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 744 ............................................................ کمتر ی. تحمل رفاه و برخوردار3-4-7

 741 .......................................................................................... یریپذانتقاد .3-4

 741 .................................................... آن رشی. استقبال از انتقاد منصفانه و پذ3-4-1

 741 ........................................... در برابر انتقاد یدیاز ترس، خشم و ناام زی. پره3-4-7
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 747 ............................................................... ی. مخالف با تملق و چاپلوس3-4-3

 187 ............................................... (8) ىتیر یمد یهامهارت گفتار چهارم:

 744 .......................................................................................... قانون تیرعا .4-1

 744 ...................................................................... قانون تی. ضرورت رعا4-1-1

 744 ............................................................ یشکن. تحمل خطا بهتر از قانون4-1-7

 744 .................................................. یشیدانقانون باالتر از مصلحت تی. رعا4-1-3

 744 ............................................................................................... سالمت .4-7

 744 ....................................................................... و پاک نی. کاردان، متد4-7-1

 744 .................................................. رده؛ عامل سالمت نیترنییپا . نظارت تا4-7-7

 744 .......................................... یها و موارد مالنامشروع از عنوان ۀ. عدم استفاد4-7-3

 742 ................................................................. رانیسالمت مد یهادانی. م4-7-4

 742 ....................................... یشخص یریپذانحراف و فساد ۀ. مراقبت در مسئل4-7-4

 743 ................................................................................................ نظارت .4-3

 743 .................................................... کار شرفتیضامن صحت و پ . نظارت؛4-3-1

 743 ........................................................ هاو عدم اعتماد به گزارش ی. بازرس4-3-7

 743 .......................................................... ردستانی. نظارت و کنترل خود و ز4-3-3

 743 .............................................................................................. تیقاطع .4-4

 743 ...................................... انتیو قاطع نسبت به گناه، تخلف و خ ی. نگاه جد4-4-1

 744 ................................................................. ابر خطا. عدم اغماض در بر4-4-7

 744 ............................. . سخت و قاطع با دشمن، متواضع و خاکسار مقابل مظلوم4-4-3

 741 ................................................ بعد از مدارا، تسامح و مالطفت تی. قاطع4-4-4

 187 ................................................. (1) ىانقالب اتيخصوص گفتار پنجم:

 744 ............................................................ انقالب یشعارها و هاارزش به یبندیپا .4-1
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 744 ........................................... نظام یو باطن یقیها؛ روح و ساخت حق. ارزش4-1-1

 744 .......................................................... . حرکت در جهت اهداف انقالب4-1-7

 744 .............................................. یمل یهاییاسالم، انقالب و توانا. معتقد به 4-1-3

 744 ............................................................................... ی. عنصر انقالب4-1-4

 744 ........................................................... هاتحقق ارزش تی. اعتقاد به قابل4-1-4

 744 ................................................................ یریپذتیوال و امام خط از یرویپ .4-7

  .............................. 744در گفتار و رفتار امام راحل یاسالم متجل ریمس مودنی. پ4-7-1

 744 ......................................... ینظام و اصول قانون اساس یها. اعتقاد به آرمان4-7-7

 742 .................. هادستگاه ۀحرکت هم یاساس اری؛ مع. اسالم ناب و خط و راه امام4-7-3

  .................................................... 742صادقانه به راه و هدف امام ی. وفادار4-7-4

 743 .......................................................................... نظام مصالح و منافع حفظ .4-3

 743 ....................................................................... یبه منافع مل یبندی. پا4-3-1

 743 ........................................... از اظهار ضعف و بحران در برابر دشمن زی. پره4-3-7

 743 .................... شرع اریمصلحت مردم در کنار مع یریگ. خواست و منافع و جهت4-3-3

 743 ......................................... نظام یاصل یهاو برنامه یکل یهااستی. قبول س4-3-4

 743 .......................................................................... یمل یخودباور و استقالل .4-4

 743 ...................................... هابه قدرت یعدم وابستگ و یاسی. حفظ استقالل س4-4-1

 744 ........................................... . قوت قلب و اعتماد به نفس در مقابل دشمنان4-4-7

 744 ................................................. یو اعتماد به نفس مل یخودباور تی. تقو4-4-3

 744 .................................................................................. تیصالح و تیکفا .4-4

 744 .................................................... یاسیو س یاخالق ،یاعتقاد تی. صالح4-4-1

 741 ................................................................ جامعه ازیمطابق با ن . اصلح4-4-7

 181 ................................................ (1) ىانقالب اتيخصوص گفتار ششم:

 743 ...................................................................................... استقامت و صبر .4-1
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 743 ...................................................................... همراه با باور یستادگی. ا4-1-1

 743 ...........................در برابر توقعات دشمنان یستادگیو خط  ا از راه امام یروی. پ4-1-7

 744 ............................................................................................... رتیبص .4-7

 744 ........................................................................... کار اریمع رتی. بص4-7-1

 744 .................................................... ی. غفلت نکردن از اهداف نظام اسالم4-7-7

 744 ............................................................................... یمل انسجام و وحدت .4-3

 744 ..................................................................... نزدن به اختالفات. دامن4-3-1

 744 .................................................. قهیاختالف سل نی. وحدت دل و راه در ع4-3-7

 744 ............................................... از تفرقه با محبت و جلب قلوب یری. جلوگ4-3-3

 744 .............................................................................. نظام مخالفان از برائت .4-4

 744 ............................................................. عکس خواست دشمن. عمل به4-4-1

 742 ...................................................... با دشمن زیمشخص و متما ی. مرزها4-4-7

 742 ....................................................... و دشنام دشمن یاز دشمن دنی. نترس4-4-3

 743 .................................................................................. یشیآزاداند و یآزاد .4-4

 743 ............................................... یبدون فهم غلط از آزاد یشیآزاداند تی. تثب4-4-1

 743 ............................................ انقالب یهااز ارزش یکی ان؛یفکر و ب ی. آزاد4-4-7

 743 ........................................................... توأمان ینداریو د ی. توجه به آزاد4-4-3

 743 ....................................................................................... فرهنگ به توجه .4-4

 743 ............................................... دادن به آن ی. توجه به فرهنگ و جهت ارزش4-4-1

 724 ................................................ . مسئول دانستن خود در برابر فرهنگ مردم4-4-7

 724 ............................................................. مردم یو اخالق یمعنو تی. ترب4-4-3

 131 ................................................. (7) ىانقالب اتيخصوص گفتار هفتم:

 727 ................................................................................................ عدالت .2-1

 727 ................................................................ تحقق عدالت طی. معنا و شرا2-1-1
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 727 ........................................................... یگسترو عدالت یخواه. عدالت2-1-7

 723 ..................................... هابرنامه یبه عدالت به عنوان شاخص اصل یبندی. پا2-1-3

 723 .......................... شیهادانیها و مها، شکلقالب ۀدر احقاق حق در هم ی. سع2-1-4

 723 ........................................................................................... یزیدستفسا .2-7

 723 ...................................................... . فساد؛ عامل کند شدن حرکت کشور2-7-1

 724 ................................... عالج مشکالت کشور ض؛ی. مبارزه با فقر، فساد و تبع2-7-7

 724 ...................................................... کلمه یواقع ی. مبارزه با فساد به معنا2-7-3

 724 ............................................................ معتقد به مبارزه با فساد رانی. مد2-7-4

 724 .............................................................................. نیمستضعف از تیماح .2-3

 724 .......................................... طبقات محروم ۀبه مسئوالن دربار . اصرار امام2-3-1

 724 ................................................. ازمندیمسئوالن به طبقات ن یرسان. کمک2-3-7

 724 .................................................... فیبه قشر مستضعف و ضع یدگی. رس2-3-3

 724 ........................................................................................... یستیزساده .2-4

 724 ............................................... مردم یدواریاعتماد و امعامل  یستیز. ساده2-4-1

 724 ...................................................... یاندوزو مال یاز رفاه شخص ی. دور2-4-7

 722 .......................... آباد کردن آن نیدر ع یشخص یدر زندگ ایکم از دن یریگ. بهره2-4-3

 722 ....................................... کانینزد یگریو عدم اسراف و اشراف یستیز. ساده2-4-4

 723 .......................................................................................... بودن یمردم .2-4

 723 ........................................................................ . برخاستن از دل مردم2-4-1

 723 .................................................. داشتن یمردم ی  . حفظ رابطه با مردم و ز2-4-7

 723 ....................................................................................... خدمت یۀروح .2-4

 723 .................................................. ها. خدمت به مردم و غفلت نکردن از آن2-4-1

 723 ....................................................... خدمت ی. وقت را مغتنم شمردن برا2-4-7

 141 ....................................... (1) ىو اخالق یمعنو  یهاىژگیو گفتار هشتم:

 731 .................................................................................................. مانیا .3-1
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 731 ...................................... انو عامل استحکام بازو زیبرانگهمت ق؛یعم مانی. ا3-1-1

 731 ..................................................................... یتر از کاردانمهم مانی. ا3-1-7

 731 .................................. ابتکار دانیجسارت ورود در م دآوریپد ؛یانقالب مانی. ا3-1-3

 737 ...............................................................................................اخالص .3-7

 737 ....................................... نیسنگ یهاتی. اخالص؛ عامل گوارا شدن مسئول3-7-1

 737 ......................................................... . اخالص؛ عامل آسان شدن کارها3-7-7

 733 ....................................... خدا یو عمل برا تیاخالص ن ف،ی. احساس تکل3-7-3

 733 .................................................................................................. توکل .3-3

 733 ........................................................... یاله یریگ. اتکاء به خدا و جهت3-3-1

 734 .................................................... گاههیخدا و اعتماد به خدا؛ تنها تک ادی. 3-3-7

 734 .................................................................................................... تقوا .3-4

 734 .......................................................................... حفظ طهارت و تقوا3-4-1

 734 .............................. درست ۀدیو عق یاسیو س ینید یتقوا ،ی. شجاعت اخالق3-4-7

 734 ........................................................ ع خسارت و فساد در نظام. تقوا مان3-4-3

 734 ............................................... مهم یهاتیمسئول یتقوا برا ۀتوش شی. افزا3-4-4

 732 ................................................................................................ عبادت .3-4

 732 .............................................. از خدا ی. انس با خدا و قرآن و استمداد دائم3-4-1

 732 ....................................................... اتی. ذکر و توجه و پرداختن به معنو3-4-7

 733 ...................... قیوجه، خواندن نوافل و تدبر مستمر در قرآن؛ عامل توف. نماز با ت3-4-3

 147 ......................................... (1) ىو اخالق یمعنو  یهاىژگیو گفتار نهم:

 734 ................................................................................................. اخالق .3-1

 734 ............................................. یسالم و اخالق یهااستفاده از روش تی. اهم3-1-1

 734 ................................................................ یو اخالق ی. سالمت اعتقاد3-1-7

 734 .............................................. کسب قدرت یبرا یاخالق ریاز کار غ زی. پره3-1-3
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 731 ............................................................................................ یخودساز .3-7

 731 .................................................... نگراینفوس خود و د بی. اصالح و تهذ3-7-1

 731 ................................................................ گریکدیو ارشاد  ی. خودساز3-7-7

 737 .................................................................................. یاسالم یهاارزش .3-3

 737 .............................................. اسالم یهاو ارزش ارهایدادن به مع تی. اهم3-3-1

 737 ............................................. هابه ارزش مانیو ا ینید یارهایبا مع قی. تطب3-3-7

 733 ............................................. ینظام اسالمها و اهداف ها، شاخصه. ارزش3-3-3

 733 .................................... یو استکبار یجاهل یای. حاکم نکردن اصول غلط دن3-3-4

 734 .............................. زورگو یهابه احکام اسالم؛ شرط تقابل با قدرت یبندی. پا3-3-4

 734 ............................................................................... ایدن به یرغبتیب و زهد .3-4

 734 ........ مردم یبرا یو فراهم کردن رونق اقتصاد یتالش، سازندگ نیدر ع ای. زهد به دن3-4-1

 734 ..................................................... ضعف مسئوالن ؛یاطلبیبه دن شی. گرا3-4-7

 734 ............................................................. . ثروتمند کردن جامعه، نه خود3-4-3

  ...................................................... 734رمؤمنانیکت در جهت زهد ام. حر3-4-4

 174 ......................................... (7) ىو اخالق یمعنو  یهاىژگیو گفتار دهم:

 733 .................................................................................. یطلبجاه از یدور .14-1

 733 ........................ هازمان ۀو دنبال جاه و مقام رفتن، محکوم در هم یطلب. قدرت14-1-1

 733 .............................. قدرت و وجاهت ،یروزینه کسب پ ؛یاله ی. هدف رضا14-1-7

 733 ............................. عدل و حکم خدا ۀاقام یجز برا ها،تیمسئول ۀ. عدم جاذب14-1-3

 344 ...................................................................................... غرور از یدور .14-7

 344 ....................................................... در گرداب غرور دنی. تواضع و نغلت14-7-1

 344 ............................................................. و تکبر یاز خودمحور زی. پره14-7-7

 341 ............................................................................................ شجاعت .14-3

 341 ........................................ دشمن بتینفس در برابر ه. شجاعت و اعتماد به14-3-1



 4مصباح  /     11

 347 ................................................................ و شجاع زگاریپره ر،ی. باتدب14-3-7

 347 ................................................................................... صداقت و نتاما .14-4

 347 ...................................امانت و صداقت ن،یتد ها،تیمسئول ۀ. اساس در هم14-4-1

 343 .......................................................... المالتینسبت به ب یدار. امانت14-4-7

 343 ....................................................... رانیسالم و دلسوز بودن مد ن،ی. ام14-4-3

 344 ............................................................................................. یفداکار .14-4

 344 ..................... رانیروگردان نبودن؛ شاخص انتخاب مد هایو از سخت ی. فداکار14-4-1

 344 ................................................. یتوقعو کم ی. مستحکم همراه با فداکار14-4-7

 344 .................................................................................................. دیام .14-4

 344 ........................................................................ یعامل ناتوان أس؛ی. 14-4-1

 344 .................................... أسی جادیکشور با ا ی. گناه کند کردن حرکت عموم14-4-7

 344 ................................................. به اوج اعتالء دنیرس یبرا ندهیبه آ دی. ام14-4-3

 344 ........................................................... دیام ۀ. شجاعت و توکل، پشتوان14-4-4

 فصل چهارم: مرگ تاجرانه

 717 ........................................................... شهادت ىستيچ ار اول:گفت

 314 ....................................................................................... شهادت فیتعر .1-1

 314 ............................................................................. شهادت گاهیجا و ارزش .1-7

 311............................................................. هامرگ نیترو باارزش نیباتری. ز1-7-1

 317 ........................................................................ یاله هی. شهادت، هد1-7-7

 313 .................................................................. ه. شهادت، مرگ هوشمندان1-7-3

 314 .......................................................................... شهادت ی. جاودانگ1-7-4

 314 ........................................................................ . همراه بودن با آرامش1-7-4

 314 ........................................................................... هاشهادت درجات اوتتف .1-3

 314 ............................................................. . ارزش شهادت در عصر حاضر1-3-1
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 312 ...................................................................دانی. مراتب و مقامات شه1-3-7

 312 ...................................................................................... شهدا به ملحقان .1-4

 312 ...................................................................... زنده ی. جانبازان؛ شهدا1-4-1

 717 ...................................................... دانيشه یهاىژگیو گفتار دوم:

 374 ............................................................................دانیشه یفرد یهایژگیو .7-1

 374 ...................................................................... یو ازخودگذشتگ ثاری. ا7-1-1

 377 ...................................................................................... . اخالص7-1-7

 373 ................................................ یتقوا و قدرت معنو مان،یاز ا ی. برخوردار7-1-3

 374 .................................................................................. ییگرا. آرمان7-1-4

 374 ..................................................................... ییگراو منطق تی. عقالن7-1-4

 374 ................................................................................ ییگرافی. تکل7-1-4

 374 ................................................................... ینیبو روشن ی. خودآگاه7-1-2

 374 ............................................................ جامعه با تعامل در دانیشه یهایژگیو .7-7

 374 .............................................................. یمصالح امت اسالم حی. ترج7-7-1

 374 .............................................................................. هاازی. شناخت ن7-7-7

 372 ............................................................................... خدا نید یاری. 7-7-3

 372 ........................................................................ ییادعایو ب ی. گمنام7-7-4

 372 ......................................................... دشمنان با برخورد در دانیشه یهایژگیو .7-3

 372 ........................................................................ و مقاومت یستادگی. ا7-3-1

 373 ............................................................... دشمن زاتیاز تجه دنی. نترس7-3-7

 717 .......................................................... (1آثار شهادت ) گفتار سوم:

 334 .................................................................................... شهادت یفرد آثار .3-1

 334 .............................................................................. به کمال دنی. رس3-1-1
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 334 ......................................................................... یاله ۀوعد ۀ. مشاهد3-1-7

 337 ....................................................... هاو اعمال انسان ای. اشراف برعالم دن3-1-3

 337 ......................................................................... محبوب ۀچهر دنی. د3-1-4

 333 ......................................................................... ی. کسب رضوان اله3-1-4

 333 .................................................................................. شهادت یجهان آثار .3-7

 333 ....................................................... آن در عالم ی. حفظ اسالم و سربلند3-7-1

 334 ............................................................ کشور و نظام یاقتدار برا جادی. ا3-7-7

 334 ........................................ تیبه معنو شیها و گراملت یداریو ب یری. الگوگ3-7-3

 774 ........................................................ (1آثار شهادت ) گفتار چهارم:

 333 ............................................................................... شهادت یاجتماع آثار .4-1

 333 ............................................. شرفتیو پ تیجامعه از عزت، امن یمند. بهره4-1-1

 333 ................................................................. نسل جوان یبرا ی. الگوساز4-1-7

 344 ........................................................................ نشان دادن راه و هدف4-1-3

 341 .............................................................. و استقالل یخودباور ،ی. آزاد4-1-4

 347 ............................................................... کردن انقالب ریناپذ. شکست4-1-4

 347 ...................................... در جامعه یو نشاط انقالب تی. گسترش صفا، معنو4-1-4

 347 ......................................... به آحاد جامعه یبخشو استحکام ینیآفر. حرکت4-1-2

 343 ....................................... ها در جامعهارزش یو بقا یاهداف اله ی. ماندگار4-1-3

 344 .............................ایدن یهاملت در برابر قدرت ادتی. حفظ عزت، قدرت و س4-1-3

 784 ............................................ دانيما نسبت به شه فیوظا پنجم:گفتار 

 343 ........................................ ثارگرانیا و شهدا یهاخانواده از یقدردان و دانیشه میتکر .4-1

 341 ...................................................................... دانیشه یفداکار داشتن ادی به .4-7

 341 ..................................................... هاآن امیپ به عمل و دانیشه درس داشتن ادیبه .4-3
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 347 .............................................. جوان سلن یبرا دانیشه از یالگوساز و گرفتن الگو .4-4

 343 .................................................................. جامعه در شهدا ادی داشتننگهزنده .4-4

 344 .......................................................... شهادت و ثاریا فرهنگ معارضان با مقابله .4-4

 344 ................................. دانیشه اهداف و هایریگجهت حفظ با دیشه خون از حفاظت .4-2

 783 ........................................... (1معظم شهدا ) یهاخانواده گفتار ششم:

 342 .............................. دانیشه مجاهدت در شهدا( همسران و )مادران زنان لیبدیب نقش .4-1

 344 ............................................................... شهدا معظم یهاخانواده یهایژگیو .4-7
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 پيشگفتار

گاهاناه  انقالبی، وی دین تربیت و تعلیم پاساداران ارتقاء و تحکیم مباانی معرفتای و ایماان آ
، اماری واجاب در تربیات نااب محمادی هاای اساالممبتنی بر اندیشه انقالب اسالمی

 شود.انسانی سپاه و ایفای نقش رسالتی آن محسوب می سرمایۀ
گااهی و  ایدر این رابطه ولی امر مسلمین حضرت امام خامنه باه عنصار عقیاده، آ

کید داشته و فرموده  اند:اخالق در کارآمدی و فلسفه وجود سپاه تأ
 بازوى و پشتيبان عنوان به اسالمى، قالبان پاسداران سپاه مقدس نهاد كه آنجا از

 آگالاىى، عقيالده، اسالت الزم بمانالد، كارآمالد و بالاىى بايالد اسالالمى، انقالالب مسلح

 اسالم از مخلصانه دفاع و ايثار وظيفه با متناسب و روزافزون آن، در اسالمى اخالق

 و ىالادالورى ىا،رشادت و ىاشهادت جاويد خاطرات و شود متزايد محمدى ناب

 1.باشد متبلور ىمواره آن در ىاالصاخ

گاهی و ایمان عمیق اساتوار دانساته و پاسد معظم له اری صحیح، کامل و درست را بر آ
 اند:فرموده

                                                           

در: ، دسترسی 4/3/1343فقیه در سپاه،  یول ی. حکم انتصاب قائم مقام نمایندگ1
https://farsi.khamenei.ir/messag-content?id=2212. 
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 دنبالال  بايالد مالا كاله است ىيچيزىا ىااين بيشتر؛ ىاىآگاىى عميق، ىاىايمان

 معنالاىباله كامال،، معنالاىباله صالحيح، معنالاىباله اسالت پاسالدارى اين پس. باشيم

 1.انقالبى پيشرفت و انقالبى حركت از پاسدارى درست؛

 عظاام انبیااءرساالت  حاقهبا ، وارثانقالب اسالمی به رهبری حضرت امام خمینای
 توحید کلمۀ اعتالء آنان اصلی هدفایشان است که م مکر اوصیاء و اجمعینعلیهماللهسالم

اسات.  اساالمی قاالبان اساسای هدف همان این و بوده و هست الهی هایارزش تحقق و
بناا  و اهال بیات افزار این حرکت، اسالمی است که پیامبر اعظامهای فکری و نرمپایه

اند و اکنون تبدیل به مکتبی نهاده و علما و روحانیت شیعه تا عصر کنونی از آن حفاظت کرده
ته تنی بر اسالم نااب شاناخمب ،ینینام مکتب امام خمشده است که در انقالب اسالمی به

 شود.می
در بین تربیت شدگان این مکتب، فرزندی از سااللۀ روحانیات، والیات امار و رهباری 

افازاری مباانی دینای دار است که توانسته است، در یک نهضت نرمانقالب اسالمی را عهده
های عملاای حکوماات اسااالمی تجساام بخشااد و اسااالم را بااا بازنگاااه مجاادد در عرصااه

هاای مسالمان، نی باه انقاالب اساالمی را مقابال امتانادازی روشان از نگااه تمادچشم
 های انقالبی و نظام اسالمی قرار دهد.جنبش

عنوان سنگر مستحکم انقالب، پیشارو در تحقاق اساالم نااب اسات و از طرفی سپاه به
رونادگی و پاسداران انقالب به لحاظ ماهیات و وابساتگی باه والیات بایاد در مسایر پایش

 ام در ایجاد این گفتمان و نهادینه نمودن آن باشند.برندگی انقالب، پیشگپیش
در دیدار یکی از نمایندگان ولی فقیه در سپاه تعبیر نفوذ دین، تاا  ظم رهبریمقام مع

 کار برده و فرمودند:پاسداران بهبرای اعماق وجود را 
  سپاه

 
 تالا)بايالد   ديالن بيشالتر، ىالاايالن ،باشالند دينالى بايالد ىمه .است دينى ماىيتا

 باشد. كرده نفوذ شاناستخوان مغز اعماق

                                                           

دسترسی در:  ،13/4/1334فرماندهان سپاه پاسداران،  با در دیدار ای. بیانات امام خامنه1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=12857. 
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 گفتماان فکاری رهبارینمودن نهادینه  را ولیت نمایندگی ولی فقیه در سپاهئمسهمچنین 
 :دانسته و فرمودند

 فکالرى و سياسالى درسالت محتواى بتواند)تا   داديم تشکي، اين براى را نمايندگى

 1.كند نهادينه سپاه در را رىبرى گيرىجهت و گفتمان )و  عميق

زوم استفاده از فناوری و تولید دانش درست، محتوای غنی و رشاد دهنادۀ معرفتای کاه ل
عمال  ۀمسیر حرکت و سمت و سوی دینی و انقالبی را ترسیم کند و داشتن نسخه در صاحن

های جدی در تعلیم و تربیت است که این موضوع با اهمیت، از دغدغه ؛تا رسیدن به اهداف
 ۀظهاور و باروز یافتاه در بساتر جامعاه و در هما ۀجانباماهاز طریق منظومۀ فکری ناب و ه

های تاریخی و آینده محقق خواهد شد. از رهگاذر علمای و غناای نظاری و عملای، عرصه
از پایش از انقاالب تااکنون حااوی ایان  محتواهای تولیاد شاده مقاام معظام رهباری

 شود.سایر محتواها کمتر یافت می هاست که دربرجستگی
نی، با رد صرف معرفت آموزی بدون توجه باه تعهادات و رسایدن باه آن، له در بیاممعظ

 فرمایند:می
 ايالن كاله اىوظيفه به توجه بدون خأل، در آموزىمعرفت كه باشيم داشته توجه بايد

 عمال، مقدماله معرفالت،. نيسالت كارسالاز چنالدان گذارد؛مى انسان دوش بر معرفت

 در بگالذاريم؛ ىدم آن در ناسيم؛بش را مستقيم صراط تا آموزيممى چيزى . ...است

 2برويم. پي  آن ىاىفىد سمت به و بفشاريم پاى آن

اسالم و انقالب اساالمی، داناش را تعمیاق و  ای داشتن نسبت بهتردید بینش منظومهبی
زناد و نگااه کاالن، های سطحی، تک ُبعدی و یاک جانباه را کناار میتحکیم نموده و نگاه

 دهد.اجتماعی، در برابر انسان قرار می گشای فردی وراهبردی و راه
های توحیادی، پیاروی از به لحاظ داشاتن؛ پایاه ایهای امام خامنهافکار و اندیشه
، زعامت و ایفای عملی نقاش رهباری؛ داشاتن رویکارد اجتهاادی باه مکتب امام خمینی

                                                           

 .3/14/1334نماینده ولی فقیه در سپاه،  با در دیدار ای. بیانات امام خامنه1
 .12/4/1331آموختگان طرح والیت، در دیدار با دانش ای. بیانات امام خامنه2
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رخاوردار سازی، و نیز در مراحل تکوین قرار گارفتن، از ایان جامعیات بسازی و تمدننظام
 است.

داران جهاد برای تحقاق عنوان بازوان توانمند والیت و میدانپاسداران انقالب اسالمی به
و توساط او هادایت فکاری  آموزناداهداف انقالب، بینش دینی و انقالبی را از امام خود می

اه از گابندند و با همگرایی و تأسی از ولی امر خود، هیچکار میعمل به ۀیابند و در صحنمی
 شوند.نمی مسیر پاسدارای از انقالب و حرکت تکاملی آن منحرف

های گیری از اندیشهسیاسی با اذعان بر ضرورت بهرها معاونت تربیت و آموزش عقیدتی 
بینش والیی پاسداران در طول  ناب و محتوای اثربخش دینی و انقالبی و لزوم ارتقاء و تعمیق

را بر اسااس  ردهای مدون شده مقام معظم رهبریساله، آخرین دستاوخدمت سی دورۀ
بندی های مختلف سطحمحتوای اعتقادی، سیاسی، اخالقی و انقالبی و جهادی، برای دوره

صورت فراگیار منتشار و دساتمایه اصالی های فکری والیت را بهها، پایهنموده و در آموزش
تردیدی نیست، اهتمام  ه است.های علمی و تحقیقی در میان پاسداران قرار دادبرای فعالیت

به تحقق نظام معرفتی عمیق، منسجم و جامع، تحقاق مأموریات خطیار تربیات و آماوزش 
 انقالبای و بصایر، جهاادگر ماؤمن،ی و پاسداران آوردمی فراهم را سپاه در سیاسیا عقیدتی 

اماام  کاهچناان باشاند، برخاوردار توانایی الزم برای انجام رسالت خود از که کندمی تربیت
 :است فرموده ایخامنه

 برخالوردارى مضالاعف اىميالت از سپاه درى ول است، مهم جا ىمه در آموزش ۀمسئل

 وجالودى سياس الى عقيدت مسائ، درى ىوى ىاآموزش پاسداران سپاه در اگر. است

 تالوانىنمالى اسالالم انقالالبى توانالاى بالازو عنالوانباله را سالپاه ديگر باشد، نداشته

ى بالاى حركت اين باشد ىرار اگر و است مستمرى حركت سپاه حركت ساخت؛ مطرح

 دارنالد عهالدهباله را مهالم اين كهىكسان و باشند ديده آموزش بايد سپاه افراد بماند،

 1.ىستيد شما

                                                           

 .4/3/1347 ،جمهوری اسالمی. روزنامۀ 1
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سیاسای، تعیاین ساطح بیانش دینای و ا آموزشی و تربیتی عقیادتی  هایبرنامه ازی یک
ارزشایابی  آزمون و مصاحبه مورد انقالبی پاسداران است که در مقاطعی از خدمت از طریق

های طولی و عرضای و خالءهای دوره هاته و به این وسیله برخی از نارساییو پایش قرار گرف
ی ارشاد باه ساردار یافسارشوند. بر این اساس کتاب حاضر برای ترفیع درجات مرتفع می

گیارد و در ار میبینی شده است که در آستانه ترفیع در اختیار پاساداران قارپیش (12 )درجه
احکام و قرآن کریم، به صورت همگانی در همان سطح مورد سنجش  سکنار بازآموزی درو

 گیرد.می قرار
جاودانه تاریخ، روش تحلیل سیاسی از دیدگاه امام »ن با عناویمحتوای کتاب این مقطع 

مکااری انتخاب و باا ه« ، عیار مدیران در تراز انقالب اسالمی و مرگ تاجرانهایخامنه
جامعاه هادف  بارداریاقدام به تلخیص و آمااده بهره ام صادقپژوهشگاه علوم اسالمی ام

 مذکور شده است.
ت خود را بر مطالعۀ دقیق محتوای این کتاب مصروف  شایسته است پاسداران گرامی هم 
داشته، و با سایر همکاران خود مطالب را مورد مباحثاه جادی قارار داده و در موضاوعات و 

های والیت ی و قابلیت الزم برای تبیین اندیشههای ارزشمند والیی عمیق شوند و توانایدرس
 را کسب نمایند.

نظاام معرفتای و رفاع در ساپاه در راساتای سیاسای ا اونت تربیت و آموزش عقیدتی مع
های زمانی خدمت )مقطع ترفیع( اقدام به این مهام نماوده خالءهای جدی معارفی در دوره

برداری آن را ابالغ خواهد نمود. امیاد اسات پاسادارن نامه اجرایی و نحوه بهرهاست و شیوه
حریم والیت ضمن استفاده از این آثار و همچنین کمک گرفتن از استادان و مربیان توانمناد 

های مختلاف انقاالب در این حوزه، هر چه بیشتر با مباانی دینای آشانا شاده تاا در صاحنه
 بی خود به احسن وجه عمل نمایند.نی و انقالاسالمی بتوانند به وظایف دی

 رفاع در ما مشوق و راهگشا ارجمند مربیانپاسداران و  تجربیات و پیشنهادهاجا که از آن
 گارددتقاضاا می ارجمند خوانندگان ۀهم از ،بود خواهد و تربیتیی آموزش متون یهایکاست

 ارساال )ساراج اندیشاه(یاک الکترون نشانی به کتاب، این مورد در را خود ارزشمند نظرات
 .گیرد قرار استفاده موردی بعدی هاچاپ در تا دارند
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دانیم از همکاری مسئولین، مادیران و پژوهشاگران پژوهشاگاه خود الزم می در پایان بر
اند، صامیمانه در تهیه و تنظیم این اثر ارزشمند نقاش داشاتهکه  علوم اسالمی امام صادق

 ون آنان را از خداوند متعال طلب نماییم.تشکر کرده و توفیقات روزافز
 

یزی، ارزشیابی و تهیۀ متون آموزشیادارۀ برنامه  ر
 فقیه در سپاهسیاسی نمایندگی ولیـ  معاونت تربیت و آموزش عقیدتی



 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه

ت الگو و هایی زندگی کردهانسان خدر طول تاری اند که به خاطر سرسپردگی به خداوند احدی 
آن شخصیت ممتازی است که بار  حضرت علی ،اند. امیرالمؤمنینان گشتهگرسرمشق دی

 یهااانساان ی که از خود برجای گذاشت، جاودانۀ تاریخ شد و در دنیاااساس منش و رفتار
اند شباهتی به منش این مرد الهی بوده و هستند که سعی نموده بیتپاکباخته و عاشق اهل

از جملاه افارادی  ایاماام خامناهو  خمینایحضارت اماام و اوالد طاهرینش باشند. 
توانستند رهبر شایسته مردم باشاند. لاذا  ،که به خاطر الگو قرار دادن حضرت علی هستند

شایسته است پاسداران عزیز جهت رساندن پرچم عادل علاوی باه دسات صااحب اصالی 
 یاحکیم و فرزانه انقالب اماام خامناهرهبر های به توصیه انقالب، حضرت مهدی

جامۀ عمل بپوشانند. برای همین منظور با انتخاب و ابالغ معاونت محترم تربیت و آماوزش 
 ای ازسیاسی نمایندگی ولی فقیاه در ساپاه پاساداران انقاالب اساالمی مجموعاه اعقیدتی 

باشاد، تحات عناوان مای ایشاانهای های معظم له که دربردارنده فرمایشات و توصیهکتاب
ر اختیاار پاساداران عزیاز قارار گیارد. ایان کتااب، تلخیصای از تلخایص و د «4مصباح »

باشد کاه در می جاودانۀ تاریخ، روش تحلیل سیاسی، عیار مدیران و مرگ تاجرانههای کتاب
 چهار فصل تنظیم شده است.

شخصایت، فضاائل، ایماان،  جاودانۀ تاریخ تعلق دارد دربارۀ این کتاب که به فصل اول
کند. و در ادامه اخالق و رفتاار آن حضارت را می صحبت منیناخالص و تقوای امیرالمؤ
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الگوپذیری های که گویای زهد و عدالت، صالبت و عطوفت، صبر و بصیرت به عنوان نشانه
دهاد. فصال دوم، روش تحلیال مای ایشان است در مقابل دیدگان خواننادگان محتارم قارار

دهد به صورت ماوجز و کیل میترین بخش زندگی پاسدار انقالب را تشسیاسی که ضروری
ها و فنون تحلیال سیاسای، خالصه در قالب ضرورت تحلیل سیاسی، خطوط قرمز، مهارت

و راهکارهاای توانمناد ساازی  امریکااتحلیل کالن انقالب اساالمی و مناسابات ایاران باا 
جمهوری اسالمی، گردآوری شده اسات. فصال ساوم نیاز، عیاار مادیران در تاراز  انقاالب 

معناوی و هاای مادیریتی، خصوصایات انقالبای و ویژگیهاای ست که به مهارتاسالمی ا
اخالقی مدیران اشاره دارد. فصل چهارم هم به مرگ تاجرانه که همان شهادت است و آرزوی 

کند. این فصل در بردارناده می اشاره ،هر انسان مؤمن به ویژه پاسدار انقالب اسالمی است
هاای ر شهادت، وظایف ما نسبت به شهیدان و خانوادهچیستی شهادت، ویژگی شهیدان، آثا

 معظم شهدا و خصوصیات و منش شهدای خاص و برجسته انقالب اسالمی است.
خال و تصارف،  این کتاب عینًا فرمایشات امام خامنهمطالب ای اسات کاه بادون د 

از عالمات تلخیص و تنظیم شده است و بنا به ضرورت جهت پیوناد مطالاب باا همادیگر 
 شه استفاده شده است.کرو

، حجت االسالم و المسلمین محماد شابدینی نجا الزم است از ناظر علمی محترمدر ای
الغای و  پاشاکی، حجت االسالم و المسلمین ابوالقاسم شاکر و جناب آقای ساید محماد ب 

 اندرکاران که در تهیه و تنظیم این اثر نقش داشتند، تشکر نمایم.سایر دست
و نائاب بار  حاضر مورد قبول حضارت احادیت، اماام عصار امید است این کتاب

شاود ضامن انتقاال مای قرار گیرد. از خوانندگان محتارم اساتدعا ایحقش امام خامنه
بعادی یااری هاای پیشنهادها و انتقادهای خود ما را در بهتر شادن ایان مجموعاه در چاپ

 فرمایند.
 

 ولدیشاهحسن حاجی
 1044مهر 
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 شناسى اميرالمؤمنينشخصيت
 
 

 

 شخصيتى ناشناخته نين. اميرالمؤم1-1

س داشته این به کسانی که معرفتیۀ هاست همقرن ز مسالمان و غیار مسالمان اند اذات مقد 
سارایند و نویساند و مایاند و هناوز هام مایاند و نوشته، سخن گفتهامیرالمؤمنینۀ باردر
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عاالم و ۀ گویند. لکن آنچه گفته شده است، کافی نیست که بتواند شخصیت این اعجوبامی
 ابعاد روشن کند.ۀ پروردگار را، برای ما، با همۀ تام  ۀ الهی و کلمۀ قدرت کاملۀ نمون

و اناس گرفتاه ک های کوچماست. ما هستیم که با ذهنۀ البته، بیشتر این مشکل از ناحی
ی، قدرت آن را نداریم که شخصیتی را با آن ابعاد عظیم معناوی و روحای ا مقیاسب های ماد 

ر کنیم. ما مثل آن نقاش   زیباایی را باا ۀ هنری هستیم که بخواهد چهرعلم و بیبی ناشی   تصو 
ام ک کشایم؛ یاخط  مدادی بکشد. چهار تا خط را این طارف و آن طارف مای هیکال مجس 

هاست! اما همان تصویر زیبا، یعنی این؟! خیلی باالتر از این حرفۀ رخواهد شد. اما آن چه
، قدر زیباست، آن قدر باالست، آن قدر شاخص اساتکنیم، آنناقصی هم که ما تصویر می

 کند!که چشم انسان را مبهوت می

 ترین چهره تاریخ. جذاب1-1

ابجزو چهره علی ،امیرالمؤمنین ید کمتار شخصایت اسات. انساان شاا تااریخ های جذ 
آحااد ۀ در میان هما طالبعلی بن ابی ،امیرالمؤمنینتاریخی را بتواند پیدا کند که به قدر 

ای بشر نه فقط ملت اسالم دل باخته داشته باشد. چه بسیار غیر مسالمانانی کاه اساالم و حت 
و او را کنناد ورزند؛ به او احتارام مایعشق می را قبول ندارند؛ اما به علی پیامبر اسالم
خصوص شیعیان هم که نسبت به آن بزرگوار، چاه تکاریم و هکنند. مسلمانان و بستایش می

تعظیمی در دل و جان و ذهن خودشان قائلند! در بین ما شایعیان و آحااد مسالمین، کساانی 
شامارند. ایان را بزرگ می امیرالمؤمنینهستند که عامل به احکام اسالمی هم نیستند؛ اما 

ات واالی انسانی در این بزرگاوار خصوصیۀ این به خاطر آن است که مجموع برای چیست؟
ی شانیده اسات، در مقابال ایان چیاز به قدری زیاد بوده اسات کاه هارکس کاه از علای

شناسند؛ اما باا ها علی را میدسته استثناء هستند که آنک ات خاضع است. فقط یخصوصی
ۀ ی که این انسان بزرگ برای آن جهاد کرده و هماها کسانی هستند که با مبانیاو دشمنند. آن

ت دشمن لش هم دشمناعمر را صرف کرده است، به شد  ناد. یاا در آن اند؛ طبعًا با سرباز  او 
ل، کسانی که زخم خورده از آن شمشیر بیدوره ناپاذیر باا انعطاف و آن انساان آشاتیهای او 
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هاای فطاری، هماه های باانصاف و انساانبدی و زشتی بودند، با او دشمن بودند، و اال  آدم
 محب  و مشتاق این شخصیت عظیمند.

 ابعاد نامتناهى. دارای 1-7

هرچه گفته شود، کام گفتاه شاده اسات؛ چاون آن  طالبدر مورد شخصیت علی بن ابی
شاود باا بیاان، ابعااد ذهنی و بیاانی نیسات؛ یعنای نمایۀ احاط قابل شخصیت، شخصیت

 را توصیف کرد. نامتناهی آن شخصیت الهی
نگااه کاه ک ابعاد این اقیانوس، در یاۀ به همۀ اقیانوس را در نظر بگیرید. احاطک شما ی

ر نیست. از هار طارف کاه شاما وارد ک طوالنی هم برای یۀ مطالعک هیچ؛ در ی انسان میس 
کنید؛ دریاهای گوناگون، اعمااق ررف، موجاودات شوید، دنیایی از عظمت مشاهده میمی

ع و اشکال مختلف از حیات و عجایب دریا! اگر این بخش را رها کنید و آبی گوناگو ن و متنو 
از بخش دیگر این اقیانوس وارد شوید، باز همین داستان و همین ماجراست. اگر از قسامت 

هاایی یباز شگفت ا شویداز هرجا که وارد می ا سوم یا چهارم یا پنجم و یا دهمی وارد شوید
 کنید.مشاهده می

ت ک ی این، است. شما از هر طرف کاه  امیرالمؤمنینمثال نارسا و کوچکی از شخصی 
این شخصیت را نگاه کنید، خواهید دید عجایبی در آن نهفته است. این، مبالغه نیست. این، 

مطالعه کرده و  امیرالمؤمنینزندگی ۀ بارهای متمادی دربازتاب عجز انسانی است که سال
باا  ا این شخصیت واال ا جود خود پیدا کرده است که به علیاین احساس را در درون و و

شود دسترسی ابزار فهم معمولی؛ یعنی همین ذهن و عقل و حافظه و ادراکات معمولی، نمی
 پیامبر اکرمۀ شدککوچۀ نسخ امیرالمؤمنینهاست! البته یپیدا کرد. از هر طرف شگفت

اگرچاه  ا ی را که در مقابل روی ماستو شاگرد آن بزرگوار است؛ اما همین شخصیت عظیم
وقتای  ا بیند و خود شاگرد آن بزرگوار اساتو حقیر میک ، خود را کوچدر مقابل پیامبر

رساد. ماا شخصیت فوق انسانی به نظر میک خواهیم با دید بشری نگاه کنیم، برای ما یمی
ر کنیم. ابزار بشری، یعانسان با این عظمتک توانیم ینمی و عقل و ذهن ک نی ادراها را تصو 

هایی که به مقام کشف معنوی را برای انسان امیرالمؤمنینتر است که بتواند خیلی کوچک
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نرسیده باشند، تبیین کند. البته کسانی در عالم حضور معنوی و شاهود روحای هساتند کاه 
ت را بفهمند؛ ولی امثال ما دستمان نها میشاید آن  رسد.میتوانند به نحوی ابعاد آن شخصی 

 . توازن در شخصيت1-8

ت»هسات کاه مان از آن باه  امیرالمؤمنینۀ بارخصوصیتی در تعبیار « تاوازن در شخصای 
ش ایعدالت وجود دارد، معنای ابتدای طالبگوییم در علی بن ابیکه ما میکنم. وقتیمی

کارد. کند، این است که او در جامعه، عدالت اجتماعی برقرار مایمیک که هرکسی از آن در
 1«.بالعدل قااتداقسلاداا س ق قس   »این، عدل است؛ اما عدل  باالتر، همین توازن اسات: 

آسمان و زمین براساس عدلند؛ یعنی همین توازن در آفرینش. حق هم همین اسات. عادل و 
، امیرالماؤمنینحقیقات دارناد. در زنادگی ک معنا و یاک چیزند و یک حق، در نهایت ی

چیزهای خوب در جای خود، در حاد  اعاالی ۀ توازن است. همخصوصیات، مظهر عدل و 
 2یبایی حضور و وجود دارند.ز

توازن عجیبی در شخصیت آن بزرگوار است. یعنی صفات ظاهرًا متضااد و ناساازگار در 
زیبایی باه وجاود آورده ک چنان کنار هم زیبا چیده شده که خود ی، آنامیرالمؤمنینوجود 

این صفات در کسی باهم جمع شود. از این قبیل صافات  متضااد، بیند که است! انسان نمی
الی ماشاءالله است. نه یکی نه دوتا، خیلی زیاد است. حال چند مورد از  امیرالمؤمنیندر 

ی را که در کنار هم در  و وجود پیدا کارده اسات، حضور  امیرالمؤمنیناین صفات متضاد 
 مطرح کنم:

 . عطوفت و صالبت1-4-1
 امیرالماؤمنینساازد؛ اماا در ت قلب در کنار قاطعیات و صاالبت، بااهم نمایرحم و رق  

ت قلب در حد  اعالست که واقعاًا بارای انساان م و رق  هاای معماولی، چناین عطوفت و ترح 

                                                           

اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دار الکتب اإلسالمیة، ، تحقیق علیکافیالمحمد بن یعقوب کلینی،  .1
 .744، ص 4، ج ق1442

، دسترسااای در: 17/11/1324هاااای نمااااز جمعاااۀ تهاااران، در خطباااه ای. بیاناااات اماااام خامناااه2
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=9828. 
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های مستضعف سر کنند و به خانوادهک آید. مثاًل کسانی که به فقرا کمحالتی کمتر پیش می
اًل این کار را در دوران حکومت و قدرت خود انجاام دهاد، بزنند، زیادند؛ اما آن کسی که او  

ی اکتفاا ک ثالثًا به کم ا او باشدۀ کار همیش ا روز و دو روزش نباشدک ثانیًا کار  ی کردن مااد 
های صغیر بنشیند، نکند؛ برود با این خانواده، با آن پیرمرد، با این آدم کور و نابینا، با آن بچه

 امیرالمؤمنینهم بکند و بلند شود، فقط ک خوش کند و البته کم ها رامأنوس شود، دل آن
کنیاد؟ های رحیم و عطوف، چند نفر مثل این طور انسان پیادا مایاست. شما در بین انسان

م و عطوفتش، این امیرالمؤمنین  گونه است.در ترح 
پزد و ایش میکند، نان که بررود؛ تنورش را که آتش میزن صغیردار که میبیوهۀ او به خان

گاذارد، بماناد؛ خود در دهان کودکانش مایک غذایی را که برایش برده است، با دست مبار
کناد، ها باازی مایبرای اینکه این کودکان گرفته و غمگین، لبخندی بر لبانشان بنشیند، با آن

ار آنۀ رود و در کلباکناد، راه مایهاا را روی دوش خاود ساوار مایشود آنخم می هاا محق 
کند، تاا گال خناده بار لباان کودکاان یتایم بنشایند! ایان، رحام و عطوفات رمشان میسرگ

باا  امیرالماؤمنین است، که یکی از بزرگان آن وقت گفات: آن قادر دیادم امیرالمؤمنین
در دلام گفاتم:  های یتایم و فقیار گذاشات کاهخودش، عسل در دهان بچهک انگشتان مبار

ق» ن ققَلَوِدْد  
َ
قىقأ ْنا  یتیمی بودم که علی این طور مرا ماورد لطاف و ۀ ؛ کاش من هم بچ1«ا قَيِتياقك 

ل خود قرار می ت و عطوفتتفض  م و رق   .است امیرالمؤمنین داد! این، ترح 
ه انساانک جایی که ینهروان؛ آنۀ در قضی امیرالمؤمنین همین انادیش و هاای کا عاد 

ب تصمیم دارند اساس حکومت را با بهانه اندازناد، وقتای در مقابلشاان های واهی برمتعص 
بخشد؛ ای نمیکند، فایدهبخشد؛ احتجاج میای نمیکند و فایدهگیرد، نصیحت میقرار می

دهاد، همراهای مایۀ کناد و وعادماالی مایک بخشد؛ کمای نمیفرستد، فایدهواسطه می
ای کناد، فایادهکند، بازهم نصایحت مایآرایی میبخشد؛ در آخر سر که صفای نمیفایده
ها دوازده هزار نفرند. پرچم را باه دسات یکای از گذارد. آنبخشد؛ بنا را بر قاطعیت مینمی

                                                           

 .73، ص 41ج ، ق1443، ی، بیروت، دار إحیاء التراث العربنواربحاراألسی، محمدباقر مجل. 1
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اه دهد و مییارانش می گوید: هرکس تا فردا زیر این پرچم آماد، در اماان اسات؛ اماا باا بقی 
خواهم جنگید. از آن دوازده هزار، هشت هزار نفر زیر پرچم آمدند. گفت شما بروید؛ رفتند. 

 هاا را دیگاراند. ایانجنگ دارند، دشمنی و بدگویی کردهۀ ها سابقدر حالی است که آناین 
دهد. بنای جنگ و ستیز داشاتید، کناار گذاشاتید؛ پای کارتاان اهمیت نمی امیرالمؤمنین

مید، شاما بجنگیاد. دیاد بناا دارناد  بروید. چهارهزار نفر  دیگر ماندند. فرماود: اگار مصام 
قَ قسلل ق»بجنگند. گفت:  ْفِلا  ْمققِهقَ قي  ََ  ققِتْنه  پس، از چهاار هازار نفار شاما، ده نفار زناده  1«.َعَشد

نخواهد ماند! جنگ را شروع کرد. از چهار هزار نفر، ُنه نفر زناده ماندناد؛ چاون بقیاه را باه 
هاای مقاابلش، بیناد کاه طارفهالکت انداخته بود! این، همان علی است. چون میک خا

ایان،  دهاد.خارج مایکنند، قاطعیت بههستند و مثل کژدم عمل میهای بد و خبیثی انسان
ْمق»همان علی است.  قَبْيَنه  َحااء  اِ ق   ف  قَعَلىقسْلك  سء  ِشل 

َ
 (.73)فتح:  «أ

آورد! انسانی با آن ای را به وجود می، چطور زیباییامیرالمؤمنیناین دو خصوصیت در 
ت، طاقت نمی م و با آن رق  بچاه یتایم را غمگاین ببیناد. ک آیاد کاه یاآورد و دلش نمایترح 

گوید تا من این بچه را نخنادانم، از اینجاا نخاواهم رفات. آن وقات آنجاا در مقابال آن می
 ا زننادگنااهی نایش مایکه مثل کژدم، به هار انساان بای ا عملاندیش  ک های ک انسان

ق»برد. می روز و در چند ساعت  کوتاه از بینک ایستد و چهارهزار نفر را در یمی ْفِلا  ْمققَ قي  قِتْنه 
 ََ ْمقَعَش قِتْنك  قَ قَ قَيْهِلك    ََ  ، کمتر از ده نفر شهید شادندامیرالمؤمنیناز اصحاب خود « .َعَش

ها، کمتر از ده نفر باقی ماندند؛ یعنی ُنه اما از چهارهزار نفر  آن ا ظاهرًا پن  نفر یا شش نفر ا
 نفر! توازن در شخصیت، یعنی این.

 . ورع و حکومت1-4-2
دیگر، ورع و حکومت آن حضرت است. چیز خیلی عجیبی اسات. ورع یعنای چاه؟ ۀ نمون

شاود، اجتنااب ناکی که بوی مخالفت با دین از آن استشمام مییعنی انسان از هر چیز  شبهه
شود که در حکومت، انسان این طاور شود؟ آخر مگر میکند. از آن طرف، حکومت چه می
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بینیم که ایان خصوصایت وقتای در را بکند؟ ما حاال دستمان در کار است، میرعایت ورع 
ای  کسی به وجود آید، چقدر قضیه مهم است. در حکومت، انسان با مسائل باه صاورت کل 

کند، سوداهای زیادی دارد؛ ولی ممکان اسات در خاالل مواجه است. قانونی را که اجرا می
ود. مأمور انسان ممکن است در بخشی از این دنیا نفر ظلم شک ای به یاین قانون، در گوشه

ف کند. انسان چطور میو در گوشه تواند در مقابل این هماه جزئیاات  ای از این کشور، تخل 
ساازد؛ غیر قابل احاطه، ورع الهی را رعایت کند؟ لذا به حسب ظاهر، حکومت با ورع نمی

ها باهم جمع کرده اسات و ایان، ومتترین حکنهایت ورع را با مقتدرانه امیرالمؤمنین اما
 چیز خیلی عجیبی است.

او با کسی رودربایستی نداشت. اگر به نظر مبارکش، حاکمی ضاعف داشات و مناساب 
د بن کار نبود، او را برمی آن اسات و  امیرالماؤمنین مثل فرزناد خاود بکرابیداشت. محم 
مثال  طالابابیلای بان داشت؛ او هم باه عحضرت مثل فرزند خود، او را دوست می آن

باود و در داماان  امیرالمؤمنین و شاگرد مخلص   بکرابیک کرد. او فرزند کوچنگاه می پدر
د بان امیرالمؤمنینآن حضرت بزرگ شده بود.  را باه مصار فرساتاد؛ بعاد  بکارابی، محم 

ی؛ عزیزم! تو برای مصار کاافی نیسات ا حاال به تعبیر ما ا کنمنوشت که من احساس می نامه
د بن اشتر را میک دارم، مالرا برمی تو هم بادش آماد و ناراحات شاد.  بکرابیگذارم. محم 

 امیرالماؤمنین است دیگر. هرچند مقامش عالی است، ولی باالخره به او برخورد. اما بشر
د بن  ه نکرد و اهمیت نداد. محم  ، شخصیت به این عظمت کاه ایان قادر بکرابیاین را توج 

و بارادر  بکارابیخاورد، پسار  امیرالماؤمنین در هنگاام بیعات، باه دردجنگ جمل و  در
این قدر ارزش داشت؛ ولای  امیرالمؤمنین بود. این شخصیت، برای ا عایشه ا المؤمنینام  

د بان  ناداد. ایان، ورع اسات؛ ورعای کاه در  بکارابیآن حضرت، اهمیتی به ناراحتی محم 
 امیرالمؤمنین خورد. حد  اعالی این ورع، درحاکم میک حکومت به درد انسان و به درد ی

 است.
و علیاه دشامنان آن حضارت، شاعر گفتاه  امیرالماؤمنین شاعری به نام نجاشی، برای
کرد؛ آدم بدی به وی گفت بیا اماروز را در کناار ای عبور میاست. روز ماه رمضان، از کوچه
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بخوانم. گفت روز مااه رمضاان، خواهم به مسجد بروم و مثاًل قرآن و نماز ما باش. گفت می
کی به کی است؛ بیا باهم باشیم! به زور این شاعر را کشاند! او هم باالخره شاعر باود دیگار! 

مر نشست. او نمیآن فرد رفت و در کنار بساط روزهۀ به خان خواست؛ اماا خواری و ُشرب خ 
مر کردهمبتال شد. بعد هم همه فهمیدند که این گفات: بایاد  المؤمنینامیر اند.ها ُشرب خ 

مر، ده یا بیست تازیانه هم اضافه برای اینکه  حد  خدا را بخورند؛ هشتاد تازیانه برای ُشرب خ 
اح حکومت شما هساتم. باا  روز ماه رمضان این کار را کردند! نجاشی گفت: من شاعر و مد 

ق بزام. میدشمنان شما این طور با ابزار زبان مبارزه کرده ؟! در بیان امروز 1نیخواهی مرا شال 
ما، آن حضرت شبیه این بیان را فرمودند که آن به جای خود محفاوظ، خیلای هام عزیازی، 

کانم! هرچاه قاوم و خیلی هم خوبی، ارزش هم داری؛ اماا مان حاد  خادا را تعطیال نمای
ق بزنید، آبروی ما خواهد رفت و ما خویش هایش آمدند و اصرار کردند که اگر شما او را شال 

توانم حد  خدا را جاری نکنم! آن شود و من نمیشویم، حضرت فرمود نمیر سربلند نمیدیگ
مرد را خواباندند و تازیانه زدند، او هم شبانه فرار کرد و رفت. گفت: حااال کاه در حکومات 

رفتار کنناد، مان  فکری مثل من، بلد نیستند که چگونه بایدشما، با شاعر و هنرمند و روشن
ایی که مرا بشناسندم و قدرم را بدانند! او پیش معاویه رفات و گفات معاویاه جروم آنهم می

م! وقتی کسی این قدر کور است کاه نمایقدر ما را می الی تواناد از الباهداند! بروید به جهن 
را ببیند، جزایش همین است که پیش معاویه  احساسات شخصی خود، درخشندگی علی

دانست که این فرد می امیرالمؤمنین .ق به معاویه شودمین است که متعل  برود. عقوبت او ه
تر بود. البتاه اماروز شاعر هم مهم بود. آن روز از امروز هم مهمک از دست خواهد رفت. ی

تار باود. آن روز تلویزیاون و رادیاو کاه نباود، هم هنرمندان حائز اهمیتند؛ اماا آن روز مهام
گفتناد و افکاار را در هماه جاا دند کاه مایتشکیالت ارتباط جمعی که نبود؛ همین شعرا بو

 کردند.منتشر می
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او باهم جمع شدند. ببینید چه زیبایی درست ۀ ، با حاکمیت مقتدرانامیرالمؤمنینورع 
ایام. در کند! ما دیگر در دنیا سراغ نداریم. ما دیگر در تاریخ ایان طاور چیازی را ندیادهمی

هاا، در ادی باود و انساان در ایان زمیناههاای زیا، قاطعیاتامیرالماؤمنینخلفای قبل از 
و آنچاه قبال از  امیرالماؤمنین بینۀ خواند؛ اما فاصلای میالعادهاحواالتشان کارهای فوق

عجیبی است و اصاًل قابال ذکار و ۀ ایشان و بعد از ایشان تا امروز مشاهده شده است، فاصل
 توصیف نیست.

 . قدرت و مظلوميت1-4-3
 منادتر ازلومیت آن حضارت اسات. در زماان آن بزرگاوار، قادرتدیگر، قدرت و مظۀ نمون

 کااس تااا آخاار عماارکیساات؟ هاایچ ا آن شااجاعت عجیااب حیاادری ااا امیرالمااؤمنین
عا نکرد که جرئ امیرالمؤمنین ت دارد در مقابال شاجاعت آن حضارت ایساتادگی کناد! اد 

و درسات هام چناانی کاه گفتناد بلکاه آن ا های زمان خودش وترین آدمهمین آدم، مظلوم
های تاریخ اسالم اسات! قادرت و مظلومیات، دو عنصاری ترین انسانشاید مظلوم ا هست

 امیرالماؤمنین شاوند؛ امااسازند. معمواًل قدرتمندان، مظلوم واقع نمیاست که باهم نمی
 مظلوم واقع شد.

 . زهد و سازندگى1-4-4
ل است. ، زهد و بیامیرالمؤمنیندیگر، زهد و سازندگی است. ۀ نمون ث  رغبتی به دنیایش، م 

 نهجج البالغجه، زهاد نهجج البالغجهترین موضاوعات ترین و یا یکی از برجستهشاید برجسته
و رسیدنش به  ، در طول بیست و پن  سال، بین رحلت پیامبرامیرالمؤمنیناست. همین 

کارد، چااه حفار کرد، باغ درست میحکومت، از مال شخصی خود، کارهای آبادسازی می
کرد. عجیب این است کاه هماه را هام در راه کرد، مزرعه درست میکرد، آب جاری میمی

های زمان خاودش رین آدمیکی از پردرآمدت امیرالمؤمنین داد! بد نیست بدانیم کهخدا می
 بوده است.
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 1؛هاشدمقلوعدعهم قصلاتىقسليومقلوقااااقعلىقبندى» اند که:از قول آن حضرت نقل کرده
هاا را هاشام تقسایم کانم، آنبنایۀ کنم، اگر به همامن از مال خودم خارج میای که صدقه

اش گونه بود. اما ایان انساان پردرآماد، زنادگی، اینامیرالمؤمنیندرآمد  «کند!کفایت می
داد. در زیارزمین رفات و چااه را ها بود؛ زیرا همه را در راه خدا مایترین زندگیجزو فقیرانه

کرد. راوی گفت: دیدم آب مثل گلوی شتر از هم این کارها را می حفر کرد. با دست خودش
آلوده از چاه باال آمد و هماان لاب چااه ، گلامیرالمؤمنیناین چاه بیرون زد و جاری شد. 

بارای فاالن  طالابابینشست و کاغذ خواست. در کاغذ نوشت این چاه از طرف علی  بان 
مالحظاه  امیرالماؤمنین حکومات اشخاص وقف اسات! آن چیازی را کاه شاما در دوران

زندگی شخصی و خصوصی آن حضرت است کاه در دوران حکاومتش هام ۀ کنید، اداممی
 آید.گونه از آب در میاین

منافات  ا همه قرار داده استۀ که خدای متعال این را وظیف ا رغبتی به دنیا، با بنای دنیابی
دل نبندید، اسایر آن نشاوید،  ایجاد کنید؛ اماندارد. دنیا را بسازید، زمین را آباد کنید، ثروت 

غالم ثروت و پول و مال و منال نشوید، مقهور به آن نشوید، تا راحت بتوانید آن را در راه خدا 
 کنید. آن توازن اسالمی، این است.انفاق 

 . ديانت و سياست1-4-5
باه و اناباه و ، استغفار آن بزرگوار اسات. دعاا و توامیرالمؤمنینیکی دیگر از خصوصیات 

هاای کند، میدانخیلی مهم است. شخصیتی که جنگ و مبارزه می امیرالمؤمنین استغفار
به پن  سال بر بزرگترین کشورهای ک آراید، نزدیهای سیاست را میآراید، میدانجنگ را می

را نگاه کنیاد، ماثاًل  امیرالمؤمنین کند )اگر امروز قلمرو حکومتآن روز دنیا حکومت می
اید ده کشور یا چیزی در این حدود باشد( در چنین قلمرو وسیعی با آن هماه کاار و باا آن ش

سیاستمدار کامل و بازرگ اسات و دنیاایی را در واقاع اداره ک ی امیرالمؤمنین همه تالش،
امور اجتماعیش، آن قضاوتش ۀ کند؛ آن میدان سیاستش، آن میدان جنگش، آن میدان ادارمی
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هاا کارهاای خیلای بزرگای اسات، ها در این جامعه. ایانحقوق انسان در بین مردم و حفظ
کند. در این طور وقت انسان را به خودش مشغول میۀ طلبد و هماشتغال و اهتمام می خیلی

گویند، دعا و عبادت ما همین است دیگر. ماا در راه خادا کاار ُبعدی میهای یکجاها، آدم
ارد، فرماید. آن کارهاا را داین طور نمی یرالمؤمنینام کنیم و کارمان برای خداست. امامی

 1عبادت هم دارد.
 

                                                           

، دسترسااای در: 17/11/1324هاااای نمااااز جمعاااۀ تهاااران، در خطباااه ای. بیاناااات اماااام خامناااه1
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نوع، فضایل و مناقبی است که به مکانت و ک دو نوع مناقب و فضایل دارد: ی امیرالمؤمنین
، در بهشات، در دسته از مقاماات آن بزرگاوار ککند. یمقام معنوی و ملکوتی وی اشاره می

دیگار از مناقاب آن اماام ۀ و مقاربین اسات، و دساتک ها و در میزان مالئقیامت، در آسمان
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های زنادگی، جهااد و زحمااتی کاه آن یی است که در اعمال و گفتار، نقشهایهمام، ویژگ
ن او با دنیا، با مردم، با دوستان، با ضعیفان، با مستضعفاۀ بزرگوار در طول عمر کشیده، معامل

مارتبط باا هماان فضاایل  امیرالمؤمنیندوم از مناقب ۀ شود. دستو با گردنکشان، دیده می
اول است. یعنی علت مهم مناقب معنوی او، اعمال و رفتار آن بزرگوار است کاه البتاه ۀ دست

طینت و ذات هم در جای خود مؤثر است. هر دو دسته از مناقب و فضایل، روایات زیاادی 
شاود، مخصاوص شایعیان گفته مای امیرالمؤمنینایل و مناقب راجع به دارد. آنچه از فض

ها لذت ببرد. به ها را روایت کند یا شیعه از آننیست. یعنی این طور نیست که فقط شیعه آن
ها اثری بااقی ماناده و انگشت شمار و معدود، که معلوم هم نیست امروز از آنۀ عدک جز ی

مساالمین، دوسااتدار ۀ ناای نواصااب و خااوارج. بقیااهااا وجااود داشااته باشااد یعکساای از آن
 اند.هایشان نقل کردهاند. بسیاری از فضایل و مناقب را غیر شیعه در کتابامیرالمؤمنین

 در بهشت . درخشش نور على1-1

و به آن بزرگوار باه طاور خااص، ارادت و  بسیاری از مسلمین، به اهل بیت مکرم پیغمبر
، در «مغاازلیابان»معروف شاافعی، ۀ یتی است که نویسندرواک عالقه و شیفتگی دارند. ی

کند که نقل میک کتاب خود نقل کرده که راوی این حدیث، غیر شیعه است. از انس بن مال
قَعلِق»فرمودند:  پیغمبر ِضيقطالبسبىْبَنقىقِإن  ْهدِ قي  قِِلَ ْهدِ ققء  قِِلَ َِ قسلِحدِْل

قَكْوَكدب   َ قَكَاداقَيْهَهد ِِ د سْلَجن 
بینند کاه ماردم دنیاا را چنان درخشان می طالبابی، وجود علی بن بهشت مردم 1؛«سلِلْنَيا
دیدند؛ یعنی نور آن بزرگوار، در بهشت هم بر انوار دیگر گونه درخشنده میصبح را آنۀ ستار

 غلبه دارد.

 على ،خاّص اميرالمؤمنينهای . زینت1-1

:قاا ق عو قسلّلهکند که گفت: نقل میسنی، روایت دیگری را از عمار یاسر ۀ همین نویسند
َنَكقِىقَياقَعلِق(:ق»طالبسبى)اا قلعلىقبنق ي  َهقَاْلقَز قسلل  دِهقق،قِإن  قِإَلدىقسلل  َحدب 

َ
قأ ٍِ يَند ِنقسْلِعَِلداَدقِبِه ي  َه قَلْمقي  ٍِ يَن ِبِه

                                                           

، 144ص ق، 1443، تهران، مکتبة االسالمیه، طالبمناقب علی بن ابیمغازلی، ابنعلی بن محمد . 1
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داد فرمود: ای علی! خدای متعال تو را به زینتی آرایش  به علی ؛ یعنی پیغمبر1...«قِتْنَها
تار از آن، آرایاش ناداده اسات. آن ای از بندگان خود را به زینتی بهتر و محبوبکه هیچ بنده

قفِق»زینت چیست؟  ای کاه رغبتی به دنیا؛ یعنای باه ظاواهر فریبناده؛ زهد و بی«سلِلْنَياىقسلِهْهل 
آبااد  داده است. دنیا، معنایش برد، زینتی است که خداوند به علیها لذت میانسان از آن

هاای الهای مازین کردن دنیا نیست. معنایش این نیست که دنیا را آباد کنند، زمین را با زینت
خود پیشتاز این راه بود. دنیاا یعنای  امیرالمؤمنینکنند و بندگان خدا را برخوردار کنند؛ که 

و مرکاب و یاا در ک و پوشااک اینکه من و شما از آنچه که در زمین وجود دارد چه در خاورا
شهوات جنسی برای حظ نفس و لذت خودمان، فراهم آوریم. این، همان دنیایی است که در 

هاای دنیاایی، مجااز و شااید ممادوح داریبارروایات آمده است. البته مقداری از این بهره
اند. پس، ها، همان دنیای بد و خبیثی است که ما را از آن بازداشتهروی در آناست؛ اما زیاده

 است. طالبابیزینت علی بن  زهد در دنیا،

قِتْندَكق»فرماود:  باه علای حدیث چنین است که پیغمبرۀ ادام َندا   َ قَجَعدَ قسلدِلْنَياقَ قن 
 چیز نخواهد برد.ای قرار داده است که از تو هیچخداوند این دنیا را به گونه 2«َشْيئا ق

ندگان سنی اسات است که او هم از نویس« موفق خوارزمی حنفی»روایت دیگر، روایت 
کند و باید آماده ها، دل دوستداران آن بزرگوار را روشن میو کتابی در مناقب دارد. این روایت

، این روایت «موفق»رو آن شخصیت عظیم باشیم. شویم برای اینکه عماًل نه فقط اسما دنباله
قىقِإن قىقَياقَعلِق»فرمود:  امیرالمؤمنینبه  پیغمبرکند که را نقل می

َ
ب قَعأ قَ  قِفيدَكقىقْلا  قَ قَجد   قَعده 

ْعَطاِنيقِخَحاٍ ققَخْاَسق
َ
من از خدای متعال پن  امتیاز در ارتباط با تو خواساتم و خادا هار  3«.َفأ

َهاقَفِإن ق»پن  امتیاز را به من داده و قبول کرده است:  ل    
َ
اقأ ت 

َ
قَعن قىقأ قسِْلَْ    ْنقَنْنَشق 

َ
قأ ه  ْلت 

َ
َضقىقَعأ ْنف 

َ
َفأ

ِعقسلِتق
ْ
سَبقَعْنقَ أ ْنَاقَتِعقىقََ

َ
اول این است که از خادا خواساتم وقتای در قیامات محشاور « .ىَ قأ

                                                           

، عمدة عيون صحاح األخبار فی مناقب إمام األبرار، بطریقیحیی بن حسن ابن؛ 143 ، ح144، ص همان. 1
 .732، ص ق1417تهران، افست، 

 .همان. 2
اکبر غفاری، قم، جامعه تحقیق و تصحیح علی، الخصال، قمی )شیخ صدوق( بابویهابن محمد بن علی. 3
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اق»خیزم، تو در کنار من باشی. خدا این را قبول کرد و به من داد. برمیک شوم و از خامی ت 
َ
َ قأ

قَفِإن ق  ِ اِنَي ْنقَيِقَفنِقىقسلث 
َ
قأ ه  ْلت 

َ
قسْلِايَهسِنقَ قِعْنَلقِكف قىقَعأ ْنَاقَتِعى.قِِ

َ
از خدا خواستم هنگامی که اعماال « أ

ام، تاو سنجند این میزان اسمش در قرآن آمده و من آنجا ایساتادهخالیق را در میزان الهی می
ق»هم در کنار من باشی. خدا این خواسته را هم پذیرفت و به من عطا کرد.  ْلا 

َ
قَفَاأ  ِ اِلَث اقسلث  ت 

َ
َ قأ

ب ق ْنقىقَ 
َ
قأ قَ قَج   دوَنقسْلَفداِئه  َنقىقِلَوسئِققَيْجَعَلَكقَحاِتَ ققَعه  ْفِل   قسْلا  دوب  قَعَلْيدِهقَتْكت   َ ْكَِلد دِهقسِْلَ قسلل  َوقِلدَوسء  َ قه 

ِِق از خدا خواستم لوایی را که بزرگترین لوای الهی در قیامات اسات آن علمای کاه از « .ِباْلَجن 
« سلافل ونقسلفائه نقبالجندِ»ته: تر است و روی آن نوشهای خدا در قیامت برافراشتهعلمۀ هم

 به دست تو بسپارد. این را هم خداوند قبول فرمود.

هاایی اسات و هار گاروه از شود که در قیامات علاماز این قسمت کالم نبوی معلوم می
قَفِإن ق»شوند. ها جمع میخالیق، زیر یکی از این علم  ِ سِبَع  َ اقسل ت 

َ
ْنقَيْادقِقىقَ قأ

َ
قأ ه  ْلت 

َ
ِتدىقَعأ ت 

 
ِتدْنقىقأ

ْعَطانِقىقَحْوِضق
َ
از خدا خواستم که ساقی حوض کوثر تو باشای و خادا ایان را هام « .ىِبَيِلَكقَفأ

قَفِإن ق»قبول کرد.   ِ اقسْلَخاِتَا ت 
َ
ِتدىقَ قأ ت 

 
ْنقَيْجَعَلدَكقَااِئدَلقأ

َ
قأ ه  ْلت 

َ
ْعَطدانِقىقَعدأ

َ
قَفأ ِِ د از خادا « .ىِإَلدىقسْلَجن 

بهشت، تو باشی؛ یعنی تو جلو باشی و امات مان  خواستم که در قیامت، پیشرو امت من به
 پشت سر تو به سوی بهشت روانه شوند. این را هم خدا قبول کرد.

ِذق»طبق این روایت، آخر سر هم فرمود:  ِهقسل  قسلل  قَعلَقىقَ قسْلَ ْال  از اینکاه  پیغمبر« .ِبِهقىقَتن 
خالق هستی سپاسگزاری داده است، از  طالبابیخدا چنین مقامات معنوی را به علی بن 

 کند. واقعًا هیچ مقامی به بلندی این مقام نیست.می

 نگاه به سيمای علىبودن . عبادت 1-7

روایت دیگر کاه ایان روایات از اساناد متاواتره اسات؛ یعنای هماه از طارق مختلاف آن را 
جبال و او  کنم از ابو هریره، و او از معااذ باننقل می« نواربحار األ»اند و من از کرده روایت

قِإَلدى»کند که فرمود: نقل می پیغمبر از  َ َظ .ىقَعِلدقَ ْجدِهققسلن  ۀ نگااه کاردن باه چهار 1«ِعَِلداَد  
ۀ بنادک عنصار معناوی و یاک یا ، عبادت است. چرا؟ چاون علایطالبابی بن علی

م ققَتدْنق»کناد و جازو مایک خالص خداست. چون نگاه به او، انسان را باه خادا نزدیا ك   َ دَذك  قي 
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َهق ه سلل  َيت  ْؤ آید. وجهش معلوم است: چون او معنوی است، لذا نگاه کردن به به حساب می 1«  
م ۀ او، که از مظاهر عبودیت در مقابل پروردگار است، نوعی عبودیت است. بعد، مرحوم عال 

این حدیث را آورده و بیاان کارده « النهايه»کند که وی در اثیر جزری نقل میابن از مجلسی
اثیر، چنین گفته است که: عبادت است. ابن طالبابیت که چرا نگاه کردن به علی بن اس
قكانقسذسقبَزقاا قسلناسق قإلهقسّ قسللهقتاقسشَفقهذسقسلفتى.»  طالابابیوقتی علی بان « سنقعلّيا 

چقادر شاریف  «ال إلاه اال  اللاه!»گفتناد: شد، مردم با دیدن او میدر مقابل مردم ظاهر می
 ق»چقدر کریم و بزرگوار است این جوان! «  قإلهقسّ قسللهقتاقسكَمقهذسقسلفتى.»این جوان!  است
 قإلهقسّ قسللدهقتداقسشدجذقهدذسق»چقدر دانشمند است این جوان! « سللهقتاقسعلمقهذسقسلفتى.قإلهقسّ ق
 گوید وقتی مردم باه علایاثیر میابن چقدر شجاع است این جوان! خالصه اینکه، 2«سلفتى.

ر تهلیل میمی طالبابیبن  ر در مکر  گفتند نگریستند، از بس صفات او برجسته بود، مکر 
مجلسی ایان بیاان عالمه کردند. از این جهت، نگاه کردن به او عبادت است. و ذکر خدا می

سالب  طالابابیفضایلت را از علای بان ک اثیر خواست یگوید: ابنقبول ندارد و می را
عباادت باشاد. ایان را  طالابابیکردن به او، به خاطر خود علای بان که خود نگاه  کند؛

 طالبابیخواست سلب کند. اما چند فضیلت دیگر را، من حیث ال یشعر، برای علی بن 
 اثبات کرد!

 . جامع فضائل انبياء1-8

باه جمعای از  نقال شاده اسات دیادم کاه پیغمبار اکارم غیر شیعه در روایتی که از طرق
قِإَلى» رمودند:اصحابشان ف ََ ْنقَيْنظ 

َ
َ سَدقأ

َ
وٍحقفِققِعْلِاِهقىقفِققآَدَمققَتْنقأ سِهيَمقِفدىقَ قِإَلىقن  ََ قَ قِإَلدىقِإْبد ىقَنْقَوسه 

وَعىقفِق قِإَلدىقَعِلدىقَهْيَِلِتِهقَ قِإَلىقِعيَاىقفِقىقِحْلِاِهقَ قِإَلىقت  َْ یعنای  3؛«طالدبسبىْبدِنقىقِعَِلاَدِنِهقَفْلَيْنظ 
ها»گوید: می که قرآن« علم آدم» ل  َمقآَدَمقسِْلَْعااَءقك  هاا و هاا و ناامنشاانهۀ ( هما31)بقره:  «َعل 

که قرآن تعریف « حلم ابراهیم»معارف آفرینش را، خدای متعال به حضرت آدم تعلیم داد یا 

                                                           

 .743، ص 1 ج، همان. 1
 .134، ص 33 ج، همان. 2
 .33، ص 33ج ، همان. 3



     /  11فضائ، اميرالمؤمنين

ق»کند: می ِنيب  قت  سه    
َ
قأ َسِهيَمقَلَ ِليم  قِإْب ت کاه قادرت و عظما« هیبت موسای»( یا 24)هود:  «ِإن 

د در « عبادت عیسی»فرعونی در مقابل آن هیچ و پوچ بود، یا  که مظهر زهد و اخالص و تعب 
مقابل پروردگار بود ... و در بعضی از روایاات دیگار، کاه بااز از طارق غیار شایعه اسات، 

های انبیاا، و از این قبیل نشانه« زهد یحیی بن زکریا»چیزهایی هم اضافه شده است به اینکه 
 دانیم، جمع شده است.او میۀ رو و شیعانسان بزرگ و واالیی که ما خود را دنبالههمه در این 

اقیانوس بیکرانی است که از هر طارف وارد ک است؛ ی طالبابی بن این فضائل علی
هاایی کاه بشویم، از معنویات، از خصال روحی، از توجهات الهی و معنوی، از آن خصلت

هاای ا برخوردار نیستند، از روش اجتمااعی، از خصالتهجز بندگان شایسته و صالح از آن
را ماورد  امیرالماؤمنین امور کشاور، از هار طارفۀ خانوادگی، از برخورد با ضعفا، از ادار

کند و هر چاه یبینیم؛ چیزهایی که چشم انسان را خیره میها ممالحظه قرار بدهیم، شگفتی
بت به شخصیت واالی این عظیم بشریت گذرد، نسیبیند، زمان بیشتر میهم انسان بیشتر م

ماءعظیم»  1شود.یبزرگ بزرگان، انسان بیشتر خاضع م« الُعظ 
 گوید کاه دوساتانیمعروف که او م احمد نحوی  بنای معروف است از خلیلجملهک ی

را نگفتناد و  امیرالماؤمنین در طول مدتی برابر چند قرن از ترسشان مدایح امیرالمؤمنین
در طاول  امیرالمؤمنین را و فضائل او را و دشمنان امیرالمؤمنین شتند مدحمکتوم نگهدا

ق»را مکتاوم نگهداشاتند از روی بغاض و عداوتشاان؛  امیرالمؤمنین چند قرن مدایح ََ َفَظهد
قسلخاِفَقيَنق ؛ یکای از روی ؛ دو تا کتمان نسبت باه مادایح امیرالماؤمنین«تاَبيَنقَهَذيِنقتاقَتََلَ

بروز کارد  امیرالمؤمنین بغض، اما میان این دو کتمان آن قدر از فضائلترس یکی از روی 
 که سرتاسر عالم را و میان مشرق و مغرب را گرفت.

 . گوهری ماندگار1-8

بر روی منبرها او را لعن و همه جای دنیای اسالم علیاه  صد سال بهک امیرالمؤمنینی که نزدی
هایش سااختند و باه حدیث جعلی علیه او و حرفای که هزاران او بدگویی کردند؛ آن یگانه

                                                           

، دسترسااای در: 3/7/1343هاااای نمااااز جمعاااۀ تهاااران، در خطباااه ای. بیاناااات اماااام خامناااه1
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های طوالنی، خود را بازار  افکار عرضه کردند، چنین بود که توانست بعد از گذشت این سال
از زیر بار اوهام و خرافات بیرون آورد و قامت رسایش را در مقابل تاریخ نگه دارد. گاوهری 

کناد و ل و الی، او را آلاوده نمایو زبالاه و گاک ماند. خار و خاشااست که می مثل علی
ل هم بیندازناد، المااس اسات و بااالخره کاهد. اگر قطعهجوهرش را نمی ای الماس را در گ 

خود را نشان خواهد داد. باید این چنین جوهر پیدا کرد. هر فرد مسالمان بایاد ایان مشاعل 
 حیات ببیند و به سمت آن حرکت کند.ۀ عظیم را بر باالی قل  

 در ميان دوست و دشمن . محبوب1-8

، هیچ اسالمی هایهای معروف جهان و به طور خاص در میان شخصیتشاید در بین چهره
ی خود پیامبر اسالم ا شخصیتی را نتوانیم پیدا کنیم هاا و پیاروان کاه در میاان ملات ا حت 

نگاه  محبوب باشد. شما وقتی امیرالمؤمنین های گوناگون، به قدرادیان مختلف و در زمان
ت عادل او، کنید، میمی بینید در همان زمان خود  این بزرگوار، کاه شمشایر عادالت و شاد 
د و روحدل دشمنی  بزرگی علیه او باه ۀ کرد و جبههای خودخواه را از خود بیزار میهای متمر 

ی دشمنانش هم وقتی به اعماق روح خود مراجعه میوجود می کردند، نسبت به آن آورد، حت 
 کردند.همراه با تعظیم و تکریم و محبتی را احساس میۀ ار، عقیدبزرگو

ی کساانی کاه باه  ا داشته؛ اما بیشترین ستایشگران را هم ان را علیبیشترین دشمن حت 
ران بزرگ ا دین و راه او اعتقادی نداشتند اعم از مسلمان  ا آن بزرگوار داشته است. یعنی متفک 

کنناد. اگار باه اباراز ارادت مای امیرالماؤمنین نسبت باه را که نگاه کنید، ا و غیر مسلمان
بینید که اند، نگاه کنید، میهای خود، تالش و قیام کردهقهرمانان بزرگ، کسانی که برای ملت

ها عزیز و گرامی است. باه شاعرا و ادباا و هنرمنادان و انساان در نظر آن امیرالمؤمنین نام
دارناد. را گرامای مای امیرالماؤمنین بینید که اسامکنید، بازهم میدوستان هم که نگاه می

که تاریخ اسالم را مطالعه کرده و اسام علای و  ا جوان و پیر، عالم و عامی ا خالصه هرکس
س محبت و ، احساامیرالمؤمنینبه گوش او رسیده است، نسبت به  امیرالمؤمنین احوال

 کند.شیفتگی و ارادت می
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ات ایان ک است. شاید ی امیرالمؤمنین خصوصیتهای اسالمی، این در بین چهره عل 
های مختلف عمر و در شرایط و اوضاع مختلف، هرجا که قرار باشد که این بزرگوار، در دوره

 وجود خود را به بهترین وجهی در راه اهداف عالیه خرج کرد.ۀ گرفت، هم
ه ا امیرالمؤمنین زبیر معروف بودند به دشمنی باآل حتی در جنگ جمل زبیر، بنعبدالل 

جناگ باا ۀ کارد باه ادامایای معرفی شد که پادرش زبیار را وادار ماچهرهک هم به عنوان ی
 نساابت بااه ا هااامگاار بعضاای از آن ا زبیاار غالباااً  خاناادان ؛ بعاادها هاامامیرالمااؤمنین
ک کردند؛ در ایان خاانواده یایبا چشم خصومت و بغض و حسادت نگاه م امیرالمؤمنین

ه بن عروة بن زبیر است، از روی جوانی یجوانی که پسر عب روز در حضور پدر خاود ک دالل 
ت ارادتی  امیرالمؤمنین که خودش هم نسبت بهشد؛ پدر با این امیرالمؤمنین مشغول مذم 

گاه ۀ یا بگوییم محبتی نداشت، اما دید این جوان خام و ناپخت خودش را خوب است قدری آ
ن نامی ینم تجرئصی؛ آن روزها کسی کند؛ در محیط خلوت خانه به طور خصو ل  کرد در ع 

چیزی را من به تو بگویم و او ک نیکی ببرد؛ به پسرش گفت: پسرجان، یبه امیرالمؤمنین از
کنی که دین ساخته باشد، به وجود آورده باشاد و دنیاا و یاین است که هیچ چیزی را پیدا نم

نایی که دین مادست دنیاطلبان بتواند آن را ویران کند؛ ممکن نیس ساازد، ایان بناایی یت؛ ب 
قَلْمقَنِْلِنققِسّنقسلِلنيا»دنیاطلبان قابل ویران شدن باشد. ۀ وسیلنیست که به قسلدّلين  قإّ قَهّلَته   1«.شيئا 

گماان دیان در مقاام عکس؛ هر چیزی که دست دنیاطلبان آن را به وجاود بیااورد، بایاما به
جاور د، آن را از باین خواهاد بارد؛ اماا عکساش ایانبا او اگر قرار بگیرک برخورد و اصطکا

توانند آن را از بین ببرند؛ بعاد وارد اصال یها نمنیست؛ اگر دین چیزی را ساخت، دنیاطلب
امیه که آن روزها ای از بنیآن سلسله ا مروانمطلب شد؛ گفتش که تو نگاه کن، ببین این بنی

مروان چطاور بار روی منبرهاا و در ن بنیگفت ببین ای ا کردندیاسالم حکومت مۀ بر جامع
، نساابت بااه اقطااار دنیااای تحاات نفااوذ خودشااان نساابت بااه امیرالمااؤمنینۀ هماا
کنناد، هار یکنند، ظاهر میکنند و عیوب او را آشکار میجویی معیب ،طالبابیبنعلی

 گویناد،یهاا بیشاتر ماگویناد، اماا هار چاه آنیما علایۀ آیاد درباارچه به دهنشان می
                                                           

 .433ق، ص 1414دار الثقافة، ، ، قمیاألمالطوسی،  محمد بن حسن .1
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رتر و در بین مردم محبوبچهره رالمؤمنینامی قَكيدَ ق»شود. یتر ماش منو  قإَلدىقَعلدىي ََ أَلدْمقَند
دااِءق قإَلدىقسلا  دذ  َنقِبناِصديِتِهقَ ْفعدا  دِهقَ قسلّلدِهقَلَكأّناداقيأخ  َْ سنقِتدْنقَعيِِلدِهقَ قَذت  وقَت قَبن   َ ظِه کاه این 1«.ن 

دهاد؛ گاویی کاه یتعال اثر عکس مکه خدای مگویند، مثل اینیرا م مروان عیب علیبنی
دهناد از یرا قارار ما برند و در کرسی آسمان علاییکنند و به آسمان میرا بلند م علی

ی هااها و شخصایترود؛ اما ُمردهیگویند، باالتر میرفعت و شأن؛ هر چه بیشتر عیبش را م
کنند؛ هار یبزرگ م، با تشکیل محافل و مجالس مدح و ثنا مروان با نام نیکخودشان را بنی

ای، مردهۀ الشک که یگویند، مثل اینیچه بیشتر از گذشتگان خودشان و مردگان خودشان م
نشان بیشتر دنیا را میای را هی بیشتر باد مجیفهک ی ف  ع  وَنقِبهق»گیرد. یکنند؛ ت  َ قتاقَنَىقتاقيْنِلب 

ااقيكِشق قَ قسللِهقَلكأن  َِ مقِتنقسلَتأبيِنقَ قسْلَالي
این چیزی است که دشمن  2«.فوَنقِبهقَعنقسْلِجيدِ قَتْوناه 

داشاتند  امیرالماؤمنین ای که بناای بار بغاض و حساادت باه، آن خانوادهامیرالمؤمنین
 گفتند.جور میاین

من علای را دشامن »نزد عبدالله بن عمر رفت و گفت:  روایت ]دیگری[ است که مردی
ای با علی ندارند، خواسات نواده چندان میانهدانست آن خاشاید از آنجایی که می« دارم.می

قعدابقِقتدنقعدوسبقهق»مثاًل خودشیرینی کند. عبدالله بن عمر گفت:  سبغضكقسلله.قسنِلغضق جدا 
ای از کنی که ساابقه؛ خدا تو را دشمن بدارد! آیا با مردی دشمنی می«خيَقتنقسلّلنياق قتاقفيهدا

 ایاان، آن 3از همااه دنیااا و مافیهاساات؟ سااوابق او معااادل بااا همااه دنیااا و مااا فیهااا و بهتاار
هاا بزرگ است. این، آن علی  درخشان تااریخ اسات؛ خورشایدی کاه قارن امیرالمؤمنین

 تر شده است.درخشیده و روز به روز درخشان

                                                           

 .همانر.ک.  .1
ا فان الدین لم یبن شیئًا »در امالی محمد بن حسن طوسی این طور آمده است:  .2 نقص علی  یا ُبنی ال ت 

ه لهجوا بسب  علی بن  ُه الدین. یا بنی  ان  بنی امی  ُه، و ان الدنیا لم تبن شیئًا اال  هدم  فاستطاعت الدنیا أن تهدم 
هم فی مجالسهم و لع طالبابی ًا، و ان  د  ماء  م  ه بضبعیه الی الس  ما یأخذون و الل  نوه علی منابرهم، فکان 

ما یکشفون منهم عن انتن  من بطون الجیف، فأنهاک عن  هم، فکان  هم من قوم  لهجوا بتقریظ ذویهم و أوائل 
ه   ب   (.433، ص همان« )س 

 .723ق، ص 1474، جامعه مدرسینقم، ، الدر النظيم فی مناقب األئمة اللهاميم، ی. یوسف بن حاتم شام3
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 . اقيانوس بيکران1-3

 عباس به زبان آماد.ابن ، به مناسبتی نام آن بزرگوار در محضرامیرالمؤمنینبعد از شهادت 
بِق»باس گفت: عابن

َ
َعَفاْهقَعَلىقأ

َ
قَ قَ قَجَادَذقَ قَ قىقَ سقأ ََ َ قَ قَ قَاح  قَ قَ قَبل  ََ ِهقَتاقَغي  سْلَ َاِنقَتَضىقَ قسلل 
َهق قسلل  قِإ   ََ چیزی جمع نکرد. برای خودش هیچ کاار ماادی نکارد.  برای خودش 1؛«َتَنَذقَ قَ قآَث

رها، قصدش خدا بود. هدف او فقط و فقط کسب کاۀ چیزی را مگر خدا ترجیح نداد. در هم
َِق»ۀ شریفۀ مصداق آی امیرالمؤمنین رضایت خدا بود. داِسقَتدْنقَيْشد قسْبِتغداَءقىقَ قِتدَنقسلن  َنْفَاده 

قِباْلِعِلادِق ف  قَ ؤ  ه  ِهقَ قسلل  ضاِ قسلل  َْ ِهقَلَقْلقَكاَندِاق»عباس گفت: ابن (، است. بعد،742)بقره:  «َت َ قسلل 
قفِقسلِلْنيَق ْهَوَنقَعَلْيِهقِتْنقِشْاِذقَنْعِلِهقَلْيث 

َ
قفِقىقاقأ  َ هاای آن، در چشام ی؛ و خوش«سْلَاَجاِلِسقىقسْلَوَغاقَبْ 

؛ در میدان جناگ، شایر درناده «ليثقفىقسلوغى»تر از بند کفش او بود. تر و سبکاو کوچک
ق»دریا بود. که جای گفتگو و افاده و علم و معرفت بود، ؛ وقتی«ب َقفىقسلاجالس»بود.  قَحِكيم 

َكَااِءقىقفِق ها، کسی که حکمات را شدند، در میان آناگر حکمای عالم جایی جمع می 2؛«سْل  
 بود. باید از او بیاموزند، علی

                                                           

، 1324، کتابچی، تهرانای، ترجمۀ محمدباقر کمره، یاألمال، قمی )شیخ صدوق( بابویهابنمحمد بن علی . 1
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 . ایمان اميرالمؤمنين7-1

 . اولين مؤمن به پيامبر اعظم3-1-1
ۀ ، باود هما بیاورد، اول مؤمن به نبی  اکرم خواست ایمان[ میامیرالمؤمنینکه ]آن وقتی

هاا کسانی که در آن جامعه بودند؛ به این حقیقت کافر بودند؛ اما او به کفر و انکار و عناد آن
ه جمع کردناد و  ، پیامبر بزرگوار«یوم الدار»ۀ اعتنایی نکرد. در واقع بزرگان عرب را در مک 

ها عرضه کردند و فرمودند که هرکس امروز اول نفر ایمان را بپذیرد، او وصی و را بر آن اسالم
کاس از کفاار و امیر پس از من خواهد بود. ایان معناا را بار دیگاران عرضاه کردناد و هایچ

کاه کاودکی  امیرالماؤمنین قریشیانی که بودند، حاضر نشد این دعوت را قبول کند؛ ولای
هم از او قبول فرمودند هم ایماانش را،  شد و قبول کرد و رسول اکرم ساله بود، بلندسیزده

گفتند که پسرت را بر  طالبابیهم نفر دوم شدنش را که کفار برگشتند به صورت استهزاء به 
 تو امیر کرد! این اولین قدم بود.

 . ايمان آشکار3-1-2
ت، جاز هماان چناد روز که در طول مدت سیزده سال بعث است مؤمنی ، آنامیرالمؤمنین

ل، هرگز ایمانش مخفی نبود. دیگر مسلمانان، چند سال ایمان مخفای داشاتند؛ اماا هماه  او 
ل ایمان آورده است.می  دانستند که علی از او 

 . بر بتى سر تسليم فرود نياورد3-1-3
شصت و سه سال از خدا عمر گرفت، از این شصت و سه سال، پنجاه  طالبابی ابن علی  
سال، تقریبًا با اعتقاد به اسالم و ایمان اسالمی مشخص و روشان گذشات. قبال از آن  و سه

چه جاندار و چاه  اهرگز غیر خدا را عبادت نکرده بود و هرگز در مقابل هیچ بتی  هم علی
 عباس نقل شده است:ابن سر تسلیم فرود نیاورده بود. از اجان بی

ِهقَتاقِتْنقَعِْلٍلقآَتَنقِبالل ق قِلَاْنقَنداَبقِتدْنقِعَِلداَدِ قَ قسلل  و   َوقسْلَغف  َنَمقَفَقاَ قَ قه  قَ قَاْلقَعَِلَلقسلح  ِهقِإ  
قَعلِق وَنقَعَِلَلقَصَنااقطالبسبىْبَنقىقسِْلَْصَناِمقِإ   ْنقَيك 

َ
قأ َِ ِهقِتْنقَغْي

قآَتَنقِبالل  ه  ق.َفِإن 
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آورد، بتالى را  را اجابت كرد و ايمالان به خدا سوگند ىركسى كه دعوت رسول خدا

كه به خالدا ايمالان آورد بالدون اينکاله بتالى را  طالبابى پرستيده بود مگر على بن

 1پرستيده باشد.

 هاترين ايمان. با فضيلت3-1-4
ها است. ایمان در غربت، در تنهایی، اولین ترین ایمانوار در شمار با فضیلتایمان این بزرگ

 فرمود: کردند. رسول خدامی ایمان، ایمان در هنگامی که همه تکذیب
اَقققِإَنق ِل  َتِمققع  قَعْيٍنقَعلِققسِْل  َِ َف َْ َ  سقَط قَلْمقَيْكف   ِ قىقَثَاَث ققطالبقىبِقسَقْبن  ِتن  ْْ د قَياِعيَنقَ قت  َ قَصاِحب 

وَنقَ قَعلِق يق  ل  قسلح  م  َعْوَنقَفه  َْ ْمقىقآِ قِف ه  ْفَضل 
َ
ق.أ

انالد؛ خالدا كفالر نورزيالدهچشم برىم زدن به ىا سه تن ىستند كه يک پيشروان امت

نق، شالده اسالت « يس»طالب، صاحب ياسين كه داستان آن در سورۀ ابىابن على

يق ىسالالتند و علالالى بافضالاليلتفرعالالون. ايالالن و مالالؤمن آل  ىالالاتالالرين آنسالاله تالالن صالالدت

 2باشد.مى

 خالئق . برتر از ايمان همۀ3-1-5
 وجاود اعماق در هعقیدک ی و ایمانک ی فکر،ک ی یعنی بود؛ مؤمن انسانی ،امیرالمؤمنین

 :گویدمی عرب شاعر. بود راسخ او
قاددفدخقادتقهدندتقو دقدسلق قلدّاقدد دتقققققققققققاددنددلقا دداقلددقدلقهدلّقدالدبقلددهددسش
قسلاااءقحّ ققتنق قس   قعكنقتّانققققققققققققدددلدخدسلقذدديدادجقاندادسيقسّنققوددل
قادد فقادتقّىقددلددعقانداددايدبقىددوفديقققققققققققىدكدلقهسندتيقِدّفقدكقىددفق دعدجددي
 در را امیرالماؤمنین ایمان و بگذارند ترازوۀ کف  ک ی در را خالیقۀ هم ایمان اگر]یعنی[ 

ِشدَ ق»فرماید: خود او می .شد نخواهد علی ایمان وزنهم باز دیگر؛ۀ کف   قَتداققَلدْوقك  سْلِغَطداء 
ق س بااری تعاالی،  ا فتد و من غیب راغیب براۀ یعنی اگر پرد 3؛«َيِقينا ققسْزَدْد   یعنای ذات مقاد 

                                                           

؛ 292، ص 1ج ق، 1323 عالمه، ،قم، طالبأبیمناقب آلشهرآشوب مازندرانی، ابن محمد بن علی. 1
 .232، ص 33، ج مانهمحمدباقر مجلسی، 

 .4، ص 7 ، جهمانشهرآشوب مازندرانی، . محمد بن علی ابن2
 .33، ص همان. 3
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م و هم باا  ا انادآنچه ادیان از غیب و ملکوت این عالم بیاان کاردهۀ فرشتگان، بهشت، جهن 
 همین چشم ظاهر ببینم، یقین من از آنچه هست، بیشتر نخواهد شد.

 . ايمان تمام و کامل3-1-6
 کردناد و چاهیزندگی م پیغمبرۀ یر سایها که در اطراف مدینه بودند و زکفار، چه آنۀ هم
با یکادیگر همدسات شادند، گفتناد پروریدند یرا در دل م پیغمبرۀ که در مکه کینها آن

در  ید کار اسالم و نظام اسالمی را یکسره کنیم، به طرف مدینه هجوم آوردند. پیغمباربیای
را خندق بکنند. وقتای خاود  آن هوای گرم و با دهان روزه به مسلمانان فرمود تا اطراف مدینه

بر  با یارانش کلنگ در دست، به حفر خندق مشغول بودند، تیزی کلنگ پیغمبر پیغمبر
ریازان کناان و عارقبه اصحابش کاه تاالش سنگی فرود آمد و برقی از آن جست. پیغمبر

های کسری را دیدم که به دست شما گشاوده مشغول تالش بودند گفت: من در این برق کاخ
باه  اهد شد. وقتی کلنگ دیگر بر آن سنگ سخت فرود آمد، برقی جستن کرد. پیغمبرخو

شاما قارار خواهاد ۀ های قیصر را دیدم که در قبضیارانش فرمود من در روشنی این برق کاخ
که در این جنگ پیروز شدید، نوبت تهاجم س از آنشما پ :به یارانش فرمود گرفت. پیغمبر

به شما حملاه آوردناد، از اماروز باه بعاد ها آن رسد. اگر تا امروزیها فرا مشما به ابرقدرت
ها از خودشان دفاع کنند ببینیم چگونه دفاع خواهناد شماست. بگذار ابرقدرتۀ نوبت حمل

ۀ یعنی جنگی که هما ا کرد! در میدان جنگ خندق که به نام جنگ احزاب نیز معروف است
وقتای سارباز  ا تا اسالم را باه زاناو درآورناد های کافر در آن دست به دست هم دادندگروه

فرماود:  عبادود وارد شاد، پیغمبار بان به میدان عمار طالبابی بن شجاع اسالم علی
عبدود متمرکز کردند،  بن نیروی خود را در عمرۀ کفار هم «بَزقس ياانقكلهقسلىقسلكفَقكله ال»

د کاه شکسات حکومات اساالمی اندیشاییاو را به میدان اسالم فرستادند و او با غرورش م
و خاون ک او را در خاا امیرالمؤمنین مؤمن  اسالم یعنیۀ دست اوست. اما نیروی رزمندبه

هاا نفاوذ ابرقادرتۀ ای که نظام اساالمی را باه ساوی منطقاجا بود که دروازهغلتاند و همان
عبدود  بن نیروهای دست به دست هم داده منهدم شدند. وقتی عمرۀ گشود، باز شد. همیم
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یده بودند. فتوحات اساالم و خون غلتک و خون غلتید، در حقیقت کفار همه به خاک به خا
 1آغاز شد.

قَ ق»کنید: یاحزاب مشاهده مۀ لذا در سور ده  وسقهذسقتاقَ َعَلَناقسلل  وَنقسِْلَْحهسَبقاال  ِتن  ْْ قسْلا 
َ
اقَ أ َ قَلا 

قَ قتاقزسدَق ه  ول  قَ قَ ع  ه  قَ قَصَلَققسلل  ه  ول  قَ قَنْاِلياا قَ ع  قِإياانا  ْمقِإ   ۀ احزاب قضای  ۀ قضی   2.(77)احزاب:  «ه 
ی بود. یعنی در مقام مقایسه، اگر بخواهیم جبه امروز دشمن علیه جمهوری اسالمی را ۀ مهم 

کنیاد یشود جنگ احزاب. اماروز خاب مشااهده مایسازی بکنیم، مدر صدر اسالم مشابه
کاران و اهل زور و ظلم و طغیان در سرتاسار ن و جنایتطلبادنیاپرستان و قدرتۀ دیگر؛ هم

اند و حملاه هام های مختلف اقتدار، در مقابل جمهوری اسالمی صف کشیدهعالم، در رده
فااق یجوانب حمله هم مۀ اند و دارند از همکرده ه در جنگ احزاب ات  کنند؛ عین همین قضی 

ت مدینه آن روز شاید به ده هزۀ افتاد. خب هم و ک رسید؛ زن و مرد و کوچایار نفر نمجمعی 
ه و مانند این ه ا ها. احزاببزرگ و بچ  ار و مشرکین مک  از تمام اقاوام موجاود در آن  ا یعنی کف 

شان را انتخاب کردند، ده هزار نفر شدند! حمله کردند باه مدیناه؛ جنگیۀ منطقه، مردان زبد
عی یعام مقتل رویم مدینه، همه رایکوچکی نبود. گفتند مۀ این قضی   کنیم؛ هم خاود آن ماد 
ت را ه را م ا را یعنی پیغمبر ا نبو  نیم، تمام میهم اصحابش را؛ قال قضی  ه را. یک  کنیم قضای 

أب د، ایان جناگ را بیااورد بیارون شیماین بود که وقتی جنگ  )روش( پیغمبر با اینکه د 
ا این حادثاه ایان د، ام  فااق افتااد کاه ک لنااقادر مهیاب و هوشهر و در شهر نمان  و ساریع ات 

ک مجال نکرد نیروهای خودش را ترتیب بدهد و بیاورد آمااده کناد بارای ماثاًل یا پیغمبر
 خنادق بسی   بیرون شهر مدینه، مجبور شد ]ُدور[ شهر مدینه را خندق بزناد کاه باه جناگ

ی بود. خب مؤمنین در مقابل این حادثه قرار گرفۀ معروف است. حادث  ا تند. مردمبسیار مهم 
هاایی دساته آنک دو دسته شادند: یا ا کردندیزندگی م هایی که تحت لواء پیغمبرهمان

ای که من خوانادم، احزاب حدود هفت هشت ده آیه قبل از این آیهۀ هستند که در همین سور
                                                           

، دسترساااااای در: 4/2/1343در نماااااااز جمعااااااۀ تهااااااران،  ای. بیانااااااات امااااااام خامنااااااه1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24582. 

اش به ما وعده دادند و همان است که خدا و فرستادههای دشمن را دیدند گفتند: این و چون مؤمنان دسته. »2
 «ُبرداری آنان نیفزود.اش راست گفتند، و جز بر ایمان و فرمانخدا و فرستاده
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ِذيَنقفِق»نقل شده: ها آن از قول وَنقَ قسل  ناِفق  قسْلا  و   ََقىقَ قِإْذقَيق  وِبِهْمقَت ل  قا  کساانی  (17)احازاب:  «  
به ما راست نگفت، گفات شاما پیاروز  ها گفتند که پیغمبرهایشان مریض بود، اینکه دل

آورناد. یعنای یاأس و آیاد، پادر ماا را درمایوید؛ بفرما! لشکر دشمن آمده و دارد میشیم
ود وجاهاا آن گرایش قلبی پنهان به دشامن درک بینی  در مقابل دشمن و یناامیدی و خودکم

ا عد   ه اینۀ داشت؛ ام  ت بودند گفتند نه، قضی  جوری نیست، این دشمنی را قباًل دیگر که اکثری 
عوامال کفار و ۀ به ما گفته بودند که شما وقتی وارد این میدان شادید، هما خدا و پیغمبر

ده ق»کنند، یاستکبار با شما دشمنی م قَ قَصَلَققسلل  ه  ول  قَ قَ ع  ه  ه ققهذسقتاقَ َعَلَناقسلل  دول  )احازاب:  «َ قَ ع 
به ما گفته بود، هماانی کاه خادا گفتاه باود،  (، درست گفته بودند؛ همانی که پیغمبر77

فاق افتاده؛ یعنی آمدن دشمن و حمل ها را تضعیف اینۀ دشمن، به جای اینکه روحی  ۀ همان ات 
قَ قَنْاِلياا ق»کند،  قِإياانا  ْمقِإ   ن را تقویات کارد؛ تسلیمشاان در (، ایمانشا77)احزاب:  «تاقزسَده 

را نسبت به مواجهه و مقابله تقویات کارد؛ ایان ها آن مقابل خدا را تقویت کرد؛ عزم و جزم
 1خاطر ایمان است.به

 اميرالمؤمنين . اخالص7-1

را جوهر و روح کارهاای خودماان قارار بادهیم؛ کمااینکاه شااید در  ما باید این ]اخالص[
م اخالص جوهر و روح کار آن حضرت بود؛ یعنی کاار را فقاط ه طالبابیزندگی علی بن 

شخصای و نفساانی و ۀ برای رضای خدا و برطبق تکلیف الهی و اسالمی و بدون هیچ انگیز
قریشای صارف نظار ۀ آقازادک یۀ داد. او برای خدا از آسایش محترمانها انجام میامثال این

 ادامه داد. پیامبر کرد و در طول سیزده سال، مبارزات خود را در کنار

 . خوابيدن در بستر پيامبر3-2-1
ه به  در شبی که رسول اکرم پیامبرو بعد هم ماجرای خوابیدن آن بزرگوار در جای  از مک 

ۀ ، از جملاپیاامبردر جاای  امیرالماؤمنین طرف مدینه هجرت کردناد. ایان خوابیادن
انساان ک ترین فداکاری است که ییابد که بزرگکارهایی است که اگر کسی تدبر بکند، درمی

                                                           

، دسترساااای در: 17/4/1334در دیاااادار جمعاااای از دانشااااجویان،  ای. بیانااااات امااااام خامنااااه1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=1395. 
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تواند از خود نشان بدهد؛ یعنی به طور قاطع تسلیم مارگ شادن. شاب تاریاش، دشامن می
کاه در ایان بساتر بایاد  پیاامبردر پشت دیوارها و عازم بر قتل ۀ مسلح و خشمگین و آماد

خوابم، عرض کرد که اگر من در جای تو ب پیامبرآن شب به  امیرالمؤمنینخوابیده باشد. 
 خوابم.سالمت خواهی جست؟ فرمود: بله. عرض کرد: پس میتو به

مسیحی که از دین ما خارج هستند و با رؤیت اسالمی و شایعی ۀ کسانی مثل آن نویسند
باا ۀ فقط قابل مقایسا امیرالمؤمنین گویند که این کارکنند، مینگاه نمی امیرالمؤمنین به

ک ه، به دست خود جاام زهار را نوشاید؛ یعنای یاکار سقراط است که برای مصلحت جامع
فداکاری قطعی. اخالص، تنها چیزی بود که در آن شب حااکم باود. کساانی کاه در چناین 
مواردی به فکر خودشان باشند، در فکر این هستند که از موقعیت اساتفاده کنناد؛ اماا او در 

 است. پیامبرهمین لحظه به فکر نجات جان 

 . رضايت الهى3-2-2
از  امیرالماؤمنین که همه به جاز انادکی رفتناد و، در احد آن وقتیپیامبرهای جنگدر 

با عمرو بن عبد ود سارپیچیدند و آن ۀ که همه از مبارزدفاع کرد، در خندق آن وقتی پیامبر
، پیامبرآیات برائت، بعد از رحلت ۀ خیبر، در قضیۀ حضرت مکرر داوطلب شد، در قضی

بعاد از ۀ شاددر ساقیفه، در شاورای تشاکیل پیاامبرشاین بارای در ماجرای انتخاب جان
فقط و فقط رضای الهای را در نظار  امیرالمؤمنین این مواردۀ دوم، در همۀ درگذشت خلیف

ه آن چیزی را که به نفع اسالم و مسلمین بود، انتخااب کارد و  را « خاود»گرفت و خالصًا لل 
در بیسات و پان  ساالی کاه از خالفات دور  که خالفت را قبول کرد،دخالتی نداد. در وقتی

ماند، در همکاریش با خلفا، در کارش برای اسالم، در حضورش در میادان جهااد و کاار و 
های جامعه، و بعد انسانۀ مبارزه و خدمت به نظام اسالمی، در تعلیم مردم، در تربیت و تزکی

ری داشاتند و دارای های مختلاف، کاه هرکادام شاعادر دوران خالفتش در برخورد با جناح
طاالبی ابای بان ، همان علیطالبابیموارد دیگر، علی بن ۀ خصوصیتی بودند، و در هم

 خالص خدا.ۀ گزیند؛ بندکند و برمیانتخاب می پسندد و رسول خدااست که خدا می
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 براى خدا ى. خودنماي3-2-3
شی شجاعانه کرده و فروفقط یک جا مثل یک آدم قهرمان، خودنمایی و جلوه امیرالمؤمنین

رود. سرش را باال گرفته بود، شمشیرش را باه می آن وقتی است که به جنگ عمروبن عبدود
این راه رفتنای اسات  1؛«ِتْشَيِقَهِذهِق»نگاه کرد و گفت:  رفت. پیغمبردست گرفته بود و می

یعنای  دارد.مای رود، در هماه جاا آن را مبغاوضمای که خدا در غیر چنین موردی که او راه
فروشی در مقابل دشامنی کاه اسااس شخصایت و خودنمایی کردن در مقابل دشمن؛ جلوه

ر و غرور است.  هویت او اصاًل تکب 

 . وقف اسالم3-2-4
خواهد و خادا را می است. وقف است برای آنچه پیغمبر اسالم وقف وجودشۀ یعنی هم

ده  ا نگذاشت. در آن ده سالای برای شخص خود هیچ مایه امیرالمؤمنین کند.خشنود می
هر کاری که کرد، برای پیشرفت اساالم باود. اینکاه  امیرالمؤمنین ا سال حیات پیغمبر

تش همین  امیرالمؤمنین و زهراۀ گفتند فاطمبینید میمی و فرزندانشان گرسنه ماندند، عل 
ی، باه کساب توانسات بهتار از هار کاساباست. و اال  این جوان اگر به فکر کاسبی بود، مای

کْند؛ چاهی که مثل گردن اش چاه میبپردازد. این همان علی است که بعدها در دوران پیری
وقت، هنوز دسات و رویاش را از گارد و غباار کاار نُشساته، زد. آنشتر، آب از آن بیرون می

 نوشت!چاه را میۀ نشست و وقف ناممی
 هاا آبااد کارده باود. چارا بایادآن حضرت از این کارها زیاد کرده است. چقدر نخلستان

خادمت  زهاراۀ ، در جاوانی گرسانه بماناد؟ در روایات اسات کاه فاطماامیرالمؤمنین
زردی گرسانگی را در صاورت او  قدر گرسنگی کشیده بود که پیغمباررفت. آن پیغمبر

 امیرالماؤمنین تالشۀ سوخت و برای دخترش دعا فرمود. هم مشاهده کرد؛ دل پیغمبر
 کرد.و برای پیشرفت اسالم بود. آن حضرت برای خودش کاری نمی در راه خدا

                                                           

تحقیق محمدباقر المحمودی، بیروت، مؤسسة االعلمی ، شواهد التنزيل ه بن عبدالله حسکانی،عبیدالل .1
 .17، ص 7 جم، 1324للمطبوعات، 
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ی نکند؛  ت مراقبتی که انسان در اعمال شخصی خود از راه حق هیچ تخط  تقوا؛ یعنی آن شد 
این معنی تقواست. یعنی کاماًل مراقب خود باشد. در دست زدن باه پاول مراقبات کناد؛ در 

هاا هاا مراقبات کناد؛ در طارد کاردنها مراقبت کند؛ در گازینشی انساندست زدن به آبرو
ت مراقبت کند؛ در حرف زدن مراقبت کناد کاه بارخالف حا ق ساخنی نگویاد. یعنای شاد 

 مراقبت.

 . تقوا از گناه3-3-1
هاا یرا نگاه کنید، ُپر است از این مطالاب. حااال متأسافانه در باین بعضا نهج البالغهشما 

 گوناه باود وایان امیرالماؤمنین خواهند بکنند، به اسم اینکهغلطی میمعمول شده که هر 
 دهنااد. بااه چااه دلیاال؟ از کجااا؟کاارد، انجااام ماایایاان طااوری عماال ماای امیرالمااؤمنین
در روایاات فراوانای اسات کاه از آن  امیرالماؤمنین است. نهج البالغهدر  امیرالمؤمنین

گویند علای ایان این چیزهایی که بعضی میبزرگوار و اوالد طاهرینش باقی مانده است. کو 
 نهج البالغهاست. شما  نهج البالغهطور بود، علی آن طور بود!؟ نخیر؛ علی آن است که در 

ل تا آخر نگاه کنید! سرتاپای  تحاریض  بار تقواسات؛ دعاوت باه تقاوا و  نهج البالغهرا از او 
داماانی باد دین خادا کناد. آلاودهۀ تواند اقامپرهیزکاری است. تا انسان پرهیزکار نباشد نمی
به  کند، چه برسدک گذارد انسان حقیقت را دردردی است. آلوده بودن  دل انسان به گناه، نمی

 اینکه دنبال حقیقت حرکت کند.

 . تقوا در سياست3-3-2
مردم و خواسات ماردم ۀ ، برخاسته از ارادامیرالمؤمنینهای حکومت تقوا یکی از شاخصه

ب»است.   امیرالماؤمنین در منطاق ا یعنی از راه غلبه و زور بر مردم حااکم شادنا  «تغل 
دانست، اما کنار نشست، تا وقتی مردم آمدند، اصرار کردند، نیست. بااینکه خود را برحق می

ابرام کردند، شاید گریه کردند، التماس کردند که آقا شما بیا زمام امور ما را در دست بگیار. 
ر مردم را در دست گرفت. خودش گفت که اگر مردم نیاماده بودناد؛ آن وقت آمد و زمام امو

ی مردم نبود، من عالقهاگر مردم اصرار نمی ای به این کار نداشاتم. کردند، اگر این طلب جد 
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طلبای ای نادارد. قادرتجاذبه امیرالمؤمنین قدرت در دست گرفتن و اعمال اقتدار، برای
های نفسانی و هواهای نفساانی خودشاان را خواهش خواهندبرای کسانی جاذبه دارد که می

حاق  اسات. ۀ . او دنبال تکلیف شرعی است؛ دنبال اقاماامیرالمؤمنینارضا کنند، نه برای 
مردم قدرت را به او سپردند، او هم قدرت را گرفت و بعد با اقتدار آن قدرت را نگه داشت. آن 

ساالمی او معارضاه کردناد، هایچ جایی هم که کسانی با قدرت اسالمی او، باا حکومات ا
هینند، باشند! ساابقۀ ای نکرد. صحابمجامله و مالحظه جهااد در راه ۀ پیغمبرند، باشند! موج 

اند و باید در مقابلشاان باا اسالم دارند، داشته باشند! با حکومت حق معارضه و مقابله کرده
از ایان قبیال  رالمؤمنینامی اقتدار ایستاد؛ و ایستاد! این سه جنگ ]جمل، صفین و نهروان[

 حکومت صحیح است.ک یۀ ها شاخصبود. این

 . صداقت و صراحت3-3-3
مظهر تقوا و امانت و هم دارای صدق و صراحت بود. آن بزرگوار بااینکه  ، همامیرالمؤمنین

جمعیت عظیم  چند ده میلیونی آن ک سیاستمدار و رئیس دنیای اسالم بود و تدبیر امور یک ی
ات اساالمی را اداره زمان، با  نبود وسایل امروزی برای ارتباط، بر دوش او بود و جامعاه و ام 

صداقت و صاراحت کناار ۀ شد که از جادموجب این نمی کرد، اما سیاستمداری  علیمی
گفت، به آن معتقد بود و برای او راهنمای عمال ، صادق و صریح بود؛ آنچه میرود. علی

در طول تاریخ مثل ناورافکنی بارای  امیرالمؤمنین گفتارۀ کلمبود. برای این است که کلمه 
 زبدگان و نخبگان فکری عالم درخشیده است.

 . خدمتگزارى مردم3-3-4
افیتک فرمانده و یک رئیس، یک به عنوان ی امیرالمؤمنین وجود  مسئول، مظهر پاکی و شف 

تان تفرعن نفروخت؛ خاود بود. او آسودگی را به خودش راه نداد؛ نسبت به زیردس و صداقت
کاار  ا بدون چشمداشت به دنیا ا خدا و خدمتگزار مردم دانست و مخلصانهۀ را همه جا بند

 کرد.
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ات دستهک ی ات معنوی و ملکوتی  آن بزرگاوار اسات امیرالمؤمنین از خصوصی  ، خصوصی 
ی به فهمیدن تی ها آن که ما حت  هم دسترسی نداریم. آن مقام علمی، آن مقام ناورانی و قدسای 

جوشاید و باه که آن بزرگوار داشت؛ آن حقایقی که درون وجود او و در قلاب ناورانی او مای
هی کاه بار هایی بر زبان مبارکش جاری میصورت حکمت شد؛ آن قرب به خدا و آن ذکرالل 

اکم بود، چیزهایی است که مثل فطرت نوری او، برای کردار او و گفتار او و حاالت او حۀ هم
هاا را از کنایم؛ چاون آنها اعتقاد داریم و افتخار میما به درستی قابل فهم نیست؛ اما به آن

ق شنیدیم.  صادق ُمصد 

 عرفان امام . معنویت و8-1

ر هایی که شخصیت روحی آن بزرگوای، اگر مسائل معنوی و ویژگامیرالمؤمنین در زندگی
از ک و هریا هاست مورد توجه قرار گیرد همچنان کاه شخصایت پیغمبار اکارمقائم به آن
گیرد در آن صورت، ذهن بشر و این ذهنیت مادی، قادر بار مورد توجه قرار می معصومین

ای باه شخصایت معناوی و تصور موقعیت آن بزرگوار هم نخواهد بود. ما فقط از دور اشاره
 کنیم.وار میتی و نورانی آن بزرگملکو

یت ایان تاوانیم شخصااینکاه ماا نمایۀ شود به بهانالبته آن معرفت هم الزم است. نمی
آنان صحبت نشود، تحقیق نشود و گویندگان نگویناد؛ ناه. آن، ۀ باربزرگواران را بشناسیم، در
عاد یاا این جنبه و این بُ ۀ بارش است. لذاست که در روایات هم دربخش فاخری از کل  آفرین

ها و اشاراتی هست که برای اهل نورانیت و ، مطالب و حرفبخش از شخصیت ائمه این
اهل دل، گویاست. منتها ما و امثال بنده، آن رسایی در اندیشه و بینش را در اختیار نداریم که 

، امیرالماؤمنین به آن جذابیت و درخشندگی چشم بدوزیم. آن بخش دیگار از شخصایت
گاه حیاات ماادی ازاتی که ناشی از همین حیات مادی یا جلوهعبارت است از فضایل و امتی

او، مثل علم، تقوا، عبادت، شجاعت، دلساوزی و رحام او نسابت باه ضاعفا و عادل او در 
ۀ هایی شاید درجایهاست. یا مسائلی که نسبت به چنین ویژگیحکومت و از این قبیل ویژگ

هاا را، هار از ایان قبیال. ایانشود؛ مثل فصاحت و بالغت و نثار و شاعر و دو محسوب می
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های متعددی به رویاش عد تدبر کند، بابفکری، به شرط آنکه در این بخش و این بُ صاحب
 گشوده خواهد شد.

 . پرهيز از لقمه حرام8-1

اماام « چهال حادیث»است. البتاه مان ماتن حادیث را از کتااب « ارشاد مفید»روایتی در 
ام. هام تطبیاق کارده« ارشاد»کنم؛ لیکن با میبزرگوارمان که کتاب بسیار خوبی است نقل 

باودیم،  گوید کاه ماا در خادمت اماام صاادقمیکند. راوی روایت را شیخ مفید نقل می
 زباان باه ساتایش ؛ اماام صاادق« قتلحدهقباداقهدوقسهلده»شاد.  امیرالماؤمنین صحبت

د. از جملاه را مادح کار امیرالماؤمنین چنان که مناسب او بود،گشود و آن امیرالمؤمنین
چیزهایی که گفت که این راوی یادش مانده و مثاًل در همان مجلس یا در بیارون آن مجلاس 

هایی که در این حدیث به آن از این فقره هرکدام هاست. من نگاه کردم، دیدمنوشته است این
کناد؛ باه زهاد آن اشااره مای امیرالماؤمنین ُبعد از زنادگیک تکیه شده است، تقریبًا به ی

خاوانیم. ببینیاد؛ طباق ایان ها را مایبزرگوار، عبادت آن بزرگوار و خصوصیاتی که حاال این
 زند.حرف می امیرالمؤمنین در مقام تعریف از روایت، امام صادق

قادّ ققطالبسبى قسلّلهقتاقأك قعلّىقبنق»ای که فرمود، این بود: اولین جمله َستدا  تنقسللنياقح
حرام در دهان نگذاشت؛ یعنای ۀ لقمک تا آخر عمر، ی ؤمنینامیرالم 1؛«حتىقتضىقلاِليله

اجتناب از حرام، اجتناب از مال حرام، اجتناب از دستاورد حرام. البتاه ماراد، حارام واقعای 
است؛ نه آن حرامی که برای آن بزرگوار حکمش هم منجز شده باشد؛ یعنی مشتبه را هام باه 

ن دستورالعمل و سرمشق در عمل و باالتر از آن در ها را به عنوانکرد. ببینید؛ اینک خود نزدی
ادفکر برای ما بیان کرده کنند کاه ماا هم اعتراف می اند. امام صادق و امام باقر و امام سج 

رساد، دیگار واویالسات! طوری زندگی کنیم! حاال نوبت به امثال بنده که میتوانیم ایننمی
طور زندگی کنیم؛ نه، آن زندگی، زندگی این بحث سر  این نیست که من یا شما بخواهیم این

ه را نشان می ه است؛ این قل  ه این است که همه باید به این سمت قل  دهد. معنای نشان دادن قل 
خوانیم کاه حرکت کنند. البته چه کسی هست که به آن باال برسد؟! در همین حدیث هم می

                                                           

 .147، ص 7ج تهران، ، االرشاد محمد بن محمد مفید، .1
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اد َسنقاد قهاداقلّلدهق. »طور زندگی کنمفرمود: من قادر نیستم این امام سج   قتاقعَ قلدهقستد
 ؛ یعنای هار وقاات دو کاار و دو انتخااب در مقاباال« ضدىقس قسخدذقبأشدلهااقعليدهقفددىقدينده

گرفت که هر دو مورد رضای خدا باود ناه اینکاه یکای حارام، یکای قرار می امیرالمؤمنین
ه برای بدن آن یکی را ک حالل باشد؛ نه. هر دو حالل باشد؛ مثاًل هر دو عبادت باشد علی

تار را انتخااب کرد؛ اگار دو غاذای حاالل باود، آن پساتتر بود، آن را انتخاب میاو سخت
کارد؛ اگار دو کاار جاایز باود، آن تر را انتخاب میکرد؛ اگر دو لباس جایز بود، آن پستمی

معمولی نیست که حرف بزند. طباق ۀ گویندک گزید. ببینید؛ این صحبت یتر را برمیسخت
گیاری گوید؛ یعنی دقیق است. ببینید این سختاست که می ، این امام صادقاین حدیث

عات دنیوی، چه قدر مهم  است!  بر خود در زندگی دنیا و در تمت 

 . مورد اعتماد رسول خدا8-7

ای بارای ۀ ل؛ هار وقات مسائ«نازلِقادّ قسّ قدعداهقفقلتدهقثقدِقبدهقاقبَعو قسلله قتاقنهل» مهم 
انداخت؛ به خاطر اینکاه باه او کرد و جلو میاو را صدا می یامبرپآمد، پیش می پیامبر

اًل خوب عمل میاعتماد داشت و می کند؛ ثانیًا از کار سخت سارپیچی نادارد؛ دانست که او 
مخفیانه از  پیامبرآن شبی که « لیلة المبیت»مجاهدت در راه خداست. مثاًل در ۀ ثالثًا آماد

ه به مدینه آمد ی را جلاو  علای پیاامبرخوابیاد. د آنجا در آن رختخواب مینفر بایک مک 
اساسای ۀ لفرستاد. در کارهای مهم هر مسئمی را جلو امیرالمؤمنین ها،انداخت. در جنگ

ی که پیش می ؛ چاون اطمیناان داشات و «ثقاة باه»اناداخت: را جلو مای آمد علیو مهم 
د کرد. ببینید؛ صحبت  این نیست لرزد و خوب عمل خواهگردد؛ نمیدانست که او برنمیمی

عا کنیم که میکه امثال بنده آدم طاوری عمال کنایم؛ ناه. خواهیم اینهای حقیر و ضعیف اد 
 ه ما باید در این جهت حرکت کنیم.صحبت  این است ک

 . پيرِو محِض پيامبر8-8

ش باید این خاط باشاد و هرچاه بتواناد، جلاو بارود. انسان  مسلمان  پیرو  علی بعاد ، خط 
ات طاقات ؛ هیچ«تنقهذهقسِلتِقغيَهقا ق عو قسلله قتاقسطاققسحلقع»فرمود:  کس از ایان ام 

در هماه جاا  پیاامبرعمل کند، مگار او. او باود کاه مثال  پیامبراین را نداشت که مثل 
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و پا جای پاای آن حضارت حرکات  پیامبرتوانست به دنبال کس دیگر نمیرفت. هیچمی
 کند.

 رجا. اهل خوف و 8-8

ایان کارهاای بازرگ و ۀ ؛ باا هما« قسنقكانقليعا قعا ق ج قكدانق جهدهقبدينقسلجندِق قسلندا »
باود، ک انسان بین خوف و رجا بود؛ از خادا ترساناک خداپسند و مؤمنانه، رفتار او، رفتار ی

م قرار داده ه او را بین بهشت و جهن  طارف ک بیناد، در یاطرف بهشت را مایک اند؛ در یکأن 
م را می این جمله این است که به این ۀ خالص «.يَجوقثوسبقهذهق قيخافقعقابقهذه»بیند. جهن 

شد. ماا حااال دو رکعات همه مجاهدت، به این همه انفاق، به این همه عبادت، مغرور نمی
شاویم کاه بلاه بریزیم فورًا مغرور میک نافله و چند جمله دعا که بخوانیم و اگر دو قطره اش

ین شدهاین منم طاووس »دیگر:  با این انبوه عمال صاالح، مغارور  امیرالمؤمنین اما«! علی 
 شد.نمی

 . انفاق و ایثار8-8

تادری ، هازار غاالم و کنیاز را کاه از ماال شخصای ه؛ با« قلقلقسعتققتنقتالهقسل قتالدوك»
؛ برای اینکه رضاای خادا را «فىقطلبق جهقسللهق قسلنجا قتنقسلنا »خریده بود، آزاد کرد؛  خود

م خاود را دور کناد. جلب نما ؛ ایان «تاداقكدلقبيليدهق ق شدَقتندهقجِلينده»ید و از آتش جهان 
طبق این روایت  هایی نبود که مفت گیرش آمده باشد. امام صادقداد، پولهایی که میپول
دست آورده باود. ؛ با کد  یمین و عرق جبین و با کار سخت، پول به«تااقكلقبيليه»گوید: می

چه در زمان فترت بیست و پن  ساال، چاه در زماان خالفات کاه از ، پیامبرچه در زمان 
کارد آن در زماان خالفات هام کاار مای امیرالماؤمنین شود کاهبعضی از آثار فهمیده می

ند و پول در مینمود، قنات میکرد؛ مزرعه آباد میحضرت کار می هاا را در آورد و این پولک 
ب بردهراه خدا انفاق می طاور رده را ایانکارد؛ هازار باخرید و آزاد میمی کرد. از جمله مرت 
 خرید و آزاد کرد.
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 زیستى. ساده8-3

هاا ایان امیرالماؤمنین ۀ؛ غذای معمولی خانا«ليقو قسهلهقبالهياق قسلخ ق قسلعجو قسنقكان»
ط و یا پایین؛ که حاال مثاًل در عرف جامع ما نان و ماست، ۀ بود: زیتون، سرکه، خرمای متوس 

َسبيس»نیر است. یا نان و پ سذسقفضد ق»؛ لبااس معماولیش کربااس باود. « قتاقكانقلِلاعهقسّ قك
خواسات و ؛ اگر آستینش مقداری بلند بود، قیچی می«ءقعنقيلهقتنقكاهقدعاقبالجلمقفقحهشى

ی به زیادی آستین برای خودش راضی نمیآستین بلند را می گفت این شد. میبرید؛ یعنی حت 
را در جایی مصرف کنند و به کاری بزنند! آن روز پارچه هم خیلای زیادی است؛ این پارچه 

اه پارچاپوشش داشتند؛ این بود که یک ۀ کم بود و مردم مشکالتی در زمین کربااس هام ۀ تک 
 توانست به دردی بخورد.می

ۀ عبادت8-4
ّ
 . قل

ِلاعهق قفقههق قتاقسشِلههقتنق للهق ق قسه قبيتهقسحلقساَبقشِلهاقبهقفىقل»فرماید: می امام صادق
از لحاظ این رفتارها و این زهاد  پیامبراهل بیت و اوالد  ؛ در تمام«تنقعلّىقبنقسل اين

تار نباود؛ اماام شابیه امیرالماؤمنین باه علی  بان الحساینۀ کس به اندازو عبادت، هیچ
اد اد تر بود. اماام صاادق، از همه شبیهسج  ذکار  فصالی در بااب عباادت اماام ساج 

؛ پادرم حضارت « قلقلقدخ قسبوقجعفَقسبنهقعليهااقسلّاامقعليده»فرماید: جمله می کند؛ ازمی
فدإذسقهدوقادلقبلد قتدنق»روز پیش پدرش رفت و وارد اتاق آن بزرگوار شد. ک ابی جعفر باقر ی

کس به ایان ؛ نگاه کرد، دید پدرش از عبادت حالی پیدا کرده که هیچ«سلعِلاد قتاقلمقيِللغهقسحل
هایش از گریاه درهام خوابی زرد شده، چشمدهد: رنگش از بیشرح میحال نرسیده است. 

ها را در پدر بزرگوارش مشااهده کارد و دلاش این امام باقر . شده، پاهایش ورم کرده و ...
گوید وقتی وارد اتاق پدرم شدم و او ؛ می«سل ا قسلِلكداءکقحينق أيتهقبتلکقفلمقستل»سوخت: 

«. فِلكياق حاِقلده»ودداری کنم؛ بنا کردم زارزار گریه کردن: را به این حال دیدم، نتوانستم خ
اد ر هم عبادتی است به فراسات دانسات کاه پسارش اماام  امام سج  در حال فکر بود تفک 

ادا قيداق»درس عملی به او بدهد؛ سرش را بلند کارد: ک کند؛ خواست یچرا گریه می باقر
؛ در میاان کاغاذهای ماا «طالبسبىسلح  قسلتىقفيهاقعِلاد قعلىقبنقکقبنىقسعطنىقبعضقنل
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را شرح داده، بیااور. ظااهرًا از دوران اماام  طالبابیبگرد و آن دفتری که عبادت علی بن 
های آن حضرت، در باب زندگی هایی در باب قضاوتها و کتابنوشته طالبابیعلی بن 

ه بود.آن حضرت، در باب احادی  ث آن حضرت، در اختیار ائم 
فهماد کاه در ماوارد گونااگونی از آن اساتفاده طور ماییات دیگر، آدم ایناز مجموع روا

ای را که مربوط به عبادت فرمود آن نوشته کردند. اینجا هم حضرت به پسرش امام باقرمی
؛ رفتم آوردم و باه «فاعطیته»فرماید: می است، بردار بیاور. امام باقر طالبابیعلی بن 

َسفقَأقفيهاقشيئ»پدرم دادم.  َكهاقتنقيلهقنضج َسقثمقن قياي امام  .؛ مقداری به این نوشته نگاه کرد«ا 
اد دهد، هم به مان و درس می دهد، هم به امام صادقدرس می ، هم به امام باقرسج 

 قاا قتنقيقوىقعلدىقعِلداد قعلدىق»دهد با حال مالمت آن را بر زمین گذاشت؛ شما درس می
عباادت کناد؟ اماام  طالابابیاند مثل علای بان تو؛ فرمود چه کسی می«طالبسبىبنق

ادی که آن قدر عبادت می ساوزد ناه مثال مان و دلش به حال او مای کند که امام باقرسج 
آید امام باقری که خودش هم امام است ها هم به چشممان بزرگ میشما؛ ما که کمتر از این

شاود و دلاش تناگ مایدل و دارای آن مقامات عالی است، از عبادت علی بان الحساین
کند، آن وقات علای بان اختیار زارزار گریه میتواند خودش را نگه دارد و بیسوزد و نمیمی

؛ چه کسای «طالدبسبىتنقيقوىقعلىقعِلاد قعلىقبنق»گوید: طور عبادات میبا این الحسین  
 بیند.ای طوالنی میفاصله عبادت کند؟ یعنی بین خودش و علی تواند مثل علیمی

ای که من و شما عاشق او هستیم، دنیا عاشق اوست، مسیحی عاشقانه برایش کتاب لیع
او زبان به ستایش باز ۀ باردرنویسد، آدمی که به مبانی دینی هم عماًل خیلی پایبند نیست، می
دماوند را ۀ بروید. هرکس این قل  ک کنید؛ نزدیرا شما چرا از دور نگاه می کند، این علیمی

ها باال برو، ببینم وخمگوید به به، عجب چیزی است! قدری از این پیچاه کند، میاز دور نگ
شد؛ بایاد راه افتااد؛ بایاد حرکات کارد. اماروز بشاریت باه هماین ک ای! باید نزدیکارهچه

ها، باا پیشارفت دارش بود، احتیاج دارد. این خصلتپرچم امیرالمؤمنین هایی کهخصلت
شاود. عادالت ا پدید آمدن روش جدید زندگی در دنیا کهنه نمایعلم، با پیشرفت فناوری، ب

شود؛ پیوند دل شود؛ دشمنی با زورگو کهنه نمیطلبی کهنه نمیشود؛ انصاف و حقکهنه نمی
 امیرالماؤمنین تاریخ اسات.ۀ ها رنگ ثابت وجود انسان در همشود. اینبا خدا کهنه نمی
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ایان حقاایق اسات. راه ۀ ها و تشناین حرفۀ شنها را در دست داشت. امروز بشر تاین پرچم
شدن است. مبادا اگر من و شما در جایی حرفی برای حق زدیم، این به ک چیست؟ راه، نزدی

شبی، این است. مبادا اگر ساعتی از شبی، روزی، نیمه نظرمان زیاد و بزرگ بیاید؛ نه. علی
 جب بگیرد.توانستیم عبادتی کنیم، به چشممان بزرگ بیاید و ما را ُع 

 . بندۀ شاکر خداوند8-7

 امیرالماؤمنین نقل شده است کهک این روایت هم باز از منابع اهل سنت و از انس بن مال
، به پشت خط مقدم جبهه آوردند. ظااهرًا در جناگ احاد باوده را با شصت و چند جراحت

سالیم و ، امبرداشاتن در جناگ، شاوخی نیسات! پیغمبار است. شصت و چند جراحت
عطیه را که دو زن جراح یا پرستار بودند، مأمور کرد کاه باه آن بزرگاوار برساند و ایشاان را ام

بینایم، خاائفیم بار او. یعنای ها گفتند که این پیکر، با این وضع کاه ماا مایتداوی کنند. آن
آمدناد و از آن بزرگاوار عیاادت و مؤمنین، می د که قابل مداوا نباشد. نبی اکرماحتمال دار

؛ سر تاا پاایش کأناه « قهوقاَحِق سحل »گوید: میک رفتند. راوی انس بن مالکردند و میمی
باا دساتش روی جراحاات را  جراحت بود. از سرتاپا، پر بود از جراحت! بعد پیغمبرک ی

 پیغمباربخشاید. را بهباود مای امیرالمؤمنینکرد و از طریق معجزه، جراحات مسح می
 شد. یعنی به طریق عادی ممکن نبود.یکی خوب میکرد و جراحات، یکیمسح می

ببینید چقدر حال آن حضرت، وخیم بوده است! این نکته مورد نظر من است: کسی کاه 
ای از خود نشان داده، چندین مرتبه با شمشیر خود، بال را به ظااهر در جبهه، چنان فداکاری

مات خاود برگرداناده یعنای باا مقاودور کرده است و لشکر فراری شده را  پیغمبراز جان 
تنه، کار هزار نفر یا هزاران نفر را انجام داده است آخر سار ایان هماه جراحات برداشاته یک

 است.
آید و چنان محبتای در می پیغمبرروند. آیند و میمسلمانان دسته دسته به عیادتش می

پیدا شود. اما  کند. اینجا، برای امثال ما، لغزشگاهی است که غروری برایمانمی حق  علی
ای ، محبت مؤمنین و شفای جراحات در نقطهپیغمبردر برابر لطف  امیرالمؤمنینببینید 

: هاست برخوردش چگوناه اسات: فقاال علای  که محل شدید لغزش و غرور برای خیلی
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ق قلمقس لىقسللبَ.»  َ نگفت: مان ایساتادگی کاردم. گفات: خادا را « سل القلّلهقسلذىقجعلنىقلمقأف
کنم که کاری کارد تاا پشات باه کنم، زیرا کاری کرد تا من نگریزم! خدا را شکر میمیشکر 

 دشمن نکنم!
ای در ای است که باید از آن الهام بگیریم. اگار کاار برجساتهبرجستهۀ این روحیه، روحی

کاره هستیم!؟ باید خادا را ایم و چهخودمان سراغ داریم، خودمان را شکر نگوییم. مگر ما که
َآنکقفشكَقسللهقنعالىقلهقذل»بگوییم. و آن وقت: شکر  در دو جاای .« فدىقتوضدعينقتدنقسلقد

طبق این روایت شکرگزاری کرد. و هاو قولاه  امیرالمؤمنینقرآن، خدای متعال از این عمل 
يَنق...ىقَعَيْجِهق»تعالی:  َِ اِك

قسلش  ه  يَنقىقَ قَعَنْجِهققسلل  َِ اِك
این، عمال  .(144-144عمران: )آل «سلش 

 مابین خود و خدایش بود.فی امیرالمؤمنین
ارائه کانم، چاه بایاد بگاویم؟  امیرالمؤمنینبندی از شخصیت جمعک اگر بخواهم ی

و غیر قابل دستیابی  این انسان الهی نیست کاه امثاال بناده باه آن  جوهر ملکوتی منظورم آن
ات و شخصایت اوسات کاه هاا انساان راهی نداریم؛ منظورم همان بخاش از چهاره و هوی 

توانند آن را ببینند، به آن بیندیشند و از آن سرمشق بگیرند. ایان شخصایت، ابعااد بسایار می
این  امیرالمؤمنینبندی کرد و به مخاطب گفت که شود آن ابعاد را جمععظیمی دارد؛ نمی

ت و بصایرت خودماان، توانیم از ابعاد مختلف وارد شویم و بهاست. آری؛ می قدر فهم، هم 
این بزرگوار عرض کنیم. مان فکار کاردم، دیادم شااید بشاود صاد صافت و ۀ باردرطالبی م

در  ااا در بعضاای از روایااات بزرگااان هاام آمااده اساات« صااد»کااه تعبیاار  ا خصوصاایت
پیدا کرد؛ چه خصوصیات معنوی، مثل علام، تقاوا، زهاد، حلام و صابر  آن  امیرالمؤمنین

ک پدر، یک اری ایشان، در مقام یچه خصوصیات رفت ا که خصال نفسانی اوست ا حضرت
حاکم و یا خصوصیات او در برخورد باا ک فرمانده، یک سرباز، یک شهروند، یک شوهر، ی

رکنندک عادل، یک انسان متواضع، یک مردم، در مقام ی قاضای. ک کارهاای ماردم و یاۀ تدب 
را برشمرد کاه اگار ایان صاد صافت  امیرالمؤمنینشاید بتوان صد صفت از این نوع برای 

کسی بتواند با بیانی جامع، گویا و رسا بیان کند، قادر خواهد بود تصویر نسبتًا کااملی از آن 
 حضرت ارائه دهد.

 



 
 
 
 
 

 گفتار پنجم: 

 زهد و پارسايى اميرالمؤمنين
 
 

 
 

دنیاا نیسات. ...  اعتنایی به تالشاعتنایی به دنیا به معنی بیاعتنایی به دنیا. بیزهد، یعنی بی
بتی به دنیا، به معنای پشت کردن به تالش، سازندگی، مبارزه و ساختن جهان به شاکل رغبی

رغبت به دنیاست، زاهد است؛ یعنی ها را باید کشید. کسی که بیمطلوب نیست. آن زحمت
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های مباارزه کند، خود را در میدانکند، مبارزه میکشد، مجاهده میها را میآن زحمتۀ هم
رود، بازوی او، پای او، مغاز او، جسام دازد، تا پای جان هم پیش میانحتی به خطر هم می

شود؛ منتها وقتای او، روح او و دارایی او هم اگر دارد در راه ساختن دنیای خوب مصرف می
 دارد. این، معنای زهد است.برمی رسد، کمدنیا میۀ نوبت برداشت شخصی از خزان

 تالش زیاد برای اسالم برداشت کم و. 8-1

، از امیرالماؤمنینتر بود؟ چه کسای بیشاتر از در دنیا پرتالش امیرالمؤمنینه کسی از چ
دنیای خوب ک نیروهای خود برای ساختن یۀ قدرت بازو، قدم، مغز، جسم، روح، مال و هم

استفاده کرده است؟ اشتباه نکنیم! ... پای شخص او وقتی به میان آمد و زنادگی شخصای او 
کناد ناه از ایان کند. این هم که کم ماید را از لذایذ مادی کم میوقتی مطرح شد، حظ خو

خواهد غرایز مادی را سرکوب کند؛ نه. در همان حدی که طبیعت انسان اسات، بابت که می
دهد؛ اما نه با ولع و نه های زندگی را هم مورد استفاده قرار مییطور معمول لذات و زیبایبه

خواهد خود نشینند. یکی میای می، دو نفر بر سر سفرهانسان حریص. از باب مثالک مثل ی
خاورد. ناان باود یاا خاورش، فرقای را سیر کند و بلند شود. لذا هرچه دم دستش باشد مای

کند. مقصود این است که سد جوع کند؛ چون سد جوع الزم است. اما هدف نفار دوم، نمی
سد جوع کناد؛ اماا خواهاان خواهد خواهد سد جوع کند. میسد جوع نیست. نه اینکه نمی

انادازد جلاو دیگاران و اندازد به آن طرف سفره، دست مایتنوع و تلذذ هم هست. دست می
کشد تا از همه نوع غذا به بهتارین کیفیات و بیشاتر از هماه، ظروف غذا را جلو خودش می

تالش استفاده کند. این، همان است که مذموم است. و اما، برداشت کم از دنیا و در مقابل، 
اسات. خاود او زاهاد باود. باه دیگاران زهاد را  امیرالماؤمنیندوم در زنادگی ۀ زیاد، نقط

کرد و خود از همه زاهدتر بود. این دو نقطه است که ما باید به آن توجاه آموخت و امر میمی
 کنیم: عدل علی و زهد علی.

 . ادامه زهد پيامبر8-1

ای از آن چیزی اسات آنچه دارم، بخشی و رشحهبزرگوار مکرر اظهار کرده و گفته که من  آن
داشااته و بااه ماان آموختااه اساات. در یکاای از قضااایای مربااوط بااه زهااد  کااه نباای  اکاارم
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گوید: دیدم کاه ایان بزرگاوار، ای که خدمت حضرت رفته بود، می، آن راویامیرالمؤمنین
قدر باه ! چرا ایننامیرالمؤمنیخورد. گفتم که یا نان خشکی را با کیفیت کذایی با زحمت می

دهی؟ گریه کرد و گفت: پدرم به قربان آن کسی که در تمام مدت عمر، یا خودت زحمت می
. ایان، امبر اکارمرا از نان گندم ُپر نکارد؛ یعنای پیاشاید مثاًل مدت حکومت، شکم خود 

هرحال، آنچه که از حکومت است. به و شاگردی او نسبت به پیامبر امیرالمؤمنینوضع 
 در مقابل ماست، چیز عجیبی است. رالمؤمنینامی

، شخصی مثل اماام پیامبر، شخصی مثل امیرالمؤمنینالبته اینکه چرا شخصی مثل 
اد م طور انساانکه خدا اصاًل بهشت را برای خاطر این سج  هاا آفریاده بااز از آتاش جهان 

کاوچکیم؛ دیاد ماا  ای دارد. ماابرند، این خودش بحث جداگاناهترسند و به خدا پناه میمی
و غیر ک کوچۀ فهمیم؛ ما مثل بچبین هستیم؛ ما عظمت الهی را نمیک قاصر است؛ ما نزدی

زی هستیم که در مقابل ی رود و اصاًل آید و میکند؛ میشخص عظیم  علمی بازی میک ممی 
شناسد که این شخص کیست؛ اما شما که پدر او هساتید عین خیالش هم نیست؛ چون نمی

کنیاد. ماا در مقابال خادای ن صد برابر اوست، در مقابل آن شخصیت خضاوع مایو عقلتا
های پست، عظمات های غافل، مثل آدمها، مثل آدممتعال وضعیتمان این است. ما مثل بچه

ۀ اناد؛ از مرحلاایمان رسایدهۀ علم، به مرحلۀ فهمیم؛ اما آن کسانی که از مرحلالهی را نمی
ه رسیدهۀ شهود، به مرحلۀ اند؛ از مرحلشهود رسیدهۀ ایمان، به مرحل ها هستند اند؛ آنفناء  لل 

هاا کناد کاه هار عمال صاالحی از آنچنان جلاوه مایهایشان آنکه عظمت الهی در چشم
ایم. همیشه بدهکار ذات مقدس گویند ما کاری نکردهآید؛ اصاًل میسربزند، به نظرشان نمی

تند.  احدی 

 مطامع دنيوی پرهيز از. 8-7

زنادگی انساان، همچناان  و فضاای ، در فضای آفرینشامیرالمؤمنینن جمالت از زبان ای
ىقغيدَى»ُپرطنین است:  َّ هاای ُپرجاذباه، ای یهاای دنیاا، ای زیباایای جلوه 1:«ياقدنياق...قغ

کشید، بروید کاس دیگاری غیار علای را ها را به دام خود میترین انسانهایی که قویهوس
                                                           

 .22، کلمات قصار، ش نهج البالغه. 1
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ک ی هاست. این چیز کمی نیست کهتر از این حرفرگتر و باالتر و قویفریب بدهید؛ علی بز
در کاف اقتادار او  ا المال و شمشیر و نفوذ کلماهبیت ا قدرتۀ باشد و تمام ازم   نفر حاکم

توانیاد ایان چنان باشد که به یاران نزدیکش بگوید: شما نمیباشد، اما زندگی شخصی او آن
غذای او طوری باشد کاه راوی از  1«.سّنكمق قنقل  نقعلىقذلكس ق ق»قدر سخت زندگی کنید: 

بگوید: چارا ایان ناان جاوین  ساخت   ا خادم آن حضرت ا به قنبر امیرالمؤمنیناصحاب 
کانم، خاود او دهی؟ و قنبر در جواب بگوید: من این کار را نمایرا به این پیرمرد میک خش
بنادد و گاذارد و در آن را مایی میاخل کیسهو را در داکند. اوست که این نان و یا آرد جمی

س ق»کند که کسی باز نکند و آن را با شکر یا روغن یا قاتقی مخلوط نکناد. گاهی هم مهر می
این، زندگی اوست. این را بیاان  2«. قسّنقستاتكمقالقسكتفىقتنقدنياهقبطاَيهق قتنقطعاهقبقَصيه

 کنید.
اند، یاا دانم این را در جایی هم نوشتهم؛ نمیشنید طباطباییۀ عالم از خود مرحوم من

ۀ گوید به طرف من بیایید، مثل آن کسی است که در قلافرمود: امام که به ما مینه. ایشان می
گوید به این طرف بیایید. این معناایش آن کوهی ایستاده و به مردمی که در دامنه هستند، می

گوید راه این توانند به آن قله برسند. نه، میاز این راهروان و کوهنوردان میک نیست که هری
طرف است، باید این طرف بیایید، کسی پایین نرود، کسی طارف ساقوط نارود. یعنای اگار 

 ام.خواهید درست حرکت کنید، راه حرکت این طرفی است که من ایستادهمی
، گوید زندگی به سمت زهد باید برود. امروز در جمهاوری اساالمیمی امیرالمؤمنین

این انحاراف اسات؛ ک رود، بالشگری مییاگر ما احساس بکنیم که زندگی به سمت اشراف
 بروبرگرد ندارد. ما باید به سمت زهد حرکت بکنیم.

 برانگيز امام على. زهد تعجب8-8

 امیرالماؤمنینزهاد  باارۀدراز بزرگان علمای ماا در قارن ششام اسات،  که راوندی قطب
در باب زهد را نگاه بکند و نداند که این ساخن از علای  علیگوید: وقتی کسی سخن می
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است یعنی از کسی است که بر بخش عظیمی از دنیاای آبااد آن روز حکام  طالبابیبن 
 قيشّكقسّنهقكامق: »رانده و آن همه مسائل اجتماعی و سیاسی پیرامون او ریخته بوده استمی

که این سخن، سخن کسی اسات کاه در زنادگی کند نمی شک 1؛«تنق قشغ قلهقبغيَقسلعِلاد 
و هیچ کاری جاز زهاد انجاام  2؛« ق قحّظقلهقفىقغيَقسلّههاد »هیچ کاری جز عبادت نداشته،

 است. امیرالمؤمنینداده است. این، زهد نمی
 قهدذهقتدنقتنااِلدهق»گویاد: طاور در اوج اسات. بعاد مایتمام ابعاد شخصیت او همین

آور و عجیبی اسات کاه جماع باین این منقبت شگفت 3؛«س ضلسدسلعجيِلِقسّلتىقجاذقبهاقبينق
 اضداد کرده است.

ات حالل8-8
ّ

 . زهد از لذ

تارین زهادها ایان اسات کاه انساان از حارام پرهیاز کناد؛ پارساایی البته باالترین و واجب
ات حالل هام، مرتباک دامن را پا کند؛ بااالیی اسات. ۀ نگه دارد و زهد بورزد. اما زهد از لذ 

باا ا  ه افراد کمتری ممکن است مخاطب این خطاب باشند. امروز هم همان روز اساتالبت
هایی در وضعیت زماان و خصوصایات تااریخی هار دوره، کاه مخصاوص خاود آن تفاوت
ات، توانند از زیبااییسد، کسانی که میرکسانی که دستشان میا  است االت، لاذ  هاا، تجم 

مااات و از گسااترش روزافاازون زناادگی بهااره هااای زهااد منااد شااوند، بایااد آن خطااابتنع 
ی دارناد، را به یاد داشته باشند. البته این خطاب در مورد کسانی که مسائولیت امیرالمؤمنین

 تر است.شدیدتر و سنگین
های دولتی ندارند، همان خطاب هست، منتهای کمتار در مورد کسانی هم که مسئولیت

هاا یا که باا ایان هماه خطارات و دشامناسالمی مۀ ها بیشتر مخاطبند. اگر جامعاست؛ آن
ه دقیق قرار دهد؛ این را به صورت فرهنگ درآورد؛ روست، اینروبه ها را مد  نظر و مورد توج 

همه آن را بدانند، بگویند و همه آن را بخواهند، آن وقت  اعمال ایان چناین عادل و زهادی، 
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کند. نظام اسالمی را قاوی و می تراندازد؛ بلکه قویوجه نظام اسالمی را به خطر نمیهیچبه
 کند.ناپذیر میآسیب

 حضرت . درس عملى زهد8-8

خواست احتمااًل به عنوان فرماندار به شهری بفرستد، به او وقت کسی را که میحضرت یک
خواهناد گفت: فردا بعد از نماز ظهر پیش من بیا. حاال هم تقریبًا معمول است که اگار مای

خواهاد و اگار را به جایی بفرستند، آن حاکم یاا آن مسائول، او را مای فرماندار یا استانداری
کند که فردا بعد از نمااز ظهار، باه کند. آن شخص نقل میسفارشاتی دارد، به او توصیه می

ای که حضرت برای ایان کاار در نشستند؛ یعنی دکهمی امیرالمؤمنینهمان جایی رفتم که 
آب ۀ کاوزک خالی و یۀ کاسک ، یامیرالمؤمنینمقابل کوفه معین کرده بودند. دیدم که در 

مان را بیااور. ۀ خرده که گذشت، به خدمتکارش اشاره کرد و فرماود کاه آن بساتهست. یک
مهری را آوردند. این کیسه مهروموم شده بود، تا کسی نتواناد آن را بااز سربهۀ گفت دیدم بست

خواهاد را اماین دانساته و مای گوید با خودم فکر کردم که حضرت منکند. این شخص می
آن بگویاد.  باارۀدرگوهر گرانبهایی را به من نشان بدهد، یا به من امانتی را بسپرد، یا چیازی 

. دیادم در ایان کیساه، ساویق آرد گوید حضرت مهر را شکست و در  کیساه را بااز کاردمی
ها را درآورد، مشت از این آردکرد، یکدار وجود دارد. بعد حضرت دست نکرده و نخالهالک

ها را به هم زد و به عناوان خرده هم آب از کوزه روی آن ریخت، اینداخل کاسه ریخت، یک
زده شدم، گفتم: گفت من حیرتمقدارش را هم به من داد و گفت بخور. میک نهار خورد؛ ی

این  همه نعمت در اختیار شماست،کنید؟! این عراق بااین! شما این کار را میامیرالمؤمنینیا 
طاوری در  ایان کیساه را همه گندم و جو وجود دارد؛ این کارها برای چیست؟! شما چرا این

سوگند به خادا، مان کاه در  ایان  1؛« قسلّلهقتاقسختمقعليهقبخاقبه» بندید؟! حضرت فرمود:می
 نکرده کسی بخورد.آید از این آرد الکست که حیفم میکیسه را مهر کردم، به خاطر بخل نی

دهاا کاه من باه قادر حاجات شخصای خاودم، از ایان آر 2؛«ّنىقسبتاعقال قتاقيكفينى قلك»
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 1؛«فأخدافقسنقيدنقفقفيوضدذقفيدهقتدنقغيدَه»خارم. نکرده میترین آرد است؛ آرد الکپست
ام، چیازی ترسم که این کیسه را کسی باز کند و از غیر از آن آردی کاه خاود مان خریادهمی

و من خوش نادارم کاه در شاکم  2؛«سنقسدخ قبطنىقسّ قطيِلاق قأناقسكَه»داخل این کیسه بریزد.
خواهم غذای پاکیزه بخورم؛ غذایی کاه از خود غذایی وارد کنم که طیب و پاکیزه نباشد. می

 پول خودم و مال خودم است و مال کسی در آن نیست.
ندار را خواهد به این فرماندار درس بدهد. ببینید، این فرمابا کار خود می امیرالمؤمنین

به اینجا کشانده، برای اینکه همین منظره را به او نشان بدهد، برای اینکه همین حرف را به او 
شد در مسجد هم به فرماندار توصیه کند و بگوید بارو؛ اماا کشاانده او را باه بزند؛ و اال  می

ی شاد و روی و بر شهری مسلط خاواهاینجا آورده، برای اینکه به او بفهماند تو که داری می
ها، عارض ها، مال آنها، جان آنها، پول آنعده مردم در اختیار تو قرار دارند مالیات آنک ی

العناان و ها مواظب باش که این قدرت، قدرت مطلقه نیست و تو به عنوان حااکم، مطلاقآن
 کنای. بعاد فرمودناد:افسارگسیخته نیستی؛ حواست جمع باشد، بفهم که چه کار داری می

دانای، تنااول کنای؛ مبادا چیزی که حالل باودن آن را نمای 3؛« قننا  قتاقلمقنعلمقحّلدهقفإّياك»
بخوری یا بگیری. تناول، فقط خوردن نیست؛ او را در اختیار نگیر، مگر یقین کنی که حالل 

 است.

 درمانى . زهد8-3

 ایان کاهروز  آن امیرالماؤمنیناست، زهد است.  نهج البالغهای که در ترین نقطهبرجسته
ر گفتهۀ زهد را فرمود، به عنوان عالج بیماری اساسی جامع ام امروز اسالمی فرمود و من مکر 

ها یفرمود به شیرینمی امیرالمؤمنینهم ما باید همان آیات زهد را بخوانیم. آن روز هم که 
ت تیهای دنیا جذب نشوید، کسانی بودند که ایان شایرینو لذ   هاا، باه دستشاانهاا و لاذ 

گفات کاه به آن کساانی مای امیرالمؤمنینا  شاید اکثریت مردم آن طور بودندا  رسیدنمی
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هاا را المللای اساالم، آنهای گسترش امپراتاوری و قادرت باینفتوحات دنیای اسالم، سال
ن، ثروتمند و برخوردار از امتیازات کرده بود؛ حضرت به آن داد. ما امروز ها هشدار میمتمک 

هاا یبعضا ا خارده مالحظاه کنیادبگاوییم یاک ا لمه راجع به زهد بگوییمهمین که دو ک
گویید، ندارند. جواب این است کاه ماا گویند که آقا، اکثر مردم این چیزهایی که شما میمی

تگوییم؛ ما به کسانی میها نمیبه آن ن دارند؛ کسانی که لذ  های دنیاا بارای گوییم که تمک 
هاا و یهای حرام، خودشان را به زیباایتوانند از راهسانی که میها آغوش باز کرده است؛ کآن

توانند به آن بعد به کسانی هم که از راه حالل میۀ های زندگی برسانند. البته در درجیشیرین
ت  گوییم.ها دست پیدا کنند، میلذ 
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 . عدالت8-1

چیزی را در جای خود قرار دادن. این معنای عدل است. عدالت آن معنایی  هر یعنی عدالت
عماق وجاود دارد. شااید حااال هام های کماندیشان و آدمنیست که در ذهن بعضی از ساده

کند، جامعه باید برداشت یکسان داشته باشند. خیر! یکی کار بیشتری میۀ خیال کنند که هم
 یعنای زش بیشتری بارای پیشارفت کشاور دارد. عادالتیکی استعداد بیشتری دارد، یکی ار

برطبق حق عمل کردن، و حق  هر چیز و هرکسی را به او دادن. این معناای عادالت اسات و 
برای جامعه الزم است. هدف این است که عدالت حاکم شود. آن وقت اگر جامعه ثروتمند 

 1همین است. سالمیهم بشود، این ثروت درست تقسیم خواهد شد. مقصود حرکت ا
اسات. هارکس  امیرالمؤمنینمندی کم از منابع اموال عمومی، خصوصیات دیگر بهره
ل المالکه بیت دخود باه حسااب مایک مسلمین را م  ر  یاا باه زباان بگویاد، و یاا اگار ا  آو 

 المال مثل اموالو با بیتا  قدرها حق داریمطور وانمود کند که ما اینگوید، در عمل ایننمی
 ا یا بخورد یا ببخشد یا در راه اغراض شخصی از آن استفاده کناد ا خود رفتار کند یشخص

ماست؛ کاار  ۀ این ابعاد، وظیفۀ به حساب آید. رفتار علوی در هم رو  علیتواند دنبالهنمی
نکناد، اگار  را رعایات خواسات عادالتیما اگار امیرالماؤمنین مندی  کم. ...زیاد، بهره

خواسات شاأن و مقاام و شخصایت خاودش را بار یکاری بکند، اگر مهخواست مالحظیم
د و قدرتمندترین و هیچ معارضی شیمترین خلفاء مصالح دنیای اسالم ترجیح بدهد، موفق

 کرد.یهم پیدا نم

 عباس بن . در ارتباط با عبدالله6-1-1
مو، شاگرد، رفیق و ، جناب عبد الله بن عباس، پسر عامیرالمؤمنینها به انسان ترین  نزدیک

 هماراز و مخلاص و محااب  واقعای آن حضاارت باود. وقتای خطااایی از آن بزرگاوار ساار زد
ه رفته بودالمال را که فکر کرده بود سهم او میمقداری از اموال بیت ا ا  شود، برداشته و به مک 

ای باه وی نوشات کاه باا خوانادن آن، ماو بار تان انساان راسات چنان نامه امیرالمؤمنین
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ااس ایان اسات کاه  1،در نامه امیرالمؤمنینایستد. تعبیر می تاو »خطاب به عبد الله بن عب 
ثدّمق»ه گفاتم نکنای،؛ اگر ایان کااری کا«سنقلمقنفع قفإّنک»فرماید:اه میگآن« خیانت کردی!

تو خودم  بارۀدرپیش خدا « ِل عذ ّنقسلىقسللهقفيك»؛ بعد دستم به تو برسد، «أتكننىقسللهقتنک
خاطر تو، پیش خدا خجل و سرافکنده نشوم. کنم بهخواهم کرد. یعنی من سعی میرا معذور 

قسّ قدخ قسلّنا » ؛ تو را با همان شمشیری خاواهم زد « قِلضَبّنكقبايفىقسّلذىقتاقضَباقبهقسحلس 
م شد! این جمله باز باالتر اسات:  َ ق قسلّلدهقلدوقسّنق»که به هرکس این شمشیر را زدم، وارد جهن 

؛ به خادا ساوگند، اگار ایان «سل اينقفعاقتث قسّلذىقفعلاقتاقكاناقلهااقعنلىقهوسد سل انق ق
گونه عذری نخواهند داشات. کاری را که تو کردی، حسن و حسین من بکنند، پیش من هیچ

َسقتّنىقبإ سد » حّتىقآخذقسل دّققتنهاداق ق»ها نخواهم گرفت. ؛ هیچ تصمیمی به نفع آن« ق قظف
يَقسلِلاط قسّنقتظل داند با آنکه می امیرالمؤمنینها هم خواهم گرفت. ؛ حق را از آن«اتهااأز

فاقی همحسن و حسین معصومند؛ اما می بیفتد، مان ا  که نخواهد افتادا  گوید اگر چنین ات 
م نخواهم کرد. این شجاعت است.  ترح 

دگاه دیگر دیدگاه عدل است و از دیک برخورد، عناوین گوناگونی دارد. از یۀ البته این شیو
 .قانون و احترام به آن استۀ مالحظ

 . در ارتباط با دوستان و نزديکان6-1-2
بر او حدی واجاب  ا قوم و خویش هم بودند نامیرالمؤمنیکه با  ا اسدبنیۀ نفر از قبیلک ی

آن شخص بودند،گفتناد پایش ۀ قبیلکه هم امیرالمؤمنینمندان شده بود. چند نفر از عالقه
آمدناد تاا آن  و باالخره قضیه را حال کنایم. اول پایش اماام حسان مجتبای ایشان برویم

فرمود: لزومی ندارد من بیایم؛ خود شاما  حضرت را پیش پدرش واسطه کنند. امام حسن
آمدناد و  امیرالماؤمنینشناسد. خودشان پایش شما را که می امیرالمؤمنینبروید؛ پدرم 

ها فرمود: هر کاری کاه حضرت در جواب این گفتند ما چنین وضعیتی داریم؛ کمکی بکن.
هاا خوشاحال شادند و بیارون دهام. ایاناختیارش با من باشد، من حرفی ندارم؛ انجام می

                                                           

 .41 ۀ، نامنهج البالغه. 1
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کاار کردیاد؟ گفتناد: فرمود: چه برخورد کردند. امام حسن حسنآمدند. در راه به امام 
ه خوب شد؛  باه شاما چاه  ماؤمنینامیرالبه ما وعده داد. فرمود:  امیرالمؤمنینالحمد لل 

گفت هر کاری در اختیار من و متعلق باه مان باشاد، برایتاان  امیرالمؤمنینگفت؟ گفتند: 
مثاًل لبخندی زدند و فرمودند: پس هر کاری که در صورت حد  دهم. امام حسنانجام می

ناد او را حاد زد. آمد امیرالمؤمنینخوردن او باید انجام دهید، بروید انجام دهید! بعد هم 
! چرا بر این شخص حد جاری شد؟ گفت: حد کاه در اختیاار مان امیرالمؤمنینگفتند: یا 

دهم؛ حاد نیست؛ حد حکم الهی است؛ من گفتم آنچه در اختیارم هست، برایتان انجام می
بودناد.  امیرالماؤمنینکه در اختیار من نیست. تازه بنی اساد جازو دوساتان و مخلصاین 

 طوری بود. این امیرالمؤمنینزندگی 
غذای او، لباس او، وضع معیشت او و فرزندان او خیلی چیزها نقال شاده اسات. ۀ دربار
خورناد. اناد و دارناد غاذا ماینشسته گوید رفتم دیدم امام حسن و امام حسینراوی می
ۀ ها! شما امیر هستید؛ شما خانوادها عبارت بود از نان و سرکه و سبزی. گفتم آقازادهغذای آن

حِلدِقتداق»هستید؛ در بازار هم این همه آذوقه هست.  امیرالمؤمنینید؛ پسر حکومت َّ  قفىقسل
کنناد؛ اند و مردم دارناد اساتفاده مایاین همه جنس ریختها  نزدیکی کوفها  ؛ در رحبه«فيها

َسلاْتنينتاقسغفلكقعنق»ها غذایتان این است؟ رو به او کردند و گفتند: شما آقازاده ؛ تاو «ستي
طوری خودش هم اینۀ غافلی؛ برو زندگی او را ببین! آن حضرت با خانواد مؤمنینامیرالاز 

 بود.
ایاد را شنیده اید؛ عاریه گرفتن  از ابو رافع. ماجرای عقیلرا شنیده ماجرای زینب کبری

گنادم ۀ اضاافۀ مقادار ساهمیک ؛ یا«صاع من بار  »که پیش حضرت آمد و چیزی خواست: 
البته  ا او بردک را برداشت و نزدی ا آهن گداخته ا ُمحمات ۀخواست. بعد حضرت آن حدید

بارادرزاده و دامااد  ا اش را نپذیرفت. عبدالله بن جعفرو او را تهدید کرد و خواسته ا به او نزد
! امیرالماؤمنینخادمت حضارت آماد و گفات: یاا  ا حضرت؛ شوهر جنااب زیناب

کاان. ک چیاازی بااه ماان کمااام بفروشاام؛ تنااگ اساات؛ مجبااورم از وسااایل زناادگی دسااتم
قبول نکرد و فرمود: مگر به من بگویی عمویت برود دزدی کند و از ماال ماردم باه  حضرت
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پیشارفته، وسایع، متمادن و ۀ جامعاک شااخص حکومات در یا امیرالماؤمنینبدهد.  تو
را معین کرد. همه چیز پایش رفتاه باود.  پیغمبرثروتمند، مثل زمان ایشان نسبت به زمان 

شود همان اصول با رفتار خود خواست اثبات کند که در این وضعیت هم می نامیرالمؤمنی
 را زنده کرد.

 . شجاعت8-1

ای است. معنای شجاعت این نیست که انسان خطر و سازنده بسیار عظیم شجاعت، صفت
حساب به آب و آتش بزند. شاءلله چیزی نیست و بیرا نفهمد، چشمش را ببندد و بگوید ان

اه وارد  حساب عمل کاردن و بایکنند شجاعت را به معنای بییوذیانه سعی مها مبعضی کل 
 1.عت نیستماجرا شدن بگیرند؛ بعد آن را بمباران کنند و بگویند امروز روز شجاک ی

 . شجاعت در پذيرش اسالم6-2-1
در میدان زندگی به مراتب از شجاعت آن حضرت در میدان جنگ  شجاعت امیرالمؤمنین

ود. از چه وقت؟ از نوجوانی. شما ماجرای سبقت در اسالم آوردن آن حضرت را نگاه باالتر ب
 ت  جرئاهنگامی قبول دعوت کرد که همه به دعوت پشت کرده بودناد و کسای  کنید! علی

 اسالم آوردن نداشت.
عوامل آن جامعه، ضد  آن ۀ جامعه بود که همک ، در حال ابالغ پیامی در یمبر اکرمپیغ

ط بار ماردم و مناافع می پیام محسوب ت اشراف  مسال  شدند. جهالت و نخوت مردم، اشرافی 
ی و طبقاتی ای چاه در چناان جامعاه شان، در مقابل آن پیام ایساتاده باود. چناان پیاامیماد 

ل هم به سراغ نزدیکان خاود  شانسی داشت؟ پیغمبر اکرم چنان پیامی را مطرح فرمود و او 
ِبيَنق»ه باود: رفت؛ چون خداوناد باه او فرماود ََ ْاد َنَكقسِْلَ ََ ْندِذْ قَعِشدي

َ
(. اماا 714شاعراء: ) «َ قأ

ر، با سرهای پرنخوت و پرباد  غرور و بی اعتنا به حقایق، که در مقابل هر حرف عموهای متکب 
تنشاان باود و ۀ پاار گذاشتند، بااینکه پیامبر اکارمگری و تمسخر میحساب، بنای هوچی

ت خویشآن رق و عصبی  بی داشتند و ۀ هم ا اوندی داشتندها هم ع  مردم آن روزگار چنین تعص 
                                                           

دار با اعضای ستاد بزرگداشت چهااردهمین ساالگرد رحلات حضارت اماام در دی ای. بیانات امام خامنه1
 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29821، دسترسی در:  ،3/3/1337خمینی
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هایشاان را پوشااندند و از او روی چشام ا جنگیدندخویشاوند گاهی ده سال میک برای ی
 برگرداندند.

اعتناایی آری؛ هنگامی که آن خویشاوند، مشعل اسالم را بر سار دسات بلناد کارد، بای
کاه نوجاوانی بایش نباود،  کردند. اماا علایکردند، اهانت کردند، تحقیر کردند، مسخره 

ۀ آورم. البته وی قباًل ایمان آورده بود؛ اما در جلساپاخاست و گفت پسرعمو! من ایمان میبه
، آن ماؤمنی اسات کاه در طاول مادت امیرالماؤمنینخانوادگی، ایمان خود را علنی کرد. 

ل، هرگز ایمانش مخفی نبو د. دیگر مسلمانان، چند سیزده سال بعثت، جز همان چند روز او 
ل ایمان آورده است. دانستند که علیسال ایمان مخفی داشتند؛ اما همه می  از او 

ر کنید: در و همسایه اهانت می کنند، بزرگان جامعه اهانت این را درست در ذهنتان تصو 
دار مساخره کناد، پاولکند، خطیاب مساخره مایکنند، شاعر مسخره میگیری میو سخت

کناد؛ ولای انساانی نوجاوان در میاان اماواج ساهمگین  آدم پست و رذل اهانت می کند،می
و « اممن خدا و ایان راه را شاناخته»گوید: ایستد و میمخالف، محکم و استوار مثل کوه می

، ایان امیرالماؤمنینکند. شجاعت این است. در تماام مراحال زنادگی بر آن پافشاری می
ه ای ن شجاعت بود. در مدینه ایان شاجاعت باود. در بیعات باا شجاعت نمایان بود. در مک 

 این شجاعت بود. پیغمبر

 . شجاعت در بعيت رضوان6-2-2
ها که شااید هایی از مردم بیعت گرفت. یکی از این بیعتمناسبت بار به چندین اکرمنبی  

جرة»تر بود، از همه سخت ه است. وقت« بیعت الش  ی کاار یا بیعت رضوان در ماجرای حدیبی 
آن هزار و چند صد نفری را که دور و برش بودناد، جماع کارد و  سخت شد، پیغمبر اکرم

قادر بجنگیاد تاا پیاروز و یاا گیرم. نباید فرار کنید. باید آناز شما بر مرگ بیعت می»فرمود: 
بار، در هیچ جای دیگر چنین بیعتی از کنم آن حضرت جز همین یکگمان می« کشته شوید!
هاای گرفته است. باری؛ در میان آن جمعیت، همه رقم آدمی حضور داشت. آدممسلمانان ن

لین کسای آدم ا کنندطور که نقل میآن ا سست ایمان و های منافق در همین بیعت بودند. او 
ه! بیعت می»که بلند شد و گفت:  همین جوان نورس بود. جوانی بیسات و « کنمیا رسول الل 



     /  90عدالت و شجاعت اميرالمؤمنين

بعاد، دیگار مسالمانان « کنم.با تو بر مرگ بیعت می»گفت:  چندساله دستش را دراز کرد و
هاایی هام کاه دلشاان بیعات کردناد. آن پیغمبارتشجیع شدند و یکی پس از دیگری باا 

ِ قىقَلَقْلقَ ِضق»خواست، ناگزیر از بیعت شدند. نمی ََ دَج وَندَكقَنْ دَاقسلش  ِلاِيع  ِتِنيَنقِإْذقي  ْْ قَعِنقسْلا  ه  سلل 
ل قىقَفَعِلَمقتاقفِق  گونه بود.این امیرالمؤمنینشجاعت  (.13)فتح:  «وِبِهْمقا 

 . شجاعت در حکومت6-2-3
بود.  امیرالمؤمنیندر حکومت خود هم که کمتر از پن  سال طول کشید، باز همین منطق 

 بارۀدر، این بزرگوار امیرالمؤمنینکنید، شجاعت است. از روز دوم  بیعت با هرچه نگاه می
 قسلّلهقلوق جلنهقندهّ  قبدهقسلّناداءق ق»ایشان به این و آن داده شده بود فرمود: قطایعی که قبل از 

اناد و به خدا اگر ببینم امالکی را که قبل از من به ناحق کسانی به شما داده 1؛«تلكقبهقس تداء
ها آنۀ کنم و هماید، مالحظه نمیاید، یا با پول فروش آن، کنیز خریدهمهریه زنانتان قرار داده

 ها به وجود آمد.یم کرد و آن دشمنگاه شروع به اقداگردانم. آنا برمیر
ترین افراد، شجاعانه ایستاد. در مقابل کسانی کاه شجاعت از این باالتر! در مقابل لجوج

اسالمی نام و نشانی داشتند، شجاعانه ایستاد. در مقابل ثروت انباشته شده در شام ۀ در جامع
آرایای وادار کناد، شاجاعانه سرباز جنگجو را در مقابل او به صف ها هزارتوانست دهکه می

احدی را نکرد. این شجاعت است. در مقابل ۀ ایستاد. وقتی راه خدا را تشخیص داد، مالحظ
هاا ها آسان است؛ اما عمل کردن به آنخویشاوندان خود نیز مالحظه نکرد. گفتن  این حرف

 بسیار سخت و عظیم است.
بایاد از شاجاعت آن حضارت درس  طالابابیمعتقد به علی بن ۀ اینجاست که شیع

؛ وحشات نکنیاد. از روگردانادن و اعاراض « قناتوحشوسقفىقطَيققسلهلىقلقّلِقسهله»بگیرد. 
کاه گاوهر  ا آنچه در دست شماست بارۀدردشمن احساس تنهایی نکنید. از تمسخر دشمن 

 2است مظهر شجاعت که ا المؤمنینامیرتان سست نشود. ]البته[ عقیده ا گرانبهایی است
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آوردیام، کم می ا به تعبیر امروز ما ا شد وها شرایط سخت میگوید هر وقت در جنگمی ا
کارد، باه بردیم. هر وقت کسی در جاهای سخت، احساس ضعف مایپناه می پیغمبربه 

 برد.پناه می پیغمبر

 . شجاعت در ميدان جنگ6-2-4
ترین  شجاعان بود، در میدان جنگ هرگاز باه هایچ دشامنی پشات که بزرگ امیرالمؤمنین

در جنگ خندق کاه  ا های صدر اسالمنکرد. این، ارزش کمی نیست. شما در داستان جنگ
 ا جلو رفات؛ در فاتح خیبار، در ُاحاد، در بادر و در ُحناین همه به خود لرزیدند و علی

هااا، ایاان جنااگ بینیااد. آن حضاارت در بعضاای ازرا ماای امیرالمااؤمنینشااجاعت 
هاا سای ساله بوده و در بعضی جنگوپن ها بیستوچهارساله بوده، در بعضی جنگبیست

ساله، با شجاعت خاود در میادان جوان بیست و هفت، هشتک سال بیشتر نداشته است. ی
 ها را آفرید.جنگ، اسالم را پیروز کرد و آن عظمت

هراسد؛ وارد میادان خطار نمی اثر شجاعت در میدان جنگ این است که انسان از خطر
اش هام ایان اسات کاه بار دشامن پیاروز اندازد و نتیجاهشود، نیروی خود را به کار میمی
 گردد. مردم دنیا از شجاعت چنین شناختی دارند.می

 . شجاعت در ميدان زندگى6-2-5
های دیگاری هام بارای باروز شاجاعت وجاود دارد کاه اثار اما غیر از میدان جنگ، میدان

تر است. میدان زندگی، میادان تالقای  حاق  و باطال، ها از میدان جنگ مهمعت در آنشجا
هایی که در طول زندگی برای انساان گیریان تبیین حقایق و میدان موضعمیدان معرفت، مید

هایی اسات کاه اثار خاود را نشاان آید از آن جمله است. شجاعت در چنین میدانپیش می
کناد، از چیازی حاق را دیاد و شاناخت، آن را دنباال مای آدم شاجاع، وقتایک دهد. یامی

ۀ شاود، عظمات جبهاشود، خودخواهی ماانع او نمایهراسد، رودربایستی مانع او نمینمی
آدم غیر شجاع چنین نیست. بحث این است که ک شود. اما یدشمن یا مخالف، مانع او نمی

ای در ارای منزلات و مرتباهخصوص اگار دهبا  هاگاهی بنای حقیقت، با شجاع نبودن انسان
ی بهفرومیا  جامعه باشند انسان در ک خاطر شجاع نبودن یریزد. به عبارت دیگر، گاهی حق 
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آید. اینجا اگر شجاعت اخالقای، شود و باطلی به کسوت حق درمیاظهار نظرش، ناحق می
کاه بااالتر از شاجاعت در میادان جناگ ا  زندگیۀ شجاعت اجتماعی و شجاعت در عرص

 آید.وجود داشته باشد، چنین مسائلی پیش نمیا  تاس

 . شجاعت در منطق6-2-6
هاا بزرگ است. این، آن علی  درخشان تااریخ اسات؛ خورشایدی کاه قارن امیرالمؤمنین

تر شده است. این بزرگوار، هرجا که گوهر انسانی وجودش درخشیده و روز به روز درخشان
 قناتوحشوسقفىقطَيققسلهلىقِلِقّلدِق»فرمود: . میکس نبودالزم بود، حضور داشت؛ و لو هیچ

تید و همه یا اکثریت مردم دنیاا باا شاما بدناد و راهتاان را قباول ندارناد،  1؛«سهله ی  اگر در اقل 
وجاود آن را ۀ وحشت نکنید و از راه برنگردید. وقتی راه درست را تشاخیص دادیاد، باا هما

آن را در زنادگی خاود باه کاار  ی شجاعانه کهبود؛ منطق امیرالمؤمنینبپیمایید. این منطق 
 بست.

 . شجاعت در برخورد با خوارج6-2-7
هاا، خیلای هام این خوارج، خیلی حساسم. در سابق، روی تاریخ و زندگی ایان بارۀدرمن 

کنناد؛ اماا اشاتباه بیه میهای متحجر تشمطالعه کردم. در زبان معروف، خوارج را به مقدس
گیری که به کسی کااری طوری نیست. مقدس  متحجر  گوشهاین خوارج، اصاًل ۀ لاست. مسئ

رفتناد سار راه کند، این کجاا، خاوارج کجاا؟ خاوارج مایندارد و حرف نو را هم قبول نمی
هاایی هاا آدماگار ایان ها چیسات؟زدند؛ این حرفدریدند و میکشتند، میگرفتند، میمی

هاا که باا ایان امیرالمؤمنینیده بودند، گوشه نشسته بودند و عبا را بر سر کشبودند که یک
 کاری نداشت.

حاال خادا «. ال لش و ال علیش»ی از اصحاب عبد الله بن مسعود در جنگ گفتند: اعده
ها بود، یا نبود؛ اختالف است. من عالم است که آیا عبد الله بن مسعود هم خودش جزو این

فانه جازو هماین عاده باوده اسات. در ذهنم این است که خود عبد الله بن مسعود هم متأس
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گفتند: در جنگای کاه  امیرالمؤمنینها بودند. به مآباصحاب عبد الله بن مسعود، مقدس
آیایم و در خادمتت تو بخواهی بروی با کفار و مردم روم و سایر جاها بجنگی، ما با تاو مای

کناار تاو  باا اهال بصاره و اهال شاام ماا در هستیم؛ اما اگر بخواهی با مسالمانان بجنگای
کاار هاا را چاهاین امیرالمؤمنینجنگیم. حاال جنگیم، نه بر تو میجنگیم؛ نه با تو مینمی

ی بداخالقی هم نکرد. خودشان گفتند ماا این امیرالمؤمنینکند؟ آیا  ها را کشت؟ ابدًا، حت 
 کنیاد. قبول کرد و گفت لب مارز برویاد و مارزداری امیرالمؤمنینرا به مرزبانی بفرست. 

ی را طرف خراسان فرستاد. همین ربیع بن خثیم خواجاه ربیاع معاروف مشاهد ظااهرًا اعده
کاه  امیرالمؤمنینطوری، های اینمآبهاست. با مقدسکنند، جزو اینطور که نقل میآن

 کرد بروند.کرد؛ رهایشان مینمی بداخالقی
یاک ؛ یعنای طباق طوری نبودند؛ اما جهل مرکب داشتندمآب آنها ]خوارج[ مقدساین

نظرانه و غلط، چیازی را بارای خودشاان دیان اتخااذ کارده بودناد و در راه بینش بسیار تنگ
کشایدند. کردند! البته رؤسایشان خود را عقب مایکشتند و مبارزه میزدند و میدین، می آن

د بن اشعثاشعث بن قیس عاده ک اناد؛ اماا در جلاو، یاها همیشه عقاب جبهاهها و محم 
اناد و شمشایر ها را از مطالب غلط ُپار کاردهنادان و ظاهربین قرار دارند که مغز این هایآدم
کشاند زنناد، مایآیند، میها هم جلو میگویند جلو بروید؛ ایناند و میبه دستشان داده هم

ملجم مرد خیلی هوشامندی باود؛ ناه، ابن ملجم. خیال نکنید کهابن شوند؛ مثلکشته می و
ُپار کارده بودناد و کاافر شاده باود. او را  امیرالماؤمنینکه ذهنش را علیه احمقی بود  آدم

عشقی هم مصادف شاد و او را ۀ حادثک به کوفه فرستادند. اتفاقًا ی امیرالمؤمنینقتل  برای
طاور گونه بودند و تا بعد هم هماینچند برابر مصمم کرد و دست به این کار زد. خوارج این

 ماندند.
رفتناد؛ از داشتند می امیرالمؤمنینل شده، در اوقات جنگ نهروان، طبق روایتی که نق

های جنگ نهروان، صادای قرآنای ینفر هم در کنار ایشان بود. همان نزدیکک اصحابشان ی
ْيِ ق»شب شنیده شد: در نیمه قآناَءقسلل  َوقااِنا  ْنقه  ت 

َ
ۀ و زیباایی، آیاک . با لحن ساوزنا(3)زمر: «أ

کاش من ! ایامیرالمؤمنینبود، عرض کرد: یا  امیرالمؤمنینی که با خواند. این کسقرآن می
خواناد، باودم؛ چاون او باه بهشات مویی در بدن این شخصی که قرآن را به این خوبی مای



     /  91عدالت و شجاعت اميرالمؤمنين

ای قریاب باه ایان خواهد رفت و جایش غیر از بهشت جای دیگری نیست. حضرت جملاه
ر کن. این قضیه گذشت، تا اینکه مضمون فرمودند که به این آسانی قضاوت نکن؛ قدری صب

جنگ نهروان به وقوع پیوست. در این جنگ، همین خوارج  متحجر  خشمگین  بدزبان  غادار  
قارار گرفتناد. حضارت گفات:  امیرالمؤمنیندست و مسلح، در مقابل متعصب  شمشیربه

ار هازار ی آمدناد، اماا حادود چهااجنگم. عدهعلم بیاید، با او نمیهرکس برود، یا زیر این 
هااا را از دم کشاات. از لشااکر ایاانۀ نفااری هاام ماندنااد و حضاارت در ایاان جنااگ، هماا

، کمتر از ده نفر شهید شدند؛ اما از لشکر خوارج، از آن حدود چهار هزار یا امیرالمؤمنین
شااش هاازار نفاار، کمتاار از ده نفاار زنااده ماندنااد؛ همااه کشااته شاادند! جنااگ، بااا پیااروزی 

هایی بودند؛ همین ها، مردم کوفه یا اطراف کوفهشدهی از کشتهتمام شد. خیل امیرالمؤمنین
هایشان اشتباه کرده سنگر بودند؛ منتها ذهنجبهه و همکه در جنگ صفین و جنگ جمل، هم

هاا رفتناد. ایانهاا راه مایبود. حضرت با تأثر خاصی، همراه با اصحاب خود در میان کشته
هاا را برگردانیاد، گفات ایانبودند. حضرت مای طور به صورت دمر روی زمین افتادههمین
زد. در ایان حارف ها حرف مایگفت بنشانید. مرده بودند، اما حضرت با آنها را مییبعض
نفار ک هسات. بعاد باه یا امیرالماؤمنیندنیا حکمات و اعتباار در کلماات ک ها، یزدن

سای کاه در آن حضرت او را برگرداندند و نگااهی باه او کردناد و خطااب باه آن ک رسیدند،
! فرمود: امیرالمؤمنینشناسی؟ گفت: نه، یا با ایشان بود، فرمودند: آیا این شخص را می شب

خواند و تاو آرزو کاردی کاه میک طور سوزنااو همان کسی است که در آن شب آن آیه را آن
 نیالمؤمنامیرخواند، اما با قرآن مجسم قرآن میک طور سوزنامویی از بدن او باشی! او آن

وقمع کارد. البتاه ها را قلعها جنگید و اینبا این طالبابیوقت علی بن کند! آنمبارزه می
اقلیت محکوم و ک کن نشدند، اما همیشه به صورت یوقمع و ریشهخوارج به طور کامل قلع
ها بتوانند تسلط پیدا کنناد؛ هدفشاان بااالتر از ایان طور نبود که آنمطرود باقی ماندند. این

 1ها بود.حرف

                                                           

، دسترسااای در: 74/1/1324در دیااادار باااا اقشاااار مختلاااف ماااردم،  ای. بیاناااات اماااام خامناااه1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2442. 
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قبل از زمان خالفات و در زماان خالفاتش، دسات از  امیرالمؤمنینشمنان دین، که د
هاای نظاامی هاای سیاسای داشاتند، قادرتها برنداشت، مگر قدرت نداشتند؟! قادرتآن

عاای معنویات مایداشتند. بعضی، قدرت کردناد، های مردمای داشاتند، نفاوذ داشاتند، اد 
س ه از انقالبیک شبیه ی خوارج لمث مآب بودند. بعضیمقد  نماهای افراطی ما بودند کاه عد 

دانساتند؛ دار دیان مایکس را هم قبول نداشتند. فقط خودشان را قبول داشاتند و طارفهیچ
ل انقالب، امام را هم به انقالبایهیچ گاری کس دیگر را هم قبول نداشتند. مثل کسانی که او 

اگار مان باا »رو شد؛ تارومارشان کرد و فرمود: ها روبهین، با اامیرالمؤمنینقبول نداشتند! 
 «ها دربیفتد.کرد با ایننمی تجرئکس افتادم، هیچها درنمیاین
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 گيری در مقررات الهى. سخت3-1

در آنجاا دیان را باه  در یمن )در سال هشتم هجری( مأموریت داشات ]تاا[ امیرالمؤمنین
به  پیامبرها را بگیرد و کمکشان کند. وقتی ]حضرت[ شنید که ها یاد دهد؛ زکات آنییمن

ة الوداع( رفته است ه رساند.، بهح  )حج   سرعت خود را به مک 
ه یمنی هام وجاود از مردم یمن مبالغی زکات گرفته شده بود که در بین آن ها مقداری ُحل 

 امیرالماؤمنینیمن  آن روز که بسیار مطلوب و مقبول بود.  دوخت   یهاداشت؛ یعنی لباس
برساند؛  پیامبرفرصت نداشت که با این کاروان حرکت کند. او عجله داشت خودش را به 

در  پیاامبرنفر را در رأس کاروان گذاشت که آن اموال را بیاورد؛ خودش را هم باه ک لذا ی
ل  اعمال ح  با  ه رساند که او   امیرالماؤمنینباشد. بعد که آن کااروان رساید،  پیامبرمک 

هسراغ آن های یمنی را در غیاب حضرت، بین خودشاان تقسایم کارده و ها رفت؛ اما دید حل 
ایاد؟! گفتناد غنیمات و ها را پوشایدهاند! فرمود چرا اینزیبا پوشیده و آمدهۀ حل  ک هرکدام ی

ق به ماست! فرمود تا ق برسد به تعبیر اماروز، باه  پیامبربل از آنکه به زکات است؛ لذا متعل 
رات و خال هخزانه واریز شود قابل تقسیم نیست؛ این خالف مقر  ها را از ف دین است. لذا حل 

ها گرفت. طبیعی است اگار از کسای امتیاازی را زور از آندادند، بهها گرفت. بعضی نمیآن
آمدنااد و از  پیااامبرد. پاایش شااوبگیرنااد، چنانچااه خیلاای مااؤمن نباشااد، ناراحاات ماای

 شکایت کردند! امیرالمؤمنین
کنید؛ مگر چه شده است؟ عارض کردناد علای آماد و فرمود: چرا شکایت می پیامبر

سّندهق»ها گفت: علی را بر این کار مالمت نکنید؛ در جواب آن پیامبرها را از ما گرفت. این
رات خۀ ل]یعنی[ او در مسئ 1؛«خشنقفىقذس قسلله  دایی، مرد خشنی است.مقر 

 اسالمىهای . حفظ اصول و ارزش3-1

بیست و پن  سال قبل از این تاریخ در بستر بیماری به زنان مدینه فرماود اگار  زهراۀ فاطم
ج  ا ق»گذاشتند، را بر سر کار می علی قع  َس  راه زندگی  یعنی هموارا« ُسُجح»ا  «َلَااَ قِبِهْمقَعْي

                                                           

 .123ص ، 1ج همان،  ،رشاداال محمد بن محمد مفید، .1
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ه ق»رد. کرا بر مردم هموار می قِخَشاش  م  اقتدار حکومات و ا  به تعبیر منا  گذاشت؛ نمی«َ قَيْكل 
ی اگذاشات ذرهاسالمی زخم بزناد؛ نمایۀ گری  اسالم اندکی به پیکر جامعحکومتۀ روحی

کارد. بهتارین شاکل برد و از هر آسیبی هم جلوگیری مایآسیب ایجاد کند؛ کار را پیش می
ز لحاظ مادی و زخم نزد؛ زندگی مردم را هم ا حکومت کردن این است که حکومت به مردم

ق»معنوی آباد کند.  ه ققَ قَ قَيِك    َ قَصداِفيا ققَعاِئ َس  قَنِايد دْمقَتدْنَها  قَ قَِلَْ َ َده  ده  َاِ قَ سِكِل  هاا را ایان 1؛«َ قَ قي 
آن روز فرمود. این واقعه بیست و پن  سال عقاب افتااد؛ ولای بااالخره امات  زهراۀ فاطم

در هماین چناد  نالماؤمنیامیررا سر  کار آوردناد.  نالمؤمنیامیرع شدند و اسالمی جم
ا  چهار ساال و ُناه مااه یاا ده مااها  44تا ماه رمضان سال  34سال ۀ حج  سال؛ یعنی از ذی

بود و گذاری کرد که اگر شمشیر غدر و خیانت نمیکارهای بزرگی انجام داد. کارهایی را پایه
گرفات، این جنایت صاورت نمایۀ ملجم و عناصر پشت پردابن ۀیلاین جنایت بزرگ به وس

شد. ها بیمه و تأمین میداد و باز دنیای اسالم شاید تا قرناین راه را ادامه می نالمؤمنیامیر
لذا مصیبتی که آن روز وارد شد، برای دنیای اسالم و تاریخ اسالم ُپرخسارت بود. بازهم این 

ویِّ صافیِّ زاللی توانست دنیای اساالم را سایراب کناد، از دساترس دنیاای را که می منهل ر 
 اسالم دور کردند؛ لذا مصیبت  همیشه است.

در این مدت انجاام داد، نشاان داد کاه اصاول اساالمی و  امیرالمؤمنینکار مهمی که 
اساالمی باه ۀ ای که در دوران انزوای اساالم و در دوران کاوچکی جامعاهای اسالمیارزش

اساالمی ۀ مادی جامعاۀ ه بود، در دوران رفاه و گسترش و اقتدار و پیشرفت و توسعوجود آمد
امروز ما هام ۀ لکته توجه کنیم، خیلی مهم است. مسئهم قابل پیاده شدن است. اگر به این ن

 هاست.همین
                                                           

فشردند و تدبیر گر مردانتان در خارج نشدن زمام امور، از دستان علی پای میبه خداوند سوگند، ا. »1
برد و این شتر دادند علی آن را به سهولت راه میبدو سپرده بود، تحویل او می آنچنان که پیامبر را کار

شد. علی آنان را به آور نمیرساند، آن گونه که حرکت این شتر رن سالمت به مقصد می به را
 شد و هرگز رنگ کدورتکرد که آب از اطرافش سرازیر میصاف و مملو و وسیع هدایت می شخوریآب
، 43 ، جهمانمحمدباقر مجلسی، )« آوردگرفت. او آنان را از این آبشخور سیراب به در میخود نمی به

 .(144 ص
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 . حفظ بيت المال3-7

در ا  س اساتکه در بیانات آن بزرگوار مانعکا  را نالمؤمنیامیرمن چند مورد از اقدامات 
وجاود دارد.(  نالماؤمنیامیرکنم؛ )هزاران مورد از ایان قبیال، در زنادگی اینجا عرض می

کرد. اصرار مردم زیااد شاد. هماه، آمدند اصرار و بیعت کردند؛ اما حضرت قبول نمی مردم
بایاد باشاد و  طالابابیقدیمی گفتند نه، فقط علی بن ۀ بزرگان، کوچکان، رؤسا و صحاب

تواند. آمدند و به اصرار حضرت را بردند. حضرت فرمود پس به مساجد و کسی نمیغیر از ا
برویم. حضرت روی منبر رفت و خطبه خواند و در این سخنرانی حرف خودش را بیان کرد. 

نااحق هاا بیجاا و باهفرمود: اماوالی کاه تاا اماروز افاراد  برگزیاده و محتارم نالمؤمنیامیر
گاردانم. المال برمایها را به بیتاین اموال دست پیدا کنم، ایناند، هرجا من به کرده تصرف

نفاع خودشاان الماال باه هاایی را از بیاتدر طول این چند سال کسانی توانسته بودناد پاول
ق»گردانم؛ ها را برمیاین بردارند. فرمود من همۀ َاداء  َ قِبدِهقسلن  ده    قَادْلقن  ه  ِهقَلْوقَ َجْلن  ای «َ قسلل  ، حت 

ق»اید، یا رار دادههایتان قنم مهر زنببی اگر َتاء  ِلَكقِبِهقسْْلِ ساراهای خودتاان کنیاز ؛ برای حرم«َ قت 
ده ق»اید. خریده َدْدن  ََ گاردانم. ماردم و بزرگاان بدانناد کاه روش مان الماال برمایبه بیات 1؛«َل

 است. این
ه از مظلاوم جامعاۀ ها شروع شد. البته مردم مستضعف و طبقابعد از چند روز مخالفت

خواهند چنین روشی به کاار گرفتاه شاود؛ لایکن متنفاذان و کساانی کاه خودشاان خدا می
مخاطب واقعی این مطلب بودند، بدیهی است که ناراضی بودناد. نشساتند جلساه تشاکیل 

همان کسی ا  خواهد انجام دهد. ولید بن عقبهدادند و گفتند این چه کاری است که علی می
 :آمد و گفت امیرالمؤمنینها بلند شد پیش از طرف آنا  وفه بودکه زمان عثمان استاندار ک

َصِْلَناه ق»یا علی! بیعت ما با تو شرط دارد؛ 
َ
اقَتاقأ ْنقَنَضَذقَعن 

َ
َكقسْلَيْوَمقَعَلىقأ َِلاِيع  قن  ىقِفدقسْلَااِ ققِتَنققَنْ ن 

ْثَاان اِمقع  ي 
َ
یام، دسات نزنای و باه ادست آوردههایی که ما بهشرط ما این است که به پول 2؛«أ

 ن قبل از خودت کاری نداشته باشی.دستاوردهای ما در دورا
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که بزرگان  آن روز  اسالم و جزو بقایای اصحاب ا  بعد از ولید بن عقبه، طلحه و زبیر هم
 آمیزی زدند؛ از جمله گفتناد:های گلهآمدند و حرف امیرالمؤمنینخدمت ا  بودند پیغمبر

َكقَجَعْلَاقَحق ق» َناقسْلَقْاِمقىقَناقفِقِإن  َِ قَغْي
الماال یکساان ؛ تو ماا را باا دیگاران در تقسایم بیات«َكَ ق 

َنا»کردی؛  َااِثل  ْيَاقَبْيَنَناقَ قَبْيَنقَتْنقَ قي  ؛ ما را با کسانی که شبیه ما نیستند، در دادن اماوال «َ قَعو 
ق»ساتی؟ المال یکی قرار دادی. این چه وضعی است؟ چرا امتیاز قائال نیبیت ده  َفداَءقسلل 

َ
ِفيَاداقأ

ْعَياِفَناقَ قِ َتاِحَنا
َ
دسات آماد؛ ماا باودیم کاه اساالم را پایش ها بهبا شمشیر ما این 1؛«َنَعاَلىقِبأ

اند و بردیم؛ ما بودیم که زحمت کشیدیم و تالش کردیم؛ حاال تو ما را با کسانی که تازه آمده
 ای؟دادهعجمی و جزو کشورهای مفتوح هستند، یکسان قرار 

الماال تقسیم مسااوی بیاتۀ لرفت و جواب تندی داد. راجع به مسئحضرت باالی منبر 
قَلْمق»فرمود:   َ ْت

َ
قَذِلَكقأ ْمققَفِإن  ْحك 

َ
َادْلق»؛ من کاه بنیانگاذار چناین روشای نیساتم؛ «َبْلٍءققَباِدَئققِفيِهققأ

قِبَذِلك م  ِهقصقَيْ ك  وَ قسلل  َااقَ ع  ْنت 
َ
َناقَ قأ

َ
قأ  هم من و هام شاما باودیم و دیادیم پیغمبار ؛«َ َجْل  

کانم؛ را دارم دنباال مای ام؛ همان کار پیغمبرای نکردهکرد. من کار تازهطور عمل میاین
های اعتقادی و عملی جامعه را در ایان دوران مساتقر ها و همان پایهخواهم همان ارزشمی

این کاار، ۀ پرداخت. هزین ؤمنینامیرالماش را هم کرد؛ هزینهکنم. و علی مستقر کرد و می
وقوع ساه جناگ جناگ جمال، جناگ صافین، جناگ نهاروان. ببینیاد ایان کاار باه نظار 

 این است. امیرالمؤمنینچقدر مهم بود. کار بزرگ  امیرالمؤمنین
رد. باد نیسات ماا باا معاارف علاوی جمله دیگر داک در همین زمینه ی امیرالمؤمنین

قسْلَ ِقق»رماید: فخرده آشنا شویم. ایشان مییک ِِ َحٍلقَعْنقِإَااَت
قِِلَ قسْلَ ق   ِ ْمقِ َعاَي ك   2؛«َعَلْيِهققَ قَنْاَنَعن 

یعنی اگر کسی انسان مؤمنی است، انسان مجاهد فای سابیل اللاه اسات، زحماات زیاادی 
داشته، جبهه بوده و کارهای بزرگی کرده، رعایت حق او بر شما واجب است. اگار در جاایی 

ی و حقی را ضایع کرد، شما کاه مادیر و مسائول هساتید، نبایاد آن حاق این شخص، تخط

                                                           

 .71، ص 37 ، جهمان. 1
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واجب، مانع بشود از اینکه در موردی که تخطی کرده، حق اجرا نشود. بنابراین مساائل را از 
خوبی دارد و بارای ۀ هم جدا کنید. اگر کسی آدم خوبی است، شخص باارزشی است، سابق

حق او مقبول و محفاوظ و ماا مخلاص او اسالم و کشور هم زحمت کشیده؛ خیلی خوب، 
هستیم؛ اما اگر تخطی کرد، رعایت آن حق نباید موجب شود تخلفی که انجاام داده، نادیاده 

 1است. امیرالمؤمنینگرفته بشود. این، منطق 

 . قاطعيت در اجرای حدود3-8

کارد. در هاا را متوجاه مایتبلیغاتی آن روز، شاعر باود کاه دلۀ ترین وسیلتنها وسیله یا مهم
توانسات فضاا را شاعر در جامعه خیلی ارزش داشت. به ایان خااطر کاه مایک زمان، ی آن

کرد؛ یعنای در های عمومی امروز را ایفا میعوض کند. شاعر در آن روز، تقریبًا نقش رسانه
فضایی که شعر، آن هماه اهمیات داشات و ماردم آن را زود حفاظ و دهاان باه دهاان نقال 

های عمومی روزگار ما را داشت. در چنین فضایی، نجاشای، شااعر نهرساۀ کردند، وظیفمی
گری یاست. خبر رسید که وی در روز ماه رمضان، شرب خمر و الابال طالبابیعلی بن 

دستور داد او را آوردند و بر او حد شارب خمار جااری کردناد.  امیرالمؤمنینکرده است. 
ق هم به خاطر تعزیر ه بر این مضاف حرمت ماه رمضان بر وی زدند! این کاار ک تچند شال 

اح علی ،امیرالمؤمنینکند؟ را چه کسی می ، آن هم در مورد کسی که دوسات اسات، ماد 
های نجاشای شااعر ایجمعی است! دوستان و هم قبیلهۀ رسانۀ است، ابزار دست و گردانند

ه کااری باود کاه شاما این چ»آمدند و گفتند:  امیرالمؤمنینحمدان بود نزد ۀ ظاهرًا از قبیل
تاقنَىقسنقسه قسلاعحيِق قسلطاعِقعّيانقفدىقسلجدهسءقحتدىقكدانق»عبارتش چنین است: « کردید؟

کاردیم کاه دوساتان و ! تا پیش از این خیال نمیامیرالمؤمنینیا »گفتند: .« تنقصنيعكقبفان
دیاد، مطیعین، با مخالفین و عصیانگران برابر باشند؛ اما با حدی که بار نجاشای جااری کر

فهمیدیم که در نظر شما، دوست و دشمن هایچ فرقای بااهم ندارناد! آیاا شاما خادمتکار و 

                                                           

، دسترسااای در: 14/3/1333هاااای نمااااز جمعاااۀ تهاااران، در خطباااه ای. بیاناااات اماااام خامناااه1
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گذارید؟ این چه کاری باود کاه باا ایان دهید یا فرقی نمیمخالف خودتان را تشخیص نمی
با دست خود، »؛ «ف التناقعلىقسلجاد قسلتىقكناقنَىقسنقعِلي قتنق كِلهقسلنا « »شخص کردید؟

کردیم اگر کسی به آن راه برود، اهال اندازید که تا کنون خیال میراهی میای علی، ما را در 
 «آتش است!

گوناه گفتند: اینکردند و میبعد از پیروزی انقالب اسالمی نیز، بعضی کسان تهدید می
شاویم بارویم و ماثاًل باه کناد، مجباور مایکه امام با ما رفتار کرد یا دستگاه با ما رفتار مای

هنده شویم! کأنه پناهنده شدن به دشمن، برای دستگاه بادتر اسات تاا بارای دشمن پنا فالن
شاما باا ایان کارتاان ماا را »کردناد کاه مای امیرالماؤمنینهمین تهدیاد را باه  آنان! خود
حضرت در جواب آناان، « خواستیم برویم!کردید که برویم به جاهایی که تا کنون نمی وادار

حاال، روشانگرانه باا قضایه برخاورد ساردی و درعاینبیان عجیبی دارد. آن حضرت با خون
ه قهوقس ق ج قتدنقسلاادلاينقسنتهدكق»گفت: ای برادر نهدی! .« فقا قياقأخاقبنىقنهل»کند: می

مگار چاه اتفااقی افتااده اسات؟ « ؟فأااناقعليهقحلها«[ تنقحَتِقسلله»]یا  حَتِقتنقحَمقسلله
ت از مسلمانان که مرتکب خالفای آسمان به زمین آمده است؟ او نجاشی هم فردی اس مگر

زكدا ق»شده است و ما هم حد الهی را بر او جاری کردیم. این برای خودش هم بهتار اسات. 
َس ق له دهاد؛ جاان او کناد، طهاارت مایمی ی که بر او جاری کردیم، او را پاک؛ حد« قنطهيد
 کند.می پاک را

اعده است؛ در حالی که ، کاری که انجام گرفته، صددرصد طبق قامیرالمؤمنیندر نظر 
گونه نیستند. حتای کساانی کاه انادکی از قادرت برخوردارناد ناه دیگر قدرتمندان عالم این

های مطلق و زیاد در اجرای احکام و قوانین و حدود الهی بین دوستان و دشمنان خود قدرت
 گذارد.، فرقی نمیطالبابیگذارند؛ اما علی بن فرق می

 حقایق. سرعت عمل در تبيين 3-8

ل نم«سرعت عمل» د اینکه تشخیص مهکرد، بی؛ یعنی معط  داد که باید ایان اقادام را یمجر 
 البالغهنهجهای کرد؛ شما خطبهی؛ حقایق را برای مردم بیان م«تبیین»کرد. یکرد، حرکت م

اتی است که در جامعارا نگاه کنید، بسیاری از آن آن روز وجاود داشاته؛ چاه ۀ ها تبیین واقعی 
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هاا اسات، بخشای خطباه البالغهنهجهای حضرت. بخشی از های حضرت، چه نامهخطبه
اعتراضای دارد؛ یاا هاا آن به کسانی است که حضارت باهۀ ها غالبًا نامها است؛ آن نامهنامه

ال خود آن حضرتند که حضارت باهدشمنانند مثل معاویه و امثال این ایاراد هاا آن ها، یا عم 
رالعمل و فرمان اسات، مثال عهاد ها هم توصیه و دستوی است؛ بعضیجوردارد؛ غالبًا این

های کند برای مردم. یکی از رشتهیکند، حقایق را بیان میها تبیین ماینۀ اشتر؛ در هم مالک
 این است. کار امیرالمؤمنین

 گيری در عمل به حق. سخت3-8

ربایساتی در زنادگی کارد؛ رودیباود، مالحظاه نما بااکدر عمل به حق، عمل به عدل بای
کننده از بیعات گوید بگذار این امتناعیاشتر م نبود. همان آدمی که به مالک امیرالمؤمنین

ت میگیری مبرود، در موارد دیگری سخت  کند.یکند، اصرار میکند، دق 
کاه صافات حکاومتی اسات؛ غیار از  امیرالماؤمنیناین هم بخش ]دیگر[ از صفات 

های معنوی و الهی غیرقابل فهم برای ما، غیرقابل توصایف نبهصفات شخصی، غیر از آن ج
ت برای زبان ت  امیرالماؤمنینهای قاصر و ناقص ما. ایان شخصای  اسات؛ یعنای شخصای 

هاای تاوانیم باا ایان چشامیما نما 1«.ننمایی کوچکۀ تو بزرگی و در آئین»جامعی که واقعًا 
ت عظایم را ۀ وشیدهای پضعیف و ناتوان، با این دید ناقص، با این دل از اوهاام، آن شخصای 

ا خب،  ییم؛ گاویدانیم و میتوصیفی از آن بزرگوار میک چیزی از آن بزرگوار، یک ببینیم؛ ام 
ن شد.  2این انسان در غدیر معی 

بارها فرمود قضاوت در مورد اشخاص باید با معیار حال کنونی اشاخاص باشاد.  امام
وم نباشاد. مال آن وقتی است که حال فعلی معل اشخاص، مورد توجه نیست. گذشتهۀ گذشت

جوری بوده، حاال هم ال بد هماان کند و بگوید: خوب، قباًل این انسان به آن گذشته تمسک
ی ن گذشته بود، آن گذشته دیگار کاارایمقابل آۀ جور است. اگر حال فعلی اشخاص در نقط

                                                           

 .«ننمایی ککوچ ۀ/ تو بزرگی و در آیین پرده بردار که بیگانه خود این روی نبیند»: شعارديوان اسعدی.  .1
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طلحه و جناب زبیر کرد. شما  با جناب امیرالمؤمنینندارد. این همان قضاوتی بود که امام 
باید بدانید طلحه و زبیر مردمان کوچکی نبودند. جناب زبیر سوابقی درخشان دارد که نظیار 

داشات. بعاد از باه خالفات رسایدن جنااب  نالماؤمنیامیرآن را کمتر کسی از اصحاب 
ظهاار چناد نفار از صاحابه بلناد شادند، ا بکرابی، در همان روزهای اول، پای منبر بکرابی

اسات. اسام ایان  طالابابیمخالفت کردند، گفتند: حق با شما نیست؛ حق با علی بان 
ی نیست که شیعه نقل کرده باشد؛ ناه، ایان در ها چیزهایدر تاریخ ثبت است. این اشخاص

 کتب تواریخ ذکر شده است.ۀ هم
 دفااع امیرالمؤمنینبلند شد و از حق  بکرابییکی از آن اشخاصی که پای منبر جناب 

 امیرالماؤمنینبین آن روز و روزی که زبیار روی زبیر است. ماۀ کرد، زبیر است. این سابق
شمشیر کشید، فاصله بیست و پن  سال است. حاال برادران اهل سنت از طرف طلحه و زبیر 

ها اجتهادشان به اینجا منتهی شد؛ خیلی خوب، حاال هرچای. گویند آنکنند، میاعتذار می
ها در مقابل خدای متعال چه وضعی دارند، اآلن در مقام آن نیستیم؛ اماا اینکه آن ما راجع به

از مدینه لشکر کشید، رفت طرف  امیرالمؤمنینها چه کرد؟ جنگید. با این امیرالمؤمنین
و زبیر. یعنی آن سوابق محو شد، تمام شد. امام مالکاش  کوفه و بصره، برای جنگ با طلحه

 ن بود.این بود، معیارش ای
ها با امام از پاریس تو هواپیما بودند و آمدند ایران؛ اماا در زماان اماام باه خااطر بعضی

ها از دورانی که امام در نجف بود و بعد که به پااریس رفات، باا خیانت اعدام شدند! بعضی
، هااایشان ارتباط داشتند، در اول انقالب هم مورد توجه امام قرار گرفتند؛ اما بعد رفتار ایان

ها را طرد کرد، از خاودش دور کارد. میازان، ها موجب شد که امام اینهای اینگیریموضع
وضعی است که امروز بنده دارم. اگر خدای نکرده نفس اماره و شیطان، راه را در مقابال مان 

اسات و اماام  منحرف کردند، قضاوت چیز دیگری خواهد بود. مبناای نظاام اساالمی ایان
 1جوری عمل کرد.این

                                                           

ویکمین ساالگرد رحلات حضارت اماام تهران در بیست های نماز جمعۀدر خطبه ای. بیانات امام خامنه1
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 سياسى . رعایت اصول در حوزۀ3-3

 . مدارا و نصيحت7-7-1
اامیرالمؤمنینرفتارهای سیاسی  ی باا دشامنان . اواًل تا حد ممکن با مخالفان خودش، حت 

ساه جناگ را در دوران حادود پان  ساال   امیرالمؤمنینبینید که میخودش مدارا کرد. این
مداراهای الزم انجاام گرفتاه ۀ هم حکومت خود مجبور شد و تحمل کرد، بعد از این بود که

مخالفاان، اول دسات باه کسی نبود که بدون رعایت مداراهای الزم باا  امیرالمؤمنینبود. 
 شمشیر ببرد.

کردناد باه اشااره مایا  نالماؤمنیامیرای آمدناد دور عدهیک یکجا در اول خالفت، 
ها در جواب، این نلمؤمنیاامیرکردند. ها را یکسره کن. اصرار میآقا! تکلیف اینا  بعضی

ی که فرمود، این بود: این نظری کاه شاما داریاد، چیزهایۀ را نصیحت به صبر کرد و از جمل
 قفَاِقنَىقتاق ق»عده همین نظر شما را قبول دارند. یک  ؛«فَاِقنَىقتاقنَ ن. »نظر استیک 
 قفَادِق»قبول ندارید. عده حرفی را قبول دارند که شما معتقد به او نیستید، او را یک ؛ «ندَ ن

نظار ساومی دارناد. یاک طرفای، طرفای و ناه آنای هم نه آنعدهیک ؛ « قنَىقهدذسق ق قذسك
حّتىق...قنْخدذق»با حکمت کار خود را انجام بدهد.  امیرالمؤمنین؛ صبر کنید تا «فاصبروا»

 حاق را بگیاریم،؛ بگذارید با سماح، با مالطفات، باا مالیمات، حاق ذی«سل قوققتاا ِ
 احقاق حق بکنیم.

رفتااری، توانیم با تسامح، با سماح، باا خاوشتا می 1؛« قسذسقلمقأجلقبّلسقفآخَقسلّل سءقسلكّىق»
ای نماناد، زیار باار حاق دار برگردانیم، احقاق حق بکنایم. اگار دیادیم چاارهحق را به حق

؛ «ّل سءقسلكّىقآخَقسل»مثل معروف عربی است؛ یک این «. آخَقسلّل سءقسلكّىق»روند، آن وقت نمی
دهیم. تا آنجایی که ممکان اسات، باا دارو و یعنی آخرین چاره را دیگر با قاطعیت انجام می

کنایم بارای اینکاه ایان زخام را عاالج کنایم و شافا بادهیم؛ مارهم گذاری عمل مایمرهم
 ای نیست.کنیم؛ چارهگذاریم؛ وقتی نشد، آخر کار داغ میمی
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طاور پاا باه زماین ای هماینعدهیک روع بشود، در جنگ صفین قبل از آنی که جنگ ش
کردناد کاه حملاه کان. کنای؟ اصارار مایچرا حملاه نمای امیرالمؤمنینکوبیدند که می

فوقسللهقتاقدفعاقسل َبقيوتاقسّ ق قسناقسطاذقسنقنل ققبىقطائفدِقفتهتدلىق»فرمود:  امیرالمؤمنین
که درگیری و برخورد را عقب  روز همیک یعنی من دنبال جنگ نیستم، دنبال هدایتم؛  1؛«بى
ای دل به حقیقت بدهند، باه راه صاراط مساتقیم عدهیک اندازم، برای این است که شاید می

کشیم و جناگ آید، آن وقت شمشیر را میکه مأیوس شدیم، دیدیم نه، کسی نمیبیایند. وقتی
 کنیم.را شروع می

هاای بسایار دشاوار کاه یکای از آزماایشا  جناگ جمالۀ اهل جمل، در قضای بارۀدر
ها جماع شادند، ؛ این«سّنقهْ ءقالقناالئوسقعلىقعخطِقستدا نى»فرمود: ا  بود امیرالمؤمنین

رسایده اسات،  امیرالمؤمنیندست به یکی کردند برای اینکه نسبت به این حکومتی که به 
خ قتاقلمقأ»؛ فرمود: من صبر خواهم کرد. اما تا کی؟ « قعأصِلَ»خشم خود را آشکار کنند. 

هاا شاکاف ایجااد ها دارد بین شاما مسالمانکه ببینم حرکت اینآن وقتی 2؛«علىقجااعتكم
دهاد، آن وقات وارد عمال کند، برادران را در مقابل هم قرار مایکند، اختالف ایجاد میمی

کنم و با نصیحت که ممکن است، صبر میخواهم شد و فتنه را عالج خواهم کرد؛ تا آن وقتی
 کنم.رفتار می

 . استدالل7-7-2
اش این بود کاه باا دشامنان خاود و در ممشای سیاسی امیرالمؤمنینیکی از خصوصیات 

ای باه معاویاه هایکرد. در نامهزد و استدالل میمخالفان خود با استدالل حرف می ی که حت 
شدید بود، در عین حاال او ناماه  امیرالمؤمنینبااینکه دشمنی بین معاویه و ا  نوشته است

کرد بر اینکاه روش تاو استدالل میا  گفتهای خالف میکرد، حرفنوشت، اهانت میمی
ها باه عناوانی کاه اینا  بیعت کردند امیرالمؤمنینو زبیر که آمدند با  غلط است. با طلحه

ه. می مراقاب  امیرالماؤمنینخواهیم عمره برویم، از مدینه خارج شدند، رفتند به طرف مک 
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ی کردناد؛ حااال قصدشاان عماره نیسات. رفتناد و کارهاایهاا ت که اینبود، از اول هم گف
َس»فرماید: جور میحضرت اینا  تفاصیلش زیاد است َسق قس جأنااقكثي شاما  1؛«لقلقنقاتااقياي

اختالف قرار دادید، این همه نقاط مثبت را ندیاده گرفتیاد؛ ۀ را وسیله و مای چیز کوچکیک 
حارف  امیرالماؤمنینهاا متواضاعانه زنید. با اینت میزنید، دم از مخالفدم از دشمنی می

گاردم. ایان مادارا را دارد. اماا آن گوید: من دنبال دشمن نمایدهد؛ میزند، توضیح میمی
که این مادارا اثار نکناد، آن وقات جاای قاطعیات علاوی اسات؛ آنجاایی اسات کاه وقتی

کناد کاه خاودش رفتار مایجور دهد که با کسانی مثل خوارج، آننشان می امیرالمؤمنین
چشام فتناه را مان در آوردم. و کسای دیگار غیار از علای  2؛«سناقفقدأ قعدينقسلفتندِ»فرمود:

 این کار را بکند.ا  خود آن بزرگوار در نه  البالغهۀ به گفتا  توانستنمی

 . پرهيز از ظلم و دروغ7-7-3
شدن، به ظلم و به  این بود که برای پیروز امیرالمؤمنینورزی یکی از خصوصیات سیاست

 امیرالماؤمنینای در اوائل حکومات عدهیک شد. دروغ و به کارهای ظالمانه متوسل نمی
ۀ مقاداری مالحظایاک ا  این متنفاذینا  آمدند که آقا شما این افرادی که تو جامعه هستند

و هاا را موجاب نشاو ها بده، مخالفت ایانالمال به اینها را بکن و سهم بیشتری از بیتاین
خواهیاد مان ؛ شاما مای«أقنأتَ ّنىقسنقأطلبقسلّنحَقبدالجو »هایشان را جلب کن! فرمود: دل

هق قسطو قبهقتداقعداَقعدايَق قتداقأّمق»ظلم برای خودم دست و پا کنم؟ۀ پیروزی را به وسیل  قسلل 
ی هاابا ظلم، با راه غلط و خطا، با شیوه امیرالمؤمنینامکان ندارد  3؛«نجمقفىقسلّاااءقنجاا

 غیر اسالمی دوست برای خودش درست کند.

 پذيرى. پرهيز از تملق7-7-4
ناه باه ا  اش این بود که از مردم جداً سیاسی در سلوک امیرالمؤمنینیکی از خصوصیات 

کند که با او متملقانه حرف نزنند، چاپلوسی نکنناد، تصانع درخواست میا  صورت تعارف
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که یکای از آن ا  امیرالمؤمنینهای یکی از خطبه در برخورد با او به خرج ندهند. در وسط
نفری بلند شد، شاروع کارد تعریاف و یک ا  است امیرالمؤمنینهای بلیغ و عجیب خطبه

؛ از سخن و از مطالب آن حضرت بنا کرد تمجید کردن و ثنا کردن امیرالمؤمنینتمجید از 
ای او، تقریبًا به همان اندازه های او که تمام شد، حضرت رو کرد به. حرفامیرالمؤمنینبر 

و در آن مقاداری کاه ساید رضای  نهجج البالغجهآنچه که انسان توی ا  که صحبت کرده بود
جوری حرف نزنیاد. در نصیحت این مرد صحبت کرد که با من اینا  بیندانتخاب کرده، می

وری کاه باا جا؛ آن«فاقنكّلاونىقبااقنكّلمقبهقسلجِلدابَ »از جمله همین عبارت معروف است: 
 ق قنت ّفظوسقتّنىقبااقيت ّفظقبهقعندلق»زنند، با من حرف نزنید. پادشاهان، با جباران حرف می

کنند که مبادا بدش بیاید، مبادا موجب  ناخرسندی یاا جوری که مالحظه می؛ آن«سه قسلِلاد  
وی مان جلاا  کنندزنند، مالحظاتی را میی را نمیهایحرفا  خوشایندی فالن جبار بشودنا

 1؛« ق قنخالطونىقبالاحانعِق ق قنظّنوسقبىقسعتثقا قفىقحدّققايد قلدى»این مالحظات را نکنید. 
خیال نکنید که اگر حرف حقی را به من گفتید، علی از حرف حق شما دلگیار خواهاد شاد. 

جاور نیسات. ایان هام یکای از خصوصایات سیاسات برای او سانگین خواهاد آماد؛ ایان
 است. امیرالمؤمنین

 . رعايت حال7-7-5
رفتاارش باا مخالفاان و معارضاان  یکی از خصوصیات دیگر این بزرگوار هم این اسات کاه

گذارد بین افارادی و ق میفر امیرالمؤمنینراند. چوب نمییک جور نیست؛ همه را به یک
البتاه در مقابال انحاراف و ا  خاوارج   باارۀدرهاای دیگاری. ی، با افرادی و جریانجریانهای

ا  بدون اعتقاد، علی ایستاد؛ هم در مقابل معاویاه ایساتادا  ط و توسل به ظواهر دینیانحطا
ه این مکر است، این خدعه  امیرالمؤمنینها را سر نیزه کردند، وقتی که قرآنآن فرمود: و اللَّ

وقتای کاه خاوارج باا آن هام در آنا  ها به قرآن اعتقادی ندارنداست، این فریب است؛ این
خوانی در مقابل حضرت قرار گرفتند، حضرت ایستاد. ی، با آن صوت حزین قرآنظواهر دین

 امیرالماؤمنینیعنی آنجایی که کسانی بخواهند با ظواهر دینی کار بکنناد و پایش بروناد، 
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جاور کرد. اما در عین حال یکفاوتی نمیایستاد؛ حاال چه معاویه بود، چه خوارج بود؛ تمی
و رفتار خود او همیشه  امیرالمؤمنین. ایستادگی بود، اما نصیحت کردها برخورد نمیبا این

؛ بعد از من با خوارج نجنگید؛ جنگ با خاوارج « قنقانلوسقسلخوس  قبعلى»این بود. لذا فرمود 
آن کسای کاه دنباال حاق  1؛«فليسقتنقطلبقسل ّققفأخطأهقكانقطلدبقسلِلاطد قفأد كده»نکنید؛

گاری خطاا حق است؛ از روی جهالات، از روی قشاری دنبالا  کندمی هست، منتها اشتباه
ها رسد؛ اینرود و به باطل میاو مثل کسی نیست که دنبال باطل میا  کندکند، اشتباه میمی
 جور نیستند.یک

 بینایم کاه ایان سالوککنیم، میاه میاست. وقتی نگ امیرالمؤمنینسیاسی  این سلوک
در  امیرالماؤمنینهمخوان و قابل تطبیق اسات. و  سیاسی عینًا با رفتار معنوی آن بزرگوار،

 2او را ندیده است. ممتازی است که دنیا نظیرۀ برجست طالبابیهمه جا، همان علی  بن 

 . افشاگرى7-7-6
فتنه است، باز حضرت جمالت عجیبی در مورد فتنه دارد. این جماالت ۀ لدیگر مسئۀ لمسئ

آن ۀ کناد کاه دربااریاست که انسان حیارت ما االطراف بیان شدهچنان پرمغز، زیبا و جامع
چگونه فکر کند. فتنه یعنی چه؟ یعنی اشتباه و اختالف صفوف، اختالط صافوف، مخلاوط 

 قلكنقيْخذقتنقهدذسقضدغثق قتدنقهدذسقضدغثقفياهجدانقفهنالدكقيادتولىق»شدن حق و باطل. 
حاق بارای مخلوط شدن حق و باطل، اساتفاده از شاعارهای ۀ لمسئ3«.سلّشيطانقعلىقس ليائده

های باطل، از بالها مرام باطل و استفاده از نمادهای حق برای محکم کردن قواعد و پایهۀ افاد
وجود داشات، لاذا آن حضارت افشااگری  امیرالمؤمنینهایی بود که در روزگار و بیماری

دو گونه حرف دارند. یکی مطلبی است  البالغهنهجدر  امیرالمؤمنینکند. در باب فتنه، یم
ۀ ام. در خطبااند. باز دو سه جمله اینجا یادداشت کردهکل عنوان فتنه بحث فرمودهۀ دربار که
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کند به وضع مردم یزند، اشاره میحرف م دوم، به نظرم آنجا که راجع به ظهور پیامبر اکرم
قفىقفتنقدسعتهمقباخفافها،ق ق طئتهمقباظافها،ق قااتاقعلىقعنابكها،قفهم» فرماید:یو از جمله م

َسن،قنددوتهمقعددهودق قك لهددمق قجيدد َّ فيهدداقنددائهونقحددائَ نقجدداهلونقتفتونددونقفددىقخيددَقدس ،ق قشدد
زند: اسب وحشی فتنه این طور مردم را زیر پا انداخته یفتنه حرف مۀ حضرت دربار1«.دتوع

کوبیاد، بعاد باا وحشایگری ساربلند یرا مها آن کرد، با سم سریرا خرد مها آن بود، با لگد
باود. ساخن از فتناه پایش از  خوابشان بیداری و سرمه چشمشان اشکم آنجا کرد، و مردیم

اند بیان اند و مبعوث شدهظهور پیغمبران است، وضع جوامعی را که انبیاء از آنجا ظهور کرده
دهاد و یکند به وضع زمان خودش و مردم را از فتنه پرهیاز مایکند و در حقیقت اشاره میم
 ترساند.یم

هایی که راجاع کند مثل تمام حرفیمشخصی را ذکر مۀ یی است که فتنجامورد دیگر آن
ها را راه انداختند، بیان فرموده، راجع به معاویه، راجاع باه به مخالفین خودش، که آن جنگ

آن چیزهایی  طلحه و زبیر، راجع به عایشه، راجع به کسانی دیگر، راجع به خوارج، مشخصاً 
آماده اسات. ایان ناوع دوم در حقیقات یتنه به حسااب مارا بیان فرموده که در دیدگاهش ف

که فتنه را از باین ببارد و بخواباناد بار آن اسات کاه برای این امیرالمؤمنینافشاگری است، 
اناد، گارد و ها را روشن کند، این بهترین راه است. فتنه یعنی چه؟ دو گروه به هم افتادهچهره

زند، از برادر ینسان به برادر خودش شمشیر موند، گاهی اشیمها شناخته نغبار است، چهره
روناد باه او اعتمااد یدشامن در کناار هام راه مایک خورد، گاهی هم با یخودش خنجر م

هیچ چیزی مثل افشاگری فتنه  کند، و این فتنه است. عالج فتنه چیست؟ افشاگری، اصالً یم
حااکی از وجاود ایان  کناد، ایان افشااگرییافشاگری م امیرالمؤمنینکند و یرا عالج نم

 2.بیماری در آن روز است
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ت قلب نسبت به یتيمان4-1
ّ
 . ترحم و رق

م امیرالمؤمنیندر  ت عطوفت و ترح  هاای قلب در حد  اعالست که واقعًا برای انساان و رق 
های کنند و به خانواده که به فقرا کمک یآید. مثاًل کسانمعمولی، چنین حالتی کمتر پیش می

اًل ایان کاار را در دوران حکومات و قادرت  مستضعف سر بزنند، زیادند؛ اما آن کسی که او 
ثالثاًا باه ا  او باشادۀ کاار همیشاا  روز و دو روزش نباشادیاک خود انجام دهد، ثانیًا کار  

ی اکتفا نکند؛ برود با این خانواده، با آن پیر کمک مارد، باا ایان آدم کاور و نابیناا، کردن ماد 
هام ک هاا را خاوش کناد و البتاه کماهای صاغیر بنشایند، ماأنوس شاود، دل آنبچه آن با

هاای رحایم و عطاوف، اسات. شاما در باین انساان المؤمنینبلند شود، فقط امیر و بکند
م و عطاوفتش، ایان امیرالمؤمنینکنید؟ نفر مثل این طور انسان پیدا می چند ناه گودر ترح 

 است.
پزد و کند، نان که برایش میرود؛ تنورش را که آتش میزن صغیردار که میبیوهۀ او به خان

گاذارد، بماناد؛ خود در دهان کودکانش مایک غذایی را که برایش برده است، با دست مبار
کناد، ها باازی مایبرای اینکه این کودکان گرفته و غمگین، لبخندی بر لبانشان بنشیند، با آن

ار آنۀ رود و در کلباکناد، راه مایهاا را روی دوش خاود ساوار مایشود آنم میخ هاا محق 
کند، تاا گال خناده بار لباان کودکاان یتایم بنشایند! ایان، رحام و عطوفات سرگرمشان می

، امیرالماؤمنینگویاد: می« ابو الطفیل»است، که یکی از بزرگان آن وقت  امیرالمؤمنین
کارد. آن حضارت داد و آنان را ناوازش مایان خیلی اهمیت میخود به یتیم حیات در دوران

هاا رفتاار شاده ها محبت کنم تا مثل پادر باا آنمن پدر یتیمان هستم و باید به آن»گفت می
خود، عسل از ظرف برداشته بود و در دهان ک ، با انگشت مبارامیرالمؤمنینقدر آن« باشد.

قسنىقكنداقيتيادا»نان آن روز گفته بود: کودکان یتیم گذاشته بود، که یکی از مسلما  1؛«لودد  
قارار  امیرالماؤمنینکردم کاش من هم یتیم بودم، تا چنین مورد لطف و محبات آرزو می»

 2«گرفتم!می
                                                           

 .73، ص 41، ج همان. محمدباقر مجلسی، 1
 .24 ، ص7 ج، همان، مازندرانی شهرآشوبابن محمد بن علی .2
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 . رسيدگى به مستضعفان4-1

ای که خدای متعال در اختیارش گذاشت، به فکر او در تمام آنات قدرت و حکومت و سلطه
فکر بود، هم کسانی را که به جاهای مختلف به  به معه بود. هم خودشترین افراد جاضعیف

ک کرد. ایشان باه مالافرستاد، سفارش میعنوان حکومت و استانداری و سفارت و غیره می
« افتد!ها نمیبگرد، کسانی را پیدا کن که معمواًل چشم کسی مثل تو به آن»فرماید: اشتر می

ر  مال
پلکند، خودشان را باه عی، که حاکم است، دائم میاشتر  نخک بعضی هستند که دوروب 

نینکنند، خودشان را به او میمییک او نزد هایناد، دارانناد، زرناگاناد، زباانرسانند، متمک 
هگویم آدمدارانند. نمیمقام ای هام های بد. و لو خوب. اما دست و پای این کار را دارند. عد 

ن کار را ندارند، امکاانش را ندارناد، رویاش را ندارناد، در جامعه هستند که دست و پای ای
اد بگرد این»فرماید: پولش را ندارند، آشنایش را ندارند. می ها را پیادا کان و از حالشاان تفق 

ۀ به خانا کند.گونه عمل میگوید، خودش آنطور میامیرالمؤمنینی که به حاکمش این« کن.
 گذارد.ست خودش، غذا مییتیم با دۀ زند، در دهان بچفقیر سر می

 . نصيحت و دلسوزی برای دشمن4-7

زناد، او را نصایحت یساعد حارف ماکه با ابان که با زبیر، یا امام حسین امیرالمؤمنین
یاک امروزی یعنای معاملاه، یعنای ۀ به معنای امروزی نیست؛ مذاکرۀ کند؛ بحث مذاکریم

یاک چیزی باده، یک کرد که یمله مبا زبیر معا امیرالمؤمنینچیزی بگیر. یک چیزی بده، 
چیزی بگیر؟ یک چیزی بده یا یک کرد که یسعد معامله مبا ابن چیزی بگیر؟ امام حسین

ه را اینیجور م[ این بود؟ تاریخ را این]هدف کنید؟ اماام یجور تحلیل مفهمید؟ زندگی ائم 
زبیار را  امیرالماؤمنینرفات نهیاب زد، نصایحت کارد، گفات از خادا بتارس؛  حسین

فاقاًا اثار هام  زمان پیغمبرۀ نصیحت کرد، خاطر را یادش آورد، و گفت از خدا بتارس؛ ات 
ین معنا نیست؛ برای اینکه ماا باا کرد، زبیر خودش را از جنگ کنار کشید. امروز مذاکره به ا

هیک مریکا که شیطان بزرگ است، باید مذاکره کنیم ا اندیشاانه و ای واقعًا باا نگااه ساهلعد 
نویساند، در ساایت یآورناد و در روزناماه ماوامانه و بدون فهم  حقیقات  حاال مثاال مایع
باا زبیار ماذاکره کارد، شاما باا  امیرالمؤمنینگویند که چرا ینویسند و در سخنرانی میم
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که حاال به ایان ه در فهم مسئله ]وجود دارد[. اینقدر اشتباکنید؟ یعنی اینیمریکا مذاکره نما
 1نبود.معنا مذاکره 

جاور باود. بیات باود. واقعاًا هام هماینفرمود: زبیر با ما بود، از ما اهل امیرالمؤمنین
ا  جنااب اباوبکرا  اولۀ ، در مسجد، در پای منبار خلیفادانید بعد از رحلت پیغمبرمی

ی دفاع کردند؛ گفتند اینجاای امیرالمؤمنینحدود ده نفر از صحابه بلند شدند و صریحًا از 
است. یکی از آن ده نفر، زبیر بود! زبیار، رفیاق  طالبای، حق علی بن ابیستهکه شما نش

فرمود: زبیر همواره باا ماا باود،  امیرالمؤمنیندوران عشرت نبود؛ رفیق دوران محنت بود. 
هاا گیریتا پسرش عبدالله بزرگ شد، آمد توی عرصه، در تصمیم 2؛«حّتىقشّبقسبنهقعِللسلله»

 امیرالماؤمنینعوض شد. زبیار هماانی شاد کاه آماد در مقابال  دخالت کرد؛ آن وقت او
چنین اثر بسیار مهمای یک در درون خانواده، ک کوچۀ رخنیک شمشیر کشید! گاهی اوقات 

گذارد. لذا باید جلوی این رخنه را گرفت؛ و این هم جز با توکل به خدای متعال، جاز باا می
 3پذیر نیست.جز با توجه، امکان ذکر،

 ا و رفق امام. مدار 4-8

اسالمی تدبیر اندیشیدن؛ دشمن را جدا کردن، دوست را جادا کاردن، ۀ ؛ برای جامع«تدبیر»
سه جنگ داشت؛ این سه جنگ باا ساه  امیرالمؤمنیندشمن را به چند طبقه تقسیم کردن. 

ا با این جور بود، جناگ جنگید. جنگ با معاویه و با شام یکها مثل هم ندسته دشمن بود ام 
جنگیاد، جاور دیگاری یو زبیار ما وقتی که حضرت باا طلحاهره جور دیگری بود. آنبا بص

کارد یزد، نصیحت میخواست، وسط میدان جنگ با او حرف میجنگید. آنجا زبیر را میم
؛ «همه با هم کار کاردیمهمه ما با هم شمشیر زدیم، اینبرادر سوابق ما یادت باشد؛ این»که 

                                                           

رسای در: ، دست14/2/1334در دیدار با فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی ساپاه،  ای. بیانات امام خامنه1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=31024. 

 .142، ص 7ج ، همانالحدید، ابیابنعبدالحمید بن هبةالله  .2
هاای سیاسای ایاران در خاارج از کشاور، در دیدار باا سافرا و رؤساای نماینادگی ای. بیانات امام خامنه3

 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=19872، دسترسی در: 2/14/1334
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ه زبیر  ، ایان پیوست باه امیرالماؤمنینیکرد نکرد، باید میکاری که باید ماثر هم کرد، البت 
ا میدان جنگ را رها کرد و رفت؛ رفتار او در جنگ با طلحه جاوری و زبیر این کار را نکرد ام 

ا رفتار او با شام این جوری نیست؛ به معاویه حضرت چه بگوید؟ بگوید ما و تو باا است. ام 
ی با هم ب او  جاد   امیرالمؤمنینودند؟ در جنگ بدر مقابل هم ایستادند؛ همدیگر بودیم؟ ک 

ای با هم ندارند. او هم وفامیل او را از دم تیغ گذرانده؛ سابقهو دایی او و قوم و خویش و فک
 امیرالماؤمنینجنگاد. یما امیرالماؤمنینکناد و باا یها دارد استفاده ماز همان دشمنی

[ ده هزار نفر بودند، حضارت نهروان که ]دشمنانۀ ر قضی  کرد؛ دیبندی مها را تقسیمدشمن
ام، ما با او گفت از این ده هزار نفر هرکسی که بیاید این طرف  این پرچمی که من نصب کرده

ها[ آمدند این طرف. حضرت فرمود بروید، رهایشان کردناد. جنگ نداریم؛ آمدند، اکثر ]آن
ب کردند، باهایی که ماندند و لجاج کردند و تبله، آن هم غلبه پیدا ها آن جنگید؛ برها آن عص 

جاور دشامنان یاکۀ کشور؛ شناختن دشمن، شناختن دوست؛ همۀ کرد. یعنی تدبیر در ادار
ل کاار بیعات  امیرالماؤمنینهاا باا نظر کارد. بعضایها صرفنیستند؛ از بعضی هماان او 

ش باود، گفات یاا اشاتر باالسار حضارت ایساتاده باود، شمشایر هام دساتک نکردند؛ مال
کند گردنش را بزنم؛ حضرت خندیدند، یامیرالمؤمنین! اجازه بده این آدمی که با تو بیعت نم

گفتند نه، این جوان هم که بود، آدم بداخالقی بود، آدم تندی بود؛ حاال هم پیر شاده، تنادتر 
یاک ه شده، بگذار برود؛ ولش کردند و رفت. این تدبیر است؛ باالترین تدبیر ایان اسات کا

جاور بایاد کسی که در رأس قدرت است، بداند با چه کسی طرف است و با هار کسای چاه
ات حکومتی   یکی این بود. امیرالمؤمنینرفتار بکند؛ از خصوصی 

 آميز. رابطۀ محبت4-8

والیت  عاشقانه است؛ مسئله، باالتر از اعتقاد بهۀ رابطیک ، امیرالمؤمنینملت ما با ۀ رابط
رگوار است. اعتقاد به والیت و امامت وجود دارد و جزو جاان ماسات؛ جازو و امامت آن بز

ه تا گور با ما همراه خواهد بود؛ اما عنصر اولین آموخته های ما در گاهواره است و إن شاء الل 
 محبت و عشق است.ۀ ، رابطامیرالمؤمنینملت ما و ۀ دیگر در رابط
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ن بزرگاوار بسایار اسات، کاه دلای کاه باا ایان ها در آها و جاذبهها و جلوهیقدر زیبایآن
تفاوت بماند. هرکس او را به قدری کاه تواند نسبت به آن بزرگوار بیها آشنا شود، نمیجاذبه

ی آن کسانی که امامت آن بزرگاوار و ۀ باختدر همین روایات هست، شناخت، دل او شد. حت 
ا نداشاته باشاند، ایان فضاایل و ماا رۀ والیت آن حضرت را هم مانند ما قبول نداشته و عقید

بینند مخصوص شیعه نیست؛ علمای بزرگ اهل مناقب را که در کتب فریقین آمده است، می
آفااق منتشار شاده اسات ۀ بینید، در هماها را که میاند؛ و اینسنت هم این فضایل را آورده

 شوند.می امیرالمؤمنینباخته و مجذوب دل
لوی شناخت حقیقۀ لما، مسئۀ لپس مسئ نیست، که او را نه  امیرالمؤمنینت نورانی و ع 

کنایم؛ مگار ک توانیم تصور کنیم، نه راهی داریم برای اینکه او را درتوانیم بفهمیم، نه میمی
ۀ لابعاد روشن شده باشد؛ اما این مسائکسانی که دلشان به نور هدایت و معرفت الهی در آن 

یاک ، امیرالماؤمنینباا ۀ و عشاق و رابطا مهمی است. این ارتباط دوساتیۀ لمحبت، مسئ
حقیقت درخشان است. از این حقیقت  درخشان، ما بایاد مانناد معراجای اساتفاده کنایم و 

شود به باالترین درجات معرفت هم رساید. شود. با نردبان محبت میعروج کنیم؛ و این می
ایان چاه وقات  اصل کار، محبت است. این محبت باید ما را به معراج ببرد و رشاد بدهاد.

که ماا باه اکسیر اثری را نشان خواهد داد؟ آن وقتی خواهد شد؟ این محبت، چه وقت چنین
و اولیای دین، به چشام جادی نگااه کنایم.  امیرالمؤمنینآمیز بین خودمان و پیوند محبت

چگونه؟ جدی نگاه کردن به محبت، این است که ما تالش کنیم در راهی که باه آن بزرگاوار 
، حرکت کنیم؛ و اال  اگر به آن راه پشت کنیم و خدای نکارده باا هار عملای، باا هار رسدمی

تادری  هقدم از آن بزرگوار دور کنیم، این محبت هم بقدامی و با هر سخنی، خودمان را یکا
 عمق و سطحی و صوری خواهد شد.رنگ و بیکم

رزنادتان ف محبت واقعی داریم و محبت صوری. محبت واقعای شاما، محبات شاما باه
کناد، از ی، شما را از بیمااری فرزناد، از خطاری کاه او را تهدیاد مایااست. هیچ گرفتاری

محبت هم محبت زبانی است و یک کند؛ این محبت حقیقی است. های او فارغ نمینگرانی
کناد. اگار ماا خادای نخواساته از در مواقع حسااس و مراکاز حسااس، انساان را رهاا مای

طور خواهد شاد؛ محبات، زباانی و ادعاایی خواهاد شاد؛ یم، ایندور بشو امیرالمؤمنین
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که به آن احتیاج داریم، نخواهد گرفات. اماا اگار ماا آن راهای را کاه باه دست ما را در وقتی
 تر خواهد شد.رسد، دنبال کنیم، هرچه پیش برویم، این محبت عمیقمی امیرالمؤمنین

 . اقتدا به محبوب4-8

و در رفتار آن بزرگوار هسات  امیرالمؤمنینک ی که در ذات مباراها صفت برجستهما به ده
درخشد نگاه کنیم و چند تا از این صفات را انتخااب کنایم و که هرکدام مثل خورشیدی می

 رو این صفات قرار دهیم.خودمان را دنباله
، از اول زنادگی تاا آخار امیرالماؤمنینصفت از صفات آن بزرگوار این است کاه یک 
انسانها هم بود بر راه غیر ۀ خدای متعال فکر کرد و راه خدا را و لو مورد مخالفت هم عمر، به

ه، یکخدا و ضد خدا ان ها و خشونتۀ لحظه رعایت و مالحظتخاب کرد. در تمام دوران مک 
ها را نکرد و از حاق دفااع نماود. در تماام دوران مدیناه، یها و دشمنها و مخالفتعصبیت

ۀ چیاز را مالحظاه نکارد. در قضایآنجا بود و هایچ طالبابیعلی بن هرجا که خطر بود، 
که همه سرها را به زیر انداختند، او بلند شد و شجاعانه داوطلب شد؛ یعنای خندق، آن وقتی

برای وجود خود، هیچ حیثیتی جز حیثیت دفاع از اسالم و دفاع از حق قائال نباود؛ بارای او 
 د.کار بود که از حق دفاع کنیک همین 

ی در اختیار حاق اها را به عنوان سرمایهباید اینانسان قوای معین و عمر محدودی دارد؛ 
. این است که اگر چنین شخصی در بشر و مؤمن  به علییک ک . این است سلوقرار بدهد

لو در جمع کوچکی از بشر به وجود بیاید، خواهد توانست دنیا را از ظلم و جور خالی کند. 
و راحتی و عشرت و زندگی و خانه و جااه و جاالل و ک به غذا و خوراۀ چسبیدهای ما انسان

تاوانیم از میاان ایان هاای بشار در دنیاا، نمایها و سرگرمییبستگمقام و قدرت و سایر دل
شود گونه در آن راه حرکت کنیم؛ و نتیجه در دنیا این میحصارها خودمان را خارج کنیم و آن

 کنید.که مشاهده می
انسان به وجود بیاید، همان خواهد شد که شاما در یک ز این روحیه، درخششی در اگر ا

های جنگ دیدید؛ در شهدا دیدید؛ در رزمندگان شجاع ماا دیدیاد؛ در آزادگاان ماا در جبهه
ها و پدران و مادران دیدید؛ در طاول ها دیدید؛ در جانبازان صبور ما دیدید؛ در خانوادهزندان
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ی در اید و مشاهده کردید کاه چاه هنگاماهتا امروز، در این ملت دید انقالب و دوران جنگ
ی بود از آنچه که دریاای آن در ابود؛ قطرهک چیز ناقص و کوچیک ، دنیا به وجود آورد. این

 وجود داشت. امیرالمؤمنینروح بزرگ 
ماوج  امیرالماؤمنینما محبان آن بزرگوار هستیم. شاکی نیسات کاه در دل ماا عشاق 

دهاد و جازو امید و افتخار ماست؛ اما این محبت را چه چیزی عماق مایۀ این مای زند؛می
اقتادا  امیرالماؤمنینکند؟ اینکه به این صفت نماید و روزافزون و ثمربخش میجان ما می

 کنیم.
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ی بود که در راه تبلیغ دین و کار برای خدا و مبارزه با دشمنان خدا، شب و آدم امیرالمؤمنین
رفتناد، حضاور داشات؛ جاز در ماوارد  هایی که پیغمبرجنگۀ شناخت. در همروز نمی

یا علی! تاو بماان و مدیناه را »فرمود:  پیغمبربود که ک خیلی معدود. ظاهرًا در جنگ تبو
ایشاان را در مدیناه  پیغمبارشاد، تهدیاد مای طرف دیگاریک چون مدینه از « حفظ کن.
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ا در بقیه جنگ باود.  پیغمبارهاا، در کناار جنگۀ به همیک ها، یا در اکثر نزدگذاشت. ام 
ترین جاای تر بود، او در نزدیکاز همیشه سختوقت که کار که همه نبودند، او بود. آنوقتی

عا کند که او امام من است؛ در  حالی که حاضار نباشاد در راه خطر حضور داشت. کسی اد 
شود؟! حاضر نباشد که باه دشامن سیلی به بناگوش او بزنند؟! این مییک خدا و دین خدا، 

االی شاان بگویاد باکلفتیخدا، به دشمنان دین و به دشمنان اسالم، به خاطر قدرت و گردن
 1چشمتان ابروست؟!

ایستاد؛ بعاد  طالببیاابن ترین مواقف، علیدر سخت پیغمبرسیزده سال در کنار 
رساید، درسات اسات کاه هجارت رساول یآن وقتی که سیزده سال رن  داشت به پایاان ما

ۀ ، هجرت از روی اجبار و ناچاری و زیر فشاار قاریش و ماردم مکاه باود، اماا آیناداکرم
ۀ هاساات، مقدمااکامیااابیۀ دانسااتند کااه ایاان هجاارت مقدماایروشاانی داشاات؛ همااه ماا

نهضت از دوران محنت دارد وارد دوران راحتای و یک ایی که جهاست؛ درست در آنپیروزی
کنناد زودتار خودشاان را یخواهد بشود، در همان لحظه که همه معمواًل تالش مایعزت م
از مناصب اجتماعی چیزی را بگیرند، جایگاهی پیدا بکنند، در همین ا  اگر بتوانندا  برسانند
، در شبی ظلمانی و پیغمبر، در بستر برپیغمآماده شد تا در جای  امیرالمؤمنینلحظه 

بتواند از این خانه و از این شهر خارج بشود. توی آن شب، کشته  پیغمبربخوابد تا یک تار
م بود؛ اینیشدن آن کسی که در این بستر م جور نباود کاه حااال خوابد، تقریبًا قطعی و مسل 

ثاه باه شاهادت در آن حاد نینامیرالماؤمدانایم کاه یدانیم، مایچون من و شما قضیه را م
شاب ظلماانی یک له این است که در خیر؛ مسئدانستند؛ نهیجا همه منرسید، بگوییم که آن

گویند آقا، این آقا بارای یکسی بنا است کشته بشود، قطعی است. میک معینی ۀ نقطیک در 
ها که نگااه وسجا به جای او باشد تا جاساینکه بتواند از اینجا خارج بشود، باید کسی در آن

 امیرالماؤمنینجا هست؛ کی حاضر است؟ ایان ایثاار کنند، احساس کنند کسی در آنیم
افزایاد؛ زماان یالعاده مهم است، اما زمان این ایثار هم بر اهمیت آن مفوقۀ حادثیک خود 
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سار بیایاد؛ بناا اسات بروناد حکومات کی است؟ آن وقتی که بنا است این دوران محنت به
اند، منتظر پیغمبرند، همه این ایمان آوردها  یثربا  د، راحت باشند. مردم مدینهتشکیل بدهن

شخصای بایاد در ۀ کند. هیچ انگیزیم امیرالمؤمنیندانند؛ در این لحظه این ایثار را یرا م
 چنین حرکت بزرگی بکند.یک انسانی وجود نداشته باشد تا اقدام به یک 

پاا و جاوان روزی حکومات تاازها و مباارزات شابانههوند به مدینه. جنگشیمبعد وارد 
چنان حکومتی است؛ دائماًا ود. این خاصیت آنشیمود، دائمًا جنگ شیمشروع  پیغمبر

. در این ده پیغمبربرخورد؛ از قبل از جنگ بدر برخوردها شروع شد تا آخر دوران زندگی 
با کفاار و اناواع و اقساام  مسال، در طول این ده سال، چند ده جنگ و برخورد پیغمبر اکر

به عنوان پیشقراول، به عنوان  امیرالمؤمنینها کفار و شعب کفار داشت. در تمام این دوران
کناد و یبیاان ما امیرالماؤمنینچنانی کاه خاود آنا  پیغمبرترین کس و پیشمرگ فدایی

 ق»ضور داشته. حک های خطرنادر تمام این مراحل و صحنها  دهدیتاریخ هم این را نشان م
جاهایی مان آن 1؛«لقلق قسعيتهقبنفاىقفىقسلاوسطنقسّلتىقننكفقفيهاقسِلبطا ق قنتنافَقفيهاقسِلالسم

جاا دم کاه قهرماناان و شایرمردان در آنماندم و جانم را ساپر باالی او کار پیغمبردر کنار 
 دند.شیمنشینی لرزید و مجبور به عقبیپایشان م

جاا خطار ؛ هیچ برایش مطارح نباود کاه اینایستاد منینامیرالمؤدر شدیدترین مراحل 
کنند که ما خوب است جان خودمان را حفاظ کنایم تاا یها با خودشان فکر ماست، بعضی

گونه معاذیر فریاب هرگز خودش را با این امیرالمؤمنینبعدًا برای اسالم مفید واقع بشویم؛ 
تمام مراحل خطار در خطاوط مقادم  بخور نبود. درفریب امیرالمؤمنیننداد و نفس واالی 

 حاضر بود. امیرالمؤمنین

 . دوران صبر و عمل به وظيفه7-1

رحلات کردناد، باه نظار مان  سار آماد و رساول اکارمبه پیغمبربعد از آنی که دوران 
 پیغمبردر این سی سال بعد، بعد از رحلت  امیرالمؤمنینهای زندگی ترین دورانسخت
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 پیغمبارآن روزهاا باود. آن روزی کاه  امیرالمؤمنینهای نترین دوراشروع شد؛ سخت
کردند که روزهاای یکردند، مبارزه میاو مجاهدت مۀ رفتند در ساییعزیز و بزرگوار بود و م

اسات کاه  پیغمبرشیرینی بود؛ روزهای خوبی بود؛ روزهای تلخ، روزهای بعد از رحلت 
م مارا آن گاه قطعات فتنه، افق دیدهاروزهایی است که گاه کارد کاه قادم از قادم یچنان ُمظل 

چناین شارایطی خواستند درست قدم بردارند. در یاکیتوانستند بردارند آن کسانی که مینم
، پیغمباارهاای ایثااار را داد. اواًل در هنگااام رحلاات تاارین امتحااانباازرگ امیرالماؤمنین
اجتماعی وجاود دارد یاا یک دانست یکه نممشغول انجام وظیفه شد؛ نه این امیرالمؤمنین

، آن ممکن است وجود داشته باشاد کاه سرنوشات قادرت و حکومات را در دنیاای اساالم
؛ مسئله این است که برای او امیرالمؤمنینله این نبود برای اجتماع تعیین خواهد کرد؛ مسئ

خالفت اساتقرار پیادا کارد و ماردم باا ۀ لنیست، خود است. بعد از آنی که مسئچه مطرح آن
ای، کنااره گرفات؛ هایچ جملاه امیرالماؤمنینبکر بیعت کردند و همه چیز تمام شاد، ابی

با دساتگاه حکومات، دیگار از او  امیرالمؤمنینۀ ای، بیانی که حاکی باشد از معارضکلمه
او حاق ۀ کرد شاید بتواند آن چیزی را که به عقیدیشنیده نشد؛ آن روزهای اول چرا؛ تالش م

یرد، او را به کرسی بنشاند؛ بعد که دید نه، مردم بیعات کردناد، قضایه است و باید انجام بگ
انساانی کاه ولاو یک به عنوان  امیرالمؤمنینمسلمین، اینجا ۀ بکر شد خلیفتمام شد و ابی

ل او برای این دستگاه ضرری و خطری و تهدیدی وجود ندارد، معترض است، هیچ ب  گونه از ق 
 ود.شیمدر تاریخ اسالم شناخته 

در این دوران، که خیلی هم نبود، مدت کوتاهی این دوران طاول کشاید،  امیرالمؤمنین
ماردم باه ۀ دانید که مان از همایگفت: م 1؛«لقلقعلاتمقأّنىقأحققسلّناسقبهاقتنقغيَى»فرمود: 

، گفات امیرالماؤمنینیدانید. راست هم مایترم؛ این را خود شماها هم مخالفت شایسته
قه، سوگند به خدا؛ دانستند؛ و والل  یم قيداقِل ْعدِلِان  َان  قياقِل َعدل  ؛ مان دسات روی دسات َِلْعِلَان 

اِلايَنق»خواهم گذاشت و تسلیم خواهم شد  قسلا  کانم یتا وقتی که احساس م« تاقَعِلَاْاقأتو  
گیارد، یبینم کسی مورد ظلم قرار نمیکه امور مسلمین باسالمت در جریان است؛ تا وقتی م
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ود و در جامعاه ظلام و شیمتا وقتی که به مردم ظلم ن 1؛«فيهاقجو قسّ قعلىقخاّصدِ قلمقيكنق»
جور است، من هایچ کااری جوری وجود ندارد، فقط من مظلوم واقع شدم در جامعه، تا این

 به کار کسی ندارم؛ هیچ مزاحمتی، هیچ اعتراضی، نخواهم کرد. نشست کنار.

 ى. دوران وزارت و دفاع از نظام اسالم7-7

هاا؛ بعد از مدت کوتاهی، شاید چند ماهی بیشتر نگذشته بود که شروع شد به ارتاداد گاروه
نیسات،  پیغمبارشاید تحریکاتی هم بود. بعضی از قبائل عرب احساس کردند که حااال 

ایرادی، اشکالی درسات کنناد و تعارضای بکنناد و یک رهبر اسالم نیست، خوب است که 
دانام. یکردناد، درسات نمایشاید هم منافقین تحریکشان ما جنگ و دعوایی راه بیندازند و

ه پیش آمد؛ یعنی ارتداد عده های ع شد؛ جنگها شروای از مسلمین. جنگباألخره جریان رد 
ه شروع شد. این جا دیگر جای کناار دید نه، این امیرالمؤمنینجوری شد، جا که وضع اینرد 

فأتادكاق»فرماید: یجا ماز حکومت. در این دان شد به دفاعنشستن هم نیست، باید وارد می
مسلمین شد، من دسات ۀ بکر خلیفخالفت پیش آمد و أبیۀ من بعد از آنی که قضی 2؛«يدلى

حّتىق أياق سجعدِقسلّنداسقادلق جعداق»گزینی بود، کشیدم کنار، نشستم کنار؛ این حالت کناره
خواهناد یگردناد، مایم برماای از مردم دارند از اساالدیدم نخیر، عده 3؛«يَيلقت وقسْلعام

به صاورت  امیرالمؤمنینجا دیگر دیدم نخیر؛ وارد میدان شدم. و اسالم را از بین ببرند؛ این
 بود. امیرالمؤمنینقضایای مهم اجتماعی ۀ فعال وارد میدان شد. در هم

خالفت خلفای سه گانه تعبیر ۀ آن حضرت از حضور خودش در دوران بیست و پن  سال
را بعاد از قتال عثماان باه خالفات  امیرالماؤمنینوزارت. بعد از آنی که آمدند  کند بهیم

انتخاب کنند، فرمود: من وزیر باشم بهتر از این است که امیر باشم، همچنانی که در گذشته 
خودش را جایگاه ۀ بودم؛ بگذارید وزیر باشم؛ یعنی مقام و موقعیت جایگاه بیست و پن  سال

باه مسائولینی کاه ک در امور دائمًا در خدمت اهداف و در موضع کمداند؛ یعنی یوزارت م
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العاده بزرگای باود کاه انساان ایثار فوقیک بودند و خلفایی که در رأس امور بودند. این هم 
 امیرالماؤمنینکند که چقدر گذشت در این کاار یود وقتی که فکرش را مشیمواقعًا گی  

 وجود دارد. 
ای و عادهیک ال به فکر قیام و کودتا و معارضه و جمع کردن در تمام این بیست و پن  س

آیاد، هاا مایگرفتن قادرت و قبضاه کاردن حکومات نیفتااد. ایان چیزهاا باه ذهان انساان
از دنیا رحلت کردناد،  جوانی بود سی و سه ساله. آن وقتی که رسول اکرم امیرالمؤمنین

های جوانی و ، بعدها هم دورانتقریبًا حدود سی سال تا سی و سه سال عمر آن حضرت بود
گذراند، وجهه در بین ماردم، محبوبیات یگذراند، دوران نشاطش را میقدرت جسمانی را م

انساان ممکان باود یک هایی که برای جاذبهۀ مردم و مغز فعال، علم فراوان، همۀ در بین تود
یاک خواست یبه نحو اعالئی وجود داشت؛ او اگر م امیرالمؤمنینوجود داشته باشد، در 

توانست بکند. در تمام این بیست و پن  ساال باه هایچ وجاه، جاز در یکاری بکند، حتمًا م
های عمومی و کلی نظام اسالمی کاه در رأساش هام خلفاایی بودناد، خدمت همان هدف

العااده و ماجراهای فاوقها آن هیچ حرکتی نکرد و هیچ چیزی شنیده نشد از امیرالمؤمنین
 خواهم حاال وارد شرح موارد تاریخی بشوم.یدارد که من نم جا وجودعظیمی این

را دعوت کردناد؛  امیرالمؤمنیندوم، ۀ بعد از درگذشت خلیفۀ بعد در شورای شش نفر
ردیاف نیساتم، طلحاه و گویید هامیهایی که شما مقهر نکرد وارد شد. بگوید آقا من با این

حمن خیار. هاا؛ ناهآیم با ایانین کجا، من نمعوف کجا، عثمان کجا، مبنزبیر کجا، عبدالر 
جا که این شش نفر بعد از عمر، طبق وصیت عمر، این نفر را به عنوان شورا گذاشتند آنشش 

 نفر را به عنوان خلیفه انتخاب کنند؛ رفت، قبول کرد. یک شش نفر در بین خودشان 
عاوف کاه بنحمندر بین این شش نفر شانس او برای خالفت از همه بیشتر بود و عبدالر  

ا  خودش و زبیرا  دو رأی داشت امیرالمؤمنینکننده بود در آن شش نفر؛ یعنی رأیش تعیین
حمنا  خودش و طلحها  عثمان هم دو رأی داشت ا  عاوف هام دو رأی داشاتبانعبادالر 

حمنا  وقاصابیخودش و سعدبن کنناده عوف در این شورای شش نفره تعیینبنرأی عبدالر 
کارد، او ید؛ اگر با عثمان بیعت ماشیمکرد، او خلیفه یبیعت م امیرالمؤمنینبا بود؛ اگر 

و به او پیشنهاد کرد که با کتااب خادا و سانت  امیرالمؤمنیند؛ اول رو کرد به شیمخلیفه 



 4مصباح  /     016

حضرت حرکت کنند؛ فرمود نه؛ من کتاب ا  قبلیۀ یعنی دو خلیفا  شیخینۀ و سیر پیغمبر
کنم و یشیخین را من کاری ندارم؛ من اجتهاد خودم را عمل مۀ ر؛ سیپیغمبرخدا و سنت 

چه که صاحیح و حاق ترین اغماضی از آنتوانست با کوچکیکاری ندارم؛ مها آن به اجتهاد
 امیرالماؤمنینتوانست حکومت را به دست بگیرد و قدرت را قبضه بکناد؛ یدانست، میم

جا هم ت داد و قدرت را از دست داد؛ ایندس لحظه هم نیفتاد و حکومت را ازیک به این فکر 
گوناه چیزهاا را؛ جا هم خود و منیت را مطلقًا مطرح نکرد و زیر پا له کارد ایانیثار کرد؛ اینا

 کرد.ی، اصاًل از اول بروز نماگرچه این احساسات شاید در امیرالمؤمنین
دانیاد، یثمان مابعد از آنی که دوازده سال دوران حکومت عثمان گذشت، در آخر  کار ع

ماورخین اساالم ۀ هاا را؛ همااناد ایانها در تاریخ هست، فقط هم تاریخ شیعه ننوشاتهاین
کردناد، یاند؛ در آخر کار عثمان اعتراضات به او زیاد شده بود، کساانی مخالفات مانوشته

کردند، از مصر آماده بودناد، از عاراق آماده بودناد، بصاره و یاشکاالت زیادی بر او وارد م
ان عثمان را محاصره کردند، جۀ جمع زیادی درست شدند و خانیک های دیگر؛ باألخره جا

کسی یک کرد؟ یچه م امیرالمؤمنینکسی در مقام یک جا عثمان را تهدید کردند. خب این
که خودش را صاحب حق خالفت بداند و بیست و پن  سال است که از این حقی کاه بارای 

او را کناار گذاشاتند، باه رفتاار حااکم کناونی هام  خودش مسلم است که این حق اوست،
اناد. آدم اند، او را محاصاره کاردهاو را گرفتهۀ بیند که اطراف خانیاعتراض دارد، حاال هم م

کنند یکنند؟ همان کاری را میکار مجا چههای واال در اینرگزیدگان و چهرهمعمولی، حتی ب
کساانی ۀ طلحه کرد، زبیر کرد، عایشه کرد، بقیکنند که یکه دیگران کردند؛ همان کاری را م

کردند؛ که ماجرای قتل عثمان یکی از آن ها آن که در ماجرای عثمان به نحوی دست داشتند،
که کی موجب قتل عثمان شاد، ایان را انساان بسیار مهم تاریخ اسالم است و اینماجراهای 

ود شیمه کند کاماًل برایش روشن و تو آثار اسالمی و تاریخ اسالمی که نگا البالغهنهجتوی 
ها افرادی که ادعاای دوساتی باا عثماان را ها موجب شدند؛ اینکه کی عثمان را کشت، کی

جا از پشت خنجر زدند. به قول عمارو عااص یکای محور کار خودشان قرار دادند، آن بعدها
ورد؛ او پرسید از عمرو عاص که عثمان را که کشت، گفت فالنی، اسم یکای از صاحابه را آ
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شمشیرش را ساخت، آن دیگری تیز کرد، آن دیگری او را مسموم کرد، آن یکی هم بر او وارد 
 آورد. واقعیت هم همین است.

الهی و اسالمی را کاه احسااس ۀ در این ماجرا با کمال خلوص آن وظیف امیرالمؤمنین
 گاار پیغمباررا، ایان دو گاوهر گرانقادر را و دو یاد کارد دارد، انجاام داد؛ حسانینیم
را فرساتاد  عثمان؛ جزو مسالمات اسات؛ حسانینۀ فرستاد برای دفاع از عثمان به خان را

گذاشاتند کاه آب وارد یعثماان را گرفتاه بودناد نماۀ برای دفاع از عثمان؛ اطراف خانا آنجا
عثماان؛ آذوقاه فرساتاد؛ باا کساانی کاه ۀ آب فرساتاد وارد خانا امیرالمؤمنینبشود؛  خانه

را پاایین بیااورد؛ هاا آن ثمان خشمگین بودند، بارها و بارها مذاکره کرد تا خشامبه ع نسبت
خشمگین شد؛ خشمگین شاد؛ البتاه آن  امیرالمؤمنینعثمان را کشتند، ها آن وقتی هم که

حکمای داشاتند، آن یاک حالتی داشاتند، یک کسانی که کشندگان عثمان بودند، بالمباشره 
ناد حکام دیگاری داشاتند کاه حااال آن ماجراهاا را کردیمایاک کسانی کاه از پشات تحر

باز منیت و خودخواهی و احساساات  امیرالمؤمنینجا هم اهیم وارد بشویم. در اینخوینم
مطلقاًا مشااهده  امیرالماؤمنینجا در دستگاه ها وجود دارد، اینانسانۀ خودی که برای هم

 ود.شیمن
موجاه، ۀ چهریک توانست به صورت یم امیرالمؤمنینکه عثمان کشته شد، بعد از آنی

بخش، بیاید توی میدان بگوید ها مردم دیگر حاال راحات نجاتیک طلب، آدم فرصتیک 
عثماان هام بااز ۀ داشتند؛ نه؛ در بعاد از حادثایشدید، خالص شدید، مردم هم دوستش م

دعدونىق ق»اقبالی به سمت قدرت و قبضه کردن حکومات، اول  کاار نکارد،  امیرالمؤمنین
من را رها کنید ای مردم، بروید سراغ دیگری؛ اگر دیگاری را باه حکومات  1؛«سلتااوسقغيَى

انتخاب کردید، من وزیر او خواهم بود، من در کنار او خواهم بود. این فرمایشاتی است کاه 
در آن روزها کرد. چقدر این روح بزرگ اسات. ماردم دیگار قباول نکردناد؛  امیرالمؤمنین

کس دیگری را به حکومت انتخااب کنناد؛ تماام اقطاار  امیرالمؤمنیناز توانستند غیر ینم
 بیعت کردند. امیرالمؤمنیناسالمی با 
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 شکنان. دوران صدارت و برخورد با بيعت7-8

سابقه ندارد؛ جز شاام کاه  امیرالمؤمنینبه عمومیت بیعت با  بعد از پیغمبر هیچ بیعتی
یک ار اسالمی و تمام بزرگان صحابه بیعت کردند؛ بیعت نکردند، تمام اقط امیرالمؤمنینبا 

هاا را آوردناد فرمود ایان امیرالمؤمنینتعداد محدودی کمتر از ده نفر فقط ماندند که بعد 
هتوی مسجد و یکی یکی از این عمر تو چرا بنها پرسید که شماها چرا بیعت نکردید؟ عبدالل 

چند نفری بودناد بیعات نکارده یک ؟ وقاص تو چرا بیعت نکردیابیبیعت نکردی؟ سعدبن
حرفی زدند؛ بعضی یک عذری آوردند، یک ها پرسید؛ هرکدام از این امیرالمؤمنینبودند؛ 

باز بیعت کردند، بعضی نکردند؛ حضارت رهایشاان کارد رفات؛ تعاداد خیلای محادودی 
 منینامیرالمؤهمه با ، عروف، طلحه، زبیر، دیگرانهای مبزرگان، چهرهۀ انگشت شمار، بقی

 بیعت کردند.
وس»البته قبل از آنی که با آن حضرت بیعت کنند، حضرت فرمود که  إّنىق»بدانید، «  قسْعَلا 

ْمق ك  کنید من حکومت را به دست بگیرم، اگر مان پاساخ یاگر حاال که شما اصرار م« إْنقأَجِْلت 
هاای ساتخوانها و اها و شخصیتچهرهۀ مثبت به شما دادم، مبادا خیال کنید که من مالحظ

های نام و نشان دار را خواهم کرد؛ مبادا خیال کنیاد مان از ایان و آن تبعیات و قدیمی و آدم
 قسعلادوسقأّندىقإنق»تقلید خواهم کرد؛ روش دیگاران را روش خاودم قارار خاواهم داد؛ ابادًا. 

 دانام و تشاخیص دادم، ازیجوری که خود من علم دارم و مآن 1؛«أجِلتكمق كِلاقبكمقتاقأعلم
هاا جور من شما را حرکت خواهم داد و اداره خواهم کرد. این اتمام حجتاسالم دانستم، آن
 و خالفت را قبول کرد. امیرالمؤمنینرا هم با مردم کرد 

جوانب قضایه ۀ جا هم به خاطر حفظ مصالح و مالحظتوانست در آنیم امیرالمؤمنین
جا هم با کمال قاطعیت بر اصول اسالمی این ها را به دست بیاورد.یاد، دلو این چیزها کوتاه ب

های اسالمی پافشاری کرد به طوری که آن همه دشمن در مقابل علی صف کشید و و ارزش
ارودگااه باا یاک اردوگااه، باا تجلای کامال زر و زور و تزویار و در یاک در  امیرالمؤمنین

ماآب و قادساردوگااه دیگار باا عناصار میاک های موجاه و معتبار و معاروف، و در چهره
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گاه از حقیقت اسالم، از روح اسالم، از تعاالیم اساالم، از شاأن و علی الظاهر متعبد، اما ناآ
ث به خشونت و قصااوت و باداخالقی، باا ایانمقام امیرالمؤمنین ب  ش  گوناه افاراد ، و اهل ت 

ین با سه خط جداگانه که ناکثین و قاسطین و ماارق امیرالمؤمنینمواجه شد. در سه اردوگاه 
همان روح توکل به خدا و ۀ دهندجنگید که هرکدام از این وقایع نشان امیرالمؤمنینباشند، 

، هام در امیرالماؤمنین 1است. امیرالمؤمنینایثار و دور شدن از منیت و خودخواهی در 
حکومت بر دوش او بود و هام در آن زماانی کاه انازوا و کناار باودن از ۀ آن زمانی که وظیف

نرفات  وقت علیکرد. هیچکرده بودند، وسط میدان بود و کار میاو تحمیل حکومت را بر
 2نیست. امیرالمؤمنیندر خانه بنشیند و با مردم و جامعه و کشور قهر کند. این خصوصیت  
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 . الگو برای عموم مردم11-1

[ و سایر اولیا برای ماا به این بزرگوار ]امیرالمؤمنین بعد از معرفت اجمالی نسبت که آنچه
ه کنیم آن مثال اعالیی که خدای متعال در روی زمین باه افاراد  مهم است، این است که توج 

ها بفهمند که الگو چیست و به سامت چاه چیازی بایاد حرکات دهد تا انسانبشر نشان می
ست. لذاست که اماام، در مفهاوم اساالمی کند. مهم این اکنند، با دیدن امام امکان پیدا می

کند، به هماان ها را هدایت میصحیحش، به همان اندازه که با زبان و دستورات خود، انسان
را باه هاا آن دهاد وها را جهات مایاندازه یا بیشتر، با منش و شخصیت و رفتار خود، انسان

 مهمی است. لۀمسئکند. این، سمت راه راست هدایت می
مسلمین است و هماه او را باه عناوان اماام قباول ۀ امام ماست. امام هم نینامیرالمؤم

دارند. امام یعنی چه؟ یعنی ما باید ابعاد این شخصیت را در نظر بگیاریم مثال الگاویی کاه 
کنید که چیزی شبیه آن بسازید و تمرین کنیم گذارید، و بعد تمرین میشما جلو خودتان می

ۀ فردیتماان، از لحااظ رفتارماان، از لحااظ عالقاه و رابطا که شخصیت خودمان را از لحاظ
کنایم، از لحااظ رفتااری کاه باا ماردم خودمان با خدا و کاری که روی شخص خودمان می

کنیم این امکانی که در اختیار ماست؛ پولی که المال میکنیم، از لحاظ رفتاری که با بیتمی
یاک حاظ رفتاری کاه باا ماردم باه عناوان در اختیار ماست، ابزاری که در اختیار ماست از ل

حاکم هساتیم، از ها آن هستیم و بر بخشی از زندگیها آن بشری داریم که ما راعیۀ مجموع
کنیم چه فقرا، چه محرومین ذهنی، چاه محارومین ای که برای محرومین میلحاظ دلسوزی

از آن دفااع کارد و  کنیم که چگونه بایادعلمی و اعتقادی از لحاظ رفتاری که با دین خدا می
ت ورزید از لحاظ رفتاری که با دشمنان می هاا کنیم؛ در تمام اینچگونه باید نسبت به آن دق 

 باشد و سعی کنیم خودمان را به آن بزرگوار شبیه کنیم. امیرالمؤمنینالگوی ما 
ه است.  ه به راه بیفتۀ قل  یک او در قل  یم؛ و لاو مرتفع را در نظر بگیرید! ما باید به سمت قل 

ها. عمده این است. مهم این است. شاخص این است. باید حرکت کنیم. نباید در این دامنه
 نه! باید حرکت کرد.« رسیم به آنجا.ما که نمی»بگوییم 
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که اگر باه ا  نظیر آن بزرگوار به جای خودبی شخصی   مقامات معنوی و خصوصیات رفتاری  
خواهید دیاد؛  امیرالمؤمنینهای ها مراجعه کنید، فصول زیادی را در بیان برجستگیکتاب

ها، کاه واقعاًا از حاد علم او، تقوای او، شجاعت او، سبقت او به اسالم، زهد او و امثال این
آور اسات و هرکادام مثال ها هام عظایم و شاگفتاینۀ شمارش معمولی باالتر است و هم

آن بزرگاوار در ۀ اما به گمان من آنچه از همه باالتر است، سیرا  درخشدخورشید تابناکی می
 .حکومت است

باا ظاالم و ۀ عدل، حمایات از مظلاوم، مواجهاۀ اقامۀ در زمین امیرالمؤمنینحکومت 
ت شود. این کهنگی بردار ۀ داری از حق در همطرف شرایط، الگویی است که باید از آن تبعی 

تواناد بارای خوشابختی و گوناگون علمی و اجتماعی دنیاا، مای شرایطۀ هم نیست و در هم
خاواهیم از روش اداری آن دوره تقلیاد کنایم و بگاوییم ها الگو باشد. ما نمیسعادت انسان

ل زمانی است و مثاًل روز به روز روشاین خواهیم از آید. ما میهای نویی میها مشمول تحو 
ت کنیم. دفاع از مظلوم، همیشه گیری  آن حکومت که تا ابد زنده اسجهت ۀ نقطیک ت، تبعی 

رمناد و پاا فشاردن بار  درخشان است. کنار نیامدن با ظالم، رشاوه نپاذیرفتن از زورمناد و ز 
شود. در شرایط و اوضاع و احاوال وقت در دنیا کهنه نمیهایی است که هیچحقیقت، ارزش

 گوناگون، این خصوصیات همیشه باارزش است.
های تشاکیالت دولتای هساتند، برای کسانی که مسئول بخشی از بخش امیرالمؤمنین

، چاه و دولتی در هرجا که هستند چه کوچکهای اداری الگوست. مسئولین محترم دستگاه
ت انجاام دهناد. و ُمراجاع  بزرگ باید کار را با دلسوزی برای مردم انجام دهند. باید بدون من 

ات نگذارناد. ازهاا آن تحقیر نکنند. باررا ها آن خود را احترام و تکریم کنند. اع هاا آن من  توق 
نکنند. سالمت دست، سالمت چشم، سالمت زبان، سالمت جیب، بلکه سالمت قلب که 

در راه  امیرالماؤمنیناناد کاه داشاته باشایم. تر است را از ما خواساتهها مشکلاینۀ از هم
 ها کار کرد.احیای انسان

ی خود، نسبت به عدالت، نسابت باه حقاوق ضاعفا و در زندگی حکومت امیرالمؤمنین
طاور باشایم. آن گذشت باود. ماا هام بایاد همایناغماض و بیدرماندگان و پابرهنگان، بی
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گوناه ما نیز باید همینۀ حضرت نسبت به حق  خود و به سهم خود، بسیار پرگذشت بود؛ هم
هادت و تاالش و عمار، مظهاری از خداپرساتی و صافای معناوی و مجاۀ باشیم. او در هم

ۀ ها و دردها، شادمانانه برخورد کرد و مسئوالنه وظیفها، غمیسرزندگی و نشاط بود و با تلخ
 خودش را انجام داد. این الگوی بسیار خوبی است.

 جانبه. الگویى همه11-7

او، الگاوی ۀ برای همه است. جاوانی  پرشاور و پرحماسا کامل الگوییک ، امیرالمؤمنین
حکومت سراسر عدل و انصاف او، الگوی دولتماردان اسات. زنادگی ساراپا  جوانان است.

آزادگاان ۀ مؤمنان است. آزادگی او، الگاوی هماۀ مجاهدت و سراپا مسئولیت او، الگوی هم
های ماندگار او، الگاوی عالماان و دانشامندان و آمیز و درسجهان است و سخنان حکمت

 فکران است.روشن
انساان  تاراز عاالی باه شامار یاک مسلمان کامال و یک گی  ، زندامیرالمؤمنینزندگی 

، کاودکی و نوجاوانی او، در امیرالماؤمنینزندگی ۀ است. دور امیرالمؤمنینرود؛ الگو، می
رشاد پیادا  بوده است و اصاًل در دامان پیغمبر و تحت تربیت پیغمبر آغوش پیغمبر

بعثات و ۀ نی و نوجاوانی، مسائلکرده و با تربیت او تربیات شاده اسات. در دوران اول جاوا
دائام  امیرالماؤمنین، برای آن بزرگوار پایش آماد و حوادث دشواری که با بعثت پیغمبر

تجربه کرد. از اول بعثت تاا آن  امیرالمؤمنیناین حوادث را ۀ بود و هم متصل به پیغمبر
 ماؤمنینامیرالها شروع شد. خاود  یها و سختروزی که بعثت و رسالت اعالم شد، حمله

َِلاَعق»فرماید: می قسن  ه  ِِلع  ن 
َ
قأ ْنا  هقسْلَفِحيِ ققَ قَلَقْلقك  ت 

 
قأ ََ َث
َ
ه 1؛«أ ای کاه دنباال ماادرش حرکات مثل بر 

قيَق»بودم.  کند، دائم متصل به رسول خدامی َفذ  نِقىقفِقىقلِققَْ  َ ت 
ْ
قَ قَيدأ ْخَاِادِهقَعَلادا 

َ
قَيدْوٍمقِتدْنقأ ىقك   

آموخت درس و دانش جدیدی به من مییک وز، با عمل و اخالق خود، هر ر 2؛«ِبا ْاِتَلسِءقِبه
این شخصایت واال و ملکاوتی را تربیات  خواست که به آن عمل کنم. پیغمبرو از من می
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قفِق»ساخت. کرد و میمی َجاِ    سءىقَ قَلَقْلقَكاَنقي  ََ قِبِ  ٍِ قَعَن
؛ هر ساال مادتی را در غاار حاراء «ك   

َ سه ق»گذرانید. می
َ
َِققَفأ قَغْي سه  ََ کس غیر از من به سراغ او دیدم؛ هیچرفتم او را می؛ من می«ىَ قَ قَي

قَيْوَتِئٍذقفِق»دید. رفت و او را نمینمی قَ سِحل  قىقَ قَلْمقَيْجَاْذقَبْيا  ِهقسْْلِ وِ قسلل  قَ ع  ََ قَ ققْعَاِمقَغْي َِ َ قَخِليَج
َاا ه  َناقَثاِلث 

َ
بود، خدیجه بود  ما بود؛ پیغمبرۀ مان بودند، خانای که اهل آن، مسل؛ تنها خانه«أ

وَ قسْلَوْحق»و من.  َ ىقن 
َ
و  ىقأ قسلِنِل  ََ ي ِمقِ  ش 

َ
قَ قأ ِِ َعاَل  َ دیادم؛ عطار دلپاذیر نور پیغمبری را می 1؛«َ قسل

 این چنین پرورش پیدا کرد. امیرالمؤمنینکردم. نبوت را استشمام می
ها را و مسلمان مد؛ آن روزی که پیغمبر خداها پیش آیآن وقت قضایای بعثت و سخت

ه بیرون کردند و آن ه و شکاف کوه که متعلق ا  طالبابیها مجبور شدند به شعب از مک  آن در 
هفده سالش باود. جاوان  امیرالمؤمنینپناه ببرند، ا  آب و علفبود؛ جای بی طالبابیبه 

کاه باا آن روش معجزآساا بیارون  سااله بودنادشد و بیست طالبابیساله وارد شعب هفده
کاه ده روز در ا  به طائف رفتند تا شاید بتوانند در آنجا اثری بگذارند پیغمبرآمدند. وقتی 
بود؛ که آنجاا اشاراف و ثروتمنادان طاائف  پیغمبرهمراه  امیرالمؤمنینا  طائف ماندند

کوچاه و باازار را  به طائف آمده است، غالمان و ناوکران و ماردم فهمیدند که پیغمبر اکرم
 ایساتاد و از پیغمبار امیرالمؤمنینسنگ زدند؛ آنجا  ها به پیغمبرکردند و آنیک تحر

قادیمی  ۀ دفاع کرد. آن شبی که برای اولین بار، چند نفر از بزرگاان مدیناه مخفیاناه باه خانا
لب آمدند و برای بیعت، کنار عبد ناد و نشستند و کفار قریش اطالع پیادا کرد پیغمبرالمط 

آمدنااد اطااراف آن خانااه را گرفتنااد تااا حملااه کننااد، آن کسااانی کااه آمدنااد دفاااع کردنااد، 
جوان مؤمن، جوان نورانی، جوان متصل به ا  و جناب حمزه بودند. این جوان امیرالمؤمنین

ۀ سااله و هماتماام ایان دوران سایزدها  کامالۀ منبع وحی، مؤمن واقعی، پرهیزکار و پااکیز
ترین کارها را هم در هنگام هجرت کرد. سخت پیغمبراز رسالت و  وجودش را وقف دفاع

به عهده گرفت؛ یعنی منتقل کردن زنان )فاواطم( و دادن امانااتی  امیرالمؤمنین، پیغمبر
بود و بعد رساندن خود به قوا و مدینه؛ بعد در مدیناه، ساردار تاراز اول،  پیغمبرکه دست 

مسالمانان، ۀ تراز اول در میاان هماۀ کنندو عبادت مبرپیغمؤمن تراز اول، شاگرد تراز اول 
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ها به اوست؛ در مسجد و هنگاام عباادت هام، چشمۀ است. در جنگ، هم امیرالمؤمنین
شااگردان ۀ هام، از هما پیغمبارها تحت الشعاع  دل ناورانی اوسات. پاای منبار دلۀ هم

به حضرت عارض کردناد: روایت هست که یک تر اوست؛ در تر و پرسندهتر، دانندهپذیرنده
کاردم، جاواب سؤال می پیغمبرکنید؟ فرمود: من از زیاد نقل می پیغمبرشما چقدر از 

باود. یک ۀ گفت. بنابراین، شاگرد درجکردم، خود  او ابتدا به من میداد؛ وقتی سؤال نمیمی
یش، هااهاا و تلخاییهاا، شایرینهاا، ُشاُکوهمحنتۀ ، این ده سال هم با همپیغمبرۀ دور
 طوری گذشت.این

خالفت پیش آمد. خوب، معلاوم باود ۀ ، ماجرای سقیفه و مسئلپیغمبربعد از رحلت 
دانست؛ اما وارد جدال و جنجال نشد. بود و حق را متعلق به خود می امیرالمؤمنینحق با 

وقتی بیعت تمام شد و حضرت مجبور شد و نخواست در مقابال جماعات ماردم بایساتد و 
ای گوشاهیک ت بشود، تسلیم بیعت شد. بعد هم از کار کناره گرفت و اول  کار، ای درسفتنه

گونه مزاحمتی برای کسانی که در رأس کار هساتند، باه وجاود نشست؛ به معنای اینکه هیچ
دى»اسالمی به او نیاز دارد: ۀ آورد. بعد از اندکی احساس کرد که جامعنمی ققَحت  ْيدا 

َ
ققَ أ َِ َ سِجَعد

اِسقَاْلق وَنقِإَلدىقَتْ دِققَدْيدِنققسلن  ْعَاِمقَيدْلع  دٍلقَ َجَعْاقَعِنقسْْلِ َ ا  آن وقات وارد میادان شاد.  1؛«ت 
به کسانی که مدیریت جامعاه را باه عهاده داشاتند، هادایت و ک همکاری، مشارکت و کم

ۀ کردناد؛ چاه در زمینالغزیدند؛ در آنجایی که اشاتباه مایها در آنجایی که میدستگیری آن
ها؛ که این مورد اعتراف  همه است؛ ایان حرفای زمینهۀ سیاسی، در همۀ ه در زمینعلمی، چ

اریخ مسالمین از شایعه و سانی از زنیم. ُپر است کتب روایات و تاونیست که ما شیعیان می
َاَقَلَهَلَكقىقَلْوقَ قَعلِق»که:  نالمؤمنیامیرهای کمک ی 2؛«ع  هاا نقال که بارها و بارها این را سن 

ها، در لشکرکشیۀ های آن بزرگوار در زمینها و کمکند؛ این، حرف ما نیست. هدایتاکرده
مسائل سیاسی و غیره؛ مرشد کامل، محور و مرکاز نورافشاانی ۀ اجرای حدود، در زمینۀ زمین
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بود. این بیست و پن  ساال هام باه هماان شاکلی کاه  نالمؤمنیامیراسالمی، ۀ در جامع
 ت.دانید، گذشمعروف است و می

ماادیریت و حکوماات در تمااام تاااریخ را ۀ نوباات بااه خالفاات رسااید. آن وقاات معجااز
، امیرالماؤمنینسردست آورد. این چهار سال و نه مااه، ده مااه  حکومات  امیرالمؤمنین

حکومت است؛ دیگر نظیر آن، حکومتی دیده نشده است؛ حکومات عادل مطلاق، ۀ معجز
هام پایش نیاماد؛  پیغمبره در زمان شجاعت مطلق، همراه با مظلومیت مطلق. وضعی ک

مشاکالت  امیرالمؤمنینها معلوم بود؛ اما زمان خطوط روشن بود، فاصله پیغمبرزمان 
فقاط  پیغمبارتر بود؛ آن هم با آن وسعت دنیای اسالم. زمان تنیدهتر و درهمبسیار پیچیده

ه بود و چند تا شهر دیگر. زمان  ، ماردم  تاازه ناور عظایمکشور په امیرالمؤمنینمدینه و مک 
ای، اعتقاادی و مشاکالت فاراوان دیگار؛ در چناین جامعاهۀ مسلمان و مرزهای درهم ریخت

های باانصاف دنیا این است که حکومتۀ حکومتی را برپا کرد که افتخار هم امیرالمؤمنین
نتوانساته کاس تاا اماروز توانند و هایچبتوانند خودشان را اندکی به آن شبیه کنند؛ و تازه نمی

است. مظهر عدالت، مظهر قداسات، مظهار انصااف، مظهار رحام، مظهار تادبیر، مظهار 
ۀ شجاعت، مظهر رعایت حقوق انسان و مظهر عبودیات در مقابال پروردگاار؛ ایان خالصا

 1است. امیرالمؤمنینزندگی 

 . الگوبرداری شيعه از اميرالمؤمنين11-8

ل برای این است کاه ماا ایان ۀ ست؟ در درجبرای چی امیرالمؤمنین و خاطرات یاد و نام او 
ات و  فرصت را برای خود به وجود آوریم که از او تبعیت کنیم. شیعه، یعنای تاابع. اگار تبعی 
پیروی از او نباشد، نسبت دادن خود به او، ظلم به او خواهد بود. عالوه بار ایان، باا معرفای 

جوامع بشری با نظام اساالمی و باا ۀ داراصلی اسالم را که ا لۀمسئتوانیم آن بزرگوار میۀ چهر
دستور اسالمی است در ذهن و دل مردم  این زمان روشن کنیم. محور همه چیاز، حکومات 
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گوییم، باید قصدمان آن بزرگوار می بارۀدراست؛ لذا ما از آنچه که  امیرالمؤمنینۀ چندسال
ت باشد.  تبعی 

وده است و هم خطااب باه آحااد ، هم خطاب به مسئوالن مطالبی را فرمامیرالمؤمنین
مردم. آنچه که خطاب به آحاد مردم است، عمدتًا خطاب به مسئوالن هم هست؛ اماا آنچاه 

هاای هاسات؛ کاه ایان در ناماهکه خطاب باه مسائوالن اسات، فقاط خطااب باه خاود آن
هاایی کاه باه ناماهۀ چاه بقیا 1اشاتر،ک معروف آن حضرت به مالاۀ چه نام امیرالمؤمنین

 نوشتند منعکس است.و کارگزاران نظام  خودشان می استانداران
امروز ما هم مسئوالن و صاحبان مناصب در جمهاوری اساالمی و هام آحااد ماردم باه 

ت احتیاج داریم که این دستورات و توصیه ها عمل کنیم. اگر به این ها را بشناسیم و به آنشد 
ق» گاهدستورات عمل کردیم، آن ٍِ ت 

 
قأ ََ ْمقَخْي ْنت  داِسقك  َجْاقِللن  َِ ْخ

 
اق پیادا 114آل عماران: «)أ ( تحق 

تی خواهیم شد که وقتی هم توانناد از ماا کنناد، مایدنیا به ما نگاه میۀ خواهد کرد؛ یعنی ام 
 خودشان قرار دهند.ۀ سرمشق بگیرند و ما را اسو

م ، به آرزوی بزرگ کشور و ملتمان و نظااامیرالمؤمنیننزدیکی به ۀ توانیم در سایما می
شویم. امیدوارم که ما مسئوالن کشاور در یک جمهوری اسالمی یعنی عدالت اجتماعی نزد

ل و همۀ درج آحاد مردم تالش کنند تا بتوانیم عدالت اجتماعی را در این کشاور، مساتقر ۀ او 
رادماردان عاالم در ۀ مبارزان و شهیدان و همۀ عدالتخواهان، همۀ کنیم. این آرزوی بزرگ هم

 تاریخ عالم بوده و هست. تاریخ ما و در

 . پيروی عملى از امام11-8

اب اظهاار ارادت باه فاالن ۀ شما در میدان جنگ، مرتب بگویید فالنی فرماند ماسات و مرت 
فرمانده بکنید، بعد آن فرمانده، همه را به صف کند، ولای شاما نرویاد؛ شاما را باه تمارین 

کنیاد. ایان چاه فرمانادهی دعوت کند، حاضر نشوید؛ به حمله دستور دهاد، شاما پشات 
کناد. گونه رفتار مایآدم بیگانه، همینیک است؟! اینکه فرمانده نشد. انسان با دشمنش و با 

هساتیم و باه ایان  علایۀ آقای ماست؛ امام، پیشوا و رهبر ماست. ما شیع امیرالمؤمنین
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ن از بغض او را با تجلیل کمتری بیاورد، دلما امیرالمؤمنینکنیم. اگر کسی اسم افتخار می
 شود، پس الزم است که این، در زندگی ما منشأ اثری باشد.پر می

ات را باه صاورت جماعهاا یاا خصوصاما معمواًل وقتی شخصایت از دور  شادهبنادیی 
شاویم و پاای عمال و پاای پیاروی مییک کنیم؛ اما وقتی نزدمی ها را ستایشنگریم، آنمی

ب کار آحاد بشار ایان اسات. اگار هماان قادری شویم. عیآید، دچار مشکل میمیان می به
داری از مظلاوم ، به طارفامیرالمؤمنینمردم دنیا به عدالت و به انصاف و به شجاعت  که
ستیزی کاه در او باود، عالقاه و داری از حقیقت که در او بود، به ظلمدر او بود، به طرف که

ا ت دارند، چنانچه در مقام عمل، خود را به ایان خصوصای  کردناد و لاو ماییاک ت نزدمحب 
هاایی کاه ها یعنی همین ماا، هماین امثاال بناده؛ آدمشد؛ اما ما آدمقدم دنیا گلستان مییک
کنیم در جایی در زندگی و در قضاوت معمولی را ستایش می امیرالمؤمنینطور از دور این

ز کسای کاه کنایم؛ یاا استایش می امیرالمؤمنینخودمان، به یکی از همین کارهایی که از 
را برود، برخورد کنیم، معلوم نیست که دیگر آن قادر ساتایش  امیرالمؤمنینخواهد راه می

خیزیم. اگار خادای نکارده شاقاوت بار ماا آشوبیم و با او به مقابله برمیکنیم؛ در دل برمی
کشیم! عیب کار اینجاست. لذا جاا دارد کاه ماا داشته باشد، به روی او شمشیر هم می غلبه

گاوییم، از ریاز ساخن مای امیرالماؤمنینخصاال ۀ شادبنادیقادری کاه از جماعهمان 
لع شویم. این  ات آن بزرگوار هم مط  که عادل بود، عادل او چگوناه  امیرالمؤمنینخصوصی 

بود؟ این عدلی که این قدر تعریف دارد، در مقام عمل چگونه بود؟ در قدم بعد ساعی کنایم 
تکامال اسات. ۀ کنیم. این درست است؛ این مایایک زدکه در مقام عمل، خودمان را به او ن

کردناد ماا عارض مای است کسانی به ائماه آمده 1اید که در بعضی از روایاتشما شنیده
هم این را  امیرالمؤمنینشیعیان شما هستیم کمااینکه طبق روایتی، کسانی آمدند و به خود 

ه بنا بر این روایات، در جواب این کردند: کجای شما به دوساتان ستنکار میها اگفتند اما ائم 
و پیروان ما شبیه است؟ شما این خصلت و این خصوصیت و این رفتار و این گفتار را دارید. 
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کنند؛ عمل هم تابع اعتقاد است. انسان باید باه عمل میۀ ها از ما مطالببه عبارت دیگر، این
 چیزی معتقد باشد.

 . قدم گذاشتن در راه امام11-8

کجا؟ قادرت او، تواناایی او، ایماان  امیرالمؤمنینبگویند: شما کجا،  بعضی است ممکن
ها کجا، شما کجا؟ ایان حارف البتاه بندی مستحکم روحی او؛ ایناو، صبر او، آن استخوان

شاود گفات او بهتار اسات، او کداممان قابل مقایسه با او نیستیم. نمیدرست است. ما هیچ
اسات و ماا در ک ریم؛ نه، اصاًل این مقایسه غلط است. او در اوج فلتباالتر است و ما پایین

شاود گیری را مایها خیلی زیاد است؛ اما جهتچرخیم. فاصلهتیره، دْور  خودمان میک خا
یاک داد، نزدانتخاب کرد؛ یعنی ما باید خودمان را به آن سمت و به آن هدفی که او نشان می

چون راه هماان راه و ا  کسی برحسب اقتضای زمان خودهرکسی به قدر توان خود؛ هرا  کنیم
ی است.ۀ هدف همان هدف است. این نکت  بسیار مهم 

 . پرهيز از شعارگرایى11-3

مما به شعار اکتفا نکنیم. شعار علوی رفتار باشد. علی بان ۀ ، عزیز است؛ اما شعار باید مقد 
انساان اسات، هام باه  یکمسلمان و یک ، هم دارای شخصیت فردی به عنوان طالبابی

سیاساتمدار، یاک حااکم، یک اسالمی است، و هم به عنوان ۀ شهروند در جامعیک عنوان 
ایان جهاات قابال ۀ مجاهد فی سبیل الله مطرح است. او از همایک امور و ۀ تدبیرکنندیک 

ی و پیروی کردن از  ی است. ما به تأس   احتیاج داریم. نالمؤمنیامیرتأس 
خصیت خود، مظهر خصوصیاتی است که اماروز اگار ماا ماردم و در ش نالمؤمنیامیر

اسالمیمان اوج ۀ مسئوالن این خصوصیات را در رفتار و گفتار  خودمان منعکس کنیم، جامع
راه یاک ملات، یاک و اعتالء پیدا خواهد کرد. راه تعالی و پیشرفت و اصالح دنیاا و آخارت 

بسات وجاود ا و به رسالت انسان، بانپیمودنی است. در مقابل انسان مؤمن و معتقد به خد
ها در طریق کمال را از ها و خار  راهسنگ  راهۀ مشکالت و همۀ تواند همملت مییک ندارد. 

جانباه جلو  پای خود بردارد؛ به شرط آنکه خصوصیاتی را که برای این حرکت عظایم و هماه
 صیات بود.مظهر این خصو نالمؤمنیامیرالزم است، در خود به وجود آورد، و 
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یک های بشر، نسلۀ متعدد و در شرایط گوناگون، برای هم ، از جهاتامیرالمؤمنینوجود 
نشدنی است؛ چه در عمل فردی و شخصی خود، چاه در محاراب درس جاودانه و فراموش

حو و غرق شدنش در یاد خدا، و چه در  عبادتش، چه در مناجاتش، چه در زهدش، چه در م 
ی.اش با نفس و شیطان و انگیزهمبارزه  های نفسانی و ماد 

نظام و حکومتی مثل نظام و حکومت ما که با نام اساالم باه وجاود  خطر برای بزرگترین
است؛ به الگوهاای  نالمؤمنیامیرآمده، این است که ما فراموش کنیم الگوی حکومت ما، 

هاای منحرفای ها مقایسه کنیم؛ به روش حکومتنیم و خود را با آنرای  دنیا و تاریخ نگاه ک
جنباه از زنادگی یاک که در طول تاریخ روز به روز به بشری ت ضربه زدند، نگاه کنیم که اگر 

ات دیگاری را دچاار ضاایعات جبارانۀ انسان را رونقی بخشیدند، جنب ناشادنی کردناد. هم 
آن الگویی که در غدیر معرفی شد و در دوران  جمهوری اسالمی باید این باشد که خود را به

 کند. کآن نشان داده شد، نزدیۀ ، نمونامیرالمؤمنینحکومت ۀ سالپن 
 



 
 
 

 :دومفصل 
 روش تحليل سياسى

 اىاز نگاه امام خامنه
 ابوالقاسم شاکر



 



 
 
 
 
 

 گفتار اول:

 ضرورت و مقدمات تحليل سياسى
 
 

 

 . ضرورت تحليل سياسى1-1

 اصاحاب. خورد خواهد شکست و فریب بدهد، دست از را خودش تحلیل قدرت ملتی اگر
 دارد چاه و چیسات قضایه کاه بفهمناد توانستندنمی نداشتند؛ تحلیل قدرت ،حسن امام
 نبودناد؛ مغارض همه کردند، خون را او دل که هاییآن ،امیرالمؤمنین اصحاب. گذردمی
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. باود ضعیف خوارج تحلیل قدرت. نداشتند لتحلی قدرتا  خوارج مثلا  هاآن از خیلی اما
 طارف یاک باه را ماردم و شادمی پیادا دارزباان آدم یاک بدجنس، آدم یک ناباب، آدم یک
 اگار. باشاد نظار ماورد شاخص باید همیشه جاده، در. کردندمی گم را شاخص کشاند؛می

قسّ ققسلعلمقهذسقي ا  قق : »فرمودمی امیرالمؤمنین. کنیدمی اشتباه زود کردید، گم را شاخص
 و صابر بعد و تحلیل، و فهم قدرت بینایی، هوشمندی، بصیرت، اول، 1؛«سلّحِلَق قسلِلحَقسه 

 راه حاق، راه. نشاود آب دلاش زود انساان آیاد،می پایش کاه آنچه از. ایستادگی و مقاومت
 .است دشواری

 و درک دممار نباشاند؛ سیاسی مردم که است این به شانصرفه دنیا، مستبد هایحکومت
 کارهاای ماردم دسات باه خواهدمی که حکومتی اما. باشند نداشته سیاسی شعور و تحلیل
 و برسااند مقصاود منزل سر به مردم پایانبی قدرت با خواهدمی را نظام دهد؛ انجام را بزرگ
 جواناان   بااالخص و جواناان، خصاوصهباا  ماردمش مگر داند،می نظام چیز همه را مردم

مترین ؟!شااودمی مگاار ؟!باشااند سیاساای غیاار توانناادمی ااا دانشااجویش م عااال   و هاااعال 
 آبنباات یاک با دشمن باشند، نداشته سیاسی فهم و مغز اگر هم، را دانشمندها دانشمندترین

! دهد قرار خودش اهداف جهت در و کند، خودش مجذوب ببرد؛ طرف آن به تواندمی ُترش
 .دکنن درک ما جوانان باید را، ریز نکات این

 مقدمات تحليل سياسى .1-1

 بينى توحيدى. جهان1-2-1
 جهاان باه توحیادی نگااه باا توحیادی، مفااهیم اساسی فهم و بینیجهان انتخاب در انسان

 نگااه با: است این در مادی نگاه و توحیدی نگاه بین فرق. کندمی پیدا بصیرتی یک طبیعت،
 طبیعات اسات، مادارقانون وعۀمجم یک است، مندنظام مجموعۀ یک جهان این توحیدی،

 زنادگیمان و پیدایشامان وجودماان، هساتیم، طبیعت این از جزئی که هم ما است؛ هدفدار
 باه اعتقااد معناای. اسات توحیدی نگاه الزمۀ این،. نیامدیم دنیا هدف بهبی است؛ هدفدار
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 آن ویجستج در گاهآن هستیم، هدفدار فهمیدیم وقتی. است این قادر و عالم خداوند وجود
 را هادف آن کنیممای تالش. است امیدوارانه تالش یک جستجو، این خود. آئیمبرمی هدف

 بارای شاودمی شاروع تالشای چیسات، هادف فهمیدیم یافتیم، را هدف که بعد. کنیم پیدا
 و جهتادار تاالش هام آن تاالش؛ شاودمی زندگی همۀ صورت این در. هدف آن به رسیدن
 در مجاهادتی و تاالش گونه هر توحیدی، نگاه با که دانیممی هم را این طرف آن از. هدفدار

 نتیجاۀ یاک باه یقینااً  دارد؛ مراتبای  نتاای ایان. رساندمی نتیجه به قطعاً  را انسان هدف، راه
 و سارخوردگی ناامیادی، یاأس، دیگار انساان زنادگی در نگااه، ایان با. رساندمی مطلوب

 شما تنفس شما، حیات شما، پیدایش شما، وجود دانیدمی شما وقتی. ندارد معنی افسردگی
 هادف، آن باه رسایدن برای و گردیدمی هدف آن دنبال است، کرده پیدا تحقق هدفی یک با

 هام تکااپو ایان خاود است، هستی آفرینندۀ که متعال خدای نظر از. کنیدمی تالش و تکاپو
 در کاه اسات ایان. درسایدی هدف به واقع در رسیدید، که اینقطه هر به. دارد پاداش و اجر

قسحدلىقسّ ققلنداقتدا: »فرمود. نیست متصور اصالً  مؤمن برای ضرر و خسارت توحیدی، دیدگاه
 ایان کاه شاویم،مای کشاته راه این در یا ماست؛ انتظار در بهترین دو از یکی 1؛«سل انيين

 نبهتاری هام ایان کاه رسیم،می مقصود به و داریمبرمی راه سر از را دشمن یا است؛ بهترین
 .ندارد وجود ضرری اینجا در پس. است

 را انساان وجاود را، انسان پیدایش اوالً  مادی نگاه. است مادی نگاه مقابل، نقطۀ درست
 بارای دنیاا در البتاه. است آمده دنیا به چه برای داندنمی اصالً  داند؛می هدف بدون عالم در

 باه برساد، مقاام باه برساد، عشاق باه برساد، پاول بها  کندمی تعریف یهایهدف خودش
 خاودش بارای توانادمی هاهدف این از برسد؛ علمی هایلذت به برسد، جسمی هایلذت

 وقتای. نیسات او وجود با مالزم نیست، طبیعی هایهدف هیچکدام هااین اماا  کند تعریف
 لذت جز شود؛می معنیبی هم عدالت شود،می معنیبی هم اخالقیات نبود، خدا به اعتقاد

 ساود باه رسایدن راه در انساان اگار. کنادنمی پیادا معنا دیگری چیز هیچ شخصی، سود و
 نرساید، ساود به اگر. کرده خسارت کرده، ضرر دید، آسیب و خورد سنگ به پایش شخصی
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 دست معقول غیر کارهای به و خودکشی و ناامیدی و یأس به نوبت کند، تالش نتوانست اگر
 ماادی معرفات و الهی معرفت مادی، نگاه و توحیدی نگاه بین فرق ببینید پس. رسدمی زدن
 کناد،می مبارزه انسان وقتی نگاه، این با .است بصیرت هایپایه تریناساسی این،. است این
 . است جور همین بکند، هم مسلحانه جنگ اگر است؛ مقدس تالش یک مبارزه این

 ناها  انسانیت که است نای برای مبارزه. نیست بدخواهی و بدبینی اساس بر مبارزه اصالً 
 نگااه، ایان باا. شود نائل رفیع مقامات تکامل و رفاه و کمال و خیر بها  او خود شخص فقط

 خساتگی. اسات شایرین کاار یاک وسیع، میدان این در حرکت و دارد یزیبای چهرۀ زندگی
 اسات؛ معرفات اساسای پایاۀ این،. شودمی برطرف هدف یاد با و متعال خدای یاد با انسان

 خودماان در ماا باید را این است؛ الزمی چیز خیلی بصیرت این. است بصیرت اساسی ۀیپا
 . است جامعه در انسانی مبارزات و هاتالش ۀهم ۀزمین حقیقت در بصیرت. کنیم تأمین

 هاى زمانه. درک پيچيدگى1-2-2
 مسائله. کند درک را زمانه شرائط هایپیچیدگی باید باشد، بینا باید باشد، بصیر باید انقالبی
 اینجاوری کنایم؛ قباول را یکای کنیم، اثبات را یکی کنیم، رد را یکی که نیست ساده اینجور

 بساازید، هام مشاکالت با باید کنید، حفظ را انقالبی شور باید باشید، دقیق باید. شودنمی
. باشاید مراقاب نکنیاد؛ هام خاامی باید اما نشوید، روگردان هم دیگران دق و طعن از باید

 به که کسانی از بعضی رفتار باشید مواظب و کنید دقت اما بمانید؛ صحنه در نشوید، یوسمأ
 و منطقای رفتاار. نبرد در کوره از را شما نکند، عصبانی را شما دارد، اعتراض جای شما نظر

 .است الزمی چیز یک یعقالی

 ادعيه وسيلۀ انس با قرآن و. تعميق معرفت دينى به1-2-3
 صجحيف  مثالا  دارد اعتبار که ایمأثوره ۀادعی در تدبر همچنین قرآن، در دبرت و قرآن با انس

 دینای معرفت تعمیق. دارد نقش خیلی دینی معرفت تعمیق درا  دعاها از بسیاری و سجاديه
 هام جماعات نمااز در احساساات، روی طورهمین کسی یک وقت یک. است مهم خیلی

 شارکت هم حسینی عزای مجلس در د،کن شرکت هم اعتکاف در کند، شرکت است ممکن
 نداشاته وجود او جان عمق در معرفت این اما کند، شرکت هم دینی تظاهرات فالن در کند،
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 باه ایان رود؛می در جا از که بینیدمی یکهو اندازی،دست یک سر پیچی، یک سر لذا باشد؛
 انقاالب لاوای انقالب، هایمجموعه همین توی. دیدیم زیاد را نظائرش ما. است این خاطر

 هااین که رسیدمی نظر به ها،این و داشتیم عمامه و داشتیم ریش که ماها از که بودند کسانی
 کاه طاوری همانا  وقت یک بعد ترند؛متعصب دین به نسبت و پابندتر و مقیدتر و ترمتدین
 کاه پیداسات خاب،! رفت در تایرش دیدیم یکهو آمد، پیش اندازیدست یکا  کردم عرض

 باا اناس اسات؛ مهام خیلای دینی، معرفت تعمیق بنابراین. نداشته محکمی بست و تچف
 .است مهم خیلی اسالمی، معارف

 . مطالعۀ دقيق زندگى پيامبر اعظم1-2-4
 یک است؛ حادثه یک زندگی این لحظۀ هر. کرد مطالعه باید متری میلی را پیغمبر زندگی
. اسات جاورهمین ساال وساهبیست نایا تمام است؛ انسانی عظیم جلوۀ یک است؛ درس
 چاه ببینناد و بخوانند مستند و محکم منابع از را پیغمبر زندگی تاریخ بروند ما هایجوان

 بهترین هم امروز کها  آمد وجود به عظمت این به امتی بینیدمی شما اگر. است افتاده اتفاقی
 هماین تاوی بشریت برای داروها ترینشفابخش ها،درس بزرگترین ها،راه بهترین ها،حرف

 واال  . شد دارریشه و کرد پیدا گسترش آمد، وجود به جور اینا  است اسالمی امت مجموعۀ
 در امیرالماؤمنین. ایساتادگی با همراه حق رویم؛نمی پیش ما باشد، ما با حق اینکه صرف
 کساانی را پارچم ایان 1«.سلّحدِلَق قسلِلحدَقسهد قسّ ققسلعلدمقهدذسقي اد ق : »فرمود صفین جنگ

 ثانیاً  چیست؛ هدف چیست، قضیه بفهمند باشند، داشته بصیرت اوالً  که کنند بلند توانندمی
 .یپابرجای ایستادگی، استقامت، همین یعنی صبر. باشند داشته صبر

 . مطالعۀ تاريخ معاصر1-2-5
 درس ختاری. شوید آشنا تاریخ با که کنممی توصیه عزیز خواهران و برادران شما به واقعاً  من

. آورد دسات باه شاودمی هاتجرباه بسایار و آموخت شودمی هادرس بسیار تاریخ از است؛
ه  تااریخ از وجاه هیچ به کها  استثنایی حوادث یک را ما روزگار حوادث کنندمی سعی ایعد 
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 شاود،می عاوض زنادگی هاایرنگ. اسات غلاط ایان. کنناد وانمودا  نیست استفاده قابل
 اصالی هایبنادی جبهاه و بشر زندگی اصلی هایپایه اما شود؛یم عوض زندگی هایروش
 .کندنمی پیدا تغییری بشر،
ً  نم ب و دانشجویان به خصوصهب و هاجوان به کال  گاهی کاه کنممای توصیه طال   هاایآ

 از ناشای کنیاد،می مالحظاه شما که هاییکجروی این از بسیاری. دهند افزایش را خودشان
گاهی کمبود الع کشورش تاریخ از بایدا  ما جوان نسل ویژهبها  امروز سلن. است آ  داشته اط 
 تحصایل که ایرشته هر در شما. بداند را طرف این به مشروطیت زمان از خصوصهب باشد؛

هان هام این از بعدا  هستید جامعه نخبگان جزو چون کنید،می  برتار نخبگاان   جازو شااءالل  
 بایاد شاما. دارد و داشاته قارار ماوقعیتی چاه در شاما ورکشا کاه بدانیاد بایدا  بود خواهید

 اسالمی انقالب که داندنمی درست ما امروز نسل. بدانید را گذشته رریم تاریخ خصوصهب
گاهی.اسات کارده خالص رریم آن چنگال از را کشور این چگونه  مساائل از شاما هاای.. آ
 این بداند که دانشجویی هر و نیجوا هر کسی، هر است این گمانم من. برود باال باید جهان

 در را زحمااتی چاه و گرفتاه آشامیخون هایگرگ چه دست از را کشور نظام، این و انقالب
ل سال ودوبیست این  در هم االن و شده آن با هاییدشمنی چه و رسیده جااین به تا کرده تحم 

 حاس را خاودش وظیفۀ یعنی. بکند باید چه نظام این در که فهمدمی کامالً  است، آن کمین
. اسات سیاسی هم است، باهوش و بینروشن هم ایرانی، جوان. دهدمی تشخیص و کندمی
 افازایش کتابخوانی، کنم،می پیشنهاد من که عالجی بنابراین،. ماندنمی باقی ابهام جای لذا

 هاایبحث ناها  حقیقای و صاحیح هایبحث به دانشجویی اجتماعات کشاندن و مطالعه
 هام هاااین امثاال و دل کردن نورانی و سازیدرون و خودسازی بحث البته. استا  انحرافی

لی هایبحث کید مورد باید خود جای در که است مفص   .گیرد قرار تأ

 مطالعه تاريخ غرب .1-2-6
 دورۀ تااریخ. بخوانید تاریخ که کنممی توصیه من هم باز. است تاریخ انسانی، علوم از یکی

 مرتب و منظم زدۀادکلن اتوکشیدۀ نونوار   ظاهر رغمعلی هاغربی ببینید تا دبخوانی را استعمار
 هاآدم فقط اینکه نه. کردند مقوله این در عظیمی وحشیگری چه بشرشان، حقوق هایداعیه و
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 امکاان و پیشرفت عرصۀ از خودشان استعمار   تحت هایملت نگهداشتن دور در بُکشند؛ را
 ماا. نیفتاد اتفااق ایان خاواهیممی ماا. کردناد زیاادی تاالش مه هازمینه همۀ در پیشرفت

 را ایان و کنیم تولید خودمان را آن بومی شکل بتوانیم تا بگیریم یاد را انسانی علوم یمگویمی
 خارج ما مرزهای از که نفری یک هر گاهآن افتاد، اتفاق این که وقتی بله،. کنیم صادر دنیا به

 .استم اتکای و امید مایۀ شود،می

 هاى معتمد و باتجربهخواندن آثار خوب و گفتگو با انسان .1-2-7
 هایانساان با گفتگو با تأمل، با خوب، آثار خواندن با هاجوان شما خصوصهب را بصیرتیبی

 مان را ایان ناه،. کنید قبول شما گفت، چه هر کها  تقلیدی گفتگوی نه پخته، و اعتماد مورد
 ذهان کنناد؛ قاانع را آدم استدالل، با توانندمی که هستند کسانی .ببرید بین ازا  خواهمنمی

ی و. کنند قانع را انسان  و نهضت شروع در ابزار این از هم الحسینعبداللهابی حضرت حت 
 .کرد استفاده نهضت ادامۀ در

 توّجه به خودسازى معنوى .1-2-8
د » ج  َِ قيْخ

و   اغ  قسلط  م  ه  ْ ِلياؤ 
َ
َ  سقأ ِذيَنقَكَف َاداِ قَ سل  ْمقِتدَنقسلِندوِ قِإَلدىقسلِظل   وقتای .(742 بقاره:) «وَنه 

 وجود در و اندحقیقی طاغوت کها  نفس هایهوی وقتی بگیرد، را انسان چشم جلوی طغیان
 و هاحساادت و هااطلبیجاه وقتای بگیرناد، را ماا چشام جلاویا  فرعونند از بدتر ما خود

 هام را واقعیاات بگیرناد، را ماا چشام جلاوی هاارانیشهوت و هاهویپرستی و هادنیاطلبی
 نتوانستند ببینند، را چشم جلوی واقعیات   نتوانستند هابعضی دیدید .کنیم مشاهده توانیمنمی

 باود؛ ماردم چشم جلوی حقایقی 1333 سال پیچیدۀ شدۀ طراحی فتنۀ در. بدهند تشخیص
 کشاور یک در وقتی. نفهمیدند ندیدند، بفهمند؛ ببینند، را حقایق این ایعده یک نگذاشتند

 رسیدن برای قدرت، به یافتن دست برای خودشان، طلبیجاه برای که شوندمی پیدا گرانیفتنه
 باه شوندمی حاضر کردند، انباشته و متراکم خودشان وجود در آرزو صورت به که اهدافی به

 کاه دکننامی کااری بزنناد؛ لگاد و کنناد پشات راه یاک حقانیات به کشور، یک مصلحت
 از و آینادمی شاوق سر و آیندمی هیجان به ایران ملت یک درجۀ دشمنان و غربی سردمداران

 هست، نور وقتی که نیست چیزی این است؛ روشن حقیقت یک این کنند،می حمایت هاآن
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 باه بعضای کنناد؛نمی درک بعضای بینند،نمی بعضی ندیدند، بعضی اما نبیند؛ را آن انسان
 بدهناد؛ اثار ترتیاب فهم این به نیستند حاضر اما کنند،می هم درک یحت   دل، ظلمت خاطر

 درونای فرعاون هماان نهای و امار نتیجۀ همه هااین است؛ نفس هوای عوارض همه هااین
 دست به ورع و تقوا از چکشی مقدس شرع که است هوس و هوی مست   فیل همان ماست،

 وجاود در را ایان توانستیم اگر. کند آرام را او و بکوبد مست فیل این سر بر که دهدمی مؤمن
 بیناد؛می ما چشم بینیم،می را چیز همه شد، خواهد نورانی دنیا وقت آن کنیم، آرام خودمان

 .بیندنمی باشد، پرستیهوی وقتی اما

 آزادانديشى .1-2-9
کند به پیشرفت کشور، آزادی واقعی فکرهاست؛ یعنی آزاداناه فکار کاردن، آنی که کمک می

ادانه مطرح کردن؛ از هو و جنجال نترسایدن، باه تشاویق و تحاریص ایان و آن هام نگااه آز
 نکردن.

 علمای و سیاسای و اجتمااعی گونااگون مساائل ۀزمین در باید که یکارهای از دیگر یکی
. بود بیمناک نباید هیچ اظهارنظر از. اظهارنظر برای دانشجوست به دادن میدان بگیرد، انجام

 تشاکیل بایاد و کناد پیادا تحقق باید هادانشگاه در گفتیم، ما که داندیشیآزا هایکرسی این
 مطارح مسائل این آزادفکری، و آزاداندیشی هایمحیط خاص، هایمحیط در . اگر ... بشود
 پیش کمتر ضایعات مطمئناً  ا برانگیزچالش مسائل فکری، مسائل تخصصی، مسائل ا بشود

 .آمد خواهد
. اسات آزاداندیشای شاعبش از یکای کاه است الهی هاینعمت بزرگترین از یکی آزادی

 هاایحوزه در. نادارد امکاان فلسفی و فکری علمی، اجتماعی، رشد این آزاداندیشی، بدون
 آورد،می ایتازه حرف که کسی کردن هو مطبوعاتی، و فرهنگی هایمحیط و دانشگاه علمیه،

 .کنند فکر آزادانه بگذارید خطاهاست؛ بزرگترین از یکی
 داخال در را دشامن دست گذاشتن باز من کنم؛نمی تأیید را آزادی از غلط فهم من البته

ی گاز مرتباً  اینکه برای  تأییاد بدماد، کشاور سیاسای یاا فرهنگای فضای در و کند تولید سم 
 دچنا عواملشاان و گفتناد هاامریکایی خود که چنانیآنا  را خاموش براندازی من کنم؛نمی
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 اماا کنم؛مای رد و تاابمبرنمی ا آوردند زبان به و کردند عقلیبی و سادگی اینجا در قبل سال
 هاااین باه ربطای فهام، و علام و اندیشه و فکر پرورش برای میدان بودن رها و آزادی توسعۀ
 نمعی را هااین مرز و بشناسد باز همدیگر از را منطقه دو این آدم که است الزم ظرافتی. ندارد
 .است اصولگرایی اصلی مبانی از یکی آزاداندیشی، و آزادی. بکند

 شجاعت در فهم. 1-2-11
 فهم در. داریم شجاعت به احتیاج هم فهم در داریم، شجاعت به احتیاج عمل در فقط نه ما

 وجاود باه خلال هام فهام در حتی نبود، شجاعت اگر هست؛ شجاعت به احتیاج فقیهانه،
 در فهمد،می درست را ُکبریات انسان گاهی ُصغریات؛ و ُکبریات از روشن درک. آمد خواهد

 موضوعات از و دینی موضوعات از و دین مبانی از صحیح درک این. کندمی اشتباه ُصغریات
 ما اینکه به دارد احتیاج ُصغریات و ُکبریات یعنی عمومی و کلی مفاهیم آن با منطبق خارجی  

 از تارس جانماان، از ترس مالمان، از ترس واال   شیم؛با نداشته ترس باشیم، داشته شجاعت
، از ترس دشمن، مقابل در انفعال آبرویمان،  علیاه بزنیم، را حرف این اگر فضا؛ از ترس جو 

 فهام هااترس این چسباند؛ خواهند ما به را لکه فالن بزنیم، را حرف این اگر بود؛ خواهند ما
 مالحظاات، ایان خااطر باه هاا،ترس این اطرخ به انسان گاهی. کندمی مختل هم را انسان

 بکناد؛ حال و بکناد درک درسات را مسائله توانادنمی فهمد؛نمی درست را مسئله صورت  
ققَنقْوقَشقْخقيَققَ ققَ ق» لذا. شد خواهد اشتباه موجب

َ
قَحقأ قإِققسل   شریفۀ آیۀ این در است؛ مهم خیلی «َهقسلل قق  

ي» ِهقَ  وَنقِ َعاَ ِ قسلل  غ  ِذيَنقيَِلل  اسل  دِهقَحِاديِل  دَهقَ َكَفدىقِبالل  قسلل  سقِإ   َحل 
َ
قَ َ قيْخَشْوَنقأ : احازاب) «ْخَشْوَنه 

َ َ قيْخَشدْوَنق: »کاه است خشیت عدم همین تبلیغ، و ابالغ و بالغ شرط شودمی معلوم ؛(33
َهق قسلل  سقِإ   َحل 

َ
 خوب،. رودب کاله سرم دنیا در است ممکن بکنم، را کار این اگر! آقا: یگویمی. «أ

ا» ِهقَحِايِل   اگر. کند محاسبه برایتان خدا بگذارید و کنید واگذار خدا به را محاسبه ؛«َ َكَفىقِبالل 
 گذاشاتیم، خادا از پاروای جاای باه را مردم گوناگون هایداوری مردم، هایقضاوت پروای

 و تیمگذاش کنار را این اگر. تقواست متعال خدای از پروای چون شد؛ خواهد درست مشکل
ِإْنق» شاد؛ نخواهاد پیدا گفته، متعال خدای که هم فرقانی وقتآن شد، جایگزین مردم ترس

ا َاان  َْ ْمقف  َهقيْجَعْ قَلك  وسقسلل  ق   حقیقات شادن روشن تقواست؛ از ناشی فرقان این ؛(73: انفال) «َنت 
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 از شایتخ مسائلۀ است؛ مهم خیلی مسئله این من نظر به و. تقواست دستاورد انسان، برای
 خیلی ها،این و هاتهمت و هاحدیث و هاحرف و هازمزمه و آبرو و مردم حرف و جان و مال
 را او و کندمی خطاب پیغمبرش به متعال خدای که است مهم مسئله این قدراین است؛ مهم

ْنَعْادَاقَعَليدِهق: »داردمی برحذر
َ
قَعَليِهقَ أ ه  ْنَعَمقسلل 

َ
ِذيقأ قِلل  و   دَهققَ ِإْذقَنق  دِققسلل  ْتِادْكقَعَليدَكقَزْ َجدَكقَ سن 

َ
أ

ْنقَنْخَشاه ق
َ
َحِققأ

َ
قأ ه  اَسقَ سلل  ِْلِليِهقَ َنْخَشىقسلن  قت  ه  ْخِفيقِفيقَنْفِاَكقَتاقسلل   مالحظاۀ ؛(32: احازاب) «َ ن 

 نبایاد کارد، خواهناد کاه را چیزی مالحظۀ زد، خواهند که تهمتی این مالحظۀ مردم، حرف
قق» کرد؛ ه  ْنقَنْخَشاه قَ سلل 

َ
َحِققأ

َ
 .«أ

 



 
 
 
 
 

 گفتار دوم:

 توجه به خطوط قرمز در تبيين مسائل سياسى
 
 

 

 . پرهيز از مواضع خالف قانون1-1

 ایقانونی معقول راهیک  دیدید کردید نگاه شما اگر. نیست دشواری کار ،کردن پیدا بصیرت
 مضار کشور برای که کندمی ریکا و پیچدمی سر قانونی معقول راه آن از کسی و دارد وجود
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 غیار نگااه باا متعاارف، نگااه باا عادالناه، نگاه با خوب، است، ملت منافع به ضربۀ است،
 قضااوتیاک  اسات، روشانی چیازیاک  ایان است؛ محکوم او که است معلوم جانبدارانه،

 .است واضحی

 گرایانه. دوری از رفتارهای قبيله1-1

ان سیاست، در میدان اقتصاد، از دیگر نقاط ضعف ماسات. ای در میدقبیله رفتارهای به میل
کانم، ناشای یای معنایش این است که تخطئه یا تأییدی که نسبت به کار کسی مارفتار قبیله

کاار  ماا کسایۀ ارتباط او با مان. اگار از قبیلاۀ نباشد از ماهیت عمل او؛ ناشی باشد از نحو
مقابل اگر همان کار را انجاام داد، ۀ از قبیلی انجام داد، راحت قابل اغماض باشد؛ اما خطای

ماست، انجاام ۀ ود. کار خوب اگر از کسی که مربوط به قبیلشیماین قابل پیگیری و تعقیب 
ای این است. ایان دیگر بود، نه. رفتار قبیلهۀ گرفت، قابل تحسین و تشویق باشد؛ اگر از قبیل

گونه رفتار را در میان خودمان داریام. ینرفتار، اسالمی نیست، انقالبی نیست. ما متأسفانه ا
 گیر است، فراگیر است؛ اما وجود دارد.گویم همهینم

 . پرهيز از مواضع خالف وحدت1-7

ای مطلقاًا مشاتعل کاردن گونااگون فکاری و سالیقه های، در جریانسیاسی هایدر جریان
گاهیاد، مناسب نیست. حاال شماها الحمدلله هماه فضا الباد از جریاناات تاان بصایرید، آ
بینید کاه متأسافانه ایان علیاه دارید و االن همین اوضاعی را که توی کشور هست، می خبر
گذارناد یکنناد؛ تحلیال مایای ماهای خارجی چاه خوشاحالیآن علیه این؛ و دستگاه آن،

رویش: بله، بینشان اختالف افتاد، نابود شدند، از بین رفتند )!( آرزوهاای خودشاان را های 
ضعف ماست. نبایاد بگاذاریم ایان ۀ کنند. خب، پیداست که این مسئله نقطیًا تکرار ممرتب

ها را باید توجه داشات. حرکات، حرکات نقطه ضعف ادامه پیدا کند یا افزایش پیدا کند. این
 ی دارناد، باا اساتدالل بیاان کنناد.نظرهایند باشد. اگر کسانی اختالفمتین، مستدل و مست

هاا تالف ماا باا چپایه تبیین هساتم. در دوران مباارزات هام، اخاعرض کردم، من معتقد ب
گفتایم بایاد تبیاین یکردند، سر همین بود که ما مایی که آن وقت مبارزه مهایمارکسیست و
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تفسایر دیگاری داشاتند. یک گفتند، یچیز دیگری میک به تبیین اعتقاد نداشتند؛ ها آن کرد،
بیاان منطقای، مساتدل و دور از هاو و جنجاال کار انقالب از اساس با تبیاین، روشانگری، 

اگر هو و جنجال وارد شد، حرف منطقی را هم خراب خواهد کرد. ممکن اسات چهاار  بود.
عرض وند. این، حرف ماست؛ این، شیمنفر جذب شوند، اما چهار نفر آدم هوشمندتر دفع 

 ماست.
کنایم، دشامن یاساالم را باه وحادت دعاوت ما ما دنیاای که باشید، در حالی مواظب

ها یدر میان صفوف خود جمهوری اسالمی، اختالف و تفرقه ایجاد کند. شرط پیروز نتواند
های مختلف در جمهوری اسالمی، احتارام هام را حفاظ کنناد و بااهم این است که جناح

 باشند.

 آرامش خالف دوری از مواضع. 1-8

بدهد یا نه؟ خب، بلاه معلاوم زد، آیا کسی باید به او جواب  غلطی حرفیک  کسییک اگر 
خاودش را دارد، راه خاودش را دارد، کاار خااص ۀ است. جواب دادن به حرف غلاط، شایو

یم مثاًل صدجا حرف غلطی زد، ما بیاییک وقت هست که حاال که کسی یک خودش است. 
این حرف غلط را تابلو کنیم، شعار کنیم که آقا، فالنی این حرف غلط را زد، تا هماه بدانناد. 
این است که اشتباه است، خطاست. من با حرکت روشنگرانه از سوی هر کسی، از سوی هر 

تبیاین. یعنای اصااًل جازو ۀ مندم و معتقدم به مسئلنهادی، هیچ مخالفتی ندارم، بلکه عالقه
تبیین بوده است. تبیین الزم است؛ اما این معناایش ۀ راهبردهای اساسی کار ما از اول، مسئل

به اختالفات درونی، هی دامن بزنیم. مراقب باشید. این را همه باید مراقاب  این نیست که ما
 ند.باش

 . پرهيز از مواضع دشمن شادکن1-8

مجردی که ببیناد حارف او، هکند، ب، برای اسالم کار میامام ، برایانقالب برای که کسی آن
نبه ود بیاید، فورًا متای علیه این اصول به وجگیریجهتیک حرکت او موجب شده است که 

 شوند؟شود. چرا متنبه نمیمی
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اساتقالل، آزادی، جمهاوری »ا  ترین شعار جمهوری اسالمیوقتی شنفتند که از اصلی
شود، باید به خود بیایند؛ باید بفهمند کاه دارناد راه را غلاط اسالمش حذف میا  «اسالمی

ناد در روز قادس کاه بارای دفااع از بینکنند؛ باید تبری کنند. وقتای مایروند، اشتباه میمی
فلسطین و علیه رریم غاصب صهیونیست است، به نفع رریم غاصاب صهیونیسات و علیاه 

شود، باید متنبه بشوند، باید خودشان را بکشند کنار، بگویند نه نه، ما فلسطین شعار داده می
کنناد، حمایات مای هااز اینبینند سران ظلم و استکبار عالم با این جریان نیستیم. وقتی می

هم در زمان کنونی، هام در ا  ی که مظهر ظلمندهایریکا و فرانسه و انگلیس و اینمرؤسای ا
کنند، باید بفهمند ها حمایت میدارند از اینا  تا حاالۀ سالتاریخی  صد سال و دویستۀ دور

، هاای فاسادآدمۀ بینناد هماجای کارشاان عیاب دارد؛ بایاد متنباه بشاوند. وقتای ماییک 
کند، رقاص و مطارب ها حمایت میای از اینکند، تودهها حمایت میطلب، از اینسلطنت

کند، باید متنبه بشوند، باید چشمشان بااز بشاود، بایاد ها حمایت میفراری از کشور از این
خاواهیم عیبی دارد؛ بالفاصله برگردند بگویند نه، ماا نماییک بفهمند؛ بفهمند که کارشان 

 کنند؟ ا. چرا رودربایستی میحمایت شما ر
عقالنیت، این حقایق روشن را ندیده گرفت، که ما عقالنیات بخارج ۀ شود با بهانآیا می

دهیم! این عقالنیت است که دشمنان این ملت و دشمنان ایان کشاور و دشامنان اساالم می
ین دشمنان انقالب، شما را از خود بدانند و برای شما کف و سوت بزنناد، شاما هام هما و

مقابال عقال اسات. ۀ خوشتان بیاید، دل خوش کنید؛ این عقالنیت اسات؟! ایان نقطا طور
کنیاد، ای که شاما ادعاایش را مایمجردی که دیدید برخالف آن مبانیهاین است که ب عقل

مجاردی کاه هد نه نه نه، ماا نیساتیم؛ باورًا خودتان را بکشید کنار، بگوییچیزی ظاهر شد، ف
انت شد، به جای اینکه اصل قضایه را انکاار کنیاد، کاار را محکاوم دیدید به عکس امام اه

باالتر از محکوم کردن  کار، حقیقت کار را بفهمید، عمق کار را بفهمیاد؛ بفهمیاد کاه  کنید؛
ایان را بایاد ایان  خواهد، دنبال چیست؛کند، چه میریزی میدشمن چه جوری دارد برنامه

 آقایان بفهمند.
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بعضای از ایان ا  که اسم و رسم خودشان را از انقالب دارند کنم! کسانیمن تعجب می
و به برکت انقالب اسم ا  سیلی برای انقالب نخوردند در دوران اختناق و طاغوتیک آقایان 

بینید که دشمنان انقالب چطور ُبراق چیزشان از انقالب است، میو رسمی پیدا کردند و همه
بینید؟ باه خاود ها را که میخندند؛ این، میشدند، آماده شدند، صف کشیدند، خوشحالند

 ید، متوجه بشوید.بیای
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 نگری )مشاهدۀ مجموعه واقعّيات(. کل7-1

ها را در محاسبات خودمان نیاوریم، قطعاًا در واقعیت اگر ما این وجود دارد که یهایواقعیت
هاا را بایاد اوت اشتباه خواهیم کرد؛ در انتخاب راه هم اشتباه خواهیم کارد. ایان واقعیتقض

هاا یعنی واقعیتا  بینی داشته باشیمی  همراه با واقعگرایخواهیم آرمانما وقتی که می . دید...
توجاه کنایم کاه باه  بایادا  ها حرکات خودماان را تنظایم کنایمرا ببینیم، بر اساس واقعیت

.  ی وجود دارد...هایش بیاید، دچار نشویم. لغزشگاهی که در اینجا ممکن است پیایهلغزش
ها را ها را ببینیم، بخش دیگری از واقعیتلغزش دیگر این است که ما بخشی از واقعیتیک 

هاا را نبینیم؛ این هم موجب خطاست؛ خطای در محاسبه را به دنبال خواهد داشت. واقعیت
 نست.باید با هم دید و دا

ها نگریپدید آمدن جمهوری اسالمی بکنیم، جزئیۀ و حادث انقالب به کالن اگر ما نگاه
نگری و نگاه نکردن مسیر مستمر از ابتداء تاا انتهااء، تواند ما را گمراه کند. گاهی جزئینمی

ی گاهی آدم راه را گم میانسان را گمراه می یم خاواهکند. نمایرا گم میکند، هدف کند؛ حت 
ریزی؛ این را ما منکار نگر نباشیم؛ چرا، نگرش به جزئیات، یعنی همان برنامهیم جزئیبگوی

نگاری. ، یعنای جزئایهاای مختلافریزی، نگاه به فصول مختلاف و بخاشنیستیم. برنامه
ها و اجزاء و ابعاض موجب نشود که ما غافل بشویم از یم این نگاه به بخشخواهیم بگویمی

. چو  آموز است.ن نگاه به کل  برای ما درسنگاه به کل 

 هاها و واقعيت. مالحظۀ نسبت آرمان7-1

هاای انقاالب چیسات؟ بناده معتقادم کاه با آرمان نسبتش ، دانشجو و عنصر انقالبیجوان
هاا را تصاریح هایش مشخص اسات، بناده هام بعضایکه چهارچوبا  های انقالبآرمان

نیارو و نشااط و جساارت جاوانی، قابال تعقیاب و بادون ا  خواهم کرد و اسم خواهم آورد
من این است کاه ۀ ها، اینچنین نسبتی است. عقیددسترسی نیست. نسبت شما با آرمان قابل

، و اگار نشااط و روحیاه و حالات اگر چنانچه نیروی جوانی، یعنای قادرت فکاری و بادنی
صاه وجاود ها باه عناوان خصیها، که در جوانو همچنین جسارت، یعنی خطشکنی ،تحرک

دسترسای باه ۀ هاا در زمیناها دست پیدا نخواهیم کارد. لاذا جاواندارد، نباشد، ما به آرمان
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زرگای هاای بهاای اساالمی، دارای مسائولیتهای انقاالب و آرماانها و تحقق آرمانآرمان
 هایم آرمان، باید بگویبزنیم بخواهیم مثال اگر . ... ندی هم دارهستند و کارآمدی بسیار باالی

 اند.مثل قله
شناسد، هرگز نباید در هیچ میها را هم آرمانخواه که واقعیت به نظر من فعال دانشجوئی  

بست کند. یعنی نباید از آرمانخواهی دسات برداشات؛ ناه در طی احساس انفعال و بنشرای
دفااع مقادس ۀ هاای تلاخ. ماا در عرصاهای شیرین، نه در هنگاام هزیماتهنگام پیروزی

بستی وجاود نادارد اصاًل بن . های تلخی هم داشتیم...بزرگی داشتیم، هزیمتهای پیروزی
ها را مالحظه کناد، هایچ چیاز باه بینانه. وقتی انسان واقعیتدر آرمانخواهی  صحیح و واقع

 آید.بینی نمینظرش غیر قابل پیش

مواردی  ها باشند؛ چه در آنتوقع من از عزیزان دانشجو این است که همواره دنبال آرمان
ای کاه پایش ی که حادثاهطبق دلخواه شما است، چه در آنجای آید،ای که پیش میکه حادثه

ها از دست ندهیاد و دنباال ی را با نگاه به واقعیت، طبق دلخواه شما نیست؛ آرمانگرایآیدمی
جور بود؛ در حوادث گوناگونی هم که جور بود، در جنگ همینکنید. در اصل  انقالب همین

ها در قبال حوادث گوناگون، جور بوده است. بعضیها پیش آمده، همیشه همینین سالدر ا
شاان، متناساب باا آنچاه کاه الزماۀ های روحی و معنوی و فکریها و موقعیتگیریموضع

 آرمانخواهی است، نیست.

 . مالحظۀ نسبت تکليف و نتيجه7-7

 تکلیاف فرمودناد: ماا دنباال چیسات؟ اماام« دنبال نتیجه بودن»با « مداریتکلیف»رابطۀ 
شود چناین چیازی را . آیا این معنایش این است که امام دنبال نتیجه نبود؟ چطور میهستیم

ت، در سنین کهولت، ایان هماه ساختی هاا را گفت؟ امام بزرگوار که با آن شدت، با آن حد 
شاود گفات کاه یدنبال کرد، برای اینکه نظام اسالمی را بر سر کار بیاورد و موفق هم شد، م

ی معنایش این است کاه انساان در راه رسایدن باه گرایبال نتیجه نبود؟ حتمًا تکلیفایشان دن
نتیجۀ مطلوب، بر طبق تکلیف عمل کند؛ برخالف تکلیف عمل نکناد، ضادتکلیف عمال 
نکند، کار نامشروع انجام ندهد؛ واال  تالشی که پیغمبران کردند، اولیای دیان کردناد، هماه 
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شود گفت که ماا دنباال نتیجاه   بودند. مگر میدن به نتای  معینی بود؛ دنبال نتایای رسیبر
 نیستیم؟ یعنی نتیجه هر چه شد، شد؟ نه.

وقتی هم به یک کند، اگر البته آن کسی که برای رسیدن به نتیجه، برطبق تکلیف عمل می
لایفش را کند؛ خاطرش جمع است که تکمطلوب خود نرسید، احساس پشیمانی نمیۀ نتیج

انجام داده. اگر انسان برای رسیدن به نتیجه، بار طباق تکلیاف عمال نکارد، وقتای نرساید، 
احساس خسارت خواهد کرد؛ اما آن که نه، تکلیف خودش را انجام داده، مسئولیت خودش 

 هااواقعیتطور که قباًل گفتیم، را انجام داده، کار شایسته و بایسته را انجام داده است و همان
ریزی و کار کرده، آخرش هم باه برنامه هاواقعیتالحظه کرده و دیده است و بر طبق این را م

کاه این، اینکند؛ او کار خودش را انجام داده. بنابرنتیجه نرسید، خب احساس خسارت نمی
ی معنایش این است که ما اصاًل به نتیجه نظار نداشاته باشایم، نگااه گرایتصور کنیم تکلیف

 درستی نیست.
یاا بعضای از  پیغمباری که در صدر اساالم، زماان جنگهایۀ دفاع مقدس و در همدر 

شادند، بارای تکلیاف هام حرکات بوده است، کساانی کاه وارد میادان جهااد مای ائمه
جور باود؛ ورود در تکلیف بود. در دفاع مقدس هم همینیک الله سبیلکردند. جهاد فیمی

شادند، اغلاب احسااس تکلیاف که وارد می این میدان، با احساس تکلیف بود؛ آن کسانی
کردند. اما آیا این احساس تکلیف، معنایش این بود که به نتیجه نیندیشند؟ راه رسیدن باه می

و اتااق فرماان و یاک ریازی و تاکتنتیجه را محاسبه نکنند؟ اتاق جنگ نداشته باشند؟ برنامه
ی هیچ منافااتی گرایین تکلیفبنابرا لشکر و تشکیالت نظامی نداشته باشند؟ اینجور نیست.

آید، چگوناه ندارد با دنبال نتیجه بودن، و انسان نگاه کند ببیند این نتیجه چگونه به دست می
ار، برناماهقابل تحقق است؛ برای رسیدن به آن نتیجه، بر طبق راه ریازی های مشاروع و میس 

 کند.

 شناسى. لحظه7-8

هاشاان پار از د کسانی در کوفاه دل. فرض بفرمایید دانست، نیاز را بایرا باید شناخت لحظه
محبت هم داشتند، اما چند ماه دیرتر وارد میدان  بود، به اهل بیت ایمان به امام حسین
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شان هم به شهادت رسیدند، پیش خدا هم مأجورند؛ اما کاری که باید بکنند، آن شدند؛ همه
ا را نشاناختند؛ در زماان، آن کاار را کردند؛ لحظه را نشاناختند؛ عاشاورها آن کاری نبود که

انجام ندادند. اگر کاری که توابین در مادتی بعاد از عاشاورا انجاام دادناد، در هنگاام ورود 
ادث، جاور شاد؛ ممکان باود حاودادند، اوضاع عاوض مایجناب مسلم به کوفه انجام می

 همی اسات.نیاز، خیلی چیز مۀ ها و انجام کار در لحظی لحظهدیگری حرکت بکند. شناسای
مناسب و مورد نیاز؛ ایان اسااس کاار ۀ شناختن موقعیت، فهمیدن نیاز، حضور در لحظ ...

است که مؤمن باید این را هم با خود همراه داشته باشد تا بتواناد وجاودش ماؤثر بشاود؛ آن 
 هد.کاری را که باید انجام بدهد، بتواند انجام بد

 . تحليل همزمان نقاط قّوت و ضعف در مسائل7-8

های خودمان را هامان را هم باید بشناسیم. اگر ضعف، ضعفرا باید بشناسیم هامانپیشرفت
ها خواهد ماند، نهادینه خواهد شد؛ برطرف پنهان کنیم، نشناسیم، تجاهل کنیم، این ضعف

ت و ضعف را باید بدانیم.ۀ نخواهد شد. هم  نقاط قو 
ما حرکت ادامه داشته اسات؛ ایان نقاط مثبت و منفی هر دو هست، افت و خیز هست، ا

های عزیز ما بدانند؛ در طول این سی و دو سه سال مواردی شده است کاه مهم است. جوان
جاور نباوده اسات؛ یاک ما ضعف نشان دادیم، این حرکت افت و خیز داشته است. همیشه 

گاهی سرعت و شتاب، گاهی کمتر، اما حرکت هرگاز متوقاف نشاده اسات و ماا در هماان 
 کنیم.صلی پیش رفتیم؛ که امروز محصول آن را داریم مشاهده میجهت ا

های بزرگای را در پایش روی تواند فرصتیها مکه این است بر دنیا حاکم ط مهمیشرای
ها را اگر نبینیم، اگر نشناسیم، اگر از آن درست استفاده نکنیم، اگر ما قرار بدهد. این فرصت

م، ضرر خواهیم کرد. گاهی هم هست که از دسات دادن ها نرویبهنگام به سراغ این فرصت
ماندگی است. لذا بد نیسات تهدید، خودش موجب عقبیک ود شیمفرصت، خودش یک 

نگاه جمعی و کلی و عمومی به مسائل کشور بکنیم. البته در ایان نگااه یک که از این جهت 
کنیم؛ یکسونگری نکنیم. ما بینانه نگاه کنیم؛ خودمان را نبایستی دچار خطا کلی بایستی واقع
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منفی غلباه داده  ای هم داریم؛ هر دو را ببینیم. گاهی فقط نگاهنقاط مثبتی داریم، نقاط منفی
 ود.شیم

مقاابلش هام ۀ بینی است؛ موجب ناامیدی است. نقطواقع ، خالفمنفی نگاه دادن غلبه
نفی، این هم گماراه کنناده مۀ همین جور است. یعنی غلبه دادن نگاه مثبت، بدون دیدن نقط

ود که احیانًا این رضایت، رضایت کاذب اسات؛ شیمرضایتی در انسان یک است؛ موجب 
این هم درست نیست. نقاط منفی را هم باید در کنار نقاط مثبت دیاد. ایان کاار را کشاور و 

هام ببینایم. نظام توانسته انجام بدهد، این کار را نتوانسته انجام بدهد؛ این دو تاا را در کناار 
بنابراین اگر بخواهیم اوضاع کشور را درست به دست بیاوریم، باید نقاط منفی و نقاط مثبت 

که مسئوالن، نخبگان، دانشگاهیان و  است این خواهشم من . را در کنار هم مشاهده کنیم...
 حوزویان بنشینند روی این بحث کار کنند.

 هاتوّجه به شاخص .7-8

را از دسات بدهاد، فریاب و  خاودش تحلیال قدرت ام که اگر ملتیگفتهمن از سابق مکرر 
توانستند بفهمند ، قدرت تحلیل نداشتند؛ نمیشکست خواهد خورد. اصحاب امام حسن

هاایی کاه دل او را خاون ، آنامیرالمؤمنینگذرد. اصحاب که قضیه چیست و چه دارد می
مثل خوارج قدرت تحلیال نداشاتند. قادرت ها آن کردند، همه مغرض نبودند؛ اما خیلی از

شاد و دار پیدا میآدم زبانیک آدم بدجنس، یک آدم ناباب، یک تحلیل خوارج ضعیف بود. 
کردند. در جااده، همیشاه بایاد شااخص کشاند؛ شاخص را گم میطرف مییک مردم را به 

 ق»فرمود: می نیالمؤمنامیرکنید. مورد نظر باشد. اگر شاخص را گم کردید، زود اشتباه می
اول، بصیرت، هوشمندی، بینایی، قادرت فهام و  1؛« قي ا قهذسقسلعلمقسّ قسه قسلِلحَق قسلّحِلَ

آیاد، انساان زود دلاش آب تحلیل، و بعد صبر و مقاومت و ایستادگی. از آنچه که پیش مای
 نشود. راه حق، راه دشواری است.

م دشمنان دیروز امام در برابار ماا چاه شود با هرکس و ناکسی ائتالف کرد. باید ببینینمی
مریکاای مساتکبر، صهیونیسات اگر دیدیم مواضع ما جوری اسات کاه اگیرند. موضعی می

                                                           

 .123، خطبۀ نهج البالغه .1
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های گوناگون، مخالفین و معانادین اماام و اساالم و انقاالب از ماا غاصب، مزدوران قدرت
که راه درست کنیم؛ باید بدانیم ک کنند، بایستی در مواضعمان شکنند، احترام میتجلیل می

است. امام هم بارها بر هماین تکیاه ک مالیک رویم. این معیار است، این و مستقیم را نمی
جات امام وجود دارد، در اسناد قطعی فرمایشات امام ایان در نوشتها  فرمودکرد. امام میمی

 کاریم. این خیلی مهم است.که اگر از ما تعریف کردند، بدانیم که خیانتا  هست
قدس در روز قادس ۀ مسئل بارۀدرحرکت کنند،  امام در خط مقابل بیایند درست کسانی

گیری کنند، در روز عاشورا آن فضاحت را به بار بیاورند، بعد ما با کساانی کاه جور موضعآن
با اساس مبنای امام و حرکت امام صریحًا مخالفند، اظهاار همراهای کنایم، خودماان را در 

یم ها سکوت کنیم؛ در عین حال بگویینیم و تعریف کنیم، یا در مقابل اها قرار بدهکنار این
رو  امامیم! این امکان ندارد، این قابل قبول نیست. ملت هم این را خاوب فهمیدناد. ما دنباله

 فهمد.شناسد، میداند، میبیند، میملت این را می

 معانى سازی و توّجه به داللت الفاظ برمفهوم.7-3

و در هر نهضت الزم اسات، ایان اسات کاه بار  عمومی در هر حرکت که یزهایاز چی یکی
بشود، هم « سازیواره»ای این نهضت و این جریان، هم بایستی اساس تفکرات و مبانی پایه

مثال فکار حکومات اساالمی و نظاام ا  فکر جدیادیک بشود. وقتی « نهادسازی»بایستی 
کند؛ لاذا یمفاهیم جدیدی را در جامعه القاء م ود،شیممطرح ا  اسالمی و بیداری اسالمی

های بیگاناه های متناسب خودش را دارا باشد؛ اگر از وارهاین حرکت و این نهضت باید واره
 وام گرفت، فضا آشفته خواهد شد، مطلب ناگفته خواهد ماند.

ا قباول دموکراسای رساالری را قبول داریم، آزادی را هم قباول داریام، اماا لیبارالما مردم
ساالری اسات، ، همین آزادی و همین مردم«دموکراسیلیبرال»نداریم. با اینکه معنای لغوی 

یاک دموکراسی در اصطالح مردم عالم، در معرفت و شناخت مردم عاالم، باا لیبرالۀ اما وار
خاواهیم آن اسام را بار روی مفهاوم یمفاهیمی همراه است که ما از آن مفاهیم بیزاریم؛ نما

ی نظام مطلوب خودمان، اسام و سالم و صالح و خالص  خودمان بگذاریم؛ لذا ما براپاکیزه 
ساالری اسالمی، یا جمهوری اسالمی؛ یعنای ناام جدیاد م مردمگوییگذاریم؛ میجدید می
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های عماومی، کاه همگان از ثروتۀ کنیم. یا برای تقسیم درست ثروت و استفادیانتخاب م
کنیم. با اینکاه استفاده نمی« سوسیالیسم»ۀ الم است، از واریکی از اهداف واال و اساسی اس

مفاهیم دیگاری یک سوسیالیسم هم از لحاظ معنای لغوی ناظر به همین معناست، لیکن با 
ی در تاریخ و در جامعه همراه شده هایواقعیتیک همراه است که ما از آن مفاهیم بیزاریم؛ با 

روهاا و جای استعماالت و اصاطالحاتی کاه باین چا  را قبول نداریم. لذا ما بهها آن که ما
را، « استضاعاف»را، اصاطالح « اساتکبار»ها معاروف باود، اصاطالح ها و اینمارکسیست

را مطرح کردیم و آوردیم. ما آوردیم، یعنی انقالب آورد، ناه اینکاه « مردمی بودن»اصطالح 
 اشخاص خاصی در این زمینه تأثیر حتمی و قاطعی داشته باشند.

 تأّمل در افکار بازیگران سياسى .7-4

بصایرت را بارای خاواص ۀ ما این است. اینکه بنده مسئل . مشکلها را شناختباید دشمنی
ی که با اسااس هایشود از دشمنیی اوقات غفلت میکنم، به خاطر این است. گاهتکرار می

وطه هام متأسافانه کنند به مسائل جزئی. ما در صادر مشارها را حمل میشود؛ ایندارد می
آورم؛ همه که من اسم نمیا  همین معنا را داشتیم. در صدر مشروطه هم علمای بزرگی بودند

زدگاان و باه اصاطالح ای را که آن روز غاربها ندیدند توطئهکه اینا  شناسید، معروفندمی
کردناد؛ فکرانی که تحت تأثیر غرب بودند، مغلوب تفکرات غرب بودند، طراحی مایروشن

زنناد، یاا در ها دارند در مجلس شورای ملی  آن زمان میی که اینیهاتوجه نکردند که حرف
با اسالم است؛ این را توجه نکردند، مماشات کردند. نتیجاه ۀ نویسند، مبارزمطبوعاتشان می

جلاوی ا  مثل مرحوم شیخ فضال اللاه ناوریا  فهمیددانست و میاین شد که کسی که می
ی هم کاه باه ایان هایپیدا نکردند؛ بعد خود آن ها حساسیتیزده شد و اینبه دار ها آن چشم

ک حساسیت اهمیت و بها نداده بودند، بعد از شیخ فضل الله مورد تعارض و تطااول و تهتا
را خوردناد؛ بعضای جانشاان را از دسات دادناد، بعضای هاا آن قرار گرفتناد و سایلیها آن

است که آنجا انجام گرفت؛ این اشتباه را ماا نبایاد  آبرویشان را از دست دادند. این اشتباهی
 انجام بدهیم.
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 . اصلى و فرعى کردن مسائل7-7

اصلی در کشور وجود دارد که همه بایاد همات کنناد و باه ۀ مسئلیک  از اوقات در بسیاری
یک بینیم از کانونی کشور این باشد؛ اما ناگهان میۀ اصلی بروند؛ باید مسئلۀ سراغ این مسئل

ها متوجاه آن کنند، ذهنای درست میحاشیهۀ مسئلیک شود، ی بلند میصداییک ای شهگو
مساافرت مهمای، کااروانی، قطااری دارد حرکات یک ماند که در شود. این مثل این میمی
چیز یک ها را مشغول کنند به خاص است؛ ناگهان ذهنۀ نقطیک کند، هدفش رسیدن به می

گرفتاه شاود. هاا آن حرکات هام ازۀ از بمانند، احیانًا امکان ادامای در بیابان، از راه بحاشیه
ای نباید به میان بیاید. مردم ما خوشبختانه قدرت تحلیل دارناد، هوشامندند، مسائل حاشیه

ای را از مساائل اصالی جادا کنناد. توجاه شاود توانند مسائل فرعی و حاشیههوشیارند؛ می
 قرار نگیرد. ای کانون توجه افکار عمومیمسائل حاشیه

را اصلی نکرد؛ نه اینکه مطارح نکارد؛ ناه،  فرعی و مسائل را باید شناخت اصلی مسائل
ک جزئیات باید طرح شود؛ اماا اصالی نشاود و ماالۀ مسائل فرعی هم باید طرح شود؛ هم

موافقت و مخالفت، صراط مستقیم حق است، اسالم ک مخالفت و موافقت قرار نگیرد. مال
ت، تدین است، پایبندی به مبانی انقالب است، پایبندی به آرزوهای اماام و است، تشرع اس

با مستکبرین است، بادبین باودن باه مساتکبرین ۀ اهدافی است که امام ترسیم کردند؛ مقابل
جور نباشد که ما با رفیق و برادر خودمان که مثاًل است. یعنی بدانیم که دشمن ما کیست. این

حیای مخالف همراه باشد، خالفت، اما دلمان با آن مستکبر، با آن بیاینجا نشسته، بنا کنیم م
 جوری نباشد.بخواهیم، به او اعتماد کنیم؛ اینک از او کم

 . شنيدن همۀ سخنان و انتقادها و انتخاب بهترین7-11

شاما ۀ زند، جزو جریان شما و گروه شما و جبهحرف هرکسی را، و لو آن کسی که حرف می
خواهید اسمش را بگذارید، نیست، گوش کنید؛ اگار دیدیاد حارف درساتی و هرچه که می

ْحَادَنه ق»است، آن وقات 
َ
دوَنقأ ِِلع  وَنقسْلَقدْوَ ق»حکمات قرآنای را مالحظاه کنیاد: «. َفيت  يْادَتِاع 

ْحَادَنه ق
َ
وَنقأ ِِلع  کرد؛ بعد هرچه بهتر است، انسان قبول کند؛ و لو  باید استماع .(13)زمر:  «َفيت 
زبان کسی در بیاید که انسان او را دوست ندارد، قبول نادارد. ایان خیلای حالات  آن بهتر از
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خوبی است. اگر این پیش بیاید، خیلی خوب است؛ برخالف اینکه انسان تا دید این کسای 
که پا شده، جزو جناح مخالف است، جزو گروه منفی است از نظار مان، از هماان اول بناا 

 مهمی است.ۀ نظرم خیلی مسئلبگذارد که او را رد کند. این به 

را بگذارناد انتقااد؛ یاا از ماا  بکنناد و اسامش مرز انتقاد و تخریب چیسات؟ تخریاب
بشود و ما تلقی  تخریب از آن داشته باشیم. خب، باید مشخص بشاود تخریاب کادام  انتقاد

ناس آدم کارشایک ای است که است و انتقاد کدام است. معنای انتقاد آن ارزشیابی  منصفانه
زرگر که نقاادی کناد، یک برید پیش کند؛ نقادی همین است دیگر. وقتی شما طال را میمی

کناد؛ حااال از گوید که آقا! این عیارش بیست است؛ یعنای عیاار بیسات را قباول مایمی او
چهار عیار کم است. این شاد نقاادی. البتاه ا  که طالی خالص استا  و چهار عیار بیست

یاک نقادی را هم دارد. اما اگار چنانچاه طاال را بردیاد ماثاًل پایش  ۀزرگر هم هست و وسیل
نگاهی کرد و آن را انداخت و گفت: آقا! اینکاه چیازی نیسات! ایان اسامش یک و او  آهنگر

نقادی نیست. اواًل اصل طال بودن این، انکار شده. خب، باالخره مرد حساابی! حااال عیاار 
ایان کاار و  ین را قبول کن! ثانیاًا: شاما کاه اهالبیست و چهار ندارد، عیار بیست که دارد؛ ا

 آشنای این کار نیستی!

 . شناخت نقشۀ دشمن7-11

ًا میمن از خودی را باز کنند و فکر خودشان را باه کاار  خودشان خواهم قدری ذهنها مصر 
دشامن چیسات ۀ کند و نقشخواهد و چه میبیندازند؛ بفهمند امروز دشمن کیست، چه می

کنیاد، جنگ باید بدانید که آیا این جهتی کاه تیرانادازی مایۀ ت. شما در جبهعقل، این اس
خواهد بمباران شود؟ چرا شما کار دشمن کنید، همان جایی نیست که دشمن میبمباران می

کنید برای اینکه بتواند نیروهای خودی را دشمن را هموار میۀ گیرید؟! چرا جادرا به عهده می
کیدی که ما همیشه میدور بزند؟! مسئله این  کنیم بر اینکاه افاراد، قادرت تحلیال است. تأ

گونه اشتباهات را نکنند. البته دشامنان نقابادار، سیاسی داشته باشند، برای این است که این
ی  ظاهر شدن هم ندارند، پشت عناصر صادق  تجرئدشمنان دورو و منافق، دشمنانی که حت 

را باید شناخت و هشدارشاان داد. اماروز ها آن کنند!می و سالم و احیانًا ساده، خود را پنهان
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شاناس کشور و ملت، احتیاج دارد به اینکه مردم، تیزبین و هوشایار باشاند، بیادار و دشامن
 کند.باشند و بفهمند دشمن چه می

 بار سار راه کاه فراوانای های گونااگون و مشاکالتیما هرگز منکر نیستیم که در نارسای
آید، تقصیرهای شخصی و تقصیرهای اجتماعی، از درون وجود دارد؛ پیش می جامعه و افراد

دِهقَ قتداق»در این هیچ تردیدی نیست؛ کسی این را منکر نیست.  قَفِادَنقسلل  ٍِ صاَبَكقِتدْنقَحَادَن
َ
تاقأ

قَفِاْنقَنْفِاَكق ٍِ َئ صاَبَكقِتْنقَعي 
َ
ای به ماا ؛ اینکه معلوم است؛ دشمن هم اگر ضربه(23)نساء:  «أ

است؛ در این شکی نیست. در جناگ احاد « َكقِادْفقنَققْنقتِق»زد و این ضربه کاری شد، این هم 
ا از خودشان ضربه خوردناد؛ در ههم که دشمن حمله کرد و ضربه زد، در حقیقت مسلمان

که بحثی نیست؛ منتها نکته این است که اگر انساان بخواهاد ضاربه نخاورد، بایاد نقاش این
ازم توجه و مالحظه برای ضربه نخوردن، دیدن دشامنی اسات کاه دشمن را ببیند. یکی از لو

خاواص و  خصاوصهبخواهد به ما ضربه بزند؛ از این ما را نباید غافل کنند. خط اغفال  می
ی و تبلیغاتی دشمن است. حاال طرق مختلفای از تأثیر دشمن، یکی از خطوط القاینخبگان 

اش به گردن دشامن گویند: آقا شما همه، میالبته برای این کار دارند. تا کسی بگوید دشمن
بینیم شعف عظیمی کاه بینیم دشمن را؟ چرا نمیاندازید! خوب، هست دشمن؛ چرا نمیمی

کند از آنچه که اینجا از اختالف ماا، از حاوادث گونااگون، از بلاوای بعاد از دشمن پیدا می
 آید؟انتخابات به وجود می

 



 
 
 
 
 

 :چهارم گفتار

 (سلبى موارد) سياسى تحليل نونف و هامهارت
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 . عدم برخورد سطحى با مسائل8-1

 اسات کسی بصیر آن 1؛«فاّنااقسلِلحيَقتنقعاذقفتفّكَق قنظَقفأبحَ»فرماید:می امیرالمؤمنین
شاود ای را نمایبشنود، گوش خود را بر صداها نبندد؛ وقتی شنید، بیندیشاد. هار شانیده که
ر   «.سلِلحيَقتنقعاذقفتفّكَق قنظَقفأبحَ»ول کرد؛ باید اندیشید. کرد یا قب صرف شنیدن ردبه ظ  ن 

هاای یعنی نگاه کند، چشم خاود را نبنادد. ایاراد کاار بسایاری از کساانی کاه در لغزشاگاه
ک بصیرتی لغزیدند و سرنگون شدند، این است که نگاه نکردند و چشم خودشان را بر یابی

خواهد دیاد. ماا خیلای  گاهآند؛ وقتی که نگاه کرد، حقایق واضح بستند. انسان باید نگاه کن
 چیزهائی را نگاه کنیم.ک نیستیم یاوقات اصاًل حاضر 

نناد. آن دشامن عناود را کاار بیند منحرفینی را که اصاًل حاضر نیساتند نگااه کانسان می
نْق»حاال این را بعادًا عارض خاواهم کارد؛  نداریم.

َ
قَ قَ قَجَ دل  سقِبهداقَ قسْعدَتْيَقَنْتهاقأ ْلادا  ْمقظ  ده  ا  ف 

س وًّ ل  شاوند؛ خاوب، دشامن ها هستند که انگیزه دارند و با عناد وارد مایبعضی (14)نمل: «ع 
است دیگر؛ بحث بر سر او نیست؛ بحث بر سر من و شماست که توی عرصاه هساتیم. ماا 

 ی هسات کاهچیزهایک اگر بخواهیم بصیرت پیدا کنیم، باید چشم را باز کنیم؛ باید ببینیم. ی
 کنیم.را نبینیم، طبعًا اشتباه میها آن سطحی عبور کنیم،ها آن قابل دیدن است. اگر ما از

 پنداری. پرهيز از واقعيت8-1

ندارد،انسان واقعیت تصور کند.  واقعیت را که یپنداری است؛ چیزهایشگاه، واقعیْت لغزک ی
ند کنا تشکیل دادند، سعی میای را در مقابل کشور ما، ملت ما، انقالب مدشمنانی که جبهه

م در نظر ی را به عنوان واقعیتیزهایچک ی کنند، ینمایسازی کنند، واقعیتواقعیت های مسل 
نیسات. بایاد مواظاب باشایم درگیار و دچاار ها آن هاگر کنند؛ در حالی که واقعیتما جلوه
خودمان را بیشاتر د اگر چنانچه ما توان های خالف واقع نشویم. فرض بفرماییسازیواقعیت

از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بادانیم، دچاار خطاا خاواهیم شاد؛ تاوان 
دشمن را هم اگر بیشتر از آنچه که هست، یا کمتر از آنچه که هسات، ببینایم، دچاار اشاتباه 

شاوند. شاما ی است که طراحان دشمن وارد میدان مایمحاسبه خواهیم شد. این از آنجاهای
                                                           

 .143، خطبۀ نهج البالغه .1
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شاود تاوان داخلای و ملای ای  دشمنان ما سعی میرسانهۀ حظه کنید؛ در تبلیغات گستردمال
شمرده شود؛ متقاباًل توان دشمن بیش از آنچه که هست، معرفی ک کشور تحقیر شود و کوچ

هاست. اگر ما از آن مقداری که دشمن باید ماورد مالحظاه قارار شود؛ این یکی از لغزشگاه
اسبه کردیم و بیشتر از او ترسایدیم، قطعاًا دچاار خطاای در محاسابه بگیرد، بیشتر او را مح

 هاست.خواهیم شد؛ راه را عوضی خواهیم رفت؛ این یکی از لغزشگاه
های ما گردد به درون خود ما. گاهی دلبستگیها در دیدن واقعیت، برمییکی از لغزشگاه

ی را واقعیت بپنداریم که یچیزهاک شود که ما یهای ما موجب میفل  کننده است. دلبستگی
ما به مسائل مادی، بر ۀ طلب ما یا دلبستی است که نفس راحتخطای واقعیت ندارد؛ در واقع

 دارد.کند؛ در حالی که واقعیت نما تحمیل می

 . پرهيز از لجاجت8-7

اگرچاه ا  نظرنادهای دانش اماروز  بشاری صااحباز رشته رشته در این ، کهاخالق علمای
برای من و شما ارزش دارد؛ اما کسانی هستند که در علم اخالق تخصاص « عملی اخالق»

ات ارثی را نیز تغییر دهیم و عاوض کنایم. گویند: حتی من و شما میمیا  دارند توانیم خلقی 
تاوان تغییار داد. مثاًل تنبلی ذاتی، حرص ذاتی، بخل ارثی، حسد ارثی و لجبازی ارثی را می

دهاد، روی موضاع هرچه انسان حقیقت را در مقابلشان قرار می بعضی اشخاص لجبازند و
هخود اصرار میۀ لجوجان کند. فارد لجاوج، ای، انسان را از حقیقت دور میکنند. چنین روی 

کناد کاه کاارش فهماد و احسااس مایدر ابتدای لجبازی، هنوز اندکی نور حقیقات را مای
نور  حقیقات را هام ک دیگر آن اند براساس لجبازی است. اما وقتی لجاجت وی تکرار شد،

آید که اگر به خود برگردد و ای دروغین به وجود میفهمد. در او، باطن و اعتقاد و عقیدهنمی
و از بااطن  جاان، « عنقظهَقسلقلدب»بیند اینکه در ذهن اوست، عقیده نیست، تعمق کند، می

حق را به گوش  جاان  گذارد که او سروش حقیقت و پیام معنویت ونیست. اما لجاجت نمی
انیات  بشنود. دیدید کسانی که در مقابل اسالم و انقاالب اساالمی و فرمایشاات اماام و حق 

ملاات ایااران ایسااتادند و لجاجاات کردنااد، چگونااه ایاان لجاجاات بااه ۀ واضااح و مظلوماناا
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مًا لجاجت ... شان انجامید!گمراهی هاای آورد و شما بدانید کاه خصالت، گمراهی میمسل 
 شود.و عمده، از جاهای کوچکی شروع می زشت  بزرگ

خواهاد پاای ایان حارف بایساتد، باه حرفی را زده است، میک . یاست لجاجت گاهی
هقسلّلجا »کند از حرف خودش برگردد؛ که فرمود: خاطر اینکه ننگش می ؛ لعنت خادا لعنقسلل 

ک عین حاال کما دانند؛ درافرادی هستند اطالع هم دارند، واقعیت را هم می« بر لجاجت.
 .های دشمنگیریهای مخالف، جهتگیریکنند به جهتمی

 گری. پرهيز از مغالطه8-8

در مسائل مختلف از جمله مسائل داخلی باید مراقب بود تا مغالطه ما را به اشتباه در تحلیل 
ی ، ها، چه بسچه انجمنا  دانشجویی سالم هایگرفتار نکند.باید فکری بکنید تا این جریان

اه اماروز تشاکلچه تشکل هاای دانشاجویی خاوبی در های گوناگون دیگری که بحماد الل 
در کنار حرکت فکری علمی، به سمت یافتن قدرت تحلیل سیاسی کشانده ا  دانشگاه هست

خاورد. در دنیاای گار  بیگاناه را مایشوند. قدرت تحلیل که نبود، انسان فریب تحلیل  فریب
ملت، ک خواهم به تو ظلم کنم؛ نه به یآید بگوید که من میسیاست هیچ کسی صریحًا نمی

کنند که کاری می« های سیاسیمغالطه»آیند با گویند. میطور که نمیشخص؛ اینک نه به ی
ک هاای فلسافی، ذهان طارف را باا یابتوانند بر او تسلط پیدا کنناد. درسات مثال مغالطاه

سیاسای درسات ۀ مغالطاک کنند. یامنحرف میا  تردستیک در واقع یا  بندی علمیچشم
کوبند. ما باید کاری کنیم که ایان جاوان ماا بتواناد مغالطاه را کنند، میخ خودشان را میمی

بشناسد؛ کمااینکه در فلسفه و منطق، شناخت مغالطه یکی از هنرهاست. ما بتاوانیم جاوان 
ه را بگیرد. بگوید این کنندخودمان را آشنا کنیم به اینکه مغالطه چیست، تا بتواند مچ  مغالطه

ای که درست کردی، اینجایش اختالل و اشکال دارد. قدرت تحلیل سیاسی این است؛ قضیه
 بایستی این را در جوان به وجود آورد.

تخصصی باشد؛ و اال  توی جلسات عمومی و در صدا و سیما ۀ باید جلس جلسه بنابراین
ومًا غلبه نخواهاد کارد؛ آن کسای غلباه دو نفر بیایند بحث کنند، آن کسی که حق است، لز
اری  کار دستش است و می عکس مار ۀ تواند بازیگری کند؛ مثل قضیخواهد کرد که بیشتر عی 
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و اسم مار. گفت: کدام یکی مار است؟ مردم با اشاره به عکس مار گفتند: معلوم است، ماار 
ثای بایاد باشاد؛ در این است. بنابراین آزاداندیشی در جلسات تخصصی  متناسب با هار بح

 ها نیست.محیطهای عمومی جای آن بحثها و مناظره

 داوری و نگاه جانبدارانه. عدم پيش8-8

. بصیرت پیدا کردن همین انادازه الزم دارد کاه انساان نیست ، کار سختیپیدا کردن بصیرت
ونااگون هاای گداوریها و پایشها، هوای نفسها، دشمنیهای گوناگون، از دوستیاسیر دام

 تواند واقعیت را پیدا کند.قدر نگاه کند و تدبر کند، مینشود. انسان همین
حرف است؛ تقاوا در مساائل اجتمااعی و مساائل سیاسای ک ی شخصی تقوا در مسائل

تر است، خیلی اثرگذارتر اسات. ماا نسابت باه تر است، خیلی مهمعمومی خیلی مشکل و
گاذارد. ممکان اسات ماا م؟ اینجا تقوا اثر میگوییان، نسبت به دشمنانمان چه میدوستانم

کنیاد؟ اگار قضااوت او چگوناه قضااوت مای بارۀدریکی مخالف باشیم، دشمن باشیم؛  با
آن کسی که با او مخالفید و با او دشمنید، غیار از آن چیازی باشاد کاه در واقاع  بارۀدر شما

کانم: رض کردم، تکارار مایای که اول عشریفهۀ تقواست. آیۀ وجود دارد، این تعدی از جاد
قَعِليلس ق يا» وسقَاْو   ول  َهقَ قا  وسقسلل  ق  وسقسن  ِذيَنقآَتن  ِيَهاقسل 

َ
. قاول سادید، یعنای اساتوار و (24)احزاب:  «أ

هاای خواهم عرض بکنم به جوانان عزیزمان، جاوانجوری حرف بزنیم. من میدرست؛ این
کنناد؛ کااماًل نویساند، اقادام مایمایزنناد، انقالبی و مؤمن و عاشق امام، کاه حارف مای

کاس کسی، ما را وادار کند که نسابت باه آنک جور نباشد که مخالفت با یکنید. این رعایت
کاس نبایاد حق تعدی کنیم، تجاوز کنیم، ظلم کنیم؛ نه، ظلم نبایاد کارد. باه هایچۀ جاد از

 کرد. ظلم
تاوانیم آید، ولای نماییا پیش میی در دناافتد که حادثهمی اتفاق گاهی خود ما هم برای

کشاور بار سار ک آن حادثاه اظهاار نظار کنایم. فرضاًا حکاومتی در یا بارۀدرطور قاطع  به
شاود کاه گااهی دالیال کاافی آید، یا در جایی از دنیا، نزاعی بین دو جناح درگیر میمی کار

یه ضااآن ق بااارۀدرتوانااد گیاارد؛ لااذا انسااان نماایشااواهد روشاانگر در دسااترس قاارار نماای و
 کند. قضاوت
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 پنداری. پرهيز از آسان8-8

، یکی مواناع بیرونای. مواناع درونای یعنای چاه درونی موانع ما دو نوع موانع داشتیم: یکی
گیرانمان، چاه آحااد چه تصمیما  هاکه در درون خود ما انسان هایی؟ یعنی آن چیزهاییچیز

ها موانع درونی است. ود دارد؛ اینوجا  مردممان، چه ناظرین بیرون از گود مبارزه و انقالب
هاای عقالنای اسات، هاای فکاری اسات، ضاعفهاسات؛ ضاعفموانع درونی، ضاعف

پنداری است؛ این گاهی اوقات خودش یکای از ی است، آسانگرایطلبی است، آسانراحت
موانع تحقق آن چیز است. باید برآورد و تقویم نسبت به کار و مشکالت کار، مطابق با واقع 

انگاری است؛ آن هام گیری و سهلپنداری هم مثل آسانبه واقع باشد. آسانک اقل نزدییا ال
 ع راه است.یکی از موان

 طلب بودن. راحت8-3

 گوینادمای غلطهب ،چالش از گریز به. ماست درونی هایضعف از یکی هم چالش از گریز
 الهای هااینعمات بزرگتارین از یکای عافیت. است خوبی چیز طلبیعافیت. طلبیعافیت
 نیفکنادن پنجاه معنای به عافیت «.سآلخَ ق قسلّلنياقعافيِقسلعافيِ؛قناألكقسلعافيِق لّىققيا» است؛

 کشیدن عقب بجا و زدن ضربت بجا گذاشتن، قدم بجا کردن، عمل درست معنای به نیست؛
 بدی یزچ طلبیعافیت بنابراین. گناه از عافیت مبگویی که است این مثل بال، از عافیت. است

 هماان واقاع در یعنای طلبای؛عافیات گوینادمای چاالش از گریاز باه غلطهب لیکن نیست؛
 بااۀ مواجها بارای نباودن آماده دانستن، ناپسند و زشت را مشکالت باۀ مواجه طلبی،راحت

 .ماست درونی هایضعف هااین. مشکالت

 . تردید نکردن8-4

 کنناد؛نمای القااء اساتدالل با را تردید این. است خطرناکی عنصر و بد بسیار صفت تردید،
عی   کاه نظاامی اماروز. ندارد وجود استداللی  هام رأساش در کاها  دنیاسات رهباری ماد 

 چیاز تبعایض، و حقاوق تضاییع نظیار،بی هایخشونت خونریزی، ظلم، جزا  امریکاست
 براینبناا آورد؛ وجاود باه کسای دل در اطمیناانی تواندنمی و دهدنمی نشان خود از دیگری

 ساعی آن، و ایان دهان کاردن شیرین با و اشخاص خریدن با تبلیغات، با. ندارند استداللی
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 شاما، تنهاا نه. بود این مراقب باید. کنند ایجاد اختالل اسالمی نظام کالبد درون در کنندمی
لۀ درج در هرکس. باشیم خطر این مراقب باید ماۀ هم بلکه  ساپس و خود دل مراقب باید او 

 .باشد خود به مرتبطان   و مجموعه دل مراقب
 برای. شوندنمی مرعوب و مغلوب هرگز بینی،روشن و معرفت و ایمان از سرشار هایدل

ل وادادگی، و شدن تسلیم شدن، مغلوب شدن، مرعوب . کارد ایجااد تردیاد هادل در باید او 
 هاخواسته. شودمی وارد هم جسم راه از گاهی شود؛نمی وارد مغز راه از همیشه تردیدها این

 دعاایی هماان ؛سجادیهۀ صحیف دعای از بخشی در کها  پول به میل جسمانی، هایهوس و
ام در که  آماده 1،«سلاادلاينقثغدو قحّحدنق » :خواندنادمی را آن ما جوانان از خیلی جبهه، ای 

 طلبای،اهجا انگیاز،فتناه ماال  ا  ببارهاا آن دل از را( انگیازفتنه مال) فتون مال   فکر که است
ل و طلبیعیش طلبی،راحت طلبی،مقام  طریاق از را تردیاد کاه اسات چیزهاایی طلبیتجم 

 طلبای،. راحات ... هاا باشایدمراقاب ایان .کنادمی انسان مغز و دل وارد شهوات، و جسم
 انساان خود و گذاردمی بد اثر انسان در تدری هب که است چیزهایی طلبی،عیش و طلبیرفاه
ل هم  پارواز خواهادمای تواناد؛نمای بیندمی کند، حرکت خواهدمی وقتیک. فهمدمین او 

 و فکرهاا و هاادل و هااذهان کنیاد؛ حفظ را مجموعه باشید مراقب. تواندنمی بیندمی کند،
 .است من همیشگی سفارش این دهید؛ قرار دقیق پاسداری   مورد را هاایمان

 . پرهيز از عصبانيت8-7

 حالات و خشم هستیم،ها آن با مسلمانی رفتار به مأمور که افرادی بین در مؤمنین، جمع در
 حرف است، مضر خشم با گیریتصمیم. زندمی ضرر انسان به خشم. باشد نباید عصبانیت

 این است؛ اشتباه و غلط دچار غالباً  است، مضر خشم با کردن کار است، مضر خشم با زدن
 کاه خشمی خشم، این از جلوگیری. کنیممی پیدا تالءاب خیلی متأسفانه ماها که است چیزی

 و»تقواسات؛ موارد از یکی شود،می عمل و فکر در خطای موجب شود،می انحراف موجب
 2.«الغیظ کظم

                                                           

 .174، ص 72دعای ، 1324قم، الهادی، ، سجادية  صحيف )امام چهارم(، علی بن الحسین .1
 .74، دعای همان. 2



 
 
 
 
 

 گفتار پنجم:

 تحليل کالن انقالب اسالمى
 
 

 

 . نگاه کالن به انقالب اسالمى8-1

 مطلبای آن بااب در تفصایل اندکی ،کنم رضع عزیزان شما به خواهممی اینجا من که آنچه
 باهۀ شادبنادیجماع و کاالن نگااه آن، و گفتم؛ مردم عمومی جمع در اول روز در که است
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 گذشاته؛ ساال، سای باهک نزدیا چهاارمیم،ۀ ده در ورودۀ آستان در ما چون. است انقالب
 هماراه نگاهک ی ا انقالب عظیمۀ حادث مثلا  حادثهک ی به نگاه دورانی چنینک ی در معمواًل 

 عنفاوان در هناوز انقالب سالگی،سی در اگرچه. کارکردهاست مورد در داوری و قضاوت با
ه بحمد انقالب نیرویا  نیستک ش این در است؛ جوانی  مخصوصااً  اسات، زیاد خیلی اللَّ

 ایداوریک یا کناد،می نگاه انسان وقتی سالهسیۀ دور در حال عین در لیکنا  انقالب این
 اشاتباه بایاد داوری این در ما. آیدمی پیش انسان برای کارآمدی و توفیق و عملکرد هب نسبت
 عارض زمیناه ایان در را مطاالبی مان. نیست پذیرامکان کالن نگاهک ی با جز این و نکنیم؛

 آفتااب و هاوا وضع منتها بگویم، بیشتر جزئیات   و تفصیل با داشتممی دوست البته. کنممی
 عارض مان که هم آنچه. کنم عرض تفصیل با بخواهم که کندمی تأذیم را من مقداریک ی

 ایان امگفته هم بارها من. شناسیدمی هم را بنده شما. دانیدمی عزیز هایجوان شما کنم،می
 ماا حاال کنید خیال اینکه نه. نیست کردن نازل آیه معنای به کنیم،می عرض ما که هاییچیز

 هاایمحایط در ماایلم و گاویممای را نظارم مان ناه، اسات؛ منازل وحای م،گوییمی آنچه
 مان شاید حاال. شد خواهد بحث که است این من نظرۀ عمد. شود بحث هااین یدانشجوی

 بکنیاد؛ شاما را بنادیجمع که نیت همین با نکنم، هم کامل بندیجمعک ی جلسه پایان در
 .خودتان با چه ی،دانشجوی هایمجموعه در چه ها،تشکل در چه

 هانگریجزئی بکنیم، اسالمی جمهوری آمدن پدیدۀ حادث و انقالب به کالن نگاه ما گرا
 انتهااء، تاا ابتداء از مستمر مسیر نکردن نگاه و نگریجزئی گاهی. کند گمراه را ما تواندنمی

ی کند؛می گمراه را انسان  خاواهیمنمای. کندمی گم را هدف کند،می گم را راه آدم گاهی حت 
 منکار ما را این ریزی؛برنامه همان یعنی جزئیات، به نگرش چرا، نباشیم؛ نگریجزئ مبگویی

. نگاریجزئای یعنای مختلاف، هاایبخاش و مختلاف فصول به نگاه ریزی،برنامه. نیستیم
 از بشویم غافل ما که نشود موجب ابعاض و اجزاء و هابخش به نگاه این مبگویی خواهیممی

 .است آموزدرس ما برای کل   به نگاه چون. کل   به نگاه
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 . اهداف انقالب اسالمى8-1

 است این اولۀ حلق. بکنم عرض را هااین که گرفتم، نظر در بحث این برای حلقه تا چند من
 ایان باا ایرانایک یا سااختن از باود عباارت انقاالب هادف باود؟ چاه انقاالب هدف که

 منادبهره و متدین منیت،ا و ثروت از برخوردار آزاد، مستقل،: کنممی عرض که خصوصیاتی
 از کها  دستاوردهاۀ بقی و علم در بشری عظیمۀ جامعۀ مسابق در پیشرو اخالق، و معنویت از

ۀ بقیا در و علام در بشاری، دساتاوردهای در اسات مساابقهک یا بشار آحااد بین ازل و اول
 آزادی طفق آزادی. آزادی معانیۀ هم با آزادی از برخوردارا  بشری دستاوردهای و هاخواسته

 آزادی هاما  اسات آزادی مهام مصادیق از یکی اجتماعی، آزادی اگرچها  نیست اجتماعی
 از کشاور باودن آزاد و بودن آسوده و بودن رها معنای به آزادی هم است، نظر مورد اجتماعی

 زیار اما هست، هم مستقل ظاهرهب کشور گاهی کها  هاآن استیالی و بیگانگان اندازیدست
 عاروج و انساان اخالقای تعاالی و انساان رستگاری آن که معنوی، آزادی هم و ا است نفوذ

 و انساان تکامال بارای مقدماه کارهااۀ هما. است این اعلی، هدف که است، انسان معنوی
 ایاان باا ایاران. بدهاد نشااان را خاود اساالمیۀ جامعا در بایااد ایان. اسات انساانی عاروج

 در خصوصایات ایان انقاالب، کجای زا که بپرسید شما. بود انقالب مطلوب خصوصیات،
 آن. هاستهمین اصاًل  اسالم. اسالمیۀ کلم از کنممی عرض من شد؟ تدوین کجا آمد؟می

 تصاور کاه کسای آن. نشاناخته را اساالم کند،می تصور اسالم مورد در این از غیر که کسی
 معنوی هایجنبه از خاص تلقی و برداشت با هم آن معنوی، هایجنبه به فقط اسالم کندمی

 باه ماردم، لاذات باه ماردم، دنیاای باه پاردازد،مایا  هاااین امثال و ذکر و زهد و عبادتا 
. نیسات جاوریاین اسالم نشناخته؛ درست را اسالم او پردازد،نمی مردم بشری هایخواسته

 مثالا  اسات جامعه یدنیای مسائل به مربوط که چیزی آن هم گفتیم؛ که هاییچیز اینۀ هم
 هاما  استقالل و آزادی از برخورداری ثروت، از برخورداری رفاه، مثل امنیت، مثل عدالت،

 اخالقای، رشاد پرهیزگااری، تقوا، رستگاری، مثل است؛ اخروی مسائل به مربوط که آنچه
 .است مندرج اسالمیۀ کلم در انسان، معنوی تکامل
ققَلْوققَ ق: »که فرمایدمی ما به قرآنۀ آی ن 

َ
ْهدَ ققأ

َ
دَىقأ دوسآقسْلق  َقدْوسقَ ققَتن  كداٍ ققَعَلدْيِهْمققَلَفَتْ نداقسن  ََ قِتدَنققَب

ااِءق  خواهاد جاری زمین و آسمان برکات باشد، که تقوا و ایمان (؛34)اعراف: «سِْلَْ ِ ققَ ققسلا 
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 إلای تقارب همان است، الهی رحمت همان است، معنوی فتوح همان آسمان، برکات. شد
ه لا و آسمانۀ مالئک استغفار همان است، اللَّ  زماین روی در خادا بنادگان بارای عارشۀ حم 

 یعنای کناد؛مای پیادا ارتباط انسان زمینی زندگی به که آنچهۀ هم یعنی ارض، برکات. است
. قبیل این از و بدن سالمت رزق،ۀ سع یعنی امنیت، یعنی استقالل، یعنی رفاه، یعنی آزادی،

 اساالم ایان،. دارد وجاود شارب بارای برکاات این هم و برکات آن هم باشد، تقوا و ایمان اگر
 .شد عرض که است این معنایش اسالمی، انقالب گفتیم کهوقتی پس. است

. خصوصیات این با بسازیم ایرانی خواستیممی بود؛ انقالب در که بود چیزی این خوب،
ک ی عنوان به ایران نبود؛ هم ایران فقط مسئله که است این آن و دارد ایاضافهک ی مطلب این

. باود نظر مورد بعد،ۀ درج در بشری جوامعۀ هم و اول،ۀ درج در اسالمی جوامع رایب الگو
 ایران، انقالب ایران، ملت یعنی ماا  بسازیم خصوصیات این با را جامعه این خواستیممی ما

 چشام جلوی بگذاریم را آن وا  نیست دیگر نفر چند و بنده شخص منظور، ایران؛ انقالبیون
 ماردم میسور هم و است، اسالم مطلوب هم که است این بگویند می؛اسال امت و بشر آحاد

 نیسات؛ میساور اما هست، مطلوب این بله، کنند خیال که نباشد جوراین. است روزگار این
 هام خاوبی هااینیت که کسانی از بعضی. اسالمی نهضت مبارزات دوران در گفتندمی که

 شاما هاایحرف این بله، ندارد؛ ایفایده ،کشیدمی زحمت چرا بیخود آقا گفتندمی داشتند،
 از اینقطاه هار در کاه کساانیۀ هم به خواستمی انقالب. نیست شدنی اما است، درست

. اشنمونه هم این است؛ شدنی و یافتنیتحقق الگو این که بدهد نشان هستند، اسالم دنیای
 شاما باه باود، اول از هادف این. داشت وجود انقالب هدف عنوان به که بود چیزی آن این

 ایان باود؛ خواهاد هادف هماین هم آینده در هست، هدف همین هم امروز که کنم عرض
 .ما بحث اول  ۀ حلق این. است ثابت هدف

 های انقالب اسالمى. موانع و مزاحمت8-7

 زنادگی کاه خاأ در ماا داشت؛ اسالمی انقالب را هدف این که است این بحث دومۀ حلق
 این به رسیدن برای چقدر واقعیات این کنیم؛می زندگی داریم عیاتیواقک ی در ما کنیم،نمی

 وجاود شامارم،مای حااال کاه هااییمازاحم اگار یقیناً  بود؟ مزاحمت یا بودک کم هاهدف
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 ساال ده ساال، پان  طول در شاید. خواستنمی زیادی زمان هدف، این به رسیدن نداشت،
 مواناع انسان راه سر در منتها کنند؛ رآوردهب را اهداف این توانستندمی قوی متشکل گروهک ی

 معناوی حقیقات و معناا انساان تاالش باه کاه اسات ماانع وجود همین اساساً . دارد وجود
 جد یعنی جهاد. نداشت معنی جهاد نبود، مانع اگر اال   و جهاد؛ شودمی اسمش و بخشدمی

: داشاتیم مواناع ناوع دو بودند؟ ماا چه موانع این .موانع با چالش و زحمت با همراه جهد و
 .بیرونی موانع یکی درونی، موانع یکی

 درونى موانع. 5-3-1
 آحاد چه گیرانمان،تصمیم چها  هاانسان ما خود درون در که یچیزهای آن یعنی درونی موانع

. است درونی موانع هااین دارد؛ وجودا  انقالب و مبارزه گود از بیرون ناظرین چه مردممان،
 اسات، عقالنای هاایضاعف اسات، فکاری هاایضاعف هاسات؛عفضا درونی، موانع

 از یکای خودش اوقات گاهی این است؛ پنداریآسان است، یگرایآسان است، طلبیراحت
 واقع با مطابق کار، مشکالت و کار به نسبت تقویم و برآورد باید. است چیز آن تحقق موانع

 هام آن است؛ انگاریسهل و گیرینآسا مثل هم پنداریآسان. باشد واقع بهک نزدی الاقل یا
 از گریاز باه. ماسات درونای هایضعف از یکی هم چالش از گریز. است راه موانع از یکی

 از یکای عافیات. اسات خاوبی چیاز طلبایعافیات. طلبیعافیت گویندمی غلطهب چالش،
 «.آلخدَ سق قسلدّلنياقعافيدِقسلعافيدِ؛کقنادألقسلعافيدِق لدّىققيا» است؛ الهی هاینعمت بزرگترین

 بجا گذاشتن، قدم بجا کردن، عمل درست معنای به نیست؛ نیفکندن پنجه معنای به عافیت
 از عافیات مبگاویی کاه است این مثل بال، از عافیت. است کشیدن عقب بجا و زدن ضربت

 گوینادمای چاالش از گریاز باه غلاطهبا لیکن نیست؛ بدی چیز طلبیعافیت بنابراین. گناه
 ناپساند و زشات را مشاکالت بااۀ مواجها طلبای،راحت همان واقع رد یعنی طلبی؛عافیت

 .ماست درونی هایضعف هااین. مشکالت باۀ مواجه برای نبودن آماده دانستن،
 و موجاود اجتمااعی   هاایتربیات از اسات عباارت درونای هاایضاعف از دیگر یکی

 از شااید هااجاوان ماش. بود انقالب آغاز در ایران ملت ما در هااین که تاریخی، هایعادت
 درساتی تصاویر شاد، پیاروز انقالب که هنگامی در ما تاریخی   هایتربیت و روانی حاالت
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 اگار هام واقعااً . هسات هماه در «تاوانیممای ما» عنوان که بینیممی ما امروز. باشید نداشته
 نایعص ترینظریف و تریندقیق پیشرو   صنعتگران دست روی بزنید توانیدمی شما آقا بگویند

 دانشامند   جاوان واقعااً . تاوانیممای کنایم، تاالش کنایم، همت اگر بله؛ دگوییمی شما دنیا،
 انقاالب اول در ایان داناد؛مای کااری هر بر قادر را خودش اسالمی جمهوری در مسلمان  

 گفتندمی شد،می مطرح که کاری هر. بود این عکس درست قبلی هایتربیت. نبود جوراین
 در غلط شعار فالن با! توانیمنمی که ما گفتندمی بسازید، را چیز فالن آقا! وانیمتنمی که ما آقا

 «تاوانیم  مای ماا! »تاوانیمنمای کاه ما رسد،نمی زورمان که ما آقا گفتندمی کنیم، مقابله دنیا
 دوران ازۀ بازماناد تااریخی   و اخالقای تربیات آن ایان،. بود «توانیمنمی ما» روز آن امروز،
 .ستا گذشته

 و عادالت توقاع جامعاههاا آن از کاه کسانی در فسق دیدن زور، شنیدن خوری،توسری
 انقاالب از پایش دوران در اگار یعنی. بود شده عادت دارد، دامنیپاکیزه و طهارت و انصاف

ا  بود شاه خود که اول شخص حاالا  کشور عالی مسئول فالن آقا گفتندمی مردم به آمدندمی
 را ناهنجار و زشت عمل فالن کردند، را فسق فالن کردند، را عیاشی فالن ینمسئول یا وزرا یا

 یعنای! اسات معلاوم دیگار؛ هسات خوب، گفتندمی کردند؛نمی تعجب مردم دادند، انجام
 و دامانآلاوده باشند، دامنپاک و باشندک پا باید که را مسئوالنی اینکه به بودند کرده عادت

 برای رفت مست خلیفهک ی چطور اسالم صدر در اینکه از دیمکرمی تعجب ما. ببینندک ناپا
بال از منصاوب امارای از یکی بارۀدر هم هست، خلیفه بارۀدر هم! خواند صبح نماز مردم  ق 

م و معروف و هست اسالم تاریخ در این. خلیفهک ی  رکعات دو صابح نماز. هست هم مسل 
 خواندی؛ زیادی را صبح نماز قاآ گفتند. خواند رکعت شش بود، کیف سر چون او اما است؛
 .بود تاریخ در این! خوانممی هم بیشتر اگر بخواهی، است؛ خوش حالم بله، گفت

 تحمال اماا دهد،می انجام دارد را فسقی چنینک ی خلیفه که دیدندمی مردم زمان آن در
ۀ دور در. باود جاورهماین هم ما زمان. گذشتندمی قضیه این مقابل از تفاوتبی و کردندمی

. باود جاورهمین قضیها  بودیم مواجه طاغوت با انقالب پیروزی از قبل تا ماها کها  طاغوت
 گسااریبااده کناد، فجاور کند، فسق اسالمی کشور پادشاه اینکه از کردندنمی تعجب مردم
 کاه تبریاز بازرگ علمای از یکی که باشم گفته قباًل  من شاید. دهد انجام هرزه کارهای کند،
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 باود پیرمردیا  بود ما پدر استادا  بودم دیده را او هم بنده و بود عالمی و دانشمند بسیار مرد
 خود مندعالقه دوستان   و شاگردان تبریز، بودم رفته وقتییک من! ساده بسیار اما عالم، بسیار
 رفته تبریز، بود آمده اشجوانیۀ دور در رضا محمد وقتییک گفتندمی کردند؛می نقل ایشان

 تادریس آقاا ایان که ایمدرسه آن توی بود رفته آقا، این از بود کرده احترام. آقا این سراغ بود
 منتها بود، هم متقی بود، هم عالم کها  عالم آقای این بود، رفته رضا محمد که بعد. کردهمی

 از کاه شاما آقا بودند گفته دوستان. کردمی تعریف او از و بود شده شاه مجذوبا  بود ساده
 هااییکار حااالا  دهدمی انجام را خالف کارهای این مرد این کنید،می تعریف شخص این
 شاه خوب، بود گفتها  خوردمی شراب او مثاًل  نمود؛می باید بزرگ خیلی عالم، آن نظر در که

 شااه بود گفته کند،می قماربازی مثاًل  آقا بودند گفته! نخورد؟ شراب خواهیمی دیگر؛ است
 چاون اسات، شااه چاون که بود این عرف! کند؟ بازی چه مثاًل  خواهیمی پس دیگر؛ است
 جازو ایان. بدهاد نشان خودش از ناپاکی کند، فجور کند، فسق بتواند باید پس است، وزیر

 آن هااایان اسات؛ درونای مواناع هماان هااایان. داشات وجود ماۀ جامع در که بود عاداتی
 و خشم. کندمی ایجاد عایق واال مقصود و هدفک ی به رسیدن مقابل در که است هاییچیز

 باد و میراثای، خرافای   عقایاد و عاادات باه بساتگیدل نشده، تربیت و مهاربی هایشهوت
. فهمیدندنمی را چیزها از خیلی هابعضی. است درونی هایضعف جزو دین دستور فهمیدن

 پارچم شدن برافراشته از قبل که پرچمی هر که روایاتی استناد به هابعضی کردیم؛می مبارزه
 شما آقا گفتندمی. بودند مخالف مبارزه با است، آتش در شود، برافراشته مهدی حضرت

 پارچم این خوب، کنید؟ شروع مبارزه خواهیدمی الزمانصاحب حضرتۀ مبارز از قبل
 صدر از ایعدهک ی. فهمیدندنمی را حدیث معنای. است آتش در کنید،می بلند که را مبارزه

 داد و عادل از پار را دنیاا و کرد خواهد ظهور مهدی بودند شنیده که ائمه زمان از سالم،ا
 نیسات باد. بود مشتبه امر هم خودشان بر بعضی کردند؛می گریمهدی ادعای کرد، خواهد
 کاه دیگاری افاراد در هم بود، عباس بنی در هم بود، مهدویت ادعای امیه بنی در هم بدانید

 وجود مهدویت ادعای داشتند، وجود امروز تا بعد هایزمان در چه و اسعب بنی زمان در چه
 که نیست این معنایش این. است آتش در کند، بلند کسی را مهدویت پرچم این بله،. داشت

 و مبارزه علوی و اسالمیۀ جامع و الهیۀ جامع تشکیل برای مردم نکنند، مبارزه ظلم با مردم
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 از بعاد کاه باود ایدرونی موانع همه هااین بینیدمی. است ندی فهمیدن بد این،. نکنند قیام
 آن سامت باه را کشاور خواساتیممای هاازمیناه این با ایران ملت ما شد، پیروز انقالب آنکه

 ناه باود، شادنی برطارف هااین البته. بود مانعک ی کدامش هر هااین خوب،. ببریم اهداف
 تبیین اسالمی، مبارزات در لذا. شد برطرف نتبیی با هم اشخیلی نبود؛ شدنی برطرف اینکه

 عرض پرانتز توی کنید،می مسئولیت احساس که جوانانی شما به را این من. دارد نقش خیلی
 واقعیات بیانا  تبیین حال همه در اسالمی، مبارزات در. دارد اهمیت خیلی تبیین که کنممی

 بارخالف داد؛ دسات از نبایاد را نایا و دارد اهمیت خیلیا  بالغ تبلیغ، واقعیت؛ رساندن و
 سانتک یا مبارزه گفتندمی نداشتند؛ تبیین به اعتقاد و بود  رای روز آن که مارکسیستی تفکر

 یعنای. دنگویی چه ید،بگوی چه نخواهید؛ چه بخواهید، شما چه یافت؛ خواهد تحقق است،
 تبیاین باه احتیااج زه،مباار ایان که بود این اشالزمه بودند، کرده تفسیرها آن که دیالکتیکی

ۀ وابست بود، آشنا هم ما با بود، مشهدی که کسانی همین از جوانیک ی 1343 سال در. ندارد
 بودناد کمونیسات بودناد، کارده بلناد سر تازه روز آن که بود هاییگروهک همین از یکی به
 ایان خاواهیممای کاه داد شرح کرد؛ مالقات من با یجایک یا  هااین امثال و جنگل گروه ا

 صاحبت ماردم با قدرییک شود؛نمی که اجتماعیۀ زمین این توی گفتم من. بکنیم را کارها
 کماال باا. بکنیاد خواهیادمای کاارچاه کنیاد تفهیم مردم به بزنید، حرف کنید، تبیین کنید،

 اساالمی روش. اسات هماین اساالمی روش بله،! است اسالمی روش آن: گفت یاعتنایبی
 هایزمینهپیش این از بسیاری بر اسالمی انقالب که شد موجب هایینتب همین و است تبیین

 نیامادیم، فائق هنوز هم اشبعضی در البته. آمد فائق و بیاید فائق غلط هایتربیت و تاریخی
ا  گفتند حاال که چیزها این و اسراف و یگرایمصرف این مثلا  دارد دیگری هایانگیزه آن که

 ایاران ملات ماا. داشتیم نگه را میراث این متأسفانه و است گذشته از ما هایمیراث جزو این
 هساتیم؛ زدهمصارف خیلی ما. بیاوریم بیرون تنمان از را زشت اندام  بی ناساز  ۀ جام این باید
 البتاه. کنناد حال را قضایه این و بدهند هم دست به دست باید همه. کنیم حلش را این باید
 .بود درونی عوامل هااین خوب،. دارد نقشک بالش هم سیما و صدا
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 . موانع بيرونى5-3-2
ه شاء ما الی دیگر که بیرونی، عوامل  از نحاوی باه کاه کساانیۀ هما است؛ داشته وجود اللَّ

 امنیات از. ایستادند انقالب جلوی هااین شدند،می متضرر انقالب هایهدف از یا انقالب
 حاکمیات نفای از شاوند،مای ضاررمت ایعدهک ی عدالت از شوند،می متضرر ایعدهک ی

 از شوند،می متضرر جماعتیک ی بیگانهۀ سلط نفی از شوند،می متضرر ایعدهک ی طاغوت
 هااکی. ندارد الزم توضیح دانید؛می شما را هااین. شوندمی متضرر ایعدهک ی استبداد نفی

 مقابال در هماه هاایانا شوند؟می متضرر هااین امثال و آزادی از یا استقالل از یا عدالت از
 .دارد ادامه کشیصف این هم اآلن تا. اندکشیده صف انقالب
 باا کشاورۀ چهارگوش تقریباً  در انقالب اول سال. نیست یادتان هاجوان شما انقالب اول

 در کردساتان، در بلوچساتان، در. آماد وجاود باه درگیری و جنگ هایکانون قومیت، شعار
 اقاوام ایان دیدنادمای رفتناد،مای دنباالش. قومیتۀ بهان با مختلف؛ نقاط در صحرا،ترکمن

 زنادگی بلوچساتان در خودم من. ندارند ایمسئله اسالمی انقالب با و اسالم با کدامشهیچ
 ترینکوچک انقالب با هااین دانستممی. شناختممی را هابلوچ و بودم تبعید آنجا. بودم کرده

. درافتادناد انقالب با ترفندی و استفادهک ی با و بلوچ امن به ایعدهک ی اما ندارند؛ ایمسئله
 بعاد. باود صاحراتارکمن مورد در قضیه همین عین. بود کردستان مورد در قضیه همین عین

 ماوانعی هااین خوب،. شوندمیک تحری کجا از که شد معلوم شد، روشن هااین تحریکات
 بتواناد آسافالتهۀ جاد در اتومبیل این که ودنب طوراین. گرفتندمی را انقالب راه جلو که بودند

 .کند حرکت درست
ک یا هامآن که یکدیگر، با بود ماها خود درونی هایتنافس ها،قومیتۀ مسئل این از بعد
. ساال هشات باود؛ تحمیلای جنگ بعد. دارد آوریمالل ماجرای دارد؛ بدی و تلخ ماجرای

 به را دشمن توانست و گذاشت دشمن باۀ لمقاب در ما ملت که متراکمی نیروی این ببینید شما
 زاناو باه هااایان بودند، صدام سر پشت که کسانی آن بلکه را، صدام فقط نها  بیاورد در زانو

 و آباادانی و عمرانی هایهدف سمت به خدمت در اگرا  اسالمی انقالب مقابل در درآمدند
 تحمیال از ما البته. رفتیم پیش کار چقدر بگیرد، قرار بود بنا اسالمی جمهوری سازندگی

 ایان ایاران ملت. کردیم استفاده هافرصت بهترینۀ مثاب به تهدید این از ما. بردیم سود جنگ
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ک یا عظیم؛ آزمایشگاهک ی بزرگ، فرصتک ی به کرد تبدیل کلمه حقیقی   معنای به را تهدید
 تحمیل که بود این هم قضیه واقعیت اما شد؛ عاید برکات خیلی و شد هاتجربه عظیم   میدان
 طرف،ک ی از جهانی انحصارطلبان بنابراین. کندمی درست را مشکالت کشورک ی بر جنگ
 و تبلیغااتی اغاواگر دسات طرف،ک ی از هاابرقدرت هایتوطئه طرف،ک ی از داخلی اشرار

ک یا از بود شده کوتاه اسالمی انقالب با ایران از دستش که ابرقدرتی آن اقتصادی   و سیاسی
 ملت عظیم حرکت این مقابل در همه هااینا  دارد ادامه هم امروز تا که مریکاا یعنیا  طرف
 .ایستادند ایران

 . ارزیابى رسيدن به اهداف انقالب اسالمى8-8

 جمهاوری و اساالمی انقاالب حرکات ببینیاد کنید ارزیابی دبیایی حاال موانع، این وجود با
 بسایار را عملکارد کانم، ارزیابی بخواهم راگ من. بوده چطور هافهد آن سمت به اسالمی

 بسایارۀ نمر با عملکردک ی عملکردش اسالمی انقالب و اسالمی جمهوری. دانممی خوب
 حاوادث مااۀ دور در آورناد؟مای طاقات مگار مشاکالت هماه این مقابل در. است خوب
 طاقات مکاداهایچ باود؛ گرفته انجام جاها خیلی در و آسیا در و آفریقا در قدرت جاییجابه

 مثال فرانساه، کبیار انقاالب مثالا  دنیا بزرگ هایانقالب هم ما از قبل دوران در. نیاوردند
 از یعنای نیاوردناد، طاقات کدامهیچ گوناگون حوادث این مقابل درا  شوروی اکتبر انقالب

 .شدند منحرف اول همان
 وانجا کاه اینای بودن، گراآرمان خصلت بودن، اسالمی خصلت بودن، مردمی خصلت

 و آرزوهاا عناوان باه را انقاالب هاایآرماان ایستد،می اینجا سال سی از بعد امروز انقالبی  
 بزرگای توفیاق خیلی این کند،می مطرح بلند صدای با و گذاردمی میان در خودش مطالبات

 قارن ادبای آثاار کنید نگاه شما. نبود طوراین دیگر هایانقالب در هرگز. انقالب برای است
 قارن لاوایا در. گرفتاه انجام فرانسه کبیر انقالب هیجدهم قرن آخر در که را فرانسه نوزدهم
م 1344 ،م1334 مثاًل  یعنی قرن اواسط ادبی آثار شما وقتآن آمده، کار سر ناپلئون نوزدهم

 ساال سی از بعدها آن که دید خواهید کنید، نگاه رمان، هم شعر، هم هست؛ هم زیاد که را
 تبعیضک ی مطلق، فسادک ی مطلق، استبدادک ی بودند؛ وضعی چه در شانانقالب پیروزی از
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 شاعار باود، عدالت شعار هم آنجا بااینکه داشته؛ وجود وقتآن انگیزوحشت بسیار طبقاتی
. اسات نظیریبی توفیقک ی اسالمی انقالب توفیق این. بود استبداد نفی شعار بود، مساوات

 البتاه اسامشا  افتاد که هاییاتفاق این که هم ما زمان در. شوروی اکتبر انقالب او از بدتر
 جاهاای و کوباا مثال کار؛ سر آمدند مسلحی گروه اینکه یا بود کودتا غالباً  اما بود؛ انقالب

 و نیاوردناد طاقات یعنای داشاتند؛ کاردم، عارض کاه را حاالتی هماان هااین غالبا  دیگر
 .بایستند موانع این مقابل در نتوانستند

 های الهىانع، سنت. مو 8-8

 سانت هااایان. نیسات تصادفی موانع این وجود. است الهی هایسنت جزو موانع اینۀ هم
قَكذِلَكققَ ق: »داشتنمی معنا جهاد اال   و است، مواجه مانع با حرکت و تالش یعنی است؛ الهی
ققَجَعْلنا سىقَنِلِققِلك    ْنِسققَشياِطيَنققَعل  ًّ ققَ ققسْْلِ وِحققسْلِجن  ه قىقي  َفققَبْعٍضققِإلىقْمقَبْعض   َ ْخ َ   س ققسْلَقْوِ ققز  )انعاام: «غ 
: دیگرۀ آی در. داشتند وجود انس و جن ازا  موانعا  دشمنان انبیا، هایدعوتۀ هم در ؛ (117

قفِققَجَعْلناقَكذِلَكققَ ق» قى ٍِققك    َي َْ ققَا ََ كاِب
َ
ِتيهداقأ َِ ْج َ  سقت  د َ  َنققتداقَ ققِفيهداقِلَيْاك  د ققَيْاك  ِادِهْمققِإ   ْنف 

َ
)انعاام: «ِبأ

 جزو هااین است؛ بوده مکرۀ مای فساد،ۀ مایها آن وجود که طبقاتی جوامع، درون در. (173
 شویم؛می میدان وارد است صاف جاده که وقتیآن ما نگفتند انبیاء هرگز یعنی. هاستسنت

 اسالمی جمهوری مثل شدند؛ واردها آن دشوار، و درگیر شدتبهۀ صحن و فضا همین در نه،
 که الهی حرکت نبوی، حرکت اگر که است این هم الهی سنت متقاباًل  اما. اسالمی انقالب و

 ایانۀ هما بار کناد، گیاریدنبال و بدهد ادامه خود کار به است، اسالمی انقالب مصداقش
قَلدْوققَ ق: »اسات آماده فاتحۀ مبارکاۀ سور در. است الهی سنت هم این آمد؛ خواهد فائق موانع
ق م  ِذيَنققااَنَلك  َ  سقسل  سقَكَف و  م ققسِْلَْدباَ ققَلَول  اقَيِجل  َنقق قث  َس قق قَ ققَ ِليًّ َِققَنِحي ن  ِهققع  ِتققسلل  قسل  ققِتدْنققَخَلْاققَاْلقى قَلدْنققَ ققَاِْلد  
ِِققَنِجَلق ن  ِهققِلا  ققسلل   گام را هادف اگار کنید، استقامت اگر بایستید، اگر ؛ (73ا  77)فتح: «َنِْلِليا 

 .شماست با عرصه این در غلبه تردید بدون نکنید، متوقف را تالش اگر نکنید،
 دارد؛ وجود بود، انقالب این علیه اول روز که هایییآرایصف آنۀ هم تردید بدون امروز

 اماروز. اسات شاده اضافه زمان مرورهب هم هایآرایصف بعضی کرده، عوض شکل بعضی
ۀ مساابق و پرساتیتجمالۀ قمساب و یگرایمصرف گفتند، هاجوان این که طورهمان متأسفانه
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 تولید با اسالمی نظام. کرده درست جدیدیۀ طبق یک کردن، پول برای تالش و درآوردن پول
 نباشاد، تولید اگر. اوست مشوق بلکه نیست، مخالف ثروت ایجاد با نیست، مخالف ثروت

 باه معاهجا را الزم اقتدار افتاد، خواهد خطر به جامعه بقای و حیات نباشد، ثروت ایجاد اگر
 بزنادک لا دلشاان مردم آحاد که اینی اما. است اسالمی اصلک ی این آورد؛ نخواهد دست

 ایان اسات؛ ناامطلوب بسایار چیازک یا این پرستی،تجمل برای گری،یاشرافۀ مسابق برای
 و اساراف: امگفتاه هام قابالً  کاه طاورهماان هسات؛ ما درون در متأسفانه که است چیزی

 .افراطی یگرایمصرف
 تاوانۀ هما باا مریکاا بینیدمی هم شما اآلن. دارد وجود هم بیرونی هاییآرایصف آن و

 تبلیغااتی، توان مریکاست؛ا توانۀ هم این. است ایستاده ایران ملت مقابل در امروز خودش
 درون در کاه اسات ایان تصورشاان بعضای. المللایبین نفوذ اقتصادی، توان سیاسی، توان

 داشاته دشامنک یا خودشاان بیارون در اینکه به دارند احتیاج یامریکای هایدولت مریکاا
 باه را اساالمی جمهاوری کنناد؛می بزرگ دائم را اسالمی نظام که است همین برای. باشند
 .است درست البته این. کنندمی معرفی بزرگ خطرک ی عنوان

 درونای، مشاکالت اینکاه بارای کاه اسات هماین مریکااا رهبران هایسیاست از یکی
 هاایگرفتااری دارد، وجاود کاه عجیبای هاایطبقاتی اختالف دارد، وجود که هاییتبعیض
ک یا همیشاه کنند، منصرف مسائل این از را مردم اینکه برای دارند، مریکاا مردم که فراوانی
 ایاران کاردن بازرگۀ مسئل اما داریم؛ اطالع و ایمفهمیده را این. دارند الزم بیرون در دشمنی

. اسات طاورهماین حقیقتااً  مریکا؛ا در سلطه سیاستمداران تفکر در ستا بنیانیۀ مسئلک ی
 را هاادولات. دنیاسات آنجای و اینجا به اندازیدست و سلطه به و تجاوزطلبی بهها آن قوام
 اسات، ایساتادههاا آن مقابال در کاه پرچمای تنها. کردند ساکت هم را هاملت کردند، قانع

 هاا؛آن همراه دولت، و مردم آحاد. اسالمی وریجمه کجاست؟ تفاوت بدون ملت   و دولت
 نفای را ظلام تقیاه بادون هاا،آن هماراه کشاور، مسائولین و هاا؛آن هماراه جمهور،رئیس و

 بارای است بزرگی خطر این کنند؛می نفی را اندازیدست کنند،می نفی را تبعیض کنند،می
 ایان فریااد چون. کندینم محدود را خودش خودش، ملی   حصارهای درون به که قدرتی آن

 کمااینکاه اسات، هشاداردهنده اسات، بیدارکننده دیگر هایملت برای ملت این قیام ملت،
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 خطار احسااس هااایان خاوب،. اسات آماده وجاود به بیداری این کمااینکه حاال؛ تا بوده
 جواناان، شاما ایاران، ملات هااایانۀ هما با ولی اند،گذاشته هم را تالششانۀ هم. کنندمی

 کنیاد؛ پیادا غلباه هااایانۀ هما بر و بایستید هااینۀ هم مقابل در توانیدمی دانشجویان شما
 .دارد طیشرای اما

 



 
 
 
 
 

 گفتار ششم:

 راهکارهاى توانمندسازى جمهورى اسالمى
 
 

 

 . تصور صحيح از پيشرفت8-1

 اسات، بیشاتر ماانتجرباه جلاوتریم، خیلای قبال سال سی از قبل، سال بیست از امروز ما
ک تحار قادرت اسات، جلاوتر مراتبهب ما علمی هاییتوانای است، ترقوی هایماندیریتم

 خیلی روزها آن به نسبت پیشرفت از ما تصورات است، بیشتر روز آن از مراتبهب اقتصادیمان
 .است بهتر

 یعنای شصات،ۀ ده چ  چ ؛ الگوی در انقالبیون از بسیاری را پیشرفت اول،ۀ ده در
 تهمتای،ک یا کارد،مای مخالفات هام هارکس. دیدندمی سوسیالیسم به مندگرایش الگوی
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ۀ عرصا فعالین اندرکاران،دست مسئولین، از ایعدهک ی. کردندمی متوجهش چیزی ای،لکه
 این خوب، بود؛ دولت مالکیت و دولت حاکمیت نگاه نگاهشان اسالمی، جمهوری در کار

 چا  سوسیالیساتی   شارقی   تفکار دیدۀ ویزا از کشور پیشرفت به نگاه. بود غلطی نگاه نگاه،
ی شد، فهمیده زود خیلی این بودن غلط البته. بود غلط این شد؛می محسوب  کساانی آن حت 

ک یا باه افاراط آن! برگشتند درجه هشتاد و صد ناگهان بودند، دیدگاه همین مروج روز آن که
 .شد تبدیل حاال تفریط

 رفتناد،ها آن که راهی همان یعنی بود؛ غربی نگاه پیشرفت، به نگاه زمان، از ایبرههک ی
 هام آلماان و فرانسه و انگلیس حد   در را خودشان. بود این تصورشان بروند؛ باید هم هااین

 در اماروز. شاد رد هام این. دیدندمی جنوبیۀ کر مثل هاییکشور همین حد در دیدند؛نمی
ۀ نقشا فرزانگاان، و نخبگاان ذهن در عمومی گفتمانک ی صورت به و مسئوالن فکر و ذهن

 انتقاد که است این هم علتش. است درآمده آب از غلط است؛ شده رد کشور غربی پیشرفت
 ماا مخصاوص نیسات، شارق هاایملت مخصوص امروز غربی،ۀ شیو به پیشرفتۀ نقش از

 در هام اناد؛گشاوده انتقااد باه زباان غربی، فرزانگان خود   غربی، اندیشمندان خود   نیست؛
 کاه چیازی همان. سیاسی هایزمینه در هم اخالقی، هایزمینه در هم اقتصادی، ایهزمینه

ۀ نقش هم این پس است؛ انتقاد مورد امروز دموکراسی، لیبرال عنوان به کردندمی افتخار آن به
 .دانیممی را هااین ما امروز. نیست پیشرفت

 . تدوین نقشۀ پيشرفت اسالمى ایرانى8-1

 و ابعاد باید شود، روشن باید شود، تدوین باید این چیست؟ ایرانی ا اسالمی پیشرفتۀ نقش
 که همینی اما. بشود باید و است نگرفته انجام کامل طور به کار این شود؛ مشخص زوایایش

. اسات بزرگای موفقیات خودش این ایرانی،ا  اسالمیۀ نقش به برگردیم باید که ایمفهمیده ما
 .داریم امروز را موفقیت این

 و منساوخ مسایر نیسات، غربای مسیر پیشرفت، مسیر  . است پیشرفت مسیر این ،خوب
 پایش همه است، افتاده اتفاق غرب در که هاییبحران. نیست هم قدیم شرق   اردوگاهۀ برافتاد

 مسایر آن از کاه شاد خواهاد کشاوری هر گیرگریبان هابحران این که دانیممی ماست، روی
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 این و بگیریم پیش در را خودمان اسالمیا  ایرانی مشخص   مسیر   بایستی ما پس. کند حرکت
 .مناسب سرعت با کنیم؛ حرکت سرعت با را

 شاما. کنیاد پیادا باید شما را حل راه این دارد، وجود مقدمات این اساس بر که حلی راه
 و یراهنماای عناوان باه تاوانممی من که آنچه برسید. اما استنتاج این به برسید، نتیجه به باید

 کنم: عرض شما به کلی راهبرد

 . تالش و مجاهدت جوانانه و پيگير6-2-1
 فعالیات شاما فعالیات دانشاگاهید، در کاه شاما. است پیگیر و جوانانه مجاهدت و تالش

 گارفتن الگاو. باشید سازینظریه فکر به کنید، تحقیق بخوانید، درس باید است؛ دانشگاهی
 در ماا. بدانیدک خطرنا و غلط را یگرایترجمهۀ شیو و غربی پردازهاینظریه از شرط و قیدبی

ی دنیا حوادث از بسیاری. سازینظریه به داریم احتیاج انسانی علومۀ زمین  هاایزمینه در حت 
 در اسات؛ انساانی علاوم در نظارانصااحب نظارات محکاوم   غیاره، و سیاسای و اقتصادی

. کننادمی مشخص را هاشاخص که هستندها آن فلسفه؛ در شناسی،روان در شناسی،جامعه
 تالش باید کنیم؛ کار باید و باشیم داشته را خودمان هایپردازی نظریه باید ما هازمینه این در

 هاایهادف باه کاالن نگااه بایاد دانشاگاه محیط و دانشجو. کند تالش باید دانشجو کنیم؛
 . برودها آن دنبال باشد؛ داشته انقالب

 نقشۀ دشمن. هوشيارى و مراقبت از 6-2-2
 آن این. کند استفاده استاد و دانشجو عنصر از و دانشگاه محیط از نتواند دشمن باشید مراقب
کید آن روی من که است چیزی  حاال افتاد،می اتفاق کوچکیۀ حادثک ی بینیدمی. کنممی تأ

 معترضاند؛ مندناد،گلاه ایقضیهک ی در شاید مثاًل  تعدادیک ی خودتان، دانشگاه همین در
 آن کاه جهتای باا ناه گذارناد،مای تحلیل گذارند،می تفسیر آن روی دنیا در بالفاصله بینیدب

ۀ نقط در درست بلکه کرده، را اقدام این داده، انجام را حرکت این جهت آن خاطر به دانشجو
 بایاد. وساائل این با برندمی سؤال زیر را اسالم را، نظام را، حاکمیت یعنی. جهت آن مقابل
 .است ترالزم همیشه از هشیاری این دانشگاه محیط در د؛بو هشیار
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 . تدين واستحکام بينۀ اعتقادى، دينى و فکرى6-2-3
 هاایجاوان. اسات تادینۀ مسئل گذاشت، میان در باید هاجوان با باز که دیگری عنصرک ی

ۀ مایا اسات؛ الهای توجهااتۀ مایا ایان امکاان، و وساع حد در دینی، رعایت تدین،! عزیز
 بگاویم خاواهممی من. نگیرید کم دست را این است؛ پیشرفتۀ مای است؛ انسانی تتوفیقا

 یا آوریدمی وجود به را اختراع فالن یا شیمیایی، عنصر فالن یا ریاضی، فرمول فالن اگر شما
ک کما شما به خدا، به توجهتان حال همان در کنید،می حل و کنیدمی پیدا و کنیدمی کشف
 باشام گفتاه شاید. خداست دست کارها را؛ شما کندمی مدد متعال ایخد اواًل . کرد خواهد

 و کردنادمای دنباال داشتند ما هایجوان را بنیادی هایسلولۀ مسئل همین که روزی آن من،
 آماده رویاانۀ مؤسس این رئیس کاظمی، مهندس مرحوم کند رحمت خدا کردند،می کشف

 کاه جوانی مهندس ببینم که کردم تلفن من گفت. دادمی گزارش من پیش جمع همان با بود
 را کار فردا که بود گفته دیروز مثاًل  چونا  رسانده کجا به را کار بود، قضیه این تعقیب مشغول

 توانسته را آخرۀ نقط آن مهندس آقای گفت و برداشت را گوشی بود، خانمشا  کنیممی تمام
 را قضایه ایان کااظمی مهنادس رحاومم وقتی. کندمی گریه دارد سجده، به افتاده و کند پیدا
 بناا. گرفات اشگریه بود، مجلس در که جوان آن هم گرفت، اشگریه خودش هم گفت،می

 .گرفت نباید کم دست را معنویت نقش. کردن گریه کردند
 تاوانمی الهی عنایت ذیل و الهی قدس دامان به توسل با خدا، به تقرب و خدا به توجه با
 شاما باه را ایان داریاد؛ فارق ماا باا شما. جوانید شماها. داد انجام را دشوار کارهای خیلی

 تعلاق،بای ناورانی، ،پاک شما هایدل. هستید ما از جلوتر جهت این از خیلی شما. بگویم
 قدر را این اید؛نشده آلوده کند؛می منعکس را نور بالفاصله روشن،ۀ آئینک ی مثل آالیش،بی

ۀ صاحیف با دعا، با قرآن، تالوت با نافله، با نماز، با. کنید راربرق رابطه متعال خدای با. بدانید
 انقالبای و دینایۀ بنیا کاار ایان باا. اسات دینی معارف از پر سجادیهۀ صحیف این. سجادیه
 ایان از خیلای باشاد، مساتحکم اشدینایۀ بنیا اگر ما جوان. کنیدمی محکم هم را خودتان
 مان هام اینجااا  کشاور سراسار و فاارس ناستا در و شما شیراز شهر همین در که کسانی

 وقتای گوناگون، هایسمت به هاذهن کردن منحرف برای تالشند مشغولا  دارم را خبرهایش
 که دیگر جاهای در و شما شهر همین در امروز. کنار کشندمی است، محکم ما جوان دیدند
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 از دانیاد؛مای خاوب خیلای شاماها خاود شااید کانم، بااز را قضایه زیاد خواهمنمی حاال
 است، دین اسمش که هاییسازمان تا منسوخ، ادیان تا گرفته محتوابی پوچ   مادی   هایعرفان

 ایان از اینکاه بارای کشمکشاند مشاغول تالشاند، مشاغول اسات، سیاسی سازمان باطنش
 و فکاریۀ بنیا وقتی ما جوان. کنند کم بکنند؛ توانند،می هرچه اسالمی نیروی انبوهۀ مجموع

 اساتحکام ایان. بیایاد ما جوان دنبال نباید دیگر که فهمدمی هم او بود، محکم شااعتقادی
 دعاهاای هماین در پروردگاار، باه توسال تضارع، هماین باا ها،توجه همین با اعتقادیۀ بنی

 معارف از لبریز نیست، گفتن رب یا رب یا فقط دعاها این. آیدمی دست به سجادیه صحیفه
 هام نمااز خود طور،همین هم قرآن تالوت. کندمی عمیق را انسان اعتقاد که است اسالمی

 .جوانان شماۀ هم به است منۀ توصی این هرحال،به. طورهمین

 . حفظ اتحاد6-2-4
 اصالیۀ وسایلک یا اتحااد حفظ هم ایران ملت مقیاس در! اتحاد کنید، حفظ را اتحادتان و

 در دانشاجویان مقیاس رد است؛ همین کشور سراسر در هم دانشجو قشر مقیاس در است؛
 هام مقابال در را شما هاسلیقه اختالف نگذارید. است همین هم استانک ی در یا شهرک ی

ۀ عرص را هادانشگاه که کردمی ایجاب منافعشان هابعضی وقتییک. بدهد قرار سینه به سینه
 زامارو بدهناد؛ قارار سیاسای هاایشادن گریباان به دست و هادرگیری و سیاسی هایبازی

ه  نهضات اجازای و یدانشاجوی هاایتشاکل نگذاریاد .اسات کمتار معاانی ایان الحمدللَّ
 .شوند تبدیل دشمنان به یدانشجوی

 . رقابت مثبت6-2-5
 پژوهشاگاه حاضاریم؛ ما گفت برادرها این از یکی .مثبت رقابت رقیب، است؛ خوب رقیب

 کنیاد فارض ماثاًل ا  قضیه فالن در تا کنیم درست پژوهشگاه ما بدهند اجازه یا بدهید ما به
 یدانشاجوی دیگار گاروه آن خوب، خیلی. کنیم فعالیتا  دیگر چیز هر یا خورشیدی انرری

. هااایان با کنیممی علمی مثبت رقابت دیگرۀ مسئل فالن در هم ما خوب، خیلی بگویند هم
وس: »دویدنۀ مسابق یعنی این؛ یعنی مثبت رقابت ََ ٍققِإلدىقعاِبق  دقِتدْنققَتْغِفد ك   .(71)حدیاد:  «ْمقَ ب 
 در معلوماات آن دادن تحقاق و فراگیاری درۀ مساابق تولیاد، درۀ مسابق خیر، کار درۀ مسابق
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 خیلای رقابات اسات، خوب خیلی مسابقه این. مردم زندگی محیط به کردنک کم و خارج
 سار ،کوچاک چیزهاای سار هام آن کاردن، دعاوا شادن، گریبان به دست اما است؛ خوب

 در هام دانشاگاه، محایط در هام پسندیم؛نمی ما را این. نه حقیر، وک کوچ بسیار چیزهای
 .هامحیطۀ هم در روحانیت؛ محیط در هم کشور، کل   محیط

 محور. اقتصاِد عدالت6-2-6
 ایان با زمان ازۀ دور این در را هااین ما اگر. است اصلی محورهای از یکی هم کشور اقتصاد

 دنباالش و کنایم اجرائای و عملیااتی شد، خواهد یمنته قطعاً  یشکوفای به که نوآوری شعار
 بکشااند شکسات باه را دشامن توانسات خواهد مرحله همین در محور چند همین برویم،

 .تردید بدون
 شااقول و شااخص با باید حتماً  اقتصادی تالش و اقتصادی کار و اقتصادی فعالیت البته
 هام عادالت. شاد واهادخ منتهای ضارر به اقتصادی تالش هر عدالت بدون. باشد عدالت

. ندهیم گذاریسرمایهۀ اجاز گذارسرمایه به یا نکنیم گذاریسرمایه ما که نیست این معنایش
. کردندمی معرفی عدالت دارطرف را خودشان روز آن که است افرادی آن غلط   تصورات این
 انجاام بایاد کاه اسات بازرگ کارک ی است، عبادتک ی است، خیرک ی هم کارآفرینی نه،

 کشااوری، هااایماادیریت. اساات مجموعااه ایاان کااردن ماادیریت صااحیح مساائله،. بگیاارد
 بایساتی قضاا، بخاش در چاه اجراء، بخش در چه تقنین، بخش در چه دولتی هایمدیریت
 یکدیگر به تعرض نگیرد؛ انجام حقوق از تجاوز نگیرد؛ انجام حق از تجاوز تا کنند مدیریت

ه شاء إن خودش اجزایۀ هم با کاروان این نگیرد؛ انجام  .برود پیش به اللَّ
 



 
 
 
 
 

 گفتار هفتم:

 (1) امريکاتحليل مناسبات ايران با 
 
 

 

 امریکا. تبليغات و جنجال مذاکره با 3-1

 بارای کنناد،مای دنبال را تبلیغاتی شگردک ی روانشان،دنباله و امریکایی عمدتاً  هایدستگاه
 و دهناد جلاوه واقعیات شاکل باه را دروغای خودشاان، اغاراض و مقاصد جهت در اینکه

 هاایدساتگاه طارف از عمادتاً  تبلیغااتی، ماوج ایان ... البتاه بپوشاانند، کلی به را واقعیتی
 کاه کساانی از بعضای. دارد انعکااس هام داخال در منتهاا است؛ کشور از خارج تبلیغاتی
یان از ماا کاه نیسات قادرآن انقالبیشان هایپایبندی اع مطبوعااتی اماور متصاد   اریام،د توق 

 دشامنان و انقاالب دشامنان کاه کنندمی مشی گونههمان مطبوعات، از برخی در متأسفانه
 هم این! کنندمی مشی امریکا کشور در مثاًل  یا دنیا در استکبار به وابسته عوامل و ایران ملت
ف جای  .است تأس 
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 اهدخومی ایران اسالمی جمهوری که است این هاست،این جنجال موضوع که ایمسأله
 منتشر تازه خبرک ی عنوان به را این! کند نظر تجدید امریکا، دولت با خودش مناسبات بارۀدر

 راه باه وهاویهاای و جنجاال و کردناد بازرگ را ایواهای و اساسیبی کاماًل  مطلب! کردند
 خودشاان کارهای دنبالها آن .دارند ایران ملت برای خطرناکی بسیار مقاصد البته. انداختند

 نخاواهیم دشامن مقابال در هم اقدامی هیچ لو و. بشناسیم را دشمن کار باید ما اما ؛هستند
 کشاور باه نسابت دشمن که بدهیم اجازه نباید ما. کندمی کار چه دشمن بدانیم باید بکنیم،

 طاورهمین ما و بکند تبلیغاتۀ زمین در خواهد،می که کاری هر آن، مسئوالن و ملت و ایران
 .شود شناخته دشمن مقاصد و اهداف است الزم. شودنمی اینکه! کنیم سکوت
ل این فاق قضایا قبیل این از هم قباًل . نیست هم بار او   باری آن خصوصهب است؛ افتاده ات 

 جنجاالی هام آنجاا. است مقایسه قابل امروز با هم حدودی تا بود امام رحلت از بعد که
ی و کردند درست  انقالب، با معاند و مخالف افراد بعضی و دنوشتن مقاله ما هایروزنامه حت 

عاهایی و نوشتند چیزهایی اه الحمد که پرداختند امام دورانۀ تخطئ به صریحاً  کردند؛ اد   لل 
 و است تروسیع هاجنجال دفعه این البته. دهند ادامه نگذاشت ها،آن بناگوش بر ملت سیلی

 وضع،. هستندها آن عمدتاً  است؛ کشور از خارج جنجال، سر  . کنندمی جنجال دیگری طور
 .نبود ابعاد این در و وسعت این با هرچند بود؛ هم وقتآن است؛ دیگری وضع

 ها دربارۀ مذاکرۀ ایرانىمریکایا تبليغاتى جنجال . اهداف3-1

 دائمااً  اینکاه. چیسات دنیاا در ماا مخالفاان و عمادتاً  هاامریکایی تبلیغاتی جنجال اهداف
 امریکاا باا رابطاه تادری هب خواهدمی ایران کند؛ مذاکره امریکا با خواهدمی ایران گویندمی

 چاه دنباال باه ماا مخالفاان خواهناد؟می چه چیست؟ هاحرف این از هدفشان کند، برقرار
م آنچه هستند؟ چیزی  نیساتند؛ ایاران ملات خیر و اسالمی جمهوری خیر دنبال است، مسل 
 حکومات هام گاذرد،مای انقاالب از کاه هاسال این طول در حال به تا. است واضح اینکه

 کاه آنجایی تا امریکا، رادیوهای و هاتلویزیون و هارسانه هم و امریکا مطبوعات هم امریکا،
 و کردند خیانت رواداشتند، اهانت زدند، پشت از خنجر زدند، ضربه ایران ملت به توانستند،
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 به هااین جاک ی اقتصادی، قضایای در و داشتیم ما که جنگی سال هشت در. پرداختند دروغ
 .است قبیل همان از هم حال نکردند؛ کار ما نفع

. کانممای عارض اختصاار باه مان کاه اسات چیز چند هدف، چیست؟ هدفشان پس،
 کارده،تحصایل جواناان شاما مخصوصااً  کنیاد؛ فکار کنم،می عرض که مطالبی روی شما

 هااایان چاون کنیاد؛ تأمال و دقات درسات دینی، علوم طالب و دانشجویان آموزان،دانش
ااهرعلای جاهاای همین در غالباً  هم ملتک ی. است مهمی مسائل  کاه اساتک کوچا الظ 

 درسات دیگاران و مسائوالن جواناان، مردم، اگر مقطعی، چنین. شودمی ساخته سرنوشتش
 به زاویه، همین نخواسته خدای که شودمی باز ایزاویه چیست، قضیه حقیقت که نفهمیدند

 درسات کاه اسات مهم خیلی لذا است؛ طوراین معمواًل . شد خواهد منتهی چیز همه یفنا
ت  .شود دق 

 از امریکاایی خباری امپراتاوری دستگاه و امریکا حکومت هدف چیست؟ هااین هدف
ب که چیست هاحرف این  چیاز چناد کناد؟ هادف، ماذاکره خواهدمی ایران: گویندمی مرت 

 :است

 ملت ايران. ايجاد اختالف بين 7-2-1
 به است، بوده ایران ملت وحدتۀ وسیل امروز تا که را چیزی آن خواهندمی هااین اینکه یکی
 دانساتندمی اینکه خاطر به ایران ملت آحاد حال به تا. کنند تبدیل ایران ملت اختالفۀ وسیل

 هم جزئی اختالفات وقتیک اگر امریکا، دشمنی مقابل در هاست،آن دشمن امریکا دولت
حد و گذاشتندمی کنار داشتند،  ایان وحادت وساایل از یکای امریکا، باۀ مقابل. شدندمی مت 

ۀ وسایل باه را، وحادتۀ وسایل هماین هاا،جنجال این با خواهندمی هااین. است بوده ملت
 چاه ماذاکره بگویاد آن ماذاکره، بگوید این. این علیه آن آن، علیه این. کنند تبدیل اختالف

هک ی دارد؟ ضرری چه بگوید یکی نآ دارد؛ ایفایده هک ی کنند، بحث طرف این از عد   از عد 
 حضور باۀ مقابل در ایران ملت که را ملی عظیم وحدت این هم هااین و! کنند بحث طرف آن

 .کنند تبدیل ایران ملت اختالف به دارد، دشمن
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 امريکا. شکستن قبح مذاکره با 7-2-2
 که را ایقضیه امریکا با رابطه و مذاکره قضیه این تکرار با خواهندمی که است این دوم هدف

 باین از را قابحش چیزهاسات، تارینزشات از یکی منطقی، دالیلی به ایران، ملت چشم در
 .کردند اعراب با اسرائیلۀ قضی سر   که کاری ... مثل. ببرند
ا و اسارائیل بااۀ رابطا اسارائیل، با کردن صحبت عرب، هایدولت که بود روزک ی  یحت 

 پایش و کردن مطرح با هااین. دانستندمی زشت بسیار کارهای از یکی را اسرائیل اسم آوردن
 او گاردن باه را بار و کردند خارج عرب ملت صفوف از یکییکی راها آن قضیه، این کشیدن

ی ریخت؛ قضیه این قبح که کردند کاری تدری هب. انداختند  مرزهاای در کاه هاییدولت حت 
 و اندنشسته خودشانۀ خان در بینند،نمی اسرائیل از هم ضرری و خطر هیچ و ستندنی اسرائیل
 قابحش چاون کنناد؛مای اماا دارد؟ لزومای چه واقعاً ! کنندمی اسرائیل با مذاکره از صحبت

 .است ریخته
 خاود دشامن را امریکاا دولات منطقای، استدالل با و محکم کاماًل  دالیل به ایران ملت

 ایاران ملات از را ایان هام دنیاا هاایملاتۀ هما. کارد خاواهم اشاره داً بع من که داند؛می
 از را این قبح خواهندمی تدری هب. کنندمی نگاه این به تجلیل و تعظیم چشم با و اندشناخته

ی کارک ی و ببرند بین  .بکنند معمولی و عاد 

 امريکا. نشاندن ايران پشت ميز مذاکره با 7-2-3
 مهام بسایار ابرقادرت، عناوان به امریکا برای ایران، با مذاکره لاص که است این سوم هدف
ب بعضی است ممکن. است  امریکاای بارای کاه چیسات ایاران مگار بگویناد و کنند تعج 

فاقااً . اسات مهام   بسایار بلاه،! بنشینند؟ مذاکره میز پشت ایران با که است مهم ابرقدرت،  ات 
ۀ هما از کاه قادرتی آن یعنای رت،ابرقاد. اسات مهام   خیلای بارایش است، ابرقدرت چون

 .کند تحمیلها آن بر را خودۀ اراد تواندمی و است باالتر دنیا سیاسی هایقدرت
 هر داشتند؛ نفوذیۀ منطق هرکدام و شوروی و امریکا بودند دنیا در ابرقدرت دو روزک ی
ای. بکنند توانستندمی خواستند،می هم کار  ایهاموشاک دشامن، آن مقابال در امریکاا حت 

 هام هاایاروپاای بیچااره باود؛ کارده مستقر اروپایی کشورهای در را غیره و کروز امریکایی
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. باود ساابق شاوروی مقابال در دفااع عنوان به چون زدند؛نمی هم حرفی نداشتند، ایچاره
 رفتاه باین از شاوروی کاه اماروز. کاردمی را کارها این خودش، نفوذۀ منطق در هم شوروی

عی امریکا است؛ ت به و است مد   وجاود باه دنیاا در قطبییک نظام که است این پی در شد 
 !دنیاست اسمش که بزرگی امپراتوری رأس در ابرقدرتک ی آید؛

 آن گفاتن از امریکاا سیاسی نظرانصاحب که است حرفی کنم،می عرض که مطلبی این
 اپچا مضامون هماین باا فکاری سیاسای مقااالت امریکاایی، مطبوعات در. ندارند ابایی

ۀ نویسندک ی که دیدم امریکایی مطبوعات از یکی در پیش، ماهک ی حدود همین در. شودمی
ک یا رأس در کاه دارد عیبای چه» که کردمی خطاب دنیا به امریکایی نویسسیاسی معروف

هاا آن !«است چنان و چنین امروز امریکا! باشد؟ داشته قرار امریکا جهانی، واحد امپراتوری
عایشا اصاًل   .هستند این دنبال است؛ این ناد 

عا، همه این با ابرقدرتی حال  که هست یکجا سیاسی، و جهانی بروت و باد همه این با اد 
 اساالمی جمهاوری کجاسات؟ یکجاا آن شوند؛نمی قائل احترامی و اعتبار و ارزش برایش

 بارهاا من. شدند دنیا در امریکا ابرقدرت شکنهیبت ایران، ملت و اسالمی جمهوری. ایران
کی ها،ابرقدرت قدرتۀ عمد که امکرده عرض  کاه هاساتآن هیبات اسات؛ هیبتشاان به مت 

 برناد؛نمای کار به که تفنگ و تیر شوند،نمی میدان وارد که جا همه هااین. کند کار تواندمی
 کاه کنادمای وادار را دنیا سیاسی احزاب رؤسای و هادولت رؤسای که است هیبتشان و تشر

 .بیایند کوتاه و بلرزد هااین مقابل در یشانپا و دست
ل روز از که اسالمی ایران که است مهم امریکا برای  امریکا مقابل در روشنی دالیل به او 

 بسایار کاه بگویاد حااال کانم،نمای مذاکره امریکا با که گفت و نشد امریکا تسلیم و ایستاد
شم، خوب،  هم ایمنطقه این! شد کامل برقدرتیا بفرما، گویندمی! کنیممی مذاکره هم ما چ 

رف بنابراین،! بوسیدند را عتبه هم اینجا آمد؛ بار زیر رفت،نمی بار زیر که  برایشان مذاکره ص 
 .است مهم   خیلی

 طور رابطه، به نسبت هاامریکایی. گفت خواهم بعد نیست؛ طوراین رابطه، مورد در البته
 ایاران خواهنادمی. است مذاکره است، مهم   خیلیها آن برای که آنچه. کنندمی فکر دیگری
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 هاحکایت و هاداستان رابطه سر   وقتآن شد، شروع مذاکره که بعد بنشیند؛ مذاکره میز پشت
 .دارند

 امريکاها عليه . خاموش کردن مبارزات ملت7-2-4
 حرکات کاه اسات ایان دارد، اهمیات امریکاا بارای ایاران بااۀ ماذاکر اینکاه برای دومۀ نکت
 بیادار دنیااۀ گوشا هر در اسالمی احساسات که شد موجب ایران ملت و اسالمی مهوریج

ی و آفریقا در آسیا، در شود؛  اساالمی احساساات اساالم، ناام باا مسالمانان اروپاا، در حت 
 مباارزات، ایان از بعضای. کنناد شاروع نحوی به را ایمبارزه و گیرند دست سر   را خودشان
 اسات؛ اصاالحی مباارزات مباارزات، ایان از بعضای. تهاسادولات باا سیاسی مبارزات
 ملات، این و امام و اسالمی جمهوریۀ قل   این از ها،اینۀ هم. هستند مبارزه مشغول باالخره
 .اندشده سرازیر
الع و شناسممی اسالم دنیای در را کسانی من  بادون را بیات اهال مذهب که دارم اط 

 شاما جواناان، شما که همین. کردند قبول جنگ قضایای خاطر برای فقط تبلیغی، گونههیچ
 منتشار شاکل همین به دنیا در خبرها این و رفتیدمی جنگ میدان به ایثارگران شما جانبازان،

 دادند،می خرج به را هاشجاعت آن و ایستادندمی شجاعانه طورآن مادران که همین شد؛می
ه ه کرد، مسلمان دنیا در را ایعد   عاشاق را بیشاتریۀ عاد   کارد، شایعه را انمسالمان از ایعد 

 قطاب حقیقات، در. کارد بروز اسالمی احساسات و کرد ایران ملت و امام عاشق و انقالب
 .است اسالمی جمهوری نظام و ایران ملت ها،اینۀ هم

 ایان از خیالشاان هاامریکایی بنشیند، مذاکره میز پشت امریکا با اسالمی جمهوری اگر
 کاه شما کنید؟می تالش چه برای شما: گویندمی دنیا در هرجایی هب شود؛می راحت جهت

 نظاامک ی و ملتک ی بشوید، هرچه! رسید نخواهید که ایران پای به شد، نخواهید ایران مثل
 پاای اینجاا و شدند مجبور باالخره همها آن کرد؛ نخواهید پیدا که را شجاعت و شکوه آن و

 جمهاوری نظاام و ایاران ملات تسلیم با یعنی! گویید؟می چه دیگر شما آمدند؛ مذاکره میز
 مباارزات ایان از بسیاری از امریکا خیال امریکا، با مذاکره میز پای نشستن به ایران اسالمی

 .شد خواهد آسوده اسالم دنیای
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 از هایشااندولات کاه هساتند کشورها از بسیاری ببینید؛. است مهم   هااین برای مذاکره
 دارند، قرار امریکا دولت تسلیم و نفوذ تحت یعنی شوند؛می محسوب امریکا دولت دوستان
 رابطاه قطاع جاافالن با هستند؛ امریکا تابع کالا  و امریکاست دولت تابع سیاسیشان مواضع

 طاورآن را مس کنید، گونهاین را نفت نکنید، معامله را جافالن کنید، معامله را جافالن کنید،
 که آیدمی وجود به برایشان فکر این تدری هب هستند، امریکا تسلیم که هاییدولت این. کنید

 هام امریکاا کند؛نمی اعتنایی هیچ امریکا به که هست ایران اسالمی جمهوری نام به دولتی
ی آسیب هیچ تواندنمی دولت آن به نسبت ت پس،. بزند جد   قادرایان امریکا از ما اینکه عل 

 چیست؟ ترسیم،می
 باه اساالمی   غیار و اساالمی کشاورهای مسائوالن از بسایاری ذهن در امروز سؤال این

ی زحمت موجب امریکا دستگاه برای و دارد وجود سومی جهان خودشان اصطالح  شده جد 
 کاه اساالمی، جمهاوری وجاود خااطر باه تسالیم، و تبعیات حالت از شدن خارج است؛

 کاار هایچ تواندنمی مریکاا و کندنمی امریکا به هم اعتنایی هیچ هست، اسالمی جمهوری
ی  «دامااتویی» قاانون مثاًل  کنند؛می وهورتهارت اوقات گاهی چرا؛. دهد انجام آن با مهم 

 تواننادنمی اساسی کار شود؛می منسوخ خودخودیبه ماه چند از بعد هم قانون گذرانند،می
ل بیخودی را خودمان ما چرا پس،. بکنند  شدیم؟ امریکا اسیر و کردیم معط 

 و تاابع هاایدولاتۀ تبعا در و دوستان در فکر این که استک خطرنا خیلی امریکا برای
 طاوراینها آن به که کند کاری باید است؛ جوابک ی پی در امریکا. کند پیدا رسوخ او پیرو

 جمهاوری علیاه ماا کاه فشاارهایی همین و اقتصادیۀ محاصر این دیدید،: »که شود تفهیم
 هام او که نمود مجبور و کرد خسته هم را اسالمی جمهوری ألخرهبا دادیم، خرج به اسالمی

 ایان «.!آید پایین ناچاربه داشت، که ایبرافراشته گردن آن از و پایگاه آن از و بزند زانو و بیاید
 شما که نیست هم طوراین نخیر؛: »که کند تفهیم هستند، تابعش و پیرو که هاییدولت به را

 هام اساالمی جمهاوری. بماناد امان در آسیب از تواندمی نباشد، ما با که کسی کنید خیال
 «!بیاید شد مجبور باالخره
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 عناوان باه هاامریکایی برای مذاکره حقیقتاً  شودمی موجب که هست هم دیگرۀ نکتک ی
 یاا ساال نوزده اآلن که مبارز قطب دو مصاف در که است این آن، و باشد مهم ابرقدرتک ی

 و طارف،ک ی از استکبار قطب کنندمی مبارزه عالم، سیاسیۀ صحن در که است سال بیست
ت به اسالم قطب و امریکا، رهبری به استکبار قطب دیگر؛ طرف از اسالم قطب  نظام محوری 

ق پیشرفت، و گسترش هم حال به تا که اسالمی جمهوری  اسات باوده اساالم قطب به متعل 
 نهضات و حرکات باوی کاه کشاورهایی بینیادمای کنیاد،می نگاه را دنیاۀ صحن هرچه شما

 اساالمی هاایحکومت که آمد وجود به برایشان وضعی شد،نمی استشمامها آن در اسالمی
 و نحوی به رالجزای در صورتی، به ترکیه در! آید وجود بهها آن در کشورها آن تناسب به الاقل

 مردم احساسات با اما ؛کردند برخورد هم هااینۀ هم با البته. طورهمین نیز دیگر جاهای در
 باا ماثاًل  کاه کنناد برخورد طورآن مردم احساسات با توانندنمی کنند؛ برخورد توانندنمی که

 مردم احساسات. کردند برخورد دیگر هایحکومت از بعضی با یا ترکیه در «رفاه» حکومت
 .است باقی خود حال به

 و طارفک یا از اساتکبار قطاب کاه یکدیگر با مبارز قطب دو این برخورد در حال به تا
ق پیروزی، و مبارزه و پیشرفت است دیگر طرف از اسالم قطب  باوده اساالم قطاب باه متعل 
 هاااین. است نداشته پیشرفتی استکبار قطب اما است؛ رفته پیش همیشه اسالم قطب. است

 شاد؛ تسالیم اساالمی جمهاوری بگویند که اسالمی جمهوریۀ مذاکرۀ شایع با خواهندمی
 ایان در کاه کنناد وانماود طاورایان کند مذاکره ما با و بیاید کنار شد مجبور و آمد ما طرف

 اساتکبار قطب و شد نشینیعقب به مجبور و خورد شکست اسالمی قطب باالخره مصاف،
 .گردید پیروز مصاف این در

 شاده نشاینیعقب به مجبور اسالم و شده پیروز دشمن که کنند تفهیم را این خواهندمی
 خواهنادمای. برگشت و گذشت هایشحرف از انقالبی اسالم که بگویند خواهندمی. تاس

 ساال ناه و بود، گفته امام که اول سال ده سال نوزده این طول در هاحرف اینۀ هم بگویند
 فراموشی دست به شد، گذاشته ایگوشه به آوردند زبان بر همه ملت و مسئوالن امام، از بعد

 دشامن باا ماا که بودند فرموده بارها امام چون گردید؛ تخطئه هاحرف اینۀ هم و شد سپرده
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 را گذشاته آن که است هدف این برای شایعات این. شویمنمی دشمن تسلیم و آییمنمی کنار
 باا تاا اسات شاده تسالیم اسالمی جمهوری شود شایع اینکه از امریکا باالخره. کند تخطئه
عاهاای و هاحرف از یعنی بنشیند مذاکره میز پشت و کند مذاکره امریکا  باه نسابت خاود اد 

 لاذا. اسات این برای تبلیغاتی جنجال این. کندمی را استفاده بیشترین بردارد دست استکبار
 ماا کاه گفات کنایم؛نمای ماذاکره ماا که گفت اشمصاحبه در محترم جمهوررئیس بااینکه

م این بله، گفتندها آن نداریم، مذاکره به احتیاجی  ماذاکره خواهنادمای اسات؛ مذاکره ۀمقد 
 و امریکاا هاایانگیازه پاس،. کردناد درسات دنیاا در جنجالی گفت؛ چیزی هرکسی! کنند

 .است این جنجال این از امریکا خبری هایدستگاه

 امریکا. مواضع جمهوری اسالمى نسبت به مذاکره با 3-7

 بارها امام. کنم بیان را آن بخواهم من حاال که نیست چیزی است؛ شده گفته بارها ما موضع
 حارف هاازمیناه این در که کسانی و خارجی سیاست مسئوالن ما، هم امام از بعد فرمودند،

 هاایحارف هاسات؛حارف هماان هاحرف. اندگفته را هاحرف کردند،می اقدام و زدندمی
 برگشت.ها آن از فردا و گفت امروز بشود که نیست هاییحرف است؛ محکمی

اًل  که است این اسالمی جمهوری نظام موضع و بانقال موضع  ماا کاه تصامیمی هار او 
 اهال ماا. باشاد اساتدالل تابع باید بگیریم، انقالب اصولی مواضع عنوان به و انقالب برای

 اسات، مساتدل قاوانین هام قوانینماان است، استدالل حکومت هم حکومتمان ما. منطقیم
. اسات اساتداللی مواضاع هام ماا اسایسی مواضع است، استداللی معارف هم معارفمان

 اماا ندارد مانعی خوب؛ خیلی بدهد شعار مواضع این به نسبت کسی وقتیک است ممکن
 نفاع یکای هام منطق این اساس. دارد وجود منطق و برهان و استدالل شعار، این سر   پشت
 در ایران ملت که است باورهایی و عقاید و اصول هم یکی است، کشور مصالح و ایران ملت

 دنیا مردم و است کرده ایستادگی داده، جانباز و شهید کرده، مجاهدت و مبارزه باورها این راه
ه را  کوتااه، عناوان ساه در من حال. چیزهاست این تابع ما مواضع. است کرده خودش متوج 

 .کنممی خالصه را مطلب
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ل امریکا با ماۀ رابط قطع یعنی کنونی وضع ۀ نتیجا وضاع، ایان کاه کندمی بیان را این او 
. اسات ایاران ملت مظلومیتۀ نتیج واقع، در است؛ امریکایی استکبار طبیعی وضع و رفتار

 ساوم حارف. نادارد ایران ملت برای ایفایده هیچ امریکا، با مذاکره که است این دوم حرف
 .دارد ضرر ایران ملت برای امریکا، با رابطه و مذاکره که است این

 



 
 
 
 
 

 گفتار هشتم:

 (2) امريکاحليل مناسبات ايران با ت
 
 

 

 امریکا. علت قطع رابطۀ ایران با 4-1

 دو و بیسات وک ی و بیست هایسال تقریباً  بعد به 1374 هایسال از امریکا دولت سیاست
 را هااانگلیسای جاای یاواشیاواش و کردناد پیدا نفوذ و آمدند تدری هب شد؛ ما کشور وارد
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 حضاور کشور این در هاامریکایی که سالی هشت هفت و بیست تقریباً  این طول در. گرفتند
ک یا با مستکبر دولتک ی که هاییستمگری و هابدی و هااهانتۀ هم داشتند، مندانهقدرت

 تقویات را پهلوی مستبد رریم بردند، را منابع دادند؛ انجام دهد، انجام تواندمی مظلوم ملت
 آوردناد، را کاپیتوالسایون کردناد، اهانات ماردم باه کردناد، اهانات ما مسئوالن به کردند،

 جنایاات بخواهاد کسای اگر واقعاً  که جنایات خیلی و کردند سرنگون را ملی هایحکومت
ت طول در را امریکا ک یا یقیناً  بنویسد، انقالب از قبل سال هشت هفت، و بیست تقریباً  مد 
 .شد خواهد قطور کتاب

ل هماان کردند، مردم که کارهایی از یکی د،ش پیروز انقالب وقتی. شد پیروز انقالب  او 
 و گرفتناد را هاامریکایی و رفتند امریکا سفارت به بهمن دو و بیست وک ی و بیست روزهای

 سافارت اعضاای هاایچشام کاه دیادم خودم من بودیم، مستقر ما که آنجایی روزها آن در
 اعدام یا را هااین داد خواهند ستورد امام که داشتم یقین من. آوردند آنجا به و بستند را امریکا

ر برخالف! کنند زندانی مثاًل  یا و ر برخالف و همه تصو   دساتور اماام ،هاامریکایی خود تصو 
 چاون رفتناد؛ ایاران از بعضیشاان البتاه. رفتناد سفارتشان به و کردند آزاد را هااین که دادند

 .ماندند ایران رد هم بعضی ندانستند؛ مناسب خودشان برای را ایران اوضاع
 در ایاران ملات یعنای. نشاد قطع ما طرف از امریکا، با ماۀ رابط انقالب، پیروزی از بعد

 دیگار. کرد عفو را امریکا دولت و گرفت ندیده را خودشۀ گذشت هایمظلومیت اقتدار، حال
 منتهاا داشاتیم؛ مظلومیات هااامریکاایی طارف از ساال سای ماا! بااالتر؟ بزرگواری این از

 ایران ملت شد، پیروز که انقالب. دهیم نشان العملعکس و کنیم مثلبهمقابله وانستیمتنمی
اع. دهاد نشان العملعکس توانستمی و گرفت دست به را اقتدار  کاه باود ایان طبیعای توق 
! کنیاد رهایشاان دادند دستور امام هیچ، نداد نشان که العملعکس دهد؛ نشان العملعکس

ه البته ه ولی رفتند؛ها آن از ایعد   .بود برقرار امریکا و ما سیاسی روابط و ماندند هم ایعد 
 هماان از. گرفات ندیاده را انقاالب و ایاران ملات هاایبزرگواری این امریکا دولت اما

ل روزهای  جمهاوری نظاام علیاه توطئاه محال   را سافارت محل   شد، آسوده خیالشان که او 
 امریکاا سانای مجلس. کردند اقدامات به شروع رانای علیه امریکا، خود در. کردند اسالمی

 در. شد بلند حرکت آن علیه مردم خشم خروش اینجا در که داد انجام زشتی حرکت وقتآن
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 کاار ایان باه نسابت آنجاا در ماردم و شاد تشکیل عظیمی اجتماع تهران هایمیدان از یکی
 بادی و توطئاه باه شروع ل،او   روزهای همان از هاامریکایی. کردند خشم اعالم هاامریکایی

 مقادمات کردناد؛ وادار کارهاایی باه راهاا آن و دیدند را اسالمی جمهوری دشمنان کردند؛
 باود ایان هم کارها این قهری  ۀ نتیج! نگرفتند درس گذشته از یعنی آوردند؛ فراهم را کودتایی

ف را سفارت ریختند امام خط   پیرو مسلمان دانشجویان که  را سافارت یاعضا و کردند تصر 
 .بود هاامریکایی به نسبت مجازاتی واقع در حرکت، این. گرفتند گروگان

 را ایران دولت و امریکا دولت بین هاییدشمن تاریخ خواهندمی وقتی هاامریکایی امروز
 باه کاه ساالی در جمهاوری، ریاسات زماان در. کنندمی شروع سفارتۀ قضی از کنند، بیان

لینا بودم، رفته ملل سازمان  لۀمسئ کرد، مطرح من با مصاحبه هنگام در خبرنگار که حرفی و 
 آنجاا از تااریخ کاه حاالی در! گرفتیاد گروگاان به را ما سفارت اعضای شما که بود سفارت

اق هااین گویندمی بگوییم، را قبل قضایای اگر. است قضیه این از قبل شود؛نمی شروع  متعل 
ق اگر! است گذشته به ق مگر سفارتۀ قضی است، گذشته به متعل   آن نیسات؟ گذشته به متعل 
 در کاه حاالی در کردیاد؛ حمله ما به شما چرا که کنندمی مطرح حرکتی عنوان به همیشه را

 کردند نجابت ایران مردم. بود ایران ملت انقالبی خشم از ناشی متقابل حرکتک ی این واقع
 تقاواییبای و کنناد مراعااتیبی خواستندمی ما جوانان اگر اال   و نرساندند؛ قتل به راها آن که
 نمودند حفظ راها آن جان نکردند، را کار این اما کردند؛می نابودشان جاهمان دهند، خرجبه
تی از بعد و ل مجلس به که امام دستور به هم مد   .رفتند و شدند آزاد کردند، محو 

 و هااکاردن درسات تااکود و هااخیانت و هازدن خنجر و امریکایی ضرباتۀ قضی پس،
 اساالمی جمهاوری علیاه هم سر   پشت دیگر، قضایای و «نوره» شهید پایگاه کودتایۀ قضی

 . شد شروع تحمیلی جنگ تا یافت، ادامه و گرفت انجام
 و هاملتۀ هم عرف در که چیزهایی از یکی. دادند سالح ایران ملت دشمن به جنگ، در
 حاال در کاه کشاور دو کاه اسات هماین ود،شمی محسوب جنگ در ورود دنیا هایدولت

 امکاناات یاا بدهاد، ساالح کناد،می جنگ کشور این با که طرفی آن به بیاید یکی جنگند،
یبه نباید را هااین. است جنگ در ورود این. بدهد نظامی مشورت یا بدهد، نظامی  ندیده کل 
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 امریکاا مقابال در رطاوایان که هاستظلم این و هاحرکت این مقابل در ایران ملت. گرفت
 .است ایستاده
 ،امیرالماؤمنین. اسات امیرالماؤمنین خاود امام مثل ملت، این که گفتم پارسال من
 را کساای نالمااؤمنیامیر اقتاادار و قاادرت بااه شااما. بااود دنیااا مقتاادر انسااان تاارینمظلاوم

 اماام مثل ایران، ملت! شناسیدنمی را کسی هم نالمؤمنیامیر از ترمظلوم اما شناسید؛نمی
 ملت که اقتداری و سرزندگی و نشاط این با را ملتی هیچ خودمان، زمان در ما. است خودش

 ایاران ملات هام هاملت ترینمظلوم اما شناسیم؛نمی است، شده ظاهر دهه دو این در ایران
 !بزرگ شیطان است؟ کرده ظلم او به بیشتر همه از کسی چه! است

 مریکاا. علت شيطان بزرگ ناميدن 4-1

. کنیادمای شایطنت شاما چاه؟ یعنای شیطان! گویید؟می بزرگ شیطان ما به چرا گویندمی
 ضاربه کنناد،مای خیانت کنند،می شیطنت. نگوییم بزرگ شیطان شما به تا نکنید، شیطنت

ر کنند،می جنایت زنند،می  است؛ زنده ملتک ی ایران، ملت. کنندمی استکبار کنند،می تکب 
 حکومتی چنین و دولت چنین مقابل در هم ایران ملت. نکنید مقایسه دیگر ایهملت با را او

 و زنادنمای حرف او با کند،می قطع را رابطه کند،می اعتناییبی کند،می مقاومت ایستد،می
خاذ او باطل مواضع برخالف را خود مواضع جهانی، هایصحنه در  .کندمی ات 

 حکومات حاامی   بزرگتارین امروز امریکا. امریکاست جهانی مواضع دیگر، جهتک ی
 سیاسای هایمجموعه و هادولت بدترین صهیونیستی، حکومت. است صهیونیستی غاصب

 دنیا در را چیزی چنین شما. است کرده بیرون خودش مملکت از را ملتک ی چون دنیاست؛
ک یا ا،ر شاهرک یا را، فامیلک ی را، خانوادهک ی آخر، دارید؟ سراغ تاریخ در دارید؟ سراغ

 از را ملاتک یا بیاید کسی است؛ مطلبک ی کنند، بیرون خودش مملکت از را آدم میلیون
 و ضاعف نهایات در هساتند، کشاور داخال در که هم را هاییآن کند، بیرون خودش کشور
ت  حکومات! است عجیبی واقعاً  چیز کند، حکومتها آن بر خودش و دهد قرار فشار و شد 

 .کنندمی رفتار قساوت نهایت با ملت با هم دبع! تر؟زشت و بدتر این از
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 اماروز هست هم درستی بسیار حرف که شد گفته مصاحبه همان در که دولتی تروریسم
 هااصهیونیسات باه هام خیلای حارف، ایان. است صهیونیستی غاصب حکومت مظهرش
 باا دیدید! کنندمی چه مردمشان با دیدید شما. است درستی کاماًل  حرف   این! است برخورده

 لبناان روساتاهای باه هلیکاوپتر با! کنندمی چه لبنان مردم با دیدید! کنندمی چه هایفلسطین
 هست؟ دنیا در چیزی چنین دیگر کجا! برندمی و دزدندمی هایشانخانه از را هاآدم و آیندمی

ی و بزرگترین هاامریکایی  نیسات؟ بازرگ جارم، این. هستند هاصهیونیست حامی ترینجد 
 من بگوید ایران ملت مثل طلبیحق ملت اینکه برای نیست بس این نیست؟ کافی جرم، این

 باه ایاران ملت کنم؟می محکوم را شما رفتار من کنم،می رد را شما من ندارم، کاری شما با
 .گویدمی را همین امریکا

 امریکافایده بودن مذاکره با . بى4-7

 چیزهاای از اماروز. نادارد ایفایاده هیچ ایران ملت حال به امریکا، دولت با مذاکره و رابطه
لۀ هفتا در کاه طوریهمان امریکایی تبلیغات و امریکایی هایدست که است این جالب  او 

 و حال راه دارد؛ مشاکالتی ایران ملت که کنندمی شایع گونهاین دنیا در کردم عرض ماه این
! کاردم بااور مان و گفتی تو! کند کرهمذا امریکا با بیاید که است این هم مشکالت این کلید

 عارض بعاد کاه دارد ضاررهایی البته. ندارد ایران ملت برای ذکری قابلۀ فاید هیچ مذاکره،
 .ندارد فایده اصاًل  اما کنم؛می

 و «داماتو» قانون و اقتصادیۀ محاصر کردیم، مذاکره امریکا با ما اگر کند خیال که کسی
اًل . است دهکر اشتباه رفت، خواهد بین از...   از بعاد ایاران، باا امریکا رفتارهای از هرکدام او 

تی لی بار مگر. است شده شکست به محکوم مد   رفتاار ماا باا طاورایان هااایان که است او 
لی بار مگر کنند؟می لی بار مگر کنند؟می تهدید که است او   اقتصاادیۀ محاصار که است او 
لی بار مگر کنند؟می  کاه گوینادمی کشور آن و کشور این به و افتندمی راه هااین که است او 

ل باار نبندیاد؟ را قارارداد فالن یا نکنید، را معامله فالن ایران با شما  همیشاه نیسات؛ کاه او 
ۀ هم ایم؛آورده دست به که هاییپیشرفتۀ هم سال، نوزده هجده، این در ما. اندکرده طوراین
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 کاه باوده حاالی هماان در اناد،کارده سال چند این در ما هایدولت که ایبرجسته کارهای
 !امریکاست؟ خواست به مگر. است خواستهنمی امریکا
 را ماا گاز شرکت با خودشان شرکت قرارداد ،«داماتو» قانون مناسبت به گذشته، سال در
ۀ معامل ایران با بیشتر، مبلغ فالن از ندارد حق شرکتی هیچ که گذراندند قانونی. کردند ابطال
اًل . کند نفتی لاین در و ناراحتیم ما که داد پیغام ما مسئوالن به شرکت همان او   کاه فرصاتی او 

 کاه هستند هاییشرکت همین امریکا مشکالت از یکی اآلن! بندیممی را قرارداد باز بتوانیم،
. کنناد گاذاریسارمایه فاارس خلای  در ماا باه مرباوط نفتای کارهاای در بیایند توانندنمی

ت به امریکا تینف هایشرکت ک یا تقریباً  به مربوط نیست؛ هم حاال به مربوط. ناراحتند شد 
 کردناد؛ درسات قطعنامه کردند، درست اجتماع آوردند، فشار دولت روی. است اخیر سال

. کناد تضعیف را «داماتو» امریکایی قانون آن زیادی حدود تا است توانسته تالشها همان لذا
 .ددارن احتیاج بیشترها آن پس،

د به ثانیاً   ماا گااز شرکت با را خود قرارداد گذشته سال در امریکایی شرکت آن اینکه مجر 
. شاد قارارداد انعقااد داوطلاب و آماد فرانساوی شارکتک یا کوتااهیۀ فاصل به کرد، فسخ

 فرانساه، دولات! ببندیاد؟ قارارداد خواهیدمی چرا که کردن جنجال به کردند بنا هاامریکایی
 امریکاا و شود بسته ایران با قرارداد این باید که گفتند و ایستادند اروپاۀ جامعۀ هم بعداً  بلکه
 ملات مشکالت حاال که نیست طوراین. کند سبز قضیه این در را خودش حرف بتواند نباید
ی مشکل بتواند امریکا و باشد امریکا دست به ایران  کنند،می تالش البته. کند درست ایجد 

 .نیست کهها آن دست کارها اما کنندنمی اینکه نه کنندمی را خودشان خباثت
 نباشد رابطه اگر که باشد؛ داشته ایفایده ما کشور برای رابطه که نیست طوراین بنابراین،

 شاد، انجاام رابطاه و ماذاکره این اگر و آمد خواهد وجود به مشکالت این نباشد، مذاکره یا
 و است باز دستش چنانآن مشکالت ایجاد برای اامریک نه. نه رفت؛ خواهد بین از مشکالت

 هااایان از کادامهایچ. دارد مشاکالت رفع برای ایگریمعجزه چنین این مذاکره و رابطه نه
 و اقتادار باه بساته اسات، حکوماتک یاۀ ُعرضا باه بسته است، ملت توان به بسته نیست؛

ت  مصاالح برطباق و اراده برطباق و بایساتیم امریکاا مقابال در بتوانیم که ماست خواهیعز 
 .کنیم اقدام کشورمان
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 را دولتای خاود مقابال در امریکاا دولات وقتای که گیردمی انجام حالی در تبلیغات این
 جناگ حاال در روزک یا ماا. دهد انجام آن با کاری نتوانست بود، جنگ حال در که داشت
. بود ضعیف بسیار حکومتی امکانات، لحاظ از ما حکومت که بود اوقاتی آن، از قبل. بودیم

 اماروز. کنناد وارد اساسای ضارر نتوانستند روز آن. دهند انجام کاری ما با نتوانستند روز آن
ه بحمد  کشاورک یا عناوان به جهانی سطح در و است مقتدر و عزیز دولتی ایران، دولت الل 
 ضوعک ی عنوان به جهانی، هایکنفرانس از بسیاری در ... است؛ شده شناخته عزیز و مقتدر
 امروز. قائلند احترام برایش هاملت قائلند، احترام برایش هادولت است؛ شده شناخته محترم

 ساال نوزده این در که وضعی همین با اگر که کنیم خیال چرا بترسیم؟ چرا بترسیم؟ چه از ما
 شد؟ خواهد چنان و چنین دهیم، ادامه داشتیم،

 امریکا. وضع کشورهای مذاکره کننده با 4-8

 کنادمای مجاازات راها آن خودشانۀ خارج وزارت اصطالح به امریکا امروز که هاییتدول
 ماذاکره مگر ندارند؟ رابطه امریکا با مگر رفاه حزب حکومت زمانۀ ترکی روسیه، چین، مثل
 و سیاسای هاایزمیناه در کناد،می خشن برخورد هاآن با امریکا که کسانیۀ هم کنند؟نمی

 از مانع امریکا، با مذاکره یا امریکا با رابطه که نیست طوراین. دارند طهراب امریکا با اقتصادی
 هایسفارت امریکاست، در هایشانسفارت که هستند کشورهایی اآلن. شود امریکا دشمنی
الیت و است باز هاآن هایپایتخت در نیز امریکا  و کنساولی و سیاسای لحاظ از کند؛می فع 

 معرفای دنیاا هایتروریست لیست جزو را هاآن امریکا اما ارند؛د ارتباط یکدیگر با هم غیره
 وزارت در ماا برادران که است خوب. بیاورم را کشورها آن اسم خواهمنمی حاال من! کندمی

 .کنند تبیین و بگویند مردم به را هااین دیگر، جاهای و خارجه
 امریکا، سوی از دیگر شد، رهمذاک یا شد، برقرار رابطه امریکا با اگر حاال که نکنید خیال

 از بسایاری. ناه شاد؛ نخواهاد گفتاه اسالمی جمهوری به هم گل از ترکنازك حرف اندکی
اهرعلی روابطشان هم خیلی دارند، هم رابطه امریکا با کشورها  و خوب جهانی سطح در الظ 
بانه و صمیمی  را خاودشۀ ضارب باشاد، الزم کاه هرجاایی امریکاا حاالدرعاین است؛ مؤد 
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 و مساتکبر آدم. مساتکبرند هااامریکایی !کندمی تحریم کند،می اقتصادیۀ محاصر زند؛می
 .است خودش حرف کردن سبز دنبال مستکبر، دولت

 امریکا. افول قدرت 4-8

ت آن امروز امریکا. دارد احتیاج امریکا . نادارد هام را قبال ساال پانزده سال، ده قدرت و قو 
ی احترام با دیگر، جاهای و اروپا در امریکا دولت حرف که بود روزی  باا آن باا و شدمی تلق 
 و دیپلماسای لحااظ از هااامریکاایی اماروز. نیسات هم طورآن امروز شد؛می رفتار احترام

 حااال در خواهناادمای. نیسااتند قادرت موضااع در ضااعفند؛ موضاع در خااارجی، سیاسات
 !ببرند کار به یرانا ملت مقابل در و ما علیه را ابرقدرتی هیبت همان ضعفشان،

 امریکا. مضر بودن مذاکره با 4-8

 که است این ضرر اولین. است مضر   جهانی نهضت برای و ایران ملت برای مذاکره، و رابطه
ۀ هما از اسالمی جمهوری که کرد خواهند تفهیم طوراین میدان، این در ورود با هاامریکایی

س دفاع و جنگ دوران و امام دوران هایحرف  گذشته و کرده نظرصرف انقالب دوران و مقد 
لین. است عا هاامریکایی که چیزی او  لین. است این کنند،می اد   شاایع دنیاا در کاه مطلبی او 

 چیازهایچ هناوز کمااینکاه گرفات؛ پایان و شد تمام اسالمی انقالب که است این کنند،می
 !کنندمی زمزمه را هاحرف همین نشده،

 کاه آفریقاایی هاایدولات از یکی رئیس که دیدم تلکسی این، از قبل روز سه دو، همین
 مصااحبه بود رانده زبان بر دولت آن علیه را حرفی ما مسئوالن از یکی این، از قبل روز چند
تی ایران بله، که است گفته و کرده عا مد   حااال اماا اسات؛ مخاالف امریکاا باا که کردمی اد 

مات  نشاده، چیزهیچ هنوز! بدهد دوستی دست امریکا با ندبتوا اینکه برای کندمی جور مقد 
 و اساالمی جمهاوری علیه و ایران ملت علیه شایعات و تبلیغات دنیا، در! گویندمی طوراین

 در را انقاالب آباروی هاااین. برگشتند انقالب از هااین که کرد خواهد ُپر را فضا دولت علیه
د را هادل برد، خواهد مستضعفان پیش در دنیا  را اساالمی جهاانی نهضات کرد، خواهد مرد 

 .گرفت خواهد او دست از را ایران ملت استقالل کرد، خواهد افول دچار
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 دوران اواساط از یعنای سال پنجاه و صد از بیش تقریباً  طوالنی دوران طول در ملت این
ین  خاارجی هایقدرت بار زیر و هاقدرت چتر زیر همیشه انقالب روز تا قاجار شاه ناصرالد 

 هرچاه بودناد، ملعاون بودناد، ظاالم بودناد، بد بودند، مستبد اگر قبلی سالطین حاال. بود
ت اقالَّ  بودند،  از. نبودناد هاابیگاناه بار زیر و کردندمی حفظ را ایران ملت و ایران کشور عز 
ین ناصر دوران اواخر و اواسط  در هاایخاارج یهادخالت و هایخارج نفوذ قاجار، شاه الد 

ب و شد شروع ایران امور  دسات باه یکساره ایاران و رسید پهلوی دوران به تا گردید زیاد مرت 
 . افتاد هایخارج

 بردناد، را خان رضا که بعد. بود هاانگلیسی مشت در او آوردند؛ هاانگلیسی را رضاخان
د  هم لیسا چند از بعد. بود هاانگلیسی مشت در کاماًل  هم او آوردند؛ خودشان را رضا محم 

 دست در ایران ملت سرنوشت و ایران کشور. شدند میدان وارد امکانات و پول با هاامریکایی
ت این توانست ایران ملت. بود هایخارج  در را خاودش باه جسارت این و اهانت این و خف 

 .دهد جواب انقالب
 و وابساتگان و فروشاانوطان دهاان باه کاه باود مشاتی اساالمی، انقالب ابعاد از یکی
 در ایران ملت خشم انقالب، واقع، در. شد زده خارجی دشمنان و اجانب مزدور هایدستگاه

 ایان آنکاه از بعاد حال. داد مردم این به را استقالل انقالب،. است بوده خارجی نفوذ مقابل
عیان اسات، شاده ریخته استقالل این راه در خون همه عیان کشاور، ایان بار آقاایی ماد   ماد 

 برگردناد دانستندمی کشور اینک مال را خودشان که هاامریکایی یعنی ورکش این بر مالکیت
 و گونااگون هایدستگاه در نفوذ و کارها در دخالت و فرمایشخرده و بیایند کشور این داخل
 انجاام چیازی چناین که داد خواهد اجازه ایران ملت مگر! کنند انقالب دشمنان کردن جمع

 اسات برداشاته دست خود شوکت از و عظمت از امام، از ،انقالب از ایران ملت مگر گیرد؟
 شود؟ باز مملکت این در پایشان باز هاامریکایی دهد اجازه که

 امریکانيازی ایران اسالمى به ارتباط با . بى4-3

 امریکاا ملات ماا طارف. ناداریم بحثی امریکا ملت با امریکاست؛ دولت لۀمسئ ما، لۀمسئ
 مرباوط دارد؛ هاییبدی دارد، هاییخوبی دیگر، هایملتۀ یبق مثل هم امریکا ملت نیست؛
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 دشامن امریکاا رریام و امریکاست، رریم و امریکا دولت لۀمسئ مسئله،. است خودشان به
 اندکرده تصریح را این و است، ایران ملت دشمن و انقالب دشمن و اسالمی جمهوری نظام

 بااطن لایکن آورند؛ زبان بر را این که ندداننمی خودشان مصلحت البته. اندگفته هم بارها و
ت باا ناد،ادشامن شاما اسالم با ند،ادشمن شما استقالل با که است همین قضیه  شاما عاز 

 تاالش هام خیلای ناد؛ادشامن هایشانخواهی زیاده مقابل در شما ایستادگی با ند،ادشمن
 .ببرند بین از را هااین بلکه بتوانند که کنندمی

 شاما بمانیاد، شما که است این الهی قانون. هاستآن خواست عکس ،الهی قانون البته
ه شاء إن شوید؛ پیروز شما شوید، قوی ۀ رابط به احتیاجی هیچ ما و شد خواهید هم پیروز الل 

 میال رغمعلی و نداریم هااین باۀ رابط به و مذاکره به احتیاجی نداریم ... هیچ هاامریکایی با
ه شاء إن ام ملت ایران، ملت دشمنان ی مدارج الل   خواهاد بیشتر روز به روز را پیشرفت و ترق 

 .پیمود
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 . عقالنيت1-1

 . عقالنيت؛ حاکم بر تمام ارکان نظام1-1-1
، نظاامی اسات عقالنای اسات هاا؛ نظاامیظام جمهوری اسالمی نظامی است بر این پایهن

ین حاکم باشاد؛ اماا عقالنیات باه ام ارکان این نظام از باال تا پایدانشی. عقالنیت باید بر تم
معنای تسلیم نیست؛ عقالنیت به معنای هزیمت نیست؛ عقالنیات بارای پایش رفاتن و در 

 هاست.تر شدن در رسیدن به این آرمانای هرچه موفقبر هاییجهت یافتن راه

 . عقل؛ معيار و مالک در جامعه1-1-2
، با ای باشد از جامعۀ اسالمی پیامبر مکرمایم نمونهدر جامعۀ اسالمی، امروز که خواسته

 باشد.ک معیار باشد، مال های ما ... در این جامعه هم باید عقلهمۀ ضعف

 حکيمانه؛ براى حفظ دستاوردهاى مردم. حرکت عاقالنه و 1-1-3
و  ، خردمندانهعاقالنه مسئولین جمهوری اسالمی، وظیفه دارند با حرکت خصوصهبملت و 

حکیمانااه، مااانع شااوند کااه دسااتاوردهای مااردم ایااران، خاادای ناااکرده از بااین باارود. چااه 
ل حکومات مثاا  وسیلۀ انقالب به این ملات داده شاده اساتدستاوردهایی که مستقیمًا به

و چاه ا  جمهاور مردمای، نماینادگان مردمای و از ایان قبیالمردمی، دولت مردمی، رئیس
مثال ا  دستاوردهایی که متعلق به انقالب است، اما غیر مستقیم به این ملت داده شده است

وسیلۀ عناصار انقالبای، در حرکات سازندگی؛ که همه، کار انقالب و هنر انقالب است و به
. دساتاوردهایی چناین را ملات ایاران و ا  ی مختلف انجاام گرفتاه اساتهادولت و بخش

 ند.مسئولین، باید خردمندانه و حکیمانه حفظ کن

 . تدبير1-1

 هاى گوناگونها و روش. برآورد درست از توان موجود با تاکتيک1-2-1
به روشانی توان میا  مظهر و نماد کامل آن بود که اماما  اسالمی انقالب آنچه که در منش

وقات از آن سخن گفت، عبارت است از شجاعت  همراه با تدبیر. در انقالب اساالمی هایچ
های جمهوری اسالمی از در برنامها  بسته تیر به تاریکی انداختن وجود ندارد و نداشتهچشم
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و امروز هم نیسات و در آیناده هام باه توفیاق الهای ا  اول تا حاال، چنین چیزی نبوده است
ود. اینکه چشممان را ببندیم و شمشیر را دور سرمان بگردانیم، نداریم. با چشم باز نخواهد ب

رانه؛ منتها با دلیری، با برآورد درست از توانی که خادای متعاال در جسام یا ملات ک و مدب 
 کنیم.های گوناگون، و به اقتضاء حرکت میها و روشکمؤمن و عازم قرار داده و با تاکتی

 تدبير در تصميم و عمل . خردگرايى و1-2-2
، این جزو مسائلی است که حتمًا باه «گیری و عملدر تصمیم و تدبیر و حکمت خردگرایی»

 ها و عملمان به آن احتیاج داریم.گیریمان در تصمیمآن احتیاج دارید؛ همه

 دور از روزمّرگى. هندسۀ تدبير به1-2-3
باشند، با حکمت  با تدبیری هاید ... انسانگیرند، بایکسانی که در رأس قوۀ اجرائی قرار می
؛ در ادارۀ کشاور هام «عزت و حکمات و مصالحت»باشند. ما در سیاست خارجی گفتیم 

جاور اسات؛ جور است، در اقتصاد هم همینجور است، در مسائل داخلی هم همینهمین
هندساۀ صاحیح ک جانباه، باا یاباید با برنامه، با حکمت، با تدبیر، با نگاه بلندمدت و همه

 کارها را مشاهده کنند، نگاه کنند، وارد میدان شوند.
ه فکر کردن در مسائل اقتصادی، مضر است؛ تغییر سیاست طاور های اقتصادی بهروزمر 

کاردن بار نظارات  تکیاها  خصاوص در اقتصاادهاا، باهدر هماۀ بخشا  دائم، مضر است
دهای تحمیلای شارق و یقی  اقتصاهای تزرغیرکارشناسی، مضر است؛ اعتماد کردن به شیوه

 غرب، مضر است.

 . منطقى1-7

 . حرکت منطقى، معقول و منطبق با واقعيت1-3-1
های متمادی هماواره حمایات کاردم؛ ها و از رؤسای جمهور در طول این سالمن از دولت

ها توضیح هم خواستم. تکیه این بوده اسات توصیه هم کردم، در موارد متعدد و زیادی از آن
آفرینی نکنند، مردم را دچار برای مردم هزینه درست نکنند، مشکل درست نکنند، دغدغه که

منطق هم بی سبزهای مبنا هم ندهند، در  باغتشویش و نگرانی نکنند؛ البته وعدۀ بیخود و بی
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باز نکنند؛ منطقی، معقول، منطبق با واقعیت و با توکل به خدای متعال حرکت را پیش ببرند؛ 
ه در آینده هم باید همینشاءان  جور باشد.اللَّ

 . اساس منطقِى قانونى در کارها1-3-2
مادیر ایان اسات کاه ک پذیری باید در مدیران وجود داشته باشد. هنر یصداقت و مسئولیت

پایۀ منطقی، کار را انجام دهید و مسئولیتش را هم ک پذیری داشته باشد. بر مبنای یمسئولیت
ید این کار را کردم، مسئولیتش هم باا مان اسات. از مسائولیت نبایاد به گردن بگیرید؛ بگوی

هراس داشت. آن چیزی که پیش خدای متعال و پیش مسئوالن ارشد نظام و پیش مردم عاذر 
اسااس منطقای شود، همین است که انسان بگوید مان ایان اقادام را براینواقعی شمرده می

هام قاانون اسات. ک د داشته باشد، که ماالاساس  منطقی  قانونی وجوک ام. پس باید یکرده
 بنابراین هیچ مشکلی نباید وجود داشته باشد.

 . تسليم نشدن در برابر حرف و عمل غيرمنطقى دشمنان1-3-3
ای هسااتند؛ حرفشااان غیرمنطقاای اساات، عملشااان مریکااا مااردم غیرمنطقاایدولتمااردان ا

هاا و کاار غیرمنطقای آنغیرمنطقی است، زورگویانه است؛ توقع دارناد دیگاران در مقابال 
شدنی نیست. ها تسلیم شوند؛ ... اما ملت ایران و نظام جمهوری اسالمی تسلیمزورگویی آن

دارد، تواناائی دارد، اقتادار دارد؛ لاذا در مقابال  دارد، منطاق نظام جمهوری اسالمی حرف
 شود.حرف غیرمنطقی و کار غیرمنطقی تسلیم نمی

 . علم1-8

 د ملى و اوج گرفتن در محيط عام بشريت. علم وسيلۀ رش1-4-1
های خاودش را بااال کنم ... که جامعه، بدون علم نخواهد توانست آرمانمن بارها تکرار می

بیاورد. مثل این است که انسان حرف حقی داشته باشد؛ اما اصااًل زباان گفتانش را نداشاته 
هاا، آن نیاد آن آرماانشود که شاما بتواطوری است. علم موجب میباشد. نداشتن علم این

اهداف و آن خط روشن و جادۀ روشن  صراط مستقیمی را که در دست و اختیاار شماسات، 
مطرح کنید و کسان بیشتری را از بشریت، باه آن هادایت کنیاد. علام نداشاته باشاید، ایان 
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 ، انسانی و اوج گارفتن در، بشریکه وسیلۀ رشد ملیا  پذیر نخواهد بود. بنابراین علمامکان
 جزو  چیزهای الزم است و باید به این اهتمام داشته باشید.ا  محیط عام بشریت است

 . علم، مالک مسئوالن1-4-2
این برای اولین باار در طاول قارون متماادی اسات کاه باه برکات انقاالب در ایان کشاور، 

، ، تقاوا، عادالتهاا، علاممسائوالن حکومتک آیناد کاه ماالهایی سر کاار مایحکومت
اناد؛ اهال اناد؛ بارای ماردم و در خادمت مردماسات. باا مردم ی و گزینش مردمدوستمردم

سوءاستفاده، دزدی و سرسپردگی به دشمن نیستند. ایان حقاایق در تااریخ طاوالنی ایاران، 
 ها را اسالم و انقالب به این ملت داد.ها سابقه نداشته است. اینقرن

 ريزى و استمرار. نگاه علمى، برنامه1-4-3
ای است و که مسائل اساسیا  که ما به مسئوالن محترم کشور در زمینۀ مسائل اقتصادیآنچه 

کنایم، ایان اسات کاه در سفارش مایا  اقتصاد متمرکز شده استۀ دشمن هم بر روی مسئل
 عنصر را مورد توجه قرار دهند:  سه اقتصاد، این پیشرفت
 علمی به مسائل نگااه کارد. ثانیااً گاه در امر اقتصاد، مثل همۀ مسائل دیگر، باید با ن اواًل 

زدگی نباشاد، هام در آن کنادی و ریزی مدبرانه الزم است، که هام در آن شاتاببرنامهک ی
 س اقتصاد هم اینجور است. ثالثاً کوتاهی نباشد. در همۀ امور اینجور است، در مسائل حسا

ه مسئوالن این ها الزم است. اگر انثبات و استمرار سیاست سه عنصر را در پیشارفت شاءالل 
اقتصادی کشور در نظر بگیرند، ... به توفیق الهی، به حول و قوۀ الهی، دشمنان ما همچناان 

های دیگر نتوانستند کاری بکنند، در مقابلۀ اقتصاادی باا ایان ملات هام هایچ که در بخش
 توانند بکنند.غلطی نمی

 . هوشياری1-8

 دستان. بيدار و هوشيار نسبت به خود و زير1-5-1
ماا  منتهایی کاه عارض کاردم، از ساویما در داخل چه مسئولیتی داریم که آن ویرانگری بی

های اجرایی منظور من فقاط نتراود؟ هرکدام از ما مسئولیتی داریم. برادران شاغل در دستگاه



 4مصباح  /     111

هایی که اجرا دارند؛ یعنای قاوۀ مجریاه، قاوۀ قضاائیه، نیروهاای قوۀ مجریه نیست؛ دستگاه
هاست باید سر ُپسات خودشاان، بیادار و کاًل کسانی که اجرای کاری به عهدۀ آنمسلح، و 

ْمقَ ق»گاویم؛ هوشیار و دارای احساس مسئولیت باشند. فقط خودتان را هام نمای َادك  ْنف 
َ
دوسقأ ا 

ْمق ْهِليك 
َ
هایتاان. خودتاان را هام نگاه داریاد، زیار هم خودتان، هم زیردست 1(4)تحریم:  «أ

 ه دارید.هایتان را هم نگدست

 . هوشيارى در گرايش به دشمن غدار1-5-2
ل بار دوش مسائوالن و دولتماردان و  آنچه که امروز بر دوش همۀ مردم اسات و در درجاۀ او 
نمایندگان مجلس و علما و خطبا و مسئوالن بلندپایۀ دولتی این است که تشاخیص دهناد و 

ترین ترین و وحشید با سرسختکه در آغاز  والدت خوبدانند که این نظام اسالمی، همچنان
 روست.دشمنان مواجه بود، در ادامۀ کار خود هم با همان دشمنان روبه

ه، چه نمایندگان مجلس هایچ ۀ قضائی  گوناه حارف و از مسئوالن کشور چه دولت، چه قو 
ار را نشان دهد؛ هشیار باشند. مبادا مسئولی دشمن   این به عملی صادر نشود که گرایش  ،غد 

ۀ  چه نه، چه در قاو  ۀ مقن  مسئول فرهنگی، چه مسئول اقتصادی، چه مسئول سیاسی، چه در قو 
ه ۀ قضائی  ه، چه در قو  ای کند و عملی انجام دهاد کاه باه نفاع گیریحرفی بزند، موضع مجری 

 دشمن تمام شود. دشمن بیدار است؛ شما هم باید بیدار باشید.

 . هوشيارى و شناخت دوست و دشمن1-5-3
الزم است.  و دشمن دوست وز بیشتر از همه چیز برای ما هوشیاری الزم است، شناختامر

مبادا دوست را با دشمن اشتباه کنید؛ مبادا دوست و دشمن را مخلوط کنید؛ مبادا رفتاری که 
هاسات. ... مباادا با دشمن باید داشت، با دوست انجام بدهید. این، خطاب به هماۀ جنااح

جای دشمن بگیاریم و از آن خطا بهک خاطر یشتباه بکنیم. دوست را بهدشمن را با دوست ا
ای هم دشمن خونی و معاند را دوست فرض کنند، به حرف او گاوش کنناد، عدهک طرف ی

 توجه بدهند.

                                                           

 .4 ۀ(، آی44. تحریم )1
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 ها و شرایط )فرد و محيط(. شناخت موقعيت1-8

 . ارزيابى صحيح از توان اجرايى خود و نياز اجرايى کشور1-6-1
ی دارد، بیایاد کند تواناایو هر کسی که احساس می ردیم سالئق مختلف ]است[ما عرض ک

شاوند، اشاتباه نکنناد؛ بدانناد ؛ ... اما در محاسبه، آن کسانی که داوطلاب مایوسط میدان
قدرت اجرائای دارد، ک مدیریت اجرائی کشور یعنی چه. نه در ارزیابی  نیازی که کشور به ی

توان  خودشان اشتباه کنند. اگار چنانچاه ارزیاابی درساتی انجاام اشتباه کنند، نه در ارزیابی 
 کند.کند، انتخاب میدادند، بیایند توی میدان؛ ملت هم نگاه می

 . عمل بهنگام و به اندازه1-6-2
ای از ایان عرصاۀ ها در هر نقطهآنچه که برای همۀ ما، برای همۀ بسیجیان عزیز، برای جوان

عنوان شاخص مطرح باشد، عباارت اسات از ایان ساه اید بهعظیم که مشغول کار هستند، ب
و به اندازه. این سه عنصر را همیشه با یکادیگر تاوأم  بهنگام عنصر: بصیرت، اخالص، عمل

گاناه بایاد بارای ماا شااخص باشاد؛ بصایرت، کنید و در نظر داشته باشید. این عناصر ساه
 و به اندازه. بهنگام اخالص، عمل

هاا را بایاد شاناخت. اگار چنانچاه ل بهنگام و به اندازه است. لحظه... عنصر سوم، عم
شناس نباشد، نداند کدام کار را در کجا باید انجام داد، ممکان اسات خطاهاای انسان وقت

 بزرگی از انسان سر بزند.

 وقت و درست در مسائل منطقه. حضور به1-6-3
انی از انقاالب و از افکاار صفحۀ نمایک . مجلس یکشور و جهان در فضای حضور سیاسی

ی آید، قضایایهای کالن کشور است. قضایایی در منطقه پیش میسیاست عمومی مردم و از
بینیاد در منطقاه آید؛ مجلس باید مواضعش را روشن بیان کند. ... امروز میدر دنیا پیش می

ۀ مهم نفت، غوغاست. ... این منطقه، قلب دنیاست؛ منطقۀ مهم اتصال سه قاره با هم، منطق
 ب با وجود حکومت صهیونیستی.منطقۀ مهم سیاست استعماری غر

نیسات کاه اینجا منطقۀ عجیبی است. قضایای این منطقه، قضاایای دنیاسات. اینجاور 
م حاال در فالن گوشۀ دنیا چهار تا کشور مثاًل مشکلی داشته باشند، شبیه آن باشد؛ نه، بگویی
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افتاد؛ موضاع ماا در ماورد ایان ی دارد اتفاق مییایقلب دنیاست. خب، در اینجا قضا اینجا
 ها مسائل مهمی است.ایا چیست؟ اینقض

زنده بودن مجلس این است که در این قضایا حضور داشته باشید، حرف داشاته باشاید. 
ایان ک تاک تواناد اثرگاذاری کناد در تایاین حرف، اثرگذار است. امروز موضاع شاما ما

ند؛ همین کشورهای منطقه. اگار ماا درسات فکار کنایم، اکه االن مورد نظر من هاییکشور
ها را ادا کنیم، این درست جمالت و کلمات را انتخاب کنیم و در وقت مناسب و بهنگام این

هایی که امروز از دو طرف در منطقه وجود دارد؛ چاه از گذارد روی این حرکتیاصاًل اثر م
اناد. بناابراین زناده کاه طارف حقطرف دستگاه شیطان و مهاجم غربی، چه از طرف مردم 

وقات، بهنگاام و درسات قاانون همجلس زنده مجلسی اسات کاه باک هاست. یبودن، این
کند؛ در مساائل کشاور، در مساائل منطقاه حضاور دارناد و باه کاار یگذارد؛ نظارت میم

 اند.پرداخته
 



 
 
 
 
 

 گفتار دوم:

 (2هاى مديريتى )مهارت
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 . پرتالش و زحمتکش1-1

 . تالش؛ معيار دستاوردها و کمک الهى2-1-1
های علمی و تکنولوریکی یا سایادت سیاسای و هایی پیشرفتکنید که ملتاگر مشاهده می

 تاالش اناد، هرچاه هسات، تاابعاند و عزتی پیدا کردهاند، ثروتمند شدهاقتصادی پیدا کرده
قسْلَعق» . این یکی از اصول اسالمی است کهاست يل  َِ قِلَادْنقَتْنقكاَنقي  قِفيَهاقَتداقَنشداء  ْلَناقَله  قَعج  َِ اِجَل
ق يل  َِ

که دنباال خواهناد. آن کساانیاین مربوط به کسانی است که دنیا را می 1؛(13)اسراء:  «ن 
ها هستند و دنیای ارزشی را که همان آخرت است، و آخرت الهی را که هماان ثاواب ارزش

َ سَدقسآل»طوراند؛ ها هم همینخواهند، آنالهی است، می
َ
َ قَ قَعدَعىَ قَتْنقأ ََ دَوققِخد َلَهداقَعدْعَيَهاقَ قه 

و س ق ْمقَتْشك  ه   لِئَكقَكاَنقَعْعي 
 
قَفأ ِتن  ْْ َ ِءق»فرماید: بعد می 2.(13)اسراء:  «ت   ْ َ ِءقَ قَهد  ْ ِاِلقَهد قن  اًّ  «ك 
ر همان ها را. هرکس که تالش کرد، دها را و آنکنیم؛ اینمیک ما همه را کم 3؛(74)اسراء: 

 کند.میک راهی که تالش کرده است، خدا به او کم
دساات آوردن دستاوردهاساات. حفااظ دسااتاوردها هاام تااالش، معیااار و میاازان باارای به

 شود. تاریخ در مقابل ماست.تالش نمیطور است؛ یعنی بیهمین

 . آمادگى براى کار و عمل2-1-2
ل وجود دارد در مسئول عمده بخش به اعتقاد بنده، سه ؛ سه آمادگی و احساس مسائولیت: او 

انگاری و کار را باه دسات حالی و سهلاینکه، برای نفس  کار و عمل آماده باشد. تنبلی و بی
لین بالیی است که ممکن است یا مادیر را از صاالحیت ک حوادث و قضا و قدر سپردن، او 

ی بودن در کار، آرام نداشتن برای کار، ا حساس مسئولیت بارای کافی و الزم ساقط کند. جد 
ای که بر عهده گرفته، بسیار مهم است. به همین جهت هم هسات اصل اقدام و کار و وظیفه

کند که کفایت الزم بارای ایان های کشور احساس میکه اگر کسی واقعًا در بخشی از بخش

                                                           

 «دهیم.[ از آن می[ زودگذر است، به زودی هر که را خواهیم ]نصیبیهر کس خواهان ]دنیای. »1
ها مورد اند که تالش آنو هر کس خواهان آخرت است و نهایت کوشش را برای آن بکند و مؤمن باشد، آنان. »2

 «شناسی واقع خواهد شد.حق
 «بخشیم.هر دو ]دسته:[ اینان و آنان را از عطای پروردگارت مدد می. »3
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کار را ندارد، معلوم نیست که پذیرش آن کار، مشروع باشد. چون قبول این کاار، باه معناای 
د کند و بپذیرد که این کار را به انجام برساند. این، بدون کفایات و لیاقات،  این است که تعه 

ل در باب مدیر و مسئول است.امکان  پذیر نیست. این، آن نکتۀ او 

 . مسئوليت يعنى مسابقه براى خدمت و زحمتکشى2-1-3
ت در منطق اسالمی، قدرت و فقط برای خادمت نامی و امکانات، فقط و آبرو و خوش و عز 

س اساالمی و رسایدن باه  به مردم و حرکت دادن خود و جامعاه و کشاور در راه نظاام مقاد 
ساند، مساابقه بارای خادمت و ها نیازمناد آنهای بلندی است که انساانآرمان اناد. ایان م 

عی را کاه زحمت کشی است. هرکس که آماده است تا بیش از دیگران زحمات بکشاد و تاوق 
ای دیگر از مقام و موقعیت خود دارند، نداشته باشد، داخل این میدان شود. مسئوالن کشوره

ر کنند که رسیدن به ریاست یا فالن مقام  همچنان کاه در دنیاا معماول و  انباید کسانی تصو 
 های فراوان همراه باشد.باید با برخورداری ا رای  است

 . با نشاط و قوی1-1

 . نشاط خوب، قوى و جوانانه2-2-1
دانید. خوشبختانه کشور ما کشور جوانی است؛ لذا چهارۀ جاوان کشاور معیارها را می شما

و جوانانه در کل  دستگاه اجرایی وجود داشته باشد.  و قوی نشاط خوبک کند که یاقتضا می
دار عادالت و دار دیان و طارفدار انقاالب و طارفنگاه کنید ببینید واقعًا چه کسای طارف

گیاری و نشااط الزم را ین فقیر و غنی است؛ چه کسی کفایت و دنبالدار عدم تبعیض بطرف
 دارد؛ چنین کسی را پیدا کنید.

 . نشاط و شور و انگيزۀ کار براى ملت2-2-2
این ملت، تشنۀ کار است؛ کار. کار  نکرده زیاد هست؛ میدان هام بارای کاار در کشاور ماا 

آن هسااتند، ایاان اساات کااه نهایاات اساات. آنچااه مااردم بااه آن عالقااه دارنااد و عاشااق باای
هاای ترین انگیزۀ او کار برای این ملت باشد و در زمیناهجمهوری سرکار بیاید که مهمرئیس
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ها کار کناد و اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی، علمی، اخالقی، سیاست خارجی و سایر زمینه
 پذیر است.کار داشته باشد؛ این هم با ایمان امکانۀ نشاط و شور و انگیز

 . ايمان در کنار نشاط و قدرت تحرک از عوامل جلو رفتن کشور2-2-3
های اساالمی و در رأس کار باید کسانی قرار بگیرند که ایمانشان به اسالم و انقالب و ارزش

 و نشاط و قدرت های اسالم تردید نداشته باشند و توانانقالبی در حد کافی باشد؛ در ارزش
ه شاءهمه کاری باشد که جمهوری اسالمی دارد، تا إن و پیگیریشان متناسب با اینک تحر الل 

 کشور جلو برود.

 . جوانگرا1-7

 ها با تکيه بر جوانانسوى قله. حرکت به2-3-1
رود. البتاه ها مایسرعت دارد به سمت قلهکنند که ملت ایران بهدوست و دشمن اعتراف می

راهای کاه ماا در پایش داریام، راه اندیشای نبایاد کارد. راه هنوز خیلی طوالنی است؛ ساده
کناد. تاا حرکات نباشاد، ساله و دوساله نیست؛ راه بلندمدت است؛ اما دارد حرکت مییک

کس به هادف رسیدن به هدف ممکن نیست. با نشستن و آرزو کردن و خمیازه کشیدن، هیچ
کند. ... ا میرسد؛ باید پا در راه نهاد، با عزم راسخ پیش رفت. ملت ایران دارد این کار رنمی

 هایند.رود، جوانطور پیش میموتور این حرکت عظیم، این قطار عظیمی که دارد همین
هاا معناایش ایان اناد. تکیاۀ روی جوانو مجارب الزم کارآمد و کارآزموده البته مدیران

هاای تجرباه کارده و عمار گذراناده و مراحال دیاده و ماو سافید کارده نیست که ما باه آدم
هاا نباشاند، ایان ها هم وجودشان واجب و الزم است؛ اما تاا جوانکنیم؛ نه، آناحترامی بی

 گیرد. حرکت انجام نمی
اناد؛ ایان خیلای ها حاضراند، در صاحنهالهی جوانۀ امروز به توفیق الهی، به حول و قو

های ها خط مقادم ایان حرکات هساتید؛ هام در میادانچیز مهم و بزرگی است. شما جوان
 های علم.های اقتصادی، هم در میدانمیدان سیاسی، هم در
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 . انتخاب مسئوالن جوانگرا و معتقد به جوانان2-3-2
فرساتید، بایاد ایان خصوصایات را داشاته باشاد تاا بتواناد ای کاه باه مجلاس ماینماینده
ن باشد؛ انساانخواسته ق ببخشد. نماینده باید متدی  ن مایهای شما را تحق  توانناد های متادی 

ت و روحیاۀ مورد اعتم اد قرار گیرند. نماینده باید انقالبی باشد؛ روحیه و نشاط و امیاد و قاو 
رساد، بشاکافد و بست مایهایی را که به نظر بنانقالبی در او وجود داشته باشد تا بتواند راه

گرا باشد نام و جواندار، خوشپیش برود. نماینده باید خدوم، امتحان داده، با کفایت، برنامه
جوانان اعتقاد داشته باشد. چنین افرادی در هرجای کشور حضور دارناد، بایاد خاود را و به 

ف بدانند و بروند نامزد شوند.  موظ 

 . استفاده از روح ابتکار و فعاليت جوانان2-3-3
ابتکاار و فعالیات و  دولت هم ایمان مردم را، حماسۀ مردم را، شور و شوق جوانان را و روح

 های رو به رشد این کشور قدر بداند و از این نیروها استفاده کند.کارآفرینی را در نسل

 . ابتکار1-8

 . نوآورى، ابتکار و خالقيت؛ وظيفۀ مسئوالن2-4-1
ما با این نیت و عزم راسخی که در ملتمان وجاود دارد، ... و باا امیاد پشاتیبانی ایان ملات، 

را، ابتکاار را،  مسائوالن ناوآوری توانیم این کشور را بازهم پیش ببریم، مشروط بر اینکاهمی
وظیفه بدانند و سعی کنناد آنچاه را ک برای خودشان یا  های گوناگوندر روشا  خالقیت را

باه ا  کاره مانده اساتانجام گرفته است یا نیمها  که در طول این سی سال شروع شده است
 شکوفایی برسانند. 

 . استفاده از تمام استعداد و ابتکار2-4-2
و استعداد و ابتکار خودتان استفاده کنیاد. ایان، الزم  ط کار، سعی کنید از همۀ تواندر محی

است. از همۀ قدرت فکری و عملی خودتان، در محیط کار استفاده کنید. نگذاریاد سااعتی 
کاری بگذرد. اجازه ندهید در محیط کاری که شما در بطالت یا به کم از ساعات کار شما، به

 ، چنین چیزی پیش بیاید.غول هستیدآنجا مش
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اگر همۀ آحادی که امروز در این دستگاه عظیم دولتی مشغول کارند، از ابتکاار و نیارو و 
تر و بهتر و های فکری و روحی خودشان استفاده کنند، کار دولت، شتابانیاخالص و توانای

المی و های بزرگی که امروز دولت جمهاوری اساها، بیشتر و متناسب با همان قدمپیشرفت
س اسالمی در پیش رو دارد، خواهد شد.  نظام مقد 

ل  من به شما کارمندان دولت است که از وقت و امکاناات و اساتعدادها و  این، توصیۀ او 
در سطوح باال ا  کارمندان دولت در سطوح مختلفک های خود، استفاده کنید. یکاییتوانای

ی در سطح آن کارمند  دونا  و در سطوح پایین ای که کار خدماتی کاوچکی در فاالن ایهپحت 
ت، کار خود را انجاام دهناد و باازده کاار را اداره دارد، می توانند دلسوزانه و با ابتکار و با دق 

 مضاعف کنند.

 . همت و اراده1-8

 . عزم و اراده2-5-1
شعار ک . جمهوری اسالمی باید بیدار باشد. بیداری ما یها بیدارند. ما باید بیدار باشیمملت

جمهاور ... و در هاا، در انتخااب رئایسنیست؛ باید حواسمان جمع باشد. در تعیین دولت
گزینش کسانی که در صحنۀ سیاسی کشور بناست فعالیت کنند، باید حواسمان جمع باشد. 

مجموعۀ کااری قارار دارناد، ک ها و مسئوالنی که در رأس یاز اشخاص و شخصیتک هری
هاا هاا، و هام کااردانی و کفایات آنهاا، هام عازم و ارادۀ آنآن اند؛ هام ایماانکنندهتعیین
فرهنگی ایراد دارید، یا اگر به فالن  لۀمسئکننده است. فرض بفرمایید اگر راجع به فالن تعیین

هاای گونااگون؛ ناه فقاط گاردد باه مادیریتها برمیفنی کشور ایراد دارید، همۀ این لۀمسئ
هاای متوساط و دیریت باال خوب است، منتها مدیریتمدیریت در رأس و باال؛ نه، گاهی م

گذارناد گااهی نمایا  ها الزم استرتبه بر کار آنکه اشراف و نظارت مسئوالن عالیا  میانی
ها باید با کننده است. در این زمینهها تعیینکار به نتیجۀ مطلوب برسد. بنابراین، این گزینش
 از و بصیرت  کامل وارد شد.احساس مسئولیت و مالحظۀ جوانب و با چشم ب
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 و قدرت اقدام به کارهاى بزرگ تجرئ. 2-5-2
ل،  کار درست و بجا، آن چیزی است که پاسخ  نیاز زمان است. امروز نیاز زمانه در درجاۀ او 

گاهی اقدام است؛ در آنجایی کاه اقادام الزم  و قدرتت جرئو حفظ  هوشیاری و بیداری و آ
به کارهای بزرگی که برای کشور الزم است؛ بترسند. به پشتوانه  است. مسئوالن نباید از اقدام

این افکار عمومی و این علقه و ارتبااطی کاه باین ماردم و مسائوالن ک و امداد مردم، به کم
 توانند کارهای بزرگ را انجام دهند.وجود دارد، می

نقالبای ایام. نهادهاای اهمراه با ایمان باود، ماا پیشارفت داشاته تجرئهرجایی که این 
کای به نفس، بهگونه بودند. نهادهای انقالبی بهاین خاطر در اقدام، باه تجرئخاطر خاطر ات 

ل به خدا، به اند کار  خوب اند، توانستهخاطر باور به نیروی ذاتی خود، در هرجا وارد شدهتوک 
 انجام دهند.

 نفس. اعتماد به1-8

 سنف. سرمايۀ انسانى غنى؛ عامل اعتماد به2-6-1
کنیم، من سرتاپا امیدم. مان باا جزئیاات مساائل کشاور امروز هم وقتی به خودمان نگاه می

شناسام؛ ها را مایگیریها و ضعف تصمیمها و ضعف مدیریتها و کاستیآشنایم و ضعف
کنم ما در بسیاری از زا وجود دارد که احساس میقدر نقاط قوت و رویشاما در مقابل آن، آن

ه»ک موارد فقط ی هاا کوتااهی حرکات الزم داریام. گااهی در هماین زمیناهک و ی« بسم الل 
آید؛ لایکن در هماۀ ای پیش میکنیم؛ لذا پدیدهکنیم یا دیر حرکت میکنیم؛ حرکت نمیمی

 ها ما توانایی اقدام و حرکت داریم.زمینه
ی زیااد ای غنی داریم. استعدادها در میان ماا خیلاهای بافکر، سرمایهما از لحاظ انسان

های باتجربه و قابل اعتماادی داریام. های کالن. ما انساناست؛ از لحاظ مدیران و مدیریت
های بااستعداد و شجاعی داریام. تماام ایان آفااق روی ماا از لحاظ ابتکار و نوآوری، انسان

تاوانیم. کنیم میگشوده است؛ لذا ما اعتماد به نفس داریم، ما روحیه داریم، ما احساس می
توانیم مشکالت اقتصادی را برطارف کنایم؛ ماا های خود را باز کنیم؛ ما میتوانیم گرهمیما 
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های ها تواناییتوانیم صدای رسای خود را با محتوای درست در همه جا مطرح کنیم؛ اینمی
ه»ماست. باید   و راه بیفتیم. زانو بگیریم به بگوییم و دست« بسم الل 

 «توانستن». خودباورى و روحيۀ 2-6-2
تش این بود که به ملت بگوید:  امام ! کارگر ایرانای ای ملت ایران! ای جوان ایرانی! ای»هم 
 اماام« تاوانی.! تو بدون اینکه به بیگانه تکیه کنی خودت مایمدیر ایرانی و ای مهندس ای
لرا در ما زنده کند. کسانی« توانستن» خواست روحیۀمی که منجر به  ا که دارای طرز فکر او 

ها سال گذشته مادام باه تمساخر ایرانای پرداختناد و هستند، در طول دها  شودوابستگی می
ملت ک ظلمی از این باالتر به ی« شود؟!مگر جنس داخلی هم جنس می»لطیفه ساختند که 

 وجود ندارد.

 های انقالبترین ارزشنفس از اساسى. اعتماد به2-6-3
ها سائل  ارزشی، خوب است که عرض کنم و باید در همۀ بخشآن چیزی که در زمینۀ این م

ه قرار گیرد ... یکی مسئلۀ اعتماد به ک کشور است. این، ی و مسئوالن مدیران نفسمورد توج 
های سازندگی کشور متزلزل ارزش اساسی انقالب ماست؛ که اگر این نباشد، به نظر من پایه

هاای مختلاف کشاور، مشاغول تاالش و کاار خشخواهد شد. در تمام مسئوالنی کاه در ب
نفس و این فکر که جمهوری اسالمی و ملت ایران و عناصار هستند، باید این روح اعتماد به

خودی  این کشور، قادر هستند کشاور را باه بااالترین حاد  اعاتالی ماورد نیااز و خواساتش 
 برسانند، تقویت شود. 

 شمناننفس و قوت قلب در برابر د. اعتماد به2-6-4
اند؛ چون نظام جمهوری اسالمی و مسئوالن با نظام جمهوری اسالمی ایران هم بد و دشمن

خواهند. هار دولتای در هار ها این را میها کنند؛ آنآن حاضر نیستند ملت ایران را تسلیم آن
کشوری حاضر باشد به ملت خود خیانت کناد و ملات خاود را تسالیم امریکاا کناد، باا او 

کنند؛ مرتجع باشد، قدیمی باشاد، نظاام آید و او را تمجید میاو خوششان می اند و ازخوب
کند؛ آنجا دیگار حقاوق بشار مطارح کودتایی باشد، نظام سلطنتی باشد، برایشان فرقی نمی

ها  نیست! اگر دولت جمهوری اسالمی هم حاضار باود ملات خاود را تسالیم ا  العیاذ بالل 
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زدند، نه تهمت حمایت از تهمت نقض حقوق بشر میدشمنان کند، به جمهوری اسالمی نه 
خاطر این ها با نظام جمهوری اسالمی و دولتمردان این نظام بهزدند. دشمنی آنتروریسم می
بیگانه، باه ملات  دست آوردن دل دشمناناند و حاضر نیستند برای بهها ایستادهاست که این

هماین اسات. هار دولتای در ایاران  خودشان پشت کنند. مشروعیت این دولتمردان هام باه
 نیست. باشد، مشروع نداشته خود تکیه مردم اسالمی که به

آن مسئولی که خواست دشمن را بر خواست ملت ترجیح بدهد، در مقابل دشمن ضعف 
نشان بدهد و حاضر باشد ضعف خود را بر ملت تحمیل کند، از مردم نیست؛ ماردم چناین 

خواهد باا ل ندارند. ملت ایران، قوی و شجاع است. هرکس میمداری را قبومسئول و دولت
این ملت و برای این ملت کار کند، بایاد دارای شاجاعت، تادبیر، قاوت قلاب و در مقابال 

 نفس باشد.دشمنان دارای اعتماد به
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 . احساس مسئوليت7-1

 يىگوپذيرى و پاسخ. مسئوليت3-1-1
؛ در هر بخشی که ما هساتیم، مسائولیت آن کااری کاه بار «گوییو پاسخ پذیریمسئولیت»

ایم، این را بپذیریم. زیرمجموعه، زیرمجموعۀ ماست، احساس مسئولیت کنایم. عهده گرفته
 ای وجود دارد، آن مسئولیت را بایستی پذیرفت.شدهای مسئولیت تعریفدر هر نقطه

مسئوالن  گوییو پاسخ پذیریشناسید؛ ... مسئولیتمردم را می نیازها و مطالبات حقیقی
هاست که عدالت اجتماعی را ممکن و ترین این نیازهاست و اینحکومتی، در شمار برجسته

 سازد.پیشرفت و توسعه را محقق می

 . کار نکردن و کوتاهى کردن؛ تخلف و گناه مسئوالن3-1-2
م بدانید. واقعًا وزیر در حاوزۀ کاار خاودش، مادیران را برای خودتان م گوییپاسخ نظام تحت 

گو باشند. یعنای وزارتی در حوزۀ کار خودشان، معاونان هرکدام در حوزۀ کار  خودشان پاسخ
گو باشند؛ هم در برابر کار الزمی که بایاد گیرد، واقعًا پاسخهم در برابر خطایی که انجام می

گو باشند. در خیلی از موارد خالفی انجاام نگرفتاه؛ سخگیرد، پاگرفته و انجام نمیانجام می
گرفته، ولی انجام نگرفته. کار نکردن باه اما خالف این بوده که کارهای زیادی باید انجام می

 نوع تخلف است.ک مقدار الزم هم ی
ای از گناهان است که سیاههک ، عالوۀ بر گناهان شخصی آحاد مردم، یمسئوالن گناهان

توان ؛ کاری را که می«کوتاهی کردن»ها همین است: الن است و یکی از آنمخصوص مسئو
 باید انجام داد، انجام ندادن.انجام داد و می

 . احساس مسئوليت خدايى و عميق3-1-3
ای که باه آنچه که به نظر من ... در درجۀ اول اهمیت قرار دارد، این است که ما در این نقطه

خودمان را در مقام عبودیت پروردگاار و در محضار خداوناد و عنوان مسئول حضور داریم، 
 احساس کنیم؛ این اصل قضیه است. الهی تکالیف در مقابل مسئول
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ک کناد کاه ایان مسائولیت یاشود، مسئولیتی را قبول مایانسانی که وارد این عرصه می
ست؛ یعنی مسئولیت عمیق است. به معنای حقیقی کلمه مسئولیت اک و ی خدایی مسئولیت

ِعيِمق» قَيوَتِئٍذقَعِنقسلن  ن  اَئل   شود. مسئولیت دارید.شما سؤال میاز  ؛(3)تکاثر:  «َلت 
جاا کهساتند و مسائولیت در یا مسائول اید که همه[ شنیدهبارها از ایشان ]امام راحل

متمرکز نیست. آحاد ملت و مدیران کشور و کسانی که ارشاد و هدایت جامعاه را بار عهاده 
های که سررشتۀ فکر و ذهن ماردم در دستشاان اسات، مسائولیتکسانی خصوصهبند، دار

 مضاعف دارند و همۀ ما تقریبًا مصداق این واقعیت هستیم.

 . حل شدن مشکالت با جديت در کار همراه با احساس مسئوليت3-1-4
ر و کانم کاه در مساائل کشاوام، امروز هم توصیه مایهمیشه به مسئوالن کشور توصیه کرده

ی باشند و این را کار اصلی  خود بدانند. اگر مسائوالن کشاور  مردم هایگره گشودن باید جد 
کار اصلی خود را رسیدگی به مشکالت ا  هاچه در مرکز و چه در شهرستانا  ایدر هر نقطه

هاا را باه ایان هاای آنهای سیاسی و پرداختن به مسائل شاعاری، دلمردم بدانند؛ سرگرمی
ها را به هدر ندهد و هرز نبرد؛ مجموعۀ کاری، کابینۀ آن طرف نکشاند و نیروهای آنطرف و 

کاری، وزیر کاری و مدیر کاری داشته باشیم؛ و اگر آن ایمان با این احساس مسئولیت همراه 
 شود، همۀ مشکالت قابل حل  است.

 . کارآمدی7-1

 جامعه. معناى کارآمدى؛ عمل به وظيفه در قبال مسائل مهم 3-2-1
جامعاه، در مقابال فقار ماردم، در مقابال تبعایض و  مهام   مساائل در قباال اساالمی حاکم

های اجتماعی، در مقابل اخالق و معنویت مردم، در قبال حفاظ اساتقالل کشاور و شکاف
ر کارده اساتا  حفظ آزادی مردم هاا مسائول اسات. ایانا  در آن حدودی که اساالم مقار 

م این را خواسته و این به مردم تعلیم داده شده است و مردم ماا هاست و چون اسالمسئولیت
عشان از مسئوالن امر در کشور در هر رده ای این است کاه باه به اسالم اعتقاد دارند، لذا توق 

د. هاسات، انجاام دهناها عمل کنند و آنچه را که به عنوان وظیفه بر عهادۀ آناین مسئولیت
 کارآمدی حکومت به این معناست.
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ها و به نظاام گر مردم این کارآمدی را در مسئوالن کشور مشاهده کنند، اعتقادشان به آنا
روز بیشتر خواهد شد. دشامنان اساالم و بلنادگوهای تبلیغااتی دنیاا اسالمی و اسالم روزبه

کاه کنند که مردم با اسالم و نظام اسالمی مشکل دارند؛ درحالیطور دائم این را تکرار میبه
اناد. ان این نظام اسالمی را به وجود آوردند و خودشان تا امروز آن را حفظ کردهمردم خودش

ها باا تبعایض و فقار و فسااد و عادم رعایات مردم با نظام اسالمی هیچ مشکلی ندارند؛ آن
ضوابط در بخشی از تشکیالت اداری کشور در خصوص مدیران جامعه مشکل دارند. مردم 

ام اسالمی. مردم نظام اسالمی را قبول دارند و به آن معتقداند و با افراد مشکل دارند، نه با نظ
 کنند.از آن دفاع کردند و امروز هم دفاع می

 . حفظ کارآمدى مسئوالن؛ شرط رسيدن به رفاه و پيشرفت3-2-2
سال، با مشاهدۀ وضع کشور و وضع ملات، روز باه پن وبنده همچنان بعد از گذشت بیست

رفتۀ رو به رشد  شکوفا در جامعۀ شستهک ی نظام اسالمی برای ساختن یروز اعتقادم به توانای
ارچوب قاانون هاهمۀ ابعاد بیشتر شده است و معتقدم که با همین فکاری کاه در قالاب و چ

توان کشور را به رفاه و پیشرفت رساند؛ اما شارطش ایان اساسی مجسم و متجسد شده، می
هاا، در هماۀ را در هماۀ انتخاب سائوالنمانم و کارآمادی خودماان است که ماا کارآمادی

 ها حفظ کنیم.ها و در همۀ انتصابگزینش

 . کارآمدى با انتخاب دستياران و معاونان کارشناس و توجه به بازرسى3-2-3
باید به دست آورد؟ ... دو سه نقطۀ اساسی در مورد کارآمدی وجود دارد  را چگونه کارآمدی

 م:کنها اشاره میکه من به آن
از ا  ها و بازوهای شما هستندکه در واقع دستا  به خودتان راک یکی اینکه عناصر نزدی

وزیر با کار، چندان آشنا نباشاد، ک هایی انتخاب کنید که کار را بشناسند. ممکن است یآدم
که مشاور و ا  اما معاونانش اگر با کار آشنا باشند، این خأ ُپر خواهد شد. اگر بنا شد معاون

اند، نشناسد، واویال خواهد شد. همه کاری را که در معاونت به او سپردها  زوی وزیر استبا
شوند؛ لیکن در بسیاری از ها، وزرا عوض میجای دنیا معمول است که با آمد و رفت دولت

معاون وزیر همیشه مانادگار اسات. مان ایان را در پاکساتان ک گونه است که یکشورها این
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ای معاون وزیر را در هر وزارتخانهک فتند که این شیوۀ انگلیسی است که یدیدم، بعد به من گ
های گذشته به افراد جدیدی است که احیاناًا جازو دارند؛ چون او ناقل تجربههمیشه نگه می

 تیم وزیر جدید هستند. این افراد باید کارشناس باشند.
ر دیگر در کارآمدی، زیر نظار داشاتن دائمای مادیران  . ... از مجموعاۀ اساتعامل مؤث 

ها صددرصد اعتماد نکنید. الزم نیسات اباراز مدیران ارشدتان گزارش بخواهید و به گزارش
اعتماادی بگذاریاد؛ چاون باازهم تجرباۀ ماا اعتمادی کنید؛ اما در دلتان جایی برای بایبی
ک د؛ یاداناکند. آن مدیر بیچاره نمیها با واقعیت تطبیق نمیگوید که بسیاری از گزارشمی

نفر آمده کاری کرده و کاغذی را روی میز لغزانده؛ او هم برداشته تحویال شاما داده و شاده 
باشد. دستگاه بازرسی را  که دستگاه بازرسی شما باید همیشه مراقبگزارش مستند؛ درحالی

 ها انتخاب کنید.تریناز نزدیک

 ساالری. شایسته7-7

 هاالحيتگزينى براساس معيارها و ص. شايسته3-3-1
برای شما بخوانم. در فاتح  ساالری، من باز این حدیث را از پیغمبر اکرمدر زمینۀ شایسته

ه،  ه ساله را گذاشتند حاکمجوان نوزدهک یپیغمبر مک  ه پیغمبر. مک  را که فاتح کردناد،  مک 
 پیغمبار الزم بود حاکم یا فرمانداری آنجا بگذارند. این همه پیرمردها و بزرگان بودند، اما

سنش کم است، چرا  ها اشکال کردند که آقا اینساله را منصوب کرد. بعضیجوان نوزده یک
 او را گذاشتید؟

ْمقِفد»فرمود:  پیغمبرطبق این روایت،  قِتدْنك  ْ َتجٌّ قت  ِهقىقَ قَ قَيْ َتج  قِعدن  َِ َخاَلَفِتدِهقِبِحدَغ  1؛«ت 
ه کسانی اند، استداللشان را ایان قارار مخالفکه با انتصاب این شخص برای فرمانداری مک 

ندهند که چون سنش کم است، جوان است؛ این استدالل، استدالل درستی نیسات. یعنای 
اگر استدالل دیگری دارید، خیلی خوب، بیایید بگویید؛ اما کام باودن سان، جاوان باودن، 

 استدالل درستی نیست.
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ْفَضَ ققَفَلْيَسق» َوقسِْلَ قه   َ ْكَِل فْققسِْلَ قَبِ قسِْلَ  َ ْكَِل َوقسِْلَ قه  آن کسی که بزرگتر است، لزوماًا برتار  1؛«َض  
تار. ایان تر است. افضل، یعنای شایساتهنیست؛ بلکه آن کسی که برتر است، در واقع بزرگ

 ها باید رعایت شود.ست؛ خب، اینساالری اشایسته
در در همۀ نظامات جمهوری اسالمی، در قوۀ مجریاه، در قاوۀ مقنناه، در قاوۀ قضاائیه، 

سااالری بایاد رعایات شاود. نیروهای مسلح، در نهادهاای گونااگون، ایان اصال شایساته
ها باشد، نه بر طبق امیال و چیزهای گزینی؛ گزینش باید بر طبق معیارها و صالحیتشایسته

هایی که در اساالم اصل است. تمام این تغییرها و تبدیلک شخصی. این در اسالم خودش ی
 ین است.وجود دارد، بر اساس ا

 . گزينش هوشمندانه، عالمانه و دقيق3-3-2
اشخاص و در گزینش مسئوالن، بایاد خادا را در نظار بگیریاد.  ها، در گزینشدر تشخیص

 ها جزو وظایف حتمی اسات. آنگزینش باید گزینش هوشمندانه، عالمانه و دقیق باشد. این
کنید، آن کسی را کاه و اعتراض میآورید، آن کسی را که شما به اکسی را که شما سر  کار می

مسئول در نظام اسالمی ک کنید، یکنید، آن کسی را که شما استیضاح میشما از او سؤال می
است که قدرت و توانایی و امکانات خود را از شما دارد. در اینکه این توانایی را به چه کسی 

قیاق، هوشامندانه و گیری کنید، چگونه تشاخیص بدهیاد، بایساتی دبدهید، چگونه تصمیم
 بدون مالحظۀ این و آن عمل کنید.

 هاى معتقد به راه و هدف. اّتکا به انسان3-3-3
ه کنید: گاهی می مدیر، در مجموعۀ کاری خاود، طبعاًا باه ک شود که یبه این نکته باید توج 

یاراتی تواند انجام دهد. ناگزیر، کسانی با اختکند و همۀ کارها را شخصًا نمیافرادی تکیه می
لاین بینید در صراط و راه دیگاری حرکات مایهایی هستند و گاهی میدر مجموعه کنناد. او 

گذارند. بعد هم، البته ثمری که ثمر تلخی خواهد بود، این است که کار این مدیر را لنگ می
 بینند.بیند؛ مردم ضرر میبیند؛ اهداف ضرر میکشور ضرر می

                                                           

 .همان. 1
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لین مشکلی که به وجود می بیناد کاارش پایش آید این است که خود آن مدیر، مایاما او 
هایی تکیه کرده که اهل نیساتند. در محایط وزارتخاناه، رود. برای خاطر اینکه، به انساننمی

ل اسات.  دندان از ُبن   و هدف باید کسانی را آورد که به این راه معتقد باشاند. ایان، شارط او 
قد نباشد، اگر توانایی و کاردانی هم داشاته باشاد، آن برای خاطر اینکه، اگر از ُبن  دندان معت

کنیاد، باه کاار نخواهاد توانایی و کاردانی، در خدمت راهی که شما دارید برایش تالش می
 افتاد. این امری طبیعی است. باید معتقد باشد.

 صدر . سعۀ7-8

 . سعۀ صدر، حلم و تحمل مخالف3-4-1
هاای هاایی اسات کاه جازو  پایاهشاخصاه ؛ کاه از جملاۀ«مخاالف سعۀ صدر و تحمال»

شاود؛ حارص هام زنند، ناراحات هام مایگرایی است. گاهی انسان از حرفی که میاصول
بینی واقاع قضایه چیسات و کند که خدایا! تو که میخورد، گاهی به خدا هم شکایت میمی

حلام باه  گویند، فاصله دارد؛ اما در عین حال، انساان بایساتیها میچقدر با چیزی که این
خرج دهد. حلم یعنی ظرفیت و تحمل صدای مخالف را داشتن. البته این ... باه معناای آن 

 نیست که دولت از عملکرد خودش دفاع نکند؛ نه، حتمًا بایستی دفاع کند.

 . تحمل رفاه و برخوردارى کمتر3-4-2
ص ر بروند های دیگر کشوهای خوب، در بخشقاعدتًا این طور است که اگر کسانی با تخص 

تار و درآمادی هاای راحاتیکار کنند، البته ممکن است زندگیشان بهتر هام بشاود. زنادگ
مقادار ساطح ک بیشتری خواهند داشت. طبعًا وزارت، این طور نیست. برحسب قاعاده، یا

ها کمتر خواهد کرد. به این مقدار، بسازید. ایان را ها را، از دیگر بخشها و تنعمیبرخوردار
ل کنید و  را تأمین کنید. ... آنچه که ما به شما  خودتان زندگی فکر نباشید که بسازید. بهتحم 

هاای گونااگون در ساطوح مختلاف، گوییم، در واقع برای همۀ مدیران و مسئوالن بخشمی
ت دارد و باید رعایت کنند.  حجی 
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 پذیری. انتقاد7-8

 . استقبال از انتقاد منصفانه و پذيرش آن3-5-1
باید باشاد. انتقااد، باه معناای  ن ضرری ندارد، ایرادی ندارد، منتها انتقاد  منصفانهانتقاد کرد

[، انتقاد  درست این است کاه ها ]استارائۀ نقاط مشکل و راه حل  آن نقاط و گشودن آن گره
به نظر من ]اگر[ باشد، خیلی خوب است. هرچه که نظارت بشود، هرچاه کاه اظهاار نظار 

ی انتقاد م  ، باید مورد استقبال قرار بگیرد. این، خیلی خوب است.نصفانهبشود، حت 
و از عیاب خاالی بداناد؛ هماۀ  هیچ دساتگاهی نبایاد خاود را از انتقااد و نقاد مصاون

های کشور باید مورد نقد منصفانه قرار بگیرند و هماه در جهات اهاداف نظاام و در دستگاه
 چهارچوب آن، رفتار خود را اصالح کنند.

صدر داشته باشید. یعنی واقعًا اگار انتقاادی منصافانه  در شنیدن انتقادها سعۀ البته شما
ی من می ها را هم تحمل خواهم به شما توصیه کنم که تخریباست، با روی باز بپذیرید. حت 

 کنید.

 . پرهيز از ترس، خشم و نااميدى در برابر انتقاد3-5-2
طاور هام نباشاد کاه اگار روزناماه یاا د. ایانبترسید، نه خشمگین و ناامید شوی از انتقاد نه

کناد، آورد، انتقااد مایهای دولت یا به کاری که دولت پدید میشخصی به بخشی از بخش
حالت ک بیند یمسئوالن آن بخش یا مسئوالن دولتی سراسیمه شوند. گاهی اوقات انسان می

بااالخره انتقااد وجاود وجه سراسیمه نشاوید؛ هیچشود؛ نه، بهها پیدا میسراسیمگی در این
 دارد.

... راه  مورد انتقاد قرار نگرفتن این است که انسان به کن  انزوایی بخازد و هایچ اقادامی 
پذیرد، خدای نکرده به لوازم آن مسئولیت عمل نکند تا مثاًل کسای نکند، یا اگر مسئولیتی می

ع او کاری صورت نگرفتاه باشا د. ناه؛ بااالخره حرکتای به انتقاد از او نپردازد و برخالف توق 
اقدام شاما ک گیرد؛ ممکن است مخالفان و منتقدانی داشته باشد. ممکن است یصورت می
ها چیزی بگویناد. وقتای کاار شاما مبتنای بار ناحق عصبانی کند و آنحق یا به کسانی را به

مات منطقی است، باید آن را ادامه دهید.  مقد 
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 . مخالف با تملق و چاپلوسى3-5-3
ناه باه  ااش این بود که از مردم جدًا سیاسیک در سلو نالمؤمنیامیرز خصوصیات یکی ا

نزنند، چاپلوسی نکنناد، تصانع  حرف کند که با او متملقانهدرخواست می ا صورت تعارف
که یکای از آن  ا نالمؤمنیامیرهای در برخورد با او به خرج ندهند. در وسط یکی از خطبه

نفری بلند شد، شروع کارد تعریاف و ک یا  است نالمؤمنیامیر های بلیغ و عجیبخطبه
؛ از سخن و از مطالب آن حضرت بنا کرد تمجید کردن و ثنا کردن نالمؤمنیامیرتمجید از 

 .نالمؤمنیامیربر 
های او که تمام شد، حضرت ... در نصیحت ایان مارد صاحبت کارد کاه باا مان حرف

دونِق»عبارت معاروف اسات: جوری حرف نزنید. از جمله همین این ا  َكل  دم قىقَفدَاقن  َكل  قِبدِهققِبَاداقن 
ََ  ق  زنند، با من حرف نزنید.جوری که با پادشاهان، با جباران حرف میآن 1؛«سْلَجَِلاِب

وسقِتن ق» ظ  ْهِ قسْلَِلاِدَ  ِقىقَ قَ قَنَتَ ف 
َ
قِبِهقِعْنَلقأ ظ  َتَ ف  ادا کنند که نبجوری که مالحظه میآن 2؛«ِبَااقي 

را  هااییحارف ابدش بیاید، نبادا موجب  ناخرسندی یاا ناخوشاایندی فاالن جباار بشاود 
 ؛ جلوی من این مالحظات را نکنید.ا  کنندزنند، مالحظاتی را مینمی

ونِق» َخاِلط  ِنوسقبِقىقَ قَ قن  قَ قَ قَنظ  ِِ َحاَنَع قفِقىقِباْلا  قِايَ قِلديىقسْعِتْثَقا   ر خیال نکنیاد کاه اگا 3؛«َحقي
حرف حقی را به من گفتید، علی از حرف حق شاما دلگیار خواهاد شاد. بارای او سانگین 

 است. نالمؤمنیامیرجور نیست. این هم یکی از خصوصیات سیاست خواهد آمد؛ این
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 . رعایت قانون8-1

 . ضرورت رعايت قانون4-1-1
که باا ساازوکار قاانون وقتیا  ن است. قانون را اهمیت بدهید. قانونیکی مسئلۀ رعایت قوانی

کند. ممکن است همان مجلس یا دولات یاا حتمیت و جزمیت پیدا میا  اساسی پیش رفت
آید، با هایی که در مجلس میبا طرحا  دیگران مقدماتی فراهم کنند که آن قانون عوض بشود

ا  گیردهای مختلف انجام میایی که در بخشهسازیدهد، با تصمیملوایحی که دولت می
دارد و غلط است، عوض بشود؛ اما تا مادامی کاه  دارد، ضعف نقص عیبی ندارد؛ اگر قانون

کید قانون، قانون است، حتمًا بایستی به آن عمل بشود و به آن اهمیت داد ه بشود. من این را تأ
 کنم.می

 شکنى. تحمل خطا بهتر از قانون4-1-2
آیاد کاه تخلاف از قاانون انجاام هم باید تابع قانون باشند. آنجاایی اشاکال پایش مایهمه 

گیرد. سال هشتاد و هشت اشکاالتی که وارد شد، خسارتی کاه باه کشاور وارد کردناد و می
خااطر تخلاف از نگذاشتند کشور و ملت طعام آراء چهال میلیاونی را درسات بچشاد، باه

های خاالف سیاسای، یاا دفغاراض نفساانی، یاا هاای یا برای خاطر اعدهک بود. ی قانون
از قانون تخلف کردند، خطا کردناد،  خواهیم قضاوتی بکنیم ان زمینه نمیحاال در آا  هرچه

دمه زدناد، هام از راه غیرقانونی وارد شدند؛ هم به خودشان صدمه زدند، هام باه ملات صا
نون بودناد، اینجاوری برای کشور هزینه درست کردند، اگر تسلیم قاا کشور صدمه زدند. به

 شد.نمی
راه درست، راه قانون است. همه تابع قانون باشند، همه تسلیم قانون باشند. گاهی ممکن 

قانونی بهتار اسات. گااهی ممکان قانون، صددرصد درست هم نباشد، اما از بیک است ی
خطایی هم از مجری قانون سر بزند که من و شاما بفهمایم او در ک بخشی، یک است در ی

جرای قانون این خطا را کرده است؛ اما اگار نتاوانیم آن را از طریاق قاانونی اصاالح کنایم، ا
قانونی بخواهیم آنچه را که به نظار قانونی کنیم؛ از راه بیتحمل آن بهتر است از اینکه باز بی
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ای است بارای آساایش ؛ وسیلهاست ، معیار بسیار خوبیما خطا است، درست کنیم. قانون
 رامش کشور، حفظ وحدت ملی، ادامۀ راه عمومی.کشور، آ

 انديشى. رعايت قانون باالتر از مصلحت4-1-3
. سالئق نباید دخالت کند. گارایش سیاسای، گارایش و قانون از مقررات است معیار عبارت

گروهی، گرایش جناحی نباید دخالت کناد. سافارش و توصایه نبایاد دخالات کناد. معیاار 
هاا، هام در مسائلۀ دا، همان معیار قانونی باشد؛ هم در مسئلۀ نظارتبایستی بین خود و خ

 داد. مر  قانون باید رعایت شود. قبول یا رد قوانین مجلس. فقط باید معیار را معیار قانون قرار
گاهی ممکن است انسان باه نظارش برساد کاه اگار اینجاا برطباق قاانون عمال کنایم، 

تار اسات؛ از رعایت آن مصالحت بااالتر و الزمجا رعایت قانون مصلحت نباشد. در همان
اندیشی  ایان و آن، معیارهاا و چون اگر چنانچه بنا شد که با نظر اشخاص و افراد و مصلحت

جاور کسای یاکک روز یاک ای باقی نخواهد ماند؛ یها به هم بخورد، دیگر ضابطهضابطه
حت بداند، یاا روز  دیگر کس دیگری جور دیگری ممکن است مصلک داند، یمصلحت می

ای باقی ماند، ضابطهروز دو نفر دو جور مصلحت بدانند؛ لذا دیگر قانونی باقی نمیک در ی
 ندیشی، بر هر نگاه و دید و بینش.اماند. ضابطه مقدم است بر هر مصلحتنمی

البته در نگاه فقهی یا استنباط حقوقی در شاورای نگهباان ممکان اسات تغییراتای پایش 
ل رأی پیش میبیاید؛ این ایراد چیاز کآید. امروز از دلیال، یای ندارد؛ برای هر مجتهدی تبد 

روز دیگر ممکن است به همان دلیل نگااه کناد، چیاز دیگاری بفهماد؛ ایان ک فهمد؛ یمی
ل  ل رأی شورای نگهبان در موارد گوناگون، عیب نیست؛ منتها هماین تباد  اشکالی ندارد. تبد 

 ط و قوانین، و منضبط باشد.رأی هم بایستی منطبق باشد بر ضواب

 . سالمت8-1

 . کاردان، متدين و پاک4-2-1
کنم: های مختلف را بر عهده دارند یا خواهند داشت، عرض میمن به وزرای عزیز که بخش

مسئولین سراسر کشور را، در بخش خودتاان، ک مدیران را، یکایک معاونین را، یکایک یکای
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ن، الیقانبا معیارهای الهی انتخاب کنید: کارد و آراسته به خصوصیاتی که برای ک ، پا، متدی 
 مدیر الزم است.ک ی

 ترين رده؛ عامل سالمت. نظارت تا پايين4-2-2
ای را که در ترین ردهمدیر بخواهد حیطۀ کار خود را سالمت نگه بدارد، باید تا پایینک اگر ی

وزیار خاوب را اینجاا ک حااال یاماا »شود بگوییم: انجام کار تأثیر دارد، مراقبت کند. نمی
نه! آن وزیر هم باید معاونین خوبی بگذارد؛ مدیران خوبی را « گذاشتیم؛ همه چیز تمام شد.
، تار اساتسانگین های خوبی را باید بگمارد. البته، کار هرچهباید بگمارد؛ مسئولین بخش

عی که در مسئول باال هست، از مسئول درجۀ دو نیست. اما صالح و  معیارها باالتر است. توق 
هاا، الزم امنیت و شناختن کار و عالقه به انجام کار و رعایات تقاوا و طهاارت در هماۀ رده

 است.
... مردم فالن شهر یا فالن روستای دورافتادۀ کشور، نظام را در چهرۀ همان بخشادار یاا 

جمهور رئیسکنند. برای آنان، رئیس پاسگاه نیروی انتظامی یا آن مسئول مربوطه مشاهده می
و وزیر و رئیس و معاون و همه، همین اسات کاه باا او مواجاه اسات. اگار او ساالم باشاد، 

گونه اسات. دار و دلسوز باشد، نشان  این است که کل  تشکیالت دولت اینباشد، مردم امین
اش شاود جلاو مقایساهکناد و نمایاگر خدای ناکرده، قدم را ک  باردارد، او مقایساه مای و
 گرفت. را

 ها و موارد مالى. عدم استفادۀ نامشروع از عنوان4-2-3
ها و سامت از اعتباارات قباول نکته، استفادۀ غیر قابالک دو نکته را مورد نظر قرار بدهیم: ی

و دیگاری، اساتفادۀ ا  گوینادنماایی مایآنچه که اصطالحًا باه آن قادرتا  هاستعنوان و
هاا و معیارهاا کتارین ماالتارین و حسااسهمنامشروع از موارد مالی است. ... که شاید م

... خیلی مهم و قابل توجه است که کسانی از انتصاب به دساتگاهی در ساطح بااالی  باشد
بااال و ک های گوناگون، استفادۀ نامشروع نکنناد. ایان، بارای مان ماالجامعه و در دستگاه

 است. مهمی
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 هاى سالمت مديران. ميدان4-2-4
هاای تشاکیالت دولتای هساتند، سانی که مسائول بخشای از بخشبرای ک نالمؤمنیامیر

، ولتی... در هرجا که هستند چه کوچکهای اداری و دالگوست. ... مسئولین محترم دستگاه
ات انجاام دهناد. و  چه بزرگ باید کار را با دلسوزی برای مردم انجام دهناد. بایاد بادون من 

ات نگذارناد. از آنتحقیر نکنند. بر آنها را ُمراجع خود را احترام و تکریم کنند. آن هاا هاا من 
ع نکنند. سالمت ، سالمت زبان، ساالمت جیاب، بلکاه ساالمت چشم ، سالمتدست توق 
 اند که داشته باشیم.تر است را از ما خواستهها مشکلقلب که از همۀ این

 پذيرى شخصى. مراقبت در مسئلۀ انحراف و فساد4-2-5
های گوناگون سیاسی، مسئوالن، صاحبان قدرت، صاحبان مسئولیتنکتۀ دیگری که فعاالن 

اسات؛  شخصای و فساادپذیری شدت بایستی مراقب آن باشند، مسئلۀ انحرافو متنفذین به
اناد. گااهی ض انحرافها در معارض فسااداند، در معارمان باید مراقبت کنیم. انساانهمه

تر و گاهی به پرتاب شدن در اعماق رگهای بزرگ و بز، انسان را به لغزشهای کوچکلغزش
 مراقب بود. قرآن هشدار داده است.کند؛ خیلی باید هایی منتهی میدره

دِذيَنق»فرماید: جا میکدر موارد متعدد، در قرآن این هشدار وجود دارد. ی قسل  َِ قَكاَنقَعاِاَِل م  ث 
سقسلِاوسى عاؤ 

َ
ِهققأ وسقِبآَياِ قسلل  ب  ْنقَكذ 

َ
عاقبت بعضی از کارها این است که انساان باه  ؛(14)روم:  «أ

 رسد که تکذیب آیات الهی است.آن خانۀ بدترین می
قفِق»فرماید: جا میکی ْمقِنَفااا  ْعَقَِله 

َ
وِبِهْمقِإَلىىقَفأ ل  َهقَتاقَ َعل  ه ققا  وسقسلل  ْخَلف 

َ
قِبَااقأ )توبه:  «َيْوِمقَيْلَقْوَنه 

هایشان به وجود بیایاد. یعنای شد نفاق در دل خلف وعدۀ با خدا کردند، این موجب 1؛(22
کشاند؛ که نفاق، کفر باطنی دهد، این گناه انسان را به وادی نفاق میانسان گناهی انجام می

 رین و منافقین در کنار هم هستند.جا در قرآن، کافاست. همین
ْمقَيْوَمقس»فرماید: آیۀ دیگر میک در ی ْوسقِتْنك  ِذيَنقَنَول  قسل  قِإن  دْيطان  قسلش  م  ه  َااقسْعَتَهل  ْلَتَقىقسْلَجْاَعاِنقِإن 

وس ای در مقابال دشامن منهازم عادهک بینید ی. اینی که می(144عمران: )آل «ِبَِلْعِضقَتاقَكَاِل 
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توانند ایستادگی کنند، به خاطر آن چیزی است کاه قاباًل از آورند، نمیشوند، طاقت نمیمی
هاا انساان را اناد. لغزشرا با گناه و با خطا خاراب کارده ها سرزده است؛ باطن خودشاناین

شاود. کند. این فساد، به انحراف در عمل و گاهی به انحراف در عقیده منتهای مایفاسد می
نفاری شاب ماؤمن ک آید که ماا فکار کنایم یاآید؛ دفعتًا پیش نمیاین هم به مرور پیش می

آیاد. ایان، تدری  و ذره ذره پایش مای بهشود؛ نه، خوابد، صبح منافق از خواب بیدار میمی
ین تقاوا. بناابراین عالجاش عالجش هم مراقبت از خود است. مراقبت از خود هم یعنی هم

 تقواست.

 . نظارت8-7

 . نظارت؛ ضامن صحت و پيشرفت کار4-3-1
کید دارم که شما دوساتان عزیاز  هم خیلی مهم است. من اصرار و بر زیرمجموعه نظارت تأ

مسئلۀ نظارت بر زیرمجموعاۀ خودتاان را بسایار ا  الن باال و مدیران ارشد هستیدکه مسئو ا
چرخد، های بینا و بصیر و باز شماست که وقتی در دائرۀ مسئولیتتان میاهمیت بدهید. چشم

 مین کند.تواند صحت کار و پیشرفت کار را تضمی
ایاد ردهاگر چنانچه شما غفلت کردیاد، ممکان اسات در هماان بخشای کاه غفلات کا

هاا، فکرهاا، نظرهاا، هایی از ارادههای انسانی مجموعهنابسامانی انجام بگیرد. ... مجموعه
های نفسانی صحیح و غلط هستند. خب، این چیزی را که شما تصامیم ها و خواهشسلیقه

ک جاا باا یاک گرفتید، تدبیر کردید و بناست در مجموعۀ شما انجام بگیرد، ممکن است یا
های گوناگون برخورد بکناد و متوقاف ها و ارادهها و فکرها و سلیقهخواهش مانعی از همین

شود مگر با نظاارت. نظاارت، بسایار مهام بشود. ... باید این مانع را برطرف کنید. این نمی
 است.
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 ها. بازرسى و عدم اعتماد به گزارش4-3-2
عتمااد نکنیاد. الزم ها صددرصد ااز مجموعۀ مدیران ارشدتان گزارش بخواهید و به گزارش

اعتماادی بگذاریاد؛ چاون باازهم اعتمادی کنید؛ اما در دلتان جایی برای بینیست ابراز بی
 کند.ها با واقعیت تطبیق نمیارشگوید که بسیاری از گزتجربۀ ما می

هاا نتریباشد. دستگاه بازرسی را از نزدیاک ... دستگاه بازرسی شما باید همیشه مراقب
را بارای کاار بازرسای ا  خاطر جمع و صامیمیا  هاترین آدم.. باید نزدیکانتخاب کنید. .

الع گذرد؛ یعنی غیر از گزارشی که از طریق معمول میگذاشت تا انسان ببیند چه می آید، اط 
 دیگری هم وجود داشته باشد.

 . نظارت و کنترل خود و زيردستان4-3-3
کنیم. مان و شاما کاه زمامادار و مادیر  کنترل را خواهیم دنیا آباد شود، باید خودماناگر می

های فعاال یعنی گلوگاها  هستیم و ادارۀ امور مالی و صنعتی و کشاورزی کشور دست ماست
باید خود را کنترل کنیم. فقط شخص خود ما نیستیم؛ ما یعنی ا  کشور دست من و شماست

ان. البته ممکن است کسی تمجموعه. شما، یعنی شما و معاونان و مدیران و مسئوالن  اثرگذار
بینای ی و در سطوح خیلی پایین خطایی بکند که قابل کنتارل و پیشاگیری و پایشادر گوشه

ی که شما مدیر و رئیس و وزیر آن هستید، بایاد ا؛ آن بحث دیگری است؛ اما مجموعهنباشد
 این خصوصیات را داشته باشد.

، هام نظاارت ماراقبین قاانونی  خاود وجدان انسان باید تحت نظارت باشد؛ هم نظارت
 .خود؛ و بداند که تحت مراقبت خدای متعال و نظارت الهی هست

 . قاطعيت8-8

 . نگاه جدى و قاطع نسبت به گناه، تخلف و خيانت4-4-1
ترین نزدیکان خود هم تخلف را، خیانت را، انحراف از راه خادا را از نزدیک نالمؤمنیامیر

مند به جای خود. این نگاه جای خود، آن نگاه قاطع و ضابطهکرد. آن عطوفت به تحمل نمی
ها الگوست. ممکن است ما در حرکت به سمت این هدف و این است. این نالمؤمنیامیر
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الگو بتوانیم از ده درجه، دو درجه، سه درجه جلو برویم و بیشاتر نتاوانیم؛ اماا بایاد در ایان 
 جهت حرکت کنیم؛ شاخص ما باید این باشد.

جامعۀ علوی است. آرزوی ما این است کاه در ک . فراموش نباید بکنیم که جامعۀ ما ی..
خواست بسازد، قرار بگیریم. پس بایستی این معیارها را می نالمؤمنیامیرای که تراز جامعه

 رعایت کنیم.
قسْجَتَاَعددْاقِبَهددا»فرماینااد: ماای ٍِ قِإَلددىقِخَياَندد ْمقَبَاددَ قَيددَله  قِتددْنه  َحددل 

َ
ققَفددِإْنقأ ْخَِلددا  

َ
َعَلْيددِهقِعْنددَلَكقأ

وِنَكق ي  می ... یعنی ... گزارشا  اگر ثابت شد که کسی خیانت کرده 1؛«ع  هاای متاواتر و مسال 
ق»وقات آنا  برسد که این شخص خیانت کرده َِ وَبد ق  قَفَِلَادْطَاقَعَلْيدِهقسْلع  سْكَتَفْيدَاقِبدَذِلَكقَشداِهلس 

َصاَبقتِق ىفِق
َ
قِبَااقأ َخْذَنه 

َ
دیگار بایاد مجاازات شاود. البتاه مجاازات اناواع و  2؛«ْنقَعَاِلدهَبَلِنِهقَ قأ

های گونااگونی دارد، اقتضاائات گونااگونی دارد؛ هرطاور کاه اقتضاای اقسامی دارد، شکل
 مجازات است، عمل شود.

 . عدم اغماض در برابر خطا4-4-2
رد مسائوالن کانم. در ماوو بفهمم تقصیر داشته، اغماض نمی ببینم من اگر از کسی کوتاهی

 گویم که اغماض نکنید.کنم و مییهم همیشه سفارش م

 . سخت و قاطع با دشمن، متواضع و خاکسار مقابل مظلوم4-4-3
چناان ساخت و قااطع برخاورد ورزی، آنانسانی که در راه خدا با دشمن، باا ماوارد غارض

چنان ر است، آنچنان خاکساهای ضعیف، آنهای مظلوم، انسانکند؛ اما در مقابل انسانمی
 است. نالمؤمنیامیرکند این ر نمیبردبار است که کسی باو

شناختند، رفتار وارد کوفه شده بودند و مردم آن حضرت را نمی نالمؤمنیامیراوایلی که 
کس تو کوچاه و باازار آن حضرت، لباس آن حضرت، مشی آن حضرت، جوری بود که هیچ

به آن عظمت، همین شخصی است که ن المؤمنیامیرفهمید که رفت، نمیکه حضرت راه می
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رود. در مقابل مردم ضعیف، مردم معمولی، ایان چناین دارد به طور معمولی و عادی راه می
و بردباار و خاکساار اسات؛ هماان کسای کاه در مقابال دشامنان غادر، دشامنان  متواضع

 ها الگوست.ایستد؛ اینچنان قاطع مثل کوه میکلفت، آنگردن

 . قاطعيت بعد از مدارا، تسامح و مالطفت4-4-4
ای باا دشامنان نالمؤمنیامیر سیاسی رفتارهای : اواًل تا حد ممکن با مخالفان خودش، حت 

سه جنگ را در دوران حادود پان  ساال   نالمؤمنیامیربینید خودش مدارا کرد. اینی که می
اراهای الزم انجاام گرفتاه حکومت خود مجبور شد و تحمل کرد، بعد از این بود که همۀ مد

ل دسات باه کسی نبود که بدون رعایت مداراهای الزم با مخالفاان، او نالمؤمنیامیربود. 
 شمشیر ببرد.

 را بشنوید: نالمؤمنیامیرحاال چند تا از جمالت 
آقا! ا  کردند به بعضیاشاره میا  نالمؤمنیامیرای آمدند دور عدهک در اول خالفت، ی

ها را نصایحت در جواب، این نالمؤمنیامیرکردند. را یکسره کن. اصرار می هاتکلیف این
نظر است. ک که فرمود، این بود: این نظری که شما دارید، ی هاییبه صبر کرد و از جملۀ چیز

ى» ََ قَن  ِ َا َْ ْ َنققِف ََ ْ َنق»عده همین نظر شما را قبول دارند.  ؛ یک«َتاقَن ََ ىقَتداقَ قَند ََ قَند  ِ َا َْ ک ؛ یا«َ قِف
ىقَهدَذسقَ ق»عده حرفی را قبول دارند که شما معتقد به او نیستید، او را قبول ندارید.  ََ قَ قَند  ِ َا َْ َ قِف

َ  س»نظر سومی دارند. ک طرفی، یطرفی و نه آنای هم نه آنعدهک ؛ ی«َ قَذسَكق ؛ صابر «َفاْصدِِل
دى»باا حکمات کاار خاود را انجاام بدهاد.  نالماؤمنیامیرکنید تا  ققَحت  دوق  ق  َخدَذقسْل   ْْ ...قن 
ِ ق ْاَاَ  حق را بگیریم، احقااق حاق ؛ بگذارید با سماح، با مالطفت، با مالیمت، حق ذی«ت 
َ سِءقسْلَكدِىق»بکنیم.  قسلل   َ قَفآِخ ّلس  ِجْلقب 

َ
ای نماناد، زیار باار حاق ... اگار دیادیم چااره 1؛«َ قِإَذسقَلْمقأ

دهیم. تا آنجایی که ممکان قاطعیت انجام می روند، آن وقت ... آخرین چاره را دیگر بانمی
کنیم برای اینکه این زخم را عالج کنیم و شفا بادهیم؛ گذاری عمل میاست، با دارو و مرهم

 ای نیست.کنیم؛ چارهگذاریم؛ وقتی نشد، آخر کار داغ میمرهم می
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کاه ایان وقتایزند. ... این مدارا را دارد. اماا آن حرف می نالمؤمنیامیر... متواضعانه 
نشاان  المؤمنینامیرمدارا اثر نکند، آن وقت جای قاطعیت علوی است؛ آنجایی است که 

ق»کند که خودش فرماود: جور رفتار میدهد که با کسانی مثل خوارج، آنمی   
ْ
َنداقَفَقدأ

َ
قَعدْيَنققأ

 گفتۀ خود آن توانست ا بهچشم فتنه را من در آوردم. و کسی دیگر غیر از علی نمی 1؛«سْلِفْتَنِ
 بزرگوار ... ا این کار را بکند.
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 ها و شعارهای انقالب. پایبندی به ارزش8-1

 ها؛ روح و ساخت حقيقى و باطنى نظام. ارزش5-1-1
هویت حقیقی و واقعی وجود دارد؛ ک ساخت حقیقی، یک ، یحقوقی ساخت همیشه در دل  

باید حفظ کرد. این ساخت حقوقی در حکم جسم اسات؛ در حکام قالاب اسات، آن او را 
هویت حقیقی در حکم روح است؛ در حکم معنا و مضمون است. اگر آن معناا و مضامون 

ای خواهد داشت، تغییر پیدا کند، و لو این ساخت ظاهری و حقوقی هم باقی بماند، نه فایده
شده، ظاهرش سالم است؛ باا اولاین ک ز داخل پونه دوامی خواهد داشت؛ مثل دندانی که ا

شکند. آن ساخت حقیقای و واقعای و درونای، مهام جسم سخت در هم میک برخورد با ی
هاای است؛ او در حکم روح این جسم اسات. آن سااخت درونای چیسات؟ هماان آرماان

ها، سعی برای ایجاد برادری و جمهوری اسالمی است: عدالت، کرامت انسان، حفظ ارزش
ها آن اجزاء ساخت حقیقی و بااطنی و رابری، اخالق، ایستادگی در مقابل نفوذ دشمن؛ اینب

 جمهوری اسالمی است.درونی نظام 
اگر ما از اخالق اسالمی دور شدیم، اگر عدالت را فراموش کردیم، شاعار عادالت را باه 

ئولین کشور هام کم گرفتیم، اگر مسانزوا انداختیم، اگر مردمی بودن  مسئوالن کشور را دست
مرکز ثاروت و ک وسیله و یک عنوان یمثل خیلی از مسئولین کشورهای دیگر به مسئولیت به

قدرت نگاه کنند، اگر مسئلۀ خدمت و فداکاری برای مردم از ذهنیت و عمل مسئولین کشور 
زیستی، خود را در سطح تودۀ مردم قرار دادن، از ذهنیت حذف شود، اگر مردمی بودن، ساده

های دشمن شود، اگر ایستادگی در مقابل تجاوزطلبیک ولین کنار برود و حذف شود؛ پامسئ
های شخصایتی بار رواباط های شخصی، ضاعفها، ضعففراموش شود، اگر رودربایستی

هاای المللی مسئولین کشور حاکم شود، اگر این مغزهای حقیقی و ایان بخشسیاسی و بین
دسات بارود و ضاعیف شاود، سااخت ظااهری  اصلی  هویت واقعی جمهوری اسالمی از 

بعد از « اسالمی»بخشد و پسوند کند؛ خیلی اثری نمیجمهوری اسالمی خیلی کمکی نمی
مجلس شورا: مجلس شورای اسالمی؛ دولت جمهوری اسالمی، به تنهایی کااری صاورت 

دهد. اصل قضیه این است که مراقب باشیم آن روح، آن سیرت از دست نرود، فراماوش نمی
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نشود؛ دلمان خوش نباشد به حفظ صورت و قالاب. باه روح، معناا و سایرت توجاه داشاته 
 باشید. این، اساس قضیه است.

 . حرکت در جهت اهداف انقالب5-1-2
این است که کسانی سر کار بیایند که همتشان بر حفظ عزت و حرکت کشور در  معیار اصلی
ای طاوالنی از خیارات و برکاات باه ههای انقالب باشد. آنچه ما در ایان ساالجهت هدف
های انقالب بوده است؛ هر جایی که ما کام آوردیام، عقاب ایم، به برکت هدفدست آورده

های های انقاالب اساالمی و هادفخااطر غفلات از هادفماندیم، شکست خوردیم، باه
ِبَنا»اسالمی بوده است. کسانی سر کار بیایند که مصداق:  وسقَ  ِذيَنقَاال  قسل  وسقِإن  قسْعدَتَقات  دم  قث  ده   «سلل 

باشند؛ اهل استقامت، اهل ایستادگی باشند؛ زرهی پوالدین از یااد خادا و از  (34)فصلت: 
 توکل به خدا بر تن خودشان بپوشند و وارد میدان شوند.

 هاى ملى. معتقد به اسالم، انقالب و توانايى5-1-3
تار شاود. ایان روز زنادهباین ماا روزباهوسیلۀ مسائولین و منتخبه بایستی انقالب شعارهای

ها نادارد. عاالج دردهاای ایان ها ندارد، ربطی به اسامبندیشاخص است. ربطی به جناح
هاا بایاد هاای ایان ملات، شاعارهای انقاالب اسات؛ ایانو وسیلۀ رسیدن باه آرماان ملت
ن اناد، دشامن  ایاکه با این شعارها باه معناای حقیقای کلماه مخالفشود. آن کسانی حفظ

اند، باشند. آحاد ملت، گیری واقع بشوند. بین ملتها نباید در مراکز تصمیمشعارهایند؛ این
اش این است که ایان ای داشته باشد، اشکال ندارد؛ اما آن کسی که عقیدههرکسی هر عقیده

اش ایان اسات آدمی که عقیدهک شود پشت ُرل گذاشت. یماشین باید راه نیفتد، این را نمی
ینجا باید این اتومبیل حرکت نکند، این شاخص را پشات فرماان خاودرو بگاذاریم، که از ا

وقت این اتومبیل حرکت نخواهد کرد. باید کسی را بگذاریم که معتقد باه ایان حرکات هیچ
هاای ملای یباشد، معتقد به ایان راه باشاد، معتقاد باه آن هادف باشاد، معتقاد باه تواناای

شته باشد. این آن نقطۀ ها را قبول داقالب باشد و شاخصمعتقد به اسالم، معتقد به ان باشد،
 حساس است.
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 . عنصر انقالبى5-1-4
 هاست، واقعاًا بایاد از عناصار انقالبایشوند و کارهای مهم دست آنکسانی که مسئول می

 باشند.

 ها. اعتقاد به قابليت تحقق ارزش5-1-5
شاعار جهااد، شاعار دیان، شاعار  ،؛ شعار عادالتانقالب کنند شعارهایای خیال میعده

استقالل، شعار خودکفایی؛ شعارهایی که مردم را باه شاوق آورد، وارد صاحنه کارد، رریام 
طاغوت را ساقط کرد و مردم هشت سال در جنگ مقاومت کردند، کهنه شاده و قابال پیااده 
 شدن نیست؛ نه، ممکن است ما کهنه شده باشیم و اقتدار و صاالبت خاود را از دسات داده

باشیم. ما سست شدیم؛ آن اصول با قوت و صالبت خود باقی است. ما اگر باا ایماان الزم، 
هاای سیاسای و کها و کلابا مدیریت کافی، با شوق و امید، با مقهور نشدن در مقابل شیوه

 ، امروز جلوۀ بیشتری خواهد داشت.تبلیغاتی  دشمنان وارد میدان شویم، همان اصول

 پذیریو والیت . پيروی از خط امام8-1

 . پيمودن مسير اسالم متجلى در گفتار و رفتار امام راحل5-2-1
امروز و همیشه وظیفۀ اساسی مسئوالن گوناگون جمهوری اسالمی آن است کاه در پیماودن 

رساند، درنگ را جایز نشمرند و باه حاول و های واال میمسیری که ملت ایران را به آن هدف
یگانۀ ماا  الم عزیز مشخص ساخته و در گفتار و رفتار امام راحلقوۀ الهی مسیری را که اس

الله آن یافته و با فداکاری شهیدان و ایثارگران طراوت و صفا گرفته، دنبال کنند و به اذن تجلی
 دست آورند.به از دیگری پس ها را یکیهدف

 هاى نظام و اصول قانون اساسى. اعتقاد به آرمان5-2-2
هاای نامعتقاد باه آرماان من در چند سال اخیر این بوده است کاه بتواناد آدمهای دشتوطئه

اسالمی را در صفوف مسئوالن باالی کشور نفوذ دهد؛ بارای اینکاه انساجام مادیران ارشاد 
 ه هم بخورد. این خطر  بزرگی است.کشور ب
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هاا عقاید آن ای آراء و عقایدی دارند ولهبقیۀ مردم در هر مسئ مثل شور همک البته مدیران
برای خودشان محترم است؛ ... ]اما[ اگر کسای در نظاام جمهاوری اساالمی در مسائولیتی 

گونه که امام بزرگاوار ترسایم های نظام جمهوری اسالمی را آنمشغول کار است، ولی آرمان
م پیدا کرده، در دلش قبول ندارد، اشغال آن پست برای او  کرده است و در قانون اساسی تجس 

شرعی است. آنجایی که صحبت از مسائل اساسی نظام اساالمی اسات، آنجاایی کاه  حرام
وحدت دین و سیاست مطرح است، آنجایی که اصول قانون اساسی مورد نظر است، آنجایی 

ت از دین و شریعت مطرح است، اگر ی ای غیار از ایان دارد، مسئول عقیدهک که الزام به تبعی 
د؛ تواناد مسائول باشااماا نمایا  مانعی ناداردا  باشدتواند شهروند جمهوری اسالمی می

 های باال.خصوص در مسئولیتبه

 ها؛ معيار اساسى حرکت همۀ دستگاه. اسالم ناب و خط و راه امام5-2-3
شاان باه معیارهاا و ماوازین خاطر پایبنادیهاای جمهاوری اساالمی، باهمن از هماۀ ارگان

، دارناد و آن معیاار اساسایک ی کشاور، یاهااکانم. ... هماۀ دساتگاهامام، تشکر می خط
و خاط و راه او. ایان، چیاز  نی اماام اماتکنندۀ اسالم ناب، یعاست و مجسم ناب اسالم

 باارزشی است.

 . وفادارى صادقانه به راه و هدف امام5-2-4
مسئوالن در سطوح مختلف و هرکس کاه کااری در  ا و بزرگک کوچ ا باید همۀ آحاد ملت

را ادامه دهد و به  خود کند و پیمان ببندد که راه امام نفس ین نکته را حدیثدستش است، ا
صورت، عشق و محبت و ارادت و شاگردی ما نسبت های او حرکت کند. دراینسمت هدف

به او صادق خواهد بود؛ و اال  اگر در فراق او گریه کنیم و بر سر و سینۀ خود بزنیم، ولی راه او 
دامه دهیم، محبت و احترام و وفاداری ما صادقانه نخواهد باود. وفااداری دیگر ا را از سمت

 این است که عینًا در همان خط و هدف او حرکت کنیم و به بیراهه نرویم.
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 . حفظ منافع و مصالح نظام8-7

 . پايبندى به منافع ملى5-3-1
ع ملای، پایبناد باه نظاام ها، پایبند به مناف، پایبند به ارزشانقالب آید، پایبند بههر کسی می

 وری باید این کشور را اداره کرد.جاسالمی، پایبند به عقل جمعی، پایبند به تدبیر باشد. این

 . پرهيز از اظهار ضعف و بحران در برابر دشمن5-3-2
کنناد آن شاود. اشاتباه مایتار مایملتی احساس ضاعف کناد، جاریک هرچه دشمن در ی

کند. ... دشمن هرجا احسااس ضاعف شمن را جری میزنند که دهایی میکه حرفکسانی
گویناد دهکادۀ دهکاده، مایک اند باه یاها دنیا را تشبیه کردهشود. آنتر میبکند، ... جری

خواهاد، بایاد بتواناد انجاام جهانی. امریکا هم کدخدای این دهکده است و هر کاری مای
 دهد.

هاا و خواسات ظار آنای برخالف نشخصیت سیاسیک جمعیتی، یک ملتی، یک اگر ی
جور است. در مقابال ایان کنند به انواع اتهامات. دشمن اینها حرف بزند، او را متهم میآن

دشمن، اظهار ضعف نباید کرد. اگر ضعفی هم بود، نباید در مقابل او بیان کرد، چاه برساد 
 گویند؟ چرا طبق میال دشامنبه اینکه ضعفی نیست؛ بحران در کشور نیست. چرا دروغ می

ه کشور با یکنند؟ بحمدرفتار می ملت قوی، منسجم، بااهوش، بیادار، و باا مسائوالن ک الل 
 کنند.کنند و حرکت مییگری حل میدلسوز، فعال و کارآمد، مشکالتشان را یکی پس از د

 گيرى مصلحت مردم در کنار معيار شرع. خواست و منافع و جهت5-3-3
اند، معیاری برای تشاخیص الزم اسات؛ چاون ممکان اهو اشتب امتزاج قابل و باطل اگر حق

ها رها کند. این معیار شاناخت حاق و باطال نیست که خداوند مردم را بدون معالم و نشانه
چیست؟ آن را باید از قرآن و حدیث و کلمات اولیا و بزرگان با دقت جستجو کرد. باید معیار 

شود. هرچه را دیدید و سنت مطرح می حق و باطل را شناخت. البته، در مواردی معیار کتاب
باشد و هرچه برخالف شرع بود، باطل است. البتاه، در هماه که برطبق شرع است، حق می

جا این معیار برای همۀ مردم قابل استفاده نیست؛ چون تشخیص شرع و خاالف شارع هام 
 کار آسانی نیست.
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و آن، خواسات و های کلی و امور عمومی جامعه، معیار دیگری هم هسات در سیاست
گیری مصلحت مردم است. یعنی هر کار و حرکتی که در جهات مصالحت و منافع و جهت

گاه بود، حق است. در سیاست  معیار است.ک های جهانی، این یخواست مردم مسلمان و آ

 هاى اصلى نظامهاى کلى و برنامه. قبول سياست5-3-4
 ؛ سه آمادگی و احساس مسئولیت:به اعتقاد بنده، سه بخش عمده در مسئول وجود دارد

د برای انجام کاار اسات؛ باه هماان نحاوی کاه  ... دوم، مسئلۀ آمادگی و استعداد و تعه 
ی و برنامهسیاست کناد. اگار کشاور، سیاسات های اساسی کشاور آن را اقتضاا مایهای کل 

صی را در مقوله هاای کشاور را ای پذیرفته اسات، کسای کاه اجارای بخشای از بخشمشخ 
پذیرد، باید آن را در همان جهت کار و به همان سامت و باا هماان هادف پایش ببارد و می

 هدایت کند؛ و لو خود او، آن سیاست را به طور کامل تثبیت نکرده باشد.
که مجری آن سیاست را قبول نداشته باشد، معلوم نیست چقدر بتواند ایان صورتی... در

، آنکه الزم و اساسی است، این اسات کاه مادیر، هرحالدرستی انجام دهد. ولی بهکار را به
های پذیرفته مسئول یا وزیری که این مسئولیت را بر عهده گرفته، کار را در جهت آن سیاست

اند، پیش ببرد. این هم آن نکته یا رکن دوم از گذاران در هر بخش انجام دادهشده که سیاست
 مدیری ت سالم.ک ارکان ی

 ملى . استقالل و خودباوری8-8

 ها. حفظ استقالل سياسى و عدم وابستگى به قدرت5-4-1
است. این، خیلی مهم است؛ ایان، جازو  مباانی اصاولی  سیاسی اصل سوم، حفظ استقالل

 ل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است.نظام است. این استقالل، استقال
تی باالتر از وابستگی نیست. در حق  یک ... برای ی ی مسئوالن، ملت از سوک ملت، خف 

ملات، هایچ ک تر از وابسته کردن آن ملت نیست. در مقابل، برای مسئوالن یجنایتی سنگین
تر از این نیست که استقالل او را حفاظ کنناد. البتاه اساتقالل هام ای بزرگخدمت و وظیفه

ل  آن، استقالل تارینش اسات. یعنای . استقالل سیاسی آسااناست سیاسی مراتبی دارد که او 
 ها، وابسته نباشد.تی به وجود آید که به قدرتحکوم
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 . قوت قلب و اعتماد به نفس در مقابل دشمنان5-4-2
هر دولتی در ایران اسالمی که به مردم خود تکیه نداشته باشد، مشروع نیست. آن مسئولی که 
خواست دشمن را بر خواست ملت ترجیح بدهد، در مقابل دشامن ضاعف نشاان بدهاد و 

خود را بر ملت تحمیال کناد، از ماردم نیسات؛ ماردم چناین مسائول و  حاضر باشد ضعف
 مداری را قبول ندارند.دولت

خواهد با این ملت و برای این ملت کار کند، ملت ایران، قوی و شجاع است. هرکس می
 نفس باشد.دارای اعتمادبه دشمنان و در مقابل قلب باید دارای شجاعت، تدبیر، قوت

 دباورى و اعتماد به نفس ملى. تقويت خو5-4-3
اصل چهارم، تقویت خودباوری و اعتماد به نفس ملی است. این اعتماد به نفاس، در هماه 

های بنیادی است، ... البته اش تولید سلولای است، یکیاش فناوری هستهجاست. ... یکی
قط به ایان بخشی از کار است. استقالل  اعتماد به نفس ملی و خودباوری، فک ها فقط یاین

توانیم نیروگاه درسات کنایم و توانیم سد درست کنیم؛ میشود که ما میچیزها منحصر نمی
اندازی کنیم، بلکه باید های عظیم را راهخارجی کارهای بزرگ و پرورهک توانیم بدون کممی

 های اخالقی هم خودباوری داشته باشیم.در سیاست، فلسفه، ابتکارهای مردمی و ارزش

 فایت و صالحيت. ک8-8

 . صالحيت اعتقادى، اخالقى و سياسى5-5-1
وظیفاه اسات. اگار ایان را از ک ، امضاای صاالحیت یاا رد صاالحیت، یاصالحیت اثبات

ماناد. چطاور اجاازه بدهناد های نظام برداریم، چیزی برای نظام باقی نمیمجموعۀ فعالیت
دارد؛ از لحاظ ممشای عملی، آدمی که از لحاظ عقیده، اعتقاد محکمی به مبانی نظام ن کی
انسان ساالم و مساتقل و دارای روش و اخاالق مساتقیمی نیسات؛ از لحااظ سیاسای، ک ی

بسااتگی او بااه مصااالح بسااتگی او بااه مسااائل کشااورش و مااردم کشااورش کمتاار از دلدل
گاذاری قارار بگیارد؟ است، فرضًا بیاید در رأس دستگاه اجرائی یا در مسند قاانون بیگانگان

 جایز است؟کار  این
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 . اصلح مطابق با نياز جامعه5-5-2
فهمید، تطبیق کناد و بتواناد نیازهاای که با نیازی که شما برای جامعه می است کسی اصلح

جامعه را برآورده سازد. ... امروز کشور برای کار، میدان وسیعی است. مدیران کارآماد اگار 
تاوانیم برای کار خیلی باز است. ما می بیایند کار و تالش کنند و نشاط به خرج دهند، میدان

بسیاری از مشکالت مادی جامعه را برطرف کنیم. ... کاری کنناد کاه ماردم طعام شایرین 
ای از کشاور فقار نباشاد، گیارد، بچشاند؛ در هایچ نقطاهخدماتی را که در کشور انجام می

یار طارد شاوند و گهاای تصامیمفساد نباشد و افراد مفسد از دستگاه ا عدالت برقرار باشد ا
 امکان دخالت پیدا نکنند.

 



 
 
 
 
 

 ششم:گفتار 

 (2خصوصيات انقالبى )
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 . صبر و استقامت8-1

 . ايستادگى همراه با باور6-1-1
های انسانی را با همان خواهد سعادت مجموعهنظام جمهوری اسالمی، نظامی است که می

اند، تأمین کناد؛ و عمااًل به بشر رسانده اند وها آوردهپیامی که پیغمبران در طول تاریخ نبوت
کند. طواغیت امروز هم هساتند دارد پیام پیامبران را در مقابل پیام طواغیت عالم تصدیق می

کنند. راه پیروزی در ایان چاالش و رویاارویی آید و مقابله و معارضه میها گران میو بر این
نیسات؛ بایاد راه را بااور « باور  به راه خود ایستادگی  همراه با ایمان و باور  به خود و»هم جز 

دِهق»داشته باشیم:  قآَتَنقِبالل  وَنقك  ٌّ ِتن  ْْ ِهقَ سْلا  ب  ْنِهَ قِإَليِهقِتْنقَ 
 
قِبَااقأ و   ع   َ یعنی  ؛(734)بقره:  «آَتَنقسل

آحاد مؤمنین  به این راه، دست به دست هم بدهند و ایستادگی کنند؛ ایستادگی نشان بدهناد. 
 .است قطعی ه پیشرفت و پیروزی است. اگر این کار را بکنند، پیروزیاین را

ایام و پاای آن حارف های گوناگون، آنجایی که حرف خودماان را بااور داشاتهدر میدان
ایم. در دفاع مقدس همین پیش آمد؛ در حفظ اسااس ایان نظاام ایم، آنجا پیش رفتهایستاده

روز، بلکاه سااعت باه سااعت  کشاور در  مقدس، همین پایش آماده؛ در پیشارفت روز باه
های پیشرفت و توسعه را که ما در های مختلف، همین پیش آمده است. امروز شاخصزمینه

کشورمان نگاه کنیم و با اول انقالب مقایسه کنیم، اصاًل قابل مقایسه نیست. آن روز حادس 
قطه رساید؛ اماا باه شد زد که با وجود آن مشکالتی که سر راه هست، بشود به این نهم نمی

 ه با باور بود؛ و راهش همین است.توفیق الهی رسیدیم. این، بر اثر ایستادگی همرا
اگر مسئوالن کوتاهی کنند، این جزو گناهانی است که تأثیرش ناه فقاط بارای اشاخاص 

 خودشان، بلکه برای ملت، تأثیرمخربی خواهد بود.

 رابر توقعات دشمنانو خّط ايستادگى در ب . پيروى از راه امام6-1-2
راه  حفظ این دستاوردها و به وجود آوردن دستاوردهای بیشتر، این اسات کاه ملات ایاران و 

و  مسئولین، خط  نشانی را که امام بزرگوار با عمل خود کشیده است؛ یعنای خاط  اساتقامت
عات دشامنان و ایساتادگی در مقابال یااوه ایستادگی ای هاهاا و پرگاویییگاویدر مقابل توق 

ع میکه در بیرون  این مرزها نسبت به این ملت اکسانی  کنند، ادامه دهند.براز توق 
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ر گفته می خاط  »منظور چیسات؟ اگار بگاوییم « راه امام و خط  امام»شود اما اینکه مکر 
ی است. معلوم است که خاط  اماام، انقاالب و « امام، اسالم و انقالب است این، مطلبی کل 

تواند مقصاود هم مخالف با اسالم و انقالب نیست. آن عاملی که میکس اسالم است! هیچ
بارآورده کناد، اساتقامتی ا  که پدر این انقالب و معمار ایران اسالمی استا  امام بزرگوار را

است که او در رفتار خود نشان داد. در مقابال دشامن، کوتااه نیاماد؛ از دشامن نهراساید و 
 رد.ید و تهدیدها او را متزلزل نکنترس

هم کند که آنچه انجام داد، خاالف تادبیر کس هم نمیهیچ تواند امام بزرگوار را به این مت 
ت کنند، می کنند کاه راه  درسات، فهمند و تحلیل میصحیح بود. همۀ عقالی عالم، اگر دق 

های  خود  او. هرکس آن هدف را داشته همان راهی بود که آن مرد رفت؛ راهی به سوی هدف
 ش همانی است که آن بزرگوار پیمود.باشد، راه

 . بصيرت8-1

 . بصيرت معيار کار6-2-1
ها هوشیار باشند؛ بدانند دساائس و باید همه هوشیار باشند؛ هم ما هوشیار باشیم، هم ملت

دهیم. را معیار کاار خودماان قارار با های دشمنان متنوع است، پیچیده است. بصیرتحیله
ها و مزدورانشان و همراهانشان ساعی ها و صهیونیستیکایها توجه داشته باشند؛ امریملت

ها بیداری به وجاود آماده اسات، ها را منحرف کنند؛ کشورهایی را که در آنکنند انقالبیم
هاا را منحارف کنناد حرکات ایان ملتیتوانند، تالش میدهند؛ هرچه میمورد توجه قرار م

 کنند.
های دیگار قارار داده اسات؛ تجرباۀ قابل ملتملت ایران این تجربۀ بزرگ را امروز در م

موفقیت  ناشی از دو عامل بصیرت و صبر. بصیرت یعنی گم نکاردن راه، اشاتباه نکاردن راه، 
ها نشدن، تأثیر نپذیرفتن ازوسوسۀ خناسان و اشاتباه نکاردن کاار و راههها و ک دچار بیراهه

ی و ایان بصایرت را در میاان هدف. و صبر یعنی ایساتادگی. ... بایاد عوامال ایان ایساتادگ
 خودمان تقویت کنیم.
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 . غفلت نکردن از اهداف نظام اسالمى6-2-2
لحظاه غفلات نکنایم. اگار کاار  های متعالی نظام اساالمی، یاکارزشبایستی از اهداف و 

سازندۀ ما، با غفلت از آن اهداف انجام گیرد، خوف انحراف ایان کاار از آن اهاداف وجاود 
، باه «صراط مستقیم»؛ اگر اندکی غفلت کنیم، ممکن است از و بشریم نما انسا دارد. چون

 سمت چ  و راست منحرف شویم.
دَنْمققَلدْمققَنداَمققَ قَتدْنق» ام که:رسیده امیرالمؤمنینحقیقتًا به این کالم  اگار غفلات  1.«َعْندهقي 

جمه کردن و ، ضربه را خواهیم خورد. دشمن از ضربه زدن و هلحظۀ غفلت کردیم، در همان
وقات منصارف نخواهاد شاد؛ منتهاا آن توطئه کردن علیه این بساط دینی و اساالمی، هایچ

که ما قاعدۀ کار را محکم کرده باشیم، دشمن مأیوس خواهد شد. اگرچه در حال یاأس وقتی
او هم ک زند، منتها وقتی امید دشمن از او گرفته شد، طبعًا تالش و تحرهم بتواند، ضربه می

 د شد.کم خواه

 . وحدت و انسجام ملى8-7

 نزدن به اختالفات. دامن6-3-1
کند، تفرقه، اختالف و دست باه گریباان شادن کشور را ُکند می یکی از چیزهایی که حرکت

ف، جازو گناهاان مخصاوص طبقاۀ ماهاا است؛ این ایجاد اختالف یا دامن زدن باه اخاتال
 مجموعۀ مسئوالن و سیاستمدارها ا است. ا

رود. ... هماۀ تحاد پیش خواهد رفت؛ با دعوا و تفرقه و دودساتگی پایش نمایکشور با ا
تالش امام بزرگوار ما در طول آن ده سال زندگی  بابرکت خود در رأس جمهوری اسالمی، بر 
کید و بر همین نکته بود؛ اتحاد مردم، همدلی مردم. امروز هام هماان اسات؛ بایاد  همین تأ

نند که مسئولین کشور باهم همدل باشاند، هماراه باشاند، کاری کنیم و ملت ایران کاری بک
اسارائیلی از یکادیگر شادن و ایاراد بنییقهبهگیاری و دستاختالف و شقاق و درگیری و مچ

 د. باید همه در صراط واحد باشند.گرفتن، این چیزها نباش
                                                           

 .47، نامۀ البالغه نهج. 1
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 . وحدت دل و راه در عين اختالف سليقه6-3-2
 ی گردآمدن.برگرد محورهای اصول ی، یعنوحدت

و  ها اختالف داشته باشد. مسئلۀ ماذاقممکن است سالیق، اختالف داشته باشد؛ مذاق
ای اسات. در ایان جهات، غیر از دل و جهت و راه و جهتسلیقه ای گیاری کل  َ ق»گیاری کل 

ِهقَجِايعا ق وسقِبَ ِْلِ قسلل  ه، باید با اجتماع با (143)آل عمران:  «سْعَتِحا  شد، باید اعتصام به حبل الل 
 با هم اعتصام کنند.

 . جلوگيرى از تفرقه با محبت و جلب قلوب6-3-3
هایی، یا از روی عناد و غرض و یاا کدام از ما مسئوالن نظام نباید اجازه بدهیم که دستهیچ

جات تقسیم نمایند از روی جهالت، در یکپارچگی ملت تفرقه ایجاد کنند و مردم را به دسته
هایی دارد. با تشر زدن و دعوا کردن یکدیگر متقابل و متضاد بکنند. این، راه و اهوای آنان را با

و جذب  قلوب و جلب شود. بیشتر با محبتو تهدید کردن، همیشه این مقصود حاصل نمی
 باید این مقصود را عملی کرد.

اصال، جازو ک های متفاوتی وجاود دارد، اگار ماا وحادت را باه عناوان یاوقتی نگرش
های باال انگاشاتیم، طبیعای اسات کاه هار ن اصول خودمان دانستیم و از ضرورتتریعالی

طرفی باید مقداری تنازل بکند. بدون تنازل، امکان نادارد کاه ایان مقصاود حاصال بشاود. 
کلی از فکار و عقیاده و کس نباید توقع داشته باشد که اگر کسی طرف مقابل اوست، بههیچ

نظار بکناد و دربسات هوایی هست هوای خود، صرفسلیقه و خواست و اگر خدای نکرده 
تسلیم بشود. این، نشدنی است. اگر ماا بخاواهیم التیاام و جماع ایجااد کنایم و از تفارق و 

 وظیفه است.ک ضررهای تفرق پرهیز نماییم، در مواردی احتیاج به تنازل است. این، ی

 . برائت از مخالفان نظام8-8

 عکس خواست دشمن. عمل به6-4-1
 بایاد عمال آن خواهند، عکساز معیارها هم این است که هرچه دشمنان این ملت مییکی 

کنند. ... ها منافع خودشان را دنبال میخواهند، خیر ملت نیست. آنها میکرد. چیزی که آن
ها دنبال منافع خودشان هستند. اگر جهتی را نشان دادند و به جایی تمایلی داشتند، معلوم آن
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ها در آن است؛ که درسات نقطاۀ مقابال مناافع ملات و نظاام جمهاوری فع آناست که منا
 به ما گفتند. عیاری که اماماسالمی است و باید با آن مخالفت کرد؛ همان م

 . مرزهاى مشخص و متمايز با دشمن6-4-2
هاایی خوانیمخاالفک هایی دارند و گاهی یکه فعالیت از افراد سیاسی بعضی من بارها به

ام مواظب باشید مرزهای میاان شاما و دشامن ام؛ گفتهام، نصیحت کردهنند، تذکر دادهکمی
رنگ شد، احتمال اینکه کساانی از ایان مارز عباور نشود. مرز وقتی کمک رنگ نشود؛ پاکم

کنند یا دشمن از این مرز عبور کند و بیاید این طرف یا دوست و خودی غافل شود و از مارز 
 دامن دشمن، زیاد خواهد بود. مرزها را روشن کنید؛ مشخص کنید.عبور کند و برود به 

هایناد؛ کساانی ... مواظب باشید مرزهاتان را مشخص کنید. کساانی هساتند مازدور آن
هاا هام روشان هایند. مرزهاتان را با ایانهایند؛ کسانی هستند در خدمت آنهستند نوکر آن

 ست؛ بصیرت.جاصر و صبر، یکی همینکنید و مشخص کنید. وقت ب
کرد. بعضی، از دشمن رودربایستی دارند؛ بعضی، مالحظۀ دشامن  مرزها را باید روشن

کنند. مالحظۀ ملت را باید کرد، مالحظاۀ خادا را بایاد کارد، ناه مالحظاۀ دشامن را. را می
آید. اگر خاکریز دشمن، دشمن است؛ هرچه مالحظه کنی، هرچه عقب بنشینی، او جلو می

خواهند. کند. دشمنان این را میمن خاکریز مستحکمی نباشد، او نفوذ میشما در مقابل دش
 ها همین است.یکی از شاخص

 . نترسيدن از دشمنى و دشنام دشمن6-4-3
، از دشنام  دشمن نترسید؛ وقتی دشمن فرمود از دشمنیرحمت خدا بر امام بزرگوار ما که می

کار بزرگی انجام ک دهد، بدانید که شما یمیکند، دشنام کند، اخم میاو به شما بدگویی می
دهید که او ناراحت است. از این بترسید که از شما تعریاف کناد. اید یا دارید انجام میداده

کاری به نفع او انجاام ک دهندۀ این است که شما یاگر دشمن از شما تعریف کرد، این نشان
 اید.داده

اهد که او بر سار کاار نباشاد، در مجلاس خوکسی را که دشمن ما، دشمن ایران، می هر
نباشد، در دولت نباشد، او باید باشاد؛ او باه نفاع ایاران اسات. هرکسای را کاه دشامن ماا 
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گذاری کشور، او نباید برود. او طبق خواهد که او برود در دستگاه حاکمیت کشور و قانونمی
 خواست دشمن عمل خواهد کرد.

 . آزادی و آزاداندیشى8-8

 يت آزادانديشى بدون فهم غلط از آزادى. تثب6-5-1
و آزاداندیشی است. آزادی را نباید بد معنا کرد. آزادی یکی  آزادی اصل ششم، تثبیت و تأمین

های الهی است که یکی از شعبش آزاداندیشی است. بدون آزاداندیشی، ترین نعمتاز بزرگ
 علمی، فکری و فلسفی امکان ندارد.این رشد اجتماعی، 

های فرهنگی و مطبوعااتی، هاو کاردن کسای کاه های علمیه، دانشگاه و محیطزهدر حو
ترین خطاهاست؛ بگذارید آزادانه فکر کنناد. البتاه مان آورد، یکی از بزرگای میحرف تازه

کنم؛ من بازگذاشتن دسات دشامن را در داخال بارای اینکاه فهم غلط از آزادی را تأیید نمی
ی تولید کند و  کانم؛ مان در فضای فرهنگی یا سیاسی کشور بدمد، تأییاد نمایمرتبًا گاز سم 

ها گفتند و عواملشاان چناد ساال قبال در یمریکایچنانی که خود اآنا  رابراندازی خاموش 
کنم؛ اما توسعۀ آزادی و تابم و رد میبرنمیا  عقلی کردند و به زبان آوردنداینجا سادگی و بی

ها ندارد. ظرافتی الزم دیشه و علم و فهم، ربطی به اینرها بودن میدان برای پرورش فکر و ان
هاا را معاین بکناد. آزادی و است که آدم این دو منطقه را از همدیگر بازبشناسد و مارز ایان

 گرایی است.آزاداندیشی، یکی از مبانی اصلی اصول

 هاى انقالب. آزادى فکر و بيان؛ يکى از ارزش6-5-2
خواستند آزادانه فکر کنناد. آن های انقالب بود. مردم میارزش هم یکی از فکر و بیان آزادی

خواساتند؛ گیاری هام نباود. ماردم ایان را نمایروز، آزادی فکر، آزادی بیان و آزادی تصمیم
 ها باشد.یخواستند این آزادمی

 . توجه به آزادى و ديندارى توأمان6-5-3
ساتقالل سیاسای و فرهنگای و اقتصاادی طور نباشد که یکی به اها را باهم ببینند. اینارزش

ه نکند؛ یا به دینتوجه کند، اما به دین اه داری توج  ه کناد، اماا باه آزادی فکار توج  داری توج 
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ه کند، به حفظ دین و ایمان مردم توجه نکند. اگر ایان فکر و بیان نکند؛ یا به آزادی طاور توج 
ه شاود. بااالتر از هماه، ارزش گیرد. باید به همۀ مجموعۀباشد، کار ناقص انجام می ها توج 

ه کنناد و هماۀ آنهای حکومتی هستند که باید به تمام این ارزشدستگاه هاا را ماورد ها توج 
 حفاظت و حراست قرار دهند.

 . توجه به فرهنگ8-8

 . توجه به فرهنگ و جهت ارزشى دادن به آن6-6-1
ساازی حال ماا باا فرهناگ مسئلۀ فرهنگ را دست کم نگیرید. خیلی از مشاکالت جامعاۀ

کناد. شود. توجه بکنید که امروز، عمده قوای دشمنان ما در جبهۀ فرهنگی دارد کاار مایمی
های پنهان و آشاکاری کاه بارای های فرهنگی، این بودجههای روانی، این فعالیتاین جنگ

 اش مربوط به مسئلۀ فرهنگ است.مهگذارند، هها میمنحرف کردن ذهن
که این هوا را استنشاق کرد، با هاوایی کاه استنشااق ست که انسان وقتیفرهنگ مثل هوا

تواند دو قدم بردارد و جلو برود؛ بقیۀ کارها همه برخاستۀ از کرده و با آن جانی که گرفته، می
جایی، هاوای مسامومی تزریاق ک اید. اگر چنانچه یآن چیزی است که شما استنشاق کرده

ا دیده خواهد شد تابع آن مسمومیتی است که در این هواسات. های که در اندامبشود، نتیجه
اگر فضا را با دود یا مخدری تخدیر کنناد، وقتای شاما آن را استنشااق کردیاد، رفتاار شاما 

چناین حاالتی دارد. ک ایاد؛ فرهناگ یامتناسب با آن چیزی خواهد شد که استنشااق کارده
 را دست کم نگیرید؛ خیلی مهم است.فرهنگ 

ف وقت کنید و در بودجه هم برایش پول و فصول قابل تاوجهی بگذاریاد تاا بنابراین صر
کارهایی که مسئولین فرهنگی دولت خیلی باید باه ۀ جهت  ارزشی به فرهنگ بدهید. از جمل

دقیقه را در آن فروگذار نکنند، این است که به فرهنگ عمومی جامعه ک آن بپردازند و واقعًا ی
هاای هت ارزشی بدهند. چون تاالش زیاادی شاده تاا جریانو ابزارها و وسائل فرهنگی، ج

ارزشای در جهات غیرا  هنر و ادبیات و شعر و سینما و بقیها  های فرهنگیفرهنگی و عامل
کنیاد و هماۀ تالشاتان را بکنیاد کاه باه تحرکاات ک حرکت کنند و راه بیفتند. شما باید کم

 فرهنگی کشور در جهت ارزشی جهت بدهید.
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 انستن خود در برابر فرهنگ مردم. مسئول د6-6-2
گاویم کاه ماا ام و باز هم میمن به آقایان مسئوالن مسائل فرهنگی هم دائمًا این نکته را گفته

دمق»که نسبت به بسیاری از امور مردم مسئول است ا دولت، همچنانک بایستی بدانیم ی ِلك  ك 
ِته قعنقَ ِعي  ن، وضاع سیاستشاان، وضاع ا مسئول وضع معیشتشان، وضع اقتصادشا «تائو  

 هست. هم ذهنشان وضع فرهنگشان، وضع تحصیالتشان، وضع بهداشتشان؛ مسئول
ی، هم نوسازی ، هم تأمین و استقرار عدالت اجتماعی و فرهنگی معنوی هم نوسازی ماد 

های سوادی و تبعیض و جلوگیری از رشاد خصالتو هم از بین بردن فقر و محرومیت و بی
که این کارهاا شاد، حرکات ها کارهایی است که باید انجام گیرد. وقتیمعه. اینمنفی در جا

 عظیم مردم و آن جوهر معنوی  انقالب خواهد توانست کار خود را بکند.

 . تربيت معنوى و اخالقى مردم6-6-3
گوید ماردم را از لحااظ اخالقای و معناوی است. می مردم و اخالقی معنوی سومی، تربیت

تفااوت نیساتند ها نسبت به تربیت معنوی مردم بییت کنی. از نظر اسالم، حکومتباید ترب
ک که پدر در یخواهند بکنند، بکنند. همچناندانند و هر کار که میکه بگویند خود مردم می

تفاوت نیست کاه بگویاد ماثاًل هار کاار خواساتند خانواده نسبت به تربیت فرزندان خود بی
هایی دارند که باید انجام دهند. حکومت هم در جامعاه در مسئولیتبکنند، بکنند. پدر و ما

 هایی دارد.ها مسئولیتهای اخالقی در آندر زمینۀ اخالق و معنویت مردم و رشد فضیلت
 



 
 
 
 
 

 گفتار هفتم:

 (3خصوصيات انقالبى )
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 . عدالت3-1

 . معنا و شرايط تحقق عدالت7-1-1
 حاال عدالت چیست؟ البته ممکن است در معنا کاردنفلسفۀ وجودی ما، عدالت است. ... 

مک هایی اختالف نظر داشته باشند؛ اماا یا، افرادی، کسانی یا گروهعدالت هایی قادر مسال 
های برابر، تشویق درستکار و مهار متجاوزان به ها، دادن فرصتوجود دارد: کم کردن فاصله

ها، اظهاار ها، قضااوتعازل و نصاب اثروت ملی، عدالت را در بدنۀ حاکمیتی رای  کردن 
، مناطق دوردست کشور و مناطق فقیر را مثل مرکز کشور زیر نظر آوردن، منابع مالی ا  نظرها

مک کشور را به همه رساندن، همه را صاحب و مال ها و ماورد این منابع دانستن، از قدر  مسل 
 عدالت است که باید انجام بگیرد. هایاتفاق

شاود؛ اواًل قاطعیات اصال اسات و ... باا تعاارف درسات نمایک یابنابراین، عادالت 
زیستی و مردمی بودن الزم دارد و باالتر خواهد، ثالثًا سادهخواهد، ثانیًا ارتباط با مردم میمی

نیازهاای اجارای ها و پیششارطخواهد؛ این هم جزو پیشاز همه، خودسازی و تهذیب می
دساتی باه سار و صاورت خودماان ک کنیم و یا عدالت است. اول، باید خودمان را درست

 هاست.من و شما اینۀ بکشیم، تا بتوانیم عدالت را اجرا کنیم؛ وظیف

 گسترىخواهى و عدالت. عدالت7-1-2
به زبان آسان است؛ اما در عمل بسیار کاار دشاواری « ... گستریو عدالت خواهیعدالت»

کرد تا اینکاه عادالت تحقاق پیادا کناد؛  است و مقدمات بسیاری الزم دارد. باید خیلی کار
اقتصاادی، عادالت در ل هاای مساائر زمیناهعدالت جغرافیایی، عدالت طبقاتی، عادالت د

ها و گرفتن در مسائولیتل فرهنگای، عادالت در جاایگزین شادن و جاایهای مساائزمینه
ش هاا نقاها همه عدالت است و عادالت در آنهای ما ... اینمناصب و عدالت در قضاوت

هاست. البته امروز کشور ما بیش از به معنای همۀ این گستریو عدالت خواهیدارد. عدالت
شاکافی باه ک هر چیز دیگر، تشنۀ عدالت اقتصادی است. علت هم این است کاه واقعاًا یا

شد، که نشده اسات. البتاه باه صورت میراث معیوبی از گذشته بود و این شکاف باید ُپر می
گاوییم کاه اساالم ُپر شود. ما ُپر کردن  این شکاف را به همان شکلی مایشکل معقولی باید 
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ها در مقابل همه باشد و امکانات عماومی ماورد گوید: فرصتکند؛ ... اسالم میتوصیه می
اسات  گساتریو عدالت خواهیشاخصه، مسئلۀ عدالتک استفادۀ همه قرار گیرد. بنابراین ی

 که پهنۀ وسیعی دارد.

 هاندى به عدالت به عنوان شاخص اصلى برنامه. پايب7-1-3
همۀ آنچه را که در ماورد عادالت ا  یا تا آخر هم نتوانیدا  ممکن است شماها نتوانسته باشید

باید انجام داد، انجام بدهید؛ لکن نفس رویکرد شما به عادالت، چیاز بسایار باارزشای می
 توانید بایستی حرکت کنید که:است و هر مقداری که می

 قدر وسع بکوشمکه گر مراد نجویم به  لان باطان به از نشستاه راه بادیه رفتب
بهتر از این است که انسان اصاًل دم از عدالت نزند، عدالت را فراموش کناد، عادالت را 

ها جاایز الی مفاهیم دیگری مخفی و گم کند و از ذهن و چشم انسان دور بشود. ایندر البه
معیار و شاخص اصلی مورد توجه قارار گرفات، ک د و به عنوان ینیست. وقتی عدالت رو آم

 بعدی است.ۀ ، شاخصهم عدالت به ها هم خواهد آمد. پایبندیطور قهری در برنامهبه

 هايشها و ميدانها، شکل. سعى در احقاق حق در همۀ قالب7-1-4
ظاالم و مفساد را  در نظام جمهوری اسالمی، مردم بایاد از مسئوالنشاان مقابلاۀ باا ظلام و

مسئول  باال و واالی نظام، این چیزها ک حاکم و یک بخواهند. باید معیارشان برای پذیرش ی
، تسلیم نشدن در مقابل زورگویی، حفاظ حرمات با ظالم باشد: مبارزۀ با ظلم، کنار نیامدن

ت، سعی در احقاق حق در همۀ قالب  هایش.و میدانها ها و شکلانسان و انسانی 

 . فسادستيزی3-1

 . فساد؛ عامل کند شدن حرکت کشور7-2-1
بساتن بار فسااد اقتصاادی، ، چاه چشمدر فساد اقتصاادی داشتنفساد اقتصادی؛ چه دست

ک کند. فساد اقتصاادی، هام خاودش یاچیزهایی است که حرکت عمومی کشور را ُکند می
ر را دچاار مشاکل ُکندکننده است، از جهت اینکه فساد است و مسئلۀ مالیاۀ عماومی کشاو

کند، هم انعکاسش در ذهن مردم از جهت دیگری موجب فساد است، که ناامیدی ایجاد می
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ه و خادای نخواساتها  فسادک کند؛ لذا چه شرکت داشتن در یمی چاه دیادن و ا  العیاذ بالل 
فساد؛ یا کشاندن مردم به فساد؛ نوع ادبیات، نوع حرف و کاری که مردم را ک بستن بر یچشم

ری و گستاخ کند نس چه فساد مالی، چه فساد امور جنسی و امثال  ابت به مسائل مفسدانه ج 
 ها گناهان ماست.ُکند کردن حرکت کشور است، و این ا هااین

 . مبارزه با فقر، فساد و تبعيض؛ عالج مشکالت کشور7-2-2
کشور این اسات  شود. عالج مشکالت این مبارزه در این کشور باید با فقر و فساد و تبعیض

طور جدی اجرای عدالت پیگیری شود؛ تبعیض برداشته شود؛ با فساد و فقار و عوامال که به
گانه است؛ اعم از قاوۀ مجریاه و طور واقعی مبارزه شود؛ این کارها، کارهای قوای سهفقر به

نه و قوۀ قضائیه. البته مهم  ترین بخش در اختیار قوۀ مجریه است.قوۀ مقن 

 رزه با فساد به معناى واقعى کلمه. مبا7-2-3
های چناد ساال گذشاته، ثاروت متراکمای از امکاناات ملت و کشور ما بر اثر تالش دولت

های آینده باید بتوانناد ایان ثاروت را افازایش دهناد و آن را در دست آورده است. مدیریتبه
 مبارزه کنند. کلمه واقعی عنایم زندگی مردم بگسترانند و با فساد به

هاای فسااد را در ایان مجموعاۀ عظایم اگر ما ملت ایران این توفیق را پیدا کنیم که رخنه
ببندیم، آن وقت معلوم خواهد شد که دستاوردهای انقالب برای این ماردم چقادر شایرین و 

 گوی نیازهای مردم باشد.واند پاسختگواراست و چگونه می

 . مديران معتقد به مبارزه با فساد7-2-4
، جازو بادترین و ماالی ؛ فسااد اداریاسات« مبارزۀ باا فسااد»ها، مسئلۀ شاخص از جملۀ

هاای ملای در کشاور عوارض است. ... بایساتی فسااد اداری و ماالی و خیانات در امانات
 کن شود.ریشه

اسات کاه بایساتی جادی  و اقتصادی با فساد مالی های عدالت، مبارزۀیکی از مصداق
فساد، کار دشواری است؛ کااری اسات کاه انساان، مخاالف پیادا  گرفته شود. ... مبارزۀ با

گویند و آن کسی که در این میدان جلوتر از دیگران کنند، دروغ میکند. شایعه درست میمی
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بایاد انجاام گیرد. این مبارزه هم الزم است و حرکت کند، بیشتر از همه مورد تهاجم قرار می
 بگیرد.

های بزرگ را چاه در زمیناۀ پیشارفت، چاه در زمیناۀ خوب، کسانی که بخواهند این کار
عدالت انجام دهند، باید مدیرانی باشند که به این چیزها معتقد باشند؛ حقیقتًا عقیده داشاته 
باشند که باید عدالت برقرار شود، باید با فساد مبارزه شود. مادیران معتقاد و ماؤمن باه ایان 

شند، دارای تدبیر و عزم راسخ باشند، قطعًا مبانی که دارای شجاعت باشند، دارای اخالص با
 اغراض عالی الهی را تحقق ببخشند.توانند این مقاصد و این می

 . حمایت از مستضعفين3-7

 به مسئوالن دربارۀ طبقات محروم . اصرار امام7-3-1
ضعفا را اصارار کردناد، تکارار کردناد، توصایه  از اول پیروزی انقالب، امام تکیۀ بر طبقات

بارها و بارها  جزو تعبیراتی بود که در کالم امام« نشینانکوخ»و « پابرهنگان»ند. تعبیر کرد
تکرار شد. به مسئولین اصرار داشتند که به طبقات محروم برسید. به مسئولین اصرار داشاتند 

را  هاهای مهم امام بزرگوار بود. ما نباید اینگری پرهیز کنند. این، یکی از توصیهیکه از اشراف
 کنیم. فراموش

 رسانى مسئوالن به طبقات نيازمند. کمک7-3-2
را  ای، طبقااتیما معتقدیم که مسئوالن کشور و دولت جمهوری اسالمی، باید به شکل ویژه

رسانی کنند که این، در سازمان تأمین اجتماعی، باه هستند، مشمول کمکک نیازمند کم که
 گیرد.نی گوناگون انجام میی تأمیهای اجتماعی و کارهاصورت بیمه

بنابراین، این کار با اساس و فلسفۀ نظام اسالمی منطبق است و هرچه تالش شود، ابتکار 
ها طوری رسانیه شکل صحیحی گسترش یابد و نوع کمکعمل به خرج داده شود، پوشش ب

د، بلکاه ها را به تالش متناسب وادار کند و در جامعه رکود باه وجاود نیااورباشد که خانواده
 تر خواهد بود.هوری اسالمی منطبقحرکت ایجاد نماید، این با اهداف نظام جم
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 . رسيدگى به قشر مستضعف و ضعيف7-3-3
کردند، ای که امام بزرگوارمان حکم ریاست جمهوری آراء  مردم را تنفیذ میمن در چند دوره

اند راجع به مردم طرف بودهطور مستمر با هرکس که در فرمایشات ایشان نگاه کردم و دیدم به
است؛ همان چیزی است کاه ماا هرطاور  امام حکمت   اند. این، همانو ملت صحبت کرده

خصاوص قشارهای بینیم این درست است، ایان بهتار اسات. بهکنیم، مینگاه و مطالعه می
و  اند که نیروهای وفادار و ماندگار انقاالب و امااممستضعف، قشرهای فقیر و ُضعفای مردم

 اند و هستند و خواهند بود.بوده های مختلفدولت
توانناد از ایان ذخیارۀ دائمای گیرند، باید هرچه میعزیزانی که ... مسئولیت بر عهده می

 ها خدمت و کار کنند.ناستفاده کنند و تا آنجا که قدرت دارند، برای آ

 زیستى. ساده3-8

 زيستى عامل اعتماد و اميدوارى مردم. ساده7-4-1
کنیم، این برای همین است که باه ماردم می تکیه مسئوالن زیستیقدر روی سادهکه ما ایناین

اندوزی برای خودشان نیساتند؛ ایان، دوزند و به فکر ثروتنشان بدهند برای خود کیسه نمی
 انگیزد.ها را برمیو اعتماد آن کندمردم را امیدوار می

وران کوتاه مسئولیت خود در فکر این است کاه خیلی فرق است بین آن مسئولی که در د
اندازد و چناگ آیندۀ مالی برای خود تأمین بکند؛ دائم به این طرف و آن طرف دست میک ی

زند شاید بتواند آیندۀ مالی و زنادگی خاودش را تاأمین کناد، و آن انساانی کاه در دوران می
هاا خیلای بااهم ؛ ایانمسئولیت اصاًل به فکر تنها چیزی که نیست، مسائل شخصای اسات

 تفاوت دارند.

 اندوزى. دورى از رفاه شخصى و مال7-4-2
نظامی که متکی به آراء مردم و متکی به ایمان مردم است، ایان اسات ک آفت مسئولیت در ی

آوری برای خودشان بیفتناد؛ در هاوس بیفتند؛ به فکر جمع شخصی فکر رفاه که مسئولین به
ر و آن در بزنند؛ این آفت بسیار بزرگی است. امام خودش از این گری به این دیزندگی اشراف
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نشاینی و باه کرد که باه کااخکلی برکنار ماند و مسئولین کشور را هم بارها توصیه میهآفت ب
 داشته باشند.ک اندوزی نشوند، با مردم ارتباط نزدیگری تمایل پیدا نکنند، سرگرم مالیاشراف

 ا در زندگى شخصى در عين آباد کردن آنگيرى کم از دني. بهره7-4-3
نات ، حقیقتًا برایش ارزش نداشت. آدم این را در آن دنیوی امام بزرگوار ما ... آدمی بود که تعی 

فاات دنیاوی، اصااًل مرد معنوی و بزرگوار می قاات و تکل  نات، تعل   بارای خاودش دید که تعی 
منادی شخصای اسات؛ معناایش ایان گویم، منظورم بهرهکه دارم میارزش نداشت! ... این

 نیست که کشور، کار آبادانی و عمران نکند و دنیا را آباد نکند.
ف زندگی ... آن دنیایی که گفته می شود، دنیای شخصی است؛ یعنی خود شما دنبال تکی 

، شخصاًا اسات. امیرالماؤمنیندنیایی نباشید و زندگی را سااده بگذرانیاد. معناایش ایان 
کرد، مزرعه را آباد و چااه حال، مرتب هم کار میها را داشت؛ اما درعینگیترین زندزاهدانه

کرد، حکومت به آن عظمت را ریاسات کرد و کشور را اداره میکرد، جهاد میآب جاری می
 کرد.گذاری و سیاستمداری میکرد، سیاستمی

ناشی از این  غرض و مراد ما، دل سپردن به دنیاست که البته مقدار زیادی از مشکالت ما
ما  خصوصهبمسئله است! من  مسئول دولتی و حکومتی، یا من روحانی، باید مواظب باشم 

وای به حال آن کسانی که هر دو هستند؛ هم »وقت گفتند: دو صنف، خصوصیتی داریم یک
تر اسات! توقاع ها مشکلشان بیشتر و تکلیفشان سنگیناین .«مسئول حکومتی، هم روحانی

هاا را بیشاتر ماورد ساؤال قارار ها بیشتر است؛ خدای متعاال هام آنبحق از آنمردم، بجا و 
 خواهد داد، چون اثر عملشان هم بیشتر است.

تاوانیم، جاد  و جهاد ا باید فاصلۀ خود و رفتار علوی را کم کنیم و تاا آنجاایی کاه مایم
 نماییم.

 گرى نزديکانزيستى و عدم اسراف و اشرافى. ساده7-4-4
وجاود دارد. بهتارین، آن کسای اسات کاه درد کشاور را  هاایی؟ ... شاخصتکیس بهترین

بفهمد، درد ماردم را بداناد، باا ماردم یگاناه و صامیمی باشاد، از فسااد دور باشاد، دنباال 
پرستی اسات؛ فاالن مسائول گری و تجملیگری خودش نباشد. آفت بزرگ ما اشرافیاشراف
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ی و به سمت اساراف ساوق گریبه سمت اشرافگری باشد، مردم را یاگر اهل تجمل و اشراف
 خواهد داد.

ترین کارها برای اینکاه ماا جلاوی اساراف را بگیاریم ایان اسات کاه ... یکی از اساسی
مسئولین کشور، خودشاان، کسانشاان، نزدیکانشاان و وابستگانشاان، اهال اساراف و اهال 

م اسراف به مردم بگویی باشیم،توانیم اگر خودمان اهل اسراف گری نباشند. چطور مییاشراف
ْمق»نکنید؛  َاك  ْنف 

َ
قَ قَنْنَاْوَنقأ  َ اَسقِباْلِِل َ  َنقسلن  ت 

ْ
قَنأ
َ
وَنقَتداقيَق» 1؛(44)بقره:  «أ ول  وسقِلَمقَنق  ِذيَنقآَتن  ِيَهاقسل 

َ
اقأ

وَنق وَنق َ قَنْفَعل  وسقَتاقَ قَنْفَعل  ول  ْنقَنق 
َ
ِهقأ قِعْنَلقسلل  قَتْقتا  ََ ن کار این است که ما اولی 2.(3-7)صف:  «َكِل 

زیسات باشاند، درد ماردم را مسئولین کشور را، افرادی انتخاب کنیم که مردمی باشند، ساده
 د کنند.بدانند و خودشان از درد مردم احساس در

 . مردمى بودن3-8

 . برخاستن از دل مردم7-5-1
داشاته ک نزدیا کرد کاه ... باا ماردم ارتبااط... مسئولین کشور را هم بارها توصیه می امام

باشند. ... اصرار داشت که خدمات به اقصاا نقااط کشاور بارده شاود؛ ماردم نقااط دور، از 
 ماردم از میاان اصرار داشات کاه مسائولین مند شوند. ... امامخدمات عمومی کشور بهره

ها نباشد. وابستگی باه قبول مسئولیتک ها مالشوند، از خود مردم باشند، وابستگی انتخاب
ها، بالی هزار فامیلی که در دوران قاجار و دوران پهلوی بار سار ایان ها، به فامیلیتشخص

کشور آمد، امام بزرگوار ما را نسبت به این قضیه حساس کرده بود. گاهی در مقام تعریاف از 
دانستند. از نظر اماام را این میک گفتند: این از دل مردم برخاسته است. مالمسئولی میک ی

کیۀ به ثروت و تکیۀ به قدرت برای گرفتن مسئولیت، جازو خطرهاای بازرگ بارای بزرگوار، ت
 ها ابعاد خط امام است.کشور و برای انقالب بود. خب، این

                                                           

 «.کنیدرا فراموش میدهید و خود آیا مردم را به نیکی فرمان می. »1
دهید؟ نزد خدا سخت ناپسند است که گویید که انجام نمیاید، چرا چیزی میکه ایمان آوردهای کسانی. »2

 «.چیزی را بگویید و انجام ندهید
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 . حفظ رابطه با مردم و زّى مردمى داشتن7-5-2
حکومتی امام امت. یعنی چیزی که تفسایرکنندۀ نظاام ک و سلوک ، یعنی آن مسلخط امام

هاای مختلفای تحقاق گیاریتواند با جهتست. جمهوری اسالمی، میجمهوری اسالمی ا
بوده  قاد امامکند و مورد قبول و اعتمیک ها را به صواب نزدییگیریابد. آنچه که این جهت

 هاست:است، این
هاا. لاذا حکومت و ایجاد رابطه با مردم و حفظ ارتباط با آن بودن ... دهم، حفظ مردمی

از مردم جدا نشوید؛ با مردم باشید؛ زی  مردم را »کردند که ن سفارش میامام، هم به مسئولی
کردند، هم و خالصه، رابطه را از طرف مسئولین تأمین می« داشته باشید؛ به فکر مردم باشید

 کردند.ها را میمتقاباًل به مردم سفارش مسئولین و دولت

 . روحيۀ خدمت3-8

 هاآن . خدمت به مردم و غفلت نکردن از7-6-1
ایم، باید باه خادا هاست. اگر غفلتی در این مورد داشتهبه آن و خدمت از مردم سوم، غفلت

ایاد از خادمت باه لحظه بم دل ما از مردم غافل شود؛ ... یکپناه ببریم و توبه کنیم. نگذاری
 مردم غافل نشویم.

... کاه از  ... آنچه مربوط به عدالت و خدمت به اماور اقتصاادی و ماادی ماردم اسات،
هاای ی، کم کردن شکاف و فاصله بین دهاکها تقویت پول ملی، مهار تورم و گرانجملۀ آن

 ها باید به برنامه تبدیل شود.باال و پایین جامعه و از این قبیل است. این سیاست

 . وقت را مغتنم شمردن براى خدمت7-6-2
حضور، وظیفاۀ هماه  در مقابل این جبهۀ دشمن، احساس حضور، احساس مسئولیت برای

بارای خادمت، خادمت دادن باه  شامردن را مغتنم است. وظیفۀ مسئوالن، کار کردن، وقت
ها را باز کنند، مشکالت ای را، هر ساعتی را مغتنم شمردن برای کار، که گرهمردم، هر لحظه
 را برطرف کنند.

 



 
 
 
 
 

 گفتار هشتم:
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 . ایمان4-1

 برانگيز و عامل استحکام بازوان. ايمان عميق؛ همت8-1-1
تواناد مثال کلیادی در نظام اسالمی، آن چیزی که از همۀ عناصر، بیشتر اهمیت دارد و مای

ت هم که عمیقی های بسته را در همۀ موارد و مسائل باز کند، عبارت است از ایمانقفل  هم 
بخشاد و هاا را اساتحکام مایکند و هام دلمحکم می ها راانگیزد، هم بازوان و گامرا برمی

وزیری که در کابینه است، مسئولی کاه در ا  که مسئول کشوریکند. وقتیانسان امید پیدا می
قلبش با چنین ایمانی مساتحکم ا  کندها کار میاستان است، مدیری که در بخشی از بخش

رانۀ ا از سوی خدای متعال بر این کار ک و، بالشباشد و بداند که با تالش و کار عالمانه و مدب 
 شود.شود، هرگز ناامید نمیای مترت ب مینتیجه

 تر از کاردانى. ايمان مهم8-1-2
ل انسان های مؤمن و با ایماان را انتخااب کنیاد. تبلیغاات دشامنان و سعی کنید در درجۀ او 

ناد ایماان چیسات؟! گویرنگ کردن ایمان در جامعه اسات. مایها در راستای کمپیروان آن
تر پاسخ این است که اگر ایمان نباشد، لیاقت و کارآیی هم به کار نخواهد آمد. فردی که الیق

زناد. اگار ایماان داشات، لیاقات و کند و لطمه میمی است اگر ایمان نداشت، بیشتر دزدی
ت، کاردان و اش برای مردم مفید خواهد بود. بنابراین مردمان باایمان، بالیاقعرضه و کاردانی

 ها باشید.امین را انتخاب کنید و مراقب عملکرد آن

 . ايمان انقالبى؛ پديدآور جسارت ورود در ميدان ابتکار8-1-3
ه دستگاه های دولتی بر اثر زحمات  دولتمردان  خدمتگزار و دلسوز، هرکدام در امروز بحمدالل 

هاد سازندگی که از انقالب هر بخش، به خدمات باارزشی سرگرمند؛ لیکن نهادهایی مثل ج
اند، چه خصوصیتی دارند؟ چگونه است که در درون این تشکیالت، ضامن اینکاه جوشیده

های بزرگ در آن با دلسوزی انجام های اسالمی محفوظ است، تالش فراوان و خدمتارزش
االتر ها جلوتر و ببقیۀ بخشها از گیرد و از لحاظ کاری هم توفیقات  نوآوری این مجموعهمی

 است؟
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ه امروز نوآوری در کشور، همه جا هست؛ اما شاروع  ناوآوری و  و  تجرئاالبته بحمدالل 
ل، در امثال جهاد و نهادهای انقالبای جسارت  ورود در میدان ابتکار، نکته ای است که در او 

هاا در پدید آمد و بر محور آن حرکات شاد. راز ایان هماه چیسات؟ راز هماۀ ایان موفقیت
است؛ ایمان به حقیقات واال و درخشاانی کاه  انقالبی ایمان بهک تلف، تمس  های مخبخش

 ک  توانست این کشور را نجات دهد. از چاه چیازی نجاات دهاد؟ از دوران جاهلیات  تاریا
ت  بار برای ملت ایران!ذل 

 . اخالص4-1

 هاى سنگين. اخالص؛ عامل گوارا شدن مسئوليت8-2-1
ها تفاوت هسات. ایان اند؛ اما میان سطح مسئولیتولدر نظام جمهوری اسالمی، همه مسئ

مسئولیت، باالترین است و قاعدتًا در نظام جمهوری اسالمی، اگر کسای کاه مسائولیتی بار 
 ته باشد، تحقیقًا مغبون شده است.دوش گرفته، اخالص و قصد قربت و نیت برای خدا نداش

ه و تالش  منهای انگیزه گوارا، هر  هی بود، هر مسئولیتیهای غیر الاگر اخالص و عمل لل 
کردنی، و هر باری برداشتنی است. باالخره این کار، یا به نتای  مطلاوب کار سنگینی تحمل

که با نیت صحیح همراه بود، انساان ماأجور اسات و حال، وقتیای  خواهد رسید، یا نه. علی
 تر، اجر هم بیشتر خواهد بود.گینهرچه بار سن

 آسان شدن کارها. اخالص؛ عامل 8-2-2
هرکس در نظام جمهوری اسالمی، در هرجا که مشغول کار کردن اسات، بایاد ... فراماوش 

کند، دهد، برای خدا انجام دهد؛ هر مسئولیتی قبول مینکند و سعی کند هر کاری انجام می
 شود، برای خدا صادر شود.برای خدا قبول کند و هر حرکتی از او صادر می

کند، برای خدا باشد، کارها گوید و عمل و قبول مسئولیت میانسان می... وقتی آنچه که 
هم بر انسان آسان خواهد شد. چون برای خداسات، نْفاس انساان، در آن، تاأثیر و دخاالتی 

های نفسانی، در آن طیف و میدان، حضور ندارند. لذاست که قباول مسائولیْت ندارد. انگیزه
ست، اقدام کردْن آسان است، گفاتن  آنچاه کاه بایاد آسان است، رها کردن مسئولیْت آسان ا

گفت، آسان است، نگفتن  آنچه که نباید گفت، آسان است، تصامیم گارفتن، آساان اسات، 
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هاا، رو شدن با ابرقدرتدنیا، آسان است، روبهۀ نوشیدن  جام  زهر، آسان است، مقابله با هم
هاای هواهای ماسات، خواساته کند، نْفس  ماست،آسان است. آنچه که مسائل را دشوار می

ی  ماست. 
 ماست، محاسبات  ماد 

 . احساس تکليف، اخالص نيت و عمل براى خدا8-2-3
 نکتۀ اساسی در اینجا وجود دارد که همۀ ما بایاد باه آن توجاه کنایم ... و آن، احسااسک ی

برای خداست. این اگر شد، همۀ مشکالت حل خواهد  و عمل نیت ؛ اخالصاست تکلیف
الهای شاامل حاال ک ها گشاده خواهد شد؛ این اگر شد، رحمت الهای و کماشد، همۀ راه
اانا ق»خواهد شد؛  َْ ْمقف  َهقَيْجَعْ قَلك  وسقسلل  ق  م غلاط  انهازام  (73)انفال:  «ِإْنقَنت  ... این اگر شد، توه 

 ن و تسلط دشمن از بین خواهد رفت.در مقابل دشم
همۀ مشکالت را حال ا  ناشی از این نیت خالص استکه ا  توکل به خدا، ارتباط با خدا

کند. انقالب هم همین جور پیروز شد. اگر امام بزرگوار ما ... این توکل را، این اخاالص یم
شد. اگر مردمی که آمدند توی میدان، نخبگاانی کاه یرا نداشت، قطعًا این انقالب پیروز نم

داشاتند، کاار پایش یار برای خدا را نممردم را کشاندند وسط میدان، این اخالص را، این ک
رفت. در دوران دفاع مقدس هم همین جور بود. ... راز اصلی این است: دنبال تکلیاف ینم

 باشیم، دنبال کسب رضای الهی باشیم.

 . توکل4-7

 گيرى الهى. اتکاء به خدا و جهت8-3-1
داعیۀ آن عباارت اسات آورید که به وجود می و حکومتی مدیریتی دستگاهک شما وقتی که ی

کاه روح و ا  هاای الهایهای انساانی، دفااع از ارزشاز گرایش به معنویت، دفاع از ارزش
دارد. خاب،  هااییمعارضهک طبیعی است که یا  های انسانی هم همین استمعنای ارزش

قدرتی متکی بود. این قدرت، قدرت سالح مادی و بمب اتم ک در راه این معارضه، باید به ی
قدرت معنوی است؛ اتکاء به خداست؛ ایان اسااس قضایه ک ها نیست؛ این قدرت، ینو ای

 است.
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محتاجیم به اینکه نیتمان را، دلمان را، هدفمان را بیش از ا  بنده بیشتر از شماا  من و شما
پیش خدایی کنیم. اگر این شد، مشکالت حل خواهد شد؛ اگر این شد، ماا پایش خاواهیم 

های دشامن زیااد از غلبۀ بر ما ناامیاد خواهاد شاد. محادودیت رفت؛ اگر این شد، دشمن
است؛ ... اگر انسان در این نظام الهی توانست رابطۀ خودش با خدا را مستحکم کند، به هار 

هاماان زیااد خواهاد در مقابلۀ با دشامن، موفقیتک نسبتی که در این راه پیش برویم، بالش
 در نظر گرفت.هد شد؛ این را باید شد؛ موانع برداشته خوا

 گاه. ياد خدا و اعتماد به خدا؛ تنها تکيه8-3-2
ک ی گاهاین نکته را همۀ ما چه مسئوالن و چه آحاد مردم باید به یاد داشته باشیم که تنها تکیه

و مبارز و موحد، یاد خدا و توکل به خدا و اعتماد به خداست. ایان، ماا را پایش  بزرگ ملت
 ا رساند.رد، پیروز کرد و به اینجب

ای شارق و غارب بااهم و ارتجااع و ... اینکه دشمنان خدا امریکا و استکبار و در برهاه
یکای کردناد و باه ماا حملاه کردناد، باه خااطر هماین باود کاه باهطور دساتدیگران این

محاسباتشان، از عنصر توکل و ایمان به خدا خالی بود و آن را در زندگی ما به حساب نیاورده 
 بودند.

جهت درست فهمیده بودند. واقعًا اگر ملات ک ها از یحساب، باید بگوییم که آن با این
ها خواساته بودناد، ما ایمان به خدا، و اتصال به مبدأ ربوبی و غیب را نداشت، همانی که آن

داران مباارزه، کارد، پارچمنشاینی مایخورد، ملت عقابشد؛ یعنی انقالب شکست میمی
کردند. نشینی میشدند و همۀ مبارزان سرتاسر عالم، عقبمیسرکوب و شرمنده و سرافکنده 

اگر خدا در بین نبود، قضیه غیر از این نبود. این جای قضیه را استکبار اشاتباه کارد و باازهم 
کند. ملتی که به خدا متکی و معتقد باشد و حقیقتاًا اعتمااد باه خادا در قلاب او باشاد، می

 نشینی وادار کند.د او را به عقبتوانچیز نمیناپذیر است و هیچشکست

 . تقوا4-8

 . حفظ طهارت و تقوا8-4-1
 ارد؛ سه آمادگی و احساس مسئولیت:به اعتقاد بنده، سه بخش عمده در مسئول وجود د
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... رکن سوم، حفظ طهارت و تقواست. حفظ پاکیزگی در عمل است. اجتناب از هرگونه 
اهداف غیر مقبول و غیر اخالقی است. ایان، خدای ناکرده اختالط با اهداف غیر مشروع یا 

گیرد، با رعایت اصول شأن سوم است. مدیر خوب، مدیری است که هر کاری را به عهده می
 اخالقی صحیح، انجام دهد.

ت با آن مقابله می ... خطار  شود، رسوخ فساد اسات.در نظام اسالمی، چیزی که به شد 
ی و فل  کننده است! در ایان کاار، فسااد کاه واقعًا فل  کننده است.رسوخ و نفوذ فساد، جد 

کشاند فساد مالی، فسااد فرد مفسدی که دیگران را به وادی فساد می«! من فسادم»گوید نمی
ه در زمینه های مسائل کااری کسای کاه انساان را تشاویق کاری، قرارهای نامشروع و ناموج 

ل باا « دم که شما را فاسد کانم.من آم»گوید لغزاند به این سمت، از اول نمیکند و میمی او 
ه؛ با یک ی پذیری  شدید. شود. انسان است و آسیبوارد میدان میک چیز کوچک عنوان موج 

 پذیر است. لذا، خیلی باید مراقب بود.انسان، به شدت آسیب

 . شجاعت اخالقى، تقواى دينى و سياسى و عقيدۀ درست8-4-2
ااهااای غرباای، صااالحیتدر دمکراساای ی مااورد نظاار اساات کااه عماادتًا در ایاان های خاص 

شود. ... در نظام جمهاوری اساالمی غیار از می رعایت حزبی هاییها، وابستگصالحیت
دانایی و کفایت سیاسی، کفایت اخالقای و اعتقاادی هام الزم اسات. افارادی نگویناد کاه 

شخصای  لۀمسائهاسات. بلاه، اخاالق و عقیاده اخالق و عقیاده مسائلۀ شخصای انساان
 اما نه برای مسئول.هاست؛ نانسا

من اگر در جایگاه مسئولیت قرار گرفتم و اخاالق زشاتی داشاتم؛ فهام بادی از مساائل 
تاوانم باه ماردم بگاویم ایان جامعه داشتم و معتقد بودم که باید جیب خودم را ُپر کنم، نمی

 مسائولک عقیده و اخالق شخصی من است و اخالق و عقیده ربطی به کسی ندارد! برای ی
ای اجتماعی و عمومی است؛ حاکم شدن بار عقیده و اخالق مسئلۀ شخصی نیست؛ مسئله

 سرنوشت مردم است.
رود، یا به هر مسئولیت دیگاری در نظاام جمهاوری اساالمی آن کسی که به مجلس می

پرست و در خدمت منافع طبقات برخاوردار جامعاه باود، دیگار رسد، اگر فاسد، بیگانهمی
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خواهند، ایفا کناد. اگار آن شاخص انساان که ملت و طبقات محروم می تواند نقشی رانمی
های خارجی پذیر و مرعوبی بود؛ در مقابل تشر  تبلیغات و سیاستگر، رشوه و توصیهمعامله

و ملت ک تواند مورد اعتماد مردم قرار گیرد و برود آنجا بنشیند و تکلیف ُملجا زد، دیگر نمی
ن کند. این شخص غیر  از کفایت ذاتی و دانایی  ذاتی، باه شاجاعت اخالقای، تقاوای را معی 

 دینی و سیاسی و عقیدۀ درست هم احتیاج دارد.

 . تقوا مانع خسارت و فساد در نظام8-4-3
کناد. اگار در بااتقوا باشاند، فسااد در آن نظاام راه پیادا نمای نظاام اگر در نظامی، مسئوالن  

ا باشاند یعنای هماین مراقبات دائمای از خاود جبهۀ جنگ، مسئوالن و فرماندهان باتقو کی
شود که هیچ خسارتی وارد نشود. نه اینکه اگر نیروها نابرابر باود، دشامن احیاناًا موجب می

شاود کاه در موقاع پیشروی نائل نخواهد شد چرا؛ خواهد شد اما ایان تقاوا موجاب مای به
اگار غفلات نکنیاد،  نابرابری، کاری بکنید که انسان در موقاع براباری خواهاد کارد. یعنای

نابجایی سر نزند و آن کاری را که در آن هنگام باید کرد، انجام دهید، خسارت حاصال  کار
 نخواهد شد.

 هاى مهم. افزايش توشۀ تقوا براى مسئوليت8-4-4
که در جامعاه مسائولیت و الزم بشامارید؛ مخصوصاًا کساانی را بر خود فرض الهی تقوای

اند، اما هرچاه مسائولیت بیشاتر و باار امعۀ اسالمی همه مسئولبیشتری دارند. اگرچه در ج
اند، که در جامعاه مسائولتر باشد، زاد و توشۀ تقوا بیشتر مورد نیاز است. آن کساانیسنگین

کنند و بفهمند که آیا رضای الهای در ایان باید بر مایۀ تقوای خود بیفزایند؛ بدانند که چه می
کنناد، هسات یاا دهند و در این عملی که میی که انجام میزنند، در این اقدامحرفی که می

ه قویک نه؟ این، معیار و مال های ترین قادرتاست. اگر ما تقوا را پیشۀ خودمان بکنیم، والل 
ی هم نخواهند توانست سرسوزنی در این راه مستقیمی که ما طی می کنایم، انحاراف باه ماد 

 وجود بیاورند.
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 . عبادت4-8

 خدا و قرآن و استمداد دائمى از خدا. انس با 8-5-1
گوییم که خدمات مسئوالن نظام از هر عبادتی باالتر است؛ ایان حارف درساتی ما بارها می

است و مبالغه هم در آن نیست. اما بدانید، این خدمات، آن وقتی خدمت خواهاد شاد و آن 
خادا ماأنوس  وقتی با خلوص و درخشش و شفافیت خود باقی خواهد ماند که شما دلتان با

 باشد.
اگر دل از خدا غافل شد، اگر دل رابطۀ خودش را با ذکر و توجه و خشاوع از دسات داد، 

گوییم باالترین عبادت است، همین خدمت، مشوب خواهاد شاد؛ همین خدمتی که ما می
آید. جهاد در میدان جنگ و میادان شود و در آن اغراض و هواها میکلی مشوب میاصاًل به

قدر عظمت دارد، اگر با اهداف خدایی نباشد و بدون ارتباط با خدا باشاد، باه ایننظامی که 
شود! لذا مان بار ایان امار ارزش و گاهی هم ضد ارزش، تبدیل میارزش یا بیچیز کمک ی

کید و اصرار دارم.  تأ

 . ذکر و توجه و پرداختن به معنويات8-5-2
روز با معنویت و خدای تان را روزبهرابطه به خدا توکل کنید. از خدای متعال توفیق بخواهید.

متعال تقویت کنید. مبادا اشتغاالت کاری، شما را از ذکر و توجاه و پارداختن باه معنویاات 
و از آن ارتبااط قلبای  بشویم غرق زدگیبازبدارد! یعنی یکی از خطرها این است که در عمل

 خودمان غافل بمانیم.
الهای اسات. ک و توفیق ماست، کماک و شوق و تحرآن چیزی که پشتوانۀ نشاط و شور 

الهی را باید به معنای واقعی کلمه از خدا خواسات و از خادا طلاب کارد. هام بایاد ک کم
شکر کارد و هام  ا نعمت این مسئولیت و این توفیق خدمتی که به شما داده انعمت الهی را 

خواست. لذا این احتیاج دارد  اینکه ازدیاد و دوام و استمرار آن را از خدای متعال طلب کرد و
 .به توجه
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 . نماز با توجه، خواندن نوافل و تدبر مستمر در قرآن؛ عامل توفيق8-5-3
ل به خدا و ارتبااط  کا و توک  غیر از ارتباطات رسمی و معمولی در نظام اسالمی، شما بدون ات 

. توفیق، ؛ جبر نیستتخداس از سوی ویژه با او، توفیق الزم را به دست نخواهید آورد. توفیق
یعنی جور کردن و جور آوردن و موافق طبع و موافق خواست آوردن کار. این، معناای توفیاق 

دهد؛ اما توفیق از طرف پروردگاار اسات. است؛ ... ارادۀ خود  شماست که کار را انجام می
بطاۀ مساتقیم خواهید، باید با خدا رااگر این توفیق و جور آمدن کار و فرصت الزم کار را می

ع، رابطۀ خواست، رابطۀ ویژه.  برقرار کنید؛ رابطۀ تضر 
این رابطه با خادا را هماه بایاد داشاته باشاند؛ اماا شاما کاه مسائول هساتید و یکای از 

ت گویم، یعنی ما مسئوالن، که من خاودم از های باال در دست شماست ا شما که میمدیری 
ن افرادی هستید که باید این رابطۀ ویژه را با خدا تریشما به این کار اولی هستم ا جزو شایسته

ه و با حضور بخوانید؛ به نوافل اهمیت دهید و ساعی کنیاد کاه در  داشته باشید. نماز  با توج 
ات و  روز مقداری قرآن تالوت کنید. ... در دعاهای ما، نفاس رابطاۀ باا خادا، جازو بادیهی 

عین الیه را مورد توجاه و عنایات خااص قارار  محکمات ادعیۀ ماست و خدای متعال، متضر 
ع، این خواص را دارد.می  دهد. تضر 
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 . اخالق7-1

 هاى سالم و اخالقى. اهميت استفاده از روش9-1-1
هاا هساتند. در اساالم همچناان کاه ارزش ها مثالاند؛ روشها بسیار مهم  در اسالم، روش

هاا هام هاا بایاد در روشها هم اهمیات دارناد و ارزشها بسیار اهمیت دارند، روشارزش
خواهیم حکومت ما به معنای حقیقای کلماه اساالمی خودشان را نشان دهند. امروز اگر می

هاای مختلاف، قاوای باشد، بدون مالحظه باید در همین راه حرکت کنایم. مسائوالن بخش
شاان ایان باشاد کاه بارای کارهاا و پیشابرد بایاد ساعیگانه، مدیران میانی، همه و هماه سه

اهدافشان، از روش سالم و اخالقی استفاده کنند. استفاده از این روش ممکن است در جایی 
حاال ایان ها و دردسرهایی را هم به لحاظ کسب قدرت باه وجاود آورد؛ اماا درعاینیناکام

ن است که از نظر اساالم و از نظار  هاای غیار اخالقای ث باه روش، تشاب  امیرالماؤمنینمتعی 
 گونه حرکت کنیم.ت و ما باید ایناین اس وجه صحیح نیست. راه علیهیچبه

 . سالمت اعتقادى و اخالقى9-1-2
رتباه، در ساطوح خصوص مسئوالن عالیبها  «مسئوالن کشور و اخالقی   اعتقادی سالمت»

دیگاری اسات کاه از لحااظ بسیار مهام اسات و شاخصاۀ ا  دولت و معاونین و از این قبیل
 اعتقادی و اخالقی اشخاص سالمی باشند.

 . پرهيز از کار غير اخالقى براى کسب قدرت9-1-3
ک گاوییم سیاسات ماا عاین دیانات اسات و دیانات ماا عاین سیاسات اسات، یااینکه می

ه هام  دین باید براساس آن و بنیان قضیه این است که سیاست طرف باشاد. روی دیگار ساک 
الیت سیاسی نمیاس این تواند از معیارها و ضوابط دینی و اخالقی خارج باشد. کار ت که فع 

ت قارار  غیر اخالقی برای کسب قدرت، مطلقًا جایز نیست و کسی را کاه در صاراط مادیری 
ت و صالحیت می هاا ر کامال در هماۀ ردهطاواندازد؛ لذا این ضوابط بایاد باهدارد، از اهلی 

 رعایت شود.
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 ی. خودساز 7-1

 . اصالح و تهذيب نفوس خود و ديگران9-2-1
ن کارده اسات، پایش  ما باید امروز به سمت تغییر خودمان به سوی الگوهایی که اسالم معی 
برویم؛ تغییر خودمان به عنوان اشخاص و هرکس هم از خود شروع کند. درست اسات کاه 

بر دوش دارد؛ اما  حکومت در مقابل مردم، نسبت به مسئلۀ تعلیم و تربیت، وظایف سنگینی
این وظایف، منافاتی ندارد که ماا مسائولین و اعضاایی کاه هرکادام مسائولیتی را بار عهاده 

 ایم روی خودمان به عنوان شخص هم کار کنیم.گرفته
باید خودمان را اصالح کنیم، اخالق خودمان را درست کنیم، خودمان را از لحاظ باطن، 

مجاهدت شخصی کنیم، آیات خدا را به دل خودمان  فرد،ک کنیم، به عنوان یک به خدا نزدی
 کنیم. این، وظیفۀ ماست.ک بخوانیم و دل را به خدا نزدی

و  خودماان ... ما احتیاج داریم که در زمینۀ اخالق و تزکیاه و تهاذیب، بار روی نفاوس
کار کنیم. نوسازی معنوی نظام اسالمی و ملت مسلمان ایران، این مجاهادت  دیگران نفوس

 رگ را الزم دارد.بز

 . خودسازى و ارشاد يکديگر9-2-2
ب با خود کلنجار برویم؛ یکادیگر را باه حاق وصایت ما مسئوالن باید خود را بسازیم ؛ مرت 

ای در مقابل یکدیگر، عیوبمان را صادقانه به هم نشان کنیم؛ یکدیگر را ارشاد کنیم؛ مثل آینه
وز به روز بهتر کنایم. هارکس هام کاه جدیادًا دهیم؛ بنا را بر رفع عیب بگذاریم و خود را ر

ت و با این هدف مسئولیت را قبول کند که میمسئولیت را بر عهده می خواهاد گیرد، با این نی 
 شود تشکیل دولت اسالمی.وقت میانسان صالح شود. آنک برای خدمت به مردم، ی

ه و مسئوالن گوناگون ما باید بتوا ه و مجری  نه و قضائی  نند تا حد  قابل قبولی خود را قوای مقن 
باید دائم تاالش ماا ایان  ها و معیارهای دینی و اخالقی  اسالمی تطبیق دهند. ...با این قالب

 باشد.
ی هساتیم، اگار روحاانی عضو دولتیم، اگر از مسئوالن قضاای اگر نمایندۀ مجلسیم، اگر

لین و مهم ر خود بدانیم؛ چون اصاالح ترین وظیفه را اصالح کاهستیم، هرکجا قرار داریم، او 
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امضااء و ک کلمه حارف و یاک شخص ما، صرفًا اصالح شخص نیست؛ ما منشأ اثریم و ی
گذارد. ... اگر ما خود را اصالح کنیم، جامعه گیری  من و شما در جامعه تأثیر میتصمیمک ی

 اصالح شده است.

 های اسالمى. ارزش7-7

 ى اسالمها. اهميت دادن به معيارها و ارزش9-3-1
ات را در امیردر آن روز در مقابل چشم کسانی اکرمپیغمبر   لماؤمنیناکه این خصوصای 

شناختند، او را به منصب والیت نصاب کارد. معناای ایان نصاب، اهمیات دادن باه آن می
ای است که باید در نظام و جامعۀ اسالمی، تا قیاام قاائم ماورد معیارهاست. این همان نکته

 نظر  همه باشد.
اند از مواهب اسالمی به طور کامل بهاره ببرناد، باه اگر مسلمین در طول تاریخ نتوانسته

شاود. دلیل نقیصۀ بزرگ  ناشی از نشناختن معیارها بوده است. مطلب به اینجا هم تمام نمی
ای که برای ما، مسئولین و کارگزاران نظام اسالمی در ایران، اهمیت دارد، این اسات کاه نکته

س ا  نبوی  اسالمی   رأس نظاموقتی در  در صدر  پیغمبریعنی نظام اسالمی  ساختۀ دست مقد 
ل شود، معنایش این است که در همۀ تااریخ، در گذاشته می مثل امیرالمؤمنینانسانی ا  او 

 اسالمی، باید معیارها رعایت شود.های اساسی در نظام همۀ مسئولیت
اسالمی نیسات؛ بلکاه اهمیات دادن باه رعایت معیارها هم، مخصوص ریاست جامعۀ 

امر  سااری و جااری در کالِّ جامعاۀ اساالمی ک های اسالمی، یکها، معیارها و مالارزش
ه مسلمین مای کناد. هماین انادازه کاه ماا ماردم ایاران است، و این است که برکات را متوج 

ق ببخشایتوانسته م، برکااتش را ایم این اصل واالی اسالمی را در محیط زندگی  خودمان تحق 
 کنیم.هم امروز مشاهده می

 ها. تطبيق با معيارهاى دينى و ايمان به ارزش9-3-2
اسات؛ ابادا. اوْل منتقاد  کامال قرآنی حکومتک کنم که این حکومت دینی یمن ادعا نمی

کنایم. ها داریم حرکت میدستگاه خود بنده هستم. ما در اجرای شریعت اسالمی در حداقل
خواهیم حرکت کنیم و پیش برویم. جهت درستی است؛ به سمت حد اکثر میمنتها جهت، 
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... حکومت، حکومتی است بر اساس دین. ... مسئولین نظام اگر با معیارهای دینای تطبیاق 
 دهند.روعیت خودشان را از دست میمش نکنند، طبق قانون

هاای ب و ارزشدر رأس کار باید کسانی قرار بگیرناد کاه ایمانشاان باه اساالم و انقاال
و  های اساالم تردیاد نداشاته باشاند و تاواناسالمی و انقالبی در حد  کافی باشد؛ در ارزش

همه کاری باشد کاه جمهاوری اساالمی  و پیگیریشان متناسب با اینک تحر نشاط و قدرت
ه کشور جلو برود.شاءدارد، تا إن  الل 

 ها و اهداف نظام اسالمىها، شاخصه. ارزش9-3-3
، یعنی دین، ایمان، استقالل سیاسای، اساتقالل اقتصاادی، اساتقالل گوییممی ها کهزشار

های فرهنگی، آزادی فکر، رواج اخالق فاضله، حکومت مردمی، حکومت صاالح و انساان
 برخوردار از دین و تقوا در رأس کارها.

م ، پایبنادی باه تکلیاف شارعی، شاجاعت در اقادام، حازراه ایان اصالی هایشاخص
حکمت در تدبیر، و صداقت و وفااداری باه ماردم اسات و عادالت اجتمااعی، ساالمت  و

های ایان نظاام تارین هادفاخالقی، پیشرفت علمی، قدرت و ثروت ملای، از جملاۀ مهام
 اسالمی است.

 . حاکم نکردن اصول غلط دنياى جاهلى و استکبارى9-3-4
بۀ دقیاق و صاحیح و حسابرسای  و پااکی و محاسا تقاوا و طهاارت این نظام، جز با رعایت

پیش نخواهد رفت. اشتباه است اگر کسی خیال کند  1«حاعِلوسقسنفاكم» ما از خودش هرکدام  
کنناد، ماا هام هاا در دنیاا مایها و دیگر کاارگزاران دولتهمان کارهایی که دیگر حکومت

هاا ایانهای مخصوص باه خودماان را داریام؛ ها را بکنیم. ما اصولی داریم، ما روشهمان
متعلق به اسالم است. این اصول باید بر دنیا حاکم بشود؛ نه اینکه اصول غلط دنیای جاهلی 
و استکباری، خودش را بر ما تحمیل بکند. باید خدا و مرگ و سؤال الهی و محاسبۀ الهای را 

 .از یاد نبریم
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 هاى زورگو. پايبندى به احکام اسالم؛ شرط تقابل با قدرت9-3-5
خاواهم جملاه مایک برادران عزیزی که مسئوالن جمهوری اسالمی هساتید، یامن به شما 

زور قد برافرازید؛ مشروط به اینکاه  به متکی هایقدرت توانید در مقابلعرض کنم: شما می
هایچ بخش اسالم و تبعیت از احکام قرآنای بایساتید و بایبا همۀ وجود، پای احکام نجات

وقات کسی، در این راه و صراط مستقیم حرکات کنیاد. آن هیچ مالحظه ازرودربایستی و بی
توانید ایستادگی کنید. این درسی است که اسالم باه ماا داد. ایان درسای است که خوب می

 های خود به ما آموخت.است که امام بزرگوار، بعد از چهارده قرن، با منش و حرف

 رغبتى به دنيا. زهد و بى7-8

 الش، سازندگى و فراهم کردن رونق اقتصادى براى مردم. زهد به دنيا در عين ت9-4-1
اعتنایی به تالش دنیا نیست. چاه اعتنایی به دنیا به معنی بیاعتنایی به دنیا. بیزهد، یعنی بی

، از قدرت ر از امیرالمؤمنینتر بود؟ چه کسی بیشتدر دنیا پرتالش ی از امیرالمؤمنینکس
دنیاای خاوب ک ۀ نیروهاای خاود بارای سااختن یابازو، قدم، مغز، جسم، روح، مال و هم

رغبتای باه دنیاا، باه معناای پشات کاردن باه تاالش، استفاده کرده است؟ اشتباه نکنیم! بی
 سازندگی، مبارزه و ساختن جهان به شکل مطلوب نیست.

رغبت به دنیاست، زاهاد اسات؛ یعنای هماۀ آن ها را باید کشید. کسی که بیآن زحمت
های مبارزه حتی باه کند، خود را در میدانکند، مبارزه میجاهده میکشد، مها را میزحمت

رود، بازوی او، پای او، مغز او، جسام او، روح اندازد، تا پای جان هم پیش میخطر هم می
شاود؛ منتهاا وقتای نوبات او و دارایی او هم اگر دارد در راه ساختن دنیای خوب مصرف می

دارد. این، معنای زهد است. پای شاخص ، کم برمیرسدبرداشت شخصی از خزانۀ دنیا می
او وقتی به میان آمد و زندگی شخصی او وقتی مطرح شد، حظ  خاود را از لذایاذ ماادی کام 

خواهد غرایز مادی را سرکوب کند؛ ناه. کند نه از این بابت که میکند. این هم که کم میمی
ی که طبیعت انسان است، به هاای زنادگی را هام یو زیباای طور معمول لذاتدر همان حد 

 انسان حریص.ک دهد؛ اما نه با ولع و نه مثل یمورد استفاده قرار می
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ا  قبل از خالفاتا  کردنددر مدینه زندگی می المؤمنینامیروقتی که معروف است آن
هایی را به دست خودش به وجود آورده بود؛ آب جاری کرده باود؛ نخال باه وجاود باغستان

رداختن به دنیا و به طبیعتی که خدای متعال در اختیار انساان گذاشاته اسات، و آورده بود. پ
هاا ادارۀ معیشت مردم، ادارۀ امور اقتصادی مردم، فراهم کردن وسایل روناق اقتصاادی، ایان

همااه کارهااای مثباات و الزم و جاازو وظااایف فاارد مساالمان و ماادیران اسااالمی اساات. 
بساتگی نداشات. ایان وضاع خاود او هایچ دلچنین آدمای باود؛ اماا ک ی المؤمنینامیر
 است. المؤمنینامیرو برنامۀ تربیت اخالقی  المؤمنینامیر

 . گرايش به دنياطلبى؛ ضعف مسئوالن9-4-2
های ماا ها را بایساتی از باین بباریم. ... ضاعفهایی هم داریم؛ این ضاعفما البته ضعف

داشته است و باید بعدها جلاوی خطرهایی است که در سر راه ماست و در این مدت وجود 
بود که گریبان بعضی از ماها را گرفت.  دنیاطلبی به ها را بگیریم. اولین ضعف ما گرایشاین

بعضی از ما مسئولین دچار دنیاطلبی شدیم، دچار مادیگرایی شدیم؛ برای ما ثروت، تجمل، 
اینجور شدیم، این سرریز گری یواش یواش از قبح افتاد. وقتی ما یآرایش، تشریفات و اشراف

از ثاروت ۀ گری، میل به تجمل، میل به جمع ثروت و استفادیشود به مردم. میل به اشرافمی
ها هست. وقتی ما خودماان به شکل نامشروع و نامطلوب، به طور طبیعی در خیلی از انسان

ایان مسائله شود به مردم؛ در مردم هم را رها کردیم، ول کردیم، دچار شدیم، این سرریز می
 شود.پیدا می

 . ثروتمند کردن جامعه، نه خود9-4-3
باشاند کاه باه  جامعه کل   مواظب باشند، هم خودشان مواظب اند، همرأسکه در آن کسانی

سمت دنیاطلبی، به سمت دل بستن به زخارف دنیاا و باه سامت خودخاواهی نروناد. ایان 
های فراوان به وجود آورند؛ اما باد کنند و ثروتمعنایش آباد نکردن جامعه نیست؛ جامعه را آ

 برای شخص خودشان نخواهند.
... هرکس بتواند جامعۀ اسالمی را ثروتمند کند و کارهاای بزرگای انجاام دهاد، ثاواب 

ه توانستند در این چند سال کشور را بسازند، پرچم بزرگی کرده است. این کسانی که بحمدالل 
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هاا کارهاای خیلای د کنند، کارهای بزرگی را انجام دهند، ایانسازندگی را در این کشور بلن
 ها دنیاطلبی نیست.اند؛ اینکردهخوبی 

الماال یاا دنیاطلبی آن است که کسی برای خود بخواهد؛ برای خود حرکت کند؛ از بیت
المال، به فکر جمع کردن برای خود بیفتد؛ این بد است. باید مراقاب باشایم. هماه غیر بیت
تادری  طور بهطور نشود. اگر مراقبت نباشد، آن وقت جامعه همینقب باشند که اینباید مرا

ماند. پوستۀ ظاهری باقی میک رسد که فقط یای میشود و به نقطهدست میها تهیاز ارزش
ه آن وقت ایان جامعاه در ایان آید؛ امتحان قیام ابیامتحان بزرگ پیش میک ناگهان ی عبدالل 

 شود!امتحان مردود می

 . حرکت در جهت زهد اميرمؤمنان9-4-4
شود، کاربرد، کاربرد شخصای اسات. که در بین مسئولین و برای مسئولین صحبت میوقتی

زهااد  یعناای هرکاادام از مساائولین کشااور بایااد سااعی و تالششااان ایاان باشااد کااه آن چهاارۀ
ابل عمل است و ه ق، برای ما نند. البته زهد علیرا در خودشان منعکس کن امیرالمؤمنین

گونه زندگی کنیم! اما پرتاوی از آن عادالت و زهاد را، توانیم آن. ما که نمینه حتی قابل درک
توانیم؛ خود آن بزرگوار گفته است. نه اینکه شاید بتوانیم داشته باشیم. نه اینکه ما بگوییم نمی

بتوانند آن طاور  هم از اینکه بعضی از معصومینتواند. حتی کس نمیتوانیم؛ هیچما نمی
گوناه اناد. بحاث بار سار آنکرد، عمل کنند، اظهار عجز کاردهعمل می ؤمنینکه امیرالم

رنگ. روش ماا بایاد هماان روش عدالت نیست. اما رنگ ما باید همان رنگ باشد؛ و لو کم
باشد؛ و لو رقیق. در جهت عکس او که نباید حرکت کنیم. مسئولین باید این معنا را عماًل به 

مسئول در جمهوری اسالمی، ک ردم یاد بدهند. چسبیدن به دنیا و دویدن دنبال دنیا، برای یم
 نقص است.

از امکاناتی که در اختیار »... ما در هر سطحی از سطوح که هستیم، باید این فکر را که: 
کلی ، به«های خود استفاده کنیم؛ پس بکنیمها و هوستوانیم برای تأمین خواستهماست، می

 باه رغبتایبای دور بیندازیم. مسئوالن کشور باید به معنای واقعی کلمه، از لحاظ زهد یعنی
 دنیایی سرمشق دیگران باشند؛ حد  آن هم، حد  ورع است. زخارف
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طاوری توانید، در این راه سعی و کوشاش نماییاد. اگار آن... ورع پیشه کنید و هرچه می
 ین را دنبال کنید.توانید، اه میتوانید، تا هرجا کنمی
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 طلبى. دوری از جاه11-1

 هاطلبى و دنبال جاه و مقام رفتن، محکوم در همۀ زمان. قدرت11-1-1
نفر آمد راجع به ک ی صفین این بزرگوار در همین قضایای سیاسی زمان خود، وقتی در جنگ

ْاق»چیزها سؤال کرد، ... فرمودند: قضایای سقیفه و این  قَش     ََ َث
َ
َهاقَكاَنْاقأ ققَفِإن  وس  ف  َاْوٍمقَ ققَعَلْيَهاقن 

يَنق َِ قآَخ وس 
ف  ای عدهک ، یای چشم پوشیدندعدهک امتیازطلبی بود؛ یک این ی 1؛«َعَخْاقَعْنَهاقن 

 به آن چنگ انداختند.
رفتن، دنبال دنیا به هر شاکل  مقام و جاه ، دنبالطلبیقدرت مسئلۀ چشم پوشیدن؛ یعنی

هاا محکاوم و ماردود اسات. ایان آن روحیاۀ در همۀ زمان المؤمنینامیرآن رفتن، از نظر 
خواهااد بااه مااا ایاان روحیااه را تعلاایم بدهااد؛ بایااد مااا از اساات کااه ماای المااؤمنینامیر
تارین مهاماین را درس بگیریم؛ یاد خدا و توجه به ذکار و مناجاات الهای،  المؤمنینامیر

 برای این کار دارد. المؤمنینامیرعالجی است که 

 . هدف رضاى الهى؛ نه کسب پيروزى، قدرت و وجاهت11-1-2
شاخص دیگر در مشی امام و خط امام که خیلی مهم است، مسئلۀ محاسبات معنوی و  کی

جاۀ های خود، در تدابیر خود، محاسابات معناوی را در درگیریالهی است. امام در تصمیم
خواهاد بکناد، در درجاۀ اول داد. یعنی چه؟ یعنی انسان برای هر کاری که مایاول قرار می

نباشد، به دست گرفتن قدرت نباشد، کسب  پیروزی هدفش کسب رضای الهی باشد؛ کسب
. بعد هم باه وعادۀ هدف اول، رضای الهی باشد. این یک وجاهت پیش زید و عمرو نباشد.

 اشته باشد.هی اطمینان و اعتماد دال
الهی هم اعتماد و اطمینان داشت، آن وقت ۀ وقتی انسان هدفش رضای خدا بود، به وعد

 دیگر یأس معنا ندارد، ترس معنا ندارد، غفلت معنا ندارد، غرور معنا ندارد.

 ها، جز براى اقامۀ عدل و حکم خدا. عدم جاذبۀ مسئوليت11-1-3
کنند که برای ما دانم قطعًا باور نمینند. اگرچه میکه با فرهنگ ما آشنا نیستند، باور ککسانی

باا ایان فرهناگ و ک که از نزدیادانند. کساانیها میای ندارد. خودیها جاذبهاین مسئولیت
                                                           

 .147، خطبۀ نهج البالغه. 1
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ها، فقط برای اقامۀ عدل، اقاماۀ حکام اللاه و دانند. این مسئولیتاشخاص آشنا هستند، می
و محبوبیت و جاذبه دارد. تالش بایاد بارای هموار کردن راه خدا در مقابل پای مردم، ارزش 

 این باشد.
ت و آبرو و خاوش ، قدرتاسالمی در منطق ناامی و امکاناات، فقاط و فقاط بارای و عز 

س اساالمی و رسایدن  خدمت به مردم و حرکت دادن خود و جامعه و کشور در راه نظام مقد 
مساند، مساابقه بارای خادمت و اناد. ایان ها نیازمند آنهای بلندی است که انسانبه آرمان
 .کشی استزحمت

 . دوری از غرور11-1

 . تواضع و نغلتيدن در گرداب غرور11-2-1
گرایای هایی است که الزمۀ اصاولهم یکی از شاخصه« در گرداب غرور و نغلتیدن تواضع»

 است؛ ما در معرض این هستیم. ببینید عزیزان! شماها در موضع باالیی قارار داریاد و ماورد
بعضای از روی اعتقااد، ا  کننادآیند و تعریف و تمجید مایاحترامید؛ افراد پیش شماها می

برای اینکاه شاما خوشاتان بیایاد. ماا خودماان بایاد مواظاب باشایم ا  بعضی بدون اعتقاد
ها را باور نکنیم. ما باید به درون خودمان زنند، اینهایی که در تمجید و ستایش ما میحرف

ق»نگاه کنیم:  قَعلىسْْلِ ََ  ققْناان  ها، مشکالت و کمبودهایماان را نقص 1؛(14)قیامة:  «َنْفِاِهقَبِحي
اندازد. اگر فریب خوردن، انسان را در دام و گرداب غرور می نگاه کنیم و فریب نخوریم. این

 کند.انسان خودش را بد برآورد کرد، آن وقت دیگر نجات پیدا نمی

 تکبر. پرهيز از خودمحورى و 11-2-2
اما اگر دلمان را به آنچه که تاکنون به دست آوردیم، خوش کنیم، شکسات خاواهیم خاورد؛ 

، دچاار ُعجاب و اگر توقف کنیم، به عقب پرتااب خاواهیم شاد؛ اگار دچاار غارور شاویم
خصاوص ایان دیگار بها  خودشگفتی شویم، به زمین خواهیم خورد؛ اگر ما مسئوالن کشور

دچار خودمحوری شویم، دچار تکبر شویم، دچار خودشگفتی ا  مربوط به ما مسئوالن است
 شویم، تودهنی خواهیم خورد. دنیا اینجور است، سنت الهی این است.

                                                           

گاه است. »1  «.بلکه انسان خودش از وضع خود آ
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قشرها، چه کسانی که مسئولیتی در نظام جمهوری اساالمی ۀ در جمهوری اسالمی، هم
ماردم تار اسات چاه تار و واجابتار و فاوریها، تکلیف سنگیندارند که البته نسبت به این

کشند، اگر ساعی نمیک معمولی جامعه که سمت و منصب و شغل و اعتباری ظاهری را ید
تکبر و استعال و علو، که موجاب طغیاان  روح ، زدودنخصوصیت را تواضعک کنند همین ی

است در خودشان به وجود آورند، بسیاری از مشکالت حل خواهد شاد و جامعاه، جامعاۀ 
 حقیقتًا اسالمی خواهد شد.

وقفه ادامه دهیم؛ هم در زمینۀ سیاست، هم ا بایستی این حرکت به سمت پیشرفت را بیم
خصوص در زمیناۀ اخاالق و معنویات. خودماان را تهاذیب در زمینۀ علم و فناوری، هم به

کنیم، خودمان را اصالح کنیم، عیوب خودمان را بشناسیم و درصدد رفع آن عیوب بربیااییم. 
کنناد، اثار نخواهاد یجااد مایین موانعی که دشمنان ما بر سر راه ما ااگر این کار را بکنیم، ا

 گذاشت.

 . شجاعت11-7

 نفس در برابر هيبت دشمن. شجاعت و اعتماد به11-3-1
هاست. در مقابل دشمن اگر مسئولین کشاور ، جزو شاخصدشمن در برابر هیبت شجاعت

هایی که ذلیال آمد. آن ملتاحساس رعب و خوف بکنند، بر سر ملت بالهای بزرگ خواهد 
 ا پیشاروان قافلاۀ ملات او مقهور دست دشمن شدند، عمدۀ علت این بود کاه مسائوالن 

 نفس الزم را نداشتند.، اعتمادبهشجاعت الزم
گاهی در بین آحاد مردم عناصر مؤمن، فعال، فداکار، آمادۀ باه جانباازی هساتند، منتهاا 

رود و این ها هم از بین میرا ندارند، نیروهای آنمسئولین و رؤسا وقتی خودشان این آمادگی 
حسین مورد غاارت سلطانشود. آن روزی که شهر اصفهان در دورۀ شاهظرفیت هم نابود می

قرار گرفت و مردم قتل عام شدند و حکومت باعظمت صفوی نابود شد، خیلی از افراد غیور 
حساین ضاعیف باود. اگار لطانسبودند که حاضر بودند مباارزه و مقاومات کنناد؛ اماا شاه

ها بشاود، دچاار مادیران و مسائوالنی بشاود کاه حسینسلطانجمهوری اسالمی دچار شاه
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کنناد، در ماردم خودشاان احسااس و جسارت ندارند؛ در خود احساس قدرت نمی تجرئ
 کنند، کار جمهوری اسالمی تمام خواهد بود.توانایی و قدرت نمی

 جاع. باتدبير، پرهيزگار و ش11-3-2
اناد، باتدبیر و بااتقوا و پرهیزکاار و شاجاع برخاوردار باوده جوامع بشری هرگاه از زمامداران

هاا ند کاه بارای آنکه جواماع دچاار مادیرانی شادهایی جلو بروند. آن وقتیاند قدمتوانسته
دامنی معنا نداشت، ترجیح منافع مردم بر منافع خودشان مطرح نبود، ترس پرهیزگاری و پاک

بستۀ به منافع دل هایهای ضعیف، انسانانسان –دا و محاسبۀ الهی برایشان مطرح نبود از خ
مشکالت برایشان به وجود آمد؛ چه مشکالت مادی و چاه مشاکالت ا  و شهوات شخصی

ای از تااریخ، بینید ملل اسالمی و کشاورهای اساالمی در برهاهاخالقی و معنوی. اینکه می
 اوز شدند، علت همین بود.لم و متجهای ظامقهور قدرت

های غربای در منااطق اساالمی ها و کشورگشاییاگر آن روزی که استعمار و لشکرکشی
دامنای، از غیارت و از شاجاعت برخاوردار زمامداران مسلمان از دیان، از پااک شروع شد،

شد. اگر پایبند به شهوات و پایبند به تسالط خودشاان بار مقاام و طور نمیبودند، قضیه این
 شد.طور نمیه نبودند، موضوع ایندرت  چند روزق

ضعف مسلمانان و جوامع اسالمی، اغلب ناشی شده است از ضعف مادیران جواماع و 
های نااتوان و نااهال، نظاام یتگذارناد. مادیرها؛ البته هر دو روی هم اثر مایزمامداران آن

کشانند؛ آن وقت در می ها را به ضعفکنند و انساناخالقی و سیاسی را در جامعه سست می
برند و تر رن  میتر و ضعیفهای نااهلطور طبیعی باز زمامداران از انسانای بهچنین جامعه
 شوند.ها میمبتالی به آن

 . امانت و صداقت11-8

 ها، تدين، امانت و صداقت. اساس در همۀ مسئوليت11-4-1
نعزیزان من! اساس در همۀ مسئولیت های کارآماد، است. اگر آدم صداقت و ، امانتها تدی 

بار  ها به نفع ماردم تماام نخواهاد شاد. عاالوهامانت و صداقت نداشته باشند، کارآمدی آن
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ن، امین، صادق، روراست و دلکارآمدی، انسان هاای ف و آرماانبستۀ باه اهاداها باید متدی 
 دینی  مردم باشند.

 المالدارى نسبت به بيت. امانت11-4-2
ات، این است که مردم مییکی از  خواهند این احساس را داشته باشند که مسئوالن خصوصی 

اناد. ایان را مان دار و امینکشور در سطوح مختلف، نسابت باه موجاودی کشاور، امانات
ۀ اماناتمی داری خواهم از شما به طور جد  بخواهم که مراقب باشید این امانت و این روحی 

هاای الماال و آنچاه کاه مرباوط باه ثروتختیار ماست ا بیتنسبت به آنچه که از مردم در ا
 ا اختالل پیدا نکند. عمومی کشور است

گری  جدیاد، یاشرافک طبقۀ جدید و یک نگذارید دشمن بتواند این طور تبلیغ کند که ی
زند. اگر چیزی دیده شد کاه ایان ها میگونه حرفگیری است. دشمن، از ایندر حال شکل

نحوی تأیید کرد، این خدمت به دشمن اسات؛ نبایاد بگذاریاد. دشامن، حرف دشمن را به 
قادر یااوه و دروغ و زند. ... در زمیناۀ سوءاساتفاده و امثاال آن، آندشمن است و تهمت می

اند که احصای آن واقعًا آسان نیست. ولی اگر مردم دیدند کاه در ماواردی، خالف واقع گفته
ه داشته ده مورد را باور و قبول می مورد،ک کند و لو یچیزهایی تأیید می کنند. این را باید توج 

 باشید.

 . امين، سالم و دلسوز بودن مديران11-4-3
ام: مردم فالن شهر یا بنده بارها به مسئولین مختلف کشور، در جاهای مختلف، عرض کرده

یاروی بخشادار یاا رئایس پاساگاه ن فالن روستای دورافتادۀ کشور، نظام را در چهارۀ هماان
جمهاور و وزیار و رئایس و کنند. برای آنان، رئیسانتظامی یا آن مسئول مربوطه مشاهده می

دار و معاون و همه، همین است که با او مواجه است. اگر او سالم باشد، اماین باشاد، ماردم
گونه است. و اگار خادای نااکرده، دلسوز باشد، نشان  این است که کل  تشکیالت دولت این

 اش را گرفت.شود جلو مقایسهکند و نمیبردارد، او مقایسه می قدم را ک 
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 . فداکاری11-8

 ها روگردان نبودن؛ شاخص انتخاب مديران. فداکارى و از سختى11-5-1
کسی است که برای خدا و در راه خدا از دوران کاودکی تاا لحظاۀ شاهادت  المؤمنینامیر
دید نشد و همۀ وجود خود را در راه خادا قضیه پا عقب نکشید و دچار ترک لحظه و در ییش

زد، در وقتی که بایاد شمشایر مایکرد، تبلیغ کرد؛ آنوقتی که باید تبلیغ میبه میدان آورد. آن
وقتی کاه الزم باود صابر کناد، صابر کارد؛ شمشیر زد و از مرگ نترسید؛ آن پیغمبررکاب 

را به دست گرفت و وارد میدان وقتی که الزم بود زمام سیاست را به دست بگیرد، سیاست آن
بزرگوار بود، بروز  از آن فداکاری الزمۀ های گوناگون، آنچهسیاست شد. و در همۀ این دوران

 و ظهور پیدا کرد.
دهاد. ... ایان نشاان چنین کسی را در رأس جامعۀ اسالمی قرار مایک ی پیغمبر اکرم

هاست: و امت اسالمی، معیارها این دهد که برای ادارۀ جامعۀ اسالمی و جوامع اسالمیمی
خداپرستی، در راه رضای خدا مجاهدت کاردن، جاان و ماال را باه عرصاه آوردن، از هایچ 

 ان نبودن، و از دنیا اعراض کردن.سختی و مشکلی روگرد
و تقوا و جهاد و ورع و فداکاری در راه خدا و سابقت در  علم مسئلۀ غدیر، یعنی گزینش

 ه.ها در تشخیص و تعیین مدیریت جامعه روی اینایمان و اسالم و تکی

 توقعى. مستحکم همراه با فداکارى و کم11-5-2
سنت الهی آن وقتی عمل خواهد کرد که ما در جای خودمان محکم و استوار ایستاده باشیم؛ 

ر اصل قضیه این است. علمًا، عماًل، قواًل، فعاًل، سیاسیًا، اجتماعیًا، فردیًا، جمعیًا بایساتی د
آنجایی که ما هستیم و ُپست ماست هرجا ُپست ماست، هرجا مأموریت و مسئولیت ماست 

توقعی بایساتیم و کاار خودماان را بکنایم و خادای محکم و همراه با فداکاری و همراه با کم
ه کمشاءمتعال هم إن  د و برکاتش بر ما نازل خواهد شد.خواهد کرک الل 
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 . اميد11-8

 وانى. يأس؛ عامل نات11-6-1
هاا حااکم کناد و هارکس باه خواهد بکند، این است که یاأس را بار دلکاری که دشمن می

ک طور، روحانی یاک طور، کارگر یک آموز یطور، دانشک ای مأیوس باشد: دانشجو یگونه
طاور. ک طور، مسئول بلندپایه یک طور، مسئول دولتی یک طور، اداری یک طور، کاسب ی
 بینیم.میک از نزدی یی دارند؛ ماهاهرکدام روش

ی برخی از مسئوالن بلندپایه را هم در یروش کشور مأیوس کنند. ما ک هایی دارند که حت 
 پار از یاأس کنند، دلشانبینیم که گاهی با ما صحبت میمسئوالنی را از کشورهای دیگر می

ها بیارون آن هایتواند بکند؟ ما سعی کردیم یأس را از دلکار میاست. واقعًا آدم مأیوس چه
 بکشیم و به جایش امید تزریق کنیم.

 . گناه کند کردن حرکت عمومى کشور با ايجاد يأس11-6-2
، یکای دیگار از گناهاان ماسات. ماردم را «کشور با ایجاد یاأس عمومی حرکت ُکند کردن»

و که بایستی با شاوق مأیوس کنیم، نیروی محرکه را مأیوس کنیم و افق را در چشم آن کسانی
گنااه ک امید جلو بروند، تیره و تار نشان بدهیم؛ این ُکند کردن حرکت ماردم اسات؛ ایان یا

 بزرگی است.

 . اميد به آينده براى رسيدن به اوج اعتالء11-6-3
حاد و همدلی، با دور ریختن بعضای آینده اگر ملت و دولت با همکاری هم، با امید به ، با ات 

زور در مغز این ملت تزریاق کناد، وارد میادان شاوند هخواهد بهایی که دشمن میاز حرف
ه وارد میدان هستند و تالششان را منسجم ۀ تر کنند، شاما بدانیاد در آینادکمااینکه الحمد لل 

چندان دوری که شما قطعًا آن آینده را خواهید دید کشور ما به اوج اعاتالء خواهاد رساید. نه
 این حق و سهم ما از امکانات بشری دنیاست.

سینا و فارابی و خوارزمی و رازی و شیخ طوسای ابن از دورانی کهک ... امروز ایران بالش
تار های بزرگی باه مراتاب آماادهو سایر دانشمندان را پروراند، برای پرورش چنین شخصیت
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خواهند بگذارناد، چارا مان و شاما تسالیم ها نمیخواهند بگذارند؟ اگر آناست. چرا نمی
 ها عمل کنیم؟ا طبق میل آنشویم؟ چرا من و شم

را در  و افساردگی و یاأس ای ساردیای غفلات و کوتااهی نکنایم؛ لحظاهما باید لحظه
ی در خودمان تحمل نکنیم. ما باید با امید پیش برویم؛ همچناان کاه افاق هام هیچ کس حت 

اتی که دهندۀ امید است و امروز وضعیت ما، با امکاننورباران از امید است. همه چیز، نشان
 در اختیارمان است، وضعیت بسیار خوبی است.

 . شجاعت و توکل، پشتوانۀ اميد11-6-4
ها نترسند؛ از امریکا نترساند؛ فرموده بود، مسئولین و ملت، باید از قدرت که امامهمچنان
 فرموده بود، امیدوار باشاند کاه که امامها نترسند و به خدا اتکا کنند. و همچنانیاز دشمن

 ، به پیروزی ما منتهی خواهد شد.راه نای
 



 
 
 

 :چهارمفصل 
 مـرگ تـاجـرانـه

 سيد محمد َبالغى
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 . تعریف شهادت1-1

کاه سارمایۀ ا  شود و جان خود راهای معنوی کشته میکه در راه آرمان انسانی شهید، یعنی
کند و خدای متعاال هام در صدی الهی صرف میبرای هدف و مقا  اصلی هر انسانی است

تش تداوم می بخشد و آرمان پاسخ به این ایثار و گذشت بزرگ، حضور و یاد و فکر او را در مل 
در راه خادا کشاته  کهشادن در راه خداسات. کساانیماند. ایان، خاصایت کشتهاو زنده می

 ها زنده است.آن ها زنده نیست؛ اما وجود حقیقیاند. جسم آنشوند، زندهمی
ترین سرمایۀ دنیاوی خاویش را انسان برترین و محبوبک که ی معنا است بدین شهادت

نثار آرمانی سازد که معتقد است زنده ماندن و بارور شدن آن، به سود بشاریت اسات و ایان 
 های انسانی است.یکی از زیباترین ارزش

س مای را که شهادتی روایاات و آیاات قارآن از آن نشاان شناسایم و در ما در شرع مقاد 
سی که واجب یا راجح است، برود می بینیم، معنایش این است که انسان به دنبال هدف مقد 

 و در آن راه، تن به کشتن هم بدهد. این، آن شهادت  صحیح اسالمی است.
شدنی که در راه خادا باا اخاالص و رشاادت و نیست. آن کشته شهادت شدنیهر کشته

اه باشد، اسمش شهادت در راه خداست. شهید آن کسی است که مجاهدت یعنی تالش همر
کناد؛ چاون اگار رشاادت دهد و برای خدا حرکات مایخرج میکند و رشادت بهتالش می

 گیرد.خرج ندهد، اصاًل در معرض شهادت قرار نمیبه

 . ارزش و جایگاه شهادت1-1

که آرمان  مطلوب  او، الهای و  گاهآنو  های انسانی است.شهادت ... یکی از زیباترین ارزش
گیرد و در های بشری قرار میآرزوی همۀ پیامبران خدا است، این ارزش، در صدر همۀ نیکی

ای اسات کاه باه کننادهگنجد. پذیرش این تفکر هماان عامال خیارهنمی مادی ترازوی هیچ
بخشاد و خصم مای مجاهدان راه  حقیقت، نیرویی برای باطل ساختن همۀ محاسبات جبهۀ

بسات و عجاز و حیارت که به تجربه دانسته شده است، دشامن  حقیقات را دچاار بانچنان
 سازد.می
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 هاترين مرگ. زيباترين و باارزش1-2-1
ری است که جز دست  برگزیدگان خداوند در میان انسانخوش ، گلشهادت ها، باه بو و معط 
 کند.را بو نمی ها آنرسد و جز مشام  آنآن نمی

ها، شهادت اسات. بااالترین اجرهاا بارای انساانی کاه در راه خادا مباارزه مردن بهترین
 کند، نوشیدن شربت گوارای شهادت است.می

شهادت، یعنی وارد شدن در حریم خلوت الهی، و میهمان شدن بر سار سافرۀ ضایافت 
 .الهی؛ این کم چیزی نیست؛ این خیلی باعظمت است

های بر کف گذاشاتن و تقادیم راه خادا کاردن، قلاۀ شارافت جانخدا و  در راه شهادت
 انسانی است.

کشایدند، ما پنجاه سال، شصت سال، هفتااد ساال ریاضات مای عرفای را که حالتی آن
کردناد، نظار مایدادند، از شهوات و اهوایشان صرفکردند، به تنشان سختی میعبادت می

ساله و صدساله را در طاول ن  یکشبۀ ما، این ره پنجاهبرای اینکه به آن حالت برسند، این جوا
نعمات ک رساید! ایان یاپیمود و به آن حالت مایمدت چند صباح  جبهه و قبل از جبهه می

ها دهند. شما خیال نکنید که آن گریهمعنوی است؛ این شوخی نیست؛ این را به هرکسی نمی
کشاند، هاا ماینخیر، کسانی زحمت شود؛ها آسان به کسی داده میها و آن حالو آن توسل

 ها برسند.شاید به آن حال
شاود، عظمات آن تار مای! هرچه انسان نزدیاکاست در عظیم]شهادت[ چق پدیده این

ک بیند کاوه اسات، اماا وقتای نزدیاهای بلند؛ انسان از دور هم میگردد. مثل کوهبیشتر می
 نیست. بیند عظمت این پدیده، قابل احاطۀ فکریشود، میمی

کاس در دنیاا شاهید کارده اسات ... هایچ را در حاق   لطاف تارینخدای متعاال، بزرگ
میرناد؛ جاوان و پیار ها میها به انواع و اقسام مرگاند. انسانماندنی نیست؛ همه رفتنیباقی

هم ندارد ... مردن برای همه است خدای متعال، این مرگی را که سرنوشت حتمی همه است 
ای قرار داده که ایان قادر ار باید از این دروازه عبور کند، در مورد شهید به گونهو انسان، ناچ

های معماولی، ایان ارزش را نادارد. لطفای از ایان ارزش پیدا کرده است! در حالی که مرگ
میریم؛ چقدر ارزش دارد که خدای متعال باالتر؟! فضلی بر شهید از این بیشتر؟! همۀ ما می
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قادر دارای تن را، این سرنوشت حتمی را در مسایری قارار دهاد کاه ایاناین مرگ را، این رف
فضیلت باشد! لذا شهید در عالم ملکوت و برزخ، شکرگزار پروردگار است؛ متشکر است از 

ترین لحظاات هار شاهیدی اینکه چنین لطفی به او شده است. لحظۀ شهادت، جزو شیرین
 است. ببینید چقدر باارزش و واالست!

... از هر طرف هم که نگاه کنیم، این پدیده، بسیار باشکوه و پر از تألؤ  هادتبه پدیدۀ ش
نگریم؛ زبان ما قاصر در پیشگاه پروردگار، به این پدیده می شهادت ارزش است ... از طرف

است که بتوانیم در این باب، ارزش واالی شهادت را بیان کنیم. در روایتی است که وقتی هر 
« شاهادت»شود، ارزش واالتاری از آن هسات، تاا باه ارزش مالحظه می خیر و هر ارزشی

اگر قرار باشد باا مباانی دینای و فلسافۀ  1چیزی نیست.« شهادت»رسد؛ باالتر از ارزش می
چیزی باالتر طور است؛ هیچدین، راجع به این قضیه صحبت کنیم، خواهیم دید دقیقًا همین

ک اراده و اختیار خود، جان و هستی خود را فدای یاز این نیست که انسانی به دست خود، با 
 آرمان بزرگ و واالی الهی کند. معنای شهادت، این است.

 . شهادت، هديه الهى1-2-2
دهاد؟ های زرنگ است. این هدیه را خدا به چه کسی مایشهادت، مرگ تاجرانه و مرگ آدم

 او مجاهدت کنند.دهد که در راه یدهد؛ به کسانی مخدا این هدیه را ارزان نمی
دهناد. چارا هدیاۀ شهادت، نعمت و هدیۀ خداست؛ این هدیه را آساان باه کسای نمای

پدیادۀ افتخاارآمیز  در دنیاا و ک ها را باه یاخداست؟ چون مرگ  ناگزیر  همگانی  همۀ انسان
کند؛ این هدیه نیست؟ آیا ممکن است کسی از مرگ بگریزد؟ وقتی انساان آخرت تبدیل می

 74سال را گذراناده باشاد یاا  34کند که پشت سر  خودش رسید، آیا فرق میبه لحظۀ مرگ 
خاطر این نیست کاه از بعاد از آغااز سافر ترین دغدغۀ هر انسانی از مرگ بهسال؟ آیا بزرگ

ها را در کنار هم بگذارید و ببینید داند چه بر سر او خواهد آمد؟ اینخبر است و نمیمرگ بی
آور را تبادیل حادثۀ قطعی و ناگزیر و همین آیندۀ مبهم و نگرانای انسانی همین مرگ و همین

                                                           

هال رسول. ق1 ْوق  : »اللَّ ی ُکل   ف  تَّ ر  ح   ب 
رٍّ ُه  ب  ْوق  ْیس  ف  ل  لَّ ف  زَّ و  ج  ه  ع 

یل  اللَّ ب 
ی س   ف 

ل  ا ُقت 
ذ  إ 

ه  ف 
یل  اللَّ ب 

ی س  ُجُل ف  ل  الرَّ ُیْقت 
ر    (.14، ص 32، ج همان)محمدباقر مجلسی، « ب 



 101  چيستى شهادت   / 

وسایلۀ عازت  پایش ک واقعۀ نامدار  در دنیا و آخرت، به یک حادثۀ ُپرافتخار، به یک کند به ی
َ ق»آراماش؛ ک ساکینۀ قلبای و یاک اطمیناان و یاک خدا و پیش کروبیان  مأ اعلای، باه یا

ِذيَنقَلْمقَيلْق َ  َنقِبال  ونَيْاَتِْلِش ْمقَيْ َهن  قَعَلْيِهْمقَ ق قه  قَخْوف    
َ
وسقِبِهْمقِتْنقَخْلِفِهْمقأ ؛ (124عمران: آل) 1«َ ق 

 ا نیست. آیا این هدیۀ الهی نیست؟ههیچ خوف و اندوهی برای آن
اینکه آدم روغن  ریختۀ جان  خودش را نذر امامزاده کند و قبول شود، نعمت خدا نیست؟ 

است، این عمر که از دست رفته است، این مرگ که ناگزیر اسات؛  این روغن که ریخته شده
ق»انسان باید همین مرگ ناگزیر را به خدا بفروشد، به قیمت بهشت و سعادت ابدی؛  گاهآن ِإن 

َهقسْشَتَى وَنقِفدقسلل  قداِنل  قي  َِ د قسْلَجن  دم  قَله  ن 
َ
ْمقِبدأ ْتوسَله 

َ
ْمقَ قأ َاه  ْنف 

َ
ِتِنيَنقأ ْْ دوَنقَ قَعدِِليىقِتَنقسْلا  ل  دِهقَفَيْقت  ِ قسلل 

وَنق ْقَتل  ناچاار بایاد از که انسان بها  ؛ این، وعدۀ الهی است. این جان  رفتنی را(111توبه: ) 2«ي 
ک ... پس شهادت ی دهدخرد و در مقابلش به شما بهشت میخدا از شما میا  دست بدهد

 هدیۀ الهی است.

 . شهادت، مرگ هوشمندانه1-2-3
از ماست. این ]جاان[ متااعی اسات کاه بااالخره از ک ناپذیر هرینابمردن، سرنوشت اجت

رود: یکای اینکاه آن را گام دست ما خواهد رفت؛ ولی این متاع جان به دوگونه از دست می
شاوند، ها که در راه خادا کشاته نمایکنیم و دیگر اینکه آن را بفروشیم. کدام بهتر است؟ آن

ها که این متاع را در راه خدا یزی در دست ندارند. و آناند و در مقابل، چجانشان را گم کرده
اناد و در کنند، کساانی هساتند کاه آن را فروختاهدهند و جانشان را در راه او مصرف میمی

َهقسْشَتَى»اند: عوض چیزی گرفته قسلل  َِققِإن  د قسْلَجن  م  قَله  ن 
َ
ْمقِبأ ْتوسَله 

َ
ْمقَ قأ َاه  ْنف 

َ
ِتِنيَنقأ ْْ وباه: ت)« ِتَنقسْلا 

111). 
و در مقابل آن، بهشت و رضای الهی را گرفته است که باالترین  را فروخته شهید، جانش

های دستاوردهاست. به شهادت در راه خدا، از این منظر نگاه کنایم. شاهادت، مارگ انساان
                                                           

کنند اند( شادی میاند )کسانی که هنوز شهید نشدهستهها نپیوو نسبت به کسانی که در پی آنان )هنوز( به آن. »1
 «هاست و نه اندوهگین خواهند بود.که نه ترسی بر آن

[ اینکه بهشت برای آنان باشد، خریده است؛ همان در حقیقت، خدا از مؤمنان، جان و مالشان را به ]بهای. »2
 «شوند.ُکشند و کشته میجنگند و میکسانی که در راه خدا می
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گذارند این جان، مفت از دستشان بارود و در مقابال، چیازی و هوشیار است که نمیک زیر
 ود. این جان، سرمایۀ اصلی ماست.عایدشان نش

با خدای متعال؛ جنس هام  ۀدغدغبی ۀدوجانب ۀبا خدا، یک معامل ۀشهادت یعنی معامل
اصالی هار  ۀمعلوم، بهای جنس هم معلوم. جنس عبارت است از جان. جان یعنای سارمای

ی؛ این جنس است؛ این را شما تقادیم مای  کنیاد؛ در مقابال، چاهانسانی در این دنیای ماد 
هاای الهای را گیریاد؟ در مقابال، ساعادت ابادی و حیاات جااودان در برتارین نعماتمی
 گیرید.می

ه ... دهید، یک جنس ماندگار نیستخب، این جنسی که شما در شهادت می ه دارد ذر  ذر 
حاال ]برای[ این جنسی که چه شما بفروشی و چه نفروشای بااالخره تماام ...  شودتمام می

هام باه بااالترین  خارم، آنگوید من این را از تو میی پیدا شده و میخواهد شد، یک مشتر
یعنی سعادت ابدی، ساعادتی کاه در  ...خرم. آن باالترین قیمت چیست؟ بهشت قیمت می

ت همیشگی است، نعمت همیشگی اسات؛  ... آنجا بقاء دائمی است، همیشگی است، لذ 
 ۀگیرناد؛ ایان وعاده، وعادخرند و میما میرفتنی را از شدر مقابل این دارند این جان ازبین

ْ َفى» ... خدا است
َ
ِهققَ قَتْنقأ  ترکننادهوفا خاود عهاد باه کسی ؛ چه(111توبه: )« ِبَعْهِلِهقِتَنقسلل 

 د.شوز خدا؟ این وعده وفا میا است
کنید، ظاهر دردناکی دارد، تلخای دارد؛ پادر ظاهرش را که نگاه می... نابراین شهادت ب

اه انسان، برادر و خواهر انسان، داغدار می ۀمادر انسان، همسر انسان، بچ   انسان، شوند، غص 
ا باطنش چه؟ باطنش فاروش یاک جانس ضایعمی شادنی و خورند؛ ظاهرش این است؛ ام 

مارگ تاجراناه شاهادت  ... العاده باال اساتماندن به یک قیمت فوقشدنی و غیرقابلخراب
 .است

 . جاودانگى شهادت1-2-4
شود و اینان همچون هماۀ شاهیدان راه خادا، اثر میرنگ و بیکم زمان با گذشت ر چیزیه

 گردند.تر میتر و درخشانروز در چشم اهل دل و در متن تاریخ ما برجستهروزبه
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در پشت حجااب غلایظ اوهاام پنهاان  که زهرای مرضیه نگذاشت الهی الیتغیر سنت
در گذشت زمان به خورشیدی تابان بدل شد. و امروز نام  بماند و آن ستارۀ درخشان خونین،

هاا ها و جاناو و یاد مظلومیت او از همۀ حصارهای کتمان، عبور کرده است و به اعتماد دل
ق»رسیده است؛ و این درخشندگی و فزایندگی ادامه خواهد داشت:  ََ ْعَطْينداَكقسْلَكدْوَث

َ
داقأ  ...« ِإن 

تار و یز ما نیز همانند سیدۀ عالمیان، با گذشت زمان ناورانینام و یاد شهیدان عز (1)کوثر: 
 نافذتر خواهد شد.

هاا محساوب بشاود، ها سال دیگر هم بگذرد، آنچه باید به عنوان بااالترین ارزشاگر ده
کند مگار و فداکاری شهیدان عزیز ماست. زمان، همه چیز را کهنه می شهادت ارزش همین

هدانید از زماخون شهید را. ببی دالش  ها گذشته است، اما یااد شاهیدان و قرن ن شهادت سی 
 تر شده است.روز اثرش برجستهبهخون شهیدان روز

 . همراه بودن با آرامش1-2-5
 آناان کنم و از شارایط روحایام و میهای شهدا زیاد نشست و برخاست کردهمن با خانواده

گاهم مرگ  او شهادت نبود، تا ابد قابل تسالی عزیز مصیبتی است که اگر ک . گاهی فقدان یآ
ی قرار داده که هم زخم است و هم مرهم و ی حالت ک نبود؛ اما خدای متعال در شهادت سر 

ی و روشنایی به بازماندگان می  دهد.تسل 
پسر را داشتند و خدای متعال آن پسر را از ک من خانوادۀ شهیدی را دیدم که فقط همان ی

کارد تی انسان عکس آن جوان را هنگامی که با پدرش خدا حافظی مایوق آنان گرفته بود. ...
و مادرش اگر این جوان کشته شود، پدر »کرد که دید، با خودش فکر میکه به جبهه برود می

داد. بستگی آن پدر و ماادر باه آن یعنی منظره این را نشان می «.تا ابد خون خواهند گریست
د. من آن عکس را دارم. ...این عکس حال مخصوصی جوان از این منظره کاماًل مشخص بو

یی بخشیده بود که خود پدرش به مان  دارد. اما خدای متعال به آن پدر و مادر آرامش و تسال 
یعنی همان احساسای را « کردم اگر این بچه کشته شود، من خواهم مرد!من فکر می»گفت: 

ولای خادای »گفت: کرد مید میکه من از مشاهدۀ آن عکس داشتم ایشان با اظهاراتش تأیی
 «متعال دل ما را آرام کرد!
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 ها. تفاوت درجات شهادت1-7

 . ارزش شهادت در عصر حاضر1-3-1
های تاریخ اسالم بیشاتر خدا، از بسیاری زمان در راه و فداکاری شهادت در زمان ما، ارزش

عظیم و ارجمند  است. شهادت، همیشه باارزش است و فداکاری در راه خدا، همیشه کاری
تار و هاا، بزرگاست؛ اما همین کار خوب و بزرگ، در برخی از شرایط و در بعضای از زمان

تر است. مثاًل در صدر اسالم، فداکاری واقعًا ارزش مضاعف داشت. علت تر و باارزشمهم
ان بود، شااید دشامنها نمییهم این بود که در آن دوران، اسالم مثل نهالی بود و اگر فداکار

هداءاسالم این نهال را می دالش  آن فاداکاری و شاهادت بازرگ، ارزش  کندند. در زمان سی 
در حال از بین رفاتن  مضاعف داشت؛ چون حقیقتًا در آن روزها محصول زحمات پیامبر

 و یاران آن بزرگوار، مانع از چنین کاری شد. علی بن بود و فداکاری حسین
کاه مجاهادت در راه خادا و شاهادت در راه او، ارزش گونه اسات ها اینبعضی از زمان

مضاعف دارد و دو برابر و چند برابر است. به دلیلی، در زمان ما مجاهدت و فداکاری ارزش 
هایی است که اگر کسی در راه خدا جهاد کند و شهید مضاعف دارد. این زمان از همان زمان

طاور بخاواهیم آن علات و دلیال را باه های دیگر تفاوت دارد. اگربدهد، با بسیاری از زمان
خالصه مطرح کنیم، باید بگوییم علت این است که امروز دشمنان اسالم، از همیشۀ تااریخ 

 مجهزتراند.
وقت در طول تااریخ در اختیاار تجهیزاتی که امروز در اختیار دشمنان اسالم است، هیچ

 .دشمنان اسالم قرار نداشته است
قیمت اسات؛ اماا بعضای از شاهیدان ها، شهید ذیهمۀ زمانعزیزاند. در  شهیدان همۀ

عزیزتراند. شهیدان عزیزتر چه کسانی هستند؟ آن کسانی که در مقاطع حساس به داد اسالم 
رسیدند و خودشان را فدا کردند. اگر این حساب درست باشد، به نظر من شاهیدان انقاالب 

اناد. چارا؟ چاون در ایان تاریخاسالمی و جنگ تحمیلی، از جملۀ عزیزترین شهدای طول 
ها و مساتکبران، دنیاطلباان و تر شد. دشمنان اسالم، ابرقدرتزمان، اسالم از همیشه غریب

های متمادی به جان اسالم و مسلمین افتادناد؛ هماۀ ابزارهاا را صفتان، در طول سالوحشی
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ب بزرگ ماا و رهبار ... در چنین روزگار غربتی بود که انقال برای کوبیدن اسالم به کار بردند
أن و ملت بزرگوارمان بهعظیم  پاخاستند.الش 

 . مراتب و مقامات شهيدان1-3-2
ر عرض کرده بدر، با شهدای حنین، با شاهدای احاد،  ما، با شهدای زمان ام شهدایمن مکر 

ین، با شهدای جمل قابل مقایسه هستند و از بسیاری از آن  ها باالتراند؛ اماا باابا شهدای صف 
کس با شهدای کربال، قابل مقایسه نیست. نه امروز، نه دیروز، ناه از شهدای کربال، نه! هیچ

ل اسالم و نه تا آن زمانی که خدای متعال بداند و بخواهاد. آن شاهدا ممتازناد؛ و نظیاری  او 
 شود پیدا کرد.مظاهر نمی بن اکبر و حبیبدیگر برای علی

تارین شارایطی کاه ممکان حریم حق در سخت کربال به این است که از شهدای ارزش
 است انسان تصورش را بکند، دفاع کردند.

ک های اسالمی بسنجیم، بدون شاالقدر را در میزان ارزشجلیل اگر ما بخواهیم شهدای
ها برتراناد؛ چاون شاهدای در عداد شهدای صدر اسالم قرار دارند، و شاید در مواردی از آن

س وحای را از  و امیرالمؤمنین کرم اسالمسالم، در کنار نبی  مصدر ا ف  حضور داشتند؛ ن 
کردناد؛ اماا شاهدای زماان ماا، بادون اینکاه اماام شنیدند و لمس میمی پیامبر بزرگوار

و به اشارۀ آن  راحل ما را مشاهده بکنند، با دعوت امام بزرگوار و و نبی  مکرم معصوم
مجاهاد ک پیادا کردناد و نقاش یا های خطار حضاور، در جبههنایب برحق معصومین

ها بودند و فداکاری آنالله را به بهترین وجهی ایفا نمودند. اگر شهدای عزیز ما نمیسبیلفی
 بود.بود، امروز این عزت و این عظمت برای اسالم نمینمی

 . ملحقان به شهدا1-8

 ان؛ شهداى زندهز. جانبا1-4-1
دلیری  بیشتری نشان دادند؛ سینه را سپر کردند، هستند که از دیگران شجاعت و  شهدا کسانی

ار کشایدند، بعضای هام  از خطر نهراسیدند و به شهادت رسیدند؛ بعضی به بهشت الهای پ 
هاا شاهید ایانا  شود و تعبیر درساتی اساتطور که گفته میهمانا  جانباز شدند؛ در واقع

 اند.زنده
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بگاویم مسائلۀ جانبااز هفتااد  البته من اگر بخواهم قضاوت خودم را عرض بکنم، بایاد
تار از مسائلۀ شاهید مهما  همین وضعی که شما داریدا  درصد و جانباز قطع نخاعی  گردنی

رود، عاروج شاود، بعاد هام انساان مایو تمام می بار استکی شدن است؛ چون شهادت
سد که رکند. این وضعی که شما دارید، با قضاوتی که من امروز دارم، اینجور به نظرم میمی

 تر است.وزنۀ این ایثار از آن ایثاری که اسمش شهادت است، سنگین
 هایند.ها برتریندر حقیقت شهیداند، این عزیز هم جانبازان شهدای زندۀ ما، این

 



 
 
 
 
 

 گفتار دوم:
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 های فردی شهيدان. ویژگى1-1

 . ايثار و ازخودگذشتگى2-1-1
و دو حرکت زیبا و باشکوه از خودشان نشان دادند که هرکدام پیامی  یریگ، دو موضعشهیدان

... شهید در قبال خدا، گذشت و ایثار کرده اسات. ایثاار، یعنای ندیادن و باه حسااب  دارد
لین موضع آورد و در گیری  شهید است. اگر او خاود را باه حسااب ماینیاوردن خود. این، او 
هاای رسید. این جوانانی کاه در جبهاهبه این مقام نمی داد،معرض نابودی و خطر قرار نمی

جنگ، در گرمای خوزستان، در زیر آفتاب شصات و پان  درجاه حارارت و یاا در سارمای 
شاان خاناه داشاتند، های پر از برف، رفتند و جان را فدا کردناد، هماهکردستان، بر روی کوه

ز و ناازنین داشاتند، بعضای زندگی داشتند، پدر و مادر مهربان داشتند، بعضی همسار عزیا
 فرزندان و جگرگوشگان داشتند، آسایش داشتند، آرزو داشتند؛ اما همه را گذاشتند و رفتند.

هاا را بگیاریم، پیامشاان چیسات؟ پیاام ایان اسات کاه اگار خاواهیم پیاام آنما که می
صاد و خواهید خدا را از خودتان راضی کنید و وجودتان در راه خدا مفید واقع شود و مقامی

ق پیدا کند، بایاد خودتاان را در مقابال اهداف عالی ربوبی و الهی در بارۀ عالم آفرینش تحق 
شود. هرجایی که جایی که میتکلیف ما الُیطاق هم نیست؛ تا آناهداف الهی ندیده بگیرید. 

های مؤمن این کار را کردند، کلمۀ خدا پیروز شد. هرجایی هم کاه بنادگان گروهی از انسان
 خدا پایشان لرزید، بدون برو برگرد، کلمۀ باطل پیروز شد.مؤمن 

خدا که این ایثار و گذشت را کردند، انقالب پیروز شد. کااری  مؤمن ، بندگاندر انقالب
کرد که بشود؛ یعنی اقامۀ حکومت اساالم، حکومات بینی نمیگری پیششد که هیچ تحلیل

کرد؟ اما باه برکات رد؟ چه کسی باور میکدین؛ آن هم در این نقطۀ عالم. چه کسی فکر می
این حرکت شهیدان و مؤمنان و ایثارگران، این کار  نشدنی انجام شد؛ چون جماع برگزیاده و 

هی از مؤمنان، نمی گوییم همه خود را نادیده گرفتند. همه باید سعی کنند کاه گروه قابل توج 
ق به آن  .ها باشدجزو این گروه باشند، تا این افتخار متعل 

هرجایی که این گذشت نبود مثل آنجاهایی که نیست؛ مثل در طول تااریخ کاه نیسات؛ 
که اکثریت قاطع زبدگان و خواص و مؤمنان شانه خاالی کردناد و  مثل دوران امام حسین
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ترسیدند و عقب رفتند کلمۀ باطال پیاروز شاد، حکومات یزیاد سار  کاار آماد، حکومات 
هبنی اس پن ، شش قرن سرکار آمد و ماند. به خاطر ت بنینود سال سر  کار آمد، حکوم امی  عب 

آنکه این گذشت انجام نشد، مردم چه کشیدند! جوامع اسالمی چاه کشایدند! ماؤمنین چاه 
 کشیدند!

صحنه، صحنۀ روشنی است. عزیزان من! همۀ دوران زندگی ما، جنگ احاد اسات. اگار 
د ای نکه چشممان به غناائم خوب حرکت کردیم، دشمن شکست خواهد خورد؛ ولی به مجر 

کنند، ما هم حسودیمان شد، سنگر را رها کاردیم و افتاد و دیدیم چهار نفر غنیمت جمع می
گردد. دیدید کاه در جناگ احاد ورق برگشات! در طاول به سمت غنیمت رفتیم، ورق برمی

 تاریخ اسالم، جنگ احد تکرار شده است.
هاا باه مان و شاما و شوید. پیام آن... پیام شهیدان این است که تسلیم وسوسۀ غنیمت ن

ر احترام میهمۀ کسانی که به این خون گذارند، همین اسات. شاما های به ناحق ریختۀ مطه 
ف میک نگاه نکن که ی ْمقَتدْنق»کند و سراغ جمع کردن غنیمت رفته اسات. نفر تخل  ك  َِ د  قَيض 
ْمق قِإَذسقسْهَتَلْيت  دیگری گماراه شاد؟ شاما خاودت را  کار داری که. شما چه(144)مائده:  1«َض  

 کن. دستور اسالم و پیام خون شهید، این است. دار و حفظنگه
آن روزی که همین شهدای عزیز ما در جبهه به شهادت رسیدند، همه که به جبهه نرفتند؛ 

ه هعد  های هم بودند که مشغول کاسبی شدند، عد  ای ای هم مشغول پول درآوردن شدند، عاد 
ههم مشغول سو ای هم مشغول خیانت شدند. این شهدا، بدون آنکاه باه ءاستفاده شدند، عد 

ها اعتنا کنند، رفتند و نتیجه این شد که توانساتند نظاام اساالمی را حفاظ کنناد و اماروز آن
 خورشیداند.ک ستاره و یک هرکدام ی

هاای شخصای خاود ما کسانی هستند کاه از هماۀ خواساته عزیز ما و ایثارگران شهدای
بریدن از بریدن از پول و مال و سرمایه نیست؛ دلبریدند. این به زبان آسان است. فقط دللد

ُبرد و ، از عشق همسر دل میمادر، از سایۀ پدر، از لبخند کودکعواطف است. شهید از مهر 
 کند.به سوی انجام وظیفه حرکت می

                                                           

 «رساند.اند، به شما زیانی نمیاید، گمراهی کسانی که گمراه شدهاگر شما هدایت یافته». 1



 4مصباح  /     111

های از خود گذشاته و نها، ازخودگذشتگی است و انسادر همۀ میدان پیروزی راز بزرگ
قات حقیار های خود را به اوج شکوه و عظمت میفداکاراند که ملت رسانند. رهاشدن از تعل 

رسااند و قادرت انگیز میچناان تواناایی شاگفتهایی را باه آنمادی است که چنین انساان
 بخشد.به آنان می یفراماد  

ماا کاه حاضاریم در »گویناد: گذشتن، کلمۀ سهل و ممتنعی است. بعضای مایازخود
گذشاتن اسات؛ گویند این، ازخودمی« گرماگرم جبهۀ جنگ برویم بجنگیم و کشته بشویم.

از همین  هاست؛ ثانیاً تر از این حرفطور نیست. ازخودگذشتن، اواًل خیلی مشکللیکن این
شود. از خودگذشتگی، از همین احساسی که در ذهن من و اآلن و از همین لحظه شروع می

رسد که انسان در میدان جنگ بتواند از جان خود شود، تا به آنجایی میت، شروع میشماس
ناام، از ک ، از یاچیز کوچکک چیز کمتر از جان، از یک هم بگذرد. قدم اول، گذشتن از ی

ی، از یک احترام، از یک نشان، از یک ی پول ک ماشین، از یک خانۀ خوب، از یک ارزش ماد 
 توانیم بگذریم.ز جان هم راحت میها بگذریم، ایناست. اگر توانستیم از ا

 . اخالص2-1-2
ه بودن این است که حرکت او فیسبیلشرط شهادت و شرط مجاهد فی اه باشاد، سبیلاللَّ اللَّ

ه باشد؛ یعنی اخالص داشته باشد.  للَّ
شادن پیروز شد، به برکت صفا و خلوص و اخالص و کار برای خدا و بلند ما که انقالب

ی و شخصی بود. مقاومتا  طور بود.در جنگ تحمیلی هم همین ز سر منافع ماد 
گذارد و خالصانه و مخلصانه هستی خود را در راه آن کسی که قدم در میدان فداکاری می

اش نگه بدارد. است که زندهگرفته ؛ خود  خدای متعال برعهده «حق  علی الله»دهد: خدا می
وسقِلَاْنقي ق» ول  قفِقَ ق قَنق  قىقْقَت   ْتوس  

َ
ِهقأ وسقِفد»، (144)بقره:  1«َعِِليِ قسلل  ِتل  ِذيَنقا  قسل  َعدِِليِ قىقَ ق قَنْ َاَِلن 

ْتوسنا ق
َ
ِهقأ ُبعاد زناده مانادن ک مانند. یاشدگان راه خدا زنده می؛ کشته(143)آل عمران:  2«سلل 

خواباد... خادای مایها هرگاز نها و پرچم آنها، جای پای آنها همین است که نشانۀ آنآن

                                                           

 «شوند، مرده نخوانید.و کسانی را که در راه خدا کشته می. »1
 «اند، مرده مپندار.هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده. »2
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ت الهی بر این است که راه پاکاان و صاالحان و متعال طبیعت را این طور قرار داده است. سن 
و خاون  علی بن مخلصان بماند. اخالص چیز  عجیبی است؛ لذاست که به برکت حسین

ه به ناحق ریختۀ آن بزرگوار و اصحابش، دین در عالم باقی ماند؛ بعد از آن هم این رشته ادام
 پیدا کرد.

هداء د الش  اص ... مظهر انسان کامل و عبد خ وجود مقدس سی  ص و مخل  الص و مخل 
 برای خداست.

 . برخوردارى از ايمان، تقوا و قدرت معنوى2-1-3
اندیش که نور ایماان و تقاوا دامن و بلندنظر و بزرگصالح و پاک هایاز انسان سلین پرورش

شان به شاعاع معرفات روشان باود و جهااد ف و ناآلودهاز ناصیۀ مطهرشان ساطع و دل صا
گاهانه را باه  ها، یااران اماام حساینشابنیماهشاان در شان در راه خدا و زمزمۀ عارفاناهآ

أنشترین رمز انقالب و پیشوای عظیمبزرگک شآورد، بیمییاد  حضرت امام خمینای الش 
ن، صفوف پوالدین و اساتوار خاود را ها بودند که به فرمان امام محبوبشابوده است. و همین

کارد، آراساتند و انقاالب و نظاام ترین خطراتی که انقاالب را تهدیاد مایدر برابر سهمگین
الله را سابیلالله حراست کردند. جمعی از آنان، شربت گاوارای شاهادت فیاسالمی را باذن

 فاع خواهند کرد.نوشیدند و جمعی کثیر، هستند و خواهند بود و از ودیعۀ الهی همچنان د
وقت از آن 1؛«یکی از درهای بهشت جهاد در راه خدا است»فرماید: می امیرالمؤمنین

ده ققَفَتَ ده ق»فرماید: این است که می« در»آن درهای معمولی هم نیست ... خصوصیت این  قسلل 
ْ ِلَياِئه

َ
قأ ِِ ویاژۀ خاود بااز کارده. ؛ این در  جهاد در راه خدا را خدای متعال برای اولیای «ِلَخاص 

هاا مشامول ایان حاال فرزندان شما، همسران شما، پدران شما که رفتناد شاهید شادند، این
ْ ِلَياِئه»هستند:  عبارت امیرالمؤمنین

َ
قأ ِِ زدید که پسر شما یا شاوهر شاما حدس می«. َخاص 

دادید؟ تمال مییا فرزند شما ]یا[ پدر شما وقتی زنده بود از اولیای خدا باشد؟ این را هیچ اح
ْ ِلَياِئه»آن هم از خواص  اولیای خدا، 

َ
قأ ِِ ۀ اولیای خدا بود که رفت در ایان «َخاص  ؛ اما از خاص 

 راه و به شهادت رسید.
                                                           

ة  ». 1 نَّ اب  اْلج  ْبو  ْن أ  اٌب م  اد  ب  ه  نَّ اْلج  هُ إ  ح  ت  هُ  ف  ه اللَّ ائ  ی  ْول 
ة  أ  اصَّ خ   (.72، خطبۀ نهج البالغه) «ل 
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دسات آماد؛ باا و ابزارهای جنگای به آتش با نیروی شود گفت معجزۀ فاو و شلمچهنمی
کاء به خدا، با ایمان و تلفیق این طلبی، با عزم راسخ، با قدرت ارادۀ انسانی، باشهادت ها با ات 

حامکاناتی که رزمندگان در اختیار داشتند، به وجود آمد.   امروز ملت ایران و نیروهاای مسال 
ی خاود را باا پشاتوانۀ ایان آماده و سپاه پاسداران و بسی  اارتش  ا اند نیروها و امکانات ماد 

ایی که الزم باشد و در مقابل هر دشمنی که در نیروی معنوی، این ایمان و این اراده، در هرج
ض و تجاوز داشته باشد، باه کاار گیرناد. پیاروزی،  مقابل نظام جمهوری اسالمی قصد تعر 

ق به چنین قدرت معنوی و اقتدار معنوی است.  متعل 

 گرايى. آرمان2-1-4
خادا را بارای  ؛ همان چیزی ]است[ که کشته شدن در راهو اسالمی الهی هایآرمان به عشق

کند. پیاامبر کند، شیرین میکند؛ نه اینکه آسان میکسی که چنین عشقی را دارد، شیرین می
زنند و این ضربت، یا علی! آن روزی که به تو ضربتی می»فرمود:  المؤمنینبه امیر اکرم

ا ی»عرض کرد:  المؤمنینامیر« به شهادتت منتهی خواهد شد، صبر تو چگونه خواهد بود؟
ه! این موضع  صبر نیست؛ این موضع  ُشکر است.  1«رسول الل 

ترین شاکر خدا بارای ایان حادثاه، خاود رسد، بزرگکسی که در راه خدا به شهادت می
رزمناده، ک اوست؛ زیراکه چنین نعمت بزرگی را خدای متعال به او داده است. چه چیزی ی

رسااند؟ ایماان بینی مایگونه به روشنهای گوناگون، اینانسان را در میدانک جوان و یک ی
گاهانه در رزمندگان ... در فرماندهان موجب این می گاهانه. عزیزان من! این ایمان آ شد که آ

ای به راحتی خود و یا به خطر برای خود فکر نکنند. شب و روز تالش و کاار کردناد؛ لحظه
اساالم و بارای آزادی و حیثیت حقیر خودی را نادیاده گرفتناد؛ بارای خادا و بارای اهاداف 

 سربلندی ملت مسلمان، حاضر شدند جان خودشان را بدهند.

 گرايى. عقالنيت و منطق2-1-5
ر احساسات پرواز کردناد؛ اماا راهنماای و  و منطاق هاا عقالآن شهدای ما اگرچه با بال و پ 

شاور استدالل بود. برای همین است که حرکت عظیم ایثار، شهادت، جهاد و فداکاری در ک
                                                           

 .743، ص 37، ج همان. محمدباقر مجلسی، 1
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استعدادها، جای خود را  ها وما توانست در همه اقشار جامعه، در میان برترین فکرها و ذهن
 باز کند.

و مغتنم است؛ اماا ک ... البته احساسات الهی و اسالمی و انقالبی و معنوی، بسیار مبار
 کنند.کار میفهمیدند چهفقط احساسات نبود؛ هدایت عقالنی بود؛ می

 يىگرا. تکليف2-1-6
 یا بعضی از ائمه پیغمبرکه در صدر اسالم، زمان  هاییدر دفاع مقدس و در همۀ جنگ

کردند. جهااد می حرکت هم تکلیف شدند، برایکه وارد میدان جهاد میبوده است، کسانی
جاور باود؛ ورود در ایان میادان، باا تکلیف بود. در دفاع مقدس هم همینک الله یسبیلفی

کردند. اما آیاا شدند، اغلب احساس تکلیف مید؛ آن کسانی که وارد میاحساس تکلیف بو
این احساس تکلیف، معنایش این بود که به نتیجه نیندیشند؟ راه رسیدن به نتیجه را محاسابه 

و اتاق فرمان و لشاکر و تشاکیالت ک ریزی و تاکتینکنند؟ اتاق جنگ نداشته باشند؟ برنامه
ی هیچ منافاتی ندارد با دنبال نتیجه گراییست. بنابراین تکلیفاینجور ننظامی نداشته باشند؟ 

آید، چگونه قابل تحقاق اسات؛ بودن، و انسان نگاه کند ببیند این نتیجه چگونه به دست می
ر، برنامهبرای رسیدن به آن نتیجه، بر طبق راه  ریزی کند.های مشروع و میس 

 بينى. خودآگاهى و روشن2-1-7
هاا بپرساید جوانتاان چندسااله باود، بگیرید ... و از آن شهدا تماس هایهشما اگر با خانواد

ساله. این یعنی چه؟ یعنی احساس تعهد، روحیاۀ ساله، چهاردهساله، هفدهگویند شانزدهمی
باه اینجاا رسایده کاه جاوان  بینای و بصایرتانقالبی؛ احساس مسائولیت ناشای از روشان

کناد، از هماۀ آرزوهاای ید، سینۀ خاودش را ساپر مایآآموز  این ملت وسط میدان میدانش
های الهی و اساالمی را در جامعاه های بزرگ و هدفگذرد، برای اینکه آرماناش میجوانی

 تحقق ببخشد.
آید که پذیرش شهادت و اقدام به جهادی که بدان منتهای ]پس[ این یقین در ما پدید می

گاهی و با ارادۀ روشنشده، از سر خود ه باوده اسات و ایان ارزش عمال را مضااعف بیناناآ
 کند.می
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 های شهيدان در تعامل با جامعه. ویژگى1-1

 . ترجيح مصالح امت اسالمى2-2-1
شهیدان ... جان خود را نثار راه خدا کردند و از تعلقات زنادگی باه خااطر رضاای دوسات 

روز پرچم اسالم در نفسانی ترجیح دادند. ام را بر مشتهیات اسالمی امت گذشتند و مصالح
خداوناد و ک جهان، به برکت فداکاری شهیدان عزیز است که به اهتزاز درآماده، و ناام مباار

خاطر ایثار و تالش آنان و دیگر مجاهدان راه حق است که فضای جهاان را عظمت اسالم به
 پرکرده است.

و استقالل مایهن ... آنان ]شهدا[ جان خود را مشتاقانه به میدان دفاع از دین خدا و عزت 
ات اساالمی، اساتقرار و قاوام  هستی اسالمی، بردند. عاشقانه خود را نثار کردند تا هستی ام 

ت های زندگی چشم پوشیدند تا چشمشان به جمال محبوب ازلای ها و هوسبگیرد، و از لذ 
روی روشن شود، و در راه شهادت گام نهادند تا راه خدا و راه سعادت خلق، همواره باز و باه 

مردم گشوده بماند. حق شهیدان انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی نه فقط بر مردم کشور ما، 
هاای الهای، بسای عظایم بلکه بر همۀ دوستداران اسالم و بر همۀ طرفاداران آزادی و ارزش

 است.

 . شناخت نيازها2-2-2
نی متعددی شود، معایخود  عمل و حرکت ایثار در جامعه که منجر به شهادت یا جانبازی م

ها درخور بررسی است. یکی از ایان جهاات، دارد؛ جهات مختلفی دارد که هر کدام از این
هاست. ممکن است احساس مسئولیت در کسانی نیاز لحظه به یگویشناسی و پاسخفرصت

باشد، اما در لحظۀ نیاز، این مسئولیت را نه تشخیص بدهند و ناه عمال کنناد؛ ایان خیلای 
گیارد. یافتد و انجام ماآن حرکت و اقدامی که درست در لحظۀ نیاز اتفاق میتفاوت دارد با 

جوانان شجاع و باغیرت و مؤمن و فداکاری که نیاز کشور را احساس کردند و به سراغ خطار 
ها این امتیاز برجسته را دارند که نیاز را در زماان خاود رفتند و به استقبال خطر شتافتند، این

بعد بسیار مهمی است، این برای ماا درس اسات. ... ک سخ گفتند. این یفهمیدند و به آن پا
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ای هنگام عمل کردن و پاسخ به نیاز دادن، آن نقطۀ برجساتهوقت فهمیدن، به، بهزود فهمیدن
 است که نباید مغفول بماند.

خورناد. ی... غالبًا کشورها و جوامع از ندانستن موقعیت و نشناختن فرصات، ضاربه ما
شناسایم؛ یاا اگار یدانیم که او کمین گرفته اسات، نمایگیرد و ما نمینی کمین موقتی دشم

دهاایم؛ آن وقاات ضااربه یهنگام ارائااه نمااچنانچااه اطااالع پیاادا کااردیم، عااالج را زود و بااه
 خوریم.یم

 . يارى دين خدا2-2-3
های اسالمی، باه یااری دیان خادا و ها و ارزشاین فداکاران ]شهدا[ در روز غربت فضیلت

دفاع از انقالب اسالمی قد علم کردند و غریبانه جان دادند ... از خود گذشاتند تاا کشاور و 
ملت خود را از آسیب متجاوزان محفوظ دارند ... دل از زندگی و راحت کندند تا آرامش دل 

ک امت و امام تضمین شود. مرگ را استقبال کردند تا اسالم زناده بماناد. داوطلباناه باه خاا
 ایران سربلند گردد.افتادند تا 

 ادعايى. گمنامى و بى2-2-4
نداشتند و ندارناد، اسمشاان هام  شهید شدند یا شهید دادند، ادعائی هم ]بودند[ که کسانی

اناد. در محاسابۀ الهای، ته شدهها مشهوراند، در مأ اعلی شناخی نیست؛ اما در آسمانجای
 شود.ترین کارها گم نمیکوچک

 ن در برخورد با دشمنانهای شهيدا. ویژگى1-7

 . ايستادگى و مقاومت2-3-1
و دو حرکت زیبا و باشکوه از خودشان نشان دادند که هرکدام پیامی  گیری، دو موضعشهیدان

دارد ... پیام دوم، در مقابل دشمنان خداست؛ یعنی استقامت، ایستادگی مطلاق، از دشامن 
انفعال دچار نشدن. این خیلای مهام   نبردن، در مقابل دشمن بهنترسیدن، از دشمن حساب 

 ر مقابل دشمن، دچار انفعال نشود.است که انسان د
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ی  مستکبر یعنی همین دولت
های استکباری که زمام مساائل تمام سعی امروز دنیای ماد 

ی در موارد بسیاری، فرهنگ خیلی از کشورها را هم در دست  اقتصاد و تسلیحات عالم و حت 
 منفعل کردن ُخرد کنند.هرجا مقاومتی هست، آن را از طریق که  استدارند، این 

تارین اشاتباه اسات. دشامن را از لحااظ ترین کار و بزرگانفعال در مقابل دشمن، غلط
دشمنی، باید به حساب آورد؛ یعنی در مقابل او، او را حقیر نشمرد و در برابرش آماده باود و 

د تحت تأثیر قارار گرفات و نبایاد در مقاابلش دفاع کرد؛ اما از دشمن نباید حساب برد، نبای
 خواهد جوامع را منفعل کند.منفعل شد. دشمن می

 تجهيزات دشمن . نترسيدن از2-3-2
است. تجهیزات، در مقابل نیروی ایمان و شاور و عشاق و  از تجهیزات ، عبارتابزار دشمن

اهناد فقاط باا اتکاا باه ترسااند کاه بخوارادۀ مردم، کارایی ندارد. تجهیزات، کساانی را مای
ها، اگر در مقابل خودشان تجهیزاتای گونه آدمتجهیزات خودشان بجنگند و مبارزه کنند. این

است احساس رعب کنناد؛  تر و باالتر است، ممکنرا ببینند که از تجهیزات خودشان مدرن
 اما در مقابل مردم باایمان و بااخالص، از تجهیازات مادرن دشامن کااری سااخته نیسات.

 ماند.طلب، از کار بازمینیروی مقاوم  ایستادۀ شهادتک ترین تجهیزات، در مقابل یمدرن
ترساد؛ اماا اگار کسای مارگ را شاهادت اگر کسی از مرگ ترسید، از آن تجهیازات مای

شاده از بار باشد، نخواهد ترساید. در تماام مباارزات تحمیالدانست، از تجهیزاتی که مرگ
 ق است.سوی دشمنان، این مطلب صاد

 



 
 
 
 
 

 فتار سوم:گ

 (1آثار شهادت )
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 . آثار فردی شهادت7-1

 . رسيدن به کمال3-1-1
ت دست پیدا کند، دسات انسان ممکن اسک عزیزان شما ]شهدا[ به بهترین دستاوردی که ی

 پیدا کردند.
گانی که در راه سالمی از اعماق جان بر ارواح نورانی و یاد مبارک شهیدان؛ به خون خفته

خدا به جهادی بزرگ توفیق یافتند، و خداوند کریم و رحیم، شهادت را که باالترین دساتاورد 
 بها را بر ناصیۀ آنان به درخشش آورد.این نشئه است، پاداش آنان ساخت و این ستارۀ گران

های آزاده و بزرگی که جان بر سر پیماان نهادناد و در راه سالم خدا بر شهیدان، بر انسان
ترین رسایدند و شایرین انساانیت هاایقله برترین ود گذشتند و با این فداکاری، بهخدا از خ

ْخفِق»پاداش الهی را چشیدند: 
 
قتاقأ قَنْفس  دوَنقىقَفاقَنْعَلم  وسقَيْعَال  قِباداقكدان  ٍنقَجدهسء  ْعدي 

َ
ِ قأ  َ د ْمقِتْنقا   1«َله 

 .(12)سجده: 
ن سکوی پرش انسان باه سامت را که برتری جهاد و شهادت سپاس خداوندی را که باب

 اوج قلۀ کمال اوست، به روی این ملت بااخالص و فداکار گشود.
در راه خادا باشاد، اوج قلاۀ افتخاار اسات ...  شاهادت باه ناگزیر  زنادگی پایان اگر این

ها و افتخارهای بزرگ، نه فقط در دوران کوتاه زندگی، بلکه در همۀ تاریخ ها و شرفسعادت
چیاز دیگار قابال مقایساه نهایت است باا هایچر از آن، در ظرف علم الهی که بیبشر و فرات

 .نیست

 . مشاهدۀ وعدۀ الهى3-1-2
ها را با زنجیر از این خط فاصل عباور ینشئه و آن نشئه؛ بعض این بین است خط فاصلیک ی

ودشان را زنند، خاند به زندگی دنیا، بعضی خودشان جست میکه چسبیده هاییدهند؛ آنمی
کنند. لاذا بینند آنجا چه خبر است. وعدۀ الهی را مشاهده میکنند؛ چرا؟ چون میپرتاب می

شناسید، بعضی از شماها با ها را میاید، بسیاری از اینها را شنیدهشهدای عزیزی که نام این
                                                           

دادند برای آنان [ آنچه انجام میبخش دیدگان است به ]پاداشداند چه چیز از آنچه روشنیکس نمیهیچ. »1
 «پنهان شده است.
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شاق زنادگی هاا عاترسیدند، ایناید، این شهدا از مرگ نمیاند، زندگی کردهها همراه بودهآن
ملات ایان اسات. ک فهمد. راه یاکند، این را میها را که انسان نگاه مینامهاند. وصیتبوده

 ملت ما این راه را شروع کرد.
قِفد»اند: ها زندهفرماید که اینمی متعال در مورد شهید خدای ْقَت   وسقِلَاْنقي  ول  َعدِِليِ قىقَ ق َنق 

ق ْتوس  
َ
ِهقأ وسقفِققَ ق» (.144)بقره:  1«سلل  ِتل  ِذيَنقا  قسل  ِهدْمقىق َنْ َاَِلن  ب  قِعْندَلقَ  ْحيداء 

َ
قَبدْ قأ ْتوسندا 

َ
ِهقأ َعِِليِ قسلل 

وَنق َزا  َْ قِتْنقَفْضِلِهققي  ه  قسلل  م  ِحيَنقِبااقآناه  َِ ها آیات قرآن اسات ... این (.124ا  143)آل عمران:  2«َف
به اساالم و باه قارآن اعتقااد تواند چشم بپوشد. هر کسی از این معارف هیچ مسلمانی نمی

اند؛ ها زندهگوید ایندارد، این معارف بایستی جلوی چشمش باشد. این آیۀ شریفۀ قرآن می
حیاات معناوی اسات و نازد خادای متعاال ک حیاات واقعای اسات، یاک ها یاحیات این

ت الهی دارد به اینمرزوق ه رسد؛ آن طرف مرز زندگی و مرگ چها میاند؛ یعنی دائم تفضال 
 دانند؟ ها از آن عالم و نشئۀ مجهول چه میخبر است؟ انسان

ق»اند، مسروراند: ها خرسنداند، خوشحالدانیم که ایندر مورد شهدا می م  ِحيَنقِباداقآنداه  َِ َف
قِتْنقَفْضِلِهق ه  دوسقِبِهدْمق»بعد از این باالتر:  «.سلل  ِذيَنقَلْمقَيْلَ ق  َ  َنقِبال  ماا دارناد یعنای باا  3؛«َ قَيْاَتِْلِش

وَنق»کنند به ما: زنند، خطاب میحرف می ْمقَيْ َهن  قَعَلْيِهْمقَ ق قه  قَخْوف    
َ
... ایان گوشای کاه  4«أ

هاا وجاود بیااوریم. آنبتواند ندای ملکوتی شهدا را بشنود، این گوش را باید در خودماان باه
قَعَليْق»د: کنندهند، خوف و حزن را نفی میدهند، مژده میدارند به ما بشارت می قَخْوف    

َ
ِهْمقَ قأ

وَنق ْمقَيْ َهن   «. قه 
ها باه ماا شویم؛ اینشویم، دچار حزن میهای خودمان دچار خوف میما بر اثر ضعف

گویند یا در ماورد ماا گویند که شما خوف ندارید، حزن ندارید، یا در مورد خودشان میمی
ت چقدر مهام ک ه در آن نشئه. برای یدارند؛ چه در این نشئه، چ... خوف و حزن را برمی مل 

                                                           

 «شوند، مرده نخوانید.یو کسانی را که در راه خدا کشته م. »1
اند که نزد پروردگارشان روزی داده اند، مرده مپندار، بلکه زندههرگز کسانی که در راه خدا کشته شده. »2

 «شوند. به آنچه خدا از فضل خود به آنان داده است شادمانند.یم
 «کنند.یاند شادی ماند و هنوز به آنان نپیوستهکه از پی ایشان... و برای کسانی . »3
 «شوند.... که نه بیمی بر ایشان است و نه اندوهگین می . »4
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است که در حرکت خود، در پیشرفت خود حقیقتًا دارای خوف نباشد، دارای حزن نباشد، با 
 امید حرکت کند؛ این پیام شهدا است به ما؛ که باید این پیام را شنید.

 ها. اشراف برعالم دنيا و اعمال انسان3-1-3
دوسقِفد: »است خبر داده متعال که خدایاند؛ همچنانشهدای ما زنده ِتل  دِذيَنقا  قسل  ىقَ ق قَنْ َادَِلن 

وَنق َزا  َْ ِهْمقي  ب  قِعْنَلقَ  ْحياء 
َ
قَبْ قأ ْتوسنا 

َ
ِهقأ اناد، زناده ؛ پیش خدای متعال(143)آل عمران: « َعِِليِ قسلل 

م ل مان و بینناد، اعماایها را مابینند، سرنوشتیاند، حوادث را مهستند، مشرف بر این عال 
بینند. آن وقتی که پای ما به سنگی بخورد، آن وقتی که نتوانیم خودماان را درسات یشما را م

فهمایم، یشاوند. آن وقتای کاه ماینگاران ماها آن هدایت کنیم، اداره کنیم، زمین بخوریم،
 شاویم،یمک کنیم، به هدف نزدییداریم، راه را مستقیم حرکت میبینیم، محکم قدم برمیم

شاود، آن ارواح یای پیروز ماعرصهک شوند. آن وقتی که ملت ایران در ییخوشحال م هاآن
آیند. آن وقتی که خدای نکرده بر اثر غفلت ما، کوتاهی ما، ملت عقب طیبه به احتظاظ درمی

 شوند.ینگران مها آن بماند، مشکل اساسی و عمومی پیدا کند،

 . ديدن چهرۀ محبوب3-1-4
شاهید اسات،  وجاود ناورانی مربوط باه ی دارد. هرآنچه کهی استثنایویژگک مسئلۀ شهید ی

که در دنیای مادی و در میان این همه ا  شگفتی است. انگیزۀ او برای حرکت به سمت جهاد
اه کناد و باه سامت میادان مجاهادت ک انگیزۀ رنگارنگ جذاب، ی جوانی برخیزد، قیاام  للَّ

آن، تالش او، در معرض خطر قارار دادن  شگفتی است ا پس ازک حرکت بکند، این خود ی
که هار  هاییها و شهامتها، شجاعتهای نبرد، کارهای برجستۀ او در میدانخود در میدان

شگفتی اسات؛ و پاس از ک سرمشق ماندگار و نورانی باشد هم یک تواند یسطری از آن می
چهارۀ معشاوق و  هاای ماادی و دیادنها و حجابآن رسیدن به شوق وافر و کنار رفتن پرده

به شهادت، همیشه ک های شهدا و در روزهای نزدیکه در حرکات شهدا، در حرفا  محبوب
 هاست.یاین هم یکی از شگفتا  های فراوانی در این زمینه هستگر بود و نقلجلوه

کنیم ... تلخ است؛ چون از ی، از نظر ما که اهل دنیا هستیم و داریم زندگی مشهید شدن
هاست. ُلب  شاهادت است، فقدان است... لیکن ُلب  شهادت، خیلی برتر از ایندست دادن 
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بشری، ناگهان از درجات عالیۀ الهی سار درآورد؛ مقاامش از ک انسانی، یک این است که ی
شاویم و ینااخواه وارد آن مافرشتگان باالتر برود؛ در آن زندگی اصلی کاه هماۀ ماا ... خواه

لی شود، رتبۀ عالی داشته باشد، مورد توجه باشد، فیض او زندگی  ابدی است، جایگاهش عا
ْيااِنِهْمققَيْاعى»در روز قیامت به دیگران برسد؛ 

َ
ْيِليِهْمقَ قِبأ

َ
ْمقَبْيَنقأ ه  و   ... وقتای  (؛17)حدید:  «ن 

ها در جلویشان و در کنارشاان تألاؤ پیادا کنند، نور اینیکه این بندگان خوب ... حرکت م
گویند که از یکنند و میها نگاه منی هستند که در روز قیامت با حسرت به اینکند. دیگرایم

دوسق»گویناد: یها در جواب ماکه شایستۀ آن نور نیستند؛ ایننورتان به ما بدهید، کسانی سْ ِجع 
و س ق وسقن  ْمقَفاْلَتِاا  ؛ برویاد پشات سارتان را نگااه کنیاد؛ یعنای آن زنادگی (13)حدید: « َ  سَءك 

ان را؛ اگر بناست نوری داشته باشید، از آنجا آن نور را کسب کنید؛ اینجا به کسی ناور دنیائیت
 .دهند. این نوری است که آنجا دادند، اینجا بروز و ظهور پیدا کردهینم

رد و در کنار اولیا و صادیقین را از زمرۀ مردم معمولی بیرون می« شهید»، معیار اسالمی ب 
 گنجد.ی است که به عقل ما هم درست نمیواالینگاه ک دهد؛ آن یقرار می

 . کسب رضوان الهى3-1-5
کند، یعنای آن چیازی کاه فرزندتان در پیشگاه خدای متعال در درجات عالی دارد پرواز می

عمار ک های عشق و شور معنوی و عرفانی یهای وادیو آن سرگشتهک همۀ عرفا و اهل سلو
و  دسات آورده و رضاواناین فداکاری و این شهادت باه اند او بااند و دویدهبه دنبالش گشته

 کرده است.ک را در الهی قرب

 . آثار جهانى شهادت7-1

 . حفظ اسالم و سربلندى آن در عالم3-2-1
 را، با آن این پایۀ استوار و محکم ]واقعۀ عاشورا[ است که هزار و سیصد و اندی است اسالم

[، آن علی بن کنید اگر آن شهادت ]حسینت. خیال می، در دنیا نگه داشته اسدشمنی همه
ماناد؟! قطعاًا بدانیاد اساالم بااقی و آن حادثۀ به آن بزرگی نبود، اسالم بااقی مایک خون پا

دین تاریخی، ک شد. ممکن بود به عنوان یماند. قطعًا بدانید در توفان حوادث، نابود مینمی
ه طرفک با ی ماناد؛ اماا اساالم زناده هایی از دنیا ماییا گوشهای مایه، در گوشهداران کمعد 
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بینید کاه اساالم، بعاد از ماند. فقط نام و یاد اسالم ممکن بود بماند. اما امروز شما مینمی
هزار و چهارصد سال، در دنیا زنده است. اسالم، سازنده است. امروز اسالم در دنیاا زایناده 

ترین امید به سمت خاود ترین و پرفروغن روشنها را به عنوااست. امروز اسالم در دنیا ملت
ه کرده است. این  علیبنفشاانی حساینکاربال و جاانها همه از برکت همان حادثۀ متوج 

 است.
شاما  شاهدای کنم، خدا را شکر که خاونهای عزیز شهدا عرض میمن به شما خانواده

عزیاز بشاود و اساالم عزیاز  ها برای این جنگیدند و کشته شدند که اسالم... آن هدر نرفت
به هدر نرفت. آن بزرگاوار را باا آن وضاع فجیاع باه  علیبند؛ همچنان که خون حسینش

اهر دشمن توانست آن عزیزان را به شهادت برساند. ظاهر مطلب شهادت رساندند و علی الظ 
ای بار علیبنپیروز شد. حساین علیبناین بود که یزید پیروز شد اما در باطن، حسین

باقی ماندن اسالم، خون خود را نثار کرد و در این راه توفیق پیدا نمود و توانست اسالم را بیمه 
 کند. عزیزان شما هم، اسالم و جمهوری اسالمی را بیمه کردند.

میلیون نفر مسلمان نبود؛ مسئلۀ همۀ ک لۀ صد نفر و هزار نفر و یدر زمان ما مسئله، مسئ
را محو کنند و نام اسالم را از بین ببرند و اثاری از  خواستند اسالمها میدنیای اسالم بود. آن

رو بود. امریکا از اسالم ها روبههای آنیآثار اسالم در عالم باقی نماند؛ چون اسالم با قلدر
های بگیرهاای معتبار عاالم، یعنای هماین قادرتترسد. قلدرها و سارگردنهترسید و میمی

ترسند؛ لذا کمر به نابودی اساالم بساته بودناد. جواناان د و میترسیدنجهانی، از اسالم می
ها را نقاش بار آب کردناد. هماین های آنها سیلی زدند و نقشهشما قیام کردند، به ابرقدرت

های مسلط جهانی را در روزگاار ماا شکسات بدهناد؛ جوانان شما ... توانستند همۀ قدرت
 شد.کاری کردند که پرچم اسالم در دنیا سرافراز 

وسایلۀ ؛ ... بدانید که این افتخار باهبلند است اسالم بینید که امروز در دنیا پرچمیاگر م
دسات ها و ایثارهاا باه، به وسیلۀ همین گذشاتهای پاکوسیلۀ همین خونن شما، بهفرزندا

 شد.یها نمآمد؛ بدون این
شد، یقینًا امروز از نظام که در راه خدا بر زمین ریخته  مطهر و معطری هایاگر نبود خون

 شد.اسالمی اثری نبود و پرچم قرآن چنین سربلند نمی
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أن ما، حضبا ایثار خود، پرچم اسالم را که دست توانای رهبر عظیم شهیدان رت اماام الش 
داشتند و اساالم و معنویات را در هماۀ در این سرزمین برافراشته بود، سربلند نگه خمینی

رساد، و د. اگر امروز بانگ مسلمانی از چهار گوشۀ عالم به گوش میاقطار عالم عزیز کردن
های مسلمان به هویت اسالمی خود بازگشاته و سانگینی باار سالطۀ مساتکبران را اگر ملت

ها فراموشی، دوبااره باه جایگااه ارزشای  کنند، و اگر جهاد اسالمی پس از سالاحساس می
رار جمهاوری اساالمی و اساتمرار انقاالب رفیع خود بازگشته، همه و همه باه برکات اساتق

نیاز هایشاان و اسالمی است که خود، مرهاون شاهادت و گذشات ایان عزیازان و خاانواده
 جانبازان عزیز و ارجمند است.

 . ايجاد اقتدار براى کشور و نظام3-2-2
ملت، عمق معنوی شخصیت و هویات ک اعتقاد به شهادت، باور به عظمت شهیدان برای ی

ملت به جای اینکه از عوامل گوناگون سیاسی دنیاا ک شود که یچطور می ...آن ملت است 
ملتی به چنین مقامی دست ک گذارد؟ چطور یتأثیر بپذیرد، بر روی همۀ حوادث دنیا اثر می

ملت بدون اینکه ابزارهای پیچیدۀ نظامی داشته باشاد و ک شود که یکند؟ چطور میپیدا می
هاا اثار چناان در دنیاا و در میاان ملتوسیعی داشته باشد، آن بدون اینکه امکانات تبلیغاتی

دست آمد؟ پاسخ عظمت این ملت از کجا به ...شوند؟ ها مجذوب او میگذارد که ملتمی
 توجه به اهمیت مسئلۀ شهادت است. به همۀ این سؤاالت،

ود در ملتی آحادش، جوانهایش، پدر مادرهایش، ایثار در راه خدا، فدا کردن خک وقتی ی
کند؛ عمق عظیم قدرت پیدا میک ایمان پذیرفتند، این ملت یک عنوان یراه هدف الهی را به

ملت سرآمد؛ بدون اینکه ک شود یشود قوی، میشود مقتدر، میطور طبیعی این ملت میبه
 العادۀ نقدی در اختیارش باشد.سالح داشته باشد، بدون اینکه ثروت فوق

اند. صد نفر در مقابل صد نفر انسان دیگر از لحاظ عدد یکسان ببینید، صد نفر انسان در
هاا مقابل صد نفر، هزار نفر در مقابل هزار نفر، ده میلیون در مقابل ده میلیون؛ خاوب، ایان

ت بدنی و توانایینبرابراند. ممکن است یکی از ا تر های جسمی و مادی قوییها از لحاظ قو 
ی از لحاظ جسمانی و مادی آن هم باشد، اما وقتی آن گروه دیگر تی هم ندارد، که حت  چنان قو 

به ایمان به خدا مجهز شد، باور کرد کاه اگار در راه خادا فاداکاری کناد، چیازی از دسات 
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تی پیدا میآورد، این صد نفر آندست میدهد، بلکه چیزی بهنمی کنند که صاد نفار چنان قو 
 انند این قدرت را پیدا کنند.توها با هیچ امکان مادی نمینقطۀ مقابل آن

ها، ساالح و تجهیزاتشاان شان چند برابر مسالمانعده پیغمبردر جنگ بدر، دشمنان 
ها پیاروز ها بود، اما مسلمانها، پول و امکاناتشان چندین برابر مسلمانچندین برابر مسلمان

باه اقتادار  شدند؛ چرا؟ مگر پیروزی به زور بازو نیست؟ به شمشیر نیست؟ به پول نیسات؟
اقتاداری اسات کاه آن ک ها نیست. پیروزی وابستۀ باه یاظاهری نیست؟ نه، پیروزی به این

شود؛ از اعتقاد به شهادت، ایمان اقتدار از پول و از امکان مادی و از سالح اتمی حاصل نمی
 شود.کند، ناشی میخدا معامله میکند، دارد با به ایثار، باور به اینکه انسان وقتی ایثار می

ها کسانی بودند که این باور را نه در زبان، بلکاه در عمال این ... همین شهیدان عزیز ما
داران این جبهۀ حق شدند؛ رفتند بااور ها طالیهها پیشوایان ما شدند؛ ایناین ... نشان دادند

ن ... بار به شهادت را، باور به معاملۀ با خدا را در میدان عمل نشان دادند ... امروز ملت ایرا
اناد، ملات ایاران هاای شاهدا ایساتادههای خود محکم ایستاده است ... خاانوادهسر آرمان

تی که از ناحیۀ ایمان به خدا در آنایستاده هاا وجاود اند، به خاطر این اقتدار معنوی و این قو 
 دارد. این ایمان را باید تقویت کرد.

ملات مسالمان در دنیاا و در چشام  اماروز نظاام اساالمی و و اقتادار معناوی ... ابهت
ها و کاری است که عزیزان شما کردناد. فرزنادان قدرتهای شیطانی، ناشی از همین شهادت

های عاالم ها و طاغوتها موجب شدند که اسالم، در چشم شیطانشهدا بدانند که پدران آن
 ابهت پیدا کند. 

 ها و گرايش به معنويت. الگوگيرى و بيدارى ملت3-2-3
قتال  الهای   و سانت شاهادت قتی که ما باید بدان افتخاار کنایم، ایان اسات کاه رسامحقی
خوران در راه خدا کم بودند و برخی الله، با نظام اسالمی زنده شد. در گذشته، سیلیسبیلفی

ترین ساختی در راه خادا را هام نداشاتند و حاضار در طی عمر هفتادسالۀ خود، تحمل کم
ۀ وجود خود را در اخم را تحمل کنند؛ چه برسد به اینکه جان و سرمای کنبودند در راه خدا ی

 راه خدا بدهند.
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... انقالبی که امام پدیاد آورد و شاهیدان باا خاون خاود آن را رناگ و باوی گال سارخ 
 های مظلوم و در تجدید حیاات جواماعبخشیدند، اکنون در سراسر جهان، در بیداری ملت

ی نمسلمان و در استحکام روزافزو آلود گری صریح و نفاقمبانی معنویت و در فروپاشی ماد 
نمایاند. پرچم عروج انساان باه و خالصه در سرافرازی حق و سرافکندگی باطل، خود را می

شود، در حقیقات پارچم اماام ماا و بام معنویت که امروز در گوشه و کنار دنیا برافراشته می
 تر خواهند شد.زنده اند و روز به روزها زندهشهیدان اوست. آن

قادر نخواهد بود از هویت و عازت و نااموس ملای خاود و از  فداکاری بدون ملتی هیچ
کاه زورگویاان و مساتکبران  هااییها و باورها و حقوق خود دفاع کند. گریز از عرصاهارزش

ر گاه گرفتار شدن دکنند، سرانجامی جز تحقیر شدن و آنهای آزاده تحمیل میجهان بر ملت
چنبرۀ ستم و تجاوز انسان نخواهد داشت. این درس را ملت رشید و بیدار ما به همه آموخت 
و در تاریخ ماندگار ساخت. امروز جهاد پرشکوه فلساطینیان مظلاوم کاه باا دسات خاالی، 

اند، اداماۀ هماان کردهک های خشن و سنگدل و تا دندان مسلح را عاجز و بیمناصهیونیست
ا در گل ماندن نیروهای اشاغالگر در عاراق، حاصال ایان سرمشاق درس جاودانه است و پ

 کارآموز است در آن مرزوبوم.
هاا ها و نظاام الحاادی آنهمۀ این کشورهایی که از زیر بار سالطۀ تحمیلای کمونیسات

اساتدالل ا  خارج شدند، مرهون منت شهدای ما هستند. این، چیزی است که با اساتدالل
بینیاد در یرا ثابت کرد؛ فقط شعار نیست. اماروز کاه شاما ما توان آنیما  تاریخی و علمی

های وابساته در آن منطقاه، در های حکومتشمال آفریقا نسیم بیداری اسالمی وزیده و پایه
ها شاهدای امات س، اینهمین شهدای ماست. پک حال لرزیدن است، این متأثر از خون پا

 اند.اسالمی
أثیر عمیق آن در بیداری عالم اساالم، باار دیگار کشور و ت و درخشش امروز با پیشرفت

ارزش مجاهاادت فداکارانااۀ شااهیدان عزیااز مااا آشااکار گشاات. خاادای حکاایم و قاادیر را 
ی به امت اساالم اان تازهها جیسپاسگزاریم که خون شهیدان ما ضایع نگشت و این فداکار

 بخشید.
 



 
 
 
 
 

 گفتار چهارم:

 (2آثار شهادت )
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 شهادت. آثار اجتماعى 8-1

 مندى جامعه از عزت، امنيت و پيشرفته. بهر4-1-1
بینید نظام جمهوری اسالمی و ملت ایران دارند، به برکت همین امروز شما می که عزتی این

هاست. اینکه در همۀ کشورهای اسالمی، قشر عمومی ماردم، ملات ایاران را تحساین خون
هاست. کنند، به برکت این خوناه میکنند، نظام جمهوری اسالمی را به چشم عظمت نگمی

این امنیتی که امروز در کشور ما هست، این حرکت عظیمی که امروز به سمت سازندگی این 
کشور هست، این کارهای بزرگی که انجام گرفته است، این پیشرفت علمی و فنااوری، ایان 

باه برکات خاون ها هماه افزایش تعداد عالم و دانشمند و دانشجو و محقق و پژوهشگر، این
شهداست. این بیداری عمومی که امروز کشور و ملت ما دارد، به برکات خاون شهداسات. 

یان کشاور را متحاول کناد، خون شهدای شما مثل کیمیا، مثل اکسیر توانست این ملت را، ا
 رشد بدهد.

های کشور، و امنیت و استقالل، و هر دستاورد بازرگ ، و همۀ پیشرفتامروز ایران عزت
هدیۀ گرانبهایی است که شهیدان و پدران و مادران و همسران  صبور آنان، به ملت ایران  دیگر

 ارزانی داشتند.

 . الگوسازى براى نسل جوان4-1-2
قادر تارین کارهاسات. ماا الگوهاای خاوب خیلای داریام. ایناز اساسی ، یکیالگوسازی

در زمان خودمان داریم که ا  ددر تاریخ که بمانا  های نورانیقدر چهرههای خوب، اینجوان
ک یاا  تعریف به معنای معرفای کاردنا  هاقدر کافی است با تعریف هر کدام از اینهمین

هایی بودند که از پیشروان ها جوانالگو جلوی جوانانمان بگذاریم. اینک چهرۀ برجسته و ی
اما صد پلاه از ماا هایی که پای درس بنده و امثال بنده نشستند، خودشان جلو افتادند؛ جوان

ها، چقدر از این شاهدا کساانی بودناد کاه از امثاال ماهاا جلو رفتند؛... چقدر از این جوان
ها بهتر از ماا شادند، جلاوتر از ماا شادند، بیشاتر باه کشاور آبارو چیزی یاد گرفتند، اما آن

ند جلاوی یکی در بیاورند، بگذارها را یکیبخشیدند، پیش خدا بیشتر آبرو پیدا کردند... این
های او را، جوان نسل حاضر؛ غیرت او را، همت او را، صداقت او را، سالمت او را، فداکاری



 4مصباح  /     141

او را با مردم، با همنوعان، با پدر و مادر، با خانواده، با دوستان، ک بینش واالی او را، رفتار نی
 بگذارند جلوی چشم جوان نسل امروز؛ خود این آموزنده است.

هم الگو داریم. امام الگوست. این جوانان بسیجی ما الگو هستند؛  ... در زمان خودمان
اند ... ما در جنگ کساانی را دیادیم هم کسانی که شهید شدند، و هم کسانی که امروز زنده

آدم کاماًل معمولی باه ک که از شهر یا از روستای خودشان بیرون آمده بودند؛ در حالی که ی
ظام، به میادان جناگ کاه میادان کاار باود آمدناد؛ ناگهاان رسیدند. ... اما در این ننظر می

سردار بزرگ شدند، بعد هم به شهادت رسایدند. از ایان قبیال ک استعدادشان بروز کرد و ی
 زیاد داریم.

ر کنناد کاه  امروز وقتی که بسا حوادثیای گفته شود، از باس عجیاب اسات هماه تصاو 
ها، شاهادت ایان نوجاوان ملۀ زیباترین آناسطوره و افسانه است؛ اما حقیقت است ... از ج

م، کاه کشاور خاود را بسیجی است. او سیزده ساله بود؛ اما بارشد، باشعور، بااراده و مصام 
الیات شناخت، دشمن خود را میشناخت، امام خود را میمی شناخت، اهمیت وجاود و فع 

ت کشاور و آینادۀ خود را هم می انقاالب و مناافع و شناخت و رفت این سرمایه را تقدیم عز 
اش باه مصالح مردم کرد. جسم او رفت؛ اما روحش زنده ماند، یادش ابادی شاد و خااطره

 صورت اسطوره درآمد. این الگوست.

 . نشان دادن راه و هدف4-1-3
شکست خورد. کشته شدن، شکست خوردن  کند که امام حسین خیال ر کسیاگ خطاست

کس که به هدف شود، شکست نخورده است. آنکس که کشته مینیست. در جبهۀ جنگ آن
 رسد، شکست خورده است.خود نمی

ت را از زماین براندازناد.  هدف دشمنان امام حسین این بود که اسالم و یادگارهای نبو 
ایان باود کاه در برناماه  طور نشد. هادف اماام حساینون اینها شکست خوردند. چاین

ه رناگ دلخاواه خودشاان در آورده بودناد یاا قصاد جا را بیکپارچۀ دشمنان اسالم، که همه
ات آن در هماه جا سار داشتند درآوردند، رخنه ایجاد شود؛ اسالم و ندای مظلومیت و حقانی 

ت اماام  داده شود و باألخره دشمن اساالم، مغلاوب شاود؛ و ایان، شاد؛ هام در کوتااه ماد 



 140      / 1آثار شهادت )

ت ... لذاست که از رهبران بزر حسین گ دنیاای معاصار حتای پیروز شد و هم در بلند مد 
 علیبنما راه مبارزه را، از حسین»اند: کنند که گفتههایی که مسلمان هم نیستند نقل میآن

 هاست. انقالب خود  ما هم یکی از همین مثال« یاد گرفتیم.
یاد گرفتند. فهمیدند که کشته شدن، دلیل مغلوب شادن  علیبنمردم ما هم از حسین

ط، عقبمقابل دشمن  علینیست. فهمیدند که در  اهر مسل  نشینی کردن، موجب بدبختی الظ 
ل به خدا  و روسیاهی است. دشمن هرچه باعظمت باشد، اگر جناح مؤمن و فئۀ مؤمنه، با توک 
در مقابل او مجاهدت کند، باألخره شکست با دشمن و پیروزی با فئۀ مؤمناه اسات. ایان را 

 ملت ما هم فهمیدند.
ر همۀ شهیدان راه خدا که روشنگر راه زندگی بشرند و مشاعل هادایت سالم ما بر آنان، ب

الهی که هدیۀ پیامبران خدا برای ساکنان زمین است، فاروغ و شاعاع خاود را از آناان گرفتاه 
 .است

 . آزادى، خودباورى و استقالل4-1-4
ی و هم به زندگی معنوی انسان کمشهادت معنا و مفهوم فهم کناد. یمک ، هم به زندگی ماد 

شاود رفات و ها چگونه مایملت، اگر معنای شهادت را فهمید و دانست که برای آرمانک ی
دغدغه و با استقالل زندگی کند؛ زیرا مارگ دیگار ماانعی تواند بیجان فدا کرد، آن وقت می

برایش نیست. اگر جز ایان باشاد، دشامن او را از مارگ خواهاد ترسااند و مثال بعضای از 
هایی خواهد شد که در مقابل دشمنان، ضعف ها و بعضی از ملتدولتکشورها، بعضی از 

 دهند.نفس نشان می
ت از قدرت کشور اگر بخواهد آزاد و مستقلک ی های ظالم  عالم و بدون وابستگی و تبعی 

اس برای یا ملات، ایساتادگی را چاه ک زندگی کند، به ایستادگی احتیاج دارد. در مواقع حس 
ک تارین فرزنادان یاتارین و باااخالص؟ بهترین و فداکارترین و پااکدهندکسانی انجام می

دهند کنند و ایستادگی نشان میها کسانی هستند که در مواقع سختی، فداکاری میملت. این
ت ملی خودشان دفاع می هاا در کشاور و در کنند. اینو از آبروی کشور و از استقالل و هوی 

؟ هماان جواناان فاداکاری هساتند کاه در دوران نظام جمهوری اسالمی چه کسانی هستند
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های جنگ در مقابل دشامن بایساتند؛ یعنای جنگ تحمیلی و قبل از آن، توانستند در میدان
 قدر ما.شهدای گران

اند و دار پیروزی و آزادی و استقالل ملتبر مقامات رفیع معنوی ... مشعل شهدا، عالوه
 ت.حق بزرگ آنان بر گردن ملت، بسی عظیم اس

 ناپذير کردن انقالب. شکست4-1-5
ل در خودماان و ساپس در ماردم  و عنصر ایثار و فداکاری ما باید روحیۀ ایمان را در درجۀ او 

ی که قدرت ملی ما را تشکیل داد، همین روحیۀ ایثار بود کاه در  تقویت کنیم. ... بخش مهم 
ر مقابل خود داریام، ... طلبی ظاهر شد. در میدانی هم که امروز دجنگ به صورت شهادت

ریزد، باید مطرح شود. اگر ما بتوانیم این هم مینیروی ایثار و فداکاری که همۀ معادالت را به
 هم خواهد ریخت.را در خودمان تقویت کنیم، همۀ معادالت قدرت در دنیا به سود ما به

از اعتباار ما، در فرهنگ ما، در منطق ما، شاهادت بار هماین ساطح  در قاموس تا وقتی
مراتب های مساتکبر کناونی، و چاه باهچاه قادرتا  وجود داشته باشد، بدانید هیچ قدرتی

 نخواهد توانست بر جمهوری اسالمی و ملت ایران فائق بیاید.ا  هاتر از اینقوی

 . گسترش صفا، معنويت و نشاط انقالبى در جامعه4-1-6
ر شهیدان هرجا آرام گیرد، یاد م ر و معط  انگیز خود را در بخش و بهجتو آرامک بارپیکر مطه 

 آفریند.پراکند و صفا و معنویت میفضا می
های شماسات. اگار یااد شاهدا را حیات و نشاط انقالبی جامعۀ ما به برکت همین جوان

فراموش کرده بودیم، امروز این نشاط انقالبی و دینی را نداشتیم ... هم شاهدای دورۀ جناگ 
از آن، هم شهدای بعد از آن و همین شهدای اخیر ]شهدای مدافع تحمیلی، هم شهدای قبل 

ها روحیۀ گیریم؛ از اینها درس میاند؛ همۀ ما از ایناند؛ در مقابل چشم جامعهحرم[، زنده
 گیریم.ها انگیزه میگیریم، از اینمی

 بخشى به آحاد جامعهآفرينى و استحکام. حرکت4-1-7
 نیست؛ این، موتور حرکت جامعه است. شدنیه، کهنمسئلۀ شهید و ایثارگری
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، ایجاد برکت و تداوم و گشایش در حرکت باه سامت تعاالی و شهادت طبیعی خاصیت
کند و در عرف اساالمی و کمال است. اینکه خداوند متعال در قرآن شهید را زنده معرفی می

اطالق شاده اسات، اصطالح متشرعه به کشتۀ راه خدا شهید ا یعنی شاهد، ناظر و حاضر ا 
تبلاور هماان  شاهید کاه این به این معناست که خون شهید ضایع نخواهد شاد؛ شخصایت

های او و آرزوهای اوست، از میان مردم رخت برنخواهد بست؛ این خاصیت شهادت آرمان
 است.

آوردناد کاه آقاا شاما ایان ها هم به زبان میکردند و بعضیها فکر میبعضی روزیک ی
ه بردیم، خودشان داشتند با شوق که ما نمیدرحالیا  برید جبههنشجو را دارید میهای دابچ 
ف میخالی میها دانشگاها  رفتند ...می  شود.شود، علم متوق 

ها موجب شد که ما در حرکت علمای ها و مجاهدت آنها ]شهدا[ و تالش آنحرکت آن
 پیشتر و بیشتر جلو برویم.آید، وجود میخودمان؛ از سایر حرکاتی که در جامعه به

وضعیت قابل قبولی داریم؛ ک در سطح کشور، ی مانعلمی بحمدالله امروز ما در حرکت
ر نمیک ی شد کاه اگار شد؛ آن روز شاید گفته میوضعیت افتخارآمیزی داریم؛ آن روز تصو 

ام بارود باه جبهاه  و کشاته چنانچه این نخبه، این هنرمند، این دانشجو، این استاد، این معل 
خدا خیلای بایش از آید. معلوم شد که برکات شهادت و جهاد در راه وجود میبشود، خأ به

 ها است.این حرف
سات و  اکسایری توانست شهدای ما، هر قطره خونشان بشاود بارای تبادیل عنصارهای پ 

نخالۀ وجود ما به عنصرهای واال و باشرف. شهدا خودشان متحول شدند و در ارواح جوانان 
های امروز با روحیۀ آماده و قوی، با ذهن روشن و عازم ما و مردم ما تحول آفریدند ... جوان

اند. این بر اثر چیست؟ این همان تزریق خون اسات کاه شاهیدان ماا باه ایان راسخ ایستاده
ذخیره اسات. ایان ذخیاره را ملات ک انقالب انجام دادند؛ شهیدان ما را زنده کردند. این، ی

 فظ کند.ایران باید ح

 ها در جامعه. ماندگارى اهداف الهى و بقاى ارزش4-1-8
های شخصی و ، خواسته و فکر و هدف و راه اوست. کسی که برای هدفهر انسانی حقیقت  

رود. هر هدفی که قاائم باه شود و از بین میشود، آن هدف هم با او دفن میدنیایی کشته می
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میارد با رفتن و مردن انسان، آن هدف هم می نفس و شخص انسان است، متعلق به اوست و
رود؛ اما هدفی که الهی و قائم به غیاب و خواسات خداسات و انساان در راه آن و از بین می

 میرد.با مردن انسان، آن هدف نمیکند، فداکاری می
های واال و الهی، مجاهدت کرد و زحمت کشید و بعاد کشاته ... اگر کسی در راه هدف

شود و وجود این شخص هم همان هدف است و شخصیت و هویت ده میشد، آن هدف زن
باشد. عکس قضیه این است که هدف، قائم به او نیست، بلکه واقعی او قائم به آن هدف می

رود. به همین جهات، انبیاا و منادیاان ماند و از بین نمیاو قائم به هدف است؛ لذا زنده می
کردناد، باا رفاتن هایی که در بشر دنبال میل و هدفاند؛ زیرا فضایل و تکامحق امروز زنده

هاشان در واقعیت عالم و جریان تاریخ تحقق یافت. اگرچه همۀ تدری  هدف ها نمرد و بهآن
بینید کاه در دنیاا، نادای عادالت و آزادی آن اهداف هنوز برآورده نشده است؛ اما امروز می

آورند که این همان های عالی اسم میدفعنوان ههایی را بهفکران عالم هدفهست و روشن
 های انبیاست؛ گرچه خود ندانند که از کیست.هدف

نفهمید چه اتفاق افتاد. عظمت آن حادثه، عظمت جهاد جگرگوشۀ  در روز عاشورا کسی
و یاران و نزدیکانش و همچنین عظمت فاجعۀ کشته شادن فرزنادان و نوردیادگان  پیغمبر
که آنجا بودند هم نفهمیدند ... در عالم انسانیت د. اکثر کسانیبر کسی روشن نبو پیغمبر

هاا و خاوب فهمیاد، آن زن خاوب فهمیاد، ساکینه افتد؛ بله، زینبچه دارد اتفاق می
 دخترهای مظلوم خوب فهمیدند چه اتفاقی افتاد.

... هرروزی که از روز عاشورا جلوتر رفتیم ... این حادثاه باه سارعت بارق، عظمات و 
گر  فرعونی خودش را نشان داد. هنوز دو سال از این حادثه نگذشته بود که آن طغیان اهمیت

که عامل این حادثه بود، از روی زمین برافتاد و نابود شد و چند سالی بیش نگذشته باود کاه 
امیه سر کار آمدند؛ چند ده سالی نگذشت که آن خانواده نابود شدند. خانوادۀ دیگری از بنی

 بیات هم مضمحل و نابود شدند. دنیای اساالم روز باه روز باه مکتاب اهالآن خانواده 
های عقیدۀ اساالمی و مکتاب تر شد و این حادثه توانست پایهتر و مشتاقبستهتر، دلنزدیک

اسالم را در طول تاریخ استوار کند. اگر حادثۀ کربال نبود، ما امروز از مبانی و اصول اساالم 
خاورد. ایان خاون یم و شاید فقط نامی از اسالم به گوش ما مایداشتهم چندان خبری نمی
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رنگ نشد، ضعیف نشاد، بلکاه روز باه نشد، کمک مقدس و این حادثۀ بزرگ، نه فقط کوچ
 نمونۀ برجسته است.ک تر و اثرگذارتر شد؛ این یتر و برجستهروز قوی

گون ای زلزلهانقالب شما و شهادت شهیدان شما هم از همین قبیل است. در اول حادثه
جور نشد؛ شود! اما اینگذرد و فراموش میزلزله است، میک ها تحلیل کردند: یبود؛ خیلی

روز هاای مسالمان، مفااهیم انقاالب اساالمی روزباهعکس شد. امروز در اعماق دل ملت
های کساانی اسات کاه کند؛ این نه حرف من، بلکه محصول تحلیلرسوخ بیشتری پیدا می

 منانشان، ملت ایران و انقالب اسالمی است!ترین  دشدشمن
ماان بار سار بندۀ حقیر این است که ما امروز هماه این قلبی برادران! عزیزان! باور عمیق

ایم. بقای این انقالب به خاطر خون شهیدان است ... شهادت اسات کاه سفرۀ شهدا نشسته
ترین اجری که در این دنیا به زرگکند. بها را امضاء میپای ماندگاری و پایداری و بقاء ارزش

شود، بقاء و استحکام آن حقیقتی است که شهید جان خود را برای آن حقیقت شهید داده می
 کند.فدا کرده است. خدای متعال آن حقیقت را به برکت خون شهید حفظ می

 هاى دنياحفظ عزت، قدرت و سيادت ملت در برابر قدرت. 4-1-9
یافتۀ ایان که این کشور، این انقالب و این تاریخ، نجات باشیم داشته یاد به همه است خوب

 هاست.ها و این خونمجاهدت
ِاِهْمق» ْنف 

َ
َ  سقَتاقِبأ َغي  ىقي  قَتاقِبَقْوٍمقَحت   َ َغي  َهق قي  قسلل  . اسات با خود ملت . انتخاب(11)رعد:  1«ِإن 

های بزرگی پیدا شدند، آزادگانی پیدا نسانجور زیر ستم است، املتی که اینک اگر در میان ی
های شدند، علمای برجستۀ با شجاعت وارد میدان شدند، آحاد مردم حاضر شدند از لاذت

نظر کنند و مجاهدت کنند و دل به شهادت های حقیر روزمرۀ زندگی صرفزودگذر و راحت
این انتخاابی باود کاه  توانند خودشان را از این ذلت  زیر سلطه بودن خارج کنند.بدهند، می

 ملت ایران با انقالب اسالمی کرد.
خدای متعال وعدۀ آن را به مؤمنان و مجاهدان راه حاق داده  و آنچه معنوی اگر از عوامل
ای نظر کنیم، بر حسب قاوانین عاادی زنادگی جواماع بشاری، هار جامعاهاست هم صرف  

                                                           

 «دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند.در حقیقت، خدا حال قومی را تغییر نمی. »1
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اهدت و به تاالش. باا تنبلای و عزتش، قدرتش، آبرو و حیثیتش، هویتش بستگی دارد به مج
های عالم یاا در تااریخ پیادا ای را در میان ملتتواند مقام شایستهآسایی، هیچ ملتی نمیتن

هاای عاالم ها را، هم در تاریخ و هام در دوران خودشاان، در میاان ملتکند. آنچه که ملت
گونی دارد؛ های گونااکند، مجاهدت است، تالش است. این تالش، البته شاکلسربلند می

هم تالش علمی، هم تالش اقتصادی، هم تالش به معنای تعاون اجتماعی میان افراد، هماه 
ملات را در ک فشانی است که یها، آمادگی برای جانالزم است؛ اما در رأس همۀ این تالش

کند. اگر در میان هر ملتی کسانی وجاود نداشاته باشاند کاه آمااده ها سرافراز میمیان ملت
نظر کنناد، آن ملات باه ها صرف  از جان خود، از راحت خود، در راه رسیدن به آرمانباشند 

جایی نخواهد رسید. کاری که انقالب برای ما مردم ایران انجام داد، این بود که این راه را در 
های بلند، مقابل ما روشن کرد؛ آحاد ملت ما فهمیدند و احساس کردند که باید در راه آرمان

 ها بایستند؛ و ایستادند.آرمانند و در مقابل دشمنان این مجاهدت کن
کی که هر ملتی شد یعنی شهادت را بلد بود و هنر شاهادت را یااد گرفات  شهادت به مت 

 برای همیشه سربلند است و هیچ قدرتی بر این ملت پیروز نخواهد شد.
ها، بار کشاورها و بار ها، بر دولتهای دنیا، برای تحمیل افکار خودشان بر ملتقدرت

کنناد. از تطمیاع اساتفاده کنناد؟ از تهدیاد اساتفاده مایها، از چه وسایلی استفاده میزبده
کنناد؛ فشاار تبلیغااتی، کنند. از فشارهای گوناگون استفاده میکنند. از رشوه استفاده میمی

ل نمیآن فشار نظامی و امثال  کند؟ . چه کسی این فشارها را تحم 
های ظاهری آمیزیدل به چرب و شیرین زندگی سپرده و چشمش خیرۀ رنگآن کسی که 

توانناد ها هستند که قدرتمنادان مایترسند. اینها از مرگ میگونه آدمزندگی شده است! این
های ها باشند، ملتها هستند که اگر در رأس حکومتلگامشان بزنند و سوارشان شوند! این

گذارناد هایشان را تنهاا مایها باشند، دولتدر آحاد ملت کنند و اگرخودشان را بدبخت می
 ها هستند. نقطۀ ضعف بشریت اینجاست.ها این... نقطۀ ضعف زندگی ملت

خوب؛ حاال ملتی که اهل شهادت است، مسئلۀ شهادت در راه خادا بارایش حال شاده 
عناا کاه اگار ؛ نه، بلکاه باه ایان ماش بخواهند مردم بروند و کشته شونداست. نه اینکه همه

ت و مناافع آن ملات، احتیااج داشات کاه یک وقت الزم شد و کشور و تاریخ آن کشور و عز 
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ه های بروند و جانعد  فشاانی کنناد. ایان ای در این ملت حاضر باشند جاانفشانی کنند، عد 
گونه باشاد، ملتای کاه شاهیدپرور است ... ملتی که این« شهادت»معنای حل شدن  معنای 

که توانسته باشد برای جوانان خود، برای مردان و زنان خود، قضیۀ کشته شدن در باشد، ملتی 
شاود؟! گیرد؟! ... آیا تسلیم قدرتمندان مایراه خدا را حل کند، آیا تحت تأثیر تهدید قرار می

ت و عظمت کشور  شما باه برکات آیا به استکبار بار می دهد؟! ابدًا. لذا امروز نگاه کنید؛ عز 
زیازان شماسات. دولاتش، ملاتش، مسائولینش و آحااد طبقاات مخاتلفش، خون هماین ع

ت اسالمی این ملت وارد شود و مثل کوه ایستادهکدام حاضر نیستند خدشههیچ اند. ای به عز 
 آورد؛ بیاورد. او خسته خواهد شد.حاال استکبار جهانی فشار می
اسات و باازهم  های وحشایانه، شکسات خاوردهها و یورشاستکبار در همۀ این هجمه

خاطر اینکه این ملت به برکت خون هماین شاهدای شاما، ملتای شکست خواهد خورد. به
ک است دارای شهامت؛ ملتی است شهیدپرور. ببیند تأثیر شهادت برای سیادت و سعادت ی

هاسات کاه ارزش دارد. وجاود چناین ماردان و زناان و چناین ملت، چقدر واالست؟! ایان
کناد، هام کند؛ هم دنیایشان را آباد میملت را تأمین میک خرت یجوانانی است که دنیا و آ

 .[کندآباد می] آخرتشان را
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 های شهدا و ایثارگران. تکریم شهيدان و قدردانى از خانواده8-1

لتی را که این گوهرهای مردان، بیش از خود آنان، منام آن بزرگ و تکریم شهیدان بزرگداشت
 سازد.پرورانده است، سرافراز می ناب را در درون خود

اندازند می ایثار و شهادت به بینید بعضی با سخن، قلم و حرکات خود، نگاهیاینکه می
فهمند پاسداری از حرمات هاست؛ نمیکه آن نگاه منفی و ناسپاسانه است، بر اثر غفلت آن

ا ببینیاد جامعه و ملت و کشور دارای اهمیت است. شامک ر برای یشهیدان و ایثارگران چقد
سئولیتی ترین مدر کربال در غربت بر زمین ریخته شد؛ اما بزرگ علیبنخون مطهر حسین

اد قرار گرفت، از همان لحظۀ اول این باود کاه ایان  و زینب کبری که بر عهدۀ امام سج 
های گونااگون، منتقال اساالم آن را، باه شاکل پیام را روی دست بگیرند و به سرتاسر دنیای

و آن هادفی کاه اماام  علیبنکنند. این حرکت بارای احیااء دیان حقیقای و دیان حساین
 امر ضروری و الزم بود.ک د شد، یبرای آن شهی حسین

اد و  ، خاون حساینتا آخر عمر ... در هر مناسابتی ناام حساین ... چرا امام سج 
ه مطرح کردند؛ آن را به یاد مردم آوردند؟ این تاالش بارای چاه باود؟ را  شهادت اباعبداللَّ

بعادها از  امیهکه بنیامیه بود؛ درحالیکنند این کار برای انتقام گرفتن از بنیبعضی خیال می
انکه بعد از آمدن بنی بین رفتند. امام رضا دهد شبیب دستور میبنعباس است، چرا به ری 

امیاه نبودناد؛ تاروماار وقت که بنیرا در میان خودتان بخوانید؟ آن هاللَّ نامۀ اباعبدمصیبت
ام و پارچم حرکات  علیبنشده بودند. این کار برای این است که راه حسین ل  و خون او ع 

های اسالمی است؛ این پرچم باید سرپا بماند؛ تا امروز هم عظیم امت اسالم به سوی هدف
 ت کرده است.بر سرپا مانده و تا امروز هم هدای

ترین نقطۀ قوت ما در قیام جمهوری اسالمی، نقطۀ قوت انسانی بود. ما که نه سالح مهم
داشتیم، نه پول داشتیم، نه سازماندهی داشتیم، نه حزب داشتیم و نه پشاتیبانی جهاانی؛ ماا 

نقطاه را نداشاتیم کاه از قیاام، انقاالب و حرکات ماا ک ملت ایران در همۀ کشورهای دنیا ی
گااهی و  حمایت و دفاع کنند. آنچه این ملت را پیروز کرد، قدرت نیروی انسانی بود؛ یعنی آ

ق»در جنگ صفین فرماود:  المؤمنینکه امیرایستادگی؛ همان ققَهدَذسقسْلَعَلدَمققَ قَ قَيْ ِاد   ْهد  
َ
قأ ِإ  
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ِْلَ قَ قسلح  َِ گاهی؛ صبر یعنی پایداری؛ فقط این 1؛«سْلَِلَح هساتند کاه هاا بصر یعنی بصیرت و آ
م را در دست بگیرند و پیش بروند. قلۀ این صابر و بصار شاهدای مایناد ... می ل  توانند این ع 
ها بودند که جان خودشان را در معرض نابودی گذاشتند؛ از حیات خودشاان بارای دوام این

؛ ها اوج ایثار و مظهر بصر و صبرانداین حرکت و این قیام بزرگ و انسانی مایه گذاشتند؛ این
گاهی و ایستادگی و پایداری.  مظهر آ

گاهی احتیاج ندارد؟ آیا رسیدن به آرمان های ایان ملات و ایان انقاالب آیا کشور ما به آ
های غارتگران جهانی ها و بغضیها و دشمناحتیاج به پایداری ندارد؟ آیا در مقابل شیطنت

داشته باشد؛ یعنی سالح  این ملت احتیاج ندارد که آن سالح کارآمد خود را همواره در دست
گاهی؟ اگر احتیاج دارد پس بایستی این روحیۀ ایماان و ا  که داردا  اراده، پایداری، ایمان و آ

گاهی و پایداری در قالب احترام باه نمادهاای آن در ماردم حفاظ شاود و نمادهاا، هماین  آ
 اند.اند؛ همین آزادگانشهدایند؛ همین جانبازان

ملت ماست؛ یاد شهدا باید گرامی داشته شود. ایان جواناان  راهبرد حقیقی برایک این ی
هایی که با های ُپرطاقت، این پدران و مادران، این همسران و فرزندان؛ اینعزیز، این خانواده

های دشاوار عباور بدهناد، صبر و پایداری خودشان توانستند این راه طوالنی را از این گردنه
کشور ما ایان پارچم بار ا برای نسل جوان ما و برای آیندۀ بایستی مورد تجلیل قرار بگیرند، ت

 سرپا بماند.
کانم: من به همۀ گویندگان، نویسندگان و کسانی که تریبونی در اختیار دارند، توصیه می

خواهند، یاد شهیدان، نام شهیدان، خاطرۀ شاهیدان و اگر صالح این کشور و این ملت را می
 گرامی بدارند.ها و جانبازان را بازماندگان آن

گران مستکبر سر خم نکند و تکریم شهیدان به آن است که این ملت هرگز در برابر سلطه
به وسوسۀ دشمنان عظمت اسالم، تسلیم نگردد. پیمودن این راه است کاه عازت و کامیاابی 
دنیا و فالح و سربلندی آخرت را نصیب ملت ما و همۀ مسالمین خواهاد سااخت و دسات 

 ون را خواهد برید.های گوناگشیطان
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 یاد داشتن فداکاری شهيدان . به8-1

ت مردانی است که همۀ روزها و سراسر تاریخ خود را مدیون و مرهون جوان بزرگ ]ایران[ مل 
با حضور فداکارانۀ خود در صف دفاع از میهن عزیز، انقالب بازرگ خاود را پیاروز و ملات 

اید آن روزهای پرمحنتی را که کشور اسالمی کهن خود را سربلند و روسفید کردند. مردم ما ب
هاای هاا و زیار ناممورد تهاجم دشامنان قارار داشات و در بیارون و درون مرزهاا، در لباس

شد، هرگز از یااد نبرناد. فاداکاری گوناگون، به ملت و کشور ما جفا و دشمنی و خیانت می
تیرۀ آن روزگار دشوار را از ها و حضور رزمندگان ما بود که ابرهای شهیدان و گذشت خانواده

ه االعظم )أرواحناا فاداه( و باا افق زندگی این ملت زدود و به نام خدای بزرگ و یاری ولی الل 
 رهبری امام راحل بزرگوار، کشور را نجات داد.

تارین یو مردان و زنان رشید و فداکار ما، جان عزیز و گرام رزمندگان که دشمنانی همان
اند. اندکی غفلت مقابله با آنان به میدان آوردند، امروز هم در کمین نشسته عزیزان خود را در

 ملت ایران را به هدر خواهد داد. ما به تسلط دشمن خواهد انجامید و سرمایۀ بزرگ
ر کنیم دشمنفکریها یا احیانًا ک یدلمبادا بعضی ساده ها و یها موجب شود که ما تصو 

طر بزرگی را تولید خواهد کرد. برای کسی که در مواجهاه باا ها تمام شدند؛ که این خدشمن
 دشمن است، هیچ خطری باالتر از فراموش کردن دشمن نیست.

چیز دیگار هام در کناار ایان ک اند؛ اما یهای شهدا یادآور و مظهر افتخار ملتخانواده
شاده، نگاه هایی که باا ایان ملات های شهدا ما را همیشه به یاد دشمنیوجود دارد: خانواده

 دارند. دشمن را نباید فراموش کرد.می

 هایاد داشتن درس شهيدان و عمل به پيام آن. به8-7

خود ماا را در پیماودن ایان راه بسایار  و فداکاری و شجاعت گذشتگانی که با ایمان، آگاهی
خاود نشدنی از های فراموشُپرافتخار، راه عظمت اسالم و ایران، یاری کردند، برای ما درس

ها بهره بگیریم. ما باید باا توجاه باه اند. وظیفۀ ما این است که از این درسبه یادگار گذاشته
لیه ما و منافع کشور موقعیت خودمان، با توجه به نیازهای کشور، با توجه به تهدیدهایی که ع

خودمان را تشخیص بدهیم و با تقویت روحی و جسامی،  ی وجود دارد، وظیفۀادر هر دوره
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ودمان را آمادۀ ادامۀ آن راه پرافتخاری بکنیم که شهیدان عزیز ما به قیمت جان خودشان به خ
 روی ما گشودند.

یی نباید از آن غفلت شود آن است که جان را و هماۀ عزیز که لحظه شهیدان بزرگ درس
کنیم و های اسالمی آنچه را که برای ما عزیز است، باید هرگاه که الزم شود، سپر بالی ارزش

 با همۀ وجود از حاکمیت اسالم که مایۀ عزت و شرف و آزادگی است، دفاع نماییم.
این درس بزرگ را شهید، با حضور خود، با کرامت خود، با اجر عظیمی کاه بادو وعاده 

طور پیوسته به ما که هنوز در پشت حصارهای مادیت و خودپرستی زندانی داده شده است به
ه، به تاالش مخلصاانه در راه خادا کاه را به جهاد، به هجرت إلیدهد و ما باشیم، میمی الل 

 خواند.همان انجام تکلیف هر زمان و پاسخ به نیاز هر لحظه است، فرامی
کشاور اسات، ک بخش یامجموعۀ ملت عزیز ما توجه کنند که روحیۀ ایثارگری نجاات

یفاه را ملات اسات. روحیاۀ گذشات، روحیاۀ فاداکاری، وقات انجاام وظک بخش ینجات
 بخش است.موقع انجام دادن، نجاتوقت و بهشناختن، کار را به

، امروز نیز مانند صدر اسالم، جز با گذشت و فداکاری ممکان نیسات؛ و از اسالم دفاع
جان و مال و تالش و دانش و آبرو و همۀ داشته و اندوختۀ مسلمانان صادق بایاد هرگااه الزم 

خصاوص روشن و مقدس صرف شود. همۀ آحااد ملات، بهشود، در راه دفاع از آن حقیقت  
کارگزاران حکومت اسالمی، باید این درس را از شهیدان هماواره باه یااد داشاته باشاند و از 

 خدای متعال توفیق در این راه را بخواهند.

 . الگو گرفتن و الگوسازی از شهيدان برای نسل جوان8-8

گاهی و درسرشکمردان رشید و پاو جوان جوانان آنان واالی خود موقعیت ک تی بودند که با آ
حساس کشور را تشخیص دادند و وظیفۀ بزرگ جهاد در راه خادا را مشاتاقانه پاذیرا شادند، 

ت و تعالی دست نخواهد یافت. کشاور هیچ ملتی و کشوری بدون چنین مجاهدت ها به عز 
ت. هار ملتای کاه چناین هاسهای صبور آنهای عزیز و خانوادهما مدیون فداکاری این جان

گاه و شجاعی را در دامان خود پرورده باشد حق دارد به آنان ببالد و آناان را الگاوی  دالوران آ
 ها بداند.تربیت جوانان خود در همۀ دوران
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واالمقام، الگوی همۀ جوانانی است که هویت اسالمی و  شهیدان چهرۀ نورانی و جذاب
سیاسی و فرهنگی و اقتصادی بیگانگان را ذلتای بازرگ و نهند و سلطۀ ایرانی خود را ارج می

 دانند.ناپذیر برای خود میتحمل

 داشتن یاد شهدا در جامعهنگه. زنده8-8

داشتن نام شهدا است ... ]اگار[ باه سرنوشات ایان یکی از نیازهای اساسی کشور، زنده نگه
بزرگداشات شاهدا بارای مندیم، هرجور که فکر بکنید، کشور و به سرنوشت این مردم عالقه

باا  کاردنتالش فرهناگ یعنای شاهادت آیندۀ این کشور، حیاتی و ضروری اسات. فرهناگ
ت مشترسرمایه ه در مورد ماا آن ک گذاری از خود برای اهداف بلندمد  بین همۀ مردم؛ که البت 

ت ایران هم نیست، برای دنیای   اسالم بلکه برای جهان بشریت است.اهداف، مخصوص مل 
ای اگر جا افتاد، درست نقطۀ مقابل فرهنگ فردگرایی غربی اماروز ین فرهنگ در جامعها

قیمت ک چیز یسنجند؛ برای همهچیز را برای خود و با محاسبۀ شخصی می[ که همه]است
اند و آن، به دست آوردن آن پول است؛ ایان درسات نقطاۀ مقابال آن اسکناسی و پولی قائل

َ  َنقَعلىَ قي ق» فرهنگ است؛ یعنی ِث ِادِهْمققْْ ْنف 
َ
هاا کساانی هساتند کاه ایثاار این 1؛(3)حشر: « أ

گذاشتن از خود برای سرنوشت جامعه و کنند؛ فرهنگ ایثار، فرهنگ گذشت، فرهنگ مایهمی
ای که این فرهناگ برای سرنوشت مردم. این فرهنگ اگر عمومی شد، این کشور و هر جامعه

ف نخو  بر نخواهد گشت و پیش خواهد رفت. اهد شد؛ به عقبرا داشته باشد، هرگز متوق 
. رنا  نیساتکمتار  داشتن خون شاهید، از خاود شاهادتنگهگاهی رن  و زحمت  زنده

ادسی از این قبیل اسات. رنا  بردناد تاا  سالۀ زینب کبریو رن  چندین سالۀ امام سج 
اهبدارند. بعد اتوانستند این خون را نگه وران غیبات، ایان رنا  را تاا د ز آن هام هماۀ ائم 

ل شدند. امروز، ما چنین وظیفه  ای داریم.متحم 
از قبیاال شااهادت ا  وناگاار بازماناادگان شااهدا و صاااحبان اصاالی، در حااوادث گوناااگ

های بعاد، از به حفظ یاد و آثاار شاهادت کمار نبندناد، نسالا  در عاشورا علیبنحسین
 دستاورد شهادت استفادۀ زیادی نخواهند برد.

                                                           

م مآن. »1  «دارند.یها را بر خودشان مقد 
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داشتن مسئلۀ عاشورا و های تبلیغاتی، برای منزوی کردن و در ظلمت نگهتمام دستگاه... 
، تجهیز شده بودند تا نگذارند مردم بفهمند چه شد و قضیه چاه باود کاًل مسئلۀ اهل بیت

بود ... بایاد یااد حقیقات و  علیبن، تالش بازماندگان حسین... آنچه این یاد را زنده کرد
 داشت.فان تبلیغات دشمن زنده نگهدر مقابل طوخاطرۀ شهادت را 

فاااق افتاااد و ایاان اگاار درساات نگاااه کناایم، مجموعااۀ حااوادثی کااه در ایاان سااال ها ات 
ذخیارۀ مانادگاری باشاد بارای همیشاۀ ک تواند ییهای ما کردند، مهایی که جوانفداکاری

اسات کاه یااد  انقالب. نباید بگذاریم که این ذخیره بالاساتفاده بماناد؛ راهاش هام هماین
 بماند. باقی زنده شهیدان

که اماروز در وسیلۀ کساانیعظیمی است. اگر این حقیقت، به حقیقت شهادت حقیقت
قبال شهیدان مسئولیت دارند، زنده بماند، حفظ و تقدیس گردد و بازرگ نگااه داشاته شاود، 

که تااریخ هد برد. همچنانهمیشۀ تاریخ آیندۀ ما، از این ایثار بزرگی که آنان کردند، بهره خوا
هعبدیخ، حضرت ابیبشری ت، هنوز از خون به ناحق ریختۀ سرور شهیدان تار  الحساینالل 

رانهبرد؛ چون کسانیبهره می هاا را بارای ترین و شیواترین روشکه وارث آن خون بودند، مدب 
 کار بردند.زنده نگهداشتن این خون به

رغم های شهدا بلکه همۀ ملت ایران باید ادامه دهند و بهنوادهفقط خا را نه عزیزان این راه
هاست؛ راه تعالی ملت و کشور عنف دشمن این راه ادامه پیدا خواهد کرد. این راه، راه ارزش

 راه برافراشتگی پرچم اسالم است. ایران است؛
 فریضه است.ک گرامی این عزیزان ی امروز کار تجلیل از شهدا و حفظ یاد

ر کنند که دورۀ سخن کسانیمبادا  کشاان گفتن از شهدا و سربازان فاداکار و زحمتتصو 
 شود.وقت سپری نمیمیدان نبرد، سپری شده است! این دوره، هیچ

 . مقابله با معارضان فرهنگ ایثار و شهادت8-8

 عنیی»گونه با مردم حرف بزنیم که های خود اینها و در اظهارات و تریبوناگر ما در روزنامه
طلبی و شهید را مساخره و شهادت« که دیگران زنده بمانند!؟! من بمیرم برای اینفداکاری چه

روحیۀ فداکاری را تحقیر کنیم و خانوادۀ شهید را مورد اهانت قرار دهیم، همان کاری اسات 



 111  دان   / وظايف ما نسبت به شهي

مریکاا را تواناد جلاو  حملاۀ ایخواهد؛ یعنی نیروی پایداری و اقتداری را که میمریکا مکه ا
 بگیرد، در داخل تضعیف کردن.

و  مجاهادت ریشاۀ اصالا  که مایلیم امیدوار باشیم نادانسته استا  ها نادانستهبعضی
کنند؛ کارشان مثل همان نشستن بر فهمند چه میها نمیزنند. اینالله را میسبیلفی شهادت  

عظایم  جهااد و  ملات وقتای باه جهاازک فهمند که یها نمیسر شاخ و ُبن بریدن است. این
ز باشد، چه معجزاتی میسبیلشهادت  فی قیتالله مجه  دست های بزرگی را بهکند و چه موف 

خواهند انقالب و نظام اساالمی را ها میخواهند از این ملت بگیرند. اینآورد. این را میمی
اسای و ها با هماۀ امکاناات سیها بگذارند تا آندفاع، در دسترس قدرتموجود بیک مثل ی

ه هاا را پااره کنناد. البتاه وقتای دشامنان ایان حرفنظامی و اقتصادی خود آن را بدرند و تک 
اهر بادون اینکاه زنند؛ اما بعضی هم علیدار، فهمیده و دانسته میزنند، کاماًل جهتمی الظ 

 کنند.های دشمنان را تکرار میکنند، حرفبدانند چه می
جهاد و  اند که رونقهای گوناگون برآنالمی ما با شیوهگرفتۀ نظام اسامروز دشمنان کمین

ویژه دانشاجویان بشاکنند، و ایان بارای خصوص جوانان و بهرا در چشم مردم ما به شهادت
طلبای و تغذیاه از ذخیارۀ شارف و شاجاعت و غیارت اند باا راحاتکسانی که عادت کرده

ن است ... توصیۀ ایان جاناب باه مجاهدان سرافراز، زندگی را بگذرانند بسی مطبوع و دلنشی
شما دانشجویان عزیز و همۀ جوانان عزیز این کشور آن است که ایان عامال قادرت ملای و 

 شاخص ایمان خالصانه را از دست ندهید و آن را بزرگ بشمارید.
، جلاو  تبلیغاات ملت این است که کسانی بخواهند با ابرهاایک ترین خیانت به یبزرگ

کنند، بگیرند. امروز هارکس کاه که زندگی و تاریخ ملت را روشن میخورشیدهای فروزانی 
وسیلۀ جوانان عزیاز که بها  بدارد و حرکت عظیم شهادت در کشور ما راک نام شهدا را کوچ

فاق افتاد  نادیده بگیرد و تحقیر کند، به تاریخ این ملت خیانت کرده است.ا  ما در آن دوران ات 

 ها و اهداف شهيدانگيریحفظ جهت. حفاظت از خون شهيد با 8-3

گیاری، هماان آنچه برای ما اهمیت دارد، این است کاه در ... هماۀ فضاای کشاور، جهات
و ایثارگر ما در آن مسایر رفتناد و باا شاور و  فداکار و شجاع ای باشد که شهدایگیریجهت
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ایاد شوق جان دادند. هرکس در هر قسمتی، در هر سطحی و هرجا از این کشاور هسات، ب
 ای کاهگیاری انقالبای و اساالمیشدت پرهیز کند از اینکه کاری بشاود بارخالف جهاتبه

 شهدای ما در آن جهت حرکت کردند.
شهید باشند و از آن حفاظت کنناد. حفاظات از خاون شاهید  باید پاسدار خون ... همه

ت هاای و روحیاههاا یعنی چه؟ یعنی ببیند این جوان، این خانواده، این پدر و مادر، ایان هم 
ناپذیر، دنبال چه هدفی رفتند؟ آن هدف را از جان خودتان بیشتر محافظات عظیم و شکست

کنید. شهدای ما برای خدا مجاهدت کردند؛ در راه خدا به شهادت رسیدند؛ برای حاکمیت 
ل کردند.یدین خدا در کشور که مایۀ سعادت دنیا و آخرت است سخت  ها را تحم 

تار ... در آن است که روز به روز حرکت ما در راه اسالم سریع هیدانش از خون پاسداری
رفتاار، باه اساالم  های ما، در اعمال وتر گردد و جامعۀ ما و مردم ما و همۀ دستگاهو صحیح

 تر شوند.نزدیک
ا  انادترینکاه گرامایا  انادیاگر برای ما گراما  اندکه عزیزترینا  عزیزاند اگر شهیدان

ها به معنای این است که ما راهشان را ادامه بدهیم و اهدافشان را دنبال کنیم. آن گرامیداشت
ایان ا  هاای اساالمیها یعنی بایستی اهداف جمهوری اساالمی و ارزشدنبال کردن راه آن

تواند این ملت را به اوج افتخار دنیوی و های نمایان که میهای مستحکم و این شاخصپایه
 .نظر داشته باشیم و دنبال کنیم ... این امروز وظیفۀ ماستدر ا  اخروی برساند

دساتاورد  در حقیقت که انقالب اکنون همه باید خود را مسئول حراست از دستاوردهای
 خون شهیدان ماست بدانیم و در این راه از هیچ کوششی دریغ نکنیم.

 



 
 
 
 
 

 فتار ششم:گ

 (1هاى معظم شهدا )خانواده
 
 

 

 بدیل زنان )مادران و همسران شهدا( در مجاهدت شهيدان. نقش بى8-1

ی نخواهاد ضور نداشته باشند، آن حرکت باه جاایملتی حک ی اجتماعی در حرکت اگر زنان
حضاور جادی و ک حرکت حضور پیدا بکنند، یک رسید، موفق نخواهد شد. اگر زنان در ی

گاهانه و از روی بصیرت، آن حرکت به طور مضاعف پیشرفت خوا هد کرد. در این حرکات آ



 4مصباح  /     118

نقش بی بدیل اسات و بایاد اداماه پیادا کناد. زناان ک عظیم  بیداری اسالمی، نقش زنان، ی
ها و تارین میادانکهستند که همسران خود را و فرزنادان خاود را بارای حضاور در خطرناا

ین کنند. ما در دوران مبارزه با طاغوت در ایاران و همچناکنند و تشجیع میها آماده میجبهه
بعد از پیروزی انقالب تا امروز، برجستگی نقش زنان را به طور واضح و ملماوس مشااهده 
کردیم و دیدیم. اگر در جنگی که هشت سال بر ما تحمیل شد، زنان ما، بانوان کشاور ماا در 

داشتند، ما در این آزمایش دشوار و پر محنت عظیم ملی حضور نمیۀ میدان جنگ، در عرص
ها، ما را پیروز کردند، مادران شهدا، همسران شهدا، همسران جانبازان، زنشدیم. پیروز نمی

منطقۀ محدودی ک فضایی را در یک ها با صبر خود یهمسران اسرا و آزادگان ما؛ مادران این
مانه تشویق میبه وجود آوردند، که آن فضا جوان کرد؛ و این ها را، مردان را، به حضور مصم 

شد و گسترده بود. نتیجه این شد که فضای کشور ما یکسره فضاای  در سراسر کشور گسترده
 شد؛ گذشت از جان. و پیروز شدیم. مجاهدت شد، فضای فداکاری و گذشت

العااده باود؛ نقاش نقاش فاوقک بود. در این دوران سخت، نقش زنان، ی سختی دوران
ارهای پشتیبانی و مادران شهدا، نقش همسران شهدا، نقش زنان مباشر در میدان جنگ، در ک

اش را خودم از که من بخش کارهای پشتیبانیا  ندرت در کارهای عملیاتی و نظامیهبعضًا ب
ی در بخشالعاده بود. زننقش فوقک یا  در اهواز دیدمک نزدی های نظامی هم فعاال ها حت 

ی است مجموعۀ کارک ها یدهد. ایناین را نشان میا  داا  بودند؛ همین نوشتۀ خانم حسینی
گیری نیست. مادر، مادر شهید، مادر دو که واقعًا با هیچ معیاری، با هیچ ترازویی قابل اندازه

آیاد. بچاۀ ها به زبان آسان مایشهید، مادر سه شهید، مادر چهار شهید؛ شوخی نیست؛ این
بچۀ انسان برود کشته ک شویم؟ یکند، چقدر نگران میخورد، دو تا سرفه میانسان سرما می

شود، دومی برود کشته بشود، سومی برود کشته بشود؛ شوخی است؟ و این مادر باا هماان ب
احساسات مادرانۀ سالم و جوشان و پرفوران، آنچنان نقشی ایفاء کند که صد تاا ماادر دیگار 

 هاشان را بفرستند میدان جنگ.بچهتشویق بشوند 
کردند، آمد، آه و ناله میی نمیآمد یا حت  هاشان میاگر این مادرها آن وقتی که جنازۀ بچه

کردناد، مطمئناًا زدند، اعتراض به امام و اعتراض به جناگ مایمیک کردند، یقه چاگله می
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شد. نقش مادران شهدا این گیر میهای اول و در همان مراحل اول زمینجنگ در همان سال
 است.

ز زنادگی شایرین های جوان، شوهران جوان  خودشان را در آغاهمسران صبور شهدا، زن
خانوادگی  مورد آرزو از دست بدهند. اواًل راضی بشوند این شاوهر جاوان بلناد شاود بارود 
جایی که ممکن است برنگردد؛ بعد هم شهادت او را تحمل کنند؛ بعاد هام افتخاار کنناد، 

 است.بدیل های بیها آن نقشسرشان را باال بگیرند. این
هاایی رفتناد همسار مسری با جانباازان اسات. خانمبعد آنچه که تا امروز ادامه دارد، ه

مرد ناقص  معیوب  احیانًا بداخالق  به خاطر وضع جسمی یا اخاتالالت ک جانبازان شدند. ی
ناه و بادون مسائول، داوطلباک متعهد و یک گرفتگی و غیره را انسان به عنوان یناشی از موج

وقات شاما ک فداکاری کرده است. یعهده بگیرد، خیلی اش را بهیهیچ اجباری برود پذیرای
کانم. خاب، هار روزی کاه شاما ی مایآیم روزی دو ساعت از شما پذیرایید من مگوییمی
وقت هست که نخیر، شما خودتان را به عنوان همسر ک کند. یروید، او از شما تشکر میمی

این کاار  گذارید؛ شدید بدهکار! یعنی طبیعت کار این است که باید شمااو توی خانۀ او می
 شود نقش زنان را محاسبه کرد.ها این فداکاری را کردند. اصاًل نمیرا بکنید. این

ام. در کمتار و برخاسات زیاادی داشاته شهدا دیدار و نشسات های معظممن با خانواده
هاا، خانوادۀ شهیدی است که روحیۀ مادر از روحیۀ پادر بااالتر نباشاد. در اغلاب خاانواده

العااده اسات. ایان، چیز فاوقک از روحیۀ پدر شهید باالتر است. این، ی روحیۀ مادر شهید
دهد؛ زنانی کاه بارای پیاروزی انقاالب و بارای نقش زنان مؤمن را در این انقالب نشان می

هاای الهای و اساالمی پیشرفت مقاصد انقالب ایستادند و همه چیز را برای اهداف و آرمان
 ست است.خود فدا کردند. برای زن، این نقش در

ها خیلی خیلی پیش آمدند و رشاد کردناد. نقاش بر اثر این حادثۀ عظیم انقالب، خانم
کنناده باود؛ در دوران نقش تعیینک کننده بود؛ در جنگ، ینقش تعیینک زنان در انقالب، ی

ه تعیینشاءآینده هم نقششان إن کننده خواهد بود؛ به شرطی که ما این جهات ارزشی را در الل 
 .کنندۀ این آینده استکننده و تضمینهاست که تأمینعایت کنیم. اینزن ر
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امروز در دنیای اسالم هم همین است؛ در تاونس، در مصار، در لیبای، در بحارین، در 
ها در صفوف مقدم حضور خودشان را تقویت کنند و اداماه یمن، در هر نقطۀ دیگر. اگر زن

 ها خواهد شد. در این هیچ تردیدی نیست.نها یکی پس از دیگری نصیب آبدهند، پیروزی

 های معظم شهداهای خانواده. ویژگى8-1

 ايمانى با شهيدان. همدلى و هم6-2-1
که شماها هم پشات سار ا  ما و ایمان شما پدران و مادران و همسران شهیدان ایمان برکت به

ایماان او همادل و هامشهدا قرار دارید؛ چون اگر پدر شهید، مادر شهید و همسر شهید باا 
توانستید در این مبارزه پیروز شاوید. ایان هماان درسای ا  تواند برود بجنگدنباشند، او نمی

 م ما باشد و به آن نگاه کنیم.است که باید همواره جلوی چش

 . آرزوى همرزمى با شهيدان6-2-2
ساابقه گذاشاتند! ، پادران باا فرزندانشاان، و فرزنادان باا یکادیگر مجنگ میدان به در رفتن  

توانند به میدان جنگ بروناد؛ و صابر ها نمیهمسران غصه خوردند و گریه کردند که چرا آن
ها نشستند و پشت جبهه را نگهداشتند؛ بعد هم که آن رزمنده شاهید شاد، کردند و در خانه

 به شهادت شهیدشان افتخار نمودند!پدران و مادران و همسران و فرزندان شکر کردند و 

 . احساس عزت و افتخار به شهادت6-2-3
گفتند اگر ما ده تا فرزند هام را زیارت کردم که بجد و با صدق واقعی می یشهدای مادران من

گفتند. من ماادران و پادرانی را مالقاات داشتیم، حاضر بودیم در راه خدا بدهیم؛ دروغ نمی
ندانشاان در راه خادا شاهید خاطر اینکاه فرزکردند، باهکردم که احساس عزت و افتخار می

کاه عماۀ ماا زیناب  طاوریماانهاست، عزت و افتخار اسات؛ هشدند. البته حق هم با آن
قَجِايا ق»فرمود:  کبری قِس   ؛ جز زیبائی ندیدم. حادثۀ کربال چیز کاوچکی اسات؟ «َتاقَ أيا 

ک گین، یاهای ریخته شده، از این مصیبت سناین چشم خدابین، از این حادثه، از این خون
قَجِايا ق»کند؛ حقیقت زیبا مشاهده می قِس   هاای بسایاری را دیادم کاه مان خاانواده«. َتاقَ أيا 

ديا ق»گفتناد: ها هم مایها هم بود؛ آندر آن همین احساس زینب کبری قَجا  «. َتداقَ أيَنداقِس  
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ملات باه ک هاست که اعتماد به نفس را در یادهد؛ اینملت اقتدار میک هاست که به یاین
هاای مساتانۀ های ماادی دنیاا، عربادههاسات کاه تهدیادهای قادرتآورد؛ اینوجود مای

 لرزاند.ها را نمیهای متجاوز و مستکبر دنیا دل آندولت

 . برخوردارى از تربيت صحيح اسالمى و کماالت اخالقى6-2-4
الگوی زهرایی، الگاوی تربیت کند یعنی  اسالمی را با الگوی اگر جامعۀ اسالمی بتواند زنان

توانند دنیا و تاریخی را تحت تأثیر خود قارار زینبی، زنان بزرگ، زنان باعظمت، زنانی که می
دهند آن وقت زن به مقام شامخ  حقیقی خود نائل آمده است. اگر زن در جامعه بتواند به علم 

ها چه همۀ انسانای که خدای متعال و آیین الهی برای و معرفت و کماالت معنوی و اخالقی
طور یکسان در نظر گرفته است برسد، تربیات فرزنادان بهتار خواهاد شاد، مرد و چه زن به

هاای تر و باصفاتر خواهد شد، جامعه پیشرفت بیشتری خواهد کرد و گرهمحیط خانواده گرم
تر باز خواهد شد؛ یعنی زن و مرد خوشبخت خواهند شد. برای این باید تاالش زندگی آسان

 هدف این است ... این ممکن است و در اسالم تجربه شده است. کرد؛
خواهران من! دختران من! بانوان کشور اسالمی! بدانیاد، در هار زماانی، در هار محایط 

ای که زنی با این تربیت توانست رشد کند، هماان عظمات را پیادا کوچکی و در هر خانواده
ی در دوران اختن ی در دوران حاکمیت کفر هام کرد. مخصوص  صدر اسالم نبود؛ حت  اق، حت 

ای توانستند دختر خودشان را درست تربیت کنند، ایان دختار این ممکن است. اگر خانواده
انسان بزرگ شد ... این زنانی که توانستند شاهیدانی را پارورش دهناد؛ ایان زناانی کاه ک ی

د کاه بروناد و از های فاداکاری درآورناتوانستند شوهران یا فرزندان خود را به صورت انسان
هاا زناان بزرگای کشور و انقالب دفاع کنند؛ از هستی ملت و از آبروی ملت دفاع کنند. این

دی را شااهد  هستند. این زنان بودند که توانستند این کار بزرگ را بکنند، و مان ماوارد متعاد 
 .مبود

احسااس  هااآن شاوم، در مقابالبنده که حقیقتًا هروقت با این زنان برجسته مواجاه مای
کنم با مادران شهیدان، با همسران شهیدان، با همسران کنم. بنده زیاد برخورد میخضوع می

گذارد برای مدیریت کاردن و عمر زندگی خودش را میک جانبازان: این بانوی فداکاری که ی
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نیسات،  معلول و جانباز، برای خاطر خدا؛ این چیاز کاوچکیک بهبود بخشیدن به زندگی ی
 زبان آسان است.ها به این

که مثل این مادران شهدای ما، مادر دو شهید، مادر  دنیا زنانی جای بدانید امروز در هیچ
سه شهید، مادر چهار شهید باشند، نیستند. در جامعۀ ما، مادرانی با این خصوصیات کاه از 

گاهانهپدرها بهتر و قوی تربیت اساالمی تر ایستادند، در این میدان بسیاراند. این همان تر و آ
ر و نورانی فاطمۀ زهراک است؛ این همان دامان پا  اسات. شاما دختاران  فاطماه و مطه 

 هستید. روان فاطمۀ زهراهستید؛ دنباله هستید؛ فرزندان فاطمۀ زهرا

 هاى شهدا. صبر و ايستادگى خانواده6-2-5
های ادران و پدرانی که در دامانبودند و م عزیزان این تربیت هایی که گاهوارۀسالم بر خانواده

و مطهر خود چنین گوهرهای تابناکی را پارورش دادناد، و ساپس در هنگاام جاوانی و ک پا
آور، صبر و تحمال ها را به خیل شهادت سپردند و بر دشواری این اهداء شگفتبالندگی، آن

 ورزیدند.
و نشاط در جامعۀ ما شهدا نبود، جریان شهادت با این شکفتگی  هایخانواده اگر تحمل

های شهدا هستند که این منت بازرگ را بار سار شد. این خانوادهشد و تلقی نمیمواجه نمی
 ها.قدر شیرین است در چشمجامعۀ ما دارند که شهادت این

خانوادۀ شهید، مادر شهید، پدر شهید، همسر و فرزنادان شاهید، بارادران و خاواهران و 
هاا گریباان گر این جوان با مرگ معمولی از دنیا رفته بود، ایانکه اا  نزدیکان و دوستان شهید

چنان صبر و متانت و آراماش در مقابل خون این شهید، آنا  کردندکردند و صبر نمیپاره می
مان »ماناد. ماادر دو شاهید باه مان گفات: دادند که انسان متحیر میو استقامتی نشان می

اگر »پدر چند شهید گفت: « تم و دستم نلرزید!گذاشک هایم را خودم دفن کردم، در خابچه
ایان چاه عنصاری « ها را در راه خدا بادهم!ها من بچه داشتم، حاضر بودم آنچند برابر این

ای است که خدا در دل حادثۀ شهادت است؟ این چه جوهری است؟ این چه برق درخشنده
 کند؟را روشن میک جور دنیای تاریقرار داده است که این
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ن بزرگان، یاد این مردان و زنان دالور، یعنی پدران و ماادران شاهدا مثال یااد خاود یاد ای
تاریخ هرگز نخواهد رفات. ماا در ک ملت و یک ها از خاطرۀ یشهدا همیشه زنده است. این

کاردیم؛ مثال نمایک خواندیم که اعماق آن را درمربوط به صدر اسالم می هاییتاریخ، چیز
بینیم که از لحاظ ا امروز در ملت خود، در کنار خود، افرادی را میآمد؛ امداستان به نظر می

فداکاری، از آن زنان و آن مردان که یاد آنان در تااریخ اساالم هازار و چهارصاد ساال بااقی 
را  هاا نفاس گارم رساول خاداهاا بیشاتر اسات. آنها صبرشان از آنمانده، باالترند. این

هاا باا هازار و جنگیدناد، ایانناد، در رکااب او مایدیدرا به چشم می پیغمبردیدند، می
باا ایان ا  که در دعای سمات استا  « قآتّناقبهق قلمقنَهقصلااق قعل »چهارصد سال فاصله، 

جاور پیاروز شاد ایان ایاران جور ایستادند؛ این چیز کمی است؟ ملاتایمان مستحکم این
 عزیزان من!

، فقط با خود شهدا قابال رفتار و حرکت ارزش خانوادۀ شهیدان و ایثارگران از نظر تأثیر و
مقایسه هستند؛ با هیچ قشر دیگری در انقالب، این مجموعه قابل مقایسه نیستند. ارزش آن 
مادران و پدران، آن همسران و فرزندان و بازماندگان کاه حرمات خاون شهیدشاان را حفاظ 

فاداکاری در پیشابرد کردند و خودشان با صبرشان، باا گذشتشاان مظهار دیگاری شادند از 
 ترین عناصر کشوراند.آفرینو نقشاهداف انقالب، این است که یکی از مؤثرترین 

پدران و مادران و همسران و فرزندان شاهدا، از لحااظ فاداکاری و گذشات در راه خادا، 
 اند.شهیدان تلو خود آنتالی

ی بزرگ پدرها و مادرهاا های پوالدین، این ایثار و فداکارهای محکم، این ارادهاین ایمان
های این بنای مستحکم را قوی و ماندگار کرد، که هیچ طوفانی چنان پایهو خانوادۀ شهدا، آن

نتوانسته است و بعد از این هم به اذن الهی نخواهد توانست این بنیان رفیع را تکان بدهد؛ از 
ایماان شاما،  نجا بکند. پایۀ این بنای مستحکم جمهوری اسالمی، همین صبر شما، همای

 همین استقامت شماست.

 شدن به الگوى ايستادگى براى ديگران. تبديل6-2-6
کند، هر العاده است؛ چون همۀ خیرات و کارهای نیکی که انسان میپدیدۀ فوقک شهادت ی

مجموعاۀ انساان ک جمعی یانسانی کار خود اوست؛ ولی شهادت محصولی از تالش دسته
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. این جوانی که جبهه رفت و شهید شد، فقط خودش نبود که شودنفر شهید میک است که ی
مجاهدت کرد؛ شما هم که پدر او هستید، مجاهدت کردید که او رفت. شما هم که مادر او 

، جایی که جان او جوان به سمت محل  خطرک ت. رفتن یهستید، مجاهدت کردید که او رف
کناد، ماادر فتن او مجاهدت میدر خطر است، این فقط مجاهدت او نیست؛ پدر او هم با ر

کناد، فرزنادان او هام کناد، همسار او هام مجاهادت مایاو هم با رفتن او مجاهادت مای
کناد. و شاگفتا کاه ایان کنند، هرکسی هم که به او عالقه دارد، مجاهدت مایمجاهدت می

تی ایساتادگی مایشود! خود او به جبهه مایها تمام هم نمیمجاهدت کناد، صابر رود، ماد 
رسد. مجاهدت او تمام شد؛ اما مجاهدت این مادر، کند و به شهادت میند، جهاد میکمی

هاست. مجاهادت ایان ها مجاهدت اینادامه دارد. مجاهدت این پدر، ادامه دارد. صبر این
ها که کنند، اینها که صبر میفرزندان، ادامه دارد؛ مجاهدت آن همسر جوان، ادامه دارد. این

ها کاه ایان خاون را مایاۀ کنند، اینها که این را پای خدا محاسبه میاین کنند،شکایت نمی
ها که با این صبر و شکر خودشان گردونۀ مجاهدت را در باین دانند، اینافتخار خودشان می
ها که با بیانات شوند، اینها که مایۀ تشویق دیگران به جهاد میدهند، اینبقیۀ مردم ادامه می

شاوند ها که موجاب مایشوند، اینملت میک ها مایۀ آبروی یستواری آنکننده از احکایت
رآیاد ا کاه ملات ایاران در آماده الگو دک ملت و کشور در عرصۀ افکار عالم، به صورت ی

 کنند.ها مجاهدت میا این است
هااای شااهیدان نشااان دادنااد، خیلاای ارزش دارد. اگاار کااه خااانواده صاابر عظیماای ایاان
دادناد، یبصیرتی نشان مادادند، بییمعرفتی نشان مدادند، بیینشان م صبریبی هاخانواده

هاا ماند. خاانوادهیها مشتاق فداکاری و ایثارگری باقی نمشد؛ دلیفضای مجاهدت سرد م
های متماادی از آن دوران دفااع مقادس گذشاته اسات، اماا بااب صبر نشاان دادناد. ساال

شاوند کاه باه یداغدار عزیزانی م هاییخانواده کنیمیبسته نشده؛ باز هم مشاهده م شهادت
گشاایند و یهاا پار ماکناد، آنیها در باز ماهای گوناگون وادی شهادت بر روی آنمناسبت

ها را درخواهد روند. اگر این بصیرت و این صبر در ملتی باشد، بدون تردید این ملت قلهیم
 نوردید.
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 دهى به هويت ملىآفرينى و شکل. عزت6-2-7
ق»ا  ها کاه رنجای ندارنادکردند و پرواز کردند؛ آنک لحظه سختی را درک دا یشه  قَخدْوف 

وَنق ْمقَيْ َهن  هاسات؛ پادرها، مادرهاا، مسائله، مسائلۀ خاانوادها  (47)یاونس: « َعَلْيِهْمقَ ق قه 
ها افتخار کردناد. ها صبر کردند، اینها؛ ایندیدههمسرها، فرزندها، برادران و خواهران، داغ

پسر داشتند، همان ک ی که یهایند که سه شهید دادند؛ خانوادهدر اصفهان هست هاییخانواده
هاسات کاه سازد، اینملت را میک هاست که هویت یهای زمان؛ اینپسر را دادند؛ ابراهیم

 رساند.ملت را به عزت میک ی
میقینًا فضیلت خانواده ر  فضایلت ، بالفاصاله پشات ساشهدا از لحاظ عظمت های مکر 
ها، سنگرداران شاهادت و مارزداران فضایلت در طاول دوران دفااع شهداست. شما خانواده

س بوده س و بعد مقد  اید و روحیۀ شما و فرزندان شهدا توانسته است در طول دوران دفاع مقد 
از آن، عظمت نظام اسالمی و روحیۀ واالی ملت بزرگ ایران را حفظ کند و روحیۀ دشمنان را 

 نماید.تضعیف 

 . آسودگى از هر گونه خوف و حزن6-2-8
د» وسقَ ق قَنْ َهن  قَنخداف    

َ
قأ  ِ قسْلَااِئَكد قَعَلدْيِهم  وسقَنَتَنده    قسْعدَتقات  م  قث  ه  ِبَناقسلل  وسقَ  ِذيَنقاال  قسل  )فصالت: « وسِإن 

در شاوند؛ یعنای ها نازل مای؛ کسانی که پایداری و استقامت ورزیدند، فرشتگان بر آن(34
کنند؛ یعنی از لحاظ روحای و ارتباط پیدا می اعلی شان، با ملکوتهمین حال  حیات دنیوی

هاا وهی بار آنکنند و هیچ خوف و بیم و انادنشدنی پیدا میذخیرۀ تمامک فکری و روانی، ی
 سایه نخواهد افکند.

تای بیم در مقابل خطرهایی است که ممکن اسات در ایان راه انساان را تهدیاد کناد. وق
رود و باه یان راه پایش مایتر و با قدرت  بیشتر و روحیۀ بهتار در اترس نداشت، جری انسان

خاطر این است کاه چیازی را از شود. انسان وقتی حزن و اندوه ندارد، بهتر میهدف نزدیک
قیتدست نمی اًل موف  های این راه زیاد است؛ ثانیًا اگر انسان چیزی را هام از دسات دهد. او 

چاون در راه وظیفاه و انجاام تکلیاف الهای اسات، وجادانش آساوده اسات؛ مثال بدهد، 
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هایشاان حال دلاند، اما درعیندیدهاند و داغها شهید شدههای آنهای شهدا که بچهخانواده
هاا بار اثار غیار شاهادت پایش ها فرق دارند با کسانی که این حادثه برای آنشاد است. این

 است. آمده
 



 
 
 
 
 

 م:گفتار هفت

 (2هاى معظم شهدا )خانواده
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 های شهدا. آثار شهادت برای خانواده3-1

 . دستيابى به اجر و رتبۀ معنوى7-1-1
، همسران و فرزندان، خواهران و برادران و دیگر کساان شاهدای و مادران پدران به ، اکنونمن

کاه آناان در رتباه و شاأن کنم فرستم و اعالم میعزیز و جانبازان و اسرا و مفقودین درود می
 اند.معنوی، بالفاصله پشت سر عزیزان فداکار خویش

پشت سر اجر شهید قرار دارد ... خاکریز شهدا در مقابل دشمنان  بالفاصله اجر شما هم
ل است؛ خاکریز دوم، خانواده ها شاما دایند. پشت سر  آنهای شهدین و حقیقت، خاکریز او 

 هستید.
َهقسْشَتق» قسلل  وَنقفِققَىِإن  قاِنل  قي  َِ قسْلَجن  م  قَله  ن 

َ
ْمقِبأ ْتوسَله 

َ
ْمقَ قأ َاه  ْنف 

َ
ِتِنيَنقأ ْْ دوَنقىقِتَنقسْلا  ل  ِهقَفَيْقت  َعِِليِ قسلل 

اقفِق قَعَلْيِهقَحقًّ وَنقَ ْعلس  ْقَتل  آِنقىقَ قي  َْ ْنِجيِ قَ قسْلق  ْو سِ قَ قسْْلِ وعدۀ الهی وعدۀ درستی  1.(111)توبه: « سلت 
هاسات؛ باه شاما ول، شهیدان ما قرار دارند ... صاف دوم متعلاق باه خاانوادهاست. صف ا

پدرها، مادرها، فرزندان شهیدان، همسران شهیدان؛ شما که صبر کردید، شما که این حادثاۀ 
ظاهر تلخ را تحمل کردید. از دست دادن عزیزان تلخ است، سانگین اسات. پادر و ماادر به

کنناد، ن نهال عزیز با برکت را با خاون دل آبیااری مایکشند، این دستۀ گل را، ایزحمت می
آورند؛ چیز سنگینی است، چیاز آساانی نیسات. کنند، بعد جسد او را از جبهه میبزرگ می

ظاهر تلخ را با آغوش باز قبول کردند؛ نشاان پدرها، مادرها، همسرها، فرزندها این حادثۀ به
 با خدا را باور دارند. دادند که معاملۀ

ات کارها را حساب میخدای  کند. این جوان، همسر جاوانی داشاته، فرزناد متعال جزئی 
حالشاان باشاد؛ کوچکی داشته، پدر و مادری داشته که به او چشم دوخته بودناد کاه کمک

 هااایانها کوچک است؟ ها را گذاشته و رفته جانش را کف دست گرفته در راه خدا؛ ایناین
ات و عظمات ایان کاار را بفهمایمنمیکم است؟ فهم ما و درک ما کفاف  ی  ...  دهد کاه اهم 

                                                           

[ اینکه بهشت برای آنان باشد، خریده است؛ همان ]بهایدر حقیقت، خدا از مؤمنان، جان و مالشان را به ». 1
ی در تورات و انجیل [ بهشوند. ]اینُکشند و کشته میجنگند و میکسانی که در راه خدا می عنوان وعدۀ حق 

 «و قرآن بر عهدۀ اوست.
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ه ق»...  تواند دقیق محاسبه کندخدای متعال می ََ سقَيد  َ ٍ قَخيد  ؛(2)زلزلاه:  «َفَادنقَيعَاد قِتثقداَ قَذ  
ه کار خوب فراموش نمیبه ...  شود، پیش خدای متعاال محفاوظ اساتقدر سنگینی یک ذر 

هشما پدرها و مادرها و همسرها صبر کردی شاود، هایشان تنگ میهای کوچک دلد، این بچ 
ل کردید؛ اینناراحت می ها همه پیش خدای شوند، فشارش روی شماها است و شماها تحم 

 شود.اش پیش خدای متعال حساب میها همهمتعال اجر دارد، این

 . عنايت ويژۀ الهى7-1-2
کاس در دساتگاه و هایچ گیردانسان در مقابل دشواری و محنت، از خدای متعال عوض می

شود. آن کسی که فرزندش شهید شده است، با آن کسای کاه فرزنادش در الهی مغبون نمی
کند، پیش خدا یکساان نیساتند. آن کسای کاه در راه خادا، خانه کنار او با راحتی زندگی می

سالمت خود یا سالمت عزیزش را از دست داده است، پیش آنکه این رن  را ندارد، یکساان 
ند. آن کسی که عزیزش از او دور است و خبری از او ندارد، با دیگران یکسان نیست. بر نیست

الیتروی همۀ تالش دهاد، اجار الهای جامعه انجاام ماییک انسان یا یک هایی که ها و فع 
وَنق»هست؛  ِْلَخا  ْمقِفيهاق قي  خاس در دستگاه خدا، هیچ 1.(14)هود: « َ قه  ابن و ب  کس دچار غ 

 شود.نمی
شااءالله بتوانیاد ایان دساتاورد آخرت شما باشاد؛ ان ۀشاءالله این ذخیردواریم که انامی

ی را که به دست آورده خاطر خاطر صبر شما است، بهدستاورد شما به ...د اید حفظ کنیمهم 
ا...  دیدگی شما است. خدای متعال عادل اساتمصیبت آن  ۀهار کسای مصایبتی دیاد، کف 

جور است. شما هرچه اینجا مشکل پیدا کنیاد، ای متعال اینشود، خداش سنگین میطرفی
ه به جایش برایتان می ه هرچه از دست بدهید، در آن کف   .گذارنددر این کف 

اه رنا  مایشماها خانواده بریاد؛ فرزنادتان، برادرتاان، پادرتان، های شهدا هستید، البت 
ت درود، ]آنهمسرتان از دستتان می ارید، بدیهی است که داغادار ها را[ دوست دارید، محب 

ا با این نگاه وقتی نگاه کنید، خواهید دید کاه شاما هام می شوید؛ در این تردیدی نیست. ام 
اید. چرا؟ برای خاطر اینکه او که عروج پیدا کرد و رفت باه درجاات عاالی، او قادرت برنده

                                                           

 «و به آنان در آنجا کم داده نخواهد شد.». 1



 4مصباح  /     171

االن هم کسانی که تواند در برزخ و در قیامت نقش ایفا کند. همین دارد شفاعت کند؛ او می
ال باه در دنیا هستند، بعضی ها که با شهدا ُانس بیشتری دارناد، در مشاکالت زنادگی متوس 

رویاد شاماها مایت. جور اسدر برزخ هم همین...  دهندشوند و شهدا جواب مییشهدا م
کاه رفتیاد، آنجاا وقتی...  دیگر؛ شماها هم که ماندنی نیستید؛ من و شما همه رفتنی هستیم

ها زیاد است؛ اگر انسان آنجا بتواند شفیعی داشته باشد کاه ایان شافیع باه درد آدم فتاریگر
 .بخورد، خیلی قیمت دارد. این شهید، شفیع شماها است

 . توفيق مجاهدت براى دفاع7-1-3
ت مایصبری و شکایت میشهدا بی و همسران ، مادراناگر پدران گذاشاتند و آه و کردند؛ من 

شد؟! این شما بودید که به این ملت قدر درخشان مید، مگر چهرۀ این ملت اینکردنناله می
هایتان، با بیاناتتان، با منش و رفتارتان، باا بااال گارفتن آبرو دادید. این شما بودید که با حرف

طور نورانی کردید! این مجاهادت، خاطر شهادت این فرزند، چهرۀ این ملت را اینسرتان به
هاست که این شهید، به رضوان الهای پیوساته اسات مجاهادت او دارد. سال هنوز هم ادامه

طاور ترکیاب تمام شد ولی مجاهدت شما ادامه دارد. کدام ارزشی و کدام کاار بزرگای ایان
تای از مجاهدتپیچیده ی طوالنی است؟! هر کار خوبی را هاهای گوناگون آن هم برای مد 

شود و دهند، تمام میصدقۀ در راه خدا، پولی است میشود. دهند، تمام میبار انجام مییک
 گونه نیست. ببینید چقدر واالست!رود؛ اما شهادت، اینمی

 . شريک بودن در تمام افتخارهاى کشور7-1-4
خاود  اند، از عظمتهای شهدا و پدرها و مادرها و همسرها نشان دادهآن عظمتی که خانواده

ها با حادثۀ سانگین و کوبنادۀ فقادان درانی را دیدیم که این. ما مادران و پشهدا کمتر نیست
هاا در چاه راهای دانستند که فرزناد آنفرزند خودشان مثل بشارت برخورد کردند؛ چون می

 کند.حرکت می
هاا هاا! فرزنادانی کاه خیلایدار آن... پدران شهدای ما! مادران شهدای ما! همساران داغ

باحی بیشاتر ندیدناد! جانباازان عزیازی کاه ساالمت پدران خودشان را ندیدند یا چناد صا
اند! زحمات شما به توفیق الهی و به حاول و های طوالنی از دست دادهخودشان را برای سال
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قوۀ الهی بر باد نرفت و خادا باه تاالش شاما برکات داد و کاار و کشاور و ملات شاما را از 
ست. این چیزی نیست که زمان افتخار تمام نشدنی ایک تنگناهای بزرگی نجات داد ... این 

 بر آن بگذرد و کهنه شود.
های شهیدان و دیگر ایثارگران. رفتناد گام بودند و سنگر دوم، خانوادهشهدا پیشرو و پیش

حاالی و ملتی را که چند قارن او را باه باییک ها را از سر راه برداشتند و توانستند جلو، مانع
ند، تبدیل کنناد باه ایان ملات بانشااط، سارافراز، تسلیم در مقابل زورگویان عادت داده بود

پرافتخار و با عزم و ارادۀ مساتحکم و راساخ. ایان کاار را شاهدای ماا ... رزمنادگان ماا ... 
های شهدا کردید. حق شما بر گردن ایران و ایرانی تاا جانبازان ما ... آزادگان ]و[ شما خانواده

 گزاری کند.وادۀ شهدا، حقابد باقی است و تاریخ ایران باید نسبت به خان

 های شهداهایى به خانواده. توصيه3-1

 . اهتمام به خودسازى7-2-1
تواند بر او فایق طلبی در میدان بماند، هیچ قدرتی نمیاگر انسان مسلمان، با روحیۀ شهادت

های عزیز شهدا، مخصوصاًا فرزندانشاان بشود؛ این روحیه را باید حفظ کرد. من به خانواده
بایاد  توانید، خودساازی کنیاد. هماهکنم، هرچه میجوانان و نوجوانان عزیز توصیه میاین 

 بکنند؛ اما شما اولی هستید. خودسازی
شهدا هستید و پدران شما در این راه جان خودشان را دادند و شاما احاق و  شما فرزندان

ا باید از خودتان و از اولی هستید که این راه را ادامه بدهید و در این جهت حرکت بکنید. شم
 گیریتان خیلی مراقبت کنید.این جهت

انساان را بارای همیشاه یاک چیاز ... انسان دائمًا در معرض ابتالء و امتحان است. هیچ
ی تدین و تقوا، اگر انسان سعی نکند آن را مصونیت نمی بخشد؛ نه علم، نه مجاهدت، نه حت 

وییم در راه خادا ایان عمال بازرگ و ایان طور نیست که ما به خودماان بگاحفظ بکند. این
ای پذیر نیستیم؛ نخیر، ایانایم، پس ما دیگر آسیبمجاهدت را انجام داده طاور نیسات. حت 

دهناد، اگار مراقاب خودشاان نباشاند، که کارهاای بازرگ را در راه خادا انجاام مایکسانی
 پذیراند. انسان باید دائم از خود مراقبت کند.آسیب
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خاطر اینکاه در راه خادا مشاکل بزرگای را ر دنیا و آخرت عزیزید؛ به... شما عزیزان، د
تحمل کردید و آن، فقدان پدر است؛ این چیز خیلی مهمی است و باید این را حفاظ کنیاد. 
این ارزش، دایمی و الیزال نیست؛ بسته به این اسات کاه خودتاان آن را نگهداریاد و حفاظ 

 ت کنید.کنید؛ و حفظش به این است که تقوا را رعای
ه مقاماات عالیاۀ علمای را طای شااءراه آن پدران و آن شهیدان را حفظ کنید. شاما إن الل 

کنید ... هرجا هستید چه در دانشگاه و چه در محیط کار بایستی فراموش نکنیاد کاه راه، می
شوید. راه او را باید دنباال کنیاد؛ و راه همان شهیدی است که شما بازماندۀ او محسوب می

 ن چیزی است که اگر ما به یاد داشته باشیم، انقالب  ما را حفظ خواهد کرد.این آ

 . حفظ عزت نفس و آگاهى روزافزون نسبت به اسالم7-2-2
گااهی  نفاس و عزت کنم که هوشیاری و بیداریهای شهدا عرض میمن به شما خانواده و آ

ه حفظ   اید.هم کردهروزافزونتان نسبت به اسالم را حفظ کنید؛ که بحمد الل 
و  عظمت شما برای کنم که پدرانهای عزیز و نورچشمان هم عرض میبه خود شما بچه

عزت این کشور جهاد کردند و از مرگ استقبال نمودند و در راه خدا به شاهادت رسایدند ... 
ایان هاا در شما جوانان و نوجوانان و پسران و دختران باید هدفتان ادامۀ راه پدرانتان باشد. آن

ه زنده بمانید و تالش کنیاد و عماری را باا عازت در ایان راه راه شهید شدند؛ شما إن شاءالل 
بگذرانید. اسالم به شما نیاز دارد. شما فرزند اساالمید؛ بایاد سارباز اساالم باشاید و در راه 

 اسالم جهاد کنید.

 . پاسدارى از خون شهيد7-2-3
دران، همسران، فرزندان و بقیۀ کسان شهدا ا ایان های عزیز، پدران، ماشما عزیزان ا خانواده

م شهید و دنباله افتخار را برای خودتان حفظ کنید که حافظ خون ل  رو راه شهید و نگهدارندۀ ع 
م  راه خدا و دین خدا و حفظ ارزش ل   های الهی و اسالمی است.شهید باشید که همان ع 

ترهاشان بایستی پاسداران حقیقای های شهدا؛ پسرهاشان، دخخود خانوادۀ شهدا؛ جوان
ها را از آن ریشاۀ باارزشای کاه دارناد، مبادا امواج گوناگون، این … های شهید باشندارزش

ها همان شهادت است. فرزندان جانباز افتخار کنند به پدران جانبازشاان غافل کند. ریشۀ آن
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بارای خااطر خادا  که با جوانی  در عین سالمت و تندرستی جسمی به میدان جنگ رفتناد و
اناد. ایان، افتخاار دارد. ایان حرکات عظایم، سالمتشان را برای همۀ عمر ... از دسات داده

هاا هاشان به وجود ایانو خانواده ، همسرانشانعزیزان این ترین افتخار است. فرزندانبزرگ
هاشاان وسهسافتخار کنند. خود شما پاسداری کنید؛ نبادا بگذارید کسانی با تبلیغاتشان، با و

 این روحیه را بشکنند.

 . حراست از مرزهاى فکرى، اعتقادى و ايمانى7-2-4
رساید،  پایاان باه مجاهادت ملت ما، جوانان ما، زن و مرد ما نباید احساس کنند کاه دوران

جاور هام کند. ممکن است خطر نظامی ما را تهدیاد نکناد، هماینخطری ما را تهدید نمی
شاود کاه تهاجم نظامی نیست. دشمن باه آن نقااطی متوجاه مای هست ... اما تهاجم فقط

دهد. پشتوانۀ استقامت ملی ماست. دشمن وحدت ملی و ایمان عمیق دینی را هدف قرار می
این تهااجم از تهااجم دهد؛ دشمن روحیۀ صبر و استقامت مردان و زنان ما را هدف قرار می

 تر است.نظامی خطرناک
بینید؛ اما در تهاجم معنوی، شناسید، دشمنتان را میرا می در تهاجم نظامی شما طرفتان

بینیاد. هوشایاری الزم تهاجم فرهنگی، تهاجم نرم، شما دشمن را در مقابال چشامتان نمای
هاای شاهیدان و از هماۀ شاما عزیازان، خصوص از خانوادهاست. من از همۀ ملت ایران به

مرزهاای فکاری و روحای را  کانم باا هوشایاری کامالها خواهش مایخصوص از جوانبه
های فکاری و اعتقاادی و ایماانی ای به جان پایهحراست کنید. نگذارید دشمن مثل موریانه

ها را دچار رخنه کند؛ این مهم است. همه وظیفه داریام مرزهاای ایماانی و مردم بیفتد و آن
 مرزهای روحی خودمان را حفظ کنیم.

 نقالب. استقامت و حضور در صحنۀ دفاع از ا7-2-5
را  روحیاه آبرو و ایان ای پدران و مادران و همسران و فرزندان و برادران و خواهران شهدا! این

ه حفظ کرده و ُپار از ظلام یاک ایاد. دنیاا تاربرای خودتان حفظ کنید؛ همچنان که بحمدالل 
گرمی دارند. روحیاۀ شاما و تاداوم نهضات شاما و ها تنهایند و احتیاج به پشتاست. ملت

هاست. شما زنان مسالمان، بارای زناان گرمی برای ملتقامت شما، مایۀ روحیه و پشتاست
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گویند کاه ماا از شاما فلسطین و زنان کشورهای اسالمی، مایۀ دلگرمی هستید. صریحًا می
ایم. این مقاومت را حفظ کنید و این ایستادگی را غنیمت خصوص از شما جوانان یاد گرفتههب

هاای گونااگون سیاسای و ان، باا وحادتتان، باا حضاورتان در صاحنهبشمارید. با اساتقامتت
اقتصادی و سازندگی و ادارۀ کشور، و با پیشبرد کارهاا و پشات سار مسائوالن قارار گارفتن، 

 اید، تداوم ببخشید؛ شماها اسالم را زنده کردید.آبرویی را که به اسالم داده
این کار اکتفا نکنناد. بایاد راه شاهدا بازماندگان شهدا باید به شهدا افتخار کنند؛ ولی به 

که راه دین و فداکاری برای اسالم و سربازی برای انقالب و تقویات نظاام اساالمی باود،  را
دنبال کنید. بازماندگان شهدا، باید احترام به اسالم و استحکام بخشیدن به نظاام و ساربازی 

یان راه حرکات کنناد ... هرکاه انقالب را، بیشتر از بقیۀ مردم شعار خود قارار بدهناد و در ا
گذاری کرده، بیشاتر موظاف باه حفاظ نظاام اسات و هرکاه در این نظام بیشتر سرمایه برای

شرکتی، سهم بیشتری داشته باشاد، نسابت باه مناافع آن شارکت حساسایت بیشاتری دارد. 
 اناد،گذاری بیشتری برای بقای نظام کاردههای شهدا چون با دادن عزیزشان، سرمایهخانواده

اه کاه بحمد باید بیش از تمام مردم برای حفظ نظام اسالمی و حیثیت آن حساس باشاند؛ الل 
 گونه هم هست.این

 . افتخار به شهيد دادن در راه خدا7-2-6
ساله، چه با حضور خود یا فرزنادان و عزیزانشاان، کسانی که در جنگ تحمیلی  هشتۀ هم

ای شاهیدان عزیاز و جانباازان و اسایران هااند، مخصوصاًا خاانوادهحضور و فعالیتی داشته
اند. خادا را و در آن سربلند بیرون آمده کرده شرکت بزرگ گرامی، باید بدانند که در امتحانی

بر این توفیق بزرگ، سپاس بگزارند و روحیۀ دفاع از اسالم را که موهبتی عظیم اسات، بارای 
 خود حفظ کنند.

، پادران و ماادران کشایدهرنا  کنناد. همساران   های شهدا به شهدایشان افتخاارخانواده
اناد؛ اماا اکناون احسااس هاا را کشایدهدیده و فرزندان  سایۀ پدر بر سر ندیده، ایان رن داغ
کنند سربلنداند. پدران و شوهران و فرزندان شما بودند که توانستند این کشور را ... به این می

ت برسانند. اگر آن  ر دیگری بود.ها نبودند، وضع ما طوعز 
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و  و روحیاه را باا عمال و یااد شاهیدان آنچه بر عهدۀ خود شماست، این اسات کاه ناام
خود، همچنان عزیز و ارجمند بداریاد. دشامن بایاد از زباان فرزنادان شاهدا چیازی  زبان

ای در دلااش اثاار کناد ... عزیاازان ماان! هرجاا هسااتید، نگذاریااد بشانود کااه مثاال گلولاه را
منان خاموش شود و وسیلۀ ترفندهای دشت که در خمیرۀ شماست، بهدرخشندگی نور شهاد

 افول پیدا کند.
به شهادت و راهی که پدران و عزیزان شما در آن باه شاهادت رسایدند، افتخاار کنیاد و 

ها نباود، ایان ملات اماروز ها و فداکاریبدانید اگر شهدا و جانبازان نبودند، اگر آن ایثارگری
بینید مردم  بعضی از کشورها باا داشاتن دیان و منطقه بود. این که میهای روزترین ملتتیره

کنناد ها حکومت میو میدان ابراز آن را ندارند و مسئوالنی بر آن تجرئاحساسات و حرف، 
ر ایان دهند مردم عقاید و احساسات اسالمی خود را ابراز کنند، این وضعیت دکه اجازه نمی

ی و مراتب از آن کشورها بدتر میا بهمریککشور به خاطر سلطۀ طوالنی ا شاد؛ زنادگی مااد 
ت و آبرو معنوی مردم لگدمال اهواء و اطماع دشمنان می شد. آن عنصری که به این ملت عز 

ت و حرمت ملت ایران را حفظ کارد، عزیازان شاما هماین شاهیدان و ا  داد و در واقع حیثی 
 بودند.ا  ایثارگران

 عالى علمى. تحصيل علم و طّى مدارج 7-2-7
که در خصاوص بایاد بیشاتر تاالش کنیاد، تاا آن کساانیشاما به هام علم در تحصیل البته
ضی هست، نتوانند چیزی بگویند و بهانهدل ر  ای بگیرند. بیشتر و بهتر از هماه بایاد هاشان م 

تر از همه باید طای کنیاد. شاهادت، نشاانۀ اساتواری درس بخوانید و مدارج علمی را عالی
شهدا غالبًا عناصر پوالدین جبهۀ جنگ و جزو عناصر پوالدین مردم بودند. این روحیه است. 

 و این اراده باید در درس خواندن و در کار شما خودش را نشان بدهد.
ه این مقاطع گوناگون را طی کردیاد؛ إن خیلی خوشحالم از اینکه می بینم شما بحمد الل 

ه بازهم ادام هایی که هنوز راهی برای ادامۀ تحصیل دارند، اداماه تحصیل بدهید. آنۀ شاء الل 
چنان که شایسته است، در جامعاه و در نظاام مفیاد تر بشوند و آنبدهند، تا باسوادتر و عالم

 واقع بشوند.
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این انقالب متعلق به شماهاست؛ متعلق باه جواناان اسات؛ متعلاق باه ماردم ماؤمن و 
متعلق به فرزندان شهداست؛ شما باید آن را اللهی است؛ متعلق به خانوادۀ شهداست؛ حزب

ه این کشور و این انقالب را تحویل بگیرید. اداماۀ شاءاداره کنید، و شما هستید که باید إن الل 
ه شاءهایش را کوبیدند، إنراهی را که امام بزرگوارمان آن را شروع کردند و پدران شما جاده الل 

 شما باید با استواری بروید.

 مادگى براى تأمين نيازهاى آيندۀ کشور. آ7-2-8
هایی مثل شما خیلی احتیاج دارد؛ این را بدانید امثال شماها باید بمانید؛ این کشور به جوان

دهم فردا بیشتر از امروز احتیاج داشته باشاد؛ ایان را که امروز احتیاج دارد و من احتمال می
یلی مورد احتیااج ایان ثال شماها خحواستان باشد. ممکن است فردایی در پیش باشد که ام

 کشور باشید.
جای خود محفوظ، اما شماها هم های جدید دارد، این بهالبته خدای متعال مرتبًا رویش

شود عیبی ندارد، خوب اسات. باه نفر در راه خدا شیهد میحیف هستید. حاال هر وقت یک
اند، اماا خاب اماروز م دادهها مزد آن خدماتی است که انجاگیرد، اینقول شما مزدش را می

 فقط شهادت الزم نیست، ممکن است در فرداها مورد نیاز باشد.
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 . علمداران و پيشتازان انقالب اسالمى4-1

 . شهيد بهشتى8-1-1
ای بهشتی بزرگ بود و این مردم هنوزم که هنوز است، به نظر من آق خیلی خیلی بهشتی آقای

شاناختیم کاه ساالیان اند. بهشتی در آینده شناخته خواهد شد. بهشتی را ماها میرا نشناخته
که قدم به قدم چگونه این یک درازی کوشش او را در راه پیشبرد این انقالب دیده بودیم از نزد

 مرد، این انقالب را پیش برد.
ت فکر و ارادرا می شهید بهشتی اگر کسی ه و ابتکار در تصمیم و اقدام را در شناخت و قو 

چنین شخصیتی از مجموعۀ یک فهمید که حذف دانست، خوب میاین شخصیت ممتاز می
دهد. شهید بهشتی حقیقتًا مثل سنگ آسیای گرانی بود کاه باا مدیریتی کشور چه معنایی می

رفت ، پیش میانداختکرد، کار راه میداد؛ تولید انرری میها کار انجام میگردش خود، ده
کرد. وقتی کسی مثل این شخصیت را که در مدیریت، در اجرا، در اقدام، در و فکر تولید می

فکری و وسعت نظار در آن دیدگی و روشنفکر، در مبانی فقهی و فلسفی، در تجربه و جهان
ام فلا  پایه و رتبه بود، از دل مدیریت نظامی نوپا بیرون بکشند و آن را از بین ببرند، باید نظا

های برجستۀ دیگری که چه با او، شد؛ اما نظام نه تنها با رفتن بهشتی و با رفتن شخصیتمی
گیر نشد، بلکه هرکادام از ایان چه قبل از او و چه بعد از او به شهادت رسیدند، فل  و زمین

را  ای در رگ کالبد زنده و ُپرطراوت این نظام جوان دواناده شاد و اوها مثل خون تازهشهادت
تر کرد؛ این، همان اساتحکام نظاام اسات، کاه تاا اآلن هام تر و ُپرانگیزهتر، بانشاطسرحال

 طور است.همین

 . شهيد مطهرى8-1-2
ری  الله بود. منتها جهاد، انواعی سبیلمجاهد فییک مبارز  در راه خدا؛ یعنی یک شهید مطه 

های غلط و هجوم افکار و فرهنگترین جهادها این است که در مقابله با دارد. یکی از سخت
شناسد، بایستد و بخواهد از حاق غلط جمعی از مردم، انسانی که حق را میک انحرافی و در

ها را به سمت آنچاه درسات دفاع کند و با بیان، با فکر، با منطق و با سالح زبان و قلم، ذهن
ا است هدایت ری، ایان جهااد کند. این، از آن جهادهای بسیار دشاوار اسات و شاهید مطه 



 179  شهداى خاص و برجسته   / 

ای باود؛ آدم معماولی های متمادی انجام داد. او انساان بصایر و نافذالبصایرهسخت را سال
کرد و اشاتباهاتی را کاه در فهام عماومی نبود؛ بینش تیزی داشت؛ به سطح جامعه نگاه می

ر از تلقین دشمنان بود، می کرد باا فهمید که چیست و شروع میملت ما وجود داشت و متأث 
 ا مبارزه کردن. هآن

بسیار زیادی به پیروزی این انقالب کارد؛ ک همین مبارزه، که مبارزۀ در راه خدا بود، کم
زند. فکر که درسات شاد، ها سر نمیچون تا مردم فکرشان درست نباشد، کار  درست از آن

راه درسات کاه پیادا کارد، در آن راه باه حرکات کند. اعتقاد باه یاکت عمل میانسان درس
اری باه شاناخت ماردم کماآید و آن راه را میدرمی کارد کاه راه را مایک پیماید. شهید مطه 

 کرد.ک بشناسند. پس، به پیروزی این انقالب و به هدایت این حرکت عمومی کم
ه شهید مطهریزندۀ انقالبمان، آیتالزم است که یاد شهید همیشه فرمودند  امام را که الل 
چشمۀ فیاض و  کنیم که شهید مطهری بداریم و عرض حاصل عمر مبارکشان است گرامی

قیمتی که شهادت خلعت ذیخاطر شهادت ایشان متأسفیم ا درحالیجوشانی بود. اگر ما به
پوشاند و آن بزرگوار با شهادت، به مقامات عاالی و است که خدای متعال بر تن خاصان می

توانسات کاه ایان چشامه مایمعنوی که همه مشتاق آن هستند، عروج کرد ا علت آن است 
روز از عمر بابرکت کسای یک ساعت و یک برکات جدیدی را به عالم اسالم ارزانی کند. هر

مردم مسلمان، دارای فایده است، و برای او یک مثل آن شهید بزرگوار، برای امت اسالم و یکا
 حسنه.

 . شهيدان رجايى و باهنر8-1-3
عمدتًا در آموزش و پرورش گذراندناد. دو انساان  و شهید باهنر ... عمرشان را شهید رجایی

شاهد تاالش یک مجاهد و پارسا و خالص، در خدمت آموزش و پرورش کشور که ما از نزد
ت کوتااه پاس از انقاالب ها، در طول سالاین دو عزیز در این زمینه های متماادی و در ماد 

 بودیم.
ها آن قدر ی و دینی و تقوایی در آنبودند؛ لیکن فضایل انقالب دو نفر، دو شخص البته این

کاه هفتاۀ دولات شوند. وقتایجریان محسوب مییک بارز بود که خوشبختانه در جامعۀ ما 
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آید، مردم در ذهنشاان نیسات کاه فقاط از دو شود و اسم شهید رجایی و شهید باهنر میمی
ه ماورد جریان فکری و عملای و انقالبای اسات کایک فهمند که کنیم؛ میشهید تجلیل می

 گیرد.تجلیل قرار می
کننادۀ هاا را کاه تعیاینو شاهید بااهنر، ایان پرچم شاهید رجاایی در واقع با تکارار ناام

تار جلاوی چشام تار و واضاحدولت و نظام جمهوری اسالمی اسات، مشاخص مشی خط
خاواهیم کنایم و باه کجاا مایگیریم، تا فراموش نکنیم که از چه راهی عبور میخودمان می

 برسیم.

 . اصناف و اقشار خاص4-1

 . شهداى اصناف و بازار8-2-1
مبارزه از سوی این جمع و این قشر، یکی از مساائل  ، و ورود در میدانمسئلۀ بازار و اصناف

لاین یک کنم و از نزدمهم  تاریخ انقالب ما است. بنده تصدیق می شااهد باودم کاه جازو او 
لین گروهی که بگروه ه ندای امام در نهضت پاساخ دادناد، بازاریاان ها و شاید بشود گفت او 

و ا  نحوی لکن عمدتًا در تهران و بعضی شاهرهای بازرگدر سراسر کشور بها  متدین بودند
های متماادی ن ساالگرم کردند؛ و همچنین در طول اییک و فضای کشور را در سال چهل 

 جور بوده.همین
ولاایکن تعاداد اشااخاص  1یاد،حااال شااما از کساانی از برجسااتگان اصاناف اساام آورد

هاا شاناخته شاده نیساتند ... ها است و بسیاری از ایانبرجسته، خیلی بیش از این و آورنام
اصناف هم بعضی از کسانی که مشغول کار بودند، کار خودشان را در خدمت انقاالب،  در
دیادیم؛ بعضای خودشاان رفتناد یاک هاا را ماا از نزددر خدمت جنگ قرار دادند کاه این و

مویال جبهه؛ هاای کهاا را و کماکردناد جبهاه 2بعضی کارشان را بردناد جبهاه؛ بعضای ت 
 کردند. مالی

                                                           

ت1 مهدی عراقی،  برخی شهدا و برجستگان اصناف، ازجمله: حاجنژاد به اسامی االسالم احدی. اشارۀ حج 
د صادق امانی، حاج حاج ب، مرحوم عسکراوالدی. اسدالله الجوردی، حاج سی   اسماعیل رضائی، حاج طی 

 مالی. ک. کم2
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 . نخبگان علمى، هنرى8-2-2
آشاتیانی کاه ایان  کااظمی مرحاوم ای داریام، مثالهاای برجساتهما در علم و تحقیق نخبه

ول  را تربیات کارد هاای زیاادیهای بنیادی و این تشکیالت عظیم را راه انداخت و انسانسل 
ادی، احمادی ناژاد، علایطاور: رضاایییا مثل شهید شهریاری ... بقیه هم هماین ... محم 

وار کاار کردناد؛ شاهید ها نخبگانی بودند در وادی علام و تحقیاق کاه بسایجیروشن؛ این
ت ایاران خواساتند ببندناد ... شهریاری بسیجی وار کار کرد. آن روزی که درها را به روی مل 

ل این رادیوداروهاا باه دسات ماردم نرساد و جمهاوری اساالمی دچاار مشاکل محصو که
مرحاوم شاهید ا  هااکه ایان مرکاز تهاران تعطیال بشاود، این« فروشیمنمی»گفتند  و بشود

هم مشغول کار شدند، تالش کردند، که بعد آمدند باه ماا گفتناد کاه توانساتیم ا  شهریاری
الع دادند که ما لولاۀ ساوخت و صافحۀ بیست درصد را تولید کنیم، بعد هم آمدند به  ما اط 

باود؛ ایان کاار، کاار  سوخت را هم ساختیم؛ دشمن ]متحیر[ ماند. این کاار، کاار بسایجی
 معمولی نبود.

س مابسیاری از این نام های ما بخش خیابانهایشان زینتکه ناما  آوران عرصۀ دفاع مقد 
یااا اغلبشااان، ا  مااا اساات هااای زناادگیبخااش محیطهایشااان زینااتو مراکااز مااا و عکس

مانی بودناد، دانشجویانی بودند؛ بعضی از این ها حقیقتًا نوابغ بودند؛ هنرمندانی بودند، معل 
ارزشمندترین چیزی که انسان از ا  اساتیدی بودند؛ رفتند و جان خودشان و عمر خودشان را

ی در اختیار دارد یعنی زندگی خودشان را ه اهداف، هدیه کردند، در راه خدا، در راا  امور ماد 
 تقدیم کردند؛ این بسیار مهم است.

هاا نخباۀ علمای های برجسته؛ حاال بعضیدر جنگ سرداران بزرگی داشتیم، شخصیت
ال و تفنگ دسات؛ مثال مرحاوم شاهید چماران. بهبودند، آمدند در جنگ شدند سرباز و فع 

مان در »فات: گنخبۀ علمی بود، نخباۀ هناری هام باود؛ خاودش باه مان ماییک چمران 
اسی اا[ قبال از « هنرمندم. عک  آمده بود جنگ، لباس نظامی پوشایده باود، شاد نظاامی؛ ]ام 

وارد این میدان بشود، نخبه بود. بعضی قبل از اینکه وارد این میدان بشوند نخبه نبودند،  اینکه
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ا،ک ها را به فلاین میدان آن اا بایک که  1رساند؛ مثل اوستا عبدالحسین بن  ود؛ وارد شااگرد بن 
هاا ای! اینمیدان جنگ شد، رسید به خورشید، اوج گرفات، نخباه شاد، آن هام چاه نخباه

 اند.برجسته

 . شهداى نظامى8-2-3
 ارتاش هاوایی نیاروی طور خااصیادهای افتخارآمیز ارتش جمهوری اساالمی ایاران و باه

ه، شاهیدان و جمهوری اسالمی ایران ... از یاد تاریخ ایان کشاور زدوده شادنی نیسات. بلا
هاای ها کاه راه مجاهادت پرافتخاار در راه آرمانفداکارانی عروج کردند و رفتند؛ ولی راه آن

ۀ خلبان های ما اسالم و قرآن و حفاظت از میهن عزیز ایران است، همچنان ادامه دارد. روحی 
ح کشاورهای جهاان در دوران جنگ تحمیلی از جمله پدیده هایی بود که در نیروهاای مسال 

های شجاع و تیزپارواز و چاه چه خلبانا  نظیر بود. افسران نیروی هوایینظیر یا بسیار کمبی
ی س در جای خود هرکدام نقشا  افسران فن  آفرین بودند و توانستند تجربۀ عظایم دفااع مقاد 

ساله را به سهم خود و به نوبۀ خاود، باه آن نتاای  افتخاارآمیز برساانند. یااد خلباانی هشت
ی  عالیهمچون شهی

ات ایاران د بابایی و افسر فن  اری هرگز از یاد مل  قدری همچون شهید ست 
 نخواهد رفت.

دوران دشاوار  یاک ارتش جمهوری اسالمی ایران و سپاه پاسداران انقالب اساالمی، در 
ۀ ظهور و ُباروز برساانند امتحان  سخت توانستند آن تی از خود به منص  ی  تی و هو چنان شخصی 

 توان مشاهده کرد.ندرت میشود دید یا بههای ما نظیر آن را یا نمیذشتهدر گک شکه بی

 . مدافعان حرم و مرزداران4-7

شود تا مردم بدانناد شود، گفته میها پخش میاین حرفا خواهم این را عرض بکنم من می
خدمت، فقط دادن آب و ناان ا  کنندکه این شهیدان ما چقدر دارند به این کشور خدمت می

ت است؛ این ت کشور را تأمین مینیست؛ باالتر از آب و نان، امنی   ۀکنند. در همها دارند امنی 
هاایی کاه در خاارج کشاور در دفااع از حارم کاار جوری است؛ چاه آنمرزهای کشور این

                                                           

 شهید عبدالحسین برونسی. .1
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هکنند، چه آنهایی که در مرزها کار میکنند، چه آنمی هاا هایی که در داخال شاهرها و جاد 
ت   .ها حق  حیات به گردن کشور دارنداین ۀکنند، همکار میبرای امنی 

شوند، اکثرشان یشوند و شناخته میشان معروف متعدادییک ندارند؛  هم ها اسمیاین
ا این تی هم ندارند ام  ت را برای من و شما حفاظ ما معروفی  ات ها دارند امنی  کنناد. اگار امنی 

ت نیست، نخبه نباشد، دانشگاه نیست، تحقیق نیست، پژوهش سازی نیست. آنجایی که امنی 
 چیز نیست.نیست، در واقع هیچ

 . شهداى مدافع حرم8-3-1
ااس، باه شاهادت  شهدای شما که درحقیقت در دفاع از مرزهاای عقیادتی و مرزهاای حس 

 :اند، چند امتیاز دارندرسیده
وقات انساان در دت رفتند؛ یاک ها داوطلبانه به استقبال شهایک امتیاز این است که این

شاود؛ او هام خورد، شهید مایکند، موشک میخودش نشسته، دشمن به او حمله می ۀخان
ا فرق می قِإَلىق»آید کند با کسی که از خانه بیرون میشهید است ام  َس  هاِج َ  قِتنقَبيِتِهقت  َ قَتنقَيخ

ان، از خودش ۀکند؛ این یک هجرت باارزش است؛ از خانو هجرت می ؛(144نساء: ) «سلله
کشاند و باه ساراغ راحت خودشان، از میان زن و فرزند و پدر و مادر، خودشان را بیرون مای

ه در جنگ تحمیلای هام از ایان  .روندالله میسبیلجهاد فی این یک امتیاز بزرگ است. البت 
قبیل زیاد داشتیم، لکن این معنا در مورد شهدای عزیزی که یا در عراق یا در سوریه در دفاع 

هحرم از ر ائم  ت دارد و همه های مطه   .نداشان از این قبیلبه شهادت رسیدند عمومی 
م اینکه بسیاری از این شهیدان افرادی هساتند کاه از دوران نوجاوانی و جاوانی عباور  دو 

ها را کشانده؛ نه، مردی که چهل و چند سال، پنجاه شود گفت هیجان جوانی اینکردند. نمی
ار  ۀد سال عمر دارد، اگر به استقبال خطر رفت، به مقابلو چند سال، سی و چن با دشمن جار 

 .رفت، این دیگر ناشی از ُلب  اعتقاد و فداکاری است
ت دیگر این است که  قات زندگی بودند. این  هااینخصوصی  غالبًا دارای زن و فرزند و تعل 

قات را ندارد، این پابندیفرق می غالباًا از ایان  هاااینا ندارد. ها رکند با آن کسی که این تعل 
 ند.کند. این هم یک امتیاز دیگر که اجر این شهدا را مضاعف میاقبیل
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ها در دفاع از حاریم و یک امتیاز دیگر که جزو باالترین امتیازها است، این است که این
ی آنجاا اگر این ... ها رفتندرفتند، در دفاع از حرم بیتاهل چاه -ها به کمک جوانان محل 

که در مقابل جوری انجام بگیرد. آن کسانیرفتند، معلوم نبود کار چهنمیا  عراق، چه سوریه
ار خطرنااک بادتر از  ۀایستند، درواقاع در مقابال یاک جبهاهای تکفیری میاین جریان جار 

 .ها بدتر نباشند، بهتر نیستندها اگر از صهیونیستاند. اینها ایستادهصهیونیست
اناد، یاک هایشان اینجا هستند که شاهدای ]مادافع[ حرمه امروز خانوادهاین شهدایی ک

 کنم:زات اشاره میامتیازاتی دارند که حاال من به یکی دوتا از این امتیا
در عراق و سوریه دفاع کردند و در این راه  ها از حریم اهل بیتیکی این است که این

اه- ها نبوداگر دفاع از این حرم د.به شهادت رسیدن اه بچ  های ماا بخشای از آن خیال که البت 
ت کردند الی  ت جوانان از عراقی و غیرعراقی بودند که فع  ایان دشامنان عناود و ا  عظیم جمعی 

های رسید این مکانکردند؛ شاید اگر زورشان میاهانت می بیتهای اهلخبیث، به حرم
ب میها آن آسمان به ۀمتبر ک را که مالئک اا ایان ک یکساان مایجویند باا خااتقر  کردناد ام 

 ها نگذاشتند.جوان
ها رفتند با دشامنی مباارزه کردناد کاه اگار امتیاز دوم این شهدای شما این است که این

شاد. آن آمد داخل کشور و اینجا باید با او مبارزه میکردند، این دشمن میها مبارزه نمیاین
جلویش گرفته شد، اگر جلویش گرفته  دشمنی که در فالن استان عراق یا فالن استان سوریه

جنگیادیم و جلاوی ها میها با ایناستان ۀشد، ما باید اینجا در کرمانشاه و همدان و بقینمی
گرفتیم. در واقع این شهدای عزیاز ماا جاان خودشاان را در راه دفااع از کشاور، ها را میاین

 .ملت، دین، انقالب اسالمی فدا کردند
ها در غربت به شهادت رسایدند. ایان هام یاک امتیااز ت که اینامتیاز سوم هم این اس

شاود. خادای شود. نادیده گرفتاه نمایبزرگی است. این هم پیش خدای متعال فراموش نمی
ات کارها را حساب می  .کندمتعال جزئی 

 بیتگر  خبیث  دشمن  اهلشهدای دفاع از حرم اگر نبودند، ما باید حاال با عناصر فتنه
های دشامن باود دیگار؛ در جنگیدیم. در برناماهردم شیعه، در شهرهای ایران میو دشمن م

کردناد خودشاان را بکشاانند باه ای بودند و ساعی مایها در یک منطقهعراق که بودند، این
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شاان کاه مرزی با جمهوری اسالمی؛ و خودشان را برساانند باه منااطق شرقی ۀسمت منطق
هاایی کاه باا ماا کردناد بیایناد باه ایان اساتانجمهوری اسالمی است؛ سعی مای ۀهمسای

مرزند؛ جلویشان گرفته شد، بهشان تودهنی زده شد، تاروماار شادند، پدرشاان درآماد، هم
زالههحاال ]هم[ که دارند ب ی ا 

 شوند.شوند، جارو میمی 1کل 
ارزش ماا انجاام دادناد انجاام جور؛ اگر این کاری را که سرداران باادر سوریه هم همین

احنمی ر و اطراف باا ایان دادند، به قول این آقای مد  هاا عزیزمان، حاال باید در همین دوروب 
هاا مباارزه هاای خودماان و شاهرهای خودماان باا ایانجنگیدیم؛ باید در همین خیابانمی
تی که امروز شما دارید، مربوط به هماین مادافعان حارم می ی از این امنی  کردیم. بخش مهم 

 .است

 ى مرزبان. شهدا8-3-2
ت، مربوط به این مرزداران ما است؛ چه از نیروی انتظاامی کاه در  بخش مهم  دیگری از امنی 

ا ند، چه از بقی  ند، چه از نیروهای زمینی سپاه که در مرز مستقر  نیروهاایی کاه در  ۀمرز مستقر 
ت و تالشمرزها در حال رفت الی   اسات؛هاا آن ند؛ این ناشی از برکااتاوآمد و استقرار و فع 

 !شونددیده هم نمیا  هاطفلک–ها آن
اید؛ از مارز چاه خبار داریاد؟ شاما پسارتان را، دخترتاان را هایتان نشساتهشما در خانه

آییاد، نگاران رویاد محال  کاار و میآید، نگران نیستید؛ خودتان مایفرستید مدرسه، میمی
کنید، نگران نیستید؛ نگران می پیمایینشینید، نگران نیستید؛ راهروید در پارک مینیستید؛ می

ت زندگی می کاه در مارز ایساتاده و کنید. چه خبر داریاد کاه آنناامنی نیستید، دارید با امنی 
کشد؟ این را مردم خبر ندارند؛ او جلوی دشمن را گرفته که وارد کشور نشود، او دارد چه می

 .ندامظلوم است. شهدای مرزی ما مظلوم
اگر این مرزدارها  کنند.میوجود، آنجا دفاع  ۀهستند که دارند با هماین مرزدارهای ما ... 

ر وارد کشور می ،نباشند، از بعضی از مرزهای ما هزارکیلو کنناد کاه هار هزارکیلو مواد  مخد 
یک کیلویش ممکن است صد جوان را بدبخت کند و به روز سیاه و به خااک سایاه بنشااند. 

                                                           

 . از بین رفتن.1
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کنند؛ بعاد ها هستند که دارند فداکاری میرزدار ما! اینگیرد؟ مرا می هااینچه کسی جلوی 
 ارزش دارد.شود؛ این شهید خیلی هم شهید می

 . شهداى امنيتى و اطالعاتى کشور8-3-3
العاتی در داخل کشور تی و اط  های نافذ خودشان هایی که با چشماین ... شهید کارهای امنی 

مردم فرق  ۀشان با بقی  که شکل و قیافها ریست را های تروهای خرابکار را، تیمگردند و تیممی
می است که دیده نمیندارد، دل تای ماا باا  .کنندپیدا می ا شودهایشان جهن  ایان ماأمور امنی 

گیارد، باا هادایتی کاه خادا ای که دارد، با هوشی که دارد، با کمکی که از ماردم مایتجربه
شنوید که چهل وقت شما میکنند و یکا پیدا میها رها را پیدا کند. اینتواند اینکند، میمی

ها نفر را باه توانست دهها میتیم را ضربه زدند، بیست تیم را ضربه زدند که هریک از این تیم
هاا خیلای ارزش رساد؛ ایانها به شهادت میوقتی هم یکی از اینخاک و خون بکشد؛ یک

 .دارند
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