ﻣﺪﯾﺮ اﻣﯿﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺗﻮ
ـﺘﻪ ای! /
ـﻦ داﻧﺴـ
ـﺎﺋﻦ را اﻣﯿـ
ﺧـ
ﺗﻌـﺒﯿﺮ ﺟـﺎﻟﺐ آﯾـﺖ اﻟﻠـﻪ ﺑﺮوﺟـﺮدی
درﺑﺎره دزدی ﯾﮑﯽ از ﻃﻠﺒﻪ ﻫﺎ
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺮاز :ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﺷﺎذان ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ از اﻣﺎم رﺿﺎ )ع(
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺑﺮرﺳﯽ اﺣﻮال ﺑﺸﺮ ﻫﯿﭻ ﮔﺮوه و
ﻓﺮﻗﻪ ای را ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻮﺟﻮد
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﻮر ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی )دﯾﻦ و دﻧﯿﺎی( آﻧﺎن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ «.اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻧﻮراﻧﯽ اﻣﺎم ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رﻫﺒﺮی
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺷﺎره دارد و ﺳﻌﺎدت ﯾﮏ ﻣﻠﺖ را واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ آن ﻣﯽ
داﻧﺪ.
در ﯾﺎداﺷﺖ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرﮔﺰاران و
وزرا در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﯾﻢ .اﯾﻨﮑﻪ
اﻣﺎم در ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻣﺎﻣﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﮔﺸﺎﯾﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ
ﻋﺪاﻟﺖ را در داﺧﻞ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻦ و ﻓﻘﺮ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ را
از رﯾﺸﻪ ﺑﺮاﻧﺪاز و ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻫﺎی ﻣﺮدم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻦ و ﺑﺪان ﮐﻪ
اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺎﯾﻪ ﺧﺸﻨﻮدی و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﮐﺸﻮرﮔﺸﺎﯾﯽ و
ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺗﺎزه و اﻓﺰون ﺑﺮ ﻗﻠﻤﺮو ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ!
ﺣﻀﺮت ﺧﻄﺮ ﻣﺪﯾﺮان ﻧﺎﻻﯾﻖ را -ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ اﻧﺘﺼﺎﺑﺎت ﻏﻠﻂ و ﺳﻠﯿﻘﻪ ای و
ﺑﻌﻀﺎ ﺣﺰﺑﯽ و ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ اﺳﺖ -ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻄﺮ ﮔﺮﮔﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﺮای ﮔﻠﻪ ﺑﯽ
ﭼﻮﭘﺎن ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﺪ.

** ﭘﻨﺞ ﺧﺼﻠﺖ ﺑﺮای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم

و ﻣﺪﯾﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ

آن ﺣﻀﺮت در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﭘﻨﺞ ﺧﺼﻠﺖ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
در اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮاد و اﻧﺘﺼﺎﺑﺎت در ﻫﺮ رده ای ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ:
»ﭘﻨﺞ ﭼﯿﺰ اﮔﺮ در ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد در اﻣﻮر دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت از او اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺎر
ﻧﯿﮏ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش:

 -1اﺻﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
 -2اﺧﻼق ﻧﯿﮑﻮ
 -3ﭘﺎﯾﺪاری در ﺧﻠﻖ و ﺧﻮی
 -4ﺑﺰرﮔﻮاری روح
 -5ﮐﺮاﻣﺖ ﻧﻔﺲ و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﭘﺮوردﮔﺎرش«.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﻣﻮارد از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻢ ﺣﺰﺑﯽ
ﺑﻮدن ﯾﺎ ﺻ ِﺮف ﻫﻢ رای ﺑﻮدن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم
ﻧﯿﺴﺖ ﺧﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺳﻄﺢ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻫﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ دﺳﺖ اﻧﺪازی
ﺑﻪ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﯾﺎﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای
ﺟﺰ اﻧﺤﻄﺎط و ﻫﻼﮐﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ را در ﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

** ﻣﺪﯾﺮ اﻣﯿﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺗﻮ ﺧﺎﺋﻦ را اﻣﯿﻦ داﻧﺴﺘﻪ ای!
ﺣﻀﺮت در ﮐﻼم ﮔﻬﺮﺑﺎر دﯾﮕﺮی ﭼﻨﯿﻦ در ّ اﻓﺸﺎﻧﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ:
»ﻟﻢ ﯾﺨﻨﮏ اﻻﻣﯿﻦ وﻟﮑﻦ اﺋﺘﻤﻨﺖ اﻟﺨﺎﺋﻦ؛ اﻧﺴﺎن اﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﻧﺖ
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﺋﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮده ای!«
ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﻼب دزدی
ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ ﻓﻼن ﻃﻠﺒﻪ دزدی ﮐﺮده ﺑﻠﮑﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ
دزدی ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﻃﻠﺒﮕﯽ درآﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻼم ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎی اﻣﺎم ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮ و وزﯾﺮی در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮد ﺑﺪان ﮐﻪ
اﯾﺮاد اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻮ وارد اﺳﺖ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻓﺮد ﺧﺎﺋﻦ را اﻣﯿﻦ داﻧﺴﺘﻪ
ای ﺣﺎل آﻧﮑﻪ او از اﺑﺘﺪا ﺧﺎﺋﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻟﺒﺎس اﻣﺎﻧﺖ داری ﺗﻮ را
ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﺑﻮد .و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ را ﺑﻪ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﺋﻦ ﻫﺎی ﺧﺎدم
ﻧﻤﺎ زده اﻧﺪ و ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ دﺳﺖ اﻓﺮاد در ﻣﯿﺎن
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻢ ﻧﺪارﯾﻢ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﺎﺋﻦ ﻫﺎی ﺧﺎدم
ﻧﻤﺎ ﮐﻢ ﺿﺮﺑﻪ ﻧﺨﻮرده اﺳﺖ.
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