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355 کم	طاغوتی	و	راه	عالج	آن	)2(	 گفتار	بیست	و	یکم:	خصوصیات	حا
355 کم	و	راه	های	جلوگیری	از	آن	 						ویژگی	های	طاغوتی	حا
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365 گروهک	های	ضد	انقالب	 	و	تکبر	مشکل	اصلی	 						غرور
367 کمان	اسالمی	 						تقوا؛	مهّمترین	ویژگی	حا
369 						تبعیض؛	اثر	اصلی	تکبر	مسئوالن	جامعه	
370 						زهد	مسئوالن	الزمه	ی	برقراری	عدالت	
371 						تواضع	از	ویژگی	های	مسئوالن	جامعه	اسالمی	
373 گفتار	بیست	و	دوم	 						نمودار	
374 بخش	نهم:	تاثیر	حاکم	در	ضاللت	و	هدایت	مردم	
375 کم	جامعه	اسالمی	 گفتار	بیست	و	سّوم	:	حا
375 کم	مزّور	 						حا
376 کم	در	ظاللت	و	هدایت	مردم	 						تاثیر	حا
377 کفر	 						امام	هدایت	و	امام	
379 						چرایی	تبدیل	دو	شهر	اسالمی	به	مرکز	فساد	در	صدر	اسالم	
380 						حرکت	امام	حسین؟ع؟	
382 						قیام	عاشورا	
384 گفتار	بیست	و	سّوم		 						نمودار	
385 کمان	 بخش	دهم:	آفات	و	بیماری	های	حا
386 کم	و	مبارزه	با	آن		 گفتار	بیست	و	چهارم:	استکبار	حا
386 						خودخواهی،	آفت	دستگاه	های	حکومتی	
389 						تکبر	و	تفرقه،	دو	بیماری	اساسی	جوامع	انقالبی	
390 						مبارزه	با	تکبر	مسئوالن	حکومتی	
393 گفتار	بیست	و	چهارم	 						نمودار	
394 بخش	یازدهم:	حقوق	متقابل	مردم	و	حکومت	در	اسالم	
395 گفتار	بیست	و	پنجم:	تقابل	مردم	و	دولت	



395 						حکومت	اسالمی	و	مردم	
396 						تقابل	دولت	و	مردم	در	حکومت	های	غربی	و	اسالمی	
398 						حقوق	متقابل	مردم	و	حکومت	در	اسالم	
400 						عدم	قضاوت	قوانین	براساس	نظر	شخصی	
402 						توصیه	به	مسئولین	و	مردم	
403 گفتار	بیست	و	پنجم	 						نمودار	
404 کم	اسالمی		 گفتار	بیست	و	ششم:	خدمت	به	مردم	از	مهّمترین	وظایف	حا
404 						خدمت	به	مردم،	وظیفه	ای	الهی	
407 کالم	امیرالمومنین؟ع؟	 کم	اسالمی	در	 						حقوق	متقابل	مردم	و	حا
408 	بیان	امام	باقر؟ع؟	 						حّق	مردم	بر	حکومت	در
409 						نیاز	حکومت	به	مردم	برای	ادای	وظایف	
410 						استمداد	از	مردم	برای	تهیه	مسکن	برای	دانشجویان	
412 						لزوم	اخذ	مالیات	از	مردم	
414 گفتار	بیست	و	ششم	 						نمودار	
415 گفتار	بیست	و	هفتم:	وظایف	مردم	و	مسئولین	
415 						دو	شادمانی	بزرگ	
416 	و	مردم	 						وظایف	رئیس	جمهور
441 						همه	مسئول	اند	
420 گفتار	بیست	و	هفتم	 						نمودار	
421 کم	و	حکومت	اسالمی	 بخش	دوازدهم:	وظایف	حا
422 کم	اسالمی	 گفتار	بیست	و	هشتم:	وظایف	سلبی	و	ایجابی	حا
422 						تربیت	خود	برای	انسان	سازی	
423 کم	اسالمی	 						ویژگی	های	سلبی	حا
424 کم	اسالمی	 						خصوصیات	ایجابی	حا
425 کم	اسالمی	 						شجاعت	دومین	خصوصیت	مهّم	حا
426 						شجاعت	در	مقابل	دشمنان	
427 						شجاعت	در	مقابل	دوستان	
430 گفتار	بیست	و	هشتم	 						نمودار	
431 کم	اسالمی	 گفتار	بیست	و	نهم:	وظایف	چهارگانه	حا
431 کم	اسالمی	 						وظایف	حا
432 						سلوک	شخصی	



433 						توّجه	به	معنویات	جامعه	
434 						وظایف	اداری	
435 						وظایف	بین	المللی	
436 						غدیر	و	مساله	حکومت	اسالمی	
439 گفتار	بیست	و	نهم	 						نمودار	
440 گفتار	سی	ام:	تعلیم	و	تربیت	از	وظایف	حکومت	اسالمی	)1(	
440 						جایگاه	علم	در	اسالم	
440 						تعلیم	و	آموزش	از	وظایف	حکومت	اسالمی	
441 گفتار	پیغمبر؟ص؟اسالم	 						اهمّیت		علم	در	
443 کم	اسالمی	 						تعلیم	و	تربیت	عمومی	وظیفه	حا
445 گفتار	سی	ام	 						نمودار	
446 کم	اسالمی	)2(	 گفتار	سی	و	یکم:	تعلیم	و	تربیت	از	وظایف	حا
446 کردن	دانش	 						ضرورت	پرداختن	به	علم	و	عمومی	
448 						حقوق	مردم	بر	حکومت	در	منظر	امیرالمومنین؟ع؟	
450 گفتار	سی	و	یکم	 						نمودار	
451 گفتار	سی		و	دوم:	لزوم	اهمّیت		دادن	به	علم	و	علم	آموزی	در	حکومت	اسالمی	
451 						جهت	دهی	علم	آموزی	
452 						علم	به	منزله	سالح	در	دست	مستکبران	
453 						توسعه	علم	دنیایی	منفعت	محور	توسط	غربی	ها	
453 کشور	 						نیازشناسی	علم	طبق	مقتضیات	
456 گفتار	سی	و	دوم	 						نمودار	
457 گفتار	سی		و	سّوم	:	جهت	دهی	با	آموزش	وظیفه	حکومت	اسالمی	
457 کم	 						آموزش	از	وظایف	اصلی	حا
459 گفتار	سی	و	سّوم		 						نمودار	
460 کشور	فوری	ترین	وظیفه	حکومت	 گفتار	سی	و	چهارم:	سازماندهی	آموزش	در	
460 گسترش	علم	در	جامعه	اسالمی	 						اهمّیت	
461 کارآمد	 	به	نیروی	انسانی	 کشور 	امروز	 						نیاز
462 						تفاوت	علم	اسالمی	و	اروپایی	
463 						عدم	انطباق	آموزش	های	جامعه	با	آرمان	های	جمهوری	اسالمی	
465 کشور	 						غرب	گرایی	نتیجه	فرهنگ	غالب	شده	از	دوره	رضاخان	بر	آموزش	
465 کشور،	واجب	ترین	وظیفه	مسئوالن	 						سازماندهی	تعلیم	در	



466 گفتار	سی	و	چهارم	 						نمودار	
467 گفتار	سی	و	پنجم:	وظایف	نخست	وزیر		
467 						تبریک	پایان	ماه	مبارک	
468 						پایه	های	نبوت	
469 کردن	به	اسالم	 						عمل	
470 						وظایف	نخست	وزیر	
472 گروهک	ها	 						سخنی	با	اعضای	جوان	
473 							توصیه	به	نخست	وزیر	
474 گفتار	سی	و	پنجم	 						نمودار	
475 گفتار	سی	و	ششم:	عدالت	اجتماعی	
475 						پایه	های	عدالت	اجتماعی	
476 						روایتی	از	سیره	امیرالمومنین؟ع؟	
478 ی	حرکت	جامعه		به	سوی	احکام	اسالمی	

ّ
کل 						لزوم	قرارگرفتن	خط	

480 گفتار	سی	و	ششم	 						نمودار	
481 گفتار	سی	و	هفتم:	وظایف	دولت	و	رسانه	ها	در	جامعه	اسالمی		
481 						وظیفه	مطبوعات	و	رسانه	ها	در	جامعه	اسالمی	
482 	ایران	 						ورود	مدل	غربی	رسانه	در
483 						وظیفه	دولت	و	رسانه	اسالمی	برای	تحّقق	انقالب	فرهنگی	
484 گذشته	و	جمهوری	اسالمی	 یم	 	رژ 						وظیفه	رسانه	ها	در
485 						لزوم	توّجه	به	وحدت	توسط	رسانه	ها	
486 						آزادی	رسانه	ای	
489 گفتار	سی	و	هفتم	 						نمودار	
490 گفتار	سی	و	هشتم:	اهمّیت		رسانه	برای	تاثیر	بر	فرهنگ		
490 						نقش	رسانه	های	اجتماعی	در	فرهنگ	جامعه	
492 						نقش	رسانه	های	جمعی	در	معادالت	جهانی	
493 						پیدایش	صهیونیسم	و	رسانه	های	شیطانی	
						نقش	مردم	و	حکومت	اسالمی	برای	مقابله	به	مثل	با	رسانه	های	صهیونیستی																	494
496 گفتار	سی	و	هشتم	 						نمودار	
497 گفتار	سی	و	نهم:	اهمّیت		و	نقش	رسانه	در	جامعه	
497 						فرهنگ	و	رسانه	های	جمعی	در	حکومت	اسالمی	
498 						چرایی	تشکیل	صداوسیما،	اهمّیت	و	وظایف	آن	در	حکومت	اسالمی	



501 						وظیفه	صداوسیما	در	قبال	دولت	اسالمی	
502 						مسئله	سرگرمی	و	تفریح	در	صداوسیما	
504 						اهمّیت	نقش	صداوسیما	
504 						رابطه	دولت	و	رسانه	
507 گفتار	سی	و	نهم	 						نمودار	
508 گفتار	چهلم:	آفت	های	صداوسیما	
508 						اهداف	صداوسیما	در	حکومت	اسالمی	
509 						آفات	صداوسیما	
509 						آفت	فراموشی	اهداف	
510 کمبود	محتوا	نسبت	به	حجم	برنامه	ها	 						آفت	
511 	انقالب	 						آفت	تسلط	جّو	بیگانه	از
511 						آفت	اصل	شدن	سرگرمی	
512 						صداوسیما	به	مثابه	دانشگاه	
512 						آفت	جناحی	شدن	
514 گفتار	چهلم	 						نمودار	
515 گفتار	چهل	و	یکم:	نقش	هنر	در	رسانه	ها	
515 						هنر	در	پیام	تبلیغی	انقالب	
518 						استفاده	از	هنر	توسط	استکبار	داخلی	و	خارجی	
520 						الگوزایی	هنر	
522 گفتار	چهل	و	یکم	 						نمودار	
523 گفتار	چهل	و	دوم:	نقش	رسانه		درشکل	دهی	به	فرهنگ	جامعه	
523 						نمونه	نقش	رسانه	در	فرهنگ	سازی	در	دوران	پهلوی	
524 ت	های	جهان	سّوم	ی	

ّ
گرایی	در	مل 						منشا	مصرف	

527 کمک	رسانه	ها	 گرایی	با	 						موّفقّیت	سیاست	مصرف	
527 						عواقب	مصرف	گرایی	
529 گفتار	چهل	و	دوم	 						نمودار	
530 گفتار	چهل	و	سّوم	:	قانون	اساسی	
530 	قانون	 						حفظ	و	حراست	و	تبعیت	از
531 						معنی	قانون	اساسی	
533 						منابع	قانون	اساسی	
533 						اهداف	قانون	اساسی	



537 کار	ضد	انقالبی	 کار	خالف	قانون،	 						
538 						پیامد	عمل	نکردن	به	قانون	
540 گفتار	چهل	و	سّوم		 						نمودار	
541 فصل	سوم:	جامعه	اسالمی	
543 بخش	اّول:	امتیازات	و	ارزش	های	جامعه	الهی	و	جاهلی	
544 گفتاراّول:	ارزش	های	اسالمی		
544 						تغییر	ارزش	ها	در	صدر	اسالم	
545 						امتیازات	در	جامعه	اسالمی	
545 						ارزش	های	جاهلی	دنیای	مدرن	
546 						نشر	ارزش	های	اسالمی	
548 	اّول	 گفتار 						نمودار	
549 گفتار	دوم:	جامعه	توحیدی	
549 						ویژگی	های	جامعه	اسالمی	
551 						تالش	پیامبر؟ص؟	برای	ایجاد	جامعه	توحیدی	
552 						هفته	وحدت	
554 گفتار	دوم	 						نمودار	
555 گفتار	سّوم	:	رحمت	الهی		
555 						زندگی	در	جامعه	در	سایه	رحمت	خداوند	
556 						جهاد	
557 						قدرت	مندان؛	مانع	رحمت	
558 	انقالب	 						نقش	مردم	در
559 کامی	دشمن	 						دلیل	نا
561 گفتار	سّوم		 						نمودار	
562 بخش	دوم:	اصل	تعّقل	در	جامعه	اسالمی	و	شروط	تحّقق	آن	
563 گفتار	چهارم:	تعّقل	و	تدبر	
563 						اصل	تعّقل	در	اسالم	
564 						فرصت	تفکر،	اساس	جامعه	اسالمی	
566 						منافق	یا	مجاهد	
568 						توصیه	به	جوانان	فریب	خورده	و	خانواده	هایشان	
571 						نمودارگفتار	چهارم	
572 	پنجم:	اصل	تعّقل		 گفتار 						



572 						تعّقل	راه	جلوگیری	از	جّباریت	
573 						شرط	ایجاد	تعّقل	در	جامعه	
578 گفتار	پنجم	 						نمودار	
579 بخش	سّوم	:	شرک	در	جامعه	اسالمی	و	نمونه	هایی	از	آن	
580 گفتار	ششم:	ابعاد	شرک		
580 						اقسام	شرک	
581 						شرک	در	جامعه	اسالمی	
583 گفتار	ششم	 						نمودار	
584 بخش	چهارم:	نیازهای	جامعه	اسالمی	
585 گفتار	هفتم:	نیازهای	اساسی	جامعه	اسالمی	
585 						معرفی	دو	نیاز	اساسی	یک	جامعه	ی	اسالمی	
586 						توّجه	انقالب	اسالمی	به	تامین	امنّیت	و	رفاه	
587 	آزادی	 						سوءاستفاده	از
589 						مساله	زمین	
591 گفتار	هفتم	 					نمودار	
592 گفتار	هشتم:	امنّیت	اجتماعی		
592 						نیازهای	اساسی	جامعه	
593 						وضعّیت	امنّیت	در	زمان	ظاغوت	
593 	آزادی	 						سوء	استفاده	دشمن	از
594 کلمه	 						توصیه	به	وحدت	
597 گفتار	هشتم	 						نمودار	
598 گفتار	نهم:	امنّیت	اجتماعی	
598 						وصیت	نامه	امیرالمومنین؟ع؟	
599 						امنّیت	اجتماعی	
604 گفتار	نهم	 						نمودار	
605 بخش	پنجم:	عوامل	انحطاط	و	نابودی	جامعه	اسالمی	
606 گفتار	دهم:	فساد	و	انحطاط	جوامع	
607 کریم	 	قرآن	 						فساد	جامعه	در
610 						نتیجه	فساد	جوامع	
611 						علت	سرپاماندن	جوامع	غربی	علی	رغم	فساد	
612 گفتار	دهم	 						نمودار	



613 	یازدهم:	فسق	و	دنیاطلبی	باعث	خروج	از	دین	و	عذاب	الهی	 گفتار
613 						فسق	مترفین	
614 						تاثیر	فسق	بر	خروج	از	دین	و	در	نهایت	عذاب	الهی	
616 						ویژگی	های	فریب	خوردگان	دنیا	
617 	بودن	از	سطوات	الهی	 						برحذر
619 	یازدهم	 گفتار 						نمودار	
620 گفتار	دوازدهم:	بیماری	خطرناک	ظلم	در	جامعه	
621 						بیماری	ظلم	و	ستم	در	جامعه	
625 گفتار	دوازدهم	 						نمودار	
626 کریم	 	قرآن	 گفتار	سیزدهم:	بررسی	ظلم	و	نتایج	آن	در
626 						ظلم؛	بیماری	اجتماعی	در	جامعه	
627 	قرآن	 						بررسی	ظلم	و	نابودی	ظالم	در
629 	بین	رفتن	حکومت	ها	با	ظلم	 						از
632 گفتار	سیزدهم	 						نمودار	
633 گفتار	چهاردهم:	خطرات	مترفین	برای	جامعه	اسالمی	 	
634 						فسق	مترفین	در	جامعه	
635 						بی	تفاوتی	و	بی	اعتنایی	به	احکام	خدا	
638 گفتار	چهاردهم	 						نمودار	
639 	پانزدهم:	تاثیر	فساد	بزرگان	و	متنفذین	بر	مردم	 گفتار
639 	بزرگان	و	صاحبان	قدرت	بر	مردم	 						تاثیر	رفتار
641 						فسق	مترفین	
642 						آزمایش	الهی	برای	مسلمانان	ها	
645 	پانزدهم	 گفتار 						نمودار	
646 گفتار	شانزدهم:	اشرافی	گری	
646 						معنی	»مترفین«	
647 						چند	معرفت	
648 						حرکت	رو	به	اشرافی	گری،	حرکت	رو	به	انحطاط	
648 						لزوم	تغییر	ارزش	های	جامعه	اسالمی	
651 گفتار	شانزدهم	 						نمودار	
652 گفتار	هفدهم:	غرور	و	خودپسندی		
652 	بنی	اسرائیل	 						غرور



654 			جلوگیری	از	عجب	و	غرور	
655 			تذکر	چند	نکته	
657 گفتار	هفدهم	 			نمودار	
658 گفتار	هجدهم:	غریزه	جنسی	و	فساد	و	بی	بندوباری	جنسی		
659 						مبارزه	با	اسراف	
659 						غریزه	جنسی	
660 						فساد	و	بی	بندوباری	جنسی	
662 						شبکه	های	فساد	استکبار	جهانی	
664 						توّجه	به	طرح	مبارزه	با	توسعه	فساد	
665 گفتار	هجدهم	 						نمودار	
666 	نوزدهم:	آثار	فساد	جنسی	و	مقابله	اسالم	با	آن	 گفتار
667 گرایش	به	فساد	جنسی	 						دو	نوع	
667 						فساد	جنسی	در	تمام	نقاط	دنیا	
668 	و	نتایج	فساد	و	بی	بندوباری	جنسی	 						آثار
670 						مقابله	اسالم	با	بی	بندوباری	جنسی	
674 	نوزدهم	 گفتار 						نمودار	
675 	بیستم:	فساد	و	بی	بندوباری	جنسی	 گفتار
676 						فساد	جنسی	یک	پدیده	خارجی	و	غیربومی	
678 						تاثیر	انقالب	اسالمی	بر	فساد	جنسی	قبل	انقالب	
679 کشور	 						ترویج	بی	بندوباری	در	داخل	
683 گفتار	بیستم	 						نمودار	
684 گفتار	بیست	و	یکم:	آزادی	جنسی	و	فحشا	از	نظر	اسالم	
684 						اهمّیت	پرداختن	به	بحث	اشاعه	فساد	در	جامعه	
685 						مخالفت	اسالم	با	فحشا	و	فساد	جنسی	
686 						دالیل	مخالفت	اسالم	با	فساد	جنسی	
691 گفتار	بیست	و	یکم	 						نمودار	
692 گفتار	بیست	و	دوم:اشاعه	فحشا	در	زمان	پهلوی	و	برخورد	با	آن	در	جامعه	اسالمی	
693 یم	پهلوی	برای	ترویج	فساد	و	فحشا	در	جامعه	 						برنامه	رژ
696 						وظیفه	جامعه	و	دولت	اسالمی	برای	مقابله	با	فساد	و	فحشا	در	جامعه	
699 گفتار	بیست	و	دوم	 						نمودار	
700 گفتار	بیست	و	سّوم	:	مقابله	با	فساد	و	فحشا	در	جامعه	اسالمی	



700 						خطر	تهدیدکننده	انقالب	اسالمی	
702 						شاخه	های	مقابله	با	ترویج	فساد	و	فحشا	در	جامعه	
705 گفتار	بیست	و	سّوم		 						نمودار	



مقدمه
»بسم اهلل الرحمن الرحیم

خدمت	جناب	مستطاب	سیداالعالم	و	حجت	االسالم	آقای	حاج	سید	علی	خامنه	ای	-	دامت	افاضاته
دامت	 	- منتظری	 آقای	 المسلمین	 و	 االسالم	 حجت	 مستطاب	 جناب	 حضور	 چون	
جمعه	 امامت	 از	 را	 خودشان	 انصراف	 ایشان	 و	 بود	 الزم	 قم	 مقدسه	 حوزه	 در	 	- افاضاته	
و	 علم	 در	 و	 موصوف	 سابقه	 ُحسن	 به	 بحمداهلل	 که	 جنابعالی	 نمودند،	 اعالم	 تهران	
متعال،	 خداوند	 از	 می	باشید.	 منصوب	 تهران	 جمعه	 امامت	 به	 هستید	 شایسته	 عمل	
اهلل. رحمة	 و	 علیکم	 والسالم	 خواستارم.	 مردم	 هدایت	 و	 ارشاد	 در	 را	 جنابعالی	 توفیق	
صفر24/1400دی	ماه58
لخمینی	 لموسوی	ا وح	اهلل	ا ر

گرفت.	پیش	 	این	حکم	توسط	حضرت	امام	خمینی;	نمازهای	جمعه	تهران	جان	تازه	ای	به	خود	 با	صدور
	این	مرحوم	آیت	اهلل	طالقانی	)از	5	مرداد	1358	تا	شهریور	همان	سال(	و	آیت	اهلل	منتظری	)استعفا	به	دلیل	 از
	این	وظیفه	مهم	بودند.	حضرت	آیت	اهلل	خامنه	ای	اولین	خطبه	نماز	جمعه	خود	 نقل	مکان	به	قم(	عهده	دار
	آیت	اهلل	منتظری	ضمن	بیان	نکاتی	در	خصوص	 	ابتدای	این	نماز کردند.	در را	در	28	دی	ماه	1358	ایراد	

کردند: اهمّیت	نماز	جمعه،	امام	جمعه	جدید	تهران	را	اینگونه	معرفی	
که	من	نتوانستم	در	خدمت	شما	باشم،	برادر	مجاهد	ما	حضرت	حجت	السالم	و	المسلمین	آقای	 »حال	
خامنه	ای،	که	هم	از	لحاظ	علمی	و	هم	عملی	مورد	تأیید	امام	و	همه	ی	دوستان	هستند،	به	امامت	نمازجمعه	
گر	من	خطیب	نیستم،	ایشان	خطیب	هستند	 	ارادتمندان	به	ایشان	هستم	و	ا برگزیده	شده	اند.	من	هم	یکی	از

	ارکان	نمازجمعه	می	باشد.« و	خطا	به	یکی	از
یکی	از	ویژگی	های	خطبه	های	آیت	اهلل	خامنه	ای	موضوعی	بودن	آن	ها	بود.	این	خطبه	ها	بصورت	متوالی	
	اوایل	انقالب	مورد	شبهه	واقع	 که	عمومًا	در و	در	خصوص	موضوعات	اساسی	جامعه	اسالمی	ایراد	می	شد	

	این	خصوص	می	فرمایند: گردهمایی	ائمه	جمعه	در شده	بودند.	ایشان	در	نهمین	
باید	 اّواًل	 دارد.	 باشد.	مشعل	هدایت	خصوصّیاتی	 نماز	جمعه	مثل	مشعل	هدایتی	 که	 کرد	 کاری	 »باید	
	نتیجه،	 	از	مطلب	هدایت	کننده	باشد.	هم	هدایت	کننده	ی	دینی،	هم	هدایت	کننده	ی	سیاسی.	در سرشار
نماز	 برای	یک	 نماز	جمعه	می	رفتم،	 به	 بیشتر	 که	 بنده	خودم	هنگامی	 یم.	 دار احتیاج	 مطالعه	 به	 همه	مان	
چهار	 سه،	 می	کردم.	 بیشتر	 فکر،	 شاید	 البته	 می	کردم.	 فکر	 و	 مطالعه	 ساعت	 چهار	 سه،	 حّداقل	 جمعه،	

کم	باشد. کردن	مطلب،	شاید	هنوز	هم	 ساعت	مطالعه	و	جمع	
کنیم.	مطلب	باید	نقد،	حاضر،	 که	برویم	از	محفوظاتمان	استفاده	 نماز	جمعه	یک	منبر	معمولی	نیست	
متین،	قوی،	مفید	و	مورد	سؤال	و	احتیاج	باشد.	ای	بسا	مطلب	علمِی	خیلی	قوی	ای	هم	هست،	اما	مورد	
کند،	یا	یک	مسأله	ی	فقهی	 	نماز	جمعه	مطرح	 کول	را	در کل	و	مأ کسی	برود	شبهه	ی	آ 	مردم	نیست.	مثاًل	 نیاِز
که	مطلب	مورد	 که	مورد	نیاز	مردم	نیست.	این	فایده	ای	ندارد.	هنر	بزرگ	امام	جمعه	این	است	 یا	حقوقی	را	
کنند	و	به	ستاد	نماز	جمعه	نامه	 نیاز	مردم	را	بشناسد	و	استفهامهای	مردم	را	بداند.	میدان	بدهید	مردم	سؤال	
کرده	اید،	 که	امروز	شما	بیان	 گر	درباره	ی	مطلبی	 که	ا بنویسند	و	نظراتشان	را	بگویند.	...	مردم	را	عادت	بدهید	
یا	درباره	ی	تبیین	یک	حدیث،	تفسیر	یک	آیه،	بیان	یک	مطلب	فقهی،	سؤال	و	اشکالی	دارند،	بنویسند	و	به	
کنند	و	به	شما	بدهند.	و	شما	هم	بروید	 دفتر	امام	جمعه	یا	به	ستاد	نماز	جمعه	بفرستند.	آن	ها	هم	فهرست	
گر	به	هرحال،	مطلب	احتیاج	به	تبیینی	دارد،	 کنید.	ا گر	شبهه	ی	واردی	است،	بیان	 کنید.	ا خوب	مطالعه	

کنید.«	 تبیین	



عدم	 و	 خامنه	ای	 جمعه	حضرت		آیت	اهلل	 نماز	 خطبه	های	 در	 شده	 مطرح	 مباحث	 فوق	العاده	 اهمّیت	
به	 حسین؟ع؟	 امام	 جامع	 دانشگاه	 والیت	 حدیث	 مرکز	 تا	 شد	 باعث	 حوزه	 این	 	 در جامع	 منبعی	 وجود	
در	 ایراد	شده	 تمامی	خطبه	های	 منظور	 این	 برای	 کند.	 اقدام	 این	خطبه	ها	 ویراستاری	 و	 تدوین	 گردآوری،	
نمازهای	جمعه	توسط	حضرت	آیت	اهلل	خامنه	ای	از	منابع	مختلفی	مانند	آرشیو	روزنامه	جمهوری	اسالمی،	
گردآوری	شد.	تاریخ	خطبه	ها	با	اسناد	تاریخی	مطابقت	 کتاب	هایی	مثل	»در	مکتب	جمعه«	و	منابع	دیگر	
گردیده	 که	مثاًل	در	جمع	ائمه	جمعه	ایراد	شده	بود	و	با	عنوان	خطبه	در	منابع	ذکر	 داده	شد	و	برخی	بیانات	

گردید. بود	از	منابع	حذف	
و	 بیانات	مطالعه	 بار	محتوای	 دو	 تهران،	 نماز	جمعه	 ایشان	در	خطبه	های	 بیانات	 آرشیو	 از	تکمیل	 پس	
در	 احادیث	مطرح	شده	 و	 قرآن	 آیات	 کلیه	 منظور	 این	 برای	 و	غنی	سازی	محتوایی	شد.	 ادبی	 ویراستاری	
خطبه	ها	نیز	بر	اساس	منابع	معتبر	مستندسازی	شدند	و	ترجمه	تمامی	عبارات	عربی	و	حتی	لغات	دشوار	
که	تغییری	در	 گردید.	البته	تمام	تالش	در	حین	ویراستاری	ادبی	نیز	بر	این	بوده	است	 	پاورقی	متن	اضافه	 در

معانی	و	مفاهیم	مطرح	شده	ایجاد	نشود.
	ابتدای	هر	خطبه	به	آن	اشاره	شده	است.	موضوعات	خردتر	 که	در کلی	است	 هر	خطبه	دارای	یک	موضوع	
	از	جهتی	برای	کمک	به	پژوهشگران	 و	زیرموضوعات	نیز	به	صورت	سوتیتر	در	حاشیه	متن	آمده	است.	این	کار
قرار	 متن	 در	حاشیه	 طرفی	 از	 و	 کنند	 راحت	تر	جستجو	 را	 نیاز	خود	 مورد	 موضوعات	 تا	 است	 گرفته	 انجام	
کند.	در	 	ایجاد	پیش	زمینه	ذهنی	در	خواننده	جلوگیری	 	از گرفته	اند	تا	یک	دستی	و	روانی	متن	آسیب	ندیده	و
انتهای	هر	خطبه	نیز	موضوعات	مطرح	شده	در	آن	خطبه	بصورت	یک	نمودار	موضوعی	خالصه	آمده	است	

کلی	از	مطالب	مطرح	شده	در	ذهن	خواننده	باقی	بماند. تا	یک	جمع	بندی	
آیت	اهلل	خامنه	ای	موضوعی	 نماز	جمعه	حضرت	 ویژگی	های	خطبه	های	 از	 بیان	شد	یکی	 که	 همان	ظور	
طبقه	بندی	 هر	خطبه	 اصلی	 موضوعات	 اساس	 بر	 کلیه	خطبه	ها	 تا	 باعث	شد	 مورد	 این	 آن	هاست.	 بودن	
گردد.	در	مجموع	 شود	تا	نظرات	ایشان	در	خصوص	موضوعات	اساسی	بصورت	یک	مجموعه	پیوسته	ارائه	
که	با	توجه	به	این	که	 	ُنه	موضوع	طبقه	بندی	شدند.	البته	ذکر	این	نکته	ضروری	است	 تمامی	این	خطبه	ها	در
کتاب	 این	 	 در موضوعات	 پیوستگی	 پرداخته	می	شود،	جهت	حفظ	 روز	 مسائل	 به	 بیشتر	 دوم	 خطبه	های	
گرفت.	انقالب	اسالمی،	حکومت	 گردیده	است	و	چاپ	آن	ها	در	مجموعه	ای	جدا	صورت	خواهد	 حذف	
و	 اسالمی	 مناسک	 و	 مناسبت	ها	 معصومین:،	 سیره	 فرهنگ،	 اخالق،	 آزادی،	 اسالمی،	 جامعه	 اسالمی،	
	انتهای	هر	موضوع	نمودار	کلی	 که	در دشمن	شناسی	موضوعات	ُنه	گانه	کتاب	پیش	روی	رو	تشکیل	می	دهند	

گردیده	است. آن	ترسیم	
کامل	خطبه	ها	در	اختیار	مجموعه	مرکز	حدیث	والیت	قرار	نداشت،	برخی	موارد	 با	توجه	به	این	که	صوت	
	تایپ	دارای	اشکاالتی	بوده	و	یا	ناقص	بودند،	از	متن	حذف	و	به	جای	آن	از	سه	نقطه	)...(	استفاده	 که	در

که	در	صورت	دسترسی	به	صوت	بیانات	در	ویراست	بعدی	اصالح	و	تکمیل	خواهد	شد. شده	است	
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بخش اّول: 
عوامل زمینه ساز شکل گیری انقالب



گفتار اّول: تغییر سرنوشت اقوام در قرآن و احادیث1
بسم	اهلَلّ	الّرحمن	الّرحیم

	الّسالم	علی،	حبیبه	و	نجیبه	و	خیرته	فی	خلقه	سّیدنا	و	نبّینا	 	رب	العالمین	والّصالة	و الحمد	اهلَلّ
	فی	األرضین	و	صّل	 ما	بقیةاهلَلّ ابی	القاسم	محمد	و	علی	آله	األطیبین	األطهرین	و	المنتجبین	سَیّ
	لی	و	لکم.	 	و	استغفراهلَلّ 	بتقوى	اهلَلّ علی	ائمه	المسلمین	و	حماة	المستضعفین.	اوصیکم	عباداهلَلّ
ْنُفِسِهْم	

َ
ُروا	ما	ِبأ ی	ُیَغّیِ ْنَعَمها	َعلی		َقْوٍم	َحّتَ

َ
رًا	ِنْعَمًة	أ ْم	َیُک	ُمَغّیِ

َ
	اهلَل	ل

َ
ّن

َ
ِکَتاِبه	»ذِلَک	ِبأ 	الَحکِیم	ِفی	 	اهلَلّ

َ
َقال

	اهلَل	َسمیٌع	َعلیٌم«2
َ

ّن
َ
	أ َو

	را	دعوت	می	کنم	و	توصیه	می	کنم	به	رعایت	تقوا	و	پرهیزگارى	 همه	ى	برادران	و	خواهران	نمازگزار
گفتار	و	 	و	 کامل	به	همه	ى	اعمال	و	رفتار و	زنده	نگهداشتن	ذکر	الهی	در	دل	ها	و	جان	ها،	و	توّجه	
حّتی	به	خطورات	ذهنی	و	مصون	نگه	داشتن	خود	از	تصّرف	شیطان	و	نفس	اماره.	در	هفته	ى	قبل	

که	یکی	از	مهّمترین	مسایل	براى	انقالب	است. کردم	 مسأله	اى	را	مطرح	
و	به	طور	خالصه	عرض	شد	که	همان	طورى	که	براى	حفظ	انقالب	و	تداوم	نظام	اسالمی	در	مقابل	
کرد،	در	مقابل	عوارض	و	بیمارى	هاى	درونی	جامعه	ى	 کرد	و	دفاع	 دشمنان	خارجی	باید	ایستادگی	
که	از	درون،	جامعه	را	تهدید	 انقالبی	هم	باید	به	دفاع	ایستاد.	یعنی	اّواًل	آن	عوامل	و	بیمارى	هایی	
کند	براى	 کسی	به	نحوى	خود	را	آماده	 می	کند	باید	شناسایی	بشوند	و	بعد	همه	ى	افراد	جامعه،	هر	
گر	این	بیمارى	ها	و	این	عوامل	 که	ا کردیم	 	انقالب	در	مقابل	میکروب	هاى	داخلی.	و	عرض	 دفاع	از
شناسایی	بشوند	و	مبارزه	ى	با	آن	ها	به	صورت	یک	فرهنگی	در	جامعه	دربیاید	و	همه	هوشیارانه	با	
کنند	بقاء	و	دوام	نعمت	بزرگ	الهی،	یعنی	نعمت	اسالم	و	انقالب	براى	جامعه	حتمی	 آن	برخورد	
	بیماری	ها	مشترک	 است.	در	جوامع	دیگر	هم	حّتی	جوامع	غیر	اسالمی	همین	جور	است	بعضی	از

	1.	بیانات	در	خطبه	اول	نماز	جمعه	1367/09/11
	2.	انفال:	53

توصیه به عبرت 
یخ در قرآن  از تار
کریم
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که	قرآن	و	تعالیم	اسالمی	براى	 است	و	راه	عالج	هم	مشترک	است،	این	در	حقیقت	نسخه	اى	است	
بشرّیت	می	دهند،	منتها	از	همه	شایسته	تر	و	سزاوارتر	براى	عمل	به	این	نسخه،	مؤمنیِن	به	اسالم	اند.	
دچار	 انحطاط	 و	 به	ضعف	 را	 و	جامعه	 می	آید	 وجود	 به	 درون	جامعه	 در	 که	 عواملی	 این	 قرآن	 	 در
	قرآن	و	حدیث	شمرده	 می	کند	و	احیانًا	موجب	زوال	جامعه	یا	دولت	حّق	می	شود،	این	عوامل	در

شده	اند.
اولیاء	 و	 متعال	 که	خداى	 دید	 را،	خواهیم	 و	حدیث	 را	 نهج	البالغه	 و	 را	 قرآن	 کنیم	 مطالعه	 گر	 ا
توصیه	 آن	 درباره	ى	 مردم	 ما	 به	 کافی	 قدر	 به	 و	 دانسته	اند	 مهّم	 بسیار	 را	 قضّیه	 این	 معصومینش	
گذشته	بیان	شده	 	قرآن	غالبًا	این	مسأله	در	شرح	حال	اقوام	 کرده	اند	و	راه	و	چاه	را	نشان	داده	اند.	در
که	چرا	حرکت	نمی	کنید	 	قرآن	و	خطاب	شده	به	مسلمانان	ها	 که	تکرار	شده	در است،	لذا	می	بینید	
که	مثاًل	این	 کنید	 ت	ها	و	اقوام	گذشته	را	و	از	آن	ها	اجتناب	

ّ
در	عالم	تا	ببینید	و	بفهمید	سرنوشت	مل

ذیَن ِمْن َقْبِلِهْم«1	یعنی	آیا	مسلمانان	ِسْیر	
َّ
وا َکْیَف کاَن عاِقَبُة ال ْرِض َفَیْنُظُر

َ
أ

ْ
وا فِی ال ْم َیسیُر

َ
 َفل

َ
آیه	»أ

یا	در	 گذشته	چگونه	بوده	است	 اقوام	 که	عاقبت	 تا	ببینند	 نمی	کنند	و	حرکت	نمی	کنند	در	زمین	
ِذیَن ِمن َقْبُل«2	بگو	اى	پیغمبر؟ص؟به	

َّ
وا َکْیَف َکاَن َعاِقَبُة ال ْرِض َفانُظُر

َ
أ

ْ
وا فِی ال آیه	ى	دیگر	»ُقْل ِسیُر

ت	ها	و		گذشته	را	تماشا	کنید،	چه	
ّ
مسلمانان	که	حرکت	کنید	و	سیر	کنید	بر	روى	زمین	و	عاقبت	مل

که	از	شهرهاى	این	ها	مانده	و	از	تمّدن	هاى	 کنند؟	از	روى	بقایا	و	نشانه	ها	و	یادگارهایی	 جور	تماشا	
گذشته	در	عالم	هست.

ت	هایی	بودند	و	چه	تمّدن	هایی	در	عالم	بود	
ّ
امروز	هم	این	کار	عملی	است؛	ببینند	که	چه	طور	مل

ت	ها	منهدم	
ّ
	این	مل که	چطور کتاب	ها	 و	چه	حکومت	هاى	مقتدرى	بود	و	بعد	ببینند	یا	بخوانند	در	

کرد،	خب	چرا	این	تغییرات	 کشورها	تغییر	پیدا	 	بین	رفتند،	حکومت	ها	دگرگون	شدند،	 شدند،	از
که	در	یک	زندگی	راحّتی	با	نعم	فراوان	الهی	زندگی	می	کردند	در	یک	 تی	

ّ
گرفت؟	چرا	یک	مل انجام	

کنند،	بیمارى	را	 کنند،	علت	را	پیدا	 کنند،	تأمل	 	تاریخ،	زندگی	این	ها	به	هم	خورد.	تدبر	 بخشی	از
که	خودشان	به	آن	بیماری	ها	دچار	نشوند	و	در	نهج	البالغه	هم	در	چند	 کنند	 بشناسند	و	مواظبت	
که	من	 خطبه،	از	جمله	در	خطبه	ى	قاصعه	این	مطلب	در	شرح	حال	بنی	اسرائیل،	مفصاًل	ذکر	شده	
که	واقعًا	ما	هم،	این	فهرستی	 کرد	 	آینده	ى	بحث،	تکه	تکه	این	مطالب	را	عرض	خواهم	 ان	شاءاهلل	در
ببینیم	 بخوانیم	 را	یک	بار	 فهرست	 این	 ما	می	دهند،	 به	دست	 و	حدیث	 نهج	البالغه	 و	 قرآن	 که	 را	
می	کند،	 زایل	 را،	 را،	حکومت	ها	 قدرت	ها	 را،	 ت	ها	

ّ
مل را،	 تمّدن	ها	 که	 است	 عواملی	 چه	 حقیقتًا	

ضعیف	می	کند،	منحرف	می	کند.

1.	غافر:	82
2.	روم:	42
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ت	هایی	بودند	از	یک	
ّ
یم،	مل 	برابر	خودمان	دار ما	البّته	در	زمان	خودمان	هم	یک	تجربه	هاى	خوبی	در

که	با	یک	مقاومت	مردانه	اى	مثاًل	با	یک	مبارزه	اى	توانستند	یک	حکومت	 قرن	پیش	به	این	طرف	
اسالمی	 دوران	جوانی	حکومت	 که	 امروز	 ما	 انحراف	شدند،	 	 بعد	دچار و	 بدهند	 تشکیل	 را	 حّقی	
	مثل	یک	نهالی	دارد	رشد	می	کند	روزبه	روز،	االن	 ماست	دوران	نشاط	این	حکومت	است	و	بحمداهلَلّ
کنیم	ببینیم	دچار	چه	بیماری	اى	 که	به	این	حکومت	ها،	به	این	جوامع	انقالبی	نگاه	 وقتش	است	
کنیم.	این	همان	 که	ما	از	آن	مشکالت	اجتناب	 کنیم	 این	ها	شدند،	مشکل	شان	چه	بود	و	سعی	
	را	کردیم،	تضمین	کردیم	و	بیمه	کردیم	ادامه	ى	انقالب	و	حفظ	انقالب	 گر	این	کار 	قرآن	است	که	ا دستور

ت	ما	به	قدر	جانشان	و	بیش	از	جانشان	آن	را	دوست	دارند.
ّ
که	مل عزیزى	را	

که	مضمون	این	حدیث	 که	این	جا	براى	شما	بخوانم	 کردم	 یک	حدیث	قدسی	را	من	یادداشت	
کنترل	اعمال	و	رفتار	 کوچک	و	حّتی	یک	فرد،	 تی	و	یک	جمعّیتی	ولو	

ّ
گر	مل که	ا قدسی	همین	است	

خودش	را	به	دست	بگیرد	و	به	سبک	صحیحی	و	مطلوب	الهی	زندگی	بکند،	خداى	متعال	نظر	
ت	یا	به	آن	خانواده	حّتی،	یا	به	آن	فرد	خواهد	انداخت	و	عکسش	هم	همین	جور	

ّ
لطفش	را	به	آن	مل

الِی وارتفاعی 
َ
تِی َوَجل کرده	حدیث	قدسی	است	می	فرماید »َوِعّزَ المنثور	نقل	 	ُدّرُ است.	این	حدیث	را	در

که	»َما ِمن أهل  َفوق َعْرِشی«1	خداى	متعال	سوگند	می	خورد	به	عزت	و	جالل	خود	و	قدرت	برتر	خود	
ْحَبْبت 

َ
ی َما أ

َ
ا َرُجل ِببادیة َکاُنوا َعلی َما َکرهته ِمن َمعِصیتی ثّمَ تحّولوا َعْنَها ِإل

َ
ا أهل َبیت َول

َ
َقْرَیة َول

ی َما یحبوَن من َرْحَمتی«2	یعنی	هیچ	جامعه	اى،	قریه	
َ
رُهوَن من َعَذابی ِإل

ْ
ا یک ُهم َعّمَ

َ
ا تحّولت ل

َّ
من َطاَعتی ِإل

کشور	چه	روستا،	همه	ى	این	ها	اسمش	 یعنی	آبادى،	آبادى	به	معناى	روستا	نیست،	چه	شهر	چه	
َفَرْت 

َ
اٍن َفک

َ
ْزُقَها َرَغًدا ِمْن ُکّلِ َمک ِتیَها ِر

ْ
ًة َیأ ا َقْرَیًة َکانَْت آِمَنًة ُمْطَمِئّنَ

ً
ُه َمَثل قریه	است	در	قرآن »َضَرَب الّلَ

	آباد،	یک	شهر	آباد،	یک	روستاى	آباد	فرق	نمی	کند،	هیچ	 کشور ِه«3	قریه	یعنی	آبادى،	یک	 ْنُعِم الّلَ
َ
ِبأ

کوچک	یا	یک	 که	این	حکم	در	مورد	یک	خانواده	یعنی	یک	جامعه	ى	 قریه	اى	و	یا	حّتی	خانواده	اى	
ا َرُجل ِببادیة«	یعنی	حّتی	در	مورد	افراد	هم	این	حکم	صادق	است،	یک	

َ
قبیله	هم	صادق	است	»َول

او	 می	کند	 زندگی	 یک	جامعه	اى	 در	 که	 فردى	 البّته	 می	کند	 زندگی	 بیابانی	 یک	 در	 تنها	 که	 فردى	
گر	چه	در	مسایل	فردى	نه. این	جور	نیست	او	محکوم	به	حکم	جامعه	است	در	مسایل	اجتماعی	ا

َعلی َما کرهته ِمن  اُنوا 
َ
»ک گر	این	ها	 ا از	دنیا	زندگی	می	کند	 که	تنها	در	یک	نقطه	اى	 کسی	 اّما	آن	

کراهت	پروردگار	است	یعنی	خداوند	آن	 که	مورد	 َمعِصیتی«	این	ها	در	یک	وضعی	زندگی	می	کردند	
ْحَبْبت من 

َ
أ َما  ی 

َ
ِإل َعْنَها  تحّولوا  »ثّمَ  آن	وضع	هست	 در	 پروردگار	 که	معصیت	 نمی	پسندد،	 را	 وضع	

	بود	آن	را	 که	مورد	ناخشنودى	پروردگار کردند	آن	وضعّیتی	را	 َطاَعتی«	بعد	وضع	خودشان	را	عوض	

	المنثور	فی	التفسیر	بالماثور،	جلد	4،	صفحه	616 1.	الدر
	2.	همان

3.نحل:	112
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قوم



□ انقالب اسالمی | 31 □

رواج	 این	ها	ظلم	 بین	 	 در مثاًل	 پروردگار	هست،	 مورد	خشنودى	 که	 به	یک	وضعّیتی	 کردند	 تبدیل	
	رواج	داشت،	 	بین	این	ها	فسق	و	فجور کردند،	یا	در کشیدند	و	عدالت	پیشه	 داشت	از	ظلم	دست	
	بین	این	ها	تنبلی	و	سستی	از	مبارزه	ى	در	 کردند	و	مردمان	صالحی	شدند،	یا	در 	را	رها	 فسق	و	فجور
گرایش	 	 	وجود	داشت،	این	وضع	را	تغییر	دادند	و	به	جهاد	فی	سبیل	اهلَلّ راه	خدا	و	جهاد	فی	سبیل	اهلَلّ

کردند،	خالصه	وضعّیت	بد	خودشان	را	تغییر	دادند	به	وضعّیت	خوبی. پیدا	
زندگی	 در	 را	 تحّولی	 را	یک	چنین	 کارى	 که	یک	چنین	 هر	جمعّیتی،	هر	شهرى،	هر	جامعه	اى	
ی َما ُیحّبوَن ِمن َرْحَمتی«	خداى	متعال	

َ
رُهوَن ِمن َعَذابی ِإل

ْ
ا یک ُهم َعّمَ

َ
ا تحّولت ل

َّ
خود	به	وجود	بیاورد	»ِإل

کرده	بود	عذاب	جهل،	عذاب	فقر،	 ط	
ّ
که	بر	آن	ها	مسل هم	وضع	آن	ها	را	تغییر	خواهد	داد	و	عذابی	را	

که	آن	ها	 گون	فردى	و	اجتماعی	آن	را	تغییر	خواهد	داد	به	آن	چیزى	 گونا ت	و	عذاب	هاى	
ّ
عذاب	ذل

دوست	می	دارند	و	می	پسندند	از	رحمت	خدا،	رحمت	خودش	را	بر	این	مردم،	خداوند	نازل	خواهد	
گر	وضعّیت	بد	را	خود	مردم	تغییر	دادند	 کلید	دست	خود	مردم	است.	ا کرد،	با	این	صراحت.	یعنی	

کرد. ط	هست	عوض	خواهد	
ّ
که	بر	آن	ها	مسل خداى	متعال	هم	وضعّیتی	را	

بودیم.	 و	سختی	ها	 و	شدت	ها	 بدى	ها	 اقسام	 و	 انواع	 	 ایران	دچار 	 کشور در	همین	 ما	 روزى	 یک	
بین	 	 در دنیا	 در	 که	 بودیم	 تی	

ّ
مل می	ورزیدند،	 ما	طمع	 در	 بزرگ	 قدرت	هاى	 که	همه	ى	 بودیم	 تی	

ّ
مل

که	 که	منابع	زیرزمینی	ما	بیش	از	آن	چه	 تی	بودیم	
ّ
ت	هاى	آزاده	ى	دنیا	هیچ	آبرویی	نداشتیم،	مل

ّ
مل

که	رؤسا	و	 تی	بودیم	
ّ
ت،	صرف	و	خرج	بشود	به	نفع	بیگانگان	صرف	و	خرج	می	شد،	مل

ّ
به	نفع	ما	مل

ت	و	حقارت	آن	ها	براى	بسیارى	از	
ّ
که	فسق	و	فجور	و	ظلم	و	شهوت	رانی	و	ذل کسانی	بودند	 حکام	ما	

	زوال	آن	حکومت	گذشته	هنوز	بعضی	از	مجالت	 که	ده	سال	از که	تازه	تا	امروز	 مردم	دنیا	روشن	بود،	
که	 ارتباط	داشتند	نقل	می	کنند	 با	آن	ها	 که	 کسانی	 از	 از	بعضی	 را	 و	مطبوعات	خارجی	خاطراتی	
	این	ها	غرق	بودند	در	فسق	و	فساد	و	فجور	و	حقارت	هاى	جسمی	و	روحی،	 انسان	می	بیند	چه	قدر
کسانی	 که	در	رأس	آن	جامعه	 کند	 که	در	یک	جامعه	اى	زندگی	 که	انسان	واقعًا	خجالت	می	کشد	
باشند	که	در	دنیا	پیش	کسانی	که	آن	ها	را	می	شناسند	هیچ	گونه	آبرویی	نداشته	باشند	مگر	در	چشم	
آن	کسانی	که	آن	ها	را	مثل	گاو	شیردهی	نگاه	می	کنند	که	آن	ها	را	می	دوشند	و	به	وسیله	ى	آن	ها	مردم	

را	می	چاپند.
در	همین	اواخر	یک	مقاله	اى	را	من	در	یکی	از	مجالت	خارجی	دیدم	که	خصوصیاتی	را	از	آن	فساد	
که	چه	طور	 گذشته	من	پیش	خودم	شرمنده	شدم	 که	01	سال	 که	امروز	 کرده	بود	 گذشته	ذکر	 یم	 رژ
ت	داراى	سوابق	

ّ
ت	باهوش،	این	مل

ّ
ت	بافرهنگ،	این	مل

ّ
ت	بزرگ،	این	مل

ّ
سال	هاى	متمادى	این	مل

که	امروز	دارد	نشان	می	دهد	که	چه	طور	در	صحنه	هاى	جهانی	سربلند	 ت	شجاعی	
ّ
تاریخی،	این	مل

کسانی	 ت	باید	زیر	دست	آن	چنان	
ّ
کسب	کننده	ى	افتخارات	بزرگ	است	این	مل 	برانگیز	و	 و	افتخار

الهی	 عذاب	 این	ها	 باشد.	خب	 کرده	 زندگی	 متمادى	 سال	هاى	 کسانی	 چنان	 آن	 شمشیر	 زیر	 و	

تغییر سرنوشت 
ت ایران به 

ّ
مل

دست خودشان
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کند	یا	یک	صاعقه	اى	 که	یک	طوفانی	بیاید	خانه	ها	را	خراب	 است	عذاب	الهی	فقط	این	نیست	
که	آن	چنان	سران	و	سردمداران	فاسِد	 بیاید	آدم	ها	را	بسوزاند،	بزرگ	ترین	عذاب	الهی	این	است،	
که	هیچ	مصالح	مردم	را	در	نظر	نمی	گیرند	و	 	پول	جمع	کنی	 فاسِق	فاجِر	جاهِل	قدرنشناِس	طمع	کاِر
مصالح	خودشان	و	دوستان	خارجی	شان	را	در	نظر	می	گیرند	یا	اربابان	خارجی	شان	را،	یک	چنین	
که	این	همه	 ط	باشند،	این	بزرگترین	بالهاست.	توى	این	جامعه	اى	

ّ
کسانی	بر	یک	جامعه	اى	مسل

دانشمند،	این	همه	متفکر،	این	همه	ادیب،	این	همه	شاعر،	این	همه	استعدادهاى	جوشان،	این	
و	 می	کردند	 زندگی	 خالص،	 سالم	 مؤمن	 کیزه	ى	 پا جوان	های	 همه	 این	 شجاع،	 انسان	هاى	 همه	
گذشته	ى	افتخارانگیزى	و	 که	آن	چنان	فرهنگی،	آن	چنان	سابقه	ى	تمّدنی،	آن	چنان	 جامعه	اى	
افتخارآمیزى	داشته	این	جامعه	ى	با	این	عظمت	زیر	دست	خاندانی	به	آن	پلیدى،	به	آن	پستی،	به	
آن	جهالت،	به	آن	حقارت	زندگی	بکند	خب	این	عذاب	الهی	بود	حاال	ان	شاءاهلل	در	بحث	هاى	
	انحطاط	و	زوال	می	کند	 کرد	این	که	خداى	متعال	می	گوییم	جامعه	را	دچار بعدى	من	عرض	خواهم	

کسانی	است	بر	یک	جامعه. 	انواع	انحطاط	و	زوال	هم	تسلط	یک	چنین	 یکی	از
گرفتند	و	 کلید	پیروزى	را	به	دست	 خب،	در	یک	چنین	وضعی	مردم	ما	قرار	داشتند	و	خودشان	
کردند	همان	اهل	قریه	اى	 کردند.	خود	مردم	وضع	خودشان	را	عوض	 آن	را	به	سمت	پیروزى	متحّول	
که	مورد	ناخشنودى	 حبه«	از	وضعّیتی	

َ
کرهه الی ما ا

َ
که	»َتَحّولوا ِمن ما ا که	خداى	متعال	می	فرماید	

جامعه	ى	 همین	 خداست	 خشنودى	 مورد	 که	 وضعّیتی	 به	 کنند	 متحّول	 را	 خودشان	 خداست	
ماست	در	سال	56	و	57،	مردم	به	دست	خودشان	آمدند	آن	وضعّیت	زشت	و	موجب	سرافکندگی	
گون	به	خصوص	قشرهاى	 گونا 	و	فسادآور	و	حقیرکننده	و	فشارآورنده	ى	بر	روى	قشرهاى	 ت	آور

ّ
و	ذل

از	 و	نهی	 به	معروف	 امر	 با	 کردند	چه	جورى؟	 و	دگرگون	 تغییر	دادند	 را	 مستضعف	مردم،	آن	وضع	
که	در	طول	 منکر	خودشان،	با	قیام	خودشان،	با	جهاد	خودشان،	با	قناعت	خودشان	آن	فسادى	را	
سال	هاى	متمادى	شاید	در	طول	چهل	سال	فسادى	در	جامعه	ى	ما	به	وجود	آورده	بودند،	جوان	های	
بودند،	 کرده	 به	لذات	 پایبند	 را	 بودند،	مردها	 کرده	 اسیر	شهوات	 را	 بودند،	زن	ها	 کرده	 را	سرگرم	 ما	
همه	ى	این	ها	را	آمدند	با	یک	احساس	ایمانی	و	اسالمی	تغییر	دادند	خداى	متعال	هم	وضعشان	
	در	تمام	طول	این	صد	سال،	150	سال	 	اهلَلّ گذشته	ى	اوست؟	و ت	ایران	مثل	

ّ
را	تغییر	داد	امروز	مل

ت	ها	و	دولت	ها	
ّ
ت	ایران	به	عظمت	و	قدرت	و	سربلندى	امروز	در	دنیا	و	میان	مل

ّ
اخیر	هیچ	وقت	مل

نبوده.	این	همان	وعده	ى	الهی	است.
	این	حدیث	قدسی	می	فرماید	عکسش	هم	هست	بعد	 	یک	چنین	وضعّیتی	را	خداى	متعال	در
ْحَبْبت من َطاَعتی ثّمَ 

َ
ا رجل ببادیة َکاُنوا علی َما أ

َ
ا َقْرَیة َول

َ
که	»َوَما من أهل َبیت َول دنبالش	می	فرماید	
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رُهوَن من َغَضبی«1	
ْ

ی َما یک
َ
ا یحبوَن من َرْحَمتی ِإل ُهم َعّمَ

َ
ا تحّولت ل

َّ
ی َما کرهت من معصیتی ِإل

َ
تحّولوا ِإل

آن	 هر	 آن	خانواده	اى،	 هر	 آن	جامعه	اى،	 هر	 کشورى،	 آن	 هر	 یعنی	 عکس	اش	هم	صادق	است.	
قرار	داشت	و	 گر	در	وضعّیت	خوبی	 ا گوشه	اى	زندگی	می	کند،	 که	در	 تنهایی	 فرد	 قبیله	اى،	هر	آن	
گر	وضعّیت	خودش	را	عوض	 رحمت	خدا	بر	او	نازل	می	شد	و	نعمت	خدا	بر	او	سرازیر	می	شد	این	ا
گرفت،	غرق	در	ظلم	شد،	غرق	در	فساد	شد،	غرق	در	فحشا	شد،	 	ناپسند	در	پیش	 کرد	یعنی	رفتار
که	حاال	بعدًا	 گونی	شد	 گونا 	این	بیمارى	هاى	 غرق	در	خودخواهی	شد،	غرق	در	اختالف	شد،	دچار
	قرآن	و	نهج	البالغه	و	حدیث	این	ها	را	من	استخراج	 کرد	یعنی	از این	بیمارى	ها	را	من	عرض	خواهم	
به	 آمد،	 خواهد	 پیش	 وضعّیت	 همان	 است	 قضّیه	 همان	 باز	 کرد،	 خواهم	 به	شما	عرض	 می	کنم	
براى	 می	شد	 ناشی	 الهی	 رحمت	 از	 که	 وضعّیتی	 که	 کرد	 نمی	شود	 تضمین	 داد،	 نمی	شود	 سبک	
کنند.	شما	ببینید	چند	 کنند	و	عوض	 تی	بماند	همیشه	ولو	آن	ها	وضع	خودشان	را	خراب	

ّ
یک	مل

	یا	سه	بار	در	 میَن«	دو	بار
َ
عال

ْ
ی	ال

َ
ُتُکْم	َعل

ْ
ل

َ
ّنِی	َفّض

َ
جاى	قرآن	خداى	متعال	به	بنی	اسرائیل	می	فرماید	»أ

میَن«	من	شما	را	بر	تمام	مردم	دنیا	برترى	بخشیدم،	
َ
عال

ْ
ی	ال

َ
ُتُکْم	َعل

ْ
ل

َ
ّنِی	َفّض

َ
	أ سوره	ى	بقره	می	فرماید	»و

	را	نداده	بود. کار که	به	بنی	اسرائیل	این	 خدا	مفت	
کردند،	 مقاومت	 فرعونی	 ظالمانه	ى	 حکومت	 فشار	 زیر	 	 در متمادى	 سال	هاى	 بنی	اسرائیل	
که	خداى	 البّته	 از	دست	ندادند،	 را	 الهی	 از	دست	ندادند،	فرهنگ	 را	 کردند،	دینشان	 ایستادگی	
میَن«	می	کند	یعنی	بر	همه	ى	مردم	دنیا	فضیلت	می	دهد.	

َ
عال

ْ
ی	ال

َ
ُتُکْم	َعل

ْ
ل

َ
ّنِی	َفّض

َ
متعال	این	ها	را	»أ

کرد،	 که	خدا	دشمن	آن	ها	را	نابود	 	آنی	 که	به	پیروزى	رسیدند،	بعد	از 	آنی	 همین	بنی	اسرائیل	بعد	از
قدرنشناسی	کردند	حاال	چه	قدر	و	چند	سال	گذشت	من	دقیقًا	نمی	دانم	در	طول	سال	هاى	متمادى	
بروز	 بنی	اسرائیل	 	 از بزرگی	داشتند،	مثل	حضرت	سلیمانی	 و	قدرت	هاى	 بنی	اسرائیل	حکومت	ها	
کردند،	که	خداى	متعال	 کردند،	ناشکرى	 	نافرمانی	 کرد	و	آن	قدرت	عظیم	را	به	وجود	آورد،	اّما	آن	قدر
	روایات	 که	در	بعضی	از َن	اهلِل«	این	ها	دچار	خشم	خدا	شدند،	 درباره	ى	آن	ها	فرمود	»َوَباُءوا	ِبَغَضٍب	ّمِ
یَن«	این	مغضوب	

ّ
	الّضال

َ
یِهم	َوال

َ
دارد	که	این	آیه	ى	شریفه	ى	قرآن	در	سوره	ى	حمد	»َغیِر	الَمغضوِب	َعل

گرفتند. 	قرار	 که	مورد	خشم	پروردگار علیهم	یعنی	همان	یهود	و	بنی	اسرائیلی	
َمْسَکَنُة«	خداى	متعال	

ْ
	ال ُة...	و

َّ
ل ِ

ّ
ْیِهُم	الذ

َ
در	آن	دوران	ها	در	یک	آیه	ى	دیگر	می	فرماید	که	»ُضِرَبْت	َعل

کرد	و	این	ها	دچارش	شدند	و	در	یک	 	پاافتادگی	و	بیچارگی	را	مقّرر	 ت	را	و	مسکنة	یعنی	از
ّ
بر	آن	ها	ذل

روز	قیاّمت،	یک	 تا	 قرار	داد	 از	آن	ها	 برتر	 کافر	شدند	همواره	 که	 را	 کسانی	 که	 جاى	دیگر	می	فرماید	
کارهایی	 که	انجام	دادند،	 کارى	 چنین	بالهایی	را	بنی	اسرائیل	دچار	شدند.	چرا؟	براى	خاطر	این	
وا	َقْومهّم	َداَر	

ُّ
َحل

َ
ُکْفًرا	َوأ وا	ِنْعَمَت	اهلِل	

ُ
ل

َ
ِذیَن	َبّد

َّ
ی	ال

َ
ْم	َتَر	ِإل

َ
ل
َ
کردند	»أ که	 که	انجام	دادند،	ناشکرى	هایی	

	المنثور	فی	التفسیر	بالماثور،	جلد	4،	صفحه	616 1.	الدر

تحّول منفی 
سرنوشت یک 

قوم
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که	در	 گذشته	و	بنی	اسرائیل	است	 ت	هاى	
ّ
َقَرار«	این	وضعّیت	مل

ْ
ال ِبْئَس	 	 َو ْوَنَها	

َ
َیْصل َم	 	*	َجَهّنَ َبَواِر

ْ
ال

وضعّیت	 و	 کنید	 نگاه	 شما	 که	 است	 تماشایی	 این	ها	صحنه	هاى	 نمونه	هایش	هست،	 	 باز قرآن	
کنیم. ت	وضعّیت	خودمان	را	براساس	این	تنظیم	

ّ
خودتان	را	و	ما	مل

کردن	یک	نعمت	مشکل	تر	است،	انسان	نعمت	را	ندارد	تضرع	 نگه	داشتن	یک	نعمت	از	جلب	
که	این	نعمت	را	انسان	 می	کند،	زارى	می	کند،	خداى	متعال	یک	نعمت	را	به	انسان	می	دهد،	بعد	
گرفته	می	شود،	آن	حالت	توّجه	و	ذکر،	سلب	می	شود	 	انسان	 گرفت	مغرور	می	شود	آن	حالت	تضرع	از
باید	 که	 این	است	 انسان	سلب	می	کند،	 	 از را	 این	نعمت	 گاهی	دفعتًا	 یا	 به	تدریج	 خداى	متعال	
ُقوا	

َ
»َواّت آیه	ى	شریفه	ى	 که	ذیل	 بود	 	این	جا	 کنیم	یک	نکته	ى	دیگرى	هم	در توّجه	 و	 	باشیم	 هوشیار

گذشته	در	یک	هفته	ى	 که	آن	را	ان	شاءاهلل	چون	وقت	 ًة«	 ُموا	ِمْنُکْم	َخاّصَ
َ
ِذیَن	َظل

َّ
	ال 	ُتِصیَبّنَ

َ
ِفْتَنًة	ال

کرد. دیگر	عرض	خواهم	
والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته
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گفتار اّول نمودار 
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گفتار دوم: قیام هلل1
بسم	اهلل	الرحمن	الرحیم

و	 قدرته	 بعد	 عفوه	 علی	 الحمدهلل	 و	 علمه	 بعد	 علی	حلمه	 الحمدهلل	 العالمین.	 رّب	 الحمدهلل	 	
و	 ایمان	 اهلل	شهادة	

ّ
و	اشهدان	الاله	اال 	علی	ما	یرید.	 قادٌر و	هو	 اناته	فی	غضبه	 الحمدهلل	علی	طول	

ی	اهلل	علیه	و	علی	علی	امیرالمؤمنین؟ع؟و	الحسن	و	
ّ
ایقان	و	اشهد	اّن	محمدًا	عبده	و	رسوله	صل

الحسین	و	علی	بن	الحسین	و	محمدبن	علی	و	جعفربن	محمد	و	موسی	بن	جعفر	و	علی	بن	موسی	
و	محمدبن	علی	و	علی	بن	محمد	و	الحسن	بن	علی	و	الحّجةبن	الحسن	العسگرى	حججک	علی	
ی	علی	ائمة	المسلمین	و	حماةالمستضعفین	و	هداة	المؤمنین	و	

ّ
عبادک	و	امنائک	فی	بالدک	و	صل

ی	علی	جمیع	الّشهداء	و	الّصالحین.	قال	اهلل	الحکیم	
ّ
ی	علی	جمیع	االنبیاء	و	المرسلین	و	صل

ّ
صل

وا« 2 ُر
َّ

ـِه َمْثنَی َوُفَراَدى ُثّمَ َتَتَفک
َّ
ن َتُقوُموا ِلل

َ
م ِبَواِحَدٍة أ

ُ
ِعُظک

َ
َما أ

َ
کتابه	»ُقْل ِإّن فی	

	راه	را	نیافته	بودند	 که	در	ستیزه	ى	حّق	و	باطل	هنوز موعظه	ى	ارزنده	ى	قرآن	خطاب	به	آن	مردمی	
	قیام	بیاندیشند.	این	موعظه	همیشه	 کنند	تک	تک	و	دو	دو،	و	پس	از که	براى	خدا	قیام	 این	است	
و	همواره	خطاب	به	همه	ى	مؤمنین	به	اهلل	زنده	است	و	به	قّوت	خود	باقی	است.	ما	مردمی	را	چه	
که	وقتی	فریضه	ى	قیام	هلل	را	یک	فریضه	ى	 کرده	ایم	 	تاریخ	اسالم	مشاهده	 گروه	در گروه	 فرد	فرد	و	چه	
که	همان	قیام	هلل	است،	 کردند	و	تکلیف	خود	را	 حتمی	و	اجتناب	ناپذیر	شمردند	و	براى	خدا	قیام	
فقط	براى	خدا	و	نه	به	هیچ	مقصود	دیگر	بجاى	آوردند،	به	مقصود	خود	و	هدف	خود	نائل	آمدند.	
گر	روحیه	ى	قیام	براى	خدا	 که	دعوت	پیغمبر؟ص؟با	مشکالتی،	با	انکارهایی	مواجه	بود،	ا در	روزى	
گر	احساس	 	انقالب	شکوهمند	خود	ما	ا در	مسلمانان	نمی	بود،	اسالم	پیروز	نمی	شد	و	همچنین	در
قیام	هلل	در	مردم	ما	وجود	نداشت	و	رهبر	عالیقدر	عظیم	الشأن	ما	براى	خدا	قیام	نمی	کرد	و	منتظر	
می	ماند	تا	دیگران	چه	بکنند	و	چه	بگویند،	و	یا	مردم	ما	منتظر	می	ماندند	تا	چه	براى	آن	ها	خط	و	

1.	1.	بیانات	در	خطبه	اول	نماز	جمعه	59/3/16
2.	2.	سبا:	46

دستور قرآن به 
قیام
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نشان	بکشند	و	برنامه	بدهند،	یقینًا	انقالب	پیروز	نمی	شد.
از	جمله	ى	 است	 کرده	 ایفاء	 را	 اساسی		 نقش	 ما	 بزرگ	 انقالب	 این	 	 در وظیفه	 این	 و	 فریضه	 این	
واضح	ترین	نمونه	هایش	حادثه	ى	عظیم	پانزدهم	خرداد	است	در	سال	2431.	خوشبختانه	درباره	ى	
و	 دلسوزان	 و	 اندیشمندان	 و	 گویندگان	 هّمت	 به	 	 روز چند	 این	 	 در خرداد	 پانزدهم	 قیام	 حادثه	ى	
که	مردم	حقیقت	 کوشش	می	کرد	 دردمندان،	مردم	ما	چیزهایی	دانستند،	پس	از	آن	که	دست	هایی	
که	الزم	است	براى	شما	توضیح	 	این	مورد	احساس	نمی	کنم	 این	قیام	را	نفهمند	و	ندانند.	من	در
که	پانزده	خرداد	مصداق	واقعی	قیام	هلل،	 که	پانزده	خرداد	چه	بود.	اّما	این	نکته	را	بیان	می	کنم	 بدهم	
که	جنبش	اسالمی	را	با	دستگیرى	 یم	جّبار	در	صدد	برآمد	 مثنی	و	فرادى	بود	یعنی	بعد	از	آن	که	رژ
به	 اّطالع	 این	 آن	که	 به	مجرد	 ربود،	 از	خانه	اش	 را	شبانه	 رهبر	عزیزما	 و	 بکند	 ریشه	کن	 ی	

ّ
کل به	 رهبر	

روستاها	 از	 بعضی	 در	 حّتی	 دیگر،	 شهرستان	های	 در	 چه	 و	 قم	 در	 چه	 تهران،	 	 در چه	 رسید	 مردم	
کشید.	 بیرون	 خانه	 از	 را	 مردم	 وظیفه	 احساس	 کنند،	 قیام	 باید	 که	 کردند	 احساس	 مردم	 گهان	 نا
که	مردم	را	به	این	حرکت	دسته	جمعی	 	آن	روز	وجود	نداشت	 هیچ	سازماندهی،	هیچ	تشکیالت	در
که	تک	تک	 	ایمانی	خود	مردم	بود	 کند،	این	خود	مردم	بودند،	این	جوشش	و	جاذبه	و	شور دعوت	
یم	جّبار	 که	اّولین	قیام	مردم	در	مقام	رژ کشانید	و	نتیجه	این	شد	 و	چندچند،	آن	ها	را	به	خیابان	ها	
	پانزدهم	خرداد	در	سراسر	ایران	شکل	گرفت	و	همان	قیام	بود	که	نطفه	ى	جمهورى	اسالمی	 پهلوى	در
گر	نهضت	و	قیام	پانزدهم	خرداد	با	آن	ابعاد	در	 که	ا را	و	این	بذر	سالم	را	به	وجود	آورد	و	به	شما	بگویم	
گر	 	به	وجود	نمی	آمد،	جنبش	ما	سرنوشت	دیگرى	داشت،	یا	اساسًا	ادامه	پیدا	نمی	کرد	و	یا	ا آن	روز

ادامه	پیدا	می	کرد،	به	راه	دیگرى	می	رفت.
که	به	خدا	مؤمن	و	معتقدید،	منتظر	 ـِه«1	یعنی	شما	

َّ
ن َتُقوُموا ِلل

َ
اسالم	این	را	از	ما	خواسته	است	»أ

کردید،	چه	تنها	نباشید	و	چه	جمع	دیگرى	با	شما	باشند،	 که	وظیفه	را	احساس	 نمانید.	آن	وقتی	
که	امیرالمؤمنین؟ع؟	در	نهج	البالغه	می	فرماید »لا َتسَتوِحشوا  کنید.	لذاست	 حرکت	خودتان	را	آغاز	
	راه	هدایت	از	کمی	رهروان	هراسی	به	خودتان	راه	ندهید،	نگویید	 ِة أهِلِه«2	یعنی	در

َّ
فی َطریِق الُهدى لِقل

	راه	وظیفه	حرکت	می	کنید	سنت	هاى	عالم	و	قوانین	 گر	در که	من	تنهایم	و	کسی	با	من	نیست،	چرا،	ا
که	در	طول	این	سالیان	 تاریخ	در	خدمت	شما	و	با	شماست	و	به	شما	کمک	می	رساند	همان	طورى	
که	قیام	هلل	را	بار	 یم	 این	مطلب	به	وضوح	رسیده	و	براى	همه	ثابت	شده	است.	ما	امروز	احتیاج	دار
دیگر	در	دل	خود	و	در	جامعه	ى	خود،	در	عمل	سیاسی	و	اسالمی	خود	به	عنوان	یک	اصل	بشناسیم.	
که	هیچ	عامل	 کنید،	با	نشستن	و	از	قضایا	دور	ماندن	و	دائمًا	براى	آینده	اى	 کنید،	حرکت	 اّواًل	قیام	
کار	درست	نمی	شود،	باید	به	 کشیدن،	هیچ	 گرداننده	اى	به	دنبال	آن	نیست	خط	و	نشان	 و	دست	

1.	1.	همان
2.	1.	نهج	البالغه،	خطبه	206

قیام 15 خرداد
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وا«1	بعد	از	آن	که	در	میدان	تالش	و	عمل	وارد	شدید	آن	وقت	است	 ُر
َّ

میدان	عمل	وارد	شد.	»ُثّمَ َتَتَفک
	برادران	و	خواهران	مسلمان،	در	 کمک	می	کند	و	سود	می	رساند.	ما	امروز که	فکر	و	اندیشه	به	شما	
انقالب	 که	 اجتناب	ناپذیر	است،	می	دانید	 فریضه	ى	 ما	یک	 براى	 قیام	هلل	 که	 یم	 دار قرار	 موقعّیتی	
	روز	تکوین	و	والدتش	تا	امروز	مرتبًا	از	سوى	دولت	ها	و	 اسالمی	ایران	و	دولت	جمهورى	اسالمی	از
ت	

ّ
که	بحمداهلل	مل گرفته	است	و	این	ضربات	امروز	 قدرت	هاى	جهانی	مورد	ضربات	و	حمالت	قرار	

ت	در	مجلس	
ّ
گام	هاى	بلندى	را	بردارد	و	نمایندگان	مل 	ایجاد	یک	حکومت	قانونی	 توانسته	است	در

شوراى	اسالمی	متمرکز	شده	اند	فّعالّیت	ها	به	اوج	خود	رسیده	است	و	باز	هم	خواهد	رسید.
	این	جا	دو	مطلب	است،	یک	مطلب	این	است	که	انقالب	اسالمی	ما	شکست	نمی	خورد،	این	 در
	بین	رفتنی	نیست،	آن	 را	ما	به	روشنی	و	وضوح	می	دانیم،	این	انقالب	شکست	خوردنی	نیست،	از
که	دولت	ها	و	قدرت	هاى	جهانی	درباره	ى	این	انقالب	می	کردند	و	باز	هم	می	کنند،	 حساب	هایی	
که	در	پیام	امام	 آن	حساب	ها	همه	غلط	از	آب	درآمده	است	و	باز	هم	در	خواهد	آمد.	همان	طورى	
در	شب	پانزدهم	خرداد	شنیدید،	شن	بیابان	هم	ُجندى	از	جنود	الهی	است	به	مدد	ما	می	شتابد،	
ت	ما	هم	زمینه	ساز	تداوم	این	انقالب	است	و	

ّ
کمک	می	کند،	عزم	راسخ	مل عوامل	طبیعی	هم	به	ما	

	آمریکا،	چه	در	 پا،	چه	در 	ارو کارتر	و	نیروهاى	شیطانی	و	جنود	شیطان	در	سراسر	عالم	چه	در آمریکا	و	
که	 کنند	ببینند	بیایند	تا	بفهمند	 که	بر	آن	دولت	هاى	مرتجع	حکومت	می	کنند،	اّمتحان	 ممالکی	
ت	ما	

ّ
انقالب	اسالمی	ایران	شکست	ناپذیر	است،	این	یک	مطلب.	این	مطلب	را	ما	فهمیده	ایم،	مل

	اّول	قدم	به	قدم	با	توطئه	ها	مبارزه	کرده	است	و	بر	 	روز این	امیدش	را	بیخود	به	دست	نیاورده	است،	از
	این	جا	مسأله	ى	تجاوز	مرزى	عراق	یک	 همه	ى	توطئه	ها	فائق	آمده	است	زیرا	خدا	با	ما	بوده	است.	در
مسأله	ى	کوچک	است.	حوادثی	که	در	مرزها	براى	ما	به	وجود	می	آوند،	خرابه	کاری	هایی	که	می	کنند،	
گروه	هایی	که	در	داخل	شهرها	در	داخل	جامعه	سعی	می	کنند	ضربه	به	انقالب	بزنند،	این	ها	حوادث	
کاذبی	را	به	 کدامی	در	ظرف	خود	و	زمان	خود	یک	اهمّیت	و	عظمت	 گر	هم	هر	 که	ا کوچکی	هستند	
چشم	انسان	می	آورند،	در	کل	در	مقابل	عظمت	تاریخ	اسالم،	در	مقابل	عظمت	و	قدرت	درونی	اسالم	
ت	

ّ
در	دل	هاى	مردم	چیزهاى	گذرایی	هستند	که	به	هیچ	وجه	از	آن	واهمه	و	هراسی	نباید	داشت	و	مل

ما	بحمداهلل	هیچ	واهمه	و	هراسی	ندارد.
راه	 	 در بستن	 کمر	 قیام	هلل،	 دلیل	 به	 ما	 ت	

ّ
مل که	 است	 این	 آن	 و	 دیگرى	هم	هست	 اّما	مطلب	 	

کمر	بستگی	براى	خدا	از	 گر	این	قیام	هلل،	این	 که	توانسته	است	بر	این	توطئه	ها	فائق	بیاید.	ا خداست	
که	تکلیفمان	را	انجام	 کنیم	 	این	انقالب	حتمی	است.	ما	نباید	خیال	 گرفته	بشود	شکست	در ت	

ّ
مل

این	خطاست.	 گرفت،	 انجام	خواهد	 و	همه	چیز	در	جاى	خود	 روى	غلتک	است	 کار	 و	 داده	ایم	

1.	2.	سبا:	46

جهاد و قیام هلل 
رمز ماندگاری 
انقالب
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کمر	 که	باید	براى	خدا	 ت	ما	تک	تک	احساس	مسئولیت	نکنند	و	ندانند	
ّ
گر	مل که	ا ما	باید	بدانیم	

	این	راه	پیش	نخواهد	رفت	و	توطئه	ى	دشمن	بر	این	انقالب	 گردونه	ى	انقالب	در کنند	 ببندند	و	قیام	
امروز	چگونه	 هلل	 قیام	 کرد.	 قیام	هلل	 باید	 پس	 آمد	 فائق	خواهد	 و	هدف	هایش	 آرمان	ها	 همه	ى	 بر	 و	
است؟	االن	آغاز	تعطیلی	دانشگاه	هاست،	طلیعه	ى	تعطیلی	مدارس	و	آزادى	نیروهاى	جوان	این	
بحثی	هم	 و	 که	درس	 نیروى	عظیم	جوانمان	 با	 یم	 دار را	 تابستانی	 مقابل	خود	 در	 ما	 است.	 ت	

ّ
مل

ندارد	و	مشغله	ى	دانشگاهی	هم	او	را	به	خود	مشغول	نمی	کند.	جوانان	ما،	دانشجویان	ما،	جوانان	
گون	مردم	ما	هر	یک	وظایفی	دارند	و	این	وظایف	را	در	چند	قلم	و	تیتر	من	 گونا دبیرستانی	ما،	اقشار	

براى	شما	مطرح	می	کنم.
	آینده	هر	چقدر	طول	بکشد	باید	حتمًا	انجام	 	این	تابستان	و	در که	در اّولین	وظیفه	ى	بسیار	مهّم	
بسته	است	 که	 را	 در	دانشگاه	ها	 امروز،	 بگیرد	مسأله	ى	طرح	دانشگاه	اسالمی	است.	دانشجویان	
دانشگاه	 یعنی	 اسالمی،	 دانشگاه	 طرح	 که	 روزى	 آن	 مگر	 شد،	 خواهد	 باز	 که	 بیاندیشند	 نباید	
کامل	ریخته	شده	باشد	و	قابل	عمل	و	پیاده	شدن	باشد.	دانشگاه	ها	آن	روزى	به	 اسالم	پسند	به	طور	
که	مفیِد	به	انقالب	و	در	خدمت	انقالب	 که	طرح	یک	دانشگاهی	 ت	باز	خواهد	شد	

ّ
اجازه	ى	این	مل

کامل	ریخته	و	قابل	اجرا	باشد.	باید	جوان	های	ما،	دانشگاهیان	مسلمان	ما،	متفکران	 باشد	به	طور	
که	سرى	در	مسایل	آموزشی	دارند	و	آماده	ى	 	آزموده	ى	ما،	روحانیونی	 کار و	اندیشمندان	مجرب	و	
بدهند	دست	 انجام	 مورد	خدمتی	 این	 	 در می	توانند	 که	 کسانی	 همه	ى	 و	 هستند	 همکارى	 براى	
که	تشکیل	خواهد	شد	باید	در	 به	دست	هم	بدهند	طرح	دانشگاه	اسالمی	را	ارائه	بدهند	و	دولتی	
پیاده	 و	 کند	 اجراء	 را	 اسالمی	 دانشگاه	 طرح	 اسالمی	 شوراى	 مجلس	 تصویب	 از	 پس	 وقت	 اسرع	
گندزدایی	بشود،	 کاماًل	درستی	است،	دانشگاه	 گفتند	و	تعبیر	 که	برادر	عزیزم	 کند	و	همان	طورى	
دانشگاه	مفسده	زدایی	بشود،	دانشگاه	فسادزدایی	بشود،	سیستم	دانشگاهی	عوض	بشود،	افرادى	
اختیار	 در	 ت	

ّ
مل که	 را	 پایگاهی	 این	 نمی	اندیشند،	 مفسده	انگیزى	 و	 فساد	 به	 جز	 دانشگاه	 در	 که	

کنند،	نخیر	این	سخن	به	معناى	برداشتن	چماق	 دلسوزان	فقط	می	گذارد	نتوانند	از	آن	سوءاستفاده	
که	فریاد	 کنند	و	تصور	می	کنند	 که	گمان	می	کنند	می	توانند	ذهن	مردم	را	منحرف	 نیست،	بعضی	ها	
کنند	سخت	 کسانی	تسویه	 کسانی	با	 که	خرده	حساب	ها	را	 اصالح	دانشگاه	به	معناى	این	است	
گروه	نیست،	مسأله	ى		جریان	های	 در	اشتباهند.	امروز	مسأله	مسأله	ى	شخص	نیست،	مسأله	ى	
دانشگاهیان	 پشت	سِر	 باید	 نگیرد،	 فاصله	 دانشگاه	 از	 باید	 ت	

ّ
مل است.	 سیاسی	 و	 فکرى	 عمیق	

می	اندیشند	 که	صادقانه	 عواملی	 و	 و	همه	ى	عناصر	 دانشجویان	 اسالمی	 انجمن	هاى	 و	 مسلمان	
کند،	این	تابستان	فرصت	مناسبی	است	براى	این	که	 از	آن	ها	حمایت	 و	عمل	می	کنند	بایستد	و	
	بیافتند،	یا	تا	آخر	تابستان	تمام	خواهد	شد	ما	دانشگاه	اسالمی	خواهیم	 کار همه	ى	نیروهاى	فعال	به	
هیچ	عجله	اى	 ما	 کرد.	 پیدا	خواهد	 ادامه	 تعطیالت	 آن	صورت	 در	 و	 نمی	شود	 تمام	 یا	 و	 داشت،	

وظایف اقشار 
مردم



□ 40 | در مکتب جمعه □

کنیم،	دانشگاه	باید	دانشگاه	اسالمی	باشد،	این	یک. که	دانشگاه	نیم	بند	باز	 یم	 ندار
کارهاى	 می	کنم	 پیشنهاد	 تابستان	 عظیم	 فرصت	 این	 	 در ت	

ّ
مل کارهاى	 براى	 که	 دومی	 عنوان	

	به	وسیله	ى	نیروهاى	فعال	و	جوان	است،	با	ویرانی	ها	باید	مبارزه	کرد،	جهاد	سازندگی	 بازسازى	کشور
باید	فعال	بشود	و	نیروهاى	جوان	باید	در	جهاد	سازندگی	به	بازسازى	این	مملکت	بپردازند،	مملکت	
چه	 هر	 را	 ت	

ّ
مل این	 قوت	 کنند	 باید	سعی	 کشاورزان	 و	 زارعان	 برسانند.	 ممکنش	 آبادى	 آن	 به	 را	

گر	به	منع	و	تحریم	 گر	به	محاصره	ى	اقتصادى	اهمّیتی	نمی	دهیم،	ا کنند،	ما	ا ممکن	است	تأمین	
ت	خودمان	

ّ
که	به	فّعالّیت	و	نشاط	و	تالش	مل دولت	هاى	بزرگ	اعتنایی	نمی	کنیم	فقط	از	آن	روست	

کشاورزان	عزیز،	و	باید	جوانان	به	 کنید.	اى	 یم.	باید	قّوت	را	براى	این	مردم	تأمین	 ایمانی	الیزال	دار
	این	روزها	توطئه	ى	خرمن	سوزى	 گر	در کنند.	ا کنند	تا	آن	ها	خرمن	هایشان	را	حفظ	 کمک	 کشاورزان	
و	 نیروهاى	مردم	سرکوب	بشود	 به	وسیله	ى	خود	 باید	 باشد،	 کشور	وجود	داشته	 نقاط	 	 از در	بعضی	

کند. کمک	 	این	زمینه	 دولت	هم	باید	به	مردم	در
براى	 و	آمادگی	تسلیحاتی	مردم	 از	همه	ى	این	ها	مهّمتر	است	آمادگی	روحی	 که	 و	مطلب	دیگر	
ما	 بیاید،	 به	وجود	 است	 ممکن	 به	طور	ضعیف	 ولو	 امکانًا	 و	 	 احتمااًل که	 است	 با	حمالتی	 مقابله	
	این	را	 کند	اّما	تصور ت	ما	در	مقابل	حمالت	دشمن	عقب	نشینی	

ّ
که	مل 	این	را	نمی	کنیم	 هرگز	تصور

ت	ما	
ّ
که	به	مردم	ما	و	مل گیجی	این	اشتباه	را	بکند	 که	دشمن	با	دچار	شدن	در	حیرت	و	 می	کنیم	

کند،	یا	براى	خاطر	این	که	براستی	جنگ	به	راه	بیاندازد	یا	براى	این	که	جنگ	روانی	در	میان	 تجاوز	
کنید	مردم	را	از	لحاظ	 کند،	اّما	مردم	باید	در	هر	حال	آماده	باشند.	جوانان	عزیز،	سعی	 مردم	ایجاد	
که	 تی	

ّ
کنید،	آن	ها	را	همیشه	در	حال	آماده	باش	نگه	بدارید.	یک	مل روحی،	از	لحاظ	فکرى	تجهیز	

	راه	خدا	بزرگ	ترین	انقالب	های	تاریخ	اسالم	را	و	بزرگ	ترین	انقالب	های	قرن	هاى	اخیر	 براى	خدا	و	در
کاسته	نشود. 	آمادگی	اش	 را	به	وجود	آورده	است	باید	یک	لحظه	از

که	در	همین	زمینه	باید	اضافه	بکنم	خطاب	به	جوانان	و	دانشجویان	و	طالب	 و	مطلب	دیگرى	
که	توّجه	داشته	باشند	این	تابستان	مهلت	و	فرصت	 علوم	دینی	و	اندیشمندان	و	متفکرانی	است	
	پایان	تعطیالت	تابستانی	 گر	چنان	چه	بعد	از مناسبی	است	براى	سازندگی	خود	و	سازندگی	جوانان.	ا
که	جوانان	مسلمان	و	طالب	علوم	دینی	طرح	های	 مدارس	و	دبیرستان	هاى	ما	آغاز	بشود	در	حالی	
کرده	ایم،	باید	 آموزشی	الزم	و	مناسب	را	براى	هدایت	جوان	ها	در	دست	نداشته	باشند	ما	خسارت	
کنید	و	این	تقویت	را	به	نسل	هاى	 خودتان	را	از	لحاظ	فکرى	و	از	لحاظ	اخالقی	و	ایمانی	تقویت	
که	در	پیش	داریم	شروع	 کامل	سالی	را	 گسترش	بدهید،	با	یک	آمادگی	 جوان	و	نوجوان،	همچنین	
ت	یک	لحظه	از	تالش	و	حرکت	باز	نخواهد	ماند.	و	آخرین	

ّ
که	این	مل کنیم	و	به	دشمن	بفهمانیم	

که	در	اختیار	ما	هست	 کنیم	در	فرصت	هایی	 کوشش	 که	 	این	است	 	این	زمینه	عبارت	از سخن	در
کنیم.	 گسترش	بدهیم	و	تقویت	 رابطه	ى	اخالقی	و	معنوى	خود	را	با	خداى	خود	هر	چه	می	توانیم	
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آن	چه	ما	را	در	همه	ى	این	زمینه	ها	نیرو	می	دهد	تقوى	و	اّتکال	به	خداست.	این	عالقه	ى	به	انجام	
که	همه	ى	مشکالت	را	براى	ما	آسان	خواهد	ساخت	و	تقوى	یعنی	آن	روحیه	ى	 تکلیف	الهی	است	
کردن،	به	خدا	 کردن،	خود	را	هر	چه	بیشتر	به	خدا	وابسته	 بی	اعتنایی	به	زخارف	دنیا	را	در	خود	زنده	
گر	این	بشود،	آن	وقت	است	که	آیه	ى	 	بودن،	به	خدا	اّتکا	کردن،	پاداش	خود	را	از	خدا	گرفتن،	ا امیدوار
کرد،	یعنی	ما	منتظر	یکی	 ُحْسَنَیْیِن«1	درباره	ى	ما	صدق	خواهد	

ْ
ا ِإْحَدى ال

َّ
ُصوَن ِبَنا ِإل قرآن	»ُقْل َهْل َتَرّبَ

	این	راه	شربت	 	این	راه	به	فضل	الهی	پیروز	خواهیم	شد	و	یا	در از	پیشامد	نیک	خواهیم	بود،	یا	در
که	با	این	روحیه	وارد	میدان	بشود	براى	او	شکست	معنی	 تی	

ّ
گواراى	شهادت	را	خواهیم	نوشید	و	مل

ندارد.	پس	اى	برادران	مسلمان،	اى	خواهران	مسلمان،	تقواى	خدا	این	توشه	ى	معنوى	همیشگی	
انسان	هاست	که	می	تواند	آن	ها	را	براى	مقاصد	دینی	و	مقاصد	دنیوى	مجهز	بکند،	تقواى	خدا	پیشه	
کرده	است. 	بیشتر	خطبه	هاى	خود،	مردم	را	به	تقواى	الهی	دعوت	 کنید	همچنانی	که	امیرمؤمنان	در
والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته

1.توبه: 52
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گفتار سّوم : ایام اهلل 15 خرداد1
بسم اهَّلل الّرحمن الّرحیم

اهَّلل وحده الشریک 
ّ

 الحمدهَّلل رّب العالمین بارء الخالئق دیان یوم الدین و نشهد ان الاله اال
صل  اّللهم  خلقه  فی  خیرته  و  نجیبه  و  صفیه  و  حبیبه  و  رسوله  و  عبد  محّمد  اّن  نشهد  و  له 
الهداة  المنتجبین  المکرمین  به  واصی  اله  علی  و  نبیک  و  رسولک  علی  بارک  و  زد  و  سّلم  و 
المهدیین سیما علی امیرالمؤمنین؟ع؟و الحسن و الحسین و علی بن الحسین و محّمدبن علی 
و  علی بن محّمد  و  محّمدبن علی  و  علی بن موسی  و  موسی بن جعفر  و  جعفربن محّمد  و 
الحسن بن علی و الحجةبن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه الطیبین الطاهرین المعصومین 
و عجل اهَّلل فرجه و سهل اهَّلل مخرجه و جعلنا اهَّلل من اعوانه و انصاره و شیعته و المستشهدین 

بین یدیه و صل علی ائمة المسلمین و حماة المستضعفین و هداة المؤمنین.
کم شما آن را پوشانیده  که جمعّیت مترا کلیه برادران و خواهران در این سطح عظیمی  از 
گرمی هوا در اثنای خطبه ها حالت سکوت و  کم جمعّیت و  است خواهش می کنم علی رغم ترا

کنید. استماع را حفظ 
َو  وِر  الّنُ ی 

َ
ِإل ماِت 

ُ
ل

ُ
َقْوَمَک ِمَن الّظ ْخِرْج 

َ
أ ْن 

َ
أ نا ُموسی  ِبآیاِتنا 

ْ
ْرَسل

َ
أ َقْد 

َ
ل »َو  کتابه:  قال اهَّلل  الحکیم فی 

ور«.2
ُ

اٍر َشک ّلِ َصّبَ
ُ
آیاٍت ِلک

َ
ِه ِإّنَ فی  ذِلَک ل اِم الّلَ ّیَ

َ
ْرُهْم ِبأ َذّکِ

وقتی در سال 1342 حادثه 15 خرداد پیش آمد مردم دو دسته شدند غیر از مخالفین غیر 
که  گونه حرکتی را  که هر  از عافیت طلبانی  از مزدوران و وابستگان به رژیم جّبار پهلوی، غیر 
که  سطح آرام زندگی آن ها را برهم می زد رد می کردند همین مردم مؤمن و عالقه مند، مردمی 

1.بیانات	در	خطبه	ى	نماز	جمعه	1360/03/15
2.	ابراهیم:	5

15 خرداد 42 و 
درس های آن
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کرده بودند هم این ها دو  شاید خودشان هم در هیجان عظیم مردمی در روز 15 خرداد شرکت 
کشتار بی رحمانه ی فجیع، وحشت زده و مرعوب شده بودند  دسته شدند. یک دسته از این 
کشور ما دستگاه  احساس خسارت می کردند. شوخی هم نبود. برای اّولین بار در تاریخ اخیر 
حکومت به داخل خیابان ها تانک و وسایل نظامی سنگین و سبک را آورد و مردم را از یک 
کشته در سطح سراسر ایران ذکر  که می شد، تا پانزده هزار  کرد. طبق نقلیات و روایاتی  کنار درو 
که در مقابل یک دستگاه  فکر می کردند  بودند.  این حادثه مرعوب شده  از  می شد. عده ای 
کودک و مردم بی دفاع ابایی ندارد مقاومت بی معنی  که از ریختن خون زن و  جّبار بی رحمی 

است.
که در ورای حمله ی فجیع دستگاه دولتی و شکست ظاهری مردم  عده ی دیگری هم بودند 
اّما  کرد،  که به ظاهر فروکش  گر چه  چیز دیگری را می دیدند. احساس می کردند  این شعله ا
که در پانزده خرداد به وجود آمده بود، یک آتش با دوام دیرپایی برای  در بطن این اشتعالی 
که باید از آن روز شروع  آینده باقی ماند. آن ها آینده را می دیدند حرکت جدی مردم مسلمان را 
می شد تا به نتیجه برسد، آن را در آینه ی پانزده خرداد مالحظه می کردند. پانزده خرداد روز 
دوازدهم محرم بود. حادثه هم شبیه حوادث عاشورای حسین بود. آن جا هم یک رعد و برق 
جّبارانه ی دستگاه یزید علی الظاهر همه چیز را از بین برد. آن جا هم عده ای مأیوس شدند. 
که آمده است، خون  از ائمه هدی:  یا یکی دیگر  از امام صادق  که در روایتی  اّما همان طوری 
حسین بن علی و یارانش در عاشورا سلسله ی اموی فرزندان ابوسفیان را بر انداخت. همچنانی 

کن شدن سلسله ی مروانی شد. که خون زیدبن علی و یارانش مایه ی قطع و ریشه 
این  بر روی زمین ریخت به روشن بینان  که  پانزده خرداد هم این خون های بی گناهی  در 
بود  زیاد  آیه ی یأس  این که  با  یافتنی است  ادامه  این حرکت  که  را می داد  نوید  این  و  را  امید 
اّما عناصر  گوش می رسید  از این جا و آن جا به  و نغمه ی ناامیدی و اعالن بی فایدگی مبارزه، 
مؤمن و مخلص و آشنای به طبیعت تاریخ و به نیروی انسان توانستند از همان روز حرکات 
کرد، پانزده  که ادامه پیدا  گسترده تر، سازمان یافته تر بکنند و همان حرکت بود  خود را عمیق تر 
که مصادف با پانزده خرداد بود  سال بعد از آن به پیروزی رسید. این معنی روز دوازدهم محرم 
یکی از ایام اهَّلل است. ایام اهَّلل یعنی روزهای خدایی، فرصت های استثنایی تاریخ اسالم. ایام 
اهَّلل در زندگی انسان تعیین کننده است لذا خدای متعال به موسی می فرماید مردم را از ظلمات 
به نور رهنمون شود و ایام اهَّلل را، یعنی فرصت های بی نظیر روزگار را به یاد مردم بیاور. »ِإّنَ فی  
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ور«1 ایام اهَّلل می تواند مردمان مقاوم را به خود بیاورد.
ُ

اٍر َشک ّلِ َصّبَ
ُ
آیاٍت ِلک

َ
ذِلَک ل

گذشت هجده سال از حادثه پانزده خرداد اجتماعی در تهران و حتمًا در بقیه  امروز بعد از 
که اجتماع عظیم عاشورا و فطر سال 57 را به یاد ما می آورد.  شهرهای ایران به راه افتاده است 
که آن حوادث را فقط شنیده بودند و ندیده بودند بیایند این اجتماع را ببینند.  کسانی  آن 
که در روز عاشورای سال 57 و عید فطر  همین مردم با همین وضعّیت و به همین تعداد بود 
همان سال مانند شّط خروشانی در خیابان های تهران و سایر شهرهای ایران به راه افتادند. 
امام  و  کردند  درست  را  اجتماع  همان  خرداد   15 خاطره ی  تجلیل  برای  کردند  هّمت  امروز 
کردند. با این که روز عزا است یعنی روز شهادت هزاران بی گناه  کید  هم بر روی همین نکته تأ
که امام در پیامشان  گرامی است و همان طوری  کمیت دین خدا است اّما یک روز  در راه حا
فرموده اند، روز تجدید والدت اسالم است. همه چیز در 15 خرداد و ایام الهی از آن قبیل رقم 
گل خوشبوی زیبایش جمهوری اسالمی را  که رویید و 22 بهمن 57 شد و  زده شد. آن ها بود 

تحویل جهانیان داد.
که من چون  گونی را در 15 خرداد می بینیم  گونا ما از 15 خرداد برداشت عظیمی داریم. ابعاد 
کوتا اشاره می کنم:  کنم فقط به دو نکته ی  گرم شما را زیاد معطل  نمی خواهم در این هوای 
که 15 خرداد روز آمیختگی اعتقاد و انگیزه ی ایمانی با حرکت انقالبی و  نکته اّول این است 
گر منهای انگیزه ی ایمانی می خواست به وجود بیاید  مبارزه ی برای رهایی بود. 15 خرداد ا
اّواًل آن همه موجود انسانی را بسیج نمی کرد و آن همه عکس العمل تند از طرف دستگاه ها به 
خود متوّجه نمی کرد و آن گاه، در تاریخ نمی ماند. آن چه در حقیقت سازنده ی 15 خرداد بود، 
که مرجع  ایمان اسالمی مردم بود و مبداء انقالب ما هم همین جا است. در نیمه شب امام را 
و رهبر و پیشوای اسالمی و جانشین پیامبر خدا است و ناطق به قرآن و سنت است دستگیر 
کردند و خشمگین  کسی به آن ها بگوید احساس وظیفه  کردند، فردا مردم همه بدون آن که 
به خیابان ها آمدند. هیچ سازماندهی و هیچ رهبری نمی توانست این همه جمعّیت را با آن 
کشته شدن به خیابان ها بیاورد. فقط اسالم و  شور و هیجان و با آن تصمیم و آمادگی برای 
ایمان مردم بود، آن ها را آورد در مقابل دشمن و چون ایمان و انگیزه ی اسالمی در مردم چیز 
که آن  کرد به خاطر همان احساس خطر بود  پایدار و عمیقی هست، و دستگاه احساس خطر 
کشت. و چون آن عکس العمل  عکس العمل تند را از خود نشان داد؛ یعنی هزاران نفر انسان را 

1.	همان
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با آن شدت به وقوع پیوست و این حادثه رنگ ثابت تاریخ زندگی ما شد و ماند و برمبنای آن 
مبارزه ی دراز مدت اسالمی ما به وقوع پیوست.

گرامی  گر مردم پانزده خرداد را  ما همه چیز را در این مبارزه از ایمان و اسالم داریم. امروز هم ا
یعنی در 15 خرداد  انقالب ما است.  رمز و سمبل  که 15 خرداد  این است  به خاطر  می دارند 
این  هرجا  است.  آمیخته  هم  با  اسالمی  رهبری  عنصر  ایمان،  عنصر  مردم،  و  انسان ها  عنصر 
گر مردم نباشند یک  سه عنصر باشد انقالب ما هست و انقالب ما است و پیروز هم می شوند. ا
که سازنده ی ایمان  گر رهبری مبتنی بر فقاهت  گر اسالم نباشد همین طور و ا کم است، ا عنصر 
که مردم ما سال ها برای  مردم است هم نباشد باز این انقالب ما، نیست. این آن چیزی نیست 
که امروز در این جمعّیت میلیونی عظیم زن و مرد به یاد 15 خرداد  کردند. پس ما  آن تالش 
بر  مبتنی  ما  انقالب  که  این است  ما  بدیهی  و  نامه ی طبیعی  جمع شدیم در حقیقت قطع 
اسالم است. مبتنی بر حضور توده های عظیم مردم است. و مبتنی بر والیت فقیه یعنی رهبری 
گوشه اش سابیده بشود  کدام از این ها  ولی فقیه مرجع رهبر ایمانی و اسالمی مردم است. هر 
که مادر برداشت از 15 خرداد باید به خاطر داشته باشیم. انقالب ما نیست. این نکته ی اّولی 

به  هم  می خواهیم  که  است  این  معنایش  می داریم  گرامی  را  خرداد   15 گر  ا ما  دوم،  نکته 
ای  بگوییم  کنیم،  اعالم  عالم  مستضعف  مّلت های  به  هم  جهانی  سلطه گر  قدرت های 
کردیم  که به سالح و قدرت ماّدی تان می نازید، بدانید ما از 15 خرداد شروع  قدرت های جّباری 
کمتر در تهران و قم و ورامین و  کشتار پانزده هزار نفر یا چیزی  کردیم؛ یعنی  به 22 بهمن ختم 
دیگر شهرها، یک شکست محسوب می شد اّما ما از همین نقطه ی شکست راه افتادیم امروز 
کرده بودیم دست یافتیم دشمن را از صحنه  که برای آن حرکت  پیروز شدیم. امروز در آن چه 
کردیم پس ای سلطه گران عالم ما را به قدرت جّبارانه ی خودتان دیگر نترسانید. و ای  ج  خار
سلطه های  و  حکومت ها  جّبارانه ی  سلطه ی  تحت  که  مستضعف  توده های  ای  دنیا  مردم 
استکباری دست و پا می زنید و مرددید یا مرعوبید یا نا امیدید، بدانید ما یک روز با این چنین 
گرفتیم. خسته نشدیم، نا امید نشدیم، از ورای  وضعّیت فجیع و خونینی مورد آزار جّباران قرار 
مقاومت،  اثر  بر  مبارزه،  ادامه ی  براثر  شدیم.  پیروز  و  دیدیم  را  روشن  آینده ی  یک  ظاهر  این 
راه حرکت بکنید پیروز  این  گر در  ا از قدرت ها. شما هم  از مرگ و مرعوب نشدن  و  نترسیدن 
خواهید شد. 15 خرداد چون حامل مفاهیم درس دهنده و عبرت آموزی از این قبیل است، 
گرامی می داریم. این روز در حقیقت رمز  برای ما یک روز فراموش نشدنی است، لذا این روز را 
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که هست.  شکست ناپذیری مّلت ما است مشروط بر این که آن سه عنصر باشند و می بینید 
به  خیابان ها  در  تهران  در  خرداد   15 سالگرد  هجدهمین  بود  یاد  در  امروز  که  اجتماعی  این 
که تبلیغاتچی های جهانی و وابستگانشان سعی می کنند وانمود  وجود آمده آن هم در وقتی 
که مردم دلسرد شدند، مردم خسته شدند، مردم در صحنه نیستند، مردم عالقه ندارند،  کنند 
اجتماع  این  تبلیغات مخرب  بحبوحه ی  کند شده، در یک چنین  تیغش  اسالمی  جمهوری 
میلیونی عظیم تشکیل می شود برای بزرگداشت 15 خرداد خود این اجتماع نشانه ی شکست 

ناپذیری این مّلت است. و نشانه ی حضور مردم در صحنه است.
به  ِه«1 خدا  الّلَ اِم  ّیَ

َ
ِبأ ْرُهْم  َذّکِ »َو  یاد داشته باشید  را به  برادران و خواهران عزیز من خدا  ای 

کن؟ یادآوری یوم اهَّلل یاد  موسی می گوید آن ها را به روزهای خدایی به »یوم اهَّلل« ها یادآوری 
گر خدا دل های  گر خدا ما را آرامش نمی داد، ا کمک نمی کرد، ا گر خدا به ما  آوری اهَّلل است ا
ما را به نور امید روشن نمی کرد، ما حرکت نمی کردیم. این مّلت مقاومت نمی کرد. به یاد خدا 
که امام فرمودند  کنیم، همان طور  کمک بخواهید، فرد، فرد خودمان را اصالح  باشید، از خدا 
واعظ  عِظ  و  واعظیم،  محتاج  ما  همه ی  اصالحیم،  محتاج  ما  همه ی  معیوبیم،  ما  همه ی 
راه ما طوالنی است،  انقالب سنگین است  بار  این  را بشنویم،  امام  را بشنویم، رهنمود  الهی 
عاقبت پیروزی با ما است اّما به شرط آن که ما باهم، با یاد خدا، برای خدا، بدون هوا، بدون 

کنیم. جاه طلبی، بدون مقام پرستی، بدون خودخواهی حرکت 
والسالم علیکم و رحمه اهَّلل و برکاته

1.	همان
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گفتار سّوم  نمودار 
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گفتار چهارم: نقش مردم در انقالب و جمهوری اسالمی1
بسم	اهلل	الرحمن	الرحیم

الحمدهلل	رّب	العالمین	الحمدهلل	القاصم	الجّبارین	مبیرالظالمین	مدرک	الحاربین	نکال	الظالمین	
صریخ	المستصرخین	موضع	حاجات	الطالبین	و	معتمد	المؤمنین	و	الّصالة	و	الّسالم	علی	سّیدنا	و	
نبّینا	و	حبیب	قلوبنا	ابی	القاسم	محّمد	و	علی	اله	األطیبین	األطهرین	المنتجبین	الهداة	المهدیین	
لهم	اغفر	للمؤمنین	و	المؤمنات	و	المسلمین	و	

ّ
المعصومین	المکرمین	سّیما	بقیةاهلل	فی	االرضین.	ال

ی	علی	ائمة	المسلمین	
ّ
لهم	صل

ّ
المسلمات	االحیاء	منهم	و	االموات	و	اغفر	لشهدائنا	االبرار	االخیار.	ال

و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.
نَفْقَت َما فی 

َ
ْو أ

َ
وبِهْم ل

ُ
َف َبیَن ُقل

َّ
ل

َ
ُمْؤِمِنیَن َو أ

ْ
َدَک ِبَنْصِرِه َو ِبال ّیَ

َ
ِذی أ

َّ
کتابه:	»ُهَو ال قال	اهلل	الحکیم	فی	

ُه َو  ِبی َحْسُبَک الّلَ ا الّنَ یّهَ
َ
َف َبْیَنُهْم«2	قال	اهلل	تعالی:	»َیأ

َّ
ل

َ
َه أ ِکّنَ الّلَ

َ
وِبِهْم َو ل

ُ
ْفَت َبیَن ُقل

َّ
ل

َ
ا أ ْرِض َجِمیًعا ّمَ

َ
أ

ْ
ال

ُمْؤِمِنیَن«3
ْ
َبَعَک ِمَن ال

َ
َمِن اّت

	این	اجتماع	عظیم	الهی	و	مردمی	دست	داد،	 که	پس	از	ماه	ها	توفیق	شرکت	در گذشته	ای	 دفعه	ی	
مصادف	با	آستانه	ی	عید	بود	و	خداوند	آن	عید	را	با	عیدهای	متوالی	دیگر	چه	در	صحنه	های	نبرد	و	
چه	در	میدان	فّعالّیت	های	داخلی	همراه	کرد.	این	دفعه	مصادف	با	سالگرد	خاطره	ی	پرشکوه	نیمه	ی	
گر	چه	به	اعتباری	یک	عزای	فراموش	نشدنی	است،	اّما	به	اعتباری	 خرداد	است.	نیمه	ی	خرداد	هم	ا
نیمه	ی	خرداد	1342	 تاریخ	ساز	است.	ماه	خرداد،	ماه	خاطره	ها	است.	 و	 فراموش	نشدنی	 یک	عید	
نیمه	ی	خرداد	1354	که	حادثه	ی	خونین	مدرسه	ی	فیضیه	برای	دومین	بار	پیش	آمد	و	حوادث	خرداد	
کردن	خط	نفاق	و	التقاط	و	نفوذ	و	بیرون	 کور	 ت	ایران	بود؛	

ّ
	انقالب	سّوم		مل که	سرآغاز گذشته	 سال	

	نماز	جمعه	تاریخ	1361/03/14 1.	بیانات	در
2.	انفال:	62	و	63

3.انفال:	64

خرداد ُپر حادثه
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که	فرصت	طلبانه	بر	این	مردم	جفا	می	کردند.	از	تصادف	های	شگفت	آور	یکی	 راندن	خیانت	کارانی	
که	یک	قیام	اسالمی	و	مردمی	 که	قیام	میرزاکوچک	خان	جنگلی	در	پنجاه	سال	قبل	تقریبًا	 این	است	
که	 بود	در	خرداد	واقع	شده	است.	همچنین	درگیری	غم	انگیز	میان	اسرائیل	و	اعراب	در	سال	1346	
مصادف	با	1967	مسیحی	است	در	خرداد	واقع	شد.	امسال	خرداد	ما	خاطره	های	دیگری	هم	دارد.	
اّواًل	طلیعه	ی	خرداد	مصادف	شد	با	بزرگ	ترین	پیروزی	های	جنگ	تحمیلی	عراق	علیه	ایران	و	فتح	
خرمشهر.	این	خاطره	هم	در	لیست	خاطره	های	خرداد	ثبت	شد.	و	باالخره	خرداد	امسال	با	سالگرد	
به	 این	خاطره	ها	 همه	ی	 است.	 برابر	 و	 مقترن	 مهدی؟جع؟	 االعظم	حضرت	 بقیه	اهلل	 والدت	حضرت	
کنم،	 درباره	ی	حادثه	ی	51	خرداد	قدری	صحبت	 مایلم	 اّما	من	 مربوط	می	شود.	 یکدیگر	 به	 نحوی	
	انقالب	ما	و	در	 چون	از	خاطره	های	بسیار	مهّم	و	تعیین	کننده	ی	انقالب	ما	است	و	بعد	مطلبی	را	که	در
51	خرداد	به	وضوح	دیده	شده	است	و	قرآن	هم	به	این	مطلب	اشاره	دارد	برای	شما	برادران	و	خواهران	

ت	و	هم	دولت	درسی	باشد.
ّ
کنم	تا	برای	خطی	مشی	آینده	ی	ما،	مل عزیز	مطرح	

که	 	روز	عاشورای	آن	سال	 که	در پانزدهم	خرداد	یک	قیام	مردمی	بود.	علت	این	قیام	هم	این	بود	
	را	با	مردم	بی	واسطه	در	 مصادف	با	سیزدهم	خرداد	می	شد،	امام	اّمت	حقایق	افشا	نشده	ی	تا	آن	روز
	این	 که	عرض	می	کنم.	در که	درباره	ی	این	ارتباط	بی	واسطه	امام	و	اّمت	حرفی	دارم	 گذاشتند،	 میان	
	قابل	فهمی	و	سالمی	از	آن	هست	رسانه	های	همگانی	آن	را	پخش	 گر	نوار که	توصیه	می	کنم	ا گفتار	
که	این	حقایق	 کردند	 که	نوزده	سال	قبل	امام	چه	می	گفتند.	حقایقی	را	بیان	 کنند	تا	مردم	بفهمند	
باشد	 نکرده	 گر	حافظه	خطا	 ا نبود.	 فهم	 قابل	 برای	خیلی	ها	حتی	دست	اندرکاران	سیاست	 	 روز آن	
ایران	 	 در می	خواهد	 اسرائیل	 نباشد،	 قرآن	 ایران	 	 در می	خواهد	 اسرائیل	 که	 بود:	 این	ها	 امام	 جمالت	
	برای	خیلی	ها	این	مطلب	قابل	 	ایران	اسالم	نباشد.	آن	روز روحانیون	نباشند،	اسرائیل	می	خواهد	در
کجا؟	و	اسرائیل	چه	دشمنی	با	قرآن	و	روحانّیت	دارد	و	آن	هم	در	 کجا،	ایران	 که	اسرائیل	 فهم	نبود	

ایران.
	این	سخنرانی	یعنی	شب	 که	شب	بعد	از حّساسّیت	دستگاه	در	مقابل	این	مطالب	به	قدری	بود	
قم	 در	 منزل	شان	 از	 نیمه	شب،	 دزدانه،	 را	 امام	 بود،	 محّرم	 دوازدهم	 با	 مصادف	 که	 خرداد	 نیمه	ی	
که	امام	 	نیمه	ی	خرداد	مردم	به	مجرد	این	که	فهمیدند	 کردند.	روز ربودند	و	به	تهران	آوردند	و	زندانی	
دستگیر	و	ربوده	شده	است	بدون	این	که	،	فرماندهی،	رهبری	ای	از	سوی	شخصیتی،	از	سوی	حزبی،	
تهران،	در	قم،	در	شیراز،	در	مشهد،	در	بعضی	 	 به	خیابان	ها	ریختند.	در باشد	 گروهی	وجود	داشته	
که	باور	نمی	کرد	نفوذ	روحانّیت	 	ورامین.	و	دستگاه	جّبار	 شهرهای	دیگر	و	حتی	بعضی	از	روستاها،	در
	این	حد	باشد،	غافلگیر	شد،	و	دست	به	یک	عمل	تند	وحشیانه	ی	حساب	نشده	زد،	 و	مرجعّیت	در
	زبان	ها	می	گشت. مردم	را	در	خیابان	ها	و	میدان	ها	به	رگبار	بستند	و	آن	روزها	رقم	پانزده	هزار	شهید	در
کرد،	اّما	خط	مبارزه	را	روشن	و	واضح	 گر	چه	عده	ای	را	مرعوب	 این	قیام	یک	نقطه	ی	عطف	شد،	ا

پانزدهم خرداد
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	آن	به	تدریج	 	تقریبًا	نه	ماه	قبل	از	آن،	یا	یک	سال	قبل	از که	از 	آن	روز	حرکت	انقالبی	مردم	ایران	 کرد.	از
گرفت،	و	این	قیام	به	انقالب	22	بهمن	منتهی	شد	و	جمهوری	 آغاز	شده	بود،	شکل	قطعی	وجّدی	
گزارش	حادثه	به	اجمال	این	است.	اّما	تحلیل	حادثه	بسیار	تحلیل	جالب	و	 اسالمی	را	به	وجود	آورد.	
که	در	متن	واقعه	بوده	اند	و	با	چشم	تیزبین	حوادث	را	دیده	اند،	 که	باید	بنشینند	آن	ها	 شیرینی	است	

کند. شهادت	خود	را	بنویسند	تا	تاریخ	روی	پانزدهم	خرداد	قضاوت	
و	 بود	 امام	 و	 رهبر	 یکی	عنصر	 بود،	 مردم	 یکی	عنصر	 وجود	داشت.	 پانزدهم	خرداد	سه	عنصر	 	 در
کاری	برای	خدا	بود.	نطفه	ی	انقالب	ما	 سّوم	ی	عنصر	انگیزه	ی	مذهبی	و	روح	شهادت	طلبی	و	فدا
که	هیچ	یک	از	احزاب	 با	این	سه	عنصر	بسته	شد.	وقتی	می	گوییم	مردم	بوده	اند	معنایش	این	است	
حرکت	 این	 	 در مقاومت	 و	 مبارزه	 مدعیان	 و	 سیاسی	 سرمداران	 و	 سیاسی	 دسته	جات	 و	 گروه	ها	 و	
ی	گرایی	حرکت	می	کردند	و	نه	آن	

ّ
که	با	انگیزه	ی	مل کسانی	 کوچکترین	نقشی	نداشتند.	نه	آن	 مردمی	

که	با	انگیزه	های	 گروه	هایی	 که	با	انگیزه	های	ماّدی	و	مارکسیستی	راه	می	رفتند	و	نه	حتی	آن	 کسانی	
	این	خیزش	عمومی	خونین	پرشکوه	کمترین	تأثیری	 مذهبی	و	اسالمی	تشکلی	داشتند.	هیچ	کدام	در

نداشته	اند.
به	 معتقد	 ماّدی	 تحلیل	گران	 خرداد	 پانزدهم	 فردای	 داشتند.	 منفی	 تأثیر	 گروه	ها	 از	 بعضی	 چرا	
کردند.	 	رفتند	و	برای	او	حادثه	را	تحلیل	 	آن	روز کمک	دستگاه	جّبار اندیشه	های	خرافی	الحادی	به	
کردند	و	در	حقیقت	آب	به	آسیاب	 	این	قبیل	تحلیل	 حادثه	دینی	بود،	آن	را	طبقاتی	و	اقتصادی	و	از
کمک	این	قیام	نیامد	جز	مردم	و	جز	رهبران	دینی	مردم.	شکی	 کس	به	 دستگاه	جّبار	ریختند.	هیچ	
که	از	آن	منشعب	می	شد	علمای	اسالم،	 که	در	حادثه	ی	پانزدهم	خرداد	و	جریان	هایی	 	این	نیست	 در
	و	کسانی	که	آماده	ی	جان	بازی	برای	اسالم	بودند،	هیچ	کس	نقش	گرداننده	نداشت،	 روحانیون	مبارز
گذشت.	این	سه	عنصر	در	جامعه	باقی	ماند.	حرکت	انقالبی	ما	با	همین	سه	عنصر	 پانزدهم	خرداد	

که	نطفه	ی	اصلی	انقالب	ایران	را	تشکیل	می	دادند	به	راه	خود	ادامه	داد.
کار	فکری	اسالمی	و	سیاسی	می	کردند	و	مردم	را	برای	یک	 که	 کسانی	 	در	طول	این	مدت	بیشترین	
در	سطوح	 مبارز	 گویندگان	 اسالمی،	طالب	جوان،	 آماده	می	کردند،	علمای	 حرکت	عظیم	عمومی	
کمتر،	در	بعضی	بیشتر	تالش	هایی	داشتند،	 مختلف	علمی	بودند.	دیگران	هم	در	بعضی	از	قشرها	
که	آن	ها	با	مردم	روبه	رو	می	شدند	و	ذهن	 اّما	آن	چه	به	تالش	روحانیون	یک	امتیاز	می	بخشید	این	بود	
کشور	 نقاط	 کار	مستمر	15	ساله	در	شهرها،	دهات،	دورافتاده	ترین	 این	 گر	 ا آماده	می	کردند.	 را	 مردم	
ت	روبه	رو	نمی	شد.	مردم	بدون	اّطالع	و	شناخت	

ّ
نمی	بود	انقالب	ما	در	22	بهمن	با	پاسخ	عمومی	مل

حرکتی	نمی	کنند.	آن	که	به	این	مردم	اّطالع	و	شناخت	داده	بود	در	طول	پانزده	سال	همان	پیام	آوران	
انقالب	و	اندیشه	ی	انقالبی	از	حوزه	ی	علمّیه	ی	مقّدسه	ی	قم	و	بعضی	از	حوزه	های	دیگر	بودند.	در	
کرد.	و	در	طول	این	مدت	فکر	اسالمی	به	وسیله	ی	همین	رسِل	انقالب	 طول	این	مدت	امام	رهبری	
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کمال،	انقالب	را	 پخته	شد.	در	22	بهمن	با	آمادگی	های	سال	56	و	57	این	سه	عنصر	در	حّد	رشد	و	
	بود،	چون	 که	برمبنای	اسالم،	امام	و	اّمت	استوار به	وجود	آوردند.	پس	انقالب	ما	هم	-که	انقالبی	بود	
قیام	نخستین،	اسالمی	و	مردمی	بود-	انقالب	هم	اسالمی	و	مردمی	شد،	و	چون	انقالب،	اسالمی	و	
که	برمبنای	آن	انقالب	به	وجود	آمد،	اسالمی	و	مردمی	شد؛	یعنی	جمهوری	 مردمی	بود،	حکومتی	هم	
	با	این	انقالب	و	قیام	 	آغاز اسالمی.	و	چون	رهبری	عظیم	بصیِر	هوشمندانه	ی	متوکالنه	ی	امام	اّمت	از
همراه	بود	و	او	را	تغذیه	می	کرد	در	جمهوری	اسالمی	رهبر	آن	نقشی	را	که	همه	می	دانید	و	لمس	می	کنید	
گرفت.	بنابراین	حرکت	طبیعی	قیام	پانزدهم	خرداد	به	آن	چیزی	رسید،	به	آن	واقعّیتی	منتهی	 به	خود	
کرده	است	و	سردمداران	استکبار	جهانی	را	به	دفاع	 کفر	و	الحاد	را	متوحش	 که	امروز	تمام	دنیای	 شد	

از	خود	واداشته	است.
به	معنای	واقعی	است؛	 امروز	جمهوری	ما	یک	جمهوری	 پانزدهم	خردادیم.	 امروز	مرهون	قیام	 ما	
زبان	 به	 را	 اّما	من	همان	دانسته	ی	شما	 را	شما	می	دانید	و	لمس	می	کنید،	 یعنی	مردمی	است.	این	
کنند.	جمع	بندی	 که	باید	آیندگان	هم	آن	را	لمس	 	تاریخ	است.	حقیقتی	است	 می	آورم.	این	برگی	از
	از	همه	جهت	مردمی	است.	دارای	 که	جمهوری	اسالمی	امروز ت	و	دولت	این	است	

ّ
کارهای	امروز	مل

که	به	 که	پر	است	از	مردم	غیرموظف.	یعنی	غیرنظامیانی	 جهاد	مردمی	است.	این	جبهه	های	جنگ	
گرفته	اند	و	در	خدمت	انقالب	می	جنگند.	انفاق	مردمی	در	پشت	 کاری	سالح	به	دست	 عشق	فدا
گردن	بندهای	طالی	 جبهه	ها،	مردم	هر	چه	دارند	می	دهند.	خاطره	ی	آن	انگشترها	و	دست	بندها	و	
	پای	رزمندگان	می	شود	فراموش	نشدنی	است.	خاطره	ی	 که	مخلصانه	و	متواضعانه	نثار زمان	جوان	ما	
که	فرزندان	خود	را	تقدیم	انقالب	می	کنند	و	در	مقابل	اسالم	و	انقالب	آن	ها	را	قربانی	 پدران	و	مادرانی	
که	پسرش	به	قربانگاه	عشق	فرستاده	 	یاد	نرفتنی	است.	خاطره	ی	آن	مرد	آالسکافروشی	 می	کنند،	از
به	شخص	 مظالم	 رد	 برای	 را	 او	 	 از باقیمانده	ی	 پول	 تومان	 	 دوهزار پسر	 این	 از	شهادت	 بعد	 و	 است	
که	مستحّقی،	می	توانی	برداری	این	پول	 	او	می	پرسند،	تو	خودت	 مورد	اطمینانش	می	دهد	و	وقتی	از
نه.	 می	گوید	 داری	 هم	 دیگری	 آالسکافروشی	شغل	 از	 غیر	 می	پرسند	 وقتی	 و	 می	کند	 استنکاف	 را،	
نمی	کند،	می	گوید	 گله	هم	 بسته	ام،	 بود،	 باز	شده	 	 مقّرّرات	 را	هم	چون	خالف	 آالسکافروشی	 دکان	
کار	من	نرسد	مهّم	نیست.	خاطره	ی	این	انسان	بزرگ	و	 گر	به	 کارهای	بزرگ	است	ا دولت	امروز	سرگرم	

میلیون	ها	انسان	بزرگ	مانند	او	از	حافظه	ی	تاریخ	زدوده	نشدنی	است.
جهاد	مردمی،	انفاق	مردمی،	انتخاب	مردمی،	مردم	انتخاب	می	کنند،	هم	افراد	را	برای	نمایندگی	
گر	مردم	 که	ا از	خود،	برای	ریاست	جمهوری،	هم	انتخاب	می	کنند	خط	مشی	ها	و	راه	ها	را.	به	طوری	
برسند	 سیاسی	 قضاوت	 و	 سیاسی	 نتیجه	ی	 یک	 به	 دارند	 اوضاع	 مجموع	 از	 که	 تحلیلی	 براساس	
گذشت	مردمی؛	 مسئوالن	از	آن	تصمیم	سیاسی	مردم	تخّطی	نمی	کنند،	انتخاب	مردمی.	اغماض	و	
مسئوالن،	 می	گویند	 زیرا	 می	کنند،	 تحمل	 و	 می	بینند	 را	 کمبودها	 می	کنند،	 تحمل	 را	 گرفتاری	ها	

مردمی بودن 
جمهوری 
اسالمی
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کرد.	حکومت	مردمی؛	یعنی	مسئوالن	حکومت	در	شیوه	و	روش	و	منش	با	 مسئولند	و	باید	اغماض	
	افتخارات	جمهوری	ما	است.	یعنی	امروز	مسئولین	درجه	ی	یک	کشور	 مردم	یکسان	اند،	و	این	یکی	از
برای	خودشان	یک	حیثیتی	به	خاطر	این	مسئولیت	قائل	نیستند.	یعنی	نخست	وزیر	مملکت	پهلوی	
	یا	یک	دانشجوی	ساده	می	نشیند	با	هم	بحث	می	کنند،	نه	او	یادش	می	آید	 کارگر	یا	یک	پیشه	ور یک	
که	در	هیچ	 	به	شکلی	 که	این	نخست	وزیر	است	و	نه	خود	نخست	وزیر	یادش	می	آید.	مثل	دو	تا	برادر
جای	دنیا	امروز	وجود	ندارد	با	هم	برخورد	می	کنند.	این	ها	خاصّیت	مردمی	بودن	است.	این	مردمی	

بودن	توانسته	است	جمهوری	را	تا	امروز	نگه	بدارد.
گر	انتخاب	شما	و	جهاد	شما	و	انفاق	شما	 که	ا کشور،	 بدانید	برادران	و	خواهران	عزیز	من	در	سرتاسر	
کمک	شما	و	اغماض	شما	و	حمایت	شما	و	حضور	شما	در	صحنه	ها	نمی	بود	ما	در	مقابل	دشمن	 و	
مقابل	 در	 یعنی	 عالم	 قدرت	های	 قوی	ترین	 مقابل	 در	 ما	 امروز	 نمی	کردیم.	 قدرت	 احساس	 قدر	 این	
که	شما	هستید	بعضی	یک	 آمریکا	احساس	قدرت	می	کنیم.	علت	این	احساس	قدرت	این	است	
گر	به	جنگ	و	صلح	و	انفاق	و	آباد	کردن	 گر	شما	بی	تفاوت	بودید،	ا نیروی	الیزال	و	تمام	نشدنی	است.	ا
که	در	مقابل	 کند	 و	عمران	و	سازندگی	بی	اعتنا	بودید،	قاطعًا	هیچ	کس	نمی	توانست	از	مسئوالن	ادعا	
	از	طرف	قدرت	های	بزرگ	به	ما	می	شود	قابل	تحمل	است.	 که	امروز این	تهاجم	عظیم	همه	جانبه	ای	

حضور	شما	است.
یک	مثال،	جنگ	امسال	و	جنگ	پارسال	را	می	زنم	برایتان.	ما	از	امسال	تا	پارسال	تجهیزات	جنگی	
	و	تانک	و	هواپیمای	بیشتری	نداریم،	چرا	ما	پارسال	در	میدان	جنگ	 	ابزار بیشتری	نداریم،	مهّمات	و
در	فضای	حزن	و	اندوه	به	سر	می	بردیم	و	امسال	همه	جای	صحنه	ی	نبرد	به	ما	لبخند	می	زند،	چرا؟	
و	 بود	 ما	خرمشهر	خونین	شهر	 برای	 پارسال	 بود؟	چرا	 کم	 بسیار	 یا	 نبود	 پیروزی	ها	 از	 پارسال	خبر	 چرا	
همه	ی	 امسال	 بود.	 نیافتنی	 مناطق	دست	 این	 	 از بسیاری	 و	 عین	خوش	 و	 ایستگاه	حمید	 و	 هویزه	
که	در	سال	گذشته	مسئوالن	 این	ها	زیر	پای	فرزندان	عزیز	این	کشور	می	خندند،	چرا؟	علت	این	است	
حاضر	 بود،	 آن	ها	 تدبیر	 و	 دست	 به	 صددرصد	 جنگ	 در	 امور	 سررشته	ی	 که	 آن	هایی	 خیانت	کار،	
نبودند	برای	نیروهای	جنگنده	ی	مردمی	اعتباری	قائل	بشوند،	سپاه	پاسداران	انقالب	اسالمی،	این	
گرفته	 گذشته	از	طرف	آن	فراری	نگون	بخت	و	همکاران	و	همفکرانش	جدی	 نیروی	جان	برکف	سال	
کرده	بودند.	دشمن	به	ما	ضربه	می	زد.	امسال	 که	خود	را	از	یک	نیروی	عظیم	محروم	 نمی	شد.	این	بود	
که	یک	نیروی	عظیم	 کردند	 که	تدبیر	و	اداره	ی	این	حرکت	عظیم	را	در	دست	دارند	احساس	 آن	هایی	
سپاه	 نیرومند	 بزرگ	 نیروی	 ما،	 کار	 فدا و	 مجهز	 ارتش	 نیروی	 	 کنار در	 کردند	 و	 کنند	 کار	 وارد	 باید	 را	
گلوله	ی	خمپاره	برای	سپاه	 کار	شد.	پارسال	یک	 پاسداران	انقالب	اسالمی	و	بسیج	مستضعفان	وارد	
کنار	یکدیگر	با	 گرفتن	زحمت	داشت.	امسال	سپاه	و	ارتش	در	 گرفتن	به	قدر	یک	میدان	از	دشمن	

یکدیگر	با	فرماندهی	واحد،	دوش	به	دوش	دارند	حرکت	می	کنند.

حضور مردمی 
علت پیروزی ها
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	نیروهای	مردمی	می	دانیم	چون	 که	ما	سپاه	را	از وقتی	نیروی	مردم	در	جنگ	دخالت	داده	می	شود	
این	شکل	 به	 وارد	میدان	شد،	وضع	میدان	 این	 وقتی	 بسیج.	 و	همچنین	 انقالبی	است.	 نهاد	 یک	
تعیین	 اندازه	 ما،	نقش	مردم	همین	 و	خارجی	 عوض	شد.	در	همه	ی	صحنه	های	سیاست	داخلی	
کردم،	 که	در	طلیعه	ی	خطبه	تالوت	 که	ما	می	رسیم	به	مضمون	آن	آیه	ای	 کننده	است.	و	این	جا	است	
ُمْؤِمِنیَن«1	خداوند	تو	را	با	پیروزی	

ْ
َدَک ِبَنْصِرِه َو ِبال ّیَ

َ
ِذی أ

َّ
کرم	می	فرماید:	»ُهَو ال که	خدای	متعال	به	رسول	ا

کنار	مؤمنان.	 کرد،	یعنی	پیروزی	الهی	و	نصرت	الهی	در	 کمک	 خودش،	با	یاری	خودش	و	با	مؤمنان	
ُمْؤِمِنیَن«2	خدا	

ْ
َبَعَک ِمَن ال

َ
ُه َو َمِن اّت ِبی َحْسُبَک الّلَ ا الّنَ یّهَ

َ
	قرآن. »َیأ 	بها	داده	می	شوند	در مؤمنان	این	قدر

کوتاه	انقالب	ما	است.	خالصه	ی	جمهوری	ما	این	است:	خدا	و	مردم.	 و	مؤمنان	تو	را	بس.	این	حرف	
سیاست	نه	شرقی	و	نه	غربی	ما	بر	روی	این	پایه	استوار	است،	خدا	و	مردم.	ما	این	دو	عنصر	شریف	را	
گسترش	و	عمق	بیشتری	بدهند،	نباید	از	دست	 که	می	توانند	حرکت	انقالب	اسالمی	ما	را	روزبه	روز	
بدهیم.	خدا	متجلی	در	نظام	الهی	و	احکام	الهی	است.	که	قانون	گذاران	و	مجریان	باید	آن	را	مراعات	

کنند	و	مردم	یعنی	همین	حضور	عظیم	مردم	از	همه	ی	قشرها	و	طبقات.
کنار	 کنید،	ببینید	از	همه	ی	قشرهای	مردم	در	 	این	صحنه	ی	عظیم	نماز	جمعه	نگاه	 االن	شما	در
کارگر،	پیشه	ور،	روحانی،	 شما	هستند.	از	شهری،	روستایی،	عشایری،	پیر،	جوان،	زن،	مرد،	دانشجو،	
	این	عرصه	ی	عظیم	جمع	هستند.	این	 کشاورز،	از	همه	ی	قشرهای	اجتماعی	مستوره	و	نمونه	ای	در
که	دنیا	نظیرش	را	ندیده	است	جز	در	صدر	اسالم،	پیغمبر	 یک	چیز	استثنایی	فوق	العاده	ای	است	
شیوه	ی	 و	 روش	 در	 وقتی	 شما	 کرد.	 کشف	 را	 	 راز این	 اّمت	 امام	 و	 داشت	 سروکار	 مردم	 با	 اکرم؟ص؟	
	آن	برخوردار	 که	امام	از مبارزه	ی	امام	مطالعه	می	کنید	این	را	می	بینید؛	این	جزو	الهامات	الهی	است	
	اّول	خطاب	امام	به	مردم	بود.	تا	امروز	هم	امام	خودش	را	از	مردم	جدا	 	روز کرد،	از کار	 شده،	با	مردم	
گر	امام	مثل	سیاست	بازان	حرفه	ای	 	امام.	ا نمی	کند	قابل	جدایی	نیست.	امام	از	مردم	است	و	مردم	از
	امروز	در	دنیا	دارند	اشتباه	می	کنند	 و	آن	هایی	که	همان	روز	هم	اشتباه	کردند	و	مانند	آن	هایی	که	هنوز
به	سراغ	برگزیدگان	و	زبدگان	و	مسابقه	داران	و	مدعیان	رفت	یقینًا	شکست	می	خورد.	اّما	امام	این	راز	
َخَفُضوا  »َو  را	می	کردند.	 	 کار این	 پیغمبران	 که	همه	ی	 کرد.	همچنانی	 کشف	 را	 تاریخی	 الهی	 بزرگ	
می	فرماید:	 نهج	البالغه	 امیرالمؤمنین؟ع؟در	 ُمْسَتْضَعِفیَن«3	  

ً
ْقَواما

َ
أ َکاُنوا  َو  ُمْؤِمِنیَن 

ْ
ِلل ْجِنَحَتُهْم 

َ
أ

بودند.	 مستضعف	 اقوام	 	 از مؤمنین	 آن	 که	 حالی	 در	 و	 بودند	 خاضع	 مؤمنین	 مقابل	 در	 پیغمبران	
کثرّیت	افراد	یک	 که	ا مستکّبر	ین	و	متمکنین	نبودند،	با	همین	عامه	ی	مردم	و	قشرهای	وسیع	مردم	
اّمت	 امام	 داشت،	 سروکار	 هم	 پیغمبر؟ص؟ما	 داشتند،	 کار	 سرو	 انبیاء	 می	دهند،	 تشکیل	 را	 جامعه	

1.	انفال:	62
2.	انفال:	64

	األنوار،	بیروت،	چاپ:	دوم،	1403	ق	-	ج	14؛	ص	468 3.	مجلسی،	محمد	باقر	بن	محمد	تقی،	بحار
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	این	روزگار	سروکار	دارد	و	باید	این	رابطه	بماند	میان	دولت	و	مسئوالن	و	مردم،	باید	این	رابطه	 هم	در
که	در	حقیقت	 ضعیف	نشود.	رگ	اصلی	انقالب	ما،	همین	رابطه	است.	من	دو	نکته	را	این	جا	بگویم	
مسئوالن	 که	 است	 این	 اّول	 نکته	ی	 است.	 ما	 انقالب	 و	 قیام	 به	 نگاه	 و	 تحلیل	 این	 	 از نتیجه	گیری	
که	مشروعّیت	آن	ها	از	مردم	است.	فلسفه	ی	وجود	 که	البّته	بحمداهلل	می	دانند؛	 دولتی	باید	بدانند؛	
کثرّیت	 ا یعنی	 مردم	 و	 مردم.	 آسایش	 برای	 ببرند	 	 به	کار باید	 را	 خودشان	 هّمت	 تمام	 مردم	اند.	 آن	ها	
	پاافتادگان،	 که	احتیاج	به	مراقبت	و	حمایت	دارند.	یعنی	محرومان،	ستمدیدگان،	از مردم.	آن	هایی	
یم.	 گفته	ام.	اّما	مستضعف	مالی	دار یم،	این	را	بارها	 محتاجان،	این	ها.	ما	مستضعف	سیاسی	ندار
مستضعفان	مالی.	بنابراین،	این	خط	اصلی	دولت	است.	در	درجات	باالی	دولت	این	یک	واقعّیت	

که	قباًل	اشاره	شد. است،	همان	طور	
گاهی	 باز	هم	فرهنگ	غالب،	همین	است،	لکن	 گر	چه	 ا 	 کشور اّما	در	مسئوالن	دولتی	در	سراسر	
ف	هایی	دیده	می	شود	و	من	این	جا	به	عنوان	یک	برادر	مسلمان	و	نیز	به	عنوان	یک	مسئول	در	

ّ
تخل

طریق	 از	 که	 کسانی	 و	همه	ی	 دولتی	 سازمان	های	 و	 ادارات	 مسئوالن	 کلیه	ی	 به	 اسالمی	 جمهوری	
برنجانند،	 از	خودشان	 را	 با	مردم	به	نحوی	سروکار	دارند،	هشدار	می	دهم،	مبادا	مردم	 اقتدار	دولتی	
کار	مردم	مقدم	بدارند.	ممکن	است	 کار	خودشان	را	بر	 مبادا	از	مراجعه	ی	مردم	خسته	بشوند،	مبادا	
که	می	زند	ذی	حّق	نباشد،	ممکن	 که	مراجعه	می	کند	به	یک	اداره	ای	در	آن	حرفی	 کننده	ای	 مراجعه	
	این	ها	نباید	موجب	آن	بشود	 کدام	از یادتر	از	حّقش	بخواهد.	هیچ	 کند،	ممکن	است	ز است	تندی	
که	مسئول،	مراجع	مردمی	را	از	خودش	برنجاند،	زیرا	اصل	مردم	اند،	آن	که	نمی	داند،	آن	که	بیش	از	حّق	
	این	روزها	مهّم	است	این	 که	بسیار،	مخصوصًا	در کرد.مطلب	دّوم	 می	خواهد	باید	او	را	متوّجه	و	متنبه	
است،	که	دشمن	چون	می	داند	که	عنصر	مردمی	بودن	نجات	بخش	این	انقالب	و	تضمین	کننده	ی	آن	
	این	انقالب	بگیرد،	حواستان	جمع	باشد،	این	دیگر	خطاب	به	عامه	ی	مردم	 است	می	خواهد	این	را	از
گروه	ها	است.	حضور	شما	در	صحنه	ی	جهاد،	در	صحنه	ی	انفاق،	در	صحنه	ی	 از	همه	ی	قشرها	و	
که	 کند	 کاری	 که	باید	 انتخاب	و	در	همه	ی	صحنه	های	دیگر،	در	دشمن	این	فکر	را	به	وجود	می	آورد	
کنی	می	کنند،	فالن	مسئول	 	بین	برود.	و	این	به	چند	طریق	ممکن	است،	یا	شایعه	پرا 	از این	حضور
گروه	ها	 کرد.	یا	تفرقه	افکنی	می	کند	بین	 کرد،	نخست	وزیر	چنین	 گفت،	رئیس	جمهور	چنین	 چنین	
کارگران	و	مدیران،	 اختالف	می	اندازند،	بین	قشرها،	اصناف،	افراد،	ادارات،	اختالف	می	اندازد.	بین	
کارکنان،	بین	نهادهای	دولتی	با	 کارکنان	سازمان	های	دولتی	و	مسئوالن،	بین	انجمن	اسالمی	و	 بین	
گوش	داشته	 	بتوانند	اختالف	ایجاد	می	کنند.	این	را	شما	به	 هم،	بین	مردم	و	نهادهای	دولتی،	هر	جور
	آن	بوی	تفرقه	و	اختالف	هست	از	سوی	دشمن	 که	در باشید،	هر	حرفی،	هر	پیشنهادی،	هر	اقدامی	
است،	چه	زننده	ی	آن	حرف	و	دهنده	ی	پیشنهاد	خودش	بداند	و	چه	نداند.	تا	دیدید	چنین	چیزی	
ید	اختالف	ایجاد	بشود.	اختالف	از	شیطان	است	 کنید،	نگذار مطرح	شد	فورًا	هوشیارانه	آن	را	دفع	

دو توصیه به 
مسئولین و مردم
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که	وجود	 گر	توانستید	این	وحدتی	 	بین	ببرید.	ا وحدت	میان	مؤمنان	از	خدا	است.	جند	شیطان	را	از
کنید	مردمی	بودن	این	انقالب	حفظ	خواهد	شد.	یا	به	وسیله	ی	تفرقه	افکنی،	دشمن	سعی	 دارد	حفظ	
کردند.	یا	به	 کاری	نشده،	چه	 کردن	مردم،	 کند	یا	به	وسیله	ی	دلسرد	 می	کند	مردم	را	از	صحنه	خارج	
کوچک.	یا	به	وسیله	ی	 کردن	نقطه	های	ضعف	 کنی	و	اشاعه	ی	دروغ،	احیانًا	بزرگ	 وسیله	ی	شایعه	پرا
	این	که	این	 کردن	تا	مردم	بترسند	مسجد	نروند.	غافل	از تخریب،	ارعاب،	توی	مسجد	بمب	گذاری	
که	دیگر	بیشتر	از	جبهه	انفجار	نیست.	دشمن	یعنی	به	طور	آشکار		 مردم	به	جبهه	می	روند،	تو	مسجد	
گروهک	ها،	منافقین	و	غیر	هم،	همه	در	صدد	 آمریکا،	سلطه	های	ضد	اسالمی	دیگر،	عوامل	داخلی،	
این	 و	 بایستیم	 آن	ها	 مقابل	 در	 باید	 ما	 بگیرند.	 ما	 از	 را	 این	حضور	مردمی	 به	نحوی	 که	 این	هستند	
کشور	 	باالترین	سطوح	 کنیم.	مردمی	بودن	راز	اصلی	انقالب	ما	است	و	همه	از حضور	مردمی	را	حفظ	

کنند. تا	مردم	عادی	موظف	اند	این	حضور	عمومی	را	حفظ	
والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته
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گفتار چهارم نمودار 
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بخش دوم: 
عوامل پیروزی و تداوم انقالب



گفتار پنجم: عوامل پیروزی و تداوم انقالب1
بسم	اهلل	الرحمن	الرحیم

ها.	الحمدهلل	علی	حلمه	بعد	
ّ
کل ها	علی	جمیع	نعمه	

ّ
کل 	الحمدهلل	رّب	العالمین	الحمدهلل	بحامده	

م	و	
ّ
لهم	صّل	و	سل

ّ
علمه	و	علی	عفوه	بعد	قدرته	و	علی	طول	اناته	فی	غضبه	و	هو	قادر	علی	مایرید.	ال

غ	رساالتک	سّیدنا	و	نبّینا	
ّ
زد	و	بارک	علی	حبیبک	و	نجیبک	و	صفّیک	و	خیرتک	حافظ	سّرک	و	مبل

و	حبیب	قلوبنا	ابی	القاسم	محّمد	و	علی	اله	األطیبین	و	اصحابه	المنتجبین	ولعنة	اهلل	علی	اعدائهم	
اجمعین	و	صّل	علی	ائمة	المؤمنین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.

به	حضور	 و	 عزیز	 نمازگزاران	 همه	ی	 به	 و	 ایران	 ت	
ّ
مل همه	ی	 به	 را	 بهمن	 	22 مبارک	 و	 شریف	 روز	

را	 آن	 امروز	چهارمین	سالگرد	 که	 تاریخ	ما	 کننده	ی	 تعیین	 تبریک	عرض	می	کنم.	یوم	اهلل	 اّمت	 امام	
مسلمان	 ت	های	

ّ
مل همه	ی	 و	 ایران	 ت	

ّ
مل زندگی	 مقطع	های	 کننده	ترین	 تعیین	 	 از یکی	 می	گذرانیم	

به	 	 روز این	 	 در که	 عواملی	 از	 اجمالی	 کوتاه	 فهرست	 یک	 است.	 جهان	 مستضعفان	 همه	ی	 بلکه،	
گذشته	آینده	را	آن	چنان	 	پرتو	نگاه	به	 ت	ایران	منتهی	شد	من	عرض	می	کنم	تا	بتوانیم	در

ّ
پیروزی	مل

	بریده	ی	 که	باید	شناخت	و	باید	پیمود،	بشناسیم	و	بپیماییم.	اّواًل	روز	22	بهمن	سال	1357	یک	روز
که	در	طول	 	اتفاق	افتاد،	محصولی	بود	از	تالش	همه	جانبه	ای	 	آن	روز از	ما	قبل	خود	نبود.	آن	چه	در
	بود.	 کشور گرفته	بود.	و	این	تالش	از	سوی	همه	ی	قشرهای	این	 	آن	انجام	 سال	های	متمادی	قبل	از
	این	مسئولیت،	تنها	نبود.	بعضی	کمتر،	بعضی	بیشتر	اّما	همه	ی	قشرهای	کشور	 یک	قشر	معین	زیر	بار

	این	مبارزه	ی	طوالنی	شریک	بودند. کم	وبیش	در
ایمان	اسالمی	بود.	 برای	این	مبارزه،	 را	به	هم	مربوط	می	کرد	 	ما	 کشور که	قشرهای	 ثانیًا	آن	چیزی	
گر	ایمان	اسالمی	را	از	مردم	ما	می	گرفتند،	مبارزه	متوقف	می	شد.	لذا	مبارزه	در	طول	سال	های	پیش	 ا
از	22	بهمن	در	مسجدها	و	حسینیه	ها	و	مجالس	سخنرانی	و	در	حوزه	ی	علمیه	ی	قم	و	بعضی	دیگر	

1.خطبه	ى	نماز	جمعه	1361/11/22

عوامل پیروزی 
ت در انقالب 

ّ
مل

اسالمی



□ 60 | در مکتب جمعه □

کانون	های	اصلی	مبارزه	بود.	مؤمنین	هر	 از	حوزه	ها	جلوه	ی	مخصوصی	داشت؛	این	ها	در	حقیقت	
که	روحانّیت	 جا	بودند	مبارزه	اشتعال	ویژه	ی	خود	را	داشت	و	حرکت	مبارزه	محسوس	بود.	لذا	بود	
برای	مردم	تبیین	می	کردند	همه	جا	پیشاپیش	مبارزه	 را	 که	دین	 	و	مؤمن	و	صادق	 و	روحانیون	مبارز
	راه	بسیج	همه	ی	 کار	هم	روحانیون	معّظم	در	همه	ی	شهرها	آخرین	قدم	را	در 	پایان	 قرار	داشتند.	و	در

ت	برداشتند.
ّ
قشرهای	مل

در	طول	 که	 بود	 در	جریان	 قاطعی	 و	 واضح	 و	 رهبری	مشخص	 مبارزه	حول	یک	محور	 این	 ثالثًا،	
ت	ما	چنین	رهبری	به	خود	ندیده	است.	تا	آن	جایی	

ّ
دوران	تاریخ	ما	از	بعد	از	اسالم	تا	این	روزگار	مل

یم.	رهبری	 گاه	و	تیزنگری	سراغ	ندار کرده	ایم	...1	مخلِص	متوکِل	آ ت	های	دیگر	هم	مطالعه	
ّ
که	ما	در	مل

کرده	است	و	این	 	اّول	مبارزه	تا	روز	پیروزی،	این	مبارزه	و	مبارزان	را	قدم	به	قدم	هدایت	 امام	اّمت	از
بزرگترین	سّر	پیروزی	این	مبارزه	است.

رابعًا	مردم	بر	اثر	آن	ایمان،	آن	رهبری،	بر	اثر	آن	چه	شنیده	بودند	و	معتقد	شده	بودند	در	صحنه	ی	
کردند.	خود	را	ندیدند،	برای	خود	حرکت	 مبارزه	از	همه	ی	امکاناتشان	برای	پیروزی	بر	دشمن	استفاده	
که	در	مبارزه	 کردند.	و	این	مخصوص	یک	طبقه	ی	از	مردم	نبود.	آن	هایی	 و	تالش	نکردند،	برای	مبارزه	
که	 کسانی	 گسترده	تر	می	شد،	 که	هر	چه	زمان	به	سال	75	نزدیک	می	شد	دایره	ی	مبارزان	هم	 بودند	
کنند	و	نیروی	خود	را	صرف	مبارزه	 در	مبارزه	بودند	حاضر	بودند	برای	خود	سختی	و	ناراحتی	را	قبول	

کنند.
کرده	بودند.	دچار	غفلت	و	خواب	و	لختی	و	کسالت	 گاهی	و	برانگیختگی	پیدا	 خامسًا	مردم	یک	آ
نبودند؛	هر	حادثه	ی	کوچک	مردم	را	به	خود	متوّجه	می	کرد؛	دشمن	را	در	البالی	توطئه	ها	و	حیله	گری	ها	
که	قرآن	مسلمانان	را	به	آن	امر	می	کند	و	وظیفه	و	تکلیف	مسلمین	 می	دیدند.	حالت	هوشیاری	ای	
کّیس	باشند	به	وسیله	ی	مردم	عمل	شد	و	سادسًا	و	سابعًا	ثامنًا	 	باشند،	 که	همیشه	هوشیار این	است	
	نوع	 که	مجموعه	ی	این	علل،	این	انقالب	بزرگ	را	به	وجود	آورد	و	این	انقالب	در علل	بی	شمار	دیگری	
خود	در	طول	تاریخ	ما	بی	نظیر	بوده	است؛	در	سطح	جهان	در	دوره	های	اخیر	بی	نظیر	بوده	است	و	با	
که	بعد	از	پیروزی	برای	ما	پیش	آمد،	انقالب	یک	انقالب	استثنایی	است.	ما	چهار	 توّجه	به	حوادثی	
	این	چهار	سال	انواع	حوادث	برای	ما	پیش	آمده	است.	 گذرانده	ایم	و	در 	این	انقالب	 سال	را	بعد	از
کوتاه	موّفقّیت	چشم	گیر	 	این	مدت	 که	ما	در خالصه	گیری	من	از	مجموع	این	چهار	سال	این	است	
ادعا	 اّما	 رسیده	ایم،	 انقالبمان	 همه	ی	هدف	های	 به	 که	 نمی	کنیم	 ادعا	 داشته	ایم.	 توّجهی	 شایان	 و	
که	به	سمت	همه	ی	این	هدف	ها	در	حرکت	هستیم.	نشانه	ی	جامعه	ی	ما،	فلش	جامعه	ی	 می	کنیم	

ما	به	طرف	هدف	های	انقالب	است.

1.جاافتادگی	نوار
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کام	شده	است.	نتوانستند	مردم	 	نا 	این	هدف	ها	تا	امروز کردن	ما	از توطئه	ی	دشمنان	برای	منصرف	
گر	مردم	را	نداشته	باشد،	هیچ	چیز	ندارد	که	بتواند	موّفقّیت	 را	از	صحنه	خارج	کنند،	چون	این	انقالب	ا
کند.	با	این	همه	دشمن،	با	این	ضعف	امکانات	ماّدی	به	نسبت	دشمنان	 کامل	تضمین	 او	را	به	طور	
که	مردم	هم	به	نوبه	ی	خود	با	ایمانشان	در	 	انقالب	است	و	آن	مردم	است	 یک	نیروی	اساسی	در	اختیار
کنند.	ایمان	 	ایمان	است.	مردم	را	نتوانستند	از	صحنه	خارج	 صحنه	حضور	دارند.	عامل	اصلی	باز
مردم	را	نتوانستند	از	مردم	بگیرند.	دولت	مردان	بی	اعتقاد	به	انقالب	یا	به	اسالم	را	نتوانستند	بر	دوش	
که	 کنند.	چند	صباحی	موّفق	شدند	اّما	امام	و	اّمت	مانند	بنیه	ی	سالمی،	مزاج	سالمی	 مردم	سوار	
که	در	سطح	جهان	به	 کرد.	با	تبلیغاتی	 عناصر	بیگانه	و	نامتجانس	با	بدن	را	دفع	می	کند،	آن	ها	را	دفع	
که	پشتوانه	ی	خارجی	این	انقالب	است	از	ما	بگیرند.	با	 ت	ها	را	

ّ
راه	انداختند	نتوانستند	حمایت	مل

	تدابیر	همیشگی	استعمارگران	در	مقابل	همه	ی	انقالب	ها	است،	نتوانستند	 که	یکی	از تهاجم	نظامی	
	آن	به	وجود	می	آید،	این	 که	تحّول	در کشورهایی	 	در	همه	ی	انقالب	ها	و	 	بیاورند.	معمواًل ما	را	به	زانو	در
که	یک	تهاجم	نظامی	علیه	آن	انقالب	ایجاد	می	کند.	 	تدابیر	قطعی	است	برای	ضد	انقالب	 یکی	از
	این	 که	در 	آفریقا،	در	همه	ی	این	انقالب	هایی	 	آمریکایی	التین،	در که	در	آسیا،	در این	تجربه	ای	است	
که	به	ما	حمله	ی	نظامی	 کردند	 یم	عراق	را	وادار	 مناطق	اتفاق	افتاده	تکرار	شده،	این	جا	هم	شد.	رژ
کنون	 که	برای	انحراف	این	انقالب	اندیشیده	بودند،	تا	 بکند،	باز	هم	نتوانستند،	پس	همه	ی	تدابیری	
	آغاز	خود	 	آمده	و	انقالب	ما	بر	خالف	اغلب	انقالب	های	عالم	هر	چه	از	مبدأ	خود	از غلط	از	آب	در

گرفته،	به	اصول	خود	نزدیک	تر	و	آمیخته	تر	شده	است. فاصله	
جهت	 آن	ها	 به	 انقالب	 نشده	اند؛	 جدا	 انقالب	 	 از دولتی	 ضرورت	های	 خاطر	 به	 ما	 دولت	مردان	
می	دهد.	مردم	به	خاطر	مضیقه	ها	به	انقالب	بدبین	و	دلسرد	نشده	اند.	انقالب	برای	آن	ها	بزرگ	ترین	
با	 با	توّجه	 با	قدرت	پیش	آمده	و	در	مقام	سازندگی	هم	 تا	امروز	بحمداهلل	 ارزش	را	تشکیل	می	دهد.	
	این	چهار	سال،	دوسال	نیم	تقریبًا	جنگ	داشته	ایم	و	در	ضمن	این	چهار	سال	و	بخشی	 این	که	ما	در
تخریب	 جز	 که	 می	کردند	 حکومت	 ما	 بر	 دولت	مردانی	 دولت	هایی،	 چندماه،	 و	 سال	 دو	 این	 	 از
ط	بودند،	

ّ
یان	خائن	بر	مردم	مسل کاری	به	عهده	ی	خود	نداشتند.	یک	دورانی	آن	فرار مبانی	انقالب	

	باشد.	 کارکنان	و	تالشگران	باز کنند،	نمی	گذاشتند	میدان	برای	 کار	 نمی	گذاشتند	مؤمنین	به	انقالب	
کننده	 	این	چند	سال،	مدت	های	مدیدی	چند	وزارت	خانه	نداشتیم.	چند	وزیر	مهّم	و	تعیین	 ما	در
و	تخریب	ها	نمی	گذاشتند	 کار	شکنی	ها	 به	خاطر	 بودند،	 	 کار رأس	 که	در	 کسانی	هم	 آن	 نداشتیم.	
این	دوره	 انقالب	فکر	نمی	کردند؛	 به	 که	مسئوالن	 بگیرد.	یک	دوره	ای	هم	 انجام	 کاری	 در	مملکت	
	این	چهار	سال	این	مدت	جنگ،	آن	مدت	ناتوانی	های	داخلی	به	 گذرانده	ایم.	یعنی	از را	هم	از	سر	
که	 را	 کوتاه	آن	چه	 	این	دوران	 کنیم	می	بینیم	ما	در گر	حساب	 ا را	 کار	شکنی	ها	 خاطر	مخالفت	ها	و	
پیش	رفته	ایم،	چه	در	زمینه	ی	سیاست	های	داخلی،	چه	در	زمینه	ی	سازندگی	ها	و	چه	در	زمینه	ی	

عدم انحراف 
مردم و مسئولین 

با توطئه های 
دشمنان



□ 62 | در مکتب جمعه □

گذشته. ارتباطات	بین	الملل	در	حقیقت	یک	جهش	بوده	است،	این	مال	
را	 قانع	نیستیم.	ما	معجزه	ای	 به	هیچ	وجه	 	 این	مقدار به	 برادران	و	خواهران	قاطعًا	می	گویم	ما	 اّما	
که	باید	ما	را	در	یک	حرکت	سریع	و	مؤثر	و	پرتالش	 از	خدای	بزرگ	و	اسالم	و	ایمان	به	چشم	دیده	ایم	
گاهی	ها	و	هوشیاری	ها	و	 کند.	ما	امام	بزرگوارمان	را	بحمداهلل	با	همه	ی	آن	آ 	این	یاری	و	تشویق	 بیش	از
ت	خودمان	

ّ
یم.	ما	ایمان	عمیق	مل قاطعی	ها،	با	همه	ی	آن	تیزبینی	ها	و	آینده	نگری	ها	در	میان	خود	دار

ما	 یم.	 دار می	کنند	 کار	 انقالب	 و	 خدا	 خاطر	 به	 فقط	 که	 مخلص	 و	 مؤمن	 دولت	مردان	 ما	 یم.	 دار را	
ت	دیگری	دیده	نشده	است.	ما	

ّ
که	نظیر	آن	ها	در	هیچ	مل یم	 گذشته	دار نیروهای	رزمنده	ی	از	جان	

نهادهای	انقالبی	مانند	مجلس	شورای	اسالمی،	شورای	نگهبان،	شورای	عالی	قضایی،	دستگاه	های	
یم.	باید	سرعت	حرکت	ما	به	 	به	عهده	دارند،	همه	را	دار کشور کدامی	مسئولیتی	در	 که	هر	 گونی	 گونا
سمت	هدف	ها	بیشتر	باشد.	باید	با	قدرت	و	قاطعیت	همه	ی	دست	اندرکاران	دولتی،	چه	آن	هایی	
کار	می	کنند،	چه	آن	هایی	 	قّوه	ی	قضائیه	 کار	می	کنند،	چه	آن	هایی	که	در که	در	دستگاه	قّوه	ی	مجریه	
که	مسئول	مسایل	فرهنگی	و	آموزشی	اند،	 که	مسئول	مسایل	تولیدی	و	اقتصادی	اند	و	چه	آن	هایی	
که	مربوط	به	خدمات	عمومی	اند	باید	با	تالش،	با	قاطعیت،	با	توکل	به	خدا،	برای	مردم	 چه	آن	هایی	
و	 این	حرکت	 به	 کمک	 برای	 انقالب	 اّول	 	 روز مانند	 امکانات	خود	 از	همه	ی	 باید	 مردم	 و	 کنند	 کار	
به	 انقالب	 پنجمین	سال	 آغاز	 	 در قدرت	 این	 با	 ایمان،	 این	 با	 این	حرکت	 گر	 ا کنند.	 استفاده	 روند	
امید	خدا	در	همه	ی	قشرهای	مردم	سرعت	و	شتاب	خود	را	پیدا	بکند	ما	پیشرفت	های	بیشتری	باز	
خواهیم	داشت.	قّوه	ی	مقّننه	با	واقع	بینی،	با	وسواس	و	دقت	فراوان	برای	انطباق	احکام	و	قوانین	با	
	قّوه	ی	مجریه	بگذارد	و	قّوه	ی	مجریه	با	همه	ی	قدرت	و	توان	به	 شرع	مقّدس	با	اسالم	قوانین	را	در	اختیار

	را	به	سوی	پیشرفت	انقالب	انجام	بدهد. کار ت،	
ّ
امید	خدا	و	با	توکل	به	خدا	و	با	پشتیبانی	مل

	انقالب	 گرفته	نشود.	مشارکت	عمومی	در که	موجب	پیروزی	انقالب	ما	شد	باید	از	ما	 آن	چیزهایی	
	اّول	انقالب	کسانی	 باید	به	بهانه	ی	قشربازی،	این	قشر	و	آن	قشر	را	به	بهانه	ها	نفی	کردن،	نقض	نشود.	از
می	خواستند،	کوشش	داشتند	که	قشرها	را	از	هم	جدا	کنند.	کاسب	را	با	اداری،	دانشجو	را	با	کاسب،	
گون	را	با	یکدیگر،	روحانی	را	با	آن	قشر	دیگر،	نظامی	را	با	آن	قشر	دیگر	 گونا کارگر	را	با	اداری،	قشرهای	
ت	

ّ
بدبین	کنند	و	بین	آن	ها	اختالف	و	تفرقه	ایجاد	کنند.	امروز	هم،	هنوز	چنین	توطئه	هایی	هست،	مل

	اّول	انقالب	داشت	امروز	 	روز که	در گاهی	را	 باید	همان	بیداری	و	برانگیختگی	و	دشمن	شناسی	و	آ
ت	ما	احتیاج	دارند	به	این	هماهنگی	و	به	این	بیداری	و	هوشیاری	و	دشمن	

ّ
کند.	امروز	مل هم	حفظ	

گونش	شناخت. گونا را	باید	در	پشت	نقاب	تدابیر	و	حیله	های	
بشود.	 مشاهده	 مردم	 در	 هم	 باز	 باید	 می	دادند	 نشان	 مردم	 انقالب	 اّول	 	 روز 	 در که	 ایثاری	 همان	
گوشه	و	 	را	به	حّد	نهایت	رسانده	اند.	اّما	افراد	عالقه	مند	به	خود	و	به	منافع	خود	در	 عده	ای	واقعًا	ایثار
که	جز	با	یک	ایثار	همگانی	این	بار	سنگین	به	سرمنزل	نهایی	نمی	رسد.	همه	باید	 	باید	بدانند	 کنار

لزوم ادامه 
حرکت به سوی 
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برای	خود	 بدهند.	خودخواهی	ها	 ترجیح	 منافع	خودشان	 بر	 را	 انقالب	 منافع	 باید	 همه	 کنند.	 ایثار	
	این	 گفتن،	باید	در	میان	مردم	ممنوع	بشود.	ما	از کردن،	برای	خود	 کردن	ها،	برای	خود	تالش	 جمع	
از	 باقی	باشد.	 به	بهترین	وجه	 ایثار	در	میان	مردم	 این	 باید	 باز	هم	 گذشتیم،	 ایثار	 به	برکت	 تنگناها	

	و	مقاومت	را	بیاموزیم. رزمندگانمان،	ازخانواده	های	شهیدانمان،	از	جانبازانمان	درس	ایثار
استحکام	نهادهای	قانونی	باید	به	بهترین	وجه	حفظ	بشود.	نظم	و	قانون	و	تالش	انقالبی	با	هم	باید	
	انقالب	لنگ	بشود	و	نه	تالش	 کار که	 توّجه	قرار	بگیرد.	یعنی	نه	نظم	و	قانون	موجب	آن	بشود	 مورد	
گر		ارگان	های	دولتی	و	 گر	ما	مراعات	نظم	را	نکنیم	و	ا 	ا انقالبی	موجب	نقض	قانون	و	نظم	بشود.	امروز
گون	انقالبی	و	دولتی	از	محدوده	ی	قانونی	خودشان	پافراتر	بگذارند	انقالب	تهدید	 گونا دستگاه	های	
کشور	 کننده	ی	 کم	بردستگاه	های	اداره	 	به	دستگاه	منظم	و	به	نظم	حا می	شود.	تجسم	انقالب	امروز
که	به	عهده	ی	آن	ها	است	 است.	همه	ی	این	دستگاه	ها	به	جای	خود	الزم	اند	و	باید	آن	مسئولیتی	را	

آن	ها	انجام	بدهند.
مبارزه	 محیط	 کار،	 محیط	 خانه،	 زندگی	 محیط	های	 و	 دل	ها	 میان	 در	 باید	 را	 خدا	 ذکر	 و	 	خدا	
پشتکار	 با	 و	 الهی	 عنایت	 و	 کمک	 و	 لطف	 به	 توّجه	 با	 یاد	خدا	 با	 یم.	 بدار زنده	تر	 قبل	 روز	 	 از 	 روز هر	
که	 راه	 گذشته	ی	 مانند	 دارد،	 هم	 که	مشکالتی	 را	 راه	 باقیمانده	ی	 این	 توانست	 فّعالّیت	خواهیم	 و	
ت	متحد	و	منسجم	دارای	رهبری	صحیح،	

ّ
گذراندیم،	بگذرانیم.	و	یقینًا	ما	مل مشکالتی	داشت	و	

درون	 در	 معنوی	 و	 ماّدی	 نیروی	 همه	گونه	 دارای	 و	 	 ابتکار و	 خالقیت	 قدرت	 دارای	 ایمان،	 دارای	
ت	با	این	خصوصیات	خواهیم	

ّ
که	باید	استخراج	بشود	و	در	جای	خود	مصرف	بشود	ما	مل خودمان	

کرسی	بنشانیم. توانست	حرف	حّق	خودمان	را	در	دنیا	به	
برای	همه	ی	مستضعفان	 و	 ما	 برای	 ما	است	 ت	

ّ
مل مایه	ی	حیات	 که	 را	 ما	 انقالب	عزیز	 پروردگارا	

کن.	دل	های	ما	را	 	و	رهبر	عزیز	ما	را	در	سایه	ی	لطف	و	عنایتت	حفظ	 جهان	حفظ	بفرما.	امام	بزرگوار
کن.	برادران	و	خواهران	عزیز	این	توصیه	ها	در	حقیقت	توصیه	به	تقوای	الهی	است.	و	 به	هم	مهربانتر	
کاسب	 	را	توصیه	می	کنم	به	این	که	تقوای	خدا	را	فراموش	نکنید.	 من	شما	برادران	و	خواهران	نمازگزار
که	به	 که	می	تواند	نفع	مردم	را	بر	سود	خود	ترجیح	بدهد.	همان	طوری	 	با	تقوای	خداست	 و	پیشه	ور
کنند	و	قیمت	را	ارزان	بگذارند.	جوانان	 کردیم	جنس	را	به	مردم	آسان	ارائه	 کسبه	و	پیشه	وران	توصیه	
که	نیرو	می	گیرند	تا	این	بار	سنگین	را	بر	دوششان	بردارند.	روحانیون	اسالمی	 ما	با	تقوا	و	یاد	خدا	است	
که	قدرت	پیدا	می	کنند،	با	پارسایی	با	بی	اعتنایی	به	زخارف	و	 و	علمای	اسالم	با	تقوای	خدا	است	
کنند	و	آموزش	اسالمی	 زینت	های	دنیا،	با	شجاعت	و	قاطعیت	ایمان	اسالمی	را	در	دل	مردم	استوارتر	
که	اسالم	را	و	اصول	اسالمی	و	 را	به	مردم	بدهند.	و	حوزه	ی	علمیه	ی	عظیم	الشأن	قم	توان	پیدا	می	کند	
کارگران	ما	با	تقوای	 کند،	پاسخ	سؤاالت	مذهبی	مردم	را	بدهد.	 قرآنی	را	برای	مردم	آماده	ی	فهم	و	درک	
کارگزاران	 کارکنان	و	 	را	می	شناسند.	 کار کار	پیدا	می	کنند	و	قدر	جهاد	عظیم	 که	قدرت	بر	 خدا	است	

چند توصیه
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کامل	 می	دهند،	 انجام	 خوب	 می	دهند،	 انجام	 را	 خود	 کار	 که	 است	 الهی	 تقوای	 برکت	 به	 دولت	
	به	 کشور انجام	می	دهند	و	خود	را	خادم	مردم	می	شمارند.	و	همه	ی	قشرها	و	همه	ی	مردم	در	سراسر	
که	امید	دل	همه	ی	مستضعفان	عالم	و	همه	ی	 ت	نمونه	ای	باشند	

ّ
کمک	تقوای	خدا	می	توانند	آن	مل

کن. 	بیایند.	پروردگارا	توفیق	تقوای	خودت	را	به	ما	عنایت	 ت	های	دربند	به	شمار
ّ
مل

والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته
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گفتار پنجم نمودار 
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گفتار ششم: تداوم انقالب1
بسم	اهلل	الرحمن	الرحیم

	الحمدهلل	رّب	العالمین.	الحمدهلل	الذى	ترعد	من	خشیته	الّسماء	و	سّکآن	ها	و	ترجف	األرض	و	
	و	من	یصبح	فی	قمراتها.	الحمدهلل	الفاشی	فی	الخلق	امره	و	حمده،	الّظاهر	 عّمارها	و	تموج	البحار
	اهلل	وحده	

ّ
ذى	بعد	فال	یرى،	و	قرب	فشهد	الّنجوى،	تبارک	و	تعالی.	واشهدان	ال	اله	اال

ّ
بالکرم	مجده،	ال

	هو	
ّ

	اّولی	العلم	من	خلقه،	ال	اله	اال کما	شهد	اهلل	لنفسه	و	شهدت	له	مالئکته	و	رسله	و الشریک	له	
العزیز	الحکیم.	و	اشهد	اّن	محمدًا	عبده	المنتجب	و	رسوله	المرتضی	ارسله	بالهدى	و	دین	الحّق	
ی	علی	حبیبک	و	نجیبک	و	صفّیک	و	خیرتک	

ّ
هم	صل

ّ
کره		المشرکون.	الل ه	و	لو	

ّ
کل لیظهره	علی	الّدین	

غ	رساالتک،	بشیر	رحمتک	و	نذیر	نقمتک	سّیدنا	و	نبّینا	ابی	القاسم	
ّ
فی	خلقک	حافظ	سّرک	و	مبل

و	 علی		بن		الحسین	 و	 الحسین	 و	 الحسن	 علی	 امیرالمؤمنین؟ع؟و	صّل	 علی	 و	صلی		علی	 محمد	
محمد	بن	علی	و	جعفر	بن	محمد	و	موسی		بن	جعفر	و	علی		بن	موسی	و	محمد	بن	علی	و	علی		بن	
امنائک	فی	 و	 المهدى	حججک	علی	عبادک	 الهادى	 القائم	 الخلف	 و	 بن		علی	 الحسن	 و	 محمد	
و	 الّصالحین	 و	 الّشهداء	 ی	علی	جمیع	

ّ
و	صل المرسلین	 و	 االنبیاء	 ی	علی	جمیع	

ّ
هم	صل

ّ
الل بالدک.	

اْبِتَغاِء  فِی  َتِهُنوا  ا 
َ
»َول کتابه	 الحکیم	فی	 اهلل	 قال	 المستضعفین.	 و	حماة	 المسلمین	 ائمة	 ی	علی	

ّ
صل

ا َیْرُجوَن«2
َ
ـِه َما ل

َّ
ُموَن َوَتْرُجوَن ِمَن الل

َ
ل

ْ
ُموَن َکَما َتأ

َ
ل

ْ
ُموَن َفآن هم  َیأ

َ
ل

ْ
وُنوا َتأ

ُ
َقْوِم ِإن َتک

ْ
ال

از	جمله	ى	مطالبی	که	بارها	از	همه	ى	حنجره	هاى	مؤمن	و	صادق	تکرار	شده	است،	مسأله	ى	تداوم	
کنیم،	انقالب	 دادن	به	انقالب	است.	درباره	ى	این	جمله	و	این	واژه	الزم	است	همه	ى	ما	اندکی	فکر	
کنونی	ما	به	دو	معناست	یعنی	داراى	 را	ادامه	دادن	به	معناى	چیست؟	ادامه	دادن	انقالب	در	وضع	
که	هجوم	ضد	انقالب	را	چه	در	داخل	مرزهاى	ایران	و	 دو	قسمت	و	دو	بخش	است.	اّول	این	است	
کنیم	 چه	در	سطح	عرصه	ى	سیاست	بین	المللی،	با	ایمان	و	با	تصمیم	و	با	عزم	راسخ	خود	جلوگیرى	

	1.	بیانات	در	خطبه	اول	نماز	جمعه	59/1/15
	1.	النساء:	104

مفهوم تداوم 
انقالب
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که	مقابله	ى	با	ضد	انقالب	جهانی	به	این	صورت	امکان	پذیر	نخواهد	 	این	بابت	متوّجه	باشیم	 و	در
گفته	شده	است	و	حرف	هاى	 	این		باره	حرف	ها	 که	همواره	ما	موضع	دفاعی	به	خود	بگیریم،	در بود	
که	ما	آن	 گفت.	مسأله	ى	دّوم	و	بخش	دّوم	از	تداوم	انقالب	این	است	 که	باید	 دیگرى	هم	باقی	است	
اندیشه	و	فکرى	را	که	انقالب	ما	به	آن	مّتکی	بود،	در	داخل	جامعه	مان،	در	داخل	زندگی	مان،	در	داخل	
کنیم.	تداوم	دادن	به	انقالب	یعنی	این	که	در	 دستگاه	هاى	دولتی	مان	با	همه	ى	وجود	و	قدرت	پیاده	
که	از	آن	بوى	ضّدیت	با	اسالم	شنیده	 	باشد،	چیزى	 کنار	جامعه	ى	ما	اسالم	حاضر	و	نمودار گوشه	و	

شود،	در	متن	زندگی	مردم	وجود	نداشته	باشد.
که	زندگی	مردم	 که	هر	اندیشه	اى	را	داشته	باشند،	اّما	دولت	اسالمی	آزاد	نیست	 	البّته	مردم	آزادند	
که	حّکام	مقّید	به	عمل	 کند.	در	صدر	اسالم	وقتی	 را	براساس	اندیشه	ها	و	نظرات	غیراسالمی	اداره	
همین	 در	 اّما	 بود،	 اسالمی	 قوانین	 قوانین	 این	 می	کردند،	 پیاده	 را	 قوانین	 خود	 جامعه	ى	 در	 اسالمی	
آزادانه	را	داشتند	بلکه	به	مراتب	زندگی	 	و	مذاهب	حّق	زندگی	 جامعه	یهود	و	نصارى	و	سایر	افکار
که	سپاه	اسالم	در	سال	هاى	هفدهم	 که	خودشان	تصور	می	کردند.	وقتی	 آن	ها	بهتر	بود	از	آن	چیزى	
	آورده	بود،	مردم	آن	شهرها	 هجدهم	هجرت	یا	در	همان	حدود،	شهرهایی	از	بالد	روم	را	در	تصرف	در
	زیر	سایه	ى	 که	زندگی	آن	در از	مسیحی	و	یهودى،	اعتراف	می	کردند	و	به	صراحت	اظهار	می	کردند	
یم	امپراطورى	روم	 نظام	اسالمی	به	مراتب	آسوده	تر	و	آزادانه	تر	و	مرّفه	تر	است	از	زندگی	آنان	در	زمان	رژ
که	یک	رژیم	مسیحی	بود.	بنابراین	حکومت	اسالمی	و	مسئوالن	امر	در	جامعه	ى	اسالمی	حّق	ندارند	
کیفّیت	ترتیب	امور	دولتی	و	سیاسی	و	حکومتی	را	به	نحوه	ى	غیراسالمی	و	بر	 خط	مشی	جامعه	را	و	
با	همه	ى	دل	مطمئن	اند	و	 اّما	همه	می	دانند	و	مسلمانان	ها	 کنند	 خالف	خط	مشی	اسالمی	ترسیم	
که	در	یک	چنین	نظامی	نه	فقط	مسلمانان	بلکه	غیرمسلمانان	هم	از	آسایش،	از	 باید	مطمئن	باشند	
	آزادى	برخوردار	خواهند	بود،	این	یک	ُبعد	بسیار	مهمی	است	 	برادرى،	از	مهربانی،	از لذت	زندگی،	از

از	مسأله	ى	تداوم	انقالب.
	این	پیام	نوروزى	امام	که	در	حقیقت	خط	مشی	آینده	ى	انقالب	ما	را	ترسیم	می	کند،	به	بخش	هاى	 در
مهّم	بلکه	به	مهّمترین	بخش	هاى	جامعه	و	انقالب	توّجه	شده	است.	مسئوالن	امر	در	هر	قسمتی	باید	
	این	پیام	مورد	توّجه	قرار	بدهند	و	دقیقًا	بخواهند	و	بکوشند	 که	مربوط	به	خود	آن	هاست	از آن	چه	را	
که	آن	چه	مضمون	پیام	امام	است،	به	طور	حتم	عمل	بشود	و	این	تنها	راه	تداوم	انقالب	ماست.	یکی	
که	بعد	از	پیام	 که	در	پیام	امام	چه	در	پیام	نوروزى	و	چه	در	پیام	هاى	قبل	و	بیاناتی	 از	بخش	هایی	
ت	مسلمان	ایران	

ّ
	فرمودند	به	طور	وضوح	و	صراحت	بیان	شده	است،	مسأله	ى	روابط	مل نوروزى	ابراز

ت	ایران	حکومت	خود	را	یک	حکومت	انقالبی	می	داند	
ّ
است	با	دولت	ها	و	ابرقدرت	هاى	خارجی.	مل

که	به	 	انقالب	اسالمی	مردم	است	و	امام	 و	این	درست	است.	حکومت	ایران	یک	حکومت	مبعوث	از
کرده	اند	بر	همین	مبناست،	به	خاطر	این	است	 اعضاء	این	حکومت	و	تک	تک	مسئوالن	ابراز	اعتماد	

روابط انقالب 
اسالمی با دنیا
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که	در	روش	ها	و	منش	هاى	خود	از	شیوه	ى	اسالمی	 که	این	ها	موظف	و	مقّیدند	و	برخود	الزم	شمرده	اند	
راه	 	 ت	مسلمان	و	بودن	در

ّ
تأیید	مل و	 امام	 کنند	و	این	حمایت	 انقالبی	اسالمی	پیروى	 و	خط	مشی	

که	این	خط	مشی	هیچگونه	انحرافی	پیدا	نکند. انقالب	ادامه	دارد	تا	آن	زمانی	
کنار	یکدیگر	قرار	دارد،	مسئولیت	دولت	و	مسئوالن	امر،	و	مسئولیت	 	این	جا	دو	مسئولیت	در	 در
که	از	همه	ى	پذیرفته	شده	هاى	عرف	سیاست	جهانی،	از	همه	ى	 مردم.	دولت	مسئولیتش	این	است	
پذیرفته	 فرمول	هاى	 به	صورت	 عالم	 قدرت	مداران	 و	 دنیاداران	 و	 سیاستمداران	 نظر	 از	 که	 مطالبی	
و	 هماهنگی	 خاطر	 به	 و	 اسالم	 نفع	 به	 و	 انقالب	 نفع	 به	 لزوم	 هنگام	 در	 است،	 قبول	 مورد	 شده	اى	
کند.	مگر	مبناى	سیاست	جهان،	امروز	چیست؟	مگر	آن	 همراهی	با	خط	انقالب	اسالمی	صرف	نظر	
کسانی	که	عرف	سیاسی	جهانی	را	به	وجود	آورده	اند	جز	مشتی	مردم	دنیاخواه	و	دنیاطلب	هستند؟	مگر	
	التزامات	بین	المللی	را	 که	امروز کسانی	 آن	ها	به	فکر	مردم	اند؟	مگر	آن	ها	به	فکر	انسانیت	اند؟	مگر	آن	
تزم	به	این	التزامات	هستند؟	مگر	دولت	آمریکا	و	

ّ
به	رخ	ما	در	همه	ى	زمینه	ها	می	کشند،	واقعًا	خود	مل

	التزامات	و	تعهدات	پذیرفته	ى	جهانی	و	بین	المللی	می	زنند،	این	تعهدات	 که	دم	از پا	 دولت	هاى	ارو
	آفریقا	و	در	خود	ایران	محترم	 	آمریکاى	التین،	در کشورهاى	آسیاى	جنوب	شرقی،	در 	ویتنام،	در	 را	در
ت	هاى	مستضعف	و	جنگ	زده	و	محروم	و	

ّ
کعبه	ى	امید	مل که	روزى	 شمردند؟	و	مگر	سازمان	ملل	

فقیر	بود	توانست	براى	مدت	طوالنی	اى	و	قابل	توّجهی	این	اطمینان	را	جلب	بکند	و	نگاه	بدارد؟	ما	
که	به	این	 کسانی	 گشوده	ایم.	یقینًا	در	دنیا	بسیارند	 که	راه	تازه	ای	را	پیش	پاى	بشرّیت	 مدعی	هستیم	
که	در	میان	خود	ما	و	در	داخل	جامعه	ى	خود	ما	این	 کسانی	 حرف	پوزخند	می	زنند،	یقینًا	بسیارند	
منطق	را	با	ناباورى	می	شنوند	و	حاضر	نیستند	به	هیچ	وجه	آن	را	بپذیرند،	اّما	فراموش	نباید	بکنیم	
ت	ایران	یک	سره	به	دنبال	امام	خود	فریاد	

ّ
که	مل که	همین	ناباورى	و	همین	پوزخند	در	آن	روزى	هم	

	این	مسأله	مشکل	تر	 	این	مملکت	ریشه	کن	بشود	وجود	داشت،	آن	روز می	زد	که	نظام	پادشاهی	باید	از
به	نظر	ما	می	رسید،	آن	روز	خود	ما	به	دشوارى	می	توانستیم	این	آینده	را	به	این	نزدیکی	و	به	این	زودى	
ت	

ّ
که	سی		و	شش	میلیون	مل 	این	را	نمی	کردند	 	انقالبیون	ما	هرگز	تصور تصور	بکنیم.	حّتی	بسیارى	از

او	و	دارو	 باند	 و	 تاریکی	یعنی	محمدرضا	پهلوى	 و	 که	مجسمه	ى	سیاه	پلیدى	 ببیند	 را	 ایران	روزى	
به	 قرآن	 اّما	شد.	 می	کرد؟	 باور	 را	چه	کسی	 این	 نکند،	 ت	حکومت	

ّ
مل این	 بر	 او	 ایادى	 و	 او	 دسته	ى	

اساسی	ترین	و	اصیل	ترین	نیازهاى	انسان	تکیه	می	کند.	نیاز	رستگارى	انسان،	نیاز	رهایی	انسان	از	
کارسازتر	است.	بحث	جهاد	اسالمی	بحثی	 قیدها	و	بندها،	این	از	همه	ى	نیازهاى	انسان	اساسی	تر	و	
است	که	مّتکی	بر	همین	احساس	نیاز	در	وجود	هر	تک	تک	انسان	هاست.	جهاد	اسالمی	را	مسلمانان	
	و	تحمیلی	نبوده	 کور که	انجام	داده	اند،	فقط	به	صورت	انجام	یک	وظیفه	ى	 در	هر	دوره	اى	از	زمان	
که	از	سوى	دشمن	خدا	و	دشمن	انسان	بر	دوش	 است.	پیغمبران	براى	مردم	ترسیم	می	کردند	بارى	را	
انسان	چگونه	 شایسته	ى	 زندگی	 بشود	 برداشته	 گر	 ا 	 بار این	 که	 می	کردند	 ترسیم	 و	 است	 نهاده	 آنان	

وظایف دولت
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ِتی َکانَْت 
َّ
ال  

َ
ال

َ
ْغل

َ
أ

ْ
َوال ِإْصَرُهْم  َعْنُهْم  نصیب	او	خواهد	شد	و	آن	گاه	راهش	را	نشان	می	دادند	»َوَیَضُع 

ِة َفَتَحُه  َجّنَ
ْ
ْبَواِب ال

َ
ِجَهاَد َباٌب ِمْن أ

ْ
ْیِهْم«1	لذا	امیرالمؤمنین؟ع؟جهاد	را	باب	بهشت	می	داند	»َفِإّنَ ال

َ
َعل

براى	رستگارى	در	 انگیزه	ى	مجاهدت	 از	درهاى	بهشت	است،	 اّولَیاِئه  «2			جهاد	درى	 ِة  ِلَخاّصَ ُه  الّلَ
دنیا	و	در	آخرت	در	دل	انسان	ها	به	وسیله	ى	پیامبران	و	به	وسیله	ى	اّولیاى	حّق	زنده	می	شد	و	آن	ها	بی		
کارى،	و	پیروزى	نصیب	آن	ها	می	شد.	ما	مردم	این	 سر	و	پا،	سر	و	پا	نشناخته	می	رفتند	در	آغوش	فدا
کرده	ایم،	معجزه	ى	خون،	معجزه	ى	تصمیم،	معجزه	ى	ایستادگی	را	 گذراندیم،	جهاد	را	تجربه	 دوره	را	
ت	ایران	می	تواند	این	راه	

ّ
که	مل 	و	ایمان	عمیق	را	 خود	ما	به	چشم	خودمان	دیدیم	بنابراین	هرگز	این	باور

	را	از	دست	 	و	گسترده	بدارد،	این	باور جدید	را	در	مقابل	خالئق،	در	مقابل	همه	ى	خلق	هاى	محروم	باز
نخواهیم	داد.	در	مقابله	ى	با	دشمن	سست	نخواهیم	شد.

که	 ت،	در	نظارت	و	مراقبت	برکار	مسئوالن	این	است	
ّ
	وظیفه	ى	دولت	اسالمی	و	مسئولین	امر	و	مل

این	اصل	انقالبی	را	از	دست	ندهد،	تسلیم	ضرورت	ها	و	فشارها	نشود،	امروز	دولت	آمریکا	در	مقابل	
ت	

ّ
ت	ایران	به	صف	آرایی،	تهدیدآمیز	دست	زده	است،	سعی	می	کند	اّول	مسئوالن	را	و	سپس	مل

ّ
مل

کند.	مردم	ایران	در	صحنه	ى	سیاست	جهانی	توانستند	بلوغ	انقالب	خودشان	را	 را	از	میدان	خارج	
ثابت	کنند،	توانستند	بفهمانند	که	این	انقالب	مّتکی	به	تک	تک	آحاد	مردم	است،	یک	جریان	خاص	
که	 	نزدیک	دید،	اعضاى	کمسیونی	 نیست.	دبیر	کل	سازمان	ملل	متحد	به	ایران	آمد،	این	مطلب	را	از
براى	رسیدگی	به	جرائم	شاه	به	ایران	آمده	بودند	این	را	در	روش	مردم،	در	اظهارات	مردم،	درخواست	
که	 فهمیدند	 کردند،	 مالحظه	 مردم	 اندیشان	 زبده	تر	 و	 باالتر	 	 گفتار در	 مردم،	 اجتماعات	 در	 مردم،	
به	وسیله	ى	 که	 مردم	 یکپارچه	ى	 تصمیم	 گروگان	ها	 مسأله	ى	 مقابل	 در	 است.	 یکپارچه	 ایران	 ت	

ّ
مل

گرفته	خواهد	شد	و	اعالم	خواهد	شد	و	عمل	خواهد	شد	مسأله	ى	 مجلس	شوراى	اسالمی	آن	تصمیم	
بشود	سرنوشت	ساز	 گرفته	 مردم	 نمایندگان	 به	وسیله	ى	 مردم	 از	طرف	 که	 این	تصمیمی	 و	 گروگان	ها	
	باشد،	لذا	امام	هم	 	این	مسأله	نمی	تواند	سرنوشت	ساز 	این	مسأله	و	هیچ	عامل	دیگرى	در است	در

گروگان	ها	بدست	مردم	و	مجلس	مبعوث	مردم	است. که	سرنوشت	 کردند	 بارها	این	را	تکرار	
گروگان	ها	 ت	در	مورد	این	

ّ
گروگان	ها	تصمیمی	نگرفته	است	تصمیم	مل که	مجلس	در	مورد	 مادامی	

آن	 است.	 کرده	 هم	 تأیید	 بلکه	 است	 نکرده	 مسأله	 این	 با	 مخالفتی	 ت	
ّ
مل کنون	 تا نیست.	 	 	 آشکار

که	نشان	دهنده	 کسانی	 ت،	آن	
ّ
که	مجلس	شوراى	اسالمی	تشکیل	بشود،	آن	وقت	مبعوثان	مل روزى	

با	 که	 بگیرند	 و	تصمیم	 بنشینند	 بایستی	 آن	ها	 مردم	هستند،	 واقعی	 نظر	 و	 رأى	 منعکس	کننده	ى	 و	
گروگان	ها	چگونه	باید	عمل	بشود.	اّما	تهدید	آمریکا	هیچ	تأثیرى	ندارد،	تهدید	به	این	که	محدودیت	
ندارد،	 تأثیرى	 هیچ	 آورد	 خواهند	 به	وجود	 ایران	 دولت	 براى	 سیاسی	 محدودیت	هاى	 یا	 اقتصادى	

	1.	اعراف:	157
2.	نهج	البالغه،	خطبه	27
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کی	از	نظر	و	اندیشه	و	 گفته	می	شود	و	حا 	این	پایگاه	رسمی	الهی	و	مذهبی	 که	در این	سخنی	است	
کرده	اند،	مسأله	ى	 کید	 که	امام	هم	بارها	این	مطلب	را	تأ میل	دل	مردم	و	مسئوالن	است	همچنانی	
باید	تصیم	بگیرند.	ما	در	مقابل	استکبار	 به	نظر	و	خواست	مردم،	مردم	 کرده	اند	 را	محول	 گروگان	ها	
که	 ایستادیم،	نمی	توانیم	میدان	به	استکبار	بدهیم.	نماینده	ى	سپاهیاِن	پیروزمنِد	دالور	اسالم،	وقتی	
گفت	ما	 که	باید	در	مقابل	یزدگرد	به	خاک	بیافتی	و	زمین	را	ببوسی،	 گفتند	 به	قصر	یزدگرد	رفت	به	او	
که	در	مقابل	یزدگرد	و	هیچ	 آمدیم	تا	شما	را	هم	نجات	بدهیم،	ما	آمدیم	به	همه	ى	شما	هم	بگوییم	
بیافتیم.	ما	 که	به	خاک	 آزادى	هستیم	می	گویید	 	 که	پیام	آور به	ما	 افتاد،	شما	 نباید	 بشرى	به	خاک	
	آمریکا،	استکبار	هر	مستکّبر	.	و	 می	خواهیم	دنیا	را	از	شّر	استکبار	نجات	بدهیم	و	نه	فقط	استکبار

که	می	توانید. گفته	است	 قرآن	به	ما	
که	 کرد،	و	وعده	ى	الهی	 کارى	 ت	فدا

ّ
کردیم،	مل ما	روزى	در	مقابل	شاه،	مستضعف	بودیم،	مبارزه	

َواِرِثیَن«1	تحّقق	پیدا	
ْ
ُهُم ال

َ
ًة َوَنْجَعل ِئّمَ

َ
ُهْم أ

َ
ْرِض َوَنْجَعل

َ
أ

ْ
ِذیَن اْسُتْضِعُفوا فِی ال

َّ
ی ال

َ
ُمّنَ َعل

َ
ن ّن

َ
فرمودند	»َو ُنِریُد أ

استکبار	 مقابل	 در	 به	خرج	می	دهد،	 	 استکبار زور	می	گوید،	 ایران	 ت	
ّ
مل مقابل	 در	 آمریکا	 	 امروز کرد.	

	انقالب	از	هدف	هاى	
ّ

	انقالب	نیمه	کاره	است،	واال
ّ

ت	ایران	می	ایستد	و	باید	بایستد	و	اال
ّ
آمریکا	هم	مل

از	 بکند،	 را	 التزام	 فالن	 ایران	 دولت	 گر	 ا ما	 می	گویند	 است.	 شده	 منحرف	 و	 کرده	 تخّطی	 خودش	
کرد.	این	درست	همان	استکبار	طاغوتی	اى	است	 مجازات	هاى	اقتصادى	ایران	صرف		نظر	خواهیم	
ت	ایران	

ّ
کدام	مجازاتی	را	آمریکا	می	خواهد	نسبت	به	ایران	و	دولت	ایران	و	مل که	ما	با	او	می	جنگیم.	

کرد،	این	سی		و	شش	میلیون	 که	شما	را	مجازات	خواهد	 ت	ایران	است	
ّ
انجام	بدهد	یا	بردارد،	این	مل

کردید	در	مقابل	 که	شما	از	بدترین	و	شریرترین	خالئق	حمایت	 که	بعد	از	سی		سال	 زجر	دیده	هستند	
گرفته	و	آمادگی	خودش	 کرده،	دست	به	سالح	 ت،	حاال	به	خود	آمده،	قاّمت	برافراشته،	قیام	

ّ
این	مل

که	 کرد	تا	شما	را	سرجاى	خودتان	بنشاند،	چه	مجازاتی؟	مگر	ما	مجرم	بودیم	 کرده	و	خواهد	 را	حفظ	
کنید	یا	مجازاتتان	را	بردارید؟	ما	دولت	آمریکا	را	مجرم	می	شناسیم،	ما	همه	ى	سران	و	 شما	مجازات	
ت	ایران	

ّ
گر	حرف	مل کرده	اند	مجرم	می	شناسیم.	ا 	آمریکا	حمایت	 که	از قدرت	مداران	سیاسی	عالم	را	

که	وقتی	النه	ى	جاسوسی	تصرف	شد	 ت	این	است،	مردم	به	همین	دلیل	بود	
ّ
را	می	خواهید،	حرف	مل

به	 و	 کردند	 تأیید	 آن	ها	 از	 را،	 آن	ها	 که	حّتی	نمی	شناختند	 به	وسیله	ى	یک	مشت	جوان	مسلمانی	
ت	و	براى	

ّ
	این	حادثه	به	عنوان	یک	حادثه	ى	بزرگ	براى	مل کنون	مردم	از که	تا همین	دلیل	بوده	است	

ت	
ّ
کردند	و	اسم	آوردند،	این	حادثه	حادثه	ى	مربوط	به	یک	عده	جوان	نبود،	مربوط	به	مل انقالب	یاد	

	و	نشانه	و	نمایشگرى	از	خواست	مردم	ایران	بود. کار	آن	جوان	های	مسلمان	تبلور ایران	است.	
	نزد	 که	امروز	منفورترین	خالئق	در 	آمریکا	بداند	 که	رئیس	جمهور 	پانزده	سال	قبل	فرمودند	 امام	در

1.	قصص:	5
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گفتند،	 	امام،	پانزده	سال	قبل،	در	سال	1342	یا	اوایل	43	این	مطلب	را	امام	 ت	ایران	است.	آن	روز
ّ
مل

که	هیچکس	نمی	گفت	اّما	همه	احساس	می	کردند،	همه	آن	را	احساس	می	کردند.	امروز	 سخنی	بود	
	ایران	پناه	داده	است،	پلیدترین	مجرمان	 هم	قضّیه	همان	است،	آمریکا	به	پلیدترین	جانیان	گنه	کار	در
	این	نخواهد	گذشت.	بنابراین	 ت	ایران	از

ّ
را	در	ظرف	سی	سال	حمایت	کرده،	به	آن	ها	قدرت	داده	و	مل

تصمیم	 به	 گروگان	ها	 گر	 ا شاه،	 دادن	 پناه	 خاطر	 به	 آمریکاست	 دولت	 مجازات	 گروگان	ها	 مسأله	ى	
ت	ایران	خواهد	بود.

ّ
گذشت	و	تفّضل	و	بزرگوارى	مل کمه	نشوند،	این	 مجلس	شوراى	اسالمی	محا

بکند،	 تحمل	 باید	 ت	
ّ
مل یک	 که	 مسأله	ى	سختی	هایی	 اقتصادى،	 مسأله	ى	ضرورت	هاى	 اّما	 	 و

گر	امروز	دولت	هاى	بزرگ	کمر	خصومت	با	ما	ببندند	 مطمئنًا	این	ها	یک	سختی	هایی	است،	مطمئنًا	ا
	این	تردیدى	 بخواهند	ما	را	از	لحاظ	اقتصادى	و	بازرگانی	و	تولیدات	و	غیرو	اذیت	کنند،	می	توانند،	در
یم،	ما	هم	 	یاد	ما	نباید	برود،	اّواًل	ما	هم	می	توانیم	آن	ها	را	راحت	نگذار نیست	اّما	دو	مطلب	در	مقابل	از
کردن	فریاد	مظلومیتش	 با	بلند	 ت	ایران	هم	می	تواند	

ّ
از	آن	ها	بگیریم.	مل را	 می	توانیم	آسایش	زندگی	

آتش	را	در	سراسر	این	منطقه	روشن	کند،	نفت	را	در	همه	ى	خلیج	فارس	بر	آن	ها	حرام	کند،	آن	ها	خیال	
کویت	و	 گرسنگی	چشید،	برادرانش	در	عربستان،	در	عراق،	در	بحرین،	در	 ت	ایران	

ّ
گر	مل که	ا کردند	

که	تولید	این	 کارگر	مسلمانی	 که	برادران	 کردند	 	بقیه	ى	مناطق	نفت	خیز	آرام	خواهند	نشست؟	فکر	 در
نخواهند	 را	 اسالمی	 اّمت	 امام	 فرمان	 انقالب،	 بزرگ	 رهبر	 فرمان	 آن	هاست	 به	دست	 ماده	ى	حیاتی	
	این	شیرها	بر	روى	دستگاه	شاه	و	روزى	دیگر	بر	روى	آمریکا	بسته	شد،	 که	یک	روز شنید؟	همچنانی	
پا	 روزى	هم	همه	ى	شیرهاى	نفت	می	تواند	بر	روى	صنعت	غرب	و	تکنولوژى	پیشرفته	ى	آمریکا	و	ارو
کردند؟	چرا	 گر	احتیاج	نداشتند	چرا	این	جاها	را	اشغال	 بسته	بشود.	آیا	آن	ها	به	ما	احتیاجی	ندارند؟	ا
گرفتند	و	فشردند؟	بنابراین	ما	هم	در	مقابل	آن	ها	می	توانیم	آسایش	 		ما	را	توى	مشت	خودشان	 این	قدر
کنون	غنوده	بودند	بمانند.	 که	تا یم	در	بستر	راحت	خودشان	آن	چنان	 راحت	را	از	آن	ها	بگیریم،	نگذار
ـَه 

َّ
 َصَدُقوا َما َعاَهُدوا الل

ٌ
ُمْؤِمِنیَن ِرَجال

ْ
َن ال کند. »ِمّ ت	ایران	باید	مبارزه	

ّ
که	مل مطلب	دّوم	این	است	

	راه	خدا	 که	در گفتیم	 که	ما	درست	 گر	قرار	است	 گفتیم	یا	نه؟	ا ْیِه«1	آیا	ما	با	پیمانمان	با	خدا	راست	
َ
َعل

که	اثر	این	مبارزه	را	هم	دیده	ایم،	بایستی	باز	هم	به	این	مبارزه	 گر	راست	است	 کرد،	و	ا مبارزه	خواهیم	
کنیم،	 اقتصادى	 محاصره	ى	 آماده	ى	 کنیم،	 سختی	ها	 آماده	ى	 را	 خودمان	 بایستی	 بدهیم،	 ادامه	
که	 نیرومند	 انسانی	 اراده	ى	 کمک	 از	ضرورت	ها	به	 کنیم،	آماده	ى	استفاده	 آماده	ى	حمله	ى	نظامی	
به	 گروگان	ها	 با	ماست.	سرنوشت	 که	نصرالهی	 بدانیم	 و	 بکنیم	 دارد	 وفور	وجود	 به	 انقالبی	 مردم	 در	
	این	قضّیه،	 دست	مردم	و	نمایندگان	این	مردم	هست	و	مجلس	شوراى	اسالمی	اصل	است	نه	فقط	در
کوچک	و	بزرگ	همچنانی	که	امام	 آینده	ى	این	مملکت	و	قضایاى	 در	همه	ى	مسایل	و	جریان	هاى	

1.	احزاب:	23

ت
ّ
وظایف مل

فشارهای 
اقتصادی
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کند. »َیا  ت	را	منعکس	
ّ
که	باید	تصمیم	بگیرد	و	خواست	مل فرمودند،	مجلس	شوراى	اسالمی	است	

که	به	نداى	 کسانی	 که	ایمان	آوردید،	اى	 کسانی	 اِدِقیَن«1	اى	 وُنوا َمَع الّصَ
ُ

ـَه َوک
َّ
ُقوا الل

َ
ِذیَن آَمُنوا اّت

َّ
َها ال ّیُ

َ
أ

که	بعد	از	سال	ها	رکود	و	خواب	بیدار	 کسانی	 که	مبارزه	را	پذیرفتید،	اى	 کسانی	 گفتید،	اى	 خدا	بلی	
کنید.	حّساسّیت	و	هوشیارى	و	مراقبت	فرمان	و	امرونهی	خدا	در	همه	ى	 شدید،	تقواى	خدا	پیشه	
که	به	 کسانی	همراه	باشید	 اِدِقیَن«2	با	آن	 وُنوا َمَع الّصَ

ُ
امور،	یک	فریضه	و	یک	واجب	انقالبی	است	»َوک
راستی	در	صدد	انجام	تعّهد	الهی	خود	هستند.

والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته

2.	توبه:	119
3.	همان
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گفتار ششم نمودار 
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گفتار هفتم: رمز ماندگاری و پیروزی انقالب اسالمی1
بسم	اهلل	الرحمن	الرحیم

ذی	ترعد	من	خیفته	الّسماء	و	السکآن	ها	و	ترجف	العجز	و	
ّ
	الحمدهلل	رّب	العالمین.	الحمدهلل	ال

کما	شهد	 	اهلل	وحده	ال	شریک	له	
ّ

	و	من	یصبح	فی		غمراتها	و	اشهد	ان		ال	اله		اال عّمارها	و	تموج	البحار
اّن	 و	اشهد	 الّرحیم،	 الّرحمن	 	هو	

ّ
اال اله	 العلم	من	خلقه،	ال	 اّولی	 	 و له	مالئکته	 لنفسه	و	شهدت	 اهلل	

هم	
ّ
ه	و	لوکره		المشرکون.	الل

ّ
کل محمدًا	عبده	و	رسوله	ارسله	بالهدی	و	دین	الحّق	لیظهره	علی	الّدین	

ی	علی	سّیدنا	امیرالمؤمنین؟ع؟و	
ّ
ی	علی	نبّیک	و	حبیبک	و	نجبیک	و	خیرتک	فی	خلقک،	و	صل

ّ
صل

ی	علی	الحسن	و	الحسین	و	علی		بن		الحسین	و	محمد	بن	علی	و	جعفر	بن	محمد	و	موسی		بن	
ّ
صل

جعفر	و	علی		بن	موسی	و	محمد	بن	علی	و	علی		بن	محمد	و	الحسن		بن	علی	و	الحّجة	القائم	المنتظر	و	
هم	

ّ
هم	حّفه	بمالئکتک	و	اّیده	بنصرک	و	انصره	نصرًا	عزیزا	و	افتح	له	فتحًا	مبینا.	الل

ّ
العدل	المؤّمل،	الل

ی	علی	ائمة	
ّ
ی	علی	جمیع	الّشهداء	و	الّصالحین	و	صل

ّ
ی	علی	جمیع	االنبیاء	و	المرسلین	و	صل

ّ
صل

المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المسلمین.
َها َثاِبٌت 

ُ
ْصل

َ
َبٍة أ َبًة َکَشَجَرٍة َطّیِ ا َکِلَمًة َطّیِ

ً
ُه َمَثل ْم َتَر َکْیَف َضَرَب الّلَ

َ
ل

َ
کتابه »أ و	بعد،	قال	اهلل	فی	

َها«2 َها ُکّلَ ِحیٍن ِبِإْذِن َرّبِ
َ
ُکل

ُ
َماِء ُتْؤتِی أ َوَفْرُعَها فِی الّسَ

خدای	متعال	برای	این	که		جریان	های	زندگی	و	تاریخ	را	به	درستی	به	بشر	بفهماند	این	تمثیل	را	در	
	تاریخ	در	صورتی	 کریم	می	آورد.	هر	پدیده	ای،	هر	جریانی،	هر	فکری	و	هر	واقعّیتی	در	جامعه	و	در قرآن	
کیزه	 که	طّیب	و	پا کیزه	باشد،	مانند	درختی	 که	در	اصل	و	ریشه	طّیب	و	پا می	ماند	و	بارور	می	شود	
که	در	اصل	سالم	است	و	دچار	نقص	و	بیماری	و	آفت	نیست	و	این	درخت،	 است،	یعنی	درختی	
که	می	تواند	درختان	را	بارور	بکند	غرس	می	شود،	این	چنین	درختی	رشد	می	کند،	و	باقی	 در	زمینی	
می	ماند	و	در	زمان	خود	شکوفا	می	شود	و	در	زمان	خود	میوه	ی	شیرین	و	مطلوب	را	می	دهد	و	انسان	از	

1.	بیانات	در	خطبه	اول	نماز	جمعه	58/12/24
1.	ابراهیم:	24	و	25

رمز ماندگاری 
اسالم
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آن	بهره	می	برد.	یک	حادثه،	یک	پدیده	ی	اجتماعی	هم	همین	طور	است.	همه	ی	پدیده	ها	و	همه	ی	
	این	عالم	به	انسان	 که	در حادثه	ها	و	همه	ی	اندیشه	ها	و	عقیده	ها	و	خالصه	همه	ی	چیزهایی	است	
که	در	سرزمین	مناسبی	غرس	 گر	مانند	نهالی	 گر	سالم	باشد	و	ا گر	طّیب	باشد،	ا کلمه	ا ارتباطی	دارد.	
می	شود	در	سرزمین	مناسب	خود	قرار	بگیرد،	این	رشد	می	کند،	همه	ی		جریان	های	تاریخ	را	و	همه	ی	

کرد. حوادث	را	می	شود	با	این	ترتیب	و	با	این	معیار	نسبت	به	ماندن	یا	نماندن	شان	پیش	بینی	
که	به	دنبال	راهی	 	تاریخ	ماند.	در	میان	انسان	هایی	 کلمه	در کلمه	ی	طّیب	بود،	این	 اسالم	یک	
برای	سعادت	و	نیکبختی	جستجو	می	کردند،	یعنی	در	آن	سرزمین	مناسب	خود،	این	نهال	طّیب	
که	از	همه	طرف	طوفان	های	حادثه	بر	این	نهال	وزید،	 گر	چه	 به	دست	مبارک	رسول	اهلل	غرس	شد.	ا
که	این	نهال	در	مّکه	و	در	 ابرقدرت	های	خارجی	از	لحظه	ای	 هم	دشمنان	داخلی	و	هم	دشمنان	و	
بود،	چون	در	سرزمین	 اّما	چون	نهال	سالمی	 قرار	دادند	 را	مورد	تهاجم	 سرزمین	عربستان	رویید،	آن	
	برترین	و	رفیع	ترین	حقایق	 فطرت	انسان	روییده	بود،	چون	از	سرشت	انسان	سرچشمه	گرفت	و	چون	از
َها ُکّلَ 

َ
ُکل

ُ
گرفته	بود،	پس	ماند	و	بارور	شد	»ُتْؤتِی أ عالم	وجود	یعنی	حقیقت	ذات		باری	تعالی	منشأ	

گاهی،	در	هر	موسمی	این	نهال	مقّدس	بارور	و	شکوفا	می	شود	و	میوه	اش	را	به	 َها«1	در	هر	 ِحیٍن ِبِإْذِن َرّبِ
که	سالیان	درازی	بود	مورد	تطاّول	و	 انسانّیت	و	به	تاریخ	می	بخشد.	در	زمان	ما	هم	این	نهال	مقّدس	
ت	ایران	در	سرزمین	فطرت	انسان	های		معتقد	و	مشتاق	

ّ
گرفته	بود،	با	انقالب	اسالمی	مل تعّرض	قرار	

رویید.
	ایران	توانست	 که	چرا	این	اندیشه،	این	عقیده	و	این	مکتب	در	اسالم،	در دیگران	تعجب	می	کنند	
کند	و	مکاتب	دیگر	نتوانستند،	این	سؤال	پاسخش	برای	ما	روشن	است	 کند	و	توده	ها	را	بسیج	 جا	باز	
زیرا	مکتب	های	دیگر،	آن	نهال	هایی	بودند	که	در	سرزمین	فطرت	ریشه	نداشتند	»َوَمَثُل َکِلَمٍة َخِبیَثٍة 
گذاشته	شده	است	و	ریشه	در	زمین	 که	روی	زمین	 ْرِض«2	آن	نهالی	

َ
أ

ْ
ْت ِمْن َفْوِق ال

َّ
َشَجَرٍة َخِبیَثٍة اْجُتث

َ
ک

گر	دو	 	و	گرما	بدهی،	شکوفا	نمی	شود؛	ا ندارد،	هر	چه	با	او	بکنی،	هر	چه	خرج	او	بکنی،	آبیاری	کنی،	نور
َها ِمْن َقَراٍر« او	در	سرزمین	فطرت	انسان	مستقر	

َ
روزی	هم	غنچه	و	گلی	نشان	بدهد	پایدار	نمی	ماند »َما ل

	این	دید	علمی	اسالمی	فلسفی	 نخواهد	ماند.	ما	انقالب	خودمان	را	ای	برادران	و	خواهران	مسلمان،	از
گل	می	نشست،	باید	باالخره	بارور	می	شد	 نگاه	می	کنیم،	انقالب	ما	باید	رشد	می	کرد،	باید	به	میوه	و	
کنده	 گرفته	است	از	ریشه	 که	نسبت	به	آن	انجام	 کارشکنی	هایی	 	این	مملکت	با	همه	ی	 و	باید	در
نمی	شد.	دو	روزی	ممکن	است	مانعی	در	سر	راهش	ایجاد	بکنند،	اّما	نخواهند	توانست	این	انقالب	
انسان	 و	در	دل	فطرت	 گرفته	است	 و	نشأت	 فرمان	و	حکم	خدا	سرچشمه	 	 از زیرا	 کنند	 ریشه	کن	 را	
َه  ّنَ الّلَ

َ
روییده	است	و	حقیقت،	یعنی	آن	جریان	اصیل	و	طبیعی	تاریخ	او	را	مددی	می	دهد	»َذِلَک ِبأ

1.	ابراهیم:	25
2.ابراهیم:	26

رویش دوباره 
تفکر اسالمی در 

ایران
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َباِطُل«1	زیرا	خدا	حّق	است،	عالم	حّق	است،	جریانات	عالم	
ْ
ّنَ َما َیْدُعوَن ِمْن ُدوِنِه ُهَو ال

َ
َوأ َحّقُ 

ْ
ُهَو ال

همه	در	جهت	و	در	سمت	حّق	است،	هر	چه	باطل	باشد	ممکن	است	دو	روزی	در	عالم	بماند	اّما	
که	بر	خالف	جریان	باد	حرکت	می	کند،	مانند	آن	شناوری	می	ماند	 کشتی	بادی	ای	می	ماند	 مانند	آن	
که	برخالف	مسیر	آب	در	رودخانه	شنا	می	کند،	دست	و	پایی	خواهد	زد،	قدمی،	متری	خواهد	رفت	
که	در	خط	جریان	 که،	آن	شناوری	 اّما	بالمآل	این	حرکت	ادامه	نخواهد	یافت،	برخالف	آن	جریانی	
که	معتقد	به	اسالم	و	پیرو	اسالم	و	طالب	نظام	اسالمی	هستیم،	در	حقیقت	 آب	حرکت	می	کند.	ما	

در	جریان	قوانین	طبیعت	حرکت	می	کنیم	پس	باید	پیروز	می	شدیم.
	انتخابات	مجلس	شورای	اسالمی	است،	 ت	در

ّ
	این	مل یکی	از	نشانه	های	پیروزی	ما	موّفقّیت	امروز

ت	به	پای	صندوق	رأی	می	رود،	
ّ
کم	تر	از	یک	سال	این	مل که	در	طول	یک	سال	یا	 این	پنجمین	بار	است	

این	از	چه	ناشی	می	شود؟	این	مردم	همان	مردم	اند،	انسان	ها	عوض	نشده	اند	با	پنج	سال	و	ده	سال	
که	 پیش،	اّما	همچنانی	که	امام	فرمودند،	این	مردم	احساس	مسئولیت	می	کنند،	احساس	می	کنند	
ق	به	خود	آن	هاست،	این	شعور	و	درک	سیاسی	هم	در	آن	ها	به	وجود	آمده	است	و	انقالب	

ّ
کشور	متعل

گر	به	پای	صندوق	رأی	نرفتند	و	 که	ا کنند	و	بدانند	 که	احساس	خطر	 این	درک	را	به	آن	ها	داده	است	
گذاشته	شده	است	 ت	

ّ
که	به	عهده	ی	فردفرد	این	مل هوشیارانه	حوادث	را	تعقیب	نکردند	و	آن	چه	را	

کمین	اند	و	این	مرحله	موّفقّیت	را	به	چنگ	خواهند	آورد،	 انجام	ندادند،	دشمنان	از	شش	جهت	در	
و	 است	 رفته	 رأی	 پای	صندوق	های	 به	 و	شریف	 مسئولیتی	عظیم	 احساس	 با	 ت	

ّ
مل که	 است	 این	

که	این	انتخابات	هم،	این	جریان	هم	به	خیر	و	سالمت	و	عافیت	و	با	احساس	 یم	 می	رود	و	امیدوار
که	 کثرّیت	در	سرتاسر	ایران	به	نمایندگان	واقعی	مردم	 ت	و	با	آراء	سنگین	و	ا

ّ
وحدت	در	میان	آحاد	مل

	به	اسالم	و	به	قرآن	و	به	نظام	اسالمی	و	به	قانون	جمهوری	اسالمی	 همان	انسان	های		مسلمان	وفادار
	این	مردم	در	مجلس	شورای	اسالمی	شرکت	بکنند	و	پایه	ی	نظام	 هستند،	ان	شاءاهلل	به	نمایندگی	از

	این	مجلس	ریخته	بشود. الهی	و	توحیدی	آینده	ی	ما	در
ت	به	استحضار	

ّ
	انتخابات	یعنی	روز	شروع	آزمایش	عظیم	این	مل 	این	روز که	باید	در 	اّما	نکته	ای	را	 	و

که	این	ندا	را	و	این	سخن	و	 	نقاط	عالم	 	و	تا	هر	نقطه	ای	از کشور همه	ی	برادران	و	خواهرانم	در	سرتاسر	
ت	مسلمان	ایران	از	مجلس	شورای	اسالمی	چه	چیزی	

ّ
که	ما	مل پیام	را	می	شنوند	برسانم	این	است،	

از	مجلس	شورای	 باید	برای	ما	چه	بکند،	این	توقع	عظیم	را	همه	ی	ما	 یم،	این	مجلس	 انتظار	دار را	
کند	و	در	اختیار	 که	طرح	جامع	نظام	الهی	و	اسالمی	و	توحیدی	را	تدوین	 اسالمی	خواهیم	داشت	
که	قهرًا	برگزیده	ی	همین	مردم	خواهد	بود،	برای	اجرا	بگذارد.	اّما	این	 دستگاه	های	اجرایی،	و	دولتی	
که	به	نظر	من	 مهّمترین	مسأله	ی	زمان	ما	و	خواسته	ی	این	مرحله	ی	از	ما	چیست؟	من	چند	موضوع	را	

1.حج:	62

وظایف مجلس 
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مهم	ترین	مسایلی	می	رسد	که	ما	باید	از	مجلس	شورای	اسالمی	توقع	آن	را	داشته	باشیم	به	شما	برادران	
و	خواهران	عزیز	عرضه	می	دارم.	مسأله	ی	ابتدایی	و	اّولی	ما	در	سیاست	داخلی	و	در	زمینه	های	اداره	ی	
ت	به	

ّ
	ایجاد	رفاه،	ایجاد	امنّیت،	ایجاد	فرهنگ	و	آموزش	اصیل	اسالمی.	این	مل کشور	عبارت	است	از

این	سه	رکن	رکین	نیاز	اساسی	دارد،	باید	طرحی	ریخته	بشود	که	در	مملکت	اسالمی	و	در	نظام	اسالمی	
	و	فقرآفرین	وجود	دارد،	آن	جا	اسالم	وجود	ندارد.	 و	قرآنی	فقر	نباشد،	آن	جا	که	فقر	هست	و	نظام	فقرپرور
که	قشرهایی	از	مردم،	مرفه،	راحت،	بی	دغدغه	ی	معاش	و	دارای	همه	ی	امکانات،	و	قشرهای	 آن	جا	
	اّولین	امکانات	زندگی	محروم	هستند،	آن	جا	آیین	قرآن	نیست.	امیرالمؤمنین؟ع؟می	فرماید:	 دیگری	از
کنم	به	این	که	نامم	زمامدار	مؤمنان	و	مسلمین	است	و	با	آن	ها	در	دردها	و	رنجهاشان	 آیا	من	قناعت	
  هذا أمیُرالُمؤِمنین ؟«1	صرف	این	که	زمامدارانی	با	اندیشه	ی	

َ
أْقَنُع  ِمن َنفِسی بأْن یقال شریک	نباشم؟	»أ

که	قرآن	و	اسالم	و	نماز	جمعه	در	میان	مردم	رایج	 کافی	نیست،	فقط	همین	 اسالمی	بر	سرکار	هستند	
است	بس	نیست،	باید	اسالم	در	زندگی	مردم	پیاده	بشود	و	نخستین	قدم،	برداشتن	فقر	و	مسکنت	
ت	پیچیده	است	

ّ
است.	باید	مجلس	شورای	اسالمی	رفع	فقر	را	که	مانند	سرطانی	به	همه	جای	این	مل

کند،	قانون	های	مترّقی	اسالمی	بگذراند	و	دولت	موظف	به	اجرای	آن	قانون	ها	بشود	و	 وجهه	ی	هّمت	
سپس	امنّیت.	باید	گروه	های	اخاللگر	و	سرانگشت	های	خیانت	کار	دشمنان	خارجی	ما	این	قدرت	را	
کسی	نباید	بتواند	 کلفتی	 گردن	 که	سالح	به	دست	بگیرند،	دیگر	توی	این	مملکت	با	زور	 پیدا	نکنند	
بر	مردم	زور	بگوید	و	تطاّول	روا	بدارد،	باید	همه	ی	انسان	ها	در	مقابل	قانون	برابر	باشند،	باید	متجاوزان	
کنون	رئیس	جمهور	منتخب	مردم	نظر	و	فکر	و	 حّق	تعّدی	به	جامعه	ی	اسالمی	را	نداشته	باشند.	تا
	این	زمینه	با	مردم	در	میان	گذاشته	است،	مجلس	شورای	اسالمی	برگزیده	ی	مردم	 اندیشه	ی	خود	را	در
هم	باید	این	را	وجهه	ی	هّمت	قرار	بدهد	و	آن	گاه	فرهنگ	اسالمی،	گسترش	اندیشه	و	آموزش	اسالمی.	
نونهاالن	 و	 نوجوانان	 و	 را	در	میان	جوانان	 اندیشه	ی	ضد	اسالمی	 که	 آن	دانشکده	ای،	آن	مدرسه	ای	
کودکان	و	جوانان	ما	می	رود،	در	یک	نظام	اسالمی	 که	تنها	به	قاضی	ذهن	 ترویج	می	کند	و	آن	استادی	
	ما	 قرار	نمی	توانند	بگیرند،	باید	اندیشه	ی	اسالمی	ترویج	شود،	نه	با	زور،	با	آموزش	و	ادراک،	اسالم	از
یم	و	دولت	 کنیم،	بفهمیم	و	به	آن	ایمان	بیاور که	ما	حقایق	اندیشه	ی	اسالمی	را	درک	 خواسته	است	
که	وسایل	این	فهمیدن	را	در	اختیار	همه	ی	 جمهوری	اسالمی	و	مجلس	شورای	اسالمی	موظف	اند	
که	امام	فرمودند	سراسر	این	 قشرها،	در	روستاها،	در	شهرها،	در	مدرسه	ها،	در	مسجدها	و	همچنانی	
	این	مدرسه	اندیشه	ی	مترّقی	و	متعالی	اسالمی	تدریس	بشود،	این	 مملکت	باید	مدرسه	بشود	و	در

اندیشه	باید	با	جان	و	ذهن	مردم	آمیخته	بشود.	این،	سه	رکن	رکین	و	سه	پایه	ی	اساسی	است.
که	دولت	جمهوری	اسالمی	ایران	 	اّما	در	زمینه	ی	سیاست	خارجی	مهّمترین	مسأله	این	است	 و

1.احمدی	میانجی،	علی؛	مکاتیب	االئمة	؟ع؟	ج	1،	ص	106
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روابط	خود	و	مناسبات	خود	را	اّواًل	با	قدرت	های	ستمگر،	با	قدرت	های	غارتگر	روشن	بکند،	معلوم	
ما	 بیاییم،	 	 کنار یم	 دار غارتگری	حّق	 کدام	دستگاه	 با	 کدام	ستمگری،	 با	 قدرتی،	 کدام	 با	 ما	 باشد	
که	دولت	اسالمی	ایران	نمی	تواند	 که	دولت	ایران	نمی	تواند	منزوی	باشد،	اّما	می	فهمیم	هم	 می	فهمیم	
کاری	نیست،	ما	را	به	آن	 روی	آشتی	به	قدرتمندان	شرق	و	غرب	نشان	بدهد.	ما	را	به	آن	قدرتمندان	
گرفتن	 گرفتن	قطعات	یدکی،	 برای	خاطر	 نیازی	نیست،	ما	حاضر	نیستیم	 که	در	اختیار	آن	هاست	
گفت	 خوب	 چه	 و	 بدهیم.	 را	 ت	

ّ
مل و	 را	 مملکت	 روغن،	 گرفتن	 گندم،	 گرفتن	 جنگی،	 تجهیزات	

برافراشتن	 و	جنایت	کار	مقدمات	 انورالسادات	خائن	 که	 وقتی	 آن	 نویسنده	ی	مصری	 روشنفکر	 یک	
که	 پرچم	اسرائیل	را	در	سرزمین	مصر	فراهم	می	کرد	و	عذرش	این	بود،	بهانه		اش	را	این	طور	ذکر	می	کرد	
ت	مصر	قرار	بدهم،	این	

ّ
می	خواهم	صحرای	سینا	را	پس	بگیرم	و	چاه	ها	و	منابع	نفت	را	در	اختیار	مل

دیدیم	 و	 داد.	 را	 اّما	مصر	 گرفت	 را	 انورالسادات،	صحرای	سینا	 رئیس	 بلی،	 گفت	 روشنفکر	مصری	
ت	مصر	را	و	شرف	و	حیثیت	عربی	

ّ
کشور	مصر	را	و	مل 	بود.	صحرای	سینا	را	بگیرند	و	 که	همین	طور

این	سفیهانه	ترین	 بدهند،	 قرار	 اسرائیلی	 آدم	کش	 پای	چکمه	پوشان	جالد	 زیر	 	 در را	 اسالمی	مصر	 و	
این	چنین	 نمی	خواهیم	 ما	 رذیالنه	ترینش.	 یا	 و	 بکند	 زمامدار	 که	ممکن	است	یک	 معامله	ای	است	
ت	مان	پیشنهاد	خواهیم	کرد،	مجلس	شورای	اسالمی	تصمیم	خواهد	

ّ
معامالتی	انجام	بدهیم،	ما	به	مل

گرفت،	مجلس	شورای	اسالمی	جواب	خواهد	داد	از	طرف	مردم	که	آیا	مردم	ایران	حاضرند	روزه	بگیرند	
	آمریکا	هستند	دست	دوستی	و	تسلیم	و	اطاعت	ندهند؟	 که	جزو	اقمار و	با	آمریکا	و	با	دولت	هایی	
گندم	بگیرند؟	این	را	مجلس	شورای	 که	ذلیل	و	نوکر	و	مطیع	باشند،	تسلیم	باشند	اّما	 یا	نه،	حاضرند	
کنند.	و	نکته	ی	دّومی	 که	نمایندگان	شما	مردم	هستند	باید	تکلیف	اش	را	معین	 کسانی	 اسالمی،	آن	
است.	 اسالمی	 آزادی	بخش	 جنبش	های	 مسأله	ی	 بشود	 معین	 باید	 اسالمی	 شورای	 مجلس	 در	 که	
	افغانستان	و	برادران	 	فیلیپین،	برادران	ما	در	فلسطین،	برادران	ما	در	عراق،	برادران	ما	در برادران	ما	در
ما	در	سراسر	این	منطقه	ی	عظیم	از	عالم،	با	خون	و	آتش	دست	به	گریبانند.	دولت	اسالمی	با	آن	ها	
چگونه	عمل	خواهد	کرد؟	آیا	تعارف	زبانی	خواهد	کرد؟	آیا	به	آن	ها	خواهد	گفت	که	ما	از	شما	حمایت	
که	سال	هاست	دولت	های	مرتجع	منطقه	ی	عربی	با	نهضت	فلسطین	 کاری	 می	کنیم،	اّما	به	زبان؟	
که	 می	کنند.	دم	از	فلسطین	می	زنند،	اظهار	حمایت	می	کنند	اّما	در	عمل	نه	فقط	دوستی	نمی	کنند،	
دشمنی	هم	می	کنند.	این	را	هم	باید	تکلیفش	را	مجلس	شورای	اسالمی	معین	بکند،	واقعًا	راست	
آیا	ما	از	جنایتکارانی	مثل	 کنیم	یا	نه؟	 آیا	می	خواهیم	ما	جنبش	های	آزادی	بخش	را	تقویت	 بگوییم	
در	 برادران	مسلمان	مان	 	 از ما	 آیا	 داشت؟	 رودربایستی	خواهیم	 عراق	 مزدور	 فاشیست	 فاسد	 رهبران	
کبرشان	تخت	و	تاج	فرعونی	سادات	را	لرزانید	حمایت	 گذشته	آوای	اهلل		ا 	نماز	جمعه	ی	 که	در مصر	

کرد	یا	نه؟ خواهیم	
گاه	و	 بر	توده	های	آ بر	اسالم	گرایان	و	اسالم	شناسان	مصر،	آفرین	 بر	برادران	مصری	ما،	آفرین	 آفرین	
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	نماز	جمعه،	مثل	شما	مردم،	 کردند.	بعد	از کثر	استفاده	را	 	نماز	جمعه	و	از	مسجد	حدا که	از هوشیار	
گفتند،	اسرائیل	و	همراهانش	و	 کبر	 کردید	وارد	خیابان	ها	شدند،	اهلل	ا که	شما	عمل	 با	همان	نقشه	ای	
کردند،	به	امید	آن	که	ان	شاءاهلل	این	حرکت	ها	و	جنبش	های	 همدستانش	و	هم	پیالگانش	را	محکوم	
اسالمی	آزادی	بخش،	در	دل	توده	های	برادران	مسلمان	و	عرب	و	غیر	عرب	ما	هر	چه	بیشتر	متمّوج	و	
که	مجلس	شورای	اسالمی	بر	عهده	دارد.	به	امید	آن	که	با	رفتن	 متالطم	بشود.	این	ها	مسایلی	است	
برگزیده	ترین	 و	 زبده	ترین	 انتخاب	 و	 رأی	 پای	صندوق	های	 به	 و	خواهران	مسلمان	 برادران	مسلمان	
کنند،	ان	شاءاهلل	زمینه	را	برای	ایجاد	 که	می	توانند	این	آرمان	ها	را	در	مجلس	منعکس	 انسان	های	ی	
کنند.	پروردگارا	به	محمد	و	آل	محمد	ما	مردم	مسلمان	را	و	 یک	نظام	اسالمی	آرمانی	مطلوب	فراهم	

همه	ی	مسلمانان	جهان	را	در	پیمودن	راه	تحکیم	نظام	اسالمی	موّفق	و	مؤید	بگردان.
	والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته
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گفتار هفتم نمودار 
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گفتار هشتم: امر به معروف و نهی از منکر1
بسم	اهلل	الرحمن	الرحیم

اشهدان	 و	 ها	
ّ
کل نعمه	 جمیع	 علی	 ها	

ّ
کل محامده	 بجمیع	 الحمدهلل	 العالمین.	 رّب	 	الحمدهلل	

و	دین	 بالهدى	 ارسله	 و	رسوله	 اّن	محمدًا	عبده	 و	اشهد	 ایقان	 و	 ایمان	 و	 اهلل	شهادة	اخالص	
ّ

الاله	اال
م	علی	حبیبک	و	نجیبک	و	صفّیک	

ّ
هم	صّل	و	سل

ّ
ه	ولو	کره	المشرکون.	الل

ّ
الحّق	لیظهره	علی	الّدین	کل

ی	
ّ
ی	علی	علی	امیرالمؤمنین؟ع؟و	صل

ّ
غ	رساالتک	و	صل

ّ
و	خیرتک	فی	خلقک	و	حافظ	سّرک	و	مبل

علی	الحسن	و	الحسین	و	علی	علی	بن	الحسین	و	محمدبن	علی	و	جعفربن	محمد	و	موسی	بن	جعفر	
و	علی	بن	موسی	و	محمدبن	علی	و	علی	بن	محمد	و	الحسن	بن	علی	و	الحّجة	الخلف	القائم	المؤمل	
و	 االنبیاء	 ی	علی	جمیع	

ّ
هم	صل

ّ
الل امنائک	فی	بالدک.	 و	 المنتظر،	حججک	علی	عبادک	 العدل	 و	

ی	علی	ائمة	المسلمین	و	هداة	المؤمنین	
ّ
ی	علی	جمیع	الّشهداء	و	الّصالحین	و	صل

ّ
المرسلین	و	صل

هم	اغفرللمؤمنین	و	المؤمنات	و	المسلمین	و	المسلمات،	االحیاء	منهم	و	
ّ
و	حماةالمستضعفین.	الل

االموات.
 ِمن َبأِس الّلِه وَقواِرِعِه، وأّیاِمِه وَوقاِئِعِه، َفلا َتسَتبِطئوا َوعیَدُه 

َ
مثال

َ
ُم الأ

ُ
عن	امیرالمؤمنین؟ع؟»إّنَ ِعنَدک

م 
ُ

م َیلَعِن الَقرَن الماِضَی َبیَن أیدیک
َ
الّلَه ُسبحاَنُه ل خِذِه، وَتهاُونا ِبَبطِشِه، وَیأسا ِمن َبأِسِه، َفإّنَ 

َ
َجهلًا ِبأ

ِلَترِک  ماَء 
َ
َوالُحل الَمعاصی،  ِلُرکوِب  َفهاَء  الّسُ الّلُه  َعَن 

َ
َفل ِر. 

َ
الُمنک َعِن  هَی  َوالّنَ وِف  ِبالَمعر مَر 

َ
الأ ِلَترِکِهُم  ا 

ّ
إل

ناهی«2 الّتَ
ما	 امیرالمؤمنین؟ع؟براى	 و	 ماست	 نسل	 در	 انسان	ها	 بزرگ	 بشرّیت	درس	 تاریخ	 گذشته	 ماجراى	
بخشی	 این	 	 در می	دهد،	 ارائه	 رهنمودهایی	 تاریخ	 درس	هاى	 از	 نهج	البالغه	 قاطعه	ى	 خطبه	ى	 در	
کرد،	 ترجمه	خواهیم	 و	 کرده	ایم	 این	جمعّیت	عظیم	جدا	 	 امروز براى	 با	عظمت	 این	خطبه	ى	 	 از که	
امیرالمؤمنین؟ع؟به	نکته	ى	دقیقی	اشاره	می	کند،	آن	نکته	را	بفهمیم	و	بشکافیم	و	از	آن	در	مسایل	

1.بیانات	در	خطبه	اول	نماز	جمعه	59/2/5
2.نهج	البالغه،	خطبه	192

یخ  ذکر تار
بشرّیت
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ُم 
ُ
ِعنَدک »إّنَ  می	فرماید  بگیریم.	 بهره	 ماست	 دوش	 بر	 	 امروز که	 تکالیفی	 براى	 و	 جامعه	مان	 حساس	

	بندگان	خدا	از	عذاب	خدا	و	از	  ِمن َبأِس الّلِه وَقواِرِعِه، وأّیاِمِه وَوقاِئِعِه«1	نمونه	هاى	زنده	اى	از
َ

مثال
َ
الأ

کوبنده	اش	و	داستان	هاى	عبرت	آموزى	از	حوادث	و	وقایع	روزگار	 قدرت	نمایی	خدا	و	از	ضربت	هاى	
پیش	روى	شماست.

از	همیشه	 بیش	 روزگار	 این	 	 در در	جهان	 اسالمی	 اّمت	 و	همه	ى	 ایران	 	 در مسلمان	 مردم	 و	شما	 	
آمد	شنیدید،	شما	 فرود	 بر	پیکر	جّباران	 که	 را	 یانه	ى	قهر	خدا	 تاز این	سخنند.	شما	صفیر	 مخاطب	
که	پنجاه	سال	 کاخ	جّباران	 	این	مملکت	وارد	شد	و	 که	برنوکران	امپریالیزم	در کوبنده	اى	را	 ضربت	
زنده	اى	است	در	 نمونه	ى	 این	 به	چشم	خودتان	دیدید،	 کرد،	 ویران	 بودند	 آن	پوشیده	 در	استحکام	
	انتقام	خدا	و	کوچک	 خِذِه«2	مبادا	به	خاطر	بی	خبرى	از

َ
مقابل	چشم	شما. »َفلا َتسَتبِطئوا َوعیَدُه َجهلًا ِبأ

ت	
ّ
ید.	امروز	مل ُکند	شمار را	دیر	و	 از	قدرت	نمایی	خدا،	تهدیدش	 شمردن	سلطه	ى	خدا	و	نومیدى	

که	قدرت	امپریالیزم	آمریکا	را	در	 که	بر	آن	است	و	مصّمم	است	 ایران	به	دنبال	رهبرش	فریاد	می	زند	
ت	هاى	انقالبی	زمان	

ّ
که	هیچ	یک	از	مل ت	ایران	سخنی	را	می	گوید	

ّ
سراسر	منطقه	بشکند،	امروز	مل

ت	ایران	امروز	می	گوید	ما	به	این	
ّ
کرده	است.	مل کوچک	ترین	اقدامی	 گفته	است	و	نه	براى	آن	 ما	نه	

	را	در	داخل	مرزهاى	ایران	بشکنیم،	ما	می	خواهیم	کاخ	ظلم	و	ستم	 قناعت	نمی	کنیم	که	کاخ	استکبار
اربابان	تحمیلی،	مزدوران	امپریالیزم	و	خود	قدرتمداران	جهانی	آمریکا	در	سراسر	این	منطقه	بشکند.	
که	چرا	 کنید	 این	را	ادعا	می	کنیم،	بر	این	مطلب	تصمیم	و	عزم	خود	را	استوار	می	کنیم،	مبادا	خیال	
ُکند	 	نیامد،	تهدید	خدا	را	 که	چرا	دشمن	در	منطقه	ى	خاورمیانه	به	زانو	در کنید	 گمان	 دیر	شد،	مبادا	

مشمارید،	دیر	شده	ندانید.
خداوند	نسل	گذشته	اى	را	که	پیش	روى	شما	بودند	از	رحمت	خود	دور	نساخت	مگر	به	خاطر	آن	که	
	نفرین	 کردند،	نسل	گذشته	ى	ما	از	رحمت	خدا	دور	شده	بود	دچار امر	به	معروف	و	نهی	از	منکر	را	ترک	
که	هم	اسارت	فکرى	داشت	هم	اسارت	مادى،	هم	اخالقش	فاسد	شده	 و	لعنت	شده	بود.	آن	نسلی	
گرسنه	بود	هم	هیچ	گونه	اختیارى	براى	سرنوشت	سازى	خود	نداشت.	چرا	این	نسل	 بود	هم	شمکش	
که	خود	ما	هم	در	آن	نسل	حضور	داشتیم	و	در	سرنوشت	آن	ها	شریک	بودیم	از	رحمت	 گذشته	ى	ما	
گر	ما	هم	امر	به	معروف	 	ا خدا	دور	ماندند؟	به	خاطر	این	که	امر	به	معروف	و	نهی	از	منکر	نکردند.	امروز
اّول	پیش	رفته	ایم،	عقب	 و	در	قدم	 کرده	ایم	 انقالب	 این	که	 با	 که	 باید	بدانیم	 از	منکر	نکنیم،	 و	نهی	
کنیم	به	نیکی	و	نهی	 که	امر	 	بر	ما	هم	الزم	است	 خواهیم	ماند	و	دچار	لعنت	خدا	خواهیم	شد.	امروز
کلمه	بگویم،	 کلمه	درباره	ى	امربه	معروف	و	نهی	از	منکر	و	در	تفسیر	این	دو	 کنیم	از	بدى.	این	جا	یک	
که	تو	به	زبان	و	خودت	به	تنهایی	به	 اى	برادران	و	خواهران	مسلمان،	امر	به	معروف	فقط	آن	نیست	

1.نهج	البالغه،	خطبه	192
2.هامن

امر به معروف 
و نهی از منکر
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کوچک	از	نهی	از	منکر	است. کسی	بگویی	نکن،	این	یک	نمونه	ى	
	این	که	جامعه	ى	اسالمی	 کامل	و	جامعش	عبارت	است	از امر	به	معروف	و	نهی	از	منکر	در	شکل	
و	 ببندد	 فضیلت	ها	 و	 نیکی	ها	 و	 خوبی	ها	 برقرارى	 به	 کمر	 ببندد،	 بدی	ها	 ساختن	 ریشه	کن	 به	 کمر	
در	دست	 ما	 ماّدى	 و	 فکرى	 اسارت	 مانده	هاى	 باقی	 	 در ما	خالصه	می	شود	 بدی	هاى	 امروز	همه	ى	
گام	حرکت	 ت	یکپارچه،	دست	به	دست	هم	داده،	یک	صدا	و	یک	

ّ
قدرت	هاى	بزرگ،	باید	همه	ى	مل

کوشش	 یم	ببّریم	و	بگسلیم	و	 گذشته	دار که	هنوز	ما	به	فرهنگ	غلط	 کنند	تا	این	وابستگی	هایی	را	
م َیلَعِن الَقرَن الماِضَی َبیَن 

َ
کنیم	که	ندا	و	پیام	انسانی	خود	را	به	همه	جا	بگسترانیم.	»َفإّنَ الّلَه ُسبحاَنُه ل

ماَء 
َ
َفهاَء ِلُرکوِب الَمعاصی، َوالُحل َعَن الّلُه الّسُ

َ
ِر. َفل

َ
هَی َعِن الُمنک وِف َوالّنَ مَر ِبالَمعر

َ
ا ِلَترِکِهُم الأ

ّ
م إل

ُ
أیدیک

کردند،	تن	به	پستی	ها	و	رذالت	ها	دادند،	 گناه	 که	سبک	سران	جامعه	بودند	 ناهی«1	آن	کسانی	 ِلَترِک الّتَ
از	 را	 آن	ها	 این	عمل،	 به	خاطر	 را	فقط	خواستند،	خدا	 نقد	خود	 زندگی	 به	خودخواهی	ها	دادند،	 تن	
باز	 را	 آن	ها	 دیدند،	 را	 مردم	 جهالت	 این	 اندیشمندان،	 و	 زبدگان	 و	 بزرگان	 و	 کرد	 دور	 خود	 رحمت	

نداشتند.
ت	در	مقابل	یک	قدرت	شیطانی	عظیمی	

ّ
	این	که	ما	مل امروز	همه	ى	این	مسایل	خالصه	می	شود	در

که	نمی	خواهد	بگذارد	ما	به	مسایل	خودمان	و	به	اصالح	خودمان	برسیم.	آمریکا	امروز	 گرفته	ایم	 قرار	
	به	توطئه	و	ایجاد	آشوب	و	اغتشاش	می	کند،	عواملش	 ما	را	تهدید	می	کند،	عواملش	را	در	داخل	وادار
کردستان	عوامل	آمریکا	نوعی	رفتار	می	کنند،	در	دانشگاه	عوامل	و	مزدوران	 انواع	و	اقسامی	دارند،	در	
	بازار	نوعی	عمل	می	کنند،	در	همه	ى	محیط	ها	و	قشرهاى	اجتماعی	 دشمن	نوعی	عمل	می	کنند،	در
که	به	آمریکا	بزنید،	براى	 کرده	اید	 که	شما	شروع	 عوامل	دشمن	عمل	می	کنند،	چرا؟	زیرا	آن	ضربه	اى	را	
	این	خطبه	ى	 پا	و	براى	جهان	غرب	یک	ضربه	ى	مهلک	است.	من	این	جمله	را	در آمریکا	و	براى	ارو
اّول	براى	شما	معنی	کنم	و	بشکافم	تا	ان	شاءاهلل	در	خطبه	ى	دّوم	به	دو	نکته	ى	دیگر	بپردازم.	گفتم،	این	
کنید	خواهید	 که	شما	باز	 ضربه	یک	ضربه	ى	مهلک	است	براى	دشمنان	شما.	امروز	پیچ	رادیوها	را	
کرده	اند،	یا	روابط	شان	را	با	 	این	که	ایران	را	محاصره	ى	اقتصادى	 که	قدرت	هاى	عظیم	جهانی	از دید	

کبر	و	تفاخر	دارند. کرده	اند	یا	می	کنند،	احساس	غرور	و	سربلندى	و	 ایران	قطع	
وظیفه	 ما	 می	خواهد،	 که	دشمن	 بفهمند	 را	همان	طورى	 مطلب	 این	 است	 افراد	ضعیف	ممکن	
رزمندگانی	 و	 قهرمانان	 اى	 ایران،	 مسلمان	 مردم	 اى	 بشکافیم.	 مردم	 براى	 را	 مطلب	 داریم	حقیقت	
	این	قدم	از	 	و	غالب	شدید،	بدانید	در 	پیروز که	تا	حاال	در	درگیرى	و	ستیزه	ى	با	آمریکاى	جهان	خوار
پا	نسبت	به	این	موضوع	 که	ارو درگیرى	هم	شما	پیروزید،	در	مسأله	ى	روابط	ما	با	آمریکا	و	تهدیدى	
رابطه	 ما	 با	 که	 وقتی	 آن	 دنیاى	غرب	 بازنده	است.	 و	چه	کسی	 برنده	است	 ببینیم	چه	کسی	 می	کند	

1.همان

علت دشمنی 
استکبار
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دارد،	اّواًل	از	نفت	ما	استفاده	می	کند،	این	ماده	ى	حیاتی	را	به	قیمت	ارزان	و	ثمن	بخس	از	ما	می	خرد	
و	صنایع	عظیم	خود	را	هر	چه	عظیم	تر	می	کند.	ثانیًا	با	استفاده	از	پیشرفت	صنعتی	خود،	زندگی	ما	را	
بازار	محصوالت	خود	قرار	می	دهد،	هر	جا	نگاه	می	کنید،	یا	مصنوعات	اروپایی	است،	یا	مصنوعات	
آمریکایی	است،	یا	مصنوعات	ژاپنی	است،	بازارهاى	ما	و	خانه	هاى	ما	پر	شده	است	از	مصنوعاتی	
با	این	قطع	رابطه	از	دست	دشمن	ما	خواهد	 که	بیگانگان	براى	ما	می	فرستند.	دو	استفاده	ى	بزرگ	
آمریکا	علی	رغم	همه	ى	سروصداى	 و	 پا	 ارو مطبوعات	 امروز	 رسید.	 نخواهد	 آن	ها	 به	 ما	 نفت	 رفت،	
	نیاز	و	ضعف	دولت	هاى	مغرب	به	ما	و	 کی	از که	دولت	مردان	آن	ها	به	راه	انداخته	اند	حا پرهیجانی	

به	نفت	ما	یعنی	ذخیره	ى	حیاتی	ماست.
کمال	احتیاج	را	دارد	همچنانی	که	 گیرشان	نمی	آید،	امروز	دنیا	به	نفت	ما	 اّواًل	این	ماده	ى	حیاتی	
که	نفت	خلیج	فارس	دیگر	خیلی	آسان	 گفتم	فقط	نفت	ما	هم	نیست،	باید	بدانند	 یک	بار	دیگر	هم	
گذاشت	 نخواهند	 فارس	 در	حاشیه	ى	خلیج	 ما	 مسلمان	 برادران	 و	 رسید	 نخواهد	 دنیاى	غرب	 به	
از	 که	براى	آن	ها	برکاتی	داشت،	 	پربرکت	ایران	 ثانیًا	بازار	بسیار که	این	نفت	سالحی	علیه	ما	بشود.	
	ژاپن	ما	را	تهدید	می	کند	به	این	که	روابطش	را	با	ما	قطع	خواهد	 گرفته	خواهد	شد.	امروز دست	آن	ها	
کجا	براى	او	فروش	خواهد	رفت؟	 	بازارهاى	ماست	 	ژاپن	در که	از کرد،	این	جنس	بی	پایان	و	فراوانی	
برایش	 و	این	 به	اقتصادّیات	می	اندیشد	 	به	پول	زنده	است،	به	پول	می	اندیشد،	 امروز دنیاى	غرب،	
بر	آن	ها	وارد	می	کنیم	خودمان	چندین	 که	 یانی	 ز اّما	ما،	در	مقابل	دو	 ضربه	ى	بسیار	مهلکی	است.	
	این	ذخائر	عظیم	 سود	می	بریم.	اّواًل	ذخائرمان	را	براى	خودمان	حفظ	می	کنیم،	نسل	های	آینده	هم	در
کنیم،	 کار	می	افتد	تا	بتوانیم	خودکفایی	خود	را	تأمین	 زیرزمینی	حّق	دارند،	ثانیًا	نیروهاى	داخلی	ما	به	
کنند	و	در	اختیار	 کنند	و	بسازند	و	تولید	 که	خودشان	باید	حرکت	 کرد	 جوان	های	ما	احساس	خواهند	
ت	که	ممکن	است	نعمت	

ّ
مردم	بگذارند،	شکوفایی	خواهیم	یافت	از	لحاظ	فکر	و	اندیشه.	ثالثًا،	ما	مل

	از	ما	دست	برنداشته	است. که	دشمن	هنوز و	پیروزى	در	ما	رخوت	ایجاد	بکند	یادمان	خواهد	آمد	
می	دانیم.	 ما	 را	 این	 و	 است	 عمل	 و	 فّعالّیت	 مشغول	 جوانب	 همه	ى	 در	 دشمن	 توطئه	ى	 	 امروز
کارخانه	توطئه	می	کند،	در	دانشگاه	 	ارتش	توطئه	می	کند،	در	 	توطئه	می	کند،	در دشمن	ما	امروز	در	مرز
		نیست.	دشمن	بزرگ	 که	براى	همه	ى	مردم	آشکار 	بر	روى	همه	ى	این	توطئه	ها	 توطئه	می	کند،	بگذار
که	 بدانند	 بیاید،	 باورشان	 مردم	 تا	 بکند	 ما	صف	آرایی	 مقابل	 در	 هم	 اصلی	 توطئه	گر	 آن	 آمریکا،	 ما	
همچنان	در	مقابل	دشمنی	نیرومند	و	مصّمم	قرار	دارند.	اى	مردم	مسلمان	ایران،	مسأله	این	است	
و	جز	این	نیست.	ما	امروز	در	مقابل	توطئه	هستیم،	روابطمان	را	با	شهاّمت،	با	مردانگی،	با	قاطعیت	
ت	ها،	به	طرفداران،	به	مستضعفان	عالم	تقویت	خواهیم	

ّ
نسبت	به	دولت	هاى	دوست،	نسبت	به	مل

یم،	ما	 که	امام	فرمودند	ندار کرد،	اّما	نسبت	به	مستکّبر	ان	و	به	طواغیت	هیچ	احتیاجی	همان	طورى	
باید	کوشش	کنیم	که	بزرگ	ترین	معروف	ها	و	نیکی	ها	یعنی	استقالل	کامل	اسالمی	که	شامل	استقالل	
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سیاسی	و	فرهنگی	و	اجتماعی	و	اقتصادى	و	نظامی	است،	این	استقالل	را	باید	براى	خودمان	تأمین	
کنیم.

	این	هفته	ى	 که	بحمداهلل	نشان	داد	در ت	ما	یک	پارچه	با	هوشیارى	اى	
ّ
به	امید	آن	که	ان	شاءاهلل	مل

کامل	تر	می	شود،	با	حفظ	این	هوشیارى	 کامل	هنوز	وجود	دارد	و	هر	لحظه	 	او	به	صورت	 که	در اخیر	
ایجاد	 	 کار و	 کند	 را	همچنان	تعقیب	 راه	 این	 اّمت	ان	شاءاهلل	 امام	 با	رهنمودهاى	 و	 با	یکپارچگی	 و	
و	 سرعت	 با	 سازندگی	 کار	 هست،	 مملکت	 این	 	 در توطئه	گر	 تا	 کند.	 نزدیک	تر	 هرچه	 را	 سازندگی	
	اّن	ابلغ	الحدیث	و	 گفت.	و گرفت.	دو	نکته	ى	دیگر	در	خطبه	ى	دّوم	خواهم	 سهولت	انجام	نخواهد	
َه َحّقَ ُتَقاِتِه  ُقوا الّلَ

َ
ِذیَن آَمُنوا اّت

َّ
َها ال ّیُ

َ
ِحیِم. َیا أ ْحَمِن الّرَ ِه الّرَ کتاب	اهلل	حیث	یقول »ِبْسِم الّلَ احسن	الموعظة	

ْنُتْم ُمْسِلُموَن«1
َ
ا َوأ

َّ
ا َتُموُتّنَ ِإل

َ
َول

والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته

1.آل	عمران:	102
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گفتار هشتم نمودار 
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بخش سّوم :
دستاوردهای انقالب



گفتار نهم: دستاوردهای انقالب1
بسم	اهلل	الرحمن	الرحیم

	الحمدهلل	رّب	العالمین.	الحمد	هلل	خالق	الخلق،	باسط	الّرزق،	فالق	االصباح،	دّیان	الّدین	رّب	
العالمین.	والحمد	هلل	علی	حلمه	بعد	علمه	و	الحمد	هلل	علی	عفوه	بعد	قدرته	و	الحمد	هلل	علی	طول	
کما	شهد	اهلل	لنفسه	 	اهلل	وحده	الشریک	له	

ّ
اناته	فی	غضبه	و	هو	قادر	علی	ما	یرید	و	اشهد	ان	ال	اله		اال

	هو	العزیز	الحکیم.	و	اشهد	اّن	محّمد	
ّ

	اّولی	العلم	من	خلقه،	ال	اله		اال و	شهدت	له	ُرسله	و	مالئکة	و
کره	 لو	 و	 کله	 الّدین	 علی	 لیظهره	 الحّق	 دین	 و	 بالهدى	 ارسله	 المرتضی	 رسوله	 و	 المنتجب	 اعبده	
امینک	 و	 رسولک	 و	 فی	خلقک	 خیرتک	 و	 نجبیک	 و	 حبیبک	 علی	 م	

ّ
سل و	 هم	صّل	

ّ
الل المشرکون.	

ی	علی	علی		بن	
ّ
ی	علی	الحسن	و	الحسین	و	صل

ّ
ی	علی	علی	امیرالمؤمنین	و	صل

ّ
علی	وحیک	و	صل

	الحسین	و	علی	محمد	بن		علی	و	جعفر	بن	محمد	و	موسی		بن	جعفر	و	علی		بن	موسی	و	محمد	بن	
	علی	و	علی	بن	محمد	و	الحسن		بن	علی	و	الخلف	القائم	الهادى	المهدى	حججک	علی	عبادک	
و	 الّشهداء	 ی	علی	جمیع	

ّ
المرسلین	و	صل و	 االنبیاء	 ی	علی	جمیع	

ّ
هم	صل

ّ
الل امنائک	فی	بالدک.	 و	

ی	علی	ائمة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.
ّ
الّصالحین	و	صل

َزُقوَن؛  ِهْم ُیْر ْحَیاٌء ِعْنَد َرّبِ
َ
ْمَواًتا َبْل أ

َ
ِه أ وا فِی َسِبیِل الّلَ

ُ
ِذیَن ُقِتل

َّ
ا َتْحَسَبّنَ ال

َ
کتابه	»َول قال	اهلل	الحکیم	فی	

ا ُهْم 
َ
ْیِهْم َول

َ
ا َخْوٌف َعل

َّ
ل
َ
ِفِهْم أ

ْ
َحُقوا ِبِهْم ِمْن َخل

ْ
ْم َیل

َ
ِذیَن ل

َّ
وَن ِبال ُه ِمْن َفْضِلِه َوَیْسَتْبِشُر َفِرِحیَن ِبَما آَتاُهُم الّلَ

َیْحَزُنوَن«2
پرپر	 شکوفه	هاى	 برمزار	 عزیزمان،	 شهیدان	 مزار	 بر	 را	 خود	 نو	 سال	 روز	 نخستین	 ما	 پروردگارا	
یاد	 با	 بوى	خاک	شهیدان،	 با	 را	 نو	 آمده	ایم.	سال	 گرد	 برمزار	عزیزترین	عزیزانمان	 انقالبمان،	 شده	ى	
به	معناى	طلیعه	ى	شهادت،	 این	 آغاز	می	کنیم،	 این	سرافرازان	سربلند	 یاد	 با	 گمنام،	 نام	آوران	 این	
اجتماع	 این	 	 در ما	 پروردگارا	 ماست.	 در	سال	جدید	 گذشت	 و	 ایثار	 طلیعه	ى	 کارى،	 فدا طلیعه	ى	

1.بیانات	در	خطبه	اول	نماز	جمعه	59/1/1
2.آل	عمران:	169	و	170

یادی از شهدا
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کردیم،	 آغاز	 امام	مان	 پیام	 با	 را	 اّولین	سخن	 توده	هاى	مردم	مسلمان،	 انبوه	 این	عرصه	ى	 	 عظیم،	در
بنیان	 این	 انقالب،	 	 پدر این	 اّمت،	 این	روح	 بود،	 آینده	ى	ما	خواهد	 امام	مان	خط	مشی	 رهنمودهاى	
گذار	جبهه	ى	سّوم	ى	در	صحنه	ى	عظیم	سیاست	جهانی،	این	دست	نیرومند	راه	هاى	سعادت	را	
به	ما	مانند	همیشه	در	طلیعه	ى	این	سال	جدید	نیز	ارائه	داد.	پروردگارا	ما	را	قدردان	انقالب،	قدردان	

ت،	قدردان	امام،	قدردان	اسالم	و	قرآن	بگردان.
ّ
خون	شهیدان،	قدردان	نیروى	عظیم	مل

که	 کنیم	این	است	 	آغاز	سال	نو	باید	به	آن	با	همه	ى	دل	توّجه	 که	در 	قابل	توّجهی	 نکته	ى	بسیار
برداشته	است،	 بلندى	در	خط	پیدایش	نظام	توحیدى	 گام	های	 گذرانیدن	یک	سال،	 با	 ما	 انقالب	
و	 دلسردی	ها	 همه	ى	 برخالف	 دشمن،	 بافی	هاى	 منفی	 برخالف	 یاوه	گویی	ها،	 همه	ى	 برخالف	
گام	هاى	بلندى	 گاهی	و	غالبًا	بر	اثر	تلقین	دشمنان	در	بعضی	مشاهده	شده	است	 که	 دل	زدگی	هایی	
ت،	در	حقیقت	با	پشتیبانی	شما	

ّ
که	به	وسیله	ى	شما	مل برداشت.	من	به	مهّمترین	رئوس	برنامه	هایی	

است	 گرفته	 انجام	 این	یک	سال	 	 در امر	 مسئوالن	 و	 امام	 برگزیدگان	 و	 منتخبان	 وسیله	ى	 به	 و	 مردم	
ت	هاى	مسلمان	و	

ّ
ید	و	تا	مل کرد	تا	شما	به	یاد	بیاور 	این	رئوس	برنامه	بعدًا	اشاره	خواهم	 به	بعضی	از

کنون	بیان	می	کنم	پیشرفت	 ت	هاى	محروم	بفهمند	و	بدانند	معجزه	ى	اسالم	را.	اّما	آن	چه	ا
ّ
همه	ى	مل

را.	 فرهنگ	 و	 اخالق	 تا	 کرد	 می	شود	عوض	 آسان	تر	 را	 اقتصاد	 است.	 اخالقی	 و	 فرهنگی	 ُبعد	 	 در ما	
قطع	وابستگی	هاى	سیاسی	به	مراتب	آسان	تر	است	تا	قطع	وابستگی	هاى	اخالقی	و	فرهنگی	تحمیل	

شده	ى	فاسد.
که	در	سطحی	عام	یک	دگرگونی	شگفت	آور	 اّما	این	انقالب	این	معجزه	توانسته	است	نشان	بدهد	
به	عظمت	 بنگریم	 	 دور از	 را	 دگرگونی	 این	 وقتی	 مردم	 ما	 آورده.	 به	وجود	 ما	 در	جّو	جامعه	ى	 اخالقی	
برگزیدگی	 آن	 نگاه	می	کنند	حّتی	 به	مسایل	 نزدیک	 	 از ما	 وقتی	تک	تک	مردم	 اّما	 برد	 آن	پی	خواهیم	
را	 نوروزمان	 روز	عید	 	 امروز به	درستی	نمی	بینند.	ما	 آنان	در	آن	سهیم	هستند	 که	خود	 را	 اخالقی	اى	
کرده	ایم؟	در	قبرستان،	بر	سر	مزار	شهیدان.	این	یک	پیام	عظیم	به	همه	ى	جهان	اسالم	 کجا	برپا	 در	
گذشته	ها	عید	 است،	این	به	معناى	در	هم	شکستن	همه	ى	ارزش	هاى	طاغوتی	و	جاهلی	است.	در	
کجا	و	ساحت	وسیع	 کاخ	ها	 کسانی	برگزار	می	شد؟	آن	 کجا	برگزار	می	شد	و	به	وسیله	ى	چه	 نوروز	در	
بر	جبهه	ى	 زیور	خون	شهیدان	 و	 کجا	 یتی	 ماّدى	عار زیورهاى	 آن	 کجا.	 قبرستان	 روحانی	 و	 معنوى	
آن	طور	 را	 دنیا	 آن	ها	 کجا.	 این	خاک		نشینی	ها	 و	 کجا	 فروشی	ها	 آن	خود	 کجا.	 قبرستان	 این	 روشن	
کاخی	جشن	بگیرند	و	البّته	آن	جشن	و	 کاخی	بنشینند،	در	 که	در	 فهمیده	بودند،	ارزش	به	آن	بود	
گونه	افکار	پوسیده	ى	مفلوک	نمی	توانست	داشته	باشد	اّما	 کاخ،	شرکت	کنندگانی	هم	جز	همان	 آن	
انقالب	ما	دنیا	را	این	گونه	به	مردم	نشان	می	دهد،	میان	زندگان	به	جسم	و	به	ظاهر،	با	زندگان	روشن	روان	
	زیر	این	خاک	هاى	سرد	جسمشان	مدفون	 که	در باطنی،	میان	ما	و	پاره	هاى	تن	ما	و	قطره	هاى	خون	ما	
است	و	جانشان	با	فرشتگان	مأل	اعلی	محشور،	پیوند	می	زند.	ما	دنیا	را	از	اسالم	این	طور	شناخته	ایم	
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کنار	هم	بی	امتیاز،	این	جمع	انبوه	فشرده	ى	 بر	روى	زمین	رو	به	خدا،	بر	مزار	شهیدان	همه	با	هم	و	در	
با	 فقط	 که	 انسان	هایی	 این	 واقعی،	 قهرمانان	 این	 واقعی،	 قدرتمندان	 این	 مستضعف،	 انسان	هاى	

نیروى	اراده	و	خواست	می	توانند	بر	ابرقدرت	ها	فائق	بیایند.
بر	مبناى	 که	 نظام	هاى	غلطی	 و	همه	ى	 تمّدن	غربی	 انسان	ها	شناخته	ایم.	 انسانیت	 با	 را	 ما	دنیا	
کردند،	 کردند،	سالح	پیدا	 آن	تمّدن	به	وجود	آمد،	در	همین	نقطه	شکست	خوردند.	آن	ها	پول	پیدا	
شیوه	هاى	سیاسی	و	دیپلماسی	را	آموختند،	میلیون	ها	انسان	را	در	سراسر	جهان	محتاج	به	خودشان	
کنند.	آن	ها	به	 اّما	نتوانستند	ارزش	هاى	انسانی	را	بفهمند	تا	آن	را	احیاء	 کشیدند	 کردند	و	به	زنجیر	
و	 اخالق	 و	 به	وحدت	 انسان	ها،	 اراده	ى	 به	 انسان	ها،	 ایمان	 به	 انسان	ها،	 به	خواست	 انسان	ها،	 دل	
	بیاورد	توّجه	نکردند	و	لذا	 معنوّیت	و	روحانّیتی	که	می	تواند	جان	انسان	ها	را	در	خط	درست	به	پرواز	در
تا	امروز	شکست	خورده	اند	باز	هم	شکست	خواهند	خورد.	ما	نقطه	ى	ضعف	و	گیج	گاه	تمّدن	جدید،	
کرده	ایم	و	 کردیم،	ما	بر	ارزش	هاى	انسانی	تکیه	 ضربت	گاه	مرگ	نظام	هاى	طاغوتی	و	جاهلی	را	پیدا	
که	 	از	جمله	به	یاد	ما	می	آورد	می	گوید	من	نمی	دانم	یا	تعجب	می	کنم	 کرد.	امام	ما	امروز تکیه	خواهیم	
	نیروى	عظیم	مردم	غافل	 کرد	از 	نیروى	عظیم	مردم	غافل	اند.	ما	سعی	خواهیم	 چرا	مسئوالن	دولت	از
	افغانستان	آن	ابرقدرت	دیگر	را	به	زانو	در	می	آورد.	این	نیروى	 نمانیم.	این	نیروى	عظیم،	امروز	دارد	در
عظیم،	امروز	دارد	طاغوتچه	هاى	حقیر	و	بدبخت	منطقه	را	از	صحنه	ى	سیاست	به	عقب	می	راند	و	
که	ما	براى	انسان	ها	به	خاطر	انسانیت	شان	 به	مزبله	ى	تاریخ	می	افکند.	اخالق	اسالمی	به	ما	می	آموزد	
که	انقالب	ما	به	ما	 ارزش	قائل	باشیم	نه	به	خاطر	مال	شان.	و	اصاًل	در	فرهنگ	اسالمی،	این	فرهنگی	
آموخته	است	و	مردم	ما	به	درستی	و	راستی	آن	را	شناخته	اند	و	تدریجًا	بیشتر	و	بهتر	خواهند	شناخت،	
	ارزشی	قائل	نمی	شود.	کو	آن	جلوه	هاى	زیورهاى	پست	ماّدى	نوروزى؟	 	و	زیور براى	مال	و	ثروت	براى	زر

	ثروتمند	نامیده	شدن	ننگ	می	کند. ت	ما	از
ّ
که	یقینًا	از	صفاى	معنوى	جدا	و	تهی	بود.	امروز	مل

کسی	سعی	 	این	که	به	عنوان	یک	فرد	اشرافی	شناخته	بشوند	عار	دارند.	دیروز	هر	 ت	ما	از
ّ
آحاد	مل

	اتومبیلی	مدرن	تر،	خود	را	و	فخر	و	جلوه	ى	خود	 می	کرد	در	خانه	های	لوکس	تر،	در	قصرى	اشرافی	تر،	در
دارد	 را	 لوکس	 اتومبیل	 آن	 یا	 دارد،	 را	 آن	خانه	ى	مدرن	 که	 کسی	 آن	 امروز	 کند،	 بر	دیگران	تحمیل	 را	
خجالت	می	کشد،	این	است	معناى	دگرگونی	بنیادى	یک	فرهنگ،	این	است	معناى	درهم	ریختن	و	
متزلزل	شدن	بنیاد	فرهنگ	تحمیلی	غرب،	مردم	ما	سادگی	را	می	آزمایند،	جوانان	ما	سعی	می	کنند	هر	

کنند،	این	است	معناى	انقالب	فرهنگی. چه	ساده	تر	و	بی	آرایش	تر	و	بی	آالیش	تر	حرکت	
از	 بشود،	 زده	 طاغوتی	 انگ	 آن	ها	 به	 این	که	 	 از ما	 وزراى	 دولتی،	 مسئوالن	 ما،	 زمامداران	 و	 سران	
که	خاطره	ى	پلید	روش	هاى	طاغوتی	قدیم	را	به	یاد	بیاورد	به	شدت	پرهیز	و	ابا	 کمترین	عملی	 این	که	
می	کنند.	اصاًل	انقالب	ما	توانسته	است	مردمی	با	فرهنگ	پارسایانه	ى	اسالمی	را	در	رأس	بسیارى	از	
گذشته	 که	می	گوید	من	در	 کارها	بگمارد،	این	مایه	ى	افتخار	ماست.	آن	وزیر	جوان	مسلمان	پرتالشی	
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که	یک	جوانی	بودم	مثل	جوان	های	دیگر	آرزو	داشتم	اتومبیل	فالن	جور	داشته	باشم	 در	دوران	طاغوت	
وزیر	 اّما	همین	 پر	است	 لوکس	 اتومبیل	هاى	 میراث	 از	 وزارتخانه	ها	 	 امروز نمی	داد.	 کفاف	 زندگی	 اّما	
	این	که	به	این	اتومبیل	ها	نزدیک	بشوم	متنفرم،	این	مایه	ى	افتخار	دولت	اسالمی	است.	 می	گوید	من	از
مردم	همیشه	وزیر	و	نخست	وزیر	و	رئیس	جمهور	و	سران	حکومت	ها	را	به	شکل	موجودات	افسانه	ای	
	بزرگان	سران	 می	دیدند،	امروز	آن	ها	را	برادرانی	در	میان	خود	و	در	کنار	خود	می	بینند.	برادر	فلسطینی	از
سازمان	آزادى	بخش	فلسطین	به	ایران	آمده	است،	با	دهشت	و	تعجب	به	این	اوضاع	نگاه	می	کند،	
می	گوید	این	رگه	ى	معنوّیت	و	صفا	و	سادگی	و	اخالص	را	در	میان	مردمتان	و	در	میان	سرانتان	قدر	

بدانید.
کشورى	است	وارد	می	شود،	 که	از	مسئوالن	امور	 به	خانه	ى	یکی	از	سران	یا	رهبران	انقالب	یا	افرادى	
کنون	هم	در	همه	جاى	دنیا	معمول	 که	همیشه	معمول	بوده	است	و	هم	ا بدون	این	که	از	آن	تشریفاتی	
است	نشانی	باشد	براى	او	مایه	ى	حیرت	و	تعجب	است.	به	ما	می	گویند	برادران	مسلمانمان	در	خارج	
انجام	 عظیمی	 انقالب	 چه	 نمی	دانید	 نمی	شناسید،	 درستی	 به	 را	 انقالبتان	 شما	 که	 مرزها،	 این	 	 از
	بین	برد	تا	نظام	دیگرى	بجاى	آن	بنشیند،	 که	نظامی	را	از داده	اید.	عظمت	این	انقالب	به	این	نیست	
کند،	عظمت	این	انقالب	در	احیاء	 کرد	تا	سیستم	دیگرى	را	جایگزین	آن	 سیستم	اقتصاداى	را	محو	
برگردیم	 ما	 که	 است	 این	 به	 انقالب	 این	 است.	عظمت	 اخالقی	 و	 معنوى	 ارزش	هاى	 کردن	 زنده	 و	
مسلمانان	صدراسالم،	 کارى	 فدا به	 اسالمی،	 به	شجاعت	 اسالمی،	 غیرت	 به	 اسالمی،	 سادگی	 به	

	راه	مردم	است. که	همه	چیزشان،	همه	ى	وجودشان	براى	خدا	و	در برگردیم	به	شکل	سربازانی	
دیروز	 که	 مردمی	 همان	 است.	 دگرگون	شده	 ما	 در	جامعه	ى	 پرستانه	 تجمل	 استعمارى	 فرهنگ	
	و	زیورها،	در	هوس	تجمالت 	اندازه	لزوم	در	هوس	زر از 	در	هوس	مال	و	ثروت	هاى	شخصی	و	بیش	
ره	آورد	غرب،	خمیازه	می	کشیدند	و	آه	می	کشیدند،	امروز	همه	آن	ها	را	با	چشم	پستی	و	حقارت	نگاه	
که	به	این	 می	کنند.	آفرین	بر	شما	مردم	مسلمان،	آفرین	بر	شما	زنان	مسلمان،	آفرین	بر	شما	شیرزنانی	
کتفا	نکردید	که	جوانان	خودتان	را	دو	دستی	تقدیم	اسالم	بکنید	بلکه	حّتی	اخالق	اسالمی	و	فرهنگ	 ا
را	هم	مایلید	داشته	باشید	و	به	آن	خو	بگیرید.	این	خط	درست	انقالب	ماست.	اى	مردم	 اسالمی	
کرد.	سعی	 که	هیچ	گونه	آالیش	و	آلودگی	او	را	محو	و	نابود	نخواهد	 مسلمان!	این	خط	اصیلی	است	
کنید	به	فرهنگ	اصیل	سالم	اسالمی	 	بیرون	محفوظ	بمانید.	سعی	 گونه	آالیش	و	آلودگی	از کنید	از	هر	
برگردید.	فقط	مسأله	تجمل	پرستی	نیست،	خود	پرستی	از	همه	چیز	بدتر	است	و	خود	پرستی	ها	آن	
	آن	 از را	بشناسیم،	 گر	حدود	خود	 ا از	حدود	خود	وا	می	دارد	 	 را	به	تجاوز که	انسان	 چیزهایی	هستند	
گر	 حدود	تجاوز	نکنیم،	درگیرى	و	تصادم	میان	برادران	و	همراهان	و	همگامان	پیش	نخواهد	آمد.	ا
که	احکام	اسالمی	و	فرهنگ	اسالمی	با	همان	 مردم	مسلمان	در	همه	سطوح	مراقب	و	مواظب	باشند	
کار	معامله	نکنند	 	قرآن	و	در	سایر	منابع	اسالمی	است	پیاده	بشود	و	بر	روى	این	 که	در دقت	و	ظرافتی	
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که	امام	در	پیام	شان	فرمودند	به	تمام	 	این	نگذرند	به	هیچ	قیمت،	آن	وقت	انقالب	ما	همان	طور	 و	از
جهان	صادر	خواهد	شد.

براى	 کرد،	 کرد،	حرکت	 ت	هّمت	
ّ
امروز	ما	در	آستانه	تشکیل	مجلس	شوراى	اسالمی	هستیم.	مل

ت	این	ها	
ّ
کند،	نمایندگان	مل 	به	پاى	صندوق	های	رأى	رفت	تا	نمایندگان	خود	را	معرفی	 پنجمین	بار

به	 و	 است	 کرده	 انتخاب	 نام	 بلکه	صدها	 ده	ها	 میان	 از	 را	 آن	ها	 نام	 ت	
ّ
مل که	 کسانی	 آن	 هستند،	

می	کنند	 سعی	 که	 کسانی	 آن	 بزرگ.	 ت	
ّ
مل این	 نمایندگان	 هستند	 آن	ها	 است،	 انداخته	 صندوق	

ت	بیدار	
ّ
که	این	مل ارزش	ایمان	اسالمی	سی	و	شش	میلیون	جمعّیت	را	نادیده	بگیرند،	باید	بدانند	

که	بگوید	این	ها	نمایندگان	 و	مصّمم	است،	وقتی	نمایندگانی	را	انتخاب	می	کند	فقط	همین	نیست	
	زبان	خلق	بی	اّطالع	خلق	و	 گویان،	آن	سخنگویان	از گزافه	 من	هستند	بلکه	می	گوید	آن	مدعیان،	آن	
بدون	خواست	خلق،	می	گوید	آن	ها	نمایندگان	من	نیستند.	ارزش	ایمان	مردم	و	اعتقاد	اسالمی	مردم	
که	مدعی	شناخت	جامعه	و	تاریخ	و	انسان	هستید.	برادران	و	خواهران	 کسانی	 را	ندیده	نگیرید	اى	
	این	زمینه	به	 عزیز	من!	ما	امروز	اجتماعمان	بر	سرمزار	شهیدان	معناهاى	بسیارى	دارد.	مطالبی	در
گویند.	 گفتن	و	توصیف	نیست.	امروز	شهیدان	ما	با	ما	سخن	ها	می	 که	قابل	 گاه	می	رسد	 ذهن	و	دل	آ
که	میراث	 گویند	شما	باید	راه	ما	را	ادامه	بدهید.	شهیدان	از	ما	می	خواهند	 شهیدان	خطاب	به	ما	می	
گویند	 کنیم.	شهیدان	به	ما	می	 خون	آنان	یعنی	جمهورى	اسالمی	و	پیروزى	انقالب	اسالمی	را	حفظ	
کشته	شدن	و	رفتن	و	مردن	است	هیچ	گونه	مالل	و	اندوهی	 که	نامش	 که	در	آن	سوى	این	مرز،	مرزى	
ا ُهْم َیْحَزُنوَن«1	آن	جا	نه	ترس	

َ
ْیِهْم َول

َ
ا َخْوٌف َعل

َّ
ل
َ
ِفِهْم أ

ْ
ْن َخل َحُقوا ِبِهم ِمّ

ْ
ْم َیل

َ
ِذیَن ل

َّ
وَن ِبال نیست	»َوَیْسَتْبِشُر

که	 که	این	راه	را	بپیمائیم،	به	ما	ندا	می	دهند	و	نهیب	می	زنند	 هست	نه	حزن.	ما	را	تشجیع	می	کنند	
در	دستی	قرآن	و	در	دستی	تفنگ	به	جنگ	همه	توطئه	ها	و	نامردى	ها	و	نامردمی	ها	برویم،	به	ما	فرمان	
که	به	زندگی	ماّدى	نچسبیم،	به	ما	فرمان	تقوا	می	دهند	و	این	است	تقوا.	اى	شهیدان	عزیز	 می	دهند	
که	برخاک	ریختید	تا	این	نهال	میوه	 گل	هاى	سرخ	انقالب	ما!	اى	شکوفه	هاى	پرپر	شده	اى	 ما!	اى	
گر	چه	هنوز	اشک	چشم	مادران	و	پدران	و	 گر	چه	هنوز	داغدار	شماست،	ا ت	ما	ا

ّ
داد!	اى	عزیزان!	مل

ت	ما	از	خون	سرخ	شهادت	شما	احساس	
ّ
برادران	و	خواهران	شما	به	یاد	شما	جارى	می	شود	اّما	مل

کنید	 ید	باید	انفاق	 وَن«2	از	آن	چه	دوست	می	دار ا ُتِحّبُ ِبّرَ َحتَّی ُتنِفُقوا ِمّمَ
ْ
وا ال

ُ
ن َتَنال

َ
خسارت	نمی	کند	»ل

که	داشت	تقدیم	 ت	بهترین	چیزى	را	
ّ
ت	شما	را	داشت	اى	عزیزان,	مل

ّ
تا	به	بر	و	نیکویی	برسید.	مل

گران	بهایی	را	داد	تا	توانست	این	انقالب	را	به	ثمر	رساند.	اى	شهیدان	 گوهر	 ت	
ّ
کرد.	مل این	انقالب	

ت،	
ّ
	و	نگران	این	انقالب!	بدانید	امام	این	اّمت	و	تک	تک	آحاد	این	مل عزیز	ما!	اى	چشم	هاى	بیدار

ت	به	دنبال	شما	خواهد	آمد.	
ّ
کرد،	مل که	به	اسالم	وفا	دارند،	خط	شما	و	راه	شما	را	رها	نخواهند	 آن	ها	

1.آل	عمران:	170
2.آل	عمران:	92
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کسانی	 ن َینَتِظُر«1	از	 ِمْنُهم ّمَ ن َقَضی َنْحَبُه وَ  ْیِه َفِمْنُهم ّمَ
َ
ـَه َعل

َّ
الل  َصَدُقوا َما َعاَهُدوا 

ٌ
ُمْؤِمِنیَن ِرَجال

ْ
»ِمَن ال

کسانی	 مسلمانند،	 که	 می	گویند	 راست	 دارند،	 قبول	 کردند،	 باور	 را	 با	خدا	 پیمان	خود	 و	 وعده	 که	
ا«2	

ً
َتْبِدیل وا 

ُ
ل َبّدَ »َوَما  که	مانده	اند	 کسانی	مانده	اند،	آن	ها	 رفتند	و	آن	شما	شهیدان	عزیز	ما	هستید	و	

	را	عوض	نکرد	و	عوض	 کار ت	راه	انقالب	اسالمی	شهیدان	عزیز	و	فدا
ّ
راه	شما	را	عوض	نکرده	اند.	مل

ت	مسلمان	افغانستان	را	نجات	بدهد	و	
ّ
که	می	تواند	مل کرد	و	نباید	بکند	و	همین	راه	است	 نخواهد	

	و	مرتجعی	هستند	 که	داراى	حکام	مزدور می	تواند	میلیون	ها	انسان	مستضعف	را	در	کشورهاى	عربی	
که	قرآن	رهنمود	آن	را	به	ما	داده	است. به	ساحل	نجات	و	سعادت	برساند	همین	راه	هست	راهی	

والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته

1.احزاب:	23
2.همان
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بخش چهارم: 
صدور انقالب



گفتار دهم: دالیل صدور انقالب1
بسم	اهلل	الرحمن	الرحیم

و	 قدرته	 بعد	 عفوه	 علی	 الحمدهلل	 و	 علمه	 بعد	 حلمه	 علی	 الحمدهلل	 العالمین.	 رّب	 	الحمدهلل	
	اهلل	وحده	الشریک	

ّ
الحمدهلل	علی	طول	اناته	فی	غضبه	و	هو	قادر	علی	ما	یرید.	و	اشهدان	ال	اله		اال

و	 العزیز	الحکیم	 	هو	
ّ

اله		اال العلم	من	خلقه،	ال	 اّولی	 	 و کما	شهد	اهلل	لنفسه	و	شهرت	له	مالئکته	 له	
ه	و	لو	

ّ
کل اّن	محمدًا	عبده	رسوله	و	رسوله	المرتضی	ارسله	بالهدى	و	دین	الحّق	لیظهره	علی		الّدین	

ی	علی	علی	
ّ
م	علی	حبیبک	و	نجیبک	و	نبّیک	نبّی		الّرحمة	و	صل

ّ
هم	صل	و	سل

ّ
الل کره		المشرکون.	

ی	علی	الحسن	و	الحسین	و	علی	علی		بن		الحسین	و	محمد	بن	علی	و	جعفر	
ّ
	امیرالمؤمنین؟ع؟و	صل

بن	محمد	و	موسی		بن	جعفر	و	علی		بن	موسی	و	محمد	بن		علی	و	علی		بن	محمد	و	الحسن		بن	علی	
ی	

ّ
هم	صل

ّ
و	الحّجة	الخلف	القائم	الهادى	المهدى	حججک	علی	عبادک	و	امنائک	فی	بالدک.	الل

ی	علی	ائمة	المسلمین	و	
ّ
ی	علی	جمیع	الّشهداء	و	الّصالحین	و	صل

ّ
جمیع	االنبیاء	و	المرسلین	و	صل

هداة	المؤمنین	و	حماة	المستضعفین.
َبَهاِئم «2

ْ
ِبَقاِع َو ال

ْ
وَن َحتَّی َعِن ال

ُ
ْم َمْسُئول

ُ
ک

َ
اِدِه َفِإّن

َ
َه فِی ِعَباِدِه َو ِبل ُقوا الّلَ

َ
قال	امیرالمؤمنین؟ع؟ »اّت

ایام	رحلت	دختر	مطّهر	پیامبر،	فاطمه	ى	زهرا	؟س؟	نزول	رحمت	فراوان	این	جمع	به	 به	مناسبت	
ْن 

َ
َقِک َقْبَل أ

َ
ِذی َخل

َّ
تربت	پاک	این	بانوى	معصوم	مجاهد	شهید	نثار	می	کنیم.	»َیا ُمْمَتَحَنة اْمَتَحَنِک ال

گرفت؛	این	بنده	ى	 َقِک َفَوَجَدِک ِلَما اْمَتَحَنِک َصاِبَرة«3	مورد	آزمون	و	آزمایش	پروردگار	عالم	قرار	
ُ
َیْخل

کوتاه	هجده		ساله	اش،	نمودارى	از	یک	انسان	مؤمن	 شایسته	ى	برگزیده	ى	خدا	در	تمام	دوران	زندگی	
	راه	 	راه	دفاع	از	حقیقت	و	در 	را	در	معرض	دید	همگان	و	در	معرض	قضاوت	تاریخ	نهاد	و	در کار و	فدا
روشنگری	اذهان	مردم	مسلمان،	جان	خود	را	از	دست	داد.	سالم	و	رحمت	خدا	بر	تربت	پاک	او	باد.	

1.بیانات	در	خطبه	اول	59/1/8
2.نهج	البالغه،	خطبه	167

کلینی،	وسائل	الشیعه؛	ج	14،	ص	368 3.ثقه	االسالم	

مقام حضرت 
فاطمه زهرا؟س؟
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َه فِی  ُقوا الّلَ
َ
	ابعاد	تقوى	توّجه	می	فرماید »اّت کوتاه	ما	را	به	ُبعد	دیگرى	از 	این	جمله	ى	 امیرالمؤمنین؟ع؟	در

گرفتن	از	خدا	توصیه	می	کنم	در	مورد	 اِدِه«1	اى	بندگان	خدا،	شما	را	به	تقواى	خدا	و	به	فرمان	
َ
ِعَباِدِه َو ِبل

بندگان	خدا	و	در	مورد	شهرها.
مسئولیت	های	یک	مؤمن همین	نیست	که	شما	فقط	از	خودتان	مسئول	باشید	یا	نسبت	به	جامعه	ى	
خودتان	متعهد	و	مکلف	باشید.	تکلیف	یک	مؤمن	نگرش	به	سراسر	آفاق	انسانیت	است.	در	شرق	
کند.	انگیزه	ى	اصالح،	انگیزه	ى	 و	غرب	هر	نابسامانی	اى	باید	انگیزه	ى	شما	را	به	سوى	خود	جلب	
َبَهاِئم«2	شما	از	سرزمین	ها	مسئول	هستید،	از	

ْ
ِبَقاِع َو ال

ْ
وَن َحتَّی َعِن ال

ُ
ْم َمْسُئول

ُ
ک

َ
جایگزین	کردن	نیکی	ها	به	جاى	بدی	ها	»َفِإّن

	بهائم،	حّتی	در	مورد	حیوانات	شما	 کشورها،	از	شهرها،	از	همه	ى	آبادی	ها	سراسر	عالم	مسئولید	و	نیز	از
مسئول	و	متعهد	و	مکلفید،	این	یک	نگاه	تازه	اى	است	به	انسان.	انسان	را	یک	موجود	مسئولی	معرفی	
می	کند	که	تنها	دل	به	این	خوش	نباید	بکند	که	خود	را	و	دل	و	ذهن	و	محیط	و	خانواده	و	جامعه	ى	خود	

کرد،	بلکه	باید	به	فکر	اصالح	جهان	باشد. را	اصالح	
در	 امام	 پیام	 که	 کردم	 خواهران	عرض	 و	 برادران	 به	 نماز	جمعه	 در	خطبه	ى	 فروردین	 اّول	 	 روز 	 در
	آن	پیام	بزرگ	را	تشریح	 آغاز	سال	خط	مشی	آینده	ى	اجتماع	ما	و	انقالب	ماست،	این	جا	یک	نکته	از
می	کنم.	امام	فرمودند	ما	باید	براى	صادر	کردن	انقالبمان	به	سراسر	عالم	کوشش	و	مجاهدت	کنیم.	این	
که	می	خواهند	قدرت	هاى	 کسانی	است	 گفتار	آن	 کجا	مایه	می	گیرد؟	این	حرف	آیا	مانند	سخن	و	 از	
گسترش	 یا	نه،	این	 را	به	سراسر	جهان	توسعه	بدهند	 شخصی	و	حکومت	ها	و	سلطه	گری	هاى	خود	
و	 که	 کسی	 اّول	 می	گیرد.	 قرآن	سرچشمه	 	 از این	حرف	 است،	 انسان	 رستگارى	 و	 آزادى	 پیام	 دادن	
کرده	است	قرآن	است؛	قرآن	می	فرماید	 	انقالب	اسالمی	را	به	همه	ى	جهان	اعالم	 که	صدور اّول	بیانی	
به	 قریش	منحصر	نمی	شود،	 کّفار	 به	 به	شهر	مّکه	محدود	نمی	شود.	 قرآن	 ِمیَن«3	

َ
َعال

ْ
ل
ّ
ِل ٌر 

ْ
ِذک ا 

َّ
ِإل ُهَو  »ِإْن 

	به	سعادت	و	رستگارى	برساند،	او	براى	 کشور که	مردمی	را	در	یک	شهر	یا	در	یک	 کتفا	نمی	کند	 این	ا
عالمین	است،	براى	انسان	ها	و	انسانیت	است.	هر	جا	فقر	هست،	هر	جا	تبعیض	هست،	هر	جا	ظلم	
ایران	در	 انقالب	اسالمی	 کردن	 بشتابد.	صادر	 آن	جا	 مردم	 به	نجات	 باید	 پیام	اسالم	 و	 قرآن	 هست	
گسترش	ایده	و	اندیشه	ى	انسان	دوستانه	ى	انسان	پرور	اسالم	آن	 	این	اصل	اسالمی،	اصل	 زمان	ما	از

را	ایجاب	می	کند.
که	انقالب	اسالمی	ایران	به	دو	دلیل	باید	به	همه	 حقیقت	این	است	برادران	و	خواهران	عزیز	من	
کتفاء	 گر	شما	به	خودتان	ا که	ا کند.	دلیل	اّول	همین	دلیل	اصولی	است	 گسترش	پیدا	 جاى	جهان	
ت	هاى	امپریالیست	

ّ
کردید،	وضع	شما	هم	مثل	وضع	همه	ى	مل کردید	و	آسایش	خودتان	تنها	را	طلب	

1.نهج	البالغه،	خطبه	167
2.همان

3.ص:	87
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و	استعمارگر	عالم	خواهد	بود.	رهبران	آمریکا	براى	مردم	آمریکا	بد	نیستند،	رهبران	انگلیش	و	فرانسه	
که	نمی	توانند،	عجز	 کشورهاى	دیگر	رفاه	مردم	خود	را	سعی	می	کنند	تأمین	بکنند،	آن	جا	 و	روسیه	و	
کنند.	اسالم	 ت	خود	قربانی	

ّ
و	ناتوانی	آن	هاست،	اّما	همه	ى	دنیا	را	حاضرند	براى	جامعه	ى	خود	و	مل

ت	مستضعف	آسیاى	
ّ
ت	آفریقا	و	مل

ّ
ت	فلسطین	و	مل

ّ
ت	ایران	و	مل

ّ
این	اندیشه	را	ندارد،	براى	ما،	مل

ما	 که	 نمی	کنند	 تفاوتی	 جهت	 این	 	 در یکدیگر	 با	 التین	 آمریکاى	 مستضعف	 ت	هاى	
ّ
مل و	 شرقی	

که	 که	هنگامی	 	رفاه	باشند،	اسالم	از	ما	می	خواهد	 ت	ها	در	سعادت	و	در
ّ
می	خواهیم	همه	ى	این	مل

را	 تا	حد	قدرت	بشتابیم	و	آن	ها	 برادران	دیگرمان	در	سراسر	جهان	 کمک	 کردیم،	به	 توانایی	پیدا	 ما	
کمک	بکنیم.	دلیل	دّوم	براى	این	که	ما	باید	 	و	رهایی	بخش	 	ایجاد	یک	انقالب	رستگارى	آور هم	در
به	خودمان	 فقط	 گر	 ا ما	 کردند،	 اشاره	 آن	 به	 امام	 که	 است	 نکته	اى	 همان	 کنیم	 را	صادر	 انقالبمان	
هم	 می	کند،	 وارد	 ما	ضربت	 به	 راست	 و	 از	چپ	 بشویم،	دشمن	 سرگرم	 امور	خودمان	 به	 و	 یم	 بپرداز
گین	مطلوب	 ضربت	هاى	مستقیم	به	وسیله	ى	عّمال	و	ایادى	مستقیم	خود،	به	وسیله	ى	تبلیغات	زهرآ
خود،	و	هم	به	وسیله	ى	غیرمستقیم	یعنی	به	وسیله	ى	ایادى	و	عّمالش	در	داخل	ایران.	همان	طورى	که	
کمک	 	افرادى	در	داخل	ایران	 گروه	هایی،	از کرده	است.	از	چهره	هایی،	از	 	را	 کار 	این	یک	سال	این	 در
گاهی	با	چهره	هاى	انقالبی	و	شبه	انقالبی	 گون	و	 گونا گرفته	است	دشمن	ما	آمریکا،	آن	ها	را	با	نام	هاى	
گون	عالم	 گونا 	نقاط	 به	جان	این	انقالب	و	به	جان	این	مردم	انداخته	است.	ما	باید	انقالبمان	را	در
که	به	جان	ما	بیافتد	همچنانی	که	 گسترش	بدهیم	تا	دشمن	این	فرصت	و	این	فراغت	را	پیدا	نکند	
ما	 بسورى	 مرزهامان	 	

ّ
اال و	 برویم	 مرزهایمان	 بسورى	 باید	 ما	 گفته	اند،	 بزرگ	 از	سیاستمداران	 بعضی	

که	به	حّد	خفگی	دربیاییم.	ما	 گرفت	و	خواهند	فشرد	تا	آن	جا	 	بر	خواهند	 خواهند	آمد.	ما	را	تنگ	در
کنیم. باید	انقالبمان	را	به	این	دو	دلیل	صادر	

کثر	این	مطلب	 کوشش	می	کنم	حداقل	زمان	را	براى	بیان	حدا کردن	انقالب	چگونه	است؟	 صادر	
کنیم؟	 کامل	برادران	و	خواهران	عزیز	من.	ما	چگونه	باید	انقالبمان	را	صادر	 کنم	به	شرط	توّجه	 مصرف	
مدرن	 تکنولوژى	 لحاظ	 از	 ما	 یم.	 ندار هم	 ادعایی	 چنین	 ما	 نمی	شود،	 شمشیر	صادر	 با	 ما	 انقالب	
که	غرب	و	شرق،	ابرقدرت	ها	و	قدرت	ها	در	اختیار	دارند،	ما	تهی	دست	هستیم.	 عظیم	غول	پیکرى	
گر	هم	می	داشتیم	ترجیح	می	دادیم	از	سالح	 یم،	ا که	با	آن	ها	روبه	رو	بشویم	ندار ما	سالح	به	اندازه	اى	
ُح َخْیٌر«1	ما	مخالف	با	جنگیم،	ما	مخالف	با	آتش	

ْ
ل گرم	استفاده	نکنیم،	دنیا	را	به	آتش	نکشیم	»َوالّصُ

کردن	 	انقالب	ما	با	بیان،	با	پیام،	با	زنده	 	انقالب	ما	با	شمشیر	نیست،	صدور افروزی	هستیم.	صدور
که	نگران	 گرى	در	سطح	جهان	است.	ما	باید	به	همه	ى	مردمی	 اندیشه	ها	و	احساس	هاست،	با	افشا
که	انقالب	اسالمی	 کنیم	 وضع	ما	هستند	و	نمی	دانند	این	انقالب	چگونه	پیروز	شد	بگوییم	و	تفهیم	

1.النساء:	128
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کارى	 مردم	ایران	به	نیروى	اّتحاد،	به	نیروى	اسالم،	با	اّتکا	به	خدا،	با	قدرت	اراده	و	با	تن	دادن	به	فدا
که	در	طول	چندین	سال	در	دوران	انقالب	و	 و	مجاهدت	پیروز	شده	است.	ما	باید	اصول	اسالمی	را	
پیش	از	آن	در	طول	چندین	ده	سال	به	وسیله	ى	معلمان	و	آموزگاران	راستین	قرآن	و	اسالم	آموخته	ایم	
	بیان	ها،	 یم،	در	مسافرت	ها،	در	دیدارها،	در ت	هاى	دیگر	بگذار

ّ
و	تجارب	انقالبی	مان	را	در	اختیار	مل

که	پایگاه	 کنیم.	تا	وقتی	 که	اّول	در	خودمان	این	ایمان	و	این	یکپارچگی	را	حفظ	 شرطش	این	است	
کوبنده	ى	تمامی	ناپذیرى	نباشد	نمی	تواند	اشعه	ى	خود	را	به	سراسر	جهان	 	این	انقالب،	مشعل	 صدور
آرمان	هاى	 و	 را	 قرآن	 و	 را	 اسالم	 عزیز،	 و	خواهران	 برادران	 اى	 میان	خودمان	 در	 بفرستد.	 مستضعف	
اسالمی	را	و	رهبرى	اسالم	شناسان	را	و	رهبرى	امام	اّمت	را	و	انگیزه	هاى	ایمانی	را	و	قرآن	خوانی	را	و	
ت	هاى	

ّ
کردیم،	آن	وقت	می	توانیم	به	دیگر	مل کنیم،	وقتی	این	چنین	 فهم	و	عمل	به	اسالم	را	باید	حفظ	

کرده	ایم	و	این	چنین	زندگی	می	کنیم	لذا	بر	ابرقدرت	ها	فائق	و	پیروز	 عالم	بگوییم	که	ما	این	چنین	عمل	
شده	ایم.

	این	میان	رادیو	تلویزیون	ما	نقش	اساسی	و	بزرگی	را	بر	دوش	دارد.	همچنانی	که	امام	بارها	فرموده	 در
تکلیف	 عنوان	 به	 من	 باشد.	 مردم	 همه	ى	 براى	 دانشگاهی	 و	 مدرسه	 باید	 تلویزیون	 و	 رادیو	 است.	
که	در	رأس	اداره	ى	 	را	بدهم	به	برادان	مسلمان	متعهد	مسئولی	 شرعی	این	جا	الزم	می	دانم	این	هشدار
نبود.	 انقالب	 برنامه	هاى	مناسب	یک	 	 روز این	چند	 برنامه	هاى	 قرار	دارند	 تلویزیون	 و	 رادیو	 دستگاه	
ت	هاى	دیگر	تفهیم	

ّ
که	می	خواهد	انقالب	اش	را	براى	مل تی	نیست	

ّ
	برنامه	هاى	آن	مل ً

ّ
کال برنامه	هاى	ما	

که	مردم	ما	مشتاق	و	تشنه	و	یا	محتاج	آن	هستند.	 که	حّتی	 کند.	برنامه	هایی	نیست	 کند	و	تشریح	
	زبده	ترین	 کرده	است	باید	رادیو	و	تلویزیونش	پیام	آوِر که	به	نیروى	اسالم	انقالب	 ت	انقالبی	

ّ
یک	مل

اندیشه	هاى	اسالمی	باشد.	هنر	را	در	خدمت	اسالم	قرار	بدهید،	از	هنرمندان	به	اصطالح	متخصصی	
	این	ها	 که	از	اسالم	بویی	نبردند،	با	اسالم	میانه	اى	ندارند،	از	اسالم	و	مسلمانی	خوششان	نمی	آید،	از
قطع	امید	بکنید	برادران.	شوراى	سرپرستی	رادیو	تلویزیون	را	ما	می	شناسیم،	برادران	مخلص	و	متعهد	
و	مسلمان	ما	هستند	ما	برنامه	هاى	رادیو	و	تلویزیون	به	هیچ	وجه	برنامه	هاى	متناسب	با	مسلمانی،	با	
ایمان	و	با	تعهد	نیست.	برنامه	هاى	ایام	نوروزى	برنامه	ى	مبتذلی	بود،	حّقًا	در	مواردى	بسیار	بدآموزى	
گر	سرگرمی	اى	هم	درست	می	کنید،	سرگرمی	آموزنده	ى	 	این	برنامه	هاى	می	توانستید	ا داشت.	شما	در
سیاه	بازى	 مبتذل	 سرگرمی	هاى	 به	 ما	 مردم	 امروز	 می	خواهیم،	 ما	 را	 این	 	 امروز کنید،	 درست	 اسالم	
	ندارد.	این	هنر	را	در	اختیار	اسالم	قرار	بدهید.	 و	پانتومیم	هاى	مبتذل	و	بی	معنی	و	بی	محتوى	نیاز
یامهرى	ننشینند	بگویند	این	 کرده	ى	آر ما	براى	هنر	ارج	قائلیم.	هنرمندان	دروغین،	هنرامندان	بزک	
که	شما	هنر	را	وسیله	اى	قرار	 آخوند	هنر	را	نمی	شناسد،	ما	هنر	را	بهتر	از	شما	می	شناسیم.	آن	روزى	
و	روزهاى	دشوارى	 براى	تقّرب	به	دستگاه	هاى	جّبار،	ما	پاى	هنر	اصیل	مردمی	شب	ها	 بودید	 داده	
گذراندیم،	ما	هنر	را	می	شناسیم،	ما	شعر	را	می	شناسیم،	ما	نمایشنامه	را	می	شناسیم،	قدر	هنر	را	 را	

نقش رادیو و 
یون در صدور  تلوز

انقالب



□ 100 | در مکتب جمعه □

انسان	 فرآورده	ى	ذهن	 زبده	ترین	 این	 نباید	هنر،	 که	می	گوییم	 به	همین	دلیل	هم	هست	 و	 می	دانیم	
در	طول	تاریخ،	این	جور	در	خدمت	پستی	ها	و	رذالت	ها	وبی	محتوایی	ها	و	پوچی	ها	قرار	بگیرد،	این	
است،	 انقالب	 کردن	 و	ضایع	 اسالم	 کردن	 و	ضایع	 هنر،	 کردن	 این،	ضایع	 است.	 برنامه	اى	 چنین	
که	شما	تصدیق	 کردن	مردم	است.	تصدیق	همه	ى	مردم	روشن	است،	معلوم	است	 این	ریشخند	
گذشته	با	افراد	بی	شمارى	 گذشته	تا	امروز	 که	از	جمعه	ى	 گر	در	طول	این	یک	هفته	اى	 می	کنید.	من	ا
التماس	 و	 می	آوردند	 شکایت	 من	 به	 و	 می	کردند	 تأیید	 را	 من	 احساس	 این	 که	 بودم	 نکرده	 برخورد	
این	 وقت،	 چند	 این	 می	گذاشتم.	 شخصی	 احساس	 یک	 تصور	 به	 نمی	گفتم،	 را	 این	 می	کردند،	
ظاهر	شدم،	سخنرانی	 مردم	 بزرگ	 اجتماعات	 در	 قم،	 در	 مازندران،	 در	 در	خراسان،	 بنده	 	 روز چند	
کردم،	همه	جا	حرف	مردم	این	است.	مردم	هوشمند،	همه	جا	از	بی	محتوایی	و	پوچی	این	برنامه	ها	
	به	باور	 کار کردند	و	 می	نالند.	یک	عده	اى	را	به	نام	متخّصص	نه	به	عنوان	متخّصص	در	آن	جا	جمع	
تلویزیون	 ایران	 مسلمان	 ت	

ّ
مل است.	 همین	 نتیجه	اش	 نداشتن،	 آن	ها	 انقالبی	 روحیه	ى	 و	 اسالمی	

که	هنرمندان	پاک	و	انقالبی	و	مسلمان	را	از	سراسر	ایران	 ید	 گر	شما	این	قدرت	را	ندار نمی	خواهد،	ا
که	ما	نمی	توانیم.	وزیر	مسلمان	براى	مصاحبه	می	رود،	 کنید	 کنید	ببندید	تلویزیون	را،	اعالن	 جذب	
که	نمالد	هم	طورى	 کرم	بمالد،	 کارمند	تلویزیون	می	خواهد	به	سر	و	صورت	او	 براى	برنامه	اى،	خانم	
گر	باید	مالید	براى	 کرم	را	بمالد،	ا نمی	شود،	این	جوان	مسلمان	انقالبی	می	گوید	آقا	یک	مرد	بیاید	این	
پشت	دوربین	تلویزیون.	خانم	ها	و	آقایان	غش	غش	می	خندند،	مسخره	می	کنند	باالخره	هم	بعد	از	
را	 کسانی	 نیست؟	چه	 اسالم	 به	 دهن	کجی	 این	 نمی	گیرد.	 انجام	 معّطلی،	مصاحبه	 چهار	ساعت	
که	چرا	مردم	عمق	اندیشه	و	بینش	انقالبی	 گذاشتید؟	آن	وقت	بنالید	 آوردید	در	حساس	ترین	ارگان	ها	
کدام	وسیله	را	به	قدر	 که	پیام	ما	را	دنیا	نمی	داند،	چرا	بداند؟	ما	 ندارند،	چرا	داشته	باشند؟	بنالید	
کردن	خطبه	ى	نماز	 گزارش	 گذاشتن	چهارتا	برنامه	ى	علی	الظاهر	مذهبی،	 رادیو	و	تلویزیون	داریم؟	با	
تا	 ید	 تلویزیون	اسالمی	نمی	شود،	همین	هم	نگذار رادیو	 که	 از	نصف	شب	 جمعه	ساعت	یک	بعد	

مردم	تکلیف	شان	را	بدانند.
انقالب	اسالمی	در	داخل	ایران	با	بیان،	با	تبیین،	با	تبلیغ،	با	ارشاد،	با	انذار،	در	میان	مردم	رشد	
ایران	باطل	شد	 انقالب	 	 انقالب	ها	در تاریخ	و	تحلیل	 گون	تفسیر	 گونا کرد.	این	که	تزهاى	 نفوذ	 و	 کرد	
نمی	دانستند	 بشود،	 کارگرى	 و	 که	شورش	دهقانی	 منتظر،	 آقایان	 بودند	 بود.	نشسته	 دلیل	 به	همین	
ذکر	خدا،	 به	وسیله	ى	 قرآن،	 آیات	 به	وسیله	ى	 که	 انقالبی	 شد،	 خواهد	 اسالمی	 انقالب	 ایران	 	 در که	
پخش	خواهد	شد.	 آن	جا	 و	 جا	 این	 	 در او	 پیام	 و	 اّمت	 امام	 و	 روحانی	 و	 بزرگ	 رهبر	 نام	 به	وسیله	ى	
این	 رفتند	در	سراسر	 قرآن	خوانان	 قرآن	شناسان،	 گویندگان	اسالمی،	 تبیین،	مبلغان	دین،	 به	خاطر	
را	به	خودشان	خریدند،	تحمل	زندان	و	شکنجه	و	محرومّیت	و	صبر	و	مسخره	 مملکت	سختی	ها	
گر	بخواهید	 ا امروز	هم	 بردند.	 این	مملکت	 زوایاى	 تا	 را	 انقالب	 پیام	 و	 کردند	 را	 ریشخند	 و	 استهزاء	
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کنید،	باید	 پیام	انقالب	تا	زوایاى	جهان	اسالم	و	خاورمیانه	برسد	راه	همین	است	وبس.	بایستی	بیان	
گفته	بشود،	فرصت	بدهید	به	اسالم	شناسان،	فرصت	بدهید	به	هنرمندان	اصیل	و	راستین.	 اسالم	
و	 افراد	ضّداسالم	 این	 از	دست	 را	 هنر	 دانشگاه	 کنید،	 درست	 هنر	 دانشگاه	 کنید،	 تربیت	 ید،	 ندار
و	 فرآورده	ى	عظیم	بشرى	 این	 تا	 بیاورید.	مؤّسسات	هنرى	 بیرون	 ضّدانسانّیت	و	ضّدشرف	اسالمی	
را	 این	ها	 و	هنرند،	می	شود	 اهل	ذوق	 به	طور	طبیعی	 مرد	 و	 زن	 ما،	 بدهد،	جوان	های	 را	رشد	 انسانی	
در	 امکانات	 می	کشند،	 محرومّیت	 و	 هستند	 االن	 که	 مسلمانی	 هنرمندان	 از	 می	شود	 داد،	 پرورش	
گر	این	رسالت	بزرگ	را	دستگاه	هاى	 کرد.	ا 	این	ها	می	شود	استفاده	 گذاشته	نمی	شود،	از اختیارشان	
که	امام	فرمودند	انقالب	 که	همان	طورى	 تبلیغاتی	ما	به	راستی	متعهد	و	متّقبل	شدند،	آن	وقت	است	
که	با	هوشیارى	همه	ى	مسئوالن،	با	هوشیارى	مردم،	با	مراقبت،	 ما	صادر	خواهد	شد.	به	امید	روزى	
کشورها،	درباره	ى	همه	ى	موجودات،	انقالب	ما	 گیرى	ازخدا،	درباره	ى	بندگان،	درباره	ى	 با	تقوى،	پروا

هر	چه	پیشتر	و	پیشتر	برود.
والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته
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گفتار یازدهم: صدور معنوی انقالب1
بسم	اهلل	الّرحمن	الّرحیم

أتوکل	علیه	و	أصلی	وأسلم	علی	حبیبه	 العالمین	أحمده	و	أستعینه	و	أستغفره	و	 	الحمدهلل	رب	
نبینا	 و	 سیدنا	 نقمته	 نذیر	 و	 رحمته	 بشیر	 رساالته،	 مبلغ	 و	 سره	 حافظ	 فی	خلقه	 خیرته	 و	 نجیبه	 و	
أبی	القاسم	محمد	و	علی	آله	االطیبین	االطهرین	المنتجبین	سیما	بقیةاهلل	فی	االرضین	و	صّل	علی	
ْم 

ُ
ک َن َرّبُ

َ
ّذ

َ
أئمة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.	قال	اهلل	الحکیم	فی	کتابه: »َو ِإْذ َتأ

ْرُتْم«2
َ

ِئْن َشک
َ
ل

گرامی،	 و	هم	میهنان	 نمازگزار	عزیز	 و	خواهران	 برادران	 بر	 ما	عالوه	 امروز	 در	مجمع	عظیم	هفتگی	
به	 خواهران	 و	 برادران	 این	 	 امروز راهپیمایی	 دارند.	 حضور	 هم	 عراقی	 عزیز	 برادران	 	 از کثیری	 جمع	
کفر	و	علیه	 	و	 نشانه	ی	شکرگزاری	از	فتوحات	و	پیشرفت	های	درخشان	نیروهای	اسالم	علیه	استکبار
ت	ایران	انگیزه	ی	این	راهپیمایی	عظیم	بوده	

ّ
	آمادگی	و	همبستگی	با	مل یم	عراق	و	همچنین	اظهار رژ

که	میهمانان	ما	هستند	در	جمهوری	اسالم	حضور	 برادران	نظامی	اسیر	عراق	هم	 	 از است.	جمعی	
	این	مجمع	جهانی	بلند	 	زبان	اسرای	عراقی	در که	وقتی	شعاری	از دارند	و	ما	امروز	مشاهده	می	کنیم	
هم	صدا	هستند	 آن	ها	 با	 و	سیاسی	 معنوی	 عرصه	ی	عظیم	 این	 	 در ما	 عزیز	 عراقی	 برادران	 می	شود	
نپاید	و	هر	چه	زودتر	 آینده	چندان	دیر	 یم	این	 که	امیدوار آینده	ی	عراق	است	 	 از و	این	یک	ترسیمی	
	و	 عراق	مظلوم	خونین	و	مردم	ستمدیده	ی	این	کشور	اسالمی	پیوند	نظامیان	ارتش	خودشان	را	با	افکار
	این	جا	مشاهده	 کنند.	یک	نمونه	ی	سمبلیک	آن	را	در اهداف	و	انگیزه	ها	و	ایمان	مردم	شان	مشاهده	
با	 کشور	عراق	هماهنگی	و	هم	آوایی	ارتشیان	 که	به	زودی	در	صحنه	ی	عظیم	 یم	 می	کنیم	و	امیدوار

مردم	مشاهده	بشود.

1.بیانات	در	خطبه	ى	نماز	جمعه	تهران	1364/11/25
2.ابراهیم:	7

 حضور مردم 
در صحنه، 

عامل شکست 
نقشه های 

دشمنان
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	آن	راهپیمایی	عظیم	و	شگفت	آور	و	دشمن	شکن	 	اّولین	جمعه	ی	بعد	از	22	بهمن	و	بعد	از امروز	در
و	همچنین	مصادف	با	پیروزی	عملیات	درخشان	رزمندگان	ما	در	جبهه	های	نبرد	حّق	علیه	باطل	و	
که	درباره	ی	این	هر	دو	موضوع	با	شما	عزیزان	صحبت	بشود	و	 در	صحنه	های	شرف	مناسب	هست	
کم	هست	در	خطبه	ی	 لذا	من	بحث	همیشگی	خطبه	های	اّول	را	تعقیب	نمی	کنم	و	چون	وقت	هم	
که	ما	همه	مان	باید	با	مالحظه	ی	آن	 اّول	اشاره	می	کنم	به	این	اجتماع	عظیم	و	اثرات	آن	و	توصیه	ای	
کنیم	و	در	خطبه	ی	 ت	مان	متوّجه	آن	باشیم	و	به	آن	عمل	

ّ
	و	انگیزه	ی	عمومی	در	مل اجتماع	و	آن	شور

کشورها	و	 دّوم	مسأله	ی	جنگ	را	و	پیروزی	های	رزمندگان	سلحشورمان	را	و	آینده	ی	عراق	را	و	موضع	
قدرت	ها	را	مختصرًا	تشریح	می	کنم.

در	 فقط	 نه	 بود،	 عظیم	 پیشرفت	 یک	 شاهد	 خود	 پیروزی	 سالگرد	 هفتمین	 در	 ما	 عظیم	 انقالب	
صحنه	ی	نظامی	بلکه	در	صحنه	ی	سیاسی	هم	این	پیشرفت	دل	قدرت	های	بزرگ	را	لرزاند.	برادران	
که	واقعًا	جزو	 که	این	مانور	پرشکوه	روز	22	بهمن	 و	خواهران	مسلمان	عزیز	هم	میهن	مان	باید	بدانند	
لرزاند.	مدت	هاست	 را	 پشت	دشمن	 بود	 انقالب	 	 از بعد	 دوران	هفت	ساله	ی	 نظیر	 کم	 اجتماعات	
در	همه	جای	جهان	 استکباری	 بچه	گانه	ی	 امیدهای	 کننده	ی	 منعکس	 که	 گروهی	 رسانه	های	 که	
مردم	 توده	های	 وسیع	 از	حمایت	 خود	 عظیم	 مردمی	 پایگاه	 	 از انقالب	 که	 می	کردند	 تبلیغ	 هستند،	
که	این	 که	آیا	واقعًا	محافل	استکباری	عالم	 	یقین	بگویم	 کم	محروم	می	شود.	من	نمی	توانم	به	طور کم	
واقعًا	خیال	 و	 اشتباه	می	کردند	 انجام	می	گیرد	خودشان	هم	 آن	ها	 اراده	ی	 با	 و	 آن	ها	 نظر	 با	 تبلیغات	
بین	 است	 توانسته	 اسالمی	 نظام	جمهوری	 روی	 بر	 آن	ها	 فشارهای	 و	 آن	ها	 ترفندهای	 که	 می	کردند	
مردم	و	بین	انقالب	شکاف	ایجاد	بکند	یا	نه	خود	آن	ها	واقعّیت	را	می	دانند.	پایگاه	عظیم	و	هر	روز	
عمیق	تر	انقالب	را	در	دل	های	این	توده	های	وسیع	و	میلیونی	مردم	ما	می	شناسد.	این	تبلیغات	را	برای	
ت	ها،	برای	دل	های	نگران،	برای	انگیزه	های	جوشنده	و	توفنده	در	دنیای	سّوم		و	باالخره	برای	حفظ	

ّ
مل

رهبران	وابسته	ی	به	خودشان	در	دنیا	این	تبلیغات	را	انجام	می	دهند.	نمی	دانیم	واقعًا	خود	آن	ها	هم	
که	استکبار	جهانی،	خودش	هم	اشتباه	می	کند	و	علت	 کرد	 اشتباه	می	کنند	یا	نه،	اّما	می	شود	قبول	
که	استکبار	جهانی	در	محاسبات	خود	فقط	به	عوامل	ماّدی	تکیه	می	کند.	از	عوامل	 هم	این	است	
کاربرد	این	ایمان	عاجز	و	ناتوان	 	انگیزه	های	درونی،	از	محاسبه	و	اندازه	گیری	ایمان	مردم	و	 معنوی،	از

است	و	راز	شکست	ابرقدرت	ها	هم	همین	است.
که	در	حرکت	خودشان	به	سمت	جهان	خواری	و	توسعه	طلبی	به	نقطه	ی	 	آنی	 از ابرقدرت	ها	بعد	
اوج	رسیدند	االن	مدت	هاست	دارند	عقب	عقب	حرکت	می	کنند	به	خصوص	آمریکا	و	هم	پیمانان	
در	 مردمی	 یافتن	حرکت	های	 رشد	 و	 مردم	 پیروزی	 و	 و	شکست	 این	عقب	گرد	 آمریکا.	علت	 غربی	
همه	جای	دنیای	محروم	زیر	ستم	همین	محاسبات	اشتباه	ابرقدرت	هاست،	همین	غلط	فهمیدن	ها	
برای	خودشان	خیال	 امن	 و	 ثبات	 را	جزیره	ی	 آن	 که	 ما	 کشور	 در	 و	 کرد	 َکر	 کرد،	 کور	 را	 آن	ها	 که	 بود	
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روز	 آن	 	- برد	 بین	 	 از برای	همیشه	 و	 کرد	 نابود	 را	 آن	ها	 منافع	 تمام	 گذشته،	 یم	 رژ دوران	 در	 می	کردند	
هم	آمریکا	نمی	فهمید	حرکت	مردم	یعنی	چه،	امروز	هم	با	وجود	این	همه	تجربه	و	با	وجود	این	همه	
ایران،	درباره	ی	انقالب	به	خیال	خود	دانشمندان	 کردن	درباره	ی	اسالم،	درباره	ی	 نشستن،	تحّقیق	
آن	هست	 از	 ناتوان	تر	 آمریکا	 ظالِم	 ابرقدرِت	 فکر	 هنوز	سرانگشت	 کردند،	 را	جمع	 و	جامعه	شناسان	
	ُپربرِگ	ُپر	مطلب	تفکر	اسالمی	و	روحیه	ی	اسالمی	و	ایمان	اسالمی	و	انگیزه	ی	 کتاب	قطوِر که	بتواند	
کتاب	را	بخواند	و	 که	بتواند	خطوط	این	 کورتر	از	آن	هست	 اسالمی	را	ورق	بزند	و	چشم	بصیرت	آن	ها	
که	 یم	 کوری	ذاتی	استکبار	جهانی	و	امپراطوری	های	ماّدی	طاغوتی	ما	یقین	دار لذا	با	اّتکا	به	همین	
ت	های	

ّ
ت	های	جهان	به	خصوص	مل

ّ
	بیشتر	وارد	خواهد	شد	و	مل 	بر	استکبار این	شکست	ها	روزبه	روز

کرد	و	اجتماعات	و	 بر	آمریکا	وارد	خواهند	 یادتری	 	بیدارتر	خواهند	شد	و	ضربات	ز اسالمی	روزبه	روز
	به	توفیق	الهی	و	به	امید	 	این	منطقه	و	منطقه	ی	مسلمان	نشین،	روزبهروز نظام	های	مردمی	اسالمی	در

خدا	افزایش	خواهد	یافت.
که	آمریکا	انجام	می	دهد	 امروز	هم	به	دنبال	همین	نفهمی	و	نادانی	استکبار	جهانی	تالش	هایی	
کردن	 کمرنگ	 کردن	فریاد	انقالب	و	نفس	انقالب	در	داخل	این	مرزها	و	 علیه	انقالب	و	برای	محدود	
که	انجام	می	دهد	عمومًا	ساده	لوحانه	است	و	بچه	گانه	 	این	تالش	هایی	 کشور انقالب	حتی	در	داخل	
ت	های	دنیا	رسوخ	بیشتری	

ّ
است	و	اثر	عکس	دارد	و	اسالم	روزبه	روز	دارد	در	ذهن	این	مردم	و	دل	مل

و	 تهران	 	 در بهمن	 	22 عظیم	 اجتماع	 و	 است	 فراتر	 ادعا	 	 از که	 است	 واقعّیت	 یک	 این	 می	کند	 پیدا	
از	 	این	را	نشان	داد.	هفت	سال	بعد	 کشور کوچک	و	در	همه	جای	 در	شهرهای	بزرگ	و	در	شهرهای	
گر	 که	ا پیروزی	انقالب،	اشاره	ی	مسئوالن	آن	چنان	مسئوالن	را	می	کشاند	به	میدان	ها	و	به	راهپیمایی	
این	اشاره	هم	نبود	مردم	می	آمدند،	چون	صاحب	انقالب	خود	مردم	اند،	خود	شما	هستید.	آن	کسانی	
کردید	و	خودتان	بودید	 که	توی	این	خیابان	ها	پیروزی	را	به	وجود	آوردید	و	جمهوری	اسالمی	را	خلق	
ید	از	آن	حراست	می	کنید	هم	در	جبهه	ها،	هم	در	پشت	 که	نگه	داشتید	و	امروز	خودتان	هستید	که	دار

جبهه	و	در	صحنه	ی	سیاسی	و	اقتصادی.
که	من	به	چه	حّقی	از	 کنم	به	خاطر	این	اجتماع،	بعد	به	نظرم	رسید	 کردم	از	مردم	تشکر	 من	اّول	فکر	
که	به	آن	ها	توفیق	داد،	به	آن	ها	بصیرت	 کنند	 که	باید	از	خدا	تشکر	 کنم.	خود	مردم	هستند	 مردم	تشکر	
گاهانه	را	انجام	بدهند.	اجتماع	روز	22	بهمن	در	کشور	 گاهی	داد	تا	بتوانند	این	حرکت	آ داد،	به	آن	ها	آ
که	بریده	ی	 گروهی	 گاهانه	ترین	حرکت	ها	بود.	واقعًا	تمام	محافل	جهانی	و	رسانه	های	 	آن	آ ما	یکی	از
بر	طبق	آن	 را	این	رسانه	ها	عمل	می	کنند	و	 کار	نمی	کنند،	بلکه	نظر	رژیم	های	استکباری	 یم	ها	 	رژ از
گر	اجتماعی	هم	بود	در	دنیا	 برنامه	ریزی	می	کنند	تمام	این	رسانه	های	وابسته	به	اتفاق	نظر	خواستند	ا
منعکس	نکنند،	تالش	هم	کردند	که	منعکس	نکنند،	اّما	منعکس	شد	و	باز	هم	خواهد	شد.	با	این	که	
	این	هفت	سال	هر	چه	توانستند	کرده	اند	برای	این	که	چهره	ی	انقالب	را	مشّوش	کنند،	یک	کارهای	 در
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گروهی	یا	شبکه	های	اطالعاتی	و	امنّیتی	و	 که	چطور	رسانه	های	 که	انسان	تعجب	می	کند	 بچه	گانه	
کار	می	کنند. کودکانه	 کودکانه	عمل	می	کنند	و	 سیاسی	ابرقدرت	ها	با	این	همه	ادعا،	مدعا	این	طور	

که	ابعاد	توطئه	های	ابرقدرت	ها	علیه	انقالب	ما	حاال	دیگر	چقدر	بچه	گانه	 که	شما	بدانید	 برای	این	
هیأت	 از	 استقبال	 برای	 مردم	 عظیم	 آمادگی	 آن	 که	 وقتی	 کستان،	 پا 	 در بگویم،	 نمونه	 یک	 شده،	
کستان	دارند	می	آیند	به	طرف	 که	از	تمام	شهرهای	پا کردند	 جمهوری	اسالمی	به	نظر	رسید	و	احساس	
	این	هیأت	استقبال	کنند	که	پیام	آور	جمهوری	اسالمی	است،	ما	اّطالع	پیدا	 اسالم	آباد	برای	این	که	از
که	در	سفارت	آمریکا	در	اسالم	آباد	یک	تالشی	شروع	شد	و	از	سفارت	آمریکا	در	تمام	این	شهر	 کردیم	
کنند	یا	روی	عکس	ها	یک	نقش	هایی	 کنند،	عکس	ها	را	پاره	 گر	بتوانند	پاره	 کاردها	را	ا راه	افتادند	تا	پال
که	پیش	بینی	می	کردند	ممکن	 کنند	و	به	خیال	خودشان	در	آن	استقبالی	 که	آن	ها	را	مخدوش	 بزنند	
مثل	 دولتی	 که	 نمی	آید	 باورش	 انسان	 واقعًا	 کنند.	 ایجاد	 اختالل	 باشد،	 هم	 بزرگی	 استقبال	 است	
کارها،	کارش	به	آن	جا	برسد	که	مثل	یک	محفل	 کارآیی	و	زرنگی	و	خبرگی	در	 آمریکا	با	آن	همه	ادعای	
که	مثل	یک	سیلی	 که	پنج	شش	نفر	آن	را	اداره	می	کنند،	در	مقابل	یک	پدیده	ای	 کوچک	مخفی	ای	
جریان	دارد	این	جور	دست	به	کارهای	بچه	گانه	بزنند	و	بلند	شدند	در	شهر	اسالم	آباد	راه	افتادند	و	یک	

کارهای	آن	ها	را	هم	همه	می	دانند. کردند	و	نتیجه	ی	 کارهایی	هم	
که	در	مقابل	 کی	 آن	ها	مثل	َخس	و	خاشا و	 گرفت	 انجام	 آن	استقبال	عظیم	 آن	ها	 علی	رغم	میل	
و	همه	ی	 رفتند	 بین	 	 از و	 ندارد	غرق	شدند	 مقاومت	 ثانیه	هم	قدرت	 یک	سیل	عظیمی	یک	صدم	
که	 کارهایشان	پوچ	و	بی	اثر	بود.	این	نشانه	ی	افول	و	سقوط	یک	سیاستی	است	و	یک	ابرقدرتی	است	
گون	 گونا که	اداره	ی	امور	دنیا	و	سیاست	گذاری	جهان	و	تسلط	بر	سیاست	های	 در	دنیا	ادعا	می	کند	
در	 زمان	 همان	 در	 که	 این	 علی	رغم	 و	 رسیده	 این	جا	 به	 کارشان	 باشد،	 او	 	 اقتدار قبضه	ی	 در	 باید	
رسانه	های	گروهی	هم	سعی	می	کردند	که	نگذارند	چیزی	که	به	نفع	جمهوری	اسالمی	هست	منعکس	
به	 بیدار	شدند،	 	 ت	های	جهان	سّوم	

ّ
مل کردند،	 این	هفت	سال	هم	همیشه	تالش	 در	طول	 و	 بشود	

انقالب	متوّجه	شدند.
بیان	می	کردند	 برای	ما	 از	دنیای	اسالم	 را	 میهمانان	دهه	ی	فجر	امسال	ما	چیزهای	شگفت	آوری	
که	مورد	توّجه	بودند	 کرده	بودند،	جزو	شخصیت	هایی	بودند	بعضی	شان	 که	شرکت	 شخصیت	هایی	
	روزنامه	های	اروپایی	حتی	 و	روی	آمدن	آن	ها	به	ایران	تحلیل	شد	و	علیه	بعضی	از	آن	ها	در	بعضی	از
اسالمی	 در	جشن	جمهوری	 و	چرا	 رفتند	 ایران	 به	 این	ها	 که	چرا	 زده	شد	 و	حرف	 نوشته	شد	 مقاله	
گسترش	و	 گسترش	در	دنیای	اسالم	باز	هم	رو	به	 کردند.	علی	رغم	همه	ی	آن	ها	این	موج	رو	به	 شرکت	

رو	به	عمق	است	و	این	به	خاطر	پایمردی	شماست.
که	نظرم	را	جلب	 از	وزارت	خارجه	دیدم	 که	برای	ما	آمده	بود	 کارهایی	 	بین	 را	در من	یک	نامه	ی	
دوازده	سیزده	 پسربچه	ی	 یک	 است.	 نمونه	 یک	 این	 بگویم؛	 به	شما	 را	 این	 است	 دیدم	خوب	 کرد،	

نمونه ای از 
توطئه بچه گانه 
ابرقدرت ها علیه 
جهموری اسالمی
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ساله	ی	تانزانیایی	به	مناسبت	سالگرد	انقالب	به	بنده	یک	نامه	ای	نوشته.	شما	ببینید	یک	فکر	در	
یک	 در	 نه	 که	 سال	 سیزده	 ساله،	 دوازده	 پسربچه	ی	 یک	 که	 کند	 رسوخ	 باید	 	 چقدر جامعه	ای	 یک	
به	 راجع	 کشورش	هیچ	چیزی	 روزنامه	های	 توی	 نه	 تعلیمات	عمومیش،	 توی	 نه	 کتاب	مدرسه	اش،	
گر	خوانده	به	صورت	منفی	خوانده	این	قدر	تحت	تأثیر	این	 این	انقالب	به	صورت	مثبت	نخوانده	و	ا
یادی	می	دهد،	خبر	از	خانواده	های	 انقالب	باشد،	یک	پسر	بچه	ی	دوازده	ساله	خبر	از	پسربچه	های	ز

	این	فکر	در	آن	جا	می	دهد. یادی	در	آن	جامعه	می	دهد	و	خبر	از ز
کنید.	 کار	صدام	را	یک	سره	 کنید،	 که	زودتر	حمله	 کرده	ما	را	 کودکانه	نصیحت	 	این	نامه	نوشته،	 در
کردند	برای	من	فرستادند	از	وزارت	خارجه	-	از	سرمای	زمستان	 نوشته	اسالم،	صدام	نباید	-	ترجمه	
که	وی	مأمور	آن	هاست	حمایت	می	شود،	 کند.	صدام	به	وسیله	ی	ابرقدرت	ها	 به	نفع	خود	استفاده	
	ابرقدرت	ها	برتر	 که	از که	شما	به	وسیله	ی	اهلل	حمایت	می	شوید	 کنید	 اّما	شما	رزمندگان	نباید	فراموش	
که	مورد	عالقه	ی	ماست	حفاظت	 است.	دعای	من	همراه	شماست.	شما	باید	از	جمهوری	اسالمی	

کرد. کنید	و	ما	تا	پیروزی	مبارزه	خواهیم	
	بعد	در	زیرش	نوشته:	زنده	باد	امام	خمینی	رهبر	مستضعفان	دنیا.

کرده	بود	نوشته	من	یک	بچه	ی	دوازده	ساله	هستم،	اسم	من	را	ذکر	نکنید	ولی	 	پایان	نامه	امضا	 	در
که	نگران	است. کنید	پسری	 قید	

که	ابرقدرت	ها	 ت	قهرمان؛	این	آن	چیزی	است	
ّ
ت	مبارز،	ای	مل

ّ
این	وضع	شما	در	دنیاست،	ای	مل

که	شد	علی	رغم	ابرقدرت	ها.	 نمی	خواستند	بشود	و	ما	بعد	از	هفت	سال	از	پیروزی	انقالب	می	بینیم	
که	توانستیم	یک	 	این	نیست	 	این	هفت	سال	به	توفیق	الهی	پیش	رفتیم.	پیشرفت	ما	فقط	در ما	در
یم	 با	وضع	مناسبی	نگه	بدار از	پنج	سالش	در	جنگ	است	 	این	هفت	سال،	بیش	 از که	 را	 کشوری	
انقالبی	در	 انگیزه	های	 که	بحمداهلل	 این	نیست	 با	هم.	پیروزی	اش	فقط	 ت	و	دولت	

ّ
ما؛	یعنی	ما	مل

که	بر	توطئه	های	ابرقدرت	ها	در	داخل	 مردم	مخدوش	نشده	و	باقی	مانده،	پیروزیش	فقط	این	نیست	
	به	روز	عقب	نشانده.	پیروزی	اش	 کشور،	در	مرزها	حمله	ی	نظامی	و	غیره	پیروز	شده	و	دشمن	را	روز
تجربه،	 این	 می	خواستند	 که	 ابرقدرت	ها	 علی	رغم	 که	 گفتم	 که	 چه	 آن	 همه	ی	 از	 بیش	 است،	 این	

ت	ها،	درس	شده.
ّ
	ایران	درسی	نشود	برای	مل تجربه	های	پیروی	انقالب	در

ت	
ّ
ت	های	کشورهای	اسالمی	شعارشان،	شعار	مل

ّ
ت	ایران	است.	مل

ّ
ت	مصر،	شعارش	شعار	مل

ّ
	مل

گرم	و	 که	دارای	روح	غیور	و	خون	 ایران	است.	مبارزان	مسلمانان	و	مؤمنین	به	اسالم	و	انسان	هایی	
	آن	 	از که	این	قدر 	انقالب	است	 جوشنده	هستند	به	ایران	اسالمی	نگاه	می	کنند.	این	همان	صدور
به	یک	 کنیم	 که	لشکرکشی	 این	جوری	است	 انقالبمان	 	 ما	صدور که	 می	ترسیدند	خیال	می	کردند	
کشوری	یا	زیر	عنوان	بعضی	از	خدمات	اقتصادی	و	غیره	-	کاری	که	همیشه	استعمارگران	-	می	کردند	
یا	 می	کردند،	 اشتباه	 کنیم.	 درست	 بیندازیم،	شورش	 راه	 انقالب	 جا	 آن	 و	 کشوری	 یک	 در	 برویم	 	-

صدور انقالب، 
صدور معنوی، نه 

استعمارگونه

نامه یک نوجوان 
13 ساله به رئیس 

جمهور ایران
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	نظر	 	انقالب	معنایش	این	است	که	ارزش	های	یک	انقالب	از می	خواستند	اشتباه	وانمود	کنند.	صدور
مردم	دنیا	و	مردم	کشورهای	دیگر	شناخته	بشود	و	مردم	کشورهای	دیگر	این	ارزش	ها	را	قبول	کنند	برای	
او	را	تهدید	می	کند	نگران	بشوند	و	بخواهند	آن	تجربه	را	به	صورت	 آن	ها	دل	بسوزانند	وقتی	خطری	
کوری	چشم	آمریکا	 کنند،	علی	رغم	ابرقدرت	ها،	به	 درسی	برای	خودشان	دربیاورند	و	آن	درس	را	تکرار	
کشور	 ت	ها	باز	شده	و	ایران	به	عنوان	یک	

ّ
	انجام	شده،	چشم	مل کار و	انگلیس	و	دیگران	و	دیگران	این	

که	راه	خودش	را	با	قوت	و	قدرت	ادامه	می	دهد،	 	انقالبی،	یک	کشور	پیشرو،	کشوری	 مبارز،	یک	شکور
ت	ها	معرفی	شده	و	همین	جور	هم	هست	و	ان	شاءاهلل	باز	هم	با	پیروزی	های	بیشتر	

ّ
در	دنیا	پیش	مل

که	وظیفه	ی	ما	مطرح	می	شود. کورتر	خواهد	شد.	این	جاست	 چشم	ابرقدرت	ها	و	چشم	آمریکا	
	انتظار	ماست	برادران	و	خواهران،	یا	این	نعمت	بزرگ	را،	نعمت	حراست	 یکی	از	دو	سرنوشت	در
کنیم،	خودمان	را	 	بدانیم،	از	آن	حفاظت	 	انقالب	را	و	نعمت	اصل	پیروزی	این	انقالب	را	قدر الهی	از
که	این	انقالب	می	خواهد	 کنیم	آن	انسان	هایی	بشویم	 کنیم،	سعی	 به	هدف	های	این	انقالب	نزدیک	
	افساد	فحشا	 	از کج	خلقی،	دور کج	فهمی	و	 	نادانی	و	 	از 	از	هوا	و	حرص،	دور بسازد،	انسان	هایی	دور
گر	این	شد	خدای	متعال	فرموده	است:	 	از	خودپرستی	و	بنده	ی	صالح	خدا	شدن	یا	این	جور؛	ا و	دور
گفتم	 که	 که	شکرش	هم	همین	هایی	 گذاردید	نعمت	خدا	را	 گر	شما	شکر	 ُکْم«1	ا

َ
یَدّن ز

َ َ
ِئْن	َشَکْرُتْم	أل

َ
»ل

که	این	انقالب	راسخ	تر	 یاد	شدن	این	نعمت	این	است	 کرد.	ز یاد	خواهد	 خدای	متعال	این	نعمت	را	ز
کنیم.	 یم	ما	باید	فقر	را	ریشه	کن	 کار	دار بشود،	عمیق	تر	بشود،	ثمرات	اش	را	بیشتر	بدهد،	ما	هنوز	خیلی	

کنیم. کنیم،	ما	باید	با	فساد	به	صورت	جدی	مبارزه	 ما	باید	اخالق	مان	را	اصالح	
در	جامعه	ی	ما	باید	عدالت	اجتماعی	به	شکل	حقیقی	وجود	داشته	باشد.	در	جامعه	ی	ما	باید	
کج	خلقی	و	بداخالقی	نباشد،	باید	اختالف	های	شخصی	نباشد،	در	جامعه	ی	ما	 رشوه	نباشد،	باید	
کاَة«2	این	 لاَة َو آَتُوا الّزَ قاُموا الّصَ

َ
ْرِض أ

َ
أ

ْ
اُهْم فِی ال ّنَ

َّ
ذیَن ِإْن َمک

َّ
باید	ما	دل	هایمان	به	خدا	نزدیک	باشد »ال

	را،	ذکر	خدا	را	 که	نماز کار	می	آورد	از	آن	ها	می	خواهد	 تی	را	بر	سر	
ّ
که	یک	مل وعده	ی	الهی	است.	خدا	

کاَة«	زکات	را	بدهند؛	 ت	به	یاد	خدا	باشد	همیشه.	از	خدا	غافل	نشوید	»َو آَتُوا الّزَ
ّ
اقامه	کنند؛	یعنی	مل

	بین	مردم	تبعیض	مالی	به	وجود	نیاورند،	به	مستمندان	و	 یغ	نورزند،	در یعنی	از	سهم	مالی	الهی	در
کمتر	 روز	 به	 	 روز و	 یاد	نکنند	 ز را	 محرومان	ظلم	نکنند،	شکاف	اجتماعی	بین	طبقات	فقیر	و	غنی	
کنند.	 ر«	همدیگر	را	درس	بدهند،	همدیگر	را	راهنمایی	

َ
ُمْنک

ْ
وِف َو َنَهْوا َعِن ال َمْعُر

ْ
وا ِبال َمُر

َ
بکنند	»َو أ

گر	این	 ُموِر«	ا
ُ
أ

ْ
ِه عاِقَبُة ال همه	برادران	و	عزیزان	دلسوز	یکدیگر	باشند،	پدرانه	پاس	همدیگر	را	بدارند	»َو ِلّلَ

ق	به	خداست.	یعنی	بندگان	خدا	وراثت	حقیقی	و	نهایی	جهان	را	
ّ
کارها	شد	آن	وقت	عاقبت	امر	متعل

کنیم. که	امیدوارم	ما	این	جوری	حرکت	 بر	روی	زمین	را	خواهند	داشت؛	این	یک	راه	و	یک	سرنوشت	

1.ابراهیم:	7
2.حج:	41

سرنوشت 
گروی  انقالب، در 
شکر عملی
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	به	اسالم	و	به	قرآن	 گر	آن	چنان	سرنوشتی	بیاید	ضرر که	آن	وقت	خدای	نکرده	ا اّما	سرنوشت	دیگر	
خودمان	 منافع	 به	 ما	 بشویم،	 مغرور	 ما	 بشویم،	 غافل	 ما	 که	 است	 این	 بود،	 خواهد	 هم	 آینده	 برای	
کنیم،	 با	هم	اختالف	 ما	 بدهیم،	 بها	 تنگ	نظرانه	ی	خودمان	 و	 به	احساسات	شخصی	 ما	 یم،	 بپرداز
که	به	خاطر	یک	امتیاز	ذاتی	 کنیم	 	بمانیم،	ما	از	خودسازی	غافل	بمانیم	و	ما	خیال	 ما	از	حقایق	دور
که	خدا	این	را	به	ما	داده؛	به	خاطر	امتیاز	ذاتی	ما	نبود.	ما	ایرانی	ها	بر	دیگر	مردم	دنیا	هیچ	امتیاز	 بوده	
ت	های	

ّ
مل بر	 دیگر،	 بر	همسایگان	 بر	عرب	ها،	 ایرانی	ها	 ما	 انسانیم.	 ما	 همه	ی	 نداریم.	 دیگری	 ذاتی	

گر	امتیازی	داشته	باشیم	به	تقواست	به	جهاد	در	 یم.	ا مسلمان،	بر	آفریقایی	ها	هیچ	امتیاز	ذاتی	ندار
کردید	خدا	این	نعمت	را	به	شما	داد،	 	راه	خدا	 راه	خداست.	چون	تقوا	به	خرج	دادید،	چون	جهاد	در
همچنانی	 کنیم	 خیال	 مبادا	 بشویم،	 غافل	 مبادا	 خدا.	 راه	 	 در جهاد	 با	 و	 تقوا	 با	 کنید	 را	حفظ	 این	
که	خدا	به	آن	ها	نعمت	داد	و	برکت	داد	پس	 	تاریخ	حاال	 کردند	یک	روزی	در که	بنی	اسرائیل	خیال	
ِئْن 

َ
کنند؛	ما	سوءاستفاده	نکنیم.	این	دو	تا	سرنوشت	است	»َو ل 	این	نعمت	ها	سوءاستفاده	 بایستی	از

انتقام	 است،	 خدا	سخت	 عذاب	 وقت	 آن	 کنید	 خدا	 نعمت	 کفران	 گر	 ا َشدیٌد«1	
َ
ل َعذابی   ِإّنَ  َفْرُتْم 

َ
ک

	با	 که	امروز 	تاریخ	بنی	اسرائیل	به	چه	بدبختی	دچار	شدند؛	این	مردمی	 خدا	سخت	است.	ببینید	در
ت	و	نکبت	دارند	در	دنیا	زندگی	می	کنند	یک	روزی	آقایان	عالم	بودند.

ّ
این	ذل

بود،	 این	ها	 مال	 فتوحات	 بزرگ	ترین	 تعلیمات،	 زیباترین	 پیغمبران،	 بهترین	 تمّدن	ها،	 باالترین	
دنیا	 به	 شدند،	 مغرور	 خودشان	 به	 نکردند،	 را	 خدا	 عبودیت	 نکردند،	 شکرگذاری	 ندانستند،	 قدر	
	افتادند،	ما	باید	مواظب	باشیم	 کردند	به	این	وضع	رقت	بار پرداختند،	خودشان	را	غرق	در	مادیات	
کردید،	این	موج	خروشان	مردم	را	دیدی،	 که	این	جوری	نشویم.	در	سالگرد	پیروزی	انقالب	وقتی	نگاه	
گر	 کرده	را،	این	احساسات	را،	چه	احّساسی	به	شما	دست	داد؟	ا گره	 این	فریادها	را،	این	مشت	های	
گفتید	خدایا	تو	را	شکر،	 گر	 وقتی	این	اقیانوس	خروشان	و	مواج	را	دیدید	دلتان	به	خدا	متوّجه	شد،	ا
کردید	 که	جزو	درس	های	همیشگی	امام	عزیز	ماست	دچار	غرور	نشدید	و	احساس	 گر	همان	طوری	 ا
کردید،	این	احساس	خوب	و	صادقی	است.	آینده	ی	یک	چنین	 خدا	با	شماست	و	خدا	را	شکرگزاری	
که	هان،	 کردید	 گرفت،	فکر	 گر	وقتی	با	دیدن	این	جمعّیت	غرور	شما	را	 احّساسی،	خوب	است.	اّما	ا
کنیم،	می	توانیم	دیگر	به	خودمان	 	انقالب	غفلت	 کار	دیگر	تمام	شده	است	ما	می	توانیم	دیگر	حاال	از
گرگ	مواظب	هستند	 که	این	همه	هم	دشمن	و	دزد	و	 بپردازیم،	می	توانیم	این	درخت	پرثمر	و	بالقّوه	را	
گر	 کار	نکنیم	و	تالش	نکنیم،	ا کنیم	به	حال	خودش	و	برای	انقالب	 کنند،	این	را	رها	 که	آن	را	ریشه	کن	
	باید	از	پیروزی	مان	در	طول	این	هفت	سال	بر	استکبار	 این	باشد،	این	احساس	غلطی	است.	ما	امروز
جهانی	و	مخصوصًا	از	پیروزی	های	بزرگمان	در	جبهه	های	جنگ	شکرگزاری	بکنیم،	خدا	را	سپاس	

1.ابراهیم:	7
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ِمین«1	خدا	را	سپاس	می	گزاریم،	حمد	مال	
َ
عال

ْ
ِه َرِبّ ال

ّ
َحْمُد ِلَل

ْ
	ته	دل	همه	ی	ما	بگوییم:	»ال بگوییم	و	از

که	این	پیروزی	ها	را	به	ما	داد	و	ما	باید	خودمان	را	شایسته	این	پیروزی	ها	و	 خداست.	این	خدا	بود	
کردارمان	 که	آن	را	همیشه	در	 که	ما	موظفیم	 کنیم.	این	همان	تقوایی	است	 ادامه	ی	این	پیروزی	ها	

مواظب	باشیم.
را	همواره	در	 الهی	و	معنوی	 بتوانیم	روحیه	ی	 که	 کند	 کمک	 که	به	ما	 از	خدای	متعال	می	خواهم	

کنیم. خودمان	حفظ	
والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته

.

1.فاتحه	الکتاب:	2
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گفتار یازدهم نمودار 
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بخش پنجم:
دشمنان و موانع انقالب



گفتار دوازدهم: دشمنان و موانع انقالب1
بسم	اهلل	الرحمن	الرحیم

ذی	یؤمن	الخائفین	و	ینّجی	الّصالحین	و	یضع	المستکّبر	ین	
ّ
	الحمدهلل	رّب	العالمین.	الحمدهلل	ال

و	یرفع	المستضعفین	و	یهلک	ملوکًا	و	یستخلف	آخرین.	الحمدهلل	قاصم	الجّبارین،	مبیر	الّظالمین،	
معتمد	 الطالبین،	 حاجات	 موضع	 المستصرخین،	 صریخ	 الظالمین،	 نکال	 الحاربین،	 مدرک	
م	علی	حبیبک	و	نجبیک	و	صفّیک	و	خیرتک	فی	خلقک،	حافظ	سّرک	

ّ
ی	و	سل

ّ
هم	صل

ّ
المؤمنین.	الل

غ	رساالتک،	بشیر	رحمتک	و	نذیر	نقمتک،	سّیدنا	و	نبّینا	ابی	القاسم	المصطفی	محّمد	و	علی	
ّ
و	مبل

ی	علی	علی	
ّ
هم	صل

ّ
آله	االطیبین	االطهرین	المنتجبین،	الهداة	المهدیین	المعصومین	المکّرمین.	الل

ی	علی	الحسن	و	الحسین	و	علی	علی	بن	الحسین	و	محمدبن	علی	و	جعفر	
ّ
امیرالمؤمنین؟ع؟و	صل

بن	محمد	و	موسی	بن	جعفر	و	علی	بن	موسی	و	محمدبن	علی	و	علی	بن	محمد	و	الحسن	بن	علی	و	
ی	علی	بقّیةاهلل	فی	

ّ
هم	صل

ّ
الخلف	الهادی	المهدی	حججک	علی	عبادک	و	امنائک	فی	بالدک.	الل

و	انصره	نصرًا	عزیزًا.	 اّیده	بنصرک	 هم	
ّ
الل هم	حّفه	بمالئکتک،	

ّ
الل المنتظر،	 المؤّمل	 العدل	 االرضین،	

هم	صّل	
ّ
ی	علی	جمیع	الّشهداء	و	الّصالحین.	الل

ّ
هم	صّل	علی	جمیع	االنبیاء	و	المرسلین	و	صل

ّ
الل

َه لَا  کتابه	»ِإّنَ الّلَ علی	ائمة	المسلمین	و	هداة	المؤمنین	و	حماة	المستضعفین.	قال	اهلل	الحکیم	فی	
ْنُفِسِهْم«2.

َ
وا َما ِبأ ُر ُر َما ِبَقْوٍم َحتَّی ُیَغّیِ ُیَغّیِ

کارانه	اش	این	آیه	ی	قرآن	بود.	 	این	انقالب	عظیم،	در	جهاد	فدا رهنمود	بزرگ	اّمت	مسلمان	ایران	در
ت	خود	

ّ
که	آن	مل کرد	مگر	آن	گاه	 خدای	بزرگ	حالت	اّمتی	را،	وضعّیت	جامعه	ای	را	دگرگون	نخواهد	

کرد،	چسبیدگی	خود	به	زندگی	 ت	ما	وابستگی	های	خود	را	قطع	
ّ
وضعّیت	خویشتن	را	تغییر	دهند.	مل

گذارد،	در	میدان	جهاد	 کنار	 را	 به	زخارف	پست	دنیوی	 و	عالقه	ی	خود	 برد،	عشق	 بین	 	 از را	 ماّدی	
که	خدا	به	او	دستور	داده	بود،	فرمان	ولی	امرش	 فی	سبیل	اهلل	مردانه	و	جوانمردانه	قدم	نهاد،	آن	چنان	

1.بیانات	در	خطبه	اول	نماز	جمعه	58/11/19
2.	رعد:	11

دشمنان بیرونی و 
درونی انقالب
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ت	خود	ما	در	
ّ
ت	های	مسلمان	سرمشق	باشد	و	مل

ّ
را	شنید	و	پیروز	شد.	این	آیه	باید	برای	همه	ی	مل

	انتظار	اوست،	بی	گمان	باید	یک	لحظه	این	آیه	را،	این	مضمون	 که	در تمام	دوران	تاریخ	درخشانی	
درخشان	را	فراموش	نکند.

که	همه	ی	ما	به	روشنی	آن	را	می	دانیم	و	حس	می	کنیم،	مسأله	ی	ضرورت	تداوم	انقالب	 مسأله	ای	
که	انقالب	ما	با	پیروزی	بر	شاه،	با	پیروزی	بر	 ماست.	همه	ی	شما	برادران	و	خواهران	عزیز	می	دانید	
گذارنید	 یم	و	نظام	پادشاهی	پایان	نگرفته	است.	انقالب	ما	آن	وقتی	مراحل	نهایی	خود	را	خواهد	 رژ
کاماًل	قرآنی	را	بر	 که	یک	نظام	صددرصد	اسالمی	را،	یک	نظام	 کند	 که	اّمت	مسلمان	موّفقّیت	پیدا	
که	اقتصاد	ما،	تقسیم	ثروت	در	میان	ما،	روابط	انسانی	و	حقوقی	و	اجتماعی	 	بیاورد.	آن	وقتی	 کار سر	
	آمد،	آن	 که	قرآن	و	اسالم	به	ما	دستور	داده	اند	در ما،	وضعّیت	درونی	و	بیرونی	ما،	همه	وهمه	به	شکلی	

که	انقالب	اسالمی	ایران	به	آخرین	مراحل	پیروزی	خود	رسیده	است. گفت	 وقت	می	توان	با	جرأت	
اّما	میان	ما	و	آن	روز،	میان	ما	و	آن	وضعّیت،	عقبه	هایی،	مانع	هایی	وجود	دارد،	این	مانع	ها	بر	دو	
گونه	است،	یک	مانع	از	سوی	قدرت	های	بیگان	های	است	که	انقالب	اسالمی	ما	را	دشمن	سرسخت	
خود	به	حساب	می	آورند.	آن	ها	به	هر	وسیله	ای	می	کوشند	تا	بتوانند	این	انقالب	را	شکست	بدهند.	
یادی	نباید	 سنگ	در	سر	راه	این	اّمت	به	سوی	آن	آینده	ی	موعود	بی	افکنند.	درباره	ی	این	مانع	سخن	ز
که	بر	سر	راه	حرکت	جامعه	ی	 بگویم،	این	سخن	را	بارها	گفته	ایم	و	شنیده	ایم.	اّما	نوع	دّوم	از	مانع	هایی	

ما	و	اّمت	ماست	مانع	های	درونی	است.
که	شما	برادران	مسلمان	ما	و	خواهران	 	این	اجتماع	عظیمی	 	این	روز	جمعه	ی	با	شکوه	و	در من	در
	نوزدهم	 	تاریخی	بسیار	عزیز،	روز 	این	روز کرده	اید	و	در 	این	محوطه	ی	علم	و	عبادت	ایجاد	 مسلمان	در
	تاریخ	ایران	نیروهای	مسلح،	جوانان	رزمنده	ی	دلیر	این	گستاخی	و	جرأت	 بهمن،	که	برای	اّولین	بار	در
	برابر	امامشان	و	پیشوا	و	ولی	امرشان	رژه	بروند،	وفاداری	خود	را	اعالم	بکنند،	روز	 که	در را	بخود	دادند	
	این	روز،	در	 	امام	در	سال	7531،	در 	نوزده	بهمن	در	حضور رژه	ی	پرشکوه	پرسنل	نیروی	هوایی،	روز
	این	مجمع	عظیم	میلیونی،	من	توّجه	برادران	و	خواهران	را	به	آن	چه	مربوط	 	این	مکان،	در این	زمان،	در

به	خود	من	و	شماست	جلب	می	کنم	...1.
دشمنی	نوع	دّوم	دشمنی	خود	من	و	شما	با	این	انقالب	است.	ما	در	دوران	سازندگی	هستیم،	باید	
کم	ترین	عیوب	داخلی	خود	را	ببینیم	و	از	آن	اغماض	 کوچک	ترین	و	 هوشیارانه،	با	دقت	و	وسواس،	
کرد.	آن	چه	در	داخل	جامعه	ی	ما	و	اّمت	 گر	ندانیم،	آن	را	عالج	نخواهیم	 نکنیم.	عیب	ما	چیست؟	ا
ما	امروز	عیب	بزرگ	ما	محسوب	می	شود	و		زمینه	ای	برای	دخالت	های	خصمانه	ی	دشمنان	بیرون	
که	آن	چه	در	میان	ما	امروز	 کدام	است؟	بنده	می	خواهم	به	جرأت	این	را	بگویم	 	فراهم	می	سازد	 از	مرز

1.جافتادگی	نوار

دشمنی ما با 
انقالب
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کمبود	دارد،	تقواست.	تقوا	با	ابعاد	وسیع	اش،	تقوا	به	معنی	 کم	هست،	نسبت	به	یک	اّمت	انقالبی	
و	 یم	 بپرداز به	اصالح	اخالقی	خود	 ما	 گر	 ا ُبعد	هوشیاری.	 با	 و	 به	مفهوم	 و	 ُبعد	اصالح	اخالقی،	 با	 و	
هوشیاری	الزم	را	برای	شناختن	محیط	و	جامعه	و	دشمنیها	و	دوستی	ها	به	خرج	بدهیم،	بدون	تردید	
گونه	دشمنی	 هر	 نفوذ	 امکان	 	 از مانع	 دارد،	 اسالم	 در	 که	 مقداری	 و	 مایه	 این	 با	 منزلت،	 این	 با	 تقوا	

دشمنان	خارجی	علیه	ما	خواهد	بود.
کجا؟	سعی	می	کنم	بر	روی	این	زمین	های	مرطوب	و	 کجاست	و	ناهوشیاری	ما	 ضعف	اخالقی	ما	
نمناک،	برادران	و	خواهران	را	بسیار	معطل	نکنم،	اّما	این	سخن	را	در	کوچک	ترین	و	کوتاه	ترین	عبارات	و	
جمالت	باید	بیان	کنم.	ضعف	اخالقی	ما	مردم	انقالب	کرده	ی	آزمایش	داده	ی	ایران،	در	خودپرستی	ها	
و	خودمحوری	هاست.	بسیاری	از	زمینه	های	فساد	را	همین	خودمحوری	ها	و	خودپرستی	ها	به	وجود	
	انقالبی	گری	و	 می	آورد.	در	میان	مردمانی	که	دم	از	دیانت	و	تقوا	می	زنند	و	نیز	در	میان	آن	مردمی	که	دم	از
	برابر	این	کمبود	و	نقیصه	ی	اخالقی	مشاهده	می	شود.	 عالقه	مندی	به	جنبش	و	نهضت	می	زنند،	به	طور
	ایثار	می	شوند.	شما	مردم	ایران	ایثار	کردید	یعنی	 مردم	ما	با	این	که	انقالب	کرده	اند،	در	مواردی	غافل	از
	راه	خدا	 که	عزیزترین	و	شریف	ترین	چیزها	برای	یک	انسان	بود	یعنی	جانش	و	مالش،	آن	را	در آن	چه	را	
دادید،	عزیزانتان	را	دادید.	مادرها،	بچه	هایتان	را	دادید.	پدرها،	جوانانتان	را	دادید.	برادران	در	آغوش	
	این	دورانی	 خود	پیکر	خونین	برادران	شهید	خود	را	حمل	کردند	و	تکان	نخوردند.	اّما	چه	می	شود	که	در
بیشتری	 وابستگی	هرچه	 و	 و	عالقمندی	 به	مهربانی	 اتفاق،	 و	 اّتحاد	 به	 به	وحدت،	 ما	 که	جامعه	ی	
گر	 گر	در	جامعه	ی	ما	ا 	افراد	و	بعضی	از	قشرها	وجود	ندارد؟	ا نیازمند	است،	این	ایثار	در	میان	بعضی	از
	نابسامانی	های	 	از 	با	همان	قدرت	و	با	همان	شدت	وجود	داشته	باشد	و	بماند،	یقینًا	آن	چه	امروز ایثار
کردن	دلیل	عدم	 اقتصادی	در	سطح	های	پایین	مشاهده	می	شود،	به	نصف	خواهد	رسید.	احتکار	
بر	 کردن،	حرص	زدن	دلیل	 افزون	خوردن،	جمع	 افزون	خواستن،	 افزون	خریدن،	 ایثار	است.	 وجود	
گذشته	ی	 یا	دنبال	مقامات	رفتن،	فرهنگ	 از	دست	یکدیگر	قاپیدن	 را	 ایثار	است.	مقامات	 نبودن	
ت	ما	الزم	

ّ
کمبود	ایثار	است.	مل نظام	طاغوتی	را	همچنان	در	عمل	زنده	نگاه	داشتن،	دلیل	بر	نقص	و	

	را	هر	چه	بیشتر	و	قوی	تر	داشته	باشد. که	این	ایثار دارد	
گر	حس	ایثار	در	ما	مردم	به	طور	کامل	وجود	 هوشمندی	و	هوشیاری،	دّومین	ضرورت	زمان	ماست	که	ا
گرفت	و	ما	را	از	بسیاری	از	حوادث	نجات	 داشته	باشد،	هوشمندی	در	جای	درست	خود	قرار	خواهد	
	نوزدهم	بهمن	است،	ما	سه	روز	دیگر	بیشتر	به	سالگرد	انقالب	پیروزمند	خود	 	روز خواهد	داد.	امروز
ت	ایران	

ّ
کوشش	می	کنند	نگذارند	شیرینی	سالگرد	انقالب	پیروزمند	مل نداریم،	دشمنان	ما	در	خارج	

کام	ها	بنشیند،	سعی	می	کنند	در	میان	مردم	با	ایجاد	اضطراب	ها،	با	ایجاد	دو	دستگی	ها،	با	مطرح	 بر	
	بین	ببرند،	سعی	می	کنند	از	 ی	و	وحدت	اسالمی	را	از

ّ
کردن	شعارهای	درجه	ی	سه	و	چهار،	وحدت	مل

که	میراث	حکومت	جّباران	است،	میراث	حکومت	پنجاه	ساله	ی	دوران	 نقائص	و	کمبودهای	ماّدی	

ضعف اخالقی

ضعف 
هوشمندی
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کارگر	و	 کارخانه	می	روند،	از	 	برابر	یکدیگر	قرار	بدهند،	به	 کنند	و	برادران	را	در پهلوی	است،	استفاده	
که	در	طول	ده	ها	سال	به	او	شده	است	وسیله	ای	 کمبودهایش	و	نارسایی	های	زندگیش	و	ظلم	هایی	
	پادگان	ها	می	روند،	در	مدارس	می	روند،	در	دانشگاه	ها	 برای	آشوب	و	دودستگی	بدست	می	آورند.	در
	ادارات	و	تأسیسات	دولتی	انسجام	و	انتظام	را	در	میان	برادرانی	که	دوش	به	دوش	 	نفاق	می	کارند،	در بذر
یکدیگر	باید	قرار	بگیرند	بر	هم	می	زنند،	برای	چیست	این	همه	تالش؟	برای	چیست	این	همه	کوششی	
که	 که	می	خواهد	وحدت	و	انسجامی	را	 که	دشمن	برای	ایجاد	دو	دستگی	می	کند؟	جز	برای	آن	است	
کسی	ممکن	است	این	 	بین	ببرد	و	بر	هم	بزند؟	چه	 مایه	ی	ادامه	ی	حرکت	پیروزمند	انقالب	است	از
	برابر	انقالب	ایران	داشته	باشد	جز	دشمنان	شکست	خورده	ی	این	انقالب؟	جز	آن	کسانی	 مقصود	را	در
	این	انقالب	از	دست	دادند،	آن	اربابانی	که	در	آن	 که	سودهای	کالن	خود	را،	آقایی	و	سیادت	خود	را	در
سوی	مرزها	به	تصرف	همه	ی	جهان	و	ایجاد	امپراطوری	های	بزرگ	اقتصادی	و	سیاسی	نمی	اندیشند،	

آن	ها	فقط	سود	می	برند.
طول	 در	 که	 خواهرانی	 و	 برادران	 ای	 محروم،	 و	 مظلوم	 قشرهای	 ای	 مسلمان،	 خواهران	 و	 برادران	
کمبود	و	نقص	در	زندگی	هستید،	 گذشته	به	دلیل	تسلط	حکومت	خودکامه	ی	جّبار	دچار	 سالیان	
در	 که	 در	حالی	 کند	 کوتاهی	ترمیم	 در	ظرف	مدت	 را	حکومتی	 پنجاه	ساله	 ویرانی	 ید	 دار انتظار	 آیا	
که	بتواند	به	 کوتاه	یک	لحظه	او	را	آسوده	نگذاشتند؟	آیا	از	حکومتی	انتظار	می	رود	 طول	این	مدت	
که	میراث	جّباران	است	بپردازد	در	حالی	که	هر	روز	در	 	از	هم	پاشیده	ی	مملکتی	 ترمیم	و	اصالح	امور
گوشه	ی	مملکت	یا	در	میان	قشری	از	قشرهای	مملکت	حادثه	ی	جدیدی	به	وجود	می	آورند؟	آیا	 یک	
که	در	 افرادی	 و	 امام	 نگذارد	حکومت	های	منصوب	 آن	که	 برای	 انتظار،	منطقی	است؟	دشمن	 این	
کاری	 رأس	این	حکومت	ها	قرار	می	گیرند	و	مورد	اعتماد	امام	و	رهبر	این	اّمت	هستند	نگذارد	این	ها	
کارشکنی	ها	را	به	خرج	دادند،	انواع	و	اقسام	 که	شایسته	ی	زمان	است	انجام	بدهند،	انواع	و	اقسام	 را	
بهانه	ی	 به	 قومّیت،	 بهانه	ی	 به	 بهانه	ی	مذهب،	 به	 را	 برادران	 کردند،	 را	 توطئه	گری	ها	 و	 حیله	گری	ها	
کند،	 ت	باید	هوشیارانه	برخورد	

ّ
اّما	مل گون	در	مقابل	هم	قرار	دادند	 گونا کمبود	حقوق،	به	بهانه	های	

گاهی	خود،	با	هوشیاری	اش	و	همچنین	با	ایثارش،	با	تقوای	اش	به	درستی	بشناسد،	 باید	مسأله	را	با	آ
گروهی،	 یا	 صنفی	 یا	 شخصی	 خواسته	های	 و	 رفاهی	 مسایل	 برای	 مردم	 که	 فرمودند	 	 دستور امام	
از	سوی	هر	 قبیل،	 این	 	 از زیرا	هرگونه	عملی	 بود؟	 برای	چه	 نکنند،	 پیمایی	 راه	 اعتصاب،	 تحّصن،	
کثرّیت	عظیم،	 کوچک،	ولو	محدود،	جامعه	را	به	دو	قسمت	تقسیم	می	کند،	یک	قسمت	ا قشری	ولو	
کرده	اند	بین	برادران	دودستگی	 	این	روند	عمومی	تخلف	 که	از کوچکی	 و	یک	قسمت	این	سلول	های	
که	 کسانی	 برای	 مسئوالن،	 برای	 را	 عمل	 و	 تالش	 امکان	 این	که	 ضمن	 همچنین	 می	آورد.	 به	وجود	

	را	از	آن	ها	می	گیرد. کار	بکنند	باقی	نمی	گذارد،	امکان	عمل	و	تالش	و	ابتکار موّظف	اند	برای	مردم	
زندگی	 در	 گر	 ا بفهمید،	 را	 دشمنان	 نقشه	ی	 باشید،	 گاه	 آ باشید،	 	 هوشیار خواهران،	 و	 برادران	



□ انقالب اسالمی | 117 □

که	در	یک	 کارتان	نارسایی	و	نابسامانی	هم	وجود	دارد،	آن	را	موجب	این	ندانید	 شغلی	تان	در	محیط	
ت،	

ّ
کثرّیت	مل چنین	زمان	و	موقعّیت	حّساسی	دردی	بر	دردها	و	مشکلی	بر	مشکالت	بیافزایید.	شما	ا

گفته	اید	و	از	صمیم	قلب	امامت	رهبری	عظیم	الشأن	این	 که	به	جمهوری	اسالمی	آری	 کسانی	 شما	
	و	فریب	خورده	 اّمت	را	پذیرفته	اید،	شما	وارد	ماجراها	و	غوغاهای	تفرقه	افکن	نشوید	تا	چهره	های	مزدور
	باشد	برادران	در	مقابل	هم	بایستند،	کسانی	که	غرضی	 گر	قرار شناخته	بشوند.	هر	روزی	در	یک	گوشه	ا
	این	انقالب	و	تداومش	بعد	از	گذشت	زمانی	چیزی	نمی	ماند،	این	انقالب	 هم	ندارند	اغفال	بشوند،	از
کان،	به	 بر	دوش	مردم	پیش	رفته	است،	باید	با	هوشیاری	مردم	باز	هم	پیش	برود.	پروردگارا	به	حرمت	پا

حرمت	خون	پاک	شهیدان،	هوشیاری	و	ایثار	الزم	را	به	فرد	فرد	افراد	اّمت	ما	عطا	بفرما.
والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته
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گفتار سیزدهم: مخالفت جهان خواران با انقالب اسالمی1
بسم	اهلل	الرحمن	الرحیم

سبقت	 ذی	
ّ
ال الحمدهلل	 الّداهرین.	 دهر	 الحامدین	 حمد	 الحمدهلل	 العالمین.	 رّب	 الحمدهلل	

ذی	
ّ
	الکافرین	و	المعاندین	و	المنافقین.	الحمدهلل		ال

ّ
رحمته	غضبه.	الحمدهلل	المعّزالمؤمنین	و	مذل

و	 نجیبک	 و	 بارک	علی	حبیبک	 و	 زد	 و	 م	
ّ
و	سل هم	صل	

ّ
الل المخلوقین.	 اوهام	 توصیفه	 عجزت	عن	

غ	رساالتک،	بشیر	رحمتک	و	نذیر	نقمتک	سّیدنا	
ّ
صفّیک	و	خیرتک	فی	خلقک،	حافظ	سّرک	و	مبل

علی	 و	 الحسین	 و	 الحسن	 علی	 ی	
ّ
امیرالمؤمنین؟ع؟و	صل علی	 ی	

ّ
و	صل محمد	 ابی	القاسم	 نبّینا	 و	

علی	بن	الحسین	و	محمدبن	علی	و	جعفر	بن	محمد	و	موسی	بن	جعفر	و	علی	بن	موسی	و	محمدبن	علی	
و	علی	بن	محمد	و	الحسن	بن	علی	و	الخلف	الهادی	المهدی	حججک	علی	عبادک	و	امنائک	فی	
و	 الّصالحین	 و	 الّشهداء	 ی	علی	جمیع	

ّ
و	صل المرسلین	 و	 االنبیاء	 ی	علی	جمیع	

ّ
هم	صل

ّ
الل بالدک.	

ی	علی	ائمة	المسلمین	و	هداة	المؤمنین	و	حماة	المستضعفین.
ّ
صل

ْل  ِ
ّ
ُزْقُه ِمْن َحیُث لا یْحَتِسُب َو َمْن یَتَوک  َو یْر

ً
ُه َمْخَرجا

َ
ِق اهلَل یْجَعْل ل کتابه:	»َو َمْن یّتَ قال	اهلل	الحکیم	فی	

ّلِ َشیٍء َقْدرا«2
ُ
ْمِرِه َقْد َجَعَل اهلُل ِلک

َ
ی اهلل َفُهَو َحْسُبُه ِاّنَ اهلَل بالُغ ا

َ
َعل

ت	
ّ
گذرانید	و	با	این	که	مل با	این	که	انقالب	اسالمی	ایران	یکمین	سالگرد	خود	را	با	شادکامی	از	سر	

اتفاق	 و	 اّتحاد	 با	 موّفقّیت،	 با	 رئیس	جمهور،	 و	 فرمانروا	 و	 کم	 انتخاب	حا آزمایش	 ایران	در	نخستین	
گذشته	 که	بر	آن	 گام	بلند	خود	را	بردارد	و	با	این	که	انقالب	اسالمی	ایران	در	طول	یک	سالی	 توانست	
است	توانسته	است	ثبات	نسبی	خود	را	بر	همه	ی	چشمهای	مرّدد	و	نگران	و	دل	های	متحیر	و	متزلزل	
	بقبوالند،	با	این	حال	دست	قدرتمندان	جهانی	و	مغز	مزدورانی	که	در	خدمت	 در	داخل	و	خارج	کشور
انقالب	 با	 	 جهان	خوار قدرتمندان	 مخالفت	 است،	 مشغول	 توطئه	گری	 به	 همچنان	 هستند	 آن	ها	

اسالمی	ایران	یک	چیز	تعجب	انگیز	نیست.

1.بیانات	در	خطبه	اول	نماز	جمعه	58/12/3
2.طالق؛	2	و	3

دلیل مخالفت 
جهان خواران با 

انقالب اسالمی
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بر	ضد	یک	حکومت	 انقالب	 زیرا	یک	 انقالب	ها	مخالف	اند	 با	همه	ی	 و	غارتگران	 جهان	خواران	
ت	

ّ
مل که	یک	 این	است	 معنای	 به	 بیگانه	 قدرت	مندان	 بر	ضدسلطه	گری	 و	 استبدادی	 و	 ارتجاعی	

	تولید	خودش	مصرف	کند،	یک	 	از می	خواهد	برای	خودش	باشد،	می	خواهد	برای	خودش	تولید	کند	و
ت	وقتی	انقالب	می	کند	در	حقیقت	می	خواهد	بطالنی	

ّ
ت	می	خواهد	اسیر	و	برده	نباشد،	یک	مل

ّ
مل

که	هر	خودکامه	ای،	هر	قدرت	جهان	خواری	با	یک	 بر	حکومت	خودکامگان	بکشد	پس	طبیعی	است	
کشوری،	در	نقطه	ای	از	جهان	انجام	می	گیرد	مخالف	 که	اصیل	است	و	از	سوی	مردمی	در	 انقالبی	

کنند. باشند	و	مخالفت	
همه	ی	 و	 است	 اصیل	 انقالبی	 اّواًل	 مضاعف	هست.	 مخالفت	 یک	 مورد	 ما	 اسالمی	 انقالب	 اّما	
گزیر	می	بایست	 که	با	همه	ی	انقالب	ها	در	سراسر	جهان	می	شود،	با	انقالب	ما	هم	نا مخالفت	هایی	
بشود	و	شد.	ثانیًا	انقالب	ما	یک	انقالب	مکتبی	است.	وقتی	یک	انقالب	بر	یک	اندیشه	ی	مکتبی	
که	بزودی	 	باشند	 	باشد،	این	انقالب	اّواًل	قابل	انحراف	نیست،	ثانیًا	دیگران	نمی	توانند	امیدوار استوار
این	انقالب	فروکش	خواهد	کرد،	مبنی	بر	احساسات	نیست،	مبنی	بر	یک	عمق	فکری	و	یک	اندیشه	ی	
که	اسالم	به	معنای	رستگاری	 گر	این	مکتب	مکتبی	مانند	اسالم	باشد	 مکتبی	است،	مخصوصًا	ا
که	بر	او	تحمیل	می	کنند	و	اسالم	به	معنای	سازش	ناپذیری	 انسان	از	همه	ی	قیدها	و	بندهایی	است	
مطلق	با	ستم	گری	و	ستم	پروری	است	و	اسالم	به	معنای	حمایت	از	مستضعفان	و	محرومان	است	و	
کمی،	تحت	ستمی،	از	هر	نوعی	قرار	 گروه	 که	انسانی	هر	چند	 	انسان.	پس	هر	جا	 به	معنای	حمایت	از
	او	جانبداری	می	کند،	با	ستم	کاره	و	ستمگر	 که	اسالم	حمایت	او	می	کند،	از داشته	باشد	باید	بداند	
که	اسالم	 	باید	بداند	 می	ستیزد	و	هر	جا	ستمگری	باشد	در	هر	نقطه	ای	از	عالم	و	زیر	هر	نام	و	با	هر	شعار
	این	مبارزه	هرگز	دچار	سازش	کاری	نمی	شود.	 و	انقالب	اسالمی	در	طبیعت	خود	با	او	می	ستیزد	و	در
این	را	قدرتمندان	عالم	در	طول	مطالعات	چندین	ده	ساله	ی	خود	بر	روی	اسالم	و	اندیشه	های	اسالمی	
گذشته	هم	به	آن	ها	این	را	نشان	داده	است،	هر	جا	اسالم	 به	روشنی	دانسته	و	فهمیده	اند،	تجربیات	

گزیر	است	عقب	بنشیند. پیش	قراول	یک	نهضتی	شد،	دشمن	آن	نهضت،	اشغال	گر	آن	منطقه	نا
که	 دارند	 یاد	 به	 خوبی	 به	 جهان	 سطح	 در	 آن	ها	 سلطه	گری	 میراث	کاران	 و	 غربیان	 و	 پاییان	 ارو
نخستین	جرقه	ی	انقالب	کبیر	هندوستان	به	وسیله	ی	مسلمانان	و	با	الهام	از	کانون	اندیشه	ی	اسالمی	
ستم	کار	 اشغال	گر	 لشگریان	 ما	 افغانی	 	 مسلمان	سلحشور برادران	 که	 نکرده	اند	 فراموش	 آن	ها	 برآمد.	
کردند،	فقط	یک	نفر	از	سپاه	 انگلیسی	را	در	محاصره	ی	خود	آن	چنان	فشردند	و	تا	نفر	آخر	آن	ها	را	نابود	
به	 یا	 انگلیس	 ملکه	ی	 به	 را	 و	خود	 ببرد	 	 در به	 افغانستان	جان	سالم	 	 از توانست	 انگلیسی	 اشغال	گر	
که	بر	سر	آن	ها	چه	آمد.	آن	ها	فراموش	نکرده	اند	 فرمانده	نیروهای	انگلیسی	در	هند	برساند	و	خبر	بدهد	
از	 مسجد،	 از	 اسالم،	 از	 قرآن،	 	 از الجزایر،	 صدوپنجاه	ساله	ی	 عظیم	 انقالب	 شعله	ی	 نخستین	 که	
کجا	نام	قرآن	و	محتوای	قرآن	و	 که	هر	 روحانّیت	متعهد	مسلمان	سرکشید	و	زبانه	زد.	آن	ها	می	دانند	
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کننده	ی	یک	انقالب	و	جنبش	باشد،	آن	جنبش	 آموزش	های	اسالمی،	مکتب	و	ایدئولوژی	هدایت	
کشیده	نخواهد	 کد	نخواهد	شد،	به	انحراف	 کرد،	متوقف	نخواهد	شد،	را تا	آخر	خط	حرکت	خواهد	
شد،	مگر	آن	وقتی	که	اسالم	را	از	آن	جدا	کنند.	بلی،	جنبش	اسالمی	و	انقالب	اسالمی	همواره	انقالبی	
کوره	ی	آتشفشان	اش	همیشه	در	حال	التهاب	است	علیه	دشمنان	انسانیت،	تا	آن	لحظه	ای	 است،	
گر	اسالم	را	از	یک	انقالبی	جدا	بکنند	انقالبی	را	از	قاعده	ی	اصلی	و	از	عمود	 که	اسالم	باقی	است.	ا
که	انقالب	به	آسانی	قابل	انحراف	 کرده	اند،	آن	وقت	است	 و	ستون	اساسی	او	محروم	و	بی	نصیب	
خواهران	 و	 برادران	 ای	 ایران	 اسالمی	 انقالب	 با	 است.	 رکود	 قابل	 است،	 اضمحالل	 قابل	 است،	
که	دشمنان	جهانخواره	ی	 	و	در	سراسر	جهان	اسالم!	به	این	دلیل	است	 کشور مسلمان	من	در	سراسر	
	اّولین	روزهای	پیروزی	انقالب	ما	آغاز	شد،	تا	امروز	 بین	المللی	مخالفت	می	کنند،	این	مخالفتها	از
کوششهای	بیشتری	از	سوی	ابرقدرت	ها	و	مزدورانشان	برای	این	منظور	 ادامه	داشته	است،	هر	لحظه	

	رفته	است. کار به	
که	با	ما	چرا	خصومت	می	کنند؟	جوابش	را	دانستید	 چند	سؤال	مطرح	است،	سؤال	اّول	این	است	
ت	ما	باید	این	جواب	را	همواره	به	خاطر	داشته	باشد،	چون	انقالبی	هستیم،	چون	اصیل	هستیم،	

ّ
و	مل

گر	مسلمانی	از	ما	زدوده	بشود،	 چون	مّتکی	به	خود	و	خدای	خود	هستیم	و	چون	مسلمان	هسیتم.	ا
که	جنبش	ما	صرفًا	 کنیم	 گر	اعالن	 کنار	بگذاریم	مخالفت	ها	تقلیل	خواهد	یافت.	ا مسلمانی	خود	را	
ی	است،	صرفًا	یک	جنبش	ایرانی	است،	ماهّیت	اسالمی	در	آن	نیست،	مخالفت	ها	

ّ
یک	جنبش	مل

کنیم	و	 گر	اصالت	خود	را،	بر	روی	پا	ایستادن	خود	را	فراموش	 در	وهله	ی	اّول	به	نصف	خواهد	رسید،	ا
گر	ما	به	روسیه	متکی	بودیم	آمریکا	این	همه	 کرد.	ا یم،	باز	مخالفت	ها	تقلیل	پیدا	خواهد	 کنار	بگذار
	او	یک	امتیاز	می	گرفت	 کرد،	جای	دیگری	از ما	را	در	فشار	نمی	گذاشت،	بر	سر	ما	با	روسیه	معامله	ی	
	آمریکا	بودیم	از	ما	حمایت	می	کرد،	باز	دشمنان	بین	المللی	ما	این	 گر	طرفدار و	به	ما	امتیاز	می	داد،	ا
	قرار	نمی	دادند،	این	همه	مطبوعات	و	نوشته	جات	علیه	ما	تبلیغ	نمی	کردند،	ما	چون	 همه	ما	در	فشار
که	برسرزمین	طبیعت	تاریخ	و	فطرت	 گیاه	اصیل	دارای	بذر	سالمی	هستیم	 مستقلیم،	ما	چون	همان	
که	 که	همه	ی	میراث	هایی	را	 تی	هستیم	

ّ
تی	هستیم	خود	ساخته،	ما	مل

ّ
اصیل	انسان	روییده	ایم،	ما	مل

گذاشته	اند	خواهیم	زدود	و	آن	چه	توانسته	ایم	زوده	ایم،	می	خواهیم	خودمان	باشیم،	 دشمنان	به	جای	
که	با	ما	 ت	مستقل،	به	این	دلیل	است	

ّ
با	هویت	خودمان،	با	هوّیت	اسالمی	مان،	با	ماهّیت	یک	مل

این	همه	مخالفت	می	کنند.
که	این	مخالفتها	چگونه	است.	برادران	و	خواهران	من	پاسخ	این	سؤال	را	به	 سؤال	دّوم	این	است	
که	جهان	خواران	چگونه	با	شما	مبارزه	می	کنند،	این	ما	را	و	شما	را	در	 روشنی	باید	بدانید،	باید	بدانید	
	با	ما	 کرد،	مهّمترین	وسیله	ی	مبارزه	ی	دشمن	امروز گاه	تر	خواهد	 مقابله	ی	با	این	توطئه	ها	مجهزتر	و	آ
در	سطح	جهان	و	در	داخل	مرزهای	خودمان	مع	األسف،	طریقه	ی	تبلیغات	است،	جنگ	روانی	علیه	

پاسخ به چند 
سؤال
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انقالب	ایران	امروز	در	سراسر	جهان	شایع	و	رایج	است،	مطبوعات	دنیای	غرب،	مطبوعات	وابسته،	
که	 کیش	ما،	همسایه	ای	 کاغذ	پاره	های	یومیه	ی	همسایه	ی	مزدور	هم	 مطبوعات	جهان	عربی،	حتی	
تی	با	ما	هم	خون،	هم	نژاد،	هم	دین،	هم	مذهب،	هم	فرهنگ	حکومت	می	کند،	

ّ
با	وجود	آن	که	بر	مل

کوشش	خود	را	مبذول	می	دارد.	 علیه	مقّدسات	ما،	علیه	تمامیت	ارضی	ما،	علیه	انقالب	ما	همه	ی	
که	از	همه	ی	امکانات	خود	استفاده	می	کنند	تا	انقالب	ایران،	 رهبران	مزدور	عراق،	رهبران	وابسته	ای	
	روزنامه	ها	چه	منعکس	می	کنند	 این	آتش	برافروخته	ی	خدایی،	در	مردم	آن	سرزمین	نگیرد.	ببینید	در

و	چه	می	نویسند.
پا	 	ارو 	این	ورق	پاره	ها	بگیرید	تا	شبکه	های	عظیم	اطالعاتی	و	تبلیغاتی	صهیونیستی	و	غربی	در از
کنون	به	قّوت	خود	 کرده	بودند	و	ادامه	داده	اند	و	هم	ا و	آمریکا،	یک	جنگ	روانی	عظیم	را	علیه	ما	آغاز	
کنند،	آن	 این	جنگ	روانی	باقی	است،	آن	ها	سعی	می	کنند	زمینه	ی	تبلیغات	را	در	داخل	مرزها	فراهم	
تبلیغات	را،	آن	زمینه	ها	را،	حوادث	کوچک	را	بزرگ	کنند،	بر	جسته	کنند،	هزاران	برابر	کنند	و	نشانه	ی	
کنند.	چند	نفر	با	هم	توی	یک	 ضعف	و	انحطاط	و	انهدام	انقالب	ما	قرار	بدهند	و	به	دنیا	منعکس	
گوشه	ای	متحّصن	می	شوند،	 	نفر	ناراضی	یا	مغرض	یا	بی	غرض	یک	 خیابانی	درگیر	می	شوند،	چهار
گوشه	ای	جمع	می	شوند،	چند	نفر	دارای	فالن	فکر،	 	نیم	درصد	یونیفورم	پوشان	نظامی	در	یک	 کم	تر	از
کارد	بلند	می	شود،	دو	تا	اعالمیه	پخش	 فالن	مرام،	فالن	مسلک،	در	یک	جا	اجتماع	می	کنند،	دو	تا	پال
کشور	 	یا	شمال	 کشور کوه	های	غرب	 می	شود،	یک	بمب	به	وسیله	ی	اخاللگران	و	مفسده	انگیزان	در	
گر	چند	نفر	توی	 منفجر	می	شود،	این	را	می	گیرند	بزرگ	می	کنند،	صدها	برابر	و	هزارها	برابر	می	کنند،	ا
خیابان	های	تهران	به	راه	افتادند	و	علیه	فالن	مقام	دولتی	مثاًل	شعار	دادند	و	فردا	آن	خواسته	برآورده	
	بین	رفته	یا	قانع	شدند	یا	به	نحوی	ساکت	شدند،	این	را	دلیل	بر	این	می	گیرند	 شده	و	آن	اجتماع	از
یم	ایران	در	خیابان	ها	در	فالن	 	نفری	علیه	رژ که	تظاهرات	چندین	هزار و	این	جور	منعکس	می	کنند	
کنند،	سعی	می	کنند	حامیان	 گرفته	است،	سعی	می	کنند	روحیه	ها	را	متزلزل	 	یا	فالن	هفته	انجام	 روز
کنند،	سعی	می	کنند	با	انعکاس	آن	خبرها	 ت	ها	هستند	دلسرد	و	مأیوس	

ّ
که	همان	مل ما	را	در	دنیا	

ت	ما	به	راه	
ّ
کنند،	موج	تبلیغات	مخالف	را	علیه	مل در	داخل،	در	میان	مردم	هم	تردید	و	تزلزل	ایجاد	

انداختند.
من	این	جا	از	فرصت	استفاده	کنم،	به	همه	ی	آن	برادران	ساده	دل	و	بی	خبر	و	احیانًا	مؤمن	و	مخلصی	
کوچک	یا	بزرگ	علیه	دستگاه	های	مسئول	و	 که	تحت	تأثیر	توطئه	گران	و	دسیسه	چینان،	اجتماعاتی	
کوچک	یا	بزرگ،	به	خاطر	یک	مرخصی،	به	خاطر	چند	 کم	ترتیب	می	دهند	به	خاطر	یک	بهانه	ی	 حا
واقعًا	 نارضایی	 فالن	 یا	 نابسامانی	 فالن	 یا	 پول	 مقدار	 فالن	 به	خاطر	 کمی	خدمت،	 یا	 اضافه	 صباح	
درست	و	حّق،	اجتماع	درست	می	کنند،	تحّصن	درست	می	کنند،	اعتصاب	به	راه	می	اندازند،	بعد	
کار	غلط	را	انجام	بدهند،	سعی	می	کنند	او	را	به	وسائل	جمعی	و	رسانه	های	 که	این	 کتفا	نمی	کنند	 ا
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برادران،	به	این	بی	خبران،	 ببرند،	به	روزنامه	بکشانند،	من	به	این	 کنند،	به	رادیو	 گروهی	هم	منتقل	
که	 کار	آب	به	آسیاب	 که	با	این	 به	این	مؤمنان	بی	توّجه	باید	هشدار	بدهم	و	بگویم	آیا	شما	می	دانید	
که	پایه	ای	ندارد،	خود	شما	 که	خود	شما	هم	می	دانید	 که	از	اجتماع	کوچک	شما	 می	ریزید؟	می	دانید	
	این	اعتصاب	ها	و	تحّصن	ها	و	تظاهرات	 ت،	این	توده	ی	عظیم	و	انبوه،	از

ّ
که	مل کرده	اید	 هم	احساس	

که	خودتان	هم	می	دانید	چقدر	 این	اجتماع	شما	 	 از بیزار	است،	 و	 انقالب	متنفر	 با	جهت	 مخالف	
می	دانید	 می	کند؟	 استفاده	ای	 دشمن	چگونه	 است،	 ناچیز	 ت	

ّ
مل این	 مقابل	 در	 و	 کوچک	 و	 حقیر	

کنی	می	کند،	وای	 که	می	ریزید؟	از	طریق	تبلیغات	دشمن	حمله	می	کند،	شایعه	پرا آب	به	آسیاب	
که	دشمن	بتواند	آن	را	دلیل	مخالفت	 که	میان	دو	نفر	مسئول	دو	جمله	ای	ردوبدل	بشود	 به	آن	روزی	
به	معنای	وجود	شکافی	در	دستگاه	های	مسئول	 بزرگ	می	کنند	 را	 این	 و	اختالف	بداند،	 و	جدایی	

گرم	است. که	بله	سرشان	به	هم	 مملکت	معرفی	می	کنند،	به	خودشان	خوشحالی	می	دهند	
که	در	حال	عبادت	 ت	اعالم	می	کنم،	به	همه	ی	برادران	و	خواهران	مؤمنی	

ّ
	به	همه	ی	مل من	امروز

که	 این	سخن	را	می	شنوند	صمیمانه	ابالغ	می	کنم	به	عنوان	یک	آدم	مّطلع،	به	عنوان	یک	مسئولی	
کشور	 کسانی	که	مسئولیت	اداره	ی	این	 کادرهای	مسئول	باال	آن	 دارای	خبر	و	اّطالع	است،	در	میان	
ت	انقالبی	را	به	عهده	گرفته	اند	هیچ	گونه	اختالفی	که	دشمن	بتواند	از	آن	سوءاستفاده	

ّ
انقالبی،	این	مل

گر	مسئوالن	مملکت	 ت	بداند	و	دلگرم	باشد،	دشمنان	بفهمند	و	مأیوس	بشوند،	ا
ّ
کند	وجود	ندارد.	مل

به	خاک	 برای	 علی	رغم	دشمن	 باشند،	 داشته	 یکدیگر	 با	 هم	 کوچکی	 سلیقه	های	 اختالف	 احیانًا	
کنار	 	این	اختالف	ها	ممکن	است	سود	ببرند،	این	ها	را	برای	همیشه	 کسانی	که	از مالیدن	پوزه	ی	آن	
می	گذارند،	برادرانه،	به	عنوان	انجام	مسئولیت	ها	و	تکالیف	الهی	و	انسانی	این	مسئولیت	سنگین	را	
ت	ما	و	انقالب	ما	استفاده	می	کند	اّما	

ّ
بر	دوش	می	کشند.	دشمن	از	هر	فرصتی	برای	ضربه	زدن	به	مل

گسترده	و	حتی	 آیه	ی	قرآن	به	ما	نوید	می	دهد.	آیا	ما	در	مقابل	این	توطئه	های	حساب	شده	و	همه	جا	
یم،	ما	 یم	یا	نه؟	بلی.	بلی،	ما	راه	عالج	دار کرده،	راه	عالجی	و	مقاومتی	دار در	داخل	مرزهای	ما	نفوذ	
یم.	قرآن	به	ما	دستور	داده	است،	رهنمود	داده	است،	راه	ها	را	نشان	داده	است	»َو  نیروی	مقاومت	دار
ی اهلل َفُهَو َحْسُبُه ِاّنَ اهلَل بالُغ 

َ
ْل َعل ِ

ّ
ُزْقُه ِمْن َحیُث لا یْحَتِسُب َو َمْن یَتَوک  َو یْر

ً
ُه َمْخَرجا

َ
ِق اهلَل یْجَعْل ل َمْن یّتَ

کنید،	هوشیاری	انقالبی،	وارستگی	از	 کنید،	تقوا	پیشه	 ّلِ َشیٍء َقْدرا«1	از	خدا	پروا	
ُ
ْمِرِه َقْد َجَعَل اهلُل ِلک

َ
ا

همه	ی	قیدها	و	بندها	و	اسارت	ها	مفهوم	واقعی	تقواست.	مردم	ما	با	داشتن	تقوا	و	با	توکل	بر	خدا	و	
کاری	و	مؤثر	ایمان	به	خداو	ایمان	به	 	راه	اسالم	و	با	داشتن	حربه	ی	 	راه	خدا	و	در که	در با	توّجه	به	این	
کند،	با	داشتن	این	حربه	های	قاطع	بر	همه	ی	این	 غیب	هیچ	قدرتی	نمی	تواند	در	مقابل	شان	مقاومت	

مشکالت	پیروز	خواهد	شد.

1.طالق؛	2	و	3
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	برادران	و	خواهران	مسلمان،	از	همه	ی	قشرها،	در	همه	ی	سطح	ها،	در	همه	ی	مقام	ها	و	پست	ها	و	
کردم	به	یاد	داشته	 که	تالوت	 	این	میهن	عزیز	و	بزرگ،	آیه	یی	را	 کجای	از با	هر	نوعی	اشتغال	و	در	هر	
که	راه	رهایی	راه	رستگاری	است،	راه	نجات،	راه	مقابله	ی	با	این	قدرت	ها	التزام	به	 باشند،	بدانند	
	اندیشه	ی	عمیق	خود	و	در	عمل	واقعی	و	عینی	 کردن،	اسالم	را	در تقواست،	حدود	خدا	را	مراعات	

	برگردان. 	راه	خدا	موّفق	و	پیروز کردن.	پروردگارا	اّمت	ما	را	در خود	به	درستی	پیاده	
والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته
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گفتار سیزدهم نمودار 
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بخش ششم:
عوامل شکست انقالب



گفتار چهاردهم: تغییرسرنوشت انقالب1
بسم	اهلَلّ	الّرحمن	الّرحیم

	رّب	العالمین.	نحمده	و	نستعینه	و	نستغفره	و	نتوکل	علیه	و	نصلی	و	نسلم	علی	حبیبه	 الحمدهلَلّ
اله	 و	علی	 ابی	القاسم	محّمد	 نبّینا	 و	 رساالته	سّیدنا	 مبلغ	 و	 و	خیرته	فی	خلقه	حافظ	سره	 نجیبه	 و	
و	صّل	 األرضین	 فی	 	 بقیةاهلَلّ سّیما	 المعصومین،	 المهدیین	 الهداة	 المنتجبین	 األطهرین	 األطیبین	

علی	ائمة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.
ما  وا  ُر ُیَغّیِ َحتَّی  َقْوٍم  َعلی   ْنَعَمها 

َ
أ ِنْعَمًة   

ً
را ُمَغّیِ َیُک  ْم 

َ
ل َه  الّلَ ّنَ 

َ
ِبأ »ذِلَک  کتابه:	 فی	 الحکیم	 	 اهلَلّ قال	

َه َسمیٌع َعلیٌم«2 ّنَ الّلَ
َ
ْنُفِسِهْم َو أ

َ
ِبأ

همه	ى	برادران	و	خواهران	نمازگزار	عزیز	را	دعوت	می	کنم	و	توصیه	می	کنم	به	رعایت	تقواى	الهی	و	
حراست	و	حفاظت	از	خود	و	اعمال	خود	و	افکار	و	خواطر	ذهنی	خود	در	مقابل	وسوسه	هاى	شیطانی؛	
که	 بزرگ	 به	خداوند	 توّجه	 و	 	 پروردگار دائمی	 ذکر	 به	 می	کنم،	 را	دعوت	 و	خواهران	 برادران	 و	همه	ى	
	به	برادران	و	خواهران	عزیز	 که	امروز مصونیت	بخش	انسان	است،	در	مقابل	خطاها	و	لغزش	ها.	بحثی	
	پیرامون	 کرد،	یک	بحثی	است	در	باب	مسایل	مربوط	به	انقالب.	بحث	الزمی	است	در عرض	خواهم	
که	آیات	دیگرى	هم	با	همین	مضمون	یا	نزدیک	به	آن	در	 	اّول	عرایضم	تالوت	شد.	 که	در همین	آیه	اى	
	این	که	بحث	را	شروع	بکنم،	یک	مقدمه	اى	را	عرض	می	کنم	و	بحث	را	شروع	 کریم	هست.	قبل	از قرآن	
کرد	و	مقدارى	از	مباحث	مربوط	به	این	بحث	را	عرض	می	کنم،	در	هفته	هاى	بعد	هم	دنباله	ى	 خواهم	

این	بحث	را	ادامه	خواهیم	داد.
که	مطرح	 	اّول	پیروزى	انقالب	تا	امروز	مسأله	ى	عمده	اى	 که	براى	مردم	ما،	از آن	مقّدمه	این	است	
بود	حفظ	انقالب	بود.	و	این	مسأله	همچنان	براى	مردم	ما	مطرح	خواهد	بود،	چون	انقالب	و	تشکیل	
	بزرگی	است،	که	مردم	این	نعمت	 نظام	اسالمی	و	پیدا	کردن	فرصت	عبودیت	خدا،	یک	نعمت	بسیار

1.بیانات	در	خطبه	اول	نماز	جمعه	1367/08/20
2.انفال:	53

حفظ انقالب به 
دست مردم
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و	خداى	 مستوجب	شدند	 و	 مستحّق	شدند	 کردند	 که	 کارى	هایی	 فدا و	 مجاهدت	خودشان	 با	 را	
بخواهند	حراست	 مردم	 را	 بزرگ	 نعمت	 این	 که	 و	طبیعی	است	 داد،	 آن	ها	 به	 را	 نعمت	 این	 متعال	
که	 که	تالش	مردم	ما	و	مجاهدت	آن	ها	و	زحمات	فراوانی	 کنند.	و	ده	سال	است	تقریبًا	 کنند	و	حفظ	
که	خداى	متعال	 کرد،	 	بود.	خوشبختانه	وعده	ى	الهی	تحّقق	پیدا	 متحمل	شدند،	براى	این	منظور
کشیدید،	سرمایه	گذارى	 براى	مقصودى	زحمت	 و	 کردید	 	راهی	 گر	مجاهدت	در ا که	 وعده	می	دهد	
کردند،	زحمت	 را	به	شما	خواهد	داد.	چون	براى	حفظ	انقالب	مردم	تالش	 کردید،	خدا	آن	مقصود	
کسی	در	جامعه	ى	 گذشتند،	و	هر	 	و	مادرها	از	جوان	هایشان	 کردند،	پدر کارى	 کشیدند،	جوان	ها	فدا
کرد	 کارى	از	دستش	برآمد	انجام	داد	وعده	ى	الهی	تحّقق	پیدا	 	این	خیل	عظیم	مردم	انقالبی	هر	 ما	از
و	این	نعمت	بزرگ	و	این	انقالب	تاریخی	و	این	نظام	اسالمی،	هم	حفظ	شد	و	هم	روزبه	روز	قوى	شد.	
که	ناظران	جهانی	و	سیاسی	به	انقالب	ما	و	جامعه	ى	ما	نگاه	می	کنند،	همه	تصدیق	 لذا	امروز	وقتی	
از	هشت	سال	پیش	 از	ده	سال	پیش،	 که	داراست،	 ثباتی	 و	 این	جامعه	در	استحکام	 که	 می	کنند	

خیلی	جلوتر	و	قوی	تر	است.
	آینده	هم	هّمت	مردم	ما	همین	است.	 خب	این	بر	اثر	تالش	مردم	بود.	همان	طور	که	عرض	کردم،	در
که	 که	مشغول	هستند	و	هر	جایی	 کارى	 که	در	هر	 یک	نسل	جوانی	امروز	در	جامعه	ى	ما	تربیت	شدند	
که	در	مقابل	دشمنان	اسالم	و	دشمنان	این	نظام	و	دشمنان	 هستند،	هّمتشان	و	فکرشان	این	است	
که	صحنه	ى	نظام	اسالمی	است،	با	همه	ى	قدرت	و	توان	بایستند؛	و	حّقًا	و	انصافًا	مردم	 کشورشان	
کشور	ما،	حّتی	 که	همه	ى	مردم	 ما	اّمتحان	خوبی	دادند.	تا	این	جاى	مسأله	یک	چیز	روشنی	است	
کثرّیت	قاطع	 که	ا کردند،	تصدیق	می	کنند	 کمترى	براى	انقالب	 که	خودشان	سرمایه	گذارى	 کسانی	

کثر	تالش	را	براى	اسالم	و	نظام	اسالمی	انجام	دادند. مردم،	حدا
با	شرایط	 کنند،	 ت	ما	درست	توّجه	

ّ
گر	به	این	نکات	مل ا که	 آینده	یک	نکاتی	وجود	دارد	 در	مورد	

که	در	دنیا	هست	و	خواهد	بود،	باز	هم	می	توانند	انقالب	خودشان	را	و	نظام	خودشان	 بسیار	مهمی	
کشور	 	این	 گذشته	در کنند،	اسالم	را	از	همیشه	ى	قرن	هاى	 کشورشان	را	آبادتر	 کنند،	 	قویتر	 را	روزبه	روز
که	به	این	نکات	توّجه	داشته	باشند.	مهّمترین	این	نکات	یک	 کنند،	اّما	شرطش	این	است	 پابرجاتر	
که	از	خارج	مرزها	 که	براى	یک	نظام	اسالمی	خطر	فقط	آن	چیزى	نیست	 نکته	است،	و	آن	این	است	
کنار	خطر	خارجی	یک	خطر	دیگرى	 او	را	تهدید	می	کند؛	خطر	خارجی	یک	بخشی	از	خطر	است.	در	
که	او	مربوط	به	خود	ماست،	خود	صاحب	خانه	هاست،	خود	اعضاى	این	جامعه	و	این	 وجود	دارد	
که	باید	 کند،	 	ناحیه	ى	خود	ما	هم	ممکن	است	خطرهایی	انقالب	را	و	نظام	را	تهدید	 کشور	است.	از
کردند،	با	 که	امام	در	پیام	اخیرشان	اشاره	 این	خطرها	را	شناخت	و	جلوى	آن	ها	ایستاد	و	همان	طورى	
گاهی	الزم	دارد،	پس	این	 کرد،	و	این	هوشیارى	الزم	دارد،	آ شمشیر	عدالت	اسالمی	حّتی	با	آن	مقابله	
که	چه	خطرهایی	از	درون	جامعه	ى	اسالمی	ممکن	 	این	باره	است،	 که	می	خواهیم	بکنیم	در بحثی	
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کند؟	مثل	میکروب	داخلی	-	داخل	بدن	-	ما	 ت	را	تهدید	
ّ
است	نظام	را	و	اسالم	را	و	مصالح	خود	مل

	بیرون	مشتی	یا	 کسی	ممکن	است	از که	 که	نباید	براى	حفظ	بدن	خودمان	فقط	به	این	فکر	باشیم،	
که	الزم	است	 کند.	خطر	بیماری	ها	و	میکروب	ها	و	عدم	بهداشت	و	رعایت	آن	چه	 ضربه	اى	به	ما	وارد	

براى	حفظ	بدن	نکردن،	این	هم	یک	بخش	مهمی	از	دفاع	است.
که	یک	نظام	اسالمی،	یک	وضع	اسالمی	خوب،	آن	 یک	سؤالی	مطرح	می	شود،	آیا	ممکن	است	
و	خود	 مردم	 ناحیه	ى	خود	 	 از است	 دارند،	ممکن	 و	 آوردند	 به	دست	 بحمداهلل	 ما	 ت	

ّ
مل که	 چنانی	

که	 صاحبان	این	نظام	و	خود	اعضاى	این	خانواده	تهدید	بشود؟	قرآن	به	این	جواب	می	دهد.	آیه	اى	
مورد	بحث	 زمینه	ى	 در	همین	 و	حدیث	قدسی	 روایات	 مقدارى	 و	 قرآن	 دیگر	 آیه	ى	 و	چند	 خواندم	
	ناحیه	ى	 	و	از است	که	آیا	نظام	اسالمی،	یا	هر	نظامی،	هر	تمّدنی،	هر	کشورى،	آیا	از	درون	خود	آن	کشور
	نادرست	مردم	یا	بخشی	از	مردم	یا	مسئولین	ممکن	است	مورد	تهدید	قرار	بگیرد؟	پاسخ	قرآن،	 رفتار
که	در	سوره	ى	انفال	است	 کردم	-	 که	تالوت	 پاسخ	مثبت	است	بله	ممکن	است.	حاال	همین	آیه	اى	
آیه	این	طور	 گذشته	است	و	هشدارى	است	به	مردم	مسلمان	صدر	اسالم	-	همین	 و	درباره	ى	اقوام	
	این	 ْنُفِسِهم«1	دو	جور

َ
وا ما ِبأ ُر ْنَعَمها َعلی  َقْوٍم َحتَّی ُیَغّیِ

َ
 ِنْعَمًة أ

ً
را ْم َیُک ُمَغّیِ

َ
َه ل ّنَ الّلَ

َ
که	»ذِلَک ِبأ می	فرماید	

که	معروف	تر	هست	 که	تالوت	شد	در	سوره	ى	انفال	است	و	آیه	ى	دیگر	 	قرآن	آمده،	این	آیه	اى	 آیه	در
نُفِسِهم«2	

َ
وا ما ِبأ ر ُر ما ِبَقوٍم َحتّی ُیَغّیِ َه لا ُیَغّیِ که	می	فرماید	»ِإّنَ الّلَ 	زبان	مردم،	در	سوره	ى	رعد	است.	 در

	آیه	ى	سوره	ى	رعد	می	فرماید،	خداوند	اوضاع	یک	قومی	را	و	یک	 این	دو	آیه	یک	تفاوتی	با	هم	دارند.	در
تی	را	تغییر	نمی	دهد،	یا	سرنوشت	آن	ها	را	عوض	نمی	کند،	مگر	این	که	آن	ها	خودشان	با	هّمت	و	

ّ
مل

کنند. کارى	خودشان،	وضع	خودشان	را	عوض	 اراده	ى	خودشان،	با	فدا
گر	 کند،	ا تی	داشته	باشد،	با	اراده	ى	خود	می	تواند	آن	وضع	را	عوض	

ّ
گر	وضع	بدى	یک	مل یعنی	ا

	با	سوء	انتخاب	خود	با	رفتار	غلط	خود	می	تواند	وضع	خوب	را	هم	 وضع	خوبی	هم	داشته	باشد	باز
ی	است.	آیه	ى	سوره	ى	انفال	به	خصوص	در	مورد	نعمت	هاى	خداست.	آن	

ّ
کل کند.	آیه	پس	 عوض	

که	 که	در	مورد	ما	حاال	بیشتر	مورد	توّجه	باید	قرار	بگیرد.	یعنی	آیه	ى	سوره	ى	انفال	می	فرماید	 چیزى	
خداى	متعال	هیچ	نعمتی	را	که	به	قومی	داد،	آن	نعمت	را	عوض	نخواهد	کرد.	نعمتی	که	خدا	به	شما	
داد،	بدانید	خداى	متعال	این	نعمت	را	از	شما	دیگر	نخواهد	گرفت.	یک	عامل	وجود	دارد	که	می	تواند	
ت	زمینه	ى	

ّ
که	خود	آن	مل کند	و	آن	این	است	 کند	و	زائل	 ت	سلب	

ّ
	این	مل 	این	قوم	و	از آن	نعمت	را	از

که	آن	نعمت	 کنند	 کارى	 	بیاورند،	 کنند،	وضعّیت	شان	را	به	شکل	نامطلوبی	در زندگی	شان	را	عوض	
تغییر	 خداى	متعال	هرگز	 َقْوٍم«  َعلی   ْنَعَمها 

َ
أ ِنْعَمًة   

ً
را ُمَغّیِ َیُک  ْم 

َ
ل َه  الّلَ ّنَ 

َ
ِبأ »ذِلَک  آن	ها	سلب	بشود.	 از	

ْنُفِسِهم«	مگر	خود	آن	ها	وضعّیت	
َ
وا ما ِبأ ُر که	به	قومی	بخشیده	نیست.	»َحتَّی ُیَغّیِ دهنده	ى	آن	نعمتی	

1.همان
2.رعد:	11

تغییر سرنوشت 
ت ها

ّ
مل
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کنند	و	آن	نعمت	را	از	دست	بدهند. خودشان	را	عوض	
و	 بارز	 نقش	 یک	 نعمت	 دادن	 از	دست	 	 در تغییر	وضعّیت،	 	 در مردم	 اراده	ى	 نقش	 می	بینید	 پس	
گذشته	هم	ما	این	را	دیدیم،	در	 یاد	این	را	دیدیم،	در	زندگی	اقوام	 	تاریخ	هم	ما	ز آشکار	ى	است.	در
کردم	و	قباًل	بعضی	 	آیات	مراجعه	 که	به	بعضی	از آیات	فراوان	قرآن	هم	متعدد	-	شاید	حاال	من	امروز	
گون	درباره	ى	همین	مسأله	 گونا 	قرآن	با	الفاظ	 کرده	بودم	-	بیش	از	ده	-	دوازده	آیه	در 	آیات	را	چک	 از
که	نعمت	الهی	از	آن	ها	سلب	بشود.	 کارى	می	کنند	 ت	ها	با	رفتار	غلط	خودشان	

ّ
که	خود	مل است	

تی	هوشیارانه	به	مسایل	زندگی	خودش	نگاه	
ّ
گر	یک	مل کار	غلط	را	نکنند؟	البّته،	ا خب	می	توانند	این	

کنترل	درستی	بر	 ط	بر	اراده	ى	خودش	و	جریانات	اجتماعی	درون	خودش	بشود،	و	
ّ
کرد	و	توانست	مسل

ت	سالم	خواهد	ماند.
ّ
مسایل	خودش	داشته	باشد،	آن	مل

گاهی	همه	ى	مردم	 کننده	اى	است،	 که	نکته	ى	نگران	 	این	نکته	وجود	دارد،	 کنار البّته	این	هم	در	
و	 مرتکب	می	شوند	 را	 فسادى	 اشتباهی،	یک	 یک	 مردم	یک	خطایی،	 از	 بعضی	 نمی	کنند.	 اشتباه	
ذیَن 

َّ
قوا ِفتَنًة لا ُتصیَبّنَ ال

َ
	آیه	ى	شریفه	ى	دیگرى	می	فرماید »َواّت که	در اثرش	روى	همه	ى	مردم	می	آید.	

	برخوردهاى	نادرست	وجود	 کارهاى	بد،	بعضی	از ًة«1	بعضی	از	فتنه	ها،	بعضی	از	 م خاّصَ
ُ

موا ِمنک
َ
َظل

	بد	را،	آن	فتنه	را،	آن	گمراهی	را،	در	جامعه	به	وجود	بیاورند؛	آثارى	که	 گر	جمعی	از	مردم	آن	کار دارد	که	ا
کشتی	یک	نفر	 	بد	مترتب	خواهد	شد،	دامنگیر	همه	ى	مردم	خواهد	شد.	مثل	این	که	در	یک	 کار بر	آن	
کرد	ان	شاءاهلل	 که	البّته	حاال	بحث	خواهیم	 تخته	ى	زیر	پاى	خودش	را	بکند،	فقط	او	غرق	نمی	شد،	
	آینده	که	چه	کسانی	نقش	بیشترى	دارند،	در	هدایت	جامعه،	یا	در	خراب	کردن	جامعه.		چه	کسانی	 در
کردند،	اشتباه	آن	ها	و	لغزش	آن	ها	بیشتر	به	ضرر	مردم	تمام	خواهد	شد.	این	ها	 گر	اشتباه	 که	ا هستند	

را	بحث	می	کنیم.
گر	اشتباه	 که	این	قشرها	ا کردند،	قشرهایی	از	مردم	وجود	دارند	 	روایات	متعددى	وجود	دارد،	ذکر	 در
که	این	 کار	آن	ها	دامنگیر	همه	ى	مردم	خواهد	شد	بیش	از	دیگران؛	 کردند،	نتیجه	ى	 گر	فساد	 کردند،	ا
که	از	قول	 کنیم.	من	عرض	می	کنم	در	دعاهایی	 که	این	ها	را	باید	به	آن	توّجه	 جزو	بحث	هاى	ماست،	
که	دعاى	شب	نیمه	ى	شعبان،	 گمان	می	کنم	 کردم،	 رسول	خدا	نقل	شده،	یک	دعایی	را	من	برخورد	
که	خود	او	معدن	وحی	است،	 خیال	می	کنم.	از	قول	رسول	خدا	نقل	شده،	ببینید	پیغمبر؟ص؟خدا	
منبع	الهام	الهی	است،	قدرت	او	یک	قدرت	مّتصل	به	قدرت	خداست.	یک	انسان	معمولی	نیست	
که	به	خدا	پناه	می	برد	و	نگرانی	دارد.	 پیغمبر؛	حّتی	خود	پیغمبر؟ص؟در	زمان	خودش	معلوم	می	شود	
َواِل ِنْعَمِتَک َو ِمْن َتْحِویِل َعاِفَیِتَک َو ِمْن  ُعوُذ ِبَک ِمْن َز

َ
ُهّمَ ِإنِّی أ

َّ
لل

َ
این	دعا	این	است،	عرض	می	کند »ا

گهانی	من	را	یا	ما	را	فرا	 	نا 	این	که	انتقامت	را	به	طور ِة َنِقَمِتَک«2	یعنی	پروردگارا	من	پناه	می	برم	به	تو	از
َ
َفْجأ

1.انفال:25
کافی،	جلد	2،	صفحه	527 کلینی،	 2.مرحوم	
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کند	و	وضع	عوض	بشود،	و	پناه	 که	به	ما	دادى	تغییر	پیدا	 	این	که	عافیتی	 می	گیرد،	و	پناه	می	برم	به	تو	از
که	به	من	دادى	این	نعمت	زائل	بشود.	یعنی	حّتی	در	پیغمبر؟ص؟هم	این	 	این	که	نعمتی	 می	برم	به	تو	از
نگرانی	وجود	دارد؛	پس	به	طریق	اّولی	همه	ى	مسلمین،	همه	ى	مؤمنین،	همه	ى	افراد	یک	جامعه	ى	
گر	آن	جامعه	را	با	یک	انقالب	 که	در	جوامع	غیر	اسالمی	زندگی	می	کنند،	ا مترقی،	بلکه	همه	ى	افرادى	

که	نسبت	به	وضع	قبلی	شان	یک	پیشرفت	دارد. و	با	یک	حرکت	به	دست	آوردند	
حال	 شامل	 و	 آن	ها	 اختیار	 در	 الهی	 نعمت	هاى	 از	 نعمتی	 یک	 که	 افرادى	 گونه	 این	 همه	ى	 	
که	این	از	 که	این	نعمت	است	یا	ندانند،	اعتراف	داشته	باشند	 آن	هاست،	حاال	چه	خودشان	بدانند	
طرف	خداست	یا	نداشته	باشند،	فرق	نمی	کند	براى	این	که	این	نعمت	را	و	این	وضعّیت	مطلوب	را	
کنند.	بایستی	یک	سرى	میکروب	ها	را	از	درون	بدن	خود	 کنند،	بایستی	از	یک	چیزهایی	پرهیز	 حفظ	
ُنوَب 

ُ
ُهّمَ اْغِفْر لِی الّذ

ّ
لل

َ
که	همه	خواندید	»ا کمیل	هم	 کنند.	در	دعاى	 کالبد	جامعه	ى	خودشان	دور	 و	

که	نعمت	ها	را	تغییر	می	دهد	و	عوض	می	کند.	پس	مسأله	این	 گناهانی	وجود	دارد	 َعَم«1	 ـُر الّنِ تی ُتَغّیِ
َّ
ال

کرده	 کارى	 که	فدا تی	
ّ
که	نعمت	اسالم	براى	او	بماند؟	مل 	باید	بکند	 کار است؛	جامعه	ى	اسالمی	چه	

	باید	بکند	تا	این	نعمت	براى	او	باقی	 کار و	انقالبی	را	در	خط	اسالم	و	جهت	اسالم	به	وجود	آورده،	چه	
بماند	و	از	دست	او	نرود؟	می	بینید	نکته	ى	مهمی	است.	ممکن	است	بعضی	بگویند	خب	این	به	
مردم	چه	ارتباطی	دارد؟	آن	کسانی	که	بیشتر	از	همه	ممکن	است	وسیله	ى	زوال	نعمت	بشوند،	بعضی	

کرد.	 که	بعدًا	عرض	خواهم	 از	قشرهاى	از	مردم	اند	
راه	 	 در انقالب،	 جهت	 در	 انقالب،	 راه	 به	 سر	 مردم	 عامه	ى	 که	 این	جوراند	 غالبًا	 مردم	 عامه	ى	
کارانه	 کردیم،	دیدیم	مردم	چه	طور	فدا کارى،	دیدیم	دیگر	میدان	جنگ	هشت	ساله	را	مشاهده	 فدا
کردند	و	بسیج	شدند	و	در	همه	ى	میدان	هاى	دیگر	انقالب	قبل	از	جنگ،	بعد	از	جنگ،	در	 حرکت	
حال	جنگ،	مردم	حضور	خودشان	را	نشان	دادند.	به	مردم	چه	ارتباطی	دارد	این	قضّیه؟	من	عرض	
قشرهاى	خاصی	 ناحیه	ى	 	 از غالبًا	 بشود،	 متوّجه	 و	خطرى	 اشکالی	 گر	 ا که	 است	 درست	 می	کنم،	
که	باید	مواظب	خودتان	باشید	و	اشتباه	نکنید؟	 کرد	 است،	اّما	چطور	می	شود	به	این	قشرها	تفهیم	
کرد،	مجبور	 کرد	و	آن	ها	را	وادار	 کارشان	موجب	اشکال	می	شود،	تفهیم	 که	 کسانی	 چطور	می	شود	به	
کار	خالف	را	یا	خطا	را	انجام	ندهند؟	با	دستور	می	شود؟	با	توصیه	ى	تنها	می	شود؟	 کرد	به	این	که	این	
	بیاید،	عرف	مردم	و	افکار	عمومی	مردم	باید	 نه.	باید	این	مفاهیم	در	جامعه	به	صورت	یک	فرهنگ	در
بداند،	که	براى	حراست	از	یک	انقالب	و	از	نظام	اسالمی	چه	کارهایی	را	باید	انجام	داد	و	چه	کارهایی	

را	باید	انجام	نداد.
که	رفتارشان	بیشتر	از	دیگران	تأثیر	سوء	 کسانی	 که	آن	قشرها،	آن	 گاهی	مردم	پشتوانه	ى	این	است	 آ

کمیل 1.بخشی	از	دعای	
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که	نباید	انجام	 کارها	را	بر	طبق	مصلحت	انجام	بدهند	یا	آن	چه	را	 یا	تأثیر	َحَسن	می	گذارد،	آن	ها	آن	
بدهند	انجام	ندهند.	مردم	باید	در	جریان	مفاهیم	اسالمی	قرار	بگیرند	تا	به	صورت	یک	فرهنگ	و	یک	
که	باید	به	آن	 عرف	دربیاید.	بنابراین	به	نظر	ما	این	یک	موضوع	فوق	العاده	مهّم	براى	جامعه	ى	ماست	
کردیم	ذهن	ها	آشنا	 توّجه	بشود.	من	البّته	دیگر	در	جزئیات	االن	وارد	نمی	شوم،	یک	مقدارى	صحبت	
گر	فساد	وارد	شد	-	فساد	اخالقی	-	 که	در	جامعه	ى	اسالمی	ا شد.	فقط	به	طور	خالصه	عرض	می	کنم	
گر	در	جامعه	ى	اسالمی	اختالف	وارد	 انواع	و	اقسام	فساد	اخالقی	این	یک	میکروب	خطرناک	است.	ا
شد	و	درگیرى	افراد	با	یکدیگر	وارد	شد،	این	یکی	از	آن	میکروب	هاى	بسیار	مضر	و	خطرناک	است.	
و	 انقالب	 اصل	 که	 آن	چیزهایی	 از	 فراموشی	 وارد	شد،	 اصول	 از	 فراموشی	 اسالمی	 در	جامعه	ى	 گر	 ا
حرکت	به	خاطر	آن	ها	بود	و	اصول	اسالمی	این	هاست،	این	یک	خطر	عمده	است.	این	سه	سر	فصل	
	انواع	و	اقسامش	-	اختالف	به	شکل	درگیرى	و	ناسالم،	نه	به	شکل	 مهّم	است،	فسادهاى	اخالقی	-	از
کرد،	 که	حاال	در	خطبه	ى	دّوم	در	ذیل	بیانات	فرمایشات	حضرت	امام	عرض	خواهم	 اختالف	عقیده	
گر	به	این	 کردن،	ا گروه	ها	همدیگر	را	نفی	 افراد	و	 کوبیدن،	 نه	اختالف	یعنی	درگیر	شدن،	یکدیگر	را	
گر	اصول	فراموش	شد،	شعارهاى	اصلی	فراموش	 	ا شکل	شد،	این	هم	یک	خطر	است.	و	همین	طور
که	اصل	اسالم	مبشر	آن	ها	هست	و	براى	خاطر	آن	ها	آمده	فراموش	شد،	این	هم	 شد،	آن	چیزهایی	

یک	خطر	عمده.
کریم	هست	و	با	 	قرآن	 که	در 	این	زمینه	ها	بر	طبق	آن	چه	 این	سه	سر	فصل	اخیر.	حاال	ان	شاءاهلل	در
	آیات	قرآن	می	شود	و	همچنین	روایات	و	نهج	البالغه	مطالبی	را	در	هفته	هاى	آینده	 که	از استفاده	اى	
این	 	 در به	خصوص	 تقوا	 به	حفظ	 توصیه	می	کنم	 را	مجددًا	 برادران	عزیز	 کرد.	همه	ى	 عرض	خواهم	

که	اصلی	ترین	زمینه	ى	جامعه	ى	اسالمی	ماست. زمینه	ى	بسیار	مهّم	و	اساسی	
والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته

کلیات خطرات 
دامنگیر جامعه 
اسالمی
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گفتار چهاردهم نمودار 
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گفتار پانزدهم: عوامل شکست انقالب1
بسم	اهلل	الّرحمن	الّرحیم

اهلل	وحده	الشریک	له	و	اشهد	اّن	محّمدًا	عبده	و	رسوله	
ّ

الحمدهلل	رّب	العالمین	و	اشهد	ان	الاله	اال
ی	اهلل	علیه	و	علی	اله	و	اصحابه	المنتجبین	الغّر	المیامین	سّیما	علی	امیرالمؤمنین؟ع؟و	الحسن	

ّ
صل

و	الحسین	و	علی	بن	الحسین	و	محّمدبن	علی	جعفربن	محمد	و	موسی	بن	جعفر	و	علی	بن	موسی	و	
هم	صّل	علیه	و	علی	

ّ
محمدبن	علی	و	علی	بن	محمد	و	الحسن	بن	علی	و	الخلف	القائم	الحّجة	الل

هم	عّجل	فی	فرجه	و	جعلنا	من	اعوانه	
ّ
ابائه	الطیبین	الطاهرین	و	المعصومین	المنتجبین	المکّرمین	الل

	الحّق	 یة	االسالمّیة	و	ظهور کما	مننت	علینا	بقیام	الجمهور هم	من	علینا	بظهوره	و	لقائه	
ّ
و	انصاره	الل

هم	صّل	علی	جمیع	االنبیاء	و	المرسلین	و	صّل	علی	جمیع	الشهداء	و	الّصالحین	و	
ّ
علی	الباطل.	الل

صّل	علی	ائّمة	المسلمین	و	حماةالمستضعفین	و	هداة	المؤمنین.
ُتْم َوَتَناَزْعُتْم فِی 

ْ
وَنُهْم ِبِإْذِنِه َحتَّی ِإَذا َفِشل ُه َوْعَدُه ِإْذ َتُحّسُ ُم الّلَ

ُ
َقْد َصَدَقک

َ
کتابه	»َول قال	اهلل	الحکیم		فی	

آِخَرَة«2
ْ
ْم َمْن ُیِریُد ال

ُ
ْنَیا َوِمْنک ْم َمْن ُیِریُد الّدُ

ُ
وَن ِمْنک َراُکْم َما ُتِحّبُ

َ
ْمِر َوَعَصْیُتْم ِمْن َبْعِد َما أ

َ
أ

ْ
ال

بر	 ُاحد	 مناسبت	صحنه	ى	هیجان	انگیز	جنگ	 به	 که	 است	 درسی	 قرآن،	 	 از یک	درس	جاودانی	
اّول	مسلمانان	بر	دشمن	پیروز	شدند	ولی	بعد	از	چندى	دشمن	توانست	 رسول	اکرم؟ص؟	نازل	شد،	
کام	 برآنان	غافلگیرانه	هجوم	بیاورد	و	عزیزترین	فرزندان	اسالم	و	مدافعان	از	اسالم	و	رسول	اسالم	را	به	
مرگ	بکشد.	چون	از	هر	حادثه	اى	اسالم	و	قرآن	به	عنوان	درسی	براى	آینده	ى	اّمت	اسالمی	استفاده	
ُه َوْعَدُه«3	یعنی	وعده	ى	خدا	 ُم الّلَ

ُ
َقْد َصَدَقک

َ
که	»َول کرد	 می	کند	این	حادثه	را	هم	قرآن	این	گونه	مطرح	

کرد.	 که	پیروزى	حّق	بر	باطل	باشد	عمل	 در	وهله	ى	اّول	درست	و	راست	درآمد	و	خدا	به	وعده	ى	خود	
کمک	 کمک	نکرد	و	حّق	را	بر	باطل	پیروز	نکرد.	خدا	 که	بگویند	چرا	خدا	 گرفته	شد	 بهانه	از	مرّددها	

1.	بیانات	در	خطبه	اول	نماز	جمعه	59/10/12
2.آل	عمران:	152

3.همان

درس های جنگ 
احد
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کاماًل	 که	شما	توانستید	دشمن	را	 کمک	الهی	بزرگ	بود	 	این	 کرد	و	شما	بر	دشمن	پیروز	شدید.	آن	قدر
کرد	نوبت	شما	 که	خدا	به	وعده	ى	خود	عمل	 	آنی	 وَنُهْم ِبِإْذِنِه«1	اّما	بعد	از 	قرار	دهید	»ِإْذ َتُحّسُ در	فشار
ْم 

ُ
ْیک

َ
ْعَهْد ِإل

َ
ْم أ

َ
ل

َ
	بمانید.	وعده	ى	شما	در	مقابل	خدا	چه	بود؟	»أ که	همچنان	به	وعده	ى	خود	وفادار بود	

ْیَطاَن«2	وعده	ى	شما	عبادت	نکردن	از	شیطان	بود،	تعهد	شما	گوش	ندادن	
َ

ا َتْعُبُدوا الّش
َ
ْن ل

َ
َیا َبِنی آَدَم أ

کنید،	به	غنائم	و	 که	همچنان	اطمینان	خود	را	به	خدا	حفظ	 به	آهنگ	شیطان	بود.	تعهد	شما	این	بود	
دست	آوردهاى	فانی	و	ناقابل	نقد	دنیایی	همچنان	مثل	دوران	پیروزى	بر	باطل	بی	اعتنا	بمانید.	تعهد	
کنید،	وقتی	به	این	وعده	ها	عمل	نکردید،	 اّتحادتان	را	حفظ	 که	مسلمانان	وحدت	و	 شما	این	بود	
گوش	ندادید	 با	همه	ى	وجود	 و	 با	همه	ى	دل	 بود	 که	فرمان	خدا	 به	فرمان	پیامبر	و	فرمان	رهبر	 وقتی	
کفران	 گر	 که	نعمت	را	زائل	می	کند	و	ا کفران	نعمت	خداست	 نعمت	خدا	هم	زائل	خواهد	شد	و	این	
ّنَ 

ُ
ل

َ
ُتْسأ

َ
ل »ُثّمَ  آن	وقت	در	مقابل	سؤال	خداى	متعال	 گرفته	شد	 از	شما	 و	نعمت	 کردید	 نعمت	خدا	

ِعیِم«3	در	قیاّمت	هم	پاسخ	این	نعمت	را	و	نعمت	زوالی	را	نمی	توانید	بدهید. َیْوَمِئٍذ َعِن الّنَ
که	شما	در	حمله	ى	مجدد	دشمن	شکست	خوردید،	اى	مسلمانان	جنگ	 سه	عامل	موجب	شد	
و	 یکدیگر	سرگرم	جنگ	 با	 این	که	 دّوم	 »َتَناَزْعُتْم«5	 این	که	سست	شدید	 ُتْم«4	اّول	

ْ
َفِشل ِإَذا  »َحتَّی  ُاحد!	

عامل	 سه	 این	 نکردید،	 امر	 ولی	 از	 اطاعت	 کردید،	 نافرمانی	 »َوَعَصْیُتْم«6	 آن	که	 	 سّوم	 منازعه	شدید،	
که	دشمن	بر	شما	ولو	به	طور	موقت	پیروز	بشود،	این	درس	قرآنی	است.	هر	سه	عامل	 موجب	آن	شد	
گاز	مسمومی	در	فضاى	جامعه	ى	ما	می	دمد،	سعی	می	کند	مردم	دچار	فشل	و	 را	دشمن	امروز	مانند	
سستی	بشوند	یا	به	خاطر	ترس	یا	به	خاطر	بی	صبرى.	دشمن	سعی	می	کند	مردم	ما	و	اّمت	ما	در	مقابل	
این	 بشود.	 مرعوب	 ما	 ت	

ّ
مل استکبار	جهانی،	 و	 امپریالیزم	 بی	مقاومت	 هیمنه	ى	عظیم	علی	الظاهر	

که	غالبًا	در	اختیار	صهیونیست	ها	 گزارش	هاى	روزنامه	ها	و	خبرگزاری	هاى	جهانی	 کسی	به	 هفته	هر	
و	قلم	به	مزدهاى	جهانی	است	دقت	می	کرد	می	دید	که	آمریکا	و	عّمالش	سعی	می	کنند	با	مطرح	کردن	
گاهی	مقاالت	روزنامه	هاى	معروف	آمریکا	و	 کنند.	 ت	ما	را	مرعوب	

ّ
مسأله	ى	جاسوسان	آمریکایی	مل

که	رئیس	جمهور	جدید	 پا	و	حّتی	روزنامه	هاى	مزدور	منطقه	ى	عربی	نوید	می	دهند	به	خودشان	 ارو
گاهی	مصاحبه	هایی،	 کرد.	 ایران	حمله	خواهد	 به	 و	 داد	 نخواهد	 به	خرج	 و	مالیمت	 نرمش	 آمریکا	
که	 می	کنند	 پخش	 و	 می	کنند	 منتشر	 بزرگ	 شیطان	 و	 بزرگ	 	 مستکّبر	 سیاسی	 سران	 با	 گفتگوهایی	

1.همان
2.	یس:	60
3.تکاثر:	8
4.یس:	60

5.همان
6.همان

عوامل شکست
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ت	و	دولت	ما	را	
ّ
گرفته	شده،	براى	این	که	مل ت	ایران	

ّ
که	تصمیم	سختی	براى	مل 	این	است	 کی	از حا

کنند،	این	از	خارج. 	ناحیه	ى	مرعوب	شدن	و	ترسیدن،	در	ما	سستی	ایجاد	 کنند،	از مرعوب	
که	در	میان	مردم	حالت	 کنند	 از	داخل	هم	عوامل	خودشان	را،	سرانگشت	های	مزدورشان	را	وادار	
از	 کنون	 تا بارها	 انقالب.	 بیاورند،	بی	صبرى	در	مقابل	دشواری	هاى	طبیعی	یک	 بی	صبرى	به	وجود	
گفته	شده	 گویندگان	دردمند	و	صمیمی	به	مردم	 شخص	امام	اّمت	تا	بقیه	ى	مسئوالن	و	دلسوزان	و	
کدام	انقالب	 که	یک	انقالب	به	طور	طبیعی	مشکالت	و	دردسرهایی	دارد.	 است	و	مردم	هم	می	دانند	
کدام	دگرگونی	واقعی	و	بنیادین	 که	پس	از	پیروزى،	جاده	هاى	زندگی	در	آن	همه	هموار	باشد؟	 است	
و	 ادارى	 	 امور همه	ى	 انقالب	 پیروزى	 از	 بعد	 سال	 دو	 مردم	 و	 باشد	 افتاده	 اتفاق	 جامعه	 یک	 در	 که	
دولتی	و	ملی	و	مدنِی	روستایی	و	شهریشان	رو	به	راه	باشد؟	انقالب	یک	مشکالتی	ایجاد	می	کند،	
به	 مربوط	 مقدار	 یک	 است،	 نظام	 تغییر	 است،	 وضع	 تغییر	 به	 مربوط	 مقدار	 یک	 انقالب	 مشکالت	
که	 که	ضد	انقالب	از	داخل	و	خارج	برایش	درست	می	کنند.	این	جنگی	 گربه	رقصانی	هایی	است	
	امور	 کردند	می	دانید	چقدر	طرح	هاى	عمرانی	و	تغییرات	اساسی	و	نظم	را	در ابرقدرت	ها	بر	ما	تحمیل	
رفاهی	و	اقتصادى	عقب	انداخت؟	این	ها	مشکالت	ایجاد	می	کند،	مردم	باید	صبر	داشته	باشند.	
این	 ما	موظف	است	 و	نسل	 ما	 مردم	 نماز	جمعه،	 گفته	ام	در	خطبه	ى	 را	یک	بار	دیگر	هم	 این	صبر	
گرفت،	چند	 	انقالب	را	بر	دوش	 که	بار که	ما،	این	نسلی	 	آنی	 صبر	انقالبی	را	تا	چند	سال	بکند.	بعد	از
همه	ى	 افتاد،	 آسایش	خواهد	 غلطک	 روى	 مملکت	 این	 و	 ت	

ّ
مل این	 وقت	 آن	 کرد،	 مقاومت	 سال	

یادى	دارد،	 که	انقالب	مستقیمًا	متوّجه	اوست	سختی	هاى	ز امور	اصالح	خواهد	شد.	همیشه	نسلی	
کاران	صدر	اسالم	را	در	 که	شما	امروز	فدا کند	به	همین	دلیل	است	 این	سختی	ها	را	باید	او	تحمل	
کاری	هایشان	را	از	همه	باالتر	به	حساب	می	آورید،	آن	ها	در	حلقه	ى	اّولی	 کاران،	و	فدا سرلوحه	ى	فدا
	را	بکشیم،	ان	شاءاهلل	امور	اصالح	می	شود. بودند	و	مقاومت	و	صبر	کردند،	باید	صبر	کنیم	و	باید	این	بار
کند،	با	ایجاد	عجله	ى	درخواسته	ها	 دشمن	در	داخل	سعی	می	کند	با	بی	صبرى،	مردم	را	سست	
گفته	شده	است	امروز	هم	من	 که	بعضی	حّق	و	بعضی	ناحّق	است،	بارها	این	مطلب	 و	مقاصدى	
کسی	و	تحت	 الزم	می	دانم	به	همه	ى	شما	برادران	و	خواهران	بگویم	هر	عملی،	هر	تحرکی	از	سوى	هر	
و	 ابرقدرت	ها	 با	 مبارزه	ى	 که	 انقالبی	اش	 اصلی	 وظیفه	ى	 از	 را	 ت	

ّ
مل این	 که	 شعارى،	 و	 عنوانی	 هر	

این	 بکند،	 منعکس	 دیگرى	 جاى	 به	 را	 حواسشان	 کند،	 سرگرم	 و	 بدارد	 	 باز هست	 مزدورانشان	
گاهی	از	 حرکت	یک	حرکت	خائنانه	است.	حرکت	خائنانه	از	یک	نقطه	ى	خیانت	آغاز	می	شود	اّما	
که	در	بعضی	از	قشرها	هست	استفاده	می	کند	و	خیانت	خود	را	در	سطح	مردم	بی	غرض	و	 ضعفهایی	
	این	موقفی	 گسترش	می	دهد.	من	همین	جا	در	مقابل	این	جمعّیت	انبوه	و	عظیم	و	در قشر	بی	غرضی	
گونه	 که	نمازگزاران	انقالبی	از	همه	ى	قشرها	در	آن	جمع	شده	اند	اعالم	می	کنم	هرگونه	اعتصابی،	هر	
تحصنی،	تحت	هر	عنوانی	امروز	خیانت	به	اسالم	و	مسلمین	است.	برادران	صادق	و	مؤمن	و	انقالبی	
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از	همه	جا	مأیوس	شده	است،	 بدانید	دشمن	 کارگاه،	 اداره،	در	فالن	 ما	در	شرکت	واحد،	در	فالن	
که	احیانًا	در	دستگاه	ها	وجود	داد.	 کردن	خواسته	ها	و	ضعف	هایی	 متشّوش	شده	است،	به	بزرگ	تر	
ت	قدرت	را	از	تکبیر،	از	

ّ
ت	سست	نمی	شود،	این	مل

ّ
کند	اّما	این	مل ت	را	سست	

ّ
براى	این	که	این	مل

	راه	انقالب	خون	داده؛	 کنید	در گرفته	است.	هر	خانواده	اى	را	شما	تصور	 نام	خدا،	از	خون	شهیدانش	
که	افرادى	تحت	عنوان	هایی	چه	در	میدان	رزم،	چه	 ت	داغدار	دیگر	تسلیم	آن	می	شود؟	

ّ
مگر	این	مل

کنند؟	این	 در	میدان	سیاست،	چه	در	میدان	مسایل	اجتماعی	مردم	را	از	دشمن	اصلی	شان	غافل	
	آینده	نیز	خواهد	بود. ت،	بیدار،	هوشیار،	مقاوم،	بوده	و	هست	و	در

ّ
مل

را	در	مقابل	یکدیگر	قرار	بدهد.	 »َتَناَزْعُتْم«	مردم	 کند	 هم	چنین	دشمن	سعی	می	کند	ایجاد	تنازع	
	و	مزدوران	 	این	کشور 	این	رابطه	اعالم	می	کنم	خبرگزاری	هایی	خارجی	و	سیاستمداران	خارج	از من	در
گر	در	میان	مسئوالن	یا	برخی	از	 که	چشم	امید	به	اختالفات	داخلی	ایران	دوخته	اند	بدانند	ا پلیدى	
مردم	اختالفاتی	هم	در	داخل	وجود	داشته	باشد،	در	مقابله	ى	با	دشمن	خارجی	همه	مانند	مشت	
ت	ما	آن	را	می	خواهد،	

ّ
که	مل محکمی	بر	مغز	متجاوزان	خارجی	فرود	خواهند	آمد.	این	چیزى	است	

که	مکتب	ما،	قرآن	ما	 که	امام	ما	لحظه	به	لحظه	توصیه	می	کند،	این	چیزى	است	 این	چیزى	است	
کسی	در	مقابله	ى	با	دشمن	خارجی	چه	در	سطح	مسئوالن	و	چه	در	سطوح	 گر	 به	ما	الهام	می	دهد	و	ا
کوتاه	بیاید	و	با	دشمن	نرمش	نشان	بدهد	و	خط	نه	شرقی	و	نه	غربی	را	فراموش	بکند،	 افراد	غیر	مسئول	
این	انقالب	او	را	از	خود	بیگانه	خواهد	دانست.	نه	فقط	در	داخل	ایران،	ما	معتقد	به	وحدت	همه	ى	
باز	در	حضور	شما	 و	من	همین	جا	 رزمنده	در	سطح	جهان	اسالم	هستیم	 نیروهاى	مسلمان	مترقی	
و	رؤساى	جمهور	مزدور	در	 پادشاهان	 که	 انقالبی	مسلمان	اعالم	می	کنم	وحدتی	 برادران	و	خواهران	

	او	سخن	بگویند،	وحدت	قرآن	پسند	و	اسالم	پسند	نیست. منطقه	از
کرده	اند	 را	مطرح	 کشورهاى	عربی	مسأله	ى	وحدت	عربی	 از	 گروهی	در	بعضی	 امروز	رسانه	هاى	 	
و	 ایران	 اسالمی	 انقالب	 کوبیدن	 براى	 وسیله	اى	 وحدت	 اصطالح	 به	 این	 که	 نمی	دارند	 پوشیده	 و	
که	در	آن	خلق	هایی	 	ایران	است	و	ما	اعالم	می	کنیم	وحدتی	 تضعیف	دولت	جمهورى	اسالمی	در
کسانی	مثل	سادات،	رفیق	 که	بانیانش	و	منادیانش	 مسلمان	عرب	حضور	نداشته	باشند،	وحدتی	
کیسینجر	و	شاه	حسین	و	امثال	این	ها	در	منطقه	و	ابوجهل	عراق	سردمدارانش	باشند،	این	 و	همراز	
وحدت	پوششی	بر	روى	مقاصد	استکبارى	و	مزدورانه	ى	این	رؤاسا	و	ملوک	منطقه	است،	این	وحدت	
که	دائمًا	پیام	لطف	و	 ت	هاى	مسلمانی	

ّ
ت	هاى	عرب،	اى	مل

ّ
اسالمی	و	وحدت	عربی	نیست.	اى	مل

محبت	شما	ما	را	به	آینده	امیدوارتر	می	کند،	اى	مسلمانان	هندوستان	و	کشمیر،	اى	میلیون	ها	انسانی	
	به	یاد	ما،	به	یاد	انقالب	ما،	به	یاد	امام	ما،	به	یاد	احیاء	اسالم	در	خانه	ى	ما	دلتان	 که	در	آسیاى	دور
کم	بر	آن	 که	براى	خاطر	ما	و	انقالب	ما	با	مزدوران	حا 	آفریقا	 یتانی	در می	تپد،	اى	مسلمانان	هاى	مور
که	به	خاطر	وجود	دو	معلم	طرفدار	سیاست	 یتانی	 منطقه	مبارزه	می	کنید،	اى	معلم	مسلمان	در	مور

ایجاد درگیری از 
سوی دشمن



□ 138 | در مکتب جمعه □

از	 اخراج	شده	ى	 اى	شهرداران	 می	زنید،	 اعتراض	 به	 مزدورانه	ى	صدام	دست	 و	 عراق	 امپریالیستی	
به	وسیله	ى	همپالکی	هاى	صدام	 که	در	فلسطین	عزیز	 فلسطین	اشغالی	عزیز،	اى	علماى	مذهبی	
گرفتید	ما	پیام	محبت	آمیز	شما،	همکارى	 	آمریکایی	مورد	آسیب	قرار	 و	سادات	و	مزدوران	استکبار
یم.	اى	دنیاى	اسالم	و	اى	توده	هاى	عرب.	این	 شما،	وحدت	با	شما	را	از	همه	چیز	عزیزتر	می	شمار
ق	به	همان	اقیانوس	بزرگ	اّمت	اسالمی	است.	این	

ّ
کشور	متعل 	این	 یاى	مواج	انسان	ها	مسلمان	در در

	این	منطقه	از	میان	خواهد	برد.	ما	طرفدار	 کشتی	هاى	قدرت	را	در طوفان	ها	و	موج	ها	باالخره	غاصبان	
که	مانند	وحدت	اسالمی	 وحدت	اسالمی،	طرفدار	وحدت	خلق	هاى	عرب	هستیم	اّما	آن	وحدتی	
	بر	محور	اسالم	و	قرآن	و	امام،	این	وحدت	درست	 کشور محّمدرضاى	خائن	نباشد.	وحدت	در	داخل	
ت	ها	و	انسان	ها	و	

ّ
	قرآن	و	اسالم	و	احترام	به	حقوق	مل است.	وحدت	در	سراسر	دنیاى	اسالم	بر	محور

توده	هاى	مستضعف.	وحدت	بر	محور	دشمنی	با	امپریالیستها	و	مستکّبر	ان،	این	وحدت،	وحدت	
ِه َجِمیًعا  محترم	و	وحدت	اسالمی	است،	این	حبل	اهلل	است	که	خدا	به	ما	می	گوید	»َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل الّلَ
و	طاغوتی.	 به	ریسمان	هاى	پوسیده	ى	شیطانی	 نه	 بزنید	 با	هم	چنگ	 الهی	 به	ریسمان	 ُقوا«1	 َتَفّرَ ا 

َ
َول

وحدت	 و	 توحید	 درس	 وحدت	شما	 از	 دنیا	 تا	 ایران،	 	 در مسلمان	 مردم	 اى	 کنید	 را	حفظ	 وحدت	
بیاموزد.

	بین	 هم	چنین	عامل	سّوم	،	عصیان	است.	نکته	ى	بسیار	خوبی	را	برادر	عالی	قدرم	همین	حاال	در
نقطه	ى	صددرصد	 از	 ایران	 سیاسی	 محیط	 سراسر	 در	 که	 عناصرى	 اى	 کردند،	 اشاره	 صحبتشان	
	این	ارض	 کنده	اید	و	می	توانم	بگویم	بسیارى	تان	حّتی	یک	جا	از شرقی	تا	نقطه	ى	صد	در	صد	غربی	پرا
کند	همان	جاى	شماست.	اى	مدعیان،	اى	مدعیان	 عریض	مستقر	نیستید،	هر	جا	موقعّیت	ایجاب	
گر	بگویید	 ت	از	شما	قبول	نخواهد	کرد	ا

ّ
یم،	این	مل سیاست	و	کهنه	کاران	سیاست،	این	را	هم	قبول	دار

به	دستگاهی	 اّما	در	عین	ادعاى	عالقه	مندى	نسبت	 تید	
ّ
مل این	 و	 این	میهن	 به	مصالح	 عالقه	مند	

این	 ت	
ّ
مل این	 باشید.	 نداشته	 اطاعت	 و	 تسلیم	 و	 وفادارى	 این	مملکت	هست	 اداره	ى	 که	مسئول	

گر	به	راستی	 یا	ا یا	باید	ادعاى	عالقه	مندى	به	این	مملکت	را	دیگر	نکنید	 را	از	شما	قبول	نمی	کند.	
که	یک	دولت،	یک	دستگاه	 کنید	 عالقه	منِد	مصالح	این	مملکت	هستید	این	را	باید	بدانید	و	قبول	
همه	ى	 از	حمایت	 که	 بدهد	 انجام	 را	 خود	 وظایف	 می	تواند	 در	صورتی	 فقط	 مسئول	 و	 کننده	 اجرا	
ید	 کسی	با	او	سر	عصیان	و	مخالفت	نداشته	باشد.	شما	برمی	دار 	باشد	و	 گروه	ها	برخوردار قشرها	و	
به	 و	 استفاده	می	کنید	 بودید	 نشنیده	 و	 ندیده	 نشانی	 آن	 از	 که	در	همه	ى	عمر	سیاسیتان	 آزادیی	 	 از
که	 	اّول	جمهورى	اسالمی	با	لحن	اهانت	آمیزى	حمله	می	کنید	آن	وقت	ادعا	می	کنید	 مجریان	طراز
گر	باور	 طرفدار	و	خواهان	مصالح	این	مملکت	هستید؟	این	مردم	این	را	از	شماها	باور	می	کنند؟	و	ا

1.آل	عمران:	103

نافرمانی؛ توطئه 
دشمن
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کردند	 باز	هم	طرد	 کردند	 امروز	طردتان	 تا	 که	 را	همچنانی	 و	شما	 دانستند	 بیگانه	 را	 و	شما	 نکردند	
که	چرا	مردم	از	ما	استفاده	 گفتش	 که	مسلمانی	نیست؟	آیا	نخواهید	 آیا	فریادتان	بلند	نخواهد	شد	

نمی	کنند	و	مسئوالن	امور	ملکت	ما	را	به	بازى	نمی	گیرند؟
	باور	نکردى	در	سرنوشت	 که	به	طور کنید	نور	خدا	را	و	روح	خدا	را	 ت،	سعی	

ّ
بیایید	در	خط	این	مل

اّما	اى	مردم	مسلمان	و	عزیز	و	 	 	بدانید.	و کرده	است	قدر ت	دمیده	شده	و	تجلی	
ّ
این	مملکت	و	مل

قرآن	 به	 و	 به	شما	 ق	
ّ
متعل آینده	 که	 مژده	می	دهم	 به	شما	هم	 و	مؤمن،	 ایثارگر	 و	 داده	 و	خون	 انقالبی	

که	قرآن	و	اسالم	و	منادیان	 کنید،	وظایفی	را	 شماست.	تقواى	خدا	را	در	عمل	براى	این	انقالب	پیشه	
	راه	خدا	را	باالترین	 اسالم	به	شما	محول	می	کنند،	مانند	همیشه	با	دل	و	جان	انجام	بدهید،	جهاد	در
 الِجهاَد باٌب 

ّ
که	امیرالمؤمنین؟ع؟	فرموده	است	»ِإَن فوزها	و	عزیزترین	دستاوردها	بدانید.	همان	طورى	

که	خدا	بر	 که	جهاد	درى	از	درهاى	بهشت	است	 ولیاِئِه«1	بدانید	
َ
ِة أ ِة َفَتَحُه الّلهُ  ِلخاَصّ

ّ
بواِب الَجَن

َ
ِمن أ

ت	ما	خداى	خود،	قرآن	خود،	
ّ
که	مل 	این	صورت	 گشوده	است.	در روى	بندگان	خاص	خود	آن	را	باز	

کند،	واهلل	ابرقدرت	ها	در	مقابل	این	 کارى	و	ایثار	خود	را	حفظ	 کبر	خود،	فدا امام	خود،	جهاد	خود،	اهلل	ا
	به	تسلیم	خواهند	شد. ت	خاضع	و	مجبور

ّ
انقالب	و	این	مل

والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته

1.نهج	البالغه،	خطبه	27
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بخش هفتم: 
نوسازی انقالب



گفتار شانزدهم: نوسازی انقالب و موانع آن1
بسم	اهلل	الرحمن	الرحیم

ذی	ال	
ّ
ها.	الحمدهلل	ال

ّ
کل ها	علی	جمیع	نعمه	

ّ
کل الحمدهلل	رّب	العالمین.	الحمدهلل	بجمیع	محامده	

م	و	زد	و	بارک	علی	حبیبک	و	نجیبک	
ّ
ی	و	سل

ّ
هم	صل

ّ
مضاّدله	فی	حکمه	و	المنازع	له	فی	سلطانه.	الل

غ	رساالتک،	بشیر	رحمتک	و	نذیر	نقمتک	سّیدنا	
ّ
و	صفّیک	و	خیرتک	فی	خلقک،	حافظ	سّرک	و	مبل

ی	علی	الحسن	و	الحسین	و	علی	
ّ
ی	علی	علی	امیرالمؤمنین؟ع؟و	صل

ّ
و	نبینا	ابی	القاسم	محّمد	و	صل

بن	الحسین	و	محّمدبن	علی	و	جعفربن	محّمد	و	موسی	بن	جعفر	و	علی	بن	موسی	و	محّمدبن	علی	
ی	و	سلم	وزد	و	بارک	

ّ
هم	صل

ّ
و	علی	بن	محّمد	و	الحسن	بن	علی	و	الحّجةبن	الحسن	العسکری.	الل

ی	علی	جمیع	انبیائک	و	رسلک	و	صّل	علی	جمیع	الشهداء	و	الّصالحین	و	صّل	
ّ
هم	صل

ّ
علیهم.	الل

علی	ائّمة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.
ْم 

ُ
ْیک

َ
ْن َیْبُسُطوا ِإل

َ
ْم ِإْذ َهّمَ َقْوٌم أ

ُ
ْیک

َ
ِه َعل وا ِنْعَمَة الّلَ ِذیَن آَمُنوا اْذُکُر

َّ
َها ال ّیُ

َ
کتابه	»َیا أ قال	اهلل	الحیکم	فی	

َه«2 ُقوا الّلَ
َ
ْم َو اّت

ُ
ْیِدَیُهْم َعْنک

َ
 أ

َ
ّف

َ
ْیِدَیُهْم َفک

َ
أ

ْم َفلَا َتْخَشْوُهْم َو اْخَشْوِن«3
ُ

وا ِمْن ِدیِنک ِذیَن َکَفُر
َّ
َیْوَم َیِئَس ال

ْ
کتابه	»ال و	قال	اهلل	تعالی	فی	

یک	انقالب	از	مهّمترین	مراحل	اش	مرحله	ی	سازندگی	و	طّراحی	یک	بنیاد	نوین	اجتماع	است،	
الهی	 درست	 طریقه	ی	 از	 را	 انسان	ها	 زندگی	 شیوه	ی	 جاهلی	 جامعه	ی	 همین.	 یعنی	 انقالب	 اصاًل	
	آورده	 کرده	است،	همه	چیز	جامعه	را	به	شکل	شرک	آلود،	به	شکل	غیرالهی	و	غیرانسانی	در منحرف	
است.	انقالب	یعنی	این	که	همه	ی	جوانب	یک	اجتماع،	به	شکل	اسالمی،	به	شکل	انسانی،	به	شکل	
درست	و	قابل	قبول	تغییر	پیدا	کند.	در	جامعه	ی	جاهلی	سیاست	و	شکل	حکومت	شکل	غیرانسانی	
در	 سیاست	 می	گیرند.	 ندیده	 را	 انسان	ها	 نظر	 و	 رأی	 می	کنند،	 عمل	 استبداد	 به	 کمان	 حا است،	

1.بیانات	در	خطبه	اول	نماز	جمعه	58/11/26
2.مائده:	11
3.مائده:	3

مراحل و معانی 
انقالب
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	اقتصاد	 را،	انسان	ها	را،	در	سیاست	و	در با	مسایل	جهانی	یک	شکل	غلط	است،	جامعه	 رابطه	ی	
دشمن	 و	 بیگانه	 قدرت	های	 به	 وابسته	ی	 اندیشه،	 	 در فرهنگ،	 در	 مسلح،	 و	 نظامی	 نیروهای	 	 در و	
ی	و	عمومی	میان	مردم	به	ستم	و	تبعیض	

ّ
یع	ثروت	و	درآمدهای	مل 	اقتصاد،	در	شکل	توز می	سازند.	در

رفتار	می	کنند،	این	شکل	جامعه	ی	جاهلی	است.	وقتی	در	یک	چنین	جامعه	ای	انقالب	اسالمی	ای	
به	وقوع	می	پیوندد،	یعنی	همه	ی	این	غلط	ها	درست	بشود،	یعنی	حکم	اسالم	و	قانون	اسالم	و	عدل	
اسالم	در	همه	ی	جوانب	اجتماعی	پیاده	بشود،	حکومت	از	شکل	استبدادی	و	فردی	بیرون	بیاید،	
کنند،	بتوانند	نظر	بدهند،	بتوانند	تصمیم	بگیرند،	 مردم	حرمت	و	حیثیت	واقعی	خودشان	را	پیدا	
بتوانند	 را	 و	عمومی	 ی	

ّ
مل ثروت	های	 امور	بگمارند،	 را	در	رأس	 امناء	خود	 را،	 نمایندگان	خود	 بتوانند	

	برابر	تقسیم	بشود،	این	معنای	 یکسان	تقسیم	کنند،	فرصت	ها	و	امکانات	اجتماعی	میان	مردم	به	طور
انقالب	است.

یم	فاسد	و	جاهلی	از	سرکار	 که	سردمداران	رژ البّته	شرط	اّول	و	قدم	اّول	در	یک	انقالب	این	است	
اهل	خانه	می	خواهند	ملک	 کرده	است،	 را	غاصبی	غصب	 این	که	یک	خانه	 برداشته	بشوند،	مثل	
که	خود	را	با	هزار	 	این	خانه	اخراج	بشود،	او	 که	غاصب	از خود	را	بازپس	بگیرند،	شرط	اّول	این	است	
ط	و	

ّ
کوبیده	و	چسبانیده	است،	از	خانه	اخراج	بشود،	در	طول	مّدت	تسل حیله	و	شیوه	به	این	خانه	

کنار	رفت،	 او	 وقتی	 آورده	است،	 به	وجود	 نادرستی	 تغییرات	 این	خانه	 	 در او	 تصّرف	غاصبان	هاش	
که	 ط	شدند،	آن	وقت	باید	به	سرعت	و	به	تدریج	تمام	آن	چه	را	

ّ
وقتی	صاحبان	اصلی	خانه	بر	آن	مسل

کنند	و	به	شکل	درست	و	مورد	نیاز	 	این	خانه	به	وجود	آمده	است	عوض	 	نابسامانی	ها	و	غلط	ها	در از
ت	ما	این	غاصب	را	در	طول	مبارزات	چندین	ساله	ی	

ّ
	بیاورند.	مل کنان	خانه	آن	را	در اهل	خانه	و	سا

نوسازی،	 بسازد.	 را	 این	خانه	 که	 است	 آن	 نوبت	 کنون	 ا راند،	 بیرون	 بوم	 و	 	 مرز و	 منطقه	 این	 	 از خود	
ساختن	دوباره	ی	جامعه	ی	ایران	هدف	اصلی	انقالب	است	و	معنی	واقعی	انقالب.	نوسازی	یعنی	
که	وابستگی	ما	به	 چه؟	نوسازی	یعنی	این	که	همه	ی	بخش	ها	و	قسمت	هایی	از	ساختمان	جامعه	را	
کرده	است،	دوباره	به	شکل	اسالمی	و	انسانی	و	بر	طبق	عقیده	ی	 اربابان	خارجی	خراب	و	نابسامان	
آِن	 	 از 	 و آِن	خدا	 	 از کنیم،	حکومت	 استبدادی	خارج	 از	 را	 بسازیم.	شکل	حکومت	 ایمانی	خودمان	
مردم	باشد،	خدای	متعال	قدرت	و	زمام	را	در	جامعه	به	دست	صالحان	بسپارد	و	آحاد	مردم	بتوانند	
که	رأی	و	نظر	و	خواست	و	مصلحت	و	اراده	ی	آن	ها	در	شکل	جامعه	و	اداره	ی	جامعه	 مطمئن	شوند	

مؤثر	واقع	می	شود.
	نوسازی	جامعه	یعنی	این	که	فرهنگ	و	اخالق	غلطی	که	بر	جامعه	تحمیل	شده	است	دگرگون	بشود	
	بین	 کدورت	و	نفاق	و	جدایی	و	دوئّیت	و	خودپرستی	ها	و	خودکامگی	ها	از یعنی	میان	مردم	حالت	

معنای نوسازی
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ُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة«1.	
ْ
َما ال

َ
گفته	است	و	خدا	خواسته	است	»ِإّن که	خدا	این	را	 	باشند	 برود،	همه	با	هم	برادر

اسالمی	 بناست	 گر	جامعه	 ا باشد.	 نداشته	 برادری	 نمی	تواند	 است،	 اسالمی	 گر	جامعه،	جامعه	ی	 ا
یع	درآمدهای	عمومی	بر	طبق	روال	 بشود،	نمی	تواند	تبعیض	را	تحمل	بکند،	باید	تقسیم	ثروت	و	توز
باید	معیارها	معیارهای	اسالمی	بشود،	معنای	نوسازی	جامعه	 عدل	و	قسط	اسالمی	انجام	بگیرد،	
این	است.	نوسازی	جامعه	را	بعضی	اشتباه	با	جاده	سازی	می	گیرند،	با	شهرسازی	و	مسکن	سازی	
در	 زندگی	 شیوه	ی	 جامعه،	 سیستم	 وقتی	 تا	 هستند.	 کار	 ظواهر	 و	 بناها	 رو	 آن	ها	 می	گیرند،	 اشتباه	
گر	 کارها	به	درستی	انجام	می	گیرد	و	نه	ا 	نیاید،	نه	این	 جامعه	عوض	و	بدل	نشود	و	به	شکل	اسالمی	در

گرفت	نتیجه	ی	مطلوب	و	مقصود	را	خواهد	داد،	این	نوسازی	جامعه	است. انجام	
بعد	 انقالب	 بنیادی	دشمن	اند.	دشمن	 تغییرهای	 این	 با	 با	همین	دشمن	اند،	 انقالب	 	دشمنان	
ت	توانستند	زمام	قدرت	بر	

ّ
	آنی	که	مل 	آنی	که	از	نگهداشتن	شاه	دست	نشانده	مأیوس	شد	و	بعد	از از

گرفتاری	های	 گر	 	نوسازی	جامعه	جلوگیری	بکند.	ا این	جامعه	را	در	دست	بگیرند	در	صدد	برآمد	تا	از
ت	و	این	دولت	در	طول	این	یک	سال	داشته	است،	نمی	داشت،	مطمئنًا	امروز	

ّ
که	این	مل روزمّره	ای	

کرد	سر	 	نوسازی	جامعه	قدم	های	بلندی	برداشته	بودیم.	دشمن	این	را	دانست،	دشمن	سعی	 ما	در
زودگذر	 روزمّره	ی	 مسایل	 به	 را	 جامعه	 سراندیشمندان	 و	 جامعه	 مدیران	 سر	 و	 ت	

ّ
مل سر	 و	 مسئوالن	

	این	که	به	طرح	درست	و	جامه	ای	برای	نوسازی	جامعه	برسند	و	عمل	بکنند،	 کند،	آن	ها	را	از مشغول	
باز	بدارد.

کردستان	باشند،	یک	روز	سرگرم	مسایل	ترکمن	باشند،	یک	روز	 یک	روز	مردم	باید	سرگرم	مسایل	
	را	داشته	باشند،	یک	روز	جواب	تحّصن	ها	و	اعتصاب	ها	را	بدهند،	 کشور دغدغه	ی	فالن	نقطه	ی	از	
بدخواهان	و	بداندیشان	هم	مشغول	کار	شدند،	آن	کسانی	که	با	اصل	این	جمهوری	اسالمی	مخالف	اند	
ت	

ّ
و	با	اصل	اسالم	و	با	اصل	انقالب	اسالمی،	آن	ها	آتش	افروزان	و	آتش	بیاران	معرکه	شدند.	این	را	مل

	ایران	اتّفاق	افتاده	است	و	 کنار گوشه	و	 کثرّیت،	حقیقت	مسأله	را	در	زمینه	ی	آن	چه	در	 ما	می	داند.	ا
ت	

ّ
می	افتد	می	فهمد	و	درک	می	کند.	عّده	ای	می	خواهند	مسایل	را	جور	دیگری	تفسیر	بکنند،	اّما	مل

گفتن	آن،	 به	وسیله	ی	 بر	هوشیاری	مردم	می	خواهم	 که	من	 اّما	نکته	ای	 خوشبختانه	هوشیار	است.	
که	برای	انقالب	جان	داده	اند	و	انقالب	 کثرّیت،	این	عّده	مردمی	 ت،	این	ا

ّ
که	مل بیافزایم	این	است	

می	زنند،	 لطمه	 انقالب	 این	 به	 که	 افرادی	 	 بدانند	شعار باید	 آن	هاست،	 به	دست	 و	 آن	هاست	 مال	
با	 کسی	به	نحوی	 گوشه	های	این	مملکت	هر	 از	 گوشه	ای	 کی	است.	در	هر	 	آمیخته	و	شبهه	نا شعار
که	شبهه	ناک	هست	ارائه	 	آویخته	و	به	انقالب	لطمه	می	زند	سعی	می	کند	شعاری	را	 این	انقالب	در
َهَذا  ِمْن  ُیْؤَخُذ  ِکْن 

َ
»ل کرده	اند  را	معنا	 امیرالمؤمنین؟ع؟	شبهه	 و	تسلیم	بکند.	شبهه	ناک	یعنی	چه؟	

1.حجرات:	10

دشمنان انقالب 
مانع نوسازی 
واقعی
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کسانی	که	می	خواهند	 آن	 اّولَیاِئِه«1	 ی 
َ
َعل ْیَطاُن 

َ
الّش َیْسَتْولِی  َفُهَناِلَک  َفُیْمَزَجاِن  ِضْغٌث  َهَذا  ِمْن  َو  ِضْغٌث 

تنگ	 مملکت	اند	 این	 	 امور اداره	ی	 به	 ف	
ّ
مکل و	 موّظف	 برکسانی	که	 مردم،	 بر	 مسئوالن،	 بر	 را	 عرصه	

بکنند،	یک	جمله	ی	حّق	را	با	ده	جمله	ی	باطل	می	آمیزند	تا	شعار	خودشان	را	حّق	جلوه	بدهند،	تمام	
	ایران	اتّفاق	می	افتد،	همه	ی	اعتصاب	ها،	همه	ی	تحّصن	ها،	همه	ی	تظاهراتی	 کنار گوشه	و	 آن	چه	در	
که	علیه	دستگاه	های	حکومتی	و	اجرایی	است،	یا	به	طور	مستقیم	و	یا	به	طور	غیرمستقیم	لطمه	به	
این	 	 در کسانی	که	 همه	ی	 که	 نیست	 معنی	 آن	 به	 این	 است.	 اسالمی	 جمهوری	 و	 اسالمی	 انقالب	
کثرّیت،	مردم	مؤمن	و	مسلمانی	 اعتصاب	ها	و	تحّصن	ها	شرکت	می	کنند	ضّد	انقالب	اند،	نه،	اتفاقًا	ا
در	 را	 خودشان	 که	 هستند	 انگشت	شماری	 هستند،	 معدودی	 تعداد	 ضّدانقالب	 عناصر	 هستند.	
میان	این	جمع	ها	یا	جمعّیت	ها	وارد	می	کنند،	آن	ها	را	به	سویی	و	به	راهی	می	رانند،	آن	ها	هم	توّجه	
که	باید	بنشیند	 که	بزرگترین	ضربه	را	به	حکومتی	 که	چه	دارند	انجام	می	دهند،	نمی	فهمند	 نمی	کنند	
که	 و	طرح	نوسازی	جامعه	را	بریزد	و	اجرا	بکند،	بزرگ	ترین	ضربه	به	یک	چنین	حکومتی	همین	است	
کوچک	و	روزمّره	 در	دستگاه	های	اجرایی	این	حکومت	اختالل	ایجاد	بکنند،	مردم	را	سرگرم	مسایل	

گرفته	اند. که	مردم	بفهمند	در	چه	موقعّیت	سیاسی	و	بین	المللی	و	جهانی	قرار	 بکنند	و	نگذارند	
	ناراحتی	ها	و	رنج	ها	و	زحماتی	را	تحمل	می	کنند	 کشور که	در	سرتاسر	 من	به	این	برادران	و	خواهرانی	
این	مطلب	را	می	گویم،	ناراحتی	و	رنج	و	زحمت	خاصّیت	همه	ی	انقالب	هاست،	هیچ	انقالبی	بدون	
که	دشمن	ضّدانقالب	راحت	و	آرام	نمی	نشیند،	 این	ناراحتی	ها	امکان	ندارد	و	این	به	خاطر	آن	است	
که	طرح	اصولی	و	 این	زحمت	ها	باید	حّل	بشود،	اّما	چه	زمانی	به	درستی	حّل	خواهد	شد؟	آن	زمانی	
	از	همکاری	و	برادری	به	وجود	 	از	صفا،	سرشار بنیادی	یک	جامعه	ی	اسالمی	در	محیطی	آرام،	سرشار
گرانی	ناراحتند،	مردم	از	کمبود	 بیاید،	در	آن	وقت	است	که	همه	ی	اصالحات	انجام	می	گیرد،	مردم	از	
	ناراحتند،	 کنار گوشه	و	 	بودن	ناامنی	ها	و	ناآرامی	ها	در	 مواد	اّولیه	و	مواد	غذایی	ناراحت	اند.	مردم	از
حّق	هم	دارند،	باید	این	ها	نباشد.	اّما	چگونه	می	توان	این	ریشه	های	فساد	و	این	پدیده	های	نابسامانی	
	را	آن	ها	 کار کمک	مردم	 که	باید	به	 کسانی	 که	مسئوالن	و	سردمداران	و	آن	 کرد؟	آن	وقتی	 را	برطرف	
انجام	بدهند،	آن	ها	بتوانند	با	اّتکا	به	پشتیبانی	مردم،	با	اّتکا	به	همکاری	مردم،	بدون	سرگرم	شدن	و	
که	دشمن	ممکن	است	برای	آن	ها	پیش	بیاورد،	بتوانند	در	یک	چنین	جّو	 مشغول	شدن	به	مسایلی	
کنند،	دشمن	نمی	خواهد	بگذارد	 کارها	را	به	سرعت	و	جدّیت	تعقیب	 آمیخته	ی	به	صفا	و	محّبتی	

که	همین	جّو	با	صفا	و	محبت	به	وجود	بیاید.
بگیرد،	 قرار	 ت	

ّ
مل تصویب	 مورد	 باال	 آراء	 این	 با	 اسالمی	 که	جمهوری	 نگذارد	 بود	 	 امیدوار دشمن	

	بود	بتواند	مانع	از	تشکیل	مجلس	خبرگان	و	ارائه	ی	قانون	اساسی	اسالمی	باشد،	 مأیوس	شد.	امیدوار

1.نهج	البالغه:	خطبه	50
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به	 با	سالمت	بگذرد،	 ریاست	جمهوری	 انتخابات	 بود	نگذارد	 	 امیدوار به	هّمت	مردم	مأیوس	شد.	
ِذیَن 

َّ
ال َیْوَم َیِئَس 

ْ
»ال گفته	است	 کریم	به	ما	 هّمت	مردم	و	با	هوشیاری	مردم	دشمن	مأیوس	شد.	قرآن	

ت	را	یک	پارچه	به	سمتی	غیر	از	سمت	
ّ
که	بتواند	مل ْم«1	دشمن	مأیوس	شده	است	

ُ
ِمْن ِدیِنک وا  َفُر

َ
ک

که	رهبر	این	اّمت	و	قائد	نجات	بخش	این	اّمت،	امام	خمینی،	در	پیش	پای	 انقالب	اسالمی	و	خّطی	
ت	را	با	

ّ
کوچک	این	مل گروه	های	 	این	ها	مأیوس	شده،	می	خواهد	 کند.	از گذاشته	است	منصرف	 او	

	بین	ببرد،	مردم	را	سرگرم	 کند،	یکپارچگی	را	از گروه	های	بزرگ	این	اّمت	جدا	 شعارهای	ظاهر	فریب	از	
	باشید. کند،	باید	هوشیار کند	و	مسئوالن	را	هم	مشغول	 مسایل	روزمّره	

انقالب	 این	 راه	 	 در که	 مردی	 و	 زن	 ای	 جوان	های	صادق،	 ای	 مؤمن،	 	 انسان	های	 ای	 مردم،	 ای	
و	 که	بحمداهلل	دارید،	 باشید	 پروا	داشته	 از	خدا	 کنید،	 تقوا	پیشه	 باشید،	 	 کردید،	هوشیار کاری	 فدا
	این	لحظات	حّساس	در	صدد	ضربه	زدن	از	درون	است.	ما	امروز	در	آستانه	ی	 که	دشمن	در بدانید	
کردند	 سعی	 کنند،	 یاد	 ز را	 اختالفات	 می	کنند	 سعی	 هستیم،	 اسالمی	 شورای	 مجلس	 انتخابات	
گنبد	را	به	وجود	بیاورند،	به	هّمت	مسلمانان	این	غائله	فیصله	یافت.	اّما	می	آیند	چند	نفر	 قضّیه	ی	
جوان	یا	غیرجوان	ساده	دل	را	تحریک	می	کنند	به	نام	تحّصن،	به	نام	اعتراض،	به	نام	اعتصاب،	به	نام	
ت	ایران	نیست،	این	

ّ
تظاهر،	مردم	را	مشغول	به	خود	می	کنند،	این	راه	راه	امام	نیست،	این	راه	راه	مل

که	با	این	ضربه	زدن	ها،	با	وجود	این	اعمال	ضّدانقالبی	 کسی	 راه	راه	انقالب	نیست،	دروغ	می	گوید	هر	
	نفر	معترض	به	دستگاه	دولت	منصوب	امام	 و	غیرانقالبی	خود	را	انقالبی	می	خواند.	چرا	هر	جا	چهار
ت	یکپارچه	می	رود،	یک	جا	جمع	می	شوند،	فورًا	می	بینید	عناصری	

ّ
که	امروز	مل یا	معترض	به	خّطی	

که	 	این	ها	را	می	گیرند؟	این	دلیل	این	نیست	 کرده	اند،	دور که	دشمن	جمهوری	اسالمی	اند	و	ثابت	
	راه	خدا،	 ت	ما	را	در

ّ
دشمن	منتظر	است	از	هر	فرصتی	استفاده	بکند؟	پروردگارا	همه	ی	آحاد	و	افراد	مل

	راه	وفاداری	به	این	انقالب	و	به	جمهوری	اسالمی	موّفق	و	مؤید	بگردان. 	راه	تقوی،	در در
والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته

1.مائده:	3
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گفتار شانزدهم نمودار 
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گفتار هفدهم: حوادث سال 1360 1
بسم	اهلل	الّرحمن	الّرحیم

الحمدهلل	رب	العالمین	الحمد	هلل	الذی	یومن	الخائفین	و	ینجی	الصالحین	و	یرفع	المستضعفین	
و	یضع	المستکّبر	ین	و	یهلک	ملوکا	و	یستخلف	آخرین	والصلواه	والسالم	علی	سیدنا	ونبینا	اشرف	
االنبیاء	و	المرسلین	حبیب	قلوبنا	ابی	القاسم	محمد	و	علی	آله	االطیبین	االطهرین	المنتجبین	الهداه	
المهدیین	المعصومین	سیما	بقیة	اهلل	فی	االرضین	و	صل	علی	ائمة	المسلمین	وحماه	المستضعفین	
و	رعاه	المؤمنین.	اللهم	اغفرللمومنین	و	المؤمنات	والمسلمین	و	المسلمات	االحیاء	منهم	واالموات	

و	اغفر	لشهدائنا	االبرار	االخیار.
َم  ُه ما َتَقّدَ َک الّلَ

َ
 ُمبینا ِلَیْغِفَر ل

ً
َک َفْتحا

َ
ا َفَتْحنا ل

َ
قال	اهلل	الحکیم	فی	کتابه:	بسم	اهلل	الرحمن	الرحیم »ِإّن

ذی 
َّ
 ُهَو ال

ً
 َعزیزا

ً
ُه َنْصرا  ُمْسَتقیما َو َیْنُصَرَک الّلَ

ً
ْیَک َو َیْهِدَیَک ِصراطا

َ
َر َو ُیِتّمَ ِنْعَمَتُه َعل

َ
ّخ

َ
ِمْن َذْنِبَک َو ما َتأ

ْرِض«2
َ
أ

ْ
ماواِت َو ال ِه ُجُنوُد الّسَ  َمَع إیمآن هم  َو ِلّلَ

ً
ُمْؤِمنیَن ِلَیْزداُدوا إیمانا

ْ
وِب ال

ُ
کیَنَة فی  ُقل  الّسَ

َ
ْنَزل

َ
أ

ت	بزرگ،	
ّ
در	آخرین	جمعه	ی	سال	هجری	شمسی	و	در	آستانه	ی	ورود	به	سال	جدید	دیدار	شما	مل

و	 	 برادر این	 برای	 فوالدین	 و	عزم	های	 روح	های	خروشان	 و	 گرم	 با	دل	های	 مواجهه	 و	 نمازگزاران	عزیز	
کمال	سرافرازی	و	خوشنودی	و	موجب	سپاس	از	خدا	است	و	من	 دوست	دار	و	خیرخواه	شما	مایه	ی	
که	پیوسته	 	روزها	و	هفته	ها	و	ماه	ها	 که	به	من	فرصت	داد	و	مهلت	داد	تا	بعد	از خدا	را	شکر	می	کنم	
یای	لطف	و	محبت	بیکران	شما	مردم	بوده	ام	و	هر	روزی،	هر	ساعتی	سیل	خروشان	محبت	 غرق	در	در
شما	به	سوی	من	سرازیر	بوده	است	بتوانم	در	مقابل	شما	قرار	بگیرم	با	شما	روبه	رو	حرف	بزنم	خدا	را	بر	
	این	مجمع	عظیم	الهی	و	 این	نعمت	بزرگ	سپاسگزاری	می	کنم	و	شما	بندگان	نمازگزار	خدا	را	چه	در
	این	که	بتوانم	پاسخ	محبت	های	شما	 	نیز	سپاسگزاری	می	کنم.	البّته	زبان	من	از کشور چه	در	سراسر	

1.خطبه	ى	نماز	جمعه	1360/12/28
2.فتح:	1	تا	4
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پاسخ	 و	می	کنید،	 کرده	اید	 برادر	خدمتگزار	 این	 به	 پر	صفا	 پر	لطف،	 	 این	طور یغ	 این	طور	بی	در که	 را	
بدهد.	خدا	به	شما	جزای	خیر	بدهد.	خدا	شما	را	مورد	لطف	و	محبت	خودش	قرار	بدهد.	نه	من،	
	او	باشد	در	خود	یارای	پاسخگویی	به	این	همه	 که	ذره	ای	وجدان	و	عاطفه	ی	انسانی	در هیچ	انسانی	
که	در	طول	این	هشت	ماه	و	بیشتر	از	سوی	شما	مردم	سرازیر	بوده	نخواهد	توانست	 لطف	و	محبتی	را	
	ما	با	یکدیگر	گذشته	است.	آن	جمعه	ی	فراموش	نشدنی	 که	بدهد.	هشت	ماه	و	بیشتر	از	آخرین	دیدار
	تاریخ	ما	داشت	تا	امروز	هشت	ماه	فاصله	دارد.	 که	به	دنبال	خود	روزهای	فراموش	نشدنی	دیگری	را	در
که	من	تا	سر	حد	مرگ	رفتم	و	فضل	خدا	به	برکت	دعای	شما	مردم	من	را	برگرداند	 	بود	 فردای	همان	روز
که	خدا	از	من	توقع	انجام	خدمت	بزرگی	را	دارد	و	خودم	را	آماده	 کردم	 و	من	از	همان	لحظه	احساس	
که	باید	آماده	ی	برداشتن	 که	این	خدمت	چیست	اّما	یقین	داشتم	 	البّته	حرف	نمی	زدم	 کردم.	آن	روز

بارهای	سنگینی	برای	او	برای	این	انقالب	و	در	خدمت	شما	مردم	باشم.
رفت.	27تن	 ما	 بهشتی	 افتاد.	 اتفاق	 اسالمی	 کربالی	خونین	حزب	جمهوری	 روز	 آن	 یکشنبه	ی	
	این	انقالب	رفتند.	اندکی	بعد	حادثه	های	تلِخ	جانگداز	یکی	پس	از	دیگری	پیش	 یاران	عزیز	و	بزرگوار
	زبدگان	 آمد.	رئیس	جمهور	مؤمن	و	متعهد	ما،	نخست	وزیر	دانشمند،	فاضل	و	مجتهد	ما	و	بسیاری	از
کاًل	 	این	هشت	ماه	و	 ت،	یکی	پس	از	دیگری	به	دیدار	خدا	شتافتند.	آن	چه	ما	در

ّ
و	برگزیدگان	این	مل

	به	پایان	این	سال	 ت	برابری	می	کند.	و	ما	امروز
ّ
گذراندیم	با	حوادث	یک	قرِن	یک	مل 	این	یک	سال	 در

رسیدیم.
	آئینه	ی	شفاف	 کوتاهی	به	این	یک	سال	بکنیم،	شاید	در ید	برادران	و	خواهران	عزیز	من،	نگاه	 بگذار
	آینده	را	به	روشنی	ببینیم.	سال	گذشته،	یعنی	سال	جاری	 و	روشن	این	سال	پر	ماجرا	و	پرنشیب	و	فراز
	این	یک	سال	بهای	 که	شروع	می	شد،	از	سوی	امام	نامگذاری	شد	به	سال	قانون.	ما	در در	هنگامی	
	قانون	اسالمی	رنج	 از که	 یا	آن	هایی	 	قانون	بدشان	می	آید،	 از که	 را	پرداختیم.	آن	هایی	 اجرای	قانون	
کنید	 	این	جا	می	توانید	حس	 کردند	شما	از می	برند	با	سال	قانون	مبارزه	ی	خصمانه	و	خونین	را	شروع	
که	 انقالبی	چقدر	دردسر	دارد.	همان	طوری	 الهی	بدون	اغماض	در	یک	جامعه	ی	 قانون	 که	اجرای	
که	 انقالب	ما	به	دنبال	خود	دردسرهای	فراموش	نشدنی	و	بزرگی	را	برای	شما	پدید	آورد،	اجرای	قانونی	
ت	ما	سنگین	و	پردردسر	باشد.	قربانیان	

ّ
از	دل	انقالب	جوشیده	بود	هم،	باید	به	همین	اندازه	برای	مل

جبهه	های	 به	 نگاهی	 بکنید.	 جبهه	ها	 به	 نگاهی	 هستند؟	 کسانی	 چه	 قرآن	 اجرای	 و	 اسالم	 قانون	
ید	و	باالخره	نگاهی	به	 داخل	شهرها	بکنید.	نگاهی	به	همه	ی	صحنه	های	درگیری	حّق	و	باطل	بیانداز
	این	جامعه	بیاندازید.	 72تن	شهید	در	آتش	بغض	دشمنان	سوخته	و	به	ده	ها	انسان	برگزیده	و	ممتاز
کشیده	 که	برای	اجرای	قانون	الهی	و	اسالمی	این	همه	زجر	 ت	در	حالی	

ّ
قانون	این	است.	آیا	این	مل

کسانی	در	مقابل	 کسی	به	این	قانون	اهانت	بکند؟	اجازه	خواهد	داد	باز	هم	 است	اجازه	خواهد	داد	
که	آینده	ی	انقالب	را	برای	ما	 قانون	اسالم	و	احکام	قرآن	مقاومت	بکنند؟	این	است	آن	پایه	و	مبنایی	
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ترسیم	می	کند.
بود،	سال	خرج	 و	شهادت	ها	 ایثارها	 بود،	سال	 پرغمی	 بود،	سال	 تلخی	 ما	سال	 برای	 امسال	 بله	
کدام	 	باید	زحمت	بکشد	تا	یک	بهشتی	بسازد؟	و	 ت	چقدر

ّ
کردن	ارزنده	ترین	سرمایه	ها	بود.	آیا	یک	مل

کرد.	اّما	درعین	حال	 	راه	خدا	خرج	 	این	قیمتی	تر.	و	این	انقالب	این	سرمایه	های	قیمتی	را	در سرمایه	از
کرد،	 این	همه	خرج	 گر	 ا ما	 ت	

ّ
بود.	مل نیز	 پر	موّفقّیت	 و	 فراموش	نشدنی	 برای	ما	یک	سال	 این	سال	

اّما	 کام	انسان	تلخ	می	آید.	 خیلی	هم	به	دست	آورد.	خیلی	چیزها	به	چشم	انسان	ناخوشایند	و	به	
ُه فیِه   َو َیْجَعَل الّلَ

ً
َرُهوا َشْیئا

ْ
ْن َتک

َ
م«1	»َفَعسی  أ

ُ
ک

َ
 َو ُهَو َخْیٌر ل

ً
َرُهوا َشْیئا

ْ
ْن َتک

َ
قرآن	به	ما	می	آموزد:	»َو َعسی  أ

که	 	این	چنین	حادثه	هایی	سرشار	است.	چیزهایی	 کنون	از  َکثیرا«2.	تاریخ	ما	از	صدر	اسالم	تا
ً
َخْیرا

اّما	در	 	یاد	آن	ها	تا	واقع	نشده	تنش	می	لرزد	و	وقتی	واقع	می	شود،	دل	انسان	را	آب	می	کند،	 انسان	از
کردم،	 که	تالوت	 	از	خیر	و	سود	و	رحمت	و	فضل	برای	مؤمنان	و	بندگان	خدا.	این	آیاتی	 نهایت	سرشار
که	خدا	آن	را	بر	پیغمبر؟ص؟منت	می	گذارد.	 کدام	فتح	است	 چنین	خاطره	ای	را	به	یاد	ما	می	آورد.	این	
مسلمانان	 از	 بسیاری	 نظر	 به	 که	 چیزی	 است،	 حدیبیه	 ماجرای	 این	 ُمبینا«3	  

ً
َفْتحا َک 

َ
ل َفَتْحنا  ا 

َ
»ِإّن

با	هیچ	 با	هیچ	جنگی،	 برای	مسلمانان	عاید	شد	 از	حادثه	ی	حدیبیه	 که	 فوایدی	 اّما	 تلخ	می	آمد؛	
کار	پیغمبر؟ص؟در	فتح	 گره	های	 	.	 گشودنی	آشکار گشودیم،	 فتح	دیگری	قابل	تأمین	نبود.	ما	برای	تو	
که	پیامدهای	تلخ	 َر«4.	همه	ی	حوادثی	

َ
ّخ

َ
َم ِمْن َذْنِبَک َو ما َتأ ُه ما َتَقّدَ َک الّلَ

َ
حدیبیه	باز	شد.	»ِلَیْغِفَر ل

که	بر	تو	 ْیَک«5	نعمت	خدا	را	
َ
	ِنْعَمَتُه	َعل 	ُیِتّمَ برای	تو	داشته	است	به	وسیله	ی	این	فتح	پوشانده	شد	»َو

	َیْهِدَیَک	ِصراطًا	ُمْسَتقیمًا«6	آن	راه	روشن،	راه	بی	اشکال	و	 کامل	شد	»َو و	بر	مسلمانان	نازل	شده	بود	
	َیْنُصَرَک	اهلُل	َنْصرًا	َعزیزًا«7	پیروزی	شکست	ناپذیر	و	خلل	ناپذیر	 بی	شبهه	در	مقابل	تو	باز	شد	و	باالخره	»َو
که	اّول	به	نظر	مسلمانان	فتح	 از	سوی	خدا	برای	تو	پیش	آمد.	این	چهار	دست	آورد	بزرگ	بر	اثر	فتحی	
کنندگان	 اقامه	 ایران،	ای	اّمت	پیامبر	بزرگ	اسالم،	ای	 آیه	را	ای	مسلمانان	 نبود،	شکست	بود،	این	
کردید،	چقدر	 گریه	 	این	سال	چقدر	شما	 کنید،	این	شما	هستید.	در نماز،	بخوانید	و	با	خود	تطبیق	
کردید،	 کردید؛	اّما	امسال	شما	فتح	 گذراندید	و	چقدر	دعا	 با	یاد	عزیزان	روزها	و	شب	های	تلخی	را	
	.	آیا	چشم	های	بینا	می	توانند	به	روشنی	این	فتح	بزرگ	و	مبین	را	ببینند؟	شما	 آن	هم	فتحی	آشکار

کشیدید	به	آخر	رساندید. 	این	یک	سال	 پیامدهای	تلخ	این	انقالب	را	با	آن	چه	در

1.بقره:	216
2.نساء:	19

3.فتح:	1
4.فتح:	2
5.همان
6.همان

7.فتح:	3



آزادی	خواهی	 دروغین	 ماسک	های	 چقدر	 شد.	 افشا	 چهره	ها	 چقدر	 شصت	 ساِل	 این	 	 در 	
این	 مزور،	 چهره	های	 این	 آسانی	 به	 می	توانست	 ت	

ّ
مل این	 آیا	 افتاد.	 صورت	ها	 از	 خلق	گرایی	 و	

کم	اهمّیت		تر	نبود.	 	انقالب	اّول	و	دّوم	شما	 کرده	را	بشناسد؟	انقالب	سّوم	شما،	از صورتک	های	بزک	
راست	 و	 به	چپ	 را	 ایران	 بزرگ	اسالمی	 انقالب	 که	سعی	می	کرد	 	همه	ی	خطوطی	 انقالب	سّوم	 	 در
یک	 در	 گذشته	 محو	شدند.	سال	 برگرداند،	 پنجره	 از	 بود	 رفته	 بیرون	 	 در از	 که	 را	 دشمن	 و	 بکشاند	
چنین	روزهایی،	چه	اضطراب	فکری	در	میان	مردم	بود.	این	آن	را	و	آن	این	را	تخطئه	می	کرد.	چقدر	
که	به	برادران	و	خواهران	مسلمان	بگوییم،	 وقِت	ما	را	در	خطبه	های	نماز	جمعه	صرف	این	می	شد	
به	خود	 را	 ت	

ّ
مل این	 انسانی	 نیروی	 	 بزرگ	چقدر فتنه	ی	 آن	 نکنند.	 با	هم	بحث	سیاسی	مالل	انگیز	

َمَع	إیمآن	هم	«1	 	آن	فتنه	رها	شده	اید.	دنباله	ی	آیه	»ِلَیْزداُدوا	إیمانًا	 اختصاص	داده	بود.	امروز	شما	از
که	دل	هایتان	ایمان	به	خدا	داشت	با	حوادث	این	سال	پرحادثه	به	خدا	نزدیکتر	شد.	ایمان	ما	 شما	
کفر	و	نفاق	دست	در	دست	 	این	سال	گذشته	دو	خط	 کردیم.	در همه	قوی	شد.	به	خدا	اطمینان	پیدا	
که	داشتند	ایستادند.	اّما	خط	ایمان	بر	آن	ها	غلبه	 هم	در	مقابل	خط	ایمان	با	همه	ی	توان	و	نیرویی	
ت	انقالبی	مسلمان	می	توانیم	حضور	خودمان	را	هر	چه	

ّ
	به	عنوان	یک	دولت	و	مل کرد.	ما	امروز پیدا	

کنیم.	این	برکت	این	یک	سال	بود.	 که	نمی	تواند	انقالب	ما	را	ببیند	ثابت	 پابرجاتر	به	دنیای	معاندی	
کی	می	تواند	انقالب	 که	 گوش	خوابانده	بود	 گذشت	 که	 	اّول	انقالب	تا	خردادماه	این	سالی	 دشمن	از
کردن	نیروهای	انقالبی،	 کند.	با	مرتجع	خواندن	منادیان	اسالم	با	منزوی	 را	از	درون	خالی	و	بی	محتوا	
در	 نفوذی	 عامل	های	 بی	ایمان،	 کرده	ی	 افراد	چهره	عوض	 به	 فرصت	طلب	 افراد	 به	 دادن	 میدان	 با	
کار	می	کردند.	مردم	دچار	اضطراب	و	تشویش	بودند.	یک	سال	 کشور	 صدر	دستگاهای	اجرایی	این	
ت	ایران	را	مجبور	است	

ّ
کرد.	دنیا	امروز	مل مقاومت	شما،	همه	ی	این	خطوط	لعنتی	شیطانی	را	محو	

	آزموده	تر	و	 کار ت،	
ّ
که	مل کند.	وقتی	ما	به	این	یک	سال	نگاه	می	کنیم	به	روشنی	احساس	می	کنیم	 باور	

تی	است	که	شخصیت	های	روحانی	و	سیاسی	و	نظامی	خود	
ّ
	و	مل آب	دیده	تر	شده	است.	کدام	کشور

	باالترین	سطوح	از	دست	بدهد	و	نه	فقط	مضطرب	نشود	و	سست	نشود	و	حتی	نیرومندتر	بشود.	 را	در
	و	تابناک	 	و	پر	صفایی	مثل	آیت	اهلل	دستغیب	و	آیت	اهلل	مدنی	چهره	های	منور چهره	های	مظلوم،	منور
و	پرافتخاری	مثل	آیت	اهلل	شهید	بهشتی،	انسان	های		بزرگ	و	با	صفایی	مثل	باهنر	و	رجایی،	رزم	آوران	
کالهدوز،	شهید	نامجو،	شهید	فکوری.	فرشتگانی	در	 خستگی	ناپذیری	مثل	شهید	فالحی،	شهید	
از	 این	ها	 و	راهبان	شب،	 	 روز آور	میدان	جنگ،	شیران	 انسان	مثل	صدها	و	هزارها	جوان	رزم	 قالب	
گرفته	شده	اند.	نه	فقط	تکان	نخوردید	از	ترس،	نه	فقط	مرعوب	نشدید،	توکل	شما	 ت	

ّ
دست	این	مل

	اینتان	ای	 َک	َفَتْرضی«2	بعد	از ّبُ َسْوَف	ُیْعطیَک	َر
َ
	ل ّولی		َو

ْ
َک	ِمَن	اال

َ
ِخَرُة	َخْیٌر	ل

ْ
ل

َ
	ل به	خدا	بیشتر	شد	»َو

1.فتح:	4
2.ضحی:	4	و	5
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گذشته	تان	درخشان	تر	است.	آن	قدر	خدا	به	 	اینتان	بهتر	است.	آینده	تان	از	 از ت	بزرگ!	از	پیش	
ّ
مل

که	از	خدا	و	فضل	او	خشنود	و	راضی	بشوید.	این	آینده	ی	شما	است. کرد	 شما	فضل	و	لطف	خواهد	
کارنامه	ای	خونین،	سرخ	رنگ،	پردرد	و	پررنج،	اّما	خوش	عاقبت	و	نوید	 کارنامه	ی	سال	شصت،	
و	 با	قدرت	 را	در	سال	شصت	ویک	 کننده	است.	ما	می	خواهیم	حرکت	سال	شصت	 گرم	 و	 بخش	
که	او	را	 ت،	هر	کسی	را	

ّ
	راه	خدا	قربانی	بدهیم.	این	مل سرعت	ادامه	بدهیم.	ما	آماده	هستیم	باز	هم	در

	برای	من	بیست	ونه	هزار	خورده	ای	تومان	پول	 نشناسد،	دیوانه	می	کند.	عزیزان	ما	از	سوسنگرد	پریروز
	راه	خدا	می	دهد،	پاداش	شب	عید	را	 پاداش	عیدیشان	را	فرستادند.	پاسدار	جان	خودش	را	دارد	در
که	به	او	پرداخت	شده	می	فرستد	برای	این	که	به	دولت	تسلیم	بشود	و	خرج	بشود	برای	امور	دولت. هم	
تنها	 نامزدی،	 انگشترهای	 هدیه	ها،	 نامه	ها،	 دیگری	 از	 پس	 یکی	 این	جا	 آمدم	 که	 حاال	 	1...
این	 آیا	 آوردند.	 از	دیگری	 یکی	پس	 را،	 یادگارهای	عزیزش	 تنها	 و	 مرد	 یا	یک	 زن	 موجودی	های	یک	
و	 کارخانه	 مسایل	 اشتغال،	 به	 مربوط	 مسایل	 اقتصادی،	 نارسایی	های	 است؟	 ت	شکست	پذیر	

ّ
مل

و	نخواهد	 را	مأیوس	نکرده	 انقالب	 این	 به	 و	 به	خدا	 اداره،	هیچ	وقت	دل	های	مؤمن	 و	 	 بازار و	 مزرعه	
که	آن	را	ببیند	و	بفهمد.	من	احساس	می	کنم	 کورتر	از	آن	است	 که	دشمن	ما	 کرد.	این	چیزی	است	
فّعالّیت	 و	 ت	در	حال	تالش	

ّ
این	مل کردند،	پشت	 به	آن	اشاره	 امام	 که	 همان	دست	غیبی	خدایی	

است.	سال	شصت	برای	ما	یک	سال	فراموش	نشدنی	است.	و	تاریخ	این	سال	را	به	عنوان	یکی	از	
کرد.	اّما	ای	برادران	و	خواهران	 ت	ثبت	خواهد	

ّ
پرماجراترین	و	تعیین	کننده	ترین	اصول	زندگی	این	مل

که	به	 کجا	آوردیم؟	این	دل	پر	ایمان،	این	اراده	ی	خلل	ناپذیر	را	 من	این	همه	دستاورد	ارزشمند	را	ما	از	
که	باید	سر	تعظیم،	پیشانی	خضوع	در	مقابل	 که	برای	ما	برانگیخت؟	این	جاست	 ما	داد؟	این	رهبر	را	
	تو	است،	همه	ی	 کنیم،	پروردگارا	همه	چیز	از یم.	به	خدای	متعال	عرض	 خدای	بزرگ	را	بر	زمین	بساز
کنی،	این	 گرم	 کنی	و	با	محبت	خود	 گر	دل	ما	را	هم	به	سوی	خود	جذب	 کردی.	ا کمّکها	را	تو	به	ما	
ت	را	یاد	خدا	زنده	می	دارد.	ای	

ّ
که	از	همه	ی	لطف	های	دیگر	بزرگتر	است.	این	مل لطف	دیگری	است	

ت	مسلمان	قهرمان	ایران!	یاد	خدا	را	فراموش	مکنید.	قدرت	ظاهری	و	ماّدی	ما	چندان	نیست،	هر	
ّ
مل

کنید.	ای	دل	های	شب	زنده	 چه	هست	قدرت	معنوّیت	ما	است.	این	قدرت	را	در	خودتان	تقویت	
	بنالید،	ای	چشم	های	مؤمن	بگریید.	ای	انسان	هایی	که	بندگی	خدا	را	قبول	کردید،	عبودیت	خود	 دار
کنید.	بدون	این	ها	همه	دست	آوردها	هیچند	ای	نمازگزاران	تقوای	خدای	بزرگ	را	پیشه	ی	 را	تقویت	
کنید.	خدا	به	پیغمبرش	هم	همین	را	یاد	می	دهد.	همه	ی	بندگان	خدا	در	هر	مقطعی	از	مقاطع	 خود	
	یاد	خدا	غافل	شده	اند	دست	های	شیطان	 که	از تاریخ	تا	وقتی	با	خدا	بودند	پیروز	شدند.	به	مجرد	این	
بیاورید.	عالج	 از	پیش	روی	 به	معنوّیت	بیش	 کشانید.	 به	هر	جا	خواست	 و	 گرفت	 را	 گریبان	آن	ها	

1.جاافتادگی	نوار
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که	لحظه	ای	یاد	خدا	را	فراموش	 ت	این	است	
ّ
همه	ی	نابسامانی	ها	و	دوای	همه	ی	دردها	برای	این	مل

و	 از	شوق	 که	 با	اشکی	 با	خدا	 کردن	مان	 رازونیاز	 با	 کردنمان	 با	دعا	 با	دعا	خواندنمان	 گر	 ا ما	 نکند.	
خوف	خدا	جاری	می	شود	رابطه	ی	خودمان	با	خدا	روزبه	روز	مستحکم	تر	کنیم،	باید	مطمئن	باشیم	که	
کمترین	ضایعه	ای	را	 نه	آمریکا	و	نه	همه	ی	قدرتمندان	جهانی	دست	به	دست	هم	نخواهند	توانست	
کتان	بیشتر	رابطه	ی	خود	با	خدا	را	 برای	ما	به	وجود	بیاورند.	مخصوصًا	جوانان،	شما	با	آن	دل	های	پا
	یاد	خدا	غافل	 محکم	کنید.	جامعه	ای	که	جوانانش	بسم	اهلل	می	گویند	و	به	جهاد	می	روند	و	در	سنگر	از
کجاست،	 دنیا	 بکنید.	 دنیا	 به	 نگاهی	 یک	 نخواهد	چشید.	 را	 تلخ	شکست	 هرگز	طعم	 نمی	شوند	
که	روزبه	روز	معنوّیت	اش	 که	غرق	در	مادی	گری	و	فساد	و	فحشا	است،	دنیایی	 کجاییم.	دنیایی	 ما	
که	بتوان	انقالبی	بر	مبنای	حکم	 ضعیف	تر	و	ضعیف	تر	شده	است	هرگز	باور	نمی	کردند	و	نمی	کنند	
	ایران	می	بینید.	شما	همان	پایگاه	و	قاعده	ی	اساسی	 خدا	و	یاد	خدا	به	وجود	آورد؛	اّما	این	معجزه	را	در
نجات	 روحی	 رنجهای	 از	 بدبختی،	 از	 فساد،	 از	 تدریج	 به	 پایگاه	 این	 روی	 از	 را	 دنیا	 باید	 که	 شدید	
	آفریقا،	در	آسیای	دور،	در	 که	چشم	مستضعفان	جهان	به	شما	است.	امروز	در داد.	بی	خود	نیست	
قرن	ها	شعله	ی	 از	 بعد	 پیدا	می	کنند.	 و	قدرت	 ایران	هیجان	 بزرگ	 ت	

ّ
مل یاد	 به	 ت	ها	

ّ
مل خاورمیانه،	

ت	جوشید	و	این	به	برکت	یاد	خدا	و	تقوای	خدا	بود.
ّ
	این	مل اسالم	از

گناهان	را	فراموش	نکنید.	 اوصیکم	عباداهلل	بتقوی	اهلل	ای	بندگان	خدا،	تقوا	را،	یاد	خدا	را،	دوری	از	
گناهان	خودخواهی	و	خودپسندی	است.	از	خودمان	از	منافع	خودمان	خارج	بشویم،	 منشأ	همه	ی	
کردید	و	موّفق	شدید.	این	 تا	امروز	 که	شما	 کاری	بوده	 کنیم.	این	 بیرون	بیاییم.	خود	را	تسلیم	خدا	
کوچک	و	بزرگ	 	با	اّطالع	از	حوادث	 کنید،	باز	هم	موّفق	خواهید	شد.	من	امروز رشته	را	هر	چه	محکم	تر	
این	کشور	وقتی	نگاه	به	شما	می	کنم،	نگاه	به	کشور	می	کنم،	به	عنوان	یک	مسئول	احساس	می	کنم	که	
حرکت	ما	به	سوی	پیروزی	های	بزرگ	سیاسی	و	نظامی	و	اقتصادی	پرشتاب	تر	از	همیشه	است.	وضع	
کار	نکرد	نتوانست.	 کرد،	هر	 	توانست	 کار 	این	مدت	هر	 ما	از	همیشه	بهتر	است.	با	این	که	دشمن	در
کشور	 در	داخل	 مزدوران	 از	 بعضی	 و	 منطقه	 مرتجعان	 بعضی	 و	 اروپایی	 کشورهای	 بعضی	 و	 آمریکا	
رفتند.	 ت	ما	جلو	رفت	آن	ها	خودشان	عقب	

ّ
کردند	مل کار	 اّما	هر	 کردند.	 آمد	 بر	 از	دستشان	 هر	چه	

کشانده	شدند.	در	داخل	شهرها،	در	داخل	جاده	ها،	در	 مدعیان	حمایت	از	خلق	به	جنگ	با	خلق	
کشیده	بودند	چهره	ی	خودشان	را	به	 که	سال	هایی	زحمت	 کسانی	 روستاها،	نزدیک	مرز،	همه	ی	آن	
	آورده	بودند،	چون	با	مردم	روبه	رو	هستند	مجبورند	به	مردم	ضربه	بزنند.	 شکل	طرفداری	از	خلق	در
امام	 کنند،	 تکه	تکه	 نارنجک	 با	 را	 	 بزنند،	مغازه	دار آتش	 را	 پیرمرد	بی	دفاع	 ُبکشند،	 بچه	ی	خردسال	
	از	چشم	مردم	بیشتر	افتادند،	از	دل	مردم	بیشتر	دور	شدند.	 کنند.	روزبه	روز جمعه	های	محبوب	را	ترور	
که	همچنان	در	دام	این	 کسانی	 	زبان	مردم	حرف	بزند،	خطاب	به	 که	می	تواند	از کسی	 من	به	عنوان	
مثل	 برگردند.	 ت	

ّ
مل آغوش	 به	 می	گویم	 آن	ها	 به	 می	کنم،	 نصیحت	 پدرانه	 برادرانه،	 گرفتارند،	 فریب	
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کردند،	حقیقت	را	فهمیدند،	به	آغوش	مردم	برگشتند،	آن	ها	هم	برگردند.	چه	 که	توبه	 یادی	 عده	ای	ز
که	در	خارج	هستند	هم،	 ت	انقالبی	و	مقاوم	بجنگد.	به	آن	هایی	

ّ
که	انسان	با	یک	مل فایده	ای	دارد	

که	برده	اند. همین	نصیحت	را	می	کنم.	چرا	عرض	خودشان	را	ببرند،	بیش	از	آن	چه	
کرد؟	این	مردم	غیر	از	عشق	به	اسالم	و	 که	باید	با	آن	ها	مبارزه	 کرده	اند	 گناهی	 مگر	این	مردم	چه	
و	نصیحت	 قابل	اصالح	 راه	حکومت	اسالمی،	مگر	جرمی	مرتکب	شده	اند؟	بعضی	ها	 	 زحمت	در
قضایی	 دستگاه	 نیرومند	 سرپنجه	ی	 و	 قانون	 باید	 را	 آن	ها	 جواب	 نداریم،	 کاری	 آن	ها	 به	 نیستند	
که	در	یک	بدن	فاسد	شده	اند.	اّما	بعضی	ها	غافل	اند،	قابل	اصالح	اند.	بیایند	 بدهد.	مانند	اعضایی	
مایل	 ت	

ّ
مل این	 می	کنیم.	 نصیحت	 را	 آن	ها	 دوستانه	 و	 مخلصانه	 برادرانه،	 ما	 که	 بدانند	 بشنوند،	

که	دستگاه	های	 کاری	می	کنید	 را	مجددًا	در	آغوش	بگیرد.	چرا	شما	 این	رمیدگان	غافل	 که	 است	
بگیرند.	 را	 کشور	شماها	 امنّیت	 و	 به	خاطر	حفظ	سالمت	جامعه	 کنید	 را	مجبور	 و	مجری	 قضایی	
برای	 ت،	

ّ
مل یک	 برای	 چرا	 کند.	 مجازات	 را	 که	شما	 کنید	 مجبور	 را	 قانون	 تا	 می	کنید	 چرا	جنایت	

ت	شکست	
ّ
مل این	 که	 نمی	بینید	 مگر	 می	آفرینید.	 تأّسف	 و	 رنج	 مادرها	 و	 پدرها	 برای	 خانواده	ها،	

را	 انقالب	 این	 ت،	
ّ
مل این	 این	دولت،	 این	حکومت،	 باید	 که	 گفته	اند	 به	شما	 گر	 ا خوردنی	نیست.	

نمی	توانند	 که	 فهمیده	اند	 خوب	 خودشان	 گفته	اند،	 شما	 به	 که	 آن	هایی	 بدانید	 بدهیم،	 شکست	
یک	 عنوان	 به	 باشید	 مطمئن	 برگردید.	 شد.	 معلوم	 هم	 ماهّیت	شان	 گریختند،	 بدهند؛	 شکست	
گوش	آن	ها	خواهد	رسید؟	آیا	دیدگاه	تنگ	آن	ها،	 برادر	خیرخواهانه	به	شما	می	گویم.	آیا	این	حرف	به	
که	این	مجمع	عظیم	میلیونی	را	 توصیه	ی	رهبران	و	مسئوالن	خائن	آن	ها	به	آن	ها	اجازه	خواهد	داد	
آن	 و	جز	خیر	خود	 اّمت	 این	 ما	جز	خیر	 که	 باش	 پروردگارا	شاهد	 بشنوند؟	 را	 این	حرف	ها	 ببینند،	
نسبت	 دین	 اّولیاء	 	 و پیغمبر؟ص؟اسالم	 روحیه	ی	 از	 تبع	 به	 نمی	خواهیم.	 را	 غافل	 خوردگان	 بازی	
که	سالمت	 است	 جایی	 آن	 تا	 عطوفت	 این	 اّما	 می	کنیم.	 نگاه	 عطوفت	 با	چشم	 زدگان	 غفلت	 به	
پدران، ای	 نشود.	 خدشه	دار	 است،	 شده	 تحکیم	 شهید	 همه	 این	 خون	 با	 که	 قانونی	 و	 	جامعه	
آن	ها	 به	 بشنوید،	 ببینید،	 هستند	 قبیل	 این	 	 از افرادی	 شما	 خانواده	های	 در	 که	 کسانی	 مادران	 ای	
بارها	 و	 بارها	 که	 ندانید.	همین	طور	 فرزند	خود	 را	 آن	ها	 نمی	فهمند،	 باز	هم	 که	 گر	دیدید	 ا و	 برسانید	
	فرزند	ناخلف	خود	به	سهولت	می	گذرند.	 	ثابت	کردند	که	مانند	نوح	پیغمبر؟ص؟از 	این	کشور افرادی	در
	این	خطبه	ی	اّول	همین	جا	تمام	می	کنم،	خیلی	حرف	هست	اّما	وقت	نیست.	چند	 من	عرایضم	را	در
	و	به	برکت	انفاس	قدسیه	ی	شما	مردم	خدای	متعال	 دعا	می	کنم،	شاید	به	برکت	این	ساعت	و	این	روز
گمراهان	را	نجات	بده.	خدایا	این	امید	و	توکلی	 کند.	پروردگارا	همه	ی	غافالن	و	 این	دعاها	را	اجابت	
که	هدایت	کننده	و	راهبر	و	راهنمای	ما	است	 	ما	را	 که	به	ما	داده	ای	از	ما	مگیر.	خدایا	امام	بزرگوار را	

کن. برای	اسالم	و	مسلمین	حفظ	
والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته.
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گفتار هفدهم نمودار 
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گفتار هجدهم: وقایع انقالب در سال 65 و چشم انداز سال66 1
بسم	اهلل	الّرحمن	الّرحیم

	الحمدهلل	رّب	العالمین	نحمده	و	نستعین	و	نستغفره	و	نستهدیه	و	نتوکل	علیه	و	نصلی	و	نصلم	
علی	حبیه	و	نجیبه	و	خیرته	فی	خلقه	سّیدنا	و	نبّینا	ابی	القاسم	القاسم	محّمد	و	علی	آله	األطیبین	

األطهرین	المنتجبین	الهداة	المهدین	المعصومین	سیما	بقیه	اهلل	فی	األرضین.
َذِلَک  ِإّنَ  َمْوِتَها  َبْعَد  ْرَض 

َ
أ

ْ
ال ُیْحِیی  ِه َکْیَف  الّلَ َرْحَمِت  آَثاِر  ی 

َ
ِإل »َفانُظْر  کتابه:	 و	قال	اهلل	حکیم	و	فی	

َمْوتَی«2
ْ
ُمْحِیی ال

َ
ل

و	ذکر	 تقوا	 مراعات	 به	 و	دعوت	می	کنم	 توصیه	می	کنم	 را	 	 نمازگزار و	خواهران	عزیز	 برادران	 همه	ی	
	و	زدودن	زنگ	غفلت	و	منّیت	بدین	وسیله	از	جان	ملکوتی	 	پروردگار کردن	دل	به	نور الهی	و	روشن	
انسانی	به	مناسبت	این	که	امروز	آخرین	جمعه	و	آخرین	روز	سال	هجری	شمسی	ماست،	مناسب	
که	ما	آن	را	به	طور	مرسوم	و	سنتی	عید	می	گیریم	چند	جمله	ای	صحبت	 است	درباره	ی	این	مقطع	
	پایان	می	گیرد	و	توصیه	هایی	نسبت	 که	تا	امروز کوتاه	از	سالی	 کنم	و	بدین	مناسبت	یک	جمع	بندی	

کنم. 	فردا	ان	شاءاهلل	آغاز	می	شود	به	برادران	و	خواهران	عزیز	عرض	 که	از به	سالی	
	البّته	روایاتی	 اّواًل	اصل	مسئله	عید	گرفتن	این	ایام	و	این	فصل	چیز	خوبی	است،	درباره	ی	عید	نوروز
و	 می	کند	 که	مدح	 روایاتی	 آن	 زبان	مذمت.	 با	 بعضی	 و	 و	ستایش	 زبان	مدح	 با	 بعضی	 است	 آمده	
کتاب	های	 که	در	 ستایش	می	کند	و	وقوع	حوادث	بزرگ	تاریخ	بشرّیت	را	به	این	روز	نسبت	می	دهد	
بشر	 زندگی	 در	 که	 آن	مقطع	هایی	است	 نو	 	 روز یعنی	 نوروز	 این	 به	 اشاره	 واقع	 	 در ما	هست،	 حدیث	
نوروز	 می	دانی	 آیا	 می	کند	 سؤال	 امام	 که	 وز؟«3	 الِنیر ما  »أتدری  است.	 داشته	 کننده	ای	 متحّول	 اثر	
که	بگوید	آن	حوادث	مثل	حبوط	آدم	یا	رسیدن	 چیست؟	امام	علی	الظاهر	درصدد	بیان	این	نیست	

1.بیانات	در	خطبه		اول	نماز	جمعه	1365/12/29
2.روم:	50

3.مستدرک	الوسائل،	ج	6،	ص	352	/	بحاراألنوار،	ج	56،	ص	91

عید نوروز و بهار 
طبیعت
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	این	مقطع	از	سال	واقع	شده،	بلکه	می	خواهد	بگوید	نوروز	حقیقی	 	و	در 	این	روز کوه	جودی	در نوح	به	
کرد.	نوح	نجات	 که	آدم	حبوط	 کننده	در	زندگی	بشر	آن	روزی	است	 	نو	و	تعیین	 آن	روزهاست.	روز
را	در	حقیقت	 مراسم	 این	 که	مذمت	می	کند	 روایاتی	هم	 افتاد.	 اتفاق	 آن	حوادث	مهّم	دیگر	 یافت.	
پیروی	 به	 	 روزگار آن	 	 در مردم	 از	 بعضی	 که	 است	 جاهلی	 سنتهای	 آن	 مذمت	 نیست	 عید	 مذمت	
با	اسالم	 امات	باالسالم	سنن	جاهلیة«	 که	»ان	اهلل	 انجام	می	دادند	 را	 گذشته	آن	ها	 از	آتش	پرستان	

سنت	های	جاهلی	در	هم	شکسته	شد	با	آن	سنت	ها	مخالفت	می	شود.
نیست.	 باشد	هیچ	گونه	مخالفتی	 نیک	همراه	 کارهای	 با	 گر	 ا و	شادی	سالم	مخصوصًا	 با	جشن	
کردم	 تالوت	 که	 آیه	ای	 همین	 در	 می	کند.	 استفاده	 درس	 عنوان	 به	 طبیعی	 حوادث	 از	 قرآن	 اساسًا	
ْرَض َبْعَد َمْوِتَها«	

َ
أ

ْ
ْیَف ُیْحِیی ال

َ
ِه«	بنگر	به	نشانه	های	رحمت	خدا	»ک ی آَثاِر َرْحَمِت الّلَ

َ
می	فرماید	»َفانُظْر ِإل

چطور	زمین	را	بعد	مرگ	زمستانی	و	بایر	شدن	و	لخت	شدن	دوباره	با	جوشش	حیات	زنده	می	کند	
بیان	 این	 دنبال	 بالفاصله	 و	حیوان	است.	 انسان	 مایه	ی	حیات	 که	خود	 یاند	 آن	می	رو در	 را	 گیاه	 و	
روز	 	 در هم	 را	 انسانی	 مردگان	 که	 است	 قدرت	 دست	 همین	 َمْوَتی«	

ْ
ال ُمْحِیی	

َ
ل َذِلَک	 	

َ
»ِإّن می	فرماید	

	قرآن	وجود	دارد	 قیاّمت	زنده	می	کند	و	دوباره	بر	سر	پا	می	سازد.	درس	در	همه	ی	حوادث	طبیعی	در
کنیم،	هم	 این	عید	هم،	این	فصل	هم،	این	مقطع	زمانی	هم	می	تواند	برای	ما	درس	باشد.	هم	فکر	
	نویی	 	ایام	عید	فروردین	مانند	روز کنیم.	البّته	مردم	ما	در کنیم،	هم	برای	آینده	برنامه	ریزی	 محاسبه	
میان	 در	 و	سرور	 کردن	شادی	 رفتن،	صله	ی	رحم	 دیدار	دوستان	 به	 کردن،	 نظافت	 عمل	می	کنند.	
با	 که	 کنیم	 کوشش	 باید	 را	می	پسندد،	 آن	ها	 اسالم	 که	 کردن،	همه	چیزهایی	است	 ایجاد	 دوستان	
کدورت	عمل	و	اندیشه	ی	 	با	 سنت	های	جاهلی	و	غلط	آلوده	نشود	و	صفای	طراوت	طلیعه	ی	بهار

جاهلی	آلوده	نگردد.
که	 	روز	آخر	آن	است	و	نگاهی	به	سال	آینده	 که	امروز کنیم	 گذشته	 کوتاهی	به	سال	 اّما	ما	یک	نگاه	
گذشته	ی	ما	سال	پر	مشکل	و	پر	ماجرایی	بود	و	درعین	حال	سال	پیروزی	بزرگ	 	آغاز	آن.	سال	 فردا	روز
ت	ایران	بود،	سه	جبهه	ی	جنگ	علیه	ما	در	سال	گذشته	باز	کردند،	غیر	از	جنگی	که	در	طول	شش	

ّ
مل

سال	گذشته	علیه	ما	در	جبهه	ها	جریان	دارد،	یکی	جبهه	ی	جنگ	نفت	است،	یکی	جبهه	ی	جنگ	
بمباران	شهرهاست	و	دیگری	جبهه	ی	تهاجم	سیاسی	و	تبلیغاتی	و	جنجال	تروریسم	و	امثال	آن.	در	

که	من	مختصر	اشاره	ای	می	کنم. ت	ایران	پیروز	شد	
ّ
هر	سه	جبهه	مل

	آن	بودند	و	مسئله	ی	 در	مورد	جبهه	ی	سّوم	یعنی	جنگ	تبلیغاتی	و	سیاسی	که	آمریکایی	ها	سردمدار
تعدی	های	 برای	 دنیا	 مردم	 عمومی	 افکار	 	 در هم	 تا	 بودند	 کرده	 بلند	 چماقی	 عنوان	 به	 را	 تروریسم	
قرار	 	 زیر	فشار را	 نظام	جمهوری	اسالمی	 بیاورند،	هم	 به	وجود	 توجیهی	 که	بخواهند	 خودشان	هر	جا	
یم	ایاالت	مّتحده	ی	آمریکا	بود	 	این	ماجرا	رژ ی	شکست	خوردند	و	سردمدار

ّ
	این	جبهه	به	کل بدهند،	در

که	در	خطبه	ی	دّوم	درباره	ی	این	مسئله	بیشتر	صحبت	می	کنم	و	می	بینید	چگونه	به	یک	مخمصه	ای	

کوتاه به  نگاهی 
وقایع سال 1365 
هجری شمسی
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کنند	 که	هنوز	است	دست	و	پا	می	زنند	خودشان	را	از	آن	مخمصه	خالص	 که	هنوز	هم	 دچار	شدند	
کشور	ما	 و	برایشان	امکان	ندارد.	در	مورد	بمباران	ها	و	جبهه	ی	جنگ	شهرها	یک	حادثه	ی	بزرگ	در	
	اّول	جنگ	شهرهای	ما	با	موشک	و	بمباران	زده	 اتفاق	افتاد	و	آن	مقاومت	بی	نظیر	مردم	بود.	البّته	از
شده	اّما	با	این	وسعت،	با	این	شدت	چنین	چیزی	هرگز	اتفاق	نیافتاده	بود.	تصمیم	داشتند	بدین	
کنند.	نتیجه	درست	 گمان	خود	جنگ	را	بدینوسیله	حّل	 وسیله	مسئله	را	به	یک	جایی	برسانند	به	
مقاومت	خودش	 و	 کرد	 بیشتر	لمس	 را	 را	شناخت.	حقایق	 ماهّیت	دشمن	 ما	 ت	

ّ
مل به	عکس	شد	

ما	 مردم	 در	 پناهگاه	سازی	در	شهرها	یک	رستاخیز	جدیدی	 و	 کرد	مسئله	ی	سنگرسازی	 برابر	 دو	 را	
که	در	شهرهای	بمباران	شده	بودند	به	شرکت	در	میدان	جنگ	 به	وجود	آورد	و	همه	به	خصوص	آن	ها	
و	زن	ها	و	جوان	ها	در	شهرهای	بمباران	شده	 که	مردها	 عالقه	مندتر	و	مشتاق	تر	شدند	و	من	شنیدم	
کشته	بشویم	چرا	به	جبهه	نرویم.	عده	ای	 که	ما	قرار	است	به	وسیله	ی	تهاجم	دشمن	 می	گفتند	وقتی	
که	به	جبهه	های	جنگ	بروند	 که	ُمردد	بودند	بدین	منطق	تشویق	می	شدند	 که	می	رفتند	آن	کسانی	هم	
گرفته	بود	انجام	شد	و	ظرفیت	مقاومت	 که	دشمن	هدف	 کنند.	درست	عکس	آن	چه	 	را	یکسره	 کار و	
	و	نامرد	با	 که	با	این	دشمن	نابه	کار گرفتند	 مردم	ما	هم	آشکار		شد،	هم	باال	رفت.	مردم	واقعًا	تصمیم	

ت	ما	بود.
ّ
ق	به	مل

ّ
کنند.	این	جا	هم	پیروزی	متعل همه	ی	وجود	و	با	همه	ی	توان	مقاومت	

باز	هم	 آغاز	شد	 	 کار این	 آماده	شده	 پیش	 از	 و	 دراز	مدت	 برنامه	ریزی	 با	یک	 که	 نفت	 در	جنگ	
کمیته	ی	روابط	سیاسی	مجلس	 که	 کمیته	ی	سیاسی	 	آذرماه	سال1364	یک	 مردم	ما	پیروز	شدند.	در
که	تا	وقتی	 کردند	به	دولت	آمریکا	و	به	مسئولین	آمریکا	 نمایندگان	آمریکا	باشد	در	یک	تحلیلی	اعالم	
گر	می	خواهیم	 که	ا گرفت.	معنای	این	حرف	این	بود	 جریان	نفت	برقرار	است	جنگ	پایان	نخواهد	
کنیم	این	ناتوانی	به	این	وسیله	 کوتاه	بیاید	باید	او	را	ناتوان	 جنگ	پایان	بپذیرد	و	جمهوری	اسالمی	
این	 اساس	 بر	 کنند.	 استفاده	 نفت	 از	 این	ها	 یم	 نگذار و	 کنیم	 قطع	 را	 نفت	 که	 شد	 خواهد	 ممکن	
که	 بودیم	 اوقات	 همین	 در	 گذشته	 سال	 ما	 کردند	 آغاز	 را	 جانبه	ای	 همه	 برنامه	ریزی	 یک	 سیاست	
	آمد	 که	در کرد	و		به	طوری	 	این	حرکت	ادامه	پیدا	 حرکت	نزولی	قیمت	ها	شروع	شده	بود	و	همین	طور
که	 	و	در	مواردی	به	یک	چهارم	سال	های	خوب	رسید.	یعنی	فکر	می	کردند	 ما	از	نفت	به	یک	سّوم	
دولت	 و	 ت	

ّ
مل کرد.	خب،	 اقتصادی	دچار	خواهند	 فلج	 فلج،	 به	یک	 وسیله	 این	 به	 را	 ایران	 ت	

ّ
مل

و	 برنامه	ریزی	ها	شروع	شد	تالش	های	سیاسی	شروع	شد،	تالش	های	فنی	 دست	به	دست	هم	دادند	
صنعتی	شروع	شد	و	باالتر	از	همه	آمادگی	مردم	هم	شروع	شد.	مردم	این	را	خیلی	خوب	درک	می	کنند	
	این	کشور	یک	اختالل	 ت،	در	آمدش	کم	بشود	در	وضع	خدمت	رسانی،	در

ّ
که	وقتی	یک	کشور،	یک	مل

ت	هوشمند	ما	درک	نکنند	همه	
ّ
که	آن	را	مل به	وجود	می	آید.	درست	مثل	یک	خانه	این	چیزی	نیست	

	را	داشتیم	درآمدمان	هم	به	ثلث	 که	این	جنگ	بزرگ	و	سرنوشت	ساز این	را	فهمیدند،	ما	در	حالی	
در	 بهره	مندی	ها	 و	 از	خدمت	رسانی	ها	 بعضی	 در	 که	 است	 رسید.	طبیعی	 مواردی	 در	 ربع	 به	 شاید	
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کمبودها	 کردند.	با	 کمبودها	را	استقبال	 کردند.	 میان	مردم	اختاللی	به	وجود	بیاید.	مردم	این	را	درک	
ساختند.	مردم	با	نجابت	تمام،	با	هوشیاری	تمام	فهمیدند	که	این	یک	توطئه	از	جانب	دشمن	است.	
که	بتوانند	مردم	را	دچار	 کرد	ضد	انقالب	و	ایادی	مغرض	و	بد	دل	ها	از	داخل	و	خارج	 خیلی	تالش	
که	یک	خبرنگاری	میکروفونی	 کنند،	لکن	شما	دیدید	هر	جا	 کنند	در	ذهن	مردم	سؤال	ایجاد	 نگرانی	
	او	راجع	به	وضع	پرسید	 	قرارداد	از کشور را	جلوی	دهان	فردی،	زنی	در	شهر،	در	روستا،	در	همه	جای	
یم	توقعی	 	ندار که	خب،	امروز	جنگ	است.	مشکالت	بزرگ	اقتصادی	است	ما	انتظار گفت	 او	این	را	
گر	مردم	این	هوشیاری	 ت	است.	ا

ّ
یم	و	صبر	می	کنیم.	این	معنای	هوشیاری	و	مقاومت	یک	مل ندار

مقصود	خودش	 به	 بود	دشمن	 ممکن	 نمی	دادند	 به	خرج	 را	 و	صبر	 این	حوصله	 گر	 ا نمی	داشتند	 را	
گر	هوشیاری	مردم	نبود	مسئولین	برنامه	ریزی	هم	 کردند،	ا نائل	بیاید	و	به	نتیجه	برسد	اّما	مردم	خنثی	

نمی	توانستند	بکنند.
که	 	و	نجیبی	 کار	نداشتند.	این	مردم	مؤمن،	هوشیار گر	همراهی	مردم	نبود	مسئولین	نشاط	و	توان	 ا
	از	همه	ی	مرزهای	نظام	جمهوری	اسالمی	 کردند.	این	جور کردند.	پشت	جبهه	ها	را	پر	 جبهه	ها	را	پر	
دفاع	کردند	این	جا	هم	مردانه	ایستادند،	البّته	این	را	هم	من	باید	بگویم	آن	چه	که	بود	مردم	هم	می	دانند	
که	خودشان	را	از	درد	مردم	 مال	همه	بود.	البّته	در	جامعه	ی	ما	هنوز	هستند	قشرهای	متنعم	و	مرفهی	
در	 اّواًل	 اّما	 کنند،	 درک	 را	 رنج	های	عمومی	 نیستند	 مایل	 که	 کسانی	 هنوز	هستند	 می	دانند.	 برکنار	
بین	 	 در و	 که	می	دانم	 را	 آن	چه	 گر	من	 ا نیستند.	 قبیل	 این	 	 از که	مسئولین	 ثانیًا	می	دانند	 اقلیت	اند،	
مسئولین	وجود	دارد	بگویم	می	دانم	که	مردم	بر	معرفت	شان	اضافه	نخواهد	شد	اّما	خوشحال	می	شوند	
که	 من	یک	نمونه	را	بگویم	برادرمان	آقای	مهندس	موسوی	نخست	وزیر	محترم	برای	من	نقل	می	کردند	
کنم	برای	ایشان	می	گفتند	 	وزرا	عرض	 	این،	یکی	از در	همین	روزهای	مثاًل	شاید	یکی،	دو	ماه	قبل	از
کره	را	می	برند	خانه،	خانه	ای		 گرفتند	این	 کره	 که	منزل	شان	می	روند	کوپن	تازه	تقسیم	شده	ای	را	بگیرند	
کره	را	دست	می	گیرد	و	نگه	می	دارد	 کوچکی	قالب	 	آن	وارد	نشده	بوده	بچه	ی	 کره	در که	مدت	ها	 بوده	
یم،	که	بچه	 که	پدر	وزیرش	وقتی	آمد	خانه	به	او	نشان	بدهد	با	خوشحالی	بگوید	توی	خانه	ی	ما	کره	دار
کره	توی	دستش	آب	می	شود	این	وزیر	جمهوری	اسالمی	وقتی	وارد	خانه	 همان	طور	خوابش	می	برد	و	
کره	توی	این	خانه	یک	 می	شود	کره	توی	دست	بچه	اش	آب	شده	به	خاطر	این	که	این	بچه	برایش	پدیده	

پدیده	ی	جدیدی	است.	این	خیلی	مایه	ی	افتخار	است.
کوتاه	بشود	و	 گفتنش	تا	زبان	بدخواهان	و	بداندیشان	 من	یک	مورد	دیگر	را	بگویم،	این	ها	بد	نیست	
مردم	که	می	دانند	بیشتر	و	بهتر	بدانند.	یک	تلفنی	به	دفتر	ما	شده	بود	که	آوردند	آن	تلفن	را	مثل	همه	ی	
گفته	بود	 که	می	شود	آن	جا	دفتر	ارتباط	مردمی	ما	به	من	ارائه	دادند	یک	نفری	پشت	تلفن	 تلفن	هایی	
گر	فالنی،	رئیس	جمهور،	او	هم	توی	خانه	اش	 که	پنیر	توی	منزل	مان	نیست	ا که	ما	چند	وقتی	است	
ترتیبی	 پنیر	هست،	 گر	شما	توی	خانه	تان	 ا اّما	 ندارد	ما	مخلصشیم،	مخلص	مسئولین	هستیم	 پنیر	
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کردم	چون	اتفاقًا	 	ته	دل	شکر	خدا	 که	ما	هم	پنیر	داشته	باشیم	من	وقتی	این	تلفن	را	خواندم	از بدهید	
پنیر	 پنیر	پیدا	نمی	شد	و	من	برای	صبحانه	ای	مهمان	داشتیم	توی	منزلمان،	 آن	روزها	توی	منزل	ما	
	پنیر	به	ما	بدهید	ما	امروز	توی	 نبود	مجبور	شدم	به	بعضی	از	دوستان	متوسل	بشوم	بگویم	یک	مقدار
	نان	این	وضع	جمهوری	اسالمی	است	و	این	مایه	ی	 یم	غیر	از یم	و	صبحانه	چیزی	ندار خانه	مهمان	دار
ت	این	را	به	صورت	امر	طبیعی	تلقی	می	کنند	و	همین	

ّ
یادی	هم	نیست.	مل افتخار	ماست.	این	چیز	ز

کمبودی	 گر	 هم	هست،	اسالم	این	است.	نظام	اسالمی	این	است	و	مردم	این	را	می	دانند.	می	دانند	ا
و	 برای	همه	است.	مسئولین	 این	 اقتصادی،	 گون	 گونا از	جنگ	های	 ناشی	 از	جنگ،	 ناشی	 هست	
	این	 کردم	همه	در که	قباًل	اشاره	 غیر	مسئولین	و	مردم	و	قشرهای	مختلف	مگر	یک	عده	ی	معدودی	
بیایند.	ما	 بر	توطئه	ی	دشمن	فائق	 توانستند	 با	این	مقاومت	شان	 با	این	صبرشان،	 شریک	اند.	مردم	
ایستادگی	کردیم.	برنامه	ریزی	کردیم	به	اّتکا	شما	مردم،	کمرمان	را	محکم	بستیم	به	فضل	پروردگار	توی	

جنگ	نفت	بر	دشمنان	مان	پیروز	شدیم.
جبهه	ی	جنگ	 در	 هم	 بود.	 جبهه	ها	 این	 همه	ی	 در	 پیروزی	 گذشت	 که	 سالی	 در	 ما	 گذشته	ی	
اقتصادی	 جبهه	ی	جنگ	 در	 هم	 پیروز	شدیم.	 جهانی	 استکبار	 نظام	 و	 دشمن	 نظام	های	 سیاسی	
پیروزی	مان	 ما	 شهرها	 در	جنگ	 هم	 رفتیم.	 پیش	 و	 کردیم	 وادار	 عقب	نشینی	 به	 را	 دشمن	 باالخره	
را	تقدیر	 ت	

ّ
که	دانستند	و	دیدند	و	شنیدند	این	مل کسانی	 کرد	و	 وسربلندی	مان	چشم	دنیا	را	خیره	

بهترین	سال	ها	 	 از یکی	 گفت	 خواهم	 دّوم	 در	خطبه	ی	 من	 هم	 نظامی	 در	جنگ	 کردند.	 ستایش	 و	
پر	 بود	 سالی	 گذراندیم	 ما	 که	 سالی	 مجموعًا	 و	 بود	 نظامی	 پیروزی	های	 در	 درخشان	ترین	سال	ها	 و	
	آینده	سه	وظیفه	را	من	 	اّما	آینده،	در ت	ما	سربلندی	و	افتخار،	و

ّ
ماجرا	پر	مسئله	اّما	سر	تا	پا	برای	مل

ق	به	دولت	و	مسئولین	است.	یکی	مربوط	به	مردم	است.	یکی	مربوط	هم	به	
ّ
بیان	می	کنم	یکی	متعل

دولت	و	هم	به	مردم،	مسئولین	باید	تجربه	ی	برنامه	ریزی	را	ادامه	بدهند،	خودشان	را	برای	مواجهه	ی	
کنند	این	انقالب	و	این	نظام	جمهوری	 کنند.	مسئولین	باید	آینده	نگری	 با	توطئه	های	دشمن	آماده	
	این	هشت	سال	و	 گر	چه	ما	به	فضل	الهی	در یادی	دارد.	ا اسالمی	بر	حسب	طبیعت	خود،	دشمنان	ز
	نباید	شد.	منتظر	 خرده	ای	دائمًا	بر	دشمنان	مان	پیروز	شدیم	و	پیش	رفتیم	اّما	غافل	نباید	شد.	مغرور
که	مربوط	به	مردم	است	این	است	 کرد.	آنی	 حمله	ی	دشمن	باید	بود	و	باید	خود	را	با	برنامه	ریزی	آماده	
این	 کنند،	 را	حفظ	 برانگیز	 و	صالبت	تحسین	 این	شجاعت	 را	 آمادگی	 این	 را	 	 این	حضور مردم	 که	
کشورها	آمادگی	 مشکل	گشاست.	مشکل	گشای	تمام	مسایل	مهّم	سیاسی	و	اجتماعی	برای	همه	ی	

ت	هاست.
ّ
مل

که	 کشورهایی	زیر	بار	این	مشکالت	به	زانو	در	می	آیند	و	خرد	می	شوند	برای	این	است	 گر	می	بینید	 ا
گاهی	الزم	را	ندارند	یا	آزادی	الزم	را	ندارند	یا	حضور	الزم	را	ندارند	 ت	هایشان	آ

ّ
ت	ها	را	ندارند	یا	مل

ّ
مل

کمرهایمان	را	محکم	ببندیم	به	 کنیم	 یم،	باید	این	را	حفظ	 یا	وحدت	الزم	را	با	مسئولین	ندارند.	ما	دار

وظایف مهّم برای 
سال آینده
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ت	مبارز	چندان	دور	هم	نیست	و	پیش	خواهد	آمد،	
ّ
که	مسلمًا	برای	یک	مل امید	آن	فرج	قطعی	الهی	

را	 یک	دوره	ی	مقاومت	وجود	دارد،	یک	دوره	ی	سختی	وجود	دارد،	ما	عمده	ی	این	دوره	ی	سختی	
علی	الظاهر	گذراندیم	و	ان	شاءاهلل	روزهای	آسایش،	روزهای	سازندگی،	روزهای	احساس	امنّیت	کامل	
ت	دور	نیست.	باید	خودمان	را	با	قدرت،	با	صالبت،	با	تالش،	با	مجاهدت	به	آن	روزها	

ّ
برای	این	مل

ت	است	هم	مربوط	به	دولت	و	مسئولین	است	مسئله	ی	حفظ	
ّ
برسانیم.	توصیه	ای	که	هم	مربوط	به	مل

	با	جدیت	روی	آن	 گذشته	شان	این	قدر که	امام	در	صحبت	هفته	ی	 وحدت	است.	همین	مطلبی	
که	توانستیم	به	این	جا	برسیم.	ما	در	سایه	ی	هم	دلی	است	 کردند.	ما	در	سایه	ی	وحدت	هست	 تکیه	
یم.	بنده	بارها	به	دوستان	در	مجامع	مختلف	 که	توانستیم	بزرگترین	موانع	را	از	سر	راه	خودمان	بردار
ت	ما	فتنه	است.	دعواها	بر	سر	هیچ	فتنه	است.	گاهی	باید	

ّ
ت	و	برای	مل

ّ
گفتم	که	اختالف	برای	یک	مل

گاهی	باید	احساسات	را	 کرد.	 کرد.	باید	تحمل	 با	اختالف	سلیقه	ها	ساخت.	اختالف	نظرها	را	قبول	
کرد.	حتی	آن	کسی	که	احساس	می	کند	حّق	به	جانب	اوست	او	هم	بایستی	تحمل	کند	و	صبر	 کنترل	

کند	برای	این	که	اختالف	به	وجود	نیاید.
و	 دردهاست	 بزرگترین	 اختالف	 که	چطور	 ببنید	 و	 را	 اسالم	 بزرگ	صدر	 تجربه	ی	 کنید	 نگاه	 شما	
و	 ت	ها	

ّ
مل اختالف	 و	 آن	 لزوم	 و	 ت	ها	

ّ
مل وحدت	 درباره	ی	 قاصعه	 خطبه	ی	 در	 امیرالمؤمنین؟ع؟	

کسانی	در	مقابل	خودشان	یک	چیز	ناهنجاری	 گاهی	 سم	مهلک	بودن	آن	داد	سخن	علوی	می	دهد،	
که	اختالف	وجود	دارد	آن	 کسانی	 	بین	آن	 کنند	به	خصوص	اختالفاتی	در را	می	بینند	بایستی	تحمل	
	بین	 که	بحمداهلل	در کنار	مشاهده	می	شود	 گوشه،	 که	در	برخی	از	محافل	و	دستگاه	ها	و	 دو	جریانی	
گاهی	به	خاطر	یک	چیزهای	کوچک	 متن	مردم	این	چیزها	نیست	یا	چندان	برجسته	و	عمیق	نیست.	
می	کنند	 بعضی	خیال	 نیست.	 هم	 اصولی	 اشکاالت	 گاهی	 است	 عاطفی	 اشکاالت	 یک	 به	خاطر	
چیز	 یک	 است،	 اسالمی	 چیز	 یک	 است،	 اصولی	 چیز	 یک	 خودشان	 مقابل	 طرف	 با	 اختالفاتشان	
ایمانی	است،	یک	مسئله	ی	اساسی	سیاسی	است،	وقتی	دقت	می	کنیم	می	بینیم	این	جور	نیست	
کسی،	 کی	را	دوست	می	دارد.	 کی،	 مسئله،	مسئله	ی	غالبًا	عاطفی	است.	مسئله	ی	اخالقی	است.	
کسی	را	دوست	نمی	دارد.	همین	منشاء	اختالف	و	ایجاد	شکاف	می	شود	و	ما	همیشه	این	تالش	را	
کوشش	 کند	و	 یم	توسعه	پیدا	 کنیم	این	اختالف	را	نگذار که	سعی	 کنیم	 کوشش	 باید	داشته	باشیم	
کسی	تفرقه	افکنی	می	کند	و	با	سخنی	و	حرفی	 گر	 گفتم	ا کنیم	آن	را	بخوابانیم.	بارها	بنده	به	دوستان	
که	ما	بر	سر	او	داد	بکشیم	چون	داد	 گفتاری	دل	ها	را	متشّنج	و	نگران	می	کند	پاسخ	او	این	نیست	 و	
گر	می	شود	او	 که	ا کرد.	چاره	این	است	 گداخته	تر	خواهد	 کشیدن	بر	سر	او	جّو	دعوا	و	غوغا	را	باز	هم	
تا	 یم	 کناره	بگیریم	بگذار انجام	داد	 کاری	نمی	شود	 با	نصیحت	 که	 گر	می	بینیم	 ا کنیم	 را	نصیحت	

فریادش	را	بزند	تا	خاموش	بشود.
	رفتن	 یک	عده	ای	از	همین	حاال	با	این	که	یک	سال	به	انتخابات	تقریبًا	باقی	مانده	در	مسافرت،	در
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به	این	شهر	به	آن	شهر	به	آن	مجلس،	به	آن	منبر،	به	آن	تریبون	سعی	می	کنند	مسایل	اختالف	انگیز	را	
کار	درستی	نیست.	یک	عده	ای	به	خاطر	 کار،	 مطرح	کنند	برای	انتخاباتی	که	هنوز	مدت	ها	مانده	این	
کسی	علیه	او	وقتی	می	بینند	یک	حرفی	زده	شد،	یک	اشاره	ای	شد،	فریاد	می	کشند	این	 طرفداری	از	
که	به	خاطر	عالقه	ی	 کسانی	 کار	الزم	نیست،	بلکه	جایز	نیست،	بنده	به	سهم	خودم	عرض	می	کنم	آن	
کنند،	بنده	خواهش	می	کنم	به	خاطر	من	همان	 کسی	اخم	 کشور	ممکن	است	به	 به	من	در	هر	جای	
که	احساس	می	کنند	برای	دفاع	از	من	و	اجازه	بدهید	من	خودم	و	برادر	 کسانی	 اخم	را	هم	نکنند.	آن	
عزیزم	آقای	هاشمی	رفسنجانی	هر	دو	را	بگویم	چون	صمیمیت	بین	ما	من	با	ایشان	هماهنگ	نکردم	
که	برای	دفاع	از	من	و	آقای	هاشمی	 کسی	 	زبان	ایشان	حرف	بزنم،	هر	 	این	قضّیه	از اّما	من	می	توانم	در
	این	تریبون	نماز	جمعه	خواهش	می	کنم	 می	خواهد	به	کسی	اخم،	به	کسی	سخن	درشت	بگوید	من	از
	را	نکند،	من	و	آقای	هاشمی	راضی	به	این	امر	نیستیم.	نگذارید	جنجال	و	 کار 	این	 کشور در	سراسر	
گرها	و	جنجال	کن	ها	باز	هم	مشتعل	تر	بشود.	اتفاق	نظر،	وحدت	دل	ها،	آرامش	 غوغا	به	دست	غوغا
گام	های	 برداشتن	 برای	 آماده	شدن	 و	 به	یک	سمت	و	یک	جهت	 تمرکز	فکرها	و	هّمت	ها،	 روح	ها،	
یم.	باید	همه	ی	هّمت	مان	 	این	جبهه	ی	وسیع	و	عظیم	جهانی	را	در	مقابل	خودمان	دار بزرگ،	ما	امروز

کار	بکنیم. را	و	همه	ی	تالش	مان	را	صرف	این	
کند،	البّته	دشمن	ما	مثل	همیشه	تحلیل	هایشان	بی	توّجه	 نگذاریم	دشمن	خدای	نکرده	احساس	
می	کنند	 خوش	 را	 دل	هایشان	 می	گیرد.	 انجام	 مسئولین	 و	 مردم	 این	 اخالص	 و	 ایمانی	 پایه	های	 به	
	روزنامه	ها	و	مطبوعات	و	 که	در گاهی	ما	می	خوانیم	این	نوشته	جات	این	ها	را،	تحلیل	های	این	ها	را	
مجالت	چاپ	می	شود	با	برادران	مسئول	در	سطح	باال	می	نشینیم	به	حماقت	این	تحلیل	گرها	و	بی	
	باطن	دل	این	مردم	از	اصول	انقالب،	از	آن	روح	ها	و	افکار	 	این	ها	از که	چقدر اطالعیشان	می	خندیم	
اّطالع	 و	بی	 را	تشکیل	می	دهد	بی	خبر	 این	مردم	 و	عشق	 ایمان	 و	 نهفته	است	 که	در	اسالم	 بلندی	
استکبار	 همیشه	 کنون	 تا غلط	 تحلیل	های	 همین	 به	خاطر	 بشناسند.	 را	 مردم	 نمی	توانند	 هستند،	
تحلیلهای	 براساس	همین	 هم	 باز	 بکنم	 به	شما	عرض	 من	 و	 ت	شکست	خورده	

ّ
مل این	 	 از جهانی	

	این	نظام	جمهوری	اسالمی	باز	 	و	عزیز	و	از 	این	امام	بزرگوار 	این	مسئولین،	از ت،	از
ّ
	این	مل غلطش	از

ت	شکست	خواهد	
ّ
	این	مل هم	مکرر	در	مکرر	شکست	هایی	منتظر	استکبار	جهانی	هست.	باز	هم	از

خورد،	امیدوارم	ان	شاءاهلل	سال	آینده	سال	پیروزی	های	باز	هم	بزرگتر	و	موّفقّیت	های	باز	هم	چشم	گیرتر	
سازنده	ی	 باشد.	سال	حرکت	های	 مردم	 کامل	 انسجام	 و	 کامل	 باشد.	سال	وحدت	 ما	 ت	

ّ
مل برای	

ت	و	دولت	در	همه	ی	صحنه	های	
ّ
دولت	جمهوری	اسالمی	باشد.	سال	همبستگی	هر	چه	بیشتر	مل

اجتماعی	باشد.
والّسالم	علیکم	و	رحمةاهلل	و	برکاته
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گفتار هجدهم نمودار 
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گفتار نوزدهم: حوادث و وقایع سال 1366 1
بسم	اهلل	الّرحمن	الّرحیم

و	 نصلی	 و	 علیه	 نتوکل	 و	 نستغفره	 و	 نستهدیه	 و	 نستیعینه	 و	 نحمده	 و	 العالمین	 رب	 الحمدهلل	
نصلم	علی	حبیبه	و	نجیبه	و	خیرته	فی	خلقه	سیدنا	و	نبینا	ابی	القاسم	محمد	و	علی	آله	االطیبین	
و	 المسلمین	 ائمه	 علی	 و	صل	 االرضین	 فی	 اهلل	 بقیه	 سیّما	 المهدین	 الهداه	 المنتجمین	 االطهرین	

حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.
َو  َتْمِهیٍل  َبْعَد   

َ
ِإلّا َقّطُ  َدْهٍر  اِری  َجّبَ َیْقِصْم  ْم 

َ
ل َه  لّلَ

َ
ا َفِإّنَ  َبْعُد  ا  ّمَ

َ
»أ امیرالمؤمنین؟ع؟)علیه	السالم(	 قال	

ُتْم ِمْن َعْتٍب َو َما ِاْسَتْدَبْرُتْم 
ْ
ْزٍل َو َبلَاٍء َو فِی ُدوِن َما ِاْسَتْقَبل

َ
 َبْعَد أ

َ
َمِم ِإلّا

ُ
أ

ْ
ل
َ
َحٍد ِمَن ا

َ
ْم َیْجُبْر َعْظَم أ

َ
َرَخاٍء َو ل

ِمْن َخْطٍب ُمْعَتَبٌر«2
	را	دعوت	می	کنم	و	توصیه	می	کنم	به	یاد	خدا	و	پرهیزگارى	 همه	ى	برادران	و	خواهران	عزیز	نمازگزار
	بر	نعمت	هاى	بزرگ	و	بی	نظیر	و	امیدوارم	پرونده	ى	اعمال	اّمت	 و	تقواى	الهی	و	شکر	و	سپاس	پروردگار
	از	عمل	صالح	و	آمیخته	ى	با	توّجه	و	ذکر	و	توکل	 ما	در	سالی	که	گذشت	و	سالی	که	خواهد	آمد	سرشار

به	خدا	و	تقواى	الهی	بوده	باشد.
	این	فرصت	هستم	یک	نگاهی	به	سال	گذشته	بیافکنیم	 امروز	آخرین	جمعه	ى	سال	است	و	من	در
	تاریخ	انقالب	مان	را	یک	مرور	اجمالی	بکنیم.	خطبه	ى	اّول	من	امروز	در	همین	 و	این	مقطع	حساس	از
که	در	آخرین	 گر	بخواهیم	سال	1366	را	 گذشت	ا ت	ما	

ّ
که	بر	مل باره	است	یک	مرور	اجمالی	بر	سالی	

	بزرگ	و	سال	مقابله	ى	 آزمایش	هاى	بسیار باید	بگوییم	سال	 نام	گذارى	بکنیم	 یم	 قرار	دار روزهاى	آن	
از	 بعد	 گذشت	 ما	 بر	 که	 نه	سال	 این	 در	طول	 و	خارجی	شاید	 استکبارى	 و	سلطه	هاى	 با	قدرت	ها	
ت	ما	با	

ّ
انقالب	هیچ	سال	مثل	سال	66	از	جهت	شدت	مبارزات	و	برخوردهاى	میان	انقالب	ما	و	مل

ت	ما	و	انقالب	
ّ
توطئه	هاى	جهانی	قباًل	نداشتیم،	یک	زورآزمایی	مستمر	و	در	چندین	جبهه	میان	مل

1.بیانات	در	خطبه		اول	نماز	جمعه	1366/12/27
2.نهج	البالغه،	خبه	88

نگاهی به 
سال1366
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ت	ما	بود	حقیقتًا	
ّ
ما	با	قدرت	هاى	جهانی	پیش	آمد	و	در	همه	ى	این	مراحل	زورآزمایی،	پیروزى	با	مل

برجسته	ترین	 از	 یکی	 عنوان	 به	 مطمئنًا	 و	 ما	 انقالب	 تاریخ	 	 در است	 درخشنده	 یک	سال	 	66 سال	
	تاریخ	آینده	باقی	خواهد	ماند. ت	ما	در

ّ
	انقالب	براى	مل سال	هاى	بعد	از

	پایانش	هستیم	 که	ما	در 	این	سالی	 که	در کنم	تا	معلوم	بشود	 کوتاهی	را	عرض	 من	یک	مقدمه	ى	
ت	ما	وجود	داشت	آن	مقدمه	این	است	

ّ
چه	انگیزه	اى	و	چه	هم	دستی	و	توطئه	ى	مشترکی	علیه	مل

نیامدن	 	 کنار یعنی	 است	 اسالمی	خصوصّیت	سلطه	ستیزى	 انقالب	 	 بارز از	خصوصیات	 یکی	 که	
که	به	طور	طبیعی	همه	ى	قدرت	هاى	 با	قدرت	هاى	متعدى	و	متجاوز	عالم.	این	خصوصّیتی	است	
	نوع	شرقی،	چه	قدرت	هاى	بزرگ،	چه	نیمه	قدرت	ها،	 	نوع	غربی،	چه	از متجاوز	و	ستمگر	عالم	را	چه	از
با	این	انقالب	قرار	می	دهد.	این	هم	 را	به	طور	طبیعی	در	مقابل	 چه	اقمارشان	و	دنباله	هایشان	همه	
که	مسئولین	جمهورى	اسالمی	این	 انقالب	ماست	این	یک	سیاست	خاصی	نیست	 خصوصّیت	
کرده	باشند	مبارزه	ى	با	ظلم،	مبارزه	ى	با	جهان	خوارى	با	غارت	گرى،	با	سلطه	طلبی	 سیاست	را	اتخاذ	
کسی	تصور	 گرفت،	 	انقالب	 این	خاصّیت	انقالب	ماست،	خاصّیت	اسالم	است،	این	را	نمی	شود	از
که	روحیه	و	مزاج	سردمداران	و	مسئوالن	این	نظام	چنین	وضعی	را	پیش	آورده	این	خاصّیت	 نکند	

کنار	نمی	آید. 	و	متعرض	به	هیچ	وجه	 اسالم	است	و	اسالم	با	سلطه	هاى	زورگو	و	متجاوز
مناطق	 که	 بودند	 کرده	 عادت	 دنیا	 بزرگ	 قدرت	هاى	 که	 بود	 بیشتر	 یا	 دویست	سال	 شاید	حدود	
می	آورند	 چنگ	 به	 را	 غنیمتی	 که	 دزدهایی	 مثل	 کنند	 تقسیم	 خودشان	 بین	 را	 دنیا	 تصرف	 قابل	
بیاید	 پیش	 گر	 ا نیستند،	 با	صفا	 با	هم	 نیستند	 با	هم	خوب	 تقسیم	می	کنند	 میان	یک	دیگر	 را	 آن	 و	
هدف	 یک	 هم	 با	 طعمه	 آوردن	 دست	 به	 سر	 بر	 اّما	 دارند	 هم	 برخورد	 هم	 با	 کند	 اقتضاء	 وشرایط	
باشد	 داشته	 وجود	 گسترده	اى	 سفره	ى	 یک	 زمینه	اى	 یک	 وقتی	 دارند،	 مشترک	 نقطه	ى	 یک	 و	
زورمندتر	 و	 زیرک	تر	 که	 کسی	 آن	 البّته	 می	کنند.	 تقسیم	 خودشان	 بین	 را	 آن	 و	 هم	 کنار	 می	نشینند	
هست	سهم	بیشترى	می	برد.	این	دویست	سال	در	دنیاى	مظلوم	مستضعف	ما،	در	همه	ى	مناطق	
می	کنیم	 مشاهده	 دنیا	 اخیر	 ساله	ى	 دویست	 تاریخ	 	 در ما	 را	 آن	 مثال	هاى	 و	 داشت	 وجود	 عالم	
داشتند.	 نفوذ	 آفریقا	 و	 آسیا	 مناطق	 در	 که	 بودند	 انگلیس	 و	 روس	 دنیا	 بزرگ	 قدرت	هاى	 روز	 	یک	
کشورها	 این	 بر	سر	 نفوذ	داشتند	 این	منطقه	 	 انگلیسی	ها	در و	 که	روس	ها	 ببینید	در	آن	دورانی	 شما	
گاهی	مصالحه	می	کردند	بر	سر	ایران	مثاًل	در	یک	دوره	انگلیس	و	روس	با	همه	مصالحه	 چه	آوردند.	
که	آن	روز	در	 کردند	بر	سر	ایران.	قرار	شد	به	قیمت	مزاحمت	نکردن	روسیه	با	انگلیس	شبه	قاره	ى	هند	
	انگلیسی	ها	بود	انگلیس	هم	متقاباًل	در	پیشرفت	ها	و	تجاوزات	مرزى	روسیه	با	ایران	دخالتی	 اختیار
معروف	 آن	جنگ	هاى	 و	 آوردند	 	 فشار ایران	 بر	 برهه	اى	 یک	 در	 توانستند	 هر	چه	 روس	ها	 لذا	 و	 نکند	
زمان	فتحعلی	شاه	و	همچنین	حوادث	بعد	از	آن.	این	بر	اثر	یک	مصالحه	اى	بود	یک	قراردادى	بود	
	این	منطقه	انجام	می	دهد	 کارى	این	یکی	در که	هر	 که	بین	این	دو	قدرت	بزرگ	آن	روز	بسته	شده	بود	
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کارهایی	دارد	این	 آن	دیگرى	متعرض	آن	نشود	و	او	مزاحمت	نکند	متقاباًل	او	هم	در	هندوستان	مثاًل	
گرفت. مزاحم	او	نشود.	بر	سر	امپراطورى	عثمانی	همین	جور	مصالحه	هایی	انجام	

گرفت	و	در	دوران	خود	ما	این	زمانی	 آفریقایی	همین	جور،	مصالحه	هایی	انجام	 کشورهاى	 بر	سر	
و	 آفریقا	 ت	هاى	

ّ
مل به	 نسبت	 تأّسف	آور	 تلخ	 حوادث	 قبیل	 این	 	 از ید	 دار یاد	 به	 از	شماها	 خیلی	 که	

	بین	قدرت	هاى	بزرگ	به	تفاوت	پیش	آمده	و	این	سرگذشت	 آمریکاى	التین	و	خاورمیانه	و	آسیاى	دور
کردند	تا	مصر	را	در	مقابل	 غم	انگیز	همچنان	ادامه	داشته	است.	یک	روز	شرق	و	غرب	با	هم	توافق	
که	آمریکا	خواست	 کارى	 	آفریقا	هر	 کردند	تا	در کنند.	یک	روز	شرق	و	غرب	با	هم	توافق	 اسرائیل	ذلیل	
البّته	 دادند	 این	ها	 به	 آوانس	هایی	 آن	ها	 متقاباًل	 نکند.	 تعرض	 آن	ها	 به	 شرق	شان	 رقیب	های	 بکند	
بین	خودشان	موارد	اختالف	یکی،	دو	تا	نیست	ده	ها	اختالف	هست	خاصّیت	جهان	خوارى	همین	
که	پاى	مصالح	طبقه	ى	سلطه	گر	عالم	پیش	می	آید	با	هم	شریک	اند	و	می	نشینند	 است	اّما	آن	جایی	
که	وجود	داشته،	امروز	 با	همدیگر	منافع	را	تقسیم	می	کنند	چک	و	چانه	می	زنند	و	این	یک	عادتی	بوده	
که	منافع	جهان	سّوم	را	بین	 هم	دو	قدرت	بزرگ	دنیا	و	قدرت	هاى	درجه	ى	دّوم	بنایشان	بر	این	است	
ت	ها	با	هم	مصالحه	می	کنند	این	یک	عادتی	است	

ّ
کنند	و	لذا	بر	سر	سرنوشت	مل خودشان	تقسیم	

که	وجود	دارد.
که	فکر	می	کنند	 کشورها	جهان	سّوم		هم	هست	 متأّسفانه	یک	فکر	غلطی	در	رهبران	و	زمامداران	
	این	دو	قدرت	بزرگ	بروند،	یک	حامی	براى	 کنند	باید	زیر	بال	یکی	از گر	بخواهند	منافعشان	را	حفظ	 ا
کند	لذا	خیلی	راحت	تسلیم	 از	منافع	آن	ها	دفاع	 که	 کنند	 پا	 خودشان	به	خیال	خودشان	دست	و	
که	اقتضا	 قدرت	ها	می	شوند	و	به	همین	ترتیب	خیلی	راحت	وجه	المصالحه	قرار	می	گیرند.	آن	وقتی	
که	زیر	بال	آمریکاست	یا	شوروى	فروخته	بشود	و	مصالح	جهان	شان	و	توافق	هاى	 تی	

ّ
که	آن	مل بکند	

	و	وعده	و	پیمان	را	نمی	کنند.	این	روحیه	 در	سطح	باالیشان	ایجاب	بکند	دیگر	مالحظه	قول	و	قرار
ّیه	ى	دویست	ساله	در	دنیاست	تا	امروز	یک	 که	تسلیم	و	سرانشان	هست	خب،	این	یک	عادت	رو
که	دارد	حرکت	می	کند	و	محصول	این	ماشین	هم	عبارتست	از	سلطه	علیه	 ماشین	منظم	استکبارى	

کشورهاى	جهان	سّوم		و	به	نفع	قدرت	هاى	بزرگ	عالم. ت	ها	و	
ّ
مل

که	یک	صخره	اى،	 که	پیروز	شد	و	جمهورى	اسالمی	پدید	آمد	مثل	این	بود	 انقالب	اسالمی	وقتی	
	و	مدارها	را	به	هم	 یک	قلوه	سنگ	بزرگی	را	بیاندازند	الى	چرخ	و	پر	این	ماشین.	همه	چیز	را،	این	قرار
	ایران	دیگر	مصالحه	اى	انجام	بگیرد	و	سیاست	استکبارى	 کشور که	بر	روى	 زد،	نه	فقط	اجازه	نداد	
ط	بر	سیاست	هاى	این	کشور	بشود	بلکه	در	همه	ى	این	منطقه	در	کل	جهان	استکبارى	معادله	ى	

ّ
مسل

کرد	 ت	ها	را	بیدار	
ّ
کرد،	مل تقسیم	جهان	بین	قدرت	هاى	را	بهم	ریخت.	خیلی	ها	را	وادار	به	شجاعت	

بزنند	 را	 بایستند	و	حرف	خودشان	 تا	در	مقابل	قدرت	ها	 را	قوت	قلب	داد	 از	زمامداران	 	 حّتی	بسیار
که	همه	ى	قدرت	هاى	بزرگ	مخالف	 این	ها	یک	واقعّیت	است.	پس	با	انقالب	خیلی	طبیعی	است	
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	آمریکا	و	دولت	هاى	بزرگ	اروپایی	و	شوروى	 ط	دنیا	اعم	از
ّ
باشند.	تنها	نقطه	اى	هم	که	قدرت	هاى	مسل

بر	جمهورى	 	 براى	فشار این	نقطه،	نقطه	ى	خوبی	است	 که	 بودند	 این	ها	متفقًا	معتقد	 و	دنباله	هاى	
یا	 از	دو	حال	خارج	نیست	 که	جنگ	تحمیلی	 کردند	 بود	احساس	 اسالمی	همین	جنگ	تحمیلی	
می	کنند	 وادار	 را	 او	 نخورد	 گر	شکست	 ا یا	 خورد	 خواهد	 اسالمی	شکست	 این	جنگ	جمهورى	 	 در
یا	 نظامی،	 یا	شکست	 در	حقیقت	یک	شکستی	است،	 آن	هم	 که	 بار	 ت	

ّ
ذل پذیرش	یک	صلح	 به	

کنید	به	روش	قدرت	هاى	بزرگ	دنیا	از	شرقی	و	 گر	نگاه	 	اّول	جنگ	تا	حاال	شما	ا شکست	سیاسی.	از
که	یک	جورى	این	جنگ	 کردند	 یه	را	دنبال	 که	این	رو غربی	و	آمریکایی	و	اروپایی	شان	خواهید	دید	
گر	شکست	نظامی	ممکن	نشد	 که	یا	شکست	نظامی	براى	جمهورى	اسالمی	باشد	و	یا	ا کنند	 را	تمام	

شکست	سیاسی	باشد.
با	سلطه	و	سلطه	گرى	و	سلطه	پذیرى	 که	 برنامه	ى	قدرت	هاى	بزرگ،	علیه	این	نظامی	 خب،	این	
	اواخر	سال	ماجراى	فتوحات	بزرگ	رزمندگان	 مخالفت	می	کند	و	تسلیم	آن	نمی	شود.	سال	گذشته	در
که	در	 که	بر	ماشین	جنگی	عراق	وارد	آمد	با	آن	قتلگاه	عظیمی	 کربالى	پنج	و	ضربات	مهلکی	 ما	و	
گهان	از	 	نیروهاى	عراقی	زبون	انجام	شد	دنیا	را	نا پشت	دیوارهاى	بصره	و	پشت	دروازه	هاى	بصره	از
کربالى	پنج	در	حقیقت	یک	 کرد.	 کارى	بشود	 که	یک	 	بودند	 یک	غفلت	بیرون	آورد	تا	آن	وقت	امیدوار

حادثه	ى	بسیار	مرعوب	کننده	براى	قدرت	هاى	شرق	و	غرب	بود.
گر	چه	 از	غفلت	دشمن	مثاًل	استفاده	شده	ا که	فکر	می	کردند	آن	جا	 قباًل	والفجر	8	را	هم	داشتیم	
فتح	بزرگی	بود	فکر	نمی	کردند	در	مستحکم	ترین	مناطق	دفاعی	دشمن	نیروهاى	اسالم	بتوانند	با	این	
جرأت،	با	این	قدرت	بروند	و	موانع	را	پشت	سر	بگذارند	تمام	فرمول	هاى	نظامی	را	بهم	بریزند	و	بروند	
که	بانگ	تکبیر	رزمندگان	هم	در	بصره	شنیده	بشود	بعد	از	آن	که	این	حادثه	شرق	و	غرب	 تا	آن	جایی	
گرفتند	یعنی	دنیاى	 که	تصمیم	 که	آدم	بکند	خوب	می	فهمد	 کرد	یک	مطالعه	ى	اجمالی	 را	متوحش	
را	مصرف	 فشار	خودشان	 تمام	ظرفیت	 گرفتند	 تصمیم	 آمریکا،	 فقط	 نه	 گرفت	 تصمیم	 استکبارى	

	بیاورند. کنند	شاید	جمهورى	اسالمی	را	به	زانو	در
سال	66	صحنه	ى	این	فشارهاست.	ما	هیچ	سالی	مثل	سال	66	فشارهاى	بین	المللی	و	جهانی	
	نوع	نظامی،	سیاسی،	تبلیغاتی	و	روانیش	مثل	سال	66	نداشتیم	حاال	شما	یک	نگاهی	بکنید	 را	از
که	البّته	حوادث	ریز	و	 گذشته	را	ذکر	می	کنم	 گذشته	بنده	فهرست	وار	بعضی	از	حوادث	سال	 به	سال	
گر	بخواهیم	بگویم	طول	می	کشد	چند	قلم	را	می	گویم	و	بعد	ببینید	نتیجه	 که	ا درشت	بسیارى	هست	
که	امیرالمؤمنین؟ع؟	فرمودند	یک	عبرتی	بگیریم،	یک	درسی	بگیریم	و	این	درس	 چه	شد	تا	همان	طور	

ت	هاست	و	براى	تاریخ	و	آینده	ى	ما.
ّ
فقط	براى	ما	نیست	براى	همه	ى	مل

کارها	شروع	شد.	 امنّیت	 یعنی	حرکت	شوراى	 بین	المللی	 و	 از	حرکت	سیاسی	 گذشته	 در	سال	
ایران.	 بر	 	 براى	فشار که	در	آن	شرکت	دارند	بسیج	شد	 بزرگی	 امنّیت	به	وسیله	ى	قدرت	های	 شوراى	
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که	یک	اهرم	 که	به	وسیله	ى	شوراى	امنّیت	تصویب	شد	در	حقیقت	براى	این	بود	 قطعنامه	ى	598	
کار	 کمک	پروردگار	عالم	توانستیم	روند	 فشارى	را	علیه	جمهورى	اسالمی	به	وجود	بیاورند.	ما	البّته	به	
کنند	دارند	خسارت	می	بینند	و	دشمن	ما	 که	خود	آن	ها	احساس	 در	قطعنامه	ى	598	را	طورى	بکنیم	
	آن	بهره	 که	ما	از احساس	خسارت	بکند	اّما	آن	ها	اّول	قطعنامه	را	اّول	به	این	نیت	تنظیم	نکرده	بودند	
که	به	عنوان	یک	وسیله	ى	فشار	علیه	ایران	آن	را	 کرده	بودند	 بردارى	بکنیم	قطعنامه	را	جورى	تنظیم	
که	خود	این	ادامه	داشت	 	این	جا	شروع	شد	به	دنبال	فشارهاى	مربوط	به	شوراى	امنّیت	 	ببرند	از به	کار
و	تا	االن	هم	ادامه	دارد	و	شوراى	امنّیت	بدترین	آزمایش	دوران	عمر	خودش	را،	دوران	عمر	سازمان	ملل	
کارهاى	دیگر	 کرد	و	در	همین	خالل	 	این	مدت	داده	است	بعد	اشاره	خواهم	 	رابطه	ى	با	ایران	و	در را	در

شروع	شد.
گرفت	از	 کمک	 پا	 	ارو کوچکی	نبود.	آمریکا	از کار	 یکیش	لشگرکشی	آمریکا	به	خلیج	فارس	بود	این	
کرد	به	میان	بکشد	و	کمک	بگیرد	از	کشورهاى	 گرفت	حّتی	پاى	دولتی	مثل	ژاپن	را	سعی	 آسیا	کمک	
کمک	بگیرد	براى	این	که	بتواند	یک	حرکت	همه	جانبه	اى	را	در	 که	 کرد	 کوشش	 جنوب	آسیا	حّتی	
که	زمرمه	ى	آمدن	آمریکایی	ها	 	آن	روزهایی	 خلیج	فارس	علیه	جمهورى	اسالمی	به	راه	بیاندازد.	در
	اّولین	 بود	و	بعد	آمدند	و	ماجراى	خوردن	آن	کشتی	ها	یکی،	پس	از	دیگرى	و	مفتضح	شدن	آمریکا.	در
کرد	ما	را	بترساند	واقعًا	براى	ما	مایه	ى	تعجب	شده	بود	 کرد	سعی	 قدم	ها	از	دنیا	هرکس	با	ما	مالقات	
می	آمدند	 کسانی	 مترقی	 اصطالح	 به	 پیش	رو	 کشورهاى	چپ،	 از	 گاهی	 می	گفتیم	 هم	 به	خودشان	
که	این	حادثه،	حادثه	ى	مهمی	است	این	ممکن	است	به	یک	چیز	خیلی	 پیش	ما	به	ما	می	گفتند	
کشورهاى	 مهمی	منتهی	بشود	آمریکا	به	شما	حمله	بکند	می	خواستند	توى	دل	ما	را	خالی	بکنند	از	
کسانی	می	آمدند	از	دوستان	ما،	طرف	هاى	تجارى	ما	آن	ها	هم	همین	حرف	ها	را	به	 متمایل	به	غرب	
که	مسئله	ى	آمدن	ناوگان	ها	به	خلیج	فارس	 کس	در	آن	مدت	دو،	سه	ماهه	اى	 ما	تکرار	می	کردند.	هر	
کند	اّما	البّته	 کرد	ما	را	بترساند	و	توى	دل	ما	را	خالی	 کوشش	 	بود	ایران	آمد	 اوج	داشت	و	مسئله	ى	روز
کردید	 یابی	 ارز شما	 که	 آن	جورى	 آمریکا	 می	گفتیم	 ما	 دادیم.	 واحدى	 جواب	 یک	 این	ها	 همه	ى	 به	
که	با	 قدرتش	نیست.	قدرت	ما	بیشتر	از	اوست	و	ما	به	آمریکا	این	جا	ضربه	خواهیم	زد	و	خواهید	دید	
که	خب،	حوادث	بعدى	هم	همین	را	تقریبًا	نشان	داد	و	روشن	 	این	جا	خارج	خواهد	شد،	 رسوایی	از

کرد	و	دارد	می	کند.
این	هم	یک	حادثه،	یک	حادثه	ى	دیگر	حادثه	ى	فاجعه	آمیز	بی	نظیر	مّکه	بود.	این	خیلی	حادثه	ى	
ت	ایران	این	حادثه	را	خیلی	بزرگ	داشتند	اّما	بدانید	به	خدا	قسم	اهمّیت		و	عمق	

ّ
عجیبی	بود.	مل

گرم	حادثه	 که	 این	حادثه	هنوز	در	میان	مردم	ما	به	درستی	روشن	نیست.	مردم	ما	مثل	آن	عزادارهایی	
گرمیم	ما	هنوز،	در	 که	حادثه	ى	عظیمی	برایشان	پیش	آمده	آنجورى	هستند.	 هستند	و	نمی	فهمند	
را	 این	ها	 زن	هستند	 کثرشان	هم	 ا که	 را	 امن	چهارصد	حاجی	 در	حرم	 در	خانه	ى	خدا	 مراسم	حج	
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کوچکی	است	 کمی	است،	این	مگر	چیز	 بکشند	با	انواع	و	اقسام	سالحهاى	وحشیانه	این	مگر	چیز	
کمک	شد	و	به	او	 	این	حادثه	تنها	نبود	و	به	او	 که	مطمئنًا	دولت	عربستان	در این	هم	یک	حادثه	بود	
کردند	این	هم	یک	حادثه	بود	 	او	حمایت	 	او	حمایت	شد	و	رسانه	هاى	جهانی	از 	از دستور	داده	شد	و
کردند. ت	و	احساس	پشیمانی	از	ورود	در	میدان	مبارزه	برایش	درست	

ّ
که	براى	تضعیف	روحیه	ى	مل

بود.	ما	 باز	جنبه	ى	سیاسی،	روانی	داشت	این	طرح	سفارتخانه	هاى	ما	 که	 از	حوادث	دیگر	 یکی	
که	 داشت	 وجود	 دیگر	 از	جاهاى	 بسیارى	 در	 بلکه	 پا	 ارو تمام	 	 در ی	

ّ
کل کردیم	یک	طرح	 پیدا	 اّطالع	

براى	این	که	افکار	عمومی	دنیا	را	علیه	ما	آماده	بکنند	سفارتخانه	هاى	ما	را	مورد	تهاجم	سیاسی	قرار	
	فرانسه،	فردى	از	سفارت	خانه	ى	ما	را	در	 	فرانسه	یا	فردى	از	سفارت	خانه	ى	ما	را	در دادند.	سفیر	ما	را	در
که	 گر	آن	چه	 که	ا کنند	 انگلیس	مورد	تهّمت	قرار	بدهند،	جنجال	راه	بیاندازند،	مسئله	ى	روز	درست	
	این	همه	جنجال	نداشت	اصاًل	می	خواستند	یک	 که	یقینًا	هم	دروغ	بود	باز آن	ها	می	گفتند	راست	بود	
کنند	در	 	وانمود	 کنند	و	این	جور کنند.	دیپلماسی	ما	را	در	دنیا	موهوم	و	خفیف	 چنین	وضعی	درست	
که	دیپلمات	هایشان	یک	چنین	تخلفاتی	می	کنند،	 تی	اند	

ّ
	مل که	این	ها	این	جور مقابل	افکار	عمومی	

این	جور	می	شوند،	که	آن	هم	به	فضل	الهی	با	هوشیارى	مسئوالن	ذیربط	به	نحوى	تمام	شد	که	موجب	
پشیمانی	خود	آن	ها	شد	این	هم	یک	حادثه	بود	در	جنب	حوادث	دیگر	و	مکمل	آن	ها.

کوپالش	راه	افتاد	توى	دنیا	به	آسیا	 که	آمریکا	با	یال	و	 باالخره	هم	مسئله	ى	طرح	تحریم	تسلیحاتی	
کشورهاى	خلیج	فارس	آمد	هر	جا	توانست	رفت،	با	مشاوره،	 پا	رفت	به	 آمد،	به	شوروى	رفت،	به	ارو
تحریم	 طرح	 امنّیت	 شوراى	 از	 بتوانند	 شاید	 که	 ّجوسازى	 براى	 تالش	 حمایت،	 کسب	 کره،	 مذا
که	هست	حاال	تحریم	تسلیحاتی	بارها	 کیفّیتی	 تسلیحاتی	علیه	جمهورى	اسالمی	را	بگیرند	به	هر	
بزرگ،	 قدرت	هاى	 سوى	 از	 عماًل	 هستیم	 تسلیحاتی	 تحریم	 ما	 االن	 نمی	خواهد	 طرح	 گفتیم	 ما	 هم	
که	تصمیم	دارند	ما	نتوانیم	سالح	داشته	باشیم	این	قدرت	جمهورى	اسالمی	 آن	ها	چند	سال	است	
که	اجازه	داده	ما	علیرغم	همه	ى	این	ها	بتوانیم	خودمان	 است	این	توانایی	ماست،	لطف	خداست	
ید	آثار	 که	شما	امروز	در	جبهه	هاى	نبرد	و	در	همه	ى	صحنه	هاى	نظامی	دار کنیم	به	طورى	 را	مسلح	
تسلیحاتی،	 به	صورت	یک	طرح	 که	 می	کنند	 را	 	 کار این	 تالش	 دارند	 آن	ها	 می	کنید	 مشاهده	 را	 این	
	بودند	حاال	بعضی	 	این	جا	هم	من	عرض	بکنم	باز	هم	قدرت	هاى	بزرگ	هماهنگ	بودند،	هم	آواز در
کندتر،	بعضی	تندتر	اّما	مجموعًا	یک	نفس	واحد	انگیزه	ى	واحدى	بود	 کمتر،	بعضی	 بیشتر،	بعضی	

گرفت. که	این	هم	انجام	 کار	 براى	این	
کارهاى	 	این	سلسله	ى	 که	در	امسال	جزو	فشارهاى	جهانی	و	از	خارج	و	حلقه	اى	از کارى	 آخرین	
شهرها	 مجدد	 جنگ	 شروع	 و	 شهرها	 باران	 موشک	 همین	 بود	 اسالمی	 جمهورى	 علیه	 توطئه	آمیز	
به	 مربوط	 این	حوادث	 که	 یم	 دار ما	ده	ها	حادثه	 کنید	شاید	 نگاه	 آخر	سال	 تا	 اّول	سال	 	 از بود.	شما	
کشور	ماست	و	همه	ى	این	ها	به	همدیگر	مرتبط	و	مّتصل	 مسایل	خارجی	و	فشارهاى	خارجی	علیه	
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کردن	همه	ى	ظرفیت	فشار	دنیا	علیه	جمهورى	اسالمی	 کردن	و	صرف	 است	و	این	به	معناى	خرج	
	پا	در	خواهد	آمد	فکر	 که	جمهورى	اسالمی	از است	این	سال	1366،	خود	آن	ها	تحلیل	شان	این	بود	
از	 که	شروع	می	کردند	فکر	می	کردند	آن	جا	جمهورى	اسالمی	طاقت	نمی	آورد.	 را	 می	کردند	هر	قدمی	
تحریم	تسلیحاتی،	از	قطعنامه	ى	598،	از	آمدن	آمریکایی	ها	به	خلیج	فارس،	از	موشک	باران	شهرها	
تصورشان	این	بود	که	این	دیگر	ضربه	ى	کارى	است	این	تیر	آخر	است،	گاهی	هم	ساده	لوحانه	به	زبان	
	آفرین	الهی	والفجر	10	 	این	که	این	عملیات	پیروزمند	افتخار 	این	پیش	از آوردند.	همین	چند	روز	قبل	از
کرده	براى	تحریم	تسلیحاتی	 که	آمریکا	شروع	 که	این	حرکتی	 کردند	 شروع	بشود	آمریکایی	ها	اظهار	نظر	
ایران	این	بنیه	تسلیحاتی	ایران	را	دیگر	به	تحلیل	برده	دیگر	قدرت	هیچ	تحرک	نظامی	ندارد	این	هم	
که	آن	حرکت	عظیم	والفجر	10	 عقلشان،	این	هم	پیش	بینی	شان	بالفاصله	بعد	از	همین	اظهارات	بود	

که	چقدر	آن	ها	در	اشتباه	ازبند. اتفاق	افتاد	و	نشان	داد	
که	نگاه	می	کنم	به	وضع	 کردند	اّما	مردم	ما	و	انقالب	ما،	بنده	امروز	 که	این	ها	 کارى	بوده	 خب،	این	
که	می	شود	و	 که	به	ما	می	شود	و	تلفن	هایی	 ت	خودمان	و	مراجعاتی	

ّ
جامعه	ى	خودمان	و	چهره	ى	مل

گون	 گونا که	از	اعماق	جامعه	ى	ما	و	محافل	جامعه	ى	ما	و	محافل	مختلف	و	قشرهاى	 گزارش	هایی	
براى	ما	آورده	می	شود	احساس	می	کنم	امروز	یعنی	در	آخرین	روزهاى	سال	1366	علیرغم	این	همه	
	اّول	سال	مستحکم	تر،	قوى	تر،	 ت	ما	از

ّ
فشارى	که	دنیا	سعی	کرد	سازمان	دهی	کند	علیه	ما	روحیه	ى	مل

	آوردن	آمریکا	و	استکبار	جهانی	مصّمم	تر	و	 شادتر،	امیدوارتر	و	بر	ادامه	ى	نبرد	تا	پیروزى	و	تا	به	زانو	در
ت	را	نیرومندتر	و	آبدیده	تر	می	کند.	

ّ
	باشد،	فشارهاى	زندگی	یک	مل قاطع	تر	است،	و	باید	هم	همین	جور

استخوان	 فرمود	 برایتان،	 می	کنم	 ترجمه	 االن	 را	 کردم	 نقل	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 	 از که	 جمله	اى	 همین	
ت	ما	را	که	

ّ
تی	را	خدا	شفا	نمی	دهد	و	جا	نمی	اندازد	مگر	بعد	از	تحمل	شّدت	ها،	مل

ّ
شکسته	ى	هیچ	مل

	زیر	نظام	هاى	پلید	شیطانی	و	طاغوتی	استخوانش	 	و	استعمار	در	طول	سال	هاى	متمادى	در استکبار
کرده	بودند	همین	 کرده	بودند،	توانایی	و	استعداد	ذاتی	او	را	خاموش	 کمر	او	را	خم	 را	شکسته	بودند	
که	می	تواند	الگویی	بشود	براى	همه	ى	 که	تبدیل	به	آن	اّمت	وسط	می	کند	 آزمایش	هاى	دشوار	است	
ت	ها	داده	تحمل	این	

ّ
را	به	شما	مل ت	ها،	مردم	ما	آبدیده	می	شوند.	خداى	متعال	رسالت	بزرگی	

ّ
مل

ت	ما	دارد	تحمل	می	کند.	هیچ	
ّ
رسالت	ریاضت	می	خواهد	و	این	حوادث	همان	ریاضتی	است	که	مل

کشورش	و	پهلوى	 که	ناوگان	آمریکایی	می	آید	پشت	دروازه	هاى	 تی	در	دنیا	امروز	جرات	ندارد	وقتی	
ّ
مل

گره	کند؛	فقط	 آب	هاى	ساحلی	اش	این	جور	علیه	آمریکا	سینه	ى	خودش	را	برافراشته	کند	و	مشتش	را	
که	این	جرأت	را	دارید. شما	هستید	

کند	و	ایستادگی	و	احساس	 که	این	همه	فشار	روى	او	وارد	بیاید	و	او	مقاومت	 تی	نیست	
ّ
هیچ	مل

	نبودیم	 	اّول	این	جور ت	ماست	ما	هم	روز
ّ
کند	در	خودش	جز	شما،	این	مل کند،	احساس	قوت	 پیروزى	

از	 که	 را	می	بینیم	 ت	خودمان	
ّ
مل امروز	 ما	بحمداهلل	 و	 رساند	 این	جا	 به	 را	 ما	 	 امتحان	هاى	دشوار این	
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کند	با	 ت	ها	را	بسوى	آن	دعوت	
ّ
کند	و	بر	افرازد	و	مل همیشه	آماده	تر،	ایستاده	و	پرچم	الاله	االاهلل	را	بلند	

که	 	برکات	خدا	بود.	برادران	و	خواهران	عزیز،	این	لطفی	بود	 عمل	خودش،	با	استقامت	خودش	این	از
	این	ایام	 	این	نمازهاى	جمعه،	در 	بدانید،	در که	خدا	به	ما	داد	این	را	قدر کرد،	توفیقی	بود	 خدا	به	ما	
که	در	پیش	است	به	 که	در	پیش	است	و	در	ماه	رمضان	 	این	روزهاى	مبارک	ماه	شعبان	 متبرک،	در
که	به	شما	داده	سپاسگزارى	 کمک	بخواهید،	خدا	را	بر	روحیه	اى	 کنید،	از	خدا	 خداى	متعال	توّجه	
این	 با	 و	 دارد	 یادى	 ز کرده	جاى	سپاسگزارى	 پیدا	 ما	 ت	

ّ
مل که	 مقاومتی	 این	 و	 این	شجاعت	 کنید	

که	این	 کمترین	تردیدى	ندارم	 	بنده	 ت	ما	دارد	پیش	می	رود	و	این	آزمایش	هاى	دشوار
ّ
که	مل روندى	

ت	با	حفظ	اسالم	و	با	حفظ	ایمان	خودش	خواهد	توانست	همه	ى	قدرت	هاى	بزرگ	را	در	مقابل	
ّ
مل

تو	را	سوگند	 	و	این	ساعت	مبارک	 کند،	پروردگارا!	به	حّق	این	روز خودش	به	خضوع	و	خشوع	وادار	
	راه		آرمان	هاى	بلند	 	راه	دین	و	شریعت	مقّدس	اسالم	و	در 	راه	خودت	و	در ت	ما	را	در

ّ
که	مل می	دهیم	

اسالمی	ثابت	قدم	و	موّفق	بدار،	پروردگارا!	این	اّمت	و	امام	بزرگ	و	عظیم	الشان	او	و	رهبر	بی	نظیر	او	را	
همواره	از	رحمت	و	هدایت	و	لطف	خود	برخوردار	بگردان.

والّسالم	علیکم	و	رحمةاهلل	و	برکاته
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گفتار نوزدهم نمودار 
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گفتار بیستم: سخنی با امام و اّمت 1
بسم	اهلل	الرحمن	الرحیم

	الحمدهلل	رّب	العالمین.	الحمدهلل	سابق	الّنعم،	دافع	النقم.	الحمدهلل	نورالمستوحشین	فی	الّظلم.	
اهلل	شهادة	ایمان	و	ایقان	و	اخالص	و	اشهداّن	محمدًا	عبده	و	

ّ
م	و	اشهدان	الاله	اال

ّ
الحمدهلل	عالم	الُیعل

ی	اهلل	علیه	و	علی	علی	امیرالمؤمنین؟ع؟و	علی	الحسن	و	الحسین	و	علی	علی	بن	الحسین	
ّ
رسوله	صل

و	علی	بن	 و	محمدبن	علی	 موسی	 و	علی	بن	 موسی	بن	جعفر	 و	 و	جعفربن	محمد	 و	محمدبن	علی	
علیهم	حججک	 ی	

ّ
هم	صل

ّ
الل المهدى.	 الهادى	 الخلف	 الحّجةالقائم	 و	 علی	 الحسن	بن	 و	 محمد	

ی	علی	ائّمة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	
ّ
هم	صل

ّ
فی	عبادک	و	خلفائک	فی	ارضک.	الل

و	 المؤمنات	 و	 اغفرللمؤمنین	 رّب	 الحساب.	 یقوم	 یوم	 للمؤمنین	 و	 ولوالدى	 اغفرلی	 رّب	 المؤمنین.	
المسلمین	و	المسلمات	االحیاء	منهم	و	االموات.

ِذیَن 
َّ
َوال  * ْم 

ُ
ْقَداَمک

َ
أ ْت  ّبِ

َ
َوُیث ْم 

ُ
َیْنُصْرک َه  الّلَ وا  َتْنُصُر ِإْن  آَمُنوا  ِذیَن 

َّ
ال َها  ّیُ

َ
أ »َیا  کتابه  فی	 الحکیم	 اهلل	 قال	

وا  ْم َیِسیُر
َ
َفل

َ
ُهْم * أ

َ
ْعَمال

َ
ْحَبَط أ

َ
ُه َفأ  الّلَ

َ
ْنَزل

َ
ُهْم * َذِلَک ِبآن هم  َکِرُهوا َما أ

َ
ْعَمال

َ
َضّلَ أ

َ
ُهْم َوأ

َ
وا َفَتْعًسا ل َفُر

َ
ک

ّنَ 
َ
َها * َذِلَک ِبأ

ُ
ْمَثال

َ
اِفِریَن أ

َ
ک

ْ
ْیِهْم َوِلل

َ
ُه َعل َر الّلَ ِذیَن ِمْن َقْبِلِهْم َدّمَ

َّ
وا َکْیَف َکاَن َعاِقَبُة ال ْرِض َفَیْنُظُر

َ
أ

ْ
فِی ال

ُهْم«2
َ
ی ل

َ
ا َمْول

َ
اِفِریَن ل

َ
ک

ْ
ّنَ ال

َ
ِذیَن آَمُنوا َوأ

َّ
ی ال

َ
َه َمْول الّلَ

عزیز	 ت	
ّ
مل شما	 با	 دیگر	 و	 ت،	

ّ
مل این	 کالبد	 در	 خدا	 روح	 و	 اّمت	 این	 امام	 با	 یکی	 سخن،	 دو	

این	 افسرده	ى	 کالبد	 در	 روح	خدا	 اى	 اّمت،	 امام	 اى	 انقالبی.	 پا	خاسته	ى	 به	 اّمت	 ایران،	 مسلمان	
ت،	خداى	بزرگ	بزرگ	ترین	نعمت	خود	را	به	شما	ارزانی	داشت،	نعمتی	برابر	با	آن	چه	به	پیامبران	

ّ
مل

ت	را	نجات	می	دهد.	خدا	به	شما	این	
ّ
بزرگ	عطا	فرمود،	نعمتی	برابر	با	آن	چه	یک	تاریخ	را	و	یک	مل

که	توانستید	بزرگترین	انقالب	اجتماعی	عصر	حاضر	و	قرن	اخیر	را	برمبناى	 کرد	 نعمت	بزرگ	را	عطا	
بیاورید،	 به	وجود	 عظیم	 منطقه	ى	 این	 نقاط	 در	حساس	ترین	 اسالمی	 شریعت	 و	 اسالمی	 اندیشه	ى	

1.بیانات	در	خطبه	اول	نماز	جمعه	59/2/26
2.محمد:	7	تا	11

سخنی با امام 
اّمت
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توده	هاى	عظیم	 نعمت	محبت	 به	شما	 برسانید.	خداوند	 پیروزى	 به	 و	 دهید	 ادامه	 کنید،	 هدایت	
ت	ایران	نیستید،	جهان	اسالم	شما	را	رهبر	خود	می	داند.	

ّ
کرد،	شما	امروز	رهبِر	فقط	مل 	میلیونی	را	عطا	

	تاریخ	 	به	یاد	شما	می	تپد،	در	عرصه	ى	پهناور که	در	سراسر	جهان،	امروز اى	امام	اّمت،	آن	اندازه	دلی	
ِئْن 

َ
کمتر	به	یاد	انسانی	تپیده	است	و	این	نعمتی	بس	بزرگ	است.	اى	امام	اّمت،	خدا	فرموده	است	»ل

و	 کرد	 یاده	خواهد	 ز را	 آن	نعمت	ها	 را	بگذارید،	خدا	 گر	شکر	نعمت	هاى	خدا	 ْم«1	ا
ُ

ک
َ
ِزیَدّن

َ
أ

َ
ل ْرُتْم 

َ
َشک

گذارده	اید.	شما	نعمت	هاى	خدا	و	موهبت	هاى	خدا	را	 شما	شکر	نعمت	هاى	خدا	را	به	شایستگی	
ضایع	نکردید،	شما	توّجه	این	توده	ى	عظیم	را	بی	اثر	نگذاشتید،	شما	با	این	قدرت	خداداد	ى	بزرگ	

توانستید	بزرگ	ترین	قدرت	هاى	جهانی	را	به	زانو	درآورید.
	نوشته	جات	خود	 	اى	امام	عزیز،	امروز	دشمنان	شما،	غربیان	ماّدى	صفت	و	ماّدى	دل،	شما	را	در
که	هیچ	نردبانی	نمی	تواند	راهی	به	سوى	آن	دژ	 گفته	هاى	خود	به	قلعه	ى	مرتفعی	تشبیه	می	کنند	 و	در	
که	 که	دشمنان	انجام	دادند،	همه	ى	مکرهایی	 استوار	بگشاید.	آن	ها	معتقدند	همه	ى	دشمنی	هایی	
کردند	تا	داخل	دژ	تصمیم	و	اراده	ى	خلل	ناپذیر	شما	خلل	وارد	بیاورند،	همه	ى	این	تدبیرها	و	نقشه	ها	
خنثی	و	نقش	برآب	شد	و	درست	است.	شما	با	آن	دل	مؤمن،	با	آن	روح	عارف	باهلل،	با	آن	قلب	ماالمال	
	توکل	و	اعتماد	به	خدا	و	با	آن	اراده	ى	پوالدین	همان	دژ	تسخیرناپذیر	هستید	و	شما	این	نعمت	را	 از
	ایران	پیروز	شدید،	فردا	در	دنیا	 گر	امروز	شما	در کرد.	ا یاده	خواهد	 گزاردید	و	خدا	این	نعمت	را	ز شکر	
	این	منطقه	ى	از	جهان	برافروختید	و	به	 	انقالب	اسالمی	را	اى	امام	بزرگ،	در گر	امروز پیروز	خواهید	شد.	ا
نتیجه	رساندید،	فرداست	که	در	همه	ى	کشورهاى	اسالمی	مشت	هاى	پوالدین	اسالم	ظاهر	شود،	اّول	
	و	آمریکا	فرود	بیاید	و	آن	گاه	ریشه	ى	اسرائیل،	این	سرطان	 بر	مغز	مزدوران	بدبخت	نگون	بخت	استعمار
کردند	اوضاع	را	 کوشش	 کثین	 خطرناک	را	از	منطقه	برَکند.	اى	علی	زمان	ما،	قاسطین	و	مارقین	و	نا
که	دل	اربابان	مزدورپرور	می	خواست	تغییر	بدهند	اّما	لطف	خدا	و	تفضل	خدا	نگذاشت  آن	چنان	
که	شما	را	اى	امام	عزیز	به	پیروزى	خود	و	به	وسیله	ى	 ُمْؤِمِنیَن«2	خدا	بود	

ْ
َدَک ِبَنْصِرِه َوِبال ّیَ

َ
أ ِذی 

َّ
ال »ُهَو 

ُمْؤِمِنیَن«3	خدا	بود	که	قلب	بزرگ	شما	را	آرامش	
ْ
ی ال

َ
ی َرُسوِلِه َوَعل

َ
ُه َسِکیَنَتُه َعل  الّلَ

َ
ْنَزل

َ
مؤمنان	تأیید	کرد.	»أ

گر	روشنفکر	 ا امام	بزرگ،	 با	شماست.	اى	 ت	
ّ
امام	بزرگ،	مل که	مضطرب	نشوید.	اى	 و	سکونت	داد	

دانشجویان	اند،	 جامعه	ى	 مطرود	 که	 دانشجونمایانی	 یا	 روشنفکران	اند،	 جامعه	ى	 ننگ	 که	 نمایانی	
که	برخالف	 که	منفور	خلق	ایران	زمین	اند،	عملی،	سخنی	انجام	دهند	 گویندگانی	 یا	از	خلق	سخن	
که	 کرده	اید	و	پیموده	اید،	این	به	معناى	آن	نیست	 که	شما	پیشنهاد	 خط	و	شیوه	و	راه	اسالم	است	
کرده	است.	توده	هاى	میلیونی	به	دنبال	امام	و	رهبرش	حرکت	 ت	ایران	تصمیم	و	عزم	خود	را	عوض	

ّ
مل

1.ابراهیم:	7
2.انفال:	62

3.	2.	توبه:	26
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ید،	باز	هم	با	همان	عزم	راسخ،	دشمن	ما	و	دشمن	اسالم	 می	کند.	اى	امام	عزیزما،	باز	هم	پیش	بتاز
ید،	باز	هم	با	همان	قیچی	پوالدین	الهی	زنجیر	وابستگی	هاى	ما	به	شرق	و	غرب	را	هر	 	آور را	به	زانو	در
ت	هاى	منطقه	با	شمایند.	شما	فرمان	دادید	

ّ
ت	با	شماست	و	مل

ّ
چه	قاطع	تر	بُبرید،	ما	با	شماییم.	مل

گذشتند	و	به	ایران	آمدند.	 کردند،	تعدادى	از	مرز	هم	 کنند،	ترک	 که	نظامیان	عراقی	پادگآن	ها	را	ترک	
در	مصر	به	نام	شما،	در	حیفا،	در	قلب	اسرائیل	جوانان	مسلمان	به	نام	شما	اجتماع	می	کنند.	امروز	
گروهی	در	سرزمین	هاى	اشغالی	به	نام	الخمینیون	مشغول	مبارزه	ى	با	اسرائیلیان	هستند.	شما	همه	
با	 آمریکا	 مقابل	 در	 ما	 دنبال	شماست.	 به	 و	خلق	خدا	 با	شما	 رهبرید،	خدا	 جا	محورید،	همه	جا	

داشتن	چنین	رهبرى	و	چنین	خط	روشنی،	یک	سر	مو	عقب	نخواهیم	نشست.
	اّما	اى	اّمت	مسلمان،	امروز	سیاست	دنیا	بر	محور	موقع	و	موضع	شما	می	چرخد.	امروز	سیاست	 و
را	من	 این	 ایران	دچار	شکست	شده	است،	 ت	

ّ
و	موضع	گیرى	قاطع	شما	مل به	خاطر	حرکت	 آمریکا	

متفکرین،	 است.	 در	سراشیب	سقوط	 آمریکا	 که	سیاست	 می	گوید	 کارتر	 نزدیک	 	 مشاور نمی	گویم،	
با	 رابطه	ى	 	 در آمریکا	 سیاست	 که	 می	کنند	 احساس	 خودشان	 غربی	 سیاستمداران	 نویسندگان،	
محورید،	 باز	هم	خواهد	خورد.	شما	 و	 است	 ایران	شکست	خورده	 ت	

ّ
مل مقابل	 در	 و	 ایران	 مسایل	

کرده	است،	از	شما	شکست	خورده	است،	اروپاى	غربی	در	حالت	 آمریکا	به	خاطر	شما	عقب	نشینی	
گرفتند	اّما	آبروى	خود	را	بردند.	اّما	 تردید	و	نفاق	به	سر	می	برد.	نوکر	صفتانی	مانند	ژاپن	تصمیم	خود	را	
	آفریقا،	در	آسیا،	 پا،	در 	ارو کشورهاى	جهانی	با	شما	و	در	خط	شمایند.	امروز	در جبهه	ى	عظیمی	از	
کشورهاى	 بسیارند.	 باشند	 آمریکا	 سیاست	 دنباله	رو	 نیستند	 حاضر	 وجه	 هیچ	 به	 که	 دولت	هایی	
از	 از	چیزی	نترس.	 را	اظهار	هم	می	کنند.		ای	اّمت	مسلمان	 این	 و	 با	شما	همراه	اند	 مسلمان	مترّقی	
دادى،	 نشان	 هم	 داخل	 در	 را	 قدرت	خودت	 تو	 نترس.	 مفسده	انگیزی	ها،	 خرابه	کاری	ها،	 توطئه	ها،	
کردستان	حقایقی	را	به	 ت	ماست	و	من	در	خطبه	ى	دّوم	راجع	به	

ّ
کردستان	شاهد	قدرت	مل مسأله	ى	

گر	خدا	را	یارى	کنید،	 ْم«1	ا
ُ
َه َیْنُصْرک وا الّلَ ت	مسلمان،	خدا	می	گوید »ِإْن َتْنُصُر

ّ
شما	خواهم	گفت.	اى	مل

کردید	پس	پاى	شما	استوار	 خدا	شما	را	یارى	می	کند،	پاى	شما	را	استوار	می	کند،	شما	خدا	را	یارى	
که	خدا	با	شماست.	ما	از	محاصره	ى	اقتصادى	نمی	ترسیم.	اشتباه	 خواهد	شد،	ثابت	قدم	باشید	
بیمناک	 اقتصادى	 محاصره	ى	 از	 ایران	 ت	

ّ
مل و	 دولت	 می	کنند	 خیال	 که	 سیاستمدارانی	 می	کنند	

ت	به	خاطر	غذا	و	نان	عقب	نشینی	
ّ
ت	گرسنه	نخواهد	ماند،	این	مل

ّ
است،	ما	بیمناک	نیستیم.	این	مل

ایران	و	مرگ	 از	آن	میدان،	مرگ	 که	هرگونه	عقب	نشینی	 	وارد	میدانی	شده	ایم	 کرد،	ما	امروز نخواهد	
ت	به	این	ها	رضا	نخواهد	داد.

ّ
اسالم	و	پیروزى	قدرت	هاى	مهاجم	است،	این	مل

	اى	اّمت	بزرگ،	شما	الگو	و	نمونه	شدید	در	شهید	دادن،	در	اسالم	را	محور	تالش	خود	قرار	دادن،	

1.محمد:	7

سخنی با اّمت 
مسلمان ایران
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	تقوى،	در	مواساة	فی	ما	بین	 در	تمایل	به	شرق	و	غرب	پیدا	نکردن.	اّما	باید	الگو	بشوید	در	اخالق،	در
 * ًرا َکِثیًرا 

ْ
ِذک َه  الّلَ وا  اْذُکُر آَمُنوا  ِذیَن 

َّ
ال َها  ّیُ

َ
أ »َیا  و	خواهران	مسلمان،	خدا	می	گوید	 برادران	 اى	 خود.	

	را	دقیق،	با	 ا«1	همواره	خدا	را	به	یاد	داشته	باشید،	تقوى	را	فراموش	نکنید،	نماز
ً
ِصیل

َ
َرًة َوأ

ْ
ُحوُه ُبک َوَسّبِ

حال،	با	توّجه،	در	وقت،	بگزارید.	اى	اّمت	مسلمان،	به	قرآن	برگردید،	آیات	قرآن	به	ما	درس	می	دهد،	
یاد	می	کند.	آیات	قرآن،	آمریکا	و	 به	ما	راه	نشان	می	دهد،	دل	ما	را	محکم	می	کند،	توکل	ما	را	به	خدا	ز
یاد	کنید.	 اسرائیل	و	انگلیس	و	غرب	را	می	لرزاند	و	عقب	می	نشاند،	کوشش	کنید	انس	خود	را	با	قرآن	ز
آیه	ى	صدوپنجاه	وپنج	سوره	ى	 تا	 و	پنج	سوره	ى	آل	عمران	 آیه	ى	صدوچهل	 	 از آیه	 این	هفته	این	ده	
کنید.	معناى	آن	ها	را	بدانید	تا	هفته	ى	دیگر	آیات	 آل	عمران	را	بارها	و	بارها	بخوانید،	آن	ها	را	حفظ	

هفته	ى	بعد	را	به	شما	بگویم.
والّسالم	علیکم	و	رحمةاهلل	و	برکاته.

1.احزاب:	41	و	42
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گفتار بیستم نمودار 
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فصل دوم: حکومت اسالمی





بخش اّول:
مبنای نظام سیاسی اسالم



گفتار اّول: تأثیر توحید بر ساخت جامعه1
بسم	اهلل	الرحمن	الرحیم

الخلق	باسط	الرزق	فالق	االصباح	دیان	الدین	رّب	العالمین	و	نشهد	ان	الاله	االاهلل	وحده	الشریک	
کرمین	الهداة	المنتجبین	 له	و	اشهدان	محّمدًا	عبده	و	رسوله	صلوات	اهلل	علیه	و	علی	آله	واصحا	به	اال
المؤمنین.	 المستضعفین	و	حماة	 المسلمین	و	هداة	 ائمة	 والّسالم	علی	 بقّیةاهلل	فی	األرضین	 سّیما	
و	 بیننا	 تابع	 االموات	 و	 منهم	 االحیاء	 المسلمات	 و	 المسلمین	 و	 المؤمنات	 و	 للمومنین	 اغفر	 لهم	

ّ
ال

کّل	شی	قدیر. بینهم	بالخیرات	اّنک	مجیب	الدعوات	اّنک	غافر	الخطیئات	اّنک	علی	
که	ماه	خدا	است	و	ماه	عبادت	است،	ماه	ذکر	است	و	با	والدت	امام	 حلول	ماه	شریف	رجب	را	
بزرگوار	حضرت	باقر	محّمدبن	علی	بن	الحسین	صلوات	اهلل	علیهم	آغاز	می	شود	به	همه	ی	شما	برادران	
کنیم؛	با	 	این	ماه	شریف	باید	از	فرصت	استفاده	 و	خواهران	تبریک	می	گویم.	ماه	مغتنمی	است	و	در
ت	و	به	این	رهبر	

ّ
کنیم.	عنایات	خدا	به	این	مل ذکر،	با	دعا،	با	توّجه	دل	های	خودمان	را	به	خدا	نزدیکتر	

که	این	نام	را	و	این	یاد	را	اّول	در	دل	های	 	بر	اثر	یاد	خدا	و	نام	او	بود.	فرصتی	است	 کشور بزرگ	و	به	این	
از	 ماه	رجب	سرشار	است	 زبان	های	خودمان	هر	چه	جاری	تر	سازیم.	دعاهای	 بر	 و	سپس	 خودمان	
با	 نمی	دانند	 عربی	 که	 آن	ها	 و	 تدبر	 با	 می	دانند	 عربی	 که	 آن	ها	 اسالمی.	 عالیه	ی	 معارف	 مضامین	
کنند.	دل	ما	با	این	دعاها	 	راهنمایی	دیگران	این	دعاها	را	بخوانند	و	به	مضامین	آن	توّجه	 استفاده	از
گام	مان	در	 که	هست	بیشتر	می	شود.	 یاد	می	شود.	تقوامان	از	آن	چه	 قرص	می	شود.	توکل	مان	به	خدا	ز

راه	خدا	استوارتر	می	شود.	مطمئن	می	شویم	به	لطف	خدا،	به	هدایت	خدا	و	به	حمایت	الهی.
که	امروز	در	خطبه	ی	اّول	عرض	می	کنم	بحثی	درباره	ی	مسایل	اجتماعی	اسالم	است.	یک	 بحثی	
کنند	و	با	معرفت	 که	مردم	ما	باید	آن	ها	را	بدانند،	بر	روی	آن	ها	فکر	 سلسله	مسایل	اساسی	وجود	دارد	
اصل	 وارد	 که	 آنی	 	 از قبل	 بدهند.	 جای	 خود	 عقل	 گنجینه	ی	 و	 خود	 ذهن	 در	 را	 مسایل	 این	 کامل	

1.خطبه	ى	نماز	جمعه	1362/06/25

 اّتکای جامعه 
اسالمی بر مردم
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این	مقدمه	یک	موضوع	مستقل	است	 البّته	خود	 که	 را	عرض	می	کنم	 بشوم	یک	مقدمه	ای	 موضوع	
و	باید	درباره	ی	آن	یک	وقتی	بحث	مفصلی	بشود.	اّما	این	جا	به	عنوان	مقدمه	به	این	مطلب	اشاره	
	بافت	و	ساخت	خود	متکی	به	مردم	 که	نظام	اسالمی	ما	و	جامعه	ی	قرآنی	ما	در می	کنم	و	آن	این	است	
	این	نظام	بفهمند	و	بخواهند	تا	عمل	کنند.	این	جا	زوری	نیست،	 است.	طوری	است	که	باید	مردم	در
کنون	پدید	آمده	است	با	اراده	ی	مردم،	با	استقامت	مردم،	با	پایمردی	مردم	 تحمیلی	نیست.	هر	چه	تا
به	دست	آمده	است؛	همین	به	دست	آمده	ها	باید	با	همین	وسیله	بماند	و	باید	بر	آن	چیزهایی	اضافه	
کردند	و	قدم	 	اّول	انقالب	تا	امروز	مردم	خودشان	حفظ	 بشود.	در	حقیقت	نظام	جمهوری	اسالمی	را	از
کردند،	 کشته	دادند،	صبر	 گرفتند،	 را	بر	دوش	 که	بارهای	سنگین	 به	قدم	پیش	آوردند؛	مردم	بودند	
کردند،	شاید	بشود	گفت	این	 	او	اطاعت	 کردند،	به	فرمان	رهبری	گوش	دادند،	از کردند،	توکل	 قناعت	
کسانی	این	نظام	را	آن	چنان	 گرفتند.	 مردم،	نظام	جمهوری	تازه	به	دست	آمده	را	در	میان	هوا	و	زمین	

	آن	اثری	نماند. که	برود	و	از پرتاب	می	کردند	
	این	نظام	باید	بدانند،	نظام	ما	و	کشور	ما	غیر	از	کشورها	و	نظام	هایی	است	که	بر	مبنای	 پس	مردم	در
	این	 یم	هایی	در گر	صرفه	ی	رژ 	باشند.	ا کور کر	و	 که	می	خواهند	مردم	نفهمند،	 استبداد	اداره	می	شود	
یم	ما	و	حکومت	ما	و	 گوشه	ی	عالم	در	ندانستن	مردم	شان	هست،	صرفه	ی	نظام	ما	و	رژ گوشه	و	آن	
کار	 گر	مردم	تصمیم	نگیرند،	 گر	مردم	نفهمند،	ا گر	مردم	ندانند،	ا دولت	ما	در	دانستن	مردم	است.	ا
	این	نظام	بر	بصیرت	مردم	است؛	 کار که	مبنای	 گردانندگان	این	حکومت	مشکل	می	شود؛	لذا	است	
بدترین	 ون«1	

ُ
َیْعِقل ا 

َ
ل ِذیَن 

َّ
ال ُم 

ْ
ُبک

ْ
ال ّمُ  الّصُ ِه  الّلَ ِعنَد  َواّبِ  الّدَ َشّرَ  »ِإّنَ  می	کند	 بیان	 قرآن	 که	 همان	طوری	

کورند	و	نمی	فهمند	 کر	و	 که	 کسانی	هستند	 جنبندگان	در	نظر	خدا	و	در	نظر	قرآن	و	در	منطق	الهی	آن	
گونه	مردم	در	جامعه	ی	ما	حتی	یک	نفر	هم	نباشد.	همه	بتوانند	 	این	 و	نمی	اندیشند،	ما	می	خواهیم	از
گون	اجتماعی،	اقتصادی،	 گونا که	تحلیل	مسایل	 کنند	و	لذا	است	 کنند،	همه	بتوانند	درک	 تحلیل	
گون	تحلیل	بشود.	مردم	آن	مسایل	 گونا اخالقی،	اعتقادی	یک	ضرورت	است.	باید	برای	مردم	مسایل	
را	بفهمند	و	درک	کنند.	خب	بر	این	اساس	یک	سلسله	مسایل	و	مباحثی	وجود	دارد	که	اشاره	می	کند	
اسالمی،	 اّمت	 درباره	ی	 رهبری،	 درباره	ی	 اسالمی؛	 نظام	 اصلی	 اجزای	 و	 ارکان	 	 از می	گوید	 و	سخن	
مقابل	 در	 اختیار	حکومت	 اندازه	ی	 در	حکومت،	 مردم	 دخالت	 نحوه	ی	 اّمت،	 این	 ارکان	 درباره	ی	
	این	قبیل	 مردم،	نقش	ارتش،	نقش	دانشگاه،	نقش	روحانّیت،	نقش	امربه	معروف	و	نهی	از	منکر،	و	از
که	باید	مردم	ما	به	حکم	آن	که	قوام	نظام	با	آن	ها	 مسایل	یک	سلسله	مسایل	الزم	و	ضروری	وجود	دارد	
	این	تریبون	عظیم	و	 	این	گونه	مسایل	در که	از است	این	مسایل	رابدانند	و	من	فکر	می	کنم	بد	نیست	
	این	جا	مسایلی	را	 گونه	مسایل	به	تسلسل	در 	این	 از عزیز	و	مغتنم	مطرح	بشود	و	خود	من	ان	شاءاهلل	

1.انفال:	22
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کرد. مطرح	خواهم	
که	امروز	درباره	ی	آن	 و	شروع	این	مباحث	و	مسایل	را	با	یک	مسأله	ی	اساسی	و	مهّم	قرار	می	دهم	
که	تأثیر	ایمان	به	خدا	و	 مقداری	برای	شما	خواهران	و	برادران	سخن	می	گویم	و	آن	مسأله	این	است	
به	 اعتقاد	 که	 نظام	اسالمی	چیست؟	شکی	نیست	 بافت	اجتماعی	 و	 توحید	در	ساخت	 به	 ایمان	
فعالی	 و	 آثار	سازنده	 باید	 افراد	جامعه	 یکایک	 روحیات	 در	 و	همچنین	 ی	جامعه	

ّ
کل در	شکل	 خدا	

که	در	 که	یک	نظامی	را	به	وجود	می	آورد	و	ذکر	و	ورد	یکایک	مردمی	است	 داشته	باشد.	آن	عقیده	ای	
این	نظام	زندگی	می	کنند	باید	یک	تأثیری	در	روحیات	این	مردم،	در	اخالق	این	مردم،	در	روش	فردی	
ی	این	جامعه	داشته	باشد	و	این	یکی	از	بحث	های	بسیار	مهّم	و	

ّ
کل این	مردم	و	همچنین	در	شکل	

این	 درباره	ی	 ترسیم	می	کردیم	 	 دور از	 را	 اسالمی	 نظام	 که	چهره	ی	 روز	 آن	 ما	 که	 بسیار	مفصل	است	
کردیم،	مباحثات	به	راه	انداختیم،	 بحث	ها	ساعت	های	متوالی،	روزهای	فراوان	سخن	گفتیم،	بحث	
که	بحمداهلل	این	نظام	را	خدای	 کردیم،	نویسندگان	نوشته	اند،	اندیشمندان	اندیشیده	اند.	امروز	 فکر	
که	 یم	 	آن	روز	احتیاج	دار کمک	خود	و	با	هّمت	شما	مردم	به	وجود	آورده	است	ما	بیشتر	از متعال	با	
که	باید	آثار	توحید	و	ایمان	به	خدا	در	جامعه	 کنیم،	ببینیم	از	آن	چیزهایی	 این	مسأله	را	باز	هم	مرور	

یم	باید	به	وجود	بیاوریم. که	ندار یم.	آن	چه	را	 کدامش	را	ندار یم	و	 کدام	اش	را	دار محسوب	بشود	
کوتاه	مطلب	را	تعقیب	می	کنم.	به	طور	خالصه	 به	طور	خالصه	من	امروز	در	چند	مطلب	و	عنوان	
را	 اساسی	 تأثیرات	 می	آید	 وجود	 به	 ایمان	 این	 و	 نام	خدا	 مبنای	 بر	 که	 در	جامعه	ای	 به	خدا	 اعتقاد	
جامعه.	 این	 حکومت	 در	 یعنی	 جامعه،	 سیاسی	 ساخت	 در	 می	گذارد	 تأثیر	 اّواًل	 می	گذارد.	 برجای	
که	با	اعتقاد	به	خدا	و	با	ایمان	به	خدا	و	با	اّتکا	به	 کننده	ی	این	جامعه،	جامعه	ای	 تشکیالت	اداره	
دستگاه	 دولت	اش،	 کننده	اش،	 اداره	 تشکیالت	 آمده،	ساخت	سیاسی	اش	 وجود	 به	 الهی	 مکتب	
که	برمبنای	خدا	پرستی	و	ایمان	خدا	به	وجود	نیامده	است،	تفاوت	های	 مقّننه	اش،	با	آن	اجتماعی	
ذیَن اْسُتْضِعُفوا فِی 

َّ
ال ی 

َ
ْن  َنُمَن  َعل

َ
أ »َو ُنریُد  کریم	ما	را	راهنمایی	می	کند،	می	فرماید:	 اساسی	دارد.	قرآن	

که	موسی	قیام	می	کند،	یک	حرکت	نبوی	در	 ًة«1	این	اراده	خدا	است.	آن	وقتی	 ِئّمَ
َ
ُهْم أ

َ
ْرِض َو َنْجَعل

َ
أ

ْ
ال

	این	فصل	جدید،	 	تاریخ	بشرّیت	گشوده	می	شود،	هدف	از تاریخ	به	وجود	می	آید،	یک	فصل	جدید	در
به	حکومت	 که	مستضعفان	 است	 این	 نشدنی	 فراموش	 و	 بزرگ	 نبوت	 این	 	 از بعثت	جدید،	 این	 	 از
ترجمه	ی	 که	 نکنید	 ترجمه	 محرومان	 به	 را	 مستضعفان	 البّته	 برسند.	 رهبری	جامعه	 و	 اماّمت	 به	 و	
غلطی	است.	مستضعف	در	یک	جامعه	فقط	محرومان	آن	جامعه	نیستند،	مستضعف	در	جامعه	ی	
که	مستکّبر	ی	وجود	دارد	و	مستضعفی	وجود	دارد،	مستضعف	عبارت	است	از	 طاغوتی	و	شیطانی	
	ندارند،	 	اداره	ی	جامعه	از	خودشان	ندارند	در	صحنه	ها	حضور آن	قشر	عظیمی	از	مردم	که	اختیاری	در

1.قصص:	5

تأثیر ایمان به 
خدا و توحید در 
ساخت و بافت 
اجتماعی نظام 
اسالمی
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برای	آن	ها	تحمیلی	است.	 گذاشته	نمی	شود،	همه	چیز	 اعتباری	داده	نمی	شود،	احترامی	 به	آن	ها	
البّته	در	یک	چنین	جامعه	ای	مستضعفان	غالبًا	محرومان	از	مواهب	ماّدی	هم	هستند.	اّما	محرومان	

نام	دیگری	برای	مستضعفان	نیستند،	این	دو	با	هم	تقریبًا	مالزمه	دارند	در	جوامع	طاغوتی.
طبقه	ی	 یعنی	 مستضعفان	 رسیدن	 حکومت	 به	 می	رسند،	 حکومت	 به	 که	 وقتی	 مستضعفان	
کثرّیت	مردم	حکومت	می	کرد؛	با	فکر	خود،	با	هوس	ها	 	افراد	بر	ا از که	با	عده	ی	معدودی	 مستکّبری	
	بیایند،	 کار 	بروند،	مردم	روی	 کنار و	هواهای	خود،	با	دستورات	و	فرامین	استبدادی	خود	آن	ها	باید	
معیارهایی	 یک	 براساس	 بین	خودشان	 را	 نفر	 یک	 که	 است	 این	شکل	 به	 آمدنشان	 	 کار روی	 مردم	
	او	نظارت	 کار 	 انتخاب	می	کنند،	به	او	حکومت	می	دهند،	به	او	اختیار	می	دهند،	خودشان	هم	در
	قرآن	و	این	معرفت	از	معارف	اسالم	 	این	قبیل	آیات	در می	کنند؛	این	می	شود	اماّمت	مستضعفان.	و	از
	روایات	فراوان	و	در	خطب	نهج	البالغه	به	وفور	دیده	می	شود	و	این	اّولین	نشانه	و	انعکاسی	است	 در
که	ایمان	به	خدا	و	ایمان	به	توحید	در	جامعه	و	نظام	زندگی	بشر	باقی	می	گذارد.	آن	جا	دیگر	حساب	
کناری	می	رود	و	تحت	تأثیر	این	عوامل	هیچ	 	به	 ساخت	و	پاخت	های	سیاسی	یا	مادیات	یا	پول	و	زور
کثرّیت	عظیم	 که	ا ق	است	به	آن	مردمی	

ّ
کسی،	هیچ	دستگاهی	به	حکومت	نمی	رسد،	حکومت	متعل

که	آن	را	شما	بنامید	حکومت	مال	 جامعه	را	تشکیل	داده	اند	عامه	ی	مردم،	توده	ی	مردم	با	هر	نامی	
گفته	اند	خطاب	به	مسئوالن	 که	امام	بارها	 کار	می	گذارند	همان	طوری	 کسانی	را	در	رأس	 آن	ها	است.	
کشور	 کردند،	بیرون	آوردند	بر	روی	مسند	اداره	ی	 	زندان	ها	بیرون	 که	مردم	شما	را	از و	مأموران	دولتی	
که	البّته	در	بحث	های	تفصیلی	خصوصیات	و	مسایل	و	فروع	 نشاندند.	یک	چنین	وضعّیتی	تقریبًا	
این	مسأله	ی	اساسی	و	بزرگ	مطرح	می	شود.	این	اّولین	انعکاسی	است	که	توحید	بر	جامعه	می	گذارد.
که	مبنای	حکومت	 آن	وقت	نظارت	مردم	بر	مبنای	ارزش	های	الهی	است.	یعنی	ایمان	خدا	وقتی	
کم	شدن،	قدرتمند	بودن،	 ک	حا از	میان	بندگان	خدا	انتخاب	شدند	مال کنندگان	 شد	و	حکومت	
که	به	خدا	 کسی	 	بودن	نیست؛	بلکه	ایمان	و	عمل	صالح	و	تقوا	است.	هر	 	بودن،	سرمایه	دار پول	دار
اثر	می	گذارد،	او	 	 او که	دارای	تقوای	بیشتر	است،	در	میدان	سیاست	تقوای	 کسی	 مؤمن	تر	است،	هر	
باید	جایگزین	مسند	حکومت	الهی	و	خلیفةاهلل	در	زمین	باشد.	احیاء	معیارهای	فراموش	شده	ی	علم	
	برابر	پروردگار	و	عمل	صالح	این	هم	یک	اثر	دیگر.	بعد	می	آییم	سر	قوانین.	در	یک	 به	دین	و	تقوای	در
چنین	جامعه	ای	قوانین	صددرصد	قوانین	الهی	است.	یعنی	قانون	گذاری	براساس	هواها	و	هوس	ها	
قانون	گذاری	 الهی	 از	منبع	وحی	 برمبنای	احکام	صادره	ی	 انجام	نمی	گیرد.	 ناقص	بشر	 و	درک	های	
	ایمان	به	خدا	و	از	توحید	در	متن	جامعه	و	در	 که	از می	شود.	این	هم	یک	خصوصیت	دیگری	است	

یم	آزمایش	می	کنیم. که	ما	این	ها	را	در	جامعه	ی	خودمان	دار نظام	اجتماعی	اثر	پیدا	می	کند	
که	قّوه	ی	مقّننه	ی	 ما	می	خواهیم،	قوانیننمان	الهی	باشد،	مجلس	شورای	اسالمی	و	شورای	نگهبان	
کتاب	و	سنت	و	با	متون	اسالمی	است	 که	منطبق	با	 ما	را	تشکیل	می	دهند	سعی	می	کنند	قوانینی	را	
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آن	قوانین	را	به	وجود	بیاورند	و	آن	ها	را	به	دولت	برای	اجرا	بدهند	و	مردم	سعی	می	کنند	برای	نشاندن	
	افرادی	که	به	آن	ها	اعتقاد	دینی	دارند	استفاده	کنند.	این	همان	روالی	 	از کسانی	بر	مسند	اداره	ی	کشور
که	اعتقاد	به	توحید	و	اعتقاد	به	خدا	به	ما	می	آموزد.	بعد	تأثیر	در	میدان	اقتصادی.	در	ساخت	 است	
که	اعتقاد	به	خدا	وجود	ندارد	دعوای	مردم،	 اقتصادی	جامعه	هم	به	خدا	اثر	می	گذارد.	در	جوامعی	
کس	بتواند	بیشتر	به	دست	بیاورد	مال	 که	هر	 کسب	مادیات	بر	اساس	این	است	 مبارزه	ی	مردم	برای	
ق	به	

ّ
او	است.	در	جامعه	ی	اسالمی	و	در	نظام	اسالمی	این	جور	نیست.	در	نظام	اسالمی	همه	چیز	متعل

ق	به	جمع	خاص.	
ّ
همگان	است.	نه	متعل

یم	یعنی	برای	شما	مردم،	برای	شما	انسان	ها	نه	 ْرِض  َجمیعا«1	دار
َ
أ

ْ
ْم  ما فِی  ال

ُ
ک

َ
َق  ل

َ
کریم	»َخل 	قرآن	 در

	این	قبیل	 م «2	و	از
ُ

ک
َ
َقها ل

َ
ْنعاَم  َخل

َ
أ

ْ
برای	شما	طبقه	ی	خاصی،	همه	چیز	زمین	آفریده	شده	است.	»َو ال

که	همه	چیز	روی	زمین	 که	همه	اش	خطاب	به	مردم	است	و	معلوم	می	شود	 آیات	فراوانی	وجود	دارد	
که	 ق	به	همه	ی	مردم	است.	یک	عده	ی	خاص،	یک	طبقه	ی	خاص،	یک	قشر	خاص،	نیستند	

ّ
متعل

کند	و	به	قدر	 کنند،	برای	آن	ها	تالش	 کار	 مالک	همه	چیز	روی	زمین	هستند	و	بقیه	باید	برای	آن	ها	
	اندیشه	ی	اسالمی	و	در	منطق	اسالمی	معنی	ندارد. 	و	نمیر	بگیرند.	یک	چنین	وضعّیتی	در بخور

احکام	 باب	 در	 بحث	 البّته	 من	 که	 می	شود	 فهمیده	 اسالم	 اقتصادی	 احکام	 این	چارچوب؛	 	 در
که	این	مباحث	را	به	حمداهلل	شما	در	خطبه	های	 اقتصادی	اسالم	و	معارف	اقتصادی	اسالم	ندارم.	
بسیار	شیوا	و	آموزنده	ی	برادر	عزیزمان	جناب	حجت	االسالم	و	المسلمین	آقای	هاشمی	رفسنجانی	
تهران	 	 بزرگان	در	حوزه	های	علمیه،	در	حوزه	ی	علمیه	ی	قم،	در 	 از برادران	عزیز	دیگری	 و	 می	شنوید	
صاحبان	فکر	و	اندیشه	ی	در	زمینه	این	مسایل	هستند.	می	نشینند،	بحث	می	کنند،	فتوا	می	دهند	و	
ی	قضّیه	را	دارم	می	گویم.	تأثیر	توحید	بر	ساخت	

ّ
کل نظرات	اقتصادی	آن	ها	به	شما	مردم	می	رسد.	من	

که	باید	در	جامعه	حالت	توازن	و	تعادل	وجود	داشته	باشد،	نمی	گوییم	 اقتصادی	جامعه	این	است	
	آغاز	خالفت	به	 که	امیرالمؤمنین؟ع؟	در حالت	تساوی؛	حالت	تعادل،	حالت	توازن.	آن	جمله	ای	را	
ا 

َ
ْن  ل

َ
َماِء أ

َ
ُعل

ْ
ی ال

َ
ُه َعل َخَذ الّلَ

َ
عنوان	یک	وظیفه	به	عنوان	یک	نقطه	ای	که	به	خاطر	آن	خالفت	را	قبول	کرد،	فرمود:	»َو َما أ

وٍم«3	یعنی	خداوند	بر	عالمان،	بر	دانایان	این	را	به	عنوان	وظیفه	یی	قرار	داده	است	که	قرار	
ُ
ا َسَغِب  َمْظل

َ
ِة َظاِلٍم َو ل

َ
ی ِکّظ

َ
وا َعل ُیَقاّرُ

گرسنگی	ستمکش	و	ستم	دیده	این	را	به	عنوان	یک	عنوان	 نگیرند،	آرام	نگیرند،	بر	سیری	ستمگر	و	
بزرگ	به	عنوان	یک	تیتر	بزرگ	بر	پیشانی	نظام	اقتصادی	اسالمی	قرار	می	دهیم،	برمبنای	این	بحث	
	ایمان	ما	به	 یم.	این	حالت	تعادل	و	توازن	ناشی	از می	کنیم	و	مسایل	اقتصادی	اسالم	را	به	دست	می	آور
گر	انسان	ها	خودشان	 گر	این	عالم	مالکی	ورای	انسان	ها	نداشته	باشد،	ا گر	خدا	نباشد،	ا خدا	است.	ا

1.بقره:	29
2.نحل:	5

3.مفید،	محمد	بن	محمد،	اإلفصاح	فی	اإلمامة	-	قم،	چاپ:	اول،	1413	ق		ص	46



□ حکومت اسالمی| 187  □

	و	قدرتشان	بتوانند	هر	چه	را	که	به	دست	آورده	اند	مالک	باشند	و	از	آن	خود	بدانند	البّته	 و	به	اتکای	زور
وضع	جامعه	جور	دیگری	خواهد	بود،	اّما	در	جامعه	ی	اسالمی	و	در	نظام	اسالمی	این	طور	نیست.		آن	
وقت	می	رسیم	به	تأثیر	توحید	بر	اخالق	جامعه.	یکایک	انسان	ها	و	افرادی	که	در	جامعه	و	نظام	توحیدی	
رفتارشان	 انسان	ها،	 همه	ی	 با	 رفتارشان	 برادرانشان،	 با	 رفتارشان	 تفکرشان،	 روش	 می	کنند،	 زندگی	
زندگی	 نظام	های	ماّدی	 که	در	 از	وضعّیت	مردمی	 زندگی	شخصی	خودشان	وضعّیتی	دارد	جدا	 با	
می	کنند،	با	خدا	زندگی	می	کنند،	از	خدا	می	خواهند،	به	خدا	عشق	می	ورزند،	از	خدا	می	ترسند،	به	
خدا	پناه	می	برند،	خود	را	بنده	ی	خدا	می	دانند،	به	بندگان	خدا	احساس	مهر	و	عطوفت	می	کنند،	به	
بندگان	خدا	ستم	نمی	کنند،	به	آن	ها	حسد	نمی	ورزند،	به	آن	ها	نمی	خواهند	حرص	بورزند،	و	همه	ی	
	ایمان	به	خدا	است	و	پایه	ی	اخالق	 کتب	اخالق	ذکر	شده	است	ناشی	از که	در	 اخالقیات	فاضله	ای	
مبنای	 توحید	 به	 و	 به	خدا	 اعتقاد	 که	مالحظه	می	کنید	 است.	همان	طوری	 به	خدا	 ایمان	 اسالمی	
	این	چاشنی	اساسی	 ساخت	اجتماعی	جامعه	ی	اسالمی	است	و	همه	ی	مسایل	اجتماعی	باید	از
که	باز	هم	در	فاصله	های	 کردیم	من	 گر	توفیق	پیدا	 کردیم،	ا گر	فرصت	 بهره	مند	باشد	و	ما	ان	شاءاهلل	ا
	بیایم	روزهای	جمعه	و	یکی	یکی	این	مباحث	را	مطرح	کنم	و	بحث	کنم	خواهید	دید	 کوتاه	تری	به	نماز

	ایمان	به	خدا	و	از	توحید	مایه	ی	اصلی	خود	را	می	گیرد. که	همه	ی	مسایل	اجتماعی	از
و	 نظام	اسالمی،	فرصت	تجسم	 را،	فرصت	حکومت	 این	فرصت	مغتنم	 و	خواهران	عزیز	 برادران	
به	 که	مردم	 بود	 روزگاری	 یم.	 باید	مغتنم	بشمار را،	همه	ی	ما	 بوم	 و	 	 این	مرز بر	مردم	 تبلور	لطف	خدا	
مردم	 همه	ی	 امروز	 می	شدند.	 داده	 ُهل	 گناه	 به	سمت	 مردم	 می	شدند،	 داده	 سمت	طاغوت	سوق	
راه	 کنند.	 زندگی	 صالح	 عمل	 با	 و	 خدا	 به	 اعتقاد	 با	 می	توانند	 کنند.	 زندگی	 مسلمان	 می	توانند	
مجاهدت،	راه	مجاهدت	در	مقابل	شیاطین،	در	مقابل	نفس	اماره،	در	مقابل	دشمنان	به	روی	همه	
را	مغتنم	 این	فرصت	ها	 باز	است.	 به	روی	همه	 راه	صالح	شدن	 باز	است.	 کاری	 راه	فدا باز	است.	
تقوای	 کنیم.	 را	صالح	 بشویم.	اخالق	خود	 نزدیک	 به	خدا	 کنیم.	 به	سمت	خدا	حرکت	 یم.	 بشمار
خدا.	 تقوای	 باد	 شما	 بر	 	 نمازگزار خواهران	 و	 برادران	 ای	 بدهیم.	 جای	 خودمان	 دل	های	 در	 را	 الهی	
کارهای	انسان	منعکس	می	شود	 تقوای	خدا	بر	همه	ی	شئون	زندگی	انسان	اثر	می	گذارد.	در	یکایک	
که	امر	 کاری	است	 	قرآن	وقتی	شما	نگاه	می	کنید	در	هر	جایی	تقوای	خدا	ناظر	به	یک	عمل	و	 و	در
باشد.	 با	خود	داشته	 انسان	می	تواند	 که	 بزرگترین	ذخیره	ای	است	 تقوای	خدا	 مردم.	 آن	شده	اند	 	به	
	افزایش	ببخش	 ْقوی «1	بهترین	توشه	ی	راه	ما	تقوا	است.	پروردگارا	تقوای	ما	را	روزبه	روز اِد الّتَ »ِإّنَ َخْیَر الّزَ
والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته

1.بقره:	197
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گفتار اّول نمودار 
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گفتار دوم: ولی فقیه1
بسم	اهلل	الرحمن	الرحیم

نشهد	 و	 ها	
ّ
کل نعمه	 جمیع	 علی	 ها	

ّ
کل محامده	 بجمیع	 الحمدهلل	 العالمین	 رّب	 الحمدهلل	

ان	الاله	االاهلل	شهادة	ایمان	و	اخالص	و	نشهد	ان	محّمدًا	عبده	و	رسوله	و	حبیبه	و	نجیبه	و	خیرته	فی	
غ	رساالته	صلوات	اهلل	علیه	و	علی	اله	و	اصحابه	المنتجبین	المکرمین	

ّ
خلقه	و	صاحب	سّره	و	مبل

ائمة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	 بقّیةاهلل	فی	األرضین	و	صّل	علی	 المعصومین	سّیما	
لهم	اغفر	للمؤمنین	و	المؤمنات	و	المسلمین	و	المسلمات	االحیاء	منهم	و	االموات	تابع	

ّ
المؤمنین.	ال

کّل	شی	قدیر بیننا	و	بینهم	بالخیرات	اّنک	مجیب	الّدعوات	اّنک	غافر	الخطئیات	اّنک	علی	
	ایام	با	برکت	دوران	سال	برای	مؤمنین	 که	مقدمه	ی	ماه	رمضان	و	خود	از 	حلول	ماه	مبارک	شعبان	
	این	 	این	ماه	شریف	و	به	برکت	موالید	بزرگوار که	در یم	 است	بر	همه	ی	شما	عزیزان	مبارک	باد،		امیدوار
ماه	مبارک	بتوانیم	خودمان	را	برای	فرود	آمدن	بر	میهمان	سرای	الهی	در	ماه	رمضان	آماده	کنیم.	من	این	
که	با	توّجه	و	 فرصت	را	مغتنم	می	شمارم	و	از	همه	ی	شما	خواهران	و	برادران	عزیز	درخواست	می	کنم	
ذکر	و	یاد	الهی	و	انس	با	دعاها	و	مناجات	های	این	ماه	باطن	و	دل	خود	را	باز	هم	شست	شو	بدهید	و	
	این	فرصت	های	 کنید.	و	باید	ما	در خود	را	برای	وصول	به	ضیافت	عمومی	الهی	در	ماه	رمضان	آماده	
کنون	مصادف	و	معاصر	با	این	فرصت	های	بزرگ	شده	ایم	یاد	خدا	و	ذکر	 که	ما	ا ارزنده	ی	تاریخ	اسالم	
کنون	این	اّمت	به	برکت	اّتکا	به	خدا	 که	تا یم	و	همان	طور	 خدا	را	بهترین	وسیله	و	ذریعه	ی	خود	بشمار
کنیم	و	 	را	پیموده	است	باز	هم	خود	را	آماده	ی	پیمودن	راه	های	دشوار	 و	یاد	خدا	این	راه	های	دشوار

ان	شاءاهلل	در	مقابل	دشمنان	خدا	با	اّتکا	به	خدا	نیرو	بگیریم.
که	توّجه	به	آن	 در	مقدمه	ی	مباحث	اجتماعی	اسالم	یک	مسأله	ی	قابل	توّجه	و	بنیانی	وجود	دارد	
	این	که	فکر	اسالمی	 می	تواند	ما	را	در	همه	ی	مباحث	اجتماعی	اسالم	یاری	بدهد	و	آن	عبارت	است	از

1.خطبه	ى	نماز	جمعه	1362/02/30

تأثیر اعتقادات در 
نوع حکومت



□ 190  |در مکتب جمعه □

اسالم	 پیکره	ی	عمومی	جامعه	ی	 و	 اجتماعی	 در	ساخت	 تأثیری	 توحیدی	چه	 و	 اسالمی	 اعتقاد	 و	
ی	جامعه	ی	آن	ها	چه	فرقی	دارد	با	

ّ
کل که	معتقد	به	خدا	هستند،	ساخت	 می	گذارد؟	یعنی	آن	مردمی	

مردمی	که	معتقد	به	خدا	نیستند؟	آیا	اعتقاد	به	خدا	فقط	به	این	است	که	مردم	در	دل	و	بر	زبان	خدا	را	
گفتن	و	مسایل	شخصی	 گفتن	و	دورغ	 کنند	و	در	اعمال	فردی	خودشان	مثل	نماز،	روزه،	راست	 قبول	
کنند	عیبی	ندارد	 خدا	را	در	نظر	داشته	باشند،	حاال	در	هر	جامعه	ای	با	هر	شکلی	با	هر	نظامی	زندگی	

یا	این	که	خیر،	اعتقاد	به	خدا	باید	در	زندگی	عمومی	مردِم	معتقد	و	موحد	منعکس	و	متجلی	بشود؟
کردن	دل	و	ذهن	انسانی	نیست،	بلکه	اعتقاد	به	 که	اعتقاد	به	خدا	فقط	برای	آباد	 شکی	نیست	
که	 گذشته	ای	 که	با	این	اعتقاد	متناسب	است.	در	جمعه	ی	 خدا	به	معنای	ساختن	دنیایی	است	
که	 کردم	 	این	باره	قدری	بحث	شد.	و	عرض	 کردیم	در 	این	جا	صحبت	 با	شما	برادران	و	خواهران	در
در	 و	مسلمان،	هم	 در	سیستم	حکومت	جامعه	ی	موحد	 به	خدا،	هم	 اعتقاد	 و	 توحید	 به	 عقیده	ی	
که	 روش	اقتصادی	این	جامعه	و	هم	در	روش	های	اخالقی	یکایک	افراد	این	جامعه	دارای	اثر	است	
گر	چه	این	بحث	 خود	این	یک	بحث	مفصلی	است	و	باالخره	باید	به	این	بحث	هم	رسیدگی	شود،	ا
کوتاهی	را	 را	ما	این	جا	با	تفصیل	بیان	نمی	کنیم؛	امروز	در	دنباله	ی	آن	بحث	جمعه	ی	پیشین	مطالب	
گون	و	مفصلی	بشود	 گونا عرض	می	کنم	تا	ذهن	برادران	و	خواهران	آماده	ی	ورود	در	مباحث	اجتماعی	

که	همه	به	مبنای	این	اندیشه	و	تفکر	استوار	است.
که	مردم	آن	جامعه	اعتقاد	به	خدا	دارند	حکومت	آن	جامعه	باید	حکومت	مکتب	 در	جامعه	ای	
باشد.	یعنی	مکتب	اسالم	و	شریعت	اسالمی	و	احکام	و	مقّرّرات		اسالمی	باید	بر	زندگی	مردم	حکومت	
کسی	از	همه	مناسب	تر	و	شایسته	تر	است	 کننده	ی	این	احکام	در	جامعه،	آن	 کند	و	به	عنوان	اجرا	
	و	اصلی	باشد،	اّول	این	که	این	احکام	را،	شریعت	اسالم	را،	فقه	اسالم	را	از	 که	دارای	دو	صفت	بارز
باشد.	خصوصیت	 الهی	داشته	 قوانین	 و	 الهی	 به	احکام	 کامل	 و	احاطه	ی	 بداند،	تسلط	 بهتر	 همه	
گناه،	از	 که	بتواند	خود	را	از	 گاه	به	معارف	الهی	و	فقه	الهی	دارای	قدرتی	باشد	 دّوم	این	که	این	انسان	آ
که	در	عرف	فرهنگ	اسالمی	به	 	انحراف	عمدی	مصون	بدارد،	یعنی	همان	چیزی	 خطای	عمدی،	از
گناه،	از	خطا	و	 گر		در	هر	انسانی	باشد	او	را	از	 که	ا گفته	می	شود.	عدالت	آن	ملکه	ای	است	 آن	عدالت	
که	داری	 کسی	 کردن	برای	 گناه	 انحراف	باز	می	دارد.	البّته	اشتباه	برای	همه	متصور	است؛	اّما	عمدتًا	

ملکه	ی	عدالت	است	هرگز	متصور	نیست.
که	در	جامعه	ی	اسالمی	می	خواهد	احکام	الهی	و	 کسی	 این	دو	خصوصیت	مربوط	می	شود	به	آن	
	قانون	اساسِی	ما	این	حکِم	واضح	به	عنوان	والیت	فقیه	مجسم	و	بازگو	شده	 که	در کند	 اسالمی	را	اجرا	
ی	جامعه	ی	ما،	این	

ّ
کل 	قانون	اساسی	جمهوری	اسالمِی	ما	و	در	شکل	 است	و	نظام	والیت	فقیه	در

کنارهای	بخش	های	عمده	ی	این	جامعه،	والیت	فقیه	 گوشه	و	 کم	است؛	یعنی	در	همه	ی	 نظام	حا
که	به	صورت	اصولی	باید	مورد	 	این	باره	شرح	خواهم	داد؛	مطلبی	 که	مختصری	در حاضر	و	مؤثر	است	

خصوصیات رهبر 
جامعه اسالمی
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که	 کسی	 گاه	به	دین.	حکومت	و	تسلط	آن	 که	والیت	فقیه	یعنی	حکومت	آن	آ توّجه	باشد	این	است	
	قانون	اساسی	برای	فقیِه	رهبر	 که	در دین	را	می	شناسد	و	دارای	عدالت	نیز	هست.	طبق	آن	شرایطی	
کننده	ی	شئون	جامعه	معین	شده	است،	مدیر	و	مدبر	و	دارای	این	شرایط	بودن،	 انقالب	و	فقیه	اداره	
امور	 کننده	ی	 اداره	 امور	جامعه،	 برای	مجری	 اصلی	 به	عنوان	شرایط	 آن	چه	 بعد	است.	 مرتبه	ی	 در	
جامعه	بر	مبنای	تفکر	اسالم	الزم	است،	همین	دو	صفت	است،	یعنی	فقاهت	و	عدالت.	فقیه	باشد،	
کند	 گر	بخواهد	جامعه	را	درست	اداره	 دین	را	بشناسد	و	عادل	باشد،	اشتباه	نکند.	البّته	فقیه	عادل	ا
	پرتگاه	ها	نجات	 گر	بخواهد	جامعه	را	از	لغزش	در 	را	هم	داشته	باشد.	ا باید	قدرت	تدبیر	و	اداره	ی	امور
باید	 دارای	حکمت	سیاسی	هم	 باشد،	 مردم	شناس	هم	 و	 و	جریان	شناس	 باید	عالم	شناس	 بدهد	
کنار	آن	دو	صفت	جزو	لوازم	است.	آن	چه	به	نظر	 باشد؛	مبنا	آن	دو	صفت	است،	این	صفات	هم	در	
که	ما	برای	این	که	والیت	فقیه	را	یعنی	حکومت	فقیه	در	جامعه	ی	اسالمی	را	 بنده	می	رسد	این	است	
گر	چه	ادله	ی	نقلیه،	یعنی	قرآن	و	حدیث	هم	بر	حکومت	 یم.	ا ثابت	بکنیم	احتیاج	به	دلیل	نقلی	ندار
گر	هیچ	دلیل	نقلی	هم	ما	برای	حکومت	 فقها	و	علمای	الهی	صادق	و	به	شاهد	و	دلیل	است،	اّما	ا
کفایت	می	کند	 دین	شناسان	در	جامعه	ی	اسالمی	نداشتیم،	عقل	و	اعتبار	عقلی	داللت	می	کند	و	
براین	که	ما	بدانیم	برای	اجرای	احکام	الهی	در	جامعه،	کسانی	می	توانند	کفایت	و	لیاقت	الزم	را	داشته	

که	دارای	این	صفات	باشند؛	یعنی	دین	را	بشناسند. باشند	
را	قبول	ندارند	و	اجرای	احکام	 که	اساسًا	حکومت	دین	 کسانی	باشند	 گر	طرِف	صحبت	ما	آن	 ا
الهی	را	در	میان	انسان	ها	به	جد	نمی	گیرند	و	قبول	نمی	کنند،	البّته	محتاج	استدالل	دیگری	خواهیم	
را	 این	 و	 بشود	 پیاده	 جامعه	 در	 اسالمی	 قوانین	 و	 الهی	 احکام	 باید	 می	پذیرد	 که	 کسی	 آن	 اّما	 بود.	
	برابر	کسی	که	چنین	زمینه	ی	اعتقادی	را	دارد	ما	محتاج	 الزمه	ی	اعتقاد	به	خدا	و	به	اسالم	می	داند؛	در
گفته	شده	است،	 	قرآن	چنین	 	روایت	یا	در که	در کنیم	 که	ثابت	 استدالل	برای	والیت	فقیه	نیستیم	

کننده	ی	جامعه	باید	این	قوانین	را	بداند. که	با	قوانین	اسالمی	باید	اداره	بشود،	اداره	 زیرا	جامعه	ای	
کز	اساسی	و	حساس	جامعه	ی	اسالمی	یک	ضرورت	است	 	اشراف	و	نظارت	ولی	فقیه	بر	همه	ی	مرا
که	قانون	اساسی	ما	به	این	ضرورت	پاسخ	گفته	است.	همان	طوری	که	حاال	شرح	خواهم	داد	ولی	فقیه	
کز	حساس	این	جامعه	 	قانون	اساسی	جمهوری	اسالمی	بر	همه	ی	مرا در	جامعه	ی	پیش	بینی	شده	ی	در
که	محتاج	استدالل	نیست،	و	جای	 اشراف	و	نظارت	دارد	و	در	آن	حضور	دارد	و	این	چیزی	است	
گر	جامعه	ای	به	 کنند،	ا کنند	و	نفی	 که	استدالل	می	کنند	تا	والیت	فقیه	را	رد	 کسانی	 تعجب	است	از	
ارزش	های	الهی	و	به	ارزش	های	دینی	اعتنایی	نداشته	باشد	البّته	می	پذیرد	که	در	رأس	آن	جامعه	یک	
که	یک	هنرپیشه	مثاًل	 کم	باشد،	می	پذیرد	 که	از	هیچ	اخالق	انسانی	هم	برخوردار	نیست	حا انسانی	
	بزرگ،	اداره	ی	امور	جامعه	را	به	عهده	داشته	باشد.	 در	رأس	یک	جامعه	قرار	بگیرد،	یا	یک	سرمایه	دار
کرده	است،	نبوت	 که	توحید	را	قبول	 که	پایبند	ارزش	های	الهی	است	آن	جامعه	ای	 اّما	آن	جامعه	ای	

حدود و ثغور 
شئون ولی فقیه
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کرده	است،	هیچ	چاره	ای	ندارد	جز	این	که	در	رأس	جامعه	 کرده	است،	شریعت	الهی	را	قبول	 را	قبول	
گناه	 که	او	شریعت	اسالمی	و	الهی	را	می	داند،	از	اخالق	فاضله	ی	الهی	برخوردار	است	 کسی	را	بپذیرد	
نمی	کند،	اشتباه	مرتکب	نمی	شود،	ظلم	نمی	کند،	برای	خود	چیزی	نمی	خواهد،	برای	انسان	ها	دل	
می	سوزاند،	ارزش	های	الهی	را	بر	مسایل	و	جهات	شخصی	و	گروهی	ترجیح	می	دهد،	لذا	در	جامعه	ی	
اسالمی	ما	و	در	نظام	جمهوری	اسالمی	این	مطلب	تأمین	شده	است.	یعنی	در	رأس	نیروهای	اجرایی	
در	 یعنی	 تنفیذ	می	شود،	 او	 به	 مردم	نسبت	 رأی	 امام،	 به	وسیله	ی	 که	 دارد	 قرار	 	 رئیس	جمهور کشور	

حقیقت	از	سوی	امام	منصوب	می	شود.
که	در	میان	کسانی	شایسته	ی	ریاست	جمهوری	هستند	یک	نفر	را	انتخاب	می	کنند	 	مردم	کسی	را	
گر	امام	تنفیذ	نکند	این	شخص	رئیس	جمهور	نیست.	امام	 و	امام	رأی	مردم	را	تنفیذ	می	کنند؛	یعنی	ا
	قّوه	ی	 	امور	است؛	در کشور	سررشته	دار فقیه	عادل	و	ولی	امر	مسلمین	درباره	ی	باالترین	مقام	اجرایی	
	قانون	گذاری	 	امام	در مقّننه،	امام	شش	فقیه	شورای	نگهبان	را	نصب	می	کند	و	این	به	معنای	حضور
کشور	حضور	نداشته	باشد،	قانون	گذاری	زیر	نظر	ولی	فقیه	 	قانون	گذاری	 گر	امام	در که	ا کشور	است	
در	 یعنی	 را	نصب	می	کند،	 قّوه	ی	قضائیه	 مقامات	 باالترین	 امام	 که	 نگرفته	است.	همچنان	 انجام	

کاره	است. 	امام	همه	 قّوه	ی	قضائیه	هم	حضور
کشور	 که	همه	ی	مسایل	قضایی	 کشور	دو	مقامی	هستند	 کل	 	و	دادستان	 کشور رئیس	دیوان	عالی	
امام	اند؛	 منصوبان	 و	 امام	 نائبان	 امام،	 نواب	 در	حقیقت	 نفر	 دو	 این	 و	 می	کند	 پیدا	 ارتباط	 آن	ها	 به	
کم	ِمن	ِقبل	اهلل	براساس	 که	حا 	امام	را	تأمین	می	کنند.	پس	در	جامعه	ی	اسالمی	ولی	فقیه	 یعنی	حضور
البّته	 کامل	دارد.	 قّوه	ی	قضائیه	حضور	 و	 قّوه	ی	مقّننه	 و	 قّوه	ی	مجریه	 	 معیارهای	اسالمی	است،	در
ارتش،	 	 در است.	 باالتر	 این	ها	 	 از او	 اختیارات	 و	 نیست	 منحصر	 اندازه	 این	 به	 فقیه	 ولی	 اختیارات	
که	مسایل	 در	مسایل	نظامی،	در	شروع	جنگ،	در	شروع	صلح،	از	بسیج	نیروها	و	در	همه	ی	آن	چه	
کامل	است	بر	 گره	های	اصلی	جامعه	ی	اسالمی	را	تشکیل	می	دهد	ولی	فقیه	دارای	قدرت	و	حضور	
که	حکومت	 که	برطبق	اعتبار	عقلی	در	جامعه	ای	 حسب	قانون	اساسی	و	این	همان	چیزی	است	

اسالمی	در	آن	جامعه	باید	باشد	متوقع	و	منتظر	است.
که	مردم	اعتقاد	به	خدا	دارند	و	اعتقاد	به	دین	و	شریعت	اسالمی	 پس	به	طور	خالصه،	در	جامعه	ای	
که	تجسم	مکتب	باشد.	یعنی	حکومت	او	حکومت	مکتب	 کسی	باشد	 کم	و	ولی	امر	باید	 دارند	حا
حکومت	 است.	 متفاوت	 عالم	 در	 معمولی	 حکومت	های	 نوع	 با	 هم	 او	 حکومت	 نوع	 البّته	 باشد.	
حکمت	 حکومت	 است،	 دین	 حکومت	 است،	 اخالق	 حکومت	 نیست.	 زور	 و	 جبر	 حکومت	 او	
اسالمی	 در	جامعه	ی	 ولی	امر	 و	 امام	 یعنی	 برادری	است؛	 است،	حکومت	معرفت	است،	حکومت	
با	انسان	های		دیگر	برادر	است.	نسبت	آن	ها	با	عاطفه	ی	برادری	و	با	رابطه	ی	برادری	زندگی	می	کند.

که	حکومت	ولی	امر	و	حکومت	مکتب	در	جامعه	ی	اسالمی	است	باید	در	همه	ی	 این	حکومت	
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که	بر	حسب	قانون	اساسی	جمهوری	اسالمی	ایران	 کز	اساسی	و	مهّم	این	جامعه	تجسم	پیدا	بکند	 مرا
	قّوه	ی	مجریه	تجسم	پیدا	می	کند. 	قّوه	ی	مقّننه	و	در 	قّوه	ی	قضائیه،	در گفته	شد	در که	 همان	طوری	

که	ان	شاءاهلل	به	تدریج	این	مباحث	باید	 این	پایه	و	اساسی	است	برای	همه	ی	مباحث	اجتماعی	
به	عرض	شما	برادران	و	خواهران	برسد	و	در	همه	ی	این	مباحث	آن	چه	مورد	توّجه	است	این	است	
	پایه	ی	اعتقاد	به	خدا	و	اعتقاد	 	پایه	ی	توحید،	از که	همه	ی	مسایل	اجتماعی	در	جامعه	ی	اسالمی	از
	این	پایه	باید	نشأت	بگیرد	و	ما	امیدوار	 به	روز	جزا	و	نظارت	خدا	و	نماینده	ی	دین	خدا	در	جامعه	از
که	جامعه	ی	اسالمِی	ما	بتواند	با	حرکت	به	سمت	اهداف	عالیه	ی	اسالم،	فقه	اسالمی	را	به	 هستیم	
کیفیات	زندگی	خود	به	اجرا	برساند	و	ان	شاءاهلل	حضور	ولی	فقیه	 کامل	در	همه	ی	شئون	و	همه	ی	 طور	
	امور	اجتماعی	و	فردی	سوق	بدهد	و	 کمیت	روزافزون	اسالم	در و	نظام	والیت	فقیه	ما	را	به	سمت	حا

کرد. کوشش	 	آن	آینده	باید	بود	و	برای	آن	بایدسعی	و	 	انتظار که	در این	یک	آینده	ای	است	
تقوای	اسالمی	در	عالم	سیاست	 کشور	و	دست	اندرکاران	جمهوری	اسالمی	 برای	مسئوالن	 	 امروز
این	 ،	این	حرکت	جامعه	ی	اسالمی	به	سمت	 این	که	 	 از و	در	عالم	حرکت	اجتماعی	عبارت	است	
کوشش	و	 قّوه	ی	مقّننه	همه	ی	 قّوه	ی	قضائیه	و	هم	 قّوه	ی	مجریه	و	هم	 الهی	باشد.	یعنی	هم	 احکام	
	ببرند	تا	جامعه	به	سمت	یک	کیفّیت	اسالمی	کامل	ان	شاءاهلل	 همه	ی	قدرت	قانونی	خودشان	را	به	کار

کند. سوق	پیدا	
	این	خطبه،	تقوای	الهی	را	 همه	ی	برادران	و	خواهران	را	توصیه	می	کنم	با	توّجه	به	مصداق	تقوا	در
کرد	و	ما	روز	 	این	فرصت	تاریخی	از	ما	سؤال	خواهد	 که	خدای	متعال	از کنند.	متوّجه	باشند	 پیشه	
که	نعمت	جمهوری	اسالمی	و	نعمت	فرصت	تاریخِی	بی	نظیر	 قیاّمت	باید	پاسخ	این	نعمت	بزرگ	را	
	این	 کردیم	و	از که	در	مقابل	این	نعمت	چه	 ت	خودمان	است	را	به	خدا	بدهیم،	جواب	بدهیم	

ّ
برای	مل

کردیم. نعمت	چگونه	استفاده	
کامل	این	جامعه	موّفق	بدار. پروردگارا!	ما	را	برای	حرکت	به	سمت	آینده	ی	اسالمی	

احکام	 این	 شدن	 پیاده	 آماده	ی	 را	 ما	 جامعه	ی	 بفرما.	 آشناتر	 اسالمی	 احکام	 با	 را	 ما	 پروردگارا!	
بگردان.

والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته

تقوا، الزمه حرکت 
به سوی جامعه 

کامل اسالمی
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بخش دوم:
گی های نظام سیاسی در اسالم ویژ



گفتار سّوم : نظام سیاسی اسالم 1
بسم	اهلل	الّرحمن	الّرحیم

	الحمدهلل	رّب	العالمین.	الحمدهلل	قاصم	الجّبارین	مبیرالّظالمین	مدرک	الحاربین	نکال	الظالمین	
صریخ	المستصرخین	موضع	حاجات	الّطالبین	معتمد	المؤمنین.	الحمدهلل	علی	حلمه	بعد	علمه	
و	 یرید	 ما	 علی	 	 قادٌر هو	 و	 فی	غضبه	 أناته	 طول	 علی	 الحمدهلل	 و	 قدرته	 بعد	 عفوه	 علی	 الحمدهلل	 و	
و	 حبیبه	 و	 رسوله	 و	 عبده	 محّمدًا	 نشهداّن	 و	 ایقان	 و	 اخالص	 و	 ایمان	 شهادة	 اهلل	

ّ
الاله	اال ان	 نشهد	

م	علیه	و	علی	آله	و	اصحابه	الکرمین	االطیبین	المنتجبین	
ّ
ی	و	نسل

ّ
نجیبه	و	خیرته	فی	خلقه	و	نصل

و	 علی	 محّمدبن	 و	 الحسین	 علی	بن	 و	 الحسن	والحسین	 علی	امیرالمؤمنین؟ع؟و	 سّیما	 المطهرّین	
جعفربن	محّمد	و	موسی	بن	جعفر	و	علی	بن	موسی	و	محّمدبن	علی	و	علی	بن	محّمد	و	الحسن	بن	
هم	مّن	علینا	

ّ
هم	صّل	علیه	و	علی	آله	الطیبین	الطاهرین	المعصومین	الل

ّ
علی	و	الحّجةبن	الحسن،	الل

هم	عّجل	فرجه	و	سّهل	مخرجه	و	جعلنا	من	اعوانه	
ّ
ببقائه	و	مّن	علینا	بعافیته	و	مّن	علینا	بظهوره،	الل

هم	صّل	علی	ائّمةالمسلمین	و	حماة	المستضعفین	
ّ
و	انصاره	و	شیعته	و	المستشهدین	بین	یدیه.	الل

َحّقِ 
ْ
اِس ِبال ْم َبْیَن الّنَ

ُ
ْرِض َفاْحک

َ
أ

ْ
َک َخِلیَفًة فِی ال َنا

ْ
ا َجَعل

َ
و	هداة	المؤمنین.	قال	اهلل	الحکیم	»َیا َداُووُد ِإّن

َهَوى«2
ْ
ِبِع ال

َ
ا َتّت

َ
َول

کردند،	 را	به	صحنه	ى	درگیرى	بدل	 	 که	اجتماع	دیروز 	به	من	خبر	داده	اند	همان	عناصر	خبیثی	
کردند	 انقالبی	اهانت	 انقالبی	و	چهره	هاى	 به	نهادهاى	 کتک	زدند	هم	 را	 و	مّتقی	 هم	عناصر	مؤمن	
	این	 که	در کنند،	امروز	هم	درصدد	آن	هستند	 و	خواستند	خودشان	را	طرفدار	رییس	جمهور	معرفی	
رذالت	ها	 و	 به	همان	خباثت	ها	 الهی	 این	صحنه	ى	عظیم	عبادت	 	 در و	 روحانی	 و	 اجتماع	معنوى	
که	 کوچک	شما،	هیچ	قّوه	ى	قهرّیه	اى	ندارم	 کوچک	خدا	و	بردار	 دست	بزنند.	من	به	عنوان	بنده	ى	
جلو	آن	ها	را	بگیرد،	براى	شما	مردم	هم	تکلیفی	نمی	توانم	معین	بکنم	اّما	می	توانم	حکم	خدا	را	بگویم.	

1.بیانات	در	خطبه	اول	نماز	جمعه	59/12/15
2.ص:	26

تذکراتی به 
نمازگزاران
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ِف	از	اسالم	است	و	
ّ
ف،	متخل

ّ
	اثناء	خطبه	و	در	حال	نماز	سکوت	و	استماع	واجب	است	و	متخل در

که	مردم	را	به	هیجان	بیاورد	 	تفرقه	انگیز،	به	سود	آمریکاست	هر	فریادى	 	پایان	نماز	هرگونه	شعار پس	از
ت	متوّجه	کند	و	فریاد	شیطان	است.	

ّ
و	دشمنی	آن	ها	را	به	جاى	آمریکا	و	عناصر	مزدورش،	به	داخل	مل

کسی	صدایی	نباید	برآید	و	 	اثناى	خطبه	جز	تکبیر	و	جز	صلوات	آن	هم	در	هنگام	الزم،	از	حلقوم	 در
	این	مضمون	باشد	نباید	 	و	هر	چه	در 	آمریکاى	قّدار 	نفرت	از 	نماز	جز	شعار	توحید	و	جز	شعار پس	از
داده	بشود.	این	نباید،	نبایِد	رساله	ى	عملّیه	است،	ضامن	اجراى	آن	ایمان	شما	و	دل	هاى	صادق	و	

پاک	شماست.
کثرّیت	قاطع	 ت	ما،	ا

ّ
کثرّیت	مل کاش	دنیا	هم	ببیند	و	بداند،	ا 	خدایا	تو	می	بینی	و	می	دانی،	اى	

	را	به	 مردم	ما	در	خط	تو،	در	خط	اسالم	و	داراى	دل	مؤمن	و	صادقند،	صحنه	ى	نماز	جمعه	ى	امروز
که	دلسوزانه	 دنیا	نشان	بدهید،	این	ادب	مردم،	این	سکوت	مردم،	این	تسلیم	مردم	در	مقابل	سخنی	
و	دردمندانه،	آن	ها	را	به	پیروى	از	خدا	و	اسالم	و	رعایت	توحید	فرا	می	خواند،	این	ها	را	به	دنیا	عرضه	
	این	یا	آن	شخص	 ید	آن	خبیثانی	که	می	خواهند	با	ایجاد	آشوب	و	بلوا	و	با	نام	طرفدارى	از کنید،	بگذار
گروه	آرامش	مردم	و	وحدت	مردم	را	به	هم	بریزند	و	پشتوانه	ى	تصمیم	هاى	سیاسی	خطرناک	بشوند	 یا	

رسوا	شوند.
گفت	و	در	خطبه	ى	 	تأّسف،	نظرم	را	در	خطبه	ى	دّوم	خواهم	 	درباره	ى	حادثه	ى	دیروز،	ضمن	ابراز
کوتاه	بیان	می	کنم.	اّولین	مطلب،	توصیه	ى	شما	بندگان	خدا	به	تقواست.	اى	بندگان	 اّول	دو	مطلب	
کار،	براى	خاطر	خدا	و	براى	حفظ	تداوم	انقالب	اسالمی	 خدا،	اى	زن	و	مرد	انقالبی،	اى	جوان	های	فدا
به	 اهانت	 با	 کنند،	 تحریک	 را	 شما	 اعصاب	 می	خواهند	 کسانی	 گر	 ا بمانید.	 ط	

ّ
مسل اعصابتان	 بر	

نهادهاى	محبوب	شما	و	چهره	هاى	محبوب	شما،	شما	را	برانگیزند،	تسلیم	نشوید،	تحریک	نشوید،	
کرده	است	و	امام	 راه	خدا	روشن	است	وظیفه	ى	مردم	امروز	روشن	است،	اسالم	وظیفه	ى	ما	را	معلوم	
دولت	جمهورى	 نهادها،	 این	 محور	همه	ى	 و	 مرکز	 در	 و	 انقالبی،	 نهادهاى	 نموده	اند.	 تصریح	 بارها	
ت	پشت	سر	این	

ّ
تهب	و	انقالبی	است	و	همه	ى	مل

ّ
اسالمی	مسئول	اداره	ى	این	جامعه	ى	بزرگ	و	مل

نهادها،	مأمور	و	مسئول	مقابله	ى	با	توطئه	هاى	ضدانقالب	اند.	این	وحدت،	این	مرکزّیت،	این	معرفت	
که	 کنید،	این	تقواى	خداست.	خدا	را	فراموش	نکنید،	تسلیم	احساساتی	 گاهی	از	وظیفه	را	حفظ	 و	آ
کنند،	بگذارند	 ممکن	است	شما	را	به	راه	خطا	ببرد	نشوید.	قلم	ها	و	زبان	ها	هم	احساس	مسئولیت	
گر	در	جبهه	ى	داخلی	آرامش	 که	می	پیماید	بپیماید،	دشمن	شاد	نکنید	ما	را.	ا این	مردم	راه	خدا	را	
کامل	تر	و	بهتر	بشود	نباشد،	طرفداران	تحمیل	راه	 که	می	رفت	و	می	رود	هر	چه	 و	اطمینان	و	وحدتی	
که	 چنان	 آن	 را	 ایران	 علیه	 عراق	 تحمیلی	 جنگ	 سرنوشت	 توانست	 خواهند	 نفرت	انگیز	 حلهاى	

خودشان	می	خواهند،	بسازند.
به	 می	خواهم	 که	 دّومی	 مطلب	 اّما	 	 و کرد.	 خواهم	 اشاره	اى	 مختصر	 هم	 راه	حل	ها	 این	 درباره	ى	 	

دعوت به وحدت
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صورت	یک	مسأله	ى	اساسی	اسالمی	بگویم	موضوع	نظام	سیاسی	در	اسالم	است،	یعنی	دستگاه	
اداره	کننده	ى	مملکت.	اسالم	وقتی	انقالب	می	کند	و	طاغوت	را	بیرون	می	راند	و	می	خواهد	دستگاه	
ید	و	عمرو	 ید	و	عمرو	و	بکرى	بروند	و	ز که	ز اداره	ى	مملکت	به	شکل	اسالمی	باشد.	فقط	این	نیست	
انقالب	 	 از را	بگیرند،	اشخاص	عوض	بشوند.	در	حکومت	اسالمی	و	پس	 و	بکر	دیگرى	جاى	آن	ها	
	این	زمینه	براى	شما	نقل	می	کنم	و	 	امیرمؤمنان	در اسالمی	باید	سیستم	عوض	بشود.	و	من	جمالتی	از

به	اختصار	استنتاج	می	کنم.
کم	در	سیستم	اسالمی	جانشین	 کم	باید	در	سیستم	اسالمی	طرفدار	حّق	باشد.	چرا؟	زیرا	حا 	اّواًل	حا
ْرِض«1	ما	تو	را	در	زمین	جانشین	قرار	دادیم.	و	علی	الظاهر،	

َ
أ

ْ
َک َخِلیَفًة فِی ال َنا

ْ
ا َجَعل

َ
خداست. »َیا َداُووُد ِإّن

ْم«2	فاى	تفریع؛	چون	جانشین	خدا	هستی	پس	باید	میان	مردم	بر	طبق	حّق	
ُ

جانشین	خدا.	بعد	»َفاْحک
َهَوى«	برطبق	هواى	نفس	رفتار	

ْ
ِبِع	ال َتّتَ 	

َ
کردن	نقطه	ى	مقابلی	دارد	»َوال کنی.	بر	طبق	حّق	حکم	 حکم	

کردى،	اى	داود	این،	حّق	را	با	خود	نخواهد	داشت،	هواى	نفس	 گر	بر	طبق	هواى	نفس	عمل	 نکنی.	ا
کنارى	بگذارد،	حّق،	 به	 را	 باید	هواى	نفس	 کم	اسالمی	 نقطه	ى	مقابل	حّق	است.	حا باطل	است،	
کس	با	فالن	جریان	سیاسی	موافق	 که	هر	 حّق	الهی	و	اسالمی	است	نه	حّق	سیاسی.	این	جور	نیست	
کرد.	و	 گاو	و	ماهی	از	آن	حمایت	 است	و	با	فالن	جریان	دیگر	مخالف	است،	این	حّق	است	و	باید	تا	
که	با	فالن	جریان	سیاسی	مخالف	است	و	با	آن	دیگرى	موافق	است،	این	باطل	است	و	به	هر	 کسی	
تقدیر	باید	با	آن	جنگید،	این	خطاست،	این	همان	هواى	نفس	است.	حّق	یعنی	آن	چه	با	معیارهاى	
کم	اسالمی	این	است.	امیرالمؤمنین؟ع؟	 اسالمی	و	خدایی	منطبق	باشد،	اّولین	خصوصّیت	براى	حا
کسانی	 «3	آن	 م آن هم  َمَنُعوا الناَس الَحّقَ

ُ
ک

َ
َک َمن کانَ	َقبل

َ
ما أهل

َ
درباره	ى	این	مطلب	می	فرماید	»فإّن

ک	شدند،	زیرا	حّق	را	به	مردم	نمی	دادند،	 که	پیش	از	شما	حکومت	می	کردند	و	قدرت	داشتند	هال
قرار	 ک	 مال را	 هواپرستانه	 معیارهاى	 حّق،	 تبیین	 و	 تشخیص	 براى	 نمی	سپردند،	 حّقدار	 به	 را	 حّق	

	این	مخمصه	و	منجالب	نشوید. می	دادند.	مواظب	باشید	شما	دچار
که	باید	زندگی	او	در	حّد	زندگی	مردم	 کم	اسالمی	باید	داشته	باشد	این	است	 که	حا 	دّومین	چیزى	
کم	 باالتر	می	رود،	یعنی	زندگی	حا این	 	 از امیرالمؤمنین؟ع؟	 َفقُرُه«4	 ِبالَفقیِر  َغ  َیَتَبّیَ یلا 

َ
»ک باشد	 متوسط	

را	منع	 پایین	تر	است.	حّتی	دیگران	 مردم	معمولی	هم	 زندگی	 از	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 در	عهد	 اسالمی	
می	کند،	اّما	خودش	جوین	خشک	که	باید	مانند	چوب	با	سر	زانو	او	را	شکست،	می	شکند	و	می	خورد.	
کم	اسالمی	خود	را	با	پایین	ترین	قشرهاى	جامعه	منطبق	 	زّى	و	رفتار	و	مالحظه	ى	زندگی،	حا باید	در

1.همان
2.همان

3.نهج	البالغه،	نامه	79
4.نهج	البالغه،	خطبه	209

ویژگی نظام 
سیاسی در اسالم
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	و	 کم	جامعه	نسبت	به	آن	ها	دلسوز که	حا کنند	و	بفهمند	 بکند	تا	آن	ها	فقرشان	به	دلشان	نیاید،	باور	
هم	درد	است،	فقر	آن	ها	را	فراموش	نمی	کند،	غرق	در	لذت	و	تنّعم	نمی	شود.

که	ارتباط	خودش	با	مردم	را	ارتباط	 کم	اسالمی	الزم	است	این	است	 که	براى	حا 	سّومین	چیزى	
بما  مونی  ِ

ّ
ل

َ
ُتک »فلا  امیرالمؤمنین؟ع؟	می	فرماید:	 نباشد.	 ثنا	 و	 از	مردم	منتظر	مدح	 قرار	بدهد،	 بردارانه	

که	با	جّباران	عالم	حرف	می	زنند،	با	من	عادى	حرف	 ُم بِه الَجباِبَرُة«1	آن	جورى	با	من	حرف	نزنید	
َّ
ل

َ
ُتک

گر	حرف	 ، أو َمشوَرٍة ِبَعدٍل«2	ا ٍة ِبَحّقٍ
َ
وا َعن َمقال

ُ
ّف

ُ
کنید	»لا َتک 	وار	حرف	بزنید،	مرا	نصیحت	 بزنید،	برادر

	راه	درست	فراموش	و	غفلت	 که	من	از حّقی	دارید،	حرف	حسابی	دارید،	آن	را	به	من	بگویید	مبادا	
بکنم.

اسالمی	 خط	 از	 گاهی	 آ داراى	 که	 است	 این	 است	 الزم	 اسالمی	 کم	 حا براى	 که	 دیگرى	 شرط	 	
در	 وقتی	 ِجْسِم«3.	

ْ
َوال ِم 

ْ
ِعل

ْ
ال فِی  َبْسَطًة  »َوَزاَدُه  می	گوید	 قرآن	 بشناسد.	 را	 اسالم	 باشد،	 فقیه	 باشد،	

که	چرا	طالوت	را	به	عنوان	فرمان	را	وى	 کردند	 قضّیه	ى	طالوت	پولدران	و	مأل	و	سرجنبانان	تعجب	
گاهی	و	دانش	و	داراى	نیروى	 که	او	داراى	آ گفت	 آنان	پیغمبر؟ص؟برگزید،	پیغمبر؟ص؟در	پاسخ	آنان	
ْیِه و 

َ
َعل أْقواُهْم  الأْمِر  الّناِس بهذا  أَحّقَ  »إّنَ  	این	باره	می	فرماید	 جسمی	است.	امیرالمؤمنین؟ع؟	هم	در

کار	حکومت	و	ریاست	برجامعه	ى	مسلمانان	ها	آن	کسی	 مهّم بأمِر الّلِه فیِه«4	شایسته	ترین	مردم	به	
َ
أْعل

	این	باره	 	را	داشته	باشد	بیش	از	دیگران،	و	هم	حکم	خدا	را	در کار که	هم	عرضه	و	تدبیر	این	 است	
گمراه	 گر	نداند،	 	او	چه	می	خواهد.	و	ا گاه	باشد،	بداند	خدا	از بیش	از	دیگران	بداند.	باید	فقیه	باشد،	آ

خواهد	شد.
	زور،	مّتکی	به	میل	و	محبت	 که	بیش	از کم	اسالمی،	این	است	 که	الزم	است	براى	حا 	چیز	دیگرى	
کار	بکند	نه	با	اّتکا	به	زور	و	جبر.	 مردم	باشد،	مردم	او	را	دوست	بدارند	و	با	اّتکا	به	محبت	مردم	بتواند	
کم	و	حکومت	اسالمی	 	فرمانش	به	مالک	اشتر	فصول	ارزنده	اى	از	شرایط	حا و	امیرالمؤمنین؟ع؟	در
که	امروز	 	انقالب	حکومتی	به	وجود	آورده	ایم	 که	این	جا	مجال	شرح	آن	نیست.	ما	بعد	از کردند	 را	ذکر	
کند.	مردم	باید	بخواهند	 	این	شرایط	را	دارد	و	برخی	را	باید	تحصیل	 از در	دّومین	سالگردش	برخی	
	را	جهت	اصالح	می	سازد. کار که	حکومت	آن	ها	این	جورى	بشود،	خواست	مردم	اثر	می	کند،	جهت	

که	منصوب	خواست	 اّما	علیه	حکومتی	 کنند،	 و	نصحیت	 بگویند	 و	 باید	بخواهند	 البّته	مردم	 	
	به	مردم	بگوید	حّقتان	را	با	فریاد	 کس	امروز مردم	و	منطبق	بر	معیارها	است،	فریاد	نباید	بکشند.	هر	
که	 کند	با	اعتصاب	بخواهید	 کسی	امروز	مردم	را	سفارش	 کرده	است.	هر	 بگیرید،	به	آن	ها	خیانت	

1.نهج	البالغه،	216
2.همان

3.بقره:	247
4.نهج	البالغه،	خطبه	173

شیوه نصیحت در 
جامعه اسالمی
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کرده	است.	چرا؟	چون	دولت	و	مسئوالن	 فالن	نابسامانی	برطرف	بشود،	به	مردم	و	به	انقالب	خیانت	
کنند	و	زخم	ها	را	درمان	 امر	در	میان	این	توفان	هاى	هولناک	توطئه	در	صورتی	می	توانند	چاله	ها	را	پر	
در	 گر	 ا نباشد،	 تشّنج	 در	جامعه	 که	 باشند،	 ط	

ّ
مسل اعصاب	خودشان	 بر	 که	 بنهند	 مرهم	 و	 ببندند	

جامعه	تشّنج	بود	هیچ	مسئولی	نخواهد	توانست	به	چیزى	غیر	از	رفع	تشّنج	بیاندیشد،	فرصتی	براى	
است. فهمیده	 خوب	 را	 همین	 هم	 دشمن	 داشت،	 نخواهد	 وجود	 خرابی	ها	 ترمیم	 براى	 و	 اصالح	
کارخانجات	اصالح	نشود،	صنعت	درست	نشود،	تولید	باال	نرود،	کشاورزى	رونق	 دشمن	براى	این	که	
نگیرد،	دانشگاه	ها	به	شکل	اسالمی	و	درست	به	راه	نیافتد،	آموزش	و	پرورش	روال	اسالمی	خود	را	طی	
که	 نکند	و	مسئوالن	نتوانند	به	موقع	تصمیم	بگیرند،	راه	خوبی	اندیشیده	است	دشمن	و	او	این	است	
کنند	 که	حرکت	 کند	 هر	روزى	با	یک	بهانه	اى،	با	یک	شعارى	یک	عده	افراد	خبیث	و	بدخواه	را	وادار	
ت	باید	این	را	بداند،	نمی	گویم	مقابله	کند،	مقابله	را	خود	دولت	قاطعانه	باید	

ّ
	ادامه	دارد	و	مل کار و	این	

که	در	شرکت	واحد	آن	ماجراى	ننگ	آمیز	را	بعضی	از	شوفرها	راه	انداختند	 ت	بداند.	دیدید	
ّ
بکند،	مل

بسم	اهلل	 کنید،	 کار	 مردم	 براى	 نمی	خواهید	 شما	 گفتند	 زدند؟	 دهنی	 تو	 	 چطور مردم	 که	 دیدید	 و	
که	در	 کارگرانی	 بروید	بخوابید،	ماشین	ها	را	خودمان	راه	می	بریم.	عین	همین	حرف	در	مورد	همه	ى	
یم،	به	 کار	می	کند	و	ما	اّطالع	دار کار	می	کنند	وجود	دارد	و	دشمن	روى	همه	دارد	 بخش	هاى	خدمات	
گون	مخصوصًا	 گونا کارگران	شریف	و	غیور	در	بخش	هاى	 که	چگونه	 من	خبر	می	دهند	از	منابع	موّثق	
در	بخش	هاى	خطوط	مواصالتی	در	مقابل	توطئه	ى	ضدانقالب	مقاومت	می	کنند.	ضدانقالب	مایل	
بود	امروز	همه	ى	خطوط	مواصالتی	این	مملکت	را	خوابانده	باشد،	یعنی	تجربه	ى	شیلی.	نتوانست.	
کند	در	خود،	 گاهی	را	همچنان	عمیق	 ت	باید	این	را	درک	و	آ

ّ
کارگر	مؤمن.	و	مل کی	مقاومت	می	کند؟	

کسانی	 کنند،	لذا	تضعیفش	می	کنند،	لذا	وادار	می	کنند	 کار	 که	می	خواهند	دولت	و	مسئوالن	نتوانند	
ندارند؛	بخواهند،	اسالم	 یا	 که	معلوم	نیست	دارند	 را	 بیایند	حّقی	 با	خشونت	 با	اعتراض،	 فریاد،	 با	
که	علیه	 تی	

ّ
این	را	نمی	گوید.	اسالم	می	گوید	فریادهایتان	را	علیه	آمریکا،	جّبار	بکشید.	...1	و	این	مل

کشیده	است،	حاضر	نسیت	علیه	خودش	هم	فریاد	بکشد.	از	خداى	متعال	ملتمسانه	 آمریکا	فریاد	
کند،	ما	را	به	عمل	طبق	رضاى	خودش	توفیق	بدهد،	مسئوالن	 که	ما	را	هدایت	 درخواست	می	کنیم	

کمک	و	اعانت	و	هدایت	خود	قرار	بدهد. امر	ما	را	مورد	تأیید	و	
والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته

	نوار	صوتی	نامفهوم	است 1.	عبارت	در
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گفتار سّوم  نمودار 
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بخش سّوم :
دیگــران  بــه  آن  انتقــال  مســاله  و  الهــی  والیــت 

فقهــا( و  اّولیــا  )انبیــا، 



گفتار چهارم: والیت فقیه و حکومت اسالمی )1(1
بسم	اهلل	الّرحمن	الّرحیم

الحمدهلل	رب	العالمین	و	نحمده	و	نستعین	و	نستغفره	و	نستهدیه	و	نتوکل	علیه	و	نصلی	و	نصلم	
علی	حبیبه	و	نجیبه	و	خیرته	فی	خلقه	حافظ	سره	ى	و	مبلغ	رساالته	بشیر	رحمته	و	نذیر	نغمه	سیدنا	و	
نبینا	ابی	القاسم	محمد	و	علی	آله	االطیبین	االطهرین	المنتجمین	الهداة	المهدین	معصومین	سیما	

بقیه	اهلل	فی	االرضین.
ْم«2

ُ
ْمِر ِمْنک

َ
أ

ْ
 َواّولی ال

َ
ُسول ِطیُعوا الّرَ

َ
َه َوأ ِطیُعوا الّلَ

َ
کتابه:	»أ قال	اهلل	الحکیم	فی	

که	موجب	یاد	دائمی	خداست	و	از	 همه	برادران	و	خواهران	را	دعوت	می	کنم	به	رعایت	تقواى	الهی	
بین	برنده	غفلت	و	حیرت	بشر	در	مسیر	زندگی	و	در	میدان	مبارزه	ى	زندگی،	همه	ى	برادران	و	خواهران	
کارها	و	حّتی	خاطرات	قلبی	و	آن	چه	در	 گفته	ها	و	 کامل	و	 را	دعوت	می	کنم	و	توصیه	می	کنم	به	توّجه	
	نظر	 مغز	انسان	خطور	می	کند.	همه	و	خودم	را	توصیه	می	کنم	به	این	که	رضاى	خدا	را	در	همه	ى	امور	در

بگیرید	و	آن	را	بر	هواى	نفس	و	خواسته	هاى	شخصی	ترجیح	بدهید.
	آن	ارائه	شد،	بحث	در	مورد	حکومت	اسالمی	 گذشته	مطرح	شد	و	قسمتی	از که	در	هفته	ى	 بحثی	
کردم	 بود.	وعده	 	پیرامون	این	محور	اصلی	 که	روح	نظام	اسالمی	است	و	مباحثی	در و	والیت	فقیه	
کنم	و	آن	 کوتاه	را	اشاره	 کنم.	قباًل	یک	نکته	ى	 	این	مورد	عرض	 که	دو	سه	مطلب	الزم	و	اصولی	را	در
که	در	دوره	ى	اّول	و	قرون	ابتدایی	اسالم	مسئله	ى	اصلی	و	اختالف	اصلی	بین	 این	که	همان	طورى	
سردمداران	قدرت	یعنی	بنی	عباس	و	بنی	امیه	و	میان	اهل	بیت	رسول	خدا	مسئله	ى	اماّمت	بود	و	
مبارزه	و	درگیرى	و	معارضه	و	سرکوب	ناشی	از	فکر	ائمه	)علیهم	السالم(	در	باب	اماّمت	مسلمین	بود	
گذشته	هم	در	دنیاى	اسالم	مایه	ى	اصلی	نزاع	میان	مسلمین	 در	دوران	اخیر	و	به	خصوص	در	دو	قرن	
کمیت	اسالم	 گر	انگیزه	و	مطالبه	ى	حا و	قدرت	هاى	استعمارگر	مسئله	ى	حکومت	اسالمی	است.	ا

1.بیانات	در	خطبه		اول	نماز	جمعه	1366/11/16
2.نساء:	59

علت اختالف 
ائمه یا خلفای 

زمانشان
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کنیم	این	همه	معارضه	و	مزاحمت	نسبت	به	اسالم	و	مسلمین	از	سوى	قدرتمندان	 کسر	 را	از	اسالم	
باقی	نخواهد	ماند.

گر	عمل	مسلمین	به	احکام	اسالمی،	یعنی	همین	احکام	 کمیت	اسالم	است.	ا قضّیه	ى	اصلی،	حا
نزند	و	سیاست	استعمارى	و	سلطه	 گوسفند	قدرتمندان	جهانی	ضررى	 و	 گاو	 به	 و	عبادات	 فردى	
طلب	آن	ها	را	تهدید	نکند،	آن	قدرها	با	اسالم	داعیه	بر	مبارزه	نخواهد	داشت.	شعار	جدایی	دین	از	
که	در	دوران	اخیر	یعنی	در	صد	سال،	صد	و	پنجاه	سال	اخیر	به	وسیله	ى	استعمارگران	در	 سیاست	
گر	انگیزه	 	و	روزه	و	بقیه	ى	عبادات،	ا میان	مسلمین	رایج	شد	ناشی	از	همین	قضّیه	بود.	آن	ها	با	نماز
کمیت	سیاست	اسالمی	نباشد،	نمی	جنگند؛	لذا	شما	می	بینید	 کمیت	اسالم	و	حا و	تمایل	به	حا
که	ظواهر	اسالمی	را	هم	رعایت	می	کنند	اّما	 کسانی	هستند	 گاهی	در	مواردى	 کشورهاى	اسالمی	 در	
کشور	آن	ها	درست	بر	طبق	خواست	سیاست	هاى	 ی	

ّ
کل سیاست	آن	ها،	حرکت	آن	ها،	جهت	گیرى	

استعمارى	و	استکبارى	است.
که	صحبت	از	 	بود	با	ظواهر	اسالمی	و	با	عبادات	تا	آن	جایی	 گذشته	هم	همین	جور یم	منحط	 	رژ در
کمیت	طاغوت	نباشد،	هیچگونه	معارضه	اى	نبود.	پس	توّجه	می	فرمائید	 سیاست	نباشد،	تهدید	حا
گفته	شد؛	 گذشته	 در	خطبه	ى	 که	 همان	طور	 است.	 مهّم	 اسالم	چقدر	 در	 کمیت	 حا مسئله	ى	 که	
کمیت	در	اسالم	روح	اسالم	و	بیت	الغزل	دین	اسالم	و	سرلوحه	ى	جامعه	ى	اسالمی	و	نظام	 مسئله	حا

اسالمی	است.
مطلبی	که	امروز	در	باب	والیت	اسالمی	و	والیت	مطلقه	ى	فقیه	می	خواهم	عرض	کنم	سلسله	مراتب	
	نزد	همه	ى	مسلمانان	یک	نکته	ى	 والیت	در	خداى	متعال	و	انتقال	آن	به	پیغمبر؟ص؟به	دیگران	است.	در
که	آن	را	در	یک	جمله	عرض	می	کنم	بعد	در	طی	بحث	این	نکته	آشکار	 	این	جا	وجود	دارد	 مهمی	در
خواهد	شد	و	آن	این	است	که	حکومت	اسالمی	به	این	ترتیبی	که	ما	اظهار	می	کنیم	و	مبناى	جمهورى	
ی	مورد	اتفاق	میان	تمام	مسلمانان	هاست	و	به	طور	ویژه،	برجسته	ترین	و	

ّ
کل اسالمی	است	این	از	نظر	

و	مورد	 براى	مسئله	ى	حکومت	مطرح	می	شود	 که	در	میان	مسلمانان	ها	 مترقی	ترین	شیوه	اى	است	
ق	به	خداست	

ّ
گفته	شد	حکومت	در	اصل	متعل که	آن	هفته	هم	 	قرآن	همان	طور	 بحث	قرار	می	گیرد	در

و	هیچ	شریکی	را	خداى	متعال	در	حکومت	خود	قبول	نمی	کند.	آیات	متعّددى	شاید	ده	ها	آیه	در	
کردم	چند	جمله	را	 	آیات	انتخاب	 که	من	از قرآن	این	مطلب	را	براى	ما	توضیح	می	دهد	و	این	عباراتی	
ِک«1	در	حکومت	هیچ	کس	شریک	خدا	نیست.	آن	

ْ
ُمل

ْ
ُه َشِریٌک فِی ال

َ
ْن ل

ُ
ْم َیک

َ
می	خوانم	ببینید	به	ذهن	شما	آشناست. »َول

که	خودشان	را	داراى	حکومت	مستقل	از	خدا	می	دانستند	و	می	دانند،	یا	حکومت	بر	دل	هاى	 کسانی	
این	ها	 می	دانستند،	 خودشان	 به	 ق	

ّ
متعل را	 زندگی	 بر	صحنه	ى	 حکومت	 و	 خدا	 به	 ق	

ّ
متعل را	 مردم	

1.اسراء:	111

حکومت های 
اسالمی سکوالر 
مطلوب استکبار

والیت الهی 
و انتقال آن به 
پیامبران
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َحًدا«1	هیچ	کس	را	خداى	متعال	
َ
ِمِه أ

ْ
ا ُیْشِرُک فِی ُحک

َ
انداداهلل	هستند.	شرک	اهلل	هستند.	خدا	آن	ها	را	رد	می	کند.	»َول

ا  ِخُذ َوِلّیً
َ
ّت
َ
ِه أ َغْیَر الّلَ

َ
ی	غیر	از	خدا	ندارند. »ُقْل أ

ّ
«2	انسان	هاهیچ	ول ِه ِمْن َولِّیٍ ْم ِمْن ُدوِن الّلَ

ُ
ک

َ
در	حکومت	با	خود	شریک	نمی	کند.	»َوَما ل

ْرِض«3	آیا	من	غیر	از	خدا	کسی	را	به	عنوان	ولی	انتخاب	بکنم.	در	حالی	که	آفریننده	ى	آسمان	و	
َ
أ

ْ
َماَواِت َوال َفاِطِر الّسَ

گر	انسان	زیر	بار	حکومت	کسی	قرار	است	برود	باید	زیر	بار	حکومت	آن	کسی	برود	که	 زمین	خداست.	ا
قدرت	در	سراسر	آفرینش	در	قبضه	ى	اوست.	که	این	آیه	استداللی	هم	در	کنار	مسئله	دارد.	خب،	این	

حکومت	الهی.
که	یک	انسان	از	طرف	خداى	متعال	عماًل	و	 که	حکومت	خدا	آن	وقتی	تحّقق	پیدا	می	کند	 گفتیم	
	واقعّیت	جامعه	زمام	قدرت	مردم	را	به	دست	بگیرد.	خوارج	براى	این	که	حکمیت	را	و	در	حقیقت	 در
امیرالمؤمنین؟ع؟	تصدیق	 بله	 ه«  لّلَ ِالا  »لاُحکم  می	گفتند	 بکنند	 رد	 را	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 کمیت	 حا
شما	 بگویید	 نمی	خواهید	 را	 این	 شما	 اّما	 ه«	 لّلَ ِالا  »لاُحکم  که	 دارم	 قبول	 هم	 من	 می	گوید	 می	کند	
کم	و	زمامدار	مردم	خداست	خب	 ه«	یعنی	امیرالمومنان	و	حا که	»لا اممره الا الّلَ می	خواهید	بگویید	
حاال	هر	کسی	خودش	را	به	خدا	نسبت	خواهد	داد	در	جامعه	حکومت	خدا	باید	در	حکومت	و	امارت	

و	والیت	یک	انسانی	مجسم	بشود.
پس	خداى	متعال	این	حکومت	را	به	انسان	هایی	تنفیذ	می	کند،	این	انسان	ها	چه	کسانی	هستند؟	
	آیات	متعددى	مورد	 	قرآن	در 	این	هم	در که	باز کم	الهی	پیغمبران	اند	 پیغمبران.	در	درجه	ى	اّول	حا
که	مؤمنین	به	خدا	 گرفته	است	یک	جا	از	قول	مؤمنین	خطاب	به	خداى	متعال	می	فرماید	 توّجه	قرار	
	آیه	ى	 کم	قرار	بده،	یا	در ا«4	براى	ما	از	سوى	خود	یک	ولی	و	حا ُدْنَک َوِلّیً

َ
َنا ِمْن ل

َ
کردند	»َواْجَعْل ل عرض	

ُه«5	ولی	شما	خدا	و	رسول	اند	نه	این	که	رسول	شریک	خداست،	
ُ
ُه َوَرُسول ُم الّلَ

ُ
ک َما َوِلّیُ

َ
دیگر	می	فرماید »ِإّن

و	 کمیت	 حا مظهر	 خداست،	 جانشین	 خداست،	 نایب	 رسول	 نمی	کند	 قبول	 را	 شریک	 خدا	 چون	
 َفُخُذوُه َوَما َنَهاُکْم َعْنُه َفاْنَتُهوا«6	این	آیه	

ُ
ُسول والیت	خداست،	یا	در	یک	آیه	ى	دیگر	»َوَما آَتاُکُم الّرَ

	او	بپذیرید،	آن	چه	شما	را	از	آن	نهی	 گفت	از که	پیامبر	به	شما	 یک	نکته	اى	دارد	می	فرماید	آن	چه	را	
که	 که	این	سخن	خطاب	به	مؤمنینی	است	 کنید.	ظاهر	این	سخن	نشان	می	دهد	 کرد	از	آن	اجتناب	
کردند.	وحی	خدا	را	از	پیغمبر؟ص؟گرفته	اند	آیات	قرآن	را	و	احکام	 اصل	وحی	خدا	و	دین	خدا	را	قبول	
کنید.	پس	روشن	 به	این	ها	خدا	می	گوید	هر	چه	پیغمبر؟ص؟گفت	قبول	 را	پذیرفتند،	 الهی	و	شرعی	

1.کهف:	26
2.توبه:116

3.انعام:	14
4.نساء:	75
5.مائده:	55

6.حشر:	7
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از	 را	 این	مردم	احکام	شرعی	 که	هر	چه	پیغمبر؟ص؟گفت	منظور	احکام	شرعی	نیست،	چون	 است	
پیغمبر؟ص؟گرفتند،	به	آن	ایمان	آوردند	و	به	آن	عمل	هم	کردند.	این	یک	چیز	اضافه	را	به	مردم	می	گوید	
را	خواست،	دخالت	 کارى	 اجراى	 داد،	 داد،	دستورى	 پیغمبر؟ص؟به	شما	حکمی	 این	 گر	 ا می	گوید	
جان	و	نفس	و	مال	شما	کرد	شما	باید	آن	را	قبول	کنید.	یعنی	همان	حکم	حکومتی،	یعنی	آن	دخالت	
	امور	مردم،	خب،	پس	والیت	الهی	به	پیغمبر؟ص؟منتقل	شد،	از	پیغمبر؟ص؟هم	به	اتفاق	 اجرایی	در

همه	ى	مسلمین،	والیت	و	حکومت	به	غیر	پیغمبر؟ص؟منتقل	شده	است.
	این	بین	معتقد	 کی	منتقل	شده؟	این	فرق	بین	مسلمین	محل	اختالف	است.	شیعه	در حاال	به	
اهل	 برادران	 نفرند.	 دوازده	 که	 معصومین	 ائمه	ى	 به	 است	 پیغمبر؟ص؟منتقل	شده	 والیت	 که	 است	
آن	 از	 بعد	 و	 از	سوى	پیغمبر؟ص؟به	خلفاى	چهارگانه	 و	معتقدند	والیت	 ندارند	 اعتقاد	 را	 این	 سنت	
که	داراى	والیت	امر	و	حکومت	بوده	اند	منتقل	شده،	یعنی	امروز	در	دنیاى	اسالم	این	 کسانی	 هم	به	
کسی	»اّولی	االمرمنکم«	بود	یعنی	از	خود	مردم	 گر	 که	ا مطلب	میان	مسلمانان	ها	پذیرفته	شده	است	
پیغمبر؟ص؟را	 از	 اطاعت	 یعنی	 واجب	است.	 او	 اطاعت	 کمیت	شد	 داراى	قدرت	حا مردم	 میان	 از	
به	شکل	هاى	 بشرى	 در	جامعه	ى	 دیگرى	 افراد	 به	 کرده	اند	 منتقل	 کمیت	مسلمانان	ها	 به	عنوان	حا
	این	مورد	داشته	باشند	و	 	برادران	اهل	سنت	عقاید	افراطی	در مختلف	البّته	بعضی	ممکن	است	از
	بود،	فاسق	بود،	فاجر	بود،	وابسته	بود،	بی	دین	بود	اطاعت	او	هم	 کم	هر	جور که	این	حا کنند	 تصور	

واجب	است.
یادى	از	مسلمانان	ها،	مسلمانان	اهل	سنت	و	برادران	سنی	ما	معتقد	هستند	 لکن	مسلمًا	عده	ى	ز
با	یک	شرایط	عادى	و	 انسان	هایی	 به	 ق	به	پیغمبر؟ص؟بود،	این	

ّ
که	متعل بر	این	که	حکومت	اسالمی	

که	 یم	 	این	میان	یک	عقیده	اى	دار معمولی	و	بدون	فسق	و	الحاد	و	فجور،	منتقل	خواهد	شد.	ما	در
یادى	خواهد	پذیرفت	خواهد	پسندید.	 کنیم	دنیا	آن	را	به	احتمال	ز گر	آن	را	بر	دنیاى	اسالم	عرضه	 ا
یم	بحث	و	دعواى	بین	شیعه	و	سنی	در	مسئله	ى	 کارى	به	دوران	صدر	اسالم	حاال	ندار ما	می	گوییم	
دوران	 در	 اّما	 بشود،	 مطرح	 که	 نیستیم	 مایل	 و	 کنیم	 مطرح	 نمی	خواهیم	 را	 اسالم	 در	صدر	 خالفت	
آن	 ندارد،	 وجود	 جامعه	 در	 معصومی	 امام	 که	 معتقدیم	 هم	 ما	 که	 دورانی	 همان	 در	 یعنی	 غیبت	

ق	به	چه	کسی	باشد	بهتر	است؟
ّ
حکومت	متعل

بود	 خدا	 به	 ق	
ّ
متعل که	 همان	حکومتی	 که	 می	گوید	 را	 این	 فقیه	 والیت	 به	 اعتقاد	 و	 ما	 عقیده	ى	

که	 انسانی	 به	یک	 منتقل	می	شود	 دوران	 این	 	 در آن	 پیغمبر؟ص؟اسالم	شد،	 و	 پیغمبران	 به	 منتقل	 و	
گناه	نکند،	ظلم	نکند،	 کیزه	و	با	تقوایی	باشد،	 طهارت	و	تقوا	در	حد	عدالت	داشته	باشد.	انسان	پا
کند	و	بر	نفس	 گرایش	به	دشمنان	خدا	پیدا	نکند،	مطیع	امر	خدا	باشد،	با	هواى	نفس	خود	مخالفت	
ط	باشد.	

ّ
خود	کنترل	داشته	باشد،	این	یک	شرط؛	عالوه	ى	بر	آن	به	احکام	اسالمی	و	به	قرآن	کاماًل	مسل

یعنی	قدرت	فقاهت	داشته	باشد	بتواند	اسالم	را	بفهمد.	دین	را	بشناسد	احکام	الهی	را	از	مستندات	

اختالف بر سر 
اّولی االمر بین 
مسلمانان ها
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باشد.	 توانایی	استنباط	داشته	 و	 باشد	 انس	داشته	 با	سنت	 باشد،	 قرآن	مأنوس	 با	 کند،	 کشف	 آن	
که	داراى	 کفایت	هم	الزم	است.	انسانی	باشد	 عالوه	ى	بر	آن	یعنی	از	غیر	فقاهت	و	عدالت،	درایت	و	
با	 و	 را	بشناسد	 را	بشناسد	دنیا	 را	بشناسد	دشمنان	اسالم	 درایت	الزم	باشد،	هوشمند	باشد،	زمان	
کفایت	ذهنی	و	 کفایت،	 که	خود	این	 کفایت	 توّجه	به	این	که	شرط	اساسی	یعنی	فقاهت	عدالت	و	
کفایت	عملی	است	هم	درایت	باید	داشته	باشد	و	هوشمند	باشد	و	هم	قدرت	اداره	و	تدبیر	داشته	

باشد.
ق	به	خدا	

ّ
که	متعل که	والیتی	 که	یک	انسان	را	شایسته	می	کند	و	الیق	می	کند	 این	سه	شرط	هست	

یاد	 ز بودند	 تعداد	متعددى	 افراد	 این	گونه	 	 از زمانی	 گر	در	یک	 ا بگیرد	 اختیار	 در	 پیغمبر؟ص؟است،	 و	
بودند	یا	چند	نفر	بودند،	انتخاب	آن	ولی	فقیه	که	یک	چنین	ِسَمت	بزرگی	را	بر	عهده	خواهد	داشت	به	
	قانون	اساسی	ما	هم	هست،	در	عمِل	امیرالمؤمنین؟ع؟	در	صدر	اسالم	 که	این	در عهده	ى	مردم	است	

کردند	و	امیرالمؤمنین؟ع؟	را	به	خالفت	برداشتند. که	مردم	آمدند	اصرار	 هم	هست	
کارى	کردند،	بزرگ	ترین	حماسه	هاى	 	ایران	مردم	مبارزه	کردند،	مجاهدت	کردند	خون	دادند،	فدا در
کردند	و	یک	چنین	انسانی	را	یک	فقیه	پارسا،	عادل،	با	 کنار	 تاریخ	معاصر	را	آفریدند	تا	طاغوت	را	بر	
از	جریانات	جهانی	 گاه	 آ و	 به	مسایل	جهانی	 ط	

ّ
با	هواى	نفس،	هوشمند،	مسل زاهد،	مخالف	 تقوا،	

کردند	این	خالصه	 او	تنفیذ	 به	 را	 کردند	و	قدرت	 ط	
ّ
بر	قدرت	مسل را	 براى	اّمت	مسلمان	 	 را	و	دلسوز

در	 والیت	 مسئله	ى	 می	کنید	 مالحظه	 که	 همان	طور	 پس	 است.	 فقیه	 والیت	 باب	 در	 ما	 نظر	 و	 ایده	
	آیات	قرآنی	است	 کاماًل	مّتکی	به	مبانی	اسالمی	و	متخذ	از جامعه	ى	اسالمی	یک	چیز	بسیار	روشن	و	
و	عقل	یک	انساِن	سالم	و	بی	غرض	هم	این	را	تصدیق	می	کند،	والیت	خدا	منتقل	به	پیغمبر،	والیت	
باز	معصوم	 و	غیر	معصوم	 به	معصومین	 امر	 َدَوران	 	 یعنی	در ائمه	ى	معصومین	 به	 پیغمبر؟ص؟منتقل	
که	مسلمانان	ها	 	انتقال	از	معصومین	یا	حاال	غیر	معصومین	هر	چه	 مقدم	بر	غیر	معصوم	است	و	پس	از
که	قرار	است	همان	والیت	منتقل	بشود	به	یک	انسانی	چه	کسی	مقدم	 اعتقاد	دارند،	در	زمان	حاضر	
که	اصاًل	اسالم	 کسی	 آیا	آن	 انگیزتر	است؟	 بر	 و	اعتماد	 کی	اطمینان	 کی	شایسته	تر	است؟	 است؟	
قرآن	 به	خداى	 یا	 قرآن	 به	 اعتقادى	 احیانًا	 نیست،	 آشنا	 قرآن	 با	 نمی	شناسد،	 را	 نمی	شناسد	دین	 را	
که	واقف	به	قرآن	 و	آورنده	ى	قرآن	ندارد،	آیا	او	بیاید	و	زمام	امور	مسلمین	را	بر	عهده	بگیرد	یا	انسانی	
گاه	از	احکام	ماست	و	می	تواند	احکام	اسالمی	را	 ط	به	دین	است،	آ

ّ
است،	عالم	به	قرآن	است،	مسل

کند. بدون	این	که	از	دیگرى	تقلید	و	سئوال	خودش	از	منابع	اسالمی	بدست	بیاورد	و	استنباط	
	َدَوران	امر	بین	انسان	فاسق،	فاجر،	الابالی،	تابع	 که	این	دومی	مقدم	است	در خب،	طبیعی	است	
هواى	نفس،	وابسته	ى	به	قدرت	هاى	غافل	از	سعادت	و	صالح	و	فالح	انسان؛	یک	چنین	انسانی؟	یا	
ط	بر	هواى	نفس،	تسلیم	امر	خدا	و	مطیع	فرمان	الهی	و	دلسوز	

ّ
یک	انسان	عادل،	پرهیزگار،	پارساى	مسل

که	این	دّومی	مقدم	است	براى	زمامدارى	بر	امور	 کدام	مقدم	اند.	طبیعی	است	 براى	احکام	اسالمی؟	

شرایط ولی فقیه
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کارایی	الزم	براى	اداره	این	هم	یک	شرط	قهرى	و	عقلی	 کفایت	و	 مسلمین	و	شرط	دیگر	یعنی	داراى	
کوچک،	 کار	 کرد	حّتی	 کارى	 	امور	هیچ	 کفایت	اداره	ندارد	این	را	نمی	شود	زمامدار که	 کسی	 است	
	را	داشته	باشد	چه	برسد	به	اداره	ى	امور	مسلمین،	این	هم	یک	شرط	قهرى	 کار کفایت	آن	 مگر	هیچ	
نظام	 در	 و	 تبیین	می	کنیم	 یم	 دار امروز	 ما	 که	 آن	جورى	 فقیه	 به	والیت	 اعتقاد	 است.	پس	می	بینید	
جمهورى	اسالمی	قاعده	ى	همه	ى	امور	هست.		این	یک	اعتقادى	است	منطبق	با	متن	قرآن،	منطبق	
ّب	اسالم	و	حّق	اصول	اسالمی	و	منطبق	با	عقل	سلیم.	خب،	یک	چنین	ولی	و	حاکمی	حدود	

ُ
با	ل

که	ان	شاءاهلل	در	خطبه	ى	دیگرى	 اختیاراتش	در	جامعه	چیست؟	این	موضوع	بحث	دیگرى	است	
کرد. آن	را	عرض	خواهم	

والّسالم	علیکم	و	رحمةاهلل	و	برکاته
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گفتار چهارم نمودار 
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بخش چهارم: 
اســالمی  کــم  حا کمیــت  حا و  والیــت  حــدود 

فقیــه( )والیــت 



گفتار پنجم: والیت فقیه و حکومت اسالمی )2(1
بسم	اهلل	الّرحمن	الّرحیم

الحمدهلل	رب	العالمین	نحمده	و	نستعینه	و	نومن	به	و	نستعقره	و	نتوکل	علیه	و	نصلی	و	نسلم	علی	
اباالقاسم	محمد؟ص؟و	 حبیبه	و	نجیبه	و	خیرته	فی	خلقه	حافظ	سره	و	مبلغ	رساالته	سیدنا	و	نبینا	
و	 المستضعفین	 وحماة	 المسلمین	 ائمه	 علی	 السالم	 و	 المنتجبین	 و	 االطهرین	 االطیبین	 آله	 علی	

ْم«2
ُ

ْمِر ِمْنک
َ
أ

ْ
 َواّولی ال

َ
ُسول ِطیُعوا الّرَ

َ
َه َوأ ِطیُعوا الّلَ

َ
کتابه:	»أ حماة	المومنین.	قال	اهلل	الحکیم	فی	

برادران	و	خواهران	عزیز	را	دعوت	می	کنم	و	توصیه	می	کنم	به	رعایت	تقوا،	پرهیزگارى	،	اجتناب	از	
کت	افکننده	ى	انسان	و	مانع	سعادت	دائمی	و	ابدى	اوست	 که	به	هال گناهان	و	پرهیز	از	هواى	نفس	
و	 تقوا	 روح	 روز	 به	 	 روز که	 ببخشد	 ما	 به	همه	ى	 را	 توفیق	 این	 که	 متعال	مسئلت	می	کنم	 از	خداى	 و	

کنیم. گناهان	را	در	خود	تقویت	 خویشتن	دارى	در	مقابل	هواهاى	نفسانی	
که	امروز	در	دنباله	ى	بحث	هاى	قبل	در	زمینه	ى	نظام	والیت	فقیه	و	پایه	ى	اسالمی	و	قرآنی	 بحثی	
که	در	هفته	هاى	قبل	عرض	شد	و	شکافتن	 کرد	دنباله	ى	بحثی	است	 احکام	والیتی	عرض	خواهم	
فقه	است.	خالصه	اى	 کمیت	 فقیه	در	حقیقت،	حا کمیت	 و	حا فقیه	 گفتیم	والیت	 که	 این	جمله	
و	 حکومت	 که	 گفتیم	 بشود.	 حفظ	 بحث	 تسلسل	 که	 کنم	 عرض	 ابتدا	 را	 قبل	 خطبه	ى	 مطلب	 از	
	بندگان	 کمیت	الهی	را	در والیت	بنا	به	نظر	اسالم	مخصوص	خداى	متعال	است	و	خداى	متعال	حا
کمیت	الهی	ادامه	دادند	تا	دوران	ختم	 برگزیده	و	پیامبران	خود	منسجم	فرموده	و	انبیاء	الهی	هم	به	حا
	اّولیاء	خدا	ولی	الهی	بودند	و	همان	والیت	 نبوت،	بعد	از	وجود	مقّدس	پیغمبر؟ص؟ائمه	ى	معصومین	و
کبرى	هم	به	حسب	حکم	قطعی	و	صریح	 الهی	در	والیت	ائمه؟امهع؟	)مجسم	شد	و	در	دوران	غیبت	
کمیت	مخصوص	است	به	انسان	 عقل	و	هم	بر	حسب	ادله	ى	اسالمی	و	شرعی،	این	والیت	و	این	حا
که	این	سلسله	مراتب	 کردیم	 دین	شناس،	عادل،	بصیر	به	اوضاع	و	احوال	زمان	یعنی	فقیه	و	عرض	

1.بیانات	درخطبه	اول	نماز	جمعه	1366/12/07
2.نساء:	59

خالصه ای از 
گذشته مباحث 



□ 212  |در مکتب جمعه □

که	امروز	شایسته	ترین	افراد	براى	حکومت	فقیه	جامع	 	این	 حکومت	الهی	و	والیت	الهی	است	و	در
که	در	هر	 الشرایط	است	علی	االصول	بین	فرق	اسالمی	هیچ	گونه	اختالفی	نیست	و	همه	قبول	دارند	
کسی	از	 که	ولی	منصوب	از	قبل	خدا	نیست	وجود	ندارد	یعنی	منصوب	به	شخص	آن	 شرایطی	وقتی	
همه	شایسته	تر	است	که	به	معیارهاى	اسالمی	نزدیک	تر	باشد	یعنی	فقیه،	جامع	الشرایط،	عادل،	عالم	
	قانون	 و	مخالف	با	هواى	نفس	و	بصیر	به	اوضاع	زمان	و	داراى	قدرت	تدبیر	یعنی	همان	چیزى	که	ما	در

اساسی	جمهورى	اسالمی	و	در	نظام	این	جمهورى	به	عنوان	والیت	فقیه	شناختیم.
سئوالی	که	آن	هفته	مطرح	کردیم	و	درباره	ى	آن	قدرى	بحث	می	کنم	این	است	که	حدود	این	والیت	
کجاست؟	آیا	در	برخی	از	مسایل	زندگی	یا	در	همه	ى	آن	هاست؟	در	آن	 که	فقیه	دارد	تا	 و	حکومت	
که	والیت	فقیه	در	حقیقت،	والیت	یک	شخص	نیست،	بلکه	این	شخص	مظهر	 کردم	 هفته	عرض	

فقه	اسالمی	است	و	والیت	فقیه	به	معناى	والیت	فقه	است.
	با	هم	روشن	می	کنم	و	براى	برادران	و	خواهران	عزیز	مسئله	ى	حدود	والیت	 این	دو	مطلب	را	امروز
کمیت	فقیه	همان	 گر	بخواهیم	پاسخ	بدهیم	حدود	والیت	و	حا کرد.	به	طور	اجمال	ا فقیه	را	باز	خواهم	
و	 گسترده	است	والیت	 الهی	 یعنی	احکام	 که	فقه	اسالمی	 زندگی	بشر	 تا	هر	جاى	 حدود	فقه	است	
امور	 	 از امرى	 اسالمی	هیچ	 فقه	 که	 و	چون	می	دانیم	 گسترده	است	 تا	همان	جا	 فقیه	هم	 کمیت	 حا
زندگی	بشر	را	از	حکم	الهی	بیرون	نمی	داند	و	همه	ى	مسایل	سیاسی،	اقتصادى،	فردى،	اجتماعی،	
کمیت	ولی	فقیه	هم	شامل	همه	ى	امور	فردى	و	امور	اجتماعی	و	امور	 مشمول	حکم	الهی	است	پس	حا
که	در	قلمرو	حکم	 	بین	المللی	و	همه	ى	چیزهایی	است	 	اقتصادى	و	امور	نظامی	و	امور سیاسی	و	امور
کرد	این	چیزى	 	باید	به	آن	اهمّیت		داد	و	به	آن	توّجه	 که	بسیار اسالمی	و	شرعی	است.	آن	نکته	اى	

کرد	و	آن	این	است: که	حاال	عرض	خواهم	 است	
که	 گستره	ى	وسیعی	 که	از	لحاظ	اهمّیت		یکسان	نیستند.	این	 فقه	اسالمی	داراى	احکامی	است	
فقه	اسالمی	دارد	شاید	هزاران	موضوع	و	صدها	عنوان	مهّم	در	آن	هست	بعضی	بر	بعضی	دیگر	ترجیح	
که	با	هم	قابل	جمع	هم	نباشد	و	نتوان	به	هر	دو	 گر	در	جایی	دو	حکم	شرعی	الزم	باشد	 دارند؛	یعنی	ا
حکم	شرعی	عمل	کرد	یکی	از	آن	دو	حکم	را	قهرًا	باید	بر	دیگرى	ترجیح	داد،	کدام	را	ترجیح	می	دهیم؟	
گونی	در	آن	هست	 گونا که	اهمّیت		بیشترى	دارد،	حیاتی	تر	است،	فورى	تر	است،	جهات	 آن	حکمی	

که	بر	دیگرى	ترجیح	دارد.
کنیم	مثاًل	در	میان	احکام	اسالمی	یک	حکمی	وجود	دارد	 از	باب	مثال	حاال	بخواهیم	محاسبه	
که	عبارت	است	از	حرمت	تسلیم	جامعه	ى	اسالمی	در	مقابل	دشمنان	خارجی	و	عدم	جواز	تسلط	
که	خارج	از	فقه	نیست	حاال	 بیگانگان	بر	جامعه	ى	اسالمی.	خب،	این	یک	حکم	فقهی	است	این	
که	تسلط	بیگانگان	بر	جامعه	ى	اسالمی	وجود	دارد	مسلمانان	ها	بخواهند	به	این	حکم	 گر	در	جایی	 ا
کنند،	باید	 	باید	بکنند؟	چگونه	بایستی	اقدام	بکنند؟	باید	مجاهدت	 کار کنند	چه	 اسالمی	عمل	

حدود والیت و 
کمیت فقیه حا
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که	 کنند،	در	خالل	این	وظایفی	 جان	و	مال	بدهند.	باید	بسیارى	از	مضیقه	ها	را	براى	خودشان	قبول	
گرفت	و	ممکن	 باید	انجام	بدهند	چه	بسا	برخی	از	واجبات	دیگر	اسالمی	تحت	الشعاع	قرار	خواهد	

که	آن	واجبات	را	ما	عمل	بکنیم. نخواهد	بود	
مثاًل	حفظ	جان	یک	واجب	شرعی	است.	حفظ	مال	دیگران	و	مالکّیت	دیگران	یک	واجب	شرعی	
است،	اّما	آن	جایی	که	مسئله	ى	تسلط	بیگانگان	مطرح	است	و	این	واجب	در	میان	است	آن	واجبات	
دیگر	تحت	الشعاع	قرار	خواهد	گرفت	و	الزم	است	که	ما	این	تکلیف	شرعی	را	بر	دیگر	تکالیف	ترجیح	
بدهیم.	یا	آن	جایی	که	حفظ	نظام	اسالمی	مثاًل	اقتضاء	می	کند	که	ما	از	برخی	از	تکالیف	فرعی	صرف	
نظر	کنیم.	حفظ	نظام	اسالمی	یکی	از	احکام	فقه	است	این	که	خارج	از	فقه	اسالمی	نیست.	فقه	فقط	
طهارت	و	نجاست	و	احکام	فردى	و	جزئی	نیست.	حفظ	اسالم،	حفظ	نظام	اسالمی	یکی	از	واجبات	
گر	ما	بخواهیم	نظام	اسالمی	را	حفظ	بکنیم	 از	تکالیف	شرعی	است	در	مواردى	ا فقهی	است	یکی	

کمترى	دارد	فداى	این	واجب	بکنیم. که	اهمّیت		 شاید	الزم	بشود	یکی،	دوتا،	ده	تا	از	واجباتی	را	
یا	مثاًل	حفظ	رفاه	عمومی	در	جامعه	یا	امنّیت	عمومی	در	جامعه	یک	واجب	شرعی	است	و	یکی	از	
که	ما	رفاه	را،	رفاه	عمومی	را	در	 احکام	فقهی	است	این	هم	جزو	فقه	است.	شاید	در	جایی	براى	این	
یم.	 که	برخی	از	واجبات	دیگر	را	زیر	پاى	این	واجب	بگذار کنیم	احتیاج	به	این	باشد	 جامعه	تأمین	
گاهی	یک،	 کنیم	شاید	الزم	باشد	 گر	ما	بخواهیم	تأمین	 فداى	این	واجب	بکنیم	یا	امنّیت	جامعه	را	ا
دو،	بیشتر	از	واجبات	و	احکام	شرعی	را	قربانی	این	واجب	بکنیم	چرا	چون	این	واجب	مهّمتر	است.	

که	در	میان	احکام	فقهی	همه	یکسان	نیستند. بنابراین	می	بینید	
	تاریخ	نزدیک	به	خود	ما	 	تاریخ	همه	تان	هم	شناختید	و	می	دانید	در که	در شما	به	عنوان	یک	مثالی	
کرد	 که	میرزاى	بزرگ	شیرازى	)اعلی	اهلل	مقامه(	فتواى	آن	را	صادر	 کویی	را	 همین	مسئله	ى	حرمت	تنبا
گر	از	یک	عالمی	سؤال	می	کردند	در	 و	حکم	داد	می	توانید	به	عنوان	یک	مثال	مورد	نظر	بگیرید.	خب	ا
کو	و	کشیدن	آن	چه	طور	است،	احکام	رساله	اى	و	فقهی	تصریح	دارد	به	 که	رفتن	و	خریدن	تنبا آن	روز	
گهان	یک	 کو	حرام	نیست.	فتواى	فقهاى	اصولی	ما	هم	همه	همین	بوده،	لکن	نا کشیدن	تنبا که	 این	
که	موضوع	را	تعیین	 که	این	حکم	به	معناى	اصطالحی	هم	نیست	 فتوایی	صادر	می	شود	از	یک	عالم	
	آن	روز	چون	 که	در می	کند،	بلکه	فتواست	منتهی	یک	حکم	حکومتی	است،	یک	حکم	والیتی	است	
کم	اسالمی	فقیه	نبود	اّما	فقیه	می	توانست	اعمال	نفوذ	بکند.	چون	این	 گر	چه	حا اسالم	قّوت	داشت	ا
کو	و	توتون	و	همه	ى	 فقیه	می	داند	که	یک	کمپانی	انگلیسی	آمده	و	همه	ى	موجودى	و	همه	ى	مزارع	تنبا
کرده	و	این	مقدمه	ى	یک	سلطه	ى	اقتصادى	 	ایران	معامله	 امکانات	مربوط	به	این	را	با	دولت	آن	روز
جامعه	ى	 بر	 انگلیسی	 کمپانی	 سلطه	ى	 و	 است	 حرام	 این	 و	 است	 اسالمی	 جامعه	ى	 بر	 سیاسی	 و	
از	 اسالمی	 جامعه	ى	 که	 این	 براى	 نگیرد،	 انجام	 حرام	 فعل	 این	 که	 این	 براى	 نیست	 جایز	 اسالمی	
که	به	حسب	ظاهر	شرع	 سلطه	ى	اقتصادى	بیگانه	رها	بشود	یا	به	دام	او	نیافتد	ایشان	یک	خاللی	را	
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کس	از	علماى	آن	روز	هم	 کو	حرام	است	و	هیچ	 کشیدن	تنبا حالل	است	حرام	می	کنند،	می	گویند	
	بین	بردن	فقه	اسالمی	ندانستند.	حاال	 گاه	بودند	و	بصیر	بودند	این	فتوا	را	به	معناى	از که	آ کسانی	 آن	
گوشه	می	زدند،	لکن	 گوشه	و	آن	 ِنّقی	این	 یا	بی	خبر	و	غافل،	همان	روزها	هم	 کج	سلیقه	 افراد	 شاید	
که	با	مسایل	فقهی	و	با	نظام	فقهی	اسالم	آشنا	بودند	به	خوبی	 که	میرزا	را	می	شناختند،	افرادى	 افرادى	

که	این	یک	حکم	فقهی	است،	این	یک	واجب	شرعی	است. می	فهمیدند	
که	یکی	آن	قدر	اهمّیت		دارد،	اّما	دیگرى	 که	وقتی	امر	دائر	است	بین	دو	تا	حکم	شرعی	 پس	ببینید	
که	بصیر	است،	فقیه	است،	زمان	را	می	شناسد،	مسایل	را	می	داند،	از	 کسی	 آن	اهمّیت	را	ندارد	آن	
	این	دو	حکم	را	بر	دیگرى	ترجیح	 سیاست	مّطلع	است،	از	دشمنی	ها	مّطلع	است	او	می	تواند	یکی	از
بر	مهّم	در	 اهّم	 ترجیح	 باب	 این	 و	 بیشترى	دارد	 اهمّیت	 که	 آن	 ترجیح	خواهد	داد؟	 را	 کدام	 بدهد،	
که	در	حوزه	هاى	علمیه	تدریس	می	شود	و	روى	آن	بحث	می	شود	و	این	در	همه	جا	 اصول	فقه	ماست	
که	مهّمتر	 کدام	از	آن	ها	 که	دو	تا	حکم	با	یکدیگر	مزاحمت	بکنند	هر	 جارى	است.	یعنی	در	هر	جایی	
کس	نیست،	 کار	همه	 باشد	او	را	فقیه	بر	آن	دیگرى	ترجیح	خواهد	داد	منتهی	شناختن	حکم	مهّمتر	
گستره	ى	فقه	آشنا	باشد،	فقه	اسالمی	را	بشناسد،	مصالح	را	هم	بداند	 که	اّواًل	با	 کسی	باید	باشد	 یک	
که	از	مسایل	 که	فقه	را	دانست	و	فقیه	بود	نمی	تواند	تشخیص	بدهد.	اى	بسا	فقهایی	 کسی	هم	 هر	
گاه	نباشند	ترجیح	یک	حکم	بر	حکم	دیگر	را	اصاًل	توّجه	نکنند	و	درک	نکنند	آن	ها	 زمان	مّطلع	و	آ
	را	بکنند	اّما	در	جامعه	ى	اسالمی	آن	کسی	که	ولی	اّمت	هست	و	رهبر	جامعه	است	 نمی	توانند	این	کار
و	فقیه	است،بصیر	است	و	عادل،	تابع	هواى	نفس	خودش	نیست،	تابع	چیزهاى	شخصی	نیست،	
او	مصالح	مسلمین	را	نگاه	می	کند؛	خب	دو	تا	واجب	شرعی	است	یا	یک	واجب	و	یک	حرام	است	یا	
یک	واجب	و	یک	شئ	مباح	است،	احکام	شرعی	مباحش	هم	باید	مباح	باشد،	نمی	شود	مباح	را	هم	
تغییر	داد	به	غیر	مباح،	اّما	آن	جایی	که	معارضه	باشد	آن	مباح	را	حرام	می	کند	به	خاطر	یک	مصلحت	
دیگر،	آن	واجب	را	حرام	می	کند	به	خاطر	یک	مصلحت	دیگر	آن	حرام	را	واجب	می	کند	به	خاطر	یک	
به	خاطر	 دیگر	 بر	یک	حکم	 دادن	یک	حکم	شرعی	است	 ترجیح	 در	حقیقت	 این	 دیگر.	 مصلحت	

مهّمتر	بودن	آن.	این	آن	احکام	والیتی	است.
که	از	روى	مصلحت،	ولی	فقیه	صادر	می	کند.	آن	 که	احکام	والیتی	و	حکمی	 پس	توّجه	می	کنید	
گر	حکم	 که	ا کنند	 کوتاه	نظر	ممکن	است	فکر	 در	حقیقت	به	معناى	احیاء	فقه	است	بعضی	آدم	هاى	
	بین	رفت	یا	موقتًا	یا	براى	بلند	مدت	پس	فقه	چه	 مصلحّتی	صادر	شد	و	یک	حکم	شرعی	ظاهرى	از
ترجیح	داده	 که	 پایمال	نشد	فقه	احیاء	شد	چون	همان	حکمی	هم	 فقه	 نه،	 پایمال	شد،	 فقه	 شد؟	
که	ولی	فقیه	دستور	می	دهد	که	 می	شود	و	الزم	االجرا	می	شود	آن	هم	حکم	فقهی	است	یعنی	آن	جایی	
	از	مال	خودشان	را	براى	یک	مقصود	 که	مثاًل	اموال	خودشان	را	یا	فالن	مقدار مسلمانان	ها	الزم	است	
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طون َعلی أمواِلهم«1	این	یک	حکم	شرعی	است؛	شکی	نیست	مردم	
ّ
مهمی	بدهند	خب	»الّناس ُمسل

که	ایجاب	 کسی	حّق	ندارد	مال	آن	ها	را	از	آن	ها	بگیرد	اّما	آن	مصلحّتی	 ط			اند	و	
ّ
بر	مال	خودشان	مسل

گرفته	بشود	و	صرف	یک	امرى	 ط	هستند	از	آن	ها	
ّ
که	بر	مالشان	مسل که	مال	همین	مردمی	 کرده	است	

بشود	آن	مصلحت	چیست؟	مثاًل	دفاع	از	اسالم،	دفاع	از	نظام	اسالمی	یا	حفظ	رفاه	قشرهاى	محروم،	
یا	حفظ	امنّیت	جامعه.

که	خودش	هم	یک	مصلحت	شرعی	است	و	یک	حکم	فقهی	است	این	اهمّیتش	 این	مصلحت	
کم	اسالمی	 	این	موارد	است	یا	فرض	بفرمائید	مثال	دیگر،	حا طون	علی	اموالهم«	در

ّ
	»الناس	مسل بیشتر	از

که	مثاًل	جامعه	ى	 کشت	را	در	زمینهاى	خودتان	باید	نکنید	یک	وقتی	است	 که	فالن	 دستور	می	دهد	
که	جامعه	ى	اسالمی	مایحتاج	مبرمی	 کنید	یک	شرایطی	پیش	بیاید	 گندم	نیاز	دارد	فرض	 اسالمی	به	
که	 کم	اسالمی	دستور	خواهد	داد	 گندم	و	جّو	مثاًل	داشته	باشد،	این	جا	حا به	غالت	داشته	باشد،	به	
	این	 	این	جاهاى	خاص	دارد	ممنوع	است	از که	مزرعه	اى	دارد	یا	مزرعه	اى	با	این	شرایط	یا	در کسی	 هر	
که	 کند،	خب	این	جا	هست	 کشت	 گندم	یا	جّو	 که	فقط	 کند	و	موظف	است	 کشت	 که	چیز	دیگرى	
که	آقا	من	مالک	این	زمین	بودم	و	اختیار	ملک	خودم	را	داشتم	من	می	خواهم	به	 کسی	بیاید	بگوید	
کشت	این	یک	 کنم؛	بله	تسلط	بر	ملک	خود	و	زمین	خود	و	اختیار	 کشت	 گندم	مثاًل	هندوانه	 جاى	
نظام،	 این	 نرسد	 آن	 به	 گندم	 گر	 ا که	 رفاه	جامعه	 نظام	جامعه،	حفظ	 اّما	حفظ	 است	 حکم	شرعی	
کم	 این	رفاه	از	بین	خواهد	رفت	این	هم	یک	حکم	شرعی	است	و	این	مهّمتر	از	آن	است.	این	جا	حا
کس	حّق	ندارد	 که	مثاًل	در	فالن	جاها،	در	فالن	مناطق	با	فالن	شرایط	هیچ	 اسالمی	دستور	می	دهد	
کسی	 کشت	خشخاش	مثاًل	بکند،	 کسی	حّق	ندارد	 کند	یا	 کشت	 	این	مواد	چیز	دیگرى	را	 که	غیر	از
کشتی	است	من	می	خواهم	در	زمین	خودم	خشخاش	 آقا	خشخاش	یک	چیزى	است،	یک	 بگوید	
کسی	پولش	 گر	 کنم.	نه	امنّیت	عمومی	جامعه	و	سالمت	عمومی	جامعه	به	هم	خواهد	خورد	ا کشت	
	را	نگه	بدارد	 	را	تولید	بکند	یا	مواد	مخدر کند	یا	مواد	مخدر 	را	مثاًل	خرید	و	فروش	 را	بدهد	و	مواد	مخدر

این	سالمت	جامعه	تهدید	خواهد	شد	و	حفظ	سالمت	جامعه	یک	واجب	شرعی	است.
این	یک	حکم	فقهی	است	و	ولی	فقیه	اهمّیت	این	حکم	فقهی	را	بیشتر	می	داند	از	اهمّیت		مالکّیت	
	این	جا	این	حکم	 کشت	بکنی،	لذا	در که	می	خواهی	حاال	مثاًل	خشخاش	 شما	بر	پولت	یا	بر	زمینت	
که	جایز	نیست	و	حرام	است	فالن	کشت،	فالن	معامله،	فالن	 را	بر	آن	ترجیح	می	دهد	و	اعالم	می	کند	
بیرون	 فقه	عظیم	اسالمی	 از	مجموعه	ى	 که	مشاهده	می	شود	احکام	حکومتی	 کار،	پس	همان	طور	
کسی	با	مطالعه	ى	رساله	ى	عملیه	و	توضیح	المسایل	 کنیم	 که	ما	خیال	 نیست.	این	اشتباه	است	
کمتر	است	ترجیح	 که	اهمّیتش	 که	مهّمتر	است	بر	آن	 گون	فقهی	را	و	آن	 گونا خواهد	توانست	احکام	
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که	فقیه	است	و	احکام	اسالمی	را	می	داند،	مهّم	بودن	و	مهّمتر	بودن	 کسی	 بدهد	این	جور	نیست.	آن	
	این	ها	 کدامیک	از کند	و	بداند	 یابی	 که	ارز را	در	میان	احکام	فقهی	تشخیص	می	دهد.	او	قادر	است	

از	دیگرى	مهّمتر	است	و	این	اختیار،	مخصوص	ولی	فقیه	است.
و	حکم	 آمدیم	حکم	مصلحّتی	 ما	 گر	 ا که	خب،	 بیاید	 	 این	جور است	 به	ذهنشان	ممکن	 بعضی	
والیتی	را	باب	کردیم	هر	کسی	در	هر	گوشه	ى	مملکت	وقتی	بناى	اجراى	احکام	شرعی	بشود	بگوید	آقا	
من	مصلحت	نمی	دانم،	مصلحت	این	است	که	این	حکم	اجرا	نشود،	پس	این	احکام	الهی	تکلیفش	
این	حکم	 که	 بدهد	 تشخیص	 کسی	 که	 این	 مسئله	ى	 اصاًل	 نیست،	 این	 مسئله	 چه	خواهد	شد؟	
که	او	 کسی	 مصلحت	دارد	یا	ندارد	مطرح	نیست،	تشخیص	مصلحت	به	عهده	ى	ولی	فقیه	است	یا	
کسی	بتواند	در	مواجهه	ى	با	هر	یک	از	 که	هر	 کسی	او	تعیین	بکند.	این	جور	نیست	 کند،	یا	 منصوب	
که	این	حکم	انجام	بگیرد،	بنابراین	این	حکم	فعاًل	 که	من	مصلحت	نمی	دانم	 احکام	شرعی	بگوید	
که	مصلحت	هست	انجام	بگیرد	به	عنوان	حکم	الهی.	این	چنین	چیزى	نیست	و	 کارى	 تعطیل	و	آن	

که	ولی	فقیه	معین	بکند. کسی	 کس	ندارد	مگر	ولی	فقیه	و	آن	 چنین	اختیارى	را	هیچ	
که	چنین	حکمی	الزم	است	و	تشخیص	آن	به	عهده	ى	 لذا	شما	مالحظه	می	کنید	در	آن	مواردى	
امام	اّمت	هست	یک	مجموعه	اى	را	تعیین	کردند	براى	تشخیص	مصلحت.	همین	مجمع	تشخیص	
امام	معین	 را	 مصلحت	و	صدور	احکام	مصلحّتی	و	والیتی،	فقط	یک	مجموعه	ى	جامع	االطرافی	
کشور	آشنا	هستند،	مصالح	را	 که	با	مسایل	 گذاشتند	و	افرادى	 کشور	تعدادى	را	 کردند	از	مسئولین	
این	جمع	 بین	 	 در و	 زمان	هستند	 به	سیاست	هاى	 گاه	 آ به	احکام	شرعی	هستند.	 گاه	 آ و	 می	دانند	
که	به	حسب	قانون	اساسی	فقیه	مجتهد	 کردند	 سیزده	نفره،	شش	نفر	فقهاى	شوراى	نگهبان	را	نصب	
به	 هستند	 این	ها	 می	دانند،	 هم	 را	 مسایل	 می	دانند،	 هم	 را	 احکام	 یعنی	 این	ها.	 هستند	 عادل	 و	
آشنایند؛	 روز	 با	مصالح	 احکام	شرعآاشنا	هستند،	هم	 با	 که	هم	 دیگر	مملکتی	 اضافه	ى	مسئولین	
کامل	بنشیند	در	هر	جایی	 که	این	مجموعه	ى	 کامل	سیزده	نفره	را	تشکیل	دادند	 امام	یک	مجموعه	ى	
یعنی	 نظام	 مصلحت	 بکند.	 جا	صادر	 آن	 در	 را	 والیتی	 داد	حکم	 تشخیص	 را	 نظام	 مصلحت	 که	
کشور	متوقف	به	اوست.	حفظ	نظام	متوقف	به	اوست.	رفاه	عمومی	 که	دفاع	از	 چه؟	یعنی	آن	جایی	
دیگر	جامعه	 قشرهاى	 یا	 کشاورزان	 یا	 مثاًل	 کارگران	 مثل	 از	جامعه	 قشر	 یک	 رفاه	 اوست.	 به	 متوقف	
متوقف	به	اوست.	نمی	شود	ما	اجازه	بدهیم	که	یک	قشرى	از	جامعه	در	شرایط	دشوارى	زندگی	بکنند	
	این	حفظ	مصلحت	و	صالح	 به	خاطر	ظواهر	فقهی	که	در	رساله	ی	عملیه	وجود	دارد	و	غافل	بشویم،	از
قشرهاى	جامعه	هم	جزو	فقه	شرعی	است	و	اسالمی	است،	بخشی	از	فقه	وسیع	اسالم	است	چه	طور	
کمتر	اهمّیت	تر	را	مورد	توّجه	قرار	بدهیم	اّما	یک	حکم	 کوچکتر	و	درجه	ى	دّوم	و	 مابیاییم	احکام	فقهی	
اجتماعی،	 نظم	 یا	حفظ	 امنّیت	عمومی	 یا	حفظ	 نظام	اسالمی	 را	مثل	حفظ	 این	عظمت	 با	 فقهی	
نیست	در	 که	عدل	اسالمی	 این	 ندهیم.	 قرار	 توّجه	 مورد	 را	 این	 اقشار	جامعه	 	 از رفاه	قشرى	 یا	حفظ	
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این	چنین	مواردى	این	مجمع	تشخیص	مصلحت،	مصلحت	را	تشخیص	می	دهند	و	آن	را	عمل	
کردند،	 	این	مورد	 کمال	احتیاط	را	در که	در	حکمشان	هم	تصریح	فرمودند	 می	کنند	و	امام	همان	طور	
گرفتند	و	 که	هیچ	مصلحّتی	فوت	نشود	این	مجموعه	را	در	نظر	 یعنی	به	خاطر	اهتمام	شدید	به	این	
گر	چنانچه	می	خواستند	این	قدر	احتیاط	نکنند	و	دقت	نظر	به	خرج	ندهند	شاید	به	این	اندازه	 	ا

ّ
اال

که	هیچ	مصلحّتی	از	مصالح	 کیفّیت	و	حجم	و	این	ها	هم	الزم	نبود،	لکن	ایشان	خواستند	 و	با	این	
که	در	 گرفته	نشود	و	فوت	نشود	و	جامعه	ى	اسالمی	بر	پایه	ى	مصالح	عالیه	ى	اسالمی	 اسالمی	نادیده	

همان	فقه	وسیع	اسالمی	مطرح	شده	ان	شاء	اهلل	به	فضل	الهی	اداره	بشود.
االن	 تمام	 با	جّدیت	 این	مجمع	 که	 می	کنم	 عزیزمان	عرض	 و	خواهران	 برادران	 اّطالع	 براى	 البّته	
کار	فوق	العاده	حساس	و	 	این	مجمع	 کار دنبال	می	شود	و	این	مجمع	دو	جلسه	تشکیل	داده	و	چون	
که	این	مجمع	 	این	 	این	مجمع	نقش	مهمی	دارد،	در کار	در کیفّیت	 مهمی	هست	و	نظام	داخلی	و	
کامل	و	منطبق	با	مصلحت	را	صادر	بکند	این	 بتواند	به	حقایق	دست	پیدا	بکند	و	حکم	درست	و	
	و	 کار که	نظام	این	 که	جلسات	طوالنی	و	مفصل	و	پر	بحثی	هم	بوده	َصرف	شده	به	این	 دو	جلسه	
که	این	حکم	بیاید	و	رویش	بحث	بشود	و	چگونه	بحث	بشود	و	چگونه	ابالغ	بشود،	این	ها	 کیفّیت	این	
گرفته	بحمد	اهلل	جلسات	بسیار	خوبی	هم	هست.	اعضاى	جلسه	با	تفاهم	با	عالقه	با	 مورد	بحث	قرار	
که	ان	شاءاهلل	بتواند	این	مجمع	 	را	ادامه	می	دهند	و	ما	امیدوار	هستیم	 کار کامل	این	 شوق	با	همکارى	
مصلحّتی	بن	بست	ها	را	بشکند.	این	هم	که	بعضی	تصور	کردند	که	تشکیل	این	مجمع	به	معناى	این	
کم	بشود	یا	آن	ارگان	دیگر	تضعیف	بشود	یا	آن	ارگان	تقویت	بشود	این	 که	اختیارات	یک	ارگانی	 است	
که	 کار	جدید	است.	البّته	احکام	مصلحّتی	قباًل	هم	صادر	می	شد	ما	در	همین	احکامی	 نیست،	این	
االن	در	استنتائات	امام	عزیزمان	هست	یک	جایی	احکام	والیتی	و	مصلحّتی	را	مشاهده	می	کنیم	
که	حکم	مصلحّتی	صادر	می	شده،	هم	از	طریق	دولت	هم	از	طریق	خود	شخص	امام،	منتهی	این	

کرد. کار	یک	نظام	پیدا	
که	در	مجلس	شوراى	اسالمی	تصویب	می	شد	وقتی	می	رفت	به	شوراى	 را	 	قوانینی	 از ما	بسیارى	
گرداندند،	خب	این	جا	 نگهبان،	شوراى	نگهبان	نگاه	می	کردند	با	ظواهر	فقه	مخالف	بود	آن	را	برمی	
نظر	 هم	 و	 کند	 اصالح	 را	 آن	 می	توانست	 مجلس	 مواردى	 در	 البّته	 می	آمد	 وجود	 به	 بن	بست	 یک	
که	تأمین	می	شد	 مصلحت	اندیشانه	ى	مجلس	هم	نظر	شرعی	شوراى	نگهبان	تأمین	بشود	آن	جایی	
که	بعضی	از	 	بود،	قانون	تنفیذ	و	اجرا	می	شد،	اّما	در	مواردى	هم	 کثر	موارد	هم	همین	جور 	ا که	خب	در
یادى	در	 گر	چه	از	لحاظ	عددى	کمتر	است	اّما	از	لحاظ	اهمّیت		خیلی	باالست	یعنی	تأثیر	ز آن	موارد	ا

وضع	عمومی	جامعه	دارد،	این	ها	می	ماند.
امام	 که	 شده	 تشکیل	 حاال	 مجموعه	اى	 یک	 کردند.	 باز	 امام	 را	 بن	بست	 این	 بود	 بن	بستی	 یک	
	ِقَبل	امام	این	اختیار	 اختیارات	خودشان	در	باب	والیت	فقیه	را	دادند	به	این	مجمع	و	این	مجمع	از

مجمع تشخیص 
مصلحت
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که	مصلحت	بود	آن	حکم	 که	تشخیص	مصلحت	نظام	را	در	هر	یک	از	موارد	بدهد	و	آن	چه	 را	دارد	
اسالمی	و	حکم	شرعی	است،	چرا؟	چون	حفظ	نظام	متوقف	به	اوست	یا	حفظ	رفاه	عمومی	متوقف	
که	عرض	 به	اوست،	یا	حفظ	امنّیت	متوقف	به	اوست	یا	حفظ	نظم	متوقف	به	اوست	و	همان	طور	
کردم	حفظ	نظم	اسالمی	هم	جزو	احکام	فقه	است.	حفظ	نظام	جمهورى	اسالمی	هم	جزو	احکام	
بر	آن	منطبق	 که	مصلحت	 فقه	است.	حفظ	رفاه	عمومی	جامعه	هم	جزو	احکام	فقه	است	هر	چه	
که	داراى	بصیرت	سیاسی	و	بصیرت	فقهی	هستند	آن	همان	حکم	فقهی	و	 افرادى	 از	نظر	این	 شد	
این	 بازشدن	 در	سایه	ى	 یم	 امیدوار ان	شاءاهلل	 که	 نیست	 از	حکم	شرعی	 حکم	شرعی	است،	خارج	
	این	ناحیه	ممکن	است	حاصل	شده	باشد	برطرف	بشود	و	یک	 که	از بن	بست	ها	بسیارى	از	مشکالتی	
مرحله	ى	جدیدى	در	حرکت	جمهورى	اسالمی	ان	شاءاهلل.	باز	در	هفته	هاى	بعدى	راجع	به	یکی	دو	
کرد.	و	اطراف	این	قضّیه	بیشتر	روشن	خواهد	 	این	مسئله	هست	بحث	خواهم	 که	در نکته	ى	مهمی	

شد.
والّسالم	علیکم	و	رحمةاهلل	و	برکاته
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گفتار پنجم نمودار 
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گفتار ششم: والیت فقیه و حکومت اسالمی )3(1
بسم	اهلل	الّرحمن	الّرحیم

الحمدهلل	رب	العالمین	و	نحمده	و	نستعینه	و	نستغفره	و	نستهدیه	و	نتوکل	علیه	و	نصلی	و	نصلم	
علی	حبیبه	و	نجیبه	و	خیرته	فی	خلقه	حافظ	سره		و	مبلغ	رساالته	سیدنا	و	نبینا	ابی	القاسم	محمد	
الهداة	المهدین	معصومین	سیما	بقیه	اهلل	فی	االرضین	 المنتجمین	 آله	االطیبین	االطهرین	 و	علی	
کتابه:	 فی	 الحکیم	 اهلل	 قال	 المومنین.	 و	هداة	 المستضعفین	 و	حماة	 المسلمین	 ائمة	 و	صل	علی	

ْم«2
ُ

ْمِر ِمْنک
َ
أ

ْ
 َواّولی ال

َ
ُسول ِطیُعوا الّرَ

َ
َه َوأ ِطیُعوا الّلَ

َ
»أ

	را	دعوت	می	کنم	و	توصیه	می	کنم	به	رعایت	تقواى	الهی	 همه	ى	برادران	و	خواهران	عزیز	نمازگزار
	و	در	همه	ى	احوال،	و	تذکر	می	دهم	خود	و	همه	ى	شما	 و	توّجه	به	خدا	و	اّتکال	به	او	در	همه	ى	امور
که	فرمود	»فان	خیر	زاد	التقوى«	یعنی	بهترین	توشه	ى	آدمی	در	سفر	طوالنی	 کالم	پروردگار	 عزیزان	را	به	
او،	در	سفر	زندگی	و	در	سفر	مرگ،	تقواى	الهی	و	رعایت	امر	و	نهی	خدا	و	ترجیح	رضاى	خدا	بر	هواى	

نفس	است.
بحثی	را	که	در	خطبه	ى	اّول	امروز	مطرح	خواهم	کرد	و	ان	شاءاهلل	در	یکی	دو	خطبه	ى	دیگر	آن	را	ادامه	
کم	اسالمی	در	 کمیت	حا خواهم	داد	بحث	در	باب	ریشه	هاى	فکرى	و	حدود	قلمرو	والیت	فقیه	و	حا
گر	چه	یک	بحث	مستقلی	خواهد	بود	که	سعی	می	کنم	ان	شاءاهلل	 جامعه	ى	اسالمی	است.	این	بحث	ا
گذشته	ى	ما	 با	اختصار	جامعیت	الزم	را	هم	داشته	باشد	در	عین	حال	به	نحوى	دنباله	ى	بحث	هاى	
	این	دو،	سه	خطبه	عرض	خواهم	 که	در که	شاید	برخی	از	آن	چه	 در	باب	حکومت	اسالمی	هم	هست	
نماز	جمعه	 در	خطب	 اسالمی	 مسئله	ى	حکومت	 باب	 در	 گذشته	 در	 که	 باشد	 مطالبی	 تکرار	 کرد	
	این	دو	سه	هفته	ى	اخیر	در	جامعه	به	 که	این	مسئله	در عرض	شده	است	در	عین	حال	از	آن		جایی	
کردند	به	این	که	این	مسئله	را	 شکل	برجسته	ترى	مطرح	شده	و	امام	عزیز	و	بزرگوارمان	همه	ى	ما	را	امر	

1.بیانات	در	خطبه		اول	نماز	جمعه	1366/11/02
2.نساء:	59
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کنیم	و	بشکافیم،	بنده	آن	مطالب	را	 گسترش	والیت	ولی	فقیه	را	روشن	 کنیم	و	حدود	 بار	دیگر	مطرح	
گفته	ى	دیگرى	را	هم	مطرح	می	کنم. گوشه	هاى	نا کرد	و	 باز	هم	عرض	خواهم	

	این	دو	 که	در که	آن	چه	 گاهی	ذهن	برادران	و	خواهران	 البّته	الزم	است	این	را	عرض	بکنم	براى	آ
سه	هفته	به	دنبال	نامه	ى	امام	عزیزمان	به	بنده	پیش	آمد	در	حقیقت	یکی	از	فرصت	هاى	تاریخی	با	
که	در	محتواى	آن	و	شکل	آن	به	مثابه	ى	نامه	ى	 ارزش	و	یکی	از	تجارب	بزرگ	انقالب	ما	بود	و	نامه	اى	
گرد	براى	بنده	بسیار	عزیز	و	مغتنم	بود	خوشبختانه	این	اثر	را	هم	در	 پدرى	به	فرزند	و	استادى	به	شا
گویندگان	و	 	اندیشمندان	و	متفکران	و	 از که	ذهن	و	فکر	بسیارى	 گذاشت	 جّو	عمومی	جامعه	ى	ما	
فقها	و	علما	و	نویسندگان	متعهد	را	به	اساسی	ترین	مسئله	ى	انقالب	ما	و	جامعه	ى	اسالمی	ما	دوباره	
معطوف	کند	و	همان	طور	که	مشاهده	کردید	این	بحث	هاى	ارزنده	در	رسانه	هاى	جمعی	و	یقینًا	بیش	
از	آن	ها	در	محافل	علمی	و	خصوصی	بدنبال	آن	نامه	ى	با	برکت	پیش	آمد	و	حقیقتًا	این	موقعّیت	را	
باید	مغتنم	شمرد	و	بنده	شخصًا	این	را	مغتنم	می	شمارم	و	تجربه	ى	تازه	اى	هم	براى	انقالب	پیدا	شد.
	نزد	 تجربه	ى	قاطعیت	در	زمینه	ى	اصول	اسالمی،	یعنی	در	دستگاه	اداره	ى	جامعه	ى	اسالمی	و	در
	بایستی	نیست.	 رهبران	جامعه	در	زمینه	ى	مسایل	اصولی	اسالم	و	خط	مشی	روشن	اسالم	جای	رو	در
گرد	 کوچک	و	شا 	نامه	ى	دّوم	لطف	بی	دریغ	خودشان	را	نسبت	به	این	بنده	ى	طلبه	ى	 که	در ایشان	
که	 که	احساس	می	کنند	در	اظهاراتی	 خودشان	با	آن	بیان	رسا	بیان	فرمودند	در	عین	حال	آن	جایی	
که	ایشان	بایستی	رفع	اشتباه	بکنند	جاى	رو	 کردم	در	خطبه	ى	نماز	جمعه	نکته	اى	وجود	دارد	 بنده	
که	انقالب	ما	 	بایستی	نیست	و	با	همین	قاطعیت،	با	همین	صراحت،	با	همین	توّجه	به	اصول	بود	 در
گر	این	ایمان	این	قاطعیت	این	جرأت	و	قدرت	در	حفظ	و	حراست	از	اصول	اسالمی	در	رهبر	 پیروز	شد	و	ا
عزیز	ما	نبود	این	انقالب	پیروز	نمی	شد،	این	انقالب	بعد	از	پیروزى	باقی	نمی	ماند	این	نشان	دهنده	ى	
که	در	زمینه	ى	اصول	اسالمی	هیچکس	با	هیچکس	رو	در	 این	است	و	این	درسی	است	به	همه	ى	ما	
	ما	با	آن	لحن	قاطع	و	 که	باید	ذهن	مردم	روشن	بشود	آن	جا	امام	عزیز	و	بزرگوار بایستی	ندارد	و	آن	جایی	
گر	چه	از	نظر	خود	بنده	به	هیچ	وجه	گزنده	نبود	و	بسیار	هم	 روشن	و	صریح	و	شاید	از	نظر	بعضی	گزنده	ا
کردند	و	این	براى	ما	یک	درس	دیگرى	شد	و	تجربه	ى	دیگرى	شد	 دلنشین	بود	حقیقت	را	ایشان	بیان	

کثر	استفاده	را	بکنیم. 	این	درس	ها	حدا که	بتوانیم	از یم	 و	امیدوار
و	 اساسی	ترین	 نگوییم	 گر	 ا اسالمی	 نظام	 در	 حکومت	 مسئله	ى	 می	شوم.	 قضّیه	 اصل	 وارد	 من	
اسالم	 در	 	 اهمّیت	 اّول	 درجه	ى	 مسئله	ى	 چند	 ردیف	 در	 حداقل	 است	 اسالمی	 مسایل	 مهّمترین	
گر	مسئله	ى	حکومت	و	والیت	را	از	دین	بگیرند؛	دین	یک	مجموعه	احکام	متفرق	و	متشّتتی	 است.	ا
که	هدایت	انسان	ها	و	ایجاد	بهشت	در	 که	یقینًا	نخواهد	توانست	رسالت	اصل	خودش	را	 خواهد	شد	
کمال	رساندن	انسان	هاست	به	انجام	برساند.	دین	یک	مجموعه	ى	احکام	است،	آن	 این	دنیا	و	به	
که	این	مجموعه	ى	احکام	را	با	هم	منسجم	می	کند،	آن	ها	را	با	هم	سازگار	می	کند،	آن	ها	 چیزى	است	

اهمّیت حکومت 
در نظام اسالمی
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را	در	زندگی	بشر	ُخرد	و	قابل	عمل	می	کند،	از	آن	ها	براى	هدایت	انسان	ها	و	رفاه	زندگی	آن	ها	جابه	جا	
کم	اسالمی. استفاده	می	کند	آن	دست	قدرتمند	ولی	جامعه	ى	اسالمی	است	و	حا

	روایت	معروف	امام	هشتم	)علیه	الصالة	والسالم(	می	فرماید	»ِاّنَ الإماَمَة ِزماُم الّدیِن و ِنظاُم  لذا	در
والیت	 و	 اسالمی	 حکومت	 و	 جامعه	 رهبرى	 و	 اماّمت	 ُمْؤِمنیَن«1	

ْ
ال ِعّزُ  َو  نیا  الّدُ َصلاُح  َو  ُمْسِلمیَن 

ْ
ال

که	به	دین	یعنی	 که	همه	ى	این	تعبیرات	یک	معنا	دارد،	این	زمام	دین	است.	چیزى	است	 اسالمی	
به	مجموعه	ى	احکام	اسالمی	جهت	می	دهد،	آن	ها	را	در	جاى	خود	مصرف	می	کند،	در	زندگی	بشر	
نیازها	را	با	آن	ها	تطبیق	می	کند،	مصالح	جامعه	را	از	میان	آن	ها	جستجو	می	کند	و	پیدا	می	کند	و	طبق	
اسالمی	جامعه	ى	 و	حکومت	 والیت	 و	 اماّمت	 بدون	 یعنی	 است	 مسلمین	 نظام	 می	کند.	 آن	عمل	
که	نظم	می	بخشد	به	این	جامعه	باز	دست	مقتدر	والیت	الهی	 مسلمین	داراى	نظام	نیست.	آن	چه	
کمیت	 او	حا آباد	می	کند،	 را	 که	دنیا	 الدنیا«	اصاًل	صالح	دنیا	آن	چیزى	 است	در	جامعه	»و	صالح	
که	بتواند	این	 گر	این	را	ما	از	دین	بگیریم	مطمئنًا	از	مجموعه	ى	احکام	دین	چیزى	 که	ا اسالمی	است	

	را	داشته	باشد	باقی	نخواهد	ماند. آثار
بله	افرادى	با	عمل	فردى	و	شخصِی	خودشان،	با	تالش	فراوان	و	مجاهدتی	که	بکنند	راه	تکامل	را	به	
صورت	فردى	طی	خواهند	کرد،	اّما	دنیا	دنیاِى	آباِد	مورد	نظر	اسالم	نخواهد	شد.	این	اهمّیت		حکومت	
که	از	همه	ى	احکام	فرعیه	باالتر	است	و	جزو	اصول	اسالمی	است	و	در	ردیف	مهّمترین	اصول	 است	

کردم	خود،	مهّمترین	اصول	اسالمی	است. که	عرض	 یا	همان	طور	
	زیبا	و	با	شکوهی	هم	دارد.	اساسًا	از	نظر	اسالم	افراد	بر	 مسئله	ى	حکومت	در	اسالم	یک	شکل	بسیار
کم	حّقیقی	بر	بشر	خداست،	منتهی	حکومت	 یکدیگر	نمی	توانند	حکومت	بکنند.	بشر	آزاد	است	حا
که	بر	طبق	معیارهاى	الهی	باشد	تجسم	پیدا	 خدا	بر	مردم	باید	به	شکل	حکومت	یک	انسان	بر	مردم	
کمیت	 که	براى	حا کند،	بدون	حکومت،	خدا	بر	مردم	معنا	ندارد.	این	انسان	پیغمبران	الهی	هستند	
گاهان،	آن	 بین	مردم	آمدند	و	در	غیبت	پیغمبران،	جانشینان،	اوصیاء،	فقها	اّمت،	دین	شناسان،	آ
که	باز	در	همین	روایت	 	ائمه	به	ارث	بردند.	 	از که	منصب	والیت	و	اماّمت	را	از	پیغمبر؟ص؟و کسانی	
که	شما	 ُسوِل«2	این	معناى	اماّمت	است.	تمام	این	نزاعی	 لّرَ

َ
ِه َو ِخلَاَفُة ا لّلَ

َ
ِإَماَمَة ِخلَاَفُة ا

ْ
ل
َ
می	فرماید »ِإّنَ ا

در	طول	دوران	زندگی	ائمه؟مهع؟	بین	آن	ها	و	دستگاه	هاى	ظلم	و	جور	مشاهده	می	کنید	بر	سر	همین	
که	با	ائمه	ى	ما	مخالفت	می	کردند،	آن	ها	را	مسموم	می	کردند	مقتول	می	کردند،	 قضّیه	است.	آن	هایی	
گر	ائمه	 زندان	می	انداختند،	محاصره	می	کردند،	دعوایشان	بر	سر	داعیه	ى	حکومت	ائمه؟مهع؟	بود.	ا
گر	بحث	 ا به	خودشان	نسبت	می	دادنّد	 را	هم	 و	آخرین	 اّولین	 ولو	علوم	 داعیه	ى	حکومت	نداشتند	
قدرت	سیاسی	نبود،	داعیه	ى	قدرت	سیاسی	نبود،	هیچ	گونه	تعرضی	نسبت	به	آن	ها	انجام	نمی	گرفت	

کافی،	ج	1،	ص	200 1.اصول	
2.همان

جایگاه والیت 
فقیه



□ حکومت اسالمی| 223  □

و	 	بین	دعوت	ها	 الاقل	به	این	شدت	انجام	نمی	گرفت	اصاًل	مسئله	این	است	لذا	شما	می	بینید	در
که	امام	 	باالیی	است،	یعنی	وقتی	 کلمه	ى	اماّمت	و	مسئله	ى	اماّمت	حّساسّیت	بسیار تبلیغات	روى	
اُس ِإّنَ  َها الّنَ ّیُ

َ
کمیت	اسالمی	و	قدرت	سیاسی	بکند	می	گوید	»أ صادق؟ع؟	هم	می	خواهد	ادعاى	حا

ِإَماِم«1	می	گوید	اى	مردم،	در	اجتماع	مردم	در	عرفات،	می	ایستد	
ْ
ِه صلی اهلل علیه وآله کان ال  الّلَ

َ
َرُسول

ِإَماِم«2	امام	جمعه،	پیشواى	جامعه،	
ْ
ِه صلی اهلل علیه وآله کان ال  الّلَ

َ
در	میان	مردم	می	گوید	»ِإّنَ َرُسول

َحَسُن 
ْ
ال ُثّمَ  بِی َطاِلٍب علیه السلام 

َ
أ ْبِن  َعِلّیِ  »ُثّمَ کان  کم	بر	جامعه	رسول	خدا	بود،	 رهبر	جامعه،	حا

ُحَسْیُن«3	تا	می	رسد	به	خودش.	یعنی	تمام	بحث	ائمه	با	مخالفینشان	و	بحث	اصحاب	ائمه	
ْ
ال ُثّمَ 

قدرت	 و	 بر	مسلمین	 عامه	ى	 و	 مطلقه	 والیت	 کمیت،	 مبارزاتشان	همین	مسئله	ى	حکومت،حا در	
سیاسی	بود،	بر	سر	مقامات	معنوى	آن	ها	یا	ائمه	دعوایی	نداشتند.

کسانی	در	جامعه،	در	جامعه	ى	زمان	خلفا،	اهل	زهد	بودند	و	 که	 	اوقات	اتفاق	می	افتاد	 خیلی	از
اهل	علم	بودند	و	معروف	به	تفسیر	و	به	علم	و	به	این	چیزها،	خلفا	هم	با	آن	ها	هم	نه	فقط	معارضه	اى	
آن	ها	 پیش	 می	کردند	 آن	ها	 به	 نسبت	 ارادت	 	 اظهار بودند،	 آن	ها	 مخلص	 حّتی	 بلکه	 نمی	کردند	
می	رفتند،	از	آن	ها	نصیحت	می	خواستند،	چرا؟	چون	آن	ها	در	مقابل	خلفا	داعیه	ى	سیاسی	نداشتند	
واال	امثال	حسن	بصرى	و	ابن	شبرمه	و	دیگرانی	که	در	دوران،	یا	عمر	بن	عبید	این	بزرگان	از	علمایی	که	
که	ادعاى	علم	و	ادعاى	زهد	و	ادعاى	معنوّیت	و	 کسانی	بودند	 مورد	توّجه	و	قبول	خلفا	بودند	این	ها	
ادعاى	تفسیر	و	ادعاى	علوم	پیغمبر؟ص؟و	همه	ى	این	ادعاها	را	هم	این	ها	داشتند؛	اّما	نسبت	به	آن	ها	
هیچ	گونه	از	طرف	خلفا	تعرضی	نبود	چرا؟	چون	داعیه	قدرت	سیاسی	وجود	نداشت	دعواى	ائمه؟مهع؟	
	اماّمت	 با	خلفاى	بنی	امیه	و	بنی	عباس	بر	سر	همین	مسئله	ى	اماّمت	و	والیت	یعنی	همین	معنایی	از
که	حاال	روایات	وادله	ى	 	آن	را	به	کار	می	بریم،	بود.	همین	اماّمت	را	سپرده	اند	به	ولی	فقیه	 که	ما	امروز
	این	جاست	 کنم	ورود	در	یک	بحث	علمی	غیر	الزم	در گر	بخواهم	این	جا	نقل	 مربوط	به	والیت	فقیه	را	ا
کردند،	 که	فضالء	و	علماى	برجسته	و	مبرز	 	تلویزیون،	در	بحث	هایی	 	این	چند	روزه	در که	البّته	در
کتاب	هاى	فارسی	و	منابع	اصولی	ما	هم	 که	حرف	هاى	جالب	و	مطالب	خوبی	است	در	 شنیدید	
	امام	معصوم	همان	مقام	 این	ها	نوشته	است	یعنی	ولی	فقیه	در	دوران	غیبت،	در	دوران	عدم	حضور

کمیت	را	داراست.	این	ریشه	و	مبناى	فکرى	حکومت	اسالمی	و	والیت	فقیه	است. حا
کار	ولی	فقیه	 کار	ولی	فقیه	چیست	در	جامعه؟	 که	 خب،	این	بحث	اصولی	بعدى	پیش	می	آید	
که	مصالح	 	این	نیست،	اّما	آن	جاهایی	 	اداره	ى	جامعه	البّته	بر	مبناى	اسالم	شکی	در عبارتست	از
اسالمی	را	مصالح	اجتماعی	را	ولی	فقیه	تشخیص	می	دهد	و	بر	طبق	مصلحت،	یک	دستورى	صادر	
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می	کند	آن	دستور	حکم	اهلل	است	آن	دستور	خودش	یک	دستور	شرعی	است.	ولی	فقیه	چه	با	اّتکا	به	
دلیل	عقلی	قطعی	و	چه	با	اّتکا	به	ادله	ى	شرعی،	یک	مصلحّتی	را	براى	جامعه	تشخیص	می	دهد،	آن	
مصلحت	را	اعمال	می	کند	آن	می	شود	حکم	اهلل	و	براى	همه	ى	مردم	این	حکم	واجب	االطاعه	است	
که	حکومت	از	احکام	اّولیه	است	همین	 	بیانات	بزرگان	تکرار	شد	 که	در که	معناى	این	جمله	اى	هم	
کم	اسالمی	هم	حکم	اّولی	است	یعنی	حکم	 است.	اصل	حکومت	از	احکام	اّولیه	است	و	احکام	حا

ثانوى	به	معناى	این	که	تابع	ضرورت	ها	باشد	نیست.
البّته	در	مواردى	هم	می	تواند	حکم	به	حکم	ثانوى	بکند.	حکم	ثانوى	هم	حکم	شرعی	است،	فرقی	
که	ولی	فقیه	در	جامعه	ى	اسالمی	به	عنوان	قانونی	وضع	می	کند	یا	اجرا	می	کند	 نمی	کند،	اّما	آن	چه	را	
	اّول	 احکام	ولی	فقیه	احکام	اّولی	است	مثل	احکام	اهلل	است	لذا	شما	در	جمهورى	اسالمی	این	را	از
امروز	 که	 آن	چه	 االطاعه	است،	 واجب	 و	 اسالمی	 مقّرّرات	 اسالمی،	 	جمهورى	 مقّرّرات	 که	 شنیدید	
قانون	 و	 قانون	گذارى	مملکت	دارد	اجرا	می	کند	 که	دستگاه	 ی	

ّ
به	همین	شکل در	جامعه	ى	اسالمی	

می	گذارد	و	دستگاه	اجرا	کننده	ى	مملکت	آن	را	اجرا	می	کند	مشاهده	می	کنید	این	ها	همه	اش	احکام	
که	امروز	طبق	قانون	وضع	می	شود،	مقّرّرات		صادرات	و	وارداتی	 حکومت	ولی	فقیه	است.	مالیاتی	
که	 که	در	مجلس	شوراى	اسالمی	می	گذرد،	همه	ى	آن	چه	 که	طبق	قانون	وضع	می	شود	تمام	قوانینی	
که	در	 در	حوزه	ى	اختیارات	دولت	هست	و	دولت	آن	را	وضع	می	کند	و	اجرا	می	کند،	همه	ى	آن	چه	
حوزه	ى	دستگاه	قضایی	هست	و	دستگاه	قضایی	آن	ها	را	وضع	یا	اجرا	می	کند،	همه	ى	این	ها	مظاهر	
که	این	همه	 این	در	حقیقت	به	خاطر	مشروعّیت	والیت	فقیه	هست	 کمیت	والیت	فقیه	است	 حا

مشروعّیت	پیدا	می	کند.
کننده	 قانون	گذار،	چه	دستگاه	هاى	اجرا	 در	جامعه	ى	اسالمی	تمام	دستگاه	ها	چه	دستگاه	هاى	
	

ّ
اعم	از	قوه	ى	اجرائیه	و	قوه	ى	قضائیه	مشروعّیتشان	به	خاطر	ارتباط	و	اتصال	به	ولی	فقیه	است،	واال
اسالمی	 شوراى	 مجلس	 ندارد.	 گذارى	 قانون	 حّق	 هم	 گذارى	 قانون	 مجلس	 حّتی	 خود	 خودى	 به	
که	 کردن	این	است	 قانون	وضع	 کردن	چیست؟	معناى	 قانون	وضع	 قانون	وضع	می	کند	معناى	 که	
کارى	 محدودیت	هایی	را	در	زندگی	مردم	بر	طبق	یک	مصالحی	ایجاد	می	کنند.	خب،	یک	چنین	
بنابر	مبانی	فقهی	اسالمی	و	بنابر	اصل	والیت	فقیه	براى	هیچ	کس	جایز	نیست	و	از	هیچ	کس	مشروع	

نیست	مگر	ولی	فقیه.
هم	 مجریه	 قوه	ى	 است.	 فقیه	 والیت	 به	 اّتکا	 به	 اعتبارش	 هم	 گذارى	 قانون	 حقیقت	 در	 یعنی	
گر	ولی	فقیه	اجازه	ندهد	و	تنفیذ	نکند	و	امضا	 که	ا اعتبارش	به	اّتکا	و	امضاء	تنفیذ	ولی	فقیه	است	
گذارى،	چه	اجرائیات	 کار	هستند	چه	قانون	 که	در	مملکت	مشغول	 نکند	تمام	این	دستگاه	هایی	
کارهایشان	بدون	دلیل	و	بدون	حّق	است	و	واجب	االطاعه	و	الزامی	نیست	به	خاطر	ارتباط	و	اتصال	
که	این	ها	همه	مشروعّیت	پیدا	می	کنند	در	حقیقت	والیت	فقیه	مثل	روحی	است	 به	ولی	فقیه	هست	
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ک	و	معیار	و	چهار	 که	مال 	این	من	بگویم،	قانون	اساسی	در	جمهورى	اسالمی	 کالبد	نظام.	باالتر	از در	
چوب	قوانین	هست	اعتبارش	به	خاطر	قبول	و	تأیید	ولی	فقیه	است	واال	خبرگان	پنجاه	نفر،	شصت	
نفر،	صد	نفر	از	هر	قشرى	چه	حّقی	دارند	دور	هم	بنشینند	براى	مردم	مملکت	و	مردم	جامعه	قانون	
کنند	قانون	اساسی	را	و	 که	امضا	 کثرّیت	مردم	چه	حّقی	دارند	 کنند.	ا کنند	قانون	اساسی	وضع	 وضع	
براى	همه	ى	مردم	این	قانون	را	الزم	االجرا	بکنند.	آن	کسی	که	حّق	دارد	که	قانون	اساسی	را	براى	جامعه	
کمیت	الهی	را	از	 که	حا قرار	بدهد	او	ولی	فقیه	است	او	همان	امام	اسالمی	است	و	دستگاهی	است	
که	 طریق	وراثت	پیغمبر؟ص؟و	وراثت	ائمه	ى	معصومین	در	اختیار	دارد	او	چون	به	خبرگان	دستور	داد	
کرد	قانون	اساسی	را	قانون	اساسی	شد	قانون،	حّتی	 بنشینند	قانون	اساسی	بنویسند	و	او	چون	امضا	

اصل	نظام	جمهورى	اسالمی	مشروعّیتش	به	عنوان	یک	حکم	از	طرف	ولی	فقیه	است.
کمیت	ولی	فقیه،	والیت	 که	در	حقیقت	والیت	و	حا که	نظام	جمهورى...1	 این	ولی	فقیه	است	
و	 ک	ها	 کمیت	مال و	حا والیت	 دین	خداست.	 کمیت	 و	حا والیت	 است	 اسالمی	 فقه	 کمیت	 و	حا
به	عنوان	یک	شخص	 فقیه	هم	 ولی	 یعنی	خود	 کمیت	یک	شخص،	 و	حا نه	والیت	 ارزش	هاست،	
واجب	 همه	 بر	 و	 کند	 تبعیت	 و	 کند	 اطاعت	 است	 فقیه	 ولی	 که	حکم	 آن	چه	 از	 که	 است	 موظف	

االطاعه	هست	این	احکام،	احکام	ولی	فقیه	حّتی	بر	خود	ولی	فقیه.
منتهی	 که	 داراست	 فقیه	 والیت	 دامنه	ى	 را،	 عظیمی	 و	 وسیع	 بسیار	 گستره	ى	 چنین	 یک	 این	
آن	والیت	 ریشه	ى	 الهی	است	 فقیه،	والیت	 ریشه	ى	والیت	 یعنی	چون	 به	والیت	خدا.	 هم	می	شود	
که	از	پیغمبر؟ص؟و	اوصیاء	معصومینش	و	اوصیاء	معصومین	 پیغمبر؟ص؟هست	و	همان	چیزى	است	
به	علماء	اّمت،	فقها	اّمت،	آن	کسانی	که	داراى	این	شرایط	هستند	منتقل	شد؛	لذاست	که	این	داراى	
گر	 البّته	ا یک	چنین	سعه	ى	اختیاراتی	هست	این	معناى	والیت	فقیه	در	جامعه	ى	اسالمی	است،	
کسی	یا	دستگاهی	داد	آن	شخص،	یا	آن	دستگاه	داراى	آن	 	این	اختیارات	را	به	 ولی	فقیه	بخشی	از
که	طبق	قانون	اساسی	اختیاراتی	را	دستگاه	ها	 که	ولی	فقیه	به	او	داده	خواهد	بود	همچنانی	 اختیارى	
گر	اختیار	خاصی	را	ولی	فقیه	به	یک	دستگاهی،	به	دولت	به	یک	 دارند	انجام	می	دهند	فراتر	از	آن	هم	ا
ق	به	آن	

ّ
کند	و	بدهد	آن	اختیار	متعل وزارت	خانه،	به	یک	شخص،	به	یک	بنیاد،	به	یک	دستگاه	تفیذ	

	واقعی	و	والیت	واقعی	و	حّق	واقعی	یا	به	 شخص	یا	به	آن	دستگاه	خواهد	بود	اّما	در	حقیقت	اختیار
که	 ق	به	شخص	ولی	فقیه	است	این	پایه	و	قاعده	ى	این	بحث	است	

ّ
تعبیرى	وظیفه	ى	واقعی	متعل

گون	و	اطراف	این	اصل	و	محور	اساسی	بحث	هاى	متعددى	وجود	دارد	که	من	 البّته	در	زمینه	هاى	گونا
چند	تا	از	آن	ها	را	انتخاب	می	کنم	ان	شاءاهلل	در	بحث	هاى	آینده	آن	ها	را	مطرح	می	کنم.

البّته	توّجه	بحث	به	سمت	ورود	والیت	فقیه	در	صحنه	ى	زندگی	و	حّل	مشکالت	جامعه	و	حّل	

	نوار	صوتی	نامفهوم	است. 1.عبارت	در
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گون	شرعی	ممکن	است	پیش	بیاید	بوده	 گونا گون	و	احکام	 گونا تعارضها	و	تزاحمهایی	که	بین	حقوق	
یاد	 	این	ُبعد	ز 	این	یکی	دو	هفته	والیت	فقیه	از که	خوشبختانه	در و	این	جهت	اصلی	بحث	است	
که	ان	شاءاهلل	می	توانیم	احکام	فقهی	جدیدى	 که	ما	توّجه	بکنیم	 مطرح	شده	و	این	یک	مژده	اى	است	
را	و	ابواب	معرفت	فقهی	تازه	اى	را	در	حوزه	ى	بحث	و	فحص	متفکرین	و	علما	ببینیم	و	در	اطراف	این	

ان	شاءاهلل	بحث	های	فراوانی	انجام	بگیرد.
والّسالم	علیکم	و	رحمةاهلل	و	برکاته
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گفتار ششم نمودار 
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کم1 گفتار هفتم: منظور از حا
بسم	اهلل	الرحمن	الرحیم

اهلل	شهادة	
ّ

اتوّکل	علیه	و	اشهد	ان	الاله	اال و	 العالمین	احمده	و	استعینه	و	استغفره	 الحمدهلل	رّب	
ی	اهلل	علیه	و	علی	اهل	بیته	األطیبین	

ّ
ایمان	و	اخالص	و	ایقان	و	اشهد	ان	محّمدًا	عبده	و	رسوله	صل

ائمة	 علی	 صّل	 و	 األرضین	 فی	 بقّیةاهلل	 سّیما	 المعصومین	 المهدیین	 الهداة	 المنتجبین	 األطهرین	
ُه  المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.	قال		اهلل		الحکیم	فی		کتابه:	»َو ِإِذ اْبَتلی  ِإْبراهیَم  َرّبُ

اِلمیَن«2
َ

 َعْهِدی الّظ
ُ

 لا َینال
َ

تی  قال ّیَ  َو ِمْن ُذّرِ
َ

 قال
ً
اِس ِإماما َک ِللّنَ

ُ
 ِإنِّی جاِعل

َ
ُهّنَ قال َتّمَ

َ
ِلماٍت َفأ

َ
ِبک

که	در	هفته	های	پیش	مطرح	شد،	درباره	ی	مسایل	مربوط	به	حکومت	 گذشته	ای	 	بحث	خطب	
کم،	پیغمبران	را	به	عنوان	یک	الگو	معرفی	می	کند؛	 که	اسالم	برای	حا گفتیم	 و	زعاّمت	در	اسالم	بود.	
که	سیمایی	همچون	 که	کسی	می	تواند	در	جامعه	ی	اسالمی	حکومت	بکند	 یعنی	به	همه	می	فهماند	
گرد	انبیاء	عظام	 سیمای	پیامبران	داشته	باشد.	یعنی	در	جهت	و	خط	پیغمبران	باشد.	دنباله	رو	و	شا
کم	و	پیشوای	جامعه	ی	اسالمی	باید	باشد	و	صفاتی	باید	 الهی	خود	رابداند.	براین	اساس	صفاتی	بر	حا
کم	جامعه	ی	اسالمی	حتمًا	نباشد.	و	ما	باید	هم	آن	صفات	مثبت	را	و	هم	آن	صفات	منفی	را	 در	حا
	این	باره	مقداری	در	چند	هفته	بحث	شد	و	صفات	مثبت	را	و	مقداری	از	صفات	منفی	 بدانیم.	در
الهی	تمام	بشود،	و	جمع	بندی	آخر	این	بحث	ها	بشود	یک	 گر	این	بحث	به	فضل	 ا گفتیم.	شاید	 را	

کرد. کم	اسالمی	را	بیان	 کاملی	از	خصوصیات	حا فهرست	
امروز	مایلم	بحث	ما	در	 که	 کردم	 ایراد	شد	اشاره	 که	این	جا	 را	در	خطبه	ی	قبلی	 اّما	یک	نکته	ای	
پیرامون	همان	نکته	باشد.	و	البّته	به	خاطر	وضع	هوا	مقداری	بحث	ما	مختصرتر	هم	باید	بشود.	شما	
	واقعًا	با	هّمت	و	اراده	ی	خود	همه	را	به	شگفتی	و	تعجب	وا	داشته	اید.	در	برف	و	باران	 عزیزان	نمازگزار
و	روی	زمین	خیس	و	روی	آسفالت	داغ،	زن	و	مرد	جمع	شدید	تا	این	واجب	عظیم	و	پرشکوه	را	اقامه	

1.خطبه	ی	نماز	جمعه	1362/09/25
2.بقره:	124

کم در  منظور از حا
حکومت



□ 230  |در مکتب جمعه □

یاد	معطل	نخواهیم	شد. 	ز کنید.	ولی	ان	شاءاهلل	امروز
فقط	 می	شود،	 ذکر	 کم	 حا برای	 که	 خصوصیاتی	 اسالمی	 جامعه	ی	 در	 که	 است	 این	 نکته	 آن	
که	به	نحوی	دست	اندرکار	حکومت	در	 کسانی	 مخصوص	رهبر	و	امام	جامعه	نیست،	بلکه	همه	ی	
کدام	به	نحوی	این	خصوصیات	و	صفات	را	داشته	 جامعه	ی	اسالمی	هستند	باید	تا	حدودی	و	هر	
که	من	مقداری	درباره	ی	آن	صحبت	می	کنم.	در	 این	یک	نکته	ی	اساسی	و	مهمی	است	 و	 باشند	
که	منصوب	 کننده	و	قاضی	در	حقیقت	در	شخص	امام	و	پیغمبر؟ص؟	 	و	اجرا	 صدر	اسالم	قانون	گذار
از	سوی	خدا	بود	جمع	بودند.	امروز	مناصب	حکومت	بین	افراد	متعددی	تقسیم	شده	است.	عالوه	بر	
گانه		ای	 این	که	در	صدر	دستگاه	حکومت	قّوه	ی	مقّننه	و	قّوه	ی	قضائیه	و	قّوه	ی	مجریه،	مسئولین	جدا
کدام	به	 که	هر	 کشور	هم	هزاران	و	شاید	ده	ها	هزار	مسئولینی	را	دارد	 دارند	دستگاه	وسیع	اداری	در	
کار	حکومت	بر	جامعه	ی	اسالمی	مشغول	اند.	همه	ی	این	ها	یک	شرایطی	دارند	و	آن	چه	ما	 نحوی	به	

بیان	می	کنیم	به	نحوی	نسبت	به	همه	ی	این	ها	صادق	است.
و	 مّتصل	می	شود	 او	 به	 نحوی	 به	 قوه	 هر	سه	 در	حقیقت	 که	 امام	جامعه	 و	 رهبر	 مورد	شخص	 در	
	ِاشراف	و	نظارت	او	است،	در	مورد	شخص	امام	و	رهبر	البّته	شرایط	 قّوه	ی	قضائیه	و	مجریه	و	مقّننه	در
که	دست	اندرکار	حکومت	اند	یک	 کننده	تر	است،	اّما	در	مورد	دیگرانی	 سنگین	تر	و	حساس	تر	و	تعیین	
باید	مالحظه	 این	شرایط	 که	درباره	ی	همه	ی	دست	اندرکاران	حکومت	 سلسله	شرایطی	وجود	دارد	
استانداران،	 معاونین،	 وزراء،	 تا	 و	نخست	وزیر	 رئیس	جمهور	 از	 قّوه	ی	مجریه	 یعنی	مسئولیِن	 بشود؛	
که	مسأله	ی	قضاوت	 مدیران	کل،	باید	این	صفات	و	خصوصیات	را	داشته	باشند.	همچنین	کسانی	
	این	 	این	شرایط	را،	از کشور	مربوط	به	آن	ها	است	و	در	دست	آن	ها	است	باید	یک	سلسله	از در	سطح	

شرایط	مثبت	را	دارا	باشند	و	یک	سلسله	از	آن	شرایط	منفی	را	این	ها	نباید	داشته	باشند.
	جمهوری	اسالمی	و	نظام	اسالمی،	عدالت	 کشوِر که	برای	همه	ی	مسئوالن	 کنیم	 شاید	نتوانیم	ادعا	
به	همان	معنایی	که	در	کتب	فقهیه	بیان	شده	الزم	است،	اّما	می	توانیم	این	را	ادعا	بکنیم	کسانی	که	به	
نحوی	دست	اندرکار	مسایل	اداره	ی	حکومت	هستند	باید	متعهد	و	پایبند	به	احکام	اسالمی	باشند؛	
کامل	باشد،	 الابالی	نباشند.	هدف	و	انگیزه	ی	آن	ها	ایجاد	و	اداره	ی	حکومت	اسالمی	و	نظام	اسالمی	
	باشند،	به	مردم	بیاندیشند،	مخصوصًا	به	مستضعفین	و	محرومین	و	مستمندان.	 برای	مردم	دلسوز
کوچکی	الاقل	 کیسه	ای	ندوخته	باشند	تا	مصداق	 که	انجام	می	دهند	 کاری	 	این	 برای	خودشان	در
که	 «1	پیغمبرها	

ً
ْجرا

َ
ْیِه  أ

َ
ْم  َعل

ُ
ک

ُ
ْسَئل

َ
کردند	»ُقْل لا أ که	پیغمبران	همه	شان	تکرار	 	این	جمله	ای	باشند	 از

الگوهای	جامعه	اند	اجر	نمی	خواستند،	مزد	نمی	خواستند	به	خاطر	زحمات	و	دعوتشان.	نمی	گوییم	
	آمد	نخواهند	نه،	باید	درآمد	داشته	باشند	و	بخشی	از	بیت	المال،	 کارمندان	ادارات	مزد	نخواهند	در

1.انعام:	90
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کالن	و	سوءاستفاده	 که	به	فکر	استفاده	های	 	نباشد	 کارگزاران	حکومت	است،	اّما	این	جور مخصوص	
باشند	و	خدای	نکرده	استفاده	ی	نامشروع	را	هم	برای	خودشان	بپسندند.

ادای	واجب	است.	مانند	 و	 انجام	تکلیف	 کارگزاری	حکومت	اسالمی	یک	خدمت	است،	یک	
انجام	 را	 تکلیف	 این	 که	 کسی	 گر	 ا بگیرد.	 انجام	 برای	خدا	 و	 نیت	درست	 با	 باید	 تکالیف	 همه	ی	
برای	مردم	 	 کار انجام	خواهد	شد.	 بهتر	 این	تکلیف	هم	 کیفّیت	 انجام	بدهد	 الهی	 با	نیت	 می	دهد	
کردن	هم	باشد،	باید	 گر	با	نیت	خدایی	نباشد،	برای	پول	و	برای	زندگی	 سودمندتر	خواهد	شد.	اّما	ا
جمهوری	 نظام	 در	 امروز	 باشد.	 مردم	 منافع	 به	 اندیشیدن	 با	 و	 مردم	 منافع	 جهت	 در	 م	

ّ
مسل به	طور	

کشور	 اداره	ی	 و	 که	دستگاه	حکومت	 بیاورند	 یاد	 به	 باید	 اسالمی	همه	ی	دست	اندرکاران	حکومت	
گر	حکومت	اسالمی	شرایطی	دارد،	این	 در	نظام	جمهوری	اسالمی	همان	حکومت	اسالمی		است.	ا
کارگزاری	امور	مسلمانان	پیش	خدا	 گر	حکومت	اسالمی	و	 دستگاه	در	مجموع	همان	شرایط	را	دارد.	ا

که	این	دستگاه	را	تشکیل	می	دهند	همین	اجر	را	دارند. کسانی	 اجر	دارد	همه	ی	
قرآن	آن	جایی	که	از	فرعون	یاد	می	کند	و	فرعون	را	جزو	مستکّبر	ین	می	شمارد	تنها	فرعون	را	نمی	گوید.	
و	 و	سپاهیانش	 لشکریانش	 و	 ُجُنوُدُه«1	فرعون	 َو  ُهَو  اْستکّبر   »َو  می	گوید:	 را	 فرعون	 اطرافیان	 و	 فرعون	
قیاّمت	 روز	 درباره	ی	 بودند.	 گرفته	 را	 فرعونیان	 و	 فرعون	 پیرامون	 که	 تی	

ّ
مل آن	 یا	 دوروبریش	 نیروهای	

فرعون	 نمی	گوید	 َعذاب«2	
ْ
ال َشّدَ 

َ
أ ِفْرَعْوَن     

َ
آل وا 

ُ
ْدِخل

َ
أ اَعُة  الّسَ َتُقوُم  »َیْوَم  وقتی	حرف	می	زند،	می	فرماید:	

منظور	 فرعون	 آل	 بکنید.	 بدترین	عذاب	ها	 وارد	 را	 فرعون	 آل	 کنید	می	گوید	 بدترین	عذاب	ها	 وارد	 را	
است	 بد	 که	 حکومتی	 آن	 فرعون.	 حکومت	 دستگاه	 یعنی	 فرعون	 آل	 نیستند.	 فرعون	 خانواده	ی	
حکومت	استکباری	است.	همه	ی	دست	اندرکاران	در	آن	حکومت	مصداق	مستکّبرند.	حکومت	

الهی	هم	همه	ی	دست	اندرکارانش	باید	مصداق	حکومت	الهی	باشند.
ایران	 اسالمی	 اداری	جمهوری	 دستگاه	های	 کارمندان	 همه	 به	 می	دانم	 الزم	 این	جا	 	 در من	 البّته	
اداره	 به	نحوی	جزو	دستگاه	 که	 کسانی	 قّوه	ی	قضائیه	همه	ی	 و	 قّوه	ی	مقّننه	 و	 قّوه	ی	مجریه	 	 از اعم	
کارگزاران	جمهوری	اسالمی	باید	 که	ما	به	عنوان	 کشور	هستند	این	توصیه	و	نصیحت	را	بکنم،	 کننده	
خودمان	را	به	الگوهای	حکومت	در	اسالم	هر	چه	می	توانید	نزدیک	تر	کنیم	باید	به	فکر	مردم	باشیم	باید	
که	هستیم،	باید	وظیفه	ی	خودمان	را	رسیدگی	 کارگزاران	مردم	و	مستخدامان	مردم	بدانیم	 خودمان	را	
کشور	وجود	دارد	بسیاری	به	خاطر	 	این	 کارهای	فراوانی	در یم.	امروز	 کارهای	مردم	بشمار مضاعف	به	
یادیش	 ز 	 مقدار ما	 نابسامانی	های	 است.	 مانده	 زمین	 بر	 صمیمی	 و	 دلسوز	 انسانی	 نیروهای	 نبودن	
کاردانی	و	دلسوزی	صمیمیت	آن	ها	است.	ما	باید	 کارآیی	و	 	نیروهای	انسانی	و	 مربوط	به	نقص	در
کار	مردم	 خودمان	را	وظیفه	مند	بدانیم	که	این	دلسوزی،	این	صمیمیت،	این	عالقه	مندی	را	نسبت	به	

1.قصص:	39
2.غافر:	46

لزوم احساس 
وظیفه مسئولین 

نسبت به مردم



□ 232  |در مکتب جمعه □

که	پشت	یک	میزی	در	یک	دستگاه	اداری	نشسته	دائمًا	به	خودش	 کسی	 به	خرج	بدهیم.	واقعًا	آن	
کار	 کردن	و	باری	به	هر	جهت	 کار	مردم	نشسته.	برای	از	سر	وا	 که	این	جا	برای	راه	انداختن	 کند	 تلقین	
که	حکومت	 گر	این	خطی	 کردن	جمع	شدیم	و	ا کردن	و	خدمت	 کار	 را	گذراندن	ما	جمع	نشدیم،	برای	
کنیم،	مصداق	حکومت	اسالمی	و	نظام	اسالمی	یقینًا	 	این	خط	تخّطی	 کرده	از انبیاء	برای	ما	ترسیم	

قرار	نگرفته	ایم.
امیرالمؤمنین؟ع؟	به	یکی	از	استانداران	خود،	به	عثمان	بن	حنیف	توبیخ	نامه	می	نویسد	و	می	فرستد	
این	استاندار	 بودند	 اغنیاء	در	آن	جمع	 و	 نبودند	 فقرا	در	آن	حاضر	 که	 این	که	در	یک	میهمانی	 برای	
ُهْم   َغِنّیُ َو  ُهْم  َمْجُفّوٌ 

ُ
َعاِئل ُدَبٍة 

ْ
َمأ ی 

َ
ِإل َک  َدَعا َبْصَرِة 

ْ
ال ْهِل 

َ
أ ِفْتَیِة  ِمْن  ا 

ً
َرُجل ّنَ 

َ
أ َغِنی 

َ
َبل »َفَقْد  کرده	 حضور	پیدا	

که	یک	نفری	در	موضع	گیری	های	خود	 «1	خود	همین	یک	جرم	به	نظر	امیرالمؤمنین؟ع؟	است	 َمْدُعّوٌ
	توده	ی	مردم	دور	 از از	عامه	ی	مردم،	 از	مردم	مستمند	یعنی	 از	اعضای	حکومت	اسالمی	 یک	عضو	
بماند،	به	اغنیا،	ثروتمندان،	متمکنان	که	یک	اقلیتی	در	جامعه	هستند	خودش	را	نزدیک	کند.	این	به	
که	در	حکومت	با	یک	چنین	رویه	و	منشی	زندگی	می	کند	بیشتر	 معنای	این	است	این	چنین	عضوی	

به	فکر	راحتی	و	لذت	خودش	هست	تا	به	فکر	راحتی	و	لذت	مردم	و	این	جرم	است.
	برادران	و	خواهرانی	که	در	دستگاه	های	حکومتی	کار	می	کنند	محرومّیت	های	 البّته	من	می	دانم	امروز
از	 ما	 امروز	حقوق	بگیران	 کنند.	 توّجه	 آن	 به	 و	 بدانند	 مردم	همه	 آحاد	 باید	 هم	 را	 این	 دارند،	 یادی	 ز
کارمندان	ادارات	دولتی	از	لحاظ	وضع	زندگی	در	سختی	و	عسرت	به	سر	می	برند.	البّته	ما	 جمله	ی	
که	مسئولین	و	دست	اندرکاران	با	جدیت	 ِک	تورم	 امیدوار	هستیم	بتوانیم	با	شکستن	این	موج	خطرنا
کار	شدنی	است	و	 که	به	فضل	الهی	این	 کنیم،	 	این	مشکالت	را	حّل	 دنبال	این	هستند،	بسیاری	از
کاماًل	محتمل	است،	بلکه	اطمینان	بخش	است؛	اّما	 	این	برنامه	ها	و	نقشه	ها	 با	هّمت	مردم	توفیق	در
کارمندان	دستگاه	های	اداری	از	محرومّیت	هایی	برخوردار	هستند	و	بسیاری	 که	 حقیقت	این	است	
کار	می	کنند	و	دم	هم	برنمی	آورند،	 از	آن	ها	هم	با	جدیت	با	تالش،	با	دلسوزی،	با	عالقه	مندی	دارند	
شکایت	هم	نمی	کنند	این	آموزش	و	پرورش	ما	است	این	معلمین	هستند،	این	اساتید	هستند	این	
کار	می	کنند،	تالش	می	کنند،	زحمت	می	کشند	و	 گون	هستند	دارند	 گونا کارمندان	ادارات	 مسئوالن	و	
که	صمیمانه	و	دلسوزانه	زحمت	می	کشند	برای	این	مردم	تشکر	 من	از	زحمات	آن	برادران	و	خواهرانی	
کارگزاران	امور	 می	کنم	و	امیدوارم	اجر	آن	ها	با	خدا	باشد	اّما	با	همه	ی	این	ها	ما	مسئوالن	امور	دولت	و	
ْجِرَی  

َ
أ ْم ِإْن  

ُ
ک

َ
ْجٍر َفُهَو ل

َ
أ ْم ِمْن 

ُ
ُتک

ْ
ل

َ
	ما	»ُقْل ما َسأ که	هستیم	شعار حکومت	باید	بدانیم	در	هر	سطحی	

که	 	ما	این	باشد	اجر	را،	مزد	را،	ثواب	را	از	خدا	بخواهیم	و	این	در	صورتی	است	 ِه «2	باید	شعار ی  الّلَ
َ
 َعل

َ
ِإلّا

که	هست	انجام	بدهیم. کارمان	را	آن	چنان	 بتوانیم	

1.شریف	الرضی،	محمد	بن	حسین،	نهج	البالغة	)للصبحی	صالح(	-	قم،	چاپ:	اول،	1414	ق	-	ص	416
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سطوح	 همه	ی	 مال	 می	دهیم	 اسالم	 در	 کم	 حا شرایط	 درباره	ی	 ما	 آن	چه	 می	کنم،	 خالصه	
اسالم	 در	 کم	 نظام	حا رأس	مخروط	 به	 این	سطوح	 هر	چه	 منتهی	 است،	 دست	اندرکاران	حکومت	
و	 رهبر	 برای	 که	 مهّمتر	می	شود.	شرایطی	 و	 کننده	تر	 تعیین	 و	 این	شرط	ها	سنگین	تر	 نزدیک	می	شود	
	نداریم،	همین	طور	 امام	جامعه	قائلیم،	برای	کس	دیگر	آن	شرایط	را	قائل	نیستیم	و	از	کس	دیگر	انتظار
کشور،	همه	موظف	اند	با	الگوهای	الهی	 	اّول	و	بعد	دسته	دسته	و	طبقه	طبقه	مسئوالن	 مسئولین	طراز
که	به	نحوی	 کارمند،	برادران	و	خواهرانی	 کنند.	برادران	مسئول،	برادران	 و	اسالمی	خودشان	را	آشنا	
کارشان	را	 که	 کشور	هستند،	بدانند	تقوای	خدا	درباره	ی	آن	ها	این	است	 	اداره	ی	امور	 دست	اندرکار

	را	انجام	بدهند. کار 	را	با	دقت	انجام	بدهند	و	برای	خاطر	خدا	و	سود	مردم	آن	 کار بشناسند،	آن	
والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته
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گفتار هشتم: مدل حکومتی امیرالمؤمنین؟ع؟، الگویی برای جمهوری اسالمی1
بسم	اهلل	الرحمن	الرحیم

م	علی	حبیبه	و	
ّ
ی	و	اسل

ّ
الحمدهلل	رّب	العالمین	احمده	و	استعینه	و	استغفره	و	اتوّکل	علیه	و	اصل

نجیبه	و	صفیه	و	خیرته	فی	خلقه	خاتم	رسله	و	انبیائه	سّیدنا	و	موالنا	ابی	القاسم	محّمد	و	علی	اله	
األطیبین	األطهرین	المنتجبین	الهداة	المهدیین	المعصومین	المکرمین	سّیما	بقّیةاهلل	فی	األرضین	
کتابه: »َو  و	صّل	علی	ائمة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.	قال	اهلل	الحکیم	فی	
نا 

َ
کاِة َو کاُنوا ل لاِة َو إیتاَء الّزَ َخْیراِت َو ِإقاَم الّصَ

ْ
ْیِهْم ِفْعَل ال

َ
ْوَحْینا ِإل

َ
ْمِرنا َو أ

َ
ًة َیْهُدوَن ِبأ ِئّمَ

َ
ناُهْم  أ

ْ
َجَعل

عاِبدین «2
از	فرصت	 که	باید	 ق	است	به	موالى	متقیان	و	امیرمؤمنان	و	جزو	روزهایی	است	

ّ
	این	روزها	متعل

فضیلِت	 با	 عظمِت	 با	 چهره	ى	 بیشتر	 چه	 هر	 شناختن	 و	 شناساندن	 براى	 کرد	 استفاده	 آن	ها	
که	فکر	می	کردم	درباره	ى	زندگی	امیرالمؤمنین؟ع؟	و	خصوصیات	این	 امیرالمؤمنین؟ع؟.	و	من	دیروز	
	براى	شما	برادران	و	خواهران	مطرح	 کنم	و	امروز که	یک	جمع	بندى	و	یک	بحث	خالصه	فراهم	 بزرگوار	
کردم	به	قدرى	ابعاد	شخصیت	امیرالمؤمنین؟ع؟	به	نظرم	عظیم،	وسیع،	ژرف،	 کنم.	هر	چه	بیشتر	فکر	
و	جمع	بندى	 فقط	یک	خالصه	گویی	 نه	 کردم	 احساس	 که	 آمد	 احاطه	 غیره	قابل	 و	 	 تصور غیره	قابل	
عظیم	 معرفی	شخصیت	 حّتی	 بلکه	 نیست،	 ممکن	 بنده	 امثال	 براى	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 زندگی	 از	
کارى	 بزرگوار	 آن	 و	شخصیت	 بزرگوار	 آن	 زندگی	 بعد	 و	 ده	ها	بخش	 از	 یکی	 از	 امیرالمؤمنین؟ع؟	هم	
باشد.	حقیقت	 گنجایش	 قابل	 در	یک	خطبه	 در	یک	سخنرانی،	 که	 نیست	 و	چیزى	 بسیار	دشوار	
که	در	وجود	 امیرالمؤمنین؟ع؟	و	خصلت	هایی	 و	معرفت	 نه	فقط	جنبه	هاى	معنوى	 که	 این	است	
بزرگ	ترین	 	 از یکی	 به	عنوان	 و	 تاریخ	ممتاز	می	کرد	 انسان	هاى	دوران	 از	همه	ى	 را	 او	 و	 بود	 	 بزرگوار آن	

1.خطبه	هاى	نماز	جمعه	1363/04/01
2.انبیاء:	73

فضائل 
امیرالمؤمنین ؟ع؟
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کرد	 کرد	و	خالصه	 شخصیت	های	دوره	ى	تاریخ	بشرّیت	در	می	آورد،	نه	فقط	آن	ها	را	نمی	شود	عرضه	
امیرالمؤمنین؟ع؟	 به	حکومت	 مربوط	 آن	چه	 یعنی	 بزرگوار	 آن	 عملی	 ابعاد	 حّتی	 کرد،	 و	جمع	بندى	
واقعًا	 هم	 را	 این	ها	 کارهاست،	 قبیل	 این	 	 از و	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 زهد	 یا	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 جهاد	 یا	

گنجاند. نمی	شود	در	هیچ	بیانی	
کنند	 بنویسند،	تحّقیق	 فراخور	فهم	خود	بگویند،	 به	 کدام	 باید	هر	 نویسندگان	 و	 گویندگان	 البّته	
	این	چهره	ى	منور	و	عظیم	و	غیرقابل	توصیف	براى	مقتدایِی	انسان	هاى	 و	در	مجموع	یک	شبهی	از
امیرالمؤمنین؟ع؟	 کوتاه	خالفت	 دوران	 زندگی	 از	 ما	 که	 نظرم	رسید	 به	 ترسیم	می	کند.	 مؤمن	 و	 آزاده	
یم.	 بیاور به	دست	 کنونی	جامعه	ى	خودمان	 و	وضع	 اسالمی	 نظام	جمهورى	 براى	 می	توانیم	درسی	
از	 بعد	 یک	 از	 استفاده		 بلکه	 نیست	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 و	خصلت	هاى	 از	شخصیت	 این	صحبت	
ابعاد	حکومت	علی	ابن	ابیطالب	براى	استفاده	و	تجربه	ى	امروز	خود	ما	است.	این	ُبعد	را	من	در	یک	
بحث	 آن	 اطراف	 در	 حال،	 وقِت	 گنجایش	 به	قدر	 هم	 بعد	 می	کنم،	 عرض	 خالصه	 کوتاه،	 عبارت	
	امیرالمؤمنین؟ع؟	به	مناسبت	حکومت	چهار	سال	و	ده	ماهه	ى	آن	 	ما	از که	امروز می	کنم.	درسی	را	
کتاب	و	 حضرت	می	توانیم	بگیریم	درس	قاطعیت	و	سازش	ناپذیرى	و	پایبندى	به	اصول	اسالمی	و	به	
که	این	یکی	از	خصوصیات	بارز	زندگی	دوران	حکومت	امیرالمؤمنین؟ع؟	 سنت	پیغمبر؟ص؟	است،	
است.	البّته	در	همه	ى	دوران	زندگی	اش،	علی؟ع؟	پایبند	بود	به	قرآن	و	سنت	و	سازش	ناپذیر	بود	با	
که	انسان	 دشمنان.	منتها	دوران	حکومت	یک	خصوصیتی	دارد.	در	دوران	حکومت	و	در	هنگامی	
	نظام	ها	دچار	مجامله	کارى	و	محافظه	کارى	و	سازش	 قدرت	و	حکومت	را	به	دست	می	آورد	معمواًل
گذاردن	بر	روى	 که	نقش	سازش	ناپذیرى	امیرالمؤمنین؟ع؟	معلوم	می	شود	و	پا می	شوند.	این	جاست	
و	 نادرست	 آن	مصلحت	اندیشی	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 نظر	 به	 آن	چه	 یا	 دروغین	 مصلحت	اندیشی	هاى	
	یاد	بگیریم. که	ما	باید	امروز 		می	شود؛	این	آن	درسی	است	 غیرمنطبق	با	اصول	اسالمی	می	آید	آشکار

	از	شیعه	و	سنی	و	به	همه	ى	 کشور من	الزم	است	قباًل	یک	نکته	اى	را	به	همه	ى	برادرانمان	در	سراسر	
که	ما	وقتی	درباره	ى	امیرالمؤمنین؟ع؟	 برادران	مسلمانمان	در	سطح	جهان	تذکر	بدهم	و	آن	این	است	
کسی	 می	شود	 مگر	 می	شود.	 مطرح	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 جنگ	هاى	 طبیعی	 طور	 به	 می	کنیم	 بحث	
کند،	جنگ	جمل	مطرح	نشود،	جنگ	 تاریخ	زندگی	حکومت	پنج	ساله	ى	علی؟ع؟	را	بخواهد	بیان	
صفین	مطرح	نشود،	این	یک	واقعّیت	تاریخی	است.	در	یک	روزگارى	چند	تن	از	صحابه	ى	معروف	
که	خلیفه	ى	مجمع	علیه	زمان	بود،	جنگیدند.	 با	امیرالمؤمنین؟ع؟	 پیغمبر؟ص؟و	زوجه	ى	رسول	اهلل	
در	یک	 قائل	اند،	 احترام	 و	 	 اعتبار برایش	 آن	ها	 نه	همه	ى	 و	 تسنن	 اهل	 برادران	 	 از که	عده	اى	 معاویه	
گر	 ا ما	 تاریخی	است.	 واقعّیت	 این	یک	 امیرالمؤمنین؟ع؟	جنگیده	 با	 ماهه	 جنگ	طوالنی	چندین	
	از	جنگ	جمل	حرف	می	زنیم	نمی	خواهیم	بحث	کالمی	بکنیم،	صحبت	شیعه	-	سنی	نیست.	 امروز
که	به	صحابه	ى	پیغمبر؟ص؟اعتقاد	راسخ	دارند	و	 کسانی	 البّته	همه	ى	موّرخین	اهل	تسنن	و	همه	ى	
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معتقدند	که	هر	کسی	صحابی	پیغمبر؟ص؟است	به	جهنم	نخواهد	رفت	و	مورد	رضاى	الهی	و	رضوان	اهلل	
پیغمبر؟ص؟با	 صحابه	ى	 که	 معترف	اند	 و	 معتقدند	 همه	شان	 دارند،	 قبول	 همه	شان	 آن	ها	 هست؛	
کار	خالفی	بوده.	منتها	می	گویند	 امیرالمؤمنین؟ع؟	در	یک	برهه	اى	از	زمان	جنگیدند	و	این	جنگیدن	
کرده	بودند،	اجتهاد	آن	ها،	آن	ها	را	به	این	جا	رساند	بعضی	 کرده	بودند	اجتهاد	به	رأى	 این	ها	اشتباه	
کردند،	بنابراین	تذکر	من	به	شما	برادران	اهل	تشیع	و	همچنین	به	برادران	 که	این	ها	توبه	 هم	می	گویند	

که	بحث	ما	این	جا	بیان	یک	واقعّیت	تاریخی	است. اهل	تسنن	این	است	
که	امروز	 	این	جا	بکنیم	 مسأله،	مسأله	ى	اصول	اسالمی	است.	بحث	شیعه	-	سنی	نمی	خواهیم	در
روزگار	جمهورى	اسالمی،	روزگار	آشتی	فرقه	هاى	اسالمی	با	یکدیگر	هست	و	روزگار	احترام	آن	ها	به	
من	 است،	 یکدیگر	 به	 نسبت	 آن	ها	 اهانت	 و	 درگیرى	 عدم	 و	 یکدیگر	 احساسات	 و	 یکدیگر	 عقاید	
واقعّیت	های	 ندارند،	 تحلیل	 به	 احتیاج	 که	 واقعّیت	هایی	 منتها	 می	کنم	 بیان	 را	 تاریخی	 واقعّیت	
که	قضاوت	شان	با	خودشان	هست.	و	همه	ى	انسان	ها	و	همه	ى	هوشمندان	 زبان	دار،	واقعّیت	هایی	
	این	واقعّیت	ها	درس	بگیرند.	امیرالمؤمنین؟ع؟	یک	سازش	ناپذیرى	 و	همه	ى	منصفین	می	توانند	از
مظاهر	 از	 مظهر	 دو	 من	 و	 داد.	 نشان	 خودش	 از	 خالفت	 و	 حکومت	 زندگی	 دوران	 در	 قاطعیت	 و	
	این	جا	مختصرًا	بیان	می	کنم.	یکی	سازش	ناپذیرى	 سازش	ناپذیرى	امیرالمؤمنین؟ع؟	را	براى	شما	امروز

در	مورد	احکام	اسالمی	است.
به	 قرآن	 که	 چیزى	 آن	 یعنی	 اسالم	 احکام	 که	 نمی	شد	 حاضر	 قیمتی	 هیچ	 به	 امیرالمؤمنین؟ع؟	
خاطر	 به	 فهمیدند	 و	 دانستند	 را	 آن	 مسلمانان	ها	 و	 داده	 دستور	 آن	 پیغمبر؟ص؟به	 و	 است	 ناطق	 آن	
به	 معتقد	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 	 از قبل	 خلفاى	 بکند.	 پیدا	 تغییر	 رأى	 به	 اجتهاد	 یا	 مصلحت	اندیشی	
اجتهاد	رأى	بودند.	خود	برادران	اهل	تسنن	هم	این	را	قبول	دارند.	امیرالمؤمنین؟ع؟	این	اجتهاد	به	رأى	
گفتار	و	عمل	پیغمبر؟ص؟فقط	 کتاب	اهلل	و	سنت	نبی،	به	قرآن	و	 که	باید	به	 را	قبول	نداشت.	معتقد	بود	

عمل	بشود.	شما	مثال	ها	و	نمونه	هاى	این	را	ببینید.
از	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 انقالبی	سازش	ناپذیر	 دردسرهاى	حکومت	هاى	 که	 بشود	 معلوم	 وقت	 آن	 تا	 	
کجاست.	در	زمان	پیغمبر؟ص؟بین	مسلمانان	ها	بیت	المال	بالسویه	تقسیم	می	شد	نمی	گفتند	این	از	
که	از	 گرویده	بود،	آنی	 که	بعد	به	اسالم	 که	زودتر	مسلمان	شده	بود،	آنی	 آن	زودتر	مسلمان	شده،	آنی	
که	عالم	تر	بود،	آنی	که	علمی	نداشت،	همه	از	بیت	المال	 که	از	مدینه،	آنی	 کرده	بود،	آنی	 مّکه	هجرت	

به	یک	اندازه	استفاده	می	کردند.
کسی	سهم	بیشترى	از	بیت	المال	قائل	نمی	شد.	 به	خاطر	این	گونه	امتیازات،	پیغمبراکرم؟ص؟	براى	
پیغمبر	اکرم؟ص؟	از	دنیا	رحلت	کردند،	در	دوران	خالفت	ابی	بکر	هم	که	دو	سال	و	خورده	اى	طول	کشید	
بیت	المال.	 در	 نداشت،	 وجود	 بین	مسلمانان	ها	 امتیازى	 آن	جا	هم	هیچ	گونه	 بود.	 	 عینًا	همین	جور
دوران	خلیفه	ى	دّوم	عمربن	الخطاب	شد،	مدتی	آن	جا	هم	به	همین	وضعّیت	بود.	بعد	از	یک	مدتی	

سازش ناپذیری 
امیرالمؤمنین 
علی؟ع؟
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که	در	بعضی	از	مسلمانان	ها	وجود	دارد	یک	 که	ما	خوب	است	براى	ارزش	هایی	 عمر	به	ذهنش	رسید	
که	 	آن	روز	هم	 که	در بر	بعضی	ترجیح	بدهیم.	این	چیزى	است	 را	 امتیازاتی	قائل	بشویم.	بعضی	ها	
که	این	 کار	خوبی	محسوب	می	شد	و	خود	خیلفه	ى	دّوم	هم	 مطرح	شد	از	نظر	خیلی	از	مسلمانان	ها	
کار	خوب	است	و	به	درد	مسلمانان	ها	و	به	نفع	جامعه	ى	 	را	انجام	داد	از	روى	اعتقاد	به	این	که	این	 کار
که	قباًل	 	را	انجام	داد.	بین	سابقین	و	غیرسابقین	اختالف	قائل	شد.	آن	کسانی	 کار اسالمی	هست	این	

که	بعدًا	اسالم	آوردند.	این	ها	یک	اندازه	از	بیت	المال	چرا	بگیرند. کسانی	 مسلمان	شدند	و	آن	
گفت:	 شد.	 قائل	 اختالف	 انصار	 و	 مهاجرین	 بین	 شدند،	 مسلمان	 قباًل	 که	 آن	هایی	 میان	 در	
کنار	پیغمبر؟ص؟بودند،	دوران	سختی	 بر	انصار	فضیلت	دارند،	زیرا	مهاجرین	در	مّکه	در	 مهاجرین	
که	حکومت	اسالمی	بر	سرپا	شد	این	ها	ایمان	آوردند.	 	از	هنگامی	 گذراندند	و	جنگیدند،	اّما	انصار را	
و	 تفصیل	 نبودند	 قریش	 از	 که	 آن	هایی	 بر	 را	 بودند	 قریش	 از	 که	 آن	هایی	 مهاجرین	هم	 میان	 در	 بعد	
	را	بر	قبیله	ى	ربیعه	ترجیح	داد،	در	میان	قبایل	 ترجیح	داد.	در	میان	قبایل	معروف	عرب	قبیله	ى	بذر
کدام	یک	دلیلی	داشت،	یک	دلیلی	 معروف	مدینه،	قبیله	ى	اوس	را	بر	قبیله	ى	خزرج	ترجیح	داد.	هر	
از	 بیستم	 در	سال	 کار	 این	 که	 به	ذهنم	می	آید	 که	 داد	 انجام	 را	 	 کار این	 بود؛	 در	ذهنش	 این	ها	 براى	
یه	را	انجام	 گرفت	و	این	رو 	انجام	 کار 	آغاز	خالفت	عمر	این	 هجرت	یعنی	هفت،	هشت	سال	بعد	از
	را	»تألفت«	خواستم	الفت	به	وجود	بیاورم،	دل	ها	را	جذب	 کار که	من	این	 می	داد.	خود	او	هم	می	گفت	
را	 	 کار این	 خود	 رأى	 به	 اجتهاد	 و	 نظر	 طبق	 بر	 و	 دارد	 احتیاج	 کار	 این	 به	 که	 می	کرد	 احساس	 کنم،	
کردم،	زیرا	 	را	من	بی	خود	 کار گفت	این	 انجام	داد.	در	آخرین	ماه	هاى	زندگی	اش	عمر	پشیمان	شد،	
کردند	همان	 که	پیغمبر؟ص؟و	بعد	از	پیغمبر؟ص؟ابی	بکر	عمل	 که	همان	رویه	ای	 که	احساس	می	کنم	
کرد	منتها	عمر	زنده	 گر	زنده	بمانم	باز	هم	بین	مسلمانان	تساوى	برقرار	خواهم	 رویه	بهتر	است	و	من	ا
که	آن	قاطعیت	 نماند؛	همان	روزها	یا	همان	ماه	ها	از	دنیا	رفت؛	بعد	از	عمر	در	دوران	حکومت	عثمان	
که	توسعه	پیدا	شد	بعضی	ها	با	 و	شدت	عمل	خلیفه	ى	دّوم	را	هم	نداشت،	همین	رویه	موجب	شد	
گون	توانستند	سهم	بیشترى	از	بیت	المال	ببرند.	دوازده	سال	هم	 گونا بهانه	هاى	مختلف،	با	عناوین	

گذشت. بدین	ترتیب	در	دوران	عثمان	
که	امیرالمؤمنین	علی؟ع؟	بیان	 	از	جمله	ى	اّولین	حرف	هایی	 	حاال	امیرالمؤمنین؟ع؟	آمده	سرکار
که	داده	شده	به	مسلمانان	ها	 گر	من	بیت	المالی	 َج ِبِه الِنَّساُء«1	ا ِوّ ْو َوَجْدُتُه َقْد ُتُز

َ
ِه ل

ّ
که	»َو الَل کرد	این	بود	

و	زن	 قرار	دادند	 زنشان	 کردند،	مهریه	ى	 بیت	المال	زن	عقد	 این	 پول	 با	 که	 ببینم	 بدون	استحقاق،	
کنیز	خریدند	و	مثاًل	صاحب	اّوالد	از	آن	 یادى	و	بدون	استحقاق	 گرفتند،	یا	با	پول	این	بیت	المال	ز
که	این	پول،	پول	 کنیز	شده	اند	درعین	حال	این	پول	را	من	برمی	گردانم	به	بیت	المال	و	حکم	می	کنم	
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غصبی	بوده	و	هر	جا	که	می	خواهد	برسد.	قاطعیت	در	مقابل	آن	چیزى	که	امیرالمؤمنین؟ع؟	احساس	
همین	 هم	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 می	توانست	 البّته	 پیغمبر؟ص؟است.	 سنت	 و	 خدا	 حکم	 این	 می	کند	

مصلحت	اندیشی	را	هم	بکند	اّما	نکرد.
	اّول	خالفت	یک	مطلبی	را	بیان	 که	در	یک	جمله	اى	امیرالمؤمنین؟ع؟	به	طلحه	و	زبیر	در 	لذاست	
گفتند:	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 آمدند	پیش	 زبیر	 و	 انسان	روشن	می	کند.	طلحه	 براى	 را	 که	همه	چیز	 کرد	
مشورت	 می	کنی	 نصب	 که	 والتی	 و	 حکام	 و	 استاندارها	 درباره	ى	 ما	 با	 چرا	 تو	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 یا	
این	 به	 من	 که	 فرمود	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 بخواهی.	 نظر	 ما	 از	 کنی،	 مشورت	 باید	 هم	 ما	 با	 و	 نمی	کنی	
با	من	بیعت	 کردید،	 بر	من	تحمیل	 کردید	عالقه	یی	نداشتم،	شماها	 با	من	بیعت	 که	شما	 خالفتی	
ا  ّمَ

َ
»َفل گرفتم  بر	دوش	 را	 	 بار این	 که	 و	حاال	 بگیرم	 بر	دوش	 را	 	 بار این	 که	من	 از	من	خواستید	 کردید،	

ِم 
ْ

ُحک
ْ
َمَرَنا ِبال

َ
َنا َو أ

َ
ِه  َو َما َوَضَع ل ی  ِکَتاِب  الّلَ

َ
که	خالفت	به	دست	من	آمد	»َنَظْرُت  ِإل «1	وقتی	 ّیَ

َ
ْفَضْت ِإل

َ
أ

از	 کرده،	من	 ما	نصب	 براى	 قوانینی	 و	 مقّرّرات	ى	 قرآن	 که	 قرآن	دیدم	 به	 کردم	 نگاه	 َبْعُتُه«	من	
َ
َفاّت ِبِه 

کردم	سنت	پیغمبر؟ص؟را	 َفاْقَتَدْیُتُه«	نگاه	 	ص	 ِبّیُ 	الّنَ 	َما	اْسَتّنَ کردم	»َو این	قوانین	و	مقّرّرات		پیروى	
کردم.	 یه	را	هم	من	پیروى	 که	پیغمبر؟ص؟در	زمان	حکومت	خودش	بنا	نهاده	بود،	آن	رو و	رویه	ای	را	
که	از	رأى	شما	و	یا	رأى	 َما«2	من	دیگر	احتیاجی	نداشتم	

ُ
ِی َغْیِرک

ْ
ا َرأ

َ
َما َو ل

ُ
ِیک

ْ
ی َرأ

َ
ْحَتْج فِی َذِلَک ِإل

َ
ْم أ

َ
»َفل

که	امیرالمؤمنین؟ع؟	با	مشورت	مخالف	است.	یقینًا	 دیگران	پیروى	بکنم.	این	به	معناى	این	نبود	
که	آن	 امیرالمؤمنین؟ع؟	مشورت	می	کرد	و	زندگی	اش	زندگی	مشورت	بود.	بلکه	این	به	معناى	این	بود	
که	در	دوران	خلیفه	ى	سّوم		به	وجود	آمده	بود	و	خودش	را	صاحب	حّق	می	دانست	 طبقه	ى	ممتازه	اى	
کم	 که	باید	حا در	مال	بیت	المال،	در	مسایل	مسلمین،	حّق	رأى،	حّق	نظر،	حّق	تصرف	و	فکر	می	کرد	
که	 از	آن	ها	پیروى	بکند	این	طبقه	ى	ممتازه	را	امیرالمؤمنین؟ع؟	قبول	ندارد.	آن	چه	را	 مسلمانان	ها	
کتاب	اهلل	و	سنت	نبیه	است؛	 امیرالمؤمنین؟ع؟	حجت	می	داند	خودش	را	به	آن	نیازمند	می	داند،	آن	

این	قاطعیت	و	سازش	ناپذیرى	امیرالمؤمنین؟ع؟	است.
که	البّته	نمونه	هایی	دیگر	هم	دارد.	در	 کرد،	 	را	امیرالمؤمنین؟ع؟	 کار در	مقابل	تمام	احکام	همین	
که	به	نظر	خلفاى	قبل	از	 که	-	نمازهاى	تراویح،	در	مسایل	دیگر	آن	چیزهایی	 کنم	 مسأله	ى	-	عرض	
که	اجتهاد	به	رأى	را	حجت	می	دانستند،	وارد	عمل	به	عنوان	یک	 امیرالمؤمنین؟ع؟	از	روى	اجتهاد	
که	خودش	 کامل	آن	چه	را	 گذاشت؛	با	قاطعیت	 کنار	 آیین	دینی	شده	بود،	امیرالمؤمنین؟ع؟	این	ها	را	
می	فهمید	که	این	اسالم	است	که	این	قرآن	است	و	این	سنت	پیغمبر؟ص؟است	آن	را	عمل	می	کرد؛	این	
که	می	خواهم	بگویم،	قاطعیت	 یکی	از	جلوه	هاى	قاطعیت	امیرالمؤمنین؟ع؟	است.	جلوه	ى	دّومی	
کردم	و	نمونه	هاى	 که	یک	نمونه	اش	را	همین	حاال	درباره	ى	طلحه	و	زبیر	عرض	 در	مقابل	توقعات	بود	
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کسانی	 از	 بسیارى	 شد.	 شروع	 توقعات	 آمد	 	 کار سر	 بر	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 که	 اّولی	 	 از دارد.	 هم	 دیگر	
امیرالمؤمنین؟ع؟	 	 از نمی	شد،	 برآورده	 که	 توقعاتی	 به	خاطر	 بودند	 اسالم	 معروف	 که	جزو	چهره	هاى	
یاد	 ز ابی	وقاص،	عبدالرحمن	بن	عوف	 بود.	سعدبن	 زبیر	 و	 آن	ها	خود	طلحه	 از	 گرفتند.	یکی	 فاصله	
که	 	بزرگان	زمان	پیغمبر؟ص؟بودند	 از آن	وقت	نبود	ایشان	نبود	در	دنیا	از	دنیا	رفته	بود	و	بعضی	دیگر	
این	ها	چهره	هاى	معروفی	هم	بودند،	از	صحابه	هم	بودند،	محترم	هم	بودند؛	اّما	انسان	موجود	ضیعفی	
اوقات	 گاهی	 انسان	 حاالت	 کننده	ترین	 تعیین	 	 در انسان	 خواسته	اى	 انسان،	 نفس	 هواى	 است.	
که	بر	طبق	این	بصیرت	بایستی	انجام	بشود	فاصله	می	اندازند	و	حائل	 میان	دل	با	بصیرت	و	عملی	
اطراف	 از	 که	یک	عده	اى	 بود	 لذا	 و	 بشود	 گرفته	 به	جا	 و	 که	تصمیم	درست	 نمی	گذارند	 و	 می	شوند	

کنده	شدند. امیرالمؤمنین؟ع؟	پرا
که	صحابه	ى	پیغمبرى	 گمان	نمی	کنم	امروز	در	دنیاى	اسالم	حّتی	یک	نفر	وجود	داشته	باشد	 من	
کسانی	 گرفتن	مالّمت	نکند.	البّته	آن	 گرفتند	به	خاطر	این	فاصله	 	امیرالمؤمنین؟ع؟	فاصله	 که	از را	
اّما	 کردند	 اشتباه	 می	گویند	 یا	 کردند	 توبه	 آن	ها	 می	گویند	 نمی	دانند	 عیب	 را	 گرفتن	 فاصله	 این	 که	
کردند،	چرا؟	براى	خاطر	 کار	غیرخوب	را	خیلی	ها	 کار	خوبی	بداند.	این	 که	این	را	 کسی	نیست	 یقینًا	
	این	توقعات	ابقاء	معاویه	در	حکومت	بود.	 این	که	امیرالمؤمنین؟ع؟	تسلیم	توقعات	نمی	شد.	یکی	از
کید	می	کنم	به	شما	برادران	عزیز	و	برادران	 یه	را	قبول	نداشت.	باز	من	این	جا	تأ امیرالمؤمنین؟ع؟	معاو
کشورهاى	 	این	جا	و	بعضی	از	 کثرّیتی	عظیمی	هستید	و	در که	خب،	یک	ا و	خواهران	عزیز	اهل	تشیع	
دیگر	به	شما	عرض	می	کنم.	برادران	اهل	تسنن	ما	درباره	ى	معاویه	دو	رأى	و	دو	نظر	دارند.	یک	عده	
برادران	سنِی	شافعّی	 بیشتر	 ندارند.	 قبول	 دارند،	یک	عده	هم	 قبول	 را	 یه	 معاو تسنن	 اهل	 برادران	 	 از
معروف	 نویسنده	ى	 عقاد	 عباس	 نوشتند؛	 معاویه	 درباره	 کتاب	هایی	 حّتی	 ندارند.	 قبول	 را	 یه	 معاو
یه	را	می	سنجد.	بسیار	 کتابی	درباره	ى	معاویه	نوشته	به	نام	معاویة	فی	المیزان؛	سنجش.	معاو مصرى	
که	درباره	ى	خصوصیات	اخالقی	معاویه	نوشته	است.	البّته	 کتاب	عجیب	و	تحلیلی	مهمی	است	
کشور	خودمان	در	مرزهاى	 که	در	 که	بیشتر	برادران	حنفی	ما	هستند	 یادى	هم	از	اهل	تسنن	 برادران	ز
که	 	اقطار	عالم	اسالم	 کشورمان	هستند	و	همچنین	در از	مرزهاى	شرقی	 کشورمان	و	بعضی	 جنوبی	
یه	را	قبول	دارند.	ما	هم	با	این	که	خودمان	 سنی	هاى	حنفی	هستند،	این	ها	به	معاویه	اعتقاد	دارند	معاو
یم	اّما	به	نظر	آن	برادران	احترام	می	گذاریم،	احساسات	آن	ها	را	جریحه	دار	نمی	کنیم	 یه	را	قبول	ندار معاو
یه	را	قبول	نداشت.	 اهانت	هم	نمی	کنیم،	اّما	حقایق	تاریخی	را	بیان	می	کنیم.	امیرالمؤمنین؟ع؟	معاو
	بوده	 امیرالمؤمنین؟ع؟	با	معاویه	قابل	مقایسه	نبود.	این	از	بدترین	ظلم	هاى	تاریخ	و	ظلم	هاى	روزگار
یه	را	در	کنار	هم	قرار	داده.	نه	براى	خاطر	این	که	معاویه	در	دوران	حکومتش	 که	امیرالمؤمنین؟ع؟	و	معاو
کرده،	بلکه	به	خاطر	شخصیت	معاویه	و	 یه	با	امیرالمؤمنین؟ع؟	چه	 کرده.	نه	به	خاطر	این	که	معاو چه	
	اّولین	جرقه	ى	 که	در کسی	است	 شخصیت	امیرالمؤمنین؟ع؟	قبل	از	خالفت.	امیرالمؤمنین؟ع؟	آن	
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	زبان	پیغمبر؟ص؟از	 ه«1	از ا الّلَ
َّ
َه  ِإل

َ
ا ِإل

َ
وا ل

ُ
گفتن	»ُقول که	بعد	از	 کسی	 اسالم،	به	اسالم	ایمان	آورده.	اّولین	

	آن	تاریخ	تا	دم	مرگ	یعنی	بیش	از	 از کرد	این	دعوت	را،	امیرالمؤمنین؟ع؟	بود.	بعد	هم	 مردها	قبول	
کرد.	عاشقانه	جنگید.	هزاربار	جان	 	راه	این	ایمان	عاشقانه	تالش	 پنجاه	سال	امیرالمؤمنین؟ع؟	در
از	 اسالمی،	 مقّدسات	 از	 پیغمبر؟ص؟،	 از	جان	 	 بار هزاران	 داد.	 قرار	 تلف	شدن	 در	معرض	 را	 خودش	
احکام	اسالمی،	از	مؤمنین	واقعی	و	خالص	دفاع	کرد.	یک	شب	آسودگی	و	راحت	ندید.	و	تمام	رنج	ها	
کرد	براى	خاطر	این	ایمان،	سیزده	سال	با	پیغمبر؟ص؟در	مّکه	بود.	ده	سال	با	پیغمبر؟ص؟در	 را	تحمل	

تمام	ماجراها	و	آزمایش	ها	در	مدینه	بود.	این	یک	طرف	قضّیه	است.
حاال	امیرالمؤمنین؟ع؟،	معرفتش،	تقوایش،	زهدش،	جهادش،	بی	اعتنایی	اش	به	دنیا،	علم	اش،	
تصور	 غیرقابل	 عظیم	 شخصیت	 که	 کنید،	 مالحظه	 که	 را	 خصوصیات	اش	 این	 همه	ى	 فقهش،	
که	 وقتی	 آن	 که	 است	 کسی	 همان	 معاویه	 معاویه.	 سراغ	 می	رویم	 بعد	 می	بیند.	 انسان	 را	 ذهن	 در	
و	 پدرش	 و	 او	 کرد،	 دفاع	 اسالم	 از	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 نیاورد.	 ایمان	 او	 آورد،	 ایمان	 امیرالمؤمنین؟ع؟	
برادرش	و	قوم	و	خویشایش	با	امیرالمؤمنین؟ع؟	و	با	پیغمبر؟ص؟و	با	اسالم	جنگیدند،	تمام	سیزده	سال	
و	معارضه	 ابوسفیان	جنگ	 فرزندان	 و	 ابوسفیان	 زندگی	پیغمبر؟ص؟در	مّکه	بین	پیغمبر؟ص؟و	جناح	
که	پیغمبر؟ص؟به	مدینه	آمدند	باز	هم	دائمًا	با	این	ها	درگیرى	و	جنگ	و	نزاع	داشتند؛	در	 بود.	بعد	هم	
	و	احد	و	در	احزاب	و	در	همه	ى	این	جنگ	هایی	که	تا	سال	هشتم	وجود	داشت.	امیرالمؤمنین؟ع؟	 بدر
کرد.	وقتی	مّکه	 که	پیغمبر	اکرم؟ص؟	مّکه	را	فتح	 کنار	پیغمبر،	معاویه	در	نقطه	ى	مقابل،	تا	وقتی	 در	
که	مغلوب	شده	بودند	و	ایمان	آوردند،	معاویه	هم	 کسانی	 کرد،	ابوسفیان	ایمان	آورد،	همه	ى	 را	فتح	

ایمان	آورد.
بزرگ	 می	گیرد،	 آغوش	 در	 والدت	 آغاز	 	 از را	 اسالم	 یکی	 که	 شخصیت	 دو	 این	 بین	 ببینید	 شما	
می	کند،	حفظ	می	کند،	حراست	می	کند،	در	راهش	شمشیر	می	زند،	و	باالخره	همان	شمشیرزدن	ها	به	
فتح	مّکه	منتهی	می	شود،	و	آن	دیگرى	در	تمام	این	مدت	به	اسالم	ایمان	ندارد،	با	اسالم	می	جنگد	
که	پیغمبر؟ص؟غالب	شد	 	آنی	 که	مّکه	فتح	شد،	جزو	مؤمنین	فتح	می	شود.	یعنی	بعد	از و	بعد	هم	
کردم،	از	 که	با	این	بیان	من	ترسیم	 که	من	این	فاصله	اى	را	 تسلیم	می	شود.	یک	چنین	وضعی	است	
یه	را	یک	عنصر	 کوچک	تر	است.	به	هرحال	امیرالمؤمنین؟ع؟	معاو کم	تر	و	 فاصله	ى	واقعی	به	مراتب	
و	شاید	ساعت	هاى	 روزها	 اّولین	 	 در که	 بود	 لذا	 نمی	دانست.	 استاندارى	 و	 براى	حکومت	 مناسبی	
که	 کارى	 کردن	استاندارها	و	حکام	و	این	ها	بود،	اّول	 کردن	و	منصوب	 که	مشغول	معین	 حکومت	
که	قباًل	برادرش	یزیدبن	ابی	سفیان	و	بعد	هم	 کرد.	معاویه	سال	هاى	متمادى	بود	 یه	را	عزل	 کرد	معاو
دوانده	 ریشه	 آن	جا	 بودند،	 شده	 منصوب	 شام	 به	حکومت	 ابی	سفیان	 یزیدبن	 مرگ	 از	 بعد	 معاویه	

1.برقی،	احمد	بن	محمد	بن	خالد،	المحاسن	-	قم،	چاپ:	دوم،	1371	ق	-	ج	1؛	ص	32
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شما	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 یا	 که	 گفتند	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 به	 را.	 او	 کرد	 عزل	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 بودند؛	
که:	من	 کنید.	فرمود	 ید	قوت	و	قدرت	پیدا	 کار	عجوالنه	یی	است.	بگذار یه	را	عزل	می	کنید.	این	 معاو
که	من	با	ظلم	و	بی	عدالتی	 َجْوِر«1	شما	از	من	می	خواهید	

ْ
ْصَر ِبال َب  الّنَ

ُ
ْطل

َ
ْن  أ

َ
ونِّی  أ ُمُر

ْ
 َتأ

َ
حاضر	نیستم »أ

پیروزى	را	به	دست	بیاورم؟	این	روحیه	ى	امیرالمؤمنین؟ع؟	است.	سازش	ناپذیرى	امیرالمؤمنین؟ع؟	
یک	نمونه	اش	این	است.	آن	وقت	همین	سازش	ناپذیرى	و	همین	قاطعیت	ها	آن	دردسرهاى	عجیب	
دوران	خالفت	کوتاه	امیرالمؤمنین؟ع؟	را	براى	آن	حضرت	به	وجود	می	آورد	که	من	تصور	می	کنم	که	جا	
که	البّته	نه	خطبه	ى	نماز	 دارد	براى	مردم	امروز	ذره،	ذره	ى	این	تاریخ	پرعبرت	و	پرماجرا	تشریح	بشود	
	را	به	انسان	می	دهد	و	نه	اجتماعات	این	جورى؛	باید	در	 کار جمعه	آن	هم	در	ماه	رمضان	فرصت	این	
گاهانه	 مجامع	محدودتر،	ذّره	ذره	ى	این	تاریخ	تشریح	بشود،	تحلیل	بشود	و	به	صورت	منصفانه	و	آ

روشن	بشود.	من	یک	اشاره	اى	می	کنم.
که	این	سه	جنگ	هیچکدامش	با	ابتکار	 سه	جنگ	داخلی	بر	امیرالمؤمنین	علی؟ع؟	تحمیل	شد	
که	 بود	 جنگی	 جمل	 جنگ	 کردند.	 تحمیل	 علی؟ع؟	 بر	 را	 جنگ	 سه	 هر	 نبود.	 امیرالمؤمنین؟ع؟	
فرماندهان	و	رهبرانش	طلحه	و	زبیر	دو	سردار	اسالم،	دو	صحابی	پیغمبر،	دو	چهره	ى	معروف	و	منور،	
که	فهمید	این	ها	 	این	جنگ	این	دو	نفر	بودند	متأّسفانه.	رفتند	بصره؛	امیرالمؤمنین؟ع؟	وقتی	 سردار
را	 از	مدینه	عایشه	 رفتند	 و	 با	علی؟ع؟	 بودند	 کرده	 بیعت	 قباًل	 	 این	دو	 این	که	 با	 را	شکستند	 بیعت	
نیروى	عظیمی	درست	 امیرالمؤمنین؟ع؟	یک	 بردند	طرف	بصره،	 از	آن	جا	هم	 بردند	مّکه	 برداشتند	
که	با	آن	ها	روبه	رو	بشود	صلح	طلبی	و	عالقه	مندِى	 	آنی	 کرد	و	رفت	براى	مقابله،	اّما	درعین	حال	قبل	از
از	 سخن	 آن	ها	 با	 که	 کرد	 وادار	 را	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 نشود،	 مسلمانان	ها	 بین	 خون	ریزى	 این	که	 به	
مالیمت	و	نرمش	و	هدایت	بزند.	ابن	عباس	را	فرستاد	به	سراغ	زبیر.	به	ابن	عباس	فرمود	سراغ	طلحه	
که	عبارت	امیرالمؤمنین؟ع؟	این	است.	می	فرماید: »َو  نرو.	طلحه	قدرى	تند	است،	اّما	سراغ	زبیر	برو	
ًة«	زبیر	مالیم	تر	

َ
َیُن َعِریک

ْ
ل

َ
أ ُه 

َ
»َفِإّن َبْیَر«2	برو	سراغ	زبیر،	ببین	لحن	امیرالمؤمنین؟ع؟	چیه؟  الّزُ َق 

ْ
ال ِکِن 

َ
ل

َک اْبُن َخاِلَک«	پسر	دایی	تو	این	جور	می	گوید:	-	زبیر	پسر	عمه	ى	
َ
 ل

ُ
ُه«	به	زبیر	بگو:	»َیُقول

َ
است.	»َفُقْل ل

	اوائل	آمدن	بعثت	 که	از امیرالمؤمنین؟ع؟	و	امیرالمؤمنین؟ع؟	پسر	دایی	زبیر	است	و	دوستان	قدیمی	
پیغمبر؟ص؟	این	دو	نفر	با	هم	بودند،	در	مّکه	بودند،	در	مدینه	بودند،	در	جنگ	ها	بودند	بعد	هم	بعد	از	
کردند.	حاال	حضرت	با	این	لحن	مالیم	 قتل	عثمان	زبیر	و	طلحه	آمدند	با	امیرالمؤمنین؟ع؟	بیعت	
َک اْبُن َخاِلَک«3	پسر	دایی	تو	به	تو	پیغام	می	دهد	و	می	گوید:	»َعَرْفَتِنی 

َ
 ل

ُ
که	»َیُقول و	مهربان	می	گوید	

ِعَراِق«	در	حجاز	من	را	شناختی،	در	عراق	مرا	نمی	شناسی؟	یعنی	آن	جا	با	من	
ْ
ْرَتِنی ِبال

َ
ْنک

َ
ِحَجاِز َو أ

ْ
ِبال
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بیعت	کردى،	فهمیدى	که	من	خلیفه	ى	مسلمانان	ها	و	امیرالمؤمنینم،	اّما	در	عراق	این	را	نمی	فهمی؟	
کنی	چه	چیزى	تخلف	 که	تو	با	من	بیعت	 که	موجب	شد	 که	پیش	آمده	بود	 ا َبَدا«	از	آن	چه	 »َفَما َعَدا ِمّمَ
زبیر	 با	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 این	لحن	 مبارزه	می	کنی؟	 و	 با	من	می	جنگی	 که	 کردم	 شد؟	مگر	من	چه	

است
کرد	متأّسفانه	این	صحبت	مفید	واقع	نشد.	امیرالمؤمنین؟ع؟	آمد.	 	البّته	آمد	با	زبیر	صحبت	هم	
کرد	و	آن	جا	این	صحبت	مفید	واقع	شد	و	زبیر	 کرد،	با	زبیر	صحبت	 باز	در	میدان	جنگ	زبیر	را	صدا	
	بین	راه	یک	شخصی	زبیر	را	دید	 از	میدان	جنگ	رفت،	خارج	شد	و	با	امیرالمؤمنین؟ع؟	نجنگید،	در

کشته	شدن	زبیر. کردند	از	 	تأّسف	 که	امیرالمؤمنین؟ع؟	بعد	هم	بسیار	اظهار و	زبیر	را	به	قتل	رساند	
این	وضعی	بود	که	امیرالمؤمنین؟ع؟	در	جنگ	جمل	برایش	پیش	آمد	کرد.	بعد	که	امیرالمؤمنین؟ع؟	
کشته	 آن	ها	 از	 یادى	 ز تعداد	 جنگید،	 تمام	 قاطعیت	 با	 بکنند،	 قبول	 حرف	 نیستند	 حاضر	 دیدند	
کردند،	معلوم	شد	 که	اسرا	را	نگاه	 	آنی	 کردند	و	بعد	از شدند.	عده	اى	از	آن	ها	اسیر	شدند،	بسیارى	فرار	
	بنی	امیه	بود	و	جزو	دوستان	 که	یکی	از که	دست	باند	اموى	در	جنگ	جمل	هم	هست.	مروان	بن	حکم	
که	 اسیر	شد	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 به	دست	 در	جنگ	جمل	 بود،	 اموی	ها	 و	 بود	 معاویه	 نزدیک	 باند	 و	
که	مرا	نکشد.	و	امام	 که	به	پدرتان	بگویید	 متوسل	شد	به	امام	حسن؟ع؟	و	امام	حسین؟ع؟	التماس	
کردند،	مروان	 حسن؟ع؟	و	امام	حسین؟ع؟	از	روى	ترحم	و	عطوفت	پیش	امیرالمؤمنین؟ع؟	وساطت	
	او	بیعت	را	هم	نخواست.	این	وضع	امیرالمؤمنین؟ع؟	 کرد	و	نجات	داد،	حّتی	از حکم	را	حضرت	آزاد	
در	جنگ	جمل	است.	در	جنگ	صفین،	جنگ	صفین	سخت	ترین	جنگ	امیرالمؤمنین؟ع؟	بود،	
بعد	 کردند.	 تحمیل	 را	 این	جنگ	 آخر	 تا	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 بر	 بود	 تحمیلی	 درعین	حال	یک	جنگ	
یه	باید	قبول	می	کرد.	هیچ	دلیل	 کم	باشی،	معاو که	تو	نباید	حا که	حضرت	به	معاویه	نوشتند	 	آنی	 از
که	خلیفه	ى	مسلمین	 عقلی،	نقلی،	منطقی،	شرعی،	عرفی	وجود	نداشت	براى	این	که	یک	استاندار	
کند	 کنار	نمی	روم	و	بنا	 کند	بگوید	نه	من	 و	امیرالمؤمنین؟ع؟	به	او	می	گوید	تو	برکنار	باشی،	عصیان	
کرد.	امیرالمؤمنین؟ع؟	یک	لشکر	نیرومندى	بلند	 	را	 کار اّما	معاویه	این	 کشیدن.	 جنگیدن	و	لشکر	
کرد	در	محلی	به	نام	صفین	به	هم	رسیدند. کرد،	راه	انداخت،	آورد	به	طرف	شام،	معاویه	هم	حرکت	

کند،	 نصیحت	 که	 داشت	 تصمیم	 نجنگد.	 این	ها	 با	 داشت	 تصمیم	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 آن	جا	 	
گوششان	و	دلشان	فرو	رفت	شمشیر	 گر	حرف	در	 کردند،	ا گر	قبول	 که	من	نصیحتشان	می	کنم	ا فرمود	
طرف	 آن	 اّما	 کرد،	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 هم	 را	 	 کار همین	 نمی	جنگم.	 آن	ها	 با	 و	 نمی	کشم	 آن	ها	 روى	
اصحاب	 که	 انداخت	 تأخیر	 صفین	 در	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 را	 جنگ	 قدر	 آن	 کرد؛	 شیطنت	 مقابل	
امیرالمؤمنین؟ع؟	گفتند	که	یا	امیرالمؤمنین؟ع؟	مگر	تو	می	ترسی	از	لشکر	معاویه	که	با	او	نمی	جنگی؟	
که	سال	هاى	سال	 که	در	جوانی	سینه	ى	مردان	را	به	خاک	مالیدم،	منی	 فرمود:	من	می	ترسم؟	منی	
َنا 

َ
ا َو أ

َّ
 ِإل

ً
َحْرَب َیْوما

ْ
ِه َما َدَفْعُت ال است	هیچ	تهدیدى	مرا	از	میدان	بیرون	نکردند،	من	می	ترسم؟	»َفَوالّلَ



که	 که	جنگ	را	عقب	می	اندازم	به	امید	این	است	 َحَق بِی َطاِئَفٌة َفَتْهَتِدَی بِی«1	من	هر	روزى	
ْ
ْن َتل

َ
ْطَمُع أ

َ
أ

کنند،	به	هوش	بیایند،	به	من	ملحّق	بشوند	و	هدایت	 	این	ها	بصیرت	پیدا	 شاید	یک	عده	اى	دیگر	از
کنار	 امام	چیه؟	در	 این	دل	مهربان	 ببینید	 اِلَه«	

َ
َضل ی 

َ
َعل َها 

َ
ْقُتل

َ
أ ْن 

َ
أ ِمْن  ی 

َ
ِإل َحّبُ  

َ
أ َذِلَک  »َو  کنند.	 پیدا	

روبه	رو	 پرمحبت	 با	دل	 فریب	خورده	ها	 به	 کرده	ها،	 اشتباه	 به	 گنه	کارها،	نسبت	 قاطعیت	نسبت	 آن	
می	شود	می	گوید	من	ترجیح	می	دهم	آن	کسی	که	گمراه	شده	از	گمراهی	به	دست	من	برگردد	و	هدایت	
گر	 گمراهی	بماند	و	من	او	را	بکشم.	امیرالمؤمنین؟ع؟	قصد	داشت	در	صفین	ا بشود،	تا	این	که	او	در	

می	تواند	مردم	را	هدایت	بکند.
را	 برافروخته	شد.	حمله	 آتش	جنگ	 که	 کردند	 را	جورى	 اّول	وضعّیت	 	 از یه	 منتها	لشکریان	معاو
و	 کردند	 تصرف	 می	کردند،	 استفاده	 او	 	 از باید	 لشکر	 دو	 هر	 که	 را	 آبی	 که	 آمدند	 کردند.	 شروع	 آن	ها	
	راه	رسیده	 از که	لشگریان	امیرالمؤمنین؟ع؟	آب	بنوشند.	لشکریان	امیرالمؤمنین؟ع؟	 اجازه	ندادند	
کند	لشکریان	را	در	اختیار	معاویه	و	 که	آن	جا	وجود	دارد	و	می	تواند	سیراب	 که	تنها	منبع	آبی	 دیدند	
کوتاه،	 نیروهاى	معاویه	است.	و	امیرالمؤمنین؟ع؟	در	آن	جا	یک	خطبه	ى	قّرایی	و	بسیار	قوى	اى	البّته	
َماِء«2	یا	با	

ْ
َوْوا ِمَن ال َماِء َتْر ُیوَف  ِمَن الّدِ وا الّسُ ّوُ که	»َر کردند،	فرمودند	 اّما	خیلی	زیبا،	قوى	و	محکم	ایراد	

کنید	تا	بتوانید	خودتان	 ت	بمانید	همین	جا	با	تشنگی	بمیرید	یا	شمشیرها	را	از	خون	آن	ها	سیراب	
ّ
ذل

کردند،	چاه	هاى	آب	را	از	آن	ها	 کنید.	رفتند	لشکریان	امیرالمؤمنین؟ع؟،	حمله	 	این	آب	سیراب	 را	از
گذاشتند.	 آن	ها	هم	 اختیار	 در	 کردند،	آب	 را	سیراب	 بعد	خودشان	 راندند	عقب	 را	 آن	ها	 و	 گرفتند	
کرده	بودند،	این	ها	نکردند.	اّما	خب،	وضعّیت	جورى	بود،	فشار	 که	آن	ها	 یعنی	آن	مقابله	به	مثلی	را	
خباثت	آمیز	معاویه،	نیروهاى	اطراف	معاویه،	موجب	شد	که	به	هرحال	جنگ	شروع	بشود	و	ادامه	پیدا	

	تلخ	این	جنگ	تمام	بشود؛	این	هم	جنگ	صفین. کند	و	با	آن	سرنوشت	بسیار
بود.	 با	خوارج	 امیرالمؤمنین؟ع؟	جنگ	 گرفتاری	هاى	سخت	 از	 یکی	 که	 نهروان	 درباره	ى	جنگ	
	آنی	که	لشکریان	 خوارج	در	جنگ	صفین	به	وجود	آمدند.	کیفّیت	به	وجود	آمدنشان	این	بود	که	بعد	از
کردند	و	چیزى	نمانده	بود	 یه	را	به	عقب	راندند	و	فشار	روى	آن	ها	وارد	 امیرالمؤمنین؟ع؟	نیروهاى	معاو
که	خود	معاویه	و	عمرعاص	به	قتل	برسند	به	حیله	ى	عمرعاص	قرآن	هایی	را	بر	سر	نیزه	کردند	و	مردم	را	
کردند	به	این	که	بیایید	به	قرآن	عمل	بکنیم؛	براى	این	بتوانند	آتش	جنگ	را	موقتًا	فرو	بنشانند.	 دعوت	
	نیروهاى	نظامی	از	یک	 که	امروز	هم	در	دنیا	معمول	است،	به	مجرد	این	که	فشار یکی	از	آن	حیله	هایی	
کرده	باشد	فریاد	صلح	سرمی	دهد،	 	را	شروع	 یاد	می	شود،	آن	نیروى	مقابل	ولو	خودش	تجاوز طرف	ز
یم	عراق	در	مقابل	 فریاد	آتش	بس	سر	می	دهد؛	همین	کارى	که	االن	مدت	ها	است	شما	می	بینید	که	رژ
	قرار	 که	نیروهاى	ما	آن	ها	را	زیر	فشار 	آنی	 کردند،	بعد	از با	ما	انجام	می	دهد.	خود	آن	ها	آتش	را	روشن	

1.همان،	ص	91
2.همان،	ص	88
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کنیم	و	 که	بیایید	صلح	 کردند	 	را	تمام	بکنند،	آن	ها	فریاد	صلح	بلند	 کار که	 داده	اند	و	نزدیک	است	
	را	عینًا	آن	ها	انجام	دادند. کار 	این	حرف	ها.	همین	 آتش	بس	بدید	و	از

که	تسلیم	این	فریاد	فریب	گرانه	نمی	شد.	مالک	اشتر	هم	در	جلو	 امیرالمؤمنین؟ع؟	طبیعی	است	
کوته	بینی	و	البّته	بسیاریشان	 که	عیبشان	خشک	اندیشی	و	 کسانی	 داشت	می	جنگید	یک	عده	اى	از	
که	این	ها	صلح	می	خواهند	شما	 آوردند	رو	امیرالمؤمنین؟ع؟	 	 با	تعّبد	و	پایبندى	مذهبی	فشار توأم	
را	دیدند	و	یکی	 به	قرآن	احترام	نمی	کنید،	حکمیت	قرآن		که	حرف	درستی	است؛	ظاهر	قضّیه	 چرا	
و	 کوته	بینی	 همین	 زمان	 همیشه	ى	 در	 اسالمی	 ت	

ّ
مل و	 اسالمی	 اّمت	 مصیبت	های	 بزرگ	ترین	 	 از

که	حقایق	را	درست	درک	نمی	کردند،	به	ظواهر	نگاه	می	کردند.	به	امیرالمؤمنین؟ع؟	 کوته	اندیشی	بوده	
با	شمشیر	علی؟ع؟	 که	حّتی	 	این	ها	 امیرالمؤمنین؟ع؟	زیر	فشار باید	تسلیم	بشوى.	 که	 آوردند	 	 فشار
به	 داد	 پیغام	 بجنگد،	 خودش	 سربازهاى	 با	 نمی	توانست	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 و	 می	کردند	 تهدید	 را	
که	بیایند	و	مسأله	ى	حکمیت	در	آن	جا	پایه	ریزى	شد	به	توطئه	و	شیطنت	اردوگاه	شام	 مالک	اشتر	
	این	طرف	یک	حکم	از	آن	طرف	و	تکلیف	را	فی	مابین	 گفتند	یک	حکم	از و	سردمدارى	عمرعاص	و	
کرده	بود	بهانه	شد	 که	امیرالمؤمنین؟ع؟	زیر	فشار	آن	ها	قبول	 که	خود	همین	حکمیت	 کنند؛	 معین	
بایستی	 امیرالمؤمنین؟ع؟که	 روى	 بودند	 آورده	 	 فشار که	 مقّدسینی	 عده	 همان	 عده	اى.	 یک	 براى	
کردى؟	یعنی	 که	چرا	حکمیت	را	قبول	 	آوردند	 کنی،	همان	ها	فشار حکمیت	را،	باید	آتش	بس	را	قبول	
جریانی	شد،	 یک	 بودند.	 گذاشته	 مسلمانان	ها	 و	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 دوش	 به	 که	خودشان	 را	 کارى	
کسانی	بودند	 جریان	خوارج.	خوارج	البّته	دو	دسته	بودند	یک	عده	رهبران	و	سرانشان	بودند،	این	ها	
که	مقّدس	و	متعّبد	و	 که	دنبال	هوس	ها	و	هواهایشان	بودند.	یک	عده	هم	توده	هاى	مردم	خوارج	بودند	
که	در	رأس	...1	خوارج	وجود	دارد.	آن	جا	هم	امیرالمؤمنین؟ع؟	وقتی	 کسانی	 کوته	فکر.	آن	 متدین،	اّما	
مجبور	شد	با	خوارج	بجنگد	یک	پرچمی	زد	این	طرف،	گفت	هر	کس	از	شما	بیاید	زیر	این	پرچم	ما	با	

	آمدند؛	امیرالمؤمنین؟ع؟	با	بقیه	ى	آن	ها	جنگید. یادى،	چند	هزار او	جنگ	نداریم.	عده	اى	ز
	خالصه	شما	ببینید	در	دوران	حکومت	چهار	سال	و	ده	ماِه	نه	ماه	امیرالمؤمنین؟ع؟	سه	جنگ	
	این	جنگ	ها	تقریبًا	 که	تمام	جناح	ها	در تحمیلی	تلخ	بر	امیرالمؤمنین؟ع؟	تحمیل	شد.	جنگ	هایی	
امیرالمؤمنین؟ع؟	 با	 مخالف	 که	 اسالم	 عالم	 جناح	هاى	 تمام	 یعنی	 شدند.	 همدست	 همدیگر	 با	
	پیغمبر؟ص؟بودند،	 	این	جنگ	ها	با	هم	همدست	بودند.	یک	جناح،	جناح	صحابه	ى	نامداِر بودند،	در
بعضی	شان	مثل	طلحه	و	زبیر	آمدند	به	جنگ	امیرالمؤمنین؟ع؟؛	بعضی	هم	به	جنگ	نیامدند	رفتند	
کنند.	یک	جناح،	جناح	فرصت	طلب	ها	و	 گوشه	اى	نشستند	حاضر	نشدند	از	علی؟ع؟	تأیید	 یک	
که	در	رأس	او	معاویه	قرار	داشت	و	عده	اى	 قدرت	طلب	ها	و	جناح	یک	دستگاه	سلطنتی	بود	در	شام	

	نوار	صوتی	نامفهوم	است. 1.عبارت	در
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	نان	خواه	ها،	نام	خواه	ها،	قدرت	طلب	ها	جمع	شده	بودند	و	آن	جا	نان	و	نوال	 یادى	از	رؤساى	قبائل	از ز
شامی	ها	را	می	خوردند	و	با	امیرالمؤمنین؟ع؟	می	جنگیدند.	یک	جناح	هم،	یک	عده	افراد	مقّدس	و	
که	علیه	حکومت	 متعّبد	و	خشک	وضع	عجیبی	به	وجود	آورده	بودند.	این	جناح	عظیم	مّتحدى	
	پایان	 کشور	خودمان	و	در که	در	 که	خیلی	شبیه	هست	به	آن	چیزى	 امیرالمؤمنین؟ع؟	می	جنگیدند	

حکومت	لیبرال	ها	و	عوضی	ها	و	نفوذی	هاى	این	جمهورى	پیش	آمد.
کنم	این	ها	را	با	 که	جزو	-	البّته	نمی	خواهم	من	مقایسه	 جناح	های	مختلف،	یک	عده	اى	از	کسانی	
که	در	صدر	اسالم	و	در	قضایاى	امیرالمؤمنین؟ع؟	بودند	از	لحاظ	محتواى	 کسانی	 آن	ها	خیلی	از	آن	
که	امروز	در	مقابل	جمهورى	اسالمی	و	خط	انقالب	اسالمی	قرار	 کسانی	 روحی	ارزشمندتر	بودند	از	آن	
که	جزو	نام	 کسانی	 اّما	مجموعًا	یک	وضعی	شبیه	آن	وضع	این	جا	هم	پیش	آمد	یک	عده	 گرفتند،	
گذرانده	بودند،	هر	چند	 با	نام	مبارزه	ى	سیاسی	 را	 و	نشان	دارهاى	سیاسی	سابق	بودند.	سال	هایی	
که	وابستگان	به	دستگاه	قدرت	و	سلطنت	قبلی	 کسانی	 کارى	را	هم	انجام	نداده	بودند.	یک	عده	
	او،	یک	عده	وابستگان	به	جناح	شرق	و	 کنار بودند،	عزاداران	پرچیده	شدن	رژیم	طاغوت	بودند	در	
داشتند	یک	 قرار	 آن	ها	 کنار	 در	 نام	هاى	مختلف	 با	 بودند	 کمونیستی	 الحادى	 تفکرات	 سردمداران	
آن	چه	 اّما	 می	ورزیدند،	 هم	 تعّبد	 اسالمی	 احکام	 به	 علی	الظاهر	 که	 بودند	 ظاهراالسالم	هایی	 مشت	
کاماًل	بیگانه	ى	از	اسالم.	التقاط	از	مکاتب	 که	به	نام	اسالم	آن	ها	تبعیت	می	کردند	یک	چیزى	بود	 را	
گاهی	غرض	ورزی	ها.	یک	جبهه	ى	ضدانقالب	 شرق	و	غرب	اندوخته	و	فراهم	آمده	ى	جهالت	ها	و	
که	 کمک	خداى	متعال	و	با	همان	قاطعیت	علی	گونه	اى	 که	به	فضل	الهی	و	به	 وسیعی	به	وجود	آمد	
	رفتند	و	آن	جبهه	با	 کنار 	این	ماجرا	از	خودشان	نشان	دادند،	خب	همه	ى	آن	ها	 -	بحمداهلل	-	امام	در

	آمد. کار همه	ى	سازوبرگ	مجهز	خودش	شکست	خورد	و	حزب	اهلل	و	خط	امام	و	خط	انقالب	روى	
است.	 سازش	ناپذیرى	 و	 قاطعیت	 قضّیه	 این	 	 در می	گیریم	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 	 از ما	 که	 درسی	 آن	
که	به	دنبال	حکومت	امیرالمؤمنین؟ع؟	وجود	آمده	به	همین	 امروز	جمهورى	اسالمی	و	این	حکومتی	
برادران	و	خواهران	درس	حکومت	علی؟ع؟براى	 قاطعیت	احتیاج	دارد.	من	به	شما	عرض	می	کنم	
ما	از	چند	ُبعد	حائز	اهمّیت	است،	یکی	همین	است،	درس	قاطعیت	و	سازش	ناپذیرى.	آن	چیزى	
کردند،	آن	چیست؟	آن	پایبندى	به	اسالم	 که	مخالفین	انقالب	به	خاطر	آن	با	این	جمهورى	مبارزه	
البّته	در	 قرار	می	گرفت؛	 تهاجم	 مورد	 او	 به	خاطر	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 که	 او	همان	چیزى	است	 است.	
بود	عدالت	 که	علی؟ع؟دنبالش	 الهی	 این	حکم	 برجسته	ى	 و	 نقطه	ى	مهّم	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 زمان	
	ترجیح	دادن	قشرى	بر	قشر	 اجتماعی	بود،	امروز	هم	همان	جور	است.	آن	روز	هم	امیرالمؤمنین؟ع؟	از
گروه	دیگر	رنج	می	برد،	امروز	هم	مشکل	بزرگ	اجتماعی	ما	 گروهی	بر	 دیگر،	طبقه	اى	بر	طبقه	ى	دیگر،	
که	میراث	تلخ	و	شوم	سال	ها	حکومت	سلطه	گران	طاغوتی	است،	همین	است،	تبعیض	در	جامعه	ى	

	بین	برود. ما	باید	از

گرفتن درس 
 از ابعاد حکومت 
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اسالم	حکم	می	کند	به	ایمان	مؤمنین،	حکم	می	کند	بر	طبق	ایمان	مؤمنین	و	مؤمنین	در	جامعه	ى	
گر	رفاه	در	جامعه،	همه	مرفه	 	باشند.	ا اسالمی	بایستی	از	همه	ى	امکانات	بهره	مند	باشند،	برخوردار
فکرى	 فّعالّیت	 امکان	 روزى،	 کسب	 امکان	 تحصیل،	 امکان	 تالش،	 امکان	 کار،	 امکان	 باشند،	
بالسویه	 از	طرف	دستگاه	حکومت	 باید	بین	همه	ى	مردم	 راه	خدا	 	 و	سیاسی،	امکان	مجاهدت	در
که	امروز	هم	جزو	مسایل	 که	بحث	عدالت	اجتماعی	یک	بحث	بسیار	مهمی	است	 تقسیم	بشود؛	

اصلی	ما	است؛	البّته	فقط	هم	این	نیست.
عدالت	 مسأله	ى	 مسأله	اش،	 می	گرفت	 قرار	 که	 معاویه	 مقابل	 در	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 هم	 روز	 آن	 	
تعّقل	صحیح	 و	 دینی	 فهم	 مسأله	ى	 مسأله	اش،	 می	گرفت	 قرار	 که	 مقابل	خوارج	 در	 بود.	 اجتماعی	
اسالمی	بود	و	مبارزه	ى	با	دگم	ها	و	تعصب	ها	و	غلط	اندیشی	ها	بود؛	در	مقابل	طلحه	و	زبیر	و	دیگران	
که	قرار	می	گرفت،	مسأله	اش،	مسأله	ى	مقابله	ى	با	جاه	طلبی	ها	و	باندبازی	ها	بود.	امروز	همه	ى	این	
	امروز،	از	 یم	و	به	همان	قاطعیت	هم	ما	احتیاج	داریم.	شما	برادران	و	خواهران	عزیز	از مسایل	را	ما	دار
کمک	بگیرید،	از	خداى	متعال	توفیق	 	این	ساعات	مدد	بگیرید،	 روح	مقّدس	امیرالمؤمنین؟ع؟	و	از
که	از	هر	سو	اسالم	را	 که	بتوانند	در	مقابل	امواج	خطراتی	 بخواهید	براى	مسئوالن	جمهورى	اسالمی	
مقاومت	 قاطعیت	 و	 قدرت	 کمال	 با	 به	دست	هم	می	دهند	 که	دست	 و	دشمنانی	 می	کند	 احاطه	
کردیم،	پایدارى	 	اّول	انقالب	به	فضل	الهی	در	مقابل	همه	ى	پدیده	هاى	ضداسالم	مقابله	 کنند	و	ما	از
کردیم،	باز	هم	خط	اصلی	جامعه	ى	اسالمی	و	حکومت	اسالمی	و	دولت	جمهورى	 کردیم،	مقاومت	
امیرالمؤمنین؟ع؟	 دنبال	 سازش	ناپذیرى	 این	 	 در بتوانیم	 یم	 امیدوار است.	 سازش	ناپذیرى	 اسالمی،	
کسانی	 یم.	آن	وقت	این	عمر	با	برکت	در	مثل	دیروزى	با	فاجعه	آفرینی	یکی	از	همان	 قدم	واقعی	بردار
	این	دو	سه	روز	 که	در که	تحمل	آن	قاطعیت	و	سازش	ناپذیرى	را	ندارند	به	پایان	می	رسد.	من	از	آن	چه	
ید	 کردم	تا	براى	شما	عرض	بکنم	همه	ى	شما	انتظار	دار کوچکی	را	انتخاب	 قبل	گذشته	یک	قسمت	
	این	لحظات	آخر	و	روزهاى	آخر	چیزهایی	بشنوید.	من	هم	همین	 که	از	حاالت	امیرالمؤمنین؟ع؟	در
کنم	تا	ببینید	 کردم	تا	براى	شما	آن	ها	را	مختصر	معنا	 جمالت	معروف	امیرالمؤمنین؟ع؟	را	انتخاب	

ساعات	و	روزهاى	آخر	عمر	امیرالمؤمنین؟ع؟	چگونه	می	گذرد.
	وقتی	امیرالمؤمنین؟ع؟	آن	ضربت	را	خوردند	و	در	بستر	بیمارى	افتادند	یک	وصیتی	داشتند،	البته	
نسبتًا	مفصلی	 و	 نقل	شده.	یک	وصیت،	وصیت	معروف	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 	 از یعنی	 چند	وصیت	
ِه«1	اى	 َما ِبَتْقَوى الّلَ

ُ
وِصیک

ُ
که	خطاب	به	امام	حسن؟ع؟	و	امام	حسین؟ع؟	است.	می	فرماید:	»أ است	

ا 
َّ
ل
َ
أ »َو  حسن	و	اى	حسین!	من	شما	را	وصیت	می	کنم	به	تقوا.	وصیت	امیرالمؤمنین؟ع؟،	تقواست.	

	با	عظمت	و	سازش	ناپذیر	و	متعّبد	و	تجربه	دیده	ى	در	دوران	 َما«	وصیت	این	پدر
ُ

ْنَیا َو ِإْن َبَغْتک َتْبِغَیا الّدُ

1.شریف	الرضی،	محمد	بن	حسین،	نهج	البالغة	)للصبحی	صالح(	-	قم،	چاپ:	اول،	1414	ق	-	ص	421

وصیت  های 
امیرالمؤمنین 
علی؟ع؟
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که	شما	دنبال	دنیا	نروید	هر	چند	دنیا	دنبال	شما	بیاید.	شما	 عمر	طوالنی	به	فرزندانش	این	است،	
گر	چه	دنیا	به	دنبال	شما	 براى	جاه	و	مقام	و	هوس	ها	و	مطامع	دنیوى	ندوید	و	دنیا	را	طلب	نکنید،	ا
گر	چیزى	از	دنیا	به	دست	شما	نرسید،	از	مال	 َما«	ا

ُ
ِوَی  َعْنک ی َشْی ٍء ِمْنَها ُز

َ
َسَفا َعل

ْ
ا َتأ

َ
حرکت	بکند.	»َو ل

َحق«	اى	
ْ
	ِبال

َ
	ُقوال ید.	»َو 	نام	و	نشانش،	تأّسف	نخور و	منالش،	از	جاه	و	جاللش،	از	قدرت	و	مقامش،	از

ْجِر«	آن	کارى	را	انجام	بدهید	که	پاداش	دنبالش	
َ
أ

ْ
ا ِلل

َ
حسن	و	اى	حسین	همیشه	حّق	را	بگوید.	»َو اْعَمل

	بیهوده	نکنید. کار است،	
اِلِم 

َ
ِللّظ ُکوَنا  »َو  دنبالش	هست	 به	 پاداش	خدایی	 و	 اجر	 که	 بدهید	 انجام	 براى	خدا	 	 کار یعنی	

	و	 کار کمک	 « همیشه	
ً
وِم َعْونا

ُ
َمْظل

ْ
کسی	باشد	آن	ظالم »َو ِلل «	همیشه	دشمن	ظالم	باشید،	هر	

ً
َخْصما

َغُه ِکَتابِی«	
َ
ِدی« شما	دو	فرزندم	را	و	همه	ى	فرزندانم	را	»َو َمْن َبل

َ
َما َو َجِمیَع َول

ُ
وِصیک

ُ
یار	مظلوم	باشید	»أ

	این	وصیت	نامه	 یم	امروز که	دار که	شامل	ما	 که	این	نامه	ى	من	به	آن	ها	خواهد	رسید	 کسانی	 و	همه	ى	
کارتان	شما	را	من	 ْم«	به	تقواى	خدا	و	نظم	در	

ُ
ْمِرک

َ
ِه  َو َنْظِم أ را	می	خوانیم	و	می	شنویم	می	شود	»ِبَتْقَوى الّلَ

اّتحاد،	 البین؛	یعنی	 را	وصیت	می	کنم	به	اصالح	ذات	 ْم«	شما	
ُ

َبْیِنک َذاِت  اِح 
َ
»َو َصل ّوصیت	می	کنم	

« من	از	پیغمبر،	از	جد	شما	پیغمبر؟ص؟شنیدم	
ُ

ُکَما َیُقول اتفاق،	مهربانی	و	محبت »َفِإنِّی َسِمْعُت َجّدَ
کردن	بین	مسلمانان	ها،	رفع	 َیاِم«	اصالح	 الّصِ َو  اِة 

َ
ل الّصَ ِة  َعاّمَ ِمْن  ْفَضُل 

َ
أ َبْیِن 

ْ
ال َذاِت  اُح 

َ
که	فرمود: »َصل

	و	روزه	فضیلت	دارتر	است.	 کدورت	بین	اّمت	اسالمی	و	جامعه	ى	اسالمی	و	بین	برادران	از	همه	ى	نماز
ْم« مبادا	

ُ
ا َیِضیُعوا ِبَحْضَرِتک

َ
ْفَواَهُهْم َو ل

َ
وا أ ا ُتِغّبُ

َ
ْیَتاِم«	خدا	را،	خدا	را	درباره	ى	یتیم	ها	»َفل

َ
أ

ْ
َه فِی ال َه الّلَ »الّلَ

گرسنه	بمانند	و	در	حضور	شما	با	بودن	شما	پایمال	 که	یتیم	ها	دهانشان	خالی	بماند؛	یعنی	 ید	 بگذار
 

َ
ْم َما َزال

ُ
ک ُة َنِبّیِ ْم«	خدا	را،	خدا	را	درباره	ى	همسایه	هاتان	»َفآن هم  َوِصّیَ

ُ
َه فِی ِجیَراِنک َه الّلَ بشوند.	»َو الّلَ

کنید. کنید،	همسایه	هاتان	را	مالحظه	 ُثُهْم«	همسایه	ها	را	مالحظه	 ُه َسُیَوّرِ
َ
ّن

َ
ا أ ُیوِصی ِبِهْم َحتَّی َظَنّنَ

کردیم	آن	ها	را	میراث	بر	خواهد	 که	ما	خیال	 	پیغمبر	اکرم؟ص؟	آنقدر	توصیه	ى	همسایه	ها	را	می	کرد	
ْم«	مبادا	در	عمل	

ُ
َعَمِل ِبِه َغْیُرک

ْ
ْم ِبال

ُ
ا َیْسِبُقک

َ
ُقْرآِن«	خدا	را،	خدا	را	درباره	ى	قرآن	»ل

ْ
َه فِی ال َه الّلَ کرد	»َو الّلَ

	»َفانها َعُموُد  اِة«	خدا	را،	خدا	را	در	باب	نماز
َ
ل َه فِی الّصَ َه الّلَ به	قرآن	شما	از	دیگران	عقب	بمانید.	»َو الّلَ

ْم«	خدا	را،	خدا	را	در	خانه	ى	پروردگارتان	
ُ

ک َه فِی َبْیِت َرّبِ َه الّلَ ْم«	پایه	ى	دین	شما	نماز	است	»َو الّلَ
ُ

ِدیِنک
گر	 ا وا«	 ُتَناَظُر ْم 

َ
ل ُتِرَک  ِإْن  ُه 

َ
»َفِإّن ید	 بگذار باقی	 هستید	 تا	 را	 خدا	 خانه	ى	 مبادا	 َبِقیُتْم«	 َما  وُه 

ُّ
ُتَخل ا 

َ
»ل

َه  الّلَ َه  الّلَ »َو  گرفت	 قرار	نخواهید	 کمک	و	حمایت	 یقینًا	شما	مورد	 خانه	ى	خدا	خالی	و	متروک	ماند	
	راه	خدا	با	جانتان،	با	مالتان،	با	زبانتان	 ِه«	در ْم فِی َسِبیِل الّلَ

ُ
ِسَنِتک

ْ
ل

َ
ْم َو أ

ُ
ْنُفِسک

َ
ْم َو أ

ُ
ْمَواِلک

َ
ِجَهاِد ِبأ

ْ
فِی ال

که	در	میان	خودتان	با	یکدیگر	اى	مسلمانان	ها	 َباُذِل«	بر	شما	باد	 َواُصِل َو الّتَ ْم ِبالّتَ
ُ

ْیک
َ
کنید	»َو َعل جهاد	

کنید،	امکاناتتان	را	در	اختیار	هم	دیگر	قرار	بدهید،	یکپارچگی	 مهربان	باشید،	براى	همدیگر	بذل	
َقاُطَع«	مبادا	پشت	به	هم	بکنید،	مبادا	از	یکدیگر	 َداُبَر َو الّتَ اُکْم َو الّتَ و	مهربانی	میان	شما	باشد	»َو ِإّیَ
ِر«	در	هیچ	حالی	امر	به	

َ
ُمْنک

ْ
ْهَی َعِن ال وِف َو الّنَ َمْعُر

ْ
ْمَر ِبال

َ
أ

ْ
وا ال

ُ
ا َتْتُرک

َ
جدا	بشوید،	بینتان	فاصله	بشود	»ل
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گر	شما	امر	به	معروف	و	نهی	از	منکر	را	 که	ا ْم«	
ُ
ْم ِشَراُرک

ُ
ْیک

َ
ی َعل

َّ
معروف	و	نهی	از	منکر	را	ترک	نکنید	»َفُیَول

ْم« بعد	دعا	می	کنید	
ُ

ک
َ
ا ُیْسَتَجاُب ل

َ
ط	خواهند	شد	»ُثّمَ َتْدُعوَن َفل

ّ
کم	و	مسل ترک	کردید،	بدها	بر	شما	حا

ْم«	آن	جا	دیگر	آن	روح	معنوى،	
ُ

ک ِفَیّنَ
ْ
ل

ُ
ا أ

َ
ِلِب ل ُمّطَ

ْ
کرد	»َیا َبِنی َعْبِد ال خدا	دعایتان	را	مستجاب	نخواهد	

	این	لحظات	آخر	عمر	امیرالمؤمنین؟ع؟	 آن	دل	مهربان،	آن	اوج	معراج	انسانی	امیرالمؤمنین؟ع؟	در
		می	شود.	 آشکار

ِلِب«	اى	فرزندان	عبدالمطلب.	 ُمّطَ
ْ
خطاب	می	کند	به	دوربری	هایش،	به	خویشاوندانش	»َیا َبِنی َعْبِد ال

ا َقاِتِلی«	مبادا	
َّ
ّنَ بِی ِإل

ُ
ا َتْقُتل

َ
ا ل

َ
ل
َ
ُمْؤِمِنیَن أ

ْ
ِمیُر ال

َ
وَن ُقِتَل أ

ُ
 َتُقول

ً
ُمْسِلِمیَن َخْوضا

ْ
ْم  َتُخوُضوَن  ِدَماَء ال

ُ
ک ِفَیّنَ

ْ
ل

ُ
ا أ

َ
»ل

که	بعد	از	مرگ	من	به	جان	این	و	آن	افتادید،	این	را	بگیرید،	آن	 اى	فرزندان	عبدالمطلب	ببینم	شما	را	
یادى	را	به	قتل	برسانید.	نه	 کشته	شده	و	به	جاى	من	عده	ى	ز را	بگیرید	و	بگویید	امیرالمؤمنین؟ع؟	
 ِمْن َضْرَبِتِه َهِذِه«	

ُ
َنا ِمّت

َ
وا ِإَذا أ کشته	شدن	من	فقط	یک	نفر	را	بکشید	و	او	قاتل	من	است. »اْنُظُر براى	

کرد	از	دنیا	رفتم	»َفاْضِرُبوُه َضْرَبًة ِبَضْرَبٍة«	با	 که	بر	من	وارد	 	این	ضربتی	 که	من	از کنید	هنگامی	 نگاه	
مبادا	 ُجِل«  ِبالّرَ وا 

ُ
ل ُتَمّثِ ا 

َ
ل »َو  را	به	قتل	برسانید	 او	 او	به	من	زده	 که	 یک	ضربت	در	مقابل	یک	ضربت	

کنید،	صورت	او	را،	 کنید؛	یعنی	اعضاى	بدن	او	را	قطعه،	قطعه	 که	قاتل	من	است	مثله	 این	مرد	را	
اُکْم َو  که	فرمود:	»ِإّیَ «1	از	پیغمبر	اکرم؟ص؟	شنیدم	

ُ
ِه ص َیُقول  الّلَ

َ
دست	و	پاى	او	را	»َفِإنِّی َسِمْعُت َرُسول

کنید	حّتی	سگ	وحشی	را.	این	وصیت	 کسی	را	قطعه	قطعه	 َعُقور«2	مبادا	هیچ	
ْ
ِب ال

ْ
ل

َ
ک

ْ
ْو ِبال

َ
َة َو ل

َ
ُمْثل

ْ
ال

امیرالمؤمنین؟ع؟	است	در	آخرین	ساعات	زندگی.
	این	وصیت	سراپا	حکمت،	سراپا	لطف	و	سراپا	معنوّیت	از	حال	 آن	وقت	امیرالمؤمنین؟ع؟	بعد	از
کردم	دیدم	 که	آن	مرد،	اصبغ	نواتة	می	گوید	وقتی	نگاه	 کرد.	شاید	این	همان	حالتی	است	 رفت	و	غش	
آن	قدر	 اّما	حضرت	 امیرالمؤمنین؟ع؟	روی	محل	زخم	بسته	اند؛	 بر	پیشانی	 زرد	رنگی	 یک	دستمال	
که	نمی	شد	فهمید	دستمال	زردتر	است	یا	صورت	امیرالمؤمنین؟ع؟.	 	زرد	بود	 رنگ	پریده	بود،	آن	قدر
اّما	در	آن	حال	هم	امیرالمؤمنین؟ع؟	از	نصیحت	غفلت	نمی	کند.	در	سخت	ترین	حاالت،	در	حالی	
که	هم	ضربت	خورده	است،	هم	چون	شمشیر	ابن	ملجم	زهرآلود	بوده	تمام	بدن	آن	حضرت	از	شدت	
گاهی	 	این	حالت	امیرالمؤمنین؟ع؟	 زهر	می	سوزد	و	تب	بر	وجود	امیرالمؤمنین؟ع؟	غالب	هست،	در
چشم	وا	می	کند،	جمله	ى	نصیحت	آمیزى	بیان	می	کند،	بعد	اصبغ	نواته	می	گوید،	من	از	منزل	آمدم	
کردم،	یک	وقت	دیدم	صداى	شیون	از	 که	از	منزل	امیرالمؤمنین؟ع؟	فاصله	پیدا	 بیرون،	یک	قدرى	
کوفه،	ضجه	و	 که	موالیم	از	دنیا	رفته	است،	آن	روز	در	 خانه	ى	امیرالمؤمنین؟ع؟	بلند	شد،	فهمیدم	
غوغایی	بپاشد.	مردم	معشوقشان،	عزیزشان،	امام	محبوبشان	را	از	دست	داده	بودند،	ضجه	می	کردند	

1.شریف	الرضی،	محمد	بن	حسین،	نهج	البالغة	)للصبحی	صالح(	-	قم،	چاپ:	اول،	1414	ق	-	ص	422
2.همان



کوفه	دیده	نشده	بود	از	شدت	ناراحّتی	 	آن	روز	هیچ	روزى	مثل	آن	روز	 که	می	گویند	در و	ناله	می	کردند،	
گریه	و	زارى	مردم	بر	امام	عزیز	و	محبوبشان.	صلی	اهلل	علیک	یا	امیرالمؤمنین. و	

	والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته
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گفتار هشتم نمودار 
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کم اسالمی1 کامل یک حا گفتار نهم: علی )ع( مصداق 
بسم	اهلل	الرحمن	الرحیم

علی	 م	
ّ
نسل و	 ی	

ّ
نصل و	 علیه	 نتوّکل	 و	 نستغفره	 و	 نستعینه	 و	 نحمده	 العالمین	 رّب	 الحمدهلل	

محّمد	 ابی	القاسم	 نبّینا	 و	 سّیدنا	 رساالته	 غ	
ّ
مبل و	 سّره	 و	حافظ	 خلقه	 فی	 خیرته	 و	 نجیبه	 و	 حبیبه	

صلوات	اهلل	علیک	و	علی	اله	األطیبین	األطهرین	المنتجبین	سّیما	بقّیةاهلل	فی	األرضین	و	صّل	علی	
ْن  

َ
أ

َ
ِه  ل ائمة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.	قال	امیرالمؤمنین؟ع؟علی؟ع؟:	»َو الّلَ

ِقَیاَمِة 
ْ
ُه َیْوَم ال

َ
َه َو َرُسول َقى الّلَ

ْ
ل

َ
ْن أ

َ
ّیَ ِمْن أ

َ
َحّبُ ِإل

َ
 أ

ً
دا

َ
اِل ُمَصّف

َ
ْغل

َ
أ

ْ
َجّرَ فِی ال

ُ
ْو أ

َ
 أ

ً
دا ْعَداِن  ُمَسّهَ ی َحَسِک الّسَ

َ
ِبیَت  َعل

َ
أ

ُحَطاِم«2
ْ
 ِلَشْی ٍء ِمَن ال

ً
ِعَباِد َو َغاِصبا

ْ
 ِلَبْعِض ال

ً
َظاِلما

که	والدت	با	سعادت	حضرت	امیرمؤمنان	علی	بن	ابی	طالب؟ع؟	را	 	قبل	از	هر	سخنی	الزم	است	
گرامی	ترین	خاطره	هاى	تاریخ	اسالم	است	به	شما	برادران	و	خواهران	تبریک	 	بزرگ	ترین	و	 که	یکی	از
	و	 	این	والدت	بزرگ	و	با	میمنت	با	روز	حرکت	سرنوشت	ساز که	امسال	روز کنم.	به	خصوص	 عرض	
بسیار	مهّم	رأی	گیرى	براى	انتخابات	دّومین	دوره	ى	مجلس	شوراى	اسالمی	همراه	است	و	در	حقیقت	
که	در	 	ترجیح	دادم	 که	روز	والدت	امیرالمؤمنین؟ع؟	است	یک	عید	مضاعف	است.	امروز پس	فردا	
به	 مربوط	 مباحث	 در	 بزنم.	چون	 امیرالمؤمنین؟ع؟	حرف	 درباره	ى	شخصیت	 قدرى	 اّول	 خطبه	ى	
گر	بخواهیم	یک	چهره	ى	 کم	از	نظر	اسالم	ا کم	الهی	و	شناخت	ویژگی	هاى	حکومت	و	حا چهره	ى	حا
به	 توّجه	 با	 کنیم	 را	معرفی	 	 کم	اسالمی	است	 ویژگی	هاى	یک	حا داراى	همه	ى	 که	 روشن	مشخص	
کنیم.	حقیقت	این	 وضعّیت	زمان	و	تاریخ	زندگی	علی؟ع؟	باید	چهره	ى	امیرالمؤمنین؟ع؟	را	معرفی	

کم	الهی	و	اسالمی	است. که	علی	بن	ابی	طالب؟ع؟	تجّسم	حا است	
	زوایاى	شخصیت	امیرالمؤمنین؟ع؟	در	حقیقت	بحث	جمعه	هاى	 از با	ذکر	برخی	 پس	امروز	هم	
قبل	را	پی	گیرى	می	کنیم	و	هم	دل	شما	نمازگزاران	عزیز	با	یاد	فضائل	امیرالمؤمنین؟ع؟	و	خصوصیات	

1.بیانات	مقام	معّظم	رهبرى	در	خطبه	ى	نماز	جمعه	1363/01/24
2.شریف	الرضی،	محمد	بن	حسین،	نهج	البالغة	)للصبحی	صالح(	-	قم،	چاپ:	اول،	1414	ق	-	ص	346

فضائل حضرت 
علی؟ع؟
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آن	بزرگوار	روشن	و	آمیخته	به	شادى	معنوى	و	الهی	خواهد	شد.	انسان	وقتی	سعی	می	کند	در	زندگی	
جهت	 این	 	 از می	شود.	 بزرگ	 مشکل	 یک	 دچار	 حقیقت	 در	 بکند	 بررسی	 و	 	 غور امیرالمؤمنین؟ع؟	
که	 که	انسان	متحّیر	و	سرگردان	می	ماند	 زندگی	امیرالمؤمنین؟ع؟	به	قدرى	برجستگی	و	امتیاز	دارد	
	بین	 که	باید	از کدام	یک	از	خصوصیات	امیرالمؤمنین؟ع؟	به	عنوان	یک	فضیلت	برجسته	اى	 روى	
دیگر	فضائل	آن	حضرت	انتخاب	بشود	تکیه	بکند.	واقعًا	امیرالمؤمنین؟ع؟	یک	انسان	چند	بعدى	
که	 	او	هست.	لذا	خیلی	آسان	نیست	 که	همه	ى	فضیلت	هاى	انسانی	در است.	یک	انسانی	است	
کند	و	به	عنوان	یاِد	روز	میالد	مبارک	 	را	انتخاب	 انسان	یک	فصل	و	یک	بخش	از	زندگی	این	بزرگوار
او	با	مردم	در	میان	بگذارد.	اّما	من	با	توّجه	به	این	که	ما	امروز	در	باب	شخصیت	امیرالمؤمنین؟ع؟	به	
	این	دیدگاه	 کم	اسالمی	و	یک	امام	جانشین	پیغمبر؟ص؟نگاه	می	کنیم	و	می	خواهیم	از عنوان	یک	حا
کم	الهی	مورد	 که	به	مناسبت	چهره	ى	حا کردم	 از	علی؟ع؟	حرف	بزنیم	یک	خصوصیتی	را	انتخاب	

یاد	است. 	امیرالمؤمنین؟ع؟	ز گونه	صفات	هم	در کنجکاوى	و	دقت	قرار	بگیرد.	البّته	این	
که	تازه	یک	انقالب	بزرگ	را	به	وجود	آورده	و	یک	نظام	 که	ما	به	عنوان	یک	جامعه	اى	 کردم	 من	فکر	
	ارزش	هاى	الهی	و	اسالمی	است	بنیان	گذارى	 	از 	از	معنوّیت	ها	و	دور که	دور کنونی	 جدید	را	در	دنیاى	
یم	و	آن	نکته	عبارت	 کرده	به	یک	نکته	از	زندگی	امیرالمؤمنین؟ع؟	بیش	از	همه	چیز	امروز	احتیاج	دار
	پایبندى	صددرصد	به	اصول	و	ارزش	هاى	انقالبی	و	اسالمی.	براى	این	که	مطلب	در	ذهن	 است	از
آن	مقدمه	 و	 را	عرض	می	کنم.	 کوتاهی	 بشود	یک	مقدمه	ى	 روشن	 کاماًل	 نمازگزار	 و	خواهران	 برادران	
که:	در	مطالعه	ى	وضعّیت	انقالب	ها	و	تحّول	هاى	اجتماعی	عالم	انسان	خوب	می	فهمد	 این	است	
	از	روى	خیانت	نبوده	است.	 کار 	اّول	 که	هر	جا	انحرافی	از	اصول	به	وجود	آمده	غالبًا	این	انحراف	از
که	در	دنیا	به	پیروزى	رسید	چه	شعارهایی	داشتند؟	چه	حرف	ها	و	 شما	ببینید	این	نهضت	هایی	
کناف	عالم	در	 ا و	 اطراف	 در	 که	 به	صد	سال	است	 نزدیک	 با	مردم	مطرح	می	کردند؟	 را	 مدعاهایی	
کشورهاى	مختلف،	در	میان	جوامع	مختلف	در	میان	جوامع	مختلف	نهضت	هایی	به	وجود	می	آید	

و	انقالب	هایی	به	وقوع	می	پیوندد.
غالب	این	نهضت	ها	یا	شاید	همه	ى	آن	ها	شعارهایی	را	و	اصولی	را	مطرح	می	کنند	که	از	نظر	انسان	ها	
کتاب	ها	و	مقاله	ها	و	مجالت	یک	اصول	و	شعارهاى	جالب	 و	بینندگان	و	خوانندگان	تاریخ	آن	ها	در	
که	این	نهضت	ها	به	پیروزى	می	رسد	و	براساس	این	انقالب	ها	تحّول	 	آنی	 و	جاذب	هست.	اّما	بعد	از
	و	آن	جامعه	رخ	می	دهد	انسان	می	بیند	که	مدتی	این	انقالب	ها	از	آن	اصول	ذکر	 اجتماعی	در	آن	کشور
که	انقالبشان	براى	 شده	ى	اّول	منحرف	می	شوند.	آن	شعارها	را	فراموش	می	کنند،	آن	ارزش	هایی	را	

کردن	آن	ها	به	وجود	آمده	بود	به	دست	فراموشی	سپرده	می	شود. زنده	
گر	در	نسل	اّول	هم	نه،	در	نسل	بعد	دچار	تخلف	از	آن	اصول	و	انحراف	 غالبًا	پیشروان	و	پیشوایان	ا
که	در	دوران	معاصر	 که	در	غالب	نهضت	ها	و	انقالب	هایی	 از	آن	اصول	می	شوند.	این	چیزى	است	

پایداری به 
ارزش های اصیل 
اسالم، راز تداوم 
انقالب
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که	ما	ببینیم	 ما	و	تاریخ	چند	ده	ساله	ى	اخیر	در	دنیا	رخ	داده	انسان	مالحظه	می	کند.	مهّم	این	است	
که	انقالب	را	به	وجود	آوردند	عمدًا	خیانت	به	انقالب	 کسانی	 کجا	شروع	می	شود.	آیا	آن	 انحراف	از	
می	کنند؟	البّته	در	مواردى	ممکن	است	چنین	چیزى	باشد،	اّما	غالبًا	قضّیه	این	چنین	نیست،	اّول	
که	مسئوالن	 کسانی	 انحراف	شروع	می	شود.	 و	سرسختی	در	اصول	 تقید	 و	عدم	 اثر	سهل	انگارى	 بر	
گر	به	اصول	پایبند	نباشند	نزدیکان	آن	ها،	دوستان	آن	ها،	 یک	جامعه	ى	تازه	به	وجود	آمده	هستند	ا
یا	 به	مالحظات	خویشاوندى	 آن	ها	هم	 آن	ها	سوءاستفاده	می	کنند،	 امکانات	 	 از آن	ها	 خویشاوندان	
	انحراف	ها	و	سوءاستفاده	ها	غمض	 	از دوستی	یا	انواع	مالحظات	دیگر	به	اصول	پایبند	نمی	مانند	و
وجود	 به	 دنیا	 در	 قدرت	 خانواده	هاى	 که	 می	شود	 این	 نتیجه	 می	کنند.	 می	کنند،	چشم	پوشی	 عین	

گروه	هاى	قدرت	و	پول	در	دنیا	مشکل	می	بندد. می	آید،	فامیل	های	ثروت	به	وجود	می	آید	و	باندها	و	
	این	قبیل	برخورد	می	کنیم	 گر	تاریخ	را	به	صورت	تحلیلی	نگاه	کنیم	به	مواردى	از در	صدر	اسالم	هم	ا
که	یک	 که	نسبت	به	بعضی	از	اصول	سهل	انگارى	شده	بود.	و	همین	سهل	انگاری	ها	موجب	آن	شد	
که	خیلی	کوچک	به	نظر	 کار	ممکن	است	 	اّول	 زاویه	ى	انحراف	به	وجود	بیاید.	این	زاویه	ى	انحراف	در
که	به	وجود	آمده	از	خط	اصلی	 یه	بازتر	می	شود.	فاصله	ى	خطی	 برسد	اّما	هر	چه	زمان	می	گذرد	این	زاو
دورتر	می	شود.	یک	وقت	شما	نگاه	می	کنید	و	می	بینید	آن	چه	به	نام	آن	اصول	و	به	نام	آن	ارزش	ها	و	
به	نام	اسالم	و	به	نام	آن	مکتب	در	دست	باقی	مانده	آنقدر	فاصله	با	اصل	و	حقیقت	خودش	دارد	
	انقالب	اسالم	شما	وقتی	نگاه	می	کنید	دنیاى	اسالم	 گر	تو	ببینی	نشناسیش	باز	صد	سال	بعد	از که	ا
که	هیچ	شباهتی	با	وضع	پیغمبر؟ص؟زمان	ندارد.	البّته	نمی	خواهیم	حال	وارد	 ی	می	بینید	

ّ
را	به	شکل

کجا	و	بر	اثر	سهل	انگارى	روى	چه	 که	به	وجود	آمد	از	 	تاریخ	اسالم	و	ببینیم	انحراف	هایی	 بشویم	در
	تاریخ	قابل	تشخیص	و	قابل	فهم	است.	آن	 اصولی	و	روى	چه	ارزش	هایی	به	وجود	آمد.	البّته	این	ها	در
که	بزرگترین	انحرافات	را	در	زمینه	ى	ارزش	هاى	اجتماعی،	در	زمینه	ى	تقسیم	اموال،	در	 چهره	هایی	
	تاریخ	اسالم	 گذاشتن	صالحان	به	وجود	آوردند،	در کنار	 زمینه	ى	قدرت	دادن	به	نااهالن،	در	زمینه	ى	
	این	باب	بین	مسلمانان	ها	غالبًا	نیست.	اغلب	مورخین	 	قابل	شناسایی	هستند	و	اشتباهات	در امروز
که	 کنیم.	آنی	 کجا	به	وجود	آمده.	نمی	خواهیم	حاال	این	مسأله	را	بررسی	 که	انحراف	ها	از	 می	دانند	
	تاریخ	اسالم	فوق	العاده	جالب	به	نظر	می	رسد،	این	ُبعد	از	شخصیت	امیرالمؤمنین؟ع؟	 براى	من	در
اسالمی	غمض	عین	 ارزش	هاى	 و	 اصول	 از	 زندگی	خود	 ادوار	 	 از در	هیچ	یک	 بزرگوار	 این	 که	 است	
یک	 عنوان	 به	 را	 این	 باید	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 پیروان	 عنوان	 به	 ما	 امروز	 است.	 نکرده	 چشم	پوشی	 و	
پرچمی،	به	عنوان	یک	علمی	در	مقابل	خودمان	قرار	بدهیم.	اصول	گرایی	و	پایبندى	به	ارزش	هاى	

	بزرگترین	و	مهّمترین	شعارهایمان	بدانیم. اصولی	اسالم	را	یک	از
چه	 کرد.	 مشخص	 کلمات	 در	 و	 گفتارها	 در	 را	 اصول	 به	 خود	 امیرالمؤمنین؟ع؟پایبندى	 اّول	 	 از
و	والیت	و	سپردن	 به	حکومت	 در	زمینه	ى	مسایل	مادى،	چه	در	زمینه	هاى	مسئولیت	هاى	مربوط	

سیره 
امیرالمؤمنین؟ع؟ 

در امر حکومت 
داری
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	اّول	کارتان	هست،	 مشاغل	حساس	به	افراد	صالح،	که	وقتی	به	امیرالمؤمنین؟ع؟گفتند	که	شما	امروز
ید	و	این	به	صالح	حکومت	و	خالفت	شما	نیست.	در	 کارها	بر	می	دار افراد	صاحب	نفوذ	را	از	رأس	
ید	که	پیروزى	 ْیِه«1	شما	از	علی	توقع	دار

َ
یُت َعل ِ

ّ
َجْوِر ِفیَمْن ُول

ْ
ْصَر ِبال َب الّنَ

ُ
ْطل

َ
ْن أ

َ
ونِّی أ ُمُر

ْ
 َتأ

َ
جواب	فرمود: »أ

ا 
َ
ل ِه  الّلَ »َو  بیاورد.	 به	دست	 است	 او	 گردن	 به	 آن	ها	 مسئولیت	 که	 مردمی	 آن	 به	 ظلم	 وسیله	ى	 به	 را	

براین	منوال	 تا	نقشه	ى	عالم	 «2	تا	دنیا	دنیا	است	
ً
َنْجما َماِء  الّسَ فِی   َنْجٌم  ّمَ 

َ
أ َما  َو  َسِمیٌر  َسَمَر  َما  ِبِه  ُطوُر 

َ
أ

کرد.	می	گویید	علی	شکست	می	خورد،	پس	براى	این	که	 	را	نخواهد	 کار است،	علی	بن	ابی	طالب	این	
	را	من	نخواهم	 کار کارى	را	انجام	بدهد؟	این	 شکست	نخورد	بر	خالف	اصول	و	ارزش	هاى	اسالمی	
	اّولین	روزهاى	حکومت	 کرد.	به	مردم	خودم	ظلم	نمی	کنم	تا	به	آن	وسیله	پیروزى	را	به	دست	بیاورم.	در
امیرالمؤمنین؟ع؟به	 	 از قبل	 دوره	ى	 در	 که	 کی	 امال و	 زمین	ها	 و	 و	جنس	ها	 پول	ها	 به	 راجع	 که	 وقتی	
که	به	ناحّق	این	اموال	دست	 کسانی	 این	و	آن	تقسیم	شده	بود	صحبت	شد،	فرمود	من	این	ها	را	از	
کرده	 ازدواج	 اموال	 این	 با	 ولو	 می	کشم	 بیرون	 آن	ها	 حلقوم	 از	 ما	 تعبیر	 به	 می	گیرم،	 گرفته	 قرار	 آن	ها	
کنیز	خریده	باشند.	این	قاطعیت	را	 کرده	باشند.	یا	با	آن	 گرفته	باشند	و	مهریه	زن	هایشان	 باشند،	زن	
که	 کرد	و	این	قاطعیت	جزو	قاطعیت	هایی	هم	بود	 	اّول	تصدى	مسئولیت	اعالم	 امیرالمؤمنین؟ع؟در
	این	 	امیرالمؤمنین؟ع؟از 	نبود	که	امیرالمؤمنین؟ع؟به	زبان	بگوید	اّما	در	عمل	از اعمال	هم	شد.	این	جور
قبیل	قاطعیتی	دیده	نشود	و	دردسرهایی	علی	بن	ابی	طالب؟ع؟	در	طول	نزدیک	به	پنج	سال	خالفت	
ناشی	از	همین	قاطعیت	ها	در	اجراى	اصول	بود.	البّته	قاطعیت	همین	جور	است.	قاطعیت	ممکن	
کند.	در	یک	برهه	اى	از	زمان	انسان	را	از	رسیدن	به	آرمان	هایش	باز	 کام	 است	در	یک	حادثه	انسان	را	نا
ت	هاى	عالم	همه	ى	انسان	هاى	

ّ
بدارد	اّما	نتیجه	در	مجموع	و	در	طول	تاریخ	این	می	شود	که	همه	ى	مل

که	از	ظلم	دلشان	به	درد	آمده	علی	بن	ابی	طالب؟ع؟	را	به	عنوان	یک	الگو	 کسانی	 حّق	طلب،	همه	ى	
	تاریخ	بشرّیت	به	عنوان	یک	درس	فراموش	نشدنی	می	ماند.	این	هنر	 و	سرمشق	عدالت	می	بینند	و	در

بزرگ	علی	بن	ابی	طالب؟ع؟	است.
به	اسالم	علی	بن	ابی	طالب	 به	شما	مؤمنان	 را	 قاطعیت	در	اصول	 اعمال	 این	 	 از نمونه	 من	دو	سه	
را	 یه	 رو همین	 که	 هستیم	 آن	 محتاج	 چقدر	 امروز	 ما	 ببینید	 امیرالمؤمنین؟ع؟بگویم،	 عاشقان	 و	
کنیم	و	به	فضل	الهی	با	هوشیارى	مسئوالن،	با	دقت	نظر	مردم	همین	رویه	در	اجتماع	ما	باید	 تعقیب	
که	امیرالمؤمنین؟ع؟اصول	را	 کرد.	یکی	از	مواردى	 عمل	بشود.	باید	اصول	را	با	قاطعیت	تمام	حفظ	
داستانی	 مسلمین.	 بیت	المال	 تقسیم	 بود؛	 مسلمانان	ها	 اموال	 تقسیم	 مسأله	ى	 در	 کرد	 آن	حفظ	 با	
برادر	 کرد	و	همیشه	هم	مطرح	بوده	داستان	عقیل	 که	عنوان	َسمبل	و	رمز	عدالت	علی	می	توان	نقل	
یه.	معاویه	 که	خود	عقیل	بعد	از	شهادت	امیرالمؤمنین؟ع؟رفت	پیش	معار امیرالمؤمنین؟ع؟است	
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گداخته	را	براى	من	نمی	گویی؟ گفت	اى	عقیل	داستان	آهن	
	امیرالمؤمنین؟ع؟وضع	زندگیش	بد	بود،	فقر	زندگی	او	را	 که	عقیل	برادر داستان	به	این	ترتیب	است	
گرفته	بود،	درآمدش	کفاف	مخارجش	را	نمی	داد،	چشمش	ضعیف	یا	نابینا	بود	و	فرزندان	متعددى	 فرا
خود	 می	بارید.	 او	 روى	 و	 سر	 از	 فقر	 که	 حالی	 امیرالمؤمنین؟ع؟در	 پیش	 آمد	 	 روز یک	 داشت.	 هم	
که	انسان	را	تکان	می	دهد.	من	این	جمالت	را	از	 امیرالمؤمنین؟ع؟این	ماجرا	را	نقل	می	کند	به	طورى	
ی اْسَتَماَحِنی  

َق  َحتَّ
َ
ْمل

َ
ا َو َقْد أ

ً
یُْت  َعِقیل

َ
َقْد َرأ

َ
ِه ل زبان	خود	امیرالمؤمنین؟ع؟برایتان	بخوانم.	می	فرماید:	»َو الّلَ

	بود	به	طورى	که	به	یک	صاع	 	نهایت	فقر	و	نیاز «1	می	فرماید:	عقیل	را	دیدم	در	حالی	که	در
ً
ْم  َصاعا

ُ
ک ِمْن ُبّرِ

امیرالمؤمنین؟ع؟یک	 پیش	 بود	 آمده	 عقیل	 می	کرد.	 مطالبه	 من	 از	 و	 داشت	 احتیاج	 گندم	شما	 از	
ْیُت	

َ
َرأ 	 »َو می	خواست.	 گندم	 کیلو	 سه	 نمی	خواست	 بزرگ	 سرمایه	ى	 یک	 نمی	خواست،	 گزاف	 پول	

َواِن	ِمْن	َفْقِرِهْم«	معلوم	می	شود	بچه	هاى	خودش	را	هم	آورده	بود	پیش	
ْ
ل
َ ْ
	ُغْبَر	األ ُعوِر

ُ
ِصْبَیاَنُه	ُشْعَث		الّش

و	 آشفته	 و	 ژولید	 موهاى	 با	 دیدم	 را	 او	 بچه	هاى	 من	 امیرالمؤمنین؟ع؟می	گوید:	 امیرالمؤمنین؟ع؟و	
ِعْظِلِم «	مثل	این	که	صورت	

ْ
َدْت ُوُجوُهُهْم ِبال َما ُسّوِ

َ
ّن

َ
أ

َ
صورت	هاى	تغییر	رنگ	داده	براثر	فقر	و	گرسنگی.	»ک

گرسنگی	صورت	هایشان	سیاه	 کرده	بودند.	این	طفلک	ها	از	 این	بچه	ها	را	با	رنگ	سیاه	رنگ	آمیزى	
	از	من	کمک	 	به	من	مراجعه	کرد،	چند	بار « چند	بار

ً
دا  ُمَرّدِ

َ
َقْول

ْ
ّیَ ال

َ
َر َعل  َو َکّرَ

ً
دا شده	بود.	»َو َعاَوَدنِی ُمَؤّکِ

	نیاز	خودش	را	 که	آمد	پیش	من	و	مکرر	در	مکرر وقتی	 ْیِه َسْمِعى« 
َ
ِإل ْصَغْیُت 

َ
خواست	برادرم	عقیل »َفأ

کردم. گوش	 گوشم	را	به	او	دادم،	به	حرف	او	 گفت	من	 کرد	و	به	من	 تکرار	
دادم	 گوش	 او	 به	حرف	 و	 َطِریَقِتی«	چون	ساکت	شدم	  

ً
ُمَفاِرقا ِقَیاَدُه   ِبُع 

َ
ّت

َ
أ َو  ِدیِنی  ِبیُعُه 

َ
أ نِّی 

َ
أ »َفَظّنَ  	

ُه َحِدیَدًة«2	امیرالمؤمنین؟ع؟جواب	او	را	عماًل	
َ
ْحَمْیُت  ل

َ
کرد	من	دینم	را	به	او	خواهم	فروخت.	»َفأ خیال	

به	عقیل	 را	 آهِن	گداخته	 ِجْسِمِه«	 ِمْن  ْدَنْیُتَها 
َ
أ »ُثّمَ  گداخته	شد	 تا	 گذاشتم	 آتش	 را	در	 آهنی	 می	دهد؛	

ناله	 گهان	 ِمَها«	نا
َ
ل

َ
أ ِمْن  َدَنٍف   »َفَضّجَ َضِجیَج ِذی  کرد	 که	حرارت	آهن	را	حس	 کردم	به	طورى	 نزدیک	

	این	آهن	به	جسم	به	او	رسید	احساس	کرد	که	گویا	می	خواهم	این	 کشید،	ناله	سرداد	براثر	گرمایی	که	از
گداختگی	این	 که	از	 ْن َیْحَتِرَق ِمْن ِمیَسِمَها«	نزدیک	بود	

َ
گداخته	را	به	بدن	او	بچسبانم	»َو َکاَد أ آهن	

َواِکُل  َیا َعِقیُل« قربان	
َ
ْتَک الّث

َ
ُه َثِکل

َ
ُت ل

ْ
کرد	»َفُقل که	این	وضعّیت	را	پیدا	 	آنی	 آهن	آتش	بگیرد	بعد	از

	به	 گفتم	به	برادرم	عقیل	اى	عقیل	مادران	عزادار این	دل	قوى	و	نیرومند،	این	عزم	پوالدین.	می	گوید	
اُرَها ِلَغَضِبِه«	تو	از	 ی َناٍر َسَجَرَها َجّبَ

َ
نِی ِإل ِعِبِه َو َتُجّرُ

َ
ْحَماَها انسان ها ِلل

َ
 َتِئّنُ ِمْن َحِدیَدٍة أ

َ
عزایت	بنشینند	»أ

کردم	و	نمی	خواهم	بدن	تو	را	با	آن	بیازارم	 گداختم	و	به	بدن	تو	نزدیک	 که	من	نه	به	جد	آن	را	 یک	آهنی	
	از	روى	خشم	و	غضب	بر	ظالمان	برافروخته	است	ناله	 که	خداى	جّبار 	آتشی	 ناله	می	کنی.	اّما	علی	از
کردى،	اّما	من	از	لهیب	آتش	دوزخ	 کوچک	ناله	 ى«	تو	از	یک	آزار	

َ
ظ

َ
ِئّنُ ِمْن ل

َ
ا أ

َ
َذى َو ل

َ
أ

ْ
 َتِئّنُ ِمَن ال

َ
نکند.	»أ
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ناله	نکنم.
که	دل	هاى	مستضعفان	تا	 	تاریخ	می	ماند،	این	همان	امیدى	است	 که	در این	همان	درسی	است	
گر	علی	را	بشناسد	و	این	ماجرا	را	بداند	در	دل	او	خواهد	 ابد	از	هر	دینی،	از	هر	مذهبی،	از	هر	مکتبی	ا
ماند.	براى	همین	است	که	کسانی	که	به	خداى	علی	ایمان	ندارند	به	درس	عدالت	علی	ایمان	دارند.	
ت	هاى	دنیا	را	و	همه	ى	

ّ
براى	همین	است	که	امروز	عدالت	علی	بن	ابی	طالب	شایسته	آن	هست	که	مل

کند.	این	قاطعیت	را	حفظ	اصول.	 کنند	هدایت	 کار	 که	می	خواهند	براى	مردمشان	 دولت	هایی	را	
گر	ملک	خود	من	 که	در	اختیار	من	است	ا امیرالمؤمنین؟ع؟در	یک	جمله	اى	می	فرماید:	این	مالی	را	
هم	بود	بالسویه	میان	مردم	تقسیم	می	کردم.	چه	برسد	به	این	که	بیت	المال	مال	من	نیست،	مال	خود	
مردم	است.	قاطعیت	در	حفظ	اصول	عدالت	اجتماعی	در	اسالم	به	این	وضع	در	می	آید؛	این	یک	
گریه	آورد	 یه	را	که	با	علی	جنگیده	بود	و	دشمن	علی	بود،	به	 نمونه	است	که	همان	طورى	که	گفتم	معاو

کرد. و	چشمانش	پر	از	اشک	شد	و	نسبت	به	علی	بن	ابی	طالب	احساس	خضوع	
حکومت	 به	 مربوط	 مهّم	 مسایل	 درباره	ى	 که	 می	بینیم	 را	 قاطعیت	 همین	 دیگر	 مورد	 یک	 در	
اّما	 نبود،	 اجتماعی	 رسمی	 مقام	 یک	 عقیل	 این	جا	 است.	 امور	 اندرکاران	 دست	 و	 گردانندگان	 و	
گرد	امیرالمؤمنین،	مرید	و	مخلص	امیرالمؤمنین؟ع؟	 عبداهلل	بن	عباس	پسر	عموى	امیرالمؤمنین،	شا
که	امیرالمؤمنین؟ع؟او	را	از	همه	به	خود	نزدیک	تر	می	شمرد	این	استاندار	بصره	 کسانی	 است.	یکی	از	
گر	چه	این	حادثه	در	زندگی	او	هست	و	نقل	 بود	از	طرف	امیرالمؤمنین؟ع؟.	البّته	عبداهلل	بن	عباس	ا
که	تا	آخر	عمر	 کسانی	است	 شده	در	نهج	البالغه	هم	آن	نامه	وجود	دارد،	اّما	عبداهلل	بن	عباس	یکی	از	
گرد	علی	بود.	با	این	که	امیرالمؤمنین؟ع؟این	شدت	عمل	را	با	او	 به	امیرالمؤمنین؟ع؟	وفادار	ماند.	شا
که	این	از	دل	مؤمن	به	خدا	برمی	خیزد،	 که	حاال	عرض	می	کنم،	اّما	او	چون	می	دانست	 به	خرج	داد	
از	مبلغان	 تا	آخر	عمر	یکی	 برگردد	بلکه	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 	 از که	 نیامد	و	موجب	نشد	 نه	فقط	بدش	
که	 بود	 رسیده	 گزارش	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 به	 امیرالمؤمنین؟ع؟بود.	 محبت	 به	 منادیان	 و	 وفاداران	 و	
که	در	اختیارش	هست،	دخل	و	تصرف	بی	جا	 	اموال	بیت	المالی	 عبداهلل	بن	عباس	یک	مقدارى	در
من	 براى	 کتاب	 و	 رسیده،	حساب	 من	 گوش	 به	 این	چنین	چیزى	 که	 نوشتند	 نامه	 کرده.	حضرت	
من	 گر	 ا است	 من	 عموى	 پسر	 عباس	 عبداهلل	بن	 که	حاال	 نکرد	 مالحظه	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 بفرست.	
هر	 که	 می	دانیم	 ما	 وقتی	 است.	 او	 به	 اهانت	 این	 نگفت	 می	آید.	 بدش	 بده،	 کتاب	 بگویم	حساب	
انسانی	می	تواند	لغزش	و	اشتباه	و	خطا	در	مسایل	شخصی	و	در	مسایل	جمعی	و	در	مسئولیتهاى	
بزرگ	اجتماعی	داشته	باشد،	این	مالحظات	دیگر	بی	جا	است.	ممکن	است	ناراحت	بشود،	ممکن	
کارگزاران	حکومت	را	 کار	 کردن،	مالحظه	ى	 است	خالف	توقعش	بشود،	بشود.	پرسیدن،	حسابرسی	

کردن،	این	یک	واجب	و	فریضه	است	بر	اّولیاى	امور.
کتابت	چیه؟	عبداهلل	بن	عباس	 که	براى	من	بفرست،	بنویس	ببینم	حساب	 لذا	حضرت	نوشتند	
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	این	ها	 	این	اموال	در	اختیارمان	هست	بیش	از که	ما	از که	آن	مقدارى	 بدش	آمد.	در	جواب	نوشت	
که	خیال	می	کنند	چون	یک	خدمتی	 که	در	بعضی	هست	 یم.	این	حالتی	 ما	حّق	بر	بیت	المال	دار
کردند؛	پس	 مردم	 براى	 یا	 انقالب	 براى	 کارى	 دادند،	چون	یک	 به	خرج	 کردند،	چون	یک	سابقه	ای	
از	 کمتر	 شد	 تلف	 آن	ها	 دست	 زیر	 چیزى	 گر	 ا و	 است	 یادى	 ز حّق	 یک	 بیت	المال	 در	 آن	ها	 حّق	
	این	بزرگوار	عبداهلل	بن	عباس	هم	وجود	داشت	و	همین	را	 	نادرست	در حّقشان	هست.	همین	تصور
به	امیرالمؤمنین؟ع؟	نوشت	و	شاید	هم	بی	توقعیش	را.	آن	وقت	امیرالمؤمنین؟ع؟	در	جواب	او	یک	
الفاظ	شدید	و	غلیظ	و	 نامه	در	نهج	البالغه	ى	شریف	هست.	به	قدرى	 که	این	 نامه	ى	تندى	نوشته	
گر	 که	انسان	تعجب	می	کند.	واقعًا	ا 	این	نامه	هست	 کننده	و	مالّمت	گر	نسبت	به	ابن	عباس	در توبیخ	
کس	دیگرى	بود	 ایمان	ابن	عباس	نبود	و	سابقه	ى	معرفت	او	نسبت	به	امیرالمؤمنین؟ع؟	نبود	شاید	
از	 ببرد،	اصاًل	 پناه	 یه	 به	معاو و	 گردان	بشود	 که	روى	 امیرالمؤمنین؟ع؟	موجب	می	شد	 نامه	ى	 این	 	 از
حوزه	ى	والیت	امیرالمؤمنین؟ع؟	خارج	بشود	اّما	او	نکرد.	و	بعدها	همواره	عبداهلل	بن	عباس	هر	وقت	
	و	یاد	نیک	این	استاد	 یاد	امیرالمؤمنین؟ع؟	را	می	کرد	چشمش	پر	از	اشک	می	شد	و	نام	نیک	این	بزرگوار
و	امام	خود	را	بر	زبان	جارى	می	کرد.	طبیعی	است	که	وقتی	امیرالمؤمنین؟ع؟		براى	خدا	حرف	می	زند،	
پسر	 این	است.	مالحظه	ى	 قاطعیت	 ببینید	 بود.	 الهی	خواهد	 و	 اثر	عمیق	 او	هم	 اثر	 اقدام	می	کند،	
گرد	و	استادى،	مالحظه	ى	سوابق	خدمت،	عبداهلل	بن	عباس	یکی	از	حواریین	 عمویی،	مالحظه	ى	شا
	این	حضرت	به	بهترین	وجهی	دفاع	 که	در	مقابل	دشمنانش	از کسانی	بوده	 امیرالمؤمنین؟ع؟	بود،	از	
کرده؛	تخلف،	تخلف	است،	فرقی	نمی	کند.	متخلف	 که	این	تخلف	 که	خبر	می	رسد	 کرده.	اّما	وقتی	

گر	عبداهلل	بن	عباس	هم	هست	باید	به	او	تذکر	داده	بشود. ا
یک	مورد	دیگر	از	قاطعیت	امیرالمؤمنین؟ع؟	در	اصول	عرض	بکنم	و	این	خطبه	را	به	پایان	ببرم	و	آن	
که	یک	انسانی	منصوب	به	یک	مسئولیت	 که	موجب	می	شود	 در	عزل	و	نصب	ها	است.	ارزش	هایی	
گماشت.	 کارى	 بر	همه	 نمی	شود	 را	 کس	 ارزش	های	مشخصی	است.	همه	 این	ها	 بشود	 اجتماعی	
صالحیت	هایی	 می	شوند	 گماشته	 اجتماعی	 مأموریت	هاى	 و	 مسئولیت	ها	 به	 که	 افرادى	 باید	
بدى	 آدم	هاى	 که	 نیست	 این	 معنایش	 نداشتند	 را	 قابلیت	ها	 آن	 گر	 ا باشند.	 داشته	 قابلیت	هاى	 و	
کار	دیگرى	بکنند.	در	حکومت	 کار	مناسب	نیستند	باید	 که	براى	این	 هستند.	معنایش	این	است	

امیرالمؤمنین؟ع؟	این	معنا	مراعات	می	شد.
در	یک	مورد	که	مورد	توّجه	بنده	قرار	گرفت	این	است	که	وقتی	مصر	مورد	تهاجم	مهاجمینی	از	طرف	
که	باید	استاندار	مصر،	یعنی	محّمدبن	ابی	بکر	را	 کردند	 گرفت،	امیرالمؤمنین؟ع؟	احساس	 شام	قرار	
را	به	یک	انسان	 	 کار بردارند	و	 گردان	مخصوص	امیرالمؤمنین؟ع؟	است	 یاران	و	نزدیکان	و	شا 	 از که	
که	راه	افتاد	طرف	 	آنی	 نیرومندترى	بدهند.	آن	آدم	نیرومندتر	مالک	اشتر	بود.	البّته	مالک	اشتر	بعد	از
گرفت	و	به	شهادت	رسید	و	به	مصر	نرسید.	اّما	به	صرف	این	که	 	بین	را	مورد	سوءقصد	قرار	 مصر،	در

قاطعیت 
امیرالمؤمنین 

؟ع؟ در امر 
حکومت داری
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مالک	اشتر	با	صالحیت	بیشترى	است	موجب	آن	شد	که	امیرالمؤمنین؟ع؟	محّمدبن	ابی	بکر	را	بردارد	
و	مالک	اشتر	را	بگذارد	و	محّمدبن	ابی	ابکر	هم	بدش	آمد.	باالخره	انسان	است،	بشر	است.	با	این	که	
	بهترین	یاران	امیرالمؤمنین؟ع؟	و	فرزند	خوانده	ى	امیرالمؤمنین؟ع؟	هست	 محّمدبن	ابی	بکر	یکی	از
او	 	 از مسئولیت	 این	 براى	 می	بینند	 وقتی	 درعین	حال	 بودند،	 عالقه	مند	 فوق	العاده	 او	 به	 و	حضرت	
مناسب	تر	و	شایسته	ترى	وجود	دارد	و	او	مالک	اشتر	هست	او	را	بر	می	دارند،	مالک	اشتر	را	می	گذارند،	
در	 هم	 می	دهد؛	حضرت	 گالیه	آمیز	 یپغام	 یا	 می	نویسد	 گالیه	آمیزى	 نامه	ى	 می	شود،	 ناراحت	 هم	 او	
اشتر	 مالک	 با	 	 کار این	 اّما	 شمردم،	 کوچک	 را	 تو	 نشده	ام،	 بدبین	 تو	 به	 تو	 	 از من	 می	نویسند	 جواب	

مناسب	تر	بود؛	قریب	به	این	مضامین،	این	واقعّیت	است.
ارزش	هاى	 و	 اصول	 به	 پابندی	هاى	صددرصد	 این	 و	 برخوردها	 این	 و	 رفتارها	 این	 مجموعه	ى	 و	
که	چهره	ى	 را	ساخته	 نشدنی	 فراموش	 تاریخی	 آن	شخصیت	جهانی	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 	 از اسالمی	
با	عظمت	 	 قدر این	 است.	 افسانه	ای	 مردم	مسلمان	شبیه	چهره	هاى	 میان	ذهن	هاى	 در	 بزرگوار	 آن	
که	این	پایبندى	به	اصول	 یم	 و	این	قدر	منور	حّتی	در	میان	غیر	مسلمانان	ها	و	ما	امروز	احتیاج	دار
امیرالمؤمنین؟ع؟	چه	 با	سعادت	 والدت	 این	سالگرد	 	 در ما	 گر	 ا و	 فرابگیریم	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 	 از را	
مسئوالن	و	چه	آحاد	مردم	اهمّیت	به	اصول	را	سرمشق	امیرالمؤمنین؟ع؟	براى	خودشان	قرار	بدهند	
که	انقالب	عزیز	ما	بر	مبناى	 	برده	ایم.	یادمان	باشد	 گران	قدر 	این	یادبود	 ما	یقینًا	زاد	و	توشه	ى	الزم	را	از
یک	اصولی	بنیاد	شده	است.	اصل	پایبندى	به	اسالم،	اصل	دفاع	از	محرومان	و	مستضعفان،	اصل	
گرایش	به	قدرت	هاى	شرقی	و	غربی،	اصل	عدالت	اجتماعی	در	میان	آحاد	مردم،	اصل	تربیت	 عدم	
که	 ارزشمند	اسالمی	 و	همه	ى	اصول	 انسان	 به	 ارزش	دادن	 و	 کراّمت	دادن	 تعلیم	اسالمی،	اصل	 و	
غالبًا	برپایه	ى	توحید	بنا	شده	این	ها	اصول	ارزشمند	ما	است.	ما	باید	به	این	اصول	اهمّیت		بدهیم.	
ارزش	های	درجه	ى	یک	اسالمی	را	در	عمل	اجتماعی	مان	هم	درجه	ى	یک	بدانیم	و	این	تقواى	الهی	
کید	می	کنم	 	این	خطبه	ى	جمعه	توصیه	می	کنم	و	تأ است.	و	من	به	شما	برادران	و	خواهران	عزیز	در
کنید.	آن	چه	براى	یک	 	پایبندى	به	حفظ	اصول	و	ارزش	هاى	اسالمی	مالحظه	 که	تقواى	الهی	را	در
که	در	سلسله	 یم	 	این	جامعه	معتبر	باشد	و	امیدوار که	چه	ارزش	هایی	در جامعه	مهّم	است	این	است	
که	از	نظر	اسالم	ارزش	هاى	 که	انجام	می	گیرد	راجع	به	ارزش	هاى	اسالمی	و	آن	چیزهایی	 بحث	هایی	
کنیم.	پروردگارا	به	حرمت	امیرالمؤمنین؟ع؟ما	را	جزو	پیروان	واقعی	آن	 	اّول	هست	بتوانیم،	بحث	 طراز

حضرت	قرار	بده.
والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته
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گفتار نهم نمودار 
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بخش هفتم: 
نشانه اصلی حکومت اسالمی؛ اتکای به مردم



گی حکومت اسالمی 1 گفتار دهم: مردمی بودن، ویژ
بسم	اهلل	الرحمن	الرحیم

قدرته	 بعد	 عفوه	 علی	 الحمدهلل	 علمه	 بعد	 حلمه	 علی	 الحمدهلل	 و	 العالمین	 رّب	 الحمدهلل	
بارک	علی	 و	 زد	 و	 م	

ّ
و	سل لهم	صّل	

ّ
ال یرید	 ما	 قادر	علی	 و	هو	 اناته	فی	غضبه	 الحمدهلل	علی	طول	 و	

نذیر	 و	 و	بشیر	رحمتک	 غ	رساالتک	
ّ
و	مبل و	نجیبک	و	خیرتک	فی	خلقک	و	حافظ	سّرک	 حبیبک	

نقمتک	سّیدنا	و	نبّینا	ابی	القاسم	محّمد	و	علی	اله	األطیبین	األطهرین	المنتجبین	الهداة	المهدیین	
ائمة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	 بقّیةاهلل	فی	األرضین	و	صّل	علی	 المعصومین	سّیما	
ْرِض َو لا 

َ
أ

ْ
ا فِی ال ّوً

ُ
ذیَن لا ُیریُدوَن ُعل

َّ
ِلل ها 

ُ
آِخَرُة َنْجَعل

ْ
اُر ال الّدَ َک 

ْ
»ِتل کتابه:	 المؤمنین.	قال	اهلل	الحکیم	فی	

قیَن«2 ُمّتَ
ْ
عاِقَبُة ِلل

ْ
 َو ال

ً
َفسادا

	درباره	ى	این	خصلت	بسیار	خطرناک	در	زمامداران	یعنی	خصلت	علو	و	استکبار،	در	چند	خطبه	
که	چون	طبیعت	انسان	آن	چنان	طبیعتی	 کردیم	 گذشته	عرایضی	عرض	شد	و	عرض	 در	هفته	هاى	
گر	موانع	در	سر	راه	اعمال	هوس	ها	و	تمایالت	خود	نبیند	و	یک	نگهدارنده	و	عاصمی	هم	در	 که	ا است	
درون	او	وجود	نداشته	باشد	خودخواهی	و	هوس	رانی	در	وجود	انسان	مثل	شعله	ى	آتشی	دم	به	دم	زبانه	
و	احساس	استغناء	بکند،	طغیان	 ببیند	 	 را	بی	نیاز که	وقتی	خود	 این	است	 می	کشد.	طبیعت	بشر	
گردن	کشان	و	 	او	غلبه	می	کند.	اغلب	طغیان	گران	عالم	و	 در	وجود	او	و	بر	اعمال	و	رفتار	و	حّتی	افکار
که	با	رفتار	خود	حرکات	خود	تاریخ	بشرّیت	را	براى	مدت	هایی	محکوم	به	توقف	 کسانی	 ستمگران	و	
مردم	 اّول	 	 از افراد	 این	 گذاشتند،	غالب	 باقی	 در	جهان	 از	خودشان	 زشتی	 و	چهره	ى	 کردند	 رکود	 و	
کامرانی	را	در	خود	 خبیث	و	پلیدى	نبودند.	مطلق	العنان	بودن،	مانع	و	رادع	احساس	نکردن،	توانایی	
	بر	مایه	هاى	طغیان	در	وجود	آن	ها	 که	لحظه	به	لحظه	و	روزبه	روز کردن	موجب	شده	است	 احساس	

1.خطبه	هاى	نماز	جمعه	تهران	1363/05/12
2.قصص:	83

خودخواهی، درد 
صعب العالج

 و سریع االنتشار
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افزوده	بشود.
َءاُه اْسَتْغنَی«1	این	حقیقت	را	براى	ما	 ن ّرَ

َ
َیْطَغى أ

َ
انَساَن ل

ْ
کوتاه	و	پرمحتواى »ِإّنَ ال که	آیه	ى	 همان	طورى	

روشن	و	مجسم	می	کند.	انسان	وقتی	خود	را	مستغنی	ببیند،	احساس	بی	نیازى	بکند	طغیان	خواهد	
کرد.	این	یک	درد	صعب	العالج	و	سریع	االنتشار	در	میان	افراد	بشر	مخصوصًا	در	میان	قدرتمندان	و	
که	روى	این	مسأله	ما	یک	قدرى	بحث	را	 گونه	اعمال	تمایالت	خود	هست.	لذاست	 متمکنین	از	هر	
که	 که	امروز	در	سراسر	جهان	بشرّیت	همچنان	درد	بزرگی	 کردیم	و	تصور	ما	هم	این	است	 گسترده	 ما	
کم	هست،	همین	این	درد	استکبار	و	طغیان	سردمداران	و	مسئوالن	سیاسی	 بر	زندگی	انسان	ها	حا
	و	بعضی	از	چیزها	و	آثارى	که	بر	آن	مترتب	می	شود	 کشورهاست.	بحث	را	درباره	ى	ریشه	هاى	استکبار
طور	 به	 و	 می	پردازم	 بحث	 این	 	 از دیگرى	 قسمت	 یک	 به	 من	 امروز	 دادیم؛	 ادامه	 هفته	 این	چند	 	 در
که	آن	روى	سکه	ى	استکبار	و	طغیان	قدرتمندان	 مختصر	آن	را	عرض	می	کنم	و	آن	بحث	این	است	
گر	زمامداران	 که	در	آن	جامعه	زندگی	می	کنند.	ا ت	و	خفت	و	بی	ارزش	شدن	انسان	هایی	است	

ّ
ذل

که	همه	ى	عوامل	 کنند	جز	این	چاره	اى	ندارند	 که	مردم	از	آن	ها	اطاعت	 مستکّبر		و	طاغیه	بخواهند	
که	 کنند.	همان	طورى	 	واقع	شخصیت	انسان	ها	را	خرد	 	بین	ببرند	و	در استقالل	را	در	درون	انسان	ها	از
کرده	 که	یک	چهره	ى	طغیان	گر	معروف	تاریخ	اسالم	هست،	قرآن	این	مطلب	را	بیان	 درباره	ى	فرعون	
طاُعوُه«2	فرعون	براى	این	که	اطاعت	بی	قید	و	شرط	مردم	را	براى	خود	تأمین	

َ
  َقْوَمُه َفأ

َ
است	»َفاْسَتَخّف

کردن	 کند.	استخفاف	مردم	یعنی	خفیف	 که	مردم	را	استخفاف	 که	داشت	این	بود	 بکند	تنها	راهی	
که	به	آن	ها	این	وزن	را	 گرفتن	وآن	چیزى	را	 آن	ها.	شخصیت	آن	ها	و	وزن	واقعی	و	معنوى	آن	ها	را	ندیده	
	بین	بردن.	البّته	این	یک	بحث	روانشناسی	اجتماعی	است	 کردن	و	از می	بخشد	در	وجود	آن	ها	نابود	
کامل	با	اّتکا	 که	امروز	در	یک	نظام	مردمی	 که	در	خور	مطالعه	و	تدبر	فراوانی	است.	مخصوصًا	براى	ما	
به	اراده	ى	مردم	و	شناخت	مردم	و	عمل	مردم	و	کمک	مردم	می	خواهیم	تجربه	ى	نظام	اسالمی	را	بعد	از	
کنیم.	براى	ما	این	مسأله	فوق	العاده	حائز	اهمّیت		است.	چون	ما	در	 گذشت	قرن	هاى	متمادى	زنده	
	واقعی	داشته	باشند	و	این	که	 یم	که	مردم	در	همه	ى	قضایا	یک	حضور نظام	خودمان	احتیاج	به	این	دار

که	نظام	اسالمی،	یک	نظام	مردمی	است. 	این	باب	است	 یم	از می	گویم	احتیاج	دار
کنیم	و	در	مقابل	چشم	استفهام	کنندگان	و	 	این	کشور	تجربه	 گر	ما	بخواهیم	یک	نظام	اسالمی	را	در 	ا
یم	 کنندگان	از	دوست	و	دشمن	یک	نمونه	ى	عینی	و	علمی	نشان	بدهیم	چاره	اى	جز	این	ندار استفار	
کنیم.	پس	نظام	اسالمی	یک	 که	این	رکن	اصلی	نظام	حکومت	در	اسالم	یعنی	اّتکا	به	مردم	را	تأمین	
که	جاى	آن	نقش	را	هیچ	چیز	دیگر	 نظام	مردمی	است.	و	مردم	در	نظام	اسالمی	یک	نقش	واقعی	دارند	
باید	 باید	تشخیص	بدهند،	 باید	حضور	داشته	باشند،	 که	مردم	 	این	نظام	 نمی	تواند	بگیرد.	پس	در

1.علق:	6	و	7
2.زخرف:	54

اّتکا به مردم، 
نشانه اصلی 
حکومت اسالمی
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کنند،	باید	آن	ها	را	هدایت	 کننده	و	اداره	کنندى	جامعه	را	کمک	 کنند،	باید	دستگاه	هاى	عمل	 اقدام	
که	مردم	از	آن	شخصیت	 	این	نظام	باید	ما	درست	بشناسیم	که	کدام	عوامل	موجب	می	شود	 کنند،	در
	نماز	جمعه	 انسانی	خودشان	تهی	بشوند،	خالی	بشوند،	استخفاف	پیدا	کنند.	البّته	این	بحثی	که	در

کنم	نیست. و	در	خطبه	ى	نماز	جمعه	بشود	به	طور	مشروح	آن	را	بنده	بررسی	
که	متفکرین	و	مردمان	اهل	درد	و	عالقه	مند	دنبال	 اّما	جا	دارد	 	اشاره	اى	می	کنم	 من	فقط	اجمااًل
ببینند	چه	عواملی	 کنند	 اسالمی	پی	گیرى	 کنونی	جمهورى	 نظام	 ما	 کنونی	 در	وضع	 را	 این	مسأله	
انسانی	 آن	محتواى	 از	 و	 نکنند	 که	مردم	احساس	شخصیت	 این	منتهی	خواهد	شد	 به	 در	جامعه	
آمد	 پیش	 برایشان	 حادثه	 چند	 این	 وقتی	 یعنی	 صورت	 چند	 در	 مردم	 بشوند؟	 خالی	 خودشان	
گر	نگذارند	 گاهی	و	معرفت	است.	ا کنند	و	حضور	داشته	باشند.	اّول	نقص	آ نمی	توانند	تصمیم	گیرى	
کننده	و	خباثت	آمیز	به	 گمراه	 گر	هجمه	تبلیغات	 کنند	و	جریان	ها	را	بفهمند،	ا مردم	حقایق	را	درک	
گرفتارى	به	 	براى	مردم	 کنند،	یا	آن	قدر که	مردم	حقایق	را	درک	 	این	بشود	 که	مانع	از اندازه	اى	باشد	
که	مردم	احساس	عالقه	نکنند	به	این	که	بروند	حقایق	را	بفهمند	همان	استخفاف	پیش	 وجود	بیاورند	
دموکراسی	هاى	 با	 علی	الظاهر	 که	 دنیایی	 در	 چه	 ماّدى	 متمّدِن	 دنیاى	 در	 متأّسفانه	 امروز	 و	 می	آید	
کمیت	مطلق	 که	به	شیوه	ى	سوسیالیستی	اداره	می	شود	و	با	حا غربی	اداره	می	شود	چه	در	آن	مناطقی	
که	مردم	همه	ى	حقایق	را،	همه	ى	جریان	ها	را	بفهمند	وجود	 دولت،	مردم	حرکت	می	کنند	این	امکان	
کردن	این	 کردند	می	توانند	در	دگرگون	 گر	حقایق	را	درک	 که	ا کسانی	 ندارد.	نقش	مردم	به	عنوان	آن	
	بیشتر	نظام	هاى	دنیا	 گر	چه	تلخ	باشد	به	عنوان	یک	نقش	پذیرفته	امروز	در حقایق	نقش	داشته	باشند	ا
	این	که	راجع	به	مردمی	بودن	نظام	اسالمی	و	 	اوایل	این	بحث	در	چند	ماه	قبل	از وجود	ندارد.	و	من	در

کردم. 	این	باره	مفصل	صحبت	 حکومت	اسالمی	بحث	می	کردم	در
و	 گرفتاری	ها	 که	 است	 این	جورى	 دنیا	 کشورهاى	 بیشتر	 	 در و	 دنیا	 کنونی	 شکل	 در	 مردم	 وضع	
مانع	 برآن	ها	 تحمیل	شده	ى	 و	حرکت	هاى	 تالش	ها	 و	 ماّدى	 جاذبه	هاى	 و	 اشتغاالت	 و	 سرگرمی	ها	
گاهی	ها	و	معرفت	ها	باشند،	از	مسایل	سیاسی	دنیا	اّطالع	ندارند.	برخالف	 که	در	دنیاى	آ می	شود	
که	همه	ى	افراد	جامعه	نسبت	به	مسایل	و	 کنونی	ما	 یک	جامعه	ى	انقالبی	برانگیخته،	مثل	جامعه	ى	
که	در	کشورشان	می	گذرد	و	در	دنیا	می	گذرد	احساس	می	کنند	عالقه	مندند،	می	خواهند	 جریان	هایی	
کوچک	و	نوجوان	ها	 کشور	ما	بچه	هاى	 بفهمند،	در	جوامع	دیگر	یک	چنین	وضعّیتی	وجود	ندارد.	در	
هم	بسیارى	چیزها	را	می	دانند.	از	حقایق	مّطلع	اند،	از	جریان	هاى	استکبارى	در	دنیا	اّطالع	دارند،	از	
	توطئه	ها	مّطلع	اند.	زن	ها	توى	خانه	ها،	مرد	در	مناطق	 ضعف	های	سیاست	های	جهانی	باخبرند،	از
که	 که	اهل	سواد	هم	نیستند	انسان	می	بیند	 کسانی	 گون	خودشان،	حّتی	 گونا کار	و	مشاغل	 کسب	و	
روستائیان	 از	 با	بعضی	 رادیو	می	بینم،	مصاحبه	می	کنند	 	 گاهی	من	در بااطالع	اند.	 کاماًل	 از	مسایل	
کشاورزى	سروکار	دارد	 که	با	زمین	و	شغل	دشوار	 فالن	منطقه	دوردست	مثاًل،	یک	مرد	روستایی	زارع	
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که	از	مسایل	مهّم	درجه	ى	 که	مصاحبه	می	کنند	می	بینند	 و	زندگی	خیلی	راحت	و	مرفهی	ندارد	با	او	
اّول	جهانی	مّطلع	است.

ت	ها	در	دنیا	حقیقت	مسأله	ى	فلسطین	را	هنوز	درست	نمی	دانند.	ممکن	نیست	در	دنیا	
ّ
امروز	مل

که	در	سرزمین	غصب	شده	ى	فلسطین	وجود	دارد	بدانند	و	درعین	حال	این	 ت	ها	آن	حقیقتی	را	
ّ
مل

ت	آواره	شده	ى	فلسطینی	
ّ
خونسردى،	این	بی	تفاوتی،	حّتی	این	احساسات	منفی	نسبت	به	یک	مل

کما	این	که	مشاهده	می	کنیم.	مردم	نمی	دانند	در	فلسطین	چه	 کنیم	 ت	ها	مشاهده	
ّ
را	ما	در	میان	مل

یم	ها	 گذشت.	مردم	نمی	دانند	در	کشورهاى	اروپایی	و	کشورهاى	متمّدن	دنیا	که	دولت	های	آن	ها	و	رژ
و	سلطه	گرى	 و	استعمار	 	 پدیده	ى	استکبار ت	هاى	سراسر	دنیا	چه	می	کنند.	

ّ
با	مل آن	ها	 نظام	های	 و	

این	که	 با	 ت	ها	
ّ
مل از	 و	بعضی	 با	وجود	خودشان	 کردند	 	لمس	 ت	هاى	جهان	سّوم	

ّ
مل که	 را	 دولت	ها	

اروپایی	 ت	هاى	
ّ
	آن	ندارند	مل از اّما	قدرت	جمع	بندى	درستی	 کردند	 با	وجود	خودشان	لمس	 را	 آن	

ی	بی	خبر	هستند؛	یعنی	این	
ّ
	این	حقایق	به	کل که	سلطه	گر	هستند	از کشورهایی	 ت	های	همان	

ّ
را،	مل

	انقالبی،	در	یک	جامعه	ى	برانگیخته،	 مهّمترین	جریانات	سیاسی	دنیا	را	نمی	دانند.	اّما	در	یک	کشور
را	 حقایق	 مطلب	 نیست	 این	جورى	 می	کنند	 استقالل	 و	 آزادى	 احساس	 که	 مردمی	 یک	 میان	 در	
بزرگترین	 به	مسایل	جهانی	 آن	ها	 گاهی	 آ و	 و	آشنایی	 و	معرفت	مردم	 این	ذهنیت	مردم،	 می	دانند.	
نگه	 باقی	 آورده،	 وجود	 به	 براشان	 آن	ها	 بودن	 انسانی	 که	 را	 آن	شخصیتی	 آن	ها	 به	 که	 است	 عاملی	
ت	ها	

ّ
اّما	استخفاف،	مل که	می	توانند	حقایق	را	تغییر	هم	بدهند.	 می	دارد	و	مردم	احساس	می	کنند	

ت	ها	بفهمند	و	مسایل	و	
ّ
که	نگذارند	مل کردن	یک	مظهر	عمده	اش	این	است	 کردن،	ذلیل	 را	پست	

کنند. جریانات	را	درک	
طاُعوُه«1	استفاده	

َ
َفأ َقْوَمُه    

َ
»َفاْسَتَخّف آیه	ى	شریفه	ى:  این	 	 در که	 استخفاف	 که	 دیگرى	 مظهر	 یک	

ت	ها	
ّ
	را	و	نیروى	حرکت	را	از	مل کار که	اراده	و	توان	و	نیروى	 ت	ها	وجود	دارد	این	است	

ّ
می	شود،	در	مل

دنیا	 در	 امروز	 که	 پیشرفت	هاى	علمی	 تمام	 بی	نهایت	اند.	 تحرک	 استعداد	 داراى	 انسان	ها	 بگیرند.	
وجود	دارد	و	پیشرفت	هاى	صنعتی	و	نوآوری	ها	و	ابتکارهاى	محیرالعقول	محصول	نیروهاى	درونی	
و	 تسلیم	 و	 اراده	 و	همین	قدرت	 نیرو	 گر	همین	 ا دارند.	 نیرویی	 انسان	ها	یک	چنین	 انسان	ها	است؛	
	نوآوری	هاى	فنی	و	صنعتی	فراوان	می	بینیم	و	در	پیچیده	تر	 که	امروز	مظهرش	را	ما	در تحرک	و	ابتکار	
گلستان	 کار	می	زدند	دنیا	امروز	یک	 گر	این	را	در	وضع	دگرگونی	و	تحّوالت	اجتماعی	به	 کردن	ابزارها،	ا
	اراده	و	تصمیم	تغییر	 ت	ها	را	از

ّ
	را	نمی	دهند.	مل کار ت	ها	اجازه	ى	این	

ّ
که	به	مل شده	بود،	ولی	می	بینیم	

	واقعّیت	هاى	تلخ	زندگی	منصرف	می	کنند	و	به	این	وسیله	انسان	ها	را	تبدیل	می	کنند	 و	دگرگونی	در
که	جز	تأمین	شهوات	و	خورد	و	خوابشان	هیچ	اندیشه	ى	دیگرى	و	غم	دیگرى	 به	حیوان	ها.	حیواناتی	

1.زخرف:	54

سلب نیروی 
حرکت مردم 
توسط حکومت 
طاغوتی
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ت	ها	و	
ّ
که	مل 	این	واقعّیت	هم	به	صورت	بارزى	مشاهده	می	شود	 ندارند.	امروز	در	دنیا	متأّسفانه	باز

که	می	توانند	با	اراده	ى	خودشان	و	نیروى	خارق	العاده	ى	خودشان	این	همه	 کسانی	 انسان	ها	همان	
که	نوبت	 نوآورى	و	تحرک	را	در	صنعت	و	امور	فنی	و	بسیارى	از	میدان	هاى	دیگر	انجام	بدهند	وقتی	
به	تحّوالت	اجتماعی	می	رسد،	نوبت	به	مسأله	ى	اخالق	اجتماعی	می	رسد،	نوبت	به	این	می	رسد	
که	نظام	هاى	اجتماعی	جاى	خودشان	را	به	نظام	هاى	بهتر	و	پیشرفته	تر	و	عادالنه	تر	بدهند	انسان	ها	
کارهایی	 پابسته	اى	تبدیل	می	شوند	و	این	جزو	 کاماًل	بی	اراده	و	بی	ارزش	و	دست	و به	یک	موجودات	

که	قدرت	هاى	استکبارى	دنیا	به	انسان	ها	انجام	می	دهند. است	و	تدابیرى	است	
بنابراین	استکبار	زمامداران	و	سلطه	ى	استکبارى	و	طاغوتی	قدرت	ها	یک	طرف	دیگر	مسأله	اش	
قابل	 غیر	 و	 ناتوان	 و	 ذلیل	 را	 انسان	ها	 می	کنند،	 کوچک	 را	 انسان	ها	 می	شود.	 مربوط	 انسان	ها	 به	
	این	که	بتوانند	آینده	ى	خودشان	را	تغییر	بدهند	ناامید	می	کنند.	 برتصمیم	گیرى	می	کنند.	انسان	ها	را	از
که	هنوز	شعله	ى	انقالب	همه	گیر	نشده	بود	چه	وضعّیتی	 کشور	خود	ما	در	آن	وقتی	 شما	ببینید	در	
کشور	ما	شروع	هم	 کم	بود.	با	این	که	جریان	انقالبی	در	 کثر	مردم	حا 	و	اندیشه	ها	و	روحیه	هاى	ا برافکار
شده	بود	و	فریاد	رسا	و	پرطنین	انقالب	از	حنجره	ى	یک	مرد	روحانی	بزرگ	مورد	اعتماد	هم	خارج	شده	
کمال	قدرت	این	جریان	انقالب	را	و	جریان	 کرده	بود	و	امام	اّمت	با	 بود	و	دل	هایی	به	خودش	جذب	
	و	فرهنگ	 گرویده	بودند	اّما	درعین	حال	تصور کرده	بود،	کسانی	هم	 نهضت	مبارزه	را	مدتی	هم	تعقیب	

کارى	نیستند. 	بر	هیچ	 که	قادر عمومی	مردم	این	بود	
که	می	گفتند	هیچ	امیدى	به	 	برگزیدگان	و	افراد	برجسته	ى	جامعه	را	 کسانی	از 	من	دیده	بودم	حّتی	
	این	مملکت	وجود	ندارد.	یک	عده	روشنفکرها	بودند	یک	جور	حرف	می	زدند،	بعضی	از	 تحّولی	در
که	بی	خبر	بودند	یک	جور	دیگر	حرف	می	زدند،	اّما	نتیجه	ى	همه	ى	این	ها	 روحانیون	مؤمن	و	خالص	
	این	مملکت	 که	هیچ	گونه	تحّولی	را	نمی	شود	در که	قشر	عظیمی	از	مردم	معتقد	شده	بودند	 این	بود	
به	وجود	آورد	و	البّته	این	به	خاطر	این	بود	که	به	نیروى	خودشان	و	به	نیروى	مردم	بی	اعتقاد	بودند.	بنده	
	امام	و	رهبر	و	استاد	و	مراد	خودمان،	 که	ما	در	جریان	این	مبارزه	از گفته	ام	بزرگترین	درسی	 این	را	بارها	
که	هنوز	هیچ	کس	 کرد.	آن	روزى	 که	برمردم	باید	حسن	ظّن	داشت	و	اعتماد	 گرفتیم	این	بود	 امام	اّمت	
گروه	هاى	عظیم	مردم	هماهنگی	خودشان	را	 که	هنوز	جمعّیت	ها	و	 در	میدان	مبارزه	نبود،	آن	روزى	
ل	مبارزه	و	نهضت،	فقط	در	حوزه	ى	علمیه	ى	قم،	

ُ
گ که	 با	رهبر	انقالب	اعالم	نکرده	بودند،	آن	روزى	

	یادم	است	 کار اوائل	 	آن	 آن	هم	در	یک	محیط	محدودى	شکفته	بود	وبس؛	یعنی	در	سال	1341	در
در	یک	سخنرانی	در	مسجد	اعظم،	امام	عزیز	و	بزرگوارمان	بعد	از	درس	خطاب	به	طلبه	ها	صحبت	
می	کردند	در	ضمن	بیاناتشان	خطاب	کردند	به	دولت	وقت	که	در	زمینه	ى	آن	تصویب	نامه	ى	معروف،	
نظر	علما	را	مورد	توّجه	قرار	نداده	بود	و	به	آن	عمل	نکرده	بود،	تکلیف	خودش	را	انجام	نداده	بود،	امام	
این	مردم	 	 از ما	 گر	نکردى	 ا و	 فبها	 کردى	 را	 	 کار این	 گر	 ا که	 گفتند	 آن	دولت	 به	 تهدیدآمیزى	 با	لحن	

توّجه به مردم 
در اندیشه امام 

خمینی؟هر؟
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کدام	مردم؟	 	این	صحراى	بی	پایان	قم	جمع	بشوند.	ما	تعجب	می	کردیم،	 دعوت	می	کنیم	تا	بیایند	در
کرده	بودیم	 گرم	را	بارها	و	بارها	در	روح	خودمان	احساس	 که	در	خدمت	امام	بودیم	و	آن	نفس	 حّتی	ما	
تحرک	عظیم	 کدام	 به	 و	 می	کند	 دارد	دعوت	 امام	 را	 مردم	 کدام	 نمی	فهمیدیم	 بودیم،	 کرده	 لمس	 و	
که	نمی	فهمیدند.	شاید	بتوانم	بگویم	اغلب	آن	روز	 مردمی	امیدوار	است.	خیلی	های	دیگر	هم	بودند	
احساس	نمی	کردند.	از	مردم	ما	هنوز	حضورى،	حرکتی	در	میدان	ها	ى	نبرد	و	مبارزه	ندیده	بودیم	اّما	
گر	با	یک	صالى	عمومی	مردم	را	به	 که	احساس	می	کرد	ا 	بود	 	به	مردم	امیدوار 	بود،	آن	قدر امام	امیدوار
که	 کند،	مردم	می	آیند	و	آن	چنان	اجتماعی	خواهد	شد	 میدان	مبارزه	ى	با	آن	دستگاه	جّبار	دعوت	
کفاف	نمی	دهد،	مردم	را	به	بیابان	بی	پایان	قم	دعوت	 کوچه	و	خیابان	و	میدان	ها	ى	قم	آن	ها	را	 شهر	و	

کنند. که	مردم	بیایند	آن	جا	اجتماع	 می	کرد	
که	حّق	با	این	مرد	بصیر	و	این	حکیم	روشن	بین	بوده.	مردم	و	انسان	ها	را	بندگان	 کرد	 اّما	تجربه	ثابت	
	اّولیاء	و	برگزیدگان	خدا	مخاطبشان	مردم	بودند،	 خدا	خوب	می	شناسند،	همچنانی	که	همواره	انبیاء	و
با	مردم	حرف	می	زدند،	مردم	هم	اتفاقًا	به	آن	ها	اجابت	می	کنند،	حرف	آن	ها	را	می	شنوند	و	به	آن	ها	
	اواخر	سال	چهل	و	یک	 که	این	در 	آن	تاریخ	چند	ماهی	بیشتر	نگذشته	بود	 پاسخ	مثبت	می	دهند،	از
که	مخاطب	امام	بودند	آن	حرکت	عظیم	را	انجام	دادند	 بود.	در	خرداد	سال	چهل	ودو	همین	مردمی	
که	به	آن	مجاهدت	 و	تهران	و	قم	و	بعضی	از	شهرستان	های	دیگر	صحنه	ى	تحرک	عظیم	مردمی	بود،	
اّتکا	 و	 این	است	معناى	حضور	مردم	 کردند.	 کارى	 و	فدا کردند	 ایثار	 آن	قدر	مردم	 و	 انجامید	 بزرگ	
ک	شناخت	قدرت	هاى	طاغوتی	و	استکبارى	از	قدرت	هاى	الهی	و	 مردم	به	نیروهاى	خودشان.	مال
انسانی	همین	است.	قدرت	های	استکبارى	به	مردم	بی	اعتنایی	می	کنند،	از	مردم	نظر	نمی	خواهند،	
به	افکار	مردم	اعتنا	نمی	کنند،	براى	معرفت	دادن	و	شناخت	دادن	به	مردم	تالش	نمی	کنند	بلکه	جلو	
معرفت	مردم	را	هم	می	گیرند.	اّما	قدرت	هاى	الهی	و	مردمی	به	مردم	اعتماد	می	کنند،	به	مردم	با	چشم	
کمک	هاى	مردم	استفاده	می	کنند،	از	مردم	 کمک	می	خواهند،	از	 حسن	ظّن	نگاه	می	کنند،	از	مردم	
گر	چه	البّته	آن	افکار	و	 نظر	می	خواهند،	احساسات	مردم	و	افکار	مردم	را	به	چشم	احترام	می	نگرند	ا
ک	دستگاه	هاى	حکومت	اسالمی	و	حکومت	 احساسات	را	در	مواردى	هدایت	هم	می	کنند.	این	مال
این	مجمع	 	 در که	 و	خواهران	عزیز	 برادران	 به	شما	 و	من	 روشنی	است	 استکبارى	است،	یک	خط	
می	کنم	دستگاه	جمهورى	 است،	عرض	 مردم	 که	خودش	یک	جلوه	گاه	حضور	 نماز	جمعه	 عظیم	
اسالمی	جز	بر	افکار	و	خواست	ها	و	تمنیات	صادقانه	ى	مردم	بر	چیز	دیگرى	استوار	نیست	و	به	چیز	
کشور	جمهورى	اسالمی	مردم	در	 دیگرى	توّجه	نمی	کند	و	امروز	در	مملکت	ما،	و	امروز	بحمداهلل	در	
ادامه	 روند	 این	 باید	 و	 و	اسالمی	است	دارند	حرکت	می	کنند	 الهی	 که	خط	حکومت	 همان	روندى	
کند.	مردم	باید	در	صحنه	ها	هر	چه	بیشتر	حضور	داشته	باشند	مردم	باید	نسبت	به	مسایل	هر	 پیدا	

کنند. چه	بیشتر	اظهارنظر	
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از	مردم	باید	نظر	خواهی	بشود	و	خواسته	شود	و	خواسته	هاى	مردم	مورد	مطالعه	قرار	بگیرد.	مردم	
	بودند	در	 	امور که	مردم	در	آن	ها	سررشته	دار باید	ابتکار	بسیارى	از	حرکات	را	مثل	همه	ى	دوران	هایی	
دست	داشته	باشند.	و	همه	ى	چیزهاى	مردمی	بایستی	مورد	توّجه	زمامداران	و	سردمداران	مدیران	
که	برشعارها	و	 که	دارند	و	حّقیقی	ترین	احساسی	 جامعه	قرار	بگیرد.	امروز	مردم	بزرگترین	خواسته	اى	
که	من	 برحرکات	مردم	و	خواست	هاى	مردم	سایه	افکنده	و	آن	ها	را	تجسم	داده	اسالم	خواهی	است	
و	همچنین	سالگرد	 بودن	سالگرد	مشروطیت	 نزدیک	 به	مناسبت	 بعد	یک	مختصرى	 در	خطبه	ى	
کشور	 کرد.	امیدوارم	ما	مسئوالن	 	این	باره	مطالبی	مختصرًا	عرض	خواهم	 شهادت	شیخ	نورى	؟ضر؟	در
که	در	هر	بخشی	از	بخش	هاى	جامعه	مدیریت	قسمتی	را	برعهده	دارند	قدر	حضور	 کسانی	 و	همه	ى	
از	 مردم،	 افکار	 	 از بیشتر	 چه	 هر	 بتوانیم	 و	 بدانیم	 را	 مردم	 کمک	 و	 و	حمایت	 مردم	 خواست	 و	 مردم	
که	 کنیم	و	امیدوارم	 احساسات	مردم	و	از	حضور	مردم	در	صحنه	به	نفع	اسالم	و	مسلمین	استفاده	
که	 	با	توّجه	به	نقش	انسانی	خودتان	توّجه	داشته	باشید	 کشور شما	برادران	و	خواهران	عزیز	در	سراسر	
	افتادن	در	دام	استکبار	و	طغیان	خود	شما	هستید.	مردم	 عامل	بزرگ	حفظ	دستگاه	هاى	زمامدارى	از
و	طغیان	 استکبار	 گرداب	 در	 فرو	غلطیدن	 	 از را	 و	مسئوالن	جامعه	 زمامداران	 که	می	توانند	 هستند	
حفظ	کنند.	هر	جا	مردم	باشند،	هر	جا	مردم	بگویند،	هر	جا	مردم	بخواهند،	هر	جا	مردم	احساساتشان	
گون	 را	ابراز	کنند،	هر	جا	مردم	در	صحنه	هاى	عظیم	مردمی	مثل	نماز	جمعه	و	بقیه	ى	صحنه	هاى	گونا
مردمی	 پروردگارا	خصلت	 برجسته	تر	است.	 مردم	 نقش	 آن	جا	 باشند	 بیشترى	داشته	 مردمی	حضور	
دعوت	 را	 عزیز	 خواهران	 و	 برادران	 شما	 همه	ى	 کن.	 حفظ	 ما	 براى	 را	 اسالمی	 جمهورى	 این	 بودن	
انسانیت	در	جمهورى	اسالمی	 انسان	ها	و	حقوق	 الهی	در	زمینه	ى	حقوق	 تقواى	 به	رعایت	 می	کنم	
که	براى	 و	در	جامعه	ى	اسالمیان.	هم	مسؤالن	و	مدیران	را	به	حفظ	حقوق	توده	هاى	مردم	و	حدودى	
و	حقوق	 این	حدود	 به	 گذاشتن	 احترام	 و	 مقّرر	شده	 اسالمی	 در	جامعه	ى	 و	 در	جامعه	 انسان	 افراد	
	و	منزلت	و	شخصیت	انسانی	 کنم	و	هم	همه	ى	شما	برادران	و	خواهران	عزیز	را	به	این	که	قدر توصیه	

کنید. خودتان	را	بشناسید	و	آن	را	حفظ	
و	السالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته
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گفتار یازدهم: منافات میان حکومت اسالمی و حکومت مردمی1
بسم	اهلل	الرحمن	الرحیم

رّب	 الّدین	 دّیان	 االصباح	 فالق	 الّرزق	 باسط	 الخلق	 خالق	 الحمدهلل	 العالمین	 رّب	 الحمدهلل	
العالمین	و	الحمدهلل	علی	حلمه	بعد	علمه	و	الحمدهلل	علی	عفوه	بعد	قدرته	و	الحمدهلل	علی	طول	
اناته	فی	غضبه	و	هو	قادر	علی	ما	یرید.	والّصالة	والّسالم	علی	سّیدنا	و	نبّینا	ابی	القاسم	محّمد	و	علی	
آله	األطیبین	األطهرین	المنتجبین	سّیما	بقّیةاهلل	فی	األرضین	و	صّل	علی	ائمة	المسلمین	و	حماة	
َقْوَم  

ْ
ال ْوَرْثَنا 

َ
أ حیم  َو  الّرَ ْحمِن  الّرَ ِه  الّلَ »ِبْسِم  کتابه	 المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.	قال	اهلل	الحکیم	فی	

ُحْسنی  َعلی  
ْ
َک ال ْت َکِلَمُت َرّبِ نا ِفیها َو َتّمَ

ْ
ِتی باَرک

َّ
ْرِض َو َمغاِرَبَها ال

َ
أ

ْ
ِذیَن  کاُنوا ُیْسَتْضَعُفوَن َمشاِرَق ال

َّ
ال

وا«2 َبِنی ِإْسراِئیَل ِبما َصَبُر
ایران	و	اّمت	بزرگ	اسالمی	 ت	

ّ
بر	همه	ی	مل و	 برادران	و	خواهران	 بر	شما	 حلول	ماه	مبارک	رمضان	

	این	ماه	فرصت	خودسازی	و	تهذیب	نفس	و	آمادگی	برای	مبارزه	چه	با	دشمن	درونی	 مبارک	باد.	در
فرصت	 جهانی	 استکبار	 سرانگشتان	 و	 طواغیت	 یعنی	 بیرونی	 دشمنان	 با	 چه	 و	 اماره	 نفس	 یعنی	
می	کنم.	 عرض	 را	 مطالبی	 دّوم	 خطبه	ی	 در	 مختصرًا	 رمضان	 مبارک	 ماه	 درباره	ی	 است.	 مغتنمی	
از	جمله	مسأله	ی	بسیار	 و	 که	در	زمینه	ی	مسایل	اجتماعی	اسالم	 	این	خطبه	دنباله	ی	مباحثی	 در
که	امروز	دنباله	ی	بحث	 مهّم	حکومت	قباًل	عرض	شده	است	مختصرًا	ادامه	پیدا	می	کند	و	بحثی	
که	 حکومت	اسالمی	و	والیت	فقیه	برای	شما	عزیزان	عرض	می	کنم	یک	بحث	سؤال	برانگیزی	است	
و	ادعاهای	اسالمی	در	باب	حکومت	قرار	 که	در	مقابل	حکومت	اسالم	 کسانی	 در	ذهن	همه	ی	آن	

گرفته	اند	راه	یافته	است. 	برابر	نام	جمهوری	اسالمی	قرار	 که	در کسانی	 می	گیرند	و	همچنین	به	ذهن	
که	آیا	حکومت	اسالمی	یک	حکومت	مردمی	نیز	هست	یا	نه؟	و	چون	مشاهده	 آن	سؤال	این	است	
	بزرگان	دین،	همچنین	 گفتار 	بزرگان	دین،	همچنین	در	 گفتار 	آثار	اسالمی	همچنین	در	 که	در می	شود	

1.خطبه	ى	نماز	جمعه	1362/03/27
2.اعراف:	137

 امکان جمع بین 
اسالمی و مردمی 

بودن حکومت
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در	ادعای	فقهای	اسالم	در	باب	حکومت	اسالمی	مردم	از	نقش	فوق	العاده	ای	برخوردارند،	این	سؤال	
آیا	 باشد؟	 هم	 مردمی	 الهی	 حکومت	 یک	 است	 ممکن	 چگونه	 که	 می	شود	 مطرح	 صورت	 این	 به	
کردن	میان	حکومت	اسالمی	و	حکومت	مردمی	است	صحیح	 که	جمع	 کلمه	ی	جمهوری	اسالمی	
که	شاید	دو	یا	سه	یا	بیشتر	از	خطبه	های	اّول	روزهای	 است	یا	مسامحه	است؟	این	یک	بحثی	است	
	این	بحث	را	شروع	می	کنم	به	امید	این	که	ان	شااهلل	توفیقی	 جمعه	را	به	خود	اختصاص	دهد	و	من	امروز
کنم	انجام	یابد. یارت	شما	نمازگزاران	را	پیدا	 که	توفیق	ز پیدا	بشود	و	ادامه	ی	آن	در	جمعه	های	دیگر	

مسأله	ی	منافات	میان	حکومت	اسالمی	و	حکومت	مردمی	دارای	یک	سابقه	ی	تاریخی	است.	در	
	تاریخ	 که	در کرده	اند	تا	آن	جا	 که	به	نام	حکومت	دین	وجود	پیدا	 طول	تاریخ	غالب	حکومت	هایی	
نبوده	 راهی	 آن	ها	 در	 را	 مردم	 افکار	 و	 مردم	 که	 بودند	 استبدادی	 نشانی	هست	حکومت	های	 آن	 از	
کاماًل	 که	در	آن	حضور	مردم	و	رأی	مردم	 یم	 کوتاه	صدر	اسالم	بگذر گر	از	حکومت	چند	ساله	ی	 است.	ا
از	جمله	ی	 اسالمی	 دوران	چندصدساله	ی	خالفت	 تمام	 مسلمان	 است،	حکومت	های	 محسوس	
کمیت	روحانیون	 که	در	آن	حا همین	حکومت	ها	بودند.	حکومت	های	مسیحی	دوران	قرون	وسطی	
کمیت	مسیحیت	مشهود	و	محسوس	بوده	است	جزو	استبدادی	ترین	حکومت	هایی	 مسیحی	و	حا
کمان	رأی	 که	تاریخ	به	یاد	دارد.	همیشه	حکومت	الهی	بهانه	ای	بوده	است،	برای	این	که	حا هستند	

مردم	را	نادیده	بگیرند	و	به	آن	اعتنا	نکنند.
آن	حضور	 در	 که	 پیغمبر؟ص؟	 از	 بعد	 و	 پیغمبر؟ص؟	 از	حکومت	چند	ساله	ی	 بعد	 اسالم	 در	صدر	
مردم	محسوس	بود	خلفای	بنی	امیه	به	نام	خالفت	پیغمبر؟ص؟،	یعنی	حکومت	اسالمی	سخت	ترین	
از	 یکی	 که	 عبدالملک	بن	مردان	 کردند.	 تحمیل	 بر	جامعه	 را	 استبدادی	 سیاه	ترین	حکومت	های	 و	
که	قبل	از	آن	که	به	خالفت	برسد	معروف	به	 خلفای	معروف	بنی	امیه	است	و	از	جمله	ی	کسانی	است	
که	آن	روز	در	جامعه	ی	اسالمی	 که	به	خالفت	رسید	و	اوضاعی	 	آنی	 تقدس	و	انس	با	قرآن	بود	و	بعد	از
که	نمی	تواند	بدون	استبداد	و	دیکتاتوری	حکومت	خود	را	ادامه	بدهد.	 کرد	 وجود	داشت،	احساس	
کسی	حّق	ندارد	به	او	نسبت	به	امور	دینی	تذکری	 که	دیگر	 گفت	 	بر	منبر	خطاب	به	مردم	 لذا	یک	روز
ا َضِربُْت ُعُنُقُه«1	یعنی	هیچ	کس	مرا	امر	به	تقوا	نمی	کند	مگر	آن	که	

َّ
ِإل ِه  الّلَ َحٌد ِبَتقَوی 

َ
أ بدهد. »لایأمرنی 

که	مردم	در	یک	حکومت	دیکتاتوری	 کرد.	این	به	معنای	این	است	 گردن	او	را	می	زنم؛	تهدید	به	قتل	
علی	الظاهر	مذهبی،	قدرت	بیان	حتی	تقوای	الهی	و	امر	به	تقوا	را	هم	ندارند.

ماجرای	 بودند.	 حکومت	هایی	 چنین	 یک	 وسطی	 قرون	 در	 رم	 و	 پا	 ارو مسیحی	 حکومت	های	
کلیسایی	فکر	آن	ها	 که	چگونه	وقتی	با	آراء	و	افکار	 دانشمندان	و	مکتشفین	بزرگ	عالم	را	شنیده	اید	
گالیله	را	محکوم	می	کنند.	 کلیسائیان	محکوم	به	اعدام	می	شدند؛	 مخالف	در	می	آمد	به	وسیله	ی	

کیانها	االعتقادیة،	ص	280 1.شهابی	خراسانی،	محمود،	االسالم	والشیعة	االمامیه	فی	اساسها	التاریخیة	و	

یخی  بحث تار
حکومت های به 
اصطالح دینی
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ابراز	 رأیی	علمی	 پدیده	های	طبیعی	 بقیه	ی	 و	 زمین	 و	 آسمآن	ها	 و	 ک	 افال درباره	ی	 که	 را	 کسانی	 آن	
کرده	اند	محکوم	به	مرگ	می	کنند.	بعضی	را	می	سوزانند،	بعضی	را	دچار	شکنجه	و	تغریب	می	کنند،	

یک	چنین	وضعّیتی.
در	همین	اواخر	هم	آن	کسانی	که	در	کشور	خود	ما	می	خواستند	حکومت	استبدادی	به	راه	بیاندازند	
که	دوری	 کم	مستبدی	 کنند.	حا این	حکومت	را	با	ویژگی	های	مذهبی	به	زور	سعی	می	کردند	آراسته	
او	از	دین	در	دنیا	و	پیش	همه	ی	هوشمندان	یک	امر	آشکاری	بود،	ادعای	طرفداری	از	دین	می	کرد	
به	 اتصال	 و	 ایزدی	 فّره	ی	 بیداری	می	دید.	 و	 در	خواب	 را	 زمان؟جع؟	 امام	 و	 و	حضرت	عباس؟ع؟	

تفکرات	زردشتی	در	یک	دوره	ی	دیگری	بهانه	ای	بود	برای	مستبدان.
	بینندگان	و	هوشمندان	و	مطالعه	کنندگان	 به	هرحال	این	حوادث	تاریخی	این	فکر	را	میان	عده	ای	از
حکومت	 یک	 یعنی	 الهی	 حکومت	 و	 باشد.	 مردمی	 نمی	تواند	 الهی	 حکومت	 که	 آورد	 وجود	 به	
را	 مردمی	 و	حکومت	 دموکراسی	 که	 کسانی	 آن	 که	 این	شد	 فکر	 طرز	 این	 استبدادی.	عکس	العمل	
گرایشی	نداشتند.	در	حقیقت	حکومت	مردم	در	مقابل	 که	عماًل	به	دین	 کسانی	بودند	 کردند	 مطرح	
حکومت	خدا	شمرده	شد.	و	این	دو	جریان،	جریان	معتقدان	به	دین	و	جریان	مخالفان	دین	هر	دو	
یک	حقیقت	را	هر	دو	یک	مطلب	به	عنوان	حقیقت	بیان	کردند.	هم	معتقدان	به	دین	وانمود	می	کردند	
گرایش	 که	حکومت	دین	یک	حکومت	استبدادی	است	هم	مخالفان	دین	و	غیر	معتقدان	به	دین	با	
که	حکومت	دینی	نمی	تواند	مردمی	باشد	 کنند	 به	حکومت	مردمی	در	حقیقت	می	خواستند	ثابت	
که	در	 گر	جایی	حکومت	مردمی	هست،	دیگر	مجالی	برای	حکومت	دین	نیست.	نتیجه	این	شد	 و	ا
	اندشمندان	و	نویسندگان	و	هوشمندان	حتی	این	فکر	مسجل	شد	که	حکومت	دینی	 ذهن	بسیاری	از
که	 با	حکومت	مردمی	دوتا	است	و	این	دو	با	یکدیگر	قابل	جمع	نیستند.	این	یک	فکر	خطا	است،	
از	دالیل	 گسترده	تری	 یا	جمعه	های	دیگر	بخش	 امروز	مختصری	و	ان	شاءاهلل	در	یک	جمعه	ی	دیگر	

خطا	بودن	این	فکر	را	عرض	می	کنم.
و	 مردمی	 حکومت	 با	 اسالمی،	 و	 مردمی	 حکومت	 با	 خود	 ذات	 به	 و	 طبیعت	 به	 الهی	 حکومت	
دخالت	آراء	مردم	در	حکومت	نه	تنها	منافاتی	ندارد،	بلکه	حکومت	های	الهی	بهترین	و	شیواترین	
که	 است	 این	یک	حقیقتی	 بشود.	 تأمین	 	 امور اداره	ی	 	 در مردم	 این	که	دخالت	 برای	 وسیله	هستند	
که	 که	می	شود	این	حقیقت	ثابت	بشود.	در	حکومت	های	دموکراسی	اّول	ببینیم	 یم	با	بحثی	 امیدوار
این	چه	 نهاده	اند،	 دموکراسی	 نام	حکومت	های	 را	 مردم	ساالری	 این	که	 است.	 مردم	چقدر	 دخالت	
که	در	میان	متفکرین	 یم	از	حرف	معروف	و	درستی	 اندازه	با	واقعّیت	و	حقیقت	منطبق	است.	می	گذر
واقعی	 دموکراسی	 غربی،	 دموکراس	های	 می	گویند	 که	 است	 شده	 رایج	 اواخر	 این	 	 در عالم	 سیاسی	
برروی	 را	 انتخاب	صحیح	 راه	 زرق	وبرق،	 ُپر	 تبلیغات	 و	 نمی	کنند	 انتخاب	 آزادانه	 مردم	 زیرا	 نیست	

که	بگذریم. 	این	مطلب	 که	این	حرف	درستی	است،	از مردم	می	بندد،	

خطای جدا 
 انگاری حکومت

 دینی و مردمی

 اشکاالت
نظریه دموکراسی
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گاهانه	و	آزادانه	است،	 گر	فرض	کنیم	که	در	حکومت	های	دموکراسی،	انتخاب	مردم	یک	انتخاب	آ ا
کثرّیت	 که	ا کثرّیت	رأی	دهندگان.	 کثرّیت	مردم	است،	یا	ا آن	چه	در	جامعه	عمل	می	شود	انتخاب	ا
که	همیشه	نصف	مهنای	 مردم	به	معنای	نصف	به	عالوه	ی	یک	مردم	است	و	این	به	معنای	آن	است	
و	 و	خواست	 رأی	 و	 باشند	 کثرّیت	 ا آن	 بازیچه	ی	دست	 یعنی	 باید	مستضعف	 مردم	جامعه	 از	 یک	
که	مثاًل	بیست		میلیون	جمعّیت	 گرفته	بشود.	در	یک	جامعه	ای	 میل	دل	و	اندیشه	ی	آن	ها	به	هیچ	
البّته	چنین	چیزی	 که	 رأی	بدهند	-	 امری	 که	همه	ی	بیست	میلیون	در	یک	 کنیم	 گر	فرض	 ا دارد،	
که	ده	 گر	ده	میلیون	و	یک	نفر	رأی	به	یک	طرف	دادند،	آن	طرف	دیگر	 هرگز	تحّقق	پیدا	نمی	کند	-	ا
که	رأی	دهندگان	همیشه	 که	ما	می	دانیم	 کنند؛	در	حالی	 میلیون	منهای	یک	نفرند	مجبورند	اطاعت	
کسانی	را	 کودکان	و	 که	 	این	بیست	میلیون	وقتی	 کشورند.	یعنی	از 	انبوه	جمعّیت	یک	 کمی	از تعداد	
	این	بیست		میلیون	 یم،	مثاًل	چهارده		میلیون	از کنار	بگذار که	به	طور	طبیعی	نمی	توانند	رأی	بدهند	
کشورهای	دموکراتی	 قدرت	رأی	دادن	داشته	باشند،	تازه	همه	ی	چهارده	میلیون	رأی	نمی	دهند.	در	
از	آن	 کمتر	است	 	به	ما	نشان	می	دهد	همیشه	عدد	رأی	دهندگان	به	مراتب	 آمار که	 غربی	آن	چنان	
که	 کسانی	 کثرّیت	قاطع	 که	ا 	ایران	اسالمی	اتفاق	افتاد	 که	صالحیت	رأی	را	دارند	و	آن	چه	در تعدادی	
یا	انتخابات	ریاست	 یا	رفراندم	مجلس	خبرگان	 	رفراندم	جمهوری	اسالمی	 صالحیت	رأی	دارند	در
	و	کم	نظیر	است.	عده	ی	کسانی	که	رأی	 جمهوری	شرکت	کرده	اند	و	می	کنند	این	در	دنیا	یک	چیز	نادر

که	صالحیت	رأی	را	دارند. کسانی	است	 کمتر	از	عده	ی	 می	دهند	همیشه	بسیار	
کشور	بیست	میلیونی	مثاًل	ده	میلیون	پای	صندوق	های	رأی	حاضر	بشوند،	از	 	این	 کنیم	در فرض	
این	ده	میلیون،	پنج	میلیون	و	مثاًل	نیم	رأی	می	دهند	به	ریاست	زید،	چهارمیلیون	ونیم	رأی	می	دهند	
این	 برهمه	ی	 	 کشور این	 مردم	 از	 نیم	 و	 میلیون		 پنج	 که	 می	شود	 این	جوری	 عماًل	 و	 عمر	 ریاست	 به	
که	ما	 بیست	میلیون	تسلط	دارند،	اسم	این	هم	دموکراسی	و	حکومت	مردم	بر	مردم	است	در	حالی	
که	علی	الظاهر	با	نظام	دموکراسی	اداره	می	شود	 	این	چنین	جامعه	ای	 کثرّیت	قاطع	مردم	در می	بینیم	ا
این	جوری	 و	دخالت	مردم	درجوامع	دموکراسی	 رأی	خالف	داده	اند	حضور	مردم	 یا	 نداده	اند	 رأی	 یا	

است.
	این	باالتر	و	واضح	تر	 اّما	در	جامعه	ی	اسالمی	دخالت	و	حضور	مردم	در	همه	ی	شئون،	به	مراتب	از
کم	بر	طبق	اعتقاد	مردم	انتخاب	می	شود.	در	صدر	اسالم	 	تر	است.	در	جامعه	ی	اسالمی	حا و	آشکار
	ایمان	قاطبه	ی	مردم	برخوردار	 کرم	از کم	انتخاب	می	شد	مانند	شخص	نبی	ا که	به	عنوان	حا کسی	 آن	
در	 که	 کسانی	 بودند،	همه	ی	 کافر	 الباطن	 مؤمن،	علی	 الظاهر	 که	علی	 کسانی	 و	 منافقین	 مگر	 بود.	
در	 داشتند.	 قبول	 را	 رسول	اکرم؟ص؟	 حکومت	 داشتند،	 قبول	 را	 اسالم	 و	 بودند	 مؤمن	 جامعه	 این	
کثرّیت	قاطع	مردم	او	را	قبول	 که	ا کسی	است.	 قانون	اساسِی	خود	ما	هم	رهبر	در	جامعه	ی	اسالمی	آن	
	این	جامعه	رأی	 کثرّیت	قاطع	مردم	در کرده	اند.	بنابراین	وقتی	که	رهبر	در	جامعه	زمامدار	است،	یعنی	ا

مشارکت مردم 
در جامعه واقعی 
اسالمی
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که	شورای	نگهبان	احکام	اسالمی	را،	احکام	 کرسی	نشانده	اند.	همچنین	در	احکام	وقتی	 خود	را	به	
که	بر	طبق	اسالم	است	آن	را	قبول	 مجلس	شورای	اسالمی	را	با	موازین	اسالم	تطبیق	می	کند،	آن	چه	را	
کثرّیت	قاطع	 کند،	در	حقیقت	مالحظه	ی	ایمان	قلبی	ا می	کند	و	آن	چه	برطبق	اسالم	نیست	آن	را	رد	
	قّوه	ی	مقّننه،	هم	در	اجرا	و	همه	ی	 کرده	است،	یعنی	در	جامعه	ی	اسالمی	هم	در 	را	رعایت	 کشور این	
	و	والیت	امر،	نظر	مردم	و	خواست	مردم	و	اراده	و	تصمیم	مردم	به	مراتب	بیش	از	 کشور امور	زمامداری	

حکومت	های	دموکراسی	حضور	داشته	است	و	مردم	در	جامعه	بوده	اند.
کمان	و	زمامداران	جامعه،	با	ایمان	مردم	و	اعتقاد	و	عشق	و	عالقه	ی	مردم	 در	جامعه	ی	اسالمی،	حا
کمانی	از	خود	 سروکار	دارند،	مردم	آن	ها	را	دوست	دارند	به	آن	ها	ایمان	دارند،	لذا	آن	ها	را	به	عنوان	حا
ق	به	خود	و	خادم	و	مجری	خواست	های	خود	می	بینند	و	می	پسندند.	امروز	در	جامعه	ی	خود	

ّ
و	متعل

	این	جامعه	بحمداهلل	مشاهده	شده	 که	رشحه	ای	از	رشحات	حکومت	اسالمی	و	نظام	اسالمی	در ما	
است	و	مشاهده	می	شود،	شما	می	بینید	دخالت	مردم	در	کار	تشکیل	حکومت	و	تشکیل	قّوه	ی	مقّننه	

چقدر	است	و	حضور	مردم	در	جامعه	و	در	مسایل	اجتماعی	به	چه	قوت	و	قدرتی	است.
بنابراین	این	که	گفته	می	شود	دموکراسی	ها	و	حکومت	مردم	ساالری	یک	حکومت	غیردینی	است	و	
حکومت	دین	نمی	تواند	یک	حکومت	مردم	ساالری	باشد،	این	یک	مغالطه	است.	حکومت	اسالمی	
می	تواند	در	عین	این	که	حکومت	الهی	است،	حکومت	مردمی	نیز	باشد.	نمونه	اش	صدر	اسالم،	زمان	
که	حکومت	مردم	است،	 	اوایل	و	نمونه	ی	دیگرش	حکومت	جمهوری	اسالمی	 کرم	و	خلفا	در رسول	ا
حکومت	عواطف	مردم؛	حکومت	آراء	مردم،	حکومت	انتخاب	مردم	و	حکومت	عناصر	مردمی	در	
گر	چه	نظام	اسالمی	چارچوب	اسالمی	را	برای	حرکت	مردم	معین	می	کند،	اّما	برای	 این	حکومت،	ا
گونه	تصرفی	هست.	یعنی	قانون	گذاران	و	مجریان	در	جامعه	ی	 	این	چارچوب	اختیار	همه	 مردم	در
که	منطبق	با	ایمان	مردم	است	اّما	در	 گر	چه	اصول	و	احکام	اّولی	را	از	شرع	مقّدس	می	گیرند	 اسالمی	ا
که	منطبق	بر	آن	احکام	باشد	برای	 داخل	این	چارچوب،	احکام	و	اصول	اسالمی،	همه	گونه	نوآوری	

کاماًل	می	سور	و	ممکن	است. 	قوه	مقّننه	و	برای	مجریان	آن	قوانین	 منتخبین	مردم	در
کار	حکومت	اسالمی	چه	اندازه	است	به	 برای	این	که	معلوم	بشود	و	روشن	بشود	که	دخالت	مردم	در	
آیات	قرآن	و	روایات	و	عهد	امیرالمؤمنین؟ع؟به	مالک	اشتر	و	روش	حکومت	صدر	اسالم	و	توصیه	های	
مسلمانان	دوره	ی	اّول	اسالم	و	عمل	آن	ها	با	توده	های	مردم،	مسلمان	و	حتی	غیر	مسلمان	می	توانیم	
	این	بحث	را	در	خطبه	ی	دیگری	عرض	می	کنم.	در	 که	من	ان	شاءاهلل	بخش	دیگری	از کنیم	 تمسک	
ْرِض َو 

َ
أ

ْ
ِذیَن  کاُنوا ُیْسَتْضَعُفوَن َمشاِرَق ال

َّ
َقْوَم  ال

ْ
ْوَرْثَنا ال

َ
که	تالوت	شد	از	سوره	ی	اعراف:	»َو أ این	آیه	ی	

که	مستضعف	بودند	در	حکومت	دیکتاتوری	فرعون	و	هامان	با	انقالب	موسوی،	 َمغاِرَبَها«1	آن	مردمی	

1.همان
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	و	اداره	ی	زمین	به	دست	 انقالب	الهی	تبدیل	شدند	به	حکام	و	زمامداران	جامعه؛	یعنی	زمین	و	اختیار
کمان	 آن	ها	افتاد	و	آن	ها	توانستند	حکومت	الهی	را	تشکیل	بدهند.	اّما	قرآن	آن	ها	را،	مستضعفان	و	حا
ُهُم 

َ
ًة َو َنْجَعل ِئّمَ

َ
ُهْم أ

َ
ْرِض َو َنْجَعل

َ
أ

ْ
ذیَن اْسُتْضِعُفوا فِی ال

َّ
ی ال

َ
ْن َنُمّنَ َعل

َ
می	داند،	مانند	آن	آیه		دیگر »َو ُنریُد أ

پیغمبران،	 حکومت	 موسی،	 حکومت	 خدایی،	 حکومت	 قرآن	 عرف	 در	 همه	جا	 یعنی	 واِرثین«1	
ْ
ال

که	 که	حکومت	می	کنند.	چون	ایمان	مردم،	عالقه	و	عشق	مردم	است	 حکومت	مردم	است،	مردم	اند	
در	جامعه	اجرا	می	شود	به	صورت	قوانین	و	مقّرر	است.

کنم	و	به	 که	توفیق	پیدا	 	روزهایی	 که	بتوانم	این	بحث	را	ان	شااهلل	در	خطبه	های	آینده	در امیدوارم	
	اّولین	جمعه	ی	ماه	رمضان	عرض	 	بیایم	ادامه	بدهیم	و	به	عنوان	توصیه	ی	برادران	و	خواهران	در نماز
کثر	استفاده	را	بکنید.	برای	 	این	فرصت،	فرصت	ماه	مبارک	رمضان	حدا کنم،	برادران	و	خواهران	از
کسب	و	تقویت	روح	تقوا.	و	روزه	ی	شما	و	نماز	شما	و	دعای	شما	و	ذکر	شما	همه	و	همه	مؤید	آن	است	
ابزاری	هستند	برای	 که	شما	می	توانید	بندگان	باتقوای	واقعی	الهی	باشید	و	همه	ی	این	ها	وسایل	و	
گر	 گر	تقوا	نباشد	و	ا 	را	به	آن	دارد	یعنی	ا کثر	نیاز که	جامعه	ی	ما	حدا تکامل	روح	تقوا	و	این	چیزی	است	
یان	های	سختی	برای	انقالب	و	برای	جامعه	پدید	خواهد	 کم	نباشد	مطمئنًا	ز روح	تقوا	بر	جامعه	حا

آمد.
	بندگان	با	تقوای	خود	قرار	ده. پروردگارا!	ما	را	از

	این	ماه	رمضان	با	خودت	و	با	یاد	خودت	آشناتر	بفرما. پروردگارا!	دل	های	ما	را	در
	این	اّمت	جهادگر	قبول	بفرما. پروردگارا!	نمازها،	ذکرها،	دعاها،	مناجات	ها	و	روزه	ها	و	جهادها	را	از
والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته

1.قصص:	5
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نمودارگفتار یازدهم
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گفتار دوازدهم: جایگاه مردم در حکومت اسالمی1
بسم	اهلل	الرحمن	الرحیم

الحمدهلل	رّب	العالمین	الحمدهلل	خالق	الخلق	باسط	الرزق	فالق	االصباح	دّیان	الدین	رّب	العالمین	
المنتجبین	 األطهرین	 األطیبین	 اله	 و	علی	 ابی	القاسم	محّمد	 نبّینا	 و	 والّسالم	علی	سّیدنا	 والّصالة	
و	 علی	بن	الحسین	 و	 الحسین	 و	 الحسن	 امیرالمؤمنین؟ع؟و	 علی	 سّیما	 المیامین	 الغّر	 اصحابه	 و	
محّمدبن	علی	و	جعفربن	محّمد	و	موسی	بن	جعفر	و	علی	بن	موسی	و	محّمدبن	علی	و	علی	بن	محّمد	
ائمة	 و	الحسن	بن	علی	و	الحجةبن	الحسن	حججک	علی	بالدک	و	امنائک	فی	بالدک	و	صّل	علی	
ْو 

َ
ُهْم َو ل

َ
ِه ِلْنَت ل المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المومنین.	قال	اهلل	الحکیم: »َفِبما َرْحَمٍة ِمَن الّلَ

وا ِمْن َحْوِلَک«2
ُ

ِب لَاْنَفّض
ْ
َقل

ْ
ا َغلیَظ ال

ً
ْنَت َفّظ

ُ
ک

بود	 گذشته	مطرح	شد	در	چارچوب	بحث	های	اجتماعی	اسالم،	بحثی	 که	در	جمعه	ی	 	بحثی	
که	حکومت	های	 تصور	 این	 که	 کردم	 هفته	عرض	 آن	 در	 اسالمی.	 بودن	حکومت	 مردمی	 درباره	ی	
کسانی	این	جور	 گر	 مردمی	لزومًا	غیر	از	حکومت	های	الهی	و	اسالمی	هستند	یک	تصور	خطا	است.	ا
	آن	آراء	مردم	مالحظه	می	شود	 که	در که	حکومت	های	دموکراسی	یعنی	حکومت	هایی	 کرده	اند	 تصور	
کشور	مؤثر	است،	نمی	تواند	حکومتی	الهی	و	اسالمی	باشد؛	 	اداره	ی	 	و	رأی	و	اراده	ی	مردم	در و	حضور
این	بر	اثر	نشناختن	حکومت	های	الهی	و	اسالمی	است.	حتی	گفتیم	که	حکومت	های	اسالمی	آن	جا	
کلمه	اسالمی	و	الهی	باشند	حضور	مردم	را	بیشتر	تأمین	می	کنند	تا	حکومت	های	 که	به	معنای	واقعی	
حتی	 هم	 و	 غربی	 کشورهای	 هم	 هستند،	 دموکراسی	 مدعی	 کشورهایی	 دنیا	 در	 دموکراسی.امروز	
کشورهایی	که	با	نظام	مارکسیستی	در	دنیا	اداره	می	شوند	آن	ها	هم	خودشان	را	حکومت	های	دموکرات	
	این	دو	نوع	نظام	حکومتی،	نظر	مردم،	اراده	ی	مردم،	میل	و	 که	در	هیچ	یک	از می	شمارند.	در	حالی	
کامل	تأمین	نیست.	یک	مقایسه	ی	دیگر	بین	حکومت	های	الهی	و	 خواست	و	رضایت	مردم	به	طور	

1. . خطبه هاى مناز جمعه 1362/04/10

2. . آل عمران: 159

حقیقت 
دموکراسی در 
کشورهای غربی
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کشورهای	غربی	و	همچنین	در	 که	واقعًا	در	 گر	بشود	می	بینیم	 حکومت	های	به	اصطالح	دموکراسی	ا
که	ادعای	دموکراسی	می	کنند	حکومت	مردم	و	رأی	و	اراده	ی	مردم	به	هیچ	وجه	 کشورهایی	 همه	ی	
امروز	در	سراسر	دنیا	 که	 این	است	 براین	معنا	 زنده	ی	 در	جامعه	مطرح	نیست.	یک	شاهد	ساده	ی	
این	 یقینًا	 که	 می	دهند	 انجام	 را	 عملیاتی	 سلسله	 یک	 غربی	 دموکراسی	 باصطالح	 حکومت	های	
سلسله	 یک	 بلکه	 مقطعی	 و	 موضعی	 عملیات	 یک	 نه	 نیست.	 آن	ها	 مردم	 رضایت	 مورد	 عملیات	
آمریکا	 ایاالت	متحده	ی	 مردم	 از	 گر	 ا را	تشکیل	می	دهد.	 آن	ها	 که	در	حقیقت	خط	مشی	 عملیاتی	
کشورهای	خاورمیانه	دخالت	بکند؟	مردم	 	امور	 که	دولت	شما	در که	آیا	شما	راضی	هستید	 بپرسند	
که	حکومت	آن	ها	با	ثروت	 آمریکا	چه	جواب	خواهند	داد؟	آیا	میلیون	ها	زن	و	مرد	آمریکایی	مایل	اند	
	انجام	 کشور که	مردم	آن	 کشور	پهناور	حاصل	خیز	داده	شده	است	و	با	تالشی	 که	به	این	 خدادادی	
کشور	است	دولت	آمریکا	ناوگآن	های	عظیم	 ق	به	آن	

ّ
که	متعل می	دهند	و	سرمایه	های	مالی	و	انسانی	

کند	آن	ها	را	به	اقیانوس	آرام	به	اقیانوس	هند	به	اقیانوس	اطلس	بفرستد	برای	تهدید	 نظامی	درست	
	آمریکا	راضی	نیستند. کشور کشورهای	آن	منطقه.	یقینًا	مردم	

ی	شما	به	وسیله	ی	دستگاه	
ّ
گر	از	مردم	آمریکا	بپرسند	که	آیا	شما	حاضرید	که	میلیاردها	از	درآمد	مل ا

بشوند.	 منهدم	 و	 واژگون	 عالم	 در	سراسر	 ی	
ّ
مل این	که	حکومت	های	 برای	 بشود	 جاسوسی	سیا	خرج	

پول	های	 وسیله	ی	 به	 	 السالوادور مردم	 بشود.	 تهدید	 التین	 آمریکای	 	 در مثاًل	 گوئه	 نیکارا حکومت	
کشور	بشود	و	 ت	آمریکا	است	خرج	نابودی	مردم	آن	

ّ
که	همه	مال	مل آمریکایی	و	سالح	های	آمریکایی	

	قرار	بگیرند	یا	در	کشورهای	منطقه	ی	خاورمیانه	پول	 مردم	به	وسیله	ی	پول	و	سالح	آمریکایی	زیر	فشار
که	 کارشناسان	نظامی	و	سیاسی	آمریکایی	صرف	این	بشود	 آمریکا،	سالح	آمریکا،	فکر	و	اندیشه	و	
کنند؛	این	را	از	 یه،	بر	مردم	فلسطین	ظلم	 مثاًل	دولت	صهیونیست	غاصب	بر	مردم	لبنان،	بر	مردم	سور
که	آیا	شما	راضی	 	آمریکا	انجام	بگیرد	و	از	مردم	سؤال	شود	 گر	یک	رفراندمی	در ت	آمریکا	بپرسند.	ا

ّ
مل

هستید	که	دولت	شما	این	جنایت	ها	را،	این	خالف	ها	را	انجام	بدهد	مردم	آمریکا	چه	خواهند	گفت؟	
در	 که	 همان	طوری	 کرد.	 خواهند	 مخالفت	 قاطع	 کثرّیت	 ا آمریکا،	 مردم	 یقینًا	 است.	 روشن	 پاسخ	
که	پانصدهزار	 که	آمریکایی	ها	مجبور	بشوند	 جنگ	ویتنام،	فشار	مخالفت	های	مردم	موجب	آن	شد	
	ویتنام	 یتنام	را	با	مردم	مبارز یم	وابسته	ی	و کنند	و	رژ 	ویتنام	خارج	 نیروی	نظامی	خودشان	را	باالخره	از

در	مقابل	هم	تنها	بگذارند.
که	دولت	های	آن	ها	انجام	 	این	قبیل	 که	آیا	راضی	هستند	از	حرکاتی	از ت	ها	سؤال	بشود	

ّ
گر	از	مل ا

کشورهای	 همچنین	 و	 غرب	 و	 آمریکا	 آیا	 کرد.	 نخواهند	 موافقت	 اعالم	 ت	ها	
ّ
مل یقینًا	 می	دهند،	

کشورهای	دیگران	می	شوند،	سرزمین	ها	 که	وارد	 	بلوک	شرق	 	بلوک	غرب	و	چه	از سلطه	گر	دیگر،	چه	از
کارها	را	به	عنوان	 ت	ها	را	سرکوب	می	کنند،	این	

ّ
را	اشغال	می	کنند،	حکومت	ها	را	تهدید	می	کنند،	مل

کارها	 که	این	 یک	عمل	مقطعی	و	موضعی	انجام	می	دهند؟	ابدًا.	ابرقدرت	بودن	به	معنای	این	است	
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ت	ها	
ّ
کشورستانی	نکنند،	مل کارها	را	انجام	ندهند	 گر	قدرت	های	بزرگ	و	سلطه	گر	این	 انجام	بگیرد.	ا

را	زیر	سلطه	ی	خود	قرار	ندهند	امکان	حیات	برای	آن	ها	باقی	نمی	ماند.	آمریکا،	آمریکا	است	به	شرط	
کند.	 کشورهای	دیگر	دخالت	 امور	داخلی	 	 که	در ابرقدرت	است	در	صورتی	 کند.	 آن	که	سلطه	گری	
گر	بخواهد	دخالت	نکند	در	حقیقت	موضع	و	موقف	جهانی	خودش	را	از	دست	داده	است	پس،	 ا
قدرت	های	سلطه	گر،	شوروی،	 و	همچنین	همه	ی	 آمریکا	 دولت	 نکند.	دخالت	 نمی	تواند	دخالت	
ی	و	سرکوبشان	

ّ
	رژیم	های	ضد	مل ت	ها	و	حمایتشان	از

ّ
کشورها	و	مل 	امور	داخلی	 انگلیس،	فرانسه	در

ت	هایشان	بپرسید	
ّ
کنند.	از	مل 	آن	تبعیت	 که	مجبورند	از ت	ها	یک	خط	مشی	ای	است	

ّ
نسبت	به	مل

که	دنیای	غرب	به	آن	دموکراسی	 ت	ها	با	این	خط	مشی	مخالف	اند.	این	آن	چیزی	است	
ّ
می	بینید	مل

می	گوید.	آیا	این	واقعًا	دموکراسی	است؟
یم	هایی	که	خطوط	اصلی	حکومت	و	اداره	ی	کشور	در	آن	ها	بر	خالف	تمایل	مردم	و	برخالف	 آیا	آن	رژ
رضایت	مردم	است	این	ها	می	توانند	ادعا	کنند	که	حکومت	هاشان	حکومت	های	مردمی	هستند؛	اّما	
کمان	می	کنند	 حکومت	اسالمی	این	جور	نیست؟	حکومت	اسالمی	یک	حکومتی	است	که	آن	چه	حا
که	رضای	خدا	را	و	ایمان	و	 	برای	آن	است	 	امور ت	آن	را	قبول	می	کند.	مردم	اقدامشان	در	هر	امری	از

ّ
مل

کم	 کم	اسالمی،	نه	حا کم	جامعه	ی	اسالمی،	آن	حا گر	حا عقیده	ی	قلبی	خود	را	با	آن	موافق	می	بینند.	ا
کم	 کمیت	و	قدرتمندی	به	خرج	می	دهد،	حا دروغین،	نه	آن	کسی	که	به	نام	اسالم	بر	مردم	مسلمان	حا
که	مطابق	با	معیارهای	اسالمی	است،	دارای	تقواست	دارای	عدالت	است	آن	چه	او	می	کند	 اسالمی	
نظام	 در	 دستگاه	حکومتی	 که	 را	 کاری	 پس	 دارند	 قبول	 را	 اسالم	 هم	 ت	

ّ
مل می	کند،	 اسالم	 طبق	 بر	

اسالمی	انجام	می	دهد	همه	ی	مردم	با	آن	موافق	اند،	آن	را	با	دل	و	جان	دوست	می	دارند.
کنید،	 مشاهده	 اسالمی	 جمهوری	 اسالمی	 جامعه	ای	 پدیده	های	 همه	ی	 در	 امروز	 شما	 لذاست	
در	 جنگ،	 مسأله	ی	 در	 می	کنند.	 حرکت	 پیشاپیش	 مردم	 می	بینید	 کنید.	 نظرخواهی	 مردم	 از	
در	 مردم	 جهانی	 قدرت	های	 و	 جهانی	 مسایل	 مقابل	 در	 موضع	گیری	 در	 سیاسی،	 گون	 گونا مسایل	
کمیت	 کمان	و	در	مواردی	پیشاپیش	آن	ها	حرکت	می	کنند.	این	به	معنای	حا کنار	زمامداران	و	حا
و	 معنا	 باید	 که	 یادی	هست	 ز بحث	های	 باب	 این	 	 در البّته	 در	صحنه	ا	ست.	 مردم	 و	حضور	 مردم	
ان	شاءاهلل	 و	من	 بشود	 و	حکومت	اسالمی	درست	شکافته	 نظام	اسالمی	 در	 کمیت	مردم	 مفهوم	حا
در	بحث	ها	و	جلسات	دیگر	با	تقسیم	بندی	و	فصل	بندی	این	مسأله،	بخش	های	مختلف	آن	را	باز	

کرد. کرد	و	تبیین	خواهم	 خواهم	
مردمی	ترین	 روز	 یعنی	 امیرالمؤمنین؟ع؟است؛	 	 روز است،	 رمضان	 مبارک	 ماه	 نوزدهم	 	 روز 	 امروز
که	 ما	 با	بحث	 است	 مناسب	 و	چقدر	 است	 دیده	 به	خود	 اسالم	 تاریخ	 و	 اسالم	 عالم	 که	 کمی	 حا
و	 یم	 امیرالمؤمنین؟ع؟بیاور کلمات	 از	 امیرالمؤمنین؟ع؟و	 زندگی	 از	 بحثمان	 برای	 شاهد	 ما	
	قرآن	 گرد	پیغمبر؟ص؟است.	خدای	متعال	به	پیغمبر؟ص؟این	جمله	را	می	فرماید	در امیرالمؤمنین؟ع؟شا

مردم در حکومت 
واقعی اسالم
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کمک	 که	با	مردم	داری	از	رحمت	خدا	است.	خدا	به	تو	 ُهْم«1	تو	این	نرمشی	
َ
ِه ِلْنَت ل »َفِبما َرْحَمٍة ِمَن الّلَ

کسار	 که	توانستی	این	همه	نرم	و	مالیم	باشی.	زمامدار	جامعه	ی	اسالمی	این	قدر	خا کرد	ای	رسول	ما	
که	 کسی	وارد	می	شد	در	مسجد،	پیغمبر؟ص؟را	 که	وقتی	در	حلقه	ای	پیغمبر؟ص؟نشسته	بود	 و	مردمی	
زمامدار	جامعه	ی	اسالمی	بود	از	دیگران	تشخیص	نمی	داد.	عرب	های	تازه	مسلمان	شده	می	آمدند	
	این	چنین	خطابی	برآشفته	می	شود؛	اّما	 که	هر	زمامداری	از با	پیغمبر؟ص؟با	زبانی	صحبت	می	کردند	
پیغمبر	اکرم؟ص؟	تحمل	می	کرد،	با	مردم	زندگی	می	کرد	از	مردم	نظر	می	پرسید،	به	وسیله	ی	مردم	دین	
خدا	و	شوکت	الهی	را	توسعه	می	داد	با	مشت	مردم	دشمنان	خدا	را	می	کوبید.	یک	حکومت	مردمی	
زمامدارانشان	عاشقانه	 به	 مردم	نسبت	 که	 در	یک	چنین	حکومتی	است	 و	 کلمه	 واقعی	 به	معنای	
که	برای	فتح	مّکه	حرکت	می	کرد	ابوسفیان	وقتی	آمد	از	پیغمبر	 کرم	هنگامی	 عمل	می	کنند.	رسول	ا
ی	در	هم	

ّ
اکرم؟ص؟	در	شب	قبل	از	ورود	به	مّکه	امان	بگیرد	چیز	عجیبی	دید	و	همین	روحیه	ی	او	را	به	کل

گرفتن	است	مردم	می	آیند	آب	وضوی	پیغمبر؟ص؟را	به	عنوان	 شکست.	دید	پیغمبر؟ص؟مشغول	وضو	
تبرک	می	گیرند	به	سر	و	روی	خود	می	کشند.	این	مقام	معنوی	یک	زمامدار	اسالمی	است.

و	 علی	بن	ابی	طالب؟ع؟است،	 مردمی،	 حکومت	 یک	 کامل	 نمونه	ی	 امیرالمؤمنین؟ع؟؛	 اّما	 	 و
	او	تقاضا	 	از کمی	است	در	اسالم	که	برای	اّولین	بار	عامه	ی	مردم	جمع	شدند	و امیرالمؤمنین؟ع؟آن	حا
اُس  الّنَ َو  ا 

َّ
ِإل َراَعِنی  »َفَما  بگیرد.	 دست	 به	 را	 آن	ها	 زمامداری	 که	 خواستند	 و	 کردند	 التماس	 کردند،	

ِعْطَفای«2.	می	فرماید:	 ُشَق   َو  َحَسَناِن 
ْ
ال ُوِطَئ  َقْد 

َ
ل َحتَّی  َجاِنٍب  ِمْن ُکّلِ  ّیَ 

َ
َعل وَن 

ُ
َیْنَثال ّیَ 

َ
ِإل ُبِع 

َ
الّض ُعْرِف 

َ
ک

گرد	آمدند،	بعد	از	قتل	عثمان	اطراف	من	و	می	خواهند	مرا	به	حکومت	 گهان	دیدم	انبوه	مردم	 من	نا
اّول	 	 در انتخاب	خلیفه	ی	مسلمانان	 برای	 روز	یک	چنین	جمعّیت	عظیمی	 آن	 تا	 بکنند.	 انتخاب	
که	 بود	 کسی	 علی؟ع؟اّول	 بود.	 نشده	 کسی	 به	 عمومی	 پیشنهاد	 چنین	 یک	 و	 بود	 نشده	 جمع	 امر	
که	 کردند	که	حکومت	را	قبول	بکند.	می	فرماید	 	او	درخواست	 گرد	آمدند	از جماعت	عظیم	مسلمانان	
که	امام	حسن	و	امام	حسین	دو	فرزند	جوانش	که	دو	جوان	بودند،	 آن	قدر	مردم	اطراف	من	جمع	شدند	
	آوردند.	لباسم	پاره	شد.	فشار	مردم	برای	این	است	 کوبیده	شدند	از	بس	مردم	فشار علی؟ع؟	می	گوید:	
در	 اّول	 	 از بکند.	 اداره	 را	 مردم	 امور	 می	تواند	 که	 می	دانند	 کسی	 امیرالمؤمنین؟ع؟را	شایسته	ترین	 که	
که	دیگران	آن	 میان	مردم	با	مردم،	دارای	فکر	الهی،	دارای	فضیلت	سبقت	به	اسالم	و	فضایل	فراوانی	

فضایل	را	نداشتند	در	زمان	امیرالمؤمنین؟ع؟.
که	این	حکومت	 	اّولین	لحظاتی	 	از امیرالمؤمنین؟ع؟با	یک	چنین	وضعی	به	حکومت	می	رسد	و
عامه	ی	 خیر	 جهت	 در	 رفتارها	 و	 کردارها	 فرمان	ها،	 توصیه	ها،	 گفته	ها	 همه	ی	 می	شود،	 آغاز	 الهی	
انسان	 این	 	 قدر آن	 زد.	 نمی	شود	حدس	 امیرالمؤمنین؟ع؟آسان	 درباره	ی	 البّته	 است.	 مسلمانان	ها	

1.همان
کشف	الصدق	-	بیروت،	چاپ:	اول،	1982	م	ص	327 2.عالمه	حلی،	حسن	بن	یوسف	بن	مطهر،	نهج	الحّق	و	

پیامبر؟ص؟ و 
امیرالمؤمنین؟ع؟ 

نمونه های 
مردمی ترین 

کمان حا
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کسانی	 که	اندیشمندان،	متفکران،	هنرمندان،	شاعران،	آن	 گونی	در	زندگیش	دارد	 گونا بزرگ	جوانب	
که	با	دیدهای	دقیق	و	ظریف	خصوصیات	چهره	های	زیبای	انسان	های		بزرگ	را	می	فهمند	و	ترسیم	
او	 که	درباره	ی	 کسی	است	 کردن	این	حقایق	عاجزند.	امیرالمؤمنین؟ع؟آن	 گفتن	و	ادا	 می	کنند	در	
	روزگار	بعد	از	رحلت	و	شهادتش	از	ترس،	 گفتند،	امیرالمؤمنین؟ع؟دوستانش	فضایل	او	را	نگفتند	در
کردند	از	روی	دشمنی.	با	این	که	هم	دوستان،	هم	دشمنان	فضایل	 کتمان	 دشمنانش	فضایل	او	را	
	آوازه	ی	فضایل	این	مرد	بزرگ	الهی.	درباره	ی	حکومت	 کردند،	همه	ی	آفاق	عالم	پر	شد	از کتمان	 او	را	

امیرالمؤمنین؟ع؟و	شخصیت	او	بنابراین	نمی	شود	آسان	حرف	زد.
این	شخص	 مردمی	 عزیز،	همین	جنبه	ی	 این	شخصیت	 زندگی	 از	 بارقه	ای	 یک	 گوشه	ای،	 یک	
کنیم	برای	این	که	بحث	 که	ما	می	توانیم	از	آن	استفاده	 بزرگ،	این	بنده	ی	صالح	خدا،	این	امام	بزرگوار	
و	 و	طلب	 مردم	 میل	 با	 مردم،	 رأی	 با	 ببینید	 بشود.	 روشن	 ما	 برای	 اسالم	 در	 بودن	حکومت	 مردمی	
که	در	 گفتارش،	حکومتش	آن	چنان	است	 خواست	قلبی	مردم	به	حکومت	می	رسد	بعد	هم	رفتارش،	
گفته	ای	 کردم	از	صدها	 	امیرالمؤمنین؟ع؟انتخاب	 گفتار آن	مردم	خیر	می	بینند.	من	چند	جمله	را	از	
کید	بر	حال	مردم	است.	 که	در	همه	ی	آن	ها	تأ 	امام	بزرگوار	نقل	شده	 که	در	نهج	البالغه	ی	شریف	از
	این	جا	بحث	می	کنیم	یک	بخشی	از	بحث	مردمی	بوده	است،	رعایت	حال	مردم،	 که	در البّته	آن	چه	
کنار	زدن	طبقات	ممتازه	و	نداشتن	چنین	طبقاتی	در	جامعه	ی	اسالمی	 رعایت	حال	عامه	ی	مردم،	
	آن	فرمان	معروف	عظیم	 	این	باره	به	مالک	اشتر	در 	این	گفتارها	مورد	نظر	است.	امیرالمؤمنین؟ع؟در در
ْجَمُعَها 

َ
َعْدِل  َو أ

ْ
َها فِی  ال َعّمُ

َ
َحّقِ َو أ

ْ
ْوَسُطَها فِی ال

َ
ْیَک أ

َ
ُموِر ِإل

ُ
أ

ْ
َحّبَ ال

َ
ْن أ

ُ
َیک

ْ
بی	بدیل،	این	جور	می	فرماید:	»َو ل

کاری	 	نزد	تو	آن	 کارهای	محبوب	تر	در ِة«1	به	مالک	اشتر	توصیه	می	کند	می	فرماید	از	همه	ی	 ِعّیَ ِلِرَضی الّرَ
که	در	حّق	میانه	تر،	حّق	گراتر	و	در	عدل،	گسترده	تر	و	همه	شمول	تر	و	نسبت	به	خشنودی	عامه	ی	 باشد	
که	خشنودی	عامه	ی	مردم	را	تأمین	بکند،	عامه	ی	 کاری	را	انتخاب	بکن	 گیرنده	تر	باشد	آن	 مردم	فرا

مردم	در	مقابل	خواص	مردم،	در	مقابل	طبقات	ممتازه.
آن	ها	 که	 هستند	 ممتازه	ای	 طبقات	 کشورها	 غالب	 در	 است.	 مبتال	 بزرگ	 درد	 این	 به	 	 امروز دنیا	
دارند	در	حقیقت	امور	مردم	را	رقم	می	زنند.	برای	خاطر	آن	ها	سیاست	ها	و	تزویرها	اتخاذ	می	شود.	در	
کشور	 کشورهای	غربی،	در	 کارخانه	داران	بزرگ،	ثروتمندان	افسانه	ای	در	 کشورهایی	طبقات	پولدار،	
که	در	حقیقت	همه	ی	تدابیر	برای	آن	ها	است.	هر	قانونی،	هر	فکری،	هر	روش	 آمریکا،	آن	ها	هستند	
گر	 ا مردم	 آن	ها	است.	 برای	خاطر	 اندیشیده	می	شود،	 آن	 کشورهای	مشابه	 و	 	 کشور آن	 در	 تدبیری	 و	
یم	وابسته	ی	 کشور	خود	ما	در	دوران	رژ هم	خیری	ببرند	از	پس	مانده	ی	سفره	ی	آن	ها	خیری	می	برند،	
که	در	حقیقت	همه	 بودند	 آن	ها	 فامیل	 	 ما،	هزار رایج	مردم	 قول	 به	 ثروتمندان	 بود.	 	 سابق	همین	طور

1.شریف	الرضی،	محمد	بن	حسین،	نهج	البالغة	)للصبحی	صالح(	-	قم،	چاپ:	اول،	1414	ق	ص	429

توّجه 
امیرالمؤمنین؟ع؟ 
 به مردم 
در فرمان به مالک 
اشتر



اسالم	 تاریخ	 	 در 	 زمان	ها	 از	 زمانی	 یک	 در	 این	ها	هستند.	 	 کشور یک	 در	 بود.	 آن	ها	 برای	خاطر	 چیز	
گون	 گونا گروه	های	 یا	علما،	 از	شعرا	 بودند	 عبارت	 می	آمدند،	 بشمار	 ممتازه	 که	طبقه	ی	 کسانی	 آن	
که	آن	ها	می	خواهند	و	بر	 که	برای	خاطر	آن	ها	بقیه	ی	مردم	باید	هر	چه	 گروه	ها	 کدام	از	 اجتماعی،	هر	
طبق	مصلحت	آن	ها	است	مردم	هم	محکوم	آن	باشند؛	این	جا	مردم،	عامه	ی	مردم	در	مقابل	طبقه	ی	
گرفته	اند.	آن	وقت	امیرالمؤمنین؟ع؟مالک	را	بر	حذر	می	دارند.	می	گوید:	مواظب	باش	در	 ممتازه	قرار	
کاری	نداشته	باش.	»َفِإّنَ  که	می	گیری	عامه	ی	مردم	را	مورد	نظر	قرار	بده	به	طبقات	ممتازه	 تصمیمی	
کردی	اّما	 	را	از	خودت	خشنود	 که	تو	طبقات	ممتاز ة«1	یعنی	وقتی	 َخاّصَ

ْ
ِة ُیْجِحُف ِبِرَضی ال َعاّمَ

ْ
ُسْخَط ال

عامه	ی	مردم	را	ناخشنود	کردی،	عدم	رضایت	عامه	ی	مردم	اثرات	خشنودی	طبقات	ممتازه	را	خواهد	
	ناراضی	باشند،	 کشور کم	بر	آن	 	رژیم	حا که	عامه	مردم	از کشوری	 که	در	هر	 برد.	برای	همین	هم	هست	
کشورها	و	در	جمهوری	اسالمی	تحّقق	پیدا	 که	در	 یم	باقی	ماندنی	نیست.	این	تجربه	ای	است	 آن	رژ
گذشته	ناخشنود	بود،	آن	رژیم	سعی	می	کرد	طبقات	ممتازه	را	از	خودش	خشنود	 یم	 	رژ ت	ما	از

ّ
کرد.	مل

	بزرگ،	تولیدکنندگان	بزرگ،	زمین	داران	بزرگ	و	بسیاری	از	قلم	بدستان	مزدور،	 کند.	ثروتمندان،	تجار
یم	راضی	 	آن	رژ که	پول	می	گرفتند	سبیل	شان	را	چرب	می	کردند،	از از	شاعران	مزدور،	هنرمندان	مزدور	
یادی	باید	 بودند	اّما	عامه	ی	مردم	ناراضی	بودند؛	دیدید	چه	شد.	درباره	ی	این	بیان	شرح	و	تفصیل	ز

که	من	امروز	نمی	خواهم	خیلی	وارد	جزئیات	این	بیان	بشوم. داد	در	جای	خود	
ة«2	یعنی	وقتی	که	عامه	ی	مردم	 َعاّمَ

ْ
ِة ُیْغَتَفُر َمَع ِرَضی ال َخاّصَ

ْ
	جمله	ی	بعد	را	هم	بخوانم	»َو ِإّنَ ُسْخَط ال

	تو	ناراضی	شدند،	 	از کشور گر	طبقات	ممتازه،	طبقات،	طبقات	ویژه	در	 کردی	ا را	از	خودت	خشنود	
که	انسان	طبقات	متوسط	و	پایین	جامعه	را	خوشحال	می	کند	بگذار	 	ناراضی	باشند.	آن	جایی	 بگذار
که	خود	 کارخانه	دارهای	بزرگ،	ثروتمندان	بزرگ	ناراضی	باشند.	بگذار	آن	هایی	 زمین	دارهای	بزرگ،	
ناراضی	 از	دستگاه	حکومت	 از	مردم	باالتر	می	دانند،	بگذار	آن	ها	 تافته	ی	جدابافته	ای	می	دانند،	 را	
حکومت	 روشن	 خط	 همان	 این	 می	دهد.	 ما	 امیرالمؤمنین؟ع؟به	 روشنی	 خط	 چه	 ببینید	 باشند،	
و	 از	مردم	و	طبقات	ممتازه	 با	ناخشنودی	بعضی	 را	 که	هرگز	خشنودی	عامه	ی	مردم	 اسالمی	است	
که	در	 ت،	آن	هایی	

ّ
که	عامه	ی	مل 	ناراضی	باشند.	عمده	آن	است	 ویژه	نباید	معادل	دانست،	بگذار

میدان	های	جنگ،	در	میدان	های	نماز	جمعه	در	پشت	جبهه،	در	همه	ی	میادین	این	انقالب	حاضر	
این	حکومت	 که	 آن	ها	هستند	 از	دستگاه	حکومت.	 باشند	 راضی	 آن	ها	 و	حاضر	هستند.	 بوده	اند	

متکفل	اداره	ی	امور	آن	ها	است.	یک	عده	ای	قهرًا	ناراضی	می	شوند.
ناراضی	شده	اند	و	چه	 کار	آمدن	این	نظام	 از	روی	 کسانی	 ببینید	در	جمهوری	اسالمی	چه	 شما	
این	 	 از کردند	 را	جمع	 پالسشان	 و	 بود،	جول	 نگذشته	 اندکی	 کنند.	 تحمل	 را	 آن	 نتوانستند	 کسانی	

1.همان
2.همان
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نق	 با	 نارضایتی،	 با	 اّما	 ماندند	 نتوانستند	 که	 هم	 آن	هایی	 بروند،	 توانستند	 که	 آن	هایی	 رفتند	 	 کشور
کشور،	میلیون	ها	طبقات	 این	 کارگران	 کشور،	میلیون	ها	 روستاهای	 و	دو	میلیون	مردم	 بیست	 زدن،	
	و	قشرهای	دیگر،	قشرهای	انقالبی	این	ها	همه	راضی	 کشور متوسط	شهری،	اصناف	و	پیشه	وران	این	
کرد	به	رژیمی	الهی	 یم	های	این	جهان	را	تبدیل	 که	خدای	متعال	بدترین	رژ کر	بودند.	 بودند،	خدا	را	شا
که	در	رأس	آن	یک	فقیه،	یک	انسان	باتقوا،	یک	عارف	باهلل،	یک	پارسای	بزرگ	 و	اسالمی.	به	نظامی	
گرفته	است.	خدا	را	شکر	می	کردند،	االن	هم	خدا	را	شکر	می	کنند.	سختی	ها	را	تحمل	می	کنند،	 قرار	

کرند. کمبودها	را	تحمل	می	کنند	چون	نظام	را	می	پسندند.	دوست	می	دارند،	خدا	را	شا رنج	ها	و	
کمیت	اهل	 کمیت	دین	را،	حا کنند	مگر	حا که	همه	چیز	را	حاضرند	تحمل	 کسانی	هم	هستند	 اّما	
کلمه	ی	حزب	اهلل	بدشان	می	آید،	از	ریخت	و	قیافه	ی	حزب	اللهی	ها	 کمیت	مؤمنان	را،	از	 دین	را،	حا
بی	زارند،	از	دیدن	چهره	ی	کسانی	که	برای	دین	زنده	اند،	برای	دین	عمل	می	کنند	و	مجاهدت	می	کنند	
کشورهای	اروپایی	و	آمریکا	شدند.	 ناراحتند.	طبقات	خاصه	ای	هستند	رفتند،	جمع	شدند،	آواره	ی	
افتخارانگیز	است	 برای	یک	نظام	 که	 اّما	آن	چه	 رفتند.	 که	چرا	 آن	ها	هم	پشیمان	هستند	 کثر	 ا البّته	
کند.	و	این	خط	حکومت	اسالمی	و	جمهوری	 که	بتواند	عامه	ی	مردم	را	از	خود	راضی	 همین	است	
یِن  َو ِجَماُع   َما ِعَماُد الّدِ

َ
ِإّن که	امیرالمؤمنین؟ع؟به	ما	داده	است.	»َو  اسالمی	است،	همان	خطی	است	

ِة«1	ستون	دین	در	جامعه	و	جماعت	مسلمانان	و	آمادگی	در	 ّمَ
ُ
أ

ْ
ُة ِمَن ال َعاّمَ

ْ
ْعَداِء ال

َ
أ

ْ
ُة ِلل ُعّدَ

ْ
ُمْسِلِمیَن  َو ال

ْ
ال

مقابل	دشمنان	همان	عامه	ی	مردم	اند.	یعنی	طبقات	عمومی	مردم،	توده	ی	مردم.	این	ها	را	باید	حفظ	
کرد،	این	درک	امیرالمؤمنین؟ع؟است	و	حکومت	مردمی	یعنی	این.

ُهْم 
َ
ل »َفاْخِفْض   می	فرماید	 محّمد	بن	ابی	بکر	 به	 خطاب	 دیگر	 فرمان	 یک	 در	 دیگر،	 نامه	ی	 یک	 در	

	برابر	آن	ها	با	نرمش	و	مدارا	 ُهْم َجاِنَبَک«3	در
َ
ِلْن ل

َ
	»َو أ کن	ای	استاندار َجَناَحَک«2	در	مقابل	مردم	تواضع	

ْظَر«5	 الّنَ َو  ْحَظِة 
َّ
الل فِی  َبْیَنُهْم  آِس   »َو  بده  آن	ها	نشان	 به	 َوْجَهَک«4	روی	خوش	 ُهْم	

َ
ل اْبُسْط	 	 »َو بگیر.	 قرار	

شگفت	آور	است	این	درس	های	امیرالمؤمنین؟ع؟می	گوید	در	میان	مردم	حتی	در	نگاه	تبعیض	روا	
مدار.	یعنی	وقتی	عده	ای	در	مقابل	تو	هستند،	داری	با	آن	ها	حرف	می	زنی	سعی	کن	نگاهت	نسبت	به	
که	ما	باید	امروز	آن	درس	را	یاد	بگیریم	 آن	ها	به	تساوی	تقسیم	بشود.	این	هم	درس	بزرگ	دیگری	است	
کنید.	 کارگزاران	دولت	جمهوری	اسالمی	باید	این	درس	را	یاد	بگیرند.	تبعیض	را	ریشه	کن	 و	همه	ی	
کارگزاران	دولت	جمهوری	اسالمی	با	هم	باید	همدست	بشوند	و	نگذارند	ریشه	ی	تبعیض،	 مردم	و	

1.همان
2.همان،	ص	383

3.همان
4.همان
5.همان

توّجه 
امیرالمؤمنین؟ع؟ 
 به مردم
  در فرمان
  به محّمد
بن ابی بکر
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کند،	این	ریشه	ی	عفن	و	خطرناک	حتی	در	نگاه	چه	برسد	 گسترش	پیدا	 ریشه	ی	تبعیض	در	میان	
که	دستگاه	حکومت	به	مردم	می	دهد	باید	به	تساوی	 	نیازهای	مردم،	در	احتیاج	های	مردم،	آن	چه	 در
بدهد.	امکانات	را	به	تساوی	در	میان	مردم	تقسیم	بکند.	البّته	مردم	بعضی	کمتر	دارند،	بعضی	بیشتر	
مادامی	 تحمل	می	کند	 را	 این	 اسالمی	 روشن	شده	جامعه	ی	 اسالم	 اقتصادی	 در	بحث	های	 دارند.	
که	بعضی	بر	بعضی	 	نباشد،	مادامی	 که	احتکار که	ظلم	نباشد،	مادامی	 که	تبعیض	نباشد،	مادامی	
	راه	حرام	و	دزدی	و	قتل	نباشد،	یکی	 	از 	راه	حالل	باشد	و که	ثروت	از طغیان	و	ستم	نکنند،	مادامی	
که	دولت	اسالمی	میان	 که	حکومت	به	مردم	می	دهد،	آن	چه	 کمتر	دارد	یکی	بیشتر	دارد.	اّما	آن	چه	
که	باید	جمهوری	اسالمی	 مردم	تقسیم	می	کند	باید	با	تساوی	تقسیم	بکند	و	این	یک	حرکتی	است	
که	امروز	 آن	را	باشتاب	هرچه	بیشتر	تعقیب	بکند.	این	درس	امیرالمؤمنین؟ع؟است،	آن	انسان	بزرگی	
	را	می	شناسند	در	سراسر	جهان	برای	 که	این	روز 	ایران	و	همه	ی	مسلمانانی	 جامعه	ی	مسلمان	ما	در

او	عزادار	هستند.
که	علی	؟ع؟	ضربت	خورده	در	بستر	بیماری	افتاده	است	و	 	نوزدهم	ماه	رمضان	و	روزی	است	 روز
کرده	یک	پارچه	 	آن	با	این	عدالت	رفتار	 کم	بالقسط	در	میان	مردم	در که	این	حا کوفه،	آن	شهری	 شهر	
عزادار	است.	ببینید	امیرالمؤمنین؟ع؟رفتارش	چگونه	است	با	مردم.	من	می	خواهم	چند	جمله	یی	
درباره	ی	حاالت	علی	؟ع؟	عرض	بکنم	و	بعد	هم	دو	سه	جمله	ذکر	مصیبت	بکنم.	امروز،	امروز	ما	
شد.	 خواهد	 دلنشین	 ما	 برای	 درسها	 این	 یم	 امیرالمؤمنین؟ع؟بینداز یاد	 به	 را	 خودمان	 بتوانیم	 گر	 ا
کوچک	و	 که	نسبت	به	همه	ی	مردم،	نسبت	به	زن	و	مرد	و	 امیرالمؤمنین؟ع؟آن	انسان	عادلی	است	
که	با	 گستاخی	و	جرأت	را	داشتند	 که	همه	نسبت	به	او	در	مقابل	او	این	 بزرگ	آن	چنان	رفتار	می	کرد	

او	حرف	بزنند.
کار	 این	 که	 معمول	 می	کرد،	طبق	 کوفه	حرکت	 بازارهای	 و	 کوچه	ها	 در	 روز	 امیرالمؤمنین؟ع؟یک	
و	 بودند	 شده	 کوفه	 وارد	 علی؟ع؟	 که	 بوده	 اوایلی	 	 در می	کنم	 گمان	 من	 می	داد.	 انجام	 علی	؟ع؟	 را	
دوش	 بر	 آبی	 مشک	 و	 می	رود	 دارد	 زنی	 یک	 می	بینند	 بودند.	 داده	 قرار	 خودشان	 پایتخت	 را	 کوفه	
کمال	زحمت	و	ناراحتی	می	کشد	و	می	برد	و	زیر	لب	حرف	 کشیده،	مشک	سنگین	است	و	این	زن	با	
گوش	 نیست.	 او	 همراه	 کسی	 است	 کوچه	ها	 توی	 تنها	 امیرالمؤمنین؟ع؟.	 می	دهد	 گوش	 می	زند.	
می	دهد	ببیند	این	زن	چه	می	گوید.	می	بیند	این	زن	دارد	شکایت	می	کند	از	علی	بن	ابی	طالب؟ع؟.	
زن	 از	 را	 مشک	 کنم.	 حمل	 تو	 برای	 من	 را	 مشک	 بده	 زن	 ای	 گفت	 نزدیک	 امیرالمؤمنین؟ع؟رفت	
کم	جامعه	ی	اسالمی،	آن	هم	 گرفت،	روی	دوش	خودش	قرار	داد،	شخص	اّول	جامعه	ی	اسالمی،	حا
که	آن	روز	در	زمان	امیرالمؤمنین؟ع؟کشور	اسالمی	را	تشکیل	می	داد.	یعنی	آن	چه	 کشور	پهناوری	 آن	
	بود	و	 کشور	اسالمی	آن	روز 	ما	ایران	و	عراق	و	مصر	و	شام	می	شماریم	همه	جزو	محدوده	ی	 که	امروز
گرفت	بردوش	و	با	زن	آمد،	زن	 کشور	پهناور	عظیمی؛	مشک	را	 کم	بر	یک	چنین	 امیرالمؤمنین؟ع؟حا

کمک  ماجرای 
حضرت علی 

 ؟ع؟ به 
زن بیوه
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ممنون	شد،	خوشحال	شد،	خندان	شد.
تو	 مشکل	 که	 پرسید	 زن	 از	 و	 زمین	 گذاشت	 را	 مشک	 آمد،	 زن	 این	 منزل	 امیرالمؤمنین؟ع؟تا	 	
کرده	است.	 چیست؟	چرا	ناراحتی؟	چرا	به	علی	بن	ابی	طالب؟ع؟	بد	می	گویی؟	مگر	علی	با	تو	چه	
که	در	میدان	جنگ	شهید	شده	 که	این	زن،	زن	یکی	از	سربازان	امیرالمؤمنین؟ع؟است	 معلوم	شد	
و	بچه	های	او	تنها	مانده	اند،	این	زن	چند	تا	یتیم	دارد	و	خودش	تنها	است،	زحمت	روزگار	و	زحمت	
	آورده،	ناراحت	است	و	به	امیرالمؤمنین؟ع؟بدگویی	می	کند،	معلوم	می	شود	به	او	 زندگی	به	او	فشار
گفت	اجازه	 گذاشت	 که	مشک	را	 نرسیده	بودند	و	او	را	هنوز	نشناخته	بودند.	امیرالمؤمنین؟ع؟وقتی	
گرفتند	تا	از	 	او	را	 که	دیدند	این	زن	وارد	منزل	شد	دور کمک	بکنم.	بچه	های	زن	وقتی	 بده	زن	من	تو	را	
که	 کرد،	این	زن	آردی	 گرسنه	بودند.	امیرالمؤمنین؟ع؟بچه	ها	را	مشغول	 که	آورده	بگیرند.	 او	آذوقه	ای	
که	در	یک	جایی	 کرد	برای	این	که	نان	بپزد	و	امیرالمؤمنین؟ع؟آن	جوری	 کرد	و	آماده	 آورده	بود	خمیر	
گرسنگی	اشک	در	چشمانشان	بود	 که	از	 که	بچه	ها	 من	خواندم	با	این	بچه	ها	آن	چنان	بازی	می	کرد	
که	خمیر	حاضر	شد،	 به	خنده	افتادند	و	می	خندیدند،	لبخند	می	زدند،	دلخوش	شده	بودند.	وقتی	
کرد	 	را	آتش	 	تنور،	تنور کنار 	را	برای	تو	آتش	کنم.	رفت	 امیرالمؤمنین؟ع؟به	زن	گفت	حاال	بگذار	من	تنور
که	زبانه	می	کشید	خود	را	در	معرض	این	آتش	قرار	 	را	 و	هیزم	ها	را	داخل	تنور	می	گذاشت	و	آتش	تنور
که	از	آتش	قیاّمت	به	مراتب	سهل	تر	است. می	داد،	می	گفت:	»ُذْق  َیا َعِلُی«1	بچش	ای	علی	این	آتش	را	
	باالی	پشت	بام	یا	وارد	منزل	شده	بود،	 کرد	دید	این	منظره	را،	یا	از زن	همسایه	از	یک	جایی	نگاه	
این	 این	جا،	 کیست	 این	 زن	 ای	 گفت	 زن	 به	 امیرالمؤمنین؟ع؟را	می	شناخته	است،	 او	 دید	ظاهرًا	
کرد	حال	هم	دارد	 کمک	 که	به	من	 گفت:	نه.	این	مرد	جوانمردی	است	 مرد،	می	شناسی	این	مرد	را؟	
گفت	ای	زن	این	امیرالمؤمنیني	علی	بن	ابی	طالب	؟ع؟		است.	زن	از	مشاهده	ی	 تنورم	را	آتش	می	کند	
گفت	یا	امیرالمؤمنین؟ع؟مرا	ببخش	 کرد	 امیرالمؤمنین؟ع؟اشک	از	چشمش	جاری	شد	عذرخواهی	
گفت:	 او	 امیرالمؤمنین؟ع؟به	 گرفتی.	 قرار	 من	 گستاخی	 خطاب	 مورد	 تو	 و	 نشناختم	 را	 تو	 من	 که	
مردمی	 این	وضع	حکومت	 نرسیدم؛	 اّما	 تو	می	رسیدم	 به	 این	 	 از زودتر	 باید	 من	 ببخش	 مرا	 تو	 زن	 ای	
که	امروز	سحر	می	شنود	 که	پنج	سال	تقریبًا	...	وقتی	 کوفه	ای	 امیرالمؤمنین؟ع؟است	و	شما	ببینید	
ویران	شد	 هدایت	 پایه	های	 ُمْرَتَضی«2	

ْ
ال َعِلٌی   ُهَدی ُقِتَل  

ْ
ال اُن 

َ
ْرک

َ
أ ِه  الّلَ َو  َمْت  »َتَهّدَ می	کند	 ندا	 منادی	 که	

خوردن	 ضربت	 امیرالمؤمنین؟ع؟و	 شهادت	 خبر	 شنیدن	 با	 مردم	 این	 شد،	 کشته	 علی	مرتضی	
امیرالمؤمنین؟ع؟چه	می	کنند.	جمع	شدند	دور	خانه	ی	علی	بن	ابی	طالب؟ع؟.

روحی	 وضع	 به	 می	آید	 اّما	 دارد،	 واقعّیت	 	 چقدر نمی	دانم	 من	 کردند	 نقل	 را	 چیزی	 یک	

1.ابن	شهر	آشوب	مازندرانی،	محمد	بن	علی،	مناقب	آل	أبی	طالب	علیهم	السالم	)البن	شهرآشوب(	-	قم،	چاپ:	اول،	
1379	ج	2،	ص	116

	األنوار	)ط	-	بیروت(	-	بیروت،	چاپ:	دوم،	1403	ق-	ج	42؛	ص	285 2.مجلسی،	محمد	باقر	بن	محمد	تقی،	بحار
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که	 	آنی	 که	بعد	از امیرالمؤمنین؟ع؟و	وضع	روحی	آن	مردم	ممکن	است	راست	باشد.	نقل	می	کنند	
که	بر	فرق	مبارکش	وارد	شد،	 که	مسموم	شده	است	به	خاطر	این	ضربتی	 امیرالمؤمنین؟ع؟معلوم	شد	
ید	که	امیرالمؤمنین؟ع؟این	شیر	را	بنوشد،	اثر	خنثی	کردن	 طبیب	اعالم	کرد	که	یک	مقداری	شیر	بیاور
زهر	در	شیر	هست،	زهر	خنثی	بشود.	خبر	رسید	که	شیر	بیاورید.	یک	وقت	دیدند	همه	ی	این	بچه	های	
هّم		صّل		علی		محّمد	

ّ
گرفته	اند.	الل کاسه	ی	شیری	در	دست	 کدامی	یک	 کوفه	هستند	هر	 که	در	 یتیمی	

ُمْؤِمِنیَن.
ْ
ِمیِر	ال

َ
ی		َعِلٍی		أ

َ
ُهَم		َصِل		َعل

َّ
و	آل	محّمد	الل

شما	 و	 است،	 تقوا	 به	 مردم	 توصیه	ی	 نشدنیش	 فراموش	 درس	های	 امیرالمؤمنین؟ع؟از	جمله	ی	 	
ای	برادران	و	ای	خواهران	ای	نمازگزاران،	ای	دوستان	امیرالمؤمنین،	به	پیروی	از	علی	بن	ابی	طالب؟ع؟	
کنید	تقوای	خدا	از	شما	جدا	نشود.	ماه	رمضان،	 کنید.	سعی	 تقوای	خدا	را	در	همه	ی	امورتان	پیشه	
	آمیخته	کنید.	 ماه	ذخیره	ی	تقوا	است.	دل	را	با	یاد	خدا	و	زبان	را	با	ذکر	الهی	و	روح	را	با	خشوع	پروردگار

گناه،	و	از	خطا	باز	می	دارد. تقوای	الهی	ما	را	از	بدی	ها،	از	
والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته
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گفتار دوازدهم نمودار 
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گفتار سیزدهم: مردمی بودن حکومت1
بسم	اهلل	الرحمن	الرحیم

ها	و	نشهد	ان	الاله	االاهلل	
ّ
ها	علی	جمیع	نعمه	کل

ّ
الحمدهلل	رّب	العالمین	الحمدهلل	بجمیع	محامده	کل

وحده	الشریک	له	شهادة	و	ایمان	و	ایقان	و	نشهد	اّن	محّمدًا	عبده	و	رسوله	و	صفیه	و	خیرته	و	فی	خلقه	
کرمین	المنتجبین	الهداة	 م	علیه	و	علی	اله	واصحا	به	اال

ّ
هم	صّل	و	سل

ّ
غ	رساالته	الل

ّ
و	حافظ	سّره	و	مبل

المسلمات	 و	 المسلمین	 و	 المؤمنات	 و	 اغفرللمؤمنین	 لهم	
ّ
ال األرضین	 بقّیةاهلل	فی	 المهدیین	سّیما	

َو  ِبَنْصِرِه  َدَک   ّیَ
َ
أ ذی  

َّ
ال »ُهَو  الحکیم  قال	اهلل	 بالخیرات.	 بینهم	 و	 بیننا	 تابع	 االموات	 و	 منهم	 االحیاء	

ُمْؤِمنین «2.
ْ
ِبال

فراموش	نشدنی	 تاریخ	 و	حامل	 با	عظمت	 	 بسیار روز	 و	 امام	صادق	است	 و	شهادت	 روز	رحلت	
است.	 ما	 طاهرین	 و	 طیبین	 اسالف	 افتخارانگیز	 و	 شکوهمند	 خاطره	های	 یادآور	 و	 اماّمت	 دوران	
و	آن	چه	مورد	 بهره	بگیریم	 	 این	دیدار 	 از بتوانیم	 این	مجمع	عظیم	 	 و	در روز	شریف	 این	 	 امیدوارم	در
یم.	در	خطبه	ی	دّوم	راجع	به	 رضای	خدا	و	مورد	نیاز	ما	است	با	شما	برادران	و	خواهران	در	میان	بگذار

امام	صادق؟ع؟	عرایضی	را	عرض	می	کنم.
که	در	باب	مسایل	حکومت	اسالم	و	مردمی	بودن	 	اّما	بحث	خطبه	ی	اّول	ادامه	ی	سخنی	است	 و
گذشته	اضافه	می	کنم	تا	این	مطلب	 کرده	ام.	امروز	هم	بخشی	در	مطالب	 این	حکومت	قباًل	عرض	
که	وقتی	ما	می	گوییم	 کوتاه	را	عرض	بکنم	 به	طرف	هر	چه	روشن	تر	شدن	پیش	برود.	اّواًل	این	نکته	ی	
اسالمی	 حکومت	 که	 نیست	 این	 حرف	 این	 معنای	 است،	 مردمی	 حکومت	 یک	 اسالم	 حکومت	
کرده	اند.	و	همه	ی	 که	همه	ی	ادیان	الهی	به	حکومت	خدا	دعوت	 حکومت	خدا	نیست.	معلوم	است	
کمیت	از	آن	خدا	و	قوانین	خدا	است	 که	در	آن	حا پیغمبران	و	جانشینان	آن	ها	مردم	را	به	نظامی	الهی	
کمیت	مردم	بر	سرنوشت	خود	منافاتی	ندارد.	حکومت	 فرا	خوانده	اند.	اّما	در	اسالم	حکومت	اهلل	با	حا

1.خطبه	ى	نماز	جمعه	1362/05/14
2.انفال:	62

معانی مردمی 
بودن حکومت
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	این	 که	در	دموکراسی	های	غربی	بیان	می	شود	نیست	و	در مردم	به	معنای	حکومت	مردم	آن	چنان	
که	بر	طبق	فرمان	خدا	برای	 کرده	ام.	حکومت	مردم	به	همان	اندازه	ای	است	 باره	مختصری	قباًل	عرض	
	قرآن	درباری	بنی	اسرائیل	می	فرماید	 مردم	اجازه	و	امکان	تصمیم	گیری	و	اقدام	داده	شده	است	و	لذا	در
واِرثیَن«1	یعنی	حکومت،	

ْ
ُهُم ال

َ
ًة َو َنْجَعل ِئّمَ

َ
ُهْم أ

َ
ْرِض َو َنْجَعل

َ
أ

ْ
ذیَن اْسُتْضِعُفوا فِی ال

َّ
ی ال

َ
ْن  َنُمَن  َعل

َ
»َو ُنریُد أ

که	حکومت	مستضعفان	به	معنای	حکومت	خدا	 حکومت	مستضعفان	است	و	این	منافاتی	ندارد	
و	در	چارچوب	احکام	الهی	باشد.

	این	بحث	گسترده	این	است	که	مردمی	بودن	حکومت	 	اّما	یک	بخش	دیگر	و	یک	گوشه	ی	دیگر	از و
	اداره	ی	حکومت	و	تشکیل	حکومت	و	تعیین	 که	مردم	در اسالمی	به	دو	معنا	است.	یکی	این	است	
	تعیین	رژیم	حکومتی	و	سیاسی	نقش	دارند.	مردمی	بودن	حکومت	یعنی	نقش	دادن	 کم	و	شاید	در حا
که	حکومت	 به	مردم	در	حکومت.	یک	معنای	دیگر	برای	مردمی	بودِن	حکومت	اسالمی	این	است	
کم	اسالمی	مطرح	است	منافع	عامه	ی	مردم	است	نه	 اسالمی	در	خدمت	مردم	است.	آن	چه	برای	حا
منافع	اشخاص	معین	یا	قشر	معین	و	طبقه	ی	معین.	اسالم	به	هر	دو	معنا	دارای	حکومت	یک	مردمی	
در	حکومت	 نقشی	 مردم	 یعنی	 نشود	 تأمین	 اّولی	 معنای	 به	 مردمی	 که	حکومت	 مادامی	 اّما	 است.	
یعنی	در	خدمت	مردم	 به	معنای	دّومی	مردمی	است.	 که	حکومت	 گفت	 باشند	نمی	شود	 نداشته	
مردم	خود	 که	در	خدمت	 کرد	 باور	 را	 ادعا	 این	 دنیا	 در	 از	هر	حکومتی	 نمی	شود	 آن	حکومت	 است	

هست.
یادند.	هم	حکومت	های	 ز ادعا	می	کنند	در	خدمت	مردم	اند	 که	 امروز	در	دنیا	آن	حکومت	هایی	
قلمداد	 جامعه	 افراد	 عموم	 به	 وابسته	ی	 و	 سوسیاستی	 مردمی،	 را	 خود	 که	 شرق	 بلوک	 به	 وابسته	ی	
نداشته	اند.	 نقشی	 نظام	هیچ	 این	 تشکیل	 در	 این	حکومت،	 تعیین	 	 در مردم	 که	 در	حالی	 می	کنند	
گر	خبر	 کسی	قرار	است	به	حکومت	برسد.	ا که	مرده	است	چه	 کمی	 که	بعد	از	حا مردم	خبر	ندارند	
گمان	قوی	 	او	چیزی	نمی	دانند.	تمایلی	به	او	و	به	حکومت	او	ندارند	و	شاید	و	به	 هم	داشته	باشند	از
ت	بزرگ	شوروی	مثاًل	بپرسید	آیا	به	اشغال	افغانستان	

ّ
رضایتی	هم	از	کارهای	او	ندارند.	امروز	شما	از	مل

راضی	هستند؟	آیا	به	صرف	میلیاردها	برای	نگه	داشتن	یک	حکومت	تحمیلی	در	یک	کشور	همسایه	
	این	قضّیه	یا	خبر	ندارند،	چون	 کشور	پهناور	شوروی	از کثر	مردم	 یاد	ا راضیند؟	یقینًا	یا	به	احتمال	ز
و	 آن	سودی	نمی	برند	 از	 گر	خبر	دارند	 ا یا	 به	مردم	نمی	رسد،	 کشورهایی	 به	چنین	 اّطالع	هم	درست	
راضی	نیستند.	همچنین	در	کشورهای	غربی	که	ادعا	می	کنند	در	خدمت	مردم	و	برای	مردم	اند،	مردم	
هیچ	اراده	ای،	اختیاری	در	کاری	که	دستگاه	حکومت	انجام	می	دهند	ندارند.	این	ادعا	که	حکومتی	
که	 کند	 بدون	این	که	با	مردم	ارتباط	مستقیم	داشته	باشد،	بدون	این	که	با	آراء	مردم	متکی	باشد،	ادعا	

1.قصص:5
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که	همه	ی	مدعیان	حکومت	 در	خدمت	مردم	است،	ادعای	پذیرفته	ای	نیست.	این	سخنی	است	
که	مردمی	اند.	حکومت	های	تحمیلی	هم	 کنند	 مردمی	بر	زبان	جاری	می	کنند	اّما	نمی	توانند	ثابت	
کم	 با	دستگاه	حا که	مردم	با	حکومت	و	 را	مردمی	به	حساب	می	آورند.	پس	مادامی	 همه	خودشان	
	این	دستگاه	حاضر	نباشند	این	 کنار همکاری	نکرده	باشند	در	صحنه	های	فّعالّیت	اجتماعی	در	

که	دولتی	و	رژیمی	بگوید	ما	مردمی	هستیم. ادعا	پذیرفته	نیست	
اسالم	حکومت	 در	صدر	 مردمی	است.	 کلمه	یک	حکومت	 واقعی	 معنای	 به	 اسالمی	 حکومت	
مردمی	 حکومت	 یک	 جامعه	ی	اسالمی	 پیغمبر؟ص؟حکومت	 رحلت	 از	 بعد	 مّدتی	 پیغمبر؟ص؟تا	
بود.	در	دوران	امیرالمؤمنین؟ع؟مردم	در	صحنه	ی	حکومت	به	معنای	واقعی	دخالت	داشتند،	نظر	
می	دادند،	رأی	می	دادند،	تصمیم	می	گرفتند	و	حّق	مشورت	که	قرآن	پیغمبر؟ص؟را	به	آن	امر	کرده	است	
گر	 ا بنابراین	 با	آن	ها	مشورت	بشود.	 که	 ْمر«1	مردم	حّق	دارند	

َ
أ

ْ
ال فِی  »َو شاِوْرُهْم   بود	که	 به	مردم	 ق	

ّ
متعل

	این	 که	مردمی	است	باید	به	معنای	اّول	هم	مردمی	باشد	یعنی	مردم	در یک	حکومتی	ادعا	می	کند	
کم	 کم	در	حکومت	اسالم	مردم	در	تعیین	شخص	حا 	تعیین	حا حکومت	دارای	نقش	باشند.	اّول	در

دارای	نقش	و	تأثیرند.
البّته	در	حکومت	های	دینی	و	حکومت	اسالمی	یک	مقطعی	از	زمان	و	یک	برهه	ای	از	زمان	حکومت،	
	تعیین	 را	همه	ی	مسلمین	قبول	دارند.	در	آن	جا	در این	 یک	حکومت	تعین	شده	ی	خدایی	است؛	
کم	مردم	نقشی	ندارند.	البّته	اهل	سنت	این	فاصله	را	مخصوص	به	زمان	پیغمبر؟ص؟می	دانند	اّما	 حا
شیعه	آن	را	غیر	از	دوران	نبوت	شامل	دوران	اماّمت	هم	می	داند	در	دوران	نبوت	و	در	دوران	اماّمت	
کم	جامعه	ی	اسالمی	از	سوی	خدا	تعیین	شده	مردم	نقش	ندارند.	مردم	چه	بدانند،	چه	ندانند،	 حا
کم	مردم	است.	البّته	 چه	بخواهند،	چه	نخواهند	پیغمبر؟ص؟،	امام	و	پیشوای	جامعه	است؛	رهبر	و	حا
کمیِت	حقوقی	جنبه	ی	واقعی	هم	پیدا	 کمیت	حقیقی	و	این	حا گر	مردم	دانستند	و	پذیرفتند	این	حا ا
از	 کم	مردم	است	 که	به	حّق	حا کسی	 یا	نپذیرفتند	آن	 گر	مردم	ندانستند،	نشناختند،	 ا اّما	 می	کند.	

کم	او	است. منصب	حکومت	برکنار	می	ماند	اّما	حا
کم	شناخته	 لذا	ما	معتقدیم	در	دوران	ائمه	ی	معصومین؟ع؟	با	این	که	آن	ها	در	جامعه	به	عنوان	حا
که	تالش	هم	 ق	به	آن	ها	بود	و	لذا	بود	

ّ
کم	متعل نشده	بودند	و	پذیرفته	نشده	بودند	اّما	همه	ی	شئون	حا

می	کردند،	فّعالّیت	هم	می	کردند	و	ما	در	مورد	زندگی	ائمه؟ع؟	از	جمله	در	مورد	زندگی	امام	صادق؟ع؟	
ق	

ّ
که	متعل که	این	بزرگواران	تالش	می	کردند	تا	حکومت	را	 از	روی	شواهد	و	قرائن	تردیدناپذیر	می	دانیم	

کنند. 	آِن	آن	ها	است	قبضه	 	از به	آن	ها	و
کم	از	طرف	خدای	متعال	معین	 	این	دوران،	آن	جایی	که	یک	شخص	معینی	به	عنوان	حا اّما	بعد	از

1.آل	عمران:	159

حکومت در زمان 
معصومین؟ع؟

نقش مردم در 
حکومت زمان 

غیبت
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کم	دارای	دو	پایه	و	دو	رکن	است؛	رکن	اّول	آمیخته	بودن	و	آراسته	بودن	با	 	این	جا	حا نشده	است،	در
کرده	است.	مانند	دانش،	تقوا،	توانایی،	تعهد	 کم	اسالمی	معین	 که	اسالم	برای	حا ک	ها	و	صفاتی	 مال
	این	باره	هم	بعدًا	یک	روزی	ان	شاءاهلل	صحبت	می	کنیم.	 که	البّته	در کم	هست	 که	برای	حا و	صفاتی	
ک	های	 که	دارای	مال کمی	را،	آن	شخصی	را	 گر	مردم	آن	حا رکن	دّوم	قبول	مردم	و	پذیرش	مردم	است.	ا
که	هر	دو	دارای	 گر	دو	نفر	 کم	نیست.	ا حکومت	است	نشناختند	و	او	را	به	حکومت	نپذیرفتند	او	حا
کم	است.	پس	قبول	مردم	 او	حا و	پذیرفته	شد	 از	نظر	مردم	شناخته	شد	 ک	ها	هستند	یکی	 این	مال
قانون	اساسی	جمهوری	 	 که	در این	همان	چیزی	است	 و	 کمیت	است	 و	پذیرش	مردم	شرط	در	حا

اسالمی	در	مورد	حتی	رهبر	مورد	نظر	بوده	است	و	بر	روی	آن	فکر	شده	و	تصمیم	گیری	شده.
صاحب	نظِر	 مدبِر	 مدیِر	 عادِل	 مجتهِد	 آن	 اسالمی	 جمهوری	 اساسی	 قانون	 طبق	 بر	 رهبر	
کنند	 تقلید	 او	 	 از تقلید،	 مرجعّیت	 مقام	 به	 باشند،	 شناخته	 را	 او	 مردم	 که	 است	 صاحب	بصیرتی	
اّمت	جستجو	 نشناختند	خبرگان	 را	 کسی	 مردم	چنین	 گر	 ا بیاورند.	 رو	 و	 کنند	 پیدا	 گرایش	 او	 به	 و	
خبرگان،	 اّواًل	 هم	 این	جا	 	 در باز	 می	کنند.	 معرفی	 مردم	 به	 می	کنند،	 پیدا	 را	 کسی	 چنین	 می	کنند،	
او	می	شود	امام.	در	 او	را	می	پذیرند،	بعد	 از	معرفی	خبرگان	 ثانیًا	خود	مردم	بعد	 نمایندگان	مردم	اند.	
که	واجد	شرایط	 کسی	را	 که	همین	جور	است.	انتخابات	انجام	می	گیرد.	مردم	 مورد	رئیس	جمهور	هم	

بدانند	انتخاب	می	کنند.
کمیت	و	والیت	در	جامعه	ی	اسالمی	 	اّول	حا کم	اسالمی	در	سطوح	طراز 	تعیین	حا می	بینید	مردم	در
یم	اسالمی	هم	دارای	نقش	هستند.	تا	 دارای	نقش	هستند.	البّته	می	توان	گفت	مردم	در	اصل	تعیین	رژ
یم	اسالمی	را	 گر	مردم	رژ مردم	نخواهند،	البّته	این	را	به	عنوان	یک	شرط	حقیقی	بیان	نمی	کنیم؛	یعنی	ا
یم	اسالمی	به	ایمان	مردم	مّتکی	است	 	اعتبار	نمی	افتد	اّما	قاعدتًا	چون	رژ یم	اسالمی	از نپذیرفتند،	رژ
مردم	در	آن	هم	دارای	نقش	هستند،	پس	حکومت	اسالمی	حکومت	مردمی	است.	به	این	معنا	هم	
	او	 کنار کردند	در	 کم	را	انتخاب	 که	مردم	حا کم،	دارای	تأثیرند.	وقتی	 	انتخاب	شخص	حا که	مردم	در
	انتخاب	او	نقشی	 که	در 	یا	نسبت	به	او	بی	اعتنا	هستند	 هم	قرار	می	گیرند.	مردم	از	آن	زمامداری	بی	زار
که	عامه	ی	 پیدا	می	کنید	 را	 کدام	حکومت	 میان	حکومت	های	سلطنتِی	عالم،	 در	 نداشتند.	شما	
مردم،	توده	ی	مردم	نسبت	به	زمامدار	عالقه	مند	باشد،	در	خدمت	او	قرار	بگیرد،	باحرف	او	حرکت	

کم	نقشی	نداشتند. 	تعیین	این	حا کند،	به	او	اعتماد	بکند.	مردم	حّق	دارند	اعتماد	نکنند،	زیرا	در
	او	به	وراثت،	منصب	پادشاهی	را	به	ارث	گرفته	است	و	همین	طور	 پادشاهی	مرده	است	کسی	بعد	از
کار	 	آمده،	یا	با	تقلب	روی	 کار کودتا	روی	 که	یا	با	 کم	 	تعیین	حا که	در است	رژیم	های	غیر	پادشاهی	
این	شخص	 را،	 یم	 رژ این	 داشتند	 نقش	 مردم	خودشان	 وقتی	 اّما	 باشند.	 نداشته	 نقشی	 مردم	 آمده	
ولی	 مردم	 فرمودند	 بارها	 امام	 که	 همان	طوری	 و	 رساندند	 مقام	 این	 به	 را	 	 این	سیاستمدار را،	 کم	 حا
مأموریت	ها	 این	 و	 این	مسئولیت	ها	 به	 را	 مردان	 این	دولت	 آن	ها	 مردانند،	چون	خود	 نعمت	دولت	

 نتایج سهیم 
 بودن مردم
در حکومت
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	این	دولت	مردان	هم	قرار	می	گیرند.	و	لذا	شما	امروز	در	کشور	 کنار گماشتند	وقتی	این	جور	شد	مردم	در	
در	همه	ی	صحنه	ها	 مردم	 می	بینید	 آن	هست	 در	 اسالم	 کمیت	 از	حا پرتوی	 که	 اسالمی	 جمهوری	
	این	محشر	عظیم،	برای	اقامه	ی	 گرم،	روز	جمعه،	در 	زیر	آفتاب	در	هوای	 حضور	دارند.	امروز	شما	در
همین	 با	 جبهه	های	جنگ	 در	 شما	 عزیزان	 و	 شما،	 برادران	 و	جمعه،	جمع	شدید.	 نماز	جماعت	
در	 دیگری	 گروه	های	 دیگر	شما،	 برادران	 می	دهند	 انجام	 را	 بزرگ	 وظیفه	ی	 آن	 استحکام	 و	 فشردگی	
و	همچنین	در	همه	ی	 مردم	اند	 به	 روستاها	مشغول	جهاد	سازندگی،	مشغول	خدمت	 در	 بیابان	ها،	
که	تأثیری	در	سرنوشت	 	نیروهای	مسلح،	در	دانشگاه	ها،	در	هر	جایی	 کارخانه	ها،	در صحنه	ها،	در	
از	دوش	دستگاه	 را	 کارهای	سنگین	 و	 کار	می	کنند	 دارند	 کباز	 پا و	 مردم	مخلصانه	 دارد،	 نظام	 این	
	ایجاد	حکومت	و	در	 که	در که	مردم	احساس	می	کنند	 کم	بر	می	دارند.	این	به	خاطر	همین	است	 حا
که	زمامداران	باید	بپیمایند	دارای	نقش	بودند	 	ترسیم	خط	مشی	ای	 کمان	و	زمامداران	و	در تعیین	حا

همه	خود	را	سهیم	می	دانند.
	این	حکومت	می	دانند.	 زن	های	در	خانه،	پیرمردها،	نوجوان	ها،	از	همه	ی	قشرها	خودشان	را	در	کنار
بزرگترین	 این	 و	 بندگان	خدا،	حکومت	مؤمنان،	حکومت	صالحان	است	 این	حکومت،	حکومت	
که	ما	می	بینیم	بذرهای	تبلیغاتی	دشمن	هم	 نقطه	ی	قوت	این	حکومت	است	و	برای	همین	است	
کشور	ما،	 کوچکترین	حادثه	ای	در	 در	میان	مردم	ما	اثری	نمی	کند.	شما	می	دانید	امروز	دنیا	به	دنبال	
چه	هیاهویی	به	راه	می	اندازد.	ده	ها	رادیو	و	صدای	تبلیغاتی	بیگانه،	ده	ها	روزنامه	و	مجله	و	نشریات	
گون	به	زبان	های	مختلف،	هر	هفته	ای	صدها	خبر	و	مقاله،	شامل	تحلیل	های	دروغ	و	غیر	واقعی	 گونا
از	مسایل	 اقتصادی،	 از	مسایل	 از	دولت،	 از	صلح،	 از	جنگ،	 ایران،	 از	مسایل	 را	پخش	می	کنند،	
که	فکر	می	کنند	 عمومی،	از	مسایل	مردمی،	از	مطالب	راجع	به	اشخاص،	شکلی	را	ترسیم	می	کنند	
در	 می	کنند	 اختالف	 ایجاد	 است.	 مفید	 شکل	 این	 ترسیم	 اسالمی	 جمهوری	 نظام	 تضعیف	 برای	
	فرد.	جریان	های	اختالفی	در	مقابل	هم	درست	می	کنند.	دولت	مردان	را	در	مقابل	هم	به	 ذهن	و	در
صف	آرایی	های	ذهنی	وا	می	دارند	و	در	خبرهایشان	این	جوری	ترسیم	می	کنند.	اختالف	و	غوغا	در	
	بیرون	رسیده	،فقط	برای	این	که	شاید	بتوانند	در	ذهنیت	مردم	ما،	در	 رادیوهای	بیگانه	در	خبرهای	از
کنند.	اّما	مردم	 کنند	و	تقسیم	 ت	ما	تأثیر	بگذارند.	آن	ها	را	تجزیه	

ّ
فکر	آرام	و	اندیشه	ی	مخلصانه	ی	مل

ما	تحت	تأثیر	این	همه	تبلیغات	قرار	نمی	گیرند.
که	همه	ی	شما	بارها	 که	همان	شبکه	ی	صهیونیستی	خبری	 بیگانگان	و	تبلیغات	چی	های	بیگانه	
از	آن	مطالبی	شنیده	اید	دارد	آن	را	پیش	قراولی	می	کند	و	هدایت	می	کند،	سعی	می	کنند	ذهن	مردم	
کنند.	خیلی	دلشان	می	خواست	این	نماز	جمعه	ها	با	این	شور	و	هیجان	نباشد.	خیلی	 ما	را	مشّوش	
مایل	بودند	مردم	ما	به	جای	فّعالّیت	به	جای	تالش	در	جبهه	و	پشت	جبهه	بین	خودشان	اختالف	
	به	جای	 کشور به	وجود	بیاید	و	به	جان	هم	بیفتند.	خیلی	دلشان	می	خواهد	دولت	مردان	و	مسئوالن	

عدم توّجه 
به شایعات و 

 توطئه های
 دشمن
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که	خدمت	به	این	مردم	و	تالش	برای	پیشبرد	اسالم	است،	علیه	هم	و	در	 پرداختن	به	وظایف	شان	
مقابل	هم	قرار	بگیرند	و	همه	ی	این	ها	را	توی	رادیوها،	توی	مجله	ها،	توی	روزنامه	ها،	توی	صداهای	
همه	 این	 	 از واقعّیت	خارجی	 	 در اّما	 می	کنند؛	 تبلیغ	 می	آید	 بر	 از	حنجره	های	خائن	شان	 که	 کاذب	
که	 این	همه	دشمنی	و	خصومتی	 	 از باشد	خبری	نیست.	 این	جا	 	 که	آن	ها	می	خواهند	در اختالفی	
که	آن	ها	 آن	ها	سعی	می	کنند	در	میان	مردم	ما	به	وجود	بیاورند	خبری	نیست.	از	آن	همه	شایعه	ای	
بر	آن	شایعه	ها	 اثری	 گر	شایعه	هست	 ا یا	 سعی	می	کنند	در	میان	مردم	منتشر	بکنند،	خبری	نیست	
به	 	 کشور این	 بخش	های	 از	 بخشی	 در	 ما	 دولت	 در	 ما	 کشور	 توی	 که	 حادثه	ای	 هر	 نیست.	 مترتب	
که	یا	 کسانی	در	داخل	 وجود	می	آید	آن	دشمان	خارجی،	آن	بوق	های	خائن	و	خبیث	و	به	دنبال	آن	ها	
گاهانه	راه	آن	ها	را	می	روند،	سعی	می	کنند	از	آن	چیزهایی	بسازند،	داستان	هایی	درست	 گاهانه	یا	ناآ آ

کنند.
	این	مجمع	عظیم	و	در	سراسر	کشور،	بدانید	 	تهران	در من	به	شما	می	گویم	برادران	و	خواهران	عزیز!	در
اسالمی	 دولت	خدمتگذار	جمهوری	 و	 میان	شما	 که	 مادامی	 در	صحنه	هستید،	 که	شما	 مادامی	
ی	و	خط	مشی	های	

ّ
کل که	شما	مانند	امروز	در	همه	ی	مسایل	 مهربانی	و	صمیمیت	هست	و	مادامی	

اثری	 در	دولت	 نه	 و	 ت	
ّ
مل در	 نه	 تبلیغات	 این	 	 از این	دستگاه	خدمتگذار	سهیم	هستید	هیچ	یک	

که	تالش	می	کنند	مردم	ما	را	نگران	و	افسرده	و	ناراحت	 کسانی	 گذاشت.	و	من	به	همه	ی	آن	 نخواهد	
که	در	 کسانی	 کنند،	به	همه	ی	آن	ها	هشدار	می	دهم	و	همچنین	به	 و	بیم	ناک	از	وضع	حال	و	آینده	
کنی	ها	و	آن	دروغ	ها	را	در	میان	مردم	رواج	می	دهند	هشدار	 گاهانه	آن	شایعه	پرا داخل	صفوف	مردم	آ
قرار	می	گیرند	 پلید	 و	 اهداف	خبیث	 این	 در	خدمت	 گاهانه	 ناآ که	 کسانی	 آن	 به	همه	ی	 و	 می	دهم	
ت	ما	در	مقابل	این	خباثت	ها	در	مقابل	این	حرکت	های	موذیانه	مواضع	قاطع	

ّ
نصیحت	می	کنم	مل

کرد.	ما	در	داخل	هیچ	مسأله	ای	نداریم.	همه	ی	مسایل	ما	بحمداهلل	روبه	بهبودی	 خود	را	حفظ	خواهد	
کار	 به	 کدام	 هر	 اسالمی	 جمهوری	 دولت	 در	 ما	 خدمتگذار	 برادران	 یم.	 ندار مشکلی	 هیچ	 است.	
که	خدمت	 که	هم	آن	ها	 کابینه،	آمدن	و	رفتن	چند	وزیر،	در	حالی	 خودشان	مشغول	هستند.	ترمیم	
که	می	روند،	همه	فرزندان	مؤمن	و	مخلص	این	انقالب	اند	 که	می	آیند،	هم	آن	ها	 می	کنند،	هم	آن	ها	
کار	می	کنند،	 	این	جا	 کار	می	کنند؛	یک	روز هیچ	مسأله	ای	نیست.	برادران	خدمتگذاری	با	هم	دارند	
بوده	اند،	 که	در	خدمت	این	جمهوری	 کار	می	کنند.	چهره	های	مؤمنی	 روز	جای	دیگر	می	روند	 یک	
کما	این	که	شایسته	 االن	هم	هستند.	باید	با	همان	قداست	در	ذهن	ها	و	دل	های	مردم	باقی	بمانند	
	را	در	جامعه	زشت	بکند،	یقینًا	با	 کند	این	یا	آن	چهره	ی	خدمتگزار گر	دست	هایی	سعی	 آن	هستند.	ا

عکس	عمل	ما	مواجه	خواهد	شد.
که	 حالی	 در	 کنند،	 زشت	 را	 	 خدمتگذار چهره	ی	 آن	 یا	 این	 مایلند	 کسانی	 بدانید،	 مردم	
که	 کار	می	کند،	در	هر	جا	 کس	دارد	 کشورند.	هر	 ت	اند،	خدمتگذاران	این	

ّ
این	هاخدمتگذاران	این	مل
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که	پای	فشاری	می	کند،	بنده	ی	صالح	خدااست	مورد	لطف	و	عنایت	 کار	می	کند.	در	هر	سنگری	
که	ما	را،	ما	آحاد	 پروردگار	است	و	مورد	احترام	ما	است	و	باید	هم	مورد	احترام	بماند.	بیشترین	چیزی	
ت	و	مسئوالن	دولت	را	در	مواضع	درست	و	اسالمی	مان	استوار	خواهد	داشت	تقوای	خدااست،	

ّ
مل

سخن	 بی	تقوایی	 روی	 از	 نکنید،	 پخش	 شایعه	 بی	تقوایی	 روی	 از	 نزنید	 حرف	 تقوایی	 بی	 روی	 از	
که	دارای	چهره	ی	منوری	 کار	 بدخواهان	را	نپذیرید،	از	روی	بی	تقوایی	به	این	یا	آن	انسان	مؤمن	و	فدا
گفته	ها	 پیش	خدا	و	خلق	خدا	است	بدگویی	نکنید.	تقوای	خدا	را	ای	برادران	و	خواهران!	در	همه	ی	

	و	با	تقوا	بمیران. کنید.	پروردگارا!	ما	را	با	تقوا	زنده	بدار کردارها	پیشه	ی	خود	 و	
والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته
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گفتار سیزدهم نمودار 
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گی اصلی مردم در حکومت اسالمی1 گفتار چهاردهم: بصیرت و صبر مردم، ویژ
بسم	اهلل	الّرحمن	الّرحیم

م	علی	حبیبه	
ّ
ی	و	اسل

ّ
	الحمدهلل	رّب	العالمین	أحمده	و	أستعینه	و	أستغفره	و	أتوکل	علیه	و	أصل

کاغذشان	را	بگیرید	 کاغذشان	را	بگیرید	بدهید	به	من،	آن	 و	نجیبه	و	خیرته	فی	خلقه.	آقا،	بگیرید،	
و	 و	نجیبه	 م	علی	حبیبه	

ّ
اسل و	 ی	

ّ
و	اصل أتوکل	علیه	 و	 و	أستغفره	 و	أستعینه	 به	من.	أحمده	 بدهید	

غ	رساالته	بشیر	رحمته	و	نذیر	نقمته	سّیدنا	و	نبّینا	ابی	القاسم	محّمد	
ّ
خیرته	فی	خلقه	حافظ	سّره	و	مبل

بقیةاهلل	 سّیما	 المکرمین	 المعصومین	 المهدیین	 الهداة	 المنتجبین	 األطهرین	 األطیبین	 اله	 علی	 و	
فی	األرضین	و	صّل	علی	ائمة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.	قال	اهلل	الحکیم	

وا َو کاُنوا ِبآیاِتنا ُیوِقُنوَن«2 ا َصَبُر ّمَ
َ
ْمِرنا ل

َ
ًة َیْهُدوَن  ِبأ ِئّمَ

َ
نا ِمْنُهْم أ

ْ
فی	کتابه: »َو َجَعل

رمضان،	 نیمه	ی	 یعنی	 تاریخی	 مهّم	 حادثه	ی	 دو	 میان	 شریف	 روز	 این	 شدن	 واقع	 به	مناسبت	 	
والدت	با	سعادت	امام	مجتبی؟ع؟	و	بیست	و	یکم	ماه	مبارک	رمضان،	شهادت	موالی	متقیان	الزم	
گر	چه	 کنم.	ا 	و	ایجاز	عرض	 است	درباره	ی	این	دو	امام	معصوم	بزرگوار	مطالبی	را	هر	چند	به	اختصار
کرده	ایم	و	شنیده	ایم.	اّما	محصول	آن	 یادی	 ما	درباره	ی	زندگی	این	دو	امام	معصوم	عزیز	بحث	های	ز
البّته	 بحث	ها	باید	به	صورت	یک	جمع	بندی	به	عنوان	درس	و	سرمشق	همیشه	در	ذهن	ما	باشد.	
به	آسانی	ممکن	 امام	معصوم	 جمع	بندی	یک	زندگی	پرحادثه	ی،	پرافتخار،	پرمضمون	مثل	زندگی	

	زیر	تیترها	و	عنوان	هایی	قرار	داد. 	این	زندگی	پربرکت	را	می	شود	در گوشه	هایی	از نیست.	اّما	
امیرالمؤمنین؟ع؟و	 زندگی	 از	 قسمت	 یک	 جمع	بندی	 می	کنم	 عرض	 مختصرًا	 امروز	 که	 را	 آن	چه	
امام	معصوم	در	 این	دو	 زندگی	 بسیار	شبیه	است.	حوادث	 به	یک	دیگر	 که	 امام	مجتبی؟ع؟است	
ماجراهای	مهّم	سیاسی	و	نظامی	دو	صفت	را	به	عنوان	سرمشق	برای	ما	تداعی	می	کند؛	یکی	صبر	و	

1.خطبه	هاى	نماز	جمعه	1364/03/17
2.سجده:	24

جمع بندی 
قسمتی از زندگی 
امیرالمؤمنین؟ع؟ 
و امام مجتبی؟ع؟



□ 298  |در مکتب جمعه □

ًة  ِئّمَ
َ
نا ِمْنُهْم أ

ْ
	این	آیه	ی	شریفه	به	آن	اشاره	شده	است.	»َو َجَعل یکی	یقیین.	یعنی	همین	دو	عنوانی	که	در

	راه	خدا،	 وا َو کاُنوا ِبآیاِتنا ُیوِقُنوَن«	ویژگی	مهّم	امامان	به	حق	و	هادیان	اّمت	در ا َصَبُر ّمَ
َ
ْمِرنا ل

َ
َیْهُدوَن  ِبأ

گر	ما	زندگی	سیاسی	امیرالمؤمنین؟ع؟را	 	این	راه	است.	ا گاهی	و	یقیین	و	سپس	صبر	و	استقامت	در آ
گاهانه	و	صبر	می	رسیم. کنیم	به	همین	یقین	آ جمع	بندی	

گاهانه	و	صبر	می	رسیم.	حاال	 	به	همین	یقین	آ کنیم	باز که	جمع	بندی	 زندگی	امام	حسن؟ع؟	را	هم	
	به	 که	امروز 	به	این	دو	زندگی	مبارک	و	سراسر	افتخار	اشاره	ای	عرض	می	کنم	تا	ما	 به	اجمال	و	تیتر	وار
	امام	معصوم	 یاد	آن	ها	زندگی	پر	از	حادثه	و	پر	از	دشواری	خودمان	را	می	گذارنیم	سرمشق	خودمان	را	از
بیست	و	سه	ساله	ی	 دوران	 در	 امیرالمؤمنین؟ع؟را	 زندگی	 مقاومت.	 و	 و	صبر	 گاهانه	 آ یقین	 بگیریم؛	
آن	همه	 مصیبت،	 آن	همه	 مدینه.	 در	 چه	 و	 مّکه	 در	 چه	 حادثه،	 همه	 این	 کنید.	 پیغمبر؟ص؟نگاه	
	این	بیست	و	سه	سال	 تکلیف	سنگین	و	دشوار،	آن	همه	خطر	و	مهلکه،	ببینید	امیرالمؤمنین؟ع؟در
	یقیین،	ابزار	مقاومت.	 کرد؛	ابزار 	و	نشیب	را،	این	راه	سنگالخ	را	با	چه	ابزاری	طی	 	و	پرفراز این	راه	دشوار
که	خود	او	از	هر	راوی	و	شاهدی	 فقط	یک	جمله	از	خود	امیرالمؤمنین؟ع؟علیه	الّسالم	نقل	می	کنم	
ْعَماَمَنا«1	در	

َ
ْبَناَءَنا َو ِإْخَواَنَنا َو أ

َ
ِه ص َنْقُتُل  آَباَءَنا َو أ ا َمَع  َرُسوِل  الّلَ ّنَ

ُ
َقْد ک

َ
صادق	تر	است.	می	فرماید:	»َو ل

	با	پدران	و	برادران	و	فرزندان	و	عموهای	خود	روبه	رو	می	شدیم	بدون	 کارزار کنار	پیغمبر،	در	میدان	ها	ی	
 
ً
َقِم  َو َصْبرا

َّ
ی  الل

َ
 َعل

ً
 َو ُمِضّیا

ً
 َو َتْسِلیما

ً
ا ِإیَمانا

َّ
هیچ	گونه	تردیدی	با	آن	ها	پیکار	می	کردیم	»َما َیِزیُدَنا َذِلَک ِإل

	راه	خدا	سینه	به	سینه	بشود،	 که	انسان	با	خویشاوند	خود	در ِم «	این	صحنه	ی	دشوار	
َ
ل

َ
أ

ْ
ی َمَضِض ال

َ
َعل

	ادامه	ی	این	 این	صحنه	ی	صبر	طلب	و	مقاومت	طلب	نه	فقط	دل	ما	را	نمی	لرزانید،	نه	فقط	ما	را	در
َقْد 

َ
را	مردد	نمی	کرد،	بلکه	ایمان	ما	را،	و	تصدیق	ما	را	و	تسلیم	ما	در	مقابل	خدا	را	افزایش	می	داد.	»َو ل

ُهَما َیْسِقى َصاِحَبُه  ّیُ
َ
أ ْنُفَسُهَما 

َ
أ َساِن 

َ
ْیِن َیَتَخال

َ
َفْحل

ْ
َنا َیَتَصاّولاِن َتَصاّول  ال آَخُر ِمْن َعُدّوِ

ْ
ا َو ال ُجُل ِمّنَ اَن الّرَ

َ
ک

با	 خود،	 حریفان	 با	 وقتی	 میدان	های	جنگ	 در	 ا«2	 ِمّنَ َنا  ِلَعُدّوِ ًة  َمّرَ َو  َنا  َعُدّوِ ِمْن  َنا 
َ
ل ًة  َفَمّرَ َمُنوِن 

ْ
ال َس 

ْ
أ

َ
ک

که	وظیفه	ی	خودمان	را	انجام	بدهیم	 دشمنان	خود	روبه	رو	می	شدیم،	هیچ	فکری	جز	این	نداشتیم	
کت	بکشانیم.	این	خالصه	ی	زندگی	امیرالمؤمنین؟ع؟در	آن	 و	دشمن	خدا	را	به	وادی	نیستی	و	هال

دوران	بیست	و	سه	ساله	است.
	به	یاد	او	هم	حرف	خواهیم	زد،	 که	امروز فرزندان	علی،	همسر	علی،	همین	امام	حسن	مجتبی؟ع؟	
که	او	را	در	لباس	جنگ	نبینند،	 	و	مرد	و	خانواده،	هیچ	ماهی	نگذشت	 در	همه	ی	دوران	زندگی	پدر
کرد،	راه	 کرد،	مقاومت	 او	را	در	معرض	خطر	مشاهده	نکنند.	اّما	امیرالمؤمنین؟ع؟	بر	این	همه	صبر	
خودش	را	پیمود	تا	این	که	درخت	اسالم	سرسبز	شد	و	ساقه	ی	این	درخت	محکم	شد	و	مصونیت	پیدا	
گذشت	باز	 که	برامیرالمؤمنین؟ع؟	 کرد.	بعد	از	دوران	پیغمبر؟ص؟در	آن	دوره	ی	بیست	و	پنج	ساله	ای	

1.شریف	الرضی،	محمد	بن	حسین،	نهج	البالغة	)للصبحی	صالح(	-	قم،	چاپ:	اول،	1414	ق	؛	ص	91
2.همان،	ص	92
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گاهانه	و	صبر	و	مقاومت	است.	در	هر	موقعّیتی،	هر	چیزی	 هم	امیرالمؤمنین؟ع؟مظهر	همان	یقین	آ
	آن	راه	برگرداند. کرد،	هیچ	عاملی	نتوانست	او	را	از که	وظیفه	ی	خود	تشخیص	داد	و	به	آن	یقین	 را	

که	 	آغاز	دوران	بیست	و	پنج	ساله،	بعضی	ها	آمدند	نزد	امیرالمؤمنین؟ع؟او	را	تشویق	می	کردند	 در
وا أمَواَج الِفَتِن 

َ
اُس ُشّق َها الّنَ قیام	کند.	امیرالمؤمنین؟ع؟وظیفه	ی	خودش	را	خوب	تشخیص	داده	بود »أّیُ

ید	این	خودپرستی	ها	 کنار	بگذار ُمَفاَخَرِة«1	
ْ
ُمَناَفَرِة َو َضُعوا ِتیَجاَن ال

ْ
ُجوا َعْن َطِریِق ال َجاِة َو َعّرِ ِبُسُفِن الّنَ

َمَرِة ِلَغْیِر َوْقِت 
َ
َها َو ُمْجَتِنی الّث

ُ
ْقَمٌة َیَغّصُ ِبَها آِکل

ُ
	این	قدرت	طلبی	ها	»َهَذا َماٌء آِجٌن  َو ل را،	جدا	بشوید	از

	آن	بیفتد،	علی	می	داند	با	اوضاع	 که	علی	در 	بروید	این	دامی	نیست	 کنار ْرِضِه«	
َ
اِرِع ِبَغْیِر أ الّزَ

َ
ِإیَناِعَها ک

کمال	قدرت	و	 	او	چه	می	خواهد	و	آن	را	با	 جهان	اسالم	چه	باید	بکند.	می	فهمد	انقالب	و	اسالم	از
که	دید	 	آنی	 استقامت	انجام	می	دهد.	دست	رد	به	سینه	ی	آن	ها	زد.	اّول	بیعت	هم	نکرد؛	اّما	بعد	از
اِم َیْدُعوَن 

َ
ِإْسل

ْ
اِس َقْد َرَجَعْت َعِن ال یُْت َراِجَعَة الّنَ

َ
ُت َیِدی  َحتَّی َرأ

ْ
ْمَسک

َ
	او	این	را	می	خواهد	»َفأ اسالم	از

را	در	مقابل	خلفا	 کنند،	علی	 «2	دید	فرصت	طلب	ها	می	خواهند	سوءاستفاده	 ٍد  ُمَحّمَ َدْیِن   َمْحِق   ی 
َ
ِإل

کنار	خلفا	ایستاد،	مبارزه	ی	با	 که	بیست	و	پنج	سال	در	 کنند	تا	اسالم	علمش	بخوابد،	این	بود	 علم	
گاه	و	مقاوم	این	دوران	 کرد،	مانند	یک	مسلمان	آ کرد،	مبارزه	ی	با	جهل	 کرد،	مبارزه	ی	با	مرتدین	 کفر	
که	 کرد	 که	مردم	به	سراغ	او	آمدند	و	احساس	 گذرانید.	آن	جایی	 که	برای	او	دوران	دشواری	هم	بود،	 را	

که	حاال	دیگر	پا	به	میدان	بگذارد،	وارد	شد. تکلیف	او	است	
برای	 که	یک	ُعمر	 گرفت،	حال	علی	ابن	ابیطالب	 را	به	عهده	 کرد،	زمامداری	 را	قبول	 بیعت	مردم	
گرفته	است	و	 کرده	است،	خود	در	رأس	این	حکومت	قرار	 حکومت	اسالمی	شمشیر	زده	و	سینه	سپر	
احساس	وظیفه	ی	جدیدی	می	کند.	باز	هم	آدم	های	مختلف	آمدند،	امروز	فالنی	را	عزل	نکن.	امروز	
که	چه	می	کند.	در	دوران	چهار	 گاهانه	می	دانست	 اّما	امیرالمؤمنین؟ع؟آ در	مقابل	فالنی	ها	نه	نگو،	
گاهانه،	با	همان	صبرو	مقاومت	 	با	همان	یقین	آ کوتاه	خود،	باز سال	و	نه	ماه	یا	ده	ماهه	ی	حکومت	
ْبر«3	این	پرچم	را	 َبَصِر َو الّصَ

ْ
ْهُل  ال

َ
ا أ

َّ
ِإل َم 

َ
َعل

ْ
ا َیْحِمُل َهَذا ال

َ
کرد.	در	جنگ	صفین	می	فرمود: »َو ل حرکت	

کسی	بلند	نمی	کند	مگر	آن	که	دارای	بصیرت	باشد	و	دارای	صبر	و	مقاومت	باشد،	یعنی	یقین	و	صبر	
کرد.	 	اوج	این	آسمان	پرواز	 	این	دوران	هم	در	آسمان	وظیفه	و	در 	ابزار،	با	همین	دو	بال	در با	همین	دو
که	آن	را	تشخیص	داده	 	راه	خود	 که	بر	علی؟ع؟	فشار	می	آورد،	نتوانست	او	را	از 	امواجی	 کدام	از هیچ	
بود	جدا	بکند.	یک	طرف	قدرت	طلب	ها	به	او	فشار	می	آوردند،	یک	طرف	مسلماناِن	افراطِی	نادان	و	
متحجر	به	او	فشار	می	آوردند.	به	قول	فرهنگ	رایج	امروز،	موج	راست	و	موج	چپ؛	در	مقابل	هیچ	کدام	

	امیرالمؤمنین	تسلیم	نشد. 	این	ها	باز از

1.همان	-	ص	52
2.همان،	ص451	
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که	خوارج،	این	تازه	مسلمانان	های	نو	به	دوران	رسیده،	می	خواستند	به	امیرالمؤمنین؟ع؟	 آن	روزی	
ِه«	بدهند1،	در	مقابل	 ا ِلّلَ

َّ
َم  ِإل

ْ
ا ُحک

َ
گذرانده	بود،	درس	»ل 	راه	حکومت	اهلل	 که	عمر	پربرکت	خودش	را	در

موجب	 و	 مسلمانان	 خیر	 به	 که	 را	 راهی	 آن	 کرد،	 مقاومت	 کرد،	 مبارزه	 نشد.	 تسلیم	 هم	 شعار	 این	
تا	 کرد	 حرکت	 جوسازیها	 از	 تأثیرپذیری	 بدون	 شجاعانه،	 قاطعانه،	 قدرتمندانه،	 بود	 اسالمی	 بقای	
این	 گذاشت؛	 برزمین	 را	سربلند	 بار	سنگین	 این	 و	 رسید	 یعنی	شهادت	 الهی،	 پاداش	 بزرگترین	 به	

گاهی	و	بصیرت. خالصه	ی	زندگی	امیرالمؤمنین؟ع؟بود.	درس	صبر	و	مقاومت	همراه	با	آ
که	به	حکومت	 نوبت	به	امام	حسن	رسید.	عینًا	همین	جریان	در	زندگی	امام	حسن	تکرار	شد.	اّول	
	تاریخ	و	در	زمان	خوِد	امام	حسن	او	را	 کرد.	عده	ای	در رسید	لشکرکشی	امیرالمؤمنین؟ع؟را	تعقیب	
که	 که	لشکرکشی	چرا؟	اّما	لشکرکشی	را	امام	حسن	شروع	نکرده	بود.	آن	سپاه	عظیمی	 کردند	 مالّمت	
که	برود	با	شامیان	بجنگد،	آن	سپاه	را	امیرالمؤمنین؟ع؟در	آن	جا	جمع	 کوفه	منتظر	بود	 در	ُنخیله	ی	
	این	سپاه	فقط	عوض	می	شد.	نه	هدف	و	نه	راه	و	نه	عناصر	عوض	نشدند.	امام	حسن	 کرده	بود.	سردار
که	بسیار	هم	دشوار	 کرد،	قدرتمندانه،	اّما	دست	های	خائن	با	استفاده	از	اوضاعی	 لشکرکشی	را	شروع	
و	تاریک	و	تلخ	بود	و	امام	حسن	این	اوضاع	را	به	وجود	نیاورده	بود	بلکه	به	او	به	ارث	رسیده	بود	این	
که	حسن	بن	علی	با	 که	رقیب	امام	حسن؟ع؟،	یا	دشمن	امام	حسن؟ع؟	آن	کسی	 اوضاع،	موجب	شد	
کرد	عناصر	فرصت	طلب،	عناصر	دو	 او	می	خواست	بجنگد،	یعنی	معاویةبن	ابی	سفیان،	توفیق	پیدا	
که	زبانشان	 که	تاب	تحمل	حکومت	علوی	را	نمی	آوردند،	عناصری	 دل،	عناصر	ضعیف،	عناصری	
کند	و	 فقط	با	اسالم	آشنا	بود	و	دل	آن	ها	از	اسالم	خبر	نداشت،	این	عناصر	را	یا	به	طرف	خود	جذب	

کند. کنار	 کند	یا	اقاًل	از	دوروبر	امام	حسن؟ع؟	آن	ها	را	 جلب	
کار	بعدی	معاویه	چه	بود؟	کار	بعدی	این	بود	که	با	همان	لشکر	جّراری	که	در	اختیار	داشت،	بر	امام	
کسی	در	اطراف	او	از	چهره	های	معروف	نمانده	بود	مگر	معدودی،	 که	 حسن؟ع؟	تنها،	بر	امام	حسنی	
	را	که	صحابه	ی	پیغمبر؟ص؟بودند	 بتازد.	حسن	بن	علی	را	به	شهادت	برساند،	سربازان	و	سرداران	ممتاز
از	میان	بردارد،	بعد	به	قول	شاعر	»خاللک	الجو	فبیضی	و	اصفری«	در	یک	فضای	آزاد	در	یک	محیط	
کند،	ده		سالی،	پانزده	سالی	بگذرد،	دیگر	نه	نامی	از	علی	ابن	ابیطالب	 مساعد	تبلیغات	خود	را	شروع	
که	 تلخی	 ماجراهای	 از	 خاطره	ای	 نه	 و	 بماند	 باقی	 اسالمی	 معارف	 و	 پیغمبر؟ص؟	 بیت	 اهل	 و	
گذرانیده	است.	چون	امام	حسن	در	صورتی	شهید	می	شد	 امیرالمؤمنین؟ع؟با	معاویةبن	ابی	سفیان	

1.اشاره	به	سخنرانی	امیرالمؤمنین؟ع؟	
ْیِه	

َ
ْکَثُروا	َعل

َ
ا	أ ّمَ

َ
	آَخُر	َفل 	َقاَم	آَخُر	َو 	ُثّمَ 		َفَسَکَت	َعِلّیٌ 	هلِلَِّ

َّ
	ُحْکَم		ِإال

َ
	ال

َ
َخَواِرِج	َفَقال

ْ
ُکوَفِة	َفَقاَم	َرُجٌل	ِمَن	ال

ْ
ُه	َخَطَب	ِبال

َ
ّن
َ
	ع:		أ َعْن	َعِلّیٍ

َکاَنْت	 َفْی	َء	َما	
ْ
	َنْمَنُعُکُم	ال

َ
	ال وا	فی	ها	َو

ُّ
ْن	ُتَصل

َ
	َنْمَنُعُکْم	َمَساِجَد	اهلِل	أ

َ
ُث	ِخَصاٍل	ال

َ
ُکْم	ِعْنَدَنا	َثال

َ
	ُیَراُد	ِبَها	َباِطٌل	ل َکِلَمُة	َحّقٍ 	

َ
َقال

ِمیَن	
َ
َعال

ْ
	ال ِمیِن	َعْن	َرّبِ

َ ْ
وِح	األ اِدُق	َعِن	الّرُ 	الّصَ ِبّیُ ْخَبَرِنی	الّنَ

َ
َقْد	أ

َ
ْشَهُد	ل

َ
	أ ی	َتْبَدُءوَنا	ِبِه	َو 	َنْبَدُؤُکْم	ِبَحْرٍب	َحّتَ

َ
	ال ْیِدیَنا	َو

َ
ْیِدیُکْم	َمَع	أ

َ
أ

ِجَهاِد	ِجَهاُدُکْم	َو	
ْ
ْفَضَل	ال

َ
	أ

َ
	ِإّن ْیِدیَنا	َو

َ
ی	أ

َ
	َجَعَل	اهلُل	َحْتَفَها	َعل

َّ
ِقَیاَمِة	ِإال

ْ
ی	َیْوِم	ال

َ
َکُثَرْت	ِإل 	 ْو

َ
ْت	أ

َّ
ْیَنا	ِمْنُکْم	ِفْرَقٌة	َقل

َ
	َیْخُرُج	َعل

َ
ُه	ال

َ
ّن
َ
أ

	َنَبٍإ	 	ِلُکّلِ وَن	َو
ُ
ُمْبِطل

ْ
ِقَیاَمِة	َیْخَسُر	ال

ْ
وَن	َفَیْوَم	ال

ُ
ْنُتْم	َعاِمل

َ
وا	َما	أ

ُ
ُکْم	َفاْعَمل

َ
ُمَجاِهِدیَن	َمْن	َقَتل

ْ
ْفَضَل	ال

َ
	أ ُتُموُه	َو

ْ
َهَداِء	َمْن	َقَتل

ُ
ْفَضَل	الّش

َ
أ

ُموَن	/	ابن	حیون،	نعمان	بن	محمد	مغربی،	دعائم	اإلسالم	-	قم،	چاپ:	دوم،	1385	ق	-	ج	1؛	ص	393
َ
	َسْوَف	َتْعل 	َو ُمْسَتَقّرٌ

یخ  تکرار تار
در دورن امام 
حسن؟ع؟
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	او	حسین	بن	علی	شهید	شده	باشد،	اباالفضل	شهید	شده	باشد،	محّمدبن	حنیفه	شهید	 که	قبل	از
شده	باشد،	برادران	و	پسران	شهید	شده	باشند،	جربن	حدی	شهید	شده	باشد،	رشید	حجری	شهید	
	از	اطراف	او	 که	همه	ی	این	یاران	وفادار شده	باشد؛	یعنی	آن	روزی	امام	حسن	به	شهادت	می	رسید	
که	با	 کردن	آن	جبهه	ای	 کردن	و	معرفی	 گرانه	ی	الزم	برای	مشخص	 	افشا کار که	 رفته	باشند،	در	حالی	
گاهانه	 علی	بن	ابیطالب	و	با	امام	حسن	جنگیده	بود	انجام	نشده.	امام	حسن؟ع؟	این	جا	هم	با	یقین	آ
که	با	 تکلیف	خودش	را	تشخیص	داد،	تکلیف	او	چه	بود،	ماندن،	زنده	ماندن	برای	افشای	چهره	ای	
کرده	بود	و	زمینه	سازی	 اسالم	سینه	به	سینه	شده	بود.	با	علی	جنگیده	بود	و	حسن	را	از	میدان	خارج	
که	معلوم	بود	بعد	از	آن	خواهند	آمد.	امام	 برای	یک	مبارزه	ی	تمام	نشدنی	دراز	مدت	با	تمام	طواغیتی	
بماند.	 رشید	حجری	 تا	 بماند،	 تا	حجربن	عدی	 بماند،	 تا	حسین	بن	علی؟ع؟	 ماند	 زنده	 حسن؟ع؟	
که	امام	حسن	 چهره	های	بزرگ	را	امام	حسن؟ع؟	نگه	داشت	برای	شهادت	های	بزرگ	تا	در	طول	مّدتی	
که	امام	حسن	مجتبی؟ع؟	زنده	بود	به	 زنده	بود	بعد	از	ماجرای	صلح	با	معاویه	در	طول	آن	ده	سالی	
و	 کردند	 اسالم	شروع	 در	جهان	 را	 آن	چنان	وضعّیتی	 این	اصحاب	 کمک	همه	ی	 به	 و	 	 برادر کمک	
گر	یک	روز	حسین	بن	علی؟ع؟	قیام	بکند	آن	چنان	 که	ا که	آن	وضعّیت	نوید	می	داد	 به	وجود	آوردند	
	تاریخ	شاهد	آن	بودید	و	شهادت	حسین	بن	علی؟ع؟	خواهد	 که	شما	در وضعّیتی	پیش	خواهد	آمد	
که	در	 گری	و	روشنگری	 کار	فکری،	بعد	از	آن	همه	افشا 	آن	تبلیغات،	بعد	از	آن	همه	 توانست	بعد	از

طول	این	سالیان	انجام	شده	است	حادثه	ی	فراموش	نشدنی	جهان	اسالم	باشد.
که	این	در	ظاهر	ترک	مخاصمه	بود.	یعنی	جنگ	نظامی	 کرد	 لذا	امام	حسن؟ع؟	علی	الظاهر	صلح	
کرد	تا	جنگ	 که	قباًل	باید	افشا	بشود	و	سپس	با	آن	مبارزه	بشود	متوقف	 را	امام	حسن	با	آن	دشمنی	
سیاسی،	جنگ	فرهنگی،	جنگ	تبلیغاتی	و	جنگ	اسالمی	خود	را	با	او	شروع	بکند.	نتیجه	این	شد،	
که	امام	حسن	از	دنیا	رفت	و	امام	حسین؟ع؟	هم	ده	سال	دیگر	همان	راه	امام	حسن؟ع؟	 	آنی	 که	بعد	از
که	دیگری	توانست	فرزند	و	پیغمبر؟ص؟یعنی	 را	ادامه	داد	وضعّیت	دنیای	اسالم	به	آن	جایی	رسید	
که	تا	آخر	تاریخ	دنیا	آن	شهادت	بماند	 	فرزندان	پیغمبر؟ص؟،	آن	چنان	شهادتی	را	بپذیرد	 فرزندی	از
که	شد	و	اسالم	را	زنده	نگه	بدارد،	 که	ماند،	و	منشأ	آثار	مقاومت	آمیز	و	بزرگ	بشود	همچنان	 همچنانی	
	امام	حسن	؟ع؟ما	هیچ	در	صدد	 کار 	امام	حسن؟ع؟.	در	مورد	 کار که	زنده	نگه	داشت؛	این	 همچنان	
گر	صلح	 نمی	آییم	از	موضع	دفاع	حرف	بزنیم	که	چرا	صلح	کرد	و	چه	موجباتی	داشت	امام	حسن؟ع؟	ا
نمی	کرد،	یقینًا	اسالم	ضربه	می	دید،	برای	خاطر	این	که	آن	چهره	افشا	نشده	بود،	مردم	هنوز	حقایق	را	
	نفر	از	سربازان	امام	حسن؟ع؟	حاضر	 که	هزاران	نفر	یا	صدها	هزار نمی	دانستند،	آن	قدر	نمی	دانستند	

که	با	امیرالمؤمنین؟ع؟جنگیده	بود،	دیگر	نجنگند. شدند	با	آن	طرفی	
که	امام	حسن؟ع؟	 گون	سیاسی	آن	چنان	جّو	بدی	به	وجود	آورده	بود	 گونا کارهای	 تبلیغات	و	پول	و	
گر	آن	روز	خود	را	و	جان	خود	را	و	جان	اصحاب	نزدیک	و	معدود	خود	را	از	دست	می	داد،	چیزی	از	 ا
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افتخارات	صدر	 نام	 و	 نام	حسین	 و	 نام	حسن	 و	 نام	علی	 از	چند	سالی	 بعد	 نمی	ماند.	 باقی	 اسالم	
یادی	نمی	ماند	 کتاب	ها	می	ماند	هم	برای	مدت	ز گر	در	البالی	 اسالم	و	نام	آن	همه	حوادث	آموزنده	ا
	امام	حسن؟ع؟	بود.	وقتی	شما	جمع	بندی	می	کنید	 کار و	به	درستی	و	تحریف	نشده	نمی	ماند؛	این	
کار	همه	ی	ائمه؟ع؟	 	امام	حسین؟ع؟،	با	 کار 	امیرالمؤمنین؟ع؟،	با	 کار 	امام	حسن؟ع؟	با	 کار می	بینید	
کردن،	تکلیف	را	فهمیدن	و	ایستادن،	و	من	 گاهانه	مقاومت	 دارای	یک	مضمون	و	یک	معنا	است،	آ
به	شما	بگویم:	برادران	و	خواهران	من،	امام	حسن؟ع؟	یکی	از	شجاعانه	ترین	اقدام	ها	را	برای	انجام	
به	 به	پیغمبر؟ص؟	اسالم،	 به	پیغمبران،	 به	دیگران،	 این	که	 برای	خاطر	 انجام	داد،	چرا؟	 این	تکلیف	
امام	 	 کار پیچیدگی	 اّما	 که	طعن	می	زدند.	 بودند	 فقط	دشمنان	 ائمه،	 به	همه	ی	 امیرالمؤمنین؟ع؟،	
که	حتی	دوستان	او	هم	به	او	طعن	می	زدند.	حجربن	عدی	ها	 حسن	و	ظرافت	آن	موضع	آن	چنان	بود	
کرد	و	این	درس	شما	مردم	مسلمان	 می	گفتند	اّما	صبر	 	»یا مضّل المؤمنین«  هم	نمی	دانستند	و	به	او

	این	روزگار	است. حسنی	و	حسینی	در
گاهانه	بدانید،	راه	را	با	بصیرت	بشناسید	وقتی	شناختید	در	مقابل	مشکالت	این	راه	 تکلیف	را	آ
که	اسالم	از	 	این	صورت	است	 	این	شرایط	و	در را	بپیماید،	صبر	و	مقاومت	را	پیشه	ی	خود	بکنید،	در
شما	بهره	خواهد	دید.	تاریخ	بشرّیت	به	شما	مدیون	خواهد	شد،	نسل	های	آینده،	امانت	گذشتگان	و	
گرفت.	شیطان	ها	با	فشار	می	خواهند	مؤمنین	 	اّولیاء	و	صالحان	را	از	دست	شما	خواهند	 پیغمبران	و
کار	 کنند،	یا	در	پیمودن	این	راه	از	مقاومت	بیندازند.	پادزهر	 گاهی	خودشان	متزلزل	 	یقین	و	آ را	یا	در
	این	راه	صبر	 گاهی	و	یقین	پیدا	شد	در که	آ گاهی	و	یقین	پیدا	کنیم.	وقتی	 شیطان	ها	این	است	که	ما	آ
که	تکلیف	 کنیم،	این	درس	امام	ما	بود	در	نهضت	طوالنی	ما	و	پس	از	پیروزی	انقالب	ما.	آن	چیزی	را	
تشخیص	داد،	انجام	داد.	در	مقابل	فشارها،	جوسازی	ها،	حرف	ها	و	طعن	ها،	ناامید	کردن	ها	و	دلسرد	
	او	یاد	گرفتند.پانزدهم	خرداد	خاطره	ی	دیگر	این	 کردن	ها	هیچ	تزلزلی	از	خودش	نشان	نداد.	مردم	هم	از

گذشته	ی	ما	است. هفته	ی	
فهمید	چه	 امام	 بود.	 اّمت	 	 در و	هم	 امام	 	 در مقاومت،	هم	 و	 گاهانه	 آ یقین	 مظهر	 پانزدهم	خرداد	 	
که	نکن،	موّفق	نمی	شود،	راه	به	جایی	نمی	برد؛	اعتنا	نکرد.	این	 آوردند	 	 او	فشار می	کند،	دیگران	به	
	آئینه	ی	روشن	دل	مردم	هم	منعکس	شد.	لذا	در	میدان	پانزدهم	خرداد	 گاهانه	و	این	مقاومت	در یقین	آ
	ادامه	پیدا	 که	تا	امروز گاهی	ایستادند.	همان	حرکت	بود	 شما	دیدید	مردم	با	چه	قدرتی	و	مقاومتی	و	آ
کرده	است.	امروز	هم	مردم	ما	همان	مبارزه	را	دارند	تعقیب	می	کنند.	فشارها،	جوسازی	های	جهانی،	
توطئه	های	سیاسی،	حمله	های	نظامی،	خباثت	ها	و	رذالت	ها	از	سوی	قدرت	طلب	ها	و	توطئه	گرها	
کرد.	آن	چه	 در	سراسر	دنیا	در	دل	امام	ما	و	در	روح	مردم	ما	باید	اثر	نکند	و	به	فضل	الهی	اثر	نخواهد	
	روزه	اش،	 کمک	می	کند،	توشه	ی	این	راه	تقوا	است.	تقوا	را	در	ماه	رمضان،	در 	این	راه	طوالنی	 ما	را	در
در	دعایش،	در	تضرعش،	در	استغفارش،	در	قیام	شبش	بجویید	و	بخواهید	و	خدای	متعال	با	مردم	

استقامت 
گاهانه آ



	تقوا	استفاده	می	کنند،	تمام	امکانات	طبیعی	و	تاریخی	را	در	 که	از	مرکب	رهوار کسانی	 با	تقوا،	با	آن	
کمک	می	کند. اختیار	آن	مردم	می	گذارد	و	به	آن	ها	

و	 صبر	 و	 گاهانه	 آ یقین	 پروردگارا	 کن.	 عنایت	 ما	 به	 تقوا	 توفیق	 محّمد	 آل	 و	 محّمد	 به	 پروردگارا	 	
کن.	توفیقات	و	لطف	و	فضل	خودت	را	بر	او	 کن.	پروردگارا	امام	عزیز	ما	را	حفظ	 مقاومت	ما	را	افزون	
کن.	پروردگارا	به	محّمد	و	آل	محّمد	امام	عزیز	 کن.	اهدافش	را	برآورده	 کن.	دعایش	را	مستجاب	 نازل	

کن. ما	را	برای	اسالم،	برای	مستضعفان	و	برای	پیروزی	مسلمین	عالم	حفظ	
والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته
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گفتار چهاردهم نمودار 
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گفتار پانزدهم: نوسازی انقالب و موانع آن1
بسم	اهلل	الرحمن	الرحیم

ذی	ال	
ّ
ها.	الحمدهلل	ال

ّ
کل ها	علی	جمیع	نعمه	

ّ
کل الحمدهلل	رّب	العالمین.	الحمدهلل	بجمیع	محامده	

م	و	زد	و	بارک	علی	حبیبک	و	نجیبک	
ّ
ی	و	سل

ّ
هم	صل

ّ
مضاّدله	فی	حکمه	و	المنازع	له	فی	سلطانه.	الل

غ	رساالتک،	بشیر	رحمتک	و	نذیر	نقمتک	سّیدنا	
ّ
و	صفّیک	و	خیرتک	فی	خلقک،	حافظ	سّرک	و	مبل

ی	علی	الحسن	و	الحسین	و	علی	
ّ
ی	علی	علی	امیرالمؤمنین؟ع؟و	صل

ّ
و	نبینا	ابی	القاسم	محّمد	و	صل

بن	الحسین	و	محّمدبن	علی	و	جعفربن	محّمد	و	موسی	بن	جعفر	و	علی	بن	موسی	و	محّمدبن	علی	
ی	و	سلم	وزد	و	بارک	

ّ
هم	صل

ّ
و	علی	بن	محّمد	و	الحسن	بن	علی	و	الحّجةبن	الحسن	العسگری.	الل

ی	علی	جمیع	انبیائک	و	رسلک	و	صّل	علی	جمیع	الشهداء	و	الّصالحین	و	صّل	
ّ
هم	صل

ّ
علیهم.	الل

َها  ّیُ
َ
أ کتابه	»َیا  المؤمنین.	قال	اهلل	الحیکم	فی	 المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	 ائّمة	 علی	

َو  ْم 
ُ

َعْنک ْیِدَیُهْم 
َ
أ  

َ
ّف

َ
َفک ْیِدَیُهْم 

َ
أ ْم 

ُ
ْیک

َ
ِإل َیْبُسُطوا  ْن 

َ
أ َقْوٌم  َهّمَ  ِإْذ  ْم 

ُ
ْیک

َ
َعل ِه  الّلَ ِنْعَمَة  وا  اْذُکُر آَمُنوا  ِذیَن 

َّ
ال

ْم َفلَا َتْخَشْوُهْم َو اْخَشْوِن«3
ُ

وا ِمْن ِدیِنک ِذیَن َکَفُر
َّ
َیْوَم َیِئَس ال

ْ
کتابه »ال َه«2	و	قال	اهلل	تعالی	فی	 ُقوا الّلَ

َ
اّت

	یک	انقالب	از	مهّمترین	مراحلش	مرحله	ی	سازندگی	و	طّراحی	یک	بنیاد	نوین	اجتماعی	است،	
الهی	 از	طریقه	ی	درست	 را	 انسان	ها	 زندگی	 یعنی	همین.	جامعه	ی	جاهلی،	شیوه	ی	 انقالب	 اصاًل	
	آورده	 کرده	است،	همه	چیز	جامعه	را	به	شکل	شرک	آلود،	به	شکل	غیرالهی	و	غیر	انسانی	در منحرف	
است.	انقالب	یعنی	این	که	همه	ی	جوانب	یک	اجتماع،	به	شکل	اسالمی،	به	شکل	انسانی،	به	شکل	
درست	و	قابل	قبول	تغییر	پیدا	کند.	در	جامعه	ی	جاهلی	سیاست	و	شکل	حکومت	شکل	غیرانسانی	
در	 سیاست	 می	گیرند.	 نادیده	 را	 انسان	ها	 نظر	 و	 رأی	 می	کنند،	 عمل	 استبداد	 به	 کمان	 حا است،	
	اقتصاد	و	در	 رابطه	ی	با	مسایل	جهانی	یک	شکل	غلط	است،	جامعه	را،	انسان	ها	را،	در	سیاست،	در
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	اندیشه،	وابسته	ی	به	قدرت	های	بیگانه	و	دشمن	می	سازند.	 نیروهای	نظامی	و	مسلح،	در	فرهنگ،	در
رفتار	 تبعیض	 و	 ستم	 به	 مردم	 میان	 عمومی	 و	 ی	

ّ
مل درآمدهای	 و	 ثروت	 یع	 توز در	شکل	 اقتصاد،	 	 در

به	 اسالمی	ای	 انقالب	 در	یک	چنین	جامعه	ای	 وقتی	 این	شکل	جامعه	ی	جاهلی	است.	 می	کنند،	
و	عدل	 قانون	اسالم	 و	 یعنی	حکم	اسالم	 بشود،	 این	غلط	ها	درست	 یعنی	همه	ی	 وقوع	می	پیوندد،	
اسالم	در	همه	ی	جوانب	اجتماعی	پیاده	بشود،	حکومت	از	شکل	استبدادی	و	فردی	بیرون	بیاید،	
کنند،	بتوانند	نظر	بدهند،	بتوانند	تصمیم	بگیرند،	 مردم	حرمت	و	حیثیت	واقعی	خودشان	را	پیدا	
بتوانند	 را	 و	عمومی	 ی	

ّ
مل ثروت	های	 امور	بگمارند،	 را	در	رأس	 امناء	خود	 را،	 نمایندگان	خود	 بتوانند	

	برابر	تقسیم	بشود،	این	معنای	 یکسان	تقسیم	کنند،	فرصت	ها	و	امکانات	اجتماعی	میان	مردم	به	طور
انقالب	است.

یم	فاسد	و	جاهلی	از	سرکار	 که	سردمداران	رژ البّته	شرط	اّول	و	قدم	اّول	در	یک	انقالب	این	است	
اهل	خانه	می	خواهند	ملک	 کرده	است،	 را	غاصبی	غصب	 این	که	یک	خانه	 برداشته	بشوند،	مثل	
که	خود	را	با	هزار	 	این	خانه	اخراج	بشود،	او	 که	غاصب	از خود	را	باز	پس	بگیرند،	شرط	اّول	این	است	
ط	و	

ّ
کوبیده	و	چسبانیده	است،	از	خانه	اخراج	بشود،	در	طول	مّدت	تسل حیله	و	شیوه	به	این	خانه	

کنار	رفت،	 او	 وقتی	 آورده	است،	 به	وجود	 نادرستی	 تغییرات	 این	خانه	 	 در او	 تصّرف	غاصبان	هاش	
که	 ط	شدند،	آن	وقت	باید	به	سرعت	و	به	تدریج	تمام	آن	چه	را	

ّ
وقتی	صاحبان	اصلی	خانه	بر	آن	مسل

کنند	و	به	شکل	درست	و	مورد	نیاز	 	این	خانه	به	وجود	آمده	است	عوض	 	نابسامانی	ها	و	غلط	ها	در از
ت	ما	این	غاصب	را	در	طول	مبارزات	چندین	ساله	ی	

ّ
	بیاورند.	مل کنان	خانه	آن	را	در اهل	خانه	و	سا

نوسازی،	 بسازد.	 را	 این	خانه	 که	 است	 آن	 نوبت	 کنون	 ا راند،	 بیرون	 بوم	 و	 	 مرز و	 منطقه	 این	 	 از خود	
ساختن	دوباره	ی	جامعه	ی	ایران	هدف	اصلی	انقالب	است	و	معنی	واقعی	انقالب.	نوسازی	یعنی	
که	وابستگی	ما	به	 چه؟	نوسازی	یعنی	این	که	همه	ی	بخش	ها	و	قسمت	هایی	از	ساختمان	جامعه	را	
کرده	است،	دوباره	به	شکل	اسالمی	و	انسانی	و	بر	طبق	عقیده	ی	 اربابان	خارجی	خراب	و	نابسامان	
آِن	 	 از 	 و آِن	خدا	 	 از کنیم،	حکومت	 استبدادی	خارج	 از	 را	 بسازیم.	شکل	حکومت	 ایمانی	خودمان	
مردم	باشد،	خدای	متعال	قدرت	و	زمام	را	در	جامعه	به	دست	صالحان	بسپارد	و	آحاد	مردم	بتوانند	
که	رأی	و	نظر	و	خواست	و	مصلحت	و	اراده	ی	آن	ها	در	شکل	جامعه	و	اداره	ی	جامعه	 مطمئن	شوند	

مؤثر	واقع	می	شود.
بر	جامعه	تحمیل	شده	است	دگرگون	 که	 و	اخالق	غلطی	 فرهنگ	 این	که	 یعنی	 نوسازی	جامعه	 	
کدورت	و	نفاق	و	جدایی	و	دوئّیت	و	خودپرستی	ها	و	خودکامگی	ها	 بشود،	یعنی	میان	مردم،	حالت	
ُمْؤِمُنوَن 

ْ
َما ال

َ
گفته	است	و	خدا	خواسته	است	»ِإّن که	خدا	این	را	 	باشند	 	بین	برود،	همه	با	هم	برادر از

معنای نوسازی
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بناست	 جامعه	 گر	 ا باشد.	 نداشته	 برادری	 نمی	تواند	 است،	 اسالمی	 جامعه	ی	 جامعه	 گر	 ا ِإْخَوٌة«1.	
عمومی	 درآمدهای	 یع	 توز و	 ثروت	 تقسیم	 باید	 بکند،	 تحمل	 را	 تبعیض	 نمی	تواند	 بشود،	 اسالمی	
معنای	 بشود،	 اسالمی	 معیارهای	 معیارها	 باید	 بگیرد،	 انجام	 اسالمی	 قسط	 و	 عدل	 روال	 طبق	 بر	
نوسازی	جامعه	این	است.	نوسازی	جامعه	را	بعضی	اشتباه	به	جاّده	سازی	می	کنند،	به	شهرسازی	و	
کار	هستند.	تا	وقتی	سیستم	جامعه،	شیوه	ی	 مسکن	سازی	اشتباه	می	گیرند،	آن	ها	رو	بناها	و	ظواهر	
	نیاید،	نه	این	کارها	بدرستی	انجام	می	گیرد	 زندگی	در	جامعه	عوض	و	بدل	نشود	و	به	شکل	اسالمی	در

گرفت	نتیجه	ی	مطلوب	و	مقصود	را	خواهد	داد،	این	نوسازی	جامعه	است. گر	انجام	 و	نه	ا
بعد	 انقالب	 بنیادی	دشمن	اند.	دشمن	 تغییرهای	 این	 با	 با	همین	دشمن	اند،	 انقالب	 	دشمنان	
ت	توانستند	زمام	قدرت	بر	

ّ
	آنی	که	مل 	آنی	که	از	نگهداشتن	شاِه	دست	نشانده	مأیوس	شد	و	بعد	از از

گرفتاری	های	 گر	 	نوسازی	جامعه	جلوگیری	بکند	ا این	جامعه	را	در	دست	بگیرند	در	صدد	برآمد	تا	از
ت	و	این	دولت	در	طول	این	یک	سال	داشته	است،	نمی	داشت،	مطمئنًا	امروز	

ّ
که	این	مل روزمّره	ای	

کرد	 سعی	 دشمن	 دانست،	 را	 این	 دشمن	 بودیم.	 برداشته	 بلندی	 قدم	های	 جامعه	 نوسازی	 	 در ما	
ت	و	سر	مدیران	جامعه	و	سراندیشمندان	جامعه	را	به	مسایل	روزمّره	ی	زودگذر	

ّ
سر	مسئوالن	و	سر	مل

	این	که	به	طرح	درست	و	جامه	ای	برای	نوسازی	جامعه	برسند	و	عمل	بکنند،	 کند،	آن	ها	را	از مشغول	
باز	بدارد.

یک	 باشند،	 ترکمن	 مسایل	 سرگرم	 روز	 یک	 باشند،	 کردستان	 مسایل	 سرگرم	 باید	 مردم	 روز	 یک	 	
را	 اعتصاب	ها	 و	 تحّصن	ها	 جواب	 روز	 یک	 باشند،	 داشته	 را	 	 کشور از	 نقطه	ی	 فالن	 دغدغه	ی	 روز	
که	با	اصل	این	جمهوری	اسالمی	 کسانی	 کار	شدند،	آن	 بدهند،	بدخواهان	و	بداندیشان	هم	مشغول	
مخالف	اند	و	با	اصل	اسالم	و	با	اصل	انقالب	اسالمی،	آن	ها	آتش	افروزان	و	آتش	بیاران	معرکه	شدند.	
اتّفاق	 	ایران	 کنار گوشه	و	 کثرّیت،	حقیقت	مسأله	را	در	زمینه	ی	آن	چه	در	 ت	ما	می	داند.	ا

ّ
این	را	مل

تفسیر	 دیگری	 را	جور	 مسایل	 عّده	ای	می	خواهند	 می	کند.	 درک	 و	 می	فهمد	 می	افتد	 و	 است	 افتاده	
می	خواهم	 مردم	 هوشیاری	 بر	 من	 که	 نکته	ای	 اّما	 است.	 هوشیار	 خوشبختانه	 ت	

ّ
مل اّما	 بکنند،	

انقالب	 برای	 که	 مردمی	 عّده	 این	 کثرّیت،	 ا این	 ت،	
ّ
مل که	 است	 این	 بیافزایم	 آن	 گفتن	 به	وسیله	ی	

این	 به	 که	 افرادی	 	 بدانند	شعار باید	 آن	هاست،	 به	دست	 و	 آن	هاست	 مال	 انقالب	 و	 داده	اند	 جان	
گوشه	های	این	مملکت	 گوشه	ای	از	 کی	است.	در	هر	 	آمیخته	و	شبهه	نا انقالب	لطمه	می	زنند،	شعار
که	 	آویخته	و	به	انقالب	لطمه	می	زند،	سعی	می	کند	شعاری	را	 کسی	به	نحوی	با	این	انقالب	در هر	
کرده	اند  شبهه	ناک	هست	ارائه	و	تسلیم	بکند.	شبهه	ناک	یعنی	چه؟	امیرالمؤمنین؟ع؟شبهه	را	معنا	
آن	 اّولَیاِئِه«2	 ی 

َ
َعل ْیَطاُن 

َ
الّش َیْسَتْولِی  َفُهَناِلَک  َفُیْمَزَجاِن  ِضْغٌث  َهَذا  ِمْن  َو  ِضْغٌث  َهَذا  ِمْن  ُیْؤَخُذ  ِکْن 

َ
»ل
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امور	 اداره	ی	 به	 ف	
ّ
مکل و	 موّظف	 برکسانی	که	 مردم،	 بر	 مسئوالن،	 بر	 را	 عرصه	 می	خواهند	 کسانی	که	

این	مملکت	اند	تنگ	بکنند،	یک	جمله	ی	حّق	را	با	ده	جمله	ی	باطل	می	آمیزند	تا	شعار	خودشان	
	ایران	اتّفاق	می	افتد،	همه	ی	اعتصاب	ها،	همه	ی	 کنار گوشه	و	 را	حّق	جلوه	بدهند،	تمام	آن	چه	در	
که	علیه	دستگاه	های	حکومتی	و	اجرایی	است،	یا	به	طور	مستقیم	و	یا	 تحّصن	ها،	همه	ی	تظاهراتی	
که	 به	طور	غیرمستقیم	لطمه	به	انقالب	اسالمی	و	جمهوری	اسالمی	است.	این	به	آن	معنی	نیست	
کثرّیت،	 	این	اعتصاب	ها	و	تحّصن	ها	شرکت	می	کنند	ضّد	انقالب	اند،	نه،	اتفاقًا	ا همه	ی	کسانی	که	در
مردم	مؤمن	و	مسلمانی	هستند.	عناصر	ضّدانقالب	تعداد	معدودی	هستند،	انگشت	شماری	هستند	
که	خودشان	را	در	میان	این	جمع	ها	یا	جمعّیت	ها	وارد	می	کنند،	آن	ها	را	به	سویی	و	به	راهی	می	رانند،	
که	بزرگترین	ضربه	را	به	حکومتی	 که	چه	دارند	انجام	می	دهند،	نمی	فهمند	 آن	ها	هم	توّجه	نمی	کنند	
که	باید	بنشیند	و	طرح	نوسازی	جامعه	را	بریزد	و	اجرا	بکند،	بزرگ	ترین	ضربه	به	یک	چنین	حکومتی	
که	در	دستگاه	های	اجرایی	این	حکومت	اختالل	ایجاد	بکنند،	مردم	را	سرگرم	مسایل	 همین	است	
که	مردم	بفهمند	در	چه	موقعّیت	سیاسی	و	بین	المللی	و	جهانی	 کوچک	و	روزمّره	بکنند	و	نگذارند	

گرفته	اند. قرار	
	ناراحتی	ها	و	رنج	ها	و	زحماتی	را	تحمل	می	کنند	 	من	به	این	برادران	و	خواهرانی	که	در	سرتاسر	کشور
این	مطلب	را	می	گویم،	ناراحتی	و	رنج	و	زحمت	خاصّیت	همه	ی	انقالب	هاست،	هیچ	انقالبی	بدون	
که	دشمِن	ضدانقالب	راحت	و	آرام	نمی	نشیند،	 این	ناراحتی	ها	امکان	ندارد	و	این	به	خاطر	آن	است	
که	طرح	اصولی	و	بنیادی	 ِکی	به	درستی	حّل	خواهد	شد؟	آن	زمانی	 این	زحمت	ها	باید	حّل	بشود،	اّما	
	از	همکاری	و	برادری	به	وجود	بیاید،	 	از	صفا،	سرشار یک	جامعه	ی	اسالمی	در	محیطی	آرام،	سرشار
کمبود	مواد	 گرانی	ناراحتند،	مردم	از	 که	همه	ی	اصالحات	انجام	می	گیرد،	مردم	از	 در	آن	وقت	است	
ناراحتند،	حّق	 	 کنار و	 گوشه	 در	 ناآرامی	ها	 و	 ناامنی	ها	 بودن	 	 از مردم	 ناراحتند.	 مواد	غذایی،	 اّولیه،	
نابسامانی	 پدیده	های	 این	 و	 فساد	 ریشه	های	 این	 اّما	چگونه	می	توان	 نباشد.	 این	ها	 باید	 دارند،	 هم	
	را	آن	ها	 کار کمک	مردم	 که	باید	به	 کسانی	 که	مسئوالن	و	سردمداران	و	آن	 کرد؟	آن	وقتی	 را	برطرف	
انجام	بدهند،	آن	ها	بتوانند	با	اّتکا	به	پشتیبانی	مردم،	با	اّتکا	به	همکاری	مردم،	بدون	سرگرم	شدن	و	
که	دشمن	ممکن	است	برای	آن	ها	پیش	بیاورد،	بتوانند	در	یک	چنین	جّو	 مشغول	شدن	به	مسایلی	
کنند،	دشمن	نمی	خواهد	بگذارد	 کارها	را	به	سرعت	و	جدّیت	تعقیب	 آمیخته	ی	به	صفا	و	محّبتی،	
که	جمهوری	اسالمی	با	این	 	بود	نگذارد	 که	همین	جّو	با	صفا	و	محبت	به	وجود	بیاید.	دشمن	امیدوار
	بود	بتواند	مانع	از	تشکیل	مجلس	خبرگان	 ت	قرار	بگیرد،	مأیوس	شد.	امیدوار

ّ
آراء	باال	مورد	تصویب	مل

انتخابات	 نگذارد	 بود	 	 امیدوار شد.	 مأیوس	 مردم	 هّمت	 به	 باشد،	 اسالمی	 اساسی	 قانون	 ارائه	ی	 و	
قرآن	 با	هوشیاری	مردم	دشمن	مأیوس	شد.	 و	 به	هّمت	مردم	 با	سالمت	بگذرد،	 ریاست	جمهوری	
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که	بتواند	 ْم«1	دشمن	مأیوس	شده	است	
ُ

وا ِمْن ِدیِنک ِذیَن َکَفُر
َّ
َیْوَم َیِئَس ال

ْ
گفته	است	»ال کریم	به	ما	

که	رهبر	این	اّمت	و	نجات	بخش،	 ت	را	یک	پارچه	به	سمتی	غیر	از	سمت	انقالب	اسالمی	و	خّطی	
ّ
مل

	این	ها	مأیوس	شده،	 کند.	از گذاشته	است	منصرف	 قائد	این	اّمت،	امام	خمینی،	در	پیش	پای	او	
گروه	های	بزرگ	این	اّمت	جدا	 از	 ت	را	با	شعارهای	ظاهر	فریب	

ّ
کوچک	این	مل گروه	های	 می	خواهد	

کند،	باید	 کند	و	مسئوالن	را	هم	مشغول	 	بین	ببرد،	مردم	را	سرگرم	مسایل	روزمّره	 کند،	یک	پارچگی	را	از
	باشید. هوشیار

انقالب	 این	 راه	 	 در که	 مردی	 و	 زن	 ای	 جوان	های	صادق،	 ای	 مؤمن،	 	 انسان	های	 ای	 مردم،	 ای	
و	 که	بحمداهلل	دارید،	 باشید	 پروا	داشته	 از	خدا	 کنید،	 تقوا	پیشه	 باشید،	 	 کردید،	هوشیار کاری	 فدا
	این	لحظات	حّساس	در	صدد	ضربه	زدن	از	درون	است.	ما	امروز	در	آستانه	ی	 که	دشمن	در بدانید	
کردند	 سعی	 کنند،	 یاد	 ز را	 اختالفات	 می	کنند	 سعی	 هستیم،	 اسالمی	 شورای	 مجلس	 انتخابات	
گنبد	را	به	وجود	بیاورند،	به	هّمت	مسلمانان،	این	غائله	فیصله	یافت.	اّما	می	آیند	چند	نفر	 قضّیه	ی	
جوان	یا	غیرجوان	ساده	دل	را	تحریک	می	کنند	به	نام	تحّصن،	به	نام	اعتراض،	به	نام	اعتصاب،	به	نام	
ت	ایران	نیست،	این	

ّ
تظاهر،	مردم	را	مشغول	به	خود	می	کنند،	این	راه،	راه	امام	نیست،	این	راه،	راه	مل

که	با	این	ضربه	زدن	ها،	با	وجود	این	اعمال	ضّدانقالبی	 راه،	راه	انقالب	نیست،	دروغ	می	گوید	هر	کسی	
	نفر	معترض	به	دستگاه	دولت	منصوب	امام	 و	غیرانقالبی	خود	را	انقالبی	می	خواند.	چرا	هر	جا	چهار
ت	یک	پارچه	می	رود،	یک	جا	جمع	می	شوند،	فورًا	می	بینید	عناصری	

ّ
که	امروز	مل یا	معترض	به	خّطی	

که	 	این	ها	را	می	گیرند؟	این	دلیل	این	نیست	 کرده	اند،	دور که	دشمن	جمهوری	اسالمی	اند	و	ثابت	
	راه	خدا،	 ت	ما	را	در

ّ
دشمن	منتظر	است	از	هر	فرصتی	استفاده	بکند؟	پروردگارا	همه	ی	آحاد	و	افراد	مل

	راه	وفاداری	به	این	انقالب	و	به	جمهوری	اسالمی	موّفق	و	مؤید	بگردان. 	راه	تقوی،	در در
والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته

1.مائده:	3
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گفتار شانزدهم: انتخابات و مجلس شورای اسالمی1
بسم	اهلَلّ	الّرحمن	الّرحیم

	رّب	العالمین.	نحمده	و	نستعینه	و	نستغفره	و	نستهدیه	و	نتوکل	علیه	و	نّصلی	و	نسلم	 الحمدهلَلّ
عی	حبیه	و	نجیبه،	و	خیرته	فی	خلقه	سیدنا	و	نبینا	ابی	القاسم	محّمد	و	علی	اله	األطیبین	األطهرین	
حماة	 و	 المسلمین	 ائمة	 علی	 ّصل	 و	 األرضین	 فی	 	 بقیةاهلَلّ سّیما	 المهدیین	 الهداة	 المنتجبین.	
ْهِلَها 

َ
ی أ

َ
َماَناِت ِإل

َ
أ

ْ
وا ال ْن ُتَؤّدُ

َ
ْم أ

ُ
ُمُرک

ْ
َه َیأ 	الَحکیم	فی	ِکتابه: »ِإّنَ الّلَ 	اهلَلُّ

َ
المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.	قال

َعْدِل«2.
ْ
ُموا ِبال

ُ
ْن َتْحک

َ
اِس أ ْمُتْم َبْیَن الّنَ

َ
ِإَذا َحک َو

همه	ى	برادران	و	خواهران	نمازگزار	عزیز	را	توصیه	می	کنم	و	دعوت	می	کنم	به	رعایت	تقواى	الهی،	
امر	 اطاعت	 و	 انقیاد	 آوردن	 جا	 به	 و	 از	شهوات	 اجتناب	 بر	 نفس	 تحریص	 و	 گناه	 از	 خویشتن	دارى	
همین	 قبیل	 از	 تعیین	کننده	 	 امور 	 در مهم،	 مسایل	 در	 به	خصوص	 زندگی	 امور	 همه	ى	 در	 پروردگار	
کشور.	و	امیدوارم	خداى	بزرگ	و	 گزینش	افراد	صالح	براى	مجلس	قانون	گذارى	 مسأله	ى	انتخابات	و	
	این	مبارزه	ى	 گذشت	را	در	همه	ى	مراحل	زندگی	و	به	خصوص	در 	و	با	 کار ت	عزیز	و	فدا

ّ
مّنان	شما	مل

	انتخابات	سّومین	 	به	مناسبت	این	که	روز 	و	موّفق	بفرماید.	امروز گرفتید	پیروز که	در	پیش	 عظیمی	
	پیرامون	این	مسأله	ى	بسیار	مهّم	 دوره	ى	مجلس	شوراى	اسالمی	است،	خطبه	ى	اّول	را	به	بحث	در
گذشته	از	 	این	باره	مطالب	الزم	و	مهّم	در	طول	یکی	دو	هفته	ى	 که	در اختصاص	می	دهم	و	هر	چند	
ت	و	به	خصوص	از	سوى	رهبر	

ّ
کشور،	از	سوى	علماء	و	دانشمندان،	و	رهبران	فکرى	مل سوى	مسئولین	

که	 	این	آخرین	ساعاتی	 عزیز	و	عظیم	انقالب	و	پدر	مهربان	اّمت	به	شما	مردم	داده	شده	است،	اّما	در
که	جلسه	ى	ما	و	اجتماع	نماز	جمعه	ى	ما	به	همین	 این	تجربه	ى	الهی	انجام	می	گیرد،	بهتر	این	است	

موضوع	مصروف	بشود.
در	 انتخابات	 برخالف	 نیست،	 ما	 براى	 داخلی	 مسأله	ى	 یک	 انتخابات	 مسأله	ى	 حقیقتًا	 چون	

1.بیانات	در	خطبه	اول	نماز	جمعه	1367/01/19
2.نساء:	58
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اداره	ى	 و	 	 کشور اداره	ى	 به	 مربوط	 که	 داخلی	 ُبعد	 بر	 عالوه	 انتخابات	 ما	 	 کشور در	 دیگر.	 کشورهاى	
دارد.	چون	 هم	 و	جهانی	 ُبعد	خارجی	 است	 	 اهمّیت	 داراى	 ُبعد	 این	 هم	 که	خیلی	 است	 انقالب	
انقالب	 این	که	 	 از آن	عبارتست	 و	 دارد،	 و	 استثنائی	داشت	 امتیاز	 ما	یک	 کشور	 در	 انقالب	اسالمی	
کشورهایی	 ت	استوار	است.	چنین	چیزى	را	ما	دیگر	در	هیچ	یک	از	

ّ
بر	دوش	آحاد	مردم	و	همه	ى	مل

کرده،	 انقالب	جنبه	ى	مردمی	پیدا	 که	 کشورهایی	 امروز	در	جهان	هستند،	نمی	بینیم.	حّتی	در	 که	
از	مردشان،	 	 کشور که	آحاد	مردم	در	دورترین	نقاط	 ید	 کجا	شما	سراغ	دار با	این	وسعت	نمی	بینیم.	
کشور،	مسایل	سیاسی	این	 زنشان،	روستائیشان،	شهریشان،	قشرهاى	مختلفشان،	نسبت	به	مسایل	
فوق	العاده	 یک	خصوصّیت	 این	 ایران	چنین	چیزى	هست؟	 	 در که	 باشند	 داشته	 قدر	حّساسّیت	
ت	ما	نتوانند	ابعاد	اهمّیت		این	مسأله	را	به	درستی	درک	

ّ
مهمی	است،	شاید	خود	ما	مردم	و	آحاد	مل

ریشه	دار	 و	 را	مستحکم	 اسالمی	 نظام	جمهورى	 این،	 می	شود.	 این	حساب	 روى	 دنیا	 در	 اّما	 کنند،	
می	کند.	انقالب	را	از	آسیب	هاى	معمولی	انقالب	ها	برکنار	و	محفوظ	نگه	می	دارد	و	دنیا	چه	قدرت	ها	
که	مردم	 ت	ها،	چشمشان	به	همین	پدیده	ى	بی	نظیر	است.	می	بینند	

ّ
و	دولت	هاى	بزرگ،	و	چه	مل

چطور	صحنه	هاى	این	انقالب	را	پر	می	کنند	و	از	آن	دفاع	می	کنند.
در	 تبلیغاتی	دشمنان	 و	 فشار	سیاسی	 زیر	 است.	 انتخابات	 مسأله	ى	 مهّمترین	ها	همین	 از	 یکی	
که	انتخابات	دوره	ى	سّوم		مجلس،	شور	 دنیا،	چشم	انتظارى	قدرت	هاى	بزرگ	این	بود	و	این	هست	
و	شوق	و	تحّرک	و	نشاط	دوره	هاى	قبل	را	نداشته	باشد.	تمام	تالششان	را	به	کار	بستند.	ما	وقتی	اعالم	
که:	»در	هر	شرایطی	رأى	 که	امام	اعالم	فرمودند	 که	انتخابات	در	موعد	مقّرر	خود	انجام	می	گیرد،	 کردیم	
ت	ما	بود،	نفس	در	سینه	ى	محافل	سیاسی	دنیا	

ّ
که	این	به	معناى	تصمیم	عمومی	مل خواهند	داد.«	

	زیر	 که	شهر	تهران	در که	در	حالی	 کرد	 آیا	نظام	جمهورى	اسالمی	این	جرأت	را	خواهد	 حبس	شد!	
تهاجم	موشکی	ناجوانمردانه	ى	دشمن	هست	و	در	حالی	که	در	جبهه	این	چنین	تحّرک	عظیم	نظامی	
کار	معمولی	است،	 کند؟	خب	تأخیر	انتخابات	در	همه	جاى	دنیا	یک	 	انتخابات	را	برگزار	 را	دارد،	باز
گر	نظام	جمهورى	اسالمی	احساس	ضعف	بکند،	یک	ماه،	دو	ماه	انتخابات	را	به	عقب	 ممکن	بود	ا

گرفت. بیندازد،	دیدند	نه،	انتخابات	در	موعد	مقّرر	خود	انجام	خواهد	
	را	در	مقابل	حوادث	نشان	می	داد،	اعتماد	و	اّتکا	این	ها	 این	جرأت	رهبرى	انقالب	و	مسئولین	کشور
که	شاید	نشود،	و	حقیقتًا	همان	طور	 	انداختند	 کار به	آراء	مردم	را	نشان	می	داد.	تمام	امکانات	را	به	
کرد،	همین	بود،	 یم	عراق	شروع	 که	دوباره	جنگ	شهرها	را	رژ که	امام	حدس	زدند،	شاید	یکی	از	عللی	
این	که	 براى	 این	ها	 بیاندازد.	 به	عقب	 را	 انتخابات	 مسأله	ى	 و	 کند	 را	خلوت	 از	شهرها	 تعدادى	 که	
کردند.	حّتی	 کوچکترین	امکاناتشان	هم	استفاده	 انتخابات	انجام	نگیرد	یا	سست	انجام	بگیرد،	از	
انتخابات	 که	 کردند	 وادار	 را	 دیگران	عمل	می	کنند	 اشاره	ى	 به	 و	خارج	 در	داخل	 که	 گروهک	هایی	
گر	یک	تعدادى	هم	به	هر	دلیلی	پاى	صندوق	ها	نیامدند	و	رأى	ندادند	به	 که	حاال	ا کنند	 را	تحریم	

ویژگی استثنایی 
انقالب اسالمی و 
فواید آن

اهمّیت انتخابات 
و به تأخیر 
نیفتادن آن
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گذاشته	بشود	و	شاید	بتوانند	روى	ذهن	مردم	اثر	بگذارند. حساب	آن	ها	
دارند	 امروز	 مردم	 که	 عظیمی	 مسئولیت	 این	 می	گیرد،	 انجام	 دارد	 امروز	 که	 انتخاباتی	 این	
و	 خباثت	ها	 این	 تمام	 مقابل	 در	 قدرت	 اظهار	 یک	 تحّرک،	 یک	 در	حقیقت	 این،	 می	دهند،	 انجام	
ویژه،	دارد	 به	طور	 انتخابات	 و	علیه	 انقالب	 که	در	دنیا	علیه	 توطئه	هایی	است	 و	 سیاست	بازی	ها	
ت	ایران	در	مقابل	توطئه	ى	آرام	و	پنهان	قدرت	هاى	بزرگ	دارند	به	مقاومت	

ّ
اعمال	می	شود؛	یعنی	مل

خودشان	و	به	پاتک	خودشان،	با	انتخابات،	سروسامان	می	دهند.	این	انتخابات	در	حقیقت	پاتک	
عظیم	 حرکت	 این	 	 در انتخابات،	 این	 	 در باید	 ما	 ت	

ّ
مل و	 است	 بزرگ	 قدرت	هاى	 تعّرض	 و	 حمله	

که	از	مردمی	بودن	انقالب	ما	ناراحتند،	از	حضور	مردم	 امروزى،	بر	قدرت	هاى	بزرگ،	بر	سیاستهایی	
	فائق	و	پیروز	بشود. در	صحنه	عصبانیند،	باید	بر	همه	ى	این	قدرت	ها	ان	شاءاهلل	انتخابات	امروز

به	 بعضی	 می	کنند،	 درک	 را	 مسأله	 باالئیست،	 گاهی	 آ یک	 ما،	 مردم	 توده	ى	 گاهی	 آ بحمداهلل	
گزارش	 که	به	من	 	این	حرکت	عظیم	مردمی،	آن	طورى	 تفصیل،	بعضی	به	اجمال،	و	استقبال	مردم	از
خوب	 رأى	 و	صندوق	هاى	 رأى	 حوزه	هاى	 به	 مردم	 هجوم	 و	 است	 خوب	 خیلی	 	 الحمدهلَلّ کرده	اند	
که	این	بار	یک	 	این	صحنه	ى	عظیم	پرشور	مردمی	 بوده	و	باید	تا	آخر	وقت	انتخابات،	امروز،	مردم	در
معناى	ویژه	اى	دارد	و	از	همه	ى	انتخابات	قبلی،	انتخابات	مجلس،	مهّمتر	هست	از	جهتی،	بایستی	
سیاستهاى	 و	 ابرقدرت	ها	 علی	رغم	 هم،	 این	بار	 و	 می	کنند.	 هم	 شرکت	 که	 کنند	 شرکت	 ان	شاءاهلل	
درباره	ى	اصل	 این	که	 آن	هاست.	 با	 و	شکست	 مردم	ماست	 با	 پیروزى	 دنیا،	 در	سراسر	 ضدانقالب	

انتخابات.
	تعیین	کننده	اى	هست،	دو	سه	نکته	ى	کوتاه	 	روز چون	امروز،	روز	مهّم	و	در	صحنه	ى	سیاست	کشور
	نامشان	به	وسیله	ى	مردم	در	صندوق	هاى	رأى	ریخته	خواهد	 که	امروز را	هم	به	آن	برادران	و	خواهرانی	
شد	و	حرکت	عظیم	مردم	به	این	منتهی	خواهد	شد	که	این	ها	بیایند	مجلس،	دو	سه	جمله	هم	با	آن	ها	
که	در	مراسم	افتتاح	مجلس	در	جمع	نمایندگان	 مطالبی	را	عرض	می	کنم.	ما	البّته،	معمول	این	بوده	
منتخب،	مطالبی	را	خدمت	آن	ها	عرض	می	کنیم	و	توصیه	هاى	برادران	هاى	را	به	آن	ها	می	کنیم.	اّما	
ت	ایران،	یا	حاال	یا	بعد	این	سخن	را	

ّ
که	همه	ى	مل که	امروز	در	حضور	شما	مردم	و	در	حالی	 من	مایلم	

خواهند	شنید	تقریبًا،	این	توصیه	ها	را،	امهاتش	را،	دو	سه	نکته	ى	اصلیش	را	عرض	بکنم.
که،	احترام	ما	به	مجلس	به	معناى	احترام	ما	به	قانون	است.	چون	مهّمترین	 یک	نکته	این	است	
که	انقالب	را	نشان	می	دهد.	انقالب	بدون	این	که	در	 شأن	مجلس،	قانونگذارى	است،	قانون	است	
کسی	انقالب	 ی	بشود	قابل	هرگونه	تفسیر	و	تأویل	و	توجیهی	است.	هر	

ّ
چارچوب	قوانین	ظاهر	و	متجل

که	در	زندگی	مردم،	تأثیر	خودش	را	خواهد	 را	یک	جورى	معنی	می	کند.	انقالب	محسوس	و	ملموس	
کارهایی	را	انجام	بدهند	 که	 کرد	 	و	موّظف	خواهد	 بخشید	و	قوه	ى	مجریه	را،	و	اعضاى	دولت	را،	وادار
و	بر	طبق	او	پیش	بروند،	او	همین	قوانین	است	که	قوانین	هم	در	مجلس	شوراى	اسالمی	منحصرًا	طبق	

احترام به قانون و 
اصالح آن
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ق	به	مجلس	
ّ
که	حکم	دیگرى	دارد.	قانون	متعل قانون	اساسی	تنظیم	می	شود،	مگر	در	موارد	استثنائی	

شوراى	اسالمی	است،	پس	احترام	به	قانون	یک	امر	مهمی	است؛	اهمّیت	دادن	و	با	عظمت	شمردن.
و	 می	کنند	 کار	 چه	 دارند	 که	 بدانند	 باید	 اسالمی	 شوراى	 مجلس	 داخل	 می	آیند	 که	 کسانی	 آن	
در	جهت	 را	 انقالب	 قانون،	 کدام	 نیست.	 کمی	 چیز	 قانونگذارى	 است.	 	 اهمّیت	 حائز	 این	چقدر	
هدف	هایش	پیش	می	برد؟	کدام	قانون	مردم	را	به	آرمان	ها	و	هدف	هاى	انقالب	نزدیک	می	کند؟	کدام	
	را	تقویت	می	کند	و	زنده	نگاه	 قانون	اسالم	را،	اسالم	انقالبی	را،	اسالم	پابرهنگان	را،	اسالم	ضداستکبار
کدام	قانون	فقر	را	و	بی	سوادى	را	و	استضعاف	را	در	جامعه	ریشه	کن	می	کند؟	ما	وارث	یک	 می	دارد؟	
کتاِب	شیرازه	گسسته	ى	غلط	غلوط	اوراق	را	دادند	در	اختیار	جمهورى	 جامعه	ى	ویران	شده	ایم.	یک	
اسالمی؛	یعنی	جمهورى	اسالمی	آن	را	از	غاصبانش	گرفت.	منظم	کردن،	شیرازه	بستن،	مطالب	غلط	
کردن،	این	 کردن،	مردم	را	با	مفاهیم	عظیم	آن	آشنا	 کردن،	مطالب	درست	را	برجسته	 	او	درست	 را	در

بر	عهده	ى	نظام	جمهورى	اسالمی	است.
گذشتگان	فاسد	 گرفت	و	نظام	جمهورى	اسالمی	او	را	از	 ت	قرار	

ّ
که	در	اختیار	مل 	این	جامعه	اى	 در

	آن	تبعیض	هست	وجود	 که	در ُبرد؛	فقر	وجود	دارد،	بی	سوادى	وجود	دارد،	قوانینی	 خودش	به	ارث	
زندگی	 نهایت	شّدت	 	 در زندگی	 برخورداری	هاى	 از	لحاظ	 که	 ما	قشرهایی	 دارد،	هنوز	در	جامعه	ى	
می	کنند	هستند.	 یاد	 ز بهره	بردارى	 ناحّق	 به	 امکانات	جامعه	 	 از که	 کسانی	 هنوز	 می	کنند	هستند.	
که	 این	ها	باید	برطرف	بشود.	باید	قوانین	در	جامعه	آن	چنان	وجود	داشته	باشد،	در	مجموعه	ى	نظام؛	
که	در	نظام	 بتواند	همه	ى	این	بدبختی	ها	را	برطرف	بکند،	باید	فقر	را	ریشه	کن	بکند،	باید	روستایی	را	

گذشته	طفیلی	شهر	محسوب	می	شد،	از	آن	حالت	بیرون	بیاورد.
که	انقالب	 	اّول	انقالب	تا	حاال،	قدم	های	بلندى	برداشته	شده.	حّقًا	و	انصافًا	آن	خدمتی	 البّته	از
	رژیم	های	قبل،	این	مقدار	خدمت	انجام	 در	طول	این	ُنه	سال	واندى	انجام	داده،	در	طول	سالیان	دراز
ق	به	محرومین	جامعه	است،	اّما	

ّ
که	متعل نگرفته،	این	واقعّیتی	است	به	سود	مستضعفان،	خدماتی	

که	هنوز	است،	ما	احتیاج	به	 که	هنوز	 	و	نابرابر	بوده	 آن	چنان	وضع	نظام	اجتماعی	ما	غلط	و	ناهموار
که	 که	بتواند	به	نفع	طبقه	ى	محروم	و	مستضعف	باشد.	به	این	معنا	 یم.	قوانینی	 	قوانین	دار این	جور
آن	 این،	جامعه	ى	اسالمی	 یعنی	 بیاورد.	اصاًل	جامعه	ى	اسالمی	 بیرون	 و	استضعاف	 فقر	 	 از را	 آن	ها	
	آن	فقیر	وجود	نداشته	باشد،	از	آن	طرف	هم	سوءاستفاده	کن	 	نهایت	باید	در که	در جامعه	اى	است	
که	در	 که	از	پرخورى	می	ترکند	و	می	میرند	نباشند	 وجود	نداشته	باشد.	آدم	های	آن	چنان	انسان	هایی	

	بین	بروند. گرسنگی	از کسانی	هم	از	 مقابل	
پس	قوانین	باید	ناظر	باشد	به		آرمان	هاى	جامعه،	البّته	مسأله	ى	فقر	یکی	از	مسایل	اجتماعی	ما	و	
یکی	از	مهّمترین	آن	هاست،	مسأله	ى	بی	سوادى	هست،	مسأله	ى	اعتالء	فرهنگ	هست،	مسأله	ى	
مبارزه	ى	با	فساد	هست.	دشمن	فساد	را	در	جامعه	مثل	یک	میکروبی	دارد	تزریق	می	کند.	مجلس	
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نباشد.	 فساد	 نفوذ	 براى	 جایی	 که	 کند	 محکم	 را	 مسأله	 این	 قوانین،	 لحاظ	 از	 آن	چنان	 باید	 آینده	
که	بود،	ما	می	رویم	سراغ	قوه	ى	مجریه،	قوه	ى	قضائیه،	می	گوئیم:	»آقا	این	قانون؛	چرا	عمل	 قوانین	وقتی	
گریبان	قوه	ى	مجریه	یا	قضائیه	را	بگیریم،	بگوئیم:	 نمی	کنید؟«	اّما	وقتی	قانون	نبود	ما	چطور	می	توانیم	
»آقا	چرا	عملی	نمی	کنی«؟	می	گوید	»قانون	ندارم«.	پس	برمی	گردد	به	قانون،	پس	قانون	گذارى	یکی	از	

مهّمترین	مسایل	مجلس	شوراى	اسالمی	است.
که	 آنی	 	 از بعد	 کنند	 آماده	 را	 خودشان	 حاال	 از	 مجلس،	 به	 آمد	 خواهند	 که	 خانم	هایی	 و	 آقایان	
	این	صندوق	ها	ریخته	خواهد	شد	و	بیرون	خواهد	 که	نامشان	در کسانی	 نتیجه	ى	آراء	معلوم	شد	و	
کسانی	هستند	 	-	 گر	واقعًا	-	بینهم	و	بین	اهلَلّ کار	بکنند.	ا که	باید	چه	 آمد،	مشخص	بشود	و	بدانند	
کنار	بکشند.	بهترین	مردم	 	را	ندارند،	 کار که	می	بینند	قدرت	و	توان	و	فکر	و	استقالل	و	اراده	ى	این	
که	وقتی	مسئولیتی	را	نمی	توانند	انجام	بدهند	می	گویند	»آقا	ما	نمی	توانیم	انجام	 کسانی	هستند	 آن	
که	این	چیز	مهمی	است. کنار.	پیش	خدا	و	خلق	آبرومندتر	خواهند	بود،	این	یک	نکته	 بدهیم«	بروند	
کنم	به	دستگاه	هاى	اجرایی	و	قضایی	و	در	درجه	ى	دّوم	به	آحاد	مردم.	 البّته	من	همین	جا	اشاره	
پس	 است،	 	 اهمّیت	 با	 	 	 این	قدر قانون	گذارى	 و	مجلس	 است	 مهّم	 قدر	 این	 قانون	 می	گوییم	 ما	 گر	 ا
و	 مجریه	 قوه	ى	 در	 به	خصوص	 موّظف،	 دستگاه	هاى	 قانون	شکنی	 	 از بشود.	 نباید	 هم	 قانون	شکنی	
قوه	ى	قضائیه	باید	به	شدت	بپرهیزند.	این	قانونی	که	با	این	همه	زحمت	به	دست	می	آید،	شما	ببینید	
امروز	چه	نیروى	عظیمی	در	مملکت	بسیج	می	شود	براى	این	که	مجلس	قانون	گذارى	تنظیم	بشود.	
تا	این	مجلس	تنظیم	بشود،	خب	این	 کار	خواهد	شد	 	امروز	 از 	بعد	 کار	شده،	چقدر تا	امروز	 	 چقدر
کنیم	و	 گر	بنده	و	شما	به	راحّتِی	آب	خوردن،	قانون	را	نقض	 مجلس	می	آید	قانون	را	وضع	می	کند،	ا
که	فقط	یک	صورت	 این	همه	تالش؟	مجلس	 	 از فایده	اى	 این	چه	 کم	باشد،	 بر	ما	حا قانون	ستیزى	
کسانی	 نیست.	مجلس	حقیقتش	و	روحش،	یعنی	قانون،	قانون	گذارى؛	این	مهّم	است.	و	بدانند،	
که	خیال	می	کنند	قانون	ستیزى	و	قانون	شکنی	با	روحیه	ى	انقالبی	است	و	براى	انقالب	است،	بدانند	
را	 قانون	 گر	 ا است.	 متبلور	 و	 مجّسم	 قوانین،	 	 در گفتیم	 که	 همان	طور	 انقالب	 می	کنند،	 اشتباه	 که	

شکستید،	ضربه	اى	به	پیکر	انقالب	زدید.	این	مهّم	حاشیه	اى	بر	آن	مسأله	ى	قانونگذارى	است.
	نامشان	در	صندوق	ها	ریخته	خواهد	شد	 که	امروز که	به	نمایندگان	محترمی	 یک	نکته	ى	دیگرى	
که	این	تالش	مردم	را	ارج	بنهند	 که	ان	شاءاهلل	بهترین	ها	و	صالحترین	ها	خواهند	بود	دارم	این	است،	
	زیر	موشک،	با	زحمت،	 که	مردم	در که	نماینده	ى	مردم	 	نباشد	 و	به	مجلس	اهمّیت		بدهند،	این	جور
گرفتاری	ها،	بلند	می	شوند	می	روند	در	پاى	صندوق	به	نام	او	رأى	می	دهند.	بعد	این	 	راه	هاى	دور،	با	 از
آقا	یا	خانم	نماینده،	شغل	نمایندگی	را	شغل	دّوم	خودش	بداند،	به	او	اهمّیت	ندهد،	این	فایده	اى	
ندارد،	ارج	بنهند	نمایندگان	محترم	به	آراء	مردم،	بنده	خودم	هم	نماینده	ى	مردم	هستم	و	این	حرف	
کسی	به	ما	حرف	نزند!	نه،	بنده	هم	به	عنوان	رئیس	 را	به	آن	ها	می	زنم،	نگویند	ما	نماینده	ى	مردمیم،	

کار  اهمّیت 
نمایندگی و پرهیز 
از هرگونه اختالف
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در	 را	 نمایندگی	 	 کار نماینده	 مردم،	 آراء	 به	 بگذارند	 احترام	 هستم،	 مردم	 همین	 نماینده	ى	 جمهور،	
کار	دیگرى	را	در	درجه	ى	دوم؛	در	صورتی	که	منافات	با	او	نداشته	باشد.	 درجه	ى	اّول	قرار	بدهد	و	هر	
کس	دیگرى	بدهند	 کرسی	نمایندگی	را	به	 کار	مهّم	است،	بسیار	خوب،	 گر	می	بینند	نمی	شود	و	آن	 ا

	نمایندگی	چیز	مهمی	است. کار که	برسد	به	امور	مجلس.	پرداختن	به	
	اّول	انقالب	تا	امروز	 که	از که	نماینده	خواهند	شد	این	است	 توصیه	ى	سّوم		به	برادران	و	خواهرانی	
امام،	همه	ى	دلسوزان،	 و	در	پشت	سر	 امام	عزیز	 و	 انقالب	 اّول،	شخص	شخیص	رهبر	 در	درجه	ى	
که	مضرترین	 گفته	اند	 مسئوالن،	انقالبیون	صادق	و	صمیمی،	آحاد	توده	هاى	مردم	به	زبان	آورده	اند	و	
گذشته،	حّتی	یک	روزى	بود	 چیزها	براى	این	انقالب،	اختالف	است!	بارها	این	مطلب	بر	زبان	امام	
	اوائل	 که	یک	جناح	یقینًا	دلسوزى	و	دلبستگی	به	انقالب	نداشت	در که	اختالف	بین	دو	جناحی	بود	
انقالب،	و	امام	هم	می	دانستند.	درعین	حال	می	گفتند	که	با	این	که	آن	جناح	براى	انقالب	آن	دلسوزى	
کس	دیگر	 الزم	را	ندارد،	این	دو	جناح	با	هم	اختالف	نکنند	چون	اختالف	ضررش	بیشتر	است.	هر	
کس	دیگر	توى	دولت	باشد	یا	توى	فالن	مسئولیت	 کس	دیگر	بیاید	توى	مجلس،	هر	 بیاید	سرکار،	هر	
کمتر	است	از	ضرر	 که	بر	بودن	او	مترتب	خواهد	شد،	 که	شما	او	را	نپسندید	و	نخواهید،	ضررى	 باشد،	
بین	دو	جناح	 او،	 نبودن	 این،	 بودن	 آن،	 رفتن	 این،	 آمدن	 به	خاطر	 به	خاطر	اشخاص،	 که	 اختالفی	

ممکن	است	درگیرى	بشود.	اختالف	چیز	بسیار	مضّرى	است.
اختالف	 نشانه	هاى	 تاریخ،	 توى	 داستان	ها،	 توى	 روایات،	 توى	 کتاب	ها،	 در	 بچه	گی	 از	 ما	 	 چقدر
گفته	اند.	آحاد	مردم	 گفته	اند،	مسئولین	دلسوز	 بارها	 انقالب	 را	رهبر	 این	 و	دیدیم.	خب	 را	خواندیم	
گفتند	آقایان	با	هم	اختالف	نکنید!	در	یک	چنین	 کردند	و	 همیشه	رو	به	مسئولین	و	رو	به	بزرگترها	
می	رسد	 همه	صدایش	 گوش	 به	 و	 دارد	 که	 بازى	 تریبوِن	 با	 نباید	 اسالمی	 شوراى	 مجلس	 وضعّیتی	
مجلس	 توى	 که	 نمایندگانی	 کنند.	 مالحظه	 را	 این	 نمایندگان	 باشد.	 اختالف	 اصلی	 صحنه	ى	
گر	هم	با	هم	اختالفی	دارند،	این	اختالف	را	در	صحنه	ى	مجلس	نیاورند،	بروند	پشت	 خواهند	آمد،	ا
کار	می	خواهند	با	هم	بکنند،	اختالف	هم	دارند	آن	جا	بروز	بدهند.	در	صحنه	ى	 پرده	ى	مجلس،	هر	
مجلس،	پشت	بلندگوى	مجلس،	که	چندین	میلیون	شنونده	هر	روز	دارد؛	اختالفات	را	علنی	نکنند،	
	نیاید،	این	 که	از	آن	اختالف	می	جوشد	در تزریق	به	جامعه	نکنند،	مجلس	به	صورت	یک	چشمه	اى	
	این	مردم	زیر	موشک	و	زیر	این	شرایط	دشوار	می	روند	 که	امروز توصیه	ى	من	است	به	آن	نمایندگانی	

پاى	صندوق	ها	و	نام	آن	ها	را	می	ریزند	توى	صندوق!	خواهش	ما	این	است.
تریبون	مجلس	 را	نپسندند،	ممکن	است	بعضی	توى	همان	 ممکن	است	بعضی	این	نصیحت	
گفتی؟!	آقا	من	وظیفه	ى	 کنند	بگویند	چرا	 که	من	دارم	امروز	می	زنم	حمله	 بایستند	و	به	همین	حرفی	
که	 شرعی	خودم	می	دانم	بگویم.	در	حضور	شما	مردم	این	را	می	گویم،	نمایندگان	مجلس	باید	بدانند	
که	 که	ممکن	است	خداى	نکرده	به	پاى	آن	ها	نوشته	بشود،	همین	است	 	بزرگترین	سّیئاتی	 یکی	از
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کنند	مثل	یک	بوى	َعِفن	و	فاسدى	در	 اختالفات	را	از	میان	اشخاص	بکشانند	به	سطح	مردم،	سرازیر	
کنند	با	 میان	زندگی	مردم.	خیلی	خب،	دو	نفر	نماینده	با	هم	اختالف	دارند	سر	یک	قضّیه	اى،	بحث	
هم	-	بحث	طلبگی	-	امام	در	دوره	ى	اّول	این	را	فرمودند،	استدالل	کنند،	بحث	کنند،	به	هم	بگویند.	
که	داخل	مجلس	نیستند	به	 کسانی	 کشاندن	پاى	 چرا	اهانت؟!!	چرا	بدگویی؟!	چرا	تهّمت؟!	چرا	
کارهایی	انجام	 گر	بشود،	بداست،	البّته	بنده	نمی	گویم	چنین	 که	ا کارهایی	 بحث	هاى	مجلس؟	این	
گرفته،	اّما	باید	مواظب	باشیم	چنین	چیزى	پیش	نیاید،	چنین	وضعی	پیش	نیاید	و	این	توصیه	ى	آخر	

من	به	برادران	عزیز.
ت	

ّ
	این	آیه	ى	شریفه	درباره	ى	مل 	و	نمونه	که	واقعًا	امروز کار ت	فدا

ّ
یم	که	خداى	متعال	شما	مل امیدوار

که	امروز	در	 تی	
ّ
ْخِرَجْت ِللّناس«1	بهترین	مل

ُ
ٍة أ ّمَ

ُ
ْنُتْم َخْیَر أ

ُ
که	»ک ایران	و	شما	مرد	و	زن	عزیز	صدق	می	کند	

کارى،	پرچم	مجاهدت،	پرچم	شجاعت	و	استقالل	را	سر	دست	بلند	 دنیا	پرچم	انسانیت،	پرچم	فدا
ت	عزیز	و	ارجمند	و	بزرگ	مورد	قبول	پروردگار	

ّ
که	این	زحمات	شما	مل کرده،	شما	هستید.	امیدوارم	

»َویْر ُزْقُه ِمْن  ُه َمخَرًجا«2	
َ
ل َه َیجَعل  الّلَ ِق  َیّتَ »َوَمن  که	خداى	متعال	وعده	فرموده:	 قرار	بگیرد	و	همان	طور	

که	خود	خداوند	می	داند	شماها	را	به	در	همه	ى	میدان	ها		به	پیروزى	 	راه	هایی	 ا یْحَتِسُب«3	از
َ
َحیُث ل

کاری	هاى	شما	قرار	 گذشت	ها	و	این	فدا نهایی	برساند	و	ما	مسئولین	را	هم	بیش	از	پیش	قدردان	این	
بدهد	و	خداوند	سایه	ى	با	برکت	این	رهبر	الهی	استثنائی	بی	نظیر	را	بر	سر	شما	مردم،	به	فضل	خودش	

مستدام	بدارد.
والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته

1.آل	عمران:	110
2.طالق:	2
3.طالق:3
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نمودارگفتار شانزدهم
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بخش هشتم: 
کم طاغوتی؛ چهره و  کم اسالمی و حا حا

معیارهای آن



کم اسالمی1 گفتار هفدهم: تواضع؛ نشانه حا
بسم	اهلل	الرحمن	الرحیم

الحمدهلل	رّب	العالمین	أحمده	بما	حمد	به	نفسه	و	فوق	ما	یحمده	الحامدون	نحمده	و	نستعینه	
غ	

ّ
م	علی	حبیبه	و	نجیبه	و	خیرته	فی	خلقه	حافظ	سّره	و	مبل

ّ
ی	و	نسل

ّ
و	نستغفره	و	نتوّکل	علیه	و	نصل

الطیبین	 و	اصحابه	 اله	 و	علی	 ابی	القاسم	محّمد	 نبّینا	 و	 نقمته	سّیدنا	 نذیر	 و	 بشیر	رحمته	 رساالته	
هداة	 و	 المستضعفین	 حماة	 و	 المسلمین	 ائمة	 علی	 صّل	 و	 المنتجبین	 المعصومین	 الطاهرین	
وَن فِی َءاَیاِت 

ُ
ِذیَن ُیَجِدل

َّ
ْرَتاٌب ال ُه َمْن ُهَو ُمْسِرٌف ّمُ َذاِلَک ُیِضّلُ الّلَ

َ
کتابه: »ک المؤمنین.	قال	اهلل	الحکیم	فی	

ِب ُمتکّبر  
ْ
ُه َعلَی  ُکّلِ َقل  َکَذاِلَک َیْطَبُع الّلَ

ْ
ِذیَن َءاَمُنوا

َّ
ِه َو ِعنَد ال َتئُهْم َکُبَر َمْقًتا ِعنَد الّلَ

َ
َطاٍن أ

ْ
ِه ِبَغیِر ُسل الّلَ

اٍر«2 َجّبَ
کم	طاغوتی	است،	امروز	هم	به	یکی	از	 که	درباره	ى	ترسیم	چهره	ى	حا 	در	دنباله	ى	بحث	هاى	قبلی	
	این	زمینه	در	خطبه	هاى	بعد	ان	شاءاهلل	 صفات	حکام	طاغوتی	اشاره	می	کنم	و	دنباله	ى	بحث	را	در
کم	طاغوتی	 که	امروز	مورد	توّجه	بحث	ما	قرار	می	گیرد	در	باب	حا ادامه	خواهیم	داد.	این	خصوصیتی	
عبارت	است	از	خصوصیت	تکّبر		و	علّو	و	استکبار.	همه	ى	حکام	تاریخی	چه	در	طول	تاریخ	و	چه	
که	 	بیمارى	خودبزرگ	بینی	و	خودبرتربینی	بوده	اند.	همین	صفت	هم	موجب	شده	 در	زمان	ما	دچار
که	 	تاریخ	هم	همین	صفت	موجب	می	شد	 که	در را	نشنوند.	همان	طور	 حکام	طاغوتی	حرف	مردم	
که	براثر	خودبرتربینی	و	خودبزرگ	 گوششان	فرو	نرود.	غرورى	 طاغوت	هاى	زمان،	حرف	پیغمبران	به	
کم	به	تدریج	به	حیوان	درنده	اى	 که	این	حا کم	طاغوتی	به	وجود	می	آید،	موجب	می	شود	 بینی	در	حا
را	 او	 مظلومی،	دل	سنگ	 استرحام	آمیز	 ناله	ى	 نه	 کند،	 نفوذ	 او	 در	دل	 نه	حرف	حّقی	 بشود.	 تبدیل	
کند	و	 که	براى	خود	و	براى	جامعه	ى	خود	به	وجود	آورده	هرگز	تردیدى	پیدا	 بلرزاند،	نه	هرگز	در	وضعی	
کم	 	تکّبر		میان	دل	حا 	ناشی	از به	فکر	تعویض	و	تغییر	آن	بیفتد.	حجاب	عجیبی	می	شود	تکّبر		و	غرور

1.خطبه	هاى	نماز	جمعه	1363/02/21
2.غافر:	34	و	35

استکبار حکام 
طاغوتی
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طاغوتی	و	مردم	و	حرف	هاى	مردم	و	حرف	هاى	حّق.
به	عنوان	 که	 به	ذهن	من	رسید	 در	داستان	حضرت	سلیمان	 کریم	 قرآن	 	 در نکته	ى	ظریفی	 	یک	
کشورى	 که	در	یک	 کرد	 اّطالع	پیدا	 که	سلیمان	 را	عرض	می	کنم.	وقتی	 این	جا	آن	نکته	 استشهاد،	
با	 باهلل	هستند	 کافر	 و	 ندارند	 قبول	 را	 که	خدا	 بلقیس	 نام	 به	 بر	مردم	حکومت	می	کند	 زنی	 یا	شهرى	
	قرآن	هم	به	آن	ها	اشاره	شده،	بنا	شد	این	زن	به	نزد	سلیمان	 که	در 	این	مورد	هست	 که	در ماجراهایی	
	برد.	مقصود	سلیمان	 	این	زن	به	کار بیاید؛	یعنی	حضرت	سلیمان	قدرت	و	قاطعیت	الهی	را	در	احضار
در	دل	 را	 به	خدا	 ایمان	 که	 بود	 این	 بلکه	مقصود	 بکند	 نظامی	 فتح	 که	یک	 نیست	 پیغمبر؟ص؟این	
	برد	و	 که	حضرت	سلیمان	به	کار کم	غیرمؤمن	و	طاغوتی	داخل	بکند.	لذا	یکی	از	شیوه	هاى	 این	حا
که	 کم	بود.	آوردن	تخت	آن	زن	به	وسیله	ى	عاصف	برخیا	 شکستن	غرور	حکومت	در	دل	این	زن	حا
	این	شیوه	ها	بود.	 گرفت	و	از	عهده	ى	انسان	معمولی	خارج	بود	یکی	از با	وضع	معجزه	آسایی	انجام	
کرده	بودند	یکی	دیگر	از	همین	 کف	آن	را	با	شیشه	و	آبگینه	فرش	 که	 آوردن	آن	زن	به	صحن	و	سرایی	
کرده	 شیوه	ها	بود.	این	زن	وقتی	وارد	بارگاه	سلیمانی	شد	و	وارد	آن	محلی	که	شیشه	ها	را	در	آن	جا	فرش	
َعْن  ساَقْیها«1	پاى	 »َو َکَشَفْت   گرفت	 را	باال	 کرد	این	ها	آب	است	و	لباس	خودش	 بودند	شد	خیال	
گذاشت،	دید	نه	آب	نیست	 کند	و	برود	آن	طرف.	وقتی	پایش	را	 کرد	تا	از	آب	عبور	 خودش	را	عریان	
	این	زن	از	قدرت	الهی	سلیمان	و	از	حقارت	خود	و	از	غفلت	و	اشتباه	خود	 بلکه	شیشه	است.	غرور
که	در	مقابل	عظمت	سلیمان	کوچک	است،	 کرد	 ْمُت َنْفسی«	تا	احساس	

َ
ْت َرّبِ ِإنِّی َظل

َ
شکست.	»قال

ْیماَن«	همان	
َ
ْمُت َمَع ُسل

َ
ْسل

َ
أ کردم »َو  گفت	پروردگارا	من	به	خودم	ظلم	 گهان	متوّجه	حقیقت	شد.	 نا

جا	ایمان	آورد.
کم	هست	نشکند،	ایمان	به	خدا	ممکن	نیست.	 که	بر	دل	حکام	طاغوتی	حا تا	وقتی	این	غرورى	
که	»آَمَنْت  ِبِه  َبُنوا ِإْسرائیَل«2	این	را	راست	 گفت	ایمان	آوردم	به	آن	چه	 که	 فرعون	در	آخرین	لحظات	
کسی	را	فریب	 که	نمی	خواست	 می	گفت.	آن	جا	واقعًا	ایمان	آورد	بر	اثر	احساس	عجز	و	حقارت.	آن	جا	
	این	دم	آخر	با	 کاله	بگذارد.	واقعًا	در	آن	دم	آخر	فرعون	ایمان	می	آورد.	اّما	ایمان	در کسی	 بدهد	و	سر	
کافی	نیست	براى	نجات	و	فالح	 که	در	مدت	عمر	حکومت	خود	انجام	داده	 آن	همه	ظلم	و	فسادى	
به	 ت	ها	

ّ
مل فریاد	 که	 آن	می	شود	 رأى	طاغوتی،	موجب	 در	دل	حکام	مستبِد	خود	 انسان.	غرور	 یک	

بتپد	و	وضع	 او	 انسانی	در	سینه	ى	 که	دل	 کسی	است	 امروز	هم	همین	است.	چه	 گوششان	نرسد.	
	نبیند	که	عامل	اصلی	این	نابسامانی	هم	قدرت	قدرتمداران	 نابسامان	میلیاردها	انسان	را	در	دنیا	امروز
را	 این	 سردمداران	جهانی	 اّما	 می	فهمند،	 انسان	ها	خوب	 را	 این	 است؛	 بزرگ	جهانی	 قدرت	هاى	 و	
که	مایه	ى	 درک	نمی	کنند.	از	لحاظ	علمی	و	فکرى	چرا،	اّما	از	لحاظ	انسانی	و	قلبی	ابدًا.	نمی	فهمند	

1.نمل:	44
2.یونس:	90
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کوچک	در	دنیا	آن	ها	هستند	و	سیاست	هایی	 ت	هاى	بزرگ	و	
ّ
َتَبه	روزى	و	سیاه	روزى	مل 	 بدبختی	و

که	آن	ها	و	مزدورانشان	و	دست	نشانده	هاشان	در	اطراف	دنیا	انجام	می	دهند.	حجاب	فهم	مطالب	
به	عنوان	یک	 کم	طاغوتی	 ما	در	چهره	ى	حا را	 	 این	غرور و	 	 این	غرور 	است،	 تکّبر	 آن	ها	همین	 براى	

مشخصه	ى	قطعی	و	تردیدناپذیرى	بود.
 ُمْسَتْضَعِفیَن«1	

ً
ْقَواما

َ
أ ُمْؤِمِنیَن َو َکاُنوا 

ْ
ِلل ْجِنَحَتُهْم 

َ
أ »َو َخَفُضوا  کم	الهی	 کم	الهی	غرور	ندارد،	حا حا

	زبانی	نیست.	قرآن	کریم	به	پیغمبر	 	تواضع	می	کند،	فقط	هم	اظهار کم	الهی	در	مقابل	مؤمنین	اظهار حا
ِلَمِن   َجناَحَک   اْخِفْض   »َو  انسانی	است	دستور	می	دهد،	می	گوید:	 بزرگترین	شخصیت	 که	 اکرم؟ص؟	
کوچک	بگیر.	آیا	 ُمْؤِمنیَن«2	در	مقابل	مؤمنین	متواضع	باشد،	در	مقابل	مؤمنین	خودت	را	

ْ
َبَعَک ِمَن ال

َ
اّت

که	بسیارى	از	چیزها	را	مؤمنین	نمی	دانند	و	او	می	داند؟	پیغمبر؟ص؟به	قدر	علم	 پیغمبر؟ص؟نمی	داند	
و	تقواى	خود	واقف	نیست؟	چرا؟	پیغمبرشأن	خود	و	قدر	خود	را	از	همه	ى	انسان	ها	بیشتر	می	داند	
دارید	خود	 پیغمبر؟ص؟اّطالع	 درباره	ى	 و	 پیغمبر؟ص؟معتقدید	 درباره	ى	 هر	چه	شما	 می	داند.	 بهتر	 و	
پیغمبر؟ص؟بهتر	از	شما	و	دقیق	تر	از	شما	آن	خصوصیات	عالیه	ى	موهبت	الهی	را	در	خودش	سراغ	
	این	مردم	نیست.	مجموعه	ى	آن	ها	در	 که	این	موهبت	ها	در	بسیارى	از دارد	و	می	شناسد	و	می	داند	
هیچ	یک	از	جن	و	انس	در	طول	تاریخ	نیست.	اّما	درعین	حال	با	این	که	پیغمبر؟ص؟فقر	انسانی	و	الهی	
ُمْؤِمنیَن« در	مقابل	

ْ
َبَعَک ِمَن ال

َ
خودش	را	می	داند	خداى	متعال	می	فرماید:	»َو اْخِفْض  َجناَحَک  ِلَمِن  اّت

کم	الهی	 کم	اسالمی	و	حا که	در	مقابل	مؤمنین	تواضع	می	کنی.	حا کن	 مؤمنین	متواضع	باش.	افتخار	
که	قلبش	به	ایمان	به	خدا	روشن	و	منور	است	این	جورى	است.

را	به	ما	یاد	می	دهد.	به	ماها	می	گوید	من	را	خدمت	گذار	خودتان	 امام	عزیز	و	بزرگوار	ما	عماًل	این	
بنامید	و	بدانید	دوستت	دارم	تا	مرا	رهبر	خود	بنامید	و	بدانید،	عماًل	هم	با	مردم	همین	بود.	این	حالت	
که	در	چهره	ى	پیغمبران	و	حکام	معدود	اسالمی	در	طول	تاریخ	مشاهده	می	شود،	یکی	از	 تواضع	الهی	
گر	همین	یک	خصوصیت	را	حکام	موجود	دنیا،	همین	هایی	 ت	ها	است.	ا

ّ
کلیدهاى	نجات	مردم	و	مل

که	سرکار	هستند	با	دین	ها	و	فکرها	و	روش	هاى	مختلف،	همین	یک	خصوصیت	را	به	دست	آوردند،	
نبینند،	مسایل	همه	درست	 از	مردم	 بزرگتر	 را	 کوچک	بدانند،	حقیر	بدانند،	خود	 را	 یعنی	خودشان	
گر	خود	را	در	سطح	مردم	بدانند	براى	خودشان	حّق	بیشترى	 خواهد	شد.	مشکالت	حّل	خواهد	شد.	ا
گر	خودشان	را	در	سطح	مردم	بدانند،	منتظر	شنیدن	تملق	و	ستایش	از	مردم	 	ا قائل	نیستند.	همین	طور
ناراحت	 اعتراض	مردم	 از	 را	می	شنوند،	 بدانند	حرف	مردم	 را	در	سطح	مردم	 گر	خودشان	 ا نیستند.	
گر	حّق	را	به	مردم	 گر	اعتراض	مردم	را	شنیدند،	بسیارى	از	مشکالت	حّل	خواهد	شد.	ا نمی	شوند.	ا
از	بین	خواهد	 از	فسادها	 دادند،	مردم	را	طلبه	کار	دانستند	و	نه	خودشان	را	طلبه	کار	مردم،	بسیارى	

	األنوار	)ط	-	بیروت(	-	بیروت،	چاپ:	دوم،	1403	ق	-	ج	14؛	ص	468 1.مجلسی،	محمد	باقر	بن	محمد	تقی،	بحار
2.شعراء:	215

تواضع؛ نشانه 
کم اسالمی حا
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کنند،	 نگاه	 به	خودشان	 این	چشم	 با	 گر	 ا که	 ببخشد	 را	 اثر	 این	 انصاف	 با	 و	شاید	در	دل	هاى	 رفت	
کنند	و	بیایند. کنند	و	رها	 گذار	 امانت	حکومت	را	به	دیگران	وا

زمره	ى	 مال	 یقینًا	 که	 کشورها	 این	 هنگفت	 ثروت	هاى	 می	بینید	 شما	 کشورهایی	 یک	 در	 امروز	
کشورها	یا	فاتحان	نظامی	هستند	یا	 که	آمده	اند	توى	این	 کشورها	نیست	یا	بیگان	هاند	 کم	بر	این	 حا
	این	 که	در گفت	با	مردم	دیگر	شریک	اند.	با	وجود	این	ثروت	هاى	هنگفتی	 که	بشود	 کثر	چیزى	 حدا
کشورشان	 کنند،	نه	براى	این	که	 	این	ها	است،	نه	براى	این	که	خرج	مردم	 کشورها	وجود	دارد	در	اختیار
	وابستگی	نجات	بدهند	نه	براى	این	که	وضع	جامعه	را	و	مستضعفان	را	به	بهبود	و	اصالح	برسانند	 از
	بانک	هاى	بزرگ	دنیا	هی	ثروت	ها	را	انباشته	تر	 بلکه	براى	این	که	در	حساب	هاى	شخصی	خودشان	در
ت	ها	و	از	طرف	دل	هاى	آزادی	خواه	دنیا	هنوز	نسبت	به	

ّ
کنند.	این	سؤال	بزرگ	از	طرف	مل و	انباشته	تر	

که	به	چه	حّقی	شما	 که	جوابی	به	آن	داده	نمی	شود	 همه	ى	سردمداران	طاغوتی	عالم	متوّجه	است	
اموال	مردم	را	اموال	خودتان	می	دانید	و	حکومت	بر	مردم	را	وسیله	اى	براى	آسایش	خودتان.	حکومت	
	برود؛	این	نظر	اسالم	 ق	به	مردم	و	باید	در	خدمت	مردم	به	کار

ّ
بر	مردم	حّقی	است	از	سوى	مردم	و	متعل

کرم	می	بینیم. است	و	نمونه	ى	این	را	ما	در	زندگی	رسول	ا
کردن	و	در	 	برخاستن،	در	خوردن،	در	سوار	شدن،	در	معاشرت	 تواضع	پیغمبر؟ص؟در	نشستن،	در
را	پیغمبر؟ص؟می	خواهد	در	 تمام	خصوصیات	اخالقی	پیغمبر؟ص؟به	خاطر	همین	است.	این	درس	
تاریخ	بگوید	تا	مسلمانان	دنیا	بدانند	که	دنبال	چه	جور	حکومتی	باید	باشند	و	کسانی	که	می	خواهند	
انجام	 باید	 و	 بر	عهده	ى	آن	ها	واجب	و	الزم	است	 که	چه	چیزى	 بدانند	 دنباله	رو	پیغمبر؟ص؟باشند	

بدهند.
	امیرالمؤمنین؟ع؟برایتان	بخوانم؛	این	خطبه	ى	دویست	و	چهارده	نهج	البالغه	ى	 من	یک	جمله	اى	از
عجیب	 فوق	العاده	 خطبه	هاى	 جمله	ى	 از	 است	 رعیت	 و	 کم	 حا متقابل	 حّق	 درباره	ى	 که	 شریف	
کنم.	ان	شاءاهلل	 	این	خطبه	را	براى	شما	معنا	 که	جمالتی	از کتفا	می	کنم	 	به	همین	ا است.	من	امروز
ِبَما  ُمونِی   ِ

ّ
ل

َ
ُتک ا 

َ
»َفل می	فرماید:	 گرفت.	 دیگر	خواهیم	 دو	خطبه	ى	 یکی	 در	 هم	 باز	 را	 بحث	 این	 دنبال	

ی  ِ
ُظوا ِمنّ

َ
ا َتَتَحّف

َ
که	جّباران	عالم	حرف	می	زنند،	حرف	نزنید. »َو ل َجَباِبَرُة«1	با	من	با	آن	لحنی	

ْ
ُم  ِبِه ال

َّ
ل

َ
ُتک

ا 
َ
ا فِی َحٍق  ِقیَل لِی، َو ل

ً
وا بِی اْسِتْثَقال ا َتُظّنُ

َ
ُمَصاَنَعِة، َو ل

ْ
ا ُتَخاِلُطونِی ِبال

َ
َباِدَرِة، َو ل

ْ
ْهِل ال

َ
ُظ ِبِه ِعْنَد أ

َ
ِبَما ُیَتَحّف

گفته	بشود	برگوش	من	و	بر	دل	من	 گر	یک	حرف	حّقی	به	من	 که	ا ِتَماَس ِإْعَظاٍم ِلَنْفِسی«	خیال	نکنید	
ْ
ال

ید	 که	مرا	اعظام	و	تجلیل	بکنید	و	بزرگ	بشمار که	من	انتظار	دارم	 گمان	نکنید	 سنگین	خواهد	شد	و	
که	 ْیِه«	آن	کسی	

َ
ْثَقَل َعل

َ
َعَمُل ِبِهَما أ

ْ
ْیِه، َکاَن ال

َ
ْن ُیْعَرَض َعل

َ
  أ

َ
َعْدل

ْ
ِو ال

َ
ُه، أ

َ
 ل

َ
ْن ُیَقال

َ
َحّقَ أ

ْ
ُه َمِن اْسَتْثَقَل ال

َ
»َفِإّن

که	عرضه	 کسی	 کردن	حّق	برایش	سنگین	تر	است.	آن	 شنیدن	حرف	حّق	برایش	سنگین	است	عمل	

	الحدیث(	-	قم،	چاپ:	اول،	ق	1429	-	ج	15؛	ص	785 کافی	)ط	-	دار 1.کلینی،	محمد	بن	یعقوب،	

نحوه رفتار مردم 
کم از منظر  با حا

امیرالمؤمنین ؟ع؟
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کردن	عدل	براى	او	مشکل	تر	و	غیرقابل	تحمل	تر	 شدن	عدل	بر	او	مشکل	و	غیرقابل	تحمل	است	عمل	
ْو َمُشوَرًة ِبَعْدٍل«	مبادا	اى	مردم	از	رساندن	پیام	مشورت	آمیزتان	به	

َ
، أ ًة ِبَحّقٍ

َ
ی  َمَقال ِ

وا َعنّ
ُ

ّف
ُ

اَتک
َ
است.	»َفل

کمتان	بزنید.	آن	چه	 کنید.	حرف	حّقتان	را	به	حا کوتاهی	 علی	یا	سخن	حّقتان	به	امیرالمؤمنین؟ع؟	
اسالمی	 فلسفه	ى	 از	چند	جمله،	 بعد	 بگویید.	 کمتان	 به	حا با	عدالت	می	آید	 توأم	 نظرتان	 به	 که	 را	
اَرّبَ َغْیُرُه«1	من	و	شما	

َ
وَن ِلَرّبٍ ل

ُ
وک

ُ
ْنُتْم َعِبیٌد َمْمل

َ
أ َنا َو 

َ
أ َما 

َ
و	فطرى	این	حرف	را	هم	بیان	می	کند.	»َفِإّن

از	چه	چیزى	مالحظه	 نیست.	 او	 	 از غیر	 که	هیچ	خدایی	 مملوک	خدایی	هستیم	 و	 بنده	 همه	مان	
می	کنید؟	از	چه	چیز	امیرالمؤمنین؟ع؟رودربایستی	دارید؟	حرفتان	را	به	او	بزنید،	مطلب	تان	را	به	او	

کم	در	اسالم	است. بگویید؛	این	حکومت	اسالمی	است،	این	روحیه	ى	حا
	آماده	بودند	حرف	مردم	را	بشنوند	و	به	مردم	بها	 	اّول	انقالب	ما	تا	امروز	هر	جایی	که	مسئوالن	کشور از
که	مسئولین	مملکت،	مردم	را	داخل	آدم	 بدهند	و	اعتنا	بکنند	ما	پیشرفت	داشتیم.	در	هر	نقطه	اى	
ندانستند،	بی	اعتنایی	به	آراء	مردم	در	دل	آن	ها	رسوخ	داشت	همان	جا	ما	دچار	ضربه	شدیم.	یک	
کمه	ى	این	کشور،	آن	کسانی	که	خودشان	 روزى	اوایل	انقالب،	بودند	کسانی	در	مجموعه	ى	هیأت	حا
را	وسط	انقالبیون	و	به	نام	انقالبی	جا	زده	بودند	و	وارد	شده	بودند	هیچ	ایمان	واقعی	به	مردم	نداشتند،	
َجَماَعِة«2	را	قبول	نداشتند.	

ْ
ال َمَع   ِه   الّلَ َیَد  »ِإّنَ  هیچ	عقیده	به	فهم	و	رشد	مردم	نداشتند	در	حقیقت	

که	انبوه	جمعّیت	هاى	 که	اجتماع	مردم	هست،	آن	جایی	 َجَماَعِة«	آن	جایی	
ْ
ِه  َمَع  ال می	فرماید:	»َیُد الّلَ

بهتر	 می	شود.	 فهمیده	 مطالب	حّق	 از	همه	جا	 بهتر	 آن	جا	 است.	 آن	جا	 انسانی	هست	دست	خدا	
آن	 	 در البّته	 از	همه	جا	است؛	 بیشتر	 امکانات	 و	 تمکن	 و	 از	همه	جا	تصمیم	گیرى	می	شود،	قدرت	
که	ایمان	 که	جّو	عمومی	جامعه	و	فضاى	عمومیش	ایمان	باشد.	آن	جایی	 فضایی	و	در	آن	جامعه	اى	
کارها	را	انجام	 کثرّیت	مردم	بهترین	فکرها	را	و	قوی	ترین	 کم	بر	زندگی	مردم	است	این	جورى	است.	ا حا
که	 گذشتند	 	این	مملکت	 	این	چند	سال	در که	در کسانی	بودند	در	مجموعه	ى	مسئولینی	 دادند.	
را	بهترین	و	قوى	ترین	نوشته	ها	در	 بزرگترین	مغز	عالم	می	دانستند.	نوشته	هاى	خودشان	 را	 خودشان	
طول	این	سال	ها	بلکه	قرن	هاى	متمادى	می	بینند.	البّته	خطا	و	اشتباه	آن	ها	به	خودشان	برگشت	اّما	
یان	 ط	بود	مردم	ما	ضربه	دیدند	و	ز

ّ
که	این	طرز	فکر	بر	مسئولی	از	مسئولین	مملکت	مسل همان	مدتی	

کنده	شدند	 	انداخته	بشود	 کنده	بشود	و	دور که	 کشیدند.	بحمداهلل	آن	ها	رفتند	مثل	دندان	فاسدى	
	و	تکّبر		و	غرور	 	انداخته	شدند.	البّته	این	مسأله	ى	استکبار ت	و	دور

ّ
ت	و	با	دست	مل

ّ
به	وسیله	ى	مل

کنیم،	هم	به	عنوان	 کم	را	هم	به	عنوان	یک	خصلت	فردى	و	داراى	جنبه	ى	اخالقی	باید	بحث	 حا
که	 که	اثرش	در	جامعه	ظاهر	می	شود	و	داراى	جنبه	ى	اجتماعی	باید	این	مطالعه	بشود	 یک	بیمارى	

کرد. که	در	جمعه	هاى	بعدى	ایراد	بشود	این	ها	را	عرض	خواهم	 ان	شاءاهلل	در	خطبه	هاى	دیگرى	

1.همان،	ص	786
2.شریف	الرضی،	محمد	بن	حسین،	نهج	البالغة	)للصبحی	صالح(	-	قم،	چاپ:	اول،	1414	ق	-	ص	184

اعتنا به مردم در 
انقالب اسالمی
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معرفِت	 به	 تواضع،	 به	 عبادت،	 به	 را	 خود	 بندگان	 ما	 همه	ى	 که	 می	خواهیم	 متعال	 خداى	 از	 	
غیرمتکّبرانه	ى	نسبت	به	خود	هدایت	کند.	همه	ى	شما	برادران	عزیز	را،	همه	ى	شما	خواهران	عزیز	را،	
که	تقواى	الهی	را	در	خود	بزرگ	بینی	و	خودبرتربینی	 در	شأنی	از	شئون	اسالمی	هستید،	توصیه	می	کنم	
که	نفس	شما	را	فریب	بدهد	و	این	اشتباه	را	در	شما	به	وجود	 کنید.	مگذارید،	اجازه	ندهید	 رعایت	
ید	و	دیگران	باید	خودشان	را	با	شما	 که	شما	باالترید،	شما	برترید،	شما	بزرگترید،	شما	مجور بیاورد	

	بدار. 	این	اشتباه	بزرگ	مصون	و	برحذر تطبیق	بدهند.	پروردگارا	ما	را	از
والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته
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گفتار هفدهم نمودار 
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کم در اسالم )1(1 گفتار هجدهم: خصوصیات سلبی و ایجابی حا
بسم	اهلل	الرحمن	الرحیم

م	علی	حبیبه	و	
ّ
ی	و	اسل

ّ
الحمدهلل	رّب	العالمین	احمده	و	استعینه	و	استغفره	و	اتوّکل	علیه	و	اصل

غ	رساالته	بشیر	رحمته	و	نذیر	نقمته،	سّیدنا	ابی	القاسم	
ّ
نجیبه	و	خیرته	فی	خلقه	صاحب	سّره	و	مبل

سّیما	 المعصومین	 المهدیین	 الهداة	 المنتجبین	 األطهرین	 األطیبین	 اصحابه	 و	 اله	 علی	 و	 محّمد	
لهم	صّل	علی	ائمة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.	قال	

ّ
بقّیةاهلل	فی	األرضین.	ال

لاِة َو إیتاَء  َخْیراِت َو ِإقاَم الّصَ
ْ
ْیِهْم ِفْعَل ال

َ
ْوَحْینا ِإل

َ
ْمِرنا َو أ

َ
ًة َیْهُدوَن ِبأ ِئّمَ

َ
ناُهْم  أ

ْ
اهلل	الحکیم	فی	کتابه: »َو َجَعل

نا عاِبدیَن«2
َ
کاِة َو کاُنوا ل الّزَ

تأّسف	 و	 تأثر	 مراتب	 و	حکومت،	الزم	می	دانم	 اماّمت	 به	مسایل	 مربوط	 به	عرایض	 از	شروع	 قبل	 	
افتاده	است،	 اتفاق	 و	مسجد	سلیمان	 بهبهان	 ما	در	شهرهای	 برای	عزیزان	 که	 از	حادثه	ای	 را	 خود	
کنم.	این	حادثه	مشابه	 پایداری	و	تسلیت	غم	های	وارد	به	مردم	این	دوشهر	عرض	 تبریک	 با	 همراه	
کودکان	عزیز	 	نوجوانان	و	 یادی	از یاد	داشته	است،	اّما	چون	در	حادثه	ی	بهبهان	به	خصوص	تعداد	ز ز
کم	 	به	شهادت	رسیده	اند،	مظهر	بارزتر	و	روشن	تری	از	قساوت	و	شقاوت	سردمداران	نظام	حا دانش	آموز
بر	بغداد	شده	اند.	امیدواریم	خداوند	به	خانواده	های	آن	ها	صبر	بدهد،	اجر	بدهد،	آن	ها	را	همچنانی	
که	 که	نشان	دادند،	واقعًا	مقاومند،	همچنان	مقاوم	و	مقاومتر	بدارد	و	ان	شاءاهلل	به	ما	هم	توفیق	بدهد	
کنون	هم	نشان	دادیم،	انتقام	خون	این	عزیزان	 که	تا در	میدان	ها	ی	جنگ	به	فضل	الهی	همچنانی	

را	بگیریم.
که	ما	الزم	است	صفات	و	خصوصیاتی	 گذشته	مطرح	شد	به	این	جا	رسید	 که	در	هفته	های	 بحثی	
باید	 اسالمی	 کم	 که	حا را	 و	خصوصیاتی	 آن	صفات	 و	همین	طور	 باشد	 دارا	 باید	 اسالمی	 کم	 که	حا
کم	غیر	 و	حا کم	اسالمی	 از	حا روشنی	 و	یک	تصویر	 کنیم	 استخراج	 و	حدیث	 قرآن	 	 از را	 نباشد	 دارا	

1.خطبه	هاى	نماز	جمعه	1362/08/06
2.انبیاء:	73

کم  دو چهره از حا
در نهج البالغه
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که	 از	جاهایی	 تاریخ	اسالم	یکی	 برابر	خود	داشته	باشیم.	چون	در	طول	 	 یا	ضد	اسالمی	در اسالمی	
	نادرست	 مردم	در	آن	جا	دچار	خسارت	شدند	همین	جا	بود.	درمورد	شناخت	چهره	های	درست	از
	بنده	ی	طاغوت	در	طول	تاریخ	اسالم	در	مواردی،	اشتباهاتی	پیش	آمد	 در	شناخت	بنده	ی	خدا	از
که	ضررهای	جبران	ناپذیری	داشت.	این	مسأله	البّته	یک	مسأله	ی	طوالنی	و	تحقیقی	است.	آن	چه	
که	در	 	این	مورد	من	عرض	می	کنم	باید	به	عنوان	یک	فهرستی	تلقی	بشود	 	این	خطبه	ها،	در که	در را	
کنند	 کنند	و	استنباط	 کنند،	تحّقیق	 کنند	و	تالش	 کار	 که	مایلند	 کسانی	 اطراف	آن	فهرست	همه	ی	
	را	انجام	بدهند	و	در	مجموع	این	بخش	از	معارف	اسالمی	برای	اّمت	ما	با	استناد	به	قرآن	و	 کار این	

حدیث	واضح	و	حّل	بشود.
کم	تصویر	شده	است:	 	قرآن	و	همین	طور	در	حدیث،	مخصوصًا	در	نهج	البالغه	دو	چهره	از	حا در
کننده	ی	به	 یک	چهره	ی	مثبت	و	یک	چهره	ی	منفی.	چهره	ی	مثبت	به	عنوان	امام	هدا،	امام	هدایت	
گمراهی	شناسایی	می	شود.	 حّق	معرفی	می	شود.	چهره	ی	منفی	هم	به	عنوان	امام	و	پیشوای	آتش	و	
	اّولیاء	و	حکاِم	به	حّق	اسالمی	هستند،	حکاِم	بنده	ی	خدا	و	شایسته	ی	بر	طبق	 امام	هدا،	پیغمبران	و
	قرآن	تصویر	 معیارهای	الهی	هستند.	و	امام	باطل،	امام	آتش،	طاغوت	ها	هستند.	این	دو	چهره	در
	آینده	درخطبه	ی	اّول	یکی	از	جمعه	ها	 شده	است	و	یک	بخش	را	امروز	و	بخش	دیگر	را	ان	شاءاهلل	در

کرد. عرض	خواهم	
	با	صفا	و	متالال	است.	ممکن	است	 	پیغمبر؟ص؟چهره	ی	اّولی	و	چهره	ای	منور	و	محبوب	و	بسیار
کم	اسالمی	حرف	می	زنیم	چرا	پیغمبر؟ص؟را	مثال	می	آوریم؟	مگر	 سئوال	بشود	وقتی	ما	درباره	ی	حا
که	مبعوث	شده	اند،	 که	بله	همه	ی	پیغمبرانی	 کمان	اسالمی	بودند؟	جواب	این	است	 پیغمبران	حا
گاهی	این	جامعه	 کنند.	حاال	 	آن	زندگی	می	کرده	اند،	آن	را	اداره	 که	در مبعوث	شده	اند	تا	جامعه	ای	را	
گاهی	هم	در	مورد	بعضی	از	پیغمبران	این	 	یا	حتی	یک	ده	می	شد.	 کشور محدود	به	یک	شهر	یا	یک	
	این	قبیل	اند.	 که	پیغمبران	بزرگ	از جامعه	حد	و	مرز	مکانی	نداشت،	همه	ی	عالم	را	شامل	می	شد	
که	 که	همه	ی	آن	ها	آمده	اند	تا	حکومت	طاغوت	را	 	این	جهت،	فرقی	بین	پیغمبران	نیست	 لکن	در
کنند	و	خودشان	یک	 بوده	است	سرنگون	 برپا	 گوشه	ی	عالم	 و	آن	 گوشه	 این	 	 	در در	همه	ی	زمان	ها	

حکومت	الهی	به	وجود	بیاورند.
ِه«1	ما	هیچ	پیغمبری	را	نفرستادیم	  ِلُیطاَع ِبِإْذِن الّلَ

َ
ِإلّا نا ِمْن  َرُسوٍل  

ْ
ْرَسل

َ
أ 	قرآن	می	فرماید:	»َو ما  لذا	در

از	مردم	 وارد	جامعه	می	شد	 که	 لذا	پیغمبر؟ص؟وقتی	 کنند.	 او	اطاعت	 	 از باذن	خدا	 آن	که	مردم	 مگر	
 
ْ
ُتِطیُعوا ا 

َ
ل »َو  نکنند.	 اطاعت	 مردم	ظلم	می	کردند	 بر	 که	 زمامدارانی	 و	 از	طاغوت	ها	 که	 می	خواست	

ُیْصِلُحوَن«2	پیغمبر؟ص؟خطاب	به	مردم	می	گوید	فرمان	 ا 
َ
ل َو  ْرِض 

َ
أ

ْ
ال فی  ُیْفِسُدوَن  ِذیَن 

َّ
ُمْسِرِفیَن ال

ْ
ال ْمَر 

َ
أ

1.نساء:	64
2.شعراء:	151-152
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مسرفان	را	اطاعت	نکنید	که	مسرفان	آن	کسانی	هستند	که	در	زمین	فساد	می	کنند	و	صالح	نمی	کنند.	
بود	مشغول	 کرده	 آن	ظهور	 پیغمبر؟ص؟در	 که	 آن	جامعه	ای	 در	 که	 پادشاهی	 و	 کمی	 یعنی	همان	حا
که	قرآن	نقل	می	کند،	این	 تاریخ	آن	طوری	 الهی	در	طول	 یا	شعار	همه	ی	پیغمبران	 حکومت	است.	
کنید	از	قول	حضرت	نوح،	حضرت	 طیُعوِن «1	در	سوره	ی	شعرا	نگاه	

َ
َه َو أ ُقوا الّلَ

َ
که	می	گوید:	»َفاّت است	

لوط	و	حضرت	صالح،	حضرت	شعیب،	حضرت	موسی	و	دیگر	پیغمبران	این	جمله	تکرار	می	شود	
که	بنده	ی	خدا	هستم	اّما	از	طاغوت	اطاعت	نکنید.	برای	 کنید	 طیُعوِن «2	از	من	اطاعت	

َ
َه َو أ ُقوا الّلَ

َ
»َفاّت

کسانی	 که	وقتی	پیغمبر؟ص؟وارد	جامعه	می	شد	و	دعوت	خودش	را	شروع	می	کرد	اّولین	 همین	هم	بود	
که	احساس	خطر	می	کردند	طاغوت	ها	بودند.	لذا	با	پیغمبر؟ص؟مبارزه	می	کردند	یا	پیغمبر؟ص؟را	شهید	
مواردش	 و	 نمونه	ها	 قرآن	 	 در این	ها	 که	همه	ی	 تبعید	می	کردند	 یا	 او	محبوس	می	کردند،	 یا	 می	کردند	

هست.
که	 و	یا	بعد	از	مبارزه	ی	طوالنی	پیغمبر؟ص؟می	توانست	به	پیروزی	برسد	و	حکومت	تشکیل	بدهد	
این	حکومت	را	یا	خود	پیغمبر؟ص؟مستقیمًا	اداره	می	کرد	و	در	رأس	حکومت	قرار	می	گرفت	مثل	رسول	
که	بعضی	در	 کرم	و	پیغمبرخاتم؟ص؟	و	یا	مثل	حضرت	سلیمان،	حضرت	داوود	و	پیغمبران	دیگری	 ا
که	نه،	پیغمبر؟ص؟خود	در	رأس	حکومت	 	قرآن	از	آن	ها	یاد	شده	است،	یا	این	بود	 تاریخ	به	اشاره	در
ُهُم اْبَعْث 

َ
وا ِلَنِبّیٍ ل

ُ
	قرآن	هست.	»ِإْذ قال که	این	هم	در کس	دیگری	را	معین	می	کرد	 قرار	نمی	گرفت	بلکه	

گفتند	برای	ما	یک	 ِه«3	مردم	آمدند	پیش	پیغمبر،	یکی	از	پیغمبران	به	او	 الّلَ  ُنقاِتْل فی  َسبیِل 
ً
نا َمِلکا

َ
ل

کنیم.	 	راه	خدا	قتال	و	جهاد	 	زیر	سایه	ی	او	و	پشت	سر	او	در که	ما	در کن	 کم	و	زمامداری	را	معین	 حا
کم	و	زمامدار	جامعه	ی	اسالمی	مبعوث	می	شدند	و	نشانه	هایی	 پس	همه	ی	پیغمبران	به	عنوان	حا

کم	شایسته	ی	الهی	است. 	قرآن	برای	پیغمبرها	ذکر	شده	است	در	حقیقت	نشانه	های	یک	حا که	در
کلمات	 از	 بعضی	 و	 قرآن	 آیات	 	 از استفاده	ی	 با	 	 امروز بنده	 کنیم.	 ترسیم	 باید	 را	 چهره	 این	 حاال	
چهره	ی	 می	کنم.	 عرض	 پیغمبران	 چهره	ی	 باب	 در	 مختصری	 شرح	 یک	 احادیث	 ائمه	؟ع؟در	
کنید،	 کرده	اند	تصویر	 که	قرآن	و	حدیث	برای	ما	 پیغمبر؟ص؟	را	باید	در	ذهنتان	در	سایه	ی	این	بیاناتی	
کم	اسالمی	در	ذهن	پدید	می	آید.	البّته	همان	طوری	که	گفتم	این	کامل	 ترسیم	کنید	یک	تصوری	از	حا
که	من	امروز	دارم	بیان	می	کنم	در	 نیست.	یعنی	ما	می	توانیم	پنج	برابر،	شش	برابر	و	یا	بیشتر	از	آن	چه	
کم	اسالمی	و	پیغمبران	 	آن	را	در	احادیث	و	نهج	البالغه،	نشانه	ها	و	خصوصیات	حا قرآن	و	بیشتر	از
کامل	الهی	ترسیم	می	شود.	البّته	بعد	هم	چهره	ی	طاغوت	را	ترسیم	می	کنیم	 قرار	بدهیم.	یک	چهره	ی	
را	 طاغوت	 و	خصوصیات	چهره	ی	 نشناسیم	 هم	 را	 او	 گر	 ا که	 است	 موجودی	 جور	 طاغوت	چه	 که	

1.همان:	108؛	110؛	126؛	131؛	144؛	150؛	163؛	179
2.همان

3.بقره:	246
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هم	مردم	ندانند،	باز	دچار	اشتباه	خواهند	شد.	باید	هم	خدا	و	هم	شیطان	درست	شناخته	بشوند.	
در	 پیغمبران	 چهره	ی	 از	 من	 را	 است.	خصوصیاتی	 منوری	 بسیار	 چهره	ی	 پیغمبر؟ص؟یک	 چهره	ی	

که	این	ها	را	دانه	دانه	می	گویم. 	آیات	قرآن	هم	استفاده	شده	 	از این	جا	آوردم	و
به	 	 پروردگار از	سوی	 این	ها	 که	 است،	 این	 می	خورد	 به	چشم	 پیغمبران	 مورد	 در	 که	 اّولین	چیزی	
بزرگترین	جایزه	های	 عنوان	 به	 اخالقی،	 تزکیه	ی	 به	 و	همچنین	 به	حکمت	 و	همچنین	 دانش	 علم	
درباره	ی	 	1»

ً
ما

ْ
ِعل َو   

ً
ما

ْ
ُحک »آَتْیناُه   می	کند:  بیان	 قرآن	 	 در متعددی	 آیات	 انسان،	سرافراز	شده	اند.	 یک	

دیگر.	 پیغمبران	 درباره	ی	 و	 لوط	 درباره	ی	حضرت	 	2»
ً
ما

ْ
ِعل َو   

ً
ما

ْ
ُحک آَتْیناُه    

ً
وطا

ُ
ل »َو  یوسف،	 حضرت	

که	 که	برای	اداره	ی	جامعه	الزم	است.	علم	توحید،	علم	دین؛	پیغمبر؟ص؟وقتی	 علم،	یعنی	آن	علمی	
جامعه	را	اداره	می	کند	بر	مبنای	یک	تفکر	و	یک	طرح	خدایی	این	جامعه	را	اداره	می	کند.	آن	علمی	
انسان	و	 الهی	است.	یعنی	شناخت	 اّول	همین	علم	 به	پیغمبر؟ص؟داده	شده	است	در	درجه	ی	 که	
و	 اداره	ی	جامعه	 برای	 انسان	 و	شناخت	وظایف	 و	شناخت	وظیفه	ی	عبودیت	خدا	 شناخت	خدا	
	ایجاد	یک	بهشت	روی	 که	در ایجاد	جامعه	ی	الهی	و	برای	رسیدن	به	اکمال	همه	ی	این	چیزهایی	
کامل	خدا	مؤثر	و	دخیل	است،	همه	ی	این	 	نهایت	یک	بنده	ی	 زمین،	یعنی	جامعه	ی	اسالمی	و	در
کسی	درس	بگیرد	و	بدون	این	که	 از	 گرفته	است	بدون	این	که	 را	پیغمبر؟ص؟از	سوی	خدا	فرا	 احکام	

تحت	تأثیر	و	تعلیم	کس	دیگری	باشد.
کم	بر	جامعه	ی	اسالمی	و	نبوی	منبع	علم	 که	وقتی	منشأء	انقالب،	رهبر	انقالب	نبوی،	حا لذاست	
که	مردم	در	آن	جامعه	از	علم	و	دانش	و	 و	سرچشمه	ی	فیاض	دانش	و	معرفت	است،	طبیعی	است	
معرفت	برخوردار	خواهند	شد.	جهل	رهبران،	مردم	را	جاهل	می	کند	و	علم	و	معرفت	حکمت	رهبران،	
مردم	را	با	علم	و	با	حکمت	و	با	معرفت	بار	می	آورد.	این	سه	خصوصیت	اّول	علم،	حکمت	و	تهذیب	
َمَة«3	تزکیه	می	کند	مردم	را	چون	خودش	

ْ
ِحک

ْ
َو ال ِکتاَب  

ْ
ال مهّم  ِ

ّ
ُیَعل »َو  که	می	فرماید	 اخالقی.	لذاست	

او	 تعلیم	می	دهد	چون	خود	 مردم	حکمت	 به	 مردم	می	آموزد	چون	خودش	می	داند،	 به	 پاک	است،	
الهی	 معارف	 و	 احکام	 دانستن	 علم	 است.	 باالتر	 علم	 از	 دارد.	 فرق	 علم	 با	 است.	حکمت	 حکیم	
	انسان	به	وجود	می	آید،	در	سایه	ی	بندگی	خدا.	آن	 که	در است.	اّما	حکمت	آن	حالت	بصیرتی	است	
	باشد	می	تواند	حقایق	معنوی	این	عالم	را	درک	 دید	نافذ	و	دقیقی	است	که	هر	کسی	از	آن	دید	برخوردار
که	مال	دنیا	را	باالترین	ارزش	ها	 کسانی	 که	زندگی	را	محدود	به	این	دنیا	می	دانند،	آن	 کسانی	 کند.	آن	
که	لذت	های	دنیوی	 کسانی	 که	به	قدرت	می	بالند	و	دنبال	قدرت	می	دوند،	آن	 کسانی	 می	دانند،	آن	
که	از	حکمت	بی	نصیبند.	 کسانی	هستند	 را	لذت	می	دانند	و	از	لذت	های	معنوی	بی	خبرند	این	ها	

1.یوسف:	22
2.انبیاء:	74
3.جمعه:	2
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که	حقایق	را	آن	چنان	که	هست	به	انسان	می	آموزد.	زندگی	را	 حکمت	یعنی	آن	چشم	بصیر	و	نافذی	
	ببینید	مردم	ما	رشحه	ای	از	رشحات	حکمت	بر	 برای	انسان	معنا	می	کند،	مرگ	را	معنا	می	کند.	امروز
	راه	خدا	خود	را	به	 که	حقیقت	را	می	شناسند،	مرگ	را	می	شناسند،	این	طور	در آن	ها	باریده	شده	است	
کاری	جوان	ها	است.	 آب	و	آتش	می	زنند.	مظهر	حکمت	در	مردم	ما	ایثار	آن	ها	است،	در	جبهه	ها	فدا
که	عالمند،	حکیمند،	 پیغمبران	است	 اّولین	خصوصیت	 این	 حکمت	یک	چنین	چیزی	است.	
کند،	باصفایند،	تزکیه	شده	اند،	اخالق	بد	در	آن	ها	نیست،	خود	خواهی	در	آن	ها	نیست،	غرور	در	 پا
کسی	حسد	نمی	ورزند،	دنبال	هوای	نفس	 آن	ها	نیست،	برای	خودشان	هیچ	چیزی	نمی	خواهند،	به	
نیست،	مجذوب	 آن	ها	 در	 تحقیر	ضعیفان	 ندارند،	 نظری	 تنگ	 نمی	افتند،	 راه	 و	شهوات	خودشان	
شدن	و	فریفته	شدن	به	قدرت	قدرتمندان	در	آن	ها	نیست.	همین	اّولین	خصوصیت	یک	موجود	قوِی	
که	این	سه	صفت	را	با	یک	دیگر	در	نبی	جمع	می	کند	از	پیغمبر؟ص؟به	وجود	می	آورد؛	 تسخیر	ناپذیری	
کرد،	علم	و	 کرد،	حرف	زد،	نوشت،	تحّقیق	 	باید	فکر	 	این	باره	البّته	بسیار این	اّولین	خصوصیت.	در

حکمت	و	تزکیه	ی	اخالقی.
که	 است	 خصوصیتی	 این	 شده	 ذکر	 قرآن	 آیات	 	 در پیغمبران،	 در	 که	 دیگری	 خصوصیت	 یک	
درباره	ی	چند	پیغمبر؟ص؟به	صورت	ترجیع	بند	قرآنی	در	بعضی	از	سورهای	قرآن	آمده	و	آن	این	است	
ْم  

ُ
ک

ُ
ْسَئل

َ
که	پیغمبران	برای	زحمتی	که	انجام	می	دهند،	برای	خودشان	هیچ	مزدی	نمی	خواهند	»ُقْل  لا أ

ُقْربی«1	خود	پیغمبر؟ص؟هیچی	نمی	خواهد،	این	همه	زحمت،	این	همه	رنج،	
ْ
َة فِی ال َمَوّدَ

ْ
 ال

َ
 ِإلّا

ً
ْجرا

َ
ْیِه أ

َ
َعل

که	نمی	خواهد	نه	این	که	فقط	اجر	مالی	نمی	خواهد،	پول	نمی	خواهد	حتی	تعریف	و	تمجید	مردم	 اجر	
کس	 گر	تمام	زحمات	پیغمبر؟ص؟به	نام	 	ندارد.	ا را	هم	توقع	ندارد.	حتی	نام	نیک	تاریخ	را	هم	انتظار
نه	 و	 نمی	کرد	 و	خسارت	 تأّسف	 	 اظهار پیغمبر؟ص؟ناراحت	نمی	شد،	 ثبت	می	شد	 تاریخ	 	 در دیگری	
َمدیَنِة«2	این	دو	سه	

ْ
ْقَصا ال

َ
فقط	پیغمبر؟ص؟ما،	درباره	ی	همه	ی	پیغمبران	این	معنا	هست. »َو جاَء ِمْن أ

 َیاَقْوِم 
َ

َمِدیَنِة َرُجٌل َیْسَعى  َقال
ْ
ْقَصا ال

َ
	این	باره	یادداشت	کردم	در	سوره	ی	یاسین	»َو َجاَء ِمْن أ تا	آیه	را	من	در

که	اجر	 ْهَتُدوَن«3	این	خصوصیت	پیغمبران	است	 ْجًرا َو ُهم ّمُ
َ
کْم أ

ُ
ا َیسَئل

َّ
 َمن ل

ْ
ِبُعوا

َ
ُمْرَسِلیَن اّت

ْ
 ال

ْ
ِبُعوا

َ
اّت

	4»
ً
خاُهْم  ُهودا

َ
کسی	نمی	خواهند.	در	سوره	ی	شعرا	در	نقل	قول	از	چند	پیغمبر؟ص؟»َو ِإلی  عاٍد أ و	مزد	از	

نوح،	حضرت	صالح،	حضرت	هود،	حضرت	 پیغمبران	دیگر،	حضرت	 درباره	ی	 و	همین	طور	 مثاًل	
ْجٍر 

َ
ْیِه ِمْن أ

َ
ْم َعل

ُ
ک

ُ
ْسَئل

َ
ِطیُعوِن َو َما أ

َ
َه َو أ  الّلَ

ْ
ُقوا

َ
شعیب،	موسی	و	پیغمبران	دیگر	این	جوری	می	گوید	»َفاّت

1.شوری:	23
2.یس:	20

3.همان:	21	-	20
4.هود:	50
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که	هّمت	ها	را	سست	 ِمیَن«1	این	ببینید	چقدر	چیز	مهمی	است.	آن	چیزی	
َ
َعال

ْ
ا َعلی  َرّبِ ال

َّ
ْجِری ِإل

َ
ِإْن أ

که	انسان	 	تردید	می	کند	این	است	 که	انسان	را	در	پیمودن	راه	های	پرخطر	دچار می	کند،	آن	چیزی	
گروه	هایی	 که	موجب	می	شود	انسان	در	مقابل	 کند	منافع	او	به	خطر	افتاده	است.	آن	چیزی	 احساس	
کند،	آن	چه	 کتمان	 که	مخالف	با	فکر	و	عقیده	ی	او	هستند	حرف	خود	را	صریحًا	نزند،	عقاید	خود	را	
	لفافه	ی	مصلحت	اندیشی	های	دروغین	آن	را	آن	 گوش	مردم	برسد	در که	حّق	است	و	الزم	است	به	 را	
که	پیغمبران	هیچکدام	آن	 گاه	و	هوشیار	نکند	آن	چیه؟	آن	همان	چیزی	است	 را	بپوشاند	و	مردم	را	آ
که	 که	در	جهان	می	گذرد	و	حقایقی	را	 را	ندارند.	امروز	شما	ببینید	زمامداران	عالم	حاضرند	حقایقی	را	
گر	برای	خودشان	بی	طمع	 گر	آزاد	بودند	می	گفتند.	ا کنند.	ا در	جوامع	خودشان	می	گذرد	به	مردم	بیان	
و	 کارانه	در	مقابل	مردم	ظاهر	شدند	 یا	 ر که	در	چهره	ی	 کسانی	 بودند	می	گفتند.	همه	ی	 و	بی	غرض	
	این	بیماری	 که	در	قلب	آن	ها	بوده	بیان	نکردن	برای	وجاهت،	برای	آبرو	همه	ی	آن	ها	دچار آن	چه	را	
که	پیغمبران	این	بیماری	را	ندارند.	اجر	نمی	خواهند،	مزد	نمی	خواهند.	مزد،	مزد	پولی	است	 بودند	
مزد	غیر	پولی	هم	هست.	وجهه،	آبرو،	حیثیت،	هیچی	از	مردم	نمی	خواهند	پیغمبران.	این	یک	مظهر	

کم	اسالمی	است. کامل	حا
ان	شاءاهلل	 روزی	 یک	 من	 که	 می	کنند	 حکومت	 نحوی	 به	 اسالمی	 جوامع	 در	 که	 کسانی	 همه	ی	
کم	اسالمی	یک	 کی	اشاره	می	کنیم؟	حا به	 آیا	 کم	اسالمی	 که	وقتی	می	گوییم	حا کرد	 بحث	خواهم	
که	 که	همه	آن	ها	باید	خود	را	به	این	صفاتی	 نفر	آدم	است	یا	نه	یک	دستگاه	حکومت	اسالمی	است	
که	به	نحوی	در	جامعه	ی	اسالمی	 کسانی	 کنند.	همه	ی	 کم	اسالمی	شمرده	می	شود	نزدیک	 برای	حا
ْجِری 

َ
ْجٍر ِإْن أ

َ
ْیِه ِمْن أ

َ
ْم َعل

ُ
ک

ُ
ْسَئل

َ
حکومت	می	کنند	باید	خودشان	را	به	این	صفت	نزدیک	کنند	که	»َو َما أ

ِمیَن«2	فقط	از	خدا	بخواهند.	اجری،	مزدی	جز	انجام	تکالیف	و	توفیق	الهی	بر	این	که	
َ
َعال

ْ
ا َعلی  َرّبِ ال

َّ
ِإل

کند	 گر	انسان	توفیق	پیدا	 که	ا این	تکلیف	را	انجام	داده	توقع	نداشته	باشد.	حقیقت	هم	همین	است	
	این	تکلیف	خدا	خواهد	داد	بزرگ	ترین	 که	در تکلیف	خود	را	انجام	بدهد	خود	این	توفیق	و	پاداشی	
و	 خواسته	ها	 دنبال	 است،	 پیغمبران	 خصوصیت	 این	 است؛	 مزدها	 بزرگ	ترین	 است،	 پاداش	ها	
از	 قبل	 که	 آن	هایی	 نمی	خواهند.	چه	 تالش	 همه	 براین	 هیچ	حرجی	 نیستند؛	 هوس	های	خودشان	
	را	انجام	 کار تشکیل	حکومت	الهی	و	اسالمی	از	دنیا	رفتند	یا	شهید	شدند	به	هرحال	نتوانستند	این	
که	توانست	حکومت	اسالمی	را	تشکیل	بدهد	و	در	طول	ده	سال	 کرم	 کسی	مثل	رسول	ا بدهند	و	چه	
حکومت	یک	روز	راحت	و	آسوده	خاطر	نگذراند؛	ده	سال	دائمًا	در	حال	جنگ،	در	حال	درگیری	با	

گون.	این	هم	یک	خصوصیت. گونا دشمنان	و	ناراحتی	های	
که	در	زندگی	پیغمبران	هست	و	فوق	العاده	هم	مهّم	است،	این	است	 یک	خصوصیت	دیگری	

1.شعراء:	27	-	26
2.همان
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مردم	 محروم	 طبقات	 با	 و	 کردند	 آغاز	 را	 خودشان	 کار	 مردم	 محروم	 طبقات	 میان	 در	 پیغمبران	 که	
این	هم	یک	 بودند؛	 رایگان	و	صمیمی	 و	 رفیق	 را	تشکیل	می	داد	 کثرّیت	قاطع	 ا تاریخ	 که	در	همه	ی	
	توده	ی	انبوه	مستضعفین	بودند.	 کنار خصوصیت	دیگر	است،	با	مستکّبر	ین	میانه	ای	نداشتند،	در	
بسیار	خطبه	ی	 که	 »قاصعه«1	 نام	خطبه	ی	 به	 نهج	البالغه	 امیرالمؤمنین؟ع؟در	 دارد	 یک	خطبه	ای	
مهّم	و	پر	مضمون	و	شگفت	آوری	است	درباره	ی	مذمت	تکّبر	،	البّته	یکی	از	محورهای	عمده	ی	این	
	این	جا	یک	جمالتی	درباره	ی	پیغمبران	دارد،	من	چند	جمله	را	برایتان	 خطبه	مذمت	تکّبر		است.	در
کبر	 اُبَر«2	خدای	سبحان،	

َ
ک ْیِهُم الّتَ

َ
َه ِإل ُه ُسْبَحاَنُه َکّرَ ِکّنَ

َ
می	خوانم.	درباره	ی	پیغمبران	می	فرماید:	»َو ل

برای	 را	 تواضع	 و	 َواُضَع«3	 الّتَ ُهُم 
َ
ل َرِضَی  »َو  داد.	 قرار	 و	مکروه	 پیغمبران	زشت	 نظر	 در	 را	 فروشی	 و	فخر	

ُسْبَحاَنُه  ُه  ِکّنَ
َ
ل »َو  باشند.	می	شود	هم	بگوییم  که	آن	ها	متواضع	 و	راضی	شد	 آن	ها	شایسته	دانست	

دیدم	 من	 که	 نسخه	ای	 اّما	 باشد،	 مناسب	تر	 این	 َواُضَع«5	 الّتَ ُهُم 
َ
ل »َرِضَی  با	 شاید	 اُبَر«4	

َ
ک الّتَ ْیِهُم 

َ
ِإل َه  ّرَ

َ
ک

تواضع	 اهل	 پیغمبران	 قدر	 این	 ُخُدوَدُهْم«7	 ْرِض 
َ
أ

ْ
ِبال َصُقوا 

ْ
ل

َ
»َفأ است.	 اُبَر«6	

َ
ک الّتَ ْیِهُم 

َ
ِإل َه  ّرَ

َ
»ک همان	

ُوُجوَهُهْم«8	 َراِب 
ُ
الّت فِی  وا  ُر

َ
َعّف »َو  می	چسباندند.	 زمین	 به	 را	 که	صورتهای	خودشان	 بودند	 یگانگی	 و	

	تواضع	و	فروتنی	است.	بعد	می	فرماید:	 کنایه	از پیشانی	خودشان	را	با	خاک	آلوده	می	کردند؛	این	ها	
ُمْسَتْضَعِفیَن«9	برای	مؤمنین	خفض	جناح	می	کردند.	  

ً
ْقَواما

َ
أ َو َکاُنوا  ُمْؤِمِنیَن 

ْ
ِلل ْجِنَحَتُهْم 

َ
أ َخَفُضوا  »َو 

نهایت	تواضع	و	فروتنی	همراه	با	مهربانی	را	می	گویند	خفض	جناح.	پیغمبران	با	مؤمنین	این	جوری	
 ُمْسَتْضَعِفیَن«10	در	حالی	

ً
ْقَواما

َ
بودند.	لذا	مؤمنین	دور	پیغمبر؟ص؟همیشه	جمع	می	شدند.	»َو َکاُنوا أ

که	به	هر	معنا	بگیریم	مقصود	ما	را	بیان	می	کند	یا	 که	مؤمنین	یا	پیغمبران	مردمان	مستضعفی	بودند	
که	پیغمبران	در	میان	آن	ها	بودند	و	در	مقابل	آن	ها	 یا	مؤمنینی	 خود	پیغمبران	مستضعفان	بودند	و	
که	 می	گرفتند	 پیغمبر؟ص؟ایراد	 به	 لذا	 بودند.	 مستضعفی	 مردمان	 آن	ها	 می	کردند	 خضوع	 این	جور	
گرفتند. وَن«11	مردمان	پست،	مردمان	پایین	جامعه	دور	آن	ها	را	

ُ
ْرَذل

َ
أ

ْ
َبَعَک ال

َ
اطراف	پیغمبر؟ص؟را	»َو اّت

کننده	متکبرانه،	نام	یکی	از	خطبه	های	نهج	البالغه 1.تحقیر	
2.بحاراالنوار:	ج	14؛	ص	468

3.همان
4.مجلسی،	محمدتقی	بن	مقصودعلی،	روضة	المتقین	فی	شرح	من	ال	یحضره	الفقیه	)ط	-	القدیمة(	-	قم،	چاپ:	دوم،	

1406	ق	ج	4؛	ص	154
5.بحاراالنوار:	ج	14؛	ص	468

6.همان
7.همان
8.همان
9.همان
10.همان

11.شعراء:	111
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کمی	در	میان	مردم	باشد	درد	مردم	را	می	فهمد.	وقتی	طبقات	محروم	جامعه	 که	یک	حا خب	وقتی	
گوش	 به	 را	 باشند،	حرفشان	 داشته	 ارتباط	 اسالمی	 زمامدار	جامعه	ی	 با	 مردم	 انبوه	عظیم	 توده	ی	 و	
با	 کم	جامعه	ی	اسالمی	 که	این	حا او	تشریح	بکنند،	طبیعی	است	 برای	 را	 او	برسانند،	دردهایشان	
گشودن	 کمک	به	مردم	و	 که	حسن	نیت	داشته	باشد	امکان	 دردهای	مردم	آشنا	می	شود	و	در	صورتی	
نبودند.	طاغوت	های	 	 این	جور عالم	 که	طاغوت	های	 در	حالی	 می	آید.	 پیش	 او	 برای	 مردم	 گره	های	
آن	ها	 را	 مردم	 گرسنگی	 نمی	کشیدند.	 آن	ها	 را	 مردم	 زجرهای	 نمی	کردند.	 درک	 را	 مردم	 درد	 عالم	
که	برای	مردم	وجود	داشت	برای	آن	ها	اصاًل	مفهوم	نداشت.	 کمبودهایی	 که	یعنی	چه.	 نمی	فهمیدند	
که	به	حسب	ظاهر	با	شیوه	های	اشتراکی	اداره	می	شود.	همه	چیز	بایستی	به	مردم	 حتی	در	کشورهایی	
از	سوی	دولت	داده	بشود	و	مردم	در	یک	حدی	در	مضیقه	های	اجتماعی	شبیه	هم	هستند.	طبقات	

که	در	رأس	جامعه	هستند	از	حاال	آن	ها	خبر	ندارند. کسانی	 کمه	آن	 حا
می	روید	 که	 هم	 امام	 خانه	ی	 در	 شما	 نیست.	 این	جوری	 اسالمی	 حکومت	 و	 اسالمی	 جامعه	ی	
ترجیح	می	دهند	 و	وجود	خودشان	 فرزندان	خودشان	 و	 بر	شخص	خودشان	 را	 او	 مردم	 که	 امامی	 	-
پایین	است،	فرش	همان	فرش،	خوراک	همان	 و	 که	زندگی	همان	زندگی	مردم	متوسط	 -	می	بینید	
نفت	 مردم	 گر	 ا است،	 مضیقه	ها	 همان	 مضیقه	ها	 است،	 تنگناها	 همان	 تنگناها	 است،	 خوراک	
گر	مردم	بعضی	از	اجناس	و	لوازم	در	 کم	هست.	ا کم	دارند،	خانه	ی	امام	هم	مورد	نیاز	است،	 سفید	
کمبود	در	خانه	اش	محسوس	است،	با	 کم	قرار	می	گیرد	امام	هم	همان	مضیقه	و	همان	 اختیارشان	

مردم	خود	یکسان	است.
خودم	 من	 آیا	 می	فرماید:	 که	 امیرالمؤمنین؟ع؟است	 زندگی	 بارزتر،	 و	 عالی	تر	 نمونه	ی	 البّته	 و	 	
منتها	 گرسنگی	ها،	 در	سختی	ها،	 آن	ها	 با	 اّما	 هستی	 امیرمؤمنین	 تو	 بگویند	 من	 به	 که	 کنم	 قانع	 را	
شریک	نباشم؟	زندگی	امیرالمؤمنین؟ع؟از	لحاظ	خوراک	از	لحاظ	پوشاک،	از	لحاظ	مسکن	در	حد	
حنیف	 بن	 عثمان	 به	 امیرالمؤمنین؟ع؟است.	 مخصوص	 این	 که	 است.	 مردم	 پایین	ترین	 زندگی	
ی  َذِلَک«1	شماها	نمی	توانید،	این	هنر،	هنر	علوی	است.	آن	قدرت	

َ
وَن  َعل ا َتْقِدُر

َ
ْم ل

ُ
ک

َ
ا َو ِإّن

َ
ل
َ
می	فرماید »أ

کوشش	 اّما	 اْجِتَهاٍد«2	 َو  ِبَوَرٍع  ِعیُنونِی 
َ
أ ِکْن 

َ
ل »َو  اّما	 نیست.	 بن	حنیف	ها	 امیرالمؤمنین؟ع؟در	عثمان	

کنید،	خودتان	را	آلوده	نکنید؛	این	آن	سمبل	و	رمر	یک	چنین	 کنید	خودتان	را،	دامن	خودتان	را	جمع	
کم	اسالمی	باید	درد	مردم	 که	پیغمبران	مظهر	اتم	و	اعالی	او	هستند	در	میان	مردم.	حا حرکتی	است	
گره	ها	 کار	مردم	را	بشناسد	تا	بتواند	دنبال	گشودن	این	 گره	های	 را	بداند،	باید	حرف	مردم	را	بداند،	باید	

کند. حرکت	
فِی  ٍة  ُقّوَ اّولی  ُه 

َ
ُرُسل َجَعَل  ُسْبَحاَنُه   َه   الّلَ ِکَن  

َ
ل »َو  می	فرماید	 خطبه	 این	 	 در جمالت	 همین	 دنباله	ی	

1.شریف	الرضی،	محمد	بن	حسین،	نهج	البالغة	)للصبحی	صالح(	-	قم،	چاپ:	اول،	1414	ق		ص	417
2.همان
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ِفیَما  َضَعَفًة  »َو  قرار	داد.  نیرومند	 و	 اراده	های	مستحکم	 را	دارای	 َعَزاِئِمِهْم«1	خدای	متعال	پیغمبران	
ْعُیُن ِمْن َحالاِتِهْم«2	هر	چه	اراده	ی	آن	ها	محکم	است	ظاهر	آن	ها	ضعیف	و	در	چشم	مردم	دور	

َ
أ

ْ
َتَری ال

	باطن	آن	ها	هیچ	اراده	ی	 از	نشانه	های	قدرتمندانه	و	متکّبر	انه	است	چقدر	متکّبر	ین	دنیا	هستند	که	در
انسانی	نیست.	مردمان	ضعیف،	ضعیف	سرپنجه	ی	قدرت،	ضعیف	سر	پنجه	ی	فساد،	ضعیف	سر	
پنجه	ی	شهوت،	ضعیف	سر	پنجه	ی	قدرت	های	بزرگ	جهانی،	اّما	در	مقابل	مردم	خودشان	در	مقابل	
انبیاء	عکس	 قدرتمند.	 و	 کلفت،	سربرافراشته	 گردن	 و	ضعیفان؛	 مقابل	مظلومان	 در	 مستضعفان،	
	فروتن	و	افتاده	اّما	در	مقابل	دشمنان	خدا	در	مقابل	مانع	های	 اینند.	در	مقابل	مردم	مستضعف	بسیار
که	چشم	ها	و	 ُعُیوَن«3	قناعتی	در	آن	ها	هست	

ْ
ال َو  وَب 

ُ
ُقل

ْ
ال  

ُ
أ

َ
َتْمل َقَناَعٍة  »َمَع  بزرگ	سرسخت	و	پوالدی	

که	دنبال	نعمت	ها	و	شهوت	های	دنیا	هی	بگردد	تا	 گرسنه	ای	دیگر	ندارند	 دل	ها	را	ُپر	می	کند.	چشم	
ًذی«4	آن	چنان	بر	

َ
ْسَماَع أ

َ
أ

ْ
ْبَصاَر َو ال

َ
أ

ْ
 ال

ُ
أ

َ
هر	جا	نعمتی	هست	برای	خودش	جمع	بکند.	»َو َخَصاَصٍة َتْمل

خودشان	سخت	می	گیرند	که	هر	که	ببیند	چشم	او	آزرده	می	شود،	هر	که	بشنود	گوش	او	آزرده	می	شود.
پیر	 امیرالمؤمنین؟ع؟شما	 یا	 گفتم	 حضرت	 به	 می	گوید	 می	کند،	 نقل	 المؤمنین؟ع؟	 امیر	 غالم	
ید	این	دیگر	 که	شما	با	سر	زانو	می	شکنید	وذره	ذره	توی	دهانتان	می	گذار شدید	این	نان	خشکیده	ای	
که	بتوانید	آن	 کنم	 گندم،	نرم،	مالیم	برای	شما	فراهم	 مناسب	شما	نیست.	بگذارید	یک	خورده	نان	
کردم	با	روغن	آمیخته	 گندم	درست	 گفت:	نه.	من	رفتم	یک	مقداری	آرد	 را	بجوید.	امیرالمؤمنین؟ع؟	
کند	و	یک	 	این	غذا	میل	 که	شاید	امیرالمؤمنین؟ع؟از گذاشتم	 کردم	در	دسترس	امیرالمؤمنین؟ع؟	
گفت	 کرد	 مرا	عتاب	 کرد،	 فهمید،	احساس	 که	 وقتی	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 کند	 پیدا	 آسایش	 مقداری	
او	 	 در را	 باسبوس	 مخلوط	 جّو	 آرد	 و	 او	 غذای	 او	 	 در که	 را	 کیسه	ای	 آن	 بعد	 و	 کردی	 را	 	 کار این	 چرا	
که	 گفتم	 که	مبادا	چیز	دیگری	قاطی	او	بکنم.	بعد	من	با	خودم	 کرد	 گذاشته	بود	سرش	را	بست	و	مهر	
کنم.	اصراربکنم،	غذای	 گفتم	من	دیگر	چرا	اصرار	 ُر فِی ُعُنِقى«5	به	خود	 ِوْز

ْ
وُن ال

ُ
 َو َیک

َ
أ ُمَهّنَ

ْ
ُکُل  ُهَو ال

ْ
»َیأ

گردن	من	باشد	چون	 گناهش	 خوب	ببرم	تا	امیرالمؤمنین؟ع؟بدون	اّطالع	از	غذای	خوب	بخورد،	اّما	
بارز	 این	خصوصیت	 امیرالمؤمنین؟ع؟بود.	 زندگی	 این	وضع	 علی؟ع؟	راضی	نیست،	دیگر	نکردم؛	
به	 دانستن،	 بزرگ	 را	 مردم	 بودن،	 فروتن	 مردم	 مقابل	 در	 نداشتن	 افرازی	 گردن	 بسیار	مهمی	است،	 و	
	ترسیم	چهره	ی	طاغوت	و	امام	باطل	 که	نقطه	ی	مقابل	این	ها	را	ان	شاءاهلل	در مردم	بی	اعتنایی	نکردن	

که	چگونه	به	مردم	بی	اعتنایی	می	کنند. گفت	 خواهم	

1.همان،	ص	292
2.همان
3.همان
4.همان

5.ورام	بن	أبی	فراس،	مسعود	بن	عیسی،	مجموعة	وّرام	-	قم،	چاپ:	اول،	1410	ق	-	ج	1؛	ص	48
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کمان	 حا هواهای	 و	 هوس	ها	 دستخوش	 ت	ها	
ّ
مل می	ببنید.	 دارید	 را	 نمونه	هایش	 دنیا	 در	 امروز	

و	 است	 ت	ها	
ّ
مل منافع	 نیست	 آن	ها	مطرح	 برای	 که	 دنیا.	چیزی	 کنار	 و	 گوشه	 در	 زمامداران	جائر	 و	

ورزیدن،	 	 تکّبر	 مردم	 با	 است.	 خودشان	 منافع	شخص	 نیست	 مطرح	 آن	 جز	 آن	ها	 برای	 که	 چیزی	
یک	 امروز	 کردن.	 فکر	 خود	 منافع	 به	 فقط	 و	 نکردن	 فکر	 مردم	 منافع	 به	 کردن،	 بی	اعتنایی	 مردم	 به	
در	 که	 انسانی	 میلیارد	 پنج	 میلیارد،	 این	چهار	 	 از کنید	 فکر	 بگیرد	شما	 انجام	 گر	 ا دنیا	 در	 رفراندمی	
کارترها	و	ریگآن	ها	و	امثال	ریگآن	ها	در	سراسر	دنیا	در	 که	 دنیا	هستند	چند	نفر	رضایت	خواهند	داد	
این	 این	غارتگران،	 افروزان،	 این	جنگ	 که	 بود	 آدم	راضی	خواهند	 نفر	 باشند؟	چند	 رأس	حکومت	
که	دیگر	حاال	همه	ی	دنیا	این	را	فهمیدند	سرکار	باشند.	برای	 ت	ها	و	انسان	ها	

ّ
ستمگران	به	حقوق	مل

کسی	را	پیدا	 که	مردم	 خاطر	این	که	این	ها	در	خدمت	مردم	نیستند،	مردم	با	این	ها	نیستند.	آن	جای	
که	در	خدمت	آن	ها	است	برای	آن	ها	دل	می	سوزاند،	برای	آن	ها	اشک	می	ریزد،	مردم	با	همه	ی	 کنند	
وجود	نسبت	به	او	عالقه	مند	می	شوند،	شیفته	می	شوند،	یک	نمونه	اش	را	شما	االن	دارید	می	بینید.	
من	نمی	دانم	نمونه	ی	دیگری	در	دنیا	دارد	یا	ندارد.	مردم	عاشق	امام	اند،	امام	عاشق	مردم	است.	آن	
که	ما	 	اتاقی	 که	حادثه	ی	بهبهان،	پریشب	اتفاق	افتاده	بود	ما	سر	شب	خدمت	امام	بودیم،	در شبی	
نشسته	بودیم	ایشان	تشریف	آوردند	اّولین	حرفشان	اشاره	ی	به	این	حادثه	ی	بهبهان	بود،	به	قدری	با	
	این	حادثه	یاد	می	کردند،	مثل	این	که	برای	فرزند	خود	امام	چنین	حادثه	ای	پیش	 تلخی،	با	غم	امام	از
کردم؛	 کرده.	به	امام	عرض	 گریه	 گریه	نکرد	برای	بچه	های	مردم	بارها	 آمده.	امام	برای	بچه	ی	خودش	
که	من	پسرم	اسیر	بوده	 گفت	 	تبریز	به	من	 گفته	باشم؛	یک	خانمی	در شاید	این	را	یک	بار	دیگر	این	جا	
کرده	اند	آمدم	به	شما	بگویم،	به	امام	بگویید	 که	پسر	اسیرم	را	شهید	 دست	عراقیها	و	اخیرًا	شنیده	ام	
	بابت	بچه	های	ما	ناراحت	نباشد	ما	به	فکر	امامیم	و	سالمتی	امام	را	می	خواهیم.	من	آمدم	خدمت	 از
که	دیدن	قیافه	ی	امام	 گفتم،	آن	چنان	قیافه	ی	امام	متغیر	شد	و	اشک	به	چشم	امام	آمد	 امام	این	را	
که	به	حال	مردم	می	سوزد.	متقاباًل	مردم	نسبت	به	یک	چنین	 انسان	را	متأثر	می	کند.	این	دلی	است	
هم	 می	ورزند	مخصوص	شما	 وجود	عشق	 با	همه	ی	 و	عطوفی	 مهربان	 دل	 به	یک	چنین	 عنصری،	
	امام	نامی	شنیدند	و	معرفتی	...	 که	از ت	هایی	

ّ
نیست،	مخصوص	مردم	ایران	هم	نیست،	همه	ی	مل

می	برد	از	قبل	حکام.
	این	مصیبت	ها	و	 یادی	دارند،	یک	قسمت	از یادی	دارند،	رنج	های	ز مردم	در	دنیا	مصیبت	های	ز
گفت	و	 	ناحیه	ی	زمامداران	است،	یک	بخش	عمده	ای	شاید	بتوان	 رنج	ها	مال	زمامداران	است،	از
	این	زمامداران	فاسد	و	جائر	مردم	را	این	قدر		 مهّمترینش	به	زمامداران	جائر	و	فاسد	است.	چه	چیز	در
	قرار	می	دهد؟	زندگی	را	این	قدر	تلخ	می	کند	بر	مردم،	فسادها	و	ظلم	ها	را	به	وجود	می	آورد،	 زیر	فشار
که	این	همه	بدبختی	و	فساد	و	نابسامانی	برای	مردم	دنیا	 چیست؟	چه	صفتی	در	زمامدارها	هست	
به	وجود	می	آورد؟	وقتی	نگاه	می	کنید	می	بینید	چند	چیز	بیشتر	نیست.	اّولش	جهل،	جهالت.	غالبًا	

خصوصیات 
کم سلبی حا
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	این	قبیل.	سپس	آلودگی	اخالقی،	 	از	فهِم	رقائق	وجود	انسان،	از 	از	معرفت،	دور مردمان	جاهل،	دور
به	 به	تنگ	نظری،	 به	بخل،	 به	حسد،	 آلودگی	 به	شهوت،	 آلودگی	 به	غرور،	 آلودگی	 به	فساد،	 آلودگی	
گردن	کشی،	غرور،	بی	اعتنایی	به	مردم،	 	و	 گون.	و	بعد	استکبار گونا تندخویی،	به	تکّبر	،	آلودگی	های	
اهمّیت		ندادن	به	منافع	مردم،	بی	خبر	بودن	از	حال	مردم،	اهانت	به	انسان	ها،	استخفاف	قائل	شدن	
گرفتن؛	این	ها	است.	دنبال	منافع	شخصی	 کراّمت	انسان	را	نادیده	 در	حّق	انسان،	ارزش	انسان	ها	و	
و	صفات	هست	 از	خصلت	ها	 تایی	 پنج	 	 چهار مجموعه	ی	 یک	 است.	 این	ها	 دویدن،	 مادیات	 و	
این	صفت	ها	وجود	دارد،	مردم	دنیا	دچار	 کشورهای	دنیا	 که	چون	در	حکومت	های	جور	در	اغلب	

	ناحیه	ی	زمامدارانند. بدبختی	و	رنج	و	مصیبت	و	درد	از
رأس	 در	 حکومت	 شایسته	ی	 که	 کسی	 آن	 ندارد.	 را	 این	صفت	ها	 	 از کدام	 هیچ	 اسالمی	 کم	 حا
ذکر	 االن	 که	 ندارد	 را	 صفات	 این	 	 از کدام	 هیچ	 که	 است	 انسانی	 آن	 است،	 اسالمی	 جامعه	ی	
در	خدمت	 دارند،	 اخالقی	 تزکیه	ی	 دارند،	 دارند،	حکمت	 علم	 ندارند،	 	 استکبار پیغمبران	 کردیم.	
است.	 این	خصوصیات	 نمی	خواهند،	 اجر	 برای	خودشان	 مستضعفانند،	 میان	 در	 مستضعفانند،	
چهره	ی	 باید	 اسالمی	 جامعه	ی	 در	 مردم	 همه	ی	 بدهیم.	 قرار	 الگو	 یک	 را	 این	 بتوانیم	 که	 یم	 امیدوار
پیغمبران	را	الگو	قرار	بدهند	و	خودشان	را	به	سمت	این	الگو	به	حرکت	دائمی	عادت	بدهند.	همه	ی	
	قرآن	 کم	اسالمی	ذکر	شده	و	در که	برای	حا شما	برادران	و	خواهران	این	صفت	ها،	این	خصلت	ها	را	
	را	می	شود	شمرد	 کردم	شاید	نزدیک	به	ده	برابر	این	صفت	و	خصوصیت	مهّم	و	ممتاز هست	عرض	

که	مجال	نیست	من	همه	اش	را	بشمارم. برای	پیغمبران	
کنیم	خودمان	را	نزدیک	 	بیاوریم	یک	چهره	ای	ترسیم	 کاملی	در گر	این	را	به	صورت	یک	فهرست	 ا
به	آن	چهره	بکنیم	این	همان	حرکت	به	سمت	تقوا	و	تکامل	است	و	من	از	شما	برادرانم	و	خواهرانم	در	
کنید	 که	یک	جهاد	مستمری	را	شروع	 	و	در	همه	ی	جهان	اسالم	می	خواهم	 کشور این	جا	و	در	سراسر	
	قرآن	به	ما	می	گویند:	 کمال،	حرکت	تقوا.	این	که	در برای	رساندن	خود	و	رساندن	دیگران	به	این	قله	ی	

َه «1	تقوای	الهی	یک	چنین	حرکتی	را	با	خود	به	دنبال	دارد. ُقوا الّلَ
َ
»اّت

پروردگارا	به	محّمد	و	آل	محّمد	ما	را	بر	این	حرکت	موّفق	بدار.
َو  َبیَنَنا  َتاِبع  الَامَواِت،  َو  ِمنُهم  لَاحَیاِء 

َ
ا الُمسِلَماِت  َو  الُمسِلمیَن  َو  الُموِمَناِت  َو  ِللُموِمنیَن  اغِفر  ُهّمَ 

ّ
الل

َبیَنُهم ِبالَخیراِت
والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته

1.بقره:	189
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گفتار هجدهم نمودار 
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کم در اسالم )2(1 گفتار نوزدهم: خصوصیات سلبی و ایجابی حا
بسم	اهلل	الرحمن	الرحیم

اهلل	وحده	
ّ

الاله	اال ان	 اشهد	 و	 اتوّکل	علیه	 و	 استغفره	 و	 استعینه	 و	 احمده	 العالمین	 رّب	 الحمدهلل	
غ	

ّ
مبل و	 سّره	 حافظ	 و	 خلقه	 فی	 خیرته	 و	 حبیبه	 و	 رسوله	 و	 عبده	 محّمدًا	 اّن	 اشهد	 و	 له	 الشریک	

لهم	صّل	علی	امیرالمؤمنین؟ع؟و	اّوالده	المعصومین	و	صّل	علی	ائمة	المسلمین	و	حماة	
ّ
رساالته.	ال

ْوَحْینا 
َ
ْمِرنا َو أ

َ
ًة َیْهُدوَن ِبأ ِئّمَ

َ
ناُهْم  أ

ْ
کتابه:	»َو َجَعل المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.	قال	اهلل	الحکیم	فی	

نا عاِبدین «2
َ
کاِة َو کاُنوا ل لاِة َو إیتاَء الّزَ َخْیراِت َو ِإقاَم الّصَ

ْ
ْیِهْم ِفْعَل ال

َ
ِإل

	قرآن	و	در	کلمات	 کم	اسالمی	در 	در	بحث	مربوط	به	حکومت	در	اسالم	رسیدیم	به	ترسیم	چهره	ی	حا
	آیات	عدیده	یی	ترسیم	 کریم	دو	چهره	از	دو	نوع	رهبر	و	امام	در 	قرآن	 که	در گفتیم	 ائمه	ی	معصومین:	
شده	است،	یکی	چهره	ی	پیغمبران	است	و	دیگری	چهره	ی	معارضان	پیغمبران	یعنی	طاغوت	ها.	
کم	برگزیده	ی	خدا	برای	 که	حا 	این	نظر	مورد	توّجه	است	 که	ما	می	کنیم	از 	این	بحثی	 پیغمبر؟ص؟در
گر	در	آن	 که	شایسته	ی	حکومت	بربندگان	خدا	بودند.	ا کسانی	بودند	 مردم	است.	همه	ی	پیغمبران	
که	پیغمبران	الهی	به	دعوت	دین	حّق	و	توحید	مشغول	شدند	این	دعوت	به	نتیجه	می	رسید	 دورانی	
پیغمبرانی	 و	 بود	 پیغمبر؟ص؟	 آن	جامعه	 کم	 را	می	گرفت	حا کفر	 و	جامعه	ی	اسالمی	جای	جامعه	ی	
که	جامعه	ای	بر	مبنا	و	اصول	اسالمی	تشکیل	بدهند،	خود	آن	پیغمبران	 کردند	 که	این	توفیق	را	پیدا	

کم	آن	جامعه	بودند. حا
که	در	میان	خیلی	عظیم	حجاج	بیت	اهلل	الحرام	در	منا	 کوتاهی	 	لذا	امام	صادق؟ع؟	در	آن	خطبه	ی	
ِه ص َکاَن    الّلَ

َ
اُس  ِإّنَ  َرُسول َها الّنَ ّیُ

َ
کرد.	خطاب	به	مردم	فریاد	زد:	»أ در	دوران	حکومت	بنی	امیه	ایراد	

که	در	میان	مردمان	آن	زمان	رایج	بود	و	معیار	حکومت	و	اماّمت	را	از	روی	زندگی	 ِإَماَم«3	این	فکری	
ْ
ال

1.خطبه	ى	نماز	جمعه	1362/08/27
2.انبیاء:	73

3.کلینی،	محمد	بن	یعقوب،	الکافی	)ط	-	اإلسالمیة(	-	تهران،	چاپ:	چهارم،	1407	ق	-	ج	4؛	ص	466

چهره رهبری 
پیغمبران
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کسی	از	 کم	در	میان	مردم	باید	 که	حا خلفای	جائر	ظالِم	فاسِد	عیاش	می	فهمیدند	و	خیال	می	کردند	
کم	در	اسالم	و	 که	حا 	را	امام	صادق	به	هم	زد	و	فرمود	 طراز	هشام	بن	عبدالملک	مثاًل	باشد،	این	تصور
کم	بود،	او	امام	و	پیشوای	 ِإَماَم«1	او	حا

ْ
ِه ص َکاَن ال   الّلَ

َ
معیارهای	اسالمی	رسول	اهلل	است.	»ِإّنَ  َرُسول

کثر	 کثر	مردم،	ا که	ا که	امروز	هم	در	فرهنگ	عام	مردم	دنیا	 زندگی	مردم	در	جامعه	بود.	همان	طوری	
کم	جامعه	موجودی	است	با	ویژگی	هایی	 کردند	حا مردم	عالم	این	فرهنگ	را	خواهی	نخواهی	قبول	
کم	در	 که	حا که	از	جمله	ی	آن	ویژگی	ها	معنوّیت	و	اخالق	نیست.	مردم	دنیا	به	آسانی	قبول	می	کنند	
که	 کسی	می	فهمد	و	می	پذیرد	 کمتر	 کفایت	باشد،	اّما	 یک	جامعه	باید	عاقل	باشد،	باتدبیر	باشد،	با	
کم	در	جامعه	باید	یک	انسان	زاهد	و	بی	رغبت	به	دنیا	باشد.	یک	انسان	با	ورع	و	خویشتن	دار	و	 حا
کثر	مردم	دنیا	 	بر	ذهن	ا که	امروز تسلیم	ناپذیر	در	مقابل	هوای	نفسانی	باشد؛	این	فرهنگ	غلطی	است	
که	در	طول	تاریخ	بر	 کم	است	و	این	فرهنگ	معلول	وجود	ستمگرانی	است،	هوا	پرستانی	است	 حا
کم	را	در	چهره	ی	پیغمبران	به	مردم	 	را	به	هم	می	زند	حا کم	بوده	اند.	قرآن	این	تصور جوامع	بشری	حا
که	آن	با	ویژگی	هایی	 کم	و	والی	در	فرهنگ	قرآنی	دارای	یک	ویژگی	هایی	است	 دنیا	نشان	می	دهد.	حا
زمان	 طول	 در	 سیاسی	 و	 فرهنگی	 ستم	 تحت	 مردم	 کوتاه	بین	 	 انسان	های	 مادی،	 فرهنگ	های	 که	

فهمیده	اند	و	دانسته	اند	متفاوت	است.
	قرآن	ذکر	 که	برای	پیغمبران	در کم	اسالمی	را	از	روی	نشانه	هایی	 که	خصلت	های	عمومی	حا گفتیم	
	این	خصلت	های	سازنده	ی	شخصیت	های	پیغمبران	 شده	است	می	شود	فهمید	و	به	چند	نمونه	از
کم	اسالمی	هستند	دارای	علمند،	دارای	حکمتند،	 که	الگوی	حا که	پیغمبران	 گفتیم	 کردم.	 اشاره	
دارای	اخالق	نیکوی	انسانی	و	تزکیه	و	تهذیب	نفسند.	اسیر	هواهای	نفسانی	نیستند.	خصلت	بزرگ	و	
ق	به	توده	های	مردم	هستند،	از	سر	توده	های	

ّ
که	مردمی	هستند.	متعل برجسته	ی	دیگر	آن	ها	این	است	

انبوه	مردم	اند،	حرف	مردم	را	می	فهمند،	درد	مردم	را	احساس	می	کنند،	لمس	می	کنند،	برای	مردم	دل	
ی	

ّ
کل که	بعدًا	خواهم	داد	تا	این	مسایل	 که	در	توضیحی	 می	سوزانند،	یک	انسان	مردمی	به	تمام	معنا	

که	 برای	خود	ما	دست	اندرکاران	حکومت	جمهوری	اسالمی	بتواند	قابل	عمل	باشد	شرح	خواهم	داد	
کم	مردمی	چیست	و	چگونه	است. مردمی	بودن	چه	ابعادی	دارد	و	حا

کردیم	اجر	و	 کم	اسالمی	ذکر	 که	برای	پیغمبران	به	عنوان	الگوی	حا از	جمله	ی	خصلت	های	دیگری	
که	از	مردم	 گفته	اند	 کردند	به	عنوان	شعاری	همیشه	پیغمبران	 که	اعالن	 گفتیم	 مزد	نخواستن	است.	
کنند.	به	 کیسه	را	پر	 کیسه	ای	ندوخته	اند.	تا	با	حکومت	بر	مردم	این	 مزد	نمی	طلبند	برای	خودشان	
مال	دنیا،	به	زندگی	مرفه،	به	وضع	زندگی	فاخر	و	ممتاز	بی	اعتنا	هستند؛	این	هم	یکی	از	خصوصیاتی	
که	ان	شاءاهلل	بعدًا	شرح	خواهیم	داد،	دارای	 کم	اسالمی	باید	دارا	باشد	با	خصوصیاتی	 که	حا است	

1.همان
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و	 َعَزاِئِمِهْم«1	-	در	خطبه	ی	نهج	البالغه	است	-	پیغمبران	دارای	عزم	 فِی  ٍة  ُقَوّ »ولِی  و	تصمیمند	 اراده	
کمال	قدرت	طی	 کارها،	پر	پیچ	و	خم	ترین	و	سنگالخ	ترین	راه	ها	را	پیغمبران	با	 اراده	اند.	مشکل	ترین	
گذراندند،	خسته	نشدند،	مردد	نشدند،	مأیوس	نشدند،	یک	چنین	موجودی	شایسته	است	 کردند	و	

	باشد. کشور کننده	ی	 که	در	جامعه	ی	اسالمی	در	رأس	تشکیالت	اداره	
کنیم.	این	 	می	خواهیم	ترسیم	 کم	اسالمی	را	اجمااًل امروز	در	دنباله	ی	آن	بحث	نقطه	ی	مقابل	حا
از	روی	نقاط	مثبت	فقط	بخواهیم	تشخیص	بدهیم.	 را	 کم	اسالمی	 که	ما	چهره	ی	حا کافی	نیست	
کم	اسالمی	درست	فهمیده	نشود	 گر	نقاط	منفی	شناخته	و	دانسته	نشود	خصلت	های	سلبی	در	حا ا
که	شایسته	ی	حکومت	است	بشناسند	در	مقابل	 کسی	را	 ت	اسالم	نمی	توانند	از	روی	بصیرت	آن	

ّ
مل

او	تسلیم	بشوند	و	برای	او	آماده	ی	خدمت	و	همکاری	باشند	فریب	طوالنی	دوران	حکومت	ستمگرانی	
که	 که	مردم	نمی	دانستند	 کرده	اند	بر	اثر	همین	بود	 	تاریخ	اسالم	با	کشیدن	نام	اسالم	بر	مردم	ظلم	 که	در
کسی	 کم	طاغوتی	هم	ترسیم	بشود.	تا	ما	بدانیم	آن	 کم	چیست؟	باید	چهره	ی	حا نقاط	منفی	یک	حا
که	به	چهره	ی	پیغمبران	نزدیک	 کسی	است	 که	در	جامعه	ی	اسالمی	باید	در	رأس	حکومت	باشد	آن	

	باشد. باشد،	از	چهره	طاغوتیان	دور
ْم 

َ
ِإیَماِن َو ل

ْ
اِس  َتْعِلیَم ال ُقوا ِللّنَ

َ
ْطل

َ
َة أ َمّیَ

ُ
که	فرمود:	»ِإّنَ َبِنی  أ 	امام	صادق؟ع؟	یادم	می	آید	 این	را	باید	از

فِر«2	یعنی	بنی	امیه	مردم	را	آزاد	گذاشتند	تا	نکته	های	ایمان	را	یاد	بگیرند	اّما	آزاد	
ُ

ُهم َتْعِلیَم الک
َ
ُیْطِلُقوا ل

که	از	فضیلت	عدل	بگویند	اّما	 کفر	را	هم	بشناسند.	یعنی	به	مردم	حرفی	نبود	 نگذاشتند	تا	نکته	های	
ْم َیْعِرُفوُه«3	

َ
ْیِه ل

َ
وُهْم َعل

ُ
ْی ِإَذا َحَمل

َ
کنند.	چرا؟ »ِلک گر	ظلم	را	برای	مردم	بشکافند	و	بیان	 اشکال	داشت	ا

گر	مردم	ظلم	را	می	شناختند	خوب	می	فهمیدند	آن	کسی	که	به	نام	خلیفه	در	رأس	جامعه	 برای	این	که	ا
کم	طاغوتی	هم	باید	 گرفته	است	ظالم	است،	قدرت	تشخیص	مردم	باال	می	رفت	لذا	چهره	ی	حا قرار	

شناخته	بشود.
	قرآن	چهره	ی	طاغوت	ها	را	با	 من	یک	مرور	اجمالی	می	کنم	به	خطوط	اصلی	چهره	ی	طاغوت	در
کرده	است	عالوه	ی	براین	ها	یک	افراد	مشخص	و	معلومی	را	به	عنوان	 یک	خطوط	مشخصی	ترسیم	
کرده	مثل	فرعون	مثل	هامان	مثل	نمرود	 که	قابل	مقایسه	هست	هر	طاغوتی	با	آن	ها	ذکر	 طاغوت	هایی	
گر	این	چهره	ها	را	 	قرآن	چهره	شان	ترسیم	شده	و	ما	ا که	در مثل	قارون،	این	ها	طاغوت	هایی	هستند	
	روایت	در	اطراف	این	وارد	شده	 کرده	است	در که	قرآن	برای	آن	ها	ذکر	 در	نظر	بگیریم	با	خصوصیاتی	

کم	طاغوتی	را	بشناسیم. می	توانیم	چهره	ی	حا

1.نهج	البالغه،	خطبه	192
کافی	-	ایران؛	قم،	چاپ:	اول،	 2.سلیمانی	آشتیانی،	مهدى	و	درایتی،	محمد	حسین،	مجموعه	رسائل	در	شرح	احادیثی	از	

1387	ش	-	ج	2؛	ص	333
3.همان

خصوصیات 
کم  سلبی حا

اسالمی 
)خصوصیات 

کم طاغوتی( حا
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شمردن	 باال	 مردم،	 از	 دوری	 استکبار،	 دارد	 وجود	 طاغوتی	 کم	 حا چهره	ی	 در	 که	 چیزی	 اّولین	
ُمْسِرفیَن «1	درباره	ی	فرعون	است	

ْ
ال ِمَن    

ً
ُه کاَن عاِلیا

َ
»ِإّن کردن	خود	از	عامه	ی	مردم	است	 خود،	جدا	

از	 یکی	 این	 گردن	افرازی	 گردنکشی،	 استکبار،	 علو،	 	2»
ً
ِشَیعا ها 

َ
ْهل

َ
أ َجَعَل   َو  ْرِض 

َ
أ

ْ
ال فِی  َعلا  ِفْرَعْوَن  »ِإّنَ 

که	 الناس«3	 اعیون  فی  »ضعفه  مقابل	 در	 است.	 قرآن	 	 در طاغوتی	 کم	 حا برجسته	ترین	خصوصیات	
از	 می	کند،	 سر	 مردم	 با	 می	جوشد،	 مردم	 دل	 از	 اسالمی	 کم	 حا است.	 شده	 ذکر	 پیغمبران	 درباره	ی	
کم	طاغوتی	از	مردم	دوری	 مردم	حرف	می	شنود،	برای	مردم	تالش	می	کند	و	زحمت	می	کشد	اّما	حا
که	برای	 	قوانینی	 می	گزیند،	خود	را	از	مردم	جدا	می	داند،	برای	خود	حّق	ویژه	قائل	است،	خود	را	در
مردم	وضع	شده	شریک	نمی	داند،	خود	را	تافته	ی	جدا	بافته	ای	می	داند؛	این	خصوصیت	برجسته	و	
کفر	به	خدا	برجسته	تر	است.	زیرا	 کم	طاغوتی	است.	یقینًا	این	خصوصیت	از	خصوصیت	 ممتاز	حا
که	نام	خدا	 کنار	دنیا	هستند	 گوشه	و	 بسیاری	از	حکام	تاریخی	در	طول	تاریخ	بوده	اند،	امروز	هم	در	
که	پیغمبران	 نه	آن	چنان	 بندگان	خدا	مطرح	می	کنند	 برای	فریب	 را	 اّما	خدا	 زبان	می	آورند	 بر	 را	هم	
کمان	واقعی	اسالمی	مطرح	می	کردند.	خدا	وسیله	ای	برای	بستن	 اّولیاء	جانشین	پیغمبر؟ص؟و	حا 	 و
	آن	 چشم	بندگان	خداست.	البّته	تا	وقتی	احتیاج	به	نام	خدا	داشته	باشند	نام	خدا	را	می	آورند.	در
	تنگنا	گرفتار	بشوند	ادعای	خداپرستی	می	کنند.	اّما	آن	وقتی	که	ببینند	احتیاجی	ندارند	 جایی	که	در
کاری	 گوش	مردم	خبرش	نمی	رسد،	هر	 که	به	 و	مردم	از	آن	ها	توقع	آوردن	نام	خدا	را	ندارند	یا	آن	جایی	

که	ممکن	باشد	برایشان	انجام	می	دهند.
و	 بنی	امیه	 زندگی	 در	 	- دارد	 شگفت	آوری	 و	 عجیب	 درس	های	 واقعًا	 تاریخ	 تاریخ-	 طول	 در	
که	انسان	نگاه	می	کند	همین	وضع	را	می	بیند.	با	این	که	اهل	ادعای	بندگی	خدا	بودند،	 بنی	عباس	
داشتند.	 هم	 فحشایی	 و	 فساد	 اّما	 می	دانستند	 اسالم	پناه	 را	 آن	ها	 هم	 مردم	 کردند،	 اسالمی	 ادعای	
دورانی	 در	یک	 البّته	 منافات	داشت.	 ادعای	خداپرستی	 با	 ی	

ّ
کل به	 که	 داشتند	 اسرافی	هم	 و	 ظلم	

که	فساد	 کردند	 که	مردم	عادت	 که	مردم	این	را	ندانند	پنهان	می	کردند،	تدریجًا	 احتیاجی	به	این	بود	
پرده	پوشی	 می	کردند،	 ا	عمل	 	 آشکار کنند	 تحمل	 بنی	عباس	 بعد	 و	 بنی	امیه	 در	دستگاه	خلفای	 را	
آراء	مردم	 به	 از	مردم	و	بی	اعتنایی	 با	مردم	و	جدایی	 با	دشمنی	 هم	نمی	کردند،	ادعای	بندگی	خدا	
کم	طاغوتی	خصوصیت	بزرگش	این	 و	بی	اعتنایی	به	جان	مردم،	بی	اعتنایی	به	نیازهای	مردم،	حا

که	برای	مردم	ارزش	قائل	نیست. است	
یم	آن	وقت	می	توانیم	دنبال	 	را	ما	به	عنوان	یک	نکته	ی	برجسته	ای	به	حساب	بیاور گر	این	معیار 	ا
که	طرفداری	از	مردم	چگونه	است؟	اعتنای	به	آرای	مردم	و	نیازهای	مردم	چطوری	 کنیم	 این	بحث	

1.دخان:	31
2.قصص:	4

ْعُیُن(
َ ْ
3.با	اندکی	تغییر،	نهج	البالغه،	خطبه	192	)َضَعَفًة	ِفیَما	َتَرى	األ



□ حکومت اسالمی| 343  □

که	من	ان	شاءاهلل	در	بحث	آینده	 عملی	است؟	چون	این	یک	ادعا	است.	این	ادعا	را	خیلی	می	کنند	
کنونی	خودمان	 کم	طاغوتی	را	وقتی	با	وضع	 کم	اسالم	و	حا خصوصیات	مربوط	به	خصلت	های	حا
راستی	و	صدق	 به	 و	شکافته	می	شود	مطلب	چگونه	می	توان	 آن	وقت	روشن	می	شویم	 کنم	 تطبیق	
ناظر	به	 که	 	قرآن	هست	 از	مردم	مطمئن	شد؛	این	یک	خصوصیت.	تعبیراتی	در مدعیان	طرفداری	
کمان	 که	بیشتر	ناظر	به	همین	بی	اعتنایی	حا همین	خصوصیت	است،	مثل	علو،	استکبار،	طغیان	

طاغوتی	نسبت	به	مردم.
که	این	هم	یکی	 کم	طاغوتی	را	عرض	می	کنم	 یک	خصلت	دیگر	هم	از	خطوط	اصلی	چهره	ی	حا
کمان	طاغوتی	به	حساب	می	آید	و	آن	چسبیدن	به	دنیا	و	زخارف	 از	فصول	عمده	ی	زندگینامه	ی	حا
یادی	 ز ارزش	 زندگی	شخصی	خود،	 برای	 و	 نمی	طلبید	 اجر	 مردم	 از	 الهی	 کم	 گر	حا ا دنیایی	است.	
که	برای	شخص	خود	همه	چیز	را	می	خواهد؛	ثروت	 کم	طاغوتی	است	 قائل	نبود،	نقطه	ی	مقابل	حا
و	 	 مهار بدون	هیچگونه	 او	 وجود	 را	 بشری	 نشدنی	 تمام	 این	هوس	 و	 را،	 رفاه	 را،	 را،	عیش	 راحتی	 را،	
کم	 	بودن	هوس	های	حا 	بودن	و	بی	جلودار جلوداری	پیش	می	رود.	اسراف	نمونه	ی	واضح	این	بی	مهار
طاغوتی	است،	همه	چیز	دنیا	مال	خودشان	است.	همه	ی	خیرات	برای	خودشان	است.	وقتی	انسان	
این	منظره	 نگاه	می	کند	 تاریخ	 را	در	طول	 کمان	طاغوتی	 نوش	حا و	 از	عیش	 پر	 و	 مرفه	 زندگی	 وضع	
که	مال	آن	ها	است،	آن	ها	بهترینش	را	 گویی	 که	همه	ی	خیرات	و	برکات	روی	زمین	 مجسم	می	شود	
گر	در	هنگام	مصرف	آن	ها	و	بعد	از	مصرف	آن	ها	چیزی	 کنند،	بخورند،	بپوشند،	ا باید	ببرند،	استفاده	
یاد	ماند	مال	دیگران	 یاد	ماند	مال	آن	کسانی	است	که	پیرامون	آن	ها	هستند،	از	آن	ها	که	چیز	ز از	آن	ها	ز
	بماند	هیچ	 که	از	آن	ها	دور است،	هر	کس	خودش	را	به	آن	ها	نزدیک	تر	بکند	بهره	یی	از	دنیا	می	برد.	هر	

بهره	یی	از	دنیا	نخواهد	برد؛	این	یک	خصوصیت	طاغوتی	است.
	این	که	یک	 	آموزش	های	امیرالمؤمنین؟ع؟می	بینیم	که	از لذاست	که	نقطه	ی	مقابل	این	حالت	را	در
	او	به	میهمانی	یکی	از	مردم	شهر	رفته	و	بر	سر	سفره	ای	نشسته	است	که	در	آن	سفره	اغنیاء	هستند	 استاندار
کم	به	شمار	 اّما	جای	فقرا	خالی	است؛	این	را	امیرالمؤمنین؟ع؟به	عنوان	یک	عیب	بزرگ	برای	این	حا
	نظر	امیرالمؤمنین؟ع؟یکی	 می	آورد	و	برای	او	نامه	می	نویسد،	او	را	توبیخ	می	کند.	دلبستگی	به	مقام	در
که	فالنی	و	 کردند	 کم	اسالمی	است	و	امیرالمؤمنین؟ع؟نصیحت	 از	زشت	ترین	خصوصیات	یک	حا
که	شما	به	حکومت	رسیدید	این	ها	را	به	حکومت	 که	مخالفت	و	معارضه	با	شما	دارند	حاال	 فالنی	را	
کننده	ابن	عباس	است	 	امان	بمانید	-	پیشنهاد	 کنید	تا	از	شّر	آن	ها	در و	استانداری	دو	شهر	منصوب	
به	 آن	ها	 و	دلبستگی	 مقام	 به	 آن	ها	 گر	شهوت	 ا ابن	عباس	می	گوید:	 به	 پاسخ	 امیرالمؤمنین؟ع؟در	 	-
	را	می	کردم.	اّما	من	نمی	توانم	آدم	هایی	 کار کنند	نمی	بود	شاید	من	این	 این	که	حکومت	و	والیت	پیدا	
ط	بر	امور	مردم	بکنم.	دلبستگی	به	مقام،	دلبستگی	

ّ
	به	مقام	دلبسته	هستند	این	ها	را	مسل که	این	قدر

که	در	 کم	اسالمی	است.	هر	چه	 	نظر	امیرالمؤمنین؟ع؟یکی	از	خصلت	های	منفی	برای	حا به	جاه	از
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	آن	 که	در کم	اسالمی	یک	عیب	و	عیب	بزرگ	است.	هر	چیزی	 آن	دلبستگی	به	دنیا	است	برای	حا
	راه	مردم	هست	و	بیشتر	تکیه	ی	تالش	خود	را	برای	مردم	 	راه	خدا	و	در نشانه	ای	از	دست	و	دلبازی	در

کم	اسالمی	یک	ارزش	مثبت	و	واال	است. کم	اسالمی	و	برای	حا قرار	دادن	هست.	این	از	نظر	حا
امیرالمؤمنین؟ع؟جزو	سخت	ترین	 زندگی	شخصی	 امیرالمؤمنین؟ع؟،	 زندگی	 که	 لذا	می	بینیم	 و	
که	به	ما	می	گویید	زندگی	خود	را	با	ریاضت	همراه	 که	شما	 	او	سؤال	می	کنند	 زندگی	ها	است.	وقتی	از
کم	اسالمی	هستم.	خدای	متعال	 نکنیم	چرا	خودتان	این	طور	ریاضت	می	کشید؟	می	فرماید	من	حا
برسانند	 اندازه	یی	 به	 را	 زندگی	خود	 که	سطح	 زمامداران	مردم	خواسته	است	 و	 کمان	اسالمی	 از	حا
فریب	خوردگی	 فقیر	است	احساس	ضعف،	احساس	 این	که	 	 از فقیر	 آدم	 َفقُره«1	 ِبالَفِقیِر  َغ  َیَتَبّیَ لا  ی  

َ
»ک

که	بر	او	و	بر	همه	ی	مردم	حکومت	می	کند	از	لحاظ	وضع	 کمی	 	نباشد،	ببیند	حا گوار نکند،	برای	او	نا
کنار	مردم	بودن	و	به	خواسته	های	 زندگی	شبیه	خود	او	و	نزدیک	به	خود	او	است.	با	مردم	بودن،	در	
این	 بودن	 بی	اعتنا	 برای	شخص	خود	 آن	خواسته	ها	هستند	 انسان	ها	مجذوب	 که	 زندگی	 معمولی	

کم	اسالمی	باید	دارا	باشد. که	یک	حا 	بزرگترین	خصوصیاتی	است	 یکی	از
که	حائز	اهمّیت		است	و	من	اشاره	ای	 خب	درباره	ی	مسأله	ی	مورد	بحث	ما،	یک	مرحله	ی	بحث	
کیست؟	 کنونی	ما	 کم	اسالمی	در	جامعه	ی	 که	حا که	ما	ببینیم	 می	کنم	می	گذارم	برای	بعد	این	است	
کسی	باید	این	ها	را	دارا	 که	چه	 کم	اسالمی	می	گوییم	شرایطی	است	 که	ما	درباره	ی	حا این	چیزهایی	
آیا	این	ها	شرایطی	است	برای	شخص	ولی	فقیه.	برای	مسوولین	دولتی،	برای	رئیس	جمهور،	 باشد.	
که	 بزرگتری	 یک	جمع	 به	 می	شود	 مربوط	 ی	

ّ
کل و	 اصلی	 این	خطوط	 شرایط،	 این	 نه	 یا	 وزراء؟	 برای	

از	 که	 این	چهره	ای	 به	 را	 باید	خودشان	 قرار	دارند	 و	در	هر	جا	 که	هستند	 آن	ها	در	هر	مقامی	 همه	ی	
برای	 که	 است	 بحثی	 یک	 این	 کنند؟	 نزدیک	 و	حدیث	 قرآن	 	 در است	 ترسیم	شده	 اسالمی	 کم	 حا
ی	

ّ
کل که	بحث	های	 	است.	ما	هم	 کاران	دولت	جمهوری	اسالمی	حائز	اهمّیت	 همه	ی	دست	اندر	

کنونی	خودمان	و	جامعه	و	جمهوری	اسالمی	را	بر	طبق	 که	بتوانیم	زندگی	 را	می	کنیم	برای	این	است	
که	این	بحث	را	بتوانیم	به	 یم	 یم.	امیدوار گرفته	شده	است	بساز 	قرآن	و	حدیث	 که	از این	الگوهایی	
که	خدا	از	 کنند	 کار	می	کنند	این	احساس	را	پیدا	 که	برای	مردم	 کسانی	را	 پایان	برسانیم	و	همه	ی	آن	
کدام	است؟	 که	می	تواند	برای	آن	ها	یک	شخصیت	ایده	آل	باشد	 آن	ها	چه	می	خواهد	و	شخصیتی	
که	 که	ما	فرهنگ	طاغوتی	گذشته	آن	چنان	تحت	تأثیرمان	قرار	داده	باشد	یا	قرار	بدهد	 	نباشد	 این	جور
	باطن	یک	 گر	چه	به	ظاهر	و	به	نام	به	طرف	معیارهای	اسالمی	دعوت	می	کنیم	یا	حرکت	می	کنیم	در ا

حرکت	نامحسوسی	به	طرف	معیارهای	جاهلی	وطاغوتی	داشته	باشیم.
	پروردگارا	به	محّمد	و	آل	محّمد	ما	را	در	ساختن	خود	و	ساختن	دیگر	بندگان	خود	برطبق	الگوهای	

کنز	الدقائق	و	بحر	الغرائب	-	تهران،	چاپ:	اول،	1368	ش	-	ج	12؛	ص	192 1.قمی	مشهدی،	محمد	بن	محمدرضا،	تفسیر	

 منظور از
کم در   حا
حکومت
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که	این	سازندگی	خود	مصداق	اّتم	تقوای	 قرآنی	موّفق	بدار.	همه	ی	برادران	و	خواهران	باید	توّجه	بکنند	
	او	تقوا،	 	قرآن	از که	در که	برطبق	آن	چیزی	 یم	انجام	بدهیم	این	است	 که	ما	وظیفه	دار الهی؟	آن	چه	
و	 کردن	حد	 یعنی	مراعات	 آمده	 قرآن	 آیات	عده	یه	ی	 	 تقوا	در به	عنوان	 و	 گفته	شده	است	 تقوا	 او	 به	
کنیم	و	شما	برادران	و	خواهران	 کاری	و	برای	هر	شخصی	این	را	مراعات	 مرز	دستورات	الهی	برای	هر	
کنید	تقوای	الهی	را	در	همه	ی	امور	مخصوصًا	در	تطبیق	خود	با	معیارهای	اسالمی	رعایت	 عزیز	سعی	

	بندگان	با	تقوای	خود	قرار	بده. کنید.	پروردگارا	ما	را	از
والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته
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گفتار نوزدهم نمودار 
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کم طاغوتی و راه عالج آن )1(1 گفتار بیستم: خصوصیات حا
بسم	اهلل	الرحمن	الرحیم

الحمدهلل	رّب	العالمین	الحمدهلل	کما	حمد	به	نفسه	و	فوق	ما	یحمده	الحامدون	نحمده	و	نستعینه	
و	نستغفره	و	نتوّکل	علیه	و	نشهد	اّن	محّمدًا	عبده	و	رسوله	و	حبیبه	و	صفیه	و	خیرته	فی	خلقه	صلوات	
اهلل	علیه	و	علی	علی	امیرالمؤمنین	و	االئمة	المعصومین	سّیما	بقّیةاهلل	فی	األرضین	و	صّل	علی	ائمة	
ا 

َ
ِإّن »یا داُوُد  کتابه:	 المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.	قال	اهلل	الحکیم	فی	محکم	

َهوی«2
ْ
ِبِع ال

َ
َحّقِ َو لا َتّت

ْ
اِس ِبال ْم َبْیَن الّنَ

ُ
ْرِض َفاْحک

َ
أ

ْ
َک َخلیَفًة فِی ال نا

ْ
َجَعل

کرده	ایم،	بحث	درباره	ی	حکومت	اسالمی	است	و	 که	به	صورت	مرتب	و	پی	درپی	مطرح	 	بحثی	
که	 کردیم	 کم	اسالمی	است.	عرض	 به	صورت	یکی	از	فصل	ها	بحث	درباره	ی	چهره	و	شخصیت	حا
که	نمونه	و	مظهر	آن	انبیاء	و	 کم	الهی	 کم	ترسیم	شده	است،	یکی	چهره	ی	حا 	قرآن	دو	چهره	از	حا در
باز	در	 که	 کم	طاغوتی	 از	آن	عرض	شد.	چهره	ی	دّوم	چهره	ی	حا الهی	هستند	و	خصوصیاتی	 رسل	
	قرآن	و	همچنین	 که	در قرآن	مظاهری	برای	چهره	ی	طاغوتی	ذکر	شده	است	و	به	وسیله	ی	نشانه	هایی	
کم	طاغوتی	را	در	هر	 کم	طاغوتی	بیان	شده،	انسان	به	روشنی	می	تواند	هر	حا در	احادیث	اسالمی	از	حا
کم	با	 که	در	آن	صفات	مثبت	و	صفات	منفی	حا کرده	اند	 زمانی	بشناسد.	در	حقیقت	تابلوی	ترسیم	
کم	طاغوتی	صحبت	می	کنیم	و	این	 دقت	و	ظرافت	تمام	نشان	داده	شده	است.	ما	حاال	درباره	ی	حا
گونه	 که	ما	بتوانیم	طاغوت	را	در	هر	زمانی،	در	هر	شرایطی،	با	هر	ادعایی،	با	هر	 هم	خیلی	مهّم	است	
زبانی	بشناسیم.	در	حقیقت	این	شناخت	ها	جامعه	ی	اسالمی	را	و	مخصوصًا	جامعه	ی	انقالبی	ما	را	

ی	بیمه	می	کند.
ّ
کل به	

کم	طاغوتی	 که	بیشتر	خصوصیات	یک	عنصر	طاغوتی	و	حا 	قرآن	یک	چهره	ی	معروفی	هست	 در

1.خطبه	ى	نماز	جمعه	1362/10/16
2.ص:	26

خصوصیات 
کم طاغوتی حا
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	قرآن	توصیف	و	 که	درباره	ی	خصوصیات	فرعون	در 	این	چهره	جمع	است	و	آن	فرعون	است.	آیاتی	 در
کرده	ام	تا	همه	ی	خصوصیات	این	چهره	را	ابتدا	 یاد	است.	من	این	آیات	را	جمع	 کرده	است	ز تشریح	
یادی	را	از	خطبه	ی	امروز	ما	 که	وقت	ز کنم.	اّما	احساس	می	کنم	 	برای	شما	بیان	 به	صورت	فهرست	وار
که	این	جا	نوشتم	و	بیان	یکایک	این	خصوصیات	به	صورت	 گرفت	فعاًل	از	خواندن	آن	آیات	 را	خواهد	
گر	بعدًا	 	نهایت	باید	برسیم	اشاره	می	کنم	ا که	در فهرست	وار	صرف	نظر	می	کنم	و	به	همان	جمع	بندی	

	آن	بعد	ادامه	خواهیم	داد. فرصت	بود	یا	در	موقعّیت	دیگری	الزم	شد	و	ممکن	شد	این	بحث	را	از
است	 قرآن	مشخص	شده	 	 در فرعون	 در	 و	 طاغوتی	 کم	 حا در	 که	 مهّمترین	خصوصیاتی	 از	 یکی	
که	آن	 کم	طاغوتی	است.	معنای	استبداد	این	است	 استبداد	است.	استبداد	واضح	ترین	نشانه	ی	حا
کسی	که	اداره	ی	جامعه	به	دست	او	است	فقط	به	رأی	خود	و	میل	خود	متکی	باشد.	رأی	دیگران،	میل	
که	زمام	امور	آن	ها	به	دست	او	است	در	تصمیم	گیری	های	او	تأثیری	 دیگران،	مخصوصًا	میل	مردمی	
که	رأی	 که	مردم	چه	می	گویند	و	چه	می	خواهند.	مهّم	این	است	 نداشته	باشد.	مهّم	نیست	برای	او	
و	نظر	او	چیست،	او	چه	می	خواهد	و	چه	می	گوید.	استبداد	به	رأی	برای	اداره	ی	یک	خانه	هم	عیب	
که	یک	آدم	با	رأی	خود،	 کشور.	طبیعی	است	وقتی	 است.	چه	برسد	برای	اداره	ی	یک	جامعه	و	یک	
ت	را	اداره	بکند	

ّ
با	میل	خود،	با	احساسات	و	غرائز	و	عواطف	و	هواهای	نفسانی	خود	بخواهد	یک	مل

دچار	اشتباه	خواهد.
	اداره	ی	امور	مردم	دخالت	خواهد	 گون،	بی	خبری	ها،	غرض	ورزی	ها	در گونا غفلت	ها،	مستی	های	
که	برای	رسیدن	به	تکامل	و	صالح	 گم	خواهد	شد	و	مردمی	 کرد	و	مصلحت	مردم	و	مصلحت	جامعه	
که	اداره	ی	 کردن	پستی	ها	و	بدی	ها	و	زشتی	ها	آفریده	شدند،	در	آن	جامعه	ای	 و	اخالق	عالیه	و	رها	
که	 آینده	ی	الزم	 این	 	 از باشد	 رأی	 و	خود	 آدم	مستبد	 آراء	معدود	یک	عده	 یا	 رأی	 به	دست	یک	 آن	
کمال	آن	ها	دور	خواهند	افتاد	و	این	بزرگترین	بال	به	جان	انسان	ها	است	و	در	طول	تاریخ	هر	 وسیله	ی	
گاهی	 کنید،	یکی	از	عوامل	عمده	و	 کاوش	 گر	 ید	ا که	شما	انحراف	و	بدبختی	برای	مردم	سراغ	دار جا	
تنها	عامل	برای	بدبختی	مردم	استبداد	و	دیکتاتوری	زمامداران	آن	مردم	بوده	است.	امروز	هم	در	دنیا	
همین	جور	است.	جوامعی	در	مشت	ستمگرانی	و	زمامداران	دیکتاتور	و	مستبدی	در	حال	بدبختی	
و	تیره	روزی	و	ضعف	و	دوری	از	مسیر	و	هدف	انسانیت	دارند	زندگی	می	کنند؛	استبداد	یک	چنین	
آدم	مستبد	 انسانیت	است.	 تکامل	 کاروان	 توقف	 و	 انسان	ها	 بدبختی	 دارد،	وسیله	ی	 خصوصیتی	
که	در	 کند	 کار	آن	مردمی	باز	 گرهی	از	 که	مشورت	نمی	کند.	مشورت	هم	نمی	تواند	 عیبش	این	نیست	
که	به	میل	خودشان	رفتار	می	کنند	و	اراده	و	تمایالت	 رأس	امور	آن	ها	افراد	مستبدی	قرار	دارند.	کسانی	
و	عواطف	خودشان	برای	آن	ها	حجت	است،	اّواًل	فرصت	نظردهی	آزاد	برای	کسی	نمی	گذارند	فرصت	
کرد	و	نظری	برخالف	رأی	آن	ها	داد	 کرد	و	خطر	 کسی	جرأت	 گر	هم	 کی	نمی	گذارند	ا نظردهی	آزاد	برای	

آن	نظر	را	نمی	پذیرند.
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پس	این	که	مستبدین	علم	مشاورینی	هم	داشته	باشند،	مشکلی	را	حّل	نمی	کند.	مشکل	به	شکل	
کرده	 فکری	 چه	 اسالم	 ببینیم	 این	که	 برای	 حاال	 انسان	ها.	 	 امور اداره	ی	 	 در بشود.	 حّل	 باید	 دیگری	
است	برای	مقابله	ی	با	استبداد	و	آن	چه	جامعه	ی	اسالمی	و	نظام	اسالمی	به	عنوان	یک	سرمشق	و	
کوتاهی	می	کنم	به	این	که	در	دنیا	نسبت	 گرفته	بود	کدام	است،	اشاره	ی	 سرخط	اصلی	از	اسالم	و	قرآن	
قدیمی	 درد	 البّته	یک	 استبداد	 گرفته.	 انجام	 کارهایی	 و	چه	 فکر	شده	 استبداد	چه	 با	 مقابله	ی	 به	
گر	بخواهیم	استبداد	از	جامعه	 گفته	اند	ا است،	از	قدیم	هم	عالج	استبداد	قانون	شناخته	شده	است.	
ریشه	کن	بشود	باید	در	جامعه	قانون	وجود	داشته	باشد.	چون	قانون	یعنی	رویه	و	خط	مشی	جامعه	باید	
بر	این	اساس	معین	باشد.	وقتی	قانون	بود	میل	ها،	هوس	ها،	دشمنی	ها	و	دوستی	ها،	تشخیص	های	
غلط،	رأی	های	سخیف	دیگر	اثری	نخواهد	داشت.	مستبد	با	قانون	در	حقیقت	محدود	می	شود.	لذا	
که	در	مقابل	حکومت	های	سیاه	استبدادی	تاریخی	قدیمی	می	خواستند	مقابله	 در	کشور	ما	آن	وقتی	
کرده	اند.	البّته	 که	عبارت	از	حکومت	قانون	است	مطرح	 که	مشروطیت	را	 بکنند	اّولین	قدم	این	بود	
باالخره	 اّما	 نکردند	 قبول	 و	 کردند	 مقاومت	 مردم	مدت	ها	 مقابل	موج	مشروطه	خواهی	 در	 مستبدین	
گاه	قرار	داشتند	 که	در	پیشاپیش	آن	ها	علمای	بزرگ	و	مراجع	تقلید	و	روحانیون	آ 	افکار	عمومی	 فشار
	به	وجود	بیاید.	پس	قانون	عالج	اّولی	 کشور توانستند	آن	سد	را	بشکند	و	قانون	گذاری	و	مشروطیت	در	
که	در	مراحل	اّولیه	مقابله	ی	با	استبداد	غالبًا	به	ذهن	مصلحان	و	 در	استبداد	است.	اّما	این	عالج	
که	برطبق	 که	مستبد	آن	وقتی	 کافی	نبودنش	هم	این	است	 کافی	نیست.	دلیل	 خیراندیشان	می	رسد	
گر	چه	قانونی	هم	در	جامعه	حکمفرما	باشد	آن	قانون	را	نقض	می	کند.	 میل	خود	بخواهد	عمل	بکند	ا
ت	بی	اعتنایی	

ّ
	قانون	را	زیر	پا	می	گذارد	به	قانون	احترام	نمی	گذارد،	به	مصوبات	نمایندگان	مل دیکتاتور

	و	معین	شده	است	این	ترتیبات	را	به	هیچ	می	انگارد. 	قانون	مقّرر که	در می	کند،	ترتیباتی	
اّما	 می	شکنند.	 را	 قانون	 و	 می	کنند	 قانون	 	 از طرفداری	 به	 تظاهر	 عالم	 مستبدین	 از	 گاهی	 البّته	
ما	 را	 نمونه	هایش	 قانون	عمل	می	کنند.	 و	علنًا	برخالف	 یاد	می	شود	صریحًا	 ز که	طغیآن	ها	 آن	وقتی	
گذشته	مشاهده	 یم	ننگین	 رژ اقتصادی	 و	 کشورمان	در	دوران	سقوط	اخالقی	وسیاسی	 خودمان	در	
کاری	نداشتند،	 که	به	قانون	احترام	می	گذارند	اّما	اواخر	دیگر	به	قانون	 کرده	ایم.	اوائل	تظاهر	می	کردند	
اهمّیتی	نمی	دادند،	حتی	همان	قانون	اساسی	دوران	مشروطیت،	مخصوصًا	متمم	قانون	اساسی	را	به	
کارها	دارد	تکرار	می	شود.	در	بسیاری	از	 	انداختند؛	در	دنیا	امروز	هم	همین	 کنار گرفتند	و	 ی	ندیده	

ّ
کل

ط			اند	
ّ
کشورها	مسل که	مردم	حضور	در	صحنه	ندارند	و	هیچ	کاره	اند	و	سلطه	گران	دنیا	بر	آن	 کشورهایی	

که	به	قانون	اعتنا	بکند	 کیست،	آن	کسی	 کند	 که	قانون	را	عمل	 علی	الظاهر	قانون	هست	اّما	آن	کسی	
	به	قانون	هیچ	اعتنایی	نمی	کنند. کار 	بر	 کیست؟	قدرتمندان	سوار

کسانی	 که	باز	متفکرین	و	مصلحان	و	 	قانون	الزم	است	 کنار که	یک	عالج	دیگری	در	 این	جا	است	
گفتند	 کردند،	 گذشته	فکر	می	کردند	آن	را	پیدا	 که	در	زمینه	ی	مسایل	اجتماعی	در	طول	زمان	ها	ی	

عالج طغیان 
کم حا
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گذارده	نشود	و	مورد	بی	اعتنایی	قرار	نگیرد	دو	 	قانون	برای	این	که	قانون	تخلف	نشود	و	زیر	پا	 کنار در	
چیز	الزم	است	یکی	نظارت	عمومی	و	حّق	و	نظارت	دادن	به	مردم	و	نمایندگان	مردم	و	دیگری	یک	
که	بود	 کس	 کرد	نسبت	به	هر	 	قانون	مشاهده	 که	هر	جا	تخلفی	از دستگاه	قضایی	مستقل	و	مقتدر	
کند.	حاال	ان	شاءاهلل	به	جای	تکبیرش	 کشور	اجرا	 گریبان	متخلف	را	بگیرد	و	قانون	را	در	 رحم	نکند	و	
که	باید	باشد	دارم	می	گویم	تا	برسیم	به	آن	چه	 گزارش	و	شرح	آن	چیزی	را	 هم	می	رسیم.	حاال	فعاًل	دارم	
که	ما	باید	 کاملی	 که	در	جمهوری	اسالمی	هست	و	آن	صورت	و	مشکل	 که	در	دنیا	هست	و	آن	چه	
خودمان	را	به	آن	جا	برسانیم.	پس	نظارت	عمومی	مردم	و	دستگاه	قضایی	مقتدر	و	هوشمند	و	بینا	و	
که	جلو	بی	قانونی	را	می	گیرد.	لذا	در	اسالم	هم	اصل	قانون	مورد	 حاضر	و	ناظر	یکی	از	چیزهایی	است	
که	یکی	از	چندین	آیه	یی	است	 که	خواندم	 توّجه	است	هم	خشونت	برای	اعمال	قانون.	همین	آیه	یی	
َک  نا

ْ
ا َجَعل

َ
ِإّن »یا داُوُد  	قرآن	که	توّجه	به	این	مطلب	از	آن	استفاده	می	شود	این	معنا	را	بیان	می	کند	 در

یعنی	جانشین	خدا	 زمین،	 در	 دادیم	 قرار	 را	جانشین	 تو	 پیغمبر؟ص؟ما	 داوود	 ای	 ْرِض«1	
َ
أ

ْ
ال فِی  َخلیَفًة 

َهوی«2	میان	مردم	
ْ
ِبِع ال

َ
َحّقِ َو لا َتّت

ْ
اِس ِبال ْم َبْیَن الّنَ

ُ
	انسان	ها.	»َفاْحک برای	اداره	و	به	سامان	رساندن	امور

که	حّق	در	غالب	این	قانون	مجسم	شده	است.	حّق	بدون	 کن.	یعنی	برطبق	آن	قانونی	 به	حق	حکم	
گر	در	مجموعه	و	چارچوب	یک	قانونی	مجسم	نباشد	هرگز	 قانون	معنی	ندارد	و	امکان	ندارد	چون	حّق	ا
که	خودش	می	خواهد	به	حّق	نسبت	می	دهد.	میان	مردم	به	 قابل	تشخیص	نیست.	هر	کسی	آن	چه	را	
	این	قبیل	 َهوی«3	از	هوس	ها	و	هواها	و	میل	شخصی	خود	پیروی	نکن	و	از

ْ
ِبِع ال

َ
کن »َو لا َتّت حّق	حکم	

مردم	 برای	 اسالم	 در	 که	 واجباتی	 از	 یکی	 نظارت؛	 قرآن	هست.	همچنین	مسأله	ی	 	 در باز	هم	 آیات	
ُمْسِلِمین«4	است.	یعنی	حرف	درست	و	خیر	را	به	ائمه	ی	

ْ
ِة ال ِئّمَ

َ
ِصیَحُة ِلأ معین	شده	است	واجب »الّنَ

مسلمین،	به	پیشوایان	و	به	زمامداران	بیان	کردن،	آن	ها	را	راهنمایی	کردن،	حقایق	را	به	آن	ها	رساندن،	
کردن. کردن،	از	آن	ها	سؤال	 که	الزم	است	اشاره	 	نادرست	و	خالف	آن	ها	آن	جایی	 کار به	

در	صدر	اسالم	این	روحیه	در	میان	مردم	تقویت	می	شد	و	سرکوب	نمی	شد.	زمان	خلیفه	ی	دوم،	
کنید،	اشتباهاتم	 کنید	یعنی	هدایت	 گر	من	کج	رفتم	مرا	راست	 خلیفه	رفت	روی	منبر	به	مردم	گفت	ا
کج	رفتی	»القومنک	بسیفی«	 گر	 گفت:	ا 	آورد	 را	به	من	بگویید.	یک	عربی،	بلند	شد،	شمشیرش	را	در
که	به	مسئوالن	امر	با	 کرد؛	یعنی	تا	این	حد	به	مسلمان	اجازه	داده	شد	 با	شمشیر	تو	را	راست	خواهیم	
صراحت	حرف	بزند.	البّته	نصیحت	فقط	به	معنای	تذکر	نیست،	به	معنای	تذکر	خیرخواهانه	است.	
که	از	روی	بد	دلی	باشد،	از	روی	سوءنیت	باشد،	برای	فتنه	انگیزی	باشد،	برای	بهانه	جویی	 آن	تذکری	

1.ص:	26
2.همان
3.همان

4.کلینی،	محمد	بن	یعقوب،	الکافی	)ط	-	اإلسالمیة(	-	تهران،	چاپ:	چهارم،	1407	ق	-	ج	1؛	ص	403
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دنبال	خط	 و	 خیراخواهی	 یعنی	 است،	 نصح	 اسالمی	 تذکر	 نیست.	 اسالمی	 تذکر	 تذکر،	 آن	 باشد،	
گشتن	برای	راهنمایی	و	هدایت. درست	

که	 پس	این	دو	عامل	یعنی	عامل	نظارت	مردم	و	عامل	قّوه	ی	قضائیه	ی	مستقل	می	تواند	مؤثر	باشد	
البّته	در	اسالم	مسأله	ی	قّوه	ی	قضائیه	ی	مستقل	و	نیرومند	فوق	العاده	مورد	توّجه	است	و	شما	ببینید	
که	قاضی	 	به	مسأله	ی	قاضی	و	قضاوت	مستقل	اهمّیت		داده	می	شد.	آن	چه	را	 در	صدر	اسالم	چقدر
از	 از	سیاست	بازی	ها،	 از	دسته	بندیها،	 باید	 لذا	قاضی	 و	 کارها	است	 انجام	می	دهد،	حساس	ترین	
	اثر	بگذارد.	 گون	سیاسی	خودش	را	دور	نگه	دارد،	مبادا	در	رأی	او	و	قضاوت	او گونا جهت	گیری	های	
گر	قّوه	ی	قضائیه	دچار	خلل	و	ضعف	و	نقص	 قاضی	باید	تحت	تأثیر	فشارها	و	تهدیدها	قرار	نگیرد.	ا
کشاند.	مردم	باید	یک	 که	همه	ی	جامعه	را	به	فساد	خواهند	 گندیدن	نمکی	خواهد	بود	 بشود،	همان	
	قانون	شکنی	ها	 جایی	مطمئن	باشند	که	حّقشان	گرفته	می	شود.	درد	دلشان	مورد	توّجه	قرار	می	گیرد.	از
گذاشته	 که	در	اسالم	به	قاضی	احترام	 در	آن	جا	جلوگیری	می	شود	و	آن	قّوه	ی	قضائیه	است.	لذاست	

می	شود.
بود	مفقود	 مّدتی	 که	 را	 آن	حضرت	 زره	 یهودی	 راه	می	رفت	دید	یک	 کوچه	 امیرالمؤمنین؟ع؟توی	
گفت	این	زره	مال	من	است،	 شده	بود	در	دست	دارد	یا	پوشیده	دارد	می	رود،	حضرت	نزدیک	رفت	
کرد	برای	مراجعه	به	قاضی.	 یهودی	منکر	شد.	امیرالمؤمنین؟ع؟در	دوران	خالفتش	یهودی	را	دعوت	
که	این	زره	مال	من	است	 کرد	 کرد.	آمدند	پیش	قاضی	و	نشستند	امیرالمؤمنین؟ع؟ادعا	 یهودی	قبول	
او	منکر	شد.	 یهودی	 به	 قاضی	 کرد	 رو	 زره.	 این	 مال	من	است	 یا	 برداشته	 یا	 را	 زره	 این	 یهود،	 این	 و	
گفت	نه،	 کرد،	 گفت	آیا	بینه	داری،	شاهد	داری،	امیرالمؤمنین؟ع؟	فکر	 قاضی	به	امیرالمؤمنین؟ع؟	
گفت	چون	شاهد	نداری	پس	بنابراین	رأی	قاضی	به	نفع	تو	نیست.	نمی	توانیم	حکم	 شاهدی	ندارم.	
که	مال	تو	است	این	زره.	امیرالمؤمنین؟ع؟ساکت	شد	و	قانع	شد	و	چیزی	نگفت.	یهودی	زره	 کنیم	
را	برداشت	از	مجلس	قاضی	رفت	بیرون.	امیرالمؤمنین؟ع؟ایستاده	بود،	همین	طور	خیره	خیره	به	این	
می	کرد.	 نگاه	 بیرون	 می	رود	 دارد	 اسالمی	 قاضی	 با	حکم	 گرفته	 دست	 به	 را	 زره	اش	 که	 یهودی	 مرد	
و	نه	اعتراضی	می	کرد	و	نه	می	توانست	اعتراضی	بکند.	یهودی	یک	قدری	رفت	ایستاد،	آمد	طرف	
است	 دین	شما	حّق	 و	 نیست	 اهلل	 که	خدایی	جز	 می	دهم	 من	شهادت	 اّما	 امیرالمؤمنین؟ع؟گفت	
امیرالمؤمنین؟ع؟حکم	 علیه	 می	کند	 جرأت	 آن	 قاضی	 که	 حکومتی	 آن	 می	گویید.	 راست	 شما	 و	
که	زره	خودش	را	در	 کند	و	امیرالمؤمنین؟ع؟در	یک	جامعه	نمی	تواند	به	یک	آدم	غیرمسلمان	 صادر	
دست	او	می	بیند	زور	بگوید	و	بدون	دلیل	و	شاهد	زرهش	را	بگیرد،	این	دین	و	این	نظام	حّق	است	
و	من	به	آن	ایمان	می	آوردم،	این	زره	مال	تو	است.	زره	را	داد	به	امیرالمؤمنین؟ع؟خودش	هم	مسلمان	
که	من	در	سلسله	ی	بحث	های	اجتماعی	به	بحث	 شد.	این	استقالل	قّوه	ی	قضائیه	است	در	اسالم	
که	در	ذهنم	هست	می	رسم	و	درباره	ی	قّوه	ی	 قّوه	ی	قضائیه	و	دستگاه	قضایی	ان	شاءاهلل	در	فهرستی	

نمونه ای 
از زندگانی 

امیرالمؤمنین؟ع؟ 
 در دوران

 خالفت ایشان
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که	باید	دستگاه	 که	باید	قّوه	ی	قضائیه	باشد	و	آن	حرکتی	 قضائیه	ی	جمهوری	اسالمی	و	آن	شکلی	
از	مهّمترین	مباحث	 که	یکی	 کرد	 را	ان	شاءاهلل	تشریح	خواهم	 این	 بپیماید	 آن	 به	سمت	 ما	 قضایی	

اجتماعی	اسالم	است.
که	حتی	وجود	قّوه	ی	قضائیه	ی	قوی	و	وجود	نظارت	مردمی	با	همه	ی	ابعادش	باز	 اّما	من	می	گویم	
که	برتخت	های	سلطنت	و	 کن	بکند.	مستبدانی	 نمی	تواند	دیکتاتوری	و	استبداد	را	از	جامعه	ریشه	
حکومت	مطلقه	تکیه	زده	باشند	به	نظارت	مردم	و	به	دستگاه	قضایی	هم	تربیت	اثری	نخواهند	داد.	
قّوه	ی	قضائیه	را	تضعیف	می	کنند.	آن	را	سعی	می	کنند	در	اختیار	بگیرند،	نظارت	مردم	را	کم	می	کنند	
و	نظارت	مردم	را	با	تبلیغات	دروغین	خنثی	می	کنند.	استبداد	با	قانون،	با	نظارت	عمومی،	با	دستگاه	
	واقع	 که	می	تواند	استبداد	را	در قضایی	قوی	البّته	محدود	می	شود	اّما	ریشه	کن	نمی	شود.	آن	چیزی	
کم	 که	فقط	در	اسالم	و	در	حکومت	اسالمی	و	در	چهره	ی	حا ریشه	کن	بکند،	آن	چیز	دیگری	است	
کنند	و	او	 کنند	و	نمی	توانند	تبیین	 اسالمی	پیش	بینی	شده	دیگر	مکتبها	آن	را	نتوانستند	پیش	بینی	

تقوا	و	عدالت	و	بندگی	واقعی	خدا	است.
کم	اسالمی	باید	یک	انسان	با	تقوا	باشد،	باید	اهل	بی	اعتنایی	به	دنیا	باشد،	باید	 لذا	در	نظر	اسالم	حا
کند	به	دنبال	قانون	شکنی	نباشد،	قانون	الهی	را	بر	آراء	 گناه	اجتناب	 زاهد	باشد،	باید	عادل	باشد،	از	
که	قانون	خدا	چیست،	آن	را	عمل	بکند	 خود	و	نظرات	خود	ترجیح	بدهد	و	دنبال	این	باشد	و	ببیند	
	قّوه	ی	قضائیه	ی	 کنار کنار	نظارت	عمومی	و	در	 	قانون	و	در	 کنار که	می	تواند	در	 و	الغیر.	تنها	چیزی	
کلمه	تضمین	بکند	تقوای	امام	و	رهبر	 کامل	در	جامعه	حکومت	قانون	را	به	معنای	واقعی	 مستقل	و	
که	برای	 	قانون	اساسی	می	بینیم	 کردن	تقوا	در جامعه	است.	لذا	ما	دنبال	این	قضّیه،	به	دنبال	شرط	
وقتی	عدالت	 باشد،	 تقوا	 که	 وقتی	 زیرا	 یادی	معین	شده	است.	 ز و	حقوق	 تکالیف	 و	 رهبر	وظایف	
	راه	درست	و	 باشد	این	همان	عنان	و	عقالی	است	که	نمی	گذارد	اسب	نفس	سرکشی	کند.	انسان	را	در
کم	اسالمی	مطرح	است	عبارت	است	 که	برای	حا در	خط	صحیح	می	اندازد.	لذا	مهّمترین	مسأله	ای	

	تقوا	و	عدالت	و	عبودیت	خدا	و	توّجه	به	خدا	است. از
کمی	دارد	به	شّدت	 کم	طاغوتی	دارد	جامعه	ی	اسالمی	یک	حا که	حا بنابراین	در	مقابل	استبدای	
کننده	ی	از	احساسات	نفسای	و	هواها	و	هوس	ها	و	خودگرایی	ها	و	به	شدت	متمایل	به	قانون،	 پرهیز	
کم	اسالمی	هم	به	دستگاه	قضایی	اهمّیت		می	دهد،	هم	به	قضاوت	 آن	هم	قانون	خدایی.	لذا	حا
مستقل	و	آزاد	و	قوی	اهمّیت		می	دهد	و	هم	به	حضور	مردم	در	صحنه	و	دخالت	مردم	در	سرنوشت	
باتقوا	است	و	 	و	هم	 کشور آینده	ی	 	رقم	زدن	 خود	و	حضور	مردم	در	تصمیم	گیری	و	دخالت	مردم	در
کم	 که	در	رأس	امور	جامعه	قرار	می	دهد	جامعه	را	به	سمت	عدالت	می	کشد.	حا عادل	است	و	عادلی	
از	 آدمّکهای	مستبد	می	کند.	فرهنگ	استبداد	 به	 تبدیل	 را	 انسان	ها	 مستبد	در	رأس	جامعه	همه	ی	
باال	به	پایین	سرایت	می	کند	همه	مستبد	می	شوند،	همه	بی	اعتناء	به	آراء	دیگران	می	شوند،	همه	خود	

 تقوا و عدالت
 و بندگی واقعی 
خدا تنها راه 
جلوگیری از 
استبداد
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کم	عادل	جامعه	را	با	تقوا	می	کند.	 کم	با	تقوا،	حا محور	و	هوس	گرا	و	هوای	نفسانی	گرا	می	شوند	اّما	حا
	و	بخشنده	و	دهنده	ی	زکات	و	آمر	به	معروف	و	ناهی	از	منکر	به	بار	می	آورد،	 مردم	را	به	پا	دارنده	ی	نماز
کم	جامعه	است	در	وضع	 جامعه	را	جامعه	ی	با	تقوا	می	سازد	و	این	تأثیر	تقوای	رهبران	و	مسئوالن	و	حا

زندگی	جامعه.
از	ما	خواسته	 که	خدای	بزرگ	 را	 بتوانیم	آن	چه	 که	ما	 یم	پروردگار	عالم	به	ما	توفیق	بدهد	 	امیدوار
که	همان	حافظ	و	مصون	ساز	واقعی	انسان	از	خطاها	 است	در	دقت	و	اهتمام	و	انجام	تکالیف	و	تقوا	
یم	پروردگار	عالم	فضای	جامعه	ی	ما	را	فضای	 کنیم	و	امیدوار گناهان	است	خودمان	را	به	آن	نزدیک	 و	
امور	 تقوای	فردی	خود	در	همه	ی	 با	 باید	 و	خواهران	 برادران	 و	 و	مرد	مسلمان	 و	شما	زن	 باتقوا	بسازد	
	انطباق	احکام	و	فرامین	الهی	 کنید	و	تقوا	یعنی	دقت	و	مراقبت	در فضای	جامعه	را	فضای	تقوایی	
گر	در	جامعه	تقوا	یک	امر	رایجی	بشود	 که	انسان	عمل	می	کند	در	همه	ی	شئون	و	میدان	ها؛	ا بر	آن	چه	
که	 گونی	 گونا کارهای	 در	 اجتماعی	مان	 وظایف	 در	 فردیمان	 اعمال	 در	 کنیم	 ما	سعی	 گر	همه	ی	 ا و	
که	با	 انجام	می	دهیم	تقوای	الهی	را	پیشه	ی	خودمان	بکنیم	آن	وقت	جامعه	یک	جامعه	ای	خواهد	بود	
کامل	الهی	 	زاهد	مانند	امام	بزرگوار	عزیزمان	حرکت	به	سوی	تقوای	 داشتن	امام	با	تقوای	عادل	بزرگوار

کند. یم	پروردگار	عالم	ما	را	به	آن	سرمنزل	نزدیک	 را	خواهد	پیمود.	امیدوار
والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته



□ 354  |در مکتب جمعه □

گفتار بیستم نمودار 
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کم طاغوتی و راه عالج آن )2(1 گفتار بیست و یکم: خصوصیات حا
بسم	اهلل	الرحمن	الرحیم

الحمدهلل	رّب	العالمین	احمده	بما	حمد	به	نفسه	و	فوق	ما	یحمده	الحامدون	احمده	و	استعینه	و	
م	علی	حبیبه	و	نجیبه	و	صفّیه	و	خیرته	فی	خلقه	حافظ	سّره	و	

ّ
ی	و	اسل

ّ
استغفره	و	اتوّکل	علیه	و	اصل

غ	رساالته	بشیر	رحمته	و	نذیر	نقمته	سّیدنا	و	نبّینا	ابی	القاسم	محّمد	صلوات	اهلل	علیه	و	علی	اله	
ّ
مبل

األطیبین	االطهرین	المنتجبین	الهداة	المهدیین	المعصومین	المکرمین	سّیما	بقّیةاهلل	فی	األرضین	و	
کتابه: »ِبْسِم  صّل	علی	ائمة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.	قال	اهلل	الحکیم	فی	

َهوی«2
ْ
ِبِع ال

َ
َحّقِ َو لا َتّت

ْ
اِس ِبال ْم َبْیَن الّنَ

ُ
ْرِض َفاْحک

َ
أ

ْ
َک َخلیَفًة فِی ال نا

ْ
ا َجَعل

َ
ِحیِم یا داُوُد ِإّن ْحَمِن الّرَ ِه الّرَ الّلَ

باب	حکومت	 در	 بحثی	 و	خواهران	مطرح	شد	 برادران	 برای	 گذشته	 در	هفته	های	 که	 	مسأله	ای	
که	شناسایی	 کم	طاغوتی	 	بیان	خصوصیات	حا کم	اسالمی	بود.	در اسالمی	و	ترسیمی	از	چهره	ی	حا
کم	طاغوتی	شناخته	بشود،	رسیدیم	به	طرح	 کم	اسالمی	متوقف	بر	آن	است	که	چهره	ی	حا چهره	ی	حا
که	یک	از	آفت	های	بزرگ	حکومت	ها	و	قدرت	های	طول	تاریخ	استبداد	 گفتیم	 مسأله	ی	استبداد؛	و	
کمان	و	مسئوالن	امور	اجتماعی	بوده	است.	مختصری	در	باب	معنای	 و	خودکامگی	قدرتمندان	و	حا
که	آمیخته	 		آراء	شخصی	ای	 که	استبداد	یعنی	پیروی	از گفتیم	 استبداد	صحبت	شد	به	طور	خالصه	
که	یقینًا	از	هواها	و	هوس	های	او	یا	هواها	و	هوس	های	 که	به	رأی	خود	 به	هواها	و	هوس	ها	است	و	کسی	
که	 	انسان	های	ی	را	 	او	مؤثرند	خالی	نیست	تکیه	بکند	نخواهد	توانست	مصالح	امور که	در کسانی	
را	 توانست	این	مصالح	 اّواًل	نخواهد	 و	بطریق	 را	بفهمد	 او	سپرده	شده	است	 اداره	ی	آن	ها	به	دست	
کم	مستبد	به	خود	فکر	می	کند،	برای	خود	تالش	می	کند،	برطبق	هوای	نفس	خود	عمل	 تأمین	کند.	حا
که	چنین	حکومتی	 کم	مستبد	نباشد	یقینًا	آن	جامعه	ای	 کردن	حا کنترل	 گر	وسیله	ای	برای	 می	کند	و	ا
	این	 یادی	خواهد	شد	و	رشد	تکاملی	عمومی	انسان	در در	آن	هست	دچار	خسارت	ها	و	سختی	های	ز

1.خطبه	ی	نماز	جمعه	1362/11/14
2.ص:	26

ویژگی های 
کم و  طاغوتی حا

راه های جلوگیری 
از آن
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جوامع	متوقف	خواهند	ماند.
این	 تا	 قدیم	 از	 استبداد	 از	 برای	جلوگیری	 که	 کردم	 قبل	عرض	 آن	بحث	جمعه	ی	 در	 همین	طور	
کردیم	 روزگار	دو	پیشگیری	وجود	داشته	است،	یکی	قانون	و	دیگری	نظارت	عامه	ی	مردم.	و	باز	عرض	
کامل	حّل	شدنی	نیست.	 که	با	وجود	قانون	و	با	وجود	نظارت	مردم	باز	هم	مسأله	ی	استبداد	به	طور	
که	 	تقوا	و	لذا	است	 کم	است.	و	آن	عبارت	است	از آن	چه	الزم	است	یک	بازدارنده	ای	از	درون	خود	حا
کارگزار	حکومت	 که	 کم	اسالمی	شرط	تقوا	یک	شرط	اصلی	است.	و	همه	ی	دست	اندرکارانی	 در	حا
که	بر	دوش	دارند	دارای	تقوا	و	مراقبت	و	 اسالمی	و	الهی	هستند	باید	فراخور	سنگینی	بار	مسؤلیتی	را	
مالحظه	ی	احکام	الهی	باشند.	بحث	استبداد	این	جا	تمام	نمی	شود	مباحث	متعددی	به	مناسبت	
می	تواند	 آن	ها	 درباره	ی	 بحث	 یقینًا	 که	 دارد	 وجود	 کم	 حا دیکتاتوری	 و	 استبداد	 درباره	ی	 سخن	
دیدگاه	های	روشن	اسالمی	را	در	مسایل	مربوط	به	حکومت	برای	همه	تبیین	بکند	و	باید	این	بحث	ها	
که	برای	بیان	این	مباحث	در	نظر	من	بیشتر	تقویت	می	شود،	بحث	در	باب	 هم	بشود،	منتها	مناسبتی	

	آزادی	است. که	یکی	از	شعارهای	اصلی	اسالم،	شعار آزادی	است	
ْیِهْم1«	یکی	از	رسالت	های	پیغمبران	رسالت	آزادی	

َ
تی  کانَْت َعل

َّ
  ال

َ
ْغلال

َ
أ

ْ
»َو َیَضُع َعْنُهْم ِإْصَرُهْم َو ال

انقالب	عظیم	 و	در	شعارهای	 به	اسارت	می	کشد	 را	 او	 که	 بندهای	 و	 از	همه	ی	قیدها	 انسان	است	
که	می	گفت:	استقالل،	آزادی	و	 ت	ما	بود	

ّ
	آزادی	یکی	از	سه	جمله	ی	معروف	مل اسالمی	ما	هم	شعار

که	من	ان	شاءاهلل	در	فرصتی	 جمهوری	اسالمی.	لذا	بحث	درباره	ی	آزادی	یک	بحث	مستقلی	است	
	فروع	 که	در	سلسله	ی	این	مباحث	پیش	خواهد	آمد	به	فضل	الهی	آن	را	مطرح	می	کنم	و	بسیاری	از
تا	معلوم	 بیان	می	کنم	 آزادی	است	 که	بحث	 آن	بحث	 را	هم	در	 کم	 به	مسأله	ی	استبداد	حا مربوط	
کدام	است	و	وظیفه	ی	دست	اندرکاران	جامعه	ی	اسالمی	 که	مرزهای	آزادی	در	نظام	اسالمی	 بشود	
که	 کسانی	منادیان	آزادی	اند	 کسانی	مخالفین	آزادی	و	چه	 در	اعطای	آزادیها	به	مردم	چیست	و	چه	

بحث	های	الزم	جامعه	ی	امروز	ما	است.
	اّما	دو	مطلب	را	در	باب	استبداد	الزم	می	دانم	همین	جا	بگویم	و	به	صورت	دو	نکته	ی	کوتاه	خطبه	ی	
	را	به	آن	اختصاص	بدهم	و	بعد	در	خطبه	ی	دّوم	بپردازم	به	مسایل	مربوط	به	مناسبتهای	 اّول	امروز
فوق	العاده	پرشکوه	این	روزها.	آن	دو	نکته	یکی	این	است	برای	عالج	استبداد	و	دیکتاتوری	همیشه	
در	جامعه	ی	خودمان	 را	 این	مطلب	 ما	 و	 استبداد	است	 به	 ابتالی	 	 از بعد	 درمان	 از	 بهتر	 پیشگیری	
	آمدند	با	نیت	 کار که	یکی	پس	از	دیگری	بر	سر	 	اّول	پیروزی	انقالب،	دستگاه	هایی	 کردیم.	در آزمایش	
به	 را	 که	آن	ها	 بود	 رویه	یی	 رویه	ی	آن	ها	 را	هم	نداشتند	 این	نیت	 گر	 ا و	 آمدند	 به	دیکتاتوری	 رسیدن	
	این	 تا	به	امروز	بکنم	و	در 	اّول	انقالب	 از دیکتاتوری	می	رساند.	من	نمی	خواهم	نگاهی	به	پشت	سر	

1.اعراف:	157

دو مطلب در باب 
استبداد
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	انتظار	رسیدن	انتخابات	 کشور	در که	برادران	و	خواهران	ما	در	همه	ی	 زمینه	سخن	بگویم.	اّما	امروز	
دّومین	دوره	ی	مجلس	شورای	اسالمی	هستند	الزم	می	دانم	به	یکایک	برادران	و	خواهران	در	سراسر	
بزرگترین	 	 از یکی	 اسالمی	 شورای	 مجلس	 برای	 صالح	 نمایندگان	 انتخاب	 که	 بدهم	 هشدار	 کشور	

وظیفه	های	عمومی	و	اسالمی	ما	برای	حفظ	و	تضمین	نظام	جمهوری	اسالمی	در	طول	زمان	است.
در	 را	 العالج	 صعب	 بیماری	های	 	 بروز که	 است	 شکلی	 چنان	 آن	 ما	 اساسی	 قانون	 شکل	 البّته	
که	در	جوامع	دیگر	به	سهولت	جوامع	به	 حکومت	جمهوری	اسالمی	مشکل	می	کند.	آن	بیماری	هایی	
آن	دچار	می	شوند	در	جمهوری	اسالمی	و	با	این	قانون	اساسی	آن	بیماری	ها	به	آسانی	به	سراغ	جامعه	
که	حکومت	در	جامعه	ی	اسالمی	تابع	ارزش	ها	و	معیارهای	 و	حکومت	نمی	آید.	علت	هم	این	است	
که	 کسی	 معنوی	است.	یعنی	نظام	والیت	فقیه	اساسًا	به	معنای	نظام	ارزش	های	معنوی	است.	آن	
	او	 	زبان	او	می	شنوند،	از مردم	به	او	دل	می	بندند،	اختیار	دین	خود	را	به	او	می	دهند،	احکام	خدا	را	از
کرد	 که	می	توان	به	او	اطمینان	 کی	 درباره	ی	حکم	الهی	تقلید	می	کنند،	آن	انسان	واال	و	برجسته	و	پا
العالج	 بیماری	های	صعب	 که	 لذاست	 است	 زهد	 و	 تقوا	 او،	خصوصیت	 بزرگترین	خصوصیت	 و	
گر	هم	این	بیماری	ها	بیاید	به	آن	دشواری	برطرف	کردن	 	این	جامعه	به	آن	آسانی	نمی	آید	ا اجتماعی	در

کرد. آن	نیست،	آسان	تر	می	توان	آن	را	برطرف	
	اّول	انقالب	 ت	از

ّ
گذشته	برای	این	مل که	در	 ت	ما	مراقب	باشند	مشکالتی	

ّ
اّما	درعین	حال	باید	مل

	این	دیگر	 که	هنوز	خط	امام	درست	استقرار	پیدا	نکرده	بود	پیش	آمد	بعد	از تا	آن	یکی	دوسال	اّول	
که	با	چهره	ی	دموکراسی	و	آزادی	خواهی	و	طرفداری	از	 کسانی	 آن	ها	پیش	نیاید.	آن	روز	شما	دیدید	
	ادعا	می	کردند	این	ها	به	تدریج	به	طرف	 آزادی	به	میدان	آمده	بودند	و	در	سابقه	ی	خود	هم	همین	طور
آرزوهای	 و	 آرمان	ها	 که	حتی	دخالت	مظهر	 تا	جایی	 استبداد	پیش	رفتند	 و	 و	خودرأیی	 دیکتاتوری	
و	 البّته	مردم	 کنند.	 به	آسانی	نمی	خواستند	تحمل	 را	هم	در	مسایل	مملکت	 فقیه	 یعنی	ولی	 مردم	
و	 هرگز	 است	 نکرده	 تحمل	 را	 این	چنین	سیاست	هایی	 و	 را	 افراد	 گونه	 این	 اسالمی	 نظام	جامعه	ی	
تحمل	هم	نمی	کرد،	معلوم	بود	اّما	برای	پیشگیری	از	پیش	آمدن	این	چنین	مشکالت	و	دشواریهایی	
که	بر	عهده	ی	آن	هاست	بر	خاطر	 کند.	باید	دائمًا	مسئولیت	های	اجتماعی	را	 مردم	باید	چشم	را	باز	

	بزرگترین	این	مسئولیت	ها	انتخابات	مجلس	شورای	اسالمی	است. که	یکی	از داشته	باشند	
آن	 فرستادن	 برای	 کنند	 مسئولیت	 احساس	 باید	 	 کشور سراسر	 در	 ما	 خواهران	 و	 برادران	 همه	ی	
کند.	به	مجلس	شورای	اسالمی	و	به	عضویت	در	 که	می	تواند	آینده	ی	این	نظام	را	تضمین	 عنصری	
کشور	 که	آینده	ی	 کشور	است	 کننده	ترین	و	اساسی	ترین	قوای	این	 قّوه	ی	مقّننه.	قّوه	ی	مقّننه	تعیین	
کننده	ی	بنای	اسالمی	جامعه	ی	ما	در	حقیقت	قّوه	ی	 را،	آینده	ی	انقالب	را	ترسیم	می	کند	و	تضمین	
مقّننه	است.	لذا	مردم	در	همه	جا	باید	ببینند	چهره	های	مطمئن،	عناصر	مورد	قبول	و	مورد	اعتماد	هم	
کشور	 که	مجلس	شورای	اسالمی	و	قوانین	 از	جنبه	ی	ایمان	اسالمی،	هم	از	جنبه	ی	تخصص	هایی	
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به	آن	ها	نیاز	احتیاج	دارد	یک	چنین	عناصری	را	پیدا	بکنند	و	به	مجلس	شورای	اسالمی	بفرستند.	
	این	زمان	مردم	می	توانند	برای	تضمین	آینده	ی	انقالب	و	جلوگیری	از	 که	در کاری	است	 این	بزرگترین	
یم	 	این	تدبیر	را	بیندیشند	و	این	اقدام	را	بکنند	و	امیدوار کشور حرکت	نادرست	و	انحرافی	تشکیالت	

	این	اقدام	بزرگ	سهیم	و	شریک	باشید. که	بتوانید	همه	در
نکته	ی	دیگری	که	الزم	است	عرض	بکنم	این	است	که	در	دوران	های	نزدیک	به	دوران	ما	استبداد	به	
شکل	سنتی	و	قدیمی	در	عرف	مسایل	سیاسی	عالم	منسوخ	و	مطرود	اعالم	شد.	مشروطیت	ها	پیش	
کشورها	را	تغییر	داد	و	آن	ها	را	به	قانون	گذاری	 آمد،	حرکت	ها	و	تحّوالت	اجتماعی	شکل	اجتماعی	
تواریخ	و	در	 	 از	قدیم	در که	 که	آن	شکل	استبدادی	سنتی	 کرد.	لذا	بود	 و	به	نظارت	عمومی	نزدیک	
گذشته	خوانده	ایم،	آن	 جوامع	همه	سراغ	داشتیم	و	نمونه	ی	آن	را	هم	در	همه	ی	داستان	ها	و	نقلیات	
		مورد	اعتراف	خودشان	 	و	مستبد	باشند	آن	را	آشکار 	این	دوران	می	خواستند	دیکتاتور که	در کسانی	
کمااین	که	امروز	هم	استبداد	در	دنیا	 	نیفتاده	بود.	 قرار	نمی	دادند.	اّما	درعین	حال	استبداد	از	دنیا	ور
با	تحّول	زمانَ	اشکال	استبداد	و	دیکتاتوری	چگونه	تحّول	پیدا	می	کند.	 که	 ببینیم	 باید	 هست.	ما	
گذشته	علی	الظاهر	مجلس	 یم	تحمیلی	و	دیکتاتوری	 کشور	خود	ما	در	دوران	رژ که	در	 همان	طوری	
بود،	علی	الظاهر	انتخابات	بود،	علی	الظاهر	قانون	بود	اّما	باطنًا	هیچگونه	اراده	ای	و	نظارتی	از	سوی	
	و	استفاده	جویی	که	وابسته	ی	به	قدرت	های	خاجی	بوده	اند	 مردم	وجود	نداشت	و	فقط	طبقه	ی	ممتاز
کشورها	 از	 بسیاری	 در	 امروز	 دنیا	 در	 می	گرداندند	 خودشان	 هوس	 و	 هوا	 و	 میل	 طبق	 بر	 را	 مملکت	

وضعت	به	همین	صورت	است.
البّته	در	کشورهای	پیشرفته	ی	غربی	یک	مقداری	صورت	استبداد	دیکتاتوری	فرق	می	کند	و	آن	چه	
که	در	دنیای	امروز	در	میان	قدرتمندان	بزرگ	 که	من	به	آن	اشاره	بکنم	یک	استبداد	نوع	جدیدی	است	
گر	در	 که	قدرت	های	بزرگ	ا وجود	دارد	و	در	آن	استبداد	بین	المللی	است.	استبداد	بین	المللی	است	
افکار	عمومی	 به	 و	 قرار	می	دهند	 توّجه	 را	مورد	 آراء	مردم	 الظاهر	 کشورهای	خودشان	هم	علی	 داخل	
احترام	می	گذارند	اّما	در	سطح	جهان	به	آراء	عمومی	مردم	دنیا	هیچ	اعتنایی	نمی	کنند	و	بر	طبق	هواها	
امروز	 استبداد	 این	 ما	 نظر	 به	 قرار	می	دهند.	 تأثیر	 را	تحت	 دنیا	 مردم	 و	هوس	های	خودشان	مصالح	
که	به	وسیله	ی	پادشاهان	مستبد	و	حکام	دیکتاتور	دارد	 کشورها	 ت	ها	از	استبدادهای	داخل	

ّ
برای	مل

کنید	در	صحنه	ی	 کتر	و	صعب	العالج	تر	است.	امروز	شما	به	دنیا	نگاه	 اعمال	می	شود	بسیار	خطر	نا
ت	های	ضعیف	و	کشورهای	دنیای	سّوم		چه	می	کنند؟	

ّ
سیاست	جهانی	ببینید	قدرت	های	بزرگ	با	مل

گسترده	یی	را	علیه	 که	ادعای	دموکراسی	و	آزادگی	می	کنند،	امروز	در	دنیا	چه	استبداد	 آمریکا	نظامی	
که	قدرت	و	امکانات	ماّدی	و	نظامی	و	سیاسی	 ت	ها	اعمال	می	کند.	در	همه	جای	دنیا	تا	آن	جایی	

ّ
مل

که	منافعی	را	برای	خود	 آمریکا	اجازه	می	دهد	سیطره	ی	استبدادی	خودش	را	گسترش	داده.	هر	جایی	
گرفتن	و	 با	دیکتاتوری	و	بدون	در	نظر	 کرده	است،	آن	جا	حضور	پیدا	می	کند	و	قدرتمندانه	و	 فرض	

 استبداد در 
جوامع غربی
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که	 کاری	 ت	های	آن	منطقه	هر	
ّ
ت	ها	و	منافع	و	مصالح	مل

ّ
ت	ها	و	حقوق	مل

ّ
کردن	خواست	مل رعایت	

می	خواهد	انجام	می	دهد.	این	به	نظر	ما	سخت	ترین	و	زشت	ترین	شکل	دیکتاتوری	در	دنیا	است.
که	امروز	دارند	قدرت	های	 	تاریخ	هم	ما	دیکتاتوری	با	این	شدت	و	با	این	تجهیزات	نداشتیم	 در
کدام	 هر	 و	 و	سلطه	گر	جهانی	همین	جورند	 بزرگ	 قدرت	های	 اعمال	می	کنند،	همه	ی	 دنیا	 در	 بزرگ	
آن	جا	 در	 بکنند	 فرض	 منافعی	 خودشان	 برای	 که	 منطقه	ای	 هر	 در	 دارند	 توانایی	 و	 دارند	 امکانات	
گر	نتوانستند	برخورد	 گر	توانستند	بدون	برخورد	حاضر	بشوند،	حاضر	می	شوند	ا حضور	پیدا	می	کنند	ا

ایجاد	می	کنند،	مزاحمت	ایجاد	می	کنند،	با	اعمال	قدرت	و	شدت	وارد	می	شوند.
که	به	چه	حّقی	شما	در	سطح	جهان	 ت	های	مستضعف	از	قدرت	ها	بزرگ	این	است	

ّ
امروز	سؤال	مل

	از	دشمن	شماره	ی	یک	مان	آمریکا	همین	 استبداد	و	دیکتاتوری	اعمال	می	کنید	و	سؤال	ما	هم	امروز
کشورهای	 ق	به	شما	نیست	در	قلب	

ّ
که	متعل است.	ما	سؤال	می	کنیم	شما	به	چه	حّقی	در	آن	جایی	

می	شوید.	 وارد	 چرا	 شما	 است	 متمرکز	 مناطق	 آن	 در	 کشورها	 منافع	 که	 مناطقی	 میان	 در	 اسالمی،	
یای	عمان	چه	می	خواهد؟	در	مدیترانه	چه	می	خواهد؟	در	 آمریکا	در	خلیج	فارس	چه	می	کند،	در	در
که	این	جاها	حاضر	می	شود؟	 کشورهای	اسالمی	دنبال	چه	می	گردد	آمریکا	 مجاورت	مرزهای	طوالنی	
و	 استبداد	 چنین	 یک	 با	 که	 می	دانیم	 خودمان	 وظیفه	ی	 ما	 و	 است	 بین	اللملی	 استبداد	 یک	 این	
کردیم	و	مطمئن	هستیم	 با	دیکتاتوری	شاه	مبارزه	 که	 کنیم	همان	طور	 دیکتاتوری	زبان	نفهم	مبارزه	
که	دیکتاتوری	مدرن	آمریکایی	هم	مانند	دیکتاتوری	ارتجاعی	شاه	در	مقابل	نیروهای	مقاوم	و	مصّمم	

ت	ها	از	بین	خواهد	رفت.
ّ
مل

ت	ها	
ّ
مل مسایل	 به	 که	 کسانی	 آن	 او	 ی	گرا	

ّ
مل و	 باهوش	 سیاستمداران	 عالم،	 روشنفکران	 امروز	

یک	 دنیا	 از	 گوشه	ای	 یک	 تا	 می	خوانند	 را	 روزنامه	ها	 را،	 کتاب	ها	 دقت	 با	 می	دارند	 بر	 می	اندیشند	
کنند	و	علیه	او	مقاله	بنویسند.	سازمان	ها	ی	بین	 سلطانی،	یک	شاهی،	یک	امیر	مستبدی	را	پیدا	
پیدا	 گر	 ا یا	 کنند	 پیدا	 استبداد	 از	 نشانه	ای	 یک	 دنیا	 گوشه	های	 از	 گوشه	ای	 یک	 می	گردند	 المللی	
آمریکا	 	 از چرا	 می	گویم	 من	 بدهند.	 قرار	 سؤال	 مورد	 را،	 استبدادی	 یک	 وجود	 کنند	 فرض	 نکردند	

گیر	را	در	دنیا	اعمال	می	کند. که	چرا	این	استبداد	و	دیکتاتوری	همه	 نمی	پرسید	
وارد	آب	های	خلیج	فارس	می	شوند،	ناوهای	جنگلی	شان	را	غاصبانه	به	این	منطقه	وارد	می	کنند	
کرده	اند	 یایی	در	اطراف	ناوهای	خودشان	اعالم	 که	منطقه	ی	امن	هوایی	و	در و	بعد	اعالم	می	کنند	
که	 وارد	می	شود	 کشورها	 به	 ق	

ّ
و	منطقه	ی	حیاتی	متعل وارد	آب	ها	 کردند.	یک	دزد	غاصبی	 ایجاد	 و	

ت	ها	است.	اصل	ورود	او	در	
ّ
اصل	ورود	او	در	آن	جا	غیر	قانونی	و	خالف	حّق	و	خالفت	خواست	مل

ت	ها	را،	حرکت	های	مترّقی	
ّ
آن	جا	بی	جا	است.	آن	وقت	برای	این	که	در	آن	جا	بتواند	انقالب	ها	را،	مل

	این	جا	به	این	طرف	 و	ضد	استکباری	را،	تهدید	بکند،	یک	خطی	دور	خودش	می	کشد	می	گوید	از
به	 این	جا؟	 شدید	 نزدیک	 چرا	 شما	 چرا؟	 بشوند،	 نزدیک	 ندارند	 حّق	 هواپیماها	 نه	 و	 کشتی	ها	 نه	
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ت	ها	حّق	
ّ
اّما	به	مل 	این	منطقه	می	کنند	 چه	مناسبت	مالحظه	ی	منافع	فردی	موهوم	خودشان	را	در

که	در	 که	آن	ها	مالحظه	و	مراقبت	منافع	قطعی	و	حتمیشان	را	بکنند	و	من	بهتر	این	است	 نمی	دهند	
این	جا	با	مسئوالن	و	زمامداران	آمریکایی	حرف	نزنم،	ما	با	آن	ها	حرفی	نداریم.	حرف	ما	با	ستمگران	
که	آمریکا	 مستبد	آمریکایی	جنگ	است،	مبارزه	است.	ما	همه	ی	منافع	آمریکا	را	در	غیر	منطقه	ای	
که	به	ما	مربوط	می	شود	با	منافع	نابه	حق	 	آن	زندگی	می	کند	منافع	نامشروعی	می	دانیم	و	تا	آن	جایی	 در
یم	 کرد.	با	آن	ها	حرفی	ندار که	داشته	باشیم	مبارزه	خواهیم	 کیفّیت	و	توانی	 آمریکا	به	هر	شکل	و	با	هر	
ت	ها	نمی	شود؟	چرا	مالحظه	ی	

ّ
اّما	با	سران	کشورهای	این	منطقه	حرف	داریم.	چرا	مالحظه	ی	حال	مل

ت	ها	یعنی	آمریکا	را	می	کنند.	حرف	
ّ
کشورها	را	نمی	کنند	اّما	مالحظه	ی	منافع	دشمن	مل ی	

ّ
منافع	مل

ت	های	
ّ
ق	به	مل

ّ
ما	همیشه	با	همسایگان	در	خلیج	فارس	همین	بوده.	ما	می	گوییم	خلیج	فارس	متعل

حاشیه	ی	خلیج	فارس	است.	مردم	ایران	بیشترین	جمعّیت	اطراف	حوزه	ی	حیاتی	خلیج	فارس	را	
که	از	آن	سوی	دنیا	راه	 یایی	 که	به	دزدان	در کسانی	 کنند	با	آن	 تشکیل	می	دهند	و	حّق	دارند	سؤال	
که	چرا	اجازه	 کنند	 که	وارد	این	منطقه	ی	حیاتی	بشوند	سؤال	 افتادند	آمدند	این	جا	اجازه	می	دهند	
ت	ها	لبخند	

ّ
می	دهید؟	چرا	مقاومت	نمی	کنید؟	چرا	به	دشمنان	خدا	و	دشمنان	اسالم	و	دشمنان	مل

کشورها. کرد	از	مسئوالن	 کرد،	این	را	سؤال	خواهند	 ت	ها	این	را	قبول	نخواهند	
ّ
می	زنید؟	مطمئنًا	مل

گفت	در	 ت	ها	بیدار	شدند	و	من	خواهم	
ّ
امروز	دیگر	روز	سیطره	ی	سیاست	های	بیگانه	نیست،	مل

	آورده	 خطبه	ی	دّوم	ان	شاءاهلل	انقالب	اسالمی	زنگ	خطری	را	علیه	منافع	قدرت	های	بزرگ	به	صدا	در
که	بنشینند	تا	دزدها	از	آن	طرف	بیایند	منافعشان	را	ببرند	و	برای	 کرد	 ت	ها	را	قانع	

ّ
است.	نمی	شود	مل

	این	 ت	ها	بی	کاله	بماند.	سؤال	ما	از
ّ
	این	منافع	را	بگذارند	و	سر	مل دستیاران	خودشان	هم	بخشی	از

آقایان	این	است.
که	امروز	قدرت	های	بزرگ	دچار	آن	هستند	خطرناک	ترین	نوع	استبداد	است	 استبداد	بین	المللی	
دموکراسی	هستند.	 زمامداران	شماطرفدار	 که	 نباشید	 آمریکا	می	گویم	شما	دلخوش	 ت	

ّ
مل به	 و	من	

کشورشان	هم	ادعا	می	کنند	یعنی	دموکراسی،	درست	 کنیم	آن	چه	آن	ها	در	داخل	مرزهای	 گر	فرض	 ا
باشد	اّما	در	خارج	از	آن	مرزها	یک	دیکتاتوری	سیاه،	یک	خودکامگی،	یک	استبداد	به	رأی	را	بر	مردم	
بیایند	یک	 آمریکاهای	غاصب	 که	 آیا	راضیند	 ت	لبنان	بپرسید	

ّ
از	مل 	 امروز دارند	تحمیل	می	کنند.	

گوش	داده	نمی	شود؟	چرا	 ط	بکنند،	چرا	به	حرف	مردم	لبنان	
ّ
کوچکی	را	بیایند	بر	آن	ها	مسل اقلیت	

کنید	 ت	لبنان	سؤال	
ّ
	از	مل یای	مدیترانه	چه	می	کند؟	امروز ت	ها	را؟	آمریکا	در	در

ّ
تهدید	می	کنند	مل

ت	لبنان	بپرسند	چه	جور	
ّ
که	در	دنیا	می	شود	گفت.	از	مل این	صحیترین	و	منطقی	ترین	سخنی	است	

گروه	 حکومتی	را	خودشان	انتخاب	می	کنند	و	چی	می	خواهند؟	از	خودشان	بپرسید.	چرا	شما	یک	
ید،	یا	 	بیاور ط	می	کنید؟	تا	برای	نگهداری	او	و	حفظ	او	مجبور	بشوید	تفنگدار

ّ
کوچکی	را	بر	مردم	مسل

ت	ها	
ّ
گر	شما	اراده	ی	خودتان	را	نمی	خواهید	بر	مل گر	شما	دیکتاتور	نیستید،	ا تانک	بفرستید،	چرا؟	ا

آمریکا، 
نمونه استبداد 
بین المللی
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کنند. 	لبنان	چه	می	کنید؟	اجازه	بدهید	مردم	لبنان	سرنوشت	خودشان	را	معین	 کنید	در تحمیل	
با	 که	 هر	جا	 در	 وخواهران	مسلمان	 برداران	 به	همه	ی	 و	 و	خواهران	 برادران	 بگویم	 به	شما	 من	 اّما	
با	 	 و با	موعظه	 یا	نصیحت،	 بزرگ	 و	مواجه	هستند	بگویم	قدرت	شیطانی	قدرت	های	 روبه	رو	 آمریکا	
مالیمت	متوقف	نخواهد	شد.	راه	نشاندن	قدرت	های	بزرگ	بر	سر	جایشان	فقط	و	فقط	عزم	قاطع	و	
ت	ها	

ّ
تصمیم	خلل	ناپذیر	توأم	با	مبارزه	است.	بدون	عکس	العمل	سخت	و	قاطعیت	نشان	دادن	مل

کردند	 قدرت	های	بزرگ	از	پی	گیری	منافع	خودشان	منصرف	نخواهند	شد	مردم	لبنان	راهشان	را	پیدا	
ت	های	دیگر	هم	در	هر	جا	که	با	تهدید	آمریکایی	روبه	رو	هستند	راهشان	را	باید	پیدا	کنند	همچنانی	

ّ
مل

کشور	آن	ها	را	اشغال	نظامی	 که	 ت	مظلوم	افغانستان	راهشان	را	در	مقابله	ی	با	قدرت	متجاوزی	
ّ
که	مل

کرده	پیدا	کرده	اند	و	بحمداهلل	مردم	مسلمان	ایران	این	راه	را	پیشاپیش	پیموده	اند.	به	خدا	تکیه	کنید،	
	یاد	خدا	غافل	نشوید،	به	نیروی	ایمان	و	 کنید،	از کمک	بخواهید،	تقوای	الهی	را	پیشه	ی	خود	 از	خدا	
ت	ها	است	و	پیروزی	نهایی	با	طرفداران	حّق	است.

ّ
کنید	یقینًا	پیروزی	با	مل تقوای	الهی	خود	را	مجهز	

پروردگارا	به	حق	محّمد	و	آل	محّمد	تو	را	سوگند	می	دهیم	توفیق	مبارزه	با	دشمنان	خودت	را	به	ما	
کن.	لذت	پیروزی	نهایی	را	به	بندگان	خودت	در	همه	جای	دنیا	بچشان. عنایت	

والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته
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گفتار بیست و یکم نمودار 
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کبر و غرور مشخصه اصلی طاغوتی ها1 گفتار بیست و دوم: 
بسم	اهلل	الرحمن	الرحیم

ها	نحمده	و	نستعینه	و	
ّ
ها	علی	جمیع	نعمه	کل

ّ
الحمدهلل	رّب	العالمین	الحمدهلل	بجمیع	محامده	کل

م	علی	حبیبه	و	نجیبه	و	خیرته	فی	خلقه	سّیدنا	و	نبّینا	ابی	القاسم	
ّ
ی	و	نسل

ّ
نستغفره	نتوّکل	علیه	و	نصل

بقّیةاهلل	فی	 المعصومین	سّیما	 المهدیین	 الهداة	 المنتجبین	 األطیبین	 األطهرین	 اله	 و	علی	 محّمد	
األرضین	و	صّل	علی	ائمة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.	قال	اهلل	الحکیم	فی	

 َیْسَتْضِعُف طاِئَفًة ِمْنُهْم«2
ً
ها ِشَیعا

َ
ْهل

َ
ْرِض َو َجَعَل  أ

َ
أ

ْ
کتابه: »ِإّنَ ِفْرَعْوَن َعلا فِی ال

کم	طاغوتی	یکی	از	صفاتی	که	مطرح	شد	 	در	بحث	مربوط	به	حکومت	اسالمی	و	ترسیم	چهره	ى	حا
	و	تکّبر		و	خودبرتربینی	یکی	از	صفات	همیشگی	حکام	 که	غرور کردیم	 صف	علو	و	تکّبر		بود	و	عرض	
که	قرآن	بارها	 کم	طاغوتی	صفت	تکّبر		و	علو	و	استعال	را	 گر	حا که	ا گفت	 طاغوتی	است	و	شاید	بشود	
کرده	است	می	توانستند	از	خودشان	دور	بکنند	بقیه	ى	خصیصه	ها	و	خصلت	هاى	 	این	صفت	یاد	 از

خطرناک	این	زمامداران	و	حکام	خیلی	آسان	تر	از	آن	ها	رفع	می	شد.
که	دچار	یک	چنین	نقیصه	ى	اخالقی	هستند	در	 کسانی	را	 که	قرآن	راه	هدایت	آن	 کردیم	 و	عرض	
	بین	رفتن	این	تکّبر		و	خود	بینی	و	خودخواهی	می	داند.	درباره	ى	این	صفت	 	و	از شکستن	این	غرور
	و	تکّبر		در	زمامداران	 گر	چه	صفت	غرور که	ا 	این	جهت	 الزم	است	مقدار	بیشترى	بحث	بشود.	اّواًل	از
که	حّتی	 کسانی	 که	امور	مردم	دست	آن	ها	است	خطر	بیشترى	دارد	اّما	در	آحاد	مردم	و	در	 کسانی	 و	
که	آن	آثار	در	 یک	منصب	اجتماعی	و	یک	قدرت	حکومتی	هم	ندارند	این	صفت	داراى	آثارى	است	

جامعه	مشکالتی	را	به	وجود	می	آورد.
طاغوتی	 کم	 حا در	 خصلت	 این	 و	 خصوصیت	 این	 نشانه	هاى	 ببینیم	 که	 جهت	 این	 	 از ثانیًا	
	تواضع	و	طرفدارى	از	مردم	و	خاک	نشینی	هم	بزنند	اّما	صفت	 که	مردم	از چیست؟	اى	بسا	حکامی	

1.خطبه	هاى	نماز	جمعه	1363/03/18
2.قصص:	4

کبر و غرور، راه 
رهایی و آثار 
رهایی از آن
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	و	استعال	در	آن	ها	به	صورت	عمیق	و	راسخی	وجود	داشته	باشد.	اّما	در	مورد	اصل	این	خصلت	 غرور
که	این	خصلت	یعنی	تکّبر		و	خودخواهی	دارد	چه	براى	زمامداران	و	چه	براى	عامه	ى	مردم	 و	خطراتی	
که	در	میان	 که	صفت	تکّبر		در	حقیقت	ام	الفساد	همه	ى	خصلتها	است.	آن	چیزى	 کنم	 باید	عرض	

که	مردم	رعایت	اخالق	اسالمی	را	نکنند،	خودخواهی	آن	هاست. مردم	موجب	می	شود	
گر	خود	خواهی	و	تکّبر		و	ترجیح	دادن	خود	بر	دیگران	 گر	خودخواهی	نباشد	انفاق	آسان	می	شود،	ا 	ا
الهی	 تنعم	نعمت	هاى	 به	 از	دیگران	 انسان	 که	 این	احساس	 گر	 ا کم	می	شود،	 نباشد	حرص	و	طمع	
و	 ضدیت	ها	 و	 درگیری	ها	 و	 تنازع	ها	 باشد	 نداشته	 رسوخ	 انسان	 روح	 و	 انسان	 دل	 در	 دارد	 اولوّیت	
این	خصوصیت	در	 گر	 ا کن	می	شود.	 ریشه	 یا	 و	 کم	 به	یکدیگر	در	جامعه	 افراد	نسبت	 بدگویی	هاى	
کم	بشود	بیشتر	درگیری	هاى	میان	آحاد	 بر	دیگران	ترجیح	بدهد	در	جامعه	 را	 که	انسان	خود	 انسان	
که	 وقتی	 خود	 ماّدى	 زندگی	 صحنه	ى	 در	 و	 معمولی	 زندگی	 در	 انسان	 رفت.	 خواهد	 بین	 از	 مردم	
که	مایل	است	خود	را	فقط	بهره	مند	بکند	ولو	به	قیمت	 گرگ	 شباهت	به	حیوانات	پیدا	می	کند	و	مثل	
گیری	ها،	 کردن	دیگران	یک	چنین	خصوصیت	و	خصلتی	را	پیدا	می	کند	آن	وقت	همه	ى	در	 نابود	
که	نشانه	ى	 کارشکنی	ها	و	همه	ى	چیزهایی	 همه	ى	تنازع	ها،	همه	ى	نفرت	ها	و	جدایی	ها،	همه	ى	
گر	این	 	انسان	ها	است	در	جامعه	بروز	و	ظهور	می	کند.	ا 	ُبعد	رذالت	بعضی	از کی	از بدى	انسان	ها	و	حا
کرد،	 که	عرض	خواهم	 گرفته	شدن	نیست	 ی	هم	قابل	

ّ
کل که	البّته	به	 گرفته	بشود	 	انسان	 خصوصیت	از

بسیارى	از	مشکالت	زندگی	بیشتر	از	بین	خواهد	رفت.
که	در	بیش	از	یک	جا	می	فرماید: »َو َمْن ُیوَق  ُشّحَ َنْفِسِه َفاّولِئَک ُهُم  	قرآن	مالحظه	می	کنید	 لذا	در
گرفته	بشود.	شح	انسان	 	او	 که	شح	انسانی	از ُمْفِلُحوَن«1	وسیله	ى	فالح	و	رستگارى	انسان	این	است	

ْ
ال

که	مجموعه	و	ترکیبی	از	حرص	و	بخل	انسانی	است	یکی	از	مظاهر	خود	خواهی	انسان	 یعنی	صفتی	
که	تکّبر		در	 که	صفت	تکّبر		مطرح	می	شود	انسان	می	بیند	 	قرآن	در	بسیارى	از	موارد	وقتی	 است.	و	در
َحّقِ َو ِإْن 

ْ
ْرِض ِبَغْیِر ال

َ
أ

ْ
ذیَن َیتکّبر وَن فِی ال

َّ
ْصِرُف َعْن آیاتَِی ال

َ
	ایمان	است. »َسأ دیدگاه	قرآن	حّتی	مانع	از

ِخُذوُه َسبیلًا  ْوا َسبیَل الَغّىِ َیّتَ ِخُذوُه َسبیلًا َو ِإْن َیَر ْشِد لا َیّتَ ْوا َسبیَل  الّرُ ْوا ُکّلَ آَیٍة لا ُیْؤِمُنوا ِبها َو ِإْن َیَر َیَر
که	تکّبر		دارند	یعنی	خودشان	را	از	 کسانی	 ُبوا ِبآیاِتنا َو کاُنوا َعْنها غاِفلین«2	آن	

َ
ذِلَک ِبآن هم  َکّذ

که	وقتی	آیات	الهی	به	 دیگران	باالتر	و	برتر	و	بزرگتر	می	دانند	این	خصوصیت	در	آن	ها	حتمی	است	
گر	بر	 آن	ها	عرضه	بشود	این	آیات	را	قبول	نمی	کنند	و	اعراض	می	کنند.	راه	هاى	خیر	و	نیک	و	رشد	ا
گمراهی	 آن	ها	عرضه	بشود،	آن	راه	ها	را	به	عنوان	راه	زندگی	قبول	نمی	کنند	و	نمی	پیمایند	اّما	راه	هاى	
که	رشد	و	هدایت	 وقتی	به	آن	ها	عرضه	بشود	آن	راه	ها	را	قبول	می	کنند.	راه	هاى	رشد	طبیعی	است	
که	تحّقق	پیدا	 در	جامعه	جز	با	هم	زیستی	افراد	انسان	جز	با	پیوند	برادرى	میان	انسان	ها	امکان	ندارد	

1.حشر:	9؛	تغابن:16
2.اعراف:	146
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که	خود	را	برتر	و	ممتازتر	از	جامعه	ى	عمومی	مردم	و	دیگران	می	شمارد	 گر	انسانی	 که	ا بکند.	لذاست	
که	از	خصلت	 بخواهد	در	جامعه	با	زندگی	توأم	با	رشد	و	هدایت	سر	بکند	و	بگذارند	مجبور	است	

کند	و	چون	نمی	تواند	لذا	راه	رشد	را	قبول	نمی	کند. خودخواهی	و	تکّبر		صرف	نظر	
روبه	رو	 زمان	خود	 ان	 و	معارضه	ى	متکّبر	 با	مبارزه	 الهی	 انبیاء	 نبوت	ها	همه	ى	 تاریخ	 لذا	در	طول	
کسانی	 «1	درباره	ى	قضّیه	ى	نوح	پیغمبر؟ص؟و	

ً
بارا

ْ
وا َو اْستکّبر وا اْسِتک َصّرُ

َ
شدند	»َو اْسَتْغَشْوا ِثیاَبُهْم َو أ

هست	 معنا	 همین	 پیغمبران	 همه	 مورد	 در	 بود.	 متوّجه	 آن	ها	 به	 نبح؟ع؟	 نوح	 دعوت	 خطاب	 که	
ِه  الّلَ  

ُ
َرُسول ْم 

ُ
ک

َ
ل َیْسَتْغِفْر  ْوا 

َ
َتعال ُهْم 

َ
ل قیَل  ِإذا  »َو  می	فرماید:	 کرم	 ا رسول	 با	 منافقین	 رابطه	ى	 	 در حّتی	

تا	 بیایید	 که	 به	منافقین	 گفته	می	شود	 که	وقتی	 ُمْستکّبر وَن«2	 ُهْم  َو  وَن  َیُصّدُ ْیَتُهْم 
َ
َرأ َو  ُؤَسُهْم  ُر ْوا  ّوَ

َ
ل

	از	 پیغمبر؟ص؟براى	شما	استغفار	بکند	با	این	که	استغفار	یک	مژده	است،	در	حقیقت	یک	آغوش	باز
که	منافقین	با	آن	 طرف	پیغمبر؟ص؟به	منافقین	به	حساب	می	آید،	یک	لبخند	از	طرف	جناحی	است	
که	همین	لبخند	 کرده	اند،	درعین	حال	تکّبر		و	غرور	منافقین	موجب	می	شود	 جناح	این	همه	بدى	
را	هم	قبول	نکنند،	آغوش	باز	پیغمبر؟ص؟را	هم	نپذیرند؛	رویشان	را	برگردانند	و	راهشان	را	بکشند	و	به	
استغفار	پیغمبر؟ص؟هم	اعتنایی	نکنند،	چرا؟	براى	خاطر	تکّبر	،	به	خاطر	این	که	خودشان	را	باالتر	از	
گرامی	اسالم	پناه	ببرند.	یک	چنین	 که	به	آغوش	مهر	و	محبت	اسالم	و	هدایت	و	رسول	 آن	می	دانند	
از	جنبه	هاى	 این	خصوصیت	 ابعاد	 درباره	ى	 گر	 ا البّته	 دارد.	 قرآن	وجود	 	 در 	 تکّبر	 براى	 خصوصیتی	
	و	تکّبر		و	خود	را	باالتر	از	دیگران	 	روایات	و	آیات	در	باب	غرور کنیم	این	قدر اخالقی	بخواهیم	بحث	
که	ساعت	هایی	درباره	ى	این	خصوصیت	بحث	بشود.	و	من	با	 که	انصافًا	جا	دارد	 دانستن	وارد	شده	

	این	جا	ندارم	و	هدف	بحث	من	چیز	دیگرى	است. این	بحث	اخالقی	در
این	جمله	را	عرض	بکنم	به	شما	برادران	و	خواهران	که	خیال	نکنید	که	ما	امروز	در	جامعه	ى	خودمان	
که	نسبت	به	تواضع	و	فروتنی	مورد	نصیحت	قرار	بگیریم.	حقیقت	این	است	 یم	 احتیاج	به	این	ندار
افراد	نسبت	به	یکدیگر	و	باالتر	ندانستن	خود	نسبت	به	دیگران	 گر	تواضع	و	مهربانی	 ا که	در	جامعه	
که	مورد	لطف	و	عنایت	پروردگار	هست	مورد	بی	توّجهی	 رایج	نباشد	و	مردم	این	خصوصیت	الهی	را	
قرار	بدهند	بسیارى	از	مشکالت	میان	مردم	حّل	نخواهد	شد،	بسیارى	از	نفرت	ها،	دو	دستگی	ها،	
از	 که	 کسانی	 که	همه	ى	 این	جور	نیست	 	است.	 تکّبر	 	 از نامهربانی	ها،	بعضی	ها	و	دشمنی	ها	ناشی	
کسانی	بدشان	می	آید	واقعًا	یک	دالئل	عمیق	فکرى	یا	خارجی	داشته	باشد.	در	بسیارى	 کسی	یا	از	
به	 بی	اعتنایی	 و	 	 تکّبر	 	 از ناشی	 دودستگی	هاى	خطرناک	 عنادها،	 بغض	ها،	 اختالف	ها،	 موارد،	 از	
	این	خصوصیات	 دیگران	و	دیگران	را	داخل	آدم	ندانستن	و	خود	را	اولوّیت	دادن	و	برترى	دادن	ناشی	از
	افرادى	که	حرکتشان	تعیین	کننده	 	اّول	انقالب	تا	امروز	چوب	این	خصلت	را	در	بعضی	از است	و	ما	از

1.نوح:	7
2.منافقون:	5

غرور و تکبر 
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 گروهک های
ضد انقالب
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بوده	بارها	خورده	ایم.
اسالمی	 تشکیل	جمهورى	 از	 بعد	 ما	 اسالمی	 انقالبی	 در	جامعه	ى	 گروهک	ها	 من	مشکل	 نظر	 به	
یک	مشکل	اخالقی	بود؛	نه	یک	مشکل	فکرى	بود،	نه	یک	مشکل	عملی	بود،	نه	یک	مشکل	بنیانی	
و	 داد	 رشد	 ما	 جامعه	ى	 در	 را	 گروهک	ها	 جریان	 که	 اساسی	 و	 اصلی	 عامل	 آن	 فقط	 بود،	 اصولی	 و	
کرد،	مشکالت	اخالقی	بود	و	 کرد	و	زمینه	براى	دخالت	دست	هاى	جنایتکار	خارجی	را	فراهم	 تقویت	
یادى	قائل	شدن	و	دیگران	را	داراى	حّق	 	و	تکّبر		و	براى	خود	یک	حّق	ز مهّمترین	آن	ها،	مسأله	ى	غرور
کردند	دچار	یک	چنین	خصلتی	 که	در	مقابل	انقالب	ایستادند	و	مقاومت	 که	بیشتر	کسانی	 ندانستن	
کم	خطر	 که	این	ها	در	گذشته	در	میدان	ها	ى	مبارزه	مبارزات	سیاسی	بی	خطر	یا	 بودند.	عده	اى	بودند	
که	سابقه	داشتند	و	 کسانی	بودند	 البّته،	نه	یک	مبارزات	جدى	اصولی	مردمی.	در	آن	چنان	مبارزاتی	
گاهی	 که	ما	 جزو	روشنفکرهاى	به	اصطالح	رایج	جامعه	ى	ما	بودند.	البّته	روشنفکر	با	آن	اصطالحی	
کرده	هاى	جدید	نیست.	 کرده	هاى	دانشگاهی	و	تحصیل	 مورد	انتقاد	قرار	می	دهیم	منظور	تحصیل	
گاهی	هاى	اجتماعی	و	سیاسی	سروکار	دارند	نیست؛	البّته	 که	با	مسایل	فرهنگی	و	آ منظور	آن	کسانی	

یادى	هم	قائلیم. این	ها	به	یک	معنا	روشنفکرند	و	ما	به	این	معنا	براى	روشنفکرها	احترام	ز
	زبان	مسئولین	جمهورى	اسالمی	صادر	شده	و	مورد	انتقاد	 	این	تعبیر	در	اظهاراتی	که	بارها	از 	از منظور
که	در	دوران	مبارزات	عمومی	اسالمی	مردم	با	عنوان	روشنفکرى	 گرفته،	آن	قشر	محدودى	است	 قرار	
نه	 نمی	شدند،	 هرگز	مخلوط	 مردم	 با	 برکنار	می	داشتند،	 مبارزه	ى	جدى	 میدان	ها	ى	 از	 را	 خودشان	
کلمه	یی	یک	 گاهی	یک	 را	درک	می	کردند.	 آن	ها	حرف	مردم	 نه	 و	 را	می	فهمیدند	 آن	ها	 مردم	حرف	
	زبان	این	ها،	یا	 اشاره	اى	در	یک	شعرى،	در	یک	نثرى	در	یک	قصه	ای	علیه	دستگاه	ها	ممکن	بود	از
براى	دستگاه	ها	خطرى	 ولی	چون	 نمی	فهمیدند	 که	دستگاه	ها	 بود	 این	 نه	 بشود،	 این	ها	صادر	 قلم	
	این	جهت	هم	دستگاه	ها	هم	 نداشت	ضررى	نداشت،	مردم	را	بسیج	نمی	کرد	و	تحریک	نمی	کرد	از
گروه	 این	 انقالب	 	 از بعد	 می	ساختند.	 دستگاه	ها	 با	 غالبًا	 هم	 موارد	حساس	 در	 و	 می	کردند	 تحمل	

که	متولی	انقالب	این	ها	هستند. تصورشان	این	بود	
که	 	آنی	 	نوشته	هایشان	هم	بود،	در	موضع	گیری	هایشان	هم	بود	قبل	از البّته	به	زبان	هم	می	آورند	و	در
که	مردم	توى	خیابان	ها	و	توى	میدان	ها		جان	می	دادند	و	خون	می	دادند،	 انقالب	پیروز	بشود	آن	وقتی	
یک	 کنند،	 بشوند	یک	سمینارى	درست	 گوشه	ای	جمع	 که	یک	 بود	 این	 هنرشان	 بزرگترین	 این	ها	
	تا	سخنرانی	بکنند،	هرگز	خونی	از	دماغ	این	ها	 کنگره	ى	شعرى،	شب	شعرى	تشکیل	بدهند،	چهار
آن	ها	 راه	 	 در نیست،	 آن	ها	 در	خط	 انقالب	 این	 که	 یقین	شد	 برایشان	 که	 وقتی	هم	 آن	 نشد.	 جارى	
ایمانشان،	 که	اخالصشان،	 کسانی	هستند	 انقالب	 این	 رهبران	 ندارد،	 قبول	 را	 آن	ها	 نیست،	حرف	
کاریشان	براى	مردم	ثابت	شده	و	عمدتًا	ستون	فقرات	این	انقالب	دین	و	انگیزه	ها	و	ایمان	دینی	 فدا
	رفتند	و	بیشتر	 کنار گرفتند	و	 	انقالب	فاصله	 که	این	برایشان	ثابت	شد	یک	باره		از مردم	است	وقتی	
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که	 که	این	شهامت	یا	این	عرضه	در	آن	ها	نبود	 کسانی	هم	 آن	ها	هم	در	مقابل	انقالب	ایستادند	و	آن	
	افکار	عمومی	مردم،	از	احساسات	مردم،	از	خراب	شدن	چهره	شان	در	میان	 کلمه	حرفی	بزنند	از یک	
کمک	جمهورى	 به	 که	 بود	 این	 حداقل	 می	ترسیدند	 می	شناختند	 را	 آن	ها	 که	 معدودى	 عده	ى	 آن	
اسالمی	و	کمک	مردم	و	به	کمک	انقالب	نشتافتند	و	یک	قدم	در	خدمت	مردم	قرار	نگرفتند؛	البّته	این	
	این	ها	جنبه	ى	سیاسیشان	بیشتر	بود،	بعضی	 یک	طیفی	است،	یک	عرض	عریضی	دارد.	بعضی	از
گروه	ها	و	باندها	و	تشکیالت	سیاسی	دخالت	 گذشته	در	 جنبه	ى	فرهنگیشان	بیشتر	بود،	بعضی	در	
کرده	بودند،	این	ها	در	مقابل	مردم	ایستادند	و	در	مقابل	انقالب	ایستادند،	جمهورى	 داشتند	و	شرکت	
که	در	آن	ها	وجود	داشت.	 اسالمی	را	قبول	نکردند	و	انگیزه	ى	بزرگ	این	ها	هم	همین	تکّبر		و	ِنخوتی	بود	
که	در	دل	 کسانی	 مردم	را	داخل	آدم	حساب	نمی	کردند.	رهبران	و	مسئوالن	جمهورى	اسالمی	و	آن	
مردم	جا	داشتند	و	ایمان	مردم،	انگیزه	هاى	مردم	اعتقادهاى	مردم	براى	آن	ها	ارزش	قائل	بود	این	ها	
	انقالب	یا	در	جمهورى	اسالمی	 	این	که	روحانّیت	ممکن	است	در براى	آن	ها	ارزشی	قائل	نبودند.	از
جایی	داشته	باشند	شدت	ابا	و	اّمتناع	و	پرهیز	داشتند	و	حاضر	نبودند	این	را	هم	قبول	بکنند.	فکر	
که	این	چند	نفر	نام	و	نشان	دار	و	 که	همه	ى	این	خون	دادنها	و	جان	دادنها	براى	این	است	 می	کردند	
گذاشته	بودند	این	ها	 که	براى	خودشان	شخصیتی	و	عنوانی	قائل	بودند	تیترى	روى	خودشان	 کسانی	

گروهک	ها	هم	وجود	داشت. کنند	و	همین	فکر	در	سران	 بایستی	بیایند	بر	مردم	حکومت	
	این	مملکت	فرو	نشست	و	 گروهک	ها	تقریبًا	در که	قائله	ى	 	اّول	انقالب	تا	آن	هنگامی	 لذا	شما	از
گراها	و	فتنه	ى	غرب	زدها	و	شرق	زدها	با	حضور	مردم	 ی	

ّ
فتنه	ى	منافقین	و	فتنه	ى	لیبرال	ها	و	فتنه	ى	مل

کرد	و	حکومت	حزب	اهلل	و	حکومت	خط	 یادى	فروکش	 در	صحنه	هاى	مبارزه	بحمداهلل	تا	حدود	ز
که	در	مقابل	جمهورى	اسالمی	می	ایستادند	مدعیان	 کم	شد	شما	می	دیدید	اغلب	آن	کسانی	 امام	حا
که	براى	مردم	معمولی	قائل	اند	 که	براى	خودشان	یک	چیزى	بیش	از	آن	چه	 کسانی	بودند	 بودند،	آن	
قائل	بودند؛	البّته	دم	از	مردم	می	زدند،	دم	از	خلق	می	زدند،	دم	از	دموکراسی	و	آزادى	بارها	می	زدند	اّما	
که	با	او	هیچ	اعتقادى	نداشته	افکار	مردم	بود،	اجتماعات	مردم	بود.	دلیلش	هم	این	است	 آن	چیزى	
نه	به	خطبه	هاى	نماز	جمعه	 به	نماز	جمعه	اعتنا	می	کردند،	 نه	 به	نماز	جمعه	حاضر	می	شدند،	 نه	
که	مردم	در	آن	ها	 گوش	می	دادند،	نه	در	تظاهرات	مردم	شرکت	می	کردند،	نه	در	جبهه	هاى	عظیمی	
اتم	 مظهر	 باشد	 داشته	 مظهرى	 یک	 باید	 مردم	 به	 اعتناى	 می	کردند.	خب،	 داشتند	شرکت	 شرکت	
کنار	مردم	باشد. که	انسان	در	همه	ى	صحنه	ها	در	 اعتناى	به	مردم	و	عالقه	مندى	به	مردم	این	است	

پانزدهم	خرداد	 تحلیل	ماجراى	 در	 که	حاال	من	 امام	 امروز	شخص	 تا	 انقالب	 اّول	 	 از ببینید	 شما	
که	پیش	آمده	امام	در	جبهه	ى	مردم،	 سال	چهل	و	دو	در	خطبه	ى	دّوم	عرض	می	کنم	در	تمام	حوادثی	
	اّول	تا	لحظه	ى	پیروزى	انقالب	بوده	و	بعد	از	 از کنار	مردم،	در	خدمت	مردم،	هم	سخن	با	مردم	 در	
پیروزى	انقالب	هم	این	خط	الی	حکومت	شد،	یعنی	عامه	ى	مردم	اصل	و	متن	و	همه	چیز	انقالب	

تقوا؛ مهّمترین 
کمان  ویژگی حا

اسالمی
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که	نگاه	می	کنیم	آن	وقت	یک	مسأله	ى	اخالقی	هم	فقط	نیست	و	 	این	بعد	 به	حساب	بیاید.	تکّبر		از
کوتاه	می	کنم	و	آن	نقطه	ى	مورد	نظرم	 من	چون	نمی	خواهم	در	بعد	اخالقی	تکّبر		خیلی	بحث	بکنم	لذا	
اثرش	 از	دیگران	وقتی	در	عامه	ى	مردم	هست	 باالتر	دانستن	 را	 را	عرض	می	کنم،	این	خصلت	خود	
کسی	خودش	را	از	دیگران	 کردیم،	مردم	وقتی	خودشان	را	باالتر	دانستند،	هر	 که	عرض	 همین	است	
از	بین	خواهد	رفت؛	 که	در	میان	مردم	هماهنگی	 برتر،	ممتازتر،	عزیزتر	دانست،	نتیجه	این	می	شود	
خواهد	شد.	 نقض	 جامعه	 یکپارچگی	 رفت،	 خواهد	 بین	 از	 همدلی	 رفت؛	 خواهد	 بین	 از	 مهربانی	
کاله	رفته،	احساس	 کسی	وقتی	ببیند	دیگران	یک		برخوردارى	اى	دارند	احساس	می	کند	سرش	 هر	
می	کند	مظلوم	شده،	احساس	می	کند	حّق	او	به	دیگران	داده	شده،	آن	حالت	صفا	و	یک	پارچگی	
باشد	نقض	خواهد	شد.	 باید	وجود	داشته	 که	در	مردم	 ایمان	عمومی	 و	 و	احترام	متقابل	 و	محبت	
کوچک	و	بسته	اى	 کم	باشد	به	فضاهاى	 که	باید	بر	او	حا جامعه	از	فضاى	وسیع	همگانی	عمومی	اى	
گویندگان	تقریبًا	رایج	بود	در	جامعه	 	زبان	همه	ى	 	انقالب	در که	بعد	از تبدیل	خواهد	شد	و	به	تعبیرى	
	بزرگ	ترین	بیماری	ها	و	بلیات	 یاد	خواهند	شد	و	این	یکی	از 	ز شاهک	ها،	منها	و	انسان	هاى	خود	محور
که	همه	ى	امتیازات	جز	امتیازات	معنوى،	 کوشش	شده	 جامعه	است.	لذا	شما	می	بینید	در	اسالم	
که	این	امتیازات	هم	هیچ	وقت	صاحب	خود	را	 جز	تقوا	جز	عبودیت	در	مقابل	پروردگار	ملغی	بشود	

به	تکّبر		سوق	نمی	دهد.
که	به	خاطر	این	خصلت	امتیاز	دارد،	 که	می	فهمد	 که	بنده	ى	خدا	است	وقتی	 آدم	با	تقوا	و	انسانی	
	تقوا	خواهد	 	او	بشود	از گر	موجب	عجب	و	غرور 	او	نمی	شود	چون	ا این	امتیاز	موجب	عجب	و	غرور
	تقوا	در	اسالم	هیچ	و	 گرفته	خواهد	شد.	همه	ى	امتیازات	در	مقابل	امتیاز 	او	 	از افتاد	خود	این	امتیاز
	زیبایی،	حّتی	نه	امتیاز	علم	هاى	 	زور،	نه	امتیاز پوچ	است؛	نه	امتیاز	نسب،	نه	امتیاز	مال،	نه	امتیاز
که	براى	مردم	فایده	دارد،	و	در	خدمت	مردم	قرار	می	گیرد،	آن	 غیر	مفید.	علم	مفید،	چرا.	آن	علمی	
که	براى	مردم	هیچ	فایده	یی	ندارد،	البّته	موجب	امتیاز	 	واقعی	است.	اّما	علمهایی	 البّته	یک	امتیاز
که	رها	 که	مردم	را	به	این	حالت	عبودیت	در	مقابل	خدا	 که	اسالم	سعی	می	کند	 نیست.	و	لذاست	
کردن	منّیت	و	خارج	شدن	از	خودپرستی	و	خود	خواهی	است	سوق	بدهد	و	به	انسان	یاد	داده	می	شود	
	انسان	 که	بهترین	حاالت	انسان	و	نزدیک	ترین	حاالت	انسان	با	خدا،	حالت	نماز و	آموخته	می	شود	
	از	همه	ى	حاالت	نزدیک	تر	و	مقرب	تر	حالت	سجده	است.	چون	در	حالت	سجده	 	نماز است	و	در
	نهایت	خالی	شدن	از	خود	و	از	همه	ى	نفس	و	از	خود	پرستی	و	از	 کسارى	و	در 	نهایت	خا انسان	در
منّیت	است،	پیشانی	خود	را	در	مقابل	خداى	بزرگ	به	زمین	می	ساید.	در	مردم	از	جنبه	ى	اخالقی	

که	باید	با	آن	مبارزه	بشود. تکّبر		یک	چنین	خصوصیتی	است	
گر	در	مردم	معمولی	تکّبر		این	مشکالت	را	 اّما	آن	نقطه	ى	اساسی	مورد	بحث	من،	این	نقطه	است	که	ا
که	البّته	بزرگ	هم	هست	به	وجود	می	آورد	در	زمامداران،	در	مسئوالن	کشور،	در	آن	کسانی	که	کلیدهاى	
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که	اخالق	نقض	بشود	 اداره	ى	ممالک	و	اجتماعات	در	دست	آن	ها	است	تکّبر		موجب	این	نمی	شود	
که	در	جامعه	عدالت	نقض	بشود.	تکّبر		زمامداران	موجب	 فقط،	بلکه	تکّبر		موجب	این	هم	می	شود	
کم	و	زمامدار	جامعه	ى	اسالمی	است.	 که	حا کسی	 که	تبعیض	در	جامعه	به	وجود	بیاید.	آن	 می	شود	
گر	به	مردم	به	چشم	حقارت	 گر	براى	خودش	حّق	بیشتر	قائل	شد،	ا گر	خودش	را	از	مردم	باالتر	دانست،	ا ا
و	کوچکی	نگاه	کرد،	نتیجه	چه	می	شود؟	نتیجه	این	می	شود	که	براى	خود	به	صورت	فلسفی،	منطقی	
کرد	و	 گرفت	و	خودش	مصرف	 گر	از	حقوق	مردم	چیزى	 و	بنیانی	معتقد	به	حقوق	بیشترى	است.	ا
به	مردم	ظلم	 که	 او	است،	احساس	نمی	کند	 که	حّق	 کرد،	احساس	می	کند	 صرف	و	خرج	خودش	
	به	جایی	انجام	داده.	 کار کرد،	احساس	می	کند	 کمک	 گر	به	او	 کسی	در	خدمت	او	است	ا شده.	هر	
کشورهاى	ثروتمند	و	فقیر،	 که	شما	در	 چون	خودش	را	باالتر	می	داند.	امروز	شما	در	دنیا	ببینید	اینی	
	فقر	فوق	العاده	یی	غوطه	ورند.	ثروت	های	 که	ثروت	فوق	العاده	یی	دارند	و	درعین	حال	در کشورهایی	
	اّولی	ترین	 که	آن	ها	را	از زیرزمینی	و	در	اختیار	یک	عده	ى	معدود	و	درعین	حال،	فقر	عمومی	آحاد	مردم	
که	 کسانی	 که	شما	نگاه	می	کنید،	این	بر	اثر	چیست؟	آیا	آن	 کرده،	اینی	 امکانات	زندگی	هم	محدود	
	قرار	دارند،	با	این	که	آن	ها	مالک	آن	منابع	زیرزمین	و	ذخایر	زیرزمین	نیستند	چرا	این	ذخایر	 در	رأس	کار

را	صرف	خودشان	می	کنند؟
امروز	مالحظه	می	کنید	که	ذخایر	زیرزمینی،	ثروت	های	انبوه	و	سرشار	و	خداداد	کشورهاى	نفت	خیز	
که	نسبت	به	 صرف	حفظ	تاج	و	تخت	ها	می	شود.	بیشترین	خرجی	و	مشروعترین	صرف	و	خرجی	
را	 ت	ها	

ّ
مل دشمنان	 می	کنند،	 خرج	 پول	 است.	 حکومت	ها	 حفظ	 براى	 می	گیرد	 انجام	 ثروتها	 این	

ابرقدرت	ها	 تولیدات	 مصنوعات	 جنس	های	 می	کنند،	 باز	 ابرقدرت	ها…را	 دست	 می	کنند،	 ط	
ّ
مسل

و	 این	که	حکومت	خودشان	 براى	 وارد	می	کنند	 آن	ها	می	خرند،	 برنامه	ریزى	 با	 و	 آن	ها	 میل	 برطبق	 را	
کشورها	مردم	 که	در	همان	 کنند،	در	حالی	 را	حفظ	 نامشروع	خودشان	 قدرت	خودشان	و	سلطه	ى	
نقاط	دور	 این	 	 در این	صحارى	سوزان،	 	 در این	جزیرةالعرب،	 	 در ببینید	 بروید	 االن	 گرسنه	اند.	شما	
که	 کشور،	در	آن	منطقه	ثروتی	 که	در	آن	 دست	چه	مردمی	زندگی	می	کنند	و	با	چه	امکاناتی،	در	حالی	
وجود	دارد	یکی	از	استثنایی	ترین	ثروت	هاى	دنیا	است	و	در	همه	جاى	دنیا	تقریبًا	همین	جور	است.	
کلیدهاى	جامعه	در	دست	آن	ها	 که	آن	ها	زمامداران	جامعه	اند	و	 کسانی	است	 ثروت	ها	در	اختیار	آن	
را	 این	ها	خودشان	 این	که	 براى	خاطر	 آن	ها	است،	چرا؟	 اختیار	 در	 نامشروع	 برخورداری	های	 است.	
	اّولی	تر	به	صرف	و	خرج	می	شمارند	یعنی	همان	تکّبر	،	یعنی	 صاحب	حّق	می	دانند،	از	مردم	باالتر	و
همان	علو،	وقتی	علو	و	تکّبر	در	زمامدار	یک	جامعه	ای	وجود	داشت،	نتیجه	ى	طبیعی	آن	این	است	
که	تبعیض	به	وجود	بیاید.	آن	شخص	متکّبر		زمامدار	می	شود	محور،	مرکز،	هر	کس	با	او	خوب	است،	
کس	در	خدمت	 کس	تملق	گو	است،	هر	 گو	است،	هر	 کس	بله	قربان	 کس	با	او	نزدیک	است،	هر	 هر	
اهداف	او	است،	هر	کس	در	مقابل	کج	روی	هاى	او	قانع	و	تسلیم	و	خاضع	است	این	برخوردار	خواهد	

 تبعیض؛ اثر
 اصلی تکبر 
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گوى	او	نبود،	او	می	شود	 کسی	ثنا که	در	خدمت	او	نبود	ولو	مخالف	او	هم	نباشد	هر	 کسی	 بود.	اّما	هر	
در	 امروز	 تبعیض	 این	 و	 می	آید	 وجود	 به	 در	جوامع	 تبعیض	عظیمی	 در	جامعه.	یک	چنین	 محروم	
کشورهاى	دنیا	براى	خاطر	این	که	ممکن	 کشورهاى	دنیا	هست.	علت	این	که	نمی	گویم	همه	ى	 اغلب	
که	تا	یک	حدودى	این	 است	در	بعضی	جاها	یک	شیوه	هایی	یک	شکل	هایی	یک	قانون	هایی	باشد	
که	زمامداران	آن	 کشورى	را	 کند	و	شما	در	هیچ	جاى	دنیا	پیدا	نمی	کنید	آن	 ی	را	نقض	

ّ
کل مسأله	ى	

کشور،	خودشان	و	مردم	را	در	یک	سطح	بدانند.
امام	 و	 این	مردم	 که	رهبر	 آورده	 براى	ما	پدید	 که	به	فضل	پروردگار	جمهورى	اسالمی	 این	وضعی	
که	به	او	دارند	 	او	بکنند	براثر	محبت	و	ایمان	و	اعتقادى	 که	مردم	حاضرند	همه	چیزشان	را	نثار اّمت	
	نوبت	بایستند،	رهبر	براى	 که	باید	مردم	در کوپن	استفاده	می	کند	و	همان	وسائلی	 مثل	بقیه	ى	مردم	از	
کیفّیت	و	با	همان	نوبت	از	آن	وسائل	 مصارف	داخلی	خانه	ى	خودش	مثل	بقیه	ى	مردم	و	با	همان	
که	بحمداهلل	قرآن	و	اسالم	و	رشحات	حکومت	اسالمی	در	جامعه	ى	ما	 استفاده	می	کند،	این	وضعی	
به	وجود	آورده،	این	را	شما	در	دنیا	دیگر	نمی	بینید	و	بحمداهلل	این	یک	وضعّیتی	است	در	جامعه	ى	
	این	مشاهده	می	شود.	البّته	به	هیچ	وجه	نمی	خواهیم	 که	یک	نشانه	یی	از	حرکت	صدر	اسالم	در ما	
البّته	 که	 هستیم	 آن	حد	 در	 امیرالمؤمنین؟ع؟و	 مثل	حکومت	 اسالم،	 مثل	صدر	 ما	 که	 کنیم	 ادعا	
وَن   َتْقِدُر ا 

َ
ل ْم  

ُ
ک

َ
ِإّن َو  ا 

َ
ل
َ
»أ فرمود:  به	دیگران	 و	 به	عثمان	بن	حنیف	 امیرالمؤمنین؟ع؟هم	خطاب	 خود	

در	 را	 پارسایی	علی	 و	 زهد	 و	 آن	قدرت	 بدهید.	 انجام	 نمی	توانید	 را	شما	 آن	دقت	علی	 َذِلَک«1	 ی 
َ
َعل

که	هر	چه	می	توانیم	 کنید	اّما	ما	وظیفه	مان	این	است	 انسان	هاى	معمولی	دیگر	نمی	توانید	جستجو	
کنیم	و	 کنیم	خودمان	را	به	آن	نزدیک	 که	دستور	دادند	ورع	و	اجتهاد	بخرج	بدهیم،	تالش	 همان	طور	

کرد. ان	شاءاهلل	نزدیک	خواهیم	
اّما	امروز	در	همین	حدى	که	در	جامعه	ى	ما	وجود	دارد	شما	مالحظه	می	کنید	می	بینید	که	مسئولین	
یادى	نسبت	به	مردم	 	امتیازى	برخوردار	نیستند.	مسئولین	مملکت	براى	خودشان	حّق	ز مملکت	از
ثروتهاى	عمومی	 	 از مردم	 از	 بیش	 براى	خودشان	 نمی	دانند،	 باالتر	 مردم	 از	 را	 نیستند	خودشان	 قائل	
ت	و	از	درآمدها	و	منابع	عمومی	مردم	حّقی	قائل	نیستند.	وزیر	مملکت،	نخست	وزیر	مملکت،	

ّ
مل

مسئولین	مملکت	همه	شان	در	یک	حد	معمولی	و	متوسط	زندگی	می	کنند.	البّته	ما	دلمان	می	خواهد	
کنند	 کمتر	و	زاهدانه	تر	همه	ى	مسئولین	زندگی	 کمتر	و	 	این	هم	حّتی	 	از که	باز و	سعی	مان	این	است	
یم	این	جور	بشویم	اّما	یک	چنین	وضعی	دیگر	در	دنیا	نیست.	 و	مایلیم	این	جورى	بشویم	و	امیدوار
کلیدهاى	خزائن	ثروتهاى	عمومی	 که	 کسانی	 کشورها	و	در	حکومت	ها	و	در	 ما	ندیدیم	در	مسئولین	
که	نسبت	به	اموال	مردم	این	قدر	دقت	و	ورع	به	خرج	بدهند.	چنین	چیزى	را	 در	دست	آن	ها	است	

1.شریف	الرضی،	محمد	بن	حسین،	نهج	البالغة	)للصبحی	صالح(	-	قم،	چاپ:	اول،	1414	ق	-	ص	417

زهد مسئوالن 
الزمه ی برقراری 
عدالت
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به	 برتر	دانستن	 را	 البّته	یک	جاهایی	این	تکّبر	،	این	خود	 براثر	تکّبر		است.	 و	این	 مشاهده	نکرده	یم	
در	 که	شما	 آن	وضعی	 می	کنند.	 زندگی	 افسانه	ای	 با	یک	وضع	 کشورها	 مسئولین	 که	 است	 ی	

ّ
شکل

	ایران	شاهدش	بودید	امروز	در	دنیا	در	بسیارى	از	جاها	وجود	 یم	منحوس	پهلوى	در دوران	حکومت	رژ
دارد	مردم	هم	آن	را	تحمل	می	کنند	و	قبول	دارند	به	خیال	این	که	این	واقعًا	یک	حّقی	است	و	این	یک	
فرهنگ	غلط	و	بسیار	خطرناک	است	که	همه	ى	کسانی	که	با	این	فرهنگ	زندگی	می	کنند	باید	بدانند	

که	حکومت	هاى	طاغوتی	هستند.
که	 یانی	 بزرگترین	ز کم	طاغوتی	 کم	و	در	یک	حا برتر	دانستن	در	یک	حا را	 	و	علو	و	خود	 پس	تکّبر	
او	 بری	هاى	 رو	 دو	 و	 محورهاى	 و	 طاغوت	 آن	 خود	 می	برد.	 بین	 	 از را	 عدالت	 که	 است	 این	 می	زند	
	از	 کسی	به	آن	ها	نزدیک	تر	است	همین	طور می	شوند	محور	اصلی	براى	برخورداری	هاى	جامعه	و	هر	
کردم:	 که	در	صدر	عرایضم	عرض	 کرد	و	این	همان	آیه	اى	است	 برخورداریها	بیشتر	استفاده	خواهد	
	قرآن	چند	جا	 که	فرعون	با	آن	صفت	در «1	علو	در	زمین	

ً
ها ِشَیعا

َ
ْهل

َ
أ َو َجَعَل   ْرِض 

َ
أ

ْ
ال فِی  ِفْرَعْوَن َعلا  »ِإّنَ 

« مردم	را	دسته	
ً
ها ِشَیعا

َ
ْهل

َ
یاد	شده	خود	را	برتر	دانستن	به	دنبالش	این	الزمه	ى	طبیعی	را	دارد	»َو َجَعَل  أ

گرفت،	بعضی	 گرفت،	یک	نواختگی	را	از	زندگی	مردم	 کرد،	یک	پارچگی	را	از	مردم	 کرد،	تقسیم	 دسته	
اّما	 بودند،	 در	خدمتش	 بودند،	 نزدیک	 به	خودش	 که	 بودند	 کسانی	 آن	ها	 داد،	 یادى	 ز برخوردارى	 را	
بعضی	را	»َیْسَتْضِعُف طاِئَفًة ِمْنُهْم«	اّما	یک	عده	اى	را	هم	دچار	استضعاف	و	تنگ	دستی	و	سختی	و	
کم	طاغوتی	است.	ما	هم	مردم	 که	این	یکی	از	بدترین	و	بزرگترین	خصیصه	هاى	زشت	حا کرد	 ضعف	
	بزرگترین	 کوچک	بینی	را	وضع	جناح	را	یکی	از که	تواضع	را،	خود	 و	هم	مسئولین	دولتی	موظف	اند	

	تقوا	است. وظایف	خودشان	بدانند	و	این	یکی	از	مصداق	هاى	بارز
مرکز	 هم	 جمعه	 نماز	 است،	 رذیلت	ها	 و	 زنگ	ها	 زدودن	 ماه	 است.	 خودسازى	 ماه	 رمضان	 ماه	
عبادت	است،	مرکز	ساییدن	جبهه	و	پیشانی	برروى	خاک	در	مقابل	عظمت	خدا	است؛	این	فرصت	
که	 ارزش	هایی	 آن	 	 در ندانیم،	 بزرگتر	 و	 باالتر	 را	 خودمان	 بگیریم	 تصمیم	 همه	 بشمارید.	 غنیمت	 را	
کنیم.	یک	نفرى	براى	خودش	ارزش	قائل	است	می	گوید	من	 براى	خودمان	قائل	هستیم	تجدید	نظر	
کنند.	یکی	براى	خودش	ارزش	نسبت	 عالم	ترم	پس	ارزش	من	بیشتر	است.	مردم	باید	به	من	احترام	
قائل	است.	من	پسر	فالنیم،	از	خانواده	ى	فالنیم،	این	خصوصیات	نسبی	را	دارم	پس	باید	مردم	به	من	
کار	مهّم	 کنند.	یکی	براى	خودش	قدرت	قائل	است.	من	داراى	فالن	پستم،	فالن	مقامم	فالن	 احترام	
کارى	 کنند.	یکی	براى	خودش	یک	فدا اجتماعی	در	دست	من	است،	پس	باید	مردم	به	من	احترام	
داده	ام،	 انجام	 را	 فالن	عمل	 وقت	 فالن	 من	 می	شمارد؛	 امتیاز	 وسیله	ى	 را	 آن	 کرده	 که	 مجاهدتی	 و	
کنند.	یا	در	خانواده	ى	من	 کرده	ام	پس	مردم	بایستی	به	من	احترام	 کرده	ام،	فالن	اقدام	را	 فالن	خرج	را	

1.قصص:	4

تواضع از 
ویژگی های 

مسئوالن جامعه 
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این	 کنند؛	 احترام	 به	من	 باید	 مردم	 بود،	 	 بود،	جانباز بود،	شهید	 	 کار فدا بود،	 باشخصیت	 آدم	 فالن	
که	انسان	براى	خودش	فرض	می	کند	 خصلت	ها	و	خصوصیت	ها	و	این	ارزش	ها	و	این	ارزش	هایی	
که	به	درد	مردم	نمی	خورد	 	واقع	ارزش	نیستند	و	ضد	ارزش	اند،	مثل	همان	پپپپپیی	 بعضی	ها	اصاًل	در
که	این	ها	نه	فقط	ارزش	نیست،	بلکه	ضد	ارزش	هم	هست.	 کار	می	آید.	 یا	احیانًا	به	ضرر	مردم	به	
کمی	است	و	 گر	ارزش	هست	در	مقابل	ارزش	تواضع	و	فروتنی	در	مقابل	مردم	یک	چیز	 بعضی	هم	ا
که	 کسانی	 	و	آن	 کشور کارگزاران	دستگاه	اجرایی	 یادى	ندارد	و	مخصوصًا	مسئولین	دولت	و	 ارزش	ز
کم	الهی	و	در	پیغمبران	 که	در	حا کارهاى	مردم	در	دست	آن	ها	است،	آن	ها	باید	همان	خصوصیتی	را	
کردم	در	چندین	هفته	ى	قبل	این	خصوصیت	را	بایستی	همیشه	در	مد	نظر	داشته	باشند	 قباًل	عرض	
یعنی	 ُمْسَتْضَعِفین«1	  

ً
ْقَواما

َ
أ َکاُنوا  َو  ُمْؤِمِنیَن 

ْ
ِلل ْجِنَحَتُهْم  

َ
أ َخَفُضوا  »َو  است:  این	 خصوصیت	 آن	 و	

کمان	الهی،	زمامداران	مورد	قبول	و	رضایت	خدا،	یعنی	پیغمبران	و	اوصیاى	پیغمبران »َو َخَفُضوا  حا
که	جزو	توده	هاى	مردم	اند	 کسانی	 ُمْؤِمِنیَن«	در	مقابل	خلق	اهلل،	در	مقابل	مردم،	در	مقابل	

ْ
ْجِنَحَتُهْم  ِلل

َ
أ

تواضع	 می	کردند	 آن	ها.	خفض	جناح	 مقابل	 در	 می	کردند	 کوچک	 را	 نمی	آیند	خودشان	 به	چشم	 و	
همه	ى	 و	 کشور	 مسئولین	 همه	ى	 وظیفه	ى	 این	 می	دانستند؛	 باالتر	 خودشان	 از	 را	 آن	ها	 و	 می	کردند	
کارها	دست	آن	ها	است،	چه	در	طبقات	باالتر	و	رتبه	ها	و	مسئولیت	های	بزرگ	تر	و	 که	 کسانی	است	
گر	این	خصوصیت	 که	مردم	با	این	ها	سروکار	دارند،	ا کسانی	 چه	تا	ادنی	مراتب	مسئولیتهاى	دولتی	و	
کنند،	 براى	خودشان	تحصیل	 بر	دیگران	 و	پیشگام	 کارگزاران	حکومتی	و	مسئولین	دولتی	مقدم	 را	
کند.	من	از	خداى	بزرگ	 که	این	خصوصیت	بزرگ	در	میان	جامعه	ى	ما	رشد	پیدا	 امید	این	هست	
درخواست	می	کنم	براى	همه	ى	شما	برادران	و	خواهران	که	خداوند	توفیق	تواضع	و	زدودن	صفت	تکّبر		

کند. را	به	همه	ى	شماها	عنایت	
	والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته

	األنوار	)ط	-	بیروت(	-	بیروت،	چاپ:	دوم،	1403	ق	-	ج	14؛	ص	468 1.مجلسی،	محمد	باقر	بن	محمد	تقی،	بحار
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بخش نهم: 
کم در ضاللت و هدایت مردم تأثیر حا



کم جامعه اسالمی1 گفتار بیست و سّوم : حا
بسم	اهلل	الرحمن	الرحیم

کما	حمد	نفسه	و	فوق	ما	یحمد	الحامدون،	احمده	و	استعینه	 الحمدهلل	رب	العالمین،	الحمدهلل	
کما	شهداهلل	لنفسه	و	نصلی	و	 و	استغفره	و	اتوکل	علیه	و	نشهد	ان	ال	اله	اال	اهلل	وحده	ال	شریک	له	
نسلم	علی	رسوله	و	حبیبه،	سیدنا	ابی	القاسم	محمد	و	علی	آله	و	اصحابه	المطهرین	المعصومین،	
سیما	بقیةاهلل	فی	االرضین	و	صل	علی	ائمة	المسلمین	و	هماه	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.	قال	
لاِة َو  َخْیراِت َو ِإقاَم الّصَ

ْ
ْیِهْم ِفْعَل ال

َ
ْوَحْینا ِإل

َ
ْمِرنا َو أ

َ
ًة َیْهُدوَن  ِبأ ِئّمَ

َ
ناُهْم  أ

ْ
اهلل	الحکیم	فی	الکتابه:	»َو َجَعل

نا عاِبدیَن«2
َ
کاِة َو کاُنوا ل إیتاَء الّزَ

کم	اسالمی	است.	 به	حکومت	اسالمی،	شناخت	چهره	ی	حا مربوط	 از	عمده	ترین	مسایل	 یکی	
که	هست،	 کم	اسالمی	آن	چنا	ن	 گر	چهره	ی	حا بسیار	مسئله	ی	مهّم	و	آموزنده	و	منشأ	عملی	است.	ا
کرده	است،	برای	جامعه	ی	مسلمان	روشن	بشود،	امکان	 آن	چنان	که	خدا	خواسته	است	و	قرآن	معین	
همان	طوری	 رسید.	 خواهد	 صفر	 به	 مواردی	 در	 شاید	 شد،	 خواهد	 کم	 اسالمی	 جوامع	 در	 انحراف	
کمانی	 مزّور	حا انحراف	جوامع،	چهره	های	 مهّمترین	عوامل	 از	 یکی	 تاریخ	مشاهده	می	کنیم	 	 در که	
که	به	نام	خدا	بر	مردم	حکم	رانده	اند،	اّما	نه	در	صفات	و	خصال	و	خصوصیات	و	نه	در	 بوده	است	
که	اسالم	خواسته	است	نداشته	اند.	این	مسئله	یک	مسئله	ای	 عملکرد،	هیچ	شباهتی	به	حکامی	
گذشت	قرن	ها	یک	 که	امروز	بعد	از	 که	جا	دارد	درباره	ی	آن	بحث	مشروحی	صورت	بگیرد	و	ما	 است	
که	حدود	و	 حکومتی	به	نام	اسالم	و	مبتنی	بر	احکام	اسالمی	به	وجود	آورده	ایم،	بسیار	شایسته	است	

کنیم. کم	اسالمی	را	برای	مردم	خودمان	روشن	 مرزهای	حا
کم	اسالمی؟	این	را		بگویید.	البّته	من	فکر	نمی	کردم	 	قرآن	و	سنت	در	شناخت	حا چه	می	فهمیم	از
حمداهلل	 به	 	 امروز لکن	 شد.	 خواهد	 تمام	 امروز	 بحث	 این	 که	 می	کردم	 فکر	 بیاید،	 کم	 وقت	 امروز	

1.خطبه	ی	نماز	جمعه		1362/07/15
2.انبیاء:	73

کم مزّور حا
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کردیم	و	نتیجه	این	 که	همه	ی	ما	استفاده	 گرفت	 برنامه	های	مفید	و	دلنشینی	قبل	از	خطبه	ها	انجام	
که	وقتمان	برای	بیان	این	مطلب	دیگر	وافی	نیست.	من	مجبورم	در	خطبه	ی	اّول	فقط	فهرستی	از	 شد	
	اذان	ظهر	نگذرد	و	 که	آن	وقِت	معین	شده	ی	شرعی	بعد	از کنم	 	این	باب	هست	عرض	 که	در مطالبی	
که	با	شما	نمازگزاران	عزیز	در	 نمازمان	در	وقت	واقع	بشود	و	بگذارم	بقیه	ی	بحث	را	در	فرصت	دیگری،	
این	جا	روبه	رو	باشم.	به	مناسبت	عاشورای	حسینی	هم	این	بحث	یک	معنا	و	آب	و	رنگ	دیگری	پیدا	
کم	مزّور	اسالمی	شروع	شد	و	شعاری	 می	کند.	نهضت	امام	حسین؟ع؟	با	شعار	مخالفت	با	یک	حا
کنم	 گر	در	دهه	ی	محرم	باز	یک	وقتی	در	مجمعی	توفیق	پیدا	 کاماًل	می	فهمیدند.	ا که	مردم	آن	را		 بود	
کرد	 	این	باب	هم	در	آن	مناسبت	صحبت	خواهم	 کنم؛	در که	درباره	ی	نهضت	عاشورا	مطالبی	عرض	

و	حاال	وقت	آن	هم		نیست.
که	می	دانیم	قرآن،	 آیاتی	و	اشاره	هایی	هست،	همان	طوری	 کم	اسالمی	 کریم	درباره	ی	حا 	قرآن	 در
قرآنی	 اشارات	 نمی	کند.	 بحث	 نویسندگان	 و	 گویندگان	 و	 مدرسین	 مانند	 را	 اسالمی	 مهّم	 مباحث	
الهی	ذکر	شده	است،	 کتاب	 در	سرتاسر	 که	 آن	چیزی	 از	مجموعه	ی	 و	 فهمید	 باید	 تدبر	 و	 تأمل	 با	 را	
		است.	 	قرآن	آشکار 	آیاتی	از کرد.	اهمّیت		مسئله	ی	حکومت	در مجموعه	ی	تفکر	الهی	را	استنباط	
کمان	و	پیشوایان	را	در	هدایت	و	ضاللت	مردم	بیان	می	کند.	امروز	 که	تأثیر	حا 	آن	آیاتی	 از	جمله،	در
می	شود،	 بحث	 دارند	 نقشی	 چه	 مردم	 مسیر	 تعیین	 	 در دنیا	 کمه	ی	 حا هیأت	های	 این	که	 درباره	ی	
مثاًل	 است.	 شده	 اشاره	 بیانی	 شیواترین	 با	 مطلب	 این	 به	 قرآن	 	 در اّما	 مدرن،	 و	 علمی	 بحث	های	
وُد«1	روز	قیاّمت	 َمْوُر

ْ
ِوْرُد ال

ْ
اَر َو ِبْئَس ال ْوَرَدُهُم الّنَ

َ
ِقیاَمِة َفأ

ْ
درباره	ی	فرعون	می	فرماید:	»َیْقُدُم َقْوَمُه  َیْوَم  ال

که	می	شود	فرعون	در	جلو	و	قوم	فرعون،	فرعونیان،	پشت	سر	او	به	طرف	آتش	حرکت	می	کنند	و	فرعون	
کم	 ترسیم	می	کند.	یک	حا را	 منظره	 بهترین	 این	 وارد	شدنی.	 بد	 آتش	می	کند،	چه	 وارد	 را	 قوم	خود	
کت	و	ضاللت	دچار	می	کند.	خالصه	ی	همه	ی	 گمراهی	و	هال کیفّیت،	به	 فرعون		مردم	خود	را	به	این	
کم	علیه	مردم	خود	می	کند،	همین	است	 که	یک	حا بدی	ها	و	فسادها	و	خباثت	ها	و	توطئه	گری	هایی	

	روز	قیاّمت	آن	ها	را	به	جهنم	وارد	می	کند. که	در
وا َقْومهّم داَر 

ُّ
َحل

َ
 َو أ

ً
ِه ُکْفرا وا ِنْعَمَت الّلَ

ُ
ل ذیَن  َبّدَ

َّ
ی  ال

َ
ْم  َتَر ِإل

َ
 ل

َ
	قرآن	می	فرماید:	»أ 	در	یک	جای	دیگر	در

که	قوم	خود	را،	نعمت	 کسانی	که	 َقَراُر«2	نگاه	نمی	کنی،	نمی	نگری	به	آن	
ْ
ْوَنَها َو ِبْئَس ال

َ
َم َیْصل َبوار َجَهّنَ

ْ
ال

که	 کردند	و	مردم	خود	را	 کفران	نعمت	او	را	 کردند،	به	جای	شکران	نعمت	خدا،	 کفر	 خدا	را	تبدیل	به	
کم	است.	 کردند.	این	نقش	حا کت	یعنی	به	جهنم	وارد	 در	اختیار	آن	ها	بودند،	آن	ها	را	به	وادی	هال
	او	و	 از	آن	چه	در	اختیار که	بد	عمل	می	کند،	شکر	نعمت	های	خدا	را	نمی	کند،	 دستگاه	حکومتی	
در	اختیار	مردم	از	سوی	نعمت	و	لطف	الهی	به	وفور	ریخته	است	استفاده	نمی	کند،	آن	یک	چنین	

1.هود:	98
2.ابراهیم:	29	-	28
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کت	برده	است. که	این	دستگاه،	مردم	خود	را	به	وادی	هال وضعّیتی	را	دارد	
که	به	فکر	هدایت	مردم	و	رعایت	حال	مردم	 کمه	ی	خائن،	حکومت	هایی	 کم	جائر،	دستگاه	حا حا
نیستند،	نمی	توانند	بگویند	ما	یک	گناه	کردیم،	توبه	می	کنیم.	گناهی	که	آن	ها	کرده	اند	به	قیمت	جان	
که	همه	ی	فرمانروایان	عالم،	همه	ی	پیشوایان،	 و	حیثیت	همه	ی	مردمشان	تمام	می	شود.	این	است	
باید	 می	کنند	 فرمانروایی	 مردم	 از	 عده	ای	 بر	 مبسوطی	 یا	 محدودی	 حوزه	ی	 هر	 در	 کسانی	که	 همه	ی	
کِم	جائر	مثاًل	از	 کوبنده	ی	الهی	باشند.	درباره	ی	حا یانه	های	 به	فکر	این	آیات	تکان	دهنده	و	این	تاز

جمله	این	آیات	ذکر	شده.
در	 انبیاء،	 درباره	ی	 قرآن	هست.	 	 در و	صالح،	 تقوا	 پیشوایان	 ایمان،	 پیشوایان	 درباره	ی	 هم	 آیاتی	
را،	 یعقوب	 را،	 را،	اسحاق	 نوح	 را،	 ابراهیم	 ْمِرنا«1	ما	

َ
ِبأ َیْهُدوَن  ًة  ِئّمَ

َ
أ ناُهْم  

ْ
َجَعل »َو  گمانم	 انبیاء	 سوره	ی	

َخْیراِت«2	
ْ
ال ِفْعَل  ْیِهْم 

َ
ِإل ْوَحْینا 

َ
أ »َو  امر	ما	هدایت	می	کردند	 به	 را	 که	مردم	 قرار	دادیم	 امامانی	 را،	 موسی	

لاِة«3	بپا	داشتن	نماز	 کردیم	»َو ِإقاَم الّصَ کارهای	خوب	را	الهام	 آن	ها	را	تنها	نگذاشتیم	به	آن	ها	انجام	
مثاًل.	 آیه	 این	یک	 بودند.	 ما	 کنندگان	 آن	ها	عبادت	 عاِبدین«4	 نا 

َ
ل کاُنوا  »َو  دادیم  تعلیم	 آن	ها	 به	 را	

که	 کسی	 کم	نیست،	امام	یعنی	پیشوا،	آن	چیزی	یا	آن	 	قرآن	همیشه	به	معنای	حا البّته	تعبیر	امام	در
انسان	ها	را	به	سمتی	حرکت	می	دهد.	درباره	ی	تورات	هم	تعبیر	امام	آمده	است	»َو ِمْن َقْبِلِه ِکتاُب  
کمان،	زمامداران،	آن	کسانی	که	زمام	امور	جامعه	خود	را	در	دست	  َو َرْحَمة«5	اّما	درباره	ی	حا

ً
ُموسی  اماما

که	همه	آموزنده	است	و	 	قرآن	هست	 دارند،	تعبیر	امام	آمده	است	و	درباره	ی	آن	اشارتی	و	بیاناتی	در
کفر. کنیم،	ببینیم	امام	هدایت	چگونه	است	و	امام	 که	ما	این	ها	را	باید	تقسیم	 بسیار	مهّم	است	

او	چگونه	 بجنگید،	 کفر	 امامان	 با	 ْفِر«6	
ُ

ک
ْ
ال َة  ِئّمَ

َ
أ وا 

ُ
»َفقاِتل آیات	هست	 	 از بعضی	 در	 که	 آن	طوری	 	

آتش	دعوت	 به	 را	 مردم	 که	 پیشوایی	 و	 است؟	 او	چگونه	 می	کند،	 به	حّق	 که	دعوت	 امامی	 است.	
یعنی	 دادیم،	 قرار	 پیشوایانی	 را	 آن	ها	 ما	 اِر«7	 الّنَ ی 

َ
ِإل َیْدُعوَن  ًة  ِئّمَ

َ
أ ناُهْم  

ْ
َجَعل »َو  می	کند	چگونه	است؟ 

آن	ها	چگونه	اند؟	چهره	ی	 می	کنند.	 آتش	هدایت	 به	 را	 مردم	 آن	ها	 که	 را	 نمرود	 را،	 هامون	 را،	 فرعون	
معارف	 در	 ما	 که	 است	 مسایلی	 مهّم	ترین	 از	 یکی	 این	 است؟	 این	چگونه	چهره	ای	 اسالمی	 کم	 حا

اسالمی	مان	و	مسایل	اجتماعیمان،	باید	آن	را		بفهمیم	و	بدانیم.
کنم	در	تقسیم	بندی	و	فهرست	بحث	هایی	 	این	مقدمه	یک	جمله	ی	دیگر	هم	اضافه	 برای	این	که	از

1.انبیاء:	73
2.همان
3.همان
4.همان

5.احّقاف:	12
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کم	 ببینیم	حا که	 این	است	 ما	دو	بحث	خواهیم	داشت	در	حقیقت.	یک	بحث	 کرد،	 که	خواهیم	
که	یک	سلسله	 اسالمی	چگونه	خصالی	دارد	و	چگونه	خصالی	را	ندارد؟	چون	فقط	این	جور	نیست	
باید	دارای	این	صفت	ها	باشد.	یک	سلسله	 که	 کم	اسالمی	ذکر	شده	باشد	 خصال	مثبت	برای	حا
که	این	خصلت	های	منفی	را	نداشته	 کم	اسالمی	و	باید	 که	مقید	است	حا خصال	منفی	هم	هست	
کم	اسالمی	باید	نداشته	باشد؟	این	ها	 کنیم.	چه	خصلت	هایی	منفی	ای	را	حا باشد،	این	ها	را	معلوم	

کم	اسالمی	باید	داشته	باشد.	این	یک	بحث. کنیم؛	چه	خصلت	هایی	را	حا را	معلوم	
که	دارای	آن	خصلت	های	مثبت	هست	 کم	اسالمی	 که	حاال	حا 	یک	بحث	دیگر	هم	این	است	
	باید	بکند؟	و	وظایف	او	در	قبال	مردم،	در	قبال	دین،	در	قبال	آینده،	در	قبال	مظلومان	در	قبال	 چکار
از	معارف	اسالمی	 که	باید	آن	را	هم	درست	 مستضعفان	چیست؟	این	هم	یک	بحث	دیگر	هست	
دید	 کنیم،	خواهیم	 نگاه	 گر	 ا ما	 و	 کنیم	 بحث	 روی	آن	 و	 کنیم	 پیدا	 و	حدیثی	 قرآنی	 اصیل	 منابع	 و	
که	 دارند؛	چیزی	 یاد	 به	 را	 آن	 بسیاری	 ما	 مردم	 که	 اخیر	 قرن	 نیم	 در	همین	 ما	هم،	 زمان	خود	 در	 که	
مایه	ی	گمراهی	این	جامعه	شد،	نشناختن	چهره	های	صحیح	از	چهره	های	سقیم	و	چهره	های	صالح	
برای	 یه،	چهره	ی	جدیدی	 قاجار دوران	سلطنت	 اواخر	 	 در که	 روزی	 آن	 بوده.	 ناصالح	 از	چهره	های	
مردم	مطرح	می	شد	و	استعمارگران	سعی	می	کردند	این	چهره	ی	جدید	را	در	میان	مردم	جا	بیاندازند،	
رضاخان	را	به	عنوان	یک	چهره	ی	جدید	دادند	به	میان	مردم	و	رضاخان	برای	این	که	خود	را	در	چشم	
مردم	و	دل	مردم	شیرین	بکند	تظاهر	به	دین	می	کرد،	عزاداری	می	کرد،	توی	دسته	جات	عزاداری	راه	
یِخ	اخیِر	 	تاریخ	خودمان.	تار گل	می	مالید.	این	را	ما	دیدیم	در می	افتاد	و	حتی	به	پیشانی	و	به	سر	خود	
گذشت	 با	 فرد	خبیث	 آن	که	همین	 از	 بعد	 به	خود	دیده	است.	 را	 وقایع	عبرت	آمیزی	 ما	یک	چنین	
او	 کنار	رفت	و	چهره	ی	جدیدی	به	جای	 و	 و	نفاق	و	خباثتش	آشکار		شد	 کفر	 سال	های	متمادی،	
کار	شعار	خودش	 	 اّول	 	 در را	 از	علماء	 و	طرفداری	 از	دین	 باز	طرفداری	 آن	چهره	ی	جدید	هم	 آمد،	
که	یک	شخص	یا	 گیری	های	دقیقی	 کردند.	به	بواطن	امور	و	جهت	 قرار	داد.	مردم	هم	ظواهر	را	نگاه	
یک	حکومت	را	مشخص	می	کند	و	معرفی	می	کند	توّجه	نکردند	تا	این	که	توانست	جا	بیفتد	و	جای	
با	این	همه	 با	این	همه	زحمت	و	 کندن	آن	درخت	پوسیده	 کند،	به	طوری		که	در	 خودش	را	محکم	
گر	رهبری	این	رهبر	الهی	 گر	این	قیام	بزرگ	و	نهضت	عظیم	اسالمی	نبود	و	ا که	ا کاری	انجام	بگیرد	 فدا
	این	 که	در گر	این	خصلت	های	الهی	 و	این	فرزند	حسین	و	فرزند	علی	و	وارث	انبیاء،	امام	اّمت	نبود	و	ا
از	 شخصیت	اسالمی	و	قرآنی	متبلور	است	نبود،	به	این	آسانی	ها	آن	شجره	ی	خبیثه	قلع	نمی	شد،	

بین	نمی	رفت.
که	اسالم	 	انقالب	هم	چهره	ی	آن	کسی	 	انقالب	هم	باز	ما	به	همین	تجربه	دچار	شدیم.	بعد	از بعد	از
کسانی	 لذا	 نبود.	 درست	شناخته	شده	 مردم	 برای	 کند،	 مردم	حکومت	 بر	 که	 می	دهد	 اجازه	 او	 به	
گرچه	به	فضل	 ط	بشوند،	ا

ّ
کاری	بر	امور	مرد	ما	مسل یا توانستند	با	زبان	بازی،	با	دروغگویی،	با	نفاق	و	ر
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کی	رانده	شدند	و	این	اقیانوس	عظیم	آن	ها	 الهی	وجود	آن	ها	دیری	نپایید	و	مانند	یک	خس	و	خاشا
یان	های	 کناری	زد	و	بیرون	انداخت.	اّما	وجود	آن	ها	ضرر	خودش	را	زد	و	جامعه	ی	ما	هنوز	دارد	ز را	به	
یانی	دارد.	البّته	باید	تجربه	ای	هم	برای	ما	به	وجود	بیاورد.	 	را	می	برد	و	هر	حادثه	ی	تلخی،	یک	ز آن	روز
من	 که	 کنیم	 معرفی	 به	طور	مجمل	 بخواهیم	 واقعی	 و	 ک	درست	 گر	یک	مال ا بدانیم،	 باید	 ما	 	 این	را	
ک	را	تا	حدودی	 که	همه	ی	مردم	بتوانند	آن	مال فقط	اشاره	می	کنم	و	تفسیرش	را	می	گذارم	برای	بعد	
	بیاید،	 کار بفهمند	و	وسیله	ی	برای	تجربه	ی	آن	داشته	باشند	باید	بگوییم	هر	دستگاه	حکومتی	که	سر	
که	جامعه	و	دستگاه	دولت	و	حرکت	اقتصادی	و	سیاسی	 با	هر	ادعایی	و	حکومت	او	موجب	بشود	
و	اخالقی	و	فرهنگی	مردم	به	سمت	اسالم	باشد،	آن	حکومت،	حکومت	مرضی	اسالم	است.	ولو	در	
ی	جامعه	به	سمت	

ّ
کل کوتاه	مدت	خیلی	محسوس	نشود	اّما	انسان	وقتی	نگاه	می	کند	ببیند	حرکت	

	او	نباشد	هر	 گر	این	خصوصیت	در دین	و	قرآن	است،	این	حکومت	حکومتی	است	مرضی	اسالم	و	ا
چه	ادعا	داشته	باشد	آن	حکومت،	حکومت	غیر	مرضی	اسالم	است.

	نیمه	ی	دّوم	قرن	اّول	،	مقداری	مطالعه	می	کردم،	یک	حقیقت	 	تاریخ	قرن	اّول		از	هجرت،	در بنده	در
	این	تاریخ	مشاهده	کردم	که	جمع	بندی	شده	ی	آن	را		ندیدم	جایی	ثبت	کرده	باشند	 عجیبی	را	من	در
یا	گفته	باشند	که	باید	ثبت	می	شد،	باید	گفته	می	شد.	ما	وقتی	که	از	چند	ده	سال	اّول		قرن	اّول	هجری	
	نیمه	ی	اّول	قرن	اّول	به	بعد	وقتی	نگاه	می	کنیم	می	بینیم	جامعه	ی	اسالمی	یک	باره	 عبور	می	کنیم،	از
که	اواخر	قرن	اّول	در	جامعه	ی	اسالمی	 	از	فساد.	فسادی	 تبدیل	شده	است	به	یک	جامعه	ی	سرشار
مشاهده	می	شود	یک	فساد	عجیب	و	شگفت	آور	است.	مّکه	و	مدینه	دو	شهری	که	مهبط	وحی	الهی	
	این	دو	شهر	بوده	است،	تبدیل	شده	بود	به	دو	شهر	مرکز	فساد،	همه	ی	 و	محل	حکومت	رسول	خدا	در
آوازه	خوان	ها،	همه	ی	فواحش	معروف،	همه	ی	شعرای	بد	زبان،	همه	ی	نوازنده	ها،	همه	ی	آدم	های	بد	
که	یا	ترویج	فساد	می	کردند	 	این	دو	شهر	جمع	شده	بودند.	معروف	ترین	شعرای	بد	زبان	 و	خبیث	در
	اواخر	قرن	اّول	و	در	سراسر	قرن	دّوم	 	را	در	آن	زمان	ها	می	کردند،	در یا	مدح	خلفای	بزرگ	را،	خلفای	جور

تقریبًا،	در	مّکه	و	مدینه	جمع	شده	بودند.
	نماز	جمعه	 که	مناسب	باشد	آن	ها	را	در 	این	باره	هست،	داستان	هایی	نیست	 که	در داستان	هایی	
کارها	در	حرم	خدا	و	در	مدینه	ی	 	به	شما	بگویم	زشت	ترین	 کند.	اّما	همین	قدر برای	عموم	مردم	ذکر	
کار	هست	ادعای	 که	در	رأس	 که	حکومتی	 منوره	انجام	می	گرفت.	وقتی	انسان	نگاه	می	کرد،	می	دید	
کشی	 بکند،	عربده	 که	شراب	خواری	 را	 کسی	 از	شراب	خوارگی	منع	هم	می	کند،	 دین	هم	می	کند،	
پسرهای	 بعضی	 و	 مروان	 و	 عبدالملک	 زمان	 در	 احوال	 این	 همه	ی	 با	 اّما	 می	زند،	 هم	 بکند،	شالق	
که	سمبل	دین	و	معنوّیت	در	جهان	اسالم	هستند،	 عبدالملک	با	همه	ی	این	ظواهر،	مدینه	و	مّکه	
از	معنوّیت	باشد	در	آن	ها	نیست،	انسان	می	فهمد	 که	خبر	 تبدیل	شدند	به	دو	شهر	فاسد	و	چیزی	
کارهای	 در	 آن	وقت	 می	شود	 دقیق	تر	 انسان	 وقتی	 نمی	گوید.	 دروغ	 می	گوید،	 هر	چه	 این	دستگاه	 که	

چرایی تبدیل 
دو شهر اسالمی 
به مرکز فساد در 

صدر اسالم
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که	آن	ها	را	البّته	عامه	ی	مردم	 کذب	است	 که	آن	ها	نشانه	ی	واقعی	 آن	ها	چیزهایی	هم	پیدا	می	کند	
می	توانند	 را	 ی	جامعه	

ّ
کل همان	حرکت	 مردم	 عامه	ی	 اّما	 می	فهمند	 نمی	بینند،	خواص	 نمی	دانند،	

مدینه	ی	 همین	 در	 علی	بن	حسین؟ع؟	 حضرت	 که	 می	فهمد	 انسان	 آن	وقت	 بدهند.	 تشخیص	
که	این	پس	 کمال	افسوس	و	تأثر	فریاد	می	زد	...	آیا	یک	آزاد	مردی	نیست	 که	با	 پیغمبر؟ص؟چگونه	بود	
که	 کسانی	که	شایسته	ی	آن	هستند	بگذارد؟	دنبال	یک	آزاد	مرد	می	گردد	 مانده	ی	دهان	سگ	را	برای	
که	به	وسیله	ی	خلفا	و	عمال	و	مزدوران	آن	ها	به	نوکرهایشان	داده	می	شد،	ترک	 کثیفی	را	 این	دنیای	
که	علی	بن	حسین	چه	می	کشیده	است	و	در	میان	چه	فضایی	زندگی	می	کرده	 بکند،	آدم	می	فهمد	
که	من	امیدوارم	بتوانیم	در	بحث	های	آینده	درباره	ی	 است.	این	یک	مسئله	ی	اساسی	و	مهمی	است	

کتفا	می	کنم. کنیم.	امروز	من	به	همین	اندازه	ا این	مسئله	یک	مقداری	صحبت	
کنم	به	مناسبت	نزدیک	شدن	ماه	محرم،	به	نام	و	یاد	حضرت	اباعبداهلل	حسین	بن	علی؟ع؟	 اشاره	
به	وجود	 را	 شکوه	 با	 حرکت	 آن	 و	 کرد	 حرکت	 آن	جور	 که	 می	دید،	 را	 تلخ	 واقعّیت	های	 همین	 او	 که	
نیست.	 حسینی	 حرکت	 عظمت	 و	 شکوه	 به	 حرکتی	 هیچ	 تاریخ	 طول	 در	 می	داند	 خدا	 که	 آورد.	
کرد	با	یک	عده	افراد	معدود.	این	 کس	با	او	نبود،	حرکت	 حسین	بن	علی	در	یک	دنیای	تاریک،	هیچ	
با	آن	حضرت	صحبت	 یا	در	مدینه	 کردند	 با	او	صحبت	 و	 را	دیدند	 کسانی	که	در	مّکه	امام	حسین	
بودند؟	 که	 این	ها	 می	کردند،	 نکردن	 قیام	 و	 نرفتن	 و	 ماندن	 به	 نصیحت	 را	 حضرت	 آن	 و	 کردند	
که	شوهر	خواهر	حضرت	 عبداهلل	بن	عباس،	عبداهلل	بن	زبیر،	بزرگان	خاندان	پیغمبر،	عبداهلل	بن	جعفر	
	از	اصحاب	پیغمبر؟ص؟یا	خاندان	پیغمبر،	 هم	بود،	محمدبن	حنفیه.	این	چهره	های	معروف	و	ممتاز
این	ها	به	امام	حسین	می	گفتند	شما	حرکت	نکن،	نروید.	یعنی	این	قدر		حسین	بن	علی	تنها	بود.	آن	ها	
	این	حرف	ها	بود.	بله	 که	بخواهند	با	یزیدبن	معاویه	ی	بی	آبرو	و	سیاه	رو	بسازند.	باالتر	از کسانی	نبودند	
که	اهل	 ممکن	بود	با	معاویه	بسازند،	با	یزید	نمی	ساختند.	اّما	در	عین	حال	با	این	که	آدم	هایی	بودند	
که	جای	خود	دارد.	 سازش	با	یزید	نبودند،	به	امام	حسین	می	گفتند	حرکت	نکنید.	توده	ی	مردم	هم	
گفتن	 	نام	و	نشان	دارها،	به	امام	حسین	 کردند،	از کسانی	که	با	امام	حسین	یک	برخوردی	پیدا	 همه	ی	
کی	رسید	به	 که	قباًل	اسم	آوردم.	هر	 آقا	نرو.	عبداهلل	بن	حر	جعفی،	فرزدق	شاعر	معروف	و	آن	چهره	هایی	
کشته	می	شوی.	در	عین	حال	امام	 گفت	آقا	بیخود	حرکت	می	کنی،	نرو،	فایده	ای	ندارد،	 امام	حسین	

کرد. حسین	حرکت	
کار	 کرده	بودند،	خیال	می	کردند	این	جا	هم	پول	و	پله	ای	در	 یک	عده	ای	آمدند	با	حضرت،	اشتباه	
که	یک	رئیسی،	یک	سرداری	حرکت	می	کند،	یک	جنگی	می	شود	یا	یک	غنایمی	 است.	دیده	بودند	
قبیل	خیال	 آن	 از	 گیرشان	می	آید،	 باالخره	می	شود،	یک	چیزی	 یا	یک	مسالحه	ای	 بدست	می	آید،	
کم	شدند	تا	رسیدند	به	 گروه	 گروه	 	نفر	راه	افتادند	اّما	 کرده	بودند.	لذا	با	امام	حسین	حدود	شاید	هزار
داد،	یک	 مردم	 به	 اّول	حرکت	حسین	بن	علی	 	 از که	 آن	درسی	 و	 امام	حسین	 کربال.	ماجرای	حرکت	

حرکت امام 
حسین؟ع؟
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	و	آموزنده	ای	است.	هنوز	هم	تازه	است. ماجرای	بسیار	شگفت	آور
آفریدند.	 را	 کشور	ما،	شهرهای	ما،	مردم	ما،	بزرگ	ترین	حماسه	ها	 یم.	واقعًا	 ما	این	همه	شهید	دار
	ما	از	هر	قطعه	 	برای	ما	اسوه	است.	هنوز کلمه	اش	هنوز کلمه	 کربال	هر	 اّما	من	به	شما	بگویم	داستان	
قطعه	ی	این	تاریخ	پرشکوه	باید	درس	بگیریم	و	هنوز	خیلی	مانده	به	آن	جا	برسیم.	امام	حسین؟ع؟	
پسر	 برادرش،	 فرزند	 فرزندش،	 آمدند.	 هم	 خودش	 بچه	های	 خانواده	اش،	 جوانان	 از	 عده	ای	 و	 ماند	
که	بعضی	از	 	نزدیکترین	اصحاب	 عمویش،	بچه	های	خواهرش،	همین	خودمانی	ها	و	یک	عده	ای	از
	امیرالمؤمنین؟ع؟سال	های	سال	بوده	است،	شمشیر	 کنار که	در	 این	ها	مرد	جنگی	نبودند.	پیرمردی	
هم	زده	است،	حاال	پیر	شده،	ابروهایش	سفید	شده	است،	روی	چشمش	ریخته	است.	مرد	محدثی،	
مرد	مفسری	که	مردم	می	آیند	از	علم	او	استفاده	می	کنند،	از	نصیحت	او	استفاده	می	کنند،	یک	چنین	
و	 نفر	 دو	 و	 هفتاد	 آن	 می	دهند،	 تشکیل	 را	 امام	حسین؟ع؟	 زبدگانی،	اصحاب	 کسانی،	یک	چنین	
کنار	آن	ها	یک	مشت،	زن	و	بچه،	خواهر،	همسر،	دختر،	حرم	پیغمبر،	زنان	نزدیک	به	امام	 البّته	در	
	راه	 حسین؟ع؟،	همه	ی	موجودیش	را	امام	حسین	برداشته	است	آورده	است	در	خدمت	اسالم	و	در
کرد،	امام	حسین	 که	حرکت	 	اّولی	هم	 کاری.	از خدا،	آن	جوان	هایش،	این	هم	خانواده	اش	برای	فدا

	این	حادثه	را	داشت. انتظار
	اّولی	که	امام	حسین؟ع؟	راه	افتاد،	به	عنوان	آدمی	که	دارد	از	کشته	شدن،	از	مرگ	می	گریزد	حرکت	 از
کرد.	نه	این	که	نمی	خواست	حکومت	 که	دارد	به	استقبال	مرگ	می	رود،	حرکت	 نکرد.	به	عنوان	آدمی	
کوفه	را	بگیرد،	نه	این	که	داشت	یک	نوع	شبیه	بازی	در	می	آورد،	نه	 کند،	نه	این	که	نمی	خواست	 پیدا	
کوفه	می	رفت،	اّما	شهادت	خود	را	هم	می	دید	و	همان	طور	 امام	حسین؟ع؟	قاطعًا	به	طرف	حکومت	
ِه   َعِلّیِ ِلَقاِء الّلَ

ً
ا ُمْهَجَتُه َو َمْوِطنا

ً
ا َو َمْن َکاَن ِفیَنا َباِذل

َ
ل
َ
که	سخنش	را	می	شنیدند	فرمود:	»أ که	به	افرادی	

	راه	ما	بریزد.	 که	خونش	را	حاضر	است	در کسی	 ُه«1	آن	  ِإْن َشاَء الّلَ
ً
َیْرَحْل َمَعَنا َفِإنِّی َراِحٌل ُمْصِبحا

ْ
َنْفَسُه َفل

	این	 کرده	است	برای	این	که	در که	توطین	نفس	 خودش	حاضر	بود	خونش	را	بریزد،	آماده		بود.	آن	کسی	
کند،	آماده	 	این	راه	خدا	را	مالقات	 که	در کرده	بود	 کند.	امام	حسین	توطین	نفس	 راه	خدا	را	مالقات	
که	قبل	از	شهادت	به	این	پیروزی	 که	شهید	خواهد	شد	و	امید	این	را	هم	داشت	 بود	و	می	دانست	هم	
مقابل	دشمناِن	 در	 و	 آورد	 و	 برداشت	 امام	حسین؟ع؟	 را	 موجودیش	 کند.	همه	ی	 پیدا	 بزرگ	دست	

کاری	راه	باز	خواهد	شد. 	قرآن	قرار	داد.	چون	می	دانست	با	این	فدا خون	خوار	اسالم	و	خون	خوار
به	همه	ی	 بدهد،	می	خواست	 یاد	 بود.	می	خواست	 آموزنده	 امام	حسین؟ع؟	یک	حرکت	 حرکت	
می	ماند،	 مهجور	 قرآن	 می	کند،	 حکومت	 ظلم	 که	 است	 این	جور	 شرایط	 که	 آن	وقتی	 بفهماند	 دنیا	
که	از	خدا	و	از	دین	بیگانه	اند	و	قطار	منظم	دین	از	خط	خارج	 افرادی	در	رأس	حکومت	قرار	می	گیرند	

	1.ابن	حیون،	نعمان	بن	محمد	مغربی،	شرح	األخبار	فی	فضائل	األئمة	األطهار	علیهم	السالم	-	قم،	چاپ:	اول،	1409	ق	
ج	3،	ص	146
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پیغمبر؟ص؟را	 که	 کسی	 هر	 بلکه	 می	داند،	 امام	 را	 که	حسین؟ع؟	 کسی	 هر	 باید	 آن	وقت	 است	 شده	
ُه  ی الّلَ

َّ
ِه َصل  الّلَ

َ
اُس ِإّنَ َرُسول َها الّنَ ّیُ

َ
کرد: أ کند.	لذا	از	قول	پیغمبر؟ص؟نقل	 پیغمبر؟ص؟می	داند	باید	قیام	

ِه  ِة َرُسوِل الّلَ  ِلُسّنَ
ً
ِه ُمَخاِلفا  ِلَعْهِد الّلَ

ً
ِه َناِکثا ا ِلُحُرِم الّلَ

ًّ
 ُمْسَتِحل

ً
 َجاِئرا

ً
َطانا

ْ
ِی ُسل

ْ
 َمْن َرأ

َ
م َقال

ّ
ْیِه َو آِلِه َو سل

َ
َعل

ُه1	
َ
ُه َمْدَخل

َ
ْن ُیْدِخل

َ
ِه أ ّیَ الّلَ

َ
 َعل

ً
 َکاَن َحّقا

َ
ا َقْول

َ
ْیِه ِبِفْعٍل َو ل

َ
ْر َعل ْم ُیَغّیِ

َ
ُعْدَواِن َفل

ْ
ِإْثِم َو ال

ْ
ِه ِبال َیْعَمُل فِی ِعَباِد الّلَ

که	فرزند	 کنند	و	آمد	و	خدا	را	شکر	 که	مردم	باید	حرکت	 تا	آخر	از	قول	پیغمبر؟ص؟حدیث	نقل	می	کند	
کردند	واقعًا	نمونه	است. که	این	عزیزان	 کاری	 کند.	آن	فدا پیغمبر؟ص؟توانست	چهره	ی	اسالم	را	منور	
حادثه	 یعنی	 کنم.	 مصیبت	 ذکر	 یک	جمله	 هستیم،	 محرم	 آستانه	ی	 در	 این	که	 مناسبت	 به	 من	
کنم.	 برای	شما	به	زبان	ساده	ی	خودم	نقل	 البّته	آموزنده	است،	 و	 که	یک	حادثه	ی	مصیبت	آمیز	 را	
	تاریخ،	حوادثی	داشت.	از	جمله	ی	این	 	پر	خاطره	ی	ماندنی	در امام	حسین؟ع؟	در	همین	راه	بسیار
	امام	حسین؟ع؟	مرکب	می	راندند.	 	ور حوادث	این	بود،	می	آمدند	و	جوانان	و	یاران	و	دوستان	هم،	دور
	بود،	امید	دل	همه	ی	آن	ها	بود،	دیگران	به	حسین	بن	علی؟ع؟	دلشان	قرص	بود.	 امام	حسین؟ع؟	محور
کوتاهی،	 که	حرکت	می	کردند،	امام	حسین؟ع؟	یک	حالت	خواب	 	بین	راه،	روی	اسب،	همین	طور	 در
این	سوارکارهای	 بیدار	شدند،	 از	خواب	 رفتند.	 به	خواب	 لحظه	ای	 یک	 داد،	 بهشان	دست	 چرتی	
گاهی	در	حال	حرکت	خواب	می	بردشان.	البّته	این	حرکت،	حرکت	معمولی	 ماهر،	روی	اسب	هم	
کاروان	شتر	هست،	سوار	شترها	زن	ها	هستند	بنابراین	حرکت	آرامی	بود.	 	این	 که	در کاروان	بود	 یک	
ْیِه  راِجُعون «2.	

َ
ا ِإل

َ
ِه َو ِإّن ا ِلّلَ

َ
حضرت	یک	لحظه	چرت	زد.	از	خواب	که	بیدار	شد	با	صدای	بلند	فرمود:	»ِإّن

	و	زیبای	قرآنی	و	اسالمی	است،	این	جا	شخصیتش	را	نشان	 که	نمونه	ی	یک	چهره	ی	منور کبر	 علی	ا
گرد	هوشمند	و	مطیع	پدر	هم	 تنها	فرزند	پدر	نیست	بلکه	شا کنار	پدر	حرکت	می	کرد،	 می	دهد.	در	
کرد،	 که	پدر	استرجاع	 گهان	دید	 هست.	پسر	بزرگ	امام	حسین	پهلوی	پدر	داشت	اسب	می	راند،	نا
که	یک	چیز	فوق	العاده	ای	پیش	آمده	 کرد	 ْیِه  راِجُعون «3	را	بر	زبان	راند،	احساس	

َ
ا ِإل

َ
ِه َو ِإّن ا ِلّلَ

َ
کلمه	ی »ِإّن

که	خواب	چشمم	 کردی؟	فرمود	من	االن	 کلمه	را	بر	زبان	جاری	 که	این	 که	پدر،	چه	شد	 است.	پرسید	
که	این	قافله	 کلمه	را	بر	زبان	راندم.	دیدم	منادی	ندا	می	کند	 گرفت،	خوابی	دیدم،	از	آن	خواب،	این	 را	
کلمه	را	 به	سوی	مرگ	حرکت	می	کند	و	مرگ	این	قافله	را	استقبال	می	کند،	از	خواب	بیدار	شدم	و	این	
گفتم.	برای	یک	سپاهیانی	که	دارند	به	سمت	مبارزه	ی	با	حکام	غاصب	می	روند،	این	یک	خبر	خوش	
کبر	 کاروان	همه	شان	به	قتل	می	رسند،	اّما	علی	ا کشته	خواهید	شد،	این	 که	شما	 محسوب	نمی	شود	
َحِق«4	مگر	ما	بر	حّق	نیستیم؟	راه	ما	راه	

ْ
ی  ال

َ
ْسَنا َعل

َ
ل

َ
	»أ به	جای	این	که	دلش	بلرزد	به	پدرش	گفت:	ای	پدر

کوفی،	لوط	بن	یحیی،	وقعة	الطّف	-	ایران؛	قم،	چاپ:	سّوم	،	1417	ق	ص	172 1.ابو	مخنف	
2.بقره:	156

3.همان
4.ابن	شهر	آشوب	مازندرانی،	محمد	بن	علی،	مناقب	آل	أبی	طالب	علیهم	السالم	)البن	شهرآشوب(	-	قم،	چاپ:	اول،	

قیام عاشورا
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ِه َما ُنَبالِی«1	حاال	  َو الّلَ
ً
حّق	نیست؟	فرمود:	بلی	چرا،	ما	در	حّق	هستیم،	به	سوی	حّق	می	رویم.	فرمود	»ِإذا

کرد. کبر	ثابت	هم	 یم.	و	همین	حرف	را	علی	ا کی	از	مرگ	ندار 	راه	حّق	می	رویم	هیچ	با که	در
گرفتند	و	به	قتله	گاه	رفتند	 گریه	اجازه	 	و	با	 	روز	عاشورا	بعد	از	آن	که	اصحاب	یکی	یکی	با	اصرار در
و	جنگیدند	و	به	شهادت	رسیدند	و	جز	جوانان	بنی	هاشم،	آن	حلقه	ی	مّتصل	به	حسین	بن	علی؟ع؟	
که	اجازه	بدهد	به	میدان	 کرد	 که	آمد	خدمت	امام	حسین؟ع؟	خواهش	 کسی	باقی	نماند،	اّول	جوانی	
کبر	بود.	آمد	خدمت	امام	حسین؟ع؟،	عجیب	این	است،	بدون	 برود	و	بجنگد	و	شهید	بشود،	علی	ا
کبر	برود	به	میدان.	من	نگاه	می	کردم	در	حاالت	حسین	بن	علی؟ع؟	 هیچ	گونه	تأملی	اجازه	داد	که	علی	ا
امام	 کردند،	 رفتن	 تقاضای	میدان	 کسانی	که	 این	 	 از این	چند	ساعت	عاشورا،	در	مقابل	هر	یک	 	 در

	برخورد	می	کند. حسین	یک	جور
	او	است.	 وقتی	قاسم	بن	الحسن	می	آید،	امام	حسین؟ع؟	به	او	اجازه	نمی	دهد.	او	فرزند	نابالغ	برادر
بچه	ی	سیزده	ساله	است	و	امام	حسین؟ع؟	او	را	مثل	اّمانتی	در	دست	خود	می	داند،	لذا	وقتی	قاسم	
گرفت	 آغوش	 در	 را	 قاسم	 بروم	میدان،	حضرت	 بده	 اجازه	 که	 کرد	 امام	حسین؟ع؟	عرض	 به	 و	 آمد	
به	 امام	حسین؟ع؟	تقاضای	رفتن	میدان	 	 از آمد	 کبر	 اّما	وقتی	علی	ا کردن.	 گریه	 کرد	های	های	 بنا	 و	
کبر	رفت	میدان،	مقداری	جنگید،	خسته	شد،	 بکند،	هیچ	مقاومتی	حسین	بن	علی؟ع؟نکرد	و	علی	ا
	برساند.	آمد	 کند	و	به	نزد	پدر جوان	شجاعی	است،	توانست	خودش	را	از	میان	لشگر	دشمن	خارج	
خدمت	امام	حسین؟ع؟	عرض	کرد	که	یا	ابتا،	تشنگی	دارد	مرا	می	کشد.	معلوم	بود	که	آبی	در	دستگاه	
که	 	راه	خدا	ادامه	بده،	زود	است	 حسین	بن	علی؟ع؟	نیست.	لذا	فرمود	پسرم	برو	به	مبارزه	ی	خودت	در
کبر	از	وسط	میدان	به	گوش	همه	 از	دست	پیغمبر؟ص؟جامی	بنوشی.	دیری	نگذشت	که	صدای	علی	ا
ِه ُیْقِرُئَک    الّلَ

ُ
ی  َرُسول اُم«2	پدر	جان	خدا	حافظ.	»َهَذا َجّدِ

َ
ل ْیَک الّسَ

َ
َبَتاْه َعل

َ
که	صدا	می	زد:	»َیا أ رسید	

ْنَیا« ْیَنا َو َشَهَق َشْهَقًة َفاَرَق الّدُ
َ
َقُدوَم َعل

ْ
ِل ال  َعّجِ

ُ
اَم َو َیُقول

َ
ل الّسَ

والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته

1379	ق	-	ج	4؛	ص	95
1.همان

	األنوار	)ط	-	بیروت(	-	بیروت،	چاپ:	دوم،	1403	ق	-	ج	45؛	ص	45 2.مجلسی،	محمد	باقر	بن	محمد	تقی،	بحار
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گفتار بیست و سّوم  نمودار 
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بخش دهم: 
کمان آفات و بیماری های حا



کم و مبارزه با آن 1 گفتار بیست و چهارم: استکبار حا
بسم	اهلل	الرحمن	الرحیم

ها	احمده	و	استعینه	
ّ
کل ها	علی	جمیع	نعمه	

ّ
کل 	الحمدهلل	رّب	العالمین	الحمدهلل	بجمیع	محامده	

و	 سّره	 حافظ	 و	 خلقه	 فی	 خیرته	 و	 نجیبه	 و	 حبیبه	 علی	 م	
ّ
اسل و	 ی	

ّ
اصل و	 علیه	 اتوّکل	 و	 استغفره	 و	

الهداة	 المنتجبین	 األطهرین	 و	 األطیبین	 اله	 و	علی	 ابی	القاسم	محّمد	 نبّینا	 و	 غ	رساالته	سّیدنا	
ّ
مبل

المهدیین	المعصومین	سّیما	بقّیةاهلل	فی	األرضین	و	صّل	علی	ائمة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	
ْرِض 

َ
أ

ْ
ا فِی ال ّوً

ُ
ذیَن لا ُیریُدوَن ُعل

َّ
ها ِلل

ُ
آِخَرُة َنْجَعل

ْ
اُر ال َک  الّدَ

ْ
و	هداة	المؤمنین.	قال	اهلل	الحکیم	فی	کتابه:	»ِتل

قیَن«2 ُمّتَ
ْ
عاِقَبُة ِلل

ْ
 َو ال

ً
َو لا َفسادا

	بیان	آفت	هایی	که	یک	حکومت	یا	یک	نظام	یا	زمام	داران	 	در	بحث	مربوط	به	حکومت	اسالمی،	در
و	سردمداران	یک	عده	از	مردم	به	آن	دچار	می	شوند،	بحثمان	رسید	به	آفت	تکّبر		و	علو	و	خودبرتربینی	
و	 برادران	 با	شما	 را	 این	بحث	 که	 از	جمعه	ى	آخرى	 کنندگان.	چون	 و	منّیت	در	دستگاه	حکومت	
در	 که	 می	کنم	 اشاره	 مختصر	 طور	 به	 است،	 گذشته	 هفته	 چند	 کردم،	 مطرح	 آن	 در	 عزیز	 خواهران	
که	تکّبر		و	 کردیم	 کبر	و	علو	و	استکبار	زمامداران،	به	دو	سه	نکته	ى	اصلی	اشاره	شد.	اّواًل	عرض	 باب	
خودخواهی	و	احساس	منّیت	و	غرور،	مانع	اصلی	اجراى	اخالق	و	عدالت	در	جامعه	است	و	در	مردم	
معمولی،	مانع	اجراى	اخالق	است.	آن	چیزى	که	موجب	می	شود	انسان	به	لوازم	اخالق	اسالمی	عمل	
که	بداخالق	ها	و	بی	صفاها،	 نکند،	خودخواهی	و	خودپسندى	و	خودبرتربینی	او	است.	غالبًا	دامی	
که	به	انواع	بیماری	هاى	اخالقی	دچارند	 کسانی	 بی	وفاها،	تهّمت	زنندگان،	دروغ	گویندگان	و	بقیه	ى	
	انسان	به	وجود	 	این	جا	است	که	آفات	اخالقی	دیگر	در 	آن	افتاده	اند،	دام	تکّبر		و	خودبینی	است	و	از در
که	 	و	به	مدیران	جامعه	رسید،	اشکالی	 ط	و	زمامدار

ّ
می	آید؛	اّما	همین	تکّبر		وقتی	به	سطح	اقشار	مسل

که	مانع	اجراى	اخالق	می	شود؛	بلکه	پایه	هاى	عدالت	را	در	جامعه	 ایجاد	می	کند	فقط	این	نیست	

1.خطبه	هاى	نماز	جمعه	1363/04/29
2.قصص:	83

خودخواهی، 
آفت دستگاه های 
حکومتی
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سست	می	کند.
که	 	این	جهت	هم	مهّم	است	 کبر	و	خودخواهی	در	مورد	زمامداران،	از که	بررسی	مسأله	ى	 لذاست	
گفت	 ط	بر	نیایند	باید	

ّ
کبر	در	زمامداران	و	طبقات	مسل گر	این	مطلب	را	مردم	ندانند	و	در	صدد	عالج	 ا

دو	 داراى	 	 تکّبر	 که	 کردم	 را	عرض	 این	مطلب	 نخواهد	شد؛	همچنین	 تأمین	 در	جامعه	 که	عدالت	
که	ما	فعاًل	در	صدد	بحث	در	باب	مسایل	اخالقی	نیستیم،	 جنبه	است.	یکی	جنبه	ى	اخالقی	است	
اسالمی	 انقالب	 پایه	هاى	 بحمداهلل	 که	 ما	حاال	 و	جامعه	ى	 ما	 مردم	 که	 است	 گر	چه	خیلی	خوب	 ا
آن	 	 ما	در بپردازند.	لکن	بحث	 آن	اخالق	 به	رسیدن	 به	تالش	 و	 به	اخالق	اسالمی	 مستحکم	شده،	
که	عبارت	است	از	جنبه	ى	اجتماعی	این	مسأله	و	بحث.	مشکل	اجتماعی	 جنبه	ى	دّوم	هست،	
	این	بیمارى	 گر	زمامداران	دچار 	این	که	ا در	باب	تکّبر		مسئوالن	و	زمامداراِن	جوامع	عبارت	است	از
باشد	 اندک	مقاومتی	داشته	 زمامداران	 که	در	مقابل	خودخواهی	 بر	همه	ى	چیزهایی	 آفت	بشوند	 و	
قله	ى	 به	 او	 	 پرواز 	 از مانع	 و	 می	بندد	 را	 	 زمامدار پاى	 و	 قانون	دست	 گر	 ا یعنی	 آمد.	 وارد	خواهد	 	 فشار
گر	حضور	 ا می	شود.	 نقض	 قانون	 	 متکّبر	 زمامداران	 وسیله	ى	 به	 می	شود	 او	 آرزوهاى	خودخواهانه	ى	
مردم	در	صحنه	مانع	از	اهداف	خودسرانه	و	خودخواهانه	بشود،	متکّبر	ین	و	مستکّبر	ین	حضور	مردم	
	متکّبر		به	 که	زمامداِر گر	ارزش	هایی	در	جامعه	وجود	داشته	باشد	 در	صحنه	را	از	بین	خواهند	برد.	ا
خاطر	رواج	این	ارزش	ها	نتواند	به	اهداف	خودخواهانه	ى	خود	برسد	این	ارزش	ها	را	در	جامعه	نقض	

که	نمی	شود	نسبت	به	آن	بی	تفاوت	ماند. کی	است	 	بزرگ	و	خطرنا کرد؛	این	یک	آفت	بسیار خواهد	
گر	ما	درباره	ى	تکّبر		و	علو	و	استکبار	زمامداران	بحث	می	کنیم	به	خاطر	این	آفت	هم	 که	ا لذاست	
یم	و	آن	را	نشناسانیم	و	از	آن	پیشگیرى	نکنیم	و	خداى	نکرده	 گر	ما	به	تکّبر		زمامداران	نپرداز هست.	ا
که	زمامداران	متکّبر		و	مستکّبر		و	داراى	علو	و	استعال	 	آینده	در	معرض	آن	قرار	بگیرد	 جامعه	ى	ما	در
	نفوذ	 	آن	روز	به	صورت	معمولی	و	عادى	از کنند،	هیچ	چیزى	نخواهد	توانست	در بر	آن	تسلط	پیدا	
استکبار	 زیرا	 بشود.	 مانع	 می	آورد	 وجود	 به	 این	خودخواهی	 که	 خرابه	کاری	هایی	 و	 این	خودخواهی	
	و	 	بین	می	برد،	حضور 	بین	می	برد،	صالح	اجتماع	را	از 	بین	می	برد،	ارزش	ها	را	از وقتی	آمد	قانون	را	از
کرد،	یک	مقدارى	هم	 که	حاال	اجمااًل	عرض	خواهم	 دخالت	و	نصیحت	مردم	را	جلوگیرى	می	کند	
که	تکّبر		یک	اسم	دیگرى	پیدا	می	کند	و	آن	طغیان	است.	طاغوت	ها	 قباًل	عرض	شده	و	این	جا	است	
که	در	طول	تاریخ	ما	از	آن	ها	خیلی	چیزها	شنیدیم	و	قرآن	پر	است	از	شرح	و	توصیف	 و	طغیان	گرها	
که	در	مقابل	ارزش	ها	سرکشی	 روش	ها	و	شیوه	هاى	طغیان	گران	تاریخ،	طغیانشان	به	همین	معنا	بود	
	بین	می	بردند،	 می	کردند.	با	ارزش	ها	مبارزه	و	ستیزه	می	کردند.	ارزش	های	اصیل	را	نابود	می	کردند،	از
	در	بحث	هاى	قبلی	عرض	کردیم	 براى	خاطر	نخوت	و	منّیت	و	خودخواهی	شان.	این	مسایل	را	اجمااًل
	به	یکی	دو	نکته	ى	دیگر	هم	اشاره	می	کنم.	یک	نکته	اهمّیت		دادن	به	همین	موضوعی	است	 و	امروز
که	اشاره	شد	و	آن	پرداختن	به	مسأله	ى	تکّبر		و	علو	و	منّیت	در	زمامداران	است،	این	مسأله	را	باید	
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کم	نگرفت. دست	
که	ممکن	است	 که	مایه	ى	تکّبر		و	خودخواهی	در	همه	ى	انسان	ها	هست،	اّما	در	آن	کسانی	 گر	چه	 ا
َءاُه اْسَتْغنَی«1	 ن ّرَ

َ
َیْطَغى  أ

َ
ِإْنساَن ل

ْ
احساس	استغفا	و	بی	نیازى	کنند،	این	مایه	شدیدتر	و	قوى	تر	است	»ِإّنَ ال

انسان	وقتی	خود	را	مستغنی	ببیند	طغیان	می	کند.	مستغنی	دیدن	یعنی	چه؟	یعنی	احساس	قدرت	
کمک	هاى	ماّدى	و	معنوى	دیگران،	از	جهت	 که	از	جهت	مال	دنیا،	از	جهت	 کند	 بکند،	احساس	
که	هر	انسانی	نسبت	به	دیگران	و	به	هم	نوع	خود	دارد،	بی	نیاز	است.	یک	چنین	احساسی	 احتیاجی	
کاذب	 کاذب	است.	لکن	همین	احساس	 گر	چه	در	همه	ى	انسان	ها	هم	این	احساس،	احساس	 که	ا
	انسان	ایجاد	طغیان	می	کند.	چرا	می	گوییم	احساس	کاذب؟	زیرا	هیچ	انسانی	نیست	که	مستغنی	 در
و	بی	نیاز	باشد؟	همه	ى	انسان	ها	محتاج	و	فقیرند؛	فقیر	به	لطف	خدا،	فقیر	به	کمک	طبیعت،	فقیر	به	
که	علی	رغم	این	فقر	و	احتیاج	همه	 همکارى	و	مساعدت	انسان	هاى	دیگر،	اّما	انسان	هایی	هستند	
کمک	دیگر	بی	نیاز	 جانبه	احساس	می	کنند	مستغنی	اند،	خودشان	را	از	مردم	مستغنی	می	بینند.	از	
گذشته	ى	تاریخ،	در	زمان	 کی	را	نه	فقط	در	 کاذب	و	خطرنا که	ما	نظیر	یک	چنین	احساس	 می	بینند	
	ایران	و	میان	جامعه	ى	خود	مشاهده	 کشور 	تاریخ	نزدیک	خودمان،	در	 خودمان	در	سطح	جهان،	در
	بود	اّما	احساس	قدرت	می	کردند.	احساس	یک	 که	سراپاى	وجودشان	احتیاج	و	نیاز کسانی	 کردیم.	
که	همان	 کاذبی	را	به	دنبال	آورده	بود.	دیدیم	 که	احساس	یک	بی	نیازى	و	استغفاى	 کاذب،	 قدرت	
کسی	شده	بودند،	به	مجرد	این	که	خودشان	را	از	حمایت	مردم	 کمک	و	حمایت	مردم	 که	به	 کسانی	
کردند	و	به	مقّدسات	مردم،	عقاید	 کردند	و	به	مردم	پشت	 کمک	مردم	بی	نیاز	و	مستغنی	احساس	 و	
کردند	و	معلوم	شد	 کردند،	مردم	همه	به	آن	ها	پشت	 مردم	ارزش	هاى	معتبر	در	چشم	مردم	بی	اعتنایی	
که	آن	ها	به	آن	می	بالیدند	و	درباره	ى	خودشان	آن	را	تصور	می	کردند،	 که	این	قدرتی	و	این	شخصیتی	
کسی	بیشتر	پیش	می	آید؟	 ی	ضایع	و	باطل	شد	و	سرابی	پیش	نبود.	این	حالت	استغنا	در	چه	

ّ
کل به	

که	براى	نان	شب	خود	و	فرزندانش	 کلیدهاى	قدرت	دست	آن	ها	است.	آن	انسانی	 که	 کسانی	 در	آن	
او	احساس	 تن	بدهد،	 کارى	 به	هر	 بدود.	 آن	جا	 این	جا،	 مجبور	است	تالش	بکند،	زحمت	بکشد،	
آن	ها	سالم	 به	 بزند،	 لبخند	 آن	ها	 به	 است	 مردم	مجبور	 توّجه	 براى	 که	 کسانی	 آن	 نمی	کند.	 استغنا	
که	مردم	 کند،	او	احساس	استغنا	نمی	کند،	اّما	آن	انسانی	 بکند،	در	مقابل	آن	ها	بلند	بشود	و	تواضع	
که	امکان	هاى	ماّدى	در	اختیار	 	او	حمایت	می	کنند،	انسانی	 علی	الظاهر	پشت	سر	او	قرار	دارند،	از
	او	است،	 	و	تالش	و	تولید	در	اختیار کار کلیدهاى	 ی	در	دست	او	است،	

ّ
او	است،	خزانه	ى	ثروت	مل

که	داراى	 که	زودتر	از	دیگران	احساس	استغنا	و	بی	نیازى	بکند	مگر	آن	انسان	هایی	 او	طبیعی	است	
که	 	این	لغزش	بزرگ	محفوظ	بدارد.	بنابراین	استغنا	و	بی	نیازى	 که	ایمان،	آن	ها	را	از یک	ایمان	باشند	

1.علق:	6	و	7
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	باال	است	 کردن	همه	ى	ارزش	هاى	انسانی	و	درجه	ى	باال	و	فراز خود	موجب	تکّبر	،	طغیان	و	پامال	
که	مسئوالن	 که	در	زمامداران	بیشتر	به	وجود	می	آید،	این	یک	نکته	است.	و	نکته	ى	دیگر	هم	همین	
ی	جامعه	اثر	

ّ
کل 	و	علو	به	خرج	بدهند،	این	در	وضع	 گر	استکبار 	و	زمامداران	و	سردمداران	جوامع	ا کشور

که	در	میان	مردم	ممکن	 	بین	می	برد،	آن	صفایی	 می	گذارد.	سالمت	مزاج	جامعه	را	تکّبر		زمامداران	از
که	به	طور	طبیعی	در	میان	توده	هاى	مردم	 است	وجود	داشته	باشد	و	آن	هم	رنگی	و	هم	دلی	و	محبتی	
این	در	خطبه	ى	قاصعه	ى	 و	 بین	می	رود	 	 از زمامداران	 و	 و	استکبار	مسئوالن	 	 تکّبر	 با	 به	وجود	دارد،	
امیرالمؤمنین)ع(	یکی	از	مهّمترین	ُخَطب	امیرالمؤمنین؟ع؟هست	و	ممکن	است	یک	وقتی	درباره	ى	
	بیماری	هاى	اساسی	جوامع	انقالبی	و	تازه	 این	خطبه	بیشتر	صحبت	بکنم	حضرت	به	دو	بیمارى	از
	این	دو	بیمارى،	بیمارى	تکّبر		است	و	دّومی	بیمارى	 که	یکی	از روییده	و	متولد	شده	اشاره	می	کند	

تشّتت	و	تفرقه	است.
ْم 

ُ
ِبَصْفِوک َشِرْبُتْم   ِذیَن 

َّ
»ال می	فرمایند:	 کردند،	 بیان	 را	 نکته	 امیرالمؤمنین؟ع؟این	 خطبه	 این	 	 در 	

و	 احساسات	 زالل	 آب	 آن	 با	 همراه	 آن،	 با	 شما	 که	 هستند	 کسانی	 آن	 	 متکّبر	 زمامداراِن	 َدَرُهْم «1	
َ

ک
کدر	آن	ها	را	هم	نوشیدید.	یعنی	وجود	سنگین	 که	در	میان	خودتان	هست،	آب	 عواطف	و	عقایدى	
کردید	و	 آن	ها	را،	خواست	ها	و	تمایالت	غیرقابل	تحمل	آن	ها	را	با	صفاى	طبیعی	خودتان	شما	تحمل	
ْم َمَرَضُهْم«2	به	سالمت	مزاج	معنوى	خودتان،	بیمارى	آن	ها	را	ممزوج	

ُ
ِتک ْطُتْم ِبِصّحَ

َ
کردید	»َو َخل قبول	

کردید.	مزاج	جامعه	به	طور	طبیعی	یک	مزاج	سالمی	است.	تمام	بیماری	ها،	تمام	 کردید	و	مخلوط	
با	 که	 می	آید	 کسانی	 آن	 ناحیه	ى	 	 از اجتماعی	جامعه	 در	جّو	 فسادها	 و	 انحراف	ها	 تمام	 سختی	ها،	
تدبیر	غلط	و	نیت	هاى	شیطانی	و	فسادانگیزى	ذاتی	خود	و	با	تکّبر		خود،	این	ها	را	در	جامعه	به	وجود	
که	یک	زمامدارى	مستکّبر		شد،	ُمستعلی	شد،	خود	را	از	مردم	باالتر	دانست،	 بیاورند.	بنابراین	وقتی	
که	با	او	ارتباط	دارند	تافته	ى	 کسانی	 	و	بری	هاى	خود	را	و	 براى	خود	حّق	بیشتر	قائل	بود،	خود	را	و	دور
جدا	بافته	اى	دانست	و	براى	خود	حکمی	قائل	شد	که	براى	دیگر	مردم	قائل	نبود،	یعنی	همین	بیمارى	
ی	

ّ
کل 	بیشتر	زمامداران	مستکّبر		و	خودسِر	دنیا	این	وجود	دارد،	وقتی	این	جورى	شد،	فساِد	 و	آفتی	که	در

کل	نظام	جامعه	اثر	می	گذارد.	 	بین	می	رود	و	در	 و	اخالقی،	جامعه	را	می	گیرد،	سالمت	مزاج	جامعه	از
آینده	هاى	دور	دست	و	جامعه	ى	اسالمی،	 تا	 یم	 بپرداز به	این	مسأله	 باید	 	این	جهت	 از که	 لذاست	
کردم،	شاید	 این	بحث	ها	عرض	 اّول	 	 در که	 کند.	همان	طور	 پیدا	 بیمارى	مصونیت	 این	 به	 نسبت	
که	به	حکام	و	زمامداران	ممکن	است	 گر	ما	بیماری	ها	و	آفت	هایی	را	 کرده	باشم،	ا مکررًا	هم	عرض	
گاه	 	و	آ برسد	تشریح	نکنیم،	نسبت	به	آن	ها	حّساسّیت	نشان	ندهیم،	مردم	را	نسبت	به	آن	ها	بیدار
آن	 به	 هم	 ما	 خود	 و	 بیاید	 هم	 خودمان	 سراغ	 به	 فسادها	 این	 آینده	 	 در که	 ندارد	 ُبعدى	 هیچ	 نکنیم	
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بیماری	ها	دچار	بشویم.
	باید	 	این	که	ما	چگونه	با	تکّبِر		زمامدار 	این	جا	وجود	دارد	عبارت	است	از که	در آن	نکته	ى	اصلی	
کنیم؟	این	یک	مسأله	ى	فوق	العاده	مهمی	است.	هر	بیمارى	و	آفتی	را	یک	عالجی	هست.	 مقابله	
کنیم	در	یک	جامعه	اى،	زمامداراِن	خودسر	و	هتاک	و	متکّبر	وجود	داشته	 که	ما	فرض	 این	جور	نیست	
باشند	و	عالجی	نداشته	باشد.	عالج	هایی	وجود	دارد	و	البّته	بحث	در	باب	این	عالج	ها	یک	بحث	
که	االن	براى	ما	مورد	احتیاج	هست	این	است	 	آینده	مطرح	بکنم.	آن	چه	 طوالنی	است.	شاید	هم	در
گر	 ا باشند،	 متوّجه	 گر	 ا مردم	 مردم	است.	 توّجه	 اساسی	ترین	عالج،	 البّته	 کنیم.	 مراقبت	 ما	 که	خود	
و	 بشناسند	 و	 ببینند	 فورًا	 زمامداران	 در	 را	 و	خودخواهی	 غرور	 و	 کبر	 نشانه	هاى	 گر	 ا باشند،	 	 هوشیار
که	نه	زمامدار	در	صدد	رفع	این	بیمارى	نیست	در	 کردند	 گر	احساس	 کنند	و	ا خیرخواهانه	اعتراض	
مقابل	او	تعّرض	کنند،	یقینًا	این	بیمارى	عالج	خواهد	شد.	لذا	در	همین	خطبه	ى	قاصعه	که	درباره	ى	
کل	نظام	ها،	امیرالمؤمنین؟ع؟بحث	می	کنند،	در	یک	 تکّبر		افراد	و	زمامداران	و	سردمداران	و	جوامع	و	
ِذیَن 

َّ
ْم ال

ُ
ْم  َو ُکَبَراِئک

ُ
َحَذَر ِمْن َطاَعِة َساَداِتک

ْ
َحَذَر ال

ْ
جا،	در	یکی	دو	جا	خطاب	به	مردم	می	گویند	که	»َفال

گر	احساس	کردید	یک	جا	مسئوالن	و	سردمداران	و	زمامداران	 تکّبر وا َعْن َحَسِبِهْم«1	به	مردم	می	گویند	ا
	قرار	داده،	آن	شأن	را	براى	خودشان	 جامعه	تکّبر		به	خرج	می	دهند	و	آن	شأنی	را	که	اسالم	براى	زمامدار
	آن	را	می	خواهند	یقینًا	از	آن	ها	اطاعت	نکنید؛	این	آخرین	عالج	و	آخرین	دوا	 کم	می	دانند	و	باالتر	از
که	به	این	عالج	برسیم	یقینًا	عالج	هاى	دیگرى	هم	وجود	دارد.	خود	مسئوالن	 	آنی	 است.	اّما	قبل	از

بایستی	مراقب	باشند.
که	وارد	شهر	انبار	شد	-	انبار	یکی	از	شهرهاى	بین	عراق	و	شام	هست،	 امیرالمؤمنین؟ع؟،	وقتی	
رؤسا	 و	 بزرگان	 	 از که	عده	اى	 دید	 می	رفتند،	 معاویه	 با	 براى	جنگ	 به	طرف	صفین	 که	 در	سفرى	 	-
شهر	 وارد	 حضرت	 که	 هم	 بعد	 استقبال،	 آمدند	 ریش	سفیدها	 خالصه	 و	 مسئوالن	 و	 زمین	دارها	 و	
هم	 این	ها	 می	کردند،	 حرکت	 و	 می	رفتند	 سواره	 و	حضرت	 دویدن	 کردند	 بنا	 پیشاپیش	 می	شدند،	
نگاهی	 امیرالمؤمنین؟ع؟یک	 می	کردند.	 حرکت	 دو	 حالت	 امیرالمؤمنین؟ع؟با	 اسب	 پیشاپیش	
انجام	 ید	 که	دار کارى	است	 این	چه	 َصَنْعُتُموُه «2	 ِذی  

َّ
ال َهَذا  »َما  فرمود:	 بعد	 کرد؛	 این	ها	 به	 با	تعجب	

که	به	وسیله	ى	این	رسم	به	مسئوالن	 یم	 که	ما	دار ا«	این	یک	رسمی	است	 ٌق ِمّنَ
ُ
گفتند:	»ُخل می	دهید؟	

کار.	حضرت	فرمود،	این	 و	زمامداران	خودمان	احترام	می	کنیم،	در	مقابل	این	ها	تعظیم	می	کنیم	با	این	
	این	 	از	عمل	شما	سودى	نمی	برد،	اّما	شما	از که	آن	زمامدار بسیار	رسم	بدى	است.	این	رسمی	است	

یان	می	بینید،	این	یک	حقیقتی	است. که	می	کنید	ز کارى	
در	 این	جور	 آن	ها	 می	کند،	 حرکت	 دارد	 آن	ها	 به	 بی	اعتناى	 زمامدار،	 که	 می	بینند	 مردم	 که	 وقتی	
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کوچک	می	شوند،	ذلیل	 	تواضع	مردم،	اّما	مردم	 مقابل	او	تواضع	بکنند،	او	البّته	سودى	نخواهد	دید	از
که	وسیله	ى	حرکت	و	تالش	واقعی	او	است،	خالی	می	شوند؛	لذاست	 می	شوند،	از	جوهر	انسانیت	
کوچک	می	کند،	در	 	براى	مردم	مضر	است،	براى	او	سود	ندارد.	بعد	فرمود	در	دنیا،	شما	را	 کار که	این	
که	دیدند،	 آخرت	هم	براى	شما	موجب	عذاب	است.	در	یک	بیان	دیگرى	امیرالمؤمنین؟ع؟	وقتی	
َمَع  َماِشی  

ْ
ال َمْشَی  »َفِإّنَ  فرمود:	 می	دوند،	 و	 می	کنند	 حرکت	 پیاده	 ایشان	 رکاب	 در	 کنار	 در	 کسانی	

ید	در	رکاب	او	با	این	 که	سوار	می	شود	و	شما	دار َماِشی«1	آن	کسی	
ْ
ٌة ِلل

َّ
اِکِب ، َو َمَذل اِکِب َمْفَسَدٌة ِللّرَ الّرَ

ت	می	دوى	و	حرکت	می	کنی	او	فریب	می	خورد،	او	مخدوع	قرار	می	گیرد،	خیال	می	کند،	
ّ
حالت	ذل

که	 و	شخصیتی	است	 مقام	 آن	چنان	 داراى	 واقعًا	 که	 برخودش	مشتبه	می	شود،	خیال	می	کند	 امر	
	او	دارد	راه	می	رود	ذلیل	می	شود	و	 کنار که	در	 کسی	هم	 کنند.	و	آن	 	تواضع	 باید	در	مقابل	او	این	جور
کنونِی	 ت	را	به	هیچ		وجه	جایز	نشمرده.	البّته	این	جا	نباید	بعضی	از	مسئولیِن	

ّ
اسالم	براى	مسلمان	ذل

که	از	بعضی	از	مسئولین	 	این	حرف	و	همین	مقدار	حفاظتی	 کنند	از جمهورى	اسالمی	اتخاذ	سند	
می	شود	این	را	هم	به	بهانه	ى	این	که	اسالم	اجازه	نداده،	امیرالمؤمنین؟ع؟اجازه	نداده	و	ما	روى	این	
طبیعت	 که	 هستند	 کسانی	 از	 جامعه	 مسئولین	 که	 وقتی	 نه	 کنند.	 رد	 را	 این	 کردیم،	 تکیه	 مسأله	
آن	ها	با	طبیعت	مردم،	اخالق	آن	ها	با	اخالق	مردم،	منشأء	و	خواستگاه	آن	ها	با	منشأء	و	خواستگاه	
توده	ى	مردم	یکسان	است،	جزو	مردم	اند،	از	میان	مردم	برخاستند،	زبان	مردم	را	می	فهمند،	مردم	زبان	
که	از	داخل	و	خارج	 آن	ها	را	می	فهمند،	براى	خودشان	امتیازاتی	قائل	نیستند	و	در	میان	تهدیدهایی	
مخالفین	انقالب	و	دشمنان	نظام	جمهورى	اسالمی	نسبت	به	مسئوالن	و	مؤثرین	و	دست	اندرکاران	

که	االن	وجود	دارد	یک	چیز	طبیعی	است. 	این	حدى	 دارند،	حفاظت	در
بر	مسئوالن	 که	 اوایل	امام	فرمودند	 کردند.	 بر	مسئوالن	الزم	 که	به	عنوان	وظیفه	ى	شرعی	 لذاست	
واجب	است	که	خودشان	را	حفاظت	کنند.	االن	هم	یقینًا	همین	جور	است	و	مسئوالنی	که	براى	مردم	
که	ما	 کار	می	کنند	و	خدمت	می	کنند	و	شب	و	روز	نمی	فهمند	و	تالش	می	کنند	به	این	بهانه	اى	 دارند	
که	 نمی	خواهیم	دچار	آفت	تکّبر		بشویم	از	حفاظت	الزم	از	آن	مقدار	معمول	و	قابل	قبول	و	منطقی	یی	
حفاظت	دارد	و	باید	انجام	بگیرد	یقینًا	حّق	ندارند	شانه	خالی	کنند	و	این	را	مردم	از	آن	ها	می	خواهند.	
کنند	در	مقابل	توطئه	هاى	شرق	و	غرب.	 که	آن	ها	خودشان	را	حفاظت	 مردم	از	مسئولین	می	خواهند	
که	 که	همین	مردمی	 که	به	تدریج	جورى	نباشد	 ولی	حواسمان	هم	باید	جمع	باشد،	مواظب	باشیم	
کردند،	به	تدریج	در	طول	سالیان	 کارشان	را	شروع	 با	اخالق	هاى	انسانی	و	مردمی	و	با	انِس	با	مردم	
کنند	از	 کنند	از	مردم	جدا	هستند،	احساس	 که	احساس	 متمادى	خداى	نکرده	به	آن	جایی	برسند	
که	مردم	 که	البّته	برطبق	هوشیارى	 کنند	بر	مردم	یک	ترجیح	و	برترى	دارند،	 مردم	باالترند،	احساس	
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کنون	امام	عزیز	و	بزرگوارمان	چه	به	زبان	و	چه	 	اّول	انقالب	تا که	از ما	بحمداهلل	دارند	و	هدایت	هایی	
و	 است	 بعید	 ان	شاءاهلل	 البّته	 آینده	هایی	 دادند،	چنین	 انجام	 مسئولین	 و	 مردم	 به	 نسبت	 به	عمل	
که	خداى	متعال	مسئولین	 کنید	 من	از	شما	برادران	و	خواهران	خواهش	می	کنم	براى	مسئولین	دعا	
این	 کند،	 از	احساس	منّیت	حفظ	 از	خودپسندى،	 از	خودبرتربینی،	 	، تکّبر	 	 از را	 جمهورى	اسالمی	
و	 اسالمی	 پیروزى	جمهورى	 رمز	 این	 که	 بماند	 باقی	 ان	شاءاهلل	 همیشه	 مردم	 با	 ارتباط	صمیمانه	ى	
امکان	پیاده	شدن	ارزش	هاى	معنوى	و	اسالمی	است	و	به	خود	شما	برادران	و	خواهران	هم	توصیه	
	برتر	دانستن	خود	از	 	تکّبر		و	اجتناب	از 	بردن	تواضع	و	اجتناب	از 	به	کار که	تقواى	الهی	را	در می	کنم	

کند. کنید	و	امیدوارم	پروردگار	همه	ى	ما	را	هدایت	 برادران	و	خواهران	مؤمن	رعایت	
	و	السالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته
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گفتار بیست و چهارم نمودار 
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بخش یازدهم: 
حقوق متقابل مردم و حکومت در اسالم



گفتار بیست و پنجم: تقابل مردم و دولت1
بسم	اهلل	الرحمن	الرحیم

اهلل	وحده	
ّ

الاله	اال ان	 اشهد	 و	 اتوّکل	علیه	 و	 استغفره	 و	 استعینه	 و	 احمده	 العالمین	 رّب	 الحمدهلل	
	هو	العزیز	الحکیم.	

ّ
	اّولی	العلم	من	خلقه	ال	اله		اال الشریک	له	کما	شهداهلل	لنفسه	و	شهدت	به	مالئکته	و

و	اشهد	اّن	محّمدًا	عبده	و	رسوله	و	صفّیه	و	خلیفته	فی	ارضه	و	حّجته	علی	عباده.	صلوات	اهلل	علیه	
و	علی	آله	و	اصحابه	األطیبین	األنجبین	الهداة	المهدیین	المعصومین	المطهرین	و	صلوات	اهلل	علی	

ائمة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.
جمهوری	 متعّهد	 مسئول	 دو	 ایران،	 ت	

ّ
مل دیده	ی	 و	 دل	 نور	 دو	 و	 عزیز	 دو	 شهادت	 سالگرد	 	 	 	 	

اسالمی،	شهیدان	عزیز	رجایی	و	باهنر	و	همچنین	خاطره	ی	شهادت	جان	سوز	شهید	قدوسی	و	نیز	
	و	رشید،	رئیس	شهربانی	جمهوری	اسالمی،	سرتیپ	وحید	دستجردی،	جزء	 شهادت	افسر	خدمتگزار
از	 به	همین	مناسبت،	هفته	ی	دولت	 انقالب	ما	است.	 یادبودهای	خاطره	انگیز	و	عبرت	آموز	دوران	
این	 که	در	طول	 ما	 ت	

ّ
برای	همه	ی	مل ایران	اعالم	شد.	فرصتی	شد	 سوی	دولت	جمهوری	اسالمی	

با	 بشنوند.	 به	دولت	جمهوری	 راجع	 و	مسایلی	 آن	هست،	حقایقی	 روز	 آخرین	 امروز	 که	 یک	هفته	
این	 	 روز امروز	آخرین	 که	 بنده	هم	 ببینند.	 کار	خدمتگزاران	خدا	آشکارتر	 دولت	شان	آشناتر	بشوند،	
گذشته	 که	در	زمینه	ی	حکومت	الهی	و	اسالمی	در	چندین	جمعه	ی	 	اداره	ی	بخشی	 هفته	است،	در
که	مربوط	است	به	 	این	جا	می	کنم	 کوتاهی	را	در به	عرض	شما	نمازگزاران	عزیز	رسانده	ام	یک	بحث	
کارگزاران	دولتی	و	هم	به	یکایک	 همین	مسأله	ی	دولت	و	یک	هشداری	است	به	همه	ی	ما،	هم	به	

آحاد	مردم.
مردمی	 کردیم	تحت	عنوان	 را	مطرح	 اسالمی،	یک	مسأله	ای	 به	حکومت	 مربوط	 باب	مسایل	 در	
کلمه،	مردمی	 که	حکومت	اسالمی	یک	حکومِت	به	معنای	واقعی	 گفتیم	 بودن	حکومت	اسالمی	و	

1. . خطبه ى مناز جمعه 1362/06/11
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	این	زمینه	در	چند	خطبه	بیان	شده	است.	من	به	شما	برادران	و	خواهران	 که	در است.	رئوس	مطالبی	
گفتیم	 کردیم.	 بیان	 را	در	باب	حکومت	مردمی	اسالمی	 یادآوری	می	کنم.	این	چیزها	 ترتیب	 به	این	
برنامه	ریزی	 مردم	 منافع	 در	جهت	 دو،	 دارد.	 مردم	 اعتقاد	 و	 برایمان	 تکیه	 اسالمی	یک	 که	حکومت	
و	 مدیران	 چهار،	 است.	 مردم	 قاطع	 کثرّیت	 ا میل	 و	 رضایت	 مورد	 آن	 ی	

ّ
کل خطوط	 سه،	 می	کند.	

مسئوالن	این	حکومت	از	دل	مردم	جوشیده	اند،	از	میان	مردم	برآمده	اند،	از	طبقات	ممتازه	و	باالنشین	
جامعه	نیستند،	لذا	خلق	و	خوی	آن	ها	هم،	خلق	و	خوی	عامه	ی	مردم	است.	پنج،	اصل	حکومت	
رئیس	جمهور،	 فقیه،	 ولی	 است.	 انتخاب	شده	 مردم	 نظر	 به	 آن	 ارکان	 و	 آن	حکومت	 نوع	 اسالمی،	
که	طبعًا	تابع	این	ها	است.	شش،	در	اجرای	برنامه	های	این	 نمایندگان	مجلس	مقنن،	و	چیزهایی	
از	دور	تماشا	نمی	کنند.	جنگ،	پشت	جبهه،	مسایل	عمرانی،	 دولت	مردم	مشارکت	جدی	دارند.	
ی	و	عمده	ی	دیگر.	هفت،	مردم	در	همه	ی	

ّ
کل جهاد	سازندگی،	بسیج	عمومی	و	همه	ی	بخش	های	

دستگاه	 این	 که	 جایی	 هر	 در	 و	 انتخابات	 	 در راهپیمایی	ها،	 	 در حاضرند،	 حّساس	 صحنه	های	
	این	فهرست	ما	آخرین	خصوصیت	 حکومتی	الزم	بداند	مردم	در	آن	جا	حاضر	و	ناظرند	و	هشت،	و	در
ترور	 را	 حکومت	 سردمداران	 که	 همان	هایی	 هستند	 یکی	 دولت	 دشمنان	 و	 مردم	 دشمنان	 این	که	
که	آحاد	 می	کنند،	نمایندگان	مجلس	شورای	اسالمی	را	مورد	تهاجم	قرار	می	دهند،	همان	ها	هستند	
که	همه	ی	ما	می	دانیم	و	 ترور	می	کنند.	این	حرفی	است	 را	هم	وقتی	دستشان	برسد	 مردم	حزب	اهلل	
که	این	جنایت	ها	به	وسیله	ی	 	نزدیک	شاهد	بودیم.	خوشبختانه	همان	دست	هایی	 می	دانستیم	و	از
آن	ها	انجام	گرفته	بود	خودشان	هم	اعتراف	کردند	و	همه	ی	دنیا	و	همه	ی	گوش	های	با	انصاف	و	حرف	
که	 گروه	اند.	این	یک	خصوصیاتی	بود	 حّق	شنو	آن	را	شنیدند.	دشمنان	دولت	و	دشمنان	مردم	یک	
	این	خصوصیات	برای	مردمی	بودن	حکومت	مطالب	دیگر	متعددی	هم	گفته	شد	 گفتیم.	البّته	غیر	از

که	جای	بحث	آن	نیست. و	مطالب	فراوان	دیگری	هم	هست	
این	 آن	 و	 دنیا	است	 برای	همه	ی	حکومت	های	 این	یک	مشکلی	 که	 باقی	می	ماند.	 یک	مطلب	
است	که	دولت	ها	و	مردم	در	اغلب	کشورهای	دنیا	یک	حالت	تقابل	و	مانند	دو	حریف	دارند	یعنی	آن	
	زیر	بار	آن	در	 گر	بتوانند	و	برای	آن	ها	مشکلی	به	وجود	نیاید	از که	مردم	می	خواهند	دولت	ها	ا چیزی	را	
که	معین	می	کنند،	 که	دولت	ها	می	خواهند	احکام	و	قوانین	مقّرّرات	ی	 می	روند.	متقاباًل	آن	چیزی	را	
کشورهای	استبدادی	و	نظام	های	تحمیلی	 	زیربار	آن	احکام	خارج	می	شوند.	در	 گر	مردم	بتوانند	از ا
که	مردم	هرجوری	می	توانستند	ضربه	بزنند	 یم	پیشین	ایران	 کاماًل	واضح	است،	یک	نمونه	اش	رژ که	
ِج	دستگاه،	حتی	قوانین	راهنمایی	را	هم	

َ
	ل که	از کسانی	بودند	 	آن	روزها	 می	زدند.	من	یادم	می	آید	در

و	 اخالل	 این	که	 برای	 می	شدند.	 وارد	 عمدًا	 ممنوع	 ورود	 بود	 نوشته	 که	 آن	جایی	 می	کردند.	 ف	
ّ
تخل

گر	 ا را	وضع	می	کرد،	مردم	 	 و	مقّرّرات	 قوانین	 	 از که	دستگاه	ضّدمردمی	 کنند.	هر	چه	 ایجاد	 اختالل	
آن	هم	 بود،	 مقابلش	هم	دستگاه	 نقطه	ی	 نکنند.	 را	عمل	 قوانین	 آن	 که	 می	توانستند،	می	خواستند	

تقابل دولت 
و مردم در 
حکومت های 
غربی و اسالمی
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کیفّیت	عمل	می	کرد،	هر	چه	مردم	می	خواستند	آن	نمی	شد	هر	چه	او	می	خواست	 با	مردم	به	همین	
از	 بعضی	 می	شدند	 مجبور	 چنینی	 این	 تحمیلی	 دولت	های	 یک	 هم	 جاهایی	 یک	 البّته	 می	شد.	
در	 که	 است	 این	یک	مشکلی	 بدهند.	 آن	ها	 به	 مردم	 بستن	دهان	 برای	خاطر	 را	 مردم	 خواسته	های	
مردم،	 بانزاکت	ترین	 میان	 در	 و	 کشورها	 پیشرفته	ترین	 در	 دارد.	 وجود	 هم	 غیراستبدادی	 کشورهای	
که	دولت	ها	وضع	می	کنند	به	عنوان	یک	قوانین	واجب	االطاعة	و	مقّدس	شمرده	 قوانین	و	مقّرّرات	ی	
گر	 کنند.	ا گزیرند	به	آن	ها	عمل	 که	نا گر	مردمی	هم	به	آن	قوانین	عمل	می	کنند	فکر	می	کنند	 نمی	شود.	ا

کرد. یادی	عمل	نخواهند	 که	می	توانید	عمل	نکنید	یقینًا	عده	ی	ز گفته	بشود	 به	آن	ها	
این	مشکل	در	حکومت	اسالمی	نیست.	آن	چیزی	که	ما	می	گوییم	الگوی	کامل	حکومت	اسالمی	را	
بیان	می	کنیم	و	همه	ی	الگوها،	نمونه	های	دیگر	که	به	آن	کمال	نیستند،	باید	بروند	به	این	طرف	و	به	آن	
کم	بر	مردم	-که	حّق	و	شایسته	 که	دستگاه	حا کمال	برسند.	در	حکومت	اسالمی،	مقّرّرات		و	قوانینی	
کنند.	البّته	 است-	وضع	می	کند	برای	مردم	واجب	االطاعة	است.	مردم	باید	بر	طبق	آن	احکام	عمل	
	بزرگان	را	ما	دیدیم	که	این	مسأله	را	در	قالب	تقسیم	قوانین	به	قوانین	ثابت	و	قوانین	متغّیر	بیان	 بعضی	از
که	دولت	های	اسالمی	آن	ها	 می	کردند	و	می	گفتند	قوانین	متغّیر	در	شریعت	اسالم	آن	قوانینی	هستند	
را	تحویل	مردم	می	دهند	و	برای	مردم	وضع	می	کنند.	من	حال	آن	را	نمی	خواهم	بگویم.	ممکن	است	
آن	جا	بحث	داشته	باشد.	قوانین	صادره	از	حکومت	اسالمی	را،	قوانین	شرعی	دانستن،	به	آن	معنایی	
که	من	می	خواهم	به	 	و	زکات	را	قانون	شرعی	می	دانیم؛	این	محتاج	بحث	است.	آن	چیزی	 که	ما	نماز
که	حّق	است	و	بر	طبق	شرایط	اسالمی	است	و	در	یک	 گر	حکومتی	 که	ا کنم	این	است	 آن	استدالل	
گر	قوانین	و	مقّرّرات		چنین	حکومتی	برای	مردم	واجب	االطاعة	نباشد،	این	 جامعه	ای	تشکیل	شد	ا
کند،	 را	پی	گیری	 ترتیباتی	 و	 کند	 را	وضع	 قوانینی	 	 کشور در	یک	 باید	 نقض	غرض	است.	حکومت	
از	لحاظ	شرعی	 که	مردم	موّظف	نباشند	 	باشد	 گر	قرار کند.	ا را	اداره	 	 کشور تا	بتواند	آن	جامعه	و	آن	
گوش	به	زنگ	باشند،	ببینند	دولت	اسالمی	و	 که	 این	قوانین	را	عمل	بکنند	و	برای	مردم	الزم	نباشد	
حکومت	اسالمی	از	آن	ها	چی	می	خواهد	آن	را	برای	او	انجام	بدهند	پس	تشکیل	این	حکومت	نقض	
گوش	نکنند	و	فرمان	 که	مردم	به	حرف	او	 غرض	خواهد	بود.	یک	چیز	بی	فایده	خواهد	بود.	حکومتی	
که	یقینًا	 او	را	اطاعت	نکنند	و	قوانین	او	را	الزم	االجرا	ندانند،	یا	از	بین	خواهد	رفت	و	بلبشو	خواهد	شد	
از	بین	خواهد	رفت	و	جای	او	یک	حکومت	و	 یا	 هرج	و	مرج	و	بل	بشو	برخالف	نظر	اسالم	است.	و	

سلطه	ی	غیر	حّق	و	ظالمان	های	به	وجود	خواهد	آمد.
کند؟	آن	وقتی	 کامل	می	تواند	جامعه	را	اداره	 چه	زمانی	دولت	اسالمی	و	حکومت	اسالمی	به	شکل	
کند	و	مردم	هم	 کند	و	اجرا	 که	قوانین	با	دقت	و	مراقبت	و	طبق	چارچوب	شرع	مقّدس	اسالم	وضع	
کنند.	خطبه	ی	نهج	البالغه	ی	شریف	 که	او	می	گوید	عمل	 متقاباًل	تسلیم	قوانین	او	باشند	و	آن	چه	را	
که	می	فرماید،	فکر	می	کنم	خطبه	ی	سی	و	چهار	 گاه	می	کند	در	آن	جایی	 کاماًل	آ 	این	قسمت	ما	را	 در
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َی  َحق«1	ای	مردم	من	بر	شما	حّقی	دارم	و	شما	هم	
َ
ْم  َعل

ُ
ک

َ
 َو ل

ً
ْم َحّقا

ُ
ْیک

َ
 لِی َعل

اُس ِإّنَ َها الّنَ ّیُ
َ
یا	سی	و	سه »أ

که	دولت	برگردن	مردم	 که	حّق	در	اسالم	طرفینی	است.	این	جور	نیست	 گفتیم	 ید.	و	 بر	من	حّقی	دار
حّق	دارد	اّما	مردم	برگردن	دولت	حّق	ندارند.	این	جور	هم	نیست	که	مردم	به	گردن	دولت	حّق	دارند	اّما	
دولت	به	گردن	مردم	حّق	ندارد.	نه،	طرفین	به	گردن	یکدیگر	حّق	دارند	و	باید	این	حّق	را	شناخت	و	هر	
گردن	دولت	دارند	آن	را	امیرالمؤمنین؟ع؟جلوتر	 که	مردم	به	 کند.	بعد	حّقی	را	 کدام	به	حّق	خود	عمل	
کم	 	ترسیم	چهره	ی	حا که	در که	من	درباره	ی	این	حقوق	در	یک	بحث	دیگری،	آن	جایی	 بیان	می	کند	
که	 «2	حّقی	 ّیَ

َ
ْم َعل

ُ
ک

ُ
کرد.	می	فرماید	»َفاّما َحّق اسالمی	ان	شاءاهلل	بحث	بکنم	مفصل	صحبت	خواهم	

»َتْوِفیُر  است	 شما	 برای	 ْم«3	خیرخواهی	
ُ

ک
َ
ل ِصیَحُة  »َفالّنَ دارید  علی	بن	ابی	طالب؟ع؟	 گردن	 به	 شما	

وا«5	
ُ
ا َتْجَهل

َ
ْم َکْیل

ُ
گرداندن	وافر	بهره	های	زندگی	ماّدی	به	شما	است »َو َتْعِلیُمک ْم«4	باز	

ُ
ْیک

َ
ْم  َعل

ُ
َفْیِئک

کردن	عامه	ی	مردم	است	 ُموا«6	و	تربیت	
َ
ْم َکْیَما َتْعل

ُ
ِدیُبک

ْ
آموختن	شما	است	تا	جاهل	نمایند. »َو َتأ

که	دولت	جمهوری	 گر	امروز	ما	 که	ا گاه	شوید.	این	چهار	جمله	ی	بسیار	حساس	و	پرمغز	و	مهّم	 تا	آ
کار	خود	راضی	 کر	و	از	 ت	مان	انجام	بدهیم،	خدا	را	شا

ّ
	را	برای	مل کار 	 اسالمی	هستیم	بتوانیم	این	چهار

و	 بیان	شرایط	 به	مناسبت	 در	یک	خطبه	ی	دیگر	 ان	شاءاهلل	شرح	می	دهم	 را	من	 این	 و	 بود.	 خواهیم	
این	جمالت	بعدی	 کم	دارد.نقطه	ی	مورد	نظر	من	 که	آن	حا و	وظایفی	 کم	اسالمی	 خصوصیات	حا
َبْیَعِة«8	اّول	این	که	به	بیعت	وفا	کنید.	

ْ
َوَفاُء ِبال

ْ
ْم«7	اّما	حّق	من	به	گردن	شما	»َفال

ُ
ْیک

َ
ى َعل است.	»َو اّما َحّقِ

َمْشَهِد 
ْ
ِصیَحُة فِی ال کم	شما	باشم	این	تعهد	را	نشکنید. »َو الّنَ که	من	حا که	سپردید	 یعنی	این	تعهدی	

که	هستید،	در	 کنید.	یعنی	هم	در	میان	مردم	 َمِغیِب«9	پیش	رو	و	پشت	سر	برای	من	خیرخواهی	
ْ
َو ال

که	هستید،	روشتان	و	رفتارتان	خیرخواهانه	باشد	نسبت	به	حکومت	و	 وضع	معمولی	زندگی	خودتان	
که	موجب	خیرخواهی	است	به	من	بگوید.	من	 که	با	من	روبه	رو	می	شوید	آن	چه	 هم	پیِش	رو.	آن	وقتی	
کنید.	علی	بن	ابی	طالب؟ع؟	تعریف	و	مجامله	نمی	خواهد،	 گر	عیبی	دارم	بازگو	 کنید.	ا را	نصیحت	
ْم«10	آن	وقتی	

ُ
ْدُعوک

َ
ِإَجاَبُة ِحیَن أ

ْ
تش	طلب	می	کند.	»َو ال

ّ
مدح	و	ثنا	نمی	خواهد.	بیان	کردنحقایق	را	از	مل
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که	شما	را	فرا	می	خوانم	پاسخ	بدهید	برای	جنگ،	برای	فّعالّیت،	برای	نماز	جمعه	و	برای	کارهای	دیگر،	
اَعُة  وقتی	علی	بن	ابی	طالب؟ع؟	شما	را	دعوت	می	کند،	پاسخ	بدهید،	بیایید	و	آخرین	جمله	»َو الّطَ
کنید،	این	همان	قوانین	 که	شما	را	امر	می	کنم،	به	چیزی	دستور	می	دهم	اطاعت	 م«1	وقتی	

ُ
ِحیَن آُمُرک

که	این	واجب	االطاعه	بودن	به	خاطر	اماّمت	معصوم	 کرد	 	این	جا	نمی	توان	ادعا	 و	مقّرّرات	.	یقینًا	در
گر	مسأله	ی	اماّمت	معصوم	علی	بن	ابی	طالب؟ع؟	 علی	ابن	ابی	طالب؟ع؟	است.	برای	خاطر	این	که	ا
کم	حرف	می	زند	 باشد	مخصوص	دوران	حکومت	او	نیست.	علی	بن	ابی	طالب؟ع؟	به	عنوان	یک	حا
که	برای	همه	ی	مسلمین	واجب	االطاعة	است؛	چه	او	را	قبول	داشته	 نه	به	عنوان	یک	امام	معصومی	
کم	اسالمی،	 باشند،	چه	نداشته	باشند،	چه	در	رأس	حکومت	باشد،	چه	نباشد.	به	عنوان	یک	حا
کم	اسالمی	وقتی	از	مردم	چیزی	می	خواهد	به	مردم	امر	می	کند،	مردم	 کم	اسالمی،	حا خصوصیت	حا

کنند.	این	یکی	از	خصوصیات	حکومت	اسالمی	است. باید	اطاعت	
کنونی	ما،	مراد	از	حکومت	آن	مجموعه	ای	 که	ما	می	گوییم	حکومت	اسالمی	در	نظام	 البّته	وقتی	
	امور	مردم	است.	در	رأس	این	حکومت	ولی	فقیه	قرار	دارد	که	خط	دهنده،	راهنمایی	 کارگزار است	که	
قانون	گذاری	 این	حکومت	مجلس	 تشکیالت	 در	 است.	 نهایی	 کننده	ی	 نهی	 و	 کننده	 امر	 کننده،	
کند	و	در	مجموعه	ی	این	 که	موّظف	است	قوانین	را	برای	مردم	بر	طبق	مصلحت	آن	ها	جعل	 است	
حکومت	قّوه	ی	مجریه	و	دولت	است	که	آن	چه	را	که	مجلس	وضع	می	کند	این	ها	باید	آن	را	اجر	کنند.	
کنند.	قّوه	ی	مجریه	یک	دامنه	ی	بسیار	وسیعی	دارد.	 و	همچنین	مجلس	را	برای	وضع	قوانین	آماده	
کارگزاران	اجرایی	در	همه	ی	بخش	های	مختلف،	جزو	قّوه	ی	مجریه	اند.	قّوه	ی	مقّننه	و	قّوه	ی	 همه	ی	
	زیر	چتر	ولی	فقیه،	مجموعه	ی	حکومت	 	قّوه	ی	قضائیه	و	در کنار که	در	 کسانی	هستند	 مجریه	همان	
امری	 یک	 مردم	 برای	 تشکیالت	 و	 این	دستگاه	 بودن	 االطاعة	 واجب	 می	دهند.	 تشکیل	 را	 اسالمی	
است	مخصوص	 چیزی	 یک	 این	 است،	 بیان	شده	 این	جا	 	 امیرالمؤمنین؟ع؟در کالم	 در	 که	 است	
را	 آن	ها	 باشند	 معتقد	 کارگزاران	حکومت	 به	 که	 وقتی	 مردم	 ندارند.	 دیگران	 را	 این	 اسالمی.	 دولت	
مردم	 به	 و	 	 مقّرّرات	 و	 قوانین	 	 از می	کنند	 که	جعل	 را	 آن	چه	 این	ها	 که	 می	دانند	 باشند	 داشته	 قبول	
می	دهند	این	برطبق	مصلحت	مردم	است.	البّته	دولت	اسالمی	و	مجلس	شورای	اسالمی	نمی	تواند	
که	هر	چه	از	مقّرّرات		می	دهد	صددرصد	برطبق	مصلحت	است.	این	یک	چیزی	است	 ادعا	بکند	
که	فقط	از	مقّرّرات		ناشی	از	معصومین	می	توان	انتظار	داشت،	اّما	می	تواند	دولت	جمهوری	اسالمی	
که	 آن	چه	 که	 کند	 ادعا	 اسالمی	 در	جمهوری	 ی	حکومت	

ّ
کل و	دستگاه	 اسالمی	 و	مجلس	شورای	

	و	دراز	 می	کند	به	انگیزه	ی	خیر	و	صالح	مردم	است.	مطالعه	می	کنند،	فکر	می	کنند،	مشورت	های	دور
کنند	و	در	 که	برای	مصلحت	مردم	مناسب	و	شایسته	است	آن	را	پیدا	 می	کنند	برای	آن	که	آن	چیزی	

1.همان
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اختیار	مردم	بگذارند.	قوانین	و	مقّرّرات		تعیین	و	عمل	بشود	تا	به	مردم	خیر	و	صالح	برسد.	این	وضع	
حکومت	اسالمی	است.

این	 و	 کنم	 این	بحث	اصلی	عرض	شد	عرض	 به	دنبال	 این	جا	 	 را	من	در کوتاه	 تا	نکته	ی	 دو	سه	
دولتی	 قانون	 که	 در	همان	جایی	 بدانند	 باید	 مردم	 که	 این	است	 نکته	 ببرم.	یک	 پایان	 به	 را	 خطبه	
جمهوری	اسالمی	برخالف	میل	آن	ها	یا	حتی	برخالف	مصلحت	شخصی	آن	ها	است،	در	همان	جا	
کسی	 هم	آن	قانون	بر	طبق	مصلحت	عامه	ی	مسلمانان	است،	قاعدتًا	این	جور	است.	نمی	شود	هر	
قانون	را	با	مصلحت	شخص	خودش	بسنجد.	وقتی	می	گویند	در	فالن	محدوده	شما	خانه	نسازید.	
شما	زمین	های	بایر	و	افتاده	را	بدون	اجازه	ی	دولت	تبدیل	به	منزل	مسکونی	نکنید،	البّته	معلوم	است	
که	خانه	ندارد	این	برخالف	مصلحت	شخص	او	است.	لذا	ممکن	است	بعضی	بروند	آن	 کسی	 آن	
خانه	را	بسازند	وقتی	می	گویند	بدون	اجازه	ی	دولت	جمهوری	اسالمی	آب	را	یا	برق	را	به	منزل	خودتان	
که	آب	ندارد	یا	برق	ندارد،	این	البّته	برخالف	مصلحت	شخصی	او	است.	اّما	همین	 نبرید،	آن	منزلی	
گرفته،	برطبق	مصلحت	عامه	ی	 که	با	مطالعه،	با	دقت	به	صورت	همه	جانبه	انجام	 حکم	و	قانون	
	نفر	بدون	 گر	شما	خانه	ساختید	و	ده	ها	و	صدها	و	هزارها	و	ده	ها	هزار مردم	در	سراسر	این	کشور	است.	ا
کردند،	پس	مسأله	ی	مهاجرت	 که	دولت	دارد	خانه	سازی	 اجازه	ی	دولت	و	خارج	از	سیاست	مسکن	
که	فقط	 کرد.	مسأله	ی	خودکفایی	مواد	غذایی	 روستائیان	از	روستاها	به	شهر	را	چگونه	می	شود	مهار	
با	آبادی	روستاها	قابل	امکان	و	قابل	تأمین	است،	چگونه	قابل	امیدواری	خواهد	بود.	دولت	جمهوی	
که	از	روستاها	به	 گر	بشود	مردمی	 اسالمی	جوانب	قضّیه	را	می	سنجد.	برنامه	ریزی	می	کند	برای	این	که	ا

شهرها	آمدند	برگردند	به	روستاها.
در	 که	 مردمی	 این	که	 برای	 می	دهیم	 توسعه	 می	توانیم	 هر	چه	 یم	 دار را	 روستایی	 امروز	خدمات	 ما	
گر	مردم	روستایی	در	روستاها	نمانند	ما	تا	 کمبود	نکنند.	در	روستاها	بمانند	ا روستا	هستند	احساس	
کنیم	به	سوی	 گندم،	به	خاطر	برنج،	به	خاطر	مواد	قضایی	دستمان	را	دراز	 	باید	به	خاطر	 سالیان	دراز
	نماز	جمعه	علیه	آن	ها	شعار	می	دهیم.	این	جایز	است	برای	 که	در کسانی	 کسی؟	به	سوی	همان	 چه	
گر	ما	روستای	آباد	نداشته	باشیم	و	روستائیان	برای	خاطر	 ت	سرافراز	و	سربلند	جمهوری	اسالمی؟	ا

ّ
مل

	را	تشویق	می	کرد،	بلند	 کار که	رژیم	شاه	این	 گذشته	 زرق	و	برق	پوچ	و	بی	معنای	زندگی	شهری،	مثل	
کوله	بارشان	را	بردارند	دست	زن	و	بچه	شان	را	بگیرند	بیایند	تهران	یا	بیایند	شهرهای	بزرگ،	ما	 شوند،	
گندم	از	لحاظ	مواد	غذایی	بتوانیم	قوت	 که	تا	ده	سال	دیگر	از	لحاظ	 	باشیم	 چگونه	می	توانیم	امیدوار
یم	و	محتاج	دیگران	نباشیم.	این	خانه	سازی	های	بی	حساب،	این	گز	نکرده		 مردم	مان	را	به	دست	بیاور
	این	سو	و	آن	سو	مشاهده	می	شود،	این	مالحظه	نکردن	قوانین	و	مقّرّرات		دولتی	 از که	 کردن	ها	 پاره	
گرفت	 انجام	 وقتی	 خانه	سازی	 است.	 مشکالتش	 از	 یکی	 تازه	 این	 است.	 این	 مشکالتش	 از	 یکی	
بدون	رویه	برق	و	آب	می	خواهد.	دولت	جمهوری	اسالمی	امکانات	برق	و	آب	را	نگاه	می	کند،	ببیند	

عدم قضاوت 
قوانین براساس 
نظر شخصی
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چقدر	است	به	همان	اندازه	می	گوید	خانه	سازی	بشود.	وقتی	بدون	اجازه	ی	دولت	جمهوری	اسالمی	
که	ظرفّیت	برق	 مثاًل	خانه	سازی	می	شود	در	اطراف	تهران	یا	شهرهای	بزرگ،	این	معنایش	این	است	
که	این	یک	تبعیض	بزرگ	است؛	 که	خانه	ساخته	اند	داده	نشود،	 مالحظه	نشود	یا	برق	به	آن	مردمی	
تمام	 ما	 برق	 نیروگاه	های	 به	 نسبت	 یادی	 ز خسارت	های	 قیمت	 به	 کرده	 نا خدای	 و	 بشود	 داده	 یا	
	قوانین	دولتی	مالحظه	می	شود	طبق	مصلحت	هایی	 که	در بشود.	تمام	این	دقت	ها	و	ریزه	کاری	های	
ف	بشود	و	سرپیچی	بشود،	دولت	

ّ
	این	قوانین	تخل گر	از کشور.	ا است	برای	عامه	ی	مردم	مسلمان	در	

که	 	برایش	مشکل	می	شود.	نمی	تواند	با	خیال	راحت	آن	چیزی	را	 کشور 	اداره	ی	 کار جمهوری	اسالمی	
که	 که	در	تمام	آن	چیزهایی	 	او	متوقع	اند	انجام	بدهد.	لذا	مردم	باید	توّجه	داشته	باشند	 خدا	و	خلق	از

یک	قانون	دولتی	در	آن	وجود	دارد	باید	بر	طبق	قانون	رفتار	بشود.
امروز	مردم	ما	خوشبختانه	مالیات	را	با	طوع	و	رغبت	می	دهند.	همان	طور	که	همیشه	خمس	و	سهم	
	زیر	نگاه	تیز	و	جستجوگر	 کمال	میل	و	رغبت	می	دادند.	در امام	و	وجوهات	شرعیشان	را	می	آمدند	با	
نشود،	 کمک	 روحانّیت	 به	 نشود	 کمک	 علمیه	 حوزه	های	 به	 بود	 مایل	 که	 گذشته	 یم	 رژ مأموران	
	زیر	این	نگاه	های	تیز	و	کاوشگر،	خودشان	 مخصوصًا	به	روحانّیت	مبارز	کمک	نشود،	کسانی	بودند	در
که	می	خواستند	بیاورند	به	حوزه	های	علمیه،	حوزه	های	علمیه	 را	پنهان	می	کردند	می	آمدند	آن	چه	را	
را	آباد	می	کردند.	امکانات	مبارزه	را	به	ماها	می	دادند.	امروز	هم	مردم	با	همان	ایمان	مالیاتشان	را	دارند	
که	دولت	می	گوید	عمل	می	کنند.	می	گوید	انشعاب	آب	 به	دولت	می	دهند.	با	همان	ایمان،	آن	چه	را	
بدون	اجازه	ی	دولت	نکنید،	نمی	کنند.	انشعاب	برق	نکنید،	نمی	کنند.	از	خیلی	از	چیزها	بگذرید،	
کرده	و	در	مضیغه	بوده	صرف	نظر	 گاهی	دولت	اظهار	 که	 می	گذرند.	از	آب	و	برق	و	بقیه	ی	چیزهایی	
کردم	 	این	در	خطبه	ی	نماز	جمعه	یک	چیزی	نقل	 می	کنند.	من	یک	وقتی	این	جا	در	دو	سال	قبل	از
به	مردم	آب	 کردیم	 برای	شما	می	گویم.	ما	پیغام	دادیم	خطاب	 باز	هم	 یادم	نمی	رود.	 که	هیچ	وقت	
کنید،	از	لحاظ	آب	در	مضیقه	بودیم.	برای	من	نامه	نوشتند	از	مردم	محالت	 کمتر	مصرف	 یک	قدری	
این	 یم.	 بخور بخوریم	حاضریم	 قطره	چکان	هم	 با	 را	 ما	آب	 بگویید	 گر	شماها	 ا که	فالنی	 پایین	شهر	
با	 کردیم.	مردم	 آزمایش	 را	در	زمان	جنگ	به	خصوص	 این	 که	ما	 و	روحیه	ی	مردم	ما	است	 طبیعت	
یادی	ساختند	هنوز	هم	مردم	سختی	 سختی	ها	ساختند	در	یک	دورانی	به	خصوص	با	شّدت	های	ز
از	آن	ها	 دارند،	باز	هم	می	سازند،	باز	هم	تحمل	می	کنند.	منتظرند	ببینند	دولت	جمهوری	اسالمی	
کارگزاران	 که	امام	از	دولت،	از	مجلس،	از	 	امام	 چه	می	خواهد.	امام	چه	دستور	می	دهد.	برطبق	دستور
	امام	ببینند	دولت	چه	 کردند،	مردم	منتظرند	طبق	دستور حکومت	حمایت	خودشان	را	بارها	اعالم	

می	خواهد،	برایشان	انجام	بدهند.	این	حالت	و	روحیه	ی	مردمی	ما	است.
گاهی	انجام	یک	عمل	و	یک	خواسته	به	ضرر	شخص	 که	 کسانی	 خب	البّته	بایستی	تمام	مردم	آن	
که	از	سختی	برایشان	هست	و	قانون	و	مقّرّرات		 کنند	آن	چه	را	 آن	ها	است،	آن	ها	هم	بایستی	تحمل	
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	ما	با	بزرگ	ترین	قدرت	های	دنیا	 را	محترم	بشمارند،	نگذارند	دولت	درگیر	مسایل	جنبی	بشود.	امروز
قدرت	های	 با	 اقتصاد،	 و	 سیاست	 دنیای	 در	 می	جنگیم	 آمریکا	 با	 یم	 دار ما	 هستیم.	 مبارزه	 درگیر	
یم	مبارزه	می	کنیم	با	سرانگشت	پلید	این	قدرت	ها	در	منطقه	ی	خودمان،	در	مرزهای	 استکباری	دار
کار	دیگری	و	 یم،	مبارزه	می	کنیم.	هّمت	ما	باید	صرف	 	و	وابسته	عراق	دار یم	مزدور خودمان	یعنی	رژ
	تمام	امور	و	شئون	گوش	 جای	دیگری	نشود.	البّته	مردم	من	این	را	بارها	و	تکرارًا	عرض	می	کنم	مردم	در
از	 مردم	 نکردند.	حّتی	 کوتاهی	 مردم	 ما	خواستیم	 هر	چه	 امروز.	 تا	 بودند	 زنگ	دستگاه	حکومت	 به	
گر	کمک	برای	سازندگی	روستاها	بود	 گر	بسیج	نیروها	برای	جبهه	بود	ا آن	چه	ما	خواستیم	بیشتر	دادند.	ا
کمک	برای	پشت	جبهه	و	آذوقه	رسانی	به	جبهه	ها	 گر	 کمک	برای	مسایل	بهداری	و	درمانی	بود.	ا گر	 ا
اّما	 نیست.	 هیچ	شّکی	 این	 	 در دادند،	 انجام	 که	خواستیم	 آنی	 	 از بهتر	 مردم	 هر	چه	خواستیم	 بود؛	
گذشته	برای	خود	نگه	داشتند	 یم	 	آن	رژ 	از که	این	روحیه	را،	حساس	را،	هنوز کسانی	 گوشه	کنار،	آن	
که	حکومت	اسالمی	 که	الزم	است	تسلیم	نشوند،	باید	بدانند	 که	در	مقابل	مقّرّرات		دولتی	آن	چنان	

وضعش	این	جور	است.	قوانین	حکومت	اسالمی	قوانین	الهی	است.
کارگزاران	دولت،	ای	وزرا،	ای	مسئوالن،	 کارگزاران	دولت.	ای	 و	دو	توصیه	یکی	توصیه	خطاب	به	
کارهای	 برای	 مردم	 با	 که	 کسانی	 همه	ی	 و	 اسالمی	 شورای	 مجلس	 نمایندگان	 ای	 باال،	 سطح	
ید	اجرا	می	کنید	و	وضع	 که	شما	دار کارهایی	 عمومیشان	مواجه	هستید،	ببینید،	قوانین	و	مقّرّرات		و	
کارگزاران	دولتی،	غرض	ها،	 می	کنید	برای	مردم	واجب	االطاعة	است،	پس	دقت	کنید.	مبادا	در	میان	
و	 حّق	 برخالف	 را	 چیزی	 بشود	 موجب	 اخالقی،	 بیماری	های	 بیماری	ها،	 شخصی،	 انگیزه	های	
	تقوای	خدا	 کنند.	تقوای	خدا	برای	شما	این	است.	بزرگ	ترین	نمودار مصلحت	انجام	بدهند	و	وضع	
که	جز	خدا	و	مصلحت	مردم	به	چیزی	فکر	نکنند	و	همه	ی	چیزهای	 	این	است	 کشور برای	مسئوالن	
کشور	 که	شما	برای	مسئولیت	 کسانی	 دیگر	تحت	الشعاع	قرار	بگیرد.	و	یک	خطاب	به	مردم.	مردم	آن	
کنید.	 باز	 را	 کنند.	چشمتان	 باید	عمل	 گفتند	 آن	چه	 یند.	 این	جور ید	 و	می	گمار انتخاب	می	کنید	
که	انتخاب	 ببینید	چه	کسانی	را	برای	قانون	گذاری،	برای	اجرای	آن	قوانین،	معین	می	کنید.	آن	جایی	
کنید،	تقوای	خدا	را	 گوشتان	را	باز	 کنید،	 با	شما	است	و	اراده	ی	شما	در	آن	مؤثر	است	چشمتان	را	باز	
کنید؛	از	خدا	همگی	بترسیم،	برای	خدا	برای	دستور	خدا	برای	بندگان	 کار	بسیار	مهّم	پیشه	 	این	 در
چیزی	 تنها	 و	 است	 ما	 متوّجه	 اسالمی	 دنیای	 امروز	 کنیم.	 خستگی	ناپذیر	 کار	 و	 کنیم	 تالش	 خدا	
تا	محیط	دایره	همه	ی	 مرکز	 از	 پایین	 تا	 باال	 	 از تقوا	است.	 قرار	دهد	 راه	مستقیم	 	 را	در ما	 که	می	تواند	
که	در	جمهوری	اسالمی	همه	مسئولند،	باید	خدا	را	در	نظر	داشته	باشند.	هر	 مردم،	همه	ی	مسئوالن	
چه	می	گویید	برای	خدا	باشد.	مبادا	غرِض	دوستی	های	بی	جا،	دشمنی	های	بی	جا،	موجب	بشود	
سخنی	به	ناحّق	یا	عملی	به	ناحّق	از	شما	صادر	بشود.	پروردگارا!	ما	را	بر	تقوای	دقیق	خود	موّفق	بدار.
والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته

توصیه به 
مسئولین و مردم
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گفتار بیست و پنجم نمودار 
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کم اسالمی 1 گفتار بیست و ششم: خدمت به مردم از مهّمترین وظایف حا
بسم	اهلل	الّرحمن	الّرحیم

ها.	احمد	و	استعینه	
ّ
کل ها	علی	جمیع	نعمه	

ّ
کل 	الحمدهلل	رّب	العالمین	الحمدهلل	بجمیع	محامده	

غ	
ّ
م	علی	حبیبه	و	نجیبه	و	خیرته	فی	خلقه	صاحب	سّره	و	مبل

ّ
ی	و	اسل

ّ
و	استغفره	و	اتوّکل	علیه	و	اصل

رساالته	سّیدنا	و	نبّینا	ابی	القاسم	محّمد	و	علی	اله	األطیبین	األطهرین	المنتجبین	الهداة	المهدیین	
ائمة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.	قال	اهلل	 سّیما	بقیةاهلل	فی	األرضین	و	علی	

ُمْؤِمنین«2
ْ
َبَعَک	ِمَن	ال

َ
	َمِن	اّت 	َحْسُبَک		اهلُل		َو ِبّیُ َها	الّنَ ّیُ

َ
کتابه:	»یا	أ الحکیم	فی	

که	از	چند	هفته	پیش	وارد	آن	شدیم	بحث	وظایف	حکومت	و	دولت	اسالمی	است.	یک	 بحثی	
وظیفه،	وظیفه	ى	خودسازى	و	سلوک	شخصی	فرمانروایان	و	زمامداران	جامعه	ى	اسالمی	است.	البّته	
کردیم،	اّما	فکر	می	کنم	تفصیل	در	آن	مطلب،	 یاد	است،	در	دو	سه	خطبه	صحبت	 	این	باره	بحث	ز در
گفته	هاى	ائمه	 که	باید	روایات	را	و	رهنمودها	و	 بیشتر	براى	خود	ما	است.	خود	ما	مسئولین	هستیم	
پند	بگیریم.	همین	قدر	 و	 به	دقت	بخوانیم	 را	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 به	 اکرم؟ص؟	 و	سیره	ى	رسول	 ؟ع؟	را	
اصلی	ترین	 و	 مهّمترین	 از	 یکی	 اخالق	 تهذیب	 وظیفه	ى	 که	 بدانند	 باید	 اسالمی	 جامعه	ى	 و	 مردم	
کم	اسالمی	و	دولت	 که	حا وظایف	زمامداران	جامعه	ى	اسالمی	است.	وظایف	دیگر،	وظایفی	است	
گر	چه	وظایف	حکومت	 اسالمی	در	مقابل	مردم	دارد.	البّته	مقصود	ما،	مردِم	همین	جامعه	است.	ا
کشور	خود	و	جامعه	ى	خود	نیست،	بلکه	دولت	اسالمی	و	حکومت	 اسالمی	منحصرًا	در	مقابل	مردم	
مسلمین	جهان	 عالم	مخصوصًا	همه	ى	 دنیا،	همه	ى	مستضعفین	 مردم	 مقابل	همه	ى	 در	 اسالمی	
که	یک	بحث	دنباله	دارى	هم	خواهد	بود	فعاًل	در	 مسئولیت	هاى	سنگینی	دارد.	لکن	بحث	فعلی	ما	

کشور	خود	دولت	اسالمی	دارا	است. که	در	قبال	مردم	 مقابل	جامعه	ى	اسالمی،	وظایفی	است	
که	قباًل	هم	در	 کوتاهی	را	عرض	می	کنم	 که	تفصیاًل	وارد	این	بحث	بشویم	یک	مقدمه	ى	 	آنی	 قبل	از

1.بیانات	در	خطبه	ى	نماز	جمعه	1363/10/07
2.انفال:	64

خدمت به مردم، 
وظیفه ای الهی
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اوایل	بحث	در	حکومت	اسالمی،	این	مقدمه	را	مورد	اشاره	قرار	دادم	و	این	بحث	قباًل	هم	مختصرًا	
که	حکومت	 که	فلسفه	ى	حکومت	در	اسالم	و	آن	پایه	و	اساسی	 انجام	شده	است.	و	آن	این	است	
به	مردم	 از	وظیفه	ى	خدمت	 که	عبارت	 الهی	 از	وظیفه	اى	 قرار	می	گیرد	عبارت	است	 بر	آن	 اسالمی	
است.	البّته	ریزه	کاری	ها	و	ظرافت	هایی	در	طرح	این	وظیفه	و	بیان	این	وظیفه	وجود	دارد	ولی	آن	چه	
با	حکومت	 الهی،	 ادیان	 از	دید	 که	یک	شاخص	برجسته	اى	بین	حکومت	اسالمی	یعنی	حکومت	
	بینش	الهی	 حکمرانان	دیگر	که	به	اصول	اخالقی	معتقد	نیستند	وجود	دارد	این	است	که	حکومت	در
کنند.	 کسانی	آن	را	قبول	می	کنند	تا	به	مردم	خدمت	 که	 یک	وسیله	اى	است،	یک	مسئولیتی	است	
و	خدمت	به	مردم	فقط	خدمت	به	شکم	مردم	و	زندگی	حیوانی	مردم	نیست.	این	جزئی	از	خدماتی	
از	مسایل	 و	در	اختیار	مردم	بگذارد.	مسایلی	مهّمتر	 به	مردم	تحویل	بدهد	 باید	 که	حکومت	 است	
زندگی	ماّدى	مردم،	معنویات	مردم،	استعدادهاى	مردم،	رشد	فکرى	مردم	و	خالصه	انسان	ابتدایی	
کامل	خواستن	و	مقدمات	این	حرکت	بلندمدت	را	براى	افراد	جامعه	فراهم	 را	به	صورت	یک	انسان	

کردن	است.
کم	جامعه،	بنابر	دید	الهی	و	اسالمی،	جانشین	خدا	است.	همان	 کم	اسالمی،	حا در	حقیقت	حا
کم	اسالمی	است	 ق	به	حا

ّ
والیت،	همان	حکومت،	همان	سرپرستی	در	شکل	کوچک	شده	ى	آن	متعل

	و	به	شکل	 که	ربوبیت	الهی	اقتضا	می	کند،	درباره	ى	بندگان	خود	به	شکل	بشرى	آن	از و	همان	وظایف	
آیات	جزء	آخر	قرآن		که	 	 از روایتی	در	ذیل	یکی	 که	در	یک	 کم	اسالمی	است	 مناسب	آن	وظایف	حا
ْرِض  امام 

َ
أ

ْ
که	»َرّبُ  ال کتب	تفاسیر	نقل	شده	است	 االن	دقیقًا	در	نظرم	نیست	مدت	ها	پیش	دیدم،	در	

گر	از	ظاهر	غلوآمیز	و	شاید	گوش	خراش	این	جمله	در	ذهن	بعضی	قدرى	آن	طرف	تر	برویم	 ْرِض«1	که	ا
َ
أ

ْ
ال

که	وظیفه	ى	زمامدارى	و	اداره	ى	 کسانی	 کم	مردم	 یک	تعبیر	درست	و	دقیقی	است.	امام	االرض	حا
نتیجه	 دارند.	 بر	عهده	 را	 الهی	 ربوبیت	 از	شئون	 یکی	 در	حقیقت	 می	گیرند،	 به	عهده	 را	 مردم	 امور	
که	حکومت	اصاًل	فلسفه	اى	جز	خدمت	به	مردم	به	صورت	همه	جانبه	ندارد.	مردم	وقتی	 می	گیریم	
که	به	اراده	ى	یک	 به	طور	دسته	جمعی	زندگی	می	کنند	غیر	از	مسایل	شخصی،	غیر	از	آن	چیزهایی	
برمی	آید	یک	سلسله	مسایل	دسته	جمعی	دارند	 از	عهده	ى	یک	شخص	 و	 شخص	محول	می	شود	
عینًا	مثل	یک	عده	مسافر.	یک	وقت	انسان	تنها	مسافرت	می	کند،	هر	جا	می	خواهد	فرود	می	آید،	هر	
جا	می	خواهد	سوار	می	شود،	با	هر	سرعتی	بخواهد	حرکت	می	کند،	هر	چی	بخواهد	و	بتواند	می	خورد	
	او	با	خود	او	است.	اّما	یک	وقت	یک	عده	با	هم	حرکت	می	کنند.	این	جا	غیر	از	 و	می	نوشد،	اختیار
که	با	هم	مسافرت	می	کنند	و	 گر	این	اجتماعی	 مصلحت	هر	شخص	مصلحت	جمع	مطرح	است.	ا
به	هم	احتیاج	دارند	بخواهند	به	مقصود	خودشان	برسند	و	آن	هدفی	که	به	خاطر	آن	با	هم	دسته	جمعی	

	الکتب	االسالمیه	،	تهران،	1377	ش		-	ج	1؛	ص	114 تقطات	الثمر،	دار
ّ
	و	مل 1.حائرى	تهرانی،	میر	سید	علی	،	مقتنیات	الدرر
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	افراد	بگوید	من	دلم	می	خواهد	 راه	افتادند،	آن	هدف	را	به	دست	بیاورند	دیگر	ممکن	نیست	هر	یک	از
طرف	 به	 وسیله	اى	 این	جور	 با	 یا	 بکنیم	 حرکت	 سرعت	 این	 با	 یا	 بیایم	 فرود	 قهوه	خانه	 این	 پهلوى	
ک	عمل	 سرمنزل	برویم.	این	جا	چون	مصلحت	همه	مطرح	است،	رأى	همه	یا	رأى	بیشترین	افراد	مال
که	آن	مصالح	غیر	از	مصالح	یک	شخص	به	تنهایی	 	این	جا	وجود	دارد	 قرار	می	گیرد.	مصالحی	در
کند،	در	یک	 	بهترین	رختخواب	ها	استراحت	 که	در است.	مصلحت	یک	شخص	شاید	این	است	
کند.	اّما	 که	اشتهاى	او	اقتضا	می	کند	غذا	صرف	 کند	یا	به	قدرى	 اتاق	راحِت	تنها	و	دربسته	زندگی	
کم	هست	دیگر	نمی	شود	به	یک	نفر	اجازه	داد	 که	جمع	با	هم	مسافرت	می	کنند،	وقتی	امکانات	 وقتی	
کامل	و	اسراف	آمیز	را	بخورد.	این	جا	 کامل	را	یک	غذاى	 که	تنها	یک	اتاق	را	یک	رختخواب	راحت	و	
که	همه	ى	عقالى	عالم	 که	از	مصلحت	یک	فرد	باالتر	است	و	این	چیزى	است	 مصلحّتی	وجود	دارد	
بکنند،	 زندگی	 باید	 بین	یک	جمعی	 	 در که	احساس	می	کنند	 کسانی	 کردند.	همه	 قبول	 را	 این	 هم	
کمک	دیگران،	به	 که	دیگران	به	ما	احتیاج	دارند	ما	هم	به	 تنها	نمی	شود	زندگی	بکنند،	همان	طورى	
را	قبول	 که	این	حقیقت	 کسانی	 راهنمایی	دیگران	به	مغز	دیگران	به	دست	دیگران	احتیاج	داریم،	
کثیر	 که	فکر	یک	نفر،	هوس	یک	نفر،	تمایالت	یک	نفر	در	میان	این	جمع	 کردند	 کردند	این	را	هم	قبول	

نمی	تواند	براى	دیگران	تکلیف	معین	بکند.
و	 باید	جمع	زد	 را	 مسایل	همه	 دید،	 باید	 را	 کرد،	خواست	هاى	همه	 باید	حساب	 را	 مصالح	همه	
	را	 کار کسی	این	 کرد.	چه	 از	جمع	بندى	شده	ى	این	ها	یک	خط	مشی	اى،	یک	برنامه	اى	را	انتخاب	
بکند؟	چه	کسی	است	که	مصالح	عمومی	را	دست	او	باید	سپرد	تا	مصالح	عمومی	را	او	انجام	بدهد؟	
کرد	او	آن	را	سرجاى	خود	 کسی	به	حقوق	دیگران	تجاوز	 گر	 که	مثل	مبصِر	سرکالس	ا کسی	است	 چه	
	به	 کند،	اجازه	ى	تجاوز کند،	تهدید	 کند،	راهنمایی	 که	دیگران	را	تشویق	 کسی	است	 بنشاند؟	چه	
کیست؟	او	حکومت	است.	لذا	حکومت	یکی	از	 حقوق	یکدیگر	را	ندهد،	اندازه	ها	را	معین	بکند،	او	
کردند	 که	از	دیرباز،	انسان	ها	احساس	 غریزى	ترین	و	اصلی	ترین	نهادهاى	اجتماعات	انسانی	است	
که	آن	چه	به	عنوان	 که	به	یک	چیزى	به	نام	حکومت	احتیاج	دارند.	خب،	ادعاى	اسالم	این	است	
که	این	وظایف	 کننده	ى	جوامع	در	میان	مردم	وجود	دارد،	یک	وظایفی	دارد	 حکومت	و	دستگاه	اداره	
افراد	 مسئولیت	 از	 بیشترى	 مسئولیت	 است.	 آن	ها	 از	 است.	سخت	تر	 مردم	 آحاد	 وظایف	 از	 باالتر	
کارآمدترى	باشند،	 معمولی	دارد.	پس	باید	آدم	هاى	زبده	ترى	باشند،	افراد	با	تقواترى	باشند،	آدم	های	
کند	از	آن	ها	حرف	بشنود،	 که	این	اجتماع	عظیم	به	آن	ها	اطمینان	 آدم	هایی	باشند	در	رأس	حکومت	
کرد،	 گر	او	آن	ها	را	به	میدان	جنگ	دعوت	 کند،	امکاناتش	را	در	اختیار	آن	ها	بگذارد،	ا به	آن	ها	تکیه	
کند	 انفاق	 باید	 که	 کند	 احساس	 راحّتی	 به	 کرد	 ایثار	دعوت	 و	 اتفاق	 به	 گر	 ا برود.	 میدان	جنگ	 به	
	باشند.	 که	زبدگان	برسرکار کسی	یک	چنین	اطمینانی	به	وجود	می	آید؟	آن	وقتی	 کند.	چه	 ایثار	 و	
که	از	دیدگاه	 که	نگاه	می	کنیم	می	بینیم	 بندگان	صالح	خدا،	شایستگان،	لذا	است	با	این	دید	وقتی	
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اسالم	دولت	اسالمی	و	حکومت	اسالمی	هم	یک	وظایف	به	خصوصی	دارد،	وظایف	بسیار	سخت	
به	تدریج	خواهم	 گفتم	یک	مقدارى	 را	من	عرض	می	کنم،	یک	مقدارى	 که	این	وظایف	 و	سنگین،	
کم	و	در	عضو	دولت	 گفت.	هم	یک	خصوصیاتی	باید	داشته	باشد،	خصلت	های	به	خصوصی	در	حا
که	مورد	بحث	 که	در	دیگران	احیانًا	آن	خصوصیات	الزم	نیست	و	هم	آن	چیزى	 اسالمی	الزم	است	

امروز	ما	است،	اصاًل	وجود	این	حکومت	و	وجود	این	دولت	براى	خدمت	به	مردم	است.
کنار	 که	دولت	اسالمی	به	مردم	خدمت	نمی	کند	یا	خوب	خدمت	نمی	کند	یا	در	 کنیم	 گر	فرض	 ا
که	 خدمت	به	مردم	خود	سوءاستفاده	می	کند،	بهره	بردارى	می	کند،	یا	به	وظایف		خود	آشنا	نیست	
را	 او	 کارایی	 که	 دارد	 اسالم	وجود	 کم	 بر	حا نواقصی	 قبیل	 این	 	 از یا	 بکند	 نمی	تواند	درست	خدمت	
باید	 را	دیدیم	 گر	یک	چنین	وضعّیتی	 ا کم	می	کند،	 گون	مردم	 گونا براى	خدمت	به	مردم	و	قشرهاى	
گفته	نیست.	لذا	است	 که	اسالم	می	خواهد	و	اسالم	 تشخیص	بدهیم	این	حکومت،	آن	حکومتی	
کدام	چهره	صالح	است،	 کدام	مدعی	راستگو	است،	 که	 که	براى	این	که	جامعه	ى	اسالمی	بشناسد	
کرده	اند.	 معین	 اسالمی	 کم	 حا براى	 اسالم	 و	 قرآن	 که	 است	 معیارهایی	 آن	 دستگاه	مصداق	 کدام	
وضوح	 و	 روشنی	 به	 را	 خود	 مردم	 قبال	 در	 اسالمی	 دولت	 وظایف	 باید	 بداند،	 را	 این	ها	 این	که	 براى	
که	این	بحث	یک	قسمت	مربوط	به	 کردیم	 کرد.	عرض	 که	ما	مطرح	خواهیم	 ببیند.	این	بحثی	است	
کردن	 که	با	معنویات	مردم	سروکار	دارد؛	سواد	آموختن	به	مردم،	شکوفا	 وظایف	معنوى،	یعنی	وظایفی	
کردن؛	یک	قسمت	 آشنا	 با	اخالق	اسالمی	 را	 تربیت	های	مردم،	مردم	 باالبردن	 استعدادهاى	مردم،	
و	 مردم	 روزمره	ى	 زندگی	 درباره	ى	 که	 وظایفی	 قسمت	 یک	 است،	 مفصلی	 بسیار	 بحث	 که	 این	ها	
اداره	ى	 رفاهی	مردم،	 	 امور اداره	ى	 برعهده	دارد،	 و	دولت	اسالمی	 کم	اسالمی	 زندگی	ماّدى	مردم	حا
کارهاى	مردم.	تشکیالت	ادارى	منظم	 کارآمدى	براى	رسیدگی	به	 امنّیت	مردم،	تنظیم	دستگاه	هاى	
از	مرزهاى	جامعه	این	ها	هم	وظایف	 کارآمد،	ارتش	و	نیروهاى	مسلح	منظم	براى	دفاع	 و	صحیح	و	
	رابطه	ى	با	جهان	این	 که	در دولت	اسالمی	است	این	هم	نوع	دّوم	است	و	نوع	سّوم		آن	وظایفی	است	
ت	در	

ّ
کردن	این	مل گذاشته	است.	یعنی	سربلند	 کم	اسالمی	و	دولت	اسالمی	 جامعه	بر	عهده	ى	حا

که	این	هم	مسایل	مربوط	به	سیاست	خارجی	 ت	به	همه	ى	مردم	جهان	
ّ
دنیا.	رساندن	پیام	این	مل

به	تفصیل	در	 ان	شاءاهلل	 را	 را	همه	 این	ها	 که	 و	دقیق	ترین	بحث	ها	است	 که	جزو	ظریف	ترین	 است	
آینده	بیان	می	کنیم.

کردم،	 که	من	عرض	 را	 فهرستی	 امیرالمؤمنین؟ع؟که	همین	 	 از روایت،	یکی	 دو	 به	 اشاره	می	کنم	 	
بر	 مردم	 شما	 حّق	 اّما	 َیّ  «1	

َ
َعل ْم  

ُ
ک

ُ
َحّق »َفاّما  کردند:	 امیرالمؤمنین؟ع؟بیان	 کوتاهی	 جمله	ى	 در	

ْم«	خیرخواهی	براى	شما	است.	خیر	و	مصلحت	
ُ

ک
َ
ِصیَحُة ل کم	اسالمی	»َفالّنَ امیرالمؤمنین؟ع؟یعنی	حا

1.شریف	الرضی،	محمد	بن	حسین،	نهج	البالغة	)للصبحی	صالح(	-	قم،	چاپ:	اول،	1414	ق	-	ص	79

حقوق متقابل 
کم  مردم و حا

کالم  اسالمی در 
امیرالمؤمنین ؟ع؟
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کم	تضاد	 که	مصلحت	عمومی	مردم	با	مصلحت	شخصی	حا شما	را	در	نظر	داشته	باشم.	آن	جایی	
کم	اسالمی	نباید	تردید	بکند	که	باید	مصلحت	شخصی	خود	را	رها	بکند	 پیدا	می	کند،	یک	لحظه	حا
ْم«	خیرخواه	شما	باشم.	مصالح	شما	را	در	

ُ
ک

َ
ِصیَحُة ل »َفالّنَ و	مصلحت	عمومی	مردم	را	عمل	بکند.	

	برسانم.	فقر	در	زندگی	 ْم«	وضع	مالی	و	ماّدى	شما	را	به	سرحد	وفور
ُ

ْیک
َ
ْم  َعل

ُ
نظر	بگیرم.	»َو َتْوِفیُر َفْیِئک

براى	 که	 امیرالمؤمنین؟ع؟است	 وظایف	 جزو	 این	 باشید.	 نداشته	 ماّدى	 احتیاجات	 نباشد.	 شما	
کم	اسالمی	باید	 گردن	خود	این	حّق	را	قائل	است.	و	این	براى	همه	ى	حکومت	ها	است.	حا جامعه	به	
	به	معناى	 	به	معناى	فقر،	نیاز که	در	جامعه	هیچ	گونه	نیاز	ماّدى	وجود	نداشته	باشد،	نیاز کند	 کوشش	
که	یک	جامعه	به	چیزهایی	نیازمند	است	باید	 	به	همه	ى	معانی	 	به	معناى	تبعیض،	نیاز ناامنی،	نیاز
بر	من	 وا«1	حّق	دیگر	شما	

ُ
َتْجَهل ا 

َ
ْم َکْیل

ُ
َتْعِلیُمک »َو  را	 انسانی	جامعه	 نیازهاى	 کند،	 را	برطرف	 نیازها	

که	من	درباره	ى	مسایل	مربوط	به	جهل	به	 که	من	به	شما	آموزش	بدهم	تا	جاهل	نمانید،	 این	است	
که	روز	سالگرد	نهضت	سوادآموزى	است	ان	شاءاهلل	در	خطبه	ى	دّوم	مختصرى	عرض	 مناسبت	امروز	
وا«	شما	را	

ُ
ا َتْجَهل

َ
ْم َکْیل

ُ
»َتْعِلیُمک که	 	برنامه	هاى	اصلی	هر	حکومتی	است	 کرد.	این	یکی	از خواهم	

ْم 
ُ

ِدیُبک
ْ
که	جاهل	است	نمی	تواند	خوشبخت	بشود	»َو َتأ دانش	بدهم	تا	جاهل	نمانید	آن	جامعه	اى	

پرورش،	شما	پرورش	بدهم	به	همه	ى	معانی	پرورش.	پرورش	روحی،	اخالقی،	پرورش	 ُموا« 
َ
َتْعل ْیَما 

َ
ک

فکرى،	پرورش	استعدادها،	امکان	دادن	و	میدان	دادن	براى	حرکت.	این	یک	روایت.
که	او	هم	همین	مطلب	را	با	بیان	دیگرى	ذکر	می	کند.	 یک	روایت	دیگر	از	قول	امام	باقر؟ع؟	است	
ِة« تبعیض	 ِوّیَ ْن َیْقِسَم  َبْیَنُهْم ِبالّسَ

َ
ْیِهم«2	حّق	مردم	بر	دولت	و	حکومت	اسالمی	»أ

َ
ُهْم َعل

ُ
می	فرماید:	»َحّق

کم	اسالمی	بین	 که	حا 	بزرگی	است.	این	چیزهایی	را	 را	از	میان	این	ها	بردارد.	این	هم	یک	حّق	بسیار
و	دولت	اسالمی	 از	مجراى	حکومت	 که	 قائل	نشود.	هر	چی	 تبعیض	 آن	ها	 مردم	تقسیم	می	کند	در	
به	مردم	می	رسد	باید	بالسّویه	باشد.	یک	وقت	یک	نفر	تالش	بیشترى	می	کند	یک	چیزى	خودش	به	
و	دولت	اسالمی	 که	حکومت	اسالمی	 را	 اّما	چیزهایی	 به	خودش	است.	 دست	می	آورد؛	آن	مربوط	
ق	به	خود	مردم	است	و	مال	دولت	نیست	و	از	منابع	

ّ
که	البّته	این	هم	متعل در	اختیار	مردم	می	گذارد	

مردم	استفاده	شده،	از	تالش	دسته	جمعی	مردم	استفاده	شده،	این	چیزها	را	باید	بالسّویه	در	میان	
کرد.	نباید	هیچ	تبعیضی	به	وجود	آید،	و	این	یکی	از	حقوق	مردم	در	حکومت	و	دولت	 مردم	تقسیم	
ِة« عدل،	عدالت	اجتماعی	را	در	میان	رعیت	برقرار	بکند.	این	هم	 ِعّیَ   فِی  الّرَ

َ
اسالمی	است.	»و َیْعِدل

کم	اسالمی	نباید	بگذارد.	 گر	چنان	چه	آحاد	مردم	به	هم	ظلم	می	کنند	حا یکی	از	حقوق	است.	یعنی	ا
کم	 گردن	تو	زده،	نه،	بایستی	حا که	یکی	پشت	 که	مسئول	نیستم	 که	من	 که	بگوید	 این	جور	نیست	
که	حّتی	تلنگرى	از	کسی	به	کسی	دیگر	ظالمانه	زده	بشود.	این	هم	یکی	از	وظایف	 اسالمی	مانع	بشود	

1.همان
	الحدیث(	-	قم،	چاپ:	اول،	ق	1429	-	ج	2؛	ص	342 کافی	)ط	-	دار 2.کلینی،	محمد	بن	یعقوب،	

حّق مردم بر 
حکومت در بیان 
امام باقر؟ع؟
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کم	اسالمی	است. حا
که	حکومت	اسالمی	بر	عهده	دارد.	حاال	این	 که	وظایف	بسیار	عظیم	و	سنگینی	است	 می	بینید	
که	من	امروز	خیلی	مختصر	می	خواهم	در	 کم	اسالمی	چگونه	انجام	بده؟	آن	نکته	اى	 وظایف	را	حا
نیست	مگر	 از	عهده	ى	هیچ	حکومتی	ساخته	 	 که	وظایف	 این	است	 کنم	 این	خطبه	عرض	 پایان	
کار	بکند.	در	جهاتی،	در	 کمک	مردم.	در	هیچ	جهت،	یک	حکومت	بریده	ى	از	مردم	نمی	تواند	 به	
کشور.	در	هیچ	بخشی	از	بخش	ها	 	ادارى	 	اداره	ى	امور کشور،	در 	اداره	ى	امور	مالی	 کشور،	در سازندگی	
آیه	اى	 آن	 لذا	می	بینید	 انجام	بدهد.	 را	 	 کار این	 بتواند	 کمک	مردم	دولت	اسالمی	 که	بدون	 نیست	
َمِن  َو  ُه   الّلَ ِبّیُ َحْسُبَک   الّنَ َها  ّیُ

َ
أ »یا  	اّول	صحبتم	خواندم	خداى	متعال	به	پیغمبر؟ص؟می	فرماید:	 که	در

کنار	خدا	قرار	 ُمْؤِمنین«1	یعنی	خدا	و	پیروان	تو،	مؤمنین،	تو	را	بس	هستند.	مؤمنین	را	در	
ْ
َبَعَک ِمَن ال

َ
اّت

لحاظ	 از	 پیغمبر،	 به	 کمک	رسانی	 لحاظ	 از	 هم	 را	 بندگان	خدا	 ه«	 الّلَ »حسبک  نمی	گوید:  می	دهد.	
در	 دارد	 مردم	 کمک	 پیغمبر؟ص؟به	 حّتی	 که	 احتیاجی	 لحاظ	 از	 پیغمبر؟ص؟بودن،	 بازوى	 و	 دست	
کمک	مردم	نمی	تواند	 کم	اسالمی	است	بدون	 که	حا ردیف	خدا	قرار	می	دهد.	پیغمبر؟ص؟هم	حّتی	

انجام	بدهد.
مردم	 مالی	 کمک	هاى	 گر	 ا ببینید	 است.	شما	 مالی	 کمک	هاى	 همین	 مردم	 کمک	هاى	 از	 یکی	
کمّکهایی	است	 کمک	هاى	مالی	مردم	یک	قسمت	آن	 کارها	دشوار	خواهد	شد.	البّته	 نباشد	چقدر	
مایلند	بدهند	می	دهند،	بعضی	ها	هم	 که	 کسانی	 آن	 و	رضا	می	دهند.	 از	روى	رغبت	 که	خودشان	
که	االن	وجود	دارد.	 کمک	هاى	مردمی	عظیمی	 راغب	نیستند،	مایل	نیستند	نمی	دهند.	مثل	این	
براى	جنگ،	براى	سازندگی	روستاها،	براى	سازندگی	مناطق	ویران	شده	ى	در	جنگ،	براى	مسایل	
	این	اواخر	که	صحبت	 مربوط	به	کشاورزى،	براى	کمک	به	دولت،	براى	ساختن	مصالى	نماز	جمعه	در
گرسنگان	اتیوپی	مطرح	شد،	براى	گرسنگان	اتیوپی	شما	می	بینید	مردم	گروه	گروه	مراجعه	می	کنند	به	
کس	 که	این	پول	را	به	مقاصد	می	رسانند،	پول	می	دهند،	هر	 که	مورد	اعتمادشان	هستند	 کسانی	 آن	
کارمند	جزء	ادارى	 کنار	می	گذارد،	 که	دارد	یک	مقدارى	 کمی	 کارخانه	با	حقوق	 کارگر	 هر	چی	دارد.	
که	یک	درآمدى	دارد	یک	بخشی	از	 کاسبی	 که	دارد	یک	مقدارى	می	آید	می	دهد،	 با	حقوق	ناچیزى	
کم	و	ناچیز	را	با	زحمت	به	دست	آورده	یک	 که	یک	مقدار	محصول	 درآمد	را	می	آورد	آن	زن	روستایی	
	آن	را	براى	همین	مصارف	می	گذارد.	این	از	روى	طوع	و	رغبت	است.	البّته	در	جامعه	کسانی	 	از مقدار

کمّکها	نمی	کنند. 	این	 که	از هم	هستند	
که	حاال	می	گویم	براى	مسأله	ى	مسکن	 کنم	 بنده	براى	یک	مسأله	اى	می	خواستم	از	مردم	استمداد	
که	 یادى	از	دانشجویان	ما	 که	یک	مسأله	ى	فوق	العاده	مهمی	هم	هست،	االن	عده	ى	ز دانشجویان	

1.انفال:	64

نیاز حکومت به 
مردم برای ادای 

وظایف
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آمدند	تحصیل	 و	 گفتند	 لبیک	 این	ها	 فرهنگ	هستیم	 توسعه	ى	 و	 دانشگاه	 و	 و	علم	 دانش	 طرفدار	
	تهران،	مسکن	ندارند.	دخترها،	پسرها	آمدند	براى	تحصیالت	عالیه	تا	فردا	براى	مردم	 کنند	مثاًل	در
یم	االن	مسکن	این	ها	است.	 این	مملکت	مفید	باشند،	اّما	مسکن	ندارند.	یکی	از	مشکالتی	که	ما	دار
گفتند	 	نمایندگان	آیت	اهلل	العظمی	منتظرى	هستند،	در	دانشگاه	به	من	 که	از 	برادران	عزیزمان	 یکی	از
که	دارم	مطرح	 البّته	االن	 کنم.	 بیایم	و	مطرح	 	نماز	جمعه	 کمک	بخواه.	من	خواستم	در از	مردم	 که	
کردم	ما	استمداد	 کنم.	بعد	با	خودم	فکر	 می	کنم	به	آن	عنوان	نیست،	می	خواستم	از	مردم	استمداد	
کمک	 کمّکها	آن	ها	می	آیند	 	بیشتر	این	 که	در کسانی	 کم	درآمد،	همان	 که	می	کنیم	باز	همان	مردمان	
هزارتومان،	 صدتومان،	 تومان،	 پنجاه	 می	آیند	 این	ها	 می	گویند	 پاسخ	 را	 استمدادها	 این	 می	کنند،	
که	باید	 کسانی	 دوهزارتومان،	ده	تومان،	بیست	تومان،	می	ریزند	تو	این	صندوق	ها	به	ما	می	دهند.	آن	
که	 کسانی	هستند	در	جامعه	ى	ما	 کمتر	استقبال	می	کنند.	 بیایند	مبالغ	بیشترى	بدهند	متأّسفانه	
باور	نمی	کنند،	اطمینان	نمی	کنند،	 را	پاسخ	نمی	دهد	یا	جدى	نمی	گیرند،	 استمدادهاى	حکومت	
حاضر	 بگذرند.	 منافعشان	 از	 نیستند	 حاضر	 می	کنند	 اطمینان	 گر	 ا یا	 است.	 تعجب	 مایه	ى	 این	
کنند.	آن	لباسی	 کم	 که	براى	آسایش	یا	تجمل	زندگی	خودشان	تهیه	می	کنند	این	را	 نیستند	آن	چیز	را	
	قرآن	 که	در و	تفاخر	 براى	زینت	 که	 را	 پاره	شدن	لباس	قبل	تهیه	می	کنند،	آن	لباسی	 	 از که	پیش	 را	
یاد	تزئین	 کشیدن	با	آراستگی	هاى	ز که	براى	به	رخ	دیگران	 مذموم	است	تهیه	می	کنند،	آن	مسکنی	را	
کمک	 کنند	براى	خاطر	خدا	از	آن	بگذرند	و	 کنند،	رها	 و	آرایش	می	کنند.	این	را	حاضر	نیستند	خرج	
	فقر	دارند	نابود	می	شوند.	 	اتیوپی	خودش	و	فرزندانش	از	گرسنگی	شکم،	از که	در گرسنه	اى	 کنند	به	آن	
که	با	شوق	و	با	عالقه	آمده	این	جا	براى	این	که	درس	بخواند	یک	 کنند	به	مسکن	آن	دانشجویی	 کمک	
کند،	یا	به	جنگ	یا	به	مسایل	سازندگی	یا	 که	بتواند	در	آن	استراحت	 کوچک،	یک	اتاق	ندارد	 سرپناه	
به	مسایل	دیگر.	باز	هم	که	ما	بگوییم	ممکن	است	این	طبقه	ى	کم	درآمد	کمک	کنند،	آدم	واقعًا	دلش	
کنند.	آن	طبقه	ى	 کمک	 کمک	می	کنند	این	جا	هم	این	ها	بیایند	 می	سوزد	در	همه	ى	مسایل	این	ها	

پردرآمد	هم	خونسردى	نشان	می	دهند.
تمّکن	 که	 کسانی	 آن	 می	کنم	 من	خواهش	 بگویم،	 را	 این	 است	 کردم	پس	خوب	 مطرح	 که	 حاال	
برایش	 راه	خرجی	 یک	 می	گردند	 که	 پول	هایی	 این	 	 از 	 مقدار یک	 کنند،	 مراجعه	 بیایند	 دارند	 مالی	
کنند	 گره	را	هم	باز	 کنند،	این	را	در	اختیار	مسئولین	بگذارند.	مسئولین	بتوانند	این	 کنند	خرج	 پیدا	
اّما	همه	ى	مردم	 نیاز	دارد	 که	جامعه	ى	اسالمی	 گره	هاى	دیگر.	آن	وقت،	این	جا	است.	این	جا	 مثل	
ایثار	 خودشان	 ایمان	 به	خاطر	 عده	اى	 یک	 بدهند	 پاسخ	 نیاز	 این	 به	 که	 نمی	شود	 راضی	 دلشان	 به	
کنند،	 کمک	 دیگران	 به	 این	که	 براى	 می	زنند	 حّتی	 خودشان	 خوراک	 از	 می	کنند،	 انفاق	 می	کنند،	
	این	جا	چاره	وضع	 	این	جا	چاره	چیه؟	در اّما	یک	عده	اى	خونسرد	و	بی	تفاوت	همین	طورى	مانند	در
که	من	به	مناسبت	این	که	مسأله	ى	مالیات	االن	در	مجلس	و	در	بین	صاحب	نظران	 مالیات	است.	

استمداد از مردم 
برای تهیه مسکن 
برای دانشجویان
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گرفتن	از	 که	مالیات	 که	این	جمله	را	این	بگویم	به	اّطالع	عموم	برسانم	 مطرح	هست	الزم	دانسته	ام	
که	احساس	 گرفتن	از	مردم	یکی	از	وظایف		حکومت	اسالمی	است.	آن	وقتی	 مردم	و	مالیات	اجّبارى	

می	کند	براى	اداره	ى	امور	جامعه	به	این	پول	نیاز	دارد.
کم	 حا نیست.	 جایز	 یا	 بگیرد	 که	 است	 جایز	 مالیات	 اسالمی	 کم	 حا که	 نیست	 این	 سر	 بحث	
	امکانات	مردم	را	می	تواند	 از که	الزم	می	دارد	 را	 که	مصلحت	می	داند	هر	مقدارى	 اسالمی	هر	چه	را	
با	 قائل	شده،	 این	همه	شرایط	 کم	 براى	حا که	 اسالمی	 براى	مسایل	عمومی	مملکت.	 کند	 جذب	
انجام	 خالف	 باشد،	 خدا	 بنده	ى	 باشد،	 اسالم	شناس	 باشد،	 کارآمد	 باشد،	 عادل	 باشد،	 اخالق	
کم	اسالمی	یک	 ندهد،	همه	ى	واجبات	را	انجام	بدهد،	این	اختیارات	را	هم	به	او	داده،	اختیارات	حا
که	در	 	امکانات	موجود	جامعه	چه	امکاناتی	 که	می	تواند	با	این	اختیارات	از اختیارات	وسیعی	است	
که	در	اختیار	اشخاصی	وجود	دارد	 که	امکاناتی	 	اموال	عمومی	است	 اختیار	عموم	افراد	قرار	دارد	یا	از
که	 کند	براى	مصالح	عمومی	جامعه.	از	جمله	ى	این	ها	مالیات	است.	بنابراین	این	حرف	 استفاده	
که	علماى	اسالم	و	فقهاى	 کند	طبیعی	است	 کسی	بگوید	حکومت	اسالمی	نمی	تواند	مالیات	جلب	
کسی	 آن	 اسالمی	 کم	 و	حا بگذارد	 مالیات	 دارد	 اسالمی	حّق	 کم	 نه،	حا باشند.	 قائل	 این	 به	 شیعه	
که	از	پیغمبر؟ص؟و	امام	دارد	می	تواند	این	حقوق	 که	با	والیت	خود	و	با	بیانات	اداره	ى	جامعه	 است	
را	از	مردم	بگیرد.	البّته	بعضی	ها	این	فکر	در	ذهنشان	بود،	بعضی	از	علما	و	برادران	عزیز	و	بزرگوارمان	
که	 را	دارند	 کارگزاران	دولت	هم	این	حّق	 یا	دولت	اسالمی	و	 را	دارند	 	این	جا	این	حّق	 آیا	امام	در که	
و	دستگاه	هاى	 اسالمی	 دولت	 اّما	 قائل	هستیم،	 امام	 براى	 را	 این	حقوق	 ما	 که	 نیست	 البّته	شکی	
اسالمی	مگر	غیر	از	مجراى	والیت	فقیه	هستند.	امروز	در	جامعه	ى	اسالمی	ما،	در	جمهورى	اسالمی،	
کارگزار	مملکت	 دولت	و	رئیس	جمهور	و	دستگاه	قضایی	و	شوراى	نگهبان	و	بقیه	ى	دستگاه	هاى	
گر	ما	از	والیت	فقیه	بریده	باشیم،	جدا	 	ا 	امام	نیستند،	جداى	از	والیت	فقیه	نیستند،	وااّل جداى	از
یم	اصاًل،	وجودمان	یک	وجود	بی	دلیلی	است،	ولی	فقیه	براى	اعمال	والیت	خود	 باشیم	اعتبارى	ندار
در	جامعه	ى	اسالمی	بازوهایی	دارد،	مجاراى	دارد.	این	مجارى	و	این	بازوها	را	قانون	اساسی	معین	
	این	مجارى	شوراى	نگهبان	است.	یکی	از	 	این	مجارى	دستگاه	قضایی	است.	یکی	از کرده.	یکی	از
	این	مجارى	استفاده	 کارگزاران	دولت	هستند.	امام	از این	مجارى	دولت	جمهورى	اسالمی	است	و	
که	امور	جنگ	و	صلح	و	اداره	ى	 کارهاى	اجتماع	را	انجام	می	دهد.	ولی	فقیه	و	امام	مسلمین	 می	کند،	
	او	است	خودش	شخصًا	 جامعه	و	مسایل	اقتصادى	و	مسایل	فرهنگی	و	غیره	و	غیره	همه	در	اختیار
که	امام	آن	قانون	را	امضاء	فرمودند	و	تأیید	 که	مباشر	همه	ى	این	امور	نیست.	برطبق	قانون	اساسی	
قانون	 	 در که	 فقیه	در	جامعه	همین	هایی	است	 ولی	 و	مجارى	عملی	والیت	 امام	 بازوهاى	 فرمودند	
	و	دولت	و	وزرا	و	دستگاه	قضائی	و	مجلس	شوراى	اسالمی	و	شوراى	 اساسی	هست	از	رئیس	جمهور
که	وجود	دارد	ارتش	و	سپاه	و	غیروذلک.	بنابراین	توّجه	داشته	باشید	 نگهبان	و	بقیه	ى	دستگاه	هایی	
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یکی	از	وظایف	حکومت	اسالمی	و	امروز	دولت	جمهورى	اسالمی	و	دستگاه	هاى	قانون	گذار	و	همه	ى	
کمک	بخواهند. کنند	از	مردم	 که	مالیات	وضع	 که	جلوه	گاه	والیت	فقیه	هستند	این	است	 کسانی	

را	 نفت	 یعنی	 خوردن	 مایه	 از	 یم.	 بخور مایه	 از	 ما	 که	 می	خواهند	 استکبارى	 دستگاه	هاى	 امروز	 	
که	دنیا	به	آن	نهایت	احتیاج	را	دارد	با	ثمن	نحس	در	 کردن،	این	ثروت	بی	نهایت	را	و	قیمتی	را	 مصرف	
کردن.	این	که	 گذاشتن	و	با	او	امور	جارى	مملکت	را	اداره	 اختیار	مشتریان	سلطه	گر	و	غارتگر	و	زورگو	
گر	شما	براى	مخارج	روزمره	تان	قالی	خانه	تان	را	بردید	فروختید،	ظرف	چینی	 اداره	ى	مملکت	نشد.	ا
که	بگویید	ما	درآمدمان	 که	این	اسمش	آمد	نیست	 که	از	پدربزرگتان	مانده،	بردید	فروختید	 عتیقه	اى	
	تومان.	این	اسمش	درآمد	است؟	ما	 امروز	مثاًل	هزارتومان	بود	بله	یک	تیکه	فرش	بردیم	فروختیم	هزار
	روزمره	ى	زندگی	بکنیم،	این	چه	منطقی	است؟	این	چه	مصلحّتی	 نفتمان	را	هی	بفروشیم،	صرف	امور
ت	است.	

ّ
است؟	این	جور	چیزى	اصاًل	معنا	ندارد.	البّته	نفت	یک	ثروت	عمومی	است،	مال	این	مل

ت	بیاید.	ممکن	است	
ّ
کمک	این	مل کارى	باید	به	 ت	به	آن	احتیاج	دارد	براى	هر	

ّ
که	این	مل آن	وقتی	

کند	به	عنوان	یک	ابزارى	براى	هرکار.	اّما	این	 که	دولت	جمهورى	اسالمی	از	نفت	استفاده	 الزم	باشد	
وسیله	ى	 این	 برویم	 زندگیمان	 روزمره	ى	 	 امور براى	 ما	 که	 ندارد	 و	مصلحت	 فلسفه	 این	 ندارد،	 معنا	
گفت	مال	نسل	هاى	آینده	 که	شاید	بشود	 که	مال	همه	ى	مردم	است	 گران	قیمت	این	متاع	ماندنی،	
هم	هست.	حاال	بعضی	این	جور	می	گویند،	به	هرحال	همیشه	است	مال	همه	ى	مردم	هست	ما	این	
گر	این	درآمد	نیست	درآمد	از	 کنیم	براى	مخارج	روزمره	یمان	این	که	درآمد	نشد.	خب	ا را	بیاییم	صرف	
	و	اشتغال	در	داخل	و	نیز	از	کمک	هاى	مردم،	از	مالیات	 کار 	 	تولید	داخلی،	از کجا	است؟	درآمد	باید	از

کمک	را	می	کند. کما	این	که	در	خیلی	از	جاهاى	دنیا	هم	مالیات	این	 مردم	باشد.	
بنابراین	الیحه	ى	مالیات	یک	چیز	الزمی	است	و	مالیات	باید	این	خصوصیت	را	هم	داشته	باشد	
کسی	به	اندازه	ى	او	مالیات	بگیرند.	 که	اّواًل	عمومی	باشد،	ثانیًا	فشار	روى	ضعفا	نداشته	باشد.	از	هر	
آن	 هزارم	 یک	 که	 فقیرى	 آدم	 یک	 که	 بدهد،	 مالیات	 مقدار	 همان	 ثروتمند	 یک	 که	 نباشد	 	 این	جور
امکانات	ندارد.	این	ظلم	است،	این	تبعیض	است.	عدم	تبعیض	در	مالیات	به	معناى	این	نیست	
در	مملکت	 هنوز	 متأّسفانه	 که	 مالیات	هاى	غیرمستقیمی	 این	 مثل	 بگیرند.	 اندازه	 از	همه	یک	 که	
مقدار	 یک	 می	گذارد	 دهنش	 قند	 حبه	 یک	 کس	 هر	 می	گیرد.	 اندازه	 یک	 همه	 از	 که	 دارد	 وجود	 ما	
	نهایِت	ثروت	و	غنا	است.	تبعیض	در	 که	در کار	می	دهد	چه	آدم	فقیر	چه	آدمی	 مالیات	دارد	به	این	
مالیات	همین	است	که	از	همه	ى	مردم	از	فقیر	و	غنی	به	یک	اندازه	بگیرند.	مالیات	صحیح،	مالیات	
که	تمکن	بیشترى	 کسانی	 که	از	فقیرترین	ها	نگیرند،	از	متوسط	ها	بگیرند،	از	 خوب	آن	مالیاتی	است	
	برادران	عزیزمان	در	 دارند	بیشتر	بگیرند	و	به	این	تناسب	مالیات	پیش	برود	و	من	خواهش	می	کنم	از
که	یکی	از	 کنند	 کوشش	 که	 دستگاه	هاى	تصمیم	گیرى	چه	در	دولت	در	دستگاه	هاى	قانون	گذارى	
که	ایجاد	یک	نظام	مالیاتی	عادالنه	و	اسالمی	است	را	به	وجود	بیاورند	و	این	یکی	 کارها	 اساسی	ترین	

لزوم اخذ 
مالیات از مردم
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که	جمهورى	اسالمی،	براى	این	مردم	خواهد	داشت		و	شما	مردم	عزیز	 از	سوغات	هایی	خواهد	بود	
ُمْؤِمنین«1	است.	تقواى	خدا	براى	

ْ
َبَعَک ِمَن ال

َ
ُه  َو َمِن اّت که	این	یکی	از	مصداق	هاى	»َحْسُبَک  الّلَ بدانید	

که	 کسانی	 که	آن	 	باالترین	مصداق	هاى	تقوا	است.	تقواى	الهی	این	است	 مردم	همین	است.	یکی	از
کمّکهای	بی	دریغشان	را	شاید	بتوانند	ادامه	بدهند	 کمک	هاى	رایگان	شان،	 کنند	 کمک	 می	توانند،	
مخصوصًا	متمکنین	و	مالیات	هاى	اسالمی	و	دولت	اسالمی	را	هم	یکی	از	کمک	هاى	بزرگ	خودشان	

بدانند.	پروردگارا	ما	همه	را	به	وظایف	مان	و	وظایف	مالی	مسلمین	موّفق	بفرما.
والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته

1.انفال:	64
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گفتار بیست و ششم نمودار 
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گفتار بیست و هفتم: وظایف مردم و مسئولین1
بسم	اهلل	الرحمن	الرحیم

ذی	
ّ
ذی	لیس	له	شریک	یعادله	و	الظهیر	یعاضده.	الحمدهلل	ال

ّ
الحمدهلل	رّب	العالمین.	الحمدهلل	ال

ال	مضاّد	له	فی	حکمه	و	ال	منازع	له	فی	سلطانه،	قهر	بعّزته	االعّزاء	و	تواضع	لعظمته	العظماء	فبلغ	
به	قدرته	علی	ما	یشاء.	والحمدهلل	علی	حلمه	بعد	علمه.	والحمدهلل	علی	عفوه	بعد	قدرته	والحمدهلل	
و	 نجبیک	 و	 حبیبک	 علی	 م	

ّ
سل و	 صل	 لهم	

ّ
ال مایرید.	 علی	 قادر	 هو	 و	 غضبه	 فی	 اناته	 طول	 علی	

غ	رساالتک،	بشیر	رحمتک	و	نذیر	نقمتک	سّیدنا	
ّ
صّفیک	و	خیرتک	فی	خلقک،	حافظ	سّرک	و	مبل

و	نبّینا	ابی	القاسم	محمد	و	علی	آله	االطیبین	االطهرین	المنتجبین،	الهداة	المهدیین	المعصومین	
الشامل	 الکامل	 العدل	 و	 المنتظر	 القائد	 القائم	 االمام	 االرضین	 فی	 بقّیه	اهلل	 علی	 و	صل	 المکّرمین	
هم	

ّ
هم	اّیده	بنصرک	و	انصره	نصرًا	عزیزًا	و	افتح	له	فتحًا	مبینًا.	الل

ّ
هم	حّفه	بمالئکتک	الل

ّ
المؤمل،	الل

هم	
ّ
هم	وفقّهم	لمرضاتک	الل

ّ
ی	علی	ائّمة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداه	المسلمین.	الل

ّ
صل

الغّر	 قائد	 امیرالمؤمنین؟ع؟و	 قال	 القرآن.	 اعداء	 و	 االسالم	 اعداء	 اعدائهم	 و	 اعدائک	 علی	 انصرهم	
ْم َو َتْوِفیُر 

ُ
ک

َ
ِصیَحُة ل ّیَ َفالّنَ

َ
ْم َعل

ُ
ک

ُ
؛ َفاّما َحّق ّیَ َحّقٌ

َ
ْم َعل

ُ
ک

َ
 َو ل

ً
ْم َحّقا

ُ
ْیک

َ
 لِی َعل

ِإّنَ اُس  َها الّنَ ّیُ
َ
»أ المحجلین	

وا«2	الی	آخرالخطبة	الّشریفه.
ُ
ا َتْجَهل

َ
ْیل

َ
ْم لک

ُ
ْم َو َتْعِلیُمک

ُ
ْیک

َ
ْم َعل

ُ
َفْیِئک

و	 پیروزی	 دو	 با	 بزرگ،	 شادمانی	 دو	 با	 است	 گذارنیده	 را	 هفته	ای	 مسلمان	 ت	
ّ
مل جمعه	 این	 	 در

کدورت	همه	ی	 موّفقّیت.	شادمانی	اّول	بهبودی	رو	به	تزاید	امام	اّمت	است.	در	جمعه	ی	پیش،	غبار	
کامل	 	این	که	می	دانند	امام	و	رهبرشان	رو	به	بهبودی	 کرده	بود	و	امروز	مردم	ایران	از چهره	ها	را	مکّدر	
که	 بزرگ	عاجزانه	مسألت	می	کنیم	 از	خدای	 با	همه	ی	جان	خوشحال	اند.	 و	 از	صمیم	دل	 می	رود،	

کامل	بازگرداند. صّحت	و	سالمت	و	عافیت	را	به	امام	و	رهبر	عزیزما	به	طور	
	انقالب	ما،	در	پیروزی	ما،	در	سازندگی	جامعه	ی	ما،	نقشی	آن	چنان	اصیل	و	 پیوند	امام	و	اّمت	در

1.بیانات	در	خطبه	اول	نماز	جمعه	58/11/12
2.نهج	البالغه:	خطبه	34

دو شادمانی بزرگ
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ت،	در	دل	
ّ
که	بی	گمان	هرگونه	رنجی،	هرگونه	غبار	کدورتی	برای	امام،	در	روح	مل اساسی	داشته	و	دارد	

ت	دارای	اثرات	عمیقی	خواهد	بود.
ّ
مل

گذشت	موّفقّیت	یافت	تا	یکی	 که	 ت	ما	در	هفته	ای	
ّ
که	مل 	حادثه	ی	دّوم	و	شادی	دّوم	این	است	

قابل	 و	 چشمگیر	 به	طور	 توانست	 بردارد،	 سربلندی	 با	 عافّیت،	 با	 را	 خود	 انقالبی	 بلند	 گام	های	 از	
کند	و	بر	توطئه	ها	فائق	بیاید.	دشمن	لحظه	به	لحظه	انقالب	و	پیروزی	 	انتخابات	شرکت	 توّجهی	در
ت	مزه	ی	

ّ
که	مل کرده	است،	در	هر	مقطعی	از	مقاطع	این	پیروزی	خواسته	است	نگذارد	 ما	را	پیگیری	

پیروزی	را	بچشد	و	از	آن	لذت	ببرد،	با	ایجاد	دو	دستگی	ها	و	اختالف	ها،	حّتی	با	ایجاد	درگیری	ها.	اّما	
ِت	مستضعف	

ّ
	تاریخ،	مل 	انتخابات	ریاست	جمهوری،	برای	نخستین	بار	در 	این	تجربه	ی	بزرگ	در در

ما	که	دشمنان	برای	این	روز	فکرها	کرده	بودند	و	توطئه	ها	چیده	بودند،	توانست	موّفق	و	پیروز	و	سربلند	
کثرّیتی	بزرگ	و	چشمگیر،	بر	 ت	توانستند	با	ا

ّ
بشود،	توانست	رئیس	جمهور	خود	را	انتخاب	بکند.	مل

که	مردم	ما	علی	رغم	اختالف	 ت	است.	پیداست	
ّ
برای	مل بزرگی	 پیروزی	 این	 کنند،	 توافق	 نفر	 یک	

	ناآشنایی	هاست،	 که	ناشی	از کوچک،	علی	رغم	ناهماهنگی	هایی	 سلیقه	ها،	علی	رغم	دوئیت	های	
که	برای	او	و	انقالبش	و	تاریخش	حیاتی	 کند	 که	احساس	 که	الزم	باشد،	در	لحظه	ای	 	آن	زمانی	 در
کند.	پروردگارا	این	پیروزی	 که	جمع	عظیمی	از	خود	را	بر	یک	امر	متّفق	و	مّتحد	 است،	آن	رشد	را	دارد	
که	منتخب	مردم	است	مبارک	و	 بزرگ	را	برما،	بر	این	اّمت	عظیم،	بر	این	انقالب	و	بر	رئیس	جمهوری	
	او	راه	های	 کنار کمک	او	بشتابند	و	در	 که	باید	به	 تی	را	

ّ
	را	و	مل میمون	بگردان.	پروردگارا	رئیس	جمهور

کنند	موّفق	و	مؤید	بگردان. 	آینده	را	در	پیشبرد	انقالب	اسالمی،	طی	 دشوار
که	رئیس	 ت	ما	می	تواند	این	را	بفهمد	و	بپذیرد	

ّ
که	امروز	مل 	مسأله	ی	بسیار	حّساس	و	مهّم	آن	است	

که	دیگران	کسی	را	 کند	 کرده	است،	می	تواند	این	پیروزی	بزرگ	را	احساس	 جامعه	را	خودش	انتخاب	
کار	و	 	این	اجتماع،	به	 که	خواسته	تا	کسی	را	به	عنوان	رئیس	و	پیشرو	در بر	او	تحمیل	نکرده	اند،	اوست	
که	قرار	است	 ت	میان	خود	و	دستگاهی	

ّ
که	مل به	مسئولیت	خطیری	بگمارد.	در	یک	چنین	وضعّیتی	

بر	او	حکومت	بکند	جدایی	احساس	نمی	کند،	هر	یک	از	دوطرف،	یعنی	آن	رئیس	و	این	مرئوسین	
بهترین،	راست	ترین،	منطبق	ترین	 گردن	یکدیگر	حقوقی	دارند،	 بر	 کدام	 بر	عهده	دارند،	هر	 وظایفی	
کند.	امیرالمؤمنین؟ع؟این	درس	 که	این	حقوق	را	ادا	 کسی	و	آن	جمعی	است	 بر	اصول	اسالمی	آن	
َها  ّیُ

َ
که	حّق	هیچ	گاه	از	یکطرف	نیست،	حّق	چیزی	دوطرفه	است.	می	فرماید	»أ را	به	ما	آموخته	است	

گردن	 گردن	شما	حّقی	دارم	و	شما	هم	به	 «1	من	به	 ّیَ َحّقٌ
َ
ْم َعل

ُ
ک

َ
 َو ل

ً
ْم َحّقا

ُ
ْیک

َ
اُس«	ای	مردم	»ِإّنَ لِی َعل الّنَ

من	حّقی	دارید.	زمامدار	وظایفی	در	قبال	مردم	دارد	و	مردم	وظایفی	در	قبال	زمامدار	دارند.	زمامدار	
زمامدار	 قبال	 در	 را	 وظایفشان	 مسلمان	 اّمت	 و	 می	دهد	 انجام	 مردم	 مقابل	 در	 را	 وظایفش	 مسلمان	

1.همان

وظایف 
رئیس جمهور و 
مردم
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ت	و	دولت	یکپارچه	به	سوی	هدفی	که	اسالم	و	قرآن	آن	را	ترسیم	
ّ
انجام	می	دهند،	آن	وقت	است	که	مل

کرده	است	به	پیش	می	تازند.
کنند،	 	او	اطاعت	 کنند،	از که	حیثیت	او	را	حفظ	 مردم	در	مقابل	رئیس	و	زمامدار	خود	موّظف	اند	
به	 نسبت	 که	 ندهند	 اجازه	 دشمنان	 به	 نگذارند،	 تنها	 	 میدان	ها	 در	 را	 او	 کنند،	 حرکت	 او	 دنبال	
که	 	و	تعّرضی	انجام	بدهد،	وظیفه	ی	مردم	آن	است	 	او	تجاوز حیثیت	و	شخصیت	او	و	حوزه	ی	اقتدار
	آنان	انتظاری	داشت،	مسئولیتی	را	به	 کاری	را	خواست،	در	حوزه	ی	اجرائّیات	از 	آنان	 	از گر	زمامدار ا
کنند،	 کرد،	از	روی	دل	و	جان	بپذیرند،	با	او	صمیمانه	همکاری	 کسی،	به	جمعی	محّول	 کسانی،	به	
کنند	با	او	قهر	نکنند،	با	او	در	میدان	ها		همپا	و	همگام	و	 	او	را	برهم	نزنند،	سعی	 کنند	اقتدار سعی	
	او	اطاعت	 گر	پیشاپیش	مردم	حرکت	بکند	و	مردم	یکپارچه	از همراه	حرکت	کنند.	او	کسی	است	که	ا
که	دارد	تمام	صعوبات	و	دشواری	ها	 گاهانه	ای	 ت	خواهد	توانست	با	رشد	آ

ّ
و	تبعّیت	بکنند،	این	مل

را	بگذراند.	
آن	ها	 برای	 کنند،	 را	نصحیت	 زمامداران	 و	 	 زمامدار و	 را	 	 رئیس	جمهور ت	موّظف	اند	

ّ
همچنین	مل

ِة  ِئّمَ
َ
ِلأ ِصیَحُة  »الّنَ نام	 به	 است	 واجبی	 اسالمی،	 الیتخلف	 واجبات	 از	 یکی	 کنند.	 خیرخواهی	

کرد	با	آن	ها،	نظر	مشورت	 گر	او	مشورت	 ُمْسِلِمیَن «1،	الزم	است	راه	های	رشد	و	خیر	را	به	او	بنمایانند.	ا
ْ
ال

	او	بگذارند،	 	او	پنهان	نکنند،	نظر	نیک	را	در	اختیار و	مصلحت	آمیز	را	به	او	بگویند،	سخن	خوب	را	از
با	 را	 ت	

ّ
مل بتواند	 نوردد،	 	 در را	 میدان	ها	 کند،	 کند،	درست	عمل	 اقدام	 بتواند	درست	 او	 تا	 بگذارند	

از	جهات	 تکامل	 ه	ی	
ّ
قل اوج	 به	 قرآنش	 و	 اسالم	 با	 وحدتش،	 با	 همکاراش،	 با	 با	شعورش،	 رشدش،	

گر	 	او	اشکالی	دیدند،	آن	اشکال	را	حتمًا	به	او	تذکر	بدهند.	ا گر	در ماّدی	و	معنوی	و	سیاسی	برساند.	ا
ف	را	به	او	بفهمانند.	او	همانند	پدر	خانواده	ای	

ّ
کردند،	دلسوزانه	آن	تخل فی	مشاهده	

ّ
در	عمل	او	تخل

کنند،	حیثیت	 کنند،	اّما	حّق	ندارند	به	او	تعّرض	 که	اعضای	خانواده	حّق	دارند	به	او	اعتراض	 است	
بدهند.	 به	هدر	 و	 ببرند	 بین	 	 از ت	است	

ّ
مل آبروی	یک	 نزد	جهانیان	 	 در که	 را	 او	 آبروی	 را،	شرف،	 او	

گرد	محوری	جمع	بشوند	و	او	همان	محور	است،	او	هم	باید	در	مقابل	مردم	به	وظایف	 به	هرحال	باید	
کند. خودش	عمل	

خود	 برای	 او	 است،	 مردم	 برای	 او	 مردم	اند،	 اصل	 بداند	 که	 است	 آن	 زمامدار	 و	 رئیس	 وظیفه	ی	 	
نیست،	او	برای	آسایش	خود	نیست،	او	برای	خواسته	های	خود	نیست،	او	برای	خواسته	های	مردمی	
که	مردم	موّکالن	 که	او	وکیل	مردم	است،	بداند	 که	او	را	خواسته	اند	تا	وکیل	آنان	باشد،	بداند	 است	
که	 ت	است،	بداند	

ّ
و	اعتالء	مل به	شرف	و	حیثیت	 او	بسته	 که	شرف	و	حیثیت	 او	هستند،	بداند	

راه	خود	 فرا	 را	همچون	مشعلی	 قرآن	 و	 باید	رأی	ناصحان	و	مشفقان	و	دلسوزان	و	دوستداران	اسالم	

کلینی،	ج	1،	ص	403؛	بحاراألنوار،	عالمه	مجلسی،	ج	74،	ص	132. 1.الکافی،	ثقة	اإلسالم	
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که	 کند،	بیاندیشد،	مردم	را	مانند	پدری	دلسوز	دوست	بدارد،	او	موظف	است	 قرار	بدهد،	مشورت	
بهترین	 با	 بهترین	وجهی،	 به	 را	 آن	ها	 اجتماعی	هست،	 زندگی	 در	 که	 را	 نابسامانی	هایی	 و	 کجی	ها	
	او	صداقت	دیده	اند	به	او	کمک	 که	از که	در		چنین	صورتی،	مردم	 	باشد	 کند،	امیدوار شیوه	ای	برطرف	
کرد،	او	باید	خود	را	برادر	مردم	بداند،	او	باید	خود	را	وظیفه	دار	مردم	بداند،	مردم	هم	باید	او	را	 خواهند	
که	 	و	مهربان	خود	بدانند.	هر	دو،	هم	رئیس	جمهور،	هم	مردم	باید	بدانند	 	بزرگ	خود	و	پدر	دلسوز برادر
	زیر	سایه	ی	قانون	اساسی	است،	قانون	اساسی	 گرفته	است	و	آن	چه	انجام	می	گیرد،	در آن	چه	انجام	
ت	

ّ
که	خط	روشن	التقاء	و	وحدت	دولت	و	مل را	هر	دو	با	حرمت	بنگرند،	قانون	اساسی	چیزی	است	

کرد،	قانون	اساسی	هر	چه	به	مردم	داده	است	باید	مسئوالن	به	مردم	بدهند،	قانون	 را	تأمین	خواهد	
با	 با	شوق،	 با	دل،	 با	جان،	 را	 آن	وظیفه	 باید	 نهاده	است	 بر	دوش	مسئوالن	 را	 اساسی	هر	وظیفه	ای	

کلمه	اش،	هر	حرف	حرفش	باید	محترم	بماند. کلمه	 رغبت	انجام	بدهند،	قانون	اساسی	هر	
قانون	 که	 رسید	 خواهد	 موّفّقیت	 و	 سعادت	 به	 تی،	

ّ
مل آن	 و	 مسئولی	 آن	 رهبری،	 آن	 رئیسی،	 آن	 	

اساسی	اش	را،	آن	قانونی	را	که	برای	مردم	حکم	دست	خط	ایدئولوژی	و	اندیشه	ی	آن	ها	را	دارد،	حرمت	
ت	هم	باید	قانون	اساسی	اش	را	بداند.

ّ
	بدانند،	از	آن	تخلف	و	سرپیچی	نکنند،	مل بنهند،	قدر

که	این	سخن	را	می	شنوند	بدانند	وظیفه	است	 کشور،	آن	هایی	 	برادران	و	خواهران	من	در	سرتاسر	
گوسفند	نیست	 که	هر	فردی	از	آحاد	مردم،	خود	را	چوپان	جامعه	به	حساب	بیاورد،	در	اسالم	چوپان	و	
نمایندگان	 بنگرید	 فرمومودند	 امام	 و	 موّظف	اند	 همه	 متعّهداند،	 همه	 مسئولند،	 همه	 راٍع«1	 م 

ُّ
ک

ُ
ل

ُ
»ک

گرد	خواهند	 ی	
ّ
مل بار	دیگر	در	مجلس	شورای	 نمایندگاِن	شما	 انتخاب	بکنید.	 را	 درست	و	صادق	

	بهترین	 از که	ان	شاءاهلل	 کرد	و	دستگاه	اجرایی	و	دولتی	 آمد،	آن	ها	خطوط	اصلی	را	ترسیم	خواهند	
و	زبده	ترین	مردمان	تشکیل	خواهند	شد؛	زیر	اشراف	و	نظارت	مقام	رئیس	جمهور،	آن	ها	را،	آن	خط	
مشی	ها	و	روش	ها	را	اجرا	خواهند	کرد،	آن	وقت	است	که	هم	مجری	مال	شماست	یعنی	رئیس	جمهور	
کردید،	هم	قوانین	و	مقّرّرات		و	خطوط	مشی	مال	شماست،	زیرا	آن	را	وکالی	شما	و	 که	شما	انتخاب	
ی	که	باز	شما	آن	ها	را	انتخاب	کرده	اید	با	صالحیت	ها،	آن	ها	آن	را	ترسیم	

ّ
نمایندگان	مجلس	شورای	مل

خواهند	کرد.	آن	وقت	است	که	خواهید	دانست	که	جامعه	به	سوی	اسالم	و	قرآن	واقعی	و	به	سوی	نظام	
کرد. الهی	حرکت	خواهد	

را	 کشور،	جزوات	قانون	اساسی	چاپ	شده	 برادران	و	خواهران	عزیزم	درسراسر	 به	 	توصیه	می	کنم	
توضیح	اند	 از	 متمّکن	 که	 برادرانی	 دارند،	 توضیح	 به	 احتیاج	 که	 آن	هایی	 بخوانند،	 و	 بگیرند	 حتمًا	
ت	هاست	

ّ
کنند.	قانون	اساسی	باید	برای	همه	تبیین	بشود	چون	روزگار	تصمیم	گیری	مل آن	ها	را	ارشاد	

و	این	همان	چیزی	است		که	در	جمعه	ی	گذشته	به	عرض	شما	رساندم،	آن	حّساسّیت،	آن	توّجه،	آن	

1.بحاراالنوار،	عالمه	مجلسی	ج	72	ص	38

همه مسئول اند
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ْحَسَن 
َ
	»ِإّنَ أ که	می	تواند	ما	را	به	تقوای	واقعی	برساند.	و گاهی	و	هوشیاری	نسبت	به	زمان	و	آن	چیزی	 آ

 
َ
َه َحّقَ ُتَقاِتِه َو لَا َتُموُتّنَ ِإلّا ُقوا الّلَ

َ
ِذیَن آَمُنوا اّت

َّ
َها ال ّیُ

َ
ِه«1	حیث	یقول	»َیا أ َغ َمْوِعَظِة ِکَتاُب الّلَ

َ
ْبل

َ
َحِدیِث َو أ

ْ
ال

ْنُتْم ُمْسِلُموَن «2
َ
َو أ

والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته

1.تحف	العقول:	150	منتخب	میزان	الحکمة:	458
2.آل	عمران	:	102
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بخش دوازدهم: 
کم و حکومت اسالمی وظایف حا



کم اسالمی1 گفتار بیست و هشتم: وظایف سلبی و ایجابی حا
بسم	اهلل	الّرحمن	الّرحیم

م	علی	حبیبه	
ّ
ی	و	اسل

ّ
	الحمدهلل	رّب	العالمین	أحمده	و	أستعینه	و	أستغفره	و	اتوّکل	علیه	و	اصل

غ	رساالته	بشیر	رحمته	و	نذیر	نقمته	سّیدنا	ابی	القاسم	
ّ
و	نجیبه	و	خیرته	فی	خلقه	و	حافظ	سّره	و	مبل

بقیةاهلل	فی	 المعصومین	سّیما	 المهدیین	 الهداة	 المنتجبین	 األطیبین	 األطهرین	 اله	 و	علی	 محّمد	
األرضین	والّسالم	علی	ائمة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.	قال	اهلل	الحکیم	فی	
َک َعْن 

َّ
َهوى  َفُیِضل

ْ
ِبِع ال

َ
َحّقِ َو لا َتّت

ْ
اِس ِبال ْم َبْیَن الّنَ

ُ
ْرِض  َفاْحک

َ
أ

ْ
َک َخلیَفًة فِی  ال نا

ْ
ا َجَعل

َ
کتابه: »یا داُوُد ِإّن

ِه«2 َسبیِل الّلَ
که	در	دنباله	ى	بحث	هاى	گذشته	در	خطبه	ى	اّول	عرض	می	کنم	و	سعی	می	کنم	ان	شاءاهلل	 	بحثی	
کم	 کم	اسالمی.	عرض	کردم	که	حا 	این	مطلب	عبور	کنم	بحثی	است	در	باب	وظایف	حا 	از با	اختصار

که	در	رأس	آن	ها	و	اّول	آن	ها	وظیفه	ى	خودسازى	او	است. 	نوع	وظیفه	بر	عهده	دارد	 اسالمی	چهار
یعنی	زمامداران	جامعه	ى	اسالمی	معلمان	بشر	نیز	هستند.	آن	هم	نه	فقط	با	گفته	هاى	خود،	بلکه	با	
کم	و	زمامدار	در	جامعه	ى	اسالمی	 	و	اخالق	و	سلوک	فردى	خود.	و	لذاست	که	یکی	از	وظایف	حا رفتار
	تا	وزرا	و	تا	همه	ى	مسئوالن	 	از	رئیس	جمهور کشور کنونی	ما	وظایف		مسئولین	و	مدیران	 و	در	وضع	
َغْیِرِه«3	 َتْعِلیِم  َقْبَل  َنْفِسِه  ِبَتْعِلیِم   

ْ
َیْبَدأ

ْ
»َفل 	امیرالمؤمنین؟ع؟نقل	شد	 از که	 که	همان	طورى	 این	است	

که	به	تعلیم	دیگران	و	تربیت	مردمان	بپردازند	باید	به	تعلیم	و	تربیت	خود	بپردازند.	البّته	 	آنی	 قبل	از
کم	اسالمی	چه	چیزهایی	را	باید	به	خود	بیاموزد	و	تمرین	بکند	و	چه	اخالقیاتی	را	 که	حا 	این	باره	 در
	این	بحث	ها	در	یکی	از	فصل	هاى	 یادى	است،	مقدارى	از بیشتر	باید	در	خود	به	وجود	بیاورد	بحث	ز
کم	اسالمی	بیان	شد.	مقدار	دیگرى	هم	عرض	می	کنیم	و	تفصیل	 گذشته	در	باب	خصوصیات	حا

1.خطبه	هاى	نماز	جمعه	تهران	1363/09/09
2.ص:	26

3.شریف	الرضی،	محمد	بن	حسین،	نهج	البالغة	)للصبحی	صالح(	-	قم،	چاپ:	اول،	1414	ق	-	ص	480

 تربیت
  خود برای
 انسان  سازی
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که	بتوان	با	همه	ى	جوانب	درباره	ى	 کالسی	و	در	محیط	هاى	محدودى	 باید	بماند	براى	بحث	هاى	
کرد. آن	صحبت	

کم	اسالمی	 که	حا گرفته	ام	براى	بیان	خلقیاتی	 که	امروز	در	نظر	 که	آن	دو	نکته	و	خصلتی	 	آنی	 قبل	از
که	پرداختن	 	امیرالمؤمنین؟ع؟را	عرض	می	کنم	تا	معلوم	بشود	 باید	در	خود	به	وجود	بیاورد،	حدیثی	از
خطبه	ى	 نهج	البالغه،	 خطبه	ى	 در	 است.	 	 اهمّیت	 حائز	 چقدر	 اسالمی	 کم	 حا براى	 خلقیات	 به	
ا  ِمّنَ َکاَن  ِذی 

َّ
ال ِن 

ُ
َیک ْم 

َ
»ل امیرالمؤمنین؟ع؟می	فرماید:	 که	 خطبه	یی	 همان	 یعنی	 صدوسی	ویکم	

	را	 	را،	این	بار کار که	ما	این	 که	بیان	می	کند	 ُحَطاِم«1	
ْ
ِتَماَس َشْی ٍء ِمْن ُفُضوِل ال

ْ
ا ال

َ
َطاٍن  َو ل

ْ
ُمَناَفَسًه فِی  ُسل

کردیم	در	 به	خاطر	دنیا	و	مطامع	دنیوى	برنداشتیم	و	شروع	نکردیم	و	حکومت	را	فقط	براى	خدا	قبول	
َمَغاِنِم 

ْ
َماِء َو ال وِج َو الّدِ ُفُر

ْ
ی ال

َ
َوالِی َعل

ْ
وَن ال

ُ
ْن َیک

َ
ا َیْنَبِغى أ

َ
ُه ل

َ
ّن

َ
دنباله	ى	همین	بیان	می	فرماید:	»َو َقْد َعِلْمُتْم أ

نوامیس	 بر	 ط	
ّ
کارهاى	مردم	و	مسل که	متولی	 کسی	 َبِخیُل«2	یعنی	آن	

ْ
ال ُمْسِلِمیَن 

ْ
ال اماَمِة  َو  اِم 

َ
ْحک

َ
أ

ْ
ال َو 

ی	و	بر	احکام	و	قوانین	در	جامعه	ى	اسالمی	
ّ
مردم،	بر	خون	هاى	مردم،	بر	دستاوردهاى	اجتماعی	و	مل

که	این	 که	متصدى	پیشوایی	و	رهبرى	و	زمامدارى	مسلمین	است،	سزاوار	نیست	 کسی	 است	،آن	
گر	 که	ا َنْهَمُتُه  «	 ْمَواِلِهْم 

َ
أ فِی  وَن 

ُ
»َفَتک َبِخیُل«3	اّول	این	که	بخیل	نباشد،	

ْ
»ال چند	صفت	را	داشته	باشد:	

که	در	اختیار	خود	 	اموال	مردم	همان	اموالی	است	 که	مراد	از بخیل	باشد	چشمش	به	اموال	مردم	است	
ق	به	خود	مردم	هم	هست	یعنی	بیت	المال	

ّ
که	متعل گر	بخیل	باشد	حّتی	اموالی	را	 حکومت	است.	ا

ِبَجْهِلِه«  ُهْم 
َّ
َفُیِضل َجاِهُل 

ْ
ال ا 

َ
ل »َو  او	سوءاستفاده	می	کند	 آن،	خود	 از	 و	 آن	ها	نمی	رساند	 به	 مسلمان	ها	

َجافِی َفَیْقَطَعُهْم 
ْ
ا ال

َ
کم	اسالمی	باید	جاهل	نباشد	تا	بر	اثر	جهل	خود	مردم	را	گمراه	کند.	»َو ل همچنین	حا

ِبَجَفاِئِه«	باید	ظالم	نباشد،	سختگیر	و	تند	و	خشن	نباشد	تا	مردم	را	با	خشونت	خود	و	با	ظلم	خود	از	
َقْوٍم«	اموال	مسلمانان	ها	را	حیف	و	  ُدوَن 

ً
ِخَذ َقْوما َوِل  َفَیّتَ َحاِئُف  ِللّدُ

ْ
ا ال

َ
ل »َو  	بدارد	 که	می	روند	باز راهی	

میل	نکند،	یعنی	به	بعضی	برساند	و	به	بعضی	نرساند.	تبعیض	در	میان	مردم	قائل	بشود	و	مال	خدا	
َمَقاِطِع«	الزم	است	

ْ
ُحُقوِق َو َیِقَف ِبَها ُدوَن ال

ْ
ِم َفَیْذَهَب ِبال

ْ
ُحک

ْ
ُمْرَتِشی فِی ال

ْ
ا ال

َ
را،	مال	خود	بشمارد. »َو ل

	باشد	 گر	این	طور که	ا کم	مسلمانان	ها	رشوه	گیر	نباشد	براى	اداى	حقوق	مردم	از	آن	ها	رشوه	نطلبد	 حا
ُل  ُمَعّطِ

ْ
ا ال

َ
که	مرز	احکام	الهی	نیست.	»َو ل کم	می	ایستد	 احکام	الهی	متوقف	می	ماند	و	آن	جایی	حا

که	بدان	وسیله	 را	نکند	 الهی	 و	تعطیل	سنت	 الهی	 ة«	همچنین	تعطیل	احکام	 ّمَ
ُ
أ

ْ
ال َفُیْهِلَک  ِة  ّنَ ِللّسُ

کت	و	بدبختی	خواهند	افتاد. اّمت	به	هال
که	معین	شده	است	 کم	اسالمی	غیر	از	آن	شرایطی	 که	حا 	به	ما	نشان	می	دهد	 این	حدیث	اجمااًل
کم	 کم	نباشد،	یک	سلسله	خلقیات	و	خصالی	هم	در	حا گر	داراى	آن	شرایط	نباشد	نمی	تواند	حا که	ا

1.همان،	ص	189
2.همان

3.شریف	الرضی،	محمد	بن	حسین،	نهج	البالغة	)للصبحی	صالح(	-	قم،	چاپ:	اول،	1414	ق	ص	189

ویژگی های سلبی 
کم اسالمی حا
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گر	برای	نهج	 که	ا کم	اسالمی	باشد	 اسالمی	باید	باشد	و	یک	سلسله	خلقیات	و	خصالی	باید	در	حا
اسالم	 که	 آن	جامعه	ای	 یقینًا	 نباشد	 آراسته	 آراستگی	هاى	الزم،	 این	 با	 اسالمی	 کم	 و	حا نشود	 رفتار	

می	خواهد	براى	مسلمان	ها	و	با	احکام	اسالم	به	وجود	بیاورد،	به	وجود	نخواهد	آمد.
کم	اسالمی	یکی	عبارت	است	 	به	اختصار	عرض	می	کنم	درباره	ى	حا اّما	آن	دو	خصوصیتی	که	امروز
از	مخالفت	با	هواهاى	نفسانی	و	هوس	ها	و	تمنیات	بشرى	و	دیگرى	شجاعت.	البّته	این	دو	صفت	به	
کمان	 که	حا کرد.	اّولین	خصوصیت	این	است	 که	ارتباط	آن	را	هم	عرض	خواهم	 هم	ارتباط	هم	دارد	
	و	اعمال	خود	را	به	دست	هوس	ها،	خواهش	ها	و	تمنّیات	 اسالمی	باید	عنان	نفس	خود	را،	عنان	رفتار
ندهد.	یعنی	همه	ى	مردم	و	همه	ى	مسلمانان	در	جامعه	ى	اسالمی	باید	با	هوس	هاى	نامشروع	خود	
کم	اسالمی	باید	با	تمنّیات	خود	مبارزه	 کم	اسالمی	خصوصیت	بیشترى	دارد.	حا کنند.	اّما	حا مبارزه	
گون	او	 گونا که	تمایالت	و	هوس	هاى	نفسانی	و	شهوات	 	این	تمنّیات	است	 کند.	انسان	مجموعه	اى	از
	اّمانتی	به	سنگینی	حکومت	اسالمی	 که	می	خواهد	بار را	به	این	طرف	و	آن	طرف	می	کشاند.	آن	کسی	
که	انجام	می	دهد	و	آن	را	سرلوحه	ى	همه	ى	مجاهدت	هاى	خود	قرار	 کارهایی	 را	بر	دوش	بگیرد	یکی	از	
که	بر	جمعی	از	مردم	حکومت	می	کند،	 کسی	 می	دهد	باید	مبارزه	ى	با	هوس	هاى	نفسانی	باشد.	از	
الهی	و	پسندیده	است،	 	براخالق	و	بر	خصلت	هاى	 کار که	مبناى	 مخصوصًا	در	جامعه	ى	اسالمی	
که	هوس	هاى	خود	را	اعتبار	ببخشد	و	برطبق	هوس	ها	و	تمنّیات	نفسانی	خود	 اصاًل	قابل	قبول	نیست	

کند. عمل	
و	حّتی	 به	جنبه	هاى	حیوانی	 مربوط	 بشمارم.	هوس	های	 نمی	خواهم	 را	 نفسانی	 البّته	هوس	هاى	
کم	اسالمی	حّق	ندارد	وقت	 که	باالتر	از	حیوانیت	و	مراتب	پست	وجود	بشرى	است.	حا هوس	هایی	
برخالف	مصلحت	مسلمین	 که	 کارهایی	 در	 ندارد	 را	حّق	 نیروهاى	خود	 کند.	 تلف	 بیهوده	 را	 خود	
کامل	از	مبارزه	ى	با	هواها	و	هوس	ها	را	ما	در	زندگی	امیرالمؤمنین؟ع؟علیه	 کند.	نمونه	ى	 است	صرف	
الّصالة	و	الّسالم	مشاهده	می	کنیم	که	البّته	نه	ما	و	نه	هیچ	کس	از	زمامداران	اسالمی	ادعا	نکرده	است	
گرد	 که	فرزند	امیرالمؤمنین؟ع؟و	شا که	می	تواند	مثل	امیرالمؤمنین؟ع؟عمل	بکند.	حّتی	امام	سجاد	
که	راجع	به	عبادات	او	 آن	مکتب	است	و	خود	او	یک	اسوه	ى	الهی	براى	مردم	به	شمار	می	رود	وقتی	
	به	خود	فشار	می	آورى؟	امام	سجاد؟ع؟	خود	 که	چرا	این	قدر حرف	می	زنند	و	به	او	اعتراض	می	کنند	
که	علی	ابن	ابی	طالب	در	عبادت	 را	مقایسه	می	کند	با	امیرالمؤمنین؟ع؟و	می	گوید	آن	جّد	و	جهدى	
کنیم	 	انجام	می	دهیم	کجا.	بنابراین	ما	نمی	خواهیم	ادعا	 کجا	و	آن	چه	ما	امروز خدا	انجام	می	داد،	آن	
کم	اسالمی	می	تواند	مثل	امیرالمؤمنین؟ع؟رفتار	بکند	و	عمل	بکند؛	اّما	بقول	مرحوم	عالمه	ى	 که	حا
قله	حرکت	 آن	 به	سمت	 دامنه	 از	 باید	 ما	 که	 ایستاده	اند	 قلهاى	 بر	سر	یک	 بزرگواران	 آن	 طباطبائی،	
گر	چه	می	دانیم	دسترسی	ما	به	 برویم.	ا راه	 که	به	آن	سمت	 یم	 بر	این	بگمار را	 باید	هّمت	مان	 کنیم.	
که	فرمودند:  آن	قله	ى	رفیع	و	بلند	میسور	نیست.	باید	متشّبه	به	امیرالمؤمنین؟ع؟بشویم	و	همان	طور	

خصوصیات 
کم  ایجابی حا
اسالمی
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کم	 ِعیُنونِی  ِبَوَرٍع  َو اْجِتَهاٍد«1	ورع	و	جّد	و	جهد	و	تالش،	این	یک	وظیفه	ى	همیشگی	و	تمام	نشدنی	حا
َ
»أ

که	مسئولیتی	از	طرف	خداى	 که	باید	در	تمام	دوران	حکومت	خود	و	در	تمام	دورانی	 اسالمی	است	
در	صدد	 اسالمی	 کم	 حا یک	 شده	 محول	 او	 به	 اسالمی	 جامعه	ى	 اداره	ى	 	 در معیارها	 طبق	 متعال	
تمام	 رأس	 این	 کند.	 مبارزه	 نفسانی	خودش	 هواهاى	 با	 بتواند	 که	 کند	 تالش	 و	 باشد	 فکر	 به	 باشد،	
کرد	 و	تمنّیات	خود	مبارزه	 با	هوس	ها	 کم	اسالمی	 گر	حا ا براى	جامعه	ى	اسالمی	است.	 موّفقّیت	ها	
با	 کردن	 از	مردم،	مخالفت	 کتمان	حقایق	 دیگر	مقام	پرستی،	جاه	پرستی،	پول	پرستی،	دروغ	گویی،	
کم	اسالمی	وجود	دارد	 که	براى	حا مصالح	مردم،	عقب	کشیدن	از	میدان	هاى	خطر	و	تمام	آفت	هایی	
از	زندگی	او	رخت	خواهد	بست.	کلید	همه	ى	این	مشکالت	و	مصائب	در	زندگی	ٌحّکام	و	زمامدارانی	
که	این	ها	تابع	هواهاى	نفسانی	و	هوس	هاى	شیطانی	 که	برجوامع	حکومت	می	کردند	این	بوده	است	

خودشان	بوده	اند؛	این	یک.
تکیه	ى	 یک	 می	خواهم	 اسالمی	 کم	 حا براى	 شجاعت	 روى	 من	 است.	 شجاعت	 دّوم	 خصلت	
ت	ما	به	این	

ّ
کنونی	انقالب،	مل به	خصوص	بکنم،	مخصوصًا	چون	امروز	در	جامعه	ى	ما	و	در	وضع	

گر	این	شجاعت	در	زمامداران	و	مسئوالن	جامعه	ى	اسالمی	وجود	نداشته	 شجاعت	نیازمند	است	و	ا
نخواهد	 خود	 هدف	هاى	 به	 انقالب	 داشت.	 خواهد	 قهقرایی	 سیر	 اسالمی	 جامعه	ى	 یقینًا	 باشد،	
کنیم	باید	زمامداران	شجاع	 گر	ما	بخواهیم	اسالم	را	پیاده	 رسید.	اسالم	در	جامعه	پیاده	نخواهد	شد.	ا
یارویی	با	مشکالت	از	هیچ	چیز	جز	فرمان	خدا	نمی	هراسند،	 	رو که	در	میدان	هاى	خطر	و	در و	گستاخ	
یک	چنین	زمامدارانی	را	باید	داشته	باشیم	و	انتخاب	بکنیم.	البّته	شجاعت	انواع	و	اقسامی	دارد،	من	
اشاره	می	کنم.	اّولین	شجاعت،	شجاعت	در	مقابله	ى	با	نفس	خود	انسان	است.	و	این	همانی	است	
َب َهَواه «2	شجاع	ترین	مردم	آن	کسی	

َ
اِس  َمْن  َغل ْشَجُع  الّنَ

َ
گفتیم	این	دو	خصلت	با	هم	ارتباط	دارد.	»أ که	

که	تکلیف،	انسان	را	به	راهی	دعوت	می	کند	 که	بر	هواى	نفس	خودش	غالب	بشود.	آن	وقتی	 است	
راه	 به	 را	 انسان	 گون	 گونا رودربایستی	هاى	 عافیت	طلبی،	 آبروطلبی،	 نفسانی،	جاه	طلبی،	 هواهاى	 و	
که	انسان	بر	هواى	نفس	غالب	بشود	و	آن	چه	 	این	جا	این	است	 دیگرى	دعوت	می	کند.	شجاعت	در
کم	اسالمی	و	به	عنوان	یک	مسئول	و	یک	مدیر	در	جامعه	ى	 که	وظیفه	ى	الهی	او	است	به	عنوان	حا را	
کم	اسالمی	 	اّولین	عنوان	شجاعت	در	حا اسالمی	آن	را	انجام	بدهد؛	این	اّولین	سرفصل	شجاعت	و

که	امروز	هم	ما	به	این	خیلی	احتیاج	داریم.
گر	شجاعت	در	مقابل	دشمنان	نباشد	هیچ	 یک	شجاعت،	شجاعت	در	مقابل	دشمن	ها	است،	ا
کاروانی	به	سمت	هدف	هاى	عالی	 حرف	حّقی	به	پیروزى	نخواهد	نشست،	نخواهد	رسید	و	هیچ	
که	او	 که	داعیه	اى	 کم	اسالمی	باید	بداند	 و	آرمان	هاى	متعالی	به	حرکت	خود	ادامه	نخواهد	داد.	حا

1.همان،	417
2.ابن	بابویه،	محمد	بن	علی،	من	ال	یحضره	الفقیه	-	قم،	چاپ:	دوم،	1413	ق	-	ج	4؛	ص	395

شجاعت دّومین 
خصوصیت مهّم 

کم اسالمی حا
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با	هوس	ها	و	هواهاى	همه	ى	 او	می	خواهد	مظهر	آن	باشد	مخالف	 که	 ابراز	می	کند	و	حکومت	خدا	
ت	ما	و	نداى	نه	شرقی	و	نه	غربی	

ّ
کبر	مل 	فریاد	اهلل	ا که	امروز قدرتمندان	بزرگ	عالم	است.	همان	طور	

گرایش	ما	به	قدرت	ها	با	هوس	ها	و	نقشه	ها	و	خواسته	ها	و	سیاست	هاى	 انقالب	اسالمی	ما	و	عدم	
که	 کردیم	می	دانستیم.	این	جور	نیست	 که	اقدام	 	اّول	هم	 از همه	ى	سلطه	گران	جهانی	مخالفیم،	ما	
امروز	احساس	 و	 باشیم	 گرفته	 قرار	 	 استکبار دنیاى	 کارشکنی	هاى	 و	 مقابل	مخالفت	ها	 در	 امروز	 ما	
در	 را	 مصلحتشان	 گاهی	 بزرگ	 قدرت	هاى	 البّته	 نه.	 مخالف	اند،	 ما	 با	 بزرگ	 قدرت	هاى	 که	 کنیم	
بزرگ	 خانواده	ى	 در	 کردن	 زندگی	 اقتصادى،	 مسایل	 بازرگانی،	 مبادالت	 به	خاطر	 که	 می	بینند	 این	
یم.	اّما	بالشک	همه	ى	 بین	الملل	با	جامعه	ى	اسالمی	ما	روابط	حسنه	اى	داشته	باشند،	ما	حرفی	ندار
که	در	رأس	 کسی	 قدرت	هاى	مستکّبر	و	ستمگر	عالم	با	حقیقت	اسالمی	این	انقالب	مخالف	اند.	آن	
این	 قلمرو	 یا	همه	ى	 اداره	ى	بخشی	 زمام	 که	 کسی	 آن	 و	 قرار	می	گیرد	 انقالب	 این	 مثل	 انقالبی	 یک	
انقالب	را	بردوش	می	گیرد	و	به	عهده	می	گیرد،	باید	شجاعت	مقابله	و	شجاعت	اقدام	داشته	باشد.	
کسانی	 	نهادهاى	مسئول	جامعه	و	در	 	این	انقالب	متأّسفانه	تیزى	انقالب	در این	که	شما	می	بینید	در
اجتماعات	 در	 اسالمی	جزء	 قاطع	جمهورى	 نمی	شد،	سیاست	 مشاهده	 بودند	 مدیران	جامعه	 که	
مردم	و	رهبران	حّقیقی	انقالبی	به	رهبرى	و	پیشوایی	امام	اّمت	مشاهده	نمی	شد	به	خاطر	همین	بود،	

شجاعت	نداشتند.
قرار	 	 امور انقالب	در	رأس	 اوائل	 	 که	در کسانی	 از	مسئولین	آن	دولت	موقت	و	 بارها	می	شنیدیم	 ما	
کرد؟	مقابله	ى	 آمریکا	مقابله	 با	 که	مگر	می	شود	 انقالب	در	دست	داشتند	 	 امور زمان	 و	 بودند	 گرفته	
به	شمار	 مهیب	 هیوالى	 یک	 وحشتناک،	 کابوس	 یک	 آن	ها	 براى	 دنیا	 استکبارى	 قدرت	هاى	 با	
کنند.	انقالب	الزمه	اش	مقابله	و	مبارزه	با	 که	با	آن	مقابله	 	بر	این	نبودند	 که	به	هیچ	وجه	قادر می	آمد	
که	ما	در	 قدرت	هاى	مستکّبر		جهانی	است	و	امروز	سیاست	نه	شرقی	و	نه	غربی	ما	ایجاب	می	کند	
یاد	زده	می	شود.	اظهار	قدرت	و	وجود	 همه	ى	میدان	ها		با	شجاعت	و	گستاخی	وارد	بشویم.	البّته	تشر	ز
گوشمان	دیگر	 	اّول	انقالب	تا	امروز	 که	ما	از یاد	انجام	می	گیرد،	چیزى	 در	مقابل	جمهورى	اسالمی	ز
کمّکها،	ارتباطات	در	سطوح	جهانی،	در	منطقه	براى	این	که	انقالب	 پر	است.	تهدیدها،	تسلیح	ها،	
ت	مسلمان	ایران	از	میدان	هاى	مبارزه	پس	بزنند،	آن	ها	را	دچار	

ّ
اسالمی	را	و	جمهورى	اسالمی	و	مل

نیز	شکست	 که	در	دل	خود	شکست	خورد	در	میدان	ها	 وقتی	 آن	 ت	
ّ
مل بکنند.	یک	 قلبی	 هزیمت	

درمیدان	 شد	 دنیا	 پوشالی	 سلطه	هاى	 و	 قدرت	ها	 از	 هراس	 و	 رعب	 دچار	 که	 وقتی	 آن	 می	خورد.	
گر	یک	 گون	عقب	نشینی	خواهدکرد.	اّما	ا گونا سیاست	و	در	میدان	جنگ	و	در	همه	ى	مقابله	هاى	
ت	از	میدان	هاى	

ّ
که	یک	مل کرد	از	میدان	ها		عقب	نشینی	نمی	کند	و	هنگامی	 ت	نترسید	و	مقابله	

ّ
مل

ط	جهانی	هستند	به	هیچ	وجه	
ّ
که	سلطه	هاى	مسل گون	مبارزه	عقب	نشینی	نکند	طرف	مقابل	 گونا

که	شکست	خوردند	به	خاطر	این	بود	 ت	هایی	
ّ
ت	را	شکست	بدهند.	مل

ّ
قدرت	پیدا	نمی	کنند	آن	مل

شجاعت در 
مقابل دشمنان
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	که	مرعوب	شدند.
گر	دنیاى	اسالم	در	رهبران	 امروز	هم	ما	در	مورد	دنیاى	اسالم	عقیده	مان	همین	است.	ما	می	گویم	ا
کوچک	و	بزرگ	دائمًا	دور	هم	می	نشینند،	اجتماعات	 که	سر	موضوعات	 جهان	اسالم	همین	هایی	
	براى	نمونه	تصمیم	بگیرند	همه	شان	 گر	یک	بار کره	می	کنند،	ا تشکیل	می	دهند،	حرف	می	زنند،	مذا
آن	ها	 با	 بود	 نخواهد	 قادر	 قدرتی	 هیچ	 کنند	 مقابله	 زورگو	 با	سلطه	گران	 و	 دنیا	 ط	

ّ
مسل قدرت	هاى	 با	

ت	ها	
ّ
ت	ماست.	همه	ى	مل

ّ
ت	ها	مایل	به	مبارزه	ى	با	سلطه	گرانند؛	نمونه	اش	مل

ّ
مقابله	بکند	چون	مل

کم	اسالمی	الزم	دارد	شجاعت	در	 که	حا کنند.	آن	چه	 گر	رهبرانی	داشته	باشند	آماده	هستند	مبارزه	 ا
که	 کم	اسالمی	است	 	بزرگ	ترین	سرفصل	های	شجاعت	براى	حا مقابل	دشمن	ها	است؛	این	یکی	از
امروز	در	 تا	 انقالب	ما	 از	پیروزى	 که	بعد	 انقالب	خودمان	و	آن	چه	 	نمونه	هاى	 را	بخواهیم	در این	 گر	 ا
کشور	ما	پیش	آمده	یکی	یکی	نشان	بدهیم	و	مشخص	کنیم	و	شجاعت	رهبر	بزرگ	و	عظیم	الشأن	مان	
که	به	فضل	الهی	مسئوالن	و	مدیران	جامعه	ى	اسالمی	هم	 کنیم،	شجاعتی	 را	در	مقابل	حوادث	ذکر	
که	من	نمی	خواهم	 گرفتند	و	شجاعانه	ایستادند،	مفصل	یک	بحث	طوالنی	خواهد	شد	 از	آن	درس	
	زیر	باران	نشسته	اید	و	هواى	سرد	و	نمناک	اجازه	 که	می	بینم	شما	در وارد	آن	بحث	بشوم	مخصوصًا	

که	من	در	تفصیل	این	مسأله	وارد	بشوم. نمی	دهد	
	لذا	یک	بخش	دیگر	و	نمونه	ى	دیگر	از	شجاعت	را	عرض	می	کنم	و	این	بحث	را	پایان	می	دهم	و	
باید	شجاعت	داشته	 کم	اسالمی	 آن	شجاعت	در	مقابل	دوستان	است.	در	مقابل	دوستان	هم	حا
کارى	 کم	به	نفع	آن	ها	برخالف	مصلحت	یک	 که	انتظار	دارند	حا باشد.	اّواًل	دوستان	متوّقع،	آن	هایی	
	را	از	روى	احساس	 کار کم	باید	آن	 کارى	بر	طبق	مصلحت	است	البّته	حا انجام	بدهد.	یک	وقت	یک	
کارى	مصلحت	نیست،	دوستان	می	خواهند؛	زمامداران	جامعه	ى	اسالمی	 وظیفه	انجام	بدهد.	اّما	
باید	در	مقابل	آن	بایستند.	ثانیًا	شجاعت	در	مقابل	جوسازی	ها،	در	مقابل	نیروهاى	فشار،	در	مقابل	
از	پیش	بردن	مختلف.	در	جامعه	ى	اسالمی	 براى	 و	زمامداران	 آوردن	روى	مسئوالن	 	 اهرم	هاى	فشار
که	مصلحت	 	رودربایستی	بشوند	برخالف	آن	چه	 که	زمامداران	دچار 	بزرگترین	بالها	این	است	 یکی	از
	افراد	جامعه	یک	چیز	را	می	خواهند	و	هیاهو	 تشخیص	می	دهند	چون	یک	عده	ى	از	مردم	یک	جمع	از
	بر	خالف	عقیده	ى	 راه	می	اندازند	و	تبلیغات	می	کنند	و	فشار	می	آورند	و	جوسازى	می	کنند	تا	زمامدار
بزرگترین	دردها	 	 از این	 بکند؛	 او	است	عمل	 الهی	 و	 که	تشخیص	شرعی	 آن	چه	 بر	خالف	 خودش،	
یم	اّما	این	شجاعت	دومی	را	هم	باید	به	دست	بیاوریم.	 در	جامعه	است.	ما	آن	شجاعت	اّولی	را	دار
راه	 	 	راه	درست،	در ْهِلِه«1	یعنی	در

َ
أ ِة 

َّ
ِلِقل ُهَدى 

ْ
ال َطِریِق  فِی  َتْسَتْوِحُشوا  ا 

َ
»ل امیرالمؤمنین؟ع؟می	فرماید:	

مبادا	دچار	وحشت	 در	جامعه	 به	سمت	تصمیم	هاى	درست	 به	سمت	هدف	هاى	صحیح،	 حّق	

1.ثقفی،	ابراهیم	بن	محمد	بن	سعید	بن	هالل،	الغارات	)ط	-	القدیمة(	-	قم،	چاپ:	اول،	1410	ق	-	ج	2؛	ص	398

شجاعت در 
مقابل دوستان
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کم	هستید،	چون	تنها	هستید.	مردم	غالبًا	در	جامعه	ى	اسالمی	و	نمونه	اش	جامعه	ى	 بشوید	چون	
	این	جور	است. خود	ما	به	زمامداران	حسن	ظّن	دارند	امروز

	این	ها	خیانت	ندیدند،	 امروز	بحمداهلل	مردم	حسن	ظّن	به	مسئولین	و	مدیران	جامعه	دارند.	چون	از
بدکارى	و	سوء	عمل	ندیدند،	سستی	و	تنبلی	ندیدند.	البّته	ممکن	است	مسئولین	اشتباهاتی	ماها	
داشته	باشیم.	اشتباه	براى	همه	ى	انسان	ها	هست.	مردم	هم	این	را	می	دانند.	مردم	روى	اشتباهات	
امتیاز	 روى	 ما،	 انگاری	هاى	 سهل	 روى	 ما،	 عمدى	 روى	خطاهاى	 که	 نیستند	 قدر	حساس	 آن	 ما	
که	نباید	امتیاز	بدهیم،	لذا	عامه	ى	مردم	و	توده	ى	عظیم	مردم،	آن	 دادن	هاى	بی	خودى	ما	آن	جاهایی	
کنند،	آن	ها	را	 کنند	و	جدًا	عمل	 که	مسئولین	جمهورى	اسالمی	تصمیم	بگیرند	و	بخواهند	عمل	 چرا	
	براى	خاطر	این	که	حرف	ها،	نظرها،	سلیقه	ها،	 کنار گوشه	و	 کسانی	هم	هستند	در	 قبول	می	کنند.	اّما	
گاهی	متوسل	به	 کنند	 تشخیص	ها،	اجتهادهاى	خودشان	را	بر	مسئولین	جمهورى	اسالمی	تحمیل	
که	 ایجاد	جّو	مخالفت	و	فشار	می	شوند،	من	می	گویم	مسئولین	جامعه	ى	اسالمی	وظیفه	دارند	وقتی	
کنند	 کمال	دقت	نظر	و	مراقبت	سعی	 کمال	انصاف،	با	 با	یک	چنین	حوادثی	مواجه	می	شوند	اّول	با	
	را	 که	جّو	فشار کسانی	است	 گر	دیدند	حّق	با	خواسته	ى	آن	 که	حّق	هست	آن	را	بفهمند.	ا آن	چه	را	
که	از	آن	حرف	برگردند.	 گر	حرفی	را	قباًل	زده	بودند،	خجالت	نکشند	 کردند،	تسلیم	بشوند.	ا درست	
که	وقتی	یک	حرفی	زدم	 کسی	نیستم	 کردند،	می	گویند	من	آن	 به	قول	امام	بارها	این	مطلب	را	تعبیر	
حتمًا	پاى	آن	حرف	تا	آخر	بایستم،	من	تابع	تشخیص	وظیفه	هستم.	هر	وقت	وظیفه	ى	من	هر	چیزى	
بود	بر	طبق	او	حرف	می	زنم	و	بر	طبق	او	عمل	می	کنم.	یک	وقت	هم	انسان	وظیفه	اش	عوض	می	شود	
که	تشخیص	او	است	عمل	می	کند	و	حرف	می	زند.	 	بر	طبق	آن	چه	 یا	تشخیصش	عوض	می	شود	باز
که	 که	نه	حّق	با	آن	ها	نیست،	این	َجوى	 گر	بعد	از	دقت	و	بعد	از	مالحظه	ى	همه	ى	جوانب	دیدند	 اّما	ا
به	وجود	آوردند	دنبال	یک	چیز	صحیح	و	طبق	مصلحت	و	برابر	بامصالح	انقالب	نیست،	دنبال	یک	
اشتباه	است،	دنبال	یک	اعمال	سلیقه	است،	دنبال	یک	جریان	سازى	است؛	این	جا	دیگر	مسئولین	
و	 تهدید	 مقابل	 در	 که	 ندارند	 اجازه	 و	 ندارند	 اسالمی	حّق	 زمامداران	جامعه	ى	 و	 اسالمی	 جمهورى	
که	بر	عهده	ى	زمامداران	جمهورى	اسالمی	 جّو	فشار	تسلیم	بشوند؛	این	وظیفه	ى	شجاعانه	اى	است	
هم	 با	 	 فشار نیروهاى	 دل	 کردن	 براى	جلب	 زمامداران	 اسالمی،	 در	جامعه	ى	 باشد	 	 قرار گر	 ا و	 است	
گروه	هاى	 که	 که	هر	کسی	زودتر	از	دیگران	بخواهد	همان	شعارهایی	را	 	باشد	 گر	قرار مسابقه	بگذارند	و	ا
انتظار	جامعه	ى	 	 در تاریکی	 آینده	ى	 یقینًا	 بکند	 و	عمل	 بدهد	 او	هم	 را	 آن	شعارها	 فشار	می	دهند،	

اسالمی	خواهد	بود.
و	 را	 ت	اسالم	

ّ
مل و	همه	ى	 را	 نمازگزاران	 را،	 و	خواهران	عزیز	 برادران	 امروز	من	شما	 که	 الهی	 تقواى	

در	 الهی	 تقواى	 و	 رعایت	حّق	 در	 الهی	 تقواى	 می	کنم	 توصیه	 آن	 به	 را	 زمامداران	 و	 مسئولین	 همه	ى	



تقواى	 و	 رعایت	حّق	 در	 الهی	 انسان	طبق	حجت	 که	 آن	حّقی	است	 انجام	 براى	 اعمال	شجاعت	
که	انسان	طبق	حجت	الهی	به	آن	رسیده	است.	 الهی	در	اعمال	شجاعت	براى	انجام	آن	حّقی	است	

پروردگارا	ما	را	بر	اعمال	این	شجاعت	موّفق	بدار.
والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته
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گفتار بیست و هشتم نمودار 
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کم اسالمی1 گفتار بیست و نهم: وظایف چهارگانه حا
بسم	اهلل	الرحمن	الرحیم

اهلل	وحده	
ّ

الاله	اال ان	 اشهد	 و	 اتوّکل	علیه	 و	 استغفره	 و	 استعینه	 و	 احمده	 العالمین	 رّب	 الحمدهلل	
األطهرین	 األطیبین	 اله	 علی	 و	 صلوات	اهلل	علیه	 رسوله	 و	 عبده	 محّمدا	 ان	 اشهد	 و	 له	 الشریک	
المحجلین	 الغّر	 قائد	 و	 المهدیین	 الهداة	 االئمة	 امام	 و	 الوصیین	 سّید	 سّیما	 الممنتجبین	
هم	صّل	علی	ائمه	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.	قال	اهلل	

ّ
علی	بن	ابی	طالب	الل

ُموا 
ُ

ْن َتْحک
َ
أ اِس  َبْیَن الّنَ ْمُتْم 

َ
ْهِلها َو ِإذا َحک

َ
أ ِإلی   اّماناِت 

ْ
وا ال ُتَؤّدُ ْن 

َ
أ ْم  

ُ
ُمُرک

ْ
َیأ َه   الّلَ »ِإّنَ   کتابه:	 الحکیم	فی	

2»
ً
 َبصیرا

ً
َه کاَن َسمیعا ْم ِبِه ِإّنَ الّلَ

ُ
ا َیِعُظک َه ِنِعّمَ َعْدِل ِإّنَ الّلَ

ْ
ِبال

و	 عزیز	 امام	 	 به	حضور را	 قلبی	خود	 تبریک	صمیمانه	ى	عمیق	 هر	صحبتی	الزم	می	دانم	 از	 قبل	 	
به	 و	 امیرالمؤمنین؟ع؟است	 معنوى	 میراث	بر	 و	 بازمانده	 و	 والیت	 و	 اماّمت	 جانشین	 که	 بزرگوارمان	
روز	 مناسبت	 به	 ایران	 عزیز	 ت	

ّ
مل همه	ى	 به	 و	 نمازگزاران	 و	 و	خواهران	 برادران	 عزیزان،	 همه	ى	شما	

	اکمال	دین	و	اتمام	 	اماّمت	و	والیت	و	روز کنم؛	روز سعیِد	تاریخِی	فراموش	نشدنی	غدیر	خم	عرض	
کافران. نعمت	و	روز	یأس	

	ادامه	ى	این	هفته	هم	عرض	می	کنم،	بحث	در	باب	وظایف		حکومت	اسالمی	است	 که	در 	بحثی	
کم	اسالمی	بر	دوش	دارد.	و	چون	امروز	عید	غدیر	روز	حکومت	و	اماّمت	است	از	نظر	 که	حا و	تکالیفی	
ما	شیعیان	این	یک	بحث	مناسب	است	و	البّته	در	خاتمه	ى	این	خطبه	نگاهی	هم	به	ماجراى	غدیر	
کم	اسالمی	و	 	این	مسأله	ى	عظیم	تاریخی	خواهیم	انداخت.	در	مورد	وظایف	حا و	تأثیر	سرنوشت	ساز
کار	 که	بی	شک	باید	مدت	هایی	درباره	ى	آن	 یادى	هست.	این	بحثی	است	 حکومت	اسالمی	بحث	ز
کرد.	 کم	اسالمی	را	به	چند	دسته	می	شود	تقسیم	 ی	وظایف	حا

ّ
کل شود،	بحث	و	تنقیح	شود.	به	طور	

	این	مجمع	عظیم	 که	توفیق	حضور	در من	این	فهرست	را	امروز	عرض	می	کنم	و	در	هفته	هاى	آینده	اى	

1.خطبه	هاى	نماز	جمعه	1363/06/23
2.نساء:	58

کم  وظایف حا
اسالمی
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کنم	بتدریج	این	عناوین	و	موضوعات	را	مورد	بحث	تفصیلی	قرار	می	دهم. و	مقّدس	را	پیدا	
کم	است.	 کم	اسالمی	وظایف	مربوط	به	خودسازى	و	سلوک	شخصی	حا یک	دسته	از	وظایف	حا
که	سلوک	شخصی	و	فردى	خود	 ت	اسالم	و	همه	ى	افراد	مسلمان	موظف	اند	

ّ
گر	چه	همه	ى	آحاد	مل ا

کمال	واقعی	خود	را	فقط	در	صورتی	خواهد	 را	با	مقّرّرات		اخالقی	اسالم	تطبیق	بدهند	و	هر	انسانی	
	زیور	اخالق	فاضله	ى	انسانی	و	اسالمی	برخوردار	بشود،	اّما	مسأله	ى	اخالق	شخصی	در	 که	از یافت	
کمان،	زمامداران	و	مسئوالن	جامعه	از	اهمّیت		بیشترى	برخوردار	است،	زیرا	سلوک	شخصِی	 مورد	حا
کوچک	او	را	می	پوشاند،	ولی	در	 	اثر	می	گذارد،	شعاع	وجود	 انسان،	فقط	در	محیط	محدود	زندگی	او
گسترش	پیدا	 که	بسیار	وسیع	است	 او	 او	در	حوزه	ى	نفوذ	 آثار	سلوک	شخصی	 کم	اسالمی	 مورد	حا
در	 نمی	کند.	 اثر	 فقط	 دایره	ى	محدود	 یک	 در	 او	 تواضع	 باشد،	 متواضع	 اسالمی	 کم	 گر	حا ا می	کند،	
ت	و	برروى	فکر	و	ذهن	و	عمل	و	سلوک	یکایک	آحاد	مردم	داراى	اثر	و	قلمرو	است	

ّ
دایره	ى	تمام	مل

را	 یک	ضوابطی	 اخالقی	 برخورد	 و	 در	سلوک	شخصی	 که	 است	 این	 وظایف	حکومت	 از	 یکی	 لذا	
کم	وقتی	می	شود	منظور	یک	فرد	یا	 کند.	البّته	صحبت	از	حا که	براى	او	معین	شده	است	مراعات	
که	به	نحوى	در	حکومت	مؤثرند	و	عضو	 کسانی	 یک	منصب	و	یک	شخص	خاص	نیست،	همه	ى	
دایره	 مرکز	 به	 که	 آن	ها	 منتها	 موظف	اند،	 می	آیند	 به	حساب	 اسالمی	 ت	

ّ
مل زمامدار	 کم	 دستگاه	حا

و	شغلی	 و	موقعّیت	اجتماعی	 که	مسئولیتشان	سبکتر	 آن	ها	 نزدیکترند	وظایفشان	سنگین	تر	است	
کمتر	است.	این	یک	دسته	از	 کمترى	برخوردار	است	این	وظیفه	هم	در	مورد	آن	ها	 آن	ها	از	اهمّیت		

کم	اسالمی	است. وظایف	حا
کنیم	 	آیات	قرآن	نگاه	 از گر	ما	در	نهج	البالغه	و	روایات	و	بعضی	 ا را	 از	وظایف	 البّته	همین	دسته	
که	من	ان	شااهلل	بعدًا	درباره	ى	آن	ها	حرف	می	زنم.	مثاًل	از	جمله	ى	 یم	 رئوس	مطالبی	را	به	دست	می	آور
	و	تحمل	سختی	ها،	تندی	ها،	 کم	اسالمی	عبارت	است	از	حلم	و	شرح	صدر خصوصیات	اخالقی	حا
اعوجاج	ها،	کج	خلقی	ها	و	تحریک	نشدن	به	محرکه	هاى	کوچک	و	بلند	نظرى	و	همچنین	از	جمله	ى	
این	خصوصیات	عبارت	است	از	قناعت	در	زندگی	شخصی	به	کم	قانع	بودن	در	خوراک	در	پوشاک،	
	این	ها	 	امور	زندگی	شخصی	انسان	به	حساب	می	آید	در که	از در	مسکن	و	مرکب	و	بقیه	ى	چیزهایی	
کرم	؟ص؟	نمونه	هاى	جالب	 که	در	زندگی	و	سیره	ى	امیرالمؤمنین؟ع؟و	خود	رسول	ا گرفتن	 حداقل	را	
که	وقتی	به	بحث	تفصیلی	این	ها	بپردازم	یک	 یاد	هست	 و	برجسته	و	فراموش	نشدنی	این	صفات	ز
گر	 کار	خود	رسیدن	ا کرد.	یا	مثاًل	محاسبه	ى	خود	و	به	حساب	 	آن	نمونه	ها	را	عرض	خواهم	 مقدارى	از
کم	اسالمی	با	محاسبه	ى	خود	در	حقیقت	در	سرنوشت	 چه	محاسبه	ى	نفس	مال	همه	است،	اّما	حا
ت	دقت	و	مراقبت	بیشترى	را	اعمال	می	کند	یا	نداشتن	هوس	جاه	طلبی	و	حکمرانی	و	مطلق	

ّ
یک	مل

براى	زمامدار	اسالمی	است	این	یک	 که	این	ها	جزو	خصوصیات	اخالقی	الزم	 العنانی	و	خودسرى	
	این	حکومت	 که	در کم	اسالمی	و	حکومت	اسالمی	و	زمامدارانی	 گر	حا که	ا دسته	از	وظایف	است	

سلوک شخصی
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وظایف	 و	 جنبه	ها	 این	 به	 اّما	 کنند	 عمل	 بخواهند	 هم	 خود	 اجتماعی	 وظایف	 همه	ى	 به	 هستند	
و	اسالم	 قرآن	 یقینًا	آن	چه	پدید	خواهد	آمد	یک	حکومت	اسالمی	مورد	نظر	 باشند	 اخالقی	بی	اعتنا	
کارایی	الزم	برخوردار	 که	به	عنوان	وظیفه	ى	اجتماعی	انجام	خواهد	داد	از	 نخواهد	بود	و	یقینًا	آن	چه	

نخواهد	بود.
لحاظ	 از	 که	 است	 جامعه	 معنویات	 به	 مربوط	 وظایف	 اسالمی	 حکومت	 وظایف	 از	 دسته	 یک	
اهمّیت		در	درجه	ى	اّول	اهمّیت		قرار	دارد	از	قبیل	پرداختن	به	تعلیم	و	تربیت	افراد	جامعه	یا	پرداختن	
آن	جامعه	 در	 و	 	 کشور آن	 در	 که	 مردمی	 در	 استعدادها	 دادن	 رشد	 افراد	جامعه،	 اخالقی	 تزکیه	ى	 به	
گنجینه	هاى	 بتوانند	 مردم	 این	که	 براى	 الزم	 وسائل	 و	 امکانات	 استخدام	همه	ى	 و	 می	کنند	 زندگی	
از	 ابتکارها،	 	 از خالقیت	ها،	 استعدادها،	 از	 داده	 قرار	 آن	ها	 وجود	 در	 متعال	 خداى	 که	 را	 پنهانی	
	بقیه	ى	زیبایی	هاى	وجود	یک	انسان	این	خصوصیات	و	این	گنجینه	ها	 اخالقیات	فاضله	و	نیکو	و	از
گر	مردم	از	اخالق	خوب	 کنند،	این	به	عهده	ى	حکومت	اسالمی	است.	در	یک	جامعه	ا را	استخراج	
گر	 گر	مردم	تعلیم	و	تربیت	را	درک	نکردند،	ا گر	فساد	در	میان	مردم	رواج	داشت،	ا 	نبودند،	ا برخوردار
گاهی	سیاسی	به	قدر	الزم	در	مردم	نبود،	 گر	رشد	و	آ ا سطح	سواد	در	میان	مردم	پایین	و	ساقط	بود،	
که	 کرد،	زمامدارانی	 کرد.	حکومت	های	آن	جامعه	را	باید	مالّمت	 مردم	آن	جامعه	را	نمی	شود	مالّمت	
قرار	 و	عقوبت	 و	مؤاخذه	 باید	مورد	شماتت	 آن	هاست	 و	معنوى	دست	 ثروت	هاى	ماّدى	 سررشته	ى	
که	داراى	 که	ما	در	دنیا	شاهدش	هستیم،	چه	در	دنیایی	 بگیرند	و	این	امروز	همان	وضعّیتی	است	
که	حّتی	 دنیایی	 آن	 در	 و	چه	 نیست	 و	اخالق	 داراى	معنوّیت	 اّما	 و	شعور	سیاسی	هست،	 گاهی	 آ
گاهی	و	شعور	سیاسی	هم	به	او	داده	نشده	است	و	اجازه	ى	فهمیدن،	اندیشیدن،	درک	کردن	به	مردم	 آ
ت	ها	نیستند	

ّ
ت	ها	را	به	عنوان	مجرم	مخاطب	قرار	نمی	دهیم.	مل

ّ
داده	نشده،	در	همه	ى	این	ها	ما	مل

	این	زمینه	ها	تصمیم	می	گیرند	دولت	ها	و	زمامدارانند. که	در
تحلیل	 قدرت	 شکوفایی	 گاهی،	 آ سیاسی،	 رشد	 مثل	 جامعه	 یک	 در	 معنوى	 یک	خصوصیات	
در	 علم	 در	 پیشرفت	 دانش	ها،	 از	 گاهی	 آ یا	 قضایا،	 و	 حوادث	 فهم	 قدرت	 بندى،	 و	جمع	 بررسی	 و	
معرفت	هاى	فنی	و	پیشرفت	هاى	علمی	جدید	و	تربیت	هاى	اخالقی؛	تأمین	این	قبیل	خصوصیات،	
که	 که	نگاه	می	کنیم	 	قانون	اساسی	مان	هم	 که	ما	در کم	اسالمی	است	 جزو	وظایف	درجه	ى	اّول	حا
کرد	و	شرح	خواهم	داد.	به	 بعد	من	بعضی	از	اصول	قانون	اساسی	را	به	این	مناسبت	عرض	خواهم	
	اّولین	بخش	ها	و	 کامل	رسیدگی	شده	و	در	علت	بعثت	پیغمبران	تزکیه	و	تعلیم	در این	مطلب	به	طور	
کم	اسالمی	دنباله	ى	والیت	الهی	و	دنباله	ى	 گفتیم	والیت	حا گرفته	و	ما	 اّولین	نگاه	ها	مورد	توّجه	قرار	

والیت	پیغمبران	است.
ماّدى	 و	 زندگی	 امور	 اداره	ى	 براى	 که	 است	 اسالمی	 جامعه	ى	 عهده	ى	 بر	 وظایف	 از	 دسته	 یک	
آسایِش	 با	 آن	 	 در بتوانند	 که	 را	 آن	محیطی	 مردم	 نگیرد،	 انجام	 این	وظایف	 گر	 ا و	 جامعه	الزم	است	

توّجه به 
معنویات 

جامعه
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خاطر	مشغول	رشد	اخالقی	و	رشد	فرهنگی	و	تربیت	ها	هم	بشوند	نخواهند	یافت؛	مثل	تأمین	عدالت.	
کم	است.	به	مردم	نمی	شود	گفت	چرا	 ایجاد	عدالت	اجتماعی	در	جامعه	به	عهده	ى	دستگاه	هاى	حا
که	باید	مقّرّرات		موجِب	عدالت	 شما	عدالت	را	رعایت	نکردید.	آن	دولت	و	حکومت	اسالمی	است	
و	 بیاورد	 	 در به	جریان	 در	جامعه	 را	 اجتماعی	 و	سرچشمه	هاى	جوشان	عدالت	 زاینده	ى	عدالت	 و	
	این	باره	هم	ان	شاءاهلل	 که	در که	عدالت	اجتماعی	در	جامعه	تأمین	بشود	 وضعی	را	به	وجود	بیاورد	
کم	اسالمی	یک	اختیارات	 که	در	اسالم	اختیارات	حا کرد	و	به	همین	مناسبت	است	 بحث	خواهیم	
کند	 گسترده	ى	است	براى	خاطر	این	که	بتواند	در	جامعه،	عدالت	اجتماعی	را	برقرار	 وسیعی	و	بسیار	
مثل	 زندگی	 محیط	 امنّیت	 قضایی،	 و	 قانونی	 امنّیت	 شغلی،	 محیط	 امنّیت	 چه	 امنّیت	 تأمین	 یا	
که	-	جاده	ها،	شهرها،	روستاها،	امنّیت	مرزها،	ایجاد	محیط	امن	در	جامعه	ى	 کنم	 خانه	ها،	عرض	
کم	اسالمی	موظف	است	را	 اسالمی	یکی	از	مهّمترین	تکالیف	و	وظایف	است	که	دولت	اسالمی	و	حا
که	رفاه	و	امنّیت	دو	خصوصیت	فوق	العاده	حساس	و	مهّم	براى	 	امنّیت،	رفاه.	 کنار انجام	بدهد	و	در	

جوامع	بشرى	هستند؛	فرق	نمی	کند	جامعه	ى	اسالمی	و	غیر	اسالمی.
دانش	 مردم	 به	 بدهد،	 رشد	 باید	 را	 مردم	 اخالق	 اسالمی	 بگوییم	حکومت	 ما	 که	 نیست	 این	جور	
گاهی	سیاسی	بدهد	اّما	نان	مردم	را	تأمین	نکند،	زندگی	ماّدى	و	رفاه	مردم	را	تأمین	نکند،	به	 بدهد،	آ
فکر	مسکن	مردم	نباشد،	به	فکر	ایجاد	شغل	براى	مردم	نباشد،	به	فکر	زندگی	آسوده	اى	که	غم	نان	و	غم	
حداقل	معیشت	را	هیچ	یک	از	آحاد	مردم	نداشته	باشند،	نباشد؛	این	جور	نیست،	بلکه	»َرّبِ اْجَعْل 
که	حضرت	ابراهیم	آن	وقتی	 آِخِر«1	

ْ
َیْوِم ال

ْ
ِه َو ال َمراِت َمْن آَمَن ِمْنُهْم ِبالّلَ

َ
ُه ِمَن الّث

َ
ْهل

َ
ُزْق أ  َو اْر

ً
 آِمنا

ً
دا

َ
هذا َبل

کرد	براى	مردم،	 که	 کرد	و	این	مدینه	ى	الهی	را	به	وجود	آورد،	دعایی	 کعبه	را	بنیان	گذارى	 که	خانه	ى	
دعا	براى	رفاه	و	امنّیت	بود؛	یعنی	امنّیت	هم	یک	احتیاج	و	نیاز	حّقیقی	براى	مردم	است	که	حکومت	
اسالمی	باید	او	را	تأمین	کند	و	رفاه	هم	یک	نیاز	حّقیقی	و	واقعی	است	براى	مردم	که	حکومت	اسالمی	
کند،	البّته	نه	رفاه	یک	طبقه	ى	خاص،	نه	رفاه	یک	قشر	خاص،	نه	رفاه	مردم	 موظف	است	آن	را	تأمین	
	و	نه	یک	بخش	دیگر	و	نه	بخش	هاى	دیگر؛	نه	رفاه	تمام	 کشور شهرنشین	فقط،	نه	رفاه	یک	بخش	از	
آحاد	مردم	و	شهروندان	از	هر	قشرى،	از	هر	شغلی،	از	هر	منطقه	اى	از	مناطق	جغرافیایی	دیگر	و	طبعًا	هر	
	بیشتر	آن	ها	از	آن	ها	بخواهد	 که	بر	طبق	نیاز کدام	نیاز	بیشترى	دارند	حکومت	اسالمی	موظف	است	
براى	آن	ها	وسائل	را	فراهم	بکند	و	تالش	بیشترى	براى	آن	ها	انجام	بدهد؛	یک	چنین	چیزهایی	جزو	

وظایف	مهّم	دولت	است.
	این	قبیل	مسایل	 یا	مثاًل	مسایل	مربوط	به	بهداشت	و	درمان،	مسایل	مربوط	به	تنظیم	خانواده	و	از
که	اداره	ى	امور	زندگی	داخلی	مردم	و	زندگی	اجتماعی	مردم	و	ماّدى	مردم	به	دست	حکومت	اسالمی	

1.بقره:	126

وظایف اداری
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	را	انجام	بدهد. کار است	و	حکومت	اسالمی	موظف	است	این	
حکومت	 و	 اسالمی	 جامعه	ى	 سیاست	 اداره	ى	 اسالمی	 حکومت	 وظایف	 از	 دیگر	 دسته	ى	 یک	
که	یک	جامعه	اى	 کنیم	 	رابطه	ى	با	مسایل	جهانی	و	بین	المللی.	نمی	شود	ما	فرض	 اسالمی	است	در
	ارتباطات	بین	المللی	و	در	 کند	اّما	در کمال	آسایش	و	راحت	زندگی	 و	یک	حکومتی	در	داخل	خود	با	
حضور	در	صحنه	هاى	جهانی،	قوى	و	فعال	و	مبتکر	و	در	موضع	قدرت	نباشد؛	چنین	چیزى	ممکن	
که	همه	جاى	دنیا	به	هم	وصل	است	و	تمّدن	و	فرهنگ	و	اخالق	و	خوبی	ها	و	 نیست؛	نه	فقط	امروز	
گیرد،	 	برمی	 ت	ها	را	در

ّ
	این	سر	دنیا	به	آن	سر	دنیا	می	رود	و	همه	ى	مل گرفتاری	ها	و	راحتی	ها	از بدی	ها	و	

و	یک	حکومت	 را	 موّفقی	 کنیم	یک	جامعه	ى	 فرض	 ما	 که	 نبود	 بود	ممکن	 	 این	جور گذشته	هم	 در	
موّفقی	را	بدون	یک	دیپلماسی	قوى	و	ارتباطات	بین	المللی	قوى	این	چنین	چیزى	ممکن	نیست	این	
ت	ها	و	

ّ
	انزوا	نیست	طرفدار	جدایی	از	مل هم	جزو	وظایف	حکومت	است	و	حکومت	اسالمی	طرفدار

دولت	ها	نیست.	طرفدار	یک	کنار	نشستن	در	مسایل	بین	المللی	نیست،	طرفدار	حضور	فعال	و	قاطع	
	این	وظایف	 کدام	از در	زمینه	ها	و	مسایل	بین	المللی	است؛	این	هم	یک	دسته	از	وظایف.	البّته	هر	
چندگانه	را	که	ما	حساب	بکنیم	محتاج	تنظیماتی	است،	محتاج	کارهایی	است،	تشکیالتی	است،	
که	این	تشکیالت	را	به	 که	دولت	اسالمی	و	حکومت	اسالمی	موظف	است	 دستگاه	اداریی	است	
که	ما	البّته	ان	شاءاهلل	این	مسأله	را	بررسی	 وجود	بیاورد	تا	بتواند	این	اهداف	و	وظایف	را	انجام	بدهد	
که	احتیاج	به	توضیح	دارد	و	باید	تشریح	بشود،	 کرد	و	یکایک	این	وظایف	را	در	آن	حدى	 خواهیم	

تشریح	و	توضیح	خواهیم	داد.
تزم	و	

ّ
که	این	وظایف	را	مل که	حکومت	آن	وقتی	قابل	قبول	است	 که	مهّم	است	این	است	 آن	چه	

که	این	وظایف	را	براى	خود	قائل	نباشد،	 کمی	و	آن	دستگاه	زمامدار	و	حکمرانی	 متعهد	بشود.	آن	حا
و	 پذیرفته	 این	یک	دستگاه	حکومت	 نظر	اسالم	 از	 آن	ها	تالش	نکند	 براى	 	ندهد،	 اهمّیت	 آن	ها	 به	
گر	براى	جاه	طلبی	باشد،	براى	ارضاء	شهوات	باشد،	براى	 که	حکومت	ا قابل	قبول	نیست	و	لذاست	
بار	سنگینی	 نکند،	یک	 پیدا	 ارتباط	 الهی	 و	 به	وظایف	اجتماعی	 به	هرحال	 و	 باشد	 خودخواهی	ها	
وظایف	 این	 به	خاطر	 گر	حکومت	 ا اّما	 نیست.	 دیگرى	 وبال	چیز	 و	 	 وزر و	جزو	 است	 کم	 بردوش	حا
باشد	به	خاطر	انجام	این	خدمات	باشد	فقط	وزر	و	و	بال	نیست	یک	عبادت،	یک	وظیفه	ى	اسالمی	
که	مردى	در	خدمت	 از	پیغمبر	اکرم؟ص؟	نقل	می	کنند	 را	 کار	خوب	است.	حدیثی	 و	شرعی	و	یک	
به	عنوان	یک	 بدى	است.	 المارة«	حکومت	چه	چیز	 الشئ  »بئس  یارسول	اهلل:	 گفت	 بود	 کرم	 ا رسول	
که	از	دهان	و	حنجره	ى	یک	آدم	تارک	دنیا	می	آید	بیرون	این	جمله	را	در	 سخن	زاهدانه	شاید	یا	حرفی	
یه و آله«	پیغمبر؟ص؟	فرمودند:	

َ
ُه عل ِبّیُ صّلَ الّلَ حضور	پیغمبر؟ص؟گفت.	پیغمبر؟ص؟فرمودند:	»َفَقال الّنَ

وظایف 
بین المللی
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َها«1	حکومت	چیز	بسیار	خوبی	است	اّما	با	دوشرط:	شرط	 ِ
ّ
َها َوِحل َخَذَها ِبَحّقِ

َ
آمارُة ِلَمْن أ

ْ
ْیُء ال

َ
»ِنْعَم الّش

کار	 که	حکومت	را	و	زمامدارى	را	در	دست	می	گیرد	حّق	داشته	باشد	این	 کسی	 که	آن	 اّول	این	است	
را	 الهی	این	حکومت	 بر	طبق	معیارها	و	موازین	 را	بکند،	غاصب	مقام	خالفت	و	حکومت	نباشد،	
که	برعهده	ى	او	است	 که	براى	او	واجب	است	آن	را	انجام	بده.	وظایفی	را	 گرفته	باشد.	ثانیًا	آن	چه	را	
که	مسأله	ى	حکومت	در	رأس	مسایل	اسالمی	قرار	 آن	وظایف	را	ندیده	نگذارد	و	به	همین	دلیل	است	
دارد.	در	آن	حدیثی	که	امام	هشتم	؟ع؟	در	مرو	در	باب	اماّمت	بیان	کردند	وقتی	که	اماّمت	را	که	همان	
حکومت	الهی	در	جامعه	ى	اسالمی	است	تشریح	به	عنوان	محور	همه	ى	مسایل	در	اسالم	می	کنند،	
گرفته	 	روایات	ما	این	قدر	مورد	اعتنا	قرار	 که	در روى	اماّمت	تکیه	می	شود.	مسأله	ى	والیت	و	اماّمت	
که	امور	معنوى	مردم،	امور	ماّدى	مردم،	رشد	مردم،	به	بهشت	رفتن	مردم	 به	خاطر	همین	است،	زیرا	
کارآمد،	الیق،	متعهد،	دلسوز	 گر	دستگاه	حکومت	یک	دستگاه	 در	اختیار	دستگاه	حکومت	است.	ا
براى	 را	 و	آخرت	 برد.	بهشت	دنیا	 به	بهشت	خواهد	 را	 این	مردم	 باشد،	همه	ى	 با	معیارها	 و	منطبق	
گر	خداى	نکرده	زمامداران	لیاقت	نداشته	باشند	یا	تعهد	و	دلسوزى	نداشته	 کرد.	ا مردم	تأمین	خواهد	
باشند	یا	وظایف	خودشان	را	درست	ندانند	یا	بدانند	و	به	آن	ها	بی	اعتنایی	بکنند،	آن	وقت	سرنوشت	
که	 کمان	فقط	نیست،	بلکه	منتظر	همه	ى	آن	مردمی	است	 کم	و	حا جهنم	و	سقوط،	منتظر	خود	آن	حا
	زیر	سایه	ى	این	حکومت	زندگی	می	کنند.	پس	بنابراین	مسأله	ى	وظایف	حکومت	چیزى	است	که	 در

اهمّیت		و	ارزش	حکومت	را	تا	این	حد	باال	می	برد.
که	بحث	امروز	هست	و	عرض	 که	بپردازم	به	بحث	مربوط	به	غدیر	خم	 	این	جا	من	مناسب	می	دانم	
َیْوَم َیِئَس  

ْ
که	می	فرماید:	»ال که	آیه	ى	شریفه	ى	اّول	سوره	ى	مائده	 کنم	به	همین	مناسبت	شاید	هست	

ْم ِنْعَمتی  
ُ

ْیک
َ
ْتَمْمُت َعل

َ
ْم َو أ

ُ
ْم دیَنک

ُ
ک

َ
ت ل

ّ
ْکمل

َ
َیْوَم أ

ْ
ْم َفلا َتْخَشْوُهْم َو اْخَشْوِن ال

ُ
وا ِمْن دیِنک ذیَن  َکَفُر

َّ
ال

که	درباره	ى	مسأله	ى	غدیر	و	جانشینی	امیرالمؤمنین؟ع؟هست،	خود	 	2»
ً
ِإْسلاَم دینا

ْ
ُم ال

ُ
ک

َ
َو َرِضیُت ل

اشاره	ى	رسایی	به	اهمّیت		مسأله	ى	حکومت	در	اسالم	است.	البّته	مسأله	ى	غدیر	را	ما	به	عنوان	یک	
گر	این	مسأله	را	مطرح	می	کنیم،	این	 اصلی	از	اصول	اساسی	اعتقاد	اسالمی	خودمان	می	شناسیم	و	ا
	روزگار	وحدت	و	همدلی	و	مهربانی	شیعه	و	سنی	خوب	است	 که	امروز	در فکر	به	ذهن	بعضی	نیاید	
که	معتقدیم	شیعه	و	 	َبّینی	است.	ما	 این	مسایل	مطرح	نشود؛	این	جور	نیست،	این	یک	اشتباه	بسیار
سنی	باید	با	هم	اّتحاد	داشته	باشند،	وحدت	داشته	باشند،	دست	در	دست	هم	بدهند،	نیروهایشان	
را	روى	هم	بریزند،	براى	مقابله	ى	با	دشمنان	خدا	و	دشمنان	اسالم	و	دشمنان	قرآن؛	معناى	این	حرف	
که	 	اعتقادات	خودشان	دست	بردارند،	معناى	این	حرف	این	نیست	 که	شیعه	و	سنی	از این	نیست	
و	 اعتقادى	 و	 فقهی	 عقیده	ى	 یا	سنی	ها	 کنند	 رها	 را	 و	شیعی	خودشان	 اسالمی	 عقیده	ى	 شیعیان	

کتاب	األحکام،	الجزء	13،	ص	134 1.صحیح	البخاری،	
2.مائده:	3
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کنند	و	بیایند	شیعه	بشوند،	این	اشتباه	است	ما	دعوت	به	اسالم	می	کنیم،	 اصولی	خودشان	را	رها	
	این	حکومت	و	 کعبه	و	معارف	اسالمی	را	هدف	از ما	از	اسالم	دفاع	می	کنیم،	ما	قرآن	و	الاله	االهلل	و	
که	شیعیان	عقاید	 اّما	این	به	معناى	آن	نیست	 این	انقالب	و	تشکیل	جمهورى	اسالمی	می	دانیم،	
خودشان	را	ندانند	یا	رها	یا	به	آن	ها	بی	اعتنایی	کنند	به	هیچ	وجه	این	جور	نیست.	یک	عده	اى	نیایند	

	این	دوران	این	مسایل	را	مطرح	می	کنید. که	چرا	شما	در ایرادبگیرند،	سخت	گیرى	بکنند،	بگویند	
گر	وحدت	شیعه	و	سنی	به	معناى	وحدت	اعتقادى	باشد	این	یک	کار	هرگز	نشدنی	است.	برادران	 ا
بنیانی	 اصلی	 مذهب	 دو	 دارند،	 فقهی	 مذهب	 میان	خودشان	چهار	 در	 تسنن	 اهل	 از	 مسلمان	نما	
کشتند،	 را	 کسانی	 از	همدیگر	 ریزى	شده،	جنگ	شده،	 معتزله	سال	ها	خون	 و	 اشاعره	 بین	 دارند،	
کنار	هم	امروز	دارند	زندگی	می	کنند؛	برادران	شیعه	و	 کرده	اند	اّما	در	 گاهی	تکفیر	و	لعن	هم	 همدیگر	را	
سنی	ما	هم	همین	طور	هیچ	اشکالی	هم	ندارد.	برادران	اهل	تسنن	عقاید	خودشان	را	در	باب	خالفت	
که	متمسکین	به	والیت	امیرالمؤمنین؟ع؟هستیم	امروز	عقاید	 دارند	و	داشته	باشند،	ما	اهل	تشیع	هم	
آن	 موجب	 اسالمی	 و	حکومت	 والیت	 و	 مسأله	ى	خالفت	 اهمّیت	 ما	 اعتقاد	 به	 یم.	 دار را	 خودمان	
که	پیغمبر	اکرم؟ص؟	در	آخرین	ماه	ها	و	آخرین	هفته	هاى	زندگی	پربرکت	خودش،	مردم	را	نسبت	 شد	
که	در	سال	آخر	عمر	پیغمبر؟ص؟	و	در	سال	دهم	 کند.	لذا	در	حجة	الوداع	 گاه	و	روشن	 به	این	قضّیه	آ
گرفت	پیغمبر	اکرم؟ص؟	یک	خطبه	ى	مفصلی	در	خود	حج،	در	منا	یا	در	مّکه	ایراد	 از	هجرت	انجام	
گشتند	مابین	مّکه	و	مدینه	 که	از	حج	برمی	 کردند؛	بعد	 که	وصیت	هایشان	را	براى	مردم	بیان	 کردند	
که	پیغمبر	اکرم؟ص؟	این	 	روایت	هست	 که	در کردند	 در	نقطه	ى	به	نام	غدیر	خم	همه	ى	مردم	را	جمع	
	قبائل	 که	از	یمن	یا	از	جاهاى	دیگر	آمده	بودند	از 	این	نقطه	کسانی	 کرد	براى	این	که	در نقطه	را	انتخاب	
این	جا	 	 بر	می	گشتند	در از	مّکه	 که	 که	همه	ى	حجاجی	 بود	 این	جا	جایی	 مختلف	جدا	می	شدند،	
که	 بود	 این	 آفتاب	جوشنده	به	خاطر	 و	 و	زمین	سوزان	 بیاباِن	داغ	 این	 انتخاب	 بودند.	خود	 مجتمع	
بسیارى	 که	 بود	 زمین	در	غدیر	خم	داغ	 قدر	 آن	 که	 دارد	 روایت	 	 در بشود.	 این	مسأله	روشن	 اهمّیت	
که	پایشان	تاّول	نزند	و	 از	مردم	مجبور	شدند	عباهایشان	را	از	دوششان	بردارند	به	پاهایشان	بپیچند	
ناراحت	نشوند.	ایستادند	پیغمبر؟ص؟در	میان	این	شرایط	استثنایی	جّوى	و	این	شرایط	دشوار،	روى	
کرد	و	به	مردم	نشان	داد	براى	خاطر	این	که	هیچ	اشتباهی	 گرفت،	امیرالمؤمنین؟ع؟را	بلند	 بلندى	قرار	
هم	نباشد	معرفی	کرد	و	گفت	هر	کسی	که	من	سرپرست	او	هستم،	والیت	او	را	به	عهده	دارم،	حکومت	

اه«	1	علی	بن	ابی	طالب	این	علی	به	طور	مشخص	موالى	او	است.
َ
کرده	»َفَهَذا َعِلٌی  َمْول من	را	قبول	

پیام	 یک	 است،	 پیام	 دو	 علی	بن	ابی	طالب؟ع؟	 نصب	 حادثه	ى	 غدیر	خم	 پیام	 که	 معتقدیم	 ما	
که	از	همان	روز	شیعیان	و	طرفداران	امیرالمؤمنین؟ع؟علی	بن	ابی	طالب؟ع؟	آن	 همان	چیزى	است	

1.قمی،	علی	بن	ابراهیم،	تفسیر	القمی	-	قم،	چاپ:	سّوم	،	1404	ق	-	ج	1؛	ص	174



تاریخی	 واقعّیت	هاى	 ابی	طالب؟ع؟.	حاال	 بن	 از	حکومت	علی	 است	 عبارت	 او	 و	 گرفتند	 را	 پیام	
البّته	جور	دیگرى	شد.	موضع	گیرى	امیرالمؤمنین؟ع؟یک	موضع	گیرى	روشنی	است	و	ما	شرح	دادیم	
	اّول	 که	حضرت	در 	این	زمینه	به	مناسبت	ایام	متناسب	و	مرتبط	با	امیرالمؤمنین؟ع؟شرح	دادیم	 در
که	به	خالفت	رسیدند	 کردند	و	بعد	هم	 کردند،	بعد	چه	جور	روششان	را	منطبق	 	برخورد	 کار	چه	جور
	تاریخ	اسالمی	 	تفکر	اسالمی	و	در که	به	عنوان	یک	خط	روشن	در آن	ها	بحث	دیگرى	است.	اّما	آن	چه	
باقی	ماند	این	بود	که	پیغمبر	اکرم؟ص؟	این	پیام	را	داد	که	علی	بن	ابی	طالب	یعنی	آن	فردى	که	از	لحاظ	
	از	 کی	و	طهارت	اسالمی	بی	نظر	و	ممتاز معنویات،	از	لحاظ	جهاد،	از	لحاظ	دین،	از	لحاظ	سوابق	پا
دیگران	هست،	او	بعد	از	پیغمبر؟ص؟منصوب	به	خالفت	است.	و	پیام	دّوم	که	پیامی	است	که	ما	امروز	
یم	پیام	اهمّیت		دادن	به	مسأله	ى	حکومت	اسالمی	است.	هیچ	مسأله	اى	را	 به	آن	خیلی	احتیاج	دار
کرم	با	این	اهتمام	بیان	نکردند؛	در	یک	چنین	شرایطی	و	دشوراى	آن	را	براى	مردم	ذکر	نکردند. 	رسول	ا
	آنی	که	این	مسأله	را	بیان	کرد،	مهر	و	امضاى	قرآن	کریم	براى	اهمّیت		این	مسأله	 پیغمبر	اکرم؟ص؟	بعد	از
کسانی	 ْم«1	امروز	دیگر	

ُ
وا ِمْن دیِنک ذیَن  َکَفُر

َّ
َیْوَم َیِئَس  ال

ْ
که	»ال کردند	 	و	موشح	 پاى	این	قضّیه	را	ممهور

	آنی	که	مسأله	ى	حکومت	مشخص	و	روشن	بشود،	 کافر	شدند	از	دین	شما	مأیوس	شدند.	تا	قبل	از که	
کننده	تمام	 	بود.	اّما	امروز	دیگر	فهمیدند	مسأله	ى	اصلی	و	مسأله	ى	تمام	 کفار 	امیدهایی	در	دل	 هنوز
کفار	 کفار	مأیوسند.	»َفلا َتْخَشْوُهْم« پس	دیگر	از	 ی	دیگر	وجود	ندارد	و	

ّ
شد،	بنابراین	هیچ	گونه	مشکل

نترسید »َو اْخَشْوِن«	از	خداى	خود	بترسید	با	حفظ	وحدت	در	میان	خود،	با	حفظ	مقّرّرات		و	احکام	
کردند	 که	خداى	متعال	به	عنوان	فریضه	و	وظیفه	یی	بر	همه	ى	مسلمان	ها	معین	 الهی،	باحفظ	آن	چه	
ْم ِنْعَمتی«	

ُ
ْیک

َ
ْتَمْمُت َعل

َ
کردیم	»َو أ کامل	 ْم« امروز	دین	شما	را	

ُ
ْم دیَنک

ُ
ک

َ
ت ل

ّ
ْکمل

َ
َیْوَم أ

ْ
کردند	»ال و	معلوم	

«	اسالم	را	به	عنوان	دین	و	آئین	و	
ً
ِإْسلاَم دینا

ْ
ُم ال

ُ
ک

َ
کردیم	»َو َرضیُت ل و	نعمتمان	را	بر	شما	بر	شما	تمام	

که	دین	شما	باشد.	این	 شکل	واقعی	اّمت	اسالمی	و	جهت	دهنده	ى	به	تاریخ	اسالمی	راضی	شدیم	
اهمّیت	و	بزرگی	این	حادثه	را	به	ما	می	رساند.

اسالم	 در	 مسأله	ى	حکومت	 اهمّیت	 به	 توّجه	 با	 که	 بدهد	 توفیق	 ما	 به	 عالم	 پروردگار	 یم	 امیدوار 	
یم. 	بیاور 	را	در	اسالم	هم	بفهمیم	و	هم	آن	را	به	مرحله	ى	عمل	در کم	و	زمامدار بتوانیم	وظایف	حا

	والسالم	علیکم	ورحمه	اهلل	و	برکاته

1.مائده:	3
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گفتار بیست و نهم نمودار 
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گفتار سی ام: تعلیم و تربیت از وظایف حکومت اسالمی )1(1
بسم	اهلل	الّرحمن	الّرحیم

و	 اتوّکل	علیه	 و	 و	استغفره	 و	استعینه	 العالمین	أحمده	 الّسالم	علیکم	و	رحمةاهلل	الحمدهلل	رّب	 	
نبّینا	 و	 غ	رساالته	سّیدنا	

ّ
و	مبل و	نجیبه	و	خیرته	فی	خلقه	و	حافظ	سّره	 م	علی	حبیبه	

ّ
و	اسل ی	

ّ
اصل

ابی	القاسم	محّمد	و	علی	اهل	بیته	األطیبین	األطهرین	المنتجبین	الهداة	المهدیین	سّیما	بقیةاهلل	
فی	األرضین	و	علی	ائمه	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.	قال	اهلل	الحکیم	فی	کتابه:	
	ِإْن	 ِحْکَمَة	َو

ْ
	ال ِکتاَب	َو

ْ
مهّم	ال ِ

ّ
	ُیَعل یِهْم	َو 	ُیَزّکِ ْیِهْم	آیاِتِه	َو

َ
وا	َعل

ُ
	ِمْنُهْم	َیْتل یَن		َرُسواًل ّیِ ّمِ

ُ ْ
ذی	َبَعَث		ِفی		األ

َّ
»ُهَو	ال

فی		َضالٍل	ُمبین	«2
َ
کاُنوا	ِمْن	َقْبُل	ل

و	 	حکومت	 وظایف	 درباره	ى	 شد	 عرض	 قبل	 هفته	هاى	 دنبال	 به	 گذشته	 هفته	ى	 در	 که	 بحثی	
وظایف	 این	 	 از برخی	 که	 کردیم	 و	عرض	 بود	 مسلمان	خود	 مردم	جامعه	ى	 قبال	 در	 اسالمی	 دولت	
مربوط	به	زمینه	ها	و	جنبه	هاى	معنوى	است،	بعضی	مربوط	به	جنبه	هاى	ماّدى	زندگی	است.	امروز	
و	بحث	هاى	 روایات	 و	 آیات	 که	در	خالل	 یم	 امیدوار و	 آغاز	می	کنیم	 را	 زمینه	هاى	معنوى	 بحث	در	
حرکت	 براى	 را	 الزم	 رهنمودهاى	 بتوانیم	 دارد	 وجود	 اسالمی	 اصول	 در	 زمینه	 این	 	 در که	 سازنده	اى	

جمهورى	اسالمی	به	دست	بیاوریم.
که	اهم	آن	ها	 که	دولت	اسالمی	در	قبال	آن	ها	وظیفه	و	تکلیف	دارد	بسیار	است	 زمینه	هاى	معنوى	
کردن	 شکوفا	 و	 استعدادها	 تربیت	 اخالقی،	 رشد	 و	 تربیت	 علمی،	 رشد	 و	 آموزش	 تعلیم،	 مسأله	ى	
	این	قبیل.	امروز	مسأله	ى	 استعدادها	و	خالقیت	هاى	بشرى،	مسأله	ى	تأمین	و	تضمین	آزادی	ها	و	از
	این	 که	در تا	ان	شاءاهلل	در	هفته	هاى	بعد	به	مسایل	قابل	توّجهی	 	آغاز	می	کنیم	 تعلیم	را	به	اختصار
ترویج	علم	و	دانش	وجود	دارد	 و	 به	تدریج	اشاره	اى	بشود.	چند	مطلب	در	باب	تعلیم	 باب	هست	

1.بیانات	در	خطبه	هاى	نماز	جمعه	1363/10/14
2.جمعه:	2

تعلیم و آموزش از 
وظایف حکومت 
اسالمی

 جایگاه علم در 
اسالم



□ حکومت اسالمی| 441  □

کید	 کردن	و	تأ گفتن	و	تکرار	 که	امروز	بحمداهلل	جزو	واضحات	در	نظر	مردم	ما	است	و	احتیاجی	به	
	اّول	است.	در	قرون	وسطی	 که	علم	از	نظر	اسالم	یک	ارزش	بزرگ	و	تراز کردن	ندارد.	یکی	این	است	
پا	را	از	اسالم	و	فرهنگ	اسالمی	 عده	اى	از	سردمداران	مسیحیت	سعی	می	کردند	براى	این	که	مردم	ارو
که	اسالم	با	علم	مخالف	است.	البّته	به	تدریج	این	طرز	فکر	در	میان	 کنند	 	وانمود	 کنند	این	جور دور	
که	وارد	علم	و	مقوالت	دانش	 کسانی	 کرد.	مدت	های	مدیدى	آن	 گاه	هم	نفوذ	 مسلماناِن	ناوارد	و	ناآ
	براثر	 جدید	می	شدند	خیال	می	کرده	اند	یک	حرکت	غیردینی	و	غیراسالمی	انجام	می	دهند.	اّما	امروز
	قرآن	و	اسالم	همه	می	دانند	 روشن	شدن	افکار	مسلمانان	و	گسترش	فرهنگ	اسالمی	و	بیان	حقایقی	از
که	هیچ	مکتبی	به	قدر	اسالم	بر	روى	دانش	و	رشد	علمی	افراد	انسان	تکیه	نکرده	است.	علت	هم	این	
که	علم	و	دانش	و	بزرگترین	نردبان	ترقی	بشر	است.	و	اسالم	و	ادیان	الهی	براى	ترقی	و	تکامل	بشر	 است	
که	ادیان	الهی	علم	را	احترام	 	ارائه	و	هدیه	ى	به	انسان	ها	شده	اند.	پس	طبیعی	است	 از	طرف	پروردگار

بگذارند.
گفتار	پیغمبر	اکرم؟ص؟	در	صدر	اسالم	امروز	در	دسترس	مسلمان	ها	وجود	دارد	به	 آن	چه	از	عمل	و	
که	جاى	هیچ	تردیدى	را	باقی	نمی	گذارد.	پیغمبر	اکرم؟ص؟	علم	را	رأس	 قدرى	واضح	و	روشن	است	
ِه«1	هر	خوبی	 ِ

ّ
ُکل َخْیِر 

ْ
ال ُس  

ْ
َرأ ُم  

ْ
ِعل

ْ
»ال معرفی	می	کند	 بشرى	 پایه	ى	همه	ى	خیرات	 و	 نیکی	ها	 همه	ى	

این	خوبی	 ریشه	ى	 و	 منشاء	 و	 این	خوبی	 رأس	 در	 بشر	 دانش	 و	 گاهی	 آ و	 علم	 کنید	 فرض	 که	شما	
گاهی	در	بشر	نباشد	تقوا	هم	 گر	علم	و	دانایی	و	آ است،	حّتی	تقوا،	حّتی	معنویات	و	فضائل	اخالقی.	ا
گر	عمل	به	تقوا	هم	بکند	یک	عمل	ناقص	خواهد	بود.	لذا	پیغمبر	 براى	بشر	مفهوم	نخواهد	داشت.	ا
	ارزش	 	آن	روز	هیچ	اطالعی	از که	در 	زبان	و	عمل	این	مطلب	را	بارها	و	بارها	به	مسلمانانی	 اکرم؟ص؟	در
کردند.	وارد	مسجد	شد	پیغمبر	اکرم؟ص؟	در	مدینه	دید	دو	حلقه	ى	از	مردم،	دو	 علم	نداشتند	یادآورى	
دسته	در	دو	جاى	مسجد	نشسته	اند.	یک	عده	مشغول	دعا	و	ذکر	و	قرآن	و	نماز	هستند	و	از	خدا	طلب	
کره	ى	علم	مشغول	هستند.	یک	نگاهی	پیغمبر	اکرم؟ص؟	به	این	 حاجت	می	کنند،	یک	عده	هم	به	مذا
کردند	به	 دو	دسته	مسلمان	انداختند	فرمودند	هر	دو	دسته	خوب	است	سمِت	حرکتشان.	بعد	اشاره	
ْفَضُل «2	این	ها	که	مشغول	دانستن	و	یاد	

َ
اِء أ

َ
کره	ى	علم	بودند	فرمودند:	»َهُؤل آن	عده	اى	که	مشغول	به	مذا

ُت«3	این	
ْ
ْرِسل

ُ
ْعِلیِم أ کنندگان	بهترند. »ِبالّتَ گرفتن	و	یاد	دادن	هستند،	این	ها	افضلند.	این	ها	از	آن	دعا	

کردند.	فرمودند:	من	را	خدا	براى	تعلیم	 که	پیغمبر	اکرم؟ص؟	بیان	 جمله،	جمله	ى	خیلی	مهمی	است	
که	مشغول	 کرده	است.	بعد	هم	رفتند	خودشان	در	میان	آن	جمعی	 و	آموختن	به	انسان	ها	مبعوث	

کالس	و	یاد	دادن	و	یادگرفتن	بودند	نشستند. تعلیم	علم	و	اداره	ى	

	األنوار	)ط	-	بیروت(	-	بیروت،	چاپ:	دوم،	1403	ق	-	ج	74؛	ص	175 1.مجلسی،	محمد	باقر	بن	محمد	تقی،	بحار
2.همان،	ج	1؛	ص	206
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گفتار پیغمبر  در 

اسالم؟ص؟



□ 442  |در مکتب جمعه □

که	یک	عده	اى	از	مشرکین	اسیر	شدند	پیغمبر	اکرم؟ص؟	فرمودند	فدیه	بدهید	 در	جنگ	بدر	وقتی	
تشکیل	 اّول	 	 در که	 مالی	 وضع	 آن	 در	 که	 است	 معلوم	 و	 آوردند	 مّکه	 از	 را	 پول	هایی	 کنیم.	 آزادتان	
گره	گشا	باشد.	از	هزار	درهم	تا	چهارهزار	درهم	 جامعه	ى	اسالمی	پیغمبر	اکرم؟ص؟	داشت	می	توانست	
کمتر	از	هزار	درهم	پیغمبر؟ص؟پولی	قبول	 کس	هر	چه	داشت	می	آورد	پیغمبر؟ص؟قبول	می	کردند.	 هر	
و	 فقر	 نهایت	 آن	 	 در و	 می	کرد	 پیغمبر؟ص؟جمع	 که	 بود	 پولی	 این	 و	 اسیر.	 یک	 آزاد	شدن	 براى	 نکرد،	
گفتند	ما	 	این	حیث	و	بیث	چند	نفر	هم	پیدا	شدند	و	 احتیاج	جامعه	ى	اسالمی	به	کار	می	رفت.	در
کردند.	پیغمبر؟ص؟گفتند	بسیار	خوب،	 کرم	این	پیشنهاد	را	 باسواد	هستیم.	شاید	یا	آن	ها	و	یا	پیغمبرا
	باسوادها	پول	نمی	گیریم	مشروط	بر	این	که	ده	نفر،	هر	کدامی	ده	نفر	از	بچه	هاى	ما	را	خواندن	و	نوشتن	 از
که	یک	مشرک	می	تواند	به	یک	بچه	ى	مسلمان	بدهد،	یعنی	خواندن	و	 بیاموزند.	آن	تعلیم	بی	خطرى	
نوشتن	در	مقابل	چهار	هزار	درهم	ده	نفر	بچه	را	بیاید	تعلیم	و	آموزش	بدهد،	خواندن	و	نوشتن	بیاموزد	
کودک	براى	خواندن	و	نوشتن	در	آن	شرایط	مالِی	سخت	چهار	صد	درهم،	 و	آزاد	بشود	و	برود.	یعنی	هر	

یادى	به	نظر	می	رسد. که	این	مبلغ	ز
دانش	 بتوانند	 ما	 جامعه	ى	 و	 ما	 ت	

ّ
مل که	 روزى	 آن	 نیست.	 حرف	 جاى	 مسأله	 این	 بنابراین،	

و	 خواندن	 خور	 در	 که	 افرادى	 همه	ى	 و	 کشور	 سراسر	 در	 را	 سواد	 متوسط	 و	سطح	 علم	 و	 معرفت	 و	
که	یکی	 نوشتن	هستند	تعمیم	بدهند،	و	آمار	بی	سوادى	را	در	مملکت	به	صفر	برسانند،	باید	بدانند	
	بزرگترین	وظایف	اسالمی	را	انجام	داده	اند؛	این	جاى	حرف	نیست	و	خیلی	هم	توضیح	و	تفصیل	 از
و	 ندارد	 یادى	 ز تفصیل	 به	 احتیاج	 و	 اسالم	هست	 در	 باز	 که	 دیگرى	 از	چیزهاى	 یکی	 نمی	خواهد.	
که	علم	وسواد	در	اسالم	عمومی	است،	مخصوص	یک	قشر	 من	مختصرًا	عرض	می	کنم	این	است	
که	یک	دسته	ى	از	 کاالى	تجمالتی	و	مایه	ى	تفاخر	 خاص	و	طبقه	ى	خاصی	نیست،	به	صورت	یک	
کنند	و	دیگران	نه،	در	اسالم	این	جور	 مردم	فقط	حّق	داشته	باشند	آن	را	داشته	باشند	و	از	آن	استفاده	
که	قبل	از	اسالم	و	تا	مدت	ها	بعد	از	اسالم	 نیست.	برخالف	تمّدن	ها	و	فرهنگ	ها	و	نظام	هاى	قدیمی	
ی ُکّلِ ُمْسِلم «1	بر	هر	مسلمانی	واجب	است	

َ
ِم  َفِریَضٌة َعل

ْ
ِعل

ْ
ُب  ال

َ
هم	در	دنیا	رایج	بود،	اسالم	فرمود:	»َطل

چه	زن،	چه	مردم،	چه	فقیر،	چه	غنی	همه	باید	علم	و	دانش	را	بیاموزند،	این	هم	یک	مسأله	ى	اساسی	
ی	است	براى	این	که	

ّ
کل که	اسالم	تبعیض	در	باب	تحصیل	دانش	را	قائل	نیست.	این	ها	اصول	 است	

که	 که	می	خواهد	مسأله	ى	تعلیم	و	تربیت	را	با	جّدیت	تعقیب	بکند،	بداند	 دولت	اسالمی	آن	وقتی	
که	بیشتر	 	این	باره		هم	بحث	نمی	کنیم.	آن	چه	 	تعلیم	عمومی	جامعه	چیست؟	در سمت	حرکت	در
براى	 ان	شاءاهلل	 را	می	گذارم	 بقیه	ى	بحث	 و	 امروز	چند	جمله	اى	می	گویم	 که	 است	 مورد	بحث	من	

هفته	هاى	دیگر	چند	مطلب	است.

ی	اهلل	علیهم	-	ایران؛	قم،	چاپ:	دوم،	1404	ق	-	ج	1؛	
ّ
1.صفار،	محمد	بن	حسن،	بصائر	الدرجات	فی	فضائل	آل	محّمد	صل

ص	2
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بر	دوش	دولت	 تربیت	عمومی	در	جامعه	ى	اسالمی	 و	 تعلیم	 که	وظیفه	ى	 این	است	 یک	مطلب	
کند	بی	سوادى	را	در	جامعه	و	حکومت	 اسالمی	است؛	یعنی	دولت	اسالمی	نمی	تواند	تحمل	و	قبول	
هم	 کس	 هر	 شد،	 باسواد	 توانست	 کسی	 هر	 بگذارد،	 خودشان	 حال	 به	 را	 مردم	 نمی	تواند	 اسالمی	
که	 نتوانست	وسعش	نرسید،	قدرت	پیدا	نکرد	خب	نشد،	اهمّیتی	نداشته	باشد	نه.	نکته	ى	اساسی	
که	سواد	و	معلومات	را	در	 که	دولت	اسالمی	موظف	است	 کرد	این	است	 ما	روى	این	بحث	خواهیم	
کنیم	و	 که	روى	این	بایستی	ما	بحث	 گسترش	بدهد.	این	یک	مطلب	اساسی	است	 سطح	جامعه	
که	آن	 کرد.	نکته	ى	دیگر	این	است	 این	خط	مهّم	فرهنگی	نظام	جمهورى	اسالمی	را	معلوم	خواهد	
	این	ارزش	باال	 که	از که	در	جامعه	حائز	ارزش	هست	این	چیه؟	آیا	فقط	دانش	دین	هست	 معلوماتی	
برخوردار	است؟	یا	نه	غیر	از	دانش	دین	بقیه	ى	دانش	ها	هم	همان	ارزشند	و	همان	اهمّیت		را	دارند	و	
که	در	زمینه	ى	علم	و	دانش	 باید	در	جامعه	به	آن	ها	پرداخته	بشود.	بعضی	تصور	می	کنند	این	روایاتی	
و	تحریف	هست	فقط	مربوط	به	دانش	دین	است؛	یعنی	مسایل	دینی	را	و	احکام	فقهی	را	دانستن.	
متقاباًل	یک	عده	اى	دیگرى	خیال	می	کنند	که	آن	چه	از	نظر	اسالم	ارزش	است	هر	چیز	دانستنی	است.
به	قول	مرحوم	آیت	اهلل	شهید	مطهرى	رضوان	اهلل	تعالی	علیه	در	یکی	از	جزوه	هایشان	مثل	آن	انبارى	
انباردار	 آن	 هر	چی	دست	 معین	 کتاب	 و	 مالحظه	ى	حساب	 بدون	 معین،	 ترتیب	 و	 نظم	 بدون	 که	
یم.	هر	چی	 	بیاور کرده،	ما	ذهنمان	را	به	صورت	این	انبار	در 	پرتاب	 	این	انبار گوشه	ای	از رسیده	یک	
	انبار	حافظه	و	 کنیم	در از	هر	جا	دست	آمد	در	هر	مقوله	اى	در	هر	بابتی،	هر	دانستنی	اى	را	ما	پرتاب	
باشد،	 ندارد،	نظمش	چه	جورى	 این	احتیاجی	دارد	 آیا	 کنیم	 این	که	حساب	 بدون	 ذهن	خودمان،	
کدام	مؤخر	است.	این	هر	دو	تفکر	نادرست	است.	همه	ى	دانش	ها	ارزش	دارند	 کدام	مقدم	است،	
کدام	دانش	در	جامعه	 که	 گانه	اى	است،	 کتاب	جدا ارزش	دانش	ها	خودش	یک	 البّته	طبقه	بندى	
که	یک	 معارفی	 و	 دانش	دین	همه	ى	علوم	 بر	 که	عالوه	ى	 به	شما	 بگویم	 اّما	همین	قدر	 مهّم	است.	
کفایی	 براى	مردم	جامعه	واجب	 آن	علوم	 آموختن	 آن	ها	احتیاج	دارد،	 به	 اداره	ى	خود	 براى	 جامعه	
که	پاسخ	نیاز	جامعه	را	ممکن	است	بدهد	این	دانش	ها	را	 است.	یعنی	بر	مردم	واجب	است	تا	حّدى	
که	این	هم	یک	مسأله	اى	 که	براى	اداره	ى	زندگی	مردم	احتیاج	هست	 کنند.	انواع	دانش	هایی	 کسب	
	اولوّیت	قرار	داشته	 کدام	دانش	ها	در که	 کرد	 که	برنامه	ریزى	دولت	اسالمی	است	معّین	خواهد	 است	
کدام	بیشتر	باید	در	میان	مردم	آماده	 و	از	اهمّیت	برخوردارند	؛	بیشتر	باید	به	آن	ها	داده	بشود	و	مسایل	
و	دولت	 که	حکومت	اسالمی	 را	 پرورشی	 و	 آموزش	 برنامه	ى	 	 کشور امروز	ما	در	سطح	 فراهم	بشود.	 و	

کند	جزو	اساسی	ترین	و	مهّمترین	برنامه	هاى	جمهورى	به	حساب	می	آید. اسالمی	باید	تعقیب	
که	مناسب	 امروز	متأّسفانه	در	مملکت	ما	سطح	بی	سوادى	باالست،	آمار	بی	سوادى	آمارى	است	
یک	جامعه	ى	اسالمی	نیست.	البّته	گناه	از	آن	کسانی	است	که	در	طول	ده	ها	سال	سلطه	ى	خودشان	
که	 با	آن	همه	ى	ادعاى	فرهنگ	و	علم	مردم	را	در	بی	سوادى	نگه	داشتند.	مخصوصًا	مردم	روستاها	را	

تعلیم و تربیت 
عمومی وظیفه 
کم اسالمی حا
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	با	سوادان	پنجاه	و	پنج	درصد	است	 	آمار کشور کل	 کردم،	در	 آمار	تخمینی	بی	سوادى	را	من	استخراج	
و	روستا	مثل	خیلی	چیزهاى	 البّته	همین	مقدار	هم	ما	بین	شهر	 و	پنج	درصد	بیسواد،	 یعنی	چهل	
داراى	سواد	 مردم	 از	 فقط	سی	وهشت	درصد	 روستاها	 در	 تقسیم	شده	است.	 ناعادالنه	 	 بسیار دیگر	
کسانی	است	 گناه	آن	 کی	است.	این	 	پایین	و	وحشتنا خواندن	و	نوشتن	هستند.	این	رقم،	رقم	بسیار
کنند	و	براى	آرایش	دستگاه	و	بساط	قدرت	خودشان.	امروز	دولت	 که	همه	چیز	را	می	خواستند	صرف	
که	آموزش	عمومی	را	در	 جمهورى	اسالمی	باید	ترمیم	آن	ویرانی	ها	را	بکند.	ما	امروز	موظف	هستیم	
	برنامه	هاى	مهّم	 کشور،	در	شهر	و	روستا	تعمیم	بدهیم	و	یکی	از حداقل	الزم	در	تمام	سطوح	در	سطح	
	این	 که	به	وظایف	بسیار	مهّم	خودمان	در کند	 که	خداوند	متعال	همه	ى	ما	را	موّفق	 یم	 است.	امیدوار
کنیم.	برادران	و	خواهران	عزیز	را	به	مناسبت	بحث	تعلیم	توصیه	می	کنم	به	 را	بتوانیم	ان	شاءاهلل	عمل	
کنید	دستور	خدا	را	در	احترام	به	دانش	و	اهمّیت	دادن	به	آموختن	و	احترام	به	استاد	 این	که	رعایت	
که	به	عنوان	یک	 و	احترام	به	تعلیم	و	تربیت	و	از	همه	ى	برادران	و	خواهران	نمازگزار	دعوت	می	کنم	
و	دانش	خودشان	 بر	معرفت	 روزى	 هر	 بیاموزند.	 روزى	یک	چیزى	 هر	 کنند	 تقوا	سعی	 	 بارز مصداق	
	این	زمینه	ان	شاءاهلل	خواهیم	داشت	و	 ان	شاءاهلل	بیفزایند.	در	هفته	هاى	آینده	بحث	مشروح	ترى	در

کرد. که	در	باب	آموزش	و	پرورش	در	اسالم	هست	را	ان	شاءاهلل	عرض	خواهم	 مسایل	مختلفی	
والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته
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گفتار سی ام نمودار 
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کم اسالمی )2(1 گفتار سی و یکم: تعلیم و تربیت از وظایف حا
بسم	اهلل	الّرحمن	الّرحیم

	الحمدهلل	رّب	العالمین	الحمدهلل	الفاشی	فی	الخلق	امره	الظاهر	بالکرم	مجده	الباسط	بالجود	یده	
ی	

ّ
کرمًا.	أحمده	و	استعینه	و	أتوکل	علیه	و	اصل 	جودًا	و	

ّ
کثرة	العطاء	اال الذى	التنقص	خزائنه	و	التزیده	

غ	رساالته	بشیر	رحمته	و	
ّ
م	علی	حبیبه	و	نجیبه	و	صفیه	و	خیرته	فی	خلقه،	حافظ	سّره	و	مبل

ّ
و	اسل

نذیر	نقمته	سّیدنا	ابی	القاسم	محّمد	و	علی	اله	األطیبین	األطهرین	المنتجبین	و	اصحابه	المکرمین	
سّیما	بقیةاهلل	فی	األرضین	و	صّل	علی	ائمة	المسلمین	و	حماةالمستضعفین	و	هداة	المؤمنین.	قال	

َم  َدَرجاٍت«2
ْ
ِعل

ْ
وُتوا ال

ُ
ذیَن أ

َّ
ْم َو ال

ُ
ذیَن آَمُنوا ِمْنک

َّ
ُه ال اهلل	الحکیم	فی	کتابه:	»َیْرَفِع الّلَ

که	چون	در	خطبه	ى	دّوم	راجع	به	مسایل	 	ادامه	ى	بحث	هاى	قبلی	است	 بحث	خطبه	ى	اّول	در
مربوط	به	دهه	ى	مبارکه	ى	فجر	باید	به	طور	حتم	مطرح	بشود	و	مسایل	جارى	جهان	اسالم	هم	هست	
اّول	را	خیلی	 بزنیم،	مطالب	خطبه	ى	 و	شاید	مقدارى	در	خطبه	ى	دّوم	الزم	باشد	به	تفصیل	حرف	
این	جا	رسید	 به	 ما	 نرود	عرض	می	کنم.	بحث	 بین	 	 از که	تسلسل	بحثمان	 اندازه	اى	 به	 و	فقط	 کوتاه	
که	یکی	از	مهّمترین	وظایف	دولت	اسالمی	عبارت	است	از	 در	وظایف	حکومت	و	دولت	اسالمی	
این	که	 براى	 برنامه	ریزى	همه	جانبه	اى	 و	 در	جامعه	 فرهنگی	 رشد	 و	 گاهی	 آ و	 دانش	 کردن	 عمومی	
همه	ى	استعدادهاى	علمی	در	جامعه	ى	اسالمی	شکوفا	شود.	البّته	در	باب	نظر	اسالم	نسبت	به	علم	
که	همه	 یادى	هست	 	تاریخ	بشرّیت	دارد	حرف	هاى	ز که	اسالم	به	علم	و	پیشرفت	علمی	در و	حّقی	
ت	هاى	مسلمان	دانستنی	و	شنیدنی	است.	و	من	قصد	داشتم	درباره	ى	تفاوت	نظر	

ّ
هم	براى	امروز	مل

کشورهاى	بزرگ	 کنونی	علم	در	جهان	یعنی	 گنجینه	داران	 اسالم	راجع	به	علم	با	نظر	سررشته	داران	و	
صنعتی	عالم	درباره	ى	تفاوت	میان	این	نظر	و	آن	نظر	بحث	مفصلی	بکنم.	خوشبختانه	در	هفته	ى	
کردند	و	 	برادر	عزیزم	جناب	آقاى	هاشمی	به	مناسبت	دیگرى	این	بحث	را	 گذشته	در	خطبه	ى	نماز

1.بیانات	در	خطبه	هاى	نماز	جمعه	1363/11/12
2.مجادله:	11

ضرورت پرداختن 
به علم و عمومی 
کردن دانش
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	این	که	آن	مبحث	را	مستقاًل	مورد	تعّرض	قرار	بدهم. من	بی	نیاز	شدم	از
لذا	است	که	از	آن	قسمت	مسأله	صرفه	نظر	می	کنیم.	و	چهار	ضرورت	براى	پرداختن	دولت	اسالمی	
نکته	ى	 سه	 دو	 بعد	 و	 می	کنم	 عرض	 االن	 فهرست	وار	 را	 جامعه	 در	 دانش	 کردن	 عمومی	 و	 علم	 به	
کردن	دانش	پایه	ى	اصلی	 	این	زمینه	به	یاد	برادران	و	خواهران	عزیزم	می	آورم.	اّواًل	عمومی	 کوتاه	را	در
کلمه	به	دنبال	ایجاد	استقالل	براى	مسلمانان	 گر	دولت	اسالمی	به	معناى	واقعی	 خودکفایی	است.	ا
که	دانش	را،	پیشرفت	هاى	علمی	را،	شکوفایی	فرهنگی	را	در	جامعه	 هست،	چاره	اى	جز	این	ندارد	
کشورهایی	 	نیروى	انسانی	است.	 کند.	اساس	خودکفایی،	خودکفایی	در به	صورت	جّدى	تعقیب	
کار	آمدى	نداشته	باشند	حّتی	معادن	طبیعی	هم	به	درد	آن	ها	نمی	خورد.	خاک	 انسانی	 نیروى	 که	
حاصل	خیز،	شرایط	جّوى	مناسب،	معادن	سرشار	و	غنی	فقط	در	صورتی	مورد	استفاده	قرار	می	گیرد	

کارآمد. که	نیروى	انسانی	در	جامعه	باشد؛	نیروى	انسانی	
کشورهاى	عقب	افتاده	در	جهان	سوم	از	 که	دست	خیانت	کار	استعمار	در	 براى	همین	هم	هست	
کنند.	اّواًل	 کشورها	جلوگیرى	 	این	 که	از	پیشرفت	دانش	در کردند	 کشورهاى	اسالمی	تالش	 جمله	در	
که	براى	مردم	الزم	بود	اجازه	ى	آموزش	آن	ها	را	به	مردم	ندادند.	 کردند.	چیزهایی	 معلومات	را	منحرف	
کشورهاى	عقب	افتاده	در	جهان	سّوم		غالبًا	برنامه	ریزی	هاى	غلط	و	غیرمنطبق	 برنامه	ریزى	دانش	در	
که	این	را	در	یک	بحث	دیگرى	در	همین	زمینه	ان	شاءاهلل	به	تفصیل	عرض	 با	نیازهاى	آن	ها	است	
که	امروز	صدها	هزار	 گر	در	میان	این	ها	مغزهاى	برجسته	اى	پیدا	شدند	آن	ها	را	خریدند	 کرد.	ا خواهم	
که	نهایت	احتیاج	را	 ت	هایی	

ّ
کشورهاى	آفریقایی	و	آسیایی	از	میان	مل متخصص	در	سطوح	باال	از	

کشورهاى	 پا،	در	اختیار	 	ارو 	آمریکا،	در ت	هاى	خودشان	بریدند	و	در
ّ
به	این	متخصّصین	دارند	از	مل

استعمارگران	 کار	می	اندازند،	مغزها	در	خدمت	 به	 را	 و	دانش	خودشان	 دارند	علم	 سلطه	گر	جهانی	
	نیروى	انسانی،	 ت	ریشه	و	پایه	ى	اصلیش	عبارت	است	از	خودکفایی	در

ّ
است.	از	خودکفایی	یک	مل

یعنی	تربیت	تخّصص	هاى	الزم.
جامعه	 سطح	 در	 معلومات	 و	 دانش	 گر	 ا هست.	 کشور	 یک	 ی	

ّ
مل شخصّیت	 حفظ	 دّوم	 مطلب	

زود	تسلیم	 کند،	 را	نمی	تواند	درک	 ی	خودش	
ّ
مل ت	هوّیت	و	شخصیت	

ّ
پیدا	نکند	یک	مل گسترش	

کرد.	 کثر	استفاده	را	 	این	وسیله	حدا کلیدهاى	علم	جدید	را	در	دست	داشت	از که	 پا	 می	شود	و	ارو
از	پیشرفت	هاى	جدید	مّطلع	نبودند،	این	ها	زیر	رداى	دانش	مخفی	 ت	ها	دانش	نداشتند،	

ّ
چون	مل

کردند،	چیزى	از	علمشان	 کردند	و	لخت	 کشورهاى	جهان	سّوم		شدند	و	آن	ها	را	غارت	 شدند،	وارد	
گاهی	داشته	باشد،	علم	داشته	باشد،	سواد	در	یک	مملکتی	 تی	آ

ّ
گر	یک	مل را	هم	به	آن	ها	ندادند.	ا

ی	خودش	را	از	دست	نمی	دهد.	نمی	توانند	بر	
ّ
ت	شخصّیت	خود	را	و	هوّیت	مل

ّ
عمومی	باشد	این	مل

کند. او	به	این	آسانی	تسلط	پیدا	
باشد	 داشته	 دانش	 و	 معرفت	 و	 فرهنگ	 تی	

ّ
مل یک	 گر	 ا که	 است	 این	 باب	 این	 	 در نکته	 سّومین	
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که	از	 کشورهایی	 کارآسانی	نیست.	لذا	است	شما	می	بینید	در	آن	 نفوذ	فرهنگ	هاى	بیگانه	در	آن	ها	
که	ریشه	هاى	 کشورهایی	 کرد،	اّما	در	آن	 	زود	تسلط	پیدا	 لحاظ	فرهنگی	بدون	ریشه	بودند	استعمار
کشورى	 کرد.	آن	 	براى	سلطه	ى	بر	آن	ها	مدت	های	مدیدى	مبارزه	 فرهنگی	عمیقی	داشتند،	استعمار
که	داراى	فرهنگ	است،	آن	مردمی	که	باسوادند،	آن	جایی	که	دانشگاه	ها	عمومی	است،	آن	جایی	که	
که	در	آن	ها	علما	متخصّصین،	 بچه	ها	و	بزرگ	ها	هم	همه	می	توانند	بخوانند	و	بنویسند،	آن	جامعه	اى	
قرار	 بیگانه	 نفوذ	فرهنگ	هاى	 تأثیر	 دانشمندان،	مخترعین	و	مکتشفین	هست	خیلی	راحت	تحت	

یادى	بکنند. 	را	بکنند	باید	سرمایه	گذاری	هاى	ز کار گر	هم	بخواهند	این	 نمی	گیرد.	ا
دارد	مشارکت	عمومی	هم	 گاهی	وجود	 آ و	 که	سواد	 تی	

ّ
مل آن	 	 در که	 این	است	 چهارمین	مطلب	

گر	با	سواد	و	عالم	و	دانا	باشند،	نمی	توان	 که	فکر	می	کنند	مردم	را	ا وجود	دارد،	برخالف	تصّور	آن	هایی	
این	 به	عکس	 انداخت	درست	 به	حرکت	 را	 آن	ها	 عالی	 در	هدف	هاى	 و	 کرد	 دور	یک	محور	جمع	
باشد،	 داشته	 عمومّیت	 مردم	 میان	 در	 دانش	 و	 سواد	 باشد،	 داشته	 گاهی	 آ ت	

ّ
مل که	 وقتی	 آن	 نظر	

	باشند،	امکان	مشارکت	آن	ها	در	جهت	گیری	هاى	سیاسی،	در	 	امکانات	تحصیلی	برخوردار مردم	از
یاد	است.	خب،	البّته	حقایق	دانش	و	سواد	و	عمومی	شدن	علم	در	 مبارزه	ها،	در	فعالّیت	ها	خیلی	ز
کردم،	چون	میخواهم	 کتفا	 	این	ها	است	من	به	عمده	ترین	ها	و	رئوس	مطالب	ا جامعه	خیلی	بیش	از
که	طبق	این	روایات	 کنم.	حاال	چند	روایت	از	منابع	اصیل	اسالمی	برایتان	می	خوانم	 کوتاه	 بحث	را	
که	مردم	را	 که	دارد،	حکومت	ها	و	دولت	هاى	اسالمی	موّظف	شدند	 به	خاطر	همین	مصالح	فراوانی	

کنند. باسواد	و	دانشمند	
را	 مردم	 بر	 خود	 حقوق	 و	 خود	 بر	 مردم	 حقوق	 که	 خطبه	ها	 از	 یکی	 امیرالمؤمنین؟ع؟در	
بعد	 می	کنند،	 بیان	 را	 عمده	 مطلب	 چند	 	1» ّیَ

َ
َعل ْم 

ُ
ک

ُ
َحّق »َفاّما  می	فرماید:  جمله	 از	 می	شمرد	

بر	 اسالمی،	 دولت	 بر	 شما	 حقوق	 بزرگترین	 	 از یکی	 وا«	
ُ
َتْجَهل ا 

َ
َکْیل ْم  

ُ
َتْعِلیُمک »َو  می	فرمایند:	

وقتی کرم	 ا رسول	 نمانید.	 جاهل	 تا	 کند	 دانشمند	 را	 شما	 که	 است	 این	 	امیرالمؤمنین؟ع؟	
معاذ	بن	جبل	را	به	یمن	می	فرستاد،	دستوراتی	به	او	داد؛	از	جمله	ى	دستورات	پیغمبر؟ص؟به	معاذ	یکی	
ِمیَن«2	در	میان	مردم،	معلمّین	و	آموزگاران	را	منتشر	و	پخش	کن.	همه	جا	 ِ

ّ
ُمَعل

ْ
این	است	»ُثّمَ بَُث  ِفیِهُم ال

معلمانی	را	بفرست	تا	به	مردم	سواد	و	دانش	بیاموزند.	امیرالمؤمنین؟ع؟وقتی	که	قثم		بن	عباس	را	براى	
َعاِلَم«3	آن	هایی	

ْ
َجاِهَل  َو َذاِکِر ال

ْ
ِم  ال ِ

ّ
حکومت	مّکه	می	فرستاد	از	جمله	ى	وصایا	این	جمل	را	فرمود	»َعل

م	به	آموختن	و	تشویق	معلم	به	
ّ
کن.	یعنی	تشویق	متعل کره	 	و	با	علما	مذا که	جاهلند	به	آن	ها	بیاموز را	

اِم  
َ
ِإْسل

ْ
اَیِتِه ُحُدوَد ال

َ
ْهَل َول

َ
َم أ ِ

ّ
ْن ُیَعل

َ
امام أ

ْ
ی ال

َ
یاد	دادن.	امیرالمؤمنین؟ع؟در	یک	روایتی	می	فرماید:	»َعل

1.شریف	الرضی،	محمد	بن	حسین،	نهج	البالغة	)للصبحی	صالح(	-	قم،	چاپ:	اول،	1414	ق	-	ص	79
2.ابن	شعبه	حرانی،	حسن	بن	علی،	تحف	العقول	-	قم،	چاپ:	دوم،	1404	/	1363	ق	-	ص	26

3.شریف	الرضی،	محمد	بن	حسین،	نهج	البالغة	)للصبحی	صالح(	-	قم،	چاپ:	اول،	1414	ق	-	ص	457

حقوق مردم بر 
حکومت در منظر 
امیرالمؤمنین؟ع؟
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مردم	 به	 ایمان	 و	 مرزهاى	اسالم	 که	 دارد	 و	دولت	اسالمی	وظیفه	 کم	 و	حا امام	مسلمین	 ِإیَماِن«1	
ْ
ال َو 

	این	جا	مطرح	 که	در اّما	تعلیم	علوم	دیگر	هم	هست.	مسایلی	 بیاموزد.	این	البّته	تعلیم	دین	است،	
کنیم.	برنامه	ریزى	 که	ما	چه	علمی	را	بیشتر	باید	ترویج	 که	باید	مورد	بحث	قرار	بگیرد	این	است	 است	
دولت	اسالمی	شامل	چگونه	دانشی	باشد؟	فضاى	آموزشی	باید	داراى	چگونه	جّوى	باشد؟	دانشی	
منهاى	 مین	

ّ
متعل تعلیم	 آیا	 باشد؟	 برنامه	ریزى	شده	 مقاصدى	 براى	چه	 باید	 می	گیرند	 یاد	 مردم	 که	

کار	الزم	است.	این	ها	 	تعلیم	یک	 کنار تربیت	اخالقی	آن	ها	مورد	نظر	هست	یا	تربیت	اخالقی	هم	در	
که	اّتفاقًا	جزو	مسایل	اساسی	امروز	ما	است	و	مربوط	به	مسایل	انقالب	فرهنگی	ما	 بحث	هایی	است	
که	من	ان	شاءاهلل	این	ها	را	در	هفته	هاى	آینده	مورد	بحث	قرار	 است	و	مسایل	دانشگاه	هاى	ما	است	

می	دهم.	اوصیکم	عباداهلل	بتقوى	اهلل	و	نظم	امرکم.
والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته

1.لیثی	واسطی،	علی	بن	محمد،	عیون	الحکم	و	المواعظ	)للیثی(	-	قم،	چاپ:	اول،	1376	ش	-	ص	328
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گفتار سی و یکم نمودار 
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گفتار سی  و دوم: لزوم اهمّیت  دادن به علم و علم آموزی در حکومت اسالمی1
بسم	اهلل	الّرحمن	الّرحیم

الذى	 الحمدهلل	 ها،	
ّ
کل نعمه	 جمیع	 علی	 ها	

ّ
کل بمحامده	 الحمدهلل	 العالمین،	 رّب	 الحمدهلل	 	

المضاء	فی	ملکه	و	المنازعه	له	فی	سلطانه	و	ال	شریک	له	فی	جبروته،	الحمدهلل	قاصم	الجّبارین،	
مبیر	الظالمین،	مدرک	الهاربین،	نکال	الظالمین،	غیاث	المستغیثین،	موضع	حاجات	الطالبین	و	
م	علی	حبیبه	و	نجیبه	

ّ
معتمد	المؤمنین.	احمده	و	استعینه	و	استغفره	و	اتوّکل	علیه	و	اصلی	و	اسل

غ	رساالته،	بشیر	رحمته	و	نذیر	نقمته،	سّیدنا	و	نبّینا	ابی	القاسم	
ّ
و	خیرته	فی	خلقه،	حافظ	سّره	و	مبل

محّمد	و	علی	اله	الطیبین	الطاهرین	المعصومین	و	اصحابه	المنتجبین	سّیما	بقّیةاهلل	فی	األرضین	
و	صّل	علی	ائمة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.	بسم	اهلل	الّرحمن	الّرحیم	قال	اهلل	

باِب«2
ْ
ل

َ
أ

ْ
ُر اّولوا ال

َ
ما َیَتَذّک

َ
ُموَن ِإّن

َ
ذیَن لا َیْعل

َّ
ُموَن َو ال

َ
ذیَن َیْعل

َّ
کتابه:	»ُقْل َهْل َیْسَتِوی ال الحکیم	فی	

گفته	 گر	چه	روزهاى	خاطره	انگیز	پرشکوهی	است	این	روزها	و	هر	چه	از	آن	خاطرات	شکوهمند	 ا
این	حادثه	 و	 الهی	 این	معجزه	 انقالب	-	 که	درباره	 و	شایسته	است	 بود	 یادى	نخواهد	 ز یقینًا	 شود،	
گفته	بشود،	اّما	براى	این	که	رشته	بحث	هاى	 بزرگ	تاریخی	-	در	منبر	نماز	جمعه	هم	به	تفصیل	سخن	
گسیخته	نشود،	بحث	مربوط	به	انقالب	را	در	خطبه	دّوم	 مربوط	به	وظایف	حکومت	در	اسالم	از	هم	
گوشه	ى	از	وظیفه	تعلیم	 گذشته	به	بیان	 	ادامه	ى	بحث	 کرد	و	خطبه	اّول	را	مختصرًا	در عرض	خواهم	

که	بر	عهده	حکومت	اسالمی	است،	اختصاص	خواهم	داد.
	مطلب،	مطلب	مهمی	است.	بحِث	این	است	که	حکومت	و	دولت	در	جامعه	اسالمی	نمی	نشیند	
کس	دستش	به	علم	و	رشد	فکرى	و	فرهنگی	نرسید،	در	مرداب	جهل	 که	عالم	شد،	شد	و	هر	 تا	هر	
	بماند؛	این	چیزى	است	که	اسالم	اجازه	نداده	است.	حکومت	اسالمی	و	دولت	اسالمی	خود	 غوطه	ور
کند	و	عالوه	ى	بر	آن	وسایل	درس	خواندن	 که	علم	در	جامعه	ترویج	 را	موظف	می	داند	و	باید	بداند	

1.بیانات	در	خطبه	ی	اول	نماز	جمعه	1363/11/19
2.زمر:	9

جهت دهی به 
علم آموزی
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از	همه	 و	 قانون	اساسی	ما	هم	پیش	بینی	شده	است	 	 که	در بیاورد	 فراهم	 براى	همه	 را	 و	عالم	شدن	
ُکند	و	این	نکته	مهمی	است. حّساس	تر	علم	را	و	تحصیل	را	هدایت	

و	روستاهاى	مناطق	 که	در	همه	شهرها	 آن	روزى	 بود.	 البّته	اسالم	پیش	قدم	 ترویج	علم	 	در	مورد	
گرفتن	و	تحّقیق	جزو	وظایف	معمولی	 اسالمی	و	مسلمان	نشین	مدرسه	بود	و	درس	خواندن	و	درس	
و	 بود	 اسالم	 نبود.	 خبرها	 این	 	 از هیچ	 دنیا	 در	 روز	 آن	 می	آمد،	 حساب	 به	 اسالمی	 کشور	 در	 مردم	
که	تحصیل	یک	وظیفه	است،	یک	فریضه	 	به	همه	انسان	ها	یاد	داد	 که	اّول	بار حکومت	اسالمی	بود	
گرفتن	و	یاد	دادن	 که	یاد	 که	به	مردم	آموخت	 ی ُکّلِ ُمْسِلم «1	اسالم	بود	

َ
ِم  َفِریَضٌة َعل

ْ
ِعل

ْ
ُب  ال

َ
است »َطل

بهترین	حاالت	یک	مسلمان	است	و	بهترین	حاالت	یک	انسان	است.
م «2	طلبه	کاران	علم	را	خدا	دوست	می	دارد.	یعنی	یک	امر	عادى	معمولی	

ْ
ِعل

ْ
َه ُیِحّبُ ُبَغاَة ال  »ِإّنَ الّلَ

که	در	بعضی	از	جوامع	مخصوص	طبقه	ى	ممتازه	هم	به	حساب	می	آمد،	از	نظر	اسالم	 از	نظر	مردم	
که	اسالم	 کشورهایی	 گرفت،	رواج	علم	و	دانش	در	آن	 تبدیل	شد	به	یک	عبادت.	اّما	دنیا	این	را	یاد	
	برکات	اسالم	بهره	بردند،	یک	امر	عادى	شد،	امروز	در	دنیا	دانشگاه	ها	و	مدرسه	ها	 از یا	 را	پذیرفتند	
	نتوانسته	 که	امروز	هم	دنیا	هنوز و	درس	خواندن	و	تحصیل	علم	یک	چیز	رایج	است،	اّما	آن	چیزى	
	آن	به	پاى	اسالم	برساند،	این	نکته	آخر	است؛	یعنی	هدایت	جریان	علم،	تشخیص	 است	خود	را	در
آن	علمی	که	براى	انسان	ها	الزم	است،	هدایت	استعدادها	و	مغزها	و	نیروها	به	آن	دانشی	که	به	حیات	

کند. انسانی	تکامل	بدهد،	نه	آن	را	ویران	
و	 افتاد	 غیرمسلمان	ها	 به	دست	 علم	 وقتی	 که	 است	 این	 اّول	 کنم:	جمله	 عرض	 من	 دو	جمله	 	
که	تا	در	دست	 که	اسالم	برافروخته	بود	در	حقیقت،	آغاز	شد،	همان	چیزى	 پا	با	شعله	یی	 رنساس	ارو
ت	ها	بود	یعنی	علم،	همان	چیز	وقتی	به	دست	اروپایی	ها	

ّ
اسالم	و	مسلمان	ها	بود،	وسیله	نجات	مل

براى	 آن	سالحی	ساختند	 از	 افتاد،	 اسالمی	 دانش	 دریوزگان	سفره	ى	 و	 غیرمسلمان	ها	 و	 غربی	ها	 و	
پا	 	آفریقا	به	جنوب	ارو 	از که	مشعل	علم	را	در	دست	داشتند	و ت	ها.	مسلمان	ها	آن	روزى	

ّ
اسارت	مل

که	آن	روز	می	توانست	این	نطفه	ى	زنده	را	در	خود	 پا	و	همه	ى	جهانی	 و	از	آن	جا	به	سراسر	منطقه	ارو
کنده	می	کردند،	هیچ	قصدى	جز	خدمت	نداشتند.	می	خواستند	فریضه	 پرورش	بدهد،	نور	علم	را	پرا
که	همین	مشعل	به	دست	غربی	ها	 گسترش	علم	بود.	اّما	آن	وقتی	 که	 دینی	خودشان	را	انجام	بدهند	
با	سالح	 پرچم	علم،	 با	 ت	ها.	

ّ
مل کشیدن	 دربند	 براى	 دادند	 قرار	 وسیله	اى	 را	 آن	 افتاد،	 اروپایی	ها	 و	

از	 محروم	 ت	هاى	
ّ
مل زندگی	 وارد	 شدند،	 کشورها	 وارد	 دانش	 و	 علم	 حیثیت	 و	 آبرو	 بر	 تکیه	 با	 علم،	

علم	شدند،	اّما	به	جاى	آن	که	به	آن	ها	بیاموزند،	آن	ها	را	دوشیدند،	بر	آن	ها	سوار	شدند؛	حّتی	امکان	

ی	اهلل	علیهم	-	ایران؛	قم،	چاپ:	دوم،	1404	ق	-	ج	1؛	
ّ
1.صفار،	محمد	بن	حسن،	بصائر	الدرجات	فی	فضائل	آل	محّمد	صل

ص	2
	الحدیث(	-	قم،	چاپ:	اول،	ق	1429	-	ج	1؛	ص	74 کافی	)ط	-	دار 2.کلینی،	محمد	بن	یعقوب،	

علم به منزله 
سالح در دست 
مستکبران
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که	استعمار	غربی	 	این	صد،	صدوپنجاه	سالی	 گرفتند.	در ت	ها	بود	از	آن	ها	
ّ
که	در	خود	مل حرکتی	را	

کشورهاى	مختلف	منطقه	آسیا	و	آفریقا	وارد	شده	-	بعضی	یک	خرده	 و	تمّدن	غربی	و	علم	غربی	در	
ت	ها	چه	می	توانستند	

ّ
	این	یکصدوپنجاه	سال	این	مل زودتر،	بعضی	یک	خرده	دیرتر	-	شما	ببینید	در

مسافرت	ها	 و	 تجارى	 براثرتبادل	 آمد،	 و	 رفت	 براثر	 ت	ها	
ّ
مل بشوند.	 نگذاشتند	 که	 نشدند	 که	 بشوند	

	این	 که	باید	از	هم	فرابگیرند،	فرا	می	گیرند،	استعدادها	و	نیازها	هم	به	کمکشان	می	آید،	اّما	در آن	چه	را	
که	نتوانند	 ت	ها	زدند	

ّ
پاییان	و	غربیان	امر	به	عکس	شد،	زنجیر	به	پاى	مل دوران	استعمار	طوالنی	ارو

ت	می	توانست	برسد،	برسانند؛	نتیجه	این	
ّ
که	یک	مل را	به	آن	جایی	 کنند	و	نتوانند	خودشان	 پرواز	

	آن	 که	یکی	از کردند	 که	همچنان	دست	به	سمت	دانشمندان	و	دانش	و	دارندگان	غربی	دراز	 شده	
مصیبت	بارتریِن	مسایل	جهان	سّوم	،	امروز	همین	است.

نکته	ى	دّوم	در	همین	زمینه	این	است	که	غربی	ها	علم	ها	در	آن	رشته	هایی	توسعه	دادند	و	گسترش	
دادند	و	تشویق	کردند،	که	براى	سیاست	آن	ها	بر	دنیا	مفیدتر	بود	عینًا	مثل	سالطین	و	جّباران	گذشته،	
که	موّرخین	و	شناسندگان	این	آثار	 پادشاهان	دیرین	و	باستانی	ایران	قبل	از	ظهور	اسالم.	آن	طورى	
کردند	و	ذکر	می	کنند،	چون	آن	روز	سالطین	فقط	در	یک	رشته	هاى	 باستانی	و	مسایل	گذشته	تحّقیق	
خاصی	عالقه،	شوق	و	نیاز	داشتند؛	استعداد	مردم	در	همین	رشته	ها	بسیج	می	شد.	ببینید	از	قبل	
که	 	ما	با	این	که	همین	مردم	و	همین	استعدادها	و	همین	آمادگی	ها	وجود	داشت	 کشور از	اسالم	در	
کشور	ما	شد،	با	وجود	این،	این	استعدادها	قبل	از	اسالم	در	 بعد	از	ظهور	اسالم	اوج	دانش	اسالمی	در	
جنگجویی،	در	ساختن	سالح	هاى	جنگی،	در	ساختن	ابنیه	و	عمارت	ها	و	ساختمان	ها	و	تراشیدن	
که	پادشاهان	ایران	قبل	از	اسالم	آن	ها	را	می	خواستند	استفاده	 	این	قبیل	 مجسمه	ها	و	چیزهایی	از
	این	رشته	استعداد	آن	ها	را	 بکنند.	جنگجویان	ایرانی	البّته	جنگجویان	خوبی	بودند.	چرا؟	چون	در
که	 کم	است.	هر	آن	چیزى	 	انداخته	بودند.	امروز	در	دنیا	یک	چنین	وضعی	بر	دانش	بشرى	حا کار به	
ت	ها	را	می	تواند	بیشتر	در	قبضه	قدرت	ابرقدرت	ها	قرار	بدهد،	از	دانش	هاى	مختلف،	دانش	هایی	

ّ
مل

ط	و	سلطه	هاى	جهانی	قرار	بگیرد،	دانش	هایی	که	در	خدمت	
ّ
که	در	خدمت	برترى	نظامی	دنیاى	مسل

که	 آن	چیزهایی	 می	شود.	 ترویج	 بیشتر	 دانش	ها	 این	 بگیرد،	 قرار	 آن	ها	 بیشتر	سیاسی	 هرچه	 سلطه	
که	اخالق	انسان	را	و	روحّیات	انسان	را	تکامل	و	تعالی	ببخشد،	 انسانیت	به	او	نیاز	دارد،	آن	چیزهاى	
	این	جا	یک	 	ایمان	جدا	شده	است.	اسالم	در 	از آن	ها	وجود	ندارد،	به	عالوه	دانش	از	دین	و	از	اخالق	و
تفاوت	اساسی	با	همه	ى	آن	کسانی	که	امروز	مشوق	دانش	در	دنیا	هستند،	دارد؛	اسالم	می	گوید	دانش	

کمال	انسان	قرار	بگیرد. براى	الزم	است	اّما	دانش	باید	در	خدمت	
کار	زندگی	مردم	و	اداره	ى	 که	به	 کنند	 دانشگاه	ها	باید	بتوانند	آن	عالمان	و	دانشمندانی	را	تربیت	
امور	مردم	و	درمان	دردهاى	مردم	و	برآوردن	نیازهاى	مردم	بیایند.	چه	چیزى	براى	مردم	الزم	است؟	
البّته	همه	دانش	ها	براى	انسان	الزم	است،	اّما	نه	در	یک	ردیف.	امروز	در	کشور	ما،	ما	به	متخّصصینی	

توسعه 
علم دنیایی 

منفعت محور 
توسط غربی ها
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یم	در	رشته	هاى	اساسی	و	اصلی.	دولت	اسالمی	باید	روى	آن	رشته	هایی	تکیه	بکند،	و	 احتیاج	دار
گر	بخواهیم	 را	امروز	احتیاج	دارند.	ما	ا که	متخّصصین	آن	 را	براى	تحصیل	فراهم	بکند	 آن	وسایلی	
انقالبمان	محتاج	دشمنان	خودش	نماند	و	دست	به	طرف	آن	ها	دراز	نکند،	باید	نیروى	انسانی	را	از	
که	نیازهاى	اصلی	ما	است.	 خودمان	داشته	باشیم.	نیروى	انسانی	در	چه	رشته	اى؟	در	آن	چیزهایی	
	نیازهاى	 کرد	در که	فارغ	شدیم،	امکاناتمان	را	صرف	خواهیم	 	این	نیازهاى	اصلی	هنگامی	 البّته	از
و	 است	 وظایف	 از	 یکی	 مختلف	 دانش	هاى	 در	 ت	

ّ
مل یک	 اولوّیت	هاى	 طبقه	بندى	 دوم.	 درجه	ى	

که	 کنند	 کار	مردم	آمدن	باید	تحصیل	 جهت	دادن	به	دانش،	دانش	را	براى	خدمت	مردم	و	براى	به	
که	 فرهنگی	 این	 فرهنگی	داشته.	 و	دانشگاه	هاى	اسالمی	یک	چنین	 فرهنگ	دانشگاه	هاست	 این	
کار	شده،	اّما	باز	 یادى	به	برکت	انقالب	این	 کز	علمی	ما	برگردد،	البّته	به	میزان	ز امروز	هم	باید	به	مرا

هم	باید	بشود	و	بیشتر	باید	بشود.
گون	می	گذرانید،	 آن	کسی	که	عمر	خود	را	به	مسافرت	و	تحّقیق	و	دریوزگی	علم	و	دانش	از	اساتید	گونا
	براى	 	این	چند	سال	آخر	چند	لقمه	نان	به	راحّتی	بخورد.	به	قول	و	اصطالح	امروز که	در براى	این	نبود	
مدرک	درس	بخواند،	تا	این	مدرک	وسیله	نان	خوردن	او	باشد.	براى	خدمت	و	براى	احترام	به	دانش	
	برود،	این	زحمات	را	بر	خودش	تحمیل	 کار و	براى	این	که	دانش	او	در	خدمت	و	صالح	انسان	ها	به	
	باشد	و	باید	برویم	به	این	طرف.	ما	البّته	به	دانش	 می	کرد	و	هموار	می	کرد.	امروز	هم	باید	همین	جور
البد	 دانش،	 به	 احترامی	 بی	 به	 کند	 مّتهم	 را	 اسالم	 یا	 را	 ما	 انقالب	 که	 کسی	 آن	 یم.	 می	گذار احترام	
انقالب	ما	را	و	اسالم	را	نشناخته.	همان	طور	که	گفتیم،	ما	بازماندگان	همان	اسالمی	هستیم	که	دنیاى	
کرد.	به	ما	تهّمت	بی	اعتنایی	به	علم	یا	بی	رغبتی	به	علم	نمی	چسبد.	ما	 	نور	علم	روشن	 تاریک	را	از
که	باید	این	علم	با	تعهد،	و	با	ایمان	 که	براى	بشر	نافع	است.	اّما	معتقدیم	 عاشقان	علمیم؛	هر	علمی	
گیرندگان	 کنند	هم	آموزندگان	و	فرا کوشش	 کار	دانشگاه	هاى	ماست،	باید	 همراه	باشد،	و	این	دستور	
گر	این	نباشد،	دانشگاه	به	 کنند.	ا کنند،	توأم	 که	علم	را	با	ایمان	همراه	 کنندگان	 مان	و	اداره	

ّ
و	هم	معل

که	محصول	دانشگاه	دوران	طاغوت،	با	آن	همه	خرج	معادل	نبود.	نه	 درد	نخواهد	خورد.	همچنانی	
یادى	بیرون	آمدند،	 	این	دانشگاه	ها	انسان	های	مفید	بیرون	نیامدند؛	چرا،	انسان	های		مفید	ز این	که	از
یادى	هم	بیرون	آمدند،	 یادى	هم	بیرون	آمدند.	انسان	های		بی	فایده	و	خنثاى	ز اّما	انسان	هاى	مضر	ز
	این	جا	 که	در کرده	بود	براى	این	که	انسان	های	 گذارى	 کرده	بود،	سرمایه	 ت	خرج	

ّ
که	این	مل در	حالی	

رشد	می	کنند	و	تربیت	می	بینند،	همه	مفید	باشند؛	نه	براى	این	که	مضّر	باشند.	باید	دانشگاه	علم	
کند.	و	درباره	مسایل	فرهنگ	و	دانشگاه	البّته	بحث	هاى	ریزتر	و	مشخص	ترى	 و	ایمان	را	با	هم	توأم	
کرد.	 	نوبت	هاى	دیگر	هم	می	شود	مطرح	 که	امروز	وقت	را	به	آن	ها	نمی	گذارنم،	آن	ها	را	در وجود	دارد	
	به	همین	جا	خاتمه	می	دهم	تا	بتوانم	مباحثمان	راجع	انقالب	و	مسایل	مربوط	به	انقالب	را	با	 امروز

کنیم. تفصیل	بیشترى	عرض	

نیازشناسی علم 
طبق مقتضیات 
کشور
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که	خداى	 را	می	دهند	 مژده	 این	 در	صدد	تحصیل	علم	هستند	 که	 و	خواهرانی	 برادران	 به	همه	 	
که	مشغول	تحصیل	علم	و	در	طلب	 متعال	آن	ها	را	دوست	می	دارد	و	مورد	لطف	خدا	هستند	مادامی	
علم	یا	در	حال	آموزش	و	یا	تعلیم	دهندگی	هستند.	همه	برادران	و	خواهران	جویاى	علم	و	همه	برادران	
که	در	جامعه	اسالمی	همه	باید	جویاى	علم	باشند	را	توصیه	می	کنم	به	رعایت	 و	خواهران	مسلمان	را	
که	انسان	می	خواهد	آن	ها	را	یاد	 	انتخاب	دانش	هایی	 کردن	و	در 	آموختن	و	در	عمل	 تقواى	خدا	در

که	خیر	و	صالح	جامعه	انسانی	است. 	بردن	آن	را	در	آن	جایی	 کار بگیرد	و	به	
والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته
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گفتار سی و دوم نمودار 
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گفتار سی  و سّوم : جهت دهی با آموزش وظیفه حکومت اسالمی1
بسم	اهلل	الّرحمن	الّرحیم

م	علی	حبیبه	و	
ّ
ی	و	اسل

ّ
	الحمدهلل	رّب	العالمین	أحمد	و	أستعینه	و	أستغفره	و	أتوکل	علیه	و	اصل

نجیبه	و	صفیه	و	خیرته	فی	خلقه	والّصالة	والّسالم	و	علی	سّیدنا	و	نبّینا	أبی	القاسم	محّمد	و	علی	اله	
األطیبین	األطهرین	المنتجبین	الهداة	المهدیین	المعصومین	المکرمین	سّیما	بقیةاهلل	فی	األرضین.	

باِب«2
ْ
ل

َ
أ

ْ
ُر اّولوا ال

َ
ما َیَتَذّک

َ
ُموَن ِإّن

َ
ذیَن لا َیْعل

َّ
ُموَن َو ال

َ
ذیَن  َیْعل

َّ
قال	اهلل	الحکیم	فی	کتابه: »َهْل َیْسَتِوی  ال

و	 تلخ	 حوادث	 می	دانم	 الزم	 بکنم	 عرض	 گرفته	ام	 نظر	 در	 که	 را	 کوتاهی	 مطالب	 که	 آنی	 	 از قبل	
	زندان	هاى	عراق	و	در	 	ایران	در که	به	وسیله	ى	مزدوران	و	سرانگشتان	استکبار	جهانی	در جانگدازى	را	
روستاهاى	لبنان	مظلوم	اّتفاق	افتاده	است،	این	حوادث	تلخ	و	غم	انگیز	را	به	جهان	بشرّیت	تسلیت	
پاّمال	شدن	ارزش	هاى	 و	 	بین	رفتن	 از 	 که	سوگوار آزاد	مردان	عالم	و	به	همه	ى	انسان	های	 به	 بگویم.	
بازماندگان	 الهی	هستند،	 یقینًا	در	درجات	عالیه	ى	نعمت	 البّته	شهیدان	این	حوادث	 انسانی	اند.	
سوگوار	 مصائبی	 یک	چنین	 به	خاطر	 انسانیت	 اّما	 سربلند	هستند؛	 آن	ها	 ت	های	

ّ
مل مأجورند،	 آن	ها	

که	در	خطبه	ى	 ت	هاى	آزاد	عالم،	به	آزاداندیشان	عالم	به	خاطر	این	حوادث	
ّ
که	به	مل است	و	جا	دارد	

کوتاه	می	کنم،	هوا	 	اّما	بحث	خطبه	ى	اّول	را	بسیار	 گفته	شود.	و کرد	تسلیت	 دّوم	به	آن	اشاره	خواهم	
که	بر	روى	این	زمین	هاى	خیس	و	زیر	این	برف	بارنده	به	نماز	 برفی	است	و	شما	برادران	و	خواهران	
کنم.	 یاد	معطل	 	این	هوا	ز کردید	و	نباید	شما	را	در کارى	 جمعه	حاضر	شده	اید	واقعًا	شهاّمت	و	فدا
	این	باره	که	تعلیم	جامعه	و	رشد	فرهنگی	جامعه	به	عهده	ى	دولت	اسالمی	است	یک	بحث	 بحث	در
ت	ما	حائز	اهمّیت	است	و	

ّ
که	از	جهات	مختلف	براى	امروز	ما،	براى	انقالب	ما	و	مل طوالنی	است	

این	مسأله	ى	مهّم	صحبت	 اطراف	 بعد	در	 ان	شاءاهلل	در	چند	جمعه	ى	 و	 قبل	 من	در	چند	هفته	ى	
کرد. خواهم	

1.بیانات	در	خطبه	ى	اول	نماز	جمعه	تهران	1363/12/17
2.زمر:	9

آموزش از وظایف 
کم اصلی حا
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	این	باره	تشکیل	می	دهد،	چند	مطلب	است.	یکی	این	که	وظیفه	ى	 که	رئوس	مطالب	را	در آن	چه	
دولت	اسالمی	و	نظام	اسالمی	هدایت	و	جهت	دادن	آموزش	و	پرورش	است	و	رفتن	به	سمت	علمی	
که	اشتغال	 که	دست	هاى	استکبار	جهانی	خواسته	اند	 که	براى	جامعه	سودمند	باشد.	نه	آن	چنان	
کشورهاى	عقب	افتاده	به	یک	وسیله	ى	سرگرمی	یا	به	یک	ابزارى	 علمی	هم	در	جوامع	دنیاى	سّوم		و	
کیسه	بدل	شود.	هدایت	آموزش	و	پرورش	و	دانش	در	جامعه	به	سمت	 کردن	 براى	نان	خوردن	و	پر	
که	وظیفه	ى	حکومت	اسالمی	و	 که	براى	مردم	نافع	و	الزم	است.	مطلب	دیگر	این	است	 آن	چیزى	
کند.	دانشگاه	را،	مدرسه	 که	محیط	هاى	آموزشی	را	از	رذائل	اخالقی	پاک	 دولت	اسالمی	این	است	
که	به	دانش	آموزان	و	دانشجویان	درس	می	آموزند	و	علم	تعلیم	می	دهند	و	این	یکی	از	 را،	معلمانی	را	
که	 که	ما	به	عنوان	دولت	جمهورى	اسالمی	احساس	می	کنیم	 مسایل	بسیار	ضرورى	و	حتمی	است،	
یان	بار	تمام	خواهد	شد،	این	یکی	از	وظایف	 	ز 	براى	نظام	جمهورى	اسالمی	چقدر کار 	این	 تأخیر	در
م	است	جلوگیرى	

ّ
که	موجب	رواج	فساد	در	محیط	تعلیم	و	تعل دولت	اسالمی	است.	باید	از	هر	چیزى	

برگردن	دولت	اسالمی	 و	دانشجویان	 و	دانش	آموزان	 فرزندان	مردم	 و	 که	مردم	 این	حّقی	است	 شود.	
که	در	شرایطی	مثل	شرایط	 کند.	مطلب	سّوم		این	است	 دارند	و	باید	دولت	اسالمی	این	حّق	را	َادا	
	امکانات	آموزش	است	یعنی	 که	تقاضاى	آموزش	به	خصوص	در	سطوح	عالی	بیش	از کشور	ما	 امروز	
دارا	 مثاًل	 ما	 دانشگاه	هاى	 که	 است	 ظرفیتی	 آن	 برابر	 عالی	چند	 در	سطوح	 درس	خواندن	 داوطلب	
و	همه	نمی	توانند	طبق	دلخواه	خودشان	درس	بخوانند،	یک	محدودّیتی	هست	در	چنین	 هستند	
این	 و	 کند	 گردآورى	 م	

ّ
تعل و	 تعلیم	 کز	 مرا در	 را	 کسانی	 آن	 کند	 سعی	 باید	 اسالمی	 دولت	 شرایطی	

که	بیشترین	فایده	را	براى	مردم	 کند	 کسانی	صرف	 بودجه	ى	به	دست	آمده	ى	از	تالش	مردم	را	براى	
که	به	 داشته	باشند،	بیشترین	موافقت	را	با	جهت	گیرى	ذهن	و	فکر	مردم	دارا	باشند.	نباید	آدم	هایی	
	اولوّیت	 مردم	پوزخند	می	زنند	و	مقّدسات	مردم	را	باور	دارند	یا	دلشان	براى	مردم	نمی	تپد	این	ها	در
که	داراى	دو	خاصّیت	اصلی	 کسانی	قرار	بگیرد	 قرار	بگیرند،	این	امکانات	محدود	باید	در	اختیار	آن	
البّته	 است.	 مهّم	 مسایل	 آن	 از	 یکی	 این	هم	 آمادگی	خدمت.	 و	 تعهد	 دّوم	 و	 استعداد	 اّول	 باشند.	
این	که	 براى	 اندازه	 همین	 می	کنم.	 تفصیاًل	عرض	 ان	شاءاهلل	 آینده	 بحث	هاى	 در	 را	 موضوعات	 این	
زمینه	ى	 در	 اسالمی	 دیدگاه	 نقطه	نظر	 و	 مطالب	 رئوس	 این	 بماند	 باقی	 مّتصل	 بحث	ها	 سلسله	ى	
عباداهلل	 اوصیکم	 کرد.  بعدًا	عرض	خواهم	 ان	شاءاهلل	 است	 تربیت	 و	 تعلیم	 باب	 در	 دولت	 وظایف	

بتقوى	اهلل	و	ان	التبغی	الدنیا	و	ان	بغتکم.
والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته
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گفتار سی و سّوم  نمودار 
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کشور فوری ترین وظیفه حکومت1 گفتار سی و چهارم: سازماندهی آموزش در 
بسم	اهلل	الّرحمن	الّرحیم

م	علی	حبیبه	و	
ّ
ی	و	اسل

ّ
	الحمدهلل	رّب	العالمین	أحمده	و	أستعینه	و	أستغفره	و	أتوکل	علیه	و	اصل

غ	رساالته	سّیدنا	و	نبّینا	ابی	القاسم	محّمد	و	علی	
ّ
نجیبه	و	صفیه	و	خیرته	فی	ارضه	حافظ	سّره	و	مبل

اله	األطیبین	األطهرین	المنتجبین	الهداة	المهدیین	المعصومین	سّیما	بقیةاهلل	فی	األرضین	و	صّل	
َهْل   »ُقْل  فی	کتابه:	 الحکیم	 اهلل	 قال	 المؤمنین.	 و	هداة	 المستضعفین	 و	حماة	 المسلمین	 ائمة	 علی	

باِب«2
ْ
ل

َ
أ

ْ
ُر اّولوا ال

َ
ما َیَتَذّک

َ
ُموَن ِإّن

َ
ذیَن لا َیْعل

َّ
ُموَن َو ال

َ
ذیَن  َیْعل

َّ
َیْسَتِوی  ال

	جمعه	ی	آخر	ماه	مبارک	شعبان	و	نزدیکی	بهار	عبادت،	یعنی	ماه	مبارک	رمضان	است.	درباره	ی	
کالم	الهی	و	 مسایل	مربوط	به	ماه	رمضان	یعنی	تالوت	قرآن	و	استفاده	ی	از	موعظه	ی	همیشه	زنده	ی	
	این	قبیل	که	 دعا	و	درس	آموزی	از	مناجاتی	که	انسان	در	خلوت	درون	خود	با	خدا	می	کند	و	مسایلی	از
	این	جمعه	مطالبی	 که	در یم،	مناسب	بود	 امروز	مانند	همیشه	و	پیش	از	همیشه	به	آن	ها	احتیاج	دار
کنم،	اّما	برای	این	که	ادامه	ی	بحث	های	گذشته	را	در	باب	تعلیم	و	رشد	و	شکوفایی	فرهنگی	از	 عرض	
	این	موارد	ادامه	داده	باشم	بحثی	در	دنباله	ی	آن	مطالب	که	در	 نظر	اسالم	و	وظیفه	ی	دولت	اسالمی	در
گذشته	عرض	شده،	عرض	می	کنم	و	آن	دو	سه	نکته	ی	مهّم	در	باب	وظایف	ماه	رمضان	 جمعه	های	

را	به	یکی	از	جمعه	های	ماه	رمضان	ان	شاءاهلل	موکول	می	کنم.
در	باب	رشد	علمی	و	شکوفایی	استعداِد	دانش	طلبی	و	دانش	پژوهی	جامعه	در	طول	چندین	هفته	
	این	ها	است،	اّما	چون	جهت	بحث	 	این	باره	بحث	بیش	از مطالب	مفصلی	عرض	شد.	هر	چند	که	در
که	یکی	از	 	این	بود	 که	اهمّیت	و	لزوم	علم	و	مباحث	جانبی	آن	مطرح	بشود؛	بلکه	بحث	در این	نبود	
گسترش	بدهد،	سطح	دانش	 که	علم	را	در	جامعه	 وظایف	دولت	و	حکومت	در	نظر	اسالم	این	است	
کند.	همه	معادن	ارزشمند	استعداد	را	 کند،	مدرسه	 کشور	اسالمی	را	دانشگاه	 را	باال	بیاورد.	همه	ی	

1.بیانات	در	خطبه	ى	اول	نماز	جمعه	تهران	1364/02/27
2.زمر:	9

گسترش  اهمّیت  
علم در جامعه 
اسالمی
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	این	ها	بود	و	ما	به	عنوان	مسئولین	نظام	 کند.	بحث	در در	وجود	افراد	جامعه	از	زن	و	مرد	استخراج	
گر	به	حول	و	قّوه	ی	الهی	بتوانیم	همین	یک	مسئولیت	را	در	فاصله	ی	زمان	بندی	 جمهوری	اسالمی	ا
نظام	 بلندمدت	 و	 آینده	 مشکالت	 از	 بسیاری	 مطمئنًا	 بدهیم	 انجام	 منطقی	 و	 صحیح	 شده	ی	
افراد	 که	همه	ی	 به	خاطر	همین	است	 این	مسأله	 بر	 کید	من	 تأ و	 جمهوری	اسالمی	حّل	خواهد	شد	
مسئول	در	دولت	جمهوری	اسالمی	و	همچنین	همه	ی	آحاد	مردم	احساس	کنند	که	مسأله	ی	تعلیم	و	
گسترش	دانش	و	سواد	برای	جامعه	چقدر	حائز	اهمّیت		است	و	همکاری	کنند	و	کارها	را	آن	طوری	که	
مطابق	مصلحت	انقالب	و	مصلحت	مردم	است	و	اسالم	به	ما	دستور	داده	پیش	ببرند	چون	ضربه	ای	
	ناحیه	ی	بی	دانشی	و	بی	سوادی	و	عدم	تربیت	نیروی	انسانی	مناسب	و	به	اندازه	ی	لزوم	در	طول	 که	از

ت	ما	وارد	آمده	از	همه	ی	ضربه	ها	سنگین	تر	است.
ّ
گذشته	بر	مل یم	 پنجاه	سال	حکومت	رژ

که	متأّسفانه	تربیت	و	تعلیم	 کارآمد	است	 یم	نیروی	انسانی	 امروز	ما	آن	چه	پیش	از	همه	احتیاج	دار
که	خانواده	ی	ایرانی	بتواند	برای	اداره	ی	خانه	ی	خود	متخّصص	 رژیم	ستم	شاهی	اجازه	نداده	است	
این	 	 در استعمار	 بلندمدت	 سیاست	های	 از	 یکی	 این	 و	 کند.	 تربیت	 الزم	 به	قدر	 آمد	 	 کار انسان	 و	
وقتی	 باشیم.	 نداشته	 کارآمد	صالح	 و	 متخّصص	 انسانی	 نیروی	 ما	 که	 می	خواستند	 بود.	 مملکت	
	و	 کار به	 را	 او	 او،	 نبود	احساس	وظیفه	نکرد،	وجدان	 نبود،	مؤمن	 نبود،	صالح	 کارآمد	 انسانی	 نیروی	
که	ما	نیروی	انسانی	اصاًل	نداشته	باشیم.	فرقی	نیست	بین	 خدمت	تحریک	نکرد،	مثل	این	است	
کمک	به	مردم	و	خدمت	به	افراد	 که	قصد	 این	که	انسان	طبیب	نداشته	باشد	یا	طبیبی	داشته	باشد	
	او	نباشد.	یا	خدای	 کننده	ی	به	خدمت	در ی	مرده	باشد.	وجدان	زنده	ی	تحریک	

ّ
کل 	او	به	 جامعه	در

کشوری	به	وجود	آمد	خطر	آن	از	 گر	متخّصص	خائن	در	 که	ا نکرده	احیانًا	قصد	خیانت	داشته	باشد	
کاال	می	گردد،	لذا	 که	با	چراغ	به	دنبال	 نبودن	متخصص	به	مراتب	بیشتر	است	و	همان	دزدی	است	

	برای	ما	اهمّیت	دارد. این	مسأله	امروز
این	که	 برای	 و	 کردم	 را	عرض	 مطالبی	 این	باره	صحبت	شد	 	 در که	 این	هفته	هایی	 در	طول	 البّته	
که	اسالم	به	علم	و	 گفتیم	 اّواًل		 	بیاید	اشاره	می	کنم	 برادران	و	خواهران	نمازگزار تسلسل	بحث	به	یاد	
گفتیم	 	ارزش	های	دیگر.	همچنین	 کرده،	باالتر	از 	اّول	نگاه	 سواد	عمومی	مردم	به	چشم	یک	ارزش	طراز
و	دانش	آموزش	فقط	 کرده	 را	همگانی	 آن	 و	 آورده	 بیرون	 از	صورت	حرفه	ی	خواص	 را	 که	اسالم	علم	
کنند.	 که	تحصیل	علم	 مخصوص	یک	دسته	یا	وظیفه	ی	یک	دسته	نیست.	همه	ی	مردم	موظف	اند	
که	علم	وقتی	در	جامعه	 گسترش	بدهد	در	جامعه	زیرا	 که	علم	را	 گفتیم	دولت	اسالمی	وظیفه	دارد	
	برابر	نفوذ	و	سلطه	ی	دشمنان	و	بیگانگان	خواهد	 کرد	بزرگترین	عالم	برای	مقاومت	در گسترش	پیدا	
که	مهّمترین	وسیله	ی	 	این	جهت	 گسترش	بدهد	دولت	اسالمی	از بود.	همچنین	وظیفه	دارد	علم	را	

ی	است.
ّ
ت	و	مایه	ی	خودکفایی	مل

ّ
برآمدن	نیازهای	مل

که	یکی	از	اصولی	ترین	مسایل	 کشور	 	اداره	ی	 که	مشارکت	عامه	ی	مردم	در 	این	جهت	 همچنین	از

کشور  نیاز امروز 
به نیروی انسانی 

کارآمد
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اسالمی	است	و	جدًا	نظام	اسالمی	بر	دوش	مردم	سوار	است	و	متکی	به	بازوهای	قوی	و	نیرومند	آحاد	
گاهی	ممکن	 آ و	 دانش	 بدون	 تعیین	سرنوشت	خود	 و	 	 کشور اداره	ی	 	 در مردم	 مشارکت	 است	 مردم	
آن	 کردن	 و	معین	 آموزش	است	 برنامه	ریزی	 از	همه	چیز	 که	وظیفه	ی	دولت	پیش	 گفتیم	 و	 نیست.	
که	مردم	می	توانند	به	وسیله	ی	آن	بهترین	دانش	ها	را	و	الزم	ترین	 رشته	هایی	و	روش	هایی	و	راه	هایی	
گرفتن	 کوتاه	ترین	زمان	یاد	بگیرند	و	همچنین	وظیفه	ی	دولت	تشویق	عمومی	مردم	به	فرا آن	ها	را	در	
که	وظیفه	ی	دولت	اسالمی	جهت	دادن	 گفتیم	 	امر	دانش	آموزی	است	همچنین	 دانش	و	شرکت	در
نافع	 اّما	 که	علم	است	 اّما	مضر	هست،	علومی	است	 که	علم	است	 به	علم	است.	علومی	هست	
که	 نیست.	دولت	اسالمی	باید	علم	را	در	آن	جهتی	سوق	بدهد	یا	تحصیل	علم	را	به	آن	جهتی	براند	
برای	مردم	مفید	باشد،	در	زندگی	مردم	مؤثر	باشد	و	به	تعبیر	روایات	»علم	الینفع«	نباشد.	همچنین	
که	محیط	آموزش	و	مدرسه	و	دانشگاه	 که	یکی	از	وظایف	مهّم	دولت	اسالمی	این	است	 کردیم	 کید	 تأ
کند	تا	دانش	آموزان	و	نونهاالن	علم	را	جدای	از	اخالق	فرا	نگیرند.	علم	 را	از	رذائل	اخالقی	باید	پاک	
که	او	را	 که	جدا	شد	حربه	ی	می	شود	در	دست	انسانی	مست	 که	جدا	شد،	از	معنویات	 که	از	اخالق	

خطرناک	تر	می	کند.
گفتیم	 پائیان	را.	 همچنین	شرح	دادیم	تفاوت	میان	علم	در	دست	مسلمانان	و	علم	در	دست	ارو
ت	ها	را	

ّ
ت	ها	دادند،	مل

ّ
یغ	به	همه	ی	مل که	یک	روزی	مشعل	علم	دست	مسلمان	ها	بود،	آن	را	بی	در

به	ترّقّیات	ماّدی	و	معنوی	رساندند،	پایه	های	یک	زندگی	مرفه	و	متعالی	را	برای	مردم	دنیا	با	آن	علم	
	افتاد	دست	اروپایی	ها،	دست	غربی	ها،	نه	فقط	با	آن	دل	 خودشان	ریختند،	اّما	همین	علم	یک	روز
ت	ها،	

ّ
ت	ها،	خرید	و	فروش	مل

ّ
گری	مل کردند	برای	سودا ت	ها	نسوزاندند	بلکه	علم	را	وسیله	ای	

ّ
برای	مل

ت	هایی	که	صاحب	
ّ
	به	جایی	رسید	که	مل ت	ها	و	کار

ّ
	بر	روی	مل دست	به	دست	کردن	انسان	ها	و	فشار

کم	بودند،	 ت	های	اروپایی	با	این	که	
ّ
ق	به	آن	ها	بود،	یعنی	مل

ّ
علم	بودند،	پیشرفت	دانش	بیشتر	متعل

گذاشتند،	ثروت	های	آن	ها	را	 کثرّیت	عظیم	مردم	دنیا	فائق	آمدند،	آن	ها	را	زیر	فشار	 محدود	بودند	بر	ا
	به	دنیا	که	نگاه	می	کنید	چهره	ی	دو	قطبی	دنیا	دل	هر	انسان	آزاده	ای	را	به	درد	می	آورد.	 مکیدند	و	امروز
ت	ها	بود	در	دست	مسلمان	ها،	به	وسیله	ای	برای	ویرانگرای	

ّ
که	وسیله	ی	درمان	مل یعنی	همان	چیزی	

که	این	برای	ما	یک	تجربه	ای	است.	البّته	 ت	ها	در	دست	اروپایی	ها	مبدل	شد	
ّ
ت	ها	و	قتل	عام	مل

ّ
مل

	این	زمینه	ها	صحبت	بکنیم	باید	بحث	های	طوالنی	 گر	بخواهیم	در یاد	است	و	ا 	این	باره	ها	بحث	ز در
بکنیم،	از	موضوع	اصلی	بحثمان	دور	خواهیم	افتاد.

امروز	یک	مطلب	را	اضافه	می	کنیم	و	در	بحث	های	آینده	ان	شااهلل	اشاره	می	کنم	به	فرهنگ	عمومی	
را،	 عمومی	 فرهنگ	 جامعه.	 عمومی	 فرهنگ	 اداره	ی	 و	 هدایت	 باب	 در	 دولت	 وظیفه	ی	 و	 جامعه	
ی	و	حفظ	وصیانت	

ّ
ی	یعنی	چه	بعد	در	اهمّیت	فرهنگ	مل

ّ
که	فرهنگ	مل ی	معنا	می	کنیم	

ّ
فرهنگ	مل

که	می	خواهم	 آن	بحث	می	کنیم	و	وظیفه	ی	دولت	اسالمی	را	در	آن	باب	عرض	می	کنیم.	آن	نکته	ای	

تفاوت علم 
اسالمی و اروپایی
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کشور	در	سطوح	مختلف	 که	امروز	ما	به	آموزش	 	این	باره	بیفزایم	این	است	 گذشته	در به	بحث	های	
آرمان	های	 با	 و	 ما	 	 کشور امروز	 با	هدف	های	 آموزش	 محتوای	 و	 می	بینیم	شکل	 می	کنیم	 نگاه	 وقتی	
را	 اروپایی	 آموزش	سبک	 و	 را	 تعلیم	جدید	 که	 کسانی	 آن	 یعنی	 نیست.	 منطبق	 اسالمی	 جمهوری	
با	 و	 می	خواند	 که	 درس	ها	 این	 با	 ایران	 ت	

ّ
مل که	 نبود	 این	 مقصودشان	 کردند	 گذاری	 پایه	 ایران	 	 در

	از	دیگران	و	ثروتمند	مبدل	بشود	بلکه	به	عکس،	 ت	مستقل	و	بی	نیاز
ّ
این	شیوه	ی	آموزش	به	یک	مل

گر	هم	چیزی	یاد	می	گیرد	 ت	ایران	در	بی	سوادی	و	بی	دانشی	بماند	و	یا	ا
ّ
که	با	مل مقصودشان	این	بود	

گرفتن	در	خدمت	هدف	های	توسعه	طلبانه	ی	قدرت	های	بزرگ	باشد.	آن	علمی	را	به	ما	یاد	 آن	یاد	
کنیم.	آن	علمی	را	به	ما	 کافی	برای	خودمان	درست	 که	با	آن	بتوانیم	یک	تکنولوژی	پیشرفته	ی	 ندهد	
کنیم	و	به	اختیار	خودمان	و	طبق	صالح	دید	 نیاموختند	تا	منابع	عظیم	زیر	زمینی	مان	را	استخراج	
که	ما	روش	های	نوین	 کنیم.	آن	علمی	را	به	ما	یاد	ندادند	 کشور	استفاده	 ت	آن	را	برای	

ّ
دلسوزان	این	مل

ت	ما	
ّ
که	مناسب	با	وضع	جغرافیایی	و	فرهنگی	مل اقتصادی	را	بتوانیم	درست	فرا	بگیریم	و	آن	چه	را	

	ببریم؛	این	ها	را	به	ما	یاد	ندادند،	این	ها	 کنیم	و	در	داخل	جامعه	ی	خودمان	آن	را	به	کار هست	انتخاب	
را	برای	ما	سوغات	نیاوردند.

و	 تحّقیقات	 روش	 و	 دانشگاه	 دبیرستان،	 و	 دبستان	 نظام	 و	 کردند	 برنامه	ریزی	 ما	 برای	 آن	چه	
که	اّواًل	بسیاری	از	استعدادها	ناشکفته	بماند.	 آزمایشگاه	ها	و	این	ها	را	به	وجود	آوردند	برای	این	بود	
	او	یک	انسان	متخصص،	ایستاده	ی	 که	جوان	ایرانی	بعد	از	سال	ها	تحصیل	یاد	می	گیرد،	از آن	چه	هم	
که	پس	مانده	های	فکر	و	دانش	و	تجربیات	 برروی	پای	خود	و	متکّبر	و	نو	آور	ساخته	نشود.	کسی	باشد	
کشور	ما	همین	جور	 کما	این	که	متأّسفانه	وضع	عمومی	تحصیالت	در	 کند.	 غربی	را	باز	هم	نشخوار	

هم	بود.
که	مدرسه	ی	جدید	و	سبک	علم	 که	پنجاه	سال	است	 	آنی	 	بعد	از لذا	شما	امروز	می	بینید	ما	هنوز
آن	 بشری	 دانش	 همه	ی	شقوق	 و	 جور	 همه	 برای	 	 هنوز ما	 آمده،	 وجود	 به	 ما	 کشور	 در	 آموزی	جدید	
گرفتیم	هنوز	محتاج	غربی	ها	هستیم.	ما	در	عالم	پزشکی	هنوز	محتاج	آن	ها	 که	از	غرب	 چیزهایی	
متوقف	 هنوز	 نوین	هست	 تمّدن	 که	خصوصیت	 و	سهل	 سریع	 ماشین	های	 سازندگی	 در	 هستیم.	
ت	ما	را	می	خواستند	به	شکلی	

ّ
اّما	آن	ها	جامعه	ی	ما	و	مل یم	 ِابا	ندار از	داد	و	ستد	 به	آن	ها	هستیم.	

که	آن	ها	بسازند	و	 گیرنده	ی	چیزهای	دست	دّوم.	هر	چی	 گیرنده	باشد	آن	هم	 که	همیشه	 	بیاورند	 در
کنیم،	سرمشق	ناقصی	یا	آن	را	 کنیم	یا	از	روی	آن	سرمشقی	درست	 بخواهند	ما	بگیریم،	آن	را	مونتاژ	

کنیم. مصرف	
کمپانی	های	بزرگ	 که	 که	بتواند	ماشین	آالت	غربی	را	 کنند	 آن	ها	می	خواستند	مهندسی	درست	
کند،	آن	ها	می	خواستند	متخّصصینی	در	 اروپایی	و	آمریکایی	آن	را	می	سازند،	این	جا	از	آن	استفاده	
که	در	مقابل	 که	به	هیچ	وجه	جرأت	و	قدرت	و	شجاعت	آن	را	نداشته	باشند	 کنند	 این	جا	درست	

عدم انطباق 
آموزش های 

جامعه با 
آرمان های 

جمهوری اسالمی
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فرضیه	ها	و	فرمول	های	علمی	غرب	بایستند،	بگویند	این	غلط	است	ما	ردش	می	کنیم،	یا	این	ناقص	
کاملش	می	کنیم. است	ما	

به	عالوه	ی	بر	همه	ی	این	ها	و	مهّمتر	از	همه	ی	این	ها،	آن	ها	می	خواستند	شیوه	ی	تحصیالت	را	در	
	این	سر	وارد	این	ماشین	آموزش	می	شود	و	از	 کودک	از که	وقتی	یک	 کنند	 این	مملکت	جوری	تنظیم	
ی	

ّ
کل کاماًل	بیگانه.	از	فرهنگ	سنتی	به	 آن	سر	می	آید	بیرون،	یک	انسانی	باشد	از	دین	و	از	معارف	دین	

	تاریخی		تهیدست.	نسبت	به	اطالعات	و	 	اّطالعات	الزم	برای	حفظ	فرهنگ	ریشه	دار رویگردان؛	از
ی	ما	می	کند،	

ّ
که	آن	ها	را	هر	چه	بیشتر	جذب	فرهنگ	ما	می	کند	و	تزریق	در	فرهنگ	مل فرهنگ	غربی	

عناصر	 باشد،	 نّقاله	 که	 کنند	 پیدا	 وسایلی	 می	خواستند	 حقیقت	 در	 یعنی	 است.	 چیره	 و	 توانا	
بی	محتواتر	 و	 پوچ	تر	 باز	هم	 را	 ما	 ی	

ّ
مل فرهنگ	 و	 ما	 ی	

ّ
مل فرهنگ	 در	 کند	 تزریق	 که	 را	 غربی	 فرهنگ	

از	 بعد	 و	 گرفت	 انجام	 اساس	 براین	 زمان	رضاخان	 در	 ایران	 	 در پرورش	 و	 آموزش	 برنامه	ریزی	 بکند.	
کرد	براین	اساس	بود.	یک	وقتی	ممکن	 که	پیدا	 دوره	ی	رضاخان	تا	انقالب	اسالمی	هر	تغییری	هم	
کتاب	درسی	 کاری	بکنند،	دو	تا	 	آموزش	و	پرورش	در	صدد	بربیایند	یک	 بود	چند	نفر	آدم	خیرخواه	در
گوش	بچه	ها	بزنند	 	آموزش	و	پرورش	یا	در	دانشگاه	یک	حرفی	در	 	تا	معلم	در کنند،	یا	چهار را	عوض	
را	تغییر	نمی	داد	و	آن	یک	سیستم	 	ما	 کشور 	این	آن	سیستم	آموزش	و	علم	آموزی	در	 از اّما	هیچ	کدام	

صددرصد	بر	طبق	میل	غربی	ها	بود.
هر	 از	 نمی	دهند.	 تعلیم	 این	جوری	 را	 بچه	های	خودشان	 نمی	خوانند.	 این	جوری	درس	 خودشان	
چمن	گلی	دست	بچه	ها،	اّما	با	این	که	همه	چیز	را	اندکی	چشیده	اند	هیچ	چیز	را	به	درستی	نمی	دانند.	
از	 بود.	 پست	 دنبال	یک	 به	 یا	 دانشگاه	 در	 یا	می	رفت	 باید	 می	آمد،	 بیرون	 که	 دبیرستان	 از	 ما	 جوان	
دانشگاه	که	بیرون	می	آمد	باید	حتمًا	می	رفت	دنبال	یک	پست	و	یک	شغل	اداری	و	حقوقی	می	گرفت،	
را	 کشاورزی	 بکند،	 احیاء	 را	 بخورد،	صنعت	 کشورش	 سازندگی	 درد	 به	 بتواند	 این	جوان	 این	که	 ما	
	بیندازد،	اختراعی	به	وجود	بیاورد،	خودش	را	 کار کند،	استعداد	را	به	 احیاء	بکند،	صنعت	را	مستقل	
که	شما	دیدید	 کند؛	این	ها	دیگر	وجود	نداشت.	آن	هایی	 تش	را	تا	یک	حدودی	مستقل	و	بی	نیاز	

ّ
و	مل

َتک	و	ُتوکی	استعدادی	به	خرج	دادند	کار	خودشان	بود.	جستوّجهشی	بود،	عصیانی	بود	علیه	سیستم	
کرده	بود. که	غرب	بر	ما	تحمیل	 فرهنگی	

که	سازماندهی	آموزش	 امروز	فوری	ترین	و	واجب	ترین	و	مبرم	ترین	وظیفه	ی	مسئوالن	امر	این	است	
	باید	تغییر	 کشور کند.	یعنی	محتوا	و	غالب	در	نظام	آموزشی	 در	دوره	های	مختلف	تعلیم	را	عوض	
	آموزش	عالی،	هم	دبیرستان	ها	و	مدارس	راهنمایی	و	حتی	 	آموزش	و	پرورش	و	هم	در پیدا	بکند؛	هم	در
دبستان	ها	و	هم	در	دانشگاه	های	کشور	شیوه	های	درس	خواندن	امروز	در	کشور	ما	شیوه	های	اسالمی،	
که	به	درد	هدف	های	و	آرمان	های	حقیقی	این	مردم	می	خورد	وجود	ندارد	و	نیست.	 یعنی	شیوه	هایی	
ت	یک	مجرای	آموزش	دیگری	الزم	

ّ
	برای	مل برای	ساختن	یک	انساِن	مستقِل	آزاده	ی	مؤمن	و	خدمتگزار

غرب گرایی نتیجه 
فرهنگ غالب 
شده از دوره 
رضاخان بر آموزش 
کشور

سازماندهی 
کشور،  تعلیم در 
واجب ترین وظیفه 
مسئوالن
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است.	دبستان	و	دبیرستان	و	دانشگاه	دیگری	و	نظام	آموزش	دیگری	و	محتواهای	آموزش	دیگری	الزم	
	ناقص	است	باید	 	زائد	است،	یک	مقدار که	هست	مفید	است،	یک	مقدار 	از	آن	چه	 است،	یک	مقدار
این	ها	درست	بشود	و	تکمیل	بشود؛	این	ُمبرم	ترین	وظایف	دولت	اسالمی	در	باب	شکوفایی	علمی	
کار	موّفق	بکند	و	مسئولین	جمهوری	 که	امیدواریم	خدای	متعال	بتواند	ما	را	به	این	 کشور	است	 این	

اسالمی	بتوانند	این	بار	سنگین	را	به	منزل	برسانند.
والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته
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گفتار سی و چهارم نمودار 
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گفتار سی و پنجم: وظایف نخست وزیر 1
بسم	اهلل	الرحمن	الرحیم

ان	 اشهد	 و	 ها.	
ّ
کل نعمه	 جمیع	 علی	 ها	

ّ
کل محامده	 بجمیع	 الحمدهلل	 العالمین.	 رّب	 	الحمدهلل	

	
ّ

	اّولی	العلم	من	خلقه.	الاله	اال اهلل	وحده	الشریک	له	کما	شهد	اهلل	لنفسه	و	شهدت	له	مالئکته	و
ّ

الاله	اال
هو	العزیز	الحکیم.	و	اشهداّن	محّمدًا	عبده	المنتجب	و	رسوله	المرتضی	ارسله	بالهدى	و	دین	الحّق	
و	 و	نجیبک	و	صفّیک	 م	علی	حبیبک	

ّ
هم	صّل	و	سل

ّ
الل المشرکون.	 لوکره	 و	 ه	

ّ
کل لیظهره	علی	الّدین	

نبّیک	و	خیرتک	فی	خلقک	و	صّل	علی	علٍی	امیرالمؤمنینو	الحسن	و	الحسین	و	علی	بن	الحسین	و	
محمدبن	علٍی	و	جعفربن	محمٍد	و	موسی	بن	جعفر	و	علی	بن	موسی	و	محمدبن	علٍی	و	علی	بن	محمد	
ی	علی	

ّ
و	صل امنائک	فی	بالدک	 و	 الحسن	حججک	علی	عبادک	 بن	 الحّجة	 و	 الحسن	بن	علٍی	 و	

ی	علی	ائمة	المسلمین	
ّ
ی	علی	جمیع	الّشهداء	و	الّصالحین	و	صل

ّ
جمیع	االنبیاء	و	المرسلین	و	صل

ْیَک 
َ
 ِإل

َ
ْنِزل

ُ
ْغ َما أ ِ

ّ
 َبل

ُ
ُسول َها الّرَ ّیُ

َ
کتابه: »َیا أ و	حماةالمستضعفین	و	هداة	المؤمنین.	قال	اهلل	الحکیم	فی	

اِس«2 ُه َیْعِصُمَک ِمَن الّنَ َتُه َوالّلَ
َ
ْغَت ِرَسال

َّ
ْم َتْفَعْل َفَما َبل

َ
ِإْن ل َک َو ِمْن َرّبِ

	پایان	ماه	رمضان،	اّولین	سخن	اظهار	شادمانی	و	تبریک	به	شما	برادران	و	 	اّولین	جمعه	ى	پس	از 	در
گذرانیدن	ماه	مبارک	خدا	با	سالمت	دین	و	با	توفیق	طاعت	و	عبادت،	و	 خواهران	مسلمان	است	بر	
که	برادران	و	خواهران	در	طول	ماه	رمضان	در	 	با	ادامه	دادن	به	شیوه	اى	 که	به	فضل	پروردگار امید	است	
گرفته	بودند	و	حضور	در	اجتماعات	اسالمی	و	مساجد	و	محافل	دینی	بتوانیم	 کشور	در	پیش	 سراسر	
	این	هفته	اى	 	اّما	در ان	شاءاهلل	راه	خدا	و	راه	انقالب	را	در	سایه	ى	رهنمود	قرآن،	همچنان	ادامه	بدهیم.	و
که	سزاوار	است	درباره	ى	 	امام	اّمت	چهار	پیام	بسیار	مهّم	داده	اند،	 گذشت،	از	آن	جمعه	تا	امروز که	
که	مایل	اند	و	آماده	اند	راه	انقالب	را	با	قّوت	 ت	ما	و	به	خصوص	جوانان	و	عناصرى	

ّ
این	چهار	پیام،	مل

	پیام	دقت	و	تأمل	فراوان	بکنند.	من	 و	قدرت	و	قاطعّیت	و	بدون	انحراف	بپیمایند،	بر	روى	این	چهار

1.بیانات	در	خطبه	اول	نماز	جمعه	59/5/24
2.مائده:	67

تبریک پایان ماه 
مبارک
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که	درباره	ى	 کوتاه	این	خطبه	این	فرصت	را	پیدا	نمی	کنم	و	این	توفیق	را	نمی	یابم	 	این	که	در	وقت	 از
این	چهار	پیام	بسیار	اساسی	و	حیاتی	و	پرمغز	تحلیل	و	تفسیر	بکنم	و	حرف	بزنم	بسیار	متأّسفم.	اّما	
که	روى	این	 	اندیشمندان	جامعه	دعوت	می	کنم	 	را	بکنید،	از کار که	این	 از	شما	جوان	ها	می	خواهم	
	این	موضع	 که	به	حّق	باید	وسیله	ى	ارشاد	باشد،	در ی	را	

ّ
کنند.	وزارت	ارشاد	مل کار	 چهار	پیام	بسیار	

کمک	می	طلبم،	همه	ى	پیام	هاى	امام	رهنمودهاى	اساسی	است	و	این	 	این	مکان	مقّدس	به	 و	در
کننده	و	مهّم	است.	البّته	به	برادران	عرب	 	تعیین	 	این	موقعّیت	حّساس	براى	ما	بسیار چهار	پیام	در
که	مقدارى	هم	مفّصل	تر	شده	به	همین	دلیل،	خالصه	و	موجزى	از	 کشور	در	پیام	امروز	 در	خارج	از	
که	 کنید	 کوشش	 گنجانده	ام	و	به	اّطالع	آن	ها	خواهم	رساند،	اّما	شما	برادران	 	این	پیام	ها	را	 بخشی	از
را	در	ذهنّیت	 آن	 و	 بدانید	 و	مطالبش	 با	همه	ى	مضامین	 و	 با	همه	ى	عمقش	 را	 این	پیام	ها	 بتوانید	

گسترش	بدهید. جامعه	
که	من	امروز	الزم	است	براى	برادران	و	خواهران	بگویم	مقّدمه	اى	از	یکی	از	بحث	هاى	 	اّما	مطلبی	
گرفته	است	 	و	بر	دو	پایه	قرار	 فکرى	اسالم	دارد.	به	طور	خالصه	نبوّت	ها	و	رسالت	هاى	الهی	بر	دو	محور
که	امیرالمؤمنین؟ع؟درخطبه	ى	اّول	نهج	البالغه	به	 یکی	پایه	ى	وحی	و	دّوم	پایه	ى	تبلیغ.	همچنانی	
ِة اّماَنَتُهم«1	پیغمبران	دو	تعّهد	

َ
سال ی الَوحِی میثاَقُهم، وَعلی َتبلیِغ الّرِ

َ
همین	مطلب	اشاره	می	کند	»أَخَذ َعل

اّول	 ی	پیغمبران	است.	
ّ
کل کردن	 فّعالّیت	ها	و	عمل	 و	این	دو	تعّهد	محور	همه	ى	 به	خدا	سپرده	اند	

این	که	وحی	خدا	را	بگیرند،	آن	چه	می	گویند	و	آن	چه	می	کنند	فقط	براساس	وحی	خدا	باشد	والغیر.	
ا َوْحٌی ُیوَحی«2	پیغمبر؟ص؟	آن	چه	می	گوید	از	روى	هوس	ها	

َّ
َهَوى ِإْن ُهَو ِإل

ْ
لذا	قرآن	می	گوید	»َوَما َیْنِطُق َعِن ال

ا َوْحٌی ُیوَحی«	البّته	
َّ
و	هوی	ها	و	تشخیص	هاى	شخصی	نیست	بلکه	از	روى	وحی	خداست	»ِإْن ُهَو ِإل

که	پیغمبر؟ص؟بر	آن	حکومت	می	کند،	دقیقًا	 کردن	است.	در	جامعه	اى	 گفتنش	عین	عمل	 پیغمبر،	
همان	چه	پیغمبر؟ص؟می	گوید	پیاده	می	شود	و	ساخت	جامعه	را	به	وجود	می	آورد.	بنابراین	جامعه	ى	

پیغمبر؟ص؟فقط	براساس	وحی	و	براساس	الهام	و	رهنمود	خدا	شکل	می	گیرد.	این	یک.
بر	مبناى	 و	 گرفت	 را	 الهی	 که	وحی	 یعنی	پیغمبر؟ص؟وقتی	 اّماَنَتُهم«3	 ِة 

َ
سال الّرِ َتبلیِغ  »وَعلی  	دّوم،	

گرفتن	 که	 کند.	یعنی	همچنانی	 کرد،	این	وحی	را	باید	تبلیغ	 کردار	خود	را	منطبق	 	و	 گفتار وحی	الهی	
وحی	خدا	بر	پیغمبر؟ص؟الزم	و	واجب	است	و	اساس	پیغمبرى	اوست،	ارائه	دادن	این	وحی	به	مردم	
دیگر	 بزرگ	 مسئولیت	 یک	 هم	 مردم	 براى	 کردن	 تشریح	 و	 کردن	 تبیین	 و	 نکردن	حقیقت	 کتمان	 و	
ِمْن  ْیَک 

َ
ِإل  

َ
ْنِزل

ُ
أ َما  ْغ  ِ

ّ
َبل  

ُ
ُسول الّرَ َها  ّیُ

َ
أ »َیا  کرم	می	فرماید	 ا به	رسول	 پیغمبر؟ص؟است،	لذا	خداى	متعال	

1.نهج	البالغه،	خطبه	1
2.نجم:	3،	4

3.نهج	البالغه،	خطبه	1

پایه های نبوت



□ حکومت اسالمی| 469  □

گر	نکنی،	 گرفته	اى،	به	مردم	بگو،	به	مردم	بده،	آن	ها	را	ارشاد	و	راهنمایی	بکن.	ا َک«1	آن	چه	از	خدا	 َرّبِ
به	خاطر	دشمنی	 را	 َتُه«2	مالحظه	نکن،	سازش	کارى	نکن،	حقیقت	

َ
ِرَسال ْغَت 

َّ
َبل »َفَما  پیامبر	نیستی	

اِس«3	 ُه َیْعِصُمَک ِمَن الّنَ دشمن	ها	و	کارشکنی	منافقان	و	کافران	و	ظالمان	و	معاندان	کتمان	نکن	»َوالّلَ
کرد.	این	مقّدمه	اى	در	مبناى	وظایف	 خدا	تو	را	از	شّر	بدخواهان	و	بد	اندیشان	و	بد	دالن	حفظ	خواهد	

کند. کتمان	نکند	و	آن	را	تبلیغ	 کند	و	آن	چه	را	می	گیرد	 نبّوت.	نبی	باید	وحی	را	بگیرد	و	عمل	
گر	یک	فکر	اسالمی	 	ما	ا 	برگردیم	به	مسایل	اساسی	زمان	خود	ما.	همان	طورى	که	بارها	گفته	ام،	امروز
کردن	بر	معلومات	 و	یک	مسأله	ى	ایدئولوژیک	را	از	اسالم	مطرح	می	کنیم،	فقط	براى	دانستن	و	اضافه	
آینده	ى	خود	 بر	 ط	است،	

ّ
بر	سرنوشت	خود	مسل ما	 ت	

ّ
مل امروز	 یم،	 دار ما	یک	جامعه	 امروز	 نیست.	

دوران	 دیگر	 امروز	 بشود.	 پیاده	 او	 زندگی	 در	 باید	 می	داند	 و	 می	فهمد	 اسالم	 از	 آن	چه	 است،	 ط	
ّ
مسل

طاغوت	نیست	که	ما	بگوییم	از	اسالم	این	را	فهمیده	ایم	اّما	چه	کنیم،	دست	ما	بسته	است	نمی	توانیم	
	این	نقطه	ى	از	دنیا	یک	دولت	دارد،	یک	قدرت	دارد،	 کشور	ما	و	در کنیم.	نه،	امروز	اسالم	در	 عمل	
کند،	امروز	 سی	و	شش	میلیون	جمعّیت	دارد،	هر	چه	از	اسالم	می	فهمد	و	می	داند،	باید	آن	را	عمل	
کابینه،	یک	تشکیالت	اجرایی	بر	معیار	 که	یک	دولت،	یک	 مسأله	ى	اصلی	جامعه	ى	ما	این	است	
کامل	شد.	 کامل	نداشتیم،	امروز	 قانون	اساسی	در	حال	تکوین	است.	ما	تا	امروز	تشکیالت	حکومتی	
و	در	فاصله	ى	یک	سال	ونیم	 باشد	 کرده	 انقالب	 که	 را	 نقطه	اى	 پیدا	می	کنید	 کم	 دنیا	شما	 البّته	در	
کابینه	اى	را	بر	طبق	انتخاب	مردم	و	براساس	قانون	اساسی	به	وجود	بیاورد،	اّما	ما	 توانسته	باشد	یک	
	و	مّتکی	و	متوّکل	به	خدا	و	با	قدرت	و	هّمت	و	ادامه	ى	 	و	به	رهبرى	این	امام	بزرگوار به	فضل	پروردگار
کنیم	و	 	راه	انقالب،	توانسته	ایم	در	طول	این	یک	سال	ونیم،	جمهورى	اسالمی	را	رفراندوم	 شما	مردم	در
قبول	کنیم.	خبرگان	را	انتخاب	کنیم	تا	قانون	اساسی	را	تدوین	کنند،	بعد	هم	رفراندوم	کنیم	و	نظرمان	
کنیم.	توانسته	ایم	با	آرای	مردم	رئیس	جمهورى	منتخب	مردم	را	 را	مبنی	بر	قبول	قانون	اساسی	بیان	
با	دویست	وبیست،	سی	نماینده	داشته	باشیم	 آرای	مردم	یک	مجلس	 با	 توانسته	ایم	 داشته	باشیم.	
که	انتخاب	شده	اند	و	مورد	قبول	و	عالقه	و	حمایت	مردم	اند.	و	باالخره	توانسته	ایم	حکومتی	و	دولتی	
که	منتخب	مردم	است	و	قبول	و	پذیرش	 کابینه	اى	مطابق	با	اراده	و	خواست	رئیس	جمهور	 و	رئیس	
که	از	دو	طریق	به	مردم	بر	می	گردد	 که	باز	منتخب	مردم	است	داشته	باشیم،	و	نخست	وزیرى	 مجلس	
و	مورد	عالقه	و	حمایت	مردم	است،	این	جامعه	ى	ما	و	انقالب	ما	امروز	داراست،	این	موّفقّیت	بزرگی	

است.
	اّول	کار	است	یعنی	نخست	وزیر	ما	بحمداهلل	براساس	معیارها	و	ضوابط	مکتب	انتخاب	 	اّما	امروز 	و

1.مائده:67
2.همان
3.همان

کردن  عمل 
 به اسالم
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د	امام	است،	
ّ
شده	است.	یعنی	انسانی	است	مؤمن	به	اسالم،	مؤمن	به	انقالب،	مؤمن	به	امام،	مقل

	و	برادر	رئیس	جمهور	است،	خود	مانند	مردم	زندگی	می	کند،	از	متن	مردم	 فرزند	مجلس	است،	همکار
برخاسته	است،	از	قشرهاى	ممتاز	جامعه	نیست،	انسانی	است	که	به	اسالم	با	وجود	خود	و	با	دل	خود	
	به	موازات	هم	انجام	بگیرد،	 کار ایمان	دارد،	اّما	این	ها	کافی	نیست.	آن	چه	الزم	است	این	است	که	دو	
مسایل	 اجراى	 مسئول	 که	 کسانی	 همه	ى	 یعنی	 کابینه	 اعضای	 همه	ى	 باید	 که	 است	 این	 اّول	 	 کار
کشاورزى،	 	امنّیت،	از	 مهّم	مملکتی	هستند	از	تجارت،	از	سیاست	خارجی،	از	سیاست	داخلی،	از
که	در	رأس	این	ارگان	ها	قرار	 کسانی	 	تبلیغ،	و	همه	ى	ارگان	هاى	اجرایی	ممکلت،	آن	 از	صنعت،	از
	این	نخست	وزیر	 یًا	و	جّدًا	از می	گیرند	باید	با	همین	معیارها	و	با	همین	ضوابط	انتخاب	بشوند	و	ما	قّو
	او	طلب	می	کنیم	 	از 	راه	این	انقالب	می	خواهیم	و مؤمن	مسلمان	و	مؤمن	به	انقالب	و	زجر	کشیده	ى	در
که	امام	هم	در	رهنمود	خود	فرمودند	 کابینه	ى	خود	را	همچنانی	 که	 به	نام	مردم	و	به	نام	نمازگزاران،	
انتخاب	 که	 وزرایی	 و	 کابینه	 افراد	 باید	 و	 بکند.	 انتخاب	 همکار،	 و	 همگون	 انقالبی،	 یک	دست،	
کنند،	این	یک.	 کلمه	اطمینان	 که	مردم	بتوانند	به	آن	ها	به	معناى	درست	 کسانی	باشند	 می	شوند	آن	
که	منصوبان	و	برگزیدگان	امام	 که	تا	امروز	مسئوالن	سطح	باالى	اجرایی	را	 و	دّوم	مردم	باید	همچنانی	
گفتم،	 روز	عید	فطر	 که	 زیرا	همان	طورى	 کنند.	چرا؟	 امروز	هم	حمایت	 کرده	اند،	 بوده	اند	حمایت	
کشور	در	حال	تکوین	است	 	با	هدایت	عّمال	اجنبی	در	خارج	از	 کشور یک	توطئه	ى	عظیم	در	سطح	
که	من	این	مطلب	را	به	اّطالع	شما	رساندم	تا	امروز،	نشانه	ها	و	شواهد	این	توطئه	 	روز	عید	فطر	 و	ما	از
یم	 بیاور به	وجود	 بر	روى	هم	یک	واحد	مستحکم	 و	دولت،	مجموعًا	 ت	

ّ
ازمل باید	 ما	 را	هم	می	بینیم.	

براساس	وحی،	 باید	حکومت	و	دولت	 بتواند	در	مقابل	تمام	این	توطئه	ها	مقاومت	بکند،	یعنی	 که	
ت	و	دولت	پابه	پا	

ّ
گر	مل براساس	رهنمودهاى	الهی،	براساس	تبیین	حقایق	به	مردم،	شکل	پیدا	بکند.	ا

	راه	این	انقالب	حرکت	نکنند	و	با	هم	همکارى	نکنند،	یقینًا	ضّد	 و	دست	به	دست	و	دوش	به	دوش	در
انقالب	پیروز	خواهد	شد.

که	در	شرف	تکوین	است	و	باید	مردم	از	آن	مّطلع	باشند	و	با	 	و	من	اجمالی	در	تشریح	توطئه	اى	
که	بگذرید،	در	حوزه	ى	نیازهاى	ماّدى،	 	از	مسایل	معنوى	 آن	مبارزه	بکنند،	براى	شما	بگویم.	امروز
مردم	به	دو	چیز	بیش	از	همه	احتیاج	دارند،	یکی	امنّیت	و	دیگرى	رفاه.	اتفاقًا	دو	چیز	بسیار	مهمی	هم	
ْطَعمهّم ِمْن 

َ
ِذی أ

َّ
َبْیِت ال

ْ
َیْعُبُدوا َرّبَ َهَذا ال

ْ
	قرآن	به	ابراهیم؟ع؟	فرموده	است	»َفل هست	و	خداى	متعال	در

	امنّیت	 گرانی	باید	برطرف	بشود	و	مردم	در گرسنگی،	بیکارى،	توّرم	و	 ُجوٍع َوآَمَنُهْم ِمْن َخْوٍف«1	یعنی	
ُزْق  ًدا آِمًنا َواْر

َ
	قرآن	از	قول	ابراهیم	نقل	می	کند	»َرّبِ اْجَعْل َهَذا َبل کنند.	خداى	بزرگ	در و	آسایش	زندگی	

َمَراِت«2	ابراهیم	هم	از	خدا	همین	دو	چیز	را	می	خواهد،	امنّیت	و	رفاه	و	آسایش	مردم.	امروز	
َ

ُه ِمَن الّث
َ
ْهل

َ
أ
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دور	 مناطق	 در	 مرزها،	چه	 در	 کامل،	چه	 امنّیت	 به	یک	 اّواًل	 احتیاج	می	کنند	 ما	هم	احساس	 مردم	
	این	یک	سال	ونیم	عمدًا	 که	به	وسیله	ى	ضّدانقالب	در 	تهران،	و	چه	در	خود	تهران،	امنّیتی	 دست	از
گرانی	و	 گرسنگی،	رفع	 اّول	این،	و	سپس	رفع	بیکارى،	رفع	 برهم	زده	شده	و	خدشه	دار	شده	است	
	و	اشتغال	و	راه	افتادن	صنعت	و	غیره	ذلک.	می	بینید	دو	مسئولّیت	بسیار	مهّم	بر	دوش	این	 ایجاد	کار
	تمام	نیروهایی	 دولت	است	و	مردم	این	ها	را	می	خواهند.	این	دولت	چه	باید	بکند؟	این	دولت	باید	از
کمک	مردم،	از	دست	اندرکارى	افراد	 	انقالبی،	از	رهنمود	امام،	از	 	این	جامعه	وجود	دارد،	از	شور که	در

کند. 	و	دو	خواسته	را	بتواند	تأمین	 کند	تا	این	دو	منظور 	و	مؤمن،	از	همه	ى	شیوه	ها	استفاده	 دلسوز
این	 نگذارند	 که	 انقالب	 از	همین	جا	شروع	می	شود،	سعی	می	کنند	ضّد	 توطئه	اش	 	ضّدانقالب	
بشود.	 تأمین	 ماّدى	هم	هست	 لحاظ	 از	 اصلی	سعادت	جامعه	 رکن	 دو	 که	 مردم	 اصلی	 منظور	 دو	
نیازهاى	 تأمین	 و	 رفاه	 نگذارند	وسایل	 و	 بزنند	 به	هم	 را	 امنّیت	 گونی	 گونا با	حرکات	 سعی	می	کنند	
که	نخست	وزیر	 کردند.	امروز	هم	 	این	یک	سال	ونیم	 که	در کارى	بوده	 ماّدى	مردم	برآورده	بشود.	این	
کار	است،	سعی	 منتخب	مجلس	و	رئیس	جمهور،	و	مورد	تأیید	امام	اّمت	و	فرد	شناخته	شده	بر	سر	
کار	می	کنند؟	از	همین	اّولین	روزها	ناامنی	ها	شروع	 	انجام	بشود.	چه	 می	کنند	نگذارند	این	دو	منظور
کی	شروع	 کردند.	 کجا؟	آیا	در	مرزها؟	آن	که	سابقه	داشت.	درشهرها	ناامنی	را	شروع	 شده	است،	در	
	این	خطبه	و	در	 که	با	نام	خلق،	یک	سال	ونیم	است	مزاحم	مردم	اند.	بنده	در گروه	هایی	 کرده؟	همین	
	آمریکا	و	شوروى	و	امپریالیست	ها	 این	نماز	مانند	همیشه	به	هیچ	وجه	نمی	خواهم	طرف	دشمنی	را	از
کنم	در	یک	عّده	ا	ى	معدود	داخلی،	و	نمی	خواهم	مردم	را	تحریک	 و	دشمنان	جهانی	بیاورم	محدود	
که	این	مردم	باید	بدانند	تا	 گروه	ها	سینه	به	سینه	بشوند،	نه.	اّما	حقایقی	را	 که	مردم	بروند	با	این	 کنم	
َتُه«1	

َ
ْغَت ِرَسال

َّ
گر	نگوییم،	»َفَما َبل کرد.	ا تکلیفشان	را	به	درستی	بشناسند،	این	ها	را	باید	این	جا	بیان	

	روز	عید	 کنید	از که	وظیفه	و	مسئولیت	ماست،	آن	را	انجام	ندادیم.	شما	به	روزنامه	ها	نگاه	 آن	چه	را	
	نارمک	 	تهران	در فطر	تا	امروز،	در	شیراز	درگیرى	بین	مجاهدین	خلق	و	مردم	و	مجروح	شدن	عّده	اى	در
کردن	شیشه	ها	و	اتوبوس	ها	و	دست	گیرى	عّده	اى	 گروه	هاى	مختلف	و	سنگ	باران	 اجتماع	عّده	اى	از	
در	 تبریز،	 	 در نقطه	ى	دیگر،	 آن	 در	 مازندران،	 روستاهاى	 از	 یکی	 در	 بابلسر،	 	 در در	سارى،	 در	جهرم،	
کوچک،	یک	درگیرى	به	وجود	می	آید،	آن	وقت	جالب	این	جاست	 شهرهاى	مختلف	با	یک	تحریک	
که	وقتی	در	شیراز	مثاًل	درگیرى	می	شود	یا	در	یکی	از	شهرهاى	استان	فارس،	آقاى	انورالسادات	از	مصر	
گروه	مترقی	اسالمی	است	با	مردم	درگیر	شد	و	عّده	اى	 که	یک	 گروه	مجاهدین	خلق	 که	 اعالم	می	کند	

گروه	مترّقی	حمایت	می	کند؟	مرتجع	ترین	دولت	هاى	عرب. 	این	 زخمی	شدند.	چه	کسی	از
که	 گروه	ها	 	این	 که	احیانًا	ممکن	است	در	بعضی	از 	من	حاال	خطابم	به	این	برادران	جوانی	است	

1.مائده:	67
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کنند.	من	می	گویم	اى	جوان	مسلمان	زاده،	 نام	بردم	یا	نام	نبردم	عضو	شده	باشند،	یا	با	آن	ها	همکارى	
و	 اّما	اى	جوان	مسلمان	زاده	همیشه	اصالت	 یا	نیستی،	 که	حاال	هم	مسلمان	هستی	 فرق	نمی	کند	
آمریکا	در	 که	صداى	 گروهی	 از	دوستان	و	دشمنانش	می	شود	شناخت.	آن	 را	 گروه	 شخصّیت	یک	
گفتارهایش	در	هفته	ى	قبل،	از	آن	ها	حمایت	می	کند	و	انورالسادات	خائن	از	آن	ها	به	عنوان	 یکی	از	
کارشان	عیب	دارد،	باید	این	را	هر	جوانی	و	هر	مسلمانی	و	هر	 گروه	مترّقی	نام	می	برد،	یقینًا	یک	جاى	
کمک	می	کند	و	آب	به	 که	چه	می	کند،	به	چه	کسی	ضربه	می	زند	و	چه	کسی	را	 انسانی	بفهمد	و	بداند	
آسیاب	چه	کسی	می	ریزد.	سعی	می	کنند	ناامنی	در	جامعه	به	وجود	بیاید،	وقتی	ناامنی	به	وجود	آمد،	
دولت	نخواهد	توانست	آن	وظایف	اصلی	خود	را	انجام	بدهد	و	پیش	برود	و	این	به	نوبه	ى	خود	موجب	
که	 گامی	 یأس	و	موجب	دلسردى	مردم	می	شود	و	این	آخرین	تجربه	ى	جمهورى	اسالمی	و	مهّمترین	
	این	چیز	 در	طول	این	یک	سال	و	نیم	برداشته	است	با	شکست	مواجه	می	شود	و	ضّدانقالب	هم	غیر	از
گفتیم	توطئه،	ذهن	ما	رفته	است	به	ئوطئه	ى	خارجی،	نه،	توطئه	ى	 دیگرى	را	نمی	خواهد.	ما	هر	وقت	
گر	نگذارند	 گر	نگذارند	کارخانه	کار	بکند،	ا خارجی	همیشه	در	شکل	حمله	ى	نظامی	ظاهر	نمی	شود.	ا
و	در	 فطر	 نماز	عید	 	 در و	 و	در	مسجد	 در	مدرسه	 مردم	 نگذارند	 گر	 ا بکند،	 کشاورزى	مملکت	عمل	
خیابان	امنّیت	داشته	باشند،	در	حقیقت	توطئه	ى	دشمن	به	این	شکل	عملی	شده.	شما	مردم	توّجه	
که	مردم	خود	جدا	و	بدون	 	باشید.	البّته	من	به	هیچ	وجه	موافق	نیستم	 	و	بیدار داشته	باشید،	هوشیار
کنند،	خود	 گروه	ها	حمله	 کز	و	این	 این	که	مسئوالن	امر	ابتکار	عمل	را	بدست	داشته	باشند،	به	این	مرا
این	موجب	ناامنی	است،	اّما	می	خواهم	به	مردم	هشدار	بدهم،	مردم	بدانید،	متوّجه	باشید،	آمریکا	
	این	ناحیه	به	ما	ضربه	وارد	می	کند.	 	از 	این	ناحیه	دارد	به	ما	ضربه	وارد	می	کند.	شوروى	امروز 	از امروز
	این	که	بتواند	دولت	برگزیده	ى	مجلس	مردم،	یعنی	 به	وجود	آوردن	جّو	ناامنی	در	جامعه	و	ممانعت	از
	و	وظیفه	ى	اساسی	خود	را	انجام	بدهد.	این	 کار دولت	برگزیده	ى	برگزیدگان	مردم	و	مورد	اعتماد	مردم	

که	این	پیام	را	خواهد	شنید. پیام	من	به	مردم	مسلمان	ایران	است	
	یک	پیام	هم	به	جوانان	عزیز	بدهم،	آن	کسانی	که	احیانًا	گول	این	تبلیغات	را	ممکن	است	بخورند	و	
تحت	تأثیر	قرار	بگیرند،	جوان	عزیز،	تو	پرشورى،	تو	پرانرژى	هستی،	تو	مایلی	فّعالّیت	و	تالشی	کنی،	تو	
مایلی	مبارزه	کنی،	اّما	بکن	ولی	بدان	با	کی	مبارزه	می	کنی،	بدان	به	سود	کی	مبارزه	می	کنی.	مبارزه	اى	
که	به	سود	آمریکا	و	امپریالیزم	تمام	بشود،	این	مبارزه	مبارزه	ى	صحیح	و	حّق	نیست،	این	یک	جنایت	
با	قدرت	هر	چه	تمام	تر	سینه	به	 که	 	این	حکومت	و	دولتی	 امروز انسانّیت	است.	 و	یک	خیانت	به	
	راه	خود	را	دارد	به	 سینه	ى	بزرگ	ترین	قدرت	هاى	جهان	ایستاده	است	و	قدم	به	قدم	قاطع	و	استوار
طرف	پیروزى	نهایی	طی	می	کند،	این	حکومت	را	نباید	تضعیف	بکنید،	ولو	از	لحاظ	ایدئولوژى	با	او	
گروه	چریک	هاى	 گروهی،	چه	 مخالف	باشید،	ولو	از	لحاظ	عملکرد	به	او	اعتراض	داشته	باشید.	هر	
گون	دیگر،	 گونا گروه	هایی	با	نام	هاى	دیگر	و	با	شکل	هاى	 گروه	مجاهدین	خلق،	چه	 فدایی	خلق،	چه	

 سخنی با
اعضای جوان 
گروهک ها
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کن	 یقین	 و	 کن	 کشف	 کنند،	 وارد	 این	میدان	 	 را	خواستند	در پرانرژى	 فّعال	 را،	شما	جوان	 گر	شما	 ا
بزرگ	است.	شما	 کار	یک	خیانت	 اندر	 به	هر	صورت	دست	 یا	نمی	داند	 یا	می	داند	 گروه	هم	 آن	 که	
	نهادهاى	انقالبی،	با	فّعالّیت،	 کنی،	برو	در	جهادسازندگی،	در	سپاه	پاسداران،	در می	خواهی	مبارزه	

کن. کن،	پایه	هاى	این	حکومت	را	محکم	 کن	و	مبارزه	 با	سازندگی	با	آمریکا	مقابله	
که	بار	 کسی	 	و	یک	پیام	به	برادرمان	نخست	وزیر	منتخب	و	برگزیده	ى	منتخبان	مردم.	برادر،	اى	
که	یک	لحظه	تأخیر	 	روز	تالش	و	عمل	شماست،	امروز	روزى	است	 مسئولیت	بر	دوش	توست،	امروز
کابینه	را	با	همان	 کند،	با	سرعت	هر	چه	تمام	تر	همکاران	و	دست	یاران	 ت	نمی	تواند	تحمل	

ّ
را	این	مل

کنید	و	مشغول	 کنید،	آن	ها	را	به	مردم	و	به	نمایندگان	مردم	و	به	برگزیدگان	مردم	معرفی	 ضوابط	معین	
که	شما	بتوانید	آزادنه	همکاران	خود	 کسانی	یا	دستگاهی	مانع	از	آن	می	شود	 کسی،	 گر	 کار	بشوید	و	ا
که	 مانع	می	شود	 گر	دستگاهی	 ا باشند،	 بر	طبق	ضوابط	اسالمی	 باید	 و	 کنند	 کار	 با	شما	 باید	 که	 را	
که	 کنید،	بیایید	در	مقابل	مردم	بایستید	به	مردم	حقیقت	را	بگویید.	بگویید	 شما	آن	ها	را	انتخاب	
مانعی	 چنانچه	 گر	 ا کنید.	 انتخاب	 اسالمی	 قاطع	 ضوابط	 طبق	 بر	 را	 همکارانتان	 شما	 نمی	گذارند	
	تبلیغ،	 کنید،	در گر	مانع	هست،	آن	مانع	را	به	مردم	معرفی	 	را	بکنید.	ا کار نیست،	هر	چه	سریعتر	این	
گروهی،	 کسانی،	 کسی،	 کردن	به	رهنمودهاى	امام،	از	 	قرآن،	در	عمل	 گرفتن	وحی	خدا	از 	بیان،	در	 در
	راه	خدا	حرکت	 اِس«1	خدا	شما	را	نگه	خواهد	داشت،	شما	در ُه َیْعِصُمَک ِمَن الّنَ جناحی	نترسید	»َوالّلَ
که	پذیرندگان	اسالم	هستند،	یقینًا	شما	 ت	

ّ
که	بندگان	خدا	هستند	و	این	مل بکنید،	یقینًا	این	مردم	

این	 	 در مردم،	 مردم.	 به	 پیامی	 و	 کرده	اند.	 امروز	حمایت	 تا	 که	 کرد،	همچنانی	 را	حمایت	خواهند	
گروهی	 و	 خواهش	هاى	شخصی	 و	 هواها	 و	 هوس	ها	 از	 دور	شدن	 با	 تقواى	خدا،	 مراعات	 با	 لحظه	
که	امام	ترسیم	فرموده	اند	خط	مالحظه	ى	معیارها	و	ضوابط	اسالمی	و	مکتبی،	 این	خط	مستقیم	را	
	زبان	 م ِعباَد الّلِه بَتقَوى الّلِه«2	از

ُ
وِصیک

ُ
کنید،	نگذارید	دشمن	بتواند	با	اخالل	...	»ا شدیدًا	حمایت	

امیرالمؤمنین؟ع؟شما	برادران	و	خواهران	مسلمان	را	دعوت	می	کنم	و	وصّیت	می	کنم	به	حفظ	تقواى	
که	تقواى	خدا	را	پیشه	بکنند،	خدا	راه	ها	را	 کسانی	 ِقیَن«3	خدا	با	مّتقین	است.	 ُمّتَ

ْ
َه َمَع ال ّنَ الّلَ

َ
خدا،	»أ

به	روى	آن	ها	باز	می	کند،	آن	ها	را	هدایت	می	کند،	آن	ها	را	به	سرمنزل	مقصود	می	رساند.	پروردگارا	به	
	ارائه	ى	رهنمودهاى	قرآن	موّفق	و	مؤّید	بگردان. حرمت	محّمد	و	آل	محّمد	ما	را	در

والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته

1.همان
2.نهج	البالغه،	خطبه	83

3.توبه:	36

  توصیه به
یر نخست وز
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گفتار سی و ششم: عدالت اجتماعی1
بسم	اهلل	الرحمن	الرحیم

نشهد	 و	 ها،	
ّ
کل نعمه	 جمیع	 علی	 و	 ها	

ّ
کل محامده	 بجمیع	 الحمدهلل	 العالمین،	 رّب	 الحمدهلل	

ان	الاله	اهلل	وحده	الشریک	له،	و	نشهد	ان	محّمدا	عبده	و	رسوله	و	حبیبه	و	نجیبه	و	صفّیه	و	خیرته	فی	
ی	اهلل	و	علی	اله	و	اصحابه	سّیما	علی	امیرالمؤمنین	و	الحسن	و	الحسین	و	علی	بن	الحسین	

ّ
خلقه	صل

و	محّمدبن	علی	و	جعفربن	محّمد	و	موسی	بن	جعفر	و	علی	بن	موسی	و	محّمدبن	علی	و	علی	بن	محّمد	
المعصومین	 الطاهرین	 الطیبین	 آبائه	 و	علی	 الحجةبن	الحسن	صلوات	اهلل	علیه	 و	 الحسن	بن	علی	 و	
لهم	صّل	علی	جمیع	

ّ
و	عّجل	اهلل	فرجه	و	سّهل	اهلل	مخرجه	و	جعلنا	من	اعوانه	و	انصاره	و	شیعته.	ال

االنبیاء	و	المرسلین	و	صّل	علی	جمیع	الّشهداء	و	الّصالحین	و	صّل	علی	ائمة	المسلمین	و	حماة	
َه َیأُمُر ِبالَعدِل  ه الّرحمن الّرحیم ِإّنَ الّلَ المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.	قال	اهلل	الحکیم	فی	کتابه:	»بسم الّلَ

وَن«2. ر
َ

م َتَذّک
ُ

ک
َّ
َعل

َ
م ل

ُ
ِر َوالَبغِى َیِعُظک

َ
إیتاِء ِذی الُقربی َوَینهی َعِن الَفحشاِء َوالُمنک َوالِإحساِن َو

اساس	جامعه	ی	اسالمی	بر	عدالت	اجتماعی	است.	در	معنای	عدالت	اجتماعی	و	در	مباحث	
که	در	ذیل	این	موضوع	بسیار	مهّم	مطرح	است،	بحث	های	فراوانی	شده	است.	اّما	آن	مطلبی	 فراوانی	
که	عدالت	اجتماعی	بر	سه	پایه	استوار	است.	 	ما	بر	روی	آن	است،	این	است	 که	تکیه	ی	بحث	امروز
که	به	نظر	معتقدان	به	اسالم	این	قوانین	عادالنه	فقط	قوانین	اسالم	 پایه	ی	اّول	قوانین	عادالنه	است	
	و	رموز	عالم	است،	 که	دانای	همه	ی	اسرار است.	زیرا	اسالم	قوانین	خود	را	از	وحی	خدا	می	گیرد	و	خدا	
گر	قوانین	الهی	 قوانین	جامعه	ی	اسالمی	را	منطبق	با	قوانین	فطرت	و	طبیعت	جهان	قرار	می	دهد	و	ا
کننده	ی	 اجرا	 نیروی	 دوم،	 پایه	ی	 شد.	 خواهد	 مستقر	 جامعه	 در	 واقعی	 معنای	 به	 عدل	 بشود	 اجرا	
از	عدل	 باشد	 کننده	ی	عادل	نداشته	 نیروی	اجرای	 اّما	 باشد	 قوانین	عادالنه	 گر	 ا قوانین	است.	 این	
باشد	همیشه	معطل	 نداشته	 گر	مجریان	شایسته	ای	 ا قوانین	 بهترین	 بود.	 نخواهد	 اجتماعی	خبری	

1.بیانات	در	خطبه	ى	نماز	جمعه	1360/01/07
2.نحل:	90

 پایه های
 عدالت

 اجتماعی
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	آن	 که	مسلمان	ها	در گذشت	و	قوانین	اسالم	در	جامعه	هایی	 که	قرن	هایی	 خواهد	ماند.	همچنانی	
که	 که	از	نظر	اسالم	مجری	قوانین،	یعنی	آن	مقامی	 زندگی	می	کردند	اجرا	نشد.	به	همین	جهت	است	
کامل	بر	قوانین	و	اجرای	 در	رأس	قّوه	ی	اجرایی	قرار	می	گیرد	باید	انسانی	عادل	باشد	و	با	تقوا	و	مراقبت	

کند. آن	نظارت	
	این	دو	پایه	تقریبًا	بحثی	میان	صاحب	نظران	نیست.	یعنی	همه	ی	طرفداران	عدل	اجتماعی	 در
	و	با	تقوا	هست.	 که	برای	اجرای	عدالت	احتیاج	به	قوانین	عادالنه	و	به	مجریان	پرهیزگار می	پذیرند	
گر	بخواهیم	در	جامعه	 اّما	نکته	ی	بسیار	مهّم	در	مورد	پایه	ی	سّوم		اجرای	عدالت	است	و	آن	مردم	اند.	ا
باشند،	 داشته	 کامل	 حضور	 اجتماع	 در	صحنه	ی	 مردم	 باید	 بشود	 اجرا	 واقعی	 معنای	 به	 عدالت	
که	تأمین	عادالنه	ی	آن	حقوق	است،	بخواهند.	به	همین	 حقوق	خود	را	بفهمند	و	اجرای	عدالت	را	
که	مجری	عادل	باشد	اّما	مردم	 جهت	اسالم	بر	روی	فهم	و	درک	مردم	تکیه	می	کند.	اسالم	نمی	گوید	
اجرا	شود،	چنین	 باید	 آنان	 و	عدالت	در	حّق	 یا	نخواهند	 نفهمند،	بخواهند	 یا	 بفهمند	 می	خواهند	
گر	مردم	به	حقوق	خود	واقف	شدند،	 نیست.	اسالم	می	گوید	مردم	باید	به	حقوق	خود	واقف	باشند	و	ا
کردند،	اجرای	عدالت	یک	تضمین	حتمی	پیدا	می	کند.	به	همین	جهت	در	دوران	 آن	حقوق	را	طلب	
با	این	که	در	رأس	 کم	بود	و	 با	این	که	قوانین	اسالم	در	جامعه	حا حکومت	عادالنه	ی	امیرمؤمنان؟ع؟	
دستگاه	حکومت	شخصی	مانند	علی	بن	ابی	طالب؟ع؟	قرار	داشت	که	عدل	مجسم	بود،	درعین	حال	
کنار	جامعه	ی	بزرگ	اسالمی	از	جاده	یعدل	تخّطی	نکنند	و	 گوشه	و	 برای	این	که	عامالن	حکومت	در	
به	 نسبت	 آن	ها	 گاه	ساختن	 آ و	 مردم	 کردن	 امیرالمؤمنین؟ع؟به	هوشیار	 نشود،	 پایمال	 مردم	 حقوق	

حقوقشان	اصرار	عجیبی	داشت.
که	 کتابی	 کالم	امیرالمؤمنین؟ع؟برای	شما	می	خوانم،	از	روی	 	این	باب	از	 من	یکی،	دو	روایت	در
کننده	ی	احادیث	وارده	ی	در	معارف	اسالمی	است	و	همین	جا	از	فرصت	استفاده	می	کنم	و	 جمع	
که	به	نام	»الحیاة«	نام	گذاری	شده	است	به	مناسبت	جمع	آوری	 کتاب	قیمتی	 گردآورندگان	این	 از	
گران	بهای	فرهنگ	غنی	اسالمی	سپاس	گذاری	می	کنم	و	از	همه	ی	فضال	و	نویسندگان	 گنجینه	های	
	این	دوران	شکوفایی	اسالم	به	تحّقیق	 که	در و	محّققان	علوم	اسالمی	جدًا	و	مصرانه	تقاضا	می	کنم	
امیرالمؤمنین؟ع؟از	 	 عبور ماجرای	 روایت	 اّولین	 بپردازند.	 اسالمی	 اصیل	 فرهنگ	 منابع	 پی	گیری	 و	
که	تازه	مسلمان	شده	اند	و	هنوز	 شهر	انبار	است. »جاء علّی حتی َمّرَ ِبالأنباِر«1	یکی	از	شهرهای	عراق	
کامل	در	آن	پیدا	نکرده	است.	امیرالمؤمنین؟ع؟در	هنگام	خالفت	بر	آن	شهر	 فرهنگ	اسالمی	رسوخ	
ّما اسَتقَبلوُه 

َ
کردند	»فل ُه بنو خشنوشک، َدهاقیُنها«	بزرگان	شهر	از	حضرت	استقبال	

َ
کرد	»فاسَتقَبل عبور	

از	 امیرالمؤمنین؟ع؟رسیدند	 به	 مستقبالن	 که	 َمَعُه «		هنگامی	 وَن  َیشَتّدُ جاؤوا  ُثّم  ُخیوِلِهم  َعن  َنَزلوا 
ما  »قال:  کردند.	 به	حرکت	 با	سرعت	شروع	 و	در	رکاب	علی	 آمدند	 فرود	 و	مرکب	های	خود	 اسب	ها	
حیوانات	 این	ها	 که	 امیرالمؤمنین؟ع؟دید	 َصَنعُتم؟«	 ذی 

ّ
ال ِبهذا  أَردُتم  ما  و  م 

ُ
َمَعک تی 

ّ
ال واّبُ  الّدَ هِذِه 

روایتی از سیره 
امیرالمؤمنین؟ع؟ 
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این	 و	 آورده	اید	 این	حیوان	ها	چرا	 فرمود	 پیاده	حرکت	می	کنند،	 آوردند،	 با	خود	 بارکش	بسیاری	هم	
	را	چرا	انجام	دادید؟	یعنی	چرا	پیاده	شدید	و	در	رکاب	من	پیاده	حرکت	می	کنید.	»قالوا: اّما هذا  کار
کردیم،	این	عادت	ما	است،	اخالق	ما	 که	 کاری	را	 ِبِه الُاَمراَء«	این	 ُم  ُنَعّظِ ذی َصَنعنا فُهَو ُخلٌق ِمّنا 

ّ
ال

ٌة  کنیم.	»اّما هِذِه الَبراِذیُن فَهِدّیَ که	ما	امرا	و	فراّمانروایان	خودمان	را	بدین	وسیله	تجلیل	و	احترام	 است	
که	با	ما	است	آن	ها	را	به	عنوان	هدیه	برای	شما	آورده	ایم.	»َقد َصَنعنا  َک «	این	اسب	های	مادیان	هم	

َ
ل

فا َکثیرا«	برای	شما	و	سپاهیان	شما	غذای	فراوانی	هم	
َ
م َعل

ُ
ک أنا ِلدواّبِ لک و ِللُمسِلمیَن َطعاّما و َهّیَ

کردیم.	حضرت	در	پاسخ	آن	ها	چنین	 پایان	شما	علف	بسیاری	هم	آماده	 کردیم	و	برای	چهار طبخ	
م 

ُ
ک

َ
موَن ِبه الُاَمراَء فَو الّلهِ  ما َینَفُع ذِلَک الُاَمراَء، و إّن م ُخلٌق ُتَعّظِ

ُ
ُه فیک

َ
ذی َزَعمُتم أّن

ّ
فرمودند.	»اّما هذا ال

فرمانروایان	خود	بخرج	می	دهید،	 که	در	مقابل	 این	عادتی	 اّما	 م «	
ُ

أبداِنک و  م 
ُ

أنُفِسک َعلی  ِبِه  وَن 
ُ

َتُشّق
َ
ل

یعنی	پیاده	می	شوید	و	در	رکاب	آن	ها	راه	می	روید،	این	به	حال	امرای	شما	سودی	نمی	بخشد	و	شما	
م هِذِه فإن 

ُ
ک 	را	نکنید.	»و اّما َدواّبُ کار ُه!«	دیگر	هرگز	این	

َ
را	هم	خسته	و	ناراحت	می	کند. »لا َتعودوا ل

که	 م «	اّما	این	اسب	ها	و	حیواناتی	
ُ

م أَخذناها ِمنک
ُ

م ِمن َخراِجک
ُ

ک
َ
م و أحُسَبها ل

ُ
أحَببُتم أن آُخَذها ِمنک

ید	به	دولت	قبول	 که	می	پرداز 	بابت	مالیاتی	 که	ما	آن	ها	را	از ید	 گر	دوست	می	دار آورده	اید	به	ما	بدهید	ا
گر	بخواهید	آن	را	به	ما	هدیه	بدهید	از	شما	قبول	نمی	کنیم  کنیم	برای	بیت	المال	قبول	می	کنیم.	اّما	ا
م 

ُ
که	برای	ما	فراهم	آورده	اید	»إّنا َنکَرُه أن َنأُکَل ِمن أمواِلک نا«	غذایی	

َ
ذی َصَنعُتم ل

ّ
ُم ال

ُ
»و اّما َطعاُمک

کنیم	مگر	آنی	که	پولش	را	به	شما	بپردازیم  که	از	غذای	شما	چیزی	تناّول	 یم	 إلّا ِبَثَمٍن « ما	دوست	ندار
یم	و	پولش	را	از	 گفتند	باشد	ما	غذاها	را	قیمت	می	گذار ُمُه ُثّم َنقَبُل َثَمَنُه؟«	 »ا أمیَر المؤمنیَن، َنحُن ُنَقّوِ
گر	قیمت	آن	را	معین	 موَنُه ِقیَمَتُه، نحُن َنکَتفى بما ُهو ُدوَنُه «	فرمود	ا  لا ُتَقّوِ

ً
: إذا

َ
شما	قبول	می	کنیم	»قال

نا ِمن 
َ
	آن	را	فراهم	می	کنیم.	»قالوا: یا أمیَر المؤمنیَن، فإّن ل کمتر	از نکنید	ما	این	غذاها	را	نمی	خواهیم	و	

امیرالمؤمنین؟ع؟ما	در	میان	عرب	هایی	 ای	 گفتند	 ُهم«	
َ
ل ُنهدی  أن  َتمَنُعنا  أ  َمعاِرَف،  و  َموالَی  الَعَرِب 

کنی؟	»أو  کار	منع	 	این	 یم	و	مایلیم	به	آن	ها	هدیه	بدهیم	آیا	ما	را	از 	آمده	اید	دوستانی	دار که	از	حجاز
م َمواٍل، و 

ُ
ک

َ
کنند؟	»قال: ُکّلُ الَعَرِب ل که	آن	ها	از	ما	هدیه	قبول	 َتمَنُعُهم أن َیقَبلوا ِمّنا؟«	و	منع	می	کنی	

م  «	همه	ی	عرب	ها	با	شما	هم	پیمان	هستند	و	هیچ	
ُ

َتک یس َینَبغى لأَحٍد ِمَن الُمسِلمیَن أن َیقَبَل َهِدّیَ
َ
ل

گردن	 که	حّقی	به	 کند	به	عنوان	یک	فرد	باالتر	و	انسانی	 مسلمانی	حّق	ندارد	هدیه	ای	از	شما	قبول	
کرد	به	ما	اّطالع	بدهید	تا	مال	 گر	کسی	از	شما	چیزی	غصب	 م أَحٌد فأعِلمونا..« ا

ُ
شما	دارد	»و إن َغَصَبک

شما	را	از	آن	ها	بگیریم.
که	بر	ذهن	 کوچک	به	نظر	می	رسد.	اّما	در	مقابله	ی	با	فرهنگ	طاغوتی	 این	یک	ماجرای	تاریخی	
	با	همین	 	زیر	فشار	حکومت	های	ساسانی	و	جّبار کم	است	و	سال	های	درازی	در مردم	آن	روزگار	حا
امرای	خود	هدیه	 و	 اّولیای	حکومت	 به	 که	 را	مجبور	دیدند	 و	همیشه	خودشان	 کردند	 زندگی	 وضع	
بدهند	و	دل	آن	ها	را	به	این	وسیله	به	طرف	خود	متمایل	کنند،	امیرالمؤمنین؟ع؟دارد	به	آن	ها	یک	حّق	
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که	امرا	و	فرمانروایان	شما	نه	حّق	تحکم	و	تفرعون	 بزرگی	را	یادآوری	می	کند،	یعنی	به	آن	ها	می	فهماند	
کسانی	مثل	شما	هستند.	 	اموال	شما	را	دارند.	امرای	شما	هم	 گرفتن	چیزی	از بر	شما	دارند	و	نه	حّق	
که	امرا	و	فرمانروایان	از	 آن	ها	هم	مردمانی	معمولی	و	عادی	اند.	این	فرهنگ	غلط	جاهلی	و	طاغوتی	
گونه	تفکرات	را	نسخ	 که	اسالم	آن	را	قبول	ندارد	و	اسالم	این	 مردم	باالترند،	این	یک	فرهنگی	است	
کرده	است.	امرا	و	صاحبان	قدرت	و	حکومت	در	جامعه	ی	اسالمی	باید	مانند	آحاد	مردم	زندگی	کنند	
کمتر	از	زندگی	معمولی	 گر	بخواهند	مثل	امیرالمؤمنین؟ع؟و	دنباله	رو	امیرالمؤمنین؟ع؟باشند	باید	 و	ا
کنند.	امیرالمؤمنین؟ع؟فرمود	من	با	وضعی	برابر	فقیرترین	مردم	جامعه	ی	خودم	زندگی	 مردم	زندگی	
کمبود	نکنند،	احساس	عقده	نکنند	به	خاطر	 َفِقیِر	َفْقُره	«1	تا	مردم	فقیر	احساس	

ْ
َغ	ِبال 	َیَتَبّیَ

َ
می	کنم	»َکْیال

فقرشان.
	با	هم	انجام	بشود؛	قوانین	عادالنه	ی	اسالمی	باید	به	 کار در	جامعه	ی	اسالمی	ما	باید	این	هر	سه	
کاماًل	اسالمی	تقنین	بشود	و	وضع	قوانین	متکی	و	مبتنی	 وسیله	ی	مجلس	شورای	اسالمی	به	صورت	
	این	که	احکام	 به	احکام	اسالم	باشد.	برادران	و	خواهران	مجلس	شورای	اسالمی	و	نمایندگان	مردم	از
امروز	 نکنند.	 احساس	شرم	 قّوه	ی	مجریه	می	گذارند	 	 اختیار در	 اجتماعی	 قوانین	 در	صورت	 را	 خدا	
که	قوانینمان	اسالمی	باشد.	قّوه	ی	 دنیا	و	بشرّیت	به	قوانین	اسالم	نیازمند	است.	ما	افتخار	می	کنیم	
که	شاید	هنوز	 گذار	نکند.	درست	است	 مجریه	و	دستگاه	دولت	در	اجرای	قوانین	اسالمی	باید	فرو	
کامل	اجرا	بشود	اّما	باید	مردم	را	به	این	 که	همه	ی	احکام	اسالمی	به	صورت	 جامعه	ی	ما	اّمادگی	ندارد	

اّمادگی	رساند.
آن	 به	 است	 کامل	 و	 قاطع	 به	صورت	 الهی	 احکام	 اجرای	 که	 اسالم	 هدف	 به	 بیشتر	 هرچه	 باید	
هدف	نزدیک	شد.	و	مخصوصًا	قّوه	ی	قضائیه	و	دستگاه	دادگستر	اسالمی	باید	صددرصد	منطبق	بر	
گویندگان،	 کنند.	 کند.	مردم	را	باید	به	حقوق	خود	آشنا	 احکام	اسالمی	حقوق	حّقه	ی	مردم	را	انقاذ	
نویسندگان،	متفکران	اسالمی،	مردم	باید	این	حقوقشان	را	بشناسند	و	استیفای	آن	حقوق	را	بخواهند.	
این	 که	 آن	می	شود	 فراوان	موجب	 فشارهای	 کمبودها،	 زمان،	 توّجه	داشت	ضرورت	های	 باید	 البّته	
یم،	 که	از	دولت	جمهوری	اسالمی	دار حقوق	به	آسانی،	به	زودی	به	دست	مردم	نرسد،	اّما	ما	توقعی	
این	است	 به	طور	خالصه	 توقع	 این	 مقّننه	 قّوه	ی	 و	همچنین	 قّوه	ی	قضائیه	 و	چه	 قّوه	ی	مجریه	 چه	
و	سه	 دو	سال	 و	 یک	سال	 در	ظرف	 یم	 ندار توقع	 بکشانند.	 اسالمی	 احکام	 به	سمت	 را	 که	جامعه	
ما	 ی	حرکت	جامعه	ی	

ّ
کل و	خط	 که	جهت	 یم	 دار توقع	 اّما	 بشود.	 اجرا	 اسالمی	 احکام	 سال	همه	ی	

به	سوی	احکام	اسالمی	باشد.	باید	تحت	تأثیر	جوسازی	ها	قرار	نگیرند،	فقط	به	سوی	احکام	اسالمی	
برادران	 و	هم	 	 کشور را	در	سراسر	 و	خواهران	مسلمانمان	 برادران	 بروند.	من	هم	 قرآنی	پیش	 و	احکام	

1. . الکافی )ط دارالحدیث(، ج 2، ص: 358

لزوم قرارگرفتن 
ی

ّ
کل  خط 

حرکت جامعه  
به سوی احکام 
اسالمی
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مسئول	را	در	دستگاه	های	اجرایی،	قّوه	ی	مجریه	و	قّوه	ی	قضائیه	و	هم	برادران	و	خواهران	نماینده	ی	
کدام	تقوایشان	 مجلس	شورای	اسالمی	یعنی	قّوه	ی	مقّننه	را	توصیه	می	کنم	به	مراعات	تقوای	خدا.	هر	
را	وضع	 الهی	 احکام	 مقّننه	 قّوه	ی	 است،	 گذارده	 آن	ها	 دوش	 بر	 که	خدا	 است	 فریضه	ای	 انجام	 	 در
کند	به	صورت	قاطع،	قّوه	ی	قضائیه	بدون	اغماض	و	بدون	هیچ	تفاوت	میان	 کند،	قّوه	ی	مجریه	اجرا	
فقیر	و	غنی	وضعیف	و	قوی	و	قشرهای	مختلف	اجتماعی	ناظر	بر	اجرای	قوانین	باشد	و	حقوق	را	به	
گر	این	سه	پایه	تأمین	 صاحبانش	برساند	و	مردم	این	حقوق	را	بشناسند،	آن	ها	را	بخواهند	و	بدانند	که	ا

بشود،	عدل	اجتماعی	تأمین	خواهد	شد.
والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته
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گفتار سی و ششم نمودار 
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گفتار سی و هفتم: وظایف دولت و رسانه ها در جامعه اسالمی 1
بسم	اهلل	الّرحمن	الّرحیم

ی	و	أسلم	حبیبه	و	نجیبه	
ّ
	الحمدهلل	رب	العالمین	أحمده	و	أستعینه	و	أستغفره	و	أتوکل	علیه	و	أصل

و	خیرته	فی	خلقه	حافظ	سره	و	مبلغ	رساالته	بشیر	رحمة	و	نذیر	نقمته	سیدنا	و	نبینا	أبی	القاسم	محمد	
و	علی	آله	االطیبین	االطهرین	المنتجبین	الهداة	المهدیین	المعصومین	سیما	بقیةاهلل	فی	االرضین.	
و	صل	علی	أئمة	المسلمین	و	حماة	الستضعفین	و	هداة	المؤمنین.	قال	اهلل	الحکیم	و	فی	کتابه »ُهَو 
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	روند	تاریخ،	 	بزرگ	ترین	هدف	های	پیغمبران،	تعلیم	و	تربیت	و	تزکیه	ی	انسان	هاست.	در 	یکی	از
اّما	در	یک	 از	پیغمبران	به	ارث	برده	اند،	 را	 رّبانی	و	مصلحان	بزرگ	بشری	این	وظیفه	 علماء	بزرگ	و	
با	معیارهای	اسالمی	تشکل	می	شود	-	این	 که	حکومت	و	دولت	 جامعه	ی	اسالمی	-	در	آن	جایی	
ق	است	به	همه	ی	کسانی	که	به	نحوی	زمامداری	جامعه	را	به	عهده	دارند؛	و	از	همه	بیشتر	

ّ
وظیفه	متعل

کننده	ی	جامعه	است.	در	بحث	 کننده	و	هدایت	 بر	عهده	ی	زمامداران	و	دولت	مردان	و	عناصر	اداره	
که	یکی	از	وظایف	حتی	و	تخلف	ناپذیر	حکومت	اسالمی	 حکومت	اسالمی،	بحث	به	این	جا	رسید	
	را	هدایت	کند،	مردم	را	به	رشد	و	 که	فرهنگ	جامعه	را	رشد	بدهد،	افکار و	دولت	اسالمی	همین	است	
کردیم	و	بحث	-	در	آخرین	جمعه	ای	که	بحث	ها	را	ادامه	دادیم	 	این	باره	بحث	 گاهی	الزم	برساند.	در آ

که	مطبوعات	و	رسانه	ها	در	جامعه	ی	اسالمی	چه	نقشی	دارند. -	به	این	جا	رسید	
و	 و	رسانه	ها	 و	مطبوعات	 این	دولت،	دولت	و	حکومت	ماست	 کشور	ماست،	 این	جامعه	 	 امروز
این	باره	 	 در را	 اسالم	 پیام	 دارند	موظف	اند	 مردم	سروکار	 افکار	 با	 نحوی	 به	 که	 همه	ی	دستگاه	هایی	
کنند.	در	باب	اهمّیت		روزنامه	و	رادیو	و	تلویزیون،	 بفهمند،	دستور	اسالم	را	فرا	بگیرند	و	به	آن	عمل	
	به	اّطالع	برادران	و	خواهران	 	این	باره،	مطالبی	را	با	آمار کردم	در که	بحث	 مقداری	در	آخرین	هفته	ای	

1.یانات	در	خطبه	ى	نماز	جمعه	تهران	1364/08/03
2.جمعه:	2

وظیفه مطبوعات 
و رسانه ها در 

جامعه اسالمی
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رساندم.
بر	 تربیت	های	غربی	 که	 آن	جوامعی	 در	 و	 که	در	دنیای	متمّدن	 کنم	 باید	عرض	 	 این	طور 	 اجمااًل
در	حرکت	جامعه،	 را	 فوق	العاده	مهمی	 نقش	 تلویزیون	یک	 رادیو	 و	 روزنامه	ها	 آن	ها	حکم	فرماست،	
حتی	در	حرکت	حکومت	ها	ایفا	می	کنند.	عرض	کردم،	آن	روزی	که	روزنامه	به	وجود	آمد	در	کشورهای	
که	به	آینده	به	عنوان	یک	میدانی	 کسانی	 کمپانی	های	بزرگ،	ثروتمندان	عمده،	 سرمایه	داری	غرب،	
کردند	و	نتیجه	این	 را	تأسیس	 افتادند	و	روزنامه	ها	 برای	تالش	ماّدی	خودشان	نگاه	می	کردند،	جلو	
که	یکی	از	پرقدرت	ترین	دستگاه	های	تبلیغاتی	دنیا	را	در	اختیار	دارد	 	آمریکا	-	 کشور که	امروز	در	 شد	
که	بیشتر	این	 کمپانی	های	بزرگ	و	چپاول	گر	است	 -	این	دستگاه	در	بست	در	اختیار	سرمایه	داران	و	
که	در	 	تقریبًا	دقیقی	در	جمعه	ای	 که	من	این	را	با	آمار دستگاه	ها	را	هم	صهیونیست	ها	اداره	می	کنند.	

گفتم،	به	شما	ارائه	دادم. این	باره	مطالبی	
همچنین	 رسانه	ها،	 ایده	ی	 اصِل	 آمد،	 به	وجود	 روزنامه	 و	 تلویزیون	 و	 رادیو	 که	 وقتی	 ما	 کشور	 در	
تکنیک	آن	ها	به	وسیله	ی	غربی	ها	آمد.	درست	است	که	ما	به	خاطر	فکر	اسالمی	و	تعلیماتی	که	اسالم	
که	غرب	 به	همه	ی	رهبران	و	زمامداران	و	متفکران	داده،	برای	هدایت	افکار	مردم	محتاج	این	نبودیم	
که	باید	ذهن	مردم	را	نسبت	به	مسایل	روشن	 بیاید	به	ما	چیزی	را	تعلیم	بدهد	و	ما	از	غرب	یاد	بگیریم	
گرفته	بودیم،	اّما	این	 کرد؛	این	را	ما	خودمان	از	اسالم	تعالیم	قرآن	و	تعالیم	سنت	نبوی	و	احادیث،	فرا	
کشور	ما	حکومت	 که	در	طول	قرن	های	متمادی	در	 که	حکومت	های	استبدادی	 یک	حقیقتی	است	
از	حوادث	و	قضایای	 که	مردم	 این	می	دانستند	 به	 را	 و	دوام	تخت	جّبار	حکومتشان	 بقا	 می	کردند،	

جاری	دنیا	و	حتی	پیرامون	خودشان	بی	اّطالع	باشند.
در	 آمد؛	 به	وجود	 نوزده	 و	 قرن	های	هیجده	 در	 مردمی	 و	حکومت	 در	غرب	یک	حرکت	دمکراسی	
کشورهای	دیگر	یک	حرکت	آزادی	خواهی	در	 کم	و	بیش	در	 	انگلیس	و	 	ایاالت	متحده،	در فرانسه،	در
حدود	دویست	سال	پیش	به	این	طرف	به	وجود	آمد	و	با	مفاهیم	آزادی	مردم،	آن	ها	آشنا	شدند.	اّما	
که	بر	طبق	مصلحت	های	 که	حکومت	های	غربی	عمومًا	یا	غالبًا	حکومت	هایی	بودند	 از	آن	جایی	
	ابزارهای	فعال	تبلیغات	و	رساندن	پیام	به	مردم	افتاد	 کار	نمی	کردند،	این	تکنیک	بسیار	مهّم	و مردم	
که	 کشورهای	استعماری	هم	 که	منافع	مردم	را	در	حقیقت	دنبال	نمی	کردند.	در	 کسانی	 در	دست	آن	

	را	بردند. غربی	ها	رفتند،	با	خودشان	همین	تکنیک	و	همین	ابزار
که	 	اواخر	قرن	هیجدهم	به	مصر	رفت	برای	این	 که	بدانید	وقتی	ناپلئون	در کنید	 شاید	شما	تعجب	
که	رقیب	استعماری	دیگرش	بود	-	 کند	تا	فرانسه	در	مقابل	انگلیس	-	 یک	پایگاهی	را	در	آن	جا	پیدا	
	ناپلئون	به	عنوان	یک	سردار	جنگی	 که	آن	روز کند،	با	این	 کشورهای	خاورمیانه	دست	اندازی	 به	این	
که	باید	برود	و	برگردد،	و	با	 وارد	مصر	شده	بود	و	برای	ماندن	-	در	حقیقت	-	نمی	رفت	و	می	دانست	
کشتی	سوار	می	شد	و	در	مقابل	ناوگان	انگلیس	مقاومت	می	کرد،	با	 یاها	را	می	پیمود،	 که	باید	در این	

ورود مدل غربی 
رسانه در ایران
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که	 کاری	 	فرانسه	به	مصر	چاپخانه	برد!	و	در	ورود	به	مصر،	اّولین	 همه	ی	این	مشکالت،	با	خودش	از
که	استعمارگر	غاصب	 کرد	تأسیس	چند	روزنامه	بود	-	روزنامه	و	مجله	-	البّته	پیداست	آن	روزنامه	ای	
برای	یک	مردمی	و	یک	جامعه	ای	درست	بکند،	آن	روزنامه	چه	چیزی	را	به	خورد	مردم	خواهد	داد؛	این	

نشان	می	دهد	اهمّیت		نقش	رسانه	ها	را	در	نظر	غربی	ها.
کشور	ما،	این	 	ایران	به	وجود	آمد	و	بعد	از	مّدتی	رادیو	و	پس	از	مّدتی	تلویزیون	در	 که	روزنامه	در وقتی	
کشور	ما	و	 که	آمد	و	در	اختیار	 یک	تکنیک	غربی	بود،	یک	ایده	ی	غربی	بود،	یک	حرکت	غربی	بود	
گرفته	بودیم،	 	را	از	غرب	 گرفت.	اّما	لزومًا	برنامه	ریزی	های	آن	نباید	غربی	می	بود.	ما	ابزار ت	ما	قرار	

ّ
مل

چرا	باید	برنامه	ها	را	از	غرب	بگیریم؟	ما	وسیله	را	از	غرب	آورده	بودیم،	چرا	پیام	را	از	آن	ها	می	گرفتیم؟	
کشور	 در	 	- تلویزیون	 رادیو،	 چاپخانه،	 روزنامه،	 یعنی	 	- تکنیک	ها	 و	 ابزارها	 این	 که	 اّولی	 	 از باید	 ما	
به	 را،	 را،	رسالت	خودمان	 را،	حرف	خودمان	 پیام	خودمان	 باید	سعی	می	کردیم	 ما	 آمد،	 به	وجود	 ما	
کار	می	شد	ما	امروز	پنجاه	سال	 گر	این	 کنیم،	و	ا ت	مان،	به	مردم	مان	تعلیم	بدهیم،	آن	ها	را	هدایت	

ّ
مل

گرفت،	فقط	تکنیک	و	 که	در	اختیار	ما	قرار	 کار	نشد.	یعنی	آن	چیزی	 حداقل،	جلوتر	بودیم؛	اّما	این	
	نبود؛	روش	ها	هم	آمد،	برنامه	ها	هم	آمد،	اخالق	و	فرهنگ	هم	آمد.	ما	پنجاه	سال	و	بیشتر	از	پنجاه	 ابزار

کننده	ی	برنامه	ها،	روش	ها	وتکنیک	های	غربی	بودیم	در	زمینه	ی	رسانه	های	عمومی. سال	مصرف	
در	 مستحکم	 دژ	 بزرگترین	 	 امروز ما	 زنده	شده.	 ما	 کشور	 در	 غدیر	 اسالم	 و	 اسالمی	 انقالب	 	 امروز 	
تحت	 ما	 رسانه	های	 باید	 آوردیم،	 وجود	 به	 را	 غرب	 اقتصادی	 و	 سیاسی	 و	 فرهنگی	 تهاجم	 مقابل	
به	 باید	 ما،	 ما،	سینمای	 مطبوعات	 ما،	 تلویزیون	 ما،	 رادیوی	 و	 بگیرند	 قرار	 این	حرکت	عظیم	 تأثیر	
که	بسیار	هم	به	آن	 صورت	حقیقی	پیام	بر	اسالم	باشند؛	پیام	اسالم	را	به	دل	ها،	به	مغزها،	به	روح	ها	-	
	این	زمینه	 کرده	ایم،	البّته	باز	هم	باید	در 	اّول	انقالب	این	تالش	فراوان	 احتیاج	دارند	-	برسانند.	ما	از
تالش	بشود.	این	نقش	و	اهمّیت		و	عظمت	مسأله	ی	رسانه	های	جمعی	است	و	مطبوعات	و	رادیو	و	

تلویزیون	در	یک	جامعه.
که	امروز	جامعه	ی	 کنم؛	این	یک	چیزی	است	 من	درباره	ی	این	مسأله	الزم	است	یک	قدری	بحث	
مردمان	 و	دل	 روح	 اعماق	 در	 را	 فرهنگی	 انقالب	حقیقی	 نتوانیم	یک	 ما	 گر	 ا دارد.	 احتیاج	 آن	 به	 ما	
به	وجود	بیاوریم،	هیچ	تحّول	بنیادین	دیگری	در	جامعه	به	وجود	نخواهد	آمد؛	نه	یک	تحّول	بنیان	های	
اقتصادی	به	وجود	می	آید؛	نه	یک	تحّول	ماندگار	سیاسی	به	وجود	می	آید؛	نه	یک	شکل	و	نظم	صحیح	
که	ما	یک	تحّول	 	این	است	 اجتماعی	به	وجود	خواهد	آمد؛	اساس	و	پایه	ی	همه	ی	این	ها	عبارت	از
یعنی	در	درجه	 فرهنگی	 تریبون	های	 که	 این	 این	نمی	شود،	مگر	 و	 یم؛	 بیاور به	وجود	 فرهنگی	 بنیانی	
که	این	نقش	 گروهی	یعنی	تلویزیون،	رادیو،	مطبوعات،	سینماها	و	همه	ی	چیزهایی	 اّول	رسانه	های	
بگیرند،	 قرار	 گفتم	-	درست	در	جهت	اسالمی	 که	 بودند	 این	هایی	 قوی	ترینش	 البّته	 که	 دارند	-	 را	

کنند. وظایفشان	را	بشناسند	و	پخته	و	دقیق	به	این	وظایف	عمل	

وظیفه دولت و 
رسانه اسالمی 

برای تحّقق 
انقالب فرهنگی
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	این	جا	باید	بکنم	-	که	البّته	امروز	مختصرًا	عرض	می	کنم	و	ادامه	ی	این	بحث	باز	 من	دو	بحث	را	در
هم	در	هفته	های	دیگر	بایستی	عرض	بشود	-	یک	بحث	این	است	که	رسانه	ها	وظیفه	شان	چیست	در	
	رابطه	ی	با	رسانه	ها	چیست.	نقش	رسانه	ها	 شرایط	انقالبی	ما،	بحث	دّوم	این	است	که	نقش	دولت	در
کردم؛	باید	پیام	اسالم	را	برسانند،	باید	 که	عرض	 و	وظیفه	ی	رسانه	ها	در	جامعه	ی	ما	همینی	است	
بپذیرد	 نمی	تواند	 اسالمی	 بیاورند،	جامعه	ی	 به	وجود	 مردم	 برای	 گاهی	 آ بدهند،	 رشد	 را	 مردم	 افکار	
بروز	 	 از توطئه	ها،	 	 از بندی	ها،	 از	صف	 می	گذرد،	 دنیا	 در	 که	 جریان	هایی	 از	 جامعه	 آن	 در	 مردم	 که	
جنبش	های	حقیقی	و	صحیح	و	بی	خبر	و	بی	اّطالع	بمانند.	جامعه	ی	اسالمی	نمی	تواند	مردم	خودش	
را	غافل	و	بی	خبر	از	حوادث	از	چشم	اندازهای	آینده	نگهدارد.	جامعه	ی	اسالمی	همچنین	نمی	تواند	
به	یک	اعتقاد	سطحی	اسالمی	در	مردم	قانع	بشود؛	باید	اعتقاد	اسالمی	در	اعماق	دل	مردم	نفوذ	و	
م،	یک	نفر	هنرمند،	یک	نفر	نویسنده،	یک	

ّ
رسوخ	پیدا	بکند؛	این	وظیفه	ی	رسانه	هاست.	یک	نفر	معل

نفر	گوینده	می	نشینند	یک	محتوای	زیبا	و	عمیق	و	قوی	را	در	یک	قالب	مطلوب	و	پسندیده	می	ریزند،	
	را	رشد	بدهد،	گسترش	بدهد،	به	 کار کار	کوچک	و	محدود	است.	چه	کسی	می	تواند	این	 اّما	این	یک	
همه	ی	مغزها	این	غذای	خوب	را	برساند؟	رسانه	های	جمعی.	ببینید	که	چقدر	وظیفه	ی	این	رسانه	ها	

مهّم	است.
یم	گذشته	رسانه	ها	-	از	جمله	روزنامه	ها	-	دو	وظیفه	داشتند:	وظیفه	ی	اّول	این	بود	که	فرهنگ	 	رژ در
گرایش	 غربی	را	با	تمام	شیوه	ها	گسترش	بدهند؛	فرهنگ	مصرف	را،	فرهنگ	فساد	و	فحشا	را،	فرهنگ	
گرایش	به	آمریکا	را،	فرهنگ	غرق	شدن	در	شهوات	و	 	این	اواخر	فرهنگ	 به	غرب	را،	به	خصوص	در
هواهای	نفسانی	را؛	این	یک	وظیفه.	وظیفه	ی	دّوم،	جنجال	برانگیزی؛	ایجاد	جنجال	بکنند	در	سطح	
که	در	جامعه	می	گذرد	دور	نگهدارند.	شما	می	دیدید،	 	واقعیاتی	 که	اذهان	مردم	را	از جامعه	برای	این	
کم	اهمّیت		را	با	تیترهای	درشت،	با	 	روزنامه	ها	یک	چیزی	حرف	روز	می	شد؛	یک	مطلب	 گاهی	در
گوشه	ی	مملکت	اتفاق	 تعبیرات	جنجالی،	با	عکس	های	مهیج	پخش	می	کردند؛	یک	حادثه	ای	یک	
نمی	شدند،	هیچ	ضرری	 مّطلع	 هم	 ابد	 تا	 آن	 	 از مردم	 گر	 ا نداشت؛	 هم	 اهمّیتی	 هیچ	 که	 بود	 افتاده	
که	مّطلع	شدند،	هیچ	نفعی	نمی	کردند.	این	را	درشت	می	کردند،	در	چشم	های	 نمی	کردند؛	بعد	هم	
و	 بمانند	 بی	خبر	 جامعه	 حقایق	 از	 مردم	 که	 این	 برای	 می	کردند	 فرو	 	 زور به	 مردم	 ذهن	های	 و	 مردم	
ت	ستمدیده	ی	ستم	کش	می	آید؛	مردم	را	غافل	نگه	می	داشتند؛	این	

ّ
که	چه	دارد	بر	سر	این	مل نفهمند	

نقش	رسانه	ها	بود.
م	بر	

ّ
	تعلیم	و	تعل رسانه	ها	مطلقًا	قدمی	در	حمایت	افکار	عمومی	و	هدایت	آن	ها	بر	نمی	داشتند،	در

که	یک	مجله	ای،	روزنامه	ای،	یک	مقاله	ای	هم	 گوشه	ای	فرض	بفرمایید	 نمی	داشتند؛	یک	وقتی	یک	
	باید	رسانه	های	نقطه	ی	مقابل	 می	نوشت،	اّما	این	استثناء	بود؛	قاعده	همین	بود	که	عرض	کردم.	امروز
که	روزنامه	ها	مسایل	سیاسی	را	 	تفاهم	شده	و	فهمیده	شد	 آن	رسانه	ها	حرکت	بکنند.	البّته	این	جور

وظیفه رسانه ها 
گذشته و  یم  در رژ
جمهوری اسالمی
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کتاب	ها	 گویندگان	و	نویسندگان	و	 بگویند	و	مسایل	فکری	و	عقیدتی	و	ایدئولوژیکی	را	بگذارند	برای	
و	امثال	این	ها؛	این	البّته	یک	چیز	خیلی	قطعی	ای	نیست؛	می	توانند	روزنامه	ها	هم	مسایل	اعتقادی	

کارهاست. کنند؛	این	یکی	از	مهّمتریِن	 و	مسایل	فکری	را	به	صورت	عمیق	بیان	
گاهی	 	را	رشد	بدهند؛	به	مردم	آ کنند؛	افکار 	را	هدایت	 که	افکار بنابراین		نقش	روزنامه	ها	این	است	
برای	 را	 کنند،	شعارها	 را	عمیق	 اعتقاد	اسالمی	آن	ها	 کنند؛	 گاه	 آ از	مسایل	جهانی	 را	 بدهند؛	مردم	
کنند؛	در	دل	آن	ها	اعتقاد	و	ایمان	به	 کلمات	محض	و	تعبیرات	بی	محتوا	خارج	 آن	ها	از	صورت	یک	
که	نظام	جمهوری	اسالمی	در	مقابله	ی	با	استکبار	 این	شعارها	به	وجود	بیاورند؛	و	سیاست	هایی	را	
کنند،	بپزند	و	بپرورانند	و	در	اختیار	 کنند،	تحلیل	 جهانی	در	پیش	می	گیرد،	این	سیاست	ها	را	توجیه	
تمام	اجزاء	آن	 که	 باشد	 ت	ما	سرتاپایش	مثل	جسمی	

ّ
و	مل ما	 کشور	 و	 ما	 تا	جامعه	ی	 مردم	بگذارند	

کند	و	پمپاژ	 مثل	نبضی	می	زند،	مثل	مغزی	هدایت	می	کند،	مثل	قلبی	نیرو	و	حیات	را	به	همه	می	پرا
که	مسایل	را	 که	مردم	مّتکی	باشند	به	یک	عده	ای	فقط،	و	آن	عّده	باشند	 	نباشد	 می	کند؛	این	جور
این	 بفهمند؛	 را	 مسایل	 و	 کنند	 تحلیل	 را	 مسایل	 بتوانند	 مردم	 نه؛	خود	 کنند؛	 تحلیل	 بتوانند	 فقط	

وظیفه	ی	عمده	ی	رسانه	هاست.
کنونی	ما،	سعی	 که	در	شرایط	 البّته	توصیه	ای	دارم	به	روزنامه	و	به	رادیو	و	تلویزیون	و	او	این	است	
که	انقالب	را	تحمل	 کنند.	بدانید	امروز	چشم	دنیا	-	دنیایی	 کنند	از	مسایل	اختالف	برانگیز	اجتناب	
خودمان	 داخل	 در	 ما	 که	 است	 این	 به	 	- می	داند	 خطرها	 بزرگترین	 را	 اسالم	 که	 دنیایی	 نمی	کند،	
دو	 کردن	 قهر	 برای	 بهانه	 خواهان!	 برادران	 بدهیم.	 از	دست	 را	 یکپارچگی	مان	 و	 انسجام	 و	 وحدت	
گروه	از	هم،	همیشه	توی	جامعه	و	توی	زندگی	مردم	هست	و	هنر	 جناح	و	دو	قشر	از	هم	و	جدا	شدن	دو	
گروه	ها	را	به	جان	هم	بیندازد؛	تحت	 که	بر	روی	این	بهانه	ها	انگشت	بگذارد	و	 	این	بوده	 بزرگ	استعمار
عنوان	زبان،	تحت	عنوان	عقیده	و	مذهب،	تحت	عنوان	قشر،	تحت	عنوان	نژاد	و	خون؛	و	نگذارد	
ت	یک	انسجام	حقیقی	به	وجود	بیاید؛	چون	از	

ّ
ت	ها	با	هم	منسجم	بشوند	و	در	میانه	ی	یک	مل

ّ
که	مل

ت	ها	می	ترسیدند.
ّ
وحدت	مل

کلمه،	 که	واقع	شده،	این	اّتحاد	و	انسجام	عظیم	مردم،	این	وحدت	 امروز	در	جامعه	ی	ما	آن	چه	
کننده	ی	رهبری	در	میان	ما،	این	یکی	از	نعمت	های	بزرگ	الهی	است؛	 این	محور	عظیم	و	هدایت	
ْو 

َ
»ل 	این	نعمت	را	بدانید.	خدای	متعال	به	پیغمبرش	می	فرماید:	 را	بزرگ	بشمرید	و	قدر این	نعمت	

َف َبْیَنُهْم«1؛	تمام	ثروت	های	روی	زمین	
َّ
ل

َ
َه أ وِبِهْم َو لِکّنَ الّلَ

ُ
ْفَت َبْیَن ُقل

َّ
ل

َ
 ما أ

ً
ْرِض َجمیعا

َ
أ

ْ
ْنَفْقَت  ما فِی ال

َ
أ

که	بتوانند	در	میان	اقشار	مردم	در	زمان	پیغمبر؟ص؟با	آن	تعصب	ها	و	جهالت	ها	 کم	بودند	برای	این	
با	هم	منسجم	 بود؛	ما	همه	ی	قشرهاّمان	 	 کنند؛	در	میان	ما	هم	همین	جور ایجاد	 و	انسجام	 وحدت	

1.انفال:	63

لزوم توّجه به 
وحدت توسط 

رسانه ها
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	این	زمینه	وظیفه	 شدند.	بهانه	برای	جدایی،	به	دست	دشمن	نباید	داد،	و	آن	کسی	که	بیش	از	همه	در
که	بیش	از	همه	صدایش	به	مردم	می	رسد؛	بیش	از	همه،	حرف	او	شنونده	دارد.	 کسی	است	 دارد	آن	
گویندگان	 	این	قبیل		هستند،	 	این	قبیل	اند،	رادیو	تلویزیون	از 	این	قبیل	اند؛	هنرمندان	از مطبوعات	از
	این	قبیل	اند	و	من	به	روزنامه	ها	و	 	تریبون	های	عمومی	قرار	می	گیرند	از که	در کسانی	 	این	قبیل	اند،	 از
که	مردم	را	در	مقابل	هم	قرار	می	دهد،	افکار	 کنند	مسایلی	را	 کوشش	 رادیو	و	تلویزیون	توصیه	می	کنم	
کینه	می	کند،	آن	ها	را	نسبت	به	هم	حساس	 و	سالیق	را	در	مقابل	هم	قرار	می	دهد؛	بین	آن	ها	ایجاد	

کنند. 	این	چیزها	جدًا	اجتناب	 می	کند،	از
اقتصادی،	 سیاسی،	 گون	 گونا خطوط	 است،	 انقالبی	 جامعه	ی	 یک	 که	 ما	 جامعه	ی	 در	 البّته	
گر	سالیق	مختلف	امکان	نشان	 گر	نمی	بود	ایراد	داشت،	ا گون	هست،	باید	هم	باشد،	ا گونا سالیق	
که	بگوییم	مگر	رشد	در	جامعه	ی	ما	 دادن	خودشان	را	پیدا	نمی	کردند	و	بروز	نمی	کردند،	جای	این	بود	
که	افکار	مختلف	و	سالیق	مختلف	و	خطوط	 نیست؟	یک	جامعه	ی	رشید	و	انقالبی،	قهری	است	
مختلف	در	زمینه	های	سیاسی	و	اقتصادی	ممکن	است	پیدا	بکنند؛	این	قابل	قبول	است.	اّما	این	
یم،	این	ها	را	در	مقابل	هم	نگهداریم،	مسایل	کوچک	را	بزرگ	کنیم،	 که	این	خطوط	را	به	جان	هم	بینداز
کی	در	مقابل	هم	وادار	کنیم؛	 این	ها	را	برانگیخته	کنیم،	نسبت	به	هم	بی	تحملی	بکنیم،	آن	ها	را	به	هتا
گر	از	جایی	 مطلقًا	این	قابل	قبول	نیست	و	باید	مسئولین	نظام	جمهوری	اسالمی	با	این	حرکت	ها	-	ا

کنند. دیده	شد	-	قاطعانه	برخورد	
این	امام	عزیز	ماست،	مظهر	وحدت	ما،	مظهر	حرکت	ما،	مظهر	ایمان	ما،	مظهر	پیروزی	ما،	ببینید	
که	ما	با	هم	مهربان	باشیم	و	این	را	باید	حفظ	 توصیه	اش	به	ماها	چیست	است؛	توصیه	اش	این	است	
که	نقش	دولت	 کنند،	این	یک	مسأله.	مسأله	ی	بعدی	این	است	 کنیم	و	رسانه	ها	این	وظیفه	را	حفظ	
کوتاه	صحبت	 زمینه	 این	 	 در و	طوالنی	شد،	 قدری	بحث	 البّته	یک	 باب	چی	است.	 این	 	 در حاال	

که	این	جا	بیایم،	ادامه	خواهم	داد. می	کنم	اّما	ان	شاءاهلل	بحث	را	بعدها	در	جمعه	های	بعدی	
حتی	 عمدتًا	 کمپانی	هاست	 و	 سرمایه	دارها	 به	 ق	

ّ
متعل رسانه	ها	 مالکّیت	 غرب،	 در	 ی	

ّ
کل طور	 به	

که	 هست	 بزرگ	 سرمایه	داران	 به	وسیله	ی	 معنا	 در	 دولتند،	 اختیار	 در	 ظاهرًا	 که	 هم	 رسانه	هایی	
هدایت	می	شود	و	خط	داده	می	شوند	و	امروز	عمدتًا	در	اختیار	صهیونیست	هاست.	البّته	دولت	ها	
هم	بیشتر	در	اختیار	سرمایه	دارها	هستند،	و	در	غرب	سرمایه	داری	به	معنای	سرمایه	ساالری	است؛	
یعنی	حکومت	سرمایه	بر	تمام	شئون	مردم،	و	حکومت	سرمایه	داران؛	دولت	ها	را	می	آورند،	دولت	ها	
که	یک	حقیقتی	است،	رسانه	ها	 را	می	برند،	این	حزب	را	تقویت	می	کنند،	آن	حزب	را	زمین	می	زنند؛	

	این	هاست. هم	در	اختیار
است؛	 دولت	 اختیار	 در	 عمومًا	 رسانه	ها	 مارکسیستی،	 و	 سیوسیالیستی	 تفّکر	 با	 شرق	 بلوک	 	 در
کمونیستی	 کامل	با	روش	های	خاص	سوسیالیستی	یا	 که	به	طور	 کشورهایی	 که	در	 هیچ	کس	نیست	

آزادی رسانه ای
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که	 کدام	هم	برای	این	روش	و	ممشایی	 کند؛	هر	 که	بتواند	خودش	مستقاًل	نظرش	را	ابراز	 اداره	می	شوند	
	واقعّیت	است.	اّما	در	جمهوری	 ه	ی	آن	ها	هر	کدام	بخشی	از

ّ
دارند	یک	دلیل	را	ذکر	می	کنند	و	گاهی	ادل

که	ما	اجازه	بدهیم	به	یک	 	این	ها	نیست.	نه	این	جور	است	 اسالمی	و	در	نظام	اسالمی	هیچکدام	از
که	با	مقاصد	پلیدی	با	 که	جز	به	منافع	خودشان	نمی	اندیشند	و	یا	افرادی	 کسانی	 	و	 عده	سرمایه	دار
هر	 بگیرند؛	 در	دست	 را	 افکار	عمومی	 	 اختیار بیایند	 این	ها	 که	 می	کنند،	 بازی	 مردم	 افکار	عمومی	
که	آن	آزادی	بی	قید	و	شرط،	 چه	می	خواهند،	بنویسند؛	هر	چه	می	خواند،	بگویند؛	نه	این	جور	است	
که	در	 ت	نیست،	آزادی	یک	دسته	یی	از	مردم	هست	

ّ
که	در	حقیقت	آزادی	مل آزادی	مطلق،	آزادی	یی	

که	 گروه	های	عمومی	مردم	هستند،	نه	این	را	ما	می	توانیم	اجازه	بدهیم،	نه	هم	این	 کردن	 صدد	اسیر	
که	هیچکس	 که	رسانه	ها	در	بست	باید	در	اختیار	دولت	و	در	خدمت	منافع	دولت	باشند	 معتقدیم	
	این	طریق	حرف	خودش	را	بزند.	هم	آن	روش	و	هم	آن	روش	از	نظر	ما	غیر	قابل	است.	ما	 نتواند	جز	از
آزادی	مطبوعات	را	با	نظارت	و	هدایت،	و	به	خصوص	با	احساس	مسئولیت	دولت	جمهوری	اسالمی	
خط	 را	 مردم	 می	توانند	 بگویند،	 می	توانند	 بنویسند،	 می	توانند	 بدانند	 رسانه	ها	 یعنی	 یم.	 دار قبول	
از	 که	منظورم	 کردند،	دست	های	قوی	دولت	اسالمی	-	 گر	مسئوالنه	حرکتی	 ا اّما	مسئوالنه.	 بدهند،	
دولت،	مجموع	دستگاه	حکومت	است،	شامل	دستگاه	قضایی	هم	می	شود	-	دست	ها	و	پنجه	های	
که	آن	آزادی	به	معنای	 که	مردم	را	منحرف	بکند.	آن	وقت	موجب	می	شود	 نیرومند	دولتی	نمی	گذارد	
که	برای	ما	ایده	آل	و	 صحیحش	و	با	شکل	سالم	اش	در	جامعه	وجود	پیدا	بکند	و	این	آن	چیزی	است	

مطلوب	است.	البّته	این	مربوط	به	مطبوعات	هست.
ق	به	دولت	است،	در	اختیار	دولت	است،	با	مدیریت	دولت	رادیو	تلویزیون	

ّ
رادیو	تلویزیون	متعل

	قانون	اساسی	ماست	زیر	نظارت	سه	قوه	و	با	مدیریت	آن	ها	رادیو	و	 که	در اداره	می	شود،	آن	چنانی	
که	در	آن	حرف	های	مردم،	خواست	های	 	به	معنای	این	نیست	 تلویزیون	اداره	می	شود،	اّما	این	هم	باز
که	آن	چه	برای	مردم	الزم	هست،	از	جمله	انعکاس	 مردم	منعکس	نشود.	بلکه	به	معنای	این	است	
کردن	قدرت	 که	دانستن	آن	ها	برای	مردم	موجب	رشد	و	پیدا	 خواست	ها	و	دردهای	مردم	تا	آن	جایی	
این	 رسانه	ها	 نقش	 بنابراین	 اسالمی	 جامعه	ی	 در	 ضروری.	 است	 چیزی	 یک	 این	 هست،	 تحلیل	

است.
که	در	جلسات	 بازتر	بشود	 و	 بایستی	موشکافانه	تر	 ارتباط	دولت	یک	مقداری	بحث	 نوع	 	 البّته	در
	ارزشمند	و	برجسته	ی	تقوا	را	مشاهده	 کرد.	این	جا	ما	نقش	بسیار بعد	ان	شاءاهلل	این	را	عرض	خواهم	
که	 که	در	خط	اسالم	حرکت	می	کنند	و	نویسندگان	با	تقوا	هستند	 می	کنیم.	مطبوعات	با	تقوا	هستند	
که	از	تهّمت	و	افتراء	و	دروغ	و	ایجاد	اختالف	و	 وقتی	یک	حقیقتی	را	می	نویسند	جوری	می	نویسند	
کنند،	بدون	 که	بدون	تقوا	حرکت	 کسانی	هم	ممکن	است	باشند	 تفرقه	در	آن	پرهیز	شده	باشد.	اّما	
که	برای	جامعه	یک	درد	بزرگ	و	مزمنی	به	حساب	می	آید.	 تقوا	بنویسند،	و	این	همان	چیزی	است	
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که	ما	این	جا	هم	به	نقش	برجسته	ی	تقوا	می	رسیم	و	آن	را	احساس	می	کنیم.	در	همه	جای	 این	است	
جامعه	ی	ما،	تقوا	آن	معنای	خودش	را	می	دهد؛	مراقبت	از	تکلیف	الهی	و	مواظبت	برای	ماندن	در	
که	در	هدایت	افکار	عمومی	 خط	مستقیم.	من	همه	ی	شما	برادران	و	خواهران	را	مخصوصًا	آن	هایی	

کار	بسیار	مهم،	در	نظر	داشته	باشید. 	این	 که	تقوای	الهی	را	در نقشی	دارند،	توصیه	می	کنم	
والسالم	علیکم	و	رحمة	اهلل	و	برکاته
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گفتار سی و هفتم نمودار 
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گفتار سی و هشتم: اهمّیت رسانه برای تأثیر بر فرهنگ 1
بسم	اهلل	الّرحمن	الّرحیم

م	علی	حبیبه	و	
ّ
ی	و	اسل

ّ
	الحمدهلل	رّب	العالمین	احمده	و	استعینه	و	استغفره	و	اتوّکل	علیه	و	اصل

غ	رساالته	بشیر	رحمته	و	نذیر	نقمته	سّیدنا	و	نبّینا	ابی	القاسم	
ّ
نجیبه	و	خیرته	فی	خلقه	حافظ	سّره	و	مبل

محّمد	و	اله	األطیبین	األطهرین	المنتجبین	الهداة	المهدّیین	المعصومین	سّیما	بقیةاهلل	فی	األرضین	
کتابه:	»یا  و	صّل	علی	ائمة	المسلمین	و	حماة	السمتضعفین	و	هداة	المؤمنین.	قال	اهلل	الحکیم	فی	
ِبِه«2

ْ
َمْرِء َو َقل

ْ
 َبْیَن ال

ُ
َه َیُحول ّنَ الّلَ

َ
ُموا أ

َ
ْم َو اْعل

ُ
ُسوِل ِإذا َدعاُکْم ِلما ُیْحییک ِه  َو ِللّرَ ذیَن آَمُنوا اْسَتجیُبوا ِلّلَ

َّ
َها ال ّیُ

َ
أ

در	خطبه	ی	اّول	امروز	مایلم	پس	از	عرض	تشکر	و	قدردانی	مجدد	از	اّمت	حزب	اهلل	به	خاطر	شرکت	
	انتخابات	ریاست	جمهوری	و	همچنین	به	خاطر	حسن	ظّن	و	اظهار	اعتمادی	 یکپارچه	ی	پرشکوه	در
که	به	این	برادر	کوچک	مخلص	خودشان	کرده	اند	و	احساس	سنگینی	این	بار	مسئولیت،	بحث	های	
که	دولت	 کنم.	درباره	ی	این	مسأله	ی	بسیار	مهّم	 قبلی	را	در	زمینه	ی	وظایف	دولت	اسالمی	تعقیب	
کاًل،	چه	وظایفی	را	در	مورد	مردم	دارد،	بحث	طوالنی	و	مفصلی	در	خطبه	های	 اسالمی	و	نظام	اسالمی	
به	 مستمر.	 هم	 است،	 مهّم	 هم	 بحث	 این	 لیکن	 است،	 گذشته	عرض	شده	 ماه	های	 طول	 در	 اّول	
گسترش	فرهنگ	جامعه	 که	از	وظایف	دولت	اسالمی،	اصالح	و	تکمیل	و	 این	جای	بحث	رسیدیم	
است،	عمق	بخشیدن	به	آموزش	معنوی	و	اخالقی	و	همه		جانبه	ی	تمام	آحاد	مردم	است.	درباره	ی	
کردم	 فرهنگ	و	نقش	آن	در	سازندگی	جامعه،	و	نقش	دین	در	سازندگی	فرهنگ	بحث	هایی	را	عرض	

یات	آن	-	الاقل	-	مانده	باشد.
ّ
کل که	امیدوارم	در	ذهن	برادران	و	خواهران	

درباره	ی	نقش	دولت	در	اشاعه	ی	فرهنگ	در	جامعه	یک	موضوع	مهمی	و	یک	مسأله	ی	اصلی	یی	
گسترش	فرهنگ	و	وسائل	تعمیق	فرهنگ	اسالمی	است.	وقتی	ما	 وجود	دارد	و	آن	مسأله	ی	وسائل	
که	هستند	-	 گردان	یک	مدرسه	-	در	هر	رتبه	ای	 که	افراد	جامعه	را	مثل	شا دولت	را	موظف	می	کنیم	

1.بیانات	در	خطبه	ى	اول	نماز	جمعه	تهران	1364/06/15
2.انفال:	24

 نقش رسانه  های 
اجتماعی در 
فرهنگ جامعه
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	را	دارد. کار که	دولت	با	چه	وسایلی،	با	چه	ابزاری	این	 کنیم	 باید	رشد	بدهند،	از	خودمان	باید	سؤال	
این	جا	می	رسیم	به	مسأله	ی	رسانه	های	جمعی؛	یعنی	وسایل	تربیت	و	آموزش	عمومی.	رسانه	های	
	در	اهمّیت		این	رسانه	ها	مطالبی	را	عرض	 جمعی	یک	بحث	بسیار	مفصلی	دارد.	من	امروز	اجمااًل
که	باز	هم	به	محضر	نماز	جمعه	مشرف	 آینده	و	در	هفته	های	دیگری	 می	کنم،	شاید	در	بحث	های	
یادی	در	 کاًل	برای	جامعه	مطرح	بشود.	بحث	ز کنم	و	این	مسأله	 بشوم،	قسمت	های	دیگری	را	عرض	
که	باالخره	مردم	بفهمند	 باب	رسانه	ها	شده	است،	اّما	نه	به	صورت	یک	بحث	منسجم	اّول	و	آخردار	
کدام	است	و	 کاره	اند،	نقش	آن	ها	چیست،	وظیفه	ی	آن	ها	چیست،	اختیارات	آن	ها	 که	رسانه	ها	چه	
	رابطه	ی	با	آن	ها	دارای	چه	اثر	و	نقشی	است.	از	اهمّیت		این	نقش	مهّم	رسانه	ها،	الزم	نیست	 دولت	در

گفته	بشود؛	همه	ی	شما	می	بینید	و	حس	می	کنید. یادی	 چیز	ز
این	 گسترش	 با	 	 امروز ببینید	 مهّم	است.	شما	 بسیار	 رسانه	های	جمعی	 از	 یکی	 تلویزیون	 و	 رادیو	
را	 مطلبی	 منبع،	 یک	 از	 که	 می	کنند	 پیدا	 را	 امکان	 این	 جامعه	 آحاد	 تمام	 پیچیده	چطور	 صنعت	
گسترش	دارد،	 و	 که	در	سرتاسر	جامعه	ی	اسالمی	پوشش	 تلویزیون	 این	 و	 رادیو	 این	 کنند.	 یافت	 در
یادی	به	آن	متوّجه	اند،	 یادی	و	چشم	های	ز یادی	و	دل	های	ز گوش	های	ز 	این	مرزها	 	بیرون	از بلکه	در
کرد.	هر	 گوش	و	چشم	چه	خواهد	 تحت	تأثیر	یک	مرکز	هستند.	این	مرکز	با	این	همه	دل،	با	این	همه	
کانال	مستقیم،	به	تمام	دل	ها	و	به	تمام	 	این	 از انبار	اصلی	و	منبع	اصلی	ریخته	بشود،	 	این	 چه	در
	این	نقش	نقش	 که	با	این	مرکز	به	وسیله	ی	رادیو	ارتباط	دارند،	خواهد	رسید.	ببینید	چقدر جان	هایی	

مهمی	است.
	رادیو	و	تلویزیون،	بقیه	ی	رسانه	های	جمعی	قرار	دارند	مثل	روزنامه	ها،	مثل	سینماها،	 کنار البّته	در	
که	 دستگاه	هایی	 تمام	 لذا	 دارند	 مؤّثری	 فوق	العاده	 نقش	 این	ها	 	 از کدام	 هر	 که	 قبیل،	 این	 	 از و	
گرها،	به	هر	 کودتا کشوری	قدرت	را	به	دست	بگیرند،	همه	ی	انقالبیون،	همه	ی	 می	خواهند	در	یک	
متوّجه	 آن	 به	 که	 نقطه	ای	 اّولین	 کنند،	 تّصرف	 می	خواهند	 را	 	 کشور یک	 امور	 اداره	ی	 که	 وسیله	ای	
که	می	شود	دل	ها	و	ذهن	ها	و	روح	ها	 	این	مرکز	هست	 که	از می	شوند،	صداوسیماست،	چون	می	دانند	
که	 گر	آن	دستگاهی	 و	به	طبع	آن	ها	دست	ها	و	بازوهای	مردم	را	در	یک	جهتی	به	حرکت	انداخت.	ا
بر	این	مرکز	حساس	حکومت	می	کند،	یک	دستگاه	سالم	باشد،	مورد	اطمینان	باشد،	مؤمن	باشد،	
گر	 گام	های	بزرگ	برای	باال	بردن	فرهنگ	جامعه	برداشته	شده.	ا با	سیاست	و	با	درایت	باشد،	یکی	از	
	این	امر	یک	اختالل	به	وجود	 کم	باشد،	در گفتم،	در	آن	دستگاه	 	این	چیزهایی	 خدای	نکرده	یکی	از
می	آید	لذا	سیاست	جمهوری	اسالمی	درباره	ی	رادیو	و	تلویزیون	که	مهّمترین	ابزارها	و	وسایل	گسترش	
ما،	در	چند	سال	 و	ژرف	اندیش	 	 بزرگوار رهبر	 که	 و	معارف	اند،	همان	مطلبی	است	 فرهنگ	 تبلیغ	 و	
که	رادیو	و	تلویزیون	یک	دانشگاه	اند؛	حقیقت	قضّیه	هم	همین	 کردند	و	او	این	بود	 	این	بیان	 قبل	از
گر	مدیریت	دانشگاه	سالم	باشد،	 است.	دانشگاه	آن	جایی	است	که	مردم	را	تعلیم	و	تربیت	می	دهد.	ا
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و	 دانشگاه	 سیاست	گذار	 دستگاه	 و	 دانشگاه	 مدیریت	 گر	 ا و	 بود	 خواهد	 سالم	 تربیت	 و	 تعلیم	 این	
معلمان	دانشگاه	ناسالم	باشند،	تمام	این	دستگاه	عظیم	در	جهت	عدم	سالمت	مردم	و	فکر	مردم	و	
آموزندگان	این	دانشگاه	تمام	خواهد	شد.	این	یک	نکته	ای	است	که	انقالب	ما	به	این	نکته	توّجه	کرده	
کرده	است.	مثل	رادیو	و	تلویزیون،	در	درجه	ی	بعد،	مطبوعات	اند	و	 	راه	آن	سرمایه	گذاری	 است	و	در
کدام	سیاست	باید	 کنیم	و	با	 	باید	اداره	 که	من	البّته	درباره	ی	این	که	ما	چه	جور همچنین	سینماها.	
کنیم،	مطالبی	را	در	خطبه	های	بعد	به	عرض	خواهم	رساند	و	نظراتی	را	ابراز	 این	دستگاه	ها	را	اداره	
ت	ما	و	دولت	جمهوری	اسالمی	و	مسئوالن	به	اهمّیت		و	

ّ
که	مل کرد.	همین	اندازه	الزم	است	 خواهم	

کنند. گسترده	و	نافذ،	درست	توّجه	 حّساسّیت	این	دستگاه	وسیع	و	
کرد.	دشمنان	دین	و	دشمنان	فرهنگ	 که	در	آن	بشود	سهل	انگاری	 این	دیگر	دستگاهی	نیست	
کرده	اند.	هم	 ت	ها	و	استعمارگران	از	دیر	زمانی	به	این	نقش	حساس	توّجه	پیدا	

ّ
اصیل	و	دشمنان	مل

کشورهای	جهان	سّوم	،	در	دنیای	متمّدن	و	مترّقی	این	یک	 کشورهای	جهان	سّوم		و	هم	قبل	از	 در	
کننده	ی	رژیمهای	استکباری	دنیا	مثل	آمریکا	مثاًل،	 گر	دستگاه	های	اداره	 که	ا مسأله	ی	مهمی	است	
گر	نتوانند	این	مردم	را	در	 که	به	هرحال	مردمی	هستند	مثل	بقیه	ی	انسان	ها،	ا نتوانند	مردم	خودشان	را	
کنند،	 جهت	خواستهای	استکباری	و	هدف	های	سلطه	گرانه	ی	خودشان	جهت	دهی	بکنند	و	قانع	

کنند. دنیا	را	نمی	توانند	تصرف	
کند،	میلیون	ها	یا	صدها	 کند،	سلطه	گری	 استکبار	جهانی	برای	این	که	بتواند	در	دنیا	غارت	گری	
گر	نتواند	 کند،	با	انقالبیون	بجنگد،	ا کند،	نیرو	پیاده	 کیلومتر	در	آن	طرف	دنیا	حرکت	 هزار	فرسنگ	و	
کارها	را	 کارهای	نامعقول	و	ناپسند	دلیلی	به	مردم	خودش	ارائه	بدهد،	نخواهد	توانست	این	 برای	این	
که	افکار	عمومی	مردم	آمریکا	علیه	دخالت	 	ویتنام	شکست	خورد	 انجام	بدهد.	آن	روزی	آمریکا	در
هدف	های	 یاد	 ز احتمال	 به	 یا	 یقینًا	 	 کار این	 	 در البّته	 شد.	 بسیج	 ویتنام	 جنگ	 در	 آمریکا	 نظامی	
مورد	محاصره	 ویتنام	 ماجرای	جنگ	 در	 را	 آمریکا	 که	دولت	 کسانی	 آن	 نبود.	 باز	هم	مطرح	 انسانی	
	را	 کار که	روی	هدف	های	انسانی	این	 کسانی	نبودند	 کردند،	 	تبلیغاتی	رویش	وارد	 قرار	دادند	و	فشار
گرایی	های	داخلی	خود	آمریکا	بود،	 گروه	 بکنند.	هدف	های	سیاسی	بود،	اغراض	سرمایه	داری	بود،	
که	توانست	آن	سپاه	و	نیروهای	 یم؛	لیکن	هر	چه	بود،	افکار	عمومی	مردم	آمریکا	بود	 کاری	ندار به	آن	
	نهایت	به	 	ویتنام	داشتند	می	جنگیدند،	به	عقب	نشینی	وادار	بکند	و	در که	در 	نفری	را	 پانصدهزار

	آمریکا	منتهی	بشود؛	این	نقش	افکار	عمومی	است. شکست	فضاحت	بار
کشوری	می	داند	لذا	در	درجه	ی	اّول،	هدف	تبلیغات	آن	ها	این	 یم	مستکّبر		در	هر	 این	نقش	را	رژ
امروز	 می	بینید	 شما	 لذا	 کنند.	 بسیج	 خودشان	 هدف	های	 جهت	 در	 را	 خودشان	 مردم	 که	 است	
اختیار	سرمایه	دارهای	 اروپایی	در	بست	در	 کشورهای	 و	همچنین	 آمریکا	 	 کشور رسانه	های	جمعی	
که	به	وسیله	ی	 کسانی	 کمپانی	های	عظیم	غارت	گر	جهانی	اند.	همان	 بزرگ	و	بانکدارها	و	صاحبان	

 نقش
 رسانه  های 
جمعی در 
 معادالت
جهانی
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آفریقا	 ت	های	
ّ
مل استکباری،	 کشورهای	 این	 بر	 کم	 رژیم	های	حا به	وسیله	ی	 و	 آمریکایی	 دولت	های	

کمپانی	دارهای	بزرگ،	 را	به	غارت	می	برند،	همان	 و	آمریکای	التین	را	می	دوشند	و	ثروت	های	آن	ها	
که	 بیشترین	مطبوعات	آمریکا	و	بیشترین	دستگاه	رادیو	و	تلویزیون	آمریکا	هم	در	اختیار	آن	هاست.	
این	ها	در	درجه	ی	اّول	افکار	خود	مردمشان	را	به	همان	شکلی	که	می	خواهند،	می	سازند،	و	در	درجه	ی	
که	می	خواهند؛	بسیج	می	کنند.	به	این	نقش	بسیار	 دّوم	افکار	عمومی	مردم	دنیا	را	در	همان	جهتی	
تراست	های	درجه	ی	 و	 کارتل	ها	 و	صاحبان	 و	سرمایه	داری	 استثماری	 مهم،	شبکه	های	 و	 حساس	
کی	بر	مطبوعات	 یک	دنیای	غرب،	از	دیر	زمان	آشنا	شدند	و	امروز	یک	شبکه	ی	سرطانی	بسیار	خطرنا
	این	 کم	است.	یک	آمار	تکان	دهنده	ای	را	در و	رادیو	و	تلویزیون	دنیای	غرب	و	دنیای	استکباری	حا
و	 مجله	 و	 روزنامه	 مسأله	ی	 به	 دنیا	 در	 ببینید	 تا	 می	کنم	 برای	شما	عرض	 	 اجمااًل این	جا	 من	 زمینه	
ی	و	همچنین	رادیو	و	تلویزیون،	سرمایه	دارهای	بزرگ	و	جهانی	و	استثمارگران	

ّ
کل 	 مطبوعات	و	به	طور

جهانی	چقدر	اهمّیت		می	دهند.
	این	ده	ها	روزنامه	ای	 که	از 	آمریکا	در	هر	روزی	شصت	و	دو	میلیون	شماره	روزنامه	منتشر	می	شود	 در
که	 می	رسد	 آمریکا	 مردم	 دست	 آمریکا	 	 در روزنامه	 شماره	 میلیون	 دو	 و	 می	شود،	شصت	 منتشر	 که	
	رادیوها	هم	پخش	می	شود	به	زبان	های	مختلف،	 	این	ها	مقاالتش	در این	ها	را	می	خوانند.	بعضی	از
که	در	 گفت	صدها	میلیون	انسان	ها	از	مطالبی	 بنابراین	میلیون	ها	انسان	در	سراسر	دنیا	شاید	بشود	
این	روزنامه	ها	ریخته	شده	مّطلع	می	شوند	و	در	ذهن	آن	ها	اثر	می	گذارد.	حاال	ببینید	این	شصت	و	
	این	مقدار،	نیمی	-	پنجاه	درصد	-	 	آمریکا.	از کیست	در ق	به	

ّ
دو	میلیون	شماره	روزنامه	ی	روزانه	متعل

مستقیمًا	در	اختیار	شبکه	ی	صهیونیست	هاست؛	سرمایه	داران	صهیونیستی،	یهودی	های	خون	خوار	
دست	 در	 را	 استکباری	 کشورهای	 نظامی	 و	 سیاسی	 و	 اقتصادی	 قدرت	 کز	 مرا بیشترین	 که	 زالووار	
	آن	پنجاه	درصد	دیگر	هم	 ق	به	این	هاست.	در

ّ
	این	شصت	و	دو	میلیون	متعل دارند،	پنجاه	درصد	از

به	طور	غیر	مستقیم	دخالت	دارند	و	تأثیر	می	گذارند.
که	با	انگیزه	ی	انتقام	گیری	 پا	به	وجود	آمد	 	ارو 	از	حدود	صد	سال	قبل	یک	هسته	ی	صهیونیستی	در
ت	خاص	دشمن	نبودند،	با	بشرّیت	دشمن	

ّ
کردند	به	گسترش	و	رشد	یافتن؛	با	یک	مل 	نوع	بشر	شروع	 از

که	در	طول	قرن	های	متمادی	یهودی	ها	دائمًا	در	معرض	سرکوفت	و	تعقیب	 بودند.	علت	هم	این	بود	
که	یهودی	ها	زیر	 	بوده	 ت	ها	و	دولت	ها	قرار	داشتند؛	نزدیک	به	بیست	قرن	تقریبًا	این	جور

ّ
و	تحقیر	مل

فشار،	زیر	شکنجه	و	در	همه	جای	دنیا	این	موجوداتی	بودند	که	تو	سری	خوردند،	یک	جاهایی	به	حّق،	
پایه	ی	 و	 گروهی	نشستند	 	این	ها	به	وجود	آمده	بود.	یک	 به	ناحّق.	یک	عقده	ای	در یک	جاهایی	هم	
گرفتن	 	واقع	قدرت	یافتن	و	انتقام	 گذاشتند	در	حدود	صد	سال	قبل،	و	قصد	این	ها	در صهیونیزم	را	

	نوع	بشر	بود. از
وقتی	 اسراییل	خالصه	نمی	شود.	 کشور	 به	مسأله	ی	تشکیل	 این	ها	مسأله	شان	فقط	 که	 	لذاست	

پیدایش 
صهیونیسم 
و رسانه  های 

شیطانی
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بنابراین	 را	می	بیند،	می	بیند	این	ها	 بنیان	گذاران	صهیونیسم	 انسان	آن	اصول	اساسی	و	پرتکل	های	
که	فساد	و	تباهی	و	بداخالقی	و	جنگ	و	فتنه	و	ضعف	نسل	ها	و	دوری	از	فرهنگ	انسانی	را	 دارند	
همان	 از	 این	ها	 نیست.	 آن	ها	مصون	 این	خباثت	 قلمرو	 از	 جا	 هیچ	 کنند.	 تزریق	 ت	ها	

ّ
مل تمام	 در	

	آمریکا	 کردند،	در	دنیا	ظاهر	شدند،	در که	رسانه	های	جمعی	نقش	اساسی	خودشان	را	پیدا	 اوایلی	
سرمایه	دارهای	این	ها	مشغول	فّعالّیت	شدند.	بیشترین	روزنامه	ها	را	و	بیشترین	دستگاه	های	رادیو	و	
	آمریکا	منتشر	 که	در که	شما	می	شناسید	 کردند.	این	روزنامه	های	معروفی	 تلویزیون	را	این	ها	تصرف	
خط	 و	 می	شود	 خوانده	 آن	ها	 مقاالت	 آمریکایی	 رادیوهای	 	 در و	 می	شود	 پخش	 دنیا	 در	 و	 می	شود	
	این	قبیل	اند	از	جمله	 که	با	انقالب	ما	چقدر	دشمن	اند	-	این	ها	غالبًا	از می	دهند	دائمًا	و	می	دانید	هم	
که	چند	تا	مجله	و	رادیو	و	تلویزیون	هم	با	خودش	دارد،	مال	یهودی	هاست،	 روزنامه	ی	نیویورک	تایمز	
که	مجله	ی	معروف	»نیوزویک«	هم	مربوط	به	همان	است،	باز	چند	مجله	و	 روزنامه	ی	واشنگتن	پست	
رادیو	و	تلویزیون	دیگر	هم	دارد.	روزنامه	ی	»وال	استریت	جرنال«	که	روزنامه	ی	سرمایه	دارها	بانکدارهای	
	روزنامه	های	دشمن	با	انقالب	و	جمهوری	اسالمی	است،	آن	پنج	هم	 که	باز	یکی	از آمریکایی	است	

زیر	نفوذ	یهودی	هاست.
دنیا	 در	 که	 فیلم	هایی	 که	 سرمایه	دارهایی	 و	 بزرگ	 کارگردان	های	 و	 فیلم	سازها	 قبیل	 این	 	 از و	
پخش	می	شود	را	این	ها	به	وجود	می	آورند،	تولید	می	کنند،	شهر	سینمایی	معروف	هالیوود	در	اختیار	
	این	دستگاه	خباثت	مجسم	و	دشمنی	با	بشر،	چه	چیزهایی	می	آید	 که	از این	هاست	و	شما	ببینید	
که	از	جمله	ی	آن	ها	مخالفت	با	همه	ی	انقالب	ها،	با	همه	ی	جنبش	های	مردمی	و	به	خصوص	 بیرون	

با	حرکت	اسالمی	است؛	این	نقش	رسانه	هاست	در	دنیا،	ما	باید	این	نقش	را	بدانیم.
که	در	دنیا	 کاغذ	پاره	ها	و	ورق	پاره	هایی	 که	برای	این	رادیوها،	این	صداها،	این	 ت	ما	باید	بدانند	

ّ
مل

منتشر	می	شود،	چقدر	پشتوانه	ی	پولی	و	سیاسی	وجود	دارد.	جنگ	ها	را	این	ها	راه	می	اندازند.	االن	در	
که	بعضی	از	سردمداران	منطقه	ی	خلیج	فارس	 بسیاری	از	مسایل	منطقه،	همین	روزنامه	های	هستن	
که	جمهوری	اسالمی	دشمن	دولت	های	خلیج	فارس	هست	و	در	 خط	می	دهند،	خط	سیاسی.	اینی	
صدد	ریشه	کن	کردن	این	رژیم	هاست	و	می	خواهد	این	ها	را	زیر	و	رو	و	کن	فیکون	کند،	این	خطی	است	
	تأثیرش	را	بخشید؛	 کنار گوشه	و	 	اّول	انقالب	دادند	و	 که	همین	روزنامه	های	خبیث	صهیونیستی	از
که	در	ذهن	این	ها	این	مسایل	وجود	دارد	و	آثارش	را	مشاهده	می	کند.	 که	هنوزه،	آدم	می	بیند	 هنوز	هم	

ما	باید	این	نقش	را	بدانیم.
که	مخصوصًا	 حاال	توان	ما	در	مقابل	این	خباثت	ها،	حاال	تعداد	رادیوها	و	تلویزیوها	و	روزنامه	هایی	
کار	می	کنند	و	برنامه	ریزی	می	کنند	چقدر	است،	این	را	حاال	بعدًا	عرض	 علیه	جمهوری	اسالمی	دارند	
ق	

ّ
گانه	ای	است.	ما	و	دستگاه	های	رسانه	های	جمعی	متعل کرد،	آن	خودش	یک	داستان	جدا خواهم	

که	باید	هم	به	گسترش	فرهنگ	و	عمق	بخشیدن	به	فرهنگ	و	اصالح	 به	نظام	جمهوری	اسالمی	ایران	

نقش مردم و 
حکومت اسالمی 
 برای مقابله
به مثل با رسانه 
های صهیونیستی
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واقعًا	 و	 بیاموزد	 مردم	 به	 کلمه	 معنای	حقیقی	 به	 را	 اسالم	 کند،	 کار	 بر	جامعه	 کم	 فرهنگ	حا کردن	
کند	و	به	فضل	الهی	تا	حاال	 جامعه	را	یک	دانشگاه	بکند.	هم	در	مقابل	این	هجوم	جهانی	مقاومت	

	را	بکنیم. کار هم	توانسته	ایم	این	
اساسی	ای	 مسایل	 دارم.	 تذکراتی	 دارم،	 حرف	هایی	 البّته	 تلویزیون	 و	 رادیو	 مسایل	 درباره	ی	 من	
	این	که	حاال	به	آن	نقطه	نظرها	بگویم،	این	را	الزم	است	بگویم	 که	باید	عرض	بکنم.	اّما	قبل	از هست	
گون	نشان	 گونا کارهای	خوبی	در	مقاطع	 	این	زمینه	انجام	داده	اند	و	 یادی	در که	برادران	ما	تالش	های	ز
که	در	بحث	های	 کمّیت	و	خصوصیاتش	مطالبی	دارم	 کیفّیت	و	 گر	چه	درباره	ی	برنامه	ها	و	 داده	اند	ا
	این	 که	در که	واقعًا	تالشی	 کرد،	اّما	این	را	پیشاپیش	بگویم	 که	عرض	خواهم	 آینده	تذکرات	برادرانه	ای	
مدت	انجام	دادند،	یک	تالش	فوق	العاده	ارزشمندی	است	و	ما	رادیو	و	تلویزیون	ما	یک	تنه	در	مقابل	
کرده	بحمداهلل	تا	به	حال	توفیق	هم	با	ما	بوده.	 این	خیل	عظیم	رسانه	های	جمعی	در	دنیا	مقاومت	

ت	های	دنیا	االن	در	اختیار	جمهوری	اسالمی	و	در	خدمت	جمهوری	اسالمی	است.
ّ
یعنی	افکار	مل

رسانه	هاست.	 مسأله	ی	 خصوص	 در	 کنیم،	 مراقبت	 خود	 از	 باید	 که	 اساسی	ای	 موارد	 از	 یکی	
کند،	 که	به	صورت	اساسی	باید	به	آن	توّجه	بکند	و	برایش	برنامه	ریزی	 دولت	اسالمی	یکی	از	مواردی	
مسأله	ی	صداوسیماست	و	مسأله	ی	مطبوعات.	این	جا	جای	اغماض	و	سهل	انگاری	و	آسان	گیری	
	ارتباط	پیدا	می	کند	و	باید	یک	 کشور که	به	سرنوشت	انقالب	و	سرنوشت	 نیست؛	این	ها	چیزی	است	
	این	بحث،	تقوای	الهی	را	عبارت	می	دانم	 برنامه	ریزی	دقیقی	بشود	و	این	مصداق	تقواست.	من	در
از	مراقبت	مردم	و	مراقبت	دولت	جمهوری	اسالمی	و	مسئوالن	نظام	جمهوری	اسالمی	-	مخصوصًا	

مسئوالن	روابط	عمومی	و	رسانه	های	جمعی	-	در	رعایت	دقیق	موازین	اسالمی.
کنندگان	 که	استفاده	 من	همه	ی	شما	برادران	و	خواهران	چه	مسئولین	عزیز	و	چه	عامه	ی	مردم	-	
این	 و	 فوق	العاده	حساس،	 مسأله	ی	 این	 	 در تقوای	خدا	 به	 می	کنم	 توصیه	 را	 وسایل	هستند	 این	 	 از
گسترش	و	اعتالء	و	اصالح	فرهنگ	و	 مسأله	همین	مسأله	ی	نقش	تبلیغات	و	نقش	روابط	جمعی	در	

»
ً
ه اّیها المؤمنون جمیعا 	انحطاط	و	سقوط	فرهنگ	جامعه	است؛	»اّتقوا الّلَ یا	خدای	نکرده	در

والسالم	علیکم	ورحمة	اهلل	و	برکاته
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گفتار سی و هشتم نمودار 
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گفتار سی و نهم: اهمّیت  و نقش رسانه در جامعه1
بسم	اهلل	الّرحمن	الّرحیم

	الحمدهلل	رب	العالمین	أحمده	و	أستعینه	و	أستغفره	و	أتوکل	علیه	و	أصلی	و	أسلم	علی	حبیبه	
و	نجیبه	و	خیرته	فی	خلقه	و	حافظ	سّره	و	مبلغ	رساالته	بیشر	رحمته	و	نذیر	نقمته	سیدنا	و	نبینا	أبی	
الهداة	المهدیین	المعصومین	المکرمین	 اله	االطیبین	االطهرین	المنتجبین	 القاسم	محمد	و	علی	
هداةالمؤمنین.	 و	 المستضعفین	 حماة	 و	 أئمةالمسلمین	 علی	 صّل	 و	 فی	االرضین	 بقیةاهلل	 سیما	

َمَة«2
ْ

ِحک
ْ
ِکتاَب َو ال

ْ
مهّم ال ِ

ّ
یِهْم َو ُیَعل ْیِهْم  آیاِتِه  َو ُیَزّکِ

َ
وا َعل

ُ
کتابه:	»َیْتل قال	اهلل	الحکیم	فی	

	امروز	هم	از	نظر	مقطع	تاریخی	و	یادگارهای	ارزنده	ی	تاریخ	اسالم	و	هم	از	نظر	مناسبتهای	ُپرشکوه	
نماز	 است.	 آفرینی	 	 شور و	 عظمت	 با	 	 بسیار روز	 ایران	 مسلمان	 ت	

ّ
مل و	 اسالمی	 انقالب	 ارزنده	ی	 و	

برادران	و	خواهران	نمازگزار	 که	همیشه	با	حضور	قشرهای	مختلف	مردم	و	 جمعه	ی	با	شکوه	ما	هم	
	به	مناسبت	حضور	میهمانان	مختلفی	از	سراسر	 اّبهت	و	شکوه	معنوی	اسالم	را	منعکس	می	کند	امروز
	با	شکوه	تری	است.	از	طرفی	راهیان	 گون	نماز	جمعه	ی	بسیار گونا 	و	با	شعارها	و	یادها	و	نام	های	 کشور
الهی	 و	 معنوی	 نیروی	 پایگاه	 که	 موسی	الرضا؟ع؟	 علی	بن	 مقّدس	 مشهد	 از	 عزیز	 بسیجیان	 و	 کربال	
و	عالقه	مندان	 رزمندگان	 	 از نفر	 هزاران	 با	 است	 اسالمی	 بلند	 اندیشه	های	 و	خاستگاه	 اّمت	ماست	
ما	شرکت	 نماز	جمعه	ی	 	 در از	خراسان	 محترمی	 روحانیان	 و	 عزیز	 علمای	 با	حضور	 و	 بسیجیان	 و	
	نماز	جماعت	 ُکردنشین	در	میان	صفوف	برادران	تهرانی	در ُکرد	از	مناطق	 دارند.	از	طرفی	برادران	عزیز	
به	جمهوری	اسالمی	 نیروهای	عالقه	مند	 به	 	 امروز که	 اسرای	عراقی	 از	طرفی	 دارند.	 و	جمعه	حضور	
که	در	شعارشان	شنیدید	همه	ی	ارزش	های	پوشالی	زمامداران	غاصب	 تبدیل	شدندو	همان	طوری	
که	در	 کافر	را،	هم	آن	بت	های	مزدور	و	حیله	گر	را	و	آرزو	می	کنند	 بغداد	را	نفی	می	کنند،	هم	آن	حزب	
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که	نور	چشمان	ما	و	میوه	ی	دل	های	این	اّمت	اند	 کفر	بجنگند	و	هم	عزیزان	جانباز	ما	 صفوف	اسالم	با	
و	حضور	آن	ها	مایه	ی	شکوه	و	عظمت	و	خلوص	و	طهارت	هر	چه	بیشتر	این	مراسم	عظیم	و	با	شکوه	

است.
روزها	هم	روزهای	منتسب	به	پیغمبر	اکرم؟ص؟	و	نبی	معّظم	اسالم	به	مناسبت	والدت	آن	حضرت	و	
	این	مناسبت	ها،	هم	این	 که	هر	یک	از نیز	والدت	با	سعادت	امام	ششم	-	حضرت	صادق؟ع؟	است	
	این	مجمع	بزرگ،	 که	ما	در دو	والدت	مبارک،	هم	هفته	ی	وحدت،	هم	هفته	ی	بسیج،	اقتضا	می	کند	
کنیم.	 که	به	این	مناسبت	ها	الزم	هست	عرض	بشود	عرض	 این	اجتماع	را	مغتنم	بشمریم	و	آن	چه	را	
گذشته	را	پیگیری	می	کنم	چون	بحث	هایی	است	الزم	 در	خطبه	های	اّول،	بنده	دنباله	ی	بحث	های	
و	به	نظر	ما	فوری.	و	در	خطبه	ی	دّوم	به	مسایل	مربوط	به	این	مناسبت	ها	اشاره	ای	می	کنم	و	مطالبی	
قاطع	جمهوری	اسالمی	 و	 و	موضع	قوی	 احوال	جهانی	خودمان	 و	 اوضاع	 از	 و	 کرد	 را	عرض	خواهم	

مطالبی	را	به	عرض	برادران	و	خواهران	می	رسانم.
	در	دنباله	ی	بحث	های	خودمان،	بحث	طوالنی	و	مفصل	ما	در	زمینه	ی	مسایل	فرهنگ،	به	رابطه	ی	
کنندگان	این	نظام	با	رسانه	های	جمعی	رسید.	این،	 دولت	اسالمی	و	نظام	اسالمی	و	مسئوالن	و	اداره	
که	الزم	بود	یک	وقتی	در	یک	مجمع	بزرگی	از	مردم	مطرح	بشود	و	روی	آن	بحث	بشود	 مسأله	ای	است	
رسانه	های	عمومی،	 کل	 درباره	ی	 را	 بحثی	 مناسبت	 این	 به	 و	 استفاده	می	کنم	 فرصت	 از	 من	 لذا	 و	
گانه	مطرح	می	کنم	و	 گانه،	و	برخی	از	رسانه	های	دیگر	به	طور	جدا گانه،	مطبوعات	جدا صداوسیما	جدا
مهم	تر	از	همه	مسأله	ی	صدا	و	سیماست	که	الزم	است	ما	درباره	ی	رادیو	و	تلویزیون	یعنی	این	دستگاه	
که	 کنیم.	البّته	آن	چه	 عظیم	و	این	تشکیالت	مهّم	و	حساس،	یک	نقطه	نظر	روشن	و	جامعی	را	ارائه	
عرض	می	کنم،	ممکن	است	همه	ی	مطلب	نباشد	و	بحث	در	خور	گسترش	بیشتری	هم	باشد.	لیکن	

به	هر	صورت	ما	این	بحث	را	شروع	می	کنیم؛	بحث	صداوسیما	در	نظام	جمهوری	اسالمی.
که	هدف	از	وجود	صداوسیما	در	نظام	اسالمی	چیست.	آیا	صدا	وسیما	یک	 	اّواًل	باید	روشن	بشود	
گر	دارد،	آن	هدف	 کردن	مردم،	دارد	یا	نه؟	و	ا کردن	و	دلخوش	 کردن	و	مشغول	 هدفی	غیر	از	سرگرم	
کم	در	جمهوری	اسالمی	یعنی	 که	رابطه	ی	صداوسیما	با	نظام	حا چیست؟	مطلب	بعدی	این	است	
که	در	جمعه	های	قبل	به	آن	اشاره	ای	شد	و	 که	این	همان	بحثی	است	 مدیران	جامعه	چگونه	است.	

گر	ان	شاءاهلل	شد،	امروز	تفصیل	بیشتری	خواهیم	داد.	 گذشتیم؛	ا در	یک	جمله	از	آن	
یک	 صداوسیما	 بلکه	 نیست	 سرگرمی	 برای	 اصاًل	 صداوسیما	 ما	 نظر	 به	 هدف	ها،	 زمینه	ی	 در	
که	این	وسیله	باید	یک	محتوایی	را	با	یک	هدف	واال	و	مشّخصی،	به	مخاطبان	خود	 وسیله	ای	است	

کند.	 یادی	هم	در	هر	جامعه	ای	هستند	-	منتقل	 که	تعداد	ز 	-
البّته	 که	عرض	می	کنم.	 است	 این	چیزهایی	 به	طور	خالصه	 در	جامعه،	 هدف	های	صداوسیما	
کّل	 از	جامعه،	جامعه	ی	اسالمی	و	نظام	جمهوری	اسالمی	است؛	ما	به	 که	مقصود	ما	 روشن	است	

چرایی تشکیل 
صدا وسیما، 
 اهمّیت و 
وظایف آن در 
حکومت اسالمی
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کاری	نداریم.	ممکن	است	جوامع	دیگر	با	طرز	فکرهای	دیگر،	هدف	های	 صداوسیما	در	جهان	فعاًل	
که	با	اصوِل	ما	سازگار	هست	بیان	می	کنیم	و	 دیگری	برای	صداوسیما	معتقد	باشند.	ما	آن	چیزی	را	

گر	تأمین	بشود،	همان	صدا	و	سیمای	ایده	آل	در	حد	مطلوب	تأمین	شده. این	هدف	ها	ا
که	صداوسیما	را	به	این	حد	از	واالیی	و	ارزشمندی	و	ُپرمحتوایی	برسانیم،	 	برای	این	 	ما	یقینًا	امروز
	از	 که	ما	امروز یادی	باید	انجام	بگیرد.	یقینًا	منصفانه	هم	نیست	 کارهای	ز یم،	 یادی	دار مشکالت	ز
داشته	 را	 	 انتظار این	 است،	 گذشته	 یم	 رژ و	ضایع	شده	ی	 میراث	خراب	شده	 که	 و	سیمایی	 صدا	
کامل	همان	صدا	و	سیمای	ایده	آل	باشد؛	این	ممکن	نیت،	منصفانه	هم	نیست.	 که	به	طور	 باشیم	
ما	حد	مطلوب	را	مشخص	می	کنیم	تا	هدف	معلوم	بشود.	حاال	به	سمت	این	هدف	حرکت	چگونه	

خواهد	بود،	با	چه	شتابی،	با	چه	ابزاری؛	آن،	مسأله	ی	بعدی	است.
در	زمینه	ی	اهداف،	یک	هدف	در	مورد	اسالم	است.	یعنی	صداوسیما	در	نظام	جمهوری	اسالمی	
	تبلیغ	است.	باالترین	 	تعلیم	و	نشر	اسالم؛	چون	یک	ابزار اّولین	هدف	و	مقصدش	باید	عبارت	باشد	از
که	مردم	اسالم	 ارزش	ها	در	جامعه،	با	اسالم	تأمین	می	شود	و	جامعه	آن	وقتی	می	تواند	اسالمی	بشود	
کرد.	اّول،	در	هدف	 که	جامعه	را	بتوان	اسالمی	 گر	اسالم	شناخته	نشود،	امکان	ندارد	 را	بشناسند.	ا
بر	 الهی	 معارف	 کردن	 عرضه	 یعنی	 الهی؛	 آیت	 تالوت	 آیاِتِه «1	هست؛	 ْیِهْم  

َ
َعل وا 

ُ
»َیْتل پیغمبر؟ص؟هم	

گر	نشر	اسالم	و	تعلیم	اسالم	به	وسیله	ی	صداوسیما	در	جامعه	ی	اسالمی	انجام	نگیرد،	یقینًا	 مردم.	ا
از	 را	 	 ابزار مؤثرترین	 است،	 اسالمی	شدن	 که	 اصلی	خود	 به	هدف	 رسیدن	 راه	 	 در اسالمی	 جامعه	ی	

دست	داده.
	آیات	 که	متفکرین	اسالم،	دلسوزان،	معلمان،	برای	این	که	بتوانند	آیه	ای	و	معرفتی	از یک	روزی	بود	
	بودند	با	هزار	زحمت،	یک	عده	ی	معدود	مستمع	را	یک	 کنند،	مجبور و	معارف	الهی	را	به	مردم	تعلیم	
	این	گونه	تعالیم	صحیح	و	معلمین	آن	ها	را	تهدید	می	کرد،	 که	معمواًل کنند	با	خطراتی	 جایی	جمع	
یک	چیزی	را	به	یک	عده	ای	بگویند.	گسترش	معارف	اسالمی	با	آن	وضعّیت،	این	یکی	از	دشوارترین	
	رادیو	و	تلویزیون	می	تواند	با	یک	ساعت،	 که	مناسب	نظام	جمهوری	اسالمی	نیست.	امروز کارهاست	
که	بدون	این	دستگاه	ممکن	بود	انجام	بگیرد	انجام	بدهد؛	بنابراین	این	یکی	 کار	ده	سال	تالشی	را	
از	مبرم	ترین	و	اساسی	ترین	وظایف	صداوسیما	در	جمهوری	اسالمی	است؛	یعنی	تعلیم	اسالم	و	نشر	

کرد. اسالم.	حاال	این	تعلیم	و	نشر	چگونه	انجام	بگیرد،	این	را	بعد	عرض	خواهیم	
که	انقالب	ما	تعبیر	دیگری	از	اسالم	است،	اّما	اسالم	 گر	چه	 هدف	دّوم	در	زمینه	ی	انقالب	است.	ا
دارد	-	 باطن	خود	 	 در انقالب	 که	 آن	مفهومی	 منهای	 انقالبی،	 برداشت	 انقالبی،	 منهای	جهتگیری	
اسالمی	 اسالم	 آن	 معارف،	 این	 گسترش	 برای	 	- قاطع	 مبارزه	ی	 ایجاد	حرکت،	 تحّول،	 ایجاد	 یعنی	
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که	 کرد.	انقالب	یعنی	حرکت	تحّول	آفرینی	 که	بتوان	با	آن	یک	نظام	را،	یک	عده	انسان	را	اداره	 نیست	
بر	مبنای	یک	فکر	انجام	می	گیرد،	این	خود	برای	خود	اصولی	دارد،	قواعدی	دارد،	مبانی	و	تجربیاتی	

دارد،	آموزش	هایی	دارد	و	متکی	به	روحیه	ی	مخصوصی	در	مردم	است.	
عبارت	 وظیفه	 آن	 که	 دارد،	 را	 خود	 وظیفه	ی	 بزرگ	ترین	 هم	 انقالب	 با	 رابطه	ی	 	 در صداوسیما	
تبیین	 برای	مردم،	 انقالب	 کردن	اصول	 یادآوری	 انقالبی	در	مردم،	 تفکر	 به	 از	عمق	بخشیدن	 است	
در	 مردم	 عملی	 حرکتهای	 به	 دادن	 مردم،	جهت	 ذهنهای	 برای	 انقالب	 مبانی	 و	 انقالب	 شعارهای	
	فّعالّیت	های	مختلف،	در	صحنه	های	اجتماع،	در	جهت	انقالب.	حفظ	 گون،	در گونا صحنه	های	
و	دمیدن	روحیه	ی	انقالبی	و	انگیزش	انقالبی	و	تحرک	انقالبی	در	مردم	و	جلوگیری	از	سرد	شدن	مردم	
	فّعالّیتها	و	تحرکات	انقالبی؛	این	هم	یکی	از	 و	بی	تفاوت	شدن	مردم	و	به	مالل	دچار	شدن	مردم	از
گر	رادیو	و	تلویزیون	برای	دمیدن	و	عمق	دادن	به	روحیه	ی	 بزرگترین	وظایف	صدا	و	سیماست.	یعنی	ا
انقالبی	در	مردم	تالش	نکند،	فّعالّیت	نکند،	یقینًا	آن	وظیفه	ی	اساسی	و	مهّم	خودش	را	انجام	نداده.
هدف	دیگر	در	زمینه	ی	فرهنگ	جامعه	است.	صداوسیما	باید	فرهنگ	جامعه	را	اعتالء	بدهد	و	
رشد	بدهد،	مردم	را	از	حالت	ساده	اندیشی	فکری	بیرون	بیاورد،	معلومات	مردم	را	باال	ببرد،	سطح	
با	زبان	همه	 افزایش	بدهد	و	اعتال	بدهد،	مردم	را	خالصه	و	 را	 گون	مردم	 گونا گاهیهای	 فکر	مردم	و	آ
که	پای	صحبت	رادیو	و	تلویزیون	و	 کند.	باید	مردمی	 کس	فهم	از	حالت	عوامی	و	بی	توّجهی	خارج	
که	پای	صحبت	یک	فرزانه	ای	یک	عالمی،	 کسانی	 برنامه	های	رادیو	و	تلویزیون	می	نشینند	مثل	آن	
که	پای	صحبت	فرزانگان	هستند	 کسانی	 یک	استادی	می	نشینند	چطور	استفاده	می	کنند،	چطور	
گاه،	 گذشت	چند	وقتی،	چند	سالی	تبدیل	به	یک	انسان	های		با	سواد،	آ که	بلند	می	شوند	با	 وقتی	
چیز	فهم	و	فرزانه	می	شوند،	همین	طور	صداوسیما	باید	مردم	را	به	فرزانگان	تبدیل	کند،	حالت	نادانی،	
از	 را	 مردم	 کند،	 جدا	 مردم	 از	 ی	

ّ
کل به	 را	 معارف	 و	 اصول	 به	 بی	توّجهی	 حالت	 عوامی	گری،	 حالت	

تزریق	در	 و	 بر	مردم	تحمیل	شده	 که	 را	 لحاظ	فرهنگی	رشد	و	اعتالء	ببخشد	و	فرهنگ	های	غلطی	
	آنی	 که	من	ان	شاءاهلل	بعد	از 	بین	ببرد	و	فرهنگ	زدایی	طاغوتی	بکند	 ذهنیت	جامعه	شده	این	ها	را	از
که	تزریق	شده	به	ذهن	مردم	در	دوران	 کردم	دو	سه	نمونه	از	فرهنگهایی	 که	درباره	ی	صداوسیما	بحث	
طاغوت	این	ها	ذکر	می	کنم	و	نقش	صداوسیما	در	طاغوت	را	تا	حدودی	روشن	می	کنم	تا	ببینید	چطور	
که	این	 کردند	 	اندیشه	های	غلط	و	فرهنگهای	منحط	در	آن	زمان	 به	وسیله	ی	صداوسیما	مردم	را	دچار
در	بحث	های	مفصل	تر	ان	شاءاهلل	بعدًا	خواهد	آمد.	باید	صداوسیما	در	مقابل	آن	حرکتی	که	سال	های	
آن	 بلکه	در	مقابل	 کند،	 دارد	مقاومت	 ادامه	 امروز	هم	در	دنیا	همین	حرکت	 کشید،	 متمادی	طول	
کم	بر	ذهن	 حرکت	غلط	آن	روز	فرهنگ	زدایی	طاغوتی	بکند	و	طاغوت	زدایی	از	فرهنگ	ذهنی	و	حا
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	رابطه	ی	با	فرهنگ	جامعه. مردم	بکند؛	این	هم	در
	رابطه	ی	با	اخالق	و	معنوّیت،	صداوسیما	باید	محیط	را	مساعد	رشد	معنوی	و	اخالقی	بکند	 در
و	 اخالق	 آموزش	 	 کار که	 آن	جایی	 از	 اّما	 باشد	 هم	 اخالق	 معلم	 خودش	 می	تواند	 البّته	صداوسیما	
در	 اخالق	 معلمین	 است	 ممکن	 و	 است	 حّساسی	 و	 ظریف	 بسیار	 کار	 اخالقی	 و	 معنوی	 هدایت	
جامعه	در	میان	مردم	با	نشست	و	برخواست	با	خود	مردم	آن	ها	بهتر	بتوانند	تأثیرات	عمیق	معنوی	و	
	تأثیر	و	رشد	و	گسترش	 اخالقی	و	توّجه	به	خدا	را	در	مردم	به	به	وجود	بیاورند	صداوسیما	باید	زمینه	ساز

یک	چنین	حرکاتی	در	جامعه	باشد.
و	 دقیقترین	 و	 خبرها	 بهترین	 باید	 صداوسیما	 مردم	 سیاسی	 اّطالع	 و	 گاهی	 آ با	 رابطه	ی	 	 در
گزارش	ها	را	از	مسایل	جاری	جهان	و	مسایل	جاری	جامعه	همیشه	به	هنگام	و	در	وقت	 صحیح	ترین	
که	چگونه	خبری	الزم	است	به	مردم	داده	بشود	و	کی	 که	بحث	خبر	و	این	 الزم	در	اختیار	مردم	بگذارد	
که	در	بحث	های	بعدی	این	را	هم	من	به	 که	ممکن	است	 داده	بشود،	این	یک	بحث	مفصلی	است	
گاهی	دادن	به	مردم	در	زمینه	ی	مسایل	سیاسی	عالم،	هر	 	آ طور	مجمل	درباره	اش	بحثی	بکنم.	اجمااًل
که	در	صحنه	ی	سیاست	دنیا	وجود	دارد	یک	حادثه	ای	واقع	می	شود.	 روز	در	دنیا	با	این	حرکت	تندی	
یقینًا	 باشند	 نداشته	 کاملی	 و	 و	درست	 آن	ها	تحلیل	عمیق	 از	 گر	 ا ندادند،	 را	 این	حوادث	 گر	 ا مردم	
اشتباه	برای	مردم	پیش	خواهد	آمد	و	امکان	فریب	خوردن	هست.	باید	دستگاه	عظیم	صداوسیما	
را	دائمًا	در	جریان	 و	عمیق	مردم	 و	تحلیل	صحیح	 با	دادن	خبر	 که	 باشد	 این	 از	هدف	هایش	 یکی	
	با	خبرهای	دقیق	و	صحیح	و	 کننده	آن	هم	 حوادث	عالم	قرار	بدهد،	آن	هم		حوادث	مهّم	و	تعیین	
که	از	 	رابطه	ی	با	دستگاه	مدیریت	جامعه	 گاهی	سیاسی	مردم	و	در 	رابطه	ی	با	آ به	هنگام؛	این	هم	در
	ما	از	دولت،	هیأت	دولت	و	دستگاه	قّوه	ی	مجریه	فقط	نیست	 که	منظور آن	تعبیر	می	کنیم	به	دولت	
تشکیل	 را	 	 کشور مدیریت	 دستگاِه	 مجموعًا	 که	 قضائیه	 قّوه	ی	 و	 مقّننه	 قّوه	ی	 مجریه،	 قّوه	ی	 بلکه	
کارهای	دولت	و	زبان	دستگاه	مدیریت	دولت	 کننده	ی	 	رابطه	ی	با	دولت	هم	باید	تبیین	 می	دهند	در
گرفته،	هر	روزی	با	هزاران	 	را	بر	دوش	 کشور که	بار	سنگین	اداره	ی	 با	مردم	باشد؛	یعنی	آن	دستگاهی	
گاهی	نارسایی	هایی	 	روبه	رو	است،	مشکالتی	هم	قهرًا	دارد،	 کشور کوچک	و	بزرگ	در	سطح	 مسأله،	
و	 کنند	 که	دشمنان	سوءاستفاده	 آن	بشود	 نارسایی	ها	موجب	 این	 و	 باشد	 هم	ممکن	است	داشته	
زبان	مدیریت	جامعه	 بگیرند،	 ندیده	 را	 او	 کار	مثبت	 و	 ببرند	 زیر	سؤال	 را	 دستگاه	مدیریت	جامعه	
کند،	مسایل	را	توجیه	 کار	خودش	را	تبیین	 که	باید	با	مردم	حرف	بزند،	 با	مردم،	صدا	و	سیماست	
کارهای	خودش	قرار	 کند،	مشکالت	خودش	را	با	مردم	صادقانه	در	میان	بگذارد،	مردم	را	در	جریان	
کند	و	 که	الزم	است	توجیه	 کمک	بخواهد،	مردم	را	از	آن	جایی	 که	الزم	است	 بدهد،	از	مردم	آن	وقتی	
که	از	 کننده	ی	جامعه	است	با	مردم؛	این	هم	یک	هدف	دیگر	 خالصه	زبان	دستگاه	مدیریت	و	اداره	

هدف	های	حتمی	و	اساسی	صداوسیما	است.

 وظیفه
صداوسیما 

در قبال دولت 
اسالمی
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که	 کنیم.	صداوسیما	یک	انسانی	نیست	 کارها	از	جاذبه	ی	هنر	استفاده	 	آن	وقت	در	همه	ی	این	
گوش	آن	ها	برساند؛	این	 گوش	بدهند	حرفش	را	به	 که	آن	ها	بخواهند	 برود	دنبال	افراد	و	علی	رغم	این	
گوش	ندهند. گوش	بدهند	یا	 گفتیم	 که	 که	به	همه	ی	این	حرف	هایی	 که	انتخاب	می	کنند	 مردم	اند	

کردن	و	مخاطب	شدن	را	در	مردم	به	 گوش	دادن	و	توّجه	 که	جاذبه	ی	 کند	 کاری	 	صداوسیما	باید	
که	مسأله	ی	هنر	مطرح	می	شود	و	اهمّیت		هنر	 وجود	بیاورد	و	این	با	هنر	امکان	پذیر	است؛	این	جاست	
که	باید	از	هنر	 در	جامعه	ی	اسالمی	و	نظام	اسالمی	و	به	خصوص	در	دستگاه	عظیم	رادیو	و	تلویزیون	
کرده،	در	 کرده،	فراهم	 که	او	آماده		 که	مردم	این	مطالبی	را	 کنند	 کاری	 کثر	استفاده	را	بکنند	و	 حدا
که	 کنند	 گوش	 اختیار	ذهن	مردم	می	گذارد،	مردم	را	می	خواهد	با	این	حقایق	آشنا	بکند	این	را	مردم	

باید	از	هنر	استفاده	بشود.
	این	جا		آن	مسأله	ی	سرگرمی	و	تفریحی	را	که	اّول	اشاره	کردم	مختصرًا	باز	کنم،	یک	عده	ای	منطق	و	
	برنامه	ی	خودش	را	باید	برای	سرگرمی	 کاًل	و	یا	بخش	مهمی	از که	صدا	و	سیما،	یا	 تصورشان	این	است	
که	حقایق	عالی	و	طالب	الزم،	 گر	سرگرمی	معنایش	این	است	 مردم	قرار	بدهد.	سرگرمی	یعنی	چه؟	ا
سخن	های	حکمت	آموز،	درس	های	حتمی	و	ضروری	یی	را	وقتی	انسان	می	خواهد	به	مردم	بدهد،	با	
که	یک	درس	مهّم	را	می	گیرند	 کسل	نشوند،	مردم	لذت	ببرند،	مردم	ضمن	این	 که	مردم	 شکلی	بدهد	
گر	این	است	مقصود،	این	درست	است	و	این	همان	 استفاده	ی	روحی	و	التذاذ	نفسانی	هم	ببرند،	ا
که	یک	غذایی	مقوی	و	الزم	برای	بدن	و	مجموعه	ای	 کردم.	مثل	این	است	 که	عرض	 مطلبی	است	
که	الزم	است	برای	بدن	این	ها	را	یک	آشپز	ماهر،	یک	 	ویتامین	ها	و	پروتئین	ها	و	همه	ی	چیزهایی	 از
	انسان	می	گذارد.	این	 کدبانوی	وارد	در	یک	غذای	بسیار	خوشمزه	و	لذیذ	آماده		می	کند	و	در	اختیار
جا	وقتی	شما	این	غذا	را	مشاهده	می	کنید،	این	غذا	را	فقط	برای	طعمش	شما	نمی	خورید،	این	غذا،	
بر	این	غذا	مترتب	هست	آن	طعم	خوب	غذا	نیست،	آن	لذت	ذائقه	ی	شما	 که	 بیشترین	فایده	ای	
گر	نخورید	ضعف	 که	شما	بدنتان	به	غذا	احتیاج	دارد،	ا 	این	غذا	این	است	 نیست.	هدف	اساسی	از
برای	 غذا	 پس	 نمی	مانید؛	 زنده	 نیست،	 شما	 برای	 تالش	 امکان	 اصاًل	 می	شوید،	 مریض	 می	کنید،	
که	اصاًل	 کنند	 ادامه	ی	زندگی	است؛	منتها	این	غذا	را	ممکن	است	در	یک	شکل	نامطلوب	درست	
که	یک	آدم	با	سلیقه	یی،	هنرمندی،	واردی	این	 انسان	رغبت	نکند	این	را	بخورد،	ممکن	هم	هست	
که	به	ذائقه	ی	هر	انسانی	سازگار	است	 غذا	را	در	یک	شکل	بسیار	مطلوبی	و	با	طعم	بسیار	مطلوبی	

کند،	به	انسان	بدهد. درست	
که	به	عنوان	هدف	صداوسیما	ذکر	می	شود	این	است،	ما	این	 	برنامه	های	صداوسیما	 گر	التذاذ	از ا
	این	راه	انجام	بگیرد؛	 که	در گونه	حرکتی	را	 یم	و	این	درست	است	و	ما	تشویق	می	کنیم	هر	 را	قبول	دار
فرهنگیان،	 برنامه	ی	 نظامیان،	 برنامه	 برنامه	ی	جوانان،	 بزرگساالن،	 برنامه	ی	 کودکان،	 برنامه	ی	 یعنی	
برنامه	ی	 کارگران،	 برنامه	ی	 روستاییان،	 برنامه	ی	 هست،	 صداوسیما	 در	 که	 گونی	 گونا برنامه	های	

مسئله سرگرمی 
و تفریح در 
صداوسیما
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دانش	آموزی	و	همه	ی	برنامه	های	دیگر؛	درس	های	مهّم	اسالمی،	درس	های	تفسیر،	درس	های	عقاید	و	
غیر	ذلک	با	یک	شیوه	ی	هنری	ارائه	بشود،	در	یک	قالب	زیبا	و	لذت	بخش	به	مستمعین	و	بینندگان	
ارائه	بشود؛	این	بسیار	چیز	خوبی	است،	در	قالب	فیلم،	در	قالب	نمایشنامه،	در	قالب	مناظره،	در	
که	از	آن	ها	ظرافت	و	زیبایی	 گونی	 گونا کارهای	 قالب	شعرخوانی،	در	قالب	برنامه	ی	ادبی،	در	قالب	
کالبد	 هم	 کردند،	 استفاده	 انسان	ها	 هم	 بشود؛	 ارائه	 محتواهای	خوب	 آن	 قالب	ها	 این	 	 در می	بارد،	
	این	تغذیه	کسل	 معنوی	و	روحی	انسان	ها،	بنیه	ی	معنوی	انسان	ها	با	آن	غذای	الزم	تغذیه	شده،	هم	از

کردند؛	این	چیز	خیلی	خوبی	است. کمال	عالقه	مندی	و	اشتها	نوشیدند	و	میل	 نشدند.	آن	را	با	
که	یک	ساعت،	دو	 که	ما	بدون	هیچ	محتوایی	فقط	برای	این	 	از	سرگرمی	این	است	 گر	منظور 	اّما	ا
گرم	بشود؛	یعنی	از	حقایق	 ساعت،	پنج	ساعت	افراد	از	حول	و	حوش	خودشان	غافل	بشوند،	سرشان	
گر	فقط	برای	این	است	و	هیچ	فایده	ی	دیگری	نیست،	نه	این	از	هدف	های	 جامعه	بی	اّطالع	بشوند،	ا
گر	چنانچه	با	بعضی	از	خصوصیات	دیگر	همراه	باشد،	لهو	خواهد	 صداوسیما	به	حساب	نمی	آید.	ا
	یاد	خدا،	از	حقایق	 که	انسان	را	از که	»ما	ُیلهی«	یا	»َیلهو	عن	ذکراهلل«	آن	چیزی	 بود؛	یعنی	آن	چیزی	
زندگی،	از	هدف	های	انسانی،	از	معانی	اسالمی	غافل	می	کند	و	منصرف	می	کند	این	به	هیچ	وجه	

مطلوب	نیست.
که	وقتی	انسان	این	فیلم	را	 	تلویزیون	نشان	داده	بشود	 گاهی	دیده	می	شود	یک	فیلمی	-	مثاًل	-	در
می	بیند	بعد	به	طور	طبیعی	آن	احساس	ذکر،	آن	احساس	حال،	آن	توّجه،	آن	رغبت	به	معنویات،	آن	
که	 	انسان	می	میرد.	مدت	ها	انسان	را	سرگرم	و	غرق	در	خودش	می	کند	بدون	این	 رغبت	به	نماز	در
گر	سرگرمی	این	است،	این	قطعًا	جزو	هدف	های	 یک	محتوا	و	پیامی	هم	این	فیلم	داشته	باشد؛	نه	ا

صداوسیما	از	نظر	ما	نیست.
که	هیچ	گونه	ویتامینی،	هیچ	ماده	ی	 که	شما	یک	چیز	را	بخورید،	بدون	این	 این	مثل	این	است	
چیز	 یک	 این	 باشد؛	 داشته	 خوبی	 طعم	 یک	 فقط	 و	 باشد	 او	 	 در مفیدی	 ماده	ی	 هیچ	 قضایی	ای،	
کاماًل	برنامه	ها	پر	شده	و	قوی	و	قانع	و	پرمغز	می	باشد.	 گر	از	جهات	حقیقی	 مطلوبی	نیست؛	البّته	ا
گر	باشد	به	صورت	خیلی	حاشیه	ای	و	جنبی	 حاال	در	کنارش	یک	چیز	سرگرم	کننده	ی	بی	ضرری	هم	ا
که	ما	این	را	 آن	را	ممکن	است	انسان	در	بعضی	از	موارد	مشکل	نداند	و	اشکالی	نداشته	باشد	اّما	این	

یک	هدف	اساسی	و	اصولی	از	صداوسیما	قرار	بدهیم	این	را	ما	قبول	نداریم.
کردم	این	هدف	های	یک	صدا	و	سیمای	ایده	آل	است،	 که	البّته	عرض	 خب،	پس	با	این	هدف	ها	
که	صدا	و	سیمای	ما	امروز	چی	هست	و	چی	می	تواند	باشد؟	آن	یک	بحث	 	این	نیست	 بحث	ما	در
	تنگناهای	فراوانی	هستیم.	 کنیم.	ما	امروز	در دیگر	است،	آن	را	ممکن	است	بعدًا	یک	قدری	بحث	
انتظار	 و	 از	دشمنان	این	طرز	فکر	و	این	جهت	گیری	به	ارث	مانده،	هیچ	توقع	 برای	ما	 این	دستگاه	
نیست	که	ما	بتوانیم	صداوسیما	را	امروز	همان	جوری	اداره	کنیم	که	یک	نظام	اسالمی	صد	در	صد	آن	
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یم	از	صداوسیما	و	نه	منصفانه	 را	مایل	است،	نه.	ما	این	را	به	هیچ	وجه	نه	ادعا	می	کنیم،	نه	توقع	دار
ایده	آل	 سرمنزل	 منزِل	 این	 به	سمت	 باید	صداوسیما	 کند.	 حرکت	 باید	 البّته	 توقعی.	 چنین	 است	
بحث	ها	 همین	 است	 ممکن	 و	 باشد	 داشته	 یم	 امیدوار که	 باشد	 داشته	 را	 الزم	 حرکت	 مطلوب	 و	
که	حرکتشان	را	 که	مسئول	در	صداوسیما	هستند	این	فکر	را	به	وجود	بیاورد	 ان	شاءاهلل	برای	برادرانی	
کنند. 	نزدیک	تر	 که	واقعًا	مطلوب	هست	روزبه	روز کنند	و	صداوسیما	را	به	شکلی	 کنند،	سریع	تر	 تندتر	
گفته	شد	اّواًل	می	فهمیم	که	صداوسیما	فوق	العاده	مهّم	است.	کمتر	دستگاهی	 به	هر	حال	از	آن	چه	
	اّول	انقالب	تا	حاال	شما	ببینید	 	و	در	نظام	جمهوری	اسالمی	به	اهمّیت	صداوسیما	است.	از در	کشور
که	جهت	گیری	های	خوب	داشته	چقدر	خطراتی	را	از	جمهوری	اسالمی	 صداوسیما	آن	وقت	هایی	
کارگردانان	مؤمن	و	صادق	و	 کرده.	اوائل	انقالب	یادتان	هست.	آن	وقتی	که	صداوسیما	در	اختیار	 دور	

که	این	جوری	نبود. که	غالبًا	هم	این	جوری	بود،	جز	در	یک	برهه	هایی	از	زمان	 مخلصی	بوده	
کرده،	در	زمینه	های	مختلف.	در	نمودهای	عظیم	مردمی	 ایفا	 را	 ارزنده	ای	 صداوسیما	نقش	های	
گون	و	در	مسایل	دیگر	و	انصافًا	در	یک	 گونا انقالب،	در	تحریض	مردم	در	حضور	مردم	در	عرصه	های	
گاهی	تشویق	هم	شدند	و	 که	به	وسیله	ی	برادران	مسئول	ما	 	ارزنده	ای	داشته	 مواردی	نقش	های	بسیار
که	نقص	و	اشتباه	بوده	و	اهمّیت		این	 گرفته.	البّته	مواردی	هم	بوده	 مورد	تقدیر	هم	حرکات	آن	ها	قرار	

که	می	تواند	روی	جامعه	بگذارد	می	توانید	بفهمید؛	این	یک. 	این	تأثیری	 دستگاه	را	شما	از
که	به	قدری	حساس	است	 ثانیًا	نشان	داده	می	شود	حّساسّیت	این	دستگاه،	این	دستگاهی	است	
یادی	 ز کاری	در	آن	موجب	ضررهای	 کم	 یا	 	آن	 یا	وجود	عدم	صداقتی	در 	آن	 اندک	اشتباهی	در که	
گر	هم	بد	 کرد	ما	فایده	بردیم،	ا کار	 گر	خوب	 که	بگوییم	خب	ا خواهد	شد.	این	یک	دستگاهی	نیست	
که	مؤثر	 کند	به	همان	اندازه	ای	 کار	 گر	بد	 که	نداشته	باشیم.	خب،	فایده	نداشته،	نه	ا کرد	مثل	این	 کار	
که	این	هم	حّساسّیت	این	دستگاه	را	نشان	می	دهد	 هست	ضررهای	وسیع	و	عمیقی	خواهد	داشت	
کند	و	ثالثًا	 که	با	اندک	انحرافی،	با	اندک	بی	صداقتی	ای	ممکن	است	خطرها	و	ضررهای	بزرگ	ایجاد	
یادی	انجام	بگیرد	 	آن	فّعالّیت	و	تالش	ز کارطلب	این	دستگاه؛	این	دستگاه	احتیاج	به	این	دارد	که	در
کاردانی	و	تخصص	و	 کارایی	و	 	باشد،	اّول	خصوصیت	 کارها	از	دو	خصوصیت	باید	برخوردار و	این	
که	بتواند	این	 که	یک	مدیریت	قوی	الزم	دارد	صداوسیما	 دّوم	دلسوزی	و	صمیمیت	و	عالقه	مندی	
یا	 گر	مدیریت	قوی	نباشد	 ا 	

ّ
کند	واال کارایی	حفظ	 کنار	آن	تخصص	و	 را	در	 صمیمیت	و	صداقت	

کدام	بشود	یک	ضرر	 که	هر	 کاردانی	و	لیاقت	لنگ	خواهد	زد	 صمیمیت	و	صداقت	لنگ	خواهد	زد	یا	
و	خسارت	بزرگی	خواهد	بود؛	این	اهمّیت		این	دستگاه	است.

آن	 و	 کردم	 این	جا	مطرح	 کردم،	 که	بحث	 آخرین	جمعه	ای	 که	در	 آن	مطلبی	 به	 بر	می	گردم	 حال	
که	رابطه	ی	دستگاه	مدیریت	جامعه	با	یک	چنین	دستگاه	با	عظمت	و	مهّم	و	حساس	و	 این	است	

اهمّیت نقش 
صداوسیما

 رابطه دولت
و رسانه
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	انسانی	چگونه	رابطه	ای	است؟	اعتقاد	ما	این	است	و	 کار کار	فنی،	چه	 کارطلب	از	همه	جهت،	چه	
که	این	دستگاه	 کردم	این	را	می	طلبد	 کردم	و	مطالعه	 که	بنده	فکر	 نظام	جمهوری	اسالمی	تا	آن	جایی	

کاماًل	در	اختیار	دستگاه	مدیریت	جامعه	باشد.
قرار	 سرمایه	داران	 اختیار	 در	 را	 صداوسیما	 دستگاه	های	 که	 غربی	 نظام	های	 مثل	 نمی	توانیم	 ما	
که	 	زورمندان	قرار	می	دهند	و	آن	ها	هستند	 کمپانی	ها	قرار	می	دهند،	در	اختیار می	دهند،	در	اختیار	
جامعه	را	خط	می	دهند؛	ما	نمی	توانیم	در	اختیار	آن	ها	قرار	بدهیم؛	یعنی	حداقل	فعاًل	تا	سال	هایی	
که	در	جامعه	ی	ما	با	 که	احتیاج	به	این	هست	 نمی	دانم	تا	چند	سال،	ممکن	است	تا	بیست	سال	
کند	و	به	مردم	 کامل	و	با	مدیریت	مطمئن	و	امن	صداوسیما	محتوای	خودش	را	فراهم	 دقت	و	مراقبت	
	این	برهه	ی	از	زمان	از	دستگاه	مدیریت	جامعه	 و	به	اذهان	مردم	و	به	دل	های	مردم	برساند،	ما	الاقل	در
امام	صّحه	 وسیله	ی	 به	 یا	 تعیین	شده	اند،	 امام	 وسیله	ی	 به	 یا	 تعیین	شده	اند	 مردم	 وسیله	ی	 به	 که	
یم.	لذا	این	دستگاه	 کسی	را	نداریم،	هیچ	دستگاهی	را	ندار 	این	ها	امین	تر	و	امن	تر	 گذاشته	شده	اند	از
قانون	اساسی	 	 که	در این	درست	همان	چیزی	است	 و	 با	مدیریت	دستگاِه	مدیریت	جامعه	است	
و	 قّوه	ی	مجریه	 قوه	است:	 از	سه	 نمایندگانی	 با	 این	دستگاه	 اداره	ی	 یعنی	 بینی	شده،	 ما	هم	پیش	
را	ترسیم	می	کنند،	این	ها	هستند	 که	خطوط	اصلی	 که	این	ها	هستند	 قّوه	ی	مقّننه	و	قّوه	ی	قضائیه	
کار	شورای	 که	نظارت	می	کنند	و	اهمّیت		 کننده	را	تعیین	می	کنند،	این	ها	هستند	 که	مدیران	اداره	
	باید	مراقب	باشند	تا	بتوانند	این	حرکت	را	درست	 که	چقدر 	این	جا	معلوم	می	شود	و	این	 سرپرستی	از
که	 کارهایی	 کنونی	ما	و	 	این	زمینه.	البّته	در	زمینه	ی	وضع	 انجام	بدهند؛	این	یک	بحث	اجمالی	در
که	ممکن	است	بعد	در	خطبه	یی	دیگر	ان	شاءاهلل	و	جمعه	ای	دیگر	 باید	انجام	بگیرد	مطالبی	هست	

عرض	بکنم.
	پایان	این	خطبه	وصیت	به	تقوا	را	در	همین	زمینه	ی	تبلیغ	و	رسانه	های	جمعی	این	می	دانم	 من	در
که	تقوای	الهی	را	 کنم	 	انحاء	با	این	رسانه	ها	ارتباط	دارند	توصیه	 که	به	نحوی	از کسانی	 که	به	همه	ی	
	و	 کشور کارمندان	صداوسیما	هستند	در	سراسر	 که	 کسانی	 کنند.	 کار	حساس	و	مهّم	رعایت	 	این	 در
	انحاء،	اداره	ی	این	دستگاه	عظیم	و	حساس	را	بر	عهده	دارند،	حتی	کسانی	 که	به	نحوی	از آن	کسانی	
کنند،	یک	دوربین	 کنند،	یک	بلندگو	را	نصب	 	این	دستگاه	یک	پیچ	را	ممکن	است	سفت	 که	در
کنند	موازین	 باید	رعایت	 کارهای	آن	ها	خیلی	مهّم	است	و	 که	این	 باید	بدانند	 را	بگردانند،	این	ها	
که	خدای	 کنند	آن	چیزی	را	 که	خدا	از	آن	ها	می	خواهد	و	ترسیم	 الهی	را،	رضای	خدا	را،	آن	چیزی	را	
	رابطه	ی	با	محتوای	صداوسیما	برنامه	دارند	 که	در متعال	طلب	می	کند	برای	مردم	و	همچنین	کسانی	
بایستی	واجب	ترین	چیزها،	الزم	ترین	مسایل،	 	 این	ها	هم	همین	طور دارند؛	 و	درس	 دارند	 و	مطلب	
کنند	و	سالمترینش	را	به	مردم	 گفته	بشود	را	انتخاب	 که	باید	به	مردم	داده	بشود	و	 مهّمترین	مطالبی	
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کنند	تقوای	الهی	را؛	یعنی	آن	 	این	دستگاه	بایستی	مراعات	 ارائه	بدهند.	مردم	هم	در	استفاده	ی	از
	این	دستگاه	عظیم	بخواهند	و	استفاده	کنند.	 چیزی	را	که	مفید	هست	و	به	دردشان	می	خورد،	آن	را	از

.
ً
ه جمیعا ه بتقوی الّلَ اوصیکم عبادالّلَ

	و	السالم	علیکم	و	رحمة	اهلل	و	برکاته
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گفتار سی و نهم نمودار 
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گفتار چهلم: آفت های صداوسیما1
بسم	اهلل	الّرحمن	الّرحیم

حبیبه	 علی	 م	
ّ
اسل ی	

ّ
واصل علیه	 اتوکّل	 و	 استغفره	 و	 استعینه	 و	 احمده	 العالمین	 رّب	 الحمدهلل	 	

نبّینا	 و	 نقمته	سّیدنا	 نذیر	 و	 رحمته	 بشیر	 رساالته	 غ	
ّ
مبل و	 فی	خلقه	حافظ	سّره	 و	 و	خیرته	 نجیبه	 و	

المعصومین	سّیما	 المهدّیین	 الهداة	 المنتجبین	 االطهرین	 االطیبین	 اله	 و	علی	 ابی	القاسم	محّمد	
بقّیة	اهلل	فی	األرضین	و	صّل	اهلل	علی	ائّمة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.	قال	اهلل	

َمَة«2
ْ

ِحک
ْ
ِکتاَب َو ال

ْ
مهّم ال ِ

ّ
یِهْم َو ُیَعل الحکیم	فی	کتابه:	»ُیَزّکِ

گذشته،	به	مناسبت	مسئولیت	ها	و	وظایف	مدیریت	جامعه	در	نظام	اسالمی،	 	بحث	هفته	های	
گروهی	منتهی	شد.	مطالبی	عرض	شد،	امروز	 به	بحث	در	باب	وسایل	ارتباط	جمعی	و	رسانه	های	
	رابطه	ی	با	 کشور	ما	در کنونی	 هم	مختصرًا	مطالبی	را	عرض	می	کنم،	و	در	خطبه	ی	دّوم	مباحث	مهّم	
که	درباره	ی	آن	ها	با	تفصیل	بیشتری	 جنگ	تحمیلی	و	عکس	العمل	استکبار	جهانی	مطرح	هست	

کرد. عرایضی	عرض	خواهم	
بحث	در	باب	رادیو	و	تلویزیون،	یک	بحث	الزم	و	ضروری	است	چون	بعد	از	آن	که	ما	در	هفته	ی	
کردیم	به	بیان	هدف	های	صداوسیما	در	نظام	اسالمی،	در	میان	اظهار	نظرها	و	تلفن	هایی	 قبل	شروع	
که	 	این	 که	غرض	را	طرح	این	بحث	چیست؟	غیر	از که	می	شد،	این	سؤال	هم	احیانًا	وجود	داشت	
یکی	از	مسایل	مهّم	جامعه	و	پدیده	های	عمومی	و	حساس	جامعه	همین	صدا	و	سیماست	و	باالخره	
بکنند،	 بیان	 را	 خودشان	 دیدگاه	 و	 نظر	 اساس	 و	 مهّم	 مسأله	ی	 این	 درباره	ی	 کشور	 مسئولین	 باید	
که	 	این	 	رابطه	ی	با	مردم،	و	آن	عبارت	است	از عالوه	ی	بر	این،	دو	هدف	دیگر	مورد	نظر	هست	یکی	در
کنند	و	در	 	این	دستگاه	عمومی	عظیم	را	به	درستی	بشناسند	و	تنظیم	 مردم	توقعات	و	انتظاراتشان	از
که	نظامی	مردمی	است	و	به	خواست	مردم	و	اراده	ی	مردم	و	تصمیم	مردم	متکی	 نظام	اسالمی	ما	-	

1.بیانات	در	خطبه	ى	اول	نماز	جمعه	تهران	1364/09/29
2.جمعه:	2

اهداف 
صداوسیما در 
حکومت اسالمی
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است	-	در	همه	ی	شئون،	مردم	باید	نظر	و	خواست	و	دید	مستدل	و	راسخ	و	صحیحی	را	دارا	باشند.
این	 تصمیم	گیرندگان	 و	 مسئولین	 مخصوصًا	 و	 صداوسیما	 کارکنان	 با	 رابطه	ی	 	 در دّوم	 هدف	
گوش	ها	ودل	ها	برسانند،	آن	ها	هم	به	 که	به	 که	پیام	انقالب	اسالمی	را	در	اختیار	دارند	 دستگاه	است	
کنند	و	برنامه	ها	را	و	برنامه	ریزی	ها	را	 اصول	اساسی	در	باب	این	رسانه	های	عمومی	و	مهّم	توّجه	پیدا	
کنند	و	به	خصوص	عناصری	 و	دستگاه	ها	را	و	فّعالّیت	ها	را	هر	چه	بیشتر	بر	طبق	این	هدف	ها	تنظیم	
و	 و	اسالم	 انقالب	 که	 کنند	 توّجه	 به	درستی	 قرار	دارند،	 کننده	ی	صداوسیما	 تعیین	 که	در	رده	های	
	این	دستگاه	 	این	دستگاه	عظیم	و	حساس	چه	انتظاری	دارند	و	چگونه	می	شود	در مردم	و	مسئولین	از

کرد. کرد	و	انجام	وظیفه	 خدمت	
که	عمده	ترین	هدف	های	تشکیل	 گفتم	 کردم	و	 خالصه،	چند	هدف	را	در	باب	صداوسیما	عرض	
دّوم	تحکیم	 نشر	اسالم،	 اّول	 این	چند	چیز	است:	 نظام	جمهوری	اسالمی،	 در	 اساسًا	 این	دستگاه	
گاهی	های	 انقالب،	سّوم		اعتالی	فرهنگ	عمومی،	چهارم	زمینه	سازی	اخالق	و	معنوّیت،	پنج	رشد	آ
اجرا	 و	دستگاه	 مدیریت	جامعه	 گویای	 زبان	 مردم،	ششم	 همه	ی	 در	 اطالعات	سیاسی	 و	 سیاسی	
که	همه	ی	این	برنامه	ها	در	ذهن	مردم	 	و	هفتم	ایجاد	جاذبه	ای	برای	این	 کشور کننده	ی	 کننده	و	اداره	
و	دل	مردم	به	دست	صحیحی	جایگزین	بشود؛	این	ها	عمده	ترین	هدف	هاست.	در	حاشیه	ی	این	

کرد	و	غالبًا	به	همین	هدف	های	عمده	برمی	گردد. هدف	ها	البّته	اهداف	دیگری	را	هم	می	شود	ذکر	
به	 را	 مسایل	 این	 دنباله	ی	 در	 مفصل	تر	 بحث	 و	 بکنم	 مطرح	 باید	خالصه	 	 باز که	 را	 	 امروز بحث	
جلسات	بعد	بگذارم،	درباره	ی	آفات	صدا	و	سیماست.	یعنی	هم	مسئولین	و	هم	مردم	توّجه	کنند	که	
گر	مردم	بدانند،	در	 	بیماری	و	آفت	خواهد	شد؛	این	را	ا دستگاه	رادیو	و	تلویزیون	در	چه	شرایطی	دچار
کارکنان.	چند	آفت	عمده	را	من	به	طور	خالصه	 کوشید	و	همچنین	مسئولین	و	 اصالح	وضع	خواهند	

مطرح	می	کنم،
کننده	ی	رسانه	های	جمعی	ما	 گر	دستگاه	اداره	 کردن	این	هدف	هاست.	ا 	اّولین	آفت	ها	فراموش	
	تبلیغ	اسالم	و	نشر	اسالم	یا	تحکیم	 	این	تأسیس	عظیم،	اصاًل	چیست؟	از که	هدف	از کنند	 فراموش	
که	 بقیه	ی	چیزهایی	 و	 به	مردم	 گاهی	سیاسی	دادن	 آ و	 یا	رشد	 و	در	ذهن	مردم،	 انقالب	در	جامعه	
که	هدف	این	هاست،	مطمئنًا	دستگاه	رادیو	و	تلویزیون	منحرف	خواهد	 کنند	 گر	فراموش	 گفته	شد.	ا
کسی	تعمد	و	غرض	هم	نداشته	باشد،	اّما	همه	ی	مشکالت	 	انحراف	و	اشتباه،	 شد.	ممکن	است	در

جامعه	بر	اثر	تعمد	و	غرض	ورزی	به	وجود	نمی	آید.
	و	در	مسایل	عمومی،	 کشور 	اداره	ی	 که	بسیاری	از	مشکالت	در ما	خوب	است	توّجه	داشته	باشیم	
که	ناشی	از	غفلت	است،	نه	ناشی	از	تعمد،	نه	ناشی	 حتی	مسایل	خصوصی،	بر	اثر	اشتباهاتی	است	
را	 اشتباهاتی	 گاهی	 ما	 بی	توّجهی	های	 و	 ما	 غفلت	های	 احیانًا.	 نفوذ	دشمن	 	 از ناشی	 نه	 از	غرض،	
کمتر	از	لطمات	ناشی	از	تعمد	 که	خطر	آن	ها	و	لطمات	ناشی	از	آن	ها	 ممکن	است	به	وجود	بیاورند	

آفات صداوسیما

آفت فراموشی 
اهداف
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نیست.
که	ممکن	است	احیانًا	ناشی	از	اشتباه	 کردن	هدف	های	اصلی	و	اساسی	صداوسیما	 لذا	فراموش	
	بود،	این	 کار 	 گر	در که	تعمدی	و	غرضی	ا باشد،	این	همان	خطرات	و	ضررهایی	را	به	وجود	خواهد	آورد	
لطمات	به	وجود	می	آید.	لذا	در	دستگاه	عظیم	صداوسیما	و	سیمای	جمهوری	اسالمی،	به	طور	دائم	
برنامه	ریزان،	به	مجریان،	به	 تا	فراموش	نشود	به	طراحان،	به	 	قرار	بگیرد	 باید	این	هدف	ها	مورد	تکرار
گفته	بشود	 	ارائه	ی	برنامه	های	صداوسیما	بر	عهده	دارند،	باید	دائم	 که	نقش	های	عمده	ای	در کسانی	
که	این	برنامه	ها	از	هدف	های	اصلی	خود	نباید	منحرف	بشود	و	این	هدف	ها	برای	آن	ها	تکرار	بشود.	
که	ممکن	است	در	دستگاه	تبلیغات	عمومی	 	این	هدف	ها	بزرگ	ترین	آفتی	است	 کردن	از فراموش	

کشور	-	یعنی	صداوسیما	-	به	وجود	بیاید.
گاهی	سیاسی	 کید	می	کنیم.	مسأله	ی	نشر	اسالم،	تحکیم	انقالب،	آ لذا	باز	هم	آن	هدف	ها	را	ما	تأ
برای	مردم،	زمینه	سازی	معنوّیت	و	تبیین	مواضع	مجریان	جامعه	و	این	قبیل	چیزهایی	که	هدف	های	

کم	قانع	نباید	بشوند. 	تمام	برنامه	ها	رعایت	بشود؛	یعنی	به	 عمده	ی	این	دستگاه	هستند،	باید	در
یک	 باشد.	 از	حجمش	 کم	تر	 محتوایش	 ما	 عمومی	 رسانه	های	 دستگاه	 که	 است	 این	 دّوم	 آفت	 	
که	ما	باید	ساعات	 بحثی	بین	مسئولین	در	باب	صداوسیما	چندسال	قبل	بود،	بعضی	معتقد	بودند	
کننده	ی	 که	صدای	جمهوری	اسالمی	و	دستگاه	منعکس	 کنیم	 کاری	 برنامه	ها	را	افزایش	بدهیم	و	
پیشرفت	 و	یک	 بسیار	خوبی	است	 ایده	ی	 البّته	یک	 این	 بزند؛	 مردم	حرف	 با	 دائم	 انقالب	 اهداف	
در	 قبل	 سال	های	 از	 بیش	 امروز	 ما	 مطمئنًا	 ما.	 فرستنده	ی	 دستگاه	های	 کار	 در	 است	 چشمگیری	
	با	دنیا،	گویندگان	ما	و	متفکرین	 یم؛	با	زبان	های	مختلف،	امروز دستگاه	های	خودمان	حجم	برنامه	دار
ما	و	نویسندگان	ما	حرف	می	زنند؛	به	زبان	های	مختلف	از	آن	ها	پیام	اسالم	و	انقالب	شنیده	می	شود،	
که	در	آن	بحث	چند	سال	قبل	رویش	تکیه	می	شد،	و	آن	 	این،	یک	حرف	دیگری	هست	 کنار اّما	در	
گر	این	حجم	را	با	محتوای	الزم	همراه	نکنیم،	شنیدن	صدای	ما	برای	شنوندگان،	به	 که	ما	ا این	بود	
مرغوب	 هیچ	گونه	 مردم	 برای	 که	 مطالبی	 یا	 است	 تکراری	 گر	حرف	های	 ا آورد.	 ماللت	خواهد	 مرور	
که	حتی	قشری	از	قشرهای	جامعه	 نیست	و	جاذبه	ای	ندارد،	در	صداوسیما	تکرار	بشود،	برنامه	هایی	

	آن	نیستند،	این	یک	چیز	زائد	هست. که	قابل	توّجه	باشند،	مشتری	و	مستمع	و	خواستار هم	
بود.	هر	وقت	 آفت،	 این	 	 آفت	های	دیگر،شدیدًا	دچار 	مثل	 گذشته	دستگاه	صداوسیما	 یم	 رژ 	 در
که	برای	مردم	 شما	این	پیچ)منظور	پیچ	تلویزیون(	را	باز	می	کردید،	یک	چیزی	داشت،	اّما	چیزهایی	
غالبًا	هیچ	فایده	نداشت،	بسیاری	اش	ضرر	هم	داشت،	موارد	خیلی	معدودی	هم	ممکن	بود	منافعی	
که	 داشته	نباشد.	البّته	امروز	آن	جور	نیست.	اّما	این	آفت	باید	به	دستگاه	صداوسیما	رسوخ	نکند	
کردن	و	ُپرمحتوا	 کم	محتوا	باشد.	ما	باید	برای	ُپرمغز	 	برنامه	ها	چیزهای	 آن	چه	داده	می	شود	به	مردم	در
کردن	فرستنده	های	تبلیغاتی	خودمان	-	چه	برای	مردم	و	چه	برای	مردم	دنیا	-	از	متفکرین،	صاحبان	

کمبود  آفت 
 محتوا نسبت
 به حجم
برنامه ها
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هنرمندان	 نویسندگان	خوب،	 دارند،	 مردم	 برای	 تازه	یی	 که	حرف	 کسانی	 ذوق،	 اندیشه،	صاحبان	
کم	محتوایی،	یک	 کنیم.	 کنیم	تا	بتوانیم	این	برنامه	ها	را	ُپر	محتوا	 زبردست	و	چیره	دست،	استفاده	
خطری	است،	یک	آفتی	است	که	گاهی	انسان	ترجیح	می	دهد	که	برنامه	ای	نباشد	تا	این	که	برنامه	ای	

کم	محتوا	باشد. که	 باشد	
که	حاال	بعدًا	 کرد،	بحث	هایی	هست	 که	باید	استفاده	 	نوع	افرادی	 البّته	در	زمینه	ی	استفاده	ی	از
انقالب	 	 از بیگانه	ی	 جّو	 تسلط	 بشود،	 پرهیز	 آن	 از	 باید	شدیدًا	 که	 دیگری	 آفت	 یک	 می	کنم.	 عرض	
اندرکاران	دچار	 یا	دست	 نباید	مسئوالن	 انقالب،	 	 از بیگانه	ی	 و	 	 اثر	سلطه	ی	جّو	دور بر	 یعنی	 است.	
تهاجم	 بیگانه	حالت	 فرهنگ	های	 با	 مقابله	ی	 یم	در	 ما	مجبور بشوند.	 بیگانه	 فرهنگ	های	 از	 رعب	
حالت	 هست،	 هم	 آن	 طبیعت	 که	 آن	چنانی	 اسالم	 فرهنگ	 و	 انقالب	 فرهنگ	 گر	 ا باشیم.	 داشته	
	به	عقب	نشینی	 تهاجم	نسبت	به	فرهنگ	های	مضر	و	مخرب	و	مفسد	نداشته	باشند،	یقینًا	مجبور
	ناشی	از	تسلط	افکار	ضداسالمی	یا	غیر	اسالمی	یا	بی	تفاوت	نسبت	 خواهد	شد.	نباید	تسلیم	جّو	فشار
باید	صددرصد	 کار	می	کنند،	 که	در	صداوسیما	 کسانی	 تمام	 و	اسالم	شد.	نمی	گویم	ما	 انقالب	 به	
که	ممکن	است	چنین	چیزی	ممکن	نباشد،	یا	الاقل	در	حال	حاضر	چنین	 آدم	های	انقالبی	باشند،	
که	با	انقالب	جانشان	 	انقالب،	عناصری	 چیزی	ممکن	نباشد.	اّما	می	گویم	ما	از	عناصر	غیرمنغمر	در
کاری	از	آن	ها	برای	این	 که	 و	ذهنیتشان	آمیخته	نشده،	در	دستگاه	هامان	استفاده	می	کنیم	آن	وقتی	
بر	 و	خلقیات	 افکار	 آن	گونه	 آنگونه	ذهنّیت	ها،	 که	 بدهیم	 نباید	 اجازه	 اّما	 باشد،	 دستگاه	ها	ساخته	

دستگاه	ما	غالب	بشوند	و	آن	را	تحت	تأثیر	بگیرند.
که	عناصر	انقالبی	 یم	عناصر	مؤمن	و	انقالبی	منزوی	بشوند،	نباید	جّوی	به	وجود	بیاید	 نباید	بگذار
کنند،	و	به	عکس،	عناصر	بی	تفاوت	 جرأت	نکنند	حرف	خودشان	را	بزنند	و	نظر	خودشان	را	اعمال	
کنند	تا	حرفهای	خودشان،	 نسبت	به	انقالب	یا	احیانًا	خدای	نکرده	مخالف	با	انقالب	میدان	پیدا	
کارهای	خودشان،	روش	های	خودشان،	سلیقه	های	خودشان	و	احیانًا	اغراض	و	نظرهای	خودشان	را	
کارکنان	کلیدی	و	اساسی	صداوسیما	باید	شدیدًا	 البه	الی	برنامه	ها	به	خورد	بدهند؛	یعنی	مسئولین	و	
که	این	هم	یک	آفت	بسیار	مهمی	 که	تسلیم	جّو	بی	تفاوت	نسبت	به	انقالب	نشوند،	 کنند	 مراقبت	

است.
که	آن	هفته	هم	عرض	 که	ما	سرگرمی	را	اصل	قرار	بدهیم.	همان	طور	 یک	آفت	دیگر	هم	این	است	
فیلم	های	 با	 ما	 است؛	 باشد	خیلی	خوب	 فرهنگی	 محتوای	صحیح	 با	 که	 وقتی	 آن	 سرگرمی	 شد،	
یا	 و	طنزآمیز،	 	 احیانًا	خنده	آور نمایش	های	 ارائه	ی	 و	جذاب،	 برنامه	های	لذت	بخش	 کننده،	 سرگرم	
کودکان	را،	نوجوانان	را	سرگرم	می	کند	یا	برای	قشرهای	مختلف	 که	قشرهای	مختلف	را،	 برنامه	هایی	
یم	 دار و	اصرار	هم	 و	مشوق	هم	هستیم	 مؤید	 نیستیم	هیچ،	حّتی	 که	 به	هیچ	وجه	مخالف	 است،	
اّما	در	تمام	این	برنامه	ها	اصل	عبارت	 کننده،	هر	چه	بیشتر	و	بهتر	بشود،	 که	این	برنامه	های	سرگرم	

 آفت اصل
شدن سرگرمی

آفت تسلط
جّو بیگانه از 

انقالب
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که	فرمودند	صداوسیما	دانشگاه	است	یعنی	این.	 امام	 از	رساندن	پیام؛	دانشگاه	یعنی	این.	 است	
کسی	در	دانشگاه،	برای	استفاده	ی	از	آب	و	هوا	و	درخت	و	 کسی	برای	سرگرمی	نمی	آید.	 در	دانشگاه	
گرفتن	یک	درس	است،	این	درس	در	صداوسیما	چی	است؟	 کشی	نمی	آید.	دانشگاه	برای	 خیابان	
ما	باید	مراقب	آن	درس	باشیم.	البّته	هر	استادی	سرکالس	دو	جور	ممکن	است	حرف	بزند،	یک	جوز	
زدن	 حرف	 جور	 یک	 بشود؛	 گردها	 شا بی	عالقه	گی	 موجب	 که	 بی	جاذبه،	 کننده،	 کسل	 زدن	 حرف	
گیرا.	در	صدا	و	سیما،	پیام،	اصل	است؛	آن	درست،	اصل	 گرم	و	 ُپرجاذبه	و	توأم	با	جذابیت	فراوان	و	
کیفّیت	ارائه	ی	مطلب	است؛	این	اصل	 کیفّیت	بیان	است،	 قضّیه	است.	جاذبه،	سرگرمی،	تفریح،	
گردهای	خودش	یک	چند	تا	ُجک	بگوید	و	 که	بیاید	به	شا کالس	قبول	نمی	شود	 نیست.	از	استاد	سر	

درس	هم	نگوید	و	برود؛	این	درس	نشد،	این	دانشگاه	نشد؛	چون	تویش	درس	نیست.
که	امام	فرمودند	به	عنوان	یک	اصل	برای	ما	باید	مورد	قبول	قرار	بگیرد	 گر	صدا	و	سیما،	آن	طوری	 	ا
که	آن	دانشگاه	است،	باید	آن	محتوا	را	اصل	قرار	بدهیم	نه	سرگرمی	را.	این	هم	یک	 و	آن	این	است	
گر	سرگرمی	مردم	را	 	بیاید.	ا که	ما	سرگرمی	را	اصل	قرار	بدهیم،	حاال	هر	چه	از	آن	در	می	آید،	در آفت	
کند،	یا	به	فحشا	سوق	بدهد،	یا	به	بی	اعتنایی	به	هدف	های	انقالب	سوق	 به	فرهنگ	مصرف	آشنا	
کند،	یا	احیانًا	نسبت	به	مدیریت	جامعه	 بدهد،	یا	نسبت	به	انگیزه	های	انقالبی	سرد	و	بی	مباالت	
کند،	یا	یک	فکر	غلطی	را	به	آن	ها	بیاموزد،	 گرفته	بی	اعتنا	 که	انجام	 کند،	یا	نسبت	به	خدماتی	 دلسرد	
که	یک	سرگرمی	است.	سرگرمی	قالب	است،	محتوای	 کنیم	به	صرف	این	 ما	نمی	توانیم	این	را	قبول	
این	قالب	و	روح	این	قالب	در	درجه	ی	اّول	شکاف	قالب،	رنگ	قالب،	طعم	قالب؛	و	خصوصیات	
ظاهری	آن	در	درجه	ی	دوم.	البّته	سرگرمی	الزم،	اّما	نه	به	عنوان	یک	اصلی	پس	بنابراین	یکی	از	آفت	ها	

که	سرگرمی	اصل	قرار	بگیرد. هم	این	است	
یکپارچکی	 در	صداوسیما	وحدت	جامعه،	 که	 است	 این	 ذکر	می	کنم	 که	 آفتی	 آخرین	 عنوان	 به	
کلید	برنامه	ها	را	در	دست	 مردم	مورد	توّجه	قرار	نگیرد،	احیانًا	جناح	ها	و	جریان	ها	و	باندها	سررشته	و	
که	 کسانی	 آن	 کشور،	 مسئول	 دستگاه	های	 که	 همچنانی	 است.	 بزرگی	 آفت	 یک	 هم	 این	 بگیرند؛	
	و	توقع	دارند،	باید	همه	ی	جناح	های	 جنبه	ی	پدری	برای	مردم	دارند،	آن	کسانی	که	مردم	از	آن	ها	انتظار
مردم،	همه	ی	قشرها	را	به	یک	چشم	نگاه	کنند.	مثل	پدری	که	فرزندانش	را	به	یک	چشم	نگاه	می	کند،	
گرایش	به	قشرهای	دوِن	 گردانش	را	به	یک	چشم	نگاه	می	کند،	و	نباید	 مثل	سرپرست	و	استادی	که	شا
	برنامه	ریزی	های	صداوسیما	هم	 قشری،	یا	جناحی	و	نه	جناح	دیگری	در	آن	ها	مشاهده	بشود.	عینًا	در

	آفات	خواهد	بود. گر	مالحظه	نشود،	یکی	از این	بایستی	مالحظه	بشود	و	این	ا
خطیر	 و	 مهّم	 دستگاه	 این	 ظریف،	 و	 حساس	 دستگاه	 این	 دارد.	 وجود	 هم	 دیگری	 آفات	 البّته	
یاد	است،	که	البّته	این	ها	 ممکن	است	عیوبی	پیدا	کند،	اشکاالتی	پیدا	کند،	آفاتی	داشته	باشد	که	ز
باید	دستگاه	جمهوری	 و	حّساسّیت،	حاال	 	 اهمّیت	 این	 به	 توّجه	 با	 گفتم.	 که	من	 بود	 مهّمترینش	

آفت جناحی 
شدن

صداوسیما به 
مثابه دانشگاه
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که	مردم	را	به	شکل	خدا	خواسته	و	 کند	برای	چی؟	برای	این	 اسالمی	این	تشکیالت	عظیم	را	اداره	
که	ما	مردم،	ما	 کلمه	است	و	آن	این	است	 از	تمام	این	حرف	ها،	یک	 اسالم	فرموده،	بسازد.	هدف	
ارزش	های	 کمیت	 حا و	 قرآن	 کمّیت	 حا دوران	 در	 که	 کرده	ایم	 پیدا	 را	 این	سعادت	 که	 انسان	هایی	
	تاریخ	به	دنیا	بیاییم،	ما	انسان	ها	توفیق	پیدا	 	این	برهه	ی	از کشور	زندگی	بکنیم	و	در 	این	 اسالمی	در
کنیم	که	انسان	مطلوب	اسالم،	انسان	مطلوب	انبیا،	انسان	ایده	آل،	انسان	نزدیک	به	خدا	بشویم.	این،	

هدف	اصلی	است.
یادی	 که	هر	چه	تکرار	بشود،	ز که	این	جور	بشود،	توصیه	ی	همیشگی	و	فراموش	نشدنی	 برای	این	
به	سمت	خدا	 تا	 باشیم	 کنیم	مواظب	 کوشش	 ما	 که	 این	 یعنی	 تقوا	 تقواست.	 به	 توصیه	ی	 نیست،	
باید	 هم	 مردم	 باشند،	 مراقب	 باید	 هم	 مسئولین	 تقواست.	 معنای	 این	 کنیم؛	 راه	خدا	حرکت	 	 در و	
را	 تقوا	 که	 باشند	 خودشان	 مراقب	 باید	 هم	 است،	 مضاعف	 مسئولین	 مسئولیت	 باشند.	 مراقب	
که	در	مردم	 که	به	مردم	می	دهند،	حرکتی	باشند	 فراموش	نکنند،	هم	باید	مراقب	برنامه	هایی	باشند	
	بار	 که	به	مردم	ارائه	می	دهند.	لذا	دو	برابر	است،	بار	ماها	سنگین	تر	از ایجاد	می	کنند،	راهی	باشند	
اندازه	ی	 به	 مسئول	اند،	 که	 آن	هایی	 ندارید.	 را	 مسئولیت	ها	 این	 که	 است	 و	خواهرانی	 برادران	 شما	
	پایان	این	عرایضم،	خودم	را	 مسئولیتشان	بارشان	سنگین	است.	بنابراین	در	خطبه	ی	نماز	جمعه	و	در
و	همه	ی	شما	برادران	و	خواهران	را	توصیه	می	کنم	به	تقوای	الهی.	مواظب	باشیم	-	همه	مان	-	مبادا	راه	
کنیم،	 را	خطا	برویم،	مبادا	حرف	را	خطا	برنیم،	مبادا	تصمیمی	را	خطا	بگیریم،	مبادا	خدا	را	فراموش	
مبادا	هوای	خودمان	را	بر	اراده	ی	خدای	خودمان	غلبه	بدهیم.	پروردگارا!	به	محمد	و	آل	محمد	همه	ی	

ما	را	به	رعایت	تقوا	توفیق	بده.
والسالم	علیکم	و	رحمة	اهلل	و	برکاته
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گفتار چهلم نمودار 
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گفتار چهل و یکم: نقش هنر در رسانه ها1
بسم	اهلل	الّرحمن	الّرحیم

ی	و	أسلم	حبیبه	و	خیرته	
ّ
	الحمدهلل	رب	العالمین	أحمده	و	أستعینه	و	أستغفره	و	أتوکل	علیه	و	أصل

عترته	 من	 األصفیاء	 و	علی	 القاسم	محمد	 أبی	 نبینا	 و	 رساالته	سیدنا	 مبلغ	 و	 سّره	 فی	خلقه	حافظ	
أئمة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.	قال	اهلل	 و	أمناء	من	أهل	بیته	و	صّل	علی	
َیْخَشْوَن  ذیَن 

َّ
ال وُد 

ُ
ُجل ِمْنُه  َتْقَشِعّرُ  َمثانَِی   

ً
ُمَتشاِبها  

ً
ِکتابا َحدیِث 

ْ
ال ْحَسَن 

َ
أ  

َ
ل َنّزَ ُه  »الّلَ فی	کتابه:  الحکیم	

ُهْم«2 َرّبَ
کاران	همیشگی	خود	تشکیل	یافته	است	 	برادران	فدا 	بزرگ	از 	این	روز 	اجتماع	عظیم	نماز	جمعه	در
	و	تصمیم	از	 کاری	و	ایثار و	این	اجتماع	بزرگ	و	معنوی	به	فضل	الهی	با	از	هم	جلوه	ای	از	مقاومت	و	فدا
ت	عزیز	و	بزرگ	ماست	و	نمایش	الهی	قدرت	است	در	مقابل	مستکّبر	ان	و	زورگویان	و	حاوی	

ّ
سوی	مل

درباره	ی	 دّوم	 خطبه	ی	 در	 عالم.	 ت	های	
ّ
مل همه	ی	 برای	 ماست	 شکوهمند	 انقالب	 پیام	 کی	 حا و	

ت	عزیز	ما	متوّجه	به	آن	باشد	و	موضع	مقاوم	و	با	ثبات	خود	را	درباره	ی	
ّ
که	باید	مل مهّمترین	مسایلی	

اّول	دنباله	ی	بحث	 اّما	در	خطبه	ی	 	 و کرد.	 برسانند	عرایضی	عرض	خواهم	 به	رخ	مستکّبر	ان	 آن	ها	
گذشته	را	به	اختصار	درباره	ی	یک	مسأله	ی	با	اهمّیت		ادامه	می	دهم	و	آن	مسأله	ی	استفاده	از	هنر	
که	عمدتًا	به	وسیله	ی	دستگاه	های	رسانه	ی	جمعی	به	مردم	جهان	و	 در	پیام	تبلیغی	انقالب	است	
همچنین	به	آحاد	مردم	کشورمان	ارائه	می	شود.	بحثی	که	در	هفته	های	گذشته	انجام	شد	به	مناسبت	
که	دولت	اسالمی	می	تواند	 	ارائه	ی	فکر	و	فرهنگ	اسالمی	مان	و	نقشی	 اهمّیت		مسأله	ی	رسانه	ها	در
	تریبون	عظیم	 گمان	بنده	در 	این	باب	داشته	باشد	نه	بحث	درباره	ی	این	رسانه	ها	منتهی	شد	و	به	 در
نماز	جمعه	باید	مسأله	ی	رسانه	ها	و	تبلیغات	نظام	جمهوری	اسالمی	مطرح	می	شد	و	باید	طرز	فکر	

نظام	اسالمی	در	باب	این	مسأله	ی	مهّم	دانسته	می	شد.

1.بیانات	در	خطبه	ى	اول	نماز	جمعه	تهران	1364/10/20
2.زمر:	23

هنر در پیام 
تبلیغی انقالب
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کشورهای	دیگر	همه	 	ایران	نیستند	بلکه	امروز	مردم	 که	فقط	مستمعینش	در ی	تبلیغات	ما	
ّ
کل خط	

زیرسلطه	نقش	فوق	العاده	 کشورهای	 و	 	 انقالب	دارند	در	جهان	سّوم	 این	 نوای	جان	بخش	 به	 گوش	
حساس	و	مهمی	است،	لذا	نمی	شود	از	روی	این	مسأله	با	بی	اعتنایی	گذشت	و	چون	اساس	تبلیغ	در	
رسانه	های	جمعی	بر	ارائه	ی	هنرمندانه	ی	پیام	است	و	این	آموزشگاه	بزرگ	و	دانشگاه	اسالمی	دارای	
	باید	استفاده	بکند	پس	بحث	درباره	ی	هنر	هم	یک	بحث	الزم	است	 شمول،	از	هنر	به	عنوان	یک	ابزار
که	 که	ممکن	است	بپرسند	 	را	 و	من	امروز	مختصرًا	به	این	بحث	می	پردازم	و	پاسخ	به	این	سؤال	مقدر
به	وسیله	ی	 که	هنر	 زده	می	شود	در	حالی	 نماز	جمعه	چگونه	درباره	ی	هنر	حرف	 تریبون	مقّدس	 	 در
این	 پاسخ	 آلوده	شده	است.	 دامانش	 گذشته	 در	ده	ها	سال	 استعمار	 مزدوران	 آلودی	 و	 پلید	 ایادی	
که	هنر	در	ذات	 کسانی	به	ذهنشان	بیاید،	همین	جا	خالصه	عرض	می	کنم	 که	ممکن	است	 سؤال	
کننده	ی	هنر	 خود	یک	چیز	مقّدس	است،	هنر	آلوده	نیست؛	هنرمند	وقتی	خودش	آلوده	باشد	آلوده	
گر	دارنده	ی	آن	پاک	و	مقّدس	و	ناآلوده	باشد	آن	 که	ا است.	هنر	مثل	علم	است،	مثل	معرفت	است	
گر	دارنده	ی	هنر	نا	آلوده	شد،	ناپاک	شد،	 کار	خواهد	ست،	اّما	ا 	بهترین	جا	به	 	بهترین	شکل	و	در را	در
گرفت،	هنر	را	هم	آلوده	 تحت	تأثیر	تلقینات	و	القائات	طراحان	توطئه	گر	سیاست	های	استعماری	قرار	

می	کند.
که	انسان	در	طول	تاریخ	خود	به	وسیله	ی	آن	همیشه	بهترین	پیام	ها	 هنر	یکی	از	خصوصیاتی	ست	
که	 کرده	است.	نمی	خواهم	معنای	هنر	را	 را	و	ظریف	ترین	ایده	ها	و	آرمان	ها	را	به	وسیله	ی	آن	تبلیغ	
	این	مقوله	هم	درباره	ی	آن	اظهار	عجز	و	نادانی	می	کنند	این	جا	 نویسندگان	و	مؤلفان	و	دانشمندان	در
که	از	هنر	می	توان	به	عنوان	 کرد	اّما	آن	برداشتی	 کامل	برای	هنر	بیان	 کنم.	شاید	نشود	یک	تعریف	 بیان	
کیفّیت	بیان	 که	هنر	عبارت	است	از	 کرد	این	است	 یک	پدیده	ی	انسانی	برای	ذهن	های	مردم	تصور	
و	ادای	یک	مطلب	به	شکلی	زیبا	و	ظریف	و	توأم	با	ذوق؛	این	را	ما	بهش	می	گوییم	هنر.	شامل	سخن	
گون	 گونا گفتن،	داستان	نوشتن،	نویسندگی	های	هنرمندانه	و	انواع	و	اقسام	شاخه	های	 گفتن،	شعر	
که	آن	هنرمند	یک	پیامی،	یک	مقصود	و	مضمونی	در	ذهن	 هنر	می	شود.	اصل	در	هنر	یکی	این	است	
که	بخواهد	آن	را	به	مخاطبین	خود	تعلیم	بدهد	و	به	ذهن	ها	و	دل	ها	آن	را	برساند	و	در	آن	 داشته	باشد	
	انجام	بدهد؛	این	 	را	با	ظرافت،	با	زیبایی	و	به	صورت	جاذبه	دار کار که	این	 رسوخ	بدهد	دّوم	این	است	
کریم	یک	اثر	هنرمندانه	و	عظمت	 یم	هنر	و	آن	را	به	این	ترتیب	تعریف	می	کنیم.	قرآن	 را	ما	اسم	می	گذار
که	از	لحاظ	هنری	بیان	و	ادای	مطلب	به	شکل	هنرمندانه	بر	تمام	 	این	جهت	است	 قرآن	از	جمله	از

شیوه	های	هنری	زمان	خود	و	بعد	از	خود	و	قبل	از	خود	فائق	آمد.
َحدیِث« 

ْ
ال ْحَسَن 

َ
أ  

َ
ل َنّزَ ُه  »الّلَ که	 می	کند	 تعریف	 	 جور این	 را	 قرآن	 کردم	 تالوت	 که	 آیه	ای	 همین	 در	

و	 پرمغز	 و	 زیبا	 این	سخن	 تأثیر	 که	 را	 و	سخنها	 گفته	ها	 زیباترین	 و	 بهترین	 کرد	 نازل	 متعال	 خدای	
که	تنها	و	دل	ها	را	می	لرزاند	و	آن	ها	را	به	خود	جذب	می	کند.	در	شأن	نزول	این	 پرمضمون	این	است	
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که	سخنی	به	ما	بگو	 کردند	 که	اصحاب	پیغمبر؟ص؟به	آن	حضرت	عرض	 کرده	اند	 آیه	این	جور	ذکر	
َحدیِث«	این	حرف	

ْ
ْحَسَن ال

َ
 أ

َ
ل ُه َنّزَ که »الّلَ کرد	 که	مالّمت	را	از	دل	های	ما	بزداید.	جبرئیل	این	آیه	را	نازل	

که	همین	 	بود	 که	مالّمت	را	از	دل	ها	می	زداید.	یقینًا	خدای	متعال	قادر کالم	الهی	است	 است،	این	
معارف	و	همین	معانی	قرآنی	را	در	قالب	یک	نوشته	ی	معمولی	مثل	مؤلفین	و	نویسندگان	و	حکما	و	
کند	اّما	آن	جاذبه	ی	الزم	را	نمی	داشت.	جاذبه	ی	هنری	قرآن	و	صدای	 فالسفه	در	یک	نوشته	ای	نازل	
که	می	توانست	زبان	عربی	 که	هر	 رسای	هنرمندانه	ی	آیات	آسمانی	آن	چنان	دل	ها	را	مجذوب	می	کرد	
انسان	عامی	بی	سواد؛	هنر	 و	متفکر	و	چه	 قرآن	می	شد،	چه	عالم	درس	خوانده	 را	بفهمند	مجذوب	
که	هنر	یک	وسیله	ی	 	تبلیغات	خودمان	باید	این	اصل	را	در	نظر	داشته	باشیم	 این	جور	است.	مادر
	این	 از انسان	ها	 اّول	 	 از انسان	است.	 آفرینش	 تاریخ	 که	 گفت	 تاریخ	هنر	شاید	بشود	 و	 شریف	است	
کرده	اند	و	ارج	هنر	همیشه	در	اختیار	مفاهیم	و	مضامین	حکمت	آمیز	بوده	و	در	رأس	 وسیله	استفاده	
	بیانات	ائمه؟ع؟	هم	هست	 که	هنر	در گر	نگاه	بکنیم	می	بینیم	 کلمات	ائمه؟ع؟	هم	ا آن	ها	قرآن	و	در	
نهج	البالغه	ی	 مثل	 بشری،	 گفته	های	 میان	 در	 بی	نظیر	 یا	 کم	نظیر	 و	 عالی	 و	 فاخر	 شکل	 به	 هم	 آن	
که	شعرا	و	ادبا	و	بلغا	و	صاحبان	هنر	و	زبان	عرب	در	طول	این	قرن	های	متمادی	 امیرالمؤمنین؟ع؟	
گرفتند	از	بس	این	بیانات	زیبا	 کالم	به	زانو	درآمدند	و	انگشت	حیرت	به	دهان	 در	مقابل	زیبایی	این	
کالم	و	 	تنظیم	مطالب،	در	آهنگ	و	نغمه	ی	خوش	آن	 	انتخاب	الفاظ،	در و	هنرمندانه	بیان	شده	در

بیان؛	این	هنر	است.
امیرالمؤمنین؟ع؟یا	 خطابه	ی	 مانند	 سخنی	 یا	 بگوییم	 که	 نمی	شود	 خالصه	 گفتن	 در	 هنر	 البّته	
	بزرگان.	یک	نمایشنامه	ی	زیبا	نوشتنش	هنر	است	و	اجرای	آن	هم	هنر	است.	ارائه	ی	 بیانی	مثل	اشعار
	باشد	یک	هنر	است	و	یک	هنر	مطلوب	 با	موازین	شرعی	سازگار که	 تا	آن	حدی	 آهنگ	های	خوش	
	بیان	 است.	قصه	گویی	یک	هنر	است	و	یک	هنر	زیباست.	از	تمام	این	روش	ها	در	صداوسیما	و	در
است.	 مهّم	 برسانند	 می	خواهند	 را	 انقالب	 پیام	 و	 می	کنند	 تبلیغی	 	 کار که	 کسانی	 آن	 و	 هنرمندان	
که	در	خدمت	آرمان	های	انقالب	و	اهداف	اسالم	 خوب	است	امروز	دیگر	مردم	ما	برای	آن	هنرمندی	
که	 هست	ارزش	قائل	بشوند.	بنا	را	به	آن	شاعر	هنرمند،	به	آن	نویسنده	ی	هنرمند،	به	آن	هنرپیشه	ای	
نگاه	 کوچکی	 به	چشم	 کار	می	کند	 موازین	شرعی	 با	 و	مطابق	 اسالمی	 نمایش	نامه	ی	 یا	 فیلم	 آن	 	 در
این	 که	بدون	 آرایش	است	و	جاذبه	ی	مخصوص	پیدا	می	کند	 با	هنر	یک	 انقالب	 کنند.	چون	پیام	
کم	 بیان	و	بدون	این	آرایش	هنر	آن	پیام	آن	اندازه	قابل	جذب	در	دل	ها	نیست.	ما	از	هنر	در	طول	زمان	
	قالبهای	هنری	محروم	 کردیم.	سخن	حّق	ما،	مرام	های	متین	و	دقیق	اسالمی	و	انقالبی	ما	از استفاده	
که	در	خدمت	هدف	های	انقالب	است	 مانده	بودند	و	لذا	امروز	شاعر	مسلمان	انقالبی،	هنرمندی	
که	شاعر	زمان	امام	صادق؟ع؟	و	امام	باقر؟ع؟	و	امام	هشتم؟ع؟	در	چشم	امام	آن	 همان	ارزشی	را	دارد	

	را	داشت. ارزش	و	آن	اعتبار
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کمّیت	اسدی	یا	دعبل	خزاعی	یا	سید	حمیری	یا	شعاری	بزرگی	از	 که	شما	می	بینید	 همان	طوری	
که	 کسی	 این	قبیل	در	دستگاه	ائمه؟ع؟	چقدر	مورد	تشویق	و	احترام	قرار	می	گرفتند؛	همان	طور	آن	
	بتواند	این	پیام	را	با	شکل	درست	بیان	بکند،	همان	احترام	را	در	جامعه	ی	ما	دارد.	یک	شعر	 امروز
خوب،	یک	قصه	ی	زیبا	و	خوب،	یک	نمایشنامه	ی	خوب،	یک	فیلم	خوب،	یک	آهنگ	منطبق	با	
موازین	شرع	و	خوب	می	تواند	اثری	داشته	باشد	که	گاهی	ده	سخنرانی	یا	چند	کتاب	در	ذهن	خواننده	

آن	اثر	را	نمی	تواند	داشته	باشد.
تکان	دهنده	 آهنگ	 این	 خود	 برود	 اسالمی	 کشورهای	 به	 گر	 ا ما	 اسالمی	 آهنگ	های	 همین	 امروز	
گر	زیبا	و	 است؛	چه	معنا	را	و	مضمون	را	بفهمند	مستمعینش	یا	حتی	نفهمند.	خود	این	ترکیبات	ا
که	پیامی	را	در	خود	داشت	آن	را	تا	 صحیح	و	دقیق	تنظیم	شده	باشد	این	اثرگذارنده	است.	هنر	وقتی	
اعماق	روح	انسان	نفوذ	می	دهد	و	آن	را	در	ذهن	به	صورت	جاودانه	منقش	می	کند	و	به	همین	دو	دلیل	
کردن	مردم	و	 که	در	طول	پنجاه	سال	اخیر	یا	در	همین	حدودها	استعمار	جهانی	برای	مسخ	 هم	بوده	
که	در	عالم	 کردن	آن	ها	از	حقایقی	 	راه	های	درست	و	غافل	 کردن	آن	ها	از گمراه	 کردن	مردم	و	 منحرف	

	و	بر	خود	آن	ها	می	گذشته	است	متوسل	به	هنر	شده	است. و	در	دور
کشور	ما	هنر	آلوده	بود،	متعّفن	بود،	آزار	دهنده	ی	جاِن	 گذشته	در	 یم	 	رژ که	شما	می	بینید	در این	
گاه	بود،	غافل	کننده	بود،	مسِت	شهوت	کننده	بود،	وادار	کننده	ی	به	مصرف	بود،	در	خدمت	 انساِن	آ
به	 کردند،	 درست	 هنرمند	 کردند،	 سرمایه	گذاری	 این	ها	 بود.	 همین	 برای	 بود،	 استعماری	 اهداف	
کار	شده.	البّته	در	دنیا،	همه	ی	هنرمندها	استعماری	نبودند،	 هنرمندها	خط	دادند؛	در	دنیا	هم	این	
قصه	ی	خود	سعی	 با	 خود	 با	شعر	 خود	 نمایش	 با	 که	 عالقه	مند	 دلسوز،	 هنرمند	خوب،	 نبودند،	 بد	
ت	ها،	انسان	ها	برساند	کم	نبودند،	در	داخل	کشور	خود	ما	هم	همین	جور.	

ّ
می	کرد	یک	حقیقتی	را	به	مل

این	جور	نیست	که	همه	ی	هنرمندان	زمان	گذشته	بد	باشند،	همه	وابسته	باشند،	نه	عده	ای	بودند	که	
مایل	بودند	یک	پیام	درستی	را	به	مردم	برسانند،	این	اهمّیت		هنر	و	قداست	هنر	است.	حاال	با	توّجه	
کند؟	اّولین	شرط	در	 	این	ابزار	چگونه	باید	استفاده	 به	این	اهمّیت	صداوسیمای	جمهوری	اسالمی	از
که	با	خود	حمل	می	کند	این	 که	در	رسانه	های	جمعی	منعکس	می	شود	و	چیزی	را،	فکری	را	 هنری	
کم	 	باشد.	امروز	مردم	ما	نباید	ذهنشان	و	فکرشان	مصروف	امور	 که	دارای	یک	مضمون	هدفدار است	
اهمّیت		بشود.	امروز	مردم	ما	یک	رسالت	بزرگ	دارند.	ببینید	آفریقا	چه	خبر	است!	ببینید	مصر	جه	

خبر	است!	ببینید	خاورمیانه	و	لبنان	چه	خبر	است!
موجی	 یک	 از	 و	 می	کنند	 وحشت	 احساس	 چطور	 آمریکا،	صهیونیسم	 جهانی،	 استکبار	 ببینید	
بشرّیت	 تاریخ	 که	در	طول	 پدیده	هایی	است	 این	ها	یک	 تهدید	می	کند	می	لرزند،	 فنا	 به	 را	 آن	ها	 که	
ت	ایران	پیش	قدم	شد،	انقالب	

ّ
کم،	نظیر	آن	ها	اتفاق	افتاده؛	این	پدیده	را	شما	به	وجود	آوردید.	مل

استفاده از هنر 
توسط استکبار 
داخلی و خارجی
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و	شما	 ما	 درآورد.	 به	حرکت	 را	 و	خوابیده	ها	 برآشفت	 را	 که	خواب	ها	 بود	 الگو	شد،	حرکت	شما	 ما	
با	 باز	هم	 باید	 	راه	است.	ما	 	آغاز انقالبی	ما	هنوز	در ایران	و	تالش	 ت	

ّ
کارمان	تمام	نشده.	حرکت	مل

باید	 می	کنیم	 تحمل	 که	 رنج	هایی	 با	 سازندگی	مان،	 با	 تالش	مان،	 با	 مقاومت	مان،	 با	 حرکت	مان،	
	به	 گفت	آسیای	دور 	آفریقا،	خاورمیانه،	آسیای	دور،	همه	ی	می	توان	 کوره	را	بدمیم.	امروز باز	هم	این	
که	با	ما	دارند	یک	بوی	خوشی	را	شنیدند	و	مجذوب	شدند	و	دارند	 حسب	مراتب	نزدیکی	و	دوری	ای	
که	بیشتر	فهمیده،	بیشتر	تالش	می	کند،	بیشتر	زحمت	می	کشد	و	بیشتر	خودش	 دنبالش	می	روند.	هر	
این	 را	نشان	می	دهد،	 ت	

ّ
تاریخی	ما	مل این	نقش	 بزرگ	می	کند؛	 	این	حرکت	 ایران	در ت	

ّ
را	شبیه	مل

که	ما	باید	تبلیغ	پیام	خود	را	با	بهترین	شیوه	ها	 	ما	را	نشان	می	دهد	و	این	به	ما	می	فهماند	 کار اهمّیت		
	بیرون	صداوسیما	با	 و	درست	ترین	ها	بکنیم	لذا	باید	هنر	در	جمهوری	اسالمی	و	در	صداوسیما	و	در

شکل	اسالمی،	با	محتوای	اسالمی	دارای	هدف	باشد.
ما	 ثانیًا	بحث	 و	سیماست	 مهّم	صدا	 نقش	 اّواًل	 را	می	گویم،	 که	صداوسیما	 این	 البّته	من	علت	 	
درباره	ی	رسانه	های	جمعی	است	اّما	این	یک	پیامی	به	همه	ی	هنرمندان،	به	همه	ی	شعرا،	به	همه	ی	
کار	هنری	و	تبلیغ	هنری	را	بلدند	و	ذوق	هنری	را	خدای	متعال	به	 که	 کسانی	 نویسندگان،	به	همه	ی	
آن	ها	داده؛	این	پیام	به	همه	است.	ما	باید	محتوای	آن	هنر	را،	آن	حرکت	هنری	و	عمل	هنرمندانه	را	
این	 بدهیم؛	 قرار	 اسالمی	 معارف	 از	 معرفت	 واال،	یک	حقیقت،	یک	 پیام	عالی،	یک	مضمون	 یک	
که	مبادا	ما	امروز	هنرمان	را	باز	هم	آلوده	ی	زهر	 نکته	ی	اّول	و	به	دنبال	این	نکته	ی	مهّم	دیگر	این	است	

گذشته	آلوده	ی	به	آن	بوده. که	در	طول	دوران	های	 کشنده	یی	بکنیم	
عمل	 یک	 به	 راجع	 بخواهند	 مثاًل	 که	 وقتی	 آن	 است.	 غیرمستقیم	 تأثیر	 هنری،	 اثر	 خصوصیت	
اجتماعی	یا	نظامی	یا	یک	خصلتی	از	خصلت	ها	درسی	به	مردم	بدهند	با	شیوه	ی	هنری	الزم	نیست	
	اّول	تا	آخر	درباره	ی	آن	مطلب	حرف	بزند،	آن	نویسنده	یا	آن	-	مثاًل	-	نمایش	یا	فیلم	سینمایی	یا	 که	از
غیره،.	مطلب	در	خالل	صحنه	ها،	در	البالی	نمایش	ها،	در	نمایش	نامه	ها	در	شکل	لباس	پوشیدن	
کار	 که	آن	ها	به	 	نوع	تغیرات	و	سخنان	و	روش	هایی	 	نوع	برخورد	بازیگران	صحنه،	در آن	هنرپیشه،	در

می	بندند،	به	ذهن	مخاطب	القاء	می	شود.	ما	باید	به	شدت	مواظب	باشیم.
یم	گذشته	با	یک	حرکت	گاهی	چند	مضمون	و	محتوای	فاسد	را	در	کپسول	هنر	می	کردند	و	در	 	رژ در
	تلویزیون	مثاًل	تبلیغ	می	کرد	با	شیوه	ای	 اعماق	وجود	شنوندگان	و	بینندگان	خودشان	می	انداختند.	در
که	هم	مصرف	گرایی	را	در	مردم	تبلیغ	می	کرد	و	مردم	را	به	مصرف	گرایی	سوق	می	داد،	هم	به	شیوه	ای	
که	در	عین	حال	آن	ها	را	به	شهوت	رانی،	فحشاء	و	فساد	سوق	می	داد	و	به	آن	سمت	می	کشید.	یک	
ینتی	را،	تا	فالن	 کاالی	ز زن	عریانی	را	با	یک	شکل	مهیج	شهوتی	-	مثاًل	می	آوردند	در	صحنه	تا	فالن	
وسیله	ی	تجملی	را،	تا	فالن	جنس	الزم	یا	غیر	الزم	را	به	مردم	نشان	بدهد.	هم	مردم	به	مصرف	حریص	
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کنند	و	جامعه	 که	هر	چه	بیشتر	چیزهای	غیرالزم	را	تهیه	و	مصرف	 بشوند	و	سوق	داده	بشوند	به	این	
کرد	و	هم	چشم	آن	ها	را	با	 	این	باره	مستقاًل	ان	شاءاهلل	صحبت	خواهم	 که	من	در 	بیاورند	 را	مصرفی	بار
کنند	و	این	را	غیرمستقیم	به	آن	ها	 این	جور	هیکل	و	هیأت	و	این	جور	زی	و	لباس	و	مِنشی	از	زن	آشنا	

کنند. تبلیغ،	ترویج	و	تزریق	
	رادیو	و	در	بعضی	صحنه	های	 	تلویزیون	مثاًل	یا	غیرنمایشی	در کار	هنری	نمایش	در 	در	حقیقت	
گر	می	خواهیم	یک	 کیفّیت	عملکردشان.	ما	ا دیگر،	الگو	دست	مردم	می	دهد	برای	زندگی	شان،	برای	
اّمان	درست	 و	 امن	 اجتماع	 کنیم،	یک	 کنیم،	یک	خانواده	ی	صالح	درست	 انسان	صالح	درست	
یم،	مردم	را	از	ظلم	و	 	بدار کنیم،	روحّیات	خوب	بر	مردم	بدهیم،	مردم	را	از	دروغ	گویی	و	فریب	گری	باز
که	 یم	این	در	شخصیت	هایی	 	بدار کاری	باز یم،	مردم	را	به	شجاعت	و	شهاّمت	و	فدا 	بدار تبعیض	باز
آن	نمایش	را	بازی	می	کنند	و	اجرا	می	کنند	و	در	آن	صحنه	ای	که	آن	نمایش	به	ما	نشان	می	دهد	همه	ی	
که	ما	نگاه	می	کنیم	 گر	چه	آن	فیلمی	-	مثاًل	-	 این	ها	ممکن	است	مندرج	باشد	و	نشان	داده	بشود.	ا
	این	حرف	ها	 	از درباره	ی	این	مضامین	نباشد،	درباره	ی	مسأله	ی	دیگری	باشد،	درباره	ی	موضوع	دور
کننده	و	تهیه	 که	تنظیم	 که	آن	ها	هدفی	 باشد	اّما	به	صورت	جنبی	و	حاشیه	ای	آن	هدف	می	بینید	
که	 کار	خودش	را	می	کند	و	ذهن	ها	را	تحت	تأثیر	قرار	می	دهد	لذاست	 کننده	ی	این	اثر	هنری	دارد،	

	باید	هنرمندان	ما	مراقب	باشند. بسیار
شکوفه	های	 و	 شاخه	ها	 آن	 هست،	 خودمان	 جوان	 انقالبی	 هنرمندان	 به	 ما	 اّول	 خطاب	 البّته	
ما	در	میدان	جنگ،	در	میدان	سازندگی،	در	همه	ی	 که	جوان	های	 انقالب.	همان	طور	 	 از روئیده	ی	
کشور،	در	تشکیل	دولت،	در	مجلس	شورای	اسالمی	و	در	همه	جای	 	اداره	ی	 صحنه	های	انقالب،	در
گون	این	بنای	عظیم	این	انقالب	حضور	دارند	و	جوشیدند	و	استعداد	خودشان	رانشان	 گونا بناهای	
که	 از	هنرمندانی	 ما	 که	 این	نیست	 به	معنای	 این	 اّما	 باشد	 	 باید	همین	جور کار	هنر	هم	 دادند،	در	
	ابزار	دست	 که	دست	نشانده	و جوشیده	و	والدت	یافته	ی	انقالب	اند	غافل	باشیم،	نه.	آن	هنرمندانی	
کنند	آن	ها	هم	 که	پیام	های	انقالب	را	می	توانند	درک	 برای	دستگاه	های	فسادانگیز	نبودند،	آن	کسانی	
	تهیه	ی	این	نمودارهای	 می	توانند	در	خدمت	تبلیغ	هنری	باشند	و	باید	دستگاه	های	صداوسیما	در
	این	باب	و	وسیله	ای	برای	 کثر	توّجه	را	بکنند	و	به	عنوان	آخرین	جمله	در هنر	و	نمونه	های	هنر	حدا
که	محتوای	حقیقی	هنر	باید	 توصیه	ی	به	تقوا	نسبت	به	همه	ی	برادران	و	خواهران	باید	عرض	بکنم	
که	 که	از	هنر	استفاده	می	کنیم	باید	مواظب	باشیم	 کند	و	ما	 	انسان	ها	زنده	 روح	تقوا	و	طهارت	را	در
آن	خنجر	تیز	آب	دیده	ی	هنر	در	ما	آن	حقیقت	و	جوهر	ارزشمند	تقوا	را	در	هم	نشکند	و	نابود	نکند.	
که	تقوا	را	به	مردم	تعلیم	بدهند	و	 که	می	تواند	ابزارهای	هنری	داشته	باشد	این	است	 بهترین	پیامی	
کنند؛	یعنی	طهارت	روح	و	جان	آدم،	یعنی	خدا	را	همواره	در	زندگی	خود	حاضر	 مردم	را	به	تقوا	دعوت	

الگوزایی هنر
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را	خوش	 و	خدا	 ناراضی	می	کند	 را	 که	خدا	 اقدامی	 و	 و	حرکتی	 کاری	 آن	 از	 پرهیز	 و	 دانستن	 ناظر	 و	
کند،	 که	ما	را	از	خدا	غافل	 نمی	آید	و	مورد	غضب	پروردگار	عالم	است	و	ما	باید	توّجه	بکنیم	آن	هنری	
که	ما	را	از	هدف	های	انقالب	دور	بکند،	 	آرمان	های	اسالمی	غافل	بکند،	آن	هنری	 که	ما	را	از آن	هنری	

که	باید	از	آن	اجتناب	بشود. کی	است	 کشنده	و	خطرنا آن	هنر	ارزشمند	نیست،	آن	همان	زهر	
والسالم	علیکم	و	رحمة	اهلل	و	برکاته
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گفتار چهل و یکم نمودار 
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گفتار چهل و دوم: نقش رسانه  درشکل دهی به فرهنگ جامعه1
بسم	اهلل	الّرحمن	الّرحیم

م	علی	حبیبه	
ّ
ی	و	أسل

ّ
	الحمدهلل	رّب	العالمین	أحمده	و	أستعینه	و	أستغفره	و	أتوّکل	علیه	و	أصل

اله	 ابی	القاسم	محّمد	و	علی	 نبّینا	 و	 غ	رساالته	سّیدنا	
ّ
و	مبل و	نجیبه	و	خیرته	فی	خلقه	حافظ	سّره	

قال	 فی	األرضین.	 بقّیةاهلل	 سّیما	 المعصومین	 المهدّیین	 الهداة	 المنتجبین	 األطهرین	 الطیبین	
ُه لا 

َ
وا َو اْشَرُبوا َو لا ُتْسِرُفوا ِإّن

ُ
ْم ِعْنَد ُکّلِ َمْسِجٍد َو ُکل

ُ
کتابه: »یا َبنی  آَدَم ُخُذوا زیَنَتک اهلل	الحکیم	فی	

ه و أرغبکم فی ثوابه و احذرکم عن معصیته و عقابه. ه بتقوی الّلَ ُمْسِرفیَن«2	أوصیکم عبادالّلَ
ْ
ُیِحّبُ ال

همه	ی	شما	 است	 الزم	 رساند	 به	عرض	شما	خواهم	 اّول	 در	خطبه	ی	 که	 مطالبی	 شروع	 از	 قبل	 	
که	مقصود	و	 	این	مجمع	عظیم	هفتگی	اسالمی	همان	طوری	 که	در کنم	 برادران	و	خواهران	را	توصیه	
	این	اجتماع	هست	به	تقوا	و	رعایت	اوامر	الهی	و	وظایف	اسالمی	و	طهارت	دل	 مطلوب	اصلی	هم	از
که	بنده	را	به	خدا	نزدیک	می	کند	توّجه	بفرمایید.	و	این	 و	جان	و	صفای	باطن	و	عمل	به	آن	چیزهایی	
ید	و	از	 	بهترین	روزها	و	بهترین	ساعت	ها	تشکیل	می	شود،	مغتنم	بشمار که	در میعاد	عظیم	خدایی	را	
کنید	تا	بتوانید	شیطان	را	چه	در	زندگی	فردی	و	چه	در	محیط	 معنوّیت	این	اجتماع	بزرگ	استمداد	
کنید	و	امیدوارم	خدای	 اجتماعی،	چه	در	دل	و	روح	و	فکر	و	ذهن	و	چه	در	عمل	و	تالش	از	خود	دور	
متعال	این	تالش	و	هّمت	را	از	همه	ی	ما	به	لطف	و	بزرگی	خود	بپذیرد	و	ما	را	توفیق	بدهد	تا	بتوانیم	
که	تا	پایان	هفته	خودمان	را	با	تقوای	 	این	مراسم	را	وسیله	ای	قرار	بدهیم	 این	اجتماع	را	و	این	حضور	در

الهی	مصونیت	ببخشیم.
	اّما	بحثی	که	خود	یکی	از	مصادیق	تقوا	را	برای	ما	روشن	می	کند	و	قصد	دارم	مطرح	بکنم،	دنباله	ی	 و
گروهی	و	رادیو	و	تلویزیون	و	مطبوعات	در	سازندگی	فرهنگ	 همان	مطلب	مربوط	به	نقش	رسانه	های	
و	خواهران	 برادران	 گر	 ا اجتماعی	است.	 مردم	در	محیط	 و	عمل	 روی	ذهن	 بر	 تأثیرگذاری	 و	 جامعه	

1.بیانات	در	خطبه	ى	اول	نماز	جمعه	تهران	1364/12/16
2.اعراف:	31

نمونه نقش رسانه 
در فرهنگ سازی 

در دوران پهلوی
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که	 که	دو	نمونه	را	به	عنوان	یک	مثال	زنده	مطرح	می	کنم	تا	معلوم	بشود	 کردم	 یادشان	باشد	عرض	
همه	جانبه	ی	 تهاجم	 دوران	 در	حقیقت	 که	 ستم	شاهی	 رژیم	 دوران	سلطه	ی	 در	 رسانه	های	جمعی	
سیاه،	 دوران	 آن	 در	 دوران،	 این	 	 در بود،	 ما	 مقدمات	 و	 ما	 ت	

ّ
مل و	 ما	 کشور	 به	 جهانی	 قدرت	های	

کالبد	 کردند	تا	دو	بیماری	مهلک	و	دو	سم	خطرناک	را	به	درون	 رسانه	های	جمعی	چه	نقشی	را	ایفا	
کنند. جامعه	تزریق	

یکی	از	دو	بیماری	عبارت	بود	از	مصرف	گرایی	و	بیماری	دّوم	عبارت	بود	از	فحشا	و	بی	بندوباری	
از	محیط	زندگی	 را	 این	علف	هرزه	ها	 	 از کرد	و	خیلی	 را	عوض	 انقالب	خیلی	چیزها	 البّته	 جنسی.	
که	ما	انتظار	داشته	باشیم	 که	هنوز	زود	است	 جامعه	ی	ما	ریشه	کن	ساخت.	اّما	حقیقت	این	است	
تالش	 با	 انقالب	 	 از قبل	 سال	 چهل	 طول	 در	 استعماری	 و	 استکباری	 همه	جانبه	ی	 تبلیغات	 	 آثار
هنوز	 بیماری	مصرف	زدگی	 بیماری	مخصوصًا	 دو	 آن	 لذا	 برود.	 بین	 	 از انقالب	 	 از بعد	 ساله	ی	 چند	
	بین	نرفته	است	و	خطر	عود	این	بیماری	ها	و	رشد	این	 ی	از

ّ
عالیم	و	نشانه	هایش	در	جامعه	ی	ما	به	کل

	این	دو	عنوان	مهّم	بحث	می	کنم	 کشنده	و	مهلک	موجود	است.	من	درباره	ی	هر	یک	از میکرب	های	
تا	آن	 آثار	بیشتری	دارد	 	 که	فعاًل	در	جامعه	ی	ما	نشانه	ها	و و	بحث	اّول	در	مورد	مصرف	گرایی	است	
بیماری	دّوم	که	بی	بندوباری	و	فحشای	جنسی	باشد.	آن	بیماری	را	هم	بعدًا	مورد	بحث	قرار	می	دهیم.
کشور	عزیز	ما	در	طول	زمان	 کشورهای	زیر	سلطه	از	جمله	در	 ی	استعمار	در	همه	ی	

ّ
کل 	سیاست	

که	احیانًا	بعضی	از	آن	ها	در	زندگی	الزم	هم	 که	در	میان	مردم	مصرف	مواد	و	محصوالتی	را	 این	بود	
و	 کنند	 ترویج	 انسان	محسوب	نمی	شود	به	شدت	 برای	 کثر	آن	ها	یک	مصرف	ضروری	 ا اّما	 هست،	
کند،	 که	هر	انسانی	آن	نیازها	را	دارد	و	باید	هم	آن	ها	را	برآورده	 عالوه	و	بر	نیازهای	حقیقی	و	طبیعی	
کشور	ما	هم	این	سیاست	 کاذب	و	دروغین	برای	افراد	جامعه	به	وجود	بیاورند.	در	 یک	دسته	نیازهای	
که	مصرف	را	در	جامعه	 با	استفاده	ی	از	همه	ی	امکانات	تبلیغ	با	استفاده	ی	از	همه	ی	شگردهایی	
گسترش	می	دهد	و	رشد	می	دهد	شروع	شد	و	در	یک	مقطعی	از	زمان	این	حرکت	به	اوج	خود	رسید.	
که	در	طول	چندین	قرن	با	قناعت	و	 الگوی	مصرف	جدیدی	برای	مردم	به	وجود	آوردند.	مردم	ما	را	
به	 بودند	 گرفته	 امور	زندگی	خو	 	 از	موارد	حداقل	مصرف	در و	در	بسیاری	 و	معمولی	 مصارف	عادی	
کرده	بودند	 که	خودشان	تراشیده	بودند	و	عرضه	 	این	سیاست	به	سمت	آن	الگوی	جدیدی	 تبعیت	از
ت	ما	و	مرد	و	زن	ما	چه	در	شهر،	چه	در	روستا	چه	در	

ّ
سوق	دادند	و	در	همه	ی	شئون	زندگی	برای	مل

محیط	های	اعیانی	و	پول	دار	و	حّتی	چه	در	محیط	های	فقیرنشین	یک	اشتهای	تندی	برای	مصرف	
به	وجود	آوردند.

کرد	 خواهم	 بیان	 من	 که	 شود	 بیان	 جزئیات	 ذکر	 با	 است	 الزم	 قدری	 مطلب	 این	 تفصیل	 البّته	
	این	باره	صحبت	می	کنم	با	اّتکا	به	آمار	 که	در 	این	خطبه	و	چه	در	خطبه	های	بعد	 ان	شاءاهلل	چه	در
در	ذهن	شما	 مورد	بحث	 از	مسایل	 فهرستی	 و	 این	که	یک	صورتی	 برای	 اجمال	 به	طور	 ولی	 ارقام	 و	

منشأ 
 مصرف گرایی
ت های 

ّ
 در مل

جهان سّومی
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برادران	و	خواهران	شکل	ببندد،	یک	اجمالی	را	گذرا	عرض	می	کنم،	لکن	واقعًا	رسیدگی	به	این	قضّیه	
کنیم.	درست	است	 به	تفصیل	بحث	 آن	 ما	درباره	ی	 که	 این	دارد	 به	 این	مطلب	احتیاج	 بررسی	 و	
یادی	داشتند،	 که	درآمدهای	ز کسانی	 کامل	مصرف	گرایی،	قشرهای	مرفه	جامعه	بودند	و	 که	مظهر	
که	 بودند	 آن	ها	 می	آوردند،	 دست	 به	 را	 بی	زحمتی	 و	 بی	دردسر	 درآمدهای	 که	 آن	هایی	 مخصوصًا	
آن	چهارنعل	 به	سمت	 و	 پذیرفتند	 و	چرا	 و	بی	چون	 را	یک	جا	 از	غرب	 ارائه	شده	ی	 الگوی	مصرف	
کم	درآمد،	حتی	مردم	فقیر،	حّتی	 که	اشاره	شد،	حّتی	قشرهای	 کردند.	اّما	متأّسفانه	همان	طور	 حرکت	
که	نیازهای	اصلی	زندگیشان	را	هم	نمی	توانستند	فراهم	بکنند،	آن	ها	هم	بر	همین	مصارف	 آن	هایی	
که	 و	می	شناسیم	 ما	می	شناختیم	 را	 کسانی	 که	 به	طوری	 کاذب	سوق	داده	شدند؛	 نیازهای	 و	 تازه	
زندگی	معمولی	آن	ها	لنگ	است.	خانه	برای	سکونت	ندارند،	سرپناه	ندارند،	وسیله	ی	اعاشه	ی	الزم	
را	و	همان	درآمد	 اّما	همان	پولی	 را	ندارند،	 برای	تأمین	سالمت	جسمی	خود	و	خانواده	ی	خودشان	
که	باید	صرف	نیازهای	حقیقی	بشود،	صرف	نیازهای	کاذب،	صرف	چیزهای	زائد	و	مصارفی	 کمی	را	
کم	و	بیش	 گر	مضر	نباشد،	مفید	نیست	-	و	غالبًا	هم	مفید	نیست	-	صرف	این	چیزها	می	کردند	و	 که	ا

هنوز	هم	می	کنند.
که	این	 کرد	 که	مهاجمین	غربی	-و	باید	این	جور	بگوییم،	بعد	من	روشن	خواهم	 این	الگوی	مصرفی	
کاماًل	حساب	شده	و	از	روی	سیاست	های	 کار	قهری	و	عادی	نبود،	 کار	معمولی	نبود،	یک	 کار	یک	
کشورهای	 از	 که	 غرب	 صنعتی	 مضِر	 منحوِس	 امپراطوری	 این	 و	 بود	 استکباری	 قدرت	های	 دقیق	
کردند،	 برنامه	ریزی	 می	شد-	 تشکیل	 غربی	 نظام	های	 یعنی	 غربی؛	 کشورهای	 از	 عمدتًا	 و	 اروپایی	
که	این	الگوی	مصرف	را	ببرند	به	داخل	جوامع	عقب	افتاده	از	جمله	جوامع	 کردند	 سیاست	گذاری	
کشورهای	دیگر	مثل	ما	مورد	 ت	ما	و	

ّ
کشور	ما	و	مل که	 بود	 بنا	 نبود.	 مسلمان؛	یعنی	یک	چیز	عادی	

که	هم	فرهنگی	و	هم	اقتصادی	و	هم	سیاسی	است،	قرار	بگیرند.	واقعًا	یک	جنگ	 این	تهاجم	عظیم	
و	 غربی	 طراحان	 که	 وقتی	 بود.	 نظامی	 شبیخون	 از	 یک	شبیخون	خطرناک	تر	 بود،	 تهاجم	 یک	 بود،	
سیاست	گذاران،	این	خط	مشی	استعماری،	این	الگو	را،	طراحی	می	کردند،	آن	را	همه	جانبه	طراحی	

کردند.	یعنی	مصرف	گرایی	را	به	یک	چیز	خاص	منحصر	نکردند.
که	همان	طور	 کنید	به	چند	سال	قبل	و	پیش	از	پیروزی	انقالب	 گر	در	ذهن	خودتان	رجوع	 لذا	شما	ا
که	 کردم،	آثارش	در	بخشی	از	جامعه	ی	ما	هنوز	هم	به	همان	قّوت	باقی	است.	می	بینید	 که	عرض	
کرد.	در	خوراک،	 کاذب	در	تمام	شئون	زندگی	رسوخ	و	رواج	پیدا	 کاذب	و	نیازهای	 این	مصرف	های	
گون	برای	مرد	و	زن،	برای	فصل	های	مختلف،	برای	سنین	 گونا در	پوشاک،	انواع	و	اقسام	لباس	های	
گون	 گونا فروشگاه	های	 و	 بوتیک	ها	 این	 گون.	 گونا فریبنده	ی	 جلوه	های	 و	 جاذبه	ها	 با	 و	 مختلف	
کرده.	مرکب،	 کرد	و	جذب	 که	تمام	دنیا	را	به	خودش	متوّجه	 لباس	و	طراحی	ها	و	موج	سازی	هایی	
	انواع	و	اقسام	این	ساخته	شده	های	صنعتی	است.	لوازم	خانه	و	 اتومبیل	های	سواری	و	استفاده	ی	از
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که	در	داخل	منزل	برای	نیازهای	ضروری	انسان	آن	ها	را	مصرف	می	کند	و	هر	خانواده	ای	به	 چیزهایی	
آن	ها	نیازمند	است.

که	به	طور	 کردند؛	یعنی	آن	ظرفی	را	 	لوازم	خانه	هم	به	شدیدترین	وجهی	ترویج	 	مصرف	گرایی	را	در
گون	 گونا پیرایه	ی	 و	 شیله	 قدری	 به	 کند،	 مصرف	 بود	 الزم	 خانه	 در	 انسانی	 یک	 معمولی	 و	 عادی	
	واقع	به	آن	نیاز	داشت.	 که	در که	مصرف	هر	انسانی	چندین	برابِر	آن	چیزی	شد	 کردند	 برایش	درست	
میان	 در	 دکوراسیون	خانه	ها	 مردان،	 برای	 و	حتی	 زنان	 برای	 آرایش	 مردانه،	وسایل	 و	 زنانه	 زیورآالت	
	این	اواخر	 کاغذدیواری	ها	و	امثال	این	ها.	حتی	در خانواده	های	مرفه،	مبل	ها	و	آرایش	ها	و	پرده	ها	و	
کتاب	و	 کشیده	بودند؛	مسأله	ی	 که	آن	تب	خطرناک	مصرف	زدگی	را	تا	آن	جا	 از	جمله	ی	چیزهایی	
کتاب	را	به	عنوان	یک	وسیله	ی	آرایش،	یک	دکوراکسیون	در	خانه	ها	و	خانواده	ها	 کتابخانه	بود.	حتی	
کتاب	را	باز	نمی	کردند،	 که	همه	ی	طول	سال	شاید	یک	بار	الی	 به	کار	می	بردند،	آن	هم	خانواده	هایی	
کتاب	های	زرق	و	 کنند	با	چه	آرایش	هایی،	با	چه	پیرایه	هایی	و	 کتاب	ها	را،	قفسه	درست	 آن	هم	آن	

کرده	باشند	و	خریده	باشند. برق	داری	را	بخرند،	بگذارند	آن	جا	فقط	برای	این	که	چیزی	فراهم	
در	تمام	شئون	زندگی	از	خانه	و	مرکب	و	وسایل	داخل	خانه	و	دکوراسیون	ها	و	زیورآالت	و	آرایش	و	
کاذبی	 کفش	و	انواع	و	اقسام	جلوه	های	زندگی،	یک	مصادف	دروغین	و	نیازهای	 خوراک	و	پوشاک	و	
گر	چرتکه	می	انداخت	در	زندگی	شخصیش،	خوراک	 که	ا که	همان	آدمی	 را	به	وجود	آوردند،	به	طوری	
که	مایه	ی	پرکردن	شکم	خود	و	خانواده	اش	بشود	و	بتوانند	راحت	و	آسوده	زندگی	 معمولیش	و	چیزی	
او	 کنید	یک	مبلغی	می	شد،	مخارج	معمولی	زندگی	 گر	حساب	می	کرد،	مثاًل	فرض	 ا را	 این	 بکنند،	
چند	برابر	آن	مبلغ	را	تشکیل	می	داد	و	انسان	ها	برای	خاطر	اشتهای	مصرف	برای	نیاز	دروغین	همه	ی	
خرج	 به	 باید	 را	 هنرشان	 همه	ی	 و	 هّمت	شان	 همه	ی	 را،	 عمرش	 همه	ی	 را،	 روزش	 شبانه	 ساعات	
گر	درست	 که	ا 	ُنه	نماند	و	بتواند	زندگی	خودشان	را	بگردانند،	در	حالی	 گرو می	دادند	تا	هشت	شان	
یادین	و	دروغینی	است	 نگاه	کردی،	می	دیدی	این	زندگی	غیرالزمی	است،	این	مصرف	یک	مصرف	ز
کسب	درآمد	و	تشبث	به	این	جا	و	آن	جا	برای	این	مقدار	 و	احتیاجی	به	این	همه	دوندگی	و	این	همه	
	را	 کار که	این	 از	زندگی	وجود	ندارد،	اّما	انسان	ها	احساس	احتیاج	می	کردند	و	احساس	نیاز	می	کردند	

	از	غافله	ی	زندگی	عقب	خواهند	بود.
ّ

بکنند،	این	دوندگی	را	بکنند	واال
که	طراحان	و	سیاست	مداران	بزرگ	 این	یک	سیاست	بسیار	خطرناک	و	یک	سرنوشت	تلخی	بود	
کشورهای	زیر	سلطه	و	البّته	 کردند	و	فرستادند	برای	 جهانی،	مغزهای	متفکر	نشستند	این	را	طراحی	
که	این	فقط	یک	تهاجم	 کرد	و	نشان	خواهم	داد	 که	من	مقاصد	را	تشریح	خواهم	 مقاصدی		داشتند	
اقتصادی	نبود،	بلکه	تهاجم	اقتصادی	بود،	تهاجم	فرهنگی	هم	بود،	تهاجم	سیاسی	هم	بود،	وسیله	ی	
ت	ما	

ّ
ت	های	مسلمان	و	مل

ّ
ادامه	ی	سلطه	ی	ابرقدرت	ها	بود؛	یک	طرح	صددرصد	خائنانه	بود	علیه	مل

کردند	انجام	دادند	 	را	با	تمام	قدرت	شروع	 کار ت	های	جهان	سّوم		و	این	
ّ
و	کشورهای	توسعه	نیافته	و	مل
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و	متأّسفانه	هم	موّفق	شدند.
بگیرد	 به	اصطالح	 دیگر	 کشورهای	 و	 ما	 کشور	 در	 این	سیاست	 که	 خب	چه	چیزی	موجب	شد	
سیاست	 این	 توفیق	 برای	 وسایل	 مهّمترین	 و	 عوامل	 بزرگترین	 	 از یکی	 بگویم	 باید	 بشود.	 موّفق	 و	
کوره	ی	اشتهای	انسان	ها،	آن	ها	را	به	مصرف	 که	با	دمیدن	 رسانه	های	جمعی	بودند؛	یعنی	رادیوها،	
که	درست	می	کردند	و	نشان	می	دادند	 تشویق	می	کردند	تلویزیون	ها	با	تبلیغات	شان	یا	با	فیلم	هایی	
و	 زرف	 این	 به	 می	داد	 سوق	 را	 مردم	 جامعه،	 در	 تبلیغ	 امکانات	 همه	ی	 و	 مطبوعات	 و	 سینماها	 و	

کرد. کالبد	جامعه	ی	ما	نفوذ	 متأّسفانه	این	بیماری	در	
این	مردم	 این	جامعه	ی	شجاع،	 انقالبی	ما،	 که	نگاه	می	کنید،	متأّسفانه	جامعه	ی	 شما	االن	هم	
که	چه	دارد	 گاه	چون	نمی	دانند	 	ناخودآ کاری	دارند،	به	طور که	این	همه	فدا مبارز،	این	انسان	هایی	
گرایش	به	اسراف	را	از	دون	خودشان	و	از	جسم.	جان	 	بیماری	مصرف	زدگی	و	 انجام	می	گیرد،	هنوز
ی	دفن	کند	و	ما	امروز	در	شهر	تهران	و	در	همه	ی	شهرها	و	مخصوصًا	شهرهای	

ّ
خودشان	نتوانستند	به	کل

کوچک،	شاهد	اسراف	عظیمی	از	مواد	غذایی	و	وسایل	ضروری	برای	زندگی	و	 بزرگ،	حّتی	شهرهای	
کاغذ	و	مقوا	و	شیشه	و	انواع	و	اقسام	وسایل	و	الزم	و	مصرف	برای	مملکت	هستیم	 فلزآالت	و	پارچه	و	
کشیده	می	شود،	این	همه	پول	خرج	می	شود	و	این	ها	تو	زباله	 که	برای	تهیه	ی	این	ها	این	همه	زحمت	
کرد،	ممکن	 که	حاال	من	نوشتم	خصوصیاتش	را	و	این	را	بعد	برای	شما	عرض	خواهم	 ریخته	می	شود.	

است	امروز	فرصت	نباشد.
گفت	تا	شما	ببینید	در	 کنم	ان	شاءاهلل	خواهم	 	این	باره	ایراد	 که	در در	هفته	ی	آینده	خطبه	ی	بعدی	
کز	صنعتی،	 که	دارد	از	خانه	های	شما	مردم	بیرون	ریخته		می	شود	یا	از	مرا همین	شهر	تهران	زباله	ای	
تهران	 زباله	ی	 	 در موادغذایی	 می	رسد،	 ذهنم	 به	 االن	 که	 این	طور	 مواد	غذایی	هست.	 آن	 در	 چقدر	
کافی	است	و	 	انسان	الزم	است	و	مفید	و	 	روز	شما	ببینید	سی	ُتن	موادغذایی	برای	چقدر سی	ُتن	در
کیسه	های	زباله،	در	سطل	های	زباله	ریخته	می	شود	بیرون	از	 کنند؟!	این	هادر	 می	توانند	با	آن	تغذیه	
	و	پول	 	بین	می	رود	و	نابود	می	شود،	در	حالی	که	برای	تهّیه	ی	آن	ها،	ارز بین	می	رود	نابود	می	شود	بیرون	از
	رفته	تا	این	ها	به	وجود	 کار 	و	مغز	و	هنر	و	این	امکانات	استعدادهای	انسانی	به	 	و	تالش	و	ابتکار کار و	

آمده	و	تولید	شده،	در	اختیار	مردم	قرار	می	گیرد.
مسئولین	دولتی،	بخش	خصوصی،	آدم	هایی	که	دارند	تالش	می	کنند،	کارخانه	جات،	صنعتگران	
که	نفت	 کسانی	 که	دارند	با	چند	واسطه	این	ها	را	به	وجود	می	آورند.	آن	 کسانی	 -نمی	دانم-	همه	ی	
وارد	 خارج	 از	 جنس	 را	 	 ارز این	 که	 کسانی	 آن	 بشود،	 ارزش	 به	 تبدیل	 بفروشند،	 تا	 می	کنند،	 تولید	
زحمت	 همه	 این	 که	 آن	هایی	 می	کنند،	 اجناس	 این	 به	 تبدیل	 را	 اّولیه	 مواد	 که	 آن	هایی	 می	کنند،	
برخودشان	 را	 رنگ	 هزار	 که	 آن	هایی	 و	 می	فروشند	 که	 آن	هایی	 دربیاید،	 شکل	 این	 به	 تا	 می	کشند	
هموار	می	کنند	تا	این	را	پولی	به	دست	بیاورند	و	این	جنس	را	بخرند؛	همه	ی	این	زحمت	ها	به	خاطر	

عواقب 
مصرف گرایی

قّیت
ّ
 موف

 سیاست
گرایی  مصرف 

کمک    با 
رسانه ها
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بی	اعتنایی	و	مصرف	زدگی	و	روح		اسراف	گری	آن	خانم	خانه	یا	آن	مرد	خانه	یا	آن	آدم	بی	توّجه	یا	آن	
کارخانه،	زباله	می	شود	دور	ریخته	می	شود،	ضایع	می	شود	و	 کارگر	یا	آن	استادکار	فالن	مغازه	یا	فالن	

	بین	می	رود. از
یان	بزرگی	به	مملکت،	به	اقتصاد	مملکت	وارد	می	شود	از	همین	یک	قلم	که	البّته	 شما	ببینید	چه	ز
که	 که	شما	ببینید	 گفت	 حاال	من	آمارش	را	به	تفصیل	نگفتم	برایتان	ان	شاءاهلل	بعد	تفصیاًل	خواهم	
چه	فاجعه	ای	دارد	اتفاق	می	افتد،	به	خاطر	چی؟	به	خاطر	روح	مصرف	زدگی؛	یعنی	این	مصرف	گرایی	
کمتری	بود،	یک	را	می	برد	و	به	وسیله	ی	سیاستگذاران	و	طراحان	خارجی	این	دام	 که	متأّسفانه	یک	
	این	دام	افتاد	و	هل	دادند	 ت	ما	به	خباثت	دستگاه	ستم	شاهی	در

ّ
ت	ما.	مل

ّ
گسترده	شد	پیش	پای	مل

کرد	 آن	دستگاه	مردم	ما	را،	افتادند	توی	این	دام	و	البّته	انقالب	خیلی	از	دام	ها	را	از	دست	و	پای	ما	باز	
	بین	نرفته،	باید	به	فکر	باسیم.	 ی	از

ّ
کل کرد	الاقل	اّما	به	 کرد	یا	شل	 یادی	باز	 و	این	دام	را	هم	تا	حدود	ز

و	مخصوصًا	خانم	های	 و	خواهران	 برادران	 باید	شما	 و	 داد	 ادامه	خواهم	 را	 این	بحث	 ان	شاءاهلل	 من	
باید	متّعهد	 یاد	است	 که	مصرفشان	ز که	خودشان	می	دانند	 خانه	دار	و	مخصوصًا	آن	خانواده	هایی	
که	بر	این	بحث	ترتیب	اثر	بدهید	 	نماز	جمعه	و	بین	خودتان	و	خدا	قول	بدهید	 بشوید،	ان	شاءاهلل	در
	این	 کنیم	و	البّته	بایستی	از یادی	عالج	 و	ان	شاءاهلل	ما	بتوانیم	این	بیماری	را	با	این	بحث	به	میزان	ز
کند	 که	وقتی	استکبار	می	خواهد	در	جامعه	ای	نفوذ	 ی	ما،	

ّ
کل راه	توّجه	هم	بکنیم.	ضمنًا	به	آن	بحث	

کند	و	امکانات	حیاتی	آن	جامعه	را	در	قبضه	ی	خودش	بگیرد	از	چه	 و	فرهنگ	آن	جامعه	را	تصّرف	
راه	هایی	وارد	می	شود	و	چگونه	تأثیر	می	گذارد	و	این	سلطه	ی	فرهنگی	است	و	آن	نقش	صداوسیما	

است.
	والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته
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گفتار چهل و دوم نمودار 
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گفتار چهل و سّوم : قانون اساسی1
بسم	اهلَلّ	الّرحمن	الّرحیم

	رب	العالمین	َنحمده	و	نستعینه	و	نستهدیه	و	نستغفرُه	و	نتوکل	علیه	و	نصلی	و	نسلم	 الحمدهلَلّ
علی	حبیبه	و	نجیبه	وِخیرته	فی	خلقه	سیدنا	و	نبینا	ابی	القاسم	محمد	و	علی	اله	األطیبین	األطهرین	
	فی	األرضین	و	صل	علی	ائمة	المسلمین	و	 المنتجبین	الهداة	المهدیین	المعصومین	سّیما	بقیةاهلَلّ
ا 

َ
ُه َول  الّلَ

َ
ْنَزل

َ
ْم َبْیَنُهْم ِبَما أ

ُ
ِن اْحک

َ
کتابه: »َوأ حکیُم	فی	

ْ
	ال حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.	قال	اهلَلّ

ْیَک«2
َ
ُه ِإل  الّلَ

َ
ْنَزل

َ
ْن َیْفِتُنوَک َعْن َبْعِض َما أ

َ
ْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم أ

َ
ِبْع أ

َ
َتّت

همه	ى	عزیزان،	نمازگزاران،	برادران	و	خواهران	را	توصیه	می	کنم	و	دعوت	می	کنم	به	رعایت	تقوى	
از	 	و	یاد	رحمت	و	نقمت	الهی.	همه	ى	عزیزان	را	دعوت	می	کنم	به	اجتناب	 اهلَلّ و	پرهیزگارى	و	ذکر	
که	این	بزرگترین	سرمایه	ى	یک	انسان	و	پرارزش	ترین	 گناهان	و	حفظ	َنفس	و	ضبط	هواها	و	هوس	ها،	
که	همین	روحیه	ى	الهی	و	اسالمِی	تقوى،	بزرگ	ترین	 	نزد	پروردگار	است.	همچنانی	 زاد	و	توشه	ى	او	در
عامل	و	برنده	ترین	سالح	براى	پیروزى	در	میدان	هاى	زندگی	است.	عامل	پیروزِى	بر	دشمنان	کوچک،	
یعنی	ستم	گران	و	قدرت	ها	و	ابرقدرت	ها	و	متجاوزان	است.	و	همچنین	عامل	پیروزى	بر	دشمن	بزرگ	
یعنی	هواهاى	نفسانی	و	هوس	هاى	شیطانی	است.	خداى	بزرگ	و	عزیز	را	به	حّق	اّولیائش	و	به	رحمت	
کنیم	و	تقواى	 که	با	این	زینت	معنوى	خودمان	را	مزّین	 که	ما	را	توفیق	دهد	 واسعه	اش	سوگند	می	دهیم	

	یاد	نبریم. 	را	از کنیم	و	ذکر	و	استغفار الهی	را	پیشه	
مناسبت	 به	 را	 آن	 مایلم	 که	 است	 این	جمعه	 اّول	 موضوع	خطبه	ى	 کردم	 تالوت	 امروز	 که	 آیه	اى	
سالگرد	تصویب	قانون	اساسی	جمهورى	اسالمی،	مخصوص	بحث	در	باب	قانون	اساسی	قرار	بدهم.	
کمی	در	جامعه	 گاهی	ها	و	هشدارهاى	 کردیم	و	اّطالعات	و	آ کمی	 ما	درباره	ى	قانون	اساسی	بحث	
با	 گذشته	مصادف	بود	 کردیم	و	این	یک	عیب	بزرگ	ماست.	و	چون	هفته	ى	 کنده	 و	میان	مردم	پرا

1.بیانات	در	خطبه	اول	نماز	جمعه	1366/09/20
2.مائده:	49

 حفظ و حراس
 وتبعیت از قانون
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که	درباره	ى	این	مسأله	ى	بسیار	 سالگرد	تصویب	قانون	اساسی،	این	مناسبت	را	بنده	مغتنم	شمردم	
کمی	است،	 	و	در	خطبه	ى	اّول	وقت	 کنم.	البّته	امروز مهّم	و	اساسِی	انقالبمان	با	شما	اندکی	بحث	
یم.	 امیدوارم	بعدها	هم	به	مناسبت	هاى	درباره	ى	این	موضوع	مهّم	مطالبی	را	با	شما	در	میان	بگذار
	این	آیه	آفت	بزرگ	جامعه	ى	اسالمی	را	خداى	متعال	این	 که	در کردم	 	این	جهت	عنوان	 این	آیه	را	از

که	قانون	خدا	نقض	بشود. که	تبعّیت	از	هواها	و	سالیِق	ناشی	از	هوى،	موجب	بشود	 می	داند	
ه«	یعنی	قوانین	اسالمی	عمل	کن	و	به	دنبال	

ّ
به	پیغمبر	اکرم؟ص؟	هشدار	می	دهد	که	طبق »ما انزل الَل

	»ما انزل  	تبعیت	از که	تبعیت	از	خواست	هاى	این	و	آن	تو	را	از میل	و	خواهش	این	و	آن	نباش	و	مبادا	
کند	و	قانون	الهی	نقض	بشود. ه« منصرف	

ّ
الَل

مقابل	خواهش	ها،	 در	 آن	 از	 و	حراست	 قانون	 مسأله	ى	حفظ	 ماست.	 مهّم	 مسأله	ى	 مسأله،	 این	
قانون	 بر	 جامعه	 یک	 اساس	 و	 این	ها.	 امثال	 و	 گروهی	 برداشت	هاى	 نظرهاى	شخصی،	 سلیقه	ها،	

اساسی	آن	جامعه	بنیان	گذارى	شده	است.
اّواًل:	قانون	اساسی	را	براى	این	که	همه	ى	برادران	و	خواهران	به	اهمّیت		آن	واقف	بشوند؛	در	چند	
کنم.	قانون	اساسی	یعنی	آن	چهار	چوب	اصلی	زندگی	جامعه.	آن	 جمله	ى	مختصر	تفسیر	و	معنا	
که	تمام	فّعالّیت	هاى	زندگی	در	یک	جامعه	براساس	آن	و	در	محدوده	ى	آن	و	با	راهنمایی	آن	 چیزى	
انجام	می	گیرد،	این	قانون	اساسی	است.	به	عبارت	دیگر	قانون	اساسی	یعنی	همان	انقالب،	انقالب	
که	ما	یک	 که	ما	یک	حرکتی	بکنیم،	یک	نظامی	را	ببریم؛	بلکه	انقالب	این	است	 فقط	این	نیست	
نظام	صحیحی	را،	یک	روش	زندگی	نوینی	را،	یک	ارزش	هاى	جدیدى	را	در	جامعه	ى	خودمان	و	در	
که	 یم،	این	معناى	انقالب	است.	خب،	حاال	 زندگی	مردم	به	جاى	روش	ها	و	ارزش	هاى	قبلی	بگذار
کشید،	رهبرانی	براى	او	تالش	 کرد	خون	داد،	جوان	هایش	را	داد،	سال	ها	زحمت	 کارى	 تی	فدا

ّ
یک	مل

	بین	برد،	حاال	 کردند،	قهرمانی	هاىی	آفرید	تا	دشمنان	را	از	سر	راه	خودش	برداشت	و	نظام	باطل	را	از
گرفت؟	آن	شکل	جدیدى	 این	تحّول،	این	حرکت	جدید،	این	زندگی	جدید	چگونه	انجام	خواهد	
که	دشمن	ها	رفتند	دست	نشانده	ها	رفتند،	ایادى	شیطان	 که	جامعه	باید	پیدا	بکند	او	چیه؟	حاال	
که	خودمان	 گور	شدند؛	حاال	ما	می	خواهیم	خودمان	زندگی	را	براساس	ارزش	هائی	 گم	و	 و	استکبار	
باشیم،	 و	مستقل	 کنیم	 زندگی	 آزاد	 و	 کنیم	 زندگی	 و	مسلمان	 ببریم	 پیش	 و	 کنیم	 اداره	 یم	 دار قبول	
که	این	مقاصد	عملی	بشود؟	جواب	این	سؤال	را	قانون	اساسی	به	ما	 کنیم	 حاال	چگونه	باید	زندگی	

می	دهد.
کنید،	اقتصادتان	را	چه	جورى	 قانون	اساسی	به	ما	می	گوید	شما	حکومت	تان	را	چه	جورى	انتخاب	
و	 افراد	 و	 کنید	 تنظیم	 چگونه	 را	 اجتماعی	 روابط	 کنید،	 اداره	 چه	جورى	 را	 فرهنگ	 ببرید،	 پیش	
که	این	 کنند	تا	این	که	آن	زندگی	مطلوِب	ایده	آلی	 شخصیتها	و	مسئولین	و	آحاد	مردم	چگونه	رفتار	
در	 اساسی	 قانون	 پس	 کند.	 پیدا	 تحّقق	 کشیدید	 زحمت	 کردید،	 تالش	 دادید،	 جان	 او	 براى	 همه	

معنی قانون 
اساسی
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که	قانون	 	انقالب	است	این	معناى	قانون	اساسی	است.	به	همین	جهت	هم	هست	 حقیقت	تبلور
که	با	انقالب	دشمن	اند،	با	قانون	اساسی	انقالب	هم	 اساسی	دشمن	هاى	معینی	دارد.	همه	ى	کسانی	
که	می	خواهند	انقالب	نباشد	قانون	اساسی	هم	می	خواهند	نباشد.	 کسانی	 آن	ها	دشمن	اند.	همه	ى	
که	مجلس	خبرگان	در	سال	هزاروسیصدوپنجاه	وهشت	چند	ماه	 گر	شما	یادتان	باشد	در	هنگامی	 ا
کند؛	آن	قدر	نغمه	ى	مخالفت	و	مخالف	خوانی	 بعد	از	پیروزى	تشکیل	شد	تا	قانون	اساسی	را	تنظیم	
که	نظیر	او	را	راجع	به	مسایل	 کنارها	شنیده	شد	 گوشه	و	 کارشکنی	نسبت	به	این	مجلس	از	 و	انواع	
که	دشمن	 کمتر	دیدیم،	این	علت	چی	بود؟	علت	این	بود	 گون	انقالب	ما	 گونا گون	و	پدیده	هاى	 گونا
ببخشد،	عینّیت	 تبلور	 کند،	 تثبیت	 را	 انقالب	 که	 قرار	است	 قانون	 این	 که	 بود.	می	فهمید	 	 هوشیار
بدهد،	برایش	چارچوب	بندى	کند،	محدوده	مشخص	کند	با	آن	مخالفت	می	کرد.	یک	جور	مخالفت	
که	}در	مجلس	خبرگان	{	در	اطراف	مجلس	خبرگان،	 با	قانون	اساسی	همین	هیاهوهاى	علنی	است	
	از	اجانب	 ما	مشاهده	می	کردیم	در	همین	دانشگاه	تهران	در	سراسر	شهر	تهران،	در	مطبوعاتی	که	آن	روز
این	مجلس	 که	چقدر	علیه	 ما	دیدیم	 آنجور	فکر	می	کردند،	 که	 الهام	می	گرفتند	و	شخصیت	هایی	
که	به	مسایل	اصلی	انقالب	می	پرداخت	سر	 که	آن	ها	تصویب	می	کردند	 خبرگان	و	دانه	دانه	ى	اصولی	

و	صدا	و	جنجال	وجود	داشت.
که	در	 که	بنده	نظرم	هست	 کنند،	 کارشکنی	 که	در	خود	تنظیم	قانون	اساسی	 	این	است	 یک	جور
که	 کسانی	 که	قانون	اساسی	را	تنظیم	بکنند	یکی	از	 که	مجلس	خبرگان	تشکیل	شد	 اّولین	جلسه	اى	
	این	 	از 	این	مملکت	و 	بیگانه	الهام	می	گرفت	بعد	هم	فرارى	شد	از که	از معلوم	بود	از	همان	وقت	هم	
گون	 گونا گریخت،	او	زمزمه	ى	خودمختارى	بخش	هاى	 گریخت	و	در	حقیقت	از	دست	مردم	 انقالب	
که	البّته	 	قانون	اساسی	چیزهایی	را	بگنجاند.	 که	در کرد	 	اّول	سعی	 	روز 	از کرد	و 	اّول	شروع	 	را	از کشور
کس	نتوانست	در	آن	مجلس	 که	مجلس	خبرگان	ما	یک	مجلس	ممتازى	بود	و	هیچ	 گفت	 خواهم	
که	اساسی	ترین	 کند.	در	مورد	اصل	والیت	فقیه	 هیچ	خطی	را	از	طرف	دشمنان	انقالب	و	اسالم	پیاده	
	بیرون	مجلس	 	آن	روز	جنجال	شد	در 	انقالب	و	در	نظام	جمهورى	اسالمی	است،	چقدر	در مسأله	در
ماست	 نظام	 اصلی	 نقطه	ى	 که	 اصل؛	 این	 که	 کنند	 کارى	 و	می	خواستند	 داخل	مجلس	 در	 حّتی	
قانون	 	 اهمّیت	 دلیل	 به	 این	مخالفت	ها	 انواع	مخالفت	هاى	دیگر.	 و	 نشود	 و	تصویب	 نبندد	 شکل	
	و	عینیت	نظام	است	و	دشمن	خوب	می	داند	که	 اساسی	است،	چون	قانون	اساسی	در	حقیقت	تبلور
کرد	یا	مانع	از	تصویب	آن	شد	 کرد	یا	آن	را	خراب	 کرد	یا	در	آن	خدشه	اى	وارد	 گر	به	این	قانون	اهانت	 ا

به	انقالب	ضربه	و	لطمه	زده.
با	 قانونی	 شد.	 ممتازى	 بسیار	 قانون	 یک	 اسالمی	 جمهورى	 اساسی	 قانون	 خوشبختانه	
این	 برگزیدگان	 جلسه	 شصت	وهفت	 در	 ماه،	 سه	 مدت	 طول	 در	 که	 اصل	 صدوهفتادوپنج	
حضرت	 مثل	 شخصیتی	 و	 چهره	اى	 مجلس	 آن	 رأس	 در	 کردند.	 تصویب	 را	 آن	 و	 نشستند	 ت	

ّ
مل
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آیت	اهلَلّ	العظمی	منتظرىحفظه	اهللَّ	واداّماهللَّ	ظله	و	چهره	ى	ممتازى	مثل	شهید	بهشتی	و	در	داخل	این	مجلس	
غان	و	چهره	هاى	حّساس،	

ّ
هم	شما	از	فقها	و	دانشمندان	و	حقوقدانان	و	سیاسیون	و	روشنفکران	و	مبل

رسیدند.	 شهادت	 به	 هم	 آن	ها	 از	 بسیارى	 که	 داشتند	 مجلس	حضور	 این	 	 در می	شناسید	 چه	 هر	
تعداد	 به	 غیرروحانی،	 چه	 و	 روحانی	 چه	 عزیز،	 و	 ارزشمند	 شهداى	 بقیه	ى	 و	 محراب	مان	 شهداى	
که	حقیقتًا	چهره	هاى	ممتازى	بودند	و	این	ها	توانستند	این	قانون	 	این	مجلس	جمع	بودند؛	 یادى	در ز

کنند. را	به	این	شکل	تدوین	
کم	وبیش	 که	وضع	خوبی	نداشتند،	آن	ها	هم	چهره	شان	 البّته	در	داخل	مجلس	عناصرى	هم	بودن	
	بهترین	و	ممتازترین	 در	طول	زمان	مشخص	شد.	و	این	قانون،	هدف	هایش،	آرمان	ها	و	پایه	هایش	از

که	ما	در	دنیا	می	شناسیم. اصول	و	قوانین	اساسی	است	
حضرت	 پیام	 در	 می	کنم	 گمان	 اسالم.	 جهان	 براى	 است	 روشنی	 منابع	 قانون	 این	 منابع	 اّواًل:	
کشورهاى	 که	 کنید	 که	قانون	را	جورى	تنظیم	 امام	مّدظله	به	مجلس	خبرگان	این	نکته	وجود	داشت	
	آن	الگو	بگیرند	و	حّقًا	همین	جور	شد.	پایه	ى	اساسی	 ت	هاى	مسلمان	دیگر	هم	بتوانند	از

ّ
دیگر	و	مل

آیات	الهی،	صراحت	ها	و	ظهورهاى	 قانون،	قرآن	و	سنت	است	و	در	تمام	اصوِل	این	قانون	رعایت	
که	فقاهت	و	حکمت	 	این	ها	نصایح	و	ارشادات	امام	عزیزمان	 کنار کتاب	و	سنت	مالحظه	شده.	در	
م	براى	همه	روشن	

َ
و	تیزهوشی	و	عبودّیت	خالصانه	ى	این	عزیز	بزرگوار	و	محبوب	دل	مستضعفین	عال

که	در	ذهن	همه	ى	روشن	فکران	و	 مه	اى	
ّ
گرفته	شد.	و	اصول	مسل کار	 گرفت	و	به	 بود	مورد	توّجه	قرار	

	این	قانون	رعایت	شد.	این	ها	منابع	این	قانون	شدند	و	این	 انقالبیون	مسلمان	مبارز	وجود	داشت	در
	به	وجود	آمد. صدوهفتادوپنج	اصل	این	جور

کامل	است.	هیچ	 و	 ندارد	 نقصی	 و	 قانون	هیچ	عیب	 این	 که	 بکنم	 اّدعا	 نمی	خواهم	 بنده	 البّته	
که	به	مرور	 پرداخته	ى	دست	بشر	نمی	تواند	بدون	نقص	باشد،	یقینًا	قانون	اساسی	ما	هم	نقایصی	دارد	
	راه	هاى	معمولی	و	درست	خودش	این	نقایص	برطرف	بشود.	 	از زمان	این	نقایص	باید	شناخته	بشود	و
اسالم	 دنیاى	 مخصوصا  دنیا	 قوانیِن	 سازنده	ترین	 و	 قوى	ترین	 و	 مترّقی	ترین	 از	 یکی	 قانون	 این	 لکن	

که	ما	می	شناسیم. است	
که	من	این	هدف	ها	را	براى	شما	می	خوانم	ببینید	 	این	قانون	تعقیب	شده	 چند	هدف	عمده	در
	براى	یک	جامعه	ى	اسالمی	ضرورى	و	حیاتی	است.	 	این	هدف	ها	مهّم	است	و	هرکدام	چقدر چقدر
که	من	استغثاء	نکرده	باشم	این	مهّمترین	 البّته	اهداف	دیگرى	هم	ممکن	است	وجود	داشته	باشد	
براى	 که	 است	 چیزى	 این	 فقیه.	 والیت	 پایه	ى	 بر	 اسالمی	 یک	حکومت	 ایجاد	 اّواًل:	 هدف	هاست.	
اّما	 کردند،	 ادعاى	حکومت	اسالمی	 تازه	است.	خیلی	ها	 و	 بدیع	 دنیاى	اسالم	یک	چیز	فوق	العاده	
کسانی	رهبرِى	این	حکومت	ها	را	به	دست	گرفتند	که	خودشان	از	اسالم	سررشته	اى	نداشتند،	اّطالعی	
که	خود	او	اسالم	را	نشناسد	 نداشتند.	چگونه	ممکن	است	کسی	بر	جامعه	ى	اسالمی	حکومت	بکند	

اهداف قانون 
اساسی

منابع قانون 
اساسی
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یا	تقّیِد	او	به	اسالم	و	به	عمِل	به	اسالم	یا	دلسوزى	او	براى	اسالم	مورد	تردید	باشد.	این	حکومت	اسالمی	
	تا	آن	جایی	که	ما	می	شناسیم،	پایه	ى	حکومت	را	بر	والیت	فقیه	گذاشت.	یعنی	در	رأس	 براى	اّولین	بار
کتاب	و	سنت	بیشتر	آشناست،	و	 که	از	دیگران	اسالم	را	بهتر	می	شناسد،	با	 کسی	قرار	دارد	 حکومت	
از	لحاظ	تقوا	و	پاى	بندى	عملی	هم	ممتاز	است.	یعنی	تقواى	او	و	پاى	بندى	او	و	دلسوزى	او	ُمبرَهن	و	
که	یک	چیز	فوق	العاده	بدیع	و	تازه	اى	بود.	هدف	بعدى	قانون	اساسی	 واضح	است؛	این	اّولین	هدف	
	و	امنّیت	عمومی	و	رابطه	ى	ارگانیک	و	پیوسته	ى	تمام	دستگاه	ها	بود.	شما	به	قانون	 کشور وحدت	
کالفی	به	هم	بسته	و	پیچیده	اند	و	 کشور	مثل	 که	نگاه	می	کنید	می	بینید	تمام	دستگاه	هاى	 اساسی	ما	
	باألخره	قانون	را	باید	 	انحاء	مّتصل	اند.	دستگاه	قانون	گذارى	کشور همه	به	مرکز	والیت	فقیه	به	نحوى	از
که	نصف	تعداد	آن	را	تشکیل	می	دهند	منصوب	 که	فقهاى	این	شورا	 به	نظر	شوراى	نگهبان	برساند	
	با	امضاء	و	تصویب	امام	 که	رئیس	جمهور ولّی	فقیه	اند.	قّوه	ی	مجریه	به	رئیس	جمهور	ختم	می	شود	
اّمت	این	مسئولیت	را	پس	از	رأى	مردم	به	عهده	می	گیرد.	قّوه	ی	قضائیه	به	شوراى	عالی	قضائی	ختم	
که	دو	عنصر	اصلی	شوراى	عالی	قضائی	مورد	قبول	و	تأیید	و	نصب	ولّی	فقیه	هستند.	یعنی	 می	شود	
این	دستگاه	ها	به	همدیگر	مّتصل	و	مرتبط	و	پیچیده	و	همه	منتهی	می	شوند	به	رأس	مخروط	یعنی	
که	این	دستگاه	هارا	به	هم	مرتبط	و	مّتصل	 که	یکی	از	هدف	هاى	قانون	اساسی	این	بوده	 ولّی	فقیه،	
که	قدرت	را	در	یک	نقطه،	 کند.	یکی	از	اهداف	قانون	اساسی	این	بوده	 بکند	و	بین	آن	ها	ارتباط	برقرار	
	ما	و	براى	همه	ى	 کشور متمرکز	نکند؛	چون	تمرکز	قدرت	در	یک	نقطه	یک	تجربه	ى	بسیار	تلخی	براى	
وقتی	 قوى	شد،	 وقتی	 نفر	 ...	خب،	یک	 متمرکز	شد	 نفر	 در	دست	یک	 کشورهاست.	هر	جا	قدرت	
ِإْنَساَن 

ْ
ال »ِإّنَ  نیست	 باالى	سرش	 نظارتی	 دیگران	است،	 از	 	 بی	نیاز که	مستقل	است،	 کرد	 احساس	

	قانون	اساسی	 گرفت.	در گریبان	چنین	انسانی	را	خواهد	 ْن َرآُه اْسَتْغنَی«1	طغیان	بدون	تردید	
َ
أ َیْطَغى 

َ
ل

گر	درست	دقت	 ا البّته	 کز	مختلف.	 مرا به	 تقسیم	شده	 قدرت	 به	شکل	عجیبی	 اسالمی	 جمهورى	
که	به	 کز	مختلف	هم	در	خود	قانون	اساسی	وجود	دارد	 کنیم	راه	هماهنگی	و	وحدِت	عمل	بین	این	مرا

کاماًل	میسور	است. گر	َمشی	بشود	این	هماهنگی	هم	 شکل	صحیحی	ا
یک	 در	 کنند	 متمرکز	 را	 قدرت	ها	 می	کردند	 تالش	 که	 بودند	 کسانی	 خبرگان	 مجلس	 همین	 در	
که	هیچ	تضمینی	در	پیش	نویس	قانون	اساسی	براى	سالمت	او	و	حفظ	او	 شخص،	آن	هم	شخصی	
که	جامعه	ى	اسالمی	 از	خطا	و	اشتباه	پیش	بینی	نشده.	یکی	از	هدف	هاى	قانون	اساسی	این	است	
گرفته	است.	 	را	به		آرمان	هاى	اسالمی	برساند.	اسالم	براى	بشرّیت	یک	آرمان	هایی	را	در	نظر	 کشور و	
		آرمان	هاى	اسالمی	 کنند،	این	یکی	از محیط	سالمی	براى	این	که	انسان	ها	بتوانند	در	آن	محیط	رشد	
انسانی	 و	 الهی	 کمال	 به	 بتوانند	 انسان	ها	 که	 ندارد	 امکان	 سالم	 محیط	 یک	 وجود	 بدون	 است.	

1.علق:	6	و	7
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خودشان	برسند.	یا	آزادى	هاى	اجتماعی	براى	افراد	جامعه،	یا	تأمین	عدالت	اجتماعی	در	جامعه،	
	باشند،	فقر	در	 یا	رفاه	عمومی	مردم	و	باال	رفتن	سطح	زندگی	و	این	که	مردم	از	زندگی	خوب	برخوردار
		آرمان	هاى	اسالمی	است.	 جامعه	نباشد،	مستمندى	و	بینوایی	ریشه	کن	بشود	در	جامعه،	این	یکی	از
وجود	یک	معنوّیت	در	محیط	اسالمی	و	این		که	مردم	غرق	در	دنیا	و	غرق	در	مادیات	نشوند	و	توّجه	
		آرمان	هاى	اسالمی	 به	معنوّیت	داشته	باشند	و	دل	آن	ها	و	روح	آن	ها	متوّجه	به	خدا	باشد	این	یکی	از
کدامی	را	به	نحوى	و	 کرده	هر	 است	و	قانون	اساسی	همه	ى	این	آرمان	ها	را	مورد	توّجه	قرار	داده	و	سعی	
کنند،	 که	برایش	قوانینی	را	وضع	 کند	 کند	و	مجلس	مقّننه	را	موظف	 کند	و	تضمین	 در	جایی	تأمین	

این	هم	یکی	از	هدف	هاى	قانون	اساسی.
کتفا	 کشور	خودمان	و	جامعه	ى	خودمان	ا گذشته	قانون	اساسِی	ما	فقط	به	مسأله	ى	ایران	و	 	این	 از
کرده	و	همه	ى	چیزهایی	 نکرده،	بلکه	به	مسایل	عمومی	مسلمین	و	به	اّمت	بزرگ	اسالمی	هم	توّجه	
و	 اساسی	پیش	بینی	شده	 قانون	 	 در واحده	الزم	هست	 اّمت	 و	تشکیل	 اّتحاد	ملل	اسالمی	 براى	 که	
کنند	و	به	آن	ها	 که	به	آن	ها	عمل	 کرده	ما	 کشور	جمهورى	اسالمی	را	موظف	 قانون	اساسی	مسئولین	
کنند،	و	این	هم	یکی	از	هدف	هاى	قانون	اساسی	ماست.	و	یکی	دیگر	از	هدف	ها	این	است	 توّجه	
کرده	در	جامعه	ى	اسالمی	خودمان	مردم	نقش	حّقیقی	خودشان	را	در	مسایل	سیاسی	و	 کوشش	 که	
که	 اقتصادى	و	فرهنگی	و	همه	ى	چیزها	داشته	باشد؛	این	هم	یکی	از	هدف	هاى	قانون	اساسی	است	
که	در	آن،	دستگاه	دولتی	 که	نظام	جمهورى	اسالمی	یک	نظامی	نباشد	 کوشش	فراوانی	انجام	داده	
در	مقابل	مردم	و	یک	ضد	و	رقیب	مردم	به	حساب	بیاید.	بلکه	در	دستگاه	جمهورى	اسالمی	مردم	
کنار	دستگاه	هاى	دولتی	هستند	و	آن	ها	خودشان	مشارکت	دارند،	هم	در	مسایل	فرهنگی،	هم	در	 در	
کارهاى	عمرانی،	و	 	فّعالّیت	هاى	تولیدى،	هم	در	 مسایل	سیاسی،	هم	در	مسایل	اقتصادى،	هم	در
	قانون	اساسی	پیش	بینی	شده	این	ها	 کارها	به	عهده	ى	خود	مردم	هست.	این	هم	باز	در انواع	و	اقسام	
	این	هدف	ها	جامع	تر،	 که	وقتی	شما	مالحظه	می	کنید	می	بینید	از هدف	های	قانون	اساسی	است.	

مترقی	تر	بهتر	براى	مملکت	ما	ضرورى	تر	وجود	ندارد،	خب،	این	قانون	اساسی	ما.
که	قانون	اساسی	 که	قانون	اساسِی	ما	چه	از	جهت	منابع،	چه	از	جهت	آن	جوى	 کردید	 پس	توّجه	
این	 که	 و	مقاصدى	 از	جهت	هدف	ها	 کردند،	چه	 را	تصویب	 آن	 که	 کسانی	 و	 آن	تصویب	شد	 در	
گر	بخواهیم	عینّیت	 قانون	تأمین	می	کند	حّقًا	و	انصافًا	یک	قانون	ممتاز	است.	خب،	ما	انقالبمان	را	ا
کنیم؟	باید	به	این	 کار	 کند	حقیقتًا،	باید	چه	 گر	بخواهیم	انقالب	ما	تحّقق	پیدا	 بدهیم،	تبلور	بدهیم	ا
که	یک	رئیس	جمهورى	بتواند	این	جا	 کنیم.	آن	روزى	 کمال	عمل	 قانون	اساسی	به	صورت	تمام	و	
که	تمام	قوانیِن	اصول	قانون	اساسی	در	مملکت	ما	 که	من	امروز	خبر	می	دهم	 ت	ایران	بگوید	

ّ
به	مل

به	پیروزى	نهائی	دست	 کامل	 انقالب	ما	به	صورت	 	 روز کامل	عمل	می	شود؛	بدانید	آن	 به	طور	 دارد	
که	تمام	نیازها	 یافته،	وضع	قانون	اساسی	یک	چنین	چیزى	است.	قانون	اساسی	یعنی	آن	چارچوبی	
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و	خواسته	هاى	انقالب	ما	در	آن	هست.	خب،	این	وضع	قانون	اساسی	است	و	این	اهمّیت		او	براى	
کشور	است. نظام	و	براى	

کرد،	براى	حفظ	او	باید	 کرد.	براى	این	قانون	اساسی	باید	تالش	 این	قانون	اساسی	را	باید	پس	حفظ	
قانون	 به	 براى	ضربه	زدن	 و	قهرًا	 انقالب	 به	 براى	ضربه	زدن	 بیدارند	 	 کرد.	و	دشمن	ها	هم	هنوز مبارزه	
اساسی	وقت	براى	آن	ها	تمام	نشده	و	باقی	است.	و	خود	قانون	اساسی	هم	مسئولیت	ها	را	مشخص	
کنند.	 که	این	دو	ارگان	باید	قانون	اساسی	را	حفظ	 کرده	 کرده.	دو	ارگاِن	مسئول	را	قانون	اساسی	معین	

در	مرحله	ى	قانون	گذارى	شوراى	نگهبان،	در	مرحله	ى	اجرا	رئیس	جمهور.
قانون	اساسی	در	جمهورى	 تا	 کنند	 که	موظف	اند	تالش	 این	دو	دستگاه،	دستگاه	هایی	هستند	
را	نقض	نکند،	قانونی	بر	خالف	آن	 کسی	آن	 اسالمی	حفظ	بشود،	به	همه	ى	اصول	آن	عمل	بشود،	
گر	 که	مردم	بزرگترین	حافظ	و	نگهبان	قانون	اساسی	هستند	و	ا تصویب	نشود.	و	خب،	طبیعی	است	
	نباشند؛	یقینًا	 محافظین	و	مسئوالن	حفظ	قانون	اساسی	به	صورت	رسمی	از	پشتیبانی	مردم	برخوردار
کنند،	یعنی	انقالبشان	 که	باید	قانون	را	حفظ	 قانون	اساسی	حفظ	نخواهد	شد.	و	این	خود	مردم	اند	
	باشد،	 کنند	و	رئیس	جمهور	موظف	است	در	مقام	اجرا	مواظب	باشد،	هوشیار را	در	حقیقت	حفظ	
نگذارد	هیچ	دستگاهی	بر	خالف	قانون	اساسی	عملی	انجام	بدهد.	و	شوراى	نگهبان	هم	باید	بیدار	
که	هیچ	قانونی	و	هیچ	مصوبه	اى	برخالف	قانون	اساسی	تصویب	بشود،	 گاه	باشد	و	نگذارد	 باشد،	آ
این	وضع	قانون	اساسی	است.	البّته	طبیعت	انسان	طبیعت	بندگسلی	است.	انسان	مایل	نیست	
	و	 	انسان	ها	یک	مقدار	فشار در	محدوده	ى	یک	چارچوبی	باقی	بماند.	هر	قانونی	براى	یک	جمعی	از
کنید	مترّقی	ترین	قوانین	ُمّر	قوانین	دینی	و	قرآنی	و	از	 مضیقه	به	وجود	می	آورد.	هر	قانونی	را	شما	فرض	
که	 که	یک	انسانی	یک	آدم	مسئولی	احساس	می	کند	 جمله	قانون	اساسی	ما،	یک	جاهایی	هست	
	قانون	اساسی	 که	این	بخشی	از گیر	اوست،	و	مایل	است	 پا این	قانون	اساسی	مزاحم	اوست	و	دست	و
	بیندازد	و	الاقل	خودش	به	آن	عمل	 کند	و	به	دور که	براى	او	مزاحمت	ایجاد	می	کند	آن	را	قیچی	 را	
گوشه	ى	دیگر،	یک	روز	دیگر	 گوشه	ى	اجتماع،	فردا	در	یک	 	این	 	باشد	امروز	در گر	قرار نکند.	خب،	ا
تکه	 تکه	 دیگر،	 مسئول	 یک	 به	وسیله	ى	 فردا	 مسئول،	 یک	 به	وسیله	ى	 	 امروز دیگر،	 گوشه	ى	 یک	 در	
	قانون	 از 	انداخته	بشود،	بی	اعتنائی	بشود	به	آن	عمل	نشود	خب،	 	قانون	اساسی	بریده	بشود،	دور از
اساسِی	جمهورى	 قانون	 می	کنند	 احساس	 که	 کسانی	 همین	 و	 ماند!	 نخواهد	 باقی	 اساسی	چیزى	
کنند	 گر	دست	توّجه	 کنند،	ا اسالمی	براى	آن	ها	یک	مضیقه	ایجاد	می	کند	و	نمی	گذارد	آزادانه	عمل	
که	همان	قضّیه	به	نفع	آن	هاست.	همان	داروى	تلخ	موجب	شفاى	آن	هاست.	سلیقه	ى	 خواهند	دید	
کمتر	است	از	عقل	و	سلیقه	و	دلسوزى	و	روح	 آن	ها،	عقل	آن	ها،	روح	انقالبی	آن	ها،	دلسوزى	آن	ها	
آن	ها	 که	در	میان	 آوردند،	 به	وجود	 را	 قانون	 این	 و	 ماه	نشستند	 که	سه	 نفرى	 آن	هفتادوچند	 انقالبی	
و	 	 بزرگوار 	 از	شهداى	بسیار نفر	 شخصیت	هایی	مثل	فقیه	عالی	قدر	مثل	شهید	بهشتی	و	مثل	ده	ها	
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عالی	قدر	ما	حضور	داشتند.
کنار	یک	حرکتی	را	می	خواهند	انجام	بدهند،	 گوشه،	 گاهی	 ممکن	است	بعضی	شنیده	می	شود	
قانون	اساسی	مانع	است.	تالش	می	کنند	که	این	حرکت	را	انجام	بدهند	و	فکر	هم	می	کنند	که	کارشان	
که	شما	می	بینید	خالف	قانون	اساسی	است	این	 کارى	 	انقالبی	است.	من	به	آن	ها	می	گویم	این	 کار
انقالبی	نیست،	این	ضد	انقالبی	است.	این	حرکتی	است	در	جهت	تضعیف	قانون	اساسی،	و	هر	
کننده	 حرکت	 آن	 حاال	 است.	 حرکت	ضدانقالبی	 یک	 اساسی	 قانون	 تضعیف	 در	جهت	 حرکتی	
کار	می	کند	یا	متوّجه	نباشد.	بعضی	ها	از	روى	دلسوزى	است	از	روى	 بداند	یا	نداند،	متوّجه	باشد	چه	
ُحسن	نیت	است،	متوّجه	نیستند	اّما	خب،	یک	عمل	غیرانقالبی	ولو	از	روى	عدم	توّجه	هم	انجام	

کار	خطایی	است. کار،	 بگیرد	یک	عمل	غیرانقالبی	است.	حاال	صاحبش	مجرم	نیست	لکن	
کرات	مجلس	خبرگان	-	که	نویسنده	ى	 	این	مقدمه	اى	که	نوشته	شده	بر	کتاب	صورت	مشروح	مذا در
این	مقدمه	هم	رئیس	مجلس	خبرگان،	یعنی	حضرت	آیت	اهلَلّ	العظمی	منتظرى	است	-	یک	جمله	ى	
کسانی	 کردم	براى	جمع	شما	عزیزان	و	 که	من	این	جمله	را	عینًا	یادداشت	 	ُپرمغز	و	جالبی	آمده	 بسیار
مقدمه	ى	مشروح	 در	 فرمودند	 مرقوم	 ایشان	 بخوانم.	 کشور	خواهند	شنید	 در	سطح	 را	 این	سخن	 که	
که	دو،	سه	سال	پیش	به	چاپ	رسیده،	نوشتند	داشتِن	یک	قانوِن	اساسی	 کرات	مجلس	خبرگان	 مذا
یم	 کافی	نیست.	ما	خب،	یک	چنین	قانونی	را	دار اصیل	و	عمیق	و	مدون	و	تقدیس	از	آن	در	شعارها	
مرتب	هم	شعار	می	دهیم،	ما	در	سطح	دنیا	به	نام	این	قانون	داریم	شعار	می	دهیم.	قانون	اساسی	ما	
که	این	 که	قانون	اساسی	 گفته،	همه	ى	دنیا	هم	این	را	می	شنوند	و	قبول	می	کنند	 گفته،	چنان	 چنین	
حرف	ها	تویش	هست	افتخار	دارد.	ایشان	می	گویند	داشتن	یک	قانون	اساسی	اصیل	و	عمیق	و	مدّون	
کافی	نیست	و	دردى	را	دوا	نمی	کند،	آن	چه	مهّم	است	توّجه	عملی	در	تمام	 و	تقدیس	از	آن	در	شعارها	
گر	می	خواهیم	این	 گانه	ى	آن	به	ارزش	هاى	و	محتواى	آن	می	باشد.	ا 	و	قواى	سه	 کشور شئون	اداره	ى	
کشور	خودشان	 کند	و	راه	ببرد؛	باید	تمام	مسئولین	 کند	و	مملکت	را	اداره	 قانون	اساسی	درد	ما	را	دوا	
که	به	 ه« و	در	مقابل	انقالب	و	در	مقابل	رهبر	انقالب	و	در	مقابل	مردم	

ّ
را	مقّید	و	موظف	بدانند	»ِعندالَل

گر	عمل	نکردند	به	هر	عنوان	و	بهآن	هاى	این	قانون	اساسی	فایده	اى	 کنند.	ا این	قانون	مو	به	مو	عمل	
نخواهد	داشت.

کردیم،	درک	 که	خودمان	انقالب	را	لمس	 گر	ما	مردمی	 بعد	ایشان	دنباله	ى	این	بیان	می	فرمایند:	ا
این	 نتوانیم	 ما	 گر	 ا کردیم،	 تنفس	 را	 انقالب	 و	فضاى	 آوردیم	 به	وجود	 را	 انقالب	 این	 کردیم،	خودمان	
کتاب	ها	بناست	بخوانند	و	از	دهن	این	و	آن	 که	انقالب	را	توى	 کنیم؛	نسل	های	آینده	 قانون	را	حفظ	
کنند.	این	 بشنوند	و	خودشان	لمس	نکردند	چطور	خواهند	توانست	قانون	اساسی	انقالب	را	حفظ	
	قانون	اساسی	دخالت	بکند	و	 گر	سلیقه	ها	در کنم	ا بسیار	حرف	متین	و	درستی	است.	و	من	عرض	
کمی،	قاضی	اى	به	میل	خودش	بخواهد	قانون	 هر	مسئولی،	هر	وزیرى،	هر	مدیرى،	هر	رئیسی،	هر	حا

کارخالف قانون، 
کار ضد انقالبی
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اساسی	را	یک	جایش	را	عمل	نکند	و	به	شکل	مورد	نظر	خودش	عمل	بکند	و	به	سلیقه	ى	خودش	عمل	
کردم	براى	شما	بگویم. که	من	حاال	چند	تایش	را	یادداشت	 کند؛	این	ضررهاى	بزرگ	به	وجود	می	آید	

که	 اّواًل:	زوال	قانون	مندى	در	جامعه.	جامعه	آن	حالت	قانون	مندى	را	از	دست	خواهد	داد.	وقتی	
ُشل	خواهد	شد،	ُسست	خواهد	 در	جامعه	 قانونمندى	 کشیده	شد،	 َخرند	 و	 ردیف	 از	 این	خشت	
شد.	جامعه،	جامعه	ى	قانونی	دیگر	نخواهد	بود.	این	نظام	قانونی	در	جامعه	و	قانون	مندى	در	جامعه	

متزلزل	می	شود.
که:	حقوق	اجتماعی	و	حقوق	فردى	و	وظایف		دستگاه	ها	و	مسئولین	و	افراد	 ضرر	بعدى	این	است	
کنند.	مسئولین	 کجا	باید	آن	را	مطالبه	 کندگی	پیدا	می	کند.	نمی	دانند	مردم	حقوقشان	چیه	و	از	 پرا

کدام	است	و	چگونه	باید	آن	را	انجام	بدهند. نمی	دانند	وظایف	شان	
کم	 	بنده	سلیقه	ى	خودم	را	حا کرد.	امروز کمیت	پیدا	خواهد	 که:	سلیقه	ها	حا ضرر	سّوم		این	است	
کار	خوب	 کردم،	 و	حسابی	 کار	درست	 کردم،	 که	شق	القمر	 فکر	می	کنم	 و	 اساسی	می	کنم	 قانون	 بر	
کسی	می	آید	صد	در	صد	 کارى	انجام	دادم.	خب،	فردا	 که	برخالف	قانون	اساسی	یک	 کردم	 را	من	
کند	و	دیگرى	در	 گر	بخواهد	قانون	اساسی	را	به	همین	ترتیب	نقض	 سلیقه	اش	ضد	من	است.	او	هم	ا
جاى	دیگر	و	دیگرى	در	جاى	دیگر	خب،	پس	چیزى	باقی	نخواهد	ماند	جامعه،	جامعه	ى	قانون	دیگر	

نخواهد	بود،	جامعه	ى	سلیقه	ها	خواهد	بود.
که:	در	تصمیم	گیری	هاى	حکومت	بی	بندوبارى	به	وجود	می	آید.	آنی	که	خط	 ضرر	بعدى	این	است	
زمینه	هاى	 در	 سیاسی	اش،	 زمینه	هاى	 در	 اسالمی	 جمهورى	 که	حکومت	 می	کند	 معین	 را	 روشنی	
برنامه	ریزِى	بلند	مدت	بکند	آن	چیه؟	آن	قانون	 اقتصادى	اش،	در	زمینه	هاى	فرهنگی	اش	می	تواند	
که	سیاست	هاى	اصولی	را	به	دولت	جمهورى	اسالمی	می	دهد	تا	 اساسی	است.	قانون	اساسی	است	
گر	قانون	اساسی	مخدوش	شد	دستگاه	ها	خودشان	را	موظف	ندانستند،	 او	بتواند	برنامه	ریزى	بکند.	ا
بفرمائید	حکومت	جمهورى	 مثاًل	فرض	 امروز	 یعنی	 به	وجود	می	آید.	 بی	بندوبارى	 در	تصمیم	گیریها	
اسالمی	در	مسایل	سیاسی	به	خاطر	مصلحت	و	تشخیص	االنش	و	حالت	روزمرگی	یک	تصمیمی	
	روز	دیگر	به	یک	خاطر	یک	تشخیص	دیگر	به	یک	ضرورت	دیگر	 می	گیرد	و	طبق	آن	عمل	می	کند،	چهار
کرد.	در	زمینه	ى	اقتصادى	امروز	یک	شعارى	می	دهد	تصمیمی	 عکس	او	و	ضد	او	را	عمل	خواهد	
می	گیرد	بر	طبق	او	عمل	می	کند،	چند	صباح	دیگر	به	خاطر	یک	ضرورتی،	به	خاطر	یک	نیازى،	به	
کم	خواهد	شد.	خب،	 خاطر	عوض	شدن	یک	آدمی،	یک	مسئولی	عکس	آن	سیاست	برمملکت	حا

این	اختالف	سیاستها	و	بی	بندوبارى	مملکت	را	ضایع	می	کند.
ُوْس	می	شود.	قانون	اساسی	ارزش	ها	

ُ
اشکال	دیگر	این	است	که	ارزش	ها	در	نظام	جمهورى	اسالمی	ل

را	مشخص	کرده.	یک	وقت	شما	می	بینید	که	بنده	با	یک	سلیقه	اى	می	آیم	سر	کار	و	یک	کارى	را،	یک	
کار	دیگر	را،	یک	ارزشی	معرفی	می	کنم	در	 چیزى	را،	یک	عمل	اقتصادى	را،	یک	عمل	نظامی	را،	یک	

پیامد عمل 
نکردن به
قانون
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ُوْس	
ُ
	ل کسی	دیگر	می	آید	او	را	ضدارزش	معرفی	می	کند.	ارزش	ها	با	هم	مخلوط	می	شود	و جامعه،	فردا	
که	در	جامعه	ى	اسالمی	چه	چیزى	ارزش	است	و	چه	چیزى	ضدارزش. می	شود،	معلوم	نمی	شود	

که:	مسئولیت	ها	خلط	می	شود.	یعنی	هیچ	مسئولی،	مسئول	دیگر	نیست.	 اشکال	دیگر	این	است	
هر	اشکالی	در	هرگوشه	ى	مملکت	پیش	بیاید	شما	یقه	ى	هر	کسی	را	بگیرید	او	می	گوید	آقا	مسئول	من	
کرده.	معلوم	 نیستم	تقصیر	من	نیست،	تقصیر	دیگرى	است.	قانون	اساسی	مسئولیتها	را	مشخص	
گر	قانون	اساسی	مخدوش	 که	مسئول	کدام	بخش	از	مملکت	کیست	و	کدام	بخش	دیگر	کی.	ا است	
در	 اّما	 	 و نگه	داشتیم	 ما	یک	جایی	 که	 فقط	شد	 نوشته	اى	 به	صورت	یک	 و	 نشد	 و	بهش	عمل	 شد	
واقعّیت	جامعه	وجود	ندارد	مسئولیت	ها	هم	خلط	خواهد	شد	و	باألخره	نتیجه	ى	این	ها	هرج	و	مرج	
یآن	هاى	بی	اعتنائی	 	نهایت	تزلزل	نظام	جمهورى	اسالمی.	این	اشکاالت	و	ز در	نظام	خواهد	بود	و	در
از	 از	همه	ى	مسئولین،	 به	قانون	اساسی.	لذا	بنده	به	عنوان	یک	مسئول	در	نظام	جمهورى	اسالمی	
نمایندگان	مردم	در	مجلس	 از	همه	ى	 از	همه	ى	صاحب	نظران،	 گویندگان	 از	همه	ى	 همه	ى	مردم،	
	انحاء	زندگی	شان	سروکارى	به	قانون	اساسی	دارد	 شوراى	اسالمی	و	از	همه	ى	کسانی	که	به	هر	نحوى	از

درخواست	می	کنم	و	توصیه	می	کنم	همگان	را	به	اهمّیت		دادن	به	قانون	اساسی.
و	امیدوارم	که	جمهورى	اسالمی	این	توفیق	را	پیدا	کند	که	ان	شاءاهلل	کلیه	ى	اصول	مترقی	این	قانون	
	به	مرحله	ى	عمل	دربیاید	که	خب،	طبیعی	است	عمل	کردن	به	 	این	کشور بزرگ	و	جالب	و	عمیق،	در
	بخش	مهمی	از	 کنون	بحمداهلَلّ کردن	او	زمان	طوالنی	اى	هم	الزم	دارد	و	ما	تا یک	چنین	قانونی	و	پیاده	

این	قانون	را	توانستیم	تحّقق	بدهیم	بخشی	اش	را	هم	بایستی	با	تالش	همگانی	تحّقق	بدهیم.
والّسالم	علیکم	و	رحمةاهلل	و	برکاته.



□ 540  |در مکتب جمعه □

گفتار چهل و سّوم  نمودار 
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فصل سوم:  جامعه اسالمی





بخش اّول:
 امتیازات و ارزش های جامعه الهی و جاهلی



گفتاراّول: ارزش های اسالمی 1
بسم	اهلل	الرحمن	الرحیم

نکال	 الحاربین،	 مدرک	 ُمبیرالظالمین،	 الجّبارین،	 قاصم	 الحمدهلل	 العالمین.	 رّب	 	الحمدهلل	
اشهدان	 و	 المؤمنین	 معتمد	 الّطالبین،	 حاجات	 موضع	 المستصرخین،	 صریخ	 الظالمین،	
ی	اهلل	علیه	و	علی	

ّ
اهلل	شهادة	ایمان	و	ایقان	و	اخالص.	و	اشهد	اّن	محمدًا	عبده	و	رسوله	صل

ّ
الاله	اال

و	 محمد	 جعفربن	 و	 علی	 محمدبن	 و	 علی	بن	الحسین	 و	 الحسین	 و	 الحسن	 امیرالمؤمنین؟ع؟و	
الحّجةبن	 و	 الحسن	بن	علی	 و	 و	علی	بن	محمد	 و	محمدبن	علی	 و	علی	بن	موسی	 موسی	بن	جعفر	
ی	علی	ائّمة	المسلمین	

ّ
هم	صل

ّ
الحسن	القائم	المهدى	حججک	علی	عبادک	و	امنائک	فی	بالدک.	الل

ی	علی	جمیع	
ّ
ی	علی	جمیع	االنبیاء	و	المرسلین	و	صل

ّ
و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین	و	صل

هم	اغفر	للمؤمنین	و	المؤمنات	و	المسلمین	و	المسلمات	االحیاء	منهم	و	
ّ
الّشهداء	و	الّصالحین.	الل

َناُکْم ُشُعوًبا 
ْ
ْنثَی َوَجَعل

ُ
ْقَناُکْم ِمْن َذَکٍر َوأ

َ
ا َخل

َ
اُس ِإّن َها الّنَ ّیُ

َ
کتابه	»َیا أ االموات.	قال	اهلل	الحکیم	فی	

ْتَقاُکْم«2
َ
ِه أ ْم ِعْنَد الّلَ

ُ
ْکَرَمک

َ
َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإّنَ أ

	انقالب	نخستین	اسالم	در	زمان	پیامبر،	 که	اسالم	انجام	داد	در کار	مهمی	 برادران	و	خواهران	عزیز،	
و	 ارزش	هاى	پوچ	 به	 را	در	آن	وقت	 	 امتیاز کرد.	مردم	 را	عوض	 رایج	و	متداّول	 ارزش	هاى	 که	 بود	 این	
بیهوده،	ارزش	های	غیراصیل	و	تخّیلی	قرار	داده	بودند،	سفید	پوست	را	بر	سیاه	پوست،	اشراف	زاده	را	
بر	روستایی	و	فقیرزاده،	وابسته	ى	به	قبیله	ى	معروف	و	ثروتمندى	را	بر	وابسته	ى	به	قبیله	ای	مستمند	و	
کوچک،	ارزش	ها	بر	این	معیارها	دور	می	زد	لذا	فقراء	در	آن	جامعه	حّق	حیات	و	حّق	وجود	نداشتند،	
سیاه	پوستان	به	همچنین،	ضعفا	و	مستمندان	همین	طور،	اسالم	آمد	همه	ى	این	بساط	دروغین	را	به	
قوى«3	هیچ	نژادى	بر	هیچ	نژاد	 ا بالّتَ

ّ
که	»لا َفضَل ِلَعَربّیٍ علی َعَجمّىٍ إل هم	ریخت،	فریاد	اسالم	بلند	شد	

1.بیانات	در	خطبه	اول	نماز	جمعه	59/3/2
2.حجرات:	13

3.عبدالعظیم	المنذری،	الترغیب	و	الرهیب؛	ج	3،	ص	612،	ح	9

 تغییر ارزش ها
در صدر اسالم
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دیگرى	امتیازى	ندارد،	لذا	بالل	حبشی	را	که	یک	سیاه	پوست	ضعیف	بی	قوم	و	قبیله	ای	بود	به	پست	
که	هنوز	فرهنگ	جاهلی	بر	روح	آن	ها	حکومت	می	کردند،	 کسانی	 کرد.	البّته	 عالی	مؤّذنی	منصوب	

کردند	اّما	اسالم	در	مقابل	این	فرهنگ	پوسیده	ایستاد. کردند،	و	اعتراض	 تعّجب	می	کرد	تعجب	
که	مایه	ى	تمایز	در	جامعه	ى	اسالمی	بود	چند	چیز	بود	اّواًل	علم.	عالم	بر	جاهل	امتیاز	دارد،	 	چیزى	
که	حّق	بیشترى	از	جامعه	می	برد،	از	لحاظ	حقوق،	عالم	و	جاهل	 	به	این	معنی	نیست	 اّما	این	امتیاز
	راه	خدا	جهاد	کرده	اند	بر	دیگران	امتیاز	دارند،	آن	هایی	که	قبل	از	پیروزى	 هم	یکسان	اند.	افرادى	که	در
کسانی	که	جهاد	نکردند	 کرده	اند	امتیاز	بیشترى	دارند	اّما	آن	ها	هم	از	لحاظ	حقوق	اجتماعی	بر	 جهاد	
که	 تقوى	هستند	 داراى	 کسانی	که	 آن	 ندارند.	 امتیازى	 کردند،	هیچ	 پیروزى	جهاد	 و	 فتح	 از	 بعد	 یا	
	نه	از	لحاظ	حقوق	اجتماعی،	 باالترین	ارزش	هاست،	برافراد	بی	تقوى	ارجحّیت	و	امتیاز	دارند،	اّما	باز
از	لحاظ	معیارهاى	انسانی،	از	لحاظ	شایستگی	براى	هدایت	و	اداره	ى	جامعه،	از	لحاظ	تعیین	ارزش	
گر	 ا و	 گر	سیاه	پوست	است	 ا نزدیک	تر	است	 به	خدا	 باتقوى	 انسان	 به	خدا.	 انسان	در	قرب	 و	واالیی	

گر	اصاًل	هیچ	ریشه	و	تبارى	ندارد،	این	اسالم	است. 	فامیل	بزرگی	است	یا	ا گر	از سفید	پوست،	ا
کلمه،	دنیاى	جاهلّیت	است.	با	 که	به	معناى	واقعی	 گرفته	ایم	 	امروز	ما	در	مقابل	یک	دنیایی	قرار	
کسی	و	چه	فرهنگی	آن	روز	مقابله	می	کرد؟	 کرده	بود	یعنی	تقوى،	چه	 که	اسالم	معّین	 این	امتیازاتی	
که	مّدعی	تمّدن	و	فرهنگ	پیشرفته	 	آمریکایی	 دنیاى	جاهلّیت،	امروز	هم	همین	جور	است.	امروز	در
ه	شان	

ّ
کلیساشان	جداست،	محل است	بین	سیاه	و	سفید	امتیاز	هست،	قهوه	خانه	شان	جداست،	

جداست،	از	لحاظ	مشاغل	اجتماعی	وضع	برابرى	ندارند.	اسالم	این	مسأله	را	در	چهارده	قرن	پیش	
که	یک	عده	 کشورهاى	اسالمی.	امروز	شما	 کرد	و	این	فرهنگی	شد	براى	مردم	مسلمان	در	سطح	 حّل	
مسلمان	آشنا	به	تعالیم	اسالمی	هستید	از	رنگ	پوست	هیچ	حّساسّیتی	پیدا	نمی	کنید،	براى	شما	
	آمریکا	این	جور	نیست.	در	میان	دولت	هاى	مترّقی	 سپاه	پوست	و	سفیدپوست	تفاوتی	نمی	کند.	در
که	سیاه	و	 	نتوانسته	اند	بفهمند	 	این	مسأله	لنگ	اند،	هنوز دیگر	عالم	این	جور	نیست،	آن	ها	هنوز	در
	این	جاهلّیت،	آمریکاى	مقهور	فرهنگ	تمّدن	ماّدى	اسیر	و	گرفتار	است	 سفید	تفاوتی	ندارد	و	آنقدر	در
کند.	شنیدید	در	 گرم	مقابله	 	امپریالیزم	آمریکا	حاضر	است	در	مقابل	سیاهان	با	سالح	 که	دولت	جّبار
گیر	افتاد،	از	درون	 گذشت	انفجار	داخلی	آمریکا	شروع	شد،	دشمن	شما	در	داخل	 که	 این	هفته	ای	
به	 زدند،	دست	 قیام	 به	 آمریکا	دست	 دولت	 مقابل	 در	 آمریکا	 پوسیدگی	هایش	ظاهر	شد،	سیاهان	
کرد؟	آیا	حاضر	شد	خواسته	هاى	مشروع	انسانی	آن	ها	 یک	نهضت	زدند.	دولت	آمریکا	با	این	ها	چه	
را	تیرباران	 که	مزدوران	آمریکا	در	میدان	هفده	ى	شهریور	شما	 گلوله	ای	 کند؟	نه،	با	همان	 برآورده	 را	
که	مزدوران	صهیونیست	اسرائیلی	شان	در	جنوب	لبنان	برادران	 کردند	و	با	همان	وسیله	و	سالحی	
کره	ى	 که	مردم	حّق	طلب	 با	همان	سالحی	 و	 کردند،	 بمباران	 را	 ما	 لبنانی	 برادران	 و	 را	 ما	 فلسطینی	
را	هم	به	 آمریکاییان	بومی	خودشان	 آمریکا،	 آمریکا	و	دولت	مردان	 به	رگبار	بستند،	دولت	 را	 جنوبی	

 ارزش های
جاهلی دنیای 
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ایرانی	ما	 	 برادر کردند،	براى	جهان	خواران	فرقی	نمی	کند،	 کشتار	دسته	جمعی	و	به	قتل	سرخ	دچار	
که	با	بمب	هاى	 	برادران	ایرانی	ما	 که	امروز	جنازه	ى	یکی	از که	شهید	می	شود،	 باشد	در	جنوب	لبنان	
	ارتشیان	جنبش	آزادى	بخش	فلسطین	 اسرائیلی	در	جنوب	لبنان	شهید	شده	است،	با	یک	هیأت	از
	راهپیمایی	به	سوى	النه	ى	جاسوسی	تشیع	 	نماز	جمعه	و	در وارد	ایران	شدند	و	ان	شاءاهلل	جنازه	بعد	از
کره	یی	 خواهد	شد،	چه	جوان	ایرانی	مسلمان	باشد	در	جنوب	لبنان،	چه	انسان	مستضعف	مظلوم	
	آمریکا	و	چه	مردم	به	پاخاسته	و	دلیر	ایران	باشند	 کره	ى	جنوبی،	چه	سیاه	آمریکایی	باشد	در باشد	در	
و	خصومت	 با	شدت	 را	 نداى	حّق	طلبانه	اى	 هر	 هر	حال	 به	 نمی	کند،	 تفاوتی	 مزدورانش،	 مقابل	 در	

می	کوبد،	چرا؟
کم	بر	آن	نظام	ارزش	هاى	غیر	انسانی	است.	آن	ها	براى	تقوى	ارزش	قائل	نیستند،	 	زیرا	ارزش	هاى	حا
قلب	سرزمین	هاى	 در	 آمریکا	 که	 درازى	است	 امروز	سال	هاى	 قال	اند.	 ارزش	 نژادپرستی	 براى	 آن	ها	
اسالمی	یک	جمع	دزد	غارتگر	جالد	آدم	کش	را	در	رأس	یکی	دو	میلیون	جمعّیت	به	عنوان	صهیونیست	
گماشته	و	آن	جا	را	پایگاه	تجاوزات	خود	قرار	داده	است.	 کار	 که	یک	اندیشه	ى	نژادپرستانه	است	به	
که	آمریکا	به	مردم	این	منطقه	و	به	مردم	جهان	ستم	می	کند،	چرا؟	چون	ارزش	 سالیان	درازى	است	
یم	امپریالیست	آمریکا	جز	ارزش	هاى	ماّدى	و	پوچ	چیز	دیگرى	 کم	بر	ذهن	دولت	مردان	آمریکا	و	رژ حا
بودن	 انسان	 به	خاطر	 از	جهان	 نقطه	اى	 در	 انسانی	 هر	 براى	 ما	 لذا	 نیست	 این	جور	 اسالم	 اّما	 نیست	
مسلمانانشان	حمایت	 غیر	 و	 مسلمانانشان	 آمریکا،	 سیاهان	 مردانه	ى	 قیام	 	 از ما	 لذا	 قائلیم	 احترام	
	آمریکا	و	 می	کنیم	و	ما	براى	آن	ها	دعا	می	کنیم.	پروردگارا	قیام	مظلومان	مستضعف	سیاه	پوست	را	در

در	همه	ى	نقاط	جهان	پیروزى	ببخش.	براى	ما	آن	چه	مطرح	است	ارزش	انسانی	است.
گرفتید،	من	شما	را	به	قرآن	 کردید	و	خو	 کسانی	که	با	فرهنگ	اسالمی	رشد	 	اى	مردم	مسلمان،	اى	
گرفته	ایم،	امروز	 کالم	خدا	تذکر	می	دهم.	قرآن	به	ما	درس	می	دهد،	ما	این	ارزش	ها	را	از	اسالم	فرا	 و	به	
کنیم.	ما	با	 وظیفه	ى	سنگینی	بر	دوش	من	و	شماست.	ما	باید	این	ارزش	ها	را	در	سطح	جهان	منتشر	
گونه	ارزش	تحمیلی	در	سطح	عالم	باید	ارزش	هاى	واقعی	اسالمی	را	 مقاومت	و	مقابله	در	مقابل	هر	
کنیم.	ما	با	ظلم	و	تحمیل	در	همه	ى	نقاط	 کنیم،	ما	با	نژادپرستی	در	همه	جاى	دنیا	باید	مبارزه	 ترویج	
که	این	معارف	واال	را	به	ما	آموخته	است	به	مردم	دنیا	به	 کنیم	و	ما	باید	اسالم	را	 عالم	باید	مخالفت	
که		ای	برادران	انسان	و	اى	برادران	مسلمان،	آن	چه	شما	 ارمغان	بدهیم.	به	سیاهان	آمریکا	بفهمانیم	
کرده	است،	و	این	 می	خواهید،	در	اسالم	هست،	شما	از	تبعیض	رنج	می	برید،	اسالم	تبعیض	را	نفی	
به	همه	جاى	عالم	 باید	 را	 فرمودند	اسالم	 امام	 این	که	 انقالب.	 	 ابعاد	سازنده	ى	صدور 	 از است	یکی	
که	معارف	 ابعادش	همین	است	 	 از به	دنیا	نشان	بدهید	یکی	 را	 انقالب	اسالمی	 و	 گسترش	بدهید	
	این	پایگاه	مردمی	عمومی	مقّدس	نماز	جمعه	و	به	نام	 اسالمی	را	به	مردم	دنیا	بفهمانیم.	من	امروز	در
مردم	ایران	اعالم	می	کنم	اسالم	ما	طرفدار	جنبش	همه	ى	مستضعفان	عالم	در	مقابل	مستکبر	ان	و	

نشر ارزش های 
اسالمی
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	قیام	به	حّق	مردم	مستضعف	در	همه	ى	 	قیام	به	حق	سیاهان،	از که	ما	از ظالمان	است	و	اعالم	می	کنم	
را	در	جامعه	ى	 ارزش	ها	 این	 کنیم	 ان	دفاع	می	کنیم.	سعی	 و	مستکّبر	 مقابل	جّباران	 در	 نقاط	عالم	

کنیم. خودمان	هم	هر	چه	بیشتر	پیاده	
مردم	 به	 بیشتر	 چه	 هر	 را	 ارزش	ها	 این	 شما	 باید	 	 امروز بزرگوار،	 روحانیون	 اى	 دین،	 علماى	 اى	 	
آبادتر	 اندیشه	هاى	اسالمی	است،	هر	چه	 پایگاه	رشد	 که	 را	 و	اى	مردم	مسلمان،	مساجد	 بفهمانید	
ید،	به	آیات	قرآن	بیشتر	توّجه	بکنید،	آیات	قرآن	را	با	تدّبر	و	با	تأمل	بخوانید	 کنید،	به	مساجد	رو	بیاور
که	قرآن	به	ما	چگونه	راه	زندگی	و	مبارزه	ى	با	بدی	ها	را	می	آموزد.	ما	باید	براى	این	که	با	این	 تا	ببینید	
کنیم	و	باید	 کنیم،	خودمان	را	با	قرآن	بیشتر	آشنا	 فرهنگ	استعمارى	تحمیلی	در	سراسر	عالم	مقابله	
و	صفاى	 معنوّیت	 آن	 با	 و	 اسالمی	 اخالق	 با	 بیشتر	 هر	چه	 را	 و	جان	خودمان	 دل	 و	 باطن	خودمان	
کنیم،	پیرایه	هاى	اسالمی	پیرایه	هاى	ارزشمندى	است	براى	روح	و	جان	انسان،	تقوا	 اسالمی	تزیین	
	او	 که	در	هر	لحظه	اى	از	لحظات	تاریخش	اسالم	و	خدا	از که	انسان	ببیند	و	منتظر	باشد	 یعنی	همین	
که	مسأله	ى	روز	 چه	می	خواهند	و	چه	فرمانی	به	او	می	دهند	و	من	ان	شاءاهلل	در	خطبه	ى	دّوم	آن	چه	را	
ما	در	زمینه	هاى	سیاست	داخلی	ماست	به	شما	برادران	عرض	می	کنم	تا	هوشیارى	الزم	براى	همه	ى	
گرویدگان،	 َه«1	اى	مؤمنان	و	اى	 ُقوا الّلَ

َ
ِذیَن آَمُنوا اّت

َّ
َها ال ّیُ

َ
کتابه	»َیا أ ما	به	وجود	بیاید.	قال	اهلل	الحکیم	فی	

گفتند	و	 که	راست	و	درست	 کسانی	 با	آن	 اِدِقیَن«2	 الّصَ َمَع  وُنوا 
ُ

»َوک کنید	 را	پیشه	ى	خود	 تقواى	خدا	
کردند	همراه	و	همگام	باشید. عمل	

والّسالم	علیکم	و	رحمةاهلل	و	برکاته

1.توبه:	119
2.همان
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گفتار اّول نمودار 
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گفتار دوم: جامعه توحیدی1
بسم	اهلل	الرحمن	الرحیم

	الحمدهلل	رّب	العالمین	الحمدهلل	الذی	یؤمن	الخائفین	و	ینّجی	الصالحین	و	یرفع	المستضعفین	
مبیر	 و	 الجّبارین	 قاصم	 الحمدهلل	 و	 االخرین	 یستخلف	 و	 الملوک	 یهلک	 و	 ین	 المستکّبر	 یضع	 و	
الظالمین	مدرک	الحاربین	نکال	الظالمین	صریخ	المستصرخین	موضع	حاجات	الطالبین	معتمد	
و	رسوله	 ان	محّمدًا	عبده	 و	نشهد	 و	اخالص	 ایقان	 و	 ایمان	 اهلل	شهادة	

ّ
ان	الاله	اال و	نشهد	 المؤمنین	

و	حبیبه	و	نجیبه	و	صفیه	و	خیرته	فی	خلقه	و	حافظ	سّره	و	ترجمان	وحیه	صلوات	اهلل	علیه	و	علی	
ی	علی	

ّ
لهم	صّل	علیه	و	علیهم	صالة	دائمة	و	صل

ّ
الخیرة	من	اهل	بیته	و	المخلصین	من	اصحابه.	ال

ِبُعوَن 
َ
َیّت ذیَن 

َّ
»ال کتابه:  ائمة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.	قال	اهلل	الحکیم	فی	

وِف َو َیْنهاُهْم َعِن  َمْعُر
ْ
ُمُرُهْم ِبال

ْ
ِإْنجیِل َیأ

ْ
ْوراِة َو ال  ِعْنَدُهْم فِی الّتَ

ً
ُتوبا

ْ
ذی َیِجُدوَنُه َمک

َّ
ی ال ّمِ

ُ
أ

ْ
ِبی  ال   الّنَ

َ
ُسول الّرَ

ْیِهْم 
َ
تی  کانَْت َعل

َّ
 ال

َ
ْغلال

َ
أ

ْ
َخباِئَث َو َیَضُع َعْنُهْم ِإْصَرُهْم َو ال

ْ
ْیِهُم ال

َ
ُم َعل باِت َو ُیَحّرِ ّیِ

ُهُم الّطَ
َ
ِر َو ُیِحّلُ ل

َ
ُمْنک

ْ
ال

ُمْفِلُحوَن«2
ْ
 َمَعُه اّولِئَک ُهُم ال

َ
ْنِزل

ُ
ذی أ

َّ
وَر ال َبُعوا الّنُ

َ
وُه َو اّت وُه َو َنَصُر ُر ذیَن آَمُنوا ِبِه َو َعّزَ

َّ
َفال

	به	 کشور 	ضمن	تبریک	والدت	با	سعادت	نبی	اکرم؟ص؟	به	همه	ی	برادران	و	خواهران	عزیز	در	سراسر	
ویژه	شما	نمازگزاران	گرامی	و	نیز	تبریک	والدت	ششمین	اختر	آسمان	والیت	حضرت	امام	جعفر	صادق	
	این	جا	عرض	شد	 	بعثتها	و	نبوتها	در که	در	دو	سه	هفته	قبل	درباره	ی	هدف	از در	دنباله	ی	صحبتی	

کوتاهی	هم	با	شما	برادران	و	خواهران	می	رسانم. کوتاه	می	کنم	و	آن	گاه	صحبت	 یک	جمع	بندی	
خالصه	ی	آن	چه	که	در	باب	هدف	از	بعثت	ها	و	نبوت	ها	گفته	شده	است	و	گفته	شد	این	است	که	
	با	یک	هدف	با	هدف	واحد	مبعوث	شده	اند	و	آن	هدف	عبارت	است	 پیغمبران	الهی	در	همه	ی	ادوار
کسب	تعالیم	و	عروج	 بتواند	به	تکامل	برساند.	 با	عبودیت	پروردگار	متعال	 	نهایت	بشر	 	این	که	در از
نخواهد	شد	در	سطح	عموم	 تأمین	 این	هدف	 لیکن	 پیغمبران	است.	 نهایی	 انسان	هدف	 معنوی	

1.خطبه	هاى	نماز	جمعه	1361/10/10
2.اعراف:	157

ویژگی های جامعه 
اسالمی
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	باشد	تشکیل	بشود.	لذا	 مردم	مگر	آن	وقتی	که	جامعه	ی	اسالمی	و	جامعه	ای	که	بر	موازین	الهی	استوار
پیغمبران	به	عنوان	هدف	نزدیک	مدت	درصدد	ایجاد	یک	جامعه	ی	الهی	و	اسالمی	بوده	اند	و	هیچ	
	پاره	ای	از	موارد	پیغمبران	به	این	هدف	رسیده	اند	و	در	بسیاری	 	این	مستثنی	نیست	و	در پیغمبری	از
وسیله	ی	 به	 تشکیل	حکومت	 برای	 را	 زمینه	 اّما	 نرسیده	اند	 تشکیل	حکومت	 به	هدف	 هم	 موارد	 از	

	اّمانت	را	سپرده	اند	و	رفته	اند. کرده	اند	بار پیغمبری	دیگر	آماده		
که	در	آن	عبودیت	خدا	بر	همه	ی	افراد	آن	جامعه	 	از	جامعه	ی	اسالمی	آن	جامعه	ای	است	 منظور
ی	در	آن	جامعه	و	حرکت	اجتماعی	بر	طبق	فرمان	خدا	و	آن	چنان	

ّ
کل کم	باشد	یا	به	تعبیر	بهتر	روال	 حا

	برابر	خدا	را	می	توان	در	چند	چیز	آشکار	 که	خدا	فرموده	است	باشد.	نشانه	های	عبودیت	یک	جامعه	در
گر	این	چند	چیز	در	یک	جامعه	وجود	پیدا	بکند	آن	جامعه	بنده	ی	خدا	است	و	آن	نظام،	نظام	 ا	دید.	ا
کنند	و	نه	رقبا	و	انداد	خدا.	طاغوت	ها	 الهی	است.	اّول	آن	که	بر	این	جامعه	بندگان	خدا	حکومت	
که	خود	را	واجب	االطاعه	ی	مردم	 که	به	خود	دعوت	می	کنند،	آن	ها	 ط	نشوند.	آن	ها	

ّ
بر	جامعه	مسل

در	خدمت	 را	 مردم	 تاریخ	 طواغیت	 بقیه	ی	 و	 نمرود	 و	 فرعون	 مانند	 که	 آن	ها	 نه،	 را	 و	خدا	 می	دانند	
ط	

ّ
ط	نباشند	و	بندگان	خدا	مسل

ّ
خود	می	خواهند	و	دلشان	با	خدا	آشنایی	ندارد	آن	ها	بر	جامعه	مسل

که	در	آن	جامعه	احکام	الهی	رایج	باشد.	مردم	به	حکم	خدا	عمل	 باشند.	نشانه	ی	دیگر	این	است	
که	از	هوس	ها	یا	هواها	یا	تشخیصهای	ضعیف	و	غلط	بشر	صادر	شده	است.	 کنند	و	نه	به	احکامی	
که	در	جامعه	عدالت	 چارچوب	احکام	را	قرآن	و	حکم	خدایی	معین	بکند.	نشانه	ی	دیگر	این	است	
که	در	آن	ظلم	هست	جامعه	ی	الهی	نیست.	نشانی	دیگر	این	که	 استقرار	داشته	باشد.	آن	جامعه	ای	
در	آن	جامعه	به	مردم	به	انسان	ها	احترام	بشود.	بشر،	انسان	در	آن	جامعه	محترم	باشد.	آن	چنان	نباشد	
کننده	ی	 که	اداره	 که	انسان	وسیله	ای	ابزاری	حیوانی	به	حساب	بیاید	بشر	را	به	عنوان	یک	موجودی	
که	باید	فقط	شکمش	را	 جهان	و	برترین	موجود	عالم	است	بنگرند	در	جامعه	نه	به	عنوان	آن	موجودی	
گر	دلش	به	شوق	هدف	های	بلند	پرواز	نکرد	نکند.	 گر	ذهنش	نفهمید	نفهمد	ا 	او	بار	کشید.	ا 	از پر	کرد	و
ْمنا َبنی  آَدَم«1	این	یک	تعارف	نیست.	 َقْد َکّرَ

َ
انسان	در	جامعه	مکرم	باشد	این	که	خدا	می	گوید:	»َو ل

این	یک	اصل	است	یک	مبنا	برای	جامعه	ی	اسالمی	است.	در	هر	جا	این	اصل	مورد	عمل	نباشد	
جامعه	اسالمی	نیست.	آن	جا	که	بشر	ذلیل	است	آن	جا	که	بشر	محکوم	هواها	و	هوس	های	قدرتمندان	
کند	راه	خود	را	انتخاب	بکند	در	راهی	 کند،	تحصیل	 که	بشر	حّق	ندارد	بیندیشد،	فکر	 است،	آن	جا	
کند	آن	جا	جامعه	اسالمی	نیست.	نشانه	ی	 که	فهمیده	است	و	شناخته	است	یعنی	راه	خدا	تالش	
که	در	جامعه	تمایز	و	تبعیض	نباشد،	سیاه	و	سفید	و	عرب	و	عجم	و	فالن	قوم	و	فالن	 دیگر	این	است	
طایفه	و	فالن	فامیل	و	فالن	قشر	از	قشرهای	اجتماعی،	این	ها	موجب	تمایز	نباشد.	انسان	به	عنوان	
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که	همه	ی	این	نشانه	ها	و	عالیم	 	به	تقوا	باشد	همچنانی	 انسانیت	اش	در	جامعه	مطرح	باشد	و	امتیاز
که	این	عالئم	تأمین	بشود	می	خواهیم	 در	صدر	اسالم	بود	و	ما	امروز	در	جمهوری	اسالمی	می	خواهیم	
کند.	می	خواهیم	 کنند.	بر	زندگی	ما	احکام	قرآنی	حکومت	 بر	جامعه	بندگان	صالح	خدا	حکومت	
در	جامعه	عدل	باشد،	تبعیض	نباشد،	تمایز	نباشد،	می	خواهیم	انسان	ها	عزیز	باشند.	می	خواهیم	

کنند.	تحت	تأثیر	تربیت	های	الهی	و	اسالمی	قرار	بگیرند. کمال	حرکت	 	راه	های	 انسان	ها	در
که	به	نام	جمهوری	اسالمی	نامیده	می	شود	به	آن	است	و	 که	میل	این	نظام	 این	چیزهایی	است	
و	جهاد	است،	محتاج	تالش	 مبارزه	 کار	محتاج	 این	 البّته	 و	جهت	حرکت	می	کند.	 آن	سمت	 در	
و	 الهی	 جامعه	ی	 نشانه	های	 از	 دیگر	 یکی	 پس	 نمی	گیرد.	 صورت	 آسانی	 به	 است،	 خستگی	ناپذیر	
که	جهاد	ندارد	تالش	فی	سبیل	هلل	ندارد	آن	جامعه	هم	 اسالمی	جهاد	فی	سبیل	اهلل	است.	جامعه	ای	
کلیات	تمام	می	کنم	و	به	ذکر	مصداق	بزرگ	و	اتم	 اسالمی	نمی	تواند	باشد.	همین	جا	مسأله	را	در	حد	
گرامی	این	هفته	و	به	شرح	 کرم	و	مولود	 که	جامعه	ی	صدر	اسالم	است	در	زمان	رسول	ا این	جامعه	

	زندگانی	پیغمبر	اکرم؟ص؟	می	پردازم. مختصری	از
کرده	است	برای	ایجاد	چنین	جامعه	ای،	سیزده	سال	 پیغمبر؟ص؟	اسالم	بیست	و	سه	سال	مبارزه	
و	 اسالم	 زیر	سلطه	ی	دشمنان	 	 در بود	 مّکه	 در	 بود،	 برای	مسلمانان	 اختناِق	 دوران	 در	 مبارزه	 این	 	 از
کتک	 دشمنان	توحید	بود.	آن	جا	مسلمان	شدن	جرم	بود.	به	جرم	مسلمانی	افراد	شکنجه	می	شدند،	
کبری	و	بسیاری	از	مسلمانان	 می	خوردند،	اموالشان	مصادره	می	شد.	جناب	ابی	طالب	و	خدیجه	ی	
به	 بعضی	 و	 شدند	 سخت	 آزارهای	 	 دچار مسلمانان	 از	 بسیاری	 شکنجه	 زیر	 	 در مردند.	 تبعید	 	 در
که	بدانیم	این	مبارزه	 کرد.	اّما	مهّم	آن	است	 شهادت	رسیدند.	سیزده	سال	پیغمبر؟ص؟اسالم	مبارزه	
که	یک	جامعه	ی	اسالمی	به	وجود	بیاید.	دنبال	یک	مدینه	می	گشت	پیغمبر؟ص؟اسالم،	 برای	این	بود	
آن	طوری	که	از	ظواهر	حرکات	پیغمبر	اکرم؟ص؟	در	طول	دوران	مّکه	مخصوصًا	سال	های	آخر	این	دوران	
کند	 	این	دنیای	بزرگ	را	پیدا	 گوشه	ای	از که	بتواند	یک	 برمی	آید	پیغمبر	اکرم؟ص؟	دائمًا	در	صدد	آن	بود	

کند. 	بیاورد.	اسالم	و	توحید	را	در	جامعه	پیاده	 	آن	اندیشه	و	فکر	خود	را	به	مرحله	ی	عمل	در و	در
به	حبشه	 را	 خود	 یاران	 گر	 ا و	 می	رفت	 طائف	 شهر	 به	 گر	 ا و	 می	رفت	 مّکه	 اطراف	 قبایل	 سراغ	 گر	 ا
برای	 کره	می	نشست	همه	 و	مذا گفتگو	 به	 مّکه	 نزدیکی	 	 در و	خزرج	 اوس	 با	 او	 گر	خود	 ا و	 می	فرستاد	
توحیدی	 که	جامعه	ی	 آن	جایی	 کند.	 فراهم	 را	 توحیدی	 زمینه	ی	یک	جامعه	ی	 بتواند	 که	 بود	 این	
توحید	 برای	 که	دلشان	 آن	ها	 نام	است.	همه	ی	مسلمانان	سراسر	جهان،	 توحید	فقط	یک	 نیست،	
که	خدا	و	قرآن	آن	جا	است	 که	جانشان	از	عشق	به	خدا	و	به	قرآن	لبریز	است	باید	بدانند	 می	تپد،	آن	ها	
که	اقتصاد	دست	طاغوت	 که	طاغوت	حکومت	می	کند	آن	جا	 که	جامعه	ی	توحیدی	هست.	آن	جا	
اجتماعی	دست	 مناسبات	 است،	 است،	سیاست	دست	طاغوت	است،	جنگ	دست	طاغوت	
طاغوت	است،	آن	جا	حکومت	خدا	نیست،	حکومت	خدا	یک	حرف	است،	یک	ادعا	است.	دین	

تالش پیامبر؟ع؟ 
برای ایجاد جامعه 

توحیدی
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کند	یا	بر	خلوت	خانه	ها	یا	در	فضای	مسجدها.	 که	فقط	بر	خلوت	دل	ها	حکومت	 برای	این	نیست	
دین	برای	اداره	ی	زندگی	انسان	است	و	این	یک	مبارزه	ی	طوالنی	و	عظیم	را	از	سوی	همه	ی	مسلمانان	

ایجاب	می	کند.
پایان	 موّفقّیت	 با	 مبارزه	 این	 کرد،	 آغاز	 مّکه	 سال	 سیزده	 دوران	 در	 را	 مبارزه	 اکرم؟ص؟این	 رسول	
کالهی	رفته	است.	دیدند	 کفار	هم	با	همه	ی	نادانی	و	بی	هوشی	این	جا	فهمیدند	سرشان	چه	 گرفت،	
پیغمبر؟ص؟از	مّکه	می	رود	به	خارج	دانستند	این	یک	خطر	بالقّوه	است.	خواستند	جلو	پیغمبر؟ص؟	را	
گریختن	 بگیرند.	ماجرای	لیلة	المبیت	و	خوابیدن	امیرالمؤمنین؟ع؟	در	رخت	خواب	پیغمبر؟ص؟و	
کننده	ی	 و	تعیین	 بزرگ	 این	ها	همه	داستان	های	 به	شهر	یثرب،	 و	به	سالمت	رسیدن	 رسول	اهلل؟ص؟	
که	مردم	را	به	ایجاد	یک	 کارش	این	بود	 که	وارد	مدینه	شد	اّول	 تاریخ	بشر	است	پیغمبر؟ص؟هنگامی	
تقلید	 مرجع	 یک	 فقط	 نبود،	 مرشد	 یک	 پیغمبر؟ص؟فقط	 آن	جا	 در	 کند.	 توحیدی	دعوت	 جامعه	ی	
که	پیغمبر؟ص؟می	گوید	 که	قباًل	می	کردند	به	آن	چه	 که	مردم	عبادتشان	را	از	آن	چه	 نبود،	فقط	این	نبود	
و	 آمد	 به	وجود	 و	 و	 به	وجود	می	آمد	 اجتماعی	 نظام	 که	یک	 بود	 این	 کنند.	مسأله،	مسأله	ی	 تبدیل	
یافتند	 خود	 رقیب	 پیغمبر؟ص؟را	 کنند.	 و	خزرج	حکومت	 اوس	 بر	 داشتند	 قصد	 که	 کسانی	 آن	 لذا	
اسالم	 پرچم	 توانست	 گذشت	 که	 روزی	 پیغمبر؟ص؟هر	 برخواستند.	 نزاع	 و	 مبارزه	 پیغمبر؟ص؟به	 با	 و	
سرنوشت	 دیگری،	 از	 پس	 یکی	 جنگ	ها	 کند.	 مستحکم	تر	 را	 اسالم	 استوانه	ی	 کند.	 برافراشته	تر	 را	
کرد	و	پیغمبر؟ص؟در	طول	مّدت	ده	سال	توانست	یک	 جامعه	ی	اسالمی	و	حکومت	اسالمی	را	روشن	تر	
جامعه	ی	اسالمی	ابتدایی	به	وجود	بیاورد.	این	جامعه	یک	نطفه	ای	بود	برای	جامعه	ی	جهانی	اسالم.
گر	چه	جریان	حکومت	 ا که	 بوده	است	 فطرتی	 ما،	 روزگار	 تا	 	 روز آن	 فطرت	هزاروچند	صدساله	ی	
	این	 ت	های	مسلمان	در

ّ
اسالمی	در	آن	قطع	شده	است،	اّما	تجربه	و	درک	و	فرهنگ	مردم	جهان	و	مل

گر	شعار	الاله	االاهلل	و	محّمدرسول	اهلل	 که	ما	می	دانیم	ا گرفته	است	و	امروز	روزی	است	 مدت	افزایش	
داشت.	 خواهد	 بسیاری	 طرفداران	 شعار	 این	 بشود	 بلند	 جهان	 در	 بشود،	 بلند	 جامعه	 در	
پرجاذبه	 بی	غرض	 وی	 پاک	 دل	های	 برای	 یادش	 و	 نام	 که	 است	 این	 پیغمبر؟ص؟خصوصّیت	اش	
ت	ها	او	را	می	پسندند،	

ّ
کرده	است	نور	است.	مل که	خدای	متعال	او	را	به	نور	تشبیه	 است؛	همچنانی	

مستضعفین	شیفته	ی	او	هستند،	جهان	اسالم	بی	قرار	و	دل	باخته	ی	او	است،	اّمت	ها	آماده		اند	با	نام	
کثر	استفاده	را	بکنندو	به	همین	دلیل	است	 	این	نام	حدا ت	ها	باید	از

ّ
کنند،	مل رسول	اهلل؟ص؟	حرکت	

	نام	توحید. که	از 	نام	خدا،	همچنان	 که	از 	این	نام	خوششان	نمی	آید	همچنان	 که	طواغیت	از
	بزرگ	ترین	ارمغان	های	انقالب	 یم	و	هفته	ی	وحدت	یکی	از امروز	ما	در	وسط	هفته	ی	وحدت	قرار	دار
که	ما	در	هفته	ی	وحدت	هستیم	و	به	نام	رسول	اهلل؟ص؟	 اسالمی	برای	مسلمان	ها	است.	از	همین	حاال	
زمینه	های	وحدت	 بشرّیت	 تاریخ	 در	طول	 بی	نظیر	خدا	 برگزیده	ی	 بنده	ی	 این	 والدت	 از	 الهام	 با	 و	
و	بلندگوها	مشغول	سم	پاشی	شده	اند.	در	هفته	ی	وحدت	 از	همین	حال	دشمنان	 کرده	ایم	 را	فراهم	

هفته وحدت
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گذاشته	اند	اّما	از	اسالم	هیچ	خبری	در	نظام	 که	نام	اسالم	را	روی	خودشان	 کشورهایی	 بلندگوهای	
	این	نام	ترسیده	اند،	تبلیغات	علیه	هفته	ی	وحدت،	علیه	آن	چه	 زندگی	و	اجتماعی	آن	ها	نیست،	از
کار	مؤمن	تر	 گرفته	است	البّته	این	تبلیغات	ما	را	به	این	 	ایران	انجام	می	گیرد	شدت	 	این	هفته	در که	در
گرامی	ما	و	همچنین	همه	ی	برادران	 که	برادران	عزیزما،	میهمانان	 و	عالقه	مندتر	می	کند.	من	امیدوارم	
که	دشمن	به	عنوان	عکس	العمل	انجام	می	دهد	 	از	آن	چه	 کشور ائمه	ی	جمعه	جماعات	در	سراسر	
که	همیشه	پرچم	 کنند	و	مردم	عزیز	ما	 الهام	بگیرند،	قدر	وحدت	را	بدانند،	مردم	را	به	وحدت	دعوت	
گرامی	در	 برادران	عزیز،	خواهران	 را	در	دست	ها	بفشرند.	 این	پرچم	 بوده	است	 وحدت	دست	آن	ها	
که	تقوای	خدا	را	پیشه	ی	 	این	نماز	جمعه	ی	عظیم	و	بی	نظیر،	شما	را	توصیه	می	کنم	 	و	در کشور سراسر	
ید	و	از	زمزمه	های	اختالف	و	تفرقه	بپرهیزید.	شیطان	است	 کنید	و	به	دعوت	وحدت	رو	بیاور خودتان	
در	 ما	 برادران	 همه	ی	 و	 ایران	 	 در ما	 برادران	 میان	 می	کند.	 ایجاد	 اختالف	 مسلمان	 برادران	 میان	 که	
کشورهای	اسالمی	هیچ	گونه	اختالفی	نباید	باشد.	نباید	هیچ	گونه	نقاری	باشد.	این	آیه	را	باید	بخوانیم	
ُؤٌف  َک َر

َ
ِإّن نا  َرّبَ ذیَن آَمُنوا 

َّ
ِلل  

ً
وِبنا ِغلّا

ُ
إیماِن َو لا َتْجَعْل فی  ُقل

ْ
ذیَن َسَبُقونا ِبال

َّ
ال نا َو ِلِإْخواِنَنا 

َ
َنا اْغِفْر ل »َرّبَ

	برادران	و	خواهران	مسلمان	مان	 کینه	و	بغضی	از َرحیٌم«1	پروردگارا	در	دل	های	ما	هیچ	گونه	دشمنی	و	
بتواند	 نباید	 فریادی	 هیچ	گونه	 صدایی،	 هیچ	گونه	 کشور	 داخل	 در	 همچنین	 همچنین،	 مده.	 قرار	
کند.	هر	تفرقه	ای	از	شیطان	است	و	وحدت	میان	 ت	جدایی	ایجاد	

ّ
میان	صفوف	به	هم	فشرده	ی	مل

مؤمنین	و	اعتصام	به	حبل	اهلل	به	وسیله	ی	همه	ی	برادران	و	خواهران	مسلمان	توصیه	ی	رحمان	است،	
	این	راه	موّفق	بگردان. 	و	در کار 	این	 توصیه	ی	خدا	است،	پروردگارا	ما	را	در

والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته

1.حشر:	10
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گفتار دوم نمودار 
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گفتار سّوم : رحمت الهی 1
بسم	اهلل	الّرحمن	الّرحیم

له	 اهلل	وحده	الشریک	
ّ

و	اشهدان	الاله	اال 	 الغفور الودود	 الّرحیم	 الحمدهلل	 العالمین.	 رّب	 	الحمدهلل	
رسوله	 و	 اشهداّن	محّمدًا	عبده	 و	 العلم	من	خلقه	 اّولی	 	 و له	مالئکته	 لنفسه	وشهدت	 کما	شهداهلل	
بارک	 و	 زد	 و	 م	

ّ
سل و	 ی	

ّ
هم	صل

ّ
الل ولوکره	المشرکون.	 الّدین	 علی	 لیظهره	 الحّق	 دین	 و	 بالهدى	 ارسله	

علی	حبیبک	و	نجیبک،	خاتم	انبیائک	و	رسلک	و	علی	اله	المکّرمین	و	اصحابه	المنتجبین	سّیما	
علی	امیرالمؤمنین؟ع؟و	الحسن	و	الحسین	و	علی	بن	الحسین	و	محّمدبن	علی	و	جعفربن	محّمد	
و	موسی	بن	جعفر	و	علی	بن	موسی	و	محّمدبن	علی	و	علی	بن	محّمد	و	الحسن	بن	علی	والحّجةبن	
هم	

ّ
هم	مّن	علینا	بلقائه	الل

ّ
ی	علیه	و	علی	ابائه	الطیبین	الطاهرین	المعصومین	الل

ّ
هم	صل

ّ
الحسن	الل

هم	
ّ
الل ابدًا،	 بینه	طرفة	عین	 و	 بیننا	 و	التفّرق	 و	شیعته	 انصاره	 و	 اعوانه	 و	جعلنا	من	 عّجل	فی	فرجه	

ائّمة	 ی	علی	
ّ
ی	علی	جمیع	الشهداء	و	الصالحین	و	صل

ّ
ی	علی	جمیع	االنبیاء	المرسلین	و	صل

ّ
صل

ا 
َّ
َک ِإل َنا

ْ
ْرَسل

َ
کتابه	»َوَما أ المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.	قال	اهلل	تعالی	فی	محکم	

ِمیَن«2	
َ
َعال

ْ
َرْحَمًة ِلل

کشاندن	مردم	به	وادى	رحمت	خداست	و	همچنین	در	میان	 	اصل	اساسی	در	همه	ى	ادیان	الهی	
مردم	رحمت	و	عطوفت	نسبت	به	یکدیگر	به	وجود	آوردن.	در	سایه	ى	رحمت	خدا	بر	مردم	و	رحمت	
انسان	ها	بر	یکدیگر،	زندگی	باب	میل	انسان	و	حیات	سعیده	ى	انسانی	براى	افراد	بشر	فراهم	می	شود.	و	
در	مقابل،	طواغیت	و	دشمنان	خدا	و	شیاطین	هم،	انسان	ها	را	از	رحمت	خدا	دور	می	کنند	و	هم	میان	
خود	افراد	بنی	آدم	به	جاى	رحمت	و	عطوفت،	عناد	و	ظلم	و	دشمنی	به	وجود	می	آورند	و	خداى	متعال	
که	از	رحمت	و	مغفرت	او	و	فضل	و	لطف	او	 انسان	ها	را	براى	رحمت	آفرید،	انسان	ها	را	براى	این	آفرید	

1.بیانات	در	خطبه	اول	نماز	جمعه	59/12/8
2.انبیا:	107

زندگی در جامعه 
در سایه رحمت 

خداوند
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برخوردار	بشوند	و	راه	تعالی	و	تکامل	را	بپیمایند، »یا َمن َسَبَقت َرحَمُتُه َغَضَبُه«1.	خداى	متعال	چنین	
که	خداى	بزرگ	 	آفرینش	انسان	و	در	رعایتی	 گرفته	است.	در که	رحمت	او	بر	غضب	او	سبقت	 است	
	اّول	خلقت	او	و	ورود	او	به	این	عالم	انجام	می	دهد	نشانه	هاى	 	از 	اوان	آفرینش	و نسبت	به	بنی	آدم	از
	و	ما	در	نسبت	به	فرزند	احساس	می	کنند	آیتی	از	 که	پدر لطف	و	رحمت	الهی	فراوان	است.	محّبتی	
	نبود،	بنی	آدم	امکان	رشد	پیدا	نمی	کرد،	آن	 	و	مادر گر	این	محبت	در	دل	پدر که	ا رحمت	خداست،	
که	امکان	رشد	و	امکان	رسیدن	به	حد	یک	انسان	 	و	مادر	است	 کودک	خردسال	را	فقط	محبت	پدر
انسان	ها	می	رسد.	 به	 تعالی	پی	در	پی	 بارى	 انسان	ها	رحمت	 زندگی	 و	در	همه	ى	 مستقل	می	دهد	
فرستادن	 است	 فرموده	 مبذول	 انسان	ها	 به	 نسبت	 متعال	 خداى	 که	 رحمتی	 نمونه	ى	 بزرگ	ترین	
که	خصال	زشت	در	وجود	او	به	وجود	می	آورند	و	به	خاطر	 پیامبران	است	زیرا	بشر	بر	حسب	طبیعتی	
	راه	زندگی	رستگارانه	و	سعادتمندانه	دور	 این	که	طاغوت	ها،	شیطان	ها،	مستکّبر	ان،	ظالمان،	او	را	از
که	از	سوى	خداى	متعال	براى	او	رحمتی	به	صورت	راهنما	فرستاده	بشود.	 می	کنند	محتاج	آن	هست	
که	به	مردم	می	داده	اند	و	آن	ها	را	هدایت	 پیغمبران	الهی	رحمت	خدا	را	در	صورت	تعالیم	و	افکارى	
	تا	انجام،	 	آغاز می	کرده	اند،	در	جامعه	ى	بشرى	تبلور	بخشیده	اند.	وجود	پیغمبران	و	سلسله	ى	نبّوت	از
همه	و	همه	رحمت	خداست.	حّتی	در	زندگی	پیامبران	جهاد	با	دشمنان	خدا	هم	رحمت	بر	مؤمنان،	
که	 کسانی	 که	آن	مانعان	راه	و	 که	جهاد	براى	آن	است	 بلکه	رحمت	بر	همه	ى	افراد	بنی	آدم	است،	زیرا	

نمی	گذارند	انسان	ها	به	سعادت	برسند،	از	سر	راه	سعادت	بشر	برداشته	شوند.
که	به	وسیله	ى	مجاهدان	راه	حّق	به	سراسر	دنیا	فرستاده	می	شد	این	 	آغاز	 	پیام	انقالب	اسالمی	در
ْدَیاِن 

َ
أ

ْ
ی َسَعٍة الاخرة َو ِمْن َجْوِر ال

َ
ْنَیا ِإل ِه َو ِمْن ِضیِق الّدُ ی ِعَباَدِة الّلَ

َ
ِعَباِد ِإل

ْ
اِس ِمْن ِعَباَدِة ال بود	»ِلُنْخِرَج الّنَ

جهاد	 میدان	هاى	 به	 نمی	رفتند	 برکف	 جان	 سربازان	 و	 خدا	 راه	 مجاهدان	 یعنی	 اِم«	
َ
ِإْسل

ْ
ال َعْدٍل  ی 

َ
إل

	بردگی	صاحبان	قدرت	نجات	بدهند،	آن	ها	را	آزاد	 مگر	براى	این	که	انسان	هاى	بی	گناه	و	مظلوم	را	از
که	رستگارى	واقعی	است.	آن	ها	را	از	محدوده	ى	تنگ	دنیا	 کنند	و	به	وادى	عبودیت	خدا	بکشانند	
که	مخالفان	ادیان	همیشه	 نجات	بدهند	نه	این	که	وسایل	عیش	دنیایی	را	از	آن	ها	بگیرند	آن	طورى	
	مّره	 که	انسان	را	از	محدوده	ى	تنگ	زندگی	روز کرده	اند،	بلکه	به	این	صورت	 نسبت	به	ادیان	تبلیغ	
کنند.	انسان	فقط	به	شکم	و	نان	روز	و	شب	خود	نیاندیشد	بلکه	به	آرمان	ها،	به	هدف	ها،	به	 خارج	
اِم« یعنی	نظامهاى	باطل،	

َ
ِإْسل

ْ
ی َعْدٍل ال

َ
ْدَیاِن إل

َ
أ

ْ
اصول	بیاندیشد،	این	هدف	جهاد	است	»َو ِمْن َجْوِر ال

	آن	تبعیض	هست	و	ظلم	هست	و	میان	افراد	بشر	تمایز	به	وجود	می	آورند،	آن	نظام	ها	 که	در نظام	هایی	
را	تبدیل	کنند	به	نظام	اسالم	که	نظام	عادالنه	اى	است	و	انسان	ها	را	با	هم	برابر	می	شناسد	و	براى	آن	ها	
گر	 ا برا	رحمت	به	انسان	ها	بود	مثاًل	در	صدر	اسالم	 زندگی	عادالنه	می	خواهد.	پس	جهاد	اسالم	هم	

1.شیخ	طوسی؛	مصباح	المجتهد،	ص	695،	ح	771

جهاد
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	بین	نمی	بردند	و	 	پادشاهی	ایران	نمی	آمدند	و	دستگاه	ظالم	ساسانی	را	از کشور مجاهدان	راه	خدا	به	
	با	همان	وضعّیت	 	بودند	قرن	ها	و	سالیان	درازى	باز اسالم	را	به	این	مملکت	نمی	آوردند،	مردم	ناچار

کنند،	اسالم	آمد	مردم	را	نجات	داد. تبعیض	و	اختالف	طبقاتی	و	ظلم	و	جهل	و	فساد	زندگی	
بشر	 بر	 می	خواهند	 که	 کسانی	 آن	 همیشه	 قدرتمندان.	 است؟	 اسالم	 آمدن	 از	 مانع	 کسی	 چه	
در	 کند.	 پیدا	 راه	 مردم	 توده	هاى	 میان	 به	 اسالم	 که	 هستند	 این	 	 از مانع	 بکنند	 ظالمانه	 حکومت	
قدرت	ها	 وقتی	 البّته	 بود.	 قدرت	ها	 از	سوى	 می	شد	 اسالم	 با	 که	 اسالم	همه	ى	دشمنی	هایی	 صدر	
که	تحت	تأثیر	تبلیغات	آن	ها	قرار	 می	خواهند	با	اسالم	بجنگند،	مجبورند	با	نیروى	مردمی	بجنگند	
را	 اسالم	 آن	که	 مجرد	 به	 بودند	 قدرت	 ارباِب	 در	خدمت	 که	 مظلومی	 توده	هاى	 که	 بود	 لذا	 گرفته	اند	
مخلصانه	 و	 می	آوردند	 رو	 اسالم	 به	 آن	هاست،	 نجات	 براى	 اسالم	 که	 می	فهمیدند	 و	 می	شناختند	
امروز	در	دنیا	وضعّیت	ما	همان	وضعّیت	است.	من	در	خطبه	ى	دّوم	 از	اسالم	حمایت	می	کردند.	
که	موجب	شد	دو	هفته	نتوانم	با	شما	برادران	و	خواهران	عزیز	 	این	سفرى	 کوتاهی	از گزارش	 ان	شاءاهلل	
که	به	من	محول	شده	بود	مشغول	بودم،	خواهم	 یتی	 نمازگزار	هم	صحبت	بشوم	و	به	مسئولیت	و	مأمور
ی	امروز	در	سطح	جهان	اسالم	آزادى	بخش	

ّ
کل 	 کرد	تا	این	مسأله	درست	شکافته	بشود.	به	طور عرض	

که	پیام	اسالم	چیست	 ت	ها	بدانند	
ّ
گر	مل ت	ها	مخالف	اند.	ا

ّ
که	با	آزادى	مل با	دشمنانی	روبه	روست	

که	اسالم	براى	آزادى	انسان	هاست	و	براى	رفع	تبعیض	و	اختالف	طبقاتی	است،	و	براى	 گر	بدانند	 و	ا
کدورت	ها	و	ظلم	ها	و	نابرابری	ها	 کردن	 ایجاد	محبت	و	صفا	میان	افراد	انسان	است،	و	براى	برطرف	
دنیا	 مظلوم	 ت	هاى	

ّ
مل امروز	 می	آورند.	 روى	 اسالم	 به	 بدانند،	شائقانه	 را	 این	 گر	 ا تبعیض	هاست،	 و	

که	خود	را	سوسیالیست	یعنی	طرفدار	 هم	از	نظام	سرمایه	دارى	غرب،	هم	از	نظام	دیکتاتورى	شرق	
نه	 که	 فهمیده	اند	 ت	ها	

ّ
مل امروز	 زده	شده	اند.	 دل	 می	کند	 معرفی	 انسان	ها	 برابرى	 و	 و	جمع	 جامعه	

که	 آمریکا	و	نه	رقیب	فکرى	و	سیاسی	او	روسیه	به	انسان	ها	راست	نگفته	اند.	امروز	دیگر،	مظلومانی	
	و	در	آسیاى	میانه	زندگی	می	کنند،	این	ها	چشم	امید	به	یک	 	آمریکا	التین،	در	آسیاى	دور 	آفریقا،	در در
	این	تیره	 که	یک	دست	نیرومندى	او	را	از نیروى	نجات	بخش	جدید	دوخته	اند.امروز	دنیا	منتظر	است	
روزی	ها	نجات	بدهد،	این	را	انسان	در	دنیا	احساس	می	کند،	لمس	می	کند.	آن	دست	نجات	بخش	
که	براى	اسالم	ده	ها	 تی	

ّ
تی	و	در	دل	و	دست	آن	مل

ّ
کجاست؟	در	میان	مل کدام	است؟	اسالم.	اسالم	

که	آرمان	شما	و	مجاهدت	شما	 که	شما	را	می	شناسند،	آن	هایی	 هزار	شهید	داده	است،	لذا	آن	هایی	
نگاه	 قهرمان	 و	 انقالبی	 ت	

ّ
مل به	چشم	یک	 ایران	 به	 دنیا	 مردم	 به	شما	عشق	می	ورزند.	 را	می	دانند،	

	انجام	بشود.	و	من	شرح	 کار تبلیغاتی	می	خواهند	نگذارند	این	 که	دستگاه	هاى	 می	کنند،	هر	چند	
	این	خطبه	می	خواهم	به	شما	برادران	 که	در کرد.	اّما	آن	چه	 	این	زمینه	به	شما	عرض	خواهم	 کوتاهی	در
که	مورد	توّجه	دنیا	قرار	 ت	ایران	

ّ
و	خواهران	تذکر	بدهم،	یعنی	در	حقیقت	به	خودمان،	به	خودمان	مل

که	طرفدار	اسالم	و	عامل	به	 که	ما	عزیزیم	آن	وقتی	 کنم	این	است	 گرفته	ایم	می	خواهم	بگویم	و	یادآورى	

قدرت مندان؛ 
مانع رحمت
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کنیم	و	عمل	 که	بتوانیم	به	راستی	به	اسالم	عمل	 ت	ها	شیرینیم	آن	وقتی	
ّ
اسالم	باشیم.	ما	در	چشم	مل

و	دستگاه	هاى	 دولت	 یعنی	 ماست،	 کننده	ى	 اداره	 به	دسِت	دستگاه	هاى	 بخشی	 اسالم	 به	 کردن	
از	 کنند،	 پیاده	 مجامله	 بدون	 را	 اسالمی	 احکام	 زودتر	 چه	 هر	 باید	 که	 قضایی	 و	 تقنینی	 و	 اجرایی	
تا	 که	 از	مخالف	خوانی	ها	واهمه	نکنند،	مجلس	شوراى	اسالمی	همچنان	 هوچی	بازی	ها	نترسند،	
	بوده	است،	قاطعانه	احکام	اسالمی	را	بیاورد	و	به	صورت	قانون	به	دولت	و	دستگاه	اجرایی	بدهد	 امروز
کند.	دنیا	دست	خالی	است،	دنیا	براى	جامعه	ى	 و	دستگاه	اجرایی	احکام	اسالمی	را	قاطعانه	عمل	
کرد	 که	ما	به	بازار	عرضه	خواهیم	 انقالبی	ما	هیچ	چیز	تازه	ای	ندارد	بلکه	دنیا	منتظر	متاع	تازه	اى	است	
	آیات	خدا	و	احکام	الهی	نیست	و	قرآن	همیشه	احسن	الحدیث	است،	بهترین	 و	هیچ	متاعی	تازه	تر	از
کننده	ى	مملکت	بدون	مجامله،	بدون	 نوها	و	تازه	ها	را	در	خود	دارد.	باید	دولت	و	دستگاه	هاى	اداره	
و	 بیاورند	 به	داخل	جامعه	 فراهم	می	شود	 تدریج	 به	 که	 امکاناتی	 بر	طبق	 را	 مالحظه	احکام	اسالمی	

کنند. مردم	را	توجیه	
	یک	بخش	دیگر	به	خود	مردم	وابسته	است.	برادران	و	خواهران	عزیز	رحمت	الهی	را	و	رحمت	و	
کنند.	دشمنی	ها،	 را	رکن	اصلی	و	اساسی	اسالم	بدانند	و	به	آن	عمل	 با	یکدیگر	 عطوفت	انسان	ها	
که	ما	را	از	اسالم	دور	می	کندو	از	معنوّیت	اسالم	محروم	 کدورت	ها،	نفاق	ها،	دوئّیت	ها،	چیزى	است	
گر	ما	به	یاد	خدا	و	براى	 می	کند،	دنیا	را	هم	در	صدق	ادعاى	اسالمی	و	انقالبی	بودن	ما	مرّدد	می	کند.	ا
کنار	پیدا	می	شود	 گوشه	و	 که	در	 	این	نابساّمانی	هایی	 کنیم	هیچ	یک	از خدا	حرکت	خودمان	را	آغاز	
و	دشمنان	روى	همان	ها	فقط	تکیه	می	کنند	پیش	نمی	آید.	من	جامعه	ى	انقالبی	خودمان	را	خوب	
که	با	مردم	بوده	ایم،	سالیان	دراز	در	میان	آن	ها	و	 کردم.	ما	روحانیونی	 می	شناسم،	من	جامعه	را	لمس	
براى	آن	ها	و	در	خدمت	آن	ها	بوده	ایم	مردم	را	می	شناسیم،	مردم	ما	ذاتًا،	قلبًا،	عمیقًا	به	اسالم	و	به	این	
	و	پایدارند.	دشمن	تحریکاتی	می	کند	براى	این	که	جامعه	ى	ما	را	از	مفاهیم	و	از	مجراى	 انقالب	وفادار
دولت	 و	 مورد	شیلی	 در	 استعمار	 تجربه	یی	 نخواهد	شد.	 موّفق	 مطمئنًا	دشمن	 بکند،	 دور	 انقالبی	
	آلنده	در	شیلی	دارد،	می	خواهد	همان	تجربه	را	در	همه	ى	کشورهاى	انقالبی	یی	 ساقط	شده	ى	سالوادر
	آمد،	 کار که	دولت	ضد	آمریکایی	بر	روى	 	آنی	 کشور	شیلی	بعد	از کند.	در	 که	تسلیم	او	نشوند	اجرا	
کشاندند	و	 کم	کارى	در	سطح	مملکت،	مملکت	را	به	فلج	اقتصادى	 به	وسیله	ى	ایجاد	اعتصابها	و	
کارى	براى	پیشرفت	مملکت	 که	دیگر	نمی	تواند	 کند	 کم	بر	سرکار	احساس	 که	دولت	حا کردند	 کارى	
بر	قلب	 به	خدا	 ایمان	 این	جا	معلوم	می	شود.	وقتی	 به	خدا،	 ایمان	 ایمان،	 البّته	نقش	 انجام	بدهد.	
کم	نیست،	در	مقابل	این	اوضاع	و	احوال	احساس	یأس	و	شکست	می	کند.	رهبر	آن	دولت	 کسی	حا
ط	

ّ
کرد.	آمریکا	هم	مسل کرده	بود	در	مقابل	این	وضعّیت	طاقت	نیاورد،	خودکشی	 که	ضدآمریکا	قیام	

شد	امروز	یک	حکومِت	نظامی	تلخ	سنگینی	بر	مردم	شیلی	حکومت	می	کند،	االن	در	حدود	ده	سال،	
کودتا،در	شیلی	حکومت	نظامی	است. که	بعد	از	آن	 یازده	سال	است	

نقش مردم در 
انقالب
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را،	 کارخانه	ها	 کارگران	 کنند،	 وادار	 را	 مردم	 دیده	اند.	 را	 مسایلی	 یک	چنین	 هم	خواب	 ایران	 	 در 	
کنند	به	 	را،	تولیدات	را،	تولید	نفت	را،	وادار	 کارگران	حمل	و	نقل	را،	بنادر کارگراِن	خطوِط	ارتباطی	را،	
کار،	عیدى	شب	عید،	اضافه	ى	حقوق	و	غیرذلک،	این	ها	را	وادار	 یادى	 گون،	پاداش	ز گونا بهانه	هاى	
که	دولت	نتواند	 کنند،	نتیجه	این	بشود	 کنند،	به	دولت	اعتراض	 کارى	 کم	 کنند،	 کنند	اعتصاب	
آن	که	 از	 بعد	 بنشیند.	 کنار	 دولت	 تا	 کنند	 اقتصادى	غرق	 فلج	 در	 را	 ببرد،	مملکت	 پیش	 را	 کارش	
دولت	انقالبی	کنار	نشست	چه	می	شود؟	نتیجه	همان	می	شود	که	در	شیلی	شد،	یعنی	یک	حکومت	
که	 کند	و	مجددًا	برگرداند	به	جاى	اّول.	این	خوابی	است	 	بیاید	و	مملکت	را	قبضه	 آمریکایی	بر	سرکار
گوشه	اعتصابی	از	 	آثار	و	عالیم	اش	را	می	بینید.	در	فالن	 استعمار	دیده	است	و	شما	نمونه	هاى	آن	را	و
کارکنان	خطوط	مواصالتی	فالن	شهر	یا	فالن	جاده	براى	این	که	 کارگران	یا	فالن	دسته	ى	از	 سوى	فالن	

کنند. بتواند	همان	برنامه	ى	شیلی	را	این	جا	پیاده	
مسئوالن	 با	 فرقشان	 این	جا	 	 در امر	 مسئوالن	 این	که	 اّول	 دلیل	 دلیل،	 دو	 به	 کرده	اند	 اشتباه	 اّما	 	
کار،	از	دل	مردم	جوشیده	اند،	 که	این	ها	به	امید	خدا	آمده	اند	روى	 گذشته	ى	امر	در	شیلی	این	است	
به	خودکشی	 نمی	شوند،	هیچ	وقت	دست	 مأیوس	 بوده	اند،	هیچ	وقت	 و	معتمد	 مّتکی	 به	خدا	 اّما	
در	 که	 است	 این	 دّوم	 فرق	 نمی	کنند.	 تازی	دشمن	خالی	 یکه	 براى	 را	 میدان	 وقت	 نمی	زنند،	هیچ	
کدام	 و	 خانواده	 کدام	 است.	 کرده	 انقالب	 ت	

ّ
مل یک	 این	جا	 بود،	 نکرده	 انقالب	 ت	

ّ
مل یک	 آن	جا	

نیستند	 این	ها	حاضر	 باشد،	 نکرده	 و	خونین	 گرم	 را	 آن	ها	 که	خون	شهیدى	محفل	 محله	اى	است	
	این	چند	 که	چند	نفر	از	طرف	شرکت	واحد	به	عنوان	اعتراض	به	فالن	مسأله	در عقب	بکشند.	دیدید	
یادى	 کار	نمی	کنیم،	عده	ى	ز گفتند	ما	 کردند	 که	بنده	خبرش	را	شنیدم	و	نبودم،	اعتصاب	 روز	قبل	
کنار،	 کنند	بنشینند	 که	نمی	خواهند	اتوبوسرانی	 کار	می	کنیم،	آن	هایی	 گفتند	ما	 	این	مردم	آمدند	 از
داد،	 را	 رفت	دستبند	خودش	 زن	مسلمان	 کرد.	 کار	خواهیم	 ما	 نکنند،	 کار	 کنند	 اعتصاب	 آخر	 تا	
امروز	 کنید.	مملکت	ما	و	مردم	ما	این	مردم	اند.	 کار	 بروید	 گفت	بگیرید	این	عیدى	شب	عیدتان،	
	و	 	پدر صبح	یک	بچه	ى	هشت	ساله	آمده	منزل	ما	از	یک	خانواده	ى	مستضعف،	این	بّچه	مّدتی	از
	و	مادر	هم	پول	ندارند	برایش	دوچرخه	بخرند.	شانس	به	سراغ	این	بچه	 مادر	دوچرخه	می	خواهد،	پدر
می	آید	با	اتومبیلی	تصادف	می	کند	و	سالم	می	ماند	و	صاحب	اتومبیل	به	شکرانه	ى	سالم	ماندن	این	
نمی	توانست	 هرگز	 که	 بچه	ى	خانواده	ى	مستضعف	 این	 او	می	دهد.	 به	 بچه	یک	دوچرخه	می	خرد	
گیرش	آمد،	مّدتی	هم	بازى	با	این	دوچرخه،	حاال	نمی	دانم	 کند	یک	دوچرخه	مفت	 دوچرخه	تهّیه	
که	برادران	او	در	جبهه	ى	جنگ	می	جنگند،	 کرده	است	 یک	ماه،	دو	ماه	یا	بیشتر.	حاال	اّطالع	پیدا	
	تومان	را	امروز	 	تومان،	هزار کرده	بروند	بفروشند	هزار 	را	وادار	 	و	مادر گریه،	پدر دوچرخه	را	با	اصرار،	با	
تی	

ّ
ت	ماست.	این	مل

ّ
گذاشته	توى	پاکت	آمده	منزل	ما	می	گوید	بدهید	به	برادران	من	در	جبهه.	این	مل

کودک	خردسالش،	بچه	ى	هشت	ساله	اش،	پیر	مرد	هشتاد	ساله	اش،	زن	و	مردش	با	این	روحیه	 که	

کامی  دلیل نا
دشمن
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می	جنگد	و	مقاومت	می	کند،	این	در	مقابل	توطئه	هاى	استعمارى	زبون	نخواهد	شد.	البّته	استعمار	
هر	چه	می	تواند	تالش	می	کند.	براى	این	که	مملکت	را	به	فلج	بکشانند،	براى	این	که	ذهن	مردم	را	از	
آینده	ناامید	کند،	همان	حرف	هایی	که	در	داخل	ایران	گروه	هاى	ضّدجمهورى	اسالمی	و	در	حقیقت	
و	 اعتراض	 مقام	 در	 بی	مسئولیت	 افراد	 	 از بعضی	 و	 می	زنند	 بزرگ	 قدرت	هاى	 به	 وابسته	ى	 گروه	هاى	
انتقاد	به	جمهورى	اسالمی	تکرار	می	کنند	همان	حرفها	سؤاالت	خبرنگاران	خارجی	را	تشکیل	می	داد	
گاهی	به	سخنان	 	این	سفر	داشتیم،	همان	ها	را	سؤال	می	کردند.	و	 که	ما	در کنفرانس	مطبوعاتی	 در	
	این	زمینه	ها	حرفی	یا	اشاره	اى	داشته	اند	تمّسک	جسته	می	شد	و	شما	 که	در 	افراد	مسئول	 بعضی	از
گفت	این	ها	چه	خیانتی	را	دارند	 که	من	خواهم	 که	شبکه	ى	مطبوعاتی	عظیم	خائن	جهانی	 ببینید	
کشور	در	میان	 که	همان	حرف	و	همان	روحیه	در	داخل	 انجام	می	دهند	و	چه	مقصدى	دارند،	ببینید	
که	آن	ها	را	مردم	به	عنوان	بیگانه	می	شناسند	 گفته	می	شود	 کسانی	تکرار	می	شود	و	 سخنان	و	اعمال	

پس	مردم	حّق	دارند.
کثرّیت	عظیم	این	مردم،	یعنی	اى	طبقات	مستضعف	 	اّما	شما	اى	برادران	و	خواهران	من،	یعنی	اى	ا
که	سالیان	درازى	در	 کثرّیتید	و	از	همه	به	این	انقالب	شما	وفادارترید،	یعنی	اى	متدّینینی	 	ا که	هنوز
کنید	طبق	 گر	چنان	چه	شما	اراده	 که	ا کردید،	یعنی	اى	انسان	ها	مؤمنی	 کار	 خط	اسالم	و	خط	انقالب	
همه	ى	قانون	هاى	موجود	جهانی	اقلّیت	ها	در	مقابل	شما	حّق	اظهار	نظر	ندارند	و	حّق	تحمیل	نظر	
که	مؤمن	 ت،	به	شما	می	گویم،	شما	

ّ
کثرّیت	نود	و	چند	درصد	مملکت	و	مل خودشان	را	ندارند،	اى	ا

که	می	خواهید	جمهورى	اسالمی	باقی	بماند،	شما	باید	در	نفس	خود	و	در	زندگی	 به	اسالمید	و	شما	
	نظر	بگیرید،	باید	تقوا	را	فراموش	 کنید،	باید	خدا	را	در گفتار	خود	اسالم	را	مراعات	 شخصی	خود	و	در	
گر	دائمًا	ذکر	و	یاد	خدا	نباشد.	علت	این	که	در	هر	هفته	خطیب	جمعه	 نکنید	و	تقوا	فراموش	می	شود	ا
که	ابزار	دست	شیطان	است	موج	بسیار	 که	موج	هواى	نفس	 ید	این	است	 باید	تقوا	را	به	یاد	مردم	بیاور
که	موج	 وا«1	وقتی	 ُر

َ
ْیَطاِن َتَذّک

َ
ُهْم َطاِئٌف ِمَن الّش که	»ِإَذا َمّسَ قوى	یی	است،	فقط	افراد	با	تقوا	هستند	

در	همه	ى	 ما	 می	افتند.	همه	ى	 یاد	خدا	 به	 این	ها	 می	کند،	 احاطه	 را	 آن	ها	 و	شیطنت	ها	 شیطان	ها	
کاسب،	در	 گفتن.	آن	که	می	نویسد،	در	نوشتن.	 امورمان	باید	به	یاد	خدا	بیافتیم.	آن	که	می	گوید،	در	
گرفتن	پول.	مردم	معمولی	کوچه	و	بازار	در	هر	شغلی	که	هستند،	در	مشاغلشان،	 عرضه	ى	جنس	و	در	
	ِاعمال	صفا	و	محبت	فی	مابین	خودشان	و	برادران.	تقواى	خدا	را	پیشه	 	ارتباطشان	با	یکدیگر،	در در
نخواهد	 بی	گمان	دشمن	 باشیم،	 گر	چنین	 ا یم.	 بدار نگه	 زنده	 در	دل	خود	 را	همواره	 یاد	خدا	 کنید.	
و	 بیاید	 	 پیروز کثرّیت	عظیم	 ا این	 برخواست	عمومی	 نتوانسته	است،	 	 امروز تا	 که	 توانست	همچنان	

جمهورى	اسالمی	هیچ	گونه	آسیبی	نخواهد	دید.
والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته

1.اعراف:	201



□ جامعه اسالمی| 561  □

گفتار سّوم  نمودار 
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بخش دوم: 
اصل تعّقل در جامعه اسالمی و شروط تحّقق آن



گفتار چهارم: تعّقل و تدبر1
بسم	اهلل	الّرحمن	الّرحیم

کلها	و	نشهد	ان	الاله	 کلها	علی	جمیع	نعمه	 الحمدهلل	رب	العالمین	الحمد	هلل	بجمیع	محامده	
العلم	من	خلقه	و	نشهد	 اّولوا	 	 و کما	شهد	اهلل	لنفسه	وشهدت	له	مالئکته	 اال	اهلل	وحده	الشریک	له	
ان	محمدا	عبده	ورسوله	وصفیه	و	نجیبه	وحبیبه	صلوات	اهلل	علیه	وعلی	اله	واصحابه	سیما	علی	
و	موسی	 الحسین	ومحمدبن	علی	وجعفربن	محمد	 والحسین	وعلی	بن	 امیرالمؤمنین؟ع؟والحسن	
بن	جعفر	وعلی	بن	موسی	و	محمدبن	علی	وعلی	بن	محمد	والحسن	بن	علی	والحجة	بن	الحسن	
عجل	اهلل	تعالی	فرجه	وجعلنا	من	اعوانه	وانصاره	وشیعته	وصل	علی	جمیع	االنبیاء	والمرسلین	وصل	
علی	جمیع	الشهداء	والصالحین	وصل	علی	ائمة	المسلمین	وحماه	ا	لمستضعفین	وهداه	المؤمنین.	
عیر َفاْعَتَرُفوا ِبَذْنِبِهْم  ْصحاِب الّسَ

َ
ا فی  أ ْو َنْعِقُل ما ُکّنَ

َ
ا َنْسَمُع أ ْو ُکّنَ

َ
وا ل

ُ
کتابه:	»َو قال قال	اهلل	الحکیم	فی	

عیِر«2 ْصحاِب الّسَ
َ
 ِلأ

ً
َفُسْحقا

که	 که	قرآن	برای	ما	در	سوره	ی	مبارکه	ی	ملک	می	کند	در	هنگامی	 	روز	قیاّمت	طبق	تصویری	 	در
ْم 

ُ
ِتک

ْ
َیأ ْم 

َ
ل

َ
»أ می	پرسند	 آن	ها	 از	 مالئکه	ی	خدا	 می	کنند	 وارد	 الهی	 دوزخ	 و	 به	عذاب	خدا	 را	 کافران	

گمراهی	شدید	مگر	از	طرف	خدا	بیم	دهنده	ای	به	سوی	شما	نیامد.	مگر	 	این	 که	دچار َنذیر«3	آیا	شما	
وا َبلی  َقْد جاَءنا َنذیر«4	آن	ها	می	گویند	چرا،	بیم	دهنده	از	سوی	خدا	

ُ
گاه	کند.	»قال کسی	نبود	که	شما	را	آ

گفتگو	میان	آن	ها	انجام	 که	این	 	آنی	 کردیم.	بعد	از گفت	ولی	ما	او	را	تکذیب	 آمد،	به		ما	حقایق	را	هم	
ْو 

َ
أ َنْسَمُع  ا  ُکّنَ ْو 

َ
ل وا 

ُ
قال »َو  آخرت	می	گویند  دوزخیان	 و	 دنیا	 گمراهان	 و	 گناهکاران	 آن	 می	گیرد	خود	

1.خطبه ى مناز جمعه 1360/04/05

2.ملک:	10	و	11
3.ملک:	8
4.ملک:	9

اصل تعّقل در 
اسالم
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گر	ما	در	دنیا	می	شنیدیم	و	تعّقل	می	کردیم	امروز	در	میان	 عیر«1	می	گویند	ا ْصحاِب الّسَ
َ
ا فی  أ َنْعِقُل ما ُکّنَ

اصحاب	دوزخ	نبودیم.	بالفاصله	قرآن	درباره	ی	آن	ها	قضاوت	می	کند،	می	فرماید:	»َفاْعَتَرُفوا ِبَذْنِبِهْم«2	
که	دچار	 عیِر«3	یعنی	آن	هایی	 ْصحاِب الّسَ

َ
 ِلأ

ً
کردند	»َفُسْحقا گناه	خودشان	اعتراف	 پس	خود	این	ها	به	

	روز	قیاّمت	است.	اّما	اشاره	ی	 دوزخ	شدند	دورباشند	از	رحمت	و	فضل	خدا.	این	یک	تصویر	قرآنی	از
رسایی	است	به	یکی	از	اصول	اساسی	اسالم،	که	آن	عبارت	است	از	اصل	تعّقل	و	تدبر.	خدای	متعال	
َمْوَت 

ْ
َق ال

َ
ذی َخل

َّ
که	»ال ک «4	تا	آن	جایی	

ْ
ُمل

ْ
ذی ِبَیِدِه ال

َّ
به	انسان	قدرت	تشخیص	داده	است.	»َتباَرَک ال

ْحَسُن َعَملًا«5	خدا	آفرینش	را	برای	این	قرار	داد	که	ببیند	چه	کسی	عمل	بهتری	
َ
ْم أ

ُ
ک ّیُ

َ
ْم أ

ُ
َوک

ُ
َحیاَة ِلَیْبل

ْ
َو ال

	نیروی	تعلق	 کسی	از که	ببیند	چه	 	روایت	می	فرماید:	»لیبلوکم ایکم أشد عقلًا«	برای	این	بود	 دارد.	در
که	خدا	به	انسان	داده	است	برای	شناختن	راه	 و	تدبر	بیشتر	استفاده	می	کند.	این	قدرت	تشخیصی	
که	بشنود	و	بیاندیشد،	مگر	آن	که	می	تواند	راه	خطا	را	از	 کس	نیست	 کافی	است.	هیچ	 خطا	و	صواب	

راه	صواب	تشخیص	بدهد.
گفتنی	 کردن	داده	بشود.	یعنی	آن	چه	 که	به	مردم	فرصت	فکر	 اساس	جامعه	ی	اسالمی	این	است	
که	پیدا	می	کنند	بنشینند	با	خود	حساب	 گفته	شود	تا	مردم	بتوانند	در	سایه	ی	معرفتی	 است	به	مردم	
و	 بشر	 تاریخ	 طول	 در	 ظالمانه	 حکومت	های	 اساس	 لذا	 بدهند.	 تشخیص	 باطل	 	 از را	 حّق	 و	 کنند	
کردن	و	اندیشیدن	را	 که	وسیله	ی	تشخیص	حّق	و	باطل	یعنی	فکر	 همچنین	امروز	در	دنیا	براین	بوده	
ت	مسلمان	ایران	امروز	بیش	از	همیشه	محتاج	تعلق	و	تدبریم.	یک	وظیفه	

ّ
از	مردم	بگیرند	ما	یعنی	مل

کننده	دارند	و	آن	ارشاد	و	هدایت	مردم	است.	یک	وظیفه	مردم	دارند	و	آن	شنیدن	 دستگاه	های	اداره	
که	می	خواهد	مردم	نفهمند	به	هر	دو	 کردن	درباره	ی	آن	ها	است.	دشمن	 ارشادها	و	هدایت	ها	و	فکر	
گم	 تبلیغاتی	جهانی	 میان	غوغای	 در	 را	 کننده	ها	 اّواًل	سعی	می	کند	صدای	هدایت	 ضربه	می	زند.	
را	از	شنید	باز	 ثانیًا	سعی	می	کنند	مردم	 گوش	مردم	برسد.	 کند	نگذارد	فریاد	رسای	هادیان	اّمت	به	
گوینده	ها	را	تخطئه	می	کنند	تبلیغات	را	دروغ	وانمود	می	کنند	برای	این	که	ایمان	مردم	از	 بدارند	یعنی	
آن	چه	هادیان	و	منادیان	حّق	بیان	می	کنند	سلب	شود	و	مردم	باور	خود	را	به	گفته	ی	دلسوزها	از	دست	
	ایران	و	در	جّو	انقالبی	جامعه	ی	ما	همچنین	 بدهند.	این	کار	در	همه	ی	تاریخ	انجام	گرفته	امروز	هم	در

در	سطح	جهان	انجام	می	گیرد.
	و	 من	با	طرح	این	مسأله	اّواًل	یکی	از	اصول	اسالمی	را	اعالم	می	کنم	تا	همه	ی	شما	مردم	برای	امروز

1.ملک:	10
2.ملک:	11

3.همان
4.ملک:	1
5.ملک:	2

فرصت تفکر، 
اساس جامعه 
اسالمی
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کردن	دعوت	می	کند.	 که	مردم	را	به	فکر	 که	حکومت	اسالمی	آن	حکومتی	است	 برای	همیشه	بدانید	
به	 بی	ارتباط	 و	سخنان	 هوس	ها	 و	 هواها	 سرگرم	 را	 مردم	 می	گیرد.	 عهده	 به	 را	 مردم	 ذهن	 هدایت	 و	
کسانی	 سیاست	و	زندگی	مشغول	نمی	کند،	سرگرم	نمی	کند	ثانیًا	در	جامعه	ی	اسالمی	مردم	در	مقابل	
ایران	 در	جّو	 امروز	 را.	 منادی	ها	 و	 نشنوند	صدای	هادی	ها	 مردم	 آن	ها	می	خواهند	 که	 قرار	می	گیرند	
این	اصل	اساسی	نظام	اسالمی	به	شّدت	از	سوی	دشمنان	مورد	تهدید	قرار	می	گیرد.	دشمن	با	یک	
	بین	ببرد.	 انقالب	عظیم	مردمی	و	ضد	شرق	و	غرب	روبه	رو	شده.	این	انقالب	را	چگونه	خنثی	کند	و	از
	این	انقالب	دلسرد	بکند.	برای	این	که	مردم	 انقالب	ما	بروی	دوش	مردم	قرار	دارد.	چگونه	مردم	را	از
این	 امروز	شیوه	ی	دشمن	 پیموده	است.	 کنون	 تا را	دشمن	 راه	ها	 بشوند	خیلی	 انقالب	دور	 	 از	محور
	ایران	و	نسبت	به	اسالم	در	حال	انجام	شدن	است	فکر	 که	در که	نگذارد	مردم	درباره	ی	حوادثی	 است	
	این	ماه	های	اخیر	حوادث	عظیم	و	مهمی	را	 ی	در

ّ
کل 	 گذشت	و	به	طور که	 	این	هفته	ی	 کنند.	شما	در

تی	واقع	بشود	
ّ
	تاریخ	مل 	این	حوادث	در گر	یکی	از کدامی	در	طول	تاریخ	ا گذرانیده	اید.	این	حوادث	هر	

گذرانیده	اید	 به	عنوان	یک	نقطه	ی	برجسته	خواهد	ماند.	شما	در	طول	چند	ماه	حوادث	متعّددی	را	
و	در	تمام	این	حوادث	موّفق	هم	بوده	اید،	این	برای	دشمن	غیر	قابل	تحمل	است.	برای	این	که	این	
گرفتن	 راه	جلو	 	 از را	 ما	 نماند،	دشمن	سعی	می	کند	جامعه	ی	 ما	 برای	جامعه	ی	 موّفقّیت	 و	 پیروزی	
کنند.	این	 	نیروی	فکر	و	اندیشه	ی	آن	ها	و	بی	تفاوتی	بکشاند.	ما	از	مردم	می	خواهیم	بشنوند	و	فکر	 از

که	اسالم	از	مردم	می	خواهد. چیزی	است	
کننده	گوش	ندهند	و	درباره	ی	آن	فکر	 که	به	سخن	افراد	دلسوز	و	هدایت	 دشمن	از	مردم	می	خواهد	
	را	انجام	می	دهد.	دشمن	 کار 	راه	ایجاد	غوغا	این	 	را	انجام	می	دهد؟	از کار نکنند.	چطور	دشمن	این	
می	خواهد	با	ایجاد	جّو	غوغا	و	تشّنج،	حالت	تعّقل	را	از	مردم	بگیرد.	یک	حرکت	انقالبی	عظیم	در	
جامعه	به	وجود	آمد	بر	مبنای	تشخیص	و	فکر	و	آن	حرکت	عبارت	بود	از	عزل	باالترین	مقام	اجرایی	
که	در	 کار	بی	سابقه	است.	یک	جراحی	حساس	و	دقیقی	است	 دولت	جمهوری	اسالمی.	این	یک	
هر	جای	دنیا	می	خواست	اتفاق	بیفتد	با	خونریزی	شدیدی	توأم	بود.	اّما	دست	نیرومند	انقالب	این	
که	هیچ	خونریزی	نداشت.	ضد	انقالب	این	را	تحمل	نمی	تواند	بکند.	 جراحی	را	به	شکلی	انجام	داد	
کار	می	کند؟	سعی	می	کند	جّو	غوغا	و	تشّنج	در	جامعه	به	وجود	بیاورد	تا	این	جراحی	موّفقّیت	آمیز	 چه	
گروهک	های	بدنام	وبد	سابقه	به	عنوان	دفاع	 	ناموّفق	جلوه	بدهد.	 کشور را	در	دنیا	همچنین	در	داخل	
که	جراحی	شده	و	بیرون	انداخته	شده	وارد	خیابان	ها	می	شوند،	غوغا	به	راه	می	اندازند،	 از	عضوی	
آدم	می	کشند،	شعار	ضد	اسالم	و	مسلمین	می	دهند،	با	مردم	بی	سالح	روبه	رو	می	شوند،	جوان	های	
مؤمن	را	نشانه	می	کنند	و	بر	روی	او	می	ریزند	و	با	انواع	سالحهای	سرد	و	گرم	شکم	می	درند،	سر	می	برند،	
کردن	از	 گرفتند،	فرصت	فکر	 که	در	جّو	غوغا	وتشّنج	قرار	 کنند.	مردم	وقتی	 برای	این	که	جّو	را	متشّنج	
کناره	می	گیرند،	 گرفته	می	شود.	عده	ای	در	صدد	مقابله	ی	با	غوغا	برمی	آیند،	عده	ای	از	غوغا	 آن	ها	
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	بین	می	رود.	حضور	مردم	در	صحنه	دشمن	را	آنقدر	 که	اسالم	برای	مسلمان	ها	می	پسندد	از آن	حالتی	
که	 این	جاست	 بدهد،	 پایان	 بدی	 با	شکل	 را	 	 این	حضور می	خواهد	 که	 کرده	 و	عصبانی	 ناراحت	
	به	نام	دفاع	از	فالن	و	بهمان	یا	به	نام	حمایت	از	 که	امروز گروهک	هایی	 	باشیم.	این	 ما	باید	هوشیار
	نظر	تاریخ	و	از	نظر	اسالم	محکومند.	اّواًل	 ت	و	از

ّ
خلق	جان	مردم	را	تهدید	می	کنند،	این	ها	از	نظر	مل

	واقعیات	و	 با	تبلیغات	دروغین	و	اشاعه	ی	حرف	های	خالف	واقع	مردم	را	از	رسیدن	و	اندیشیدن	در
حقایق	مانع	می	شوند،	این	ضد	اسالم	ست.	ثانیًا	با	مردم	بی	پناه	روبه	رو	می	شوند.	ثالثًا	به	هدف	های	
که	وقت	 که	حاال	ان	شااهلل	تا	حدی	 کمک	می	کنند.	این	ها،	به	شرحی	 قدرت	های	استکبار	جهانی	
	آینده	هم	درباره	ی	این	مسایل	فکر	 که	در کسانی	 	تاریخ	و	در	میان	 دارم	عرض	می	کنم،	خودشان	را	در

کردند. کنند	محکوم	می	کنند	و	محکوم	
که	در	دام	 	این	افراد	ساده	لوحی	 کثیری	از 	این	فرصت	به	مناسبت	این	که	می	دانم	عّده	ی	 من	در
	این	تریبون	مقّدس،	 گوششان	نرسیده	است	در تبلیغات	آن	ها	افتاده	اند	از	حقیقت	خبر	ندارند،	به	
گذشته،	تعدادی	به	 با	مسایل	هفته	ی	 	رابطه	ی	 که	در دوسه	خطاب	می	کنم.	چون	این	جوان	هایی	
وسیله	ی	دستگاه	های	قضایی	باز	داشت	شده	اند	وقتی	برای	بعضی	از	آن	ها	مسایل	بیان	شد	متنبه	
شدند	و	لذا	آزاد	هم	شدند.	اّما	بعضی	هم	آن	چنان	تحت	تأثیر	تبلیغات	محکم	و	پابرجا	بر	جهالت	و	
ضاللت	خودشان	ایستاده	اند	که	حتی	حاضر	نیستند	بشنوند	و	فکر	کنند،	این	ها	همان	هایی	هستند	
ْصحاِب 

َ
أ فی   ا  ما ُکّنَ َنْعِقُل  ْو 

َ
أ َنْسَمُع  ا  ْو ُکّنَ

َ
»ل گفت:  و	خواهند	 تأّسف	خواهند	خورد	 قیاّمت	 که	در	

دوزخ	 اصحاب	 شمار	 در	 امروز	 می	کردیم	 فکر	 و	 می	کردیم	 گوش	 گر	 ا که	 می	خورند	 تأّسف	 عیر«1	 الّسَ
که	نام	مجاهدین	 گروهک	ها	است	مخصوصًا	سران	منافقین	 نبودیم.	من	خطاب	اّولم	به	سران	این	
را	بر	روی	خود	نهاده	اند.	من	این	سران	را	می	شناسم.	سوابق	آن	ها	را	می	دانم،	ضعفهاو	خصلت	های	
که	ما	آن	ها	را	به	خوبی	می	شناسیم.	من	 کردم.	خود	آن	ها	هم	می	دانند	 	نزدیک	لمس	 روانی	آن	ها	را	از
کردید.	 تخطئه	 را	 زیرا	حرف	های	خودتان	 کردید.	 رسوا	 تاریخ	 	 در را	 می	گوییم	شما	خودتان	 آن	ها	 به	
که	ایمان	 ُکْم اّولیاء«2	یعنی	ای	مردمی	 ی َو َعُدّوَ ِخُذوا َعُدّوِ ذیَن آَمُنوا لا َتّتَ

َّ
َها ال ّیُ

َ
مگر	قرآن	نمی	گوید »یا أ

آوردید	دشمنان	من	و	دشمنان	خودتان	را	با	خودتان	دوست	و	هم	پیمان	قرار	ندهید.	مگر	شما	ادعا	
گروه	های	ضد	خدا	هم	دست	و	هم	پیمان	می	شوید.	برای	خاطر	 که	تابع	قرآنید.	چرا	شما	با	 نمی	کنید	
که	در	 	را	بشکافید.	نشنیدید	 	و	فدایی	و	دموکرات	حاضرید	دل	جوان	پاسدار کردن	دل	پیکار خوش	
کردند؟	یک	پاسدار	شهید	مهابادی،	جنازه	اش	به	 راهپیمایی	دیروز	مهاباد	دموکرات	ها	چه	جنایتی	
وسیله	ی	مردم	تشییع	می	شد	و	مردم	علیه	دموکرات	ها	شعار	می	دادند.	احزاب	وابسته	ی	به	دموکرات،	
کنندگان	را	به	رگبار	بستند.	چند	 افراد	وابسته	ی	به	دموکرات	از	روی	پشت	بام	های	شهر	مهاباد	تشییع	

1.ملک:	10
2.ممتحنه:	1

منافق یا مجاهد
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که	شما	با	آن	ها	هم	پیمان	و	دوست	هستید	ای	آقایان	سران	 کسانی	 کشته	شدند.	این	هایند	آن	 نفر	
که	سالح	به	 مجاهدین.	این	برخالف	قرآن	نیست؟	شما	با	پیکاری	ها	و	با	چریک	های	فدایی	خلق	
	این	جریانات	اخیر	دوست	و	هم	 دست	می	گیرند	و	علنًا	و	صریحًا	ضد	اسالم	حرکت	می	کنند،	در
اّولیاء«1	نیست؟	 ُکْم  َعُدّوَ َو  ی  َعُدّوِ ِخُذوا  َتّتَ لا  آَمُنوا  ذیَن 

َّ
ال َها  ّیُ

َ
أ آیه	ی	»یا  بر	خالف	 این	 پیمان	شدید.	

	تا	جوان	خردسال	ساده	لوح	را	فریب	دادید	 تاریخ	شما	را	محکوم	می	کند.	حاال	شما	به	فرض	چهار
گروه	 که	این	فریب	ممکن	نیست.	شما	خیال	می	کنید	به	عنوان	یک	 برای	همیشه	و	برای	همه	ی	مردم	
که	 گروه	منافق	 کور	خواندید.	شما	به	عنوان	یک	 کردید،	 	تاریخ	می	مانید؟	اشتباه	 انقالبی	و	اسالمی	در

	تاریخ	ثبت	می	شوید. ادعای	اسالم	می	کند	اّما	برخالف	صریح	آیه	ی	قرآن	رفتار	می	کند	در
اسالمی	 استفاده	می	کنید.	روش	 اسالمی	 از	روش	های	غیر	 ادعای	مسلمانی	 رغم	 ثانیًا	شما	علی	
و	توصیه	ی	به	خیر	است،	روش	اسالمی	ریختن	در	 بحث	و	موعظه	است.	روش	اسالمی	نصیحت	
و	 اسالمی	عمل	می	کنید	 روش	های	غیر	 با	 نیست.	چرا	شما	 پسر	مسلمان	 و	 کشتن	دختر	 و	 خیابان	
ت	ایران	در	مقابل	

ّ
کنیم.	با	اجازه	ی	مل ت	ایران	می	خواهیم	مقاومت	

ّ
علنًا	می	گویید	ما	با	اجازه	ی	مل

و	 محبت	 با	 مطابق	 این	حکومت	 آیا	 ایران؟	 ت	
ّ
مل مقابل	 در	 کنید؟	 مقاومت	 می	خواهید	 چه	کسی	

ت	نیست؟	این	حکومت	مردمی	نیست.	این	حکومت	و	این	مجلس	شورای	اسالمی	
ّ
عشق	این	مل

که	در	رگ	های	 	نیاوردند؟	امام	اّمت	در	قطره	قطره	خون	دل	این	مردم	و	خونی	 را	همین	مردم	سرکار
این	مردم	جاری	است	نفوذ	و	تأثیر	محبت	آمیز	ندارد؟	شما	در	مقابل	اّمت	و	امام	قیام	می	کنید،	آن	
ت	اجازه	می	خواهید؟	شما	با	چه	کسی	می	جنگید	و	به	نفع	چه	کسی	می	جنگید؟	چرا	در	

ّ
وقت	از	مل

	افتاده	مقاومت	می	کنید؟	آن	آقای	 که	با	شرق	و	غرب	و	قدرت	های	بزرگ	در مقابل	جمهوری	اسالمی	
که	به	بهانه	ی	حرف	او	به	خیابان	ها	می	آیید	شیشه	های	 که	امر	به	مقاومت	می	کند	و	شما	 یاده	گویی	 ز
ید	و	سر	می	برید،	شما	بر	 مغازه	ها	را	می	شکنید	و	جوان	و	دختر	و	پسر	را	با	تیغ	موکت	بری	شکم	می	در

طبق	چه	معیار	اسالمی	حرکت	می	کنید؟
	با	چیزی	که	اسمش	را	ارتجاع	 ثالثًا	شما	می	گفتید	ما	یک	گروه	مترّقی	و	انقالبی	هستیم	و	با	این	شعار
مسلمان	 غیر	 و	 مسلمان	 انقالبی	 گروه	های	 آیا	 می	کنم	 سؤال	 شما	 از	 من	 می	جنگیدید.	 می	گذارید	
	به	غرب	و	 گرایش	دار که	شما	با	جناح	و	جریان	 ادعای	انقالبی	گری	را	از	شما	باور	می	کنند؟	در	حالی	
وابسته	ی	به	غرب	این	همه	الس	دوستی	و	محبت	را	می	زنید؟	با	توده	های	انقالبی	مردم	در	می	افتید،	
	راه	خدا	می	دهند	در	می	افتید،	به	حساب	و	به	 که	در	مرزهاجانشان	را	دارند	در با	جوان	های	انقالبی	

کرد. کسی	باور	نخواهد	 ید	انقالبی.	از	شما	 نفع	جریان	متمایل	به	غرب،	اسم	خودتان	را	می	گذار
ارتجاع	 با	 ید	لذا	می	گویید	 بهانه	ای	ندار که	در	می	افتید	هیچ	 با	این	دولت	و	حکومت	 رابعًا	شما	

1.همان
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گر	سوء	 گر	فسادی	دیده	بودید،	ا گر	خیانتی	دیده	بودید،	ا گر	بهانه	ی	دیگری	داشتید،	ا 	افتاده	ایم.	ا در
	اّما	ندیدید.	 استفاده	ای	در	رهبران	وسران	این	جمهوری	دیده	بودید،	آن	را	صد	برابر	بزرگ	می	کردید	و
می	خواهید	به	میل	اربابانتان	با	حکومت	بجنگید	بهانه	می	خواهید،	ارتجاع	را	به	عنوان	بهانه	می	آورید.	
کسی؟	آیا	ارتجاع	با	منطق	اسالم؟	یا	ارتجاع	 کجای	این	حکومت	ارتجاع	است.	ارتجاع	با	منطق	چه	
ارتجاع	 معنی	 این	 کفر،	 به	 اسالم	 از	 کردن	 رجوع	 یعنی	 اسالم	 منطق	 با	 ارتجاع	 کمونیسم؟	 منطق	 با	
که	 وا«1	این	ارتجاع	است	 است.	ارتجاع	در	منطق	اسالم	یعنی	ارتداد.	»ذِلَک ِبآن هم  آَمُنوا ُثّمَ َکَفُر
اّول	انسان	به	خدا	ایمان	بیاورد،	بعد	کفر	بورزد.	این	را	می	گویند	ارتجاع.	خب،	ببینید	شما	مرتجعید	با	
این	حساب،	یا	دولت	جمهوری	اسالمی.	دولت	جمهوری	اسالمی	دارد	به	سوی	هدف	های	اسالمی	با	
	و	مادرهای	مسلمانی	متولد	شدید	به	طرف	 	پدر که	از 	آنی	 که	بعد	از سرعت	پیش	می	رود.	شما	هستید	
کفرآمیز	در	حرف	ها	و	 کتاب	های	شما	در	دست	است،	مبانی	مارکسیستی	و	الحادی	و	 کفر	رفتید.	
	زندان	و	 که	در کتاب	ها	و	عمل	شما	مشهود	است،	شما	مرتجع	هستید،	شما	مرتدید.	شما	هستید	
انقالبی	مسلمان	ثابت	شد.	بهانه	ی	 	 بر	عناصر	مبارز از	اسالم	 یتان	 بارها	دور و	 بارها	 در	خارج	زندان	
این	 کور	خواندید.	 کردید،	 اشتباه	 بجنگید؟	 اسالمی	 با	جمهوری	 که	 می	گیرید	 به	دست	 را	 ارتجاع	
	آینده	به	این	ها	خواهند	رسید.	شما	 که	همه	ی	دنیا	و	همه	ی	تاریخ	در شواهد	محکومیت	شما	است	
گر	بماند	با	لعن	و	نفرین	همگانی	خواهد	ماند.	برای	خاطر	این	که	 	تاریخ	نمی	ماند.	اّما	ا نامتان	هم	در
	تاریخ	ما	این	 یک	انقالبی	با	این	همه	خون	دل	پیروز	شده	و	امامی	و	رهبری	با	چهره	ی	استثنایی	در
کرد	و	اّمتی	با	این	رشادت	و	این	از	خودگذشتگی	پایه	های	این	انقالب	را	با	همه	ی	 انقالب	را	هدایت	
	نفر	خود	خواِه	جاهل	جاه	طلب	پرمدعا	آمدید	 کرد،	آن	وقت	شما	چهار موجودی	خودش	مستحکم	
کوشش	را	می	خواهید	مورد	تهدید	قرار	دهید.	و	مزاحمت	می	کنید	و	 دارید	محصول	این	همه	تالش	و	

ایذاء	می	کنید،	تارخ	به	شما	لعن	و	نفرین	خواهد	فرستاد،	مطمئن	باشید.
که	هشتاد	درصد	این	 یک	خطاب	من	هم	به	جوانان	و	نوجوانان	دختر	و	پسر	فریب	خورده	است	
گروه	ها	را	این	ها	تشکیل	می	دهند.	به	آن	ها	می	گویم	ای	جوانان	ساده	دل	مستمند	مستضعف	فکری،	
گوش	نکنید	به	این	حرف	ها؟	اّما	قرآن	به	شما	می	گوید	 گفته	اند	 کنید.	آن	ها	به	شما	 کنید	و	فکر	 گوش	
ید	فردا	در	دوزخ	خواهید	 	به	این	حرفها	و	به	سخن	و	نصیحت	کنندگان	گوش	ندار گر	امروز گوش	کنید.	ا
گر	 گفت	ا عیر«2	تأّسف	خواهید	خورد	خواهید	 ْصحاِب الّسَ

َ
ا فی  أ ْو َنْعِقُل ما ُکّنَ

َ
ا َنْسَمُع أ ْو ُکّنَ

َ
گفت:	»ل

گوش	نکنید.	قرآن	 گوش	می	کردیم	و	فکر	می	کردیم	امروز	جای	ما	این	جا	نبود.	سازمان	به	شما	می	گوید	
گفتم	مورد	تجزیه	و	 	به	اختصار	 که	من	امروز کنید	و	بیندیشید.	این	مطالبی	را	 گوش	 به	شما	می	گوید	
که	با	آمریکا	و	شوروی	 تحلیل	قرار	بدهید.	سازمان	شما،	یا	سازمان	ها	ی	شما	چرا	با	یک	جمهوری	

1.منافقون:	3
2.ملک:	10

توصیه به جوانان 
فریب خورده و 
خانواده هایشان
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می	جنگد	این	طور	مقابله	می	کنند؟	چرا	در	مقابل	امام	اّمت	و	در	مقابل	آحاد	اّمت	می	ایستند	و	نام	
خودشان	را	مدافع	خلق	می	گذارند؟	چرا	در	حالی	که	قرآن	به	آن	ها	می	گوید	که	با	کفار	قطع	رابطه	کنند	
با	پیکاری	و	فدایی	و	دموکرات	و	سلطنت	طلب	و	انسان	های	دژخیم	صفت	هم	پیمان	می	شوند؟	
گر	 گذاشت؟	ا کسی	 که	چند	شهیِد	مرحوم	داشت	چه	 	راه	آهن	قم	را گذاشته	شده	ی	در کار	 این	بمب	
گذاشتند،	شما	محکومید.	و	نمی	توانید	 گر	دوستان	شما	هم	 که	محکومید.	ا گذاشتید	 شما	خودتان	
	این	خرابه	کاری	ها	 گر	شما	از کنید.	ا گر	راست	می	گویید	محکوم	 بگویید	دوستان	شما	نگذاشتند.	ا
محکوم	 را	 صدام	 بار	 یک	 نکردید؟	 محکوم	 را	 آمریکا	 مدت	 این	 	 در بار	 یک	 چرا	 نمی	آید	 خوشتان	
نکردید.	یک	بار	خرابه	کارها	را	محکوم	نکردید.	یک	بار	سلطنت	طلب	ها	را	محکوم	نکردید.	افتادید	
	این،	بر	این	که	شما	آلت	دست	سیاست	های	 به	جان	دولت	جمهوری	اسالمی.	آیا	دلیلی	واضح	تر	از

کنید. گوش	 کنید	و	 بزرگ	شرق	و	غربی	هستید؟	بچه	های	جواِن	غافِل	ساده	دل،	فکر	
دولت	 باشید.	 بچه	هایتان	 مواظب	 مادران،	 و	 پدران	 ای	 دارم.	 مادرها	 و	 	 پدر به	 هم	 خطاب	 یک	
جان	 به	 نکند،	 مقاومت	 می	شود	 هدایت	 خارج	 از	 که	 موج	هایی	 مقابل	 در	 گر	 ا اسالمی	 جمهوری	
حیثیت	 به	 متجاوزان	 به	 نسبت	 گر	 ا انقالب	 دادگاه	های	 کند.	 مقاومت	 باید	 کرده،	 ظلم	 اّمت	 این	
کنندگان	علیه	حکومت	اسالم	و	قرآن	قاطعیت	به	خرج	ندهند،	خیانت	 جمهوری	اسالمی	و	قیام	
گر	دادگاههای	انقالب	و	دستگاه	های	اجرایی	و	قضایی	امروز	 کرده	اند،	تاریخ	از	آن	ها	سؤال	می	کند.	ا
کسی	 را	قطع	نکنند،	فردا	دوست	و	دشمن	آن	ها	را	مالّمت	می	کنند.	 این	سرانگشتان	فاسد	و	پلید	
کوتاه	آمدن	در	مقابل	یک	دشمن	مخرب،	باید	 گفت	به	خاطر	 هیچ	دستگاهی	را	مدح	و	ثنا	نخواهد	
ید	در	دم	موج	خشم	و	 کنید.	نگذار را	مراقبت	 قاطعیت	به	خرج	بدهند.	پدرها،	مادرها	بچه	هایتان	
به	 را	 آن	ها	 بشوند.	 واقع	 ید	در	مقابل	دولت	جمهوری	اسالمی	 نگذار بگیرند.	 قرار	 این	مردم	 عصیان	

کنید. کردن	امر	 شنیدن	و	به	فکر	
کاران،	به	شما	جانبازان	انقالب	به	شما	معلولین	 ت	ایران	مخصوصًا	به	فدا

ّ
خطاب	آخر	من	هم	به	مل

	برای	 که	از	جبهه	ی	رقابیه	ی	اهواز که	از	جبهه	ها	نامه	می	نویسید	و	آن	جمعی	 انقالب	به	شما	سربازانی	
	آبادان	به	 که	از که	ما	در	خط	والیت	فقیه	تا	آخرین	قطره	ی	خونمان	هستیم	و	آن	جمعی	 من	نوشتند	
گرفتند	روحیه	ی	ما	چند	 کّل	قوا	را	خودشان	در	دست	 که	امام،	فرماندهی	 که	از	وقتی	 من	خبر	دادند	
که	 رزمندگانی	 به	همه	ی	 و	 کنیم	 که	تعرض	 مایلیم	 کردیم،	خوشحال	هستیم،	 برابر	شده،	پیشرفت	
در	جبهه	ها	می	جنگند،	به	تمام	عناصر	ارتش	شریف	جمهوری	اسالمی	و	سپاه	پاسداران	انقالب	و	

ت.
ّ
همه	ی	عناصر	رزمنده	و	همه	ی	مل

ُه  الّلَ ْفواِهِهْم َو 
َ
ِه ِبأ الّلَ ِلُیْطِفُؤا ُنوَر  که	»ُیریُدوَن  یک	خطاب	هم	به	شما	دارم.	شما	بدانید	و	می	دانید	
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کنند،	اّما	 	و	نورافکن	تابان	الهی	را	خاموش	 ُمِتّمُ ُنوِره «1	این	ها	می	خواهند	با	ُپف	دهانشان	چراغ	منّور
از	 دنیا	 امروز	 است.	 گسترش	 به	 رو	 اسالمی	 قدرت	جمهوری	 باقی	است،	 نور	خدا	 کرده	اند.	 اشتباه	
گاهی	و	قدرت	انقالبی	شما	مردم	در	تعّجب	و	حیرت	است.	شما	می	توانید	یک	 	آ رشد	شما	مردم،	از
ید	و	خونریزی	هم	 	بینداز ید	و	دور جراحی	عظیم	بکنید،	یک	جراحی	مغز	بکنید،	یک	مغز	فاسد	را	بردار
ت	ایران	و	این	روحیه	ی	انقالبی	متحّیر	و	مبهوت	است	این	تحرکاتی	

ّ
نشود.	دنیا	در	مقابل	این	رشد	مل

و	 انقالب	ما	بگذارد.	 روند	 	 تأثیری	در ابدًا	نمی	تواند	 و	 کودکانه	اصاًل	 این	سروصداهای	 که	می	بینید،	
ت	همچنان	پشتیبان	شما	است.	ماه	رمضان	نزدیک	است.	ماه	خدا،	ماه	

ّ
ای	نیروهای	رزمنده،	مل

	تقوا	و	 عبادت،	ماه	ضیافت	الهی،	ماه	تطهیر	دل،	ماه	تطهیر	روح،	ای	مرد	و	زن	مسلمان	با	پیروی	از
کردن	یاد	خدا	به	استقبال	ضیافت	الهی	برویم.	در	ماه	رمضان	باید	ما	هم	ایمانمان،	هم	صبر	 زنده	

استقامت	مان،	هم	معرفتمان	باال	برود.
والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته

1.صف:	8
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گفتار پنجم: اصل تعّقل 1
بسم	اهلل	الرحمن	الرحیم

اشهدان	 و	 ها	
ّ
کل نعمه	 جمیع	 علی	 ها	

ّ
کل محامده	 بجیمع	 الحمدهلل	 العالمین.	 رّب	 	الحمدهلل	

اهلل	وحده	الشریک	له	و	اشهداّن	محّمدًا	عبده	و	رسوله	و	حبیبه	و	نجیبه	صلواة	اهلل	علیه	و	علی	
ّ

الاله	اال
علی	امیرالمؤمنین؟ع؟و	الحسن	و	الحسین	و	علی	بن	الحسین	و	محّمدبن	علی	و	جعفربن	محّمد	
و	موسی	بن	جعفر	و	علی	بن	موسی	و	محّمدبن	علی	و	علی	بن	محّمد	و	الحسن	بن	علی	والحّجةبن	
ی	

ّ
الحسن	صلواة	اهلل	علیه	و	علی	ابائه	الطیبین	الطاهرین	المعصومین	المکرّمین	المنتجبین	و	صل

ی	علی	ائمة	المسلمین	و	حماة	
ّ
علی	ائّمة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین	و	صل

و	 الشهداء	 جمیع	 علی	 و	 المرسلین	 االنبیاء	 جمیع	 علی	 ی	
ّ
صل و	 المؤمنین	 هداة	 و	 المستضعفین	

ی َسْمِعِه 
َ
ٍم َوَخَتَم َعل

ْ
ی ِعل

َ
ُه َعل ُه الّلَ

َّ
َضل

َ
َهُه َهَواُه َوأ

َ
َخَذ ِإل

َ
یَْت َمِن اّت

َ
َفَرأ

َ
کتابه »أ الصالحین.	قال	اهلل	الحکیم	فی	

وَن«2 ُر
َ

ا َتَذّک
َ
َفل

َ
ِه أ ی َبَصِرِه ِغَشاَوًة َفَمْن َیْهِدیِه ِمْن َبْعِد الّلَ

َ
ِبِه َوَجَعَل َعل

ْ
َوَقل

	یکی	از	اصول	جامعه	ى	اسالمی	و	نظام	اسالمی،	اصل	تعّقل	و	تکامل	عقالنی	افراد	جامعه	است.	
	او	دخالت	 	کار ت	می	خواهد	مستقل	زندگی	بکند	و	کسانی	که	مصالح	او	را	نمی	خواهند،	در

ّ
گر	یک	مل ا

نکنند،	باید	قدرت	اندیشه	داشته	باشد،	باید	بفهمد	و	بیاندیشد	تا	بتواند	تصمیم	بگیرد.	به	عالوه	یک	
که	 که	نیروى	اندیشه	اى	را	 کمال	نائل	انسانی	خواهد	شد	 انسان	و	یک	جامعه	ى	انسانی	در	صورتی	به	
	آن	بهره	بردارى	نماید	لذا	اسالم	به	اطاعت	 کند	و	از 	نهاد	انسان	نهاده	است	بتواند	استخراج	 خدا	در
ت	و	نظام	اسالمی	قانع	نیست،	از	مردم	می	خواهد	تا	بیاندیشند	و	مطالب	و	

ّ
کورکورانه	ى	مردم	در	مل

	قرآن	این	همه	خطاب	به	مؤمنان	امر	 گاهانه	داشته	باشند.	در مسایل	را	خودشان	بفهمند	و	حرکتی	آ
که	در	جامعه	ى	اسالمی	معمول	 به	تعّقل	و	تفّکر	شده	است	و	پیغمبر	اکرم؟ص؟	با	روش	خود	و	رفتارى	

کرده	بود	مردم	را	وادار	می	کرد	به	اندیشیدن.

1.بیانات	در	خطبه	اول	نماز	جمعه	59/11/10
2.جاثیه:	23

تعّقل راه جلوگیری 
یت از جّبار
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کامل	است،	همه	ى	آحاد	 که	نظامی	به	سوى	تشکیل	جامعه	ى	اسالمی	 	در	نظام	جمهورى	اسالمی	
این	معنا	حاصل	 گر	 ا بگیرند،	 تا	تصمیم	 کنند	 را	درک	 زندگی	 و	جریانات	 بتوانند	مسایل	 باید	 مردم	
نشود،	راه	براى	نفوذ	دشمن	و	از	دست	دادن	استقالل	باز	خواهد	ماند.	همچنین	این	امکان	به	وجود	
رده	ى	جامعه	ى	اسالمی	باز	هم	سوار	شوند	و	باز	بساط	دیکتاتورى	و	طاغوتی	

ُ
گ خواهد	آمد	که	کسانی	بر	

که	جلو	نفوذ	دشمن	 که	جلو	دیکتاتورى	را	می	گیرد،	عاملی	 کنند.	چیزى	 و	جّبارّیت	گذشته	را	تجدید	
خارجی	را	سّد	می	کند،	جز	قدرت	مردم	بر	اندیشیدن	و	بر	تحلیل	و	بر	فهمیدن	نیست.	جامعه	ى	ما	
نفوذ	 راه	 و	هم	 کرده	است	 پیاده	 در	جامعه	 را	 اسالمی	 از	اصول	 کند،	هم	اصلی	 را	طی	 راه	 این	 باید	
دشمن	را	چه	دشمن	خارجی	و	چه	دشمن	نابه	کار	داخلی	را	بر	زندگی	خود	و	حیات	اجتماعی	خود	و	

انقالب	خود	بسته	است.
که	به	 کمال	عقالنی	در	جامعه	چگونه	به	وجود	می	آید.	این	بحث	سه	شاخه	را	داراست	 اّما	تعّقل	و	
کمال	عقالنی	برسد	 اختصار	هر	سه	راه	مطرح	می	کنم.	اّولین	شرط	آن	که	جامعه	ى	اسالمی	بتواند	به	
ِکی	مردم	 برداشته	بشود.	 از	میان	جامعه	 اندیشیدن	 و	 و	موانع	فهمیدن	 که	موانع	معرفت	 این	است	
گاهی	زنده	باشد.	در	یک	 که	در	جامعه	حّس	بیدارى	و	ترّقی	خواهی	و	آ می	توانند	بیاندیشند؟	وقتی	
که	آزادى	یعنی	آزادى	اندیشیدن	 کردن	پیدا	نمی	کنند،	این	است	 جامعه	ى	مرده،	مردم	قدرت	فکر	
	ایران	جزو	اصول	 گفتن	و	شنیدن	در	جامعه	ى	اسالمی	و	در	شعارهاى	اّمت	مسلمان	ما	در و	آزادى	
اساسی	بود،	پس	شرط	اّول،	برداشتن	مانع	است	و	بزرگ	ترین	مانع،	ایجاد	اختناق	در	جامعه	است،	
قدرت	 می	توانند	 مردم	 که	 است	 آزاد	 جامعه	ى	 یک	 در	 باشد،	 اختناق	 و	 	 فشار تحت	 باید	 جامعه	
گویندگان	بگویند	و	فرصت	داده	شود	تا	اصحاب	فکر	و	نظر،	 اندیشیدن	را	در	خود	رشد	بدهند.	باید	
که	اندیشه	ى	مردم	قدرت	رشد	و	جذب	حقایق	 کنند.	در	یک	محیط	آزاد	است	 نظرات	خود	را	ابراز	
کرد.	اّما	از	طرف	دیگر	یکی	دیگر	از	موانع	رشد	عقالنی	مردم	هرج	و	مرج	 و	دفع	اباطیل	را	پیدا	خواهد	
گر	در	جامعه	ى	هرج	و	مرج	فکرى	حکم	فرما	باشد	و	در	آشفته	بازار	سلیقه	هاى	 فکرى	است.	یعنی	ا
گون	هر	کسی	مداعی	را،	متاعی	را،	با	جار	و	جنجال	عرضه	بکند،	باز	مردم	چیزى	نخواهند	فهمید	 گونا
و	راه	به	جایی	نخواهند	برد.	دیروز	یعنی	در	نظام	سلطنتی	دژخیم	ایران،	مردگی	و	اختناق	را	بر	مردم	
کنارى	رفته	است	و	قدرت	 که	بحمداهلل	اختناق	به	 کرده	بودند	تا	نگذارند	مردم	بفهمند،	امروز	 کم	 حا
ی	مضمحل	و	منهدم	شده	است،	دشمنان	اندیشمندى	

ّ
دیکتاتورِى	تحمیل	شده	ى	بر	این	مردم،	به	کل

	اندیشه	ها	 کسی	در	آشفته	بازار 	راه	دّوم	وارد	شده	اند	یعنی	ایجاد	هرج	و	مرج	فکرى.	هر	 ت	از
ّ
این	مل

کند،	مردم	 	و	ناچیز	خود	را	با	فریادى	می	خواهد	تبلیغ	 گون	متاع	پست	و	بی	مقدار گونا و	سلیقه	هاى	
کردن	و	فرصت	فهمیدن	و	شناختن	هم	پیدا	نمی	کنند،	این	هم	از	موانع	معرفت	است.	 فرصت	فکر	
کند.	یعنی	اّواًل	مانع	از	اختناق	 کمه	ى	این	مملکت	موانع	را	برطرف	 باید	دولت	اسالمی	و	دستگاه	حا

که	هرج	و	مرج	فکرى	بر	جامعه	حکم	فرما	بشود. 	این	بشود	 و	خفقان	بشود	ثانیًا	مانع	از

شرط ایجاد تعّقل 
در جامعه
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	آنی	که	موانع	رشد	عقالنی	از	جامعه	برداشته	شد	و	در	خالل	 	شاخه	ى	دّوم	هدایت	است.	بعد	از
کند،	 کننده	اى	در	جامعه	باشد	تا	مردم	را	هدایت	 برداشتن	این	موانع	الزم	است	یک	دست	هدایت	
گر	برداشتن	موانع	وظیفه	ى	دولت	اسالمی	 بدون	هدایت	همان	هرج	و	مرج	فکرى	پیش	خواهد	آمد.	ا
و	معلمان	 اندیشمندان	 و	 و	روحانیون	 به	عهده	ى	علماى	اعالم	 بود،	هدایت	 کم	 و	دستگاه	هاى	حا
حّساس	 وظیفه	ى	 همچنین	 است.	 جامعه	 در	 واقعی	 مسلمان	 آزاداندیش	 و	 آزادی	خواه	 عناصر	 و	
	این	 کند	و	من	در که	باید	مردم	را	هدایت	 گروهی	و	صداو	سیماى	عمومی	است	 دستگاه	رسانه	هاى	
کر	می	دهم،	

ّ
فرصت	استفاده	می	کنم	و	به	مسئوالن	جدید	صدا	و	سیماى	جمهورى	اسالمی	ایران	تذ

که	امام	 گرفته	اید.	همان	طورى	 که	بار	بسیار	سنگینی	را	بر	دوش	 به	آن	ها	می	گویم	اى	برادران	بدانید	
از	عناصر	 باید	 باید	یک	دانشگاه	باشد.	یک	دانشگاه	 ایران	 ت	

ّ
فرمودند،	صدا	و	سیماى	عمومِی	مل

مؤمن	و	با	تقوا	و	ضمنًا	خردمند	و	بلندنظر	و	بلند	اندیشه	تشکیل	بشود	تا	بتواند	مواد	هدایت	آمیز	الزم	
را	براى	ذهن	و	اندیشه	ى	مردم	فراهم	بکند،	هدایت	فکرى	هم	در	جامعه	الزم	است	تا	بتواند	انسان	ها	
	به	پیامبران	 کار کند	و	این	 	برداشتن	این	موانع	در	خط	درست	حرکت	 و	تفکر	عمومی	جامعه	را	پس	از
یِهم أنبیاءُه؛ 

َ
ُه و واَتَر إل

َ
که	امیرالمؤمنین؟ع؟در	خطبه	ى	نهج	البالغه	می	فرماید	»فَبَعَث فیِهم ُرُسل است	

ُهم َدفائَن 
َ
وا ل بلیِغ، و ُیثیر یِهم بالّتَ

َ
وا عل وُهم َمنِسّیَ ِنعَمِتِه، و َیحَتّجُ ر ِلَیسَتأُدوُهم ِمیثاَق ِفطَرِتِه، و ُیَذّکِ

الُعقوِل«	یعنی	خداى	بزرگ	پیامبران	را	یکی	پس	از	دیگرى	در	سلسله	ى	تاریخ	زندگی	انسان	فرستاد	تا	
مردم	را	به	اداى	میثاق	الهی	آشنا	کند	و	به	یاد	آنان	بیاورد	نعمت	هاى	فراموش	شده	ى	خدا	را	و	آن	گاه »و 
کند،	 ُهم َدفائَن الُعقوِل«	یعنی	گنجینه	ها	و	دفینه	هاى	اندیشمندى	را	در	وجود	مردم	استخراج	

َ
وا ل ُیثیر

گذشته.1	امروز	جوان،	نوجوان	و	پیر	ما	و	زن	و	 که	دفن	شده	بود	به	وسیله	ى	قدرت	های	 گنجینه	هایی	
گاهی	می	توانند	در	خدمت	جمهورى	اسالمی	و	در	خدمت	 مرد	ما	با	متاع	ارزنده	اى	از	فکر	و	دانش	و	آ
	این	ها	 گران	قیمت	در اسالم	و	قرآن	و	در	خدمت	مستضعفان	عالم	قرار	بگیرند،	چرا	این	سرمایه	ى	
رشد	 و	 پیشرفت	 منشأ	 پیغبران	 دیدید	 لذا	 و	 می	کردند	 پیغمبران	 را	 استخراج	 این	 نشود؟	 استخراج	
تعالی	و	تمّدن	انسانی	شدند	در	طول	تاریخ	و	معرفت	آموختند	به	انسان.	امروز	هم	باید	جانشینان	
که	چه	باید	بکنند	و	رشته	ى	 پیامبران	یعنی	سررشته	داران	فکر	و	اندیشه	ى	انسان	ها	به	آن	ها	بیاموزند	
گاه	 گفته	ها	باید	مردم	را	آ هدایت	مردم	را	به	دست	بگیرند،	همه	ى	منبرها،	همه	ى	تریبون	ها،	همه	ى	
کنند،	باید	مردم	را	به	فکر	 کند،	باید	به	این	جنبش	عمق	بدهند،	باید	اندیشه	ى	انقالبی	مردم	را	بارور	
	این	مورد	 و	تعّقل	وا	بدارند	و	جهت	درست	و	راه	درست	را	در	اختیار	آن	ها	بگذارند،	مطبوعات	هم	در
بگو	 این	 	 از تبلیغاتی	 این	جنجال	هاى	 	 از 	 کشور مطبوعات	 است	 دارند،	خوب	 مشابهی	 مسئولیت	

کنند	الاقل،	بپردازد	به	باال	بردن	سطح	فکر	و	اندیشه	ى	مردم. کم	 مگوهاى	سیاسی	مقدارى	

1.نهج	البالغه،	خطبه	1
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اّما	شاخه	ى	سّوم	،	شاخه	ى	سّوم		شاخه	ى	تهذیب	نفسانی	است	و	این	از	همه	مهّمتر	است.	 	 	و
گر	موانع	تعّقل	و	اندیشمندى	و	معرفت	برداشته	شد	در	جامعه	ى	اسالمی	و	هدایت	صحیح	 یعنی	ا
و	 نیروى	فکر	 	 از که	می	خواهیم	 اّما	من	و	شما	 گرفت	 قرار	 کنندگان	در	اختیار	مردم	 از	سوى	هدایت	
کنیم	دچار	هواى	نفس	بودیم،	همه	ى	آن	مقدمات	بی	فایده	خواهد	شد.	قرآن	 اندیشه	ى	خود	استفاده	
را	معبود	و	خداى	 که	هواى	نفس	 کسی	 آیا	دیده	یی	آن	 َهَواُه«1	 َهُه 

َ
ِإل َخَذ 

َ
اّت َمِن  یَْت 

َ
َفَرأ

َ
»أ کریم	می	فرماید	

کرده	 گمراه	 ٍم«2	با	وجود	دانشمندى	و	اندیشمندی	اش	خدا	او	را	
ْ
ی ِعل

َ
ُه َعل ُه الّلَ

َّ
َضل

َ
گرفته	است	»َوأ خود	

که	به	 گاهان،	اى	بسا	راهنمایان	 گمراهی	بر	اثر	جهل	نیست.	اى	بسا	عالمان،	اى	بسا	آ است.	همیشه	
کرم	یا	یکی	از	معصومین،	 	زبان،	به	تصور	من	رسول	ا گمراهند.	حدیثی	از خاطر	هواى	نفس،	خودشان	
کسانی	از	مردم	بهشت،	از	 اِر«	 الّنَ ْهِل 

َ
أ ی 

َ
َعل ِة  َجّنَ

ْ
ال ْهِل 

َ
أ ِمْن  َقْوٌم  َع 

َ
ل »اّطَ 	قیاّمت	 	روز که	در رسیده	است	

که	آنان	را	 اهل	بهشت	نگاه	می	کنند،	سیر	مردم	دوزخی	می	کنند	می	بینند	عجبا،	خیلی	از	آن	هایی	
که	شما	 ْم«	چه	شده	است	

ُ
ک

ُ
َبال »َما  به	راه	درست	هدایت	می	کردند	در	دوزخند،	به	آن	ها	می	گویند	

آن	ها	 آمدیم.	 بهشت	 به	 هدایتهاى	شما	 و	 گفته	ها	 برکت	 به	 ما	 که	 در	حالی	 گرفته	اید	 قرار	 دوزخ	 در	
ا َنْعَمُل«	می	گفتیم	اّما	عمل	نمی	کردیم.	چه	چیزى	موجب	می	شود	

َ
 َو ل

ُ
َنا َنُقول

ُّ
ل

ُ
می	گویند	ما	می	گفتیم	»ک

ٍم«3	با	وجود	دانشمندى	و	
ْ
ی ِعل

َ
ُه َعل ُه الّلَ

َّ
َضل

َ
که	انسان	بگوید	و	بداند	اّما	عمل	نکند؟	هواى	نفس.	»َو أ

اندیشمندیش،	با	وجود	روشن	فکریش،	با	وجود	این	که	اّطالع	از	وضع	جریان	هاى	مخّرب	سیاسی	و	
	بیراهه	می	رود،	این	چه	چیزى	موجب	این	 کج	می	رود.	صد	چشم	دارد	اّما	باز غیر	سیاسی	دارد،	به	راه	
که	فرمود	امیرالمؤمنین	 او.	 می	شود؟	هواى	نفس،	تسلط	نفسانّیات	پلید	بر	حرکات	عقالنی	درست	
که	در	چنگال	قدرت	 	نیروى	اندیشه	ى	اسارت	زده	یی	 کم	من	عقل	اسیر	فی	یدى	هوى	امیر	اى	بسا	از
که	 که	یک	انسانی	 	او	برنمی	آید.	هواى	نفس	موجب	می	شود	 کارى	از هواى	نفس	فرمانروا	اسیر	است	و	
می	داند،	آن	چنان	بگوید،	آن	چنان	عمل	کند	که	گویی	نمی	داند	و	نمی	فهمد.	چه	چیزى	موجب	شد،	
	رفتن	نیروى	تعّقل	درست؟	هواى	انسانی.	 کار 	به	 	از گفتن	او	و چه	چیزى	مانع	از	فهمیدن	او	شد	و	از	
	روز	جمعه	این	موعظه	ى	حسنه	 	این	جا	بخوانم،	در 	امیرالمؤمنین؟ع؟من	یادداشت	کردم	در حدیثی	از
أن  ِللعاِقِل  »َینَبغى  فرمود	 کنیم.	 ان	شاءاهلل	عمل	 و	 امیرالمؤمنین؟ع؟بشنویم	 اسالم،	 برومند	 فرزند	 	 از را	
کند	از	چند	مستی	»ِمن ُسکِر الماِل«5	 که	خود	را	حراست	 َیحَتِرَس«4	سزاورا	است	انسان	اندیشمند	را	

1.جاثیه،	23
2.همان
3.همان
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5.همان



□ 576  |در مکتب جمعه □

مستی	ثروت	و	مال،	»و ُسکِر الُقدَرِة«1	مستی	قدرتمندى، »و ُسکِر الِعلِم«2	مستی	دانشمندى.	دانش	
گرفتن.	دیگران	 هم	مستی	می	آورد،	انسان	را	غافل	می	کند.	»وُسکِر الَمدِح«3	مستی	مورد	ستایش	قرار	
کارش	 	باده	ى	تعریف	و	ستایش	انسان	ها،	نیروى	اندیشه	به	 می	آیند	او	را	تعریف	می	کنند،	او	مست	از
باِب«4	مستی	

َ
»وُسکِر الّش نمی	آید،	عیب	خود	را	نمی	بیند	و	نمی	فهمد	و	در	صدد	اصالح	بر	نمی	آید	

	او	 که	دو	مستی	در که،	آن	مردى	 جوانی.	شاعر	آن	روز	می	گفت	»اّنا یفیق فتًی به سکرانی«	آن	جوانی	
باشد،	مستی	شباب	و	مستی	شراب،	چگونه	ممکن	است	به	هوش	بیاید.	اّما	واى	بر	کسی	که	چندین	
	این	مستی	ها	و	بیخودی	ها	 	او	باشد،	مستی	قدرت،	مستی	علم،	مستی	مدح،	بایستی	از مستی	در
کارش	خواهد	آمد	وگرنه	سالح	زنگ	زده	اى	 که	نیروى	اندیشه	و	عقل	به	 به	هوش	بیاید،	آن	وقت	است	
سخن	 این	 دنباله	ى	 امیرالمؤمنین؟ع؟در	 بعد	 کرد.	 نخواهد	 استفاده	 آن	 از	 که	 بود	 نخواهد	 بیش	
دارد	 پلیدى	 رائحه	ها	 و	 وزش	ها	 مستی	ها،	 این	 	 از یک	 هر	 َخبیَثًة«5	 ِریاًحا  ذِلَک  ّلِ 

ُ
ِلک »َفِإّنَ  می	فرماید	

 الَوقاَر«7	وزانت	و	متانت	
ُ

	»و َتسَتِخّف 	انسان	می	گیرد	و که	عقل	و	نیروى	اندیشه	را	از ُب الَعقَل«6	
ُ
»َتسل

گر	 که	نمی	اندیشد	به	خاطر	هواى	نفس.	ا 	او	سلوب	می	کند	این	حالت	یک	انسانی	است	 انسان	را	از
که	هواهاى	نفسانی	را	مقهور	عقالنیات	و	بینش	عقالنی	خود	قرار	بدهیم،	این	بینش	 ما	سعی	نکنیم	

کار	نخواهد	آمد. عقالنی	به	
منظر	 این	 	 در می	شنوید	 را	 سخن	 این	 که	 خواهرانی	 و	 برادران	 شما	 به	 فقط	 من	 خطاب	 این	جا	 	
که	در	جامعه	از	مکانتی	برخوردار	هستند،	 کسانی	است	 عمومی	نیست،	بلکه	خطاب	بیشتر	به	آن	
که	جامعه	به	هر	تقدیرى	به	 کسانی	 گویندگان،	اى	 گاهان،	اى	نویسندگان،	اى	 اى	اندیشمندان،	اى	آ
که	آن	چه	بر	عهده	ى	شماست	هدایت	این	مردم	است،	 شما	نگاه	می	کند	و	از	شما	می	آموزد،	بدانید	
بیاندیشید	 که	 انجام	بدهید	 را	 این	هدایت	 قادر	هستید	 آن	وقتی	 ی	جامعه	است.	

ّ
کل هدایت	خط	

کنید	و	آن	وقتی	می	توانید	نیروى	اندیشه	ى	خودتان	 تا	بتوانید	نیروى	اندیشه	ى	مردم	را	زنده	و	بیدار	
	این	خالف	گویی	ها،	 که	از	هواى	نفستان	صرف	نظر	و	چشم	پوشی	بکنید.	بسیارى	از 	ببرید	 کار را	به	
که	در	متن	جامعه	به	وسیله	ى	عناصر	 	این	تحریک	هایی	 کنی	ها،	بسیارى	از 	این	شایعه	پرا بسیارى	از
همه	 است،	 جاه	طلبی	 و	 معلول	شخصیت	طلبی،	 نفس،	 هواى	 معلول	 می	گیرد	 انجام	 مسئول	 غیر	
مکانی	 جّنت	 باشند.	 وجیه	الّمله	 مردم	 مقابل	 در	 باشند،	 مردم	 محبت	 مورد	 که	 می	دارند	 دوست	

	الکلم،	ح	10948 	الحکم	و	درر 1.آمدی،	ابوالفتح؛	غرر
2.همان
3.همان
4.همان
5.همان
6.همان
7.همان
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را	 حقایق	 که	 است	 کسی	 آن	 شجاعان	 شجاع	ترین	 بدانند	 باید	 اّما	 آن	هاست	 آرزومندى	 حالت	
را	 تو	 پروردگارا	 نکند.	 پیروى	 خود	 نفس	 هواى	 از	 که	 است	 کسی	 آن	 شجاعان	 شجاع	ترین	 بگوید،	
	و	به	وجود	مقّدس	حضرت	 سوگند	می	دهیم	به	بزرگان،	به	معلمان،	به	مربیان	بشر،	به	ائّمه	ى	اطهار
عظیم	 جریان	 این	 اصلی	 صاحب	 و	 اّمت	 این	 صاحب	 و	 ت	

ّ
مل این	 صاحب	 که	 ولی	عصر؟جع؟	

که	ما	را	در	خط	تقوا	پایدار	بدارى. انقالب	اسالمی	است	
والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته
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گفتار پنجم نمودار 
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بخش سّوم : 
شرک در جامعه اسالمی و نمونه هایی از آن



گفتار ششم: ابعاد شرک 1
بسم	اهلل	الرحمن	الرحیم

اشهدان	 و	 ها.	
ّ
کل نعمه	 جمیع	 علی	 ها	

ّ
کل محامده	 بجمیع	 الحمدهلل	 العالمین.	 رّب	 	الحمدهلل	

لیظهره	 الحّق	 و	دین	 بالهدى	 ارسله	 رسوله	 و	 اشهداّن	محّمدًا	عبده	 و	 له	 اهلل	وحده	الشریک	
ّ

الاله	اال
م	علی	حبیبک	و	نجیبک	و	نبّیک	و	خیرتک	فی	

ّ
هم	صّل	و	سل

ّ
ه	و	لوکره	المشرکون.	الل

ّ
کل علی	الّدین	

ی	علی	الحسن	و	الحسین	
ّ
خلقک،	خاتم	رسلک	و	انبیائک	و	صّل	علی	علٍی	امیرالمؤمنین؟ع؟و	صل

و	علی	بن	الحسین	و	محمدبن	علٍی	و	جعفربن	محمٍد	و	موسی	بن	جعفر	و	علی	بن	موسی	و	محمدبن	
علٍی	و	علی	بن	محمد	و	الحسن	بن	علٍی	و	الحّجة	بن	الحسن	حججک	علی	عبادک	و	امنائک	فی	
ی	

ّ
ی	علی	جمیع	الّشهداء	و	الّصالحین	و	صل

ّ
ی	علی	جمیع	االنبیاء	و	المرسلین	و	صل

ّ
بالدک	و	صل

نقاًل	عن	 کتابه	 فی	 الحکیم	 اهلل	 قال	 المؤمنین.	 و	هداة	 و	حماةالمستضعفین	 المسلمین	 ائمة	 علی	
ٌم َعِظیٌم«2

ْ
ُظل

َ
ْرَک ل ِه ِإّنَ الّشِ ا ُتْشِرْک ِبالّلَ

َ
لقمان	»َیا ُبنَّیَ ل

که	خداى	 گناه	شرک	است	 که	یک	انسان	یا	یک	جامعه	به	آن	دچار	می	شود،	 گناهانی	 	بزرگ	ترین	
َوَیْغِفُر َما ُدوَن  ِبِه  ْن ُیْشَرَک 

َ
أ َیْغِفُر  ا 

َ
ل َه  الّلَ گناهان	را	می	آمرزد	اّما	شرک	را	نمی	آمرزد، »ِإّنَ  متعال	همه	ى	

که	 گناهانی	است	 که	دارد،	از	جمله	ى	 َذِلَک ِلَمْن َیَشاُء«3،	اّما	شرک	با	همه	ى	این	عظمت	و	هیبتی	
گنه	کاران	بسیارى	 گناه	بزرگی	است،	 یادى	هم	دارد.	با	این	که	 در	میان	مردم	عالم،	عامالن	و	مرتکبان	ز
گناهان	دیگر	براى	همه	همیشه	و	 گناه	برخالف	بسیارى	از	 که	این	 هم	دارد	و	این	به	خاطر	این	است	
کرده	اند	به	شرک	خفی	و	شرک	 	روایات	شرک	را	تقسیم	 به	همه	ى	شکلها	شناخته	شده	نیست.	لذا	در
گاهی	در	جامعه	ى	 گاهی	در	جامعه	ى	جاهلی	است	و	 جلی،	شرک	آشکار	و	شرک	پنهان.	و	لذا	شرک	

اسالمی.

1.بیانات	در	خطبه	اول	نماز	جمعه	59/6/7
2.لقمان:13
3.نساء:	48

اقسام شرک
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	در	جامعه	ى	جاهلی	همه	چیز	شرک	است،	همه	ى	حرکت	هاى	مردم	حرکت	شرک	آلود	است	زیرا	
به	 را	 که	جهت	جامعه	و	حرکت	جامعه	 قرار	دارند	 کسانی	 و	غیراسالمی	 در	رأس	جامعه	ى	جاهلی	
که	به	دنبال	آن	ها	حرکت	 که	خود	آن	ها	و	همه	ى	مردمی	 سوى	غیرخدا	هدایت	می	کنند	و	لذاست	
کت	و	نابودى	می	روند	اّما	در	جامعه	ى	اسالمی	هم	با	این	که	در	 می	کنند،	در	حقیقت	بسوى	آتش	و	هال
رأس	جامعه،	جانشینان	خدا	و	مأموران	خدا	قرار	دارند،	باز	شرک	وجود	دارد	به	انواع	و	اقسامی،	و	من	

مختصرًا	به	بعضی	از	آن	ها	اشاره	می	کنم.
که	 که	می	خواهد	اسالمی	باشد	این	است	 	اّولین	نمونه	ى	شرک	در	جامعه	ى	اسالمی،	در	جامعه	ای	
	این	جامعه	به	خاطر	مالحظات	یا	به	خاطر	بی	هّمتی	یا	به	خاطر	بدگمانی	به	آینده	و	به	 مسئوالن	امر	در
که	احکام	غیرخدا	وضع	و	اجرا	بشود،	این	می	شود	شرک	و	شرکی	 اسالم	و	به	مسلمانان	حاضر	بشوند	
بزرگ.	آن	وقتی	که	در	یک	جامعه	ای	که	به	نام	اسالم	و	متشکل	ازمردم	مسلمان	زندگی	می	کند	در	رأس	
ِه َثَمًنا  وَن ِبآَیاِت الّلَ کنند	با	مصلحتها	»َیْشَتُر کسانی	حاضر	بشوند	احکام	خدا	را	معامله	 این	جامعه	
ا«1	این،	شرک	در	جامعه	است.	این	جامعه	با	این	که	جامعه	ای	است	متشکل	از	مردم	مسلمان	اّما	

ً
َقِلیل

	امروز	شخص	رهبر	عزیز	 کم	است	و	این	که	می	بینید	این	قدر 	واقع	یک	شرک	مزمنی	بر	این	جامعه	حا در
گر	مسئوالن	امر	 که	ا و	امام	اّمت	بر	روى	مکتبی	بودن	مسئوالن	تکیه	می	کنند،	به	خاطر	همین	است	
که	در	هنگام	اجراى	 صددرصد	معتقد	به	خط	اسالم	و	قرآن	و	مکتب	و	امام	نباشند	خوف	آن	هست	
تا	 باشند	 	 باید	هوشیار مردم	 کنند.	 تخّطی	 اندکی	 اسالمی	 قوانین	 	 از قوانین،	 و	جعل	 یا	وضع	 قوانین	
که	در	پست	هاى	حساس	در	جامعه	ى	ما	بناست	مشغول	 مسئوالن	جامعه	چه	وزیران،	چه	آن	کسانی	
که	برادر	 کنند	و	همان	طورى	 که	صددرصد	اسالمی	فکر	 کسانی	باشند	 خدمت	و	انجام	وظیفه	بشوند	
د	امامم،	واقعًا	شرع	و	دین	و	قرآن	و	امام	در	متن	زندگی	و	

ّ
که	من	مقل گفتند	 عزیزمان،	نخست	وزیر،	

	این	هر	چه	باشد	غلط	است. فضاى	ذهنشان	و	عملشان	قرار	بگیرد.	این	درست	است،	و	غیر	از
	نمونه	هاى	شرک	در	جامعه	ى	اسالمی	شخص	پرستی	و	خودپرستی	است.	یک	 از 	نمونه	ى	دیگر	
کنم.	آن	چه	امام	می	گوید	و	آن	چه	به	عنوان	خط	جامعه	با	قولش	و	 	امام	براى	شما	یادآورى	 درسی	از
که	دلش	به	یاد	امام	 ت	را	

ّ
عملش	ترسیم	می	کند	قابل	رسیدگی	و	بررسی	است.	شما	ببینید	این	مل

که	چگونه	خود	را	مرهون	امام	می	داند،	شما	ببینید	دنیا	را	 چگونه	می	تپد،	شما	ببینید	این	انقالب	را	
که	چگونه	نام	امام	را	با	نام	انقالب	اسالمی	ایران،	بلکه	با	نام	انقالب	اسالمی	مترادف	و	برابر	می	داند،	
	این	انقالب	ندانسته	و	معرفی	نکرده	است،	 با	این	حال	امام	هیچ	گاه	در	طول	این	مدت	خود	را	محور
	به	جاى	رهبر.	بارها	و	بارها	به	سربازان	و	 این	براى	ما	درس	است.	می	گوید	به	من	بگویید	خدمت	گزار
گفته	است	من	خدمتگزار	شما	هستم.	 کنندگان	خود	 گروه	هاى	مختلف	مردم،	به	دیدار	 نظامیان،	به	

1.آل	عمران:	199

شرک در جامعه 
اسالمی
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که	 گفته	است	 کلمه	را	خدا	به	وجود	آورد	نه	من	یا	ما.	بارها	 که	این	وحدت	 گفته	است	 بارها	و	بارها	
کرد	نه	من	یا	ما.	خود	را	غرق	در	خدا	و	اسالم	و	شعائر	اسالمی	می	داند،	 ه اکبر«	پیروز	 ت	را	»الّلَ

ّ
این	مل

هرگز	براى	خود	حیثّیتی	و	شخصّیتی	در	قبال	خدا،	در	قبال	اسالم	قائل	نیست.	این	یک	درس	است	
گر	من	فکر	 گر	یاد	نگرفتیم،	ا براى	ما	و	ما	همه	مان	در	همه	ى	بخش	هاى	این	جامعه	باید	یاد	بگیریم.	ا
گر	من	نباشم	یک	چرخ	از	چرخ	هاى	این	انقالب	لنگ	می	ماند	و	شما	هم	نسبت	به	خودت	 که	ا کردم	
کامل	به	خدا	و	اهلل	و	 	توّجه	 کردى،	این	ما	را	از کردى	یا	شما	هم	نسبت	به	من	این	فکر	را	 همین	فکر	را	
کشاندنی	آهسته	آهسته،	شما	خیال	می	کنید	 توحید	باز	می	دارد،	ما	را	به	سمت	شرک	می	کشاند	اّما	
کوچک	باز	می	شود،	در	طول	زمان	این	زاویه	ى	 انحراف	ها	چه	جورى	به	وجود	آمد؟	اّول	یک	زاویه	ى	

کوچک	بزرگ	تر	و	بزرگ	تر	می	شود
نخست	وزیر،	 جمهور،	 رئیس	 باال،	 سطح	 مسئوالن	 ما،	 جامعه	ى	 مسئوالن	 که	 یم	 شکرگزار را	 خدا	
که	 کسانی	هستند	 ت	به	سوى	آن	هاست،	همه	

ّ
که	امروز	چشم	این	مل کسانی	 نمایندگان	مردم،	آن	

کم	است،	بعد	 بر	ذهن	و	دل	مسئوالن	شما	حا 	 امروز باور	دارند.	اى	مردم	مسلمان،	اسالم	 به	اسالم	
	باشند	و	ما	همه	مان،	ما	مردم	و	 	باشد،	مسئوالن	آینده	هم	باید	همین	جور 	این	هم	باید	همین	طور از
	این	اّمت	 نمایندگان	مردم	و	نیز	مسئوالن	باید	سعی	کنند	خود	را	در	خدا،	و	خود	را	در	جمع،	و	فرد	را	در
م«1	اى	بندگان	خدا،	اى	نمازگزاران،	اى	

ُ
ما بَتقَوى الّلِه و َنظِم أمِرک

ُ
وِصیک

ُ
کنند. »ا کنند	و	هضم	 حّل	

	این	صفوف	توحید	خدا	و	تجمع	عظیم	اّمت	مسلمان،	توصیه	ى	هر	هفته	ى	ما	طبق	 گردآیندگان	در
کنیم	همه	مان.	و	این	یکی	از	 کنید،	تقواى	خدا	پیشه	 فرمان	خدا	تقواى	خداست.	تقواى	خدا	پیشه	
که	من	و	ما	از	میان	برود،	همه	در	خدا	هضم	شوند،	همه	مکتب	را	اصل	 نمودارهاى	بزرگ	تقوى	است	
تابع	 االموات	 و	 منهم	 االحیاء	 المسلمات	 و	 المسلمین	 و	 المؤمنات	 و	 اغفرللمؤمنین	 هم	

ّ
الل بدانند.	

بیننا	و	بینهم	بالخیرات	اّنک	مجیب	الدعوات	اّنک	قاضی	الحاجات.
والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته

1.نهج	البالغه،	نامه	47
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بخش چهارم:
نیازهای جامعه اسالمی



گفتار هفتم: نیازهای اساسی جامعه اسالمی1
بسم	اهلل	الرحمن	الرحیم

و	 قدرته	 بعد	 عفوه	 علی	 الحمدهلل	 و	 علمه	 بعد	 حلمه	 علی	 الحمدهلل	 العالمین.	 رّب	 الحمدهلل	 	
الّرزق،	 اناته	فی	غضبه	و	هو	قادر	علی	ما	یرید.	الحمدهلل	خالق	الخلق،	باسط	 الحمدهلل	علی	طول	
و	خیرتک	 و	صفّیک	 نجبیک	 و	 م	علی	حبیبک	

ّ
و	سل هم	صّل	

ّ
الل الّدین.	 یوم	 دّیان	 االصباح،	 فالق	

غ	رساالتک،	بشیر	رحمتک	و	نذیر	نقمتک	سّیدنا	و	نبی	نا	ابی	القاسم	
ّ
فی	خلقک،	حافظ	سّرک	و	مبل

و	 علی	بن	الحسین	 و	 الحسین	 و	 الحسن	 علی	 ی	
ّ
صل امیرالمؤمنین؟ع؟و	 علی	 علی	 ی	

ّ
صل و	 محمد	

و	علی		بن	 بن		علی	 و	محمد	 و	علی	بن	موسی	 و	موسی	بن	جعفر	 بن	محمد	 و	جعفر	 محمدبن	علی	
محمد	و	الحسن		بن	علی	و	الخلف	الهادی	المهدی	حججک	علی	عبادک	و	امنائک	فی	بالدک.	
ی	علی	

ّ
ی	علی	جمیع	الّشهداء	و	الّصالحین	و	صل

ّ
ی	علی	جمیع	االنبیاء	و	المرسلین	و	صل

ّ
هم	صل

ّ
الل

 ِإْبَراِهیُم 
َ

ِإْذ َقال ائمة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المسلمین.	قال	اهلل	الحکیم	فی	کتابه »َو
َمَراِت«2

َ
ُه ِمَن الّث

َ
ْهل

َ
ُزْق أ ًدا آِمًنا َواْر

َ
َرّبِ اْجَعْل َهَذا َبل

که	 	خلیل	خدا	و	ابراهیم	بت	شکن	در	مقام	دعا	و	نیایش	به	درگاه	پروردگار،	بزرگ	ترین	آرمان	هایی	را	
برای	یک	مدینه	ی	ابراهیمی	و	یک	بلد	اسالمی	الزم	می	داند	از	خدا	درخواست	می	کند،	عرض	می	کند	
کن	 پروردگارا	این	خانه	را،	شهر	مّکه	را،	پایگاه	توحید	را	بلد	امنی،	شهر	دارای	امنّیتی	قرار	ده	و	مردم	سا
آن	را	از	میوه	ها	و	رویش	ها	و	ثمرات	زمین	متمّتع	و	بهره	مند	بگردان.	این	دو	آرمان	بزرگ	یک	اجتماع	
که	می	خواهند	زندگی	مشترک	اجتماعی	را	با	سالمت	و	 	بزرگ	یک	عده	مردمی	است	 است،	دو	نیاز
گر	امنّیت	نباشد	یا	رفاه	نباشد	هیچ	یک	از	دست	 کنند.	اّول	امنّیت،	و	دّوم	رفاه	و	ا سعادت	سپری	
آوردهای	یک	جامعه،	هیچیک	از	پیشرفت	های	علمی	و	تکنیکی	و	سیاسی	یک	جامعه	نمی	تواند	به	
گرسنه	اند	 که	 درستی	در	جای	خود	قرار	بگیرد	و	سود	و	بهره	ی	واقعی	خود	را	به	مردم	ببخشد.	مردمی	

1.بیانات	در	خطبه	اول	نماز	جمعه	58/12/17
2.البقره؛	126

معرفی دو نیاز 
اساسی یک 
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که	امنّیت	ندارند	چگونه	می	توانند	هوای	آزاد	را	به	 کرد؟	و	مردمی	 	آزادی	چگونه	استفاده	خواهند	 از
کنند؟ درستی	استنشاق	

گر	اسالم	و	مکاتب	الهی	امنّیت	 که	ا کرد	 البّته	این	نکته	ی	بسیار	مهّم	را	در	همین	جا	باید	یاد	آوری	
دو،	هدف	های	 این	 که	 نیست	 معنا	 آن	 به	 این	 می	آورند،	 به	شمار	 را	جزو	هدف	های	خود	 رفاه	 و	 را	
نهایی	هستند،	این	ها	در	یک	مرحله	هدف	اند	و	در	یک	مرحله	مقدمه	و	وسیله	هستند.	انقالب	های	
	راه	تکامل	و	 	راه	خدا	و	در که	مردم	همه	در پیامبران	برای	ایجاد	یک	جامعه	ی	الهی	است،	جامعه	ای	
که	برای	یک	انسان	متصّور	است	 کنند.	به	اخالق	انسانی	و	به	فضایلی	 تعالی	انسانی	حرکت	و	پرواز	
که	 کنند،	برای	این	است	 	این	راه	پیدا	 همه	ی	زیورها	و	همه	ی	معنوّیت	ها	و	همه	ی	زیبندگی	ها	را	در
همه	ی	استعدادهای	انسانی	شکوفا	بشود،	هدف	بزرگ	جامعه	ی	اسالمی،	هدف	نهایی	انقالب	های	
که	انسان	به	راستی	انسان	بشود،	به	اخالق	و	فضایل،	 پیامبران	و	همه	ی	دنباله	روان	آن	ها	این	است	
به	همه	ی	زیورهای	معنوی	آراسته	بگردد	اّما	چه	زمانی	انسان	می	تواند	به	آن	اخالق	واالی	انسانی	نائل	
که	نیازهای	ماّدی	انسان	برآورده	شده	باشد،	بدون	برآورده	شدن	نیازهای	ماّدی	انسان	 شود؟	آن	وقتی	
امنّیت	 اجتماعی،	 فّعالّیت	های	 	 در امنّیت	 حرکت،	 در	 امنّیت	 زندگی،	 در	 امنّیت	 این	که	 بدون	 و	
	به	غذا	و	رسیدن	به	 	اندیشیدن	و	درست	اندیشیدن	برای	انسان	ها	تأمین	شود	و	بدون	این	که	نیاز در
	انسان	به	سوی	آن	مقاّمات	اخالقی	و	معنوی	 حوائج	ماّدی	تأمین	بشود،	بدون	این	ها	حرکت	و	پرواز
کفر	می	داند.	 را	در	یک	جامعه	هم	عنان	 امیرالمؤمنین؟ع؟	فقر	 که	 بود	لذاست	 امکان	پذیر	نخواهد	
گرسنگی	نجات	پیدا	نکرده	باشند،	آن	ها	را	نزدیک	می	داند	به	 که	از	چنگال	ُنهیب	فقر	و	 مردمی	را	
که	انسان	ها	باید	بتوانند	نیازهای	ماّدی	خودشان	 انحراف	فکری	و	معنوی،	حقیقت	هم	همین	است	
امر	زندگی،	 	 و	نداشتن	تشویش	در تا	در	حال	اعتدال	فکری،	در	حال	بی	دغدغگی	 تأمین	بکنند	 را	
	بیافتد	و	همه	ی	هدف	های	ماّدی	در	جامعه	ی	انسانی	مقّدمه	ای	برای	 کار همه	ی	نیروهای	آن	ها	به	
رسیدن	به	همان	آرمان	معنوی	است	یعنی	شکوفا	شدن	استعدادهای	انسان	و	بنده	ی	خدا	شدن	و	
راه	خدا	را	پیمودن	و	مرز	محدوده	ی	مادیت	را	شکستن	و	به	فضایل	اندیشیدن.	به	هر	حال	مسأله	ی	
امنّیت	اجتماعی	و	امنّیت	فرد	در	جامعه	و	هم	چنین	مسأله	ی	تأمین	زندگی	ماّدی	و	تأمین	رفاه	ماّدی	

از	هدف	های	بزرگ	همه	ی	انقالب	های	پیامبران	بزرگ	است.
	این	هدف	ها	خالصه	 	این	هدف	ها	محدود	نمی	کنیم	و	انقالب	مان	را	در گر	چه	خودمان	را	در ما	ا
	راه	آن	هدف	عالی	و	 نمی	کنیم،	اّما	از	اهمّیت		این	دو	وسیله	ی	بزرگ	یا	دو	هدف	مقدماتی	بزرگ	در
	بر	 گر	جامعه	ی	ما	فقر	را،	این	لباس	مندرس	به	زور کنیم.	ا نهایی،	نمی	توانیم	اغماض	و	چشم	پوشی	
مردم	 که	مال	همه	ی	 ماّدی	 ثروت	های	 	 از نتواند	 و	 بیاندازد	 کناری	 به	 نتواند	 را	 پوشانیده	شده	 او	 تن	
ق	به	همه	ی	محرومان	و	مستضعفان	است	استفاده	بکند،	تعالی	معنوی	هم	در	جامعه	

ّ
است،	متعل

	ایران	و	حکومت	 که	از	هدف	های	انقالب	اسالمی	در به	سهولت	امکان	پذیر	نخواهد	بود	این	است	

توّجه انقالب 
 اسالمی به
 تأمین امنّیت
 و رفاه
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که	خود	را	بر	روی	خط	اسالم	و	قرآن	می	داند،	اّول	تأمین	رفاه	و	تأمین	امنّیت	هست.	 اسالمی	و	دولتی	
و	 بیان	 آزادی	 اجتماعی،	 آزادی	 آزادی،	 یعنی	 ت	

ّ
مل این	 آرمان	های	 بزرگترین	 	 از یکی	 خوشبختانه	

ندارد	 وجود	 آزادی	 که	 کند	 ادعا	 کسی	 هر	 ایران	 	 در امروز	 است.	 تأمین	شده	 انقالب	 	 از پس	 اندیشه	
واضح	ترین	چیزها	و	حقیقت	ها	را	انکار	کرده	است.	می	توان	گفت	در	دنیا	کم	تر	نقطه	ای	وجود	دارد	که	
	آن	بتوانند	آزادانه	بیندیشند	و	آزادانه	اندیشه	ها	و	خواست	های	خود	را	در	معرض	دانستن	 انسان	ها	در
	ایران،	یعنی	شکستن	مرز	اختناق	و	استبداد،	 و	آشنایی	دیگران	بگذارند.	آن	چه	واقع	شده	است	در
گروه	هایی	 گروه	های	مختلف	حتی	آن	 	ایران	مطبوعات	از	سوی	 به	یک	معجزه	شبیه	تر	است.	امروز	در
که	دم	از	اختناق	می	زنند	و	می	خواهند	آزادی	به	قیمت	هزاران	جان	به	دست	آمده	را	انکار	بکنند،	از	
گروه	ها	و	همه	ی	اندیشه	ها	و		جریان	های	فکری	در	دست	و	بال	مردم	هست،	مردم	می	توانند	 سوی	آن	
به	 دلبستگی	 ما	 مردم	 مسلمانند،	 ما	 مردم	 البّته	 بخوانند.	 آن	ها	 نوشته	های	 	 در را	 گروهی	 هر	 نظرات	
اّما	 نمی	نگرند	 رغبت	 به	چشم	 است	 مسلمان	 غیر	 گروه	های	 از	سوی	 را	 آن	چه	 دارند،	 قرآن	 و	 اسالم	
که	آن	چه	می	خواهند	بگویند	و	بنویسند	و	آن	چه	می	نویسند	و	نوشته	می	شود	آزادانه	در	 آن	ها	آزادند	
معرض	دانستن	و	شناختن	و	دیدن	و	خواندن	دیگران	قرار	بگیرد.	این	آزادی	امروز	وجود	دارد.	در	وسط	
که	حرف	خود	را	بزند	حتی	علیه	دستگاه	 کسی	این	توان	و	قدرت	را	دارد	 خیابان	و	معابر	عمومی	هر	
که	می	گویند،	می	بینید	 و	می	بینید	 بگوید	 را	 آن	 گر	نظری	دارد	 ا که	دستگاهی	اسالمی	است	 کم	 حا
آزاد	و	مناظره	ی	 با	باالترین	مقاّمات	سیاسی	مملکت	بحث	 و	 تلویزیون	ظاهر	می	شوند	 	 که	حتی	در
	این	زمینه	ان	شاءاهلل	در	خطبه	ی	بعدی،	خطبه	ی	دّوم	عرض	 که	من	نکته	ای	را	در رودررو	هم	می	کنند	
گر	دولت	اسالمی	امنّیت	جان	و	مال	و	ناموس	و	اندیشه	و	 کرد.	آزادی	در	مملکت	هست،	اّما	ا خواهم	
که	 خواست	مقّدسات	مردم	را	تأمین	نکند	این	آزادی	به	سود	مردم	نخواهد	بود	و	از	آن	استفاده	ای	را	

باید	بکنند	نخواهند	توانست	بکنند.
کردند	 	بالعیان	مشاهده	 	روز	پیروزی	انقالب	تا	امروز	دیده	ایم،	همه	این	را	در	همه	ی	نقاط	کشور ما	از
	آزادی	و	حّریتی	که	در	اختیار	همه	هست	حتی	این	جرأت	و	گستاخی	 که	گروه	هایی	با	سوءاستفاده	از
کار	خود	را،	خیانت	 که	سالح	در	دست	بگیرند	و	به	روی	مردم	بی	گناه	بگشایند	و	 را	به	خود	دادند	
کنند	موّجه	جلوه	 	آزادی	بیان	و	آزادی	مطبوعات	سعی	 خود	را،	هجوم	و	حمله	ی	خود	را	با	استفاده	از
کنند	میان	برادران	دو	دستگی	و	اختالف	ایجاد	بکنند.	بر	می	دارند	جانیان	حادثه	ی	 بدهند،	کوشش	
که	بیگمان	باید	دادگاه	هایی	در	سطح	عموم	مردم	به	حساب	آنان	و	به	 کسانی	 گنبد،	آن	 فاجعه	آمیز	
جرم	آنان	باالخره	رسیدگی	بکند،	بر	می	دارند	توی	نوشته	جات	خود	برای	تحریک	برادران	اهل	سنت	
که	با	واقعّیت	به		هیچ	وجه	ارتباطی	ندارد	و	بر	خالف	 	ترکمن	صحرا	مطالبی	می	نویسند	 و	جماعت	در
	ترکمن	صحرا	هدف	 که	سربازان	مسلمان،	مسجد	جامع	اهل	سنت	را	در واقعّیت	است	می	نویسند	
و	 آزادی	 که	 کیست	 باور	می	کند؟	 را	 این	 کسی	 و	سّنی.	چه	 اختالفات	شیعه	 به	خاطر	 داده	اند	 قرار	

 سوء استفاده
 از آزادی
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	انقالب	نتواند	درک	بکند؟	بعد	از	 کنونی	و	پس	از 	روزگار	 برادری	و	تفاهم	میان	مذاهب	اسالمی	را	در
آنی	که	در	پیام	های	پیاپی	و	متوالی	رهبر	انقالب	و	همه	ی	پیشروان	و	پیشگاّمان	و	سخن	گویان	انقالب	
	انقالب	اسالمی	ما،	جنگ	خانگی،	جنگ	مذهبی،	 که	در	اسالم،	در کید	شده	است	 بارها	و	بارها	تأ
که	شیعه	و	سّنی	 از	آن	که	بارها	و	بارها	اعالم	شده	است	 جنگ	فرقه	ای	ممنوع	و	مطرود	است،	بعد	
کردند	و	دوشادوش	هم	برای	سازندگی	 	و	استبداد	مبارزه	 	این	مملکت	دوشا	دوش	هم	با	استعمار در
باید	پیش	بروند،	بعد	از	آن	که	بلندنظری	و	بلندنگری	رهبران	مذهبی	شیعه	و	سنی	بارها	و	بارها	دیده	
ارتش	 افراد	 یا	 انقالب	 سپاهیان	 که	 کند	 قبول	 است	 ممکن	 زودباوری	 ساده	لوح	 کدام	 است،	 شده	
جمهوری	اسالمی	مسجد	خانه	ی	خدای	مکان	مقّدس	برادران	اهل	سنت	را	ممکن	است	مورد	هجوم	
	این	 که	سالیان	درازی	در 	و	استبداد	است	 قرار	بدهد؟	این	همان	شیوه	ی	دیرینه	و	قدیمی	استعمار
مملکت	این	شیوه	اجرا	شده	است	باز	هم	این	پس	مانده	ها	و	تفاله	های	امپریالیست	ها	و	مستعمران	

می	خواهند	همین	شیوه	ها	را	به	کار	بگیرند	اّما	مردم	هوشیارند،	بیدارند.
امروز	هرگونه	 که	 بدانند	 باید	 این	ممکلت	 نقاط	 	 از نقطه	ای	 در	هر	 و	جماعت	 اهل	سّنت	 برادران	
	راه	ایجاد	جنگ	فرقه	ای	و	مسلکی،	جنگ	خانگی	میان	برادران	 گفتاری	در حرکتی،	عملی،	اقدامی،	
	این	گوشه	ی	دنیا	داریم	دست	دوستی	و	برادری	 مسلمان	عملی	ضد	انقالب	و	ضد	اسالم	است،	ما	در
کشورهای	غیر	عربی	از	جهان	اسالم	می	دهیم،	 کشورهای	عربی	و	 به	همه	ی	برادران	مسلمانمان	در	
کمک	می	خواهیم،	 همه	ی	آن	ها	را	به	همکاری،	به	هم	خانگی،	به	همراهی	دعوت	می	کنیم،	از	آن	ها	
	افتند،	 	ایران	با	یکدیگر	در آن	وقت	برادران	مسلمان	ما	فقط	با	نام	تسّنن	و	تشّیع	در	داخل	خانه	و	در
که	 	نقاط	سّنی	و	شیعه	نشین	یعنی	نقاطی	 که	در این	مصیبت	بزرگی	خواهد	بود.	به	همه	ی	برادرانی	
بار	 برای	چندمین	 باز	هم	 برادران	اهل	تشّیع	در	آن	جا	زندگی	می	کنند،	 برادران	اهل	سّنت	و	هم	 هم	
تکرار	می	کنم،	توصیه	می	کنم،	این	توصیه	ی	همه	ی	سخنگویان	و	پیشروان	و	رهبران	انقالب	است،	
کنند.	بیایید	بعد	 که	با	یکدیگر	باید	برادرانه	رفتار	 این	توصیه	ی	رهبر	عظیم	الشأن	و	امام	اّمت	است	
از	قرن	ها	طلسم	استعماری	و	استثماری	و	خصمانه	ی	دشمن	را	بشکنید،	در	مقابل	توطئه	ی	دشمن	

کنید. با	هوشیاری	خود	عمل	
	وقتی	آزادی	بدون	ایجاد	امنّیت،	بدون	تأمین	امنّیت	مردم	مناطق	مرزنشین	از	سوی	دستگاه	های	
	برخواهد	داشت	لذت	 حکومت	اسالمی	و	جمهوری	اسالمی	داده	بشود،	همین	نتایج	سوء	را	هم	در
گذارده	شده	است	و	این	را	 که	بر	دوش	همه	ی	مسئوالن،	از	سوی	مردم	و	از	سوی	انقالب	 وظیفه	ای	
	ما	و	از	همه	ی	مسئوالن	مردم	خواسته	اند	و	باید	عمل	بشود	مسأله	ی	خلع	سالح	عمومی	 بارها	و	بارها	از
که	در	خط	مردم	نیستند،	در	خط	انقالب	نیستند،	برای	انقالب	دل	 کسانی	 است.	چه	معنی	دارد	
نمی	سوزانند	و	برای	خلق	مظلوم	محروم	به	راستی	قطره	ی	اشکی	نمی	ریزند،	هر	جا	حضور	دارند	جز	
که	این	ها	مسلح	به	سالح	هم	 مفسده	و	جز	فتنه	هیچ	چیز	دیگر	به	چشم	نمی	خورد،	چه	معنی	دارد	
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ق	به	مردم	است	با	پول	مردم	تهیه	و	تأمین	شده	است	
ّ
که	مال	مردم	است،	متعل باشند	آن	هم	سالحی	

منتخب	 رئیس	جمهور	 بنی	صدر	 برادرمان	جناب	آقای	 که	 که	مسأله	ی	خلع	سالح	عمومی	 لذاست	
گرفت	بایستی	با	جدّیت	و	با	تالش	و	با	همکاری	 گرفت	و	تأیید	 مردم	به	مردم	گفت	و	از	مردم	تصدیق	
رفاه	 مسأله	ی	 مسأله،	 مهّمترین	 رفاه.	 مسأله	ی	 آن	گاه	 و	 بگیرد،	 انجام	 گروه	ها	 همه	ی	 جانبه	ی	 همه	

است.
تغذیه	ی	 انسان	است،	محل	 	 مادر زمین	 زمین.	 بسیار	حّساس	 به	مسأله	ی	 کنم	 اشاره	 این	جا	 	 در 	
انسان	است.	انسان	بدون	غذا	یعنی	هیچ	و	زمین	منبع	و	منشأ	تغذیه	ی	انسان	است	یا	به	طور	مستقیم	
کوچک	نگیرند.	آن	کسانی	که	مقداری	زمین	در	اختیار	 و	یا	به	طور	غیرمستقیم.	مسأله	ی	زمین	را	باید	
گمان	می	کنند	آن	چه	از	زمین	در	اختیار	آن	هاست	باید	همواره	در	اختیار	آن	ها	 که	 کسانی	 دارند،	آن	
تغذیه	ی	 سهم	 از	 بخشی	 که	 بدانند	 باید	 این	ها	 بگذارند،	 معّطل	 چه	 و	 به	کارند	 بتوانند	 چه	 بماند،	
کرده	اند،	مسأله	ی	زمین	باید	حّل	بشود،	شورای	 کودکان	بی	پناه	را	غصب	 گرسنه	و	 توده	های	مظلوم	
کرده	است	و	به	نتایج	خوبی	هم	رسیده	است	و	ان	شاءاهلل	با	نتایج	اش	 انقالب	این	مسأله	را	مطرح	
کنار	حّل	 که	در	 گرفت؛	اّما	دو	نکته	ی	بسیار	مهّم	هست	 	و	اّطالع	و	علم	مردم	قرار	خواهد	 در	اختیار
کنار	مملکت	و	نیز	همه	ی	مسئوالن	 مسأله	ی	زمین	باید	همه	ی	برادران	و	خواهران	مسلمان	در	گوشه	و	
که	 می	شود	 اجراء	 خوب	 وقتی	 آن	 خوب	 طرح	 یک	 که	 است	 این	 اّول	 نکته	ی	 بکنند.	 توّجه	 آن	 به	
که	ما	یک	طرح	تقسیم	اراضی	خوب	را	ارائه	بدهیم.	 کافی	نیست	 مجریان	خوب	داشته	باشد،	این	
	افراد	 که	برای	اجرای	طرح	معین	می	شوند،	از که	مسئول	مستقیمند	باید	توّجه	بکنند	مجریانی	 کسانی	
را	درمان	 راستی	بخواهند	درد	مردم	 به	 که	 باشند	 کسانی	 از	 امین،	 افراد	 	 از افراد	مؤمن،	 	 از بی	غرض،	
کنند	نخواهند	عقده	های	خودشان	را،	خواسته	های	خودشان	را،	دوستی	ها	و	دشمنی	های	خودشان	
که	از	دولت،	از	سوی	شورای	انقالب،	 که	قبل	از	آن	که	طرحی	 را	اعمال	بکنند.	نکته	ی	دّوم	این	است	
به	 و	 بشود	 تصویب	 بناست	 مرکز	 آن	 از	سوی	 که	 کننده،	طرحی	 اجرا	 و	 تصمیم	گیرنده	 مرکز	 از	سوی	
مرحله	ی	اجرا	گذشته	بشود،	پیش	از	آن	که	اقدامی	بشود	بایستی	افراد	از	سوی	خود	در	هرگوشه	ای	و	در	
که	 که	آن	طرحی	موّفق	خواهد	بود	 هرجایی	هیچ	گونه	اقدام	خودسرآن	های	نکنند.	باید	مواظب	باشند	
کسانی	به	میل	خودشان	به	 گوشه	ی	مملکت	 همه	جا	به	طور	یک	نواخت	و	یکسان	انجام	بگیرد.	این	
گوشه	ی	دیگر	مملکت	به	یک	نحوی	دیگر	آن	هم	بدون	نظارت	 یک	نحوی	زمین	ها	را	تقسیم	بکنند	و	
موّفقّیت	آمیزی	 منتهی	خواهد	شد	طرح	 بلبشو	 به	یک	 این	 و	مسئول،	 مأمور	 اشراف	دستگاه	های	 و	
که	با	توّجه	به	فرمان	خدا،	با	توّجه	به	فریضه	و	وظیفه	ی	همه	هفتگی	 محّققًا	نخواهد	بود	و	این	جاست	

	نماز	جمعه	باید	به	یاد	تقوا	بیافتیم،	موارد	و	مصادیق	تقوا	را	پیدا	می	کنیم. که	در ما	
کنند	آن	چه	را	برای	مردم	ضروری	است،	حیاتی	است،	تعیین	 	مسئوالن	باید	تقوای	خدا	را	پیشه	
مملکت	 کنار	 و	 گوشه	 در	 که	 مسئوالنی	 بدهند.	 قرار	 مردم	 اختیار	 در	 سریعتر	 چه	 هر	 است	 کننده	

مساله زمین
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مشغول	انجام	وظیفه	هستند	برادران	و	خواهران	مسلمان،	مخصوصًا	برادرانی	و	خواهران	جوان	باید	
تقوای	خدا	را	پیشه	کنند	سعی	کنند	با	تمام	بی	غرضی	و	بی	نظری	و	دقت	و	مالحظه	ی	همه	ی	جوانب	
کنند.	مردم	باید	تقوا	خدا	را	همه	پیشه	 کنند	و	اجرا	 	را	تعقیب	 کار ت،	

ّ
آمیخته	ی	به	صالح	و	سداد	مل

که	وظیفه	ی	الهی	اّمت	مسلمان	است	و	از	سوی	رهبران	و	مسئوالن	به	آن	ها	پیشنهاد	 کنند	آن	چه	را	
که	امروز	جامعه	ی	ما	نیازمند	یک	تقوای	 می	شود،	آن	را	با	دقت	و	مراقبت	انجام	بدهند،	توّجه	بکنند	
همگانی	و	همه	جانبه	است.	تقوا	یعنی	خدا	را	همواره	در	نظر	داشتن،	نسبت	به	همه	ی	رویدادهای	
کردن	و	آن	چه	را	وظیفه	تشخیص	داده	می	شود	با	جرأت	 زندگی	با	دید	حّساسّیت	مؤمنانه	و	الهی	نگاه	

و	شهاّمت	و	جسارت	انجام	دادن.
والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته
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گفتار هفتم نمودار 
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گفتار هشتم: امنّیت اجتماعی 1
بسم	اهلل	الرحمن	الرحیم

ذى	
ّ
ها،	الحمدهلل	ال

ّ
کل ها	علی	جمیع	نعمه	

ّ
کل 	الحمدهلل	رّب	العالمین.	الحمدهلل	بجمیع	محامده	

المضاّدله	فی	ملکه	و	المنازع	له	فی	سلطانه	قهر	بعّزته	االعّزاء	و	تواضع	لعظمته	العظماء.	و	اشهدان	
اهلل	شهادة	ایمان	و	اخالص	و	ایقان.	و	اشهداّن	محّمدًا	عبده	و	رسوله	و	نبّیه	و	صفّیه	و	نجیبه	

ّ
الاله	اال

غ	رساالته	صلواة	اهلل	علیه	و	علی	اله	و	اصحابه	المکّرمین	سّیما	
ّ
و	خیرته	فی	خلقه	و	حافظ	سّره	و	مبل

	امیرالمؤمنین؟ع؟و	الحسن	و	الحسین	و	علی	بن	الحسین	و	محّمدبن	علی	و	جعفربن	محّمد	 علّیٍ
و	موسی	بن	جعفر	و	علی	بن	موسی	و	محّمدبن	علی	و	علی	بن	محّمد	و	الحسن	بن	علی	و	الحّجةبن	
هم	عّجل	فرجه	و	سهّل	مخرجه	

ّ
الحسن	صلواةاهلل	علیه	و	علی	ابائه	الطیبین	الطاهرین	المعصومین	الل

هم	صّل	علی	جمیع	االنبیاء	و	المرسلین	و	صّل	علی	جمیع	الشهداء	
ّ
و	جعلنا	من	انصاره	و	شیعته.	الل

و	الصالحین	و	صّل	علی	ائّمة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.	قال	اهلل	الحکیم	
ْم َعُدّوٌ ُمِبیٌن«2

ُ
ک

َ
ُه ل

َ
ْیَطاِن ِإّن

َ
ِبُعوا ُخُطَواِت الّش

َ
ا َتّت

َ
ًة َول

َ
ِم َکاّف

ْ
ل وا فِی الّسِ

ُ
ِذیَن آَمُنوا اْدُخل

َّ
َها ال ّیُ

َ
کتابه	»َیا أ فی	

	اساس	زندگی	اجتماعی	بر	محّبت	و	بر	غم	گسارى	مردم	نسبت	به	یکدیگر	و	بر	هم	زیستی	و	تعاون	
اساِس	 باشند،	 نداشته	 تأمین	 یکدیگر	 از	دست	 نباشند،	 مهربان	 با	هم	 افراد	یک	جامعه	 گر	 ا است.	
اجتماعی	 امنّیت	 لذا	 و	 زایل	می	شود	 آن	ها	 میان	 از	 امنّیت	 آن	ها	مختل	می	شود،	 اجتماعی	 زندگی	
به	 مبارک	خطاب	 آن	سوره	ى	 در	 و	اسالمی	است.	خداى	متعال	 شرط	اصلی	یک	مدنّیت	درست	
َبْیِت 

ْ
َیْعُبُدوا َرّبَ َهَذا ال

ْ
کن	بودند،	به	عنوان	یک	نعمت	و	مّنت	الهی	می	فرماید	»َفل مردمی	که	در	مّکه	سا

ْطَعمهّم ِمْن ُجوٍع َوآَمَنُهْم ِمْن َخْوٍف«3،	خدا	شما	را	از	گرسنگی	نجات	داد	و	بعد	از	خوف،	امنّیت	
َ
ِذی أ

َّ
ال

که	جامعه	ى	اسالمی	را	به	وجود	بیاورد	 بخشید.	ابراهیم؟ع؟	آن	وقتی	که	از	خداى	بزرگ	تقاضا	می	کرد	

1.بیانات	در	خطبه	اول	نماز	جمعه	59/12/22
2.بقره:	208

3.	قریش:	3،	4

نیازهای اساسی 
جامعه
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َمَراِت«1	یعنی	بارالها	
َ
ُه ِمَن الّث

َ
ْهل

َ
ُزْق أ ًدا آِمًنا َواْر

َ
کمک	می	خواست،	دعایش	این	بود	»َرّبِ اْجَعْل َهَذا َبل و	

	بنیه	ى	اصلی	نظام	اسالمی	این	 این	خانه	را	و	این	شهر	را	یک	شهر	ایمن	و	داراى	امنّیت	قرار	بده.	در
گرسنگی	مردم	و	رفع	ناامنی	و	تحریک	مهار	نشده	ى	مردم. دو	چیز	باهمند.	رفع	

کاملی	از	نظریه	ى	اسالم	درباره	ى	نظام	 که	باید	نشاندهنده	ى	یک	نماى	 در	جامعه	ى	اسالمی	ما	
ما	 مردم	 براى	 آن	 	 در که	 گذراندیم	 را	 دورانی	 ما	 کند.	 پیدا	 تحّقق	 شرط	 دو	 این	 باید	 باشد،	 زندگی	
دیکتاتورى	 امنّیت	قضایی،	دستگاه	 نه	 امنّیت	سیاسی،	 نه	 امنّیت	شغلی،	 نه	 نبود،	 امنّیتی	 هیچ	
	ترسیم	و	تعیین	می	کرد.	در	 یم	جّبار محّمدرضاى	خائن	همه	چیز	را	طبق	مصلحت	هاى	سیاسی	رژ
گر	یادمان	هم	رفته	بود،	 یادند.	ما	یادمان	نرفته	است؛	اّما	ا دنیا	هنوز	آن	گونه	حکومت	ها	و	جامعه	ها	ز
کنیم	تا	بفهمیم	 که	به	وضعّیت	حکومت	هایی	مانند	حکومت	عراق	و	مصر	و	امثال	آن	نگاه	 آسان	بود	
	آن	نا	امنی	نجات	داد.	 کرد،	خود	را	از ت	ما	انقالب	

ّ
که	ناامنی،	ناامنی	عمومی	در	جامعه	چیست.	مل

را	بشنوید،	حّق	نداشتید	 آزادانه	حرف	دیگرى	 بزنید،	حّتی	 آزادانه	حرف	 روز	حّق	نداشتید	 شما	آن	
کنید.	در	یک	صورت	فقط	اجازه	 کنید.	حّق	نداشتید	آزادانه	فّعالّیت	فرهنگی	و	سیاسی	 آزادانه	فکر	
	نبود	و	 که	در	خدمت	ارباب	ُملک	و	قدرت	قرار	بگیرید.	آزادى	یک	امر	مجاز داده	می	شد	و	آن	این	بود	
کردند،	پس	 گرفته	می	شد.	انقالب	را	خود	مردم	 کار	 همه	ى	وسایل	براى	سلب	آزادى	در	آن	جامعه	به	

آزادى	را	هم	خود	مردم	به	دست	آوردند.
	برنامه	هاى	دولت	اعتراض	داشته	باشد	و	 که	به	یکی	از کسی	را	 	امروز	هیچ	کس	مالّمت	نمی	کند	آن	
کثرّیت	این	 کم	بر	ا 	]ایدئولوژی[	حا که	طرف	دار	فکرى	و	ایدئولوژى	اى	غیر	از کند،	یا	به	کسی	 آن	را	بیان	
کی	از	نظر	خاّص	 که	حا 	روزنامه،	اعالمیه،	در	خطابه	و	سخنرانی	حرفی	بزند	 ت	داشته	باشد،	یا	در

ّ
مل

و	استثنایی	او	باشد.	با	هم	مردم	بحث	می	کنند،	آزادند.	حرف	می	زنند	در	اجتماعات،	آزادند.	این	
کنون	ماند	و	هست،اّما	یک	 آزادى	طبیعت	انقالب	ما	بود	و	به	حّق	در	جامعه	ى	ما	به	وجود	آمد	و	تا
ت	ما	یک	حّق	است	تحمل	آن	

ّ
	این	جا	هست،	این	آزادی	ها	براى	جامعه	ى	ما	و	مل مسأله	ى	اساسی	در

ت	ما	یک	تکلیف	است.	مردم	می	توانند	این	تکلیف	را	انجام	بدهند	و	می	توانند	
ّ
هم	براى	جامعه	و	مل

که	دست	هاى	مرموزى	بخواهد	استیفاى	از	حّق	آزادى	را	 کنند.	مگر	در	صورتی	 این	حّق	را	استیفاء	
	به	دست	آمده،	براى	 	این	نعمت	دشوار وسیله	ى	نوعی	ناامنی	قرار	بدهد،	آن	وقت	دیگر	استفاده	از

	ایران	این	است. مردم	باقی	نخواهد	ماند	و	سیاست	قدرت	هاى	بزرگ،	امروز	در
که	همه	بر	ضّدانقالب	ما	هستند،	اعّم	از	غربی	و	شرقی،	سیاست	شان	 	قدرت	های	بزرگ	جهانی	
که	اّواًل	کسی	نتواند	 کنند	به	یک	جامعه	ى	ناامن،	یعنی	جامعه	ای	 که	جامعه	ى	ما	را	تبدیل	 این	است	
گر	حرفی	زده	شده	و	رأی	ای	بیان	شد،	دیگران	نتوانند	آن	را	تحّمل	کنند.	 در	آن	حرف	خود	را	بزند،	ثانیًا	ا
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که	جامعه	ى	ما	را	دچار	یک	تشّنج	عمومی	و	یک	 	این	است	 سیاست	دنیا	درباره	ى	جامعه	ى	ما	امروز
گونی	این	سیاست	را	تعقیب	می	کنند	و	مردم	را	تحریک	می	کنند	 	راه	هاى	گونا 	از بحران	همگانی	کنند	و
گرایش	هاى	سیاسی	مختلف	هستند	به	جان	هم	می	اندازند.	و	اجتماعات	آرام	 که	داراى	 و	افرادى	را	
را	بر	هم	می	زنند	و	روزنامه	ها	را	مصاف	میان	جریان	هاى	سیاسی	و	اجتماعی	می	کنند	و	سعی	می	کنند	
که	 کار	هم	معلوم	است.	آن	وقتی	 پاى	همه	را	به	این	صحنه	و	عرصه	ى	خطرناک	بکشانند،	عاقبت	
گرایش	سیاسی	است،	دبیرستان	و	دبستان	محل	بحث	 بازار	صحنه	ى	درگیرى	میان	صاحبان	دو	
نزاع	 و	 دولتی	عرصه	ى	جنگ	 تأسیسات	 و	 ادارات	 و	محّصالن	است،	 دانش	آموزان	 نزاع	 و	 و	جدال	
از	درگیرى	و	 و	روزنامه	ها،	همه	جا	 تریبون	ها	 و	 کوچه	و	خیابان	و	در	اجتماعات	 و	جدال	است،	در	
کار	جدا	 کار	چیست.	عاقبت	 	و	عاقبت	 کار تنازع	و	اختالف	نظر	حکایت	می	کند	معلوم	است	آخر	
درگیرى	 ایران	است،	 ت	

ّ
مل نامش	 که	 این	صخره	ى	عظیمی	است	 و	قطعه	قطعه	شدن	 جدا	شدن	

بهره	گیرى	 	نهایت	 و	در انسان	هاى	یک	جامعه	به	دست	هم	است،	 کشته	شدن	 با	هم	است،	 مردم	
گناه	 و	 بگیرند	 دست	 به	 را	 	 کار سررشته	ى	 که	 است	 استعمار	 جهنمی	 سیاسِت	 کارآموختگان،	 از	

گردن	این	و	آن	بیاندازند	و	معلوم	است	عاقبت	چه	می	شود. فاجعه	ها	و	بدی	ها	را	به	
کلمه	نبود،	انقالب	ما	 گر	اسالم	بود،	وحدت	 کلمه،	ا ت	ایران	با	چه	چیزى	پیروز	شد؟	با	وحدت	

ّ
	مل

گر	اعتقاد	و	ایمان	عمیق	شما	مردم	به	اسالم،	عنصر	اصلی	پیروزى	و	موّفقّیت	شما	 پیروز	نمی	شد.	ا
که	رمز	پیروزى	 کلمه	ى	شما	هم	شرط	اصلی	و	اساسی	این	پیروزى	بود	و	امام	فرمودند	 بود،	وحدت	
گر	جدا	شدید،	دیگر	عنصر	 کلمه	بود	و	این	سخنی	است	الهی	از	حلقوم	این	مرد	الهی.	ا ما	وحدت	
اّول	 	 از را	می	خواهد	بکند.	خیلی	هم	 	 کار این	 یعنی	مردم،	در	میدان	جنگ	نیست،	دشمن	 اصلی	
که	بکند،	آن	چه	این	روزها	مشاهده	می	کنید	ترفندهاى	جدید	 کشیده	است	 انقالب	تا	حاال	زحمت	
فِی  ُمْرِجُفوَن 

ْ
ال َو  َمَرٌض  وِبِهْم 

ُ
ُقل فِی  ِذیَن 

َّ
َوال ُمَناِفُقوَن 

ْ
ال َیْنَتِه  ْم 

َ
ل ِئْن 

َ
»ل کریم	می	فرماید  دشمن	است.	قرآن	

کسانی	 که	در	دل	مرض	دارند	و	 کسانی	 گر	منافقان	و	 َک ِبِهْم«1	یعنی	اى	پیغمبر؟ص؟ا ُنْغِرَیّنَ
َ
َمِدیَنِة ل

ْ
ال

کرد.	حرف	من	 آنان	تحریک	خواهیم	 را	علیه	 تو	 برندارند،	ما	 به	آشوب	می	کشانند	دست	 را	 که	شهر	
	اثناى	خطبه	شعارهاى	را	تقلیل	بدهید	و	 تمام	بشود،	این	تذکر	را	بار	دیگر	بدهم،	هر	چه	می	توانید	در
گروه	 کنید،	ذکر	خدا.	خداى	متعال	منافقان	و	مریض	دالن،	این	دو	 کوتاه	تر	 که	می	دهید	 شعارى	را	هم	
َمِدیَنِة«	یعنی	آشوب	و	بلوا	ایجادکنندگان	در	جامعه	ى	

ْ
ُمْرِجُفوَن فِی ال

ْ
	»ال کنار خطرناک	را	می	گذارد	در	

که	آشوب	و	بلوا	ایجاد	می	کنند	یا	زمینه	ى	آن	 ید	در	زمان	ما،	آن	هایی	 اسالمی.	شما	همین	آیه	را	بیاور
ُمْرِجُفوَن فِی 

ْ
را	به	وجود	می	آورند	محکوم	حکم	این	آیه	هستند	و	باید	در	زمان	خود	و	با	شیوه	ى	الزم	»ال

	بین	نرود. کلمه	از 	به	دست	آمده	و	این	وحدت	 َمِدیَنِة«	ادب	بشوند	تا	این	که	این	امنّیت	دشوار
ْ
ال

محکوم	 و	 تقبیح	 را	 گذشته	 پنجشنبه	ى	 قضایاى	 و	 حوادث	 پیش	 هفته	ى	 مانند	 دیگر	 بار	 من	 	
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گروه	هاى	مخّرب	و	منافق	و	تحریک	کنندگان	مردم	به	وجود	 که	به	دنبال	آن	از	سوى	 می	کنم	و	آن	چه	را	
آمد	نیز	محکوم	می	کنم	اّما	می	خواهم	بر	این،	یک	جمله	بیافزایم	خطاب	به	شما	برادران	و	خواهران	
کیست،	 با	 حّق	 که	 مقام	 این	 	 در و	 االن	 ندارم	 کارى	 من	 بگویم	 می	خواهم	 کشور،	 سراسر	 در	 عزیزم	
هوشیارانه	 که	 است	 ایران	 ت	

ّ
مل کار	 قضایی	 دستگاه	 سر	 پشت	 و	 است	 قضایی	 دستگاه	 کار	 این	

که	حرف	حّق	دارید،	شما	 بپایند	صحنه	را	و	بشناسند	صحنه	آفرینان	را.	اّما	می	خواهم	بگویم	شما	
گفتن	 دیدید	 گر	 ا 	 امروز می	سوزد،	 قرآن	 و	 اسالم	 حال	 به	 دلتان	 که	 شما	 است،	 درست	 شعارتان	 که	
گر	دیدید	شعار	دادنتان	جّو	را	متشّنج	می	کند	 حرف	حّقتان	بر	آشوب	و	بلوا	می	افزاید،	آن	را	نگویید.	ا
ید	و	فرو	 که	حالت	سالمت	جامعه	از	دست	می	رود	سخن	خود	را	فرو	بخور گر	دیدید	 شعار	ندهید.	ا
که	امروز	جامعه	ى	ما	باید	یک	پارچه	 ید	زیرا	حّق	تر	از	همه	ى	حّق	ها	این	است	 ببرید،	آن	را	بر	زبان	نیاور
بماند	و	جّو	جامعه	باید	متشّنج	نشود.	من	دعوت	نمی	کنم	به	وحدت	منافقانه،	من	دعوت	نمی	کنم	
کند	اّما	دعوت	می	کنم	به	 	باطل	باید	صف	خود	را	جدا	 که	حّق	از به	سازش	با	باطل،	بنده	معتقدم	
را	 آن	 امام	در	یک	جمله	 که	 قّدار	ما،	همان	شگردى	 ضربه	ناپذیرى	در	مقابل	شگرد	خبیث	دشمن	
که	آمریکا	و	دشمن	چیزى	را	 که	هر	جا	دیدید	 گفته	اند	 کردند	و	راه	مقابله	ى	با	آن	را.	امام	 مشخص	
این	 بیاورید،	 روى	 آن	 به	طرف	 از	چیزى	می	گریزد	 دیدید	 گاه	 هر	 و	 کنید	 اجتناب	 آن	 از	 می	خواهد،	
گر	 کردند	و	ا یک	معیار	است.	شما	ببینید	در	دنیا	حوادث	دانشگاه	و	پنجشنبه	را	چگونه	منعکس	
جریان	 چگونه	 جریان	 یک	 از	 طرفدارى	 به	 کردند.	 خوشحالی	ها	 چه	 بدانید	 گر	 ا کردند.	 چه	 بدانید	
کلن	آلمان،	رادیوى	صداى	آمریکا،	رادیوى	بی.	بی.	سی،	و	 که	رادیوى	 گر	بدانید	 کوبیدند،	ا دیگر	را	
که	هر	ایرانی	آن	 کردند،	تفصیلی	 از	همه	مفتضح	تر	رادیوى	بغداد	چگونه	حوادث	پنج	شنبه	تفصیل	
که	دشمنان	شما	در	سراسر	دنیا	آرزومند	چنین	حوادثی	 را	رد	می	کند	و	مردود	می	شمرد.	پس	بدانید	
و	 گفتم	دانستند،	 که	من	 نمی	دانستند،	حاال	 که	 آن	هایی	هم	 را	می	دانند،	 این	 البّته	مردم	 هستند.	
مردم	سالمند	و	مردم	غوغا	آفرین	نیستند	و	مردم	همه	حزب	الهی	اند،	و	مردم	یکدانه	شان	اهل	چماق	
تأّسف	 	 از که	 است	 وسیعی	 طیف	 آن	 چماقدار	 هستند.	 وابسته	 گروهک	های	 چماقدار	 نیستند،	
خورندگان	برسلطنت	و	دشمنان	با	انقالب	اسالمی	آغاز	می	شود،	تا	نوکران	و	سرسپردگان	جناح	هاى	
کنند	و	من	امیدوارم	دستگاه	قضایی	 به	اصطالح	چپ	دنیا	خاتمه	می	یابد.	آن	ها	چماقدار	و	شلوغ	
	برابر	دیدگان	مستبصر	مردم	قرار	بدهد.	این	ها	 که	هست	هر	چه	زودتر	در بتواند	حقیقت	را	آن	چنان	
آتش	افروز	 دیدید	 که	 آن	جایی	 باشید	 مراقب	 که	شما	 است	 این	 به	شما	 توصیه	ام	 اّما	 می	دانم	 من	 را	
است. دشمن	 این	 که	 بدانید	 کنید،	 مقاومت	 مقابله،	 بر	 کند	 تحریک	 را	 شما	 تا	 می	دهد	 	شعار	
ًة«1	همه	تسلیم	خدا	و	امر	خدا	باشید،	همه	جا.	

َ
ِم َکاّف

ْ
ل وا فِی الّسِ

ُ
ِذیَن آَمُنوا اْدُخل

َّ
َها ال ّیُ

َ
قرآن	می	گوید	»َیا أ

که	آن	چه	دشمن	می	خواهد،	در	مقابل	آن	لجوجانه	و	مصّرانه	مقاومت	 تسلیم	خدا	بودن	این	است	
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در	 را	 عمومی	 تشّنج	 و	 بحران	 امروز	دشمن	 می	خواهد،	 ما	 اجتماع	 در	 را	 ناامنی	 امروز	دشمن	 کنید.	
گر	 ا و	 افتادند	 هم	 جان	 به	 مردم	 گر	 ا و	 آمد	 وجود	 به	 عمومی	 تشّنج	 این	 گر	 ا می	خواهد.	 ما	 جامعه	ى	
	و	در	 	بازار گر	در گرفتند	و	ا نونهاالن	و	نورچشم	هاى	ما	در	مدرسه	ها	یکدیگر	را	به	باد	انتقاد	و	اعتراض	
کارگاه	و	در	مزرعه	و	در	خیابان	و	در	خانه	و	در	مسجد،	مردم	با	هم	دائمًا	به	مشاجره	و	تبادل	تهّمت	
آمریکا	 از	جامعه	رفت،	آن	وقت	 ناامنی	 و	 تنازع	پرداختند	 اّما	به	صورت	 یا	حّتی	حرف	حق،ّ	 افتراء	 و	
که	 که	این	دولت	به	درد	اداره	ى	امور	نمی	خورد،	ببینید	 گفت	نگفتم	 گفت	و	ریگان	خواهد	 خواهد	
نمی	تواند	مردم	خودش	را	اداره	کند.	پس	تشّنج	عمومی	هدف	آن	هاست.	بنابراین	هدف	ما	جلوگیرى	
	نماز	 که	آن	هفته	در از	تشّنج	عمومی	است.	من	وظیفه	ى	خودم	می	دانم	از	آن	خیل	عظیم	نمازگزارى	
کننده	ندادند	و	 گوش	دادند	و	شعارهاى	تحریک	 کوچک	و	حقیرشان	 جمعه	به	نصیحت	این	برادر	
کنم.	امروز	هم	از	شما	همین	 توى	خیابان	ها	راه	نیافتند	و	عقده	هاى	دلشان	را	خالی	نکردند	تشکر	
گر	 که	ا که	باطل	رسوا	می	شود،	اّما	معتقدم	 		می	شود،	معتقدم	 که	حّق	آشکار 	را	دارم.	معتقدم	 انتظار
	این	یا	آن	 کشیده	بشود	و	همه	جا	برادرها	در	مقابل	هم	بایستند	به	طرفدارى	از جّو	تشّنج	به	میان	مردم	
	این	یا	آن	شخص،	باطل	دیرتر	رسوا	می	شود.	تقاضاى	من	به	طور	مشخص	این	است	که	»وال	 جریان،	از
تّتبعوا	خطوات	الشیطان«	از	گام	هاى	شیطان	تبعّیت	نکنید،	وحدت	کلمه	را	حفظ	کنید.	اى	خداى	

ت	بزرگ	راضی	باش	و	به	آنان	توفیق	بده.
ّ
	این	مل بزرگ،	به	حرمت	خون	شهیدان	از

والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته
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گفتار هشتم نمودار 
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گفتار نهم: امنّیت اجتماعی1
بسم	اهلل	الّرحمن	الّرحیم

قلوبنا	و	شفیع	 والمرسلین	حبیب	 االنبیاء	 والّسالم	علی	اشرف	 والّصالة	 العالمین	 	الحمدهلل	رّب	
ی	اهلل	علیه	وعلی	اله	و	اصحابه	المکرمین	سّیما	علی	امیرالمؤمنین؟ع؟و	

ّ
ذنوبنا	ابی	القاسم	محّمد	صل

و	 موسی	بن	جعفر	 و	 جعفربن	محّمد	 و	 محّمدبن	علی	 و	 علی	بن	الحسین	 و	 الحسین	 و	 الحسن	
علی	بن	موسی	و	محّمدبن	علی	و	علی	بن	محّمد	و	الحسن	بن	علی	والحجةبن	الحسن	حججک	علی	
لهم	صّل	علی	جمیع	االنبیاء	و	المرسلین	و	صّل	علی	جمیع	الشهداء	

ّ
عبادک	و	امنائک	فی	بالدک.	ال

و	الصالحین	و	صّل	علی	ائمه	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.	قال	اهلل	الحکیم	
َیْوِم 

ْ
ِه َو ال َمراِت َمْن آَمَن ِمْنُهْم ِبالّلَ

َ
ُه ِمَن الّث

َ
ْهل

َ
ُزْق أ  َو اْر

ً
 آِمنا

ً
دا

َ
 ِإْبراهیُم َرّبِ اْجَعْل هذا َبل

َ
کتابه:	»َو ِإْذ قال فی	

َمصیر«.2
ْ
اِر َو ِبْئَس ال ُه ِإلی  َعذاِب الّنَ ْضَطّرُ

َ
ُعُه َقلیلًا ُثّمَ أ َمّتِ

ُ
 َو َمْن َکَفَر َفأ

َ
آِخِر قال

ْ
ال

	را	تشکیل	می	دهد	بپردازم	جمالتی	از	وصیت	 که	خطبه	ی	امروز کوتاهی	 که	به	مطلب	 	آنی	 	قبل	از
امید	 به	 تالوت	می	کنم	 نهج	البالغه	ی	شریف	 از	 مؤمنین	 به	همه	ی	 و	 فرزندانش	 امیرالمؤمنین؟ع؟به	
گوینده	و	شنونده	 آن	که	در	سایه	ی	بیان	نافذ	امیرالمؤمنین؟ع؟آن	صفا	و	معنوّیت	و	روحانّیت	الزم	در	
	این	اجتماع	فراهم	شود.	این	آخرین	 از 	 از برای	استفاده	ی	عمومی	همه	ی	ما	 بیاید	و	زمینه	 به	وجود	
َما 

ُ
وِصیک

ُ
»أ می	فرماید:	 ابن	ملجم	 ضربت	 از	 بعد	 است	 وصیت	 عنوان	 به	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 سخن	

ْنَیا َو ِإْن  ا َتْبِغَیا الّدُ
َّ
ل
َ
ه«	3	یعنی	ای	حسن	و	ای	حسین	شما	را	توصیه	می	کنم	به	تقوای	خدا	»َو أ ِبَتقَوی الّلَ

َما« یعنی	شما	را	توصیه	می	کنم	به	این	که	دنبال	دنیا	نروید.	یعنی	دنبال	بهره	های	شخصی	هر	
ُ

َبَغْتک
گر	دنیا	از	دسترس	شما	 َما«	ا

ُ
ِوَی َعْنک ی َشْی ٍء ِمْنَها ُز

َ
َسَفا َعل

ْ
ا َتأ

َ
که	دنیا	به	دنبال	شما	بیایید.	»َو ل چند	

َحق«  حّق	را	بگویید.	
ْ
ا ِبال

َ
ید.	»َو ُقول گرفته	شد	تأّسف	مخور 	بهره	ی	دنیا	از	شما	باز	 خارج	شد	و	چیزی	از

1.بیانات	در	خطبه	هاى	نماز	جمعه	60/03/22
2.بقره:	126

3.نهج	البالغة	)للصبحی	صالح(،	ص:	421

وصّیت نامه 
امیرالمؤمنین؟ع؟



□ جامعه اسالمی| 599  □

	بمانید	و	 	را	انجام	دهید،	نه	بی	کار کار ْجِر«	برای	اجر،	برای	پاداش	خدایی	
َ
أ

ْ
ا ِلل

َ
کتمان	مکنید.	»َو اْعَمل

که	هست	دشمن	باشید	 اِلِم َخْصما«	با	ستمگر	هر	
َ

کار	عبث	و	بیهوده	انجام	بدهید.	»َو ُکوَنا ِللّظ نه	
یم.	اسالم	این	را	نمی	پسندد.	ظالم	را	بشناسید،	با	او	دشمن	باشید.	»َو  کاری	ندر کسی	 نگویید	ما	به	
که	شما	ظلم	به	او	ظلم	مکنید.	الزم	است	او	را	 کافی	نیست	 کنید.	 کمک	 وِم َعْونا« به	مظلوم	

ُ
َمْظل

ْ
ِلل

کمک	هم	بکنید.
ه«		ای	حسن	و	ای	حسین!	من	به	شما	 َغُه ِکَتابِی ِبَتقَوی الّلَ

َ
ْهِلی َو َمْن َبل

َ
ِدی َو أ

َ
َما َو َجِمیَع َول

ُ
وِصیک

ُ
»أ

که	در	طول	تاریخ	این	نامه	من	به	 کسانی	 دو	نفر	و	به	همه	ی	فرزندانم	و	به	همه	ی	خانواده	ام	و	به	همه	
گرد	آمده	اید	شما	 	این	مجمع	عظیم	 که	در او	می	رسد،	توصیه	می	کنم.	پس	شما	برادران	و	خواهران	هم	
	این	جا	 ه«	به	تقوای	خدا.	گاهی	تقوای	خدا	را	در هم	مخاطب	امام	اید.	شما	را	توصیه	می	کنم	»ِبَتقَوی الّلَ
کاری	انسان	مواظب	باشد	 کردیم	به	این	که	در	هر	 گاهی	معنا	 کردیم	به	رعایت	امر	و	نهی	خدا.	 معنا	
	بودن،	غفلت	نکردن،	و	راه	 	بودن،	برحذر کردیم،	هوشیار گاهی	معنا	 ببیند،	آیا	خدا	راضی	است	یا	نه.	
	این	جمله	 که	امام	بعد	از گم	نکردن.	همه	ی	این	ها	معنای	تقوا	و	درست	است.	آن	چیزهایی	هم	 را	
اضافه	می	کند،	آن	ها	هم	تقوای	خداست	و	جزو	همین	توصیه	ی	به	تقوا	است.	حاال	ببینیم.	امام	در	
ْم«	مراعات	

ُ
ْمِرک

َ
آخرین	لحظات	زندگی	چه	چیزهایی	را	به	همه	ی	مردم	تاریخ	توصیه	می	کند.	»َو َنْظِم أ

کاری	بر	خالف	توصیه	ی	امیرالمؤمنین؟ع؟	است.	 نظم	را	بکنید.	یعنی	بی	نظمی	در	جامعه	و	در	هر	
کرده.  کاری	را	یا	جامعه	ای	را	دچار	بی	نظمی	بکند	او	بر	خالف	توصیه	ی	علی؟ع؟	عمل	 که	 هرکسی	
ْم«	توصیه	می	کنم؛	این	وصیت	سّوم	است.	اّول	تقوا،	دّوم	نظم	و	سّوم		این،	توصیه	

ُ
اِح َذاِت َبْیِنک

َ
»َو َصل

کدورت	با	وجود	نیاورید،	دل	مردم	را	به	 می	کنم	به	اصالح	میان	مردم.	یعنی	بین	مردم	تفرقه،	نفاق،	
م 

ّ
ه علیه واله وسل ی الّلَ

ّ
ُکَما  صل هم	مهربان	کنید.	مردم	را	دو	دسته	و	سه	دسته	مکنید.ْ	 »َفِإنِّی َسِمْعُت َجّدَ

َبْیِن 
ْ
اُح َذاِت ال

َ
که	می	فرمود،	»َصل َیُقول«،	ای	حسن	و	ای	حسین	من	از	رسول	خدا،	جّد	شما	شنیدم	

کردن	میان	مردم	از	همه	ی	نمازها	و	روزه	ها	بهتر	است.	 َیام«		یعنی	اصالح	 اِة َو الّصِ
َ
ل ِة الّصَ ْفَضُل ِمْن َعاّمَ

َ
أ

این	توصیه	ی	امیرالمؤمنین.	حرف	امروز	من	هم	در	همین	باره	است.
	این	دعا	بود.	 که	چند	حاجت	در کرد	 که	خانه	ی	خدا	را	مقر	خود	قرار	داد	یک	دعا	 ابراهیم	آن	روزی	
 آِمنا«1	قبل	از	خوراک،	قبل	از	

ً
دا

َ
اّولین	این	حاجات	امنّیت	اجتماعی	بود.	یعنی	گفت: »َرّبِ اْجَعْل هذا َبل

	این	که	رفاه	جامعه	تأمین	بشود.	اّول	حاجت	ابراهیم	از	خدا،	امنّیت	اجتماعی	است.	 زراعت،	قبل	از
کنیم	جامعه	مان	 که	امن	و	اّمان	 گفت	خدایا	این	شهر	را	یک	شهر	امن	و	اّمان	قرار	بده.	ما	برای	این	
گر	در	جامعه	نظم	و	قانون	 را	دو	شعار	داریم،	یک	شعار	نظم	است،	شعار	دّوم	قانون.	نظم	و	قانون.	ا
کند،	نه	 کار	 	روال	زندگی	عادی	خواهد	افتاد؛	نه	دولت	می	تواند	در	آن	جامعه	 رعایت	نشود	جامعه	از

1.ابراهیم:	126

امنّیت اجتماعی
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کنند.	نه	زحمات	مردم	به	جایی	می	رسد.	نه	دلسوزها	می	توانند	یک	قدم	برای	 مردم	می	توانند	تالش	
که	دلش	بخواهد	 کاری	 که	در	آن	نظم	و	قانون	نیست	هر	 جامعه	بردارند.	اّما	دشمن	در	یک	جامعه	ای	

می	تواند	انجام	بدهد.
یکی	 کردند،	 اشاره	 نکته	 دو	 به	 در	هفته	ی	پیش	 مهّم	خودشان	 بسیار	 تاریخی	 در	سخنرانی	 امام	
از	چهرها	 بعضی	 به	 دادند	 که[	هشدار	 ]ی	 آن	جمالت	 در	 امام	 فرمایش	 روح	 قانون،	 دیگری	 و	 نظم	
به	 همه	 این	 کارها،	 این	 	 از ید	 بردار دست	 گفتند	 ما؛	 جامعه	 برجسته	ی	 سیاسی	 و	شخصیت	های	
	بیان	امام	این	 خونخواهی	و	خود	دعوت	نکنید	مردم	را،	این	همه	من	را	زنده	نکنید،	اصل	قضّیه	در
که	سعی	می	کنند	 کسانی	 دو	جمله	بود،	نظم	و	قانون.	لذا	امام	دیدید	به	همه	ی	مردم	هشدار	دادند	به	
که	با	اجتماع	و	با	 گروه	هایی	 بازارها	را	ببندد،	سعی	می	کنند	افراد	را	توی	خیابان	ها	راه	بیاندازند.	به	
که	با	زبان	و	 کنند،	به	شخصیت	هایی	 کارها	فلج	 تحصن	و	با	های	و	هوی	می	خواهند	دولت	را	در	
که	 کرد	 کاری	 	به	این	تشّنج	آفرینی	می	کنند،	به	همه	هشدار	دادند	و	امام	این	بار	 با	قلم	مردم	را	وادار
کار	نکرده	بودند.	همیشه	امام	می	گفتند:	 گاه	این	 	اوایل	انقالب،	امام	هیچ	 	انقالب	یعنی	بعد	از بعد	از
گفتند	 بود	 امام	مهّم	 نظر	 از	 از	بس	مسأله	 این	دفعه	 کنند.	مردم	دخالت	نکنند.	 مسئولین	دخالت	
به	 باز	هم	 را	 را	بگیرید.	یعنی	مردم	 کنید.	شما	مگذارید،	شما	جلوی	تشّنج	 مردم	خودتان	دخالت	
آفرینی	 گروه	ها	تشّنج	 ید	 بیایید	مگذار گفتند	 کردند.	 امام	دعوت	 فّعالّیت	مستقیم	حاّد	در	صحنه	
که	آمریکا	می	بیند	طبس	فایده	یی	نکرد،	عراق	 که	وقتی	 بکنند.	این	برای	چیه؟	این	برای	این	است	
نیروی	های	مسلح	ارتش	عزیز	جمهوری	 که	 فایده	ای	نکرد.	همین	روزها	است	 کودتا	 فایده	ای	نکرد،	
به	 پرداخته	است	 مأیوس	شد،	 که	 از	همه	جا	 بزند	 را	عقب	 	 نیروهای	عراقی	متجاوز بتواند	 اسالمی	
این	خیانت	 را	می	بیند.	 بزرگ	 این	خطر	 امام	 لذا	 بیاورد.	 به	وجود	 این	که	در	داخل	جامعه	بی	نظمی	
که	به	وسیله	دستهای	داخلی	انجام	می	گیرد	احساس	می	کند،	لذا	به	مردم	نهیب	می	زند،	 دشمن	را	
که	مردم	به	فرمان	امام	لبیک	 ید	بی	نظمی	بکنند.	و	شما	دیدید	 هشدار	می	دهد	می	گوید	مردم	نگذار
	پانزدهم	خرداد	حرکت	و	تظاهر	عظیم	مردم	که	انسان	را	به	یاد	روز	عید	فطر	و	عاشورای	سال	 گفتند.	روز
کاری	 کرد،	خواستند	بالفاصله	حرکتی	انجام	بدهند	و	 57	می	انداخت	دشمن	ناراحت	و	مضطرب	
کنند.	راه	افتادند	 که	مزه	ی	شیرین	اجتماع	میلیونی	عظیم	پانزدهم	خرداد	را	از	دهن	مردم	زائل	 بکنند	
گروه	و	فالن	سازمان	مردم	را	دعوت	 گروهک	ها	این	طرف	و	آن	طرف	فالن	دفتر	و	فالن	جمعّیت	و	فالن	
آمریکا	مشغول	جنگ	است	مبارزه	 با	 که	 با	دولتی	 که	می	خواهند	 که	چه؟	 که	جمع	بشوید،	 کردند	
کنند.	امام	خودش	وارد	صحنه	شد.	امام	رهبر	است،	معنای	رهبر	همین	است.	رهبر	نمی	نشیند	یک	
امام	 وارد	میدان	شد.	 امام	 وارد	میدان	می	شود	و	خود	 به	مردم	بگوید	شما	بکنید.	خودش	 گوشه	ای	
	این	چند	روز	در	خیابان	ها	مردم	چگونه	در	صحنه	حضور	 کشانید.	شما	ببینید	در مردم	را	به	صحنه	
که	به	این	انقالب	هیچ	عالقه	ای	ندارند	 گروهک	ها	و	افرادی	 دارند	و	چگونه	مشت	محکمی	به	دهان	
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که	نظم	در	جامعه	باید	محفوظ	بماند. فقط	به	خودشان	عالقه	دارند،	زد.	این	برای	این	است	
تسلیم	 عراق	 متجاوز	 لشکر	 که	 امروز	 ای	خواهران	 و	 ای	برادران	 می	کنم،	 عرض	 مردم	 شما	 به	 من	
هیأت	های	 و	 جهانی	 کنفرانس	های	 می	کشد،	 را	 آخرش	 نفس	های	 عراق	 وابسته	ی	 یم	 رژ می	شود،	
کند.	 متشّنج	 را	 داخل	وضعّیت	 از	 آمریکا	می	خواهد	 ببرند،	 پیش	 از	 کاری	 نتوانستند	 میانجی	گری	
کسانی،	با	هر	نامی،	با	هر	عنوانی،	زیر	تیتر	هر	مقامی	بخواهند	در	 مواظب	باشید	مراقب	باشید.	آن	
ت	و	این	انقالب	بر	آن	ها	نخواهد	بخشید	به	

ّ
کنند،	این	مل کارها	را	لنگ	 جامعه	تشّنج	آفرینی	بکنند،	

کرده	اند،	آقا	ما	قانون	اساسی	داریم.	 آن	ها	اجازه	نخواهد	داد.	اّول	نظم	...]و[	قانون.	به	قانون	توصیه	
به	قانون	 	این	تعداد	 از یازده	میلیون	به	من	رأی	داده	اند.	بیش	 که	 گفته	اند	 آقای	رئیس	جمهور	 بارها	
	یا	به	مجلس	شورای	اسالمی	کسی	رأی	بدهد،	 	این	که	به	ریاست	جمهور اساسی	رأی	داده	اند	و	قبل	از
بحث	 قانون،	 بحث	 و	 جمهوری	 ریاست	 بحث	 که	 روزهایی	 همان	 ما	 پذیرفتند.	 را	 اساسی	 قانون	
	این	مقامی	 کردیم،	بروید	قانون	را	بخوانید.	ببینید	شما	از مجلس	شورای	اسالمی	بود،	به	مردم	توصیه	
که	 انتظاراتی	 بر	طبق	 کرده	است،	 انتظاراتی	دارید،	قانون	معین	 که	می	خواهید	انتخاب	بکنید	چه	
ت	

ّ
مل این	 دهندگان	 رأی	 قاطع	 کثرّیت	 ا نظر	 اتفاق	 مورد	 که	 اساسی	 قانون	 بدهید.	 رأی	 بروید	 ید	 دار

	قانون	اساسی	هست.	 کرده	است.	این	وظایف	در را	معین	 برای	ریاست	جمهور	یک	وظایفی	 بوده،	
من	می	خواستم	قانون	اساسی	را	بیاورم	این	جا	برای	شما	بخوانم.	االن	هم	دم	دست	هست	می	توانم	
که	 از	وظایفی	 و	 قانون	اساسی	 	 از گر	 ا بکنید،	 را	شما	خودتان	 	 کار این	 گرم	است،	 آفتاب	 اّما	 بخوانم	
قانون	 بر	 دو	 از	حّد	بخواهد	هر	 یادتر	 ز 	 رئیس	جمهور یا	 یادی	بخواهد	 ز دارد،	مجلس	شورای	اسالمی	
	قانون	اساسی	نباید	چیزی	خواست.	قانون	اساسی	همه	ی	حدود	را	 یادتر	از کرده	اند.	نباید	ز طغیان	
گفتند	ساکت	نشستیم	به	احترام	 که	این	همه	نوشتند،	این	همه	 	این	مّدتی	 کرده	است.	ما	در معین	
ت	دو	پارچه	نشوند،	نخواستیم	توضیح	بدهیم،	نخواستیم	

ّ
فرمان	امام؛	به	احترام	این	که	خواستیم	مل

که	مشاهده	می	کردیم	بگوییم	و	نگفتیم،	باز	هم	نمی	گویم.	باز	هم	به	فرمان	قرآن:	»یا  آن	چیزهایی	را	
ِه َو َرُسوِلِه«1	جلو	دست	خدا	و	پیغمبر؟ص؟حرکت	نکنید.	ما	جلو	 ُموا َبْیَن َیَدِی الّلَ ذیَن آَمُنوا لا ُتَقّدِ

َّ
َها ال ّیُ

َ
أ

	او	ما	 کرده	اند،	بیشتر	از گفته	اند	و	اشاره	 که	رهبرمان	 دست	رهبرمان	حرکت	نمی	کنیم.	به	همان	اندازه	
کرده	است. یم	و	دهن	باز	نمی	کنیم	باز	هم	قانون	معین	 بر	زبان	نمی	آور

از	همه	است.	هیچ	کس	 آباد	می	شود.	قانون	باالتر	 گر	قانون	در	یک	جامعه	محترم	بود	آن	جامعه	 ا
گر	 ا بگوید:	 در	سخنرانی	 رئیس	جمهور	 آقای	 قانون	مستثناء	هستم،	چرا	 	 از که	من	 بگوید	 نمی	تواند	
که	افتخار	اسالم	 	قانون	اسالم،	 کمه	بکنند	انقالب	دیگری	باید،	چرا؟	رئیس	در 	را	محا رئیس	جمهور
این	است،	هیچ	تفاوتی	با	آحاد	مردم	ندارد،	و	این	افتخار	اسالم	است.	امیرالمؤمنین؟ع؟در	محضر	

1.حجرات:	1
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گفت	یا	امیرالمؤمنین؟ع؟و	به	آن	شخص	دیگر	اسمش	 قاضی	دعوت	شد.	خواسته	شد.	قاضی	به	او	
کرد،	نام	انسان	 کنیه	ی	حضرت	را	بیان	 گفت	یا	ابالحسن،	یعنی	 کرد.	...	 را	آورد؛	حضرت	اعتراض	
کنیه	صدا	می	زنی	و	احترام	 گر	مرا	به	 کنیه	آوردن	نوعی	احترام	است.	حضرت	فرمودند	ا را	نیاوردن	و	
گر	مرا	به	نام،	او	را	با	نام	 کنیه	صدا	بزن.	ا که	طرف	دعوای	من	هم	هست	او	را	هم	با	 کس	 می	کنی	این	
کنید،	 که	مردم	مقاومت	 گفته	شود	 صدا	بزن.	این	اسالم	است،	افتخار	ما	هم	همین	است.	چرا	باید	
این	 است.	 آمریکا	 مقابل	 در	 در	جبهه	ها	 ایران	 ت	

ّ
مل مقاومت	 کنند.	 مقاومت	 مقابل	چه	چیزی	 در	

ت	رهبرانش،	
ّ
کفر	و	استکبار	مقاومت	می	کند.	پیشاپیش	این	مل ت	امروز	دارد	در	مقابل	یک	دنیا	

ّ
مل

کارگزاران	دولتیش	با	این	همه	رنج	دارند	مقاومت	می	کنند	در	مقابل	این	توطئه	های	عظیم.	چه	کسی	
را	شما	دعوت	می	کنید،	و	به	چگونه	مقاومتی	دعوت	می	کند.	عوض	این	که	مردم	را	یک	پارچه	نگه	
به	 را	 امام	 و	ندای	 امام	اند.	 کردند	پشت	سر	 ثابت	 اّما	مردم	 را،	 این	مردم	 دارید	قطعه	قطعه	می	کنید	

عنوان	رهبر	همیشه	حاضر	در	صحنه	می	شنوند.
از	 نام	 شعارها	 در	 مکنید،	 فراموش	 را	 خدا	 می	دهید	 که	 شعارهایی	 در	 کنند	 توّجه	 آقایان	 امروز؛	
کسی	نباید	بیاورید.	ذکر	خدا	و	درود	بر	رهبر	و	یاد	از	شهیدان	همین	و	بس؛	امروز	در	جبهه	های	جنگ	
رزمندگان	ما،	ارتش	جمهوری	اسالمی	دلیر،	فرماندهی	یکی	از	لشکرها	در	خوزستان،	همین	چند	روز	
کنند،	ما	هستیم.	عناصر	نظامی	 	این	به	من	می	گفت	فالنی:	به	امام	بگویید	روی	ما	حساب	 قبل	از
در	قسمت	شرقی	خونین	شهر	 درجه	 پنجاه	 گرمای	 در	 آفتاب	سوزنده	 آن	 	 در آن	شرایط	سخت،	 در	
با	 قدرت،	 با	 در	همه	جا	 اهواز،	 منطقه	ی	 در	 آبادان،	 گون	 گونا اطراف	جبهه	های	 در	 آبادان	 	 در عزیز،	
و	رهبر	 به	احترام	فرمان	خدا	 و	 برای	خدا	 برای	شخص	نمی	جنگند.	 این	ها	 و	 ایستاده	اند	 استقامت	

عزیز	می	جنگند.
کنم.	ای	مردم	مسلمان	ای	برادران	و	خواهران!	در	سراسر	جهان،	درگیری	و	ابتال	 حرفم	را	خالصه	
	به	وجود	می	آید.	مسلمانان	در	سراسر	جهان	مشغول	مقاومت	اند.	جنبش	های	 	بروز برای	قدرت	ها	روز
کردن	است.	همه	ی	 نقاط	دور	دست	آسیا	در	حال	رشد	 	 آفریقا	در	خاورمیانه،	حتی	در 	 اسالمی	در
عناصر	مؤمن	مبارز	مسلمان	چشم	به	اّولین	شکوفه	ی	انقالب	اسالمی	یعنی	نظام	جمهوری	اسالمی	
ت،	بر	پایه	ی	اسالم	و	بر	پایه	ی	رهبری	

ّ
	ایران	بر	پایه	ی	مل 	ایران	دوخته	اند.	نظام	جمهوری	اسالمی	در در

کند،	 شکنی	 قانون	 کند،	 بی	نظمی	 ایران	 اسالمی	 جامعه	ی	 داخل	 در	 کسی	 گر	 ا است	 استوار	 امام	
کند،	نه	فقط	به	انقالب	 کند،	مردم	را	به	مقاومت	در	مقابل	موج	عظیم	انقالب	دعوت	 کنی	 شایعه	پرا
	ایران،	بلکه	به	آرمان	های	عزیز	مسلمانان	سراسر	جهان	خیانت	 ایران،	نه	فقط	به	جمهوری	اسالمی	در

کرده	است.
برادران	عزیز	من،	خواهران	عزیز	من	ای	جمعّیت	عظیم	نمازگزار،	ای	قشرهای	مختلف	در	سراسر	
یان،	 کشور،	ای	روحانیون،	ای	دانشجویان،	ای	روشن	فکران	ای	ارتشیان،	ای	سپاهیان	پاسدار،	ای	بازار
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گویندگان	ای	کشاورزان	ای	همه	ی	زحمت	کشان	و	 کارگران	عزیز	و	زحمت	کش،	ای	نویسندگان	و	 ای	
کند.	با	بی	نظمی	همه	 کشور	ما	حکومت	 	باید	در	 ت	ایران،	دو	جمله،	نظم،	قانون؛	امروز

ّ
ای	همه	ی	مل

باید	مبارزه	کنند.	با	بی	قانونی	همه	باید	مبارزه	کنند.	برای	فهمیدن	قانون	یک	چشم	به	قانون	اساسی،	
یک	چشم	به	مجلس	شورای	اسالمی	و	شورای	نگهبان	ببینید	قانون	اساسی،	چه	چارچوبی	معین	
کرده	و	مجلس	شورای	اسالمی	چه	قانونی	را	ارائه	می	دهد	و	تصویب	می	کند،	دولت	موظف	است	و	
	تقوای	خدا	در	جامعه	ی	ما	این	است.	 کنند.	امروز که	بر	طبق	قانون	با	نظم	عمل	 ت	موظف	است	

ّ
مل

امام	اّمت	کوشش	کرده	اند	نظم	و	قانون	را	مستقّر	کنند.	با	بی	قانونی	و	بی	نظمی	مقابله	کردند.	اّول	آرام،	
بعد	با	نهیب	و	فریاد،	بعد	با	تبیین	و	توضیح،	و	بعد	با	اقدام	عملی	و	امام	این	روش	را	ادامه	خواهد	داد.	
کردند	و	این	حّق	رهبر	است.	 	را	 کار گرفت.	در	یک	مورد	این	 گفتند	آن	چه	من	داده	ام	خواهم	 و	بارها	
طبق	قانون	اساسی	مصّوِب	مجلس	خبرگان	جمهوری	اسالمی	ایران	و	امام	باز	هم	می	تواند	به	حقوق	
کند.	 که	حضور	خود	را	در	جامعه	حفظ	 کند.	وظیفه	ی	اماّمت	او	ایجاب	می	کند	 رهبری	خود	عمل	
گوش	به	فرمان	امام	باشیم.	ما	باید	خودمان	را	با	خواست	امام	و	فرمان	امام	تطبیق	بدهیم.	و	 ما	باید	
ت	و	خون	های	شهیدان	عزیز	این	اّمت	در	وجود	این	سالله	ی	نبوت	و	این	قاّمت	رسای	

ّ
آرزوهای	این	مل

ی	است.
ّ
	و	متجل استقامت	متبلور

را	 تو	 راه	خدا	 	 در پاره	پاره	شده	ی	مجاهدان	 به	جسم	 و	شهیدان،	 کان	 پا به	حرمت	خون	 پروردگارا	
سوگند	می	دهیم،	تا	انقالب	مهدی،	رهبر	عزیز	ما	را	برای	اسالم	و	قرآن	سالم	نگاه	دار.	پروردگارا	دل	های	
کن.	پروردگارا	وحدت	 کن.	پروردگارا	به	ما	شنوایی	و	بینایی	عنایت	 ما	را	نسبت	به	فرامین	خودت	نرم	
کن.	اللهم	اغفر	للمؤمنین	و	المؤمنات	و	المسلمین	و	المسلمات	االحیاء	 این	اّمت	عظیم	را	حفظ	

منهم	و	االموات.
والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته
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گفتار نهم نمودار 
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بخش پنجم: 
عوامل انحطاط و نابودی جامعه اسالمی



گفتار دهم: فساد و انحطاط جوامع1
بسم	اهلَلّ	الّرحمن	الّرحیم

	رّب	العالمین.	نحمده	و	نستعینه	و	نستغفره	و	نتوکل	علیه	و	نصلی	و	نسلم	علی	حبیبه	 الحمدهلَلّ
اله	 و	علی	 ابی	القاسم	محّمد	 نبّینا	 و	 رساالته	سّیدنا	 مبلغ	 و	 و	خیرته	فی	خلقه	حافظ	سره	 نجیبه	 و	
و	صّل	 األرضین	 	فی	 اهلَلّ بقیة	 المعصومین.	سّیما	 المهدیین	 الهداة	 المنتجبین	 األطهرین	 األطیبین	
	 ،	قال	اهلَلّ 	بتقوى	اهلَلّ علی	ائمة	المؤمنین	و	حماة	المستضعفین	و	والة	المسلمین.	اوصیکم	عباداهلَلّ
َن  ّمِ َقِریٌب  ِه  الّلَ ِإّنَ َرْحَمَت  اِحَها َواْدُعوُه َخْوًفا َوَطَمًعا 

َ
َبْعَد ِإْصل ْرِض 

َ
أ

ْ
ال ا ُتْفِسُدوا فِی 

َ
»َول کتابه	 الحکیم	فی	

ُمْحِسِنیَن«2
ْ
ال

	را	توصیه	می	کنم	و	دعوت	می	کنم	به	رعایت	تقوا	و	حفظ	حدود	 همه	ى	برادران	و	خواهران	نمازگزار
	زبان	و	رعایت	امر	و	نهی	الهی	 الهی	و	توصیه	می	کنم	به	توّجه	و	ذکر	و	انس	با	یاد	پروردگار	در	دل	و	در
که،	برخی	از	جوامع	بشرى	بعد	از	 کردم	این	بود	 که	در	دو	هفته	قبل	شروع	 در	قول	و	در	عمل.	بحثی	
کشانده	شدند؛	احیانًا	در	درون	این	جوامع	یک	 با	یک	حرکتی	و	اصالحی	به	خیر	و	صالح	 که	 آنی	
	بین	 که	سالمت	آن	ها	را	و	صالح	حال	آن	ها	را	از بیماری	هایی	و	یک	ضعف	هایی	به	وجود	می	آید،	
در	 که	 مادى.	همان	طورى	 لحاظ	 از	 هم	 و	 معنوى	 لحاظ	 از	 هم	 می	کند،	 را	ضعیف	 می	برد،	جامعه	
که	 کردم	 عرض	 و	 است؛	 افتاده	 اتفاقاتی	 چنین	 بشر	 گذشته	ى	 تاریخ	 طول	 در	 بشرى	 اجتماعات	
جامعه	ى	اسالمی	ما	که	امروز	دوران	رشد	و	شکوفایی	و	جوانی	خود	را	می	گذراند،	بسیار	شایسته	است	
که	به	آن	ها	 کند	 که	این	بیماری	ها	را،	این	ضعف	ها	را،	این	خطرها	را،	میکروب	ها	را	بشناسد	و	سعی	
	رو	به	رشد	ما،	همیشه	همین	صالح	را،	همین	صحت	را،	 کشور آلوده	نشود.	تا	جامعه	ى	اسالمی	ما	و	

کمال	را	داشته	باشد. همین	وضع	رو	به	
و	 بد	 عاقبت	 و	 می	کند	 تشریح	 را	 شده	اند	 بیماری	ها	 آن	 	 دچار که	 جوامعی	 وضع	 کریم	 قرآن	 	 در

1.بیانات	در	خطبه	اول	نماز	جمعه	67/09/25
2.اعراف:	56
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که	دچار	 آن	جوامعی	 از	وضعّیت	 قرآن	 تعبیر	 می	دهد.	 اسالم	شرح	 ت	
ّ
مل ما	 براى	 را	 آن	ها	 نامطلوب	

	بین	بردیم	یا	بدبخت	 کردیم،	از ک	 کت	است.	می	فرماید	ما	جوامعی	را	هال فساد	و	انحطاط	شدند	هال
کت	 	این	قبیل؛	البّته	هال کردیم،	به	خاطر	فالن	عمل	زشت،	یا	فالن	بیمارى	عمومی،	یا	چند	عامل	از
کت	قوم	نوح،	یا	قوم	هود	یا	قوم	صالح	 	اتفاق	افتاده،	مثل	هال 	اّمتهاى	گذشته	و	در	دوران	تاریخ	مکرر در
که	بروید	 	قرآن	ذکرشان	آمده	و	قرآن	دستور	داده	است	به	مسلمین	 	این	ها	در که	بعضی	از یا	قوم	لوط	
	نزدیک	ببینید؛	مثل	این	که	ما	امروز	می	رویم	مثاًل	کاخهاى	ویران	 بقایاى	تمّدن	آن	ها	و	زندگی	آن	ها	را	از
گذشت	قرن	ها	 	نزدیک	مشاهده	می	کنیم،	و	امروز	بعد	از	 شده	ى	فالن	پادشاه	یا	فالن	پادشاهان	را	از
گذشت	 از	 و	بعد	 با	چه	جبروتی	آن	روزها	زندگی	می	کردند	 و	 با	چه	قدرتی	 که	آن	ها	 کشف	می	کنیم	
چند	قرن	یا	چند	نسل،	آن	عظمت	بر	باد	رفته،	آن	فرهنگ	نابود	شده	و	از	آن	ها	هیچ	چیزى	براى	روزگار	
که	قوم	شعیب	بودند،	یا	 کنونی	باقی	نمانده.	قرآن	هم	می	گوید	بروید	ویرانه	هاى	شهر	مدین	را	-	مثاًل	-	
که	 کنید	 کنید،	تأمل	 ک	شدند	و	فکر	 	اقوام	گذشته	ى	دیگر	را	ببینید،	ببینید	این	ها	چطور	هال برخی	از

کت	آن	ها	چه	بود،	شما	آن	وضعّیت	را	تکرار	نکنید. علت	هال
که	مثاًل	یک	 کت	اقوام	به	این	معنا	نبوده	است	 که	هال گفت	 در	دوران	هاى	بعدى	تاریخ	شاید	بشود	
کت	 	اقوام	گذشته	بود.	هال 	بین	ببرد،	آن	چنانی	که	در عذابی	از	آسمان	نازل	بشود	و	همه	ى	آن	مردم	را	از
اقوام	در	دوران	هاى	بعدى	تاریخ	تا	آن	جایی	که	ماها	می	شناسیم	در	قرون	گذشته،	به	این	صورت	بوده	
ت	

ّ
که	یک	قومی	به	خاطر	داشتن	همان	ضعفها	و	بیماری	ها	به	وسیله	ى	قوم	دیگرى،	به	وسیله	ى	مل

	بین	رفته،	 گرفتند.	علمشان،	تمّدنشان،	استقاللشان،	هویت	فرهنگی	شان	از دیگرى	مورد	تهاجم	قرار	
زیر	دست	شدند،	ذلیل	شدند،	ضعیف	شدند،	و	خالصه	فاسد	و	تباه	شدند،	نابود	شدند.

که	در	 	آن	بیماری	ها	می	شوند،	آن	به	زبان	امروز	ما	-	 که	دچار ت	هایی	است	
ّ
	فساد؛	سرنوشت	مل

از	 تباه	شدن.	فساد	یعنی	چه؟	یعنی	 و	 از	فاسد	شدن	 او	عبارت	است	 قرآن	هم	مکرر	تکرار	شده	-	
درون	خالی	شدن	و	پوک	و	عناصر	انسانی	را	عناصر	قدرت	و	شخصیت	را	از	دست	دادن،	این	معناى	
یعنی	 فاسد	می	شود،	 و	 وقتی	می	پوسد	 یا	یک	جسمی	 فاسد	می	شود،	 وقتی	 میوه	 فساد	است.	یک	
کرده؛	آن	 ممکن	است	ظاهر	او	هم	به	شکل	قبلی	باقی	باشد،	اّما	حقیقت	او	و	واقعّیت	او	تغییر	پیدا	
که	ظاهر	 خصوصیات	مثبت	را	دیگر	دارا	نیست.	فساد	یک	جامعه	یعنی	این؛	مثل	یک	ساختمانی	
یانه	ها	و	موش	ها	و	حیوانات	نابود	کننده	و	فاسد	 ساختمان	بر	سرپاست	اّما	داخل	پی	ها	ساختمان	مور
این	 یک	ضربه	ى	شدید	 یا	 طوفان	 یک	 نگذاشتند.	 باقی	 از	ساختمان	چیزى	 و	 کردند،	 نفوذ	 کننده	

ساختمان	را	فرو	خواهد	ریخت.	فساد	یک	جامعه	یعنی	این.
که	دچار	فساد	به	معناى	قرآنی	آن	می	شوند،	در	ظاهر	وقتی	انسان	نگاه	می	کند	شاید	 لذا	جوامعی	
که	ظاهر	آن	ها،	شما	در	 	امروز	 کشورهاى	وابسته	در	جهان	سّوم	 زرق	و	برق	هم	دارند؛	مثل	خیلی	از	

فساد جامعه 
کریم در قرآن 
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و	 ضعف	 دچار	 کشورهایشان	 که	 التین	 آمریکاى	 یا	 آفریقایی	 کشورهاى	 این	 	 از بسیارى	 پایتخت	
که	انسان	عبور	 گر	بروید؛	ظواهر،	ظواهر	پر	زرق	و	برقی	است.	توى	خیابان	ها	 انحطاط	واقعی	هستند،	ا
می	کند	هیچ	چیز	ناپسندى	علی	الظاهر	به	چشم	نمی	رسد	در	دید	اّول،	خیابانی	است	و	ساختمانی	
است	و	ماشین	هایی	است	و	زندگی	معمولی	مردم	است	و	رفت	و	آمد.	اّما	در	بطن	جامعه	که	می	روید،	
و	در	حقیقت	 تأثیرپذیر	 ندارد.	ضعیف،	 از	خود	قدرتی،	شخصیتی	 این	جامعه	هیچ	گونه	 می	بینید	
نیست.	 جوامعی	 چنین	 در	 واقعی	 قدرت	 	- خالی	 تو	 شده،	 تهی	 میان	 و	 شده	 تباه	 یعنی	 	- فاسد	
نمی	توانند	این	جوامع	روى	پاى	خود	بایستند،	نمی	توانند	خودشان	را	جلو	ببرند	و	تکامل	ببخشند.	
یادى،	نه	اخالق	و	معنوّیتی،	نه	رفاه	 نمی	توانند	در	تکامل	عمومی	بشر	نقشی	داشته	باشند،	نه	علِم	ز

	این	جوامع	نیست.	این	ها	جوامع	فاسد	و	تباه	هستند. عمومی	اى،	هیچی	در
حاال	براى	این	که	معناى	فساد	-	یعنی	تباهی	یک	جامعه	یا	یک	دستگاه	زندگی	به	این	معنا	-	روشن	
	رفته	یادداشت	کردم	برایتان	می	خوانم،	 	آن	به	کار 	آیات	قرآن	را	که	کلمه	ى	فساد	در بشود،	من	چند	آیه	از
که	معناى	انحطاط	 	انحطاط	یک	جامعه	یا	فساد	یک	جامعه	چیست.	بعد	 	ما	از تا	معلوم	بشود	منظور
گفتند،	یکی	 که	قباًل	 و	معناى	فساد	را	درست	فهمیدیم،	آن	وقت	عوامل	اش	را	برایتان	خواهم	شمرد،	
از	عواملش	فساد	اخالقی	است	مثاًل،	یکی	از	عوامل	اختالفات	درونی	جامعه	است،	یکی	از	عوامل	
کردن	ارزش	هاى	اصولی	در	آن	جامعه	است	و	در	جامعه	ى	ما	و	 ظلم	است،	یکی	از	عوامل	فراموش	
گفت.	معناى	فساد	را	از	 کردن	ارزش	هاى	انسانی	است.	این	ها	را	بعد	خواهم	 جوامع	اسالمی	فراموش	
گر	 َفَسَدتا«1	یعنی	ا

َ
ُه ل  الّلَ

َ
ْو کاَن فیِهما آِلَهٌة ِإلّا

َ
	می	شود	فهمید.	یک	جا	می	فرماید	»ل این	آیات	اجمااًل

بر	آفرینش	دو	مدّبر	و	دو	آفریننده	و	دو	خدا	وجود	می	داشت،	عالم	فاسد	می	شد.	فاسد	می	شد	یعنی	
کننده	و	پیش	برنده	اى	 که	آن	قوانین	مرتب	 چه؟	یعنی	نظام	عالم	به	هم	می	ریخت؛	آن	نظم	و	ترتیبی	
	این	جا	به	معناى	 	بین	می	رفت.	فساد	پس	در 	این	عالم	هست،	این	ها	همه	بر	هم	می	خورد	و	از که	در
کند.	در	یک	آیه	اى	 که	بتواند	جهان	را	اداره	 کمیت	قوانین	و	سنت	هاى	درستی	 در	هم	بودن	و	عدم	حا
َتْجَعُل ِفیَها َمن ُیْفِسُد ِفیَها َوَیْسِفُک 

َ
وا أ

ُ
دیگر	از	قول	فرشتگان	در	هنگام	آفرینش	انسان	می	فرماید	که	»َقال

که	آیا	 که	می	خواست	آدم	را	بیافریند،	 کردند	هنگامی	 َماَء«2	یعنی	مالئکه	به	خداى	متعال	عرض	 الّدِ
که	مورد	نظر	فرشتگان	 که	فساد	می	کند؟	و	خونریزى	می	کند.	آن	فسادى	 کسی	را	می	آفرینی	 در	جهان	
که	انسان	ها	در	طول	عمر	بشر	انجام	دادند.	ظلم	ها،	 کارهاى	خالفی	 الهی	بود،	عبارت	بود	از	همین	
که	نظام	عالم	را	 که	انسان	ها	انجام	می	دهند،	 کارهاى	بدى	 بی	عدالتی	ها،	خونریزی	ها،	جنایت	ها	و	
و	طبیعت	عالم	را	دگرگون	می	کند	و	خراب	می	کند.	بسیارى	از	چیزهایی	هست	در	طبیعت	جهان	

که	می	تواند	براى	یک	زندگی	خوب	مورد	استفاده	قرار	بگیرد. 	این	خاک،	 	این	آب،	در 	این	هوا،	در در

1.انبیاء:	22
2.بقره:	30
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بشر	موجب	 زندگی	 در	 آن	ها	 بود،	 فرشتگان	 نظر	 مورد	 که	 ناباب	همان	خصلت	هایی	 	 انسان	های	
کننده.	مثاًل	از	همین	 که	این	ها،	این	نیروهاى	حیاتی	عالم	تبدیل	بشوند	به	نیروهاى	تخریب	 می	شود	
طبیعت،	بمب	اتمی	را	بشر	درست	می	کند	و	چند	میلیون	انسان	را	در	یک	لحظه	نابود	می	کند.	این	
	افراد	بشر	قدرت	را	به	 کسی	از 	این	قبیل	فسادها؛	یا	 که	مورد	نظر	فرشتگان	بود	و	از همان	فسادى	است	
	بین	 گرسنگی	مثاًل	در	صحراهاى	آفریقا	از 	بر	انسان	ها،	میلیون	ها	انسان	را	از	 دست	می	گیرد	و	با	فشار

که	مورد	نظر	فرشتگان	است. می	برد،	این	فساد	عالم	است.	آن	چیزى	است	
گر	 ْرض«1	یعنی	ا

َ
أ

ْ
َماَواُت َوال َفَسَدِت الّسَ

َ
ْهَواَءُهْم ل

َ
أ َحّقُ 

ْ
َبَع ال

َ
اّت ِو 

َ
»َول در	یک	آیه	اى	دیگر	باز	می	فرماید	

گر	 که	همان	روال	مورد	اراده	ى	پروردگار	در	طبیعت	جهان	و	طبیعت	بشر	و	زندگی	انسان	است،	ا حّق	
این	تابع	هواها	و	هوس	هاى	مردم	می	شد	و	به	میل	مردم	حدود	و	صدور	}حد{،	حّق	معّین	می	شد،	
	آفرینش	هست	 که	در همه	ى	زمین	و	آسمان	فاسد	می	شد.	یعنی	چه؟	یعنی	این	نظم	و	ترتیب	درستی	

به	هم	می	ریخت.
ِبَبْعٍض  َبْعَضُهم  اَس  الّنَ ِه  الّلَ َدْفُع  ا 

َ
ْول

َ
»َول می	فرماید	 انسان	ها	 زندگی	 به	 نزدیک	تر	 دیگر	 یک	جاى	 در	

را	دفع	 و	آن	ها	 از	مردم	 از	مردم	دفاع	نمی	کردند	در	مقابل	بعضی	دیگر	 گر	بعضی	 ا ْرض«2	
َ
أ

ْ
ال َفَسَدِت 

َّ
ل

می	شد؟	 فاسد	 چطور	 می	شد.	 فاسد	 زمین	 نمی	داشتند،	 باز	 	 تجاوز از	 نمی	زدند،	 پس	 و	 نمی	کردند	
ط	می	شدند	و	همه	چیز	را	به	هم	می	ریختند.	انسان	ها	را	ذلیل	

ّ
یعنی	متجاوزین	و	زورگوها	بر	زمین	مسل

می	کردند،	َبرده	می	کردند.	ثروت	های	عالم	را	براى	مقاصد	بد	صرف	و	خرج	می	کردند	و	این	فساد	زمین	
است.

که	یک	جایی	 ْفَسُدوَها«3	پادشاهان	وقتی	
َ
وا َقْرَیًة أ

ُ
وَک ِإَذا َدَخل

ُ
ُمل

ْ
در	یک	آیه	ى	دیگر	می	فرماید »ِإّنَ ال

فسادى	 می	کنند.	 فاسد	 را	 آن	 می	شوند	 شهرى	 یک	 یا	 کشورى	 یک	 وارد	 فاتحانه	 و	 می	کنند	 فتح	 را	
را	 از	چه	قبیل	فسادى	است؟	یعنی	می	آیند	آن	جا	ثروت	های	مردم	 که	پادشاهان	به	وجود	می	آورند،	
کسانی	به	 کسانی	را	بر	 چپاّول	می	کنند،	زندگی	مردم	را	ناامن	می	کنند،	افرادى	را	به	ظلم	می	ُکشند،	

که	در	زمین	به	وسیله	ى	پادشاهان	به	وجود	می	آید. ط	می	کنند.	این	آن	فسادى	است	
ّ
ناحّق	مسل

فِی  ُتْفِسُدّنَ 
َ
ل ِکَتاِب 

ْ
ال فِی  ِإْسَراِئیَل  َبِنی  ی 

َ
ِإل »َوَقَضْیَنا  به	بنی	اسرائیل	می	فرماید	 یا	یک	جا	در	خطاب	

اخطار	 این	جور	 آن	ها	 به	 و	 کردیم	 	 ّ	 این	جور بنی	اسرائیل	 براى	 ما	 َکِبیًرا«4	 ا  ّوً
ُ
ُعل ّنَ 

ُ
َتْعل

َ
َول َتْیِن  َمّرَ ْرِض 

َ
أ

ْ
ال

کرد،	فساد	بنی	اسرائیل	 که	شما	دو	مرتبه	در	زمین	فساد	خواهید	 که	سرنوشت	شما	این	است	 کردیم	
کشتند؛	 که	انبیاء	الهی	را	 چی	بود؟	فساد	بنی	اسرائیل	در	یک	نوبت	در	مواجهه	ى	با	انبیاء	الهی	بود،	

1.مؤمنون:	71
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کشور	 مانع	از	رواج	حکومت	حّق	و	نبوت	حضرت	مسیح	و	همچنین	در	مقابل	پیغمبر؟ص؟	ما	در	فتح	
امروز	 همین	 شاید	 هم	 دیگر	 نوبت	 یک	 بودند.	 کرده	 فساد	 زمین	 در	 و	 می	شدند،	 جهان	 و	 خودشان	
کشورهاى	 	بین	مسلمان	ها،	ایجاد	ناامنی	در	 که	فساد	بنی	اسرائیل	به	معناى	ایجاد	اختالف	در باشد	
اسالمی،	غصب	سرزمین	هاى	مردم،	اخراج	انسان	ها	از	خانه	ى	خودشان	و	سرزمین	هاى	خودشان،	به	

ت	و	یک	جمعّیت،	فساد	یعنی	این.
ّ
هم	ریختن	نظام	زندگی	حّق	و	عادالنه	ى	یک	مل

َنْحُن  َما 
َ
ِإّن وا 

ُ
َقال ْرِض 

َ
أ

ْ
ال فِی  ُتْفِسُدوا  ا 

َ
ل ُهْم 

َ
ل ِقیَل  ِإَذا  »َو که	 یک	جا	دیگر	راجع	به	منافقین	می	فرماید	

ُمْفِسُدوَن«1	نسبت	به	منافقین	می	گوید	این	ها	فساد	می	کنند	در	زمین.	
ْ
ال ُهُم  ا آن هم  

َ
ل
َ
أ ُمْصِلُحوَن * 

که	خودش	را	طرفدار	حّق	نمایش	می	دهد،	اّما	در	 فساد	منافق	در	جامعه	چیه؟	فساد	منافق	این	است	
باطن	باطل	را	ترویج	می	کند.	در	حقیقت	ارزش	هاى	موجود	جامعه	را	به	هم	می	ریزد.	روى	اعتقادات	
انسان	هاى	ساده	لوح	اثر	می	گذارد.	وضع	بینش	صحیح	را	در	جامعه	مختل	می	کند،	این	فساد	است.	

که	االن	نمی	خوانم. کردم؛	 که	من	بعضی	دیگرش	را	هم	یادداشت	 	آیات	فراوانی	دیگرى	 و	همین	طور
که	 به	طور	خالصه	فساد	در	یک	جامعه	یا	در	روى	زمین،	یا	حّتی	در	یک	فرد،	به	معناى	این	است	
کم	بر	وجود	جامعه	یا	فرد	هست،	این	ها	مختل	بشود.	جامعه	از	 که	حا قوانین	صحیح	و	طبیعی	الهی	
	فقر	بشود،	دچار	بی	سوادى	 لحاظ	ماّدى	و	معنوى	دچار	اختالل	بشود،	از	جهت	ماّدى	جامعه	دچار
بشود،	دچار	کمبود	درآمد	بشود،	دچار	ضعف	بنیه	ى	دفاع	بشود،	دچار	کمبود	دانش	و	معرفت	بشود،	
یعنی	 	- معنوى	 از	جنبه	ى	 فساد	 است.	 فساد	 این	 ماّدى	 از	جنبه	ى	 این	 مادى؛	 عقب	ماندگی	هاى	
و	 و	حسد	 دروغ	 و	 رشوه	 آن	جامعه	 در	 کند،	 پیدا	 بارى	جنسی	 و	 بی	بند	 کند؛	 پیدا	 	- اخالقی	 فساد	
کم	بشود،	این	یک	جامعه	ى	فاسد	است.	پس	یک	جامعه	ى	 حرص	و	بخل	و	تبعیض	و	بی	عدالتی	حا
که	هم	از	لحاظ	معنوى،	هم	از	لحاظ	 که	از	همه	جهت	فاسد	است،	آن	جامعه	اى	است	 کامل	 فاسد	
گر	شما	 	این	تباهی	ها	شده،	این	جامعه	ماندنی	نیست.	این	نظام	سر	پا	ماندنی	نیست.	ا ماّدى	دچار
که	هم	از	لحاظ	مادى،	هم	از	لحاظ	معنوى	دچار	فساد	و	انحطاط	بود،	 کردید	 نظامی	را	در	دنیا	پیدا	
یعنی	دچار	کمبود	علمی،	کمبود	اخالقی	و	تقوایی،	کمبود	مالی،	کمبود	بنیه	ى	دفاعی،	کمبود	ابتکار	
و	آلوده	ى	به	انواع	ضعفها،	این	جامعه	و	این	نظام	یقینًا	بدانید	یک	نظام	پوک	و	سست	و	ناپایدارى	
یانه	پی	هاى	آن	را	خورده	باشد،	از	بین	خواهد	رفت	و	در	 که	مور است،	با	یک	طوفان	مثل	ساختمانی	

هم	خواهد	ریخت.
ما	می	توانیم	در	همین	زندگی	نزدیک	جامعه	ى	خودمان	در	دوران	رژیم	ستم	شاهی	این	را	ببینیم.	
از	لحاظ	معنوى	هم	جامعه	دچار	فساد	شده	بود،	از	لحاظ	ماّدى	هم	دچار	فساد	شده	بود.	آن	نظامی	
کند،	 که	توانست	آن	نظام	را	سرنگون	 کم	بود	آن	نظام	ماندنی	نبود،	منتها	آن	نیرویی	 که	بر	جامعه	حا

1.بقره:	11	و	12

نتیجه فساد 
جوامع
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گر	 	ا
ّ

که	این	جور	شد،	واال کرد	 که	از	درون	خود	جامعه	سرکشید.	و	خدا	رحم	 نیروى	انسانی	و	ایمانی	بود	
	بیرون	می	خواست	با	یک	تهاجم	 که	آن	جامعه	به	همان	شکل	باقی	می	ماند،	دشمنی	از کنیم	 فرض	
که	هم	حمله	می	کردند،	یقینًا	 نظامی،	یا	با	یک	وضع	تهاجم	مثاًل	اقتصادى	و	امثال	آن	ها	حمله	بکند	
گذشته	و	ارزش	هاى	این	جامعه	هیچ	باقی	نمی	ماند.	حسن	 چیزى	از	فرهنگ	و	تمّدن	و	افتخارات	
که	از	درون	خود	جامعه	ى	ما	از	وسط	آن	ویرانی	ها	و	خرابی	ها	و	فسادها	یک	نهال	ایمانی	 	این	بود	 کار
	بین	برد.	در	همه	جاى	 سرسبزى	سر	کشید،	او	بود	که	آن	نظام	ستم	شاهی	را	تکان	داد	و	حرکت	داد	و	از

دیگر	دنیا	هم	همین	جور	است.
که	شما	می	بینید	سر	پا	هستند،	با	این	که	فساد	معنوى	دارند،	علت	اش	این	 این	اجتماعات	غربی	
کردند.	یعنی	باقوت	مدیریت،	 که	فساد	ماّدى	ندارند،	از	لحاظ	ماّدى	وضع	خودشان	را	محکم	 است	
که	خود	همین	ها	هم	از	 کردند،	 که	بر	جامعه	ى	خودشان	حکم	فرما	 گون،	با	نظمی	 گونا با	ابتکارهاى	
گرفتند	در	اصل،	توانستند	 که	دست	آن	ها	افتاده	و	از	تمّدن	اسالمی	 تعالیم	انبیاء	است	در	حقیقت	
جامعه	را	سر	پا	نگه	دارند.	از	لحاظ	معنوى	وضعشان	به	شدت	بد	است،	اّما	از	لحاظ	ماّدى	توانستند	
خودشان	را	سر	پا	نگه	دارند.	علم	شان	را،	ابتکارشان	را	و	مدیریت	شان	را	و	نظم	اجتماعی	خودشان	را	
	ارکان	این	نظم	ماّدى	هم	مختصر	خللی	وارد	بیاید،	همین	اجتماعات	 حفظ	کنند.	به	مجّرد	این	که	در
نخواهند	 را	 مقابل	طوفان	ها	 در	 ماندن	 توان	 و	 تاب	 برق	هم	 و	 زرق	 آن	 با	 پیکر	غربی	 کوه	 علی	الظاهر	
آن	 دچار	 که	 جامعه	اى	 سرنوشت	 پس	 خب	 رفت.	 خواهند	 بین	 از	 شد،	 خواهند	 نابود	 و	 داشت	

بیمارى	ها	بشود،	فاسد	شدن	است.
	یک	چنین	فسادى	به	آن	جامعه	روى	خواهد	داد	و	عارض	خواهد	شد.	هم	فساد	ماّدى،	هم	فساد	
کم	بر	این	جامعه	خواهد	شد.	صفات	انسانی	 معنوى،	یعنی	از	هم	پاشیدگی	و	پوکی	ماّدى	و	معنوى	حا
	این	جامعه	رشد	نمی	کند،	دانش	رشد	پیدا	نمی	کند،	ابتکار	و	خالقیت	رشد	پیدا	نمی	کند،	قدرت	 در
کننده	ى	 تجدید	 هنرهاى	 داراى	 و	 فعال	 و	 بانشاط	 و	 سرزنده	 انسان	ها	 نمی	کند،	 پیدا	 رشد	 دفاعی	
حیات	در	آن	جامعه	نخواهند	بود	و	جامعه	رو	به	انحطاط	خواهد	رفت.	این	سرنوشت	آن	اجتماعی	
	این	 	آن	بیماری	ها	باشد.	حاال	آن	بیماری	ها	چیه؟	من	چند	تا	از که	دچار کشورى	است	 است	و	آن	
و	در	 کردم	 به	صورت	فهرست	در	خطبه	ى	چند	هفته	پیش	-	دو	هفته	-	پیش	عرض	 را	 بیماری	ها	
را	در	وضع	جامعه	 تأثیرشان	 را	تشریح	می	کنم،	 آینده	ان	شاءاهلل	یکی	یکی	این	بیماری	ها	 هفته	هاى	
جامعه	مان	 و	 هستیم	 اسالمی	 نوین	 نظام	 یک	 پدیدآورندگان	 حقیقت	 در	 که	 ما	 تا	 می	کنم،	 عرض	
	آن	بیماری	ها	خودمان	را	مصون	 کنیم	از 	در	شور	جوانی	و	هیجان	انقالب	بسر	می	برد،	سعی	 بحمداهلَلّ
را	 که	خودشان	 مردم	است،	 وظیفه	ى	عامه	ى	 وظیفه	ى	مسئولین	است،	هم	 بداریم.	هم	 اّمان	 	 در و	

که	نگذارند	چنین	بیمارى	هایی	در	جامعه	به	وجود	بیاید. موظف	بدانند	و	مسئول	بدانند	
والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته.

علت سرپاماندن 
 جوامع غربی 

علی رغم فساد
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گفتار یازدهم: فسق و دنیاطلبی باعث خروج از دین و عذاب الهی1
بسم	اهلَلّ	الّرحمن	الّرحیم

	رّب	العالمین.	نحمده	و	نستعینه	و	نستغفره	و	نؤمن	به	و	نتوکل	علیه	و	نصلی	و	نسلم	 الحمدهلَلّ
علی	حبیبه	و	نجیبه	و	خیرته	فی	خلقه	سّیدنا	و	نبّینا	ابی	القاسم	محّمد	و	علی	اله	األطیبین	األطهرین	
المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	 ائمة	 	فی	األرضین	و	صّل	علی	 بقیةاهلَلّ المنتجبین	سّیما	
ْیَها	

َ
	َعل َمْرَنا	ُمْتَرِفیَها	َفَفَسُقوا	ِفیَها	َفَحّقَ

َ
َیًة	أ ْهِلَک	َقْر

ُ
ن	ّن

َ
َرْدَنا	أ

َ
ِإَذا	أ کتابه:	»َو 	حکیم	فی	 المؤمنین.	قال	اهلَلّ

ْرَناَها	َتْدِمیًرا«2 	َفَدّمَ
ُ

َقْول
ْ
ال

و	 تقوا	 رعایت	 به	 می	کنم	 دعوت	 و	 می	کنم	 توصیه	 را	 	 نمازگزار عزیز	 خواهران	 و	 برادارن	 همه	ى	
که	خداى	متعال	 کردار؛	و	امیدوارم	 	و	 پرهیزگارى	و	خوف	الهی	و	یاد	خداوند	در	همه	ى	اعمال	و	رفتار
کنیم	و	راه	تقوا	را	پیش	 	این	فرصت	هاى	الهی	در	خود	تقویت	 که	مایه	ى	تقوا	را	در به	ما	توفیق	دهد	

بگیریم	و	ادامه	بدهیم.
نقطه	 این	 به	 و	 انحطاط	می	کند،	داشتیم	 	 را	دچار که	یک	جامعه	 و	عواملی	 بحثی	درباره	ى	علل	
که	مترفین	جامعه	-	یعنی	خوشگذرانان	و	متنعمین	 	این	علل	و	عوامل	این	است،	 که	یکی	از رسیدیم	
مردم	-	در	جامعه	فسق	و	فجور	و	خالف	و	فساد	پیشه	می	کنند،	و	فضاى	جامعه	را	و	معنوّیت	جامعه	
گرفته	می	شود	و	جامعه	به	حال	 	این	جامعه	 از و	تدریجًا	عوامل	حیات	و	رشد	 را	َمغشوش	می	کنند	
که	 کردیم	 کردیم	و	عرض	 	معنا	 کردم،	اجمااًل که	تالوت	 پوکی	و	پوچی	می	افتد؛	و	این	آیه	ى	شریفه	را	
ک	آن	جامعه	معرفی	شده.	 	این	آیه	ى	شریفه	فسق	مترفین	و	متنّعمین	مایه	ى	انحطاط	و	دمار	و	هال در
آن	 و	 ان	شاءاهلل	 کرد	 از	همین	بحث	صحبت	خواهم	 دیگر	هم	 در	یک	فصل	 آیه	 این	 درباره	ى	 البّته	
	انحطاط	می	کند،	ظلم	و	ستمگرى	 ی	جوامع	را	دچار

ّ
کل که	به	 که	یکی	از	عواملی	 مسأله	ى	ظلم	است،	

تفسیر	 و	 کرد	 آن	جا	هم	ان	شاءاهلل	مطرح	خواهم	 را	 آیه	 این	 که	 افراد	جامعه	است؛	 به	حقوق	 	 و	تجاوز

1.بیانات	در	خطبه	اول	نماز	جمعه	67/11/07
2.اسراء:	16

فسق مترفین
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خواهم	داد.	فعاًل	از	بعد	ظلم	و	تبعیض	به	این	آیه	نمی	نگریم	و	بحث	نمی	کنیم،	بلکه	از	جهت	فسق	
یاد	و	غوطه	خوردن	در	نعمت	و	غرق	شدن	در	نعمت	ها	فسق	است،	و	فسق	هم	 که	الزمه	ى	ثروت	هاى	ز
در	هر	جامعه	اى	موجب	انحطاط	و	زوال	است.	دو-	سه	نکته	را	در	اطراف	این	قضّیه	در	خطبه	ى	قبل	
	آن	رابطه	به	ذهن	می	رسد. که	سؤال	هایی	در که	ان	شاءاهلل	به	یاد	برادران	و	خواهران	باشد	 کردم	 عرض	
	تأثیر	فسق	و	فجور	و	خروج	از	دین	و	عدم	رعایت	تقوا	 امروز	وعده	کردم	که	آیاتی	را	که	و	روایاتی	را	که	در
که	این	معنا	را	بیان	می	کند	 که	این	حالت	جامعه	را	به	انحطاط	می	کشاند،	آیاتی	 و	بیان	این	مطلب	
کنم.	عرض	می	کنم	و	بحث	بعدى	را	می	گذارم	براى	 	این	باره	وارد	شده	اجمااًل	عرض	 که	در و	روایاتی	

کنیم. 	برگزار	 که	ان	شاءاهلل	بحث	ها	را	قدرى	به	اختصار هفته	ى	بعد	
	و	 ک	و	دمار که	هال 	آیات	قرآن	در	موراد	متعدّدى	وقتی	انسان	فحص	می	کند،	مشاهده	می	کند	 در
	قرآن	تعبیر	شده	است	به	 که	از	آن	در انحطاط	و	واژگونی	نظام	ها	و	جوامع	منوط	شده،	به	همین	چیزى	
کفر	 که	فسق	به	معناى	خروج	از	حکم	خدا	و	حکم	دین	است،	چه	به	صورت	 کردیم	 فسق؛	و	عرض	
گناهان.	یک	آیه	در	باب	بنی	اسرائیل	است	و	آن	حادثه	ى	سرگردانی	 و	انکار	و	چه	به	صورت	ارتکاب	
از	نظام	 و	 را	حضرت	موسی	نجات	داد،	 که	وقتی	بنی	اسرائیل	 چهل	ساله	ى	بنی	اسرائیل؛	می	دانید	
که	شاید	بیت	المقّدس	 ظالمانه	ى	فرعونی	خالص	شدند،	آن	ها	را	به	شهر	مقّدس	و	سرزمین	طّیب	-	
که	در	آن	شهر	هستند	را	قلع	و	 که	وارد	آن	شهر	بشوند	و	ستمگرانی	 است	-	آورد	و	به	آن	ها	دستور	داد	
قمع	کنند.	تنبلی	و	بی	حالی	و	نافرمانی	بنی	اسرائیل	این	جا	گریبان	آن	ها	را	گرفت.	امر	پیغمبر؟ص؟خدا	
را	اطاعت	نکردند،	وارد	شهر	نشدند،	نجنگیدند،	مبارزه	نکردند،	خداى	متعال	هم	آن	ها	را	محکوم	
	بیابان	ها	می	گشتند	با	 ْرِض«1	چهل	سال	در

َ
أ

ْ
ال َیِتیُهوَن فِی  ْرَبِعیَن َسَنًة 

َ
کرد	به	سرگردانی	چهل	ساله.	»أ

	این	مورد	 که	در کردیم.	آیه	اى	 که	نظیر	آن	را	ما	در	زمان	خودمان	هم	در	مواردى	مشاهده	 حال	آوارگی،	
که	در	سوره	بقره	است	می	فرماید: نسبت	به	بنی	اسرائیل	وارد	شده	این	است،	

که	به	خودشان	ظلم	 کسانی	 َیْفُسُقوَن«2	این	 ِبَما َکاُنوا  َماِء  َن الّسَ ّمِ ِرْجًزا  ُموا 
َ
ِذیَن َظل

َّ
ال ی 

َ
َعل َنا 

ْ
نَزل

َ
»َفأ

و	 بر	این	ها	رجز	 از	آسمان	 کردند،	ما	 را	بکنند،	و	سرپیچی	 امر	الهی	 کردند،	و	حاضر	نشدند	اطاعت	
عذاب	فرستادیم،	که	عذاب	الهی	براى	بنی	اسرائیل	همین	سرگردانی	چهل	ساله	بود.	یک	جا	دیگر	باز	
که	حضرت	موسی	براى	حفظ	قداست	 در	همین	مورد	بنی	اسرائیل	در	قضّیه	ى	اصحاب	ثبت،	وقتی	
کاله	شرعی	 کردند	و	 	این	روز	ماهی	نگیرند،	و	این	ها	حیله	 که	در روز	شنبه	به	بنی	اسرائیل	دستور	داد	
یا	حفر	کردند،	آب	را	در	روزى	که	شنبه	نبود	به	این	حوضچه	ها،	 درست	کردند	و	حوضچه	هایی	کنار	در
که	ماهی	فراوانی	هم	روزهاى	شنبه	در	آب	پیدا	می	شد،	و	راه	 	روز	شنبه	آب	را	هدایت	می	کردند	 در
که	ماهیگیرى	ممنوع	نبود	 یا	قطع	می	کردند	-	روز	یک	شنبه	 را	می	بستند	-	یعنی	حوضچه	ها	را	از	در

1.مائده:	26
2.بقره:	59

تأثیر فسق بر 
خروج از دین و در 
نهایت، عذاب 
الهی
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را	می	گرفتند.	-کاله	شرعی-	 این	ها	 بودند	 آمده	 گودال	ها	 این	 به	 روز	شنبه	 که	 می	رفتند	ماهی	هایی	
می	فرماید	 کنید.	 مالحظه	 را	 قرآن	 تعبیر	 کرد.	 نازل	 بنی	اسرائیل	 بر	 عذاب	 متعال	 خداى	 هم	 این	جا	
کی	را	براى	 ُموا ِبَعَذاٍب َبِئیٍس ِبَما َکاُنوا َیْفُسُقوَن«1	یعنی	ما	یک	عذاب	تلخ	و	دردنا

َ
ِذیَن َظل

َّ
َخْذَنا ال

َ
»َوأ

این	 حاال	 دارد،	 حالتی	 یک	چنین	 جامعه	 در	 فسق	 فسق.	 این	 فسقشان؛	 به	خاطر	 دادیم	 قرار	 آن	ها	
بنی	اسرائیل	کی	ها	هستند؟	همان	کسانی	هستند	که	خداى	متعال	آن	ها	را	بر	فرعون	غلبه	داد،	و	آن	ها	
کرد.	رفتار	بدشان،	نافرمانی	شان،	بد	 را	به	عنوان	بهترین	انسان	هاى	روى	زمین	و	بندگان	خود	معرفی	

کرد. عملی	شان	آن	ها	را	به	یک	چنین	وضعّیتی	دچار	
َماِء  َقْرَیِة ِرْجًزا ِمَن الّسَ

ْ
ْهِل َهِذِه ال

َ
ی أ

َ
وَن َعل

ُ
ا ُمْنِزل

َ
که »ِإّن در	یک	آیه	ى	دیگر	درباره	ى	قوم	لوط	می	فرماید	

که	عمل	زشتی	را	مرتکب	می	شدند،	یا	اعمال	زشتی	 	این	جا	هم	قوم	لوط	 َیْفُسُقوَن«2	در ِبَما َکاُنوا 
لوط	 با	حضرت	 که	 مالئکه	اى	 آن	 می	فرماید	 متعال	 می	کردند،	خداى	 فسق	 و	 می	شدند	 مرتکب	 را	
در	 ما	 که	 گفتند	 گفتند.	 را	 این	جمله	 لوط	 به	حضرت	 قول	خداوند	 از	 کردند،	 پیغمبر؟ص؟صحبت	
کرد	به	خاطر	فسقشان.	این	جا	هم	باز	مسأله	 از	آسمان	عذابی	نازل	خواهیم	 مردم	این	قریه	و	آبادى	

مسأله	ى	فسق	است.
	آیات	قرآن	نسبت	به	مستکّبر	ینی	که	در	مقابل	دعوت	حّق	و	دعوت	پیغمبر؟ص؟ایستادگی	 در	بعضی	از
مورد	 در	 آن	هاست.	 نابودى	 و	 اضمحالل	 موجب	 فسق	شان	 که	 شده؛	 داده	 فسق	 نسبت	 می	کنند،	
َقْد 

َ
»َول از	جمله  با	همین	مضمون،	 نازل	شد	 آیاتی	 }آیه	اى	{	 آن	حضرت	 و	دشمنان	 اکرم؟ص؟	 رسول	

افرادى	 فقط	 را	 الهی	 آیات	 این	 به	 کفر	 یعنی	 َفاِسُقوَن«3	
ْ
ال ا 

َّ
ِإل ِبَها  ُفُر 

ْ
َیک َوَما  َناٍت  َبّیِ آَیاٍت  ْیَک 

َ
ِإل َنا 

ْ
نَزل

َ
أ

کنندگان	 که	عاقبت	این	فاسقین	و	این	سرپیچی	 	فرمان	الهی،	 که	فاسق	اند،	سرپیچند	از می	کنند	
در	 است.	 روشن	 این	ها	 هم	وضع	 الهی	 در	سّنت	هاى	 است،	 تاریخ	مشخّص	 	 در است.	 معلوم	 هم	
که	آن	هم	قابل	توّجه	است،	و	آن	این	که	 	رفته،	با	یک	ُبعد	دیگرى	 	به	کار مورد	قوم	فرعون	تعبیر	فاسق	باز
و	 خود	 ارزش	 یعنی	 گرفت.	 خواهد	 را	 آن	ها	 گریبان	 فراموشی	 خود	 شدند،	 فسق	 دچار	 مردمی	 وقتی	
	یادشان	می	رود،	و	سلطه	ى	ستمگران	بر	آن	ها	آسان	 که	در	وجود	آن	ها	هست	از ارزش	نیروهاى	انسانی	
َطاُعوُه آن هم  َکاُنوا َقْوًما َفاِسِقیَن«4	این	ها	مردم	فاسقی	بودند،	

َ
 َقْوَمُه َفأ

َ
می	شود.	می	فرماید:	»َفاْسَتَخّف

کرد	-	و	مثل	حیوانات	با	 کرد	-	یعنی	ارزش	انسانی	آن	ها	را	پاّمال	 که	فرعون	آن	ها	را	تخفیف	 لذا	بود	
گر	 که	ا 	آیه	ى	شریفه	استنباط	می	شود	 که	شاید	از کردند.	 کرد،	آن	ها	هم	از	فرعون	اطاعت	 آن	ها	رفتار	
گون	نبودند،	سلطه	ى	 گونا 	و	فحشا	و	نافرمانی	هاى	 این	ها	مردم	نافرمانی	نبودند،	و	دچار	فسق	و	فجور

1.اعراف:	165
2.عنکبوت:	34

3.بقره:	99
4.زخرف:	54
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فرعون	هم	بر	آن	ها	به	آسانی	نبود.
کشورهاى	 که	در	دنیاى	سّوم	و	در	 کردم،	 که	من	در	هفته	ى	قبل	عرض	 و	این	همان	چیزى	است	
که	زیر	جور	نظام	هاى	وابسته	و	مستبد	زندگی	 که	مردمی	 عقب	مانده	ى	دنیا	شما	مالحظه	می	کنید،	
می	کنند،	دچار	فسق	و	فجورند،	دچار	خودفراموشی	اند	و	فساد	اخالقی	در	آن	ها	رواج	دارد،	و	همین	
آن	ها	 بر	 	 مزدور و	 وابسته	 حکومت	هاى	 و	 مستبدین	 سلطه	ى	 که	 است	 شده	 موجب	 اخالقی	 فساد	
	بود،	سلطه	ى	ستمگران	بر	آن	ها	 گر	وجدان	چنین	مردمی	آزاد	بود	و	بیدار 	ا

ّ
	باشد.	واال ممکن	و	میسور

که	در	یک	جامعه	اى	نافرمانی	از	خدا	رواج	پیدا	 امکان	پذیر	نبود.	ببینید	این	فسق	است.	پس	وقتی	
گرفته	خواهد	شد،	و	 کرد،	به	انواع	و	اقسام،	هر	نوع	نافرمانی،	آن	روحیه	ى	نیرو	و	قدرت	انسانی	از	آن	ها	
این	جامعه	دچار	فساد	درونی،	یعنی	پوکی	و	پوچی	خواهد	شد.	البّته	در	جامعه	فساد	و	فسق	را	چه	
کردم	در	هفته	ى	آینده	-	یعنی	دفعه	ى	 که	عرض	 کسانی	به	وجود	می	آوردند؟	این	همان	بحثی	است	
	افراد	برجسته	ى	جامعه	مورد	 کرد.	این	جا	هم	باز 	بیایم	-	ان	شاءاهلل	عرض	خواهم	 که	به	نماز دیگرى	
تأثیر	 یک	 مردم	 عامه	ى	 و	 مردم	 افراد	 روى	 بر	 برگزیدگان	جامعه	 تأثیر	 هم	 این	جا	 	 در خطاب	هستند.	

کننده	است. تعیین	
َمْرَنا ُمْتَرِفیَها َفَفَسُقوا ِفیَها«	این	جا	هم	

َ
کردم،	می	فرماید	»أ 	اّول	خطبه	تالوت	 که	در 	این	آیه	اى	 لذا	در

هر	جامعه	اى	یک	شعاع	 در	 آن	ها	 رفتار	 که	 کسانی	هستند	 آن	 متنّعمین	اند،	 اشراف	اند،	 مترفن	اید،	
که	این	یک	نکته	ى	بسیار	مهمی	است.	 وجودى	وسیعی	را	ایجاد	می	کند،	و	در	دیگران	اثر	می	گذارد،	
به	خاطر	 یا	 پول	 به	خاطر	 یا	 دارند،	 تأثیرى	 دارند،	 دارند،	حیثّیتی	 مکانتی	 در	جامعِه	 که	 کسانی	 آن	
عنوان	اجتماعی،	فسق	آن	ها	و	خالف	شرع	آن	ها	و	سرپیچی	آن	ها	از	احکام	الهی،	عاقبت	آن	نظام	را	
	را	به	مرحله	ى	انحطاط	و	زوال	می	رساند.	چون	 کشور بیشتر	تباه	می	کند	و	آن	نظام	را	و	آن	جامعه	و	آن	
که	در	جامعه	شاخص	هستند	نگاه	 آن	ها	در	مردم	اثر	دارند،	مردم	به	بزرگترها	نگاه	می	کنند،	به	کسانی	

یادى	است. گونه	افراد	در	جامعه	تأثیر	ز می	کنند،	و	تأثیر	آن	
که	اهل	دنیا	-	یعنی	 کنم	تا	معلوم	بشود	 که	آن	ها	را	هم	عرض	 کردم	 چند	تا	روایت	هم	من	یادداشت	
	این	نعمت	و	نمی	توانند	اراده	ى	 کسانی	که	فریفته	می	شوند	به	مال	دنیا	و	نعمت	دنیا	و	غرق	می	شوند	در
کنند	-	این	ها	از	دید	ائمه؟ع؟	و	قضاوت	معصومین،	چه	انسان	هایی	 خودشان	را	نگهدارند	و	حفظ	
هستند	و	چگونه	درباره	ى	این	ها	فکر	می	شود	و	قضاوت	می	شود.	در	نهج	البالغه	می	فرماید	درباره	ى	
َعَمى«1	آن	کسانی	که	غرق	در	نعمت	هاى	دنیا	می	شوند،	و	اراده	ى	

ْ
ل

َ
ْنَیا َطِریَق ا لّدُ

َ
ْت ِبِهُم ا

َ
ک

َ
اهل	دنیا	»َسل

که	 که	دنیا	-	 کسانی	هستند	 خودشان	را	از	دست	می	دهند	و	دچار	فساد	و	فسق	می	شوند،	این	ها	آن	
دنیاى	بد	هم	یعنی	همین	-	دنیاى	مظلوم	یعنی	همین	جور	دنیایی،	دنیا	و	نعمت	هاى	دنیا	آن	ها	را	در	

	نامه	31 1.نهج	البالغه،	بخشی	از

ویژگی های فریب 
خوردگان دنیا
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ْبَصاِرِهْم َعْن َمَناِر 
َ
َخَذْت ِبأ

َ
گرفته	می	شود،	»َو أ راه	کورى	حرکت	می	دهد.	بصیرت	باطنی	این	ها	از	آن	ها	

ُهَدى«1	چشم	آن	ها	دیگر	نمی	تواند	مشعل	هاى	نور	و	هدایت	را	ببیند،	قرآن	براى	آن	ها	خوانده	می	شود	
ْ
ل

َ
ا

فِی  »َفَتاُهوا  اثر	نمی	گذارد.	 گوش	آن	ها	می	رسد،	در	دل	آن	ها	 به	 انذار	رهبران	 و	آن	ها	درک	نمی	کنند،	
در	 می	شوند،	 مبهوت	 و	 گیج	 دنیا	 سرگردانی	 و	 بر	حیرت	 	2»

ً
َرّبا َخُذوَها 

َ
ِاّت َو  ِنْعَمِتَها  فِی  َغِرُقوا  َو  َحْیَرِتَها 

نعمت	دنیا	غرق	می	شوند،	غرق	شدن	به	معناى	واقعی	-	یعنی	جانشان	و	حیثیت	انسانی	خودشان	
« دنیا	را	خداى	خودشان	و	رب	خودشان	می	گیرند	و	به	طور	کامل	

ً
َخُذوَها َرّبا

َ
را	از	دست	می	دهند	-	»َو ِاّت

نیروهاشان	و	قواشان	را	تسلیم	دنیا	می	کنند.	دنیاى	بد	یعنی	این.
کرده،	همه	باید	دنیا	را	آباد	 	بزرگی	را	در	احکام	خودش	باز	 اسالم	براى	آبادى	دنیا	یک	فصل	بسیار
کردن	روى	زمین،	ساختن	زندگی	 کنند	و	باید	در	طلب	دنیاى	خوب	باشند،	دنیاى	خوب	یعنی	آباد	
کار،	 انسان،	به	فعلّیت	رساندن	استعدادهاى	بشرى	و	طبیعی،	این	دنیاى	خوب	است.	تالش،	علم،	
که	انسان	 که	بد	هست،	مذموم	هست	یعنی	این،	 مبارزه،	این	ها	همه	دنیاى	خوب	است.	دنیایی	
گرفته	 او	 	 از بصیرتش	 که	 بشود	 غرق	 و	 کند،	 و	جمع	 کند	 انبوه	 و	 بخواهد	 براى	خودش	 را	 نعمت	ها	
کند.	این	تعبیر	مستی	از	نعمت	هم	باز	در	یک	جمله	دیگرى	از	نهج	البالغه	 گم	 بشود	و	راه	هدایت	را	
ْقَمِة«3	یعنی	بپرهیزید	از	مستی	نعمت؛	 وا َبَواِئَق الّنِ ْعَمِة َو اْحَذُر َراِت الّنِ

َ
ُقوا َسک

َ
که	می	فرماید:	»َفاّت است	

هشدار	عجیبی	است	ها،	نعمت	خدا	چیز	خوبی	است،	انسان	نعمت	خدا	را	حّتی	نعمت	هاى	ماّدى	
کرد	-	از	 که	انسان	را	مست	 گر	جمع	آورى	نعمت	هاى	ماّدى	به	حدى	رسید	 کند.	اّما	ا را	باید	جلب	
کرد.	دنبالش	می	فرماید:	 که	باید	از	آن	پرهیز	 کی	می	شود،	 کرد	-	آن	وقت	دیگر	چیز	خطرنا خود	بیخود	
که	خداى	 	باشید.	یعنی	این	نعمتی	 ْقَمِة«	یعنی	از	خطرات	انتقام	الهی	هم	برحذر وا َبَواِئَق الّنِ »َو اْحَذُر
متعال	به	شما	می	دهد	و	شما	مست	غفلت	می	شوید	و	به	وظایف	این	نعمت	عمل	نمی	کنید،	آن	

	او. 	باشید	از کمین	شماست،	و	شما	برحذر وقت	انتقام	الهی	هم	در	
می	کند،	 نقل	 آن	حضرت	 از	 یدالشّهام	 ز که	 از	حضرت	صادق؟ع؟	 بخوانم	 دیگر	هم	 روایت	 یک	 	
َهاِر«4	مواظب	یورش	هاى	غافلگیرانه	ى	

ّ
الَن َو  ْیِل 

َّ
ِبالل ِه 

ّ
الَل وا َسَطَواِت  می	گوید	امام	صادق	فرمود: »اْحَذُر

ُت: َو َما 
ْ
خدا	باشید	در	شب	و	روز.	می	گوید	پرسیدم	یورش	هاى	غافلگیرانه	ى	خدا	دیگر	چیه؟	»َفُقل

که	 است،	 این	 متعال	 غافلگیرانه	ى	خداوند	 یورش	 َمَعاِصی«5	فرمود	
ْ
ال ی 

َ
َعل ْخُذُه 

َ
أ  :

َ
َفَقال ِه؟ 

ّ
الَل َسَطَواُت 

گریبان	شما	را	به	 که	شما	انجام	می	دهید	آن	را	بر	شما	فرود	می	آورد،	و	 گناهی	را	 عاقبت	و	نتیجه	ى	
ُعوُذ 

َ
ُهّمَ ِإنِّی أ

َّ
لل

َ
کردم	رسول	خدا	می	فرمود	»ا که	عرض	 خاطر	معصیت	می	گیرد	در	دنیا	-	قبل	از	آخرت	-	

1.همان
2.همان

3.نهج	البالغه،	بخشی	از	خطبه	151
4.امالی	شیخ	مفید،	ترجمه	استادولی،	ص	184،	مشهد،	انتشارات	آستان	قدس	،	چاپ	اول،1364	ش

5.همان

برحذر بودن از 
سطوات الهی
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	زوال	نعمت،	 َواِل ِنْعَمِتَک َو ِمْن َتْحِویِل َعاِفَیِتَک«1	یعنی	پیغمبر؟ص؟هم	به	خدا	پناه	می	برد	از ِبَک ِمْن َز
بزرگ	ترین	نعمت	هاى	خدا	هر	اندازه	این	نعمت	بزرگ	باشد،	خطر	انتقام	الهی	به	خاطر	این	که	شکر	
که	با	احکام	و	 این	نعمت	انجام	نشده،	بزرگ	تر	خواهد	بود.	بنابراین	در	جامعه	ى	اسالمی	در	نظامی	
	و	تالش	و	هر	نوع	 کار معارف	قرآنی	اداره	می	شود	و	هدایت	می	شود،	این	نکته	باید	مورد	توّجه	باشد.	
که	براى	آبادى	جهان	انجام	می	گیرد	این	مطلوب	است.	اّما	غرق	شدن	در	نعمت،	 حرکت	و	فّعالّیتی	
	این	غرق	شدن	خواهد	بود،	این	چیزى	است	ممنوع	 که	ناشی	از غافل	شدن	از	خدا،	و	فساد	و	فسقی	
که	جامعه	ى	اسالمی	ما	بایستی	توّجه	به	او	داشته	باشد،	تا	 و	چیزى	است	خطرناک	و	چیزى	است	
کلمات	هستند،	درباره	شان	 که	بیشترین	مخاطبان	این	 کسانی	را	 ان	شاءاهلل	در	یک	خطبه	ى	دیگر	آن	

کنیم. کنم	و	ان	شاءاهلل	همه	ى	ما	بتوانیم	راه	درست	را	نسبت	به	این	هدایت	هاى	الهی	اتخاذ	 بحث	
والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته

کلینی،	جلد	2،	صفحه	527 1.کافی،	مرحوم	
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گفتار یازدهم نمودار 
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ک ظلم در جامعه1 گفتار دوازدهم: بیماری خطرنا
بسم	اهلل	الرحمن	الرحیم

	الحمدهلل	رب	العالمین	نحمده	و	نستعینه	و	نومن	به	ونستحدیه	و	نستغفره	و	نتوکل	علیه	و	نسلی	
و	نسلم	علی	حبیبه	و	نجیبه	و	خیرة	فی	خلقه	حافظه	سره	و	مبلغ	رساالته	سیدنا	و	نبینا	ابی	القاسم	
بقیة	اهلل	فی	االرضین	و	صلی	علی	 الهداة	سیما	 المنتجبین	 آله	االطیبین	االطهرین	 و	علی	 محمد	

االئمه	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.
ْوِعًدا« 2 َنا ِلَمْهِلِکِهم ّمَ

ْ
ُموا َوَجَعل

َ
ا َظل ّمَ

َ
َناُهْم ل

ْ
ک

َ
ْهل

َ
ُقَرى أ

ْ
َک ال

ْ
کتابه	»َوِتل قال	اهلل	الحکیم	و	فی	

همه	ى	برادران	و	خواهران	نمازگزار	عزیز	را	توصیه	می	کنم	و	دعوت	می	کنم	به	حفظ	و	رعایت	تقوا	و	
گناهان	 کردار	خود	و	اجتناب	از	 	و	 گفتار گناه	و	توّجه	و	مراقبت	به	همه	ى	 کدامنی	از	 پرهیزکارى	و	پا
که	در	خطبه	ى	 	پروردگار،	بحثی	 و	از	پیروى	هواى	نفس	و	اقبال	و	توّجه	به	عبادت	و	ذکر	و	اطاعت	از
که	به	صورت	خالصه	اى	بحث	جدیدى	را	در	 گذشته	است	 کرد	دنباله	ى	مباحث	 اّول	مطرح	خواهم	
همان	سلسله	ى	مباحث	مطرح	می	کنم	و	بعد	در	خطبه	ى	دّوم	دو	سه	موضوع	قابل	ذکر	براى	برادران	و	

کرد. که	عرض	خواهم	 خواهران	عزیز	نمازگزار	در	نظر	هست	
در	یک	 که	 مردمی	 کشور	یک	مجموعه	ى	 که	یک	جامعه	یک	 کردیم	 گذشته	عرض	 مباحث	 در	
	بیماری	ها	 گاهی	ممکن	است	دچار نظامی	زندگی	می	کنند	و	به	سمت	هدف	هایی	حرکت	می	کنند	
که	آن	ها	را	از	رسیدن	به	هدف	هاى	عالی	خودشان	مانع	بشود	آن	ها	را	دچار	ضعف	و	 و	آفاتی	بشوند	
تی	را	معذب	نمی	کند	رفتار	خود	افراد	

ّ
تی	را	ذلیل	نمی	کند	هیچ	مل

ّ
ت	و	انحطاط	بکند	خدا	هیچ	مل

ّ
ذل

ت	آن	ها،	یا	فساد	و	تباهی	درونی	آن	ها	و	پوسیدگی	
ّ
ت	موجب	انحطاط	آن	ها،	ضعف	آن	ها،	ذل

ّ
آن	مل

	این	بدبختی	ها	و	عواقب	سخت	می	کند	 که	انسان	ها	را	و	جوامع	را	دچار آن	ها	می	شود	این	عواملی	

1.بیانات	در	خطبه	اول	نمازجمعه	1368/02/29
2.کهف:	59
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قابل	 هم	 پیش	گیرى	اند	 قابل	 هم	 که	 هستند	 بیماری	هایی	 مثل	 هستند	 میکروب	هایی	 مثل	 این	ها	
گر	پیش	گیرى	نشود	 عالج	اند،	اّما	پیش	گیرى	بهتر	از	عالج	است	مثل	بیماری	هاى	جسمی	و	ظاهرى	و	ا
	را	و	یک	حکومت	را	و	یک	نظام	را	یا	نابود	خواهد	 کشور و	عالج	نشود	این	بیماری	ها	جامعه	را	و	یک	
که	در	چندین	هفته	ى	 کرد	این	اصل	بحثی	است	 کرد	یا	پوسیده	و	پوچ	خواهد	 کرد	یا	ضعیف	خواهد	
و	 اجتماعی	 و	میکروب	هاى	 بیماری	ها	 آن	 	 از بعضی	 و	 کردیم	 آن	صحبت	 درباره	ى	 امروز	 تا	 گذشته	
در	 بدبختیها	 آن	 موجب	 که	 را	 بیماری	هایی	 آن	 	 از یکی	 امروز	 عزیزان	شمردیم	 براى	شما	 را	 تاریخی	
این	عنوان	هم	شاید	دو	سه	هفته	دو	سه	 درباره	ى	 و	 کنم	 و	مطرح	 کنم	 مایلم	شروع	 جامعه	می	شود	

خطبه	را	اختصاصی	بدهیم.
گر	در	جامعه	اى	ظلم	و	ستم	وارد	شد	و	آن	جامعه	پر	شد	از	 این	بیمارى	عبارت	است	از	ظلم	و	ستم	ا
ظلم	و	بیداد	و	ستمگرى	عاقبت	آن	جامعه	یک	عاقبت	سختی	است	تلخی	است	و	خالصه	رسیدن	
که	دارند	تقریبًا	ناممکن	خواهد	شد	این	یک	بحث	 	به	هدف	هایی	 این	جامعه	و	این	مردم	و	این	کشور
یاد	مطالبی	 	ز 	روایات	هم	بسیار 	قرآن	هم	به	این	بحث	اهمّیت	داده	شده	در که	در بسیار	مهمی	است	
گر	بخواهیم	این	موضوع	را	با	تفصیل	الزم	وارد	 یادى	هم	دارد	که	ا را	ائمه؟ع؟	فرمودند	و	شواهد	تاریخی	ز
بشویم	شاید	بیش	از	بیست	خطبه	را	ممکن	است	بخودش	اختصاص	بدهد	که	من	با	آن	تفصیل	وارد	
	این	بحث	هم	مطلبی	 	براى	این	که	این	سلسله	ى	مطالب	در نمی	شوم	فقط	به	نحو	اجمال	و	اختصار
داشته	باشد	عرایضی	عرض	می	کنم	اّواًل	عنوان	ظلم	و	تأثیر	ظلم	در	عقاب	الهی	و	انتقام	الهی	این	در	
	بین	همه	ى	این	عناوینی	که	قباًل	گفته	شده	یا	خواهد	گفته	شد	شاید	سهم	بیشترى	دارد	یعنی	 قرآن	در
	قرآن	ذکر	شده	ظلم	بیشتر	از	آن	ها	در	 کردیم	در که	قباًل	عرض	 گر	اختالف	و	فساد	و	چیزهاى	دیگرى	 ا

کرد. که	بعضی	را	عرض	خواهم	 قرآن	ذکر	شده	آیاتی	هست	
ی	که	به	قرآن	انسان	بیاندازد	و	آیات	ظلم	را	و	تأثیر	ظلم	در	حال	یک	جامعه	و	افراد	انسان	

ّ
یک	نگاه	کل

که	ظلم	یک	 ی	انسان	می	کند	و	آن	استنتاج	این	است	
ّ
کل 	 را	مطالعه	می	کند	یک	استنتاجی	را	به	طور

	بین	مردمی	ظلم	مرسوم	شد	و	باب	شد	این	عادت	و	 گر	در	یک	جامعه	اى	در تأثیر	ویرانگر	دارد	یعنی	ا
که	ظالم	 کننده	است،	ظالم	را	ویران	می	کند	زندگی	ظالم	و	زندگی	محیطی	 این	خصوصیت	ویران	
	قرآن	به	وضوح	 	آن	زندگی	می	کند	یک	اثرپذیرى	بسیار	شدیدى	از	ظلم	ظالم	دارد	این	را	انسان	در در
که	در	بحث	ها	غالبًا	وجود	دارد	این	 کردم	منتها	آن	عیبی	 یاد	شده	و	 	این	باره	ز می	بیند	و	بحث	هم	در
که	ظلم	موجب	 گفته	می	شود	 که	این	مسأله	را	با	مقیاس	فردى	نگاه	می	کنند	غالبًا	یعنی	وقتی	 است	
تباهی	و	ویرانی	است	و	عذاب	و	انتقام	الهی	را	پشت	سر	دارد	ذهن	مردم	فورًا	می	رود	به	این	که	یک	نفر	
	این	فرد	ظالم	چیه	چگونه	خدا	از	 کرده	پس	باید	ببینیم	تأثیر	این	ظلم	در ظالمی	هست	این	ظلمی	
	آیات	قرآن	و	از	مسأله	ى	تأثیر	 که	از گرفت	این	غالبًا	برداشتی	است	 این	شخص	ظالم	انتقام	خواهد	

	قرآن	می	شود. ظلم	در

بیماری ظلم و 
ستم در جامعه
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یا	یک	 آفتی	 به	خاطر	ظلم	خود	یک	 یعنی	یک	ظالمی	 البّته	همین	جور	هست	 مواردى	هم	 خب	
که	قرآن	می	خواهد	به	ما	بدهد	خیلی	از	 کرد	لکن	این	دید	آن	دیدى	نیست	 مجازاتی	را	تحمل	خواهد	

	این	دنیا	می	بینند. کسانی	ظلم	می	کنند	و	سزاى	ظلم	شان	را	علی	الظاهر	در که	 مواردى	هم	هست	
را	 اموال	 	 کرد،	چقدر پنج	سال	چقدر	ظلم	 و	 در	طول	سی	 پهلوى	 که	محمدرضا	 بفرمایید	 فرض	
	قرار	داد،	چقدر	استعدادها	را	خشکاند	چقدر	مردم	را	ذلیل	 	انسان	ها	را	زیر	فشار کرد،	چقدر غصب	
	به	جامعه	لطمه	زد	خب	سی	وپنج	سال	ظلم	مجازات	این	ظلم	درباره	ى	شخصی	او	چی	 کرد،	چقدر
که	ُمرد	یا	از	سلطنت	خلع	شد	خب	این	واقعًا	چیز	کمی	است	در	مقابل	آن	همه	ظلم	ها	 بود	همین	بود	
کرد،	مملکت	را	 کرد،	فساد	 کرد،	جور	 یا	در	سالطین	قبلی	مثاًل	ناصرالدین	شاه	قاجار	پنجاه	سال	ظلم	
	و	پهلوى	دراین	مملکت	 کشید،	جامعه	را	به	عقب	انداخت	و	این	همه	این	سالطین	قاجار به	تباهی	
میرزا	رضاى	کرمانی	 پنجاه	سال	سلطنت	یک	 از	 بعد	 آوردند	خب	چی	شد	 به	وجود	 تباهی	 و	 ویرانی	
گر	 که	سزاى	آن	همه	ظلم	نشد	می	بینید	ا 	بین	برد	این	 گلوله	اى	زد	به	قلب	او	مثاًل	او	را	از پیدا	شد	یک	
	این	مقیاس	هاى	فردى	 ما	مسأله	ى	تسلیم	ظلم	و	دامنگیر	بودن	ظلم	نسبت	به	ظالم	را	بخواهیم	در
کنیم	خیلی	از	جاها	قضّیه	درست	در	نمی	آید	خب	چرا	در	باب	شعر	و	شاعرى	و	ادبیات	از	 محاسبه	
کند	}یا	 که	شب	را	سحر	 که	خون	ناحّق	پروانه	شمع	را	چندى	اّمان	نداد	 این	حرف	ها	هست.	»دیدى	
گر	 بسر	برد{«	این	ها	خب	شعر	است	بحث	شاعرانه	است	بحث	منطقی	و	دقیق	عقالنی	نیست	واال	ا
	و	بیداد	و	تجاوز	 که	یک	عمر	را	با	ظلم	و	جور بخواهیم	بحث	منطقی	و	دقیق	بکنیم	خیلی	ها	هستند	
گلوله	مردند	یا	 که	می	میرند	حاال	یا	با	 به	انسان	ها	و	دیگران	انجام	دادند	بعد	هم	ُمردند	مثل	دیگر	مردم	
	این	سالطین	و	رؤسا	و	این	حرف	ها	 زیر	ماشین	رفتند	یا	با	سرطان	به	درک	واصل	شدند	مثل	خیلی	از
یاد	است،	نمی	تواند	 	روایات	هم	ز اثر	ظلم	آمده	و	در 	قرآن	راجع	به	 که	در این	ها	معنا	و	مفهوم	آن	چه	
که	یک	ظالمی	 که	همانجور	صدق	می	کند	یعنی	فرض	بفرمایید	 کردم	مواردى	هست	 باشد	عرض	
به	خاطر	یک	ظلمی	به	یک	عاقبتی	هم	دچار	شده	بله	این	در	مواردى	به	نفع	موجبه	ى	جزئیه	بقول	
که	هر	جا	آن	چنان	 که	ما	بگوییم	 کلیه	این	جور	نیست	 ما	طلبه	ها	صدق	می	کند	اّما	بنحو	موجبه	ى	

ظلمی	هست	آن	چنان	مجازاتی	هم	هست.
ی	انسان	ها	و	یک	

ّ
کل پس	منطق	قرآن	این	نیست	منطق	قرآن	چیز	دیگرى	است	قرآن	ظلم	را	با	دید	

که	وقتی	در	یک	جامعه	اى	 که	از	مستفاد	آیات	قرآنی	است	 جامعه	نگاه	می	کند	می	فرماید	یعنی	آن	چه	
که	حاال	 کم	بر	زندگی	افراد	این	جامعه	شد	در	جامعه	عدالت	استقرار	نداشت	 ظلم	باب	شد	ظلم	حا
کرد	رفتار	 که	عرض	خواهم	 چه	جورى	ظلم	در	یک	جامعه	اى	مستقر	می	شود	این	بحث	دیگرى	است	
که	جواب	را	خواهم	 	و	لبالب	از	ظلم	بکند	آن	سؤال	بعدى	است	 کسانی	می	تواند	جامعه	را	سرشار چه	
که	جامعه	به	همان	معناى	درست	پر	شد	از	ظلم	این	ظلم	به	این	جامعه	لگد	 گفت	بهرحال	وقتی	
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که	بر	ظلم...1	می	شود	در	یک	 خواهد	زد	این	جامعه	تأثیر	ویرانگر	ظلم	را	خواهد	چشید	شاید	آن	آثارى	
که	خود	آن	ها	ظلم	نکردند. کسانی	هم	برسد	 جامعه	به	

گر	 ًة«2	یعنی	مواظب	باشید	فتنه	اى	به	وجود	نیاید	که	ا م خاّصَ
ُ

موا ِمنک
َ
ذیَن َظل

َّ
قوا ِفتَنًة لا ُتصیَبّنَ ال

َ
»َواّت

گاهی	یک	فتنه	اى	در	یک	جامعه	اى	به	دست	یک	عده	اى	 به	وجود	آید	فقط	دامن	ستمگران	را	نگیرد	
را	می	گیرد	 نمی	گیرد	فقط	دامن	همه	 را	 افروزان	 آتش	 که	دامن	خود	 به	وجود	می	آید	 و	 روشن	می	شود	
مردم	 نبود	 و	معمول	شد	عیب	 رایج	شد	 و	ستم	 در	یک	جامعه	ظلم	 وقتی	 این	جورى	است	قضّیه	
مالحظه	اى	 هیچ	 بدون	 جامعه	 زمامداران	 و	 کمان	 حا و	 قدرتمندان	 نداشتند	 ظلم	 روى	 حّساسّیت	
کردند	این	جا	بالى	الهی	بر	این	جامعه	 	و	تعرض	به	حقوق	انسان	هاى	آن	جامعه	 ستمگرى	و	تجاوز
نازل	خواهد	شد	این	جامعه	همان	جامعه	اى	است	که	لگد	ظلم	را	خواهد	خورد	حاال	این	لگد	خوردن	
چه	جورى	است	این	دیگر	از	آن	بحث	هایی	است	که	بعدًا	عرض	خواهم	کرد	آیات	قرآن	این	را	می	گوید	
که	اثر	بگذارد	ظلم	یک	کسی	در	زندگی	خود	 	تأثیر	ظلم	یک	آدم	هست	نسبت	به	خود	او	 مسأله	بیش	از
	این	خیلی	وسیع	تر	است	یک	مسأله	ى	اجتماعی	است	یک	مسأله	ى	تاریخی	 آن	شخصی	نه	مسأله	از
	قرآن	 	آیات	مربوط	به	ظلم	در 	قرآن	انسان	استفاده	می	کند	من	در که	از است	خب	این	آن	چیزى	است	
گذشته	هم	غالبًا	ماها	توّجه	 که	ما	همیشه	در	 کردم	البّته	این	جز	مباحثی	است	 یک	سیر	اجمالی	اى	

	و	مطالعه	می	کردیم. کار داشتیم	به	این	مسأله	و	رویش	
که	بله	بعضی	 کردم	دیدم	 که	آیات	را	نگاه	 	للعجاله	من	از	روى	المعجم	المفهرس	 لکن	حاال	امروز
کردم	 	اّول	خطبه	عرض	 که	در که	از	جمله	همان	آیه	اى	است	 گویاست	 	این	زمینه	بسیار	 	آیات	در از
که	داستان	پیغمبران	را	نقل	می	کند	و	 	آنی	 ُموا« 3	بعد	از

َ
ا َظل ّمَ

َ
َناُهْم ل

ْ
ک

َ
ْهل

َ
ُقَرى أ

ْ
َک ال

ْ
که	می	فرماید	»َوِتل

ماجراى	ظلم	و	جورى	که	اقوام	معاصر	با	پیغمبران	انجام	دادند	قوم	عاد	چه	کردند	قوم	ثمود	چه	کردند	
قوم	فرعون	چه	کردند	چگونه	نظامهاى	اجتماعی	آن	ها	بر	ظلم	و	جور	مبتنی	بود	و	بعد	عذابهاى	الهی	را	
	نازل	کردیم	این	ها	 	بر	قوم	فرعون	یک	جور 	بر	اهل	مدین	یک	جور 	بر	قوم	ثمود	یک	جور بر	قوم	عاد	یک	جور
کردیم	قباًل	در	یکی	از	خطبه	ها	 که	عرض	 ُقَرى« این	قریه	ها	

ْ
َک ال

ْ
که »َوِتل را	بیان	می	کند	بعد	می	فرماید	

کز	اجتماع	این	 کز	آبادانی	مرا 	آبادى	به	معناى	ده	نیست	یعنی	این	مرا 	از قریه	یعنی	آبادى	اّما	منظور
ا  ّمَ

َ
کردیم	چرا »ل ک	 َناُهْم« ما	آن	ها	را	هال

ْ
ک

َ
ْهل

َ
ُقَرى أ

ْ
َک ال

ْ
شهرها	این	جامعه	ها	این	کشورها	این	ها	را	»َوِتل

گرفت	 	انجام	 که	تا	ظلم	و	جور ْوِعًدا«	این	جور	هم	نیستش	 َنا ِلَمْهِلِکِهم ّمَ
ْ
کردند	»َوَجَعل ُموا«	چون	ظلم	

َ
َظل

که	 کتابی	دارد	در	یک	حدى	است	 کت	پشت	سرش	بیاید	نه	یک	موعدى	دارد	یک	حساب	و	 هال
گذشته	غذاب	 پیمانه	پر	می	شود	و	عذاب	الهی	نازل	می	شود	عذاب	الهی	هم	انواع	و	اقسامی	دارد	در	

	نوار	صوتی	نامفهوم	است. 1.عبارت	در
2.انفال:	25

3.کهف:	59
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یا	غرق	 که	در	در کنید	 یا	فرض	 ببرد	 بین	 	 از کند	 بیاید	ویران	 زلزله	اى	 که	مثاًل	 بود	 اینصورت	 به	 الهی	
کند	ببرد	این	یک	جور	عذاب	بود	امروز	عذاب	الهی	از	 بشوند	یا	بیمارى	اى	بیاید	همه	ى	آن	ها	را	نابود	
گر	چه	آن	جور	عذابها	هم	امروز	در	دنیا	وجود	دارد	و	ممکن	است	وجود	داشته	باشد	 نوع	دیگرى	است	ا
کنیم	آن	جور	عذابها	هم	برافتاده	نه	آن	عذابها	هم	هست	خودش	را	نشان	 که	فرض	 این	جور	نیست	
نمی	دهد	درست	انسان	توّجه	نمی	کند	تنبه	پیدا	نمی	کند	شاید	آن	ها	هم	درست	تنبه	پیدا	نمی	کردند	

که	این	بال	بر	سرشان	آمد. که	چه	شد	
کشورهاست	شما	ببینید	 ت	ها	و	

ّ
ت	مل

ّ
امروز	هم	هست	لکن	عذاب	های	مهّمتری	هست	امروز	ذل

که	ثروتهاى	طبیعی	دارند	ثروتهاى	 ت	هایی	
ّ
امروز	جغرافیاى	سیاسی	و	انسانی	دنیا	را،	ببینید	چقدر	مل

گیر	 تصمیم	 خودشان	 زندگی	 به	 نسبت	 خورند	 سرى	 تو	 ضعیف	اند،	 ذلیل	اند،	 این	ها	 دارند	 بزرگ	
این	 الهی	است	 گرسنگی	می	میرند	خب	این	عذاب	 از	 گرسنگی	می	خورند،	بچه	هایشان	 نیستند،	
کسی	 آن	 است	 کردم	ممکن	 نازل	شده	عرض	 به	خاطر	ظلمی	 ت	

ّ
مل این	 بر	 که	 است	 همان	عذابی	

که	یک	جامعه	اى	 اّما	طبیعت	قضّیه	همین	است	وقتی	 کرده	خود	آن	انسان	نیست	 که	این	ظلم	را	
به	وجود	 نیرومند	در	یک	جامعه	 ایادى	 به	وسیله	ى	 و	ستم	 وقتی	مقدمات	ظلم	 و	ستم	 از	ظلم	 پرشد	
	او	رایج	شد	این	آتش	دیگر	همه	را	خواهد	سوزاند	 آمد	و	جامعه	نظامش	نظام	ظالمانه	شد	و	ظلم	در
کنیم	البّته	من	 خشک	و	تر	را	بقول	معروف	می	سوزاند	این	یک	اصل	قرآنی	است	ما	باید	به	این	توّجه	
کنم	من	می	خواهم	جورى	 کنم	من	می	خواهم	مسأله	را	عینی	مطرح	 نمی	خواهم	مسأله	را	ذهنی	مطرح	
و	 	 نمازگزار و	شماى	 مردم	 آحاد	 و	 و	مسئولین	 که	من	مسئول	 بشود	 نماز	جمعه	مطرح	 	 در این	مسأله	
کار	خودشان	بکنند	مبادا	ظلم	از	ما	سر	بزند	و	ما	 قشرهاى	مختلف	یک	بازنگرى	در	وضع	خودشان	و	
که	این	 که	نشناسیم	آن	را	 که	این	ظلم	است	مبادا	ظلم	چهره	اى	بخودش	بگیرد	 حّتی	توّجه	نکنیم	
کشور،	بحث	را	بایستی	جزیی	و	دقیق	انجام	داد	 ت	و	یک	

ّ
بزرگترین	بالها	و	بالیات	است	براى	یک	مل

این	که	 امید	 به	 ادامه	خواهم	داد	 انشاءاهلل	 را	 این	بحث	 روایات	استفاده	می	کنیم	 و	 آیات	 	 از انشاءاهلل	
کنیم	و	خودمان	را	از	ظلم	و	ستم	مبرا	بدانیم. 	پرتو	قرآنی	استفاده	 بتوانیم	از

والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته
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گفتار دوازدهم نمودار 
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کریم1 گفتار سیزدهم: بررسی ظلم و نتایج آن در قرآن 
بسم	اهلَلّ	الّرحمن	الّرحیم

و	 علیه	 نتوکل	 و	 به	 نؤمن	 و	 نستهدى	 و	 نستغفره	 و	 نستعینه	 و	 نحمده	 العالمین.	 رّب	 	 الحمدهلَلّ
نبّینا	 و	 نّصلی	و	نسلم	علی	حبیبه	و	نجیبه	و	خیرة	فی	خلقه،	حافظه	سّره	و	مبلغه	رساالته	سّیدنا	
ابی	القاسم	محّمد	)ص(	و	علی	اله	األطیبین	األطهرین	المنتجبین	سّیما	بقیة	فی	األرضین	و	صلی	

علی	ائمة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.
َنا ِلَمْهِلِکِهْم َمْوِعًدا«2

ْ
ُموا َوَجَعل

َ
ا َظل ّمَ

َ
َناُهْم ل

ْ
ک

َ
ْهل

َ
ُقَرى أ

ْ
َک ال

ْ
کتابه:	»َوِتل 	الحکیم	فی	 قال	اهلَلّ

تقواى	 رعایت	 و	 به	حفظ	 می	کنم،	 توصیه	 و	 می	کنم	 را	دعوت	 	 نمازگزار و	خواهران	 برادران	 همه	ى	
گناهان	و	اقبال	به	عبادت	و	دعا	و	توّجه،	و	پرهیزگارى. الهی،	و	اجتناب	از	

اجتماعی	یک	جامعه	 بیماری	هاى	 به	 مربوط	 مباحث	 ادامه	ى	 	 در گذشته	 هفته	ى	 در	 که	 بحثی	
که	بر	حسب	معارف	اسالمی	و	آیات	قرآن،	ظلم	در	 کردیم	 شروع	شد،	بحثی	بود	درباب	ظلم،	و	عرض	
گر	 که	بر	اساس	ظلم	و	ستم	بنا	نهاده	شده	باشد،	و	یا	ا جامعه	یک	اثر	ویرانگر	دارد؛	یعنی	آن	جامعه	اى	
اساس	آن	هم	بر	پایه	ى	ظلم	و	بیداد	نیست،	اّما	فضاى	جامعه	پر	باشد	از	ستم	و	بیداد	افراد	جامعه	
به	یکدیگر،	یا	حکام	جامعه	بر	مردم؛	این	یک	جامعه	ى	آسیب	پذیر	است	و	در	معرض	انواع	فتنه	ها	و	
	زوال	 	این	جامعه	بروز	می	کند	عبارت	باشد	از که	در که	این	بلیه	اى	 بلّیات	است،	حاال	ممکن	است	
ی	دگرگون	

ّ
کل کشورى،	یک	جامعه	اى	به	 که	یک	تمّدنی،	یک	نظامی،	یک	 و	نابودى	و	انهدام	مطلق،	

ت	و	
ّ
کامل	آن	جامعه	و	مل 	تاریخ	داشتیم.	یا	آن	بلّیه	به	معناى	زوال	و	انهدام	 که	این	نوع	را	ما	در بشود،	

که	 ت	و	نابساّمانی	و	پریشانی	افراد	آن	جامعه	باشد	
ّ
تّمدن	نباشد،	اّما	به	معناى	فساد	و	انحطاط	یا	ذل

	آن	را	مشاهده	 یادى	از 	تاریخ	معاصر	خودمان،	نمونه	هاى	ز 	تاریخ	داشتیم،	هم	در این	را	هم	ما،	هم	در
کردیم.	پس	به	هرحال	در	یک	جامعه	ظلم	و	ستم	و	بیداد	و	رابطه	ى	غیرعادالنه،	بین	افراد	جامعه	یا	

1.بیانات	در	خطبه	اول	نماز	جمعه	1368/03/12
2.کهف:	59

ظلم؛ بیماری 
اجتماعی در 
جامعه
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	این	ها	باشد،	این	براى	جامعه	یک	سّم	 کدام	از کم	و	مردم؛	هر	 بین	طبقات	جامعه،	یا	بین	طبقه	ى	حا
کشنده	است،	یک	بیمارى	است. مهلک	و	

کردیم	این	است،	 که	قباًل	عرض	 	این	بحث	همان	طور	 کردیم	و	غرض	ما	هم	از دراین	باره	صحبت	
از	 روال	جدیدى	 به	یک	 کردیم	 تازه	شروع	 که	 نظام	جوان،	 و	یک	 نوپا	 عنوان	یک	جامعه	ى	 به	 ما	 که	
زندگی	و	یک	پیام	جدیدى	را	در	دنیا	مطرح	کردیم،	ما	باید	شدیدًا	مراقبت	کنیم	که	آلوده	نشویم،	دچار	
	این	زمینه	من	 نشویم،	به	این	بیماری	ها	از	جمله	به	این	بیمارى	به	خصوص؛	و	چند	بحث	الزم	را	در
که	باید	پایه	ى	قرآنی	این	بحث	را	 کردم	 از	همه	ى	این	بحث	ها،	فکر	 کرد،	لکن	پیش	 عرض	خواهم	
که	ظلم	و	ستم	در	جامعه	 که	آیا	الهام	قرآنی	همین	هست،	 کنیم.	یعنی	مشخصًا	معلوم	بشود	 محکم	
کننده	است	یا	نه،	چون	ممکن	است	مواردى،	مثال	هایی،	مطرح	بشود	به	ذهنها	بیاید	 ویرانگر	و	نابود	
یا	 بود؟	 گر	ظلم	ویرانگر	هست	پس	چرا	در	فالن	جامعه	ظلم	 ا که	موجب	سؤال	بشود،	بگویند	خب	
هست؛	ویرانی	هم	نیست.	ما	براى	این	که	پایه	ى	بحث	را	استحکام	ببخشیم	اّول	از	دیدگاه	قرآنی	اصل	
کنیم،	 قضّیه	را	روشن	می	کنیم،	وقتی	نظر	قرآن	روشن	شد	بعد	به	آسانی	می	توانیم	شقوق	قضّیه	را	پیدا	
حّتی	در	آن	جایی	که	به	نظر	می	رسد	که	تأثیر	ظلم	یک	تأثیر	ویرانگرى	نبوده،	شاید	با	دقت	و	تأمل	وقتی	

که	قضّیه	چگونه	است. کردیم،	جواب	خودمان	را	در	آن	جا	یافتیم	و	فهمیدیم	 نگاه	
که	 البّته	همان	طور	 	این	مورد	من	عرض	می	کنم،	 	آیات	قرآنی	را	در از پس	در	مرحله	ى	اّول	بعضی	
	این	زمینه	 یادى	هم	در کاماًل	روشن	است،	آیات	ز از	لحاظ	قرآنی	 گفتم،	مسأله	 در	هفته	ى	قبل	هم	
کرد	تا	برسیم	ان	شاءاهلل	به	بحث	هاى	خطبه	ى	 	امروز	چند	آیه	را	عرض	خواهم	 هست.	بنده	به	اختصار
ْم 

ُ
َقْبِلک وَن ِمْن  ُقُر

ْ
ال َنا 

ْ
ک

َ
ْهل

َ
أ َقْد 

َ
»َول که	می	فرماید:	 دوم؛	یک	آیه،	آیه	ى	سوره	ى	مبارکه	ى	یونس	هست	

ُمْجِرِمیَن«1	یعنی	ما	
ْ
َقْوَم ال

ْ
ِلُیْؤِمُنوا َکذِلَک َنْجِزی ال َناِت َوَما َکاُنوا  َبّیِ

ْ
ُهْم ِبال

ُ
ُموا َوَجاَءْتُهْم ُرُسل

َ
ا َظل ّمَ

َ
ل

کت	بعضی	 که	این	هال کردیم؛	 ک	 را	به	خاطر	ظلم	و	ستمشان	هال از	شما	 اّمتها	و	جامعه	هاى	قبل	
جاها	به	معناى	نابودى	است،	بعضی	جاها	به	معناى	بدبختی	و	سیه	روزى	است،	به	هرحال	ظلم	این	
َناِت«	این	جوامع	بدون	این	که	 َبّیِ

ْ
ُهْم ِبال

ُ
تباه	کنندگی	و	این	ویرانگرى	را	در	گذشته	داشته	»َوَجاَءْتُهْم ُرُسل

	بین	نرفتند،	بلکه	پیغمبران	آمدند	با	ادله	ى	روشن	حقیقت	 به	آن	ها	هدایت	و	پیام	الهی	داده	بشود	از
که	آن	ها	دارند	تیشه	می	زنند	به	ریشه	ى	خودشان	و	موجبات	نابودى	 کردند	 گفتند،	تفهیم	 را	به	آن	ها	
که	پیغمبران	هدفشان	اقامه	ى	 ید	 خودشان	را	فراهم	می	کنند	ولی	آن	ها	غافل	ماندند،	چون	توّجه	دار
»ِلَیقوَم  آیه	ى	معروف  از	جمله	 آمده،	 مواردى	 قرآن	در	 آیات	شریفه	ى	 	 در که	 عدل	در	جامعه	است،	
کتاب	را	فرستادیم،	آهن	را	فرستادیم	و	مقصود	از	همه	ى	 که	پیغمبران	را	فرستادیم،	 الّناُس ِبالِقسِط«2	
کند،	اصاًل	هدف	از	آمدن	پیغمبران	-	البّته	هدف	 که	جامعه	با	قسط	و	عدل	زندگی	 این	ها	این	است	

1.یونس:	13
2.حدید:	25
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نابودی ظالم در 

قرآن
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که	نظام	زندگی	مردم،	یک	نظام	عادالنه	باشد	و	در	مناسبات	مردم	 اّول	و	هدف	نزدیک	-	این	است	
	و	تعدى	به	حقوق	و	امثال	این	ها	وجود	نداشته	 با	یکدیگر	و	روابط	مردم	با	یکدیگر	ظلم	و	ستم	و	تجاوز
گفتند،	بینات	هم	آوردند،	هدایت	هم	 باشد.	خب	پیغمبران	آمدند	این	خصوصیات	را	به	مردم	هم	
ایمان	 پیغمبران	 به	 آن	ها	 ِلُیْؤِمُنوا«	 َکاُنوا	 »َوَما	 مانده	 باقی	 به	حال	خود	 آن	ها	 و	ظلم	 نکرده	 اثر	 کردند،	
کردیم،	بعد	در	دنباله	ى	آیه	می	فرماید:	 کشان	 که	)اهلکنا(	آن	ها	را	ما	هال نیاوردند	و	لذا	نتیجه	این	شد	
ُمْجِرِمیَن«	ما	افراد	مجرم	و	قوم	مجرم	و	جامعه	ى	مجرم	را	این	جور	سزا	می	دهیم	

ْ
َقْوَم ال

ْ
ذِلَک َنْجِزی ال

َ
»ک

کاماًل	قضّیه	روشن	است،	یعنی	یک	رابطه	ى	مستقیمی	وجود	دارد	میان	رفتار	 و	مجازات	می	کنیم،	
ک،	حاال	یا	 که	عبارت	است	از	هال که	خداى	متعال	به	آن	ها	وارد	می	کند	 ظالمانه	ى	مردم	و	مجازاتی	
که	در	موارد	مختلف	متفاوت	 ت،	

ّ
ک	به	معناى	انهدام،	سیه	روزى،	ذل ک	به	معناى	نابودى	یا	هال هال

است.
ُموا ِإّنَ 

َ
َک ُبُیوُتُهْم َخاِوَیًة ِبَما َظل

ْ
که	می	فرماید	»َفِتل یک	آیه	ى	دیگر	در	سوره	ى	مبارکه	ى	نمل	است	

	آن	زندگی	 که	قوم	ثمود	در که	آن	شهرى	 ُموَن«1	این	مربوط	به	قوم	ثمود	است،	
َ
َقْوٍم َیْعل ِ

ّ
آَیًة ل

َ
فِی َذِلَک ل

حرکت	 شام	 طرف	 به	 وقتی	 مدینه	 و	 مّکه	 کن	 سا اعراب	 که	 است	 ناحیه	اى	 همان	 در	 می	کردند	
	آن	زندگی	می	کردند	آن	ها	را	می	دیدند؛	 که	قوم	ثمود	در می	کردند،	ظاهرًا	در	سر	راه	خودشان	آن	جایی	را	
که	در	 اعرابی	 به	همان	 قرآن	 رفته،	 بین	 	 از و	قدیمی	 باستانی	 و	نشانه	هاى	یک	شهر	 ویران	 خانه	هاى	
همان	 این	 َخاِوَیًة«	 ُبُیوُتُهْم  َک 

ْ
»َفِتل می	فرماید	 می	کند،	 اشاره	 می	دیدند	 را	 این	ها	 چشمشان	 مقابل	

ویران،	 می	بینید	 امروز	 که	 آن	هاست	 تمّدن	 مظاهر	 و	 آبادیها	 و	 کن	 مسا همان	 آن	هاست،	 خانه	هاى	
	آیه	ى	قرآن	صراحتًا	 باز ُموا«	این	جا	هم	

َ
»ِبَما َظل ی	نابود	شده	است.	علت	چیه؟	

ّ
	انسان	و	بکل از تهی	

روابط	 کمیت	 یعنی	حا بود.	 آن	ها	 و	ستم	 قوم	ظلم	 این	 ک	 و	هال نابودى	 که	علت	 مشخص	می	کند	
ُموَن«	باز	

َ
َقْوٍم َیْعل ِ

ّ
آَیًة ل

َ
ظالمانه	بر	یک	جامعه،	سرنوشت	یک	قوم	را	به	این	جا	می	رساند.	»ِإّنَ فِی َذِلَک ل

کتفا	نمی	کند	قرآن	و	تفهیم	می	کند	به	مخاطبان	که	 	این	جا	هم	به	صرف	بیان	یک	حادثه	ى	تاریخی	ا در
این	مسأله	یک	مسأله	ى	همیشگی	است،	مخصوص	یک	زمان	خاصی	نیست،	این	آیه	و	نشآن	هاى	
گاهی	و	معرفت	داشته	باشند،	بتوانند	روى	مسایل	فکر	کنند،	از	مسایل	 است	براى	کسانی	که	علم	و	آ
	این	آیات	سوره	ى	نمل	مقدماتی	دارد	 کنند.	البّته	در کنند	و	سرنوشت	خودشان	را	مشخص	 استنتاج	
کنم،	علت	این	که	این	ها	به	این	بال	دچار	شدند	چه	بود؟	و	ظلم	و	ستمی	 که	نمی	خواهم	تفصیاًل	بیان	
ا 

َ
ْرِض َول

َ
أ

ْ
َمِدیَنِة ِتْسَعُة َرْهٍط ُیْفِسُدوَن فِی ال

ْ
اَن فِی ال

َ
که	آن	ها	می	خواستند	انجام	بدهند	کدام	بود؟	که	»َوک

کم	بودند	 کلفتها	بر	جامعه	حا گردن	 که	فساد	می	کردند	اصالح	نمی	کردند،	قدرتمندان	و	 ُیْصِلُحوَن«2	
	این	آیات	بسیارى	بابهاى	معرفت	را	بر	 که	مطالعه	ى	این	آیات	و	تدبر	در و	آن	ها	مفسد	در	زمین	بودند	

1.نمل:	52
2.نمل:	48
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گذشته،	نزدیک	تر	می	آورد	 	تاریخ	و	 انسان	باز	می	کند.	در	یک	آیه	ى	دیگر،	در	سوره	ى	زمر،	مسأله	را	از
َئاُت َما َکَسُبوا َوَما  اِء َسُیِصیُبُهْم َسّیِ

َ
ُموا ِمْن َهُؤل

َ
ِذیَن َظل

َّ
به	زمان	پیغمبر؟ص؟می	رساند؛	می	فرماید:	»َوال

که	به	خاطر	ظلم	و	بیدادگریشان	دچار	سرنوشت	 گر	در	گذشتگان	کسانی	بودند	 ُهْم ِبُمْعِجِزیَن«1	یعنی	ا
اِء«	

َ
َهُؤل »ِمْن  همین	ها	 از	 است	 گذشته	 به	 این	مخصوص	 که	 نشود	 تصور	 الهی	شدند،	 عذاب	 تلخ	

کن	مّکه،	آن	ها	هم	 که	در	حول	و	حوش	تو	هستند	و	اعراب	سا کفارى	 یعنی	همین	قریش	و	همین	
کفار	مّکه	هم	نیست،	 البّته	این	مخصوص	 کار	خودشان	را	خواهند	دید.	 گر	ظلم	بکنند	نتیجه	ى	 ا
مسلمان	های	مدینه	هم	مشمول	این	حرف	بودند،	مسلمان	های	دوره	هاى	بعد	هم	مشمول	این	حکم	
	این	جمع	معاصر	تو	ظلم	بکنند	 که	از کسانی	 اِء«	آن	

َ
ُموا ِمْن َهُؤل

َ
ِذیَن َظل

َّ
ی	و	قانون	الهی	هستند،	»َوال

ّ
کل

ِبُمْعِجِزیَن«	 ُهْم  »َوَما  رسید،	 بدى	دستاوردشان	خواهد	 آن	ها	هم	 به	 َکَسُبوا«	 َما  َئاُت  َسّیِ »َسُیِصیُبُهْم 
کنند	به	این	که	عذاب	الهی	 کنند	یا	وادار	 که	این	ها	می	توانند	خداى	متعال	را	منصرف	 خیال	نکنند	

را	براى	آن	ها	نازل	نکند.
َرّبِ  ِه  ِلّلَ َحْمُد 

ْ
َوال ُموا 

َ
َظل ِذیَن 

َّ
ال َقْوِم 

ْ
ال َداِبُر  »َفُقِطَع  می	فرماید:	 انعام	 سوره	ى	 در	 دیگر	 آیه	ى	 یک	 باز	

	انهدام	 	این	آیه	هم	باز	یک	فصل	دیگرى	از	مسایل	مربوط	به	مکانیسم	تأثیر	ظلم،	در که	در ِمیَن«2	
َ
َعال

ْ
ال

که	من	بعدًا	ان	شاءاهلل	در	بحث	هاى	دیگر	به	آن	خواهم	رسید،	 جامعه	را	تشریح	می	کند	و	بیان	می	کند	
آن	مردم	ستمگر	 ُموا« 

َ
َظل ِذیَن 

َّ
ال َقْوِم 

ْ
ال َداِبُر  »َفُقِطَع  که	 این	است،	 آیه	 این	 	 توّجه	ما	در آن	قسمت	مورد	

ی	
ّ
کل کم	بود،	این	ها	به	 که	روابط	غیرعادالنه	و	مناسبات	ظالمانه	بر	زندگی	آن	ها	حا و	آن	جامعه	اى	

	این	ها	چیزى	در	دنیا	نماند؛	شاید	 کنده	شد،	دنبالشان	بریده	شده،	یعنی	منقطع	شدند،	از ریشه	شان	
اّما	همین	زمان	معاصر	ما	هم	می	توان	 گذشته	است،	 که	این	ها	مال	زمان	ها	ى	 کنند	 بعضی	خیال	

کرد. 	این	قبیل	را	پیدا	 چیزهایی	از
	بقیه	ى	مناطق	 کشورهاى	آسیایی،	در کشورهاى	اروپایی،	در	 گذشته،	در	 ما	در	همین	یکی	دو	قرن	
عالم	دیدیم	امپراطورى	هایی	را،	حکومت	های	بزرگی	را،	جوامعی	را،	نظام	هایی	را،	که	یک	روزى	بودند	
	از	آن	ها	هیچ	اثرى	نیست؛	یک	روزى	در	همین	آسیا	دو،	سه	تا	 و	قدرتمندانه	حکومت	می	کردند،	امروز
که	البّته	بعضی	از	آن	ها	هم	اسمشان	مسلمان	بود،	اّما	اسم،	ماهّیت	 امپراطورى	بزرگ	وجود	داشت،	
نابودى	 و	 رفتن	 بین	 	 از باشد؛	آن	چه	موجب	 را	عوض	نمی	کند،	ممکن	است	اسمشان	هم	مسلمان	
را،	ساقط	 تمّدن	 را،	یک	 را،	یک	حکومت	 نظام	 را،	یک	 که	یک	جامعه	 آن	چه	 کفر	نیست،	 می	شود	
کرم	 که	این	روایت	معروف	از	رسول	ا کافرانه	نیست	 کفر	و	عقیده	ى	 می	کند	و	به	زوال	می	کشاند	این	
کفر	 م«3	

ْ
ل

ُ
َمَع الّظ اَیْبَقى  

َ
ل َو  ْفِر 

ُ
ک

ْ
ال َمَع  َیْبَقى   ُک 

ْ
ُمل

ْ
»ال که	نقل	شده	 م	است	ظاهرًا،	

ّ
صّل	اهلَلّ	وعلیه	واله	وسل

1.زمر:	51
2.انعام:	45
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گر	مناسبات	ظالمان	هاى	 	بین	برود	نه؛	ا که	یک	حکومت	و	یک	تمّدن	زائل	بشود،	از موجب	نمی	شود	
االن	 بودند،	 کافر	 حکومت	های	 نمی	شود.	 حکومت	 یک	 زوال	 موجب	 کفر	 نباشد،	 جامعه	 آن	 در	
می	کنم	 عرض	 که	 امپراطورى	هایی	 این	 می	شود،	 بنیان	حکومت	 انهدام	 موجب	 ظلم	 هستند.	 هم	
اسمشان	بعضی	هم	مسلمان	بود،	این	ها	اسمشان	مسلمان	بود،	شاید	بعضی	عقیده	ى	اسالمی	هم	
	این	ها	هیچ	اثرى	 	از داشتند،	اّما	سیستم	حکومت	و	نظام	اجتماعی	یک	نظام	کاماًل	ظالمانه	بود،	امروز
نیست.	نه	آن	امپراطورى	ها	هستند،	نه	حکامشان	هستند،	نه	از	معارفشان،	از	تمّدن	شان	چیزى	باقی	

که	مردم	به	آن	ها	احترامی	قائل	باشند. است	
که	شما	مالحظه	می	کنید	در	ظرف	این	یک	قرن،	یک	قرن	و	نیم	اخیر،	بارها	نقشه	ى	 پا	را	 همین	ارو
نیستند،	 حاال	 بودند	 دولت	هایی	 نیستند،	 حاال	 بودند	 حکومت	هایی	 شده؛	 عوض	 پا	 ارو سیاسی	
	این	تقسیم	 	تا	از کشورها	اثرى	نیست؛	تجزیه	شدند،	تقسیم	شدند،	باز	دو 	از	آن	 کشورهایی	بودند	امروز
این	ها	معنایش	چیه،	 آوردند.	 به	وجود	 به	هم	پیوستند	دولت	جدیدى،	حکومت	جدیدى	 شده	ها	
که	ستمگرى	این	نتیجه	را	باألخره	 ُموا«	نیست،	

َ
ِذیَن َظل

َّ
َقْوِم ال

ْ
این	ها	آیا	مصداق	همین	»َفُقِطَع َداِبُر ال

خواهد	بخشید.
که	برسیم،	موارد	خاصی	 البّته	من	فعاًل	آیات	قرآن	را	عرض	می	کنم	به	بحث	درباره	ى	این	موضوع	
که	باید	در	مورد	آن	ها	توضیحی	داد؛	پس	ببینید	آیات	قرآنی	این	حقیقت	را	به	طور	مسلم	 وجود	دارد	
کشور،	براى	یک	 که	ظلم	براى	یک	جامعه،	براى	یک	تمّدن،	براى	یک	 و	قاطع	براى	ما	بیان	می	کند،	
کننده	است.	 	بین	برندگی	دارد،	نابود	 یم،	از	حالت	از کم،	براى	یک	رژ گروه	از	مردم،	براى	یک	دسته	حا
باز	 هم	 این	 که	 می	کند	 عمل	 کندتر	 یک	قدرى	 شرایطی	 در	 می	کند،	 عمل	 سریع	تر	 شرایطی	 در	 حاال	
که	ظلم	 	آیات	قرآن	هست،	مهلت	و	استدراج	الهی	در	یک	مواردى	مانع	می	شود.	شکی	نیست	 در
که	یک	جامعه	با	وجود	خود،	با	حرکت	خود	به	سمت	هدف	هاى	خودش	ادامه	ى	حیات	 نمی	گذارد	
ت	خواهد	

ّ
ت	را	دچار	ذل

ّ
که	آن	جامعه	و	آن	مل بدهد،	چنین	چیزى	ممکن	نیست.	حداقل	این	است	

کرد،	این	 کرد.	آن	ها	را	در	مقابل	فتنه	ها	و	بلیات	آسیب	پذیر	خواهد	 کرد،	دچار	فساد	درونی	خواهد	
حداقل	قضّیه	است.

که	به	طور	قاطع	و	 ی،	
ّ
کل کرد.	بعد	در	سایه	ى	این	حکم	 	آیات	قرآن	عرض	خواهم	 	را	از خب	این	مقدار

که	مردم	ما	این	 	قرآن	استفاده	می	شود،	آن	وقت	بحث	هایی	وجود	دارد	که	خیلی	خوب	است	 روشن	از
کردم	مقصود	بحث	 که	آن	هفته	هم	عرض	 کنند؛	همین	طور	 بحث	ها	را	بدانند	و	درباره	ى	آن	ها	فکر	
از	 کلمه	اى	بیشتر	 یا	یک	 بر	معلوماتمان	یک	چیزى	اضافه	بشود	و	 ذهنی	نیست،	نمی	خواهیم	حاال	
که	ما	به	عنوان	یک	 که	می	دانستیم	بدانیم،	فقط	این	نیست	مقصود،	مقصود	این	است	 آن	چیزى	
کارمان	هست	 که	تازه	اّول	 کشورى	و	یک	نظام	جدیدى	با	یک	پیام	جدید	 نظام	جوان،	به	عنوان	یک	
کشورها	و	نظامهاى	فاسد	به	آن	ها	آلوده	شدند	 که	دولت	ها	و	 	آلودگی	هایی	 و	می	توانیم	خودمان	را	از
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که	فقط	به	عهده	ى	 کارى	است	 یم،	مراقب	باشیم؛	و	این	 کنیم	مصون	نگه	دار نجات	بدهیم،	و	حفظ	
بر	عهده	ى	 بر	عهده	ى	همه	ى	مردم	است،	مخصوصًا	 کشور	نیست،	 زمامداران	 و	 	 کشور برنامه	ریزان	

که	بایستی	درباره	ى	این	ها	ان	شاءاهلل	مفصاًل	صحبت	بشود. گاهان	 آ
والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته
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گفتار سیزدهم نمودار 
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گفتار چهاردهم: خطرات مترفین برای جامعه اسالمی1
	الرحمن	الرحیم بسم	اهلَلّ

	رب	العالمین	نحمده	و	نستعینه	و	نؤمن	به	}نستعینه	{	و	نستغفره	و	نتوکل	علیه	و	نصلی	و	 الحمدهلَلّ
م	علی	حبیبه	و	نجیبه	و	خیرته	فی	خلقه	حافظ	سره	و	مبلغ	رساالته	سیدنا	و	نبینا	ابی	القاسم	محمد	

ّ
نسل

	فی	االرضین	 و	علی	اله	االطیبین	االطهرین	المنتجبین	الهداة	المهدیین	المعصومین	سیما	بقیة	اهلَلّ
ِإَذا  کتابه »َو 	الحکیم	فی	 و	صل	علی	ائمه	المسلمین	و	حماة	المسضعفین	و	هداة	المؤمنین.	قال	اهلَلّ

ْرَناَها َتْدِمیًرا«2  َفَدّمَ
ُ

َقْول
ْ
ْیَها ال

َ
َمْرَنا ُمْتَرِفیَها َفَفَسُقوا ِفیَها َفَحّقَ َعل

َ
ْهِلَک َقْرَیًة أ

ُ
ن ّن

َ
َرْدَنا أ

َ
أ

همه	ى	برادران	و	خواهران	نمازگزار	عزیز	را	دعوت	می	کنم	و	توصیه	می	کنم	به	رعایت	تقوا	و	پرهیزگارى	
	و	رفتار.	و	همه	ى	شما	عزیزان	را	دعوت	 گفتار گناهان	و	دقت	و	مواظبت	در	اعمال	و	 و	اجتناب	از	
که	هنگام	 می	کنم	به	ذکر	الهی	و	یاد	خدا	در	همه	ى	اوقات	مخصوصًا	در	ساعاتی	مثل	این	ساعت	

استجابت	دعا	و	توّجه	به	خداست.
کشورها	 و	 تمّدن	ها	 که	موجب	می	شود	 اجتماعی	 بیمارى	هاى	 درباره	ى	 گذشت	 که	 هفته	اى	 در	
که	 کردم.	و	خالصه	ى	حرف	این	شد	 و	جامعه	ها	دچار	ضعف	و	اختالل	بشوند،	مطالبی	را	عرض	
که	آن	ها	را	امروز	شروع	می	کنیم	به	شمارش	و	شرح	-	هرگاه	این	بیماری	ها	در	 هرگاه	این	بیماری	ها	-	
جامعه	اى	به	وجود	بیاید؛	آن	جامعه	دچار	ضعف	ماّدى	و	ضعف	معنوى	خواهد	شد.	یعنی	فضائل	
رذائل	 و	 برمی	بندد.	 از	جامعه	رخت	 کراّمت	جوامع	هست،	 و	 که	موجب	عزت	 و	خلقیاتی	 انسانی	
ط	می	شود	و	فقر	و	جهل	و	اختالف	

ّ
بر	جوامع	مسل و	تنبلی	و	بی	حالی	 و	بیکارگی	 اخالقی	و	ضعف	

	نتیجه	جامعه	تباه	می	شود،	میان	تهی	و	پوک	 گون	در	جامعه	به	وجود	می	آید	و	در گونا طبقاتی	و	فساد	
	بیرون.	این	 	بین	می	برد،	چه	از	درون	آن	جامعه	و	چه	از می	شود	و	یک	حرکت	و	یک	حادثه	جامعه	را	از
	آن	یاد	شده.	و	ما	در	عمر	خودمان	 	قرآن	هم	از 	تاریخ	هم	بارها	تکرار	شده	و	در که	در یک	حقیقتی	است	

1.بیانات	در	خطبه	اول	نماز	جمعه	1367/10/16
2.اسراء:	16
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کردیم. 	این	را	در	جهان	و	در	دنیاى	معاصرمان	مشاهده	 	برابر	چشم	خودمان	نمونه	هایی	از و	در
ت،	

ّ
	و	براى	یک	مل کشور 	براى	جامعه	ى	بشر	و	براى	مردم	یک	 که	این	قدر خب	این	بیماری	هائی	

	این	بیماری	ها	به	صراحت	 	قرآن	به	بعضی	از یک	انقالب	خطرناک	هستند	چه	چیزهائی	هستند؟	در
که	امروز	من	یکی	از	آن	ها	را	اسم	می	برم	و	درباره	ى	آن	مقدارى	صحبت	می	کنم.	در	 اشاره	شده	است	
	این	بیماری	ها	تصریح	می	فرماید	و	آن	این	است	 که	تالوت	شد	خداى	متعال	به	یکی	از این	آیه	اى	
که	غرق	در	نعمت	هاى	ماّدى	شده	اند	و	 کسانی	 که	»مترفین«	جامعه	یعنی	متنعمین	خوشگذران	و	
که	در	عرف	قرآن	به	 کرده	اند	و	به	شهوات	و	خوشگذرانی	رو	آورده	اند،	این	افراد	 خودشان	را	فراموش	
	نهایت	موجب	 گفته	می	شود	»مترفین«	این	ها	در	جامعه	فسق	ایجاد	می	کنند	و	فسق	آن	ها	در آن	ها	

	بین	برود. که	آن	جامعه	فاسد	بشود	و	تباه	بشود	و	از می	شود	
دینی	 گویندگان	 همواره	 اجتماعی	 مختلف	 بحث	هاى	 در	 آیه	 این	 	 از که	 است	 عجیبی	 آیه	ى	
که	مربوط	به	بحث	ما	هست،	براى	 	ابعاد	این	آیه	را	 استفاده	می	کنند،	و	امروز	هم	من	یک	بعدى	از
که	اراده	ى	الهی	 ْهِلَک َقْرَیًة«1	هنگامی	

ُ
ن ّن

َ
َرْدَنا أ

َ
ِإَذا أ شما	عزیزان	مختصرًا	شرح	می	دهم.	می	فرماید:	»َو

	بین	رفتن	 ک	شدن،	یعنی؛	از ک	بشود،	هال که	یک	جامعه	اى،	یک	قریه	اى،	یک	کشورى	هال کرد	 مقّرر	
	بین	رفتن	مردم	آن	جامعه	هم	همراه	است،	مثل؛	قوم	 	بین	رفتن	با	از گاهی	این	از گسستن،	 و	نظام	آن	
ک	قریه	 ک	مردم	نیست،	هال ک	به	معناى	هال گاهی	هم	این	هال گذشته.	 نوح	یا	قوم	لوط	و	دیگر	اقوام	
که	آن	جامعه	را	اداره	می	کند	 	بین	رفتن	آن	تشکیالتی	است	 ک	نظام	اجتماعی	است	از است،	هال
	تاریخ	به	خصوص	در	آخرالزمان،	یعنی؛	در	زمان	ها	ى	ما	و	بعد	از	 که	این	هم	در	دوران	هاى	بسیارى	از

	اتفاق	افتاده. کرم	مکرر بعثت	رسول	ا
ق	

ّ
الهی	چرا	متعل اراده	ى	 برود.	 بین	 	 از که	یک	جامعه	اى	 ق	می	شود	

ّ
الهی	متعل اراده	ى	 خب	وقتی	

که	خداى	متعال	بدون	هیچ	 	بین	برود؟	این	به	معناى	این	نیست	 از می	شود	به	این	که	یک	جامعه	
که	»َوَما َکاَن  	قرآن	خداوند	می	فرماید:	 	آیات	دیگرى	از که	در علتی	یک	جامعه	را	از	بین	خواهد	برد،	
	بین	نمی	بریم	از	روى	ظلم	 َها ُمْصِلُحوَن«2	ما	هرگز	یک	جامعه	اى	را	از

ُ
ْهل

َ
ٍم َوأ

ْ
ُقَرى ِبُظل

ْ
َک ِلُیْهِلَک ال َرّبُ

ق	
ّ
متعل الهی	 اراده	ى	 این	که	 اهل	صالحند.	 آن	جامعه	 مردم	 که	 در	حالی	 آن	جامعه	 مردم	 بر	 و	ستم	

که	در	خود	آن	جامعه	است،	یعنی؛	 	بین	برود،	این	ناشی	از	عللی	است	 که	یک	جامعه	اى	از می	شود	
ک	و	نابودى	در	آن	جامعه	به	تدریج	به	وجود	آمده	و	هنگام	زوال	آن	جامعه	فرا	رسیده.	 موجبات	هال
مؤثرترى	 علت	 یک	 بی	شک	 آن	علت	 که	 کند،	 وارد	 را	 آخر	 که	ضربه	ى	 است	 الزم	 علتی	 یک	 حاال	
معناى	 در	 ِفیَها«3.	حاال	 َفَفَسُقوا  ُمْتَرِفیَها  َمْرَنا 

َ
»أ او	چیه؟	 می	شود	 علل	محسوب	 و	 عوامل	 بقیه	ى	 	 از

1.همان
2.هود:	117
3.اسراء:	16

 فسق مترفین
در جامعه
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این	جا	 آن	ها	 بحث	 که	جاى	 کردند	 بیان	 را	 گونی	 گونا مطالب	 مفسرین	 آیه	 این	 کلمات	 و	 جزئیات	
که	مترفین	آن	جامعه	در	آن	جامعه	فسق	می	کنند.	مترفین	را	 کارى	می	شود	 نیست.	به	طور	خالصه،	
کسانی	داراى	ثروت	و	غنا	و	تنعم	 	ُترفه	است،	به	معناى	این	که	 کردم؛	مترف	از	ماده	ى	َتَرف	و عرض	
و	غرق	بشوند	در	 از	خود	غافل	بشوند	 آن	ها	 که	 تنعم	موجب	بشود	 و	غنا	 ثروت	 آن	 که	 باشند	 یادى	 ز
کسانی	فسق	می	کنند،	 که	در	مقابل	آن	نعمت	دارند.	یک	چنین	 نعمت	و	احساس	نکنند	وظایفی	را	

کسی	خارج	بشود. که	از	احکام	الهی	 کردن	هم	به	معناى	این	است	 فسق	
و	 از	حکم	خدا	شد	 و	خارج	 نکرد	 انسان	رعایت	 وقتی	 را	 و	شرعی	 و	اسالمی	 الهی	 	 یعنی	وظایف	
کافر	 کفر	هم	می	شود.	 که	شامل	فسق	بزرگ،	یعنی؛	 رعایت	حکم	خدا	را	نکرد،	این	را	می	گویند	فسق	
که	به	احکام	 کسانی	هم	می	شود	 ی	خارج	شده.	شامل	

ّ
کل که	از	احکام	الهی	به	 هم	فاسق	است،	زیرا	

که	عمل	آن	ها	را	به	دنبال	خود	 الهی	و	به	خدا	و	دین	اعتقاد	دارند	اّما	این	اعتقاد	آن	قدر	عمیق	نیست	
بیاورد،	و	لذا	این	ها	از	احکام	الهی	به	خاطر	شهوات	خودشان	خارج	می	شوند	و	به	این	ها	می	گویند	
باز	زده	و	خارج	شده،	هر	نوع	 از	دستورات	الهی	سر	 و	 الهی	 از	حکم	 که	 کسی	 فاسق.	فاسق،	یعنی؛	
ک	یک	جامعه	است.	وقتی	در	جامعه	اى	 دستورى	از	دستورات	الهی	را	شامل	می	شود،	این	مایه	ى	هال
	و	از	احکام	 که	برخوردارى	ماّدى	دارند،	دست	بزنند	به	فسق	و	فجور متنعمان	و	ثروتمندان	و	افرادى	
الهی	پرهیز	نکنند	و	احساس	تکلیف	نکنند	در	مقابل	خدا،	در	حقیقت	عمده	ترین	وسائل	زوال	و	
	این	جامعه	به	وجود	آمده	و	جامعه	از	درون	در	حال	پوک	شدن	و	پوچ	شدن	است.	 ت	در

ّ
ک	این	مل هال

ی	این	جامعه	را	از	بین	خواهد	برد.	
ّ
کل یک	حادثه	ى	مهم،	یک	طوفان	مردمی،	یک	حمله	ى	خارجی	به	

این	همان	بال	و	خطر	بزرگی	است	که	در	جوامع	گذشته	هم	به	وقوع	پیوسته.	که	آیاتی	که	درباب	مترفین	
کوتاه	بکنم؛	 یاد	است،	چون	امروز	من	قصد	دارم	خطبه	ها	را	ان	شاءاهلل	 	قرآن	هست	ز و	فسق	مترفین	در

گذاشتم	براى	یک	هفته	ى	دیگر. این	آیات	و	بحث	هاى	جانبی	را	
که	وقتی	در	جامعه	خروج	از	حکم	الهی	یعنی	 	به	طور	مجمل	همین	مسأله	را	فقط	ذکر	می	کنم؛	 امروز
در	 البّته	 فراهم	شده.	 نظام	 آن	 و	 جامعه	 آن	 نابودى	 وسایل	 آمد	 به	وجود	 الهی	 احکام	 به	 بی	اعتنائی	
که	زودتر	غفلت	 درجه	ى	اّول،	این	فسق	از	طرف	همین	گونه	افراد	به	وجود	می	آید	مترفین.	آن	ها	هستند	
که	وسائل	فسق	و	خروج	از	وظایف		الهی	را	بیشتر	در	اختیار	 می	کنند	از	تکالیفشان،	و	آن	ها	هستند	
	بیاورند؛	فسق	و	 دارند.	اّما	وقتی	در	یک	جامعه	اى	ثروتمندان	و	مرفهان	و	متنعمان	رو	به	فسق	و	فجور
که	این	امروز	یکی	از	مشکالت	بزرگ	جهان	و	مخصوصًا	 گرفت،	 فجور	همه	جاى	جامعه	را	فراخواهد	
از	 کمتر	 استعمار،	 زیر	ستِم	 و	 کشورهاى	عقب	افتاده	 که	 	است.	بعضی	خیال	می	کنند	 جهان	سّوم	

کشورهاى	پیشرفته	ى	دنیا	دچار	فسق	و	فجور	و	شهوترانی	و	عیاشی	اند،	این	اشتباه	است.
و	 فسق	 که	 است؛	 بوده	 همین	 استعمارزده	 کشورهاى	 در	 استعمار	 ترفندهاى	 بزرگترین	 	 از یکی	
کشورهاى	فقیر	و	عقب	افتاده	ى	جهان	سّوم		می	روید،	 کند.	شما	وقتی	به	 	را	در	میان	آن	ها	رایج	 فجور

 بی تفاوتی و 
 بی اعتنایی به

 احکام خدا
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آن	 	 در مردم	 از	 است.	یک	عده	 رایج	 متأّسفانه	 اخالقی	 مفاسد	 اقسام	 و	 انواع	 آن	جاها	 در	 می	بینید	
و	ضعفا	 فقرا	 با	 هم	 یادى	 ز فاصله	ى	 	 کشورهاى	جهان	سّوم	 در	 که	 ثروتمندان	 ثروتمندانند.	 کشورها	
که	ثروت	آن	ها	و	امکانات	آن	ها	برایشان	 	انواع	سرگرمی	ها	و	فسادها	و	اباطیلی	هستند	 دارند،	غرق	در
اوضاع	سیاسی	 تنّعم،	 و	 ثروت	 کشورها	صاحبان	 این	 	 از بسیارى	 در	 که	 به	خصوص	 آورده.	 به	وجود	
از	 و	 آن	ها	 گناه	 از	 نفوذ	دارند،	 را	هم	در	اختیار	دارند،	 را	هم	در	دست	دارند،	دستگاه	قضائی	 	 کشور
تخلف	آن	ها	مؤاخذه	اى	انجام	نمی	گیرد،	آن	ها	که	حال	خود	دارند.	فقرا	هم	در	آن	کشورها	متأّسفانه	به	
کامی	هاى	فراوان	و	در	عین	محرومّیت	هاى	همه	جانبه،	 همین	دردها	دچارند،	یعنی؛	در	عین	فقر	و	نا
انواع	و	 به	 آلودگی	 و	 	 به	مواد	مخدر آلودگی	 و	 الکل	 به	 آلودگی	 و	 ت	ها	فسق	و	فجور	و	شهوترانی	

ّ
آن	مل

گون	اخالقی	دچار	 گونا اقسام	مفاسد	اخالقی	از	قبیل	دزدى	و	رشوه	دهی	و	رشوه	گیرى	و	انواع	مفاسد	
این	ها	هستند	و	آلوده	ى	به	آن	ها	هستند.

کشورهاى	جهان	سّوم		با	طراحی	و	نقشه	هاى	 که	ترفندهاى	استعمارى	در	 کارهائی	بوده	 این	جزو	
ت	هایشان	در	

ّ
کشورها	حقیقتًا	نظام	هایشان	و	زندگی	مل کردند.	لذا	آن	 پیش	بینی	شده	آن	را	تعقیب	

حمله	ى	 یک	 اقتصادى،	 حمله	ى	 یک	 خارجی،	 حمله	ى	 یک	 یعنی	 است.	 دمار	 و	 ک	 هال معرض	
قبضه	ى	 در	 را	 آن	ها	 و	 می	گیرد	 خود	 سلطه	ى	 در	 را	 کشورها	 این	 بزرگ	 قدرت	هاى	 طرف	 از	 سیاسی	
گر	هم	یک	حرکت	 که	هست	سیاه	تر	و	تاریک	تر	می	کند.	ا خودشان	قرار	می	دهد،	زندگیشان	را	از	آن	چه	
صحیح	و	انسانی	و	آزادى	خواهانه	در	آن	کشورها	به	وجود	بیاید	و	مردمانی	با	عزم	راسخ	و	با	فکر	درست	
کاماًل	ممکن	و	عملی	است.	 کشورها	 کنند	این	هم	در	آن	 که	آن	نظام	را	متحّول	 به	دنبال	این	باشند،	
کشور	خودمان	در	 یم	می	بینیم	و	در	 که	ما	امروز	در	دنیاى	موجود	خودمان	دار این	حقیقتًا	چیزى	است	

گذشته	این	معنا	براى	همه	ى	ما	مشهود	بود. یم	 رژ
که	از	طرف	آن	ها	در	داخل	جامعه	و	تا	اعماق	 فسق	مترفین،	فسق	متمکنین،	رواج	فساد	و	فحشائی	
انقالب	 که	 بود	 رسانده	 آسیب	پذیرِى	شدید	 به	یک	حالت	 را	 بود،	جامعه	 کرده	 پیدا	 جامعه	جریان	
	بین	ببرد.	این	آن	چیزى	است	 ی	از

ّ
کل 	توانست	آن	نظام	را	به	 	راه	رسید	و	حرکت	مؤمنین	باهلَلّ اسالمی	از

کنیم.	ما	در	جامعه	ى	اسالمی	مان	باید	از	پدید	آمدن	این	بیمارى	خطرناک	 که	ما	بایستی	خوب	درک	
که	قسمت	اصلی	بحث	من	همین	قسمت	است.	ما	نمی	خواهیم	زندگی	کشورهاى	 کنیم،	 جلوگیرى	
دیگر	را	یا	زندگی	تاریخ	را	به	طور	مجرد	مورد	مالحظه	قرار	بدهیم،	ما	به	فکر	حیات	اجتماعی	خودمان	
کنیم	ما	 که	بر	سر	دیگران	آمده	و	سعی	 هستیم.	ما	می	خواهیم	درس	بگیریم،	عبرت	بگیریم	از	آن	چه	

دچار	آن	ها	نشویم.
گر	َتَرف	به	وجود	بیاید	و	مترفین	به	وجود	بیایند؛	بدانید	که	حیات	سالم	اسالمی	 در	جامعه	ى	اسالمی	ا
بیاید؛	 به	وجود	 متنعمین	 فسق	 و	 فساد	 گر	 ا اسالمی	 در	جامعه	ى	 تهدید	خواهد	شد.	 این	جامعه	 	 در
که	حیات	جامعه	به	حسب	سنت	الهی	تهدید	خواهد	شد.	لذا	اسالم	با	فسق	و	فجور	 مطمئن	باشید	
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در	جامعه	به	شّدت	مبارزه	می	کند	و	اسالم	با	پدید	آمدن	طبقه	اى	به	نام	مترفین	درجامعه	هم	به	شّدت	
مبارزه	می	کند،	اسالم	با	احکام	و	مقّرّرات		و	نظاّمات	خود	نمی	گذارد	جمعّیتی	در	جامعه	ى	اسالمی	
که	این	ها	مترفین	باشند،	یعنی؛	متنعمین	غرق	در	نعمت	ماّدى	و	خوشگذرانی	هاى	 به	وجود	بیاید	
ماّدى	و	بی	خبر	از	تکالیف	و	مسئولیتها.	چون	بدبختی	آن	ها	فقط	به	خود	آن	ها	برنمی	گردد،	بدبختی	
آن	ها	یک	جامعه	اى	را	بدبخت	و	سیاه	روز	می	کند،	لذا	اسالم	با	این	مقابله	می	کند.	با	فسق	متنعمین	

و	برخورداران	و	افراد	مؤثر	در	جامعه	هم	اسالم	با	شدت	برخورد	می	کند.
مالحظه	 آینده	 هفته	هاى	 در	 بحث	 این	 ادامه	ى	 	 در می	خوانم،	 ان	شاءاهلل	 روایاتی	هست	 که	حاال	
که	 کند	 تماشا	 نمی	نشیند	 اسالمی	 جامعه	ى	 و	 اسالمی	 نظام	 نمی	نشیند،	 اسالم	 که	 کرد	 خواهید	
ی	که	مترفین	و	خوشگذر	آن	ها	و	آدم	هاى	از	خدا	بی	خبر	و	انسان	هایی	که	سرنوشت	

ّ
جامعه	به	هر	شکل

کنند	و	پیش	ببرند.	و	دشمنان	 که	می	خواهند	جامعه	را	هدایت	 جامعه	برایشان	مهّم	نیست	هرجورى	
که	فسق	و	فساد	را	 	این	فکر	بودند	و	طراحی	می	کردند	 	اوائل	نفوذ	توسعه	ى	اسالم	در اسالم	از	قدیم	از
که	نگاه	می	کنیم	نشانه	هاى	 تاریخ	 	 و	ما	در }در	جامعه	ى	اسالمی	{در	جوامع	اسالمی	رشد	بدهند.	
که	این	ها	همه	براى	اّمت	اسالمی	و	جامعه	ى	 این	را	می	بینیم،	در	قرن	هاى	اّول	اسالم	و	در	طول	تاریخ	
کرد	و	حکومت	اسالمی	 اسالمی	تجربه	است.	براساس	این	تجربه	ها	جامعه	ى	اسالمی	حرکت	خواهد	
	بیایم	 که	به	نماز گرفت.	ان	شاءاهلل	دنباله	ى	این	بحث	را	در	یکی	از	هفته	هاى	بعدى	 تصمیم	خواهد	
که	خداى	متعال	به	همه	ى	ما،	به	مردم،	به	مسئولین	حکومت	و	به	 یم	 کرد	و	امیدوار عرض	خواهم	
جامعه	ى	 تهدیدکننده	ى	 خطرات	 که	 کند،	 عطا	 را	 گاهی	 آ و	 رشد	 این	 اسالمی	 اّمت	 آحاد	 یکایک	

کنند. 	نزدیک	شدن	آن	ها	جلوگیرى	 اسالمی	را	از	دور	بشناسند	و	از
والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته
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گفتار چهاردهم نمودار 
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گفتار پانزدهم: تأثیر فساد بزرگان و متنفذین بر مردم1
بسم	اهلَلّ	الّرحمن	الّرحیم

	رّب	العالمین.	نحمده	و	نستعینه	و	نستغفره	و	نؤمن	به	و	نتوکل	علیه	و	نّصلی	و	نسلم	 الحمدهلَلّ
علی	حبیبه	و	نجیبه	و	خیرته	فی	خلقه	سّیدنا	و	نبّینا	ابی	القاسم	محّمد	و	علی	اله	األطیبین	األطهرین	
	فی	األرضین.	و	صّل	علی	ائمة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	 المنتجبین	سّیما	بقیه	اهلَلّ
وا ِفیَها َوَما  ُر

ُ
َکاِبَر ُمْجِرِمیَها ِلَیْمک

َ
َنا فِی ُکّلِ َقْرَیٍة أ

ْ
َذِلَک َجَعل

َ
	الحکیم	فی	کتابه:	»َوک المؤمنین.	قال	اهلَلّ

وَن«2 نُفِسِهْم َوَما َیْشُعُر
َ
ا ِبأ

َّ
وَن ِإل ُر

ُ
َیْمک

	را	توصیه	می	کنم	و	دعوت	می	کنم	به	رعایت	تقوا	و	پرهیزگارى	و	ذکر	 برادران	و	خواهران	عزیز	نمازگزار
	و	توّجه	به	خدا	در	همه	ى	حاالت.	در	خطبه	هاى	قبلی	عرض	 کردار 	و	 الهی	و	مراقبت	از	اعمال	و	رفتار
که	جامعه	اى	را	به	زوال،	به	اضمحالل	می	کشاند	فسق	و	فساد	در	جامعه	 که	یکی	از	چیزهایی	 کردیم	
	این	 	روایات	عرض	کردیم.	وعده	کردم	که	در است،	و	معناى	فسق	را	با	تکیه	ى	به	آیات	قرآن	و	بعضی	از
گر	آن	ها	فاسد	 که	ا کسانی	و	چه	قشرهایی	هستند	 که	چه	 کنم	و	آن	این	است	 بحث	نکته	اى	را	عرض	
و	فاسق	و	فاجر	بشوند،	و	در	جامعه	فسق	و	فساد	را	پیشه	ى	خود	بکنند،	جامعه	یکسره	به	فسق	و	فساد	

کرد. کشیده	خواهد	شد؟	امروز	درباره	ى	این	نکته	و	این	مطلب	عرایضی	خواهم	
کریم	یک	موضوع	به	صورت	مشخصی	در	جای	جاى	آیات	قرآنی	بیان	شده	است	و	آن	این	 	قرآن	 در
است	که	در	هر	جامعه	اى	صفات	و	خصوصیات	و	رفتارها	و	اخالق	از	مراحل	و	طبقات	باالى	اجتماع	
کار	خودشان	نباشند،	 به	عامه	ى	مردم	و	توده	ى	مردم	سرایت	می	کند،	نه	این	که	مردم	معمولی	مسئول	
که	مسئولیت	آن	ها	 کار	خویشتن	است.	اّما	بعضی	از	قشرها	در	جامعه	هستند	 کسی	مسئول	 چرا؛	هر	
حیطه	ى	 در	 و	 خودشان	 مخصوص	 آن	ها،	 ناپسند	 و	 قبیح	 عمل	 و	 آن	ها	 کار	 زیرا	 است،	 مضاعف	
این	 و	 افراد	 این	 کرد.	 خواهد	 سرایت	 هم	 دیگران	 به	 بلکه	 ماند؛	 نخواهد	 منحصر	 آن	ها	 خود	 زندگی	

1.بیانات	در	خطبه	اول	نماز	جمعه	1367/11/28
2.انعام:	123

 تأثیر رفتار
  بزرگان و 

صاحبان قدرت 
بر مردم
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که	یک	قدرتی	در	جامعه	در	قبضه	ى	آن	هاست	 کسانی	 قشرها	عبارتند	از	متنفذین	جامعه،	بزرگان	و	
-	چه	قدرت	سیاسی،	چه	قدرت	فرهنگی،	چه	قدرت	مالی	و	اقتصادى	-	باألخره	سررشته	ى	زندگی	
به	نحوى	به	آن	ها	برمی	گردد،	و	مردم	معمولی	در	جامعه	به	آن	ها	نگاه	می	کنند،	از	آن	ها	الهام	می	گیرند،	
آیات	 و	 این	باب	هست	 	 یادى	در ز روایات	 گرایش	پیدا	می	کنند،	این	ها	مسئول	ترند.	 به	طرف	آن	ها	
خطبه	 این	 	 در را	 روشنتر	 و	 صریحتر	 آیه	ى	 چند	 که	 است،	 ناطق	 مطلب	 این	 به	 هم	 قرآن	 کریمه	ى	
	این	آیات	همین	 کنم،	و	بعد	به	دنباله	ى	مطلب	خواهم	پرداخت.	یکی	از که	عرض	 کرده	ام	 یادداشت	
َنا فِی ُکّلِ 

ْ
َذِلَک َجَعل

َ
که	در	صدر	خطبه	تالوت	شد	می	فرماید:	»َوک آیه	ى	شریفه	ى	سوره	انعام	است	

که	مجرمان	آن	جامعه	هم	هستند	وجود	دارند،	 َکاِبَر ُمْجِرِمیَها«	یعنی	در	هر	اجتماعی	بزرگانی	
َ
َقْرَیٍة أ

که	به	 کارى	 ِفیَها«	مکر	می	کنند	در	جامعه.	این	مکر	یعنی	همان	فسادانگیزى،	 وا  ُر
ُ

»ِلَیْمک که	این	ها	
یان	جامعه	تمام	می	شود.	یا	به	وسیله	ى	ظلم	و	جور،	یا	به	وسیله	ى	شهوترانی	ها	و	ایجاد	 یان	مردم	و	به	ز ز
وَن«	یعنی	 نُفِسِهْم َوَما َیْشُعُر

َ
ا ِبأ

َّ
وَن ِإل ُر

ُ
فساد	و	فسق.	بعد	قرآن	در	دنباله	ى	این	بیان	می	فرماید	»َوَما َیْمک

این	ها	خودشان	نمی	فهمند،	در	حقیقت	مکر	و	فسادى	که	ایجاد	می	کنند	علیه	خود	آن	هاست.	چرا؟	
گناه	را	رواج	دادند،	آن	جامعه	فاسد	می	شود	و	آن	 که	برگزیدگان	جامعه	در	جامعه	فساد	و	 زیرا	وقتی	
نظام	مضمحل	می	شود	و	این	ها	که	بزرگان	آن	نظام	هستند	بیش	از	همه	ضربه	خواهند	دید	و	صدمه	ى	
و	 اسراف	 و	 نوش	 و	 و	عیش	 که	مشغول	فساد	 وقتی	 نمی	فهمند.	 اّما	 را	خواهند	خورد،	 این	مکر	خود	
	تیشه	 کار که	با	این	 شهوترانی	و	ایجاد	جریان	هاى	مفسد	از	هر	نوعش	در	جامعه	هستند،	توّجه	ندارند	

به	ریشه	ى	خودشان	دارند	می	زنند،	این	یک	آیه.
ِه  الّلَ ِنْعَمَت  وا 

ُ
ل َبّدَ ِذیَن 

َّ
ال ی 

َ
ِإل َتَر  ْم 

َ
ل

َ
»أ که	می	فرماید:	 ابراهیم	است	 آیه	ى	سوره	ى	مبارکه	ى	 آیه	ى	دیگر	

که	 کسانی	 آن	 به	 نمی	نگرید	 آیا	 یعنی	 َقَرار«1	
ْ
ال ِبْئَس  َو  ْوَنَها 

َ
َیْصل َم  َجَهّنَ َبَواِر 

ْ
ال َداَر  َقْومهّم  وا 

ُّ
َحل

َ
َوأ ْفًرا 

ُ
ک

به	 و	 نابودى	 وادى	 به	 را	 قوم	خودشان	 و	 می	کنند	 کفران	 را	 الهی	 نعمت	هاى	 جامعه	ى	خودشان	 در	
عالم	 گمراه	 جوامع	 در	 این	که	 	 در دارد	 صراحت	 آیه	 این	 درحقیقت	 و	 می	برند،	 پیش	 جهنم	 سمت	
که	 گردن	سران	قوم	و	مسئوالن	و	متصدیان	امور	آن	جوامع	است.	از	هر	نوع،	همان	طور	 گناه	عمده	به	
کردم	چه	متصدیان	امور	سیاسی	و	سردمداران	سیاسی	آن	جوامع	و	چه	پولدارها	و	ثروتمندها	 عرض	
	اقتصادى	و	چه	سررشته	داران	امور	فرهنگی	-	یعنی	روشنفکران	و	علماى	دینی	 و	سررشته	داران	امور
که	فکر	و	ذهن	و	دل	مردم	در	قبضه	ى	قدرت	این	هاست	-	در	جوامع	منحط	عالم	 گروه	افرادى	 و	این	
گروه	ها	 که	دچار	اضمحالل	و	فساد	و	بدبختی	شدند،	این	 که	در	طول	تاریخ	بودند	 و	در	اجتماعاتی	
که	عرض	شد	عامه	ى	مردم	هم	مسئولیت	خودشان	را	در	جاى	 مقصر	اصلی	بودند.	البّته	همان	طور	
گناه	انجام	شده	ى	به	وسیله	ى	خود	هست.	آیات	 خود	دارند	و	}هیچ	کس	مسئول	{	همه	کس	مسئول	

1.ابراهیم:	28	و	29



□ جامعه اسالمی| 641  □

از	 که	یکی	 بیان	می	کند،	 را	در	صحنه	ى	قیاّمت	 نزاع	مستکّبر	ین	و	مستضعفین	 که	 دیگرى	هست	
در	 که	 تکرار	شده	 قرآن	 	 از که	در	چند	جا	 آیات	است	 قرآن	همین	 پرمعناى	 بسیار	 آیات	 مجموعه	ى	
که	در	جامعه	جریان	امور	جامعه	در	اختیار	آن	ها	نبوده	و	 کسانی	 روز	قیاّمت	مستضعفین	-	یعنی	آن	
مثل	پرکاهی	بر	روى	رودخانه	های	حرکت	می	کردند	و	اختیارى	از	خود	نداشتند	-	این	ها	با	مستکّبر	
که	از	روى	ظلم	و	جور	قدرت	را	در	آن	جامعه	در	اختیار	داشتند	 کسانی	 ان	همان	جامعه	-	یعنی	آن	
	با	یکدیگر	نزاع	 که	جریان	ها	را	به	وجود	می	آوردند	-	این	دو	دسته	در	پیشگاه	پروردگار و	آن	ها	بودند	
می	کنند،	مجادله	می	کنند	و	در	حقیقت	مستضعفین	بر	می	گردند	به	مستکّبر	ین	و	به	آن	ها	می	گویند	
که	من	 	زیبایی	را	قرآن	ترسیم	می	کند	 که	ما	را	به	این	بدبختی	انداختید؛	صحنه	هاى	بسیار شما	بودید	
	قرآن	هست	و	در	چند	 	این	آیات	در کنم	و	ذکر	بکنم،	چون	متعدد	از گر	می	خواستم	آن	آیات	را	بیان	 ا

نقطه	ى	قرآن	است،	وقت	طوالنی	اى	را	می	طلبید.
و	 گویا	 بسیار	 که	 کنند،	 پیدا	 را	 آیات	 این	 بگردند	 و	 قرآن	 	 در کنند	 مراجعه	 برادران	 که	 نیست	 بد	
شما	 به	 ما	 نکردیم،	 کارى	 ما	 که	 می	گویند	 آن	ها	 به	 ین	 مستکّبر	 است.	 زیبایی	 	 بسیار صحنه	آرایی	
	این	 گوش	نکنید.	مستضعفین	در	یکی	از کردید،	می	خواستید	 گوش	 گفتیم	این	راه	را	بروید	شما	هم	
	زیر	 وَنَنا«1	یعنی	ما	چطور	می	توانستیم	از ُمُر

ْ
َهاِر ِإْذ َتأ ْیِل َوالّنَ

َّ
ُر الل

ْ
آیات	در	جواب	آن	ها	می	گویند: »َبْل َمک

که	شما	 کنیم،	در	حالی	 که	شما	به	وجود	آورده	بودید	خودمان	را	خالص	 	این	جریان	عظیم	فسادى	 بار
شب	و	روز	مشغول	مکر	بودید،	و	تمهیداتی	می	کردید	براى	این	که	جامعه	را	به	فساد	بکشانید.	این	هم	
	ایجاد	فساد	در	یک	جامعه	اى،	فسادهاى	مالی،	 	تأثیر	شدید	سردمداران	جامعه	است	در تصریح	در
که	در	یک	جامعه	ممکن	است	 فسادهاى	جنسی،	فسادهاى	اخالقی،	انواع	و	اقسام	رفتارهاى	زشتی	

کند. رواج	پیدا	
که	در	خطبه	هاى	قبل	 یک	آیه	ى	معروفی	هم	در	زمینه	ى	تأثیر	سردمداران	امور	مالی	جامعه	است	
که	مترفین	یک	جامعه	 َمْرَنا ُمْتَرِفیَها َفَفَسُقوا ِفیَها«2	

َ
ْهِلَک َقْرَیًة أ

ُ
ن ّن

َ
َرْدَنا أ

َ
ِإَذا أ 	آن	آیه	را	خواندم	»َو مکرر

که	فسق	را	به	راه	می	اندازند	 که	متنعم	اند	و	غرق	در	نعمت	ها	هستند،	آن	ها	هستند	 یعنی	آن	هایی	
به	حساب	 باید	 قرآنی	 اصول	 از	 یکی	 این	 پس	 می	کنند.	 نابود	 و	 می	برند	 بین	 	 از ی	

ّ
کل به	 را	 جامعه	 و	

گون	فساد	اخالقی	از	هر	نوعش	مسئوالن	امور	 گونا 	ایجاد	فساد	در	جامعه	و	جریان	هاى	 که	در بیاید،	
که	قدرت	سیاسی	دست	آن	هاست،	یا	قدرت	 کسانی	 و	سردمداران	جامعه	و	متشخصین	جامعه	و	
فرهنگی	دست	آن	هاست،	یا	قدرت	مالی	دست	آن	هاست،	این	ها	بیشترین	نقش	را	همواره	داشتند.	
که	این	زمامها	در	اختیار	آن	هاست	انسان	های		صالح	و	مصلحی	باشند،	جامعه	در	 گر	این	افرادى	 ا
ی	از	

ّ
کل که	جامعه	به	 گر	چه	این	به	معناى	این	هم	نیستش	 حقیقت	انباشته	ى	از	فساد	نخواهد	شد.	ا

1.سبأ:	33
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فساد	خالی	باشد،	چون	هواهاى	نفسانی	در	میان	مردم	به	هرحال	هست.	اّما	آن	لبریز	از	فساد	بودنی	
دنیا	 در	 ما	 هم	 امروز	 می	بیند	 را	 آثارش	 تاریخ	 گذشته	ى	 در	 انسان	 جاهلی،	 جوامع	 از	 بعضی	 در	 که	
بزرگان،	 به	حساب	مسئوالن،	 بیشتر	 باید	 را	 این	 کشورها	شاهد	آن	هستیم،	 از	 متأّسفانه	در	بسیارى	

متشخصان	و	متمکنان	جامعه	نوشت؛	این	یک	اصل	قرآنی	است.
ت	هاى	

ّ
که	ما	در	باب	مل که	آن	چیزى	 کریم	همواره	به	این	نکته	توّجه	می	دهد	مسلمان	ها	را،	 قرآن	

که	این	چیزها	براى	شما	و	 دیگر	و	جوامع	دیگر	به	عنوان	عبرت	تاریخی	ذکر	می	کنیم؛	آن	طور	نیست	
را	 این	نکته	 به	مسلمین	 به	پیغمبر؟ص؟یا	خطاب	 کریم	خطاب	 قرآن	 	 نباشد.	مکرر شامل	حال	شما	
گر	شما	هم	 گر	شما	هم	ظلم	کنید،	ا گر	شما	هم	فسق	کنید،	ا گر	شما	هم	گناه	کنید،	ا تکرار	می	کند،	که	ا
که	آن	اّمتها	و	آن	اجتماعات	 گر	شما	هم	از	همان	راهی	بروید	 تکذیب	آیات	الهی	را	بکنید؛	خالصه	ا
	این	 که	مسلمین	دچار رفتند،	عینًا	همان	سرنوشت	به	سراغ	شما	هم	خواهد	آمد.	این	براى	این	است	
که	آن	ها	یک	تافته	ى	جدا	بافته	اند.	نه،	شما	هم	انسان	اید	و	قوانین	انسانی	شامل	حال	 اشتباه	نشوند،	

همه	ى	انسان	هاست.
که	ما	شما	 گفت	 آن	ها	 به	 کردند،	چون	خداى	متعال	 روز	 بنی	اسرائیل	یک	 که	 بود	 این	اشتباهی	
کردند	 ت	ها	این	ها	بد	فهمیدند	امر	الهی	و	تقدیر	الهی	را	و	خیال	

ّ
را	برترى	دادیم	بر	همه	ى	اّمتها	و	مل

در	 که	شما	 آن	چیزهایی	شدند	 و	دچار	 الهی	هستند.	 و	سخط	 از	هرگونه	خشم	 ی	مصون	
ّ
کل به	 که	

	قرآن	هم	جزئیاتی	از	آن	ها	را	خواندید	و	دانستید.	مسلمان	ها	این	اشتباه	را	باید	 تاریخ	خواندید	و	در
که	وضع	 که	از	جمله	ى	سوره	هایی	است	این	سوره	ى	انعام	 	آیات	سوره	ى	انعام	 نکنند،	لذا	در	یکی	از
	این	سوره	 یاد	بیان	شده	و	تکرار	شده	و	آیات	عجیبی	در 	این	سوره	ز ت	ها	و	سنتهاى	تاریخی	در

ّ
مل

ْم 
ُ
َوک

ُ
َیْبل ِ

ّ
ل َدَرَجاٍت  َبْعٍض  َفْوَق  ْم 

ُ
َبْعَضک َوَرَفَع  ْرِض 

َ
أ

ْ
ال اِئَف 

َ
َخل ْم 

ُ
ک

َ
َجَعل ِذی 

َّ
ال »َوُهَو  می	فرماید:	 هست.	

قرار	داد	 را	خالئف	األرض	 پیغمبر؟ص؟	شما	 و	 را	 یعنی	خداى	متعال	شما	مسلمین	 آَتاُکْم«1	 َما  فِی 
یعنی	 َدَرَجاٍت«  َبْعٍض  َفْوَق  ْم 

ُ
َبْعَضک »َوَرَفَع  گذشته؛	 اّمتهاى	 -	جانشینان	 زمین	 بران	 میراث	 یعنی	 	-

بیشترى	 تشخص	 یک	 بعضی	 که	 دارد	 وجود	 مسأله	 همین	 هم	 مسلمان	ها	 شما	 اجتماع	 میان	 در	
دارند،	یک	امکان	و	اقتدار	بیشترى	دارند،	یا	از	لحاظ	سیاسی	در	رأس	جامعه	اند،	یا	از	لحاظ	مالی	
امکانات	وسیعترى	دارند،	یا	از	لحاظ	فرهنگی	مرجع	و	ملجأ	فکرى	مردم	هستند.	همان	وضعّیتی	
گذشته	وجود	داشت،	در	میان	شما	مسلمان	ها	هم	خداى	متعال	این	را	قرارداد،	چرا؟	 	اّمتهاى	 که	در
که	به	شما	داده.	 ْم فِی َما آَتاُکْم« تا	بیازماید	شما	را،	اّمتحان	بکند	شما	را،	در	نعمت	هایی	

ُ
َوک

ُ
َیْبل ِ

ّ
»ل

	انسان	هاى	مکلف	و	 که	خداى	متعال	فرصت	را	در	اختیار که	اّمتحان	الهی	معنایش	همین	است،	
که	در	چنته	ى	خود	دارند	به	فعلیت	برسانند،	و	نشان	بدهند	 	قرار	می	دهد،	تا	آن	ها	آن	چیزى	را	 مختار

1.انعام:	165
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براى	شما	مسلمان	ها	هم	عینًا	 الهی.	 نعمت	 و	 ثواب	 یا	مستحّق	 که	مستحّق	عذاب	خدا	هستند،	
	اّول	قرآن	بیان	می	کند،	 همین	مسأله	را	خداى	متعال	قرار	داده.	این	را	خطاب	به	مسلمین	در	صدر
که	به	برکت	اسالم	توانستیم	انقالب	 که	عینًا	خطاب	به	من	و	شما	ملسمانان	این	روزگار	هم	هست،	
در	 را	 اسالمی	 ارزش	هاى	 	 از بسیارى	 توانستیم	 بدهیم،	 تشکیل	 اسالمی	 حکومت	 توانستیم	 بکنیم،	
کفر	و	فسق	و	فساد	و	فجور	و	شرک	و	نفاق	را	در	جامعه	منزوى	 جامعه	مجسم	بکنیم،	توانستیم	جریان	
ت	ما	به	برکت	اسالم	یک	جریان	اسالمی	قرار	داد،	جامعه	ى	اسالمی	

ّ
بکنیم،	جریان	اصلی	جامعه	را	مل

اّمتحان	 که	جامعه	ى	اسالمی	درست	شد	عینًا	من	و	شما	در	معرض	همین	 اّما	حاال	 درست	شد،	
کرد؛	ما	هم	باید	 ْم فِی َما آَتاُکْم«	ما	را	هم	خداى	متعال	ابتالء	و	اّمتحان	خواهد	

ُ
َوک

ُ
َیْبل ِ

ّ
الهی	هستیم.»ل

	آن	 که	از که	مردمی	هستیم	صادق،	درست	کردار،	مواظب	خود،	متوّجه	به	رخنه	هایی	 نشان	بدهیم	
	این	اّمتحان	 	به	داخل	جامعه	وارد	می	شود.	آیا	خواهیم	توانست	از رخنه	ها	جریان	فسق	و	فساد	و	فجور
که	 ت	انقالبی	ما	

ّ
گر	اّمت	اسالمی	و	مل سربلند	بیرون	بیائیم	یا	نه؟	سرنوشت	ما	را	این	معین	می	کند.	ا

گر	بتواند	خود	را	 کمیت	قرآن	را	در	جامعه	تأمین	بکند،	ا بعد	از	گذشت	قرن	ها	مجددًا	توانسته	است	حا
ت	هاى	گذشته	شد،	نجات	بدهد	و	رها	کند،	سرنوشت	

ّ
از	کمند	فسادى	که	گریبان	گیر	اّمت	های	و	مل

که	خداى	متعال	 این	اّمت	یک	سرنوشت	بسیار	روشن	و	افتخارآمیزى	خواهد	بود.	همان	چیزهایی	
ت	خواهد	بود.	یعنی	نصرت	الهی،	برافراشته	شدن	پرچم	

ّ
	قرآن	به	مؤمنین	وعده	داده	مال	این	مل در

علمی،	 پیشرفت	 نیروهاى	طبیعت،	 و	 قوا	 گرفتن	همه	ى	 تسخیر	 تحت	 عالم،	 در	همه	ى	 ت	
ّ
مل این	

ت	
ّ
	بین	بردن	همه	ى	بدبختی	هایی	که	شامل	حال	یک	مل پیشرفت	صنعتی،	ایجاد	رفاه	در	جامعه،	از

ت	خواهد	بود.	باز	شدن	درهاى	
ّ
و	انسان	ها	خواهد	شد،	تمام	این	ها	جزو	سرنوشتهاى	حتمی	این	مل

که	دروغ	نیست. که	این	ها	وعده	هاى	خداست،	وعده	ى	خدا	 برکات	الهی	از	آسمان	و	زمین	
الهی	تأخیر	می	کند،	 یا	نصرت	 باز	نشده	است،	 بر	روى	ما	 الهی	 برکات	 که	ما	می	بینیم	 آن	جایی	
کجاى	 که	خدا	به	مؤمنین	داده	درباره	ى	ما	تحّقق	پیدا	نمی	کند،	باید	برگردیم	ببینیم	 یا	وعده	هایی	
قرار	 نظر	 مورد	 را	 مؤمن	 جامعه	ى	 یک	 	 وظایف	 بقیه	ى	 و	 تقوا	 و	 ایمان	 ما	 گر	 ا 	

ّ
واال دارد،	 عیب	 کارمان	

گذاشته	 که	در	مقابل	ما	 بدهیم،	هشدارها	را	به	جا	بشنویم	و	به	آن	ترتیب	اثر	بدهیم،	راه	هاى	روشنی	
و	 ما	خواهد	شد	 الهی	شامل	حال	 وعده	هاى	 بلند	 لیست	 آن	 بدون	شک	 برویم،	 را	 راه	ها	 این	 شده	
گر	متقاباًل	نه،	ما	 	نامه	ى	عمل	ما	و	در	سرنوشت	ما	نوشته	خواهد	شد،	تردیدى	نیست.	اّما	ا همه	در
از	 زمانی	 گذشت	 از	 بعد	 مسلمانان	 شدند،	 بنی	اسرائیل	 	 روز آن	 که	 شدیم	 بلیه	اى	 همان	 دچار	 هم	
گر	ما	هم	دچار	همان	 ت	ها	و	اّمتهاى	دیگر	دچار	آن	شدند.	ا

ّ
رحلت	پیغمبر؟ص؟دچار	آن	شدند،	مل

	بشویم،	همان	سرنوشت	ها	 العیاذباهلَلّ گمراهی	ها	 بدبختی	ها،	همان	فسادها،	همان	غفلتها،	همان	
یک	 ما	هم	 نیستیم،	 فرزندان	خدا	 که	 ما	 نیستیم،	 با	خدا	 که	خویشاوند	 ما	 ماست.	 مردم	 انتظار	 	 در
ما	صد	درصد	صادق	است.	 درباره	ى	 قوانین	طبیعت	 و	 انسان	ها	 بقیه	ى	 مثل	 انسان	هایی	هستیم	
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	تاریخ	انسان	و	در	طبیعت	عالم	قرار	داده. که	خداى	متعال	در همان	قوانینی	
خب	پس	چون	جامعه	ى	اسالمی	در	معرض	این	خطرهاست،	اسالم	براى	این	که	جامعه	ى	اسالمی	
گر	فسق	و	 ا که	 کرده؛	درست	است	 را	پیشنهاد	 راه	هایی	 دچار	آن	عاقبتهاى	شوم	و	سوء	نشود،	یک	
کشید؟	و	درست	 فساد	در	متشخصین	و	منتفذین	جامعه	به	وجود	بیاید،	جامعه	را	به	فساد	خواهد	
و	آن	اجتماع	 پاشیده	خواهد	شد	 از	هم	 کشیده	شد،	نظام	اجتماعی	 به	فساد	 گر	جامعه	 ا که	 است	
گر	این	ها	درست	است،	پس	اسالم	راه	هایی	را	باید	در	مقابل	مسلمین	 مضمحل	و	نابود	خواهد	شد؟	ا
بگذارد	تا	متنفذین	و	متشخصین	جامعه	که	فسادشان	این	همه	منشأ	فساد	براى	عامه	ى	مردم	خواهد	
گذاشته.	راه	هایی	را	براى	این	که	انسان	هاى	فاسد	و	 شد،	دچار	فساد	نشوند	و	اسالم	چنین	چیزى	را	
گر	این	 فاجر	و	فاسق	در	رأس	امور	جامعه	قرار	نگیرند،	یک	راه	هایی	را	پیشنهاد	کرده	و	بیان	می	کند	که	ا
که	ان	شاءاهلل	در	یک	 کرد	 راه	ها	را	جامعه	ى	اسالمی	برود	و	طی	بکند،	از	فساد	مصونیت	پیدا	خواهد	

کرد. 	این	باره	صحبت	خواهم	 خطبه	ى	دیگرى	در
والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته
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گفتار پانزدهم نمودار 
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گفتار شانزدهم: اشرافی گری1
بسم	اهلل	الّرحمن	الّرحیم

اهلل	
ّ

الحمدهلل	رب	العالمین	الحمدهلل	بجمیع	محامده	کلها	علی	جمیع	نعمه	کلها	و	نشهد	ان	الاله	اال
وحده	ال	شریک	له	و	نشهد	اّن	محّمدًا	عبده	و	رسوله	و	حبیبه	و	صفیه	و	نجیبه	و	خیرته	فی	خلقه	و	
امیرالمؤمنین؟ع؟و	 علی	 اصحابه	سیما	 و	 آله	 علی	 و	 علیه	 اهلل	 رساالته	صلوات	 مبلغ	 و	 سره	 حافظ	
الحسن	و	الحسین	و	علی	بن	الحسین	و	محّمدبن	علی	و	جعفربن	محّمد	و	موسی	بن	جعفر	و	علی	بن	
لهم	عجل	فی	فرجه	

ّ
موسی	و	محّمدبن	علی	و	علی	بن	محّمد	و	الحسن	بن	علی	و	الحجةبن	الحسن	ال

لهم	صل	
ّ
و	سهل	مخرجه	و	جعلنا	من	اعوانه	و	انصاره	و	شیعته	و	جعلنا	من	المستشهدین	بین	یدیه.	ال

علی	جمیع	االنبیاء	و	المرسلین	و	صّل	علی	جمیع	الشهداء	و	الصالحین	و	صّل	علی	ائمة	المسلمین	
 
َ
نا فی  َقْرَیٍة ِمْن َنذیٍر ِإلّا

ْ
ْرَسل

َ
کتابه:	»َو ما أ و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.	قال	اهلل	الحکیم	فی	

ون «.2 ُتْم ِبِه کاِفُر
ْ
ْرِسل

ُ
ا ِبما أ

َ
 ُمْتَرُفوها ِإّن

َ
قال

	با	 که	در	مقابل	دعوت	پیامبران	در	طول	تاریخ	با	عناد	و	لجاجت	ایستاده	اند	و یکی	از	قشرهایی	
را	به	طور	مختصر	معنی	 کرده	اند	به	تعبیر	قرآن	مترفین	هستند.	اّول	مترفین	 انبیاء	مخالفت	 دعوت	
اشرافی	 و	 بزرگ	 ثروتمندان	 ماّدی	غرق	شده	اند.	 تنعمات	 	 در که	 کسانی	 آن	 از	 مترفین	عبارتند	 کنم.	
و	در	شهوات	خود	 آوردند	 به	دست	 و	منال	بی	حسابی	 توانستند	مال	 که	در	وضعّیت	نظام	جاهلی	
کرد،	این	طبقه	با	 که	در	هر	دوره	ای	دعوت	توحید	را	شروع	 کنند.	هر	پیغمبری	 آن	ها	را	صرف	و	خرج	
که	می	کوبید	و	مردم	را	علیه	آنان	 که	و	از	قشرهایی	 کسانی	 کردند.	پیغمبر؟ص؟هم	یکی	از	 او	مخالفت	
گونه	افراد	یک	 دعوت	می	کرد،	همین	طبقه	ی	اشراف	و	ثروتمندان	بزرگ	بودند.	بین	پیغمبر؟ص؟و	این	
جنگ	آشتی	ناپذیر	بود.	البّته	مترفین	و	اشراف	را	نباید	اشتباه	کرد	با	افرادی	در	زندگی	معمولی	متوسط	
و	 مترفین	می	جنگید.	 با	 نمی	جنگید،	 مرفهین	 پیغمبر؟ص؟با	 برخوردارند.	 رفاه	معمولی	جامعه	 	 از که	

1.بیانات	در	خطبه	ى	نماز	جمعه	1360/01/28
2.سبأ:	34

معنی »مترفین«
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که	در	خدمت	دعوت	پیامبران	قرار	می	گرفتند.	نمونه	اش	در	دعوت	پیامبر	 مرفهین	هم	بسیاری	بودند	
کمک	 خود	 مال	 پیغمبر؟ص؟با	 به	 عرب	 معمولی	 ثروتمندان	 ثروتمندان،	 	 از افرادی	 که	 است	 اسالم	
که	غرق	در	نعمت	های	ماّدی	و	شهوات	و	فساد	 کسانی	 کردند.	اّما	اشراف	بزرگ	و	ثروتمندان	عمده	و	
آیه	ی	شریفه	می	خوانیم،	هیچ	 این	 	 در که	 نکردند.	همان	طوری	 پیامبران	آشتی	 با	 این	ها	هرگز	 بودند	
کند	مگر	آن	که	مترفین	جامعه،	یعنی	همین	 که	در	آن	پیغمبری	ظهور	 دوره	ای	از	دوره	های	تاریخ	نبود	

کردند. طبقه	ی	اشراف	و	ثروتمندان	بزرگ	در	مقابل	او	جبهه	گیری	
که	صاحبان	 	انقالب	بزرگ	ما	هم	آن	ثروتمندان	و	اشراف	بزرگ	 کنونی	اّمت	اسالمی	و	در در	وضع	
	اّول	 بانکها	و	صنایع	بزرگ	و	مجتمعات	صنعتی	عظیم	بودند	و	یا	فئودال	ها	و	زمین	دارهای	بزرگ	از
اوایل	 	 در یا	 انقالب	 	 از پیش	 اندکی	 زدند.	 توانستند	ضربه	 وقت	 هر	 و	 نکردند	 کمک	 انقالب	 این	 به	
چقدر	 که	 می	داند	 خدا	 و	 گریختند.	 خارج	 به	 و	 کردند	 نقد	 را	 خود	 اموال	 توانستند	 گر	 ا هم	 انقالب	
کن	عیاشی	در	دنیا	 اّما کاباره	ها	و	 	 گروه	های	فاسد	و	مفسد	در 	ثروت	این	مردم	به	وسیله	ی	همین	 از
	این	طبقه	اسم	برده	است	و	این	به	ما	چند	 	قرآن	از صرف	و	خرج	شد.	خدای	متعال	در	چند	مورد	در
پیامبران	مخالف	اند.	 با	دعوت	 بزرگ	 اشراف	 که	طبقه	ی	 معلوم	شد	 وقتی	 اّواًل	 می	آموزد.	 را	 معرفت	
	پیرامون	پیغمبران	هستند،	یعنی	 که	طبقات	متوسط	و	طبقات	پایین	جامعه	در مفهوم	این،	آن	است	
که	 که	به	راه	افتاد.	همان	طوری	 نهضتهای	پیامبران	الهی	به	وسیله	ی	طبقات	متوسط	و	محروم	بود	
ُمْؤِمِنیَن َو َکاُنوا 

ْ
ْجِنَحَتُهْم ِلل

َ
امیرالمؤمنین؟ع؟در	خطبه	ی	شریفه	ی	نهج	البالغه	می	فرمایدْ		»َو َخَفُضوا أ

که	آن	مومنان	 کردند	  ُمْسَتْضَعِفین«1		یعنی	پیامبران	در	مقابل	مومنان	با	تواضع	و	با	فروتنی	عمل	
ً
َقْوما

نداشتند؛	 نقشی	 جامعه	 امور	 اداره	ی	 	 در که	 جامعه	 در	 مردمی	 از	 یعنی	 بودند،	 مستضعف	 اقوام	 	 از
که	طبقات	متوسط	مردم	 	اّول	دیدیم	و	دانستیم	 	روز 	انقالب	ما	هم	از یعنی	طبقات	متوسط	مردم.	در
و	مستضعفان	جامعه	بار	سنگین	این	انقالب	را	بر	دوش	داشتند.	بعد	از	پیروزی	انقالب	هم	تا	امروز	
که	از	لحاظ	ماّدی	در	سطح	رفاه	باالیی	زندگی	می	کنند	 که	نگاه	می	کنیم	در	میان	افرادی	 آن	طوری	
گله	ها	وجود	دارد،	با	این	که	بار	سنگین	انقالب	بیشتر	بر	روی	دوش	همین	 غالبًا	اعتراضها	و	شکوه	ها	و	
اّما	 	انقالب	سختی	و	سنگینی	هم	تحمل	نکردند	 طبقه	ی	متوسط	و	محروم	جامعه	است.	آن	ها	در
که	در	خدمت	انقالب	اند	و	آن	ها	در	 اعتراض	آن	ها	هم	به	انقالب	بیش	از	دیگران	هست.	یا	دیگران	

خدمت	انقالب	نیستند.
رشد	 یعنی	 اسراف	 و	 ترف	 در	جامعه	ای	 گر	 ا این	که	 آیات	می	فهمیم	 این	 	 از ما	 که	 دیگری	 	مطلب	
کشیده	می	شود	و	این	درس	برای	ما	از	همه	ی	درسها	 طبقه	ی	اشراف	به	وجود	آمد،	آن	جامعه	به	فساد	
ُمْتَرفیها َفَفَسُقوا فیها َفَحّقَ  َمْرنا 

َ
أ َقْرَیًة  ُنْهِلَک  ْن 

َ
أ َرْدنا 

َ
أ ِإذا  »َو  آموزنده	تر	است.	خدای	متعال	می	فرماید	

1.نهج	البالغه،	خطبه	192

چند معرفت
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و	 انهدام	 	 و	دچار برود	 بین	 	 از باشد	جامعه	ای	 	 قرار که	 وقتی	 آن	 یعنی	 َتْدمیرا«1	 ْرناها  َفَدّمَ  
ُ

َقْول
ْ
ال ْیَها 

َ
َعل

انحطاط	بشود	قانون	طبیعی	آن	این	چنین	است	در	جامعه	طبقه	ی	اشراف	و	متنعمان	ماّدی	به	فساد	
گر	در	جامعه	ای	اشراف	 کنند	و	زمینه	برای	بروز	عذاب	خدا	آماده		می	شود.	یعنی	ا گرایش	پیدا	 و	فسق	
به	فسق	نگرایند	این	مقدمه	فراهم	نمی	شود،	عذاب	الهی	هم	نمی	آید.	اّما	اشراف	نمی	توانند	به	فساد	و	
گونه	افراد	به	ما	نشان	می	دهد،	 که	اغلبیت	تاریخ	و	رنگ	طبیعی	زندگی	این	 فسق	نگرایند.	آن	طوری	

این	ها	غالبًا	در	مقابل	دعوت	پیامبران	ایستاده	اند.
گر	بخواهد	به	انحطاط	و	انهدام	 گر	بخواهد	بماند	و	ا 	این	دو	مقدمه	نتیجه	می	گیریم	یک	جامعه	ا از
که	مردم	 گر	نظام	اقتصادی	جامعه	طوری	باشد	 دچار	نشود	باید	جلوی	حرکت	اشرافیگری	را	بگیرند.	ا
متوسط	جامعه	به	طرف	اشرافی	شدن	سوق	داده	بشوند	و	مردم	فقیر	به	طرف	فقیرتر	شدن	بروند	این	
رفاه	 که	مردم	فقیر	به	سوی	 اقتصادی	طوری	باشد	 باید	روال	 نظام	اجتماعی	غلط	است.	در	جامعه	
	رفاه	برخوردار	هستند	به	سوی	رشد	سرمایه	و	رفاه	سیر	نکنند،	زیرا	باز	 که	از حرکت	بکنند	اّما	مردمی	
	آغاز	 که	در اختالف	زندگی	سطح	مردم	باقی	می	ماند.	امیرالمؤمنین؟ع؟در	نهج	البالغه	جمله	یی	دارد	
اُکْم 

َ
ْعل

َ
ْم أ

ُ
ک

ُ
ْسَفل

َ
ِقْدِر َحتَّی َیُعوَد أ

ْ
ُتَساُطّنَ َسْوَط ال

َ
ًة َو ل

َ
ّنَ َغْرَبل

ُ
ُتَغْرَبل

َ
ًة َو ل

َ
َبل

ْ
ّنَ َبل

ُ
َبل

ْ
ُتَبل

َ
خالفت	می	فرماید	»ل

م«2	.	یعنی	نظام	اجتماعی	در	هم	ریخته	می	شود،	باالنشینان	بی	جهت	و	عزیزان،	
ُ

ک
َ
ْسَفل

َ
اُکْم أ

َ
ْعل

َ
َو أ

رشد	 داشته	شده	اند	 نگه	 اجتماعی	 نازل	 در	سطح	 که	 مردمانی	 و	 می	شوند	 کشیده	 زیر	 به	 بی	دلیل	
کنند	تا	جامعه	به	وضع	متعادل	برسد.	این	نتیجه	ی	بیان	امیرالمؤمنین؟ع؟است	پس	 اجتماعی	پیدا	
در	جامعه	ی	اسالمی	ما	و	در	نظام	جمهوری	اسالمی	باید	وضع	اقتصادی	و	ترتیب	برنامه	های	دولت	
کثرّیت	جامعه	ی	ما	را	تشکیل	می	دهند	 که	ا که	مردم	فقیر	و	مستمند	 جمهوری	اسالمی	طوری	باشد	
که	از	وضع	زندگی	مرفهی	برخوردار	هستند	طوری	 کسانی	 کامل	اّما	 بروند	به	سمت	یک	زندگی	مرفه	
گر	 ا و	 را	دارد	 به	فساد	 گرایش	 اشرافیگری	در	طبیعت	خود	 زیرا	 اشرافیگری	 به	سوی	 بروند	 که	 نباشد	
گرایش	به	فساد	و	فسق	در	جامعه	ی	اسالمی	به	وجود	آمد	این	اعالم	خطر	برای	انقالب	اسالمی	و	آهنگ	
	این	آیات	مورد	استفاده	است	و	 که	از انحطاط	و	انهدام	جامعه	ی	اسالمی	است.	این	هم	مطلب	دّوم	

باید	به	آن	توّجه	داشت.
گر	چه	شعارهای	 	این	آیات	استفاده	می	شود	این	است	که	در	جامعه	ی	اسالمی	ا نکته	ی	سّوم	ی	که	از
که	وابستگان	به	اشراف	اعالم	می	کنند	علی	الظاهر	شعارهای	معمولی	انسانی	است	اّما	در	 مخالفتی	
و	 از	دست	دادن	مال	 پیامبران	 و	دعوت	 انقالب	اسالمی	 با	 آن	ها	در	معارضه	ی	 واقعی	 باطن	هدف	
ثروت	است،	چون	می	دانند	که	جامعه	ی	اسالمی	میدان	نمی	دهد	تا	بتوانند	آن	ها	سوه	استفاده	کنند،	

1.اسراء:	16
2.نهج	البالغه،	خطبه	16

لزوم تغییر 
ارزش های جامعه 
اسالمی

حرکت رو به 
اشرافی گری، 
حرکت رو به 
انحطاط
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که	ما	قانع	 که	چرا	مخالفت	می	کنی	اظهار	می	کنند	 گر	بپرسی	 لذا	با	آن	به	مخالفت	بر	می	خیزند.	اّما	ا
که	 نشده	ایم.	در	مقابله	ی	با	پیغمبر؟ص؟همین	مطلب	را	هم	بیان	می	کردند	اّما	نکته	ی	اصولی	دیگری	
که	جامعه	ی	اسالمی	و	 از	همه	ی	این	مسایل	باالتر	و	در	جامعه	ی	اسالمی	سازنده	تر	است	این	است	
کند.	یک	روز	در	نظر	مردم	پول	دارشدن	و	ثروتمندشدن	 انقالب	اسالمی	باید	ارزش	های	خود	را	عوض	
ثروت	 به	سوی	 مردم	 و	حرکت	 می	کنند.	 ثروتمندشدن	حرکت	 به	طرف	 همه	 لذا	 است.	 ارزش	 یک	
	راه	کسب	ثروت	و	همین	فسادها	و	فاجعه	ها	را	به	بار	می	آورد.	اّما	اسالم	می	آید	 شخصی	و	مسابقه	ی	در
ْصَحاُب 

َ
ُقْرآِن َو أ

ْ
ُة ال

َ
ِتی َحَمل ّمَ

ُ
ْشَراُف أ

َ
ارزش	ها	را	تغییر	دهد.	پیغمبر	اکرم؟ص؟	در	یک	حدیثی	می	فرماید:	»أ

که	پول	و	ثروت	و	مقام	دارند،	شریف	ها	و	عزیزها	در	 کسانی	نیستند	 ْیل«1		یعنی	اشراف	اّمت	من	
َّ
الل

که	معرفت	قرآنی	و	دانش	قرآنی	در	اختیار	آن	ها	است	 کسانی	 اّمت	اسالم	حملة	القرآن	حامالن	قرآنند	
که	شب	را	تا	صبح	در	سنگر	در	 و	اصحاب	اللیل	و	شب	زنده	داران.	آن	جوان	رزمنده	ی	مسلمانی	
	بیابان،	در	خیابان	حرکت	می	کند	و	امنّیت	 که	شب	در مقابل	دشمن	بیدار	می	ماند.	آن	مسلمانی	
که	 کسانی	 که	شب	ها	را	به	مطالعه	و	تفکر	بیدار	می	ماند،	آن	 شهر	را	تأمین	می	کند.	آن	دانشمند	بزرگی	
که	شب	را	به	عبادت	الهی	 	راه	خدا	مجبور	به	شب	زنده	داری	می	شوند	صاحبان	شب	به	آن	هایی	 در
و	رازونیاز	می	گذرانند،	اشراف	اّمت	اسالمی	این	ها	هستند.	اشرافیگری	طبق	فرهنگ	و	سنت	گذشته	
	راه	خدا	چشم	هایشان	 که	با	قرآن	آشنایند،	آن	هایی	که	با	خدا	آشنایند،	آن	هایی	که	در برافتاد	آن	هایی	
که	شامل	 را	 فرهنگ	جدید	 این	 می	آید	 قرآن	 اسالم	اند.	 اّمت	 اشراف	 آن	ها	 است،	 بیدار	 به	صبح	 تا	
که	باید	بروند	 ارزش	های	اصلی	جامعه	ی	اسالمی	است	در	مردم	زنده	می	کند.	مردم	احساس	می	کنند	
به	سمت	دانستن	قرآن	و	نه	به	سمت	اندوختن	ثروت.	این	برای	ما	درس	است،	برادران	و	خواهران،	
کسب	ثروت	های	شخصی	و	رسیدن	 	راه	 که	در کسانی	هستند	از	جمله	 دشمن	انقالب	اسالمی	آن	
یغ	ندارند.	آن	هایی	 گری	مالی	و	ماّدی	در	جامعه	از	هیچ	حرکت	و	تالش	ناروایی	در به	اوج	اشرافی	
که	تولید	را	متوقف	 که	مصرف	را	مصرفانه	می	کنند،	آن	هایی	 که	جنس	را	احتکار	می	کنند،	آن	هایی	
که	حاضرند	به	قیمت	پولدارشدن	خودشان،	به	قیمت	افالس	و	بیچاره	گی	مردم	 می	کنند،	آن	هایی	
کنند،	این	ها	دشمنان	انقالب	اسالمیند.	دشمن	همیشه	شمشیر	 کیسه	ی	خود	را	انباشته	 خود	را	و	
که	اساس	نظام	 به	دست	نمی	گیرد	و	اسلحه	نمی	بندد.	دشمنی	سخت	تر	و	سهمگین	تر	این	است	

کنند. جمهوری	اسالمی	را	با	این	روش	ها	و	اخالقیات	متزلزل	
که	در	سطح	جامعه	 کوششمان	این	باشد	 که	ما	باید	 	این	مورد	این	است	 و	آخرین	توصیه	و	نکته	در
	زبان،	هم	در	عمل	و	دولت	اسالمی	 کنیم	و	بیکدیگر	بیاموزیم.	هم	در ارزش	های	اسالمی	جدید	را	زنده	
و	 کند	 اقدام	 و	 هر	چه	می	تواند	تالش	 و	مستضعف	 رفاه	طبقه	ی	محروم	 راه	 	 در اسالمی	 و	جمهوری	

1.من	ال	یحضره	الفقیه،	ج	4،	ص:	399
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	این	انقالب	 طبقه	ی	محروم	و	مستضعف	بدانند	که	سربازان	این	انقالب	آن	هایند	و	بهره	وران	نهایی	از
فرهنگ	 این	 با	 را	 ما	 همه	ی	 که	 خواهانیم	 متعال	 از	خدای	 هستند.	 آن	ها	 اسالمی	 این	جمهوری	 و	

ارزنده	ی	اسالمی	آشنا	بفرماید.
والسالم	علیکم	و	رحمه	اهلل	و	برکاته
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گفتار شانزدهم نمودار 
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گفتار هفدهم: غرور و خودپسندی 1
بسم	اهلل	الّرحمن	الّرحیم

ی	
ّ
اهلل	وحده	الشریک	و	اشهداّن	محّمدًا	عبده	و	رسوله	صل

ّ
	الحمدهلل	رّب	العالمین	و	اشهدان	الاله	اال

اهلل	علیه	و	علی	علی	امیرالمؤمنین؟ع؟و	الحسن	و	الحسین	و	علی	بن	الحسین	و	محّمدبن	علی	و	
جعفربن	محّمد	و	موسی	بن	جعفر	و	علی	بن	موسی	و	محّمدبن	علی	و	علی	بن	محمد	و	الحسن	بن	
المنتجبین	 المعصومین	 الطاهرین	 الطیبین	 ابائه	 و	علی	 علیه	 الحسن	صلواتک	 الحّجةبن	 و	 علی	
هم	صّل	علی	

ّ
یة	االسالمیة.	الل کما	مننت	علینا	بغلبة	الحّق	و	قیام	الجمهور هم	ُمّن	علینا	بظهوره	

ّ
الل

المسلمین	 ائّمة	 و	صّل	علی	 الّصالحین	 و	 الّشهداء	 و	صّل	علی	جمیع	 المرسلین	 و	 االنبیاء	 جمیع	
َیِرُثوَن  ِذیَن 

َّ
ِلل َیْهِد  »اّولْم  کتابه	 الحکیم	فی	محکم	 قال	اهلل	 المؤمنین.	 و	هداة	 المستضعفین	 و	حماة	

ا َیْسَمُعوَن«
َ
وِبِهْم َفُهْم ل

ُ
ی ُقل

َ
َصْبَناُهْم ِبُذُنوِبِهْم َوَنْطَبُع َعل

َ
ْو َنَشاُء أ

َ
ْن ل

َ
ْهِلَها أ

َ
ْرَض ِمْن َبْعِد أ

َ
أ

ْ
ال

تاریخ	حادثه	ى	 ت	پیروز،	غرور	و	خودپسندى	است.	
ّ
انقالبی	و	یک	مل بزرگ	یک	جامعه	ى	 	آفت	

کرده	 تجربه	 بارها	 و	 بارها	 و	خودپسندى	 لغزشگاه	غرور	 در	 را	 پیروزمند	 ت	هاى	
ّ
مل فاجعه	آمیز	سقوط	

ْنَعْمُت 
َ
أ ِتی 

َّ
ال ِنْعَمِتَی  وا  اْذُکُر ِإْسَراِئیَل  َبِنی  »َیا  می	کند	 بنی	اسرائیل	خطاب	 به	 متعال	 است.	خداى	

که	بر	شما	ارزانی	داشتم	به	یاد	بیاورید	 ِمیَن«2	اى	بنی	اسرائیل	نعمتی	را	
َ
َعال

ْ
ی ال

َ
ْم َعل

ُ
ُتک

ْ
ل

َ
نِّی َفّض

َ
ْم َوأ

ُ
ْیک

َ
َعل

و	 بود	 استثنایی	 نعمت	 این	یک	 بخشیدم.	 بر	همه	ى	جهانیان	فضیلت	 را	 که	شما	 آوردید	 یاد	 به	 و	
بشرى	 تیره	هاى	 دیگر	 بر	 و	 اّمت	ها	 دیگر	 بر	 را	 بنی	اسرائیل	 بزرگ	 واقعًا	خداى	 بود.	 حقیقت	 یک	 این	
پیامبرانی	 آنان	 میان	 از	 ْنِبَیاَء«3	

َ
أ ْم 

ُ
ِفیک »َجَعَل  که	 بود	 آن	 	 از عبارت	 فضیلت	 این	 بخشید،	 فضیلت	

از	 زمان	 در	طول	 بنی	اسرائیل	 کرد.	 انتخاب	 و	 برگزید	 بشر	 زندگی	 براى	 آنان	سررشته	دارانی	 میان	 از	 و	
َه اْصَطَفى آَدَم  	آن	برخوردار	بشوند	برخوردار	شد	»ِإّنَ الّلَ ت	ممکن	است	از

ّ
همه	ى	نعمت	هایی	که	یک	مل

1.بیانات	در	خطبه	اول	نماز	جمعه	59/10/19
2.بقره:	47

3.مانده:	20

غرور بنی اسرائیل
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که	 ِمیَن«1	بر	همه	ى	جهانیان	فرزندان	عمران	و	فرزندان	ابراهیم	
َ
َعال

ْ
ی ال

َ
 ِعْمَراَن َعل

َ
 ِإْبَراِهیَم َوآل

َ
َوُنوًحا َوآل

گذرگاِه	ُعجب	و	خودپسندى	بنی	اسرائیل	را	 تیره	ى	بنی	اسرائیل	بودند	برگزیده	شدند.	اّما	لغزش	گاه	و	
به	جایی	رسانید	که	شما	امروز	نمودارهاى	برجسته	ى	دنائت	و	پستی	و	رذالت	و	فاجعه	آفرینی	را	هم	در	
َصاَرى  َیُهوُد َوالّنَ

ْ
ِت ال

َ
بنی	اسرائیل	مشاهده	می	کنید.	چرا؟	زیرا	بنی	اسرائیل	به	خود	مغرور	شدند	»َوَقال

گفتند	ما	عزیزان	و	دوستان	خداییم،	قرآن	 گاهی	 گفتند	ما	فرزندان	خداییم،	 گاهی	 ِه«2		 ْبَناُء الّلَ
َ
َنْحُن أ

	آیات	قرآن	از	هم	می	درد  که	مانند	تارى	بر	اندیشه	و	ذهن	بنی	اسرائیل	تنیده	بود	در این	پندار	غلطی	را	
کنید،	 آرزوى	مرگ	 گر	دوست	خدا	هستید	 ا َصاِدِقیَن«3	 ِإْن ُکْنُتْم  َمْوَت 

ْ
ال ُم 

ُ
ْنُفِسک

َ
أ َعْن  َفاْدَرُءوا  »ُقْل 

ت	به	زمین	چسبیده	است،	به	زندگی	چسبیده	
ّ
که	یک	مل دوستان	خدا	از	مرگ	نمی	ترسند.	آن	وقتی	

که	دوست	خدا	نیست،	ادعا	چه	بهره	یی	 است،	به	ماده	و	دنیا	چسبیده	است	عملش	نشان	می	دهد	
گرفت	و	خدا	او	را	بر	دیگران	برترى	داد	باید	به	 ت	بعد	از	آن	که	مورد	برگزیدگی	خدا	قرار	

ّ
دارد؟	یک	مل

گناهان	خود	را	ببیند،	اشتباهات	و	تقصیرات	خود	 که	دچار	عجب	و	غرور	نشود.	باید	 فکر	آن	باشد	
کرد	پیروزى	و	برگزیدگی	این	 کارها	را	 گر	این	 کند	و	تکرار	نکند،	ا کند	آن	ها	را	برطرف	 را	بفهمد،	سعی	

گرفته	خواهد	شد. 	او	 	از
ّ

اّمت	مستمّرًا	خواهد	ماند	واال
که	خدا	شما	را	بردیگر	انسان	ها	فضیلت	و	ترجیح	داد،	اى	سرزمینی	 	اى	اّمت	ایران،	اى	مردمانی	
کاریش	و	خون	دادنش	براى	 که	انقالبش	و	فدا که	مّطلع	الشمس	دوباره	ى	اسالم	و	قرآن	شد،	اى	اّمتی	
	این	هیچ	شریکی	و	شبیهی	در	میان	اّمتهاى	انقالبی	این	قرن	ندارد،	اى	 بازگرداندن	اسالم	بود	و	در
که	توانست	بار	دیگر	قرآن	و	اسالم	را	به	عنوان	مبنا	و	قاعده	ى	اندیشه	و	عمل	اجتماعی	 تی	

ّ
اّمت	و	مل

ِذیَن 
َّ
کند،	اى	اّمت	برگزیده	ى	خدا	به	هوش	باش،	قرآن	به	ما	می	گوید	»اّولْم َیْهِد ِلل خود	در	جهان	مطرح	

َیْسَمُعوَن«4	آن	 ا 
َ
ل َفُهْم  وِبِهْم 

ُ
ُقل ی 

َ
َعل َوَنْطَبُع  ِبُذُنوِبِهْم  َصْبَناُهْم 

َ
أ َنَشاُء  ْو 

َ
ل ْن 

َ
أ ْهِلَها 

َ
أ َبْعِد  ِمْن  ْرَض 

َ
أ

ْ
ال َیِرُثوَن 

که	سررشته	ى	قدرت	 تی	
ّ
گرفتند،	آن	مل که	زمین	را	از	متصرفانش	و	صاحبانش	به	میراث	الهی	 کسانی	

گناهانش	مورد	آسیب	 را	به	خاطر	 او	 کنیم،	 اراده	 گر	ما	 ا که	 آیا	نمی	داند	 گرفت	 از	دست	غاصبان	 را	
را	خواهد	 الهی	 یانه	ى	 تاز انتقام	 که	ضربت	 گرفت؟	نمی	داند	 را	خواهیم	 گریبانش	 قرار	خواهیم	داد.	
گر	به	اشتباهات	خود،	به	بیمارى	غرور	و	عجب	 که	ا وِبِهْم«	نمی	داند	

ُ
ی ُقل

َ
»َوَنْطَبُع َعل 	این	 	از خورد؟	و

ا 
َ
ل »َفُهْم  کوفت؟	 غفلت	خواهیم	 و	 مهر	جهالت	 او	 دل	 بر	 نرساند	 را	 الزم	 درمان	 و	خودپسندى	خود	
گوش	او	نخواهد	رسید. که	دیگر	فریاد	طنین	رعد	آساى	نداى	فطرت	هم	به	 َیْسَمُعوَن«	آن	وقت	است	

ت	ایران	همه	ى	
ّ
کننده	ى	این	مملکت	و	به	دنبال	مل ت	ایران،	در	پیشاپیش	ما	دستگاه	اداره	

ّ
	ما	مل

1.آل	عمران:	33
2.مائده:	18

3.آل	عمران:	168
4.اعراف:	100
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که	بر	لبه	ى	پرتگاه	عظیمی	همواره	قرار	 	آینده	این	راه	را	خواهند	پیمود	باید	بدانند	 که	در نسل	هایی	
	آن	پرتگاه	فرو	غلطیدند،	باید	حواسمان	جمع	باشد.	 ت	هاى	پیروزمند	و	سرافراز	جهان	در

ّ
که	مل دارند	

شما	 که	 مجاهدتی	 است،	 داده	 خون	 خیلی	 ایران	 ت	
ّ
مل است،	 کرده	 کارى	 فدا خیلی	 ایران	 ت	

ّ
مل

که	جز	به	انگیزه	ى	خدا	و	اسالم	 کرده	اید	بی	نظیر	است.	من	در	میدان	ها	ى	نبر	جوانان	شما	را	دیدم	
که	جزو	ارگان	هاى	نظامی	نبودند	 	و	آن	ها	 جان	خود	را	به	خطر	نمی	افکندند.	جوانان	نظامی	و	پاسدار
که	به	تکبیر	ادا	می	شد	به	 	پانزدهم	دى	ماه	با	فرمانی	 	روز گرفته	بودند،	در و	داوطلبانه	سالح	به	دست	
کارى	 کوبیدند	و	عقب	نشاندند.	برادران	ما	در	میدان	فدا میدان	جنگ	رفتند	و	دشمن	را	تا	غروب	
و	سرزمین	اسالم	 انقالب	 	 کشور و	 انقالب	 کیان	 براى	حفظ	 کشته	شدن،	 بدون	دغدغه	ى	 و	جهاد،	
کارها	به	صورت	 جان	دادند	و	خون	دادند	و	هنوز	هم	می	دهند.	من	این	ها	را	به	چشم	دیدم،	من	فدا
افتخار	 و	 قداست	 از	 هاله	ى	 در	 نمی	آورد	 را	 دیدنشان	 تاب	 انسان	 که	چشم	 کننده	 نورهاى	خیره	 آن	
پیش	 من	 و	دل	 انقالب،	 اصلی	 این	صاحبان	 افتخارآفرین،	 و	 گمنام	 این	شهیدان	 کردم.	 مشاهده	
و	 انسان	هاى	حّق	شناس	 یاد	تک	تک	 	 از که	 رفت،	همچنانی	 نخواهند	 یاد	من	 	 از هرگز	 و	 آن	هاست	
که	بر	 کارى	است	 ت	نخواهند	رفت.	این	ها	همه	درست،	اّما	این	بخشی	از	مجموع	

ّ
	این	مل سپاسگزار

ت	انقالبی	است.
ّ
دوش	یک	مل

که	به	پیروزی	ها	مغرور	 یم	این	است	 	آن	قرار	دار کنون	در که	ا 	درس	قرآنی	به	ما	در	زمینه	ى	موقعّیتی	
نشویم،	به	جانبازیها	معجب	نشویم.	اى	شهیدان	عزیز!	اى	برادر	حاج	صادق	عبداهلل	زاده،	اى	برادر	
که	در	همین	روزها	به	جوار	 حسین	علم	الهدى،	اى	برادر	حامد،	بخشدار	هویزه،	اى	دهها	شهیدى	
	راه	حمایت	از	مستضعفان	 	راه	شرف	اسالمی	و	غرور	اسالمی،	در خدا	رفتید،	اى	صدها	شهیدى	که	در
که	 کردید،	شما	شاهد	باشید	 	راه	دریدن	پرده	هاى	ظلمت	و	ظلم	خون	خود	را	رایگان	تقدیم	 جهان،	در
ت	ایران	شما	شهید	دادید	اّواًل،	پیروزی	هایی	بزرگی	به	دست	

ّ
این	سخن	پیام	خون	شماست.	اى	مل

ید	ثانیًا،	اّما	درباره	ى	شهید	دادنتان	و	زحمت	کشیدنتان	به	این	آیه	ى	قرآن	گوش	فرا	بدهید	که	خدا	 آور
کارت،	از	 که	از	 به	پیغمبرش	می	گوید«	فاذا	فرغت	فانصب	و	إلی	رّبک	فارغب	»اى	پیامبر	آن	وقتی	
کار	دیگر،	براى	انجام	تالش	دیگر،	 کمر	ببند	و	قاّمت	بیارا	براى	اقدام	 کردى	تازه	 تالشت	فراغت	پیدا	
آیه	ى  این	 	 را	در به	پیامبرش	 یادآورى	می	کنم	درس	خدا	 آوردید	 به	دست	 که	 درباره	ى	پیروزی	هایی	
وَن 

ُ
اَس َیْدُخل یَْت الّنَ

َ
َفْتُح َوَرأ

ْ
ِه َوال ِحیِم به نام خداوند رحمتگر مهربان ِإَذا َجاَء َنْصُر الّلَ ْحَمِن الّرَ ِه الّرَ »ِبْسِم الّلَ

که	جام	پیروزى	را	نوشیدى،	 اًبا«1	آن	وقتی	 ُه َکاَن َتّوَ
َ
َک َواْسَتْغِفْرُه ِإّن ْح ِبَحْمِد َرّبِ ْفَواًجا َفَسّبِ

َ
ِه أ فِی ِدیِن الّلَ

	تو	را	بگیرد،	تازه	به	یاد	خدا	بیافت،	تازه	 کردى	مبادا	ُعجب	و	غرور که	احساس	قوى	دستی	 آن	وقتی	
کن،	تازه	از	خدا	بخواه	و	باید	از	خدا	بخواهی. استغفار	

1.نصر:	1	الی	3

جلوگیری از 
عجب و غرور
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ت	ایران	و	پیشوایان	و	رهبران	و	زمامداران	امور	توصیه	می	کنم،	اّواًل	
ّ
	چند	نکته	را	بر	این	اساس	به	مل

	و	تالش	با	پیروزی	هاى	به	دست	آمده	تمام	 کار که	 ت	ایران،	اى	قشرهاى	مختلف	گمان	نکنید	
ّ
اى	مل

کار	است،	تالشتان	را	از	دست	ندهید.	دشمن	سعی	می	کند	ما	را	به	خواسته	هاى	 که	اّول	 شد،	بدانید	
ما	 از	 را	 عالی	 و	 بزرگ	 هدف	های	 کند،	 سرگرم	 خواسته	هاى	شخصی	 خواسته	هاى	صنفی،	 حقیر،	
کند،	از	رسیدن	به	سرمنزل	 	نیمه	راه	ما	را	به	چند	درخت،	به	یک	آبادى	دم	دست	مشغول	 بستاند،	در
گروه	هاى	 که	قشرهاى	مختلف،	 روزى	نیست	 امروز	 باشید.	 به	هوش	 بدارد،	 	 باز و	مقصود	 محبوب	
سختیها	 با	 باشند.	 خود	 صنفی	 و	 قشرى	 گروهی،	 شخصی،	 خواسته	هاى	 فکر	 به	 مردم	 گون	 گونا

ید،	با	دردها	بسازید. بساز
روز	 و	 شب	 انقالب	 پیروزى	 از	 بعد	 ساله	ى	 دو	 مدت	 در	 که	 کسانی	 به	 امر،	 مسئوالن	 به	 دوم،	 	
»ان  ببینید	 را	 خود	 اشتباهات	 و	 ید	 بپرداز خود	 به	 اندکی	 می	کنم	 سفارش	 متواضعانه	 نشناخته	اند	
گر	ادامه	پیدا	بکند	خشم	و	نقمت	 گناهان	ما،	اشتباهات	ما	ا لونشاء اصبنا بذنوبهم«	ممکن	است	
مسئوالن	 اى	 ادارى،	 دستگاه	هاى	 اى	 کشور،	 مختلف	 دستگاه	هاى	 اى	 بیاورد.	 دنبال	 به	 را	 الهی	
کوچکترین	اشتباهات	با	چشم	بزرگ	 کار	خسته	نشوید،	به	 از	 	و	متعهد	این	دستگاه	ها،	 خدمتگزار

گردونه	همچنان	با	سرعت	به	پیش	برود. ید	این	 کنید،	هیچ	چیز	را	ندیده	نگیرد	بگذار نگاه	
کار	نظام	جمهورى	اسالمی	و	مسئوالن	می	شوند	 که	به	نحوى	موجب	اخالل	در	 کسانی	 	به	همه	ى	
شعارهاى	 با	 مختلف،	 نامهاى	 با	 که	 کسانی	 اى	 خواهران،	 اى	 برادران،	 اى	 می	دهم،	 را	 	 سّوم	 تذکر	
سررشته	ى	 قسم	 خدا	 به	 بدانید	 می	کنید،	 ایجاد	 	 کشور از	 نقطه	اى	 در	 ی	

ّ
مشکل روزى	 هر	 مختلف	

که	تا	پیش	از	پیروزى	انقالب	می	گفتند	اسالم	نمی	تواند	 کسانی	است	 مشکل	تراشی	ها	به	دست	آن	
مبارزه	را	هدایت	کند	و	به	پیروزى	برساند،	ما	می	توانیم،	ما	علم	مبارزه	هستیم.	وقتی	انقالب	به	پیروزى	
را	 کند،	می	خواهند	اسالم	 را	اداره	 کنند	اسالم	نمی	تواند	جامعه	ى	پیروزش	 رسید	می	خواهند	ثابت	
که	طرف	خطاب	 کنند.	مسأله	مسأله	ى	اسیم	ها	و	مکتب	هاى	فلسفی	نیست	 بدقول،	بدنام،	ناتوان	
ما	مکتب	هاى	فلسفی	نیست،	مسأله	مسأله	ى	خطوط	سیاسی	است،	خطوط	سیاسی	وابسته	ى	به	
که	 که	سررشته	دست	خطوط	سیاسی	اى	است	 شرق	و	خطوط	سیاسی	وابسته	ى	به	غرب.	بدانید	
جمهورى	اسالمی	را	نمی	خواهند،	چه	آن	ها	که	در	خارجند	چه	آن	ها	که	سرانگشت	آن	ها	در	داخلند.	
از	 که	غالبًا	هم	 ناراضی	 به	اصطالح	 نوجوانان،	اى	عناصر	 کنار	بکشید.	اى	جوانان،	اى	 را	 خودتان	
که	می	پسندید	 کسی	و	هر	چیزى	 زندگیهاى	خوب	برخوردار	هستید	و	راحت	هستید،	شما	را	به	هر	
ید	این	تجربه	ى	عزیز	تاریخ	بشر	در	چشم	مستضعفان	آرزومند،	 ید	نگذار می	پرستید	و	دوست	می	دار
یأس	بشود.	 نیز	موجب	 این	تجربه	 امیدى	در	دلشان	درخشیده	است	 بارقه	ى	 که	 محرومان	مأیوس	
ِذیَن 

َّ
َه ُیَداِفُع َعِن ال 	بندگان	صالح	خود	هست	»ِإّنَ الّلَ کمکگار البّته	خدا	طرفدار	مسلمانان	و	مؤمنان	و	

تذکر چند نکته
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که	همه	ى	قشرهایش	 	بزرگی	است	 ت	افتخار
ّ
آَمُنوا«1	خدا	دفاع	می	کند	از	مؤمنان،	اّما	این	براى	یک	مل

همچنان	در	خط	واحد	انقالب	همدوش	و	هماهنگ	به	پیش	بتازند.
	تذکر	چهارم	تذکر	به	تزکیه	ى	نفس	و	خودسازى	است	و	این	مخصوص	مردم	یا	مخصوص	مسئوالن	
نیست.	من	وقتی	روى	بیانات	امام	دقیق	می	شوم	و	می	بینم	که	چگونه	در	بحبوحه	ى	جنگ،	آن	وقتی	
که	امام	درباره	ى	مسایل	سیاسی	و	جهانی	و	مسایل	میدان	جنگ	 که	همه	ى	ناظران	سیاسی	منتظرند	
که	امروز	اساسی	ترین	 سخن	بگوید،	متن	سخن	امام	تزکیه	است،	احساس	می	کنم	و	وجدان	می	کنم	
ط	بشویم،	

ّ
کنیم،	بر	نفس	خودمان	مسل مسأله	ى	جامعه	ى	ما	مسأله	ى	تزکیه	است،	خودمان	را	تزکیه	

ادامه	 پیروزی	ها	 ترتیب	 این	 به	 رفت،	 پیش	خواهد	 انقالب	 این	 ترتیب	 این	 به	 کنیم.	 بیایید	هّمت	
که	پرچم	اسالم	و	قرآن	 کنیم	 را	پیدا	 	آن	 توانست	افتخار ترتیب	ما	خواهیم	 کرد،	به	این	 پیدا	خواهد	
ترتیب	هیچ	دشمنی	و	هیچگونه	 این	 به	 برافراشته	نگاه	خواهیم	داشت.	 و	 افراشته	ایم	 بر	 بار	دیگر	 را	
کند.	جمله	ى	 ت	مقاوم	و	این	حرکت	تند	و	شتابنده	را	متوقف	

ّ
دشمنی	یی	نخواهد	توانست	این	مل

	این	روز	جمعه	ى	با	برکت،	اّولین	جمعه	ى	ربیع	المولود،	ماهی	که	 کنم	در که	می	خواهم	اضافه	 دیگرى	
که	ما	همیشه،	مخصوصًا	در	روزهاى	جمعه	توسل	و	توّجه	مان	 ق	به	پیامبر	خداست،	این	است	

ّ
متعل

گوهر	درخشنده	ى	عظیم	آفرینش	در	میان	 را	به	ولی	عصر؟جع؟	فراموش	نکنیم،	امام	زمان	اّمانت	و	
ت	است،	این	تجربه	ى	تعیین	

ّ
	متوّجه	و	مراقب	این	مل از	همیشه	ى	زمان	ها	 امروز	بی	گمان	بیش	 ما	

کننده	ى	زمان	ما	در	طول	زندگی	پربرکت	ولی	عصر؟جع؟	تا	امروز	یک	تجربه	ى	بی	نظیر	بوده	است.	
گفتم	و	 که	این	احساس	را	به	بعضی	از	دوستان	هم	 من	در	همین	روزهاى	اخیر	احساسی	در	دلم	بود	
که	صاحب	 کردم	 گهان	وجدان	 	پانزدهم	دى	من	این	احساس	را	در	خود	نا 	روز به	شما	هم	می	گویم،	در
این	میدان،	صاحب	این	بیابان	ها،	صاحب	این	صحنه	ى	پرشور	و	عظیم،	ولی	عصر	امام	زمان	است	
کنون	با	جسم	و	حضور	جسمی	و	بدنیش	یا	با	توّجهش،	در	میان	این	جنگ	 و	بی	گمان	امام	زمان	هم	ا
	این	جمع	عظیم	پرمعنوّیت	و	پراحساس،	در	میان	جمع	شما	 آوران	و	جنگجویان	است،	امروز	هم	در
این	 که	دل	هاى	 کسی	 از	 ت،	

ّ
مل این	 اصلی	 از	صاحب	 زمان،	 امام	 	 از و	خواهران	 برادران	 نمازگزاران	

ت	و	این	انقالب	
ّ
که	رحمتش	و	لطفش	و	عنایتش	شامل	حال	این	مل کسی	 اّمت	متوّجه	اوست،	از	

که	توّجه	و	عنایتش	 	این	بنده	ى	برگزیده	ى	خدا	می	خواهم	 بوده	است	و	خواهد	بود	در	حضور	شما	از
کارى	می	کند	منصرف	و	منعطف	 که	براى	دین	او	و	براى	آرمان	او	این	همه	تالش	و	فدا را	به	این	اّمتی	
که	این	خواسته	ى	ما	و	سالم	ما	و	توّجه	و	احساس	عمیق	ما	را	به	 نکند	و	از	خداى	بزرگ	می	خواهم	

کند. امام	زمانمان	ابالغ	
والّسالم	علیکم	و	رحمةاهلل	و	برکاته

1.حج:	38
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گفتار هفدهم نمودار 
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گفتار هجدهم: غریزه جنسی و فساد و بی بندوباری جنسی 1
بسم	اهلل	الّرحمن	الّرحیم

و	نتوکل	علیه	 العالمین	نحمده	و	نستعینه	و	نستغفره	 الّسالم	علیکم	و	رحمةاهلل.	الحمدهلل	رّب	 	
ابی	القاسم	 نبّینا	 و	 سّیدنا	 رساالته	 غ	

ّ
ومبل سّره	 حافظ	 خیرته	 و	 نجیبه	 و	 حبیبه	 علی	 ونسلم	 ونصلی	

محّمد	و	علی	آله	األطیبین	األطهرین	المنتجبین	الهداة	المهدیین	سیما	بقیةاهلل	فی	األرضین	و	صّل	
ِذیَن ُهْم 

َّ
کتابه	»َوال علی	أئمة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.	قال	اهلل	الحکیم	فی	

ْیَمآن هم «2
َ
ْت أ

َ
ک

َ
ْو َما َمل

َ
َواِجِهْم أ ْز

َ
ی أ

َ
ا َعل

َّ
وِجِهْم َحاِفُظوَن ِإل ِلُفُر

و	 غربی	 فرهنگ	 نفوذ	 مخرب	 آثار	 	 از یکی	 درباره	ی	 گذشته	 جمعه	ی	 چندین	 بحث	های	 در	
اسراف	 از	 بود	 عبارت	 آن	 و	 کرده	ام	 بحث	 مفصاًل	 مسلمانمان	 جامعه	ی	 و	 کشورمان	 در	 استعماری	
تزریق	 با	 استکبار	جهانی	 که	سیاست	های	 و	عرض	شد	 بر	مصرف	 کنترل	نشده	 و	 گرایش	شدید	 و	
فرهنگی	 و	 سیاسی	 مقاصد	 دیگر	 کشورهای	 از	 بسیاری	 مثل	 ما	 کشور	 در	 مصرف	گرایی	 روحیه	ی	
به	خاطر	اهمّیت		 و	اسراف	 گر	چه	مسأله	ی	مصرف	گرایی	 ا کردند.	 این	جوامع	اعمال	 	 را	در خودشان	
که	بخشهای	مفصل	و	مشروح	باز	هم	درباره	ی	آن	بشود	و	به	خصوص	الزم	و	 که	این	مسأله	...3	 فراوانی	
کلمه	برخوردار	هستند	 	نفوذ	 که	در	میان	مردم	از گویندگان	و	نویسندگان	و	کسانی	 ضروری	است	برای	
روزهای	 این	حال	چون	بحث	 با	 کنند.	 آشنا	 و	مصرف	گرایی	 اسراف	 با	چهره	ی	حقیقی	 را	 مردم	 که	
جمعه	را	نمی	توانیم	به	یک	مسأله	اختصاص	بدهیم	و	مسایل	دیگر	هم	باید	مطرح	بشود.	این	مسأله	
کردم	مختصرًا	امروز	 که	قباًل	به	آن	اشاره	 	با	یک	جمع	بندی	تمام	می	کنم	و	موضوع	بعدی	را	 را	من	امروز

آغاز	می	کنم	تا	در	جمعه	های	آینده	ان	شاءاهلل	روی	آن	بحث	بشود.
پدیده	ی	 یکی	 اسراف	 که	 کردم	 در	طول	چند	خطبه	عرض	 به	طور	خالصه	 اسراف	 مسأله	ی	 در	 	

1.بیانات	در	خطبه		اول	نماز	جمعه	1365/05/10
2.مؤمنون:	5	و	6

	نوار	صوتی	نامفهوم	است. 3.عبارت	در
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که	یکی	از	صفات	برجسته	ی	انسانی	 کرده	اند	و	قناعت	را	 که	بر	مردم	ما	آن	را	تحمیل	 تحمیلی	است	
که	متأّسفانه	اسراف	به	تدریج	در	جامعه	ی	ما	به	 	یاد	مردم	بتدریج	بردند	به	طوری	 و	اسالمی	است	از
که	ما	در	جامعه	ی	اسالمی	زندگی	می	کنیم	و	 کرد	حتی	قشرهای	غیرمرفه	و	امروز	 همه	ی	قشرها	سرایت	
باید	برگردیم	به	فرهنگ	اصیل	و	تکامل	بخش	اسالمی،	باید	به	هر	کیفّیتی	هست	مردم	ما	در	چگونگی	

کنند. مصرف	تجدیدنظر	
کردن	 مصرف	گرایی	را،	عالقه	ی	به	تنوع	در	خوراک	و	پوشاک	و	مرکب	و	مسکن	را	تضییع	و	ضایع	
امروز	 بگذارند.	 کنار	 به	کلی	 را	 این	ها	 امثال	 و	 برق	 و	 آب	 مثل	 استفاده	ی	عموم،	 مورد	 اشیاء	 و	 اموال	
که	قرآن	ما	را	 جلوگیری	از	اسراف	و	مبارزه	ی	با	روحیه	ی	مصرف	گرایی،	هم	یک	وظیفه	ی	دینی	است	
به	آن	امر	می	کند،	هم	یک	وظیفه	ی	انقالبی	و	سیاسی،	چون	دشمن	ها	مصرف	گرایی	را	در	جامعه	ی	
از	 جوامع	 همه	ی	 در	 را	 روحیه	 این	 و	 فرهنگ	 این	 می	خواهند	 که	 هستند	 همان	ها	 و	 دادند	 رواج	 ما	
جمله	جامعه	ی	انقالبی	ما	نگه	بدارند،	پس	مبارزه	ی	با	آن	یک	وظیفه	ی	انقالب	است،	یک	وظیفه	ی	
که	انسان	احساس	 سیاسی	است	و	هم	باالخره	یک	وظیفه	ی	اخالقی	و	انسانی	است،	زیرا	در	وقتی	
می	کند	که	در	محیط	زندگی	برخی	از	اجناس	و	اشیاء	به	قدر	استفاده	مصرفانه	ی	همه	ی	مردم	نیست،	
اجتناب	 جدًا	 پرداختن	 خود	 به	 بیشتر	 هرچه	 و	 مصرف	 در	 و	خودخواهی	 دیگر	 حّق	 تضییع	 از	 باید	
کردم	عرض	شد،	هم	وظیفه	ی	 	این	باره	بحث	 که	در که	در	آخرین	جمعه	ای	 بکند،	بنابراین	همان	طور	
مجریان	و	برنامه	ریزان	است	و	وظیفه	ی	دولت	و	قانون	گذاران	است	که	یک	برنامه	ریزی	ای	برای	الگوی	
یادی	و	اسراف	در	همان	 مصرف	در	جامعه	جدًا	بکنند	و	هم	وظیفه	ی	خود	مردم	هست	که	از	مصرف	ز
که	 کنند؛	این	خالصه	ی	استنتاجی	است	 یاد	هست	خودداری	 که	ز گفته	شد	و	غیر	آن	ها	 که	 مواردی	

ما	از	بحث	های	چند	جمعه	ی	مربوط	به	این	بحث	می	توانیم	بکنیم.
گر	برادران	و	خواهران	به	یاد	داشته	باشند	بحث	در	توسعه	ی	فرهنگ	بیگانه	در	جامعه	ی	ما	و	میان	 ا
بیگانه	 فرهنگ	 تزریق	 	 بارز نمونه	های	 به	عنوان	 را	 نمونه	 بود.	دو	 ما	در	طول	سال	های	اختناق	 ت	

ّ
مل

و	 تلویزیون	 و	 رادیو	 یعنی	 ارتباط	جمعی	 وسایل	 وسیله	ی	 به	 روزها	 آن	 	 در که	 خودمان	 جامعه	ی	 در	
گسترش	پیدا	می	کرد	مثال	زدم،	یک	نمونه	همین	مسأله	ی	 	بین	مردم	دائمًا	 مطبوعات	و	مجالت	در
کردیم.	یک	نمونه	ی	دیگر	مسأله	ی	فساد	جنسی	و	افراط	و	انحراف	در	 اسراف	بود	درباره	ی	آن	بحث	
	برود	مایه	ی	آبادی	عالم،	مایه	ی	بقای	نوع	 کار گر	به	نحو	صحیحی	به	 که	ا غریزه	ی	خدادادی	ای	است	
برود	مایه	ی	خانمان	 	 کار به	 افراطی	 انحرافی،	 گر	غلط،	 ا و	 تربیت	درست	آدمی	است	 انسان،	مایه	ی	
سوزی	انسان،	مایه	ی	فساد	اخالقی	در	جامعه،	مایه	ی	هرزگی	و	بیهوده	و	پوچ	شدن	افراد	آن	جامعه	
است.	غریزی	جنسی	یک	غریزه	ی	خداداد	هست،	مثل	همه	ی	غرایز	دیگر.	غرایز	آن	احساسات	و	
که	انسان	به	کمک	آن	ها	بتواند	 انگیزه	هایی	هستند	که	خدای	متعال	در	وجود	انسان	آن	ها	را	قرار	داده	
گر	غریزه	ی	 یک	زندگی	باب	طبع	و	مناسب	با	طبیعت	و	ساختمان	وجودی	خود	به	وجود	بیاورد.	ا

غریزه جنسی

مبارزه با اسراف
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	و	گفتن	ما	فی	الضمیر	 گر	غریزه	ی	اظهار گر	غریزه	ی	سؤال	کردن	و	رفع	مجهوالت	نبود،	ا گرسنگی	نبود،	ا
گر	غریزه	ی	جنسی	و	 	انسان	نبود	و	ا گر	غریزه	ی	دشمنی	و	خشن	در گر	غریزه	ی	محبت	نبود،	ا نبود،	ا
	ادامه	ی	زندگی	و	اداره	ی	زندگی	به	نحو	دلخواه	یقینًا	عاجز	بود.	غرایز	یعنی	 دیگر	غرایز	نبود	انسان	از
همان	انگیزه	های	درونی	وجود	انسان،	انسان	را	راه	می	برند،	هدایت	می	کنند،	در	کنار	عقل	و	اندیشه	ی	
که	غرایز	در	وجود	انسان	چیزهای	 کرد	 نباید	تصور	 کمک	می	کنند.	به	هیچ	وجه	 به	انسان	 انسانی،	
کنند.	 که	غرایز	در	وجود	آدمی	سرکوب	 زائدی	هستند.	یک	انحراف	در	مقابله	ی	با	غرایز	همین	است	
که	به	اعتقاد	ما	مسیحیت	حقیقی	 	ادیان	قدیمی	هند	یا	در	مسیحیتی	 که	در	بعضی	از مثل	آن	چیزی	
نیست	و	تحریف	شده	است	مشاهده	می	شود	که	می	بینیم	با	غریزه	ی	جنسی	مثاًل	مخالفت	می	شود،	
با	ازدواج	در	موارد	خاص	دشمنی	می	شود،	با	التذاذ	طبیعی	انسان،	لذت	بردن،	با	دوست	داشتن،	
که	خدای	متعال	در	 با	زیبایی	را	خواستن	مخالفت	می	شود؛	این	یک	انحراف	است،	هر	غریزه	ای	را	
که	 وجود	انسان	قرار	داده،	یقینًا	آن	غریزه	برای	ادامه	ی	حیات	انسان	وجودش	الزم	است	و	می	بینیم	
	ادامه	ی	حیات	ناتوان	و	عاجز	خواهند	ماند.	اّما	اسالم	و	هر	 	انسان	نباشند،	انسان	از گر	این	غرایز	در ا
کیفّیت	استفاده	ی	از	غرایز	هم	یک	قانونی،	مقّرّراتی	و	حدود	و	ضوابطی	را	 قانون	آسمانی	و	الهی	برای	
کجا	به	کار	 	ببرد،	در	 	را	انسان	چگونه	به	کار 	انسان	هست،	این	ابزار کرده	است،	ابزاری	در	اختیار معین	
گر	بر	 که	ا 	این	ابزار	استفاده	بکند،	همه	ی	این	ها	یک	حدود	و	ضوابطی	هستند	 ببرد،	تا	چه	اندازه	از
طبق	این	ضوابط	انسان	از	غرایز	خود	استفاده	بکند،	یقینًا	زندگی	یک	زندگی	سالم،	شاد،	با	طراوت	
که	انسان	در	زندگی	به	آن	ها	نیازمند	است.	 بدون	مالّمت	و	حائز	همه	ی	خیرات	و	برکاتی	خواهد	بود	

	این	جا	مشروحًا	عرض	بکنم. بحث	در	باب	غرایز	را	نمی	خواهم	حاال	در
و	 تاریخ	 طول	 در	 اجتماعی	 بزرگ	 بال	های	 	 از و	 بیماری	ها	 	 از یکی	 که	 جنسی	 فساد	 مسأله	ی	
عدم	 جنسی،	 بی	بندوباری	 جنسی،	 فساد	 بوده،	 دنیا	 جای	 همه	 در	 اخیر	 قرن	 نیم	 	 در به	خصوص	
که	یک	غریزه	 رعایت	ضوابط	و	حدود	استفاده	ی	از	غریزه	ی	جنسی،	این	یکی	از	آن	مواردی	است	
کردن	از	غریزه	ی	جنسی	مرد	 کشاندن	و	غلط	استفاده	 	انحراف	شده	و	ما	می	بینیم	با	به	انحراف	 دچار
و	امروز	دنیا	به	خصوص	 بزرگی	برای	جوامع	به	وجود	می	آید	 و	زن	در	سطوح	مختلف	چه	مشکالت	
	آن	بیماری	هستند	در	چه	مرض	های	العالج	اجتماعی	 که	دچار جوامع	غربی	و	بعضی	از	آن	جوامع	
	این	چندین	ده	سالی	 و	روحی	و	جسمی	به	سر	می	برند.	متأّسفانه	مصیبت	بزرگ	در	زمان	ما؛	یعنی	در
بزرگ	 کردند،	بال	و	مصیبت	 کشورهای	اسالمی	تسلط	پیدا	 بر	 که	استعمار	و	سیاست	های	سلطه	گر	
کنند	 ط	بشوند	و	آن	ها	را	بچاپند	و	غارت	

ّ
که	استعمارگران	برای	این	که	بر	جوامع	اسالمی	مسل این	بود	

کردند،	از	هر	وسیله	ای	بهره	جستند	حّتی	 و	سرنوشت	آن	ها	را	در	دست	بگیرند	از	هر	اهرمی	استفاده	
	یاد	نبردند	و	یکی	از	آن	ها	همین	مسأله	ی	غریزه	ی	جنسی	و	 جنایتکارانه	ترین	ابزارها	و	وسایل	را	هم	از

فساد و 
بی بندوباری 
جنسی
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که	به	طور	طبیعی	در	آن	ها	هست،	استفاده	ی	نامشروع	و	نادرست	از	 کشش	جنسی	و	میل	زن	و	مرد	
	این	اواخر	بلکه	از	 گذشته،	نه	فقط	در یم	 	رژ 	انسان	ها	بود.	به	طور	خالصه	در این	احساس	طبیعی	در
	اوائل	این	قرن	شمسی	سیاست	استعمار	جهانی	این	شد	 	آمده	بود؛	یعنی	از که	این	رژیم	سرکار اوایلی	
که	آزادی	و	بی	بندوباری	جنسی	را	در	میان	جوامع	مسلمان	رواج	بدهد	و	حفاظ	و	حجاب	اسالمی	
این	مرز	 بود،	 و	مقّرر	شده	 	 و	در	فرهنگ	اسالمی	مقدر تعالیم	اسالم	 از	نظر	 و	مرد	 بین	زن	 که	 و	مرزی	
بردند،	 	 به	کار اسالمی	 پیکره	ی	جامعه	ی	 در	 فساد	 مایه	ی	 این	 تزریق	 برای	 را	 وسایل	 تمام	 بشکند،	 را	
و	 نمایش		نامه	نویس	ها	 و	 نویسندگان	 و	 از	شعرا	 کردند،	 استفاده	 زور	 	 از کردند،	 استفاده	 از	سیاست	
کردند	 از	تمام	وسایل	ارتباط	جمعی	در	جامعه	استفاده	 کردند،	 قصه	نویس	ها	و	هنرمندها	استفاده	
که	با	یک	نقشه	و	 که	اشاره	شد	و	دست	های	پلید	سیاست	بود	 و	پشت	سر	همه	ی	این	ها	همان	طور	

پیش	بینی	دقیقی	این	مسأله	را	به	پیش	می	بردند.
	اوایل	این	قرن	شمسی	یعنی	در	حدود	شصت	سال	قبل	-	مثاًل	-	بین	زن	 جامعه	ی	اسالمی	ما	که	در
کردن	به	زن	نامحرم	را	حرام	 و	مرد	یک	مرز	غیرقابل	عبوری	وجود	داشت	در	صحن	جامعه	و	مرد	نگاه	
کسانی	 می	دانست	و	زن	حفظ	پوشش	و	عفت	را	یکی	از	واجبات	اصلی	خودش	می	دانست	حتی	
که	از	لحاظ	تدین	در	سطح	باالیی	نبودند	اّما	زن	هاشان	از	لحاظ	حفظ	عصمت	و	عفت	خودشان	
سیاست	 این	 که	 سال	 پنجاه	 چهل	 طول	 در	 می	کردند	 را	 تالش	 و	 کوشش	 کمال	 اسالمی	 لحاظ	 از	
کشور	ما	و	جامعه	ی	ما	و	 گون	در	جامعه	اعمال	شد،	وضع	 گونا گون	و	از	طرق	 گونا خبیث	با	وسائل	
	نویسندگان	و	ناظران	و	 از که	بعضی	 از	شهرهای	دیگر	به	جایی	رسید	 همین	تهران	بزرگ	و	بسیاری	
	تهران	 که	دنیا	را	دیده	بودند،	می	گفتند	عریان	گرایی	و	هجوم	به	سمت	بی	بندوباری	جنسی	در کسانی	
کشورهای	 	با	سرعتی	بیش	از	 کشور 	نقاط	این	شهر	و	بعضی	دیگر	از	مناطق	 به	خصوص	در	بعضی	از
اروپایی	حتی	به	پیش	می	رود.	لباس	معمولی	زن	ها	و	مردهای	ما	را	تحت	عنوان	مترّقی	یا	آزادی	به	
کشورهای	اروپایی	هم	در	همه	جا	الاقل	 که	در	 سمت	یک	بی	بند	و	باری	و	هرزگی	سوق	داده	بودند	
به	پیش	 با	دستهای	سیاست	 که	 بود	 گروهی	 تأثیر	رسانه	های	 این	 چنین	وضعی	مشاهده	نمی	شد؛	
گوهر	 که	مثل	 	اندرون	زن	 می	رفت	و	در	اعماق	جامعه	نفوذ	می	کرد.	اخالق	و	عفت	را	در	دل	زن	و	در
کنند	و	در	جامعه	حجاب	و	حفاظ	و	مرز	 که	نابود	 کردند	 گران	بهایی	محفوظ	بود	شکستند	و	سعی	
که	این	 که	می	کردند،	البّته	معلوم	بود	 بین	زن	و	مرد	را	به	شکل	یک	امر	ضدارزش	درآوردند.	تالشی	بود	
گرو	عفت	و	عصمت	و	اخالق	اسالمی	و	حجاب	و	مرز	 که	هنوز	 تالش	مصنوعی	است،	معلوم	بود	
تا	اعماق	روحیات	 	نتوانسته	 که	دست	استعمار جنسی	در	جامعه	ی	ما	محفوظ	است	و	معلوم	بود	
که	وقتی	انقالب	شد،	وقتی	مردم	به	ارزش	های	اسالمی	 کند،	دلیلش	هم	همین	است	 مردم	ما	نفوذ	
	بین	زن	و	مردم	و	دوری	از	بی	بندوباری	جنسی	 برگشتند	خود	مردم	به	سمت	حجاب	و	حفاظ	و	مرز
کالبدش	دمیده	شد	و	به	سمت	 رو	آوردند	و	جامعه	ی	ما	به	برکت	انقالب	خون	تازه	ای	در	سرتا	پای	
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کثرّیت	با	میل	خودشان،	 کرد،	یعنی	جوان	ها	دخترها،	پسرها،	خانواده	ها،	ا ارزش	های	اسالمی	حرکت	
با	رغبت	به	سمت	ارزش	های	اسالمی	در	مورد	روابط	زن	و	مردم	برگشتند	و	به	شکل	نسبتًا	سالمی	
بحث	 شروع	 فقط	 امروز	 که	 بکنم	 مطرح	 می	خواهم	 من	 که	 مسأله	ای	 برگشت.	 ما	 اجتماعی	 بنیه	ی	
که	برای	خطبه	ی	نماز	جمعه	حاضر	بشوم	این	را	ادامه	خواهم	 هست	و	ان	شاءاهلل	در	هفته	های	بعدی	

داد	توّجه	دادن	به	ابعاد	توطئه	ی	جهانی	در	زمینه	ی	بی	بندوباری	جنسی	است.
که	سیاست	های	بزرگ	جهانی	به	هزار	دلیل	با	 که	یک	جامعه	ی	انقالبی	داشته	باشیم	 ما	نمی	شود	
انقالب	ما	و	با	حرکت	مردم	ما	و	با	اسالم	ما	و	اخالق	ما	مخالف	باشند	و	توّجه	نکنیم	به	این	که	برای	
کردن	فرهنگ	اسالمی	در	جامعه	ی	ما	چه	توطئه	هایی	از	طرف	این	 نابودی	اخالق	اسالمی	و	ریشه	کن	
که	استکبار	 کنیم	 کنیم	و	فراموش	 	این	مسأله	ی	مهّم	غفلت	 گر	از قدرت	ها	دارد	انجام	می	گیرد.	ما	ا
ت	ما	تزریق	

ّ
کالبد	مل که	باز	هم	همان	جرثومه	ی	فساد	و	بی	بندوباری	را	در	 امروز	درصدد	آن	هست	

کارگر	خواهد	شد	و	به	انقالب	ما	لطمه	ی	اساسی	 کند،	یقینًا	ضربت	خواهیم	خورد	و	این	توطئه	بر	ما	
کوتاه	را	 کنیم.	من	در	شروع	صحبت	امروز	فقط	یک	نکته	ی	 خواهد	زد؛	این	مطلب	را	ما	باید	روشن	
عرض	می	کنم:	انگیزه	ی	گرایش	به	انحراف	در	مسایل	جنسی	و	غریزه	ی	جنسی	و	میل	به	بی	بندوباری	
کنترل	نفس	 از	لحاظ	 که	 	انسان	های	ی	 جنسی	همیشه	سیاسی	نیست،	هوا	و	هوس	انسان	هم	در
فساد	 از	 نشانی	 ما	 که	 جایی	 هر	 تاریخ	 طول	 در	 که	 نیست	 شکی	 دارد.	 یادی	 ز تأثیر	 نشدند	 تربیت	
که	بیشتر	هم	در	طبقات	مرفه	و	در	 جنسی	مشاهده	می	کنیم	غالبًا	معلول	هواپرستی	و	هوسرانیها	بوده	
که	ما	حتی	بعد	از	اسالم	در	دستگاه	های	 	این	معنا	وجود	داشته	 میان	طواغیت	و	دستگاه	های	جّبار
که	بسیار	محیرالعقول	 کشور	اسالمی	و	جامعه	ی	اسالمی	نشانه	های	آن	را	مشاهده	می	کنیم	 حکومتی	

	این	ها	غرق	در	فساد	بودند. که	چقدر هست	
گر	چه	همان	هوس	رانی	 	برای	ما	مطرح	است	این	است	که	در	جامعه	ی	کنونی	ما	ا آن	چیزی	که	امروز
گرایش	به	بی	بند	و	باری	جنسی.	اّما	یک	عامل	 و	هواپرستی	باالخره	عاملی	به	حساب	می	آید	برای	
که	دستگاه	های	استکبار	 کرد	و	آن	این	است	 توّجه	 به	آن	عامل	 باید	 که	 	این	جا	وجود	دارد	 قویتر	در
کرده،	اجازه	 گرایش	پیدا	 که	به	سمت	فرهنگ	اسالمی	 را	 جهانی	نمی	خواهند	جامعه	ی	انقالبی	ما	
کند.	می	خواهند	یک	جوری	 کامل	اسالمی	دسترسی	پیدا	 بدهند	به	اسالم	و	فرهنگ	اسالمی	و	نظام	
ت	

ّ
مل این	 میان	 در	 را	 انقالب	 این	 انگیزه	های	 جوری	 یک	 می	خواهند	 کنند،	 قطع	 را	 ت	

ّ
مل این	 راه	

که	در	اختیار	 کنند	و	بهترین	وسیله	ای	 گر	بتوانند	متوقف	 کنند،	حرکت	انقالب	را	سست	و	ا تضعیف	
به	 با	 فساد،	 ایجاد	شبکه	های	 با	 توطئه،	 با	 که	 است	 وسائل	همین	 بهترین	 	 از یکی	 یا	حداقل	 دارند	
	انداختن	دستهای	سیاسی	خطرناک	در	جامعه	ی	ما	مجددًا	بی	بندوباری	را	رواج	بدهند	و	این	 کار
که	جوان	های	ما	و	این	دل	های	مخلص	و	مؤمن	جامعه	ی	ما	به	آن	آمیخته	شدند	 عصمت	و	عفتی	را	

و	سرافراز	شدند	این	عصمت	و	عفت	را	به	هر	قیمتی	هست	از	آن	ها	بربایند.

شبکه های فساد 
استکبار جهانی



□ جامعه اسالمی| 663  □

		ارگان	های	انقالبی،	در	صحنه	ی	 شما	ببینید	در	جبهه	های	جنگ،	در	میدان	ها	ی	سازندگی،	در
به	 ما	 در	جامعه	ی	 که	 و	سیاسی	 انقالبی	 اسالمی،	 بزرگ	 اجتماعات	 در	 تظاهرات،	 این	 	 در جامعه،	
یادند.	یکی	از	خصوصیات	جوامع	اجتماعات	امروز	 وجود	می	آید	چقدر	عناصر	جوان	از	دختر	و	پسر	ز
	راهپیمایی،	 	نماز،	در که	چهره	ی	اجتماعات،	چهره	ی	جوان	است.	یعنی	جوان	ها	در ما	همین	است	
که	ضدانقالب،	 کارهای	انقالبی	پیش	قدمند.	طبیعی	است	 در	جبهه	ی	جنگ،	در	سازندگی،	در	
کانون	و	مرکز	ضدیت	با	انقالب	هست	نمی	تواند	این	حرکت	جوان	و	پرشور	 که	 یعنی	استکبار	جهانی	
که	غریزه	ی	جنسی	 که	سعی	می	کنند	جوان	را	 را	به	سمت	هدف	های	انقالبی	تحمل	بکند	و	لذاست	
که	حاال	در	بحث	های	 کنند	 	این	هدف	ها	منصرف	 از راه،	 	این	 از او	جوشنده	و	قوی	هست	 	 هم	در
که	انسان	 گرایش	انحرافی	به	غرایز	جنسی	همین	است	 که	بزرگترین	اشکال	 کرد	 آینده	عرض	خواهم	
کار	در	 	آرمان	های	اسالمی	و	انسانی	دور	نگه	می	دارد	و	این	ها	می	خواهند	این	 را	از	هدف	های	بزرگ،	از

جامعه	ی	ما	انجام	بگیرد.
زن	ها	 و	 مردها	 دارند.	 به	حجاب	 میل	 دارند،	 و	عصمت	 به	عفت	 میل	 مردم	 ما	 اجتماع	 در	 امروز	
که	 هستند	 هم	 عده	ای	 البّته	 است،	 واقعّیتی	 یک	 این	 می	کنند،	 زندگی	 محجوبانه	 و	 معصومانه	
نمی	توانند	خودشان	را	کنترل	کنند،	نمی	توانند	با	احترام	به	مقّرّرات		اسامی	خودشان	را	تطبیق	بدهند	
اسالمی	 فرهنگ	 با	 	 هنوز که	 هستند	 کسانی	 دارند،	 سیاسی	 هدف	های	 نمی	دانند	 البّته	 این	ها	 که	
نتوانستند	 که	 باید	و	شاید	آشنا	نشدند،	آمیخته	نشدند،	مأنوس	نشدند	و	قهری	است	 که	 آن	چنان	
کنار	همه	ی	این	ها	شبکه	های	 اّما	در	 کنند،	تطبیق	بدهند،	 باید	تالش	 را	تطبیق	بدهند،	 خودشان	
با	 و	 پول	 با	 که	 شبکه	هایی	 دارد،	 وجود	 سیاست	 از	 شده	ی	 مرتزق	 شبکه	های	 دارد.	 وجود	 فساد	
از	خارج	هدایت	می	شود،	یک	 انقالب	 و	 با	اسالم	 از	سوی	عوامل	دشمن	 پی	گیریهای	بسیار	جدی	
چنین	شبکه	هایی	امروز	در	جامعه	ی	ما	هست	که	این	ها	کانون	های	فسادند	و	ما	نمی	توانیم	جامعه	ی	

خودمان	را	در	مقابل	یک	چنین	شبکه	هایی	بی	دفاع	بگذاریم.
که	مردم،	به	خصوص	جوان	ها	و	همچنین	خانواده	ها	و	والدین	باید	هوشیارانه	با	مسایل	 لذاست	
بسیار	 مسأله	ی	 این	 با	 زیرکانه	 و	 گاهانه	 آ باید	 نشوند؛	 روبه	رو	 جنسی	 بی	بندوباری	 و	 جنسی	 فساد	
کشور	هم	باید	با	این	 که	دستگاه	های	دولتی	و	مسئولین	 حساس	و	ظریف	روبه	رو	بشوند	همچنانی	
که	جامعه	ی	 کنیم	 ما	تحمل	 و	مردم	 ما	 روبه	رو	بشوند.	نمی	توانیم	 با	هوشیاری	 و	 قاطعیت	 با	 مسأله	
یم	 بگذار بی	دفاع	 بازگشته،	 اسالمی	 ارزش	های	 و	 انقالب	 برکت	 به	 که	 را	 صحیح	 و	 سالم	 اسالمی	
دل	های	 که	 را	 ما	 مؤمن	 جوان	های	 را،	 ما	 معصوم	 جوان	های	 بیایند	 که	 فساد	 شبکه	های	 مقابل	 در	
کی	دارند،	روح	های	آماده		ای	دارند،	این	ها	را	با	فریبهای	شیطانی	خودشان	فریب	بدهند،	با	انواع	 پا
تظاهرات	ضدعفت	و	عصمت	و	روش	های	غیر	اخالقی	و	غیر	انسانی	و	یقینًا	برخورد	قاطعی	در	مقابل	

این	مسایل	باید	انجام	بگیرد.
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که	برادر	 کنم	به	آن	صحبت	بسیار	خوب	و	متینی	 پایان	این	خطبه	به	مناسبت	این	بحث	اشاره	
در	 قبل	 هفته	ی	 چند	 در	 اسالمی	 شورای	 مجلس	 محترم	 رئیس	 رفسنجانی	 هاشمی	 آقای	 عزیزمان	
کردند،	خالصه	ی	آن	صحبت	این	بود	 که	ایشان	 کردند	و	صحبتی	 ایراد	 همین	تریبون	نماز	جمعه	
از	 فساد.	 ترویج	 و	 توسعه	 به	 می	کنند	 اقدام	 که	 کسانی	 که	 کرد	 خواهیم	 	 آماده	 را	 طرحی	 یک	 ما	 که	
که	خود	آن	ها	الهام	دهنده	ی	فساد	 کردن	لباس	های	نامناسبی	 کردن	و	عرضه	 کردن	و	تولید	 راه	مد	
قداست	 و	 ارزش	 که	 کسانی	 و	 را	مصرف	می	کنند	 آن	ها	 که	 کسانی	 و	 است	 بی	بندوباری	جنسی	 و	
به	 که	 و	فرهنگ	اسالمی	 با	اخالق	اسالمی	 که	 کسانی	 و	 را	در	جامعه	می	شکنند	 و	عفت	 عصمت	
	این	مملکت	مستقر	شده	بی	اعتنایی	می	کنند	و	آن	را	تحقیر	می	کنند	 قیمت	خون	هزاران	شهید	در
که	یک	طرحی	 بود	 و	درست	هم	 کردند	 اشاره	 آن	خطبه	 در	 ایشان	 کنیم،	 مقابله	 این	ها	 با	 یم	 مجبور
بدهیم	 قرار	 مجازات	 مورد	 را	 این	ها	 می	کنند،	 کارها	 این	 به	 اقدام	 که	 کسانی	 این	ها،	 که	 دارد	 وجود	
حتی	اردوگاههای	تربیتی	برای	بازسازی	اخالقی	آن	ها	به	وجود	بیاید	و	این	طرح	البّته	رفت	االن	هم	در	
	برادران	و	خواهران	محترم	نماینده	ی	 	این	فرصت	استفاده	می	کنم	از مجلس	است.	من	همین	جا	از
که	رئیس	مجلس	داد	و	با	هوشیاری	و	 که	نسبت	به	این	ندایی	 مجلس	شورای	اسالمی	تقاضا	می	کنم	
گر	اقدام	های	 	ا که	امروز کنند	 کنند	و	توّجه	 کامل	لمس	 کنند،	ضرورت	را	به	طور	 کامل،	برخورد	 گاهی	 آ
صریح	و	قاطع	و	هوشیارانه	و	همه	جانبه	نسبت	به	این	مسأله	ی	اساسی	انجام	نگیرد،	این	بالشک	در	
کرد.	من	خواهش	 آینده	یک	سیلی	خواهد	بود	و	عفت	و	عصمت	جامعه	ی	ما	را	تهدید	جدی	خواهد	
که	در	مجلس	هست	برادران	و	خواهران	محترم	نماینده	بر	طبق	 که،	یا	الیحه	ای	 می	کنم	این	طرحی	
که	 که	عالقه	ی	به	آرمان	های	اساسی	دارند	 کسانی	 میل	مردم،	بر	طبق	نظر	اّمت	حزب	اهلل	و	مؤمنین	و	
را	ان	شاءاهلل	به	صورت	قاطع	و	همه	جانبه	هر	چه	زودتر	 موکلین	همین	نماینده	ها	هستند	این	طرح	
که	در	مقابل	 گونه	طرحها	عالقمند	هستند	و	مایلند	 که	به	این	 کنند	و	مردم	هم	نشان	دادند	 تصویب	

این	چنین	تظاهرات	مفسده	جویانه	و	فسادانگیز	مقابله	جدی	انجام	بگیرد.
والّسالم	علیکم	و	رحمةاهلل	و	برکاته

توّجه به طرح 
مبارزه با توسعه 
فساد
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گفتار هجدهم نمودار 
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ثار فساد جنسی و مقابله اسالم با آن1 گفتار نوزدهم: آ
بسم	اهلل	الّرحمن	الّرحیم

	الحمدهلل	رّب	العالمین	نحمده	و	نستعینه	و	نستغفره	و	نتوکل	علیه	ونصلی	ونسلم	علی	حبیبه	
علی	 و	 محّمد	 ابی	القاسم	 نبّینا	 و	 سّیدنا	 رساالته	 غ	

ّ
مبل و	 سّره	 و	حافظ	 فی	خلقه	 و	خیرته	 نجیبه	 و	

المهدیین	المعصومین	سیما	بقیةاهلل	فی	األرضین	و	صّل	 الهداة	 المنتجبین	 آله	األطیبین	األطهرین	
ِذیَن ُهْم 

َّ
کتابه:	»َوال علی	أئمة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.	قال	اهلل	الحکیم	فی	

ه  وِمیَن«2 أوصیکم عبادالّلَ
ُ
ْیَمآن هم  َفآن هم  َغْیُر َمل

َ
أ ْت 

َ
ک

َ
ْو َما َمل

َ
أ َواِجِهْم  ْز

َ
أ ی 

َ
ا َعل

َّ
ِإل وِجِهْم َحاِفُظوَن  ِلُفُر

ه و رعایة أمره و نهیه و اتباع احکامه و فرامینه والاجتناب عن معصیته. بتقوی الّلَ
کردن	 	برادران	و	خواهران	عزیز	را	توصیه	می	کنم	به	رعایت	تقوای	الهی	در	همه	ی	امور	زندگی	و	توّجه	
از	 که	عبارت	است	 انسان	در	همه	ی	احوال	و	لحظات	زندگی	 به	وظیفه	ی	 و	 به	اطاعت	خدا	 کامل	
	را	به	مبارزه	ی	با	نفس	و	 	امر	و	نهی	پروردگار،	توصیه	می	کنم	برادران	و	خواهران	عزیز	نمازگزار پیروی	از
که	متابعت	هوس	و	هوا	با	متابعت	خدا	 اجتناب	از	هواها	و	هوس	های	نفسانی	در	همه	ی	زمینه	ها	زیرا	

در	تضاد	است.
که	عبارت	 گذشته	شروع	شد	یک	بحث	مهّم	اجتماعی	و	اخالقی	و	سیاسی	 که	در	هفته	ی	 بحثی	
البّته	مختصرًا	 از	بحث	درباره	ی	فساد	جنسی	و	بی	بندوباری	در	مسایل	مربوط	به	مرد	و	زن.	 است	
متفاوت	است.	شاید	 دنیا	 بلکه	همه	جای	 عالم	 نقاط	 بیشتر	 با	 ما	 که	وضع	جامعه	ی	 کردم	 عرض	
که	مردم	آن،	مرد	و	زن	آن	مجموعًا	پایبندی	مردم	ما	به	عفت	 کنیم	 کمتر	جایی	در	دنیا	را	بتوانیم	پیدا	
بنیان	های	 کردن	 ویران	 با	 ما	 بزرگ	 انقالب	 که	 به	خصوص	 باشند	 دارا	 و	جنسی	 اخالقی	 و	عصمت	
کرده		است،	لکن	این	بحث	یکی	از	بحث	های	 فرهنگ	غرب	این	انگیزه	ی	اسالمی	را	در	مردم	ما	زنده	
معارف	 به	 آشنا	 روحانی	 به	عنوان	یک	 به	عنوان	یک	مسئول	مملکتی،	هم	 بنده	هم	 که	 الزم	است	

1.بیانات در خطبه  اول مناز جمعه 1365/05/17

2.مؤمنون: 5 و 6
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کنم	 ت	ایران	در	چند	جلسه	الاقل	مطرح	
ّ
اسالمی،	الزم	می	دانم	این	موضوع	را	با	نمازگزاران	عزیز	و	با	مل

	را	و	توصیه	هاّمان	 و	جوانب	آن	را	و	نظرات	اسالم	را	و	نظرات	دولت	جمهوری	اسالمی	و	مسئولین	کشور
	این	 کاًل	در را	و	پیش	بینی	هاّمان	را	و	تصمیم	هاّمان	را	با	شما	درمیان	بگذارم	و	سیاست	اسالمی	ما	

رابطه	معلوم	بشود.
فساد	 به	 مربوط	 مسایل	 و	 امور	جنسی	 	 در بی	قیدی	 مبتالبه	 که	 کسانی	 که	 کردم	 هفته	عرض	 آن	
و	 غفلت	 به	خاطر	 که	صرفًا	 کسانی	هستند	 آن	 بعضی	 قسمند،	 دو	 آن	هستند،	 مقدمات	 یا	 جنسی	
که	این	حرکت	و	 	انگیزهای	غریزی	به	این	دام	دچار	می	شوند،	بعض	دیگر	هستند	 بی	توّجهی	و	فشار
که	استکبار	 این	وضعّیت	ناپسند	در	آن	ها	تابع	انگیزه	های	سیاسی	است	یا	دانسته	و	یا	ندانسته	زیرا	
که	 جهانی	و	به	خصوص	شبکه	های	جاسوسی	و	فسادانگیز	و	سیاسی	آمریکایی	درصدد	آن	هستند	
که	زمینه	ی	ابتالی	به	 کنند	و	جوان	ها	را	چه	دختر	و	چه	پسر	 کالبد	جامعه		تزریق	 ماده	ی	فساد	را	به	
که	به	این	 کنند	 این	بیماری	را	هم	به	بیماری	بی	بندوباری	جنسی	در	آن	ها	هست	به	یک	افتی	دچار	
که	 زودی	ها	قابل	عالج	نباشد.	دو	نوع	بنابراین	ما	بحث	باید	بکنیم:	یک	بحث	خطاب	به	آن	مردمی	
کارهای	نادرست	و	 گرایش	ها	و	 گاهی	حرکتها،	 ایمان	و	اخالق	دارند	ولی	فشار	غرایز	جنسی	آن	ها	را	به	
کثر	کسانی	که	به	این	مسایل	دچارند	و	به	عفت	و	 نامطلوب	از	نظر	اسالم	و	اخالق	سوق	می	دهد،	مثل	ا
عصمت	اخالقی	بی	اعتنا	هستند.	غالبًا	انگیزه	ی	سیاسی	در	آن	ها	نیست.	یک	بحث	دیگر	خطاب	
یا	 دانسته	 که	 است	 معدودی	 عده	ی	 آن	 خود	 به	 همچنین	 و	 ت	

ّ
مل آحاد	 همه	ی	 و	 مردم	 همه	ی	 به	

کنند	 ندانسته	در	دام	توطئه	و	فتنه	انگیزی	دشمن	افتادند	و	برای	این		که	جامعه	ی	اسالمی	را	زمین	گیر	
و	انقالب	را	از	نفس	بیندازند	این	توطئه	ی	اشاعه	ی	فساد	جنسی	را	عمل	می	کنند	و	پیش	می	برند؛	پس	
که	یک	بحث	 که	امروز	من	به	آن	بحث	اّول	می	پردازم	 	این	مسأله	وجود	دارد	 دو	بحث	و	دو	نگرش	در

کرد. کامل	هم	از	آن	عبور	خواهم	 فکری	و	اخالقی	است	و	البّته	با	اختصار	
امروز	فساد	و	بی	بندوباری	جنسی	مشکل	همه	ی	دنیاست	حتی	کشورهای	پیش	رفته	و	آن	جوامعی	
که	دادگاه	تمّدن	غربی	آن	ها	بودند،	خود	آن	ها	امروز	در	مشکل	بی	بندوباری	جنسی	و	اختالط	جنسی	
کشورهای	اروپایی	و	 که	در	 گر	بخواهیم	وارد	این	بشویم	و	نشان	بدهیم	 درماندند،	راهی	هم	ندارند.	ا
گشودنی	 نا بن	بست	های	 و	 مشکالت	 به	 آزادی	جنسی	 مسأله	ی	 متمّدن	چطور	 کشورهای	 و	 آمریکا	
آن	 من	 نظر	 مورد	 مسأله	ی	 فعاًل	 که	 بدهیم،	 انجام	 باید	 را	 مفصلی	 مبسوط	 کرده،	یک	بحث	 برخورد	
پیشرفتهای	 جزو	 می	کنند	 خیال	 بعضی	 که	 جنسی	 آزادی	 که	 بدانید	 را	 این	 اندازه	 همین	 نیست.	
مصلحین،	 تئوریسنها،	 متفکرین،	 سیاستمدارها،	 دنیاست.	 بزرگ	 مشکالت	 جزو	 دقیقًا	 دنیاست	
کشورهای	غربی	در	پی	عالج	این	مسأله	 	نویسندگان	و	افراد	اندیشمند	در	همان	 دلسوزها،	بسیاری	از
کلید	حّل	مشکل	را	پیدا	نمی	کنند	بنابراین،	این	مشکل	 هستند،	مرتب	پیشنهاد	و	نظریه	می	دهند	و	
این	 هستند،	 دنیا	 فقیر	 و	 افتاده	 عقب	 کشورهای	 همان	 که	 	 سّوم	 جهان	 کشورهای	 در	 آن	هاست.	

گرایش به  دو نوع 
فساد جنسی

فساد جنسی در 
تمام نقاط دنیا
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کشورهای	متمّدن	و	مترّقی	عالم	چیزهایی	 گیرتر	هست	زیرا	در	 پا مشکل	قدری	هم	حادتر	و	دست	و
و	 آزادیهای	سیاسی	 	 از برخی	 و	 اجتماعی	 آداب	 	 از برخی	 وجود	 و	 قوانین	 به	 احترام	 مثل	 دارد	 وجود	
که	از	شدت	و	اشتعال	این	مشکل	به	صورت	همه	گیر	در	بعضی	از	موارد	جلوگیری	می	کند.	 اجتماعی	
آن	ها	حکومت	 بر	 وابسته	 و	 و	ضعیف	 فاسد	 غالبًا	هم	حکومت	های	 که	 	 کشورهای	جهان	سّوم	 در	
می	کنند،	خود	آن	حکومت	ها	دستخوش	این	مشکالتند	و	لذا	وقتی	این	ماده	ی	فساد	وارد	آن	جوامع	
ت	های	جهان	سّوم		یعنی	درک	و	

ّ
که	اساسی	ترین	حرکت	مل شده	آن	چنان	مشکالتی	را	به	وجود	آورده	

توّجه	به	وضعّیت	خودشان	را	هم	تحت	الشعاع	قرار	داده	و	می	توانیم	ادعا	کنیم	که	یکی	از	علل	اسارت	
که	 کشورهای	آسیا	همین	هست	 کشورهای	جهان	سّوم		چه	آفریقایی،	چه	آمریکای	التین	چه	برخی	
کرده	و	دل	ها	و	 مشکل	صفات	جنسی،	بی	بندوباری	و	آزادی	جنسی	در	آن	ها	روزبه	روز	توسعه	پیدا	
	را	در	خود	غرق	کرده	که	به	این	مطلب	بعدًا	هم	اشاره	 کار ذهنها	و	مغزها	و	روحیه	های	جوان	و	آماده		به	
ت	هایی	هستیم	یا	

ّ
کردم	ما	جزو	آن	مل که	عرض	 کرد.	پس	مسأله	مشکل	دنیاست	و	همان	طور	 خواهم	

ت	های	دیگر	آلوده	شدیم	به	این	مشکل	ثانیًا	
ّ
کمتر	از	مل که	اّواًل	 تی	هستیم	

ّ
شاید	بتوانم	بگویم	تنها	مل

که	 که	همان	احکام	اسالمی	است	 یم،	آن	را	می	شناسیم	 کلید	حّل	مشکل	را	در	اختیار	دار راه	عالج	و	
کرد. 	به	آن	ها	هم	اشاره	خواهم	 باز

	نتایج	آزادی	جنسی	و	 	پنج	اثر	و	نتیجه	از 	فراوانی	دارد.	من	چهار یان	بار این	مشکل	آثار	مخرب	و	ز
بی	بندوباری	جنسی	را	عرض	می	کنم:

اّول	بر	هم	خوردن	بنیان	خانوادهاست.	به	موازات	پیشرفت	بی	بندوباری	و	آزادی	جنسی	در	جوامع،	
که	نقش	او	در	 بنیان	خانواده	متزلزل	و	سست	می	شود	و	خانواده	ی	مهربان	و	صمیمی	و	به	هم	پیوسته	
ی	بنیان	

ّ
کل 	بین	می	رود.	در	بعضی	از	جاها	به	 اعتالی	جامعه	فوق	العاده	نقش	مؤثر	و	بارزی	است	از

خانواده	ویران	شده	است	و	ازدواج	به	صورت	یک	علقه	ی	غیر	قابل	اعتماد	و	لرزان	و	سست	درآمده،	
که	به	این	حد	نرسیده	استحکام	بنای	خانواده	به	خاطر	نفوذ	و	رسوخ	بی	بندوباری	 در	بعضی	جاها	هم	

	بین	رفت. و	فساد	جنسی	از
که	در	آن	ها	آزادی	جنسی	بیشتر	نفوذ	می	کند،	یعنی	جوان	ها	چه	 که	در	آن	نسلی	 اثر	دیگر	این	است	
دختر،	چه	پسر	بی	ایمانی	به	ارزش	های	اخالقی	و	بی	اعتنایی	و	القیدی	در	مقابل	مقّرّرات		اخالق	و	
که	غرق	در	شهوات	است	به	 وجدان	اخالقی	به	عنوان	یک	بیماری	ثانوی	به	وجود	بیاید.	آن	جوانی	
که	مهّمترین	مسأله	اش،	مسأله	ی	لذت	بردن	جنسی	است	 کامجویی	جنسی	است،	آن	انسانی	 فکر	
را	هم	 ایمآن	ها	 با	 نمی	ماند،	حتی	 باقی	 برایش	 دینی	 ارزش	های	 برای	 در	دل	جایی	 دیگر	 انسان	 این	
	اعتقاد	دینی	در	روحشان	هست	آن	را	هم	 که	مایه	ای	و	پس	مانده	ای	از کسانی	را	 بی	ایمان	می	کند.	آن	
از	آن	ها	می	گیرد.	عالوه	بر	این	به	اخالقیات	و	به	خصلت	های	اخالقی	انسانی،	به	صداقت،	به	اّمانت،	
به	وفای	به	عهد،	به	نجابت،	به	شجاعت	و	این	خصوصیات	او	خط	بطالن	به	تدریج	کشیده	می	شود	

آثار و نتایج فساد 
و بی بندوباری 
جنسی
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	نیرومند	جنسی	او	را	به	خود	منعطف	می	کند	و	از	چیزهای	دیگر	باز	می	دارد.	یک	 و	جاذبه	ی	بسیار
نتیجه	و	مشکل	سّوم		افزایش	جنایت	و	قتل	و	دزدی	وحشیانه	است	در	جامعه	است.	در	آن	جوامعی	
و	 مردم	 کارهای	 روی	 دقیقی	 کنترل	 که	 آن	جاهایی	 دارد	مخصوصًا	 وجود	 بی	بندوباری	جنسی	 که	
که	اشاره	شد،	قتل	و	جنایت	و	 مقّرّرات		اخالقی	وجود	نداشته	باشد	مثل	همان	کشورهای	جهان	سّوم		
یاد	می	شود	و	جامعه	در	یک	 دزدی	و	خیانت	و	اهانت	و	این	طور	نمودارها	و	مظاهر	فجایع	و	جنایات	ز

گرفتار	می	شود. بلبشوی	اجتماعی	به	تدریج	
که	 آن	جوان	 زمینه	های	سیاسی.	 در	 بی	تفاوتی	 از	 است	 عبارت	 دیگر	 یان	بار	 ز و	 یک	خطر	عمده	
انسان	 	 در تمایل	 این	 جاذبه	ی	 هم	 خیلی	 که	 نفسانی	 شهوات	 و	 جنسی	 مسایل	 در	 غرق	 و	 سرگرم	
و	 جهانی	 استکبار	 این	که	 به	 مبارزه،	 به	 سیاست،	 به	 جامعه	 اساسی	 مسایل	 به	 هست	 نیرومند	
کار	 به	 پرداختن	 نشاِط	 و	 و	حوصله	 وقت	 یعنی	 نمی	اندیشد	 کرده،	 فکر	 ما	چه	 درباره	ی	 امپریالیسم	
	بین	می	برد.	سرگرمی	به	لذات	انسان	را	با	خطرات	بیگانه	 	انسان	از سیاسی	و	مسایل	اجتماعی	را	در
کامشان	و	وجودشان	با	لذت	 گوششان،	 گرفته	اند،	چشمشان،	 که	با	لذت	خو	 می	کند.	انسان	های	ی	
	و	 کامجویی	است،	حال	و	حوصله	ی	یک	زندگی	پرخطر	و	دشوار کرده	و	دنبال	لذت	جویی	و	 عادت	
کرده.	همه	ی	 که	تمام	تمّدن	ها	را	همین	بال	سرنگون	 سنگین	را	ندارند	و	این	همان	بالی	بزرگی	است	
گر	تاریخ	را	یک	نگاه	 کرده.	شما	ا کشیده	و	نابود	 حکومت	ها	و	جوامع	قدرتمند	را	همین	به	انحطاط	
	ایران،	در	همه	 مروری	و	اجمالی	هم	بیندازید	دستگیرتان	می	شود.	امپراطوری	های	بزرگ،	در	روم،	در
که	مردم	و	 کردند	 جای	دنیا،	حتی	حکومت	های	مقتدر	اسالمی	آن	وقتی	به	سمت	زوال	سیاسی	رو	
کام	وجود	 کام	جویی	و	لذت	پرستی	و	شهوترانی	شدند	و	زندگی	راحت	جان	آن	ها	را	و	 رهبران	دچار	
کارهای	مهّم	و	دشوار	 که	دیگر	حال	و	حوصله	ی	پرداختن	به	 کرد	 آن	ها	را	آن	چنان	به	خود	مجذوب	
بنابراین	 مردم.	 توده	ی	 	 در و	هم	 زمامداران	 و	 و	حکام	 و	سران	 رهبران	 در	 نداشتند.	هم	 را	 و	خطرات	
کنم	 	را،	چه	لذت	و	-	عرض	 کشورهای	جهان	سّوم	،	چه	مواد	مخدر که	در	 آن	دست	های	استعمار	
که	نسل	 	بزرگترین	مقاصدشان	همین	است	 کردن	یکی	از که	-	فحشا	و	بی	بندوباری	جنسی	را	ترویج	
کند	در	یک	جامعه،	او	را	آن	چنان	سردر	آخور	تمنّیات	و	 که	در	حقیقت	او	باید	تحرک	ایجاد	 جوان	
که	فرصت	و	مجال	پرداختن	به	مسایل	سیاسی	دنیا	 کامجویی	ها	و	لذت	های	خودش	قرار	بدهند	

	بزرگترین	خطرات	ترویج	فحشا	و	فساد	و	الابالی	گری	جنسی	است. را	نداشته	باشد؛	این	هم	یکی	از
که	مشکل	اجتماعی	بسیار	مهمی	است،	فرزندان	نامشروع	است.	تربیت	فرزند	 یک	مشکل	دیگر	
کتاب	ها	و	مقاالت	 که	چقدر	متفکرین	و	دانشمندان	و	 در	دنیا	امروز	یکی	از	مهّمترین	مسایل	است	
گرم	و	صمیمی	 که	یک	فرزند	سالم	را	در	یک	خانواده	ی	 و	قلم	ها	و	زبان	ها	صرف	این	مسأله	می	شوند	
کنیم	تا	او	یک	انسان	سالِم	بی	عقده	ی	به	 	ما	به	او	برخورد	 و	مهربان	چطور	ما	پرورش	بدهیم،	چطور
این	 سالمش	 که	 آدمی	 فرزند	 و	 کوچک	 انسان	 این	 که	 انسانی	 این	 گر	 ا حاال	 بیاید.	 	 در بخوری	 درد	
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بیاید	 	 کامل	در و	 و	سالم	 انسان	درست	و	حسابی	 به	صورت	یک	 تا	 و	مراقبت	الزم	دارد	 همه	دقت	
یادی	نه	مادر	می	شناسد،	نه	مهر	و	محبت	والدین	را	 که	نه	پدر	می	شناسند،	در	موارد	ز نامشروعش	
گرم	و	صمیمی	خانواده	را	تجربه	می	کند،	در	محیط	های	عمومی،	 درک	و	لمس	می	کند،	نه	محیط	
کودکی	 دوران	 باید	 مربی	 و	خشن	 برخوردهای	خشک	 با	 اداری،	 روش	های	 با	 بزرگ	 محیط	های	 در	
	رو	به	 	فرزندان	نامشروع	در	دنیا	روزبه	روز 	انسانی	بار	می	آید؟	و	آمار کند،	این	چه	جور خودش	را	طی	
که	البّته	من	دنبال	آمارهای	این	ها	نگشتم،	چشمم	افتاد	به	یک	آماری	نمی	دانم	چقدر	درست	 فزونی	
کشورهای	اروپایی	و	آمریکایی	یا	برای	 که	یکی	از	خبرگزاری	ها	البد	درباره	ی	 است	یا	درست	نیست	
دقیق	 این	چقدر	 حاال	 نمی	دانم	 من	 است.	 نامشروع	 یکی	 کودک	 پنج	 هر	 از	 گفته	 آمریکا	 خصوص	
گر	هم	دقیق	نیست	روند	حرکت	آن	جوامع	به	همین	 کاماًل	درست	هست	یا	نه	اّما	ا هست	و	این	آمار	
جاها	منتهی	می	شود.	شما	ببینید	فرزند	نامشروع	در	یک	جامعه	با	چقدر	مشکل	مواجه	هست	غیر	از	
	بد	و	زشِت	بی	بندوباری	و	فحشا	و	فساد	 	آثار	بسیار که	این	هم	یکی	از سقط	جنین	ها	و	مسایل	دیگر.	
که	 کسانی	 یان	بار	است.البّته	برای	این	 	ز 	آثار جنسی	است	و	القیدی	جنسی	در	جامعه.	این	برخی	از
که	دل	را	تاریک	می	کند،	 معتقد	به	دین	هستند،	معتقد	به	خدا	هستند،	این	اثر	از	همه	باالتر	هست	
روح	را	از	خدا	غافل	می	کند،	انسان	شهوتران	دریچه	ی	جانش	به	روی	ذکر	الهی	بسته	می	شود،	انسان	
بی	خبر	می	شود،	غافل	می	شود	و	انسان	غافل	چه	موجود	وحشتناک	و	خطرناک	و	چه	موجود	تیره	و	
که	البّته	این	منطق	را	مردم	عادی	نمی	فهمند،	مردم	 گانه	است	 تاریک،	این	خودش	یک	بحث	جدا
که	این	بزرگ	ترین	بالی	بی	بند	 دنیا	غالبًا	درک	نمی	کنند	و	مردم	جامعه	ی	ما	چرا	این	درک	می	کنند	
یان	بار	بی	بندوباری	و	فحشا	و	فساد	 	و	نتایج	ز 	آثار و	باری	جنسی	است،	این	نشآن	های،	نمونه	ای	از

جنسی	است.
کامل	 که	برای	همه	ی	اجتماعات	خطرش	وجود	دارد	با	قاطعیت	 لذا	اسالم	در	مقابل	این	پدیده	
	تنها	کافی	است،	بدون	توجیه،	داللت،	نصیحت	 	و	نه	فقط	با	نصیحت،	نه	زور ایستاده.	نه	فقط	با	زور
	بردن	و	مردم	را	دعوت	 و	تشریح	مسأله	و	نه	فقط	تشریح	مسأله	و	نصیحت	داللت	و	زبان	این	به	کار
	برده	برای	مقابله.	اّواًل	 کار کنار	هم	و	اسالم	هر	دو	را	با	هم	به	 کافی	است،	هر	دو	در	 کردن	 کار	 به	این	
ریشه	ی	این	فساد	غالبًا	براثر	تجرد	جوان	هاست،	اسالم	تشویق	می	کند	به	ازدواج	سریع،	آسان،	بدون	
	اوان	میل	جنسی	از	طرف	اسالم	دعوت	 یادی.	چه	دختر	و	چه	پسر	در شرایط	زاید،	بدون	تقیدهای	ز
	این	فسادها	 کردند؛	این	یک	مسأله	است،	خود	این	بخش	مهمی	و	قلم	عمده	ای	از شدند	به	ازدواج	
آَخِر«1	نصف	مشکالت	مربوط	به	

ْ
ْصِف ال َه فِی الّنِ ِق الّلَ َیّتَ

ْ
َز ِنْصَف  ِدیِنِه  َفل ْحَر

َ
َج أ ّوَ که	»َمْن َتَز کم	می	کند	 را	

حفظ	ایمان	را	ازدواج	و	تشکیل	خانواده	برای	جوان	و	زن	و	مرد	حّل	می	کند	و	اسالم	مسأله	ی	ازدواج	را	

1.کافی،	ج		5،	ص	328	/	أمالی،	شیخ	طوسی،	ص	518

مقابله اسالم 
با بی بندوباری 
جنسی
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که	یک	دختری	 که	می	بینید	در	صدر	اسالم	رسول	خدا	می	آید	توی	مسجد،	اعالن	می	کند	 کرده	 آسان	
کی	خواستگار	اوست؟	یک	جوانی	بلند	می	شود	و	می	گوید	من.	می	فرماید	مثاًل	 با	این	خصوصیات	
	قرار	می	دهی؟	او	هم	می	گوید	به	قدر	-	مثاًل	-	چند	صاع	خرما،	یک	سبد	خرما،	یک	سپر	 مهر	چقدر
خرما	پیغمبر	اکرم؟ص؟	از	طرف	دختر	قبول	می	کنند،	همان	جا	ایستاده	عقد	او	را	جاری	می	کنند،	آن	
دختر	را	به	آن	پسر	می	دهند	بعد	هم	می	گویند	پاشید	بروید	خانه	تان.	وضع	ازدواج	در	اسالم	این	جوری	
که	بر	اثر	 که	بعدها	پیش	آمده،	این	ها	پیرایه	هایی	است	 است،	این	تشریفات	زاید	و	این	خصوصیاتی	
گر	وارد	بشویم	 که	ا 	این	ها	ریشه	های	صحیح	عقالیی	ندارد	 جهالت	انسان	ها	پیش	آمده.	هیچ	کدام	از

و	بشکافیم	بحث	طوالنی	ای	دارد	و	من	وارد	نمی	شود.
بحث	های	برادر	عزیزمان	آقای	هاشمی	رفسنجانی	در	خطبه	ها	در	همین	زمینه	های	خانواده	است،	
کرد.	یکی	تشویق	به	ازدواج	از	طرف	اسالم.	یک	مسأله	ی	دیگر	 کردند	و	خواهند	 مفصاًل	ایشان	بحث	
ت	زن	نیست،	به	معنای	عصمت	و	حفظ	زن	

ّ
مسأله	ی	حجاب	است.	حجاب	برای	زن	به	معنای	ذل

که	بحث	حجاب	 هست	و	نه	فقط	عصمت	و	حفظ	زن	بلکه	عصمت	و	حفاظت	زن	و	مرد	هر	دو	
که	حتمًا	باید	دالیل	حجاب	و	علت	این	حکم	و	دلیل	این	که	اسالم	این	را	 هم	بحث	مشروحی	است	
کنونی	 که	در	بحث	 		اهمّیت		می	دهد	و	در	چند	آیه	ی	قرآن	از	آن	اسم	می	آورد	بحث	می	شود	 این	قدر
اّما	 نیست	 چادر	 معنای	 به	 حجاب	 البّته	 حجاب؛	 که	 بکنم	 عرض	 اندازه	 همین	 نمی	گنجد.	 من	
که	زن	های	ما	از	قدیم	داشتند	بهترین	نوع	حجاب	است.	بدون	چادر	هم	حجاب	 	ما	ایرانیها	 چادر
تعبیر	 به	 بدتر	است	 نپوشیدن	 	 از که	 پوشیدنی	 نه	 پوشیدن	سالم،	 معنای	 به	 ممکن	است.	حجاب	
روایات	»کافیات	عاریات«	پوشیده	ی	عریان	که	در	عین	پوشیدگی	مثل	انسان	برهنه	و	عریان	است	آن	
گردن	و	بدن	و	تمام	سر	تا	 که	سر	و	مو	و	 پوشیدن	به	درد	نمی	خورد،	حجاب	نیست.	پوشیده	ی	سالم	
پای	بدن	زن	را	پوشانده	باشد.	البّته	صورت	و	دو	دست	را	بسیاری	از	فقها	مستثنا	می	دانند،	بعضی	ها	
که	صورت	بدون	آرایش	و	ساده	 که	مستثنا	می	دانند	در	مواردی	 هم	مستثنا	می	دانند	و	آن	هایی	هم	
که	بسیار	هم	روش	 کردند	 	را	پیدا	 باشد.	این	به	معنای	حجاب	است.	البّته	زن	های	ایرانی	روش	چادر
کامل	است.	به	هرحال	 خوبی	است	هم	زیباست	و	منافی	با	زیبایی	زن	نیست	هم	حجاب	و	حفاظ	
که	در	هر	یک	از	 کشورهای	دیگر	 حجاب	را	چه	به	شکل	ایرانیش،	چه	به	شکل	عربیش	چه	به	شکل	
که	حجاب	حفظ	بشود،	 کشورهای	اسالمی	زن	ها	یک	جور	حجابشان	را	حفظ	می	کنند،	هر	جوری	

این	نظر	اسالم	تأمین	شده	است؛	این	یکی	از	پیش	گیری	های	اسالم	است.
نکردن	 نگاه	 نیست،	 کافی	 او	 پوشاندن	 است.	صرف	 کردن	 نگاه	 مسأله	ی	 دیگر	 پیش	گیری	 یک	
که	باز	هست	و	پوشیده	نیست	مرد	 مرد	هم	به	زن	الزم	هست.	مرد	باید	نگاه	نکند	حتی	آن	قسمتی	
که	 کردن	همان	طور	 که	به	آن	قسمت	با	نگاه	پر	و	تمام	و	شهوت	آلوده	نگاه	بکند.	نگاه	 مجاز	نیست	
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	تیرهای	زهرآلود	 َظُر َسهٌم َمْسمُوٌم ِمْن ِسهاِم ِابلیَس«1	یک	تیر	زهرآلودی	است	از »الّنَ 	روایات	هست	 در
گر	همین	 که	ا که	باید	نگاه	نکنید	 کسی	 که	باید	نگاه	نکنید	و	 شیطان؛	این	نگاه	شما	به	آن	جایی	
حکم	حجاب	و	حکم	نگاه	را	ما	رعایت	بکنیم	از	بخش	عمده	و	شاید	صددرصد	مفاسد	و	بالیایی	
	اّمان	خواهیم	ماند،	یک	چیز	فرضی	است،	یک	 گریبانگیر	ما	بشود	در 	این	ناحیه	 که	ممکن	است	از
که	البّته	بنده	یک	مقداری	 گفته	 کارگشا	و	مهّم	است	این	را	هم	اسالم	 حکم	فرضی	است	و	بسیار	هم	
	این	مورد	عرض	 	نظرات	اسالم	را	در کردم،	نمی	خواهم	حاال	مفصل	بکنم	اجمااًل روایات	را	این	جا	ذکر	

بکنم.	یکی	مبارزه	ی	قاطع	با	بی	بندوباری	و	فساد	جنسی	است.
که	به	زن	بگوید	با	حجاب	باش،	به	مرد	بگوید	نگاه	نکن،	به	دختر	 کتفا	نمی	کند	 اسالم	به	این	هم	ا
	این	 که	مرتکب	تخلف	در کنید	بلکه	با	کسانی	 کنید،	صحیح	و	سالم	ازدواج	 و	پسر	بگوید	زود	ازدواج	
	بزرگ	است.	 که	بال	و	بیماری	بسیار باب	بشوند	برخورد	اسالم	برخورد	قاطعی	است.	علت	این	است	
کار	نیست.	 آن	چیزی	که	مردم	ماّدی	در	دنیا	به	آن	اقبال	کردند	و	رو	آوردند	که	معنایش	خوب	بودن	آن	
ت	ها	

ّ
	بین	مل که	عقول	ناقص	افراد	بددل	و	پشت	سر	آن	ها	سیاست	های	خبیث	آن	را	در آن	چیزی	

	بود،	مجاز	نمی	شود.	فساد	جنسی	بالی	بزرگ	اجتماعی	و	فردی	و	 گر	غیرمجاز که	این	ا کردند	 رایج	
کرد،	با	این	باید	با	همه	ی	قوا	برخورد	 روحی	و	اخالقی	تمام	جوامع	است.	خب	با	این	باید	قوی	برخورد	
	را	می	کند.	نصیحت	را	می	کند،	وسیله	ی	اجتناب	 کار کرد	و	اسالم	این	 کرد،	همه	جانبه	باید	برخورد	
کرد	اسالم	قاطع	با	 که	تخلف	 کسی	هم	 	این	فساد	و	بیماری	را	در	اختیار	می	گذارد،	درعین	حال	آن	 از
که	متخلف	هستند	 کردن	حد	برای	افرادی	 که	مسأله	ی	حدود	اسالمی	و	جاری	 او	برخورد	می	کند،	
کم	اسالمی	و	آن	 که	حا یک	مسأله	است	و	از	آن	وسیعتر	و	همه	جانبه	تر	تعزیرات	اسالمی	است.	تعزیر	
که	در	رأس	حکومت	اسالمی	قرار	دارند	برای	مصالح	جامعه	به	صورت	همه	جانبه	می	توانند	 کسانی	

کنند. 	رواج	این	فساد	و	از	شیوع	و	تسّری	این	بیماری	جلوگیری	 تعزیراتی	را	بگذارند	و	از
	را	بتوانیم	انجام	بدهیم	و	من	عرض	بکنم	 که	این	دستور یم	 این	دستور	اصلیش	برای	ما	و	امیدوار
که	واقعًا	از	روی	غفلت	بدون	این	که	 کسانی	است	 که	این	حرف	برای	آن	 	نظر	اسالم	بود	 این	اجمااًل
بیماری	می	شوند	 این	 	 این	ها	دچار از	جایی	هدایت	بشوند،	 این	که	 بدون	 باشند،	 نظر	سوئی	داشته	
که	نسبت	 کردم،	مردم	ما	هم	می	دانند،	آن	برادران	و	خواهرانی	 	این	دام	می	افتند؛	این	را	عرض	 و	در
گاهی	الابالی	گری	می	کنند	آن	ها	هم	بدانند،	این	مسأله،	مسأله	ی	 کم	بها	می	دهند	و	 به	این	مسأله	
یادی	دارد	و	ما	امروز	دینمان،	سیاستمان،	 	ز بسیار	مهمی	است،	اسالم	به	این	مسأله	اهتمام	بسیار
که	 حرکاتی	 تمام	 و	 آرمان	هایمان	 به	 رسیدن	 و	 کشورمان	 سازندگی	 انقالبمان،	 بقای	 مبارزه	مان،	
که	ما	جلو	این	بیماری	بایستیم	و	قاطعًا	برخورد	 گرو	این	هست	 پیشرفت	ما	به	آن	متوقف	هست	در	

1.بحاراالنوار،	ج	104،	ص	38
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که	ان	شاءاهلل	با	ادامه	ی	این	بحث	در	 کرد	و	من	عرض	بکنم	 کنیم	و	ان	شاءاهلل	این	برخورد	را	خواهیم	
یک	جمعه	ی	بعد	آن	خصوصیات	و	ریزه	کاری	های	خباثت	آمیز	دست	های	سیاسی	را	تشریح	خواهم	
	آمریکا	صهیونیست	و	دستگاه	های	جاسوسی	دنیا،	دستگاه	های	 کرد	تا	ببینید	امروز کرد،	باز	خواهم	
توطئه	گر	دنیا	برای	شما	و	به	خصوص	برای	شما	جوان	ها	دخترها	و	پسرها	چه	خوابی	دیده	اند	و	چه	

نقشه	ای	را	دارند	طرح	می	کنند.
بدانید	امروز	حتی	برای	نوجوانان	ما،	برای	دختر	و	پسرهای	دبیرستانی	و	دوران	راهنمایی	هم	دارند	
دام	می	چینند	برای	این	که	انقالب	را	در	یک	مقطعی،	ده	سال	دیگر،	بیست	سال	دیگر،	پانزده	سال	
کنند	لذا	با	این	مسأله	باید	خیلی	قوی،	قاطع،	هوشمندانه	و	همه	 	این	ناحیه	دچار	مشکل	 دیگر	از
که	یک	چنین	بالی	عظیمی	به	خاطر	سودجویی	یک	عده	سودجو،	 کرد	و	اجازه	نداد	 جانبه	برخورد	
کج	فهم	و	وسواسی	گری	بعضی	از	وسواسیها	 کج	فهمی	یک	عده	آدم	 شهوترانی	یک	مشت	آدم	غافل،	
که	بر	سر	راه	مردم	 که	این	دام	بسیار	خطرناک	 یادی	متوقف	بماند	و	ما	اجازه	بدهیم	 و	محتاطیهای	ز
	این	قسمت	بحث	 کار	خودش	را	بکند.	ان	شاءاهلل	در	یک	جمعه	ی	دیگر	در گسترده	شده،	این	دام	 ما	

کرد. هم	صحبت	خواهم	
والّسالم	علیکم	و	رحمةاهلل	و	برکاته
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گفتار نوزدهم نمودار 
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گفتار بیستم: فساد و بی بندوباری جنسی1
بسم	اهلل	الّرحمن	الّرحیم

	الحمدهلل	رّب	العالمین	نحمده	و	نستعینه	و	نستغفره	و	نستهدیه	و	نتوکل	علیه	و	نصلی	و	نس	لم	
غ	رساالته.	سّیدنا	و	نبّینا	ابی	القاسم	محّمد	

ّ
علی	حبیبه	و	نجیبه	و	خیرته	فی	خلقه.	حافظ	سّره	و	مبل

و	علی	آله	األطیبین	األطهرین	المنتجبین.	الهداه	المهدییین	م	سیما	بقیه	اهلل	فی	األرضین	و	صّل	
ِذیَن ُهْم 

َّ
کتابه:	»َوال علی	ائمه	المسلمین	و	حماه	المشتضعفین	و	هداه	المومنین.	قال	اهلل	الحکیم	فی	

ه  اوصیکم عبادالّلَ وِمیَن«2	
ُ
َمل َغْیُر  ْیَمآن هم  َفآن هم  

َ
أ ْت 

َ
ک

َ
َمل َما  ْو 

َ
أ َواِجِهْم  ْز

َ
أ ی 

َ
َعل ا 

َّ
ِإل وِجِهْم َحاِفُظوَن  ِلُفُر

ه و نهی و الاجتناب المحارمه. ه و نظم امرکم و مراقبت امر الّلَ بتقوی الّلَ
الهی	 تقوای	 این	که	 به	 توصیه	می	کنم	 و	 را	دعوت	می	کنم	 	 نمازگزار و	خواهران	عزیز	 برادران	 همه	ی	
که	عدم	 کنند	و	بدانند	 کنند	و	از	هوای	نفس	و	پیروی	از	نفس	آماره	اجتناب	 را	در	همه	امور	رعایت	
گشاینده	ی	راه	پیروزی	های	ماّدی	و	معنوی	است	و	مخصوصًا	در	بحثی	 متابعت	از	هواها	و	هوس	ها	
	این	هفته	بعد	مطرح	خواهم	کرد	که	دنباله	ی	بحث	های	هفته	گذشته	است	توّجه	به	تقوا	و	پرهیز	 که	در
کامیابی	و	خوشبختی	 گناه	و	مراقبت	از	اعمال	و	رفتار	خود	یک	وسیله	ی	اصلی	برای	سعادت	و	 از	
که	از	سوغاتهای	غرب	و	 است،	خوشبختانه	مسئله	ی	توّجه	به	اخالق	فاسد	و	بی	بندوباری	جنسی	
	آثار	مخرب	و	خبیث	سرمایه	داری	غربیست	مورد	توّجه	برای	عموم	مردم	و	بالخصوص	افرادی	 یکی	از
	این...3	 گرفته	است	و	بحث	های	چند	هفته	ی	اخیر	در که	این	مسئله	را	با	دقت	پیگیری	می	کنند	قرار	
کامل	این	 که	در	جهت	هشدار	الزم	به	عموم	مردم	مخصوصًا	دختران	و	پسران	جوان	و	توجیه	 مقّدس	
کامل	واقع	شده	و	این	 مسئله	از	جنبه	های	اخالقی	و	اجتماعی	و	سیاسی	بوده	در	ذهن	مردم	به	طور	
	برای	جامعه	ی	ما	یک	بحث	الزم	است	و	یک	مسئله	 که	این	بحث	امروز نشان	دهنده	ی	این	است	

1.بیانات	در	خطبه		اول	نماز	جمعه	1365/05/31
2.مؤمنون:	5	و	6
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گرفته. گون	مورد	توّجه	مسئولین	مورد	امر	قرار	 گونا گون	از	جوانب	 گونا که	از	جنبه	های	 مورد	ابتالست	
که	در	دو	و	سه	هفته	ی	گذشته	انجام	شد	همه	ی	بحث	ها	مکمل	هم	بود	اّما	این	بحث	 بحث	هایی	
در	دو	 کرد	 اشاره	 اختصار	 نحو	 به	 ولو	 ابعاد	 آن	 به	همه	ی	 باید	 	 ناچار که	 دارد	 گسترده	تری	 دامنه	های	
که	 آزادی	جنسی	آن	طوری	 	ناحیه	بی	بندوباری	جنسی	و	 از که	 خطبه	ی	هفته	های	قبل	به	خطراتی	
از	 را	 که	مسئله	 کردم	 وعده	 و	 داشتم	 کوتاهی	 بسیار	 برای	جامعه	پیش	می	آید	بحث	 تعبیر	می	کنند	
	به	این	مسئله	خواهم	 دیدگاه	ارتباط	با	سیاستهای	مخرب	جهانی	هم	مورد	بررسی	قرار	بدهم،	امروز
کرد	به	امید	این	که	در	جمعه	های	دیگری	این	 کوتاه	و	مختصر	خواهم	 پرداخت	البّته	باز	هم	بحث	را	
و	 تصور	درست	 که	خواهد	شد	یک	 از	همه	بحث	هایی	 و	مجموعًا	 کنیم	 تعقیب	 باز	هم	 را	 موضوع	
این	مسئله	 به	 که	 آن	چیزهایی	 و	 و	فحشا	 و	فساد	 از	موضوع	بی	بندوباری	جنسی	 برداشت	درستی	
مربوط	می	شود	در	ذهن	مردم	به	وجود	بیاید	و	مردم	پدیده	ی	بی	بندوباری		و	فحشای	جنسی	را	درست	
گاهی	 که	 بشناسند	تا	درست	نشناسیم	آن	را	عالج	نمی	توانیم	بکنیم	و	مسئله	فقط	به	همین	ظواهری	
کنار	شهرها	دیده	می	شود	بدحجابی	و	لباس	های	نامناسب	به	این	اندازه	مسئله	محدود	 گوشه	و	 در	

	این	دارد. گسترده	تری	از نمی	شود	و	مسئله	ابعاد	بسیار	
برای	شروع	این	بحث	به	طور	مقدمه	الزم	است	عرض	بکنم	که	بی	بندوباری	جنسی	و	فساد	جنسی	
گذشته	رایج	شد	یک	پدیده	ی	غیربومی	است	یعنی	 که	در	جامعه	ی	ما	در	طول	ده	ها	سال	 و	بیماری	
ت	

ّ
که	غربی	ها	تعمدًا	و	حساب	شده	برای	مل سوغات	خارج	است	و	به	طور	روشن	این	سوغاتی	است	

پوشش	 و	 و	عصمت	 به	عفت	 پایبند	 و	 متأثر	 و	 ت	مسلمان	
ّ
مل ما	یک	 ت	

ّ
مل منتها	چون	 آوردند،	 ما	

اسالمی	بود	آسان	و	سریع	انجام	نگرفت.
جنسی	 بی	بندوباری	 تزریق	 مقدمات	 قرن	 این	 اوایل	 	 از بکنم	 عرض	 باید	 برگردیم	 گذشته	 به	 گر	 ا
با	 ما	 زن	های	 داشتند.	 ما	حجاب	 مردم	 هنوز	 کشف	حجاب	 از	 قبل	 حتی	 شد	 شروع	 ما	 کشور	 در	
که	فیلمهای	ترغیب	کننده	ی	به	فساد	و	فحشا	 کوچه	و	خیابان	ها	ظاهر	می	شدند	 کامل	در	 پوششهای	
	این	شهر	وجود	داشت	به	نمایش	گذاشته	شد	 وارد	همین	شهر	تهران	شد	و	در	سینماهای	معدود	که	در
که	برای	آن	ها	اصاًل	این	مناظر	 که	می	رفتند	به	سینما	مناظری	را	می	دیدند	 کسانی	 و	در	آن	فیلمها	آن	
که	به	مخیله	ی	زن	و	مرد	 سابقه	نداشت	زن	ها	و	مردهای	بدون	حفاظ	و	حرکات	ناشایست	چیزهایی	
گذاشته	 	این	فیلم	ها	به	نمایش	 که	ممکن	است	در	مأل	عام	انجام	بگیرد	در مسلمان	خطور	نمی	کرد	
دربارها	 وابستگان	 	 اختیار در	 و	 بود	 اشراف	 و	 اعیان	 محافل	 که	مخصوص	 فحشا	 و	 فساد	 و	 می	شد	
در	سال	1314	 این	که	 تا	 کشانده	می	شد	 تدریجًا	 مردم	متوسط	 به	سطح	 بود	 و	سلطنت	ها	 و	دول	ها	
	ایران	به	 کشف	حجاب	شد	و	ضربت	قاطعی	در	جهت	اعمال	این	سیاست	استعماری	در شمسی	
کتابها	 وجود	آمد	و	در	سایه	سیاست	دولت	رضاخانی	سینماها	و	روزنامه	ها	و	اعلن	های	تبلیغاتی	و	
که	 	آنی	 گرفت	تا	شهریور	20	بعد	از و	همه	ی	امکانات	تبلیغاتی	در	خدمت	ترویج	فحشا	و	فساد	قرار	

فساد جنسی یک 
پدیده خارجی و 
غیربومی
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	ایران	ازاله	شد	به	خاطر	این	که	دستگاه	حکومت	و	سیاست	قدرتی	نداشت	روند	فساد	و	 رضاخان	از
گرفتند	و	به	شکلی	 کرد	مردم	حجاب	خودشان	را	مجددًا	از	سر	 بی	بندوباری	جنسی	یک	توقفی	پیدا	
گذشته	وجود	داشت	در	محافل	متدینین	و	عموم	مردم	 که	در	 نه	مانند	سابق	اّما	نزدیک	به	آن	چیزی	
کم	در	پشت	سرش	 که	تا	آن	وقت	سیاستهای	حا رایج	شد	و	حرکت	به	سمت	بی	بندوباری	جنسی	
گرفت	اّما	یقینًا	در	همان	 	راه	او	خرج	می	شد	یک	مقداری	سستی	 قرار	داشتند	و	همه	ی	امکانات	در
	نبود،	 ایران	بیکار 	 از	ماجرای	شهریور	20	و	رفتن	رضاخان	سیاست	ها	در دوران	10	و	21	ساله	ی	بعد	
کنند	 را	منفور	 این	که	حجاب	 برای	 فلسفه	بافانی	 نویسندگانی	می	نوشتند،	شعرایی	شعر	می	گفتند،	

قلم	فرسایی	می	کردند.
که	مجددًا	سیاست	 از	28	مرداد	 کارهایی	بود	ولی	نه	به	شدت	دوران	رضاخان	تا	28	مرداد	بعد	
گشودن	 کردند	و	توانستند	همه	ی	امکانات	را	در	دست	بگیرند	باز	 یم	پهلوی	قدرت	پیدا	 مرکزی	و	رژ
کردن	حجاب	و	تحقیر	سنتهای	 جامعه	به	سمت	فحشا	و	فساد	و	بی	بندوباری	جنسی	و	بی	ارزش	
حدود	 تا	 معروف	 مرداد	 	28 از	 بعد	 دوران	 در	 ما	 و	 شد	 گرفته	 سر	 از	 جدیدی	 نشاط	 یک	 با	 اسالمی	
سال	های	نزدیک	به	انقالب	یک	حرکت	عظیمی	را	در	طول	این	بیست	و	چند	سال	مشاهده	می	کنیم	
بتوانند	فرهنگ	غربی	بی	بندوباری	جنسی	 تا	 از	تمام	امکانات	برای	آن	حرکت	بهره	برداری	شد	 که	
یواش	رشد	 یواش	 نسلی	هم	 بود	 مردم...1	بدهند	خوب	معلوم	 در	ذهن	 با	عناوین	مختلف	 را	 فساد	
و	 دختران	 و	 جوان	ها	 این	 	 از خیلی	 نداشت	 اطالعی	 گذشتگان	 مثل	 اسالمی	 معارف	 از	 که	 می	کرد	
کز	 مرا این	مملکت	در	 	 انقالب	اسالمی	در تا	 بین	28	مرداد	 ما	 این	25	ساله	ی	 که	در	دوران	 پسرانی	

	این	مجالت	و	روزنامه	ها	و	سینماها	و	تلویزیون	استفاده	می	کردند. فرهنگی	تحصیل	می	کردند	و	از
کرده	 مملکت	 این	 وارد	 غرب	 که	 را	 بی	بندوباری	جنسی	 مفهوم	حقیقی	 واقعًا	 این	ها	 	 از بسیاری	
کار	عمیق	فکری	روی	این	مسئله	انجام	 	انقالب	تا	حاال	هم	متاسفانه	یک	 بود	نمی	دانستند	و	بعد	از
کار	می	کرد	و	متاسفانه	باید	 کار	می	آمد	و	پولهای	بی	حساب	دستگاه	هم	 نگرفته،	این	نسل	هم	روی	
منتشر	 را	 مجالت	 که	 کسانی	 روزنامه	نگاران،	 و	 نویسندگان	 شعرا،	 روشنفکران،	 از	 بسیاری	 بگویم	
که	 می	کردند	 اداره	 را	 سینماها	 این	 که	 کسانی	 می	نوشتند	 داستان	 و	 قصه	 که	 کسانی	 می	کردند	
روشنفکران	جامعه	ی	ما	محسوب	می	شدند	نه	همه	شان،	بسیاری	از	آن	ها	در	خدمت	سیاست	های	
	بین	زن	و	مرد	و	 غربی	و	دستگاه	پهلوی	درآمدند	و	بی	حجابی	و	بی	بندوباری	جنسی	و	برداشتن	مرز

کردند	تا	رسید	به	انقالب	اسالمی. گون	ترویج	 گونا آزادی	جنسی	را	با	زبان	های	
	این	مسئله	لکن	 انقالب	اسالمی	یک	تحّول	عظیمی	را	در	همه	ی	شئون	به	وجود	آورد	نه	فقط	در
این	مسئله	هم	از	مقدمات	انقالب	اسالمی	تا	پیروزی	انقالب	اسالمی	تحت	تأثیر	این	تحّول	عظیم	
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گرایش	به	 که	قباًل	بی	حجاب	می	گشتند	 کسانی	 گرفت	و	به	طور	طبیعی	دخترها	و	پسرها	و	حتی	 قرار	
کردند	خوب	شما	این	تهران	را	در	ده	سال	پیش	دیده	بودید	سال	55	و	 مراعات	ضوابط	اسالمی	پیدا	
65	شهر	تهران	توی	این	فصل	چه	طوری	بود،	لباس	زن	ها،	لباس	مردها	رفت	و	آمدها	معاشرت	ها	توی	
شمیرانات	توی	همین	خیابان	های	تهران	حتی	در	جنوب	شهر	تهران	زن	ها	با	چه	لباسی	راه	می	رفتند،	

کرد. گهان	انقالب	اسالمی	این	روند	را	قطع	 معاشرت	ها	چه	طوری	بود	اوج	فساد	بود،	نا
که	غافل	بودند	به	خود	آمدند	یک	عده	تحت	تأثیر	جاذبه	ی	اسالم	به	حجاب	و	عفت	 یک	عده	
	به	رعایت	شدند	یک	عده	ای	 اسالمی	رو	آوردند،	یک	عده	به	خاطر	احساسات	و	افکار	عمومی	مجبور
از	ترس	مردم	مجبور	 که	در	دل	بیماری	و	خبث	ملیت	داشتند	و	تحت	تأثیر	اسالم	قرار	نمی	گرفتند	
	این	مملکت	داشت	اوج	می	گرفت	فروکش	 که	روزبه	روز	در گهان	موج	فساد	 که	متوقف	شوند	نا شدند	
که	مقایسه	ای	بود	 کشور	یک	آماری	به	ما	داد	 کرد	ما	به	آمارها	نگاه	می	کنیم	در	سال	64	و	63	وزارت	
گرفته	بود	تا	61	تا	سال	16	را	این	ها	مقایسه	 که	در	سال	های	65	انجام	 کارهای	خالف	جنسی	 بین	
کمیته	ها	و	شهربانی	و	ژاندارمری	آن	ها	را	می	بیند	 که	قوای	انتظامی	مثل	 کارهایی	 کرده	بودند	البّته	آن	
که	در	آن	سال	ها	و	چه	در	سال	61	و	این	مقایسه	واقعًا	شگفت	آور	است	به	 و	به	چشم	آن	ها	می	آمد	
این	 	 از کارهایی	 و	 فحشا	 و	 فساد	 کز	 مرا کردن	 دایر	 و	 تجاوزهای	جنسی	 و	 فحشا	 و	 فساد	 آمار	 قدری	
که	انسان	از	قدرت	انقالب	اسالمی	و	 کرده	در	سال	61	وقتی	نگاه	می	کنیم	نسبت	به	56	 قبیل	افت	
که	به	وجود	آمده	انسان	لذت	می	برد،	می	بیند	چه	طور	وقتی	یک	انقالب	 نفوذ	معنوی	اش	و	تحّولی	
	آمد	با	این	که	هیچ	تبلیغاتی	راجع	به	حجاب	نشده	 	به	وجود	آمد	و	اسالم	سرکار کشور اسالمی	در	یک	
که	حجاب	 که	برای	مردم	بنویسد	یا	بگوید	 گوینده	ای	نویسنده	ای	هم	ننوشته	بود	 بود	با	این	که	هیچ	
کمیت	اسالم	مردم	را	سوق	داده	بود	به	سمت	رعایت	ارزش	های	 الزم	است،	واجب	است،	خود	حا
که	موج	فساد	 که	می	داند	 کسی	 اسالمی	از	جمله	در	زمینه	ی	مسئله	ی	حجاب	خوب	طبیعی	است	
که	 در	جامعه	ی	ایرانی	با	دست	پلید	سیاست	گذاران	غربی	طراحی	شده	و	به	وجود	آمده	و	همان	طور	
که	این	حقیقت	را	می	داند	خوب	 کسی	 گفتم	این	یک	سوغات	غرب	نه	یک	پدیده	ی	بومی	و	محلی	
که	آن	روز	در	جامعه	ی	ایرانی	آن	فساد	 که	همان	سیاستها	و	همان	سیاست	گذارها	 می	تواند	بفهمد	
که	حاال	انقالب	اسالمی	بیاید	 گر	بی	تفاوتی	باشند	 را	راه	انداخته	بودند	نمی	توانند	بنشینند	و	تماشا
که	آن	ها	 	بین	ببرد،	معلوم	است	 کند	و	از گهان	دود	هوا	 سرمایه	گذاریهای	50	و	60	ساله	ی	آن	ها	را	نا
در	محافل	سیاسی	غرب	 رسانه	های	غربی	 در	 این	تالش	 	 آثار و	62	 	61 از	سال	 و	 به	تالش	می	افتند	
به	 نظر	 اظهار	 در	حتی	 و	 کرد	 اشاره	خواهم	 که	حاال	 بیگانه	 تلویزیون	های	 و	 رادیوها	 	 در اظهارات	 در	

		است. اصطالح	متفکرین	اجتماعی	غرب	آشکار
	رادیوها	و	رسانه	های	 گر	یادتان	باشد	در ا کردند	درسال	های	61	و	62	 از	اظهارنظرهایی	شروع	 اّول	
که	 گاهی	هم	منتقل	می	شد	و	منعکس	می	شد	به	مجالت	خود	ما	به	عنوان	انتقاد	 که	 گروهی	جهان	

تأثیر انقالب 
اسالمی بر فساد 
جنسی قبل 
انقالب
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کاماًل	 که	 و	مسئولین	 گاهی	می	گفتند	 ائمه	ی	جمعه	 	 از یا	بعضی	 کنند	 انتقاد	 آن	ها	 از	 می	خواستند	
در	حجاب	 مناقشه	ی	 در	غرب	 می	آمد،	شروع	شد	 مسئولین	 برای	 گزارشها	 وقت	 آن	 می	دانند	چون	
کارهای	 گذشته	و	همان	 که	جمهوری	اسالمی	زن	ها	را	برگردانده	به	دوران	 که	این	چیست	 اسالمی	
کرده	اّول	از	مناقشه	ی	در	باب	حجاب	 	بین	مردم	رایج	 کارهای	قدیم	را	مجددًا	در ارتجاعی	و	همان	
کردند	و	راجع	به	مسئله	ی	حجاب	و	جدایی	زن	و	مرد،	راجع	به	نبودن	آزادی	زنان	در	جامعه	 شروع	
	نوشته	جات	و	مجالت	و	مطبوعات	خارجی	بحث	های	داغی	را	 	رادیوها	در از	سال	های	61	و	62	در
یم	نگاه	می	کنیم	و	جمع	بندی	 امروز	دار که	 بود	و	بعد	ما	 	 کار 	 کردند،	این	جا	آغاز به	اصطالح	شروع	
اثر	 تا	 از	تمام	امکانات	و	وسایل	شروع	شد	 با	استفاده	 می	کنیم	می	بینیم	یک	توطئه	ی	همه	جانبه	و	

	بین	ببرد. کردن	بی	بندوباری	جنسی	را	از کردن	و	مهار	 معجزه	آسای	انقالب	اسالمی	در	محدود	
کردم	یکی	همان	 از	آن	ها	را	یادداشت	 که	انجام	دادند	به	طور	خالصه	من	یک	اجمالی	 کارهایی	
	رادیوها	بود	و	مطبوعات	و	مجالت	غرب	و	جنجال	تبلیغاتی	 بحث	های	شبه	فلسفه	و	شبه	منطقی	در
گروه	های	فساد	غربی	بود	رادیو	بی.	بی.	سی.	 کردن	 کارها	مطرح	 	این	 در	باب	حجاب	در	دنیا	یکی	از
که	اسمهاشان	 گروه	های	فساد	و	شبکه	های	فساد	غربی	 گروهی	از	 یک	شرح	مبسوطی	در	باب	یک	
این	ها	 درباره	ی	 مفصل	 کرد	 بنا	 دیگه	 در	جاهای	 و	 فرانسه	 	 در و	 آمریکا	 	 در و	 انگلیس	 	 در را	شنیدن	
که	از	یک	چهره	ی	قدیمی	یا	از	چهره	های	 گویی	 گفتن،	 کردن	و	شرح	حال	 کردن	و	بحث	 صحبت	
کرد. کرد	و	صحبت	 	این	ها	اسم	برد	این	ها	را	در	جامعه	مطرح	 مثاًل	سیاسی	معروفی	دارد	یاد	می	کند	از
	بازارهای	ما	و	این	 کشور	ما	دیدیم	در کننده	به	داخل	 کننده	و	تحریک	 بعد	قاچاق	لباس	های	اغما
که	این	ها	تولید	داخلی	نیست	 مغازه	هایلوکس	فروشی،	بوتیک	و	این	ها	لباس	هایی	عرضه	می	شد	
کاالهایی	را	نمی	دهد،	تحّقیق	 که	دولت	اجازه	ی	ورود	چنین	 	این	ها	یعنی،	و	می	دانیم	 و	بسیاری	از
اغما	 کهای	 پوشا و	 لباسها	 	 همین	جور آوردن	 برای	 دارد	 وجود	 قاچاقی	 شبکه	های	 معلوم	شد	 کردیم	
که	یک	هویت	آن	 که	وقتی	دختر	و	پسر	جوان	وقتی	این	لباسها	را	می	پوشد	احساس	می	کند	 کننده	
و	همان	 تفکرات	 و	همان	 فلسفه	 و	همان	 گروه	ها	می	کند	 آن	 به	 نزدیکی	 کرد،	احساس	 پیدا	 چنانی	
کشانده	می	شود	به	آن	راه	مدهایی	را	در	داخل	ترویج	 که	وجود	دارد	و	 عواطف	را	در	خودش	می	بیند	
که	دیگر	 کرد	روزنامه	ها	و	رادیوها	 که	حاال	آن	ترویج	هم	از	چه	راه	هایی	بود	آن	را	هم	اشاره	خواهم	 کردند	
در	اختیار	دستگاه	های	فساد	نبود،	اّما	از	طرق	بسیار	مؤدبانه	مثل	گروهک	های	ضد	انقالب	و	سیاسی	
از	جمله	ی	 کشاندن	 و	جوان	ها	 بال	خانواده	ها	 و	 به	دست	 و	 کردند	 ترویج	 را	 این	مدها	 کردند	 شروع	
و	 روان	شناس	ها	 	 از و	 ویدئو	 و	 	 نوار تهیه	ی	 آوردند	مخصوص	 به	وجود	 کردند...	1در	دنیا	 که	 کارهایی	
بودند	 کافی	 تجربه	ی	 دارای	 فحشا	 و	 فساد	 زمینه	ی	 در	 که	 آدم	هایی	 متفکرین،	 و	 شناس	ها	 جامعه	

	نوار	صوتی	نامفهوم	است 1.عبارت	در
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گفته	ها	را	توی	نوارهای	رادیویی	و	ویدئوها	پرکنند	و	این	ها	را	از	 کردند	تا	شکل	ها	و	صداها	و	 استفاده	
راه	های	قاچاق	وارد	کشور	کنند.	این	نوارها	را	این	جا	تکثیر	کنند	فیلم	هایی	را	حتی	بسازند	بعد	از	همه	
کنند	این	نوار	 کشاندن	این	ها	به	داخل	خانواده	ها	بود	یک	خانواده	ی	فاسد	مفسدی	را	پیدا	 کتر	 خطرنا
	او	بگذارند	او	استفاده	از	آشنایی،	دوست	و	قوم	و	خویش	را	و	همسایه	ها	را	به	مناسبتهای	 را	در	اختیار
را	 جوان	ها	 و	 بگذارند	 را	 نوارها	 این	 بدهند	 تشکیل	 کند	جلسه	 دعوت	 خانه	ی	خودش	 تو	 مختلف	
گسترش	بدهند	در	داخل	 و	 کنند	 فرو	 	 را	همین	طور 	 کار این	 اوج	 و	 کنند	 را	جذب	 	1... کنند	 جذب	
نامهای	 این	 که	 بود	 کارها	هم	همین	 از	جمله	ی	 و	 امن	خانواده	های	مسلمان	 و	در	حریم	 خانواده	ها	
	این	قبیل	نام	ها	را	توی	اذهان	جوان	ها	جا	بدهند	و	 گروهکی	خارجی	رو	تانک	و	از زشت	ناّمانوس	به	
کنند	و	شکل	های	بسیار	زشت	را	 کنند	لباسش	را	فراهم	 نشانه	های	فرهنگی	آن	ها	را	بیاورند	و	تقسیم	
	را	در	بین	جوان	ها	توسعه	بدهند	و	این	 به	وسیله	ی	همین	افراد	عکسها	و	تصویرهای	....2	و	شرم	آور
پا	و	آمریکا	هم	در	غرق	آب	فساد	فرو	برده	و	در	یک	لجن	زاری	دارد	 	ارو فرهنگ	بسیار	منحطی	را	که	امروز

غرق	می	کند	این	را	بکشانند	این	جا.
	انگلستان	یک	مشت	جوان	واخورده	ی	سرخورده	ی	تربیت	نشده	ای	جمع	 	این	در مثاًل	ده	سال	قبل	از
کردند	و	لباساشان	 شدند	و	تو	یک	طویله	ای	رفتند	و	موهای	سرشان	را	تراشیدن	و	به	شکل	یال	اسب	
از	 بیماری	 این	 بعد	 کردند	 نقاشی	هایی	 و	 گذاشتند	 و	روی	بدن	هاشان	یک	عالّمت	هایی	 کندند	 را	
که	زمینه	ی	رشد	این	فسادها	را	دارد	 انگلستان	صادر	شد	به	آمریکا	خوب	جامعه	ی	فاسد	آمریکایی	
	فّعالّیت	اجتماعی	نه	از	 که	نه	از	دین	نه	از	اخالق	نه	از	سیاست	نه	از کرد	در	بین	جوان	هایی	 رشد	
مسئولیت	اجتماعی	نه	از	درس	نه	از	هنر	هیچ	بهره	ای	نداشتند	خوب	سرمایه	داری	غربی	و	فرهنگ	
سرمایه	داری	غربی	هم	این	چیزها	را	ترویج	می	کند	و	دست	سرمایه	داران	غربی	هم	پشت	این	جریان	

برای	استفاده	های	ماّدی	خودشان	یک	موجی	را	جریانی	را	در	بین	جوان	های	فاسد	به	وجود	آوردند.
کردند	ریگان	یک	مطرب	دلقکی	را	از	همین	قبیل	یک	موجود	دو	 البّته	استفاده	های	سیاسی	هم	
و	 کند	 بذل	گویی	 که	 انتخابی	 تبلیغات	 و	 انتخابی	 مبارزات	 داشت	 نگه	 پهلوی	خودش	 را	 جنسی	
کند	و	مردم	را	بخنداند	مردم	به	ریگان	رأی	بدهند	اصاًل	مسئله	در	دموکراسی	آمریکایی	و	 مسخرگی	
که	در	آن	جا	غرق	می	شوند	فساد	در	یک	چنین	فرهنگی	 جلب	افکار	مردم	این	جور	است	جوان	هایی	
در	یک	چنین	جامعه	ای	این	ها	دارند	رشد	می	کنند	خوب	یک	بیماریست	که	آن	جا	زمینه	ی	مساعدی	
به	 و	 غرب	 داری	 سرمایه	 بنیان	های	جامعه	ی	 تا	 و	 می	کرد	 رشد	 آن	جا	 هم	 باید	 رشدش	هست	 برای	
خصوص	آمریکا	تغییر	پیدا	نکند	و	تکان	نخورد	این	دردها	آن	جا	ناعالج	و	جبران	ناپذیر	است،	این	
کنند	 کالبد	سالم	جامعه	ی	مسلمان	تزریق	 میکروب	را	خواستند	در	داخل	جسم	جامعه	ی	اسالمی	و	
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	این	مورد	انجام	دادند. و	البّته	تالش	فراوانی	هم	در
که	در	پشت	 گزارش	ها	و	جریانات	مّطلع	است	و	از	آن	چه	 که	از	 من	به	شما	به	عنوان	یک	آدمی	
کار	است،	بدحجابی	یا	حرف	زدن	یک	دختر	و	پسر	 که	این	ظاهر	 پرده	ی	این	بدحجابی	ها	می	گذرد	
این	 را	 شهید	 خانواده	ی	 یا	 می	کند	 عصبانی	 را	 ما	 اللهی	 حزب	 جوان	 می	بینید	 شما	 که	 خیابان	 تو	
که	از	 کار	مسئله،	مسئله	یک	شبکه	ی	خطرناک	فسادی	است	 کار	پشت	پرده	ی	 	این	روی	 کار ظاهر	
که	 گذاران	غربی	ضداسالمی	این	شبکه	دارد	تقویت	می	شود	و	برای	این	است	 سوی	تمام	سیاست	
کند	یک	 مردم	را	بکشانند	به	فساد	و	آن	حرکت	قاطع	انقالب	اسالمی	را	در	جلوگیری	از	فساد	خنثی	
که	بتوانند	 گذاری	می	کنند	 ضد	حمله	در	مقابل	انقالب	اسالمی	است	در	حقیقت	و	دارند	سرمایه	
که	اّمادگی	مختصری	دارند	آن	ها	پیش	 کنند	برای	تمام	مردم	هم	 جوانان	ما	را	و	جامعه	ی	ما	را	فاسد	
کودک	برای	نوجوان	برای	دختر،	پسر	حتی	مرد	و	 کردند	برای	این	جوان	برای	 کردند	و	برنامه	ریزی	 بینی	
زن	هایی	که	از	دوران	جوانی	گذشتند	و	حتی	همان	طور	که	گفتم	کودکان	برای	همه	برنامه	ریزی	کردند	
کنند	و	به	وسیله	ی	عناصر	وابسته	 و	دارند	یک	چنین	شبکه	ی	فسادی	را	می	خواهند	در	داخل	ترویج	
به	اصطالح	چپ	حّق	 گروهک	های	 انقالب	حّق	 گروهک	های	ضد	 به	خودشان	سلطنت	طلبهای	
که	به	اصطالح	چیز	برای	خودشان	خودشان	را	انقالبی	می	دانند	حتی	به	وسیله	ی	آن	ها	هم	 آن	هایی	
کار	االن	در	جامعه	ی	ما	دارد	ترویج	می	شود	علت	هم	یک	چیز،	می	خواهند	سالمت	جامعه	ی	 این	
که	در	 	ما	را	 کشور 	انقالب	بگیرند	بینش	سیاسی	رایج	 از را	 کنند	می	خواهند	نسل	جوان	 ما	را	سلب	
کنند	مثل	حیوانات	مثل	 کنند	سرگرم	 مرد	و	زن	و	جوان	و	پیر	و	همه	رسوخ	و	نفوذ	دارد	این	را	سلب	
و	 تحرکات	 و	 ارزش	ها	 و	 اخالقی	 و	 سیاسی	 مسایل	 به	 که	 هستند	 کشورها	 آن	 در	 که	 مردمی	 همان	
که	در	دوران	شاه	و	 کنند	به	همان	آخورهای	قبلی	 تحّوالت	انسانی	عنایت	و	توّجهی	ندارند	سرگرم	
که	مشاهده	می	شود،	 رژیم	سلطنتی	وجود	داشته	است،	حقیقت	مسئله	این	است	حقیقت	آن	چه	
که	باید	با	این	شبکه	ی	فساد	 این	است،	این	نظر	همه	ی	مسوولین	است،	همه	ی	مسوولین	معتقدند	
که	با	هیچ	اختالف	نظر	و	 قاطع	برخورد	بشود	و	این	شبکه	منحدم	بشود	همه	ی	مسوولین	معتقدند	
که	بله	 کنند	 گاهی	تذکری	داده	می	شود،	نباید	جوان	های	مؤمن	تصور	 گر	 عقیده	ای	هم	وجود	ندارد	و	ا

کنند،	ابدًا	مسئله	این	نیست. که	فساد	 به	بدحجاب	و	بی	حجاب	ها	میدان	می	دهیم	
کرد	می	شود	غلط	 	نوع	برخورد	البّته	با	یک	چنین	مسئله	ی	ظریفی	می	شود	درست	برخورد	 مسئله	در
عاقالنه	 می	شود	 کرد،	 برخورد	 می	شود	سطحی	 کرد،	 برخورد	 ریشه	ای	 و	 بنیانی	 می	شود	 کرد	 برخورد	
	بودن	این	پدیده	 کرد	تا	مؤثر	باشد	و	می	شود	به	طور	بی	توّجه	و	با	غفلت	از	اعماق	و	ریشه	دار برخورد	
که	در	آن	چنان	شبکه	ها	و	ارتباط	هایی	هم	 کسانی	هم	 کرد	تا	این	که	فایده	هم	نکند	احیانًا	 برخورد	
نیستند،	مورد	آسیب	قرار	بگیرند	و	اصل	آن	شبکه	ها	سالم	بماند	نظر	مسئولین	این	است،	ما	باید	با	این	
یان	بار	فرهنگ	غربی	ست	 که	یکی	از	متعفن	ترین	سوغات	ها	و	میوه	ها	تلخ	و	ز پدیده	ی	فسادآفرینی	
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کرد	تمام	دستگاه	ها	موظف	اند	چه	دستگاه	های	فرهنگی	چه	 کنیم	و	مبارزه	هم	خواهیم	 جدا	مبارزه	
دستگاه	های	قضایی	چه	دستگاه	های	اطالعاتی	که	به	عنوان	یک	حادثه	ی	مهّم	یک	پدیده	خطرناک	
که	با	 گروهکی	 گروهک	های	خرابه	کار	و	ضد	انقالب	خطرناک	تر	آن	 کنند،	این	از	 با	این	مسئله	برخورد	
گرد	مغازه	ی	 که	برود	یک	شا آن	همه	هیاوهوی	و	تبلیغات	در	طول	یک	سال	همه	ی	هنرش	این	است	
کند	یا	یک	بچه	رو	توی	یک	ماشینی	تا	تو	خیابان	از	 کارگر	را	ترور	 کند	یا	یک	 مثاًل	لبنیات	فروشی	را	ترور	
که	در	میان	جوانان	در	میان	دانشگاه	ها	 بین	ببرد	او	چندان	خطری	ندارد،	خطر	مال	این	شبکه	است	
کالسهای	راهنمایی	و	مدارس	راهنمایی	دخترانه	 کالسهای	درس	توی	دبیرستان	ها	حتی	توی	 توی	
از	 را	 نفوذ	می	کند	و	جوان	ها	 از	توی	خانواده	های	متدین	حتی	 نفوذ	می	کند،	 و	پسرانه	رسوخ	می	کند	

کرد. انقالب	می	گیرد	این	خطر	اصلی	است	باید	با	این	برخورد	
البّته	یکی	از	پدیده	هایی	که	بر	یک	چنین	شبکه	ای	فسادی	می	شه	همین	پدیده	های	بدحجابیست	
که	خانواده	های	شهدا	جوانان	حزب	اللهی	مردم	مؤمن	ما	وقتی	می	بینند	دلشان	به	درد	می	آید	ناراحت	
	این	ها	خطرناک	تر	یک	 کار	خیلی	از کار	چیست	باطن	 که	باطن	 کار	خبر	ندارند	 	باطن	 می	شوند	اّما	از
یاد	 ز پول	 با	 و	 استکباری	 دستگاه	های	 وسیله	 به	 که	 است	 انقالبی	 یانه	ی	ضد	 موز سیاسی	 حرکت	
را	 فساد	 این	هسته	های	 و	 کنیم	 و	مشخص	 بگردیم	 بایستی	 ما	 و	 تعقیب	می	شود	 دارد	 یاد	 ز با	خرج	
که	غافل	می	شوند	و	دست	خوش	فریب	می	شوند	دست	خوش	شهوات	 کنیم	حاال	آن	کسانی	 منهدم	
کسانی	 کنند	لکن	 کنند	رها	 می	شوند	این	ها	البّته	بایستی	دستگاه	های	مسئول	این	ها	را	یک	تنبیهی	
که	دست	اندرکار	و	سر	رشته	ی	این	مسایل	هستند	این	ها	مفسدین	قطعی	فی	االرض	هستند	و	باید	با	

کامل	برخورد	بشود	و	برخورد	هم	خواهد	شد. این	ها	با	اشد	مجازات	و	با	قاطعیت	
برادران	و	خواهران	هم	متوّجه	 توّجه	داشته	باشند	 بایستی	همه	 کردم	 که	اشاره	 البّته	همان	طوری	
را	 کارشان	 حوزه	ی	 را	 جوان	هاشان	 را	 هاشان	 خانواده	 را	 آن	ها	 مخرب	 شبکه	ی	 این	 موج	 که	 باشند	
کاری	 و	هم	 کنند	 مراقبت	 و	هوشیارانه	 فرانگیرد	دقیقًا	 را	 گردشان	 را	همشا کالسشان	 را	 مدرسه	شان	
بدون	 توّجه،	 بدون	 که	 حرکتی	 یک	 که	 هست	 اوقات	 گاهی	 بشود	 لوس	 اصلی	 مسئله	ی	 که	 نشود	
کوچکی	را	به	عنوان	 کوچکی	خطای	 این	که	همه	جانبه	رعایت	شده	باشد	انجام	می	گیرد،	یک	چیز	
که	وظیفه	ی	 یک	مسئله	ی	بزرگی	جلوه	می	دهد	در	ذهن	آن	برادر،	آن	برادر	هم	خاطرش	جمع	می	شود	
خودش	را	انجام	داد،	نه	این	را	مسئولین	دولتی	و	مسئولین	قضایی	به	کمک	خود	مردم	هستند،	البّته	
که	بایستی	دنبال	این	قضّیه	را	بگیرند	 مسئولیت	اصلی	به	عهده	مسئولین	قضایی	و	دولتی	است	
باشند	 داشته	 توّجه	 هوشیاران	 بایستی	 هم	 مردم	 و	 کنند	 منحدم	 و	 کنند	 کشف	 را	 شبکه	ها	 این	 و	

کنند. کمک	 که	دستگاه	ها	الزم	دارند	به	آن	ها	 آن	جاهایی	
والّسالم	علیکم	و	رحمةاهلل	و	برکاته
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گفتار بیست و یکم: آزادی جنسی و فحشا از نظر اسالم1
بسم	اهلل	الّرحمن	الّرحیم

الحمدهلل	رّب	العالمین	نحمده	و	نستعینه	و	نستغفره	و	نستهدیه	و	نتوکل	علیه	و	نصلی	و	نس	لم	
غ	رساالته.	سّیدنا	و	نبّینا	ابی	القاسم	محّمد	

ّ
علی	حبیبه	و	نجیبه	و	خیرته	فی	خلقه.	حافظ	سّره	و	مبل

بقیه	اهلل	فی	األرضین	و	صّل	 المهدییین،	سیما	 الهداه	 المنتجبین،	 آله	األطیبین	األطهرین	 و	علی	
ِذیَن ُهْم 

َّ
کتابه:	»َوال علی	ائمه	المسلمین	و	حماه	المستضعفین	و	هداه	المومنین.	قال	اهلل	الحکیم	فی	

ْیَمآن هم «2
َ
ْت أ

َ
ک

َ
ْو َما َمل

َ
َواِجِهْم أ ْز

َ
ی أ

َ
ا َعل

َّ
وِجِهْم َحاِفُظوَن ِإل ِلُفُر

همه	برادران	و	خواهران	را	دعوت	می	کنم	و	توصیه	می	کنم	به	رعایت	تقوای	الهی	و	حفظ	حدود	الهی	
	این	جمع	الهی	عظیم	و	از	 و	مقابله	و	مبارزه	ی	با	شیطان	نفس	و	هواهای	نفسانی	و	توصیه	می	کنم	که	از
	نماز	جمعه	و	خطب	جمعه	برای	مسلمین	الزم	هست	استفاده	کنند	و	استمداد	کنند	 ذکر	الهی	که	در

کنند. گناه	را	و	مراقبت	بر	اعمال	و	رفتار	خود	را	تقویت	 تا	روح	تقوا	را	و	پرهیز	از	
که	در	زمینه	ی	 که	امروز	مورد	بحث	خطبه	ی	اّول	ماست	ادامه	ی	مسئله	ی	مهمی	است	 مسئله	ای	
در	 بالخصوص	 و	 جوامع	 در	 فحشاء	 و	 فساد	 اشاعه	ی	 به	 نسبت	 جهانی	 استکبار	 سیاست	های	
	این	باب	بحث	 گذشته	ایراد	شد،	شاید	سه	یا	چهار	جمعه	در جامعه	ی	اسالمی	ما	در	چند	خطبه	ی	
که	چگونه	دست	های	 کنند	 توّجه	 ما	 ت	

ّ
که	مل بود	 این	 این	مطالب	 	 گر	چه	مقصود	اصلی	در ا شد،	

کاری	بر	 	و	پلید	دشمن	به	وسیله	ی	اشاعه	ی	فساد	در	جامعه	ی	ما	به	فکر	وارد	آوردن	ضربات	 مرموز
گذشته	چگونه	وسایل	تبلیغ	و	ارتباط	 	رژیم	 که	در ت	ماست	و	روشن	شدن	این	مطلب	بود	

ّ
پیکر	مل

که	این	مسئله	امروز	هم	یک	مسئله	ی	مبتال	 گرفت،	لیکن	از	آن	جا	 جمعی	در	خدمت	این	هدف	قرار	
َتْیِن«	3	یعنی	 َسُع الُمْؤِمُن ِمْن ُجْحٍر َمَرّ

ْ
یُس. .. لَا ُیل

َ
به	جامعه	ی	ماست	و	ما	به	مقتضای »الُمؤِمُن ُهَو الک

1.بیانات	در	خطبه	اول	نماز	جمعه	1365/07/18
2.مؤمنون:	5	و	6

	األنوار،	ج	64،	ص	362 3.بحار

اهمّیت پرداختن 
به بحث اشاعه 
فساد در جامعه
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	این	باره	بحث	را	 که	در 	انسان	مؤمن	نیش	نمی	خورد،	الزم	دانستیم	 	یا	عقرب	دو	بار از	یک	النه	ی	مار
	این	زمینه	به	عرض	 که	عرض	شد	مطالب	مفیدی	در کنیم	و	در	خطبه	هایی	 قدری	مشروح	تر	عرض	
کرد،	منتهی	در	یک	 را	عرض	خواهم	 امروز	و	یک	جمعه	ی	دیگر	دنباله	ی	آن	بحث	 و	 برادران	رسید	
که	نظر	ما	به	عنوان	مسلمانان	و	جامعه	ی	اسالمی	در	زمینه	ی	فساد	و	 بعد	جدیدی	و	آن	این	است	
فحشاء	و	روابط	ناسالم	جنسی	چیست؟	و	این	موضوع	حجاب	و	بی	حجابی	و	بدحجابی	به	کجای	
ارتباط	پیدا	می	کند	و	باالخره	تکلیف	رسانه	های	عمومی	و	مبلغین	و	معلمین	جامعه	و	 این	قضّیه	
	این	مطلب	را	عرض	می	کنم	 	این	باره	کدامند؟	امروز	یک	بخشی	از همچنین	مسئوالن	امور	اجرایی	در

و	در	یک	جمعه	ی	دیگر	دنباله	ی	آن	را	به	عرض	خواهم	رساند.
که	برای	روابط	زن	و	مرد	 کشوری	هستیم	 تی	و	تنها	

ّ
کشورهای	دنیا	تقریبًا	تنها	مل ما	در	میان	همه	ی	

به	طور	عموم	در	صحنه	ی	جامعه	و	در	معاشرتهای	روزمره	یک	حدود	و	ضوابط	مشخص	و	معینی	را	
که	در	آن	ها	به	فساد	جنسی	دامن	زده	می	شود	و	چه	آن	 کشورهایی	 کشورهای	دیگر	چه	آن	 قائلیم	در	
که	به	فساد	جنسی	به	صورت	یک	سیاست	دامن	زده	نمی	شود	اّما	موضوع	فساد	جنسی	به	 کشورهایی	
	این	کشورهایی	که	اشاره	شد	برای	حدود	 عنوان	یک	بالی	عمومی	هم	مطرح	نمی	شود،	در	هیچ	یک	از
روابط	معاشرتی	زن	و	مرد	یک	مقّرّرات		و	محدوده	روشن	و	واضحی	وضع	نشده،	یعنی	زن	و	مرد	در	
کثر	یا	همه	ی	مجامع	 	ا محیط	جامعه	معاشرتشان	به	صورت	بی	قید	و	نامحدود	با	شدت	و	ضعف	در
	رایج	و	دائر	هست.	ما	برای	این	معاشرتها	و	روابط	یک	حدودی	قائلیم	که	البّته	این	حدود	 جهانی	امروز
کشورهای	دیگر	اسالمی	هم	باید	همین	حدود	را	 که	عرض	شد	از	اسالم	ناشی	می	شود	و	 همان	طور	
گر	قرار	نمی	دهند	بر	اثر	بی	اعتنایی	به	اصول	اسالمی	و	مقّرّرات		اسالمی	 در	سطح	مردم	قرار	بدهند	و	ا
کردیم	مثل	این	که	مثاًل	مرد	و	زن	نامحرم	باید	 که	ما	معین	 است،	در	جاهایی	از	دنیا	این	حدودی	را	
تماس	بدنی	و	جسدی	نداشته	باشند،	نگاه	شهوت	آلود	به	یکدیگر	نکنند،	معاشرت	بی	قید	و	شرط	
	این	قبیل	 	اتاق	در	بسته	و	خلوت	تنها	نمانند	و	از با	هم	نداشته	باشند	مثاًل	با	هم	دست	ندهند	در
گاهی	سوء	تعبیر	می	شود	و	دشمن	های	ما	هم	به	 ت	های	دیگر	

ّ
که	ما	قائل	هستیم	در	میان	مل قیودی	

گر	ما	یک	جایی	مثاًل	در	یک	مجمع	رسمی	با	یک	زن	 این	سود	برداشت	و	سوء	تعبیر	دامن	می	زنند	و	ا
دست	ندهیم	و	مصافحه	نکنیم،	حمل	بر	اهانت	به	زن	یا	آن	زن	به	خصوص	می	شود.

که	وجود	دارد	در	اسالم	 که	ما	بر	حفظ	حجاب	زنان	و	برخی	از	محدودیت	هایی	 هم	چنین	اصراری	
که	نظر	اسالم	و	محتوای	 یم	این	را	هم	با	عدم	معرفت	به	آن	برخورد	می	کنند	و	توّجه	نمی	شود	 می	ورز
کنیم	امروز	من	به	طور	مختصر	این	 کنیم	و	تبیین	 دیدگاه	ما	چیست،	لذا	ما	باید	نظر	اسالم	را	تشریح	
مطلب	را	می	خواهم	مطرح	کنم،	البّته	اعتراف	می	کنم	که	جای	این	بحث	به	صورت	مشروح	و	مبسوط	
این	 باید	 کجا	 که	 کرد	 بعدی	عرض	خواهم	 آن	بحث	 در	 و	 نیست	 نماز	جمعه	 در	خطبه	ی	محدود	
	من	اشاره	ای	به	رئوس	 مباحث	مطرح	بشود	و	چه	کسانی	باید	مطرح	کنند	و	چگونه	طرح	بشود.	اجمااًل

مخالفت اسالم 
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گشوده	و	تشریح	بشود. کز	خودش	این	بحث	ها	بیشتر	 	آینده	و	در	مرا مطلب	می	کنم	به	امید	این	که	در
که	اسالم	با	فحشا	و	فساد	جنسی	 اصل	قضّیه	در	مورد	معاشرت	زن	و	مرد	از	نظر	اسالم	این	است	
	آن	را	آزادی	جنسی	اسم	می	گذارند،	به	شدت	مخالف	 که	در	دنیای	امروز و	بی	بندوباری	و	آن	چیزی	
و	 فساد	 به	 را	 زن	 و	 مرد	 که	 باشد	پس	همه	ی	چیزهایی	 در	جامعه	 نباید	 و	فحشا	 فساد	 وقتی	 است،	
که	مسئله	ی	 فحشا	سوق	می	دهد	و	تشویق	می	کند	هم	باید	در	جامعه	ممنوع	اعالم	بشود.	این	جاست	
که	 حرمت	نظربازی	مردان	و	تمتعات	جنسی	بی	قید	و	شرط	و	بی	بندوبار	مطرح	می	شود.	همچنانی	
کشش	دار	در	مقابل	نامحرمان	 حرمت	تبرج	زنان	یعنی	ظاهر	شدن	با	آرایش	و	به	شکل	جاذبه	دار	و	
مطرح	می	شود،	مسئله	ی	حجاب	یا	مسئله	ی	نگاه	به	نامحرم	که	در	اسالم	این	همه	روی	آن	تکیه	شده	
گون	درباره	ی	آن	هست	در	حقیقت	یک	مقدمه	است	برای	 گونا و	روایات	و	آیات	قرآن	و	بحث	های	
	از	 کند	و که	به	غده	ی	مهلکی	بدل	خواهد	شد	در	جامعه	جلوگیری	 کی	 این	که	از	رشد	سلول	خطرنا
کند	و	آن	بال	عبارت	از	فساد	و	فحشا	 کننده	در	جامعه	پیشگیری	 کشنده	و	نابود	 یک	بیماری	و	بالی	
تمتعات	 آزادی	 و	 جنسی	 بی	بندوباری	 و	 جنسی	 فساد	 با	 اسالم	 چرا	 حاال	 جنسی،	 بی	بندوباری	 و	
کاماًل	اصولی	و	عمیق	و	ریشه	داری	است	 شهوانی	زن	و	مرد	مخالف	است؟	این	به	خاطر	یک	دالیل	

کوتاه	می	کنم. 	این	دالیل	من	یک	اشاره	ی	 که	به	3،	2	مورد	از
	و	فّعالّیت	و	تالش	و	 کار کرده	به	محیط	 که	اسالم	محیط	زندگی	انسان	را	تقسیم	 یکی	این	است	
کسب	درآمد	و	راه	معاش	و	خالصه	فّعالّیت	های	الزم	زندگی	فردی	و	اجتماعی،	 تحصیل	و	مبارزه	و	
کوچه	و	بازار	است،	 این	یک	محیط	از	دو	محیط	زندگی	انسان	و	این	محیط	جامعه	است	محیط	
داده	 قرار	 انسان	 زندگی	 برای	 اسالم	 که	 دیگری	 که	محوطه	ی	 دیگری	 اجتماع	محیط	 وسیع	 محیط	
عبارت	است	از	کانون	آرامش	و	آسایش	التذاذات	شخصی	و	عاطفی	و	از	جمله	التذاذ	تمتع	جنسی	با	
که	اسالم	 کدام	بتوانند	وظایف	خودشان	را	آن	طوری	 گر	این	دو	محیط	هر	 آن	محیط	خانه	و	خانواده،	ا
کامل	و	بی	عقده	و	وسیع	برای	 کرده	انجام	بدهند	هم	مرد	و	هم	زن	از	یک	زندگی	شاد	و	 پیش	بینی	

گونه	تالش	برخوردار	خواهد	بود. همه	
کانونی	برای	آسایش	زن	و	مرد	و	زوجین	قرار	داده،	البّته	فرزندان	 محیط	خانه	را	اسالم	به	عنوان	یک	
	این	کانون	استفاده	ی	خودشان	را	می	برند	آن	ها	هم	التذاذات	معنوی	و	روحی	و	عاطفی	را	دارند،	 هم	در
که	خودشان	تشکیل	خانواده	خواهند	داد،	 منتهی	برای	آن	ها	محیط	اصلی	خانواده	آن	وقتی	است	
	قرآن	هست	به	 کرد	دو	یا	سه	آیه	در که	بعد	به	او	هم	اشاره	خواهم	 کودک	محیط	پرورش	 خانواده	برای	
ْم ِمْن 

ُ
ک

َ
َق ل

َ
ْن َخل

َ
که	می	فرماید	»َو ِمْن آیاِتِه أ این	آیات	توّجه	بکنید	یکی	این	آیه	ی	سوره	ی	روم	هست	

که	از	 ْیها«1	یعنی	یکی	از	نشانه	های	خدا	و	آیات	قدرت	الهی	همین	است	
َ
ُنوا ِإل

ُ
 ِلَتْسک

ً
واجا ْز

َ
ْم أ

ُ
ْنُفِسک

َ
أ
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که	مایه	ی	سکون	و	آرامش	شماست،	این	 جنس	شما	زن	و	مرد	و	افراد	بنی	آدم	یک	زوج	و	جفتی	آفرید	
کند	خدا	زن	را	برای	آرامش	مرد	آفریده،	نه	مرد	را	هم	برای	 کسی	خیال	 که	 مخصوص	مردها	نیست	
که	محیط	درونی	خانواده	یعنی	محیط	آرامش	روحی	زن	 آرامش	زن	آفریده	این	محیط	خانواده	است	

	آن	زندگی	می	کنند. که	در و	مرد	
ًنا«1	

َ
َسک ْم 

ُ
ُبُیوِتک ِمْن  ْم 

ُ
ک

َ
ل َجَعَل  ُه  »َوالّلَ می	فرماید	 هست	 نحل	 سوره	ی	 در	 که	 دیگر	 آیه	ی	 یک	 در	

که	ظاهرًا	اشاره	ی	به	محیط	خانواده	هست،	محیط	 خانه	ی	شما	را	محل	آرامش	و	آسایش	قرار	داد	
کدام	به	نوبه	ی	خود	تالش	دارند،	فّعالّیت	 که	هر	 کانون	آرامش	انسان	است،	هم	زن	و	هم	مرد	 خانواده	
کار	سیاسی	دارند،	فّعالّیت	های	درباره	ی	 کار	اجتماعی	دارند،	 دارند،	تحصیل	دارند،	مبارزه	دارند،	
	راه	خدا	دارند،	در	محیط	 کمک	به	محرومان	دارند،	تالش	برای	جهاد	در وظایف	اجتماعی	دارند،	
لحاظ	 از	 آسایش	جسمانی	 بر	 درآن	عالوه	 که	 دارند	 الزم	 آسایشگاهی	 و	 اجتماع	یک	آلن	های	 بزرگ	
معنوی	و	روحی	و	عاطفی	هم	بیاسایند	و	آن	محیط	خانواده	است،	لذا	که	اسالم	روی	خانواده	تشکیل	
که	بحث	های	مفصلی	در	باب	خانواده	هست	 یادی	دارد	 کید	ز کیفّیت	دادن	به	آن	تأ آن،	حفظ	آن،	
کردن	 کیفّیت	دادن	به	محیط	خانواده	و	شیرین	 که	به	نوبه	ی	خود	در	 و	هم	زن	و	هم	مرد	موظف	اند	
که	این	وظایف	زن	و	شوهر	است،	 کوشا	باشند،	 زندگی	خانوادگی	و	صمیمیت	دادن	به	این	محیط	
که	انسان	را	زن	و	مرد	را	به	محیط	خانواده	عالقمند	می	کند	و	وابسته	می	کند،	 خب	یکی	از	چیزهایی	
	ارکان	وجود	انسان	است،	در	خانه	برآورده	 که	یکی	از که	غریزه	ی	جنسی	او،	شهوت	او،	 همین	است	
کار	 محیط	 در	 تحصیل	 محیط	 در	 اجتماع	 محیط	 در	 خانواده	 محیط	 غیر	 در	 زن	 و	 مرد	 گر	 ا بشود،	
و	تمتعات	جنسی	خود	سرگرم	بشوند	و	مشغول	بشوند	 به	لذات	جنسی	 قانونی	 در	محیط	های	غیر	
که	یک	پیوند	قوی	میان	زن	و	مرد	و	میان	خانواده	پاره	 که	وجود	می	آید،	این	است	 بزرگترین	ضایعه	ای	
که	تشنگی	شهوانی	جنسی	خودش	را	در	خارج	از	محیط	خانواده	 	بین	می	رود،	آن	مردی	 می	شود	و	از
که	این	حالت	را	دارد،	خانواده	برای	او	آن	جاذبه	ای	را	ندارد،	 تأمین	می	کند	و	سیراب	می	کند	یا	آن	زنی	
که	آن	مرد	هیچ	زنی	را	جز	زن	خودش	و	آن	زن	هیچ	مردی	را	 که	برای	یک	زن	و	مرد	عفیف	معصومی	
که	فساد	وقتی	در	جامعه	به	وجود	آمد	زن	و	مرد	به	 جز	مرد	خودش	نمی	شناسد	دارا	هست،	این	هست	
	و	در	فرهنگ	 که	شما	مالحظه	می	کنید	در	دنیای	امروز محیط	خانواده	عالقه	ای	ندارند	و	همین	طور	

غربی	امروز	مطلب	همین	جور	است.
البّته	فرهنگ	غربی	ناشی	از	شیوه	های	خبیث	و	پلید	سرمایه	داری	غربی	است،	اّما	متاسفانه	در	
آن	 و	 کشانده	شده	 	 کشورهای	جهان	سّوم	 و	 داری	 غیر	سرمایه	 کشورهای	 در	 دنیا	حتی	 همه	جای	
که	دختر	و	پسر	به	ازدواج	 	آنجاها	شما	مالحظه	می	کنید	 جاها	به	صورت	یک	فرهنگ	رایج	شده	و	در
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که	در	اسالم	سنین	ازدواج	زودی	 چندان	رغبتی	ندارند،	سنین	ازدواج	سنین	دیری	است،	در	حالی	
گر	خانواده	قوی	 گر	فساد	بود	خانوده	ضعیف	می	شود	و	ا که	در	جامعه	ا است،	این	برای	همین	است	
بود	فساد	در	جامعه	زمینه	رشد	پیدا	نمی	کند،	این	یکی	از	مهّمترین	انگیزه	های	اسالم	هست	برای	
	آمدن	شهوات	به	صورت	آزاد	و	بی	قید	و	شرط	وجود	 این	که	درسطح	جامعه	بی	بندوباری	جنسی	و	در
کانون	آرامش	و	آسایش	 نداشته	باشد	این	یک	نکته	هست	که	حفظ	خانواده	است	و	خانواده	به	عنوان	

برای	هر	زن	و	مردی	الزم	است.
که	آزادی	غریزه	ی	جنسی	و	شروع	 که	در	دیدگاه	اسالم	وجود	دارد	این	است	 یک	نکته	ی	دیگری	
بی	بندوباری	جنسی	و	فساد	جنسی	در	جامعه	ما	آن	را	فساد	جنسی	می	دانیم،	بعضی	ها	آن	را	آزادی	
که	دارای	 که	احساس	محرومّیت	در	ذهن	انسان	های	ی	 جنسی	می	گویند،	این	موجب	خواهد	شد	
بی	بندوباری	 این	 آن	 	 در که	 آن	جامعه	ای	 از	 بیش	 تقریبًا	 انسان	ها	 یعنی	همه	ی	 غریزه	هستند،	 این	
نماهای	طرفدار	 فیلسوف	 روزی	 که	یک	 منظوری	 و	 آن	مقصود	 به	عکس	 یعنی	درست	 ندارد	 وجود	
که	بایستی	مرد	و	زن	آزادانه	بتوانند	 آزادی	جنسی	اعالم	می	کردند	و	بیان	می	کردند،	آن	ها	می	گفتند	
نشوند،	 از	محرومّیت	جنسی	 ناشی	 روحی	 تا	دچار	عقده	های	 برسند	 تمتعات	جنسی	خودشان	 به	
و	 مرد	وجود	داشت	 و	 زن	 روابط	 	 در بی	بندوباری	 گر	در	جامعه	 ا به	عکس	 در	حالیکه	قضّیه	درست	
تقریبًا	 دنیا	 در	همه	ی	 که	 آن	چنان	 نداشت،	 و	حدی	وجود	 قید	 و	 بود	 آزاد	 مردم	 برای	 تمتع	جنسی	
موجب	 بلکه	 نمی	شود،	 جنسی	 غریزه	ی	 اشباع	 خوی	 فقط	 نه	 این	 است،	 این	جور	 تفاوتی	 اندک	 با	
که	زن	و	مرد	به	صورت	تحریک	آمیز	حرکت	 احساس	محرومّیت	هم	می	شود،	زیرا	در	یک	جامعه	ای	
	انسان	ها	طبعًا	شدیدتر	و	تندتر	 می	کنند	و	حفاظی	و	حجابی	بین	آن	ها	نیست	خواسته	های	جنسی	در
پا	و	آمریکا	و	 کشورهای	ارو که	می	خواهند	آن	را	تأمین	بکنند،	در	 که	نمی	توانند	آن	چه	را	 است	و	همه	
که	این	فرهنگ	غلط	رایج	است	آیا	همه	ی	جوان	ها،	همه	ی	دخترها	و	پسرها	همه	ی	مردها	 آنجاهایی	
یادی	داشت	قدرت	 کسی	پول	ز گر	 که	ا و	زن	ها	آن	آرزوهای	جنسی	شان	قابل	برآوردن	طبیعی	است؟	
که	این	 کسانی	 یادی	داشت	خب	می	تواند	دست	و	پایی	بزند،	اّما	آن	 یاد	می	داشت،	دست	و	پای	ز ز
که	موجب	 امکانات	را	ندارند،	دائمًا	در	یک	احساس	محرومّیت	جنسی	به	سر	می	برند	و	همین	است	
	به	وجودآمدن	آن	می	ترسیدند	و	امروز	 	فروید	و	امثال	آن	ها	از که	یک	روز عقده	می	شود،	همان	عقده	ای	
ید	نگاه	می	کنید،	شما	ببینید	در	کشورهای	 در	میان	آن	ها	این	عقده	ها	به	وجود	آمده	و	آثارش	را	هم	دار
	این	 گون	و	اضطرابها	و	دلهره	های	ناشی	از غربی	آمار	خودکشی	ها،	بیماری	های	روانی،	جنون	های	گونا
که	البّته	نمی	گوییم	همه	ی	آن	ها،	لیکن	بخش	مهمی	از	 یاد	است،	 	ز عقده	های	سرکوب	شده	چقدر
که	محرومّیت	جنسی	 آن	ها	یقینًا	ناشی	از	همین	بی	بندوباری	جنسی	در	آن	جوامع	اّما	در	جامعه	ای	
	بین	مردم	مسلمان	ما	به	صورت	حامل	تقریبًا	عمل	می	شد	 که	حجاب	در وجود	دارد،	نه	آن	روزگاری	
قرار	نمی	گرفت،	مردها	 کرده	در	منظر	مردها	 آرایش	 به	یکدیگر	نمی	افتاد،	زن	 و	زن	ها	چشم	شان	 مرد	
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و	 خواسته	ها	 و	 جنسی	 آرزوهای	 	 روز آن	 نمی	گرفتند،	 قرار	 زن	ها	 مقابل	 در	 تحریک	آمیز	 لباس	های	 با	
که	این	مسایل	تحریک	آمیز	در	مقابل	چشم	 کمتر	بود،	از	آن	روزی	 تمایالت	سرکوب	شده	به	مراتب	
جوان،	چه	زن	و	چه	مرد	وجود	داشته،	اسالم	با	اشباع	غرایز	جنسی	مخالف	نیست	به	عکس	طرفدار	
اشباع	غرایز	جنسی	است،	اسالم	نمی	گوید	شما	محرومّیت	به	خودتان	بدهید،	در	مورد	غرایز	جنسی	
گونی	 گونا 	این	راه	اشباع	غرایز	جنسی	ازدواج	را	آزاد	می	کند	و	با	احکام	 مخالف	با	بی	بندوباری،	در
گونی	اجازه	 گونا 	این	خطبه	نیست	و	باید	مفصاًل	بحث	بشود،	به	روش	های	 که	حاال	جای	بحثش	در
که	 نمی	دهد	 اجازه	 کنند،	 اشباع	 را	 غرایز	جنسی	خودشان	 مرد	 و	 زن	 قانونی	 راه	های	 	 از که	 می	دهد	
که	منتهی	به	فساد	 این	اشباع	به	صورت	بی	بندوباری	به	صورت	غیرقانونی	به	صورت	آزادی	جنسی	

عمومی	جنسی	خواهد	شد،	به	این	صورت	انجام	بگیرد.
یک	نکته	ی	دیگر	هست	که	در	دیدگاه	اسالم	هست	و	حائز	کمال	اهمّیت		است	یک	مسئله	ی	دیگر	
گرفت	به	یقین	فساد	جنسی	و	رواج	بی	بندوباری	 که	محیط	خانواده	وقتی	در	تهدید	قرار	 این	است	
را	نسبت	به	خانواده	دارد،	وقتی	محیط	خانواده	تهدید	شد	و	سست	 جنسی	در	جامعه	این	تهدید	
شد،	نسل	های	آینده	نسل	های	غیرقابل	اعتمادی	خواهد	شد،	انسان	و	نهال	آدمی	در	محیط	خانواده	
	از	چتر	عواطف	جوشان	پدر	 که	ریشه	می	دواند،	و	رشد	می	کند،	در	غیر	محیط	خانواده	و	دور هست	
کامل	آن	عواطف	جوشان	باز	شکوفایی	خودش	را	داشته	باشد،	 و	مادر	هیچ	انسانی	نمی	تواند	به	طور	
پدربزرگی	 مادربزرگی،	 برادری،	عمویی،	خاله	ای،	 مثاًل	 نفری	 که	یک	 استثنایی	 به	صورت	های	 مگر	
کز	عمومی	به	هیچ	 	را	نسبت	به	این	فرزند	داشته	باشد،	پرورشگاه	ها	و	مرا 	و	مادر همان	محبت	پدر
که	خوب	پدر	 کودکی	 وجه	قادر	نیستند	و	این	تجربه	ی	امروز	در	دنیا	شکست	خورده	است	حاال	آن	
کند،	پرورشگاه	ها	برای	این	موارد	 کند	و	پرورش	پیدا	 	ندارد،	آن	مجبور	است	یک	جایی	رشد	 و	مادر
و	مادر	هستند	 	 پدر که	دارای	 را	 کودکان	 که	محل	حفظ	 اروپایی	 کشورهای	 از	 اّما	در	بعضی	 است.	
بن	بست	های	عجیبی	 به	 به	شکل	های	حادش	 می	کردند،	 آزمایش	 و	شبانه	روزی	 دائمی	 به	صورت	
و	 زیبا	 گل	 این	 این	ها	 که	 داده	 قرار	 	 مادر و	 	 پدر 	 در را	 این	عاطفه	ی	جوشان	 متعال	 رسیدند،	خدای	
	و	مادر	خودش	محبوب	 حساس	و	لطیف	را	بتوانند	در	آغوش	خودشان	بپرورانند،	هر	فرزندی	برای	پدر
بیدار	 کند،	 را	خرج	 برایش	عواطف	خودش	 که	 و	می	ارزد،	 زیباست،	دوست	داشتنی	است	 است،	
	و	مادر	وجود	 تا	این	را	رشد	بدهد،	یک	چنین	عاطفه	ای	در	غیر	پدر خوابی	بکشد،	زحمت	بکشد،	
		رفت،	بی	بندوباری	 کنار به	 قانونی	 که	محدودیتهای	 بنیان	خانواده	سست	شد،	وقتی	 ندارد،	وقتی	
	به	خانه	بی	عالقه	شدند،	نسل	از	طهارت	و	پاکی	خودش	افتاد،	این	خطر	 	و	مادر جنسی	شد،	پدر
قبیل	 این	 	 از دارد،	 اسالمی	وجود	 در	ذهنیت	 که	 تهدید	می	کند،	اصولی	 را	 آینده	 نسلهای	 بزرگ	هم	
که	اسالم	به	شدت	با	بی	بندوباری	جنسی	و	فساد	جنسی	در	جامعه	 که	موجب	می	شود	 چیزهاست	
گر	یک	تفکری،	یک	مکتبی،	یک	سیاستی،	مخالف	با	رواج	بی	بندوباری	در	 مخالف	باشد،	خب	ا
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که	مشوق	فساد	جنسی	و	بی	بندوباری	جنسی	و	 کند؟	باید	هر	آن	چیزی	 کار	 جامعه	است	باید	چه	
که	این	را	زمینه	سازی	می	کند	و	تشویق	 	بین	رفتن	اخالق	جنسی	و	شکستن	قیود	جنسی	هر	چیزی	 از
که	در	اسالم	الزم	و	واجب	است،	 	این	رابطه	هست	 گرفته	بشود،	حجاب	در می	کند،	باید	جلویش	
که	حرام	 کردن	به	نامحرم	 که	در	اسالم	حرام	شد،	پس	نگاه	 	این	رابطه	هست	 کردن	به	نامحرم	در نگاه	
که	واجب	این	به	عنوان	مقدمه	ای	است	برای	این	که	آن	چنان	محیط	سالمی	در	جامعه	 و	حجاب	

به	وجود	بیاید.
که	در	جامعه	ی	اسالمی	این	محدودیت	ها	را	در	مورد	معاشرت	زن	و	مرد	الزم	می	دانیم،	 لذاست	
کردن	غرایز،	 به	خاطر	سرکوب	 نه	 تمتع	جنسی،	 با	 به	خاطر	مخالفت	 نه	 زن،	 به	 اهانت	 به	خاطر	 نه	
بلکه	به	عکس	درست	به	خاطر	این	که	انسان	ها	و	زن	و	مرد	بتوانند	از	محیط	سالم	خانوادگی	استفاده	
محیط	 بتواند	 و	 نشوند	 جنسی	 محرومّیت	 ناحیه	ی	 	 از روحی	 بحرآن	های	 و	 مشکالت	 دچار	 کنند،	
که	برای	زندگی	 	و	فّعالّیت،	تالش	و	ادب،	تحصیل	و	هنر	مبارزه	و	هر	آن	چیزی	 کار جامعه،	محیط	
انسان	هاست	یک	محیط	سالمی	برای	همه	ی	این	فّعالّیت	ها	باشد	و	انسان	ها	هم	بتوانند	یک	محیط	
که	در	آن	محیط	خودشان	را	آسایش	بدهند	و	آرامش	بخشند	و	این	انسان	 خانوادگی	داشته	باشند	
که	عرض	 	این	باره	است	البّته	همان	طور	 کاملی	است	این	خالصه	ای	از	طرز	فکر	اسالم	در یک	انسان	
	روابط	و	وسایل	ارتباط	 گون	در گونا کردم	این	مطلب	باید	به	صورت	مشروح	و	مستدل	و	به	شکل	های	
گویندگان	و	مبلغین	در	میان	جامعه	تبیین	بشود،	این	امروز	چیزی	 کتاب	ها	و	به	وسیله	ی	 جمعی	و	

که	ما	پرچمدار	آن	هستیم	در	دنیا. است	
دنیا	امروز	در	یک	آزمایش	دشواری	در	زمینه	ی	روابط	جنسی	به	سر	می	برد	و	هیچ	ایده	ای	و	تزی	و	
یم،	 گره	ای	را	باز	کند	ارائه	نمی	شود،	ما	یک	پیشنهاد	داریم،	یک	تز	دار پیشنهادی	از	هیچ	جا	که	بتواند	
کنیم،	باید	مردم	دنیا	این	را	بفهمند،	 یم،	این	را	باید	تبیین	 یک	نظریه	ی	سازنده	و	مستدل	و	عمیق	دار
گر	 ت	های	مسلمان	و	در	درجه	ی	دّوم	بقیه	مردم	دنیا	حتی	ا

ّ
کشورهای	اسالمی	و	مل در	درجه	ی	اّول	

این	جهنم	 	 از آن	ها	 زندگی	 و	 بپذیرند	 را	 تفکر	 این	 و	 را	 نظریه	 این	 باشند،	 نداشته	 قبول	 هم	 را	 اسالم	
کند	انشااهلل.	در	 	و	به	وسیله	سیاستهای	موذی	دچار	شده	نجات	پیدا	 که	به	دست	استکبار سوزانی	
کاری	را	انجام	بگیرد	 که	شیوه	های	 	این	باره	صحبت	بکنم	در	آن	بحث	بعدی	 که	در جمعه	ی	بعدی	

	این	مسئله	را	بیشتر	توضیح	خواهم	داد. کرد	باز را	مختصرًا	عرض	خواهم	
والّسالم	علیکم	و	رحمةاهلل	و	برکاته
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گفتار بیست و یکم نمودار 
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جامعه  در  آن  با  برخورد  و  پهلوی  زمان  در  فحشا  اشاعه  دوم:  و  بیست  گفتار 
اسالمی1

بسم	اهلل	الّرحمن	الّرحیم
الحمدهلل	رّب	العالمین	نحمده	و	نستعینه	و	نستغفره	و	نستهدیه	و	نتوکل	علیه	و	نصلی	و	نس	لم	
غ	رساالته.	سّیدنا	و	نبّینا	ابی	القاسم	محّمد	

ّ
علی	حبیبه	و	نجیبه	و	خیرته	فی	خلقه.	حافظ	سّره	و	مبل

و	صّل	 األرضین	 فی	 اهلل	 بقیه	 سیما	 المهدییین	 الهداه	 المنتجبین.	 األطهرین	 األطیبین	 آله	 علی	 و	
ِذیَن ُهْم 

َّ
کتابه:	»َوال علی	ائمه	المسلمین	و	حماه	المستضعفین	و	هداه	المومنین.	قال	اهلل	الحکیم	فی	

وِمیَن«2
ُ
ْیَمآن هم  َفآن هم  َغْیُر َمل

َ
ْت أ

َ
ک

َ
ْو َما َمل

َ
َواِجِهْم أ ْز

َ
ی أ

َ
ا َعل

َّ
وِجِهْم َحاِفُظوَن ِإل ِلُفُر

و	 الهی	 تقوای	 به	رعایت	 را	توصیه	می	کنم	و	دعوت	می	کنم	 	 نمازگزار برادران	و	خواهران	عزیز	 همه	
از	 و	جان	 نگاه	داشتن	دل	 و	محفوظ	 نفسانی	 از	هواهای	 و	اجتناب	 	 پروردگار و	مالزمت	ذکر	و	شکر	

وساوس	شیطان.
بحثی	که	امروز	عرض	خواهم	کرد	آخرین	قسمت	از	بحثی	است	که	در	چند	خطبه	در	طول	ماه	های	
اخیر	در	زمینه	فساد	و	فحشا	و	ابتذال	جنسی	در	جامعه	ی	اسالمی	و	همه	جوامع	عرض	شد	در	هفته	
قبل	و	آخرین	جمعه	ای	که	این	بحث	را	ادامه	دادیم	عرض	کردم	که	تنها	اسالم	است	که	در	باب	حدود	
روابط	و	معاشرت	زن	و	مرد	دارای	یک	نظر	مشخص	و	یک	ضوابط	معینی	است	و	نظرات	و	مکاتب	
گفته	اند	آزادی	جنسی	اّما	آزادی	 گون	در	مورد	روابط	زن	و	مرد	دچار	سردرگمی	و	حیرتند	 گونا و	تزهای	
را	 این	محدوده	 نتوانسته	است	 و	دنیای	غرب	 به		هرحال	دارای	یک	محدوده	و	ضوابطی	است	 هم	
که	با	آزادی	جنسی	مخالف	است	و	 کند	فقط	اسالم	است	 کند	و	ضوابط	این	آزادی	را	ذکر	 مشخص	
بی	بندوباری	در	زمینه	مسایل	جنسی	را	ابتذال	و	فحشا	و	فساد	می	داند	و	به	همین	جهت	در	مقدمات	
فساد	و	فحشا	یک	سلسله	پیشگیری	هایی	را	الزم	می	شمارد	و	لذا	برای	روابط	زن	و	مرد	در	محدوده	ی	

1.بیانات	در	خطبه	اول	نماز	جمعه	1365/08/09
2.مؤمنون:	5	و	6
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قوانین	و	ضوابط	و	مقّرّرات	ی	نظر	خاص	خود	را	اعالم	می	کند	ما	امروز	می	توانیم	درباره	ی	مسئله	ی	زن	
کشورهای	اسالمی	 کنیم	و	این	وظیفه	ی	ماست	 و	مرد	به	دنیای	سرگشته	ی	غرب	پیام	اسالم	را	بیان	
کم	و	 که	فرهنگ	غربی	برآن	ها	تحمیل	می	کرد،	افتاده	اند	و	 دیگر	متاسفانه	در	دام	فحشا	و	فسادهایی	
کمتر	در	منجالب	این	فرهنگ	فاسد	غوطه	می	خورند،	 بیش	بعضی	جاها	شدید	و	بعضی	با	شدت	
که	من	در	جمعه	ی	قبل	درباره	نظر	اسالم	به	طور	خالصه	عناوین	 کرد	 بنابراین	نظر	اسالم	را	باید	تبیین	
که	 کرد	و	آن	این	است	 	این	بحث	تکیه	خواهم	 	بر	روی	آخرین	نکته	در کردم	و	امروز و	مطالبی	را	عرض	

ت	مسلمان	یا	جمهوری	اسالمی	چه	وظایفی	را	داریم.
ّ
برای	ارائه	ی	نظر	اسالم	ما	به	عنوان	مل

که	باید	مسئله	ی	فحشا	و	فساد	و	محدودیت	های	 که	ما	وقتی	می	گوییم	 کنم	 مقدمتا	باید	عرض	
برای	مردم	خود	ما	هم	 برای	مردم	دنیا	نیست	 این	فقط	 کنیم	 تبیین	 نظر	اسالم	 از	 را	 و	مرد	 روابط	زن	
که	در	جامعه	اسالمی	ما	بر	روی	مسئله	بی	بندوباری	و	ممنوعیت	فحشا	 هست،	حقیقت	این	است	
کثرّیت	ایمان	به	آن	حفاظ	ها	 کار	فرهنگی	الزم	انجام	نگرفته	است	و	لذا	مردم	ما	البّته	ا و	فساد	جنسی	
و	 مسئله	حجاب	 که	 هستند	 هم	 عده	ای	 لکن	 دارند،	 کرده	 معین	 اسالم	 که	 الزمی	 و	حجاب	های	
که	 یم	 محدودیت	روابط	زن	و	مرد	برای	آن	ها	درست	جا	نیفتاده	و	مفهوم	نشده	است،	ما	وظیفه	دار
کنیم	و	جوانب	آن	را	به	مردم	خودمان	برسانیم،	فرهنگ	 این	مسئله	را	برای	مردم	خودمان	هم	تبیین	
کردیم	و	 کار	فکری	 کم	روی	این	مسئله	 گذشته	به	عکس	هر	چه	ما	امروز	 غربی	در	طول	پنجاه	سال	
	این	زمینه	یک	حرکت	و	تالش	مستمر	وسیع	همه	 گذشته	بر	روی	فرهنگ	غربی	در یم	 	تبلیغاتی	رژ کار
کار	فکری	شروع	می	شد	و	 	تبلیغاتی	و	 کار کار	فرهنگی	و	 جانبه	ای	را	انجام	می	داد	این	تالش	وسیع	از	
	و	قدرت	نمایی	و	استفاده	از	تشویق	و	تهدید	ادامه	پیدا	می	کرد،	پنجاه	سال	بر	روی	طرد	 تا	اعمال	زور
کردند،	از	سال	1310	 کار	 که	نمونه	ی	بارز	آن	حجاب	هست	 نظریه	ی	اسالم	در	باب	روابط	زن	و	مرد	
	تا	 کشف	حجاب	پیش	آمد	و	از	همان	روز کار	شروع	شد	و	تا	1314	شمسی	مسئله	 بلکه	قبل	از	آن	
گذشته	ادامه	داشت	 یم	 که	انقالب	پیروز	می	شد	این	تالش	همه	جانبه	از	سوی	رژ آخرین	ماه	هایی	
که	چگونه	از	همه	ی	جهات	به	این	مسئله	می	پرداختند	سندی	در	اختیار	 کرد	 و	حاال	عرض	خواهم	
گذشته	است	در	همین	 یم	 کره	و	تصمیم	گیری	جمعی	از	مسئوالن	رژ که	مربوط	به	مذا گرفت	 ما	قرار	
که	در	دوران	 کارهایی	 بر	 که	عالوه	 	انقالب	 	اواخر	سال	1355	یعنی	دو	سال	به	پیروز اواخر	یعنی	در
که	انجام	 	زور	رضاخانی	تا	تبلیغات	رادیو	و	تلویزیونی	و	تا	اعمال	فشارهایی	 گرفته	بود	از گذشته	انجام	
می	شد،	عالوه	بر	همه	ی	این	ها	تازه	در	سال	1355	سردمداران	فرهنگی	رژیم	ستم	شاهی	در	فکر	این	
که	بر	اساس	آن	طراحی	و	آن	برنامه	 کنند	 کنند	و	اجرا	 که	یک	برنامه	ی	همه	جانبه	ای	را	طراحی	 بودند	
	روابط	زن	و	مرد	دیگر	 از	حجاب	و	حفاظ	و	به	خصوص	روی	چادر	تکیه	می	کردند،	محدودیت	های	در

در	جامعه	ی	اسالمی	ما	اثری	باقی	نماند.
و	 رادیو	 و	 تلویزیون	 	 در آن	چه	 که	 کنند	 توّجه	 	 امروز ما	 مردم	 که	 مهّم	است	 این	جهت	 	 از این	سند	

یم پهلوی  برنامه رژ
برای ترویج فساد 

و فحشا در جامعه
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که	من	در	 گذشته	می	دیدند	یک	چیز	تصادفی	نبود	و	همان	طور	 یم	 روزنامه	ها	و	مجله	ها	و	نشریات	رژ
که	با	استفاده	از	 کردم	این	یک	برنامه	ی	منسجم	و	همه	جانبه	ای	بود	 یکی	از	خطبه	های	قبل	عرض	
ی	از	

ّ
کل که	حجاب	و	حفاظ	و	محدودیتهای	روابط	زن	و	مرد	را	به	 کوشش	می	کرد	 یم	 تمام	ابزارهای	رژ

که	در	زن	و	مرد	جامعه	ی	ما	باقی	مانده	بود،	 کند	و	همان	اندازه	از	عفاف	و	عصمتی	 کن	 جامعه	ریشه	
آن	را	هم	به	دست	یغما	بسپارد.

	این	برنامه	ی	کاری	که	این	عده	وزرا	نشسته	بودند	در	سازمان	برنامه	ی	رژیم	ستم	شاهی	و	طراحی	 در
در	 می	کند	 کید	 تأ می	شود،	 معلوم	 زمینه	 این	 	 در رسانه	ها	 نقش	 اّواًل	 جالبی	هست	 نکات	 می	کردند	
گروهی	و	به	 که	داشتند	بر	روی	نقش	رسانه	های	 کردند	و	مواد	مورد	توافقی	 که	صادر	 آن	قطعنامه	ای	
کثر	استفاده	را	بکنیم	و	به	خصوص	میان	 خصوص	تلویزیون	می	گوید	ما	باید	از	رسانه	های	گروهی	حدا
یم	تا	بتوانیم	 کتاب	های	درسی	مدارس	و	مجالت	یک	هماهنگی	به	وجود	بیاور گروهی	و	 رسانه	های	
که	در	آن	سند	ذکر	شده	نکته	ی	دیگرش	 کنیم،	آن	چه	 کامل	ذهن	دخترها	و	پسرها	را	محاصره	 به	طور	
	قوه	اجرایی	و	زور	 کنند،	بلکه	از کتفا	 کار	فرهنگی	هم	نمی	خواستند	ا 	زور	است،	یعنی	به	 استفاده	از

	بین	بردن	حجاب.	 کنند	برای	از هم	می	خواستند	استفاده	
انجام	 گذشته	 یم	 رژ دوران	 در	 که	 کارهایی	 سراسر	 در	 که	 کنم	 عرض	 را	 نکته	 این	 من	 جا	 همین	
که	 می	گرفت	بر	روی	چادر	زن	ها	یک	حّساسّیت	به	خصوصی	مشاهده	می	شود	و	علت	همین	است	
	تنها	شکل	 گذشته	مظهر	حجاب	زن	چادر	است،	یعنی	نه	این	که	چادر کردم	در	جمعه	های	 عرض	
تأمین	حجاب	باشد،	اّما	بهترین	شکل	تأمین	حجاب	زنان	چادر	است	و	خود	مسئله	ی	حجاب	و	
کریز	عمده	ای	 و	خا بازی	شهوت	رانانه	ی	مردها	یک	سد	 نظر	 آن	طرف	ممنوعیت	 از	 و	 لزوم	حجاب	
از	 گر	بخواهیم	در	جامعه	فساد	و	فحشا	رواج	پیدا	نکند،	بهتر	 در	مقابل	سیل	فساد	و	فحشا،	یعنی	ا
البّته	 که	 مرد	 و	 زن	 روابط	 	 در ایجاد	همین	محدودیتها	 پیشگیری	ها	 بهترین	 و	 پیشگیریست	 عالج،	
کار	نکردن	زن	نیست،	شاغل	نبودن	زن	نیست،	به	معنای	درس	نخواندن	زن	یا	فّعالّیت	 به	معنای	
	نیامدن	نیست،	نخیر	زن	در	تمام	صحنه	های	اجتماعی	هم	 بازار کوچه	و	 یا	توی	 اجتماعی	نکردن	
کارگری	بکند	و	تمام	 کند،	شغل	را	بگیرد،	 کسب	 کند،	درس	بخواند،	درس	بدهد،	 می	تواند	شرکت	
فّعالّیت	های	اجتماعی	و	سیاسی	و	مبارزاتی	را	که	مرد	در	جامعه	انجام	می	دهد،	زن	هم	انجام	بدهد،	
دارای	 حدودیت	 به	 محدود	 نیست،	 ممنوع	 گفتیم	 اسالم	 در	 مرد	 و	 زن	 معاشرت	 با	حجاب	 منتها	
ضوابط	و	مقّرّرات	ی	است،	بی	قید	و	شرط	نیست،	آزاد	و	رها	شده	و	به	صورت	روابط	مبتذل	نیست،	
بماند	راهش	حفظ	 روابط	محفوظ	 این	 	 	در این	مقّرّرات	 این	ضابطه،	 این	محدودیت،	 گر	بخواهیم	 ا

حجاب	است	و	بهترین	نوع	حفظ	حجاب	هم	چادر	است.
همین	 به	 بهترین	شکلش	هست،	 	 چادر اّما	 است،	 ممکن	 هم	 چادر	 بدون	 البّته	حفظ	حجاب	
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یم	 رژ برنامه	ریزی	های	 و	 طرحها	 همه	ی	 در	 و	 کردم	 اشاره	 که	 طرحی	 این	 	 در می	بینید	 شما	 جهت	
که	اشاره	 یادی	شده	و	همان	طوری	 	ز گذشته	بر	روی	حجاب	و	به	خصوص	بر	روی	چادر	تکیه	ی	بسیار
	ادارات	آمدن	زنان	چادری	 	و	در کار گرفته.	می	گوید	در	محیط	 	زور	هم	حتی	انجام	 شد	استفاده	ی	از
ممنوع	بشود،	در	مدرسه	و	در	دانشگاه	استفاده	ی	دخترها	و	معلمین	شون	از	چادر	ممنوع	باشد،	در	
	و	با	حجاب	را	راه	ندهند،	حتی	در	 مؤسسات	دولتی	و	در	فروشگاه	های	تعاونی	شهر	و	روستا	زن	چادر
کشور	زن	های	چادری	و	با	 	اتوبوس	های	شهری	 کشور	و	حتی	در 	و	در	هواپیماهای	 کشور فرودگاههای	
یم	ادامه	 گر	عمر	ننگین	آن	رژ حجاب	را	راه	ندهند،	تا	این	جا	این	ها	پیش	می	رفتند،	این	طرحی	بود	که	ا

پیدا	می	کرد،	بنا	بود	اجرا	بشود.
کودکان	و	دختران	و	پسران	باید	درباره	ی	حجاب	آن	 از	طرفی	می	گوید	در	مدارس	روی	ذهن	های	
	بیاورند	 که	این	ها	وقتی	توی	خانواده	هایشان	رفتند	بر	روی	مادرهای	خودشان	فشار کار	بشود،	 چنان	
کودک	ها	 که	بردارند	یعنی	حجاب	را	به	صورت	یک	ضدارزش	در	ذهن	 و	حجاب	را	از	آن	ها	بخواهند	
این	 در	همان	طرح	 کنند	 استفاده	 کشور	می	خواستند	 تولیدی	 امکانات	 	 از بیندازیم،	هم	چنین	 جا	
که	ضدحجاب	است	ارائه	 که	لباس	هایی	را	 کارخانجاتی	به	وجود	بیاید	 کنیم	تا	 که	تشویق	 هم	آمده	
کنند	و	از	لباس	با	حجاب	و	چادر	استفاده	 	آن	لباس	ها	استفاده	 که	از بدهد،	تا	زن	ها	تشویق	بشوند	
کردم	به	 که	من	یک	بار	در	خطبه	نماز	جمعه	عرض	 نکنند،	این	جا	شما	به	خوبی	معنای	آن	حرفی	
و	 به	بدحجابی	 را	 مردم	 که	 اقتصادی	 امکانات	 و	 تولیدی	 این	دستگاه	های	 که	 در	می	یابید	 روشنی	
و	 ک	 مال این	 دارد،	 استعماری	 ریشه	ی	 می	کنند،	 تشویق	 و	 می	دهند	 نامناسب	سوق	 لباس	های	 به	

کارها. نمونه	اش	و	از	جمله	ی	
ترّقی	داده	نشود،	ترفیع	داده	نشود،	مقام	و	 می	گوید	به	زن	های	باحجاب	در	داخل	ادارات	امکان	
کنند	تا	حجاب	را	و	 موقعّیت	اداری	داده	نشود،	از	تمام	وسایل	تشویق	و	تهدید	می	خواستند	استفاده	
کار	فرهنگی	و	اقتصادی	و	اجرایی	و	همه	 کنند،	این	سابقه	ی	پنجاه	سال	 کن	 	را	از	جامعه	ریشه	 چادر
کار	طوالنی	پنجاه	 	و	تقیه	ی	عوامل	بر	روی	حجاب	حاال	ما	می	خواهیم	با	این	 	زور جانبه	و	با	استفاده	از
گر	ما	در	محیط	اجتماع	خودمان	هم	حتی	ببینیم	 کنیم،	بنابراین	تعجبی	ندارد	ا ساله	امروز	مقابله	
که	مذهبی	اند،	اهل	نمازند،	اّما	مسئله	ی	حجاب	را	به	روشنی	 که	خانم	های	متدینی	هم	وجود	دارند	
که	از	چادر	و	حجاب	مناسب	هم	استفاده	می	کنند	درست	برایشان	ابعاد	 نمی	دانند	حتی	بعضی	ها	

اهمّیت		این	مسئله	روشن	نباشد.
این	یک	تکلیف	بزرگی	را	بر	دوش	ما	می	گذارد،	که	ما	باید	از	تمام	امکاناتمان	استفاده	بکنیم،	آن	چه	
که	من	می	خواهم	امروز	مطرح	بکنم	و	پیشنهاد	بکنم	در	یک	جمله	خالصه	می	شود	و	آن	این	است	
	روابط	زن	و	مرد	 کار	فرهنگی	برای	تبیین	مسئله	حجاب	و	نظر	اسالم	در که	ما	باید	از	تمام	امکانات	
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که	در	جامعه	ی	 کنونی	است	 کنیم،	این	یک	چیز	مهّم	و	جزو	مسایل	درجه	یک	در	معارف	 استفاده	
که	متاسفانه	تا	حاال	به	صورت	خوبی	انجام	نگرفته	و	این	جا	و	و	مدل	 کاری	 ما	ترویج	داشت،	یعنی	
می	شه	به	این	بحث	ما	و	به	بحث	اصلی	ما	که	درباره	ی	وظایف	دولت	اسالمی	عرض	کردم	که	یکی	از	
کار	فرهنگی	و	معنوی	است	با	استفاده	از	وسایل	تبلیغات	جمعی	و	 مهّمترین	وظایف	دولت	اسالمی	
	این	باره	انجام	 رسانه	ها	مثل	رادیو	و	تلویزیون	و	روزنامه	ها	و	مجالت	که	بایست	یک	کار	بسیار	وسیع	در
گویندگان	باید	 بگیرد	و	مردم	توجیه	بشوند،	محّققین،	محّققین	اسالمی	باید	بنویسند	نویسندگان	و	
که	در	 کنند،	هنرمندان	چه	شعرا	و	چه	فیلمسازان	چه	قصه	نویسها	همه	ی	کسانی	 ذهن	مردم	را	توجیه	
کنند	و	ذهن	 کار	 کار	می	کنند	باید	در	زمینه	ی	این	مسئله	ی	مهّم	 کار	دارند،	 گون	هنری	 گونا رشته	های	
که	آماده		شده	 	این	زمینه	نوشته	شده	و	مقاالتی	را	 که	در کتاب	هایی	را	 کنند،	ناشران	 مردم	را	روشن	
گر	دینی	هم	دارد،	 که	موضوعات	ا کتاب	هایی	 این	ها	را	در	اختیار	مردم	قرار	بدهند،	به	جای	برخی	از	
کتاب	بسیار	خوب	از	شهید	عزیز	و	بزرگوارمان	 کم	اهمّیت		و	منتشر	می	شود،	دو	 مسایل	دست	دّوم	و	
که	درباره	ی	همین	مسئله	که	خوب	جا	دارد	که	 مرحوم	آیت	اهلل	مطهری	رضوانه	اهلل	تعالی	علیه	هست	
کتاب	و	در	اختیار	خانواده	ها	و	در	اختیار	زن	و	مردها	و	در	 کنند	دو	یا	سه	 این	ها	را	بارها	و	بارها	منتشر	
اختیار	دانشگاه	ها	قرار	بدهند	تا	از	آن	ها	استفاده	بشود،	به	خصوص	روی	ادبیات	کودک	و	کتاب	های	
یم	ما	در	صدد	دفاع	از	یک	تز	منزوی	نیستیم،	ما	زبانمان	سر	 کار	بشود،	ما	از	دنیا	طلب	کار کودکان	باید	
کرده	و	به	فحشا	انداخته	دراز	است،	حرف	حّق	مدقا	دست	ماست	نظر	 که	نسل	ها	را	فاسد	 دنیایی	
کنیم	و	اطرافش	 	باشیم	مدت	ها	بخواهیم	آن	را	توجیه	 گفتیم	مجبور گر	آن	را	 که	ما	ا اسالم	نظری	نیست	
که	باید	بیان	بشود،	باید	ارائه	بشود،	بهترین	نظرات	هم	وقتی	 کنیم	نظر	مدقا	متینی	است	 را	درست	
	این	زمینه	باید	 بیان	نشد،	ارائه	نشد،	در	اختیار	ذهن	ها	قرار	نگرفت،	مورد	قبول	قرار	نمی	گیرد،	ما	در
	این	زمینه	مثل	همه	ی	زمینه	های	دیگر	نیازمند	است	و	 کنیم	بنابراین	دنیا	هم	به	نظرات	اسالم	در کار	

کنیم. کمک	 ما	باید	به	ذهن	های	مردم	و	دل	های	مردم	دنیا	
زیربط	مثل	 که	دستگاه	های	 کارها	هماهنگ	بشود،	خیلی	مناسب	است	 این	 این	که	 برای	 البّته	
را	 بدهند،	صاحب	نظران	 تشکیل	 اسالمی	سمینارهایی	 ارشاد	 وزارت	 یا	 اسالمی	 تبلیغات	 سازمان	
	این	همه	قانون	الزامی	 کنار کار	بشود،	البّته	در	 کنند	و	درباره	ی	این	ها	 کنند،	راه	ها	را	پیشنهاد	 جمع	
بر	 قرآن	 صریح	 آیات	 است،	 اسالمی	 حکم	 یک	 حجاب	 است،	 الزم	 هم	 جامعه	 در	 حجاب	 بودن	
این	حکم	در	جامعه	اجرا	 و	نمی	تواند	 حجاب	داللت	می	کند	و	جامعه	ما	جامعه	ی	اسالمی	است	
و	 جامعه	 این	 اصول	 که	 موظف	اند	 می	کنند	 زندگی	 اسالمی	 جامعه	ی	 در	 که	 کسانی	 همه	 نشود،	
کنند	و	این	یک	مقّرّرات		یک	قانون	است	و	این	قانون	با	همه	ی	جوانب	 مقّرّرات		این	جامعه	را	رعایت	
که	ضدحجاب	است	مثل	لباس	های	مبتذل	 کاالهایی	 و	اطرافش	از	قبیل	ممنوعیت	تولید	و	عرضه	

وظیفه جامعه و 
دولت اسالمی 
برای مقابله با 
 فساد و فحشا 
در جامعه



□ جامعه اسالمی| 697  □

گذاشته	بشود	و	پشتوانه	ی	 امثال	این	ها	باید	در	مجلس	شورای	اسالمی	تصویب	بشود	و	به	مورد	اجرا	
گشت	های	 در	 البّته	خواهران	 اشاره	شد،	 آن	 به	 که	 است	 فرهنگی	 کار	 قانون	هم	همان	 این	 اجرای	
گر	آن	 کارهایی	و	خدماتی	را	انجام	می	دهند	و	ارزنده	هم	هست	منتها	ا امر	به	معروف	و	نهی	از	منکر	

کارها	اثر	الزم	را	نخواهد	داشت. پشتوانه	ی	فرهنگی	را	نداشته	باشند،	این	
مغرضانه	ی	 جنجال	 بکنیم،	 عرضه	 دنیا	 به	 سالم	 شکل	 این	 به	 را	 اسالم	 نظریه	ی	 بتوانیم	 گر	 ا ما	
	اّولین	مراحل	بپذیرد،	 جوسازهای	جهانی	هم	از	بین	خواهد	رفت،	ما	نظرمان	را	متوقع	نیستیم	دنیا	در
گر	این	نظر	با	همه	جوانبش	با	فلسفه	اش	و	با	بیان	صحیح	و	درست	و	مستدل	 که	ا اّما	مطمئن	هستیم	
	به	هر	یک	از	جوامع	جهانی	ارائه	بشود،	این	نظر	قابل	قبولی	خواهد	بود	امروز	شما	ببینید،	 و	علمی	امروز
روشنفکران	کشورهای	مسلمان	دارند	به	سمت	حجاب	رو	می	آورند،	بنده	خودم	در	یکی	از	کشورهای	
و	دختران	 کرده	هستند	 افراد	تحصیل	 که	 آن	جایی	 و	 آن	شهر	 باالی	 آفریقایی	در	محالت	 مسلمان	
دانشجویان	 و	 ما	 خود	 مسلمان	 دختران	 حجاب	 سبک	 به	 حجاب	 دیدم	 هستند	 آن	جا	 دانشجو	
	لبنان،	در	 کشورهای	عربی	شما	ببینید	در مسلمان	مؤمن،	با	حجاب	خود	ما	در	آن	جا	وجود	دارد،	در	
گاه	به	این	حجاب	رو	آوردند،	 مصر،	در	جاهای	دیگر،	زن	ها	امروز	به	خصوص	زن	های	روشنفکر	و	آ
کوته	فکری	متهم	نمی	شوند،	این	ها	به	ارتجاع	متهم	نمی	شوند،	این	ها	مسایل	 این	ها	به	ندانستن	یا	
که	اسالم	 که	ما	هم	خیلی	خوب	می	دانیم	آن	چه	 	روابط	زن	و	مرد	خوب	می	دانند،	هم	چنانی	 دنیا	را	در
که	زن	باحجاب	 ندارد	 و	هیچ	اشکالی	هم	 تازه	است	 ارائه	می	کند،	یک	مرحله	ی	جدید،	یک	فکر	
	آن	 که	عبا	معمول	است،	با	عبا	باشد،	در کشورهای	عربی	 	باشد،	در	 باشد،	پوشیده	باشد،	با	چادر
که	انواع	حجاب	های	دیگر	معمول	هست	با	همان	حجاب	ها	باشد	و	در	تمام	میدان	ها	ی	 جاهایی	

اجتماعی	هم	شرکت	بکند.
گیر	است،	از	آن	حرف	های	سست	و	بی	پایه	هست،	 که	لباس	حجاب	زنان	دست	و	پا	 این	حرف	
ت	ها	را	شما	در	دنیا	می	بینید	که	مردهایشان	لباس	هایی	دارند	از	لباس	های	زنان	ما	خیلی	

ّ
خیلی	از	مل

گیرتر	لباس	های	بلند،	پیراهن	های	بلند	چارقد	بر	سر	عبا	بر	دوش	و	همه	ی	فّعالّیت	های	اجتماعی	 پا	
	اداره	ی	دنیا	هم	 کار که	این	ها	نمی	توانند،	جنگ	هم	می	کنند،	 که	نمی	گوید	 کس	 هم	می	رسند	هیچ	
کس	از	زن	نمی	خواهد	 کار	هم	می	کنند،	هیچ	 می	کنند،	سیاست	هم	دارند،	اقتصاد	هم	دارند،	همه	
که	می	رود،	با	همان	حالت	باشد،	نه	در	منظر	مردم،	 گرفته	توی	اتاق	کارش	هم	وقتی	 	و	روی	 که	با	چادر
که	اختالف	زن	و	مرد	هست	البّته	این	بهترین	شکل	حجاب	 در	معرض	عمومی	اجتماع	در	آن	جایی	
هیچ	اشکالی	ندارد،	که	ما	این	فکر	را	به	عنوان	یک	فکر	تازه	به	عنوان	یک	ایده	ی	نو	به	دنیا	عرضه	کنیم	
که	دنیا	این	را	خواهد	پذیرفت،	به	امید	این	که	ان	شاءاهلل	برادران	ما	در	حوزه	علمیه	 و	مطمئن	باشیم	
کارها	 این	 که	 هر	جایی	 در	 و	 ارشاد	 وزارت	 	 در اسالمی	 تبلیغات	 سازمان	 در	 علمی	 در	محیط	های	
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کنند	و	در	اختیار	 ممکن	است،	دنباله	این	این	مسئله	را	بگیرند	و	این	مسئله	ی	مهّم	اسالمی	را	تبیین	
کارهای	اجرایی	مطلوبی	و	محکم	با	پشتوانه	ی	تبلیغی	و	 کنارش	مقدمات	 مردم	بگذارند	و	البّته	در	
فرهنگی	در	جامعه	انجام	بگیرد،	ما	بتوانیم	این	حکم	اسالمی	و	این	نظر	و	تفکر	ایده	ی	اسالمی	را	در	

کنیم	و	این	را	به	دنیا	ارائه	بدهیم. جامعه	ی	خودمان	مجسم	
والّسالم	علیکم	و	رحمةاهلل	و	برکاته
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گفتار بیست و دوم نمودار 
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گفتار بیست و سّوم : مقابله با فساد و فحشا در جامعه اسالمی1
بسم	اهلل	الّرحمن	الّرحیم

و	 نصلی	 و	 علیه	 نتوکل	 و	 نستهدیه	 و	 نستغفره	 و	 نستعینه	 و	 نحمده	 العالمین	 رّب	 الحمدهلل	
األطیبین	 آله	 و	علی	 القاسم	محّمد	 ابی	 نبّینا	 و	 فی	خیره	سّیدنا	 و	خیرته	 نجیبه	 و	 الحبیبه	 نصلما	
األطهرین	المنتجبین	الهداه	المهدیین	سیما	بقیه	اهلل	األرضین	و	صّل	علی	ائمه	المسلمین	و	حماه	
ی 

َ
َعل ا 

َّ
ِإل وِجِهْم َحاِفُظوَن  ِلُفُر ِذیَن ُهْم 

َّ
»َوال کتابه:	 المستضعفین	و	هداة	المومنین.	قال	اهلل	الحکیم	فی	

وِمیَن«2
ُ
ْیَمآن هم  َفآن هم  َغْیُر َمل

َ
ْت أ

َ
ک

َ
ْو َما َمل

َ
َواِجِهْم أ ْز

َ
أ

که	در	باب	فساد	و	فحشاء	و	فسوق	و	فجور	و	سیاست	ادامه	دهنده	ی	آن	در	جوامع	و	به	 بحثی	را	
	این	 گذشته	تمام	شد	و	در کردیم،	در	هفته	 خصوص	در	جامعه	اسالمی	در	جمعه	های	متوالی	دنبال	
که	بحث	بعدی	را	در	زمینه	ی	وظایف	دولت	اسالمی	در	باب	هدایت	معنوی	 هفته	قصد	من	این	بود	
که	بحث	 کنم	ولی	این	نکته	دردناک	به	ذهنم	رسید	 مردم	و	اداره	ی	امور	فکری	و	ذهنی	جامعه	شروع	
ما	تمام	شد	در	باب	فحشا	و	فساد	و	فسق	جنسی	در	جامعه	تعقیب	می	کند،	تمام	نشد.	پرونده	ی	
کار	 کردیم	 را	 ما	بحث	خودمان	 که	 کنیم	 آسوده	 را	 و	خاطر	خودمان	 ببندیم	 نماز	جمعه	 	 در را	 بحث	
	را	و	اعالم	خطر	را	به	شما	برادران	و	 	این	هفته	آخرین	هشدار که	در کردیم	لذا	به	نظرم	رسید	 خودمان	را	
که	باید	انجام	بگیرد	چه	به	وسیله	ی	 ت	ایران	بکنم	و	تالش	هایی	را	

ّ
	و	به	همه	مل خواهران	عزیز	نمازگزار

مسئولین	دولتی	و	چه	به	وسیله	ی	مسئولین	فکری	و	فرهنگی	و	چه	به	وسیله	ی	خود	مردم	به	صورت	
که	این	سلسله	مطالب	به	پایان	می	رسد	امیدوار	 کنم	و	ان	شاءاهلل	در	حالی	 دسته	بندی	شده	عرض	
گسترش	فساد	در	جامعه	آغاز	 کار	حقیقی	و	یک	تالش	همه	جانبه	برای	جلوگیری	از	 که	یک	 باشیم	

گرفته	است. شده	است	و	یا	قوت	
که	دستگاه	های	سیاسی	مخالف	جمهوری	اسالمی	و	مخالف	 کنم	 ابتدا	عرض	 	 را	در این	نکته	

1.	بیانات	در	خطبه	اول	نماز	جمعه	1365/08/23
2	مؤمنون:	5	و	6

 خطر
تهدیدکننده 
انقالب اسالمی
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زوال	 و	 انقالب	 کوبیدن	 برای	 که	 را	 راهی	 هر	 مأیوس	شدند،	 راه	ها	 	 از بسیاری	 از	 اسالم	 کمیت	 با	حا
کام	شدند	جبهه	را	می	بینید،	تالش	های	 کردند	به	بن	بست	رسید	و	آن	ها	نا 	این	جامعه	شروع	 اسالم	در
کارهای	تبلیغاتی	را	می	بینید	در	همه	این	میدان	ها		و	 کام	جهانی	علیه	ما	را	می	بینید،	 اقتصادی	نا
ق	به	جمهوری	اسالمیست	و	ضربات	دشمن	ها	

ّ
صحنه	ها	برد	با	ماست	حرکت	و	تالش	و	رویش	متعل

که	در	آن	 کنم	 کنم	و	اعالم	خطر	 که	با	یک	عرض	 کام	مانده	است،	اّما	چند	میدان	هست	 در	آن	ها	نا
از	آن	 که	دشمنان	ما	شکست	خورده	اند،	یکی	 کنیم	و	مطمئن	باشیم	 	ما	نمی	توانیم	ادعا	 میدان	ها	
میدان	ها		همین	میدان	ترویج	فساد	و	فحشا	و	اعتیاد	و	سستی	و	بی	حالی	و	غفلت	درمیان	مردم	ما	
که	متاسفانه	این	دردهای	بی	درمان	وقتی	وارد	جامعه	می	شود،	 و	به	خصوص	در	میان	نسل	جوان	ما	
	بهترین	 نسل	برگزیده	را	یعنی	جوانان	را	و	حتی	جوانان	هوشمند	را	در	خود	غرق	می	کند	و	انقالب	را	از
که:	لیک	آن	علم	لزج	 گوینده	ی	فارسی	زبان	 کارآمدترین	نیروهایش	محروم	می	سازد	و	به	قول	این	 و	

گه	زند1 چون	ره	زند	بیشتر	به	مردم	آ
او	 مقابل	 در	 کریزهای	دشمن	 خا فساد	شد،	 سرگرم	 مبتال	شد،	 غرق	شد،	 ما	 قشر	جوان	 که	 وقتی	
شکسته	شد،	دیگر	آینده	ی	انقالب	تهدید	خواهد	شد	و	لذاست	که	شنیدم	که	بعضی	از	دستگاه	های	
که	برای	ایران	و	مقابله	ی	با	انقالب	اسالمی	ایران	 کرده	اند	 جاسوسی	دولت	های	استکباری	اظهار	نظر	
که	فساد	را	و	فحشا	را	در	جامعه	آن	ها	نفوذ	بدهیم	 برای	ما	یکی	دو	راه	بیشتر	نمانده	است،	یکی	این		
را	 کنیم،	آن	ها	 بلند	غافل	 و	 از	هدف	های	متعالی	 را	 کنیم،	زنان	و	مردانشان	 را	سرگرم	 جوان	هایشان	
بیندازیم،	 اختالف	 آن	ها	 بین	 این	که	 یکی	 کنیم،	 شهوات	 و	 فحشا	 و	 فساد	 منجالب	 فساد،	 سرگرم	
در	 که	 اسالمی	است	 انقالب	 قلعه	ی	مستحکم	 نفوذی	خطرناک	 راه	 راه،	 دو	 این	 من	عرض	می	کنم	
مقابل	این	دو	حربه	هنوز	آن	استحکام	الزم	را	ندارد،	به	هوش	باشند	هم	مردم	و	هم	مسئوالن	بعضی	
که	درباره	ی	این	مسئله	ما	صحبت	می	کردیم	تلفن	زده	بودند	یا	نامه	نوشته	 در	طول	این	چند	ماهی	
که	هم	شما	هم	آقای	هاشمی	رفسنجانی	به	این	مسایل	 	این	واجب	تر	نیست	 که	مگر	مطلبی	از بودند	

می	پردازید،	در	خطبه	ها.
که	آن	طور	فکر	می	کنند	را	می	دهم	این	یکی	از	اساسی	ترین	 کسانی	 من	این	جا	جواب	همه	ی	آن	
مسئله	 نیست	 چادر	 مسئله	ی	 نیست	 حجاب	 مسئله	ی	 فقط	 مسئله	 ماست،	 جامعه	ی	 مسایل	
	این	مسایل	مربوطه	به	حفظ	عصمت	و	عفت	زنان	و	مردان	و	جوانان	جامعه	ی	 پوشش	اسالمی	یکی	از
ماست	و	باندهای	فساد	و	فحشا	در	مملکت	ما	دارند	کار	می	کنند	تا	همین	جوانه	را	که	شعار	می	دهد،	
که	با	دولت	جمهوری	اسالمی	همکاری	 که	سازندگی	می	کند،	 که	تالش	می	کند،	 که	جهاد	می	کند،	
کنند	 کارها	غافل	 	این	 گر	بتوانند	همین	جوان	را	از می	کند	و	در	فالن	نهاد	انقالبی	فّعالّیت	می	کند،	ا

	نیشابوری،	منطق	الطیر 1.عطار
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که	همان	هواهای	نفسانیست	 که	از	لجن	لزج	پلیدی	تشکیل	شده	 کن	 که	این	سیل	بنیان	 لذاست	
این	را	در	میان	جامعه	ی	ما	دارند	نفوذ	می	دهند،	دارند	ترویج	می	کنند	و	ما	باید	در	مقابل	بایستیم،	
دستگاه	های	 تمام	 شدند،	 ظاهر	 حجاب	 جور	 فالن	 با	 خیابان	 در	 زن	 چند	 که	 نیست	 این	 مسئله	
	فراتر	است،	مسئله	این	 	این	بسیار جمهوری	اسالمی	به	فکر	افتاده	که	با	این	ها	مبارزه	کند،	نه	مسئله	از
کند	در	جامعه	انقالبی	ما	و	سیاستهای	غربی	 که	جای	خود	را	باز	 که	فرهنگ	غربی	برای	این		 است	
	انقالبی	مسلمان،	باید	نسل	جوان	را	به	همان	آرزوها	و	 کشور یابند	در	 برای	این	که	نفوذ	خودشان	را	باز
کنند،	این	یک	سیاستی	است	 که	در	همه	ی	دنیا	جوانان	را	دارند	با	آن	سرگرم	می	کنند	سرگرم	 شهواتی	

کنیم. که	دارد	می	شود،	ما	باید	مقابله	
کنند:	 کنند	و	حرکت	 کار	 من	مقابله	را	در	سه	شاخه	می	دانم	و	این	سه	شاخه	باید	به	طور	موازی	
خطبه	های	 از	 یکی	 در	 کردم	 عرض	 من	 و	 بگیرد	 انجام	 باید	 فرهنگی	 کار	 فرهنگی،	 شاخه	ی	 یکی	
	انقالب	در	زمینه	ی	توجیه	ذهن	مردم	نسبت	به	حدود	روابط	زن	و	مرد	 	بعد	از که	متاسفانه	از گذشته	
باید	در	خدمت	 تلویزیون	 یادی	نشده،	 	ز کار و	توجیه	فلسفی	آن	و	اخالق	جنسی	و	اخالق	خانواده	
کتاب	نوشته	بشود	 باید	بسیج	بشوند،	 	این	جهت	 این	هدف	قرار	بگیرد،	نمایش	نامه	ها،	فیلم	ها	در
که	سمیناری	تشکیل	بشود	از	صاحبنظران	فرهنگی،	خوشبختانه	برادران	عزیز	 کردم	 و	لذا	خواهش	
سازمان	تبلیغات	اسالمی	به	من	اّطالع	دادند	به	این	درخواست	پاسخ	مثبت	دادند	و	یک	سمیناری	
	این	زمینه	فکری	دارند،	اندیشه	ای	 که	در کسانی	 را	تشکیل	خواهند	داد،	من	خواهش	می	کنم	از	همه	
کار	 کنند،	یک	 که	با	این	سمینار	وقتی	اعالم	شد	همکاری	 کردند،	 کردند،	مطالعه	ای	 کاری	 دارند،	
کنیم	آن	وقت	دستگاه	های	 کنیم	یک	برنامه	ی	صحیح	را	طراحی	 همه	جانبه	ی	فرهنگی	را	جستجو	
یابند	و	 گویندگان	همه	و	همه	تکلیف	خودشان	را	باز کتاب	ها،	ناشران،	 رسانه	ی	جمعی	روزنامه	ها،	
	آموزش	و	پرورش	 کار 	این	 کنار بدانند	چه	باید	بکنند	در	مقابله	ی	با	این	خطر	و	فساد	بزرگ،	البّته	در	
در	 می	دهند	 خانواده	ها	 را	 معصوم	 نوجوانان	 و	 جوانان	 بچه	های	 بپردازد،	 مدارس	 به	 است	 موظف	
که	در	خانه	دارا	 کنیم	الاقل	به	اندازه	عصمتی	 اختیار	مدارس	ما،	ما	باید	در	مدارس	این	ها	را	حفظ	
به	خصوص	 ما	 مدارس	 وقتی	خارج	شدند	 مدرسه	 از	 مرتبه	 دو	 بدهیم،	 تحویل	 را	 این	ها	 باید	 بودند	

	البّته	در	درجه	دّوم	دانشگاه	ها	هستند	باید	به	این	مسئله	بپردازند. آموزش	و	پرورش	و	همین	طور
معلم	ها	باید	این	نقش	تربیتی	را	برای	خودشان	قائل	باشند	و	به	آن	معتقد	باشند	و	مسئولین	آموزش	و	
کار	یکی	از	وظایف	عمده	ی	آن	هاست،	این	همان	تربیت	اسالمی	صحیح	 پرورش	باید	بدانند	که	این	
	تعلیم	معنا	می	دهد	و	تعلیم	بدون	او	هیچ	فایده	ای	ندارد	و	نمی	تواند	آینده	ی	روشنی	را	 کنار که	در	
کز	آموزشی	و	تربیتی	و	همه	ی	دستگاه	هایی	 کند،	این	وظایف	آموزش	و	پرورش	و	مرا برای	ما	ترسیم	
که	به	نحوی	جنبه	ی	تربیتی	دارند	و	همین	طور	وظیفه	ی	خانواده	ها،	خانواده	ها	باید	بدانند	فکر	نکنند	
که	امروز	دیگر	چون	جمهوری	اسالمیست	و	آن	موج	فساد	آفرین	در	جامعه	وجود	ندارد،	پس	بچه	های	

شاخه های مقابله 
با ترویج فساد و 
فحشا در جامعه
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خودشان	را	رها	کنند	جوان	های	خانواده	های	متدین	بایستی	حواسشان	جمع	باشد،	آن	ها	باید	کمک	
کمک	خانواده	هاست	 را	آسیب	ناپذیر	می	کند،	همان	 که	فضای	جمهوری	اسالمی	 کنند	آن	چیزی	
	و	مادرهاست	حفظ	محیط	اسالمی	در	خانواده	است	توجیه	الزم	ذهنی	دختران	و	پسران	جوان	 پدر
کودک	دختر	چند	ساله	را	پسر	چند	ساله	را	بایستی	با	شیوه	های	صحیح	با	تربیت	 و	نوجوان	و	حتی	
که	این	ها	از	 	این	خط	صحیح	فکری	و	اخالقی	انداخت	و	نگذاشت	 	و	مادرانه	در مالیم	و	لطیف	پدر
کار	مدارس،	 گونه	تفکرات	بشوند،	این	هم	وظیفه	ی	خانواده	هاست،	مجموعه	ی	 اّول	آلوده	ی	به	این	
که	مسئولین	فکری	و	فرهنگی	انجام	 کار	عظیمی	 کز	آموزشی	و	خانواده	ها	و	همچنین	 دانشگاه	ها،	مرا
این	 نفوذ	 مقابل	 در	 را	 جامعه	 کرد،	 خواهد	 ان	شاءاهلل	 را	 کاملی	 فرهنگی	 کار	 یک	 این	 بدهند،	 باید	
کرد	و	فضای	جامعه	ما	تا	چند	سال	دیگر	 میکروب	خطرناک	مصونیت	خواهد	داد	و	حفظ	خواهد	

کار	فرهنگی	است. که	 	اّول	 کار کرد،	این	 حالت	آسیب	ناپذیر	را	پیدا	خواهد	
و	فحشا	در	 تزریق	فساد	 بگویم	مسئله	ی	 اطالعاتی	است	من	صریحًا	 کار	 این	 	 کنار در	 بعدی	 کار	
دست	هایی	 پیداست	 دارد	 غیرطبیعی	 و	 غیرعادی	 روند	 یک	 ندارد،	 عادی	 روند	 یک	 ما	 جامعه	ی	
پشت	سر	این	قضّیه	هستند	و	آن	را	دارند	ترویج	می	کنند	در	جامعه،	با	قصد،	یکی	یکی	مثل	باندهای	
	تهران	در	شهرستآن	ها	 فساد	سیاسی	و	فکری	این	ها	هم	باندهای	فساد	اخالقی	را	تشکیل	دادند	در
به	سراغ	جوانان	مظلوم	می	روند،	جوانان	معصوم	جوان	شده	ی	 حّقی	در	شهرستآن	های	دور	دست	
	انقالب	اثری	نداشتند	تاثری	نگرفتند	و	این	جوان	های	 	تربیت	های	قبل	از که	این	ها	از 	انقالب	 بعد	از
اّتکا	طبیعت	جوانی	آن	ها	و	غریزه	ی	جنسی	آن	ها	به	دام	می	کشند	و	می	درند	 به	 را	 معصوم،	مظلوم	
	این	راه	 که	مفسد	در که	افرادی	 و	غرق	در	فساد	می	کنند،	این	باندها	بایستی	شناخته	بشوند	وقتی	
هستند	دانسته	شدند	و	از	طریق	دستگاه	های	اطالعاتی	ما	و	وزارت	اطالعات	به	خصوص	نسبت	
کیدی	به	عمل	آمد،	افرادی	شناختند	آن	وقت	نوبت	دستگاه	قضایی	است،	این	جا	 به	این	قضّیه	تأ
هم	دیگر	جای	سهل	انگاری	نیست،	جای	کوچک	شمردن	مسئله	نیست،	مسئله	دو	روز	نگه	داشتن	
که	دارد	فساد	را	در	جامعه	به	صورت	سازمان	یافته	ترویج	می	کند	باید	 کردن	دیگر	نیست،	با	کسی	 رها	
برخورد	قاطع	بشود،	آن	ها	مفسد	فی	االرضند	و	مجازات	آن	ها	مجازات	مفسدین	فی	االرض	خواهد	
قضّیه	 این	 کردن	 دنبال	 به	 کاملی	 انگیزه	ی	 و	 وافری	 عالقه	ی	 قضائیه	 قّوه	ی	 	 در ما	 برادران	 البّته	 بود	
دارند،	آن	ها	هم	جاهایی	دستشان	بسته	است	و	می	گویند	قانون	نداریم،	مجلس	شورای	اسالمی	باید	
قاطعانه	قانون	الزم	را	از	هر	قانونی	ممکن	واجب	تر	باشد	یاور	شما	واجب	ترین	قواعد	باشد،	قانونی	را	که	
کنند	همان	 کنند،	آماده		 کند	و	اجازه	ی	اقدام	بدهد،	بایستی	فورًا	تأمین	 دست	دستگاه	قضایی	را	باز	
که	قانونی	 کار	در	اختیار	آن	ها	بگذارند،	البّته	آن	وقتی	هم	 که	آن	ها	احتیاج	دارند	برای	تالش	و	 جوری	
	قانون	اساسی	ما	هم	 که	در وجود	نداشته	باشد	مسئله،	مسئله	شرع	است	و	قوانین	شرعی	همان	طور	
یم،	قوانین	شرعی	و	فتاوای	ولی	اّمت	و	فقیه	مرجع	عالیقدر	 که	ما	قانون	مدونی	ندار هست	آن	جایی	
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	این	زمینه	هم	به	فتاوا	و	احکام	واضح	اسالمی	مراجعه	کنند،	فکر	کنند،	ابهامی	نداشته	 متبع	شاید	در
کنم. گذشته	الزم	دانستم	عرض	 	پایان	بحث	های	هفته	های	 که	در باشد،	این	آن	نکته	ای	بود	

تکلیف	ما	به	طور	خالصه	تکلیف	فرهنگی	است	تکلیف	اطالعاتی	است	و	تکلیف	قضائیست	
و	هرکدام		ارگان	های	مخصوص	به	خودش	دارد	وظیفه	ما	معلوم	است،	مشخص	است،	مسئولینش	
این	 بسیجی	 جوان	های	 شهدا،	 خانواده	های	 مردم،	 که	 وقتی	 بکنند	 عمل	 بایستی	 مشخصند،	
نماز	 تو	 می	کنند	 تلفن	 می	نویسند	 نامه	 می	کنند	 مراجعه	 می	گویند	 ما	 به	 همه	 این	 که	 عالقمندانی	
کار	خودشان	را	انجام	می	دهند،	 جمعه	ها	شعار	می	دهند	وقتی	دیدند	دستگاه	ها	از	همه	طرف	دارند	
کار	دارد	به	سمت	اصالح	 که	بحمداهلل	 آن	وقت	احساس	آرامش	می	کنند	آن	وقت	دیگر	می	فهمند	
می	کنم	 دعوت	 خطبه	 این	 پایان	 	 در را	 عزیز	 خواهران	 و	 برادران	 شما	 همه	 من	 می	رود،	 پیش	 شدن	
متعال	 از	خدای	 آن	مسئولیت	 به	 کردن	 و	عمل	 این	مسئولیت	 در	شناختن	 الهی	 تقوای	 رعایت	 به	
که	بتوانند	وظیفه	ی	خودشان	 کند	 کمک	 که	به	همه	ی	مسئولین	توفیق	بدهد	و	 درخواست	می	کنم	
که	شایسته	ی	این	زمان	هست	در	مقابل	این	مسئله	ی	مهّم	و	حساس	و	فوری	و	فوتی	و	 را	آن	چنان	

کنند. درعین	حال	بلند	مدت	بشناسند	و	به	آن	وظیفه	عمل	
والّسالم	علیکم	و	رحمةاهلل	و	برکاته
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گفتار بیست و سّوم    نمودار 
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