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اسناد النه جاسوسی:
عامل معروف ساواک، مدیر مؤسسه مطالعات اجتماعی است

احسان نراقی-۳۰

راز مگو!

احسان نراقی و آمریکا
اولین نشانه  های پنهان ارتباط احسان نراقی 
با آمریکایی ها، مربوط به سال 1337ش است که 
حسنعلی منصور از سوِی محمدرضا پهلوی، به 
عنوان دبیر شورای عالی اقتصاد، منصوب گردید. 
از آغــاز این فعالیت که امیرعباس هویدا در آن 
حضوری مؤثر داشــت، احسان نراقی نیز، که در 
ژنو به حلقه  دوستان هویدا پیوسته بود، به عنواِن 
»مشاور مسائل اجتماعی شورای عالی اقتصاد« 
انتخاب شد و همراه دیگر اعضاِی آن، که نه نفر 

بودند، به دیدار محمدرضا پهلوی رفت.
حســنعلی منصور از زمان حضور در آلمان، 
با آمریکایی ها مرتبط شده بودند و در ایران نیز، 
تحت نظِر گراتیان یاتســویچ بــه فعالیت برای 

نزد درخشش فرستاد تا:
الف . درخشش را مطمئن سازد که منصور، همیشه از تحسین کنندگان وی 

بوده است. )درخشش گفت که این دروغ وقیحانه ای است(.  
ب . از درخشش درخواست نموده است که با وی مخالفت نکند و برعلیه وی 
کاری ننماید، زیرا او )منصور( صادقانه عالقمند است که اصالحاتی در جهت بهبود 

کشور و بهبود وضع توده  های مردم انجام دهد.
ج . معذرت خواسته است که نمی تواند کاری جهت بازگشایی مجدد باشگاه 

مهرگان انجام دهد. 
درخشــش به من گفت که او، بالفاصله موارد مذکور توســط نماینده را رد 

نموده است.«
راســیاس در انتهای این گزارش، با اشاره به خصوصیِت اهل چانه زنی نبودِن 

درخشش، می نویسد: 
»منصور و همکارانش، باید به دنبال کار خودشــان باشند. آنها نباید وقتشان 

را، با سعی در جلب نظر مساعد وی، تلف کنند.«280
در آستانه  تشــکیِل دولت علی امینی در سال 1340ش، »اداره امور تأمینه 
سفارت آمریکا«، در نامه ای به ساواک، خواستارِ »سوابِق شخصی« احسان نراقی 

شد، که ساواک، در شهریورماه، مسافرت او به آمریکا را بالمانع اعالم کرد.281

پــس از این مســافرت، آمریکایی ها که در 
جریاِن تشــکیل شورای اقتصاد و کانون مترقی 
توسط حسنعلی منصور، احسان نراقی را تجربه 
کرده بودند، در گــزارش جامعی که در آذرماه 
سال 1342ش، در آستانه  نخست وزیری منصور، 
پیراموِن »جامعه روشنفکران ایرانی« تهیه کرده و 
به وزارت امور خارجه آمریکا فرستادند، درباره  او و 
مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی او نوشتند: 
»در مؤسســه مطالعــات و پژوهش  هــای 
اجتماعی، که جزئی از دانشــکده ادبیات است، 
فعــل و انفعــاالت، بیِن جبهه ملــی و رژیم در 
دانشگاه تهران، از موارد جالب مطالعه می باشد. 
در اینجا، بعضی از هیجان انگیزترین اندیشه ها، 
در شــرف پرورش است و طرح  های کار جاری، 

دانشجویان و دانشکده، باال سر او نگه داشته می شود. او ارتباط خود را با ساواک، 
به آگاهی همکاران خود رســانده و گاه به گاه، درباره مقاصد حکومت نســبت به 

آنها، خطاهایی کرده است«282
حدود چهار ماه پس از این گزارش، در فروردین ماه سال 1343ش، سفارت 
آمریکا، نظر ســاواک را برای مســافرت وی به آمریکا، جویا شد که مورد موافقت 

قرار گرفت.283
از علت، مدت و چگونگِی این مسافرت ها، اطالعی به ثبت نرسیده است؛ ولی با 
توجه به اظهارات دکتر جالل عبده، که خود از سیاستمداران کارکشته و از اعضاِی 
تشکیالت فراماسونری بود و در سال 1343ش، برای رسیدن به پست نخست وزیری 

تالش داشت، می توان به جایگاه و پایگاه نراقی در رابطه با آمریکایی ها پی برد:  
»دکتر جالل عبده، که برای احراز مقام نخست وزیری فعالیت می نماید؛ ارتباط 
بســیار نزدیکی با دکتر احسان نراقی، مدیر موسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه 
برقرار کرده اســت و به برخی از افراد اظهار داشــته: چون دکتر نراقی با مقامات 
آمریکایی در تهران، روابِط بســیار صمیمانه دارد، به همین منظور با وی تماس 
برقرار نموده، تا از کمک مشارالیه در به دست آوردن این پست استفاده کند.«284

ث. لغزش خواص
 وقتی علت جدایی مردم عراق و حجاز از جبهه علوی را بررســی می کنیم، 
می بینیــم همواره توطئه برضد آن حضرت با تحریک برخی از شــخصیت های 
برجســته و چهره های متنفذ بوده اســت. به عنوان نمونه مردم بصره در جنگ 
جمل با تحریک عایشه، طلحه و زبیر در مقابل حضرت ایستاده اند، خیل کثیری 
از شمشــیرزناِن کوفه نیز با تحریک ابوموسی اشعری از یاری حضرت در جنگ 
جمل خوداری ورزیدند. هزاران نفر از سپاه امیرمومنان)ع( در میدان جنگ صفین 
با خیانت أَشعث بن قیس، زید بن حصین و مسعر بن فدکي، آن حضرت را وادار 
به پذیرش حکمیت کرده بدین وســیله فرصت مناسبی برای تجدید قوای سپاه 
شام و استمرار حکومت معاویه فراهم نمودند؛ زیرا وقتی برخی از شخصیت های 
معروف سپاه امیرمومنان)ع( آتش بس را پذیرفتند، بیست هزار نفر از سپاه حضرت 
از ادامه جنگ دست برداشته و از آن حضرت خواستند حمله مالک اشتر به سپاه 

معاویه را متوقف کند و آتش بس را بپذیرد. 
همچنین وقتي افرادي چون ِخّریت بن راشــد، عبداهلل بن کّواء یَشــُکري، 

َحرُقوص بن ُزهیر )ُذوالُخویصرة(، عروة 
بن أَُدیِّة و عبداهلل بن وهب راسبي، به 
امام )علیه الســالم(  بر  حکمیتي که 
تحمیــل گردیده بود اعتراض کرده و 
حضرت را کافر خواندند، خیل کثیري 
از افراد نــادان تحت عنوان خوارج از 
حضرت جدا شــده و جنگ نهروان را 

بر ضد آن حضرت به راه انداختند.
ایــن امــور قرائنی اســت که به 
وضوح نشــان می دهد یکی از عوامل 
علی  تضعیف کننده حکومت  اساسی 
)علیه السالم( لغزش و ریزش خواص 

و نخبگان جامعه بوده است. 
گوناگونی  عوامل  گرچه  بنابراین 

در غربت امام )علیه الســالم( نقش ایفا کرده اند؛ ولی در این میان، سهم خواص 
نسبت به سایر عوامل، حائز اهمیت ویژه و در خور تحلیل و تفسیر است، یعنی 
اگر با تأمل، حوادث عصر حاکمیت علی )علیه السالم( را پي گیری کنیم، به این 
نتیجه خواهیم رسید که به موازات کجروی و انحراف و عصیانگری خواص، کوتاهي 
و نافرماني عامه مردم نســبت به آن حضرت افزایش یافته و در نتیجه پایه های 
حاکمیت ایشان روز به روز سست تر گردید. در نتیجه باید دست های ناپاکی که 
در میان صفوف به هم پیوسته یاران حضرت، تخم نفاق و تفرقه پاشیدند و موجب 
بروز اختالفات و تفرقه میان شیعیان آن حضرت شدند، شناسایي شوند. این افراد 
همان خواص منحرفی هستند که موضوع پژوهش حاضر می باشند. به حوُل و قوه 
الهی در بخش های آینده لغزش ها و ریزش هاي خواص در حکومت امیرمومنان 

)علیه السالم( و سرچشمه های انحرافشان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
بخش دوم: خواص صدارت طلب و متحجر 

با توّجه به مطالب گذشــته معلوم گردیــد لغزش خواص و نخبگان یکي از 
مهم ترین عوامل انحراف جامعه مســلمانان صدر اســالم بوده است؛ لکن اکنون 
جاي این پرســش است که علت لغزش خواص صدر اسالم چه بوده است؟ علل 
ریزش خواص بعد از رحلت رسول خدا )صلي اهلل علیه و آله( چه بود؟ در پاسخ 
این پرسش به دو صورت مي توان برخورد کرد؛ یکي اینکه تحوالت عمده و کالني 
را که در انحراف خواص به طور کلي و عام مؤثر بوده اند را بررســي کنیم، دیگر 
اینکه علل و زمینه هاي لغزش هریک از چهره هاي متنفذ و نامدار صدر اسالم را 
بررسي نماییم؛ پیش از این در کتاب )آزمون خواص در حکومت اسالمی( با استناد 
به شواهد تاریخي عوامل کلي انحراف خواص را بعد از رحلت رسول خدا )صلي 

اهلل علیه و آله( بیان کرده ایم؛ ازاین رو، در بخش های آینده این کتاب به معرفي 
چهره هاي سرشناس دوران حکومت علي)علیه السالم( و لغزشهایشان پرداخته و 

ریشه هاي خاص ریزش هر فرد را در حّد ممکن بررسي مي نماییم.
لکن اگر بخواهیم به عوامل کلی و عمومی ریزش خواص تا دوران حکومت 
امام علی)ع( اشــاره کنیم؛ باید بگوییم امت پیامبر )صلي اهلل علیه و آله( بعد از 
رحلت آن حضرت به سه آزمون بزرگ مبتال گردیدند که این سه آزمایش مهم 

زمینه ریزش خواص صدر اسالم را مهیا نمود؛ آن ها عبارتند از: 
1. آزمون والیت پذیری

2. آزمون توسعه جامعه اسالمي
3. آزمون توزیع عادالنه ثروت هاي بیت المال

در آزمایش نخست، امت پیامبر )صلي اهلل علیه و آله( و به خصوص خواص 
موظف شــده بودند که بعد از رحلت رســول خدا )صلي اهلل علیه و آله(  والیت 
و حکومت علي )علیه الســالم( را به عنوان خلیفه و امام منتخب خدا و رسولش 
بپذیرند، ولي ابتدا اکثر خواص و ســپس توده هاي مســلمانان از پذیرش والیت 
حضرت ســر بــاز زدند و خــود را از 
رهنمــود و مدیریــت و رهبري امام 
معصوم و حکیم و عالم و توانا و مدبر 
محروم ساختند و همین امر موجب 
بروز انحرافات فزاینده و فراوان بعدي 

گردید.
آزمون دوم یعني آزمون توســعه 
جهان اســالم که در خالل فتوحات 
اســالمي محقق شــد، امت پیامبر 
)صلي اهلل علیه و آله( و در رأس آن ها 
خواص، از سیره رسول خدا )صلي اهلل 
علیه و آله( در فتوحات فاصله گرفتند، 
رســول خدا )صلي اهلل علیــه و آله( 
مواظب بــود اهداف فاتحان، به جاي 
جهاد براي گسترش اسالم، به جنگ براي جمع مال مبدل نشود و به مردم ملل 
مفتوحه ظلم و ستم نشود و غنایم جنگي از مسلمانان دلربایي نکرده مجاهدان 
آخرت گرا را به آزمندان دنیاگرا مبدل نسازد؛ ولي بعد از آن حضرت فرماندهان 
ناالیقي براي فتوحات انتخاب شــدند که فرهنگ اسالمي فتوحات و استفاده از 
غنایم به درستي به فاتحان تعلیم داده نشد، از این رو اندک اندک بعضی از فاتحاني 
که براي دعوت مردمان سایر شهرها و کشورها به دین اسالم رفته بودند، خود از 
حقیقت دین که همان آخرت گرایي است دور مانده و به دنیاگرایي مبتال شدند 
و زر و ســیم و درهم و دینار ملل مفتوحه دل شان را ربود، به طوري که میل به 

شهادت و حال جهاد در آن ها فروکاهید.
در آزمون سوم، دست اندرکاران حکومت موظف بودند بعد از رحلت رسول خدا 
)صلي اهلل علیــه و آله( مانند دوران حیات مبارکش، درآمدهاي بیت المال را به 
طور مساوي بین مسلمانان تقسیم کنند، ولي آن ها درآمد فتوحات )جزیه، خراج، 
خمس غنایم( را به طور نامساوي و براساس اموري چون سبقت در ایمان، هجرت 
از مکه به مدینه، عضویت در میان انصار و امتیازات قبیلگي و سایر امور تقسیم 
کردند. از این رو بســیاري از خواص صدر اسالم به دلیل برخورداري از امتیازات 

بیشتر، صاحب ثروت هاي کالني شدند. 

گرچه عوامل گوناگونی در غربت امام 
)عليه السالم( نقش ایفا کرده اند؛ ولی در 
این ميان، سهم خواص نسبت به سایر عوامل، 
حائز اهميت ویژه و در خور تحليل و تفسير 

است، یعنی اگر با تأمل، حوادث عصر حاکميت 
علی )عليه السالم( را پي گيرى کنيم، به این 

نتيجه خواهيم رسيد که به موازات کجروى و 
انحراف و عصيانگرى خواص، کوتاهي و نافرماني 
عامه مردم نسبت به آن حضرت افزایش یافته 
و در نتيجه پایه هاى حاکميت ایشان روز به روز 

سست تر گردید.

حجت االسالم دکتر جواد سلیمانی

 لغزش خواص
ریزش خواص در حکومت علوی- ۱۲

اسناد النه جاسوسی: »در مؤسسه مطالعات و پژوهش های 
اجتماعی بعضی از هیجان انگیزترین اندیشه ها در شرف 
پرورش است و طرح های این مؤسسه درباره موضوعاتی 
از قبیل: مطالعات تطبیقی تاریخ ایران و ترجمه آثار مهم 
خارجی و حتی مطالعه درباره ساواک در ارتباط با علل 
اغتشاشات خرداد ماه می باشد. مدیریت این مؤسسه را 

احسان نراقی، عامل معروف ساواک به عهده دارد.«

از راست: حسنعلی منصور، رخشنده گوهر مشیری )مادر نراقی( و احسان نراقی

طراحی دولت آینده مشغول بود.
نزدیکی احسان نراقی به حسنعلی 
منصور، بــه میزانی بود که در جریان 
نهضت امــام خمینــی)ره( و حدود 
یک ســال پیــش از آن کــه وی به 
نخست وزیری برسد، از طرِف او، مأمور 
تماس با اشــخاصی بود کــه امکان 
مخالفــت با این انتصاب را داشــتند. 
یکی از اینان، محمد درخشش بود که 
در 16 مارس 1964م به دیدار چارلز . 
ان . راسیاس، دبیر دوم! سفارت آمریکا 
در ایــران رفت و دربــاره موضوعات 
مختلف، از جمله تماس نراقی با خود، 
با راسیاس، گفتگو کرد تا او در گزارش 

خود بنویسد:
»اولین نشــانه واضــح، مبنی بر 
احساِس عدِم ایمنی از طرف منصور، 
ایــن بود که چند روز پس انتصاب به 
نخست وزیری، پروفسور احسان نراقی 
)مدیر مرکز تحقیقــات اجتماعی( را 

دربــاره موضوعاتــی از قبیل: طبقه 
متوسط ایران است و تجزیه و تحلیلی 
از بازار تهــران و بعضی از جنبه  های 
اصالحــات ارضی جــاری و مطالعات 
تطبیقــی تاریخ ایــران و ترجمه آثار 
مهم خارجی در رشــته  های اقتصاد و 
اجتماعی و حتی مطالعــه ای درباره 
ساواک، در ارتباط با علل اغتشاشات 
خرداد ماه می باشــد. ریاست مؤسسه 
مطالعات و پژوهش  های اجتماعی، با 
دکتر غالمحسین صدیقی است، ولی 
مدیریت آن را دکتر احســان نراقی، 
یک عضو ســابق حزب توده و عامل 
معروف ساواک به عهده دارد ... نراقی، 
علی رغم ارتباطاتش با رژیم، همچنین 
به طور خصوصی از آن انتقاد می کند 
و به ویژه، از آن دل چرکین اســت که 
ســابقه او با حزب توده را همواره به 
عنوان وسیله ای برای وادار کردن او به 
گزارش به ساواک، درباره فعالیت  های 

پیگیــري کنند یا به آنها اهمّیت بدهند! این براي یک جامعه خیلي 
بالي بزرگي است؛ این را شما ندارید«.

در زمان حکومت پهلوي غربي ها آن قدر نفوذ پیدا کردند که نحوه 
پوشــش را تعیین مي کردند. در زمان سلطنت پهلوي با روند توسعه 
واردات و مصرف گرایي، جرقه هاي بیکار شدن تولیدگران داخلي زده 
شد. گسترش تولید ملّي و محرومّیت زدایي گسترده، از جمله اهداف 
و آرمان هاي انقالب بود. در شــرایط کنوني هم که کشورهاي بیگانه 
به بهانه تحریم، قصد دارند مقاصد خود را بر این کشور تحمیل کنند، 
الزم است مسئوالن با برنامه ریزي هاي صحیح و کارشناسانه، زمینه 
حضور افراد متخصص و تولیدگران داخلي را در کشور فراهم کنند تا 
از این طریق عالوه بر کاهش فقر و بیکاري، بتوانیم استقالل اقتصادي 

و سیاسي خود را حفظ کنیم.
اکنون زندگي بســیاري از ما تحت تأثیر فرهنگ بیگانه است. از 
نحوه پوشش و ظاهرمان گرفته تا طرز تفکراتمان! مدل ها و برنامه هاي 

اقتصادي غربي نتوانست مشکل فقر، فساد و تبعیض در یک جامعه 
اسالمي را حل کند؛ چرا که اساساً مدل هاي غربي پاسخگوي این گونه 
سؤاالت نیست. اینها مجموعه سؤاالتي است که دغدغه یک جامعه 
دیني و الهي اســت که خواص و نخبگان آن مي بایســت پاســخگو 
باشند. دولت اصالحات با پرداختن به مقوله توسعه سیاسي و نهایتاً 
با حرکت به سمت لیبرال ـ دموکراسي، به  جاي اینکه به  دنبال اصالح 
در روش و اداره جامعه بر مبناي ادبیات انقالب باشد، به سمت تغییر 
ســبک زندگي مردم با ارائه الگوهــاي غربي و هجمه به دین پیش 
رفت؛ بنابراین بزرگ ترین انحراف دولت اصالحات همین مطلب بود. 
با واکاوي این دولت درمي یابیم که بیشترین هجمه به دین، در همین 

دولت شکل گرفت.
۱5. علم آموزی و گسترش مرزهای دانش

گسترش ساحت علم به تمام عرصه هایي که تاکنون قدرت هاي 
بــزرگ ما را از آن منع مي کردند و نیز نادیده گرفتن تهدیدات آنان، 
موجب پیشرفت هاي تکنولوژیکي فراواني شده است. امروزه نگراني 
اصلي این است که الگوي اسالمي و موفق رشد زندگي بشر از سوي 
ایران ارائه شده است. به گفته یکي از نویسندگان مصري، رمز پیروزي 
و پیشرفت ملّـت ایران پس از بیرون آمدن از مدار غرب، همان انقالب 
الهي و اسالمي است که در سال 57 به پیروزي رسید. سختي هایي که 
در مسیر انقالب به  وجود آمد، مردم ایران را به این حقیقت مي رساند 
که راهشــان صحیح بوده است و در ادامه، مسلمانان سایر کشورها 
نیز از مقاومت ملّـت ایران الگوبرداري کردند و مي توان گفت نسخه 

۱7. توجه  به سیره
اَلمُ  ـ قرآن ناطق و امامت تبلور هدایت  امامان معصوم ـ َعلَْیِهم الَسّ
اَلمُ  ـ  و نور قرآن در پهنه زمین و زمان، و سیره ائمه اطهار ـ َعلَْیِهم الَسّ
تفسیر آیات زندگي بخش آن است. اگر قرآن کریم مردم را به حیات 
طیبه فرامي خواند، منش و روش زندگي و اصول حاکم بر رفتار و عمل 
اَلمُ  ـ تجّسم حیات طیبه اي است که پیامبر  امامان معصوم ـ َعلَْیِهم الَسّ
اعظم ـ َصلَّی اهللَّ  َعلَْیِه َوآلِهِ  ـ و قرآن کریم، بشر را به آن فراخوانده اند.

در زمینه مشارکت در مسائل سیاسي و اجتماعي حضرت فاطمه 
ـ َساَلمُ اهلل َعلَْیهاـ حتي االمکان از ظاهر شدن در انظار عمومي اجتناب 
مي کرد، اما این بدان معني نبود که در مواقع حساس و الزم از انجام 
وظیفه خود، شــانه خالي کند. ابن ابي الحدید، از واقدي نقل مي کند 
کــه پس از جنگ احد، فاطمهـ  َســاَلمُ اهلل َعلَْیهاـ با گروهي از زنان 
مدینه از خانه خارج شد و چون چهره مجروح پدرش را دید، او را در 
آغوش گرفت و خون از صورت مبارکش پاک کرد؛ سپس آبي فراهم 

نمود و خون هاي چهره رســول خدا ـ َصلَّی اهللَّ  َعلَْیِه َوآلِهِ  ـ را شست و 
شمشیر او را پاک کرد.

دفاع از حریم والیت از مهم ترین و بارزترین قلّه هاي زندگي بانوي 
بزرگ اسالم حضرت فاطمه زهراـ  َساَلمُ اهلل  َعلَْیهاـ است؛ دفاع ایشان 

بشــریت آفت است. مسئله  اعاده  عّزت ملّي و ترک انفعال در مقابل 
سلطه و تجاوز و زیاده طلبِي سیاست هاي دیگران و ترک شرمندگي 
در مقابل غرب و غربزدگي؛ عّزت ملّي و اســتقالل حقیقي و معنوي 

از اینجا حاصل مي شود.«
»برخورد نظام جمهوری اسالمی ایران در سیاست خارجي و در 
مقابله  با اســتکبار، زباِن طلبکاري، عّزت، اقتدار معنوي و اقتدار ملّي 
است و این، نقطه  ضعف به شمار نمی رود که چنین وانمود شود این 
سیاست، خوشایند برخی دولت ها نیست که الزمه آن،  عقب نشیني 
از حرف هاي انقالب  را به  دنبال داشــته باشــد و در مقابل، اقدامی 
انجام داد که آنها خوششان مي آید! اما در مقابل ملّـــت هاي منطقه، 
از جمهوري اسالمي، به  خاطر موضع مستقل اسالمِي شجاعانه  اش، 

استقالل و نترسي، خوششان مي  آید.
»در زمینه ارتقای جایگاه کشور در عرصه   سیاست خارجي و مسائل 
بین  المللي هم همین جور است. امروز در عرصه   سیاست خارجي، ثقل 
و وزنه   کشور با چند سال قبل تفاوت دارد؛ ما در مسائل، تأثیرگذاریم؛ 
اینها مهم است. در حوادثي هم که پیش آمده، ما تأثیرگذار بوده  ایم 
ـ که آن، داستان جداگانه  اي داردـ به نظر ما آن هم خیلي مهم است«.

مُ  ـ و خطبه فدکّیه آن  ــالَ از حریم والیت امیرمؤمنان علي ـ  َعلَْیه  الَسّ
حضرت اســت که سرانجام آن حضرت در راه دفاع از والیت مجروح 
اَلمُ  ـ را سقط کرده و به شهادت رسید. شده، نوزادش محسن ـ َعلَْیِه الَسّ

آنچه که بیش از همه مي تواند شــیعیان و مؤمنین را به  ســمت 
انتخاب سبک زندگي اسالمي رهنمون  کند، توجه  به سیره و روش 
بزرگان و ره یافتگان به سوي قرب ذات باري تعالي است؛ مثاًل عالمه 
امیني ـِرْضوانُ اهلل َعلَْیهِ   ـ با کثرت مشاغل، تألیف، مطالعه و تنظیم و 
اَلمُ  ـ در نجف  رسیدگي به ساختمان کتابخانه امیرالمؤمنین ـ َعلَْیِهم الَسّ
اشرف، مواظبت کامل به خواندن زیارت عاشورا داشتند و سفارش به 

زیارت عاشورا مي نمودند.
۱8. برخورد فعال با فتنه

امتحانات الهي، نهان ها را عیان مي کند. شیطان سراغ قوي ترین 
رزمندگان، مجاهدان و شــهادت طلبان تاریخ رفته و آنها را فاسد 
کــرده و مي کند. دنیا طلبي عامل اصلي بروز ابتالئات و امتحانات و 
فتنه و شبهه در جامعه دیني است. میادین امتحان و بروز فتنه ها، 
از الزاماِت صحنه حیات دنیا و مایه آزمایش انسان هاست، تا مؤمن 
مخلص از منافق مکار شــناخته شــود و هر کدام مستحق پاداش 
یا عقاب شــوند و مؤمنین با تحّمــل آزار منافقین و ثبات قدم در 
ایمانشــان، به درجاتي دست بیابند. در تاریخ، افراد به شکلي مورد 
آزمایش قرار گرفته انــد که بین دین و دنیا یکي را انتخاب کنند؛ 
خداوند مي فرماید نمي گذاریم هیچ کدامتان از دنیا بروید، مگر اینکه 

بین دین و دنیا انتخاب کنید.
خــداي متعال به ظواهرمان کاري ندارد. آنچه که عیارها را عیان 
مي کند و نهان ها را ظاهر، امتحانات الهي است. ما در طول حیاتمان 
باید آزموده شویم. عالقه طبیعي به مادیات، در نهاد هر کسي وجود 
دارد، آنچه خطرناک است، فریب خوردن از زینت ها و جلوه هاي آن 
و عدم کنترل دلبستگي هاســت. بــه همین خاطر؛ همه ما تا لحظه 
آخر در خطریم و باید توجه داشــت کــه تداوم هدایت، جز در پرتو 
دعا و اســتمداد از پروردگار میّسر نیست. هر چند فتنه ها، سختي  و 
تلخي هــاي خاّص خود را به دنبال مي آورد و همچنین ســبب بروز 
اختالف و تردید، گم کردن دوســت از دشمن، بي ثباتي و تزلزل در 
ایماِن برخي خواص جامعه مي شــود؛ لیکن شیریني هایي نیز در پي 
آن، نصیب مؤمنین مي گردد که شاید از هیچ راه دیگري تحصیل آنها 
براي مؤمنین ممکن نباشد. در روایات رسول خدا ـ َصلَّی اهللَّ  َعلَْیِه َوآلِهِ  ـ 
اَلمُ  ـ مي خوانیم: »از فتنه هاي آخرالزمان  و امامان معصوم ـ َعلَْیِهم الَسّ

کراهت نداشته باشید که منافقان را نابود مي کند«.
۱۹. خدمت مداری و طرد ریاست طلبي

مسئولین نظام اسالمي، مي بایست شیفتگان خدمت و نه تشنگان 
قدرت، باشــند. نگاه کوتاهي به زندگي دولتمرداني مانند شــهیدان 
رجایي، باهنر، بهشتي نشانگر سادگي زندگي آنان و در عین حال، توجه 
زیادشان به خدمت رساني به مردم است. آنان نماد واقعي شیفتگان 
خدمت و بهترین الگو براي مسئوالن جامعه محسوب مي شوند. آنچه 
امروز اهمّیت دارد و هدف انقالب مردم نیز بود، آسایش در زندگي و 
دریافت خدمات مناسب است. در زمان حکومت پهلوي، مردم از نظر 
اقتصادي در شرایط مناسبي نبودند؛ اختالف طبقاتي بین آنها بسیار 
زیــاد بود، به طوري که عّده اندکي در رفاه مطلق زندگي مي کردند و 
دیگران زیر خط فقر؛ و فشارهاي اقتصادي یکي از منشأهاي انقالب 

بود.
ریاســت طلبي که در مسیر هدایت و خدمت به بندگان خداوند 
باشد، امري پسندیده و مطلوب است، بلکه از ضروریات نظام خلقت 
اَلمُ  ـ  و زندگي بشــري است؛ مانند رهبري و ریاست انبیا ـ َعلَْیِهم الَسّ
و اولیا و صالحان خدا. ریاســت طلبي و جاه طلبي، که در اسالم مورد 
نکوهــش قرار گرفتــه و موجب نفاق و بي دیني معرفي شــده، آن 
اســت که در جهت حاکمیت بر مردم، براي کسب قدرت، شهرت و 
ثروت اندوزي باشــد. این نوع جاه طلبي یکي از رذایل اخالقي است. 
اَلمُ  ـ در پاسخ به این که خطر ریاست طلبي بر دین  امام  رضا ـ َعلَْیه الَسّ
مســلمان تا چه اندازه است؟ آن حضرت مي فرمایند: »اگر دو گرگ 
درنده، به یک رمه بي  شبان حمله کنند، خسارتي که مي  زنند کمتر 

است از خسارتي که جاه  طلبي، به دین مسلمان وارد مي  کند«.

اصول حاکم بر انتخابات
* دولت اصالحات با پرداختن به مقوله 

توسعه سیاسي و نهایتًا با حرکت به سمت 
ـ  دموکراسي، به  جاي اینکه به  دنبال  لیبرال 

اصالح در روش و اداره جامعه بر مبناي 
ادبیات انقالب باشد، به سمت تغییر سبك 

زندگي مردم با ارائه الگوهاي غربي و هجمه 
به دین پیش رفت؛ بنابراین بزرگ  ترین 

انحراف دولت اصالحات همین مطلب بود. با 
واکاوي این دولت درمي یابیم که بیشترین 
هجمه به دین، در همین دولت شکل گرفت.

*  اطاعت از حاکم اسالمی و امام مسلمین 
برای ایجاد نظم در شئون دین است. اینجا 
مّلـت به معنای دین است و امام هم جامعه 
را از پراکندگی و تفرقه حفظ می کند البته 
حضرت امام ـ ِرْضوانُ اهلل َعَلْیهِ   ـ همۀ اینها 

را دلیل قرار داده برای اینکه امامت و والیت 
مسلمین در عصر غیبت هم استمرار پیدا کند 
اما برای استمرار امامت و والیت مسلمین برای 

لزوم حکومت استدالل می  کند.

انتخابات؛ سبك زندگی سیاسی در نظام اسالمی  )5(

انقالب در حال تکثیر شدن است. سال ها است که تهاجم همه جانبه 
دشــمن علیه باورها، اعتقادات، ارزش ها و هنجارهاي ما، در جریان 
است و ترمیم، سالم سازي و توانمند کردن ساختارها و پاالیش علوم 
انساني، در زمره اولویّت ها است؛ چرا که تربیت نسل هاي آتي مدیران 
کشــور، چنانچه بر پایه علوم و مفاهیم وارداتي، بیگانه با مفاهیم و 
سنن شرعي مان باشد، آسیب پذیري ما در حوزه باورها افزایش یافته 

و طبیعتاً ابزارهاي تهاجمي دشمن کارآمدتر خواهد بود.
۱۶. سیاست خارجي و استکبار ستیزي

»در برابر زیاده خواهي هاي اســتکبار، نباید دچار انفعال شد و در 
تعامل با دنیا، کارگزار انسانی بایستی نسبت به جایگاه خود، نیرو و قدرت 
خودش آگاهی داشته و بداند که چه رفتار و موضعی اتخاذ می کند.«

از منظر مقام معظم رهبری ـ  ُمَدّ ِظُلُّه الْعالی ـ معناي استکبارستیزي 
دشمني کردن با دولت هاي دنیا نیست، بلکه معنایش دشمني کردن 
با استکبار است. »استکبار ـ از هر دولتي و از هر نظامي سر بزندـ براي 

حجت  االسالم دکتر محمدجواد نوروزیقسمت دوم

مرد طــوري نگاهم کرد که انگار مي خواهد همه  وجــودم را کنکاش کند، 
نگاهم را از او نگرفتم ، مدتي به چشمانم خیره ماند و گفت : 

- نمي دانم ! شــاید راســت بگویي ، هر کســي در درون خــود رازي دارد، 
من داســتان هاي زیادي را شــنیده ام ، وقتي جوان تر بودم به سفرهاي بسیاري 
رفتــم ، نیمي از ایران را زیر پا گذاشــته ام اما بــاور دارم که هیچ چیزي در دنیا 

شگفت انگیزتر از انسان و رازهایش نیست . 
گفتم : »بله هر انساني یک راز دارد، من هم یک راز دارم اما نمي توانم براي 
شما بگویم حتي اگر همین حاال مرا از این کلبه با این حالم بیرون کنید، یا مرا 

تحویل پلیس بدهید.« 
مــرد گفت : »مي داني که چنین کاري نمي کنم وگرنه در این ســه روز که 
بیهــوش بودي ترا مي بردم و در جنگل رها مي کردم اما این را هم بگویم که اگر 
روزي بفهمــم که به یک قاتل یا یک جنایتکار کمــک کرده ام ، خودم را نفرین 
خواهم کرد و این کار را از عمق وجودم خواهم کرد. مرد را فقط نفرین خودش 
بر زمین مي زند، این را مي داني ؟ نفرین در حق خودت اگر از عمق وجودت باشد، 
کشتي جانت را شده براي لحظاتي در تالطم مي اندازد، آن وقت اگر میل ات را به 
زندگي از دست داده باشي ، مثل یک کشتي واقعي کج مي شوي و به ته اقیانوس 
فرو مي روي ، آن وقت تو باعث مرگم خواهي بود، فهمیدي ؟ و من ترا از این بابت 

هرگز نخواهم بخشید!« 
گفتم : »اطمینان داشته باشید که من هیچکس را نکشته ام ، باور 

کنید، دروغ گفتم تا جان کسي دیگر را نجات بدهم .« 
- جان یک قاتل را؟ 
- نه یک بي گناه را! 

مرد عجیبي بود، بار دیگــر از پنجره نگاهي به بیرون انداختم ، 
به احتمال زیاد آن کلبه تنها چیز غریبي بودکه در طبیعت اطرافم 

وجود داشت . مرد گفت : 
- تا چند کیلومتري این جا آبادي وجود ندارد. 

چیزي نگفتم ، مرد بار دیگر گفت :
- همان طور که گفتم همه  آدم ها داستان خودشان را دارند، دلم 
مي خواهد تا وســایل شام را آماده مي کنم ، داستان خودت را آماده 
و برایم تعریف  کني البته رازت را نمي خواهم اگر که راســت گفته 
باشي . و بعد دستي به سر سگ سیاهي که یک گوشش را جانوري 
جویده بود کشــید و با صداي بلندي گفت : »بله ! ما هر دو حکایت 
آدم ها را دوست داریم . هم من و هم این سگ وفادار که بیشتر گوش 

مي کند و کمتر حرف مي زند. این طور نیست ؟« 
سگ که لحظاتي پیش وارد کلبه شده بود، پارس کوتاهي کرد 

و مرد با لبخند گفت : 
- مي داني او همیشه مرا تأیید مي کند، ما آدم ها به کسي که به 
غلط یا درست تأییدمان کند، بیشتر عالقه داریم . من هم این سگ 
را که هیچ وقت ساز مخالف نمي زند، بیشتر از هر کسي دوست دارم . 
با این که دلم مي خواست بیدار بمانم قبل از این که مرد میز شام 
را بچیند به خواب عمیقي رفتم ، وقتي بیدار شدم جنگل در تاریکي 
عمیقي فرورفته بود. گرســنه بودم و مجبور شــدم سوپ سردي را 
که کنار دســتم روي میز بود، بخورم ، بــوي جنگل و طعم علف و 

دارچین مي داد. 

۱۱. احیای ارزش های اسالمي
احیا و اظهار امر اسالم به توحید، شاخِص اصلي دولت است. نماز 
یکی از مظاهر بندگی خداست و حکومت باید اقامة صالة و بسترهای 

الزم را برای بندگی خدا فراهم نماید. 
اصل اینکه گفته شود هدِف توحید، به تجلّی توحید در بندگی خداست، 
این هم برای دولت و هم برای آحاد ملّـت وظیفه درست می کند، »الَِّذیَن 
َکاه َوأََمُروا بِالَْمْعُروِف َونََهْوا  اَلة َوآتَــُوا الَزّ اُهــْم فِي الْْرِض أََقاُموا الَصّ َنّ َکّ إِن َمّ
ّ َعاقِبه اْلُُمورِ« کسانی که اگر ایشان را در زمین جایگاه و  َعِن الُْمنَکِر َوهلِلَ
قدرت دهیم، نماز را برپا دارند و زکات دهند و به کار نیک و پســندیده 
فرمان دهند و از کار زشت و ناپسند بازدارند و خدای راست فرجام کارها.

ـ َصلَّی اهللَّ  َعلَْیِه َوآلِهِ  ـ به معاذ بن  در وصیت رســول گرامی اسالم 
جبل، هنگام اعزام به یمن، بر این امر تأکید می کند که اظهار شعائر و 
هویّت اسالمی شود. بنابراین منظومه حقوق در اسالم سه ضلعی است؛ 

حق اهلل، حق عمومی و حق الناس. توحید مربوط به حق اهلل است.
۱۲. انسجام و حفظ وحدت امت اسالمی

فلسفه امامت، نظم بخشی به مسائل اّمت است. »َفَرَض اهلَلّ تََعالَی 
ــْرِک ... َو اْلَِماَمَة نَِظاماً لِْلَُمّة« اصاًل اطاعت از  اْلِیَماَن تَْطِهیراً ِمَن الِشّ
حاکم اسالمی و امام مسلمین برای ایجاد نظم در شئون دین است. 
اینجا ملّـت به معنای دین است و امام هم جامعه را از پراکندگی و 
تفرقه حفظ می کند البته حضرت امام ـ ِرْضوانُ اهلل َعلَْیهِ   ـ همة اینها 
را دلیل قرار داده برای اینکه امامت و والیت مسلمین در عصر غیبت 
هم استمرار پیدا کند اما برای استمرار امامت و والیت مسلمین برای 
لزوم حکومت اســتدالل می  کند. در لزوم حکومت به ناچار اهداف و 
وظایــف حکومت را بیان می کند. در بیان اهداف و وظایف، اهداف و 
وظایف را دو بخش تقســیم می کند اهداف و وظایف عمومی که در 
همــة حکومت ها وجود دارد. اهداف و وظایــف ویژه که در تنها در 

حکومت دینی است.   
۱۳. انجام فریضه امر به معروف و نهي از منکر

امر به معروف از آن جهت از اهمّیت باالیي برخوردار اســت که 
یکي از ابزارهاي قوّي فرهنگي براي حیات سالم جامعه مي باشد. دلیل 
این اهمّیت نیز افزایش احساس مسئولیت همگاني و دلسوزي همه 
افراد براي جامعه اســت که باعث مي شود نسبت به آنچه در اطراف 
رخ مي دهد، بي تفاوت نباشــند و در برابر ضّد ارزش ها بایســتند. اّما 
متأسفانه در جامعه کنوني، افراد تحّمل شنیدن امر به معروف را کمتر 
دارند، از کنار یکدیگر مي گذرند، اشتباهات هم را مي بینند، اما کسي 
جــرأت نمي کند به دیگري تذکر دهد؛ زیرا از یک طرف نمي داند با 
چه رفتاري روبرو مي شــود و از طرف دیگر ترجیح مي دهد کاري به 

کار دیگران نداشته باشد.
حساسّیت در انجام فریضه امر به معروف و نهي از منکر، مهم ترین 
خصوصّیت سبک زندگي اسالمي است. باید احساس مسئولّیت آحاد 
جامعه نسبت به انجام این فریضه، به طور مطلوب در جامعه اسالمي 
به  عنوان یک گفتمان حاکم در جامعه تبیین و نهادینه شود و حال 
آنکه تعریف و مصادیق آن به درستي شناسانده نشده است. این فریضه 
باید ضمن تعریف درست و احساس مسئولیت عمومي براي اجراي 
آن، افزایش یابد. نهادینه کردن فریضه امر به معروف و نهي از منکر، 
مصداق بارز این سبک زندگي است. البته تجسس در حریم خصوصي 
ســایر افراد و تخریب و اهانت دیگران به بهانه انجام این فریضه، به 

هیچ  عنوان صحیح نیست و باید از آن پرهیز شود.
۱۴. اصل استقالل )نه شرقي، نه غربي( 

»استقالل فرهنگي، ارزش دیگري بود که اسالم بر آن تأکید بسیار 
دارد. اســتقالل به این نیست که انسان شعار استقالل بدهد یا حتي 
مثاًل در زمینه هاي اقتصادي هم به یک رشد باالیي دست پیدا کند؛ 
نه، استقالل این است که یک ملّـــت به هویّت خود و به عّزت خود 
معتقد و براي او اهمیت قائل باشــد، براي حفظ او تالش و کار کند 
و در مقابل متعرضین و مستهزئین، شرمنده  اظهارات و جایگاه خود 
نباشــد. ما متأسفانه در برخي از اوقات گذشته، مي دیدیم که بعضي 
از کساني که مرتبط با مسئولین بودند یا حتي خودشان مسئول یک 
بخشي بودند، کأنّه از گفتمان انقالب در مقابل دیگران شرمنده اند و 
خجالت مي کشند که حقایق انقالب را بر زبان جاري کنند یا آنها را 
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