا  ازدواج  مثاًل  کنند.  این بخش حل  از طریق  را  که مشكالت قضایى خود 
طالق نیازمند کارهای ثبتى و رسمى است. در آیین نامه دادرسى اخیر، شرایطى 
جهت تصدیق بعضى از سندها قید شده است. به هر حال، با پذیرفتن مسأله 
رایزنى قضایى مى توان مشكالت را حل کرد. این هم به نفع سفارتخانه است 
و هم به سود ایرانى های مقیم خارج و در عین حال بخشى از توسعه قضایى 

است.

و  قضایى  دستگاه  رتبه  عالى  قضات  بین  باید  اصوالً  که  موضوع  این 
حقوقدان های وزارت امور خارجه تبادل نظر صورت گیرد، بسیار مهم است. 
امور خارجه و  بیرونى، وزارت  کنفرانس های  در  به خصوص جهت شرکت 
قوه قضائیه باید با یكدیگر هماهنگ شوند. یک سمیناری برای دادستان های 
کل هست که از ایران هم دعوت به عمل آمده است. به نظر من، این رفت و 

آمدها خیلى مفید است.

) ـ ديدار با وزيران کشور و امورخارجه و معاونان  1378/6/9. 



فصل سوم
عدالت اجتماعی و تحقق آن در حکومت اسالمی و علوی)))

گفتار اول: مکتب های بشری و عدالت اجتماعی

الف( مفهوم عدالت اجتماعى

واژه مرکب »عدالت اجتماعى«، اصطالح جدیدی است که ابتدا در دانش 
اقتصاد مطرح شد و بیشتر بار اقتصادی داشت و به معنای عدالت در توزیع 
درآمدها و منابع بود. درآمدهای کالن اقتصادی جامعه چگونه توزیع شود تا 
بى درآمد، و  فقیر و  اختالف آشكار طبقاتى نشود، مجموعه ای  جامعه دچار 

مجموعه ای غنى و انحصارگر نباشند؟

به تدریج این لفظ در دیگر حوزه های اجتماعى و فرهنگى نیز به کار برده 
شد و امروز واژه مرکب عدالت اجتماعى در سطح بسیار گسترده ای از مباحث 
و مسائل کالن جامعه اطالق مى شود و عدالت در بخش اقتصاد یک بُعد از 
ابعاد عدالت اجتماعى به شمار مى رود. عدالت اجتماعى مطلوب آن است که 

جامعه در همه بخش های خود برخوردار از عدالت باشد.

قبول  به حكم فطرت آن را  انسان ها  اصل عدالت، اصلى است که همه 
دارند و خواستار آن هستند. طبع اولیه هیچ کس مخالف عدالت نیست و هیچ 
فطرتى نیست که دوستدار عدالت نباشد و عدالت را چیز بدی بداند، همه 

1379/12/9 ـ سخنرانى در همايش عدالت اجتماعى و امام على (
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آن را خوب و الزم مى دانند. این از موضوع هایى است که به تعبیر رایج در 
حوزه های علمیه، قیاساتها معها.

این  دنبال  بشری  مكتب های  همه  و  دارند  قبول  همه  را  عدالت  مفهوم 
سعى  مكتبى  هر  کنند،  ترسیم  بشری  جوامع  برای  را  مفهوم  این  که  هستند 
مى کند خود را با معیار عدالت بسنجد و مكتبى عادالنه و خواهان بسط عدالت 
معرفى کند. روشن است که در همه ادیان بخصوص اسالم نیز، برپایى عدل و 

قسط در جوامع بشری یک مسئله مهم و اساسى تلقى شده است.

اساسًا هدف از بعثت انبیا و ارسال کتب این بوده که مردم، قسط را 
برپا دارند ﴿لَِيُقْوَم الّناُس بِاْلِقسِط﴾. انبیا و اوصیا و پیروان آنها به دنبال 
بلكه بخصوص در مذهب  بوده اند،  بشری  برپایى عدل و قسط در جوامع 
ما، عدل مبنای اعتقادی و یكى از اصول دین و اساس وجود عالم خلقت 
قرار گرفته است که خود بحث های دیگری دارد و دارای ریشه ها و مبانى 

کالمى و فلسفى است.

تشریعى و  بُعد  در  و هم  اعتقادی  بُعد  در  اسالم، عدل هم  در  بنابراین، 
نیز در بُعد فردی و اجتماعى بسیار مورد توجه بوده و لُّب و محتوا و هدف 
از شرایع الهى قرار داده شده است. در فرهنگ غنى اسالمى، میزان و معیار 

سنجش ارزش ها، عدل و عدالت است.

در شخص امیرالمؤمنین و در حكومت او باز وصف عدالت ویژگى 
و درخشش خاصى پیدا کرده است تا جایى که آن نویسنده مسیحى))) کتاب 
خود را که درباره موال نوشته است، »اإلمام علي صوت العدالة االنسانية« نامیده 

است.

. جرج جرداق نويسنده مسيحى لبنانى.   (
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امام على در چهار سال حكومت خود توانست به جهان و تاریخ نشان 
دهد که مبرزترین و درخشان ترین خصلت و مشخصه حاکمیت اسالمى، عدل 

است. عدل در لفظ و گفتار آسان، ولى در اجرا بسیار سنگین است.

گفتن عدالت چه فردی و چه اجتماعى کار بسیار آسانى است و مورد 
قبول همه مكتب هاست، هر مكتبى حتى ظالمانه ترین مكتب ها و حكومت ها 
هیچ گاه  عدالت  مفهوم  با  آنها  هستند،  عدالت  طالب  که  مى کنند  ادعا  هم 
مخالفت نمى کنند، ظلمى را هم که انجام مى دهند سعى مى کنند عدل بنامند. 
این مفهوم، زیبا و فطری است و با خواست همه انسان ها انطباق دارد، مگر 

افراد ویژه ای که از حالت فطری خود خارج شده باشند.

ب( مكتب های بشری و تحقق عدالت اجتماعى
چیست؟  سر  بر  اختالف  پس  دارند،  قبول  را  عدالت  مفهوم  همه  اگر 
اختالف در شیوه رسیدن به عدالت است. معموالً امروزه مكتب های اجتماعى 

به دو دسته تقسیم مى شوند:

مبنای فكری یک دسته این است که اگر ما مردم را آزاد بگذاریم و در 
انتخاب بدهیم ـ امروزه از آن تعبیر به مردم ساالری  همه امور به آنها حق 
مى شود ـ واگذاری حق انتخاب به تدریج جامعه را به عدالت مى رساند. در 
حقیقت این دیدگاه برخاسته از نظرگاه های مهم اقتصاددانان لیبرال بود، آنها 
مى گفتند اگر رقابت آزاد ایجاد شود و مردم دارای آزادی فعالیت اقتصادی 
اجتماعى  عدالت  سمت  به  را  جامعه  به تدریج  و  خود  به  خود  این  باشند 
را  جامعه  آخر  دست  ولى  مدت،  دراز  در  است  ممكن  چه  گر  مى کشاند، 
از نظر اقتصادی به تعادل مى رساند که این همان عدالت اجتماعى در بعد 

اقتصادی است.

در مقابل این اندیشه، مكتب های رادیكال سوسیالیست و کمونیست قرار 
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دارند. آنها مى گفتند برای رسیدن به عدالت، نیاز به سیستم اقتصادی دستوری 
اقتصادی  دستوری  نظام  ما  نیست.  عدالت  اقتصادی،  آزادی های  است، 
این طریق عدالت را در  از  به عدالت سازد و  مى خواهیم که مردم را وادار 

جامعه تأمین کند.

عین این دو گرایش که در عدالت اجتماعى به معنای اقتصادی آن وجود 
دارد، به دیگر حوزه های اجتماعى و سیاسى نیز کشیده شد. در حوزه مسائل 
سیاسى و اجتماعى نیز برخى قایل اند که با دادن آزادی در انتخاب، به تدریج 
جامعه به عدالت اجتماعى مطلوب مى رسد. برخى هم بر عكس، قایل به این 
هستند که در همه بخش ها نیاز به یک نظام دستوری است. مكاتب لیبرال، 
معتقد  اقتصادی،  رادیكال  و  سوسیالیستى  مكاتب  و  اول  دیدگاه  به  معتقد 
پیشنهاد  را  دستوری  و  آمرانه  و  بسته  و حكومت های  بوده  دوم  دیدگاه  به 

مى کنند.

گفتار دوم: عدالت اجتماعی در اسالم و راهکارهای تحقق آن

با این  اما اسالم در این مقوله چه نگرشى دارد؟ اسالم دو فرق اساسى 
دو گرایش دارد و دو اشكال اساسى به این دو گرایش وارد مى کند و در این 
از مجموع متون اسالمى مى توان  مورد، مبنا و گرایش خاص خود را دارد. 
نظریه عدالت اجتماعى اسالم را استنباط کرد. البته در اینجا فقط عناوین و 
سرفصل های آن را عرض مى کنم، بحث و بررسى آن نیاز به فرصت بیشتری 

دارد.

الف( تعيين مصاديق عدالت در حوزه های مختلف

دو  این  از  هیچ یک  در  که  است  این  گرایش  دو  هر  به  اشكال  اولین 
گرایش توجهى به تبیین و تشخیص مصادیق عدالت نشده است. مهم ترین 
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و عمده ترین منشأ اختالف و تنازع و تضاد میان مكتب ها در موضوع عدالت 
آمرانه  راه  از  یا  آزادی  راه  از  برسیم،  به عدالت  از چه راهى  این است که 
اولین  بلكه  نیست،  تنها منشأ اختالف  این  آنكه در واقع  و دستوری؟ حال 
مسئله در این زمینه آن است که خود عدالت و مصادیق و مرزهای آن در 

حوزه های مختلف، محل خالف و بحث است.

که  همان گونه  و  است  روشن  انتزاعى،  مفهوم  یک  به عنوان  عدالت 
عرض شد از مفاهیمى است که قیاساتها معها، ولى مصداق عدالت در هر 
حوزه ای و نسبت به هر فرد و صنف و طبقه ای چیست؟ حقوقى که تحقق 
مسئله  این حقوق،  شناسایى  و  تشخیص  کدام اند؟  عدالت هستند،  بخشنده 
اساسى است. چون در مفهوم کلى عدالت که »وضع الشيء في محله« است، 
اختالفى نیست، اختالف از آنجا شروع مى شود که بخواهند محل و موضوع 

هر شئای را مشخص کنند.

مفاد این تعریف آن است که حق هر کسى را به او بدهند، اما این حق 
چیست و کدام است؟ مهم، تشخیص این حق است که در حقیقت محقِِق 
عدالت است و مصداق عدالت را مشخص مى کند. هیچ کس نمى گوید من از 
عدل خوشم نمى آید و از ظلم خوشم مى آید، منشأ نزاع این است که آنچه 
این شخص،  این مكتب، حق مى داند، آن مكتب، ظلم مى داند، آنچه را  را 

عدل مى بیند، آن شخص آن را ظلم مى شمارد.

بخشى  هر  در  حق  تعریف  و  حدود  این  تشخیص  مسئله،  اولین  پس 
است، در بخش اقتصادی، مثاًل آیا درآمد ارزش افزوده ـ که مورد بحث میان 
سوسیالیست ها و کاپیتالیست هاست ـ حق کارگر یا حق کارفرماست؟ چرا 
و بر چه مبنایى حق کارگر یا حق کارفرماست؟ تشخیص اینكه چه چیزی 
حق و عدل است و چه چیزی حق و عدل نیست، نیاز به یک مشخصه قبلى 
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و مبنایى دارد که تعیین کند کدام، حق است و کدام، حق نیست، یا این حق 
متعلق به کیست. تشخیص مصادیق عدل و عدالت چه در حقوق فردی و 
چه در حقوق اجتماعى، بسیار مهم است، ولى در مكتب های مدعى عدالت 

اجتماعى هیچ توجهى به آن نشده است.

ب( راه های تحقق عدالت اجتماعى
جامعه  در  اجتماعى  عدالت  به  بخشیدن  تحقق  چگونگى  دوم  اشكال 
است. فرضًا در همه مسائل فردی و اجتماعى، مصادیق حق و عدل را به 
روشنى تعریف و تعیین کرده باشیم، چگونه و از چه طریقى مى توان عدالت 

اجتماعى را در جامعه، تحقق بخشید؟

تجربه،  در  شده  یاد  گرایش  دو  هر  راهكارهای  نیز  خصوص  این  در 
رادیكال،  آمرانه  و  دستوری  گرایش های  اما  است.  آمده  در  آب  از  غلط 
نیز  لیبرال  داشتند. گرایش سرمایه داری  روا  را  بدترین ظلم ها  معموالً  خود 
که امروز بیشتر در جهان مورد توجه است و با تعدیل و تكامل هایى سعى 

کردند آن را اصالح کنند، عماًل از عدالت اجتماعى به دور ماند.

ایجاد  انتخاب و  آزادی و حق  تنها دادن  ثابت شده است که  به تجربه 
رقابت سالم، خود به خود به برقراری عدالت اجتماعى نمى انجامد. آزادی 
و  مى ماند  ابتدایى  و  شكلى  مرحله  در  غالبًا  سالم،  رقابت  فضای  ایجاد  و 
صاحبان ثروت و قدرت، راه های استفاده از آزادی و رقابت آزاد را به تدریج 
خوب یاد خواهند گرفت و تمام منابع قدرت و ثروت را به انحصار خود 

درمى آورند.

چنانچه عماًل هم در جوامع سرمایه داری لیبرال همین طور شده است و 
به تدریج انحصارات اقتصادی خیلى شدید و کارتل ها و تراست ها به وجود 
این کاماًل نقطه مقابل عدالت اجتماعى است. در حوزه های سیاسى  آمد و 
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که  کسانى  و  آمد  به وجود  انحصارهایى  چنین  نیز  فرهنگى  و  اجتماعى  و 
امكانات و اموال بیشتری داشته اند توانسته اند به قدرت انحصاری در همه 

ابعاد اقتصادی و سیاسى و فرهنگى دست یابند.

و  انتخاب  حق  دادن  تنها  که  است  شده  ثابت  تجربه  به  واقعیت  این 
این  در  نیست.  جامعه  در  اجتماعى  عدالت  تأمین کننده  به هیچ وجه  آزادی، 
میان، نظر اسالم چیست؟ در اسالم، اصل اقامه عدل و قسط، هدف و مقصد 

اصلى بعثت انبیا شمرده شده است.

اسالم در نخستین گام برای تحقق عدالت اجتماعى، مصادیق عدالت را 
مشخص و مرزبندی مى کند و به مفهوم انتزاعى عدالت بسنده نمى کند. تعیین 
قانونى  و چه  است  عادالنه  قانونى  و چه  است  که چه چیزی عدل  مى کند 
عادالنه نیست و برای رسیدن به قوانین عادالنه هم مبنا دارد. اسالم با احكام 
فردی و اجتماعى خود تمام مصادیق و موارد و حدود عدالت را در بخش های 
مختلف زندگى فردی و اجتماعى بشر اعم از اقتصاد و خانواده و سیاست و 
قضاوت و در دیگر حقوق اجتماعى مشخص کرده است. مراد از احكام، فقط 
احكام جزیى رساله های عملیه نیست، بلكه مراد، احكام و سیاست های کالن 

و کلى اقتصادی، اجتماعى، سیاسى، قضایى است.

ج( پشتوانه فلسفى و تجربى نظريه اسالم
و  مصادیق  تشخیص  و  تعیین  اجتماعى،  عدالت  باب  در  گام  اولین 
این  بودن  درست  مبنای  که  است  سؤال  جای  حال  است.  عدل  حدود 
تجربى و  مبنای  فلسفى و هم  مبنای  این تشخیص هم  تشخیص چیست؟ 

علمى دارد. 

مبنای فلسفى آن برگرفته از اصل فلسفه اسالمى است که حقانیت شریعت 
و وحى و نبوت را تبیین مى کند. احكام و تعالیم شریعت از طرف خدا آمده 
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است و خداوند هم آگاه به همه نیازهای ثابت و متغیر و نیازهای اصلى و 
فرعى بشر در همه عرصه های زندگى است. اگر این مبانى فلسفى و اعتقادی 
ثابت شد ـ که در جای خود با ادله محكم ثابت شده است ـ صحت تشخیص 
مصادیق و محدوده عدالت در عرصه های گوناگون زندگى فردی و اجتماعى 

بشر نیز بر اساس آن مبانى، اثبات مى شود.

مبنای علمى صحت این تشخیص ها نیز تجربه عملى است. دین اسالم 
پنج  اکرم در مدینه و در چهار  پیامبر  اسالمى زمان  در تجربه جامعه 
ثابت  عمل  در  را  این  گسترده تری  ابعاد  با   امیرالمؤمنین حكومت  سال 
کرده است. این خود یک دلیل علمى و تجربى است. حتى پس از شهادت 
بنى عباسى  و  بنى امیه  ناصالح  آمدن حكومت های  کار  امام على و روی 
هم اصول کلى احكام و ارزش های اسالمى از بین نرفت، البته آسیب دید، 

ولى باقى ماند. 

ما وقتى به تاریخ مراجعه مى کنیم، مى بینیم در هر بعدی از بعدهای اصلى 
و کالن جامعه، روح عدالت اجتماعى در جامعه وجود داشت. مثاًل از نظر 
عدالت اجتماعى در بعد اقتصادی، جامعه اسالمى را حتى در زمان بنى امیه 
و بنى عباس، با وضع اقتصادی دیگر جوامع بشری مقایسه کنید. آیا اختالف 
تولیدی آن زمان،  اقتصادی در شرایط  فاحش طبقاتى وجود داشت؟ توزیع 

توزیع فقر بود یا توزیع ثروت؟

ببینید در ظل احكام اسالمى، زکات و صدقات و انفاقات و غنایم و خراج 
و تكالیف مالى اجتماعى که بر دوش افراد و حاکمان گذاشته شده بود و به 
آن عمل مى شد، وضع اقتصادی جامعه اسالمى چگونه بود؟ ببینید تاریخ چه 
مى گوید، در گزارش های تاریخى آمده که در برهه ای از تاریخ، والى شمال 
افریقا که تحت سیطره اسالم بود در نامه ای به خلیفه وقت مى نویسد که دیگر 
در اینجا فقیری نمانده است که ما بخواهیم به او زکات بدهیم، مى خواهیم نزد 
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شما بفرستیم. استیذان والى از خلیفه به این جهت بود که حكم اولیه زکات 
آن است که در همان محلى که گردآوری شده، مصرف شود و به مناطق دیگر 

حمل نشود.

این یک نمونه است که در تاریخ آمده و اگر تحقیق شود از این نمونه ها 
زیاد مى یابیم. این وضع اقتصادی جامعه اسالمى از نظر توزیع ثروت است، 
بلكه  است،  نبوده  کاملى  حكومت  اسالم  حكومت  که  زمانى  در  هم  آن 
و  انحراف  و  دستبرد  اگر  بود.  بنى عباس  و  بنى امیه  حّكام  ناقص  حاکمیت 
را  خود  صحیح  مسیر  اسالمى  حاکمیت  و  نمى آمد  پیش  خالفت  غصب 
بهتر مى شد و نمونه عدالت علوی که در  نیز  این  از  مى پیمود، قطعًا وضع 
چهار سال حكومت او رخ نمود در همه تاریخ جریان پیدا مى کرد. بنابراین، 
اسالم دلیل علمى بر حقانیت مدعیات خود در قلمرو عدالت اجتماعى در 

بخش های گوناگون دارد.

د( راهكارهای اسالم برای تحقق عدالت اجتماعى
در  آن  تحقق  و  تأمین  راهكارهای  اجتماعى،  عدالت  باب  در  دوم  گام 
جامعه است. نخستین راهكار اسالم برای تحقق عدالت اجتماعى در جامعه، 
برمى گردد  این  است.  داده  قرار  اعتقادی  اصل  یک  را  عدالت  که  است  این 
ابزار مادی  انسان را محكوم  انسان و جامعه دارد و  از  به تعریفى که اسالم 
نمى داند و از طرفى او را یک موجود رها نمى داند که به میل خود، مصداق 

حق و عدل را تعیین کند.

اسالم قوام جامعه را بر مبنای عقل جمعى یا قرارداد اجتماعى نمى داند و 
این حرف ها را به طورکلى قبول ندارد و با دلیل آنها را مردود مى شمارد. اسالم 
برای انسان و جامعه انسانى تعریف خاصى قایل است، جنبه فكری و اعتقادی 
و ارزشى انسان را اصل وجود او مى داند. بعد مى گوید تا این موجود از نظر 
ایمان و اندیشه به حد مطلوب نرسد نمى توان عدالت اجتماعى را در جامعه 
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تحقق بخشید. لذا اول سعى مى کند ـ منظور اول زمانى نیست، بلكه اول رتبى 
است ـ که انسان ها را از نظر اندیشه و اعتقاد و انگیزه های معنوی تربیت کند 
و برای این کار اولویت قایل است. اگر انسان در اعتقادات و تربیت معنوی 
خلل داشته باشد، خیلى توقع نداشته باشیم که با قانون و آیین نامه و بخشنامه 
یا با الزام و اجبار بیرونى، عدالت اجتماعى را محقق کنیم. اگر گرایش های 
ظلمانى نفسانى و شیطانى در انسان وجود داشته باشد، مبنا و منفذی برای 

بى عدالتى خواهد شد.

هم  صحیح  احكام  و  قوانین  نسخه  از  ناصالح  و  نشده  تربیت  انسان 
سوءاستفاده مى کند و آن را در جهت امیال خود به کار مى گیرد، چنانچه که 
در تاریخ اسالم هم چنین اتفاقى افتاد. نسخه، نسخه بدی نبود، شریعت کامل 
بود و آن را مستقیمًا از پیغمبر گرفته بودند، ولى با همین شریعت بازی 

کردند.

پس برای تحقق عدالت اجتماعى، تكیه اسالم قبل از هر چیز، بر بخش 
درونى انسان است. اینجاست که افراد به صالح و غیرصالح، مؤمن و غیرمؤمن، 
متقى و غیرمتقى مرزبندی مى شوند. مؤمنان و صالحان معیار و مجری عدالت 

اجتماعى در جامعه خواهند بود.

را عادالنه و  اجرایى  این است که ساختارها و سیستم های  راهكار دوم 
مطابق با فطرت انسان در جامعه قرار مى دهد. ساختار اجرایى که مى خواهد 
از  و  باشد  عادالنه  خود  بایستى  کند،  پیاده  را  اجتماعى  عدالت  الهى  نسخه 
اعتدال  از محورهای  یكى  است.  مهمى  مسئله  نیز  این  نشود.  اعتدال خارج 
در ساختارهای اجرایى این است که در عین حالى که اختیاراتى به حاکمیت 
امر  یا ولّى   ائمه یا   پیغمبر اکرم این جامعه  البته حاکم  مى دهدـ که 
منصوب از جانب آنهاست ـ برای نظارت و مشارکت مردم در شئون مختلف 

جامعه هم جایگاه مهمى قایل شده است.
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راهكار سوم، شرط دانستن عدالت در مجریان است، نه تنها در مجریان 
و مدیران، بلكه سعى شده عدالت را به عنوان میزان سنجش در همه امور 
نكته  این  به  اجرایى خود  نهادهای  ما در ساختارها و  متأسفانه  قرار دهد. 
امور  از  بسیاری  در  و  منصب ها  و  مقام ها  در همه  اسالم  نكرده ایم.  توجه 
فردی و اجتماعى، عدالت را شرط کرده است. تصدی همه اموری را که 
متولى  و  عدالت مجری  به  منوط  و  دارد، مشروط  اجتماعى  اثر  نحوی  به 
باید عادل  امام جماعت، شاهد، والى، مقّوم)))، قاضى و...  آن کرده است. 

باشند. 

اسالم بدین ترتیب عدالت را در کل احكام فقهى نهادینه کرد، همه جا 
عدالت را به عنوان یک شرط الزم و یک ارزش قرار داده است تا هر کس 
بخواهد متصدی هر کاری شود باید عدالت را ولو ظاهراً در خودش ایجاد 
کند. منشأ بیشترین بى عدالتى های اجتماعى در جوامع بشری همین است که 

مجریان و مدیران، عدالت الزم را ندارند. 

پس، تربیت معنوی انسان، عدالت در قانون، عدالت در نظام ها و ساختارها، 
عدالت در مجریان، ابزارهای اساسى اسالم برای رسیدن به عدالت اجتماعى 
این عوامل است،  به مجموعه  به عدالت اجتماعى، توجه  است. راه رسیدن 
نه آزادی های شكلى و نه گرایش های رادیكال طبقاتى. اینها همه مشتمل بر 

نوعى ظلم است و دست آخر منجر به بى عدالتى مى شود.

هـ( حكومت علوی، تابلوی مشعشع عدالت اجتماعى

نیم سال حكومت خود به جد در پى آن  امیرالمؤمنین در چهار و  موال 
بود که در عمل نشان دهد که اگر مجری واجد شرایط عدالت باشد، عدالت 
اجتماعى تأمین مى شود. از این رو با قضات خود، با والیان خود، با خویشان 

. کارشناس قيمت گذار.  (
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و نزدیكان خود با سخت گیری رفتار مى کرد و آنها را تحت نظارت داشت؛ 
به والى خود در بصره که به یک میهمانى رفته بود، نامه مفصلى مى نویسد 
دخترش  با  نرفتى؟  فقرا  میهمانى  به  چرا  رفتى،  اشراف  میهمانى  به  چرا  که 
به ودیعه گرفته بود، چنان سخت مى گیرد و  از بیت المال را  که گردن بندی 
مى گوید اگر این را به عنوان ودیعه نگرفته بودی، اولین زن هاشمى بودی که 

دستت را به جرم دزدی قطع مى کردم!

ثبت شده است، آشكارترین  تاریخ  در  امام على که  تجربه حكومت 
در  را  عدالت  اسالمى،  که حكومت  مدعاست  این  اثبات  برای  تجربى  دلیل 
باالترین حّدی که در یک جامعه بشری قابل تصور است، تحقق مى بخشد. 
این تابلوی زیبای مشعشع از عدالت، چشم و عقل دوست و دشمن را خیره 

کرده است. 



فصل چهارم

 امنیت عمومی و وظیفه حکومت اسالمی
در قبال ناامنی

مبحث اول

مفهوم و حوزه های مختلف امنیت عمومی))) 

امنیت ملى، هم یكى از اهداف و مقاصد اصلى حكومت اسالمى و هم از 
حقوق اصلى مردم است. امنیت شرط زمینه ساز تحقق آرمان ها و ارزش ها و 
هدف های عالیه اسالم و نیز شرط تحقق اصالحات است. با نبود امنیت، نه 
اصالحات شكل مى گیرد و نه هدف ها و ارزش های اسالمى قابل اجراست. 
بلند مكتب ما و نظام مقدس جمهوری اسالمى و  پس شرط تحقق مقاصد 

آرمان های بلند امام، منوط و مشروط به تحقق امنیت است.

در احادیث شریفه هم از امنیت و امان به عنوان یک نعمت بسیار بزرگ و 
ناشناخته، نام برده شده است. »نعمتان َمجهولَتان، اَلصحة َواَلمان« تندرستي و 
امنیت، دو نعمت ناشناخته و بزرگ و اساسى قلمداد شده است، چه از دیدگاه 
ُخرد برای یک فرد و یک خانواده و چه از دیدگاه کالن برای یک جامعه و 
حكومت. امنیت حق اولیه مردم است، یكى از وظایف مهم و اساسى مسئوالن 

یک نظام تحقق بخشیدن به این حق اولیه عمومى است.

) ـ سخنرانى در همايش امنيت عمومى و وحدت ملى 1379/11/24.
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گفتار اول: حوزه های گوناگون امنیت فعال كردن قوه قضائیه در جهت امنیت 
بخشی به جامعه

امنیت، ابعاد و بخش های گوناگونى دارد و معانى مختلفى هم پیدا مى کند. 
همچنین هر یک از این معانى و بخش ها و سازوکارها وعوامل و اسباب ویژه 
ما  تعبیر  به  به خود و  متعلق  بر حسب مورد  امنیت  دارد.  را  و خاص خود 
طلبه ها معانى مختلفى پیدا مى کند. امنیت در قلمرو اقتصاد، امنیت اقتصادی و 
سرمایه گذاری است، در بخش حقوق، امنیت حقوقى است، در مسائل مربوط 
به مرزها و آب و خاك یک کشور، امنیت نظامى است، در مسائل اجتماعى، 
امنیت اجتماعى است، در مسائل فرهنگى، امنیت فرهنگى و در مسائل قضایى 
و حقوق شهروندی، امنیت از جرایم مطرح است. هر یک از این حوزه های 
مختلف امنیت باید مورد توجه حاکمیت مقتدر باشد و راهكارهای رسیدن به 

امنیت در همه این حوزه ها باید بررسى شود.

و  قوانین  است.  قوانین  و  مقننه  قوه  قلمرو  در  امنیت ها  این  از  بعضى 
مقررات قانونى جامعه و نظام باید طوری تنظیم شود که امنیت اقتصادی و 
امنیت سرمایه گذاری را فراهم آورد. چه قوانین و مقررات و دستورالعمل هایى 
باید تنظیم و تدوین و تصویب شود تا امنیت اقتصادی در جامعه برقرار شود. 
برخى از این مسائل در گرو قانونگذاری و در اختیار قوه مقننه یا جایگاه هایى 
است که صالحیت تصویب بخشنامه و آیین نامه دارند، از جمله هیئت دولت، 
بخصوص عمده سامان دهى امنیت در بخش اقتصادی مربوط به مقررات و 
برنامه های اقتصادی است که باید طوری باشد که بتواند امنیت سرمایه گذاری 

و امنیت مالكیت و کار و اشتغال را برای جامعه تأمین کند.

امنیت قضایى هم همین طور، مسائل زیادی را در بردارد، امنیت دستگاه 
قضایى، مصونیت قضات و دستگاه قضایى، بى طرفى قضات و مستقل بودن 
آنها، همه نیاز به یک سلسله قوانین و مقررات و ساختار مناسب خود دارد. 
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امنیت حقوقى یعنى امنیت مردم در احقاق حقوق خود و نیاز به آن دارد که 
قوانین طوری تنظیم شود که حقوق مردم را هر چه دقیق تر، عادالنه تر، تضمین 
شده تر، تأمین کند. هم قوانین محتوایى باید به گونه ای تدوین و تصویب شود 
که امنیت قضایى و حقوقى را برای دستگاه قضایى و آحاد مردم حفظ کند و 
هم قوانین شكلى و آیین های دادرسى که ساختار و اختیارات دستگاه قضایى 
و  حقوقى  امنیت  حافظ  که  باشد  به گونه ای  باید  مى کند  تنظیم  و  ترسیم  را 

قضایى باشد.

اگر قوانین تصویب شده، چه در بخش محتوایى و چه در بخش شكلى 
طوری باشد که مانع از رسیدن مردم به سرعت و با اطمینان خاطر به حقوق 
خودشان باشد؛ قهراً امنیت قضایى برای آحاد افراد جامعه در کار نخواهد بود. 
باید قوانین محتوایى و قوانین شكلى و ساختار تشكیالت قضایى و شرایط 
گزینش قضات با دیدی تنظیم شود که امنیت قضایى برای آحاد مردم ایجاد 
و  راحت  خیال  با  بتواند  باید  باشد،  داشته  مرافعه ای  یا  هر کس حقى  کند. 
اطمینان خاطر و احساس امنیت، شكایت خود را عرضه کند و مطمئن باشد 
که این حق بدون هیچ گونه اعمال فشار و تحمیلى به او خواهد رسید؛ قاضى 
نیز مطمئن باشد که با امنیت کامل و بى هیچ تهدیدی مى تواند به این پرونده 
رسیدگى کند. مهم آن است که ما بتوانیم این حالت امنیت حقوقى و قضایى را 
در جامعه ایجاد کنیم، به طوری که همه افراد احساس امنیت حقوقى و قضایى 
کنند. امنیت فرهنگى نیز بخشى از امنیت عمومى جامعه است که باز متأثر از 

قوانین و مقررات مربوطه است.

1 ـ مفهوم امنيت مّلى
اغلب،  ولى  امنیت هاست،  این  مجموعه  معنای  به  گاهى  مّلى  امنیت 
معنای مستقلى از واژه امنیت ملى مستفاد مى شود. امنیت ملى یعنى امنیت 
مقابل آسیب هایى که اصل موجودیت کشور و  به کالن کشور در  مربوط 
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در  امنیت است و  از  معنای مستقلى  این خود  تهدید مى کند.  را  حكومت 
امنیت های دیگری قراردارد که اشاره شد و به معنای حاصل جمع  مقابل 

آن امنیت ها نیست.

2 ـ امنيت ملى در قلمرو دستگاه قضايى
امنیت  آنچه گفته شد مربوط به مقررات و قوانینى بود که الزمه ایجاد 
انجام  امنیت مربوط به حوزه اجرا و  بُعد دیگر  در حوزه های مختلف بود. 
دارند.  را  آن  اجرای  مسئولیت  کشور،  امنیتى  دستگاه های  که  است  وظیفه 
نظر  مورد  امنیت،  از  خاصى  حوزه  و  شویم  خاص  قلمروهای  وارد  وقتى 
باشد، مسئولیت ها مشخص تر مى شود. در اینجا مى خواهم به قلمرو مربوط 
است  قضائیه  قوه  عهده  بر  که  امنیت هایى  از  بخشى  و  قضایى  دستگاه  به 
اشاره ]مى شود[. امنیت را اگر اضافه کنیم و واژه مّلى و امنیت مّلى را در 
نظر بگیریم، تحقق آن به طور مستقیم تنها بر دوش دستگاه قضایى نیست؛ 
اما در قانون اساسى و در قوانین عادی، قلمرو خاصى از امنیت به صراحت 
بر دوش دستگاه قضایى گذارده شده و آن امنیت از جرایم و بزه است. جرم 
و بزهكاری به ویژه جرایمى که در آن تجاوز و تعّدی به دیگران باشد، قهراً 
ایجاد ناامنى در جامعه مى کند و آثار و تبعات و بازتاب های مختلفى دارد. 
دستگاه قضایى طبق صریح قانون اساسى و قوانین عادی، نسبت به جرم و 

بزه دو مسئولیت دارد:

وظيفه اول: این است که اگر جرمى واقع و بزهى متحقق شد و پرونده ای 
برای آن تشكیل گردید، دستگاه قضایى باید به آن رسیدگى کرده و احقاق 
حق کند. اگر جرم ثابت شد، مجرم را مجازات کند و اگر ثابت شد که مجرم 
نیست او را تبرئه کند. اگر در این جرم، حقى مورد تجاوز قرار گرفت، آن را 
به صاحب حق برگرداند و احقاق حق کند. این کار، قضاوت به معنای اخص 

است.
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دستگاه  وظیفه  تنها  است.  جرم  و  بزه  تحقق  از  جلوگیری  دوم:  وظيفه 
کار  این  کند.  به آن رسیدگى  نیست که وقتى جرمى واقع شد،  این  قضایى 

الزمى است، ولى این تنها وظیفه نیست.

وظیفه دوم دستگاه قضایى آن است که به اصطالح عالج حادثه را قبل از 
وقوع کند. بهتر آن است که در جامعه جرم انجام نگیرد تا نیازمند رسیدگى 
به آن باشیم. آن جامعه ای ایده آل و مطلوب است که جرم در آن کم باشد. 
در قانون اساسى از این وظیفه، تعبیر به پیشگیری از وقوع جرم شده است. 
تعبیر  این وظیفه به شكل دیگری  قانون اساسى،  از اصول  در بعضى دیگر 
شده است. در اصل 156 قانون اساسى که وظایفى را برای دستگاه قضایى 
بعد  است.  داده  قرار  وقوع جرم  از  پیشگیری  را  پنجم  وظیفه  برمى شمارد، 
به  و  قوه قضائیه گذاشته شده  بر دوش  تأمینى  دیگر هم وظیفه  قوانین  در 
یک  وظیفه،  این  انجام  برای  است.  شده  ذکر  مسئله  این  مختلفى  تعبیرات 
سلسله فعالیت های عملیاتى الزم است تا پیشگیری و سالم سازی جامعه از 

جرم تحقق یابد.

ابزارها و مكانیسم هایى در خود قانون اساسى برای این کار درنظر گرفته 
شده است. هرگونه تعقیب، پیگرد، کشف و دستگیری که مقدمه اثبات جرم 
یا جلوگیری از تحقق جرم است، ضمن اصول دیگری از قانون اساسى که 
تأمین کننده  اینها در حقیقت  قوه قضائیه است، آورده شده است.  به  مربوط 
امنیت و سالم سازی جامعه و ایجاد امنیت شهروندی برای شهروندان جامعه 
از جرایم و بزه ها و تعدی ها و خالف هاست. ابزار ایجاد امنیت نیز به شكلى 
ابزارهای مهم این کار است،  منظور شده است، تشكیالت ضابطین یكى از 
مسائل مربوط به زندان ها و بازداشتگاه ها و بازداشت و تعقیب و پى گیری و 
کشف و امثال اینها، همه در همین مورد است. تشكیالت نظارتى که در فصل 
در  باز  داده شده،  قرار  است،  قضائیه  قوه  به  مربوط  که  اساسى  قانون  هفتم 
حقیقت از مكانیسم ها و ابزارهای همین کار است. سازمان بازرسى کل کشور 
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و دیوان عدالت اداری، نهادهای نظارتى هستند که در اختیار قوه قضائیه قرار 
اینكه حقوق مردم مورد تعّدی قرار نگیرد و  دارند و در حقیقت ناظرند بر 
اگر کسى تظلمى حتى از دستگاه های اجرایى و حكومتى داشته باشد، بتواند 
مراجعه و دادخواهى کند. نظارت های دیگری که در مجموع در البه الی اصول 
قانون اساسى و یا قوانین عادی به قوه قضائیه سپرده شده، همه در حقیقت 
برای رسیدن به همین هدف دوم یعنى امنیت جامعه از جرایم و بزهكاری و 

ایجاد یک جامعه سالم از جرم و بزه است.

3 ـ فعال كردن قوه قضائيه در جهت امنيت بخشى به جامعه

این یكى از وظایف اصلى قوه قضائیه است که متأسفانه تاکنون کمتر مورد 
توجه قرار گرفته است. من در مقام تنفیص دوره های گذشته نیستم، خیلى 
کوشش و تالش شده است، ولى به نظر من اگر با این دید به این قسمت 
از قانون اساسى توجه مى شد و این وظیفه هم مانند وظیفه قضاوت و حل 
اختالف و انشای حكم در پرونده، مورد توجه قرار مى گرفت، شاید امروز ما 
دستاوردهای بیشتر و گسترده تری در حوزه امنیت داشتیم. جرایمى چون مواد 
مخدر، سرقت، آدم کشى و شرارت امروز جامعه ما را به شكل های گوناگونى 
مورد تهدید قرار داده است. بحمداهلل در این چند ماه اخیر دستگاه قضایى و 
دستگاه های امنیتى در مهار شرارت ها و قاچاق موادمخدر، خدمات بزرگى را 

انجام داده اند.

در جلساتى که با مسئوالن رؤسای کل دادگستری ها داشتیم، بارها این 
وظیفه تأمینى قوه قضائیه و ایجاد امنیت و پیشگیری از جرایم و تخلفات را 
مورد تأکید قرار دادیم و پیشنهادی مطرح کردیم که در بعضى از استان ها 
عمل شد و نتیجه خوبى هم داد؛ البته این کار نیاز به همكاری همه نهادها 
مخصوصًا ضابطین و دستگاه های امنیتى دارد که ابزار کار و قدرت الزم را 
نیاز به یک تشكیالت  امنیت و پیشگیری از جرایم  ایجاد  در اختیار دارند. 
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نشده  پیش بینى  نیز  قانون  در  و  ندارد  تشكیالتى وجود  چنین  فعاًل  و  دارد 
به مجلس  تنظیم شود و  یا الیحه ای  این خصوص طرح  تا در  است. حال 
برود و تصویب شود، زمان الزم دارد و نمى توان تا آن هنگام معضل ناامنى 

را به حال خود رها کرد.

امیدواریم ان شاءاهلل به زودی الیحه پیشگیری از جرایم و ایجاد امنیت در 
جامعه تهیه و به مجلس داده شود.

پیشنهاد من این بود که برای تحقق این وظیفه، ستاد مشترکى از دادگستری 
عملیاتى  قرارگاه  یک  شبیه  اطالعات،  و  بسیج  و  سپاه  و  انتظامى  نیروی  و 
در دستگاه قضایى هر استان و با مسئولیت ریاست حوزه قضایى آن استان 
تشكیل شود. این ستاد سعى کند همه ابزار کار مقابله عملیاتى با شرارت ها 
را در اختیار بگیرد و نقص های قانونى خود را برطرف کند. سپس به شكل 
عملیاتى وارد کار شوند و سرچشمه ها و کانون های فساد و شرارت و جرایم 
دقیق جمع آوری  اطالعات  زمینه،  این  در  ببرند.  بین  از  و  کنند  شناسایى  را 
کنند و کار را هم از سطح به عمق بكشانند، این طور نباشد که فقط با سطح 
برخورد کنند و اگر در ظاهر جامعه، در خیابانى یا پارکى یک خالفى دیدند؛ 
فقط به آن بپردازند. این توجه به معلول و رها کردن علت و سرچشمه کار 
است. وارد درون و عمق کار شوند و به علت ها توجه کنند و با جمع آوری 
اطالعات الزم، سرچشمه ها و مراکز و عوامل اصلى را کشف کنند و ریشه 

مفاسد و جرایم را بخشكانند.

اجرا  موفقیت  با  دیگر  استان  دو  یكى  و  تهران  در  طرح  این  بحمداهلل 
همكاری  و  آمدند  به صحنه  به طور جدی  انتظامى  و  امنیتى  نیروهای  شد، 
این خصوص مى گفت که  تهران، در  کردند. قاضى مسئول همین ستاد در 
دیگر وضعیت شهر برای اشرار قرمز شده است. بیش از هزار نفر از اشرار 

شناسایى شدند و کانون های اصلى آنها متالشى شد.
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جامعه،  این  در  که  است  آن  اسالمى  جامعه  اصلى  مؤلفه های  از  یكى 
جرایم اصاًل نباشد، چه رسد به جرایم فراوان و مشهود و علنى. از افتخارات 
حكومت امیرالمؤمنین این بوده که مردم در سایه حكومت موال احساس 
اینها  بود.  امان  در  آنها  ناموس  و  جان  و  مال  مى کردند،  جرایم  از  امنیت 
به  مكلف  اسالمى  حاکمیت  است،  اسالمى  حاکمیت  یک  اصلى  تكالیف 

ایجاد امنیت است.

از  یكى  در  معاویه  ارتش  شنید  آنكه  از  پس  ببینید،  را  موال  خطبه  آن 
مرگ  تمنای   امام درآوردند،  زنى  پای  از  خلخال  عراق  دور  شهرهای 
ناامنى بمیرد، جا دارد.  این چنین  انسان در مقابل  مى کند و مى فرماید: اگر 
در ترك نماز، امام نمى گوید اگر مسلمان بمیرد جا دارد، ولى در مقابل این 

ناامنى چنین مى گوید.

حفظ امنیت جان، مال، ناموس، شرف، حیثیت، عزت مردم و همه حقوق 
تكالیف و مسئولیت های حكومت  مهم ترین  از  یكى  آنها  اجتماعى  و  فردی 
اسالمى است. بحث اینكه این تكلیف چقدر مربوط به دستگاه قضایى است 
و چه اندازه مربوط به نیروی انتظامى و سپاه و بسیج و وزارت اطالعات و 
وزارت کشور است، باید در جای خود مطرح شود و قانون حدود مسئولیت 
هر نهاد را مشخص کند؛ اما بى شک همه این دستگاه ها در ایجاد امنیت، وظیفه 

و تكلیف دارند.

گفتار دوم: مقابله با تهدید امنیت عمومی

ما امروز در همه این زمینه ها کاستى داریم. هر قدر هم دست به دست هم 
دهیم و ستاد و قرارگاه تشكیل دهیم و تالش کنیم، باز هم همه امنیت های 
مطلوب را نمى توانیم به زودی در جامعه ایجاد کنیم. این بار خیلى سنگینى 
است، اگر همه دست به دست هم دهیم باز نخواهیم توانست کل این بار را 

برداریم، چه رسد به آنكه برخى بخواهیم از آن شانه خالى کنیم.
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و  جوانان  متوجه  تهدیدی  چه  مى دانیم  همه  مخدر،  مواد  مسئله  در 
آن  از  مردم  تا  مسئوالن  تا  رهبری  از  همه  ماست،  و کل جامعه  خانواده ها 

نگرانند. 

گسترش اعتیاد به نفع هیچ جناحى و هیچ گروهى نیست، دوست و دشمن 
از این ناراحت اند، مگر کسى که دشمن اصل بشریت باشد و بخواهد از این 
قبیل جرایم سازمان یافته ضد بشریت سود ببرد. بسیاری از دشمنان سیاسى ما 

هم شاید این جنایت را قبول ندارند.

برای مقابله با چنین تهدیدی نمى توان به بحث و تحلیل اکتفا کرد، باید 
وارد عمل شد. همایش هایى از این قبیل بسیار خوب و ان شاءاهلل مفید است، 
اما باید بیشتر همت خود را معطوف به مقابله عملى کنیم. گزارش هایى که 
از همین ستادهای عملیاتى درباره باندهای منافى عفت مى رسد، وحشتناك 
است و اصاًل شایسته یک حكومت غیردینى هم نیست تا چه رسد به حكومت 

دینى.

بعضى از این باندهای قاچاق، که باید از آن تعبیر کنیم به قاچاق ِسكس، 
قاچاق  فارس،  از شیوخ حوزه خلیج  برخى  برای  را  ایرانى  دختران  و  زنان 
مى کنند. شاید در رژیم گذشته نیز چنین کاری نمى شد و آن یک نوع توهین به 
مّلت و مّلیت ایرانى بود. این نوع قاچاق عالوه بر مفاسد اخالقى و اجتماعى 
آن، واقعًا تحقیر ملت ماست. در یک گزارش آمده شصت باند دخترربایى در 

کشور و عمدتًا در تهران وجود داشت.

ارتشاها، جعل ها،  اختالس ها،  همین طور،  هم  مالى  ناامنى های  بخش  در 
فراوان  ناامنى  و  کاستى  قسمت ها  این  در  واقعًا  مى دانند،  همه  را  تزویزها 
و  قضائیه[، تشكیالت حفاظت  قوه  ]قبول مسئولیت  ابتدای  در همان  است. 
اطالعات قوه قضائیه ـ که تازه آن را ایجاد کرده بودیم ـ باندی را در یكى 
از شهرستان های تابعه تهران کشف کرد که حدود چهارصد تا پانصد میلیون 
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نام  به  حتى  مسئوالن،  بیشتر  نام  به  باند  این  بودند.  کرده  جعل  تمبر  تومان 
رئیس قوه قضائیه و رؤسای دادگستری ها و مسئوالن باالی دستگاه قضایى 
و غیرقضایى، سند جعل کرده بودند و از بانک ها پول گرفته بودند. این فقط 

یک فقره است.

برای خشكاندن  برنامه ریزی  به کار عملیاتى و  نیاز  این جرایم  با  مبارزه 
ریشه این فسادها و کانون های اصلى آنها دارد که در بسیاری از موارد ممكن 
از  این حجم گسترده  با  مقابله  باشد.  داشته  از کشور  است ریشه در خارج 
است،  کشور  به  دشمن  نظامى  تهاجم  با  مقابله  حالت  عین  ناامنى  و  جرایم 
همان گونه که آنجا باید همه نیروها بسیج شوند و مقابله کنند، اینجا نیز چنین 

است.

تشكر عملى از ملت با خدمت به آنها

دارند  مسئولیت  که  هر جا  در  عزیزان  همه  به  متعال  امیدواریم خداوند 
این توفیق را عطا کند که هم در بخش سیاستگذاری و هم در بخش اجرا در 
ایجاد امنیت عمومى کمک کنند تا به نقطه مطلوب برسیم و بتوانیم به ملت 
شریف و عزیزی خدمت کنیم که همه وجود خود را با چه صداقت و ایمان 
و اخالص و همتى برای حفظ انقالب و دستاوردهای آن، در طبق اخالص 
گذاشتند. ملتى که با همه مشكالت و کاستى هایى که ما مسئوالن نظام قصوراً 
و تقصیراً داشته ایم و نتوانسته ایم آرمان های بلند اسالمى و وعده هایى را که 
داده بودیم محقق کنیم، باز همواره بر اساس اعتقاد و ایمان خود به انقالب 
و اسالم و امام و رهبری، به صحنه مى آیند. کمترین حقى که این مردم بر ما 
دارند و شكر عملى که بر تک تک مسئوالن واجب است، این است که بتوانیم 
به آنها خدمت کنیم. اولین خدمت، ایجاد امنیت برای آنهاست که احساس 
اطمینان و ایمنى کنند، احساس کنند دولت و دستگاه قضایى و دستگاه های 

امنیتى پناه آنهاست.
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در مبارزه با جرایم و ناامنى ها، مى توان از شیوه های مردمى و اعتماد به 
خود مردم استفاده کرد که خود مردم هم به صحنه بیایند و کمک کنند. 

مشارکت مردم، دایره مبارزه با ناامنى ها وجرایم را گسترده تر خواهد کرد، 
البته  چون حضور مردم خیلى بیشتر از حضور دستگاه های حكومتى است، 
در  مردم  مشارکت  دارد.  سیاستگذاری  و  ساماندهى  به  نیاز  مردم  مشارکت 
امور حكومت و اداره جامعه یكى از هدف های نظام اسالمى و قانون اساسى 
ماست و به مردم این احساس را مى دهد که نظام به آنها اعتماد دارد و خود 
آنها را مستقیمًا مسئول بعضى از امور جامعه مى کند. این کار عالوه بر چنین 
آثار سودمندی، کمبود نیروهای امنیتى را جبران و مبارزه با ناامنى ها و جرایم 

را گسترده تر مى کند.

واقعًا انسان احساس مى کند نتوانسته درست و آن چنان که مطلوب خدا 
و مردم است، انجام وظیفه کند و آرمان های بلند اسالم را در جامعه تحقق 

بخشد.

ما به عنوان دستگاه قضایى کشور که بخشى از حكومت و مسئول ایجاد 
امنیت در جامعه است، از مردم پوزش مى خواهیم. ما هر چه به این مردم 
از  داریم  چه  هر  و  هستند  ما  نعمت  ولى  اینها  کرده ایم،  کم  کنیم،  خدمت 
همین حضور و شور و ایمان و اعتقاد مردم به اسالم و قرآن و رهبری و 
انقالب اسالمى است. این حضور مردم هم جای شكر و قدردانى لفظى دارد 
و هم جای قدردانى و شكر عملى که عبارت از انجام وظیفه و خدمت به 

آنهاست.

امیدواریم خداوند متعال به همه مسئوالن این توفیق را دهد که بتوانند این 
استقامت و حضور و همت بلند مردم را در عمل شاکر باشند و قدردانى کنند. 
شكر عملى، انجام دادن وظایفى است که در مقابل این چنین نعمت بزرگ 

الهى بر دوش ماست.
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مبحث دوم
ناامنی و وظیفه حکومت اسالمی در قبال آن)))

گفتار اول: عزم ملی برای مقابله با ناامنی

امروز یكى از مسائل بسیار مهم کشور که به حق موجب دغدغه رهبری 
امنیتى  سازمان های  و  قضائیه  قوه  بخصوص  و  نظام  رتبه  عالى  مسئوالن  و 
کشور و به ویژه نیروهای عزیز انتظامى است، مسئله امنیت است. مسئولیت 
عهده  بر  مردم شده عمدتًا  دامنگیر  که  ناامنى هایى  با  مقابله  و  امنیت  ایجاد 
دستگاه قضایى و ضابطین آن بخصوص نیروی انتظامى است. همه چشم به 
قوه قضائیه و نیروی انتظامى دوخته اند و انتظار برقراری امنیت و مقابله با 
ناامنى ها را از این دو نهاد دارند. گر چه وقتى ناامنى به یک مشكل و معضل 
عمومى تبدیل شود یا خدای ناکرده بخواهد بحران بیافریند، همه مسئوالن 
و همه دستگاه ها باید با عزم و اراده ملى برای مقابله با ناامنى های عمومى 

آمادگى داشته باشند.

1 ـ ايجاد ناامنى يك جرم عادى نيست

اسالمى،  نظام  به ویژه  و  نظامى  برای هر  است.  امنیت  مسئله  نكته  اولین 
امنیت در همه عرصه ها یكى از اهداف و مقاصد اصلِى حكومت است. جرایم 
و تخلفات و فعالیت هایى که به امنیت اجتماعى لطمه وارد کند، از نظر اسالم 

و نیز از نظر حكومت های عرفى، حالت استثنایى دارد.

از نظر حقوقى و قضایى برای ناامنى مجازات های بسیار سخت تعیین شده 
است، در اسالم هم همین گونه است. برای نمونه، اگر کسى دزدی مى کند، 

) ـ سخنرانى در همايش فرماندهان ناجا   1379/11/6. 
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ولى ناامنى ایجاد نمى کند، این جرم در اسالم دارای مجازاتى است که حد 
اعالی آن با احراز شرایط خاصى، قطع انگشتان دست مجرم است؛ ولى اگر 
همین شخص طوری دزدی کند که در جامعه ناامنى ایجاد کند، از این جرم 
در فقه نورانى اسالم به عنوان محاربه و افساد فى االرض نام برده شده است. 
عنوان جرم تغییر کرده است و حتى اگر موفق به دزدی هم نشود ونتواند مالى 
را ببرد و به کسى صدمه بزند، فقط قطع طریق کرده و راه ها یا شهر را ناامن 
کرده است؛ به مجرد ایجاد ناامنى، مجازات او در اسالم به حد اعدام و کشتن 
ع و  مى رسد، آن هم با شدت و غلظتى که در اعدام محارب آمده است: ان یُقطَّ
لب. دست و پای او قطع شده و کشته مى شود و به دار هم آویخته مى شود،  یُصَّ
باید مدتى بر دار مجازات باشد تا همه او را ببینند و بدانند مجازات چنان 

جرمى ـ ناامنى ـ در اسالم چنین جزایى است.

در نص صریح آیه قرآن از این جرم به افساد فى االرض و محاربه با 
ناامن  که  است  داده  اسالم هشدار  قرآن و  است.  تعبیر شده  خدا و رسول 
ناامن کردن جامعه، جرم را ماهیتًا  کردن جامعه، یک جرم معمولى نیست، 
عوض مى کند، از حد یک تجاوز یا یک خالف و گناه و یک جرم معمولى و 
آن را مبدل مى کند به جنگ با خدا و رسول، ﴿يحاربون اهلل ورسوله﴾. چون 
از مردم که عیال خدا هستند؛  را  امنیت  امن و  ناامن کرده،  را  الهى  جامعه 
گرفته است، لذا از دید فقه مبین اسالم، این جرم، مقابله و محاربه با خدا 

و رسول است. 

در فقه و قانون قضایى اسالم ماهیت این جرم با جرایم دیگر فرق دارد، از 
این رو قهراً کیفیت مقابله و پیشگیری و پیگرد آن هم بر اثر اهمیت و خطورت 
جرم و سنگین بودن مجازات آن باید با جرایم دیگر متفاوت باشد. در نظام 
امنیتى اسالم، جلوگیری و مقابله با جرم ناامنى باید با همان شدت و حّدت و 

به صورت دقیق، مهم و همه جانبه باشد، عین حالت جنگ.
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بنابراین، جرم ناامنى اجتماعى از قبیل شرارت ها و دزدی های مسلحانه، 
سوءاستفاده  و  افساد  در  سعى  که  فساد  گروه های  و  باندها  آدم ربایى ها، 
ناامنى  کانون های  چنین  ایجاد  دارند،  جامعه  معصوم  جوانان  و  دختران  از 
اخالقى اجتماعى، یک جرم عادی نیست. گاهى شهوت بر دختری یا پسری 
در  و  است  مسئله  یک  این  مى شوند،  معصیتى  مرتكب  و  مى شود  غالب 
اسالم یک حكم ـ مثاًل حدـ دارد. معموالً اسالم سعى کرده این گونه جرایم 
فردی اخالقى حتى المقدور پوشیده بماند، تجسس را در آن منع کرده است، 
ترغیب کرده که این جرایم اعالم و اظهار نشود، افشای آنها را جرم شمرده 

است.

در  فساد  کانون  یک  وقتى  اما  است.  عادی  جرایم  به  اسالم  نگاه  این 
جامعه شكل مى گیرد، باندی تشكیل و سازمانى تأسیس مى شود که اعضای 
آن مسئولیت پیدا مى کنند جامعه را به فساد اخالقى بكشانند، اینجا موضوع 
ـ قبولى هم هست  قابل  فتوای  ـ که  از علما  بعضى  فتوای  به   فرق مى کند، 

این کار حكم محاربه را دارد و عامل آن، مفسد است.

فقها، عنوان افساد را یک عنوان مستقل مى دانند و این قبیل افراد را مشمول 
همان حكم محاربه با خدا و رسول دانسته اند و همان مجازات های سنگین و 
سخت را برای آن تعیین کرده اند. برخى از فقهایى هم که این حكم را از آیه 
شریفه استفاده نكردند باز حكم این چنین جرمى را با جرم فردی و شخصى، 

متفاوت دانسته اند.

ناموسِى  امنیت  دارد،  دنبال  به  را  اجتماعى  مفاسد  که  است  این جرمى 
سنگین تری  و  سخت تر  مجازات  قطعًا  جرم  این  مى کند،  تهدید  را  جامعه 
دارد. فقه اسالم در اینجا دیگر چند ضربه شالق و امثال آن را کافى ندانسته 
برای جرایم  بسیار سنگین تری  اینجا مجازات های  باید در  نیز  قانون  است. 
سازمان داده شده و کانون های فساد که تهدیدکننده ناموس مردم و اخالق 
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جامعه است، درنظر بگیرد. مجازات این قبیل جرایم سازمان داده شده که 
امنیت و ناموس مردم و اخالق و فرهنگ و دین و بهداشت جسمى و روانى 
با مجازات جرایم فردی  باید بسیار سخت باشد و  مردم را تهدید مى کند، 
و خرد، تفاوت داشته باشد. جرایم ُخرد به اخالق یک فرد و دو فرد ضربه 
اما جرایم کالن به اخالق کالن جامعه ضربه مى زنند و جامعه را  مى زنند، 

تهدید مى کنند.

امنیت و سالمت  مورد  در  اسالم  است،  اسالم  اهّمیت  مورد  این مسائل 
هیچ  مردم،  ناموس  و  مال  و  جان  حفظ  و  عمومى  اخالق  بُعد  در  جامعه 
مسامحه ای را روا نمى داند؛ بلكه هر گونه آسیب و خدشه وارد کردن به امنیت 
و اخالق عمومى را محاربه با خدا و رسول شمرده و مجازات های سنگین هم 

برای آن تعیین کرده است.

2 ـ ترويج ناامنى از سوى دشمنان براى اثبات ناكارآمدى نظام اسالمى

کیان  تنها  نه  دیده مى شود،  ما  در کشور  امروز  که  ناامنى هایى  از  بعضى 
جامعه را تهدید و نظام را تضعیف مى کنند، بلكه بعید نیست دست دشمن 
داشته  ناامنى های سازمان دهى شده وجود  و  این شرارت ها  از  بعضى  پشت 

باشد تا اصل کارآمدی و موفقیِت نظام اسالمى را نیز به چالش بكشد. 

امروز احساس مى شود، استكبار جهانى پس از اینكه از راه جنگ تحمیلى 
موضع گیری های  و  بین المللى  مختلف  تحریم های  و  اقتصادی  محاصره  و 
و  خبری  سانسورهای  و  نظام  علیه  ساله  بیست  سیاسى  تبلیغات  و  سیاسى 
اطالع رسانى های معكوس علیه نظام، نتوانست کار مهمى از پیش ببرد، به نظر 
مى رسد یكى از راه هایى را که دارد تجربه مى کند و به عنوان سالح جدیدی 
علیه مرکزیت این نظام و حاکمیت اسالمى به کار مى گیرد، ایجاد این ناامنى ها 

در عرصه های گوناگون است.
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قدرت  نظام  این  کند  اثبات  که  است  آن  ناامنى ها  این  از  دشمن  هدف 
است،  مستحكمى  و  مستقل  نظام  هر  اولیه  وظیفه  که  را  امنیت هایى  ندارد، 
ایجاد کند. دشمن، همین ضعف را مایه مقابله با حاکمیت اسالم و دستاویز 
برای  داخل،  و  خارج  در  اسالم،  ضد  و  معاند  و  ملحد  و  منافق  نیروهای 
به  برگشت  لزوم  و  اسالمى  حكومت  اصل  و  اسالمى  ایدئولوژی  تضعیف 
اخیر  بولتن ها و تحرکات  که  است. کسانى  داده  قرار  حكومت های گذشته 
مشاهده  کنند،  نگاه  را  سلطنت طلب  و  لیبرال منش  و  منافق  گروهک های 
مى کنند که چه خطى دنبال مى شود. امروز دنبال این خط اند و سعى مى کنند 
به تدریج  راه  این  از  و  بشمارند  اسالمى  لوازم حكومت  از  را  ناامنى ها  این 
مردم را نسبت به این نظام مقدس بدبین و بى تفاوت کنند. لذا مقابله با این 
ناامنى ها از ابعاد مختلفى اهمیت دارد. برخى از این مسائل نیاز به همكاری 
کشور  اجرایى  و  قضایى  و  امنیتى  گوناگون  دستگاه های  میان  هماهنگى  و 

دارد.

گفتار دوم: مقابله با ناامنی

1 ـ تشكيالت قوى و برنامه ريزى دقيق، دو ركن مقابله با ناامنى ها

بعضى از این ناامنى ها و شرارت ها در اطراف کشور بسیار نگران کننده 
است. شرارت های بعضى از مناطق مرزی تا عمق بعضى از استان ها نفوذ کرده 
است، دامنه شرارت ها در استان خراسان طبق بعضى از گزارش هایى که از 
منابع قضایى به ما رسیده، تا بجنورد و اسفراین که غرب خراسان است هم 
رسیده است. با اینكه سابقًا تا حدود تایباد بیشتر نیامده بود. این از هر نظر 
برای دستگاه قضایى و نیروهای انتظامى و امنیتى، پذیرفتنى نیست، اصاًل یک 

نوع تحقیِر اقتدار ملى ماست.

چگونه مى توانیم تحمل کنیم و آرام باشیم، چند نفر شرور بتوانند امنیت 
کنند؟  آدم ربایى  و  بگیرند  گروگان  و  بزنند  هم  بر  را  روستاها  و  شهرها 
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برقراری امنیت همان طور که رهبری، در سخنان گهربارشان فرمودند، با شعار 
از آن جناح حاصل  این جناح  و تحلیل های سیاسى و گروهى و گله مندی 
نمى شود. برقرار کردن امنیت نیاز به تشكیالت امنیتِى قوی و مقتدر دارد، عین 

حفظ تمامیت ارضى که مستلزم نیروی مسلح نظامِى مقتدری است.

برقراری امنیت نیازمند تحقق دو رکن است: یكى وجود تشكیالت حافظ 
در  بسیج  و  اطالعات، سپاه  انتظامى، وزارت  نیروی  قضائیه،  قوه  که  امنیت، 
برنامه ریزی  دیگری  هستند،  کشور  امنیت  حافظ  تشكیالت  اجزای  حقیقت 
کارشناسى شده دقیق و گردآوری اطالعات کافى. باید این دو رکن را تقویت 
کرد، موانع و مشكالت و قوانین دست و پاگیر، کمبود بودجه و فن آوری را 
از سر راه آنها برداشت و با برنامه جامع حساب شده به مقابله با ناامنى ها در 
بخش های مختلف پرداخت. مقابله با ناامنى ها در هر بخشى مستلزم هماهنگى 
با دستگاه های ذی ربط در آن بخش است. مثاًل مقابله با ناامنى های فرهنگى، 
برنامه و نیروهای ویژه خود را الزم دارد، برخورد با شرارت ها که کار اصلى 

نیروهای انتظامى است ساز و کار دیگری دارد.

2 ـ مسئوليت دنيوى و اخروى ما در قبال ناامنى ها

باید از ته قلب دغدغه این ناامنى ها را داشته باشیم و خود  همه ما جداً 
را در محضر خداوند متعال و در محضر این ملت شریف مسئول و مؤاَخذ 
بدانیم. اگر در هر گوشه ای از این مملكت، به جان یا مال یا ناموس و شرف 
یک خانواده مسلمان یا یک خانواده تحت ذمه دولت اسالمى، تعدی و تجاوز 
قیامت مؤاخذه خواهیم شد.  ما در آن جرم شریک هستیم و در روز  شود، 
بنابراین، ممكن است در صحیفه اعمال ما در روز قیامت خون ها و مال هایى 
نوشته شده باشد که نه آن خون ها را مى شناسیم و نه آن مال ها را برده ایم. 
این خون ها و اموال، به این جهت در صحیفه اعمال نوشته شده که ما موظف 

بوده ایم از آنها حراست کنیم و نكرده ایم.
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هر کس در هر مسندی و منصبى در جمهوری اسالمى قرار گرفت، باید 
نگرانى و دلهره جدی از حساب و کتاب الهى داشته باشد. ببینید امیرالمؤمنین 
درخشان  سوابق  آن  با  و  سنگین  عبادت های  و  واال  مقام  و  عظمت  آن  با 
مبارزات و مجاهدات و پیشتازی در مهلكه ها و غزوات، چگونه نسبت به یک 
مورد ناامنى که بعد از صفین رخ داد و در یكى از شهرهای اطراف حكومت 
امیرالمؤمنین، متجاوزان بنى امیه خلخال یا گوشواره زنى از اهل ذمه را ربودند، 
ببینید دغدغه  برمى آشوبد و چه تعبیراتى مى کند، حتى تمنای مرگ مى کند. 
نبود،  تعارف و خودنمایى  اهل  امیرالمؤمنین که  تا کجاست؟  حاکم اسالمى 

رأی هم نمى خواست جمع کند.

اولین شرط برای رفع ناامنى ها و استقرار امنیت در جامعه این است که 
جداً خود را دراین امور مسئول مستقیم بدانیم، نگران باشیم، شب خوابمان 
نبرد، اگر مى بینیم نمى توانیم کاری کنیم، تمنای مردن هم نمى توانیم بكنیم ـ 
ما آن مقام موال را نداریم، در مقابل او ذره ای هم نیستیم ـ اقاًل از مسئولیت 
کناره گیری کنیم تا کسى دیگر به جای ما بیاید. چرا خود را در وضعیتى قرار 
و رسول  با خدا  محاربه  گناه سنگین  در صحیفه عمل مان  فردا  که  مى دهیم 
نوشته شود؟ ما که محاربه نكرده ایم، اما مسئول بوده ایم، مى توانستیم جلوی 
محاربه ها را بگیریم، ولى کوتاهى کردیم و نگرفتیم و مشغول تشریفات خود 
باشیم،  داشته  دینى  این مسئله، دغدغه جدی و حس غیرت  در  اگر  شدیم. 
به تدریج همه توجه و طراحى و خالقیت های ما را به طرف خود مى کشد 
با  و  بخشیم  امنیت  را  جامعه  که  باشیم  این  فكر  روز  و  شب  که  به طوری 

ناامنى ها مقابله کنیم.

البته امكانات خیلى کم است، ولى اگر دغدغه جدی داشته باشیم، دنبال 
تحصیل امكانات مى رویم، سعى مى کنیم از ظرفیت های موجود بهتر استفاده 
کنیم. من اقرار مى کنم امكانات، به ویژه امكانات نیروهای انتظامى بسیار کم 
است و به نسبت مسئولیت هایى که بر دوِش این نیرو پس از ادغام گذاشته 
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شده، امكانات متناسب در اختیار آن قرار داده نشده است؛ اما در عین حال 
معتقدم که اگر آن دغدغه و احساس مسئولیت درونى که اشاره کردم وجود 
داشته باشد، از همین امكانات اندك نیز به کمک یک برنامه ریزی دقیق مى توان 

استفاده بهینه کرد.

3 ـ ضرورت نظارت بر زير مجموعه ها

نكته بسیار مهم دیگری که مى خواستم با شما مطرح کنم، مسئله نظارت 
بر زیرمجموعه است. برنامه و امكانات خوب، پشتیبانى و حمایت های خوب، 
با نبودن مدیریت خوب و مجریان خوب و مقتدر به جایى نمى رسد. ممكن 
است امكانات خوبى هم در اختیار شخص باشد، ولى به علت عدم مدیریت 
نتواند استفاده کند. در کنار امكانات، باید مدیریت خوب وجود داشته باشد، 
در همه دستگاه ها به مدیریت شایسته و استفاده از همه ظرفیت ها و فرصت ها 
نیاز داریم. در دستگاه قضایى، در دستگاه های امنیتى و اجرایى و وزارتخانه ها، 
نواقص مدیریت فراوان است. اما اینجا که مسئله امنیت عمومى و مقابله با 
ناامنى و شرارت مطرح است، مسئولیت بسیار سنگین تر و حساس تر است. 
ضعف مدیریت مثاًل در وزارت راه و ترابری یا وزارت صنایع و معادن هم 
اثرات سویى دارد، اما اثرات ضعف مدیریت در حوزه امنیت عمومى بسیار 

زیانبارتر خواهد بود.

مدیریت  و  انتظامى  و  امنیتى  نیروهای  مدیریت  در  مهم  نكات  از  یكى 
و  قضایى  دستگاه  زیرمجموعه هاست.  بر  نظارت  مسئله  قضایى،  دستگاه 
دستگاه های امنیتى و انتظامى در این زمینه باید دقیق عمل کنند و مدیریت 
دارند  اختیار  در  ویژه ای  قدرت  دستگاه  دو  این  باشند. چون  داشته  کاملى 
و به نحوی بر جان و مال و ناموس و شرف و حیثیت مردم تسلط دارند، 
دهند،  گزارش  واقع  خالف  مى توانند  بگیرند،  نادیده  را  وقایع  مى توانند 
با قدرت  این قدرت  یا کم و زیاد کند.  تغییر داده  قاضى مى تواند جرم را 
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وزیر صنایع فرق مى کند، او ممكن است خدای ناکرده در مدیریت استخراج 
معادن و صنعت مرتكب خالفى شود و در نتیجه، بخشى از صنعت کشور 
آسیب ببیند یا تولیدات کم شود و ضربه ای به اقتصاد وارد شود. این هم یک 
معصیت بزرگ و کالن است، ولى با تخلف یک قاضى یا نیروی انتظامى که 
سر و کار مستقیم با مال و جان و ناموس مردم دارد، فرق مى کند. از این رو 

نظارت بر این قبیل دستگاه ها بسیار الزم است.

 ببینیم موال امیرالمؤمنینـ  که امسال به نام آن حضرت نامگذاری شده استـ 
چگونه بر استانداران و قضات خود نظارت داشته و با تخلفات آنها چگونه 
برخورد مى کرد؟ فقط شعار ندهیم، بیاییم سیره و سلوك و روش حكومت داری 
امیرالمؤمنین را یاد بگیریم. استاندار ایشان در بصره به میهمانى بعضى از تجار 
و  متنوع  غذاهای  مقداری  استاندار،  از  بهتر  پذیرایى  برای  سفره  سر  مى رود، 
گوناگون و لذیذ قرار مى دهند. این خبر به امیرالمؤمنین مى رسد، نامه مفصلى 
ـ که در نهج البالغه هست ـ به استاندار مى نویسد که چرا این کار را کردی؟ تو 
باید در کنار سفره ضعفا بنشینى نه سفره اغنیا و اشراف. نهیب به استاندارش زد 
و روز قیامت را به یاد او آورد و ضمن تذکر آثار و بازتاب های بد این رفتار، او 

را از اینكه دیگر به چنان جایى برود منع کرد.

شریح، قاضِى امیرالمؤمنین بود ـ البته قاضِى آن چنانى هم نبود، ولى چون 
قبل از خالفت حضرت على هم قاضى بوده و مورد اعتماد خلفای قبل 
بوده، حضرت نیز مجبور شد او را نگه دارد. البته او را محدود کرد و فرمود در 
حدود و دیات و قصاص حق قضاوت ندارد و فقط در مسائل احوال شخصیه 
دینار  هشتاد  به  خودش  مال  از  خانه ای  قاضى  شریح  ـ  دارد  قضاوت  حق 
مى خرد. حضرت امیر او را احضار کرد و گفت شنیدم خانه ای خریده ای 
هشتاد دینار ـ البد در آن موقع با هشتاد دینار خانه خوبى مى شد خرید ـ این 
خانه را از کجا خریده ای، از مال خودت یا از بیت المال یا خدای ناکرده رشوه 
گرفتى و خریدی؟ بعد مى فرماید: تو به عنوان قاضى در این سن و سال چنین 
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خانه ای را مى خواهى چه کار کنى، فكر خانه آخرت باش. هدف حضرت تنها 
تذکر و توصیه نیست، بلكه مى خواست به شریح بفهماند که تو زیر نظر و 

نظارت من هستى.

نظارت بر زیرمجموعه یكى از شرایط مدیریت صحیح به ویژه در این قبیل 
دستگاه هاست که با هر تخلف و کوتاهى و کم کاری و تقصیر تا چه برسد به 
جرم، باید با شدیدترین شكل برخورد شود. اَلَقبیح من ُکل اَحٍد قبیح و منک 
اَقبح، »زشتى از هر کس زشت است و از تو زشت تر«. این باید دستور کار 
دستگاه های قضایى و نیروهای انتظامى و امنیتى باشد، لذا حفاظت و حراست 
تشكیالت زیر مجموعه و کنترل مداوم و بازرسى مستمر آنها، یكى از وظایف 
اصلى این دستگاه هاست. خود همان تشكیالت نظارتى هم باید به وسیله رأس 
آن دستگاه کنترل شود که نكند خدای ناکرده وارد یک معامله یا تبانى شوند. 
زمان  در  که  است  کسى  وضع  عین  ما  وضع  نداریم،  عذری  هیچ  امروز  ما 
حاکمیت پیغمبر و مولى امیرالمؤمنین، متصدی منصبى بود، همان مسئولیت 
سنگین را امروز ما بر عهده داریم. هر استاندار ما امروز همان مسئولیت والى 
این حكومت، حكومت اسالمى است، هیچ عذری هم  امیرالمؤمنین را دارد. 
در مقابل خدا و امام زمان و رهبری و مردم نیست. شما فرماندهان مسئولیت 
دارید زیر مجموعه های خود را دقیقًا کنترل کنید، ببینید آیا واقعًا درست عمل 

مى کنند.

مقدار زیادی از مشكالت ما با چنین برنامه هایى رفع مى شود، با اصالح 
ساختار زیرمجموعه خود و اشراف کامل بر آن و با همت عالى که بحمدهلل  
هست، به نتیجه خواهیم رسید. تهیه امكانات و بودجه و رفع مشكالت قانونى 
و هماهنگى های الزم با دستگاه های دیگر را بر عهده ستاد مرکزی و فرماندهى 
نهایى، مجری است که همه  کل بگذارید. اصل، بدنه اجرایى است، کارسازِ 
چیز در اختیار اوست. هشتاد درصد هر کار مربوط به مجری است و بیست 
درصد آن مربوط به طرح و برنامه و غیره است. مجری اگر بخواهد صادقانه 
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و مخلصانه، با تعهد و با احساس مسئولیت کار کند، کار پیش مى رود و در 
صورت اهمال مجری هیچ کاری به نتیجه نخواهد رسید. در دستگاه قضایى، 
مجری، قاضى است، اگر قاضى کارآمد و موفق بود، فضل و دانش و تعهد و 
رفتار و منش قضایِى اسالمى داشت و واقعًا در پرونده دنبال احقاق حق بود، 
قطعًا احقاق حق خواهد شد. مگر مى شود قاضى بخواهد حق را احقاق کند 

و نتواند؟ قطعًا مى تواند.

پرونده ای که حق در آن ناحق شود، قاضى نخواسته حق را احقاق کند، 
رشوه گرفته یا توصیه پذیرفته، یا تحت تأثیر گرایش گروهى و سیاسى قرار 
گرفته، یا مالحظه کسى را کرده است. این قبیل کارها هم جرم است و هم 

نشان بى لیاقتى است.

احدی  از  و  مردم  و حق  خدا  باشد، حق  احقاق حق  دنبال  باید  قاضى 
چنین  قاضى  اگر  نكند.  مجامله  ـ  باشد  که  هر  ـ  هیچ کس  با  و  نترسد  هم 
باشد، خواهیم دید که وضع در تشكیالت قضایى تغییر خواهد کرد. محصول 
قضاوت اسالمى و عدل اسالمى در جامعه جلوه گر مى شود، مردم نسبت به 
پناه خود مى دانند. نیروی  دستگاه قضایى احساس اطمینان مى کنند و آن را 
انتظامى هم عینًا همین گونه است. اصل کار به دست مسئوالن کالنتری ها و 
ناامنى و شرارت برخورد  با  یا  با مجرم  آگاهى های شماست که مى خواهند 
کنند. شما اگر بدنه کادر انتظامى را که مستقیمًا با مردم سر و کار دارد اصالح 
کردید در اجرای برنامه های موفق خواهید بود. کسى که مسئولیت حفظ امنیت 
مردم را بر عهده دارد خود باید امین باشد، اگر خدای ناکرده خود او در ناامنى 

سهیم باشد؛ باید به شدت با او برخورد شود.

ما در تشكیالت قضایى مواردی داشتیم که قاضى را تعلیق کردیم، بعد 
از تعلیق، او را برای محاکمه به یكى از شعب مجتمع ویژه کارکنان دولت 
فرستادیم؛ با آنكه در آنجا تبرئه شد و قانونًا باید سر کار خود برگردد، ما 
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دوباره او را به دادگاه انتظامى قضات جهت تشخیص صالحیت فرستادیم 
و دادگاه انتظامى حكم به انفصال خدمت او داد و در مواردی به کارگیری 
او در هر نهاد دیگری را نیز ممنوع کرد. بعضى از آنها اعتراض کردند که 
ما تبرئه شده ایم، ما گفتیم اگر چه دادگاه عادی شما را تبرئه کرده، ولى ما 
به عنوان مسئوالن قضایى شما را صالح برای قضاوت نمى دانیم و قانون این 
اختیار را به ما داده است. برخورد شدید یعنى این. چون این شخص یک 
مجرم عادی نیست، اگر یک فرد عادی بود و دادگاه هم او را تبرئه مى کرد، 
مى خواهد  شخص  این  اینجا  اما  نمى شد؛  محسوب  برایش  سوءسابقه ای 
امضا  را  او  قضایى  ابالغ  مى توانم  مجوزی  چه  به  من  شود،  قاضى  دوباره 
کنم؟ اگر مطمئن از مبرا بودن او نشوم نمى توانم به تبرئه او در دادگاه اکتفا 
کنم، اگر فردا مرتكب خطای دیگری شد؛ من مسئولم و مؤاخذه مى شوم. 
مسائل  این  با  باید  باشید  داشته  نظارت  مجموعه ها  زیر  بر  بخواهید  اگر 

این گونه برخورد کرد. 

مقابله با ناامنى ها و خدمت به جامعه، بزرگترین عّزت و عبادت است و از 
هر نماز و روزه ای ثوابش بیشتر است. بدون تعارف عرض کنم: حفظ جامعه 
مردم،  ناموس و شرف  و  مال  و  از جان  دفاع  و  اسالم  اسالمى و حاکمیت 
 و امیرالمؤمنین همان گونه که امام فرمودند و سیره و سنت پیامبر اکرم
ثواب  بر هر وظیفه ای مقدم است و  باالتر و  از هر فریضه ای  بود،  این گونه 
دیگر هم جای خود  عبادت های  البته  است،  این  بزرگ  عبادت  دارد.  بیشتر 
دارند. اعمال مستحبى اگر خدای ناکرده موجب کم کاری و قصور و تقصیر 

در این امر مهم شود، نه تنها ثواب ندارد که گناه هم دارد.

آدم ربایى  حاال  تا  مى شود،  گوناگون  و  گسترده  به تدریج  ناامنى ها  دامنه 
از شكل  اخالقى  مسائل ضد  باب مى شود،  دارد  این هم  نبود،  رایج  خیلى 
فردی و به صورت یک تجارت درآمده است، مسائل قاچاِق مواد مخدر و 
شرارت های آن در حال گسترش است. جداً مسئولیت داریم، باید با عزمى 
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مداوم  دغدغه  و  کنترل  و  نظارت  با  همراه  صحیح  برنامه های  با  و  راسخ 
داشتن، در پى حل این مسائل باشیم و تصمیم بگیریم به هر قیمت ناامنى ها 
را از بین ببریم. انسان وقتى کاری را از ته دل باور داشته باشد و تصمیم 
بگیرد به هر قیمت آن را انجام دهد، موفق خواهد شد و آن را انجام خواهد 

داد. 

همین  در  نگران اند.  و  دارند  دغدغه  ناامنى ها  به  نسبت  ما  شریف  مردم 
جلسه دیروز و امروز خبرگان، اعضای خبرگان در نطق های قبل از دستور، 
مسئله امنیت را مطرح کردند و به عنوان بحران از آن تعبیر کردند. آنها همه 
ائمه جماعات و جمعه و نماینده های مردم هستند، بیشترین ارتباط را با مردم 
دارند، سخن ایشان بازگوکننده خواست مردم است. مثال ها و مواردی را ذکر 
مى کردند که شاید خیلى از این موارد به شما و دستگاه های امنیتى و قضایى 

منعكس شده باشد.



فصل پنجم
حقوق بشر

مبحث اول

حقوق بشر و رویکرد اسالم و قانون اساسی در قبال آن

گفتار اول: حقوق بشر و گفتمان اسالم)))

در  است.  بشری  جوامع  امروز  مهم  مسائل  از  یكى  بشر  حقوق  بحث 
گوناگون  مكتب های  تعاریف  و  مبانى  با  مى بایست  ابتدا  بشر،  حقوق  مورد 
از حقوق بشر آشنا شد. مثاًل یكى از مسائل مهم در مبانى حقوق بشر این 
است که اصالت را به فرد بدهیم یا به جامعه و یا به هر دو؟ در جایى که حق 
فرد با حق جامعه در تزاحم و تضاد قرار گیرد، چه باید کرد؟ مسأله دیگر، 
قبول  آزادی که اصل و کلیت آن ها مورد  مانند عدالت و  ارزش هایى است 
اختالفات  است  ممكن  آنها  تعاریف  و  محدوده  در  ولى  انسان هاست،  همه 
زیادی باشد. در تعریف نیازهای انسان نیز اختالف دیدگاه ها فراوان است. آیا 
نیازهای انسان را مانند دیگر حیوانات در محدوده مادیات و خوراك و مسكن 

تعریف مى کنیم، یا نه، تعریف دیگری برای نیازهای انسان داریم؟ 

مسائل زیادی از این قبیل در مبانى و تعریف حقوق بشر نقش مؤثر دارد، 
از این رو اگر اختالفى بعضا میان مكتب های گوناگون در مورد مسائل حقوق 

) ـ ديدار با دبير کل اتحاديه بين المجالس در تاريخ 1381/7/17.
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بشر وجود دارد، یک بخش آن برگشت به همین اختالف در این دیدگاه ها و 
تعاریف مبنایى و اصولى و پیش فرض ها دارد.

از هر چیز، به بحث حقوق بشر لطمه  بیشتر  امروز متأسفانه  چیزی که 
مى زند، استفاده ابزاری از حقوق بشر است که امروز در دنیا شاهد آن هستیم. 
مى بینیم عنوان دفاع از حقوق بشر و یا مبارزه با تروریسم، دستاویزی برای 
دیگر شده  به کشورهای  تهاجم  و  تهدید  و  بزرگ  قدرت های  توسعه طلبى 
که در هر منطقى تجاوز روشن و آشكارا به حقوق بشر است. پس در باب 
تعاریف مشترك  به  نزدیک شدن  به  نیاز  حقوق بشر در سطح جهانى، هم 
بشر  از حقوق  ابزاری  استفاده  از  که  به وضع ضوابط قوی  نیاز  داریم، هم 
توسط قدرت های بزرگ جلوگیری کند. تنها رسیدن به تعاریف مشترك و 
تاریخ زیاد مى خوانیم که  نیست. در  بشر کافى  از حقوق  به هم  نزدیک  یا 
چگونه خشن ترین و مستبدترین حكومت ها هم بعضا از شعارهای عدالت 
خواهى و عدالت طلبى استفاده مى کردند، ولى این شعارها ابزار و دستاویزی 
وجود  انسان  که  وقتى  تا  خودشان.  خودکامگى های  به  رسیدن  برای  بوده 
خود را محدود به حیات مادی مى داند، نمى تواند از این پارادوکس خالص 
شود. انسانى که زندگى خود را محدود به امور مادی این دنیا مى داند و هیچ 
حیات دیگری را برای خود معتقد نیست، با این فلسفه و این دید، قطعًا در 

معرض استفاده ابزاری از مفاهیم عالى و مقدس قرا مى گیرد. 

اینكه  به  باور  یكى  کرده،  عالج  را  تناقض  این  راه  دو  از  اسالم  مكتب 
جهان  در  او  اصلى  زندگى  بلكه  نیست؛  دنیا  این  به  محدود  انسان  زندگى 
آخرت است. انسان در رفتار خود باید آن جهان ابدی را در نظر بگیرد و آنچه 
را دنبال آن است، باید در چشم انداز ابدیت ببیند. هر چه این اعتقاد عمیق تر 
شود، در برنامه ریزی های دنیایى تأثیر بیشتری مى گذارد، او بر این باور است 
که انسان آنچه را در اینجا ایثار مى کند از خواست خودش برای خدمت به 
مردم مى گذرد، چندین برابر آن را در آن دنیا تحصیل مى کند. راه دوم برای 
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عالج این تناقض، احیای گرایش های ارزشى و معنوی در فطرت انسان هاست 
به طوری که بیش از مقداری که از امور مادی لذت مى برد، از امور معنوی و 

خدمت به جامعه و ایثار و برقراری عدالت و گذشت لذت مى برد. 

اینجاست که آن تضاد به شكل معقول و منطقى حل مى شود و انسان با این 
که قدرت و امكان مادی در اختیارش هست، ولى آن را به نفع خود و علیه 
حقوق دیگران به کار نمى گیرد. ما معتقدیم تا این دو کار اساسى که ادیان الهى 
در تاریخ دنبال کرده اند و بشر را به آن دعوت کرده اند انجام نشود، استفاده 

ابزاری قدرتمندان از شعارهای ارزشى مهار نخواهد شد. 

در کشور ما آزادی بیان برای همه وجود دارد و برای نمایندگان مجلس 
عالوه بر این، یک نوع مصونیت پارلمانى نیز در قانون اساسى ما تصریح شده 
است. در قوانین اساسى کشورهای مختلف، محدوده و دامنه این مصونیت 
برای نمایندگان یا برای قضات و یا برای هر منصب و مقامى فرق مى کند. در 
قانون اساسى ما این مصونیت در حد انجام وظایف پارلمانى و قانونى آنان، 

تعریف شده است. 

البته گمان نكنم هیچ نظامى آزادی را در هر بخشى مطلق بداند و هیچ 
قیدی برای آن نشناسد. قطعًا آزادی مقید به قیدهایى است از قبیل عدم تجاوز 
عدم  دیگران،  به  توهین  عدم  دیگران،  آزادی  عدم سلب  دیگران،  به حقوق 
افشای اسراری که امنیت ملى را تهدید مى کند، عدم ارتكاب اعمالى که منافى 
با اخالق جامعه است. بعضى از محدودیت ها را هم خود تصدی مسئولیت 
ایجاب مى کند، مثاًل کسى که در مقامى قرار مى گیرد به ناچار محدودیت هایى 

خواهد داشت که اگر در آن مقام نبود این محدودیت را نداشت. 

در قانون اساسى ما آمده است که نمایندگان در انجام وظایف نمایندگى شان 
که در قانون اساسى و در قوانین عادی مشخص شده است، آزادی بیان دارند. 
حق دارند از تریبون مجلس در این جهت استفاده کنند، ولى این آزادی مقید 
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است به عدم ارتكاب عملى که در قوانین به عنوان جرم شناخته شده است و 
معموالً هم خارج از وظایف نمایندگى است. اگر نماینده ای در پارلمان شما مثاًل 
از تریبون مجلس به فرد دیگری ناسزا بگوید، آیا این مشمول آزادی بیان است یا 
خارج از محدوده آزادی بیان قرار دارد؟ در فرانسه که مهد آزادی و منشاء حقوق 
بشر بوده، شاهد محاکمه روژه گارودی نویسنده بزرگ آن کشور هستیم برای 
تألیف کتابى که در آن کتاب برخى از مدعیات صهیونیست ها را در خصوص 
وقایع جنگ جهانى دوم نقد کرده بود. دادگاه ایشان را محكوم کرد، با این که 
کاری نكرده بود فقط اعتقادات خود را در کتابى بیان کرده بود. شیوه و تشریفات 
مرتكب جرمى  و  هستند  مصونیت  نوعى  دارای  که  کسانى  مورد  در  قضایى 
شده اند متفاوت است. قضات نیز تا وقتى که قاضى هستند، اگر جرمى مرتكب 
شوند، مصونیت دارند؛ یعنى دادگاه عادی نمى تواند آنها را محاکمه کند، ولى 
تشریفات قضایى چنین است که قاضى ابتدا به دادگاه انتظامى معرفى مى شود 
و دادگاه انتظامى موقتاً از او سلب صالحیت قضایى مى کند، سپس او به عنوان 
یک شخص عادی در دادگاه عادی محاکمه مى شود، این یک شیوه و شكل کار 
است. اما شیوه رسیدگى به جرایم نمایندگان مجلس به گونه دیگری است. این 
مربوط مى شود به قوانین شكلى و تشریفات قضایى و نه به محتوای مصونیت. 

نماینده مجلس در انجام وظایف نمایندگى خود مصونیت دارد، اما اگر خارج 
از این محدوده، کاری انجام داد که مصداق یكى از عناوین جرمیّه بود، آیین 
تشریفات دادرسى این گونه است که با هماهنگى هیئت رئیسه مجلس، به دادگاه 
احضار مى شود. البته مى شود آیین دادرسى پیچیده تری را شبیه آنچه که در رابطه 
با قضات هست، تدوین کرد و دادگاه ویژه ای را به آنان اختصاص داد. در بعضى 
از کشورها، خود مجلس یک دادگاه انتظامى دارد و به جرایم نمایندگان رسیدگى 
مى کند. مجلس خانه ملت است و احترام به نمایندگان همچون احترام به ملت 
است، حفظ حرمت نماینده هم بر دیگران الزم است و هم خود نماینده که منتخب 

مردم است و جایگاه خاصى دارد باید حرمت خود را حفظ کند. 
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گفتار دوم: رویکرد قانون اساسی ایران به مسئله حقوق بشر)))

کشور ما همین طور که دارای تاریخ بسیار کهنى است، تمدن عظیمى را 
قبل از اسالم تأسیس کرد، پس از اسالم نیز تمدن اسالمى را عظمت بخشید. 
بوده اند.  سرزمین  این  از  اسالمى  تمدن  دانشمندان  بزرگ ترین  و  بیشترین 
پیروزی این ملت در برپایى نظام مقدس جمهوری اسالمى یكى از جلوه های 
امتیاز ملت مسلمان ماست. ما در این انقالب توانسته ایم اصول و ارزش های 
مردم ساالری  و  مردم  حقیقى  مشارکت  و  کنیم  جمع  مدرنیته  با  را  اسالمى 
دینى را با حاکمیت احكام نورانى اسالم تطبیق دهیم. ما معتقدیم در قانون 
اساسى جمهوری اسالمى حقوق اصلى و اساسى انسان ها به بهترین شكل با 
آرمان ها و مقاصد اسالمى تلفیق شده است. ولى متأسفانه مشكالت سیاسى و 
تنش هایى که بعضى از قطب های جهانى از ابتدای انقالب ایجاد کردند، مانع 
شد از اینكه این محتوای بسیار غنى و این طرح حكومتى جدید به درستى 
به جهان معرفى شود. این قبیل ارتباط ها برای روشن شدن این حقیقت بسیار 

مؤثر است. 

و  تفصیالت  در  ولى  ماست،  اساسى  قانون  ارکان  از  یكى  بشر  حقوق 
باشد که  داشته  اختالف  اروپاست،  در  که  آنچه  با  است  آن ممكن  مصادیق 
این اختالف هم طبیعى است. مشارکت مردم و حق انتخاب مردم به عنوان 
اصلى دیگر مورد توجه و تأکید و تصریح قانون اساسى قرار گرفته است، همه 
تشكیالت نظام با مشارکت و انتخاب مردم به طور مستقیم یا غیرمستقیم، به 
شكل یک مرحله ای و یا دومرحله ای شكل مى گیرد. ما در قانون اساسى مان 
به طور شفاف و صریح انتخاب و مشارکت مردم را تصریح و تأکید کردیم و 
در عمل هم صادقانه آن را پیاده کردیم، در ظرف بیست و سه سال گذشته 
بیست و دو انتخابات داشته ایم. مردم آزادانه در انتخابات شرکت مى کنند و 

) ـ ديدار با کميسر روابط خارجى کميسيون اروپا  تاريخ 1381/11/14.
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عوامل محدودکننده و اجبارکننده به هیچ وجه نه از طرف دولت، نه از طرف 
راه  انتخابات  این  در  از طرف گروه های سیاسى  نه  و  اقتصادی  شرکت های 
ندارد. این یكى از اسناد افتخار نظام مردم ساالری دینى ماست، ولى متاسفانه 
تبلیغات و شایعات و دروغ پردازی های مخالفان ما در جهان، طوری این مسئله 
را جلوه مى دهند که کسانى که خود با انتخابات مورد شک و تردید و به حكم 
دادگاه روی کار آمده اند، نظام ما را متهم مى کنند به اینكه براساس نظر مردم 
نبوده و مردم موافق آن نیستند. مردم ما نه تنها در انتخابات بلكه در مقاطع 
مختلف و هر گاه نظام به حمایت احتیاج داشته باشد، به صورت میلیونى به 
این  که  مى دهند  نشان  را  مشارکت خودشان  و  و حمایت  مى آیند  خیابان ها 
مدل در مردم ساالری های امروز دنیا کم نظیر و یا بى نظیر است. ما معتقدیم 
مشارکت  و  نیست  مردمى  ما،  نظام  اندازه  به  دنیا  در  امروز  نظامى  هیچ  که 
همگانى مردم را با خود ندارد. نسبت به موضوع حقوق زنان، قانون اساسى و 
دیگر قوانین ما برای زنان، تمام حقوق سیاسى و اجتماعى الزم را برابر مردها 
دیده اند، ولى در برخى از احكام فقهى خانواده، تفاوت هایى میان حقوق زن 
و مرد وجود دارد که مربوط مى شود به وظایف و مسئولیت های زوجین در 
خانواده، مسئولیت هایى بر دوش مرد قرار داده شده که برای زن نیست. در 
حقوق سیاسى و اجتماعى هیچ گونه محدودیتى برای زنان نیست، جامعه ما 
پس از انقالب بهترین گواه بر این مسئله است. بیش از 60 درصد دانشجویان 
ما دختر هستند، در دستگاه های مختلف، زنان همانند مردان به کار مشغولند. 
البته در احكامى که به حقوق خانواده مربوط مى شود، اسالم نظر خاصى دارد 
و مسئولیت ها را هم به گونه ای تنظیم کرده که ما معتقدیم بهترین ساختاری 
دارای  و  کرده  حفظ  را  خانواده  کانون  همبستگى  و  خانواده  نظام  که  است 
ندارند،  را  خانواده  ساختار حقوقى  این  که  و جوامعى  است  زیادی  برکات 

دچار از هم گسستگى خانواده ها شده اند.

نسبت به موضوع دوم ]حریم خصوصى[، نیروهای انتظامى حق ورود به 
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زندگى شخصى افراد را به هیچ وجه ندارند، مگر برای کشف جرم آن هم 
با اجازه قاضى. در جرایم مشهود، نیروی انتظامى اختیاراتى دارد که مى تواند 
طبق  آن هم  ساعت   24 مدت  به  شده  مشهودی  جرم  مرتكب  که  را  کسى 
به عنوان ضابط  امنیتى  انتظامى و تشكیالت  نیروی  کند.  بازداشت  ضوابطى 
دستگاه قضایى عمل مى کنند و تخلفات آنها در سازمان قضایى که به همین 

جهت تشكیل شده، رسیدگى مى شود. 

مراعات  نظر  از  امروز  ما  زندان های  که  معتقدیم  ما  زندان ها،  مورد  در 
تلفن  بهترین و مدرن ترین زندان های دنیاست، در زندان  از  حقوق زندانیان 
البته  آزاد وجود دارد و به زندانیان مرخصى های طویل المدت داده مى شود، 
دارند. مرخصى  آنها حساب خاصى  به جز کسانى که اهل شرارت هستند، 
و  شده  دیده  زندانى  برای  اصلى  حق  یک  عنوان  به  خانواده ها  با  دیدار  و 
تأثیر  زندان  کیفر  شده  سبب  همین  که  مى شود  اعمال  گسترده ای  شكل  به 
اصاًل  سال،   18 زیر  افراد  برای  باشد.  نداشته  جرم  از  پیشگیری  در  را  الزم 
دیدنى  بسیار  که  تربیت هست  و  کانون اصالح  عنوان  نداریم،  زندان  عنوان 
است. البته کیفر زندان و حبس بایستى طبق نظریات فقهى متحول شده و به 
حداقل برسد و مجازات های دیگری جایگزین آن شود. در قضای اسالمى و 
سیاست های کیفری اسالم، مجازات زندان خیلى محدود بوده و شش هفت 
سیاست های  تنظیم  و  جدید  قضایى  لوایح  تدوین  با  ما  نیست.  بیشتر  مورد 
قضایى مى کوشیم زندان را از آنچه در دنیای پیشرفته امروز هم هست کمتر 
کنیم. وضع فعلى زندان های ما خوب است، سازمان های نظارتى متعددی در 
نظارت  زندان ها  و  بازداشتگاه ها  بر  مقننه  قوه  در  بعضا  و  قضائیه  قوه  درون 
دارند تا تخلفى صورت نگیرد، کلیه بازداشتگاه ها و زندان ها تحت نظارت و 
مدیریت مستقیم سازمان زندان ها قرار گرفته است. البته این به آن معنا نیست 
که حتى یک  مورد تخلف یا خطایى صورت نمى گیرد، وقوع تخلف ممكن 

است، اما با آن برخورد مى شود. 
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بحث سنگسار را هم مطرح کردید، سنگسار مخصوص زن نیست، بلكه 
کسى که مرتكب زنا شده اگر متأهل باشد - چه زن و چه مرد - مجازات 
او سنگسار است. زن یا مرد متأهلى که مرتكب زنا شود در حقیقت کانون 
خانواده را نابود کرده است. سنگسار به عنوان یک کیفر در فقه شیعه و سنى 
آمده و مخصوص شیعه هم نیست. در نظام ما این کیفر در اختیار حكومت 
است، در جایى که مصلحت ببیند مى تواند جایگزینش کند، فعاًل ما هم همین 
گونه عمل مى کنیم. این از امتیازات فقه ماست که حاکم اسالمى مى تواند نحوه 

اجرای احكام را با شرایط مكان و زمان تطبیق بدهد. 

یک  عنوان  به  مطبوعات  آزادی  ما  اساسى  قانون  در  مطبوعات،  مورد  در 
اصل آمده است و این از افتخارات قانون اساسى ماست، ولى آزادی مطبوعات 
به معنای عرضه کردن اخبار و اطالعات و اندیشه ها، در چارچوبى که مضر 
به جامعه و یا از بین برنده حق دیگران نباشد، نه توهین و انتشار مطالبى که 
اعتقادی مردم ضربه مى زند.  ارزش های  به عفت عمومى و اخالق جامعه و 
در این چارچوب ها آزادی بیان مورد قبول است و درهمه دنیا هم همین طور 
است، البته ممكن است این چارچوب ها در نظام ها و جوامع گوناگون متفاوت 
باشد، ولى اصل آن مورد قبول همه است. قانون مطبوعات ما این محدودیت ها 
و چارچوب ها را تبیین کرده است. امروز در کشور  ما هزاران نشریه و کتاب 
چاپ مى شود و در هیچ زمانى این چنین آزاد نبوده است. بیش از هزار و سیصد 
نشریه ملى و محلى چاپ و منتشر مى شود و جهش و تحول عظیمى در این 
زمینه ایجاد شده که مشابهى در هیچ یک از کشورهای منطقه ندارد. بیشترین 
شكایاتى که منشأ توقیف موقت یا دایمى و یا لغو پروانه نشریه ای شده است، 
مربوط به نهادها و شخصیت های حقیقى و حقوقى است که در آن نشریه به آنها 
اهانت شده است. مواردی که شاکى خصوصى نداشته باشد، بسیار ناچیز است. 
آنچه امروز به عنوان برخورد با مطبوعات مطرح مى شود، یک مقدار فضاسازی 

نادرستى است که تبلیغات رسانه های دشمنان ما به وجود آورده اند. 
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گفتار سوم: عملکرد نظام در قبال انتقادات حقوق بشری و طبقه بندی آن)))

الف( گزارش کميسيون حقوق بشر سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر 
در ايران

مطرح  ما  کشور  علیه  ملل  سازمان  بشر  حقوق  کمیسیون  که  را  مسایلى 
کرده، بیشتر جنبه سیاسى داشته و واقعًا این جور نبوده که در کشور ما، حقوق 
دیگر  کشورهای  از  بسیاری  و  ما  همجوار  کشورهای  نمى شد.  رعایت  بشر 
دنیا، خیلى بیشتر حقوق بشر را زیر پا مى گذارند، اما آنها را محكوم نمى کنند، 
ولى ما را محكوم مى کنند. محكوم کردن و محكوم نكردن کمیسیون حقوق 
بشر، همواره عوامل سیاسى داشته است، این عوامل سیاسى مربوط مى شود 
به شرایط سیاسى هر مقطعى، البد در شرایط فعلى، وضع سیاسى کشور ما از 
نظر آنها بهتر شده یا مسایل دیگری را در نظر گرفتند و ما را محكوم نكردند 

و پرونده کشور ما را از دستور خارج کردند. 

بشر  کلى حقوق  طور  به  و  شهروندی  که وضع حقوق  است  این  واقع 
قانون اساسى  نظام اسالمى است،  ما  نظام  ما کم نظیر است. چون  در کشور 
و قوانین عادی ما بر اساس اسالم است، مسئوالن نظام ما پای بندند و اعتقاد 
اگر در  انجام مى دهند، حاال  را  قوانین اسالمى کارشان  به  اعتقاد  با  دارند و 

جایى هم تخلفى صورت گرفته باشد

آن را نمى شود به حساب کل نظام گذاشت، در همه جاها ممكن است 
خطاهای اجرایى جزئى از سوی مأموری، مثاًل ضابطى از ضابطین قوه قضائیه، 
اینكه  با  دنیا.  در کل  است  کم نظیر  ما  زندان های  رفاهى  بگیرد. وضع  انجام 
در خصوص زندان و زندانیان ما دچار مشكالت زیادی هم هستیم، قوانین 
ما، کیفر بسیاری از جرایم و حتى تخلفات را زندان قرار داده است، مشكل 

) ـ ديدار با اعضای ستاد حقوق بشر1379/6/26. 
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محكومین مواد مخدر را نیز داریم که در حقیقت تاوان جلوگیری از ترانزیت 
مواد مخدر به اروپا را داریم پرداخت مى کنیم، تعداد زیادی از زندانیان ما، 
زندانیان مواد مخدرند که این مشكل را جاهای دیگر ندارند چون در معبر این 
مواد و قاچاق آن قرار ندارند. وضع خاص برخى کشورهای همجوار ما مانند 
افغانستان و عراق و یا جاهای دیگر، مشكالت مختلفى را در کشور ما ایجاد 
کرده است که اگر این مشكالت در هر کشور دیگری بود، وجود زندان های 
مخوفى را اقتضا مى کرد. ولى از آنجا که نظام ما بحمداهلل مقتدر و متكى بر 
نیازی به  اعتقاد و همكاری و حضور مردم است، اصاًل  مشارکت مردمى و 
این قبیل برخوردهای خشن را نداریم. با این وضع، ظلم آشكاری است که 
نظام ما را به عدم رعایت حقوق بشر متهم کنند. آزادی هایى که در کشور ما 
هست در بسیاری از کشورهای دیگر نیست، در برخى از کشورها مى بینیم 
تعداد مطبوعاتى که در آنجا هست، نسبت به تعداد مطبوعاتى که در کشور 
ما هست، خیلى کم تر است. واقعًا خیلى بى انصافى است که کسى بگوید در 

کشور ما حقوق بشر رعایت نمى شود.

ب( عملكرد انفعالى در برابر انتقادهای غرب
را  آنچه  کشور،  وزارت  و  خارجه  وزارت  به ویژه  اجرایى  دستگاه های   
که علیه ما در سازمان های حقوق بشر به منظور ضربه زدن به نظام مقدس 
جمهوری اسالمى مطرح مى شود به داخل منتقل مى کنند و تحت تأثیر آنها 
خواهان تغییراتى در قوانین و نظامات داخلى مى شوند. آشكار است که پشت 
سر این ادعاهای سازمان های حقوق بشری معموالً انگیزه ها و موضع گیری های 
سیاسى وجود دارد. تحریكات گروه های اپوزیسیون نظام و گاهى هم مسائلى 

که از منابع داخلى به آنها داده مى شود، در این جوسازی ها مؤثر است.

آنچه که به عنوان یک اصل باید به آن توجه شود این است که ما نیز از 
داخل کشور، مواضع و مطالب خود را به جهان خارج انتقال دهیم. همواره 
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انتقادهای کمیسیون های بین المللى مدعى  نباشیم که دیدگاه ها و  در پى این 
حقوق بشر را با آن موضع گیری ها و اغراض سیاسى که دارند به داخل منتقل 
کنیم و تحت تأثیر آنها خواهان تغییر قوانین و دادگاه ها و نهادهای خود شویم. 
این رویه درستى نیست، اصل آن است که ما نیز خودمان را به دنیا معرفى 
از  ما عادالنه تر و صادقانه تر و مردم ساالرتر  نظام  ما مدعى هستیم که  کنیم. 
نظام آنهاست و همه ابعاد و ارزش های انسان را در نظر مى گیرد. حاال ممكن 
است در جایى خطا شده باشد، حكومت معصوم هم در مدیریت های جمعى 
خطا داشته است. مگر در زمان امیرالمؤمنین فرماندار بصره خطا نكرد، یا 

فرماندار آذربایجان خطا نكرد که عزلش کردند؟

کلیت این نظام مدعى عكس همه ادعاهای آنها در زمینه حقوق بشر است. 
ما مدعى هستیم که ارزش های انسانى را به بهترین وجه مراعات مى کنیم، به 
مردم ساالری توجه داریم، تعداد انتخابات و آزادی در انتخابات ما بیش از 
همه کشورهای دنیاست، نظام انتخاباتى ما به گونه ای است که ثروتمندان در 

آن نقش ندارند، در هیچ جای دنیا شاید این طور نباشد.

دادگاه های ما در مقاطع گوناگون حق تجدید نظر به محكومان مى دهند، 
راحت  خیلى  مى شود.)))زندانیان  اعمال  پرونده ها  در  مكرر  به طور   31 ماده 
بیرون مى آیند، سخنرانى مى کنند و به زندان برمى گردند، کجای دنیا این طور 
است؟ در کشورهای مدعى حقوق بشر جایى را سراغ دارید که یک نفر را 
دانشگاه  در  بیاید  و  بگیرد  مرخصى  زندان  از  آن شخص  بعد  کنند،  زندانى 

سخنرانى کند، سپس به زندان بازگردد؟ 

ما در همه مسائل سیاسى، اجتماعى، فرهنگى و قضایى سخنانى عالى برای 
گفتن داریم، اما در مقابل اینكه افكار و مواضع خود را به خارج منتقل کنیم، 

) ـ ماده 31 قانون تشكيل دادگاه های عمومى و انقالب. ماده 18 قانون ... که جايگزين ماده 31 قانون پيشين 
شده است. 
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همواره دنبال آن هستیم که انتقادهای آنها را به داخل منتقل کنیم و نهادهای 
منتقل کردن  بترسانیم.  بین المللى کارهای شان  از عواقب  را  امنیتى  قضایى و 
انتقادهای غرب خوب است، ولى به شرطى که مقدمه ای باشد برای آنكه ما 
نیز دیدگاه خود را منتقل کنیم. به عنوان مثال در دادگاه یهودی ها))) کاری که 
رئیس کل دادگستری کرد، بسیار جالب بود، تمام مراحل گردش کار دادگاه 
را به خارج منعكس کرد. معلوم شده همه تبلیغات سازمان های جهانى علیه 
وکیل  آزادانه  متهم  است،  این  ما  دادگاه  واقعیت  بى معناست.  و  بى اساس  ما 
مى گیرد و اگر نگیرد دولت و یا قوه قضائیه برای او وکیل تسخیری مى گیرد. 
وکیل مى تواند خارج از زمان دادرسى برای بحث به دادگستری یا حتى به 
منزل رئیس دادگستری بیاید. همه اینها را خیلى روان، روشن و شفاف شرح 

داده و مشاهده کردید که اثرات خوبى هم داشت.

عنوان های حقوق  بشری که ما داریم خیلى بیشتر و روشن تر و بهتر از 
آن است که آنها دارند، فقط ما نتوانستیم آنها را توضیح دهیم. آنها با قدرت 
قبضه  را  اطالع رسانى  مجاری  همه  دارند  که  رسانه ای  امكانات  و  تبلیغاتى 
ما تحمیل مى کنند. روند کار چه در وزارت  بر  کرده و هر چه را بخواهند 
امورخارجه و چه در دستگاه های اجرایى مربوطه و چه در دستگاه قضایى 
کنیم.  تبیین  هست،  که  را  آنچه  که  باشد  این  باید  بین الملل،  بخش  به ویژه 
مفاهیم بسیاری در نظام و در اسالم وجود دارد که باید آنها را با تبیین، توضیح 
و تبلیغ رسانه ای فعال کنیم. باید در مقابل تحریف های این سازمان )کمیسیون 
حقوق بشر( بایستیم. البته موضع گیری این سازمان ها منشأ علمى ندارد، بلكه 
منشأ سیاسى دارد و تحت تأثیر مواضع دولت های غربى است. مسئله مهم تر 
آن است که ما مجامع علمى غرب را مخاطب قرار دهیم و سخن خود را به 
آنها برسانیم، ممكن است سازمان های بین المللى که وابسته به غرب اند به ما 

) ـ دادگاه محاکمه سيزده يهودی متهم به جاسوسى در شيراز. 
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رأی ندهند و ما را محكوم کنند، اما باالخره ما با ملت های جهان روبه روییم، 
مى توانیم با مجامع علمى و دانشگاه ها و نهادهای مستقل حقوقى ارتباط داشته 

باشیم و آنها را مخاطب قرار دهیم و این واقعیت ها را به آنها منعكس کنیم.

این باور را باید داشته باشیم که مى توانیم نشان دهیم حقوق بشر در نظام 
و مملكت ما خیلى بهتر از غرب مورد توجه قرار گرفته است. باید حقوق 
انسان را در ابعاد معنوی، شخصى، خانوادگى و قضایى تشریح و معرفى کنیم. 
دستگاه متولى ارتباط با خارج، باید نقاط قّوتى را که داریم منعكس کند و در 

این خصوص اطالعات الزم را از دستگاه قضایى بخواهد. 

باید روند کار این باشد و امكاناتى که داریم بسیج کنیم، طرح و برنامه هایى 
داشته باشیم و فعالیت هایى که در وزارت امورخارجه و وزارت اطالعات و 
و  مستند  را  بتوانیم حقایق  که  باشد  به گونه ای  مى گیرد،  انجام  دیگر  جاهای 
انتقادهای  از  از این طریق پاسخ بسیاری  بیان کنیم و  ادله  ارقام و  با آمار و 

بى اساس سازمان های غربى داده شود.

ج( طبقه بندی انتقادها
اتهام هایى را که در زمینه نقض  باید در دفتر امور بین الملل قوه قضائیه 
حقوق بشر علیه ما مطرح مى کنند چه در قالب نامه و چه در قالب انتقادهایى 
که در رسانه ها مطرح مى کنند و چه موضع گیری های سازمان های جهانى که 
ما را در فهرست ناقضان حقوق بشر معرفى مى کنند، دسته بندی کرده و پاسخ 

دهیم. این موارد را مى توان به سه قسمت تقسیم کرد:

آنها  انگیزه سیاسى دارد و پشت پرده  این موارد منشأ و  از  اول: بخشى 
دولت های غربى قرار دارند و گروهک های مخالف نظام، منافقان و امثال آنها 
که همیشه دنبال این مسائل اند و کارشان اصاًل همین است به این مسائل دامن 
مى زنند، چون راه دیگری برای تضعیف نظام ندارند، از این راه وارد مى شوند.
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دوم: بخشى دیگر از انتقادها ناشى از ابهامى است که در بعضى از قوانین 
ما و در احكام اسالمى برای جوامع دیگر وجود دارد. مثل قوانین حدود و 
قصاص که برای آنها قابل فهم نیست و مبهم است و نیاز به بحث های علمى و 
تئوریک دارد تا روشن شود این احكام، نقض حقوق بشر نیست، بلكه احیای 
نفس و مایه حیات بشر است. بعضى از قوانین ماـ که البته این قوانین مختص 
کشور ما نیست، بلكه قوانین اسالم است و در کشورهای اسالمى دیگر هم 
اجرا مى شودـ  برای آنها مبهم است. رفع ابهام از قوانین جزایى و مجازات های 

اسالمى، نیاز به بحث های علمى، فقهى و حقوقى دارد.

سوم: بخش دیگری از انتقادها، ناشى از عدم اطالع رسانى صحیح است. 
بخشى از این انتقادها گویای آن است که ما تشكیالت قضایى و اجرایى خود 
را به خوبى معرفى نكرده ایم. اگر معرفى کنیم متوجه مى شوند که اشكالى در 
کار نیست. در قوانین ما تصریح شده که متهم باید وکیل داشته باشد و این 
قانون در تمام شعب دادگاه ها و دادگستری های کشور عمل مى شود. در نظام 
دادرسى ما شش یا هفت بار حق تجدیدنظر وجود دارد، کجای دنیا این طور 
البته فعاًل درصدد آن هستیم که تجدیدنظرهای مكرر را کمتر کنیم،  است؟ 

چون موجب اطاله دادرسى مى شود.

منشأها  این  بایستى  ستاد  این  مى گیرند،  نشأت  منشأ  این سه  از  انتقادها 
را دنبال کند و برای هر صنفى از این سه قسمت پاسخ مناسبى را بیابد. در 
قسمت اول که انگیزه های سیاسى وجود دارد باید وزارت امورخارجه و دفتر 
بین الملل، کشور های غربى و سازمان های وابسته به آنها را نسبت به مسئله 
حقوق بشر در کشور ما روشن کند که اوالً، منابع اطالعاتى آنها اغلب منافقان 
و مخالفان نظام اند و به آنها اطالعات غلط مى دهند. ثانیًا، خود آنها در جهان 
که  کشورهایى  با  سوم  جهان  در  چرا  مى کنند؟  نقض  را  بشر  چقدر حقوق 
منافع مشترك با غرب دارند و حقوق اولیه انسان ها را نقض مى کنند روابط 
بین  از  این کشورها چقدر اشخاص  نمى کنند؟ در  انتقادی  دارند و  دوستانه 
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رفته اند، کسى از این دولت ها پرسیده که آنها چه شده اند؟ اگر در تشكیالت 
اجرایى ما تخّلفى در زمینه حقوق بشر انجام گیرد، سیاست نظام ما و رهبری 
آن است که باید جلوی آن گرفته شود. اگر در یک مقطع خاص به واسطه 
مهار  برای  امنیتى  نهادهای  ناامنى،  و  انقالب و جنگ و آشوب  شرایط حاد 
بحران، برخوردهای امنیتى ویژه ای مى کردند، حاال دیگر آن گونه نیست. حاال 
هر منافقى علنًا در دادگاه محاکمه مى شود. امروز سیاست شورای امنیت مّلى 
و سیاست قوه قضائیه این است که اگر نهادی خالف موازین قانونى عمل کند 

با آن برخورد مى شود.

در قسمت دوم، بحث های نظری مطرح است، شما نیاز به اشخاص مطلع 
در فلسفه حقوق و جزای اسالمى از استادان دانشگاه و حوزه دارید که بتوانند 
مسائل را یک به یک مطرح کرده و با بیان مبانى آنها، ثابت کنند که نقض 

حقوق بشر نیست.

همین مجازات هایى که آنها اسمش را نقض حقوق بشر مى گذارند، جزو 
مقررات ما یعنى مقررات اسالم و فقه است. ترجیح مجازات های بدنى از نظر 
حقوق بشری قابل اثبات است، خیلى بهتر از مجازات زندان است که امروز 
در دنیا معمول است؛ چون زندان ضربه به روح زندانى و خانواده اوست و 
این خود خالف حقوق بشر است. زندان هم زیان های اخالقى و روانى و 
مفاسد اجتماعى در پى دارد و هم برای دولت و جامعه پر هزینه است. فلسفه 
مجازات های بدنى در حقیقت این بوده که کسى را زندانى نكنند، متأسفانه 
بدنى را  باید فلسفه مجازات های  به زندان مى کنند. کسى  اکثراً حكم  امروز 
تدوین کند و با آنچه امروز در جهان به عنوان مجازات عمل مى شود، مقایسه 
کند. مى گویند مجازات بدنى شكنجه است، این طوری نیست، این تشابه لفظى 
است. باید فلسفه آن را و فلسفه قصاص و ابعاد ارزشى آن را ـ ارزش دنیایى 
و بشری نه ارزش آخرتى آن را ـ تشریح کرد. آثار سودمندی که قصاص با 
کمترین هزینه و خسارت اخالقى و اقتصادی در حفظ جامعه و خانواده و 
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اثبات  باید  باید تشریح شود.  حفظ سالمت اجتماعى و سیاسى جامعه دارد 
کرد که مجازات هایى که امروز جای اینها، اعمال مى شود چه آثار زیان باری 
با گونه های  را  این گونه مجازات ها  اثرات  تاریخچه و  اهل فضل  باید  دارند 
به زندان رفته  این فردی که  باید دید، سرانجام  تاریخى کنند.  دیگر مقایسه 
او  برای  به کجا کشیده خواهند شد؛ جامعه چقدر  او  چه مى شود، خانواده 
هزینه پرداخت کرده، چند نفر از خانواده این شخص ضد دین و ضد نظام 
شدند؟ سارق که در زندان بماند، زندان به شكل یک کارگاه آموزشى سرقت 
درخواهد آمد، هر غیر سارقى هم به آنجا برود سارق مى شود و بیرون مى آید. 
آیا این مراعات حقوق بشر است؟ این یک بحث لفظى است که مى گویند 
مجازات بدنى و شالق و... قرون وسطایى است. شما که دنبال حقوق بشر 
هستید حقوق واقعى بشر را حفظ کنید، شكل آن موضوعیت ندارد؛ آنچه که 
موضوعیت دارد حفظ جامعه است، حفظ بشر است؛ اصالح مجرم و خانواده 
اوست. کیان جامعه و کرامت انسان ها با مجازات های اسالمى حفظ مى شود و 
بدون آن سالمت جامعه آسیب مى بیند و مجرم بیشتر مى شود. مجازاتى مثل 
زندان که هزینه های بسیاری بر جامعه تحمیل مى کند و مفاسد فراوانى هم 

برای جامعه دارد، ضد حقوق بشر است.

در  و  شده  کارشناسى  علمى،  منظم،  مستدل،  خیلى  را  مسائل  این  باید 
و  دور  سوابق  از  تاریخى  نمونه های  کرد.  روشن  دیگر  نظام های  با  مقایسه 
آورده  است  اعمال مى شده  آن  در  اسالمى  کهمجازات های  نزدیک جوامعى 
شود، ببینید مجازات بدنى چقدر در حفظ جامعه و سالم سازی آن و در نتیجه 
حفظ حقوق بشر مؤثر بوده است. چند ضربه شالق وحشى گری است، اما 
تمام جامعه را به آلودگى و فساد کشیدن، حفظ حقوق بشر است؟ اینكه با 
حقوق بشر منافات دارد و هیچ فلسفه و خردی آن را قبول نمى کند، کدام 
به ظاهر خشن  را چون  ما چند ضربه شالق  که  مى کند  قبول  عقل  و  منطق 
است؛ نزنیم، اما بپذیریم که همه جامعه آلوده شود؟ تمام مجازات های اسالمى 
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در  اینكه  جای  به  متأسفانه  ولى  است،  دفاع  قابل  بشری  حقوق  نظر  از  ما 
پى دفاع از آن باشیم، همواره انفعالى عمل مى کنیم و تا یک انتقادی مطرح 
مى شود؛ مجازات ها را تغییر مى دهیم، تعزیرات را برمى داریم و جای آن زندان 
مى گذاریم. امروز در مقررات ما که مصوب مجلس است، سیصد و اندی جرم 
وجود دارد که مجازات آنها زندان است؛ ولى در اسالم فقط سه یا شش جرم 
وجود دارد که مجازات زندان برای آن تعیین شده است. در غیر از این چند 
مورد مصرح در شرع، در سایر موارد باید از تعزیرات استفاده کرد؛ تعزیرات 
و  دفاع  قابل  که  بدنى  تنبیه  آخر  دست  یا  دیگر  بازدارنده  تعزیرات  یا  مالى 

برتری آن قابل اثبات است.

تا  بوده ایم؛  تأثیرپذیر  همیشه  فقط  نكرده ایم،  کار  قسمت ها  این  در  ما 
درست  این  عكس  دادیم.  تغییر  را  خود  قوانین  فوراً  ما  زدند،  اتهام  آنها 
و  ماست  دین  احكام  کنیم؛  تثبیت  را  خود  جزایى  احكام  باید  ما  است، 
سعادت ما در آن است. ممكن است ما امروز نتوانیم از آن دفاع کنیم یعنى 
من نتوانم، ولى باید یک نفر فاضل تر از من پیدا شود و دفاع کند و ثابت 

کند اعمال این احكام برای حفظ حقوق بشر بهتر است. 

در مورد نوع سوم انتقادها، بیاییم واقعاً سیستم قضایى و گردش کار دادرسى 
خود را معرفى کنیم، تمام ابعاد آن را شرح دهیم؛ حقوقى را که در مقررات 
ما به محكوم علیه و وکیل او داده شده شرح دهیم، صحنه هایى از محاکمات 
را منعكس کنیم. فیلم بسازیم، مقاله بنویسیم و به هر وسیله این حقایق را به 
دنیا منعكس کنیم؛ نه اینكه فقط انتقادها و اعتراض های خارجى را به داخل 
منعكس کنیم. از امكانات وزارت امورخارجه و نهادهای دیگر و از سرویس های 
خبری گسترده ای که مخاطبان زیادی دارند، استفاده کرده و مطالب خود را و به 
زبان های مختلف عرضه کنیم. ما کجا این کار را کردیم؟ نقاط قّوتى را که داریم 
چرا به دنیا منعكس نمى کنید؟ چیزهایى را که معتقدم فقط ما داریم و کشورهای 
دیگر اصاًل ندارند یا عنوانش را دارند، ولى عملش را ندارند، مثاًل در حوزه 
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سیاست مى بینید در بسیاری از کشورها عوام فریبانه عنوان انتخابات را مطرح 
مى کنند؛ اما در عمل همان شخصى را که قدرت حاکم مى خواهد رئیس جمهور 

مى کنند، اسمش را هم مى گذارند انتخابات نود و نُه درصدی.

حاال ما جنبه قضایى را درنظر مى گیریم، تمام مقرراتى را که در دستگاه 
قضایى داریم، بایستى جلوه بدهیم. اگر هم در یک شعبه ای خالفى دیدیم، 
به شدیدترین وجه برخورد مى کنیم. بازرسى هایى که در دستگاه قضایى برای 
قضات هست شاید در هیچ جای دنیا وجود نداشته باشد. ما دو یا سه شكل 
بازرسى ویژه،  انتظامى قضات،  دادسرای  داریم،  کنترل  نظارت و  بازرسى و 
نظارت و پى گیری، ارزشیابى قضات، تازه به اینها اکتفا نمى کنیم، حراست هم 
داریم. عالوه بر همه اینها وزارت اطالعات نیز مراقبت دارد. کجای دنیا در 
دستگاه قضایى این قدر نظارت هست. با این همه، ممكن است در جایى هم 
تخّلفى انجام گیرد، این دیگر اشكال سیستم نیست؛ بلكه عوامل دیگری دارد. 
پاسخ این قبیل انتقادها آن است که ما دستگاه قضایى خود را معرفى کنیم، 
خیلى از منتقدان واقعیت ها را نمى دانند و ناآگاهانه اعتراض مى کنند. اگر ما در 
حد قوه قضائیه، تشكیالت قضایى و ارزش های بلند و انسانى اسالم و قانون 
ادعاهای  ابطال  برای  راه  بهترین  خود  این  کنیم،  معرفى  به خوبى  را  اساسى 
آنهاست. این هدف مهمى است که اگر هم نتوانیم به آن دست یابیم، دست کم 

خودمان را به دنیا معرفى کرده ایم.

ما  طرف  از  اما  مى کنند؛  تبلیغ  ما،  علیه  سیاسى کارانه  و  عوام فریبانه  آنها 
چیزی مطرح نمى شود. در نوشته های بچه مسلمان هایى که در اروپا زندگى 
مى کنند، دیدم از ما انتقاد مى شد که چرا در مقابل این حرف های مغرضانه و 
عوام فریبانه تشكیالت حقوق بشری و سازمان های بین المللى کوتاه مى آییم. 
آنها خودشان آنجا هستند و مى دانند این سازمان ها دروغ مى گویند، آنها بهتر 
این کار  برای  از خود دفاع کنیم و الزم است  اول  باید  ما  کنند.  ما دفاع  از 

تشكیالتى ایجاد شود.
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گفتار چهارم: انجام اصالحات در قوه قضائیه در راستای ارتقای حقوق بشر)))

قوه قضائیه در قانون اساسى جمهوری اسالمى ایران، مقررات و قوانین خاصى 
دارد. در قانون اساسى ما قوه قضائیه استقالل کامل از دو قوه دیگر دارد، تعیین 
رأس قوه قضائیه تنها در اختیار رهبری است که باالترین مرجع و مقام مسئول 
مملكت هستند. از آن جهت در قانون اساسى چنین مسیری برای تعیین رئیس قوه 
قضائیه مقرر شده است، که این قوه خارج از حوزه مدیریت دو قوه دیگر قرار 
بگیرد و بتواند کاماًل مستقل از قوای دیگر، مجری عدالت و احقاق حقوق مردم 
باشد. شرایطى هم که در مورد رئیس قوه قضائیه و بازوان اصلى اش، رئیس دیوان 
عالى کشور و دادستان کل، مقرر شده است، شرایط بسیار ویژه ای است. یكى از 

شرایط آن اجتهاد است که در حقیقت از شرایط رهبری است.

عالوه بر استقالل قوه قضائیه از قوای دیگر، استقالل دیگری نیز در قانون 
اساسى منظور شده و آن استقالل قاضى است؛ یعنى هر قاضى در نظر دادن و 
قضاوت کردن در مورد پرونده ای که در اختیار او قرار مى گیرد، کاماًل مستقل 

است و حتى رئیس قوه قضائیه حق ندارد نظر خود را بر او تحمیل کند.

همچنین در قانون اساسى اختیارات نظارتى گسترده ای به قوه قضائیه داده شده 
است. دو نهاد گسترده سازمان بازرسى کل کشور و دیوان عدالت اداری به عنوان 
دو بازوی نظارتى ریاست قوه قضائیه در اصول 172 و 173 قانون اساسى ذکر شده 
است. سازمان بازرسى، مسئولیت نظارت و بازرسى بر کل دستگاه های حكومتى را 
دارد و دیوان عدالت اداری هم مسئول رسیدگى به تظلم ها و شكایت های مردم از 

دولت و مقررات و آیین نامه های دولتى است و حق نقض آنها را دارد.

قضائیه  قوه  عهده  به  اساسى  قانون  متن  در  باز  که  دیگری  وظایف  از 
گذاشته شده، نظارت بر اجرای صحیح قوانین است. همچنین نهاد دادستانى و 

) ـ ديدار با کميساريای عالى حقوق بشر1379/12/1.
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مدعى العمومى نیز مجزای از قوه مجریه و ضمن قوه قضائیه دیده شده است، 
در خیلى از کشورها، دادستان در حقیقت نماینده قوه مجریه در قوه قضائیه 

است. در ساختار قضایى ما دادستان نماینده کل نظام در قوه قضائیه است.

پیشگیری از وقوع جرم و ایجاد امنیت، احقاق حقوق عامه مردم و برقراری 
عدالت از دیگر وظایف قوه قضائیه است. اصل 142 قانون اساسى مسئولیت 
نظارت و بررسى دارایى های مسئوالن طراز اول کشور از رهبری تا وزرا و 

همسران و فرزندان شان را برعهده شخص رئیس قوه قضائیه گذاشته است.

اینها شمه ای کلى از ساختار و وظایف و اختیارات قوه قضائیه در قانوِن 
اساسى ماست که البته سعى شده همه این وظایف و اختیارات بر مبنای شریعت 
و فقه اسالمى باشد. هنوز همه ابعاد وظایف و اختیارات و مسئولیت های قوه 
قضائیه در قانون اساسى به اجرا درنیامده یا اجرای آنها نهادینه نشده است. 
نیاز به احیا  بعضى از اصول و یا بخش هایى از بعضى اصول قانون اساسى 
دارد، یكى از اصالحاتى که مورد نظر ماست احیا کردن بخش های اجرا نشده 
مربوط به قوه قضائیه در قانون اساسى است. ما برای تک تک این موارد، لوایح 

قضایى را در دست تهیه داریم که برای تصویب به مجلس بفرستیم.

یكى دیگر از اصالحات مهمى که در پى آن هستیم احیای دادستانى است. 
دادستانى  حذف  به  که   1373 مصوب  انقالب  و  عمومى  دادگاه های  قانون 
انجامید، در اصل بنا بود به صورت آزمایشى اجرا شود. باالخره پس از اجرا، 
نقص های آن شناسایى شد، ما اصالحیه آن را همراه با احیای طرح دادستانى 

در الیحه ای به هیئت دولت فرستادیم که همین روزها به مجلس مى رود.

کامل  به طور  را  اسالم  جنایى  سیاست های  هستیم  درصدد  این،  بر  عالوه 
در الیحه ای تنظیم کنیم و برای تصویب به مجلس بفرستیم. خیلى از جرایم و 
مجازات ها بر اساس نیازهای موردِی دستگاه های اجرایى تصویب شده است. ما 
با نگاه کالن به مجموع جرایم و مجازات ها و استقرای سیاست های اصلى نظام 
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جنایى اسالم، سعى مى کنیم اصالحات زیادی در این زمینه انجام دهیم. امور 
بسیاری به تناسب نیاز دستگاه پیشنهاد دهنده، جرم تشخیص داده شده و تصویب 
شده است؛ در حالى که آن عمل در واقع جرم نیست. بسیاری از این موارد در این 
نگاه کالن، از بین خواهد رفت و عنوان های جرم ها کم خواهد شد. سعى مى شود 
چیزی بر خالف سیاست های جزایى اسالم و مصالح نظام اسالمى، جرم محسوب 

نشود. یكى از سیاست های ما در این مورد، کاهش عناوین جرم است.

در مورد کیفر و مجازات هم در حال تنظیم سیاست های کیفری هستیم، در 
این سیاست ها باید تناسب بیشتری میان جرایم و مجازات ها به وجود بیاید. 
مجازات های  سیاست  مى کنیم  دنبال  که  مهمى  کیفری  سیاست های  دیگر  از 
جایگزین زندان است. مجازات زندان با این وضعى که فعاًل در کشور وجود 
دارد، نه با مبانى شریعت اسالمى تطبیق دارد و نه به مصلحت جامعه است؛ 

فقط کپى نظام کیفری برخى از کشورهای خارجى است.

سازمان زندان ها یكى از سازمان های وابسته به قوه قضائیه است، ما درباره 
این سازمان نیز طرحى در دست داریم که زندان را از شكل زندان درآوریم و 

به کانون های تربیتى تبدیل کنیم.

یكى از مسائلى که در اصالحات دستگاه قضایى مورد توجه است، کوتاه 
کردن مدت دادرسى است. عالوه بر این، اخیراً قانون شوراهای حكمیت یا 
آن هم در  آیین نامه  و  برنامه سوم تصویب شده  در  اختالف  شوراهای حل 
دست تصویب و ابالغ است. این شوراها نقش مهمى در حل و فصل دعاوی 
به صورت کدخدامنشى خواهند داشت. در  کوچک و خالف ها و جنحه ها 
این طرح همچنین بر استفاده از اصل داوری در حل و فصل منازعات تأکید 
شده است. در آیین دادرسى جدید مصوب سال 1378 به مسئله دادگاه اطفال 
و کانون های اصالح و تربیت توجه خاصى شده و از دادگاه های دیگر جدا 

شده است.
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محدودشدن  و  احكام  قطعیت  مسئله  توجه،  مورد  مسائل  از  دیگر  یكى 
موارد نقض احكام و اعاده دادرسى است.

نقض حكم نباید بیش از یک یا دو مرحله تكرار شود. ما سیاست های 
تشخیص مصلحت  مجمع  به  تصویب  و جهت  کرده  تهیه  را  قضایى  کالن 
فرستادیم و تا کنون حدود بیست سیاست کلى را تصویب کردیم که عمدتًا 
مردم  به  بیشتر  احترام گذاشتن  و  مردم  قضایى و حقوقى  امنیت  به  مربوط 
احقاق حقوق  مقام  در  باید  تنها  که  است  بودن دستگاه قضایى  بى طرف  و 
مردم و برقراری عدالت در جامعه باشد. این بیست مورد تنظیم و در مجمع 

تصویب شده و به تأیید مقام معظم رهبری هم رسیده است.

به  که  دارد  وجود  قضات  انتظامى  دادستانى  ما،  قضایى  تشكیالت  در 
تخلفات و احیانًا اگر جرمى از قاضى سر بزند، رسیدگى مى کند. تنها منصبى 
سر  قاضى  از  تخلفى  اگر  است؛  قاضى  منصب  دارد،  قضایى  مصونیت  که 
از  تعلیق  از  پس  مگر  ندارد؛  را  آن  به  رسیدگى  حق  محكمه ای  هیچ  بزند، 
سمت قضایى و این تعلیق به وسیله دادسرای انتظامى قضات انجام مى گیرد. 
این،  بر  عالوه  دارد.  وجود  قضات  انتظامى  محكمه  سه  دادستانى،  کنار  در 
نیز وجود دارد که دادگاه ویژه ای است و  انتظامى دیگری  یک دادگاه عالى 
مى تواند مستقیمًا قضاتى را که جرم یا تخلف آنها ثابت شده باشد محكوم و 
منفصل کند. وجود این دادگاه ها به جهت کنترل خود قضات است تا نتوانند 
با سوءاستفاده از قدرت استقاللى که دارند خالف قانون عمل کنند و حقوق 
مردم را از بین ببرند. برخورد دستگاه قضایى با تخلفات یا جرایم قاضى خیلى 
شدیدتر و سخت تر است از برخورد با تخلف یا جرمى که از مردم سر مى زند.

در قانون اساسى برای مطبوعات و جرایم سیاسى، دادگاه های ویژه ای با 
حضور هیئت منصفه پیش بینى شده است. قانون مطبوعات مدت هاست اجرا 
مى شود، الیحه جرم سیاسى را نیز دو سال پیش قوه قضائیه به هیئت دولت 

فرستاد و فعاًل در دولت و مجلس مورد بحث و بررسى است.
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تأسيس ستاد حقوق بشر در قوه قضائيه)))
با  بررسى های مختلف  از  بعد  آن  مبارکى است که اصل  نهاد  این ستاد، 
نمایندگان وزارت کشور و وزارت خارجه، تصویب شد و آیین نامه اش هم 
تنظیم و در تاریخ 80/7/25 در روزنامه رسمى اعالم هم شد. در اثر نوپابودن 
این  به  کمتر  دیگر،  اجرایى  مشكالت  و  بودجه  کمبود  و  بین الملل  معاونت 
و  اختیارات و وظایف  که  آیین نامه  این  پنج  ماده  اگر طبق  توجه شد.  ستاد 
صالحیت های ستاد را مشخص مى کند، عمل مى شد، تا حاال آثار و برکات 
بین الملل  معاونت  فعالیت های  در  آن وظایف  اگر چه روح  داشت.  فراوانى 
انجام گرفته، ولى اگر تحت عنوان ستاد انجام مى گرفت، خود این ستاد و در 
این ستاد  با  تثبیت مى شد و شاید تعامل رسمى تری  بین المللى  ذهن مجامع 
انجام مى گرفت و خیلى از مسایلى را که در خصوص حقوق بشر علیه ما 
مطرح مى کنند، مى شد از راه این ستاد حل کرد. این ستاد اگر فعال مى شد، 
شاید در تشكیالت و امور اجرایى و فعالیت های خود آن نیز تحول و تكاملى 
پیدا مى شد و ما بیشتر و بهتر مى توانستیم حرفمان را به دنیا بزنیم و تبلیغات 
علیه خودمان را مقداری کم کنیم و فضا را طوری بسازیم که عالوه بر دفاع 
از وضع خودمان، حالت تهاجمى نیز علیه آنان در نقض حقوق بشر بگیریم. 

این ستاد به این آیین نامه اکتفا نكند و سعى کند از تشكل های مدنى و یا از 
بعضى از نمایندگى ها در خارج استفاده کند و به فعالیت خودش پر و بال بدهد. 
شاید آن روز که این ستاد را تشكیل دادیم، اهمیت مسئله این قدر برای ما روشن 
نبود – اگر چه از این آیین نامه و شرح وظایف مشخص است که متوجه عمق 
مشكل بودیم - اما امروز خیلى روشن و محسوس است که چقدر بحث حقوق، 
محوری و اساسى است، یكى از پایگاه های تهاجم دشمن علیه ما، همین بحث 
حقوق بشر است. آنها نقاط مثبت ما را منفى تلقى مى کنند و سفید ما را سیاه 

) ـ سخنرانى در جلسه ستاد حقوق بشر قوه قضائيه در تاريخ 83/4/9
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نشان مى دهند، برعكس اوضاع خودشان. امروز با توجه به وقایعى که در این 
سه سال گذشت از حمله آمریكا به عراق و رسوایى شكنجه های زندان ابوغریب 
و کشتار مردم افغانستان، دست ما در مدعیات حقوق بشری خیلى پر است و 
دست آنهاخیلى خالى شد. این همه نقض حقوق بشر از طرف آنها انجام گرفته 
و باز هم دم از حقوق بشر مى زنند. یكى از محورهای فعالیت این ستاد بیان آن 
همه فجایع آنها در نقض حقوق بشر و ادعای مزورانه آنها در دفاع از حقوق 
بشر است. اگر در این شرایط که فرصت مناسب است، این ستاد فعال تر مى شد 
و تشكیالت مناسبى را در جهان مى داشت، مى توانست از این فضا استفاده کند. 
تصور من این است که این ستاد مى تواند نقش مهمى در مهم ترین جبهه جنگ 

ما و استكبار که همین بحث حقوق بشر است، داشته باشد. 

به  آنها  تجاوز  نمادها  از  یكى  ایران،  هسته ای  انرژی  با  آمریكا  مخالفت 
حقوق بشر است، حق دانش و علم از حقوق هر ملتى است، حاال اگر ملتى 
فشار  با  باید  کند  پیدا  دست  پیشرفته ای  فناوری  و  دانش  به  است  توانسته 
آمریكا از این کار دست بردارد؟ این یكى از موارد نقض صریح حقوق بشر 
است، حتى در بعد نظامیش تا چه رسد به بعد علمى صلح آمیزش که خیلى 
روشن است. آنها استفاده از این دانش و فناوری حتى برای تولید سالح های 
فناوری  این  از  دیگران  برای  ولى  مى دانند،  خودشان  حق  را  جمعى  کشتار 
در حد علمى و امور صلح آمیز جلوگیری مى کنند. خیلى خوب مى توان این 
حق کشى ها را در محافل مختلف بین المللى و تبلیغاتى و سیاسى مطرح کرد. 
طرح آنها در داخل هم خیلى ضروری است، چون تبلیغات و تهاجم های آنها 
متأسفانه در داخل هم بازخورد پیدا مى کند و مخالفان نظام مطالب آنها را در 
مطبوعات داخلى تبلیغ مى کنند و مى خواهند بر اذهان جوانان و دانشجویان 
ما تأثیر منفى بگذارند. به نظر من خیلى ضرورت دارد که این ستاد فعال شود 
و امكانات الزم در اختیارش قرار بگیرد و تشكیالتش را توسعه بدهد. از این 

راه مى توان به نظام و اسالم و نیز به قوه قضائیه بسیار خدمت کرد. 
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مبحث دوم
اقلیت های مذهبی)))

نظام حقوقى  در  مذهبى  های  اقلیت  با حقوق  مرتبط  اصلى  مباحث  از 
ایران، مباحث قصاص، ارث، شهادت و دیه است که در گفتار اول بررسى 
شده و در گفتار دوم نیز نقاط مشترك اسالم و مسیحیت مورد مطالعه قرار 

گرفته است.  

گفتار اول: قصاص و ارث

الف( قصاص
در مورد قصاص، آنچه که در قانون و فقه ما هست این است که جایى 
که قتل اهل کتاب و اقلیت های دینى تكرار شود، قصاص دارد و قاتل گرچه 
مسلمان باشد باید قصاص شود. ولى در دفعه اول ظاهراً قصاص نیست، اما به 
امر ولّى امر در این صورت نیز مى شود قاتل را قصاص کرد، البته این موضوع 
نیاز به یک مقدار بحث فقهى دارد. در خصوص دیه بحث فقهى مفصلى در 
جلسات شورای استفتا در محضر رهبری انجام گرفت و الیحه تساوی دیه با 
این زمینه سازی به مجلس رفت و در شورای نگهبان تصویب شد. حاال بحث 
قصاص را هم مى توان آنجا مطرح کرد، ولى به طور کلى در بحث قصاص 
عمدتًا رویكرد این است که موارد قصاص کم شود و به دنبال کاهش آن حتى 

در بین مسلمانان هستیم و کارهایى هم در این زمینه انجام دادیم. 

است  دم  ولّى  حق  حقیقت  در  و  نیست  اعدام  کیفر  معنای  به  قصاص 
مى تواند آن را ببخشد یا با دیه مصالحه کند. در بسیاری از قتل های عمدی، 

) ـ ديدار با نمايندگان اقليت های مذهبى در مجلس شورای اسالمى  در تاريخ 1381/5/15.



..........................................................................................................  منشور سیاست  204

مجازات قاتل با گذشت یا سازش ولى دم تبدیل به دیه مى شود. بعضى از 
قاتلین که مجرمان خشن و خطرناکى بوده اند، ولّى دم نمى خواهد آنان را عفو 
کند، عدالت هم اقتضا مى کند که حكم قصاص بر او اجرا شود. در دنیا هم 
مجازات های سنگینى برای چنین مجرمانى وجود دارد و این خالف حقوق 
شده  ظلم  بشر  حقوق  به  شود،  آنان  حق  در  ارفاقى  اگر  بلكه  نیست،  بشر 
است، چون به جنایتكار فرصت تكرار جنایت مى دهد. حقوق بشر به این 
معنا نیست که در هیچ جا خشونتى نباشد، بلكه در خیلى از جاها خشونت 
قانونى الزم است. طرح اتهامات نقض حقوق بشر علیه ما، تبلیغات دشمنان 
زندانیان  با  آمریكا  و  اسراییل  کشورهای  رفتار  واال  است،  اسالمى  انقالب 
خودشان خیلى شدیدتر و خشن تر است. چند روز پیش در اخبار بود که 
حدود 20 نفر در زندان گوانتانامو به سبب شكنجه هایى که شده بودند اقدام 
به خودکشى کردند. ما اصاًل این موارد را در کشورمان نداریم. رسانه های 
مى دهد،  رخ  ]ایران[  اینجا  در  که  را  کوچكى  مسئله  هر  دارند  غربى سعى 
فرانسه  در  این روزها  که  کنند و چندبرابر جلوه دهند. آشوب هایى  بزرگ 
رخ داد، شاید یک هزارم آن هم در 18 تیرماه 78 در تهران اتفاق نیفتاد، ولى 
ببینید آن حادثه چقدر در دنیا سر و صدا کرد. چهار ماشین را هم در اینجا 
آتش نزدند، ولى در آنجا هزارها ماشین را آتش زده اند، اما رسانه های غربى 
این گونه برخوردهای دوگانه غرب، ملت ما را  از آن گذشتند.  به سادگى 
نسبت به حقانیت موضع خودش مطمئن تر مى کند، چرا که مى بیند با عدالت 
تأثیر فشارهای  برخورد نمى شود و رسانه های غرب تحت  او  با  انصاف  و 
و  اعتماد  دوگانه،  برخوردهای  این  با  دارند.  قرار  آمریكایى  و  صهیونیستى 
اعتقاد ما به اینكه کشورهای اروپایى و سازمان ملل در دفاع از حقوق بشر 

جدی هستند، سلب شده است«))). 

) ـ ديدار با سفير سوئيس در ايران  1384/8/17.
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اعدام افراد زير 18 سال
در  ما هست،  در کشور  که  بشر  مردم ساالری و حفظ حقوق  و  آزادی 
از  دفاع  پرچم دار  منطقه،  این  در  است.  کم نظیر  در جهان  و  بى نظیر  منطقه 
حقوق بشر مخصوصا در بعد سیاسى و قانون گذاری، کشور ما بوده است. 
کشورهای  وقتى  مى گذرد،  سال  صد  از  بیش  ایران  مشروطیت  انقالب  از 
اطراف ما همگى در اوج ظلمت استبداد بودند، ما نه تنها شعار حقوق بشر 
و تأسیس مجلس شورا را سر دادیم، بلكه در عمل نیز آن را احیا کرده ایم. 
این اتهاماتى که به عنوان نقض حقوق بشر علیه ما مطرح مى شود و از عنوان 
اعدام و قضاوت های کذایى نام مى برند، برخى به واسطه ضعف اطالع رسانى 
ماست. اوالً ما نسبت به کسانى که کمتر از سن بلوغ قانونى هستند، حكم 
اعدام را اجرا نمى کنیم. البته سن بلوغ در قانون ما با کنوانسیون بین المللى 
متفاوت است، در دنیا سن بلوغ، 18 سالگى است، ولى در کشور ما طبق 
به  الیحه ای  اخیراً  هم  مورد  این  در  است.  سالگى   15 سن  اسالم،  قانون 
مجلس داده ایم که بر اساس آن و البته طبق ضوابط و منابع شرعى، مجازات 

اعدام برای افراد زیر 18 سال برداشته مى شد))).

ب( سوء استفاده از قانون ارث، بين فرد مسلمان و اقليت مذهبى 
این  ارث  قانون  از  افراد  بعضى  استفاده  از سوء  راه حل جلوگیری  یک 
است که بخشنامه بشود به دادگاه ها که آن وارثى که با ادعای مسلمان شدن 
مى خواهد سهم دیگر وارثان را بگیرد، مى بایست ثابت شود که از قبل اسالم 
آورده بود و برای تصاحب ارث، اسالم نیاورده است، تظاهر او را به اسالم به 

سهولت قبول نكنند تا جلوی سوء استفاده ها گرفته شود. 

اسالمى  مذاهب  تمام  است،  دیگری  چیز  مسأله  این  فقهى  بحث  اما 
یكى  مثاًل  اوالدش  از  و  باشد  از فوت مسلمان شده  قبل  پدر  اگر  مى گویند 

) ـ ديدار با سفير سوئيس در ايران  1384/8/17.
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مسلمان شده و بقیه بر دیانت خود باقى مانده باشند، ارث نمى برند و همه 
ارث به وارث مسلمان مى رسد. اما اگر متوفى مسلمان نبوده و بعضى از وارثان 
او مسلمان باشند، حتى وارث دور، اینجا بین فقهای اسالمى اختالف هست 
بعضى از مذاهب اهل سنت مى گویند اینجا برعكس مى شود وارث مسلمان 
به وارثان هم کیش متوفى مى رسد. فتوای مشهور  ارثى نمى برد و همه ارث 
فقهای شیعه در این مورد این است که تمام ترکه میّت غیرمسلمان به ورثه 
مسلمان او مى رسد. گرچه این وارث درجه 2 یا 3 باشد و وارثان غیرمسلمان 
او ولو طبقه اول باشند محروم مى شوند. ولى من در این مسأله نظر دیگری 
دارم که آن را در مقاله ای نوشتم و در مجله فقه اهل بیت))) چاپ و منتشر هم 
شده است. نظریه فقهى شخص من در این بحث آن است که برخالف رأی 
او و هم وارث غیرمسلمان  از میّت غیرمسلمان هم وارث مسلمان  مشهور، 
او هر دو ارث مى برند. البته این نظر خالف فتوای معروف و مشهور فقهای 
شیعه و نیز اهل سنت است، نمى دانم کسى از فقها امروز این فتوا را مى دهد یا 
نمى دهد، اما نظر خود من این است. گمان نمى کنم شورای نگهبان با این نظر 
فقهى ما موافقت کند. ماده قانون مدنى هم بیش از هشتاد سال قبل و بر اساس 
فتوای مشهور فقهای شیعه تدوین شده است. اگر بخواهید قانون عوض شود 
به تهیه الیحه و موافقت یكى دو نفر از فقهای شورای نگهبان نیاز دارد که 
وقتى به شورای نگهبان مى رود به عنوان خالف شرع حذف نشود، یعنى نیاز 

به بحث های فقهى و زمینه سازی همچون بحث قانون تساوی دیه دارد. 

اسالم از مسیحیت و یهودیت و زرتشتى به عنوان ادیان الهى یاد کرده و 
برای آنها احترام قائل است. صریح آیات قرآن این است که اصل این ادیان 
البته  به یک خدا دعوت کردند،  منبع آمدند و  از یک  انبیا  یكى است، همه 
ادیان تكامل پیدا کرده ولى اصل ادیان و روح شرایع یكى است و اگر اختالف 

)  -  فصلنامه فقه اهل بيت، شماره 29 سال هشتم. 
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هم هست، اختالف میان پیروان است و نه میان خود ادیان. در عمل پیامبر 
اکرم و ائمه اطهار خیلى روشن است که با ادیان الهى بسیار با احترام 
برخورد مى کردند. قرآن نیز دو عنوان مشرك و اهل کتاب را از هم جدا کرده 
آنان داده  به  امتیازات حقوقى فراوان  است و اهل کتاب را موحد دانسته و 
است، چون معتقد است در اصِل هدف با هم مشترکند، ولى با مشرکان به 
گونه ای دیگر برخورد کرده است. اصل دین همین اعتقاد به خدا و معنویت 
دنیا.  برای  بقیه احكام دین دستورات عملیاتى است  و مبدأ و معاد است و 
حتى در احكام فقهى ما آمده است که محاکم برای اهل این ادیان مى بایست 
بر اساس احكام خودشان حكم صادر کنند. ائمه ما به این افتخار مى کردند، 
امیرالمؤمنین در عبارتى دارد که اگر من حاکم شوم: لحكمت ألهل االنجیل 
بانجیلهم و ألهل التورات بتوراتهم، برای اهل انجیل با انجیلشان و برای اهل 
تورات با توراتشان قضاوت مى کنم. این مسأله بسیار مهمى است که البته در 

قوانین مدنى و حقوقى ما خیلى منعكس نشده است. 

ناب  دیدگاه  که  مى کنیم  مطرح  نگرش  این  اساس  بر  را  بحث ها  این  ما 
بحث های  و  بشری  سازمان های حقوق  از  به مالحظه  ربطى  و  است  اسالم 

سیاسى ندارد. 

محترم  کشیش های  از  یكى  با  بودم  رفته  فرانسه  به  که  سفری  در  من 
از  ما  ما درگرفت، من گفتم  میان  پروتستان جلسه ای داشتم، گفتگوی دینى 
یهود  علمای  از  هیأتى  که  است  مى کنیم، خیلى خوب  استقبال  بحث ها  این 
ایران، همایش علمى  ما در  تاریخى  از کلیساهای  بیایند در یكى  و مسیحى 
برگزار کنیم. این متناسب با سیاست های نظام ماست، چون نظام ما همچنان 
که اسالمى است، دینى است، یعنى جوهره واحد همه ادیان و عنوان جامع 
دین توحیدی را قبول دارد. در فقه ما عین همان فتوایى که در مورد کسى که 
پیامبر یا ائمه ما را سب کند وجود دارد، در مورد کسى که به حضرت موسى 

یا عیسى اهانت کند نیز هست.
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گفتار دوم: عدم قبول شهادت اقلیت ها در محاكم و حکم ربا 

الف( عدم قبول شهادت اقليت ها در محاکم
]در بحث عدم قبول شهادت اقلیت ها در محاکم[ به نظر من اشتباه شده، 
قضات ما فقط در آن بخش هایى باید به فتاوای مشهور رجوع کنند که قانون 
مصوب وجود ندارد و در مواردی که قانون هست نباید به فتاوا رجوع کنند. 
یعنى  تنها وثوق الزم است  اکثر شهادت ها  بر دو قسم است: در  شهادت ها 
شاهد آدمى راستگو و درست کردار باشد و همین کافى است و دیگر دین و 
مذهب در آن شرط نیست. در بعضى موارد دیگر مثل طالق، بله عدالت شرط 
است، آنجا نه تنها شهادت اقلیت بلكه شهادت هر مسلمان هم قبول نیست، 
مثاًل مسلمانى که مرتكب فسقى شده باشد، شهادت او قبول نیست. این بحث 
باید شرایط  آن، شاهد  امثال  و  مسائلى همچون طالق  در  که  است  دیگری 

خاصى داشته باشد، این را باید در یک بخشنامه ای توضیح داد. 

]در پرونده ای[ دو نفر سنى در مسأله ای آمدند شهادت دادند، قاضى قبول 
اکثر  بازخواست کردیم. در  را  قاضى  ما  بدی کرد و  کار  البته خیلى  نكرده، 
مى بایست  ندارد.  دیگری  است و شرایط  کافى  موارد شهادت، وثوق شاهد 

ضمن آموزش های قضایى این مسائل برای قضات بیان شود. 

ب( ربا گرفتن از فرد مسيحى حالل 
اموال اهل سه دیانت همچون اموال مردم مسلمان محترم است و گرفتن 
ربا از آنها حرام است. که از نظر اسالم، تعامل و سهولت همكاری بین اسالم 
و ادیان توحیدی، با دیگر مكاتب صددرصد فرق مى کند، اسالم این ادیان را 
خودی مى داند. متأسفانه در تدوین قوانین و شاید در بعضى از آراء فقهى به 
این نكته توجه نشده چون محل ابتال نبوده است. تمام مسائلى که شما مطرح 
کردید قطع نظر از مالحظات سیاسى و بین المللى، به راحتى قابل حل است. ان 
شاءاهلل ما بتوانیم در قوانینى که به حقوق اهل کتاب بى توجهى شده با پشتیبانى 
فقهى بازنگری کنیم که در محافل فقهى و شورای نگهبان مورد اشكال قرار 
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نگیرد و این ابهامات و نقص هایى که در قوانین موجود هست رفع شود. اصاًل 
لذا یک  نیازهای مقطعى تصویب شده و  براساس  ما  لوایح قضایى  قوانین و 
ناهمگونى در کل سیستم قوانین جزایى و حقوقى و مدنى خاص ما هست. 
تدوین لوایح قضایى مى بایست براساس دیدگاه ها و سیاست های کالن قضایى 
باشد که متأسفانه چنین کاری نشد، لذا اشكاالت زیادی را در این قسمت داریم. 
مثاًل این همه مجازات زندان که در قوانین مصوب ما آمده بسیاری از آنها خالف 
سیاست های فقهى است، از نظر فقه اسالم جرم شمردن بسیاری از این امور 
و تعیین مجازات زندان برای آنها درست نیست. باالخره این گونه نواقص در 
قانونگذاری بوده که این بخش مربوط به اقلیت ها هم جزو همین نواقص است. 

ج( ديه اقليت ها)))
متأسفانه  اقلیت ها،  به  نسبت  آن  مشابه  بحث های  و  دیه  بحث  مورد  در 
برداشت بدی در ذهنیت ها بوده و دشمنان نظام و انقالب ما هم به آن دامن 
مى زدند. در فقه اسالمى نسبت به ادیان توحیدی نگرش ویژه ای وجود دارد. از 
نظر قرآن ادیان توحیدی از یک سرچشمه هستند و مشترکات اصلى و اساسى 
دارند، ایمان به خدای واحد دارند، وحى را سرچشمه و منشأ شریعت مى دانند و 
معتقد به معاد هستند. البته در تفصیالت و جزئیات بحث های کالمى، اختالفاتى 
میان پیروان آنها وجود دارد، ولى خود این ادیان همه از طرف خداوند متعال 
نازل شده و به وسیله پیامبران بزرگ تبلیغ شده اند. در فقه ما جایگاه و حقوق 
ویژه ای برای اهل این شرایع آسمانى هست، ولى متأسفانه در قانون گذاری ها 
شاید چون مورد ابتال نبوده، به آن توجه کمتری شده است، بحث دیه هم یكى 
از این موارد است. بحث دیه و بحث های حقوقى و قضایى دیگر نیز براساس 
همین بینش فقهى قابل بررسى و بازنگری است که امیدواریم ان شاءاهلل بتوانیم 
این خألهای قانونى را پر کنیم و آن دیدگاه های فقهى را به شكل قانون در نظام 

قضایى و آیین های دادرسى متجلى کنیم.

) ـ ديدار با نماينده پاپ اعظم در تاريخ 1381/5/22.
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گفتار سوم: نقطه مشترک اسالم و مسیحیت)))

است،  خاصى  ویژگى های  دارای   مسیح حضرت  آیین  و  ارشادات   
الهى به امور اخالقى و معنوی جامعه  پیامبران اولوالعزم  پیامبر در میان  این 
پیامبر بیشتر دنبال  توجه خاصى داشته است. در حقیقت روش و آیین این 
تزکیه و تهذیب انسان و پاالیش روح و جان و دل و عقل انسان ها و تطهیر 
این  سخنان  و  نصایح  و  ارشادات  همه  در  این  است.  بوده  افراد  و  جوامع 
پیامبر بزرگوار چه آنچه در انجیل از ایشان نقل شده و چه آنچه قرآن نقل 
کرده مشهود و محسوس است. در حقیقت پیام این پیامبر آن است که عمده 
مشكالت بشریت و ظلم ها و آلودگى ها و فسادها همه به نبود این تزکیه و 
پاالیش روحى و اخالقى برمى گردد. این یک اصل است، در مكتب این پیامبر 
بزرگوار و عظیم الشأن و در اسالم هم روی این اصل تكیه شده است. جامعه 
بدون معنویت و اخالق و بدون تزکیه و تهذیب، هر چه هم پیشرفته باشد، 
نخواهد توانست به عدالت مطلوب برسد. این اصل، یكى از موارد مشترك 

میان مسیحیت و اسالم است. 

را  پیروان  بیشترین  و  است  ادیان  گسترده ترین  از  یكى  مسیحیت  امروز 
 باید این اصل اساسى دین مسیح در کشورهای بزرگ جهان دارد. قاعدتاً 
امروز نیز در میان کشورهای پیرو دیانت آن حضرت نمود بیشتری داشته باشد، 
ولى احساس مى شود که در این کشورها و حتى در فعالیت های رهبران دینى 
مسیحیت توجه کمتری به این اصل شده است. به عبارت دیگر احساس مى شود 
مكاتب مادی گری بشری توانسته اند بیشتر بخش های زندگى را در اختیار بگیرند 
و دیانت و دینداری و دین مداری به مسائل شخصى و فردی محدود شده و از 
مسائل اجتماعى و سیاسى که امور اصلى جامعه است، کنار زده شده است. به 
نظر مى رسد مكتب های مادی گرا توانسته اند جوهره بسیار ارزشمند مسیحیت 

) ـ ديدار با نماينده پاپ اعظم در تاريخ 1381/5/22.
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را از زندگى اجتماعى انسان ها کنار زده و به روابط عبادی شخصى افراد در 
کلیساها محدود کنند و به اصطالح کار قیصر را به قیصر و کار مسیح را به مسیح 
واگذار کرده اند. بُعد اعظم کار که حضرت مسیح دنبال آن بوده و آن را هدف 
تبلیغ رسالت و شریعت خود قرار داده بود متأسفانه کم رنگ و یا بى رنگ شده و 
در اختیار حكومت ها و قیصرهای سیاسى و اجتماعى جامعه قرار گرفته است. 
رسالت اصلى حضرت مسیح این بوده که در جامعه بشری، معنویت و فضیلت 
بخش  از  مهم تر  انسان خیلى  زندگى  اجتماعى  بخش  باشد.  عدالت حاکم  و 
فردی آن است. ممكن است کسى روز یكشنبه در کلیسا یا در خانه خود به 
عبادت و معنویت بپردازد، اما بقیه روزها در اختیار یک نظام سیاسى و اجتماعى 
صرفا مادی گرا که غیر از ماده و پول و قدرت و زورمداری چیز دیگری را 
درك نمى کنند قرار دارد. علما و بزرگان روحانى مسیحیت به این وضع توجه 
کنند، به نظر ما، حرکت ضددینى توانست با این ترفند، مسیحیت را در مسائل 
و روابط شخصى محدود کند. آیا آقایان علما و بزرگان دیانت مسیح فكری 
برای این وضع کرده اند؟ ظلم هایى که امروز از سوی آمریكا و صهیونیست ها، 
در خاورمیانه و دیگر نقاط جهان انجام مى گیرد، جنگ ها و خونریزی هایى که 
در قرن اخیر رخ داده و ممكن است در آینده نیز رخ دهد، اینها مسائل اصلى 
بشریت و همه از ابعاد اجتماعى و سیاسى زندگى بشری است که معنویت و 

فضیلت و اخالق در آنها فراموش شده است. 

ما امیدواریم در این بخش که نقطه مشترك و اصلى بین ما و مسیحیت 
است، علما و روحانیون مسیحیت این مفاهیم را تبلیغ و مطرح کنند. احساس 
مى کنم اخیراً پاپ اعظم در بعضى از بیانیه ها و اطالعیه هایى که صادر مى کند 
آیین  و  مسیحیت  آیین  در  بشریت  نجات  راه  مى کند.  دنبال  را  مسائل  این 
اسالم، تحكیم معنویت و تزکیه و فضیلت های انسانى و الهى در ابعاد سیاسى 
ابعاد اصلى جامعه و زندگى  انسان است که در حقیقت  اجتماعى زندگى  و 
بشر است. باید چاره ای اندیشید که در این حوزه از زندگى انسان ارزش ها و 
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فضیلت های معنوی حاکم شود وگرنه در حوزه فردی زندگى تأثیر آنها خیلى 
محدود است. فعاًل ابعاد اصلى زندگى اجتماعى انسان ها در اختیار قدرت های 
مادی است، آنها همه جا را آلوده کرده و به اسم های مختلف ظلم و فساد را 
ترویج مى کنند، به اسم مبارزه با تروریسم، بدترین ظلم را انجام مى دهند، به 
کشورهای ضعیف لشكرکشى مى کنند و در آنجا دیگر حقوق بشر را نمى بینند. 
این طبیعت مادی گری و کفر است که به نفاق کشیده مى شود و از هر عنوان 
ارزشمندی در حقیقت، ضد آن را اعمال مى کند. چنانچه امروز آمریكا از شعار 
مبارزه با تروریسم برای لشكرکشى و خودمحوری و تک قطبى شدن و سلطه بر 
همه جهان استفاده مى کند. ادعای دموکراسى و آزادی مى کند و تحت این شعار، 
بدترین استبداد جهانى را اعمال مى کند و رئیس جمهور آمریكا صریحاً مى گوید 
آنچه که من مى کنم، همان درست است، تكیه اش هم به دو عامل است، یكى 
پول و دیگری زور و مى گوید همین کافى است برای این که آنچه من مى گویم 
همان درست باشد! این همان منطق فرعونى است. حضرت مسیح و کل انبیاء 
برای مبارزه با این مسائل که مسائل کالن جامعه است و آثارش همه را مى گیرد، 
آمده بودند. اگر این نبود، حكام اورشلیم با حضرت مسیح دشمنى نمى کردند، 
حقیقت  در  کنند؟  اعدام  و  بگیرند  را  ایشان  که  بودند  مسیح  دنبال  آنها  چرا 
درگیری حضرت مسیح با حكومت ها بوده و نه با افراد، هیچ حكومتى هم با 
کسى که با آن کاری نداشته باشد، کاری ندارد. ما معتقدیم حضرت مسیح بیشتر 
برای این مسائل مبعوث شد و در عمر به ظاهر کوتاه خود با نََفس مسیحایى و 
الهى که داشت، تأثیر فوق العاده ای گذاشت و توانست تاریخ را منعطف کند. 
انتظار ما این است که روحانیت مسیحى نیز در شرایط فعلى جهان، در این 
قسمت ها مساعى بیشتری داشته باشند. در روایات ما آمده و در کتب عهد قدیم 
و جدید هم اشاراتى شده است که در آخر الزمان، اسالم و مسیحیت با هم یكى 
مى شوند، یعنى حضرت مسیح هم نازل مى شود و در کنار حضرت مهدی )عج( 

حكومت واحد جهانى را تشكیل مى دهند.
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مبحث سوم
حقوق زنان)))

گفتار اول: حقوق زن در اسالم و مقوله های مهم تحقیق در حقوق زنان

ما از همان ابتدا دغدغه حقوق زنان را داشتیم و احساس کردیم که در 
تشكیالت محاکم قضایى به این قسمت توجه نشده است، لذا بخشنامه های 
به  مربوط  برخى  کرده ایم.  ابالغ  محاکم  به  زنان  حقوق  درباره  متعددی 
دادگاه خانواده و برخى مربوط به کل محاکم است و برخى دیگر مربوط به 

بازداشتگاه ها و زندان است.

الف( حقوق زن در اسالم

اصل این فكر که حقوق زنان در اسالم اوالً به درستى درك و ثانیًا به 
درستى اجرا شود فكر مقدس و ارزنده ای است. ولى دو سه نكته باید مورد 
یک  برویم:   اصولى  و  راهكار صحیح  یک  دنبال  سپس  بگیرد  قرار  توجه 
نكته اینكه ما نباید تحت تأثیر بعضى از جوسازی ها درباره حقوق زنان قرار 
بگیریم. در بعضى از نگرش ها و بحث ها و تبلیغات، گویى این طور خیال 
مى شود که حقوق زن یعنى اینكه زن جایگزین مرد شود و همان کارهایى 
حقوق  پس  نشد  این  گاه  هر  و  بدهد  انجام  زن  مى دهد،  انجام  مرد  که  را 
زن پایمال شده است! این نگرش غلط است، برعكس اگر قرار شد که زن 
جای مرد و یا مرد جای زن را بگیرد، به هر دو ظلم شده است، چون هر 
کدام طبیعت خود و فلسفه وجودی خود را دارند. هر یک از این دو، دارای 
خصلت های طبیعى و تكوینى خودشان هستند و خلقتشان بر آن اساس واقع 

) ـ ديدار با اعضای فراکسيون زنان مجلس تاريخ 1381/12/20
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شده که هر کدام دیگری را تكمیل کند و نقش خاص خود را هم در عالم 
خلقت و هم در کانون خانواده و در جامعه داشته باشد. این یک حقیقت 
تكوینى است، اگر کسى بخواهد این را نادیده بگیرد، از نظر علمى نادرست 
است، چرا که هر کدام از مرد و زن خواص تكوینى خلقت خود را دارند 
و خیال نشود که این خواص نقشى در حقوق ندارد، البته نه به این معنا که 
موجب برتری یكى بر دیگری شود، به این معنا که در تعیین نوع حق مؤثر 
قهراً  شود،  گرفته  نظر  در  طبیعى  و  تكوینى  خصلت های  این  وقتى  است. 
وظایف و حقوقى برای نوع عمل تكوینى و خلقتى مى بایست در نظر گرفته 
را  تكوینى  خواص  این  بخواهد  کسى  اگر  است،  روشن  خیلى  این  شود. 
انكار کند، حقیقتى را انكار کرده است. پس شایسته است بر اساس خواص 
تكوینى زن و مرد، نقش مطلوب هر کدام در نظام اجتماعى دیده شود، تا 
نظام اَتَّم و اَعَدل خلقت در جامعه تحقق یابد. این که گفته شود مرد انسان 
است و زن هم انسان است و هر کاری را که این دارد، آن هم مى تواند انجام 
دهد، این نادرست است. واقعًا این طور نیست، بعضى از کارها فقط از زن 
ساخته است و از مرد به هیچ وجه ساخته نیست و بعضى از کارها هم فقط 
از مرد ساخته است و از زن ساخته نیست. در بحث حقوق زن باید ابتدا این 

نكته مدنظر قرار بگیرد بعد وارد بحث های حقوقى و فقهى شویم. 

از  بشری  حقوق  بحث  این  طرح  چگونگى  به  توجه  دیگر،  مهم  نكته 
شعارهایى  این  معتقدم  بنده  کردید.  اشاره  که  است  کنوانسیون هایى  سوی 
که تحت عنوان حقوق بشر و امثال آن در اروپا داده شده و مى شود، واقعًا 
اصالت ندارد و بیشتر کارهای تبلیغاتى و دستاویزی است برای قدرت های 
غربى که بیشتر به منافع خودشان برسند. آنها دنبال حقوق زن نیستند، اصل 
خلوص  و  از صداقت  پشتوانه ای  هم  خودشان  جوامع  در  حتى  شعار  این 
نیت نداشته است. به دلیل اینكه در جوامع خود آنها زن مظلوم تر از جوامع 
ما است. شعار آزادی زن را داده اند و حقوق قانونى زنان را هم تا اندازه ای 
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اروپا عینیت دارد  در قوانینشان مطرح کرده اند، ولى عماًل آنچه در جوامع 
این است که زن به حقوق واقعى خود نرسیده است. مخصوصًا عدم توجه 
به خصلت های طبیعى و تكوینى زن، موجب ظلم مضاعفى بر او شده است. 
وقتى زن محكوم قانون عرضه و تقاضای اجتماعى و اقتصادی قرار گرفت، 
به یک ابزار و بازیچه دست مرد مبدل شد، این وضع بر روی خانواده اثر 
گذاشت و موجب از بین رفتن قداست ها و حرمت هایى شد که در کانون 
خانواده الزم است. نهاد خانواده سست شد و ازدواج ها ناپایدار و اصاًل در 
برخى از کشورها بى معنا شد. این وضع محصول همین نگرش هایى است 
که تحت عنوان دفاع از حقوق زن پدید آمده است. زن هویت طبیعى خود 
را گم کرد و به ابزار دست شرکت های حرفه ای و مافیایى برای درآمدزایى 
و ثروت اندوزی تبدیل شد که متأسفانه اخیراً در کشور ما هم در بعضى از 

جاها همین وضع پیش مى آید. 

در غرب خالف فطرت و خلقت زن عمل کردند، برخى از فرهیختگان و 
اهل نظر اروپایى مى گویند که جامعه اروپایى را تباه کردیم و از نظر اخالق 
جنسى به یک جامعه حیوانى تبدیل شده است. اما با این وصف سیاستمداران 
غربى به برخى از کشورهای متقاضى عضویت در اتحادیه اروپا شرط مى کنند 
که قوانینشان را عوض کنند تا پذیرفته شوند. در سفری که با آقای جنتى ـ 
در زمانى که در شورای نگهبان بودیم ـ به رومانى رفته بودیم، رئیس دیوان 
قانون اساسى آنجا مى گفت: ما اصرار داریم به عضویت اتحادیه اروپا درآییم 
ولى آنها مى گویند چون مجوز همجنس بازی در قانون شما نیست، شما را 

قبول نمى کنیم! 

مى کنند  مطرح  ایران  علیه  زنان  حقوق  زمینه  در  که  اتهاماتى  هم  امروز 
برای اغراض سیاسى است وگرنه چرا به کشورهای دیگری مثل عربستان و 
کویت و شیخ نشین های خلیج فارس که در آنجاها زنان حتى از برخى حقوق 
اولیه هم محرومند و حق رأی و حتى حق رانندگى هم ندارند، هیچ اعتراضى 
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ما در زمینه حقوق بشر کاماًل  با کشور  نمى کنند؟ برخورد کشورهای غربى 
باید  ما  نباشند.  دلخوش  حرف ها  این  به  داخلى  گروه های  و  است  سیاسى 
کار خودمان را بكنیم و از فكر نشأت گرفته از فرهنگ و دین و هویت ملى 
خودمان استفاده کنیم و تحت تأثیر این شعارها قرار نگیریم. دیدگاه اسالم در 
باب حقوق زن که در روایات آمده بسیار ارزشمند است. خانم ها بیشتر دنبال 
مبانى حقوق زن در قرآن هستند، در صورتى که در روایات بیشتر حقوق زن 

ذکر شده است. 

ب( مقوله های مهم تحقيق در حقوق زنان

انجام گیرد، بحث عمده،  اساسى  اگر بخواهیم در مقوله حقوق زن کار 
اتخاذ روش مناسب است. در این باره نیاز به بحث و تحقیق و تبادل نظر و 
استفاده از صاحب نظران محقق حوزه و دانشگاه داریم و کاری نیست که با 
یک جلسه تمام شود. روش کار و کیفیت ورود در این مسئله بسیار مهم و در 
ضمن بسیار خطرناك است، چه روشى را برگزینیم که هم در آن آسیب هایى 
که غرب افتاده نیفتیم و اصالت مكتبى و فرهنگ ملى و دینى خود را از دست 

ندهیم و هم واقعًا احقاق حق کنیم؟ 

تصورم این است که از نظر روش، ما سه بخش داریم و این سه بخش 
از  باید  مى گیرد،  انجام  که  حقوقى  و  فرهنگى  مطالعات  و  تحقیقات  در  را 
هم جدا کرد: یک بخش، تضییع حقوقى است که به واسطه نقص قوانین یا 
سوء اجرای قوانین نسبت به زنان مخصوصًا در خانواده انجام مى گیرد. این 
نقص در دستگاه های مختلف هست، مخصوص دستگاه قضایى نیست و فقط 
بخشى از آن مربوط به دستگاه قضایى است مثل پرونده های طالق و نفقات و 
حق حضانت و مسایل این چنینى. قطعًا در این قسمت، قوانین دست و پاگیری 
هست و من از همان اوایل تصدی مسئولیت قوه قضائیه آن را احساس کردم 

و بخشنامه های بسیاری در این زمینه صادر شده است.
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من بارها قضات شعب دادگاه مدنى خاص تهران را جمع کردم و با آنها 
تندی کردم، گفتم شما واقعًا احكام شرعى را بر خالف فقه اجرا مى کنید، 
در پرونده های طالق، معموالً جانب مرد را مى گیرید که این خالف فقه و 
قانون است. اوالً حق حضانت، مال زن است و خیلى روشن است که مرد 
نمى تواند بچه را در سنین اولیه از زن بگیرد و اگر بگیرد، قطعًا منشاء مفاسد 
این  از زن مى گیردند  را  این حضانت  که  و مشكالتى خواهد شد. قضاتى 
قضائیه  قوه  به  مربوط  آنچه  قانونى  نواقص  این  از  نمى بینند.  را  مشكالت 
آن  اصالح  صدد  در  ما  که  است  خاص  مدنى  حقوق  موارد  همین  است 
که  دارد  وجود  قوانین  در  کاستى هایى  نیز  اجرایى  دستگاه های  در  هستیم. 
موجب اجحاف مالى به زنان مى شود، در بعضى موارد تفاوت درآمد زن با 
مرد بى توجیه است. دولت و مجلس باید این کاستى ها را با بخشنامه یا با 

تصویب قانون برطرف کنند. 

بخش دوم، سوء استفاده هایى است که در کارهای اجرایى نسبت به زنان 
انجام مى گیرد. باید برخى سیاست های اجرایى و اداری در این زمینه اصالح 
اینها همگى تحقیق و برنامه ریزی و طرح مى خواهد که یک یک این  شود. 

آسیب ها دیده شده و راه عالج آن مشخص شود. 

بخش سوم، بُعد نظری و فقهى و حقوقى مربوط به حقوق زنان است، 
از قبیل بحث دیه و نفقه و قصاص و حق طالق. اینها دو قسم است: یک 
قسم آن همان طور که بعضى از خانم ها اشاره کردند مربوط به بحث های 
برای  نظر است.  قابل توسعه و تجدید  فقهى  نظر  از  فقه است و  اجتهادی 
نمونه در همین بحث حق طالق، معموالً نظرات فقهى گذشته این بوده که 
حق طالق تنها به دست مرد است مگر در مواردی که نفقه ندهد. اما نظر 
دیگری هم در فقه بوده و اخیراً برخى از متأخران مانند امام و آقای خویى 
و آقای حكیم بیشتر آن را مطرح کرده و از آیه ﴿َفاِْمساٌك بَِمْعُروف أْو تْسِريٌح 
آن زندگى  مرد،  اگر  که  استفاده کرده اند  برای زن  را  بِاحساٍن﴾ حق طالق 
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مناسب شأن زن را نداشته باشد، اگر چه نفقه هم بدهد برای حق طالق زن 
کافى است.

این نظر بسیار خوبى است که اخیراً هم در بحث های حوزه زنده شده 
است. با حفظ مبانى اجتهادی بدون تعدی از چارچوب ضوابط اجتهاد فقهى، 
با تشخیص بهتر موضوع و تأمل بیشتر در اّدله مى توان احكام فقهى جدیدی 

را استنباط کرد.

در برخى مسایل مستحدثه نیز همین طور است، پیشرفت های پزشكى، 
مسایل  همگى  که  کرده  ایجاد  زنان  احكام  مورد  در  را  زیادی  مسایل 
به  مى توان  ضابطه مند  و  صحیح  البته  و  پویا  اجتهاد  با  و  است  اجتهادی 
فقها  و  حقوقدانان  میان  اگر  بخش  این  در  یافت.  دست  جدیدی  احكام 
هماهنگى و همكاری باشد، بسیاری از این مسایل از طریق اجتهادی قابل 

حل است. 

اما در قسم دوم، که مسلمات فقهى است و اصاًل جای بحث اجتهادی 
نیست، اگر مسلمان هستیم مى بایست تسلیم بود و تعبد کرد، در این گونه 
مسایل نوع دیگری از تحقیق الزم است، باید در حكمت این احكام تحقیق 
حكم  این  حكمت  داد،  قرار  مرد  ارث  نصف  را  زن  ارث  اسالم  چرا  کرد. 
چیست؟ چنین شبهاتى را که امروزه مطرح است تحلیل کنیم و ببینیم که اصاًل 
این شبهه وارد است و یا فقط شبهه صوری و لفظى است و یک بُعد قضیه را 

دیده و بقیه ابعاد را ندیده است؟

بگیرد،  قرار  هم  کنار  در  مسأله  ابعاد  همه  اگر  زن  ارث  بحث  در  مثاًل 
است.  همین  عدل  عین  بلكه  نیست  ظلم  تنها  نه  حكم  این  مى شود  معلوم 
پس این سه قسمت را در بحث و تحقیق در زمینه حقوق زن باید از هم 

جدا کنیم. 
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گفتار دوم: مسائل فلسفی، فرهنگی و حقوقی زنان)))

اقشار دیگر  با حقوق اصناف و  این است که مسئله حقوق زن  واقعیت 
جامعه فرق مى کند، چرا که حقوق هر صنف از اصناف دیگر مربوط به همان 
مى شود.  مربوط  جامعه  کل  به  زن  حقوق  ولى  است؛  قشر خاص  و  صنف 
جمّعیت زنان، نصف کل جامعه را تشكیل مى دهند و یكى از دو رکن اساسى 
حیات و زندگى انسان ها محسوب مى شوند چه در بعد فردی و خانواده و چه 
در بعد اجتماع و جامعه. این گونه نیست که حقوق زنان مانند حقوق قشرها 
و اصناف دیگر، فى المثل حقوق وکال، یا پزشكان یا مهندسان مورد توجه و 
بحث و بررسى قرار گیرد، بحث حقوق زن یكى از مسائل کل جامعه است 
و مورد احترام اسالم است. البته چون این مسئله برای شما حساس تر است، 
آنها اهمیت بیشتری  ممكن است شما در تشكیالت خود به زنان و حقوق 
نشان بدهید؛ ولى به نظر من این مسئله با اهمیت تر و حساس تر و اساسى تر 
از آن است که منحصر در تشكیالت شما باشد. کل جامعه فكری و فرهنگى 
بایستى  کار شوند.  این  وارد  نیز  باید حوزه ها  مقوله شود،  این  وارد  باید  ما 
نقطه نظرها و دیدگاه ها را در مورد مرد و زن مشخص کنند، قوانین و مسائل 
متناسب با حقوق هر یک از این دو قشر را که دو رکن عظیم جامعه اند، مطالعه 
کنند. سهم زن و مرد در تكوین جامعه انسانى به اندازه هم است، هم از نظر 
فلسفى و هم بر اساس بینش اسالم و هم از نظر تكوین؛ سهم این دو قشر به 
یک اندازه است و هیچ کدام از این دو جنس نمى توانند بدون دیگری جامعه را 
تشكیل دهند، حتى نمى توانند زندگى را ادامه دهند. اگر با این دید به موضوع 

نگاه شود، قطعًا اهمیت آن معلوم خواهد شد.

در حوزه ها به عللى از جمله دور بودن فقها از حكومت و مبسوط الیه 
مباحث  جمله  از  اجتماعى  و  حقوقى  مهم  مباحث  از  بسیاری  علما،  نبودن 

) ـ ديدار با کميته حقوقى شورای فرهنگى - اجتماعى زنان 1379/2/13.
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مربوط به حقوق زن و مرد ـ باید به حقوق مرد هم توجه شود ـ کمتر مورد 
توجه واقع شده است. در دانشگاه های ما نیز به علت های دیگر به این مباحث 
کمتر پرداخته شد. در حكومت اسالمى، این بحث های کالن مورد توجه و 
ابتال و نیاز است، قباًل این طور نبوده و بحث ها بیشتر در حوزه مسائل فردی 
و  شد  مطرح  به تدریج  بحث ها  این  انقالب،  پیروزی  از  پس  مى شد.  انجام 
بسیار الزم و ضروری است که در حوزه ها و محافل علمى و تحقیقاتى در 
این زمینه ها بحث شود. بانوانى که استعداد و آمادگى این بحث ها را دارند نیز 

بحث کنند و ادامه دهند، اما این کار را فقط وظیفه زنان قرار ندهند.

این بحث ها باید در متن بحث های فقهى حوزه و دیگر مراکز علمى قرار 
داده شود، و در این خصوص هم مرد مسئول است و هم زن. من معتقدم 
در مورد مسائل زنان پیرایه هایى را مى چسبانند که هیچ ربطى به اسالم و فقه 
از اشكاالتى که دشمنان در مورد حقوق زن متوجه اسالم  ندارد و بسیاری 
مى کنند، هیچ نشانه ای از آن اشكاالت و اتهام ها در متون فقهى و اسالمى در 
رابطه با زن وجود ندارد؛ بسیاری از آن مربوط به عرف هایى است که متأسفانه 
در خیلى از جوامع دینى و مذهبى شكل گرفته و بعد فكر کرده اند که این 
یک حكم شرعى است. در بعضى از عرف ها ممكن است اختیاراتى به مردها 
در رابطه با زنان و به شوهرها نسبت به همسران، داده شده که به هیچ وجه 
ریشه فقهى ندارد، اما چون عرف و عادت شده؛ فكر مى کنند، اسالم آن را 
مطرح کرده؛ در حالى که با اندك تحقیقى مشخص مى شود که این موضوع 
به این شكل، ریشه در اسالم ندارد و این یک عرف است که به این صورت 
و  گرفته  به تدریج شكل  که  بوده  مصلحتى  است  ممكن  است.  گرفته  شكل 
این گونه موضوعات عرفى متأسفانه زیاد است و منشأ انتقادها و اشكال هایى 
به اسالم شده که باید این امور عرفى را از حقیقت اسالم جدا کرد. اگر در 
مورد حقوق زن بحثى وجود دارد باید در متون اسالم و آنچه که از اسالم و 
دین بر گرفته شده مورد مطالعه و بررسى قرار گیرد، نه بر اساس ذوق و عرف 
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متدینین خشک و مقدس مآب هایى که احتیاطات را زیاد مى کنند. بسیاری از 
این احتیاطات نه منشأ فقهى دارد و نه منشأ شرعى و خیلى از آنها هم خالف 

احتیاط و شرع است.

بحث حقوق زن و مرد در اسالم بحث مرجع و اساسى است و از مسائل 
به  زیاد  بشر و حقوق زن هم  اشكال هایى در مورد حقوق  روز هم هست، 
اسالم وارد مى شود، از این رو این بحث فى نفسه از مباحث کالن و اساسى 
که  است  این  تصورم  من  است.  اسالمى  نیاز حكومت  مورد  و خیلى  است 
میان مباحث حقوقى و مباحث فلسفى و فرهنگى مربوط به زنان، تقسیم بندی 
شود و شما که وارد این بحث شده اید، حتما تقسیم بندی ها و مرزبندی هایى 
را انجام داده اید. در مورد مباحث حقوقى و فرهنگى مربوط به مرد و زن چند 
نكته به ]نظر مى رسد[. فلذا بهتر است این مباحث از هم جدا شده و هر یک 

در کمیته جداگانه ای مورد مطالعه قرار گیرد:

الف( مسائل فلسفى و فرهنگى زنان

بخشى به مسائل فكری و فرهنگى زنان و مبانى فلسفى و اجتماعى آن از 
دیدگاه اسالم بپردازد از قبیل جایگاه زن و مرد در اسالم، تعریف انسان چه 
مرد چه زن، نیازهای تكوینى این دو به یكدیگر و... . این گونه مباحث، کمتر 
جنبه فقهى و حقوقى دارد، ولى ممكن است ریشه ها و مبانى حقوقى بعدی 
را مشخص کند. نقش زن و مرد از نظر تكوین و سهمى که هریک براساس 
خصلت ها و امتیازات تكوینى و فیزیولوژی و روانى خود در تشكیل خانواده 
و جامعه دارند، از مباحث مهم این بخش است. زن و مرد مكمل یكدیگرند، 
خدا به گونه ای این دو را خلق کرده که مثبت و منفى هم هستند، هیچ کدام 

بدون دیگری قادر به بقا نیست.

آیا جایگاه معنوی و میزان اقتدار و شرافت و انسانیت هر یک از زن و 
مرد در اسالم متفاوت است و آیا اسالم میان این دو تمیزی قایل شده یا نه؟ 
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اینها بحث های فلسفى و دارای بار ارزشى است که متأسفانه مغفول عنه قرار 
گرفته است. این مباحث باید از فرهنگ عمومى اسالم بیرون کشیده شود، و 
از منظرهای مختلف به آن نگاه شود چه در بعد شخص، چه در بعد خانواده، 
چه در بعد جامعه، چه در بعد تاریخ. بحث های تاریخى مهم و زنده ای در 
دارد.  تمدن ها وجود  تاریخ و در ظهور و سقوط  در  مرد  نقش زن و  مورد 
زیادی  تمدن های  چگونه  مرد،  جایگاه  و  زن  جایگاه  ندیدن  درست  اثر  در 
سقوط کرده اند، در تمدن هایى، زن اوج گرفته و معبود شده است، در تاریخ، 
تمدن هایى دیده مى شود که مجسمه خدایشان مجسمه یک زن است، یعنى 
زن، معبود آنهاست، الهه آنها زن است، مخصوصًا در یونان قدیم آن قدر به 
مقام زن ارزش داده اند که وقتى خدای خود را مى خواستند بتراشند به شكل 
زن مى تراشیدند و عبادت مى کردند. در تمدن های دیگری برعكس، زنان را 
خوار و پست و بى مقدار مى پنداشتند. در این باره، بحث های تاریخى زیادی 
هست. در کتاب حجاب عبداالعبد موودودی، دانشمند پاکستانى، بحث های 
تاریخى ارزنده ای در این زمینه آورده شده است. این یک بحث اساسى است، 
قضایى، حقوق  سیاسى، حقوق  نیست؛ حقوق  قضایى  بحث  زن یک  بحث 
عمومى و حقوق فرهنگى دارد. بحث حقوق زن، تنها محدود به قوه قضائیه و 
ازدواج و طالق و دادگاه مدنى نیست، این هم یک بخش است. بحث حقوق 

زن دامن گیر کل زندگى انسان است.

برفرض که در دادگاه، حّقى به زن داده شود، این مشكلى را حل نمى کند؛ 
مشكالت اصلى در ریشه های فكری و فرهنگى جامعه است. اینكه بیاییم و 
با بررسى های دقیق و محققانه بگوییم که این حق زن است و یا حق مرد 
است، مشكالت زنان وجوانان، دختران و پسران را حل نمى کند. پس بحث 
اسالم  مفهومى  و  فلسفى  بینش  مبانى  اصل  از  باید  را  زن  منزلت و حقوق 
نسبت به زن و مرد و جایگاهى که برای زن و مرد قایل است، شروع کرد. 
ابعاد مختلف آن نظریه پردازی شده و  این بحث اگر خوب تحقیق شود و 
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از مبانى مكتب اسالم استخراج شود، کار پردامنه و سنگین و عمیقى است. 
اینها بحث های کالنى است که در حوزه ها یا روی آنها کم کار شده یا اصاًل 
انقالب، وقتى شهید مطهری کتاب  از  قبل  کار نشده است. شما دیدید که 
حجاب را نوشت که کتاب خیلى خوبى است، سر و صدا و قیل و قال بپا 
شد، بعضى ها نقدهای شدیدی نسبت به آن نوشتند. من در نجف که بودم، 
این کتاب را گرفتم و خواندم، خیلى کتاب خوبى بود، تعجب کردم که چرا 
برخى به این کتاب، این قدر اشكال گرفتند. بحث های خوبى در آن نوشته 
شده که این بحث ها قباًل یا اصاًل نبوده، یا کم بوده است. شرایط ازدواج، 
والیت زن بر پدر و شوهر و پسر و دختر و دیگر بحث هایى که مطرح شده، 
با در نظر گرفتن جنبه های گوناگون بوده نه صرفًا بیان دیدگاه های خشک 
از  برخى  او هم  که  دیدم  بودم،  را هم خوانده  کتاب موودودی  فقهى. من 
این مباحث را مورد تعرض قرار نداده و این از ابتكارات شهید مطهری و از 

قدرت فكر شیعه بوده است.

این بحث ها  برای  این بحث ها عریض و طویل است و هر کسى  دامنه 
کار  مباحث  این  در  دقیقًا  هم  فضال  و  علما  از  برخى  حتى  ندارد.  آمادگى 
نكرده اند. باید در این مباحث کار شود و این مستلزم اشراف بر مبانى اسالمى 
و بر مسائل روز است، باید این مسائل با هم تطبیق داده شود تا اشتباه نشود. 
متأسفانه برخى افراد مباحثى را که روی آن کار نشده به اسالم مى چسبانند. 
خالصه در تحقیق این مسائل باید، اصالت اسالمى حفظ شود و آنچه که گفته 
مى شود در رابطه با این مفاهیم و نظریه پردازی این مفاهیم باید مستند باشد و 
بر اساس مبانى درست استنباط، از اسالم ناب استخراج شود. متأسفانه در این 
بحث ها اشتباهاتى هم از بعضى از اهل فضل سر مى زند که در این مباحث 

اهل فضل نیستند، چون اگر بودند این گونه بحث نمى کردند.
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ب( مسائل حقوقی زنان

بخش دیگر، مسائل حقوقى است چه حقوق شخصى و به اصطالح رابطه 
و  قبیل حقوق سیاسى  از  عامه  و چه حقوق  و شوهر،  و همسر  مرد  و  زن 
اجتماعى. بعضى از مذاهب هنوز به زن حق رأی نمى دهند و آن را غیرمشروع 
مى دانند، اما در مذهب ما، بحمداهلّل این مسائل حل شده است، زن حق رأی 
دادن دارد، حق انتخاب دارد، حق قضاوت دارد. معموالً در مباحث حقوقى، 
بحث باید جنبه علمى و فنى حقوقى فقهى خود را بگیرد، در بحث حقوق 
زن، تنها مسئله جایگاه مرد و زن مطرح نیست، عوامل دیگری در این حقوق 
مؤثر است، در تنظیم حقوق، عوامل زیادی مؤثر و دخیل اند. شارع مقدس ما 

در تنظیم حقوق زن و مرد همه جنبه ها را درنظر گرفته است.

برفرض در بعضى جاها به مرد حقى داده شده، ولى به زن داده نشده؛ 
مثاًل حق طالق به مردها داده شده و به زن داده نشده، مگر براساس شرط 
یا در صورت عسر و حرج. مسائل حقوقى مربوط به عوامل مختلفى است، 
در اعطا یا سلب یک حق، عوامل بسیاری دخیل است که باید بیرون کشیده 

شود. ما در مسائل حقوقى باید دو کار کنیم:

یكى اینكه حقوق را مشخص کنیم که این حقوق در خیلى جاها مشخص 
نشده، مورد بحث قرار نگرفته؛ یا به صورت کالن بوده و مسائل ُخرد آن مورد 

بحث قرار نگرفته است. 

این  باید  است؛  ریشه های حقوق  در  بحث  بشود،  باید  که  دیگری  کار 
حق  این  چرا  شود.  مشخص  حقوق  مسائل  از  خیلى  تا  شود  انجام  بحث 
به مرد داده شده، ولى به زن داده نشده است؟ عكس آن هم هست، چرا 
این طور شده؟ اینها در بحث چراها و ریشه ها و مبانى فلسفى، مهم است و 
باید بررسى شود. در باب فلسفه حقوق زن و مرد، خیلى چیزها که حاال در 

دست نیست به دست مى آید، این هم یک بخش مهم است.
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1 ـ مقابله علمى با انتقادها
بخش دیگری از فعالیت های این کمیته باید مقابله با انتقادهایى باشد که 

علیه نظام شروع شده که اصل آن به دلیل دشمنى با اسالم و نظام است. 

شعارهایى علیه نظام و کشور ما چه در زمینه حقوق بشر و چه حقوق 
زن مطرح مى کنند، علیه کشورهایى که هیچ حقى به زن نمى دهند؛ مثل حق 
بلكه  نمى زنند؛  نمى دهند، هیچ حرفى  به زن  رانندگى  دادن، حتى حق  رأی 
عزیز و مقرب آنها هم هستند، همه جا آنها را مدح مى کنند و قبول دارند ـ در 
عربستان سعودی به زن گواهى رانندگى نمى دهند، حق مسافرت تنها به زن 
 نمى دهند؛ تا چه رسد به انتخاب شدن، اینها اساسًا زن را غیر رشید مى دانند ـ.
ولى جمهوری اسالمى که در این مسائل تا این حد جلوست، مورد طعن و 
توهین قرار مى گیرد. اینها همه با اسالم دشمن اند، با نظام دشمن اند، در عین 
حال این حرف ها در قالب های فرهنگى و علمى و حقوقى زده مى شود و در 

روزنامه ها مى آید.

اینجا خبر ندارند یا مریض اند، مدام شعارهای آنها  متأسفانه کسانى که 
را تكرار مى کنند. مسلمانان روشنفكر دنیا فهمیده اند که اینها تزویر مى کنند 
در  عده  یک  ولى  است؛  مسائل روشن  مى کنند، چون  بازی  که  مى دانند  و 
داخل، اینها را در روزنامه های داخلى مى آورند و بزرگ مى کنند و به آن بها 

مى دهند.

مطرح  زن  حقوق  و  اسالم  درباره  که  شبهات  این  و  انتقادها  این  به 
آنها  خود  واقعیت  باید  بعد  شود،  داده  مناسب  علمى  پاسخ  باید  مى کنند 
را افشا کرد. زن در میان آن جوامع که ادعای حقوق برای زن دارند، چه 
وضعى پیدا کرده است؟ اگر انسان برود در دل آن جوامع، چه در تاریخ، 
بدترین  به پست ترین جایگاه رسیده و  چه در وضعیت فعلى، مى بیند زن 
او  از  مرد  که  ابزاری  به  شده  مبّدل  زن  غربى،  جوامع  در  دارد.  را  وضع 
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واقعى  زن  کاالها،  فروش  برای  فروشگاه ها  ویترین  در  مى کند،  استفاده 
مى آورند تا لباس بپوشد و مرد، زن را ببیند و جذب شود و آن لباس را 

بخرد.

در  مثاًل  که  کند  بررسى  رفته  به کجا کشیده، کسى  آنها  وضع خانواده 
یک خانواده فرانسوی یا انگلیسى، زن احساس امنیت و وفاق و حقوق و 
منزلت مى کند یا نه؟ در غرب، شیرازه خانواده اصاًل پاشیده شده و زن به 
بدترین وضع در آمده است. خبری در یكى از جراید درج شده بود زنى 
با مردی ازدواج کرده که این بیست و پنجمین زن او بوده و او بیست و 
و  کرده  ازدواج  بار  پنج  و  بیست  او  یعنى  است.  بوده  زن  ششمین شوهر 
بار شوهر  بیست و ششمین  برای  یكى هم  آن  و  کرده  رها  یا  داده  طالق 
خواهید  شود،  تحقیق  و  بررسى  نمونه ها  این  از  بعضى  اگر  است.  کرده 
دید چه تزویر و چه دروغى به خورد ما مى دهند و به اسم حقوق زن و 
و  است  زنده ای  بحث های  مسائل  این  مى گذارند.  کاله  ما  سر  روز  تمدن 
بنده  شوند.  تحقیق  بحث  متكفل  متخصصى،  افراد  باید  هم  بخش  این  در 
مدت اندکى در اروپا بوده ام، احساس کردم، بدبخت ترین موجود آنجا زن 
است، زن در آنجا اسیر نیرنگ و تزویر شیطانى و هوای نفسانى مرد است 
و هیچ چاره ای ندارد. اسم آن را هم آزادی زن گذاشته اند، آزادی اسمى 

دارد، ولى واقعًا در اسارت است.

اسیر  از  واقع  در  ولى  است،  آزاد  قانون  نظر  از  انسان  وقت ها  بعضى 
اقتصاد سرمایه داری، شعار آن  بدتر است و مى خواهد خودکشى کند. مثل 
آزادی اقتصادی است، ولى خود اقتصاددانان اقرار مى کنند که آزادی مطلق 
کاپیتالیسم به اسارت اکثریت جامعه از نظر اقتصادی انجامیده است. از نظر 
اسمى و حقوقى آزاد است، ولى عماًل این طور است که پولداران توانستند 

اکثریت مردم را کارگران خود کنند.
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انقالب صنعتى را بخوانید،  از  انگلستان، بعد  تاریِخ وضع کارگران در 
به  بودند؛  آزاد  ظاهری  نظر حقوق  از  داشتند،  را  بدترین شرایط  کارگران 
آنها مى گفتند ما آزاد هستیم تو را استخدام کنیم و تو هم آزادی هر وقت 
خواستى بیرون بروی، ولى او کجا مى توانست برود؟ آزادی حقوقى به او 
داده شده بود، اما از نظر واقعى، آزادی به بدترین شكل از اسارت مبدل 
شده بود، که یا باید مى رفت و مى مرد یا مجبور بود همین وضع را قبول 
بیست  تا  گاهى  جوانان  بودند،  شده  گرفته  کار  به  زنان  و  کودکان  کند. 
همین  بعدها  سل.  بیماری  با  حقوق،  کمترین  با  مى کردند؛  کار  ساعت 
اصل  که  شد  منجر  سوسیالیستى  نظام های  ظهور  به  کارگر  حقوق  مسائل 
مالكیت را مى خواست از بین ببرد و در حقیقت عكس العمل و واکنش آن 

فشارها بود.

به نظر آنها زن در اسالم محدودیت دارد، ولى در غرب محدودیت ندارد؛ 
اما در عمل مى بینیم به چه شكلى در آمده است، زن از نظر اسمى آزاد است 
و عنوان حقوق زن را دارد؛ ولى از نظر واقعى اسیر دست مرد است و هیچ 
قدرتى ندارد. بانوانى که به غرب رفته اند دیده اند، خیلى عجیب است؛ خوب 
است واقعیت های زندگى غرب برای جوانان ما تشریح شود تا متوجه شوند 
چه نعمتى را در دست دارند و چه گروه های مزور و شیطانى مى خواهند این 
نعمت را از آنها بگیرند و کثافت های خود را به اسم فریبنده آزادی و حقوق 
زن به خورد ما بدهند. آیا در غرب، حقوق واقعى زن حفظ مى شود؟ در آنجا، 
اداره جوامع به دست عده ای کارفرما و شرکت و کارتل است و از زن برای 

کسب منافع بیشتر استفاده مى کنند.

شود.  مقابله  غرب،  مزورانه  فرهنگِى  تهاجم  با  که  است  ضروری  پس 
انگیزه اصلى تبلیغات غرب علیه ما، سیاسى است، فكری و فرهنگى نیست، 
مشكالت  که  کشورهایى  علیه  چرا  وگرنه  ماست؛  نظام  با  دشمنى  همان 
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بلكه  جدی در مقوله حقوق بشر و حقوق زن دارند، غرب ساکت است؟ 
در  هم  کسانى  که  است  تأسف  جای  هستند.  چشم هم  نور  کشورها  این 
داخل، همان شعارهای آنها را در روزنامه ها و نشریات مى آورند، بعضى از 
روحانیون کم دانش نیز آن را تكرار مى کنند و فكر مى کنند خدمت به اسالم 

مى کنند.

یک بخش دیگر که باید درباره آن بحث شود، بخش سیاست اجرایى و 
برنامه ریزی دیدگاه های حقوقى است. این بحث هایى که اشاره شد، اکثراً به 
این قسمت برمى گردد، هم اکنون ما داریم یک نظام اسالمى را پیاده مى کنیم، 
باید  برنامه هایى  چه  قوانین،  و  ساختارها  تنظیم  در  که  شود  بررسى  باید 
پیش بینى شود، در بخش قضاوت، در بخش حقوق مدنى و نظام حقوق زن و 

مرد، رابطه فرزند با مادر، فرزند با پدر و... .

2 ـ تقسيم وظايف اجتماعى ميان زن ومرد

بخش دیگری که مهم است، بحث تقسیم وظایف اجتماعى میان زن و 
مرد است. با توجه به بینش اسالم نسبت به زن و انتظاری که ما از جامعه 
از مشاغل  باید روشن شود که زن وارد چه حوزه ای  سالم اسالمى داریم، 
و وظایف اجتماعى باید بشود و وارد چه حوزه ای نشود؟ این فراتر از یک 
منعى  هیچ  حقوقى  نظر  از  مواردی  در  است  ممكن  است،  حقوقى  بحث 
وجود نداشته باشد، ولى با یک دید کالن نسبت به جامعه اسالمى ایده آل، 
آیا حضور در برخى از مشاغل اجتماعى به مصلحت زن و جامعه است؟ یا 
اینكه حضور زن در برخى از مشاغل به خود زن، به نسل آینده و به نظام 

تربیت فرزند ضرر مى زند؟

این  اصاًل  آموزش هم هست،  مورد  در  بلكه  کار،  مورد  در  فقط  نه  این 
نظام ها و ساختارهایى که ما برای کار و برای آموزش داریم، از غرب گرفته ایم 
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و به صورت طوطى وار پیاده مى کنیم و هیچ فكر و بررسى نكرده ایم که آیا این 
به مصلحت جامعه است؟ نكند این نظام های اجتماعى و آموزشى جامعه ما 
را بكشد به سمتى که خودشان کشیده شده اند، نكند روابط خوب اسالمى و 
خانوادگى ما گسسته شود؟ آیا این شكل آموزش شكل درستى است که دختر 
و پسر در شرایط خیلى حساس زندگى، در محیط آموزشى مختلط باشند؟ 
آیا اگر از نظر حقوقى امكان دارد و جایز است، از نظر تربیتى و فرهنگى نیز، 

کار درستى است؟ 

در این گونه مسائل اگر مصالح فعلى و آینده نظام دیده نشود، به خسران های 
مربوط  مفاسد  از  خیلى  است.  شده  هم  متأسفانه  که  مى شود  منتهى  بزرگى 
مى شود به تأخیر در سن ازدواج دختر و پسر، شما با یک قرن پیش مقایسه 
اسالم  در  است،  جامعه  فساد  مایه  این  قطعًا  است.  کرده  فرق  خیلى  کنید، 
چقدر تلقین شده که در ابتدایى ترین ایام سن بلوغ، دختر و پسر ازدواج کنند 
و این نیاز واقعى است. حاال ما آمده ایم ساختار آموزشى و اشتغال را طوری 
قانونى هست؛  ازدواج کنند، تجویز  اینها عماًل نمى توانند  تنظیم کرده ایم که 
ولى بحث اینجا اصاًل بحث حقوقى نیست.اگر متدین باشند باید پنج شش 
سال یا هفت هشت سال از بهترین ایام عمر و جوانى خود را در کمال فشار 
بگذرانند تا بتوانند خود را حفظ کنند. آیا این گونه درست است؟ چرا ما نظام 
آموزش را طوری برنامه ریزی نكنیم که به دختر و پسر بعد از سیكل یا بعد 
از دیپلم، کاری به تناسب واگذار شود و حقوق هم بگیرند و ازدواج هم کنند 
و تحصیالت تكمیلى آنها، ضمن خدمت باشد؟ اصاًل عرف خارجى را تغییر 

بدهیم.

این کار به صورت قانون در آید و رفته رفته به یک  این اساس، اگر  بر 
مى رود  و  مى گیرد  دیپلم  پسری  اگر  که  بشود  قانونى  شود،  تبدیل  فرهنگ 
در  که  اختالطى  این  است.  نرفته  دانشگاه  که  نگویند  دختری،  خواستگاری 
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دانشگاه است چه اثر علمى دارد؟ به نظر من برعكس است، اگر اختالط نباشد 
از نظر علمى بهتر است و دانشجویان در فضایى آرام تر و با آسودگى خاطر 

مسائل علمى خود را پى گیری مى کنند.

ما بدون اینكه در این مسائل تحقیق کنیم، همه چیز را کپى کرده ایم. رژیم 
سابق مى خواست زندگى ما را غربى کند، ما هم که آمدیم همه نهادها را به 
همان شكل نگه داشتیم، هیچ سعى نكردیم این نهادها را متناسب با نیازهای 
انسان  و  مى گیرد  شكل  دارد  دیگری  مفاسد  دهیم.  تغییر  خود  ملى  و  دینى 
مى بیند خطر مفاسد، هر روز بیشتر مى شود، برای زن و مرد و نظام و جامعه 
احساس خطر مى شود ـ اینجا دیگر بحث حقوق زن نیست ـ اینها بحث های 
اساسى جامعه است. باید برای اصالح ساختارها فكری شود، دست کم طرح 

داده شود، ببینیم مسئوالن گوش مى کنند یا نمى کنند.

خطرها را بیان کنید و هشدار دهید که این مسیر به کجاها خواهد کشید 
و علتش این است که ما نهادهای اساسى جامعه از قبیل آموزش و پرورش 
اگر  نكردیم.  تنظیم  و  مبانى خودمان اصالح  اساس  بر  را  اشتغال  و  کار  و 
در این کمیته هایى که شما تشكیل دادید، این بخش ها درست مورد توجه 
مفید  اهداف شما خیلى مؤثر و  قرار گیرد، در تحقق  و تحقیق و پژوهش 
این  دهد.  انجام  را  کار  این  التین  اسم  یک  با  یونسكو  نیست  الزم  است. 
ضعف مدیران فرهنگى و احساس خود کم بینى آنهاست که مى خواهند هر 

طرحى از آنجا بیاید.

نهایى  ساختار  به  هنوز  زن  حقوق  علمى  بحث های  مورد  در  خود  ما 
نرسیده ایم، اول مى خواستیم تشكیالت مربوطه را زیر نظر معاونت قضایى 
بیاوریم و آنجا بررسى شود، دیدیم آنجا نمى شود؛ به ویژه در بعضى مسائل 
اساسى و سیاست های کلى، جایى باالتر از معاونت باید متصدی آن شود. 
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به نیروهای ویژه نیاز دارد و آن نیروها با این معاونت ها آمادگى کار ندارند، 
حوزه  حد  در  را  تشكیالت  این  کردیم  سعى  مى خواهد.  باالتر  سطح  یک 
و  بكنیم  باید  چكار  ببینم  دارد،  وجود  مشكالتى  چنین  ببینیم.  قوه  ریاست 
جایگاهش کجا باشد، نیروهایش چه کسانى باشند، بحث ها چگونه باشد و 
چه کسى آن را مدیریت کند. خیلى از این بحث ها نیاز به ابتكار و خالقیت 
جدید دارد و آن طور نیست که خیلى راحت فتاوی را کنار هم بگذارند و 

بشود یک طرح، این طور نیست.

این مسائل علمى نیاز به نظریه پردازی دارد و با کارهایى از قبیل تجمیع 
را  مطلوب  کیفیت  آن  هیچ وقت  کّمى  داده های  نمى آید.  دست  به  فتاوی 
ندارد و ممكن است به درد هیچ کاری نخورد. این کار نیاز به تحقیق عمیق 
و  دارد  فقهى  و  حقوقى  مسائل  به  اشراف  نظر  از  باال  حد  در  نیروهای  و 
کارشناسانى الزم است که در آن رشته بحث کنند و آنچه را که نیست خلق 
کنند، عین کاری که مثاًل شهید صدر کرد. او اقتصاد اسالم را چهل سال پیش 
نظام داد، قبل از او هیچ طرحى از نظام اقتصادی اسالم وجود نداشت. هم 
به فقه و هم به مباحث روز اشراف داشت، اصاًل مسائل اقتصاد را مى فهمید 
و توانست به عنوان الگو و مدل آن را بیرون بكشد و طرح کند. کار او در 

حد خود خیلى عالى بود.

کتاب  این  مى گفت،  پیش  سال  پانزده  اقتصاد،  استادان  از  یكى  قول  به 
که سى سال از آن گذشته هنوز کتاب قرآن اقتصاد اسالمى است. اکنون نیز 
این چنین کاری الزم است، بخصوص کارهایى که شما دنبال آن هستید کار 
ساده ای نیست که بتوان با چند استفتا آن را به انجام رسانید. کار دشواری 
است، صرف اینكه فتاوی جمع شود، مسئله را حل نمى کند؛ نیاز به خالقیت 

و نظام سازی است.
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مبحث چهارم

احزاب و تشکل های غیردولتی

گفتار اول: احزاب))) 

و  احزاب  مدنى،  جامعه  سیاسى  و  اجتماعى  ارکان  مهم ترین  از  یكى 
تشكل های سیاسى است. جامعه بدون تشكل های اجتماعى و سیاسى، جامعه 
پژمرده و مقهوری خواهد بود که برای پذیرش دیكتاتوری بسیار مستعد است. 
در مبانى اسالمى، اولین چیزی که برای هر انسانى به آن ارزش داده شده و 
بر آن تأکید شده است، اعتقاد و اندیشه است. اصاًل اسالم آمده که اندیشه و 
معارف انسان ها را تصحیح و هدایت کند. تا این اندازه در اسالم به معرفت و 
شناخت اهمیت داده شد که معرفت، مقصود اصلى از خلفت انسان ها شمرده 
تفسیر  لیعبدون  االلیعبدون«،  واالنس  الجن  ما خلقت  »و  آیه  در  است،  شده 
شده به »لیعرفون« یعنى جن و انس نیافریدیم جز برای اینكه بشناسند. قالب 
و شكل عبادات و مناسک، مقصود نیست، بلكه مقصود اصلى همان معرفتى 

است که از این عبادت حاصل مى شود.

بُعد اصلى جامعه اسالمى، بُعد فرهنگى و فكری آن است. اسالم،  قهراً 
که  کرد  مبدل  اسالمى  بزرگ  تمدن  به  را  عربستان  بدوی  جاهلیت  جامعه 
معارف فلسفى شرق و غرب آن روزگار را در خودش هضم کرد. معجزه 
اسالم، معجزه فرهنگى است، در انبیای گذشته، عصای موسى یا ید بیضای 
بود،  بود، زنده کردن مرده، معجزه حضرت عیسى  او  آن حضرت، معجزه 
محتوای  در  کریم  قرآن  اعجاز  است.  فرهنگ  تحول  اسالم،  معجزه  ولى 
معارف آن است، یكى از وجوه اعجازش این است که تعالیم آن مثل دریایى 

) ـ سخنرانى در ديدار با اعضای خانه احزاب تاريخ 1382/6/30
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است که هر چه از آن بردارند باز هم جدید و زاینده و بى پایان است. در 
هفتاد  تا  دارد  بطنى  نیز  بطن  هر  و  دارد  بطونى  قرآن  آمده:  روایات  بعضى 
بطن. این کنایه از آن است که ابعاد قرآن کریم نامتناهى است، اندیشه بشر 
دارد و محتوای  برتر  قرآن سخن  باز  کند،  پیشرفت  از علم  در هر سطحى 

جدیدی را ارایه مى دهد. 

تشكیالت  و  احزاب  اهمیت  اسالمى،  جامعه  برای  مشخصه ای  چنین  با 
نباید  اما  سیاسى که عهده دار نظم و آرایش سیاسى جامعه اند، آشكار است. 
شود.  جامعه  برای  هزینه هایى  و  ضایعات  موجب  سیاسى،  احزاب  رقابت 
تعریف حزب در مكتب ها و فرهنگ های مختلف فرق مى کند، ممكن است 
تعریفى که در غرب از حزب وجود دارد در مكتب اسالم به آن شكل قابل 
قبول نباشد. نقش احزاب، تعامل میان احزاب و حاکمیت، حقوق احزاب بر 
با مردم، در هر مكتبى  حاکمیت، حقوق حاکمیت بر احزاب، رابطه احزاب 
و هر دیدگاهى با هم فرق مى کند، حتى دیدگاه های غربى در این خصوص 

یكسان نیست. 

بررسى نقش احزاب در جامعه اسالمى قبل از تشكیل حكومت اسالمى 
دارد.  علمى  و  کارشناسى  بحث های  به  نیاز  اسالمى  نظام  برپایى  از  بعد  و 
این بحث ها در تعیین جایگاه احزاب و کارکرد بهتر و سالم تر و هماهنگ تر 
با مبانى اعتقادی و فرهنگى جامعه، بسیار مؤثر خواهد بود. اکنون احساس 
مى شود در جامعه، حالت تعصبى نسبت به احزاب هست، بعضى ها مى گویند 
کاًل حزب غلط و باطل است، دیدگاه دیگری عكس این است و حزب را 
کرد.  نمى شود  کاری  حزب  بدون  است  معتقد  و  مى داند  امور  همه  محور 
در جامعه ما تضاد فكری شدیدی در نفى و اثبات احزاب وجود دارد، در 
همه  که  ابهاماتى هست  و  سئواالت  احزاب  به  نسبت  نیز  دینى  حوزه های 

جای بحث دارد. 
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مسایل حقوقى و قضایى احزاب نیز از ابعادی است که باید به آن توجه 
شود. الزم است حقوق احزاب تدوین شود، گاهى حقى بر حزبى است، گاهى 
ما، نوع جدید و  انقالب و حكومت  برای حزب است. همان طور که  حقى 
بدیعى در فرهنگ سیاسى جهان است، نهادها و رفتارها و روابط سیاسى آن 
نیز ممكن است متفاوت بوده و نیاز به تعریف و تبیین جدیدی داشته باشد. 
باید تعریف درست و متناسبى از حزب، تكثر احزاب، تعامل میان احزاب، 
نقش احزاب در حكومت اسالمى، صورت گیرد. همچنین باید حقوق احزاب 
فلسفى  و  حقوقى  و  فقهى  مبانى  اساس  بر  مستحكم  و  مستدل  صورت  به 
خودمان و با نگاهى به اندیشه های نو، تبیین شود. چشم جهان اسالم در این 
مورد نیز همچون دیگر الگوهای سیاسى، به مفاهیم و تعاریف و تبیین های ما 
دوخته است. بسیاری از احزاب در کشورهای اسالمى که از اول هم خوب 
به  درستى،  رهبری  یا  درستى  تعاریف  اینچنین  نبودن  اثر  بر  تأسیس شدند، 
افراط و تفریط کشیده شدند، یا مضمحل شدند یا وارفتند و در افكار دیگر 
ذوب شدند، برخى به کمونیسم و برخى به سلفى گری و وهابى گری کشیده 
که  بودند  اسالمى  احزاب  از  حزب التحریر  و  اخوان المسلمین  امثال  شدند. 
خیلى هم سر و صدا داشتند، بعضًا به وهابى گری و سلفى گری کشیده شدند 

و سرانجام سر از القاعده و طالبان درآوردند. 

گفتار دوم: تشکل های غیردولتی)))

یكى از اصول و سیاست های اساسى مدیریت اسالمى، مشارکت مردم در 
همه امور مربوط به جامعه است. این اصل هم مبانى فلسفى و کالمى و هم 
مبانى فقهى دارد و از همه مهم تر سیره پیامبر اسالم و ائمه، بهترین دلیل 
و برهان بر این مدعاست. مبنای فقهى این مشارکت همان مسئولیت همگانى 

است: »ُكُلْكم راٍع وُكُلُكْم مسؤول عن َرِعيَّتِه«.

) ـ سخنرانى در جمع شبكه سازمان های غيردولتى جوانان در تاريخ 1381/10/2.



فصل پنجم/ حقوق بشر ............................................................................................... 235  

اساسًا مكتب اسالم، تحقق ارزش ها و اهداف خود در جامعه را مسئولیت 
و وظیفه همگان و به عبارتى وظیفه جامعه مى داند، ضمن اینكه به گونه ای 
دیگر آن را وظیفه حاکمیت هم مى داند. خطاب بسیاری از آیات قرآن متوجه 
أّيها  عموم مردم و جامعه است نه فرد و قشر خاصى، خطابات قرآنى ﴿يا 
الذين آمنوا﴾ و ﴿يا أّيها الناس﴾ است. حتى در وظایفى که طبیعتًا مخصوص 
حاکمیت است مانند اقامه حدود و مجازات ها باز مى بینیم آیات قرآن خطاب 
این وظیفه را هم مسئولیت همگان دانسته است.  به عامه است، یعنى اصل 
اینها بى جهت نیست، برای جاانداختن این مفهوم است که حكومت اسالمى، 
حكومتى است که ابتدائًا بر دوش مردم و سپس بر حسب ضرورت و نیاز بر 
دوش هیأت حاکمه است. لذا در روایات و آیات، این مرزبندی که در حقوق 
امروز دنیا میان وظایف دولت و وظایف مردم هست، دیده نمى شود، خود 

تأسیس حكومت هم وظیفه مردم است. 

مبنای فلسفى و کالمى آن عمیق تر و ریشه دارتر است و آن این است که 
اسالم به مردم بر اساس اصل خالفت الهى یعنى این که انسان خلیفه خدا بر 
روی زمین است نگاه مى کند. ﴿اِنِّي جاِعٌل ِفي االْرِض َخلْيَفة﴾، گر چه نمود 
آن در ابتدای خلقت در یک فرد یعنى آدم ابوالبشر بود، ولى مفاد آیه، فرد 
نیست، ظاهر آیه مبارکه خطاب به مالئكه است درباره خلقت آدم که منشأ کل 
بشریت است. خداوند متعال در این سئوال و جواب با مالئكه فرموده است: 
﴿اِنِّي جاِعٌل ِفي االْرِض َخلْيَفة﴾، و مباهات مى کند که بشر را بر روی زمین 
به عنوان خلیفه قرار داد. این دیدگاه انسانیت را کسوت خالفت الهى مى دهد 
و انسان را خلیفه خدا عنوان مى کند که باالترین و شریف ترین و مقدس ترین 
مقام قابل تصور است. خداوند متعال وجود مطلقى است که صرف کمال و 
جمال و جالل است و کنه عظمت او قابل درك نیست، یكى از مخلوقات 
خود را که از بعضى جهات جزء ضعیف ترین مخلوقات هم هست ولى چون 
قرار داده و  الهى دمیده شده است، خلیفه خود  از روح  نهادش شمه ای  در 
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در برابر مالئكه به او مباهات مى کند. تمام این اشاره ها و داللت های ریز و 
انسان و کرامت او را  درشتى که در متون اسالمى آمده در حقیقت جایگاه 
از نگاه مكتب اسالم نشان مى دهد. تمام قومیت ها و امتیازات طبقاتى نادیده 
گرفته شده و فقط جوهره انسانیت انسان ها، مورد توجه است. این اقتضا دارد 
که اصالت به مردم داده شود. در آیات قرآنى موارد زیادی داریم که خداوند 
مردم را به عنوان جمع و جامعه مخاطب قرار داده است و خیلى از وظایفى 
که در نگاه اول به نظر مى رسد متعلق به فرد انسان است، به جامعه و امت 

اسناد مى دهد. 

سیره پیامبر اکرم و ائمه اطهار در مدیریت جامعه اسالمى خیلى 
روشن بود، تمایزی میان حكومت و مردم و حاکم و رعیت وجود نداشت، هیچ 
امتیازی برای حاکم از نظر تشریفات و حقوق نبود. با آنكه پیامبر دولتى 
برپا کرده و اقتداری یافته بود، هر کس به مجلس پیامبر وارد مى شد پیامبر 
را از دیگران تشخیص نمى داد. حكومت پیامبر تشكیالت عریض و طویلى 
نداشت، تأکید داشت آن شكل مردمى بودن و مشارکت مردمى از دست داده 
نشود. در زمان خلیفه دوم، مناطق بسیاری و از جمله امپراتوری های بزرگى 
به دست مسلمانان فتح شد و آداب و رسوم و تشریفات سیاسى این مناطق 
به جامعه اسالمى راه یافت و از زمان خلیفه سوم دارای تشكیالت عریض و 
طویلى شد. مرزها و فاصله ها بین حكومت و مردم دوباره ایجاد شد، وقتى 
امیرالمؤمنین روی کار آمد تمام تشریفات و امتیازات حكومتى را به هم زد 
و حكومت را به همان سیره و سنت پیامبر اکرم برگرداند. مشارکت دادن 
مردم در حكومت، یک اصل است. مفهوم مردم ساالری دینى که مقام معظم 
رهبری بارها فرموده اند، بسیار پرمعناست که باید اهل تحقیق از دانشگاه و 

حوزه به تبیین بیشتر آن بپردازند. 

آن  در  بلندی  افكار  است،  غنى  خیلى  ساده بودنش  همه  با  ناب  اسالم 
این  در  ما  متأسفانه  کنیم.  تدوین  و  استخراج  را  آنها  باید  که  است  نهفته 
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ولى  مى دهیم،  را  مشارکت  و  ساالری  مردم  شعار  کرده ایم،  کار  کم  بخش 
تبیین کنیم.  استخراج و  منابع دینى  از  را  کمتر رفتیم که چارچوب های آن 
مدیریت از باال در نظام اسالمى بسیار محدود است و بیشتر مدیریت مردمى 
مطرح است. یكى از آفات این بحث آن است که میان مردم ساالری دینى به 
معنای مردمى بودن مسئولیت ها و وظایف یک نظام اسالمى با آنچه امروز 
در دنیا به عنوان دموکراسى مطرح است، خلط مى شود. تا مردم ساالری دینى 
دموکراسى  همین  متوجه  فوراً  ذهن ها  مى شود،  مطرح  مردمى  مشارکت  و 
مى شود که امروز در دنیای غرب مطرح است. در حالى که این دو با هم 
است  رنسانس  افكار عصر  بر  مبتنى  دموکراسى غربى  دارند،  ماهوی  تباین 
اساس  بر  و  اجتماعى  قرارداد  بر  متكى  دارد،  را  معنای خود  و  که ریشه ها 
مفاهیم خاص حقوقى و فلسفى است. از نظر مكتب ما بسیاری از این مبانى 
دارای عیب های اساسى است و قابل نقد است. عالوه بر تباین مفهومى و 
نظری مردم ساالری دینى و دموکراسى غربى، از نظر عملى و کاربردی نیز 
میان این دو تفاوت های بسیاری وجود دارد. مشارکت حقیقى مردم تنها در 
نظام مردم ساالری دینى محقق مى شود، در دموکراسى غربى مشارکت مردم 
صوری و ظاهری است که آن هم تحت تأثیر سرمایه و تبلیغات جهت داده 
مى شود. در مردم ساالری دینى وظایف و مسئولیت ها به مردم سپرده شده 

است.

این یكى از آرزوهای دیرینه من بود که این بحث از متن فرهنگ دینى و 
معارف قرآن کریم استخراج و تبیین شود. اصاًل انقالب ما بر این اساس شكل 
گرفته است. نباید به ظاهر کار اکتفا شود، باید مبانى این مدیریت و مشارکت 
مردمى تحقیق و تدوین شود. انقالب ما مبانى اصیل خودش را داشت، کپى 
شده از انقالب های شرقى و غربى نبود، همه ایده ها و اندیشه های این انقالب 
از اول مال خودش بود، انقالب حزبى نبود، انقالب واقعًا مردمى بود. اسالم 
به حرکت درآورد. کسى  متحد کند و  را  توده های عظیم مردم  بود  توانسته 
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تصور نمى کرد که آن رژیم قدرتمند با آن همه پشتیبانى قدرت های غربى به 
این سرعت از بین برود. مشارکت مردم در انتخابات، یک بخش محدود از 
مشارکت است، در نظام سیاسى اسالم مردم باید در همه عرصه ها و مراحل 
حكومت و جامعه مشارکت داشته باشند. این معنا در فقه ما وجود دارد، باید 
آن را به صورت قانون تدوین کنیم، بخشى از آن در قانون اساسى آمده که در 
حد حقوق اساسى است، بخش های دیگر آن که بسیار عریض و طویل است 
مشارکت  به نظریه پردازی دارد. ما معموالً  نیاز  و زمینه های گوناگونى دارد، 
آنها کپى  از  الگوهای جاری در غرب مى دانیم و  مردم را منحصر در همان 

برمى داریم.

به وسیله لشكرکشى  امروز مسلمان هستند  این کشورهایى که  از  خیلى 
یا اقدامات حزبى سیاسى، مسلمان نشده اند، بلكه به وسیله نهادهای مردمى 
در  را  جمعیت  بیشترین  که  مالزی  و  اندونزی  شدند.  مسلمان  غیردولتى  و 
کشورهای اسالمى دارند، به وسیله بازرگانان مسلمان به اسالم گرویدند. این 

بر اساس همان اصل مسئولیت همگانى است. 

تأسیس تشكل های غیردولتى از این منظر اهمیت دارد. آنچه مهم تر است، 
و  اجتماعى  مسایل  کارشناسان  از  استفاده  با  باید  است،  فرهنگ  این  احیای 
صاحب نظران اسالمى توسعه پیدا کند و این اوالً نیاز به کارشناسى و طراحى 
و برنامه ریزی و ثانیًا نیاز به امكانات و پشتیبانى مادی و معنوی و حمایت های 
قانونى دارد. از مؤلفه های فرهنگ ملى و دینى خودمان مى بایست در طرح 
بافت سنتى جامعه  در  که  عناصری  از  استفاده شود، خیلى  برنامه ریزی ها  و 
است.  وارداتى  الگوهای  از  مؤثرتر  و  سالم تر  و  کم هزینه تر  خودمان هست، 
استفاده از ظرفیت های بومى خودمان بسیار مهم است، آنها را تنظیم کرده و 
توسعه بدهیم، نگوییم اینها فرسوده شده و قدیمى است، این خود آفتى است. 

البته در کنار آنها از پدیده های جدید نیز استفاده کنیم. 
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مؤسسات خیریه اگر توسعه داده شود و نواقص و عیوب آنها رفع شده و 
از تكنیک روز در آنها استفاده شود، در هیچ جای دنیا نظیر آنها وجود ندارد. 
مؤسساتى که به عنوان امور خیریه در دنیا وجود دارد خیلى بى روح است و با 
آنچه در کشور ما هست بسیار تفاوت دارد، نهادهای خیریه ما متكى بر فلسفه 
و فرهنگ دینى است و آثار و برکات روحى و معنوی خاصى دارد. چرا باید 
الگویى را که در آنجا هست و فاقد روح معنویت است و فقط بخش مادی 
آن خوب تنظیم شده است جایگزین نهادهای خیریه خود کنیم؟ ممكن است 
آنها توانمندی هایى داشته باشند که بشود از آن استفاده کرد، ولى قطعًا محتوا و 
آثار و برکات و جنبه های روحى و معنوی نهادهای ما را ندارند. من این قصه 
را سال ها پیش از انقالب شنیده ام، مرحوم آقای محقق که قبل از آقای بهشتى 
تشكیالت مرکز اسالمى هامبورگ را راه انداختند و از طرف آقای بروجردی 
بى عاطفه  غرب  مردم  چقدر  مى دهد  نشان  که  بودند  کرده  نقل  بودند،  آنجا 
هستند و فرهنگ غربى آن را چگونه بار مى آورد. ایشان مى گفت یكى از تبعه 
آلمان در اثر مراوده با آقای محقق به تدریج به دین اسالم نزدیک شده بود 
بود.  نشده  دارد، ولى هنوز مسلمان  اسالم حقیقتى وجود  که در  و دریافت 
تا اینكه مریض مى شود و مى رود بیمارستان و احتمال عالج او بعید به نظر 
مى رسید. آقای محقق به او پیشنهاد مى دهد تو که در این مدت قانع شدی که 
اسالم برحق است، حاال که در بستر بیماری هستى ایمان بیاور و شهادتین را 
بگو. او هم قبول مى کند و شهادتین را مى گوید و متنى را هم مى نویسد و امضا 
مى کند. اتفاقًا چند روز بعد هم مى میرد، با نشان دادن این نامه، وی را با مراسم 
مسلمان ها به خاك مى سپارند. چند مدت بعد، از دادگاه آن شهر احضاریه ای 
برای آقای محقق مى فرستند، گفت وقتى رفتیم دادگاه دیدیم جوانى که پسر 
ایشان بود شاکى ماست، بعد از مدت ها که فهمید پدرش فوت کرده، دنبال 
کسى بود که پدرش را دفن کرده بود. شكایت کرده که این آقا به من ضرر 
زده، چون اگر من مى دانستم مى آمدم جسد پدرم را فالن مقدار مى فروختم! 
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این یک فرهنگ است، در این فرهنگ رابطه پدر و فرزندی این قدر بى محتوا 
و بى روح مى شود که پدر برای فرزند به عنوان یک کاال درمى آید. کسى که 
فكر  مادی محض  و  بى روح  قدر  این  نزدیک ترین خویشان خود  به  نسبت 
مى کند، نسبت به دیگران چه خواهد کرد؟ البته که نمى توان محتوای نهادهای 
قالب  نیز  قالب ها  مواردی  در  گرفت، حتى  وام  فرهنگى  از چنین  را  خیریه 
محض نیست و اثر خودش را مى گذارد. تشكل های غیردولتى باید به گونه ای 
شكل بگیرد که ایده ها و مقاصد بلند اسالمى در آن ها احیا شود، بسیاری از 

این معانى برای جهان غرب اصاًل قابل درك نیست. 

تشکل های کارگری)))

درفرهنگ اسالمى، جایگاه و منزلت کار و کارگر، بسیار بلند است، کار در 
فرهنگ اسالمى بسیار مقدس است، کارگر حبیب خدا عنوان شده و بیكاری 

بسیار نكوهیده شده است. 

ارزش کار در فرهنگ اسالمى روشن است و نیاز به بحث ندارد، آنچه 
این  این دیدگاه و  باید  این است که در مدیریت جامعه اسالمى  مهم است 
بینش احیا و سیاست هایش تدوین و ساختارهای عملیاتى شدن آن ایجاد شود. 
این تشكل و تشكل های مشابه مى تواند در این زمینه نقش داشته باشد. در 
میدان عمل و اجرا، دو محور، بسیار مهم است: یكى حمایت از حقوق کار و 
کارگران و دیگری ایجاد اشتغال و بسترهایى که ظرفیت های کاری را از نظر 
کمیت افزایش دهد و از نظر کیفیت بهینه سازی کند و توانمندی و بازدهى کار 
را ارتقا ببخشد. در فرهنگ اسالمى و نیز در اصول مختلفى از قانون اساسى، 
حمایت از کار و کارگر و حقوق کارگران به شكل های مختلفى آمده است که 
در همه این بخش ها مى بایست طراحى و برنامه ریزی و سیاستگذاری شود. 
عالوه بر حمایت های حقوقى، حمایت های اقتصادی نیز الزم است به این معنا 

) ـ ديدار با جمعى از کارگران و مسئوالن تشكل های کارگری 1383/2/8.
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که سیاست ها و قوانین اقتصادی مى بایست طوری تدوین شود که حقوق این 
قشر پایمال نشود. برای این کار، هم در دستگاه قضایى، هم در تشكل های 
صنفى و کارگری، هم در سیاست های اقتصادی کالن کشور، هم در قوانین 
کار و مقررات اجرایى، همه نیاز به برنامه ریزی و طراحى های کارشناسى شده 

هست. 

یک بخش از حمایت ها هم حمایت قضایى است. نظام اسالمى مكلف 
این  معنای  به  کند. حمایت  کارگران حمایت  از  مختلف،  در جهات  است 
نیست که قانون آمرانه و سختى علیه کارفرماها و مسئولین بنگاه ها به نفع 
نفع  به  ظاهر  بر حسب  که  قوانینى  از  برخى  گاه،  شود.  تصویب  کارگران، 
کارگران، تصویب مى شود، در عمل به ضرر کارگران تمام مى شود. همین 
از کارگر، در عمل سبب شده است که  قانونى که مى خواهد حمایت کند 
کارفرما این کارگر را دیگر به کار نگیرد. حمایت های قضایى یا حمایت های 
قانونى، باید واقعى باشد. امروز در دنیا شكل های گوناگونى از این حمایت ها 
دارد تجربه مى شود و موفق هم بوده است. در بخش حمایت های قضایى 
مثاًل، کسى خیال مى کند اگر در مرافعه میان کارگران و کارفرما، قاضى سریع 
وارد ماجرا شده و به نفع کارگران حكم بدهد، این حمایت از کارگر است. 
نتیجه  این  به  خود  قضایى  تجربه  در  ما  نیست،  طور  این  معموالً  اینكه  با 
رسیده ایم که هر چه بتوانیم در حل و فصل اختالفات کارگری، از نهادهای 
شبه قضایى استفاده کنیم، بیشتر به نفع کارگر است تا اینكه از حكم دستوری 
اختالف،  مانند شورای حل  نهادهای شبه قضایى  این  کنیم.  استفاده  محكمه 
اتحادیه های صنفى، در حل و فصل مرافعات  یا  NGO ها  نهاد داوری،))) 
کارگر یا کارفرما در عمل خیلى بهتر پاسخ مى دهند. گاهى اگر قانون یا قاضى 
در مرافعات کارگری به حمایت از کارگران، کارفرما را محكوم کند، موجب 

) ـ no gorermemt organiztiom، به معنای سازمان های غيرحكومتى. 
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حفظ حقوق کارگران نخواهد شد، این کارفرما که در اینجا محكوم شد، با 
استفاده از ابزارهای قانونى مختلفى آن را تالفى مى کند، حتى کارخانه اش را 
تعطیل مى کند تا به ضرر کارگر تمام شود. اگر این کار از طریق شورای حل 
انتقام جویى ها در کار نبود. پس همیشه حمایت بدین  اختالف مى شد، این 
معنا نیست که بیاییم از راه دستوری و الزامى وارد شویم، در دنیا هم بسیاری 
از این گونه اختالفات را از راه نهادهای شبه قضایى حل مى کنند. شوراهای 
از  یكى  مى شود،  احیا  دارد  ما  قضایى  دستگاه  در  امروز  که  اختالف  حل 
این نهادهاست، نهاد داوری که ما به دنبال الزامى کردن آن در قراردادها و 
تعهدات هستیم، NGO ها، هیئت های رسیدگى به تخلفات اداری، محاکم 
هستند  شبه قضایى  نهادهای  مصادیق  دیگر  از  حكمیت،  و  سازش  و  صلح 
که باید احیا شوند. ما دنبال آن هستیم که این گونه نهادها را به تدریج احیا 
بهتر  شهروندان  حقوق  از  هم  نهادها  این  گسترش  با  معتقدیم  چون  کنیم، 
دفاع مى شود و هم از فشار تراکم پرونده ها بر گرده دستگاه قضایى کاسته 
داشته ایم و فكر مى کردیم همه چیز  متأسفانه حالت قضازدگى  ما  مى شود. 
را از راه آمرانه مى توانیم حل کنیم، در حالى که نظام قضایى اسالم این گونه 
نیست. بسیاری از مرافعات، در صنوف قابل حل و فصل و مصالحه است، 

پس باید نهادهایش را احیا کرد. 

در  دادگستری  که  است  این  قضایى  حمایت های  باب  در  دیگر  نكته 
مرافعات کارگران و کارفرماها از واسطه هایى مانند سندیكاها و هیئت ها و 
یا  کارخانه دار  سراغ  به  یک سره  و  کند  استفاده  کارگری  تشكل های صنفى 
کارگران نرود. اگر قاضى مستقیمًا به سراغ کارفرما یا کارگر برود هم فعالیت 
دارد، هم  برای کشور  اقتصادی  آسیب  و  احیانًا مختل مى شود  کارخانه  آن 
موجب بى کاری کارگران مى شود. شاید بیش از آن حقى که مى خواهد احیا 
کند، به اقتصاد کشور و به حقوق آن کارگران ضرر برساند. پس دادگاه باید 
ابتدا به سراغ کارگر یا کارخانه نرود، به سراغ تشكل های کارگری برود و 



فصل پنجم/ حقوق بشر ............................................................................................... 243  

وارد حل  دارند،  تشكل ها  این  که  اختیاراتى  به  توجه  با  و  آنها  با وساطت 
به دادگاه،  و فصل مرافعه بشود. کشاندن سریع مرافعات کارگر و کارفرما 
آثار زیانبار اجتماعى زیادی دارد، ممكن است به سرمایه گذاری یا به روند 
او  نمى بیند،  زیان  کارفرما  و  سرمایه گذار  فقط  بزند،  کشور ضربه  تولیدات 
زیان مى بیند، کارگر هم متضرر مى شود، اشتغال هم ضربه مى بیند. لذا معموالً 
در دنیا برای حقوق کار و روابط کارگر و کارفرما و حقوق سرمایه گذاری، 

حریمى قائل هستند، اختالفات را به سرعت به دادگاه نمى برند. 

رعایت  نكات  همین  حمایت ها  نحوه  در  باید  هم  دیگر  بخش های  در 
نكنیم  باشد. فكر  با همین دید  قانون کار هم مى بایست  شود. حمایت های 
کنیم،  نفع کارگر تصویب  به  کارفرما و  قانون سخت علیه  اگر یک سلسله 
به نفع کارگر کار کرده ایم. شاید از لحاظ شكلى خوب باشد، ولى در عمل 
موجب مى شود که کارفرما دیگر کارگران رسمى را به کار نگیرد و به دنبال 
کارگران غیررسمى باشد، در نتیجه باز کارگران از این قانون متضرر خواهند 
شد. حمایت از حقوق کارگر باید با دید واقعى و درست و همه جانبه مورد 
بستر  که  کنیم  کاری  خود  حمایتى  قوانین  در  بایستى  ما  قراربگیرد.  توجه 
اقبال کارفرمایان در به کارگیری کارگران گسترده تر شود و بدین وسیله با 
این  با  مى گفت:  شهیدی  پدر  شود.  کاسته  بیكاری  از  بیشتر،  اشتغال  ایجاد 
از حقوق کارگر تصویب شده است،  به عنوان حمایت  قوانین خشكى که 
مجبور شدم کارگران خودم را به هر شكلى شده مرخص کنم و ابزاری را 
بیاوریم که نیاز به کارگر نداشته باشد و تعداد کمى کارگر مورد نیاز خود 
را هم از افغانى ها مى آورم که قانون کار شامل حالشان نشود. اگر واقعًا این 
حرف درست باشد که قانون کار طوری تنظیم شده که کارفرما به این فكر 
بیفتد که چگونه از این قانون فرار کند، این قانون به نفع کارگر نیست، در 

عمل به ضرر اوست.
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حمایت از کارگر بدین معناست که ما کاری کنیم که کارفرما بیشتر او 
را سر کار نگه دارد و در عین حال حقوق او هم حفظ شود. این نكات 
بحث  حد  در  ما  بگیرد.  قرار  توجه  مورد  ساختارها  و  سیاست ها  در  باید 
طرح  را  نكات  این  است  قضایى  دستگاه  به  مربوط  که  قضایى  حمایت 
کارگران  از  دیدی  با چنین  باید  ما  اقتصادی   در همه سیاست های  کردیم، 

حمایت شود. 

همه  در  که  کردیم  تأکید  اختالف،  حل  شورای  نهادهای  خصوص  در 
اصناف، شوراهای حل اختالف تخصصى صنفى تشكیل شود، چون آنها واردتر 
اخیر  کنند. در همین جلسه  بهتر مى توانند مسایل را حل و فصل  هستند و 
رؤسای کل دادگستری های کشور به عنوان یک دستورالعمل کلى به آقایان 
گفتم که شوراهای تخصصى صنفى حل اختالف را با استفاده از تشكل های 
موجود در اصناف، تشكیل دهند، این بهترین راه برای حل و فصل و حفظ 

مشكالت کارگری است. 

سیاست های اقتصادی و برنامه ریزی های کار باید طوری هدایت شود که 
کارگران از لحاظ فنى و کیفى ارتقا پیدا کنند، این کار هم به نفع خودشان 
است، هم به نفع اقتصاد مملكت است. این کار روش هایى دارد که ان شاءاهلل 
این تشكل های کارگری بتوانند این روش ها را کارشناسى کرده و در اختیار 
یكدیگر  همكاری  با  بتوانیم  تا  دهند  قرار  نظام  مختلف  بخش های  مسئوالن 
این وظیفه بسیار مقدس و انسانى و اسالمى خودمان نسبت به قشر کارگر 
انجام دهیم و فرهنگ اسالمى کار و ارزش کارگر را در جامعه اسالمى واقعًا 
احیا کنیم، فقط شعاری نباشد و در عمل محروم ترین قشر جامعه ما، کارگران 

باشند.
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ستاد ديه)))

با  و  بوده  که خودجوش  مردمى  ستادهای  و  ها  تشكل  بهترین  از  یكى 
این  که  معتقدم  من  است.  دیه  ستاد  شده،  تشكیل  شما  همت  و  اخالص 
و  کتاب ها  از  بعضى  در  کند.  پیدا  هم  توسعه  و  بماند  پایدار  بایستى  نهاد 
گزارش هایى که از کشورهای دیگر به دستم مى رسد، دیدم که در بعضى از 
کشورها یک تشكیالت مراقبتى برای همه زندانیان ایجاد کرده اند و مراقبت 
نهادها که به صورت  این  اختیار آن قرار مى دهند.  و اصالح زندانیان را در 
NGO هستند، اسم محكومان و بزهكاران را از دادگاه ها مى گیرند و به افراد 
نهادها  این  در  بزهكاران  بازپروری  یا  محكومان  به  کمک  برای  که  خیّری 
اسم نویسى کرده اند، مى سپارند و از این راه بسیاری از محكومین و مجرمین 
را اصالح مى کنند. اصالح مجرمین در یک بند از اصول قانون اساسى ما هم 
این کار  از راه مردم  آنها آمده اند  جزء وظایف قوه قضائیه آمده است، ولى 
را کرده اند که هم هزینه ها را از دوش دولت برداشته اند و هم مردم را در آن 

مشارکت داده اند که اثرات بیشتر و بهتری دارد. 

این ستاد، نهاد مبارکى است و باید با توسعه آن، اصالح مجرمان را هم 
بر عهده بگیرد، یا ستادی مشابه آن برای اصالح مجرمان تأسیس شود. تنها 
هدف ما نباید نجات دادن محكومان به دیه باشد، این فقط یک بخش از کار 
است، ]اعضای[ هیئت مدیره، روش هایى را که برای این کار در دنیا معمول 
است، جمع آوری و مطالعه کنند و آن را توسعه بدهند. مدیونیت های مالى، 
مثل مهریه ها – که هم اکنون حدود چهار هزار نفر به خاطر مهریه در زندان 
هستند - یا بعضى از دیگر مدیونیت های مالى را که شخصى نتوانسته بدهى 
خود را پرداخت کند و کالهبرداری و اختالس و این حرف ها هم نبوده است، 

مى شود ضابطه مند کرده و به وظایف این ستاد اضافه کنند. 

) ـ ديدار با اعضای ستاد ديه  1384/10/6
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البته ما هم یک کار اساسى در این زمینه داریم انجام مى دهیم و با اعمال 
در  را  مالى  محكومیت های  موارد  از  بسیاری  قوانین،  از  سیاست جرم زدایى 

لوایح پیشنهادی جدید، از حوزه جرایم خارج کردیم. 

از  مراقبت  بیاییم  که  است  آن  ستاد  این  فعالیت  توسعه  در  دیگر  بحث 
خانواده های زندانیان را هم بر عهده بگیریم. عالوه بر اینكه مراقبت از خانواده های 
زندانیان را به نحوی در قانون سازمان زندان ها بگنجانیم، این ستاد نیز در این 
زمینه فعال شود و یا یک ستاد دیگری برای این کار تشكیل شود. کسى که 
زندانى مى شود، خانواده او بى پناه مى ماند و به فالکت مى افتد و ممكن است به 
انحراف کشانده شود. این اقدامات حمایتى هر چه توسعه پیدا کند به نفع جامعه 
است و بسیاری از آثار سوء و هزینه های سنگین اجتماعى زندان را کم مى کند. 
کار انسانِى بزرگى است و از هر کار خیری، خیرتر است و ثوات عظیمى دارد. 
مردم هم برای این گونه کارهای خیر آمادگى دارند، اگر به درستى فرهنگ سازی 

شود، خیلى ها آمادگى دارند که در این کار خیر شرکت کنند. 

محكومان  در خصوص  ضربتى  کار  یک  که  گفتم  پیش  وقت  چند  من 
مدیونیت های مالى انجام شود. از مسئوالن ذیربط خواستم فهرستى از کسانى 
که در سراسر کشور به خاطر مدیونیت های مالى، دیه، مهریه، جریمه - که البته 
شرور نیستند و کالهبرداری نكرده اند - در زندان به سر مى برند، تهیه شود. 
هیئت هایى به سراسر کشور رفتند و این فهرست تهیه شد: در حدود 5112 نفر 
در مجموع استان ها به خاطر این مدیونیت ها در زندان هستند. مجموع میزان 
بدهى آنها هم صد و سى و یک میلیارد تومان است. مبالغ بدهى اینها را هم 
تفكیک کردند، بدهى جریمه ها تقریبًا شش میلیارد و هشتصد میلیون تومان، 
محكومیت مالى شصت و دو میلیارد تومان، رد مال هشت میلیارد و هفتصد 
میلیون تومان، دیه هم پنجاه و سه میلیارد تومان است. در حقیقت این 5112 
نفر کسانى هستند که جرم به آن معنا ندارند و ما بر اساس جرم انگاری های 
اضافى که در قوانین داریم، آنها را زندان کرده ایم. اولویت اینها از همه زندانى ها 
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برای آزاد شدن، بیشتر است. گفتم بنشینیم بررسى کنیم که چگونه مى توانیم 
اینها را آزاد کنیم. در مورد جریمه ها به راحتى مى توانیم از رهبری عفو بگیریم، 
مى ماند محكومیت های مالى مانند دیه که حق الناس است. ]لذا بر آن شدیم[ 
که از ستاد دیه یا از دولت و بنگاه تعاون در این باره چه استفاده ای مى توانیم 
بكنیم. اگر از دولت بخواهیم که مبلغى را برای این کار اختصاص دهد، از 
بودجه دستگاه قضایى هم مبلغى برای این کار بگذاریم، برای اجرای آن از چه 
مكانیزم هایى مى توانیم استفاده کنیم؟ من سئواالتى را نوشته بودم که بنا شد در 
آن جلسه جواب بدهند. مثاًل نسبت به محكومین مالى، دیه، مهریه، از حكم 
قضایى اعسار چقدر مى شود استفاده کرد؟ برای کسانى که شرایط اعسار را 
دارند فوراً حكم اعسار از دادگاه صادر شود و آنها را آزاد کنند. از ستادهای 
دیه در جهت حل این مشكل چگونه مى توان استفاده کرد و با چه مكانیزمى؟ 
چگونه مى توان رضایت بستانكاران را جلب کرد؟ بعضى از بستانكاران اگر 
واقعًا بفهمند که در زندان ها چه خبر است و از سوی سازمان زندان ها یا ستاد 
دیه و یا دادگستری با آنان صحبت شود و احساس کنند واسطه ای پیدا شده 
که وجهه و اعتباری دارد، راضى مى شوند که مهلت و یا رضایت دائم بدهند. 
ما هم به دادگاه ها بخشنامه مى کنیم که در موارد بدهى های بدون کالهبرداری، 
به زندان نیندازند، اول او را به اتفاق طلبكارش به ستاد دیه  مدیون را فوراً 
حواله بدهند، اگر ستاد دیه، طلبكار را راضى کرد که موضوع حل مى شود، 

اگر به بن بست رسید، آن وقت او را به زندان بفرستند. 

صليب سرخ)))

صلیب سرخ یک هدف بسیار مقدس و انسانى را دنبال مى کند، این یكى 
از حقوق اصلى بشر است که از مصدومان جنگ ها و حوادث حمایت بشود 
و به حقوق آنها تجاوز نشود. این نه تنها یک هدف انسان دوستانه است که 

) ـ ديدار با معاون عملياتى کميته صليب سرخ  1384/8/18



..........................................................................................................  منشور سیاست  248

هدف مذاهب و ادیان الهى هم هست و لهذا آرم این سازمان را هم صلیب 
قرار دادند که عالمت دیانت مسیحیت است. یكى از اشكاالت این سازمان 
بین المللى بشردوستانه رفتار دوگانه آن است. مثاًل اگر در کشورهای اسالمى 
مورد  در  ولى  مى کنند،  و صدا  سر  ببینند،  را  بشر  رفتار خالف حقوق  یک 
زندان های اسراییل و آمریكا و تجاوزهایى که به حقوق اسیران و زندانیان و 

مجروحان مى شود، سكوت مى کنند.

تنها  جنگ ها  امروز   - کردید  اشاره  که  همان طور   - اینكه  دیگر  مسئله 
قبیل  از  هست،  هم  دیگری  شكل های  نیست،  رسمى  جنگ های  شكل  به 
جنگ های سردی که آن هم ممكن است قربانیان زیاد داشته باشد، مثاًل تحریم 
اقتصادی یک کشور نتیجتًا منجر به فقر و بدبختى و فالکت یک ملتى مى شود. 
دایره مسئولیت  بایستى  دارد و  قربانى  این شكل های جدید جنگ هم قطعًا 

خود را به این موارد هم توسعه دهیم. 

تجاوز به حقوق انسان ها در برخوردهایى که برخى کشورها با حرکت ها 
و نهضت های آزادی بخش و مخالفان سیاسى خود انجام مى دهند، بعضًا خیلى 
بیشتر از جنگ است و قربانیان خیلى بیشتری دارد. مثاًل در جنایات صدام 
نسبت به مردم عراق، طبق برخى آمارها حدود پنج میلیون نفر به دست این 
رژیم سفاك کشته شدند. صلیب سرخ این موارد را ذیل وظایف خودش قرار 
بدهد و تنها به جنگ های تأیید شده رسمى اکتفا نكند. اینها هم بشرند، اینها 
هم همان حقوق را دارند، بلكه وضع اینها از اسیران جنگى سخت تر است. آیا 
به خانواده هایى که در فلسطین خانه هایشان تخریب مى شود، هیچ رسیدگى 
کردید  اشاره  که  را  نكاتى  مى کند؟  را  اینها  فكر  سرخ  صلیب  آیا  مى شود؟ 
باشد،  داشته  اثر  ان شاءاهلل در عمل هم  نظری خوب است،  نظر علمى و  از 
گرچه تئوری ها و نظریات هم مفید است، ولى بیشتر در عمل مشكل داریم، 
دوگانگى در عمل از مشكالت اصلى سازمان های جهانى بشردوستانه است. 

خیلى متشكرم، موفق باشید.
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مبحث پنجم
انتخابات 

انتخابات مجلس)))
مشارکت مردم در انتخابات، مبنا و اصل در قانون اساسى و نظام دینى 
اصیل  ارزش های  و  مبانى  احیای  نظام،  این  برکات  از  بحمداهلل  و  ماست 
انقالب  ویژگى های  باشكوه ترین  و  مهم ترین  از  یكى  است.  اسالم  سیاسى 
و نظام، مشارکت مردم در سرنوشت سیاسى و اجتماعى خودشان است که 
انتخابات مجلس شورای اسالمى مصداق بارزی از آن است. آنچه مهم است 
این است که مقوله های سیاسى و نهادهای حكومتى نظام جمهوری اسالمى، 
خصلت های اسالمى خود را داشته باشد. این نهادها همواره باید حال و هوا 
و رنگ و رونق و بار اسالمى خود را حفظ کند تا فرق و امتیاز خود را از 
نهادهای مشابه ای که در حكومت های غیر دینى وجود دارد، نشان بدهد و 
به عنوان الگوی مدیریت سیاسى، اجتماعى و اسالمى جای خود را باز کند 
و در فرهنگ جهان و برای مسلمانان جهان و اندیشمندان و نظریه پردازان 
سیاسى و اجتماعى دنیا، الگو باشد. در این باب به چند نكته اشاره مى کنم: 
با مردم عزیز و شریف است که حقیقتًا  این که یک روی صحبت من  اول 
همه این دستاوردها، از همت و تالش و جانفشانى های آنان است و تمام 
این از خودگذشتن ها و مشارکت ها به خاطر ایمان این مردم است که مكتب 

ارزشمندی چون اسالم دارند و پیرو رهبری بزرگوار هستند.

در این انتخابات خیلى بجاست که مردم شریف در انجام این وظیفه مهم و 
برآورده کردن این تكلیف، ارزش هایى را درنظر بگیرند که امام  برای برپایى 
این نظام درنظر گرفته بودند و با حفظ آن ارزش ها، این نظام را بنیانگذاری 

) ـ گفت وگو با واحد مرکزی خبر درباره انتخابات ششمين دوره مجلس شورای اسالمى1378/11/25.
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کردند. مردم باید مشارکت گسترده داشته باشند، همان طور که قباًل نشان دادند 
و با شور و شوق حماسه آفریدند. امیدوارم شرکت در این انتخابات مانند قبل 
با استقبال روبه رو شود و همان طور که امام  همیشه مى فرمودند، مردم واقعًا 
احساس کنند پای صندوق رأی رفتن، انجام یک تكلیف و مسؤولیت الهى، 
اجتماعى و سیاسى است و نیز عبادت است و باید شكل و شمایل الهى داشته 
باشد. منتخبان مردم باید کسانى باشند که افكارشان با اندیشه های بلند امام 
تناسب داشته باشد و از جنبه های مختلف، اصلح باشند، از نظر تقوا، تدین، 
توانایى و تخصص و باور داشتن نظام مقدس جمهوری اسالمى. آنچه عالوه 
بر تقوا و تعهد، موردنظر اسالم است، لیاقت، توان و تخصص است؛ مخصوصًا 
برای مجلس شورای اسالمى که در رأس امور، قوانین را تنظیم مى کند و این، 
خود تخصص مى خواهد. مردم، اطالعات و توانمندی های مخصوصى را در 
نامزدها مدنظر قرار بدهند، البته تمام نامزدها، صالحیت دارند و به این نظام 
عالقه مند هستند، اما ملت هم کاندیداها را خوب طبقه بندی کنند و کسانى را 

که اصلح و مفیدتر هستند، انتخاب کنند.

مدنظر  را  مطالبى  باید  کاندیداهای مجلس شورای  هم  مردم،  بر  عالوه 
تبلیغات خود  در  باید  آنها  است.  اسالمى  نظام  الگوی  انتخابات  دهند:  قرار 
برسانند که  به اطالع مردم  را در رسانه ها  بدهند و صحبت هایى  وعده هایى 
فقط شگرد و شیوه انتخاباتى نباشد. آنها هم باید انجام وظیفه کنند و به عنوان 
تكلیف الهى، وظیفه دینى و عبادت به این مسأله نگاه کنند. کسى که واقعًا 
به این مطلب ها توجه داشته باشد و قصد و نیتش خدمت به اسالم و مردم 
باشد؛  داشته  تناسب  ارزش ها  این  با  که  کار مى گیرد  به  باشد، سیاست هایى 
هم در رقابت های انتخاباتى، هم در کیفیت تبلیغ و گفتار و کردار. ان شاءاهلّل 
خداوند به کسانى که انتخاب مى شوند این توفیق را بدهد که با همین دید 
وارد مجلس شوند. آنها اولین کار مناسبى که باید انجام دهند، این است که 
با خدای خودشان عهد کنند که بار سنگین این مسؤولیت را با تعهد کامل به 
منزل مقصود برسانند و خدا را شكر گویند که توفیق این مسؤولیت و به دوش 
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کشیدن آن را به آنان عطا کرد، به هر حال نمایندگان باید خدمتگذار اسالم و 
مردم مسلمان و خون شهدا و نیز، دنباله رو اهداف امام  باشند.

انتخابات به معنای مشاکت مردمى در امور سیاسى، از مبانى اساسى اندیشه 
با  که  است  ادبیات خاص خودش  دارای  مبانى   این  است.  اسالمى  سیاسى 
انواع دیگر مردم ساالری و دموکراسى در جهان متفاوت است. در مردم ساالری 
دینى، کسانى که خودشان را در معرض انتخاب قرار مى دهند، باید به نمایندگى 
مجلس شورای اسالمى به عنوان یک وظیفه دینى و خدمت به مردم نگاه کنند. 
شغل  و  حرفه  یک  شورا،  مجلس  نمایندگى  دینى،  ساالری  مردم  ادبیات  در 
نیست، بلكه انجام وظیفه و رسالتى است برای خدمت به نظام اسالمى و مردم. 
هر کس باید با این دید، خودش را در معرض این مسئولیت قرار دهد. این 
دید با آنچه امروز در جهان برای عضویت در پارلمان رایج است، بسیار فرق 
مى کند. از همان ابتدای کار باید فعالیت های تبلیغاتى و رقابتى بر اساس این 
معیار انجام بگیرد. کسى که در پى خدمت رسانى به مردم است، مى بایست از 
ابتدا در همه تالش های انتخاباتیش، مصالح مردم را حفظ و آداب اسالمى را که 
عبارت است از سبقت برای انجام کار خیر و خدمت، رعایت کند.  داوطلبان 
باید بدانند که در چه فضا و بستری مى خواهند کار کنند، در میهن اسالمى و 
در نظامى که مؤسس آن، نایب امام زمان )عج( بوده است و به اسم اسالم و 
ارزش های اسالمى برپا شده و با خون شهدا عجین شده است. ما در چنین 
نظامى این وظیفه و رسالت را انجام مى دهیم، مبادا غفلت کنیم و شیوه هایى را 
که در  کشورهای دیگر به عنوان تبلیغات انتخاباتى رایج است، کپى کنیم. کسى 
که خودش را داوطلب نمایندگى مجلس شورای اسالمى کرده، از همان ابتدا 
نشان بدهد که دغدغه مردم را دارد و هیچ اسراف در کارش نیست، به رقبای 
خود احترام مى گذارد. اگر مى خواهیم مردم ساالری دینى داشته باشیم، باید هم 
مسئوالن اجرایى و هیئت های نظارت و هم خود کسانى که داوطلب نمایندگى 
رقابت های  و  تبلیغات  اسالمى  اصول  این  شده اند،  اسالمى  شورای  مجلس 
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انتخاباتى را مورد توجه قرار دهند و همگان به آن پایبند باشند. ملت عزیز باید 
بدانند که با توجه به همین معیارها انتخاب کنند. به این معنا که معیار انتخاب 
آنان، التزام به همین اصول باشد. پوسترهای بیشتر و پرزرق و برق تر را دلیل 
برتری و اصلحى نبینند، بلكه برعكس، اگر دیدند داوطلبى بیش از دیگران برای 
جا انداختن خودش و گردآوری آرا مى خواهد از عامل پول استفاده کند، خود 
همین حرکت را عالمت منفى حساب کنند و این را در رأی خود نشان دهند تا 
دیگر کسى برای رقابت های انتخاباتى و تبلیغاتى خودش به این عوامل متوسل 
نشود. نظارت و مشارکت مردمى خود یكى از بهترین عوامل سالم سازی محیط 
سیاسى است. وقتى سیاستمداران مى بینند مردم خواهان عدل و حق هستند و 
دنبال کسانى هستند که دغدغه خدمت به مردم را دارند و از امكانات مالى، زیاد 
استفاده نمى کنند، دنبال زاهدان و پارسایان هستند، خود این سبب مى شود که 
سیاستمداران در پى آن باشند که این شرایط را در خودشان ایجاد کنند، اقاًل 
مجبور شوند تظاهر به آن کنند و همین تظاهر هم به نفع مردم و به نفع خود آنان 
است، به تدریج خود آنان را نیز به سمت پارسایى واقعى مى کشاند. امیدواریم 
در انتخابات هر دوره پس از ربع قرن از برپایى نظام اسالمى در جامعه ما و رشد 
و آگاهى فزاینده ملت ما از فرهنگ مردم ساالری دینى، بتوانیم به آداب سیاست 

اسالمى نزدیک تر شویم. 
انتخابات و مراسم تحليف رياست جمهوری)))

آیین سوگند منتخب عزیز مردم در پیشگاه قرآن کریم و در برابر نمایندگان 
ملت و اعضای محترم شورای نگهبان و سایر مقام ها و خدمتگزاران صالح این 
مملكت، فرصتى مغتنم است که در این خصوص مطالب ذیل بایستى مدنظر 

قرار گیرد: 

1ـ این تحلیف یک سوگند شرعى است که باید با قصد جدی و صادقانه 
و با عزم بر اجرای مفاد آن ادا شود، با این سوگند ذّمه رئیس جمهور محترم 

) ـ سخنرانى در مراسم تحليف رياست جمهوری در صحن مجلس 1384/5/15.
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مدیون مسئولیت ها و امانت هایى بس سنگین مى شود که کمک و یاری ملت 
آنها و اجرای  انجام  ایشان را در  و دیگر قوای کشور را مى طلبد. خداوند 

مفاد این سوگندنامه موفق بدارد.

2ـ دین مبین اسالم در سراسر تاریخ خود بیش از هر مكتب و آیین دیگری 
حاکمان را به رعایت خلق، یعنى مردم و خدمت به آنان توصیه نموده است، 
رعایت خلق در عرصه های مختلف یعنى خود را همسنگ آنان پنداشتن، با روی 
گشاده با مردم روبه رو شدن، نزدیكى و بى واسطه بودن با خلق، بر آنهابى رحم و 
سختگیر نبودن، آزادی و حقوق آنها را محفوظ و محترم دانستن، مردم را عزیز 
و سرور پنداشتن، و خالصه در طریق اصالح و خوشبختى آنان از هیچ خدمتى 
دریغ نكردن.  چنین است که ما با تمام وجود معتقدیم آنچه در متون اسالمى و 
شیعى از رعایت خلق و توجه به مردم آمده است، ما را از دنباله روی تعالیم غربى 
و رعایت به اصطالح حقوق بشر غربى، مستغنى ساخته است. رئیس جمهور 
ملت ایران بر همین اساس سوگند مى خورد که خود را وقف خدمت به مردم 

کند و حرمت ملت را پاس دارد.

3ـ در کنار و همسو با این مهم، پاسداری از مذهب جعفری اثنى عشری 
آکنده  برای رئیس جمهور فرض دانسته شده است، مذهبى  این سوگند  در 
ائمه دین و  الهى که حاصل رنج ها و مصایب بى کران  از معارف عمیق 
است  چنین  است.  بوده  آنها  گرانسنگ  مكتب  شاگردان  و  یاران  و  اصحاب 
که حراست از این مذهب، جلوگیری از آسیب و گزند به مبانى آن و ترویج 
مفاهیم بلندش بر عهده رئیس قوه مجریه نهاده شده تا با بهره گیری از امكانات 

گسترده آن را به انجام رساند.

پیمان نامه  و  ملت  با  شهیدان  خون  میثاق  این  اساسى  قانون  اجرای  4ـ 
امام راحل با امت عزیز هم بر عهده رئیس جمهور است و بر اوست که در 
چارچوب صالحیت های قانونى با همه توان خویش در این راه بكوشد؛ زیرا 
چنانچه قانون اساسى مورد خدشه قرار گیرد معضالت بى شماری برای نظام 
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اسالمى به وجود خواهد آمد. در راه تدوین این قانون اساسى و برای تحقق 
آن رنج ها و مشقت های زیادی توسط بزرگانى همچون شهید مظلوم آیت اهلل 

بهشتى به جان خریده شد. 

5ـ دوری از خودکامگى، توصیه دیگر قانون اساسى به منتخب ملت است، 
یعنى به مصداق فرمایش امام متقیان امیرالمومنین على: »ان عملك ليس لك 
به طعمه بل فى يدك امانه«، قدرت را طعمه نیافتن، بلكه آن را امانتى سنگین بر 
دوش خود دیدن و سختى آن را به امید رضای پروردگار به جان خریدن، رنجى 
که با عشق به خدمت و توجه خالصانه به تعالى حكومت اسالمى آسان مى شود، 
و تلخى آن به امید گشودن گرهى از خلق اهلل به حالوت تبدیل مى گردد. از این 
منظر نگاه جناحى و حزبى به فرآیند قدرت، چنانكه در ممالک الئیک و مدعى 
دموکراسى بودن رایج است، مردود به شمار مى آید و همه دوستداران این نظام 

در یک حلقه و در یک صف برای خدمت به انتظار مى نشیند.

اصالح  تقدم  لزوم  و  بآبائهم«  منهم  اشبه  بامرائهم  »الناس  اساس  بر  6ـ 
خویش بر اصالح دیگران، رمز کامیابى دولت جدید در شروع اصالحات از 
دستگاه ها و مسئوالن دولتى و اداری است. ناهنجاری های رفتاری، کم مایگى 
ایمانى، در هم ریختگى وظایف و عدم نظارت و پیگیری مداوم بر امور، رنج 
بزرگ مردم و جامعه است. امیدوارم رئیس جمهور منتخب که مضامین همین 
سالمت  عدالت،  توسعه  در  بود،  ایشان  انتخاباتى  شعارهای  که  سوگندنامه 
کشور،  اقتصاد  در  زیربنایى  امور  بهبود  ملت،  معیشت  سطح  ارتقای  اداری، 
پیگیری و تداوم سیاست های ضدفساد و تالش برای افزایش جلوه های ناب 
اسالمى در ساحت فرهنگ و به کارگیری قدرت در آستان خدمت به مردم، 
موفق باشد. قوه قضائیه در جایگاه نظارت بر حسن اجرای قوانین و تأمین 
عدالت و آزادی های مشروع و دیگر وظایف آمده در قانون اساسى همه تالش 

و توان خویش را در کامیابى و توفیق دولت جدید به کار خواهد گرفت. 
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