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ترجمه

چگونه به کفر مى گرایید با اینکه آیات خدا پیوسته بر شما تالوت مى شود و پیامبر
تمسک جوید ،قطعاً به راه
او نیز در میان شماست؟ هرکس به قرآن و رسول خدا ّ
راست هدایت شده است101 .
اى کسانى که ایمان آورده اید ،از خدا آن گونه که حق پروا کردن از اوست پروا
کنید و مبادا جز در حالى که تسلیم اویید بمیرید102 .
و همگى با هم به ریسمان الهى [وحی و آورندگان وحی] که شما را به خدا پیوند
مى دهد ،چنگ زنید و از اختالف و پراکندگى بپرهیزید ،و نعمت خدا [دین
وسیله پیغمبر
اسالم] را بر خود یاد کنید ،آن گاه که دشمن یکدیگر بودید و او [به
ٔ
اکرم
] میان دل هاى شما الفت انداخت و در پرتو نعمت او با یکدیگر برادر
ُشدید؛ و آن گاه که بر پرتگاه گودالى از آتش بودید ،پس شما را از آن رهایى
بخشید .بدین سان خدا آیات خود را براى شما بیان مى کند ،باشد که شما راه
یابید103 .
و باید از میان شما گروهى باشند که مردم را به نیکى فراخوانند و آنان را به کار
پسندیده وادارند و از کار زشت و نکوهیده نهى کنند .اینان اند که نیکبخت
خواهند بود104 .
و مانند کسانى نباشید که وحدت خود را از دست دادند و پراکنده شدند ،و پس
از آنکه دالیل روشن براى آنها آمد ،در باورهاى دینى خود اختالف کردند و
براى آنان عذابى بزرگ خواهد بود105 .
در روزى که چهره هایى سفید و چهره هایى سیاه شود ،پس به کسانى که روسیاه
شده اند گفته مى شود :آیا بعد از ایمان آوردنتان کافر شدید؟ پس به سزاى اینکه
کفر مى ورزیدید عذاب را بچشید106 .
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ره ب�ری و مردم
در درس قبل خواندیم که والیت و رهبری جامعه در عصر غیبت ،به نیابت از امام عصر
رابطه رهبری با مردم و
برعهده فقیهی است که شرایط و توانایی های الزم را دارد .در این درس
ٔ
ٔ
مسئولیت های آنان نسبت به یکدیگر را بررسی می کنیم و با وظایف هر یک بیشتر آشنا شویم.

170

مردم ساالری دینی
انسانها از همان آغاز زندگی اجتماعی ،نیاز به داشتن حکومت را درک کردند و حاکم و امیر
داشتند .به تدریج که جوامع بشری گسترش پیدا کردند و تجربهها بیشتر گردید ،شکل حکومتها نیز متنوع
شد .امروزه نیز حکومتهای مختلفی در جهان وجود دارد که هرکدام ویژگیهای خاص خود را دارند؛
1
همه این حکومتها ّمدعی آناند که نوع حکومت آنها بهتر میتواند به سعادت مردم کمک کند.
اما ٔ
همانطور که در درس قبل اشاره شد ،اسالم ،حکومتی را پیشنهاد میکند که قوانین آن حکومت،
از جمله ویژگیهای رهبر براساس احکام دین باشد و همچنین با حضور و دخالت مردم به وجود آمده
باشد و با آرای مردم پیش برود .بنابراین ،از آن جهت که رأی و دخالت مردم در آن ،نقش محوری دارد،
3 ،2
«جمهوری» است و از آن جهت که براساس قوانین اسالم عمل میشود« ،اسالمی» است.
پس در این نوع حکومت ،مردم همواره در تعیین سرنوشت خود دخالت دارند و از راه های
تعیین شده در قانون ،آن را دنبال می کنند؛ همان طور که مردم ایران با قیام و انقالب خود ،جمهوری
اسالمی را برپا کردند و به قانون اساسی رأی دادند و با شرکت دائمی در انتخابات مجلس خبرگان
رهبری ،مجلس شورای اسالمی ،ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا ،هم در امور کشور
4
دخالت می کنند و هم پایبندی خود را به اصل نظام اسالمی و قانون اساسی نشان می دهند.
1ــ هم اکنون حدود  193کشور در سازمان ملل متحد ،عضو هستند که حکومت هایی با نام های گوناگون دارند؛ مثال ً انگلستان،
بلژیک ،دانمارک ،اردن ،اسپانیا و بحرین ،نوع حکومتشان پادشاهی است .برخی مانند الجزایر ،اندونزی ،ایتالیا ،ترکیه و روسیه ،حکومت
جمهوری دارند .بعضی هم مانند امریکا ،اتریش و آلمان ،به صورت جمهوری فدرال اداره می شوند .برخی مانند چین ،جمهوری تک حزبی
دارند .بعضی حکومت ها نیز نام خود را سلطنت اسالمی گذاشته اند؛ یعنی هم خود را اسالمی می دانند و درعین حال ،سلطنت به صورت ارثی
از یک فرد به فرد دیگر در یک خانواده منتقل می شود ،گرچه آن شخص هیچ یک از ویژگی های رهبری اسالمی را نداشته باشد .انواع دیگری
همه آنها نیست.
از حکومت ها نیز وجود دارد که جای ذکر ٔ
درباره جمهوری اسالمی شرکت کردند.
نظرخواهی
در
مردم
که
فروردین
12
روز
مناسبت
به
1358
مصاحبه استاد مطهری در
2ــ
ٔ
ٔ
معینی به عنوان حاکم از
3ــ رهبر معظم انقالب اسالمی می فرماید« :بعد از این دوران [عصر امام معصوم] ،آنجایی که یک شخص ّ
معین نشده است ،در اینجا حاکم دارای دو رکن و پایه است :رکن اول ،آمیخته بودن و آراسته بودن با مالک ها و صفاتی
طرف خدای متعال ّ
معین کرده است .رکن دوم ،قبول مردم و پذیرش مردم است .اگر مردم ،آن حاکمی را ــ آن شخص را که دارای
اسالمی
که اسالم برای حاکم
ّ
مالک های حکومت است ــ نشناختند و او را به حکومت نپذیرفتند ،او حاکم نیست .اگر دو نفر که هر دو دارای این مالک ها هستند ،یکی
از نظر مردم شناخته و پذیرفته شد ،او حاکم است .پس قبول و پذیرش مردم شرط در حاکمیت است» (مبانی حکومت اسالمی ،ص  170تا
176؛ کالم فلسفی ،حسن قدردان ملکی ،ص 285؛ مردم ساالری دینی از منظر حضرت آیت اللّه خامنه ای ،مهدی سعیدی ،مرکز اسناد انقالب
اسالمی).
4ــ قانون اساسی کشورها ،مهم ترین قانون یک کشور و عامل وحدت و اتحاد آنهاست .از همین رو ،به سادگی دستخوش تغییر و
دگرگونی نمی شود .اما از آنجا که یک قانون بشری است ،باید راه اصالح و تغییر در آن پیش بینی شود .قانون اساسی کشور ما نیز این راه را
پیش بینی کرده است .بنابراین ،اگر پس از سالیانی ،نمایندگان و خبرگان مردم تشخیص دهند که این قانون اساسی باید مورد بازنگری قرار گیرد،
راه بازنگری در خود قانون اساسی آمده است .حضور مردم در انتخابات مختلفی که قانون اساسی مشخص کرده است ،خود یکی از دالیل
پایبندی مردم هر کشور به قانون اساسی کشورشان است.
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تفاوت حکومت مردم ساالر دینی با حکومت های غربی
البته ،جمهوری اسالمی با دیگر جمهوری ها یک تفاوت اساسی دارد و آن تفاوت ،این است
که جمهوری اسالمی براساس قوانین اسالم تشکیل می شود و قانونگذاران وظیفه دارند بر محور
دستورات الهی قانون تنظیم کنند و مسئوالن باید در این چارچوب ،جامعه را اداره نمایند .به طور مثال،
یکی از مهم ترین دستورات خداوند ،برنامه ریزی برای سعادت اخروی و کمال معنوی است .حکومت
اسالمی ،عالوه بر تالش برای رفاه و آسایش عمومی ،باید جامعه را به گونه ای اداره کند که توجه مردم به
کمال حقیقی و سعادت ابدی در آخرت بیشتر شود و زمینه های فساد و بی توجهی به آخرت کاهش یابد.
اما جمهوری ها و دمکراسی های رایج در جهان ،به خصوص در کشورهای غربی ،که مبتکر
این قبیل دمکراسی ها هستند ،هدف خود را بیشتر برآوردن تمایالت و خواسته های دنیوی مردم قرار
داده اند و نسبت به ارزش های الهی کم توجه یا بی توجه اند.
پایه یک بینش خاص که توسط رهبران فکری آن
اصوال ً هر حکومتی در هر جامعه ای بر ٔ
جامعه تبلیغ می شود ،به وجود می آید .به همین جهت ،جمهوری های مختلفی مانند جمهوری لیبرال،
جمهوری سوسیالیستی و جمهوری دمکراتیک در جهان وجود دارد .از آنجا که بینش و تفکر عموم
مردم کشور ما ،اسالمی است ،به طور طبیعی جمهوری کشور ما «اسالمی» شده است.
یکی دیگر از وظایف حکومت اسالمی برقراری عدالت اجتماعی و تالش برای آسایش و رفاه
پایه نظام سرمایه داری شکل
مردم است تا
فاصله طبقاتی کمتری پدید آید؛ اما دمکراسی هایی که بر ٔ
ٔ
گرفته اند ،به این اصل توجه ندارند و همین امر سبب شده است که نیمی از ثروت دنیا در دست گروه
1
محدودی از ثروتمندان باشد.
بیشتربدانیم
مردم ساالری دینی از اصطالحاتی است که در سال های اخیر ،رهبر معظم انقالب اسالمی،
حضرت آیت الله خامنه ای ،برای تبیین حکومت اسالمی مورد استفاده قرار داده و در مناسبت های
درباره آن پرداخته اند .به قسمت هایی از این توضیحات توجه کنید:
مختلف ،به توضیح
ٔ
« ...این مردم ساالری به ریشه های دمکراسی غربی ،مطلقاً ارتباط ندارد؛ این یک چیز دیگر

1ــ متأسفانه اکثر حکومت هایی که امروزه به نام حکومت های دمکراتیک شهرت دارند ،حکومت اقلیت ثروتمندان و سرمایه داران بر
اکثریت مردم است؛ برای مثال ،دو حزب جمهوری خواه و دمکرات در آمریکا در اختیار دو بخش از ثروتمندترین سرمایه داران آمریکایی است
که عظیم ترین رسانه های تبلیغاتی را در اختیار دارند .همین حکومت ،مستبدترین کشورهای پادشاهی را که کمترین انتخابات عمومی را برگزار
می کنند ،حمایت می کند؛ اما با کشور ما که در این  39سال بعد از پیروزی انقالب اسالمی به طور متوسط ،هرساله یک انتخابات برگزار کرده
و میزان مشارکت مردم آن از کشور آمریکا هم بیشتر بوده ،دشمنی می ورزد .برای کسب اطالعات بیشتر در این مورد به کتاب «نظم های کهنه
و نوین جهانی» اثر نوام چامسکی از انتشارات اطالعات مراجعه کنید.
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است؛ یعنی این طور نیست که ما دمکراسی را از غرب بگیریم و به دین سنجاق کنیم تا بتوانیم یک
مجموعه کامل داشته باشیم؛ نه ،خود این مردم ساالری هم متعلق به دین است  ...مردم ساالری
ٔ
وسیله اراده و رأی مردم صورت بگیرد؛ یعنی مردم نظام را
عبارت است از اینکه تشکیل نظام به
ٔ
انتخاب می کنند ،دولت را انتخاب می کنند ،نمایندگان را انتخاب می کنند ،مسئوالن اصلی را به
واسطه یا بی واسطه انتخاب می کنند .این ،همان چیزی است که غرب ّادعای آن را می کند و این
1
فقط ّادعاست.
وظایف رهبر
ول ّی فقیه به عنوان نایب و جانشین رسول خدا
وظیفه رهبری جامعه را برعهده
و امامان ،
ٔ
می گیرد و می کوشد تا با پیروی از آن بزرگواران و سرمشق قرار دادن آنها ،جامعه را اداره کند .البته
به این نکته باید توجه کنیم که در اسالم رهبری و حکومت ،یک مسئولیت سنگین است ،نه یک ابزار
برای رسیدن به امکانات و امیال و لذّ ت های دنیوی .به همین جهت ول ّی فقیه می کوشد رسول خدا
و امامان معصوم را سرمشق قرار دهد و با داشتن یک زندگی ساده و معمولی ،پیوندی قلبی و
عاطفی با مردم برقرار کند.
تدبر کنید
ّ

یکی از آیاتی که مسئولیت های رهبری پیامبر اکرم
است .خداوند در این آیه می فرماید:
فَِبما ر ِ ِ ِ
نت ل َ ُهم
حم ٍة م َن اللّٰه ل َ
َ َ
ًّ
لیظ ال َق ِلب
غ
ا
ظ
ف
نت َ َ َ
َولَو کُ َ
ِ
ِ
ک
َلن َف ّضوا من َحول َ
اعف َع ُنهم
فَ ُ
ِ
استغفر ل َ ُهم
َو َ
ِ
و ِ
شاورهُم فی اال َ ِمر
َ
ِفَا َذا عزمت فَـتوکَّل علَی اللّٰهِ
ََ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
لین
ا َّن الل َّٰه یُح ُّب ُ
الم َت َوکّ َ

سوره آل عمران
آیه 159
را بیان می کندٔ ،
ٔ
به مهر الهی با آنان نرم شدی؛
اگر تندخو و سخت دل بودی،
از گرد تو پراکنده می شدند،
پس از آنان درگذر،
و برای آنان ،آمرزش طلب کن،
و در این کار با آنان مشورت کن،
و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکّل نما
که خدا توکل کنندگان را دوست دارد.
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تعیین می کند:
سوره احزاب نیز مسئولیت های دیگری برای پیامبر
آیه اول
در ٔ
ٔ
ناف ِ
الکافرین و ِ
یا َایها ال َّنبی اتَّ ِق اللّٰه و ال ت ُ ِط ِع ِ
کیما
ُّ َ
قین ،ا َّن الل َّٰه َ
َ َ ُ
لیما َح ً
کان َع ً
الم َ
ُّ
َ َ
«ای پیامبر ،از خدا پروا کن و از کافران و منافقان اطاعت مکن که خداوند ،دانای حکیم است».
در آیات باال تأمل کنید و ببینید چه مسئولیتهایی برای پیامبر اکرم
تعیین کرده است:
1ــ 2 ...................ــ 3 ...................ــ ...................
4ــ   5 ...................ــ 6 ...................ــ ...................
سیره معصومین بزرگوار
برخی از وظایف رهبر
ٔ
جامعه اسالمی که از قرآن کریم ،روایات و ٔ
دست میآید ،عبارتاند از:
جامعه اسالمی عالوه بر
1ــ تالش برای اجرای احکام و دستورات الهی در جامعه :رهبر
ٔ
اینکه سعی می کند تمام اقداماتش بر اساس اصول اسالمی باشد از جمله عمل بر اساس مساوات و نگاه
برابر به آحاد جامعه داشته باشد ،می کوشد جامعه مطابق با دستورات دین اداره شود و مردم از مسیر
قوانین الهی خارج نشوند .انجام این مسئولیت ،گرچه ممکن است سبب نارضایتی برخی شود ،اما چون
نتیجه اش رستگاری مردم است ،باید با قاطعیت پیگیری گردد.
2ــ حفظ استقالل کشور و جلوگیری از نفوذ بیگانگان :کشورهای بیگانه ،بهخصوص
قدرتهای بزرگ ،همواره در صدد سلطه بر کشورهای دیگرند و از روشهای مختلف برای رسیدن به
این هدف استفاده میکنند .یکی از روشهای آنان فشار اقتصادی و روانی است .رهبر با دعوت مردم به
استقامت و پایداری و بستن راههای سلطه ،تالش میکند عزت و استقالل کشور از دست نرود.
اداره یک جامعه و رهبری آن به سوی
3ــ تصمیم گیری براساس مشورت :از آنجا که
ٔ
میسر است ،رهبر
پیشرفت و عدالت و تعالی ،با بهره گرفتن از اندیشه های اندیشمندان و متخصصان ّ
جامعه ما ،عالوه بر اشخاص ،نهادهای
باید با مشورت با نخبگان تصمیم های الزم را بگیرد .امروزه در
ٔ
مختلفی هستند که به صورت پیوسته به رهبری مشورت می دهند ،مانند :مجمع تشخیص مصلحت
جامعه مدرسین
نظام ،شورای عالی انقالب فرهنگی ،مجلس شورای اسالمی ،شورای عالی امنیت ملی،
ٔ
علمیه قم و شورای عالی حوزه های علمیه.
حوزه
ٔ
ٔ
توسعه مال و ثروت و تشکیل یک زندگی اشرافی و تجمالتی
4ــ ساده زیستی :رهبر به دنبال
ٔ
حتی از طریق مشروع نیست .گرچه امروزه زندگی اشرافی رؤسای جمهور و پادشاهان ،از قبیل داشتن
خانه های گران قیمت ،استفاده از بهترین سرویس ها و مبلمان در خانه ،استراحت و تفریح در زیباترین
سواحل و جزایر دنیا ،داشتن ده ها اتومبیل شیک ،برگزاری مهمانی های پرهزینه و شرکت در مجالس
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هزینه شخصی یا با استفاده از اموال عمومی ،یک امر عادی است ،اما رهبر با الگو قراردادن
لهو ،با ٔ
1
اولیای دین ،همواره یک زندگی ساده را دنبال می کند.
مردم و رهبری
جامعه اسالمی ،رهبری کسانی را بر عهده داردکه می خواهند راه
همان طور که بیان شد ،رهبر
ٔ
سایه قوانین اسالم بپیمایند.
رستگاری را در ٔ
در چنین جامعهای ،همانطور که مسئولیت رهبری با سایر رهبران متفاوت است ،مردم نیز نگاهی
متفاوت به رهبری دارند؛ رهبر برای آنان پیشوایی است که با قدمگذاشتن در مسیر کمال و عدالت ،سایر
همت و پشتکار خود وی را همراهی کنند و
مردم را به پیمودن راه فرا میخواند .مردم نیز تالش میکنند با ّ
همه عرصهها و بهخصوص در آنجا که سختیها بروز میکنند ،تنها نگذارند.
قافلهساالر را در ٔ
تجربه انقالب اسالمی نشان میدهد که همواره مستکبران و زورگویان
تاریخ زندگی انبیا و امامان و ٔ
جهان با حکومتی که بخواهد مستقل باشد و مطابق با خواستههای آنان عمل نکند ،مقابله میکنند تا باالخره
آن را از پا در آورند.
در حقیقت ،در نظام و حکومت اسالمی ،مشارکت و همراهی مردم پایه و اساس پیشرفت است
و بدون حضور و مشارکت آنان ،حکومت اسالمی دستاوردی نخواهد داشت.
با توجه به نکات فوق ،مردم نیز مسئولیتهایی نسبت به رهبر دارند که برخی از آنها عبارتاند از:
1ــ وحدت و همبستگی اجتماعی؛ همان طور که تفرقه و پراکندگی ،به سرعت یک حکومت
را از پای درمی آورد و سلطه گران را بر کشور مسلط می کند ،همبستگی اجتماعی ،کشور را قوی
2
می کند و به رهبری امکان می دهد که برنامه های اسالمی را به اجرا درآورد.
2ــ استقامت و پایداری در برابر مشکالت؛ هر کشوری در مسیر رسیدن به استقالل و
کمال با مشکالت بزرگ و کوچکی روبه رو می شود؛ همان گونه که کشور ما از ابتدای انقالب اسالمی
مورد تهاجم دشمنان قرار گرفت .پس مردم باید با استقامت خود ،فرصت و توان مقابله با مشکالت
3
داخلی و خارجی را برای رهبر فراهم کنند.
نوه ملکه انگليس با هزينه ای حدود  20میليون پوند برگزار شد و اين کشور به
1ـ به عنوان مثال در سال  ، 2011مراسم ازدواج ٔ
هزینه اين ازدواج ،از جيب ماليات دهندگان اين کشور ،تأمين شد.
شد.
مدت چهار روز جهت هرچه باشکوه تر شدن اين مراسم ،تعطيل
ٔ
همچنين در سفر ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا به عربستان ،این کشور هدايايی مانند کشتی تفريحی به ارزش  800میليون دالر ،شمشير طالی
 25کيلوگرمی به ارزش  200ميليون دالر ،و … به ترامپ هديه کرد.
آيه .46
آيه  103؛
2ــ
سوره انفالٔ ،
سوره آل عمرانٔ ،
ٔ
ٔ
آيه .112
هود،
سوره
3ــ
ٔ
ٔ
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3ــ افزایش آگاهی های سیاسی و اجتماعی؛ برای تصمیم گیری صحیح در برابر قدرت های
ستمگر دنیا ،اطالع از شرایط سیاسی و اجتماعی جهان ،ضروری است .ما باید بتوانیم به گونه ای عمل
افکنانه آنان بزنیم و خود کمترین آسیب را
کنیم که بیشترین ضربه را به مستکبران و نقشه های تفرقه
ٔ
ببینیم .ناراحتی دشمنان از عمل ما یا خوشحالی و شادی آنان از رفتار ما ،می تواند یکی از معیارهای
درستی و نادرستی عملکرد ما باشد.
جامعه اسالمی نسبت به
همه افراد
ٔ
4ــ مشارکت در نظارت همگانی؛ براساس فرمان خداوندٔ ،
یکدیگر مسئولاند و مانند سوارشدگان در یک کشتیاند .اگر گناهانی در جامعه رواج پیدا کند ،فقط گناهکاران
همه کسانی که در برابر انجام گناه در جامعه سکوت کردهاند نیز باید پاسخگو باشند.
عذاب نمیشوند؛ بلکه ٔ
وظیفه
مشاهده گناه توسط هرکس،
همه ما باید ناظر بر فعالیت های اجتماعی باشیم و در صورت
ٔ
بنابراینٔ ،
ٔ
همه افراد
امر به معروف و نهی از منکر را با روش درست انجام دهیم .این مشارکت سبب میشود که رهبرٔ ،
جامعه را پشتیبان خود بیابد و هدایت جامعه به سمت انجام وظایف اسالمی برای رهبر آسانتر شود.
  5ــ اولویت دادن به اهداف اجتماعی؛ در برخی موارد که اهداف و آرمان های اجتماعی در
برابر منافع فردی قرار می گیرند ،باید بتوانیم از منافع فردی خود بگذریم و برای اهداف اجتماعی تالش
کنیم؛ مثال ً خرید کاالی ایرانی سبب می شود که کارخانه های داخلی به تولید خود ادامه دهند و مانع
بیکاری صدها هزارکارگر شوند.این عمل به طور غیرمستقیم سبب کاهش بیکاری شده و کمک خوبی
1
اداره جامعه موفق تر باشند.
به حکومت و رهبری است که بتوانند در ٔ
بیشتربدانیم

مدافعان حرم
با نگاهی به تاریخ اسالم و وقایع دوران انقالب و پس از آن ،درمییابیم که مشارکت و همکاری
مردم و حمایت و پشتیبانی از رهبر ،بهخصوص در مواردی که از منافع فردی خود گذشتهاند ،منافع
بزرگی را برای اسالم و کشور به ارمغان آوردهاند .یکی از این موارد ،مجاهدانی هستند که امروزه
دهه اخیر
به نام «مدافعان حرم» مشهور شدهاند .اگر نگاهی به وضعیت کشورهای اسالمی در یک ٔ
نقشه طراحیشده توسط سازمانهای اطالعاتی کشورهای مستکبر ،تمام
بکنیم ،میبینیم که در یک ٔ
قاره آسیا و آفریقا
عرصه تاخت و تاز تروریستها شدند .این تروریستها ،به هر
ٔ
جهان اسالم در دو ٔ
کار خالف عقل و انسانیت دست میزنند و سبب بدنامی مسلمانان و اسالم در دنیا میشوند .آنان که
با حوادث صد سال اخیر مستکبران آشنا هستند ،میدانند که ظهور چنین پدیدهای با این گستردگی،
عهدنامه اميرالمؤمنين
1ــ بيشتر نکاتی که در اين پنج بند آمده ،از
ٔ
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به مالکاشتر و خطبههای  34و  107نهجالبالغه استخراج شده است.

نقشه از پیش طراحیشده و درازمدت امکانپذیر است .همچنین تحلیلگران واقعبین میدانند
با یک ٔ
که هدف اصلی این پدیده ،عالوه بر بدنامکردن مسلمانان در جهان ،ناامنکردن کشور ایران نیز بود .در
حالی که دو کشور عراق و سوریه به کانون اصلی تروریستها تبدیل شده بود و بیم آن میرفت که این
دو کشور بهطور کامل به دست تروریستها بیفتد ،جوانمردان ،زندگی و حیات خود را که بزرگترین
منفعت فردی آنان بود ،فدای حفظ امنیت و ناموس کشور کردند و نه تنها تروریستها در آن کشورها
زمینه فروپاشی سازمان مخوف آنها را فراهم ساختند.
را زمینگیر نمودند ،بلکه به تدریج ٔ
وظیفۀ کارگزاران
قوه مقننه ،مجریه و قضائیه را برعهده
کارگزاران ،همان مدیران و مسئوالن جامعهاند که امروزه امور سه ٔ
وظیفه خود
دارند؛ در واقع ،کارگزاران یاران و کمککنندگان به رهبرند و خادمان ملت .اگر کارگزاران جامعه،
ٔ
را به درستی بشناسند و هم به درستی اجرا کنند ،اعتماد مردم به حکومت ،روز به روز افزایش مییابد .همچنین
عملکرد غلط کارگزاران ،سبب افزایش و انباشتهشدن مشکالت و ناکارآمدی حکومت خواهد شد.
از این رو ،امیرالمؤمنین علی در زمان حکومت خود ،وقتی که مالک اشتر نخعی را والی و
استاندار سرزمین مصر کرد ،دستورالعملی برای او نوشت و به دست خودش داد تا براساس آن ،مصر
1
را مدیریت کند.
«عهدنامه مالک اشتر» مشهور است ،چنان حکیمانه و عالمانه
امیرالمؤمنین علی در این نوشته که به
ٔ
مسئولیت کارگزاران را بیان کرده که هرکس ،آن را مطالعه کند ،به عظمت فکر و درایت امیرالمؤمنین در
کشورداری پی میبرد .ایشان ،در این نامه ،وقتی وظیفهای را بیان میکند ،علت آن را هم برای مالک
مطالعه این عهدنامه میتوانیم با وظایف کارگزاران حکومت اسالمی آشنا شویم .البته
توضیح میدهد .با
ٔ
کارگزاران و مسئوالن حکومت در زمان امیرالمؤمنین علی  ،همه مانند مالک نبودند ،افراد متوسط و
گاه اشتباهکارانی هم بودند که امیرالمؤمنین علی از کارهای آنان ناراضی بود.
تفکیک

عهدنامه مالک اشتر را که در اینجا آمده است ،مطالعه کنید .سپس جدولی تنظیم
بخش هایی از
ٔ
نمایید که در یک ستون ،مسئولیت ها و در ستون دیگر ،علت آنها نوشته شود.
1ــ دل خویش را نسبت به مردم ،مهربان کن و با همه ،دوست و مهربان باش؛ چرا که مردم دو
دسته اند :دسته ای برادر دینی تو و دسته ای دیگر در آفرینش همانند تو هستند.
2ــ در به دست آوردن رضایت عموم مردم سعی و تالش کن نه در جلب رضایت خواص؛ که وجود
وسيله زهر مسموم و شهيد شد ،اما اين نامه در تاريخ ماند.
1ــ گرچه مالک به مصر نرسيد و به دست يكی از جاسوسان معاويه به
ٔ
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رضایت عمومی ،خشم خواص به تو آسیبی نمیرساند و با خشم عموم مردم ،رضایت خواص سودی
نمیبخشد.
3ــ کسانی را که از دیگران عیب جویی می کنند ،از خود دور کن؛ زیرا در نهایت مردم عیب هایی
دارند و مدیر جامعه باید بیش از همه در پنهان کردن آنها بکوشد.
4ــ در قبول و تصدیق سخن چین شتاب مکن؛ زیرا سخن چین در لباس نصیحت ظاهر می شود،
اما خیانتکار است.
روحیه تو را سست می کند.
  5ــ با ترسو مشورت نکن که در انجام دادن کارها،
ٔ
  6ــ هرگز نیکوکار و بدکار در نظرت یکسان نباشند؛ زیرا در این صورت ،نیکوکاران به کار خیر،
بی رغبت و بدکاران به کار بد ،تشویق می شوند.
درباره وضع طبقات محروم تحقیق کنند و
7ــ عده ای از افراد مورداطمینان را انتخاب کن تا
ٔ
به تو گزارش دهند .سپس برای رفع مشکالت آنها عمل کن  ،...زیرا این گروه پیش از دیگران
به عدالت نیازمندند.
  8ــ اگر با دشمن پیمان بستی از پیمان شکنی دشمن غافل نباش ،که دشمن گاهی از این راه تو
را غافل گیر می کند.
شماره
1

وظیفۀ کارگزار

علت پیشنهاد آن وظیفه

2
3
4
5
6
7
8

آمادگی برای حکومت جهانی امام عصر
برقراری حکومت اسالمی ،عالوه بر اینکه یک ضرورت اساسی در اجرای احکام اسالمی
حد توان ،آنچه را برای ظهور الزم
است ،به مؤمنان و منتظران امام مهدی فرصت می دهد که در ّ
است فراهم سازند.
اندیشه مهدویت
در جهان امروز ،مستکبران با استفاده از قدرت و امکانات خود به دنبال سرکوب
ٔ
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و اصل و اساس دینداریاند و عدالتخواهان را سرکوب میکنند و با تبلیغات فراوان و فرهنگسازی،
آینده جهان را مطابق خواسته های
اصل امامت و عقیده به ظهور امام عصر را زیر سؤال می برند تا ٔ
خود شکل دهند .در این شرایط ،وجود حکومت اسالمی که آرمان خود را آمادگی برای ظهور قرار
داده ،امکان مقابله با توطئه ها و تهاجم ها را فراهم می کند و امکاناتی در اختیار معتقدان و پیروان
امام عصر قرار می دهد که می توانند آرمان مهدویت را در جهان گسترش دهند.
استفاده از دستگاه های تبلیغاتی ،مانند رادیو و تلویزیون ،گسترش حوزه های علمیه و تربیت
توسعه برنامه های آموزشی و پژوهشی مدارس و دانشگاه ها ،مقابله با تبلیغات
استادان و دانشمندان،
ٔ
دشمنان و افشای توطئه های آنان ،تشکیل پایگاه و مرکزی برای طرفداران مهدویت در سراسر جهان
جمله این امکانات است
برای مراجعه به این پایگاه و استفاده از امکانات الزم فرهنگی و علمی آن ،از ٔ
1
که با تشکیل حکومت اسالمی در کشور ما میسر شده است.
قلعه محکمی است که منتظران ظهور امام عصر با
در حقیقت ،والیت و حکومت اسالمیٔ ،
پشتوانه آن ،میتوانند خود را برای ظهور آماده کنند؛ و این ،یکی از مصداقهای دقیق «انتظار فرج» است.
ٔ
بیشتربدانیم
درباره ضرورت تشکیل حکومت
امام خمینی ،بنیانگذار جمهوری اسالمی ،در یک سخنرانی
ٔ
خالصه آن چنین است:
اسالمی برای کمک به آمادگی مردم و تعجیل در ظهور بیاناتی دارد که
ٔ
«ما نمیتوانیم دنیا را پر از عدل کنیم ،این کار فقط توسط امام عصر صورت میگیرد؛ ما
نمیتوانیم از ظلم در سراسر جهان جلوگیری کنیم ،گرچه هر مسلمانی وظیفه دارد با ظلم مبارزه کند؛
حد توان خود با ظلم مبارزه کنیم و شرایطی را فراهم کنیم که اسباب ظهور ،بهتر
اما ما میتوانیم در ّ
2
فراهم شود و چون میتوانیم چنین کاری را کنیم ،باید حکومت اسالمی را تشکیل دهیم».
اندیشه و تحقیق
1ــ تفاوت های اصلی جمهوری اسالمی با سایر حکومت های جمهوری را بیان کنید.
2ــ هر کدام از کلمات زیر بیانگر کدام ویژگی از حکومت کشور ماست؟
«جمهوری»
«اسالمی»
1ــ «جامعة المصطفی العالمیة» یا «دانشگاه جهانی مصطفی» ،دانشگاهی در قم است که در سال  1386تأسیس شده است .دانشجویان
این دانشگاه ،جوانان معتقد به اسالم و تشیعاند که از سراسر نقاط جهان برای تحصیل معارف اسالم و دفاع از امامت و مهدویت به ایران سفر
دوره تحصیل به کشور خود بازمیگردند و معارف اسالم و حقیقت مهدویت را به مردم میآموزند و در حد
کردهاند .این دانشجویان ،پس از پایان ٔ
آماده باشند .این
توان خود به گسترش فرهنگ دینی کمک میکنند تا مردم ،دین و اعتقاد خود را از دست ندهند و برای ظهور امام عصر
دانشگاه ،یکی از صدها امکانی است که با تشکیل جمهوری اسالمی در ایران ،فراهم آمده است.
صحيفه امام ،ج  ،21ص  14تا .17
2ــ
ٔ
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