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 پیشگفتار

گاهانه  انقالبی، و یدين تربيت و تعليم پاسددراران ارتقاء و تحکيم مبانی معرفتی و ايمان آ
، امری واجب در تربيت سرمايۀ های اسالم ناب محمریمبتنی بر انريشه انقالب اسالمی

 شود. انسانی سپاه و ايفای نقش رسالتی آن محسوب می
گاهی و  ایامام خامنه در اين رابطه ولی امر مسددلمين رتددر  به عنصددر عقيره، آ

کير داشته و فرموده  انر: اخالق در کارآمری و فلسفه وجود سپاه تأ
 ازویب و پشتیبان عنوان به اسالمی، انقالب پاسداران سـپاه مقدس نهاد که آنجا از

 آگاهی، عقیده، اســت الزم بماند، کارآمد و باقی باید اســالمی، انقالب مســلح

 الماس از مخلصانه دفاع و ایثار وظیفه با متناسب و روزافزون آن، در اسالمی اخالق

 و هادالوری ها،رشادت و هاشهادت جاوید خاطرات و شـود متزاید محمدی ناب

 1.باشد متبلور همواره آن در هااخالص

گاهی و ايمان عميس استوار دانسته و معظم له پاسدراری حدحي ، کامو و درسدت را بر آ
  انر:فرموده

ــتر؛ هایآگاهی عمیق، هایایمان ــت ییچیزها هااین بیش  دنبالش باید ما که اس

 معنایبه کامل، معنایبه صــحیح، معنایبه اســت پاســداری این پس. باشــیم

   2.انقالبی پیشرفت و انقالبی حرکت از پاسداری درست؛

 عظام انبياءرسددالت  رسبه ، وارثانقالب اسددالمی بده رهبری رتددر  امام خمينی
 و تورير کلمۀ اعتالء آنان احلی مکرم ايشان است که هرف اوحياء و اجمعينعليهماللهسدالم

                                                           

، دسددترسددی در: 4/8/8638، فدقديده در سددپداه یولد یاندتصددداب  داادم مدقدام ندمدايدندرگدردکدم . 1
https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2212. 

، دسددترسددی در: 86/4/8631پاسددراران،  سددپاه فرمانرهانبدا  ديدرار در ایامدام خدامنده . بيداندا 2
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=12857. 
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های است. پايه اسالمی انقالب اساسی هرف همان اين و بوده و هست الهی هایارزش تحقس
افزار اين ررکت، اسالمی است که پيامبر اعظمفکری و نرم

بنا نهاده و علما و  و اهو بيت 
انر و اکنون تبريو به مکتبی شره است که در رورانيت شيعه تا عصر کنونی از آن رفاظت کرده

 شود. ، مبتنی بر اسالم ناب شناخته مینام مکتب امام خمينیانقالب اسالمی به
در بين تربيدت شددرگدان اين مکتب، فرزنری از سدداللۀ رورانيت، وريت امر و رهبری 

مبانی دينی  ،افزاریدر يک نهتت نرم دار اسدت که توانسدته استاسدالمی را عهره انقالب
های عملی رکومت اسددالمی تدسددم بوشددر و اسددالم را بدا بدازنماه مدرد در عرحدده

های مسددلمان، اندرازی روشددن از نمداه تمرنی به انقالب اسددالمی را مقابو امتچشددم
 های انقالبی و نظام اسالمی  رار دهر.جنبش
عنوان سدنمر مسدتحکم انقالب، پيشدرو در تحقس اسدالم ناب است و طرفی سدپاه بهاز 

رونرگی و پداسددراران انقالب بده لحاه ماهيت و وابسددتمی به وريت باير در مسددير پيش
 برنرگی انقالب، پيشمام در ايداد اين گفتمان و نهادينه نمودن آن باشنر.  پيش

ا ت ولی فقيه در سپاه، تعبير نفوذ ديننرگان در ديرار يکی از نماي ،مقام معظم رهبری
 کار برده و فرمودنر: برای پاسراران بهاعماق وجود را 

ــپاه   س
 
ــت دینی ماهیتا ــند دینی باید همه .اس ــتر، هااین ،باش  تا)باید(  دین بیش

 باشد.  کرده نفوذ شاناستخوان مغز اعماق

 یگفتمان فکری رهبرنمودن نهادينه  را وليت نماينرگی ولی فقيه در سددپاهئمسددهمچنين 
 :دانسته و فرمودنر

 کریف و سـیاسی درسـت محتوای بتواند)تا(  دادیم تشـکیل این برای را نمایندگی

 1.کند نهادینه سپاه در را رهبری گیریجهت و گفتمان )و( عمیق

و تولير دانش درسددت، محتوای ینی و رشددر دهنرر معرفتی که  فناوریلزوم اسددتفاده از 
مو تا ع ةمسير ررکت و سمت و سوی دينی و انقالبی را ترسيم کنر و داشتن نسوه در ححن

های جری در تعليم و تربيت است که اين موضوع با اهميت، از از دیریه ؛رسيرن به اهراف
های يافته در بستر جامعه و در همۀ عرحهجانبۀ ظهور و بروز طريس منظومۀ فکری ناب و همه
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تاريوی و آينره محقس خواهر شر. از رهمذر علمی و ینای نظری و عملی، محتواهای تولير 
هاسدت که در از پيش از انقالب تاکنون راوی اين برجسدتمی شدره مقام معظم رهبری

 شود. ساير محتواها کمتر يافت می
آموزی برون توجه به تعهرا  و رسدديرن به آن، له در بيانی، با رد حددرف معرفت معظم

 فرماينر: می
 این که ایوظیفه به توجه بدون خأل، در آموزیمعرفت که باشــیم داشــته توجه باید

ــان دوش بر معرفت ــاز چندان گذارد؛می انس ــت کارس  عمل مقدمه معرفت،. نیس

 رد بگذاریم؛ قدم آن در بشناسیم؛ را مستقیم صـراط تا آموزیممی چیزی. ...اسـت

 1.برویم پیش آن هایفهد سمت به و بفشاریم پای آن

ای داشدتن نسدبت به  اسالم و انقالب اسالمی، دانش را تعميس و تردير بينش منظومهبی
عدری و يک جانبه را کنار میتحکيم نموده و نمداه زنر و نماه کالن، هدای سددطحی، تدک ب 

 دهر. برابر انسان  رار میگشای فردی و اجتماعی، در راهبردی و راه
های توريری، پيروی از به لحاه داشددتن پايه ایهای امام خامنهافکدار و انريشدده
، زعدامدت و ايفای عملی نقش رهبری؛ داشددتن رويکرد اجتهادی به مکتدب امدام خمينی

سددازی، و نيز در مرارو تکوين  رار گرفتن، از اين جامعيت برخوردار سددازی و تمرننظام
 است. 

عنوان بازوان توانمنر وريت و ميران داران جهاد برای تحقس پاسدراران انقالب اسالمی به
و توسددا او هرايت فکری  آموزنراهدراف انقالب، بينش دينی و انقالبی را از امام خود می

گاه از بنرنر و با هممرايی و تأسی از ولی امر خود، هيچکار میيابنر و در حدحنۀ عمو بهمی
 شونر. نمی اسرارای از انقالب و ررکت تکاملی آن منحرفمسير پ

های گيری از انريشهمعاونت تربيت و آموزش عقيرتی ددد سدياسدی با اذعان بر ضدرور  بهره
ناب و محتوای اثربوش دينی و انقالبی و لزوم ارتقاء و تعميس بينش وريی پاسراران در طول دورر 

را بر اساس محتوای  شره مقام معظم رهبریسداله، آخرين دستاوردهای مرون خرمت سدی
بنری نموده و در های موتلف سددط اعتقادی، سدياسددی، اخال ی و انقالبی و جهادی، برای دوره
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های حدور  فراگير منتشدر و دسدتمايه احلی برای فعاليتهای فکری وريت را بهها، پايهآموزش
ترديری نيست، اهتمام به تحقس نظام معرفتی علمی و تحقيقی در ميان پاسدراران  رار داده است. 

 را سپاه در عميس، منسددم و جام،، تحقس مأموريت خطير تربيت و آموزش عقيرتی ددد سياسی
توانايی رزم  از که کنرمی بصددير، جهادگر و انقالبی تربيت مؤمن، و پاسددرارانی آوردمی فراهم

   :است فرموده ایامنهامام خ کهچنان باشنر، برخوردار برای اندام رسالت خود
. است برخوردار مضـاعفی اهمیت از سـپاه در ولی اسـت، مهم جا همه در آموزش ۀمسـئل

ـ  عقیدتی مســائل در قوی هایآموزش پاســداران ســپاه در اگر  نداشــته وجود ســیاســیـــ

ــد، ــپاه دیگر باش ــالمی انقالب توانای بازوی عنوانبه را س ــاخت؛ مطرح تواننمی اس  س

 باید پاهس افراد بماند، باقی حرکت این باشد قرار اگر و است مسـتمر حرکتی سـپاه حرکت

 1.هستید شما دارند عهدهبه را مهم این کهکسانی و باشند دیده آموزش

عقيرتی د سياسی، تعيين سط  بينش دينی و انقالبی تربيتی آموزشی و  هایبرنامه از یکي
ارزشيابی و پايش  و مصاربه مورد پاسدراران است که در مقاطعی از خرمت از طريس آزمون

های طولی و عرضی مرتف، ها و خالءهای دوره رار گرفته و به اين وسديله برخی از نارسدايی
داری به افسری جزء پيش بينی شره ترفي، درجهراضر برای شدونر. بر اين اسداس کتاب می

ارکام  دروس بازآموزی گيرد و در کناراسدت که در آستانه ترفي، در اختيار پاسراران  رار می
 گيرد.می و  رآن کريم، به حور  هممانی در همان سط  مورد سندش  رار

 اسددالمی، انقالب سدداله، معارف051انسددان»محتوای کتداب اين مقط، بدا عناوين 

انتواب و با همکاری پژوهشددماه علوم اسددالمی امام « شددناسددی و معيشددت مؤمنانهدشددمن
 برداری جامعه هرف مذکور شره است. رها رام به تلويص و آماده به حادق

شايسته است پاسراران گرامی هّمت خود را بر مطالعۀ د يس محتوای اين کتاب مصروف 
داشددته، و با سدداير همکاران خود مطالب را مورد مبارده جری  رار داده و در موضددوعا  و 

های وريت انريشه های ارزشمنر وريی عميس شونر و توانايی و  ابليت رزم برای تبييندرس
 را کسب نماينر.

نظام معرفتی و رف، در سددپاه در راسددتای سددياسددی  -اونت تربيت و آموزش عقيرتی مع
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های زمانی خرمت )مقط، ترفي،( ا رام به اين مهم نموده خالءهدای جری معارفی در دوره
ت پاسرارن برداری آن را ابالغ خواهر نمود. امير اسدنامه اجرايی و نحور بهرهاسدت و شديوه

رريم وريت ضدمن استفاده از اين آثار و همچنين کمک گرفتن از استادان و مربيان توانمنر 
های موتلف انقالب اسالمی در اين روزه، هر چه بيشتر با مبانی دينی آشنا شره تا در ححنه

 بتواننر به وظايف دينی و انقالبی خود به ارسن وجه عمو نماينر. 
 ،رف در ما مشوق و راهمشا ارجمنر انيمربپاسراران و  ا يتدرب و شدنهادهايپاز آندا که 

 گرددتقاضا می ارجمنر خواننرگان ۀهم از ،بود خواهر و تربيتی یآموزشد متون یهایکاسدت
 ارسال )سدرا  انريشده(الکترونيک  نشدانی به کتاب، نيا مورد در را خود ارزشدمنر نظرا 

 .رديگ  رار استفاده مورد یبعر یهاچاپ در تا دارنر
ن، مريران و پژوهشددمران پژوهشددماه دانيم از همکاری مسددئورخود رزم می در پايان بر

علوم اسدالمی امام حدادق
انر، حميمانه در تهيه و تنظيم اين اثر ارزشدمنر نقش داشتهکه  

  افزون آنان را از خراونر متعال طلب نماييم.تشکر کرده و توفيقا  روز
 

یزی، ادارۀ برنامه  ارزشیابی و تهیۀ متون آموزشیر
 فقیه در سپاهمعاونت تربیت و آموزش عقیدتی ـ سیاسی نمایندگی ولی





 
 
 

 مقدمه

برای طی  لذا .مواجه اسددت در زنرگی خود همواره با دو گرايش ررمانی و شدديطانیانسددان 
مين به ه .چون انبيا و اوليای الهی است یمنر الموهاينيازو رسيرن به کمال،   يمسدير حح

 ساله را تشکيو 051از زنرگی انسدان ای که مدموعه معصدومينشدناخت سديرر منظور 
راه سعاد   ،در کوران روادث با شناخت ححي  دوست و دشمنر، ضروری است تا دهمی

ررمانی های که سرشار از هرايتاز سوی ديمر  رار گرفتن افراد در شرايا خاص  را بپيماير.
 کنر. می طی مسير کمال را برای انسان آساناست انفاس  رسی توسا 

 ،مينیامام خ ،بنيانمذار انقالب اسالمیهای با راهنمايی ملت خراجوی ايران اسالمی
 معارف انقالب اسالمی با تکيه بر پيش برده و خويش را انقالببا شناخت دوست و دشمن 

ب نسبت به اسالم و انقالخرا، خوب ی بنرگ باسعی کرده است معيشت مؤمنانه  و بکارگيری
  باشنر.وفادار اسالمی 

که همان  ،انقالبهای آرمدان از منطقیپداسددراری خوب و برای بوم جواندان اين مرزو
نه خلف حال  بنيانمذار انقالب رکيماهای نيازمنر رهبری ،و  رآن است اسالم هایارزش

و ابالغ معاونت محترم با انتواب به همين منظور باشددنر. می عزيزای امام خامنه ،اسددالمی
 سدياسدی نماينرگی ولی فقيه در سپاه پاسراران انقالب اسالمیددد  عقيرتیتربيت و آموزش 

تلويص و در اختيار پاسددراران  «6مصددباح » ت عنوان تحله معظمهای ازکتابای مدموعه
 ،معارف انقالب اسالمیساله،  051انسدان  ،هایکتاب صکتاب تلوي. اين يردعزيز  رار گ

 . باشرمی در چهار فصو و معيشت مؤمنانهشناسی دشمن
چهارده زنرگی پرفراز و نشيب  است که شاموساله  051انسان  تلويص کتاب فصو اول

که به حور  ده گفتار است در عصر یيبت منتظران  تکليفو  رتر  زينب ،معصوم
اختصاص معارف انقالب اسالمی به  فصو دومتنظيم شره است.  ایخامنهدر بيان امام 
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و ها تلويصدی از فرمايشا  مقام معظم رهبری درباره انقالب اسالمی، اهراف، پيامدارد که 
ول و تفاو  آن با ساير دسدتاوردها، اح ،اسدالمیعوامو پسدرفت و پيشدرفت، بقای انقالب 

و  یاسددالم وان بينانمذار انقالبننقش امام رارو به ع انقالب و عوامو پيروزی ها،انقالب
دشمن با عنوان فصو سوم  باشدر.می ميه و مردم در پاسدراری از انقالبعلهای وظيفه روزه

ابزار و  ،ماهيت دشمن، اهرافاز رهنمودهای معظم له درباره شناخت ای مدموعه، شناسی
 :شاموتعلس دارد که معيشدت مؤمنانه به کتاب فصدو آخر باشدر. می مقابله با آنهای شديوه

در عرحه زنرگی فردی و رکومتی و درباره زهر و ساده زيستی  ایگفتارهای امام خامنه
 ئورنگری مسرافیو اش گرايیو مصرف گرايی تدموتفاو  نماه اسالم و تمرن یرب به رفاه، 

 است.
اسددت که برون دخو و تصددرف  ایخامنهب عينا فرمايشددا  امام مطالب اين کتا

عالمت و بنا به ضددرور  جهت پيونر مطالب با همريمر از تلويص و تنظيم شددره اسددت 
  کروشه استفاده شره است.

 رينیمحمر شددبارسددالم و المسددلمين ردت ناظر علمی محترماز در ايندا رزم اسددت 
ر تهيه دکه  و ساير دست انررکاران و سيرمحمر َبالیی دوستمحسن پاشايیآ ايان  کی،پاشا

 تشکر نمايم. ،و تنظيم اين اثر نقش داشتنر
و نااب بر رقش امام  رتر  رس و امام عصرمورد  بول راضدر امير اسدت کتاب 

شددود ضددمن انتقال پيشددنهادها و می  رار گيرد. از خواننرگان محترم اسددترعاعزيز ای خامنه
 بعری ياری فرماينر.های ما را در بهتر شرن اين مدموعه در چاپانتقادهای خود 
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 . بعثت خاتم انبیاء،آغاز بیداری1-1

َم »ث متواتر و معروف، فرمود: ي، بنا بر رر[محمر] رتددر  َتمِّ  1«اِْلَْخََلق اِرَم کَم  ُبِعْثُت ِِلُ
های روری بشددر لتيهای اخال ی و فتددرمتکه مکر آمر ين هرف در عالم پريبعدت با ا

ر ارم اخالق نباشر، خراونکن ميسی خود دارای برترکمال برسر. تا کنر و به کرا يت پيعموم
ر را به او نوواهر داد؛ لذا در اوااو بعدت، خراونر متعال يم و خطيت عظين مدأموريمتعدال ا

َك »ر: يفرماغمبر میيخطاب به پ غمبر، يو پرداخته شرن پ. ساخته (4) لم:«َعِظيم   ُخُلق   َلَعَلى َوِإنَّ
ه خرای متعال آن ظرف را مناسب وری خود برانر، مربوط به  بو از بعدت کتا ظرفی بشدود 

ه در جوانی به تدار  اشددتغال داشددتنر و کرم کغمبر ايه پکاسددت؛ لذا وارد شددره اسددت 
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س تدار  به دسدت آورده بودنر، همه را در راه خرا حر ه دادنر؛ يدرآمرهای هنمفتی از طر
ری غمبر و  بو از نزول ويامو پکه دوران اواخر تکن دوران يردنر. در اکم ين مستمنران تقسيب

ا  يه آرفت و بوه ررا بار میکغمبر از يپ -غمبر هم نشره بوديشان پيه هنوز اکدورانی  -است
 ن بايه در روی زمکقی ين خالين، به ايرد؛ بده آسددمان، به سددتارگان، به زمکالهی نمداه می

ا  الهی را يها آنياۀ ننر. او در همکهای گوناگون زنرگی میا  موتلف و با روشارسدداسدد
ر نهی الهی و ارادوروز ختددوع او در مقابو رس، خشددوع دل او در مقابو امربهر و روزيدمی

 رد. کشتر رشر میيدر او روز به روز ب يکهای اخالق نشر و جوانهشتر میيالهی ب
 ازۀ ن مررليه  بو از نزول وری الهی به اکامو کن انسددان يالهی، ار ينظن مولوق بیيا

رد و کدشددوار را آیاز ۀ جانبِب همهکجهاد مر يکبعدت ۀ ن لحظيره اسددت، از اوليمال رسددک
ش برد. جهاد او در درون خود، جهاد با ين جهاد را پيت دشواری ايسدت وسده سال در نهايب

را  خيو جهاد با آن فتای ظلمانی مطلس بود، تاری نراشدتنر کچ ادرايقت هيه از رقکمردمی 
ن  رر  يخ، سراسر زنرگی بشر را فراگرفته بود. مداهر  با ايظلمانی تارۀ ر؛ حفحينکنماه 

ن سدداعا  بعدت و تحمو وری الهی برای ي ابو تصددور از اولريو فه و یم و تالش بیيعظ
 ن مستعری برسر، بريبه سدرزمه کوسدته مدو آب زرلی يپغمبر آیاز شدر و وری الهی هميپ

ا ار برد تکتوان خود را به ۀ ر و او هميبوشرو میيشر و او را ن لب مقرس آن بزرگوار نازل می
 می  رار برهر؛ و موفس شر.يتحول عظ يکۀ ا را در آستانين دنيه بتوانر اکنيا

 ریزی نظام اسالمی. شالوده1-2

، فصو هکزده سال در ميغمبر است. سيالت پرسۀ سالوسهستينه، فصو دوم دوران بيمرر دور
غمبر يپۀ نيبًا ده سال هم دوران مريو تقر -شدودفصدو دوم محسدوب میۀ ه مقرمک -اّول بود
ت اسالم يمکالمو و نمونه از را يکزی نظام اسدالمی و سداختن يره دوران شدالودهکاسدت 

الموی  يکن المو، يالبته اهاست. انکمۀ خ انسدان و هميهای تارها و دورانزمانۀ برای هم
امو، کن الموی ين با نماه به ايکم؛ ليچ دورانی سراغ نراريمر در هيامو است و مدو آن را دک

ی يهاعالمت هامسلمانها برای افراد بشر و ن شداخصيها را شدناخت. اشدود شداخصمی
 ننر. ک تاو   هاانسانها و ها نسبت به نظامآنۀ لير به وسيه باکاست 
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سی ايا ظالمانه و طایوتی و فاسددر سيه با محکن بود ينه ايغمبر از هدر  به مريپهرف 
نر و هرف، فقا کم بود، مبارزه کا رايه آن روز در سددرتاسددر دنکای و ا تصددادی و اجتماعی

ه کرد کن هرف را دنبال میيرم اکامبر ايجهانی بود. پۀ ه نبود؛ مسئله، مسألکّفار مکبا ر مبارز
ن يه در زمان مساعر، اکر ين اميره را بپاشر؛ با ايشده و عقيمسداعر بود، بذر انرنه يهرجا زم

ها دلۀ راری و خوشبوتی انسان به هميام آزادی و بيه پکن بود يبذر سدبز خواهر شر. هرف ا
 .ر نبوديپذانکنظام نمونه و المو ام يکداد ين جز با ايبرسر. ا

آن،  رميدر است بود. بوش عمريآن، سبوشی از  يکنبود؛  استيسازی فقا سن امتيا
ذ»افراد بود:  يکايکت يترب مِّ  ىَبَعَث فِ  یُهَو الَّ ُمُهُم یِهْم َو يکَز یاِتِه َو یِهْم آيْتُلوا َعلَ یَرُسواًل ِمْنُهْم  َن يياِْلُ َعلِّ

ها در دل يکيک؛ «همکيزي». (0)جمعه: «ن  يَضَلل  ُمب ىاُنوا ِمْن َقْبُل َلفکَمَة َو ِإْن کتاَب َو اْلِح کالْ 
ن يها و خردها، دانش و علم را تلقذهن يکايکغمبر به يگرفدت. پغمبر  رار میيت پيدر تربيز

ُمُهُم الْ یَو »رد. کمی ن يه  وانکن نبود يبارتر است. فقا اۀ مرتب يکمت کر«. َمةَ کتاَب َو اْلِح کَعلِّ
ها را های آنآموخت. چشددمها میآنمت به که رکاموزد، بليها بام را به آنکو مقررا  و ار

 رد.کت کن روش رريگونه و با انيغمبر ايرد. ده سال هم پکس عالم باز میيبر روی رقا

 حکومت نبویهای . شاخص1-3

ها هفت شاخص از همه ن آنيه در بکهای گوناگونی دارد غمبر ساخت، شاخصيه پکنظامی 
 تر است:تر و برجستهمهم

ه ک مانی استيقی در نظام نبوی، ايرقر برنرشيزه و موتور پيانمت: یمان و معنو یالف. ا
  يدر جهت حح ها راجوشر و دست و بازو و پا و وجود آنر مردم میکاز سرچشمه دل و ف

ت و دادن اعتقاد يمان و معنويت روح ايرن و تقويآورد. پس شاخص اّول، دمت در میکبه رر
ا نه پرچمش را بيرد و در مرکه شروع کن را از ميغمبر ايه پکدرست به افراد است، ۀ شديو انر

  رر  بار برد.
چ يبرون ه -دارار بر عرالت و  سا و رسانرن هر رّقی به رسکاساس  :ب. قسط و عدل

 است. -مالرظه
گاهی و بيهمه چۀ يدر نظام نبوی، پا ج. علم و معرفت: راری يز، دانسددتن و شددناختن و آ
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گاهی و معرفت و  ررِ  ت نمیکسددمتی ررورانه به کورکسددی را کاسددت.  دهنر؛ مردم را با آ
 ننر.کبرل می -روی منفعوينه ن -روی فّعاليص، به نيتشو

های خرافی، شوصی، زهيهای برخاسدته از انمیريدر نظام نبوی، درگ :د. صـاا و اووت 
ت و يميشدود. فتدا، فتای حمطلبی مبغوض اسدت و با آن مبارزه میسدودطلبی و منفعت

 اخّو  و برادری و همرلی است.
 کراسته و پايه و از مفاسر و رذااو اخال ی، پکيرا تز هاانسان :صالح اوالقی و رفتاری ه.

ُمُهُم الْ یِهْم َو کيَز یَو »سازد؛ ی میکنر؛ انسداِن بااخالق و مزکمی (. 0)جمعه:  «َمةَ کتاَب َو اْلِح کَعلِّ
تی و يار تربکافراد،  يکايکغمبر روی يپ عنیيهای احددلی اسددت؛ هيدی از آن پدايکه، کيدتز

 رد.کسازی میانسان
رو و دست راجت به خور، وابسته، دنبالهجامعه و نظام نبوی، توسری و. اقتدار و عزت :

، ه شناختکر است؛ حالح خود را يگميز و مقترر و تصميست؛ عزين نکن و آن درازيسوی ا
 برد.ش میيار خود را پکنر و کن آن تالش میيبرای تأم

ــرفـتا دا:می:یت و پکـار و حر کـز.  توّ ف در نظدام نبوی وجود نرارد؛ به طور مرّتب،  ش
ل مر تمام شددر؛ راينر: ديزمان بمو يکه کافتر شددرفت اسددت. اتفاق نمیيار و پکت، کرر

ست؛ بوشی اآور و شادیاِر لّذ کار، کن ين وجود نرارد. البته ايم! اينکم اسدترارت ينيبنشد
ه ه بکاری اسددت کسددت؛ يای نآورنرهننره و به تعبکننره و ملولکسددوکآور و ار خسددتمیک

 دهر.رو و شوق میيانسان نشاط و ن
آن  های زنرگییرد. از جمله شمفتکار را شروع کنه شدر، يه وارد مرکنيغمبر به مدّرد ايپ

غمبر از يه پکره نشر يلحظه را هرر نراد. ديکن ده سدال، يه در طول اکن اسدت يرتدر  ا
راری او، خواب او، يای بازبمانر. بت لحظهيم و تربيت و تعليت و هرايفشدداندرن نور معنو

وچه و بازار رفتن او، معاشر  خانوادگی او و وجود کران جنگ او، در ياو، مۀ مسدر او، خان
خ يتارۀ ه همکسددی کن عمری وجود دارد! يتی در چنکدرس بود. عدب بر -ه بودکهرجا  -او
های بعر برای ه  رنکمی ياری از مفاهيبسدد -رد و روی آن اثر گذاشدتکر خود کمسدّوِر فرا 

سددارری، همه رد؛ مدو مفهوم مسدداوا ، برادری، عرالت و مردمکرا يت تقدّرس پيدبشددر
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 و به ا رايی وجود نراشددت و يزهاين چيان چنير اديم سددايم او بود؛ در تعالير تعليتأثتحت
رده بود. چه عمر کاسی و جمعی يومتی و سکار رکقا ده سال ف -ره بوديظهور نرسدۀ منصد

 تی! کبابر

 . اقدام پیامبر پس از ورود به مدینه1-4

ر ايدرًا مسلمان شرنر و تعراد بسکه مسلمان نشرنر؛ اکنه يمردم مرۀ هم :جاد وحد یالف. ا
ۀ لينقاع،  بي بنیۀ لي ب -هودیيمهّم ۀ ليها، سدده  بنيبر ار می هم نامسددلمان مانرنر. عالوک

 خودشان های اختصاحِی عنی در  لعهين بودنر؛ کنه سايدر مر -ظهي ربنیۀ لير و  بيالنتبنی
رد. کها را مینيا ر رسابيغمبر باين پيردنر. بنابراکره بود زنرگی میينه چسبيبًا به مريه تقرک
 رد. کداد يجمعِی عمومی اداِق دستهيم يکرم کغمبر ايپ

ی  شرهای يای و جرالهيهای خرافی و یرور  بگری و تعّصبیاشدراف :جاد اووت یب. ا
مبر غين بالی جوام، متعّصب و جاهلی آن روز عرب بود. پيترمر، مهميريکگوناگون مردم از 

ار يله با فالن آدم بسدديس  بين فالن رايرد. بکر پای خودش له يها را زنيدداد اخّو ، ايبدا ا
ن يا ويمال مکها هم با ر؛ آنيرد. گفت شما دو نفر باهم برادرکداد ين و متوّسا، اخّو  اييپا

ر داد و افته  رايشره و آزادینار بردگاِن مسلمانکردنر. اشراف و بزرگان را در کبرادری را  بول 
 ن برد. يموان، ورر  اجتماعی را از بۀ ار، همکن يبا ا

 . دشمنان اصلی حکومت نبوی1-5

 نهیاطراف مدوحشی مهیل نی. قبا2-5-2

ها ه تمام زنرگی آنکای وجود دارنر ورشددیمهيو نينه،  بايسددت فرسددخ از مريبۀ به فاحددل
غمبر يرن اسددت. پيمر  اپيهم افتادن و از همرجانزی و یار  و بهيعبار  از جنگ و خونر

ر رسدداب ينه نظام اجتماعِی سددالم و مطمئن و آرامی به وجود آورد، باياگر بوواهدر در مر
، با ت بوديحالح و هراۀ ها اگر نشانرام از آنکرد. در هرکها را نير اکغمبر فينر. پکرا ب هانيا

هم  کافر و مشددرکر؛ نه، ير مسددلمان شددوييايه رتمًا بکمان بسددت؛ اول هم نمفت يها پآن
 .ننرکمان بست تا تعّرض نيها پنيبودنر؛ اما با ا
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 ه ک. شهر م2-5-0

گروه اشراِف  يکج خودش وجود نراشت؛ اما يمعنای راومِت به که رکه در مکدرست است 
ها باهم اختالف داشتنر، اما در نيردنر. اکومت میکه رکمنِر متنّفذ باهم بر مّبِر  رر کمت

ۀ يدانست خطر عمره از نارغمبر میيمر همرسدت بودنر. پيريکر، با ين مولود جريمقابو ا
ها نر تا آنيرد اگر بنشددکغمبر ارسدداس يطور هم در عمو اّتفاق افتاد. پنيهاسددت؛ همآن

ه کها رفت؛ منتها به طرف مافت؛ لذا سددراغ آنيها فرحددت خواهنر نًا آنيقينر، يايسددرایش ب
غمبر تعّرض خودش را به يرد؛ پکنه عبور میيی مريکها از نزداروانِی آنکدرد. راه کت نکدرر
 ار بود. کها در اّوِل ن تعّرضيِن ايتره جنگ برر، مهمکرد، کها شروع آن

 ها یهودی. 2-5-1

ننر؛ اما کنه زنرگی يغمبر در مريالعداله راضددر شددرنر با په علیکمانماِن نامطمئنی يعنی بي
ر، بوش مهمی از ينکداشددتنر. اگر نماه ب برنمیيگری و اخاللمری و توردسددت از موذی

هود ير با غمبيفرهنمی پر مبارزمر  رآن مربوط به برخورد و يهای دبقره و بعتی از سورهر سور
گاهنياسدت. چون ا مان يارفيهای مردم ضعی داشتنر؛ روی ذهنيهایها فرهنمی بودنر؛ آ

انراختنر. ردنر و به جان هم میکر میيردنر؛ مردم را ناامکگذاشددتنر؛ توطئه میاد میياثِر ز
رد؛ اما کها مرارا نيانست، با اتوه میکی يجاغمبر تا آنيای بودنر. پافتهيها دشمن سازماننيا

 رد. کستنر، مدازاتشان يها مرارابردار ننير ايه دکبعر 

 ن ی. منافق2-5-0

مان يمان آورده بودنر، اما در باطن ايه به زبان اکدسددانی کن در داخدو مردم بودندر؛ يمندافق
رق افته. فيناری با دشمن، منتها سازمانکهمر نظر و آمادنراشتنر؛ مردمان پست، معانر، تنگ

ه ه آماده و منتظر رمله است تا ضربکای افتهيغمبر با دشمن سازمانين بود. پيهود ايها با نيا
افته يه سازمانکدهر؛ اما دشمنی را ها امان نمینر و به آنکهود رفتار میيبزنر، مدو برخورد با 

نر. کتحّمو می مان است،ياهای فردی دارد و بیها و خباثتیها و دشدمنسدت و لداجتين
 .غمبر بودين دشمنان پيتری از دشمنيکابّی، بنعبرالله
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 . هوای نفس 2-5-5

ۀ تر از همکاز افراد مسددلمان و مؤمن وجود داشددت. خطرنا يکه در درون هرکددشددمنی 
ال  نفسددانی، ين دشددمن در درون ما هم وجود دارد: تماين اسددت. ايهدا هم همدشددمن

آن را خود انسددان ۀ نيه زمکی يهاو به گمراهی و لغزشيم و به انحراف،يدهدا، مخودخواهی
 نر. کفراهم می

ر يمششۀ لين دشمن، به وسيبا ار رد؛ منتها مبارزکن دشدمن هم سوت مبارزه يغمبر با ايپ
همه  ه مردم با آنکم و هشددرار دادن اسددت. لذا و تیيه و تعلکيت و تزيتربۀ ليسددت؛ به وسددين

جهاد  ر، رار مشغوليتر برگشتکوچکفرمود شما از جهاد غمبر يزرمت از جنگ برگشتنر، پ
ن ين عظمت و با اين جهاد با ايست؟ ما ايالّله! جهاد بزرگتر چا رسولير. عدب! ير شوتبزرگ

ن هم جهادی وجود دارد؟ فرمود بله، جهاد با نفس يم؛ ممر بزرگتر از ايزرمدت را اندام داد
 1خودتان.

ِذ »ر: يفرمااگر  رآن می سددتنر؛ البته ين نيها منافقني(، ا43انفال: «)ُقُلوِبِهْم َمَرض   ىفِ  َن یالَّ
ِذیَن ِفى ُقُلوِبِهْم َمَرض  »ن هم جزو يای از مندافقعدره ِذیَن ِفى ُقُلوِبِهْم »ه کسددی کاما هرانر، «الََّّ الَّ
سدت؛ گاهی مؤمن اسددت، اما در ين نيجزو منافق -ماری دارديعنی در دل، بي -اسدت« َمَرض  

رانی و تی، هوسيهای اخال ی، شوصعنی ضعفيعنی چه؟ ين مرض يهست. ا دلش مرض
نی، کها مبارزه نری و خود  با آنيش را نميه اگر جلوکهای گوناگون؛ و به خودخواهیيدم
مان را از تو گرفت، دل يرد. و تی اکخواهر  کمدان را از تو خواهر گرفت و تو را از درون پويا

رده کسی منافس است. اگر خرای نکن يمان است؛ آن و ت اسم چنيمان و ظاهر تو بااياتو بی
ها و مانی اسددت؛ پابنریيه ظاهرمان، ظاهِر اکمان تهی شددر، در رالی يدل من و شددما از ا

های م، اما زبان ما همچنان همان ررفيمانی را از دسددت داديهای اعتقادی و ایبسددتمدل
ر: يفرمااست.  رآن می کن هم خطرناينفاق؛ ا شدودن میيزد؛ اه  باًل میکزنر مانی را میيا

ِذ کُثمَّ » واییاَن عاِقَبَة الَّ ا الُّو ُُ سَّا
َ
ْن  َن أ

َ
ُبوا ِبآکأ ِه َو یذَّ َن یاُنوا ِبها کاِت اللَّ ُُ سانی کآن  (؛81روم: «)َُّْتْهِز

الهی. در  ا يب آيذکست؟ تين چيبشان خواهر شر. آن برترين نصديردنر، برترکار بر که ک

                                                           

 .433، ص 8611ای،تهران، کتابچی،ابن بابويه  می، امالی، ترجمه: کمرهعلی.1
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، ردنرکعمو ن -انفاق در راه خرا -بزرگۀ فين وظيه به اکسددانی کر: آن يفرمامی مريجای د
ْعَقَبُهْم ِنفاقًا فِ »

َ
َه ما َوَعُدوهُ یْوِم ی ُقُلوِبِهْم ِإلى ىَفأ ْخَلُفوا اللَّ

َ
چون با خرا خلف  (؛11توبه: «)ْلَقْوَنُه ِبما أ

 ردنر، در دلشان نفاق به وجود آمر. کوعره 
ۀ ر جامعينيبخ میيه شما در تارکن اسدت؛ هرجا هم ياسدالمی اۀ امعخطر بزرگ برای ج

 ندا منحرف شره است. يشره شره، از ااسالمی منحرف

 . تثبیت نظام اسالمی1-6

ّی ت اسالم است. اگر نبيای از جامعست؛ نشانهيوِی حرف نيتارۀ مسئل يک« ريیر»ۀ مسئل
بده تعصددبدا  و خرافا  را با آن ر بدروِی آلودۀ جدامعد يدکه در طول ده سددال، کد -ّرمکم

ۀ جامع يکش به ياحددحاب باوفا کمکه آن بزرگوار اندام داد و به کمی يهای عظمداهر 
ار يتای در اخرده بود و نقشدهکری نکن ده سدال، فيبرای بعر از ا -ردکو يمتر ی اسدالمی تبر
 ار ناتمام بود.کن يامت نمذاشته بود، ا

ار يهای بسها سالر برای زدودن آنيه شاکس بود يرسوبا  تعصبا  جاهلی به  رری عم 
سددط   يکمان خوبی بود؛ البته همه در يمان مردم، اياز بود. ظواهر، خوب بود؛ ايطورنی ن

ه اسالم کسال بود، شش ماه بود، دو سال بود  يکرم کغمبر اينبودنر؛ بعتی در زمان وفا  پ
ها را به اسالم نيهای اسالم، ابا جاذبه غمبر همراهي رر  نظامی پۀ منيآورده بودنر؛ آن هم ه

ردن رسددوبا  ک کِس دوران اول نبودنر. برای پايه جزو آن مسددلمانان عمکشددانره بود. همه ک
ت اسالمی بعر از ده ساِل زمان يداشتن خا هرام نمهين جامعه و مسدتقيجاهلی از اعماق ا

ۀ يه در آکن يار ناتمام بود. اکشددر، ر اندام نمیين تربيری رزم بود. اگر ايتدرب يدکغمبر، يپ
 يالْ »ر: يفرمامااره میر سددورۀ کدمبدار

َ
ْتَمْمُت َعلَ کَن یْم دِ کَمْلُت لَ کْوَم أ

َ
(، 6مااره: «)ىْم ِنْعَمِت يکْم َو أ

ت، نعمت نشان دادن ينعمت اسالم، نعمت هرا -ن نعمتيه اکن معناست ي  به هميتصدر
راه برای بعر از ۀ ه نقشددکشددر امو میکآن و تی تمام و  -تيبشددرۀ م به جامعيحددراط مسددتق

 عی است.يامر طب يکن ين باشر؛ ايغمبر هم معيپ

چه  -تيه از لحاه شددوصددکرا  اميرالمؤمنينر اندام دادنر؛ يغمبر در یريار را پکدن يا
 تيت انقالبی و نظامی، چه شوصيت اخال ی، چه شوصيمانی، چه شدوصيت ايشدوصد
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ر و مردم ردنکفرد ممتاز و منحصربفردی بود، منصوب  يک -رفتاری با  شرهای موتلف افراد
هی ت الهی بود، دستور الين هرايغمبر نبود، اير پکف هم نيردنر. اکت از او موظف يرا به تبع

ن يه همه، الهام الهی بود. اکرم کهای نبی متيسونان و هراۀ يبود، نصب الهی بود؛ مدو بق
ۀ دنر. مسئلرکن دستور را عمو يرم هم اکغمبر ايد، پرم بوکغمبر اي  پروردگار به پيدستور حر

 ت ويه در هراکزی ينره و آن چيت اسالم و نماه به آيجامعر دهنرعنی نشانين است؛ ير ايیر
 زعامت امت اسالمی شرط است. 



 
 
 

 دوم: گفتار
 امامت ائمه

 

 

 . معنای امامت2-1

در فرهنگ اسالمی بيشتر بر مصراق  ،امامت، که در احو به معنای مطلس پيشوای استر واژ
ن، پيشوايی و رهبری در شئون اجتماعی است: چه فکری و آگردد و می خاحدی از آن اطالق

به کار رفته،  - امام و اامهماننر  - در هر جا که از  رآن که مشتقا  واژه امامت .چه سدياسی
ناظر به همين معنای خاص، يعنی پيشدوايی امت اسدت. هنمامی که شيعه کسی را به عنوان 

امور اجتماعی، که راهنمايی و رشددر فکری و آموزش دينی و ر شددناخت، نه تنها ادارمی امام
بود، او را نمی ساختهبرد؛ و اگر اين وظايف از او می اخال ی را نيز از او انتظارۀ تصفيه و تزکي

شددناخت و به رسددن اداره سددياسددی و  رر  نمايی نظامی و نمی «امام به رس»به عنوان 
  ناعت -آمرمی به شمارای که در نظر ديمران، معيارهای بسنره -سلحشوری و کشورگشايی

 ورزير.نمی

مباحث امامت

معنای امامت

دلیل مبارزه ائمه

چهار دوره جریان امامت

دوره صبر و سکوت

تشکیل حکومت اسالمی

تالش سازنده کوتاه مدت برای ایجاد حکومت 
اسالمی

تالش سازنده بلندمدت برای ایجاد حکومت 
اسالمی

هدف ائمه از مبارزات سیاسی
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انواع و ا سددام جامعه در مقابو ر مطلوب ادار معنای او  همان عنیي]بندابراين[ امدامدت، 
طلبِی انسددانی سددرچشددمه ها و شددهوا  و نوو  و فزونه از ضددعفکهای جامعه تيريمر
م انسددان، ه يکه کنيعنی اينر؛ کت ارااه میيامامت را به بشدرۀ وه و نسددويرد. اسدالم شديگمی

نی راه عي -ن را بشناسر و بفهمريز باشر، هم معارف ديت الهی سرشار و لبريض هرايدلش از ف
ة  کُخِذ الْ  ىيْح یا ی» هک -رد باشرکهم دارای  رر  عمل -ص دهريرست تشورا د م: مري«)تاَب ِبُقوَّ
ت نباشددر؛ اما جان و زنرگی و يش رااز اهمي(. هم جان و خواسددت و زنرگی شددوصددی برا80

ومت خود، کمتر از پنج سال رکن در يرالمؤمنيه امکز باشر؛ يبرای او همه چ هاانسانسدعاد  
 ن را در عمو نشان داد. يا

 . معنای امامت از دیدگاه شیعه2-2

اسددت که ررکت ای بر تلقی شدديعه از مفهوم امامت، امام يک جامعه، همان  رر  فااقهبنا
کنر و در آن وارر، هم آموزگار دين می جمعی و منش فردی افراد آن جامعه را توجيه و رهبری

آنهاست. با اين بيان، پيامبر نيز امام است،چه آنکه و اخالق، و هم فرمانروای زنرگی و تالش 
که خود شددالوده ريزی کرده، به دسددت اوسددت.و پس از ای رهبری فکری و سددياسددی جامعه

وی و متحمو با  -خليفده-پيدامبر نيزامدت را بده امدامی نيداز هسددت تدا بتواندر جدانشددين
اسددت که اين باشددر. و شدديعه معتقر  -و از آن جمله رهبری سددياسددی -اوهای مسددووليت

و سپس متعلس به امامان معصوم آن  طالبابیبنجانشينی، طبس تصري  پيامبر، از آن علی
 خانران است.

و  «خالفت»را چيزی در  بال « امامت»نمر کسانی که نتيده آنکه برخالف نظر سطحی
انر، پنراشددته و آن را حددرفًا يک منتوب الهی، معنوی و روری و فکری شددمرده« رکومت»
س زنرگی مردم و سددَ نَ اسددت؛ هم در امور دنيايی و نظم و « رهبر امت»ام در فرهنگ تشددي، ام

سياسی و اجتماعی جامعه )رايس دولت( و هم در تعليم و ارشاد معنوی و روری و گره ر ادار
 گشايی از مشکال  فکری و تبيين و ايراولوژی اسالم )ايراولوگ(.

 . دلیل مبارزه ائمه2-3

ردنر، کمی ومت مبارزهکردن رکچطور برای  بته  اامه هکننر ک الکاش بعتی است نکمم
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ر؟ خب معلوم است يومت نوواهنر رسکه به رکدانستنر می ه با علم الهی خودشانکدررالی
المی اسۀ ننر و جامعکرا يومت دست پکنها نتوانستنر به ريه اکنشان داد  مر، زنرگی اامهيد

ه و برهنر. چطور اامکيشان بود، آن را تشفهيلشان بود و وظيه مکرا و نظام اسدالمی را آنطوری 
ن کار را اندام دادنر؟ ممکن يدانسددتنر و به الهام الهی از آن وا ف بودنر، امی ن رايه اکدنيبدا ا

واهنر ه به هرف نوکنيم دانستن اير بموير باکن فين به ذهن بعتی برسر. در جواب اياسدت ا
دانستنر یم رمکغمبر اير: پينکغمبر شما نماه يشود. در زنرگی پنمی فهير، مان، از اندام وظيرس

وه کاف که در شددکدانسددتنر آنهاای می رمکغمبر ايسددت خواهنر خورد. پکدر جنگ ارر شدد
 ه بهکغمبر آن روزی ين خواهنر آمر. پييمت پاينشددانرنر، آنها نوواهنر نشددسددت و به طم، ین

ه کدانسددت می ها پناه برد،ها به طاافییکاز شددّر منر و کت يف را هرايثقطااف رفت تا بنی
ش خونی که ساق مبارکزننر می نقرر سنگ به اويننر. اکمی ها با پاره سنگ از او استقبالطاافی

 دانستنر. می نها راياۀ هم شود برگردد؛ اامهمی شود و مدبوریم
ر نها مبارزيه اکنيبر ارد يو بميخواهر دلمی ن رايو علم معصوم ه علم اامهکسدی کآن 

 دانسددت.می نها راياۀ رم همکغمبر ايه پکنر، کمی غمبر چهيردنر، با علم پکنمی اسددیيدسدد
ر، اما يم ماه رمتددان به شددهاد  خواهر رسدديکسددت و يه در بکدانسددت می نيرالمؤمنيام

 در ردکعی درست ياردوگاه وس يکی  بو از ماه رمتان کدانست، انرمی هکنيرال با انيدرع
 ن موجبيرالمؤمنيه بپردازد. اگر دانستن اميجنگ خود با معاوۀ ه به ادامکنيوفه برای اکرون يب

رد، چرا کن اردوگاه را درست ينر، چرا اکه او بر طبس روال عادی و معمولی عمو نکشدود می
اشت؟ ای درهيوفه منتظر نمه داشت، چرا؟ چه فاکرون يرد؟ مردم را برد بکشی را کرکن لشديا
را  ه تالش خودشانکر موجب آن بشود يرسنر، نبانمی ومتکه به رکدانستنر می ه اامهکنيا
انر، مدو دنمی هکسددی کننر؛ مدو آن کننر. آندوری عمو کننر، مبارزه بکر تالش بيننر. باکن

دانر نمی هکآدمی  يکه کارهاای را کش خواهر آمر. تمام آن يه اطالع نرارد چه پکسددی کآن 
 ر اندام برهنر. يبا مر، اامهش خواهر آيچه پ

 ارهاایکی از يکگرفتنر، می ويه بار امانت امامت را تحوکنيمدرد اشددان بههمه اامه
ن يمت. اوکاسی بود برای گرفتن ريتالش س يکاسی بود، يسدر مبارز يکردنر، که شدروع ک
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و يکنظامی را تش يکخواهنر می هکسانی که آن کهاای است تالشۀ اسی مدو هميتالش سد
ه يردنر و امام موسددی بن جعفر )علکمی هم ار را اامهکن يدهندر و امی بدرهندر، انددام

عنی سال وفا  امام يرد از سال حر و چهو و هشت کار را شروع کن يالّصالة والّسالم( هم ا
الم( و ادامه پيحدادق )عل الة والسدّ عنی سال وفا  يرد تا سدال حرو هشتادوسه، کرا يه الصدّ

 رد.کرا يجعفر ادامه پبنر؛ سی و پنج سال تالش موسیجعفبنموسی

 جریان امامتۀ چهار دور . 2-4

 -هدری يازدهم حفرسال ماهد  جريان امامت، از نوستين روز پس از ررلت پيامبر اکرم
صت ش و دويست سال ارول ربي، ماهددد  تا سدال وفا  امام رسدن عسدکری و آمر پرير

 ادامه يافت.مسلمانان ۀ در ميان جامع -هدری

 صبر و سکوتۀ دور  .0-0-2

خارجی و با ر اسالمی با وجود دشمنان  ررتمنر و ضربت خوردر نوپا و جرير الوردۀ جامع
وجود عناحددر تازه مسددلمان و درسددت جا نيفتاده، به هيچ وجه تاب دو دسددتمی و اختالف 

چون تهريری توانر هممی در پيکر اسددتوار اين جامعهای حددفوف را ندرارد. کمترين رخنه
 معتمرترين انسان ،نتريانحراف دلسوزۀ نسدبت به احدو و اسداسدی آن باشر. از طرفی زاوي

 ابو تحمو نباشر و شاير به همين جها ، که از  -اسالمی استۀ نسدبت به مکتب و جامع
خود ر به اين شدداگرد برگزير منعکس بود، پيدامبر اکرم بينش پيدامبر اکرمۀ پيش در آيند
 بود که در برابر چنين روادثی حبر و تحمو پيشه سازد.فرمان داده 

و  -زده هدریيا سالددد  ررلت پيامبر اسالمۀ اين دوره سراسر بيست و پنج سال ميان
 گيرد.می را در بر -سال سی و پنج -آیاز خالفت اميرالمومنين

عال و در اين دوره، راکی از دخالت ف اميرالمومنين امام علیۀ زنرگی بيست و پنج سال
کمک و رمايتی اسدت که از روی کمال دلسدوزی است نسبت به اسالم و جامعه مسلمانان 

مسااو سياسی ر و راهنمايی آن رتر  به خلفای زمان دربارها گرفته است. پاسخمی اندام
و نظامی و اجتماعی و یيره، در نهج البالیه و ديمر کتب رريث و تاريخ نقو شددره و شاهر 

 .تتردير ناپذيری اس
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 تشکیل حکومت اسالمی .0-0-0

و چنر ماه خالفت رسددن بن  اين دوره، همان چهار سددال و نه ماه خالفت اميرالمومنين
 آير.می رکومت اسالمی به شمارهای سالترين است که به عنوان درخشنره علی

بود برای رکومت و نظام اجتماعی که در دو  رن ای ، نمونهاين دوره از زنرگی امامان
و شدديعه همچون انر عدر از آن همواره امامان شدديعه بران فراخوانره و در راه آن تالش کردهب

بعر را در های زمانهای خورده و رژيممی کرده و دريغ آن رامی گرامی از آن يادای خداطره
 بوده کهای آموزنرهۀ سدداخته اسددت در عين رال درس و تدربمی مقدايسدده بدا آن محکوم

جامعه و ن يامتوانسدت وضد، و رال يک رکومت انقالبی و حددردرحدر اسددالمی را در می
دراز مر  های مردمی تربيت نيافته يا به انحراف کشانيره شره، نشان دهر و از آن روز روش

رزبی را بر ۀ گيرانانسدانی و عرالت خواه و سوتهای دشدوار و روشهای و همراه با تربيت
 تحميو کنر. امامان بعری

 اسالمی برای ایجاد حکومتمدت ۀ کوتاهتالش سازند .0-0-1

شهاد  امام ۀ و رادث -سال چهو و يک -حل  امام رسنۀ بيسدت سال ميانسدوم،  ردور
پس از ماجرای حل ، عماًل کار نيمه موفی شيعه  است. -محرم شدصت و يک -رسدين

در  انران پيامبرکه هرفش تالش برای باز گردانرن  رر  به خای شددروع شددر و برندامده
کوتاه مر  ر تالش سازنرر دور»سوم را ر توان دورمی فرحدت مناسب بود، آیاز شر. بنابراين

 نام داد.« برای ايداد رکومت و رژيم اسالمی

 مدت برای ایجاد حکومت اسالمی. تالش سازندۀ بلند0-0-0

ای درازمر  اسددت؛ در زمان چهدارمين دوره، روزگدار تعقيب و ادامۀ همين روش در برنامه
در مرارو گوناگون، و همراه با پيروزی هايی و شددکسددتها نزديک به دو  رن، و با پيروزی

کار ايراولوژيک، و آميوته با حدرها تاکتيک مناسب زمان، و مزين با هزاران ۀ  اط، در زمين
 گذرد.می فراکاری و نمودارهای عظمت انسان طراز اسالم جلوه از اخالص و

 . هدف ائمه از مبارزات سیاسی 2-5

 ت بود.امامۀ هرفش تشددکيو نظام اسددالمی و تاسدديس رکومتی بر پايترين اين مبارزه بزرگ
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و کج ها ی، و رف، تحريفرشددک تبيين و تفسددير دين با ديرگاه موصددوص اهو بيت وبی
 به رساب می و ارکام دينی نيز هرف مهمی برای جهاد اهو بيتاز معارف اسالها فهمی

ترين شر و بزرگنمی محرودها به اين هرف آمر. اما طبس  راين رتمی، جهاد اهو بيتمی
اسددالمی نبود، ۀ و تاسدديس نظام عادرن« تشددکيو رکومت علوی»هدرف آن، چيزی جز 

و ياران آنان، به خاطر داشتن اين  مهبار و پرازايدار اامرار زنرگی های بيشدترين دشدواری
عاشدورا به زمينه سازی درازمر  ۀ و بعر از رادث از دوران امام سدداد هرف بود و اامه

 برای اين مقصود پرداختنر.
در ميان توفان سددوت اين روادث، هوشددمنرانه و شددداعانه تشددي، را همچون  اامه

دشوار و خطرناک گذرانرنر. های جريانی کوچک اما عميس و تنر و پايرار از ربه ری گذرگاه
، جريان امامت را نابود ماموی و عباسی در هيچ زمان نتوانستنر با نابود کردن اما و خلفای

همواره در پهلوی دسددتمداه خالفت، فرورفته مانر و به حددور  کنندر. و اين خندر برندره 
 تهريری هميشمی، آسايش را از آنان سلب کرد.



 
 
 

 گفتار سوم:
 امام علی و حضرت زهرا 

 

 

 دوران سکوت و همکاری. 3-1

 ررلت پيغمبر، در اين سددی سددال بعر از زنرگی اميرالمومنينهای دورانترين سددوت
 امتحانا  ايدار را داد. ايشانترين بزرگ شدروع شدر؛ در يک چنين شرايطی، اميرالمومنين

و فقا من  «ةً اصَََّّّ َخ  لىَّ َع  االَّ  ور  ا َج يَه فِ  ْن کُ یَ  ْم لَ َو »شددود نمی فرماينر: تا و تی که به مردم ظلممی
ار کسددی نرارم، هيچ مظلوم وا ، شددرم در جامعه، تا اين جوری اسددت، من هيچ کاری به ک

از جها  متعردی در شددرايا  مزارمتی، هيچ اعتراضدی نوواهم کرد. وجود اميرالمومنين

امام علی و حضرت زهرا

دوران سکوت و همکاری

دوران خالفت

اقتدار،مظلومیت و پیروزی در زندگی علی

تفاوت دوران حکومت امام علی و پیامبر

بشریت مرهون حضرت زهرا

خیر کثیر

اسوه بودن حضرت زهرا

مقام معنوی حضرت زهرا

مقام علمی حضرت زهرا
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 بشدر، يک درس جاودانه و فراموش نشرنی است: امير بيانهای نسدوۀ گوناگون، برای هم
را ها انسانترين که  ویهايی هوسای پرجاذبه،های زيبايیای دنيا،های جلوهای فرماينر:می

و تر کشدديدر، بروير کس ديمر را یير علی فريب برهير. علی بارتر و بزرگمی بده دام خود
 1از اين ررف هاست.تر  وی

اُء »ايشدان تدسدم رکومت الهی، تدسدم آيا   رآن در ميان مسدلمين، تدسم  ِشدَّ
َ
 َعَلى أ

ارِ   و تدسم عرل مطلس است. (03)فت : «َبيَنُهْم  ُرَحَماُء  اْلُکفَّ
ت. ايمان و تقوا و اخالص و جهاد و انسددانيت بود. شدددر چشددم و دل او ارزش داآنچه 

ايشان کتاب تقواست و زنرگی او راه و ۀ البالیخصدوحديت ايشدان تقواست. نهجترين بزرگ
 .رسم تقواست

ترين کس و به عنوان پيش  راول، به عنوان فرايی اميرالمومنين هدا،در تمدام اين دوران
 .خطرناک رتور داشته باشرهای در تمام اين مرارو و ححنه مرگ پيغمبرپيش

 . دوران خالفت3-2

عت يه با آن رتددر  بکردنر؛ البته  بو از آنی کعت ين بيرالمؤمنيبا ام ا طار اسددالمی تمام
ر ينکیه شما احرار مکاگر رار « ْم کإّنى إْن أَجْبُت »ر، يبران« و اْعَلُموا»ه کننر، رتر  فرمود ک

من  هکر ينکال يرم، اگر من پاسددخ مدبت به شددما دادم، مبادا خيومت را به دسددت بمکمن ر
دار را خواهم های نام و نشانمی و آدميهای  رو اسدتووان هاشدوصديتها و چهرهۀ مالرظ

 مران را روش خودميرد؛ روش دکر خواهم يت و تقلين و آن تبعير من از اينکال يرد؛ مبادا خک
 ًا.  رار خواهم داد؛ ابر

نِّ »
َ
َجْبُت  ىَو اْعَلُموا أ

َ
ُت کَر  ْم کِإْن أ ْعَلُم  ْم کبِ  بَّْ

َ
دانم و یه خود من علم دارم و مکجوری آن  2«َما أ

رد. کت خواهم داد و اداره خواهم کجور من شما را ررص دادم، از اسدالم دانستم، آنيتشدو
توانسددت یرد. مکن و خالفدت را  بول يرالمؤمنيرد امکهدا را هم بدا مردم ن اتمدام رددتيا

وتاه کزها ين چيه و ايجوانب  تۀ جا هم به خاطر رفظ مصال  و مالرظن در آنيرالمؤمنيام
                                                           

 .086، ص8613ای، کتابچی، ، ترجمه کمرهامالی )للصدوق(ر.ک: محمر ابن علی ابن بابويه  می، . 1

 .30ۀ خطب ق،8484 م، هدر ،  ،هالبالینهج . محمر بن رسين شريف الرضی،2
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های ت بر احددول اسددالمی و ارزشيمال  اطعکجا هم با نياورد. اياد، دلها را به دسددت بيب
 .ريشکه آن همه دشمن در مقابو علی حف کرد به طوری کاسالمی پافشاری 

ارودگداه با  يدکر و در يامدو زر و زور و تزوکداردوگداه، بدا تدلی  يدکن در يرالمؤمنيام
الظاهر مآب و علیمر با عناحر مقرسياردوگاه د يکهای موجه و معتبر و معروف، و در چهره

گاه از رق م اسددالم، از شددأن و مقام يقت اسددالم، از روح اسددالم، از تعاليمتعبدر، امدا ناآ
ّبث به خشونت و  صاو  و براخال ی، با ا ن، ويرالمؤمنيام گونه افراد مواجه شر. نياهو َتشدَ

ن باشددنر، ين و مار ين و  اسددطيدکه ناکن با سدده خا جراگانه يرالمؤمنيدر سدده اردوگاه ام
دار و يو به خرا و اکهمان روح تور دهنر، نشددانين و ايرام از اکه هرکر يدن جنميرالمؤمنيام

 ن است.يرالمؤمنيخودخواهی در امت و يدور شرن از من

 . اقتدار،مظلومیت و پیروزی در زندگی علی3-3

 مر چنران هم سازگاریيريکظاهرًا با  هکعنصر  ن بزرگوار، سهيت و زنرگی و شهاد  ايدر شوص
 روزی.يت و پين سه عنصر عبار  است از: ا ترار، مظلومينرارنر جم، شره است. ا

نش، در عزم راسوش، در يپوردر ت از  رر  او در ارادآن رتر ، عبار  اس« ا ترار»
م يمفاهترين رها به سوی عالیکها و فت ذهنيهای نظامی، در هران عرحهيتروکمشدر ادار

اشددتر و عّمار و ابن عّباس و  کو ماليی بزرگ از  بهاانسددانت ياسددالمی و انسددانی، ترب
ربن ابی خ بشددری. مظهر ا ترار آن بزرگوار، يان در تاريجر يکدداد يمران و اير و دکبمحمدّ

عفی چ ضيومت و ا ترار بازوی شداع بود. هکاست، ا ترار رير و سدکا ترار منطس، ا ترار ف
ن يتری از مظلوميکردال نيسدددت. درعين اميرالمؤمنينت يدچ طرف، در شددوصددياز ه

ش وجود داشددت. در دوران يی زنرگهابوشۀ ت در هميخ اسددت و مظلوميهدای تارچهره
 هولت وکامبر مظلوم وا ، شر. در دوران يانی، مظلوم وا ، شر. در دوران جوانی بعر از پنوجو

ی يهای متمادی بر سر منبرها از او برگوخالفت، مظلوم وا ، شر. بعر از شهاد  هم، تا سال
 ردنر و به او نسبتهای دروغ دادنر. شهاد  او هم مظلومانه است.ک

ه اّوًر در زمان کن اسددت يروزی هميبزرگوار باشددر. پآن « روزیيپ»ه کاما عنصددر سددوم 
عنی يروز شددر؛ يردنر، پکو يه بر او تحمکهدای دشددواری ا  خود او، بر تمدام تدربدهيدر
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ه بعرًا شرح خواهم داد بارخره نتوانستنر علی را به زانو درآورنر؛ کدشمن ر ننرکهای شجبهه
قت درخشددان او يوز به روز رقسددت خوردنر. بعر از شددهاد  هم رکها از علی شددآنۀ هم
 شتر بود. ياتش به مراتب بيعنی رّتی از زمان ريارتر شر؛ کآش

 و پیامبر . تفاوت دوران حکومت امام علی3-4

 ا يومت و رکرم در دوران رکامبر ايومت خود با پکن در دوران ريرالمؤمنيامر تفاو  عمر
فر. کمان و يد داشددت: حددف اامبر، حددفوِف مشددّوص وجويه در زمان پکن بود يش، اکمبار

ه در داخو جامعه بودنر بررذر کن يا   رآن، افراد را از منافقيه داامًا آکمانرنر ن میيمندافق
ار بود. حفوف مشّوص در کز آشيامبر، همه چيعنی در نظام اسالمی در زمان پيداشت؛ می

 مانيدار انفر هم طرف يکت بود؛ يفر و طایو  و جاهلکدار نفر طرف يکمقابو هم بودنر: 
ه حفوف، مشّوص کن بود يار اکال ک، اشاميرالمؤمنينت. در زمان ير و معنويو اسالم و تور

سددی در کهای موّجهی بودنر. هرچهره« نيدکنا»عنی يه همان گروه دوم کنيخاطر انبود؛ بده
سی بود کر ين زبيشر. ار میيا جناب طلحه، دچار تردير، يتی مدو جناب زبيمقابله با شوص

به آن رتر   يکامبر و نزديپۀ ها و پسر عّم و برجسته هاشدوصيتامبر، جزو يه در زمان پک
فه يق، به سدداميرالمؤمنينه برای دفاع از کسددانی بود کامبر هم جزو يبود. رّتی بعر از دوران پ

 ردکاعتراض 
مدو  سددانیکقتًا  وی. يرقۀ جبه يکخوِد علی اسددت؛ ۀ ها]دشدمنان[، جبهنيدر مقابو ا
، مدو دم تّمارير، مدو مکببن عّباس، مدو محّمر بن ابی عبراللهاشددتر، مدو  کعّمار، مدو مال

در بن عری بودنر؛  گاهی يی مؤمن و بصهاشوصيتر  ار مردم چقرر کت افيه در هراکر و آ
با از جهت تالش يالبتده ز -اميرالمؤمنين بدای دوران يی زهدابوشی از يکنقش داشددتندر! 

 -رنريشکها نيه اکی يهاندهکها و شن رال تلخ از جهت رنجين بزرگان اما در عياۀ هنرمنران
ر ها آمرننير و امدال ايه طلحه و زبکوفه و بصددره اسددت. و تیکها به نيت اکررر ن منظريا

و بعتی از  وفه رفتنر، رتر ، امام رسنکردنر و بصدره را گرفتنر و سراغ کی يآراحدف
ها در مسدر گفتنر، ه آنکی يهاردنر، ررفکها با مردم ه آنکراتی کاحدحاب را فرستاد. مذا

ه خ حددرر يبا و پرمغز تاريدان و زيی پرههابوشی از آن يکردنر، کها ه آنکی يهامحداجدّ
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ها نيهم متوّجه هم اميرالمؤمنينتهاجمهای دشمنان ر ه عمرکر ينيباسالم است. لذا شما می
ه يها بود؛ علن توطئهيشترياسدر، بيه عّمار يها بود؛ علئهن توطيشدترياشدتر، ب که ماليبود. عل

ر بن   اميرالمؤمنينار در ماجرای که از اّول کسددانی کآن ۀ ه همي، توطئه بود. علبکرابیمحمدّ
 رتیيم و اسدتوار و چه بصکهای مسدتحمانيه چه اکامتحانی داده بودنر و نشدان داده بودنر 

ها سددوء  صددر ر و به جان آنيگردا سدداِم تهمت پرتاب میدارنر، از طرف دشددمنان، انواع و 
 بکرابین محّمر بن يکر شر؛ ليشرنر. عّمار در جنگ شهر میيشر و لذا ایلبشان هم شهمی

ر هم مير شر. بعتی ديها شهیشامۀ لياشتر با ر کر. ماليها به شهاد  رسیشدامۀ ليبا ر
ومت کن وضدد، زنرگی و ري. ارنريری به شددهاد  رسدديمداندرنر، اما بعرها به نحو شددر

ن يه دوران اکم ينکر عرض يگونه بانيم، اينکبندری م جم،ياسددت. اگر بوواه اميرالمؤمنين
عنی هم در يروز بود. يرال مظلومانه و پنيومدت مقتدررانه و درعکر يدکومدت، دوران کر

طول اش، در زمان خود توانسددت دشددمنان را به زانو درآورد، هم بعر از شددهاد  مظلومانه
ن مّر ، يدر ا اميرالمؤمنينهای دلخ باشر. البته خونيخ توانست مدو مشعلی بر فراز تاريتار

 خ است.ين روادث و ماجراهای تاريترجزو پرمحنت

 . بشریت مرهون حضرت زهرا3-5

ت، جم، يانسددانۀ ه در مقابو مدموعکدی کوچکۀ ، بده مدموعدزهراۀ وضددا  فداطمديف
م، ينکن و منطقی نماه يبر وا ،يد يکشود. اگر با صر نمیر، منحيآمحرودی به رسداب می

ه کقتی اسددت همچنان يسددت؛ رقين گزاف نياسددت و ا زهراۀ دا مرهون فاطميکت يبشددر
ۀ شياست. در هم امبر خاتميا و پيما  انبيت مرهون اسالم، مرهون  رآن، مرهون تعليبشر
ۀ ت فاطميروز نور اسددالم و معنوطور اسددت و روز به نيطور بوده، امروز هم همنيخ ايتار

 رد.کت آن را لمس خواهر يارتر خواهر شر و بشرکآش زهرا

 . خیر کثیر3-6

فرمود:  رم داد وکامبر ايآن را به پر وثر مژدکۀ کمبارر ه خراونر متعال در سورکری يدکر ين خيا
ْعَ  »

َ
ا أ ۀ قت مدم، همياسددت در رق زهراۀ و آن، فاطميه تأوک (8)کوثر: «ْوَثَر کالْ  کنايِإنََّّ

س يخالۀ ت و بر هميبشددرۀ ن نبوی، بر هميدۀ ه روز به روز از سددرچشددمکراتی اسددت يخ
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ُه ُمِتمو »ننر، اما نتوانستنر؛ کار کره برارنر و انيردنر آن را پوشکها سعی لیيزد. خيرفرومی َو اللَّ
 يکم؛ و نزدينک يکز نور نزدکمر نيا ا بهر خودمان ري. ما با(8)حددف:«اِفُروَن کِرَه الْ کُنوِرِه َو َلْو 

ر با عمو، و نه با محبت خالی، يتش، نورانی شرن است. بايز نور، رزمه و خاحکشرن به مر
نر کمان، آن را به ما امالء میيت و همان ايه همان محبت و همان ورکم؛ عملی ينورانی بشو
ر طونيم. اين خانران بشويبه اۀ وابست ن خانران وير جزو اين عمو، بايخواهر. با او از ما می

 ار آسانی باشر. کشرن،  علیۀ ه  نبِر دِر خانکست ين
ره را آزمود. دسدتماه خرای متعال، دسدتماه رسدداب و يبرگزر ن بنريخرای متعال، زهرای اطهر ا

ن دار و معرفت و فرا شريبوشر. او، گذشت و اتاب میکبوشر، با رساب و تاب اسدت؛ آنچه میک
 دهر.وضا  خود  رار میيز فکدانر؛ لذا او را مرخاص خود را در راه اهراف الهی میر بنر نيا

 . اسوه بودن حضرت زهرا3-7

زن معرفی ر را به عنوان نمونه و اسددو -وتیکآن عنصددر برجسددته و ممتاز مل -اسددالم، فاطمه
شوهرداری و اری و کنر. آن، زنرگی ظاهری و جهاد و مبارزه و دانش و سدونوری و فراکمی

اسددی و نظامی و انقالبی و يهای سددرانيمۀ مادری و همسددری و مهاجر  و رتددور در هم
 ن هم مقاميرد، اکه مردهای بزرگ را در مقابلش به ختوع وادار میکاو ۀ جانببرجستمی همه

وتی و کفده و تتددّرع و ذا  مليوع و سدددود و محراب عبداد  و دعدا و حددحکمعنوی و ر
امبر بودن اوست. يو پ اميرالمؤمنينسنگ وزن و همه و هميی و همپادرخشنرگی عنصر معنو

 ن است.يخواهر بسازد، اه اسالم میکن است. الموی زنی يزن، ا
اد  م، عبينکم، اطاعت خرا ينکدار يم، اينکر گذشددت يم. ما هم باين راه را بروير ايما با

سددتاد! ما هم يمحراب عباد  خرا ا رر در نيا1؟«حّتى توّرم قدماها»هکم ييگوم. ممر نمیينک
 ر محبت الهی را دريم. ما هم بايير خرا بموکر ذيم. ما هم بايسددتير در محراب عباد  بايبا

ه با رال ناتوانی به مسدددر رفت، تا رقی را کم ييگوم. ممر نمیينکاد يدلمان روز به روز ز
ر از يم. ما هم باينک م، تا رس را ارقاقينکرار  تالش ۀ ر در هميندر؟ مدا هم باکارقداق 

م سددتاد؟ ما هيبزرگ زمان خود اۀ تنه در مقابو جامعيکه کم ييگوم. ممر نمیيسددی نترسددک
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م ک، از 1«هِ هلِ اَ  قّلةِ ری لِ اله   ِس يری َط وا فِ ش  توِر َس  تَ َر »ه همسر بزرگوارش فرمودکر همچنان يبا
ه آن کم ييگوم. ممر نمیينکم و تالش يبار نترسکای ظلم و اسدتيبودن تعرادمان در مقابو دن

قرا دار نسبت به فياو و شوهر و فرزنرانش نازل شر؟ ار دهر در بارر ه سورکرد کاری کبزرگوار 
ِهْم َو َلْو  ْؤِثُروَن َعلىیَو »رن خود؛ يشددکمت گرسددنمی يبه محرومان، به   کمکو  ْنُفََُِّّّ

َ
ْم اَن ِبِه کأ

 .مينکارها را بکن ير همي(. ما هم با3رشر: «)َخصاَصة  
ه آن بزرگوار برای خاطر کم، در رالی يبزن زهراۀ ه ما دم از محبت فاطمکشود ن نمیيا

ر يبر و پرر بزرگوارشان نيزانش مدو رسن و رسيگرسنمان، نان را از گلوی خود و عز
ولی  م؛يسی هستکن يرو چنيم پييگوروز، نه دو روز؛ سه روز! ما می يکر داد؛ نه يو به آن فق

رنان را از گلوی خود نمیما نه فقا  قرا هم م، نان را از گلوی فيم، اگر بتوانيه به فقرا برهکم يب 
رمی  م!يب 

ی بود يزهايآن بزرگوار چۀ يزيه جهکم ييگوم. ممر نمیينکستمی خود را ثابت ير شايما با
ن زن وارمقام، برای يه اکم ييگوشود؟ ممر نمیش جاری میکها اشرن آنيه انسدان با شدنک
ی يگرافا  و تدمويه روز به روز تشرکشود چ ارزشی  ااو نبود؟ ممر میيا هيور دنيا و زيند

 م؟!ييادتر نمايدخترانمان را زۀ يم و مهرينکشتر يزهای پوچ زنرگی را بيور و چيو زروز

 . مقام معنوی حضرت زهرا3-8

اجتماعی او، باز به مراتب ن بزرگوار، نسددبت به مقام جهادی و انقالبی و يا معنوی اّما مقام
زن، آن هم زنی جوان است؛ اما در  يکبشدر و  يکبه حدور ،  زهراۀ بارتر اسدت. فاطم

انسددان ممتاز و  يکحددال  و ر بنر يکنور درخشددان الهی و  يکم و يقت عظيرق يکمعنا، 
 ُد قائِ  َت نْ .. اَ .لىو ا َع ی»فرمود:  اميرالمؤمنينرم به که رسددول اکسددی اسددت کره اسددت. يبرگز

عنی در ي2«ِة نَّ َج ى الْ لَ ى اِ ِت مَّ اُ  ناِت ؤمِ ُم  ودُ ُق .. تَ .ِة اَم يَ قِ الْ  َم ْو یَ  ْت لَ َب قْ اَ  ْد قَ  ةَ َم اِط .. فََّ .َو  ِة نََّّ َج ى الْ لَ اِ  َن ينمِ ْؤ الُم 
زنان مؤمن را به بهشددت الهی  زهراۀ مردان مؤمن را و فاطم اميرالمؤمنينامدت، يدروز  

ه و تی در کسددی کاسددت. آن  اميرالمؤمنينسددنگ ه و هميهمپاننر. او، ِعرل و کی میيراهنما
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ت يردنر و تهنکمقّرب خرا، به او خطاب و سالم میۀ ستاد، هزاران فرشتيامحراب عباد  می
؛ عرض م اطهر گفته بودنريه فرشتمان،  باًل به مرکردنر کان میيگفتنر و همان سونی را بمی
ن، مقام معنوی يا 1«َن يمالَ الَع  ُّاِء ى نِ لَ َع  ِک فاصَ  اَ  َو  َک َر هَّ َط  َو  ِک فاصَ  اَ  َه اللّ  نَّ اِ  اطمةُ ا فَ یَ »ردنر:کمی

 زهراست.ۀ فاطم
 ه درکه بنا بر آنچه کرسر ی میين جوانی، از لحاه مقام معنوی به جايزنی، آن هم در سن

دهنر. ه میيس را به او اراينر و رقايگوا  اسددت، فرشددتمان با او سددون میيبعتددی از روا
مقام  نيزننر. اننر و ررف میکث میيه فرشتمان با او ررکسی است کعنی يمحّرثه است؛ 

 زهراۀ نش و عالم است. فاطميهای آفرزنۀ ،، در مقابو هميرفۀ ، و  لّ يران وسيمعنوی و م
ن يا مودنيها را به پنر و آنکزنان عالم خطاب میۀ سددتاده و به هميم اين بلنرای عظياۀ در  لّ 

 ر.ينماراه دعو  می

 . مقام علمی حضرت زهرا3-9

نه، يدر مسدددر مر زهراۀ ه فاطمکای دانشددمنر وارسددت. آن خطبه يکهم  ا علميدر مح
رگان بز»مدلسددی، ۀ عالمۀ ه به گفتکای اسدت رده اسدت، خطبهکراد يغمبر ايبعر از ررلت پ

رمغز  رر پنيا« ننر!کلما  و عبارا  آن را معنا کننر ير بنشدديفصددحا و بلغا و دانشددمنران با
 ۀلما  نهج البالیه اسددت. فاطمکن ين و بلنرتريباتريی هنری، مدو زيباياسددت! از لحاه ز

 يکر يزنر! شاستر و ارتداًر ررف میيانه، در مقابو مردم میيرود در مسدر مرمی زهرا
 رده است.کن معانی ححبت يتررهيزن و گيترن عبارا  و زبرهيباترين و زيساعت، با بهتر

؛ اما ريشکشتر طول نيست سال بيوتاه بود و ررود بک، اگرچه زهراۀ پس، زنرگی فاطم
ری يار انقالبی و حدبر انقالبی و درس و فراگکن زنرگی، از جهت جهاد و مبارزه و تالش و يا

ای پهناوری از ياسالمی، درن و آن و سونرانی و دفاع از نبّو  و امامت و نظام يو آموزش به ا
ه کزهراست ۀ ن، زنرگی جهادی فاطميت هم شهاد  است. ايار و در نهاکتالش و مبارزه و 

چه امروز و چه در  -نًا در ذهن بشددريقير اسددت و ينظقتًا بیيالعاده و رقم و فوقيار عظيبسدد
 ی است.يدرخشان و استدناۀ نقط يک -نرهيآ

                                                           

 همان. .1



 
 
 

 گفتار چهارم:
 امام حسن

 

 

 . مراحل شکل گیری حکومت اسالم4-1

ه خرای متعال به نام اسالم برای مردم کر اسالم و امانتی کعنی تفيانقالب اسالم،  دوره اول:
نهتددت  يکمبارزه و  يکت بود و در  الب کرر يکنهتددت و  يکاول، ر فرسددتاد، در دور

ه کر را در مکن في، اه رسول خراکم انقالبی، خودش را نشان داد و آن در هنمامی بود يعظ
ه کنيی نمودنر؛ برای ايآرار و اسددالم، در مقابو آن حددفير تورکردنر و دشددمنان تفکاعالم 

ازمانرهی ن نهتت را سيرو گرفتن از عناحر مؤمن، ايامبر، با نيش برود. پير پکن فينمذارنر ا
ن نهتت و يه به وجود آورد. اکشدرو را در ميار هوشدمنرانه و  وی و پيبسدر ارزمب يکرد و ک

 ر. يشکزده سال طول يمبارزه، س
ی يه داد، با سازمانرهیکی يامبر، با شعارهايما  پيزده سدال، با تعليبعر از سد دوره دوم:

ت ومکر يکر، کن تفيه وجود داشت، اکه شر، با مدموع عواملی کی ااریکرد، با فراکه ک

امام حسن

مراحل شکل گیری حکومت اسالم

عوامل شکل گیری صلح امام حسن

ویژگی حکومت و جامعه در زمان صلح امام حسن

حفظ اسالم دلیل اصلی صلح امام حسن
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ود ر و آن هنمامی بيو گرديامت تبر يکاسی و نظام زنرگی ينظام س يکنظام شر و به  يکو 
ومت کماه خودشددان  رار دادنر و ريف آوردنر و آندا را پاينه تشددريبه مر ه رسددول خراک

و يومت تبرکر يکو کنهتت، به ش يکو کاسدالمی را در آندا گسدترانرنر و اسدالم از ش
 شر. 

شان، در دوران يا  داشتنر و بعر از اير رمکه نبّی اکونر، در ده سالی ن ريا دوره سوم:
ه الّصالة و الّسالم( و خالفت آن بزرگوار يخلفای چهارگانه و سدپس تا زمان امام مدتبی )عل

ومت، ظاهر شر. همه کو رکرد و اسدالم به شدکرا ير ادامه پيشدکبًا شدش ماه طول يه تقرک
ار کاسی و يار سددکومت و ارتش و کعنی رينظام اجتماعی را هم داشدت؛  يکو کز، شديچ

را يرش په گستکم روابا ا تصادی مردم را هم داشت و  ابو بود يار  تاای و تنظکفرهنمی و 
عنی اسالم نشان يگرفت؛ ن را هم میيرفت، تمام روی زمش میيو پکنر و اگر به همان شدک

 ت را هم دارد.ين  ابليه اکداد 

 . عوامل شکل گیری صلح امام حسن4-2

مان،  يکه توانسدت به حور  کرد کچنان رشدر ان موالفی آني، جردر دوران امام رسدن
ها امره بود؛ سدداليبه وجود ن ان موالف، در زمان امام مدتبیين جريظاهر بشددود. البته ا

ه ی بکحرفًا متسدی بوواهر  رری دور از مالرظا  اعتقادی و ک بو به وجود آمره بود. اگر 
ان، رّتی در دوران اسددالم به ين جريه اکنر کر بتوانر ادعا يوی ررف بزنر، شددايشددواهر تار

ود ه وجکعنی دوران ميامبر يه در دوران نهتت پکای بود از آنچه ه ادامهکامره بود؛ بليوجود ن
 داشت.

ان ير، ابوسفين  وم رسيه بود به دسددت ايامه از بنیکه خالفت در زمان عدمان کبعر از آن
نی در ساکر: چه ينا هم شدره بود با دوسدتانش دور هم نشسته بودنر. پرسيو ت، نابه در آنک

ه خاطر جم، شر همه خودی که فالنی و فالنی و فالنی. و تیکر يجلسده هستنر؟ پاسخ شن
َف » رد و گفت:کها خطاب ست، به آنيای در جلسده نمانهيهسدتنر و آدم ب ُفوَها َتَلقو  1«َرةکالْ  َتَلقَّ
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ن ير از دسددت شددما خار  بشددود! اير و نمذاريومت را به هم پاس برهکعنی مدو توپ، ري
ه يان، در زمان امام رسددن مدتبی )علين جريانر. اردهکعه نقو يخ سددنی و شدديه را تواري تدد

الم( به او   رر  خودش رسد الة و السدّ ة بن يو معاوکه به شکانی بود ير و همان جريالصدّ
رد؛ راه کان، معارضه را شروع ين جريظاهر شر. ا ان، در مقابو امام رسن مدتبیيسدفابی

التی فراهم کرد و مشددکر و  ط، يومت برکو رکعنی اسددالم به شدديومت اسددالمی کرا بر ر
 ومت اسالمی شر.کان ريشروی آن جريه عماًل مان، از پکی ينمود؛ تا آندا

س که هرکانر ها نوشتهتابکم و در ياگفتهن مسئله را بارها ي، ادر باب حل  امام رسن
ا  رار يبود و در آن شددرا هم اگر بده جدای امام رسددن مدتبی اميرالمؤمنينرّتی خود 

ر توانس نمیکچيرد. هکه امام رسددن کاری کر از آن ينر، یکاری بکن نبود کگرفت، مممی
 ن بزرگوار، حردرحرار آکز است. نه، يبرانمارش سؤالکۀ ه امام رسدن، فالن گوشکر يبمو

 ر  ابو تولف منطبس بود.يبر استررل منطقِی ی
رشورتر از همه رسدول خران آليدر ب سی کن زنرگی را چه يزتريآمست؟ شهاد کي، پ 

سی کن چه ين در مقابو دشمن، برای رفظ ديها برای رفظ دن آنيرتمنرتريداشدته است؟ ی
 يکشر ن حل ، با امام رسنيبوده است. آن رتر  در ا ن بن علیيبوده اسدت؟ رس

ردنر؛ منتها امام کار را کن ين ايرد؛ امام رسن و امام رسکبودنر. حدل  را تنها امام رسدن ن
 پشت سر او بود. نيجلو بود و امام رس رسن

ری از آن نبود. آن روز، شددهاد  يچ تولف و گزيحددل ، عوامو خودش را داشددت و ه
 با شته شرِن کست؛ يه شهاد  نکشته شرنی کاًل جا برای شهاد  نبود. هر ن نبود. احدکمم

شددته ک، در آن روز ا، در آندا نبود و اگر امام رسددنيطی، شددهاد  اسددت. آن شددرايشددرا
 تکا، رريسی بتوانر در آن شراکه آن روز کان نراشت کر نشدره بودنر. اميشدرنر، شدهمی

 رده باشر.کمش شهاد  باشر و انتحار نشته بشود و اسکه کزی اندام برهر يآممصلحت
ه بعر از کن است يم؛ اما رار مسدئله اياردهکراج، به حدل ، از ابعاد موتلف حدحبت 

م ينظانه تکريلی هوشمنرانه و زکار به شکه الّصالة و الّسالم(، يحدل  امام رسن مدتبی )عل
ه به نام خالفت و در معنا سلطنت به کای هانال آلودکان اسالمی، وارد يه اسدالم و جرکشدر 
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ه کرد کاری کبود. امام رسن مدتبی  ن، هنر امام رسدن مدتبیيوجود آمره بود، نشدود. ا
 اميرالمؤمنينومت اسالمی و به زمان که شروع شره بود و به رکه از مکو اسالم يان احيجر

ومت کو رکاگرنه به شنر؛ منتها کرا بيان پيمری، جريره بود در مدرای ديو زمان خود او رس
 نر.کرا يان پيو نهتت جرکن نبود را و دوباره به شکرا مميز

 .ویژگی حکومت و جامعه در زمان صلح امام حسن4-3

های اسددالمی از محتوای ه ارزشکانی و عباسددی، دورانی بود يو سددف مروانی خالفت دوران
محتواها، به محتواهای جاهلی و ی با ی مانر؛ ولی يهاوا عی خودشان خالی شرنر. حور 

را عا و، متعبر، مؤمن، آزاد، دور  هاانسانخواست ه میکو شر. آن دستماهی يطانی تبريشد
نش، يره بهتکنر و بسددازد کت يبران تربکبر در مقابو متکالله و متها، خاضددِ، عنرشياز آر

را  هاانسانه کشر و يبود به دستماهی تبر امبريت اسالمی در زمان پيريهمان دسدتماه مر
ی هاانسددانا  و يا و هوی و شددهوا  و تملس و دوری از معنوير گوناگون، اهو دنيبدا تدراب

داد. متأسفانه، در تمام دوران خالفت ساخت و رشر میت و فاسس و فاسری میيشدوصدبی
 طور بود.نياموی و عباسی، ا

زی يچچيه هکشرنر ردنر، عاد  داده میکرا میيها پرورش په در آن دسدتماهکمردمانی 
ن، چطور يای اسددت؟! ان، چه جامعهياورنر. ايفده، بر زبدان نيو و هوای خليدرا برخالف م

ه بوواهنر مفاسدر را کسدت هاانسدانالهی و اسدالمی در ر ن، چطور اراديانسدانی اسدت؟! ا
ن کزی، ممين چيچن ايننر؟ آکای الهی درست ن ببرنر و جامعه را جامعهيننر و از بکاحالح 
 است؟

ه در دوران خالفتش، با يه معاوکنر کنقو می« الفر  احدفهانیابو»ر يا شدايو « جارظ»
ه سرگرم ححبت با آن ينار او بود. معاوکی از رجاِل آن روز هم در يکرفت. ه میکاسدب به م

 ه مفاخر اموی جاهلی خودش رايآمرنر. معاومی ایعرهها هم نيشدوص بود. پشدت سر ا
رد، ک نيچن ابوسفيانطوری بود، پرر من طوری بود، آننيندا ايت، ايه در جاهلکرد کنقو می

ن، ين بيانراختنر. در اردنر و ظاهرًا سددنگ میکر، بازی میيها هم در مسددرد. بچهکچنان 
رد، خورد و خون جاری کت میکرانر و رره اسب میينار معاوکه کسی کشانی يسدنمی به پ
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رد. خون، روی حددور  و کرد و تحمو که را  ط، نيدنمفدت و ررف معداوزی يشددر. او چ
ت ن مرد برگشيه سرگرم ححبت بود، ناگهان به طرف اکطور نيه هميوت. معاويمحاسنش ر

 هيزد. آن فرد، در جواب معاويرشانی تو خون میير خون روی حور  اوست. گفت: از پيو د
ه بوده، يه از بس مدذوب معاوکد ردکددا؟ وانمود کو؟ کگفدت: خون؟! از حددور  من؟! 

ه گفت: يره اسددت! معاويوتن خون را نفهميشددانی و رين سددنگ و مدروح شددرن پيخوردن ا
رم. دسددت زد و يری؟! گفت: نه، من نفهميت خورده، ولی تو نفهميشددانيعدب، سددنگ به پ

، ه تا و تی تو نمفتیکا به مقرسدا   سم خورد يه و يگفت: عدب، خون؟! بعر به جان معاو
ا  هير: سهم عطيه پرسيه بفهمم خون جاری شره است! معاوکالم تو نمذاشدت کنِی يريشد

ن را يانر، اردهکه گفت: به تو ظلم يالمال، چقرر اسددت؟ مداًل گفت: فالن  رر. معاوتيدر ب
 ه بود.يومت معاوکم بر دستماه رکن، فرهنگ رايننر! اکر سه برابر يبا

رها اکها بود. ارها در دست آنکگفتنر، و خلفا را مین دوران، تملس رؤسا يه در اکسانی ک
لی يشر. احوًر عرب، به احو و نسب خشان واگذار نمیيسدتميت و شدايبر اسداس حدالر

ها رّتی نيسانی بودنر؟ اکرام خانواده اسدت؟ پررانش، چه کس، از کدهر. فالنت میياهم
 ،عبرالملکه در زمان ک« ی صر عبراللهخالر بن »ردنر. کت احدو و نسب را هم نمیيرعا

ه کانر ها نوشتهتابکرد، در کلی هم ظلم و سدوءاسدتفاده يوفه بود و خکم عراق و کمرتی را
اشنر؛ ار گماشته بکن يه او را به خاطر احو و نسبش به اکسدی نبود کی بود و يسدروپاآدِم بی

 ره بود.ين سمت رسيبود، به ا يکاما حرفًا چون نزد
را « وسددف بن عمر ثقفیي»نفر به نام  يکو بعتددی پسددرهای او،  عبرالملکدر زمان 
ای هن شوص، آدم عقريم و والی عراق بود. اکها رار بر عراق گماشتنر. او ساليمرتهای مر

امی انر کوچکجده و کوچکانر. مرد ردهکی نقو يزهايبودنش، چای هه از عقرکبربوتی بود 
داد تا بروزد، از اط میيای به خه پارچهک تیخودش را داشددت. وۀ ِی جدکوچکر ه عقرکبود 

رد کن پارچه نماه میياط به ايتن من است؟ خر ن پارچه به انرازيا ايه آکرد کاط سدؤال میيخ
ه ر، فورًا پارچيآاد هم میيه زکن پارچه برای انرام شما انرازه است و بليگفت او اگر مداًل می

ه را ين  تددياطها ايننر! خکه او را مدازا  هم بکداد گرفت و دسددتور میاط میين خيرا از ا
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گفت برای من رد و میکاط عرضه میيای را به خن خاطر، و تی پارچهيره بودنر. به هميفهم
م کا شمۀ و و جديکن پارچه ظاهرًا برای هيگفت نه، ارد و میکاط نماه میيا نه، خيبس است 

ه کنيم! او هم بااياوريم، تا آن را مناسددب تن شددما در بيشددکرمت بلی زير خير و بدايدايدب
سددی ک رر ارمس بود! او همان نيآمر؛ ار، ولی خوشددش میيگواط دروغ میيدانسددت خمی

الم( را در ير بن علی )عليه زکاسدت  الة و السدّ ، سیکن يوفه به شدهاد  رسانر. چنکه الصدّ
سواد  يکاحدو و نسدب درسدتی، نه  يکسدالها بر جان و مال و ِعرض مردم مسدلا بود. نه 

ن سددمت يفهم درسددتی داشددت؛ ولی چون به ردس  رر  وابسددته بود، به ا يکدرسددتی، نه 
 هاست.ن آفتينظام، بزرگتر يکها برای نيها آفت است. انيگماشته شره بود. ا

 حسن.حفظ اسالم دلیل اصلی صلح امام 4-4

ان اسددالم يو، جريان مسددلمانِی احددين، جرينار اکرد. در کرا يطور ادامه پنيان، همين جريا
آمر نار نمیکها م، اما ضر ارزشکان رايو ت با آن جرچيه هکان اسالم  رآنی يارزشی، جر

الم( و بسدديهری )علۀ ه مصددراق بارز آن، اامکرد کرا يز ادامه پين الة و السددّ اری از يهم الصددّ
ان ين جريه الّصالة و الّسالم(، ايت امام رسن مدتبی )علکماناِن همراه آنان بودنر. به برمسل

داد، آن ن حل  را اندام نمیيرد. اگر امام مدتبی اکارزشدی نهتت اسالمی، اسالم را رفظ 
را يه بارخره یلبه پيرفت؛ چون معاون میيمانر و از باسددالم ارزشددِی نهتددتی بدا ی نمی

 رد.کمی
امبر يه را ادامه برهر و به شددهاد  خانران پي، جندگ با معاوبندا بود امدام مدتبیاگر 

ر يشر، اححاب برجسته هم باشته میکن ماجرا ير در هميهم با نيمنتهی بشود، امام رس
سی کرفتنر و ن میير از بيشرنر، همه باشته میکر يها هم باشرنر، ردر بن عریشته میک
و ارزشِی خودش بازهم رفظ کنر و اسالم را در شکها استفاده بحته بمانر و بتوانر از فرک
ر ه الّصالة و الّسالم( بيه امام مدتبی )علکمی است ين، رس عظيمانر. امر با ی نمیينر، دک

 بقای اسالم دارد.



 
 
 

 گفتار پنجم:
 امام حسین

 

 

 حسین. عوامل شکل گیری قیام امام 5-1

ر آدم انتظار دارد يگوه سون میکران نبرد با دشمن است و هنمامی ير مي، شاميرالمؤمنين
شددتر سددونان او راج، به جهاد و جنگ و پهلوانی و  هرمانی باشددر؛ اما و تی در ينصددف ب

های آن هيم ایلب سددونان و توحددينيبم، میينکا  و خطدب نهج البالیه او نماه میيدروا
ا و گرامی شمردن ارزشهای معنوی و ير دنير و تقوا و اخالق و نفی و تحقرتر  راج، به زه

امام حسین

عوامل شکل گیری قیام امام حسین

تشکیل حکومت بودآیا هدف قیام امام حسین

هدف قیام امام حسین

انحراف حکومت و مردم از اصل اسالم

مجری حکم خداوندامام حسین

با مردم و حکومتاتمام حجت امام

اولین مجری واجب الهیامام حسین
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ه هم کی يعنی آنداين دو بوش است. يس اي، تلفنيواری بشدری اسدت. ماجرای امام رس
رد، ماجرای عاشددورا بود. کرا يآن تدلی پۀ جهاد با دشددمن و هم جهاد با نفس، در اعلی مرتب

ر ارااه شددود و آن يی باياعالۀ ر و نمونيآش میيرادثه پن يه اکدانر عنی خدرای متعدال میي
 رد. ياعلی، المو  رار گۀ نمون

ز در هر دو جبهه. هم در يآمم مداهر يت عظکرر يکماجرای عاشورا عبار  است از 
ره ياطلبان چسبيه همان دستماه خالفت فاسر و دنکمبارزه با دشمن خارجی و برونی؛ ۀ جبه
رده بود، کاسددتورام  هاانسددانغمبر برای ندا  يه پکنر و  ررتی را ن دسددتماه  رر  بوديبه ا
ۀ خواستنر، و هم در جبهمی رم اسدالمکر اسدالم و نبی ميس مسدکعت برکها برای ررآن

 رده بود. کت کطور عموم به سمت همان فساد درونی رره آن روز جامعه بهکدرونی، 
از  اعم -داران اسالمغمبر شدروع شدر. ابترا سدابقهياز ررلت پ پس دهه يکمتر از کا، ي تدا

وردار ازا  برخياز امت -رده بودنرکت کغمبر شريهای زمان په در جنگکسانی کاران و يحدحابه و 
ه کود ن عنوان شره بيازا  بود. چنيی از آن امتيکالمال، تيشدتر از بيمنرِی مالِی به بهرهکشدرنر، 

ِت ن، خشيسان دانست! ايکمران يها را با دتوان آنو نمیست ين درسدت نيريها با سداتسداوی آن
 ر. ين نقطه شروع شر، تا به اواسا دوران عدمان رسياّول بود. انحرافا ، از هم

غمبر، جزو يپۀ ه برجسددتمان حددحابکای شددر ت به گونهيسددوم، وضددعۀ فيدر دوران خل
 ۀن حددحابيعنی همير! ينکشددرنر! توّجه میداران زمان خود محسددوب میهين سددرمايبزرگتر
 -رهيو ی« سعر بن ابی وّ اص»، «ريزب»، «طلحه» -شان معروف استيهاه اسدمکمقام عالی

ن»و « برر»افتوارا  در ۀ تاب  طور سددابقک يکرام کده هرکدن بزرگدان، يا « ارر»و « نير 
رد و طالی از آنيکداران اسددالم  رار گرفتنر. هيف اّول سددرمايداشددتنر، در رد های ها، و تی م 

ننر، ابترا به حور  شمش درآوردنر و سپس با تبر، کم ين ورثه تقسيمانره از او را خواستنر ب
م يقست کوچکه با تبر به  طعا  کزم، يها را گذاشتنر. )مدو هردن آنکست و خرد کبنای شد

ر ه آن را با تبکر چقرر طال بوده، ينيشددنر. ببکنندر!( طال را  داعدرتدًا بدا سددنِگ مدقال میک
ه در عيش»م ييه بموکست يْخ ضدبا شدره اسدت و مسداالی نيها در تارنيانر! اسدتهکشدمی

 انر. رهيوشکه همه در ثبت و ضبا آن کقی است يرقا« انر.های خود نوشتهتابک
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 . آیا هدف قیام امام حسین تشکیل حکومت بود؟5-2

عه هست. به يش من، آن همهير و در يه محترمکنه و ميگفتنر: شما در مرمی نيبه امام رس
ن همه ياری نراشته باشر! اکر هم با شما يزير، ياری نراشته باشکر يزيه با کر يای بروگوشه

ست؟ يه چير؟  تيردکام ير! چرا  ينکغ ير، عباد  و تبلينکان؛ زنرگی يعين همه شدير، ايمر
ه کنر ين بموين، آن درِس احددلی اسددت. دوسددت دارنر چنين، آن سددؤاِل احددلی اسددت. ايا

 نيو دهر. اکيومت، تشکر يکنار بزنر و خود کر را يزيومت فاسر کرتدر  خواسدت ر
م یلا اسددت. اگر يگودرسددت اسددت؛ نمیمهين ررف، نيبود. ا عبراللهام ابی يهرِف  

ه کحو ن نيرد؛ به اکام يومت  کو رکيه آن بزرگوار برای تشکن است ين ررف، ايمقصود از ا
 ست.ن یلا ايم؛ ايمر، برگردير نشر ديده برسر، بمويشود انسان به نتنر نمیياگر بب

ار، کن ينر ايه ببکرود ش میينر، تا آندا پکت میکومت، ررکه به  صددر رکسددی کبله؛ 
ن ياش افهيی وجود نرارد، وظيا ارتمال عقاليار، کن ير ارتمال شددرِن ايشددرنی اسددت. تا د

شود ه بکز است انسان برود يومت است، تا آندا جاکو رکيه برگردد. اگر هرف، تشکاست 
مت وکشددود: نه آ ا، رمقابو، گفته میۀ ر برگشددت. در نقطيه نشددود رفت، باکرفت. آندا 

ته و شکه احاًل آمر تا کو دهر؛ بلکيومت تشکتوانر ره نمیکدانست سدت؛ رتر  میيچ
ری ير شود، ررف جريه شهکنيرد برای اکام يه احداًل رتدر ،  کن ررف ير شدود! ايشده

اری کر شددرن، يم با شددهيرد، پس بروکاری کشددود اسددت. گفت: چون با مانرن نمینبوده 
 شتهکام که برو خود  را به کم ياسالمی نرار کن ررف را هم، ما در اسدناد و مراريم! اينکب

م و در يشددناسدده ما در شددرع مقّرس میکم. شددهادتی را يزی نرارين چينراز. ما چنيشددرن ب
ه انسان به دنبال هرف مقّرسی کن است يش ايم، معناينيبنشان میا   رآن از آن يا  و آيروا

  ين، آن شهادِ  ححيشتن هم برهر. اکا راج  اسدت، برود و در آن راه، تن به يه واجب ک
ر يتعب يکا ي« شته شومکمن بروم »ه کنيفتر برای ايه آدم، احداًل راه بکنياسدالمی اسدت. اما ا

زی يها آن چني؛ ا«ن بزنريرا بلغزانر و او را به زم خون من پای ظالم»ه کدنی يچنۀ شدداعراند
قت هست؛ اما ين هم بوشی از رقيبه آن عظمت اسدت. در اۀ ه مربوط بران رادثکسدت ين

 ست.ين نيهرِف رتر ، ا
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 . هدف قیام امام حسین5-3

ه هرف آن بزرگوار کم ييطور بمونير ايم، باينکان يرا ب نيم هدرف امدام رسددياگر بوواه
س کچيم را هيه آن واجب عظکن يم از واجبا  ديواجب عظ يکعبدار  بود از انددام دادن 

ن واجب را اندام داده يغمبر اياندام نراده بود. نه پ -غمبريرّتی خود پ -ني بو از امام رسدد
 . ، نه امام رسن مدتبیاميرالمؤمنينبود، نه 

ی و ارزشددی و عملی اسددالم، جای مهّمی دارد. با رکّلی نظام فکه در بنای کواجبی بود 
 ن واجبين، به ايار اساسی است، تا زمان امام رسيلی مهم و بسين واجب، خيه اکنيوجود ا

 خ باشر. يتارۀ رد تا درسی برای همکن واجب را عمو میير اين بايامام رس عمو نشره بود،
ن ين واجب، در زمان امام رسيا اندامۀ نينر؟ چون زمکار را بکن ين ايرار چرا امام رس

 آمر؛ مداًل در زمان امام علی النقیش نمیين پينه در زمان امام رسددين زميش آمر. اگر ايپ
 خ اسددالم،يم تاريم و ذب  عظيعظۀ رد و رادثکار را امام علی النقی میکن يآمر، همش میيپ

الم میيامام علی النقی عل الة و السدّ ا در زمان ي م رسن مدتبیشر. اگر در زمان اماه الصدّ
ن، يردنر. در زمان  بو از امام رسددکآمر، آن بزرگواران عمو میش میيهم پ امام حددادق

س امر! پيش نيبت، پين هم در تمام طول رتور اامه تا دوران یيامر؛ بعر از امام رسيش نيپ
 ن واجب.يهرف، عبار  شر از اندام ا

در  دا؟کرد. در کاده يآن روز بشر پۀ آورد و در جامعرم کنبی اۀ لين نظام را به وسياسالم ا
دا نيمر توسعه داد. سؤالی در ايه و چنر شهر دکنه بود و بعر هم به ميه اسمش مرکای گوشه

ن خا به راه انراخته يرم بر روی اکغمبر ايه پکن  طاری را يه: اگر اکدنيمداندر و آن ابدا ی می
اسالمی ۀ ست؟ اگر جامعيف چيلکرد، تکخار  ای آمر و را از خا ا رادثهياسدت، دستی، 

ّو اسدالم و معارف اسالم که خوف انحراِف کر يی رسدين انحراف به جايمنحرف شدر؛ اگر ا
 ست؟يف چيلکبود، ت

 . انحراف حکومت و مردم از اصل اسالم5-4

ش يزی پين چيها چنلی و تيخ -شددونرو ت مردم فاسددر میيدکم. يدو نوع انحراف دار
شددونر، ه فاسددر میکو ت مردم يکن يکرود؛ لن نمیيام اسددالمی از بکارامدا  -ريدآمی
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های فاسر، شونر! از آدمن هم فاسر میينرگان ديشونر، علما و گوها هم فاسدر میومتکر
ها را بر، برها را ننر؛ خوبکف میيس را تحريشود.  رآن و رقا  حادر نمیين ححياحاًل د

ن سددمت يبه ا -مداًل  -ه اسددالمکننر! خّطی را کر میکنر را معروف و معروف را مکخوب، من
ننر! اگر جامعه و نظام اسالمی کمر عوض میيره است، حر و هشتاد درجه به سمت ديشدک

 ست؟يف چيلکزی دچار شر، تين چيبه چن
ی»غمبر را يت پين رواي، انيامام رسد

َ
ِه  َمْن َرأ ِه ثًا ِلَعْهِد اللَّ کَناُسْلَ انًا َجاِئرًا ُمَُّْتِحَلا ِلُحُرِم اللَّ

ِه  وِل اللَّ ِة َرسََُّّ نَّ ْثِم َو اْلُعْدَواِن ُثمَّ َلْم  ىْعَمُل فِ یُمَخاِلفًا ِلََُُّّّ ِه ِباْْلِ قًا َعَلى ياَن َحقِ کْر ِبَقْول  َو اَل ِفْعل  يَغ یِعَباِد اللَّ
ْن 

َ
ِه أ ن يتوانسددت به اغمبر میيا پيغمبر فرموده بود؛ اما آيبرای مردم خوانر. پ 1«ْدِخَلُه َمْدَخَلهیاللَّ

ه جامعه منحرف کم الهی و تی  ابو عمو اسددت کن ريندر؟ نه؛ چون اکم الهی عمدو کر
ندا دارد. در جوامعی يمی در اکرد. خرا رکاری کر يشره باشر. اگر جامعه، منحرف شر، با

 افی دارد. خريلکه خطر انحراف احو اسالم است، خرا تکر يآش میيه انحراف به رّری پک
 رآن و  -ف را فرموده استيلکن تيغمبر، ايگذارد. پف نمیيلکتای بیهيچ  تيانسان را در ه

ن ين اتوانر؟ چونر. چرا نمیکف عمو يلکن تيتوانر به اه نمیکغمبر ياما پ -انرث گفتهيرر
 غمبريه جامعه، منحرف شره باشر. جامعه در زمان پکرد کشدود عمو ف را آن و تی میيلکت

ه در يه معاوک و منحرف نشره است. در زمان امام رسنکبه آن ش هک اميرالمؤمنينو زمان 
ر آمره است، اما هنوز به آن يهای آن انحراف، پرلی از نشانهيومت است، اگرچه خکردس ر

 ّلی اسالم وجود داشته باشر.کو يه خوف تبرکره است يرّری نرس

 . اتمام حجت امام با مردم و حکومت5-5

است.  وفهکی به رؤسای يکی به رؤسای بصره و يکه: که، دو نامه نوشته است کرتر  در م
ن ببرم و يخواهم برعت را از بطور آمره است: من مینيرتدر  به رؤسای بصره، اۀ در نام

اه ر، ريانر! اگر دنبال من آمرردهکانر و برعت را زنره رانرهرا سنت را ميينم؛ زکا يسدّنت را ار
ای اسددالم و يه ارکف بزرگ را اندام دهم يلکخواهم همان تعنی میيراسددت با من اسددت؛ 

 غمبر و نظام اسالمی است.يای سّنت پيار
                                                           

 .680، ص 44محمربا ر مدلسی، همان،    .1
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سددی کتوانر اسددالمی نمیۀ س جامعيشددوا و رايوفه فرمود: امام و پکبعر در نامه به اهو 
ه کسی باشر کر يهاست. بانيانت و فساد و دوری از خرا و ايه اهو فسس و فدور و خکباشر 

ه خودش در اتاق خلو  فقا نماز کنينر؛ نه اکعنی در جامعه عمو ينر. کتاب خرا عمو که ب
نر و رس را  انون کنر، اخذ به  سددا و عرل کتاب را در جامعه زنره که عمو به کبووانر؛ بل

 جامعه  رار دهر.
رام از منازل، ححبتی با کن راه در هريه خار  شر. آن رتر  در بکاز م نيامام رسد

فرماير[ اگر می گونه فرمود:]رسول خراني،ا«تدهيب»ای موتلف دارد. در منزلی به نام لحنه
نر، ررام خرا را رالل که ظلم میکار اسددت کمی در جدامعه، بر سددِر کندر ردايسددی ببک

و  -نرکعمو نمی -زنرنار میکم الهی را کشددمارد، رشددمارد، رالل خرا را ررام میمی
ان مردم، با گناه، با دشددمنی و با ظلم عمو يدعنی در ميندر؛ کمران را بده عمدو وادار نمیيد

ه او يو با زبان و عمو، عل-ر بوديزياملش که مصددراق کِم فاسددِر ظالِم جاار، کرا -نرکمی
عمو را هم به همان سرنوشتی تفاوِ  بیِت بیکن سدايامت، اينر، خرای متعال در  کا رام ن

جناح  رار  يکحددف و در  يکعنی با او در ي؛ رده اسددتکه آن ظالم را دچار کنر کدچار می
 رد.يگمی

 مجری حکم خداوند . امام حسین5-6

از  یيکاورد؟ يف را به جا بيلکن تير ايسددی باکم را اندام دهر؟ چه کن رير ايسددی باکچه 
ه آن انحراف، به وجود آمره است. البته به شرط کغمبر، و تی در زمانی وا ، شود ينان پيجانش

رده کف نيلکره نرارد تيه فاکزی يت مناسددب باشددر؛ چون خرای متعال، به چيه مو عکدنيا
ر يبوشددر. باای نرارد و اثر نمیرهيننر، فاکاری بکت مناسددب نباشددر، هر ياسددت. اگر مو ع

 ت مناسب باشر.يمو ع
را شددره است. ي، هم آن انحراف به وجود آمره، هم آن فرحددت پنيدر زمان امام رسد

سی که يه بعر از معاوکنيرا شره است. برای ايرا انحراف پينر؛ زکام ير  ين بايپس امام رسد
رب َخمر و کت نمیيه رّتی ظواهر اسالم را هم رعاکره است يومت رسکبه ر ارهای کنر! ش 

ه  رآن ررف يدهر. علنر. تعّرضددا  و فسددادهای جنسددی را واضدد  اندام میکخالف می
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ر و علنًا موالف با اسددالم اسددت! منتها يگون میيزنر. علنًا شددعر برخالف  رآن و بر رّد دمی
رام کمردم عاّدی، هر! خواهر اسم اسالم را برانرازدست، نمیهامسلمانس يچون اسدمش را

ت بارتری در جامعه يه مو عکس که بارتر اسددت؛ هرکس کجای خودشددان را دارنر. البته هر
ی ا براياست برای خودشان، ن کهای عاّدی، ممشتر است. فساد آدميدارد، فسداد و ضررش ب

ه در ردس  رار گرفته است، اگر فاسر شر، فساد او کسی کای دور و برشدان باشر؛ اما آن عّره
دامنه ۀ زد و هميره اگر حال  شر، حالح او میکنر؛ همچنان کفتا را پر میۀ زد و هميرمی

 رد.يگرا فرامی
 هکاسالمی، طوری است ۀ عنی فتدای جامعيت مناسدب اسدت، يم مو عييگوه میکنيا

خ برسر. اگر در يدر همان زمان و در طول تار هاانسانن به گوش يام امام رسين است پکمم
ن به خاطر وض، يشدر. اام او دفن میينر، پکام يخواسدت  می نيه، امام رسديزمان معاو

ت يتوانسددتنر رّقانه مردم نمیکای بود ها به گونهاسددتيه اسدت. سدديومت در زمان معاوکر
ه، امام بود، ولی ين بزرگوار، ده سددال در زمان خالفت معاويسددون رس را بشددنونر. لذا هم

 ت آندا مناسب نبود.يرد؛ چون مو عکامی نياری، ا رامی و  کزی نمفت؛ يچ
دام ف را انيلکر آن تين انحرافی  رار گرفته اسددت. پس باين هم در مقابو چنيامام رسدد

ر عذری وجود نرارد. پس هرف، عبار  شر از ميت هم مناسدب اسدت؛ پس ديدهر. مو ع
ه راه، عوضی شره است و ک . چه زمانی؟ آن و تیياسدالمی به خّا ححۀ بازگردانرن جامع

ا هم ينه و شرايرده و زمکن را منحرف يسدانی، مسدلمکانِت يجهالت و ظلم و اسدتبراد و خ
 آماده است.

ن يا در ايواجب است. آسدت؟ چرا؛ به شدهاد  هم برسدر ين حدور ، واجب نيا در ايآ
ام و ي  نينر. اکچ فر ی نمیيای نرارد؟ چرا؛ هرهيام فايمر  يه به شهاد  برسر، دکحدورتی 

منتها  -ومتکچه به شددهاد  برسددر، چه به ر -ره دارديت، در هر دو حددور  فاکن رريا
 رد.کت کر ررير اندام داد؛ بايره دارد. باينوع فا يکرام، کهر

خ، متوّجه به ين واجب در طول تاريرد. اکام يواجب،   يکم برای انددا نيامدام رسدد
ۀ ه نظاِم جامعکرنر يه هر و ت دکنين واجب، عبار  اسددت از ايمسدلمانان اسددت. ا يکايک
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ابر، هر ير ييام اسالمی تغکّلی ارکه به کم آن است يانی شره و بيفساِد بن يکاسدالمی دچار 
 نر.کام ير  يمسلمانی با

ن کشهيرار شدود، مطمئّنًا فساد و انحراف، رکت احدالری تکام و ررير و  يين تغيو تی ا
شره ه نکغمبر يار را بلر نبود؛ چون زمان پکن ين راه و ايس اکچين خواهر رفت. هيشره و از ب

ه معصوم بود، اندام نراده کهم  اميرالمؤمنينه اندام نمرفته بود، کبود، زمان خلفای اّول هم 
قت، يخ اسالم داد و در رقيتارۀ لحاه عملی، درس بزرگی به هم از نيبود. لذا امام رسد

و يرد. هرجا فسددادی از آن  بکمه يمری بياسددالم را هم در زمان خودش و هم در هر زمان د
ار کر چه يه شما باکر يگووه و عمو خود میين در آندا زنره اسدت و با شيباشدر، امام رسد

ربال کاد يربال زنره باشددر؛ چون کاد يو  نيرسدداد امام ير ين اسددت؛ لذا بايف ايلکر. تينک
 گذارد.ن درس عملی را جلِو چشم میيا



 
 
 

 گفتار ششم:
 حضرت زینب کبری و امام سجاد

 

 

 . عظمت زینب کبری6-1

های اسالمی دارد، ن زن بزرگ در چشم ملتيه اکبزرگ است. عظمتی  زن يک بریک نبيز
ا خواهر ي، ه دختر علی بن ابی طالبکن اسددت يشددود گفت به خاطر اسددت؟ نمیياز چ
ن عظمتی را خلس يتواننر چنها هرگز نمیاسدت. نسبت ن بن علی و رسدن بن علیيرسد

 بری؟کنب ينفر مدو ز يکو کما، دختران و مادران و خواهرانی داشتنر؛ اما ۀ اامۀ ننر. همک

حضرت زینب کبری و امام سجاد

عظمت زینب کبری

پیروزی خون بر شمشیر

بصیرت و شجاعت زینب کبری

شرایط اجتماعی و سیاسی پس از عاشورا

دیدگاه سیاسی امام سجاد

در طول مدت امامتموضع گیری امام

نحوه فعالیت امام

، تجلی گاه مبارزه سیاسیبیانات امام سجاد

تاکتیک آغاز دوره سوم حرکت ائمه
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م انسددانی و اسددالمی او بر يت عظکطر موضدد، و رربری، به خاکنب يارزش و عظمت ز
ر. يطور عظمت بوشنيت او، به او اکم او، نوع رريار او، تصمکف الهی است. يلکاسداس ت

نر. بوش کرا میيهم نباشددر، عظمت پ اميرالمؤمنينلو دختر نر، وکاری بکن يس چنکهر
ت  بو از رفتن امام يت را شددناخت؛ هم مو عيه اوًر مو عکنداسددت ين عظمت از ايار عمر
ر شددنرکت روادثيت لحظا  بحرانی روز عاشددورا، هم مو عيربال، هم مو عکبه  نيرسدد

ها ن انتوابيرد. اکانتواب  يکت، يًا طبس هر مو عين را؛ و ثانيبعر از شددهاد  امام رسدد
شود؛ اش جرا میت، از شوهر و خانوادهيه برای مأمورکزن بود؛ زنی  يکنب را ساخت. او يز
های خردسددال و نوباوگان خود را هم به همراه برد؛ رس ه بچهکدو هم بود يدن دليبده همو 

 ه رادثه چمونه است.کرد کمی
ننر، او کر بيتواننر بفهمنر چه بانمی هاانسددانن يتره  ویکهای بحرانی در آن سدداعت

شددهاد  ز نمود. بعر از ير شددرن تدهيرد و او را برای شددهکبانی ير و امام خود را پشددتيفهم
ن زن ير، ايگرد يکا ظلمانی شددر و دلها و جانها و آفاق عالم تاريه دنکن بن علی هم يرسدد
خ يی تارهاانسددانن يه فقا وارترکر يی رسددينب به جاير. زينوری شددر و درخشدد يکبزرگ 

 تواننر به آندا برسنر.امبران میيعنی پيت يبشر
ن زن است يدهر. اوار نشان میجور خودش را در شرااا دشنيمؤمن، اۀ ن جوهر زنانيا 

مردان بزرگ عالم و زنان بزرگ عالم. انقالب نبوی و انقالب ۀ ه الموسددت؛ المو برای همکد
ر؛ يرهص بير در فتنه، رس را تشوير شماها نتوانستيگونر؛ میکشدناسی میبيعلوی را آسد

زه ير روی نبغمبر سددرش يپۀ ه جمرگوشددکن شددر يده اير؛ نتينکتان عمو فهير به وظينتوانسددت
 ر.يشود فهمندا میينب را ايرفت. عظمت ز

 . پیروزی خون بر شمشیر6-2

روز يه وا عًا پک -روز شرير پيبر شمش ربال، خونکۀ شدود در عاشدورا، در رادثه گفته میکنيا
نظامی با ۀ ربال تمام شر. رادثکنب بود؛ و اّر خون در يروزی، رتر  زين پيعامو ا -شدر

ه موجب شر کزی ير؛ اما آن چيان رسيعاشورا به پاۀ ای رس در عرحروهيست ظاهری نکشد
روزی  طعِی داامی شود، عبار  بود از منش يپ يکو به يسدت نظامِی ظاهری، تبرکن شديا
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 نيز مهمی اسددت. ايلی چين خينب بر عهره گرفت؛ ايه رتددر  زکبری؛ نقشددی کنب يز
 وی  رار دارد.يروادث مهم تار ست؛ زن در متنيخ نيتارۀ يه زن در راشدکرادثه نشدان داد 

 سددت، اظهارنظريررف زدن معمولی ن يک وفهکبری در بازار کنب ينشددرنی زفراموشۀ خطب
اسالمی در آن دوره ۀ م از وض، جامعيو عظيتحل يکست؛ يت بزرگ نيشدوص يکمعمولی 

است. شره  انيم در آن شرااا بين مفاهيترن و ینیيترسيلما  و با عمکن يباتريه با زکاست 
 ت  وی است. ين شوصير؛ چقرر اينيت را ببي ّو  شوص

رد. کگونه ححبت مینيلما  رسا، آن هم در آن شرااا دشوار، اکن يان  وی، با اين بيبا ا
نب نشسته باشنر، گوش فراداده باشنر، او يعره مستم، جلوی رتر  ز يکه کجور نبود نيا

داران دشددمن دور و زهيعره دشدمن، ن يکها خطبه بووانر؛ نه، نيبی برای ايخط يکهم مدو 
ه مسلم را کهاای الحال رتور داشتنر؛ همانعره هم مردم موتلف يکانر؛ برشدان را گرفته

ی هااردنر، همانکن نامه نوشتنر و تولف يه به امام رسکهاای اد دادنر، همانيبه دست ابن ز
نر ها بودنيا -شدان موفی شرنريهاافتادنر، توی خانهمی اد درير با ابن زيه باکه آن روزی ک

ه ضددعف نفس نشددان دادنر، رار هم نماه کسددانی بودنر کعره هم  يک -وفهکتوی بازار 
ر عر نيبری با اکنب يننر. رتددر  زکه میينندر، گريبرا می اميرالمؤمنيننندر، دختر کمی

خ يزنر. او زن تارم ررف میکمحجور نير  دابو اعتماد مواجه اسددت، اما اينداهممون و ی
 .فه دانستيشود زن را ضعست. نمیيفه نيمر ضعين زن، دياست؛ ا

 . بصیرت و شجاعت زینب کبری6-3

نب يت زکبری با ی مانره است و امروز در دسترس ماست، عظمت ررکنب يانا  زيه از بکآنچه 
ن همه ي، امام او را، رهبر او را با اابان، برادر او رايب يک.. دو روز  بو در .دهدر.بری را نشددان میک

 ريان را اسددکودکزنان و ر نفرن جم، چنردهيانر، ان بردهيها از بنيزان و جواندان و فرزنران و ايعز
ننر، کانر دارنر تماشددا میانر در مقابو چشددم مردم، روی شددتر اسددار ، مردم آمرهانر، آوردهردهک

ن ين شددرااا بحرانی، ناگهان ايچن يکننر؛ در که میيننر، بعتددی هم گرکبعتددی هلهلده می
ر بر روی منب اميرالمؤمنينه پررش کبرد ار میکنر؛ همان لحنی را به کر عظمت طلوع میيخورشد

لما ، با کزنر؛ با همان جور برد؛ همان جور ررف میار میکخالفدت در مقدابدو امت خود به 
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ه تظاهر کسانی کگرها، ای ای خرعه»همان فصدارت و بالیت، با همان بلنری متمون و معنا: 
جور نير؛ اما در امتحان ايت هستيرو اسالم و اهو به دنبالهکر يردکر خودتان باور هم ير! شايردک
رکر. مدو آن يوری نشدان دادکجور نير، در فتنه ايم آوردک و به يرسر، تبيره پشم را میکر يسی ش 

ره. شددما يسددينرۀ ا پنبينر به همان پشددم کو میيتبرنر، کنر، بعر نوها را دوباره باز میکنخ می
ال ير، خيمان دارير ايردکال ير، خيسددان نبود. به خودتان مغرور شددريکرفتارتان، زبانتان با دلتان 

ه وا ، کر؛ در رالی يهست اميرالمؤمنينرو ير همچنان پيردکال ير، خير همچنان انقالبی هستيردک
با   1ر.يا ندا  دهر خودتان رير، نتوانسددتياايبا فتنه بربۀ مقابلر ر از عهرين نبود. نتوانسددتيه اي تدد

خودتان  ۀهای خودتان را، گذشتردهکوباطوص نرادن رسيرتی، با نشناختن فتا، با تشويبصدبی
، باطن کگری؛ اما باطن، باطن پومان، دهان پر از ادعای انقالبیير. ظاهر، ظاهر ايردکرا بداطدو 

 شناسی است.بين، آسيبادهای موالف. امقاومت در مقابو بی

 . شرایط اجتماعی و سیاسی پس از حادثه کربال6-4

،  بو از خودشان اوضاع اامهر شره که آن رتر  و تی دربار ونق روايتی از امام حادق
اُس  ْرَتدَّ اِ »کردنر، فرمودنر: می ححبت  مردم پس از امام رسين 2«َثََلَثة ِإالَّ  ِن ياْلُحَُّ  َبْعَد  النَّ

پنج نفر و بعتی روايا  هفت نفر هم ذکر  تنفر و در روايتی ديمر هس 6مرتر شدرنر ممر 
گوير: از می -ابوعمرمهری استاش که راوی -در روايتی که از رتدر  سدادانر. کرده

ُروَن  َنِة یِباْلَمِد  اَل  َو  ةَ کِبَم  َما»شددنيرم که فرمود:  امام سددداد َنای َرُجًَل  ِعشََّّْ مکه و ۀ در هم 3«ِحبو
 نر.ردامی مرينه بيست نفر نيستنر که ما را دوست

ترسی شددرنر، لکن آنچنان  عوبمقراری مردم مر شدهاد  امام رسدينۀ بعر از رادث
دليلش هم اين است که  د.زرا به هم بري روان اهو البيتينبود که به کلی نظم تشکيال  پ

                                                           

ْفَرة  » .1 ِتی يا َدْهَو اْلکوَفِة يا َدْهَو اْلَوْتِو َو اْلَغْرِر َو اْلَوْذِل َدَر َفاَل َرَ َأِ  اْلَعْبَرة  َو َر َهَرَدِ  الزَّ کْم کَمَدِو الَّ َما َمَدل   ِإنَّ
َلف   ٍة َدْنکاثا َهْو ِفيکْم ِإرَّ الصَّ وَّ ْدب  « 5»َنَقَتْت َیْزَلها ِمْن َبْعِر    َنف   َو اْلع  َماِء َو « 3»َو الشَّ َو اْلکِذب  َو َمَلس  اْْلِ

ْعَراء
َ
ق، 8416مشهر، مرتتی، اْلرتدا  علی دهو اللدا  )للطبرسی(،  ارمر بن علی طبرسی، «َیْمز  اأْل

 .614، ص 0 
 .844، ص 43محمربا ر مدلسی، همان،   .2
 .031، ص 64همان،   .3
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 اتی مشدداهرهکوردنر، ررآبينيم رتی در همدان هنمامی که اسددرای کربال را به کوفه می مدا
 شود که اين ررکا  راکی از وجود تشکيال  شيعه است.می

گويم منظور يک تشکيال  منسدم می سدون« تشدکيال  پنهانی شديعه»البته و تی از 
اعتقادی های رمان رابطهباشر، بلکه منظونمی کامو به شکلی که امروز در دنيا معمول است،

 بر پنهانی کارهای به نمايرمی کنر و وادار به فراکاریمی اسدت که مردم را به يکريمر متصو
 کنر.می را در ذهن ترسيم مدموعه يک نتيده در و انميزدمی

ۀ داشت از  بيو وا عهايی حور  اين روادث از رادثه عاشورا شروع شر و دنباله هر در
کردن ررکت توابين در عراق و شددهاد  موتار و شددهاد  ابراهيم بن مالک رره و سددرکوب 

خواهانه تشي، اشدتر نوعی و ديمر بزرگان شديعه؛ که پس از شهاد  اين عره، ررکت آزادی
  در نهايت یربت و تنهايی با ی مانرنر. سرکوب شر و پيروان اامه

 . دیدگاه سیاسی امام سجاد6-5

شدصدت و يک هدری به امامت رسيرنر در سال نود و چهار  در عاشدورای سدال امام سدداد
 گوار همان هرف را دنبال کردنر که پرر دنبالرمسموم شره و شهير شرنر. در تمام اين مر  آن بز

که چه مرارلی را پيمودنر  ررا پيميری کني کردنر. اکنون با اين بينش جزايا  کار امام سدادمی
را به دسددت آوردنر. تمام جمالتی که آن هايی ر و چه مو عيترا به کار بردنهايی و چده تداکتيک

يی که خوانرنر و مناجا  و راز و نيازهايی که به هاررکاتی که داشتنر و دعا -رتدر  بيان کردنر
  .حور  ححيفه سداديه درآمره است، تمام اينها را با توجه به آن خا کلی باير تفسير کرد

و دشوارترين دوران امامت شيعه را چشير، برخی  پس از پرر زنره مانر سدال سدی و پنج
 استنشسته و به عبار  مشغول بوده و کاری به سيای گوينر که ايشان در گوشهمی مورخان

ه هر کس بر توانر با سياست کاری نراشته باشر. و سيرنمی نراشته است. ولی دير که امامت
گيری کلی آن شوص را برانيم سپس شود که ما جهت می معنای وا عی کلمه، آنماه روشدن

گيری کلی را داشددتيم، آن روادث جزای به روادث جزای زنرگی او بپردازيم. اگر آن جهت
وليت ئار  در آمرنر، در رقيقت مسسبا آن وضد، بيماری به ا امام .کنرمی هم معنی پيرا

 از آن لحظه آیاز شر. امام سداد
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خواستنر به چنين ررکا  آشکار و می ايان شدرآدر  از جمله امام سدداد اگر اامه
برای رشر مکتب اهو  ایشر و هيچ زمينهمی  هر آميزی دسدت بزننر، يقينًا ريشه شيعه کنره

توانسدتنر آشکارا به نمی مانر، ونمی و دسدتماه وريت و امامت در دوران بعر با ی البيت
ه دسددت گيرنر و آشددکارا مقاومت .. ملحس شددونر، يا رهبری آن را ب. يام موتار يا رنظله و

 مسلحانه کننر.

 در طول مدت امامت امامهای موضع گیری. 6-6

 موضوع گيری در برابر عبيرالله بن زياد و يزير که بسيار شداعانه و فراکارانه بود. الف.
موضد، گيری در مقابو سرف بن عقبه؛ کسی که در سال سوم رکومت يزير و به امر ب.

ويران کرد و اموال مردم را یار  نمود. در ايندا موضدد، گيری امام بسدديار نرم و او، مرينه را 
 ماليم بود.

و هوشمنرترين خلفای ترين در رويارويی با عبرالملک بن مروان،  وی ررکت امام .
 ، که گاهی تنر و گاهی ماليم بود.اميهبنی

 برخورد با عمر بن عبرالعزيز. د.
 که به دوستانشان کردنر.هايی ن، و توحيهبرخورد با اححاب و يارا .ده
 .مر راکممستهای برخورد با علمای دربار و وابسته به دستماه و.

 . نحوه فعالیت امام6-7

ست، بيشترينش معارف است، اما باز معارف را هم ا بيشدترينش زهر کلما  امام سدداد
 امناسب بودن وض،، اجازهور که گفته شر اختناق در آن دوران و نطباس دعا، چون همان لدر 

پرده و حدري  و روشن ررف بزننر؛ نه فقا بی بوواهر با آن مردم داد که امام سددادنمی
گماشته هايی ، جاسوسخواسدتنر. رتی برای امامنمی گذاشدتنر مردم همنمی هادسدتماه

 داخلی و خصوحی ايشان را به او گزارشۀ رتی مسئل بودنر که وضد، زنرگی امام سدداد
رسدر، وض، فرق کرده بود، اين به خاطر می که بينيم که دوران امام با رمی دادنر. و مامی

 است. امام سدادۀ زرما  سی و پنج سال
قام م ،اين است که تفکر احيو اسالمی يعنی تورير، نبو  بزرگترين نقش امام سداد
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اسددت و مهمترين نقش  چيزها را تروين کردهۀ معنوی انسددان، ارتبداط انسددان با خرا و بقي
های گيری معنويا  و ررکت در راه رسدديرن به آرمانسددداديه همين بود. هرفۀ حددحيف

معنوی و اسدالمی، و انسدان را در رابطه با خرا و در رابطه با تکاليف  رار دادن و اين درست 
 کرد. و اولين کار اماممی مقدابو آن چيزی اسددت که ررکت مادی مردم آن روز ايدادۀ نقطد

تفکر درست اسالمی به حور  وا عی خود در فتای جامعه اسالمی  ]اين بود که[ سداد
 محفوه بمانر و از بين نرود.

 ،و با آن روش که از آن رتدر  نقو شدره است ايشدان از طريس دعا و از طريس موعظه
هن خواهنر در ذمی کننر، آنچه را کهمی ضمن اينکه به ظاهر دارنر مردم را موعظه و نصيحت

 و کننر و اين بهترين نحو انتقال و القای ايراولوژیمی بده مردم القدا ،آن را ،مردم جدا بميرد
 است. درست افکار

ايداد رکومت اسالمی است و همان گونه که  برون شک هرف نهايی رتر  سداد
آمره است خرای متعال سال هفتاد را برای رکومت اسالمی در  در آن روايت امام حادق

به شهاد  رسير، به سال  نظر گرفته بود و چون در سدال شدصت رتر  رسين بن علی
حدر و چهو و هفت، حدر و چهو و هشت به تاخير افتاده اين کاماًل راکی از اين است که 

 می است.ايداد يک رکومت اسال و ساير اامه هرف نهايی امام سداد

 سیاسیۀ ؛ تجلی گاه مبارز بیانات امام سجاد. 6-8

 کنر، امام سدادمی ر با مردم ححبتمعاشدورا، جور ديۀ بعر از وا ع آری، امام سدداد
کنر، لذا از اول تا آخر که نماه نمی برای آنها که سدون او را  بول دارنر، به آيا   رآن استناد

 کنير، آيه  رآن بسيار کم است.
 .ش و روال موعظه استوکننر که رمی از روشی استفاده ايشان

به زبان  نيم که امامان يبمی مردم اسددت،ۀ بنابراين، در بيان عمومی که مربوط به عام
موعظده معدارف اسددالمی، و از جمله آن معارفی را که مورد نظر خاص خود آن رتددر  

آنچه در  .چيزها را ياد بميرنرکنر که مردم اين می کنر، و سعیمی هست، در ذهن مردم زنره
 مردمۀ که خطاب به عام بيانا  اماماول اينکه  :دو نکته است توجه است، رداين خطاب مو
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از نوع آموزش نيسددت، از نوع تذکر و يادآوری اسددت و ديمر اينکه در خالل مسددااو  اسددت
 کنر.می گوير، ناگهان بر مساله امامت نيز تکيهمی اسالمی که

شددود، برای دسددتماه يک می موعظه، در زبان يک آدم زاهر و عابر بيان و تی بده زبدان
کنر، يعنی اين  رر رسدداسدديت برانميز نيسددت. ايشددان رتی می ارمقراری  ابليت  بول پي

 خاحی است.ر بياناتی دارد که خطاب به عر
ای  ر، کهکن ايشان بيشتر کارشان اين بود که مردم را متوجه خرا کنر، متوجه  بر و  يامت

از اين گونه سددون گفتن،  مردم خودتدان را برای فردا آمداده کنيدر. بنابراين مقصددود امام
خواهر، عا بت می «رساله الحقوق»، «سداديهۀ ححيف»ايشان در کتاب  کادرسدازی است.

 کار ما را نيک کننر.

 سوم حرکت ائمهۀ تاکتیک آغاز دور . 6-9

تشکيال  تشي، را بر دوش داشتنر و اگر بوواهيم ر وليت ادارؤمهمترين بار مس[ ]امام سدداد
در مکه، يعنی آن چنر سال اول که رتی  تشبيه کنيم، باير اين دوران را به دوران آیازين پيامبر

دوران ددد  را به دوران دوم مکه دوران امام با ربتوان . شاير ]تشبيه کنيم[ دعو ، علنی هم نبود
 بعری دعو .های پس از آن را به دورانای هتشبيه کرد و دوران - علنی شرن دعو

 و امام کاظم های تنری که ما در برخی از کلما  امام حادقمطمئنًا اگر آن برخورد
زد، عبرالملک مروان که در او  می سر کنيم، از امام سددادمی مالرظه و امام هشدتم

را برچينر و مدردًا کار از  توانست بساط تعليما  اهو بيتمی  رر  خود بود، به آسانی
سدر شدروع شود و اين عمو عا النه و توام با جزمی نبود. لکن با اين رال در ربالی کال  

 که ارتماًر مربوط به اواخر زنرگی و دوران طورنی امامت اين بزرگوار هم امدام سدددداد
 .شودمی از تعرض با دستماه خالفت مشاهرههايی يا جلوهها باشر، اشارهمی

 خلفای پايماه .. يک شدکو در بيان موض،.آميز در چنر شدکو بودتعرضهای اين جلوه
 که تعليمدا  معمولی و عدادی دينی. ردريدی از امام حددادق پوشددش در اسددت اموی

 يِه لَ َع  ْم وهُ لُ َم ا َح ذَ ى اِ کَ لِ  رِک الشََِّّّ  عليَم وا تَ ُق  لِ یَ  ْم لَ  َو  االیماِن  عليَم تَ  اَس وا النَّ ُق طلَ اَ  ةَ يَّ َم اُ  ىنِ بَ  نَّ اِ »فرماير: می
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برای مردم راه فرا گرفتن ايمان را باز گذاشددتنر، اما راه فرا گرفتن شددرک را  اميهبنی 1«وفُ ِر ْع یَ  ْم لَ 
 اميهنیببسدتنر، برين خاطر که اگر مردم را به شدرک کشانرنر، مردم شرک را نشناسنر. يعنی 

راج، به نماز و رج و زکا  و روزه  -مله اامهجو از  -دادنر که علما و اهو دينمی اجازه
.. و همچنين راج، به تورير و نبو ، سون بموينر و ارکام الهی را در اين گونه .و عبادا  و

های گذاشدتنر که راج، به مفهوم شدرک و مصاديس و جلوهنمی موارد بيان کننر. ولی راه را باز
 معارف مربوط به شددرک را به مردمآن در جامعه بحدی کننر و مردم را بياموزنر، زيرا اگر اين 

آنها را دارنر  اميهبنین چيزی که آفهميرنر می فهميرنر که مشرکنر،می آموختنر، آنان فوراً می
شددناختنر که عبرالملک و ديمر خلفای می دهنر شددرک اسددت؛ فوراً می به سددوی آن سددوق

 در کنر، از آنها اطاعت و کسی کهانر طوایيتی هسدتنر که در برابر خرا  ر علم کرده اميهبنی
 به مربوط معارف مردم دادنرنمی اجازه که بود جهت اين به. است آورده رو شرک به رقيقت

 . گيرنر فرا را شرک

                                                           

 .833، ص4ق،   8403دارالحريث، ،  م، کافیبن يعقوب کلينی،  . محمر1
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گيرنر و از مسااو می گرد او را ،و ديمر مناطس شود، جماعت انبوهی از مردم خراسانمی وارد
 کننر. می فقهی سوال

 . مبارزه با تحریف معارف و احکام اسالمی2-2-2

اندام تر و گستردهتر و مبسوطتر مشدروح ،اين ]تحريف[ چيزی بود که در دوران امام با ر
هنر رکومت اسالمی خوامی ]اينکه[ اامه. دادنرمی تحريف را هم از چنرين راه اندام .شدر

چه باير بکننر؟ اولين کار اين  ،خواهنر نظام علوی را بر رار بکننرمی درست را بر سر پا کننر
اسدت که ذهنيت مردم را عوض کننر؛ فرهنگ به احدطالح ضر اسالمی را که در ذهن مردم 

رير واز آنها بميرنر و جای آن را با فرهنگ خوبی و ححيحی و  رآن رقيقی و ت ،رسوخ کرده
وا عی جايمزين کننر؛ اين همان مبارزه فرهنمی است. پس مبارزه فرهنمی فقا نشستن و از 
ارکام اسدالم چيزهايی را بيان کردن برون يک جهت گيری، برون يک سمت گيری انقالبی 

 و مبارزی نيست، اين مبارزه نيست. 
های اکم بر ذهنبلکه مبارزه فرهنمی اين است که سعی کننر ذهنيت مردم را و فرهنگ ر

مردم را عوض کنندر تدا راه برای رکومدت الهی هموار کنندر و راه را بر رکومدت طایوتی و 
 اين کار را شروع کرد.  شيطانی ببنرد و امام با ر

اسالمی بود. های با ر العلم ارولين يعنی اين ؛ رتدر  شکافنره رقايس  رآنی و دانش
گرايش پيرا کردنر به  م بودنر در زمان امام با رلذا بسدياری از مردمی که افراد متوسطی ه

به مکتب امامت به همان چيزی که در عرف رايج امروز ما به او تشددي،  بيتمکتدب اهو
گفت می کرد و مطالب را به اومی با او ارتباط پيرا شددود. هر کسددی که امام با رمی گفته

بود که يک کار بسدديار  اول امام با رشددر. اين کار می کرد و عوضمی ذهنيت او تغيير پيرا
 هم اين بود. مهم و اساسی بود و بيشترين کار امام با ر

 . تربیت شاگردان2-2-0

همين بود که کسانی را که از شاگردان خود و از دوستان خود  يکی]ديمر[ از کارهای امام با ر
ژه آن شاگردان وي -ر برهرتربيت کنر، بار بياورد، به حدور  اختصداحی آنها را مورد توجه  را

بعر آنها را به همريمر وحدو کنر و در سدرتاسر دنيای اسالم آنها را به عنوان يک ددد  رتدر 
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نايب خود بمذارد که آنها کار آن رتددر  را دنبال کننر  ، طبی، يک رکنی، به عنوان وکيو خود
دهی اين سددازمان .و ادامه تبليغا  و تعليما  آن رتددر  را به گردن بميرنر و به عهره بميرد

شدروع شره بود، اما در زمان آن رتر   بود، که از زمان  بو از امام با ر پنهانی امام با ر
به او   يک هيدان بيشددتری پيرا کرد و البته در زمان امام حددادق و امام موسددی بن جعفر

در روايا  بينير می لذا شما .خودش رسير؛ اين هم کار ديمر بود که کاری بود بسيار خطرناک
مدو جابر بن يزير انر، شناخته شره« اححاب الّسر» به عنوان  بعتدی از احدحاب امام با ر

عفّی، جابربن جعفی به عنوان احددحاب السددر، راز داران ]بود[ دسددتماه هم هر و ت اينها را .ج 
 داد.می فشارها  رارترين کرد، اين جور افراد را زير سوتمی پيرا

 نوزده ساله امامت امام باقر . گذری بر دوران7-2

 در آخرين لحظا  عمر، او را به پيشدوايی شيعه و جانشينی خود بر -امام سدداد -پررش
کنر. می گزينر و اين منصدب را برای او در رتدور ديمر فرزنران و وابسدتمانش مسددومی

 انبرو نشحدنرو ی را که به زبان روايا ، انباشته از دانش يا راوی سالح رسول الله است، 
 سددپس خطاب به ديمران .«محمر! اين حدنروق را به خانه ا  ببرای »فرماير: می دهر ومی
ويا و گ .«در اين حنروق از درهم و دينار چيزی نيست، بلکه انباشته از علم است»: گويرمی

د  و فرمانرهی انقالبی -دانش - بدرين ترتيب و با اين زبان، ميراث بر رهبری علمی و فکری
 کنر.می را به راضران معرفید  سالح پيامبر

گيری خصمانه خود بر اسداس درک عميس همين وا عيت نابسامان اجتماعی، امام موض،
که آفريننرگان  -فکری و فرهنمی؛ يعنی شددعرا و علمای خود فروختههای را در برابر  رر 

اگر  ،ماتت خود بر سر آنانش سازد و با فروکوفتن تازيانۀمی مالبر -جو ناسالم فکر اجتماعنر
خبرشان، موجی از تنبه و هوشياری بی رواننه در وجران خفته خود آنان، در ذهن و دل دنباله

 انميزد.می بر
بار زنرگی از وا عيت تلخ و مرار ای امام در هر فرحددت مناسددبی با نشددان دادن گوشدده

 لا بر امام و يارانشمسهای که از سوی  رر هايی شديعی و تشدري  فشارها و شر  عمو
کنر و خون مرده و راکر آنان را به می رود، ارسدداسددا  و عواطف مردم یافو را تحريکمی
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های بوشددر يعنی آنان را آماده گرايشمی کرخ شددره آنان را هيدانیهای آورد و دلمی جوش
 سازد.می انقالبیهای تنر و جهت گيری

ديمر برخوردار هايی امام با شدديعيان از ويژگیتر، روابا محرودتر و مطمئنای در دايره
کنيم که در پيکره زنره، مغز متفکری را می امام را آن سدان مشاهره ،اسدت. در اين ارتباطا 

 و برنه ها.ها را در کار تغذيه انرامای در رابطه با اعتا و جوارح، و  لب تپنره
اسم رج با آن رتر  همراه شر. در مر ،ياران راز دار امامترين يسار از نزديکبنفتديو

 گوير: در جاهليت برين گونهمی نمرد ومی گردنر،می امدام بده رداجيانی که پيرامون کعبه
گرديرنر! فرمان آن اسددت که به سددوی ما کوچ کننر و پيوسددتمی و دوسددتی خود را به ما می

بارالها! »: گويرمی -از  ول ابراهيم - بمويندر و يداری خويش را بر مدا عرضدده کننر.  رآن
 به جابر جعفی در نوستين ديرارش با امام سفارش«. از مردم را مشدتاق ايشدان کنهايی دل
کنر که به کسی نموير از کوفه است، وانمود کنر از مردم مرينه است. و برين گونه به اين می

يان از آیاز نمشداگرد نوآموز که گويا  ابليت فراوان او برای تحمو اسدراسدر امامت و تشي،، ا
آموزد و همين شاگرد مستعر است که بعرها به عنوان می داری و کتمانبوده است، درس راز

 رسر.می شود و کار او با دستماه خالفت به ايندامی حارب راز امام معرفی
 نوزده سدال دوران رهبری امام ماننر خطی مسدتقيم و متصو و روشن، با اين وض، سپری

هم آموزنرگی ايراولوژی هسددت، هم سددازنرگی فرد؛ هم  ،آنشددونر؛ نوزده سددالی که در می
تداکتيدک مبدارزه هسددت، هم سددازمداندرهی به جم، و ايداد تشددکو ؛ هم رفظ و تراوم 

حه تر. و خالگيری سدياسدی هست، هم تقيه و برافروزنرگی امير هر چه بيشتر و راسخجهت
هنمامی  ،و سراندام .و سنمالخی حعب العبور جهرونوزده سدال مبارزه و گذر از روی جر
هنمامی که دشدمنان سددوگنر خورده نهتت علوی با  ،که اين عمر کوتاه پر برکت پايان گيرد

 البال ازپنرارنر که نفسی به رارتی خواهنر کشير و فارغمی رفتن سدلسدله جنبان اين نهتت
در مرزها شمار خود در داخو کشور و بی هایمبارزا  تبليغاتی شيعه، به دردسرها و گرفتاری

آخرين برق جان شکاف خود  ،خواهنر پرداخت، خاکستر گرم و سوزاننره اين کانون مشتعو
 آورد.می را بر بنيان رژيم اموی فرود
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 به شام . احضار امام باقر7-3

تر، ماجرای جلب و ارتددار آن در ميدان جريدانا  مهم اواخر زنرگی امام، از همه معروف
گاهی از چمونمی موض، امام در برابر رتر  به شام، پايتوت رکومت  اموی است. برای آ

و طبس برخی از روايا ، امام ددد  را دهر امام با رمی خليفه اموی دستور ،دستماه خالفت
دستمير و به شام اعزام کننر. امام را  -فرزنر جوان و يار و همکار نزديک پرر را نيز ،حادق

نشينان خود دستورهای رزم به مدلسيان و راشيهآورنر. هشام  بال می به شدام و  صر خليفه
رو به رو شدرن با امام، ديکته کرده اسدت.  رار است ابترا خود خليفه و سپس  را برای هنمام

سيو تهمت و شماتت را به سوی امام سرازير  -که همه از رجال و سدراننر -رتدار مدلس
 کنر:می نماينر. وی از اين کار دو منظور را تعقيب

روريه امام را تتددعيف کنر و زمينه را برای هر ها و دشددنامها آن که با اين تنرینوسددت 
رسددر، آماده سددازد و ديمر آنکه خصددم را در ديراری که ميان می کاری که مقتتددی به نظر

ه وسيله همه افراد جبهرهبران دو جبهه متواحدم تشکيو شره محکوم کنر و برينترين عالی
که به برکت بلنرگوهای هميشه آماده خليفه، ماننر خطبا و ددد  وميتاو را با نشر خبر اين محک

 خل، سالح کنر.د  است شوص خليفه بوده و  ابو اجراهای عمال و جاسوس
واردی باير به خليفه، آن هم با خالف رسم و سنت معمول که هر تازهشدود و برمی امام وارد

کنر و با اشاره دست، آنان می رو ذکر لقب موصوص اميرالمومنين سالم دهر به همه راضران
 نشينر.می آنکه منتظر اجازه بمانربی سالم عليکم و آن گاه: گويرمی سازد ومی را مواطب

 .کنرمی کشددر و برنامه را شددروعمی از اين رفتار، آتش کينه و رسددر در دل هشددام زبانه
سوی خود، ميان آنان شما اورد علی هميشه ورر  مسلمانان را شکسته و با دعو  آنان به »

وتی ل«. اير و از سدر نابوردی و نادانی، خود را پيشوا و امام پنراشته ايررخنه و نفاق افکنره
نوکران و جيره خوارانش هر يک سونی  ،شود. پس از اومی گوير و سداکتها میاز اين ياوه

 دهنر.می رارگوينر و هر کرام به زبانی امام را مورد تهمت و مالمت  می در همين ررود
کننر، رتر  می و تی همه سکو  .امام در همه اين مر  خاموش و آرام نشسته است

ايسددتدر و بده رتددار، پس از رمدر و ثنای خراونر و درود بر پيامبر، در می خيزد ومی بر



 1مصباح    32

 کشر؛می هرفی آن جم، پراکنره را به رخشدانبی جمالتی کوتاه و تکان دهنره سدردرگمی و
کوبر؛ مو عيت می بر سددر و رويشددانای آلت فعو بودنشددان را همچون تازيانهاختياری و بی

، استددد  هرايتددد  خود و پيشدينه افتوارآميز خانرانش را منطبس با برترين معيار اسدالمی
خرا در تاريخ است، های فرجامی راه خود را که برابر با سنتسازد و سراندام نيکمی روشن
ها؟! و چه  آدمای  رويرمی نماير: به کدامیتر آنان را متزلزلکنر و روريه متزلزل می مطرح

به وسدديله ما بود که خراونر گذشددتمان شددما را هرايت  ؟انرسددراندامی برايتان در نظر گرفته
اگر شددما را امروز دولتی  .زنرمی هر پايان به کار شددماکرد، و به دسددت ما نيز خواهر که م  

 خواهر بود و پس از دولت ما، کسی را دولت نيست. مستعدو است، ما را دولتی ديرينه

 . زندانی و تبعید امام باقر7-4

دهر امام را به زنران بيفکننر؛ يعنی عمال به ضعف روريه و نارسايی منطس می هشدام دستور
زنديرهای پردازد و هممی کنر. در زنران، امام به روشددنمری و بيان رقايسمی خود اعتراف

گذارد؛ به طوری که از زنرانيان کسی نمانر که سون او را از بن دنران می رخود را تحت تاثي
اين موضوع  .کننرمی ماو ، را به هشام گزارش ،نپذيرفته و دل بسدته او نشدره باشر. ماموران

سال به حور  ويژه شام را از دسترس تبليغا  علوی دور ها برای دسدتماهی که در طول ده
دهر آن رتدر  و همراهشان را از می تحمو نيسدت. هشدام فرماننماه داشدته مطلقًا  ابو 

 از مدرينه نيسددت؛ شددهری که در آنتر زندران بيرون آورندر. هيچ جدا برای آندان منداسددب
هميشه و بيشتر. و در حور  لزوم، های گيریسوتو ها انر؛ البته با همان مرا بتزيستهمی

 ستر و خانه خودش نابود کردن و بارب سدرو حدرا رريف را دربی فرود آوردن ضدربه آخر، و
که  -تنرروهای را به گردن نمرفتن. پس به دستور هشام آنان را بر مرکب« امام کشی» تهمت 

تازنر.  بال دستور داده شره می نشاننر و به سوی مرينهمی -کننرمی و فه طیبی سراسر راه را
له مغتوب معامله کنر و به آنان نان است که در شهرهای ميان راه، کسی رس نرارد با اين  اف

گيرد. می آب و نان پايانهای رونر و ذخيرهمی و آب بفروشدر. سده شبانه روز با اين وض، راه
بنرنر و از فروختن توشه می راها اهو شهر طبس فرمان، دروازهانر. اکنون به شهر مرينه رسيره

 انر.کوه آمرهياران امام از گرسنمی و تشنمی به ِش  .کننرمی امتناع
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رود و با رساترين فرياد خود بر اهو شهر می امام بر فراز بلنری که بر شهر مشرف است 
مردم شدهر سدتم پيشدمان! منم ذخيره خرا که خرا درباره آن گفته است: ای »زنر: می نهيب

جا به ناگهان يک هوشددياری و شددهامِت «. ذخيره برای شددما نيکوتر اسددت، اگر مومن باشددير
 خبر را هشددراربی کنر. مردی از اهو شددهر، همشددهريان فريب خورده ومی توطئه را خندی

گردد که اين همان نهيبی اسدت که شدعيب پيامبر بر سر گمراهان می دهر و به آنان يادآورمی
کندر کده هم اکنون در برابر همدان پيدامی  رار دارنر که روزی می خود زد. و بده آندان تفهيم

برابر آن  رار داشتنر؛ و امروز اينان گذشتمان خود را به خاطر نشنيره گرفتن گذشتمانشان در 
 آورکننر. آری، تاريخ تکرار شره است؛ اينک همان پيام و همان پياممی آن پيام، لعن و نفرين

گشاينر و به ریم زمينه می راها نشدينر. دروازهها میاين سدون بدا بر دل .و همان مواطبان
 پذيرنر.می دشمن آن دستماه را ،ماه خالفتدستهای چينی

توانر نمايانمر وضدد، سددياسددی و می که از جهاتی چون - آخر بوش اين روايت تاريوی
موض، ويژه  رگير آن زمان از سدويی، و از سدوی ديمر روشددن کننراختناق و نيز تحميس همه

چنين است: و تی خبر مرينه را به هشام  -باشر اميهبنیدر برابر دستماه رکومت  امام با ر
رسدانرنر، دستور داد پيش از هر چيز، آن مرد گستاخ را که جرا  کرده بر خالف نقشه سران 
رژيم خالفت سدون گوير و مردم را از یفلتی بزرگ برهانر، به سزای اين خيانت برساننر. و 

 به دستور خليفه، او را به  تو رسانرنر.

 وره امامت امام صادق. حساسیت د7-5
و سر آیاز امامت  با رآخر زنرگی امام محمری هايکی از پرماجراترين فصدو تاريخ، سال

عالم اسالم که همان ۀ باشدر. و در اين دوران که مهمترين ضدايعمی فرزنرش امام حدادق
ث و ايشددان باير از طريس ارادي باشددر را به شددمار آورد.می معنوی و فکری و روریۀ ضددايع

بردنر. در اين فتدای مسموم و خفه و تاريک و در اين می پيشپرر، اوضداع را به سدامانی به
 بار امانت الهی را بر دوش گرفت. روزگار پر بال و دشوار بود که امام حادق

 :امامت سرچشمه دو جريان ريا  بوش است
 تفکر درست اسالمی است. -8
 توريری است.ۀ نظام عادرن -0
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در فتايی که گروه رزمی  ،کلی امامت، ايداد انقالب توريری و علوی استو اسدتراتژی 
ه شتا انه در انتظار عينيت يافتن آن بوده و گروماز مردم، ايراولوژی امامت را دانسته و پذيرفته و 

لی، منطقی اين خا مشی کۀ پيوسته باشنر رزم هزم ديمری، به جم، مصمم تشکيال  مبارزر
. «سدازی افراد مسدتعر و فراکار اعتای تشکيال  پنهانی شيعهبرای آمادهدعوتی ديمر اسدت 

 دشدواری کار دعو  راسدتين امامت در همين نکته نهفته اسدت. يک دعو  مسلکی کامو که
خواهدر  درر  را از هرگونده زورگويی و تدداوزطلبی و تعری به رس آزادی مردم دور نماه می

مراعا  کنر، ناگزير باير تکيه بر شعور و درک مردم در داشته، احول و موازين اساسی اسالم را 
 زمينه ارساس نياز خواسته طبيعی آنان، رشر و پيشرفت خود را ادامه دهر.

مظهر امير حاد ی باشر که  به راه دراز و پر مشدقت نهتدت تشي،، امام حادقتوجهبا
 .انتظار آن را کشيره استها شيعه سال

 دق. دوران پرابهام امام صا7-6

مطرح است، اين  انميزترين چيزهايی که برای پژوهشمر زنرگی امام حادقيکی از تاسف
ويژه در ساليان آیاز امامتشان که مصادف با اواخر رکومت  بهاسدت که شدرح زنرگی امام، 

 از ابهام  رار دارد.ای بوده در هاله اميهبنی
آن از ربالی حرها های نشديبوو فرازها خيز که کشدمکشاين زنرگی پرماجرا و رادثه

شدود، هرگز به شدکو مرتب و پيوسدته منعکس نمشته و زمان و می روايت تاريوی مشداهره
 خصوحيا  بيشتر روادث آن تعيين نشره است.

رسددير و  رر  و رکومت در اختيار امامان می بی گمان اگر نهتددت علوی نيز به ثمر
هر دعو  علوی و م  رازهای سددربهۀ روز از همآمر، ما اممیآنان درر ريشدديعه يا عناحددر برگز

 بوديم.می آن مطل،ۀ تشکيال  همه جا گسترده و بسيار محرمان
آشددنا سددازد، آن اسددت که نمودارهای مهم  توانر ما را با خا کلی زنرگی اماممی تنها راهی که

کلی تفکر و اخالق يافته، به کمک آنها آنچه از احددولی ها ابهام نزنرگی آن رتددر  را در ربالی اي
گاه برای تعيين امام را ترسدديم کنيم و آنۀ شددناسدديم، خطوط احددلی زنرگی ناممی آن رتددر  را

 بمانيم. ،تاريوی و نيز  راينی به جز تاريخر خصوحيا  و د ايس، در انتظار  راين و دريو پراکنر
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 . نقشه امام صادق7-7

ور کنر، جکارها را جم، و  مر با راين بود که بعر از ررلت امام مح نقشدده امام حددادق
شددر و می که هر روز يک دولتی عوض را اميهبنیيدک  يام علنی به راه بيانرازد و رکومت 

ری و احددفهان و عراق و  گون کنر و از خراسددان وژبود وا اميهبنیضددعف راکی از نهايت 
جزيی امام ۀ اين مناطس شبکۀ نشين که در هممناطس مسلمانۀ رداز و مصر و مراکش و هم

 مرينه و امام آنها نيرو بيايرۀ از هم ده بود،جا گسددترهمه -يعنی شدديعده بود -حددادق
رکومت شام را سا ا کنر و خودش پرچم خالفت را بلنر کنر و  ،لشدکرکشدی کنر به شدام

 بود. را به راه بيانرازد؛ اين نقشه امام حادق بياير مرينه و رکومت پيغمبر

 شددود و سددوالمی در روزهای آخر عمرش حددحبت امام با ر لذا و تی که در خرمت
 کننر به امام حددادقمی کيسددت، رتددر  يک نماهی«  اام آل محمر»شددود که می
 محمردانير که  اام آلمی بينم که  اام آل محمر اين اسددت، البتهمی گوينر که گويامی

 عصریولنيست. رتر   عصرولیيک اسدم عام اسدت، اسم خاص نيست، اسم 
چه  -کسانی که از آل محمر در طول زمان  يام کردنرۀ است. اما هم  اام نهايی آل محمر

 اينها  اام آل محمرنر و اين رواياتی که -پيروزی به دسددت آورده باشددنر چه نياورده باشددنر
 رار بود که  اام آل  .. و امام حددادق.کنر،می گوير و تی  اام ما  يام کنر اين کارها رامی

 به امامت رسيره. در آن روز باشر. در چنين وضعيتی امام حادق محمر
مرد  ،مرد علم و دانش و درس و بحث بوده ولی ايشددان مرد تشددکيال  امام حددادق

مبارزه و ميران نيز بوده اسدت. همين موجب شر که دشمن از او ارساس خطر کنر. اما مرد 
مشغول يک مبارزه دامنه دار پيمير بود؛ مبارزه  امام حادقانر. نيرهمبارزه بودنش را کمتر ش

وردن رکومت اسالمی و علوی، يعنی امام آبرای  بته کردن رکومت و  رر ، و به وجود 
را از ميان ببرد و به جای آنها رکومت علوی را، که  اميهبنیکرد تا می زمينه را آماده حادق

 ت، بر سر کار بياورد.همان رکومت راستين اسالمی اس
يک تشددکيال  عظيمی از مومنان به خود و از طرفراران جريان رکومت  امام حددادق

النهر تا شمال آفريقا، به وجود آورده اءعلوی در سراسر عالم اسالم، از ا صای خراسان و ماور
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ايشددان در خواهر براننر، نماينرگان می نچه را که اوآکنر می اراده بود. يعنی هر مو ، امام
 گوينر تا براننر.می سراسر آفاق به مردم

  نمودار مهم و برجسته در زندگی امام صادق .7-8

 امامت.ۀ تبيين و تبليغ مسئل -8
 فقه شيعی و نيز تفسير  رآن به روال بينش شيعی.ر تبليغ و بيان ارکام دين به شيو -0
 .سياسید  وجود تشکيال  پنهانی ايراولوژيک -6

 خويشدتن را به عنوان حارب رس وا عی وريت و امامت به مردم معرفی امام حدادق
و ايشددان بلکه همراه نام انر کنر و آن زمانی اسددت که مردم در اطراف ايشددان جم، شددرهمی

امامت اهو ۀ کنر و سددلسددلمی رس و اسددالف پيشددين خود را نيز يادآوریخود، نام امامان به
خود را از کانالی مطمئن و ترديرناپذير به ۀ ر. و سلسلدانمی ناپذيررايیجرا متصو و  بيت

 کنر.می متصو پيامبر
به احو معتبر و متر ی  آميز ياران امامسسواو نشانی را نوست در پايبنریبی دليو اين

شددر، و سددپس در می را از نفوذ در تشددکيال  امام مان،ای باير جسددت که هر بيمانه« تقيه»
ر آن مررله و به  رر  نرسيرن آنان، که اين خود نيز معلول عواملی ناکام مانرن جهاد شيعه د

گمان تالش و فعاليت پنهانی آنان و بی رسيرنر،نمی عباس نيز به  رر چنر اسدت. اگر بنی
مانر و کسی ها میتبليغاتی شان داشتنر، در سينههای که از فعاليتی خاطرا  تلخ و شديرين

 شر.نمی نيز ثبت يافت و در تاريخنمی از آن خبر
ن زمانی بود که دولت آبه  کنيم، ممکن اسددت بمويی تقيه متعلسمی و تی از تقيده حددحبت

همان و ت هم تقيه ، گفتيم، نهنمی چيزیاو ی بر سرکار بود و ماهم موفی بوديم و از ترس طمسل
جنگ مورد برنر و سپر در ميران می ترس نبود. تقيه سدپر مومن اسدت. سدپر را کدا به کارۀ مسدئل

 .درگيری استۀ آير. پس، تقيه در زمينمی گيرد و به هنمام درگيری به کارمی استفاده  رار

 فقه شیعیۀ تبلیغ و بیان احکام دین به شیو. 7-9

يا يکی از ترين وسي، تبريو شر. امام حادق« فقه جعفری»در زمان امام شدشم، فقه شيعه به 
دستماه خالفت در اسالم، از ی زمان خود را دارا بوده است. قهعلمی و فهای روزهترين وسدي،
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ديمر رکومت متفاو  است که اين فقا يک تشکيال  سياسی های اين جهت با همه دستماه
برای راکم اسددالمی، « خليفه»بلکه يک رهبری سددياسددی مذهبی اسددت. نام و لقب  نيسددت،

است، پس خليفه در اسالم،  همين رقيقت است که وی بيش از يک رهبر سياسیر دهنرنشان
 به جز سياست، متکفو امور دينی مردم و پيشوای مذهبی آنان نيز هست.

يک عره مومن و مسلمان مکتبی،  توانسدته بود به کمک تالش وسدي، پررانش امام حدادق
ی و فراکار و آماده برای خطرپذيری در سددراسددر عالم اسددالم درسددت کنر. و اينها باحدديو و انقال

نه اينکه از طبقا  ممتاز بودنر نه، همين کاسددب و تاجر و یالم و از اين  ادی نبودنر؛عهدای آدم
عادی شبيه نبودنر. کسانی بودنر که های وجه اينها به آدمهيچچيزها؛ اما از لحاه پايماه معنوی به

شر و همه جا هم بودنر، عديب اين است که می زنرگيشدان در هرفشدان و در مکتبشدان خالحه
همه جا بودنر، نه خيال کنير فقا در مرينه، نه؛ در کوفه بيشتر از مرينه بودنر،  امام حادق ياران

است. و اين از  عظيم تشدکيالتی امام حادقۀ در خود شدام رتی کسدانی بودنر. اينها آن شدبک
تشکيالتی عظيم، يک رزب ۀ است؛ يک شبک زنرگی امام حدادقر شدناخته نشدرهای فصدو

  و  بود.ۀ شر، در سراسر عالم اسالم؛ اين نقطمی ادارهام حادقامۀ کامو به وسيل

  تشکیالت پنهان. 7-11

منظور از تشکيال  چيست؟ تشکيال  به معنای جمعيتی از مردم بوده که با هرفی مشترک، 
 امدهنره اندکدارها و وظايف گوناگونی را در رابطه با يک مرکز و يک  لب تپنره و مغز فرمان

 انر.داشتهمی ان خود نوعی روابا و نيز ارساسا  نزديک و خويشاونرانهداده و ميمی

گاه رای و نظر و تشويص درست خود را ، کسانی بودنر که هيچمداًل در زمان امام علی
 ۀشدديع»از دسددت نراده و همواره پيروان علی با ی مانرنر و به همين علت بود که به رس نام 

معروفی چون های فکری و عملی مشددهور شددرنر. چهرهگيری يافتنر و به اين جهت« علی
 .. در اين شمارنر..بن کعب، ابوذر، مقراد، عمار، رذيفه و بّی سلمان، ا  

تشدکيالتی چون جم، شدرن در سقيفه، باير  بول کرد اين خود يک نوع تشکيو موفی در 
سرکردگی و تی جمعی از شيعيان به  بود يا پس از رادثه حدل  امام رسن زمان امام علی

مسيب بن نديه و سليمان بن رمره خزايی به مرينه رفتنر امام ايشان را نزد خود به خلو  برد و 
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با بياناتی که به هيچ وجه از کم و کيف آن اطالعاتی در دسددت نيسددت، موضددوع  يام نظامی را 
سنگ  نمنتفی کردنر و باير به کوفه برگردنر و به کار خود مشغول شونر که وارد شره که نوستي

 ۀبنای تشدکيال  سدياسدی شيعه در همان روز و در همان مدلس بود. بيست سال پس از وا ع
آورترين و فکری اين منداطس بيفکنيم. در کوفه، رجال شدديعه، نامۀ حددل ، نمداهی بده عرحدد

در مکه و مرينه و رتی در برخی از نواری دوردست انر. با شدوصديتهای چهرهترين معروف
 انر.زندير به يکريمر متصو و از رال يکريمر مطل،های لقههم شيعيان ماننر ر

شدديعيان در عراق، ۀ ، فعاليت سددازمان يافتکربال و شددهاد  امام رسددينۀ پس از وا ع
که  -شره بود؛ و اين تاثيری بود که رار  روانی شيعيان کوفهتر و پرتحرکتر مراتب منظمبه

خود را به  و نتوانسته بودنر نرخالفت، یافلمير شردستماه ۀ بسياری از آنان که در برابر ضرب
 .پيکار عاشورا برساننر. آن را ايداد کرده بودۀ ححن

 . پیوستگی فکری و عملی با امام7-11

نوستين اسالم های آری، نام شيعه در فرهنگ تشي، و نيز در تفاهم و درک یير شيعيان در  رن
داشددته دل را در  محبت خانران پيامبرشددر که فقا نمی برکسددی اطالق و در زمان اامه

ت و فعالير باشدر يا حرفًا به رقانيت آنان و حرق دعوتشان معتقر باشر. هر چنر که در روز
ک بلکه به جز اينها، شيعه بودن ي -ررکتی که مرکز و محور آن، امام بود، شرکت نراشته باشر

 عملی با امام و شرکت پيوستمی فکری و»شدرط اساسی و رتمی داشت و آن عبار  بود از 
در فعاليتی که به ابتکار و رهبری امام در جهت بازيافتن رس یصددب شددره و تشددکيو نظام 

 گرفت.می علوی و اسالمی در سطوح موتلف فکری، سياسی و اريانًا نظامی اندام
شود. در وا ،، شيعه می ناميره« وريت»اين پيوسدتمی، همان است که در فرهنگ شيعه 

معينی سددرگرم بود و های ای رزب امدامت؛ رزبی که به رهبری امام به فعاليتندامی بود بر
زيست. و می معترض در دوران اختناق، با استتار و تقيههای و سازمانها رزبۀ همچون هم

اين چيزی نيست که بتوان برای اثبا  آن در انتظار دريو حري  نشست؛ چرا که هرگز بر سر 
ک اين ي ته باشددنر:شددويی بود که بر آن نولتوان در انتظار تابنمی پنهان، نباير وۀ در يک خان

 .پنهان استۀ خان



 
 
 

 گفتار هشتم:
 امام موسی کاظم و امام رضا

 

 

 . جهاد خطیر امام کاظم8-1

و دو  -منصور و هارون - عباسدر دوران دو تن از مقتررين سالطين بنی ]امام کاظم[ايشدان
کردنر. در دورانی که شددعر و هنر، فقه و می زنرگی -مهدری و هادی- تن از جبدارين آندان

آنان  رو زو ردريدث و رتی زهدر و ورع، در خدرمت ارباب  رر  در آمره و مکمو ابزار زر
 گشته بود.

و  و سياسی اهو بيت توانست مبارزه و ررکت فکریمی در اين دوران، تنها چيزی که

امام موسی کاظم و امام رضا

جهاد خطیر امام کاظم

دوران پر مخاطره امام کاظم

مبارزات نتیجه بخش سیاسی امام کاظم

یاندر انسجام بخشی شیعحکمت مدبرانه امام رضا

اهداف مامون از تبعید امام رضا

در پذیرش والیتعهدیتدابیر امام رضا

توطئه قتل امام رضا
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ناپذير و جهاد خطير آن ل رشدر و اسدتمرار بوشدر، تالش خستمیاآنان را مدياران حدريس 
الهی تقيده، بدرين ترتيب اسددت که عظمت رير  آور و ر بزرگواران بود و توسددو بده شدديو

 گردد.می آشکار انميز جهاد رتر  موسی بن جعفردهشت
بس طويو ر»نظير بی عظيم وۀ را که باير به رادث از توجه و تفطنای سددهم شددايسددته

يافت، بران اختصاص نراده و در نتيده از جهاد خطير می اين امام همام اختصاص« المر 
 انر.آن بزرگوار یافو مانره

امامت آن بزرگوار را فرا گرفته بوده است. اين ۀ پنج سالوعمر سیۀ جهاد مستمری که هم
های ساله و در شکو 051اسدت که در تمام دوران  اامهر رشدته، همان خا جهاد و مبارز

 ]است[.گوناگون استمرار داشته 
تبيين اسدالم ناب و تفسدير حدحي   رآن و ارايه تصدويری روشدن از معرفت اسالمی . 8
  ؛است
 ؛اسالمی استۀ امامت و راکميت سياسی در جامعۀ تبيين مسئل. 0

ن به هرف پيامبر معظم تالش و کوشددش برای تشددکيو آن جامعه و تحقس بوشددير. 6
رکومت و ۀ از ححن  سا و عرل و زدودن انراد اللهۀ ؛ يعنی ا امپيامبرانۀ و هم اسالم

 . ونرزنرگی به خلفاءالله و بنرگان حال  خرار سپردن زمام ادار
زنرگی خود را و ف اين جهاد مقرس ساخته بود؛ درس ۀ نيز هم امام موسی بن جعفر

خود را های تقيه و تربيتش در اين جهت بوده البته، زمان او ويژگیو تعليم و فقه و رريث و 
هشتمانه، ۀ يافت عينًا ماننر ديمر ااممی داشدت؛ پس جهاد او نيز به تناسب زمان موتصاتی

که هر يک يا هر چنر نفر، موتصاتی در زمان  تا امام رسن عسمری از زمان امام سداد
ساله را  051چهارم از زنرگی ر مدموعًا زنرگی آنان، دورو به تب، آن، در جهاد خود داشتنر و 

 گردد.می تقسيمهايی دهر که خود نيز به مررلهمی تشکيو
 لبداس خشدک و خشدن )لبداس رزم(  -8 :باشدرمدی چيدز  6در اتاق امدام موسدی کداظم

 مصحف ) رآن(. -6شمشير  -0
 نشان دهر، هرف جهاد اسدت. لباس خشنی هست کهمی شدمشديری هسدت که نشدان
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دهر می دهر، وسيله، زنرگی خشونت بار رزمی يا انقالبی است؛ و  رآنی هست که نشانمی
را هم ها و اين سددوتی ،خواهيم به زنرگی  رآن برسدديم با اين وسددايومی هرف، اين اسددت،

 زدنر.می اما دشمنان رتر  هم اين را ررس .تحمو کنيم

 . دوران پرمخاطره امام کاظم8-2

، به سددوتی دوران امام موسددی بن جعفر ه گمان من بعر از دوران امام سدددادهيچ دورانی ب
سددال و با آن همه رسددير که يک جوانی اسددت تازه جعفربننوبت به خالفت موسددی.. .نبود.

بفهمنر که ديمر رار به چه  خواهنر بعر از امام حادقمی مرا بت، به طوری که کسدانی که
را پيرا کننر؛ و  تواننر راه پيرا کننر و موسددی بن جعفرمی کسددی باير مراجعه کرد، با زرمت

کنر که مواظب باشددير، اگر براننر که از من ررف می اکيربه آنها ت امدام موسددی بن جعفر
و با من ارتباط دارير، الذب ، کشتن هست، مرا ب باشير. در  رشدنيرير و از من تعليما  ديري

 کنر.می رسر و مبارزه را شروعمی ه امامتب يک چنين شرايطی امام موسی بن جعفر
امامت ۀ در اين زمان سی و پنج سال .رسنرمی دورانی اسدت که چهار خليفه به رکومت

هم ده سال خالفت کرد  او ايشدان يکی منصور عباسی ده سال و بعر پسر او مهری است که
الرشير ارونبعر پسدر مهری، هادی عباسدی است که يک سال خالفت کرد، بعر از او هم ه

 اسدت که در ررود دوازده، سيزده سال هم از دوران خالفت هارون، امام موسی بن جعفر
 مشغول دعو  و تبليغ امامت بودنر.

  بخش سیاسی امام کاظم. مبارزات نتیجه8-3

ر شرنر. يک مبارزمی ايشدان کاری کرده بود که مردم به ايشان عال ه داشته و اطرافشان جم،
سددالده، يک مبارزه تشددکيالتی، يک مبارزه با داشددتن افراد زياد. در تمام آفاق  65طورنی 

 اسالمی حرای خود را رسانره بودنر.
برای دستماه خالفت، خطر يک رهبر بزرگی بود که  جعفربنمی دانسدتنر خطر موسی

 کسددانی که او راۀ دارای دانش وسددي،، دارای تقوا و عبوديدت و حددالری اسددت. کده همد
منرانی است در سراسر جهان ر، اين را در او سدراغ دارنر. دارای دوستان و عال هشدناسدنمی

اسدالم، دارای شدداعتی است که از هيچ  ررتی در مقابو خودش ابا و واهمه نرارد، لذا در 



 1مصباح    42

گوير. می زنر و مطلبمی محابا ررفبی مقابو عظمت ظاهری سددلطنت هارون، آن طور
مشعو  ،داخو زنران هم همان شوصيت نورانی استدر  جعفربنالبته شدوصيت موسی

 کنر.می روشنمری است که تمام اطرافش را روشن
رس اين است، ررکت فکر اسالمی و جهاد متکی به  رآن يک چنين ررمتی است، هيچ 

با همان حددالبت  شددرايا. اما اين امام همامترين رتی در سددوت ؛مانرنمی و ت متو ف
ن را، آو لطف الهی ايسددتادگی کرد و همان ايسددتادگی بود که  ر رالهی و با اتکای به پروردگا

های ن جريانآدر مقابو  ما قامت اامهاسددتاسددالم را تا امروز رفظ کرد. اين را برانير که 
های وتوانيم اسددالم رقيقی را پيرا کنيم؛ امروز نسددمی فسدداد، موجب اين شددر که امروز ما

 تواننر چيزی به نام اسالم، به نام  رآن، به نام سنت پيغمبرمی بشریهای مسدلمان و نسو
 در کتب پيرا کننر، اعم از کتب شيعه و رتی در کتب اهو سنت.

سال نبود، برانير که  051ول اين طدر  جويانه سدرسدوت اامهاگر اين ررکت مبارزه
 اسددالم را ترريدا آن  رر عوض ،عباسو بنی اميهنیبدهای دوران زمبهدهدا و زبدانزمبده لم
مانر نمی مانر، يا  رآنینمی چيز با یاز اسالم هيچ ،کردنر که بعر از گذشت يکی دو  رنمی

نورافشددان، اين های سددر افراز، اين مشددعوهای مانر. اين پرچمای میيا  رآن تحريف شددره
ن چنان پرتوافکن کرد که آبلنر بود که در تاريخ اسددالم ايسددتاد و شددعاع اسددالم را های مناره

واننر اين نت تعريف کننرگان و کسددانی که مايو بودنر در محيا تاريک، رقايس را  لب کننر،
 .اسالمی بودنر، موصوص شيعه نبودنرهای فر هۀ از هم شاگردان اامه کار را اندام دهنر.

 در انسجام بخشی شیعیان امام رضا. حکمت مدبّرانه 8-4

توانستنر درخت تشي، را از گزنر توفان رادثه به سالمت برارد و از پراکنرگی و  امام رضدا
 رو مشکو علويان و مبارزا  وترابير ا اولينشود. و يکی از  ،سردی ياران پرر بزرگوار ماندل

مين هۀ رس زد و درحرد مقابله با آن برآمر و به دنبالمون اين خطر را زيرکانه رام تشي، بود.
ارزيابی و تشدويص بود که ماجرای دعو  امام هشدتم از مرينه به خراسان و پيشنهاد الزامی 

دوران طورنی امامت کم نظير و يا ۀ وليعهری به آن رتر  پيش آمر و اين رادثه که در هم
 نظير بود تحقس يافت.بی در نوع خود
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که خود ای امام هشتم با تربيری الهی بر مامون فااس آمر و او را در ميران نبرد سياسی ،اما
د بلکه کن نشووجود آورده بود، به طور کامو شکست داد. و نه فقا تشي،، ضعيف يا ريشه هب

ين تررتی سدال دويسدت و يک هدری، يعنی سال وريتعهری آن رتر ، يکی از پربرکت
در مبارزا  علويان دميره شر. و اين همه با برکت ای ر و نفس تازهتاريخ تشي، شهای سدال

در اين آزمايش بزرگ از  بود که آن امام معصومای رکيمانهر تربير الهی امام هشدتم و شيو
 خويشتن نشان داد.

 امام رضا اهداف مامون از تبعید. 8-5

 خالحه کرد: ردتوان در شش مومی اهراف مامون از تبعير را
؛ خطربی فعاليت سددياسددی آرام وۀ مبارزا  راد انقالبی شدديعيان به عرحددۀ تبريو حددحن الف.

همان  و  راسددت ومظلوميت  تقيه توانسددتنر به دو ويژگی برسددنر:به وسدديله امامان مظلوم ما 
های  يامها دورانۀ دا در همتفکر شدديعی، ايندا و آنۀ مظلوميت و  راسددت بود که با پشددتوان

که امام ،کردمی خالفت سازمانرهیهای هماگرانه را ضدر دسدتشدورشمسدلحانه و ررکا  
 ؛حرف در امور کشور کننر نه مظلوميت و  راست راو ت خود 

اموی و عباسی و مشروعيت های مرعای تشي، مبنی بر یاحبانه بودن خالفتۀ توطئ ب.
 ؛بودها دادن به اين خالفت

سدران و گردنکشان و سلحشوران علوی را ۀ جز اين که هم:امامهای کنترل فعاليت  .
و  اميهبنیدر سديطره خود درآورد، و اين موفقيتی بود که هرگز هيچ يک از اسالف مامون چه 

 ؛عباس بر آن دست نيافته بودنرچه بنی
 ؛ايداد فاحله ميان مردم و امام رضا د.
 ؛کسب وجهه و ريديت معنوی برای خود ه.
  .دستماه خالفتهای گر زشتیک توجيهبه ي تبريو کردن امام رضا و.

را هرف  بن موسی الرضابا آن، اعتبار و ريديت و مرعاهای امام علی]مامون[ تيری که 
 ۀگرفته بود، خود او را آما   رار داد، به طوری که بعر از گذشدت مرتی کوتاه ناگزير شر هم

در پيش بميرد  در برابر امام يکن شمرده، بارخره همان شيوه رالمخود را کانۀ ترابير گذشت
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آب م راستر که در آرزوی چهر ،و مامون .« تو»يعنی  ؛گذشتمان در پيش گرفته بود که همه
که ای سراندام در همان مزبله ،رس و خردمنر، اين همه تالش کرده بودقموجه و مای خليفه

 عيش و عشر  توام باخلفای پيش از او در آن سقوط کرده بودنر، يعنی فساد و فحشا و ۀ هم
 ظلم و کبر، فرویلتير.

 در پذیرش والیتعهدی . تدابیر امام رضا8-6

 شود.می مامون به سياستی عليه خودش تبريوۀ پيچيره و پوتۀ ، نقشو با تربير امام رضا
نارضدايتی خود را از سفر به خراسان به طور گسترده در فتای مرينه  امام رضدا -الف

 کنر.می اعالم
هنمام خرو  از مرينه، در طواف کعبه که اش ، در وداع بدا خانوادهداع بدا پيغمبردر و

دهر، با گفتار و زبان، با زبان دعا و اشک، بر همه ثابت کرد که اين سفر، می برای وداع اندام
 ؛سفر مرگ اوست

گوينر تا جايی که می در مقابو پيشنهاد وريتعهری. کاف شدرير امام رضداناسدت -ب
 ؛به  تو کردنر رحريحًا آن رتر  را تهري مامون
 وريتعهری را مشددروط به عرم دخالت در هيچ يک از شددئون رکومت امام رضددا - 

 ؛پذيردمی
امامت ۀ از ماجرای وريتعهری، اعالم آشددکار داعي برداری احددلی امام رضددابهره -د

 ؛شيعه بود
اين جرايی را در نهايت پسددنرير و می را جرا از مردم در ردالی کده مدامون امدام -ه

در هر  خواسددت، اماممی و مردم فی ميان امامطمعنوی و عاۀ برای  ط، رابطای وسدديله
 ؛دادنرمی فرحتی خود را در معرض ارتباط با مردم  رار

به سکو  و سازش تشويس نشرنر بلکه  راين  انان تشي، از سوی امامبنه تنها سرجن -و
راکی است که باعث دلمرمی شورشمران و موالفان رکومت شر که دوران عمر خود را در 

تدليو و  ردمو گذرانرنر با رمايت اماممی دوردسددتهای آبادی و العبورحددعبهای کوه
 ارترام  رار گرفتنر.
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 خواسددت.می اسددت که مامونيک سددال پس از وريتعهری؛ اوضدداع برعکس آن چيزی 
 رر و مرز برخوردار کرده است، اما همهبی را از امکانا  و ررمت مامون، علی بن موسی

کنر نمی مقام در هيچ يک از کارهای دولتی يا رکومتی دخالتداننر که اين وليعهر عالیمی
داننر می شدود روگردان است و همهمی و به ميو خود از هر آنچه به دسدتماه خالفت مربوط

 که او وليعهری را به همين شرط که به هيچ کار دست نزد  بول کرده است.
با اين کار مامون، رشدمت ظاهری بر عرف معنوی ايشان افزود و آنان که بر منبرها و در 

دادنر رال زبان ستايشمری می )تا هفتاد سدال( دشنام خانه هايشدان بر علی و اورد علی
تاه سون وکانر. معنوی پرران مظلوم و معصوم ايشان گشودهۀ رتب پس از ده سدال به فتدو و

يار چيزها را از دست داده و ستنها چيزی به دست نياورد که بآنکه مامون در اين  مار بزرگ نه
در انتظار آن اسدت که بقيه را نيز از دسدت برهر. اين جاست که مامون ارساس شکست و 

پراکنی و نقو ارش خود را جبران کنر؛ شددايعهاهای فطدخزان کرد و درحددرد برآمدر کده خ
کننرگان اديان و تشکيو جلسا  متعرد مناظره، مناظره با مناظره سونان دروغ از  ول امام

کرد ولی با اين می را به اين مدلس دعو ای و مدذاهب موتلف، هر متکلم و اهو مدادله
 تاثير اين وسيله نوميرتر.شر و مامون از می بر هممان آشکارتر کار  رر  علمی امام

 . توطئه قتل امام رضا8-7

نوکران و ايادی خود را ريوت و يک بار ۀ به وسيل  تو امامۀ بنابر روايا ، يک يا دوبار توطئ
جز جلب اعتقاد ای هم نتيدهها هم رتددر  را در سددرخس به زنران افکنر، اما اين شدديوه

تر و خشممينتر به بار نياورد، و مامون درمانرهرا  معنوی امامۀ همان دست انررکاران به رتب
امام را ای جز آن نيافت که به دسددت خود و برون هيچ گونه واسددطهای چاره ،شددر. در آخر

مسموم کنر و همين کار را کرد و در ماه حفر دويست و سه هدری يعنی  ريب دو سال پس 
از حرور فرمان وليعهری به  ن رتر  از مرينه به خراسان و يک سال و انری پسآوردن آاز 

  آلود. نام آن رتر ، دست خود را به جنايت بزرگ و فراموش نشرنی  تو امام



 
 
 

 گفتار نهم:
 امام جواد، امام هادی، امام عسگری

 

 

 . تالش گسترده تشکیالتی 9-1

و نمونه است. زنرگی کوتاه اين  ماننر ديمر اامه معصومين برای ما اسوه و مقترا امام جواد
بنره شددايسددته خرا، به جهاد با کفر و طغيان گذشددت. در نوجوانی به رهبری امت اسددالم 

هايی کوتاه، جهادی فشرده با دشمن خرا کرده است به طوری منصدوب شره است و در سال
ی هنوز در جوانی، برای دشمنان خرا یير ابو تحمو شر و پنج سالمی يعنوکه در سن بيست

هر کرام برگی بر  ،همان طوری که اامه ديمر ما با جهاد خودشددان .او را با زهر شددهير کردنر
جانبه اسالم را تاريخ پرافتوار اسالم افزودنر، اين امام بزرگوار هم گوشه مهمی از جهاد همه

آن درس بزرگ اين اسددت که در  .بده مدا آموخت در عمدو خود پيداده کرد و درس بزرگی را
گيريم، باير همت کنيم که هوشياری می منافس و رياکار  رارهای هنمامی که در مقابو  رر 

حري  و آشکار دشمنی کنر و اگر  ،اگر دشمن .برانميزيمها مردم را برای مقابله با اين  رر 
ای و تی دشمنی ماننر مامون عباسی چهرهاما  .آسانتر است کار ،ادعا و رياکاری نراشته باشر

امام جواد،امام هادی 
و امام عسگری

تالش گسترده تشکیالتی

بنیان گذاری بحث آزاد توسط امام جواد

مرتبه علمی حضرت هادی

قویتر شدن شیعه و نابودی خلفا در زمان امام هادی

ایجاد شبکه ارتباطی بین شیعیان توسط امام هادی

مبارزات سیاسی دائمی در زمان خلفای مستبد
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شدناختن او برای مردم مشدکو است. در  ،آرايرمی از  راسدت و طرفراری اسدالم برای خود
ا و بدررتاريخ  ررتمنران هميشه سعی کردنر و تی از مقابله روهای دوران ما و در همه دوران

علی بن موسی الرضا و امام .. امام .دست به ريله رياکاری و نفاق بزننر ،مردم عاجز شدرنر
همت بر اين گماشتنر که اين ماسک تزوير و ريا را از چهره مامون کنار بزننر و موفس  جواد

 شرنر.

 گذاری بحث آزاد توسط امام جواد. بنیان9-2

با  رر  مزور اش [ انسدان بزرگی است که تمام دوران کوتاه زنرگیاين بزرگوار ]امام جواد
مقابله و معارضدده کرد و هرگز  رمی عقب نشددينی نکرد و  -مامون - عباسدیو رياکار خليفه 

مبارزه ممکن، مبارزه کرد. اولين کسی های تمام شدرايا دشدوار را تحمو کرد و با همه شديوه
در محتددر مامون عباسددی، با علما و  .بود کده به طور علنی بحث آزاد را بنيان گذاری کرد

مسددااو ررف زد و اسددتررل کرد و برتری ترين درباره د يس ،داران و مرعيان و موجهانداعيه
ميراث اسالمی ماست، بحث آزاد در  ،خود را و رقانيت سدون خود را ثابت کرد. بحث آزد

به وسدديله آن امام بزرگوار با آن  هری رايج بوده اسددت و در زمان امام جواد زمان اامه
 شکو نظيف اندام گرفته است.

  هادی . مرتبه علمی حضرت9-3

اسدت که و تی معتصدم در سدال دويست و هدره  رريدی درباره کودکی رتدر  هادی
را دو سدال  بو از شهاد  ايشان از مرينه به بغراد آورد، رتر   هدری، رتدر  جواد

در مرينه مانر. پس از آنکه رتر  اش هادی که در آن و ت شش ساله بود، به همراه خانواده
وجو کرد و و تی شددنير پسددر ه معتصددم از خانواده رتددر  پرسبه بغراد آورده شددر جواد

، شش سال دارد، گفت اين خطرناک است، ما باير بزرگ رتدر  جواد، علی بن محمر
معتصم شوصی را که از نزديکان خود بود مامور کرد که از بغراد به مرينه  .به فکرش باشديم

و اين بچه را بسپارد به دست آن برود و در آندا کسدی را که دشدمن اهو بيت است پيرا کنر 
اين بچه را دشدمن خانران خود و متناسب با دستماه خالفت  ،تا او به عنوان معلم ،شدوص

َنيری ه ک ،بدار بياورد. اين شددوص از بغراد به مرينه آمر و يکی از علمای مرينه را به نام الد 
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يو علما آن و ت بودنر، مردم با اهو بيت بود در مرينه از  بترين و دشددمنترين جزو موالف
م ب اين بچه کنو به او گفت: من ماموريت دارم که تو را مربی و مودِ  ،برای اين کدار پيرا کرد

ن آخواهيم تربيت کن. در می وآمر کنر و او را به طوری که ماکس با او رفتتا نمذاری هيچ
آن مقاومت  توانست در مقابومی مو ، شدش سال داشت و امر، امر رکومت بود؛ چه کسی

 کنر؟
که به دستش ای الدنيری را دير و از بچه ،بعر از چنر و ت يکی از بستمان دستماه خالفت

يک مسئله از ادب برای او  الدنيری گفت: بچه؟ اين بچه است؟ من .سدپرده بودنر سدوال کرد
کدا درس اينها  .کنر که من اسددتفاده کنممی از ادب را برای من بيانهايی کنم او بابمی بيان

گويم يک سددوره از  رآن بووان می خواهر وارد ردره شددود،می و تی ،خوانره انر؟ گاهی به او
بووانم؟ من به او گفتم سددوره ای پرسددر چه سددورهمی - خواسددته اذيت کنرمی - بعر وارد شددو

مدال سددوره آل عمران را بووان. او خوانره و جاهای مشددکلش را هم برای من معنا کرده  ،بزرگی
که  - رافظ  رآن و عالم به تاويو و تفسير  رآننر؛ بچه ؟ ارتباط اين کودک ،اينها عالمنر .اسدت

بِ کناُه اْلُح يَو آتَ »الله اسددت؛ اما ولی ،الظاهر کودک اسددتعلی اد (، با اين اسددت80)مريم:« ايَم صَََّّ
رتر  را از مرينه به  .مرتی ادامه پيرا کرد و اسدتاد شدر يکی از شيعيان مولص اهو بيت

 نرارد. ای سامره آورنر تا زير نظر خودشان باشر؛ ليکن ديرنر فايره

  تر شدن شیعه و نابودی خلفا در زمان امام هادی. قوی9-4

و خلفايی که در زمان ايشان بودنر، آن کس که ظاهرا و باطنا پيروز  در نبرد بين امام هادی
 ،يکی پس از ديمری ،بود. در زمان امامت آن بزرگوار، شش خليفه شدر، رتدر  هادی

آخرين نفر آنها معتز بود که رتدر  را شهير کرد و خودش  .آمرنر و به درک واحدو شدرنر
ا با ذلت مردنر؛ يکی به دست پسرش کشته هم به فاحدله زمانی کوتاهی مرد. اين خلفا یالب

عباس تارومار شرنر به عکس شيعه. ترتيب بنیهميناش و بهديمری به دست برادرزاده ،شر
و در آن شددر  عمو، روز به روز  شدديعه در دوران رتددر  هادی و رتددر  عسددکری

 شر.تر  وی ،وسعت پيرا کرد
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 ادی. ایجاد شبکه ارتباطی بین شیعیان توسط امام ه9-5
چهو و دو سال عمر کردنر که بيست سالش را در سامرا بودنر؛ اندا مزرعه  رتر  هادی

کردنر. سددامرا در وا ، مدو يک پادگان بود و آن را می داشددتنر و در آن شددهر کار و زنرگی
آذربايدان های خودمان، ترکهای با ترکددد  معتصم ساخت تا یالمان ترک نزديک به خود را

که از ترکستان و سمر نر و از همين منطقه مغولستان و آسيای  -اشدتباه نشدودو سداير نقاط، 
 شدر ی آورده بود، در سدامرا نمه دارد. اين عره چون تازه اسالم آورده بودنر، اامه و مومنان را

ها شرنر و با عربمی آورنر. به همين دليو، مزارم مردمنمی شناختنر و از اسالم سر درنمی
اختالف پيرا کردنر. در همين شهر سامرا عره  ابو توجهی از بزرگان شيعه در  -مردم بغرادد 

زمان امام هادی جم، شدرنر و رتر  توانست آنها را اداره کنر و به وسيله آنان پيام امامت 
 برسانر. د  ...با نامه نماری ود  را به سرتاسر دنيای اسالم

ن و در مناطس دور دست و در همه يم ،مرينه ،خراسان، ری ،شيعه در  مهای اين شدبکه
ا طدار دنيدا، همين عره توانسددتنر روا  برهنر و روز به روز تعراد افرادی را که مومن به اين 

ريز همه اين کارها را در زير برق شمشير تيز و خون مکتب هستنر، زيادتر کننر. امام هادی
درباره وفا  رتددر  رريث معروفی  .ریم آنها اندام داده اسددتو علی همان شدش خليفه

شود که عره  ابو توجهی از شيعيان در سامرا جم، می هست که از عبار  آن معلوم هادی
شناخت، می شدناخت؛ چون اگرنمی که دسدتماه خالفت هم آنها راای شدره بودنر؛ به گونه

 به وجود آورده بودنر، دسددتماهای کرد. اما اين عره چون شددبکه  ویمی شددان را تارومارهمه
 وانست به آنها دسترسی پيرا کنر.نمی خالفت

 متوجه ،شددمدا اگر ردار  اين سدده امدام را در منا ب و در جاهای ديمر مالرظه کنير
و امام  شدبکه ارتباطی شيعه، بيشتر از زمان امام با ر ،شدوير که در زمان اين بزرگوارانمی

 فرسددتادنر و دسددتورمی فرسددتادنر، پولمی از ا صددی نقاط دنيا، نامه .بوده اسددت حددادق
در سددامره محبوب  رتددر  امام هادی .گرفتنر در رالی که آنها در محروديت بودنرمی

در وفا  آن  ،کردنر و اهانتی در کار نبود. بعر هممی مردم شددره بود همه ايشددان را ارترام
شهر یویا شر. ايندا بود که رکام فهميرنر رازی وجود  رتر  و همچنين امام عسکری

رسّيت پی بردنر. دا  رد که آن را باير بشناسنر و عال  کننر، آنها به مسئله   
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 . مبارزات سیاسی دائمی ائمه در زمان خلفای مستبد9-6

باير به اين نکته در زنرگی اامه توجه داشته باشير که اين بزرگواران داام در رال مبارزه بودنر؛ 
در مسنر رکومت نشسته بود، مرعی دين که رورش سياسی بود. زيرا کسی هم که ای مبارزه

 .پذيرفتمی کرد. رتی گاهی او ا  نظر دينی امام را هممی او هم ظواهر دين را مالرظه .بود
 مدو  تايايی که در مورد مامون شنيره اير که حريحا نظر امام را  بول کرد.

شددر اين یم يعنی ابايی نراشددتنر که گاهی نظر فقهی را هم  بول کننر. چيزی که موجب
 خودشددان را امام ،اين بود که اهو بيت ،مبارزه و معارضدده با اهو بيت وجود داشددته باشددر

احدال بزرگترين مبارزه عليه رکام همين بود چون کسی  .«ما اماميم»: گفتنرمی دانسدتنرمی
دير شواهر و  راينی که در امام رزم می دانست،می که راکم شدره بود و خود را امام و پيشوا

شمارد؛ می در او نيست و اين موجود را برای رکومت خطرناک اسدت، در رتدر  هست
جنميرنر و اامه هم مدو کوه ايستاده بودنر. می رکام، با اين روح مبارزه .چون مرعی اسدت

معارف، ارکام فقهی و خلقيا  و اخال ياتی که اامه ترويج  ،بريهی اسددت که در اين مبارزه
شر. تر روز به روز گسترده ،. تربيت شاگرد بيشتر و ارتباطا  شيعیجای خود را دارد ،کردنر

،تمام دنيای اسددالم را اامه زير  بتدده گرفته در زمان امام هادی .شدديعه را اينها نمه داشددت
 رو به شيعه آورنر. ،دانستنر چه کار کننرنمی .عباس هم در مانرنربودنر، رتی بنی

نه آن بزرگوار کاری کرد که اين فتددا دست و بعر شدهاد  مظلوما ،رضدا مررکت اما
 و رفت و آمرهايی که حددور ها نمارینامه .اامه افتاد؛ اامه هم بنا کردنر به اسددتفاده کردن

 اش در زير پوشددشددی از پنهان کاری اتفاقافتاد ؛ همهنمی گرفت به شددکو عادی اتفاقمی
باشددر   مدالً  .کردنرمی را  ط، گرفتنر دسددت و پای افرادمی افتاد؛ و ار اگر آشددکار بودمی

داد مسددااو مردم را می يا اجازهآ ،عملی که متوکو داشددت و رفتن به کربال را ممنوع کرده بود
وجوها  را بميرنر و خرمت  ؛را به مردم برسدداننرها رارت خرمت امام بياورنر، بعر جواب

ی و شددبکه عظيم تبليغات رنردهبعر رسددير بميرنر و به مردم برهنر؟ اينها نشددان ،امام بياورنر
 تعليماتی اين سه امام بزرگوار است.

 .اتفاق افتادهای چنين رادثه تا زمان شددهاد  رتددر  عسددکری بعر از امام رضددا
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 -در همان شهر سامرا، که در وا ، مدو يک پادگان بود رتر  هادی و رتر  عسکری
ّر َمن َرای» يک شددهر بزرگ آن چنانی نبود؛ پايتوت نو بنيادی بود که   ؛ سددران و اعيان و« سدد 

ن جم، شددره آرجال رکومت به  رری از مردم عادی که روايج روزمره را بر طرف کننر در 
توانسته بودنر اين همه ارتباطا  را تا سرتاسر دنيای اسالم تنظيم کننر. و تی که ابعاد  -بودنر

نابراين فقا اين نبود که اينها کردنر. بمی فهميم اينها چه کارمی زندرگی اامده را نمداه کنيم،
با همان معنای ددد  مسدااو نماز و روزه يا طهار  و ندسا  را جواب برهنر. در موض، امام

عر در کنار اين زدنر. به نظر من اين ب  می گرفتنر و با مردم ررفمی  رار -اسددالمی خودش
آورنر و در می مرارا از مرينه به سا بينير که رتر  هادیمی ابعاد  ابو توجه اسدت. شما

 رساننر؛ يا رتر  عسکریمی ايشان را به شهاد  -چهو و دو سالمیددد  سنين نوجوانی
 رسنر؛ اينها همه نشان دهنره ررکت عظيم اامهمی در بيست و هشت سالمی به شهاد 

تماه دس ،و شديعيان و احدحاب آن بزرگوارها در سدرتاسدر تاريخ بوده. با اينکه دستماه خلفا
در کنار یربت، اين  ،گونه موفس شرنر. یرضعمو بود در عين رال اامه اينپليسدی باشر 

 عز  و عظمت را باير دير.
مدو  ،در هيچ زمانی ارتباط شديعه و گسدترش تشدکيالتی شديعه در سرتاسر دنيای اسالم

وجود وکال و نواب  .نبوده است زمان رتر  جواد و رتر  هادی و رتر  عسکری
 که مدالً  - کننرمی نقو که از رتددر  هادی و رتددر  عسددکریهايی همين داسددتانو 

نشان دهنره اين معناست. يعنی  -کسی پول آورد و امام معين کردنر چه کاری حور  بميرد
به  محکوم بودن اين دو امام بزرگوار در سددامرا، و  بو از آنها هم رتددر  جواد ریمعلی

ارتباطا  با مردم همين طور گسددترش پيرا کرد. اين به نحوی،  نحوی، و رتددر  رضددا
تاثير خيلی زيادی  ،هم بوده. منتها آمرن به خراسان ارتباطا ،  بو از زمان رتدر  رضا

 .در اين امر داشته



 
 
 

 گفتار دهم
 ساله 052غایت حرکت انسان 

 

 

 بین مردم . اعتقاد به وجود منجی و حضور او در11-1

اسددت. اديان ديمر هم در اعتقادا  خودشددان، ها احددو مهرويت مورد اتفاق همه مسددلمان
مطلب را درسددت  ،در نهايت زمانه دارنر. آنها هم در يک بوش از  تدديه ،انتظار مندی را

فهميره انر؛ اما در بوش احددلی  تدديه، که معرفت به شددوص مندی اسددت، دچار نقص 
لم و  طعی خود، مندی را با نام با نشان، با خصوحيا ، با تاريخ معرفتنر. شيعه، با خبر مس

 شناسنر. می تولر،
خصوحيا  اعتقاد ما شيعيان اين است که اين رقيقت را در مذهب شيعه از شکو يک 

محض به حور  يک وا عيت موجود تبريو کرده است.رقيقت  از شکو يک امر ذهنِی  ،آرزو
بوش هستنر و ندا  موعودنر، منتظر آن دسِت  ریاين است که شيعيان و تی منتظر مه

وجود  کننر که اين وا عيتمی خورنر؛ يک وا عيتی را جسددتدونمی در عالم ذهنيا  یوطه

ساله251غایت حرکت انسان 

اعتقاد به وجود منجی و حضور او در بین مردم

انتظار فرج،حرکت به سمت گشایش

مبانی جامعه مهدوی

ترویج یک تفکر غلط در خصوص ظهور حضرت

برقراری ارتباط معنوی با امام زمان
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 کنر مردم رامی دارد. رددت خرا در بين مردم زنره اسددت، موجود اسددت، با مردم زنرگی
هم، آنهايی که ها کنر. انسددانمی را رسها دردهای آنها، آرم آن ،با آنها اسددت ،بيندرمی

او  .کننرمی سدعادتمنر باشنر، ظرفيت داشته باشنر، در موا عی به طور ناشناس او را زيار 
مشوص، با نام معين با پرر و مادر مشوص و در ميان مردم  ،وجود دارد؛ يک انسدان وا عی

 کنر.می است و با آنها زنرگی

 . انتظار فرج، حرکت به سمت گشایش11-2

است. يک انتظار، انتظار فر  نهايی است؛ ای تظار فر  يک مفهوم بسديار وسي، و گستردهان
کننر می گریر و چپاولنکنمی تازیبينر که طوایيت عالم، ترکمی يعنی اين که بشددريت اگر

نباير خيال کنر که سدرنوشت دنيا همين  ،کننرمی تعریها و افسدار گسديوته به رس انسدان
 ،نه ،نيسدت و بايسدتی به همين وضعيت تن دادای کنر که بارخره چاره نباير تصدور .اسدت

. للباِطِل »: برانر که اين وضعيت يک وضعيت گذراست، و آن چيزی که متعلس به اين  1«َجوَلة 
عالم و طبيعت اين عالم اسددت، عبار  اسددت از اسددتقرار رکومت عرل، و او خواهر آمر. 

و ها انتظار فر  و گشددايش، در نهايت دورانی که ما در آن  رار داريم و بشددريت دچار سددتم
 .آزارهاست، يک مصراق از انتظار فر  است

 فقا اين نيست که منتظر فر  نهايی باشير، بلکه ،گوينر منتظر فر  باشيرمی و تی به ما
يعنی اين؛ فر  يعنی  ،بسددتی  ابو گشددوده شددرن اسددت. فر معنايش اين اسددت که هر بن

در زنرگی بستی بنگيرد که هيچ می آموزد و تعليممی گشايش. مسلمان با درس انتظار فر ،
 ن، ناامير دست روی دست بمذاردبشر وجود نرارد و نشود آن را باز کرد و رزم باشر که انسا

شدود کرد؛نه، و تی در نهايت زنرگی انسان، در مقابله با نمی و بنشدينر و بموير ديمر کاری
های ظهور خواهر کرد، پس در بن بست ،خورشير فر  ،اين همه ررکت ظالمانه و ستممرانه

ها همه انسددانهمين فر  متو ، و مورد انتظار اسددت. اين، درس امير به  ،جاری زنرگی هم
 است.ها است، اين درس انتظار وا عی به همه انسان

عملی بی يک عمو است، ،شود انتظارمی لذا انتظار فر  را افتو اعمال دانسته انر؛ معلوم
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نيسدت. نباير اشدتباه کرد، خيال کرد که انتظار يعنی اين که دست روی دست بمذاريم و منتظر 
بمانيم تا يک کاری بشود. انتظار يک عمو است، يک آماده سازی است، يک تقويت انميزه در 

 دل و درون است، يک نشاط و يک تحرک و پويايی است در همه زمينه ها. 

 . مبانی جامعه مهدوی11-3

 کنر؛می را بر اين چنر پايه بنااش جامعه زمان امام

 نابودی و قطع ریشه ظلم و طغیان .22-1-2

شود باير ظلم و جور نباشر، نه اين می ساخته عصدرکه در زمان ولیای يعنی در جامعه
نشددين نباشددر، در همه دنيا نباشددر، نه ظلم که فقا در ايران نباشددر، يا در جوام، مسددلمان

د ديمر وجو ،گونه ستمی در آن جامعهظلم سياسی و نه ظلم فرهنمی و نه هيچ ا تصادی و نه
باير اسددتدمار و اختالف طبقاتی و تبعيض و نابرابری و زورگويی و گردن  .نوواهدر داشددت

 کن بشود. کلفتی و  لرری از عالم ريشه

 . ارتقاء سطح اندیشه دینی افراد جامعه22-1-0

سازد، بار رفتن سط  انريشه انسان می آن را زمان آلی که امامخصدوحديت جامعه ايره
 عصددرهم انريشدده اسددالمی انسددان. يعنی در دوران ولی ،اسددت؛ هم انريشدده علمی انسددان

های يکی از هرف -همچنانی که همه ميرانيرددد  تواننر دين را به درسدتی بشناسنر و اينمی
َو » :البالیه شددريف بيان کرده اسددتالمومنين اين را در خطبه نهج بزرگ پيامبران بود که امير

کنر، زنی می ظهور عصرولیدر روايت ما وارد شره است که و تی  .1«َلُهم َدفاِئَن الُعُقول ُیثيروا
 کنر ومی کنر و از متن  رآن رقايس دين را اسددتورا می نشددينر و  رآن را بازمی در خدانده

دينی بار اسددت که همه افراد يعنی آن  رر سددط  فرهنگ اسددالمی و  فهمر. يعنی چه؟می
نشيننر، آنها می کننر و در خانهنمی جامعه و زنانی که در ميران اجتماع هم برفرض شدرکت

تواننر  رآن را باز کننر و خودشان رقايس دين می شناس باشنر.تواننر فقيه باشنر، دينمی هم
در سطوح موتلف  ،مردان و زناند  که همهای شما ببينير که در جامعه .را از آن  رآن بفهمنر
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 درر  فهم دين و اسددتنباط از کتاب الهی را دارنر، اين جامعه چقرر نورانی اسددت و هيچ 
ديمر  ،از ظلمت در اين جامعه ديمر نيسددت. اين همه اختالف نظر و اختالف رويهای نقطه

 در آن جامعه معنايی نرارد.

 . استخراج همه نیروهای طبیعت22-1-1

شددود، چيزی در بطن می مه نيروهای طبيعت و همه نيروهای انسددان اسددتورا در آن روز ه
اين همه  ،مداندر کده بشددر از آن اسددتفاده نکنر، اين همه نيروهای معطو طبيعینمی زمين
توانر انسددان را تغذيه کنر، اين همه  وای کشددف شددره، ماننر نيروهايی که می کههايی زمين

 بر عمر جهدانهدا نيروی برق و الکتريسدديتده؛  رن ،اتممدال نيروی  ،در تداريخ بودهدا  رن
شناخت، بعر يک روزی به نمی اين نيروها در بطن طبيعت بود، اما بشر آنها را ،گذشدتمی

شماری که از اين  بيو در بطن طبيعت است در زمان بی ترريج استورا  شر. همه نيروهای
 شود.می امام زمان استورا 

 و اخالق در جامعه . محور بودن فضیلت22-1-0

محور فتدديلت و اخالق اسددت. هر کس دارای فتدديلت  ،محور در دوران امام زمان
 و جلوتر است.تر او مقرم ،اخال ی بيشتر است

د  ِبالّنصََّّر ُت َوی َلُه االرُض َو »فرماير: می در يک روايت ديمر عِ  ُمویَّ القائُم ِمّنا َمنصََّّور  ِبالرو
ل اُنُه الَمشرَق َتظَهُر َلُه اُلکُنوُز  شود و می يعنی  اام ما به وسيله رعب نصر  1«و الَمغرَب  َیبُلُغ سَُّ

شونر. اين، چيزی است که ما امروز می ظالم مرعوب اوهای سدتممر و دسدتماههای دولت
امروز رکومت ما و جامعه ما و  .بينيممی يدک نمونده کوچکش را در جامعه خودمان داريم

از ا يانوس ای از رشحا  رکومت اسالمی است، يک  طرهای هنظام اسدالمی ما يک رشح
آن عظمدت الهی و سددلطدان الهی اسددت، آن چنان در دل  ررتمنران عالم و ظالمين رعب 
اندراختده کده خود اين رعدب وسدديله پيروزی ماسددت. آن و ت يک چنين رالتی در دوران 

جهانی را به وجود توانر آن رکومت می گير و عمومی اسددت کهآن چندان همده عصددرولی
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صر»بياورد.  د  بالنَّ کنر. زمين در مقابو او پيچيره است؛ يعنی می نصر  الهی او را تايير« ُمویَّ
و  رر   ،برای او ظاهر خواهر شرها گندينه .گيردمی در اختيار او و در  بته  رر  او  رار

 او به مشرق و مغرب عالم گسترش پيرا خواهر کرد.

 ن مردم در امور مالی و اقتصادی. مساوات بی22-1-5

ی َبيَن الناِس َحّتى ال َتری »فرماير: می در يک روايت ديمر باز ناظر به وضدد، ا تصددادی وِّ َو ُیَََُّّّ
کا بين مردم آن چنان مسدداوا  در امور مالی و ا تصددادی را بر  رار خواهر  1«ةِ ُمحتاجًا الى الزَّ

که يک نفر فقيری که شما بتوانير زکا  مالتان را به او برهير پيرا نوواهير کرد؛ و ايندا  ،کرد
شود، چون نمی زکا  طبعا مصدروف خواهر شدر برای مصارف عمومی و به فقرا ديمر داده

فقيری آن روز در دنيا نيسدت؛ و از اين  بيو روايا  که ترسديم کننره يک بهشددت اسالمی و 
خيالی  ،درست کردنرها هم که بعتیهايی مدو بقيه مرينه فاضله ست[،]ايک دنيای وا عی

 و توهماتی نيست.

 نزدیک شدن معنوی ،. نزدیک شدن به امام زمان22-1-4

نزديک شدرن به امام زمان نه نزديک شرن در مکان هست و نه نزديک شرن به زمان. نزديک 
سال  ما در هر زمانی تا پنجيک نزديک شرن معنوی است، يعنی ش شرن ما به امام زمان

تا حر سال ديمر که بتوانير کيفيت و کميت جامعه اسالمی را افزايش  ،تا ده سال ديمر ،ديمر
همان جامعه  - تاندهيدر امدام زمدان ظهور خواهدر کرد. اگر بتوانيدر در دوران خود جامعه

ا را در خود و داری و زهر و نزديکی معنوی به خرتقوا و فتدديلدت و اخالق و دين -انقالبی
اير و هر چه بتوانير کردهتر را مستحکم عصرولیديمران تامين کنير، پايه و  اعره ظهور 

باز به امام  ،از لحداه کميدت و مقدرار، تعدراد مسددلمانان مومن و مولص را افزايش برهير
 رم به  رم جامعه خود و  توانيممی شرير. پس ماتر نزديک عصرولیو زمان ظهور  زمان

 نزديک کنيم. عصرولیزمان و تاريخ خود را به تاريخ ظهور 
همه از دولتی و نهادهای اجرايی و همه و باير تمام  وانين ما و مقررا  مملکتی و ادارا  

شود. اين تر روز نزديکشرن روزبهلحاه ظاهر و از لحاه محتوا اسالمی بشود و به اسالمی
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خوانير که می در دعای نربه .دهرمی به ما و به ررکت ما عصددرولینتظار جهتی اسددت که ا
کنر و نفاق و طغيان و عصيان می امام زمان در مقابو فسدوق و عروان و طغيان و نفاق مقابله

ن آمان امروز در کنر. ما هم باير در جامعهمی کنر و ازالهمی کنو شقاق و دودستمی را ريشه
اين اسددت کده آن چيزی کده ما را به امام زمان از لحاه  .ش برويمجهدت ررکدت کنيم و پي

آن جامعه مهروی علوی  ،عصددرولیمعنوی نزديدک خواهدر کرد و جدامعده ما را به جامعه 
 خواهر کرد.تر توريری، نزديک و نزديک

 . از بین رفتن یاس و ناامیدی در دل مردم22-1-2

را  يا برای ما دارد اين است که ياس و نوميریيک تاثير ديمر و نتيده ديمری که ترسيم اين دن
 دانيم که مبارزه ما موثر و دارای نتيده است.می زداير،ها میاز دل ملت

 . ترویج یک تفکر غلط در خصوص ظهور حضرت11-4

جور فرو کرده بود در که وجود دارد اين است که تبليغا  یلا در ذهن مردم اينای يک نکته 
فايره بی  بو از  يام رتددر  مهری هر ا رامی و ررکت احددالری طول سددالهای متمادی،

کردنر به اين که دنيا باير پر بشددود از ظلم و جور تا بعر رتددر  می اسددتدررل .اسددت
ظهور کنر و تا دنيا پر از ظلم و جور نشدره باشدر رتر  مهری ظهور نوواهر  مهری

 دنيا پر از ظلم و ستم شره باشر.کنر بعر از آنی که می گفتنر که آن رتر  ظهورمی .کرد
که ايندا وجود دارد اين اسددت که در تمام رواياتی که در باب رتددر  مهری ای نکته

 1.«ُظلمًا َو َجوراً  َئْت َو َعداًل َکما ُملِ  ِقُّ اً  َیمَُل اللُه ِبِه االرَض »: هست اين جمله اين جوری است
وجود داشددته « بعَد ما ُملَئت ُظلما َوَجورا»کنم نمی در يدک جا بنره تا رار نريرم و گمان

باشر در روايا . با توجه به اين نکته من مراجعه کردم به روايا  گوناگون در ابواب موتلف، 
َکما ُملَئت »همه جا اين جوری است که  ،«َبعَد ما ُمِلَئت ُظلمًا و َجوراً »مدال هيچ کدا نراريم که 

از عرل و داد به وسديله رتدر  مهری، بالفاحله بعر از آن کردن دنيا ريعنی پ   .«ُظلما َوَجورا
بلکه همان طوری که در طول تاريخ بارها، نه  ،نيست که دنيا پر از ظلم و جور شره است نه

                                                           

 .43، ص61،  همانمدلسی،  . محمربا ر1
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 ،گوناگون دنيا پر بوده از ظلم و جور؛ در دوران فراعنههای در زمان ،يدک بار نه در يک زمان
ظالم که همه دنيا زير فشددار ظلم و های سددلطنتدر دوران  ،طایوتیهای در دوران رکومت

در سدايه ابر تاريخ جور و عروان پوشيره شره باشر و هيچ جا نوری وجود نراشت که نشانه 
يک روزی را هم خواهر دير  عرالت و آزادی باشر، يک چنين روزی را همچنان که دنيا ديره،

عرل در آن نباشر. يک جا نباشر که که در سرتاسر افاق اين عالم پهناور يک جا نباشر که نور 
ها ظلم جور رکومت ،از فشارها ظلم در آندا رکومت داشته باشر. يک جا نباشر که انسان

رنج ببرنر. يعنی اين وضددعی که امروز در دنيا ایلبيت ها از تبعيض ،هااز جور گردن کلفت
 ه عموميت عرل.اين تبريو خواهر شر ب ،دارد و يقينا يک روز در دنيا عموميت داشته

 . برقراری ارتباط معنوی با امام زمان11-5

کنم در مورد لزوم ارتبداط عداطفی، معنوی، روری با آن امام می يدک جملده در پدايدان عرض
و روشددنفکری و فکری بزرگوار و ولی معصددوم الهی برای يکدايک ما. مسددئله را در رر تحلي

دانيم نمی در يک جای دنيا که هاانسددان ن معصددوم برگزيره خرا امروز در ميانمحرود نکنير. آ
 او تبيين مواضدد، الهی ،کنرمی کنر، او  راات  رآنمی کندر. او وجود دارد، او دعامی زندرگی

 او در مدامعی ظاهر ،کنرمی کنر او دعامی کندر، او عبداد می کندر، او رکوع و سدددودمی
وجود عينی دارد، منتهی برای ما  کنر. او وجود خارجی دارد،هايی میکمک به انسان ،شدودمی

مان را به امروز هسددت و ما باير رابطه .اين انسددان برگزيره پروردگار اسددت ،ناشددناخته اسددت
اش حور  مشوصی به حور   لبی به حور  روری نيز عالوه بر شکو اجتماعی و سياسی

عنی ي .کنيم باير تقويت -که بحمرالله نظام ما در جهت خواسدت آن بزرگوار ان شا الله هست
 و آشددنايی با آن رتددر  و راز نياز با آن بزرگوار و عصددرولید جامعه ما توسددو به اتک تک افر

سالم به آن رتر  و توجه به آن رتر  را بايستی يک وظيفه و يک فريته خودشان براننر و 
کالّلهمَّ ُکن »دعا کننر برای آن رتددر  همچنانی که ما در روايا  داريم اين دعای  يکی « ِلَوليِّ
هسددت که همه اين ها از انواع دعداهدای فراوانی اسددت که وجود دارد، و زياراتی که در کتاب

بوشددی و معرفت دارد برای ما که آنها را بووانيم، زيدارا  عالوه بر اين که بعر فکری و آگاهی
  .بعر روری  لبی و عاطفی و ارساسی هم دارد و ما به اين ارتيا  داريم
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ن و ياطيسان و شدشمنان انۀ مر، سعی هميبه را برای بشر به وجود آورنر. از طرف ديا  طير
ا و دشمنی ب مانيننر. لذا عنصر اکبه دور يا  طين ريه بشدر را از اکت آن بوده اسدت يطوای

هم  امبر اسالميامبران بوده و عمو پيپۀ ها، از اجزای احلی دعو  همها و طایو طانيش
 ته  رار داشته است.کن نيبر ا

 الهیهای احیای ارزش .2-2-0

ه کن است ينر؛ انقالب برای ايايمری بيسان دکسدانی برونر و که کسدت ين نيانقالب برای ا
را خر ت خرا باشدر؛ انسان بنرينر؛ اعتبار و ارزش انسدان به عبودکر ييتغ ها در جامعهارزش

ر اکر خرا نترسر، از خرا بوواهر، در راه خرا ينر، از خرا بترسر، از یکار کباشر، برای خرا 
مر به احالح مفاسر جهانی کنر، عالم را درست بشناسر، ک ا  خرا تربرينر، در آکو تالش 

 م.ينکرام ما از خودمان شروع کنر؛ هرکو بشری ببنرد و از خود شروع 
خواهی، ه با اهراف مشوصی... به وجود آمر. هرف اسالمکتی بود کانقالب اسالمی رر

 هرفبوشی به انسان، رامتکشدور، هرف کزی، هرف رفظ اسدتقالل يبارسدتکهرف اسدت
 نها اهراف انقالبيشور؛ اکشرفت و اعتالی علمی و فنی و ا تصادی يدفاع از مظلوم، هرف پ

نر يبنر، میکینها را نماه ميو در اسناد احلی انقالب ا شا  اماميبوده. انسان و تی در فرما
م ر مرديمان مردم، عقايی به اکشه دارد. مردمی بودن، متينها در متون اسالمی هم رياۀ ه همک

 های احلی انقالب است. هيهای مردمی و عواطف مردمی، جزو پازهيو انم

 .عزتمندی کشور2-2-1

 ۀر ابو اجتناب بر هميواجب ی يکعنوان تدده، بهيفر يکعنوان را به نوبمان به نماه آنچه
ن يندا وجود دارد؛ با ايهرف بزرگی در ا يکهرف بزرگ است.  يکنر، کیمسدئورن رزم م

وزانه و نماه دلس يکاتی، ينماه عمل يکنماه جّری،  يکستی نماه به نوبمان يرتمًا باهرف 
شددوری کران به يشددور اکو يسددت؟ آن هرف عبار  اسددت از تبرير باشددر. آن هرف چيميپ
عتی از شورها و بکه بعتی از کر يم و پليف در مقابو لئيشر -فيشدرفته،  ررتمنر، شدريپ

 شوریکران يالمللی. انيمسدااو بشری و در مسااو بحدارب ررف نو در  - ررتها هسدتنر
ا  بشر سون نو داشته باشر؛ ررف نو ارااه يمسدااو بشدری و مسدااو رۀ نيه در زمکباشدر 
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وض،  ه ازکست کين عاَلم يرکست! امروز از متفيه وض، خوبی نکت يبرهر. چون وض، بشر
ن عاَلم، همه از يرکمتف هایر به ررفينکت راضی باشر؟ شرق و یرب هم نرارد. نماه يبشر

اهی ر يکررفی رزم است،  يکننر. خب کیوه مکنالنر و شدِ ینونی بشدر مکباِر زنرگِی رنج
و يتبر و ران اسالمی داشته باشر.ين سون نو را اير[ اير. ]بايايبست به وجود بن بنير در ايبا
اّما ارساس عّز  ر يزيشوری دارای عّز  و دارای ارساس عّز . گاهی شما عزکشدور به ک

م. خوِد ارساس ينکم؛ ارساس عّز  ينکه خرای متعال به ما داده ارساس کر. عّزتی را ينرار
مان. آفت بزرگ يت و ايعّز  وا عی است.و سرشار از معنور دهنروکيعنصر تش يکعّز ، 

 ست. يمان نيه  رر  هست، اکی يه آنداکن است يای  ررتمنِر امروز ايدن

 اصلی انقالب اسالمیهای .ویژگی1-2

 . مردمی بودن2-0-2

 يکی مسل ، نه يکگروه چر يکن انقالب رتی در شدروع خود حردرحر مردمی بود، نه يا
ران مياز د يکچيخواه و نه هاسی نظامی، نه گروهی از افسران انقالبی و آزادیيرزب فعال س

در انقالب ما وجود و  آورنرر میيشددورها را پرکه تحور  انقالبی کدانواع رااج و معمولی 
ه در تهران و همه کسالح اماًل بیکت نراشتنر، فقا مردم بودنر و مردم، آن هم يرتور و فعال

ا زنرگی شددهری را از وجود و رتددور و يها را و محابانيدمر چندان فتددا را و خيجدای د
و  ؛ومتش با ی نمانرکم و رکئت رايی برای هيمر جايه دکردنر کشعارهای انقالبی خود پر 

 شورکز ا ترار خود و سدپس از کها و مرااخکی و دسدته جمعی از يکیيکآنان مدبور شدرنر 
تنر ه توانسکرام کهر ،مر سرجنبانانير، بزرگان ارتش، وزراء و ديوزخار  شونر. شاه، نوست

 وتنر.ياز مردم گر
 به هکآن از بعر اما آمره؛ وجود به مردم دسددت به ايدن جای همه در شددهيهم ها،انقالب

 رفتهگ را مردم و انقالب جای رزب اي ارزاب گرفته،  رار روزیيپ ۀآستان در اي رهيرس روزیيپ
 به را امور ۀهم در هانقش ۀهم اول، روز از انقالب ما، شورک در... انررفته نارک مردم و است
 و دهنرمی وکيتشدد مردم -اسددت گذاری انون محو هک -را مدلس عنیي. اسددت داده مردم

. نرک ويتحم مردم به راای هنرينما نرارد رس هم سکچيه و رونرمی آندا به مردم نرگانينما
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. ريآنمی مدلس به مردم آرای برون نفر، هفتاد و سددتيدو نيا از هم نرهينما نفر يدک
 خودشان آرای با مردم -اسدت شدورکر ادار سيرا و ريمر و امور مدری هک -را جمهورسيرا

 .است مردم با ارياخت. ننرکمی انتواب خواست، دلشان هک را سیکهر. ننرکمی انتواب
 چه ه،ي تاا ر ّو  استير چه جمهوری، اسدتير چه رهبر، چه -مکرا آن در هک نظامی  

 تيرما و بانیيپشددت و عال ه مورد و مردم به متصددو و یکمت -اسددالمی شددورای مدلس
 آن -یرب و شرق نه و متحرانش و ايکامر نه هک اسدت اسدالمی جمهوری نظام هاسدت،آن

 و نظام نيا سددتين  ادر  ررتی چيه نه و -داشددت وجود ايدن در بزرگ  رر  دو هک روزی
 .نرک متزلزل هکبل و متالشی را ومتکر

 . اسالمی بودن2-0-0

 در مذهبی ریيگجهت و شددر آیاز -نیيدۀ مررسدد و مسدددر عنیي -مذهب ۀخان از انقالب
 هک شدر  وی  ررآن معنوی، هایارزش و مذهب نقش و ردک رايپ شيافزا روز به روز انقالب

 رانيم به هاآدم گونهنيا انقالبی، چيه در معمورً  هک شددانرک انقالب رانيم به را سددانیک
 تيخصددوحدد نيد روزی هک نبود طورنيا. مانر و بود انقالب تيخصددوحدد ن،يد. نريآنمی

 ويتبر یمريد زيچ به و بشود گرفته انقالب از تيخصوح نيا چنری، از پس و باشر انقالب
 عوامو نيترمهم از یيک ن،يهم و نبود هاانقالب از يکچيه در ت،يخصوح يک نيا. بشود

 ماسددال برای هک -اسددالمی جمهوری به تپر،می اسددالم و نيد برای  لبی ايدن هرجای تا بود
 .باشر منرعال ه -نرکمی رکف اسالم ۀلمک اعالی به و نرکمی تکرر

تی آن های مبارزاشهيه رکی يهاارنر انقالبين بود، به اسالم. بسيی به دکن انقالب متيا  
چ به يا هيمان چنران ين ايرده اسددت، هرچنر در سدداختار انقالب اکه ينی تغدذيمدان دياز ا

های ها را، احول را، و رتی روشزش را، هرفيچامره اسدت. اما انقالب ما همهيرسداب ن
ری به آون ابعاد شمفتيآن را از اسالم گرفت. ار ن و نوع اداريو نظام نوکز شيمبارزاتی را و ن

 دهر.روزی آن ارااه میيای از پف تازهيبوشر، و تعرانقالب می
نون ررا و حددر و کم انقالبی و سددازنرگی ايت عظين ظرفياسددالم به خاطر دارا بودن ا

امو مرتد، و زبون آنان بوده های اسددتعمارگر و عوه مورد تهاجم  رر کپنداه سددال اسددت 
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 مان مقرس،يا يکارد انسان يليم يکان يشور و مکش از پنداه ياسدت. به عالوه اسدالم در ب
زی بر رويقت پيش اسالم است در رقيه روح و محتواکروزی انقالبی ين الهی است. پيد يک
و زن ون مرد يليارد اسددت. حددرها ميليم يکن ياۀ زنرگی همۀ آن مهاجمان و در عرحددۀ هم

ت ين خصددوحدديردنر. اکروزی يروزی انقالب ما ارسدداس پيشددور از پکها مسددلمان در ده
ران آن يسددت، ضددعف و ترس را بر مردم و رهبر انقالب و مرکنی، شددينشددن راه عقبيهمچن

 نی باشر.ينشست، تا ضعف و ترس و عقبيست نکبنرد. در راه خرا شمی

 . مستقل بودن2-0-1

ز ينون نکان انقالب بود و هميمر ايت اسددتدناای دي، خصددوحددا یربياء به شددرق کعرم ات 
ۀ اء به خرا در همکی از مظاهر اعتقاد و اتيکن خود ياسددت  اط، نظام انقالبی ماسددت. ايسد

 ا  فردی و اجتماعی ماست. يهای رححنه
ی از کياء به که برون اتکن است ياست در سراسر جهان ايای سير مسلا بر دنکامروز تف

ن ياست معاحر زنره مانر. اگر در شر  و ضعف ايسۀ توان در حدحن رر  نمیهای  طب
و عرم  اءکشه عرم اتيه در انرکست. رتی آنان ياء اختالف نظر باشر، در احو آن ررفی نکات

 ن بود.يتوان چنانر، معتقرنر در عمو نمیرفتهيتعهر را پذ
. بنر مانريتا امروز به آن پارد، و کر را عرضدده يجرۀ فلسددف يکن جوی يانقالب ما در چن 

گر را به خود راه نراد، و  لرری آنان را های سددلطهتوان  رر ه میکرد کانقالب مدا ثدابت 
 تر از هر  رر  مادی رااای  ویکاتۀ ه نقطکنيجری نمرفت، و به آنان با  نراد. مشروط بر ا

ر يز باينی نيبهای سددنم ،ن راهيره و اين عقيه برای اکم ياما دانسددته .خدرا را ،بداور داشددت
هدا را بده اسددتقالل وا عی و ن تدربده ملدتيم. بمدذار اياردهکپرداخدت، و خود را آمداده 

نونی کهای بزرگ جهانی رهنمون شددود. رونر امو سددلطهکت نفی ير و در نهايناپذخرشدده
 نر. کر میيتری تهربازهم تلخر نريت را به آيبشر ،م  رر يتقس

 . خصومت استثنایی2-0-0

 هایضربه و هاخصومت آن و هست و بود ما انقالب در نيز ديمر یياستدنا خصدوحيت کي
 ماا مانر؛نمی برکنار جهان در سلطه نظام دشدمنی از انقالبی هيچ. اسدت آن عليه یياسدتدنا
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 یرکايت شره، ما با سال هن   طول در که هايیخصومت آلودگیخشم و گستردگی عمس، تنوع،
 دشمنی هک بود نرسيره پيروزی به انقالب هنوز[ نمونه، عنوان به. ]است شنيرنی و اسدتدنايی

 یافشا مدوز را زمان گذشت که انررکارانیدست. آمريکا سوی از بيشتر و شدر شدروع آن با
 ،شدداهیسددتم رژيم عمر آخر هایماه در که کننرمی اعتراف امروز انر،دانسددته نهان رازهای

 دلمرمی شاه به او شوص و جمهوررايس امنيتی مشداور آمريکا جمهوری رياسدت دسدتماه
 .انرکردهمی  اطعيت به تشويس را او و دادمی

 .پیام انقالب اسالمی1-3

 . عدالت اجتماعی2-1-2

خا اسالم، خا ميانه است؛ خا عرالت است. عرالت يک معنای فراگير و شاملی دارد. در 
ن روزی ياز اول باشر.باير مرنظرد  ود نهادنيعنی هر چيز را به جای خد  ها عرالتزمينهۀ هم

أن و بزرگوار ما آیاز شددر، ميران به رهبری امام عظيه نهتددت اسددالمی در اک ی از يکالشددّ
ن در سددرتاسددر عالم و ين نهتددت، عبار  از ورر  مسددلميهای اهين مواد داعيتراحددلی

ام يام، همچنان پيپن يهای سدتممر و متداوز از سر مسلمانان بود. اردن دسدت  رر کوتاهک
 انقالب ماست.

 . ترویج معنویت2-1-0

ا یرق يت در سط  جهان است. دنيام معنويالمللی انقالب، عبار  از پنيوجهۀ جهانی و ب 
ش، يی دو  رن پيکهای اختاپوسی ماّدی، از هکهای سردمراران و شبت است. دستيدر مادّ 

رده اسددت. کیرق  گریمادی ر مندالبها را دگری سددوق داده و ملتا را به سددوی مادیيدن
ننر، نه کنی میيبشيها برای آن پها و دولته  رر کری خود و راهی يگا در جهتيامروز دن

ا  را از ينر و معنوکت میکگری رره بده طرف مدادیکدمعنوی ندرارد، بلۀ چ جنبديتنهدا ه
های جوان به ستوه شورها، نسوکاری از ير در بسينيبه میکنير. عّلت اينماها سلب میانسان

 افتنر،شونر و جوانان به آوارگی میها متالشی میشدود، خانوادهاد میيشدی زکنر، خوديآمی
ود شروری است. ممر میۀ يیذا و تغذ يکْت يت است. برای بشر، معنويمبود معنوکن يهم

تمّرن ماّدی نر؟ هرجا علم و کای رارت زنرگی ت انسددان بتوانر مّر  طورنیيبرون معنو
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ۀ ليا  به وسين هم به خاطر گناه رذف معنويشود. اشتر میيها هم بیشدتر اسدت، آشفتميب
ت، يام معنويام انقالب اسددالمی، پيهای جهانی از حدحنه زنرگی مردم عالم اسدت. پ رر 

ت در زنرگی انسان و توّجه به اخالق و خراست. يردن عنصدر معنوکت، وارد يتوّجه به معنو
ت را در آنددا به همراه برد. رّتی اگر به جوام، يدرد، معنوکام امدام نفوذ يدندام و په کدهرجدا 

ه به انقالب اسدالمی روی خوشی نشان دادنر، از آن درسی طلب کمسدلمان ريحی و یيمسد
رد. رّد پای انقالب کر يت را در آندا مشدداهره خواهير، معنوينکای بردنر نماه ردنر و بهرهک

ن انقالب و امام معنوی است؛ يام اين پيت، اّولين معنويت است و ايبزرگ اسدالمی ما معنو
ود. و بيشددناس، متعّبر و  اام باللنيه، ديانسددان وار و معنوی، عارف، فق يکه خوْد کامامی 
 نمود.رد و تتّرع میکشب با خرا خلو  میمهيه نکسی بود کامام، 

 . آزادی انسان ها2-1-1

 جمهوری. اسالمی جمهوری آزادی، استقالل،: بود لمهک سده نيا ما انقالب احدلی شدعار
 آن با هک یيهاچالش و خود هایتالش با شددر؛ رانيم وارد هک اسددت نظامی همان اسددالمی،

 اريبسدد شددعارهای جزو آزادی، شددعار. نرکمی باز را راه و رودمی شيپ اسددت، بوده روروبه
 و انرنوشته تابک انر؛نوشته مقاله انر؛زده ررف آنر بار در است؛ شره رارکت اسدت؛ جّذاب
 ،افراط با بعتی اعترال، با بعتی است؛ شدره گفته هاسدون آزادی،ر بار در. انرداده شدعار
 .است مانره زنره آزادی، شعار. ايتفر با بعتی

ت از خاص کبًا نوعی رري، تقر«، جمهوری اسالمی، آزادیاستقالل»ن شعار معروف يا 
م ييگوی، بعر م«استقالل»م ييگویعام بعر از خاص اسدت؛ اّول مر کعنی ذيبه عام اسدت، 

 استقالل بوشی از آزادی است «. آزادی»
ه اسددت، اّما آزادِی از کروی سدد يکن يم، اينکعنی اگر چنانچه آزادِی فردی را مالرظه ي

ن ين هم آزادی اسددت؛ پس بنابرايه اسددت؛ اکمر سدديها روی دها و ابر رر  رر ۀ سددلط
 -رننکخواهنر اگر چنانچه استقالل را نفی یه آزادی مکسانی کزو آزادی است و اسدتقالل ج

تقالل را س اسيرنماها مفهوم استقالل و مصادکنر بعتی از روشنفيبیه متأّسفانه آدم گاهی مک
در وا ، با آزادی  -ننرکیظاهر منطقی و در وا ، ضددّر منطس نفی مهای بهسددفسددطه يکبا 
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عنی جزای از آزادی است. جزای ياز آزادی است  کاکر ابو انفيِش یموالفنر. استقالل، بو
ن يمّلت اسددت؛ معنای ا يکاِس يشددور اسددت؛ آزادِی در مقک يکاز مفهوم آزادی، اسدتقالل 

عنی جمهوری اسالمی ينها جزو جمهوری اسدالمی است؛ ياۀ و ت هماسدتقالل اسدت. آن
نها هم هست و شامو معارف يشامو اه کهم، نه فقا آزادی است، نه فقا استقالل است، بل

ن جاذبه يم اينيبم برای افراد مواطب خودمان، میينکی  مينها را و تی ما تشريمر. ايفراوان د
 نر.کیها را جذب منها دليدارد؛ ا

 . بیداری از خواب غفلت2-1-0

رون يفقا استدناءها ب -طور عامجوان ما آن روز بهۀ شور ما و ملت بزرگ ما و بوصوص طبقک
های ن و متورع هم بودنر، آدميهای مترن آدمين یافليان ايبود. در م دچدار یفلدت -بودندر

ی بودنر؛ اما کهای پاه اهو گناه نبودنر، جوانکسانی هم بودنر کن و رابالی هم بودنر؛ يدبی
ران يه نهتددت اسددالمی در اکاری کن يترها همه همراه بودنر. بزرگدر یفلت عمومِی جوان

نره يه آاعتنااِی بتفاوتی و بیها بود تا از خواب یفلت و بیرانیياندام داد، تلنمر زدن به ما ا
راری و يب نيدر هم هم هيرد. همۀ  تکرار يم، انقالب ما را بي.. ما خواب بود.م.يخار  شدو

شود. اگر فرض سدندی و ا رام بدا و شدداعانه خالحده میتيبار و مو ع کاری و دريهشد
م، بر اثر استبرادهای کهای راهای متوالی بر اثر فساد دستماهه در طول  رنکملتی  يکر ينک

علم و تمرن و همه ۀ مانرگی شره است، از  افلگوناگون دچار یفلت شره است، دچار عقب
ره يچيار پيهای بسها و روشوهيز عقب افتاده است، بعر هم استعمار وارد شره است با شيچ

وی و فرهنمی يهای تارها، ارزشاتی آنيداشته، مناب، را را در آن رالت نمههنيو مرموز، ا
شور را در دست گرفته است، بوواهر ورق کن ين ملت و ايرده اسدت و زمام اکها را نابود آن

ش استعمارگر ظالم و یرار و از او خواهش يشدود رفت پا  دارد؟ میيرا برگردانر، به چه ارت
ن يشود ار؟ میينکنظر ر، از مناف، خودتان حرفياز استعمار دست بردار رياايرد: آ ا شما بک

ره رو کم، با مذاينکره میکم، مذاينکم التماس نمیيای دارد؟ اگرنه، بموارهيرد؟ فاکار را کد
ره، با ررف رسدداب، درخواسددت گرفت، کشددود طعمه را از دهان گرگ با مذاشددود؟ میمی
 رد؟کار را کن يشود امی
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ه جوهر خودشددان را نشددان کنيشددتر نرارنر و آن ايراه ب يکن مقاطعی يدر چن هاملت 
ننر تا دشمن کهای خودشان استفاده یاورنر، از تواناايبرهنر،  رر  خودشدان را به ححنه ب

ملت وجود  يکن راهی برای ينر. جز اکه کيها تهای آنیها و ناتواننتواندر بر روی ضددعف
گاه بودن، يا  دارد به بيار هم ارتکن يرد. اکران ياه ملت کاری بود کدن يندرارد. ا رار بودن، آ

نسددپردن، اهراف  کوچکر مادی نقر و يهای رقشيها و آسدداردن، دل به خواسددتهکتنبلی ن
 راریيا  دارد. اسداسش بين ارتيران شدرن؛ به ايهای بزرگ را در نظر گرفتن و وارد موآرمان

 .است

دم را ن مرير تا ايشددکاد يها فره سددالکای ننرهکراريب .ار بودکن يدوم بهمن او  اوسددتيب
دانشمنران، ۀ مصلحان، همۀ رخواهان، هميخۀ ار همکن ينر، امام بزرگوار ما بود. در اکرار يب

 کمکج وارد شددرنر و يرامی بتررکردنر،  شددرهای موتلف هرک کمکعلمای دلسددوز ۀ هم
ی لکرا داشت و بعر در دوران پهلوی ب دوران  اجارۀ ه سابقکردنر. ناگهان ملت ما از ملتی ک

ران،  رر  خودش را يرار، آمر وسددا ميملت زنره و ب يکو شددر به يلمرمال شددره بود، تبر
ن  رر ،  رر  ملی اسددت؛  رر  آراد مردم يرد،  رر  خود را به حددحنه آورد. اکعلنی 

 ن  رر  تاب مقاومت نرارد. يروای در مقابو ايچ نياست، ه
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 فاسد و وابستههای . حکومت0-2-2

ۀ يدمداندرگی ا تصدددادی و فرهنمی و نظدامی و بقهمراِه خود عقدب ،مداندرگی علمیعقدب
ه با توجه به اسددتعراد خود، با توجه به کشددوری ک يکآورد. ها را هم به بار میمانرگیعقب

جهان  ۀه اگر به نقشدک -ی خوديايماه جغرافيعی و انسدانی خود، با توجه به جايهای طبنهيزم
نی يرزميبا توجه به ذخاار ز -رساسی  رار داردۀ چه نقط ران دريه اکر ينکر، توجه میينکنماه 

ر را باشددر، در دويشددورهای دنکن يی از ثروتمنرتريکن و يترشددرفتهيی از پيکر يدخود، بدا
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ِر يفق نشددانررافتادر دسددتومت عقبکو شددر به ريهای  اجاری و بعر پهلوی، تبرومتکر
ه ست؟ در درجه اول بکيخ ما اتفاق افتاد. گناهش به گردن ين، در تاريخور. اِف توسریيضع

های اسددتيه وابسددته هم شددرنر؛ و تی سددکت اسددت، يفاکگردن آن زمامراران فاسددر و بی
ت نراشتنر؛ فقا به يها همت و رمران شدر، وابسته هم شرنر. آنياسدتعماری یرب وارد م

ر. گناه، در درجه اول بر ومت خودشان بودنکی خودشان و رفظ  رر  رير زنرگی و آ اکف
 ن پهلوی.ين  اجاری و سالطيسالطۀ ن دو سلسليهاست؛ رار ررا و انيدوش ا

ن سددتممران را يبان ايش خرای متعال گريامت و در پيه در روز  کران رس دارد يملدت ا
انی سددکها نير ايرد، بمويها در دسددت بمنيه ايی را علکم و ورشددتنايعظۀ رد و ادعاناميبم

ن يه چنک -ر راينظفرهنمی بیۀ شددوِر بااسددتعراد، ینی، بزرگ، دارای آن سددابقک يکه کبودنر 
است؛ و  يکۀ جهان باشر؛ و اّر احاًل درج يکۀ شورهای درجکر در ِعراد يشوری را و باک

نرم؛ هم چۀ شور درجک يکردنر به کو يتبر -ر  رار داشته باشريشدورها باکدر باری سدتون 
 ر.يخور، هم ناامر شره، هم توسریيقف، هم تحير، هم ضعيفق

 . کشتن استعدادهای ملی0-2-0

ه کم بودنر کی رايهاومتکن مناب، رين و بر همين زميشددور بر همک نيبر ا هکروز بود  يک
ال از ه در طول حر سکن بود يشتنر، اکه استعرادها را میکنيو بر ايشتنر. دلکاستعرادها را می

 8651تا  8051های شدور تا سدال شدروع انقالب مداًل از ررود سالکن يها به ايیورود اروپا
شور، کن يها، در امۀ دوم دوران  اجار، بعر هم در دوران پهلویيعنی اّول در نيهدری شدمسی 

عنی يره نشددر؛ يعلمی د هدای گونداگونرهيدر علمی و پدرکشددرفدت علمی، مغز متفيعلم، پ
مر بردنر و از او يرنر، جای ديردنر، دزدکجذب را شددر، يای هم پنمذاشددتنر. اگر آدم برجسددته

ت و شرفيروزی و به سمت پيا چهار اسدبه به سدمت پيه همۀ دنکردنر. در آن دورانی کاسدتفاده 
برای  هکی يزهايداشتنر و به چشور ما را در رال بربوتی نمهکرفت، تمّرن و نوسدازی ماّدی می

ای، به احطالح دانشماه و مطبوعا  و مدلس دورهردنر. البته در کملت سّم است، سرگرم  يک
مان و مانياّول، مناف، بۀ ه برای آن در درجکار دستماه جّباری بود يم؛ اما در اختيشدورا هم داشت

 نره احاًل مطرح نبود.يشور مطرح بود و مناف، مردم و آکمناف، مسئورن آن روِز 
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، لحظا  دوران نيا طول در تمامشور و جامعۀ ما بعر از انقالب، که کن است يقت ايرق
ر رالت جوانی و استعرادهای جوانی در يها و تأثه نقش جوانکرسداسدی را گذرانره اسدت 

لا م، بر اثر تسدديم و بوديه ما ملت بااسددتعرادی هسددتکنينقش برجسددته اسددت. باا يکآن، 
یاحب های ومتکهای موروثِی خانرانی و رهای استعماری و استبرادی و سلطنتاستيس

 م.يعلم جهانی عقب مانرۀ و جاار، در طول دو سه  رن، از  افل

 . القای ناتوانی 0-2-1

رنر، ارساس يگه و تی در مقابو دشمنِی  ررتمنران  رار میک است نيها اامروز ملت وکمش
 اسی و در تعامال يما  سيی عالم در تقسيايجغرافۀ ننر. امروز شدما به حدحنکناتوانی می

اننر و دز را متعّلس به خود میيا همه چيدنۀ ه در حددحنکسددانیکر ينير، ببينکاسددی نماه يسدد
ار خود  رار يانمارنر و مناب، انسددانی و ماّدی را به یصددب در اختزی نمیيها را به چملدت

ه کزی ين چيننر؟ مهمترکه میکيی تيزهايبه چه چ -باریکهای اسددتعنی  رر ي -دهنرمی
ها  ررتی است ه  رر  آنکننر کها وانمود میه به ملتکن است يننر، اکیه مکيآنها به آن ت

از  -شورهای عقب افتادهکران کرد. شدما اگر امروز به سراغ روشنفکتوان با آن مقابله ه نمیک
ها ر و از آنيها بروا به سراغ آراد مردم آنيون، ياسيا به سراغ سي -شدورهای اسالمیکجمله 
ه کر، جوابی يدهتی اندام نمیکشما برای ارقاق رقوق ملِی خودتان رره چرا کر ينکسدؤال 

انر و ما ز را از ما گرفتهيم؛  ررتها همه چيم و  رر  نراريتوانه ما نمیکن اسددت يدهنر امی
ه کسددانی اسددت کن منطس يم! اينکهای سددتممر اظهار وجودی م در مقابو  رر يتواننمی

 وض، ضعف  رار دارنر.شورهای عالم در مکان يامروز در م
 اراده و مانيا به عنیي -خودشان درونی رویين به هاانسان اگر هک ريگومی  رآنی قتيرق 

 ارایي آنان مقابو در  ررتی چيه ننر،ک هکيت -خودشددان هاییارکفرا و لمدهک اّتحداد و
 روز آن. ميردکمی را اشتباه نيهم هم رانيا ملت ما طایو ، ميرژ دوران در. نرارد ستادگیيا

 نيا مناب، اسددت، برده را تکممل نيا نفت طایو  ميرژ نيا هک ردنرکمی سددؤال ما از اگر
 را اخالق اسددت، گرفته مردم از را نيد اسددت، ردهک مسددّلا را ايکامر اسددت، برده را تکممل

 ردهک خراب را ملت نيا خيتار اسددت، گرفته را بومی و اسددالمی و ملی فرهنگ اسددت، گرفته



 121    یاسالم انقالب معارف: دوم فصل

 و رانکروشددنف هک جوابی ر،ينکنمی مقاومت و سددتادگیيا آن مقابو در شددما چرا اسددت،
 رامیا  ميتواننمی ما و سدتين سداخته ما از اریک گفتنرمی هک بود نيا دادنر،می ونياسديسد

 نيا مريد هایملت به و ملت نيا به امام بزرگ خرمت امام، بزرگ درس امام، تکرر! مينکب
 ماش دست در  رر  ر؛يدار  رر  و ريتوانمی گفت مردم به. ردک ثابت را نيا سکع هک بود

 ميتصددم ريبا ر؛ينک اراده ريبا ر؛ينک اعمال را  رر  نيا ريبا فقا شددماسددت؛ به متعلس و
 اریکفرار آماد ريبا مردم و شددونر رانيم وارد مردم ذهن در اثرگذاران و خواص ريبا ر؛يريبم

 اّول او خودِ . آمر خواهر دستبه هاتيموّفقۀ هم و شر خواهر ارک همه حور  آن در. باشنر
 رانکروشنف آمرنر؛ علما آمرنر؛ خواص ران،يم به او ورود با. شدر رانيم وارد هک بود سدیک

 سال، چنر مر  در و آمرنر مردم گوناگون طبقا  آمرنر؛ انيدانشدو آمرنر؛ طالب آمرنر؛
 و امینظ و اسیيس  رر  آن ده،ينت در و وستنريپ ميعظ نهتدت نيا به جيبترر  شدرهاۀ هم
 رویين. نرک مقاومت نتوانسددت داشددت،  رار مردمی ميعظ رویين نيا مقابو در هک غاتیيتبل

 بر افق نه راری،يپا و حدبر و اسددتقامت رویين و مانهکير رهبری رویين اراده، رویين مان،يا
 .شر رهيچ بود، او سر پشت هک هم ايکامر  رر  بر هکبل آمر، فااس طایو  ميرژ  رر 

 . تحقیر ملت0-2-0

ه کم ينکاری کدو تالش علمی،  و معرفدت ر بدا ابزار دانشيده بداکدامروز آن دورانی اسددت 
شددور، جبران شددود؛ آن کن ياسددتبراد در اۀ لِی دوران طورنی سددلطيهای تحمیافتادگعقب

ملت،  نيقی ايت احلی و رقيوفا گردد؛ نمذاشتنر هوکه نمذاشدتنر اسدتعرادها شکدورانی 
شرفت علم و حنعت یرب بود يپۀ ديه نتکارهای حنعتی کخود را نشدان دهر؛ به تب، ورود 

دنر رکشور کن يری و فرهنمی را وارد اکارهای فکردنر؛ کز، آن را به یرب وابسته يدر همه چ
 شور به موجودیکن يار ردکويردن  شدر تحصدکاعتقاد ه دسدت زدنر، بیکاری کن يو به اّول

ا وفکبود؛ به فرهنگ خودی، به رسوم و آداب خودی، به دانش خودی، به استعراد شخودش 
های متمادی، اثر اعتقادی، در طول سالن بیيرانی وجود داشت. ايه در نسو اکو درخشانی 

موجب  ر ويشور گردکن يوارد ا -رانی ير اير تحقکف -ر کن فيه اکر. از روزی يخودش را بوش
ه کنر، تا و تیکشور نفوذ کن يار ريتا اعماق جان  شرهای برگز ن ارساس رقار يه اکشدر 
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ها موّفس شرنر و ر؛ ولی بارخره آنيشکها طول ر، البته سالين رالت را چيیرب محصدول ا
ن همه ير. با اينکشورمان مشاهره میکه شما در کی است يهایافتادگعقب نيآن، همۀ دينت

ا آن م، بيه ما دارکِی ممتازی يايت جغرافين مو عيماّدی، با ان همه مناب، يمناب، انسددانی، با ا
م، وض، ما امروز از يه ما دارکنۀ علمی يم گنديراث عظيدرخشان علمی و فرهنمی و مۀ سابق

 های گوناگون علمی باشر، بسی عقبتر است.شرفتيران علم و حنعت و پير در ميه باکآنچه 

 . ناآگاهی ملت0-2-5

ور شکو تمرن عقب افتاد و  علم اروانکاز  دو  رن یيکران در طول يلت ار مينيباگر شدما می
گاهی بود. يها اداره شر، منشأ انشانرگان آنا دستيمانمان و دشمنان يبه دسدت ب ن همه، ناآ

گاهی نمه میملت و جوانان و  شرهای موتلف را در بی داشتنر تا نفهمنر بر سر خبری و ناآ
نه اراکننر، جز نماه طم،کا نماه میياز دنای هه اگر به نقطکسددانی کر. يآشددور چه دارد میک
شور ما به دنبال مناف، و اهراف کدر طول دو  رن در سدرتاسر  -عنی اسدتعمارگراني -سدتين

ردم ها نباشر، مه مانعی بر سر راه آنکنيردنر و برای اکاری توانستنر، کطانِی خودشان هر يش
ن ير اها دتواننر مردم را یافو نمه دارنر؛ ابزار آنمانمان نمیيب را در یفلت نمه داشتنر. خود

ها اگرچه از نيومت پهلوی. اکومت  اجار و رکهای وابسددته و فاسددر بود؛ رومتکار، رک
ن ملت و مرهون يبه اۀ دزدان راه بودنر؛ اگرچه خودشدان وابست يکران بودنر، اما شدريمردم ا

ا را همانه هم مناف، آنيردنر. بکار میکمانه يا برای بن مردم بودندر، امين مندت ايبدار سددنم
ومت کشر، رن میيمانمان تتميبۀ ليطور منافعش به وسد يکه يرده بود؛  اجارکن يتتدم

گاه نمه داشددتنر و هر يطور د يکمنحوس و وابسدته و فاسدر پهلوی هم  اری کمر. مردم را ناآ
 ردنر.کن مردم يتوانستنر، با امی

 عوامل پیشرفت انقالب اسالمی .2-2

 .اسالمیت 0-0-2

ج و آثار خودش را نشددان يار، دارد نتاکن ملت فرايروزی انقالب اسددالمی و تدربۀ موفس ايپ
ها، ینکارشکۀ ریم همننر و مسّلمًا علیکرا میيش پيها به سدمت اسدالم گرادهر. ملتمی

اسددالم را با افتوار و ۀ الّله تدربها هسددتنر. ما بحمرروز خواهر شددر، ملتيه پکبارخره آن
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ن ي، اميباشدد که تا و تی به اسددالم متمسددکم يارهين را فهميم. ما ايسددربلنری با خودمان دار
اُغوِت َو یکَفَمْن »رد؛ کخواهر  کمکبه ما  ا رام 1عرور وثقدای الهی در همدۀ مزال ْؤِمْن یُفْر ِبال َّ

ِه َفَقِد اْسَتْمَُّ  وثقای الهی ر ن عروي(. گسستن در ا053بقره:«) اَل اْنِفصاَم َلها ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثقى کِباللَّ
م کز الهی را محين دسددتاويسددمان و اين ريم و اينکم کمان را محيهار مشددتيسددت. ما باين

 م.يبچسب
الّله رشددر شدداءهای سددتممر و إن، به سددمت محو  رر خيتار تکو رر عالم تکرر  

ز برون مداهر  به دست يچچيت؛ البته شدرط آن، تالش و مداهر  اسدت. ههاسدارزش
راَد اْلِْخَرَة َو َسعى»نوواهر آمر؛ 

َ
هاست. ني(؛ شرطش ا83اسراء:«) ها َو ُهَو ُمْؤِمن  يَلها َسْع  َو َمْن أ

های هچيمان داشته باشنر، تا خرای متعال إن شاء الّله درير ايننر، باکر سدعی يمسدلمانان با
ن جوانان مؤمن است؛ راه ين راه ايران است؛ اين راه ملت اينر. اکها باز ررمت را به روی آن

 هک اریک نيترو مهم نيردنر. اولکه برای اسالم تا امروز با اخالص مداهر  کمردمی است 
نی های طورتيست. ما متأثر از تربهاانسدانش روی ما  رار دارد، تحول معنوی و روری يپ

 آسام انقالب و دوران جنگ اندام داد، البته معدزهيدان عظيه هکم. آنچه ياسدالمی هستريی
ادی ير زاکر، ير را متحول نمايه اعماق ضماکنر، و تا و تیکرا بيره عمس پين پريبود؛ اما تا ا
 رزم است.

 . علمای دین0-0-0

ر. يرسددروزی نمیينبودنر، به پ نينی نبود و در ردس آن علمای ديانقالب د يکاگر انقالب ما 
ن و يه با دکشور به وجود آمره است؛ اما آندا کن يهای گوناگونی در ااميها و  ه شورشکنيمااک

ر، اگر با يروزی رسين انقالب و تی هم به پيره است. ايی نرسيوته نبوده، به جاين آميعلمای د
خورد و دشددمنان بر آن یلبه سددت میکروزی شدديشددر، بعر از پوسددته نمیين پين و علمای ديد

 ای به دستشدور رادثهکروزی انقالب، در هر گوشده از ير و تی بعر از پيريردنر. شدما دکمی
نفوذ  ه ويشوا و امام ما رضوان الّله تعالی عليالّشأن و پميدشدمن درست شر، به دستور رهبر عظ

ن يردنر. رتی اگر اکا خاموش ها رن، فورًا مردم به در آمرنر و آتش آن یاالهيت و علم ديروران
                                                           

 لغزشماه.. 1
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ردنر. اگر مردم کقت مردم رو يساله بود، آن را هم در رقلی در رر جنمی هشتکو، مشکمش
گونه همراه با سددربلنری و نين جنگ نبودنر و پشددت سددر دفاع مقرس  رار نراشددتنر، ايدر ا

 نيعلمای دنی است و در ردس آن رهبری يانقالب د ،شر. پس چون انقالبروزی، تمام نمیيپ
 ست دهر.کروزی هم دشمن نتوانست آن را شينی  رار دارد، بعر از پيو رهبری د

ن انقالب، ين در اينی است و رهبری علمای ديه چون انقالب، دکن اسدت يمر ايتۀ دکن
ه کم ين بوديبن بود و خوشير از اينقش مهمی بوده اسدت، دچار انحراف نشره است. اگر ی

ر، يآش نمیيره و ظاهر انقالب پيکای هم برای پدهر و رادثهست نمیکدشدمن هم آن را ش
آمر و از نار میکن و آن يسدداخت؛ با اها میشددر. مداًل با ابر رر تًا از داخو منحرف میينها

التی برای کن مشدديز مان، از بروز چنيرفت. چه چن میيش از بير و شددعارهايپوسدددرون می
نی ين و رهبری ديانقالب و رهبری علمدای د نی بودنيانقالب اسددالمی شدددر؟ مسددلمدًا د

شورهای که در بعتی کنيمااک  خود منحرف شدود؛ ير حدحيه انقالب از مسدکنمذاشدت 
 ر.يی شره بود، ولی به مرور منحرف گرديهامر هم انقالبيد

 روزی، هنمامیيت بود. اما بعر از پيشور خود ما، انقالب مشروطکن، در يش از ايمداًل پ  
خان  لرر، ه رضاکر يی رسيت به جاير منحرف شدر و مشروطينار زدنر، از مسدکه علما را ک

ر. اگر انقالب اسالمی ما يومت رسکخواهی بود، به رهای مشروطهآرمانۀ ه ضر همکفردی 
رد. هر انسددان کرا میيت پينی نبود، سددرنوشددتی چون انقالب مشددروطيهم تحت رهبری د

ًا بقای جمهوری يروزی آن، ثانين نهتت و پيوع اه اوًر شرکنر کهوشمنری، و تی توجه می
ردن جمهوری اسددالمی و انحراف کت کم ررياسددالمی و متددمحو نشددرن آن و ثالدًا مسددتق

همر و فمر را هم میيدۀ تکن يکنی است، پشت سر آن، ين و رهبری ديت دکنشدرن آن، به بر
ننر کداخو، سعی میه دشمنان انقالب اسالمی، چه در خار  و چه در کن اسدت يته اکآن ن

ا ي لعه  يکامر  هری اسددت. اگر از  يدکن، يرندر. اين انقالب بمينی را از اين و رهبری ديد
 هکنر يبن میينر، دشمن آن  لعه و آن رصار، راه را در اکارآمر، جانانه دفاع کرصار، جوانی 

 ن ببرد.ينر و او را از بکر پای آن جوان، رفره و گودالی بيز
ببرد.  نينر و از بکننرر طرف مقابو را نابود کروی دفاعيدر حرد است تا نشه يدشمن، هم 
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ا نی بوده اسددت، لذين و رهبری دين انقالب، عنصددر ديار ننرکش برنره و دفاعيروی پيچون ن
ه رتور يروزی انقالب، چقرر علير بعر از پينين ببرد. شما ببين را از بينر اکدشمن سعی می

سددت. يها موصددوص بعر از زمان امام هم نن ررفيررف زدنر! انی در انقالب يرهبری د
ننر، بعر از زمان ررلت امام کنی موالفت میيه با رهبری دکسددانی کندر کال نيدسددی خک

ن يه از دسددت اکسددانی کروزی انقالب، همۀ يانر. ابرًا! از اول پرا شددرهيه پيرضددوان الّله عل
ه کنيردنر. چرا؟ برای اکن انقالب موالفت يانی يت ديدار بودنر، با رهبری و هراانقالب داغ

رده اسددت و بازهم کری يگه دشددمن نشددانهکن، آن هرفی اسددت يانقالب را از پا در آورنر. ا
 نر.کمی

 .انتظار فرج0-0-1

 ممر چه؟ عنیي است، فر  انتظار امت، اعمال افتو هک است شره وارد ما ا يروا در هکنيا
 یيمعنا چه و متمون چه ممر ،األعظم الّله ولّی  رتر  ظهور انتظار سدت؟يچ انتظار

 هک ودب انتظار باب در انحرافی معنای يک است؟ لتيفت دارای  ررنيا هک دارد خود بطن در
 نادان اي و مغرض هک سانیک. ستين چنرانی اثر یلا، برداشت و فهم آن از امروز خوشبوتانه

 ره از و مدبت عمو هر از شددما هکنيا عنیي انتظار، هک بودنر داده ادي مردم به طورنيا بودنر،
 زمان، و عصر حارب تا ر،يبمان منتظر و ريشکب دست احدالری هر و مداهر  هر و ا رام

 معنای و منطس نيا انقالب،! رينما برطرف را مفاسر و نرک احالح را اوضداع و ريايب خودش
 رد امروز معنا، نيا بحمرالّله پس. برد نيب از اي و ردک رنگمک اي را، باطو برداشددت و یلا
 .ستين ماۀ جامع ذهن

 الف( سعی مشتاقانه و امیدوارانۀ منتظر 

انر در ده میکسی کن ابعاد، برای يه توجه به اک  انتظار، دارای ابعادی است ياما معنای حح
عر، ا يکار جالب است. يت داده شره، بسيعه، چقرر به انتظار اهميفرهنگ اسدالم و ش ن يب 

ر يعنی هرچه خي، «ميانتظار دار»ه انتظار به معنای  ان، نشرن به وض، موجود است. کاست 
ِی يکت نيم، تا ظرفيافی است و منتظرکر يم و یکم و به وجود آمره، يو عمِو خوب اندام داد

ر بشددود.  عر د يکعالم پ  تظار نره اسددت. انين نسددبت به آيمر از ابعاد انتظار، دلمرمی مؤمنيب 
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روز  کيرده است که وری بر مردم عرضه کروشنی ۀ شين انرير الهی اکه تفکنيعنی اي مؤمن،
عر انتظار ا يکسدراسدر زنرگی بشدر را فراخواهر گرفت.  ر يه منتظر، با شوق و امکن است يب 

 مری هم دارد.ير. انتظار، ابعاد گوناگون ديعنی امينر. انتظار، کت بکرر
رد ک ت، ا رام و تالش و انقالبيشرفت و موفقير پيامه به کم؛ ملتی يما ملتی منتظر هست

قتًا ملت يم. رقينکر باب بوصوحی در زنرگی خود باز يو موفس شر. ما امروز برای انتظار، با
م ير را دارين اميعنی اي، «ميما منتظر»نر. کر روح انتظار را به تمام معنا در خود زنره يمدا بدا

 ن، ازياطيدشددمنان خرا و شددۀ ليه به وسددکی ياينن ديری، ايميه با تالش و مداهر  و پکد
ان يت سددتممران و  لرران و زورگويمکبت راکشددی و نکفيان و ضددعيظلما  جور و طغ

رشدره اسدت، در سا ه کو خواهر شر يروز به جهانی تبر يکما، ۀ و فت بیيتالش و فعالۀ يپ 
لم و  لرر و متداوز های انسانی محترم است و ستممر و زورگو و ظات و ارزشيدر آن، انسان

را يهوس خود، پوی برای ا رام و اندام خواسددته و هویي، فرحددت و جاهاانسددانبه رقوق 
 نره وجود دارد.يرگاه ما نسبت به آيی، در دين روشنايرد. اکنوواهر 

بشری، به  ایيم؛ چون دنينکه کيش از گذشته تين معنای انتظار، بير به ايران بايما ملت ا  
ۀ يران وجود داشت و در سايه در دل ملت اکری ين اميم، محتا  است. ايما داره کانتظاری 

ن يا، امروز به ايف و مظلوم دنيهای ضددعارهای بزرگ را اندام برهر، ملتکن يآن توانسددت ا
ر در دل يردنر و نور امکرا يننر. اگر پکرا ير را پين امير ايهدا هم بداا  دارندر؛ آنيدر ارتيدام

م به ييو ملتهای مظلوم، اگر نموکا احددالح خواهر شددر و مشدديارهای دنکر، يها تابملدت
ر، ين اميامو، به حور  معتنابهی و لو در طول چنر سال رو خواهر شر. اما اگر اکحور  

وس يها مأوس باشددنر، ملتيها خواسددتنر مردم مأطانيه شددکطوری در دلها نتابر و همان
 بماننر، روز به روز وض، برتر خواهر شر.

 جهانی ( تالش برای برقراری عدالتب

ه کن جهت است ين است. به هميو مظهر  سا الهی در روی زم ، رمز عرالتامام زمان
شدنر. البته مسدلمانان به حور  کلی انتظار ظهور آن رتدر  را میکت، به شديبشدرۀ هم

باس ن ليه اکان نسبت به شوصی يعيردنر و شکر ين انتظار بزرگ را معلوم و تحريمشوص، ا
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گاه ه کای هم دارنر. لذاست ننرهکهای روشن و مشوصیبر  امت او دوخته شدره است، آ
ن است. يعه و نه رتی موصوص مسلمير، نه موصوص شين دي، با اموضدوع امام زمان

آدم؛ ری است در دل بنیيهای عالم است. امه انتظاری در دل همۀ  شدرهای بشر و ملتکبل
ه بوشددر، بر، به بازوان  و  میين امينر. اکت میکرر ت به سددمت حدالحيخ بشدريه تارک

ای، در جهت  انون و گردش ت عرالتوواهانهکه هر ررکنر کدهر و معلوم میدلهدا نور می
روزی يه و تی ملت ما،  بو از پکن خاطر است يخ بشدر است. به همين عالم و تاريعی ايطب

 شرفت به سمت آرمانيه در جهت پکن بود يانقالب به مبارزا  مشغول بودنر، ارساسشان ا
ه هر کن اسددت يران ايروزی انقالب هم ارسدداس ملت ايننر. بعر از پکت میکت رريبشددر

م، در جهت يه تحمو نمودکم و هر رندی يردکه کدای ت و هر ا دراممدان؛ هر مبدارزهکدرر
اسددت. مقصددود، اسددتقرار  کاهو معرفت مشددترۀ ان آراد بشددر و هميه مکمقصددودی اسددت 

 نر.کن میين عرل را تأميرن به عرل برای بشر است. و اسالم ايعرالت، و هرف، رس



 
 
 

 گفتارسوم:
 عوامل بقای انقالب اسالمی 

 

 

 توحید باوری. 3-1

 يکايکاِن ميروز شود. ايتوانست پمان اسدالمی نبود، نمیيو ا نیياعتقاد د به یکمتّ  اگر انقالب
ت را به وجود آورد و استمرار بوشر.  بو از انقالب اسالمی همۀ کن رريه توانست اکمردم بود 
رو شرنر. امی روبهکردنر، ولی با ناکن هرف را دنبال ير هميهای حر و پنداه سال اخنهتدت

نر. چرا؟ چون کبه اش یلامیکش برود و بر عوامو نايانقالب توانسددت در همان راه با  رر  پ
ار کای افيتوانسددت در دنه میکدی يان آورد؛ ررف نويدی را بده ميانقالب اسددالمی ررف نو
 رين ررِف نو تورينر.  سمت اعظم اکای اسالم، برای خود جا باز يعمومی، بوصدوص در دن

عوامل بقای انقالب اسالمی

توحید باوری

و نهضت عاشوراتوجه به امام حسین

تداوم و پاسداشت راه امام خمینی

های انقالب اسالمیحفظ آرمان

اعتماد به نفس و خودباوری

ایستادگی بر اصول انقالب

تدام روحیه انقالبی
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 های الهی بر جامعه وت ارزشيمکعنی راير يآن. تورۀ جانبس و همهيس و د يبود؛ با معنای عم
ن يو. بنابرايهای انسانی و احگر بر ارزشانيهای طایوتی، استبرادی، فاسر و طغومتکنفی ر

 ام انقالب اسالمی بود.ين اساسی شعار اسالمی و پکر ستون فقرا  و ريتور

ن شره يء با آن عوامو تأمه رروث آن شیکشود ن میيز، با همان عواملی تأميهر چ بقای
عنی اگر مداًل برای تراوم و بقای انقالب ين ررف، ررف درسدتی است. يالدمله ااسدت. فی
قالب، ن انيم شروع و رروث اينيم و ببينکر نماه يم، بايگردران، دنبال عاملی میياسدالمی ا

 نر. کرا میيم، انقالب تراوم پينکن يبا چه عواملی شر. اگر آن عوامو را در جامعه تأم

بحث طورنی و  يکه شناخت آن عوامو، خود کاست انقالب، عوامو گوناگونی داشدته 
لی اسدت؛ اما آن چ موجود در ۀ قيتوانر به عنوان روح و ر ه انسان میکزی را يعلمی و مفصدّ

ای بر -ام للهيف الهی و  يلکنر، توجه به خرا، اندام تکن عوامو معرفی و به آن اشاره ياۀ هم
های گوناگونی در ذهن بعتی از زهين بود انمکه ممکاسدت. درسدت است  -ردنکام يخرا  

ها نياۀ مه -با فسادر م طایو  و مبارزيتاتوری رژيکبا در ر مبارزييفرض بفرما -افراد باشدر
 درست است.

ی ياراکن علت يکن انقالب هم بود؛ ليهدا در ذهن همده بود و جزو مؤّثرا  ازهين انميا 
ف همراه بود. چون يلکارسدداس ت نی و بايه با روح دکدن بود ين عوامدو و مؤّثرهدا هم ايهم

نرگی افتادگی و فقر و تالش برای بهسازی زبا اسدتبراد، با فسداد، با وابستمی، با عقبر مبارز
ه مورد رضای الهی است. کی است يزهايو رف، فقر از زنرگی فقرا و مستتعفان، چ هاانسدان

 رده است.کزها امر ين چيرا به ا هاانسانخرای متعال 
ان همۀ ا شددار مردم، آن هم به ير در مين عوامو به حددور  فراگينی باشددر، اياگر روح د  

 نیيسددت. اگر عامو ديشددرنی نبود و نن انقالب تمامير. لذا ايآس، به وجود میيحددور  عم
 ننر؛ بعرکاری میکن و  شر مشّوصی، يای معشدود، عّرهتی میکنباشدر، چنر حدباری رر

رسنر؛ ومت و مقام میکای هم به ررسنر؛ عّرهخود میای يای به دنشونر. عّرههم خسته می
ای به زنرگی رارت خو ترسددنر؛ عّرهای میننر؛ عّرهکای بدا  دررتمنران سددازش میعدّره

ه در کنيمااکرود! ن میيشددود و از به تمام میيشددونر و  تددوس میيای مأرنر و عّرهيگمی
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 يکروح تعّبر و اخالص نبود؛ چون اد خرا و يا، چون اسم خرا، ياری از نهتت های دنيبس
أن، در مميرهبر الهی و معنوی مدو آن بزرگوار، آن انسددان بزرگ، امام رارو عظ ها ان آنيالشددّ

های یبا فساد و استبراد و بربوتر ت در مبارزکنبود، رتی استعرادهای معمولی هم برای رر
 وفا نشر.کملت، ش يکمر يد

ه در مّر  عمرشددان در کرمردان، افرادی يان، زنان، پندا همۀ آراد مردم؛ مرديامدا در ا  
ار متّر و خطردار برای زنرگی ماّدی کچ يه در هکسانی کمسااو اجتماعی دخالت نراشتنر و 

یویای هممانی به  يکآمرنر. ها ابانيمحابا به خخود  رمی نمذاشته بودنر، بپاخاستنر و بی
ه در طول کرد کاری که به دنبال خود کوجود آمر، شددر نهتددت و انقالب؛ آن هم انقالبی 

ندا و يار اندام نشره بود؛ نه در اکن يا -ومت حرر اّول تا زمان ماکبعر از ر -خ اسدالميتار
نی يام دکت فقه اسددالمی و اريمکت  رآن، رايمکمر. چه بود؟ آن، رايچ جای دينده در ه

 چ جايسابقه نراشت؛ هن، يشدور، بر اسداس اسدالم شدود. اکن و ادارر امور يه  وانکنيبود. ا
 سابقه نرارد.

 . توجه به نهضت عاشورا3-2

ه به کن نهتتی ياۀ شينر رينهتت است. اگر امروز به ما بمو يکۀ ، پشدتوانرادثه نيامروز ا
 نيو امام رسدد اميرالمؤمنينامبر و ياش پشددهيم: رييگوداسددت؟ ما میکر، ياوجود آورده

خ از او نقو يرادثه را به وجود آورده و در تار نيه اکسی است کست؟ کين ياسدت. امام رس
 توجه و از روین نهتت است. اگر ما نرانسته و بیياۀ ن رادثه، پشدتوانيشدره اسدت. پس ا

ز به يم، به آن رادثه و نيردکسددت، مشددوب ين ه جزو آنکی يزهايانماری، رادثه را با چسدهو
 م.ياردهکه ناشی از آن رادثه است، خرمت نکانقالبی 

ن توجه به رتددر  يروزی آن، هميپۀ لی و پشددتوانکری يگروح نهتددت مدا و جهت 
و به ين مسئله  رری ثقيها، ایر برای بعتيو مسااو مربوط به عاشورا بود. شا عبراللهابی

م با قی هيمان عميه اکرّتی در حورتی  -ریکچ فين است. هيت همين وا عيکنظر برسر؛ ل
ه در راه کت برهر کچنان ررونِی مردم را آنيليم ميهای عظتودهتوانست نمی -آن همراه باشر

 ر نراشته باشنر.يتردای هاری ذرکردنر، در انواع فراکف میيلکاندام آنچه ارساس ت
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ونر عاطفی همراه يس و رنگ و بوی پيمان، با محبت و عشددس عميه اکاسدداسددًا مادامی  
به  -آن هم در رر بار -کام عمو و تحره در مقکی رزم را نرارد. محبت است ياراکنباشر، 

عنوان  نيم. بارتريش ببريشددر ما نهتددت را به پبوشددر. برون محبت نمیی میياراکمان يا
ن محبت، يار ماست. او  اير اسالمی، در اختکدر تف - تيعنی محبت به اهو بي -محبت

اری مردان خرا در آن روز است کادگارهای گرانبهای فرايربال و عاشدورا و رفظ کۀ در مسدأل
 ادگار گذاشته شره است.ي،، به يخ و فرهنگ تشيه برای تارک

های خوبی هم شر و جاذبهرهای نو مطرح میيه مسدااو اسدالمی، با دکی يدر آن روزها
د و ی هم بوکادی نراشتنر، موضوع مباريار زکن و اسالم سرويه با دکسدانی کداشدت و برای 

ه برای عالم اسدالم و بوصدوص  شر کبل - ز بری نبودير اسدالمی، چکهای نو در تفشيگرا
م ييايه ما بکرانه به وجود آمره بود کفروشنش شبهيگرا يک -شدرره محسدوب میيجوان ذخ
از جمله مسااو مربوط به  -مانی و اعتقادی اسالم را از مسااو عاطفی و ارساسیيمسدااو ا

 !!مينکجرا  -هيها و گریخوانعاشورا و روضه
 تير عاشورا و رواکه در ماجرای ذکنيه با توجه به اکاری در آن روزها بودنر ير بسديشدا  
ان يزی بيآمفيهای تحروکانًا به شدديی وارد شددره بود و اريزهايچ عبراللهاری اباکدفدرا
ۀ حنن در حيکرد؛ لکش رشر میين گراين بود و ايريشان مطلوب و شين ررف برايشر، امی

ن مسئله از طرف امام بزرگوارمان، به حور  رسمی و يه تا و تی اکم يريد وضوحهعمو، ما ب
 ار جری و وا عی اندام نمرفت.کچ يای عاشورا مطرح نشر، هيعلنی و در چارچوب  تا

 .تداوم و پاسداشت راه امام خمینی3-3

ن و دفاع از محرومان يردنر، خا عظمت اسالم و مسلمکم يترس انقالب برای امام هک خطی
ا، به حور  يران را در دنيه ملت اکو مسدتتدعفان در سراسر عالم است. خا و راهی است 

ا ا درآورده و ما ريهای دنن ملتيترن و فعاليترن و زنرهيترملت زنره و سرافراز و مستقو يک
محبت مان و يه اکافتادر وابسدتۀ مرده، خار  ساخته است. خطی است از رالت ملت عقب

ز و يانمهای اعدابیارکن راه، به فرايها را در اوته و آنيو عشددس مردم به اسددالم را برانم
ت ملی و انقالبی ماست و به يهسدتی و هوۀ ن خا، زنرگی و همير واداشدته اسدت. اينظبی
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 ه امام در طولکای هير و با همان روريت و  رر  و امين خا، با  اطعيا ،فتددو پروردگار

ه م راکيش خواهر رفت. ما برای تحيم دادنر، به پيتددت و انقالب، عماًل بده ما تعلدوران نه
های ما، ها و خونم. جانياروزی، آمادهوشددش شددبانهکاری و تالش و کامام و انقالب و فرا

م. در ين راه بمذرانيه زنرگی خود را در اکن است ين راه و خا است. سعاد  ما در ايفرای ا
 ست.يری نيچ تردين، هيا

ار، راه جلب کث و ميروزی بر دشددمنان خبي، راه حددالح، راه پندا  راه هکر ينک توجه 
های مقرس اسالم و انقالب، عبار  است از همان رن به هرفيس در رسيرضای الهی و توف

 عنی رفظ ارتباطيخوانرنر؛ ران را به آن فرامیيشه آراد ملت ايزمان هميه امام عزکای هيتوح
ت و رراست از جمهوری يوجود رماۀ رن از دشمنان خرا و با هميو به او، نترسکتوبا خرا، 

 .ران استين، راه ملت اياسالمی. ا
ن يتره ارزنرهک -وجود، تمام آراد ملت و مسددئورن، از جمهوری اسددالمیۀ ر با هميبا 

را خ هکننر و در مقابو دشمنان باشنر. براننر کت يرراست و رما -ز ماستيراث امام عزيم
ه راه سعاد  ملت کف است. براننر يه دارد، ضعکری کر و مکيۀ هاست و دشمن با همبا آن

م و يم و در آن  رم گذاشتيت امام و رهبرمان آن را شناختيه با هراکن راهی اسدت يران، هميا
ندا ينون ما را به اکز اخالص مردم، تاياو با خرا و نۀ و رابط م.عدامو اخالص اماميش رفتيپ

 امام ها و راهها و راه ما، هرفگونه باشر. اگر هرفنير همين هم باينره است؛ بعر از ارسدا
ر از ييايگرفتن از خرا بود. ب کمک، امامۀ ليو امام باشر. وسير وسايو ما هم باياست، وسا

ه با خلوص و اخالص عملی و کسددت؛ بليسددر نيار، با زباِن تنها مکن يم. ايريبم کمکخرا 
ن، يرد، عملی است. ايگه در  لب انسان جای میکن خود و خرا يبۀ ت رابطيگناه و تقو کتر

 شمی امام برای ماست.يدرس هم

ته، يمکچه مقاما  باری  -شماۀ ر است. هميز، شغلتان رساس و خطيشدما برادران عز
را يار پکبا زنرگی و جان و مال و عرض مردم سرو -ن نهاديپاسدرار معمولی ا يکو چه رّتی 

ر، از او يار رابطه داشددته باشددير، با خرا بسددين باشدديلی مترير خين خاطر باير؛ به همينکمی
ب ر، اخالق و ادير، تقوا داشددته باشددينکر،  رآن تالو  ير، نماز با رال بووانيريبم کمک
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ر. من هم مدو شما يم نشدويا تسدليدنر بنريهای فرر و در مقابو جلوهينکت ياسدالمی را رعا
نم، به حور  متاعف اندام که میيه به شدما توحکی را يارهاکن ير هميهم با هسدتم. من

 م.ينکشه ير تقوای الهی پيما باۀ دهم. هم
ار شما کر. يهای حاف هستو روح کهای پاش و دارای دليآرها، باحفا و بیشما جوان

 ر ويل انقالب هستر. شما نسو و نهاييمايپتر از ما مین راه را آسدانيتر اسدت و ااز ما رارت
ار کزير و پرهکر بنرگان حددال  و مؤمن و متعبر و ذايتوانز انقالبی اسددت. شددما میينهادتان ن

ر کيأا  تکن نيت امام هم بر اير. وحينکا  را رفظ ين خصدوحدينم اکه میير. توحديباشد
 داشت.

 انقالبی و نهتت انقالبی و شدر. شدورشکينظام اسدالمی پس از انقالب اسدالمی تشد
طور شره؛ در نيلی جاها ايو شود. خکياسدالمی تشدريرد، اما نظام یيتوانسدت اندام بممی

ماه نهتددت و رهبران يطور بود. در الدزاار، نهتددت، اسددالمی بود. احدداًل پانيالدزاار هم
ه اعتقادی به کسانی کر، يده رسديه نهتدت به نتکبودنر؛ اما بعر از آن هامسدلماننهتدت، 

ت ارها داشکن يندا هم همينراشتنر، آمرنر  رر  را در دست گرفتنر. ار اسالمی کمبانی تف
شر. بنره از ارها داشت میکن يبهمن از ا 06بهمن و  00بهمن و  08شدر. در همان روز می
 کيه به احطالِح خودشان کردنر کت میکارها بودم؛ داشتنر ررکان برخی از يدر جر يکنزد

 ننر و همان فرمولیکب يت عمومی تغلکن ررير اارگری را بکت کرر يکارگری و کدجنبش 
ۀ انقالب طبق عنیي -ا معمول اسددتيسددتی در دنياليهای سددوسددار آمرن نظامکه در روی ک

ده رکنر؛ منتها امام را محاسددبه نيايار بکچنر نفر سددر  يکتحقس بدرهنر و بعر هم  -ارگرکد
ذا ره بودنر؛ ليمحاسددباتشددان نرر را در يناپذسددتکِر شدديناپذن گوهر خرشددهيعنی ايبودنر؛ 

ت يروزی انقالب راه افتادنر آمرنر جلوی بيسدوت ضدربه خوردنر. رّتی روز سددّوِم بعر از پ
ا ارگری رکستی و يالياحدطالح سدوسدردنر و مطالباِ  بهکعلوی و تظاهرا  ۀ امام در مررسد

 و شر.کيردنر. ولی نظام اسالمی تشکمطرح 
ن يه دچار اکبود  نيا امام نم هنر بزرگيبنم، میکه نمداه میکدمن بده انقالب خودمدان 

ا ه گفته بود و هرفی رکه ررفی را کرد کن است. امام اشتباه نيار امام اکیفلت نشدر؛ اساس 
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نر. کنر و فراموش کمران گم يهای شعارهای ده و ظاهرسازیيتنبۀ يرده بود، در ساکه اتواذ ک
ن آن را اي  و عريش رفت؛ حريبه طرف هرف پ ميه مستقکت امام بود يار موفقکن، اساس يا

 رد.کت کجلوی چشمش  رار داد و به طرف آن رر

 انقالب اسالمیهای . حفظ آرمان3-4

رمواطرهۀ ليدی به وس در نوزدهم هک راهی ای بود؛ اما هرف مردم و جوانان  م آیاز شر، راه پ 
ه به کعنی نظامی يداد نظام اسددالمی بود؛ ين راه وجود داشددت و آن، ايان ايبزرگی هم در پا

ن يداد چنيغمبران هم ايپۀ عت الهی، نظام عرالت و تقوا باشر. هرف هميام و شرکت ارکبر
ا از عرالت و تقوا يه در آن عرالت و تقوا باشددر. چه مو ، دنکدی يايدی بوده اسددت؛ دنيايددن

شددورها و رؤسددای کن عنی مسددئوري -ارگردانان روادث عالمکبرخوردار خواهر شددر؟ و تی 
م يمدو رژ -شددوری اگر مسددئورن آنکدارای عرالت و تقوا باشددنر؛ و اّر در هر  -هاملدت

را يشور نه عرالت معنا پکها فاحدله داشته باشنر، در آن از تقوا و عرالت فرسدنگ -طایو 
است  ومتیکر درست باشر. اساِس درست، آن نظام و رين، اساس باينر و نه تقوا. بنابراکمی

اد شدره باشر و مسئورن آن از عرالت و تقوا برخوردار باشنر. مردم يام الهی بنکارۀ يه بر پاک
ا ای مين و دنيال  دکم مشيطور است. اگر بوواهنيز همين موضدوع بودنر. امروز نيدنبال ا

ه از کانی سکن يم. اّولينکپافشاری  -عنی ا امۀ عرل و تقواي -ن نقطهير بر ايبرطرف شدود، با
ن يه بر اکسددانی کسددانی بودنر؟ کردنر، چه کان میيم اجتماعی زيت و تحّول عظکن رريا

ردنر؛ به مردم زور کومت میکرده بودنر؛ بر مردم رکخود را بر رار ۀ یاحددبانۀ شددور سددلطک
ن ين دشددمنان ايها اّولبردنر. آنها را به یار  میگفتنر و مناب، ثرو  ماّدی و معنوی آنمی
بار که ما در احددطالح انقالب اسددالمی، به آن اسددتکزی يتحّول بودنر؛ همان چ ت وکرر

ا مسدداالشددان باهم مرتبا و مّتصددو و يشددورهای دنکها و م. چون امروز ملتييگوجهانی می
ننر و کتفا نمیکرامون خود ايا به پيم اسددت، یارتمراِن مناب، ثرو  و  رر  در دنکها فاحددله

ای باری برکه  ررتهای استکر ينيبا هستنر. شما امروز میيدن ۀانرازی به همدر حدرد دسدت
ۀ لطن سيملت توانست ا يکشدوری کننر. اگر در کشدورها چه میکا و ملتها و يتسدّلا بر دن

ن ين دشددمِن او همينر، اّولکام يرس و عرل  ۀ طانی را از خود دور و برای ا اميجهّنمی و شدد
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ه آن ملت بساط ظلم و ستم را از کشونر نر، مان، میه بتوانکی يز جهانی هستنر. تا آنداکمرا
قابو و در م -اد دارنريه بودنر و هسددتنر، به کسددانی ک -ه در دوران انقالبکنيمااکن ببرد؛ يب

ن راه منصددرف يران را از ايردنر ملت اک وا سددعی ۀ ز جهانی، با همکن مرايت مردم، همکرر
ر مردم ها. اگر توانستنغا  و چه با وسوسهيتبل، چه با کننر؛ چه با سالح، چه با توپ و تانک

خود را ادامه خواهنر داد؛ اما اگر ۀ یاحبانۀ انر و سلطرهيننر، به مقصود خود رسکرا منصرف 
گاه ر، آنننيشوری برچکرنر و مردم توانستنر بساط ظلم و ستِم طایو  را از يبه مقصدود نرس

ه کشود ن میيها اشدود. هّمت آنباری و اسدتعماری عوض میکز اسدتکو دشدمنِی مراکشد
دست  -شور استکه اسدتقرار عرالت و تقوا در ک -ن ملت به هرف و آرمان خودينمذارنر ا

 نر.کرا يپ

 و خودباوری .اعتماد به نفس3-5

م؛ يوانتم میير بموايا  دارد بده اعتماد به نفس. بايدم، ارتيم بده آن آرمدان برسددياگر بوواه
م. يم اندام برهيملی به آن تعلس گرفت، توانسددتر ه ارادکرهاای را اکه تا امروز آن کهمچنانی 

ن يبار و اسددتعمار اسددت، فاسددرترکر فشددار اسددتيه زکشددوری ک يکممر شددوخی بود در 
ومت کنر و شددرق و یرب عالم، منافعشددان را در رکومت میکهای جهان بر آن رومتکر

نتی ومت سلطکاد پوشدالی ريبن رن؛يشدکر ين خانران را به زيننر، ايبآن خانران منحوس می
، ی به عواطف مردمکی به آراء ملت، متکنظام مردمی، مت يدکن بردن؛ يلی از بکموروثی را ب

ار شددوخی کن يهای متمادی به وجود آوردن؛ ادر طول  رنر شدور اسددتبرادزدکن يچن يکدر 
اء به آراء و کتشوری از لحاه اکچ ين منطقه، هيرد. امروز در اکران يار را ملت اکن ياست؟! ا

 رسر.عواطف مردم، به جمهوری اسالمی نمی
رد. آنچه من کداد يم ايتحّول عظ يکرد؛ انقالب اسددالمی کداد يا تحّول يک انقالب 

م در انقالب، خودباوری و اعتماد به نفس، به جنِگ وابسددتمی يگوینم، مکیر ميامروز تعب
سدداله وا عًا تلخ بود، هشددتز تلوی اسددت، جنگ يرد. جنگ چک کمکرفدت؛ خدرا هم 

لی يار رتور داشتم؛ خکرد؛ بنره در متن کلی زرما  درست يبار بود، برای ما خخسدار 
هيلی سدوت بود، خيتلخ بود، خ آورد و انسان را های ما را درمیکدار بود، بارها اشلی یصدّ
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سن بزرگ را داشت يها ان سوتیياۀ رد اّما با همکیخسدته م رانی نشان داد يه به جوان اکن ر 
رانی وارد بشددود، خواهر توانسددت بر يم يکنر و در کتوانر، اگر اراده بیه مکه  ادر اسددت، ک

 ران جنگيرانی وارد ميم. جوان ايه ما فااس آمرکنيمااکر؛ يايف خودش فدااس بيب و رريدر 
 سددوزی اسددت؛آتش يکافتاد. جنگ مدو و نمیکن شددين اّتفاق به ايشددر، اگر جنگ نبود، ا

رونر آتش را خاموش یگذارنر و مینار مکمر را يارهای دکشددود، همه یسددوزی مو تی آتش
روز ک ر؛ توانیرانی ميه جوان اکرد، نشان داده شر کننر؛ همه متوّجه جنگ شرنر. استعرادها ب 
 شورک يکه فقا کبر دشمن، آن هم نه دشمنی ۀ ها و یلبن رتور در جنگ و رتور جوانيا

 ررتهای جهانی رتور داشتنر، موجب رشر خودباوری ۀ ه پشتش همک[ دشمنی هکباشر ]بل
ردن خودباوری در مقابو کنه سپر ي[ برافراشدتن  ِر خودباوری و سشدر. پس انقالب ]موجب

 ن اّتفاق افتاد.يستمی  بلی شر؛ اکوابستمی و ورشۀ يرور

 .ایستادگی بر اصول انقالب3-6

اّول است. احول انقالب ۀ سدتادگی بر احدول انقالب در درجي، ارانميز ماِز امروين آنچه من
های هينها پايانا  امام وجود دارد؛ ايامام و در بۀ نامتيه در وحکی اسدت يزهايهم همان چ

شما  ر؛يامام را بووانۀ نامتينم وحکیه ميهای انقالب است. به جوانها توحانقالب و ستون
م در همر اّما يارهيامام را نر م در همتين وحدديامام مدسددّ انا  و ين بينامه اسددت؛ مدسددّ

ه در کی است يزهاين چيان برهر، همکا را تيه توانست دنکگفتارها است. محتوای آن امامی 
شود امام را برخالف یرد، نمکو يشدود امام را تأوینها هسدت؛ نمينامه و ماننر اتين وحديا

 [.است. پافشاری بر احول انقالب ]رزم است های او موجودرد، ررفکآنچه بود معنا 

 کو را از سر و روی خودش پايها تحمافتادگی  رنخواهر یبار عقبیشدور مکن ياگر ا
ن يم ايخواهیشور رو بشود، اگر مکن يال  اکم مشيخواهیر برود؛ اگر مين راه را باينر، اک
نوی های ماّدی و معشرفتيلحاه په از کشوری بشود کنر، کرا ينر، رفاه پکرا يشور عّز  پک

م؛ انقالب، راه عال  منحصر ير راه انقالب را ادامه برهيو اخال ی و فرهنمی المو بشدود، با
 نره هم خواهر بود.يشور بود و هست و در آکن يا

ار را کن يت اين موفقيم و همچنيص دهيت آن را تشددويم اهميای اگر بوواهرهيدر هر پر
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نر و کره چقرر توانسددته اسددت الموسددازی ين پريم اينيم ببينک ر نماهيم، بايص دهيتشددو
سدرمشدس وا ، بشدود و چقرر اسدتقامت به خر  داده اسدت، ثبا  به خر  داده است، پای 

انقالب اگر بوواهر بر روی  يکجور است. نيها هم همسدتاده اسدت. انقالبيررف خود ا
ن يتراتی داشته باشر. مهمير خصوحير بمذارد و المو وا ، بشود، بايمران تأثيذهن و عمو د

ن شددر، انقالب برای يسددتادگی اسددت. اگر اين ثبا  و اسددتقامت و ايا ، همين خصددوحدديا
لی يجاای بزنر و خاموش شددود، خ يکه کهاای مران المو وا ، خواهدر شددر؛ و اّر برقيد

ننر. کس يروی خود تشددومران را به دنبالهيتواننر دلی نمیيننر، خکتوانندر الموسددازی نمی
بوش باشر، الموساز باشر؛ و جوری بوده است. انقالب ما توانسته است الهامنيانقالب ما ا

الب به ن انقيه اکهای احلی است هيو پا بر احدول سدتادگیين بر اثر ثبا  و اسدتقامت و ايا
 رد.کامام اعالم ۀ ليوس

 . تداوم روحیه انقالبی 3-7

ال  کر. عال  مشينکشور آماده کن يار خودتان را برای ادارر؛ ينکنره آماده يخودتان را برای آ
م داشددت، چه يه بعرها خواهکالتی کم، چه مشدديه امروز دارکالتی کچه مشدد -شددورکن يا

و  -ستيو نکه برون مشکشوری کچ يشوری و هر مّلتی دارد؛ بارخره هکه هر کالتی کمشد
مّلت است؛ از درون مّلت  رن اراده و اسدتقامت از درونيال ، در گرو جوشدکن مشديرّو ا

و به کها با توهيها، باز؛ رورستادگی بدوشر؛ چشميسدتی اراده، اسدتقامت، عزم راسدخ، ايبا
م، ينکم و به خودمان اعتماد يو داشددته باشددکنفس،  وی. اگر بده خدرا توخدرا و اعتمدادبده

ۀ نيزم تی، هم دريريمرۀ نيعلمی، هم در زمۀ نيمدان  وی خواهدر بود؛ هم در زميهداهيدرور
ظ ر رفيه را باين روريگری اسددت؛ اانقالبیۀ ينم رورکیه مکياداری. آنچه من بر روی آن ت

انسددان انقالبی، شداعت  يکه کن اسددت يش ايسدت؟ معنايانقالبی چۀ ير. معنای رورينک
 یيگشانر، گرهکینی مکشبستورزد، بنار میکدارد، اهو ا رام اسدت، اهو عمو است، ابت

روشددن ر نرير خرا به سددمت آيروار اسددت، به امينره اميترسددر، به آیزی نمينر؛ از چکیم
ر يا باانقالبی رۀ ين رورين ]فرد[ انقالبی اسددت؛ اين؛ ايعنی ايگری نر؛ انقالبیکیت مکرر

 رد.کرفظ 
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 طیبه انقالب اسالمیامام ریشه شجره  .4-1

ا يو اول امبرانيست؛ او را فقا با پيسه نيا  ابو مقايدن رام از رهبرهایکچيبا ه ت اماميشوص
توان ن خاطر نمیيها بود و به همرِو آنرد. او شاگرد و دنبالهکسه يتوان مقامی و معصومان

خ يم و تاريشدناسمی ا راياسدی دنيرد. ما رهبرهای سدکاش سدهيا مقاياسدی دنيبا رهبرهای سد
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و  مييها رهبر بموه به آنکف است يم؛ وا عًا رياردهکها را با د ت مطالعه ها و ملتآنر مبارز
 مری برای امامير عنوان ديم، باييها رهبر بموم. اگر به آنينکاد ين عنوان يامدام را هم با هم

و  ز خرايآن عزر م چهريسددف و تريا بود. توحدديانبر ريم. او احدداًل از جنس و خمينکانتواب 
 و است.کلی مشيز بنرگان حال  او، وا عًا خيعز

م راج، به ابعاد يشود ررف زد. و تی بوواهوا عًا نمی ت رتر  اماميشوصر در بار  
ه نا ص خواهر مانر. کم يدانم، میيامبران ررف بزنيادگار پيز دوران و ين عزيت ايشددوصدد

نر؛ نکبنری طهيت را رين شوصيبتواننر عظمت ا  ايهای گوادی رزم اسدت تا زبانيزمان ز
م در يه بتوانکم يتر از آن هستکوچکرا ما ينم؛ زکخواهم در آن باره وا عًا ححبت لذا من نمی

 م.يت آن بزرگوار بپردازينه به بررسی ابعاد شوصين زميا

در  هکمی يز عظين انقالب بزرگ و جهانی را، و رسددتاخياگر نظام جمهوری اسددالمی و ا
ه کن تحولی ير آمره، و ايپر هاانسددانه در درون کتری ميز عظيا به وجود آمره، و رسددتاخيدن

به، يطر ن شدرياۀ شير -ه هستک -ميبه برانيطر به و شدريطۀ لمکرده است، کها را طال مس
را  کن درخت مباريه اکر. او بود ييز از او رويه همه چکمی اسددت يت عظين شددوصدديهم
 م.يز نراشتيچچيز بود، و اگر نبود، ما هيچ انر. او همهيرو

ن ير محفوه بمانر. اگر ايشه باين ريشر. ان درخت محسوب میياۀ شير بود. او ريلکاو 
ْت ِمْن َفْوِق » هکجرا شود، مدو درختی است  -زيعنی از امام عزي -خودۀ شدينظام از ر اْجُتثَّ

آن فاحله ۀ شدين تنه و ريرده باشدنر و بکن آن را اره يعنی از روی زمي(؛ 03: ميابراه« )اِْلَْرِض 
لی داشدته باشددر، اما سددرنوشتش يکن اسدت چهار روزی هم نمود و هکانراخته باشدنر. مم

 ست.ين دو نين ايای بهياتی و تغذيرۀ مر رابطيمعلوم است: د
ن است کجرا شود. مم -عنی امامي -خودشۀ شديم نظام اسدالمی از رير بمذاريما نبا

ر يبا م. ولیيستيبرد و ما با او مرتبا نو  به سر میکر امام از ما جرا شر و در عالم ملييبمو
ه کامبران، فقا به وجود خارجی او نبود. آن روزی يت پيمدو شوص ت اماميم شوصيبمو

لی از منب، کب و و امت موسیيا بنی اسرااياز مردم خودش گرفته شر، آ رتدر  موسی
ه به وجود کی معنوی و روری هاشوصيت، ارتباط و اتصال در ريخودشدان جرا شدرنر؟ خ
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ررلت  عبراللهه رسول اسالم، رتر  محّمر بن کست. آن روزی يها وابسته نخارجی آن
امبر يمر پيا ديم، آيهای بعر آمرها و نسوه در  رنکامبر شر؟ ما يپا امت اسدالم بیيفرمود، آ

 و  وکه جسم او نزد ما نبود و در عالم ملکم؛ در رالی يامبر داشدتيم؟ چرا، ما هم پينراشدت
 برد.بارتر از آن به سر می

 .ابعاد گوناگون شخصیت استثنایی امام4-2

ن يبود. ا رانيت ملت اکبلنر در ررۀ  ل يکخ ما و ياسددتدناء در تار يکبزرگوار ما  قتًا اماميرق
شان گرم است، عرض يما نسبت به ا انونش در دلکه همچنان کای هرا نه از باب عشس و عال 

صددر عن يکنر. امام رقًا و انصددافًا کر میيين را تأيسددی اکهرۀ ه نماه منصددفانکم؛ بلينکمی
ن يا هستم. اخ آشنيش با تاريوبمکم. بنره يشناسشور را ما میکوی يی بود. رجال تارياستدنا

ر يشدور نظکن يزمامراران ان ير دارد، نه در بين علمای بزرگ ما نظيت جام، نه در بيشدوصد
ر ير دارد. بزرگانی مدو مرروم سيشور نظکن يان تحول در اين مصدلحان و مناديدارد، نه در ب

ن مرد چنر يدا؛ اکای اسددالم بودنر، يا رّتی در دنيشددور ما که در کخواهانی جمال و تحول
ان و ه سددونکم يدا؟ ما علما و فقهای بزرگی داشددتکف ناشددرنی يقتًا توحدديِس رقيبعرِی عم

رد. يگ رار می هاشوصيتگونه نيف اول ايار ماست؛ امام بزرگوار در رديها در اختمطالب آن
ی پوته رمردهايون، پياسياری از فالسفه، عرفا، دانشمنران علوم عقلی، سيبنره شرح رال بس

 ۀم؛ رقًا فاحلاها برخورد داشتهام با آنا در زنرگیيام ها خوانرهتابکره را در يهای سندو آدم
ه ت، بين شددوصدديرام از ابعاد گوناگون اکادی اسددت. هريزۀ ها و امام بزرگوار، فاحددلن آنيب

 شتر است.ير خود جلوتر و پيی از نظايتنها

و ت يکمری است. يدۀ ا و زخارف، مقولياش به دنیياعتنان مرد و بیيِی ايتقوا و پارسدا
اری دارد، نه کاری دارد، نه با مردم سروکا سرويخود نه با دنۀ واری خانيانسدان داخو چهار د

ۀ و ت هم مدو امام با آن عظمت در  ليکرد؛ ولی پارسداست. يگدر معرض امتحان  رار می
ت اوسددت و مردم هم ياراده و  اطعر رآمرين انقالب، پرياۀ شددهر  جهانی  رار دارد و هم

ننر؛ ولی کبه حددحت ارهای امام را رمو کۀ گونده مولص او هسددتنر و راضددرنر همنيا
ی ارهاکن او در يراسخ او و عزم پوردر ت او، ارادينر.  اطعکشه میيی و زهر پيطور پارسانيا
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انوس پهناور در ابعاد گوناگون نماه ين ا يعنی هرچه انسددان به ايطور اسددت. نيبزرگ هم هم
 يکنر، يبمی يکانوس را از نزديف ناشرنی است. انسان و تی ا ينر وا عًا توحيبنر، میکمی

انوس ينر. انسان در سارو ا کمری مشاهره میيانوس، عوالم ديطور است؛ ولی در اعماق ا 
اس اسددتور بزرگ ارسدد يکن مقرار آب و ين ايلی تفاوتی بينر و ابترا خيبمقرار آب می يک
ر اکمری آشدديانوس برود، در آندا عوالم دينر به اعماق ا کرا میياز پيندر؛ اما و تی نکنمی
و رتری برای ايزهای جرينر، چکشتر تعمس میيشود و بتر میيکشدود و هرچه انسان نزدمی

 طور است.نيشود. در مورد امام هم وا عًا همشف میک
م، يردکه ما عرض کی يهافيسددت. توحدديخ نيی فقا برای تاريت اسددتدناين شددوصدديا  

بزرگی اندام  ارکه کم يتی داشتيشوصران، ما يخ ايوی داشدته باشر. در تارياربرد تارکتوانر می
ه داشدت، سرپا کعظمت و یرابتی ۀ ت درآورد؛ جمهوری اسدالمی را با همکداد؛ مردم را به رر

بزرگ را  تين شوصير ايا بايلی خوب؛ آير. خيم و اسدتوار آفريِو عظکن شديی را به ايرد و بناک
ربها در ويمدو اشدد ر يمدف و تيرا تماشددا و از آن تعر مران آنيم و ما و ديخ بمذارين تاريترياء پ 

ر او را يم، باينکه يم امام را تشبين جهت اگر بوواهيطوری است؟ در انيم؟ امام بزرگوار ما اينک
تشان يود؛ هوشاتشان خالحه نمیيغمبران به دوران ريت پيم. وجود و هوينکه يغمبران تشبيبه پ

ن و راهشان ادامه يم و دير در تعليها باآنعنی بعر از خودشان، وجود يخ اسدت؛ يدر امتراد تار
مر يی دهاانسددانۀ يغمبران هم مدو بقيغمبر دولوالعزم؛ و اّر زنرگی پيشددود پن میينر؛ اکرا يپ

ی يهاانر و عظمتردهکا زنرگی ين دنيشددود؛ پنداه سددال، شددصددت سددال، حددر سددال در امی
وز در طور بود، امرنيشددود. اگر اتمام نمیندا ين مسددئله به ايانر. بنابراانر؛ بعر هم رفتهرهيآفر
 ن است؛يس اکه درست عکامبران اثری نبود؛ دررالیين و معارف پيا از ديدن

 .خط امام بهترین شاخص در انقالب4-3

ن شاخص برای ي. امام بهتراست و خا امام ها، خود امامن شاخصينم بهترکمن عرض می
ه يشبه تکبی نرارد يه وجود دارد، به نظر برسدر، عکای فاحدلهۀ ه با همين تشدبيماسدت. اگر ا

َنة  ِلَمْن  ىْم فِ کاَن لَ کَلَقْد »ر: يفرماه  رآن میکغمبر يم به وجود مقرس پينک َوة  َحَََُّّّ سَّْ
ُ
ِه أ وِل اللَّ َرسَُّ

َه َو الْ یاَن ک او، اخالق  ردارکغمبر اسوه است؛ رفتار او، ي(. خود پ08: ارزاب) «ْوَم اْلِْخَر يْرُجوا اللَّ
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ْد »ر: يفرمامر میيدۀ فديشددرۀ يدآ يدکا در يداو.  َنة  فِ کاَنْت لَ کقََّ َوة  َحَََُّّّ سََّّْ
ُ
ِذ يِإْبراهِ  ىْم أ َن یَم َو الَّ

ُه  ر کغمبر هم ذيِم پياران ابراهيندا يانر. در ام اسددوهياران ابراهيدم و ي(.ابراه4:ممتحنده«)َمعََّ
ها از آن ميتوانم معصوم بود، ما نمیيا ابراهيغمبر معصدوم بود يه پکر يسدی نموکانر تا شدره

ْسَوة  َحََُّنة  فِ کاَنْت لَ کَقْد »م؛ نه، ينکت يتبع
ُ
ِذ يِإْبراهِ  ىْم أ ا ِمْن یَم َو الَّ ُُ ا ُبَرآ ْم َو کَن َمَعُه ِإْذ قاُلوا ِلَقْوِمِهْم ِإنَّ

ِه  ا َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَّ  فه.يشرۀ يتا آخر آ (4:ممتحنه)«ْم کَفْرنا بِ کِممَّ

ن يای عظام است، همين انبيرِو راه اتب و دنبالهکن ميه شداگرد اکدر مورد امام بزرگوار   
هاسددت؛ رفتار امام، گفتار امام. ن شدداخصيترندر. خود امام برجسددتهکمعندا حددرق می

ما ۀ ارا همکامام آشۀ نامتين شره است. وحيانا  امام در دسترس است، ترويخوشبوتانه ب
ن ييتب ها یلان شاخصير اجازه داد اينر. نباکن میييانقالب تبر نريرا برای آر امام يفی التم

یلا ارااه  م،يردکن ييها را ما بر تبن شاخصيا فراموش بشونر. اگر ايا پنهان بماننر، يشونر، 
تر. فيار بکنما از ا  طبيم، يراه از دست بره يکنما را در  طب يکه کن است يم، مدو ايداد

نمای ای هم وجود نرارد،  طبه جادهکابان يب يکا در ياای ير دريمسدد يدکر در يدنکفرض 
ر، بر ان شدديمانر. اگر نظرا  امام، بر بر میيفتر؛ انسددان متحيار بکنر و از يبب بيانسددان آسدد

خود، به ۀ قيسی به سلکشود؛ هرفتر، راه گم میيار بکنما از ه  طبکن است ين شر، مدو اييتب
ننر، راه را جوری کان از فرحت استفاده میين ميزنر. برخواهان هم در ایو خود ررفی ميم
 فتر.يه ملت به اشتباه بکننر کن میييتب

ا موفی نمه يرد، کار کا انيقی امام را ين و آن، برخی از مواضدد، رقير برای خوشددامر اينبدا  
شتری يب روانيامام په کنيه برای اک -ر یلطی استکن فيو ا -ننرکر میکجور فنيداشدت. بعتی ا

 ستی ما بعتی ازيمنر شدونر، باها هم به امام عال هه موالف امام هسدتنر، آنکسدانی کنر، کرا يپ
تش به يتش، شددوصدديم؛ نه، امام هوينکرنگ مکا يم يا نموايم ينکا پنهان ي  امام را يمواضدد، حددر

ان يها را بلما ، آنکو ن الفاه يترها، روشنانين بيتر يه خود او با حرکن مواضدعی اسدت يهم
 م را مشتاق ملتيهای عظه تودهک  بود ين مواضد، حريان داد. همکا را تيه دنکها بود نيرد. همک
نار که شدما امروز در گوشه و کم جهانی ين نهتدت عظيرد. اکران يرو ملت اياری را پيران و بسديا

 افتاد.س به راه ين طرير، از اينيبهای آن را میای اسالم نشانهيدن
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 هيبار، مواضددعش بر علکه اسددتيران. مواضددعش بر علير آورد وسددا مي  بايامام را حددر
ان را يه منافقان و دورويراسدی یرب، مواضعش بر علکبرال دمويه ليارتداع، مواضدعش بر عل

مواض، را  نيم  رار گرفتنر، ايت عظير آن شوصيه تحت تأثکسانی ک  گذاشدت. ير حدريبا
، ر، ما مواضياير و عمرو از امام خوششان بيه زکنيشود به خاطر انمیم شرنر. يرنر و تسليد

 م. ينکرنگ مکر، يآه به نظرمان تنر میکزهاای يا آن چيم ينکره يا پوشيم ينکامام را پنهان 
ت او جانشان را يران به نفس او، به هرايه ملت اکست يامام منهای خا امام، آن امامی ن  

نر و ردکغ نيام مرگ فرسدتادنر، از جان و مالشان درکان را به ف دسدت گرفتنر، فرزنرانشدک
عالم به وجود آوردنر. امام منهای خا امام، امام ۀ ن نقطيت  رن معاحر را در اکن رريبزرگتر

ست. مبانی امام، مبانی روشنی بود. يت از امام، خرمت به امام نيت است. سلب هويهوبی
انا  امام، در يلما  امام، در بکدر  -نرکر، تعارف نکسی نوواهر مدامله کاگر  -ن مبانیيا

س کمنع -آن مواض، استۀ همر شروتاهکه ک -امامۀ نامتيهای امام، و بوصوص در وحنامه
ی هاه یارتمریين را عليم و سهمميه آن مو  عظکزی است يری همان چکن مبانی فياست. ا
 ا به وجود آورد.يا در دنيکهای آمرتازیهيکیرب و 

 .اصول امام در انقالب اسالمی4-4

بر آن توانست آن ملت ۀ کيه با تکنقشدۀ راه ما همان احدول امام بزرگوار ما است؛ آن احولی  
ه کاست  ن احول، احولیيشرو و سرافراز. اين ملت پينر به اکو ينره را تبرکافتادر سرافعقب

دهر. احول امام، احول روشنی میو کيراه ما را تشۀ خورد و نقشراه هم به درد ما میۀ در ادام
؛ ار مردم استيست و چنر جلر در اختيجا  امام در بانا  امام، نوشتهياست. خوشبوتانه ب

ر يننر. ما مفکتواننر مراجعه س است؛ همه میکامام منعۀ جاودانۀ تناميآنها در وحدۀ خالحد
است.  ن یلايم؛ ايبسپر م، اما احول امام را به فراموشیينک که به اسم امام تمسکم يداننمی

برای  راهشۀ اش، با نقشست؛ امام با احولش، با مبانیيافی نکاد امام به تنهاای ياسم امام و 
رده کار امام است و آن را به ما عرضه يراه در اختۀ موجود جاودانه اسدت. نقش يکران يملت ا

 است؛ احول امام مشوص است.

ن اتحاد و يه به ردی مردم؛ تأمکياز ت سددتا عبار  امام اسددت داخلی، احددوليدر سدد  
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مرانان و زمامراران؛ دلبسددته بودن کر اشددرافی بودن ريپدارچمی ملت؛ مردمی بودن و یيک
ی، است خارجيشور. در سکشرفت يار و تالش هممانی برای پکمسدئورن به مصال  ملت؛ 

 طلب؛ برادریسلطه گر وهای مراخلهاستيستادگی در مقابو سياز ا است عبار  امام احول
ت غ را بر روی مليه تکشورهاای کجز شدورها، بهکۀ های مسدلمان؛ ارتباط برابر با همبا ملت

ن؛ يسطشور فلکسم؛ مبارزه برای آزادی يونيبا حهر ننر؛ مبارزکانر و دشمنی میرهيشدکران يا
امام عبار  فرهنگ، احول ۀ سدتادگی در برابر ظالمان. در عرحدين عالم و ايبه مظلوم کمک

ه ب کاری در تمسددکايگری یربی؛ نفی جمود و تحدر و نفی راسددت از نفی فرهنگ اباره
 ج فحشا و فساد در جامعه.يام اسالم؛ مبارزه با تروکن؛ دفاع  اط، از اخالق و اريد

 فاای است؛ عرالتکبه خودۀ کيبه ا تصداد ملی اسدت؛ تۀ کيدر ا تصداد، احدول امام ت  
داری هيبا فرهنگ سرماۀ ، است؛ دفاع از طبقا  محروم است؛ مقابليتوزر و يا تصادی در تول
داری را رد هيسددرماۀ امام فرهنگ ظالمان.  -نار همکنها در يا -ت اسددتکيو ارترام بده مال

دهر؛ ر  رار میکيار را مورد تأکه، ارترام به يت، ارترام به سددرماکينر، اما ارترام به مالکمی
 .صاد جهانی؛ استقالل در ا تصاد ملین هتم نشرن در ا تيهمچن

 .دستاوردهای بزرگ امام4-5

 . احیای اسالم0-5-2

ردنر تا اسالم به دست فراموشی سپرده کهای استعماری سعی ه دستماهکست سال است يدو
ود رده بکا اعالم ياستمراران استعماری دنيس در جم، سيرهای انمليوزی از نوستيکشود. 

 های گزافیز پوليم!  بو و بعر از آن نينکشددورهای اسددالمی منزوی کر اسددالم را در يه ما باک
دوم از ذهن و عمو فردی ۀ زنرگی، و در درجۀ اول از حددحنۀ خر  شددر تا اسددالم در درج

 های بزرگن مان، در راه چپاول  رر ين، بزرگترين ديدانستنر اخار  شود؛ چون می هاانسان
ۀ و حددحن هاانسددانرد و به ذهن و عمو کا اسددالم را دوباره زنره باری اسددت. امام مکو اسددت

 اسی جهان برگردانر.يس

 نیمسلم به عزت روح ۀاعاد. 0-5-0

ها و ححن جامعه و زنرگی ها و دانشماهويها و تحله اسدالم حدرفًا در بحثکگونه نبود نيا
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در همه جای عالم ارساس عز   هامسلمانه بر اثر نهتت امام ما، کمردم مطرح شدود؛ بل
 ردنر.ک

ت  رار دارنر، به من ين در آن در ا ليه مسددلمکشددوری بزرگ کنفر مسددلمدان از  يدک  
م. طبس فرهنگ يردکگفت:  بو از انقالب اسالمی، مسلمان بودن خود را هرگز اظهار نمیمی
خود اسم  هایهای مسلمان روی بچهشدور، همه اسم محلی داشتنر، و هرچنر خانوادهکآن 

ان آن خدالت يننر و از بکردنر آن اسددم را اظهار کگذاشددتنر، اما جرد  نمیاسددالمی می
نر، و اگر يگورنر! اما بعر از انقالب شما، مردم ما با افتوار اسم اسالمی خود را میيشدکمی

 ر.ورنآر، اول آن اسم اسالمی را با افتوار بر زبان میيسی هستکه شما چه کها بپرسنر از آن

ا ارسدداس عز  يها در همه جای دناندام داد، مسددلمان ه امامکار بزرگی کن، بدا يبندابرا
 بالنر.ننر و به مسلمانی و اسالم خود میکمی

 به مسلمانان اسالمی امت کدر  احساس. اعطای 0-5-1

شان مطرح يزی به نام امت اسدالمی برايه بودنر، چکا يها در هرجای دنن، مسدلماني بو از ا
قا و يا تا  لب آفريدر ا صای آس هامسدلمانۀ شدر. امروز هما احداًل جری تلقی نمیينبود و 

جهانِی بزرگ به نام ۀ جامع يکه جزو کننر کا، ارساس میيکانه و در اروپا و امريتمام خاورم
ن يه بزرگترکرد، کداد يامت اسدالمی هستنر. امام ارساس شعور نسبت به امت اسالمی را ا

 بار است.کرربه برای دفاع از جوام، اسالمی در مقابو است

 . نابودی رژیم طاغوت0-5-0

ن را توانست آسدی میکه کی بود يارهاکن يی از بزرگتريکران، يومت پادشداهی در اکازالۀ ر
ه ن دژ، بيانه بود. ايج فارس و خاورميخلۀ ن دژ اسددتعمار در منطقيترران مهمينر. اکتصددور 

 وته شر.يهم فرور دست امام ما در

 . تشکیل حکومت اسالمی0-5-5

خطور  هامسددلمانر يو ی هامسددلمانه به ذهن کومتی بر مبنای اسددالم]چيزی[ بود؛ کداد ريا
ردنر و کلوح هم هرگز آن را با خود تصور نمیی سادههامسلمانه کرد، و خواب خوشی بود کنمی
 ت پوشانر.يز لباس وا عيآمافسانهال ين خيمعدزه، به ا يکدر رر  رنر. اماميدنمی
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 . ایجاد نهضت اسالمی در عالم0-5-4

ها و شددورهای اسددالمی، گروهکشددورها و از جمله کاری از ي بو از انقالب اسددالمی، در بسدد
شددرنر؛ اما بعر ران میيهای چپ وارد مراولوژیيها، با اطلبها و آزادییها و ناراضددجوان

بوش، اسالم شر. امروز در های آزادیها و نهتتتکمبنای رره و ياز انقالب اسدالمی، پا
 ت بايخواهی و ضرآزادیر زيا گروهی به انميت يه جمعک، اسالم يای وسدياز دنای ههر نقط

 ر اسالمی است.کنشان، تفکر و ريار و امکر ننر، مبنا و  اعرکت میکبار ررکاست

 عهیش فقه در دیجد نگرشی. 0-5-2

 نيترمکی از محيکعه، يمی داشددته و دارد. فقاهت شددکار مسددتحيبسدد هایهيفقاهت ما پا
قه ن فيزمان ايمی است. امام عزکار مستحيی به  واعر و احدول و مبانی بسدکها و متفقاهت
ومتی مورد توجه  رار داد و ابعادی ک، و با نمرشی جهانی و ريوسای هم را در گسترکمسدتح

 آن روشن نبود.ه  بو از کرد کاز فقه را برای ما روشن 

 امکح فردی اخالق باب در غلط باورهای ابطال. 0-5-6

رنر، اخالق فردِی يگه در ردس اجتماعا   رار میکسددانی که کرفته شددره اسددت يا پذيدر دن
ی، يگرارن، برخوردار بودن از زنرگی رارت و مسرفانه، تدمويبر ورزکخاحی داشته باشنر! ت

ه کسانی که کردنر کا  بول يه مردم دنکی است يزهايها، چنيی و خودخواهی و امدال ايخودرد
شورهای انقالبی، کن اخالق را داشدته باشدنر. رّتی در يرنر، ايگها  رار میومتکدر ردس ر

شرنر، به مدرد ها موفی میردنر و در دخمهکر چادرها زنرگی میيروز زيه تا دکونی يانقالب
ر ييشددان تغيومتکشددود و اخالق رعوض می شددانيرسددنر، وضدد، زنرگومت میکه به رکنيا

ن و رؤسدای عالم داشتنر! ما از يسدالطۀ يه بقکرنر يگتی را به خود میينر و همان وضدعکمی
 ست.يتعدب نۀ يم؛ برای مردم هم مايارهيزی را دين چيچن يکنزد

ملت و  يکه رهبر محبوب و معشددوق کرد و نشددان داد کن باور یلا را عوض يامام ما ا  
های مدلو، در اخکای داشته باشر و به جای توانر زنرگی زاهرانهمر مسدلمانان عالم، میيد

 نر.کرخورد ا با مردم بينر و با لباس و زبان و اخالق انبکی يرايننرگان پذکراريه از دينيرس يک
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 رانیا ملت در خودباوری و غرورۀ یروح اییاح. 0-5-8

های متمادی ملت ما را به حور  ملتی ی، سالهای استبرادی و فردومتکز! ريبرادران عز
ه از اسددتعراد جوشددان و کخور در آورده بودنر؛ ملتی ف و مسددتتددعف و توسددریيضددع

ن يخ بعر از اسددالم، ايالعاده ممتاز برخوردار اسددت و در طول تارهای جمعِی فوقخصددلت
 اسی دارد.يهمه افتوارا  علمی و س

 . اثبات شعار نه شرقی و نه غربی0-5-22

ال يمران خين است. دکاحو عملی و مم يک، «نه شر ی و نه یربی»ه کته بود کن نياثبا  ا
شش ين  رر  را خورد و ستاير نان ايا بايا به یرب، يی بود و کر به شرق متيا بايه کردنر کمی

« نه»ملت بتوانر هم به شددرق و هم به یرب  يکه کردنر کر نمیکا آن  درر  را! فيدرد و ک
 .نرکدارتر شهيستر و بمانر و خود را روز به روز رير و بايبمو

 .وصیت نامه امام،میراثی معنوی و هدایتگر4-6

ه ب -برای ما مردم -را برای امت خود مستمری تيهرا يکامام با سونان خود، با رفتار خود 
های زنرگی ما را وخمچيعنی دست امام، انمشت اشارر امام در همۀ پيجای گذاشدته است. 

ۀ نامتين وحدديث معنوی امدام، هميدن موارين و بهتريتری از  ویيکندر و کراهنمداای می
نامه را تين وحيا ،هاهای موتلف، مردم، مسئورن گوناگون، جواناوسدت. جا دارد در برهه

 يکب ن انقاليه اکننر کر میکيشان تأنامهتيننر. امام در وحکن تربر يننر؛ در اکبازخوانی 
ن انقالب متعلس به مردم است. معنای يعنی اياحدلی آن مردمنر؛ ۀ ياسدت و پا انقالب الهی

ر يتوانر و نبانمی -ایچ طبقهيچ فردی، هيچ  شری، هيه -سکچيه هکن اسدت ين ررف ايا
ن انقالب يمران را مسددتأجر ايبرانر، د کنر؛ خود را مالکن انقالب را بيت اکيدادعدای مدال

و حددارب برانر، از همه  کن انقالب ماليرا نسددبت به اسددی خود کبدراندر. اگر  رار بود 
د ت او به وجويه انقالب بر محور عزم و اراده و شوصکتر، خوِد امام بود ستهيتر و شامناسب

زنر و انا  امام مو  میين در بيدانر. ااره میکاره و خرا را همهکچيآمر؛ ولی امام خود را ه
ای هفين انقالب مردمنر. وظيره است. پس حارب ا  شير و تصرکينامه به آن تأتيدر وحد

 ر خودشانين امانت بزرگ الهی است. مردم باينر و آن رفظ اکنی میيبر دوش هممان سنم
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ش به شددعارهای انقالب اسددت؛ به يتش، معنداين انقالب بدرانندر. انقالب هويرا ردافظ ا
انر، امروز هم ه بودهشيها و مبانی انقالب است. همهای انقالب است؛ به ارزشریيگجهت

ه اوضاع جهان عوض شره کنياۀ ه بوواهنر به بهانکسانی کنره هم خواهنر بود يهستنر، در آ
عر د -نیيا شعار دير برهنر يياسدت، شعارهای انقالب را تغ ا ينر نکرا از انقالب جرا  -نیيب 

عر عرالت اجتماعی را از انقالب جرا  عر سلطهيننر کب  ز انقالب زی را ايستمانهيزی و بيستا ب 
عر ضدر استبراد بودن را از انقالب جرا يننر کجرا  های های موتلف، به بهانهزهيننر. انمکا ب 

ه شددعارهای انقالب و هرفهای کنيران شددونر، برای اين اسددت وارد مکشدده مميموتلف هم
ره خود زنن انقالب با شعارهای يار باشدنر؛ براننر. اير هوشدير دهنر. مردم باييانقالب را تغ

ن انقالب بر روی پرچم انقالب نوشدته شره است، يه در اکن شدعارهاای يتراسدت. احدلی
نی اسددت؛ ين و احددول و  واعر ديبنر بودن به مبانی ديشددعدار اسددالمی بودن اسددت؛ پدا

  يبار است؛ دفاع از مظلومان عالم است، آن هم دفاع حرکبا استر زيزی است؛ ستيستسلطه
 ومان.مظلۀ از همۀ و حاد ان

 



 
 
 

 گفتار پنجم:
 یاسالم انقالب یدستاوردها

 

 

 .دستاوردهای داخلی 5-1

 . زندگی اسالمی5-2-2

عدر داخلی، ملدت فدرا فرهنگ یرب و آلوده به فسدداد ۀ سدداختران زنرگی دسددتيار اکدر ب 
 رد. درکو يتبر د ران بودياه آرزوی همۀ مردم ک دد باری را به زنرگی اسالمیکهای است رر 

عر، پيا ا  زنرگی يا  و وا عيرار شر. امروز روريری هم پريار چشمميهای بسدشدرفتين ب 
های استعماری روی آن روزی انقالب وجود داشدت و دستيه  بو از پکران، با آنچه يملت ا

اماًل که امروز زنرگی ما کم ييگوادی دارد. البته نمیيار زيهای بسددرده بودنر، تفاو کار کد
 کيسدده با گذشددته، به مراتب به زنرگی اسددالمی نزديم در مقاياسددالمی اسددت؛ ولی معتقر

 م.يتر شويکه بازهم نزدکم ينکر تالش يم و باياشره

یدستاوردهای انقالب اسالم

داخلی

زندگی اسالمی

تشکیل نماز جمعه کارامد

ساالریمردم

ای و نانوپیشرفت علمی، هسته

خارجی

های مسلمانآشنا و نزدیک شدن ملت

تغییر دادن نظام سلطه

ببیداری اسالمی و گسترش انقال

پیوند دین و سیاست
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ا و عقبی و رفاه ماّدی و تعالی معنوی. يعنی سعاد  دنيبۀ اسدالمی، يا  طيزنرگی و ر  
به وجود آورد و دست  ررتمنر الهی رهبر و امام بزرگوار آن  شورکت را در کن رريانقالب ما ا

 م.يا ملتی نمونه هستيالّله در دنن جهت امروز بحمريش برد، و از ايرا به پ

 . تشکیل نماز جمعه5-2-0

 دشددمن فرهنمی تهاجم مقابو در ارآمرک اريبسدد سددنمر و موضدد، يک جمعه، نماز و خطبه موضدد،
 نيا .دانست را  ررش ريبا و است انقالب دسدتاوردهای نيبهاترگران و نيزتريعز جزو ن،يا. اسدت

 البته. دهنر  رار توّجه مورد ريبا بعر،ۀ درج در مردم آراد و اّول،ۀ درج در جمعه محترمۀ ااّم  انيآ ا را
 و خرا رکذ. دهریم نشان را آن هسدت، علما فتاوی در و ما ا يروا در هک طورآن هم هاخطبه بکيتر

ۀ هم ر؛باشد خطبه در ريبا الهی، سددپاس و رکشد و پروردگار ريتحم باشدر؛ خطبه در ريبا اسدتغفار،
 و سپاس و رکشد به الهی شدماربی ِنَعم برای را مردم داشدتن، نمه رکمتذ را مردم. اسدت معنادار نهايا

 اسددالمیۀ جامع ِت کرر در ارک اسدداس هک -ردنک دعو  تقوا به را آنان و سدداختن وادار الهی رمر
 اعراض روی از اي عذر برون جمعه، سه سیک اگر هک هست تيروا در لذا،. است معنادار -تقواست

هر او دل به خرا ؛1.«قلبه على الّله طبع» نر،کن تکشددر جمعه نماز در تهاون روی از و  در زنر؛یم م 
 فهِم  طبس اماًل ک ن،يا 2.«دهریم  رار نيمنافقر زمر در را او خرا» هک هسددت، ا يروا از بعتددی
 نماز به تهاون و نرکیم تکشر جمعه نمازۀ خطب در هفته هر هک سیک. اسدت جمعه نماز از درسدت

 به و شودیم بسته طبعاً  رد،کن تکشر و تی است؛ گشداده سيرقا فهم برای دلش نر،يکنم رايپ جمعه
 مازن از آدم هک اسددت زیيچ آن با سيتطب  ابو و مفهوم اماًل ک معنا نيا. نريکم تکرر نفاق سددمت

 بوصددوص -مأموم و امام هک اسددت نيا هم اشدهينت. بود نيا ما، مطلِب  احددِو . فهمریم جمعه
 .براننر را بزرگ سنمر نيا و ميعظ بونيتر نيا  رر ريبا -امام

 ساالری. مردم5-2-1

را نچشيره بود. از اعالم مشروطيت در  مردم راکميت رملت ما تا  بو از انقالب اسالمی مز
ايران تا سدالی که انقالب پيروز شر، هفتاد و پنج سال طول کشير؛ از اين هفتاد و پنج سال، 

                                                           

 .835، ص 83،   همانمدلسی،  . محمربا ر1
 .833، ص همان. 2
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های پنداه و پنج سددال ديکتاتوری خانران پهلوی بود؛ ديکتاتورِی خشددن و وابسددته به  رر 
خواسددت مردم، در اين پنداه و  ۀبرون مالرظجهانی؛ يعنی اول به انمليس، بعر به آمريکا. 

هاای  رار گرفت که نه به سرنوشت اين ملت، نه به پنج سال، زمام امور کشور در دست انسان
مناف، اين ملت، نه به عظمت و شکوه و عز  اين کشور اعتناای نراشتنر و به مناف، شوصی 

ه بودنر. بيسدت سال  بو از آن کردنر، دلبسدتی که از آنها رمايت میيهاخود و مناف،  رر 
جز هم کشدور دچار هر  و مر  بود. يعنی از آیاز دوران مشدروطيت تا انقالب اسدالمی، به

ه ک د ای در اين ميان، که يك دولت ملِی ضعيفی تشکيو شره بوديك فرحِت ررود دو ساله
و  اين مر ، تمام به اسددتبراد ۀبقي دددد انمليس و آمريکا از بين رفت کمشدتر ۀاين هم با توطئ

 سارری را مردم در جمهوری اسالمی چشيرنر.مردم رمز ديکتاتوری گذشت.
ها در تمام دنيا و نظيرترين انتوابا سارری؛ انتوابا  عمومی در کشور ما جزو کممردم

م سال يک بار، انتوابا  اندا ها و اخيرًا هر دوسال ۀدر کشورهای موتلف است. تقريبًا هم
کننر، با شور و شوق هم مّلت ما شرکت گيرد. در انتوابا  همه آزادنر، همه شدرکت میمی
هايی که با انتواب مردم سِر کار آمرنر، کننر. شما مالرظه کنير در اين چهو سال، دولتمی

و ت گرايش و ت گرايش به نوِع سدياستی داشتنر، يکهای موتلف بودنر؛ يکدارای گرايش
سارری در کشور ما مستقر است. ها را مردم انتواب کردنر. مردماين ۀشتنر؛ همبه ضّر آن دا

 .های خودمان نمذاشتيم يک روز تأخير بشود، رّتی در دوران جنگما در انتوابا 

 ای و نانوپیشرفت علمی، هسته. 5-2-0

ست، به ا افتاده کشور اتفاق اين پيشدرفت علمی و اين توفيقاتی که تا امروز در محيا علمی
برکت انقالب اسدالمی اسدت؛ اين به برکت اسدالم است، به برکت انقالب است. اگر عامو 

توانست اوضاع کشور را به طور عموم و از جمله انقالب و اعتقاد دينی نمی ربرنرفعال و پيش
 کداد يگر اجازه نمیهای سلطهعلم تحت تأثير  رار دهر، يقينًا شعاع نفوذ  رر  ۀدر مسدئل

ها علم اين پيشرفت ۀبتوانر در زمين د انرکه آنها چشم طم، به آن دوخته د وری مدو ايرانکش
اينکه جاهای  گذاشدتنر؛ کمانفس را به دسدت آورد؛ نمیرا بکنر و اين خودباوری و اعتمادبه

ی که آنها تسلا و نفوذ دارنر. اين انقالب اسالمی بود که آمر يگذارنر؛ آنداهاديمر هم نمی
 فتا را شکست و فتای علمی را یالب کرد.آن 
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ددد يعنی آنچه که ميراث  بو از  انقالب اول ما اگر وضعيت دانشماهِی امروز کشور را با دوران
آورتر از اينها هم هست. آن روزی که انقالب و دوران طایو  بود ددد مقايسه کنيم، آمارها شمفت

[ چهار ميليون و چهار 8630م؛ امروز ]سال انقالب پيروز شدر، حدر و هفتاد هزار دانشدو داشتي
حددر هزار دانشدددو در کشددور هسددت؛ يعنی ررود بيسددت و پنج برابر. آن روز بار تعليم بر دوش 
ررود پنج هزار اسدتاد و استاديار و دانشيار و معلم و امدال اينها بود، امروز در ررود شصت هزار 

اکز پژوهشی. اينها مسااو مهمی است، اينها ها، چه در مرمعلم دانشماهی داريم؛ چه در دانشماه
هايی که شددما ای نيسددت، اين رشددتهای اسددت. ... فقا هم مسددئلۀ هسددتههای ارزنرهپيشددرفت

ه کشوريم، جزو ده شدنوير و در آمارهای ما میمی گوينر ما در دنيا جزو هشدت کشدوريم، جزو ن 
های مترّيننر، ين کارها جوانرا به دسددت آورديم، ایلب پيشددروان ا کشددوريم که اين پيشددرفت

جور اسددت، هم در جور اسددت، هم در نانو اينای اينانر؛ هم در  تددّيۀ هسددتههای انقالبیجوان
های مؤمن، هدای ديمر تحقيقی کده امروز ]وجود دارد[. اينها همه دسددت بّچهخيلی از رشددتده

 ی بزرگ را اندام دادنر.های انقالبی است؛ اينها هستنر که اين کارهاهای مترّين، بّچهبّچه

 . دستاوردهای خارجی5-2

 مسلمان یهاملت شدن کینزد و آشنا. 5-0-2

عر خارجی، انقالب ما توانسددت ملت مر يريکهای مسددلمان را باهم آشددنا، و نسددبت به در ب 
رد، تا کار کشورهای اسالمی کان يهای متمادی استعمار در منر. سدالکمنر دلسدوز و عال ه

مر  رار دهر؛ فارس در مقابو عرب، هر دو در يريکا در مقابو يندر و کهدا را از هم جدرا آن
مر مسددلمان. يهای دسددتان، و همه در مقابو ملتک، هر سدده در مقابو ملت پاکمقابو تر

ی و نژادی و ملی يايها، مرزهای جغرافشورها و دولتکن يار، بکن ياستعمار  صر داشت با ا
اد يفر استعمارر نشانرن و رؤسای دستير بعتی از سالطينيبه امروز میکنيرد. ابه وجود آو

دهنر، در احددو همان خطوط و روشددهای ا سددر میيی را در دنيگراتيی و  وميگراتيدمل
 ننر.کاستعماری را دنبال می

های اسددالمی، به شددورها و ملتکرد. امروز ک يکها را باهم آشددنا و نزدانقالب ما ملت  
ها زنره شره است. ملتهای مسدلمانی در آنۀ يه رورکننر کران ارسداس میيت انقالب اکبر
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ه ب -مانشددان آزاد باشددرياگر وجران و ا -ننرکه به عرب بودن خود افتوار کش از آنيعرب، پ
های ر ملتيقا و سددايهنر و آفرر  اّر ننر. ملت مسددلمان شددبهکش افتوار میيمسددلمانی خو

 ننر.کلمانی خود افتوار میز به مسيا نيمسلمان آس
ها با ارساس اسالم، به ارزش درآمر و مسلمان يکت انقالب، به حور  کاسالم به بر  

بار جهانی و شرق و کعنی استي -مر، دشمنان جهانی اسالميشدرنر؛ و از سوی د يکهم نزد
ز ه از اعماق وجود با اسددالم موالفنر، اک -ار و یارتمرکای تدداوزيکدیرب متدداوز و امر

 انر.مر، دچار ورشت شرهيريکهای مسلمان با ی ملتيورر  اسالمی و آشنا
عر انقالب برای ما را   عر داخلی، بايز اهميامروز هر دو ب  ر تمام ا شددار يت اسددت. در ب 

سددنرگان و سددازنرگان و يندرگان و نويملدت و مسددئورن و علمدای اعالم و معلمدان و گو
ننر، تا بازهم جامعه را به سمت زنرگی اسالمی جلوتر کگذاران تالش استيزان و سديربرنامه

عدر خدارجی انقالب نينکتر يدکهدا نزدم و بده آرمدانيببر های ملتۀ ر هميز، بدايم. و در ب 
 -گذارده ررفشان بر ذهن مردم اثر میکسانی کران و کفبوصوص علما و روشن -مسدلمان

 ت شود.يو تقو دادشره، رفظيِی ايی و آشنايکننر، تا ورر  و نزدکتالش 

 . تغییر دادن نظام سلطه بر جهان5-0-0

ای که توانست ما نزديک چهلمين سال هستيم؛ چهلمين سال چه؟ چهلمين سال يک پريره 
ر سددر و  سدداختار  رر  را در دنيا عوض کنر و تکان برهر. شددما نماه نکن که فالن  رر  پ 

های دنيا را  رر ۀ يست که همحرای دنيا هنوز سر جايش هست؛ خب بله، اّدعای ما اين ن
يک دست ۀ وسيلاين کار، کار ما نيسدت؛ يک روزی خواهر شر؛ به-از بين ميوواهيم ببريم 

کار ما اين اسددت که سدداختار  رر  و نظام  رر  را،  -الهی اين کدار اندام خواهر گرفت
عنی دنيا تقسدديم ايم. نظام سددلطه ي]يعنی[ نظام سددلطه را در دنيا از بين ببريم؛ و از بين برده

ت: يک گروه، گروه سددلطهمی گر؛ يک گروه، گروه شددود بين دو گروه کشددور، دو گروه ملدّ
ما اين نظام را، اين فرمول یلا را در دنيا به هم زديم. ما نشددان داديم که نوير، . پذيرسددلطه

وواهر پذير؛ نه خودش بگر باشر و نه سلطهتوانر يک مّلتی وجود داشته باشر که نه سلطهمی
به کسی زور بموير و نه زير بار هيچ زورگويی برود؛ مّلت ايران اين را عماًل نشان داده؛ خب، 
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زننر؛ منتها کتاب و گران سياسی از اين ررفها مینويسدنر؛ متفّکرين، تحليوها میدر کتاب
ت را انقالب بده  ت کددا! اين وا عيدّ وجود آورد. انقالب اسددالمی نوشددتده کددا، وا عيدّ

 .ساختارشکنی کرد
از  عنیي -ا شروع شرياستعمار در دنۀ ه مسئلکه از دورانی کن اسدت ياسدی ايسدۀ از جنب

انرازی عنی دستياستعمار ۀ بًا مسئليست سال  بو تقريه آرام آرام از ررود دوک - رن نوزدهم
 ننر، شروع شر، نظامکانرازی توانستنر دسته میکهاای مر از سوی  رر يشدورهای دکبه 

و  لفت و زورگوکبوِش گردن يکم شددود به دو بوش؛ يا تقسدديعنی دنيار آمر؛ کسددلطه سددر 
ن ير. انقالب اسالمی شما در مقابو ايپذخور و سلطهف و توسریيبوِش ضع يکگر، سلطه

ر ينيبما میه شکنی يستاد. ايو شدره بود، اياسدت تبريای سديعی دنيت طبکه به ررکتی کرر
 نيری است؛ ايز جرين چيشود، اا بلنر میيکشورها حرای مرگ بر آمرکلی از يامروز در خ
ر ر امروز دينيبه شما میکنی يزی وجود نراشت. اين چيران است. چنيت ملت اکمولوق رر

اای يکاست آمريشدورهای اروپاای، سدکشدورهای اسدالمی، چه رّتی در کا، چه در يدنۀ هم
ن ناشی از يا هستنر، اياستمراران دنيِن سيورترا منفيکشور آمرکها و سران استيِن سيمنفورتر

ت، سکها را شه اول، شاِخ ابر ررتِی ابر رر کندا بود يران است. ايم ملت ايت عظکن رريا
رهاای شوکمران با يا و ديکهای بزرگ مدو آمرر. چرا؟ چرا  رر يطلب چالش را به سلطه نظام

ِو يراِن خود ما سران ذليررف بزننر؟ توی ا ر از موض،  رر ير بودنر، بايپذشه سلطهيه همک
ا ه  باًل بکنيردنر، ممر اکهای مهمشان ا رام نمیریيگميم طایو ، برای تصدمياِه رژيروسد

های خود، یملت با تواناا يکننر. چرا؟ چرا کران مشور  يس در اير انمليا و سفيکر آمريسف
ود؟ چرا؟ مانه شي رر  ب يکم يتسل ستی تاب، ويبا ذخاار فرهنمی و مادی و معنوی خود، با

 را اول، انقالب اسالمی گفت.« چرا»ن يا

 .بیداری اسالمی و گسترش انقالب5-0-1

ژه، روزر اّمت اسالمی يت و به طور ويبشرر روزر بزرگتر دارد و آن، روز يکانقالب اسالمی 
ار بکاست هایغاتچیيه تبلکن روزر بزرگ، به خالف آنچه يهای مسدلمان اسدت. در او ملت

نر، ما ابرًا در امور کشورها دخالت میکران در امور داخلی يه اکانر به همه بباوراننر خواسته



 133    یاسالم انقالب معارف: دوم فصل

ن ياجی هم به ايم. ارتيتی هم نرارين  صددر و نيم و چنينکشددورهدا دخدالتی نمیکداخلی 
م، ياشب شرويملت  وی، شدداع و پ يکشدور مسدتقو و آباد و ک يکه کنيم. ما برای اينيبنمی

ملت مبارز است.  يکم. ملت ما هم يمر نراريهای داجی به دخالت در امور ملتيچ ارتيه
وجه چيهی بهيجون مبارزهيو است. ايض و تحميه ظلم، تبعيی ملت ما، عليجون مبارزهياما ا

 يکانقالب »م ييگوه ما میکنين، ايسددت. بنابرايمر نيشددورهای دکدر راه دخالت در امور 
ها شددورها و ملتکه انقالب در امور کسددت ين معنا نيبه ا« المللی و جهانی داردنيبۀ وجه

ن راه روشددن در يراه روشددن دارد. ا يکام، ررف منطقی و يپ يکنر. انقالب کدخدالت می
رنر و از آن راه يپذننر. اگر بپسددنرنر آن را میيبها آن را میهاسددت. ملتمقابو چشددم ملت

ه کن است يه اّتفاق افتاده اکتی يم؛ اّما وا عيمر نراريهای دبر ملتلی يچ تحميرونر. ما همی
ن راه را انتواب يمودن ايه پکی يهاانر. تعراد ملتانر و شناختهرهين راه روشدن را ديها املت

 ست.يم نکانر، ردهک
ا ا رير، دنيه شما به اهتزاز درآوردکن پرچمی يمی را در دست دارد. اين ملت، پرچم عظيا

ا، چه خبر قير در شمال آفرينين، چه خبر است. ببير امروز در فلسدطينيرده اسدت. ببکرار يب
آورد. ابر و به دست میير چمونه اسدالم در جوام، اسدالمی، رس خود را بازمیينياسدت. بب

 ر.يردکارها را شما کن يا

ف ه ارساس ضعکف بار آورده بودنر ين را ضعيبار، مسلمکفر و اسدتکدر مقابو فرهنگ 
ها به ومتکانر سهم و رقی در رها مسلمان توانستهونيليه امروز مکی يردنر. در جاهاکمی

 نيرد دم از اسددالم بزنر. در اکسددی جرد  نمیکاورنر، تا  بو از انقالب اسددالمی، يدسدت ب
آورنر و ال  به وجود میکيجمعه و جماعاتشددان، تشددۀ ه امروز اامکشددورهای اسددالمی ک

ت مشيکروز مسدرها متعلس به يشونر، تا دمی کانون تحرکننر و کمیرا يمسدرها رونس پ
ن را شما يهاست. اانون جنبشکار افتاده بود. امروز آن مسدرها، جای جوانان و کرمرد از يپ
 ه اندام داد.کالّشأنتان آن مرد الهی بود ميت شما و  اار عظکن را ررير. ايردک

 .پیوند دین و سیاست5-0-0

ت ما نِی ملياسی و دين عناحر سيترفين و شريتره برجسدتهکاسدت  سدال امروز حدر و پنداه
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ن راه جان دادنر؛ ياری در ايانر و بسددنه زدهيش سدديانر و پاردهکت اسددالم را بلنر يمکپرچم را
ن، مربوط يطوری است. انيه ايها.  تنيالرر جماليها و سیها، آخونر خراسدانامدال مرّرس

ما ی است؛ ايکنر يای هم بموی است، عّرهيکاسدت ين و سديم دييه بموکسدت يامروِز ما نبه 
ن ررف، حددر و پنداه يسددت؛ ايسددت! ررِف امروز نيی نيکلی هم ينر نه، خيعّره هم بمو يک

زاران ر درآمر؛ هکن فيشور در راه مبارزه برای اکن ين زبرگان ايترشه دارد. پرِر برجستهيسدال ر
اًل رد؛ احکه سپر ين  تينه را برای اير شرنر؛ مرّرِس به آن عظمت سين راه شدهيدر ا کجاِن پا

و انه عميای بر و ناشددردنر؛ عّرهکش آمر، اگرچه بعر منحرفش ين پيران برای هميت ايمشددروط
رنر؛ يردنر و آن را از دسددت مردم  اپکهای خارجی زرنمی ی به  رر کای هم متّ ردنر؛ عّرهک

ن را يران هم اين اسدداس  رار داد و ملت ايتش را بر اکگوار آمر، از اّول رره امام بزرکدبعدر هم 
ه امروز کی ين دولتهايتريکم رتی ملتهای رايخواهندر. من بده شددمدا بموخواسددتندر و می

آورم، خودتان در ذهنتان شورها را نمیکمن رار اسم آن  -طورنرنيوروش ما هستنر، همرول
م   نيای مدو آن روز در انهيداد شددود، انسددانی مدو امام و زميطی ايعنی اگر شددراي -رينکمدسددّ

شددان دم از يهار دولتينيبه میکی يهان ملتير و پرچمی بلنر شددود، هميشددورها به وجود آک
نر، کت کا رريستی دم بزنر يوررکر سدکه تفيای علس ذّرهکزننر و هرسدم میيسديو را يکرا

ن درست است و ين است و ايجم، خواهنر شر. اسالم ان پرچم يآورنر، دور اپررش را در می
ت اجرا کن ممليام اسددالم در اکداننر. اگر امروز ارن را میيها اهاسددت؛ ملتبه حددالح ملت

ها و ن گرهيم، همۀ اينکام اسددالمی را اجرا که ارکم يابيس را بين توفيعنی من و شددما ايشددود؛ 
ها نهين زميه در اکن است يخاطر ام، بهيامانرهال  باز و رو خواهر شر. ما هرچه عقب کمش

لنر ن مسلمانان بيه در بکاد حدر و پنداه سال است ين فريا نشدره اسدت. ايم ياردهکوتاهی کا ي
ه محصول خون کساله ن تالش حر و پنداهيشدود از آن برگشت؟! رال مظهر ااسدت. ممر می

ر شددونر؛ يه شددهکای معمولی نبودنر هر شددرنر، آدميه شددهکی يهاآن -اسددت کهزاران جاِن پا
ران شرنر و جانشان يه وارد مکر و شداعی بودنر يهای سرافراز، رشاران، انسانکمداهران، فرا

ها، نيسدت؟ مدلس شدورای اسالمی، دولِت جمهوری اسالمی، نظام اسالمی. ايچ -را دادنر
 ن همه تالش است.يمحصول ا



 
 
 

 گفتار ششم:
 گریدهای انقالب با یاسالم انقالب تفاوت

 

 

 دیگرهای .تفاوت جمهوری اسالمی با جمهوری6-1

ی جمهور يک: اسددتوار اسددت هياللفظی، بر دو پاجمهوری اسددالمی، از لحاه معنای تحت
 ال  دولتیکيشور و تشکه امر ادارر کها هستنر نيشور. اکت يعنی آراد مردم و جمعيمردم؛ 

ر کۀ تفيت مردم، بر پاکن رريعنی ايمری اسددالمی؛ يننر. و دکن میييشددور را تعکت يريمرو 
 عت اسالمی است.ياسالم و شر

ب به تمام آن مسلمان هستنر، آن هم يت  ريدرکه اکشوری کعی اسدت. در يامر طب يکن، يا 
انر ردهکس خودشان را به اسالم ثابت يمان عميه در طول زمان، اکمسلمان مؤمن و معتقر و عامو، 

 ومتی مردمی است، پس اسالمی هم است.کشوری، اگر رکن يانر، در چنو نشان داده

های دیگرتفاوت انقالب اسالمی با انقالب

های دیگرتفاوت جمهوری اسالمی با جمهوری

ب هامقایسه تحلیلی انقالب اسالمی با دیگر انقال

های دیگر مصلحانهای انقالب اسالمی با تالشتفاوت

درک حکیمانه و معنوی امام خمینی

مردمی بودن

حفظ اهداف اولیه
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ز يهای متمادی نن از روز اول گفته شددر و در طول سدداليخواهنر. ااسددالم را می ،مردم 
مردم، از  ه آراد و تودرکن اسددت يقت در نظام ما اين رقيترر. امروز هم واضدد يتدربه گرد

نر و اسالم را در جامعه که مسلمان باشر و مسلمانی عمو کخواهنر شور میکم بر کنظام را
 تحقس ببوشر.

ر؛ مردم هم ردی يو گردکيا اعالم شددر و تشددين نام در دنين نظام، با ايومدت و اکن ريا
جمهوری قت مردم به اسددالم دادنر و نام يردم در رقکه عرض کطور دادنر. ردی را هم همان

شدان را به نام جمهوری اسددالمی در حددنروق يی از اسددالم دانسددتنر؛ لذا آراکاسدالمی را را
 وتنر.ير

شددناخت و تا آن و ت سددابقه نراشددت. البته به نام جمهوری ن نظامی را نمیيا چنيددن
 یيشورهاکقا، يا و هم در آفريی بودنر. هم در آسيشدورهاکا ياسدالمی،  بو از ما بازهم در دن

سانی کا و رّتی يسانی در دنکر يه عنوان رسمی آن، جمهوری اسالمی است. شاکدارد وجود 
ن جمهوری اسالمی هم مدو يه اکردنر کار تصور میکه در اول کشدور هم بودنر کدر داخو 

و شره بود و اسمش اسالمی است و در عمو کيه  باًل تشکآن دو جمهوری اسدالمی اسدت 
گذاری آن موظف سالمی نرارد؛ نه مدلس و دستماه  انونر ايشورهای یکگونه فر ی با چيه

ه کشورها موظفنر کن ينر؛ نه رؤسای اکعت اسالم وض، ين را بر اسداس شدريه  وانکاسدت 
 ام اسالمی دارنر.کها تو ، اجرای ارن دولتيننر و نه مردم از اکج بياسالم را ترو

مر سددابقه داشددت، يشددور دکه در دو کهای اسددالمی یم، آن جمهوريدانه ما میکی يتا آندا 
اسددالمی نراشددت؛ فقا اسددمش جمهوری اسددالمی و رّتی ضددرريشددورهای یکعماًل تفاوتی با 

ها خواهر ران هم ماننر آنيه جمهوری اسالمی در اکردنر کال میيخ ایعرهر ياسدالمی بود. شدا
ی ن  انون اساسيرووتاهی و تکاما با گذشت مر   .مسدمامحتوا و اسدم بینام بی يکعنی ي ،بود

 رده بودنر وکها برای اسالم مبارزه ه سالکسانی کشدناسان و اسدالمۀ ليجمهوری اسدالمی به وسد
ن جمهوری اسالمی، يه اکران اسدالمی بودنر، مشدوص شدر کبعتدًا جزو فقهای اسدالم و متف

 نر. کر اسالمی راه ببرد و اداره که جامعه را بر مبنای فکقتًا اسالمی است و بناست يرق
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 .مقایسه تحلیلی انقالب اسالمی با دیگر انقالب ها6-2

ار اندام نشددره کر آن يا نظيچ جای دنيه در هکرد ک اریک رانيشددور اکدر  اسددالمی انقالب
م فتاد. اسدديران اتفاق افتاد، اتفاق نيه در اکای هشدورها، آن رادثکن يرام از اکچياسدت. در ه

 کران و انقالب در شددوروی، وا عًا مشددترياًل انقالب در اعنی مديها، انقالب بود. نيهمۀ ا
ران يه در اکار اندام شددره اسددت. آنچه کار اندام نشددره؛ دو ک يکلفظی اسددت، ولی احدداًل 

اتفاق افتاد و مندر به انقالب  8381شددور شددوروی در سددال که در کاتفداق افتاد، با آنچه 
تشابهی  ا  و وجوهکها مشترنيا لی متفاو  است. البتهکسدتی شر، بيمونکسدتی و يسدکمار

 ست.يز نيچ يکقتشان يباهم دارنر؛ اما رق
ا يه، عبار  از رزب يشور شوروی اتفاق افتاد، محور و عامو  تکه در کدر آن انقالبی   

ها شدور  رار داشت. آنکر خاحدی، در ردس و رهبری کراولوژی و تفيه با اکالتی بود کيتشد
ت مردمی اثر کرر يکقت روی يران شرنر و در رقير وارد مردنر، بعر هم آمرنکار کها سال

وکگذاشتنر و بعر هم از آن رر  گرفتنر. ]امتياز[ ت مردمی، ب 
 ها درردنر. آنکومت کار آمرنر و رکه در ردس کها بردنر ن، استفادر وا عی را آنيبنابرا  

رن نرادنر. در يشکچ تعهری نراشدتنر. احداًل از اول، به مردم اجازر نفس يمقابو مردم هم ه
ارگری کها عنی آن  ّور به  ول و ادعای آنيا. يتاتوری پرولتاريکن هست؛ ديشان هم ايراولوژيا

 رنيشددکسددی اجازر نفس کنر و به کتاتوری میيکرد، احدداًل ديگار  رار میکده در ردس کد
ه عبار  از کباشر مه میکئت راياست، همان ردس  رر  و هشداء يه فعال ماکدهر. آننمی
 رزب است.... يک

ی بوده است يشورهاکن يردم، یالبًا به همکشدور میکه من به خار  از کی يهامسدافر  
مبابوه، ي، زيکبی، الدزاار، موزامبيه به احطالح در آنداها انقالبی اتفاق افتاده است. مداًل لک
ر و رابطۀ رجال و رهبران کو بوده اسددت. ما زنرگی و تفين  بياز ا رر شددمالی، یالباً کن و يچ

ها، مصددرا ی برای آن نيرام از اکچيم. هياردهکم و لمس يارهيد يکانقالبی با مردم را از نزد
چ ي.. مردم در ه.سددت.يومت مردمی در ذهنمان هسددت، نکانقالب و ر يکه از کمفهومی 

شدورها، نقش و رتور نرارنر؛ چون در انقالبشان، مردم نقش و کن يای اياز  تداای هي تد
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ش را از يار آمره،  رر  را به دست گرفته، ر باکی شره، رزبی سر يودتاکرتدور نراشتنر. 
 انر.انر و جنگ  رر  به راه انراختهردهکها باهم ر ابت ن برده و گاهی ساليب

 لحاندیگر مصهای انقالب اسالمی با تالشهای .تفاوت6-3

روی از ي، به پنیي، رتر  امام خمدوران بزرگ مندی رهبری ران بهينهتدت اسالمی در ا
، در نش عالم و آدم، رتددر  محّمر مصددطفیيآفرۀ ور نبی اعظم و رسددول خاتم و  ليشدد

و  ای درستهيه اگر بر پاکعت انقالب است ين طبيار ظاهر شر و ايعانقالب تمام يک الب 
ز يآورد و همه چر میيا پريان محکباشر، همچون آتشفشان، زلزله در تمام ارمنطقی استوار 

 سازد.س را از گرمی و اشتعال خود متأثر میکو همه جا و همه

و ر عواميپنداه سددال گذشددته، تحت تأثحددرويکه در کرانی کمصددلحان اسددالمی و متف
 :وياز  ب ؛بر دوش گرفتنر ر اسالمی راکا و تفيرده و پرچم دعو  اسالمی و ارکام يگوناگون  

شددان، هممی يبهابا همۀ خرما  ارجمنر و گران ،مرانين و محّمر ا بال و ديالرر جماليسدد
 کيانقالب اسددالمی، به  يکردن کجای برپا ه بهکار خود داشددتنر کن نقص بزرگ را در يا

ه با کردنر و احددالح جوام، مسددلمان را نه با  ّو  و  رر  انقالب، کتفا کدعو  اسددالمی ا
أجور وه، البته ممروح و مين شيردنر. اکرانه و فقا با ابزار  لم و زبان جستدو کفتالش روشن

 هک ،امبران دولوالعزم رايدۀ عمو پيدی همچون نتيبوده و هسددت؛ امدا هرگز از آن، تو ، نتدا
ار آنان، در حددور  حددحت و مبرا کر داشددت. ينبا ،انرودهخ بيسدازنرگان مقاط، احددلی تار

و نه  ت انقالبی باشرکرر يکساز نهيتوانست زماسدی و نفسانی، تنها میيوب سديمانرن از ع
ن گروه، هرگز يرصددر مولصددان ارروه سددعی و تالش بیکشددود شدتر. و لذا مشدداهره میيب

ا عز  و عظمتی را ينر، ک ف وس و رو به انحطاط ملو مسلمان را متوکت معکنتوانسدته رر
ا يانر، به مسلمانان برگردانر و افشانرهمی کش آه و اشديآورده و در آرزوه آنان از آن نام میک

روی آنان را در يرده و نکت يهای مردم مسددلمان تقورّتی اعتقاد و باور اسددالمی را در توده
لی از روش کن، بيهر. و ای اسددالم را گسددترش ديايا دامنۀ جغرافيرد و يار گکخرمت آن به 

أن اسددالمميامبر عظيپ خ بعدت و هدر  يی تارکه انرکس کن بر هريجرا اسددت و ا الشددّ
 ار است.کرا برانر، آش رسول معظم
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موده يپ ه رسول معظمکمود يا  دوبارر اسالم، درست همان راهی را پيامام ما برای ر 
ره، يدار، سددندتی هرفکاسددت؛ ررت کعنی راه انقالب را. در انقالب، احددو بر رريبود؛ 

ن ييمان و اخالص. در انقالب، به گفتن و نوشتن و تبير و سرشار از ايناپذوسدته، خسدتمیيپ
رفتن و خود را به هرف رسانرن، احو و شيسنمر پمودن و سدنمربهيه پکشدود؛ بلتفا نمیکا

رن به يرسدد ر و تايآت درمیکن رريرد. گفتن و نوشددتن هم در خرمت هميگمحور  رار می
دامه ا ،طانی طایو ين خرا و متالشی ساختن  رر  شيرن به ديت بوشيمکعنی راي ،هرف

 ابر.يمی

 ینیخم امام و معنوی . درک حکیمانه6-4

های نايعنی همان فعو و انفعار  معنوِی باطنِی پشت پرده را مدو جريم بود؛ کير يک امام
ه کس اگر چشدم هم نراشدته باشدر، دست کر. هريده علم خاحدی دارد میکنی آب يرزميز

ان يشنود؛ اما جرفهمر و با گوشدش، حدرای شدرشر آن را هم میان آب رو را میيبزنر، جر
 ،ما زماِن  ِی يرم، آن انسان استدنايدمت است. من میکن، معنای رينی را نه. ايرزميهای زآب

نِی روادث و پشت پرده يرزميهای زانيه جرکنيمدو ا ،ستيسده نيس با او  ابو مقاکچيه هک
رای ه خکسی کس جز کچير، هيدانست. خب میيه امام، یکم ييم بمويخواهنر. نمیيبرا می

ب خبری نرارد. امام هم نه ادعا داشددت و نه ما در مورد آن يمتعال به او اذن داده باشددر، از ی
 يکرا با  یيزهدايعنی چين اسددت؛ ير از ايمدت، یکِر ريدم. دين ادعداهدا را داريبزرگوار، ا

 نر.کمی کارساس معنوی در

ن يزی گفتنر و شر، از اير و امام در بارر آن چيريه شدما در انقالب دکن روادثی يهمۀ ا 
ر اهو ردنر. نه، آن بزرگواکاسی میيشدان محاسبۀ ماّدی و سير اينکه تصدور کنيو بود. نه اي ب
رنر؛ اما يمفهس را میيو رقا ای داشتنرلی پوتهياسِی خير سدکن محاسدبا  نبودنر. البته فيا
ب و ين، همان یيننر، اندام برهنر. اکه معموًر میکه همان محاسددباتی را کدطور نبود نيا

 رن به آنيمان و اعتقاد داشت. راه رسير به آن ايه باکو  وجود شماست کو  عالم و ملکمل
 هم تقواست.

ب است يه یکود دارد ن محاسبا  معمولی، دستماه معقول  انونمنری وجيپس، ورای ا
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ن ي. افيلکم؟ از راه شددرع و عمو به تينکرا يدا پکر به آن معتقر بود. آن محاسددبه را از يو با
ه امام ما کی است يهاقًا همان عنوانيم، د يرسه ما در خالل حدحبت به آن میکی يهاعنوان

رسددت ه دکم ينيبم، میينکم میيبحث را ترسددۀ ردنر. ما و تی سددلسددلکه کيرر روی آن تکم
 روزیيم، ما برای پينکف عمو میيلکگفتنر: ما به تن عنوان هاسددت. امام میيهم سددربندِر 

رده، ما عمو کف يلکم، خدرای متعال تيجنمم، مدا برای جواب دادن بده خدرا میيجنمنمی
به  س داديه توفکنيروزی هم نراد، بازهم از ايم؛ پيرش هسددتيپدذروزی داد، مندتيم؛ پينکمی

 ن است.يهمها یروزيم. راز پير هستيپذم، منتينکعمو بفمان يلکت
ا ت ر، حرينکا  کتای زيو تی به ما گفتنر شما جهاد و امر به معروف و ا امۀ حال  و ا 

ر ير، اخالص و گذشت داشته باشينکله اجتناب يا  رذيلقر، از خ  يدر  ول و عمو داشته باش
ر ياه بکن است يش ايهاست، معناآراستۀ به آنامو، کمؤمن  يکه کام الهی کو ارين  بيو از ا

ر، يز آن خبر نراريچچيه از هکن، يران ميم يکم. اگر در ين دسدتورا  متعبر باشيدر مقابو ا
ن، ک تکسانت به سمت راست ررایذ به شما دادنر و گفتنر دو متر جلو برو، بعر سیک يک

ور طنين، همکت کبه سمت چپ ررم، يمتر و ن يکبعر مدردًا به طرف مقابو برو و بعر از 
ِر يهای زنيش مير. عارف به نقشۀ آراييت نماکران ررين مير و در اينکر به د ت نماه يشما با

 ن.يعنی اير. تعبر، ينکت کطوری ررنير ايگون را نوشته و به شما داده است و میين، ايزم

 . مردمی بودن6-5

ودتاها و تحّور  کها و است و انقالبيی در دناسيسد و بزرگ کوچک تحّور  سدتم،  رني رن ب
ن ياز ا يکچير، هيه شما چشم بمردانکسدتم هرچه يادی در آن حدور  گرفته اسدت. در  رن بيز

های های پشددت پرده و اعمال نفوذ  رر وپاختر سدداختيه تحت تأثکر ينيبتحّور  را نمی
 -مری بوديد ه آن، نوعک -تبر شوروی مستدناستکها، انقالب انين همه ايمانه نباشر. البته در بيب

های رزبی و پشددت سددرش ر گروهيا تحت تأثيا اّتفاق افتاد، يه در دنکاسددی يه تحّور  سددياما بق
لی کشدد ار مردم نبود؛ بهکن يطلبانه چنر نفر نظامی بود. بنابراودتای  رر ک يکا يشددوروی بود، 

 . تبر شوروی هم مردمی نبود...کران، انقالب اّتفاق افتاد. انقالب ايه در اک

ران حددردرحددر مردمی بود. در دوران انقالب، شددما و تی به هر يانقالب اسددالمی ا  
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ررف  انر،وتهيه در آندا مردم برانمکر يريدر، میيرفتشور میکن يی از روسدتاهای ايروسدتا
وارری ها هم رول محور ن مطالبا  و ررفيدارندر، مطدالبده دارنر، شددعار دارنر و همه ا

ت يرنر. اهميدز و بزرگوار ما میيه مظهر آن را در امام عزکام اسددالم يرد؛ رول پکت میکرر
ًا نقطه يهاسدت: اّوًر حدردرحر مردمی است؛ ثاننيرانی در اينظام اسدالمی از لحاه ابعاد ا

راولوژی يعنی ايشددور ما از آن رنج برده بود؛ کهای متمادی ه  رنکدزی اسددت يمقدابدو چ
های زهيانم نيه بتوانر چنکر ينکرا نمیيتی را پيچ مليارگزاران سددلطنتی. شددما هک سددلطنت و

ن نظام را ين انقالب و ايآراد مردم، ا يکايکمردم به وجود آورد.  کتکقی را در دلهای تيعم
دنر. م بويت سهکن رريها در ان آدميترتفاو ردنر؛ بیکبا همه وجوِد خود مطالبه و دنبال می

 رانی است.يابعاد ان در يا

 حفظ اهداف اولیه .6-6

ته ه توانسکر اسدت يا در طول  رن های اخيهای دنانقالب خيتار بزرگ انقالب نينوسدت نيا
ن سابقه نرارد. ينر؛ اکن مر  طورنی رفظ يچن يکری خود را در يگم و جهتيخا مسدتق

 هين انقالِب عليه اکدر آخر  رن هدرهم، هنوز پانزده سددال از انقالب فرانسدده نمذشددته بود 
ه در شور فرانسه! ملت فرانسکن در خود يار سهممياسدتبراد بسد يکو شدر به ياسدتبراد، تبر

سألۀ ود؛ مپاخاسته به استبراد بهيمعروف است، عل« ر فرانسهيبکانقالب »ه به اسدم کانقالبی 
ی ه پادشاهکم پادشداهی بود؛ اما هنوز پانزده سال نمذشته بود يها مبارزر با سدلطنت و رژآن

ا برانراخته ها ره آنک -هاتر از پادشاهِی سلسلۀ بوربنپندهرتر و  ویيار مسدتبرتر و فراگيبسد
ا ين  رميو شر. بعر از آن هم نکيامو تشکامپراطوری با اسدتبراد  يکارآمر و کروی  -بودنر

ربود، آن به ن از دسددت آن میيمی بود؛ ايشددور فرانسدده در رال تالطم داک رن، ميش از نيب
ن ملت را يآمرنر و اار میکها و پادشاهان متوالف روی زد؛ سدلسدلهن پنده میيحدور  ا

ا معروف به يه در دنکن انقالبی است يردنر. اکمی میيان دايدچار ورشدت و اضدطراب و ز
 فرانسه است.ر يبکانقالب 

ودر ت کمکه به کلی زودتر از پانزده سال دچار انحراف شر. انقالبی يانقالب شوروی خ  
های متمادی ادامه داشت ه سالکنی يتاتورِی استاليکو شر به ديار آمره بود، تبرکمردم روی 
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ی اری براين اختيمترکشور بزرگ، رّتی کر. مردم در آن ين به ارث رسيو بعر به اعقاب استال
های اجتماعی و نهيبوش مهمی از زنرگی شددوصددِی خودشددان نراشددتنر؛ چه برسددر در زم

م ی هيهان است. خرده انقالبيا ايهای دنتی. سرنوشت انقالبکومتی و مملکاسی و ريس
خ يتار سی اهوکه اگر کها داشتنر؛ نيه هميرام سدرنوشتی شبکانر، هرا اتفاق افتادهيه در دنک

د، با رکه با مردم شددروع کن انقالبی ير. اوليهای فراوانی خواهر دشددمفتینر، کباشددر و نماه 
اد يم و زکر نراد و اهراف خود را ييرد، راه خود را تغکمردم ادامده داد، ررف خود را عوض ن

ن انقالب بده نام خرا و برای مردم و برای عرالت و يران اسددت. ايرد، انقالب اسددالمی اکن
هاست و نين راه را همچنان ادامه داده است. هنوز شعارها هميا استقالل و آزادی آیاز شر و

 ن شعارها همچنان خواهر بود.يس الهی ايبه توف
ت ملت ين انقالب، اسددتقالل و هويت ايدهنرر هووکيهای تشددن بوشيتری از مهميک

 زا ومت پهلوی و در ررود پنداه سال  بوکسالۀ ره در طول دوران پنداهکزی يران بود؛ چيا
ادی، ن بااستعرين بزرگی، ملت به ايشور به اکو لمرمال شره بود. کومت  اجار، بکآن در ر

روز در ر ابت روس و  يکمانه بود؛ يهای باسددتيار سدديدا در اختيکن انبوهی، يثرو  به ا
ر از تپندهار دزدی  ویيت هم در اختيس، در نهايار انمليروز مسددتقاًل در اخت يکس، يانمل

گاهی از آن وضددعکچه فرزانمانشددان  -رانيا. ملت ايکامر عنیيها؛ نيا ت رنج يه با علم و آ
ی از يک -نده و سددتم بودنرکت دچار شدديه از آثار آن وضددعکبردندر، و چه آراد مردم می

ننر؛ اسددتقالل خودشددان را کابی ير را بازيت اسددين هويه اکن بود يشددان ايهان هرفيبزرگتر
ن يترشددور نباشددنر. امروز هم مهمکشددور و آن ک نياسددت اياورنر و تاب، سدديدسددت ببه

 ن است.يخاطر همشود، بهن انقالب میيه با اکی يهادشمنی



 
 
 

 گفتار هفتم:
 یاسالم انقالب بنیادین اصول

 

 
های احددلِی انقالب و شددعارهای انقالب و احددول بنيادين انقالب، آنچه من در باِب ارزش

توانم عرض بکنم اين است که انقالب، امتحان خوبی در اين زمينه پس داده است؛ يعنی می
مّلت ايران توانسدته اسدت احدول بنيادين را و شدعارهای احلی انقالب را به همان استحکاِم 

ها اسددت: اسددتقالل، آزادی، های احددلی ايناّول، تدا امروز رفظ کنر. شددعارها و ارزش
اينها ۀ باوری مّلی، عرالت، و برتر و بارتر از همنفس مّلی و خودسددارری، اعتماد به مردم

تحّقس و پياده شدرن ارکام دين و شدريعت در کشور؛ اين شعارها با همان طراوِ  اّول رفظ 
 انر از:[]که عبار  .شره است

 . استقالل7-1

انه را  بول ميب هایو  رر يستنر تحميمر مدبور نيران ديو دولت ا ملت هکنيا عنیي استقالل

میاصول بنیادین انقالب اسال

استقالل

آزادی

خودباوری

عدالت

تحقق شریعت

حفظ اصول انقالب در عرصه جهانی

پیشرفت
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شددور را کها مصددال  ها اندام شددود؛ اگر آنو آنيمانمان هرچه خواسددتنر، برطبس ميننر. بک
رف سددی رکردنر، کشددور تعّرض و تداوز کردنر، دولت دم نزنر؛ اگر به مناب، ملی ک ربانی 

ه در دوران کن وضددعی بود يرد، دولت توی سددرش بزنر! اکنزندر؛ اگر ملدت هم موالفت 
م. انقالب آمر ملت يردکود ما با پوست و گوشت و جسم و جاِن خود آن را لمس پهلوی، خ

 رد.کشور و دولت را مستقو کو 
عمومی اين مردم در انقالب بوده،  ۀامروز کشدور از اسدتقالل برخوردار است و اين خواست

 تبيمانمان بر اين کشور است. اين را خوب اسۀ يعنی واکنش مّلت ايران به دويست سال سلط
های ما، اهو فکر و تحقيس ما، مورد توّجه  رار برهنر. تا  بو از انقالب، ررود دويسددت جوان

های بيمانه  رر ۀ ها زير سايگر بر اين کشور مسّلا بودنر و رکومتهای سدلطهسدال  رر 
پا بود؛ يعنی در تددميِن دولِت تزارِی روسدديه بر سددرِ کردنر. رکومت  اجار با ترکومدت می

ها[  ول گرفت که ميرزای  اجاری ]از روسترکمانچای، عّباسۀ ايران و روس، در  تيّ جنمهای 
ها رکومدت در خداندران  داجار با ی بمانر؛ يعنی خانران  اجار زير پرچم و ضددمانت روس

ها هدا آمدرنر، رضدداخان را سددر کار آوردنر؛ همان انمليسکردندر. بعدر انمليسزندرگی می
ها وارد ميران آمريکايی 60وهشددتم مرداد سددال ؛ بعر در بيسددترضددا را سددر کار آوردنرمحّمر

ر های متمادی، رضددا را تددريدر سددلطنت کردنر؛ يعنی در طول اين سددالشددرندر و محمدّ
رد. در يک برههآورد و میهای ما را يا اين  رر  يا آن  رر  میرکومت  رارداد -ای از زمان ب 

نر، کشدور ايران را بين خودشان تقسيم کردنر؛ انمليس و روس تزاری با هم توافس کرد -8311
روس، يک  سدمت کوچک هم اين ۀ انمليس، يک  سدمت زير سدلطۀ يک  سدمت زير سدلط

جور کشور در زير سلطه بود؛ لذا خواست عمومی مّلت ايران اين بود وسدا مستقو؛ يعنی اين
که امروز هيچ توانم عرض بکنم کده از اين ردالت خار  بشددود و اسددتقالل پيرا کنر. من می

نحوی از انحاء، نوعی های دنيا بهمّلتۀ کشوری در دنيا، مّلتی به استقالل مّلت ايران نرارد؛ هم
ها کرام از  رر ش تحت تأثير هيچءاها دارنر. آن مّلتی که آراکاری در مقابو  رر مالرظده
 .محفوه مانر بنابراين استقالل. گيرد، مّلت ايران است رار نمی
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 آزادی . 7-2

اسدتقالل و آزادی در کنار هم جزو شعارهای احلی انقالب بوده است؛ آزادی در اين کشور 
دروغ هکننر و بکننر؛ از آزادی موجود استفاده میانصافی میای بیتأمين شره است. بله، عّره

بازتاب ها را سددون آن ،گوينر آزادی وجود نرارد؛ راديوهای بيمانه و تبليغا  بيمانه هممی
دهنر. وا ،  تدّيه اين نيسدت؛ امروز در کشدور ما آزادی فکر هست، آزادی بيان هست، می

خاطر اينکه فکرش و نظرش موالف نظِر رکومت است، کس بهآزادی انتواب هست؛ هيچ
ام من مورد فشار  رار گرفته»گيرد. هرکس اّدعا کنر که مورد فشار و تهرير و تعقيب  رار نمی

جور اّدعايی بکنر، ، هرکس اين«رکومت بودهر م در فالن مسئله برخالف عقيراچون عقيره
های موتلف، افکاِر گوناگوِن ضددّر دروغ گفته؛ چنين چيزی نيسددت. افراد متعّرد در رسددانه

ها کاری نرارد؛ بنا هم کننر و کسددی هم با اينابراز می -شددان اسددتکه عقيره-رکومت را 
 .تواننر بموينرشود. آزادی بيان هم هست؛ میها بنيست که کسی متعّرض اين

 . خودباوری 7-3

رد کعنی باور ي -افتين ملت بر اثر انقالب اسدالمی و نظام اسدالمی به خودباوری دست يا
ن را برای ما به ين را امام به ما درس داد و فتددای عمومی نظام اسددالمی ايا -تواندره میکد

ما ر ما، اسدتاد ما، پژوهشدمر ما، حدنعتمر و سازنرارمغان آورد. امروز جوان ما، دانشددوی 
يعنی مّلت، در مقابو ديمران رد. ک کمکن خودباوری در علم به ما يتوانر. اه میکباور دارد 

؛ اين امروز «توانيمما می» ۀارسدداس انفعدال و سددرافکنرگی نراشددته باشددر؛ يعنی روري
ا و جوانان ما روی پای خودشددان بحمدرالّله در کشددور وجود دارد. امروز بحمرالّله مّلت م

 .کننرايستنر و ارساس استقالل و خودباوری میمی

 . عدالت7-4

جور ديمری  -برخواهان-من همين است، منتها ديمران  ردر بحث عرالت عقبيم؛ عقير]ما[
اسددتفاده کردنر؛ معنای اين ررف را اين  رار دادنر که کشددور در باب عرالت، هيچ ررکتی 

ت؛ اين خالف وا ، است. در باب عرالت کارهای بسيار زيادی اندام گرفته، اندام نراده اس
کارهای بسيار خوبی اندام گرفته است، منتها اين، آن عرالتی که ما دنبالش هستيم و آرزوی 



 1مصباح    134

مّلت مسلمان است نيست، با آن فاحله دارد؛ َواّر اگر شما مقايسه کنير کشور ما را با دوران 
طبقاتی کمتر است،  ۀبينير در ايندا فاحلبسياری از کشورهای ديمر، می  بو از انقالب يا با

وپرورش و بهراشت و ديمر چيزها های  شدر ضدعيف بيشتر است، عمومّيت آموزشتوانايی
 .رتمًا از بسياری کشورهای ديمر بيشتر است

 . تحقق شریعت7-5

های مستکبر  رر ۀ دين و تحّقس شدريعت به برکت وجود شورای نمهبان؛ که هم ۀو مسدئل 
انطباق  وانين و عملکردها با شرع  رکننرخاطر اينکه تأمينهم با شدورای نمهبان موالفنر، به

ران، پرچم اسالم برافراشته و يهای ملت بزرگ ایارکالّله با فراه بحمرکنون ک. امقّرس است
 ن نعمتياۀ رانکه به شددکفه آن اسددت ين وظيام  رآن در جهان مطرح شددره اسددت، بزرگتريپ

در نظام  عتيشر و تحقس های اسالم ناب محّمریهيم پاکيعنی تحي -عظما، هرف احلی
 م. يانی را برای وحول آن از دست نرهکچ فرحت و اميش ار  نهاده، هيش از پيرا ب -زنرگی

 . حفظ اصول انقالب در عرصه جهانی7-6

ری در مبانی و ييو تغ چ تفاو يشمی است و هيما همان احول هم خارجی استيسد احدول
ه از اول انقالب کاست خارجی ما وجود نرارد. ما همان هرفی را يلی و راهبردی سکاهراف 

های تيم. البته ظرفيم، اآلن هم دنبال همان هرفياردهکاست خارجی دنبال يتا امروز در امر س
شود؛ میر شتيارآزمودگی بکشدود؛ تدربه، پوتمی، ت میيعی تقويطور طبپلماسدی ما بهيد

ا يم ينکرا میيا پيی را يم و بر اسدداس آن، ابزارهاينکرا میيی نو پيکتکهدای نو و اهراف تاراه
ن اهراف کی وجود نرارد؛ ليسددتايسددت؛ ايری نين ترديم؛ در اينکم و عمو میينکخلس می

پنج سال از انقالب گذشته است، وستيه بکاست خارجی امروز ما يلی سکر راهبردی و  وار
 ه در ذهنکاسدداسددی و احلی است ۀ تکن، آن نيرده؛ اکچ تفاوتی نيسداعت اول انقالب ه با

 ستی وجود داشته باشر.ياست خارجی ما بايارگزاران سکۀ هم

م؛ يردکه نکی کوچکار کست. ما ياست خارجی ما از احول انقالب ما جرا نياحدول سد
ه انقالب اسالمی کم ياوجود آوردهس و مانرگاری را به يم و عمير و عظيجرر ريما رادثه و پر

است خارجی خودمان يداد نظام جمهوری اسالمی است. ما چه در اول انقالب احول سيو ا
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 ر، در بطنيجرر ريت و پرکن رريداد ايم، نفس ايرده باشددکم و چه نيرده باشددکن يرا تدرو
سلطه  ه نظامکرده است. ما همچنان کاست خارجی روشن يف ما را در مسااو سيلکت ،خود

اسی و اجتماعی را به هم يتی سيرع -م، نظام اربابيشورمان با انقالب به هم زدکرا در درون 
تی در سددط  جهان يرع -ن اسددت؛ ما با نظام اربابير ما در مسددااو جهانی هم هميم، ديزد

ر رين ايه ما اکن است ياسدت خارجی ما ايم. اسداس سديم؛ ما با نظام سدلطه موالفيموالف
است يم، در فتای سکسدتون مستح يکعنوان ری را، بهيپذگری و سدلطهسدلطهموالفت با 

ی و انحصددار يگراجانبهيکم. امروز يها اسددتقرار دهها و ملتالمللی در سددط  دولتنيب
ی اسددت؛ اما اگر ياماًل منفیکه البته موضددوع کشددود، رار میکا مطرح و تيکابر ررتی امر

ا و کيه امرکروزی مدو آن -ا نباشددريکهم منحصددر به امری نباشددر و ابر ررتی يگراجانبهيک
م، امروز يروز هم موالف بودم. ما آنيبازهم با نظام سلطه موالف -شدوروی ابر رر  بودنر

از نظام سلطه ر است جمهوری اسالمی است. ما روابا ناشی و برآمرين سديم؛ ايهم موالف
ت يت و شددوصدديخودمان هم در هوم. يم؛  بول نرارينکالمللی را رد مینياسددت بيدر سدد

ه بر ما کم يم و اجازه دهيه وارد نظام سددلطه شددوکنيم از ايشددوجمهوری اسددالمی مان، می
ج و يا تروير را در دنکن فيم. ما اينکگری م سددلطهيا خود ما بوواهير يايبه وجود بای هسددلط

 است ماست.ين اساس سيم؛ اينکار میکم و بر اساس آن ينکس میکمنع
ر شره است؛ ما دفاع از کمقرمۀ  انون اسداسی ما دفاع از مسلمانان و محرومان به حرارت ذدر 

م و از آن عرول يداناسددت های احددولی خودمان میيو دفاع از ملت مظلوم را جزو سددها مسددلمان
مس شددتر از عيمراتب ب هاسددت ما بيملت مظلوم در سدد يکر دفاع از کام و عمس فکم. اسددتحينکنمی
ها جزو احددول اسددت. آنيکامر اسددی دولتی مدويسددۀ سددم در مدموعيونيدفاع از حددهاسددت يسدد
ن يستی است؛ از ايونيومت و اشدغال حدهکدفاع از دولت، ر -یيالبته با تفاو  ها -شداناسدیيسد

ست؛ ولی يی استوار نياوش نهاکرتی در يری و عقکچ مبنای فين بر هين اکستنر؛ ليبردار هم ندسدت
ا موالفت با اشددغالمری و تسددلا يمر يا دفاع از هر ملت مظلوم دين يفلسددطدفداع از ملت مظلوم 

ا يم يتوانه چقرر میکنيعملی مدا عمس دارد؛ اما اۀ اسددت و در برندامديدن در سدديش از اينظدامی، ب
 وم است. م، بحث ديش ببريت وجود دارد تا آن را پيه چقرر برای ما فرحت و ظرفکنيم، و ايتواننمی
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  شرفتیپ. 7-7

نر کال نيس خکچيم. هيم؛ اما هنوز عقبياردهکادی يهای زشددرفتيران علم پيامروز در مما 
مر بس اسددت؛ نه، ما را يم و ديارهيم، به مقصددر رسددياردهکشددرفتيران علم پيه چون در مک
لی جلو يست و پنج سال خين بيم و در اياردهکشدرفت يانر؛ ولی ما پلی عقب نمه داشدتهيخ

تر شدديا بارتر و بيدنۀ شددرفت علمی ما از هميآمار، در دوران انقالب، نسددبت پم. طبس ياآمره
م. ها هم گفتته را به آنکن نيش من آمره بودنر، ايه جوانان نوبه پکبوده است! چنر روز  بو 

ساله رد. در دوران جنگ هشتک کمکشور به ما کاست و در دفاع از يخودباوری در علم، س
ه کن بود يشور پامال شره بود. همکن ين ملت درآمره بود و ايپرِر ام، ياگر خودباوری نراشدت

وان ج يکر را به کلشدد يکاء داشددت. کسدداله به خودش باور و اعتقاد و اتّ وپنجسددتيجوان ب
ت کرد، ررکپرداخت، آماده میسدداخت، میرفت میسددپردنر؛ میسدداله میوپنجسددتيب

ن خودبداوری وجود دارد. يداد. امروز اارهدای بزرگ انددام میکدرد و کرد، ا درام میکمی
ننر؛ در کهای علمی میشددرفتيننر؛ جوانان ما پکار علمی میکهدای مدا امروز دانشددمداه

ت انقالب اسددت. کن به بريرده اسددت؛ اکا را نمران يهای علمی ما دنشددرفتيی پهايبوش
 کيانر. حًا گفتهين را حدرينر؛ اکشدرفت يران از لحاه علمی پيشدور اکخواهنر ملت و نمی

ور شه  ررتمنران به او زيشدرفت ا تصدادی نراشدته باشر، هميشدرفت علمی و پيشدور تا پک
رد و از لحاه کوجور ه تحت سلطه و تحت اشغال بود، خود را جم،کشور ژاپن کنر. يگومی

ر ير و به یننکفيشرق نماهی بۀ سدتنر به منطقيو نيچ مايه هکها شدرفت نمود. یربیيعلمی پ
عتی رنر. در بيشدرفت علمی مدبورنر آن را جّری بميخاطر پننر، بهکی توّجهی بيد اروپانژا

ود ژاپن اسالمی به وج يکم يخواهانر ما نمیا گفتهيکعلمِی امر -اسیيا سياسی يز سکاز مرا
علمی  شرفتيران از خود پيم ملت ايم بمذاريخواهانر نمیعنی شما. گفتهير! ژاپن اسالمی يآ

ا  کن هم از بريننر؛ ايبن خودباوری را میيننر؛ ايبران را میيت ملت اکها ررنيا نشان دهر.
 انقالب و نظام اسالمی بود.

ای م. معنياردهکشددرفت يننر، ما پکغ میيخواسددتنر و امروز تبلریم آنچه دشددمنان ما میعلی
ام، اآلن هم م. من بارها گفتهيارهيه ما به هرفهای خود رسددکسددت ين نيها اشددرفتين پيا
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ه در کت ن اسيانقالبِی معتقر به اسالم و انقالب، اعتقادم اۀ طلب يکم: بنره به عنوان يگومی
نِی فقر و کانيم. ما عرالت اجتماعی و بنيراه هسددتۀ مياری از اهدراِف خود هنوز در نيدبسدد

م و در وسا راه يارهينرس م؛ اما هنوز به آن مقاحريخواستشدور را میکۀ جانبآبادسدازی همه
ن يم. اياش رفتهيم و بوش مهّمی از راه را پيام و جلو آمرهياردهکت کرال ررنيم؛ درعيهست

 رد.کارها را انقالب و نظام اسالمی ک
ر پرچم اسالم بوده است. اگر اسالم يت اسالم و زکن اسداسدی انقالب به برکن چهار ريا

ها را اسالم به ما داد؛ نيآمر؛ اشدرفت به دست نمیيو پنبود، اسدتقالل و آزادی و خودباوری 
عّره با روح  يکام اسالم، کعّره با ار يکعّره با نام اسالم،  يکها موهبت اسالم است. نيا

نر. زنشورشان میکر نريشور و آکای به فهمنر چه ضربهها نمینيننر؛ اکاسالم موالفت می
ن میيک» ری بر سددر شدداخ و ب  ِن ررها مینيا«. ريب  رنر. البته يت ملت اکخواهنر ب  ران را بب 

رال، اّی هاست. علین ررفيش از ايبه و اسدتقامِت آن بيطر ن شددريخوشدبوتانه  رر  ا
 ننر.کزننر؛ اما اشتباه میای زخم میعّره

ن انقالب به يمی را برای اکه چارچوب محکبود  نيبزرگوار مدا ا امدام هنر بزرِگ ]بندابراين[ 
اسِی مسّلا هتم يان های سيو جرها ن انقالب در هاضمۀ  رر يود آورد و نمذاشدت اوج

استقالل، آزادی، جمهوری »ا شعار ي، «نه شر ی، نه یربی، جمهوری اسالمی»شدود. شعار 
ن بود يش ايشان در دهان مردم انراخت، معنايانمشت ار م امام و خّا اشاريه تعالک« اسالمی

 اردوگاه آن زِم ياليه نه به احول سوسکمی است کاحول ثابت و مستح ی بهکن انقالب متّ يه اک
ه شرق و کنيبرال اردوگاه یرب. عّلت ايدارِی لهيروز شدرق ارتباطی دارد، نه به احدول سدرما

 ن بود.يانر، همانر و سرسوتی نشان دادهردهکن انقالب دشمنی يیرب با ا

رای عرالت را مورد نظر  رار داد، هم می بنا شر؛ هم اجکۀ احول مستحين انقالب بر پايا
 رار داد، هم  مورد توّجه -ن ارزش هاسددتيترها از مهمه برای ملتک -آزادی و اسددتقالل را

سارری و خواهی و مردمخواهی و آزادیبی از عرالتکين انقالب، تريت و اخالق را. ايمعنو
ه کی و موهومی يت اّدعار با آن عرالين عدرالدت را نبدايت و اخالق اسددت؛ منتهدا ايدمعنو

ن يا رد؛کدادنر، اشتباه شورهای ا ماِر خود شعارش را میکا در يستها در شوروی سابس يمونک
ن آزادی در نظام جمهوری اسالمی را با يف خاص خود. همچنيعرالِت اسالمی است با تعر
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ن به معنای يه و همچنيوتمِی حدداربان  رر  و سددرمايه به معنای مهارگسددک -آزادی یربی
ن آزادِی اسددالمی يرد. اکر اشددتباه ينبا -در هرگونه رفتار و عمو اسددت هاانسددانبنروباری بی

ر اسالمی و ياست؛ هم آزادی اجتماعی است، هم آزادی معنوی است و هم آزادی فردی با  
ه جمهوری اسالمی و کت و اخال ی را هم ين معنويف اسالم است. ايت و تعريبا فهم و هرا

منطس و های متحّدر، بیدارینير با ديب اسدالمی جزو احول خود  رار داده است، نباانقال
دار، اما با نيظاهر و در زبان دها، بهدارینيرد. آن دکاری از جوام، اشددتباه يسددتا در بسدديا
ن پسونر ير سدعاد  برای جامعه و انسدان همراه اسدت. ايی و تحّدر و عرم فهم مسديسدتايا

رمعناست و بايت، بسيعرالت و آزادی و معنواسالمی بعر از   رد.کر به آن توّجه يار پ 
گاهان تشرين احول را  بو از پيامام ا روزی يرد؛ بعر از پک  يروزی انقالب، برای ملت و آ

ن يه زنره بود، پای اکگذاری نمود و تا و تیهيانقالب، براسدداس آن، جمهوری اسددالمی را پا
ر ريپر يکه جمهوری اسالمی به عنوان کرد. لذاسدت کسدتاد و برای آن مداهر  ياحدول ا

ای ينر. همه در سدرتاسر دنکرها را در دل جوام، مسدلمان زنره ير توانسدت امينظن و بیينو
ه شددعارش را از کری از آنچه يو تقلکشدد يکن يه اکرنر يای اسددالم فهميروِن دنياسددالم و ب

 نو و دارایر ريپر يکن يست؛ ايره بودنر، نير ی و یربی شدنهای شدميزبانهای نامطمئنِّ رژ
ای اسالم، با برپا شرن جمهوری ين در سرتاسر دنير اسدت. بنابرايجر کا  و  رر  تحّر ير

طور نيردنر. اآلن هم همکرا يری دسددت پير جريو ام کاسددالمی، ملتهای مسددلمان به تحّر 
سالمی ه جمهوری ايا عليار در سرتاسر دنبکغاتی استيهای تبله بوقکنيریم ااست. اآلن علی
ه، ا به وجود آوردين دنيه نظام اسالمی در دل مسلمکری يننر، امکنی میکپراسمپاشی و لدن

های رو به رشددر در ران مسددلمان، جوانان مسددلمان و نسددوکفهمچنان زنره اسددت. روشددن
ر از امۀ ن نقطيشورهای اسالمی، اک  دارنر. ر را در مقابو چشم خوديروشن و پ 
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ن است. چو يکمان به اسدالم، نقش درجۀ يا اتفاق افتاده، نقش ايه در دنک میيعظ در تحول
 رانينر. چون ملت اکم، خرای متعال هم نصرتش را بر ما نازل میينکار میکما برای اسدالم 

مر عالم نسددبت به مردم ما ارسدداس ارترام يهای دبده خرا و اسددالم و  رآن مؤمننر، ملت
ود، نانه بيبمان حاد انه و مولصانه و روشنيز، منور به نور ايننر. چون  لب آن رهبر عزکمی

س گذاشددت و خرا به او ير عميها تأثو بر ذهن و روح آن ردکان مردم جا باز يدگونده در منيا
 ن روزگار را اندام دهر.يارهای اکن ير، تا بتوانر بزرگتري رر  و  ّوتی بوش
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ۀ م، مدموعيدانروزی انقالب میيم و آن را عامو احددلی پياردهکشددف که ما کرازی را 
ز يمرتدعان وابسته و مزدور ن ا و حاربان زور و زر ويبار و  لررهای دنکعنی استيدشمنان ما، 

انر و درسددت بردهروزی او پیيران و پيانر و به علت احددلی عظمت ملت اردهکشددف کآن را 
 جيمان مردم بسيرن ايوبک، با تمام  ّو  و  رر  برای رمکامبر ايمدو حرر اسالم و دوران پ

ن ملت به يه اکاست  رهيبار فهمکمان است، و استياها ین، عامو عمرر دشمنيانر. بنابراشره
ها ر. آنيا نترسدديهای بزرگ دنرد و از  رر کمان متحر شددر و رهبر خود را انتواب يت اکبر

مان به دست آمره است؛ لذا با يت اکهای ما به برشرفتيها و پتيه همۀ موفقکمتوجه شرنر 
ر رردنر چهکاسی خود سعی يغاتی و سديهای تبلمان و اسدالم ما دشدمن شدرنر و با روشيا

دهنر و ما را ال خود به ما دشددنام میيها به خننر. آنکوا عی اسددالم و انقالب را موروش 
 ف از ماست.يار، تعرکن يه اکخواننر! در رالی ادگرا میيبن

 ن راز  ّو  و  رر يم؛ اياان های اسدالمی برگشتهيه به احدول و بنکم ينکما افتوار می  
مان اسددالمی يبار جهانی بر روی اهانت به اکاسددت غا ين چنر سددال، تمام تبليماسددت. در ا
ر ها به همان اسالمی آنيه نسبت به اسالم و اکسانی کز بوده است. مردم ما از کمردم ما متمر

ۀ عز  و نصر  ماست و يمان اسالمی، مايننر، نوواهنر گذشت. اسالم و اکلی اهانت کش
ت ک  اسالمی ررين حداد انه و ححمايه با اکملتی  رد.کا و آخر  ما را احدالح خواهر يدن
زی را بر يتوانر چسی نمیکمر ينر، از عز  و رارتی و رفاه ماّدی برخوردار خواهر شر و دک

ن يم توانست در ايس ملتمان خواهيمان عمياۀ ينر. ما به فتدو پروردگار و در ساکو ياو تحم
ه مشدداهرر آن برای کم يای آباد و آزاد و مرفه و رارت به وجود آور طعده از عدالم، جدامعده

نون فتو پروردگار شامو رال کر انقالب شود. تاکدرس باشدر و مندر به حدرور ف هاملت
 ن هم خواهر بود.يملت ما بوده است و بعر از ا

ان ا شددار يمان به اسددالم و اعتقاد به خرا در ميت اکه به برکرا ای هلمکر ورر  يدبدا  
م. ينکم و از آن  ررشدناسی و پاسراری يبرانموتلف مردم به وجود آمره اسدت، حدن، الهی 

قت را ين رقيمان اسددت. رّتی دشددمنان ملت هم اين ايت همکران به بريامروز ابهت ملت ا
ت. ر اسديناپذويرومنر و تحميران، شدداع و آزاده و نيه ملت اکننر ک بول دارنر و اعتراف می
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ون و ي. علمای محترم و رورانمينکت يمان را در دلهامان تقوين ايم روز بده روز اينکسددعی 
ه معلمان و مبشران بشارتهای الهی برای مردم هستنر، کنی يسنرگان دينرگان و نويوعاه و گو

ه خرای متعال در  رآن کطور همان ننر.کمان مردم تالش يرن به ايسددتی در عمس بوشدديبا
ملت و انقالب چ خطری يس اسالمی با مردم همراه است، هيمان عميوعره فرموده، تا و تی ا

بی به جمهوری اسددالمی و انقالب ين آسدديمترکتوانر چ  ررتی نمیينر و هکر نمیيرا تهر
 ران وارد آورد.يوهمنر اکش

 . حادثه کربال6-2-0

 -ی در فصو اول نهتتيکعاشورا گره زدنر: ۀ مسألۀ نهتت را به مسأل در دو فصدو، امام
ها و مدالس هينيااو نهتددت، رسددان مسدديبون بيه ترک -40عنی روزهدای محّرم سددال ي

نرگان مذهبی شر يبت گوير مصکها و ذخوانروضهۀ زنی و روضنهيئا  سيخوانی و هروضده
ماه »اعالم فرمودنر:  ه امامکبود  -51عنی محّرم سددال ي -مری، فصددِو آخر نهتددتيو د

ماه را ماه ن يشددان، عنوان ايا«. ننرکمحّرم گرامی و بزرگ داشددته بشددود و مردم مدالس برپا 
مردمی به وجود  م عمومی وير  رار دادنر و مدردًا همان طوفان عظيروزی خون بر شددمشدديپ

ی نيبت رسير مصکنی داشت، با ماجرای ذيه روح و جهت رسک ،عنی ماجرای نهتتيآمر؛ 
 گره خورد. نياد امام رسيو 

تی ن نهتياۀ شينر رينهتت است. اگر امروز به ما بمو يک، پشدتوانۀ رادثه نيامروز ا  
و امام  اميرالمؤمنينامبر و ياش پشددهيم: رييگودداسددت؟ ما میکر، يداه بده وجود آوردهکد

ن رادثه را به وجود آورده و در يه اکسی است کسدت؟ کي نياسدت. امام رسد نيرسد
ن نهتددت اسددت. اگر ما نرانسته و ياۀ ن رادثه، پشدتوانيخ از او نقو شدره اسدت. پس ايتار
م، به يردکسدت، مشوب ين ه جزو آنکی يزهايانماری، رادثه را با چروی سدهوتوجه و از بی

ما و  نهتت م. روحياردهکه ناشدی از آن رادثه اسدت، خرمت نکز به انقالبی يآن رادثه و ن
و مسااو مربوط  عبراللهن توجه به رتر  ابیيروزی آن، هميپۀ و پشتوان لیک ریيگجهت

ت ين وا عيکو به نظر برسددر؛ لين مسددئله  رری ثقيها، ایبعتدد ر برایيبه عاشددورا بود. شددا
 -قی هم بدا آن همراه بداشددريمدان عميه اکدرّتی در حددورتی  -ریکچ فين اسددت. هيهم
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ه در راه اندام آنچه کت برهر کچندان ررونِی مردم را آنيليم ميهدای عظتوانسددت تودهنمی
 ر نراشته باشنر.يتردای هاری ذرکردنر، در انواع فراکف میيلکارساس ت

ونر عاطفی همراه يس و رنگ و بوی پيمان، با محبت و عشددس عميه اکاسدداسددًا مادامی  
به  -آن هم در رر بار -که در مقام عمو و تحرکی رزم را نرارد. محبت است ياراکنباشر، 

عنوان  نيم. بارتريش ببريشددر ما نهتددت را به پبوشددر. برون محبت نمیی میياراکمان يا
ن محبت، يار ماست. او  اير اسالمی، در اختکدر تف - تيعنی محبت به اهو بي -محبت

اری مردان خرا در آن روز است کادگارهای گرانبهای فرايربال و عاشدورا و رفظ کۀ در مسدأل
 .ادگار گذاشته شره استي،، به يخ و فرهنگ تشيه برای تارک

های خوبی هم شر و جاذبهرهای نو مطرح میيه مسدااو اسدالمی، با دکی يدر آن روزها
د و ی هم بوکادی نراشتنر، موضوع مباريار زکن و اسالم سرويه با دکسدانی کداشدت و برای 

ه برای عالم اسدالم و بوصدوص  شر کبل -ز بری نبودير اسدالمی، چکهای نو در تفشيگرا
م ييايه ما بکبود  رانه به وجود آمرهکفروشنش شبهيگرا يک -شدرره محسدوب میيجوان ذخ
از جمله مسااو مربوط به  -مانی و اعتقادی اسالم را از مسااو عاطفی و ارساسیيمسدااو ا

ه با توجه به کاری در آن روزها بودنر ير بسيشا م!!ينکجرا  -هيها و گریخوانعاشدورا و روضه
انًا يبود و اری وارد شره يزهايچ عبراللهاری اباکت فراير عاشورا و رواکه در ماجرای ذکنيا

ن ين بود و ايريشددان مطلوب و شددين ررف برايشددر، اان میيزی بيآمفيهای تحروکبه شدد
ن مسددئله از يه تا و تی اکم يريوضددوح ده عمو، ما بۀ ن در حددحنيکرد؛ لکش رشددر میيگرا

ای عاشورا مطرح نشر، يطرف امام بزرگوارمان، به حور  رسمی و علنی و در چارچوب  تا
 وا عی اندام نمرفت. ار جری وکچ يه

 . رهبری امام خمینی8-2

مال  رر  کت را با کن رريها توانست ان دورانيترآور امام بزرگوار در سوترهبرِی شمفت
 ش ببرد.يش ببرد و پينر و پکرفظ 

 رمز موفقیت وی . ارتباط معنوی امام6-0-2

رای ری بين زمان، نظيان مردم ايوا عًا در مه ک، ِر ماينظبزرگواِر بی اگر اماِم  هک اسددت نيا اعتقادم
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با ، ميم سراغ دارکار يشان را بسير اينظ اء الّلهيهری و اولۀ م و بعر از ااميشدناسشدان نمیيا
ار نراشت و اهو تترع و استغفار و استغاثه و کم مأنوس نبود و با مناجا  و دعا سروين مفاهيا

رارد. شددان ارزانی بيس را به ايهمه توفنيخرای متعال اه کر بود يار بعيه و توسددو نبود، بسدديگر
ن ارتباط با خرا و باز بودن راه دِل او با يادی مرهون هميدزان زين بزرگوار، بده ميهدای اتيدموفق

ن مرد معنوی و ياۀ شددرفت لحظه به لحظيدرگاه الهی و اسددتغاثه و مناجا  و دعا بود. انسددان، پ
گذشت، ن بزرگوار میيه بر اکماه رمتانی  رد. هرکمیر ارسداس يالهی را در طی سدالهای اخ

 رده است.کت میيتر شره و خرای متعال او را هراه نورانیکر يدانسان می
 ت ويعی و برون هرايه به طور طبکم، راهی نبود يردکه ما پشت سر امام طی کراهی را   
ت کرم و به بيردکبی عبور يهای عدوخمچيم. از پينکم آن را طی يالهی بتوان کمکت و يرما

ت يه هراکن نبود ممر آنيم و ايبی را پشددت سدر گذاشددتيهای عدبينشدو، فرازرهبری امام
ره ين ررف را شنيشان اين بود و من از ايشدان هم هميرر خود ايرد.عقکمی کمکالهی ما را 

 نر وکمی کمکتی ما را ينم دست هراکمن از اول انقالب، ارساس می»گفتنر: ه میکبودم 
ن ين بود و خرای متعال ايقت هم هميرق«. نرکهدا را در مقابو ما باز میبرد و راهش میيپ

ت الهی، به يهرا دارد.ت، ارزانی میيت را در مقابو مداهر  و خلوص و حدفا و نورانيهرا
ا َن وبِ لُ قُ  بصََّّاَر ر اَ نِ اَ  َو » ر:يفرماه میين مناجا  شددعبانيه در همکنيرسددر. اهای یافو نمیانسددان

رار و چشم يس برای دل بيردن رقاکردن چشم دل و روشن کن نورانی ي، ا1«يَک لَ ها اِ ِر َظ نَ  اِء يضبِ 
ارد ان نرکر و برون مداهر  و تالش و ارتباط با خرا، اميآمان به دست نمیير مؤمن، رايبص

  نر.کرا يتحقس پ

ۀ عشس و عال ه کسدانی کبوصدوص ، ما به عموم مردمۀ يشدور، توحدکامروز در سدط  
 نين است و عال  و ضرور   طعی را در ايهم، ن انقالب و محصول آن دارنريشدتری به ايب

ستی آراد مردم، ارتباطا  و انس فردی و ححبت و مناجا  با خرا را در خود يه باکم يدانمی
ر سددين ارتباط و تماس با خرا ميت الهی به دنبال اين، راه امام اسددت و هرايننر. اکت يتقو

های بااخالص و طور بوده است و شما جواننين ده سال هم هميه در اکشدود؛ همچنان یم

                                                           

 مناجا  شعبانيه.،  م، اسوه، مفاتي  الدنانعباس  می، کليا   .1
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 ر ويريدش را هم دير و نتايهای گوناگون از خودتان نشددان داده را در جبههين روريرل، اکپا
ان دعاهای يه در مکردم کشددان سددؤال يبار از ا يک ن بود.يز ايه درس امام ما نکدهمچندان 

دعای »شان بعر از تأملی فرمودنر: ير؟ ايا اعتقاد داريشتر انس ياز آنها ب يکرامکمعروف، به 
 ه دعاهایکنير، با اينکن دو دعا مراجعه میيه شددما به اکو تی «. هيو و مناجا  شددعبانيمک
در روز عرفه و دعاهای فراوان  نيا دعدای امدام رسدديدثمدالی و ررمزابو :مددو مر هميد
ن دو دعا و مناجا ، رالت استغفار و انابه و استغاثه ياما در ا مربر راری رابطه با خراست؛يد

و هم مناجاتی با يمکر. دعای ينکآن مشدداهره میۀ و عاشددقانکشددو تتددرع به پروردگار را به
ن همان ينر و اکم میيان بنره و معبود را ترسدديمحبت و عشددس مۀ خرای متعال اسددت و رابط

 داشت.خود را از آن روشن و منّور می ه امام بزرگوار ما، روح و دلکزی بود يچ

 .بصیرت و صبر امام6-0-0

ۀ حظمتری باير مطالعه کرد. هر لمن يک و ت به بعتی دوستان گفتم زنرگی پيغمبر را ميلی
عظيم انسددانی اسددت؛ تمام اين ر اين زنرگی يک رادثه اسددت؛ يک درس اسددت؛ يک جلو

تاريخ زنرگی پيغمبر را از مناب، محکم های ما برونر جور است. جوانوسه سال همينبيست
ت به بينير امتی به اين عظمو مسددتنر بوواننر و ببيننر چه اتفا ی افتاده اسددت. اگر شددما می

ترين ها، شفابوشها، بزرگترين درسها، بهترين راهکه امروز هم بهترين ررفددد  وجود آمر
جور به وجود آمر،  ايندددد  امت اسددالمی اسددتۀ داروها برای بشددريت توی همين مدموع

رويم؛ رس رف اينکه رس با ما باشر، ما پيش نمیدار شر. واّر ِح گسدترش پيرا کرد و ريشده
در جنگ د  بارها من اين جمله را از آن بزرگوار نقو کردمد  همراه با ايستادگی. اميرالمؤمنين

لنر تواننر باين پرچم را کسانی می«. بِر الصََّّ  َو  ِر صََّ الَب  هُل  اَ الَّ اِ  َم لَ ا الَع َذ هَ  ُل حِم  یَ اَل »حدفين فرمود: 
کننر که اوًر بصدير  داشدته باشدنر، بفهمنر  تيه چيست، هرف چيست؛ ثانيًا حبر داشته 
باشددنر. حددبر يعنی همين اسددتقامت، ايسددتادگی، پابرجاای. اين را ما باير از بعدت درس 

 بميريم. 

نست اين بساط عظيم را در دنيا راه فياض بود که تواۀ ای از آن چشمامام عزيز ما رشدحه
ُسوُل  آَمَن »بينرازد. امام هم  لبش پر بود از ايمان به راه خود. همان طور که فرمود:  ْنِزَل  ِبَما الرَّ

ُ
 أ



 131    یاسالم انقالب معارف: دوم فصل

ِه  ِمْن  ِإَليِه  بِّ ِه  آَمَن  ُکل   َواْلُمْؤِمُنوَن  َر ِلِه  َوُکُتِبِه  َوَمََلِئَکِتِه  ِباللَّ پيغمبر اول . خود (085)بقره:  «َوُرسََُّّ
مؤمن بود. در انقالب ما خود امام بزرگوار، اول مؤمن به اين راه بود و از همه  لبش سرشارتر 

کنر؛ عظمت کار دانسددت دارد چه کار میفهمير، میبود از ايمان به اين راه و اين هرف؛ می
که با توکو به فهمير که اولين الزام اين کار اين بود فهميدر، الزامدا  اين کدار را هم میرا می

خرا در اين راه محکم بايسدتر. محکم ايستاد. جوانان اين ملت هم با ايستادگی او ايستادگی 
حبر و سکينه لبريز شر و سرازير شر، آنها ۀ پيرا کردنر؛ آراد اين مردم هم و تی که اين چشم

ِذي ُهَو »را فرا گرفت. آنها هم  ْنَزَل  الَّ
َ
ِکيَنةَ  أ  : )فت«ِإیَماِنِهْم  َمَع  ِإیَماًنا ِليْزَداُدوا ْؤِمِنيَن اْلُم  ُقُلوِب  ِفي الَُّّ

شود. بعر شود، ايمان انسان زياد مینازل می هاانسانشدرنر. اين سدکينه و تی که بر دل  (4
ِه »فرماير: می َماَواِت  ُجُنودُ  َوِللَّ ترسدير؟ سدپاه زمين و آسمان . از چه می(4)فت : «َواِْلَْرِض  الََُّّّ

خرا باش، اين سپاه زمين و آسمان مال شماست؛ در اختيار شماست. اين مال خراسدت. با 
 1الهی است.های سنت

 . مردم8-3

 . اعتماد به مردم6-1-2

 شفکروی مردم را شدناخت و آن را ين نيه اکن بود يامام رارو ما ا هنرهای نياز بزرگتر یيک
روزی انقالب، وضدد، يبو از پران  يوضدد، ا رد.کرد و از آن بهره گرفت؛ و به مردم اعتماد ک

رتماه و و استرايماه اسدراايندا پايفی، دشدمنان مسدلا، ايلکتخوبی نبود؛ مردم در رال بی
اسددی و مالی يسددر خوردنر و اسددتفادبردنر، میآمرنر میه میکسددتی، يونيم حددهيسددران رژ

و يه اسراايه از نفت علکم گرفتنر يشدورهای عرب تصدمکه بعتدی از کردنر. آن روزی کمی
ض، دهم. ورد و گفت من به شما نفت میکها را گرم ستيونيران دل حهيننر، شاه اکاستفاده 

و تی همت گماشت  ری نراشت؛ اما امام رارو مايسی امکگونه بود و نيران در آن روز ايا
را يرو معرفت پين نيروی مردم نراشددت. او به ايی جز نيرويچ نيرد، هکن مبدارزه عزم يو بر ا

َت ِإْذ يَو ما َرَم » هک -ز دسددت اوسددتيه همه چکرد و خرای متعال هم که کيرو تين نيا رد؛ بهک
َه َرمىکَت َو ليََّرَم  قت ين رقيها متوجه به ارد. و تی دلکها را منقلب دل –( 81)انفال: «نَّ اللََّّ

                                                           

 است.در پيروزی انقالب اسالمی پرداخته شره  گفتار چهارم به نقش امام . در1
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 م طایوتی و وابسته شاه متزلزل شر و نظام اسالمیيران آمرنر و  رر  رژيروها به ميشدر، ن
م يای اسالم و بر سر چهارراه  رار داريدنۀ ن نقطيتررد. ما در رساسکشدور سربلنر کن يدر ا
 م سلطنتی شاه بود.ين منطقه، بر رژيبار در اکا و استيکن نقطه اعتماد امريشتريو ب

 نيران آوردن ايمی اسددت. برای به ميروی عظيرو، نين نير شددناخت. ايروی مردم را باين
ران شددونر و يداخالص و مدداهدر  رزم اسددت. اگر مردم داخدو م رو، همدت و عزم وين

چ يشونر، ه يکشان نزديشورهاکونی مردم يليهای مشورها با تودهکاستمراران و زمامراران يس
ر نوواهر يها تأثری روی آنيچ تهرينر و هکسددتادگی يها اتواندر در مقدابو آن دررتی نمی

رسر و امت اسالمی ی نمیيانسدان به جاگذاشدت. البته برون جهاد، برون تحمو سدوتی، 
هم ف ميها وظانينر، تا بتوانر به اهراف بلنر خودش برسددر؛ اکی را تحمو يهار سددوتیيبا

 ای اسالم است.يامروز ما در دن

 .بیداری و ایستادگی مردم6-1-0

سندی و ا رام بدا و شداعانه تيبار و مو ع کاری و دريو هش راریيب نيدر هم هم هيهمۀ  ت
های های متوالی بر اثر فساد دستماهه در طول  رنکملتی  يکر ينکشود. اگر فرض خالحه می

مانرگی شره است، از م، بر اثر اسدتبرادهای گوناگون دچار یفلت شره است، دچار عقبکرا
 ها ووهيشره است با شز عقب افتاده اسدت، بعر هم اسدتعمار وارد يعلم و تمرن و همه چۀ  افل

ها، اتی آنيداشددته، مناب، رهدا را در آن رالت نمهنيره و مرموز، ايدچيار پيدهدای بسددروش
شور را در دست کن ين ملت و ايرده است و زمام اکها را نابود وی و فرهنمی آنيهای تارارزش

ظالم  استعمارگرش يشود رفت پا  دارد؟ میيگرفته است، بوواهر ورق را برگردانر، به چه ارت
ر، از مناف، خودتان ير از اسددتعمار دسددت بردارياايرد: آ دا شددمدا بکو یدرار و از او خواهش 

م، ينکم التماس نمیيای دارد؟ اگرنه، بموارهيرد؟ فاکار را کن يشددود ار؟ میيدنکنظر حددرف
ررف  ره، باکشددود طعمه را از دهان گرگ با مذاشددود؟ میره رو میکم، با مذاينکره میکمذا

شتر يراه ب يکن مقاطعی يدر چنها رد؟ ملتکار را کن يشود ارسداب، درخواسدت گرفت، می
اورنر، از يه جوهر خودشددان را نشددان برهنر،  رر  خودشددان را به حددحنه بکنينرارنر و آن ا

ه کيها تهای آنیها و ناتوانننر تا دشدمن نتوانر بر روی ضعفکهای خودشدان اسدتفاده یتواناا
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ار هم کن يرد. اکران يه ملت اکاری بود کن يملت وجود نرارد. ا يدکن راهی برای يا ندر. جزک
گاه بودن، تنبلی نيا  دارد به بيارت ر مادی يهای رقشيها و آساردن، دل به خواستهکرار بودن، آ

ن يران شددرن؛ به ايهای بزرگ را در نظر گرفتن و وارد مآرمان نسددپردن، اهراف و کوچکنقر و 
ار ک نيست و دوم بهمن او  ايرد. بکران يار را ملت اکن يراری است؛ ايارد. اساسش با  ديارت

 نينر، امام بزرگوار ما بود. در اکرار ين مردم را بير تا ايشددکاد يها فره سددالکای ننرهکراريبود. ب
ردنر، ک کمکعلمای دلسددوز ۀ دانشددمنران، همۀ مصددلحان، همۀ رخواهان، هميخۀ ار همک

ه کردنر. ناگهان ملت ما از ملتی ک کمکج وارد شددرنر و يرامی بتررکهر  شددرهدای موتلف
 کيو شر به يلی لمرمال شره بود، تبرکسدابقۀ دوران  اجار را داشدت و بعر در دوران پهلوی ب

رد،  رر  خود را به ححنه آورد. کران،  رر  خودش را علنی يرار، آمر وسا ميملت زنره و ب
ن  رر  تاب يروای در مقابو ايچ ني  آراد مردم است، هن  رر ،  رر  ملی اسدت؛  رريا

خواهر، اری میکسددت، فرايننر. البته امتحانش آسددان هم نکها امتحان مقاومت نرارد. ملت
ر ستم نوواهر مانر؛ دچار يا زيچ ملتی در دنين فراهم بشود، هيخواهر. اگر ارهبرِی درست می
 ما فراهم شر.ز يشور عزکا در ين شرايفقر نوواهر مانر. ا



 
 
 

 گفتار نهم:
 یاسالم انقالب پیروزی در تیروحان و قمنقش 

 

 
 قم خاستگاه انقالب اسالمی ایران .9-1

الب دوران ن انقيماه و خاستماه بزرگتريشور، پاکن شهر يتر. مذهبیاست انقالب خاستماه  م
 کين انقالب، يا براننر ايدنۀ ه همکن است يش اين معنايست؟ ايش چين معنايمعاحدر شر. ا

شود ن انقالب نمیيای از ار مادیيچ تفسيی، هيردربهيچ تفسينی و مذهبی اسدت؛ هيانقالب د
ی روران يکعالم بزرگ،  يکلسددوف، يف يکه، يفق يکرد؛ خاسددتماهش  م اسددت؛ رهبرش ک

 ا شناخته شره است. يجور در همۀ دننيمعنوی است. شناسنامۀ انقالب، ا

 های قم. ظرفیت8-2-2

ما و  شورکوی يرر بزرگ تاريم و پريعظۀ ن رادثيانقالب است؛ محو ورد  ا خاستماه  م  
ه رفت و آمر به کنيژه است؛ عالوه بر اينماه و يکالمللی به  م، نيهمۀ جهان اسدت. نماه ب

ه درالی، به مالرظاتی رفت و ه بکسددانی هم کشددورهای گوناگون وجود دارد. آن کندا از يا
هر ن شيای دارنر، روادث اژهينماه و يکت دارنر، ين شهر رساسيننر، نسبت به اکآمر نمی

نقش قم و روحانیت در 
پیروزی انقالب اسالمی

قم

های قمظرفیت

پیشتازی قم در نهضت اسالمی

نقش آفرینی تاریخی قم در دو مقطع انقالب

حوزه علمیه

ه آنتأسیس حوزه علمیه قم و انقالب اسالمی ثمر 

رمز اعتقاد مردم به روحانیت

توطئه دشمنان برای بدنام کردن روحانیون
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ن اسددت در کرد. مميگم امروز شددما مورد توجه  رار میين اجتماع عظيننر. همکرا دنبال می
ا در وا ، هاست را آنيساز هستنر و ساستيه سکسانی کنر؛ اما آن ياورنر، نمويغا  هم نيتبل
 المللی دارنر.نيننر و نماه بکننر، محاسبه میيبها مینر، آنکر میيتول

 ای ازچ روزهين شهر است. هيای اسالم، در ايۀ علوم اسالمی در دنين روزر علميبزرگتر 
ا نديارتی و معنوی است؛ ايندا  طب زيست. اي م نۀ يه به عظمت روزر علميهای علمروزه

ندا بنا شره يران در اکوه  رار دارد؛ مسدر جمکن بارگاه باشدي، ار  معصدومهررم رتد
هاای ن امامزادهياز ا يکه هرکن شهر وا ، شره است؛ يهای گوناگون در ااست؛ ررم امامزاده

ز و محور آن شددهر  رار کهای  م مرفون هسددتنر، اگر در هر شددهری بودنر، مرابانيه در خک
ن شددهر مقرس اسددت. يردهای اکارکالمللی و نيهای ملی و بتيظرفنها همه يگرفتنر. امی

ر، يمان داشته باشيروی خودتان اين بود؛ به نيملت همۀ ز ما به ما و به هميدرس بزرگ امام عز
ان نير و به خرای متعال و وعرر الهی اطمينکحددور  روزافزون تالش رو بهين نيش ايدر افزا

نصر  الهی با  هکر ير، مطمئن باشيردکت کر رريو با ترب ريردکستادگی ير؛ اگر ايداشته باش
ن انقالب و نظام اسالمی ينی بودن اينرار بودن مردم و ديت دين، خصوحيشما همراه است. ا

م رد؛ نظايت  رار بمين انقالب از سوی مردم وفادارانه مورد رمايعنی اياست. مردمی بودن، 
ن يا ن هم در طوليرد. ايامو  رار بمکبانی يپشتت و ير و رمايياسالمی از سوی مردم مورد تأ

 ن بوده است.يمر  تأم
ار گذاشددت. هرچه بنا بزرگتر و کم آن را کهای محهير پايبنا، اول با يک سدداختن برای

ود. رتر خواهر بيناپذستکتر و شدتر و  ویمکهای آن محهيتر و مانرگارتر باشدر، پانيسدنم
ننره از سال پنداه و شش آیاز شر و کنييه به طور عمومی و تعک ،ران راياگر ما مبارزر ملت ا

ر و يناپذستکهای  وی و شهيم، پاينکه يم تشبک، و مستحيبنای رف يکبه  ،ريروزی رسديبه پ
ام يه پکر يسانی بودکار گذاشدته شدر و شما کم، در  م نشدانره و کن بنای مسدتحيمانرگار ا
ر ريذخ يک م،  ر.ينرکشور و سپس به آفاق عالم پراکام را در درجۀ اول به سدرتاسر يخون و  

 الهی برای اسالم بود. 
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 پیشتازی قم در نهضت اسالمی .8-2-0

ه پاسخ گفتنر و کن شهر بودنر يپا به عرحدۀ وجود گذاشت، مردم ا نهتدت نيا هک در اّولی
ن مسدر اعظم  م، در ينم، در همکردنر. من فراموش نمیکاری به سدوی امام دراز يدسدت 

ت آیاز شدره بود، مردم شهر يم رورانيهای مبارزه و نهتدت عظن هفتهيه تازه اّولکهنمامی 
ر ردنر و گفتنکشان را بلنر ي م از  شرهای موتلف به محو درس امام بزرگوار ما آمرنر، حرا

های اندمنۀ لرود؟ مسأش نمیيار پکن يم؛ چرا اينکبانی میيم و پشتيردکبانی يما از شما پشت
عنی از  رم اّول، مردم  م امام را و مبارزه را تنها نمذاشتنر. آن روزی هم يتی بود. يالتی و وريا

ن مردم ين شددهر بود؛ هميردنر، باز اکهدای مزدور و خداان، بده امام بزرگوار اهانت ه  لمکد
ن يردنر؛ همکام يه  کن مادران و خواهران و همسران بودنر يها بودنر؛ همن جوانيبودنر؛ هم

ر فشددار  رار گرفتنر؛ اما يخوردنر، ز کتکر دادنر، يابانها آمرنر؛ شددهيه به خکها بودنر جوان
 ستادنر.يا

های ابانيران را به دنبال داشددت. رتددور شددما در خيمبدارزر مردم  م، مبارزر ملت ا  
ران ير وارد مير بارنيها نشان داد؛ فهممر درس داد؛ راه را به آنيشدهرتان، به مردم شهرهای د

شددفشددان آتر ورکن يم و اين توفان عظينار گذاشددتنر و اکنار بمذارنر و کتفاوتی را شددونر، بی
ال ه دفاع از نظام کران را آزاد نمود. بعر هم يان داد و ملت اکا را تيرد و دنکت يشددروع بده فعدّ
شما، جوانهای ر کر. لشديش آمر، باز شدما مردم  م در حدفوف مقّرم بودينوپای اسدالمی پ

ه کها بودنر نيهای شدما، مادرهای شما، پررهای شما؛ اهای شدما، خانوادهدیيشدما، بسد
ر از گذشدت وارد م ننر. کفا يار درخشانی را ايران شدرنر و توانستنر سهم بسيجوانمردانه و پ 

الب قار مهم و فراوان انيی از مسااو بسيکه کنيم، خوشحالم، و از ايان شمايه در مکنيمن از ا
 نم.کگذارم، ارساس آرامش میان میيرا با شما در م

 دو مقطع تاریخی و حماسه ساز قم .8-2-1

 معارف نيبرتر ماهيپا  م عنیين مسددئله اتفاق افتاد؛ ينًا هميدر دوران معاحددر ما هم ع
ای در ر  و رتور علمای بزرگ، سرچشمهيت مداهر  و بصکاسالمی و الهی شر و به بر

 انر.منر شرهای اسالم از آن بهرهيه شرق و یرب دنکر يجوشن نقطه يا



 133    یاسالم انقالب معارف: دوم فصل

ن دو مقط، مهم يه در اکنم، کادآوری میيمن دو مقط، مهم را : 40الف( عاشورای سال
ن دو مقط، به يهای مؤثر و مانرگاری را مردم  م در اردنر؛ نقشکفاء يقتًا نقش ايهدا رق می

ه دو روز بعر از عاشورا بود. کو پانزده خرداد  40ی مقط، عاشدورای سدال يکوجود آوردنر: 
رنر، يو امام را شددنياد و یريه مردم  م جم، شددرنر، فريتدديفۀ ن مررسدديروز عاشددورا در هم

حن رنر، در حيری امام بزرگوار را شنيه خبر دستمکردنر و دو روز بعر کز يهاشان را لبرجان
ت به رهبری امام يه نهتت رورانکم آنها موجب شدر يعظت کن رريردنر. اکمطهر اجتماع 

ن يشددرو اير وارد جامعه شددود. پيايبزرگوارمان در رصددار روزه محبوس و محصددور نمانر؛ ب
 ار بزرگ را اندام دادنر.کن يها بودنر و اار،  میک

دشددمن را در ۀ ه عمس توطئکاسددت  53مر، مقط، سددال يمقط، د م:  53ب(  يام سددال 
انر تهه خواسکست ين نيست؛ حرفًا ايرنر مسدئله چيردنر؛ فهمک کم بزرگوار دراهانت به اما

ت که آن ررين تظاهرا  مردمِی گسددترده عليننر. در شددهر  م، اولکبه امام بزرگوار اهانتی ب
ابان يابان ارم، در خين خيها، در همابانين خيخدااندانه به وجود آمر. خون جوانان  می در ا

وته شر؛ جان دادنر؛ با خون خودشان حرق سون خودشان را ين ريچهارمردان بر روی زم
ن مردم يمقاط،، اۀ روزی انقالب، باز در همين سددی سدداِل بعر از پيردنر. در طول اکاثبا  

ران شددرنر. يرِ  مدال زدنی وارد ميه با اخالص، با حددرق و حددفا و با بصددکمردمی هسددتنر 
، ر  نبودنريرار نبودنر، بابصدديم  م بدشددمن برای  م برنامه داشددت، طرح داشددت؛ اگر مرد

ه در يراری مردم و رتور روزر علميی بود. بکهای خطرنا م، طرحر های دشمنان دربارطرح
 ر  باشر.يماه بصين شهر پايه اکن شهر موجب شره است يا

ه رااریتيمراج، بزرگی از زمان مرروم آ ن شهر رتور يدر ا -هيعلمر مؤسس روز -اللَّ
ه بروجردی تدا مراج، اختيدآ داشددتندر؛ مرروم ه گلپاتيدر؛ مرروم آياللدَّ مانی، مرروم ياللَّ

ه اراتيآ ه مرعشی، مرروم آتيی، مرروم آکاللَّ ه مراج، تياللَّ ه بهدت. امروز هم بحمراللَّ اللَّ
ست و ت اکبرۀ يه مايعلمر ای هستنر؛ روزن شهر رتور دارنر، فتالی برجستهيبزرگی در ا

ه نشدان داده اسدت ويسدبر  و مداهر فیيرای بصدن شدهر حدادق و دايا ه  رر روزه را کاللَّ
ن همان يدهر. و ادانر، در هنمام رزم رتدور خود را نشان میت را میيدانر،  رر رورانمی
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ر يماه و امي، پانیيه به خاطر برخاستن آن مرد بزرگ دوران، رتر  امام خمکشهری است 
 انقالب است.
نمودنر و آن را در خانۀ خود  کمکردنر و به آن کی يرايروزه را پذن يه اکای هآن مدموع

ان خود گرفتنر و و تی نهتددت يش، در ميرفتنر و طالب را ماننر فرزنران و برادران خويپدذ
ر ه بنا شکپناه دادنر و هنمامی  -عنی طالب  مي -ن نهتتيۀ ايشدروع شدر، به سربازان اول

خ ين را در تاريردنر، مردم  م بودنر. اکن راه فرا يدر اها را ین  ربانيرد، اولينهتددت او  بم
مکن، نه برای آن اسددت يرد. اکتوان فراموش ر و نمیيشددور و انقالبمان نباک ها یه چون با   

ر به يه باکقِت باارزش و مقرسدی است ين، رقيم. اييگوم، میيزنها ررف میم و با آنيطرف
 ن شود.يخ انقالب تروير تارخا روشن، در انقالب بمانر و د يکعنوان 
ه از روز که مردم  م همچنان کن اسددت يم، ايرير بميقت باين رقيه از اکو اما درسددی   

ردنر و از آن رراست و دفاع نمودنر ک کمکرفتنر و به آن يبه را در خود پذيطر ن شدرياول، ا
ن  رم را در راه جهاد بزرگ اسددالمی برداشددتنر و يش آمر، اوليو و تی رزم شددر و نوبت آن پ

اسددی و چه در تمام يران سدديچه در جنگ و چه در م -روزی انقالبيه بعر از پکهمچندان 
ت را برای ين مو عينره هم هميهمواره در حددفوف مقرم  رار داشددتنر، در آ -مريانا  ديجر

 ننر.کخود رفظ 

 می ایراننقش حوزۀ علمیۀ قم در پیروزی انقالب اسال .9-2

 . تأسیس حوزۀ علیمۀ قم و انقالب اسالمی ثمرۀ آن8-0-2

 -رگان خرايای از برگزرهيۀ  م به دست مردی بزرگ و برگزيبًا هفتاد سال  بو، روزر علميتقر
 ۀز، برای همکمر يکن روزه به عنوان يار گذاشدته شر و اک -الّله العظمی رااریتيمرروم آ

ه نهتدت اسالمی از  م زبانه کخ بود ين تاريهو سدال بعر از ابًا چيطالبان به وجود آمر. تقر
خ ما و يی تاريمرد اسددتدناعنی همان بزرگي -تب آن مرد بزرگکی از شدداگردان ميکر و يشددک

اسددالمی را در  م ر پرچم مبارز - نیيرمان، رتددر  امام خميدرهبر و مقتدرا و امدام فق
 برافراشت.

ار زودرس و يه روزر  م، ثمرر بسددکرسددر ر، به نظر میينکوی نماه يگر بده چشددم تار
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ربر مربسته وارد که روزه عماًل و کروزه را گذاشتنر، تا و تی ۀيه پاکعنی از و تیيتی داشت. کپ 
وتاهی اسددت. از بعر از کملت، زمان  يکه در عمر کر؛ يشدکران شدر، چهو سدالی طول يم

های اسالمی در چه ، اسالم و  رآن و ارزشايه در دنکر ينين نهتت تا امروز شما ببيشروع ا
  وضعی است.

 . رمز اعتقاد مردم به روحانیت8-0-0

 ت و ررف امام،يه موجب بشود مردم با ررف رورانکم يزی داشتير با، مداًل چه چيکما با 
اننر و برسدد روزیيپ را به اری، آنکنر و بعر با فرايننر، پانزده سددال مبارزه نماکت کطور ررآن

ننر و کسددتادگی ين همه توطئه ايرتددر  امام، در مقابو ا کده سددال در دوران مبار سددپس
ت برای يه روردانکدن اعتقداد در دل مردم يت و جز ايدا جز معنويدطور؟ آنيبعدرش هم هم

ز ينر، چکر مردم اسددت و امر خرا را اجرا میيه برای خدرا و خکدندر، بلکار نمیکدخودش 
مان  لبی يمعنوی و اۀ ر جنبيها به یه و تی نهتتکم است ن هيمری بوده است؟ برای هميد

شددور ما هم کمر امتحان شددره و در ين، در جاهای ديرسددنر. ای نمیيی باشددنر، به جاکمت
مانی و اعتقادی و يرگۀ معنوی و ا يکه کرسددر، ی میيامتحان شددره اسددت. نهتددتی به جا

 م است.کی در آن رايخرا

داننر و مؤمن به رسدداب زها میين چيو شددما را مظهر ان لباس و من يت و ايمردم، روران
و  پرسددتیننر و دچار شددهو  و یتددب و پولکآورنر. گاهی خودشددان اشددتباه و خطا میمی

 شونر و نقص خودشان را بهعتش هسدت، میيه بارخره بشدر در طبکی يارهاکپرسدتی و تدمو
مو اکم، او ينر اگر ما نا صيگوآورنر. میت به رسداب میيه در رورانکگذارنر مالی میکپای 

ف اسددت، او يفهمر؛ اگر رابطۀ ما با خرا ضددعم خرا را میکم، او ريفهماسددت؛ اگر ما نمی
ن يبرای هم م.ينکعمو می« إلی الّله متقّرباً »ر، ما يگواش  وی اسددت؛ پس هرچه او میرابطه

ح بوده، اندام شره؛ روز شدره؛ احداليت جلو بوده، اگر انقالب بوده، پيه هرجا رورانکاسدت 
مان مردم يه اکاری شر کست. رار اگر يه نک نير از ايرده اسدت؛ یکرا يخرما  بوده، تحقس پ

ود، چه اعتماد شای از مردم گرفته میر چه پشتوانهينيو شر، ببين دسدتماه زاين لباس و به ايبه ا
 ست؟يرون چيمان در بين زوال اعتقاد و ايشود. اثر او میيا از مردم زايی از انسان ي لبی
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 .توطئه دشمنان برای بدنام کردن روحانیون8-0-1

ها و سددیيشددره از سددوی انملتينًا هرايقيه ک ،تکن ممليخان در اهای رضددای از برنامهيک
 ،ريرسزها نمیين چيالتش به اکيهای پشدت سر رضا خان بود؛ چون عقو خودش و تش رر 

 ردنکرد؛ به برنام کتفا نکها ااو بده برداشددتن عمامهندر. ک را بدرندام ونيه روردانکدن بود يهم
های مردم اگر ابان، بچهيوچه و خکه در کی رسددانر يار را به جاکون مشددغول شددر و يروردان

ه، مربوط به ين  تدديا ج شددره بود!يار، عرف راکن يردنر. اکرنر، مسددوره میيدآخونری می
ن جّو، تا ررود ده يدوازده سالم بود. اا يازده يعنی من در آن زمان، ياست؛  61و  03سدالهای 

بيوبمکسال بعر از رفتن رضا خان و   .شره بودم ادامه داشتای هه من طلبکو انقالب يش تا   
م. در جلسا  من، چقرر دانشدو و يال  و جلسدا  مهمی داشدتکيما در مشدهر، تشد 

و يحصالته فارغکودم گفتم. با جوانی از دوستان خر میيها تفسدآمرنر و من برای آنتر میکد
و ِت  هکم يزدآهن، باهم  رم میستماه راهيم. در ايايخواستم به تهران بو آدم باسوادی بود می
ا نرارنر يه معلوم نبود احدداًل سددوادی هم دارنر کن مو ،، چنر جوان ي طدار بشددود. در هم

لی کشره بود به شران معمول يرنر و تازه در ايپوشن میيه لباس جکی آن روز يهای اروپاپيت
مر يج شددره بود و ديها راردنکن مسددوره ير. ايشددکقم خدالت يه رفکردنر کمن را مسددوره 
ا هت را از چشميه رورانکارها برای آن بود کن يخاص نبود. اۀ طبق يکا يها و موصوص بچه

. رره بودنيت را خوب فهميمان به رورانيت و ايها نقش رورانه آنکننر. برای آن بود کو يزا
 نيرازی، ايرزای شيت و ميمشروطۀ ياشدانی، و  بو از آن در  تکۀ مرّرس و مرروم يدر  تد

فه را از چشددم مردم انراخت. ين طاين گروه و اير ايه باکدانسددتنر ره بودنر و میينقش را فهم
 ردنر.کمی ای هم استفادهلهيردنر و از هر وسکگ پول خر  میيار، مدو رکن يبرای ا
ریم خواست ی با زهرش توانست علیيکی با علم و يکز، يت با دو چيرورانآن و ت،   

ا  غيز تبلکی برای ماها نبود و مظهر و مريه جاکهای موتلف و در دانشماه ها، در دستماهآن
ای ردنر، تا پکو میيالس درس را تعطکها ن دانشماه، بچهينر. در همکآخونری بود نفوذ ضر

ش او، گاهی دردسر هم داشت يل و نه  رر  داشت و رّتی رفتِن په نه پوکدرس فالن آخونر 
 ش ويی با ريرضا، آ اس و رضداخان و محّمريه، رار به جای انملين  تديبرونر. با وجود ا
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همه زرما  را بر باد نيب گردد و اکار خالفی مرتکرا بشددود و يو و عنوان پيکعمدامده و ه
لی يردنر، خکها ه آنکی يارهاکدهنر، از آن همه گونه افراد اندام مینيه اکاری کدبدرهدر. 

ه آخونرجماعت را به کاسی وجود دارد يدست س يکم، ينکتر است! پس، اگر ما فرض موفس
 م.ياردهکلی دوری نيشر، فرض خکزها بين چيخواری و به افساد و به رشوه

ن نظام ين انقالب و اين مر  به ايانر در طول ان انقالب و تی خواسددتدهيدشددمندان ا  
ۀ ها چه بوده اسددت؟ آما  رمال  دشددمنان، دو نقطننر، آما  رمال  آنکای وارد حددرمه

 يکن انقالب، يه اگر اکداننر ها. میی مردم و وفاداری آنيکن، يی ديکاسدداسددی اسددت: 
رن م شيروان خود را از تسليه پکن است ينی نبود،  رر  مقاومت نراشت؛ چون ديانقالب د

و  تينر؛ عرالت و آزادی و معنوکس میيبا ظالم تشددوۀ نر، به مقابلکدر مقابو ظلم من، می
ه کن است. پس آن نظامی يت دين، خصوحينر. اکشنهاد میيپ هاانسانشرفت را به زنرگی يپ

ان طلبادهيان و زيم فشددار و زور دشددمنان و زورگويه تسددلکن باشددر، معنی نرارد يبر مبنای د
قالب ردگان انکن انقالب و سرين بود مسئولکن انقالب نبود، ممين در اياگر عنصر د بشدود.

ننر؛ کاز دوبارر دشمن بۀ نر و راه را برای سلطيايوتاه بکازی در مقابو دشمن يامت يکبا گرفتن 
ر از امره است و بعيش نينون پکزی تاين چين انقالب است، چنين ستون فقرا  اياما چون د

 نوواهر آمر.ش ين هم پيا



 
 
 

 گفتار دهم:
 ی ایراناسالم انقالب در مردمنقش 

 

 

 اصلی انقالب مردم صاحبان.11-1

چ يچ  شددری، هيمردم اسددت؛ ه عموم به انقالب نيا ن انقالب، تعلسين شددعارهای ايبرتر
های های امروز هم مدو جوانجوانحی نرارد. يمران ترجيای، در نسبت به انقالب بر دطبقه

ه انقالب را به وجود آوردنر کسانی کشود گفت آن دوران دفاع مقرس حاربان انقالبنر. نمی
شتر با انقالب نسبت دارنر؛ نه، يها بم بودنر، آنيا در زمان انقالب در به وجود آوردن آن سهي
در دفاع مقرس جان خود را ش انقالب رتوری نراشتنر، اما يرايه در احو پکسانی بودنر ک
ها هم به همان انرازه با انقالب نسبت دارنر. در طول ران آمرنر؛ آنيف دست گرفتنر و به مک

نقش مردم در انقالب اسالمی ایران

مردم صاحبان اصلی انقالب

مردم، قهرمان استقامت

اعتماد به مردم

گاه انقالببسیج تیکه

ی جوانان، پیشگامان انقالب اسالم

منقشۀ اسعمارگان برای انحراف مرد
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ه کانر ان دفاع مقرس، جوانانی به ححنه آمرهيسدالۀ بعر از پاسدتيهای متمادِی بن سداليا
های الهی خود، با زهيهای خود، با انمیمنرخود، با عال هر العادباشددعور خود، با شددور فوق

را  ن انقالبين انقالب و نشاط اياسی خود، بقاء ايتالش علمی خود، با تالش اجتماعی و س
ها با ان انقالبنر؛ نسددبت آنکها هم مالهدا هم فرزنران انقالبنر؛ آناندر؛ آنردهکن يتتددم

نره هم يانر؛ در آه در حددرر انقالب رتددور داشددتهکسددانی اسددت کانقالب، مدو نسددبت 
نسددبت وارری با انقالب  -همه -درپیهای پیجور خواهر بود. طبقۀ جوان، نسددونيهم

 ن انقالبنر.يف رفظ امانت ايلکم در تيم در انقالبنر و همه سهيدارنر؛ همه سه

نره خواهنر آمر، يه در آکهاای های نسددو معاحددر ما و جوانهای امروز ما، جوانجوان  
ن يمان، به ثبا   رم. بعتددی ايا  دارد به عزم، به ايارته کبراننر راه انقالب، راهی اسددت 

ننر؛ کها به ضرر خودشان عمو مینيگردنر؛ البته ان راه برمیيثبا   رم را دارنر، بعتی در ب
َما َث کنَ  َفَمْن »  سانیکه از راه انقالب برگردنر، مدو کسانی ک(. آن 81فت :«) َنْفُِِّه  َعَلى   ُث کْن ی َفِإَنّ

ت به ساع يکننر، اما کانر و تا اواخر روز، روزه را رفظ میابستان روزه گرفتهه در تکهستنر 
سددی کن مدو همان يننر. اکشددود؛ افطار مییروب، دو سدداعت به یروب طا تشددان تمام می

ردن روزه در هر زمانی از ساعا  روز باشر، که از اوِل روز، روزه نمرفته است. باطو کاست 
د ت وجوکوسددتمی ررينقالب اگر ثبا   رم وجود نراشددت، اگر پابطال روزه اسددت. در راه ا

ه شدديوفاای به انقالب اسددت. همن بیيشددود. ااش با انقالب  ط، مینراشددت، انسددان رابطه
نر، به ردکم کبسددتمی خود را ردنر، به انقالب دلکوفاای ه به انقالب بیکسددانی کبودندر 

های گوناگون ما، با ما، مردم ما، نسوه جوان کن است يت امام ايردنر. وحدکانقالب پشدت 
ه ستنر. انقالبی بودن بيننر. احدو، انقالب اسدت؛ اشواص، احو نکنانه نماه يبچشدم وا ،

 .وستمی خود با انقالب استيخود و عمو خود و پۀ رفظ رابط

 .ملت ایران قهرمان استقامت11-2

مال  رر  کت را با کن ررياها توانست ن دورانيترآور امام بزرگوار در سوترهبرِی شمفت
 قتدًا سددون امداميشددور، رقکن يران، جواندان ايش ببرد. ملدت ايش ببرد و پيندر و پکرفظ 

لی يردنر. خکرنر و دنبال يرفتنر، فهميرنر؛ از دل و جان آن سون را پذيوشيبزرگوارشدان را ن
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باورشان را ننر، کننر، راهشدان را عوض کننر، منصدرف که مردم را منحرف کهم تالش شدر 
ه نوواهر شددر. اشدداءنن هم ايرنر، نشددر؛ تا رار نشددره، بعر از ايبم را يت ادامه پکن ررياللَّ
ای های موتلف وجود داشته. ما مدو آن دونرهوکها هم روز به روز به شین دشدمنيرده و اک

ر سخواهنر او برسر و داام ای نمینر، ولی عرهکت میکه به طرف مقصری دارد ررکم يهست
زننر، هی او را مالمت پرد، هی سنگ بهش میها میننر؛ از رو مان،کراهش مان، درست می

ار کای نرارد؛ او هم گوشش برهرهيرسی، فازننر: نرو، نمیاد میيننر؛ از اطراف به او فرکمی
دهر و ندر؛ اما راه خودش را ادامه میکخورد، دردهدا را تحمدو میهدا را میسددت؛ زخمين

 ش رفته.يرده؛ پک هرمانی تا امروز عمو ر ن دونريچن يکران مدو يملت ا رسر.می

 .اعتماد امام به مردم 11-3

ی و رامتکتی، يشوص از لحاه شداخص های رانيا قتًا ملتيانر. رقار مردم خوبیين مردم، بسديا
برای مان، عازم، دارای شددداعت و آمادر ي، الطب،، باگذشددت، باايانر؛ مناو ۀ ارزشددی در نقطد

 ه ازکسددی کن ير. نوسددتيفهمها را به خوبِی امام نمینيس اکچياری.  بو از انقالب، هکدفدرا
رد، که کيها تا  را در مردِم ما شناخت و جست و روی آنين خصوحيهای برجسته، اتيشدوص

ما گفتم؛ ازی میيگرفتم و چامدام بزرگوار مدا بود. همان و ت من با بعتددی از بزرگان تماس می
ام ر. امينکن مردم را ول يننر، اکنر، مردم نمیيآانراختنر: مردم نمیر را گردن مردم میيا تقصددهآن

ن مردم حاد انه ررف زد؛ يرد؛ با اکن مردم اعتماد ين مردم را شناخت؛ به ايها، امقابو آنۀ در نقط
 يکم و ری مدو اماان رهبين. فرق ميعنی ايفتنر؛ اول خودش راه افتاد؛ رهبر يمنتظر نشددر مردم راه ب

جا بروی، از خواهی فالنر اگر میيگونر و میکه راهنما اشدداره میکن اسددت يراهنمای معمولی ا
رف افتر و خودش به طچ دست چپ؛ اما رهبر راه میيچ دسدت راسدت، بعر بپيندا برو؛ بعر بپيا

شان مطمئن هم يطوری بود. انير؛ امام ايايس آمرنی است، با من بکر هريگورود؛ میمقصدر می
عنوان رد و ما بهکشددف کا  را ين خصددوحددينر، و مردم با او آمرنر. اول، او ايآه مردم میکبود 
ه مردم را درسددت کسددی کعنوان م تدربده و بدهک -ميگوبندره خودم را می -نيبوتدهکهدای آدم

ا را من يم. ايم و مدذوب او شريردکم مردم را تماشا يت عظکر  و تعدب رريشدناسر، با رنمی
نر؛ اما آمرنر؛ يايران بيطور به منيها الیيم خيردکال نمیيدم. مدا خيردکاول در انقالب تدربده 
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ت يدرکسددتادنر. ايشددان را دادنر و هرجا برای انقالب رزم بود، اجان دادنر، جوان دادنر، هسددتی
 طور بودنر.نيمی از مردم ايعظ

 .بسیج مردمی تکیه گاه انقالب11-4

ست. ا« جيبس»روی ينر، نکه میکيبه او ت -های بزرگشهيبا داع -ه انقالب ماکزی ياما آن چ
م، ارتش و سددپاه نوواهنر توانسددت ينکرو جرا يرا از آن دو ن و مردمی جيبسدد روهایياگر ما ن

ونی يليم مين آراد عظيننر. محور دفاع از انقالب، همکبانی يش پشتيانقالب را در ابعاد جهان
ر يونی مردم اسددت؛ اما بايليهای می از تودهيدر زنرگی معمولی، جز جيج هسددتنر. بسدديبسدد

ه طی چنر ماه داده کر به آموزشددی يسددازمانرهی و آموزش و بازآموزی داشددته باشددر. نبا
 رار نمود.کستی آن را تيه باکرد؛ بلکتفا کشود، امی

ارخانه و مزرعه و اداره که و يدی، در مررسدده و دانشددماه و روزر علميفرد بسدد يکاگر   
ر. در نکر به آن افتوار يم مردمی و انقالبی است و بايه جزو ارتش عظکمشغول است، برانر 

ران ميج هستنر، از جهت خرمت به انقالب، نسبت به ديه افراد آن عتو بسکای ههر مدموع
واهر ب خدی سددپر انقاليبسددۀ نينر، سددکر يرا هرگاه خطری نظام را تهريترنر؛ زبرتر و مقرم

س، يتوف نير به اين افراد جامعه است و بايترن عرحه شر، باارزشيس وارد اکن، هريشر. بنابرا
ه کدی، هرجا يبسدد يکدی باشددم. به عنوان يبسدد يکه کنم کنر. من هم افتوار میکافتوار 

وار ت افتين عتوير به اينم. همه باکاز داشته باشر، راضرم خرمت يانقالب به وجود من ن
ا و هاسیين، سيدهر. مردم، مسئولج اندام میيار انقالب را بسدکن يتری؛ چون اسداسدمينک

ن يی بياسی و جرايهای سبنریلی مواظب باشدنر. دشمن، خواهان دستهيز ما خيجوانان عز
داد يردن مردم از نظام و اکشور ما عبار  است از جرا کحفوف مردم است. خّا دشمن در 

ن مسددااو را به يه در سددال هفتاد و هشددت اکر يشدداهر بودومر  در جامعه. فتددای هر 
ها را گرفت. جلِو تداوزا  آن مردمی جيه  رر  بسددکشددانرنر کابانی هم يهای خجندال

سددت و چه يشددور چکن يهای دشددمن در اه نقشددهکار باشددنر و براننر يز هوشدديجوانان عز
رسانی به مردم و ورر  متن دو نقطه، خريری از نفوذ دشمن از ايشميخواهر. عال  و پمی

 ن و مردم است.يمسئولۀ لمک
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 .جوانان پیشاهنگان مبارزه11-5

م ن روز بزرگ به نايه اکان يآموزان و دانشدددو، جوانان، دانشميز و انقالبيعز به فرزنران و برادران
ت اسای هنره، به گونيشتر در آيه شأن و وض، شما، چه در رال و چه بکنم کآنان است، عرض می

ران و امام بزرگوار و حالحان يای شهيز و اوليه بار احدلی انقالب بر دوش شماست و اسالم عزک
مار  و اهراف کرن به ير و برای رسدديوشددکب .ر و از شددما انتظار دارنريملت، به شددما نظر و ام

نی را در ذهن و دل خود، ير و معرفت و فهم ديها را مغتنم شمارم، فرحدتيانقالب اسدالمی عظ
 ،های انقالب رات، حددحنهيت روح مسددئوليب نفس و تقوير. با تهذيوسددعدت و عمس بوشدد

ر يها و فرهنگ و رورخصوحًا آنچه به پاسراری از ارزش ونر خود را با ير و پينکۀ انقالبی است، پ 
طانی و يهای شددلهير و از رينکت يت معظم تقويجامعه و ا شددار موتلف و بوصددوص روران

. در ريه گاه رّتی در لحن و  الب دلسددوزی اسددت، بررذر باشددک ،سددیيلس و ترفنرهای ابيدسددا
ادر شدرو باشنر. خود را آميشداهنگ و پير پيشده بايران، جوانان هميز ملت ايافتوارآمر ر مبارزيمسد

م را از ي  و مسددتقير و هوشددمنرانه خا حددحيدار انحراف نمه  و بیيشدداهنمی در خا حددحيپ
 .رينکم ير اسالمی را تعظيج و شعايحبغۀ الهی را ترو ر ويهای انحرافی بازشناسراههجک

 راه طوالنی پیش روی ملت .11-6

 ه ما در اولکم يگورد؛ من به شما میکم يه ما از رار به بعر چه خواهکر ينکشدما سؤال می
ادی ينونی ما فاحلۀ زکه از جامعۀ اسدالمی در ذهن ماسدت، با وض، کری ي. آن تصدوميراه

ت به سمت دولت اسالمی و کم و مان، را از سر راه ررينکم رصداری را بشيتوانسدتدارد. ما 
، ميين خودمان و خرا بمويم بيتوانه میکم. آنچه را يای اسددالمی برداريجامعۀ اسددالمی و دن

رد و کردنر و امام ما خوب رهبری کت کم و مردم ما حاد انه رريردکه ما تالش کن اسدت يا
ه کم، نسددبت به آنچه يردکت مظلم طی ين جاهليه در اثنای اکرا ش برد؛ امدا آنچه يخوب پ
ار ش روی ما  ريه پکاری کن يترن و مهميم اسددت. اولکلی يم، مطمئنًا خينکر طی يبعدرًا با

اسددالمی ريهای طورنی یتيسددت. ما متأثر از تربهاانسدداندارد، تحول معنوی و روری 
آسددا بود؛ اما تا جنگ اندام داد، البته معدزهم انقالب و دوران يدان عظيه هکم. آنچه يهسددت

 ت.ادی رزم اسيار زکر، ير را متحول نمايه اعماق ضماکنر، و تا و تیکرا بيره عمس پين پريا
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 .حق اسالم، امام و انقالب بر ملت ایران11-7

أنمينی عظيرهبری امام خم به هکخود  ميعظ ران، با انقالبيملت و دولت ا و ادامۀ  الشددّ
ا  يران را برافراشدت، عز  و استقالل مّلی خود و ريخّا و راه او، پرچم عظمت اسدالم و ا

فزون ران از فساد روزايت انقالب اسالمی، ملت اکافته است. به بريوی خود را بازيدوبارر تار
 افت و نشدداطيا ندا  يکاسددی و وابسدتمی به امريو انحطاط علمی و اخال ی و اسدتبراد سد

ت و يفاکمآب و بی رکهای نوت مهرهيمکی را دوباره به دسددت آورد. از رازنرگی و سددازنرگ
ز رانی دلسويومتی مردمی و مرکار و مستبر و ظالم، خالص شر و رکن و فاسدس و برير اميی
ه ک ،اش راهای خرادادهشور و مناب، مّلی و ثرو کافت. سرنوشت ين ياردان و مؤمن و امکو 

ه بر اثر کار و سازنرگی را کروی ابتيشر، خود به دست گرفت. نمیمانمان یار  يلۀ بيبه وس
ره شره بود، در خود يشکود کها به خمودگی و رضعف و فساد پادشاهان خاان و وابسته، سال

های بلنر افتادگی، گامهای علمی و عملی، به جبران دو  رن عقبرانيرد و در همۀ مکزنره 
اله، سر روشدن را با تدربۀ دوران نوزدهکو عزم  اط، و ف ز همت بلنرينره نيبرداشدت و برای آ

و  رانیيا ، بر گردن اير آن، رس ريبکچراغ راه ساخته است. اسالم و انقالب اسالمی و امام 
ن راه روشددن و حددراط ياد نوواهر برد و ايقت را از ين رقيران دارنر، و ملت و دولت ما ايا

 م را از دست نوواهر داد.يمستق
ران  رم نهاد، به ياسی ايسۀ ش در ححنيم  رن پيه در نکی يهان ساليا از اوليکامرم يرژ  

های رد، دولتکت يم فاسر و ضر مردمی پهلوی رمايرد، از رژکانت يرانی جفا و خيران و ايا
را  و و مناب، ملیيخود را بر ملت ما تحمر ار آورد، ارادکرمآب را بر سر کف و نويوابسته و ضع

بار نفت و سالح، ربود، س معامال  خسار ين ملت را از طريمی از ايرو  عظرد، ثکیار  
ن را گران آندهکتی شاه و شيخود گرفت، دسدتماه ضّر امنۀ ران را در  بتديروهای مسدّل  اين

های مسددلمان، از جمله اری از ملتيران و بسدديان ملت ايدآموزش داد، موجدب اختالف م
وب نهتت اسالمی در کم شاه در سريرد، با رژکج ين تروراياعراب شر، فساد و فحشا را در ا

 رد!کی ياری و آن را راهنماکمقاط، گوناگون، هم
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ه کرد کفا میيرا ا نقشی ا همانيس بود و در دنيطور مشوص دولت انملروز دشمن بهالبته آن
ی، دخالت در امور يگشاانرازی، جهانسدلطه، دسدت هانر. هرف آنکفا میيا ايکامروز امر

قا و هرجای يا و آفريهای آسددملت نمه داشددتنهای ملی و عقب رن ثرو کيها برای مملت
ر آن راهی يره، مشروطه را به یيچيهای پهای اول با اسدتفاده از روشمر بود. در همان  رميد
 منحرف -ۀ اسالمير سدايآزادی در زعنی راه اسدتقالل و ي -رده بودکت که ملت برای آن ررک
ردنر، بعتددی را ترور کردنر، بعتددی را اعرام کردنر؛ بعتددی از رهبران مشددروطه را متهم ک
وذ ادی خودشان، فتا را تحت نفيلۀ ايوسردنر و با یویاگری بهکن ينشردنر، بعتی را خانهک

لت م ميت عظکها برل فن مشروطه و ررسدیيه گذشدت، انملکگرفتنر. ده پانزده سدالی هم 
ار آوردنر. ملت تدربه نراشت؛ رّتی رهبران هم کخان پهلوی را سرعنی رضدايران را زدنر؛ يا

رگ، ت بزکن ررينر؛ لذا آیاز اکار خودش را بکن دشددمن توانسددت يتدربه نراشددتنر؛ بنابرا
ن ين ملت مظلوم و با ايار توانستنر، با اکن مر  هر ير افتاد و در طول ايهشدتاد نود سال تأخ

ت مو سرنوشکه مک -مانه رايبۀ ه سلطکنيار آوردنر، برای اکها را سدر ردنر. پهلویکشدور ک
 دانسددتنر ملت باننر؛ و چون میکو يبر ملت تحم -اه ملت پس از اسددتبراد داخلی بوديسدد

را  شددرفتيملت به پۀ ار حدداد انيه اشددتهای بسددکنيا آشددناسددت، برای ايهای دنشددرفتيپ
 قِت تمرن یربیيردنر و رقکای زرق و برق تمرن، سددر ملت را گرم فروبوواباننر، با ابزاره

ای ردنر و ملت را به ظواهر سرگرم ساختنر؛ مدو بچهکغ ياز او در -شرفت بوديه علم و پک -را
ن و يجای دادن یذای دارای پروتئن اسددت سددراغ یذا برود؛ اما بهکه گرسددنه اسددت و ممک
ار را با ملت کن ينر؛ اکرا نيلی پيمر مين ببرنر تا ديش را از بيی اشددتهاکنم کن، با پفيتاميو
 ردنر.ک

ب نه برای انقاليه زمکنيمانه گذرانر تا ايبۀ های ناشی از سلطن ملت در سوتیيها اسال
ر رر ، با اراده و عزم راسددخ و نافذ در همۀ دلکياسددالمی آماده شددر. رهبری ر ها، در م، پ 

رده بودنر؛ لذا انقالب کرا ير؛ ملت هم تدربه پران شدديدان مردم بده وجود آمدر و وارد ميدم
اثر مانر؛ چون ملت و رهبران در انقالب ن دفعه ترفنر دشددمن بیيو گرفت و اکاسددالمی شدد
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مانمان ين بيمکدانستنر مشروطه، رهبران و مردم نمیر رده بودنر. در دورکرا ياسالمی تدربه پ
 ای  بوليرنر و مهيخودشان را برچاست؛ لذا رصارهای  کهای  بلی چقرر خطرنابا آمادگی

ن دفعه در يرد. اکشددور کن يار خواسددت در اکرملۀ دشددمن شددرنر؛ دشددمن هم آمر و هر 
ت، هم ملت ما، هم رهبران رورانی ما و هم يمشروطۀ از تدرب هانقالب اسدالمی، با استفاد

های مان، ارزشيعنی رصددار اي -ر رصددار معنویيه باکرنر يران حددادق ما فهمکفروشددن
 م نمه دارنر.کهای دشمن محرا در مقابو توطئه -راریيانقالبی و رصار ب
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 . مفهوم شناسی دشمن 1-1

ورزان، هر کس که با راکميت نظام مسدتقو مردمی دينی موالف است، دشمن است. طم،
وابسددتمان، مايلين به فسدداد و کسددانی که از یارتمران، سددودجويان، زرانروزان، زورگويان، 

نر. البته در ردس اينها دشددمنان ابيننر، دشددمنراکميت فرهنگ دينی زيان شددوصددی می
انر. امريکا بيش از همه از تشددکيو رکومت خارجی هسددتنر که بيش از همه ضددرر ديره

رگ های بزطور، کمپانیها همينحددهيونيسددت بينراسددالمی خسددار  دير و هنوز هم می
طور، ی موتلف همينهددابوشبندروبدارهدای گونداگون در طور، بیجدهداندی هدمديدن

 .نرااينها دشمن ۀطور. همهای برای ثرو  ملی هميندوختهکيسه

مباحث گفتار اول

مفهوم شناسی دشمن

مفهوم جنگ نرم

انواع دشمن

نمفهوم جهاد و مبارزه با دشم

توطئه دشمن

سیاست دشمن

علت خصومت دشمن
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خواهنر به حور  انقالب پنده بزننر. نمی دشدمن هستنر؛ اما دايماً  ها،بعتدی دشدمن
انمشددت فرو کننر و پنده  خواهنر در چشددم انقالب و نظام اسددالمیمی نه، دايمها بعتددی

ها بينی بعتی از اينها کسانی هستنر که بسيار تنر و داغ، خيلیمی کنی،می بزننر. و تی نماه
شود. البته از چوِب محکم می ی که از روی خس و خاشاک بلنرارا  بول نراشتنر؛ مدو شعله

رارد، شعله شدود؛ اما از خس و خاشاک هم که هيچ چيز نمی مفصدو بلنر ۀهم گاهی شدعل
خوابر. گاهی ما کسددانی از اين  بيو داريم؛ ايمان اينها مسددتقر می شددود، ولی فوراً می بلنر

به يک استررل محکم است. همان طور که عرض ۀ نيست؛ مستودع و زوال پذير و برون تکي
کرديم، اين ايماِن زايو شددره اين طور نيسددت که و تی بوواهر برود، زنگ بزنر و خبر کنر و 

 ترريج انسددانه خوانم؛ بنمی شددوم و نمازمی وير رفتم و از اين سدداعت من ديمر کافربم
شدود که چمونه اين ايمان از او زايو شر. خيلی باير مرا ب بود و به نمی فهمر و ملتفتنمی

 .خرا پناه برد

 . مفهوم جنگ نرم1-2

ۀ ه وسيلدروغ، بۀ وسيلنفوذ، به ۀ ابزارهای فرهنمی، به وسيلۀ جنگ نرم؛ يعنی جنگ به وسيل
که ده سددال ای ای که امروز وجود دارد، ابزارهای ارتباطیپراکنی؛ با ابزارهای پيشدرفتهشدايعه

 بو و پانزده سدال  بو و سدی سال  بو نبود، امروز گسترش پيرا کرده. جنگ نرم يعنی ايداد 
به يکريمر بربين ه مردم را در يک جامعه نسددبت . ]اين[ کهای مردمها و ذهنترديدر در دل

ای پيرا کننر، با اين بهانه بين مردم ايداد يک بهانه ،کنندر، بدردل کننر، اختالف ايداد کننر
 .اختالف کننر

 . انواع دشمن1-3

ما دو دشدمن داريم: يک دشدمن، دشدمن درونی اسدت؛ يک دشمن، دشمن بيرونی است. 
های بری صلتتر اسدت. دشدمن درونی چيست؟ دشمن درونی خدشدمن درونی خطرناک

اسددت که ممکن اسددت ما در خودمان داشددته باشدديم. تنبلی، نشدداط کار نراشددتن، نااميری، 
 های افراطی، بربين بودن به ديمران، بربين بودن به آينره، نراشتن اعتماد به خودخودخواهی

 .اينها بيماری استد  نه به شوص خود و نه به ملت خودد 
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المللی؛ بين ۀاين هرف ما عبار  اسدت از نظام سلطو اما دشدمن بيرونی. دشدمن بيرونِی 
گوييم اسدتکبار جهانی. اسدتکبار جهانی و نظام سلطه، دنيا را به يعنی همان چيزی که به او می

گران از مناف، خود پذيران تقسديم ميکنر. اگر ملتی بوواهر در مقابو سلطهگران و سدلطهسدلطه
کننر آورنر و سددعی میکننر؛ روی او فشددار میگران با آن ملت دشددمنی میدفاع کنر، سددلطه

خواهر مستقو و عزتمنر و مقاومت او را در هم بشدکننر. اين، دشدمِن يک ملتی اسدت که می
گران نرود؛ اين دشمِن بيرونی است. امروز مظهر اين آبرومنر و پيشدرفته بشدود و زير بار سدلطه

 کا.امرير ی ايار  متحرحهيونيسم جهانی و دولت کنونۀ دشمنی عبار  است از شبک
جبهه دشمن، یير از آن آدم یافلی است که خودی هم هست؛ منتها بيچاره دچار یفلت 

کنر و در مقابو نظام ای پيرا میای، عقره و کينهشددود؛ بر اثر رادثهو اشددتبداه و فريدب می
آن دشمن  ايستر. اين،ايستر؛ در مقابو امام و راه امام میايسدتر؛ در مقابو سون رس میمی

احدلی نيست؛ اين يک آدم فريب خورده است؛ اين يک آدم  ابو ترّرم است! دشمن احلی 
در خار   ]اما[ دهرگيرد، اما خودش را نشان نمیآن کسدی اسدت که پشدت سر اين  رار می

عنوان يک عتددو وفادار سددازمان در جبهده جهدانی، در جبهه بين المللی، به؛ کشددور چرا
ار است؛ ررف هم کاو آشر اماًل چهرک هايا موسداد حهيونيست جاسدوسدی سديای امريکا،

 ن دارد،يه او برای مبارزه با اسالم و مسلمکی را هم يهازهير؛ انميگوس را هم میيزنر، رقامی
ومت  رار کا ترار ر کشددور اسددت، خود را دِم چکه داخو کاو ۀ نر؛ اما آن دنبالکان میيب

ی به که متّ کومتی اسددت کومت مقترری اسددت؛ رکومت، رکن ريه اکدانر دهر. مینمی
ومت کن ريمان مردم اسددت. از ايی به اکی به محّبت مردم اسددت؛ متّ کآراِء مردم اسددت؛ متّ 

واسطه، با دو واسطه، با سه واسطه،  يکدهنر؛ ررفشان را با ترسنر و خودشان را جلو نمیمی
 بيرورانی است، اما یافو و فر يکر طرف ينيبو ت میيکزننر. های یافو میاز زبان آدم

د فر يکا يره؛ يشينرير ارسداسدا  شره و نيدانشددوسدت، اما اسد يکا يخبر؛ خورده و بی
انًا دچار عقره و يا اريمعمولِی رّتی انقالبی اسدت، اما زمان را نشناخته، دشمن را نشناخته، 

ررف خودش چاره ين بيشددود؛ اما ان فرد خار  میيای شددره اسددت. ررف از زبان انهکي
 ست؛ ررف دشمن است!ين
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در شدناختن دشمن، دچار اشتباه نوواهيم شر؛ اين را دشمن برانر! خيال نکنر که اگر  ما
کنيم و لوح و معّمم را وادار کردنر که ررفی بزننر، ما اشددتباه میآمرنر و چنر نفر آدم سدداده

هان خود را پشت پرده پنکنيم که دشدمن ما اينها هستنر! اينها کسی نيستنر! دشمن، خيال می
کنر شناخته نشود! می دهر. دشمن سعیآير و خود را نشان نمیکنر. دشمن که جلو نمیمی

آير، يک عامو اسدت؛ ممکن است کنر و به خيال خود جلو میآن کسدی که سدينه سدپر می
 .خودش هم نرانر عامو است

 مفهوم جهاد و مبارزه با دشمن .1-4

گويی می دهر.نمی ان فارسدی، جنگ و ستيزه گری معنای مبارزه راجهاد يعنی مبارزه. در زب
 سددياسددیر کنم، مبارزمی اجتماعیر کنم، مبارزمی علمیر کنم: مبدارزمی من دارم مبدارزه

اينها مبارزه اسددت و معنا دارد. مبارزه يعنی تالش ۀ کنم؛ هممی مسددلحانهر کنم، مبدارزمی
رنيرو در مقابو يک مان، يا يک دشمن. اگر هيچ مانعی در مقابو انسان نباشر، مبارزه وجود  پ 

ر از بنزين سفر کنر؛ اين را ر نرارد. در جاد آسفالته، انسان پايش را روی گاز بمذارد و با باک پ 
گوينر. مبارزه آن جايی اسددت که انسددان با مانعی برخورد کنر، که اين مان، در نمی مبارزه
شود موان، طبيعی. اگر انسان می طبيعی،های جبهه شود دشمن؛ و درمی انسانی،های جبهه

شود مبارزه. جهاد در زبان می با اين موان، درگير شدود و سعی کنر آنها را از ميان بردارد، اين
عربی عينًا به همين معناسددت؛ يعنی مبارزه. جهاِد در  رآن و رريث هم به همين معناسددت؛ 

کنر، يک می يک جا با جنگ مسلحانه تطبيسجا به معنای جنگ مسدلحانه نيست. البته همه
 .کنرمی جا هم با جنگ یيرمسلحانه تطبيس

 . توطئه دشمن1-5

مردم، اين انقالب را به پيروزی رسانرنر. رکومتی را خود اين مردم به وجود آوردنر که ررف 
شمارم؛ نه مصال  کشورها و گوير، من مصال  اين ملت را محترم میاّولش اين است که می

خواهر باشددر. در باب سددياسددت خارجی و ارتباط با دنيا، های ديمران را؛ هر کس میدولت
]بنابراين[ انر. ررف اسداسدی نظام جمهوری اسدالمی، اين اسدت. از اين موضد،، عصبانی

ايندور نيسددت که شددما خيال کنير توطئه نسددبت به اين کشددور، يک توهم اسددت؛ نه، يک 
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شددود. ممکن اسددت آن کسددی که در جهت آن طئه میوا عيت اسددت؛ از همه طرف دارد تو
فهميرِن اين هم ، گيرد، خودش احاًل نفهمرها در داخو کشدور محور ررکت  رار میتوطئه

فهمنر دارنر ها اين ذکاو  را نرارنر. ما آدمها را تدربه کرديم؛ نمیخواهر. بعتیذکاو  می
که آنها بفهمنر يا نفهمنر؛ براننر  کنرر صنر. ولی، اين وا عيت را عوض نمیبه سداز کی می

 .ها وجود دارديا نراننر. اين توطئه

 . سیاست دشمن1-6

ملت ايران باير برانر چه کار بزرگی اندام داده اسددت. طبيعی اسددت که در چنين شددرايطی، 
دشددمندان همه هّمت خود را عليه نظام جمهوری اسددالمی متمرکز کننر. چمونه اين کار را 

های داننر. کودتا و روشمی برنر؛ خودشددان همنمی نظامی کاری از پيشبکننر؟ با رمله 
برنر. يک راه برای آنها بيشددتر با ی نمی براندرازی را تدربده کردندر و ديدرندر کاری از پيش

های موالف با اسالم را مانر و آن اين است که در درون ملت نفوذ کننر؛ افکار و انميزهنمی
اروا گويی نسددبت به انقالب اسددالمی گسددترش دهنر؛ بترريج همراه با تهمت و اهانت و ن

ها وادار به های مردم را نسددبت به سددرچشددمه جوشددان و فّياضددی که آنها را در طول سددالدل
احلی آنهاست. های ريزیررکت و مقاومت کرده اسدت، سرد کننر. اين جزو کارها و برنامه

خواهيم نظام اسددالمی انر ما میر و گفتهانتعبير کرده« فروپاشددی»خود آنها از اين ررکت به 
زل های انقالب دچار تردير و تزلفروبپاشر! فروپاشی يعنی چه؟ يعنی ملت را نسبت به آرمان

 .و دودلی کننر و مردم پشتيبانِی رزم را از نظام نراشته باشنر. اين، سياست دشمن است
م را متمحو کننر اين است که جمهوری اسالمی؛ اين بنای مستحک ]خواست دشمن[ 

 شددود ومی و از بين ببرندر. اگر بتوانندر چنين کداری بکنندر، برای مسددلمدانان عالم تدربه
ای دارد! ما زرمت بکشيم، کشته برهيم، اين همه مشکو برای خوب؛ چه فايره»گوينر: می

خود درسددت کنيم و آخرش هم بعر از پنج سددال، ده سددال، پانزده سددال، مدو ايران شددويم. 
شدود. خطر از سدر دشمن، می اين يک تدربه« اسدالمی از بين رفت، تمام شدر. جمهوری

راه دوم که به خيال آنها از راه اّول ؛گردد. اين تحليو آنهاسددتمی خيال خودش، برطرفبده
آسانتر است؛ اما همان اثر را دارد، اين است که کاری کننر جمهوری اسالمی بمانر، لکن با 
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نار بياير و دست از شعارهای موالف خود بردارد. اگر اين کار کددد  دشمن ديروزددد  استکبار
هم اندام گيرد، باز خطر از سدِر استکبار برطرف شره است. چرا؟ چون سازش و کنار آمرن 

 انرکه در همه جای دنيا روريه پيرا کردهد  جمهوری اسالمی با استکبار، روريه مسلمانان را
َکننر، می ها جانای نرارد! ملتفايره»خواهنر گفت: دچار ضربه و حرمه خواهر کرد و ددد 

شددونر. ببينير چه می کشددنر، بعر رهبران، مدو رهبران جمهوری اسددالمی ايرانمی زرمت
 .باز خطر از سِر استکبار برطرف خواهر شر« نهايت تن به سازش دادنر!کردنر! در

 . علت خصومت دشمن1-7

انر؛ نه، تراشی کردهدشمن مسؤورن انقالب يا امامکننر می ای خيالچيست؟ عّرهها دشمنی
آن را یصب ها کلفت و ظالمی سالای داشته باشير که گردن تديه اين نيسدت. اگر شدما خانه

کرده باشدر، بعر شما با اسناد و مرارک به مراکز  انونی مراجعه کنير و ايستادگی کنير تا خانه را 
شود شما را مالمت نمی شدما دشمن خواهر شر.پس بميرير، طبيعی اسدت که آن یاحدب با 

تراشی نيست. اير رّس خود را بميرير؛ اين دشمناير؛ شدما خواستهتراشدی کردهکرد که دشدمن
کردنر. می خواستنر،می ای در مقابو بيمانمان پهن بود و بر سر اين خوان يغما هر کاریسدفره

 گيرنر و یيظ پيرامی شونر و کينه بر دلمی انقالب اين سفره را جم، کرده؛ معلوم است دشمن
 .کننر. اين انقالب در دنيای اسالم و دنيای عرب اميرها را زنره کردمی
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 گفتار دوم: 
 ضرورت شناخت دشمن

 

 

 .اهمیت و لزوم دشمن شناسی2-1

همه کارهای ما، يک نوع مبارزه است. زنرگی، ميران مبارزه است. شما در خانه خودتان هم 
نشدسدته باشير، مدبورير چالشی را بر خودتان تحميو کنير تا بتوانير تنّفس کنير و ادامه که 

اش کنر؛ شددوصددی و عمومیمی کنر؛ کوچک و بزرگش فرقمی ها فرقريا  دهير. مبارزه
انر. اين کنر؛ همه در رال مبارزهمی فرقاش گيری انسدانی و ضّرانسانیکنر؛ جهتمی فرق

کنر و در می ، يک وا عيت است. انسان راهی را انتواب«و جهاد   قيدة  َع  ياةُ الَح  ماانَّ »انر که گفته

ضرورت شناخت دشمن

اهمیت و لزوم دشمن شناسی

دشمن شناسی اولین قدم مبارزه

لزوم تمرکز بر دشمن شناسی

لزوم شناخت ابعاد و روش دشمن

شناسایی به موقع و اطالع از حضور دشمن

بصیرت الزمه شناخت دشمن

پایان ناپذیری توطئه دشمن علیه انقالب اسالمی
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شود. زنرگی اين است. اين مبارزه عليه کيست؟ فلش اين می آن راه مشدغول چالش و مبارزه
مبارزه را به سددمت چه کسددی باير  رار داد و جهت مبارزه کرام اسددت؟ يعنی در اين مبارزه، 

خرای اين ک عبار     .ه دشمن کيست مهم استا 
از شدناختن دشدمن، شدناختن دشدمنی و روش دشمنی کردِن اوست. اگر انسان تر مهم 

 شددود، رواس خود را جم، خواهر کرد. همه، دشددمن رامی برانر دشددمن از چه راهی وارد
شناسنر. امروز دشمن ملت ايران و دشمن استقالل و آزادی او، دولت استکباری و متکّبر می

 .تامريکاس
شناسی و فريب نووردن از دشمن است. اّولين کار دشمن اين يک عنصدر ديمر، دشمن

کنر هيچ دشددمنی وجود نرارد! چطور نظام اسددالمی دشددمن نرارد!؟ می اسددت که تبليغ
متمادی، محروم کرده است؛ معلوم است های سدال ۀرفتيغمابه رخواران را از اين سدفرجهان

 هرکاری کهد  در تبليغا ، در محاحره ا تصادیدد  کننرمی بينيم که دشمنیمی که دشمننر،
 .گوينرمی کننر؛ حري  هممی تواننر در تقويت دشمن عليه نظام،می

 .دشمن شناسی اولین قدم مبارزه2-2

کنر خود را دوسددت جلوه دهر و می اسددت. دشددمن سددعیتر شددناختن دشددمن از همه مهم
ار ضّريت با حهيونيسم را در ميان بعتی از که شعرا عوض کنر؛ کمااينها شدعارهای ملت

مردان عرب، تبدريدو به يک شددعار انحرافی کردنر! يکی از کارهايشددان تبريو کردن دولدت
شدود که دشدمن را درست نشناسر، يا دچار فساد و می شدعارهاسدت. ملت و دولتی تسدليم

و ت آنددد  دارم که من اين توحيه را به جوانانددد  بربوتی باشدر؛ اما اگر دشمن شناسی بود
گاهانه خواهر، به فتو می ای خواهر بود و آنچه که دشدمنشدعارها، شدعارهای روشدن و آ

 .آوردنمی آن را در ميان ملت ايران به دست ،پروردگار
ام. ام و راج، به دشمن ححبت کردههای خود بارها از دشمن اسم آوردهمن در حدحبت

ه دادنر؛ گفتنر يا فهمانرنر که شما چرا مرّتب ببعتی نسبت به اين رويکرد، رّساسيت نشان 
گويم که اگر فرض کنيم می ام و اکنون همپردازير. من در جواب آنها هميشه گفتهمی دشمن

دشدمنی بر سر هر راهی وجود دارد، خردمنرانه نيست که انسان دشمن را نبينر و وجود او را 
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سدت، اين لزومًا به اين معنا نيست عرم فرض کنر. اگر فرض کنيم که دشدمن در کمين ما ني
 .شود، باير او را شناخت و از او بررذر بودکه او در کمين ما نباشر. اگر دشمنی فرض می

 . لزوم تمرکز بر دشمن شناسی و دشمن ستیزی2-3

دشدمن سدتيزی، مشدّوص کردن دشدمن احلی و متمرکز شرن روی دشمنان احلی، از ديمر 
شددود می احددلی را بيابير و به مردم معرفی کنير. سددعیمسددااو مهّم اسددت. بمردير دشددمن 

موتلف گفته بودنر که امروز های تراشددی شددود. بنره شددنيرم که بعتددی از افراد جناحدشددمن
ای که همه دشمن احلی ما، جناح مقابو ماست! خطای بزرگی در جامعه است که در مدموعه

دشددمن احددلی خود را جناح مقابو  يک جناح،انر، معتقر به اسددالم و انقالب و نظام اسددالمی
بار است. اگر اين ررف  اام به ذهن يک نفر يا ده نفر يا حر نفر باشر، برانر. اين خيلی تأّسف

حددور  يک فرهنگ درآير و در طور خيال کننر؛ اما اگر اين بهگوير به جهّنم! بمذار آنمی آدم
ر شر. لذاست که بايستی روی ای از مردم جا بميرد، چيز خيلی خطرناکی خواهذهن مدموعه

شما اين[.]بنابردشدمن احلی متمرکز شر و او را معرفی کرد و مردم را به ستيزه با او تشويس نمود
کنير. یم ببينير نقطه  ّوتتان چيست و روی آن تکيه کنير؛ چنان که در ميران جنگ همين کار را

کنير و رمله را می مقابو پيراگاه را در حفوف طرف يابير، رخنهمی يعنی نقطه ضعف طرف را
نمايير؛ و اگر بتوانير نقاط  ّوِ  طرف را از بين ببرير، به اين می بر نقاط ضددعف طرف متمرکز

ير گ پردازير. فرض بفرمايير اگر دشددمن هواپيماهای بسدديار تيزپروازی دارد، برای زمينمی کار
ر زرهِی بسديار مسدّلطی دارد، شما کنير. يا اگمی تان را تقويت کردن او در منطقه، ضدّر هوايی

گير شود. در مبارزا  نظامی، اين  اعره کّلی است و کنير تا او زمينمی تان را مدّهزضّر زرهی
کننر. در دنيای سياست نيز همين طور است. می جهان، در نبردها چنين کاریهای همه ارتش

اط  ّو  و نقاط ضددعفی دارد. اسددتکبار به کشددور ما نماه کرده و ديره اسددت که ملت ايران نق
توانر نقاط  ّو  را از جا که میخواهر ضدمن رّراکدر استفاده از نقاط ضعف، تا آنمی بنابراين

اگر در جمهوری اسالمی، .]درنتيده[بين ببرد و مان، اسدتفاده اين ملت از نقاط  ّو  خود شود
 داریرقايس توّجه و خويشتن به اينددد  اعم از علما و امرايشانددد  مسؤورن، زبرگان و نوبمان

را ها کننره دنيا آنهای گمراهو مطام، دنيوی نسازنر؛ جاذبهها کننر؛ خود را اسير هواها و هوس
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تزلزلی ها مفتون خود نکنر؛ ارعاب و تهرير دشددمنان، آنها را از ميران خار  نکنر و در اراده آن
ده عظيم ملی را که در اين کشددور وجود وجود نياورد، هيچ  ررتی نوواهر توانسددت عزم و ارابه

که دشمنی نباشر، دارد، انرکی موروش کنر. دشمن وجود دارد و يک وا عيت است. انتظار اين
خواهر به می کنر ومی که دشمن، دشمنی نکنر، یلا است. دشمن هست و دشمنی هميا اين

 همه ابزارها هم اسددتفادههمه مناطقی که برای او سددود ماّدی در آن هسددت، پنده بينرازد؛ از 
کنر، اين اسددت که اّمت اسددالمی  رر و اهميت و توان و می کنر. آنچه دشددمن را مأيوسمی

بفهمر و  رر  د  که ميان او ورر  باشر و تیدد  های خود را بشناسر و عظمت خود راارزش
 .را که خرای متعال در او  رار داده است،  رر برانرای ايستادگی

 خت ابعاد و روش دشمنی دشمن. لزوم شنا2-4

ی ما اين اسددت. امروز روشدنی بشدناسديم و بشدناسدانيم؛ وظيفهه ما باير جوانب اين توطئه را ب
گوايم بکلی منتفی اسددت، اما خيلی محتمو نمی دددد جنگ نظامی با ما خيلی محتمو نيسددت

ست؛ نيتر لکن جنمی که وجود دارد، از جنگ نظامی اگر خطرش بيشتر نباشر، کمددد  نيسدت
خواهر. در جنگ نظامی دشددمن به سددراغ سددنمرهای نمی اگر ارتياط بيشددتری نوواهر، کمتر

کنر منهرم بکنر تا بتوانر در مرز نفوذ کنر؛ در می آيدر، مراکز مرزی ما را سددعیمرزی مدا می
شدود در دنيا، دشددمن به سراغ سنمرهای جنگ روانی و آنچه که امروز به او جنگ نرم گفته می

ها و ارکان پايه ها،عزم ها،معرفت ها،را منهرم کنر؛ به سددراغ ايمانهدا آيدر کده آنیمعنوی م
را منهرم بکنر و نقاط ها آير که اينمیها اسداسدی يک نظام و يک کشدور؛ دشدمن به سراغ اين

يک نظام را به تهرير تبريو های  و  را در تبليغا  خود به نقاط ضددعف تبريو کنر؛ فرحددت
دشدمن را بشددناسددير، ادامه حددفوف دشدمن را در داخو کشددور بشددناسددير، ]بنابراين باير[.کنر

در داخو کشور را هم ها دشدمنی را بشدناسدير، تبريو شدره و ترجمه شدره آن روشهای روش
های کشور، در بشدناسدير. در داخو دانشدماه، در داخو دبيرسدتان، در متن جامعه، در فّعاليت

خواهر در اين کشور و می امه رتدور استکبار را بشناسير. استکبارمطبوعا  و در تبليغا ، اد
اسالمی نباشر و « معروف»در ميان اين ملت، ايماِن عميس نباشدر، سدرگرمی به شهوا  باشر، 

خواهر در داخو کشددور، تنبلی و می اسددت، رايج باشددر. اسددتکبار« منکر»آنچه از نظر اسددالم 
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الح امور ا تصادی و اجتماعی و فرهنمی مردم نباشر. بيکارگی باشدر، سدازنرگی و ابتکار و اح
خواهر پيشددرفت علم و دانش در کشددور نباشددر، تحقيقا  نباشددر، کالِس درس می اسددتکبار

المللی از يک نظامی ناراضددی و ناخشددنود باشددنر، يکی از و تی  ررتهای مسددتکبر بين؛نباشددر
رحدت انتوابا  بشونر، بعر در آن هاای که يافتنر و عمو کردنر، اين اسدت که منتظر يک فراه

 فرحدت انتوابا ، اگر کسدانی که مورد رضای آنها نيستنر، بر سر کار آمرنر، و آنهاای که آنها
خواهنر، بر سدر کار نيامرنر، آن و ت با يک ررکت نمايشِی مردمی، اوضاع را برگرداننر؛ با می

آن چيزی را که  ها،خيابانۀ ححنشعارهاای گروهی از مردم را توی ححنه بکشاننر، با فشار در 
 .شناخته شره است ۀبا  انون به دست آمره است، با خشونت دگرگون کننر. اين يک نقش

 موقع و اطالع از حضور دشمن. شناسایی به2-5

علم و تقوا هم دارنر، اما در ها يکی از اشکار  کار ما، نشناختن وض، زمانه است. بعتی 
و سدنمری را که باير در آن بايسدتنر و کار کننر، بشدناسنر؛ مدو  تواننر جايماهنمی عين رال

کنر و جهت دشمن می خودی و دشمن، سنمر و جايماه خودش را گم ۀکسی که در بين جبه
ريزد. نشناختن می گيرد، اما گاهی آتش را روی سدر دوسدتانمی کنر؛ آتش هممی را اشدتباه

 تمرکز و خا نماه و امتراد تير دشمنۀ نقطفتای جغرافيای سياسی و فکری دنيا و همچنين 
ۀ کنر. باير در زمينمی ما را خيلی دچار اشکالد  شوداو پرتاب میۀ که از کمان رقر و کيندد 

گاهی درست کنيم؛ خود را پاکيزه کنيم ۀ علمی کار کنيم؛ در زمين سياسی هم برای خودمان آ
دم در طول اين سی سال دشمن با اين مر ؛چه کسیو از لحاه شوصی هم اهو تزکيه باشيم

تر ما سددراغ داريم برای دشددمنها اول، آمريکا و حددهيونيسددم. از اينۀ بوده اسددت؟ در درج
دنيا در های جمهوری اسالمی؟ از روز اول، دولت آمريکا و رژيم حهيونيستی و حهيونيست

ها نان، اينترين دشممقابو نظام جمهوری اسالمی ايستادنر. امروز هم رقًا و انصافًا دشمن
های یربی گاهی يک ررفهای بينم بعتددی از دولتمی کنم،می هسددتندر. بنره که نماه

مسلطی هستنر ۀ هاينر؛ عامو، همان طبق زننر؛ اما محرک، حهيونيستمی معناایربِا بیبی
هاينر که دارنر  که بر رکومت آمريکا و دولت آمريکا و انتوابا  آمريکا هم مسددلطنر؛ اين

 .ترين دشمنان ملت ايرانشرنر دشمنها کننر. خوب، پس اينمی گردانیححنه
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گوينر شما می گوييم توطئه،می گوينر دشمن چيست؟ و تیمی گوييم دشمن،می و تی 
 شددود با پاک کردن حددور  مسددأله،  تدديه را تمام کرد.  تدديه که رونمی بربين هسددتير!

گذارم، به می اين را با  شر دانشماهی در ميان که منشود؛ باير فکر کرد. البته عّلت ايننمی
خاطر اين اسدت که برای دانشدماهی ارترام  االم. من ارزش دانشدماه را برای کشور با همه 

 توانر به يک کشور ارااه شود، تأمينمی کنم. دانشماه نقطه او  خرماتی را کهمی وجود رس
 .کنر. دانشماه برای کشور، بسيار مهم استمی

 از بين بردن ورر  و چمونمی ورود دشددمن را بشددناسددير و با آن مقابله کنير.ی هاراه
انقالب و رمايت از نظام و ارساس حارب انقالب و کشور بودن را های رتور در ححنه

که البته به فتو -رفظ شرها راز احلی اين است.اگر اين ملت ما دارنر، رفظ کنير،ۀ که هم
و ريله گرهای عالم،از اينکه ها گر توطئهبزرگ و همه های تمام  رر -الهی خواهدر شددر

 بتواننر به شما ضربه و خرشه وارد آورنر، ناتوان و کوچکنر.

 شناخت دشمن ۀالزم ،. بصیرت2-6

دلسددوزی های خورنر. همين امروز هم در دنيا آدممی بصددير ، زود فريببی هایانسددان
انر. در ايران، امام و حف را تشويص نرادهانر انر؛ دشمن را نشناختههستنر که فريب خورده

اين راه را طی د  همراه بودها که با حبر و مقاومت آند  الشأن ما، به برکت بصير  مردمعظيم
کرد و به موفقيت رسدير. خود او، در ايداد اين بصير  و حبر در مردم، بزرگترين مؤثر بود. 

شددود، انسددان دلسددوزی در پی می ررکتیگيرد، می يی حددور هرجا در انحای عالم مبارزه
کنر، باير برانر که اين راه، با هوشدمنری و بصير  و نيز با می های مردم ررکتندا  توده

در خودتان بصير  ايداد کنير.  رر   ]بنابراين[. شدرنی است و ریيرحدبر و مقاومت طی
بنری ذهنی عه يک جم،جامهای تحليو در خودتان ايداد کنير؛  ررتی که بتوانير از وا عيت

وجود آورير و چيزی را بشددناسددير. اين  رر  تحليو خيلی مهم اسددت. هر برای خودتان به
ای که در طول تاريخ ما مسددلمانان خورديم، از ضددعف  رر  تحليو بود. در حددرر ضددربه

تفسدديری زيادی های بحثها طور بوده که رار ايناسددالم هم ضددرباتی که خورديم، همين
بصدديرتی و بی طور اسددت. نمذارير که دشددمن ازهای گوناگون ديمر هم هميندوره دارد. در
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گاهی ما اسددتفاده کنر و وا عيتی را واژگونه در چشددم بصددير باشددير در  .مان جلوه دهرناآ
خواهر یم شناسايی دشمن. بصير باشير در شناسايی ترفنرهای دشمن. ببينير دشمن چطور

یلا معرفی کنر! البته های بر معرفی کنر، يا با شکوجمهوری اسدالمی را در سدط  جهان 
ای است. اين را باير  بول شرهشدود. تبليغا  دشدمن، انصافًا تبليغا  رسابنمی موّفس که

که بتواننر ررفی را جعو کننر، برای اينمی کنندر؛ ميليداردها درر خر می کنيم. پول خر 
شددان  رارگرفت و با يکی دو واسددطه به گوش کننر که و تی اين ررف بر بال اموا  راديوهاي

طور درسددت کردنر! اينها همينها فردی از ملت ايران رسددير، در دل او اثر کنر. چقرر دروغ
صينی برای اين طور کارها دارنر. لذا هرفشان را باير فهمير. هرف آنها اين است که  متوصدّ

ت را از انقالب دلسرد کننر؛ مّلت ما را از اسالم جراکننر؛ مّلت را از مسؤولين جراکننر؛ ملّ 
را از آيندره جهاد و دفاعش ناامير کننر؛ مّلت را از ميران و مرکز حددحنه مبارزه عقب بزننر. 

 .موّفس نوواهنر شر ها،البته باير براننر که هرگز در اين خواستن

 خواهآزادیهای ناپذیری توطئه دشمن علیه انقالب و ملت. پایان2-7

ارنر هاای دشمن نر نيسدتيم که در دنيا هيچ کس با ما دشمنی نراشته باشر. آن ملتما ملتی 
کنر، می کده ارزش وجودی ندرارندر. ملتی که راهی دارد، هرفی دارد، کاری دارد، تالشددی

کنر. البته دشمن داريم تا دشمن. دولت آمريکا هم در دنيا خيلی دشمن می دشمنانی هم پيرا
هاينر که متنفرنر، مکّررنر، از دولت ها. ملتريکا کيسددت؟ ملتدارد؛ اما دشددمن دولت آم

تداوز و تعرض به کشورها از ۀ آير. چرا؟ به خاطر اينکه دولت آمريکا سابقآمريکا برشان می
اش ثبت شره است. در طول پنداه پنداه سدال، شدصدت سال  بو از اين تا امروز در پرونره

کشور را مورد تداوز نظامی خودش  رار داده؛ سدال گذشته، دولت آمريکا نزديک به شصت 
اين شوخی است؟ اين کم است؟ خوب، پس او هم دشمن دارد، نظام جمهوری اسالمی هم 

دارهای مستکبر، سرمايههای دشدمن دارد. دشدمن نظام جمهوری اسدالمی کيسدت؟ دولت
؛ اين های جاسوسی یرار و سفاک. بنابراين دشمن هستحهيونيست، دشمنان بشر، دستماه

زدن به انقالب و اسالم، از يک دشمن، برای ضربه.کننرمی کننر، تالشمی دشدمنان فعاليت
آير. باير چشددمتان را باز کنير، متوجه باشددير و دشددمن را های موتلف میآير؛ از راهراه نمی
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همه باير براننر که  .بشدناسدير. امام بزرگوار، اين خطوط را برای ما درسدت مشوص کردنر
دشددمن نسددبت به انقالب تمام نشددره اسددت. بزرگ و کوچک ما، زن و مرد ما، عالم و  ۀتوطئ

رساب بياورنر. هر کراِم ما های انقالب بهجاهو ما، همه باير خود را سرباِز مراف، از ارزش
جا را سددنمر برانيم. اگر اهو جهاد باشدديم، هرجا هر جا مشددغول خرمت هسددتيم، باير آن

 .هستيم، سنمر است
  



 213 شناسی   سوم: دشمن فصل

 
 
 

 گفتار سوم: 
 برنامه ریزی و اهداف دشمن

 

 

 گریالهی و ترویج اباحیهای .کمرنگ کردن آرمان3-1

اگر اين ملتی که با نيروی ايمان و با شداعت ناشی از ايمان توانسته کار بزرگی را اندام دهر، 
کنر؟ خودتان فکر کنير. راه یلبه دشمن بر می يک دشدمن داشدته باشدر، اين دشمن چه کار

ين ملتی چيست؟ راه یلبه دشمن اين است که اين عامو معنوی را از اين ملت بميرد. اين چن
آن اخالص ايمانی، آن شداعت د  دانر که تا و تی در اين مردم، همان روريه ايمانمی دشمن

برنامه ریزی 

و اهداف دشمن

های الهیکم رنگ کردن آرمان

اسالم منهای سیاست و روحانیت

انحراف ذهن خواص 

اتانکار مردم ساالری دینی و تضعیف انتخاب

لزوم شناسایی اهداف و ترفند دشمن

تحریف حقایق و تاریخ 

ناامید کردن ملت 

جنگ اقتصادی
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باشر، اين ملت  ابو دسترسی نيست. چه کار باير بکنر؟ د ها ايمانی، آن دلبستمی به هرف
کمرنگ ها الهی را در ذهن آنهای ضددعيف کنر؛ آرمانها تا ايمان را در آنبداير تالش کنر 

و آن آرزوهای بزرگ فاحدله بينرازد. اين کار هم با شمشير و با ابزار مررن و ها کنر؛ ميان آن
شود. از بعر از جنگ، بلکه در اثنای جنگ، اين می شود؛ اين کار با تبليغا نمی فوق مررن

 هب نسبت که بعر از دوران  رون وسطی.شره است و تا امروز ادامه داردتبليغا  دشمن شروع 
 یوسيع تبليغاتی تهاجم يک مسيحّيت، دنيای و زمينمغرب دنيای در اکرم رسول شوصّيت

با اسالم اين  رهای مبارزراه از يکی که فهميرنر اسالم رسوگنرخورد دشدمناِن  و گرفت اندام
ا موروش بکننر و کارهای زيادی در اين زمينه اندام ر نبّی مکّرم اسددالم راسددت که چهر

روی امحاء  -های موتلفیاگرچه با شدديوه-گرفت، و تا امروز، دشددمن به نحو مسددتمّری 
های آزادگان عالم کار کرده. بسيارنر در دنيا مردمی که اگر پيغمبر شدوصّيت پيغمبر از ذهن

شددناسدنر يا رّتی کمتر از آن بشدناسددنر، يعنی میها ای که مسدلماناسدالم را به همان انرازه
و ها آن رهای آنان آشددکار بشددود، عقير منّور برای دل ررقيقتًا فقا يک شددبحی از آن چهر

نسبت به اسالم و معنوّيت اسالمی تتمين خواهر شر. ما باير روی اين مسئله ها گرايش آن
کنر، مسددأله می شددور تبليغطور جّری در کاز مسدداالی که دشددمن به ]ديمر[ يکی .کار کنيم

که هايی گاهو تقّيرا  و تکيهها گرِی اعتقادی و عملی، يعنی پايبنریگری است. اباریاباری
کنر، از او گرفتن و می يک انسان را در ررکت خود به سمت هرف مشوصی عازم و مصمم

 منان اسالمهای دشاو را سدرگردان و لنگ کردن. اين را باير جّری بميرير. يکی از سدياسدت
همه باير مسددااو  ر.اين اسددت که ايمان مردم را بميرنر و اعتقاد آنها به انقالب را سددلب کنن

گری اسددت که از راه خرشدده در فرهنمی را جدّری بميرندر. مظهر اين تهاجم، همان اباری
خالِف اخالق در جامعه و تشددويس و ترويج انواع و ا سددام های اعتقادا ، تشددويس جريان

چيزهايی است که همه مسؤورن کشور باير به آن بسيار توّجه ها شود. اينمی يدادفسدادها ا
 .کننر و فقا موصوص مسؤورن فرهنمی نيست

 . اسالم منهای سیاست و روحانیت 3-2

انر که اين دو نقطه در کننر؛ چون ديرهمی اسدداسددی را در باب دين دارنر دنبال ۀدشددمنان دو نکت
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انر که اسالم منهای رورانيت است؛ چون ديره ۀتأثيرگذار اسدت: يکی مسدئلزنرگی مردم چقرر 
ايرانی چه تأثير شددمرفی را به وجود آورد و بر ررکت مردم گذاشددت. البته از  ۀرورانيت در جامع

کردنر. رتددور رورانيون در انقالب و پيشددروی آنها در می ها را بدو از انقالب هم اين زمزمه
عنا را از حددحنه خار  کرد؛ اما باز شددروع کردنر. يکی هم اسددالم منهای انقالب، مو تدًا اين م

چيزهاای است که امروز دارنر با  ۀاز جملها سدياسدت اسدت، جراای دين از سياست است. اين
ها کننر. مسئله برای آنمی جا ، در وسااو اينترنتی ترويجاحدرار فراوان در مطبوعا ، در نوشدته

دشددمن را در اهانت به امام بزرگوار درک کردنر؛ ۀ کده عمس توطئ 53اهميدت دارد. مقط، سددال 
انر به امام بزرگوار اهانتی بکننر. در شهر  م، فهميرنر مسئله چيست؛ حرفًا اين نيست که خواسته

اولين تظداهرا  مردمِی گسددترده عليده آن ررکت خاانانه به وجود آمر. خون جوانان  می در اين 
ن ارم، در خيابان چهارمردان بر روی زمين ريوته شددر؛ جان دادنر؛ با در همين خيابا ها،خيدابان

خون خودشددان حددرق سددون خودشددان را اثبا  کردنر. در طول اين سددی سدداِل بعر از پيروزی 
مقاط،، اين مردم مردمی هسدتنر که با اخالص، با حرق و حفا و با بصيرِ  ۀ انقالب، باز در هم

رای  م برنامه داشددت، طرح داشددت؛ اگر مردم  م بيرار مدال زدنی وارد ميران شددرنر. دشددمن ب
خطرناکی بود. بيراری مردم و های  م، طرح ردشددمنان دربارهای نبودنر، بابصددير  نبودنر، طرح

 .علميه در اين شهر موجب شره است که اين شهر پايماه بصير  باشر ررتور روز

 . انحراف ذهن خواص و تخریب حرکت علمی کشور3-3

کنر؛ عمره هم امروز به گمان می کنر؛ انواع و ا سام فعاليت رامی انواع و ا سام کار رادشمن 
نشيننر می های دشدمن، خواص است؛ آما  دشمن، خواص است.من، هرف و آما  توطئه

کنندر تا ذهن خواص را عوض کننر؛ برای اينکه بتواننر مردم را بکشدداننر؛ چون می طراری
ف احددلی يو در عموم مردم نفوذ کلمه دارنر. به نظر من يکی از وظاگذارنر می خواص تأثير

امروز ما و شما، همين است: ما بصير  خودمان را در مسااو گوناگون تقويت کنيم و بتوانيم 
هميشه دشمنان اسالم . شداءالله بصدير  مواطبان و مستمعان خودمان را هم زياد بکنيمان

متطرب کننر. در طول تاريخ اسالم موارد زيادی پيش انر دل مسلمانان را مشوش و خواسته
عظيم جهادی پيامبران  بو از نبی مکرم، های آمره اسددت،  بو از اسددالم هم در مورد ررکت
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مؤمنينی که توانسددتنر ايمان خودشددان را اسددتوار نمه دارنر، آرامش روری پيرا کردنر. اين 
ار داد؛ مشددوش نشددرنر، متددطرب آرامش روری ررکا  آنها را در اختيار جهت ايمانی  ر

 نشدرنر، راه را گم نکردنر؛ چون در رال تشدويش و اضدطراب، پيرا کردن راه درست دشوار
 کنر، درست تصميممی شدود. انسدانی که از آرامش روری برخوردار است، درست فکرمی
 .های ررمت الهی استنشانهها کنر. اينمی گيرد، درست ررکتمی

ۀ های توطئررکت علمی در کشددور اسددت؛ يعنی يکی از رلقه دشددمن به دنبال کوبيرن
های تحريم ا تصادی، پيوسدته وجود دارد؛ مداًل رلقههمبه ۀدشدمن اين اسدت. چنر تا رلق

ترويج ابتذال، ترويج مواد مورر، کارهای امنيتی، ايداد تزلزل در مبانی و مسااو اعتقادی؛ 
پيوسته است؛ يکی همهای گوناگوِن بهرلقهها اينچه اعتقاد به اسالم، چه اعتقاد به انقالب. 

کوبيرن ررکت علمی در کشددور، با دددد  که مکمو اين زنديره اسددتدددد  ها هماز اين رلقه
 .ترسانرن دانشمنر ما، با رذف دانشمنر ماست

 . انکار مردم ساالری دینی و تضعیف انتخابات3-4

های داده است، اين است که شِرّ رکومتای که انقالب اسالمی به اين ملت بزرگترين هريه 
فاسدر و وابسدته را که سداليان و سداليان بر اين کشور و ملت و اين مواهب الهی مسّلا شره 

اين کشددور کم کرده اسددت. امروز به فتددو پروردگار، اداره  بودنر، از سددراسددر اين ملت و
ملت، بهترين شددکِو کننرگاِن کشددور، از خود اين مردمنر. امروز به هّمت و هوشددياری اين 

رکومِت مردمی و دخالت آراء مردم در اين کشدور است. البته دشمن در تبليغا  خود، اين 
جا، مردم با معيارهای شدود و باير هم بشدود. از دشدمن چه انتظاری است؟! اينمی را منکر

ی مورد اعتقاد خودشدان که همان معيارهای اسدالمی اسدت، انسانی را برای اداره امور اجراي
کننر؛ آن هم با کمال می را برای  انونمذاری و هرايت مدريان انتوابهايی کشدور و انسان

آزادی و با تکيه به ايمان. اين همان نکته اسددتدنايی اسددت. اگر در کشددورهای معروِف امروِز 
با  رزبی و کشددمکش های عدالم که اّدعای دمکراسددی دارنر، دعواهای ارزاب و تعصددّ

يزه ردی دادن است، در ايراِن اسالمی و در اين کشوِر سربلنر و سرافراز، گوناگون سياسی، انم
الهی و اسددالمی اسددت. اين ارزش دارد. های انميزه ردی دادن فقا ايمان و تشددويِص ارزش
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تالش دشددمن اين اسددت که وانمود کنر در ايران،  .اين اهميدت دارد. و اين امروز هسددت
که امروز در ايران ای دانر. اين دموکراسیمی همدموکراسی نيست. در رالی که خود دشمن 

گذشته ايران، های و ت در دوراناريخ ايران وجود نراشدته است. هيچو ت در تاسدت، هيچ
اش انتوابا  و رتدور مردم در ححنه که امروز هسدت، نبوده اسدت. نمونهای چنين آزادی

بيمانه، چنران سر و های راديوها و بوقاعتنايی به بی ملت عزيز ما، خوشبوتانه بر اثر.اسدت
 طور روشددنانررکار هسددتنر، بهکاری با تبليغا  دشددمن نرارد. ولی ما و کسددانی که دسددت

که شاير بتوانر انقالب اسالمی را از انتوابا  عمومی با شرکت ديريم که دشمْن برای اينمی
پيش از انتوابا ، يا شاير هم  کنر. از دو ماهمی درانیر عظيمی از مردم، محروم کنر، يقه ش

بيشدتر، شدروع کردنر به انواع و ا سدام تبليغاِ  مسدتقيم و یيرمستقيم واستفاده از هرکس و 
تا د  ريدّيتبی آبرو وبی های رژيم گذشته و ضّر انقالبو تفالهها ِمن جمله از فرارید  ناکس

رر چرا دشمْن اين   ر.رد کننشداير بتواننر از هر طريقی که شره است، به انتوابا  ضربه وا
کندر کده انتوابا  رياسددت جمهوری را خلو  کنر؟ آيا از اين تالش می هزينده و احددرار

های ردی و انتوابا ، مشددت مذبورانه دشددمن، نباير فهمير که رتددور در سددِر حددنروق
محکمی به دهان آنهاسدت؟ آيا از اين ترفنر محکوم به شدکسددت، نباير فهمير که دشمن از 

 .ای استمردم در ححنه ناراضی است؟ اين خود، راه بسيار روشن و تعيين کننرهرتور 
و ددد  يعنی کسانی که دشمن ما هستنرددد  همه هّمت و تالش محافو سدياسدی خارجی

اين ها شان امروز متوّجه به اين مسأله است. راهبرد کّلی آن اّطالعاتی و تبليغاتیهای دستماه
شّر  کننر و نمذارنر انتواباتی برگزار شود. آنها از انتوابا  بهاست که انتوابا  را توريب 

آنها نسبت به های ها و جلوگير خباثتداننر انتوابا  مان، توطئهمی وانر نارارت و ناراضدی
 .خواهنر انتوابا  برگزار نشود. اين راهبرد کّلی آنهاستمی اين کشور است؛ لذا

 من. لزوم شناسایی اهداف و ترفند دش3-5

دشدمن اين اسدت که با تحريک ارساسا ، در کشور ايداد ناامنی کنر. های يکی از هرف
يًا توحدديه بر خاطر طرفراری از فالن کس، مبادا خاطر ارسدداسددا  و بهکنم که بهمی من  ّو

دهم. دشددمن و تی بوواهر ايداد نمی وجه اجازههيچخالف  دانون ا درامی شددود. من بده
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های رايش چنران مشکو نيست که چهار نفر مزدور را در بين بچهایتشداش و درگيری کنر، ب
عنوان عنوان طرفراری از رهبری، بههای حادق بفرستر؛ بهاّللهی و بچههای رزبمؤمن، بچه

کده رهبری مظلوم وا ، شددره، بيايير کمک کنير؛ سددپس جندال درسددت کننر! مرا ب اين
خبر نمانر از بی خواهم افکار عمومیمی برانير؛خواهم فقا شددما می باشددير. منها نفوذی

هايش چيسددت. کنر و هرفمی کده دشددمن در زمينه مسددااو فرهنمی در کشددور چهاين
ايمان کردن، ايداد گسست بين نسو کنونی بی دشمن از اين کارها عبار  است ازهای هرف

کبار و در ردس اعم از استددد  هرف دشمنان جهانی .و نسو گذشته و کوچک کردن افتوارا 
در هر نقطه عالم، در موالفت با انقالب ما اين ددددد  ريزهای دشددمنآن امريکا و ديمر خرده

شرن با اسالم موالفنر؛ چون که اسالم را باعث کوتاهها مبارزه کننر. اين« اسالم»است که با 
های داننر. با اسالم موالفنر. چون اسالم را موجب بريره شرن پای سگمی دست یارتمران

داننر که به جان خزاان اين کشددور افتاده بودنر. با اسددالم موالفنر وآن را ضددّر می ولمردی
 .بينرازنرها کننر. هرفشان اين است که اسالم را از چشممی رقوق بشر معرفی

المللی عليه دشمنان و موالفين، سالح تبليغا  است؛ سالح امروز مؤثرترين سالح بين
سددالح اسددت و از بمب اتم هم برتر و ترين اسددت. امروز اين  ویای ارتبداطا  رسددانه

اسدت. اين سدالح دشمن را شما در بلواهای بعر از انتوابا  نريرير؟ دشمن با تر خطرناک
کرد و به کسانی که اهو شيطنت بودنر، می همين سالح، لحظه به لحظه،  تايای ما را دنبال

ياِطيَن  َوِإنَّ »داد. می رهنمود ْوِلياِئِهْم  ِإَلى َليوُحوَن  الشَََّّّ
َ
؛ داام به اولياء (808)انعام:  «ِليَجاِدُلوُکْم  أ

کردنر. خوب، اين رتدور دشدمن است ديمر؛ رتور دشمن را از اين می خودشدان ايحاء
 ؟شود فرض کردمی ترتر و روشنواض 

به هر نوع فسددادی: چه فسددادهای مربوط -دشددمن نباير بتوانر با ترويج فرهنگ فسدداد 
 -شدهوا  جنسدی، چه فسادهای مالی، و چه انواع و ا سام فسادهای اخال ی و عملی ديمر

کنر و از می اين انقالب را از درون بپوسدانر. مدو آن جوان شدداع و یيرتمنری که سينه سپر
کنر، يکايک شما زن و می خود، از موجودی خود دفاع رخود، از رريم خود، از خانوادۀ خان

تان دفاع تان، از دستاوردهايتان، از ايمان اسالمیتان، از مسئولين تان، از اسالممرد از انقالب
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 خواهر ايران نباشددر. دشددمنمی دشددمن .ورزنرکنير در مقابو کسددانی که به آن هدوم می
خواهر پرچم اسالم باری می خواهر يکپارچمی و تماميت ارضدی ايران نباشدر. دشدمنمی

خواهر در ردس اين رکومت، کسانی مدو رژيم می نباشدر. دشدمنسدر اين ملت در اهتزاز 
خوار بر سِر کار باشنر. البته که دشمنان جهاند  های خودشنوکرها و دست نشانرهد  گذشته

راضددر نيسددتنر يک ملت مسددتقو را با اّتکا به نفس، با اعتماد به خرا، با تکيه به دين اسددالم 
اسددی  از عالم و با اين ارسدداس عظمتی که در اين ملت ببيننر؛ آن هم در چنين منطقه رسددّ

 .که نسبت به مسلمانان دارنرای هست و ارساس همرردی

 انقالب و اسالمهای . تحریف حقایق و تاریخ و تضعیف ارزش3-6

از اوايو انقالب، يکی از اهراف مهّم دشمن، تحريف رقايس و تاريخ بود. اگر يک و ت در 
 شر که رقايس جنگ و انقالب و اسالم را تحريفمی ری پيراداخو کشور رندره يا  لم مزدو

طور است. شود. امروز نيز همينمی ديرير فريادهای تشدويس از اطراف دنيا بلنرمی کرد،می
امروز هم اگر در داخو کشددور کسددانی به خاطر خوش کردن دل اسددتکبار و راضددی کردن 

بنويسنر که در آن تحريف اسالم و دشدمنان اسدالم و اين ملت و اين کشور چيزی بموينر و 
تبليغاتی های بينير که در دنيا از طرف دسددتماههای انقالب باشددر، میتاريخ انقالب و چهره
کننر! تبيين، موضدوع بسيار مهّمی است. می کشدنر و او را تشدويسمی اسدتکبار برای او هورا

ف را در چشم مردم تحري تاب، بينش و دير خودشان هستنر. اگر کسی بتوانر رقايسها انسان
کنر، يعنی در وا ، عمو و بازو و اراده مردم را به سددمت گمراهی کشددانره اسددت. اين همان 

های خواهر. امروز اگر کسانی عليه اسالم و مقرسا  و مداهر می چيزی است که دشمن
 د فرسدايی کننر و چيزی بنويسدنر؛ اگر کسدانی عليه بهترين فرزنران اين کشوراين ملت  لم

اظهارنظری کننر و ريشی بدنباننر؛ اگر کسانی عليه ددد  يعنی شهيران ما و مداهران راه خرا
بينير مورد تشددويس راديوها و بسدديج و جهاد و شددهاد  ررفی بزننر و چيزی بنويسددنر؛ می

های انقالب و نمذارير با تتعيف ارزش .گيرنرمی سياستمراران و نويسنرگان خارجی  رار
دشددمن کمک کننر؛ و بوصددوص نمذارير یفلت زدگانی از اين  بيو، در  ۀاسددالم، به جبه

های جا بميرنر. شعارهای انقالب را که پرچمددد  يعنی در حفوف مقرمددد  های شمامدموعه
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وجود از ۀ راهنما در راه اعتالء و سدربلنری و آبادانی اين کشدور است، گرامی برارير و با هم
آينر آن را از بيمانمانی که اريانًا به لباس خودی در می آن دفاع کنير و سهو انماری نسبت به

  .گوينرو با زبان خودی سون می

 . ناامید کردن ملت و ایجاد اخالل در وحدت ملی3-7

اگر دشمن بتوانر مردم ما را، جوانان ما را،  شرهای ما را، نسبت به آينره اين ررکتشان ناامير  
بينير با انواع و ا سددام عمره اسددت. لذا شددما میکنر، ضددربه خود را زده اسددت. اين خطر 

رافتوار ها کننر دلمی ها سعیو شيوهها زبان ها،بيان ها،روش را نسبت به تراوم اين ررکت پ 
 .بميرنر. اين مهمترين خطر استها اسالمی مرّدد و مأيوس کننر و امير را از آن

از توريب اسددتعبار کنر. اّول، می ای و مقطعی را تعقيبدشددمن سدده هرِف مررله
وردر  ملی؛ يکپدارچمی ملدت ايران را بشددکنندر و توريدب کنندر. دوم، توريب ايمان و 

و باورها و اعتقاداتی که اين ملت را از ها باورهای کارساز در دل مردم؛ يعنی به توريِب ايمان
 ر دنيا تبريودار دخور، به يک ملت پيشددرو و شددداع و ميرانيک ملت عقب افتاده توسددری

کرد، بپردازنر. اين ررکت، با اعتقادا  و باورهايی اندام گرفت؛ برون اين باورها که انسددان 
خواهر اين باورها را در ذهن ملت ما می رفت. دشددمننمی کرد و اين ملت پيشنمی ررکت

توريب کنر. سوم، توريب روح امير و توريب آينره در ذهن مردم. پس، سه توريب، مورد 
بوش، و دشددمن اسددت: توريدب ورر  ملی، توريب باورهای کارسدداز و مقاومت نظرِ 

 .گذارنرمی «احالح»را هم ها توريب روح امير. اسم اين توريب
طور انر؛ اين چيزی اسددت که بهامروز دشددمنان، امنيت اجتماعی و مرنی ما را هرف  رار داده

که با اساس جمهوری اسالمی  دشمنانیکننر. می بيننر و مشاهرهواضد  و جلِو چشدم، همه می
انر که امنيت کشددور را به خطر موالفنر، امروز بهترين راه ِاعمال موالفت خود را در اين پيرا کرده

های خودش برسددر که بتوانر در برنه راکميت نظام و در توانر به هرفمی دشددمن و تی .بينرازنر
دشمنان ملت ايران برای ضربه زدن  .موتلف، اختالف و شکاف ايداد کنرهای مسدؤورن بوش

انر، ايداد اختالف ميان آراد ملت مسدلمان است؛ کما هاای که پيرا کردهبه اين ملت، يکی از راه
 .انراينکه در دنيای اسالم و در امت اسالمی هم همين سياست را دنبال کرده
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 . جنگ اقتصادی3-8

که بتواننر اين کشور را از لحاه رساس ا تصادی است تا بلۀ امروز دشدمن چشمش به نقط 
تواننر، در نمی تواننر اختالل ايداد کننر و هرچه هممی ا تصادی دچار اختالل کننر. هرچه

تبليغاتشان وانمود کننر که اختالل هست! اين کاری است که امروز در تبليغاِ  دشمنان ما، 
جوای و تباط مالی و حرفهگيرد. راه مقابله هم انمی موتلف اندامهای با  رر  و به شدکو

کير کنم: می گراای اسددت. من اين رابه مصددرف ۀنماه پرهيزگران خواهم به مردم عزيزمان تأ
خطرناک هر ملتی است. ما يک خرده به های گراای به حور  اسراف يکی از بيماریمصرف

 .گرااِی افراطی دچار هستيماين مصرف
طور شايسته، است که ايران اسالمی نتوانر بهی که دشمن به آن چشم دوخته، اين انقطه 

مايلنر که دولت ها امير دشددمنان اسددت. آن ۀسددازنرگی کشددور را اندام برهر. اين هم ماي
جمهوری اسددالمی نتوانر در داخو کشددور سددازنرگی را پيش ببرد، وضدد، زنرگی مردم را 

ر را کم کنر و مردمان سروسامان برهر، تولير داخلی را افزايش برهر، اتکای به خار  از کشو
خواهنر میها پابرهنه و مسدتتدعف و فقير را به سدروسامان زنرگِی رزم اسالمی برسانر. آن

دولت اسالمی، توفيس اين وظايف بزرگ را به دست نياورد و نتوانر اين کارها را اندام برهر. 
 .انربه اين آرزو، چشم دوخته
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 گفتار چهارم:
 و دشمنی ابزار دشمن برای عداوت

 

 

 .تالش برای تضعیف عنصر دین4-1

ای انر در طول اين مر  به اين انقالب و اين نظام حددرمهدشددمنان اين انقالب و تی خواسددته
اساسی است:  ۀچه بوده اسدت؟ آما  رمال  دشمنان، دو نقطها وارد کننر، آما  رمال  آن

انقالب، يک انقالب دينی نبود،  دانندر که اگر اينمی هدا. يکی دين، يکی مردم و وفداداری آن
  رر  مقاومت نراشدت؛ چون دين اسدت که پيروان خود را از تسليم شرن در مقابو ظلم من،

ابزار دشمن برای عداوت

تالش برای تضعیف عنصر دین

تبلیغ علیه والیت فقیه و نفوذ رهبری

ایجاد تفرقه و نزاع بین امت و فرق اسالمی

جنگ تبلیغاتی

مایوس کردن مردم

تهاجم فرهنگی

ایجاد مشکالت اقتصادی
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کنر؛ عرالت و آزادی و معنويت و پيشددرفت را به زنرگی می با ظالم تشددويس ةکنر، به مقابلمی
است تا نيروی  دشمن، هميشه در حرد .کنر. اين، خصوحيت دين استمی پيشنهادها انسدان
 برنره و دفاع کننره اينکنندره طرف مقدابدو را ندابود کندر و از بين ببرد. چون نيروی پيشدفداع

 .کنر اين را از بين ببردمی انقالب، عنصر دين و رهبری دينی بوده است، لذا دشمن سعی
 .ما« فرهنگ»عقبده مدا، در مبارزه ملت ايران با  لرری اسددتکبار جهانی، عبار  بود از 

منطقه عقبه ما عبار  بود از اخالق اسددالمی، توّکو به خرا، ايمان و عال ه به اسددالم. يعنی 
را در راه اسالم دادم، و ها گوير من اينمی انر وعال ه آن مادری که چهار پسدرش شهير شره

پرران  ام و بايعنی به خانه آنها رفته-ام هايی را ازنزديک ديرهبه اين راضی است. بنره خانواده
ای که دو پسددر خانواده -ام.ام. روايت نيسددت؛ خودم از نزديک ديرهو مادران حددحبت کرده

ای که سه پسر داشتنر و هر سه شهير شرنر. اين ممر داشدتنر، هر دو شدهير شرنر. خانواده
شدوخی اسدت؟! اين مصديبت، ممر  ابو تحّمو اسدت؟! اين پرر و مادر باير از یّصه ديوانه 

اينها را  ما»گوير: تری هم دارد، با کمال  رر  میت، مادر، که عواطف جوشانآن و  .شونر
پس تأثيراسددالم اين اسددت! تأثير ايمان به خرا ؛عدب« در راه اسددالم داديم، و ررفی نراريم.

 .اين است! اين را دشمن فهمير
امام عماًل نشددان داد که اسددالم سددياسددی، همان اسددالم معنوی اسددت. در طول دوران 

کردنر که اسالِم می اسالمی، تبليغهای عمار، دشدمنان اسدالم و دشدمنان بيراری ملتاسدت
کننر. امروز می معنوی و اسدالِم اخال ی از اسالِم سياسی جراست. امروز هم همين را تبليغ

تبليغاتی دشمن و جبهه دشمِن نظام اسالمی با انواع و ا سام وسايو تبليغاتی های هم دستماه
ای خشن سالِم سياسی و اسالِم عرالتوواه و اسالِم اجتماعی را به عنوان چهرهکنر امی سعی

طلبانه و اسدالمی که در مقابو در دنيا معرفی کنر و مردم را به اسدالِم منزوی، اسدالِم تسدليم
 .دهر، سوق دهرنمی العملی از خود نشانمتداوز و ظالم و زورگو هيچ عکس

 وذ رهبری. تبلیغ علیه والیت فقیه و نف4-2

نقاط احلِی پيشرفت انقالب ها دشدمن چنر نکته را بررسدب تدربه فهمير و دانست که اين
مقابله کنر. يک نکته، امام، آن رهبر عديب، اسددتدنايی و ها اسددالمی اسددت و بداير با اين
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کنر و چمونه اين می القرر بود. دشمن متوّجه شر که نفوذ رهبری در ايران اسالمی چهعظيم
هاسددت. گشددا و باز کننره راهموتلف گرههای محبت آميز ميان رهبر و ملت، در ميرانرابطه 

کنر. اين، می مقابو دشمن بسيج ها،، چمونه مردم را در همه ميراندشمن دير که نفوذ امام
ای که دشمن پيرا کرد اين بود که باير شوص ای بود که دشمن روی آن تکيه کرد. تدربهنکته

يعنی همان چيزی که در معارف انقالب و معارف ددددد  طلس رهبری اسددالمیو م امام امت
ا  را زير سؤال ببرد. لذا بيشترين تبليغددد  شناخته شره است« وريت فقيه»اسالمی با عنوان 

دشدمن از نفوذ و شوصيت امام و نفوذ رهبری دينی، در هر زمانی به ؛دشدمن، عليه امام بود
خواهر با آن مقابله کنر، می ی از نقاطی که دشمنشدر  حدرمه خورده و دایرار است. يک

 .رهبری و نفوذ آن است
در کشددور خود ما، انقالب مشددروطيت بود. اّما بعر از پيروزی، هنمامی که علما را کنار 
زدنر، از مسير منحرف شر و مشروطيت به جايی رسير که رضاخان  لرر، فردی که ضر همه 

ومت رسير. اگر انقالب اسالمی ما هم تحت رهبری های مشروطه خواهی بود، به رکآرمان
 کرد. هر انسان هوشمنری، و تی توّجهمی دينی نبود، سرنوشتی چون انقالب مشروطيت پيرا

کنر که اّوًر شددروع اين نهتددت و پيروزی آن، ثانيًا بقای جمهوری اسددالمی و متددمحو می
اف نشرن آن، به برکت دين و نشرن آن و ثالدًا مستقيم ررکت کردن جمهوری اسالمی و انحر
فهمر و آن نکته اين اسددت که رهبری دينی اسددت، پشددت سددِر آن، يک نکته ديمر را هم می
کننر دين و رهبری دينی را می دشدمنان انقالب اسالمی، چه در خار  و چه در داخو، سعی

 ارآمر،از اين انقالب بميرنر. اين، يک امر  هری اسدت. اگر از يک  لعه يا رصار، جوانی ک
بينر که زير پای آن جوان، رفره جانانه دفاع کنر، دشمِن آن  لعه و آن رصار، راه را در اين می

 .و گودالی بَکنر و او را از بين ببرد

 . ایجاد تفرقه و نزاع بین امت و فرق اسالمی4-3

بلنر های مذاهب اسددالمی باير دسددت در دسددت هم، برادروار در جهت اهراف و آرمان
به کمک هم ررکت کننر. دشمن امير بسته است که بتوانر پيروان مذاهب گوناگون اسالمی 

آميز دشمن بشود. خاانانه و خباثتۀ را مقابو هم  رار برهر. هيچ کس نباير تسدليم اين نقش
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از هم چرکين، نسبت به هم ها خواهنر شيعه در مقابو سنی، سنی در مقابو شيعه، دلمی آنها
کيرمی بربين؛ آنها اين را کنم: می خواهنر. برای همين اسددت که من اعالم کردم، باز هم تأ

خا  رمز از نظر نظام اسدالمی و از نظر ما، عبار  است از اهانت به مقرسا  يکريمر. آن 
کور و بيدا، چه سنی و چه های کسدانی که نادانسدته، از روی یفلت، گاهی از روی تعصب

کننر. بهترين وسدديله برای می فهمنر چهنمی نر،کنمی شدديعه، به مقرسددا  يکريمر توهين
 .هستنر؛ اين خا  رمز استها هستنر؛ بهترين ابزار در دست دشمن همينها دشدمن همين

سدنی و شديعه هر کرام مراسدم مذهبی خودشدان را، آداب خودشان را، عادا  خودشان را، 
اين است که نباير مطلقًا  دهنر و باير برهنر؛ اما خا  رمزمی ف دينی خودشان را انداميوظا

چه آنچه که از سوی بعتی از افراد شيعه از روی ددد  به خاطر اهانت به مقرسا ها بين اين
و ها شدود، چه آنچه که از روی یفلت از بعتدی از افراد سدنی مدو سلفیمی یفلت حدادر

ن چيزی چيزی بيان شود. اين هماددد  کننرمی شود که يکريمر را نفیمی حدادرها امدال اين
های خواهر ميان فر همی دشمن .جا هم باير هوشياری باشر خواهر. اينمی است که دشمن

اسالمی نزاع باشر؛ بوصوص بعر از پيروزی انقالب اسالمی دشمن خواسته است بين ايران 
خواهنر که در دنيای اسالم گفته می جرايی بينرازد. از خراها ملت ۀانقالبی و اسالمی و بقي

«! ربطی نراردها شديعه هسدتنر و انقالبشدان انقالب شيعی است و به ما سنیها اين»شدود: 
بيت پيامبريم؛ اما اين ملدت ايران از اول انقالب گفتده اسددت بلده، ما شدديعه و مواليان اهو

انقالب، يک انقالب اسدالمی بر اسداس  رآن، بر اسداس تورير، بر اساس اسالم خالص و 
مسلمين است. اين را از اول ملت ما گفتنر و امام  ۀری بين همناب، بر اساس ورر  و براد

 .ما نيز اين را فرياد کشير و بيان کرد
افکنی هست. يک عّره هم، جا وسايو برای تفر هبه کشدورهای اسدالمی نماه کنير! همه

خورنر و بازيچه می خورنر، بازیمی رود. يعنی فريبمی رقيقتًا در اين بين، سددرشددان کاله
شونر. امروز اّمت اسالمی، باير مّتحر باشر. نقاط اّتحاد و اجتماع زيادی می دشمندسدت 

ها و بذر ریم توطئهآراد ملت ما، علی.را در نظر داشدته باشيمها هسدت که هميشده باير آن
کننر: در جهت اسددالم؛ در جهت می و در يک جهت ررکت با هم مّتحرنر ها،نفاق افکنی
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موتلف )فارس و های ين؛ برون فر ی بين شيعه و سّنی و  وميت رآن؛ در جهت راکميت د
هدا(؛ يدک ملت يکپارچه. وا عًا ملت ايران، به عرب و ترک و ترکمن و بلوچ و کرد و یير اين

 .برکت اسالم، يک نمونه است

 . جنگ تبلیغاتی4-4

 اسددتکبار اسددت. امروزۀ شددک کارآمرترين رربتبليغا  مررن و دارای پوشددش جهانی، بی
ی که بيشترين تالش خود را و ف دشمنی با اهای حوتی و تصويری و مطبوعاتیتعراد رسانه
انر، بسديار زياد و همچنان رو به افزايش است. کارشناسانی مزدور، فقا سرگرم اسدالم کرده

سدداختن و پرداختن مطلب و خبر و تحليو، برای گمراه کردن ذهن مسددتمعان خود و معرفی 
انر، و جمهوری بزرگ اسالمیهای ت از نهتت اسالمی و شوصيتنادرسدت و ترسيم زش

و فه و روزافزون با چنين تبليغا  پس از پيروزی انقالب تا امروز بیهای اسددالمی در سددال
 .ی مواجه بوده استاخصمانه

تبليغداتی عليه جمهوری اسددالمی، تازگی نرارد و مال امروز و ديروز هدای اين جنددال
گويم؛ چون اّوِل اّوِل نمی بود. البته اّوِل اّوِل انقالب راها الب اين بحدثنيسددت. از اّوِل انق

شره است؛  رر  نراشت مو عّيت فهمير چهنمی انقالب، دشمن گيج بود؛ سرگيده داشت؛
را درک کندر. لدذا، آن چندر مداه اّوِل انقالب، تبليغداتی از اين  بيو نبود. اما هنوز چنرماهی 

بهنمذشددته بود که سددنای ا ای گذرانر و دشددمنی مريکا عليه جمهوری اسددالمی ايران مصددّو
خودش را با اسددالم و نظام جمهوری اسددالمی و امام بزرگوار ما روشددن و واضدد  کرد. اين 

 و دشمن فريب لبونر .تازگی نراردها روز تا امروز، ادامه داشته است. پس ايناز آن ها،ا رام
ايم. گاهی به دشمن را نووريم. در اين سی سال، تدربه هم پيرا کردهۀ های دروغ جبهوعره

کرديم. يواش يواش فهميريم پشددت می روی ما لبونر زدنر. اوااو گاهی بعتددی از ما باور
 .را نووريم های دروغ دشمنححنه چيست. فريب لبونر دشمن را، فريب وعره

توانر با تهرير کاری بکنر. اين روزها باز حرای تهريرشان بلنر شره است: نمی دشدمن 
های اروپاای هم جاهالنه و ناخردمنرانه، يک جور، بعتی از دولتها امريکا و حهيونيست

؟ ررِو امريکا! ممر ملت ايران را تدربه نکردير؟ ممر اين ملت عظيم و مقاوم را نيازموديدنباله

https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=2206#17114
https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=2206#17114
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گذاريم مسددتکبران عالم، رس اين ملت را نمی ما راه خودمان را با  رر  ادامه خواهيم داد و
ما و رس اين ملت عظيم اسددت که ما باير به مقتتددای ۀ پايمال کننر. اين تکليف ما، وظيف

های های گوناگون، با روشمسددئوليتمان، اين رس را ادا کنيم؛ باير نمذاريم دشددمن با شدديوه
ها و ترفنرها رس اين ملت را پامال کنر و به ا جنگ روانی و با انواع و ا سددام ريلهموتلف، ب

 .فتو پروردگار نوواهيم گذاشت
چون دشمنِی آن دشمن، آشکار است و برای اهو بصير ، موفی نيست و دشمِن آشکار 

که هايی هايی برای فريب دارد. یالب ملتهم، با وجود اين که دشمنيش آشکار است، شيوه
دشمن را های که اشتباه کردنر، از اين جا اشتباه کردنر که روشهايی فريب خوردنر و دولت

خواهر ما را می های دشمن را نشناختيم و مبارزه با دشمنی کهدرست نشناختنر. اگر ما روش
پسنرد؛ می نابود کنر، به فراموشدی سپرديم، بريهی است که راهی را خواهيم رفت که دشمن

 .ه نابودی، راه ويرانی، راه فساديعنی را

 . مایوس کردن مردم4-5

دشددوار را های توانر راهمی کنير!؟ چرا به اين ملت  ررتمنر و شددداع، کهمی چرا مردم را مأيوس
توانير به رکومت و جامعه  نمی»گويير: می برود و دشوارترين بوش راه را هم تا کنون رفته است

را دشددمن رفت، بلکه بتوانر شددما ملت را ها راه ۀ؟ چرا!؟ هم«!برسدديرو نظام عادرنه اسددالمی 
ا تصددادی، راه  ررا رفتنر: راه جنگ نظامی، راه محاحددرها راه ۀشددکسددت دهر؛ و نتوانسددت. هم

اشددی، راه تهمدت زدن به مسددؤولين. چقرر تهمت زدنر بعر ازاين هم، البته ها تبليغدا ، راه فحدّ
کننر تا می زننر با شددواهر درویين، و مطلبی را اّدعامیهايی خواهنر زد کسددی باور نکرد. ررف

را به نحوی دچار ها يکی از ترفنرهای تبليغاتی دشدمن همين است که ذهن .مردم را مأيوس کننر
فانه بعتدی از افراد ساده های مغرضی  شاير آدم-دل تردير بکنر که آينره چه خواهر شدر؟ متأسدّ

رود، به جای می بيننر کشدور به سمت سازنرگی و آبادی پيشمیو تی  -هم دنبال  تدايا باشدنر
ای کمک و به جای همکاری، به جای تسدهيو امور، به جای روشن کردن افس دير مردم، يک هاله

کننر. تالش مريرّيت  وی می گسددتراننر، ]مردم را[ دچار ترديرمی چيزاز ابهام و شددک را بر همه
 های يک مّلت شک کنيم؟ کسانی که ررفی چرا ما در پيشدرفتهمراه باشدر. ها باير با پيشدرفت
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کننر، مواظب باشدنر که مبادا برطبس خواسدت دشمن و برطبس خواست می نظریزننر و اظهارمی
خواهر که مردم در تالش و سازنرگی می خواهر؛ دشمنمی استکبار ررف بزننر. دشمن همين را

 .خودشان دچار شک و تردير بشونر
راکم کنر و هر کس به ها خواهر بکنر، اين اسدت که يأس را بر دلمی دشدمنکاری که 

 طور، رورانی يک طور، کارگر يک آموز يکطور، دانش ای مأيوس باشدر: دانشدو يکگونه
. طور طور، مسؤول بلنرپايه يک طور، مسؤول دولتی يک طور، اداری يک طور، کاسب يک

دارنر که رّتی برخی از مسؤورن هايی بينيم. روشمی دارنر؛ ما از نزديکهايی هرکرام روش
بينيم که می بلنرپايه را هم در يک کشددور مأيوس کننر. ما مسددؤورنی را از کشددورهای ديمر

توانر بکنر؟ می کارکننر، دلشان پر از يأس است. وا عًا آدم مأيوس چهمی گاهی با ما ححبت
ه آنها بيرون بکهای ما سدعی کرديم يأس را از دل شيم و به جايش امير تزريس کنيم. بحمراللَّ

 ير.ملت ما، ملت اميروار و بانشاطی است. در مردم امير را تزريس کن

 . تهاجم فرهنگی 4-6

اما و تی که انسان با يک دشمن خواب  .از حر سال  بو هم تهاجم فرهنمی عليه اسالم بود
و تی با يک دشدمن بيرار روبرو اسددت  ،يک نوع اسددتاش آلوده روبرو اسدت آرايش نظامی

آن روز عالم اسالم خواب آلوده بلکه تورير شره و مست  .شودمی آرايش نظامی نوعی ديمر
 شرمی کرد تماممی يک سوزن در رگش فرو ،زدای میاحدال گاهی دشدمن به او ضدربه .بود
مدو  هرمانی در  .دشمن دنيای یرب امروز بيرار است .اما ارن اسدالم بيرار است .رفتمی

اين همه ذخيره  ،نشرنی از شوصيتی مدو امام را با خودش دارديک خاطره تمام .ميران است
امروز دشمن در مقابو وض،  .شدوخی نيستها اين .اين همه جوان خوب دارد ،انقالبی دارد

ر ما باي .گيردنمی کنونی ما آن ژسدت و آرايش نظامی حدر سال يا پنداه سال پيش را به خود
 اگر نشناختيم و خوابيريم از بين رفته ايم. .آرايش جرير دشمن را بشناسيم

هرِف تهاجم فرهنمی دشمن اين است که ذهن مردم را عوض کنر؛ از راه اسالم منصرف 
د  بينيممی به رسددب آنچه که ماددددد  نمداير و از مبارزه ناامير سددازد. آن آ ايی که خودش

ملت ايران خسددر الرنيا و اآلخره »نويسددر که می داردمی خسددرالرنيا و اآلخره اسددت، بر
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عالم و از جمله ملت ايران، های مسددلمان»کننر که می نويسددنر، و چاپ هممی «!انرشددره
چرا؟ چون با امريکا جنميرنر؛ مقصودش اين است! اين، خسر « خسر الرنيا واآلخره شرنر.

را از ذّلِت وابسددتمی ندا  دهر؛  الرنيا و اآلخره بودن اسددت؟! ملت ايران که توانسددت خود
توانست خود را از ذّلت و ننگ ارتباط و اّتصال با رژيم منحوس دست نشانره فاسر پهلوی و 

طور شددداعت و شددهامت و سددربلنری در دنيا از خود به ارتباط با امريکا ندا  دهر و اين
اين جوانان ما، اين نمايش بمذارد و در جاده آزادگی گام نهر، خسددر الرنيا و اآلخره اسددت؟! 

انر؟! های مؤمن ما، اين زن و مرد دلباخته دين و عاشس راه خرا، خسر الرنيا و اآلخرهخانواده
گوير، رقيقتًا خسددر الرنيا و اآلخره می انر! کسددی که اين راخودشددان خسددر الرنيا و اآلخره

،  هر و عذاب آخر . دنياشدان، دنيای نکبت؛ آخرتشدان هم بالشکاسدت. نه دنيا دارنر، نه
 کننر. برای چه پوشمی زننر و پوش هممی راها مردم اين ررفالهی اسددت. نسددبت به

که ايمان مردم را عوض کننر. اين، کار متزلزل کننر؛ برای اين که مردم راکننر؟ برای اينمی
کيسدت؟ کار همان دشدمنی که استقالل ا تصادی به ضرر اوست، استقالل سياسی به ضرر 

 .ستقالل فرهنمی به ضرر اوستاوست؛ ا

 . ایجاد مشکالت اقتصادی4-7

زورشان برسر و تيغشان ددد  جا که بتواننرجزای نقشده دشمن چه چيزهايی است؟ اّوًر تا آنا
رد مشدکال  ا تصدادی برای کشور درست کننر و بتراشنر؛ تحريم ا تصادی کننر و به ددد  بب 

 ای را که فالن کشورجلِو خّا لولهددد  شنويرمی کههايی همينددد  بپردازنرها مدازا  شرکت
جا بکشدر، بميرنر! در امر تدارِ  کشدور، اخالل ايداد کننر؛ مدو دو سال خواهر از اينمی

ر زاست! در باب حناي، یيرنفتی هم ه  بو که در دنيا به دروغ شاي، کردنر پسته ايران سرطان
بسازنر و به طور خالحه، ها و با کمپانیها تواننر، بازارها را اشباع کننر، با دولتمی طور که

مشدکال  ا تصدادی برای کشور درست کننر. در کنار اين، در تبليغا  خودشان، نسبت به 
 .مسااو ا تصادی کشور، بزرگنمايی هم بکننر

کار اين است که به مسااو ا تصادی و مسأله معيشت و در ترين به اعتقاد من امروز فوری
های معتال  و گرهها ل، با جرّيت پرداخته شدود. هيچکرام از اينردس همه مسدأله اشدتغا
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ها را رو کننر. همه اينها توانا و فکرهای کارآمر، نتواننر آنهای کوری نيسددتنر که دسددت
کارهای ممکن و روانی هسددتنر؛ منتها تالش، جرّيت، ابتکار و پشددتکار رزم اسددت تا اين 

سدتی و کوتاهی شدود، دير خواهر شدر. فرحت کوتاه کارها اندام گيرد. امروز اگر انرکی سد
های گمان از مرکزّيتبی کهد  امروز اين امِر رزمی است. شما اگر به تبليغا  جهانی .است

بينير يکی از نقاط امير دشمنان می نماه کنير،د  شودمی شره سياسی و امنّيتی هرايترساب
ا تصاد است. ما مناب، ثرو  و درآمر و نيروی ما برای فلج کردن نظام اسالمی، همين مسأله 

توانيم بسياری از کارها می های متعّردی برای شکوفايی ا تصادی داريم. ماکار فراوان و زمينه
 .توانيم چهره زشت فقر را از کشور بزداييممی را اندام دهيم. ما
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 .خواص5-1

 وقعیت شناسی خواص.لزوم م5-2-2

توانيم ادعا کنيم که ايران  طعا مورد رمله  رار خواهر نمی وجههيچايم کده بدهبدارهدا گفتده
 اين ما هستيم که باير اما  طعا تهرير متوجه ماسدت. .چنين چيزی معلوم نيسدت نه، گرفت،

اقشار مورد 
(1)هدف دشمن

خواص

لزوم موقعیت شناسی 
خواص

مرزبندی خواص در برابر 
دشمن

تکلیف خواص

روحانیت

ت روحانیت هدف اصلی حمال
دشمن

نقش مرجعیت در خنثی 
سازی توطئه دشمن

نماز جمعه، دانشگاه و 
مدارس

ماز تبلیغات دشمن علیه ن
جمعه

دانشگاه مورد هجمه دشمن

اخالل دشمن در عرصه 
تعلیم و تربیت

لزوم وحدت مسوولین در منانمدیران فاسد پایگاه دشمسووالن
برابر دشمن
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ارد به اينکه دبتوانيم اين تهريری را که متوجه ماست خندی کنيم و از بين ببريم و اين ارتيا  
که در اين مدلس جم، -زبرگان و نوبمان کشور،مسوورن و خواص که عمرتا شما هستير

ليت بار سنمين مسوو .مو عيت را درست بشناسير وظيفه را درست تشويص دهير-شره اير
 ما امروز رس نراريم اشتباه کنيم. .را به دوش خودتان درست رس کنير

 شمن. مرزبندی خواص در برابر د5-2-0

کنر: عال  عبار  اسددت از می کنر و شددرع هم همين را  اطعًا بيانمی عقو سددالم رکم
 ۀبينير يک ررکتی به بهانمی حددراردت در تبيين رس، حددرارت در بيان رس. و تی شددما

ی در اين فتای یبارآلوده وارد ميران شر، «دشمن»شود، بعر يک عامو می انتوابا  شروع
آمر توی د  التمير اوستکه ررف او، شعار او راکی از مافیدد  بينير عامو دشمنمی و تی

جا باير مرز را روشن کنير. همه وظيفه دارنر؛ جا باير خا را مشدوص کنير، اين ميران، اين
بيشدتر از همه، خواص؛ و در ميان خواص، بيشدتر از همه، آن کسدانی که مستمعين بيشتری 

است ديمر: مرزها روشن بشود و معلوم بشود که  دارنر، شنونرگان بيشتری دارنر. اين وظيفه
در  ۀری گرد و یباِر برخاسددتگوير. ايندور نباشددر که باطو، خودش را در ربهمی کی چی

خورد. اين است که می رس نرانر از کدا دارد ضدربه ۀميران موفی کنر، ضدربه بزنر و جبه
روشن بزننر و مطلب را  ررف دو پهلو زدن، از خواص، مطلوب نيست. خواص باير ررف را

 .واض  بيان کننر

 . تکلیف خواص5-2-1

المللی، برای اين که خود را در عرحه های بينکشدورها، مدام، و مدموعه ها،امروز دولت
امکانا  جغرافيايی، امکانا  ددددد  مبدارزه زندرگی موّفس کنندر، از همه امکانا  خودشددان

مسلمانان، از اين امکان عظيم موهوب به  کننر. چرامی استفادهددد  تاريوی، امکانا   ومی
کننر؟ امروز منطقه جغرافيايی مسددلمانان، مهمترين نمی آنهدا از طرف پروردگار، اسددتفاده

از لحاه طبيعی، جزو ثروتمنرترين کشددورهای عالم ها مناطس عالم اسددت. کشددورهای آن
 .است

مشدان، عملشان، که ررفشدان، ا را کسدانیددد  گذارنرمی اما کسدانی که روی مردم اثر
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کنر که می تهريرشانرا چنر خطر بزرگ آنها د  گذاردمی شان، روی مردم اثرمنششان، نوشته
طلبی است، يکی باير بسديار مرا ب باشدنر. يکی خطر خسته شرن است، يکی خطر رارت

خطر ميو به سدازش اسدت، يکی خطر چسدبيرن به مناف، نقر است؛ همان باليی که بر سر 
الب فلسطين را منحرف کردنر، آمر؛ همان خطری که بر سر همه رهبرانی آمر کسانی که انق

خودشددان را از مسددير درسددت و راهی که شددروع کرده بودنر، منحرف کردنر و های که ملت
 .بازداشتنر

 .روحانیت5-2

 .روحانیت هدف اصلی حمالت دشمن5-0-2

های های علميه و چهرهروزه  م و ديمر ۀهای علميسدداله نيز روزهدر دوران مبارزا  پانزده
 ۀاحلی رمال  ورشيانهای احلی مبارزه و بالطب، هرفهای سدرشدناس رورانيت، کانون

الهی موجب آن نشر که  ررر و رساب، به ارادبی هایعمودشدمن بودنر؛ ليکن اين شدر 
رافتوار خود   رم باز  -ناپذير اسددالمی او بودتولف ۀکه پيمودن آن، وظيف-رورانيت از راه پ 

ربارتر و خوردهپس نهر؛ بلکه در اين دوران، فکر اسدالمی شددکوفاتر، حديقو تر و فقه  رآن، پ 
 .تر شر و زمينه برای تشکيو رکومت اسالمی فراهم آمرديرهشوصيت رورانيون مبارز، آب

ت که مستقيمًا در خرم-آن ۀ پس از انقالب تاکنون نيز رورانيت، بوصدوص عناحر برجست
 .انرو فه آما  رمال  مسموم دشمن بودهبی -انرری اسالمی بودهنظام جمهو

 . نقش مرجعیت در خنثی سازی توطئه دشمن5-0-0

گاه، برای  گاه اسددت. مرج، تقليِر آ يکی از برکا  مهم الهی برای اين کشددور، وجود مراج، آ
گاه، مرجعی که فريب عی که خورد، مرجنمی مردم از هر نعمتی بارتر اسددت. مرج، تقلير آ

 سددازد، مرجعی که تحليو سددياسددی خود را از راديو اسددراييوذهن او را تبليغا  دشددمن نمی
های ها و شددايعهگيرد، خيلی ارزش دارد. ديرير که مراج،، چطور در مقابو اين زمزمهنمی

ساز، ايستادنر؛ بعر هم روزه و رورانيت  م، بعر هم شهرهای مهم و موتلف کشور، دشمن
 .ا مشّوص کردنر. معلوم شر که ملت ايران، بيرار استموض، خودشان ر

های و ارزشها آن عالمی که شريف نباشر، رميت و یير  دفاع از کشور و ملت و آرمان
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ملی و دينی خود را نراشته باشر، آن عالمی که دشمن را بر خودی ترجي  برهر و خود را در 
همان دزدی اسددت که با چراغ به  اختيار دشددمن ملت  رار برهر، از هر جاهلی برتر اسددت؛

 .زنررود و بيشتر حرمه میمی دزدی

 .نمازجمعه، دانشگاه و مدارس5-3

 . تبلیغات دشمن علیه نماز جمعه5-1-2

گرفت. می هر هفته تبليغا  سنمين رديمی از طرف دشمنان نسبت به نماز جمعه حور 
شددناختنر. به ضددرر نمی زدنر که تقصددير هم نراشددتنر؛ چون مّلت ايران رامیهايی ررف

زدنر؛ مدو بسددياری از جاهای ديمر که راديوهای بيمانه و حددراهای می خودشددان ررف
در وا ، خود را پيش ها کننر. اينمی زننر و اظهارنظرمی دشدمن، نسبت به مردم ايران ررف

يه زدنر که مامیها دهنر. ررفمی خبرِی خودشددان را نشددانبی کننر ومی مّلت ايران رسددوا
گفتنر به هر کرام از افراد شددرکت کننره در می خنره مردم شددرکت کننره در نماز جمعه بود.

به تبليغا  هم ها نآ .دهنرمی دهنر، فالن  رر جنسمی نمداز جمعده تهران، فالن  رر پول
اکتفا نکردنر و نماز جمعه را مورد تهاجم خونين  رار دادنر. پنج امام جمعه معتبر معروف را 

هاد  رسددانرنر: مرروم آيةالله  اضددی، مرروم آيةالله مرنی، مرروم آيةالله حددرو ی، به شدد
مرروم آيةالله دسددتغيب، مرروم آيةالله اشددرفی. پنج عالِم مدتهِر پيرمرِد با تقوای پرهيزکاِر 

 ا تراها ايستادنر و به آنمیها پارسدا و پاکرامن را که هر هفته مردم با دل و جان پشت سر آن
 .دنر، جلِو چشم همين مردم در نماز جمعه به شهاد  رسانرنرکرمی

 مورد هجمه دشمن ،. دانشگاه5-1-0

برود. ها انقالب داشته باشر؛ دنبال آنهای دانشدو و محيا دانشماه باير نماه کالن به هرف 
 مرا ب باشير دشمن نتوانر از محيا دانشماه و از عنصر دانشدو و استاد استفاده کنر. اين آن

کير  .کنممی چيزی است که من روی آن تأ
 زا، ناديرهآفتۀ انماری است اگر امير و طم، دشمن بر رجعت دانشماه به آن گذشتساده

اول، دانشدويان و  ۀدشمنان، در درج ۀگرفته شدود. امروز آما  بسدياری از تبليغا  خصمان
ز کشورهای اسالمی، که نسدو جوان روشنفکر در بسياری ا نر. امروز در رالیدانشدماهيان
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 ۀاسددت، طراران تبليغاتی نظام سددلط مددذوب امام و انقالب و اسددالم ناب محمری
انقالب، بيمانه های کشوِر انقالب را با آرمان ۀجهانی، در حرد آننر که نسو جوان و نوخاست

ررف من به دانشدويان اين است که مرا ب دشمن باشير؛ دشمن .خود جراکننر ۀو از ريش
هايی را که در لباس خودی بشدناسدير؛ مبادا از شناسايی دشمن یفلت کنير. یريبهرا خوب 

خاطر پنهان را ببينير. هيچ کس بههای کننر بشناسير؛ دستمی خودشان را در همه جا داخو
شود. اگر بر نمی را بر هم گذاشتن، مرحها خاطر چشمکس بهشود. هيچنمی یفلت ستايش

شر، اّول کسی که مسؤول و مذموم است، خود اوست؛ مرا ب باشير. ای وارد آدم یافو ضربه
 .دانشدو،  شر فاخر و با ارزشی است. دشمن، دانشدو را هرف گرفته است

 . اخالل دشمن در عرصه تعلیم و تربیت5-1-1

آير که ديمر خرای نوواسته، آن و تی درمی .اگر شدما ملت و عناحدر فرهنمی بيرار نباشدير
رفته ما را اگر محاحره کردنر؛ اگر اّول يک ويراو در اختيارش ! جوان جبهه ابو عال  نيست

جنسددِی و ي  وادار کردنر؛ شددهو  او را تحريک های گذاشددتنر و بعر او را به تماشددای فيلم
کردنر و بعر او را به چنر مدلس کشدانرنر، چه خواهر شدر؟! و تی تشکيالتی وجود داشته 

 .کنر کننر. و رار دشمن اين کار رامیمی وانی، فاسرباشر، جوان را در او  نيروی ج
انر خوشنام در کشور ما است؛ اما بعتی تصميم گرفته ۀمعلمان، امروز يک جامع ۀجامع

بينيم. میها را در چشم مردم از اين خوشنامی خار  کننر؛ اين را ما در بعتی از تالشها اين
فهمنر نمی کننر؛می نرانسته خرمتکننر، بعتی هم می بعتدی دانسدته به دشدمن خرمت

کننر. امروز که کشور ارتيا  دارد به اين که در ميران تعليم، تربيت، تحقيس و ساختن می چه
 بو را جبران های دورانهای وار، سدرعت متاعف داشته باشر تا عقب مانرگیهای انسدان

 است که بر اين ررکت يکی از کارها اين - ايمو به فتدو الهی بسديار هم پيش رفتهددد  کنر
را دچار اختالل ها تا شاير بتواننر دانشماه - پردازنرمی ی وارد کننر؛ هم به دانشدماهاسدکته

 .پردازنرمی و هم به مرارسد  کننر
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 نوالئمس .5-4

 . لزوم وحدت مسووالن در برابر دشمن5-0-2

اسددت: اّول، از  از دو چيزها مدا در داخو کشددورمان کم گرفتاری نراريم. ريشدده گرفتاری
خود ماسددت؛ در رابطه با اموال های و اريانًا برعمو کردنها و تنبلیها و کوتاهیها یفلت

موتلف. های گرايی، در رابطه با پاسدومويی به مردم در دستماهعمومی، در رابطه با تدّمو
ر اين مردم کننر؛ بمی ها سوءاستفادهها و زمينهريشده دوم، دشمنانی هستنر که از همين مايه

انرازنر؛ محاحددره کننر؛ دو دسددتمی میمی کننر؛ ايداد اختالفمی گيرنر؛ تهريرمی تنگ
کننر. مردم، يکپارچه و مؤمننر؛ اگر بزرگان و مسددؤورن کشددور هم يکپارچه و می ا تصددادی

کنر. در اين حور ، ديمر هيچ تالشی عليه اين ملت و نمی يک دست باشنر، دشمن جرد 
کننر که می جور وانموداينها کننر. آنمی جور تبليغرسر. بيمانمان ايننمی ثمربهاين کشور 

کنر، اين لزومًا به می کاری، دارد برای رفاه مردم و رّو مشکال  مردم کار ۀاگر يک مدموع
لوح و اسدت. اين یلا اسدت. اين، تصّور افراد سادهها معنای دورافتادن از معنوّيا  و آرمان

افراد مغرض است؛ نه، اسالم برای دنيا و آخر  مردم برنامه و هرف دارد و  و َتسدويو َتغليا
 رر به امور ماّدی مردم برسددنر که به امور معنوی و کشددور موّظفندر همان رمسددئولين ادار

 .رسنر[]میها های آنآرمان
کنر همين اسددت که ]مردِم[ هر شددهری، هر می يکی از چيزهايی که دشددمن را شدداد

ای، شدروع کننر به خرشده کردن روی تصدميما  مسئولين؛ مسئول  تاای، مسئول هگوشد
کنر، اين را برانير. بمذارير مسئولين می شدهری، مسدئول اسدتانی. اين دشدمن را خوشحال

 .بيننر در اين دوران اندام برهنرکشور با دسِت باز آنچه را مصلحت می

 پایگاه دشمنان خارجی ،. مدیران فاسد5-0-0

شونر. دشمن خارجی می تی مريران و مردمی فاسر شرنر، به پايماه دشمن خارجی تبريوو  
کنر. مبارزه با فساد، می فاسر، برای اهراف سياسی خود در کشور، خوب استفادههای از آدم

کنم اين جهاد عظيم را به می جانبه اسددت. من از مسددؤورن کشددور خواهشيک جهاد همه
گاهِی رزم را داشته باشنر، آنایراض سدياسدی آلوده   گاهنکننر. اگر مسؤورن کشور آن خودآ
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فهمنر که امروز مبارزه با فسداد رزم اسدت و يک جهاد است. نشناختن مو عّيت و خطر، می
گاهی اسدت که اين خود خطر بسديار بزرگی است کنم می من امروز ارساس. همان ناخودآ

گداهی گاهی نرارنر! امروز يکی از انر؛ اما بعتددی مردم مدا دارای خودآ از نوبمان ما خودآ
انررکاران اداره امور در مهم اين اسدت که مسؤورن و نوبمان سياسی و دستهای ضدرور 

گاهی داشته باشنر؛ بفهمنر کدا  رار دارنر؛ همه  وای سه گانه و ساير ارکان اين کشور، خودآ
 .استدشمن کداست و هرف او چيست و راِه مقابله با آن کرام 
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 گفتار ششم:
 (0اقشار مورد هدف دشمن) 

 

 

 .نیروهای مسلح6-1

 . نقش نیروهای مسلح درمقابله با تهاجم دشمن4-2-2

گران بر آن یلبه پيرا خواهر کشدور، در اختيار دشمن  رار نميرد و سلطهمی نيروی مسدّل  ما
تر؟! بارتر و مقّرسنکننر. اين کم چيزی اسددت؟! اين هرف کوچکی اسددت؟! هرف از اين 

های موتلف توانير، به اين ارتش، کيفّيت برهير. شما که در دورهمی اين ارتش است. هر چه
تحصيو کردير و اين ارتش به گردنتان رس تعليم پيرا کرده است، تمام وجود و تالشتان را در 

 .رّر ميسور، در راه ارتقای کيفّيت اين ارتش حرف کنير
  باير طوری باشر که گويا فردا جنگ خواهر بود. داام باير بيرار آمادگی نيروهای مسدلّ 

اقشار مورد هدف 
(2)دشمن

نیروهای مسلح
نقش نیروهای مسلح در مقابل دشمن

علت دشمن با سپاه و بسیج

جوانان و نخبگان

سرمایه گذاری دشمن روی جوانان

جدا شدن نسل سوم انقالب از آرمان های انقالب

نخبگان فکری افسران جنگ نرم

جناح های سیاسی
اتحاد جریانات سیاسی در برابر دشمن

عداوت دشمن با هر جناح سیاسی

مطبوعات
انتقال سالم اطالعات جلوگیری از نفوذ دشمن

سو استفاده دشمن از مطبوعات
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را، شدداير  من اين کالم اميرالمؤمنين 1.«نُه م َع ُن م یَ لَ  اَم ن نَ َم  ، َو رُق ااَلِ  رِب ا الَح َخ اَ  انَّ َو »باشددنر. 
مرد جنگ، خواب »ام. حدربار در خطاب به برادران مسدؤول در نيروهای مسّل ، تکرار کرده

اگر شما خوابيرير، معلوم نيست دشمنی هم که پشت سنمرش نشسته تا بر شما بتازد، نرارد. 
ممکن است در تبليغا  جهانی، جمهوری اسالمی ايران . باير بيرار باشير« در خواب باشر.

گری تبليغاتی اسدتکبار جهانی است. گری مّتهم کننر که اين هم جزای از هوچیرا به نظامی
خواهيم. ما ارتش و سددپاه و بسدديج را هرگز نمی برای تداوز به ديمرانما امکانا  نظامی را 

نظام اسددالمی، به خاطر  خواهيم. امانمی ايم وانرازی به همسددايمان نوواسددتهبرای دسددت
روسددت و باير بتوانر از خود و سددتيزش، با ظالمان و مسددتکبران هميشدده روبهطبيعت ظلم

خواهنر می خواستنر ومی نر. دشمنان، خيلیرقيقت ارجمنری که دراختيار اوسدت دفاع ک
های به آسانی بتواننر به خواسته که جمهوری اسدالمی  رر  دفاع خود را از دسدت برهر تا

 .شويمنمی خامها شوم خودشان جامه عمو بپوشاننر. با اين همه، ما با اين ررف
رد؛ و آن ون دابصديرتتان را رفظ کنير و دشدمنتان را بشدناسدير. دشمن، ترفنرهای گوناگ

کنر آرزوهای انقالبی را در نظر يک می شدود که فريب نوورد. دشدمن سعیمی ملتی موّفس
کنر نيازهای ماّدی و کوچک را در نظر او بزرگ کنر. نياز می مّلت مؤمن، کوچک کنر. سعی

نی دماّدی هم نياز است، اما از جان که بارتر نيست! ملتی که در راه خرا، جان برايش ندار کر
توانر می جدايی کده ميدران مبدارزه با دشددمن اسددت، نيازهای ديمر چه تأثيریاسددت، آن

 .باشرداشته

 . علت دشمنی با سپاه و بسیج4-2-0

ای اسدت که وجودش امروز برای کشور و ملت سدپاه پاسدراران انقالب اسدالمی، مدموعه
ست، ضروری و رزم واريی که اين ملت برای خودش ترسديم کرده اهای ايران و همه هرف

اسدت. سدپاه پاسراران انقالب اسالمی فقا برای يک مدموعه نظامی نيست. يک مدموعه 
های و با رفتارهای موتلف و با خصددلتها موتلف، با هرفهای توانر با شددکومی نظامی

داننر که رتور بسيدی، وا عيت بسيج در کشور و در ميان ملت می دشمنان. گوناگون باشر
                                                           

 .30، نامۀ همانمحمر بن رسين شريف الرضی، . 1
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گمارنر بر اينکه اين رقيقت مؤثر و کارآمر و نافذ را می چقدرر اهميت دارد؛ لذا همتايران 
 .مورد تهاجم  رار برهنر

کننر بسيج يک می در شدرايا کنونِی کشور، بعتی کسان با همان تفسير یلطی که فکر 
مدموعه نظامی اسدت، يا سدپاه و ارتش و نيروهای نظامی، فقا در دوران جنگ رتورشان 

کّلی فراموش شونر و کنار برونر، با اين تحليو یلا معتقرنر که همه است و بعر باير بهرزم 
بايستی از ددد  که بسديج مظهر آن استددد  خوب الهیهای بسديدی، همه ارزشهای ارزش

جامعه کنار برود! البته اين تبليغ دشدمن است. وای به رال ملتی که گوشش به تبليغ دشمن 
 .خواهرنمی را کهباشر. دشمن، خير انسان 

فراکارترين و  ها،ترين انسددانای کده در آن، پاکبسدديج، عبدار  اسددت از مدموعده 
کارترين جوانان کشددور، در راه اهراف عالی اين ملت و برای به کمال رسددانرن و به بهآماده

انر. بسيج، عبار  است از تشکيالتی که در آن، خوشبوتی نااو کردِن اين کشور، جم، شره
گاه، متعّهر، بصددير و افرا ِد متفّرق و تنهدا، به يک مدموعه عظيم و منسدددم و به يک گروه آ

ای که دشددمن را بيمناک و شدونر؛ مدموعهمی بينای به مسدااو کشدور و به نياز ملت، تبريو
 .کنر. معنای بسيج، اين استمی دوستان را اميروار و خاطرجم،

 .جوانان و نخبگان6-2

های پشددت پرده را،  های جهانی را، جريان جريدان-را هدا ريدانعنوان آدمی کده جمن بده
 سددروکار داشددته، به شددما عرضها شددناسددر و از اّول انقالب با آنمی -های دشددمن راتوطئه

کنر؛ رواستان جم، می های زيادیگذاریجوانان عزيز! دشدمن روی شدما سرمايه :کنممی
ترين که يأس، بزرگ-ای را دلسرد و مأيوس کردن تفاوتی کشانرن؛ عّرهای را به بیباشر: عّره

فانه يأس به روح جوان زودتر راه پيراها آفت جوان اسددت؛ جوان کنر، می باير براننر، متأسددّ
 .؛ خودتان را مصونّيت برهيرکنر[]هم زودتر به روح او رسوخ می همچنان که امير

 . سرمایه گذاری دشمن روی جوانان4-0-2

ان سرگرم شهوا  و یرق در ماّديا  ولهو و لعب و فساد اخال ی و جنسی ناسالم و جو جوان
 شدود که در بعتدی از کشورهای دنيا مشاهرهمی شدود؟ همانمی وانواع وا سدام فسداد چه
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آير! چرا؟ هايشدان سدوار است و از آنها نفس در نمیکنيم؛ که  رر  اسدتکباری بر گردهمی
و مطرب و سرگرم فسادوفحشا و می ل لهو و لعب وجوان، و ت نرارد! جوانی که مشغو چون

خواهنر می که به مبارزه بپردازد يا ررف جّری بزنر!؟ دارد شدهو  است، ممرفرحت اين را
را  با دشمن ۀباير مواجه. جوانان ما را به اين طريس بکشاننر. خود جوانان باير مواظب باشنر

ای را که مورد برانير که دشمن اولين نقطهاهميت برهير و ها تفکر و ارساس جوان ردر روز
آن، عبار  است از نسو جوان؛ های فعال است که يکی از بوشۀ دهر، آن نقطمی توجه  رار

جا را دشمن هرف آينره، نسو جوان است، لذا آن رچون امير به نسدو جوان اسدت و سدازنر
 .دهرمی  رار

 ، محور جنگ روانی دشمنانقالبهای .جداشدن نسل سوم انقالب از ایده4-0-0

های و انميزهها خواهنر تحّقس پيرا کنر، اين اسددت که دلبسددتمیمیها کدار دومی کده آن
توانر اين ملت را مقاوم و به حددور  يکپارچه در مقابو آنها نمه برارد، می کهای اسدداسددی

آينره و افس را  را عوض کننر، اميرها را کور کننر وها ضعيف کننر؛ باورها را برگرداننر، ايمان
 .تيره و تاريک و مبهم جلوه دهنر. ابزار کار آنها هم رسانه است

 افسران جنگ نرم ،.نخبگان فکری4-0-1

 امروز جمهوری اسدالمی و نظام اسالمی با يک جنگ عظيمی مواجه است، ليکن جنگ نرم
هها شما جوانهای توی ححبت« جنگ نرم»که ديرم همين تعبير د  به اين  هست و الحمرللَّ

خوب، رار در جنگ نرم، چه د  خوشحالی است ۀنکا  توجه دارير؛ اين خيلی برای ما ماي
 ۀمقابل ۀيعنی شما افسران جواِن جبهانر. کسانی باير ميران بياينر؟  رر مسّلم نوبمان فکری

که مزدورش، از اينهای بوقو ها خبری و تبليغاتی و  لم ۀاستکبار و دارودست. با جنگ نرمير
جاهلی خود سر کنر، ولی های پرستی، و ملتی در رال و هوای سنتکشوری در اعماق کهنه

طلبی آنان شود درهای خزاين ماّدی خود را به روی آنان بمشاير و تسليم فزونوواهی و سلطه
ذيرد، نه تنها رانی را از آنان بپ خوارگی و شهو می زدگی وو فرهنگ فسداد و فحشا و مصرف

 .نمران نيستنر، بلکه بسی خشنودنر
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 سیاسیهای .جناح6-3

 . اتحاد جریانات سیاسی در برابر دشمن4-1-2

و خّا و خطوط سدياسی با هم اختالف سليقه دارنر؛ با هم بغض و کينه و دشمنی ها جريان
 ايشددان راه هايی بودنر که شددروع به اين کار کردنر؛ آدم مشددّوصددًا هرفکه نرارنر. واسددطه

فهمير که می گرفت، انسددانمی فهمير. در تبليغا  بيرونی و در همين کارهايی که انداممی
تصددميم دارندر هر جنداری را عليده جنداح ديمر تحريک کننر؛ برای هر جناری از هدا اين

طور وانمود کننر که دشمن وا عی شما بيرون اين مرزها نيست؛ داخلی کشور، اينهای جناح
ی شما همين جاست و آن هم آن جناح مقابو شماست! آتش منازعا  جناری را دشمن وا ع

 اين اختالفا  سددياسددی و جناری که گاهی بسدديار بزرگ نشددان داده. داغ و برافروخته کردنر
رونر. راه مردم، می شود، به اين بزرگی نيست؛ به اين اهميت نيست. مردم راه خودشان رامی

تصّنعی و های کشیخرا و راه امام بزرگوار است. مردم با اين خاراه اسدالم، راه انقالب، راه 
 .را بيشتر به جان هم بينرازدها دارد جناحمی مصنوعی کاری نرارنر. دشمن دوست

 . عداوت دشمن با هر جناح سیاسی4-1-0

اختالف سليقه در کشور وجود دارد؛ اما تبريو آن به تتاّد بنيانی از کارهايی است که دشمن 
های دهی آن مؤّثر اسدت. باير مواظب باشديم. مسؤولين و جناحپردازد و در شدکومی آنبه 

سدياسدی مواظب باشدنر اختالف سدليقه را به تتدادهای بنيانی تبريو نکننر. چرا شعارهای 
کنيدر!؟ دشددمن بدا هر دوجناح عراو  دارد. خيال نکنير يک جناح را می دشددمن را تکرار

آير. با هر دو جناح دشددمن اسددت. گاهی از جناری رش میدوسددت دارد و از جناح ديمر ب
ضعيف و يا از ححنه خار   ،کنر تا ديمری را تتعيف نماير. بعر که يک جناحمی رمايت

 .پردازدمی و زايو شر، به تتعيف ديمری

و جوانان عزيز ما خيلی مواظب باشددنر. دشددمن، خواهان ها مردم، مسددؤولين، سددياسددی
شمن در کشور ما عبار  جرايی بين حفوف مردم است. خّا د سدياسدی وهای بنریدسدته

شددود می سددعی. کردن مردم از نظام و ايداد فتددای هر  و مر  در جامعهاسددت از جرا
موتلف گفته بودنر که امروز دشمن احلی ما، های تراشی شود. بعتی از افراد جناحدشمن
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ای که همه معتقر به اسالم جناح مقابو ماست! خطای بزرگی در جامعه است که در مدموعه
يک جناح، دشمن احلی خود را جناح مقابو برانر. اين خيلی انر، و انقالب و نظام اسالمی

گوير به می بار است. اگر اين ررف  اام به ذهن يک نفر يا ده نفر يا حر نفر باشر، آدمتأّسف
درآير و در ذهن حددور  يدک فرهندگ طور خيدال کنندر؛ امدا اگر اين بدهجهّنم! بمدذار آن

ای از مردم جا بميرد، چيز خيلی خطرناکی خواهر شددر. لذاسددت که بايسددتی روی مدموعه
 .دشددمن احددلی متمرکز شدددر و او را معرفی کرد و مردم را بده سددتيزه بدا او تشددويس نمود

سدتيزی، مشدّوص کردن دشمن احلی و متمرکز شرن روی دشمنان احلی، از ديمر دشدمن
 ير دشمن احلی را بيابير و به مردم معرفی کنير. مسااو مهّم است. بمرد

 .مطبوعات6-4

 . انتقال سالم اطالعات جلوگیری از نفوذ دشمن4-0-2

ام که جلِو اين خواسددتهها طور جّری از آنام و بهمن بدارهدا به مسددؤورن دولتی تذّکر داده
ری از وضددعيت را بميرنر. اين اسددمش محرود کردن مطبوعا  نيسددت. اين اسددمش جلوگي

انتقال سالم اّطالعا  مورد تأيير ماست. اين معنايش جلوگيری د  انتقال آزاد اّطالعا  نيست
 .ثمررسيرن توطئه تبليغاتی دشمن استاز نفوذ دشمن است. جلوگيری از به

 . سو استفاده دشمن از مطبوعات4-0-0

در مريريت فرهنمی  بيمانههای  بو هشرار دادم و برای مردم نقشی را که دستها من از سال
انکار کردنر؛ اما ها گيرنر، تبيين کردم. بعتیمی ها و تبليغا  کشور به کارکشدور و رسدانه

کننر، از می انر: از مطبوعا  استفادهکار ننشستهبی بارخره همه تصدريس کردنر. دشمنان ما
را هايی تا آن ارزشکننر می گوناگون تبليغی استفادههای کننر و از روشمی تبليغا  استفاده

آير، در چشم مردم بشکننر. خوششان نمیها از آن ارزشها پايبنر است و آنها که ملت به آن
کننر. ما هم در عمو نشان داديم که مطبوعا  آزادنر؛ اين عملکردهايی که از می تالششان را

کننر. اين، می ها رانظر ما بسيار منفی است، وجود دارد؛ اما مطبوعا  آزادانه دارنر همان کار
اش خود رد عملِی کسددانی اسددت که معتقرنر آزادی بيان نيسددت؛ نوير، آزادی بيان، نشددانه

 کلی، آزادانه هر چههای همين مطبوعاتی اسددت که عليه دولت، عليه نظام و عليه سددياسددت
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خيلی ها شددود. البته مردم هم به ايننمیها نويسددنر؛ کسددی هم متعرض آنمی خواهنرمی
 .کننر. اين، فتو الهی استنمی تنايیاع
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 گفتار هفتم: 
 نقش امام راحل در مقابله با دشمن

 

 

 شناس واقعی. امام یک دشمن7-1

جايی که من شر، تا آنمیها ایلب آن حدفاتی که در زمامراران موتلف عالم، مايه امتياز آن
ديريم. او، هم عا و بود، هم می ما در امام مدتم،ددد  بررسدی کردم و به ذهنم رسديره است

کرد و هم می شددناس بود، هم به دوسددت اعتماددورانريش بود، هم محتاط بود، هم دشددمن
کرد. همه حفا  و خصوحياتی که برای می کرد،  اط، واردمی ای را که به دشمن واردضربه

را و و خ يک انسدان رزم است تا بتوانر در چنين جايماه رّساس و خطيری اندام وظيفه کنر
رمز اسدداسددی کار و پيشددرفت امام و . وجران خود را راضددی نماير، در اين مرد جم، بود

الهی آن مرد بزرگوار و رهبر استدنايی، در اين بود که دشمن را شناخت و با همه های موّفقيت
 . رر  و استقامت، برون کمترين اعتماد به او و تسليم در مقابو او، ايستاد

نقش امام راحل در مقابله با دشمن

امام یک دشمن شناس واقعی

علت دشمنی استکبار با امام راحل

ایستادن امام در برابر تهدید و ارعاب دشمن

هدف امام استقامت و ایستادگی در برابر دشمن

اهمیت جهاد از منظر امام برای مقابله با دشمن
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از هر فرحددتی اسددتفاده کرد برای اينکه  -با رال پيرمردی  -ی عمر امام در سددنين بار
سددازی تبليغاتی جهانی نقش تحريف و گمراههای در دسددتماه .رقايس را برای مردم بيان کنر

العاده خطرناکی است که امام به آن توجه داشت وسايو ارتباطی فکری نامطمئن و نقش فوق
کرد که هم خود او به طور داام در موض، می ا واداروابسدته به دشدمنان کشدور و ملت امام ر

 توحيه کنر که رقايس را به مردم اً متبيين و ارشاد و هرايت مردم  رار گيرد و هم به ديمران داا
 ،را مکتوم نمه داردها کنر آنمی که دشدمن سعی ،را نسدبت به رقايقیها بموينر و افکار آن

 آشنا کننر.

 با امام راحل. علت دشمنی استکبار 7-2

 رر دشمن بودنر. هنوز هم با جمهوری اسالمی و با پرچم دليو هم نيست که با امام اين بی
کننر؛ ولی با پرچم اسالم در دست می اسالمی است، دشمنی اسالم که در دست جمهوری

ای هيچ واهمهها سدازشدکاِر وابسدته و متعّلس به خودشان، هيچ کاری نرارنر. از آنهای آدم
ای نرارنر. اما با جمهوری ای نرارنر و هيچ دشمنیارنر، هيچ ترسی نرارنر، هيچ مالرظهنر

هايش هم دشمننر، با ملتش هم دشمننر، با دولتش هم دشمننر، اسدالمی چرا. با شوصيت
جمهورش هم دشددمننر، با مدلسددش هم دشددمننر، با ارکام  تددايی و مسددؤولين با رايس

دارد، دشددمننر. رّتی با  میکه اين نظام را سددِرپا نمه هم دشددمننر. با هر چهاش  تددايی
کننر؛ می شعار امر به معروف و نهی از منکر را تمسورها شدعارهای شدما هم دشدمننر. آن

نماينر. اما رقيقت اين است که می کننر و شما را مّتهممی گری را تمسورالّلهیشعار رزب
الّلهی و همان پايبنری به احددول ت رزبهمدان امر به معروف و نهی از منکر و همان ررک

هيچ چيز  ،و خطاهای فارش دنيای امروز بايسددترها توانر در مقابو انحرافمی اسددت که
توانر.کسددانی که راضددر نبودنر برای انقالب و مناف، اين کشددور يک  رم بردارنر، نمی ديمر

آوردنر که جنگ را می فشار گيری کننر، بازبلکه فقا بلر بودنر نس بزننر و عليه انقالب بهانه
تمام کنير. اگر اراده  وی و مصّمم و ايستادگی امام نبود، مطمئّنًا جنگ جز با پيروزی دشمن 

دميرنر، امروز می ها را در کشورخبيدی که آن روز اين وسوسههای شر. همين نفسنمی تمام
گوينر چرا بعر از فت  می کننر ومی را تکرارها انر و همان ررفشان سر بلنر کردههم بعتی
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بس را  بول نکرديدر؟! بعدر از فت  خرمشددهر، هنوز بوش عظيمی از خدرمشددهر آتش
و نيز گروه کديری از مردم ما در اختيار رژيم متداوز  -مرزها و شهرهای ما-ما های سرزمين

من شر. باير شّر دشمی بودنر. تهرير باری سِر مرزهای ما بود و دشمن از همه طرف تدهيز
شددر؛ اين يک بينش خردمنرانه بود. آن روز همه دلسددوزان کشددور، از می از سددر مرزها کم

کردنر. امام يک انسان منطقی بود و می مسؤورن نظامی و یيره، اين منطس را برای همه اثبا 
 .تصميم گرفت و عمو کرد و به فتو پروردگار توانست ملت ايران را سرافراز کنر

 ر برابر تهدید و ارعاب دشمن. ایستادن امام د7-3

نامه ايشان به مواردی اشاره شره بود که امام  بال نسبت به همه شما ديرير که در پايان وحيت
 رسديره بودم ايشانحدرر که من خرمت امامدر زمان بنی .سدکو  کرده بودنرها طرح آن

 .قيقت نراردخالف وا ، اسددت و راش گوير همهمی که او از  ول منهايی گفتنر ررفمی
کرد و در حدرد پاسخ نمی آشدفت و تحريکنمی شدر فورا او رامی بنابراين هر ررفی که زده

و تسدلا بر نفس و سدعه حرر در هر کس که  رلم بردباری، اين متانت، .سدري، برنمی آمر
 باشر از او يک انسان بزرگ خواهر ساخت.

 خرا،کار برای رضددای او، ارتباط با آن عوامو احددلی معنويت،در عين رال اگر امام
 نه شما اينمونه عاشقش رسير،می نه انقالب به پيروزی ،داشتنمی تقوی و اندام تکاليف را

و نه  ادر بود در مقابو تحرير و  توانست اين طوفان را در دنيا به وجود آورد،می نه شرير،می
کرد، خرا به نمی کار او چون مرد خرا بود، او چون برای خود ارعاب دشمن،مدو کوه بايستر.

حالحش را هرايت کرد؛ خرا به دل او و ذهن او حفا و روشنی داد تا  راو کمک کرد؛ خرا بنر
راه را پيرا کنر؛ خرا به او جرات و شدهامت داد تا در مقابو دنيايی از دشدمن بايستر؛ خرا با 

نس گرفت تا از روگردانی انسان  .در روزگار یربت، ورشت نکنرها دل او ا 

 .هدف امام استقامت و ایستادگی در برابر دشمن7-4

بريهی اسدت که راِه رفظ اين دستاوردها و به وجود آوردن دستاوردهای بيشتر، اين است که 
ملت ايران و مسدؤولين، خاِّ نشدانی را که امام بزرگوار با عمو خود کشيره است؛ يعنی خّا 

و ها گويیسددتادگی در مقابو ياوهاسددتقامت و ايسددتادگی در مقابو توّ عا  دشددمنان و اي
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کننر، ادامه می کسددانی که در بيروِن اين مرزها نسددبت به اين ملت ابراز توّ ،هدای پرگويی
خاِّ »منظور چيست؟ اگر بموييم « راه امام و خِاّ امام»شود می که مکّرر گفتهدهنر. اما اين

است که خاِّ امام، انقالب و اين، مطلبی کّلی اسدت. معلوم « امام، اسدالم و انقالب اسدت
توانر مقصود می اسالم است! هيچ کس هم موالف با اسالم و انقالب نيست. آن عاملی که

برآورده کنر، استقامتی ددد  که پرر اين انقالب و معمار ايران اسالمی استددد  امام بزرگوار را
شددمن نهراسددير و دشددمن، کوتاه نيامر؛ از د اسددت که او در رفتار خود نشددان داد. در مقابِو 

توانر امام بزرگوار را به اين مّتهم کنر نمی نترسير و تهريرها او را متزلزل نکرد. هيچ کس هم
فهمنر و می عالم، اگر دّ ت کننر، یکه آن چه اندام داد، خالف تربير ححي  بود. همه عقال

هاِی  رفکننر که راِه درسددت، همان راهی بود که آن مرد رفت؛ راهی به سددوی همی تحليو
 خوِد او. هر کس آن هرف را داشته باشر، راهش همانی است که آن بزرگوار پيمود.

، پس از پيروزی انقالب، يک لحظه اّتفاق نيفتاد ساله ريا  مبارک امامدر تمام عمر ده
عری از ابعاد، دچار تردير شود. اين، يعنی  که او به خاطر سنمينِی باِر تهريِر دشمن، در هر ب 

جنگ، تلفا  دارد. جان يک انسددان، برای امام خيلی ؛ رخورداری از روريه رسددينیهمان ب
رد، اشکمی عزيز بود. امام بزرگوار، گاهی برای انسانی که رنج ريوت و يا در چشمانش می ب 

شددر! ما بارها اين رالت را در امام مشدداهره کرده بوديم. انسددانی رريم و می اشددک جم،
محّبت و انسدانيت بود. اما همين دل سددرشار از محّبت، در  عطوف، دارای دلی سدرشدار از

نشينی مقابو تهرير شدهرها به بمباران هوايی، پايش نلرزير و نلغزير. از راْه برنمشت و عقب
 .نکرد

 . اهمیت جهاد از منظر امام برای مقابله با دشمن7-5

های يی هم در ميرانهاای است، که گفتيم نمونهبرجسته ۀاين نکته در فرهنگ اسدالمی، نکت
و  موتلف دارد. در روزگار ما هم، و تی نرای مقابله با رژيم منحوس پهلوی از رلقوم امام

بيرون آمر، جهاد شروع شر. پيش از امام هم، البته جهاد به  8648همکاران ايشدان در سدال 
شروع امام  رحدور  محرود و پراکنره وجود داشت که رااز اهميت نبود. هنمامی که مبارز

پيروزی خود، يعنی پيروزی انقالب اسالمی  ۀکه به مررلشدر، جهاد اهميت پيرا کرد تا اين
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رسير. بعر از آن هم، تا به امروز، در اين کشور جهاد بوده است. چون ما دشمن داريم. چون 
دشمنان ما، از لحاه نيروی ماّدی،  وی هستنر. چون اطراف و جوانب ما را، از همه جهت، 

 در دشمنی با ايران اسالمی، جّری هستنر و سِر شوخی نرارنر؛ چونها انر. آنگرفتهدشمنان 
خواهنر از هر راهی که شددر ضددربه بزننر. پس، در ايران اسددالمی، هر کس به نحوی در می

گين را به پيکر انقالب و کشور اسالمی، نشانه رفته د  مقابو دشمن که از اطراف، تيرهای زهرآ
جهاد بوده است و  ۀجهاد فی سبيو الله کرده است. بحمرالله، شعل تالشی بکنر،ددد  اسدت

 .هست و خواهر بود
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 گفتار هشتم:
 تکلیف مردم در برابر دشمن 

 

 

 . وظیفه منتظران موعود در برابر دشمن8-1

بزرگترين وظيفده منتظران امدام زمدان اين اسدددت کده از لحداه معنوی و اخال ی و عملی و 
اعتقادی و عاطفی با مؤمنين و همچنين برای پنده درافکنرن با زورگويان، پيوندرهای دينی و 

خود را آماده کننر. کسانی که در دوران دفاع مقّرس، سرازپا نشناخته در حفوف دفاع مقّرس 
کردنر، منتظران رقيقی بودنر. کسدی که و تی کشور اسالمی مورد تهرير دشمن می شدرکت

توانر اّدعا می ميهن اسدالمی و پرچم برافراشته اسالم است،و ها اسدت، آماده دفاع از ارزش

تکلیف مردم در برابر دشمن

وظیفه منتظران موعود در برابر دشمن

وظیفه ملت شناسایی دشمن

بیداری شرط تحقق پیروزی مومنین

ایستادگی و مقاوت در برابر دشمن

وظیفه ما نقطه مقابل خواست دشمن

توطئه دشمن و عزم راسخ ملت ما

های گوناگون برای مقابله با دشمناتخاذ روش
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 رم خواهر گذاشت.  ،خطرهای کنر که اگر امام زمان بياير، پشت سر آن رتر  در ميران
بازنر و زانوانشددان می وشدديرين دنيا خود رااما کسددانی که در مقابو خطر، انحراف و چرب

ها ضر نيستنر ررکتی که مطام، آنشود؛ کسانی که برای مطام، شوصی خود رامی سدست
به رسدداب  تواننر منتظر امام زمانمی چطورها انرازد، اندام دهنر؛ اينرا بده خطر می

صلِ  بزرگ است، باير در خود زمينه های حالح را آماده سازد آينر؟ کسی که در انتظار آن م 
 .و کاری کنر که بتوانر برای تحّقس حالح بايستر

 ناسایی دشمن و اهداف او. وظیفه ملت ش8-2

هايی  وی و نيرومنر، زنان و مردانی که دلشددان از مردمی هوشدديار، جوانانی مصددّمم، پنده
اس گوش به زنگ باشددنر؛ می عشددس به ميهن و فراکاری برای اسددالم تپر، در اين نقطه رسددّ

 دوست را بشناسنر، دشمن را بشناسنر و وظيفه را بفهمنر. 
دهنر. در ميان می سرعت آن را از دستکننر، ليکن بهمی فت گاهی بعتی افراد دژی را 

انر که گاهی انسان يک جم، راضر يقينًا عّره زيادی در جنگ تحميلی رتور داشتنر و ديره
کنر. می گيرد؛ اما در نمهراری آن یفلتمی دژ را، يک منطقه را، يک شدهر را، يک روستا را

دهر؛ دشمن هم برون درنگ مدردًا می ه خود را از دستيعنی اّول انميزه دارد، اما بعر انميز
و آنچه را که با زرمت، جانفشانی، ددد  کنرمی پاتک ها،به احطالح نظامیددد  کنرمی رمله

گيرد. هنر ملدت ايران تا امروز اين بوده که پاتک می انميزه و ايمدان از او گرفتده شددره، پس
خواسددته پاتک کنر؛ دشددمن نمی دشددمنکه دشددمن را در همه جا خندی کرده اسددت. نه اين

 .هميشه درحرد ضربه زدن به ما بوده است

 . بیداری، شرط تحقق پیروزی مومنین و شکست دادن دشمنان8-3

شکست ها محکوم به شدکسدت است؛ اينها گيرد، اينمی ی که در دنيا اندامياين فشدارها 
 َوَليْنُصَرنَّ »که: الهی  راز وعرخواهر خورد. اين چيزی اسدت که تدربه به ما نشدان داده، یير 

ُه  ُرهُ  َمْن  اللَّ فشددارها یالبًا محکوم به  ؛و آيا  زيادی که در اين جهت هسددت (41)رج: «یْنصََُّّ
آورنر، و تی که ايستادگی مشاهره شر از اين طرف، آن شدکسدت است. يک مرتی فشار می

راسخ است؛ هر که عزمش های هاسدت؛ جنگ عزمشدود. جنگ، جنگ ارادهمی فشدار تمام
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خورنر. اگر  رار بود نظام اسالمی با می شکستها بيشدتر بود، او برنره اسدت. بنابراين، اين
دشمن د  گفتمد  خورد. آن و تمی اول شکست ۀاين فشارها شکست بوورد، باير همان ده

، مدان کمتر بودهدامدان کمتر بود، امکداندا  یيتر بوديم، تواندابود، مدا ضددعيفتر  وی
ه اين کمبودها و کمیمان کمتر بود، تدربهدنياشدناسی آن های مان کمتر بود؛ امروز بحمراللَّ

جبران شددره و خيلی از اشددکارتی که آن و ت وجود داشددت، وجود نرارد. مردم ها و دت
ها خيلی بارسددت. اگر خرای نکرده يک و تی هاشددان هم خوب اسددت. امروز انميزهروريه

ايداب کنر، آن و ت ها که رتددور در جبهه را برای مردم و جوان ،ريدک جنمی اتفاق بيفت
از جوان آن اش خواهير دير که جوان امروز ما که نسو سوم انقالب است، همتش و فراکاری

روز کمتر نيسدت؛ شاير بيشتر هم هست. يک چنين رالتی وجود دارد. بنابراين، اين فشارها 
ه ما بيرار باشديم. به شرط اينکه ما بيرار محکوم به شدکسدت اسدت؛ لکن مهم اين اسدت ک

هشراردهنره و بيرارباش، های باشديم؛ به شرط اينکه خوابمان نبرد، یفلت نکنيم. اين زنگ
 .ما را بيرار نمه دارد؛ اين شرطش است

 . ایستادگی و مقاومت در برابر دشمن8-4

رن از دشمن، اسدتقالل اسدالمی، ايسدتادگی اسدالمی، هتم نشرن در مقابو دشمن، نترسي
 رر  پوشالی دشمن را به رساب نياوردن، عظمت اّتکای به نفس و توّکو به خرا را در همه 
امور زنرگی فهميرن و تشددويص دادن اسددت. ملت ايران، در همه  تددايا اين را نشددان داده 
اسدت؛ بعر از اين هم باير نشدان دهر. ملت ايران نشدان داده اسددت که به هيچ وجه راضر 

نشينی دشمن، يک  رم عقبهای کاریو طلبها و افزون طلبیها قابو پررويینيسدت در م
دشددمن و راضددی کردن او، رها سددازد و کنار های کنر و مبانی اسددالمی را به خاطر ديرگاه

 که  ررتمنر هستير. همين که دشمنددد  دانيرو میددد  شدما ملت عزيز ايران برانير. بمذارد
ت دينیمی و ملی خودتان خالی کنر و نتوانسددته، دليو بر  رر   خواهدر شددمدا را از هويدّ

زنر، نشانه  ررتمنرِی ملت ايران است. اين می شدماسدت. همين که دشمن دست به تهرير
روز زياد کنير و نشدان دهير که در حدحنه رتدور دارير. هر ملتی که از  ررتمنری را روزبه

نرا رها کرد، سوءاستفادهححنه بيرون رفت و فتای سياسی، ا تصادی و فرهنمی کشور  ها ک 
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شونر. کشورتان را نمه دارير. می آينر و مالک و حدارب آنمی ها فوری به آن فتداو بيمانه
ديمر نيست. خودتان اين کشور و  کِس کشور برای شماست؛ ايران برای شماست و برای هيچ

 .مه داريراين نظام را با ايمان، عزم، ورر  و  ررتی که خرا به شما داده است، ن
های احدلِی ايسدتادگی کنونی ملت ايران عبار  است از پيشرفتهای يکی از ارکان و سدتون 

ی هم در موارد يعملی و اجراهای علمی، پيشددرفتهای علمی کشددور؛ که به دنبال اين پيشددرفت
ن باشکوه است. ما توی  تيه  رار داريم. آ ۀبسدياری بوده. ايستادگی ملت ايران، در دنيا يک رادث

 .کننرکننر، عظمت اين ايستادگی را بيشتر ارساس میمی کسانی که از بيرون نماه

 نقطه مقابل خواست دشمن ،. وظیفه ما8-5

 مسوورن دولتی باير يک وظيفه ما اينست که درست نقطه مقابو خواست دشمن عمو کنيم.
 جانبه کشددورپيمير برای آباد سددازی مملکت و توسددعه همه لحظه از کار برای مردم و تالش

 گذارد مسوورن کار کننر.نمی ام که منازعا  سياسیمن هميشده هشرار داده یفلت نکننر.
فرحت  ولی که سدرگرم آآریآ يا آنهآهای رزبی و گروهی و جناری و سياسی است،ئآن مسد

من موالفم  ايم.فراوانی داشتههای تالبته ما پيشرف نرارد و ت خود را حرف امور مردم کنر.
متوالی جمهوری اسالمی را از اول انقالب تا امروز نريره بميرد های که کسی پيشرفت دولت

مواره ه بينی،يک بيماری ملی اسددت.بينی،درسددت مدو خود بزرگو تحقير کنر.خودکوچک
نريره بميريم و کارهايی خود را های پيشرفت تا ما خود را تحقير کنيم،انر دشمنان سعی کرده

ب اين کشور بعر از انقال يا احال به رساب نياوريم. کم نماه کنيم، با چشِم  را که شره است،
در همده شددوون عمرانی و آبدادانی و فرهنمی، آنچنان به جلو ررکت کرده اسددت که اگر به 

ا که در اين بوشی از آنچه ر گر نماه کنير،ظالم و سلطههای متمادی عمر آن رژيمهای سدال
 را نريره گرفت.ها بينير. بنابراين نباير ايننمی بيست سال اتفاق افتاده است،

 . توطئه دشمن و عزم راسخ ملت ما8-6

کير کنم که خطر هست، ولی راه مصونيت از آن نيز هست. توجه به خطر ها تنباير مل ،باير تأ
يَ اِن  َکيَد  ِإنَّ »: که را بترسدانر. بمذارير دشمنانتان از شما بترسنر و برانير )نساء: «يًفاَضِع  َکاَن  الشَّ

ِذیَن »فرماير: می گروهی از مداهران حدرر اسالمةخراونر دربار( 13 اُس  َلُهُم  َقاَل  الَّ اَس  ِإنَّ  النَّ  النَّ
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ْوُهْم  َلُکْم  َجَمُعوا َقْد  ُبَنا َوَقاُلوا ِإیَماًنا َفَزاَدُهْم  َفاْخشَََّّ ُه  َحََُّّّْ ِه  ِمَن  ِبِنْعَمة   َفاْنَقَلُبوا ؛اْلَوِکيُل  َوِنْعَم  اللَّ  َلْم  ل  َوَفضََّّْ  اللَّ
َبُعوا ُسوء   یْمَُُُّّْهْم  ِه  ِرْضَواَن  َواتَّ ُه  اللَّ  (814-816آل عمران: «).َعِظيم   َفْضل   ُذو َواللَّ

با آن رير  و تردير پيش نياير و چاره و عال ،  ۀهخطرهدا را بداير شددناخت تا در مواج 
 .شناخته شره باشر

را شددناختيم و ها رو شددريم و آنما با اين خطرها پس از پيروزی انقالب اسددالمی روبه 
مان، از تدربده کرديم و به خواسددت خرا و رهبری امام خمينی و بصددير  و فراکاری مردم

ها از سوی دشمن و عزم راسخ از سوی ملت ما سالمت گذشتيم. البته توطئه هبها بيشدتر آن
 .همچنان ادامه دارد

تواننر بکننر؟! عليه رکومتی که می کارتواننر کاری بکننر. با يک ملت، چهنمی دشمنان
بينير می کننر. لذا،می تواننر بکننر ومی به مردم مّتصو نباشر و ريشه نراشته باشر، هزار کار

که به مردم خودشدان وحو نيستنر و پشتوانه مردمی نرارنر، رارت هايی و رژيمها که دولت
کننر. اّما با انبوه می را  بولها آنهدای روندر و از ترس، ررفمی زير بداِر امريکدا و ديمران

گداه، مبارز، نترس، اهو خرا و متوّکو به خرا و آزموده و  ميليونی يدک ملدت، آن هم ملدت آ
تواننر بکننر؟! اين همان جايی اسددت که امام بزرگوار در مقابله با می کارآزمدايش داده، چه

 هيچ یلطی« تواندر بکندر.نمی امريکدا هيچ یلطی»امريکدا، مکّرر فرمود: هدای نیدشددم
 .توانر بکنر؛ چون طرف مقابلش يک ملت عظيم استنمی

  ردم مقابله و دشدمنِی دشدمنان با ما، بسديار بارست؛ اما  رر  و تواِن مقابله و مبارزه ما
نيز بسيار بارست. اگر ما به مبارزه با  - چه مبارزه تهاجمی ما با دشمن و چه مبارزه دفاعی ما -

بر اين معنا تصميم بميريم و به خرای متعال اّتکال و از  - تهاجم دشدمن تصدميم داشته باشيم
توان دشمن بسيار کمتر از توان ماست. ما در بين مردِم خودمان  - ظرفيت خودمان استفاده کنيم

زنيم؛ اما دشددمن اين می ردِم خودمان ررفهسددتيم؛ ما با مردِم خودمان مواجهيم، ما با زبان م
 .توانيم رّتی روی افکار عمومی دنيا اثر بمذاريممی امکانا  را نرارد يا به  رر ما نرارد. لذا ما

 گوناگون برای مقابله با دشمنهای . اتخاذ روش8-7

لوری انريشی و سادهدشدمنانی مشدغول تالش هسدتنر که نمذارنر اين کارها اندام گيرد! ساده
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هيچ دشمن د  بلکه در داخو مرزهاد  است که کسی خيال کنر ما در خار  از مرزهای خودمان
و همه ها و دولتها کنر! ممر ما از همه ملتو بدرخواهی ندراريم و کسددی عليده ما کار نمی

دشمن  انر، ما همهمه دشمن داشتهها هستيم؟ آن انر، مسدتدنیجوامعی که در طول تاريخ بوده
گوناگونی را اّتواذ کردنر که سدرنوشدتشان را ر م زده های در مقابو دشدمن، روشها داريم. آن

اسدت. بعتی هوشيارانه و مرّبرانه و رکيمانه و سرسوتانه ايستادنر و پيروز شرنر؛ بعتی هم 
لوری به خر  دادنر و شکست خوردنر! ما انريشی و سادهعنصری و زودباوری و سهوسدست

ر استها و تدربهاير درس بميريم. خوشبوتانه گذشته خود ما هم از همين درسب  .ها پ 
که زمينه برای انقالب بيمانه گذرانر تا اينۀ ناشددی از سددلطهای اين ملت در سددوتیها سددال

ر رر ، بااراده و عزم راسددخ و نافذ در هم در ميان  ها،دل ۀاسددالمی آماده شددر. رهبری رکيم، پ 
وجود آمر و وارد ميران شدر؛ ملت هم تدربه پيرا کرده بودنر؛ لذا انقالب اسدالمی شکو مردم به

اثر مانر؛ چون ملت و رهبران در انقالب اسددالمی تدربه پيرا بی گرفت و اين دفعه ترفنر دشددمن
 بلی های دانسددتنر کمين بيمانمان با آمادگینمی مشددروطه، رهبران و مردم رکرده بودنر. در دور

دشمن شرنر؛  ۀطرناک اسدت؛ لذا رصدارهای خودشدان را برچيرنر و مهيای  بول رملچقرر خ
از  ردشدمن هم آمر و هر کار خواست، در اين کشور کرد. اين دفعه در انقالب اسالمی، با استفاد

ما فهميرنر که  مشددروطيت، هم ملت ما، هم رهبران رورانی ما و هم روشددنفکران حددادِق  ۀتدرب
را در مقابو دددد  انقالبی و رصددار بيراریهای عنی رصددار ايمان، ارزشيدددد  باير رصددار معنوی

ما باير تالش کنيم که خودمان را به آن المو نزديک نماييم.  .های دشددمن محکم نمه دارنرتوطئه
باير تالش کنيم که نظام اسددالمی را هم به آن نمونه کامو نزديک کنيم. اين، وظيفه ماسددت. مادام 

 ادر ددد  نه امريکا و نه یير امريکاددد  عالمهای ررکت کنير، هيچ يک از  رر که در راه اين وظيفه 
به اين نوواهنر بود که بتواننر بر شددما فااس آينر و یالب شددونر. ممکن اسددت ضددربه بزننر، اذّيت 

د  شود داشت!نمی هسدت. از دشمن که توّ ، محّبت و مالطفتها اينددد  گری کننر کننر، موذی
را از ررکتتان به سمت کمال باز دارنر.  تواننر شمانمی و یالب نوواهنر شر واما بر شدما مسدّلا 

 .نر کردبرشما علو پيرا نوواه
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 گفتار نهم:
 و ابزار مقابله با دشمنها شیوه 

 

 

 گیری از سیرۀ انبیا و اولیا. انبیاء الگو 9-1

باعث نشر که ديمری  ها،راز احلی اين است که انبيا از ميران در نرفتنر و شکست يکی از آن
در زمان ريا  خود، از طرف دشمنانشان د  ممر تعراد کمید  همه انبيا به مصاف باطو نرود.

ای که يا کشددته يا سددوزانره شددرنر و يا ضددربه خوردنر. در عين رال نتيده کار اين مدموعه
اين است که  زنران رفتنر و يا زنره زنره اّره شدرنر و آن همه از  ررتمنران شدکنده کشيرنر؛

بينير که معارف می است و هر جای دنيا که شما بروير، امروز دنيا زير پرچم معارف انبيا
.. به .زيبا، مدو عرالت و حل  وهای انبيا مطرح است و همه اخال يا  خوب و اين همه نام

ها و ابزار مقابله با دشمنشیوه

الگوگیری از سیره انبیا و اولیا

جهاد و مقاومت

اعتماد نکردن به دشمن

طلبیشهادت

تربیت هنرمند انقالبی

وحدت و همدلی

امیدواری به آینده
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ان نرفتن است. در دورنشدرن و از ميران درخسدته ها،خاطر تعليما  انبياسدت. راز همه اين
و آن بوش از تاريخ اسدالم که اين  رر فاجعه آفرينی شدره اسدت؛ اين احو  امام رسدين

 با هم پيونر و ارتباط نراشدتنر و زود ارساس شکستها وجود نراشدت؛ به خاطر اين که آن
 کردنر؛ در نتيده دشددمن هم جلومی شددرنر و ميران را خالیمی کردنر و زود خسددتهمی
دهر که برای رفظ دين، باير می دارد. عاشددورا درسهايی و درسها عاشددورا پيام. آمرمی

دهر که در می دهر که در راه  رآن، از همه چيز باير گذشددت. درسمی فراکاری کرد. درس
ميران نبرد رّس و باطو، کوچک و بزرگ، زن و مرد، پير و جوان، شددريف و وضددي، و امام و 

های توانايی ۀدشمن با هم ۀدهر که جبهمی گيرنر. درسمی در يک حف  رار رعّيت، با هم
کاروان اسيران عاشورا، ۀ وسيلاميه، بهبنی ۀکه جبههمچنان. پذير استظاهری، بسديار آسيب

در کوفه آسدديب دير، در شددام آسدديب دير، در مرينه آسدديب دير، و باألخره هم اين ماجرا، به 
دفاع از دين، از همه چيز بيشتر، دهر که در ماجرای می درس .سفيانی منتهی شر ۀفنای جبه

باطو  ۀدر جبهها بصير خورنر. بیمی فريبها بصير برای انسان، بصير  رزم است. بی
زياد، کسددانی بودنر که از ابن ۀکه در جبهکه خود براننر. همچنانگيرنر؛ برون اينمی  رار

 .بودنرها بصير فّساق و فّدار نبودنر، ولی از بی
ترسر. با اين روح شداعت، با اين توکو به خرا، نمی نباير ترسير، و ملت ايراناز امريکا 

هست، اين ملت  - بوصوص در جوانان ما - با اين رماسده و شدوری که در ا شار ملت ما
پيروز خواهر شددر؛ به اهراف خود خواهر رسددير و دشددمنان را به زانو در خواهر آورد. هيچ 

از پيمودن اين راهی که اسالم در مقابو او گذاشته است، باز توانر ملت ايران را نمی دشدمنی
طالب، از کدر  دشمن نباير ابیدارد. فقا اين نکته را بايسدتی به ياد داشت که مدو علی بن 

کنيم، ررمت الهی را می کنيم، به دل مردممان نماهمی ما به دل خودمان نماه .هراس داشت
بينيم تحريک دشدمن ما را می مان راسدخ اسدت، و تیبينيم عزممی کنيم. و تیمی مشداهره

 کنر،نمی بيناو ما را به او دلووش و خوش رترسانر، وعرنمی کنر، اخم او ما رانمی متحرک
اين عوامو ظاهری و مادی است؛  ۀفهميم ررمت الهی است؛ خرای متعال پشت سر هممی

 .کنرمی برد؛ دارد هرايتش میدست  ررتمنر الهی پشت اين نظام است و دارد او را به پي
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 چنان سددوت و  اط، برخوردورزی، آنانسددانی که در راه خرا با دشددمن، با موارد یرض
چنان چنان خاکسار است، آنهای ضعيف، آنهای مظلوم، انسانکنر؛ اما در مقابو انسانمی

وارد  است. اوايلی که اميرالمؤمنين کنر اين اميرالمؤمنيننمی بردبار است که کسی باور
شناختنر، رفتار آن رتر ، لباس آن رتر ، نمی کوفه شدره بودنر و مردم آن رتدر  را

 رفت،می کس تو کوچده و بدازار که رتددر  راهمشددی آن رتددر ، جوری بود کده هيچ
فهمير که اميرالمؤمنيِن به آن عظمت، همين شدوصدی است که دارد به طور معمولی و نمی

رود. در مقدابو مردم ضددعيف، مردم معمولی، اين چنين متواضدد، و بردبار و می ادی راهعد
کلفت، آن چنان  اط، خاکسدار است؛ همان کسی که در مقابو دشمنان یرر، دشمنان گردن

 .ها الموستايستر؛ اينمدو کوه می

 مقاومت . جهاد و9-2

زش، بيشتر در تاريخ حرر بارهای يکی از نکا  برجسدته در فرهنگ اسدالمی، که مصدراق
شود، فرهنگ رزمنرگی و جهاد است. جهاد هم فقا به می اسالم و کمتر در طول زمان ديره

توانر جهاد می معنای رتور در ميران جنگ نيست؛ زيرا هرگونه تالش در مقابله با دشمن،
ير به بتلّقی شود. البته بعتی ممکن است کاری اندام دهنر و زرمت هم بکشنر و از آن، تع

جهاد کننر. اما اين تعبير، درسدت نيسدت. چون يک شدرط جهاد، اين است که در مقابله با 
دشدمن باشر. اين مقابله، يک و ت در ميران جنِگ مسّلحانه است که جهاد رزمی نام دارد؛ 

شود؛ يک و ت هم در ميران می يک و ت در ميران سدياسدت است که جهاد سياسی ناميره
شود و يک و ت در ميران سازنرگی است می که به جهاد فرهنمی تعبيرمسااو فرهنمی است 

های ديمر و در ميرانهای گردد. البته جهاد، با عنوانمی کده به آن جهاد سددازنرگی اطالق
ديمر هم هسدت. پس، شدرط اّوِل جهاد اين اسدت که در آن، تالش و کوشدش باشر و شرط 

 .که، در مقابو دشمن حور  گيرددومش اين
انرازی و مقصددود از مبارزه اين اسددت که ملت ايران، در مقابو کير و تعّرض و دسددت

کی کنر تا دوباره کشور ايران را به يمی سياسی دشمن و انواع و ا سام کارهايی کههای تالش
کرد. مبارزه،  شددّر  و  رر  خواهر ايسددتاد و مقاومت خواهراز ا مار خود تبريو نماير، با
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با اسددتکبار، يعنی هر جا که در سددط  جهان، دسددتمان برسددر، نسددبت به  يعنی اين. مبارزه
استکبار، افشاگری خواهيم کرد. هر جايی که مظلومی، از ظلم استکبار دچار آسيب است و 

از احددولمان دسددت ما . به جان آمره، ما هر طور بتوانيم، طرِف آن مظلوم را خواهيم گرفت
روز اّول زده بوديم، تا آخر زديم، باز هم به فتددو ای را که نکشديريم و همان ررف رّس  وی

های ما و َنَفسددی در کالبر ما اسددت آن را خواهيم خونی در رگ رو تی که  طرپروردگار تا آن
گفت.خب، چرا؟ چطور شددر؟ ممر ما چه داشددتيم که توانسددتيم؟ عّلت همين اسددت: هر 

 ا خرا دارد؛ مسئله اين بود. احالً  لبی و اعتقادی و پيونر وريتی بۀ يک از ماها، يک رابطيک
ر نتوانسددتنر روی اين حددور الحمرللهراز ايسددتادگی و ا ترار اين نظام اين اسددت. همين که 

تواننر. مردم ايران ثابت کردنر نمی باحالبت رّتی خشی بينرازنر، عّلتش همين بوده؛ باز هم
ايمان است. و همين ايمان به طم، بورزد. عّلتش همين ها توانر نسبت به آننمی که دشدمن

 .خرا و همين کار برای رضای خرا است

 به دشمننکردن . اعتماد9-3

بده دشددمن و ايادی او اعتماد نکنير. اين بررالتی اسددت که انسددان ببينر در داخو خطوط 
سياسی، با خّا مقابو خودشان خصمانه رفتار کننر؛ اما مرزهای خودشان را به روی دشمن 

توانم بمويم که اين می پسنرد؛ به جرد نمی پسنرم؛ اين را ملتنمی ن اين راباز بمذارنر! م
کار سدازنره، مبارزه با دشمن است. اگر کسی برای علم و برای اداره . پسدنردنمی را خرا هم

کشور تالش کنر، با دشمن مبارزه کرده است. اگر کسی برای افزايش ثرو  ملی تالش کنر، 
خواهر اين کشددور کشددور مبارزه کرده اسددت؛ چون دشددمن نمیبا دشددمن اين ملت و اين 

خواهر مشکو درست کنر. خوبی اداره شدود و امور مردم به سدهولت بچرخر. دشمن میبه
ن اين کشور، اي. باير با اداره حدحي  و کار سدازنره و ححي  و منطقی، با دشمن مقابله کرد

هاسددت. برانيم که اين انقالب  ن خونو ايها يافته اين مداهر انقالب و اين تاريخ، ندا 
 و اين ملت و اين کشددور، بوصددوص فّعارن اين نهتددت بزرگ، چه دشددمنان خونووار و

که شددهير بهشددتی را از دسددت اين هايی ررمی در کمين داشددتنر و هنوز هم دارنر. همانبی
کننر. می مکردنر، هنوز همی را کمکها که آنهايی ملت گرفتنر، هنوز در دنيا هستنر. همان



 1مصباح    234

و ها موجب شدود که ما تصدّور کنيم دشمنیها فکریيا اريانًا کجها دلیمبادا بعتدی سداده
تمام شدرنر؛ که اين خطر بزرگی را تولير خواهر کرد. برای کسی که در مواجهه با ها دشدمن

ر البته دشمن را نباير کوچکت .دشمن است، هيچ خطری بارتر از فراموش کردن دشمن نيست
آنی که هسدت گمان کرد؛ چون انسان آن و ت ضربه خواهر خورد. اما نباير هم دشمن را از 

و ها که هست جلوه داد. يعنی همان کاری که امروز دستماه تبليغاتی حهيونيستبزرگتر از آن
یولی درسددت کردنر، که اگر ها دهنر: از امريکا و از  رر می مسددتکبرين، خودشددان اندام

همه جا دود خواهر شر، پودر  ها،کنر به يک اشاره اينمی باشر، خيالکسدی تدربه نراشته 
روز اگر  رر  داشتنر، روزبهها چيست!؟ اينها خواهر شر و از بين خواهر رفت! اين ررف

شر! اينها در هر جا که دخالت زورمنرانه نمی تردارتر و پرشکوهنهتت اسالمی در دنيا ريشه
شان جهّنم سوزان و  برای خودشان و عوامود  شان دشان يا عوامويا خود  و  ررتمنرانه کردنر

کسانی را ها جاها که اينباتال ی درست کردنر که تا خرخره در آن فرو رفتنر. نماه کنير به آن
هايی برنر و در چه گرفتاریسددر میبر مردم تحميو کردنر! ببينير در چه وضددعيت زشددتی به

 .کننرمی زنرگی

 طلبیشهادت .9-4

دانندر  دررتی وجود دارد کده بارتر از  رر  سددالح آنهاسددت و آن  رر  نمی دشددمندان
سددت. هر ملتی که به يک مبرد و به يک منطس و به يک مبنای هاانسددانهاسددت،  رر  ملت

اتمی  چه  رر د  فکری اعتقاد داشته باشر و با عزم راسخ پای آن منطس بايستر، هيچ  ررتی
و  رر  خراونر ها  رر  ملتها توانر مقهورش کنر. ايننمی د از اتمتر و چه بارتر و پايين

 ُنِمدو  ُکَلا »انر: هاسددت دسددِت کم گرفته  ادر متعال را که پشددت سددر اراده و عزم و ا رام ملت
؛ هر گروهی برای اهدرافی که به آن ايمان دارد کار کنر، خرای (01)اسددراء: «َوَهُؤاَلِء  َهُؤاَلِء 

آويوتن با آن وهی مؤمن به خرا باشر، آن و ت دردش خواهر کرد. اگر گرمتعال کمک و مر
د  شدود؛ ممر آسان است؟! هر کس با اين نيرومی همتر و شدکسدت دادنش ده برابر مشدکو

ردددددد ها و انسددانها نيروی ملت رد خواهر شددر. اينمی درافتاد خ  ها شددود. امريکا هم خ 
تواننر. خوب؛ رار بارخره چه نمی ابود کننر وخواهنر  رر  مقاومت ملت فلسطين را نمی
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ای که امروز اّتفاق افتاده اسددت، ظواهری دارد و بواطنی. ظواهرش خواهر شددر؟ اين رادثه
همين اسدت که گفتيم: گروهی با زور و سرنيزه و تفنگ و تانک و پشتيبانی سياسی امريکا به 

 شددان را ويرانکشددر، خانهمی راها جان زن و مرد و پيرزن و کودک و یيره افتاده اسددت. آن
را با اهانت از خانه و زنرگيشان ها کنر؛ آنمی زنر، تحقيرشانمی کنر، دستبنر به دستشانمی
کنر. اين ظاهر  تديه اسدت. اما باطن  تيه اين است که می ها را آوارهکنر، خانوادهمی دور

شددود. ملت فلسددطين می شددود، آبمی ظاهر مسددّلا، در درون خود ذوبهمين  ررِ  به
مبارز فلسطينی اعم از سازمان فت ، سازمان رماس، جبهه های تصميم گرفته است؛ سازمان

ه و ديمران، دسدتشدان را روی هم گذاشدته و تصميم گرفتهخلس، جهاد، رزب انر. همه به اللَّ
شرن ن آمادهانر که راه ندا  فلسطيانر؛ فهميرهيک نتيده رسديره و راه فراکاری را پيرا کرده

انر که دشددمن در مقابو شددهاد  و برای فراکاری اسددت. شددهاد  را تدربه کرده و فهميره
 .طلبی و نترسيرن از مرگ ناتوان استشهاد 

 تربیت هنرمند انقالبی. 9-5

ها که آنهايی ارزش ۀاستعماری، عليه انقالب و عليه همهای بينير سياستمی که شدمااين 
کننر، به علت همين کارايی هنر است. شما می گذاریروی هنر سدرمايه  رربا آن برنر، اين

طور شددعری خوانر، جا بوديم، کسددی اينبيرون بروير و شددروع کنير به نقو کردن: بله، فالن
طوری که هست، طور نشدسدته بود؛ احاًل ممکن نيست آنگونه گفت، کسدی اينکسدی اين

توان همين جلسه را ود. اما با زبان هنر میشنمی انعکاس پيرا کنر؛ آن شدوص، فقا خبری
منعکس کرد؛ به طوری که اگر مداًل عکاس هنرمنری از زوايای خوبی از اين جلسدده عکس 

نظر و کنر، اگر حدداربمی بردارد يا فيلم تهيه کنر، بعر کسددی که آن عکس يا فيلم را نماه
نباشيم؛ ها شاير متوجه آن ذوق و ريزبين باشر، چيزهايی را خواهر دير که ماها ارنحارب
انر. ببينير، پهلوی هم نشددسددتهها جا چنر لباس فالن رنگ وجود دارد و کرام رنگمداًل اين

ايم، احاًل از آن یافليم؛ اما نماه هنرمنر جا نشستهاست که ما که در اينهايی اسدتنتا ها اين
 .فهمرمی کنر ومی آن را فورًا رس

خودش را در  الب هنر بياورد، که هنرمنِر خودی داشته باشر و  توانرمی انقالب آن و تی 
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کننر؛ خيلی می خودش هنرمنر را پرورش برهر. البته يک عره از جوانان دارنر اين کارها را
هم خوب اسددت؛ شددما هم در هرجا و به هر شددکو هسددتير، اين کار را بکنير. به بّرايی اين 

که مفاهيم من انقالب از اين سالح توجه کنير. به اينوری فراوان دشسالح توجه کنير. به بهره
تواننر در  الب هنرهای گوناگون وا ، بشونر، توجه کنير و ارساس نمايير می انقالب، خوب

و تی خأل نبود و پاسخ فکری به طور مناسب داده شر و معتال  . که اين يک ارزش اسدت
توانر کار میباز شددر، دشددمن چهها ای رو گردير و گرهذهن مواطبين به شددکو رکيمانه
توانر ببوشر؟ ررف درست اين جاست. و تی خأل بود، بکنر؟ تبليغ دشدمن چه تأثيری می

توانر نفوذ کنر و جوانان ما را ببرد و بعر ما توانر بکنر و در خانه ما هم میدشمن همه کار می
 .باير برويم تا به او برسم. نباير بمذارير چنين وضعی پيش آير

 وحدت و همدلی. 9-6

ای را که خرای متعال در زمان پيامبر، در جنگ برر و در جنگ توانير، همان سددکينهمی هرچه
نين و در  تددايدای گونداگون، بر دل مؤمنين های مؤمنين نازل کرد، با آيا  الهی در دلهای ر 

ينان، سددکينه و اطمهای خواهر مردم را متددطرب کنر. يکی از راهمی مسددتقر کنير. دشددمن
با يکريمر ها هاسدت. ورر  ملت، ورر   شرهای موتلف، آشنايی دل ورر  و الفت دل

 .خواهر القاء کنرمی به هم، درست نقطه مقابو آن چيزی است که دشمن هاانسانو محّبت 
کننر که مّلت ايران و نظام جمهوری می امروز تمام تحليلمران، در سرتاسر عالم اعتراف

تر نيستنر، اگر های پيش اگر جلوتر نباشنر عقب ّو  و ثبا ، از سدالاسدالمی در  رر  و 
گاهی و گوينر  ویمی تر نيستنر؛ و البّتهتر نباشنر ضعيف وی ترنر. عّلت هم همين رشر و آ

گاهان مّلت ايران در اثبا   وام جمهوری اسددالمی بود: اين ررکت مردم،  ۀاراده و تصددميم آ
نظيرشان، اين داری، اين اظهار وفاداری به امام عزيز و  اار بیاين رتور مردم در مراسم عزا

اظهدار وفاداری به نظام جمهوری اسددالمی، اين ورر  و همرلی و هماهنمی که بين تمام 
ا شددار مردم در اين اّيام ديره شددر، اين حددفاای که مردم نشددان دادنر، اين شددداعتی که در 

که دشمن جرات نکرد در مقابو اين  اطعّيت   شدرها ديره شدرۀ برخورد با اين رادثه از هم
 .مّلی و اسالمی شما مردم دست از پا خطا کنرر اراد
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کنر های مسلمان در برابر اين وض،، دشمن را تشويس میتفاوتی ملتشک نيست که بی
سازد. مسلمانان باير نشان دهنر که جهان میتر و حدحنه را هر روز بر مؤمنين به اسالم تنگ

توانر در برابر تداوز و دشمنی امريکا و هر متداوز ای  رر  برخورد اسدت و میاسدالم دار
ناپذيری که به امت اسالمی از سوی استعمارگران لطما  جبران ۀديمری بايستر، تاکنون هم

يا ها دولت ۀديروز و مسدتکبران امروز وارد شره، عمرتًا ناشی از ضعف نفس و ضعف روري
آورد و او را در رسدديرن به ها، دشددمن را به سددتوه میايسددتادگی ملتها بوده اسددت. ملت

 .سازداش ناکام میمتحيرانههای هرف

 امیدواری به آینده. 9-7

نماه اش ی جنگ نرم، يکیعزيزان من! شددرط احددلی فعاليت درسددت شددما در اين جبهه
تان به نير، من در مورد بعتدیخوشدبينانه و اميروارانه اسدت. نماهتان خوشدبينانه باشدر. ببي

جای پرربزرگ شدما هسدتم. من نماهم به آينره، خوشبينانه است؛ نه از روی توهم، بلکه از 
مواظب باشير نماهتان به آينره، نماه بربينانه ددد  مرکز خوشبينیددد  روی بصير . شما جوانير

ه شدر، نماه بربينانه شددر، بنباشدر؛ نماه اميروارانه باشدر، نه نماه نوميرانه. اگر نماه نوميرانه 
تحرکی، به دنبالش انزواء اسددت؛ مطلقًا ديمر ررکتی وجود بی عملی، به دنبالشبی دنبالش

امروز دشمن در مقابو نظام جمهوری . خواهرمی نوواهر داشدت؛ همانی اسدت که دشمن
سددازوبرگ خود از لحاه نظامی، از لحاه سددياسددی، از لحاه تبليغی و از  ۀاسددالمی، با هم

يابر که دشمن روشنی درمیلحاه فرهنمی وارد ميران شدره است؛ اما در عين رال انسان به
کنر با اين نظام مستحکم درگير شرن و به آن خرشه وارد می مأيوس اسدت. دشدمن ارساس

اين نظام را بر دوش داريم، های آوردن، کار او نيست. اميرش به اين است که ما که مسؤوليت
ت خود را فراهم کنيم. ما اگر خودمان عوامو شکست را فراهم نکنيم، خودمان عوامو شکس

 .توانر کاری کنرنمی دشمن
شبه که ممکن نيست؛  مسلمان را عزيز کنر. اين يکهای وعره الهی اين اسدت که ملت

برون تالش و عمو هم ممکن نيست. وعره الهی اين بود که هر ملتی در راه خرا مبارزه کنر 
باشر، پيروز شود. بسيار خوب؛ شما ملت ايران ايمان داشتير، مبارزه کردير، و ايمان داشدته 



 1مصباح    233

پيروز شرير. وعره الهی اين است که شما بعر از اين پيروزی، با دشمنان خرا درگير خواهير 
شددر و اگر پافشدداری و حددبر و ايسددتادگی کنير، باز هم پيروز خواهير شددر؛ يعنی هم وعره 

که  رر  الهی،  رر  اسالم،  رر   هست. آری؛ و تی پيروزی هسدت، هم وعره درگيری
 افرازد، کسددانی که موالف معنويتنر، دشددمنی رآن،  رر  معنويت، در يک جا َعَلم برمی

کننر؛ می کننر؛ کسانی که اهو فسادنر، دشمنیمی کننر؛ کسانی که اهو ظلمنر، دشمنیمی
ا»کننر. می دشددمنیتابنر، کسددانی که به هر جهتی معنويت و دين را برنمی ی َوَلمَّ

َ
 اْلُمْؤِمُنوَن  َرأ

ُه  َوَعَدَنا َما َهَذا َقاُلوا اِْلَْحَزاَب  وُلُه  اللَّ َدَق  َوَرسََُّّ ُه  َوصَََّّ وُلُه  اللَّ و تی در جنگ  (00)ارزاب: «َوَرسََُّّ
ارزاب،  ريش از يک طرف، يهود از يک طرف، سقيف از يک طرف و انواع و ا سام دشمنان 

جا مردم دو دسددته شددرنر؛ مؤمنين و مرينه را محاحددره نمودنر، در آن از اطراف رمله کردنر
 .بود، يک طور ديمر (43)انقال: «َمَرض   ُقُلوِبِهْم  ِفي»طور، یيرمؤمنين و کسانی که يک
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 گفتار دهم:
 رسانه در مقابل دشمن ۀوظیف

 

 

 ایارتباطات رسانهتبلیغ و . 11-1

عليه دشدمنان و موالفين، سدالح تبليغا  اسدت؛ سالح المللی امروز مؤثرترين سدالح بين
سالح است و از بمب اتم هم برتر و خطرناکتر ترين ای است. امروز اين  ویارتباطا  رسانه

است. اين سالح دشمن را شما در بلواهای بعر از انتوابا  نريرير؟ دشمن با همين سالح، 
 سددانی که اهو شدديطنت بودنر، رهنمودکرد و به کمی لحظه به لحظه،  تددايای ما را دنبال

ياِطيَن  َوِإنَّ »داد. می ْوِلياِئِهْم  ِإَلى َليوُحوَن  الشَََّّّ
َ
داام به اولياء خودشددان  ؛(808)انعام: «ِليَجاِدُلوُکْم  أ

تر و کردنر. خوب، اين رتدور دشدمن است ديمر؛ رتور دشمن را از اين واض می ايحاء
 شود فرض کرد؟می ترروشن

ها و نّيا  خصددمانه و ایراض خبری بيمانه که مظهر تمايال  و سددياسددتهای رسددانه
ی که از آن، بوی انر، برروی هر کلمه و هر اشددارهاهای جهانیخبيث سددردمراران سددياسددت

اختالف و دودستمی استشمام شود و يا بتوان چنين وانمود کرد، شريرًا رساسيت نشان داده 

وظیفۀ رسانه در مقابل دشمن

ایتبلیغ و ارتباطات رسانه

ای دشمن مقابله با جنگ رسانه

حرکت در نقطه مقابل خواست دشمن

تولید پادزهر و مدیریت صحیح آن
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ها در ها و نوشتهدرویين از گفتههای سداختن استنباطهای ريز و مطرح و با بزرگ کردن نکته
طور دايم در تالشددنر که شدداير بتواننر تصددويری مشددّوش و آلوده به اختالفا  و ايران، به

کده بحمدراللده برخوردار از وردر  و يکپارچمی کم -زدوخورد داخلی از ايران اسددالمی 
ها ودستمی و نفاق را با اين وسوسهدۀ به مردم ايران و جهان ارايه دهنر و زمين -نظيری اسدت

برای تتددعيف ها راه ۀآن اسددت که امروزه دشددمن از هم ۀهمه نشددانها به وجود آورنر. اين
جمهوری اسدالمی عاجز مانره و برخواهانه در کمين اختالفا  داخلی و شددکست ورر  

 .عمومی نشسته است
از خبرها، احاًل متر  بعتدی از خبرهای دنيا، برای مردم ما احداًل جالب نيست. بعتی

کننر، تا آن می و ميلياردها درر خر ها کننر و ميليونمی را در جايی درست ایاست. رادثه
های گروهی خودمان، را به گوش ما برسداننر. آنماه ما بياييم، همين رادثه را از طريس رسانه

درسددت کرده و مان برسددانيم! آيا اين عا النه اسددت؟! آن چيزی که دشددمن به گوش مردم
ی داريم که ما آن خبرها اولی چه داعی کنر، تا به گوش ما برسانر،می ميلياردها درر خرجش

را برهيم؟ پس ببينير، هر خبری گفتنی نيست. ممکن است اکدريت خبرها گفتنی باشر؛ اما 
 .گاهی ممکن است، رّتی اکدريت هم نباشر

رراِم زورمنران و زرمنران های که با پولهايی شدما به تبليغا  دشمن نماه نکنير. رسانه
شود می که از راديوها پوشها آنهای يابنر ارزشی نرارنر. ررفمی شدونر و جهتمی اداره

 کننر. معلوم است که هرچهمی در رقيقت، برف انبارها فا ر ارزش است و  يمتی نرارد. آن
ارتر از همه، ناشی از آن گوينر ناشدی از رقر و رسدر و بغض نسدبت به اسالم است. بمی

مرارانی ترسنر. معلوم است که اسالم و  رآن برای زورمراران و  رر می اسدت که از اسالم
نامر، می را استکبار جهانیها رس، آنخواهنر و امروز، ملت ما بهمی که دنيا را برای خودشان

رقيقتش نيز گوينر. می گوينر خطرناک است. راست هممی خطرناک اسدت. خودشدان هم
آميزنر، انواع رسر و بغض و کينه، عبارا  و الفاه را با هم درمی ،همين است. از روی رقر

 خوراک ترارکها کننر و برای يک راديو، ساعتمی های تبليغاتی را همراهشو ا سدام شديوه
 .شودنمی پايه و اساس که دليوبی هایبيننر! ررفمی
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 دشمنای جنگ رسانه مقابله با.11-2

دشددمندان اين کشددور، دشددمنان اين انقالب و دشددمنان دين، با توّجه به همين رقيقت،  
کننر. ممکن اسددت ما یفلت کرده می ريزیهاسددت که برای مواطبين جوان برنامهمدّر 

ها، ابزارها و باشديم؛ اما دشدمن ما یفلت نکرده اسدت! سدعی دارنر به وسيله راديوها، جزوه
و ها طبيعت جوان و شدهوا   شدرهايی از جوانان هم هست، دل که متناسدب باهايی روش

اعمال نفوذ نماينر. اين هم دليو ديمری ها را متوّجه و تسددوير کننر و در آنها فکرهدای آن
هر جايی د  گران در همه جای دنياامروز سلطه. است که باير توّجه بيشتِر شما به جوانان باشر

 اش هم همين ماهواره است که رار باز همنر؛ يک نمونهادر فکر سلطه فرهنمید  به تناسب
انر. اين منطس درسددت نيسددت که ما بموييم چون تا پنج بينم بحث ماهواره را مطرح کردهمی

ماهواره پيشرفت خواهر کرد و برون بشقاب هم مردم ممکن است تصاوير  فناوریسال ديمر 
ماهواره را بميرنر، پس از رار جلويش را باز کنيم! اين منطس، منطس حددحيحی نيسددت. آن 

ای باير کنر، باير بموير برای جلوگيری از آن، چه کار تازهمی کسددی که اين منطس را مطرح
کنر. یم را پيشرفته فناورینه باير نتيده برهر. البته دشمن گوکرد. اين منطس و استررل، اين

توانير یم ماهواره، چه کارهايی را فناوریدر مقابو، شما باير فکر کنير که با تطّور و پيشرفت 
 اندام دهير تا از نفوذ ماهواره جلوگيری کنير. اما اين اسددتررل، که چون دشددمن پيشددرفت

 .را از جلِو راهش برداريم، منطقی نيستکنر، پس ما بياييم هر مانعی می
ام، آن روزی که شما توان و استعراد من به بعتدی از مسؤورن تبليغاتی کشور بارها گفته

ار تکّدر د مقابله با تهاجم تبليغاتی دشدمن را داشته باشير، آن کسی که بيش از ديمران ميران
هسددتم؛ اما شددما بمويير ببينم در  ها و کتاب و فيلم و یيره باشددر، بنرهمطبوعا  و روزنامه

فرهنگ مردم، اعتقاد مردم، دين مردم، روريه انقالبی و ايدار و  یهامقدابدو آن فيلمی که پايه
شددما چنر فيلم  - که نه يکی، نه دو تا، نه ده تاسددت - کنرشددهاد  را در مردم متزلزل می

 .کنمجاست که من ارساس خطر میاير؟! اينساخته

 دشمنخواست نقطه مقابل حرکت در . 11-3

رسانی که هرفشان کشور های اطالعو اين شبکهها شدما ببينير برای اين راديوها و تلويزيون 
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که ما برای حرا و  گذاريیچنر برابر سرمايهها گذاری شره است. آنماسدت، چقرر سدرمايه
خودشان محاسبه پيش ها طور که آنانر. اگر آنگذاری کردهکنيم، سرمايهمی سيمای خودمان
رفت، امروز باير اثری از اسالم و ايمان و جمهوری اسالمی با ی نمانره می کرده بودنر پيش

از روز اول پيروزی ها مربوط به امروز و ديروز که نيست، بلکه آنها باشدر؛ چون فعاليت آن
 سعهروز دارنر کار خود را تووپنج سال است که روزبهانقالب کارشدان شدروع شدر و بيست

ه رسانمی دهنر و شدر می ملی ما به خودش پرداخته و وا عًا خودش را  ۀبوشدنر. الحمرللَّ
و آماده کرده و وارد ميران  توانسته، راضرمی جايی کهمتناسب با رتور در اين ميران، تا آن

ۀ گيری اسداسی حرا و سيما باير درست نقط شدره اسدت؛ من به شدما عرض کنم که جهت
خواهنر فرهنگ ملت را از گرايش میها دارنر. آنها ی باشددر که آناگيریمقابو همان جهت

و گرايش به احددول اسددالمی و اسددتقالل هويت ملی برگرداننر. شددما باير ها به ايمان، ارزش
خواهنر ورر  ملی میها مقابو اين کار را مورد اهتمام خودتان  رار دهير. آنۀ درست نقط

خواهنر افس میها خواهنر اتکا به نفس جوانان را از بين ببرنر؛ آنمی هدارا از بين ببرندر؛ آن
خواهنر رتی میها آلود جلوه برهنر؛ آنمقابو چشددم نسددو جوان ما را تيره و مبهم و وهم

را ها مريراِن ارشدر سدياسِی کشور را از ا رام شداعانه در مسااو گوناگون منصرف کننر و آن
های جهانی، ترسددانرن و سددلطهها ای اسددتکبار؛ همين  رر ترين ابزارهاز مهم - بترسدداننر

در آیاز « َلم  ا کَ َه لُ وَّ اَ  رَب الَح  فانَّ »هايی که طور بوده اسددت. اين نامهاسددت. از  ريم هم همين
 اير که پادشاهان برای ر بای سياسی خودشان به کشورهای موتلفاير و ديرهها شنيرهجنگ

ر از تهرير و پ  می برای اين بود که ها ر از به رخ کشدديرن  رر  خود بود. اينفرسددتدادنر، پ 
 تهدريدر؛ تهريری که مندر بشددود به ترسدديرن طرف مقابو، نقش مهمی را در پيروزی ايفا

ها تا جرد  ا رام را از ايند  شودمی گذاری مهمی برای اين کارکنر، که امروز هم سرمايهمی
طور، آراد  همچنين جوانان را يکها کننر؛ آن بميرنر و اين مريران را نمران وضددعيت آينره

طور و مبتکران و فعارن علمی را  طور، سياستمراران را يک طور، مريران را يک مردم را يک
دهنر. شدما باير های معارض خود با جمهوری اسدالمی  رار میطور در تيررس رسدانه يک

 .ررکت کنيرها مقابو آن ۀدرست نقط



 231 شناسی   سوم: دشمن فصل

 مدیریت صحیح آنتولید پادزهر و . 11-4

های حرا و سيما باير در مقابو تبليغا  دشمن نسبت به انقالب، سينه سپر کنر. ارن رسانه
دهنر! اين می زيادی در دنيا هستنر که با تبليغا  خود، کار برانرازی را به شکو سنتی اندام

 تکدار، خيلی هم عملی اسددت. يعنی اگر وا عًا نظامی روی پای خود محکم نباشددر، رار
مرزی از حددحنه خار  نمود و نابود کرد؛ همين کاری که شددود آن را با يک راديوی برونمی

کننر. منتها آنها می گوناگون و بيش از همه نسبت به ماهای نسبت به انقالبها ارن ابر رر 
 .محکمی دارد و روی دوش مردم و در دل آنهاستۀ انر؛ چون نظام ما پايکور خوانره

ها روی ها، وا عًا سينه سپر کنير. هرجا رسانهرسانهۀ مقابو اين ررکت موذيانشما باير در 
اير، بعرًا برهير. تبليغا  درویی که کننر، شددما اگر  باًل پادزهرش را نرادهمی ی تکيهانقطه

های ما باير در مقابلش خيلی  وی بايستنر. شما بايستی ابتکار هم کننر، رسانهمی ارنها آن
بدا را ببيننر و مطالعه کننر و  ۀطور همه جانبه، آن سون درست و آن نکتيعنی باير به .بکنير

گوير، بيرون بياورنر و نقاط زيبای نظام را به چشددم مردم می در مقابو، آنچه را که دشددمن
 .بکشاننر

را شناخت. نوست ببينيم که ما چه چيز را باير به ذهن مردم ها بايستی فهرست اين پيام 
های خواهی، ا ترارطلبی و تهاجمقدو کنيم تدا مردم  درر  پيدرا کنندر در مقدابدو زيادهمنت

مسؤول کشور بتواننر به نيروی مردم های به دفاع از خود بپردازنر و دستماه ،گوناگون دشمن
را شددناخت؛ ها اعتماد و تکيه کننر و نقش تاريوی خود را ايفا نماينر. پس، اّول باير اين پيام

ناخته شر، باير تولير شود. تولير کالم و تصوير و فتا و محيطی که بشود آن پيام را بعر که ش
رسانی به آن مّتکی است. کارهايی است که امروز هنر تبليغ و پيامترين القا کرد، يکی از مهم

ز ايم. بعر ااگر در تولير، پايمان بلنمر يا بلغزد، اشتباه يا کوتاهی بکنيم، رتمًا ضربه را خورده
را مريرّيت کرد؛ چون هنمامی يک مدموعه کاری ها تولير شددر، باير آنها کده اين پيامآن

مطلوب به نتيده و به سدرمنزل رقيقی و ححي  خود خواهر رسير که مريرّيتی باری سرش 
باشددر: اين پيام در کدا باير داده شددود، به چه انرازه باير داده شددود، بهنمام باشددر، با زبان 

در  البهای گوناگون  ابو  بول باشددر. ما بارها در مال ا  با ها ر و تلفيس اينمناسددب باشدد
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فتای ها که فتای پيامراج، به ايند  ايرشاير جمعی از شما هم بودهد  دوستان حرا و سيما
ايم. خوب؛ در آور برای ذهن و اعصاب مردم نباشر، ححبت کردهاعصداب خردکن و تشّنج

و  سرگرم کننره يحی يا به  ول شما طنز و فکاهيا ی به مسااو تفراخير مقرارهای اين سدال
 .طور بايستی ررکت کرداير. اين کاِر درستی است و همينپرداختهها هنری و اينهای فيلم
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  . معنا و مفهوم زهد1-1

 نباختن به دنیا. دل2-2-2

و  هباختعنی دلينر زهر بورزد. زهر که میيفرد، توحدد يک.. نماه به انسددان به عنوان .... اسددالم در
ا يذاشتن دننار گکا و يننر،  ط، رابطۀ با دنکه به زهر میيه توحکنين ايا نشود؛ اما در عيبسدتۀ دندل

ن برن ما، زنرگی ما، جامعۀ ما، يعت، همين طبيا هميسددت؟ دنيا چيشددمدارندر. دنرا ممنوع می
ن يا به بستمیاسدت ما، ا تصداد ما، روابا اجتماعی ما، فرزنر ما، ثرو  ما، خانۀ ماست. دليسد

زیستی و زهـــد و ساده
راهکارهای آن

معنا و مفهوم
زهد

نباختن به دنیادل

رغبتی و نچسبیدن به دنیابی

رغبتی به دنیا و تولید ثروت در کنارهمبی

ضرورت 
زهدورزی

ضرورت فراخوانی جامعۀ امروز به زهد

نیاز امروز جامعهزهد امیرمؤمنان

سوی زهدگیری زندگی بهلزوم جهت

گرفتن به خود و انفاق به دیگرانترویج سخت

راهکارها و 
الگوها

بستن به دنیاتقوا؛ عالج دل

انگیزی عالقه به مالفتنه

ابیطالببنزهد؛ زینت علی

؛ الگوی مدیریتی اسالممدیریت زاهدانۀ علی

ضرورت الگو بودن مسئوالن در زهد
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شر.  ريباخته نباار مذمومی است. دلکن خطاب فردی، يها، در ان نمونهيباخته شدرن به اا، دليدن
سی از کرد. کر يها را رها هم نبانيبسدته نشدرن، اسمش زهر است؛ اما اباخته نشدرن، دلن دليا

َم »اسددت. ن هم ممنوع يا روبرگردانر، ايهای الهی در دنا، از نعمتينت دنيا، زيمتداع دن ُقْل َمْن َحرَّ
ِت یِز  ِه الَّ َة اللَّ ْخَرَج ِلِعباِدِه َو ال َّ  ىنََّ

َ
ْزِق ُقْل هِ يأ ِذ  ىباِت ِمَن الرِّ سددی رس کعنی ي؛ (60اعراف: ) 1«َن آَمُنوایِللَّ

 ن است.يها جزو مسّلما  و معارف روشن دنينر. اکا اعراض يه از دنکنرارد 
ا  را برای او ياسددالم اسددتفادر از لذااذ زنرگی و لذااذ رن نماه به فرِد انسددان، ي... در ا

ر خراسددت، که لذ  انس با خرا و لذ  ذکلذ  بارتر را  يکنار او کننر؛ اما در کمباح می
 دهنر. اد میيآن را هم به او 

 رغبتی و نچسبیدن به دنیا. بی2-2-0

ى»:  دال ابوعبرلله ُه ِإَلى ُموسَََّّ ْوَحى اللَّ
َ
نَّ ِعَبادِ  أ

َ
ُبوا ِإلَ یَلْم  یأ َح َّ ِإلَ ىِبشَََّّ  ىَتَقرَّ

َ
ِمْن َثََلِث  ىَّ ء  أ

ى  ال  َقاَل ُموسََّ ْهُد فِ یَقاَل  ىا َربِّ َو َما هِ یِخصََّ ى الزو نْ  ىا ُموسََّ .. .، زهر استخصلت ني؛ اول2«ايالدو
ن يان دنه ممشای بزرگ هکنينار بمذارد؛ اکباره يکا را يه انسان دنکست ين نيزهر هم به معنای ا

 رن بهيریبتی است، ررص نزدن است، نچسبن اسدت. زهر بیيبوده اسدت، نه معنای زهر ا
ن يانسان در زنرگی هم هم يکن دستاورد يم. بهتريا نچسبيا و زخارف مادی اسدت. به دنيدن

ان ن حور  انسينر؛ در اکن زخارف نيوتۀ به ايا، آويا، معلس به دنيرر دنياست؛ خود را چسب
 تر است. خودش هم رارت

ن زخارف مادی زنرگی يه در باب زهر مطرح است، فقا هم پول و اکاای ي... مسدااو دن
ار کا يها هم جزوش اسدت. برای دننيت و ايسدت؛ شدأن و مقام و رتبه و وجاهت و محبوبين

ی است يزهايها همه جزو همان چنيردن، اکا تالش يا درس خوانرن، برای دنيردن، برای دنک
 ر  رار گرفته است.کيها مورد تأریبتی به آنها و بینار گذاشتن آنکه در باب زهر، ک

                                                           

های پاکيزه را چه کسددی ررام زيورهايی را که خرا برای بنرگانش پرير آورده، و ]نيز[ روزی»]ای پيامبر[ بمو:  .1
  «انر.ن آوردهها[ در زنرگی دنيا برای کسانی است که ايمااين ]نعمت»بمو: « گردانيره؟

هايم به من تقرب ندستنر به چيزی که نزد من از سه خصلت وری کرد که: بنره خرای عزوجو به موسدی .2
 ....هدا چيسددتندر؟ فرمود: ای موسددی! زهدر در دنياتر بداشددر؛ موسددی عرض کرد: پروردگدارا! آنمحبوب
 (.008، ص 85،   8413اول، ، البيت ،  م، مؤسسۀ آلوسائل الشیعهرسن شيخ رر عاملی، بن)محمر
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 رغبتی به دنیا و تولید ثروت در کنار هم. بی2-2-1

از  یيکا ين و يترر برجسددتهي، َمَدو اسددت. شدداشيايدن به ریبتی، زهر و بینيرالمؤمنيام
، در طول نيرالمؤمنين اميالبالیه است. همنهجالبالیه، زهر ن موضوعا  نهجيتربرجسته

ارهای کومت، از مال شوصی خود، کرنش به ريامبر و رسين ررلت پيست و پنج سال مابيب
رد، مزرعه درست کرد، آب جاری میکرد، چاه رفر میکرد، باغ درست میکآبادسدازی می

 داد!ه همه را هم در راه خرا میکن است يب ايرد. عدکمی

هدای زمان خودش بوده اسددت. از  ول آن ن آدميی از پردرآمدرتريک نيرالمؤمني... ام
َدَقِت »ه: کانر ردهکرتدر  نقو  ه کای ؛ حر ه1«َهاِشم  َلَوِسَعْتُهم ىَعَلى َبنِ  َلْو ُقَُِّمْت  ْوَم يالْ  ىَو صََّ

نر! کیت ميفاکها را نم، آنکم يهاشددم تقسددنم، اگر به همۀ بنیکمن از مال خودم خار  می
 گونه بود.نين، ايرالمؤمنيدرآمر ام
را همه را در راه خرا يها بود؛ زن زنرگیيتررانهياش جزو فقن انسان پردرآمر، زنرگیياما ا

رد. راوی کارها را میکن يرد. با دسددت خودش هم اکن رفت و چاه را رفر يِرزميداد. در زمی
آلوده ، گونيرالمؤمنيو جاری شر. امرون زد ين چاه بيرم آب مدو گلوی شدتر از ايگفت: د

ن چاه از طرف يایذ نوشت اکایذ خواست. در کاز چاه بار آمر و همان لب چاه نشدست و 
ومت که شما در دوران رکزی را يبرای فالن اشدواص و ف است! آن چ طالبابیبنعلّی 

ه در کر، ادامۀ زنرگی شوصی و خصوحی آن رتر  است ينکمالرظه می نيرالمؤمنيام
 ر.يآگونه از آب در مینيومتش هم اکدوران ر

منافا   -فۀ همه  رار داده استين را وظيه خرای متعال اکد  ايا، با بنای دنيریبتی به دنبی
ر، يشور آن نير، اسددير؛ اما دل نبنرينکداد ير، ثرو  اينکن را آباد ير، زميا را بسدازينرارد. دن

ر آن را در راه خرا ير، تا رارت بتوانير، مقهور به آن نشويیالم ثرو  و پول و مال و منال نشو
 ن است.ير. آن توازن اسالمی، اينکانفاق 

                                                           

 .46، ص 48،   همانمحمربا ر مدلسی،  .1
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 . ضرورت زهدورزی2ـ  1

 . ضرورت فراخوانی جامعۀ امروز به زهد2-0-2

زهر خوانر. در  ا يروا شيسددتی برايه باکطی  رار گرفته اسددت يامروز جدامعۀ ما در شددرا
ن يتره زهر عالیکسددت ين نيدهنرر اد گفته شددره اسددت؛ اما نشددانايالبالیه از زهر زنهج

مر جهاد و عباد  و يی زهر بارتر است و در جاهای دير. در جاهايف انسان است؛ خيالکت
 هکدهر و به نظر ما امروز زمانی است زمان را نشان می ،تيو علم بارتر است. مو عيتحصد

ور رو به شکرود و ثرو  در ش میيبه سمت تمّول پ رايم؛ زيستی جامعه را به زهر فرابووانيبا
رق ا باشددنر، میيسددانی اهو دنکه چنانچه کی اسددت ياد اسددت و جايازد تواننر ثرو  را از ط 

ِه يَعَلى َغ »آورنر و آن را  دستموتلف به  آوری ثرو  از ننر و اگر جم،کسب و خر  ک 1«ِر ِحلِّ
 سوء افتنان شونر. هایبتا و دچار عا يس رالل هم باشر، مفتون دنيطر

 ؛ نیاز امروز جامعه. زهد امیرمؤمنان2-0-0

زهر را  نيا هکروز  ن آنيالمؤمنريالبالیه اسدت، زهر است. امه در نهجکای ن نقطهيتربرجسدته
ام امروز هم ما ّرر گفتهکو من م ؛ماری اسداسی جامعۀ اسالمی فرموديفرمود، به عنوان عال  ب

ها و ینيريفرمود به شددمی نيرالمؤمنيه امکم. آن روز هم يزهدر را بووانا  يدر همدان آيدبدا
 -ريرسها، به دستشان نمیها و لّذ ینيرين شيه اکسانی بودنر کر، يا جذب نشويهای دنلّذ 
ای يه فتورا  دنکگفت سددانی میکبه آن  نيالمؤمنريام -طور بودنرت مردم آنيدرکر ايشددا

ن، ثروتمنر و کها را متمالمللی اسددالم، آننيامپراتوری و  رر  بهای گسددترش اسددالم، سددال
لمه که دو کن يداد. ما امروز همها هشددرار میرده بود؛ رتددر  به آنکازا  يبرخوردار از امت

در مردم که آ ا، اکنر يگوها مییبعتدد -رينکخرده مالرظه يکم ييبمو -مييراج، به زهر بمو
م؛ ما به ييگوها نمیه ما به آنکن اسددت ينرارنر. جواب ا ر،ييگوه شددما میکدی يزهداين چيا

رده اسددت؛ کها آیوش باز ا برای آنيهای دنه لّذ کسددانیکن دارنر؛ که تمکم ييگوسددانی میک
های زنرگی برسدداننر. البته در ینيريها و شدديیبايتواننر از ررام، خودشددان را به زه میکسدانیک

 م.ييگوننر، میکرا يها دست پتواننر به آن لّذ رالل میه از راه کسانی هم کدرجۀ بعر به 

                                                           

 .685ص  ،5،  همانرسن شيخ رر عاملی، بنر.ک. محمر .1
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نر؛ ک یينر؛ پارساکز يه انسدان از ررام پرهکن اسدت ين زهرها ايترن و واجبيالبته بارتر 
ی اسددت. البته افراد يدارد و زهر بورزد. اما زهر از لّذا  رالل هم، مرتبۀ بارنمه کدامن را پدا

ی در يهابا تفاو  -باشنر. امروز هم همان روز است ن خطابين است مواطب اکمتری ممک
ه کسددانیک -ه موصددوص خود آن اسددتکوی هر دوره، يا  تاريت زمان و خصددوحدديوضددع

ها، تدّمال ، لّذا ، تنّعما  و از گسترش يیبايتواننر از زه میکسدانیکرسدر، دسدتشدان می
 اد داشته باشنر.يرا به  نيرالمؤمنيهای زهر امر آن خطابيمنر شونر، باروزافزون زنرگی بهره

 سوی زهدگیری زندگی به. لزوم جهت2-0-1

ر برود. امروز در جمهوری اسالمی، اگر ما يزهر با سمت به ر زنرگیيگومی نيالمؤمنريام
ن انحراف است؛ بروبرگرد يا کرود، بالشگری مییه زنرگی به سمت اشرافکم ينکارساس ب

ه متعلس به کچنانی، م هم زهرهای آنييگوم. نمیينکت بکزهر رر ر به سددمتينرارد. ما با
، مسئورن درجۀ دو، تا آن مسئورن درجا  بعر هم يکالّله است؛ نه، مسئورن درجۀ اءياول
ر اسراف يرسر. عامۀ مردم هم نبار در رر خود زهر داشته باشنر؛ بعر هم به عامۀ مردم میيبا

 ه زهر فقا موصوص مسئورن باشر.کست يطور ننيننر. اکی بيگراو تدمو

 گرفتن به خود و انفاق به دیگران. ترویج سخت2-0-0

ن يمران اسددت. ايگرفتن بر خود و انفاق به دمر ]ماه رمتددان[ مسددئلۀ سددوتيدرس د يک
گرفتن بر ن سوتيرن، روزر از اذان حب  تا اذان مغرب، ايشدکرن، تشدنمی يشدکگرسدنمی 

و  مران انواعيگرفتنر و به دری سددوتيگما به خودشدان با روزهاری از مردم يخود اسدت. بسدد
نام و نشان، افطارهای در افطارهای بی -ه در افطارهاکهايی ن انفاقي.. ا.ردنرکرا  انفاق ا ساِم 

 يکمر است، يدرس د يکن ياری مردم ما دادنر، اکارهای ابتکگونه نيلۀ هميوسبه -مساجر
 م.ينکمران انفاق يم، به ديريبم سوتمر است. بر خود ين ديتمر

رد. در آن کو نمیيتحم خودش اليبر ع زمان ن زهدر را در همدانيهم ا نيرالمؤمنيام
، رّتی نه امام بود؛ رّتی نه امام رسددن ن زهر را داشددت، خود علیيه اکسددیکزمان 
اش در خانه نيرالمؤمنيه امکم يچ جدا نراري، رّتی نده همسددران بزرگوارش. هنيرسدد

مهر سۀ سربهکي يک، در نيرالمؤمنيشوص ام کرده است. نه، خوراکطوری زنرگی مینيا
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زد و در خورد، بعر سددرش را مهر میوت، میيررد، میکآوردنر، باز میره بود؛ میيدچيپ
 گذاشت؛ در خانه هم زنرگی معمولی خودشان را داشتنر.ی میيجا

 . راهکارها و الگوها3ـ  1

 دنیاپرستی. تقوا؛ عالج 2-1-2

 ىفِ  اْلَخاِلُق  َعُظَم »ان فرموده اسددت: ين بيدر خطبۀ متق نيرالمؤمنيام را هم اپرسددتیيدن عال 
ْنُفُِِّهْم 

َ
ْع  ىَفَصُغَر َما ُدوَنُه فِ  أ

َ
ه انسان کن است يا ايبستن و مدذوب شرن به دنعال  دل 1«.ِنِهْم يأ

ْنُفُِِّهْم  ىفِ  اْلَخاِلُق  َعُظَم »ه کن اسدت يهم یيکه از خواص تقوا کنر کشده يتقوا پ
َ
ل ؛ خرا در د«أ

شود. می کوچکز در نظر او يچه همهکنر کرا میيماهی پيچنان جاانسان، در جان انسان آن
های ن لذ يهای زنرگی مادی، ان جلوهيها، ابداایين زين اموال، ايوی، اين مقدامدا  دنيا

را يت پياد الهی در دل انسددان، اهميشددود و بر اثر عظمت ر میيگوناگون در نظر انسددان رق
 ن است. يتقوا هم ا ينر. از خصوحکنمی

 انگیزی عالقه به مال. فتنه2-1-0

ه، يفۀ سداديدر دعای حدح ر. امام سدّداديها بترسده از لغزشدماهکنم کن را هم عرض يا
ن يننر، اکه میکيه روی آن تکی يزهايننر، از جملۀ چکدعا می اسددالم سددربازان برای و تی

ر. يها بمنيرا از دل ا -زيانممال فتنه -2«ونُت الَف  اِل الَم »اد و محبت و عال ۀ به يا! يه خراکاست 
های درشتی را در لغزانر. ما آدمها را میلیيز است و خيانمو فتنه کلی خطرنايمال و پول، خ

ر. در يباشدد ر مرا بيلی باين خير؛ بنابرايلغزر، يندا رسدديشددان به ايه و تی پاکم يريخ ديتار
ن همه به تقوا يه در  رآن از اول تا آخر اکنيسددت؟ تقوا. اين مرا بت چيشددرع مقرس، اسددم ا

 خواه است. ادهين مرا بت و مواظبت از خود است. نفس انسان، زيش هميه شره، معنايتوح

 ابیطالببن. زهد ؛ زینت علی2-1-1

ه َه  ِإَن  ىَعلِ  ایَّ: » دال رسددول اللدّ ْد َز  اللََّّ ة  َلْم یِبِز  کنََّ یقََّ اَد ِبِز یَز ینََّ ِه یِن اْلِعبََّ حََّ َّ ِإَلى اللََّّ
َ
ة  أ  نََّ

                                                           

 .836، خطبۀ همانرسين شريف الرضی، محمربن .1

 .803، ص 8613،  م، الهادی، صحیفۀ سجادیهامام چهارم،  علی بن الحسين .2



 231 چهارم: معیشت مؤمنانه    فصل

ا چ يه هکش داد ينتی آرايغمبر به علی فرمود: ای علی! خرای متعال تو را به زيعنی پي؛ 1«ِمْنهََّ
 نتيه اسددت. آن زش نراديتر از آن، آرانتی بهتر و محبوبيای از بندرگدان خود را بده زبندره

ْهُد فِ »سددت؟ يچ نْ  ىالزو ان از ه انسددکای بنرهيعنی به ظواهر فريا؛ يریبتی به دن؛ زهر و بی«ايالدو
 داده است. ه خراونر به علیکنتی است يبرد، زها لذ  میآن

ن را با يننر، زمکا را آباد يه دنکسددت ين نيش ايسددت. معنايا نيردن دنکش آباد يا، معنايدن
شددتاز يخود پ نيالمؤمنريه امکننر؛ کننر و بنرگان خرا را برخوردار کن يالهی مز هاینتيز
و  کن وجود دارد چه در خورايه در زمکه من و شددمدا از آنچده کدنيعنی ايا يدن راه بود. دنيا

ن، يم. ايا در شهوا  جنسی برای رظ نفس و لذ  خودمان، فراهم آوريب و کو مر کپوشدا
ی، مداز يايهای دنیبرن بهرهيا  آمره است. البته مقراری از ايرواه در کی است يايهمان دن

ه ما را از آن کدی است يای بر و خبيها، همان دنروی در آنادهير ممروح اسدت؛ اما زيو شدا
 است. ابيطالببننت علیيا، زيانر. پس، زهر در دنبازداشته

 الگوی مدیریتی اسالم . مدیریت زاهدانۀ امام علی2-1-0

لبته ه اکدانر، ن را رزم میيرالمؤمنيت اميريمر از نوع تیيريمر تيبشر سدالم برای سدعاد ا
ر زهر ن و تی در باريرالمؤمنيغمبر است. خود اميرو پين  سمت شاگرد و پين در ايرالمؤمنيام

ن يغمبر! در مداهر ، در حبر و در همۀ ايدا و زهر پکاو سدون گفته شدر، گفت زهر من 
ه کسی است کن ين چنيامبر خراسددت. و اين شداگرد برجسدته و ارشدر پيرالمؤمنيمراتب، ام

ودمان، شور خکم؛ نه فقا برای يرين را به عنوان المو در نظر بمير ايسته است. همۀ ما بايشا
 ن است.ين است، تو ، ايه ايای اسالم؛ داعيبرای دن
انی فشورها، آمادر برای جانيا، به زر و زياعتنای به دنن انسدان وار و بزرگ و بیيچن يک

م يتواندر جوام، بزرگ انسددانی را نددا  برهر. تسددله میکدقدت اسددت يدر راه رس و رق
ر شددوصددی، او را مغلوب روادث بزرگ يهای رقهای نفسددانی نشددود، مصددلحتخواهش
ا، يام جمهوری اسددالمی برای دنيام اسددالم و پيم پينکه ما بارها عرض میکنينر. اکزنرگی ن

 نمونۀ برجستۀ آن است. يکن ين؛ ايعنی ايی است، يام نويپ
                                                           

 .811ص  ،8ق،  8688هاشمی، ، تبريز، بنیفی مع ف  االئمه کشف الغمهعيسی اربلی، بنعلی .1
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ران امور يشددورها، مرکا؛ رؤسددای يت در دنير به سددط  زنرگی بشددرينکامروز شدما نماه 
ننر کنظر رامشان راضرانر از مناف، شوصی خودشان حرفکر؛ ينکها را نماه است ملتيس

 نر؟ رياز آن بهره بم تواننرشان دم دست است و میين منفعت برايه اکی يو بمذرنر؛ آندا
ه اسالم نمونۀ عالی آن کگونه مردان است نيت از جمله، فقِر همي... امروز فقر بزرگ بشر

ست؛ يار افراد عادی بشر نکرن به آن  له، يراست رسيت نشدان داده اسدت. البته پيرا به بشدر
. اما آرزوی نشرنی است يکن ينر؛ اکزنرگی و مشدی  نيرالمؤمنيتوانر مدو امسدی نمیک

 کيه و نزدير شبيرد، به او باکت کر رريدهر. به سمت آن  له با له، جهت را به ما نشدان می
 ت است.يمبود بزرگ بشرکصۀ بزرگ و ين، آن نقيشر. ا

 رغبتی به دنیا. ضرورت الگو بودن مسئوالن در زهد و بی2-1-5

ومت سلطنتی است؛ کر از ريومت اسالمی، یکدارد. ر خاحی ، معنایاسالمی ومتکر نيا
ر ير از سلطۀ بر مردم است؛ یيومت طایوتی است؛ یکر از ريی است؛ یيايومت دنکر از ريی

تواننر. رسر و میه دستشان میکسانی کاز زنرگی به حور  ایتنام فرحت شهوا  است، برای 
 ننر، نه برای خود.کار میکارگزارانش برای اسالم و خرا کعنی يومت اسالمی، کر

خرمتمزار مردم  -لمه کنه به معنای تعارفی  -لمه کر خودمان را به معنای وا عی يمدا با
ار يته در اخکاناتی کاز ام»ه: کر را کن فير ايم، بايه هستکم. ما در هر سطحی از سطوح يبران

لی ک، به«مينکم؛ پس بينکهای خود استفاده ها و هوسن خواستهيم برای تأميتوانماست، می
ی به ریبتعنی بیي ،لمه، از لحاه زهرکر به معنای وا عی يشددور باکم. مسددئورن ينرازيدور ب

 مران باشنر؛ رر آن هم، رر ورع است.يسرمشس د ،یيايزخارف دن
نر يفرماه میک، بعر از آن«فيعدمان بن رن»در آن ندامۀ معروف خود به  نيرالمؤمنيام

اَل َو ِإنَّ »نر:يفرماان را مین و چنان، زنرگی خودشيی بودی و چنان سدفرهيتو سدر چن
َ
 ْم کِإَماَم  أ

ِد ا اَل َو ِإنَّ »نر: يفرما. بعر می1«ِه يِبُقْرصَََّّ  َو ِمْن ُطْعِمِه  ِه یاُه ِبِ ْمَر يَِّمْن ُدنْ  َتَفىکقََّ
َ
ْم اَل َتْقِدُروَن َعَلى کأ

 طور زنرگی را نرارم.نيعنی من از شماها تو ، اي؛ « کَذلِ 
                                                           

گاه باش! امام شما از دنيای خود به دو جامۀ فرسوده و دو  رص نان رضايت داده است. برانير که شما توانايی  .1 آ
رسين شريف الرضی، چنين کاری را نرارير، اما با ورع و پرهيزکاری و تالش فراوان مرا ياری دهير. )محمربن

 (.481، ص 45نامۀ همان، 
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م؟ ينکم در آن رر او  پرواز يه  ادرکم يخاطرمان خطور بره بهم يتواندا میکمن و شما 
ی سکم. نه، اگر ينکت را دف، يه ما از خودمان مسئولکست ين نيممر شدوخی اسدت؟ بحث ا

ه، م. نينکهی درسددت يه برای عمو خودمان، توجکسددت ين نينر. بحث اکر بيتواندر، بامی
ه آن ک، ی استکن متيروح پورد يکه به کست؛ بليعمو تصنعی ن يکردن، کطور زنرگی آن

 وجود داشت. نيرالمؤمنيروح در ام
ِع کَو لَ »ندر:يفرمدادر دنبدال آن می

َ
اد   ىُنونِ يْن أ ر و هرچده يدنکشددده ي؛ ورع پ«ِبَوَرع  َو اْجِتهََّ

ر، يتوانه میکر، تا هرجا يتوانطوری نمیر. اگر آنييوشش نماکن راه سدعی و ير، در ايتوانمی
ۀ ير روريه جامعۀ ما باکم ييگوم و میيدهم و شددعار میيخواهر. ما اگر میينکن را دنبال يا

ج يهای یربی تروه در فرهنگکی يزهايندار بمدذارد و خودش را از آن چکی را يگرامصددرف
 ادين را به مردم ير ايه باکم ينر، عمو به آن، متو ف به عمو ماسدت. ما هستکشدود، رها می
م، اما ين باشددکفا  و تدمالِ  مميدچار انواع و ا سددام تشددرشددود خود ما م. ممر میيبره
را  مر شعارشيه تدمالتی نباشنر؟! اگر در جاهای دکم يرال از مردم تو ، داشدته باشنيدرع
 م.ينکر عمو يدهنر، ما بامی
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 . زهد اولیای الهی؛ عامل ترویج اسالم0-2-2
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 يک.. .ام الهی بودکشدرفت اسالم بود، اعتماد به خرا و اريه عامو پکی از عناحدری يکنًا يقي... 
های یمنره به شددوص و به بهرهکه به خود آنچه کن بود يا -ت کن رريرا و در ردس ا - مريعامو د

 ه ما درکن همه يا ار مهّمی اسددت.ين عامو بسددياعتنا بودنر. اگردد، بیمادی برای خود انسددان برمی
ی ينااعتا و بیيریبتی به دنو بزرگان در بارر بی رم و اامهکلما  نبّی اکا ، در نهج البالیه، در يروا

ن، ي.. ا.ن عامو استيم اير عظيخاطر تأثم، بهيه دارير و توحکيا برای شدوص خود تأيبه زخارف دن
 هاست.یبربوتننره و اساس کرانيننره و وکچارهيه بکزی است يآن چ

ن راه دشوار را يرنر و ايم در دسدت گکه توانسدتنر آن پرچم را محکسدانی کای خرا، ياول
ه ن گردنيه از اکسددانی بودنر کش ببرندر، يراردت، بدرون خسددتمی و بدرون از پداافتدادن پ

نشو. ن، خسدتهير؛ پورديآوجود میبه نيرالمؤمنيامبر و امي.. لذا عنصدری مدو پ.گذشدتنر
سددت؛ ين بار، فقا موصددوص زمان خودشددان نيه اکرنر يگ. باری را بر دوش مینشددوتمام
 رد.يپذرا نمیيان پيان عمر خودشان، پايه با پاکآورنر وجود میتی را بهکرر

 نبستن به دنیا. شاخصۀ مدیران اسالمی؛ تالش و دل0-2-0

بتی به رین در بارر بیيرالمؤمنيه امکر آنچه ينيبر، میينکالبالیه را نماه شما اگر سرتاپای نهج
ان يالبالیه به در نهجکان فرموده اسددت، از همۀ آنچه يا بيا، زهر در دنينبسددتن به دنا، دليدن
از  نر، انعزالکری يگا گوشهيه از دنکسی نبود ک نيرالمؤمني.. ام.شدتر اسدتيرده اسدت، بک
ها بود؛ چه در زمان خالفت، چه آدمن يتری از فعاليکا يا داشدته باشر؛ نه، برای آبادی دنيدن

ننر، دنبال تالش نرونر؛ چرا کار نکه کسددانی نبود کجزو  نيالمؤمنريبعدر از خالفدت، ام
 - بو از خالفت -ردنرکنده زندرگی میيدر مدر نيالمؤمنريه امکدو تیمعروف اسددت آن

به وجود  رده بود؛ نووکی را به دسددت خودش به وجود آورده بود؛ آب جاری يهابایسددتان
و  ار انسددان گذاشددته اسددت،يه خرای متعال در اختکعتی يا و به طبيآورده بود. پرداختن به دن

ها نيردن وسددااو رونس ا تصددادی، اکشدت مردم، ادارر امور ا تصددادی مردم، فراهم يادارر مع
ران اسددالمی اسدددت. يارهدای مدبدت و رزم و جزو وظدااف فرد مسددلمدان و مدرکدهمده 

ن وضدد، يبسددتمی نراشددت. اچ دلين آدمی بود؛ امدا خود او هيچن کيد نيالمؤمنريام
 ن است.يالمؤمنريت اخال ی اميو برنامۀ ترب نيالمؤمنريام
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 . تغییر رویکرد تجمل به زهد در انقالب اسالمی0-2-1

پارچه يکران ير و ملت ايروزی رسيان به پيان ناباوری جهانيران در ميه مبارزر ملت اکهنمامی 
ن تحّول را در يتراو با رفتار و منش خود، بزرگ ؛رفتيرا بده جان پذ 1زمدامدراری اورهبری و 

ومت مسددتبرانۀ سددتممران و که رکعنی سددلطنت را ير آورد: يشددور پرکن ياسددی ايخ سدديتار
 رد.کو يو مردمِی بنرگان خرا اسددت، تبر يیومت خراکه نهاد رکاخواران بود به امامت يدن

ت يِر خود را با عبوديپذسکرد، و تفّوِق همهکن يعرل و دادگری مزا ترار و حالبت خود را با 
 رد.ک درمان ن و برخورداری را با زهر و پارساایکساری منّور ساخت، و تمکو خا

 . باطل کردن باورهای غلط در باب اخالق فردی حکام0-2-0

ا ها رامروز بعتی از آنخود اندام داد و من  با بزرگی متناسدب بزرِگ  ارهایکامام بزرگوار ما 
 آورم:اد شما میيبه 

ه رفتيا پذيام بود. در دنکار هشددتم او، ابطال باورهای یلا در باب اخالق فردی رکد... 
رنر، اخالق فردِی خاحددی داشددته يگه در ردس اجتماعا   رار میکسددانی که کشددره اسددت 

ی و يی، خودرديگراورن، برخورداربودن از زنرگی رارت و مسددرفانه، تدميبرورزکباشددنر! ت
ها ر چادريروز زيه تا دکونی يشورهای انقالبی، انقالبک.. رّتی در .هانيخودخواهی و امدال ا

رسنر، وض، ومت میکه به رکنيشرنر، به مدرد اها موفی میردنر و در دخمهکزنرگی می
د خوتی را به ينر و همان وضددعکر میييشددان تغيومتکشددود و اخالق رشددان عوض میيزنرگ

 ن و رؤسای عالم داشتنر! يۀ سالطيه بقکرنر يگمی

ملت و  يکه رهبر محبوب و معشوق کرد و نشان داد کن باور یلا را عوض ي... امام ما ا
های مدلو، در اخکای داشته باشر و به جای توانر زنرگی زاهرانهمر مسدلمانان عالم، میيد

 نر.کرخورد ا با مردم بياس و زبان و اخالق انبنر و با لبکی يرايننرگان پذکراريه از دينيرس يک
 ؛ از مصادیق سپاسگزاری از مردمزیستی. ساده0-2-5

شونرگان برای مدلس شورای اسالمی و مدلس خبرگان و چه شور چه انتوابکبه مسئورن 
ادآور يها و نهادها، مر مسئورن در سازمانيمر و چه ديی در  وای ديدارنرگان مناحدب اجرا
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شور و نظام اسالمی محقس کسته را در خرمت حاد انه به مردم و يه سپاسمزاری شاکشوم یم
، ملی بر   منافيت، ترجيماه مسئوليوسته در جايرستی، رتور پکستی، پايزسدازنر؛ سداده

نش کمانه، وايسددتادگی شددداعانه در برابر مراخال  بيهای شددوصددی و جناری، اخواسددته
جمله:  يک، و در و عمو شهيدر انر جهادی و خاانان، منش های برخواهانانقالبی به نقشده

ت ين مسددئوليش در دوران ايار برای خرا و در راه خرمت به خلس خرا را، برنامۀ داامی خوک
 ننر.کمت از آن توطی نيچ  يبراننر و به ه

 . ضرورت امساک مسئوالن از تجمالت زندگی0-2-4

ان کسددی درآمر هم دارد، امکرزم اسددت. اگر  کت امسددايمقرار رعا يکدر ظواهر زنرگی، 
ار و با ارادر شدوصی کو خود و به ابتيها را با ماسدتفاده هم دارد، جلوی بعتدی از اسدتفاده

 رريرر عمومی دارد، و هم فايلی انقالب فاکره دارد. هم برای وضدد، يدلی فداين، خيرد. ايبم
اده ان فالن استفکه امکای ار بنرهکار، با کن يدهر. ات میيعنی به شما نورانيشدوصی دارد؛ 

، ار تدمالتیکر، اگر از فالن يتوانه میکنر. من اجر نرارم؛ اما شددما کسددت، فرق میيم نيبرا
 کيش ين است انسان براکه ممک -ادی، از فالن اسدتفادر اضافه بر سازمان ياز فالن خر  ز

-شددود نم؛ طوری هم نمیکگونه اسددتفاده مینيه مداًل اکر ينر و بموکر کراه مشددروع هم ف
 لی بارست.يرش بر نفس خود شما خيرر آن و تأثيلت و فاير، فتيردک کامسا

 زیستی مسئوالن. راهکارهای حفظ زهد و ساده2ـ  2

 . الگو گرفتن مسئوالن از زهد امیرمؤمنان0-0-2

ر ياز زمان، بان برهه يا  ملی ما و در اين دوره از ري، در انيرالمؤمنيام از زنرگی دو نقطه
ی ياعتناا. بیيی به دنياعتناعنی بیي.. نقطۀ دوم هم زهر است. زهر، .شدتر مورد توجه باشريب

تر ا پرتالشيدر دن نيرالمؤمنيسی از امکست. چه يا نيی به تالش دنياعتناا به معنی بیيبه دن
مال و همۀ  از  رر  بازو،  رم، مغز، جسم، روح، نيرالمؤمنيشدتر از اميسدی بکبود؟ چه 

 رده است؟ کای خوب استفاده يدن يکروهای خود برای ساختن ين
ردن به تالش، سازنرگی، مبارزه و ساختن کا، به معنای پشتيریبتی به دنم! بیينکاشتباه ن

است، يریبت به دنه بیکسی کر. يشدکر يها را باسدت. آن زرمتيو مطلوب نکجهان به شد
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نر، خود را در کنر، مبارزه میکشر، مداهره میکمی ها راعنی همۀ آن زرمتيزاهر اسدت؛ 
.. منتها و تی .رود،میشيانرازد، تا پای جان هم پهدای مبدارزه رتی به خطر هم میرانيدم

ن، معنای زهر است. پای يدارد. ام برمیکرسر، ا میينوبت برداشدت شدوصدی از خزانۀ دن
ذ مادی يح شر، رّظ خود را از لذاان آمر و زنرگی شوصی او و تی مطريشوص او و تی به م

 نر؛کوب کز مادی را سددريخواهر یراه میکن بابت ينر نه از اکم میکه کن هم ينر. اکم میک
های زنرگی را هم يیبايطور معمول لذا  و زعت انسدان است، بهيه طبکنه. در همان رری 

ا و يم از دنک.. برداشت .صيانسان رر يکدهر؛ اما نه با ول، و نه مدو مورد اسدتفاده  رار می
مران ياست. خود او زاهر بود. به د نيرالمؤمنياد، نقطۀ دوم در زنرگی اميدر مقابو، تالش ز

 رد و خود از همه زاهرتر بود. کآموخت و امر میزهر را می
ای شددوصددی اسددت. من برای زنرگی يرن دنبال دنيتۀ دوم، همان نقطۀ زهر و نروک... ن
رام کتم؟ هرسيا نيای شوصی خودم هستم يا دنبال دنينم آينم و ببيبنشر به  تداو  يخودم با

ن يا ر سعی و تالششانيشور باکن يرام از مسئولکعنی هري.. .مير به رسداب خودمان برسيبا
برای ما  ننر. البته زهر علیکس کرا در خودشان منع نيرالمؤمنيه آن چهرر زهر امکباشر 

از آن  م! اما پرتویينکگونه زنرگی م آنيتوانه نمیک. ما کرنه  ابو عمو است و نه رتی  ابو د
گ. رنمکر همان رنگ باشر؛ و لو ي.. رنگ ما با.ميم داشته باشير بتوانيعرالت و زهر را، شدا

 م.ينکت کر رريه نباکس او کس. در جهت عير همان روش باشر؛ و لو ر يروش ما با

 مسئوالن. زندگی مردم معمولی؛ معیار زندگی 0-0-0

ِة اْلَحقِّ »ر: يفرماالبالیه میمر از نهجيی ديآن رتر  در جا ِئمَّ
َ
َه َتَعاَلى َفَرَض َعَلى أ ْن  ِإنَّ اللَّ

َ
ُروایُ أ  َقدِّ

ُهْم  ْنُفََُّّ
َ
اس أ َعَفِة النَّ ان و يعنی حاربان مناحب در نظام رس، رس نرارنر خودشان را با اعي؛ 1«ِبضََّ

طور نيگونه خانه و زنرگی دارنر و انيان اين اشددراف و اعنر چويننر و بموکسدده ياشددراف مقا
ا در يت در جمهوری اسالمی ين مسئولين منصب و ايه حدارب اکننر، پس ما هم کگذران می

ون ه چکنيا ايم؛ ينکها زنرگی م مدو آنينکم، سددعی يت اسددالمی هسددتيمکنظام اسددالمی و را
طور زنرگی نيررس ايرالهی و یيهای یمر در نظاميشددورهای دکرؤسددا و مسددئورن و وزرای 
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 ننر، ما همکانا  مادی اسددتفاده میکگونه از امنيننر و اکگذرانی میطور خوشنيننر، اکمی
ا با يو  نانکان و اشراف و متميشان را با اعيم؛ نه. رس نرارنر زنرگينکطور زنرگی سدتی همانيبا

 رنر؟يزنرگِی خودشان را انرازه بمر يسانی باکننر. پس با چه کری يگمنحرفان انرازه
ْن »
َ
ْنُفَُُّهْم یأ

َ
ُروا أ اس َقدِّ شان. در يترهانييها و پافي؛ با مردم معمولی، آن هم ضع«ِبَضَعَفِة النَّ

گونه سددی نتوانر آنکن اسددت هرکمم ،نکها زنرگی ه مدو آنکسددت ير نين تعبين عبار ، ايا
سدده ير و با او مقايخود  را با او انرازه بم هکن هسددت ياما ا ؛رديزنرگی را بر خودش تنگ بم

شددورهای کا مسددئورن ي.. .دارهيدار و فالن سددرماان و اشددراف و با فالن پولين؛ نه با اعک
تی يهای دولتی به مقام و مسئولتيس در مسئولکه هرکن فرهنگ یلطی است ي.. ا.راسالمیيی

انا  زنرگی داشته کطور اما فالنيآمر، ولۀ رفتيطور وسا فالنيطور خانه، ر فالنير، بايرس
ست؛ مربوط به يست؛ فقا مربوط به آن زمان هم نين نيا نيرالمؤمنيباشدر؛ نه، دسدتور ام

ر باشنر. فتورا  اسالمی شره يه همۀ مردم فقکگونه نبود نيهاست. آن زمان هم اهمۀ زمان
ه از راه ررام کری بودنر ی وجود داشت و ثروتمنران و تّدايهاشدور اسالمی ثرو کبود؛ در 

 نيرالمؤمنيهای برخوردارانه بود. امیزنرگ - شددانيهایم زنرگياری نرارک فعالً  - ا راللي
ن ن مربوط به مسئورير زنرگی شما، زنرگی برخوردارانه باشر. اير نبايفرمان زمان میيدر هم

ا ف بسندنر، نه بير خودشان را با مردِم ضعيه باکو حداربان مناحب در نظام اسالمی است 
 برخورداران جامعه.

 . ِسَمت و منصب؛ یک وظیفه نه طعمه0-0-1

ا يسددب دنکش و يبرای رارتی و ع ایلهير وسددينبا ومتیکر منصددب نيرالمؤمنيدر نظر ام
ری است. يپذتيمسئول يکن يست؛ ايها نیاسبکۀ ياسبی مدو بقک يکن يبرای خود باشدر. ا

، زی به دست آورد، مالی جميه انسان چکن باشر يتوانر برای ات نمیين مسئولياشدتغال به ا
بمذرانر. پس هرف از  ا خوشيا در دنينر و کن ين راه تأمينرر خود و فرزنرانش را از اينر، آک

ر ير باشر؟ هرف باي بول مناحدب دولتی در نظام جمهوری اسدالمی و نظام اسدالمی چه با
فتن کندۀ جامعۀ انسددانی برای شدديردن زمکش مردم، فراهم ين آسدداياجرای عدرالدت، تدأم

 آدم باشر. ت و حالح بنیيها و برای هرااستعرادها، برای تعالی انسان
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ِبُ ْعَمة   کلَ  َس يلَ  کَو ِإنَّ َعَملَ »ر: يفرماس میي بنمری به اشعثي... آن رتدر  در نامۀ د
ُه فِ کَو لَ  َماَنة   کُعُنقِ  ىنَّ

َ
ه در نظام اسالمی داری، طعمه و ک ت و منصدبیين مسدئوليعنی اي؛ 1«أ

ت در نظام اسالمی باری بر دوش انسان است يمسئول ؛اشتباه نشود :ستياسبی نکه و يسدرما
  از دولت اسددالمی و ينر. برداشددت حددحکتی تحّمو ير آن را به خاطر هرف و نيده بداکد

 ن است. يت اسالمی ايمسئول
مسئول در جمهوری اسالمی، نقص است و  يکا، برای يدن دنبال رنيا و دويرن به دنيچسدب

ردن و کومتکر باشر. رين بايس اکنقطۀ منفی اسدت. ع يکه عرض شدر، کی يبه همان معنا
َمت و منصدب در جمهوری اسدالمی، نبا ا، مردم يمت نماه شود. در دنيین يکو کر به شديسدِ

ننر کمی ل تالش.. چهار سال، پنج سال، شش سا.ننرکه به مناحبی برسنر، تالش میکنيبرای ا
ز ر ايم، باين سددمت برسدديم به ايه ما توانسددتک.. و معتقرنر رار .رسددنرومت میکتدا به ر

طور نباش و نيا»ه: کبه عامو خود فرمود  نيرالمؤمنيه امکم. همانی ينکالتذاذاتش اسددتفاده 
 است. ين، عرف دني.. ا.داننرها طعمه میني، ا2«م را برای خود  طعمه نرانکا را و ريدن

 فۀيت و وظيمسئول يکر به چشم ين مسااو بايندا اياما در جمهوری اسدالمی چه؟ در ا
ه کنيسدته شود. نه ايتعهر به آن نمر يکت و يمسدئول يکر به عنوان ي.. با.محض تلقی شدود

ها و فا ، اسددرافيۀ لوازم رفاه شددوصددی، تشددريم، آن را برای تهيردکرا يانا  پکو تی ام
طعمه و  يکانا  به عنوان کن امير به اي.. نبا.مينکها تلقی ن فرحددتيبهترره، يتدمال  و ی

ه ی بياعتناۀ بیير از روی رس، از روی رساب و با روريز باي.. همه چ.مت نماه شوديین يک
 رد.کت را آسان خواهر کن شر، راه و رريا باشر. اگر چنيزخارف دن

 . پرهیز از دام خطرناک تعلقات دنیا0-0-0

 شيقتًا برايوی، رقينا  دنيه تعکمعندا بود؛ آدمی بود  نيمظهر هم رگوار مدا خودشامدام بز
ا  ّلفکنا ، تعّلقا  و تيه تعکر يدن را در آن مرد معنوی و بزرگوار میيارزش نراشدت. آدم ا

 وی، احاًل برای خودش ارزش نراشت!يدن
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ال  ما ناشی از کاز مشادی يه البته مقرار زکاست ي... یرض و مراد ما، دل سپردن به دن
ر مواظب باشم بوصوص يا من رورانی، بايومتی، کن مسئله است! مِن مسئول دولتی و ريا

ه هر دو هسددتنر؛ هم مسددئول کسددانیکوای به رال آن »و ت گفتنر: يک.. .ما دو حددنف
ردم، تر است! تو ، منيفشان سنميلکشدتر و تيلشدان بکها مشدني؛ ا«ومتی، هم رورانیکر
شدتر مورد سؤال  رار خواهر يها را بشدتر اسدت؛ خرای متعال هم آنيها برس از آنبهجا و به

 شتر است.يداد، چون اثر عملشان هم ب
ر ير، بايسيه راک.. شما هم .ر مواظب باشنريمران هم بايم، ديشدتر مواظب باشير بيما با

و در  فتنرين نا  زنرگیيّلفا  و تعکه به دام تکر مواظب باشددنر ير؛ همه بايمواظدب بداشدد
 ها یرق نشونر. نيگری و ایاشراف

 زیستی مسئوالن. آثار حفظ زهد و ساده3ـ  2

 . حفظ پیوند حقیقی با مردم0-1-2

ان آنان و دور نشرن از سط  متوسا زنرگی آنان يرتور در م ، مستلزمبا مردم قیيونر رقيپ
المال در امور شوصی و تيبردن کنه يز از هزيز از اسراف و پرهيسدتی و پرهيزاسدت. سداده

گری و تدّمو و یج فرهنگ اشرافيونر است. تروين پيرضدروری، شدرط رزم برای رفظ ايی
وته ينرگی و عامو گسدديسددۀ مردم، دور از شددأن نماکيهودر خارجی از ينه و بيسددفرهای پرهز

 نره با مردم است.يونر نمايشرن پ

ت يها اهمن ارزشينی مردم به اعيهاسددت؛ نيش مردم به دولت، هميی از عوامو گرايک
ها نيمسئورن از تدمو؛ ا ، دور بودنستیيزدهنر. مسدئلۀ دعو  به عرالت، مسئلۀ سادهمی
 زهای مهمی است.يلی چيخ

 اثر شدن تبلیغات دروغ دشمن. بی0-1-0

 شور در سطوح موتلف، نسبتکه مسئورن کن ارسداس را داشته باشنر يخواهنر امردم می
ه کطور جّر بوواهم خواهم از شما بهن را من میيانر. انيدار و امشدور، امانتک موجودی به

ار يه از مردم در اختکداری نسددبت به آنچه ۀ امانتين رورين امانت و اير، ايمرا دب بداشدد
نر. کرا نيل پشدور است، اختالکهای عمومی ه مربوط به ثرو کالمال و آنچه تيماسدت، ب
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ر، در يگرِی جریاشددراف يکر و يطبقۀ جر يکه کنر کغ يطور تبلنير دشددمن بتوانر اينمذار
ن يرد، اکر يين ررف دشمن را به نحوی تأيه اکره شر يزی دي.. اگر چ.ری استيگوکرال ش

ن يزنر. در ار. دشددمن، دشددمن اسددت و تهمت میير بمذاريخرمت به دشددمن اسددت؛ نبا
ه جمهوری اسددالمی يهای جمعِی دشددمن، چقرر علن رسددانهيبلنرگوها، ان يچنرسدداله، ا

اوه و دروغ و خالف وا ، ي رر نۀ سوءاستفاده و امدال آن، آنيهای خصمانه زدنر! در زمررف
ر ييأی تيزهايه در مواردی، چکرنر يست. ولی اگر مردم ديه ارصای آن وا عًا آسان نکانر گفته
 ر.ير توّجه داشته باشين را بايننر. اکرد را باور و  بول میمورد، ده مو يکنر و لو کمی

 . شکست دشمن0-1-1

چنانی و گرانه و خودروهای آنز و اشرافیيآمها سراغ رفتار تدّموی.. بعتد.رين را هم برانيا
ن اهتمام به هرف يی و اين پارسددايت شددر و اين امور رعايچنانی نرونر. اگر اهای آنخانه

ا، بدا يکدچ؛ رّتی اگر ده ابر درر  مددو امريه هکدا يکدر، آن و دت امريدگرداحددلی محّقس 
ا هم وجود داشدته باشدر، به فتو يجمهوری اسدالمی در دن به نسدبت های خصدمانهزهيانم

 ننر.کتواننر بچ یلطی نمیيپروردگار ه

 ناپذیری نظام اسالمی . آسیب0-1-0

ها، تدّمال ، لّذا ، تنّعما  و از يیبايز تواننر ازه میکسانیکرسر، ه دستشان میکسانیک
اد يرا به  نيرالمؤمنيهای زهر امر آن خطابيمنر شددونر، بابهره زنرگی روزافزون گسددترش

 تر است.نيرتر و سنميتی دارنر، شريه مسئولکسانی کن خطاب در مورد يداشته باشنر. البته ا
ها را مّر نيروست، اها روبهیشدمنن همه خطرا  و ديه با اک... اگر جامعۀ اسدالمی ما 

ر نين را به حور  فرهنگ درآورد؛ همه آن را براننر، بمويس  رار دهر؛ اينظر و مورد توّجه د 
وجه نظام اسالمی را به چيهن عرل و زهری، بهيچننيو همه آن را بوواهنر، آن و ت اعمال ا

 نر.کر میيناپذبي وی و آسنر. نظام اسالمی را کتر میه  ویکانرازد؛ بلخطر نمی
دهر و از خود بشددان نمیيا و شددهوا  زنرگی فريه لدّذا  و مطام، دنکدی يهداانسددان

خطر،  ستنر و در لحظۀيها باها و دشدمنیتواننر در مقابو دشدمننر، میکخودشدان نمیبی
  جامعه و نظام خود را ندا  دهنر. 
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 گفتار سوم: 
 اهـــرف

 

 

 مفهوم رفاه . معنا و 1ـ  3

های شوم ی از سویا يکه خود، کد  ستيی نيگراۀ مصرفيرور جيترو معنای ، بهماّدی رفاه
شور از نظر آبادی و عمران، استورا  معادن که کن معنی است يه برکبل -فرهنگ یرب است

 ر وين سالمت و بهراشت جامعه، رونس ا تصادی و روا  توليعی، تأميو اسدتفاده از مناب، طب
روهای انسانی خودی، به رر  ابو  بول برسر و علم يه بر استعرادهای ذاتی نکيتدار ، با ت

 .بربنردافتادگی رختهای فقر و عقبس و تدربه هممانی شود و نشانهيو فرهنگ و تحق

رفاه

معنا و مفهوم رفاه

رفاه در نگاه اسالم

رفاه در نگاه تمدن غرب

رفاه در نگاه انقالب و نظام اسالمی

راهکارهای ایجاد رفاه در جامعه

آثار ایجاد رفاه در جامعه
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 . رفاه در نگاه اسالم 2ـ  3

 . رفاه و رشد توأمان مادی و معنوی1-0-2

در  رشر مادی هم امو رشر انسانی را در خود دارد.ه همۀ عوکن است يتش اياسالم خصوح
 (03بقره: )« عاً ياِْلَْرِض َجِم  ىْم ما فِ کَخَلَق لَ » عنی در اسددالميرشددر معنوی.  و هم هسددت آن

َم ِز »هسدت.  ِت یُقْل َمْن َحرَّ ِه الَّ ْخَرَج ِلِعباِدهِ  ىَنَة اللَّ
َ
نار کدر  اسالم .. البته.هسدت (60اعراف: ) 1«أ

ر: ير به دِر خانۀ خرا برويه باکر يگونر. میکداد میي، رشر معنوی هم اجامعه ماّدیرشدر 
بِّ کْعَبُؤا بِ یُقْل ما » ُُ  ىْم َر بو »ر. ينکر دعا ي؛ با(11فر ان: ) 2«ْم کَلْو ال ُدعا ْسَتِجْ   ىُم اْدُعونِ کَو َقاَل َر

َ
أ

ا  انسددان، جز در رابطه با يرر. ير تا از خرا جواب بشددنوينکر دعا ي؛ با(31یافر: )« ْم کلَ 
عنی ين تالش و سددازنرگی ماّدی با تالش و سددازنرگی معنوی، ي.. جمِ، ب.خدرا، معنا نرارد

 ن. يهم
ه در اسدالم، اهو سازنرگی ماّدی است، ازهر خلس الّله کسدی که آن کر ينيبلذا شدما می

آب به ضوامت ه کگاه رد و آنکبا دسدت خود چاه و  نا  رفر  نيرالمؤمنيهم اوسدت. ام
نار چاه نشست و بر کآلود، ار گوکرون آمر؛ با همان لباِس يگردن شدتر فوران نمود، از چاه ب

عنی چون به آبادانی ي« ردم و حددر ه  رار دادم.کن آب را برای فقرا و ف يا»ه کایذ نوشددت ک
ن؛ يرتپردازنرهن، به ماده يترن، سددازنرهيترنر. منفسکی پرداخت، آنًا در راه خرا انفاق میيجا

ت و نشددانمر برنامۀ رفاه ماّدی و معنوی يدۀ تربين، نتين. اين و بارتريو از لحداه معنا، برتر
 اسالم است.

 . تأمین رفاه در جامعه در پرتو تعالیم اسالمی1-0-0

مان اسالمی را همراه با عمو به يم، اگر جامعۀ اسالمی، اينکام اسالمی عمو بکاگر ما به ار
 ت در طوليه بشددرکزی اتفاق خواهر افتاد يندر، همان چکب بيدن الهی تعقي وانمقررا  و 

شرفت يو پ اموکبا ت همراه ماّدی و رفاه شيعنی آسايعنی چه؟ يخ به دنبال آن بوده است. يتار
افی باشددر. انسددان کش يزنر و برايه علف جلوی او برکسددت يوان نيو عرو  معنوی. بشددر ر

                                                           

 «زيورهايی را که خرا برای بنرگانش پرير آورده را چه کسی ررام گردانيره؟»]ای پيامبر[ بمو:  .1
 «کنر.اگر دعای شما نباشر، پروردگارم هيچ اعتنايی به شما نمی»بمو:  .2
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ت و حفا و بنرگی خرا ارساس لذ  روری يی باشر. انسان از نورانخواهر باحفا و نورانمی
 نر.کمی

مان به خرای متعال نه فقا سعاد  يخراست. پس ا به مانيا در گروی هم مادی زنرگی
مان به خرای متعال ينر. اکن میيه سددعاد  مادی را هم تأمکدندر، بلکن میيمعنوی را تدأم

ه انسددان به آن کزهاای را يمادِی خود بتوانر همۀ آن چه بشددر در زنرگی کشددود موجب می
ْنِج »اورد. يازمنر است، به دست بين ْوراَة َو اْْلِ قاُموا التَّ

َ
ُهْم أ نَّ

َ
ْنِزَل ِإلَ يَو َلْو أ

ُ
ِهْم َِلَ يَل َو ما أ بِّ ُلوا کِهْم ِمْن َر

ْرُجِلِهْم 
َ
ِت أ م اسددالمی در يبشددود، اگر تعال ني؛ اگر ا امۀ د(33مدااره: ) 1«ِمْن َفْوِقِهْم َو ِمْن َتحَّْ

ها با ی ازی برای آنيچ نيه هکرسنر ها از لحاه رفاه به آن رری میجامعه عمو بشود، انسان
 ن نشره باشر.يه تأمکنمانر 

 . رفاه در زندگی، راهبرد اقتصادی اسالم و ادیان الهی1-0-1

ها را به مقررا  خود، انسانن و يو ضدروری اسدت و اسدالم با  وان بشدر رزم برای رارت زنرگی
ا بسست. ایيخود هرف نخودیش زنرگی، بهين آسدايبرد؛ اما اش زنرگی میيسدمت رفاه و آسدا

ت هم يش نرارنر، اما از انسانيم و آسداکه زنرگی رارت دارنر، دیریۀ معاش و شدکی يهاانسدان
 نر.يگوالبته دروغ هم میننر؛ کهای ماّدی، بشر را به آن زنرگی دعو  میانر. تمرنی نبردهيبو

عنی در نظام ي - های ماّدی داردی بارتر از هرفيهاه هرفکني... نظام اسددالمی، عالوه بر ا
ر يکاسدالمی،  ت او ير زنرگی ماّدی و رفاه و امنيست، بايم خوشبوت نکشرن شانسدان فقا با پ 

و  تيحفا و تأللؤ و نوران يکر از يباه روح و دل انسدان میکن احدرار دارد يهمچن - ن باشدريتأم
ت و بنرگی و اخالص نسبت به خرای متعال يمر و عبوديهای داری نسبت به انسانکبرادری و فرا

 خواهنر.ن را برای مردم میيان الهی، اير اديبرخوردار باشر. اسالم و سا
وم نر، برای عمکن میيه اسالم تأمکا  را هم يا  است؛ اما مادّ يپس، هرف بارتر از مادّ 

ت و يش، امنير از رفاه، آسددايبا هاانسددانعنی در جامعۀ اسددالمی، همۀ ينر. کن میيمردم تأم
ی زين چيه نه در تمرن ماّدی یرب چنکال برخوردار باشددنر؛ يش خيافی برای آسدداکزنرگی 

                                                           

و اگر آنان به تورا  و انديو و آنچه از جانب پروردگارشددان به سددويشددان نازل شددره اسددت ] رآن[، عمو  .1
 .شرنر[ برخوردار می[ و از زير پاهايشان ]برکا  زمينیکردنر،  طعًا از باری سرشان ]برکا  آسمانیمی
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ه کستی، يمونکستی و ياليوجود دارد و هرگز وجود نوواهر داشت، و نه در تمرن و نظام سوس
 امکرن به آن، اريسدرنوشدتی دچار شر. نمونه هم حرر اسالم است و برای رسر به چه يريد

 افی است.کالهی و اسالمی 
 ر از ررا و رفاه در زنرگی برخوردار باشنر.يمردم با ،در اسالم

 ویژه برای محرومان . اهتمام ادیان الهی؛ ایجاد رفاه به1-0-0

عنی يان است. ياحدو اساسی همۀ اد يکدر جامعه،  اجتماعی و رفاه ا تصدادی داد رونسيا
ه جامعه، جامعۀ مرفهی کن اسددت يخواهنر به وجود آورنر، ایه مکی يزهايان، از جملۀ چياد

 خواهنر!یه نمکر يباشر. جامعۀ فق
ه خودش رفاه دارد؛ کست ي، شوصی نماست رفاه هرف هک سیکن جامعۀ مرفه، ياما در ا

ها زیيرر در همۀ برنامهيعنی شما باي.. .ه رفاه نراردک، فردی است ماست رفاه هرف هک سیک
ه در جامعه کسانی برسر کم به دست يار، مسدتقکه محصدول کر ينکدر دولت، طوری عمو 

 ن هستنر.يانر، و جزو محروممبود ا تصادیکدچار فقر و 

 . رفاه در نگاه تمدن غرب3ـ  3

 غربی از ایجاد رفاه عمومی . ناتوانی تمدن1-1-2

ش يگذراننر، آساشرفته و با علم ماّدی میيه زنرگی را با ابزارهای پکی يشدورهاکها و در نظام
شددور کعره از مردم اختصدداص دارد. امروز در  يکسددت؛ به يزنرگی متعلس به همۀ مردم ن

تن ی، نراشدديامبود مواد یذکشددرفتۀ اروپا، گرسدنمی، فقر، مردن از يشدورهای پکا، در يکامر
ه از کسددانیکوانی، فراوان اسددت. آن يزنرگی ر يکن، ناامنی رّتی برای کسددرپناه و مسدد

ی يهاانر. آنننر، طبقۀ خاحی از مردمکشورها استفاده میکن ير در اينولوژی و دانش جرکت
ت خودشان را بفروشنر و انواع يم یذا مدبورنر شدرف و ناموس و شدوصکشد يکه برای ک

ه اسددت. ظواهر، يت  تددين، وا عيانر. امی از مردميننر، تودر عظکهدا را تحمدو اهداندت
رزرق رجلوه اسددت. دوربپ   ی را به عنوانيزهايها چها و خبر خبرگزاریونيزين تلويوبرق و پ 

رزرقکدهر ه میيا ارايغا  به مردم دنيتبل  ر است.يوبرق و چشممه پ 
ی ام ماّدیيهای عظمودن فتا، با ثرو يمی، با پشرفت عليپ همه ني، با ایربی اگر تمرن
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 هکنر کرده است، ادعا بکدزدی و یار   ،ريشورهای جهان سوم و فقکار دارد و از يه در اختک
شددرفته برانراخته، دروغ گفته اسددت. پس، تمرن یربی، همان زنرگی يشددورهای پکفقر را در 

 ها برهر.همۀ انسانتوانر به ماّدی رارت و برخوردار از رفاه را هم نمی

 داری. فرق نظام اسالمی و نظام سرمایه1-1-0

، عبار  است از رفاه عمومی و عرالت اجتماعی. فرق عمرر ما با اسدالمی در نظام اسداس
تر، شينفر با تالش و استعراِد ب يکن است کن اسدت... البته مميداری همهيهای سدرمانظام

ف ر باشر. هريفقر نبا ،ن مانعی نرارد. اما در جامعهينر. اکشتری برای خودش فراهم يبهرر ب
 ن باشر. ير ايزان بايربرنامه

 انداز نامطلوب رفاه در صورت وابستگی به تمدن غربی. چشم1-1-1

 رانیي.. ا.م؟يخواهینم مکیه عرض مکاتی ين خصددوحدديرانی با ايسددت سددال بعر ما ايا بيآ
برخوردار از عرالت، عرالت ا تصددادی، عرالت اجتماعی، رانی يثروتمنر؛ ا رانیي؛ انيمتر

، جهادگر، دلسددوز و کومتی پاکرانی با ريومت مردمی؛ اکر يکرانی با يعرالت  تدداای؛ ا
ت يا نه، اهّم يز مطلوبی است ددد يچ يکن البّته يه اکم ددد يخواهیرانی ميجور انيار؛ اکزيپره
ا يم يدهیت نميلی اهّم يه گفته شر خکتی اکن نيه گفته شر؛ به اکن عناحری يم به ايدهینم

ه در آن رونس ا تصددادی و رفاه کم يخواهیرانی مي[ اعنیيم؛ ]يها موالفرّتی با بعتددی از آن
ار ان هم نرارد و رکزی امين چيمران. البّته چنيحدور  وابستۀ به دولو به ،ا تصدادی باشدر

فاه ان رکام ،مران استيوابستۀ به ده از لحاه ا تصادی کشدوری که کن بحث دارد ي]خود[ ا
شددور برخوردار از که کنياّما ا ؛ريآوجود میهای ثرو  در آنداها بها تصدادی نرارد؛ بله،  ّله

 ان نرارد. کزی امين چيری و ا تصادی باشر، چنکرفاه و آرامش ف
لی در وابسته بودن کاسی مشيم و از لحاه سديم وابسدته باشديخواهیر ما مينکرار فرض 

 -محصددولکشددوری تکزننر؛ ین ررف را ميحًا هميها حددره ارن بعتددیکنيمااکم؛ ينيبنمی
وری شددکشددوری از لحاه فرهنمی رهاشددره؛ کفروشددی؛ ی به نفت و خامکمتّ  -بًا مدو ارنيتقر

های نی و مذهبی، گسستيهای دهای  ومی، گسستهای اجتماعی، گسستمبتال به گسست
 -د[ا ]وجود داريکو آنچه در آمريهای ثرو  از  باشرافی، با  ّلهت يمکشوری با راکاسی؛ يسد
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 ا  وين خصددوحدديشددوری با اکری؛ يدکت عّرر يدر مقابو فقر و محروم -رانیيا 1تياسددتروال
 م. يخواهیزی ميجور چنيا

رنر؛ خب يمیای از گرما مشود، عّرهیه گرم مکار، هوا کن اخبار آشيا طبس هميکدر آمر
شود از سرما یا و تی سرما ميخانمانی، عنی بیين يرد؛ ايمیسدی نمکها ه در خانهکاز گرما 

لی يشود و خیرود و گفته میش گاهی از دسدتشان در ميه آمارهاک -رنريمیادی ميسدان زک
شددور کا يکآمر -شددوری با آن ثرو کخانمانی. در عنی بیين يا -شددودیاو ا  هم گفته نم

های ها دّرهن  ّلهينار اکی وجود دارد و در يهاه  ّلهکن است يا شين معنايا -ثروتمنری است
 ت وجود دارد.يبربوتی و نابسامانی و فقر و محروم

 . رفاه در نگاه انقالب و نظام اسالمی4ـ  3

 ها؛ دغدغۀ انسان مؤمن و حکومت اسالمی. رفاه انسان1-0-2

 يکومت، هم ما به عنوان کر فی بر عهرر ماسددت؛ هم ما به عنوان دولت ويلی وظاکطوربه
ه خطوط احلی ک.. آن مدموعۀ معارفی .ری داردکمبنای ف يکف ين وظايفرد مسلمان. اما ا

فصددول  ،نش اسددالمیينی و بيبعنی جهاني ،ريآها به دسددت میف ما از آنيرد و وظاکعمل
فی بر عهرر ير و وظايآج عملی بده دسددت میينتدا يدکهدا ني.. براسدداس ا.متعدّردی دارد

ومت اسددالمی کنر؛ چه رکرد. فرق نمیيگانر،  رار مین مبانیيه معتقر به اکی يهاانسددان
 ومت اسالمی نباشر. کت و  رر  در دست اهو رس باشر، چه ريمکباشر و را

امو ن تعالی شيمران. اي... ]وظيفۀ[ دوم، هرف گرفتن تعالِی انسان است؛ تعالِی خود و د
 عنیي -اسددی يلِی روری و اخال ی، تعالِی اجتماعی و سددری، تعاکتعدالِی علمی، تعالِی ف

عنی رفاه امور زنرگی مردم. همه يو تعالِی ا تصددادی اسددت؛  -ندر کرا يدجدامعده تعدالی پ
شۀ يرت انيمکشرفت علم برای همه؛ رايننر: گسترش و پکزها تالش ين چيانر برای اموّظف

لس کسالم و ف  شرفتيارم اخالق؛ پکم و ميرکر درست؛ تعالِی روری و معنوی و اخال ی، خ 
ه جامعه هم مورد کفرد، بل يکهای معنوی و علمی و اخال ی نه فقا جنبه -اجتماعِی بشری 

                                                           
 های ا تصادی آمريکا در آن  رار داردترين مراکز و بورساستريت خيابانی در شهر نيويورک است که بزرگوال .1

 درحری ثروتمنران آمريکا است.و نمادی از اکدريت يک
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ستی مردم را به سمت رفاه و يو با - هاشدرفت امور ا تصدادی و رفاهی انسدانينظر اسدت و پ
 ف همه است؛ موصوصيی از وظايکن يش ببرنر. ايا  زنرگی پانکشتر از اميتمّت، هرچه ب

 فه وجود دارد.ين وظير خرا هم ايومِت یکست؛ در دورر ريومت هم نکدورر  رر  و ر

 . رفاه عمومی؛ از اهداف انقالب اسالمی1-0-0

ن يت اسددالم اسددت؛ احدداًل انقالب برای ايمک؟ در درجۀ اّول راسددتيچ انقالب هایهرف
با معنای خاّص  ،ت داشددته باشددريمکنر؛ راکومت که اسددالم رکنيآمر؛ برای اوجود بده

ن خرا، آزادی، عرالت اجتماعی، رفاه يت ديمکخودش. اهدراف انقالب ]عبدارتندر از[: را
رب ه از یکای ِن فساد اخال یکانيو بنينی فقر و جهو، مقاومت در برابر سکشدهيعمومی، ر
 ر.ينيباتش را میير خصوحيمروز داره شما اک ،ر شرهيا سرازيبه همۀ دن

 پایبندی به اصول انقالب یعنی تالش برای رفاه مستضعفان-1-0-1

بنری به يهای طراز اول اسددت و پات، در شددمار هرفيدر نظام اسددالمی، رف، فقر و محروم
معنی و احددول انقالب، برون مداهر  در راه ندا  مسددتتددعفان و محرومان، سددونی بی

 ی پوچ است.يادعا

ج ياری و با بسددکای انقالبی براننر؛ با همفهيشددور را وظکر سددازنرگی يدولت و ملت، با
ر ر را ديه امکشرفته بسازنر يران را چنان آباد و پيروها و اسدتعرادها و مغزها و بازوها، ايهمۀ ن

 ر.يه نمايش ماّدی و تعالی معنوی را به آنان اراينر و راه آساکهای مظلوم زنره دل ملت

 . نفی تفکر جدایی رفاه و معنویت در نظام اسالمی1-0-5

انر شددور موظفکا و آخر  مردم، برندامه و هرف دارد. مسددئورن ادارر يداسددالم، برای دن
 رسنر.ه به امور معنوی میک رر به امور ماّدی مردم برسنر همان

ا رو ال  مردم رکخواهر مشددی میاه اگر مدموعهکننر کغ میيگونه تبلنيمانمان، ايب
ها را با ارخانهکنر و کشاورزی را پربار کر و ي، را فعال نماياد و معادن و حناير را زينر و تولک

رنگ مکف و يا ضعيردن و کمعنای فراموش ار، بهکن يار وا برارد، پس ربر اکت به يهمۀ ظرف
خواهر ه میکر دشمن است کر، فکن فيا  و اهراف انقالب است. ايها و معنونمودن آرمان

 نر.کدر ذهن مردم ما آن را القا 
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ه کنيشددرفت اسددت. تصددور اينار هم  ابو پکا و آخر ، رفاه و آرمان، باهم و در ي... دن
ه کن اسددت ير، به معنای ايال  ماّدی و رفاهی نوواهر رسددکگرا به رو مشددجامعۀ آرمان

، نيسددتنر! ايگی مردم نا و زنرير دنکها، به فا  و آرمانيان و مقرسددا  و معنويدم ادييبمو
های مردم و باز ت به سمت گشودن گرهکان است. مطمئنًا رري  اسالم و همۀ اديخالف حر

مر يه مردم از فراوانی و ارزانی و دکزنرگی مرفه و سددالم و خوب،  يکردن راه بده سددمت ک
بوصوص بر دوش شما دد  ه بر دوش همهکفۀ اسالمی است يوظ يکننر، کانا  استفاده کام
های ار، عملی است و  طعًا جزو آرمانکن ياسدت. ا -ريشدور هسدتکران يمسدئورن و مره ک

 باشر.زمان میياسالمی و امام عز
مر  های جام، و بلنرزیيرران در برنامهيها دشوار است؛ ولی ملت ارن به آرماني... رس

 دست خواهر آورد.ا  اسالمی خود را بهيها و معنوشاءالّله آرمانشما، إن

 . الگوی یک کشور اسالمی؛ رشد معنوی همراه با پیشرفت مادی1-0-4

 يکعنوان الموی ز را بهيران عزيخواهنر ایسددان اسددت؛ همه ميکن مّلت ياهدراف عالی ا
 ننر. کا معّرفی يشور اسالمی به دنک

شور همۀ مردم فقا مشغول کن يه در اکست ين نيشدور اسدالمی هم به معنای اکالموی 
ال نماز و روزه  ن ينار اکت اسددت اّما در يها معنونيها هسددت، انيانر؛ نه، او دعا و توسددّ

م شددرن کشددرفت ماّدی هسددت، رشددر علمی هسددت، توسددعۀ عرالت هسددت، يت، پيمعنو
ت يگری هست؛ خصوحهای اشرافیها و  ّلههای طبقاتی هست، برداشته شرن نمونهفاحله

انر، ارساس ای، مردم خوشبوتجامعهن يچن يکو ت در ها است. آننيجامعۀ اسدالمی ا
رونر، خرا را یش ميۀ خود پيننر، به سمت اهراف عالکیننر، ارسداس آرامش مکیت ميامن

ن يچن يکران دنبال يشود؛ مّلت ایها مب آنيوی هم نصديشدرفت دنيننر، پکیعباد  هم م
 ای است.جامعه

 . راهکارهای ایجاد رفاه در جامعه5ـ  3

 قاومتی؛ راه اصالح معیشت مردم. اقتصاد م1-5-2

شت يمنرم نسبت به مسئلۀ معلی دیریهينم، خکیر مکف لیيخ مردم شتيبنره به مسدااو مع
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نم، کیهای وارد و مّطل، مشور  مها و آدمارشدناسکنم، هرچه با کیر مکاّما هرچه ف .مردم
ه تّدار کنيداخلی. ا م به مسددااوينکه کيه مدا  داطعًا تکدن راهی وجود ندرارد ينم جز ايبیم

ره ي[ نشددره ]چه فاه تا رار ]همکها گرم نشددود نيچ آبی هم از اينر و برونر و هيايخارجی ب
انر. اگر هم ردهکاری هم نکرونر؛ ینر و ميآسددال اسددت مرام می يکدارد[؟ ارن ردرود 

 ورفترر آمريه درست به ضرر ما است. فاکران اسدت يننر، تصدّرف بازار اکاری کبوواهنر 
ا  يه ارتکی ير در جاهاير باشددر، بايداد تولير ايگذاری باشددر، باهير سددرمايها بائتين هيا

م کا يست يها ننير باشدر؛ ايها بانير باشدر؛ اي[ فّناوری جرر، ]آوردنيم به فّناوری جريدار
د ه وجوکه دارنر، طبقاتی کالتی کشدت مردم احدالح بشدود، مشيم معي.. اگر بوواه.اسدت

 م.ينکارها توّجه بکن ير به ايدارنر، با

 تالش مسئوالن برای ایجاد رفاه عمومی. 1-5-0 

ر؛ هرچه ينکاد ير، درآمر ملی را زيتوانیر؛ هرچه مينکداد يا ر، رفاهيتوانیبرای مردم هرچه م
، به ن را و تا و تی مسددئولنرير؛ اما خودتان نه. مسددئولينکر يشددور ثرو  تولکر، در يتوانیم
 ننر. کطلبی رو ننرگی رفاهز

 ؛ گامی در جهت رفاه عمومی00های اصل . سیاست1-5-1

ه مناب، درآمری آراد مردم، کن است. طوری بشود يا 44های احو استيو س 44 احو روح
گام بلنر در  يکن يننر؛ اکرا يشی پيف، متنوع شود؛ مردم بتواننر گشايبوصوص طبقا  ضع
 راه رفاه عمومی است.

 ها. ضرورت تأمین رفاه اقشار محروم همراه با خوداتکایی آن1-5-0

 ...های کلی برنامۀ ششم توسعه د امور ا تصادیسياست
های مربوط به رفاه و های محروم در برنامها شار و گروه اایکتوانمنرسازی و خودات -48

 ن اجتماعی.يتأم

ن يی استعرادها و تأمياوفکهمانا توانمنرسدازی و شد 1ال  الهیکين تشديهرف نورانی ا

                                                           

 .کميتۀ امراد امام خمينی .1
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مانی و اعتقادی آنان با ارااۀ خرما  يت و رشددر ايازمنران و محرومان و تقويی نياکدخودات
 باشر.یشتی ميتی، فرهنمی و معياجتماعی، رما

 . آثار ایجاد رفاه در جامعه6ـ  3

 ساز شکست دشمنان. رفاه؛ زمینه1-4-2

رنرهيدشمن ان انقالب، يه دشدمن شما، دشمن اکر يشدما بران ر ه دکای ن رربهيترن نظام، ب 
رد. ک رکر فين مسئله بايار خواهر داشدت، فقر و گرفتاری ا تصدادی مردم اسدت. روی اياخت

ال  فراوان است. البته کن مشيمبودها و همک.. .اریيکن بيهای ا تصادی مردم، همیگرفتار
ال  اداری و کاگون، مشددهای گونضيهای گوناگون، تبعفسددادهای گوناگون، سددوءاسددتفاده

ر مردم را يه امکن است يت اّول برای شدما اينارش هسدت. اولوکال   تداای هم در کمشد
 ر. ينکر يم مردم را سکه شکن است يت اّول اير. اولوينکرفظ 

ا و آخر  و ماّده يه دنکاسالمی را  بۀيط ا ير ملت ما به فتو پروردگار خواهر توانست
ن يم چنيرفاه در آن جم، شددره اسددت، به وجود آورد. اگر توانسددت و معنا و علم و عباد  و

 داديست وا عی را برای دشمنان جهانی اسالم اکم، آن روز شيو دهکيجامعه و نظامی را تش
 م.ياردهک

 ساز صدور فکر انقالب. رفاه؛ زمینه1-4-0

رفاه ماّدی نر، از عز  و رارتی و کت ک  اسددالمی رريو حددح حدداد انه مانيبا ا هک ملتی
ار نر. ما به فتو پروردگکو يزی را بر او تحميتوانر چسی نمیکمر يبرخوردار خواهر شر و د

ای آباد و آزاد و ن  طعه از عالم، جامعهيم توانست در ايس ملتمان خواهيمان عميۀ ايو در سدا
ر کفها درس باشر و مندر به حرور ه مشداهرر آن برای ملتک ،ميوجود آورمرفه و رارت به

  انقالب شود.
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 گفتار چهارم: 
  (2زدگی )و مصرف تجمل

 

 

 گرایی. معنا و مفهوم مصرف1ـ  4

گرايی افتوار اسددت؟ ا مصددرفيدارد؟ آ روا  گرايیاری از مردم ما مصددرفين بسدديچرا در ب
ا  يه جزو ضددرورکم ينکم، حددرف اموری يآورر میيه ما هرچه گکنيعنی ايگرايی مصددرف

 ست.يزنرگی ما ن

 گرایی در جامعه. سطوح اسراف و تجمل2ـ  4

ه ک.. پولی .رديگ... در مصدارف گوناگون شدوصدی و خانوادگی، اسدراِف فردی حدور  می
نر، ک کمکش ببرد، به فقرا يشور را پکگذاری شود، هير مصدرف شود، سرمايتوانر در تولمی

شددرر از زهای ناشددیيچ نيم به اينکن را ما حددرف میينر، اکاد يشددور را زکثرو  عمومی 
ه از کسانی کشور ما هنوز هستنر ک.. در .الی.يهای خچشمی، آبروداریهوس، چشدم و هم

ر يرور بيم پول را برداريگواش برود. نمیيشددور پکم ينک کمکر يانر. باا  هم محروميداّول

مباحث گفتار چهارم

گراییمعنا و مفهوم مصرف

گرایی در جامعهسطوح اسراف و تجمل

ضرورت و چرایی پرهیز از اسراف و 
گراییتجمل

گراییزدگی و تجملپیامدهای مصرف
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نفاق هم ااما رّتی اگر  -ار اسددتکن ينر، بهترکالبته اگر انسددان انفاق ب - رينکرتمًا انفاق 
نرازنر، يار بکر برای خودشان به يشود، در تولن تدمال  میيه حرف اکن پولی يننر، همکن

 ر است. يشور مفکننر، باز برای کر يم شونر و توليارخاندا  سهکدر 

.. .شودم اسراف میيه گفتکن برق و انرژی يشدود. هم... در سدط  ملی هم اسدراف می
ها و تی فرسوده بشود، نيهای برق، اميای انتقال برق، سههکهای ارتباطاتی، شدبهکن شدبيا

ها نيرود. اهای انتقال آب اگر فرسددوده باشددر، آب هرر میهکا شددبي.. .رود.برق هرر می
 شورنر. کن ين آن، مسئوليهای ملی است؛ در سط  ملی است؛ مسئولاسراف

گوناگون مصددرف های افتر. رؤسددای سددازماناسددراف در سددط  سددازمان هم اتفاق می
افتر؛ تدمال  ه در مورد سازمان خودشان اتفاق میيروننر، اما مصرف بیکشدوصدی نمی

ر با مرا بت و نظار  از يهای گوناگون؛ باهوده، مبلمانيناتش، سفرهای بيار، تزاکاداره، اتاق 
 رد. کری يارها جلوگکن يا

سددتی نماه يا باههم در سددط  دولت، هم در سددط  آراد مردم، هم در سددط  سددازمان
 زیيرر برنامهيشدود؛ با.. با ررف هم تمام نمی.انۀ به اسدراف وجود داشددته باشدر.يجوبيع
ننر، کگذاری ننر،  انونکزی يرری. برنامهيميانر به په موظفيدنندر.  ور مقّننده و  ور مدرک

 ننر.کِت تمام اجرا ي انون را با  اطع

 گراییمل. ضرورت و چرایی پرهیز از اسراف و تج3ـ  4

 . دستور اسالم؛ تولید ثروت و جلوگیری از اسراف0-1-2

. مران فرق داردير ثرو  با یار  ثرو  ديمان، اسددت. تولبی از نظر اسددالمی ر ثرو يتول
روی ي انون و برون پسی بیکو ت يکنر، کدرازی میسی به اموال عمومی دستکو ت يک

 ر ثرو يس  انونی، توليها ممنوع است؛ اما از طرنيرسر؛ ااز  انون به دستاوردهای مادی می
 از نظر شارع مقرس و از نظر اسالم، مطلوب و مستحسن است.

ر ير ثرو  توليگونارش اسددراف نباشددر. اسددالم به ما میکننر، منتها در کر يثرو  را تول
ر يه از تولکسددت. آنچه يی افراطی مورد  بول اسددالم نيگرار. مصددرفينکر، اما اسددراف نينک

به  ر. مال را نهينکمر بير ثرو  ديای برای توللهير، باز همان را وسدديآورثرو  به دسددت می
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نه به حور  ولورجی  -ردن استکنز که در اسالم اسمش کد  رياورير و نازا در بکحور  را
ر؛ اما با توجه به ينکررزم زنرگی يزهای یيو ولنمداری در مصددرف مال، آن را حددرف در چ

شددور اسددت؛ همه کر. ثرو  آراد مردم، ثرو  عموم ينکر يرا برای خودتان تول ها، ثرو نيا
 برنر.از آن سود می

 گرایینگر؛ تمجیدکنندۀ تجمل. مغزهای سطحی0-1-0

ۀ افتوار است، عبار  است يها ماش از همه برای ملتيوی، آنچه بيهای تاربررسب تدربه
ها، آنچه در گذاری بر روی ملتو ارزشر يار تقرياز  رر  دفاع و  رر  سددازنرگی؛ در مع

 ی است. ين دو توانايرد، ايگباری حفحه  رار می
صرف ا ميا تدمال  زنرگی يش يوسعت بازرگان شوری را به خاطر مدالً کخ، يهرگز در تار

نمر؛ سطحی جو و مغزهایهای سطحیننر، ممر زبانکش نمیيزها ستايگونه چنياد و از ايز
نر و کش میيخ ستايننر، تارکانر در موا ، رساس از خود دفاع ه توانسدتهک ی رايهااما ملت

 نمرنر.ها میو بر آنينمر به چشم تدل شرهای ژرف

 گرایی؛ ازجمله مناسبات اقتصادی غلط. مصرف0-1-1

 شددور به وجودکن يم توسددعۀ نمونه و مبتنی بر فرهنگ اسددالمی و ملی خود را در ايتوانما می
شرفته يشور پک يکران را به يتوان است. میين واهی اليخ يکو  خام آرزوی يکن يم؛ اياوريب

ر و با شددتيموده اسددت، با سددرعت بيه انقالب تا امروز پکری را ين مسدديعنی هميرد؛ کو يتبر
ه عبار  است کن مشدروط به شرط رزم آن است، يتر ادامه داد؛ اما ارِی بهتر و  ویيگجهت

 جانبه و عمومی دارای سه ضل، اساسی است. ن تالش همهيجانبه. اهاز تالش ملی و هم
بر  ن، همينر؛ اکرا يه مناسبا  ا تصادی و اجتماعی سالمت پکن است ي... ضل، سوم ا

و هم بر عهرر  -ه و مدلس شورای اسالمیيبر عهرر دولت،  ور  تااد  عهرر مسئورن است
عنی روا   اچاق، يعنی چه؟ يیلا آرداد مردم اسددت. منداسددبا  ا تصددادی و اجتماعی 

ش به تفاخر در اسددتفاده از مصددنوعا  خارجی در يِی افراطی و گرايگرارباخواری، مصددرف
 ارگر خارجیکرانی را به نف، يارگر اکه کن اسددت يش ايه معناکهای داخلی آن، مقابو نمونه

 شود.  راريمسئورن بر افتوار به استفادر از مصنوعا  داخلی در مردم و ينر. باکار میيکب
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 گراییدادن مردم به مصرف. ضرورت پرهیز از سوق0-1-0

های طبقاتی و افکروز شددبه. اسددراف، روزاسددت بزرگی بالی جامعه ی برایيگرامصددرف
دم برای ه رزم است مرکی يزهايی از چيکنر. کتر میسيشتر و عمير و ینی را بين فقياف بکش

 اجتناب از اسراف است.فه براننر، يخود وظ
غاتی و يهای تبلخصددوص دسددتماههای موتلف دولتی، بههای مسددئوِل بوشدسددتماه

فدۀ خود براننر مردم را نه فقا به اسددراف و ير وظيدبدا -مدايژه حددرا و سدديوبده -فرهنمی
س، مردم را به سمت  ناعت، که در جهت عکی سدوق نرهنر؛ بليگرای و تدّمويگرامصدرف

ننر و سددوق کروی و اسددراف دعو  ادهيردن و اجتناب از زکتفا و به انرازر رزم مصددرف کا
 دهنر. 

شددتر يرش بيه مصددرف آن از تولکای آورد. جامعهی، جامعه را از پای درمیيگرامصددرف
 ست خواهر خورد. کهای موتلف شرانيباشر، در م

 گرایی در میان زنان. مخالفت با رواج افراطی تجمل0-1-5

ن کينم؛ لکرش موالفتی نمیيِم ناگزکی در رر معترِل يگراو تدمو تدمو با تظاهر به نم
، در شيار مزخرفی اسددت. در لباس، در آرايز بسددينر، چکرا يه رونر افراطی پکاگر بنا شددر 

بشددود و  که امسدداکت برهنر يلی اهميسددتی خيها باورها و طال و جواهرا ، خانميزروز
های يیبايها و زشدداءالّله به درخشددنرگیر إنيرد، تا شددايزها اندام بمين چيی به اياعتنابی

 های ظاهری.يیباين زيشتر توجه بشود، تا به ايتر بوا عی
نر؛ در راه خودسددازی معنوی و اخال ی کر در راه فرزانمی و علم تالش يبا مسددلمان زن
 رم باشر؛ نسبت به شيپد  ایمبارزهاز هر نوع جهاد و د  ران جهاد و مبارزهينر؛ در مکتالش 

 اعتنا باشر.ارزش، بیمکا و تدمال  يزخارف دن

 های انقالب. دوری مسئوالن از تجمل؛ ازجمله ارزش0-1-4

ت به جلو محسوب کرر يکهاست و سلسله ارزش يکبراساس  نياديبن تحول يک، انقالب
ان کمی در اريه تحّول عظکت شددور ما وا ، شددر، انقالب اسددالمی اسددکشددود. آنچه در می

ن يت اشرفيا رام به سمت پ يکت به جلو و کرر يکاسی و ا تصادی و فرهنمی جامعه و يس
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ه براسداس انقالب به وجود آمر، ما از شرق و یرب کن ملت بود. البته در نظامی يشدور و اک
 ردم.کها اشاره ه به مقراری از آن ارزشکمری بود يهای د.. الموی ما ارزش.م؛يالمو نمرفت

مر، دوری از اسددراف و تدّمو در سددط  زمامراران اسددت. البته تدّمو و ي... ارزش د
ه ين  تدديه نسددبت به اکرد که مردم را وادار میکزی ياسددراف در همه جا بر اسددت؛ اما آن چ

اسد ها با مال مردم در سط  یت نشدان دهنر، رفتارهای مسرفانه و متدّمالنه و ولورجيرسدّ
ن يخواسددتنر. نظام اسددالمی بر اسدداس اه مردم نمیکی بود يزهاين از آن چي. اومت بودکر

 زی نباشر.ين چيه چنکارزش به وجود آمر 
ود ه برای خکسی کا نشدونر. ين دنيرير چرب و شدير مواظب باشدنر اسديبعتدی افراد با

را هم زار ار مردم کارش زار خواهر شر و کشر،  زدهو رفاه ازدهيتی  ااو است، اگر دنيمسدئول
 رد.کخواهر 

 گرایی در زندگی عناصر انقالبی. دشمن در انتظار ورود تجمل0-1-4

ر روب ديکن مياست. دشمن منتظر نشسته است تا ا« انتظار»، دشدمن ن طرحيترامروز مهم
. لذا نرکالبر نظام اسالمی و جمهوری اسالمی، اثر کعنی يرومنر؛ يالبر سالم و نکن يداخو ا

ر يترد نر؛کرا يشور نفوذ پکن يه فساد در داخو اکها منتظرانر م. امروز آنيمرا ب باشر يما با
های های بازدارنره و فاسددر، بر آرماننر؛ سددرگرمیکرا يشددور نفوذ پکن يدر اذهان جوانان ا

گی ج شود و لّذ  پول و زنريا راينت دنياطلبی و اشدتغال به مال و زينر؛ دنکرا يبزرگ یلبه پ
 ر دنران عناحر انقالبی نشان دهر. يّمالتی، خود را زرارت و تد

 گراییزدگی و تجمل. پیامدهای مصرف4ـ  4

 های انسانیالشعاع قرار گرفتن ارزش. تحت0-0-2

ه زهر فقا موصددوص کسددت يطور ننيننر. اکی بيگرار اسددراف و تدمويعامۀ مردم هم نبا
گذارنر، شددان میيعقرهای دخترها ه برایک متي گران هایهين مهريمسددئورن باشددر. ا

های را ارزشيبر و زشددتی در جامعه اسددت؛ زر ريم ررام اسددت، اما پريگوخطاسددت. نمی
 دهر. الشعاع ارزش طال و پول  رار میانسانی را تحت

رده، اما شددما ررام کامبر رالل ينر پيگورد. بعتددی میکامبر نيار رالل را پکن ي... هم
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رده کنر؛ محرود هم نکه محرود کامبر نوواسددته يم. پينکم نمیر؟! نده، مدا هم ررايدنکمی
زيۀ يت را روی هم بمذار و جهين. احدداًل همۀ زنرگکخواهی باسددت. شددما برو هرچه می

  و عا النه و يار، حددحکن يه اکن اسددت ين. بحث سددر اکا مهر عروسددت بين، کدختر  ب
 ست.يمنطبس بر خواست و مصلحت اسالمی ن

امبر، بدا يد، دختران خودش را؛ و خدانوادر پنيرالمؤمنيخودش را؛ ام، دختر امبريدپ
ن ي.. ا.ه در آن زمان بوده به خانۀ بوت فرسددتادنر.کای هه مدقال نقريسددت و پنج او يهمان ب

های یروز افزودن بر ظواهر تدمالتی، در زنرگن روزبهيز، ايآمهدای تدمویوضدد، زندرگ
 شوصی یلا است. 

 منانه. آفت زندگی مؤ0-0-0

.. دنبال زرق و برق زنرگی ... ورود در مسددابقۀ زرق و برق زنرگی اسددت؛.مريد آفت يدک
 يکرن، يشددتر دويشددتر، دنبال زنرگی بهتر، دنبال درآمر بيو تدماّلتی بيرن، دنبال وسددايدو

ن مسابقه، يترانر در اها زرنگن مسدابقه واردانر؛ رار بعتیيا در ايمسدابقه اسدت؛ اهو دن
 ا دريسددتنر. اّما اهو دنيها به آن زرنمی نشددنر، بعتددیکیاردها بار ميليجلو تا مرونر یم

 اپرستنر.يه دنکسانی کانر، مسابقه
ر فالنی دارد، فالنی به دست آورده، من دستم خالی يير. نموين مسدابقه وارد نشدويدر ا

م يريرا ما دها لیي.. اين ]از[ آفا  هر مؤمن اسددت. خ.ر داشددته باشددم؛ نهياسددت، من هم با
برق و ماننر وا و زرقيمنری بودنر، و تی افتادنر توی دنهای عال ههای خوبی بودنر، آدمآدم

ه کزه يف شر. انميها ضعزهيم شر، انمکها یينر شر، تواناکها زیيواش تيواش يواش ينها، يا
 ف شر، در عمو خودش را نشانيه ضعکشدود. اراده یف ميها هم ضدعف شدر، ارادهيضدع

 [ رفتنر. دهر. ]از دستیم

 . برطرف نشدن بسیاری از مشکالت0-0-1

ن يم؛ چون امروز اگر ايردن به تدّمو  رار نرهکی و عاد  يگراو تدّمو تدّمالتی فتدا را، فتای
رده کرا يادی هم روا  پيزان زيه متأسددفانه تا مک -نر کرا يی در جامعۀ ما روا  پيگراۀ تدّمويرور

 شور احاًل رو نوواهر شر. کال  ا تصادی و اجتماعی و اخال ی کز مشاری ايبس - است
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و ادی دارد: يگری در زندرگی، ضددررهدا و خطرهای زیش بده اشددرافيی و گرايگراتدمدّ
ۀ برادری و الفت و اْنس و يو ت رورچين نوواهر شددر؛ هيو دت عرالت اجتماعی تأمچيه

جامعۀ ما، مدو آب و هوا رزم خصددوص شددورها و همۀ جوام،، بهکه برای همۀ ک ،همرلی
 ش نوواهر آمر. يپ ،است

 پذیر شدن کشور. آسیب0-0-0

م؛ اسراف در آب، اسراف در نان، اسراف در وسااو ينک؛ ما اسراف میميهست مسرفی ما مردم
 م.ينکن نماه يب ملی به ايع يک.. ما ملت، به عنوان .ن.يگوناگون و تنقال ، اسراف در بنز

ساعت، بههای خارجی، داام و دمهای خارجی، دولتر بعتی از فتولينيبه میکني... ا
م يحرم، تينکم میيم، تحرينکم میيه تحرکننر کر میيه ملت ما را تهرکن سدال است يچنر
ن يرشددان به هميه چشددم امکن اسددت يخاطر ابه -انرردهکم يبارها هم تحرددددد  مينکمی

 ت منفی ماست. يخصوح

 ضربۀ اقتصادی دشمن کنندۀ. تکمیل0-0-5

خواهر! او از آن طرف ه دشمن میکنر کشدور میکاری را با کن اسدراف همان يزان من! ايعز
وارد  ران ضربهيها بر ملت ام ا تصدادی و انواع و ا سدام ضربهيلۀ تحريوسدلۀ نفت، بهيوسدبه

 م! ينکو میيمکردن، ضربۀ او را تکی نيجون طرف هم خوِد ما با اسراف و حرفهينر؛ از اکمی

 جلوگیری از انفاق. 0-0-4

ی يناه تواکسانی کگذارد دسدت ه نمیکی از عواملی يکر. ينکرگی يها و فقرا رسدهيهمسدا به
 ی و تدّمو در جامعه است. يگراۀ مصرفياری فقرا دراز شود، روريدارنر، به  کمک

شددود و همه به اد يروز در آن زو به مصددرف، روزبهيه مکبرای جامعه بالی بزرگی اسددت 
ر انهرن و دنبال نشيتر پوشتر خوردن، متنّوعشتر خوردن، متنّوعيردن، بکشدتر مصرف يب های م 

ی يهاها و پولس شونر. چه ثرو يو زنرگی و تدّمال  آن رفتن، تشويز تازه برای وسايو هر چ
ه موجب رضددای خرا و رف، کی يرود و از مصددرف شددرن در جاها هرر مین راهيه در اکد

 مانر!ال  جمعی از مردم است، بازمیکمش
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 ماندن. مانع از انقالبی0-0-2

مر ک، ه از اولکستنر يسانی نکماننر، لزومًا باز می ر انقالبيو مس انقالب ه از راهکسانی کآن 
 تی مانر؛ ورد، در راه میکزر مادی بر انسددان یلبه يه انمکانر. و تی دشددمنی با انقالب بسددته

رن به يرن به تدمال ، رسيرن به مال و منال، رسيِر شدوصدی: رسيو رق کوچکهای هرف
 رود.اد میيرن به  رر ، برای انسان شر هرف، هرف احلی از ياست، رسير

 . تزلزل عزم سپاهیان0-0-6

ه چ بهانيبه ه ،دور است از آن سپاه ه بحمرالّله سارتک ،طلبیزدگی و عشدر تدمو و رفاه
 طلب را متزلزلر عزم شما مردان رسيها نبانر و وسوسهکر نفوذ يهاد نبانکن مدموعۀ پايدر ا

های ه الموی همۀ انسانکر يستمی آن را داريارتان، شاکهای فراسدازد. شدما خود و خانواده
 ر.ينکستمی را رفظ ين شاير اير، و بايخروم و سربلنر باش

 . ایجاد یک طبقۀ اشرافی0-0-8

ردن، کخر  رستی و مسابقۀ پول درآوردن و تالش برای پول پگرايی و مسدابقۀ تدمومصدرف
رو  داد ثيست، با اير ثرو  موالف نيرده. نظام اسالمی با تولکری درست يطبقۀ جر يک

و بقای  ا ينباشر، ر داد ثرو ير نباشر، اگر ايه مشوق اوست. اگر تولکست، بليموالف ن
احددو  يکن يبه دسددت نوواهر آورد؛ اجدامعه به خطر خواهر افتاد، ا ترار رزم را جامعه 

گری، برای یبزنر برای مسددابقۀ اشددراف که آراد مردم دلشددان لکنی ياسددالمی اسددت. اما ا
 ار نامطلوب است.يز بسيچ يکن يپرستی، اتدمو

 . مانع ازدواج جوانان0-0-22

و  ر. ازدوا  برای جوانان رزم اسددتيريم نمکرا دسددت  ازدوا  فرهنمی زان من! موان،يعز
ست. يخواهنر. البته موانعی هم وجود دارد، ولی همۀ موان،، ا تصدادی نجوانان هم آن را می

ها، تفاخرها، و اسدت. عمره، موان، فرهنمی است: عاد کموان، ا تصدادی بوشدی از مشد
اری کگذارد آن مقرار نمی يکه کهاست نيها، اطلبیها، تدّمویچشموهماثرها، چشدمکت
 رد.يرد، حور  پذير اندام گيه باک

طور بود؛ منتها نيز هميو انقالب ني... اسداس ازدوا  در اسدالم بر سادگی است. در اوا
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انه رد. متأسددفکو کار را مشددکخرده يکداری هياثر و تفاخر و سددرماکن فرهنِگ تيمتأسددفانه ا
 ردنر.کالتی را درست کشان، مشيهای خانوادهيذاکهای بعتی از مسئورن هم با ازدوا 

 . مانع از انجام وظیفۀ زنان در جامعه0-0-22

ارش عبار  کباشددنر،  انب و فاطمۀ زهريخواهر. اگر الموی او زا المو میيدامروز دن زن
اری کارها؛ ولو با فراکن يها و انتواب بهترتيمو ع کاری در درياست از فهم درست، هوش

ها گذاشته است، دوش انسدانه خرا بر کف بزرگی يلکز برای اندام تيسدتادن پای همه چيو ا
 ن است.يباشر، ا بریکنب يا زيش فاطمۀ زهرا يه الموکهمراه باشر. زن مسلمانی 

م شددرن به يهای زودگذر و تسددلهدا و هوسگدذرانیر تدمال  و خوشکاگر زن بده ف
 ه مدوک ،ها راین وابستمير ايتوانر آن راه را برود؛ باشه باشر، نمیيراد و بیيبنارساسا  بی

ه کنيا امکنر، تا بتوانر آن راه را برود؛ کانسان رهروست، از خود دور  يکبو  بر پای کتار عن
ه در همۀ کن است يرد، و انتظار اکار را کن يرانی در دوران انقالب و در دوران جنگ هميزن ا

 نر.کار را بکن يدوران انقالب هم
  



 1مصباح    114

 
 
 

 گفتار پنجم:
 (0زدگی )گرایی و مصرفتجمل

 

 

 گرایی. عوامل ایجاد روحیۀ تجمل1ـ  5

 . مراقبت نکردن از بنیۀ معنوی در برابر تجمالت دنیا5-2-2

ز، به شددما سددازماِن باعظمت و يز، به شددما پاسددراران عزيخواهم به شددما جوانان عزمن می
های مؤمن و یها، به شما ارتشدیيوه سدپاه پاسدراران انقالب اسدالمی، به شدما بسدکپرشد

و پرداختۀ انقالب اسدالمی و جمهوری اسدالمی، به شما جوانان  شرهای دلسدوز و سداخته 
ها و بارتر از تر از متوّسانييها، پاهای گوناگون، از متوّساشدور و به خانوادهکن يموتلف ا

جممباحث گفتار پن

عوامل ایجاد 
روحیۀ 

گراییتجمل

مراقبت نکردن از بنیۀ معنوی در برابر تجمالت دنیا

گرایی با ورود فرهنگ غربتشدید مصرف

حرص به متاع دنیا

مدگرایی و گرایش به تجمل در میان زنان

گرایی مسئوالنتجمل

کارهای راه
اف مقابله با اسر 

گراییو تجمل

جویی و اصالح الگوی مصرفصرفه

قرار دادن ثروت در مسیر تولید

ضرورت رعایت انضباط اقتصادی و مالی

هایشانزیستی مسئوالن و خانوادهساده

دهی مدگرایی غیر افراطیجهت

روی و قناعت، تالش و تولیدمیانه

انــفــــاق

معرفت و معلومات زن

داشتن عرصۀ ازدواج از تجمل و تفاخردورنگه
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ا غمبران يه امانت پکن امانِت الهی يِن رفِظ ايزان من! باِر سددنميه عزکنم کها، عرض متوسددّ
عظام الهی است. آرزوی  ایيانب وِی يتار جمهوری اسالمی، امانِت است، بر دوش شماست. 

رده کرا يه امروز تحّقس پکبزرگوار ماسددت  ا و ااّمۀيو آرزوی همۀ اول سددیيموسددی و ع
ت عظمای يبری و ورکومت کشدداءالّله، در دوران راملش هم، إنکداسددت؛ و لو ندا ص. 

 هر شر.ار خواکظاهر و آش نيالّله فی اررضةيرتر  بق
ّسر يم نير و اينکر رفظ ين را شما باين و محمولۀ پرارزشی است. ايلی سدنمين، باِر خيا

 آن هم در ررودید  اير، پول، ثرو  و تدّمو دنيا، لّذ  خيست ممر با رفظ نفس. متاع دنين
و  ترارزشمتر و بیکلی يخ -مين اسدت در زنرگی خود داشدته باشکه امدال من و شدما ممک

را  ن بارينر و رمِو اکف يۀ معنوی خود را ضعيها بنه انسان به خاطر آنکرتر از آن است يرق
 ر.ينکام کر و دشمن را ناينرازد. مرا ب باشيبه خطر ب

 گرایی با ورود فرهنگ غرب. تشدید مصرف5-2-0

های یلا مصدرف و تدمو، از گذشدته هم وجود داشدته است. با وکاز شد برخی به شيگرا
ن، ير. ار شيبی تشريو عدکی در مصرف، به شيی و نوگراين مرگرايی، ايرهنگ اروپاورود ف

ها و ستيونيه یالبًا حهک ،های یربیاستينی شره بود. سردمراران سيبشيشره و پمحاسدبه
ر؛ و ييبزدا رين باورهای یلا را بايردنر. اکار را کن يتی ايبه  صری و با ن ،استعمارگران بودنر

التی کن مشيشۀ ايار بشود، رکن يارهای اسالمی. اگر اکها و ممر با ارايۀ بحث شود،ن نمیيا
خود خودیزها بهين چيشدود، برردابی و روا  فساد و فحشا و اه گاهی او ا  مطرح میک
ر روی يه باکها هستنر انر؛ علو، همان باورها و فرهنگها یالبًا معلولنينره خواهر شر. اک

 ار بشود. کها آن

 . حرص به متاع دنیا5-2-1

ن خطر اسددت در راه ما. ي.. ا.م.يزدگی هسددتما امروز متأسددفانه دچار اسددراف و مصددرف
ای عهياش يکم. تا ينکم کر يا را بايدن اریکو  متاع به م، ررصينکم کر يزدگی را بامصدرف

شتر آن را جم، يه بکنيآورنر برای ام اسدت، مردم هدوم میکز يه فالن چکشدود درسدت می
زهای رزم ين اسددت جزو چکء ممه آن شددیکمبود آن شددونر؛ دررالیکبادا دچار مه کننر، ک
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نر. ما کم میکن هدوم مردم آن را يست، هميم هم نکزنرگی هم نباشر. خب، اگر آن جنس 
ر برطرف ين ضعف را بايهای ماست؛ ما ای از ضدعفيکن يم. اينکن مسدئله توجه نمیيبه ا

 م.ينک

 . مدگرایی و گرایش به تجمل در میان زنان5-2-0

ش و يار آراکطلبی و افراط در ی و تازهيگراو تدمو یيمرگرا سددمت به شيبه اعتقاد من، گرا
ن عوامو انحراف جامعه و انحراف زنان ماست. در يتری از بزرگيکش در مقابو مردان، ينما

 ننر.کستی مقاومت يها باها، خانمنيمقابو ا

ه مورد نظر خودشدان است، کاورنر يچنان موجودی به وجود به از زن، آنکنيها برای اآن
زهای ين چيها را به همها و ذهنها و دلننر و چشمکه داامًا مر درست کن هستنر يمحتا  ا

های ی به ارزشکزها مشددغول شددر، ين چيه به اکسددی کننر. کنظرانه مشددغول وتهکظاهری و 
رای ای بلهير باشر از خود وسکه در فکنر برسر. زنی کرا نمیيمدال پ ر؟يوا عی خواهر رسد

نر و کر که به طهار  اخال ی فکرد کرا خواهر ين را پيی فرحت اکجلب نظر مردان بسازد، 
 خواهنر.ن را میيها ان است؟ آنکزی ممين چيشر؟ ممر چنينريب

ا در يم شددره بود، کواش يواشيها بود در جامعۀ ما ه مر ک یيگراتدمو به شين گرايا
ن يردنر، متأسددفانه باز اکی نمیيورها اعتنايها به تدمال  و زروزو انقالب مداًل خانميداوا
ر و کشددمنر و بافينر. زنان انرکشددود در جامعۀ ما دارد رشددر میره میيه شددنکطور زها آنيچ

ننر. کرا يی سوق پيگراور زنان به سمت تدمين را خطر براننر. نباير ايبامعرفت جامعۀ ما با
ادتر است. وانمهی يانش زکشدتر و امين خطر برای مردان هم هسدت؛ منتها در زنان بيالبته ا

 رنر. يگر زنانشان  رار میياری، مردان تحت تأثيه، در موارد بسين  تيدر ا

 گرایی مسئوالن. تجمل5-2-5

تار شما، گف يکرفتار شما،  يکر. ير مرا ب باشير، بايتی  رار دارير و در هر مسئوليهرجا هست
م عی در زنرگی مرديرهای وسدديتوانر تأثر مانرگار بمذارد؛ میيتوانر تأثت شددما میکرر يدک

ن دو جنبه دارد: يدهم. ار میکّرر تذکفاتی ميه بنره دربارر زنرگی تشددرکهاسددت بمذارد. سددال
ان بر و دون شأن انس ،نيه اکفا  اسدت يبنری به تدّمال  و تشدريجنبه از لحاه احدو پا يک
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ها در ی، موجوديي، اموال و تتييها، تتهي، سرماييعالوه، مسدرفانه است؛ تت.. به.وارسدت؛
روی ادهي.. احدو تدّمو همراه با اسدراف و همراه با ز.هکه اسدت يبعر  تد يکن يآن هسدت. ا

 اسکانعسددت و آن يمتر از جنبۀ اّول نکتش يه اهمکن جنبۀ دومی دارد يکاسددت و بر اسددت؛ ل
ننر. و تی شما جلِو چشم مردم، کن یفلت میيها از ایشما در زنرگی مردم است. بعت تدّمو

 درس عملی است يکن ير، اينکچنانی میا زنرگی را آنيار و محکا يوض، اتاق و دفتر و مح
 رد. کت ير رعاين را بايگذارد. ررا و انر، بر او اثر میيبن را میيسی اکو هر

 گراییکارهای مقابله با اسراف و تجمل. راه2ـ  5

 جویی و اصالح الگوی مصرف. صرفه5-0-2

ت ک.. مسئلۀ مبارزر با اسراف، رر.شرفت و عرالت ]و[ين پينۀ هميا رام اسداسدی در زم يک
ن ي، اموال جامعه است؛ اييها و تتری از ولورجیيدر سمت احالح الموی مصرف، جلوگ

ر جويی را داست، ما مسئلۀ حرفهيس يکاست به عنوان  .. رزم.ار مسدئلۀ مهمی است.يبسد
 م.ينکمان در سطوح موتلف اعمال يزی هايرخطوط اساسی برنامه

جويی بده معندای کردن نيسدددت؛ حددرفدهمصددرفجويی بده معندای کم.. حددرفده. 
ارآمر و کردن مال، مصددرف را کن،يردن، ضدداکجدا مصددرفردن، بدهکمصددرفدرسددت

نر، که انسان مال را مصرفکن است يدر اموال و در ا تصاد اردن اسدت. اسدراف کثمربوش
قت يهوده و مصرف هرز، در رقياراای داشته باشر. مصرف بکن مصدرف اثر و يه اکنيبرون ا

شمی در مقابو يشدعار هم يکن مطلب را به عنوان ير اي.. جامعۀ ما با.دادن مال اسدت.هرر
 ست.يوض، خوبی نداشته باشر. چون وض، جامعۀ ما از لحاه مصرف، 

ای ستهينسبت شا يکر و مصدرف وجود داشته باشر؛ يان تولير در جامعه مينسدبتی با يک... 
 ش داشددته باشددر. جامعه ازير بر مصدرف جامعه افزايشدده باير جامعه هميعنی تولير؛ يبه سدود تول

 شور شود.کرف اعتالی ادی هست، َح يه زکنر؛ آنچه کشور استفاده کر موجود يتول
ن، ير؛ ارسانشور را به عقب میکن، يشتر است؛ ايرمان بي.. مصرف ما به نسبت، از تول.امروز

ا  يشود. در آال  ا تصادی میکنر؛ جامعه دچار مشدکضدررهای مهم ا تصدادی بر ما وارد می
 است.  نيخاطر همن بهير شره؛ اکيز از اسراف در امور ا تصادی تأيفۀ  رآن بارها راج، به پرهيشر
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ای دچار زنر. و تی جامعهزنر، هم لطمۀ فرهنمی میف، هم لطمۀ ا تصادی می... اسدرا
مسئلۀ  نيگذارد. بنابرارهای منفی میيماری اسراف شر، از لحاه فرهنمی هم بر روی او تأثيب

ست؛ هم ا تصادی است، هم يمسئلۀ ا تصادی ن يکجويی و اجتناب از اسراف، فقا حدرفه
 نر.کر میيشور را تهرکنرر يآاجتماعی است، هم فرهنمی است؛ 

 . قرار دادن ثروت در مسیر تولید5-0-0

ن درآمرها يداننر االنی دارنر، نمیکه دارنر، پول دارنر، درآمرهای يه سرماکسانی کاری از يبس
دهر. ندا هم باز همان احدالح الموی مصدرف خود را نشان میيننر. اکر حدرف يرا چمونه با

هوده، يننر؛ سددفرهای خارجی بکری، حددرف تدمال  میيگذارِی تولهيپول را به جای سددرما
 يکزها ين چير وسااو خانه، وسااو زنرگی؛ اييانًا فسدادآور؛ بهانه برای تغيثمر، پرخر  و اربی
 رد.کگذاری هيشود پول را، درآمر را سرمااست نسبت به ثرو . می مسرفانه تکرر

 و مالی. ضرورت رعایت انضباط اقتصادی 5-0-1

باط .. انت.است.« و مالی انتباط ا تصادی»ار مهم است، يه آن هم برای جامعۀ ما بسکۀ دوم يتوحد
وی رادهيوپاش مالی و زوتيروی و اسددراف. رادهيوپاش، زوتيعنی مقابله با ري و مالی ا تصددادی
ست. نه اسمش جود و سواست يوجه حفت خوبی نچيهروی در مصرف، بهادهيردن و زکدر خر  

 است. « انتباطی ا تصادی و مالیبی»منشی است. فقا اسمش رم و بزرگکو نه 
ادی برای خودشدان مصرف يننر و زکادی خر  میيننر؛ زکخود خر  میه بیکسدانی ک

ی يهاانسددانننر، کانا  ا تصددادی نمیکت موجودی جامعه را از لحاه اميننر و رعاکمی
ن يانا  ا تصددادی و مالی هسددتنر. اگر چنکانتددباط از لحاه امر من بیه از نظکهسددتنر 

 و خواهر شر.کارش مشکن ملت ينر، اکرا يتی ادامه پيوضع
ه از راه ک.. در اموال شوصی و مالی .رد.کاز و راجت، خر  و مصرف ير به  رر ني... با

ه اموال کسانی کیلا و خالف انتباط است.  ،وپاشوتيرالل هم به دست آمره باشر، ر
ف نۀ مصريخواهم جّرًا در زمن امور میيشتر. من از مسئوليمر بيننر، دکدولتی را مصرف می

از ياز هم باشر، اما نين است مورد نکو لو ممددد  ت نرارديه اولوکی ياموال عمومی، در جاها
 ننر. کخودداری  -ستين يکدرجۀ 
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 هایشانزیستی مسئوالن و خانواده. ساده5-0-0

 -ه وا عًا بالی بزرگی استک -روی راادهيگری و اسراف و زیم تدمو و اشدرافياگر بوواهما 
تی سيم. عمو ما باينکر عمو ي.. با.شدود؛م، با ررف و گفتن نمیينکن کشدهيمان راز جامعه

 نر. که اثر بکنيهای ما باشر تا او و شاهر بر ررفير و دليمؤ
ن يوله مسئکن است يا ميريرا بم اسراف ما جلویه کنيارها برای اکن يتری از اسداسدیيک

گری یانشان و وابستمانشان، اهو اسراف و اهو اشرافيکسدانشدان، نزدکشدور، خودشدان، ک
 ر؛ ينکم اسددراف نيم، به مردم بموايم اگر خودمان اهو اسددراف باشدديتواننباشددنر. چطور می

نْ »
َ
ْوَن أ اَس ِباْلِبرِّ َو َتْنََُّّ ُمُروَن النَّ

ْ
 َتأ

َ
 ی»؛ (44بقره: ) 1«ْم کُفَُّ أ

َ
ِذ یا أ َن آَمُنوا ِلَم َتُقوُلوَن َما اَل َتْفَعُلوَن. یَها الَّ

ْن َتُقوُلوا َما اَل َتْفَعُلوَن ک
َ
ِه أ ن يه ما مسددئولکن اسددت يار اکن ي. اول(6-0حددف:) 2«ُبَر َمْقتًا ِعْنَد اللَّ

سدت باشنر، درد مردم را براننر و يزه مردمی باشدنر، سدادهکم ينکشدور را، افرادی انتواب ک
 ننر.کخودشان از درد مردم ارساس درد 

م ينرازيگری را دور بیم؛ روح اشرافيدارنمه را در خود زنره اسالمی ر روحيما مسئورن با
ها نيپرستی و امدال ارن و تدّمويطلبی و دنبال مناف، شوصی دوی و ثرو يو رشتۀ سودجو

های ما در بوشددی رو نشددره اسددت، عّلتش یم. اگر گرفتارينکز را از دسددت و پای خود با
 م.ينکر احالح يها را بانيهاست؛ انيا

 دهی مدگرایی غیر افراطی. جهت5-0-5

ر و تنوع و  ه بنره باکنين ررف اشتباه نشود باايبزرگی است، اما ا لیيخطر خ ر فرهنمیيتقل م 
رگرايهای زنرگی موالفم؛ نوتحول در روش ی اگر افراطی نباشددر، اگر روی يی و نوگراير، م 

 بی نرارد.يانه نباشر، عکودکهای چشمِی ر ابتچشم و هم
نمای ر  بلهينر، مانعی هم نرارد؛ اما مواظب باشددکرا میير پييش تغيلباس و رفتار و آرا

رگرايا  ر.ير و خودتان بسازينک.. خودتان طراری .ن بر است.يی به سمت اروپا نباشر؛ اين م 

                                                           

 کنير؟دهير و خود را فراموش میآيا مردم را به نيکی فرمان می .1
دهير؟ نزد خرا سددوت ناپسددنر اسددت که گويير که اندام نمیاير، چرا چيزی میايمان آورده کهای کسددانی .2

 چيزی را بمويير و اندام نرهير.
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 تالش و تولید  روی و قناعت،. میانه5-0-4

و اسراف و ولورجی را  یيگراتدمو ان مردم ما رسميوشنر تا در مکسدانی میکه کنيجانب از انيا
ه ران در امور شدوصی بيار و انقالبی اکه مردم فراکنيرًا نمران و متأسدفم؛ و از ايننر، شدرک، يشدا

 برم. اد ببرنر، به خرا پناه میيی سوق داده شونر و  ناعت انقالبی را از يگرامصرف
دردِی ناشددی از مآبانه را از روی بیرضددرور و ولور يهای یادیيه تدمال  و زکآنان 

ی ه با سوتکنر و به انفاق روی آورنر؛ و آنان يدهنر، به خود آی مالی اندام میيوسعت و توانا
شنر. کبار دست بن امر خسار يننر، از اکو میيزی را تحمين چيدسدتی، بر خود چنو تنگ

روی؛ و برای  شدرهای متوسدا،  ناعت در امور شوصی؛ و برای همه، انهين، مينکبرای متم
 انقالبی و رسمی اسالمی است.ای هتير و رونس دادن به وض، عمومی، فريار و تولکتالش و 

 . انفاق5-0-2

ت. ره اسيبکگناه  يکر يگناه و شا يکضرارزش و  يکجم، ثرو  و عرم انفاق از نظر اسالم 
ولو  -ن انسان رس دارديز و مباح هست، پس بنابرايه جايار با سرماکه چون کسدت يندور نيا

ه جامعه به ثرو  او کدارد، دررالینر و آن را نمهکثروتی را جم،  -از طرق مشروع و رالل
ا  دارد، آن را در راه مصددال  عمومی و در راه خرا خر  ياو و به دارايی او ارت انا کو به ام

 ست. يزی نين چيز باشر و مباح باشر؛ چنين جاينر، اکن
ر و ينکنر معامله نيگویرد. نمکر در راه خرا خر  ي؛ بااسدت احدو يک در اسدالم انفاق

ه که آنچه را کدهر یعاد  م ر. اسددالم مردم راينکر، اما خر  ينکر، بينکو مدال نيدتحصدد
از معمولی و ياز متوسا، نه رار با عسر  و فشار، نين -از زنرگیي رر نانر، بهآوردهدسدتبه

 نر وکبرای خودش حرف  -ش در روزیيش و گشايمتوسدا، ولو تودم با مقراری رفاه و آسدا
 عه خر  بشود.ر در راه مصال  عمومی جامير، بايآاد میينر، ماادای او و آنچه زکخر  

های رویادهيخودی، با زیهای بسددی ثرو  را درآورد و آن را با اسددراف، با خر کاگر 
ا منزل يب کمسرفانه، با مر کمسرفانه، با پوشا کگری، با خوراگوناگون، با تدمو، با اشرافی

ذموم ن از نظر اسالم ميرد، اکداشت و جمِ، ثرو  ا آن را نمهيرد کمسرفانه، همۀ آن را خر  
 و منفور است؛ عرم انفاق منفور و مذموم است و اگر با جم، ثرو  همراه باشر، ررام است.
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 . معرفت و معلومات زن5-0-6

ان ين دختران و زنان جوان ما، در ميترمانين و باايترکن، پدايترن، انقالبیيترنيامروز متدر
ا ي ورآر  هستنر ويزروزرن به يه اهو تدّمو و چسبکسانی کرده هستنر. کوي شرهای تحص

ر يو وض، زنرگی تقل کخواهنر از الموهای یربی در لباس و پوشاورانه و چشم بسته میکورک
 ه معلوما  داشته باشر،کسی کافی بهره نرارنر. ک و معرفت ننر، یالبًا از سواد و معلوما ک

هر. س دياسددت، تطبقت و خوب ينر و آن را با هرچه رّس و رقکنترل کتوانر رفتار خود را می
ر برای زنان باز باشددر. دختران، رّتی در يت بايهای فّعالران علمی، همۀ راهين، در ميبندابرا

 روستاها هم درس بوواننر. 

 داشتن عرصۀ ازدواج از تجمل و تفاخر. دورنگه5-0-8

، از ننرکن نيها را سنمهيم مهرييگوه میکف باشر. ما يلی ضعير خيندا بايا  در اينقش مادّ 
ه کست ين نيش ايش از فالن مقرار نباشدر، معنايه بيه مهرکم يان بابت اسدت. اگر ما گفتهيا

ار یلا کز هم هسددت، اما يا ررام اسددت؛ نه، جايش از فالن مقدرار بود، عقر باطو ياگر ب
 است.

ار بازاری و ک يکدادوستر و به  يکامر انسدانی اسدت، به  يکه ک.. ازدوا  را .هایبعتد
. ت در ازدوا  اسددتين به نقش و شددأن انسددانير و توهين، تحقيننر. اکو میيگری تبرمعامله

 ار یلطی است.کن، يا
امر عاطفی و انسدانی و وجرانی اسدت، به ححنۀ تفاخر  يکه کها هم ازدوا  را یبعتد

م، یلا انرر یلا اسددت. هم يندا را حددحنۀ تفاخر  رار برهيه ما اکني.. ا.ننر.کو میيتبدر
ف وجرانی را حددحنۀ يو لط کن حددحنۀ پاينر، هم اکا  میيا ازدوا  را آلودر به مادّ يمح

س ه کننر کن دختر و پسر از اول عاد  میينر، بعر هم اکها میرویادهيها و زتفاخرها و تناف 
ی متوسا زنرگ يکر از اول به يفا  بمذرد؛ چرا؟ بمذاريستی زنرگی آنان بر تدمو و تشريبا

 ننر.کعاد  
ه ما جزو کم ينکم، ولی ادعا ينکت کرر تيشددود در نقطدۀ مقدابدو زنرگی اهو بنمی

م. ممر ينکسدتمی خود را ثابت ير شداي.. ما با.ن اسدت؟کزی ممين چيم! چنيتيبان اهويموال
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ش جاری کها اشددرن آنيه انسددان با شددنکی بود يزهايۀ آن بزرگوار چيزيه جهکم ييگونمی
چ ارزشی  ااو نبود؟ يا هيور دنيا و زين زن وارمقام، برای دنيه اکم ييگوشدود؟ ممر نمیمی

شتر يزهای پوچ زنرگی را بيور و چيی و زروزيگرافا  و تدمويروز تشره روزبهکشود ممر می
ه پرر آن دختر ک.. وا عًا چه خبر اسددت؟ شددما .م؟!ييادتر نمايرا ز دخترانمان ۀيم و مهرينک

 ر؟ يهست رو پرر فاطمهيه پک رينکر ادعا يتوانا میير، آيهست
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 گری حکمرانان . ضرورت اجتناب از اشرافی6-1

 گری از لوازم جمهوریت. دوری از خوی اشرافی2-2- 4

عنی يمردمی است؛ اسالمی است،  عنیي، است جمهوری اسدالمی دو جزء دارد: جمهوری
 عت الهی است.يالهی و شرهای ۀ ارزشيبر پا
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اشرافی نبودن؛ از اصول سیاست امام
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زوال اعتماد مردم

دور شدن از خدا
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گریتأثیرپذیری اخالق از خوی اشرافی

گیر شدن انسانزمین

گرینترسیدن استکبار از اسالم اشرافی
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ن نظام يار آوردن مسئورن اکن نظام، در بر روی يو اکيعنی مردم در تشديمردمی اسدت، 
 ستنر. ينار نکننر؛ مردم برکت میينقش دارنر، پس مردم ارساس مسئول

گری، یبه مردم باشنر، خوی اشراف يکعنی مسدئورن نظام از مردم و نزديمردمی اسدت، 
های هدا نباشددر. ملت ما  رنر مردم در آنياعتنداای و تحقمردم، خوی بیخوی جدراای از 

 شور تدربهکن يمان نابحِس اکتاتوری را در رايکگری را، اسدتبراد و دیمتمادی خوی اشدراف
جور باشددر. دوران جمهوری اسددالمی نيتوانر امر نمیيرده و دوران جمهوری اسددالمی دک
انر، نار مردمکانر، در انر، منتوب مردمانر، با مردمردمه از مکسانیکت آن يمکعنی دوران راي

 ن، معنای مردمی است. يه رفتار مردم است. ايرفتارشان شب
ت يت مردم، به شددوصيت مردم، به هويدير مردم، به رير به عقايعنی بايمردمی اسدت، 

 ها مردمی است.نيت گذاشته بشود. ايرامت مردم اهمکمردم، به 

 زدگی و عشرت طلبی بیماری رفاه. پرهیز از 4-2-0

ر ر مرا ب باشنيی و  تاای، باينرگان محترم مدلس و مأموران اجرايمسئورن نظام، اعم از نما
ارگزاران است، خود را کر يگماری همهيرمردمی، بيهای طایوتی و یه در نظامکه از عوارضدی ک

ماری زدوبنر نامشروع و يلبی، بطو عشر  زدگیرفاه ماریيدارنر؛ ببا د ت و وسدواس دور نمه
از و خواسددت و اراده و يتی به نياهمبر و دوری از مردم و بیکمداری تيفسدداد مدالی و اداری، ب

  مقاحر بانری بر مصال  عمومی و امدال يهای ناسالم و ترجبنریماری دستهيرتور آنان، ب
ردن سپا دلينر؛ و کمی کو پو های هر نظامی را سستهيانه پايه ابتالی به آن ماننر مورکها نيا

های اسالمی و ی به ارزشياعتناا بیيتفاوتی ها و بیای آنيهای طایوتی و ریبت به اربه سنت
ه مولصانه جان و مال خود کرانر و نشداط و شوق خرمت به مردمی را يمه دل را میکانقالبی، 

 سازد.ن میيممر و یينر و آنان را نومکانر، سلب میرا در راه انقالب داده

 تناسب رفتار کارگزاران با اهداف انقالب و نظام. 4-2-1

ن را يمران اير. اگر ديآشدور، نقطۀ ضعف به شمار میکبرای مسدئورن  انهيگرااشدرافی مشدی
اش ها نه تنها رزمهنيداننر، در نظام اسددالمی، اشددور میکۀ يرن به مقاما  عاليرزمۀ رسدد

 شود.محسوب میه نقطۀ ضعف هم کست، بلين
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است،  مستتعفان ر. اگر نظام، نظامير هممانی باشيز باياگر نظام هممانی است، شما ن
ان و رفتار شددما نشددان برهر. اگر نظام، نظام ين موضددوع، خودش را در عمو و بيسددتی ايبا

 ژگی در زنرگی شما مشوص شره باشر.ين وير ايهاست، باادیيزگر از تدمال  و زيپره

 افی نبودن؛ از اصول سیاست امام. اشر 4-2-0

می پارچيکن اتحاد و يه به ردی مردم؛ تأمکياز ت است عبار  امام است داخلی، احوليدر س
مرانان و زمامراران؛ دلبسددته بودن مسددئورن به کراشددرافی بودن ريبودن و یملدت؛ مردمی
 شور.کشرفت يار و تالش هممانی برای پکمصال  ملت؛ 

 گری به پرهیز از خوی اشرافی م. اصرار اما4-2-5

عر مسدااو داخلی  ت از محرومان و مستتعفان بود؛ يدار جّری رماشدور؛ امام طرفکدر ب 
رد؛ به کیرد م را با تلوی گرییرد؛ اشرافکیامام نابرابری ا تصادی را با شّر  و رّر  رد م

 یيکر ياز مستتعفان شاداری دار عرالت اجتماعی بود؛ طرفلمه امام طرفکمعنای وا عی 
ز خطوط ی ايکن ياناتشددان گفتنر؛ ايه امام بزرگوار ما در بکدن مطدالبی اسددت يرارترکرتاز پ  

 ی از احول  طعی امام است. يکن يروشن امام است؛ ا

رد. کیر مکيردن از اسراف تأکز يرد، بر پرهکیر مکيالمال تأتي... بر مصدرف درسدت ب
. مسددئلۀ عرالت اجتماعی، طرفراری از محرومان و ی از خطوط اسدداسددی اسددتيکن هم يا

 ن جهت.يی و عمو در ايگراگری و خوی تدّمویدوری از خوی اشراف
ر داشتنر ن احراير. به مسئوليه به طبقا  محروم برسکن احرار داشتنر ي.. به مسدئول.امام

نها را ير ايما نبا های مهم امام بزرگوار بود.هيی از توحيکن، يننر. اکز يگری پرهیه از اشدرافک
 م. ينکفراموش
ن يمان مردم اسددت، ايی به اکی به آراء مردم و متکه متک نظامی يکدر  تيمسددئول آفت

فتنر؛ در يآوری برای خودشان بر جم،کفتنر؛ به فير رفاه شوصی بکن به فيه مسدئولکاسدت 
ی است. امام خودش ار بزرگين آفت بسين در و آن در بزننر؛ ايگری، به ایهوس زنرگی اشراف

نی و يشناخکه به کرد که میيشور را هم بارها توحکن ينار مانر و مسئولکلی برکن آفت بهياز ا
 انروزی نشونر.ننر، سرگرم مالکرا نيو پيگری تمایبه اشراف
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 گری؛ معنای صالح بودن مسئوالن. پرهیز از اشرافی4-2-4

ه من و ک ستيندا جاای نير. اينکرا يرا پ نيترحال ر و ي، بمردن افراد حدال ين ايشدما در ب
 ر.ينکن را انتواب ير؛ بهتريدر باشکم؛ دنبال رراينکتفاء کم به ررا و ايشما بتوان

شور را که درد کسدی اسدت کن، آن يهاای وجود دارد. بهتر.. شداخص.سدت؟کين يبهتر
اد دور باشددر، دنبال می باشددر، از فسدديمانه و حددميبفهمدر، درد مردم را بدرانر، با مردم 

پرستی است؛ فالن مسئول اگر گری و تدمویگری خودش نباشر. آفت بزرگ ما اشرافیاشراف
گری و به سدمت اسدراف سوق یگری باشدر، مردم را به سدمت اشدرافیاهو تدمو و اشدراف

 خواهر داد. 
ر را دم حالح يتوانز حال  باشر، میيومت نکو ر ميباش حال  اگر ما شدوصدًا خودمان

م، يم؛ ولی اگر ما حال  نبوديشدور خودمان گسدترش برهکش از همه در يا و پيهمه جای دن
نر، که تالش کس هم کوسددت. هريچ اتفداق مدبتی در جهدت اهدراف بده و وع نوواهر پيه

ای معن يکم. خوب بودن هم ير من و شما خوب باشين، بايرده اسدت. بنابراکخود تالش بی
ا يم و به مال دنينکبت نيم و یييم و دروغ نموين و باتقوا باشددير متريباعنی ينرارد. ای هريچيپ

 .مينکم و ادعاهای دروغ نيفا  و اسراف و برخواهی نباشيم و اهو تدمو و تشريررص نزن

 گری بر بدنۀ جامعه. تأثیر فرهنگ اشرافی4-2-2

گری در یشرافشور است. و تی اکگری بالی ر گرفته بشدود؛ اشدرافیيبا گریاشدرافی جلوی
ر فالن ينيب[ شددما میو تز خواهر شددر به برنه؛ ]آنيوجود آمر، سددررهای جامعه به ّله

ا دخترش ينر کخواهر پسرش را داماد یشتی خوبی هم نرارد، و تی ميه وض، معکای خانواده
نر. و تی کت بکاشرافی رر کرد، مدبور است به سبير مهمانی بمينکا فرض ينر کرا عروس 

ن، ير گرفته بشود. رفتار مسئوليبا گریاشرافی ن. جلویيشود ایگری فرهنگ شر، ماشدرافی
ه کنيما اکگری باشددر؛ ن جهت اشددرافیير ضددّر ايدهنر، بایه مکمی ين، تعاليگفتار مسددئول

 جوری است.نياسالم ا



 123 چهارم: معیشت مؤمنانه    فصل

 گری زمامدارانهای اشرافی. زیان6-2

 گری در جامعهسازی اشرافی. فرهنگ4-0-2

نر، نمود کنر میکت بده سددمدت عرالت را در جامعه کده روندر ررکدی يزهدايز جملده چا
ب دارد؛ يگری دو عیر. اشرافينکن اجتناب يشور است؛ از اکدر مسئورن باری  گرییاشراف

د  گری، اسددراف اسددت.یب اّوِل اشددرافيدتر اسددت. عب اّولش بزرگيدب دومش از عيدع
 -دست آمره رس بهه پولش از راه رالل و بهکزی يعنی آن چيم؛ ييگوگرِی رالل را میاشرافی

زی برای مسابقه يعنی چينر؛ کسازی میه فرهنگکن اسدت يب دوم برتر اسدت و آن اياما ع
ون يزيار نقش دارنر؛ تلويبس يکنه مسئورن درجۀ ين زمينر. البته در اکدادن همه درست می

 دارد. ار نقشيار نقش دارد؛ منش من و شما هم بسيبس

ال دوم را کس شددود، آن اشددکرون منعيوبرق در زنرگی شدما و تی به ب... به نظر من زرق
بازِی ها و تدّموره را به خر يسدده و تازه به دوران رسددکيعّره نو يکسددازد و دارد: فرهنگ می

ت کننر رؤسددای نظام هسددتنر؛ همه به آن طرف رريبنر. بعر هم میکس میيادی تشددويدز
ی اريه بسکر يرونر؛ چون شما بارخره مالرظاتی دارو ت از شدما تنرتر هم میآنننر؛ کمی

 ها نرارنر. از آن

 بستن به تشریفاتانتها بودن دل. بی4-0-0

ن است خرای کن مميکشود، لوارد می کشدود، پاميرانی می يکانسدان گاهی او ا  وارد 
ی کز خطرنايانر. پول چکانر، خطرناابهای مادی جذزهير. انميايرون نياز آندا ب کرده پاکن

ه به مرزداران که، يفۀ سداديدر آن دعای مرزداراِن حح ر امام سّدادينيزان من! ببياست عز
اد مال يه پروردگارا ! کن است يش اينر، از جملۀ دعاهاکو سربازان و مداهران جبهه دعا می

ار کا به ن دعيز، فقا در مورد مال در ايانمفتنده؛ «فتون»ر ين تعبيهدا ببر. انيفتون را از دل ا
تون»رفته؛  شدده به معنای فتنۀ در عرحددۀ اجتماع يز اسددت. فتنه هميانممال، فتنه«. المال الف 

بستن به پول و به زنرگی و به سدت؛ برتر از او، فتنه در عرحدۀ دل انسدان اسدت. اگر راه دلين
 ِقف نرارد.يمر وا عًا رّر ير، ديردکدل باز  ها را بر روینيفا  و به جاه و جالل و ايتشر
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 . زوال اعتماد مردم4-0-1

ر به من و شما اعتماد ير؟ مردم باينکرا جلب  مردم نانيو اطم ر محبتيخواهشما چمونه می
م، ير زنرگی شوصی خودمان افتادکم، به فيداشدته باشدنر. اگر ما دنبال مسدااو خودمان رفت

و چ رری برای خودمان  اايالمال هتيردن بکم، در خر  يفاتمان رفتيدنبال تدمال  و تشر
م، ممر يردکم خر  ينر! و هرچه توانسددتکه دردسددر  تدداای درسددت بکممر رری  ،مينشددر

ها ن ملتيارتريشدده جزو هوشدديان هميرانيورانر؟ اکمانر؟ ممر مردم اعتماد مردم با ی می
ارترانر. يارها هم هوشددينر؛ از هوشدديهانيارتريت انقالب از هوشددکانر؛ امروز هم به بربوده

 م؟ينکه ما چمونه زنرگی میکننر يبان! ممر مردم نمیيآ ا

و کم مردم به ما به شيم و بوواهيم و بغلتيوان بچريشود ما در زنرگی ماّدی مدو ر... نمی
لی يخ ن راه، ازيانر. در اا  زنرگی محروميشددان از اوليليه خکننر؛ مردمی کاسددوه نماه  يک

 ر گذشت.يز باير گذشت. نه فقا از شهوا  ررام، از شهوا  رالل نيزها بايچ

 . دور شدن از خدا4-0-0

ها، و در زنرگی بتيها و مصددها و شددّر اش، گاه بر اثر محنتانسددان در زنرگی شددوصددی
به  کمکا يا انفاق يت عمومی به سوی جهاد کن ماننر رريآفراش گاه با روادث تحولجمعی

در  شددرن آلود و یرقهای هوسشددود، و گاه با سددرگرمیمی يکر نزدکازمنران، به عامو ذين
 افتر. بارگی، از آن دور میشيگری و عیو اشراف سرخوشی

 ها از مال حرام. پر شدن شکم4-0-5

ها جلسه م، دربارر آنينکیزی ميرها برنامهم، روی آنيااز فقر را شناخته های ناشیبيما آسد
 م؛ و تیيشناسأّنه درست نمیکگری را های ناشدی از مسدتی اشدرافیبيم، اّما آسديگذاریم

ه ا بين  تايج بشدود، ايگری، اسدراف و تدّمو در جامعه وجود داشدته باشدر و ترواشدرافی
رمنصددفانه و يهای یها و برداشددتر ]:موضددوع رقوقيآر و به وجود میيآش میيدنبالش پ

اورنر و خودشان يای به دست بطعمه يکه کن هستنر يو همه دنبال ا المال؛[تيظالمانه از ب
ر ن ماليها را از امکننر، شکر يرا از آن س  ننر. کهای ررام پ 

و برگردانرن  ردنکنار کردن و برکت مقابله بشود؛ مسئلۀ عزل يسدتی با جّر يره باين پريبا ا
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ن يرا در دستور  رار برهنر. ان يالمال به حدور  نامشدروع خار  شدره است، اتيآنچه از ب
ه اّتفاق ين  تيدهنر و اگر چنانچه ایت مين مسئله اهّم يفۀ همه اسدت؛ مردم نسبت به ايوظ

ن فاجعۀ بزرگی خواهر يه اکشددود یاسددته مکری نشددود، اعتماد مردم به نظام يگفتر و دنبالين
 رد.کستی با ا رام جّری، اعتماد مردم را رفظ يبود. با

 گریتأثیرپذیری اخالق از خوی اشرافی. 4-0-4

های مستحسن و یاری از خويه وارد شر، بسکدا ک. بر هراست ماریيب يک مدو گرییاشراف
د. برن میير از بينر و شاکف میيها را ضعم آنکمکدهر، الشدعاع  رار میره را تحتيپسدنر

 ران.يم ما مردم اير بشويگری نبایر اشرافياس

 گیر شدن انسان . زمین4-0-2

شددونر. برای نی، هرگز مغلوب و مرعوب نمیيبمان و معرفت و روشددنيهای سددرشددار از ادل
ن يرد. اکداد ير ايها تردر در دليم شرن و وادادگی، اّول بايمرعوب شرن، مغلوب شرن، تسل

و  هاشود. خواستهشدود؛ گاهی از راه جسم هم وارد میشده از راه مغز وارد نمیيرها هميترد
ه کی يه ؛ همان دعايفۀ سداديه در بوشی از دعای ححک -و به پوليهای جسمانی، مهوس

ن ُثُغوَر الُمُِّلِم »خوانرنر: لی از جوانان ما آن را میيام جبهه، خيدر ا ه ک، آمره است 1«نيَو َحصِّ
بی، طلمقامطلبی، ز، جاهيانمهدا ببر. ماِل فتنهز( را از دل آنيانم)مدال فتنده تونف   ر مداِل کف

، س جسم و شهوا ير را از طريه تردکی است يزهايطلبی چطلبی و تدّموشيطلبی، عرارت
 ر.يها باشنينر؛ مرا ب اکوارد دل و مغز انسان می

تر از دهن و ذهن نم؛ زهر علوی بزرگکسددی را به زهر علوی دعو  کخواهم بنره نمی
طلبی به سددمت شددما هدوم طلبی و افزونادهير زيه نمذارکني.. اما به  ناعت و به ا.ماسددت

طلبی، شيطلبی و عطلبی، رفداهخواهدر. راردتهدا مرا بدت مینينم. اکآورد، دعو  می
 گدذارد و خود انسدددان هم اّول ج در انسدددان اثر بدر میيتدرر ه بدهکدی اسدددت يزهدايچ

 نر، کخواهر پرواز توانر؛ مینر نمیيبندر، میکت کدخواهدر ررو دت میيدکفهمدر. نمی
 توانر.نر نمیيبمی

                                                           

 .803)دعای مرزداران(، ص  01، دعای همان، الحسين امام چهارمبنعلی .1
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 گریاشرافی. نترسیدن استکبار از اسالم 4-0-6

ترسنر؛ از اسم گری نمییترسنر؛ از اسالِم یرق در فساد و اشرافدرر نمی بردر نها از اسالِم يا
 ترسنر.ه امتراد و انتهايی در عمو و در تودر مردم نراشته باشر، نمیکاسالمی 
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ر از ننر. بارتکزنرگی  و متدّمالنه ر در رفتار و عمِو خودشان مسرفانهيمسدئورن اسالمی نبا
ود. و شدديفرهنگ تبر يکز به يآمز و تدّمويآمه روش اسددرافکننر کر طوری زنرگی يآن، نبا

 سددت. فرضيمتر نکا را و يشددتر اسددت، يتش از اّولی بيه اهمکن هم نقطۀ بعری اسددت يا
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می، ومت اسالکان حاربان مناحب رينفر در سط  عالی و در م يکلۀ ير اگر به وسييبفرما
ت زنرگی خانوادگی، چمونمی ازدوا  فرزنران، يفکيار، کش محّو زنرگی و محّو يت آرايفکي

د، رير اسدالمی آن به معنای مسرفانه اندام گيو یکو، به شدين  بيا ها و ازهيزيها و جههيمهر
ها بار هيرنر؛ مهريگاد میيننر و که نماه میيه بقکن معنا يشددود؛ به او میين به فرهنگ تبريا

ج آثارش در يتررن رفتار بهيشود و همشود، زنرگی سوت میو میکها مشدرود، ازدوا می
 گردد. س میکمتن جامعه منع ا بلنر، دريوتاه کطول مرتی 

ر يم نباکن است: رايومت اکدر باب ر نيرالمؤمنين مطلب احدلی اميترن مهميبنابرا
ه کسب درآمر و انروختن ثرو   رار دهر، بلکلۀ اعاشه و زنرگی و يومت را برای خود وسکر
ن يا هکر همۀ هّمت خود را بمذارد يت برانر. باری است بر دوش او؛ بايمسئول يکر آن را يبا

 بار را به منزل برسانر.

 های اشرافی. الگوسازی از زندگی2-2-0

ن زندرگی وا عًا درخور ير؛ ايدنکب يدهوده را هم توريو ب پوچ زندرگی اشددرافی و تدمالتِی 
ود و نقطۀ ب شير توريه باکج شود؛ بليوجه تروچيهر بهيب است. زنرگی تدمالتی نبايتور

خواهر نفر دلش می يکنر؟ اگر کرا يی روا  پيگراخود تدمویر. چرا بيايبه رساب بمنفی 
س و رس نفر عز ير بايه ما به فقکر ينکم؟ توجه ينکج ير آن را ترويمتدمو باشر، ما چرا با

ر يّو زنرگی جامعه، باکهررال در م. بهياموزير را بيبه فق کمکر يم و به ینی بايمناعت بره
 م.ينکاشرافی و تدمالتی الموسازی ناز زنرگی 

 گری مسئوالن. مانور اشرافی2-2-1

ن خودمان يم بيدارای هگوناشراف تکه ما در زنرگی شوصی خود مداًل ررکو ت هست يک
روه است؛ اگر مباح باشر، مباح کروه باشر، مکه اگر ررام باشر، ررام است؛ اگر مکو خرا؛ 

ن يم؛ ايدهگری میمانور اشددرافی يکچشددم مردم ه ما جلوی کو ت هسددت يکاسددت؛ اما 
 گری استدهنرر اشرافیميه تعلکنيخاطر ااش ررام است؛ بهروه نرارد؛ همهکمر مباح و ميد

ا ر مردم ريشونر. ما نباس میيار تشوکن يًا آراد مردم به ايهای خودمان، ثانردسدتيبه: اوًر ز
اش وپوتيدار باشنر و رسانی پولکن است در داخو جامعه کم. ممينکس يار تشدوکن يبه ا
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وپاش ما اوًر از وتياما ر -ار بری اسدت، ولی به خودشان مربوط استکن يالبته اددد  ننرک
ت. مران اسيوپاش دوتيوپاش ما مشوق روتيًا ريالمال است؛ ثانتيست، از بيبمان نيج

م ما ييه بموکسددت ينددا به معنی پادشدداهان نيدر ا ک. ملو1«مِه کِ ُملو ِن یى دالّناُس َعلَ »وا عدًا 
 ن ماها.ير؛ الّناس  َعلی ديشماها هست کم؛ نه، ملويپادشاه نرار

لی اهو يفه شره بود، چون خيخل کعبرالملربنيه ولکها خوانرم زمانی خيی از تاريکدر 
مر يوچده و بدازار و تی بده همدرکمتی بود، مردم ياء  يدردن ثرو  و جواهرا  و اشددکجم، 

الن ر؟ آ ا! فيريو بود: آ ا! فالن لباس را آوردنر، شما خرين  بيالماتشان از اکرنر، ميرسدمی
و و ير و فروش وساياش راج، به خرعنی مردم همهير؟ يريس آورده، شما خرکن را فالنينم
 زدنر.ها ررف مینينتی و امدال اياء زياش

سازی اخکسازی بود و به هو ساختمانفه شر. او ايخل کعبرالملبنمانير، سليبعر از ول
ر مردم رّتی و تی برای نماز به يگون مورخ میير. ايورزلی عشس میيسدازی خو سداختمان
 مریير؟ ديردکار سدداختمانِی منزلتان را تمام کگفت: آ ا! شددما ی میيکآمرنر، مسدددر می

گفت: آ ا! شددما آن دو اتاق را مری میير؟ ديرين را خريا زميگفت: آ ا! شددما فالن خانه می
 و بود.ين  بيشان همه از اير؟ ررفهايردکاضافه 

وچه کر مردِم يگوز آمر. او اهو عباد  بود. مورخ میيعبرالعزن دو نفر، عمربنيبعر از ا
روز دعای ماه رجب را يگفت: آ ا! راسددتی شددما دی میيکرنر، يرسددو بازار و تی به هم می

ر  هری يتأث يکن رفتار ماها ير؟ بنابرايعت نماز را خوانرکگفت: آن دو ریمری مير؟ ديخوانر
 ز خوبی است.يار چيستی بسيزدر رفتار مردم دارد. ساده

 گری. توسعه؛ جایگزینی دروغین برای اشرافی2-2-0

اپی از يهای پستکپس از ش ،ريهای اخژه سداليوو به ،راری اسدالمیيهای بدر دهه ،یرب
پس از  ره استيوشک.. .مصر و تونس و کنين و ايافغانسدتان تا عراق و لبنان و فلسطران و يا

های نمونه ريسازی و تولبرل يکتکو خشونت علنی، به تا زیيسدتاسدالم يکتکسدت تاکشد
و  تعصب»، «طلبیشهاد »زم ضدر مردمی را به جای يا  تروريتقلبی دسدت بزنر، تا عمل

                                                           

 .8، ص 810،   همانمحمربا ر مدلسی،  .1
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ی و ياگرايزدگی، دنمصددرف.. ».،«ی و جهاديگراماسددال»را به جای « تحدر و خشددوندت
و  یيگراتيمعنو»را به نام « مانرگیفقر و عقب»، «توسددعه و تر ی»را به نام « گرییاشددراف

 نر.ک لمراد « زهر

 . برداشت غلط از آراستگی 2-2-5

گری و با اسراف تودم یر با اشدرافيننر ظاهر مرّتب باکال میيه خکن اسدت ياشدتباه بعتدی ا
و  امبر وحله زدهيز بود. لباس پيشدود منّظم و تمهنه هم میکو  زدهوحدله باشدر؛ نه. با لباس

 ز بود. يش تميهنه بود؛ اما لباس و سر و روک

 . بهانه قرار دادن مسائل امنیتی برای تشریفات2-2-4

 شرم موارد انسان وا عًا عرقرسر و در برخی ای میننرهکريهای نومی گزارشيگاهی از جاها
ار؟ س و نو و مرل بکن لويه چرا ماشکم ينکر. سؤال میينکت ينر؛ رعاينشدش میيشدانيبر پ
شور ک تيان مسئول در شورای امنيتی؟! آ ايال امنکم! چه اشيتی داريال امنکه اشکنر يگومی

رنر؛ من يننر و مسئله را در جاکن يننر معيمر، بنشيا جاهای دي نم، ک ر دخالتيهم اگر بای بب 
تاب جلوی کرساب و طور بینيه همکن چه وضعی است ينم. اکی دخالت ير در جاييبمو

های گوناگون متعلس به مسدئورِن آندا به چشم ن به رنگيها ماشدای، دههر وزارتوانه و اداره
 زی را گفته است؟ين چيسی چنکخورد؟! چه می

ن دارد، ولی يها، خودش ماشددی از دسددتماهيکی در اسدديرتی سدديه رورانی عقکگزارش آمره 
ن يا هکنر. برای من جواب آمر کار را بکن يه رس نرارد اکشود! من نوشتم ن دولتی سوار میيماشد

 یيکه برای خودش رزم است؛ کن دارد، يماش يکن آ ا خودش يننر! اکه است و همه میيار روک
 ن چه ررفی است؟ينر! عدب! اکن استفاده يماشن يه خانمش از اکشود هم خانمش دارد و نمی
انا  کان اميه آ داکده آن و تیکدن را گفتم ينم و  باًل هم نوشددتم و اکمن اآلن اعالم می

 ر، آن را سوارين داريننر. اگر ماشکانا  دولتی استفاده بکشدوصدی دارنر، رس نرارنر از ام
عنی چه؟ والّله اگر من از طرف ي ن دولتیير؛ ماشددييايارتان بکر و به وزارتوانه و محو يشددو

ره با ننر، بنکه میيتی را توحيه مرتب مالرظۀ جها  امنکگرفتم مردم مورد مالمت  رار نمی
 آمرم.رون میيان بيکن پيماش
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 ونينر، رورانکها ما را از مردم دور مینير؛ اير و انرازه نمه دارينکتفا کبه ررضرور  ا
ن شرنر. يريها شا در چشميی به دنياعتنان، به تقوا و ورع و بیوينر. رورانکرا از مردم دور می

سددتی ين مانر. مردم رودربايريها شددشددود در چشددما، نمیيبرون ورع و برون دورانراختن دن
 ستی نرارد.يسی رودرباکنرارنر؛ خرا هم با 
َو »ر: يگوو میياسددرااه خرای متعال در چنر جای  رآن در بارر بنیکام ردهکمن بارها عرض 

ْلنَّاُهْم َعَلى اْلعَّاَلِم  ن يم. هميا برتری داديد؛ مدا شددمدا را بر همدۀ مردم دن(83جداثيده: )  1«َن يَفضَََّّّ
ِرَبْت َعلَ »ر: يفرماها میه باز  رآن در بارر آنکانر وياسدراابنی ُة َو اْلَمُّْ يَو ضَُّ لَّ ُُ ِبَغَض   ِمَن کِهُم الذِّ َنُة َو با
ِه  تی شر. ممر خرا با من و شما  وم و ين وضدعيها موجب چنرفتار خود آن. چرا؟ (38بقره: ) 2«اللَّ
 ميشی دارد؟ من و شما هستين اسم  وم و خويشی دارد؟ ممر خرا با جمهوری اسالمی و با ايخو

 ن هم در رفتار ماست.يست؛ ايا اسالمی نين جمهوری، اسالمی است، يم اينکن ير معيه باک
 انر و به زنرگیانر و دور انراختهرهيشکزها را ين چيا ه دنرانکاری هم هسدتنر يالبته بسد

ان يها را در منيشانره است. من اکها را به طرف خودش ننيها اانر و وسدوسهسداده سداخته
نم، که من عرض میکنی يستنر. ايم هم نکشناسم؛ رمعّممان میيمسدئورنمان، معّممان و ی

زها ين چيه به اکجم،  ابو توجهی هسددتنر  سددتنر. وا عاً يتی نيدرکتی هسددتنر؛ ايجم، و ا ل
گونه ردنر، همانکه  بدو از انقالب و اول انقالب زنرگی میکدطوری ندر و همدانياعتندابی

 ن درست است. يننر؛ اکزنرگی می

 گریزیستی و مقابله با اشرافی. فواید ساده2ـ  7

 ساز پیشرفت کشور. زمینه2-0-2

 دچار خودمحوری -مر مربوط به ما مسئورن استين ديخصوص ابه -شورکاگر ما مسئورن 
ندور يا ايم خورد. دنيم، تودهنی خواهيم، دچار خودشددمفتی شددويبر شددوک، دچار تميشددو

م، ينباش ویيم، دنبال تمتعا  دنيت نباشيسب محبوبکن است. در پی ياسدت، سنت الهی ا
م؛ ينکن، خودمان را رفظ يم. ما مسددئوليگری و تدمال  نباشددیدنبال پرداختن به اشددراف

                                                           

 و ايشان را بر جهانيان برتری داديم. .1
 ها زده شر؛ و باز گرفتار خشم خرايی شرنر.و )مهر( ذلت و نياز، بر پيشانی آن .2
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م، يندا دچار اشتباه شويرد. اگر ما اک[ خود را رفظ ن مرد بزرگ ]امام خمينیيه اکهمچنان 
َم »ه: کم شر يفه خواهيۀ شريمصراق همان آ وا َقْوَمُهْم داَر اْلَبواِر. َجَهنَّ َحلو

َ
 1«ْصَلْوَنها َو ِبْئَس اْلَقراُر یَو أ

 .(03د  08ابراهيم: )

شدرفت، تو ف ممنوع اسدت؛ خودشدمفتی ممنوع اسددت؛ یفلت ممنوع است؛ يدر راه پ
ا افتادن، يردن زخارف دنکر جم، کجوای ممنوع است؛ به فگری ممنوع است؛ لذ یاشدراف

م در يم. ما داريم به  له برسيتوانه میکهاست تين ممنوعين ممنوع اسدت. با ايبرای مسدئول
 م.يم؛ با آن فاحله داريارهيم. ما هنوز به  له نرسينکت میکدامنه رر

 . موجب جلب اعتماد مردم2-0-0

ه مردم ه بکن است ين برای هميم، اينکه میکيت مسئورن سدتیيز رر روی سدادهنيه ما اکنيا
ن، يا ستنر؛يانروزی برای خودشان نر ثرو کدوزنر و به فسده نمیکينشدان برهنر برای خود 

ه در کن آن مسئولی يلی فرق است بيزد. خيانمها را برمیننر و اعتماد آکروار میيمردم را ام
ر؛ داام نکن بينرر مالی برای خود تأميآ يکه کن است ير اکت خود در فيوتاه مسدئولکدوران 

نرر مالی و زنرگی ير بتوانر آيزنر، شدداانرازد و چنگ مین طرف و آن طرف دسددت میيبه ا
ست، يه نکزی ير تنها چکت، احاًل به فيدوران مسئوله در کنر، و آن انسانی کن يخودش را تأم

 لی باهم تفاو  دارنر.يها خنيمسااو شوصی است؛ ا

ن ين اهرافش ايرسددر، جزو اولتی میيرياسددتی و مريسددی به وزارتی، رکا هريامروز در دن
ر ناکار که از کنر؛ فردا کن ينرر خودش را تأميآ -رار ولو ظاهرًا  انونیددد  ه از طر یکاست 

گذاری مهم سهمی داشته باشر. ما هيت و در فالن سرماکمپانی، در فالن شرکرفت، در فالن 
 طور نباشنر.نيم مسئورن ما ايليدر نظام جمهوری اسالمی ما

 . از شروط تحقق عدالت2-0-1

ود؛ شری درست نمیيرم، تو بميت. عرالت، با من بميازمنر  اطعيو ن است احو يک عرالت
 خواهر،ًا ارتباط با مردم میيخواهر، ثانت میيشود؛ اوًر  اطعتعارف درست نمیعرالت، با 

 خواهر.ب میيستی و مردمی بودن رزم دارد و بارتر از همه، خودسازی و تهذيزثالدًا ساده
                                                           

 سوزنر و بر  رارگاهی است.[ دوزخ که در آن میو  وم خود را به سرای هالکت درآوردنر؟! ]همان .1
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 . از اسباب جلب رضایت خداوند و مردم2-0-0

 مناطس دوردست و ستی، نماه بهيزف، سادهيت از طبقا  ضدعيزی، رمايفسدادسدتۀ مسدئل
ت بشددود و بر يه اگر رعاکها احددولی اسددت نيال  گوناگون مردم، اکمحروم، توجه به مشدد

نر، هم مردم را از هر مسئول و از هر نظامی کها پای فشدرده بشدود، هم خرا را راضی مینيا
 نر. کشاد میخشنود و دل

 های دولت اسالمی. از شاخصه2-0-5

ن يها داشددت، تأمم آنيران و انقالب عظيه ملت اکمقاحددری را ه بتوانر کای دولت اسددالمی
ری اکمکخواری نباشر، ژهينباشر، و ه در آن رشدوه نباشدر، فسداد اداریکنر، دولتی اسدت ک

المال نباشر، و تيو بيف و ميگری نباشر، رو به اشرافیيی به مردم نباشر، مياعتنانباشر، بی
در نهج  نيرالمؤمنيم اميدولت اسددالمی رزم اسددت. در تعال يکه در کدی يزهدايمر چيد

 ها وجود دارد.نيالبالیه، همۀ ا

 گریکارهای مقابله با اشرافی. راه3ـ  7

 . صفای معنوی مسئوالن2-1-2

 فا يقت روشن شره باشر، تدمو و تشريو رق نور معرفت به ام و زمامرارانکهای راگر دل
بار، جزو لوازم رتمی زمامراری کبر و استکی و تياد و خودرديزهای و اسدراف و برخورداری

 شود.ها محسوب نمیآن

 . اصالح فرهنگ و خواست عمومی کشور2-1-0

ی يه بشود با  انون و با دادگاه و با بازجوکست يزی ني، آن چگرییاشراف شيه گراکر يشما بران
ن از جمله مقورتی يهاسددت. ان ررفيتر از الی سددوتيرد؛ خکها عالجش نيو با امدال ا

تر، ر رسايارساسا  مردم، خواست مردم و به تعب ،شورکسدتی فتدای عمومی يه باکاسدت 
ش يگری گرایه به اشرافکسدانی کن عال  شدود. آن ينر تا اکفرهنگ عمومی مردم آن را دف، 

 و ردنکرن و زنرگی يعنی خوردن و پوشددي ؛زنرمی کدارنر و دلشددان برای زنرگی اشددرافی ل
ن يننر، اکه میکی يارهاکی از يکاشراف و دور از زنرگی متوّسا مردم  کردن به سدبکمشدی 
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ز خوبی است و ارزش است؛ ين چيه اکت را در مردم به وجود آورنر ير و ذهنين ديه اکاست 
  گونه بود.نيه  بو از انقالب اکنيما اک

ر و بّ کجاه و جالل و تفا  و يشددتر با تشددريومت، هرچه بک بو از انقالب، مسددئورن ر
آمر! شددتر خوشددشددان میيعّره از عوام مردم ب يکشددرنر، های فاخر ظاهر میتفرعن و لباس

ه کسانی هم کس شر. لذا کعو داده بودنر. بعر از انقالب بهکگونه شدنيفرهنگ عمومی را ا
ج يتررهردنر؛ اما امروز بکش مردم، اجتناب میيگری بودنر، از ترس گرایارهای اشرافکاهو 

 ننر. کس کعار را بهکخواهنر می

 گری . ترویج و تبلیغ آفات اشرافی2-1-1

گرِی مسئورن، آفت متاعف شدور آفت اسدت؛ اشرافیک يکگری برای یبه نظر من، اشدراف
ه اگر اشددراف عاَلم از مال خودشددان دددد رار رالل و ررامش به عهرر کنيخاطر ااسددت؛ به

گری یننر؛ اما اگر مسئورن اشرافکگری مییل خودشان اشرافننر، از ماکخودشان د خر  می
گری، با ارسدداس ین اشددرافيسددت. ايه نکننر؛ مال خودشددان کننر، از مال مردم خر  میک

 يکه ر بين باير، درسددت خواهر شددر. اکن فيج ايعمومی مردم، با نوشددتن، با گفتن و با ترو
ها نيمه و امدال اکژه و محايدادگاه وه بشدود به حور  کسدت ياری نکو شدود؛ يفرهنگ تبر

 رد. کدرستش 

 . آموزش دورشدن از زندگی اشرافی 2-1-0

.. اّما الموی مصددرف ما .امردهکر، بارها راج، به احددالح الموی مصددرف حددحبت ين رقيا
 ،یکودکر از ين را باي.. احالح الموی مصرف؛ ا.م.ينکیهنوز احالح نشره؛ ما بر مصرف م

س يزرنها تي؛ زنرگی اشرافی را بر اامرنيبار ن ن؛ اشدرافیي.. تر.اد داد.يوجوان ن جوان و نيبه ا
 ردن. کن

 گری. ضد ارزش ماندن اشرافی2-1-5

ن را يته وجود داشددت؛ اکن نيردن. در انقالب ما اکعنی ضددر ارزش ي؛ گرییاز اشددراف ... اجتناب
ا تصادی ما اثر دارد، در مسااو روانی ن در مسااو يننر. اکرنگ مکردنر کها سدعی ج بعتدیيترربه

عنی افرادی در يضددر ارزش بود در انقالب.  يکگری، یش به اشددرافيگری و گرایما اثر دارد. اشددراف
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ه کره شود يزی ديها چا از آنيگری نسدبت داده شونر، یه به اشدرافکنيه از اکسدطوح موتلف بودنر 
شور در درجۀ اول کن يردنر. مسئولکمیشدر  اجتناب گری باشدر، بهیا  اشدرافيجزو خصدوحد

 ف شر. يدًا ضعين تررير باشنر. ايه هستنر و باين  تيمتعهر به ا

 گری. استمرار و فراگیر شدن مبارزه با اشرافی2-1-4

ر بشود، يستی فراگي.. با.ن ا رامي.. ا.است ری از فساد داخلیين مسااو، جلوگيتری از مهميک
 ر گرفته بشود.يار، جلوی فساد باکن ينشود ار رها ير دنبال بشود، بايبا

گری در شددور اسددت. و تی اشددرافیکگری بالی ر گرفته بشددود؛ اشددرافیيگری باجلوی اشددرافی
ه کای ر فالن خانوادهينيب[ شما میو تز خواهر شدر به برنه؛ ]آنيوجود آمر، سدررهای جامعه به ّله

ا ينر کا دخترش را عروس ينر کوواهر پسددرش را داماد يشددتی خوبی هم نرارد، و تی ميوضدد، مع
گری فرهنگ نر. و تی اشرافیکت بکاشدرافی رر کرد، مدبور اسدت به سدبير مهمانی بمينکفرض 

ه کمی ين، تعالين، گفتار مسئولير گرفته بشود. رفتار مسئوليگری بان. جلوی اشرافیيشدود ایشدر، م
 جوری است.نيه اسالم اکنيما اکاشر؛ گری بن جهت اشرافیير ضّر ايدهنر، بایم

 گری در بین مسئوالن. باقی ماندن قبح اشرافی2-1-2

های ما .. ضددعف.م.ين ببريسددتی از بيها را بان ضددعفيم؛ ايی هم داريهاما البته ضددعف
ر بعرها جلوی ين مر  وجود داشته است و بايه در سدر راه ماست و در اکخطرهاای اسدت 

فت. بان بعتی از ماها را گريه گرکاطلبی بود يش به دنين ضعف ما گراياولم. يريها را بمنيا
م؛ برای ما ثرو ، تدمو، يگراای شریم، دچار مادياطلبی شرين دچار دنيبعتی از ما مسئول

ز ين سرريم، ايندور شريافتاد. و تی ما ا از  ب  واشي واشيگری یفا  و اشرافيش، تشريآرا
و به جم، ثرو  و استفادر از ثرو  يو به تدمو، ميگری، میاشراف و بهيشدود به مردم. ممی

ها هست. و تی ما خودمان لی از انسانيعی در خيو نامشروع و نامطلوب، به طور طبکبه شد
ن مسئله يشود به مردم؛ در مردم هم از میين سدرريم، ايم، دچار شدريردکم، ول يردکرا رها 

 شود.را میيپ
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