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فهرست

آثار تقوا در زندگی
مبارزه پیامبر با برداشت انحرافی از توکل
شبی با ظرفیتی فوقالعاده
شیوه جدید برگزاری جلسات صحیفه
برخی ویژگیهای مؤمن در دعای سیوپنجم صحیفه
تفاوتها ناقض عدل الهی نیست
خداوند ،یگانه مالک حقیقی
امتحان با داشتههای دیگران
دارا و ندار ،امتحان میشوند
چگونگی برخورد با افراد دارا
مؤمن اهل تالش است ،ولی حریص نیست
نگرش ویژه مؤمن در مسائل اجتماعی
وظیفهی سنگین دولت اسالمی در مبارزه با فساد و فقر
ارزیابی مسئوالن
ضرورت رعایت انصاف در
ِ
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را پیشــه خــود قــرار دهــد و بــا
حضــرت حــق رفاقــت کنــد و رابطــه
خــود را بــر اســاس قاعــده بندگــی
آثار تقوا در زندگی
بــا پــروردگار متعــال تنظیــم کنــد،
ــق َّ
ــل لَــ ُه خداونــد تبــارک و تعالــی بــرای
اللَ يَ ْج َع ْ
ــن يَتَّ ِ
« َو َم ْ
ــث ال او در مســیر زندگــیاش گشــایش
ــن َحيْ ُ
َمخْ َرجــ ًا َو يَ ْر ُز ْقــ ُه م ِ ْ
ـن يتَــو َّك ْل َع َلــى َّ
الل ِ قــرار میدهــد .بنابرایــن انســان
يَ ْحتَ ِسـ ُ
ـب َو َمـ ْ َ َ
َف ُهــو َحســب ُه إ ِ َّن َّ
اللَ بالِــغُ أَمـرِه ِ َقــدْ مؤمــن متقــی هیــچگاه بــه بنبســت
ْ
َ ْ ُ
ـل َّ
ـك ِّل َشــيءٍ َقــدْ را؛[ ]۱و نمیخــورد .ممکــن اســت در
ِ
ُ
َج َعـ َ
اللُ لـ
ْ
هــر كــس از خــدا پــروا كنــد[ ،خــدا] ســختی قــرار بگیــرد ،امــا راه برایــش
بــراى او راه بيرونشــدنى قــرار بســته نمیشــود .اگــر مســیری بســته
مىدهــد ،و از جايــى كــه حســابش شــد ،مســیر دیگــری برایــش بــاز
را نمىكنــد ،بــه او روزى مىرســاند .میشــود .ایــن یــک اثــر تقــوا اســت.
و هــر كــس بــر خــدا اعتمــاد كنــد،
او بــراى وى بــس اســت .خــدا اثــر دیگــر تقــوا عبــارت اســت از
فرمانــش را بــه انجامرســاننده اســت .اینکــه چنیــن کســی از جایــی کــه
بهراســتى خــدا بــراى هــر چيــزى فکــر و حســاب و برنامهریــزی
انــدازهاى مقــرر كــرده اســت» .نکــرده ،خــدای متعــال بــرای او رزق
قــرار خواهــد داد .گاهــی انســان
ایــن آیــات از غــرر آیــات قــرآن بــرای جلــب رزق برنامهریــزی
کریــم اســت کــه در آن یــک قاعدهی دارد ،فعالیــت و تــاش میکنــد و
بســیار بســیار مهــم ،اساســی ،فراگیــر یــک طــرح اقتصــادی خیلــی تمیــز
و یــک ســنت قطعــی و جــدی مطرح طراحــی کــرده کــه از ایــن طریــق
شــده اســت .هرکــس تقــوای الهــی بــه یــک رزق مــادی و حتــی رزق
معنــوی برســد .ایــن در جــای خــود
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ــن
محفــوظ اســت؛ امــا «يَ ْر ُز ْقــ ُه م ِ ْ
َحيْ ُ
ــب» آنجــا اســت
ــث ال يَ ْحتَ ِس ُ
کــه از رهگــذر تقــوا و رعایــت
و مــرزداری و حریمشناســی و
حریــمداری ،خداونــد تبــارک و
تعالــی او را از جایــی کــه فکــرش
را نکــرده و محاســبه و برنامهریــزی
نکــرده ،بهرهمنــد خواهــد کــرد.
ـو َّك ْل َع َلى
ســپس فرمــودَ « :و َمـ ْ
ـن يَتَـ َ
َّ
الل ِ َف ُه َــو َح ْســبُ ُه» .چقــدر جالــب
اســت؛ قاعــده در قاعــده اســت.
هرکــس بــه خــدای متعــال اعتمــاد
و تکیــه و تــوکل کنــد ،خداونــد
متعــال بــرای او کافــی اســت و او
را بینیــاز و از هــر جهــت کفایــت
میکنــد .چــون خــدا بــرای او کافــی
اســت ،دیگــر بــه کســی احتیــاج پیــدا
نمیکنــد .مؤمــن کارش را بــا کســی
تنظیــم کــرده کــه قــدرت مطلــق و
بیمانــع و بیشــریک اســت و هیــچ
مزاحمتــی در برابــر او نیســت ،هرچــه
اراده کنــد ،محقــق میشــود .در برابــر
اراده الهــی ،مانعــی وجــود نــدارد.
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انســان در مســیر زندگــی گاهــی
فــراز و گاهــی فــرود دارد .یکجــا
تنگنــا و جایــی گشــایش دارد.
گاهــی امنیــت و زمانــی خــوف دارد.
اینهــا تقدیــر و اندازهگذاریهایــی
اســت کــه از ســوی خــدای متعــال
صــورت گرفتــه و همهچیــز در ایــن
عالــم بــر اســاس تقدیرهــای الهــی
اندازهگیــری میشــود؛ لــذا فرمــود:
ـل َّ
اللُ لِـ ُ
« َقــدْ َج َعـ َ
ـيءٍ َقــدْ را».
ـك ِّل َشـ ْ

مبارزه پیامبر با برداشت
انحرافی از توکل
وقتــی ایــن آیــه نــازل شــد ،جمعــی
از مؤمنــان ســر بــه بیابــان گذاشــتند
و گفتنــد مــا فقــط مشــغول عبــادت
میشــویم؛ زیــرا خداونــد خــودش
وعــده داده کــه مــا را تأمیــنکنــد.
وقتــی مطلــب بــه پیامبــر اعظــم
(صلیاهللعلیهوآلــه) رســید ،حضــرت از
ایــن برداشـ ِ
ـت ســطحی آنــان خیلــی
تعجــب کردنــد .ایــن نــگاه را
اصــاح کردنــد و گفتنــد ایــن آیــه
بــا تــاش بــرای رزق حــال هیــچ
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منافاتــی نــدارد .مــا وظیفــه داریــم
دنبــال رزق برویــم و برنامهریــزی
داشــته باشــیم .آیــه میخواهــد
فراتــر از ایــن ،راهگشــایی کنــد.
آیــه دعــوت میکنــد کــه انســانها
فرصــت زندگــی را بــرای اصــاح
ارتبــاط خــود بــا حضــرت حــق
تبــارک و تعالــی غنیمــت بشــمارند
و رابطهشــان را بــا خداونــد متعــال
بــر اســاس قاعــده تقــوا اصــاح کنند؛
یعنــی مرزهــای الهــی را در زندگــی
خویــش بشناســند و رعایــت کننــد.
ســپس بشــارت میدهــد کــه غیــر از
روال عــادی و مســیر معمولــی بــرای
رســیدن بــه بهرههــای زندگــی،
خــدای متعــال از جایــی کــه
برنامهریــزی نکردیــد ،مافــوق رغبــت
شــما ،شــما را حمایــت میکنــد.
منتهــا ایــن مانــع برنامهریــزی و
وظیفــهی شــما بــرای تحصیــل رزق
نمیشــود .بــه ایــن ترتیــب یــک
اصالحیــه بــه ایــن نــگاه غلــط و
برداشــت بســیار ســطحی زدنــد.
4
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عــدهای یــا بهخاطــر تنبلــی یــا
بهخاطــر برداشــت بــد ،میگوینــد
مــا ســراغ کارهــای معنــوی و ذکــر و
نمــاز میرویــم ،خــدا خــودش تأمیــن
زندگــی مــا را بهعهــده گرفتــه اســت!

شبی با ظرفیتی فوقالعاده
در آســتانهی نیمــهی مــاه ذیالقعــده
قــرار داریــم .شــب نیمــهی ایــن
مــاه ،شــب فوقالعــادهای اســت.
ً
کال در همــهی ماههــا مراقبتهایــی
هســت ،ولــی در ماههــای حــرام
جدیتــر
مراقبتهــا
ایــن
میشــود؛ مخصوصــ ًا شــب
نیمــهی مــاه ذیالقعــده از نظــر
ظرفیتهــای ملکوتــی و بهرههــای
معنــوی ،شــب خاصــی اســت.

شیوه جدید برگزاری جلسات
صحیفه
شــرایط تهــران اصـ ً
ا شــرایط خوبــی
نیســت و وضــع مقــداری بــه حــال
قبــل برگشــته اســت .بــا آقــای دکتــر
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نمکــی کــه جــزو مجاهــدان ایــن
عرصــه و فرمانــده ســتاد مبــارزه ملــی
بــا کرونــا هســتند ،راجعبــه نمــاز
جمعــه تهــران صحبــت کردیــم.
گــزارش ایشــان حکایــت از ایــن
داشــت کــه وضعیــت مناســبی حاکــم
نیســت؛ بهویــژه در تهــران .احتمــاالً
مقــداری محدودیتهــای تــازه را
هــم پیــش خواهــد آورد؛ لــذا بایــد
شــرایط جلســه را بررســی کنیــم.
چنانچــه صــاح بــود ،جلســه را
بــه همیــن ترتیــب ادامــه خواهیــم
داد .البتــه اینجــا کامــ ً
ا مراعــات
میشــود ،منتهــا صرفــ ًا مراعــات در
جلســه مطــرح نیســت .خانمهــا و
آقایــان از مســیرهای دور و نزدیــک
میآینــد و ایــن مشــکالتی را بــه
همــراه خواهــد داشــت .اگــر شــرایط
مســاعد بــود ،بــا افتخــار جلســه را
در محضرتــان ادامــه میدهیــم .در
غیــر اینصــورت جلســه را تعطیــل
نمیکنیــم ،بلکــه دوســتان جلســه
را ضبــط میکننــد و در فضــای
مجــازی در دســترس دوســتان
قــرار میدهنــد .بــه هــر ترتیــب
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نمیگذاریــم جلســه تعطیــل شــود.
مــا نمیخواهیــم کار غیرقانونــی و
غیرعــادی انجــام دهیــم .بــرای نمــاز
جمعــه تهــران همــهی هماهنگیهــا
را انجــام دادیــم ،کارهــا همــه منظــم
و مرتــب انجــام شــد ،ولــی خبــر
رســید کــه اوضــاع خیلــی جالــب
نیســت و صــاح نیســت نمــاز جمعه
برگــزار شــود .مــا هــم طبــق قاعــده
مســئله را نگــه داشــتیم .اینجــا هــم
اراده بــر تشــکیل جلســات اســت ،بـه
شــرط آنکــه اوضــاع مناســب باشــد.

برخی ویژگیهای مؤمن در
دعای سیوپنجم صحیفه
 .۱ایمان به عدالت خداوند

دعــای ســیوپنجم بیــان مــیدارد
کــه مؤمــن بــر اســاس نگــرش و
جهانبینــی توحیــدی بــه ســنت
الهــی و عــدل الهــی و لطــف الهــی
ایمــان دارد و میدانــد کــه لطــف
و عنایــت و فضــل خداونــد تبــارک
و تعالــی بــرای همــهی بندههــا
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اســت و همــه تحــت قاعــده عمومــی
لطــف پــروردگار متعــال قــرار دارنــد.
ضمــن اینکــه مؤمــن طبــق برداشــت
توحیــدی یقیــن دارد کــه پــروردگار
متعــال در ایــن ســفرهداری بر اســاس
عــدل رفتــار میکنــد؛ چنانکــه
در حدیــث نبــوی آمــده اســت
الســماوات
کــه« :بِال َعــد ِل َقامــت َ
َواألرض؛[ ]۲آســمانها و زمیــن بــه
ســبب عدالــت اســت كــه پایــدار و
ثابــت اســت» .بنابرایــن آنچــه ســهم
ایــن جهــان از برخورداریهــا
هســت ،از جملــه رزق بنــدگان ،ذیــل
قاعــده عــدل الهــی قــرار میگیــرد.
عــدل یعنــی خداونــد متعــال ،عالــم
را بــر اســاس حکمــت و مصالــح
پنهــان و آشــکار و رعایــت حــال
عمومــی بنــدگان اداره میکنــد.
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مؤمــن بــه ایــن هــم یقیــن دارد.
بنابرایــن در محور معیشــت و زیســت
بندههــا ،تفاوتهــا و گشــایشها و
تنگناهــا را تحــت قاعــده عمومــی
حاکــم از ســوی خــدای متعــال در
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تمــام کرانههــای زندگــی ،یعنــی
عــدل و فراتــر از آن ،یعنــی قاعــده
فضــل و بخشــش الهــی میبینــد.

تفاوتها ناقض عدل الهی
نیست
ســفره فضــل پــروردگار متعــال کــه
یکســویه بــرای بندههــای خــود
گشــوده و البتــه متناســب بــا شــرایط
و ظرفیتهــا و مصلحتهــای
شــخصی و جمعــی آنهــا و موافــق
بــا ســایر قواعــد الهــی اســت ،خیلــی
پیچیــده و تودرتــو و متنــوع اســت؛
مثــ ً
ا جامعــهای کــه ســختکوشتر
و فعالتــر اســت ،از فضــل الهــی
بهــره بیشــتری میبــرد؛ همانطــور
کــه اگــر کســی وقتشــناس باشــد
و اینهــا را خــوب رعایــت کنــد،
بهــره بیشــتری میبــرد و کســی کــه
رعایــت نمیکنــد ،بهــرهی کمتــری
دارد .ایــن کارهــا در نســل انســان
تأثیــر میگــذارد؛ مثــ ً
ا نســلی کــه
اجــدادش تدبیــر داشــته و فعالیــت
خاصــی را انجــام دادهانــد ،در آن
نســل گشایشــی بــهوجــود آورده ،و
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کســی کــه ک ـمکاری و تنبلــی کــرده،
از قواعــد الهــی بهــرهای نداشــته و
در نســل خــود قبــض بــ ه وجــود
آورده اســت .ایــن قواعــد ،پیچیــده
اســت .وقتــی اینهــا کنــار هــم قــرار
میگیرنــد ،جالــب اســت .مثــ ً
ا در
یــک فامیــل بــزرگ کــه اجدادشــان
باهــم بــرادر بودنــد ،بــرادری کــه
برنامهریــزی بهتــری داشــته و فعالیت
کــرده ،ارث و میراثــی کــه بــه ایــن
نســل رســیده ،حالل و طیّــب و طاهر
اســت و همــه در گشــایش هســتند.
امــا بــرادر دیگر تنبلــی کــرده ،ذوق و
اســتعداد نداشــته یــا حرکتــی نکــرده،
نســل او بهــرهی چندانــی نــدارد و
باهــم قابــل مقایســه نیســتند .باهــم
عمــوزاده هســتند و در یــک فامیــل
تعریــف میشــوند ،ولــی یــک گــروه
از ایــن طایفــه از نظــر معیشــت در
وضعیــت خیلــی قبــض و ســخت
قــرار دارد و دیگــری در گشــایش.
ایــن خــروج از قاعــده عــدل نیســت،
اتفاقــ ًا کامــ ً
ا موافــق بــا قاعــده
عــدل الهــی اســت .مســائل فــردی،
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جمعــی ،طایفــهای ،خانوادگــی و
نســلی مطابــق بــا جغرافیــای خاصــی
کــه در آن قــرار میگیرنــد ،کار را
متفــاوت میکنــد .منتهــا همــهی
اینهــا بــر مــدار عــدل الهــی اســت.
انســان مؤمــن بــه ایــن قاعــدهی
عــدل بــا ایــن نســبت و بــا ایــن نــگاه
فراگیــر ،ایمــان دارد .از آن طــرف
کامــ ً
ا بــه فضــل الهــی باورمنــد
اســت؛ هــم ایمــان دارد کــه خــدای
متعــال یکســویه و بــدون اســتحقاق،
ســفره لطــف و کــرم خــود را بــرای
بندگانــش گشــوده ،و هــم اعتقــاد
دارد کــه قواعــد تودرتــو و مصالــح
پیــدا و پنهانــی کــه در مــدل زندگــی
انســانها اســت و تقســیماتی کــه
بــر اســاس اســتعدادها ،توانمنــدی،
همــت و تــاش آنهــا در فراهــم
آوردن بهرههــای زندگــی شــکل
میگیــرد ،همــه در پرتــو
عــدل الهــی تفســیر میشــود.
درنتیجــه ایــن طــرز تفکــر،
مؤمــن آســایش باطنــی دارد.
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 .۲مالک ارزشگذاری از نظر
مؤمن
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مؤمــن اساسـ ًا در ارزشگذاریهایــش
هرگــز عوامــل بیرونــی را مداخلــه
نمیدهــد .طبــق جهانبینــی
توحیــدی اساســ ًا برخــورداری از
مــال و معیشــت و کــم و زیــادِ آن
در رتبهبنــدی ذاتــی انســانها
هیــچ مداخلــهای نــدارد .مثــ ً
ا
اینگونــه نیســت کــه کســی کــه
بیشــتر بهرهمنــد میشــود ،رتبــه
انســانیتش باالتــر باشــد و کســی
کــه بهــره کمتــری دارد ،از جهــت
رتبــه انســانی پایینتــر باشــد .رتبــه
انســان در دو واژه شــاخصگذاری
میشــود :یکــی شــرف و دیگــری
عــزت .شــرف و عــزت طبــق
جهانبینــی توحیــدی مبتنــی بــر
طاعــت و عبــادت اســت کــه نقطــهی
التقــای هــر دو ،تقــوا اســت .قــرآن
خیلــی شــفاف و روشــن میفرمایــد
معیــار کرامــت تقــوا اســت« :إ ِ َّن
أَكرم ُكــم عِنــدَ َّ
الل ِ أَتقا ُكــم؛[ ]۳در
ََ
حقيقــت ارجمندتريــن شــما نــزد
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خــدا ،پرهيزگارتريــنِ شــما اســت».
انســانها بــا تقــوا رتبهگــذاری
میشــوند .تقــوا در چهــره اجتماعــی
و در زندگــی جمعــی تجلــی میکنــد
و یکجــا اســمش شــرف میشــود
و جــای دیگــر اســمش عــزت
میشــود .معیــار شــرافت و عــزت
در رتبهبنــدی انســانها ،رابطــهی
آنهــا بــا خــدای متعــال اســت .اگــر
رابطــهی آنهــا بــا خــدا بــر قاعــده
طاعــت و بندگــی باشــد ،هرچــه در
این محور پیشــرفته باشــند ،شرفشــان
بیشــتر و عزتشــان باالتــر اســت.
هیچکــدام از برخورداریهــای
ظاهــری ،مداخلــهای در رتبهبنــدی
واقعــی و حقیقــی انســانها نــدارد؛
ماننــد اینکــه مثــ ً
ا ایــن شــخص
مــال و بهرهمندیهــای بیشــتری
دارد و دیگــری کمتــر .ایــن اصــل
را امــام ســجاد (علیهالســام) در دعــای
ســیوپنجم چنیــن بیــان مــیدارد:
« َفــإ ِ َّن َّ
الشــرِ َ
ــن َشــ َّر َفتْ ُه
یف َم ْ
ــن أَ َع َّزتْــ ُه
َطا َعتُــکَ ،و ال ْ َع ِزیــ َز َم ْ
عِبَا َدتُــک؛ شــریف آن اســت کــه
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طاعــت تــو او را شــریف نمــوده،
و عزیــز کســی اســت کــه عبــادت
تــو او را عــزت داده» .پــس شــرف
و عــزت بــه طاعــت و عبــادت
اســت و مــال اص ـ ً
ا دخالتــی نــدارد.

خداوند ،یگانه مالک حقیقی
امــوال از امــور فانــی و ازبینرفتنــی
اســت کــه بــه اقتضــای زندگــی
کوتاهمــدت انســانها بــرای اینکــه
کارشــان در ایــن دنیــا راه بیفتــد ،بــه
امانــت مدتــی در اختیــار آنهــا اســت.
حتــی جســم مــا کــه واســطهی
حضــور مــا در ایــن نشــئهی دنیــا
اســت ،ایــن هــم امانــت و کرای ـهای
اســت .در ایــن دنیــا اصــ ً
ا مالکــی
وجــود نــدارد ،همــه مســتأجریم.
مالکیــت توهــم اســت و همــه
مســتأجریم .کِــی معلــوم میشــود؟
در بهشــت زهــرا معلــوم میشــود.
امــروزه میگوینــد آرامســتان ،حــال
آنکــه آرام و قــراری نیســت ،اصــلِ
بیقراریهــا آنجــا اســت ،ضجههــا
و نالههــا آنجــا اســت ،حســرتها
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آنجــا اســت .البتــه بــرای مؤمنیــن
واقعــی ،آرامــش آنجــا اســت .در
آرامســتان معلــوم میشــود کــه همــه
خاکنشــینند و خــاک هســتند .حتــی
مالــک جســم خودمــان نیســتیم،
همــهی مالکیتهــا اعتبــاری اســت.
امــام صــادق (علیهالســام) فرمــود« :المـ ُ
ـال
مــال ّ
ُ
الل؛[ ]۴امــوال از آ ِن خــدا

اســت» .در ایــن عالــم یــک مالــک و
یــک ُملــک بیشــتر وجــود نــدارد .در
قیمــات نــدا میآیــد« :ل ِ َمــنِ ال ْ ُم ْلـ ُ
ـك
احـ ِ
ـو َم ِ َّل ِ ال ْ َو ِ
ـد ال ْ َق َّهــارِ؛[ ]۵امــروز
الْيَـ ْ
فرمانروايــى از آ ِن كيســت؟ از آ ِن
خداونــد يكتــاى قهــار اســت» .اینجــا
یــک بــازی اعتبــاری اســت؛ لــذا
فرمــود« :ا ْع َل ُمــوا أَن َّ َمــا ال ْ َحيَــا ُة ُّ
الدن ْيَا
ـب َو زِينَــ ٌة َو تَ َف ُ
ـر َو
ـو َو لَعِـ ٌ
ل َ ْهـ ٌ
اخـ ٌ
ــوا ِل َوالْ ْو َلدِ؛[]۶
ــر فِــي الْ ْم َ
ت ََكاثُ ٌ
بدانيــد كــه زندگــى دنيــا در حقيقــت
بــازى و ســرگرمى و آرايــش و
فخرفروشــى شــما بــه يكديگــر و
فزونجويــى در امــوال و فرزنــدان
اســت» .مؤمــن نبایــد فریــب بخــورد.
ویژگــی مؤمــن ایــن اســت کــه بــازی
نمیخــورد و ویژگــی غیرمؤمــن

9

افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ایــن اســت کــه مبتــا بــه ایــن بــازی
میشــود .مؤمــن حواســش هســت
کــه مالکیــت دنیــوی اعتبــاری اســت
و در کنــارش واقعیتهایــی شــکل
میگیــرد کــه ایــن واقعیتهــا،
امتحــان اســت .اگــر ایــن بــه امانــت
دســت کســی افتــاد ،بایــد پاســخگو
هــم باشــد .در کنــار آن ،وظایفــی
برایــش قــرار میگیــرد کــه بایــد از
عهــدهی آن وظایــف برآیــد .اینهــا
واقعیتهــا اســت؛ وگرنــه ذات
ایــن بهرهمندیهــا امــور زودگــذر
و فناپذیــر اســت .حضــرت علــی
(علیهالســام) در نهجالبالغــه ،یــک
نکتــه تکاندهنــده در رابطــه بــا
ایــن موضــوع دارد ،فرمــود :نعمتــی
کــه زائــل میشــود و از دســت
مــیرود ،چگونــه میشــود بــه آن
اعتمــاد کــرد؟ جوانــی مــیرود،
ســامتی مــیرود ،بهرهمندیهــا
و لذتهــا مــیرود ،کوتاهمــدت
اســت و بعــد هــم خبــری نیســت.
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پــس ایــن مــوارد نمیتوانــد
معیــار شــرف و عــزت باشــد.
کســی کــه بیشــتر خــورد و بیشــتر
خوشگذرانــی کــرد ،در پیشــگاه
خــدای متعــال عزیزتــر نیســت ،از
نــگاه خــدای متعــال معیــار عــزت
و شــرافت ،تقــوا و بندگــی اســت.
در نــگاه خلــق ،کســی کــه بیشــتر
دارد عزیزتــر باشــد و کســی کــه
کمتــر دارد ،عــزت کمتــری داشــته
یــا ذلیــل باشــد .معیــار فقــر و غنــا
ایــن اســت کــهتــو در پیشــگاه خــدا
چــه داری و چــه نــداری« :الْغِنَــى َو
ض َع َلــى َّ
ـر ِ
الل؛[]۷
ال ْ َف ْقـ ُ
ـر ،ب َ ْعــدَ ال ْ َعـ ْ
توانگــرى و درويشــى آنــگاه آشــكار
شــود [كــه در قيامــت ،اعمــال] بــر
كــردگار عرضــه شــود» .آنجــا معلــوم
میشــود غنــی و فقیــر کیســت.

امتحان با داشتههای دیگران
مــا در زندگــی عــادی بــر اســاس
مبانــی جهانبینــی توحیــدی بــا
واقعیتهایــی روبــرو هســتیم
و واقعیتهــا عبــارت اســت
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از بهرهمندیهــای دیگــران و
نابرخــورداری مــا .فعـ ً
ا محــل بحــث
مــا ایــن اســت .دیگــران را نــگاه
میکنیــم و میگوییــم :ماشــاءاهلل
چــه امالکــی دارنــد ،خــودرو و
ثــروت دارنــد .اینجــا امتحانــی
شــکل میگیــرد و فــارغ از اینکــه
برخورداریهــای دیگــران از طریــق
مشــروع بــهدســت آمــده باشــد یــا
نــه ،آنچــه در دســت آنهــا اســت،
بــرای مــا و بــرای آنهــا امتحــان
اســت .کســی کــه برخــوردار اســت،
امتحانــش امتحــان بســیار ســخت
اســت .بایــد بــرای دارایــیاش
حــال باشــد و از طریــق نامشــروع
نباشــد .اگــر حــال و طیّــب و طاهــر
اســت ،بایــد خمــس و زکاتــش را
بدهــد ،حقــوق مالــی را پرداخــت
کنــد ،بعــد بایــد مواســات کنــد،
دیگــران را بهرهمنــد ســازد ،انفــاق
داشــته باشــد و صــد نــوع امتحــان
بــرای کســی هســت کــه مــال دارد.
بــا فــرض اینکــه کامــ ً
ا از طریــق
مشــروع باشــد ریالریالــش حســاب
و کتابهایــی دارد و فــردا بایــد
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پاســخگو باشــد کــه چگونــه اینهــا
را خــرج کــرد .رعایــت کــرده باشــد
و گرفتــار اســراف و تزویــر نشــود.
در نهجالبالغــه اســت کــه
امیرالمؤمنیــن (علیهالســام) وارد خانــه
یکــی از اصحــاب شــد ،دیــد خانــه
بــزرگ و امکانــات وســیعی دارد.
حضــرت بــه او گفتنــد :تــو بــا ایــن
خانــه وســیع و بــا ایــن بســاطی
کــه بــرای خــود درســت کــردی،
در آخــرت چــه میکنــی؟ امــا
مىتوانــى بــا ایــن ســرا ،ســراى
آخــرت را نیــز بــه دســت آورى؛
یعنــى مهمانپذیــرش کنــی و بــه
دیگــران رســیدگی کنــی .بیشــتر از
حــدی کــه مــورد نیــاز و کفــاف تــو
ســت ،بایــد پاســخگو باشــی .او هــم
گفــت :مــن بــرادری دارم کــه ســر بــه
بیابــان گذاشــته ،مشــغول عبــادت و
بندگــی اســت .حضــرت فرمودنــد:
زندگــیاش چگونــه اداره میشــود؟
گفــت :مــا و دیگــران بــه همســر و
فرزنــد او کمــک میکنیــم .حضــرت
فرمودنــد :او را بگــو بیایــد که دشــمن
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خویشــتن اســت .هنگامــی کــه نــزد
حضــرت حاضــرش کردنــد ،بــه او
فرمــود :ســر بــه بیابــان گذاشــتی و
خیالــت را راحــت کــردی و دیگــران
تــو را اداره کننــد؟ بایــد کار کنــی و
زحمــت بکشــی و تــاش کنــی]۸[.

دارا و ندار ،امتحان میشوند
آنکــه دارد ،امتحــان میشــود؛ هــم
حــال و مشــروعش ،هــم حــرام و
نامشــروعش .در مــورد حاللــش
امتحانهــای ســختی هســت کــه بایــد
از عهــده اینهــا برآیــد .ایــن همــان
بخشــی اســت کــه آنــان کــه ندارنــد
بایــد بگوینــد :خدا را شــکر کــه برای
مــن امتحانهــای ســخت نیســت.
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امــا کســی کــه برخــوردار نیســت و
گرفتــار تقدیــر و تنگنــا اســت ،او
هــم امتحــان میشــود .امتحانــش
چیســت؟ امتحانــش ایــن اســت کــه
در برابــر برخــورداری دیگــران ـ
منظــور از دیگــران ،افــراد ناشــناخته
نیســت .در محــل یــا بیــن فامیــل
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و خانــواده و دوســتان و همــکاران،
ابتالئــات عمدت ـ ًا در جاهایــی اســت
کــه شــناخت و ارتبــاط نزدیــک
برقــرار اســت ـ اعتقــادش بــه عــدل و
فضــل الهــی محــک میخــورد .مؤمن
وقتــی ایــن شــرایط را میبینــد و در
برابــر ایــن امتحــان قــرار میگیــرد،
توجــه دارد کــه داشــتن و نداشــتن،
عــزت و شــرافت حقیقــی نیســت،
و نســبت بــه ایــن حکــم و تقدیــر
الهــی و اندازهگذاریهــا ،احســاس
رضایــت دارد .اگــر آن مبانــی محکــم
نشــود ،اینجــا امتحــان ســختی بــرای
برخوردارهــا و کمبرخوردارهــا
شــکل میگیــرد .گاهــی برخــی
کــه در بستگانشــان فــراز و فرودهــا
هســت ،شــروع میکننــد بــه آبــاء
و اجــداد خودشــان بــد و بیــراه
میگوینــد! باالتــر اینکــه از خــدای
متعــال گلــه دارد کــه چــرا او
برخــوردار اســت و مــن نیســتم .ایــن
امتحــا ِن ســختی اســت .انســان مؤمــن
بــر اســاس قواعــد ایمانــی در برابــر
ایــن امتحــان ســربلند اســت و همانند
سیدالســاجدین (علیهالســام) میگویــد:
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«اَل ْ َحمــدُ ِ َّل ِ رِ ًضــى ب ِ ُح ْكــ ِم َّ
اللِ».
ْ
امتحــان رضــا و رضایــت در جایــی
اســت کــه طبــع شــما بــا تقدیــر و
حکــم الهــی موافــق نیســت ،اگــر
موافــق باشــد دیگــر امتحــان نیســت.
جایــی کــه تقدیــر الهــی بــا طبــع و
خواســته مــا همــراه نیســت ،قبــض
و دردســر و خــوف پیــش میآیــد.
ـم
قــرآن هــم میفرمایــدَ « :ولَنَبْ ُل َون َّ ُكـ ْ
ــو ِ
ف َوال ْ ُجــو ِع
ــيءٍ م ِ َ
ــن ال ْ َخ ْ
ب ِ َش ْ
َون َ ْق ٍ
ــوا ِل َوالْن ْ ُف ِ
ــس
ــص م ِ َ
ــن الْ ْم َ
ــر ِ
ات؛[ ]۹و قطعــ ًا شــما را
َوالثَّ َم َ
بــه چيــزى از [قبيــل] تــرس و
گرســنگى و كاهشــى در امــوال و
جانهــا و محصــوالت مىآزماييــم».

چگونگی برخورد با افراد دارا
امتحــان مــا نســبت بــه کســانی کــه
برخوردارنــد ،خیرخواهــی نســبت
بــه آنهــا اســت .آنهــا کــه از طریــق
مشــروع و طبــق قاعــده ثــروت
دارنــد ،خــدا برایشــان حفــظ و زیــاد
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کنــد و موفــق بــه شــکر باشــند .در
جامعــه اســامی دلیــل نداریــم کــه
بررســی کنیــم .فــرض بــر ایــن اســت
کــه همــه از راه حــال و مشــروع
زندگــی میکننــد .اتفاقــ ًا مؤمــن در
ایــن بخــش ،مثبتاندیــش اســت.
مث ـ ً
ا کســی در یــک ماشــین خیلــی
خــوب یــا در خانــه مفصــل نشســته،
انســان مؤمــن نســبت بــه اینهــا
بدبیــن نیســت و چــون نمیدانــد،
نمیگویــد اینهــا همــه امــوال خــود
را از طریــق نامشــروع و حــرام بــه
دســت آوردهانــد .اص ـ ً
ا الزم نیســت
بدانــد افــراد چگونــه امــوال خــود را
جمــع کردهانــد .چــه اهمیتــی دارد؟!
چــه کارهایــم کــه بررســی کنیــم
درآمــدش از طریــق حــال اســت یــا
حــرام؟ فــرض عمومــی در قاعــده
زندگــی ایمانــی ایــن اســت کــه همــه
زندگیشــان از طریــق حــال اســت.
طبــق قاعــده بــرای آنهــا خیــر و دوام
بهرهمنــدی میخواهــد ،اینکــه خــدا
بــه آنهــا توفیــق شــکر بــده و آنهــا هم
قدرشــناس باشــند و خدمــت کننــد،
از امتحانهــای ســختی کــه بهخاطــر

13

افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ایــن برخورداریهــا دارنــد ،ســربلند
بیــرون بیاینــد .ایــن میشــود
قاعــده خیرخواهــی راجعبــه
کســانی کــه مــا مطلــع هســتیم.
گاهــی انســان مطلــع میشــود کــه
از طریــق نامشــروع اســت و گاهــی
بــر اســاس حــدس و گمــان اســت.
بدگمانــی درســت نیســت .قــرآن
ــض َّ
هــم میفرمایــد« :إ ِ َّن ب َ ْع َ
ــن
الظ ِّ
ــم؛[ ]۱۰پــارهاى از گمانهــا
إِثْ ٌ
گنــاه اســت» .اآلن متأســفانه ایــن
گمانهــای بــد و شــایعات بــاب
شــده اســت .گاهــی بــرای انســان
اطمینــان پیــدا میشــود کــه کســی
ایــن بهرهمندیهــا را از طریــق ربــا
یــا فرصتطلبــی یــا دســت بــردن در
بیتالمــال یــا مــال مــردم بــهدســت
آورده ،اگــر مــا چنیــن اطــاع پیــدا
کردیــم ،خیرخواهــی در چیســت؟
خیرخواهــی ایــن اســت کــه دعــا
کنیــم خــدا آخــر و عاقبتشــان را
بهخیــر کنــد و بــه خــود بیاینــد و آن
را بــه صاحــب و اهلــش برگرداننــد.
14
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وقتــی افــراد ثروتمنــد را دیدیــم،
بگوییــم :خدایــا مــن از تــو راضــیام
و هیــچ چــون و چرایــی و گلهمنــدی
و ناراحتــی نســبت بــه تــو نــدارم .کار
تــو بــر اســاس عــدل و فضــل اســت.
ایــن نســبت بــه خــدای متعال اســت.
امتحــان نســبت بــه خلــق ،ایــن
اســت کــه کســانی کــه بهرهمندنــد
و مــن بــا آنهــا روبــرو شــدم ،بــرای
آنــان خیرخواهــی داشــته باشــم.
ســربلندی در ایــن امتحــان رضــا بــه
قضــا و حکــم الهــی و خیرخواهــی
نســبت بــه خلــق خــدا اســت؛ و
مــردودیاش ،گلهمنــدی نســبت بــه
خــدای متعــال و ناراحتــی و زیــر
ســؤال بــردن تقدیــر الهــی اســت و
در بــاب خلــق هــم ،حســادت اســت.
امــام (علیهالســام) در دعــای ســیوپنجم
بــه مــا آمــوزش میدهنــد کــه در
برابــر ایــن امتحــان ،نســبت بــه
تقدیــر الهــی راضــی برگردیــم و از
خــدای متعــال کمــک بخواهیــم و
بگوییــم خدایــا کمــک کــن کــه در
اینجــا از تــو راضــی باشــم ،و نســبت
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بــه خلــق خیرخــواه باشــیم .جایــی
هــم کــه کســی از طریــق نامشــروع
ب ـ ه دســت آورده ،برایــش دعــا کنیــم
مــال را برگردانــد ،یعنــی بــاز هــم
خیــرش را بخواهیــم .البتــه گاهی آدم
اینجــا فیلــم بــازی میکنــد و گرفتــار
یــک بــازی میشــود .اصلــش ایــن
اســت کــه مــن ناراحتــم کــه نــدارم،
منتهــا یــک پوشــش برایــش درســت
میکنــم و میگویــم آن کســی کــه
از طریــق نامشــروع ثروتمنــد شــده،
جهنمــی میشــود و در معــرض
حســابهای ســخت الهــی اســت.
حــال آنکــه اگــر مــن هــم دســتم
برســد ،حــال و حــرام را در نظــر
نمیگیــرم .انســان بایــد مواظــب
باشــد گرفتــار ایــن بــازی نشــود.

مؤمن اهل تالش است ،ولی
حریص نیست
مؤمــن در هــر حــال از تــاش
حسابشــده و برنامهریزیشــده
و از بهرهمنــدی معیشــتی خویــش
کــم نمیگــذارد .بههیچوجــه تنبــل
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نیســت ،بیغیــرت و بیحســاب و
کتاب نیســت .حســاب و کتــاب دارد،
قاعــده دارد ،اهــل تــاش اســت و
دنبــال تحصیــل رزق خــودش اســت.
امــا در تحصیــل روزی بهزیبایــی
عمــل میکنــد؛ از قاعــده خــارج
نمیشــود و حریــص نمیشــود .از
خــدای متعــال بــرای خــود ،کفــاف
میخواهــد و میگویــد :در ایــن
معاملــه بــا خلــق و در آزمایــش روی
پــای خــودم بایســتم و بــه انــدازهای
کــه آبرویــم صیانــت شــود ،زندگــی
مــن بگــذرد کــه بتوانــم بــه عبــادت و
علــم و کارم برســم و بهخاطــر اندکی
قــوت الیمــوت ،گرفتــار نشــوم و از
عبــادت و علــم نیفتــم ،بــه مقــداری
کــه بتوانــم ایــن وظایــف را انجــام
دهــم ،در مــن گشــایش قــرار بــده.
از خــدا میخواهــد و پــای ایــن
خواســته ،تــاش و برنامهریــزی
میکنــد .ضمنــ ًا مؤمــن بهشــدت
فسادســتیز و فقرســتیز اســت.
15
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بحــث دعــای ســیوپنجم ناظــر
بــه امتحانــات و ابتالئــات شــخصی
و درونــی و روحــی و روانــی
مــا نســبت بــه برخورداریهــای
دیگــران اســت و در مقــام بســط
مســئولیتهای اجتماعــی نیســت؛
منتهــا نمیخواهــد مؤمــن را یــک
عنصــر منفعــل و بیمبــاالت بــه
رســالتهای اجتماعــی معرفــی کنــد.
مؤمــن بــر اســاس مبانــی ایمانــیاش،
عدالتخــواه فقرســتیز و فسادســتیز
اســت .طبــع انســان مؤمــن اینگونــه
اســت .اینطــور نیســت کــه راضــی
باشــد ثروتهــای نامشــروع در
جامعــه انباشــته شــود ،بههیچوجــه
راضــی نیســت یــک جــای جامعــه
فقــر باشــد .لــذا هــر انســان مؤمنــی
مطابــق بــا صحــه وجــودی و ُوســعی
کــه خــدای متعــال در وجــودش
قــرار داده ،بــرای رفــع فقــر تــاش
میکنــد .اگــر ایــن تــاش همزمــان
بــا مبــارزه بــا فســادهای اجتماعــی
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باشــد و ببینــد فقــر دارد بــه جامعــه
فقیــر تحمیــل میشــود ،وارد میــدان
میشــود .قلــم و زبــان و قــدم و
مســئولیت و وســعت امکاناتــش او
را موظــف میکنــد بــا عوامــل فســاد
بــه انــدازه خــودش وارد مبــارزه
شــود .اگــر بیــان داشــته باشــد،
مســئولیت دارد؛ اگــر ریاســتی داشــته
باشــد ،مســئولیت دارد .چنانچــه یــک
جــوان مؤمــن انقالبــی هیچکــدام از
اینهــا را نداشــته باشــد ،بازهــم بایــد
در جریــان عدالتخواهــی و دنبــال
کــردن ایــن آرمانهــا واکنــش نشــان
دهــد .ربطــی بــه ایــن نــدارد کــه
در مــورد جامعــه و اطــراف جامعــه
بــا احــوال شــخصی خــودم گرفتــار
حســد یــا مثــ ً
ا گرفتــار نارضایتــی
میشــود .کامــ ً
ا راضــی اســت و
هیــچ حســادتی هــم نــدارد ،امــا
بــا چیــزی بهنــام فســاد اقتصــادی
انــدازه ســر ســوزن موافــق نیســت و
بــه آن رضایــت نــدارد و هــر کاری
از دســتش برآیــد تــا جلــوی فســاد
گرفتــه شــود ،کوتاهــی نمیکنــد.
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منتهــا دعــای ســیوپنجم فعــ ً
ا در
مقــام ایــن بحــث نیســت و ایــن
در جــای خــود محفــوظ اســت.
مؤمــن ،یــک کنشــگر اجتماعــی
و عدالتخــواه اســت؛ نــه اینکــه
بــه اســم عدالتخواهــی بخواهــد
آبــروی دیگــران را ببــرد و بــه اســم
عدالتخواهــی وارد ظلــم مضاعــف
بــه دیگــران شــود ،بلکــه بــا رعایــت
قواعــد .طبــع انســان مؤمــن کــه
عدالتخــواه و فسادســتیز اســت
در ایــن زمینــه هــم بــه انــدازه وســع
خــودش و طبــق قواعــد الهــی هــر
کاری از دســتش برآیــد ،بایــد
انجــام دهــد .نــه اینکــه ســاکت و
ســاکن و بیتفــاوت باشــد .منتهــا
دعــای ســیوپنجم در مقــام بیــان
رســالت اجتماعــی بــرای مبــارزه بــا
فســاد نیســت ،بلکــه دارد در ایــن
امتحــان رابطــه انســان مؤمــن را بــا
خــدای متعــال اصــاح میکنــد و
در ارتبــاط بــا برخــورداری دیگــران
در ایــن شــرایط روحــی و فکــری
بــه او صیانــت میبخشــد .ایــن
جایــگاه دعــای ســیوپنجم اســت.
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انســان نگــران میشــود کــه نکنــد
بخشــی از بحــث مطــرح شــود و
بخــش دیگــرش جــا بمانــد و از
نــگاه جامــع ،سوءبرداشــتشــود و
بگوینــد شــما داریــد بــا تکیــه بــر
یــک دعــای صحیفــه ســجادیه بــه
مــا میگوییــد کــه بــه همیــن قــوت
الیمــوت خــود راضــی باشــیم و
بــه فقیــر هــم بگوییــم کــه او هــم
بایــد راضــی باشــد و صدایــش در
نیایــد و اعتراضــی نداشــته باشــد
و آنهــا کــه دارنــد میخورنــد،
حســابی بخورنــد .میخواهــد ایــن
را بگویــد؟ معلــوم اســت کــه نــه!
بــه هیچوجــه .اینجــا بحــث ،بحــث
دیگــری اســت .دارد حیــات طیبــه
واحــد مــا را طبــق ایــن قاعــدهی
توحیــدی بنیانگــذاری میکنــد.
ایــن رســالت دعــای ســیوپنجم
اســت و دارد مــا را در یــک امتحــان
نهایــی یــاری میکنــد کــه ســربلند
و پیــروز باشــیم و هــم راضــی بــه
تقدیــر الهــی و شــرایطی باشــیم کــه
در آن قــرار گرفتیــم و هــم نســبت
بــه خلــق ،خیرخــواه باشــیم .بــر
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اســاس همیــن جهانبینــی توحیــدی
میگویــد تــو بایــد وســط میــدان
باشــی و از چیــزی کــه خــدای متعــال
بــه تــو داده بــرای مبــارزه بــا فســاد و
فقــر کــه در جامعــه اســت ،اســتفاده
کنــی .نبایــد کــم بگــذاری .هرکــس
بایــد وظیفــهی خــود را انجــام دهــد.
در ایــن زمینــه مثــ ً
ا مثــل آقــای
رئیســی بــاش کــه در یــک دســتگاه
قضایــی بــا آن گســتردگی ،در برابــر
فســاد ایســتاده اســت .مــن و تــو
کــه ایــن امکانــات را نداریــم و آن
مســئولیت را در آن بخــش نداریــم،
بایــد دعــا و یــاریاشکنیــم تــا موفق
شــود .کســی کــه مثـ ً
ا در وزارتخانــه
ریاســت و مســئولیتی دارد ،بایــد در
ایــن زمینــه وظیفهشــناس باشــد و
کســی مثــل جنابعالــی کــه ایــن
امکانــات را نــداری ،بایــد حــس
عدالتخواهــی و مبــارزه بــا فســاد و
فقــر داشــته باشــی .در ایــن زمینــه چه
کار میتوانــی انجــام دهــی؟ بایــد
بــه فکــر باشــیم و هرجــا کــه بتوانیــم،
بــا زبــان و قلــم و دعــا ،مســئوالن را
در مبــارزه بــا فســاد یــاری کنیــم.
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وظیفهی سنگین دولت اسالمی
در مبارزه با فساد و فقر
وظایــف حاکمیــت و دولــت اســامی
و نهادهــای واقــع در حاکمیــت
اســامی ،در ایــن زمینــه بســیار
ســنگین اســت؛ چــه در تأمیــن
معیشــت عمومــی و چــه در تأمیــن
رفــاه عــام ،چــه در حفــظ ایــن
خطــوط و چــه در صیانت و ســامت
اقتصــاد کشــور و تأمیــن عدالــت
اجتماعــی .البتــه تأمینــش نیــز کار
خیلــی ســختی اســت و رهبــر عزیــز
و عالیقدرمــان کــه در ایــن زمینــه
یقینــ ًا پرچمدارنــد ،در تمــام ایــن
ســالها بــه ایــن نکتــه توجــه دارنــد.
در کارنامــه چلــهی گذشــته ،جنبــه
عدالتــش جالــب و راضیکننــده
نیســت و گرفتــار دشــواریهایی
هســتیم؛ ولــی امیــد اســت کــه در
چلــهی دوم ،اتفاقــات خوبــی بیفتــد؛
بهویــژه آنکــه زیرســاخت هــم
تــا حــدود زیــادی آمــاده اســت.
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معــادالت پیچیــده اقتصــاد در
دنیــای امــروز را درک میکنیــم
و طبــع انقــاب اســامی و
رویاروییهایــش را میبینیــم .بــا
توجــه بــه تمــام اینهــا و بــا توجــه
بــه شــرایط جهانــی و رویارویــی بــا
اســتکبار جهانــی ،مــا میتوانســتیم
صدهــا برابــر بــرای اقشــار ضعیــف
جامعــه بهتــر از ایــن عمــل کنیــم.
بیمباالتیهــا،
ســوءتدبیرها،
خوشــگذرانیها ،رفوزگــی یــک
عــده از مســئوالن در دولتهــای
مختلــف کــه نتوانســتند از عهــده
کارشــان برآینــد ،همــه دســت بــه
دســت هــم داد تــا اوضــاع اینگونــه
شــود .اگــر بــه تعبیــر حضــرت آقــا
یــک دولــت جــوان حزباللهــی
پاکدســت توانمنــد و قــوی و کاربلــد
ســر کار باشــد ،کار هموارتــر و
ســرعتش هــم بیشــتر میشــود.
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ضرورت رعایت انصاف در
ارزیابی مسئوالن
ِ
خــراب کــردن همــهی مشــکالت بــر
ســر عــدهای کــه ســر کار هســتند
و همــهی آنهــا را بــه بیمباالتــی و
ناتوانــی و فســاد متهــم کــردن ،ظلــم
مضاعــف اســت .هماکنــون نیــز
عــدهای توانــا هســتند ،امــا دیگــران
بــه آنهــا دســت نمیدهنــد یــا
شــرایط بــا آنهــا یــار نیســت .منصفانه
بــه شــرایط نــگاه کنیــم؛ ولــی قاعدتـ ًا
وقتــی کســانی باشــند کــه بهتــر کار
کننــد و قویتــر و امینتــر باشــند،
کار بهتــر پیــش خواهــد رفــت و
امیــد اســت کــه قــوا بهصــورت
متــوازن و بانشــاط و فعــال از
عهــدهی مســئولیتهای بــزرگ
برآینــد .مــا هــم دعــا میکنیــم.
عالوهبــر دعــا بایــد کار هــم بکنیــم.
هــم بایــد دعــا کنیــم ،هــم بایــد اقدام
کنیــم تــا شــرایط بــرای ســالها
و ماههــای پیــشرو بهتــر شــود.
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