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 پیشگفتار

گاهاناه ارتقاء و تحکیم مباا انقالبی، وی دین تربیت و تعلیم پاساداران نی معرفتای و ایماان آ
، اماری واجاب در تربیات هاای اساالم نااب محمادیمبتنی بر اندیشه انقالب اسالمی

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

کید داشته و فرموده ۀاخالق در کارآمدی و فلسف  اند:وجود سپاه تأ
 بازوى و پشتيبان عنوان به اسالمى، انقالب پاسداران سپاه مقدس نهاد كه آنجا از

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

 ماسال 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 ىااخالص

گاهی و ایمان عمیاق اساتوار دانساته و  لهمعظم پاسداری صحیح، کامل و درست را بر آ
 اند:فرموده

                                                           

، دسترسی در: 3/4/1234قیه در سپاه، حکم انتصاب قائم مقام نمایندگی ولی ف. 1
https://farsi.khamenei.ir/messag-content?id=2212. 
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 دنبالال  دبايال 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 ۀکلم اعتالء آنان اصلی هدفایشان است که م مکر اوصیاء و اجمعینعلیهماللهسالم

اسات.  اساالمی انقاالب 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
شاناخته مبتنی بر اسالم نااب  ،نینام مکتب امام خمیه است که در انقالب اسالمی بهشد
 شود.می

شدگان این مکتب، فرزنادی از سااللۀ روحانیات، والیات امار و رهباری در بین تربیت
افازاری مباانی دینای دار است که توانسته است، در یک نهضت نرمانقالب اسالمی را عهده

های عملاای حکوماات اسااالمی تجساام بخشااد و مجاادد در عرصااهاسااالم را بااا بازنگاااه 
هاای مسالمان، انادازی روشان از نگااه تمادنی باه انقاالب اساالمی را مقابال امتچشم

 های انقالبی و نظام اسالمی قرار دهد.جنبش
عنوان سنگر مستحکم انقالب، پیشارو در تحقاق اساالم نااب اسات و از طرفی سپاه به

ماهیت و وابستگی به والیت بایاد در مسایر پیشاروندگی و پایش پاسداران انقالب به لحاظ 
 برندگی انقالب، پیشگام در ایجاد این گفتمان و نهادینه نمودن آن باشند.

در دیدار یکی از نمایندگان ولی فقیه در سپاه تعبیر نفوذ دین، تاا  مقام مّعظم رهبری
 کار برده و فرمودند:برای پاسداران بهاعماق وجود را 
  هسپا

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

 باشد. كرده نفوذ شاناستخوان مغز اعماق

                                                           

، دسترسی در: 12/3/1224فرماندهان 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 تدرسال محتواى بتواند)تا   داديم تشکي، اين براى را نمايندگى

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

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

دی در تعلیم و تربیت است که این موضوع با اهمیت، های جاز دغدغه ؛تا رسیدن به اهداف
 ۀظهاور و باروز یافتاه در بساتر جامعاه و در هما ۀجانبااز طریق منظومۀ فکری ناب و هماه

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

 شود.هاست که در سایر محتواها کمتر یافت میبرجستگی
آموزی بدون توجه باه تعهادات و رسایدن باه آن، له در بیانی، با رد صرف معرفتمعّظم

 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 بشناسيم؛ را مستقيم صراط تا آموزيممى چيزى . ...است

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

ای داشتن نسبت به اسالم و انقالب اساالمی، داناش را تعمیاق و تردید بینش منظومهبی
زناد و نگااه کاالن، ، تک ُبعدی و یاک جانباه را کناار میهای سطحیتحکیم نموده و نگاه

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

                                                           

 .2/14/1243نماینده ولی فقیه در سپاه،  با دیدار در ای. بیانات امام خامنه1
 .13/4/1241آموختگان طرح والیت، در دیدار با دانش ای. بیانات امام خامنه2
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سازی، و نیز در مراحل تکوین قرار گارفتن، از ایان جامعیات برخاوردار سازی و تمدننظام
 است.

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

گااه از بندند و با همگرایی و تأسی از ولی امر خود، هیچکار میعمل به ۀبند و در صحنیامی
 شوند.نمی مسیر پاسدارای از انقالب و حرکت تکاملی آن منحرف

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

را بر اسااس  ساله، آخرین دستاوردهای مدون شده مقام معظم رهبریخدمت سی ۀدور
بندی های مختلف سطحمحتوای اعتقادی، سیاسی، اخالقی و انقالبی و جهادی، برای دوره

نتشار و دساتمایه اصالی صورت فراگیار مهای فکری والیت را بهها، پایهنموده و در آموزش
تردیدی نیست، اهتمام  های علمی و تحقیقی در میان پاسداران قرار داده است.برای 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 سیاسی ا عقیدتی

اماام  کاهچناان باشاند، برخاوردار توانایی الزم برای انجام رسالت خود از که کندمی ربیتت
 :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 رديگ 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

                                                           

 .4/2/1233 ،جمهوری اسالمی ۀ، روزنامای. بیانات امام خامنه1
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سای، تعیاین ساطح بیانش دینای و سیا ا عقیادتیتربیتی آموزشی و  هایبرنامه ازی یک
ارزشایابی  انقالبی پاسداران است که در مقاطعی از خدمت از طریق آزمون و مصاحبه مورد

های طولی و عرضای ها و خالءهای دورهییو پایش قرار گرفته و به این وسیله برخی از نارسا
سارتیپی شوند. بر این اساس کتاب حاضر بارای ترفیاع درجاه سارتیم دومای باه مرتفع می

گیارد و در بینی شده است که در آستانه ترفیع در اختیار پاساداران قارار میپیش (14 )درجه
احکام و قرآن کریم، به صورت همگانی در همان سطح مورد سنجش  موزی دروسکنار بازآ

 گیرد.می قرار
 ،سیاسای ۀانتظاار تمادن اساالمی، اندیشا ۀنظریا»عنااوین محتوای کتاب این مقطع با 

انتخااب و باا « ایاماام خامناه ۀخواهی در اندیشاتعدالت و عادال و ه مقاومتاندیش
برداری جامعاه اقدام به تلخیص و آماده بهره امام صادق همکاری پژوهشگاه علوم اسالمی

 هدف مذکور شده است.
شایسته است پاسداران گرامی هّمت خود را بر مطالعۀ دقیق محتوای این کتاب مصروف 

ایر همکاران خود مطالب را مورد مباحثاه جادی قارار داده و در موضاوعات و داشته، و با س
های والیت و قابلیت الزم برای تبیین اندیشه ییهای ارزشمند والئی عمیق شوند و توانادرس

 را کسب نمایند.
نظاام معرفتای و رفاع در ساپاه در راساتای سیاسای  ا اونت تربیت و آموزش عقیدتیمع

های زمانی خدمت )مقطع ترفیع( اقدام به این مهام نماوده در دورهخالءهای جدی معارفی 
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 ی دینای آشانا شاده تاا در صاحنهدر این حوزه، هر چه بیشتر با مباان

 بی خود به احسن وجه عمل نمایند.اسالمی بتوانند به وظایف دینی و انقال
 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 متونی هایکاست
 ارساال )ساراج اندیشاه(الکترونیاک  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 نظیم این اثر ارزشمند نقاش داشاتهدر تهیه و تکه  علوم اسالمی امام صادق

 افزون آنان را از خداوند متعال طلب نماییم.تشکر کرده و توفیقات روز
 

يزى، ارزشيابی و تهيۀ متون آموزشیادارۀ برنامه  ر
 فقيه در سپاهسياسی نمايندگی ولیـ  معاونت تربيت و آموزش عقيدتی

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه

اسالمی و قرار گرفتن آن در گام دوم همه باه برکات فرهناگ انتظاار  ساله انقالبتدوام چهل
سازی جهانی است که باشد. این فرهنگ که تداوم نبوت و امامت است خود مقدمه تمدنمی

خواهی در عصر حساس حاضر است. بدون شاک تحقاق مقاومت و عدالت ۀنیازمند اندیش
استقامت و پایداری است که ایان هام سازی نوین براساس فرهنگ انتظار نیازمند این تمدن

پذیر نیست. لاذا باا انتخااب و اباالغ معاونات بدون راهنمایی و هدایت ولی و رهبر، امکان
محترم تربیت و آموزش عقیدتی ا سیاسی نمایندگی ولای فقیاه در ساپاه پاساداران انقاالب 

ایشاان های له که دربردارناده فرمایشاات و توصایههای معظمکتاب ای ازاسالمی مجموعه
گیارد. ایان مای تلخیص و در اختیار پاسداران عزیز قرار« 4مصباح »، تحت عنوان باشدمی

ۀ سیاسای، اندیشا ۀانتظاار، تمادن اساالمی، اندیشا ۀنظریاهاای کتاب، تلخیصای از کتاب
فصال تنظایم شاده در پنج  ایامام خامنه ۀخواهی در اندیشمقاومت، عدالت و عدالت

 است.
انتظار دارد که در قالب کلیاات انتظاار، مباانی، اصاول و  ۀبه نظری فصل اول اختصاص

حکومات  ۀمنتظار، رابطاۀ لوازم انتظار فرج، آثار و کارکردهای انتظار فارج، وظاایف جامعا
منتظر آمده است. فصل دوم مربوط ۀ شناسی انتظار فرج و جامعاسالمی و انتظار فرج، آسیب

شناسی و پیشینۀ تمدن اسالمی، مباانی مفهومای هبه تمدن اسالمی است، دربردارنده بحث
انقالب اسالمی با تمدن اسالمی، عناصر پیش برنده تمادن  ۀتمدن اسالمی، الزامات و رابط
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ایجااد تمادن هاای اسالمی، راهبرد انقالب اساالمی بارای ایجااد تمادن اساالمی، چالش
 تشکیل تمدن اسالمی ها و مراحلها، شاخصاسالمی و بحران تمدن غرب، فرایندها، مؤلفه

دارد، دارای مبااحثی از  ایسیاسی اماام خامناه ۀباشد. فصل سوم که اشاره به اندیشمی
اندیشه سیاسی، ابعاد نظام سیاسی، نظاام والیای، آزادی و های قبیل: مبانی نظری و ساحت

مسئولیت، الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی، جغرافیای قدرت. فصال بعادی کاه باه اندیشاه 
مت اختصاص دارد پیرامون مباحث اصول، باورها و مباانی مقاومات، اهمیات، آثاار و مقاو

بخش، موانع از بین برندۀ مقاومت، الگوهای مقاومت، مقاومت، عوامل مقاومتهای عرصه
کند. می اقدامات دشمن برای شکست مقاومت و مسئولیت اقشار برای حفظ انقالب، بحث

ل مرکزی انقالب اسالمی که عبارت از عدالت و عدالت در فصل آخر نیز به ثقل اصلی و دا
کند. این فصل باا چیساتی و چرایای عادالت شاروع و در اداماه باه میخواهی است اشاره 

خواهی پرداخته و به بایدها و نبایدهای مباحث چگونگی تحقق عدالت، راهکارهای عدالت
 شود.می خواهی ختمعدالت

اسات کاه بادون دخال و تصارف  ایام خامناهفرمایشات ام مطالب این کتاب عینا  
تلخیص و تنظیم شده است و بنا به ضرورت جهت پیوناد مطالاب باا همادیگر از عالمات 

 کروشه استفاده شده است.
در اینجا الزم است از ناظر علمی محترم حجت االسالم و المسلمین محماد شابدینی، 

محمودیاان، جنااب آقاای  حجت االسالم والمسلمین ابوالقاسم شاکر، جناب آقای محسن
اندرکاران که در تهیاه و تنظایم ایان اثار نقاش داشاتند، و سایر دست محسن پاشایی دوست

 تشکر نمایم.
و نائاب بار حقاش اماام  امید است کتاب حاضر مقبول حضرت حق و اماام عصار

شاود ضامن انتقاال پیشانهادها و مای قرار گیرد. از خوانندگان محترم استدعا ایخامنه
 بعدی یاری فرمایند.های دهای خود ما را در بهتر شدن این مجموعه در چاپانتقا

 
 ولدىشاهحسن حاجی

 5200مهر 



 

 
 
 

 فصل اول:
 اىنظريۀ انتظار در انديشۀ امام خامنه

 ابوالقاسم شاکر



 

 



 

 
 
 
 
 

 :اول گفتار

 بحث کليات انتظار
 
 

 

 شناسی. مفهوم1-1

 . انتظار1-1-1
 نیااز ِصارف دارد؛ وجاود ایقطعای آیندۀ یک اینکه به اعتقاد یعنی ارانتظ امید، یعنی انتظار

است. انتظار یعنی ترّقب، یعنی مترّصد یک حقیقتی که قطعی است.  سازنده انتظار، نیست؛
خصوص انتظاِر یک موجاود حاّی و حاضار. هانتظار یعنی این آینده حتمی و قطعی است؛ ب

باش آمادهان مؤمن و منتظر، آن کسی است که در حال باشیم. انسباش آمادهانتظار یعنی باید 
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است. اگر امام شما که مأموِر به ایجاد عدالت و استقرار عادالت کال جهاان اسات، اماروز 
خیلی مهم است؛ انتظار به این معناا باش آمادهظهور بکند، باید من و شما آماده باشیم. این 

ن کوبیدن و چرا دیر شد و چرا نشد و مانند کردن و پا به زمی صبریاست. انتظار به معنای بی
 باشید.باش آمادهاینها نیست؛ انتظار یعنی باید دائم در حال 

شما منتظرید کسی بیاید تا با هم بروید فالن جا، باید لباس پوشیده باشاید، آمااده شاده 
 فاردا باشید، مقّدمات حرکتتان را فراهم کرده باشید، منتظر باشیم ناه باه اینکاه بگاوییم آقاا

دانیم؛ ممکن است این یک سال دیگر اتفاق نیفتد؛ آیند؛ نه، نمیمی آیند یا یک سال دیگرمی
 همیشه به طور کامل داشته باشیم. اّما ما باید آن حالت مترصد و انتظار را

انتظار یعنی قانع نشدن به وضع موجود است، و تالش برای رسیدن به وضع مطلوب، که 
وب با دست قدرتمند ولّی خادا، حضارت حجات بان الحسان، مسلم است این وضع مطل

تحّقق پیدا خواهد کرد. یعنی هرچه خیر و عمِل خوب انجام دادیم  مهدی صاحب زمان
 و به وجود آمده، کم است و منتظریم، تا ظرفّیت نیکی عالم پر بشود.

 . فرج1-1-2
شایش دارد؟ وقتای یاک فرج یعنی چه؟ یعنی گشایش. ِکی انسان انتظار فرج دارد؟ انتظار گ

ای وجود داشته باشد، وقتی گرهی هست، وقتی مشکلی هست. در زمینۀ وجاود فروبستگی
های کند به فرج؛ یعنی سر انگشِت گره گشاا؛ بازکننادۀ عقادهمشکل، انسان احتیاج پیدا می

 .است مهمی نکتۀ فروبسته. این

 . انتظار فرج1-1-3
انسانیت، معنای انتظار فرج به عنوان عباارت ُاخارای انتظار فرج یعنی انتظار گشایش از کار 

منتظر است که این  انتظار ظهور، این است که مؤمن به اسالم، مؤمن به مذهب اهل بیت
ای گره فروبستگی کار بشر، این گرفتاری عمومی انسانّیت گشایش پیدا بکند. مسئله، مسئله

رج برای همۀ بشریت باه وجاود برای اینکه ف درکار شخص من و شما نیست. امام زمان
کند که انسان را از فرو بساتگی نجاات بدهاد؛ جامعاۀ بشارّیت را نجاات بیاورد، ظهور می

بدهد؛ بلکه تاریخ آیندۀ بشر را نجات بدهد. معنایش این است که آنچه را که اماروز وجاود 
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ری فرصات های بیشاماای که در آن انساندارد؛ این نظم بشری غیر عادالنه، این نظم بشری
 ست که منتظر ظهور امام زمانکنند، مورد رد و اعتراض بشری اعبودّیت خدا را پیدا نمی

 است.
ها، بار اثار انتظار فرج یعنی قبول نکردن و رد کردن آن وضعّیتی که بر اثر جهالت انساان

... . امروز ظلم و جور حاکم بار بشارّیت  اغراض بشر بر زندگی انسانّیات حاکم شده است
ت. زندگی بشّر امروز زندگی مغلوب و مقهور دست ظلم و استبداد در همۀ دنیا است. در اس

هاای در دوره ... این، انتظار فرج را با وضعّیت کنونی زنادگی انساان همه جا این جور است
 کند.مختلف معنا می

پیچیده و گره خورده است؛ همۀ بشاریت اسایر  ،های سختدر گره ،امروز کار انسانیت
های دیگر هم ضمن آنکه قدرت بزرگ است، قدرت غرب و قدرت شرق... و همۀ قدرتدو 

کنند. کنند، در خ  سیر یکی از این دو قدرت عمل میها را میخودشان همان خود کامگی
ها زور بار انسااناین یک گره بزرگ در کار انسانّیت امروز ]است[. امروز فرهناگ مااّدی باه

آزارد؛ کاه می ها راتبعیض انسان ،است. امروز در سطح دنیا تحمیل شده است؛ این یک گره
های مستانۀ قدرتگرایان و قدرتمندان گام فریاد عدالت خواه یک مّلت انقالب در میان عربده

هاا انساان مریکاای التاین و میلیوناشود؛ این یک گره است. امروز مستضعفان آفریقا و می
ان رنگین پوساتی کاه از ساتم تبعایض ناژادی رناج ها انسگرسنۀ آسیا و آسیای دور، میلیون

های باازرگ برناد، چشاام امیدشاان بااه یاک فریااادرس و نجاات بخااش اسات و قاادرتمی
ها برسد؛ این یک گره اسات. فارج یعنای بااز گذارند ندای آن نجات بخش به گوش آننمی

 ها.شدن این گره
ن وضع قاانع نباشاد، معنای انتظار فرج این است که انسان در هر وضعی که هست، به آ

بخواهد به وضع بهتر و برتری دست پیدا بکند؛ این معنای انتظار فرج است. باالترین اوضاع 
)ارواحنا فداه( و ان شاء الله تشکیل محی  عدل واقعای و  هم همین ظهور حضرت بقّیة الله

 عدل کامل الهی و اسالمی است در سراسر عالم، به برکت وجود آن بزرگوار.
 نظار در را زماانی یاک انساان که است کردن معّین مّدت و صبریبی از غیر فرج انتظار

 یاا برساد پایاان باه شاّدت این یا بشود تمام حادثه این بایستی مثال   تاریخ فالن در که بگیرد
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. نیسات ایان فارج انتظاار بکوباد؛ زمین به پا کند، صبریبی انسان که کنند ظهور حضرت
 کاه اسات چیزهاایی جزو کردن، عجله کردن، صبریبی خود؛ سازیآماده یعنی فرج انتظار
َّ» که دارد روایتی یک در. است ممنوع ََّّالله ََِّّان  ل  عج  ِةََّّالی  ل  ج   کنی،می عجله شما اگر 1؛«الِعبادَِّلع 
 تصامیم شماۀ عجل تابع هم خدا حاال که نیست این معنایش دهی،می خرج به زدگیشتاب
 آن اسااس بر دارد، حکمتی دارد، معّینی وقت دارد، اریقر چیزی هر نه، کند؛ عجله و بگیرد

 .گیردمی انجام حکمت
 بعدالّشاّد  فارج هام اسات، حضرت ظهور که است نهایی فرج هم فرج، انتظار از مراد

 در اماروز که حوادثی همین مثل گیر،همه حوادث و دشوار حوادث از بعد فرج یعنی است؛
 لکان کناد،مای خودکشای به وادار را هاخیلی کند،می مأیوس را هاخیلی که دارد وجود دنیا

 .شد خواهد تمام بالشک حادثه این که داندمی انسان دارد، وجود فرج انتظار که وقتی

 . اهمیت مسئلۀ انتظار1-2

این بخش عظیم اعتقادی ماست که عبارت است از انتظار ظهور ولّی عصر و مهدی موعاود 
 و ُپرمعنا و ُپرمغز مسائل آن از یکی الّزمانصاحب رظهو انتظار و منجی بشرّیت. مسئلۀ

 مسئله این دنیا در امروز خصوصهب و است شیعه تفّکرات مجموعۀ در عالی مضامین دارای
. معتقدند آن به و اندکرده نقل را مهدی مسئلۀ مسلمین همۀ. کندمی پیدا خاّصی معنای
 از را بشارّیت زماین، در اولیاءالّلاه بقّیاۀ و ماکر نبّی  خاندان بازماندۀ اقتدارِ  با دست اینکه
 با شیعه تفاوت لکن است، اّتفاق مورد بدهد، نجات باید است حاکم آن بر که جوری و ظلم
 او ولی آمد؛ خواهد کسی پیغمبر خاندان از که دانندمی دیگران که است این در شیعه غیر

 تااریخ به مادرش، نام به پدرش، نام به ش،نام به را او شناسد؛می را او شیعه شناسند؛نمی را
 بشاری جواماع میاان در حضاورش هاینشاانه باه و دساتوراتش و اوامار به والدتش، دقیق

ها بارای ماا اند؛ همۀ اینشناسد؛ کسانی این قضایا را با خبرهای صادق و موّثق نقل کردهمی
 امتیااز ایان و ق باه کیساتدانیم که عشق ما، ایمان ما متوّجه و متعلّ روشن است؛ لذا ما می

                                                           

سالمیة، اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دار الکتب اإل، تحقیق علیالکافی . محمد بن یعقوب کلینی،1
 .232، ص 3، ج ق1343
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 محّبات. است پیوند و ارتباط حال در الهی و ملکوتی مرکز آن با شیعه هایدل. است بزرگی
 به خواهند،می او از گویند،می سخن او با زند،می موج شیعیان هایدل در مقّدس وجود آن
 .نیست کمی چیز هااین کنند؛می توّسل و ارادت اظهار او

 حاضر؛ و حّی  موجود یک انتظارِ  خصوصهب است؛ قطعی و حتمی آینده این یعنی انتظار
 باه کسای شاد، خواهد متولد کسی بگویند که نیست اینجور. است مهمی مسئلۀ خیلی این

. اسات ماردم بین در دارد، حضور دارد، وجود هست، که است کسی نه، آمد؛ خواهد وجود
 در. شناسندنمی منتها بیند،می را مردم او که همچنانی بینند،می را او مردم که دارد روایت در

 هاآن بین دیدند،می را او برادران که یوسف حضرت به است شده تشبیه روایات از بعضی
 حقیقات چناین یاک. شناختندنمی ولی میرفت، راه هاآن فرش روی بود، هاآن کنار در بود،

 نیااز بشاریت را انتظار این. انتظار یمعنا به کندمی کمک این ای؛برانگیزاننده و واضح بارز،
 .دارد نیاز اولی طریق به اسالمی امت دارد،

 . جایگاه مهدویت در ادیان1-3

مهدویت در همۀ مذاهب اسالمی و در همه یا بیشتر ادیان الهی مطرح است، منتها تفااوتی 
صورت یا به  که هست، این است که در ادیان گوناگون و همچنین در مذاهب دیگر اسالمی،

ای از ذهن، این هم هست که این دنیا یک آخری دارد، گوشه یک امر ذهنی محض است؛ در
عاقبتی دارد، این عاقبت هم عاقبت ممدوح و مستحسن و مطلوبی اسات و باه وسایلۀ یاک 
بندۀ برگزیدۀ خدا این عاقبت تحّقق پیدا خواهد کرد. در شیعه، این امار ذهنای تجّسام پیادا 

 شناسایم، ماادرش رامای دانیم، پادرش راناسیم، خصوصایاتش را مایشمی کرده؛ آدمش را
دانیم؛ کلمااتی از او باه شایعیانش رسایده، ایان کلماات را شناسیم، سال والدتش را میمی

دانیم؛ تنها چیزی که هست، این است کاه ماا او را باه عاین و باه ایم، میایم، خواندهشنیده
اّماا باا هماۀ خصوصاّیات، شایعه آن  ا ایمیدهیعنی او را به چشم ند ا شخص نمی شناسیم

شناسد؛ یعنی جنبۀ تشّخص پیدا کرده است، عینی شده است، از حالات موعود منتَظر را می
 یک امر ذهنی خارج شده است.
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 جهاان و آمد خواهد کسی اینکه است؛ ابراهیمی ادیان همۀ اّتفاق مورد آخرالّزمان منجی
 همگاان قباول ماورد ابراهیمای ادیاان میان در داد، دخواه نجات جور و ظلم منجالب از را

 انساان ایان را، الهای موجاود ایان است؛ شده مشّخص هم منجی این نام اسالم، در. است
 ِفاَرق باین در شااید. شناساندمی مهادی ناام به اسالمی مذاهب همۀ در را العادهفوق بزرگ

 و کرد خواهد ظهور مهدی که نباشد معتقد که داشت سراغ نتوان را ایفرقه هیچ اسالمی
 خصوصّیتی. کنندمی مشّخص هم را حضرت آن کنیۀ و نام حّتی است؛ پیغمبر ذرّیۀ از او

 معاّین و مشاّخص صاورتبه را شخصاّیت ایان که است این دارد وجود شیعه اعتقاد در که
 حسان اماام حضارت اا بیات اهال ائّماۀ از یاازدهِم  اماام فرزناد را او کناد؛می معرفی

 متکّلماان و شایعه موّرخاان نظار از مشّخص طوربه او والدت تاریخ داند؛می ا عسکری
 انادنپذیرفته یا نشده متذّکر را نظر این غالبا   اسالمی، ِفَرق دیگر است؛ واضح و روشن شیعه
. کنادمی اثباات را بزرگاوار آن والدت و وجاود و حضاور قطعای، و مسّلم ادّلۀ با شیعه ولی

 طاوالنی زماان ایان در و بشود متوّلد انسانی است ممکن چگونه که اندکرده استبعاد بعضی
 مطارح مخالفان ،مهدی حضرت قضّیۀ مورد در که است استبعادی تنها این. بماند زنده
. کندمی برطرف را استبعاد این خود، صریح نّص  با کریم قرآن لکن اند؛کرده تکرار و اندکرده

َّ» :ایدفرممی پیغمبر نوح حضرت دربارۀ ِبث  ل  ََّّفیِهمَّف  لف  ة ََّّا  ن  ََِّّااّلََّّس  مسین   عنکباوت:) «عاًماَّخ 
 مقادار ایان او عمر اینکه نه. است کرده زندگی سال 244 خود قوم میان در نوح یعنی .(13

 ایان بناابراین، اسات؛ ساال 244 بزرگاوار آن دعاوت دوران که است این مطلب ظاهر بود،
 .ندارد جایی استبعاد

 است؛ دینی عالیۀ معارف حلقۀ و چرخه در اصلی مسئلۀ چند مارش در مهدویت مسئلۀ
، نبوت مسئلۀ مثل  آن چاون چارا؟. دانسات بایاد حد این در را مهدویت مسئلۀ اهمیت مثال 

 بارای هاابعثت هماۀ انبیاء، همۀ که است چیزی همان هست، آن مبشر مهدویت که چیزی
 باا و عادالت اسااس بار پرداختۀ و ساخته و توحیدی جهان یک ایجاد آن و آمدند آن خاطر

 یک داده؛ قرار و آورده وجود به انسان در متعال خدای که است ییهاظرفیت همۀ از استفادۀ
 اسات، توحیادی جامعاۀ دوران .مهدی حضرت ظهور دوران دیگر، است دورانی چنین
 زنادگی سراسار بار دیان و معنویات حقیقی حاکمیت دوران است، توحید حاکمیت دوران
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 ایان بارای انبیاء. است کلمه این جامع و کامل معنای به عدل استقرار دوران و هاستنانسا
 . ... آمدند

 ایان هاا،دعوت ایان هماۀ انبیاء، تالش همۀ که است این معنایش نباشد، مهدویت اگر
 بناابراین،. بماناد اثاربی باشاد، فایادهبی اشهمه هااین فرسا،طاقت زحمات این ها،بعثت
 در که لذاست. است الهی معارف تریناصلی جزو است؛ اصلی مسئلۀ یک ویتمهد مسئلۀ

 معناای و لّب  که چیزی یک ا داریم اطالع ما که ییآنجا تا حاال ا تقریبا   هم الهی ادیان همۀ
 هایشکل به شده، تحریف هایشکل به منتها دارد، وجود است، مهدویت همان آن حقیقی
 .بگویند خواهندمی چه که شدبا روشن درست اینکه بدون مبهم،

 لذاسات. اسات الهی معارف تریناصلی جزو است؛ اصلی مسئلۀ کی مهدویت مسئلۀ
 و لاّب  کاه چیزی کی ا داریم اطالع ما که ییآنجا تا حاال ا تقریبا   هم الهی ادیان همۀ در که

 هبا شاده، تحریاف هایشاکل به منتها دارد، وجود است، مهدویت همان آن حقیقی معنای
 .بگویند خواهندیم چه که باشد روشن درست اینکه بدون مبهم، هایشکل

 در کههمچنان الهی ادیان یعنی است؛ ادیان بینِی جهان از بخشی کی زمان امام به اعتقاد
 بشار حیاات ِسایر منتهاای و آفرینش منشأ آدم، عاَلم، به نسبت خودشان عمومی بینِی جهان

 مجموعاۀ ایان ا بینیجهان این هایبخش از یکی دهند،می ظرن ا معاد و مبدأۀ دربار یعنی ا
 عباارت اا اسات ادیان مقّررات و قوانین و احکام و تأّمالت و افکار همۀ زیربنای که عظیمی

 دیگاری مسائلۀ نشئه، آن و دنیا آن مسئلۀ. دنیا این در بشر کاروان ِسیر نهایت مسئلۀ از است
 ماا اگار. رودمای کجاا باه دارد بشرّیت که ستا این مسئله یک. است آخرت مسئلۀ است؛
[ ایان] رود،مای را مسیری یک دارد که کنیم تشبیه کاروانی به تاریخ طول در را بشری جامعۀ
 منتهاالیاه اسات؟ کجا کاروان این مقصد رود؟می کجا به کاروان این که است مطرح سؤال

 داده پاساخ ایبینیجهاان هار در بایاد این است؛ جّدی سؤال یک این است؟ کجا ِسیر این
 یکساان زمینه این در دینی غیر فکری هاینحله هایپاسخ. اندداده پاسخ این به ادیان. بشود

 آنجایی تا. است مشّخصی پاسخ است؛ یکسان تقریبا   سؤال، این به ادیان پاسخ لکن نیست،
 الهی هم خودشان ولو ا شناسیممی اند،الهی ادیان از رونویسی که را ادیانی و الهی ادیان که

 ایان کاه معتقدناد هماه ا اندگرفته الهی ادیان از را کار قواعد و اصول است پیدا اّما نباشند،
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. رساید خواهاد دلنشاین و دلگشاا و مطلاوب منزلگااه یاک به راه، آخر در پایان، در کاروان
 اّول از بشارّیت عمومی خواستۀ عدالت، است؛ «عدالت» هم مقصد این عمدۀ خصوصّیت

 .است آخر تا و امروز تا

 . ثمره اعتقاد به مهدویت1-4

 باه فقا  تشاّیع جامعاۀ. اسات امیادآفرینی شیعیان، میان در اعتقاد این خاصّیت ترینبزرگ
 باه معتقاد نفار یک. دارد آینده به چشم نیست، مّتکی گذشته در خود تاریخ هایبرجستگی

 و دانادنمی امید از خالی[ را] دل  ،شرای ترینسخت در تشّیع، اعتقاد طبق مهدوّیت مسئلۀ
 دوران ایان ظلام، دوران ایان تااریکی، دوران این که داندمی دارد؛ وجود همواره امید شعلۀ
 ایان دساتاوردهای و آثار ترینمهم از یکی این شد؛ خواهد سپری قطعا   باطل و ناحق تسّل 
 شاود؛نمی محادود جاامینه باه مهادوّیت مسئلۀ به نسبت تشّیع اعتقاد البّته. است اعتقاد

مِنِهَّ» ََِّّبی  ِزق  ریَّر  ََّّالو  وِدهََِّّو  ج  ِتََِّّبو  ت  ب  ََّّث  ماءَّوَّاألرض   چناین یاک مهادوّیت به اعتقاد مسئلۀ 1؛«الس 
 گذشته هایقرن طول در شیعی جوامع در تابان، فروغ این فروزان، شعلۀ این. است اعتقادی

 سار منتظاران انتظاار دوران لهشااءالان و داشات خواهد وجود همچنان و است داشته وجود
 .آمد خواهد
 وجود به یقین و اعتقاد و ایمان برکت به آید،می وجود به انسان یک دل در که امیدی این
 هایحرکت مایۀ یقینا  . است قیمت و ارزش دارای خیلی امید این منجی، حضور به و منجی
 اساالمی، انقاالب یمعظا حرکات اصلی مایۀ و شیعی جوامع در و اسالمی جوامع در بزرگ
 .است فرج انتظار همین و عقیده همین

 درست را عقیده این که شرطی به شوند؛ تسلیم مردم گذاردنمی ،زمان امام به عقیده
 میاان در غایاب اماِم  حضور بگیرد، جا هادل در حقیقی طور به عقیده این که وقتی. بفهمند

 خالیاق، همه ملجأ و امکان عالم قطب و معصوم و عزیز و بزرگوار امام. شودمی حس مردم
 باشاد؟ نداشاته حضاور شاودمی مگار. دارد حضور اما نکرده، ظهور و است غایب چه اگر

                                                           

، موسسة األعلمی اعلمی، بیروت ، تحقیق و تصحیح عالءالدینمفتاح الجنان ـ زاد المعاد. محمدباقر مجلسی، 1
 .332 ، صق1332للمطبوعات، 
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 کاه مردمای آن. کنادمی حاس خویش حواس و وجود با و خود دل در را حضور این مؤمن،
 زمزماه را اسینی آل زیارت و خوانندمی توّجه با را ندبه دعای کنند؛می نیاز و راز نشینند،می
 ولو کنند؛می حس را بزرگوار؛ این حضور هاآن. گویندمی چه فهمندمی نالند،می و کنندمی

 ظهاور. زنادنمی ضارری حضاورش احساس به او، غیبت. است غایب و نشده ظاهر هنوز
 حضاور شاودمی مگر. دارد حضور ملت زندگی متن در هم و هادل در هم اما است؛ نکرده

 ؟باشد نداشته
 احسااس او حضاور در را خاود و کناد حاس را حضور این که است کسی خوب شیعه

 امید همین به چیز همه از بیش بزرگ، ملت این. بخشدمی نشاط و امید انسان به این،. نماید
 افتخاار و کنادمی مباارزه و مجاهادت اسالم، عظمت برای و خدا راه در که ملتی دارد؛ نیاز

 آورده در اهتازاز باه ماا زماان در را اساالم پرچم و شده اسالم ختاری همه و بشر تاریخ طول
 ایان اعتقااد، آن. دارد احتیاج درخشان امید همین به چیز، همه از بیشتر ملتی، چنین. است
 .بخشدمی او به را امید
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 خیاال کسی مبادا. شناسیممی را واریاست و عمیق بسیار فکری مبانی مهدوّیت، مسئلۀ برای
 یاک مهادوّیت فکری مبانی نخیر، است؛ عاطفی صرفا   مسئلۀ یک مسئلۀ مهدوّیت، که کند

 ند از:[ااست ]که عبارت استواری و مستحکم بسیار مبانی

 . استمرار نبوت2-1
ه حضرت مقدس وجود  یالها هاایدعوت و هاانبوت حرکت استمرار( فداه ارواحنا) بقیةاللَّ
َّ» از خوانیاد،مای ندباه دعاای در کاه طورهماان یعنی امروز؛ تا تاریخ اول از است عض   بب  َّف 

ه َّ ت  نض ک  سض
 
ََّّأ ک  ت  ن ّ ِنََِّّإل ی» تا ا است آدم حضرت که ا 1«ج 

 
ََّّأ ت  یض ه  ت  ِ ََّّانض مض  باه رسایدن کاه ا 2«ِبباألض 

 اماام باه رسدمی تا بزرگوار، آن بیت اهل و وصایت سئلۀم بعد و ا هست االنبیاءخاتم
 معناست بدین این،. است بشر تاریخ در هم به مرتب  و متصل سلسلۀ یک همه، ،زمان

 نشده متوقف اینقطه هیچ در پیامبران، وسیلۀبه الهی دعوت آن ها،نبوت عظیم حرکت آن که
 .است

 تاا احتیااج ایان و اسات داشاته احتیاج الهی داعیان به و الهی دعوت به و پیامبر به بشر
 جامعۀ امروز. است شده نزدیکتر انبیا تعالیم به بشر گذشته، زمان چه هر و است باقی امروز
 از پایش قارن هااده که ا را انبیا تعالیم از بسیاری معرفت، و مدنیت و فکر پیشرفت با بشری

 سائلۀم آزادی،سئلۀ م عدالت، سئلۀم همین. است کرده درک ا نبود درک قابل بشر برای این،
 روز آن. انبیاسات هاایحرف اا است رایج دنیا در امروز که هاییحرف این ا انسان کرامت

 و پیغمباران آمادن درپایپی. کردندنمی درک را مفاهیم این مردم عمومی افکار و مردم عامۀ
 باه نسال ماردم، دل در مردم، فطرت در مردم، ذهن در را افکار این پیغمبران، دعوت انتشار

 مقدس وجود و است نشده قطع شانسلسله امروز الهی، اعیاند آن. است کرده نهادینه نسل
ه  یاساین آل زیاارت در کاه اسات، الهای داعیاان سلسالۀ ادامۀ( ارواحنافداه) االعظمبقیةاللَّ

َّ: »خوانیدمی الم  ََّّالس  ك  یض ل  اَّع  اِعبَّی  َّد  بِهََّّی  ََّّالل  بانََِّّو  ب  َّر  اِتبِهََّّی   دعاوت هماان اماروز شاما ناییع 3«.آی 
                                                           

، تحقیق و تصحیح جواد قیومی اصفهانی، قم، دفتر انتشارات اسالمی ،المزار الکبيرمشهدی، . محمد بن جعفر ابن1
 .433 ق، ص1312
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 و پیغمباران هماۀ دعاوت همان ،عیسی دعوت همان ،موسی وتدع همان ،ابراهیم
ه حضرت وجود در را خاتم پیامبر دعوت و الهی مصلحان . بینیادمی مجسام بقیةاللَّ

 باه را دنیاا و دارد دسات در را هاآن همۀ پرچم و دعوت و هاستآن همۀ وارث بزرگوار، این
 ایان،. خوانادمی فارا اناد،کرده عرضه بشر به و اندآورده زمان طول در انبیا که معارفی همان
 .است مهمی نکتۀ

 خواهاد واالیای انسان که کند یقین و بداند بفهمد، که است آن آماده بشر، ذهنیت امروز
 پیغمباران ۀهم که چیزی همان داد؛ خواهد نجات ستم و ظلم زیربارهای از را بشریت و آمد

 داده مردم به راآن وعده قرآن، آیه در اسالم پیغمبر که چیزی همان اند،کرده تالش آن برای
َّ» :است ع  ض  ی  مَّو  نه  مَّع  ه  ََِّّإص   األ غالل  تَّو  تَّیال  یِهمَّكان  ل   الهای قادرت دست(. 143 اعراف:) «ع 

 معناوی غیبی، هایعاَلم به مّتصل انسان یک خدایی، انسان یک عرشی، انسان یک وسیلهبه
 ایان توانادمی نیست، تشخیص و درک قابل ما ثلم نگریکوته هایانسان برای که عوالمی و

 و متوّجاه نقطاه، آن سمت به هاعشق و هاشوق ها،دل لذا. کند برآورده بشریت برای را آرزو
 .است ترمتوّجه روزروزبه

تدریج و درطول تاریخ باا چناد خصوصاّیت آمیختاه کنناد. اّوال  هانبیا آمدند تا مردم را ب
... ساّوم  ]ایجااد[ تعاالی روحای ... دّوم، ن و فکر کردن یاد بدهندآمدند تا به مردم اندیشید

انبیا آمدند تا در مردم خواهش و طلب یک جامعۀ آرمانی را زنده کنند؛ انبیا آمدند تا در مردم 
روح انتظار بدمند. وقتی خواهش یک زندگی کامل، یک زندگی سعادتمندانه و رستگارانه در 

کناد؛ ود، انسان به آنچه در پیرامون او است دیگر قناعات نمیشها زنده میدل و جان انسان
... نه برای خود، نه برای  برد، امیدوار است که بتواند آیندۀ بهتری را تأمین کنددائما  انتظار می

خانوادۀ خود، حّتی نه برای نسل خود، بلکه برای آینده، برای تاریخ، برای بشرّیت؛ انبیا آمدن 
آل تاریخی انسان در زبان زنده کردند و لذا مسئلۀ مهدوّیت و جامعۀ ایده این روح را در مردم

َّ» اند؛همۀ پیامبران بوده است و همۀ ادیان آن را وعده داده ً اَّو  ِشّ ب  ََّّم  ول  س  تََِِّّب  
ض
أ َّی  ََّّی  ِدََِّّمنض عض ه ََّّیب  م  َّاسض

َّ د  م  حض
 
 ده کنند.ها زن(. بنابراین انبیا آمده بودند تا این خصوصیات را در انسان3 )صف: «أ

بینید که هم دانش بشر جلو رفته، هم اخالق بشارّیت پایش آماده، هام آن شاوق باه می
جامعۀ آرمانی بشر روزبه روز و مرحله به مرحله در تااریخ جلاوتر آماده، پاس انبیاا موّفاق 
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شدند، اّما هنوز این همه به طور کامل انجام نگرفته؛ این حرکت به سوی آن سرنوشت نهایی 
گیاریم کاه بایاد گیاریم؟ نتیجاه میا به آن نتیجه هنوز نرسیده. چاه نتیجاۀ میشروع شده امّ 

دورانی باشد که در آن دوران بشرّیت به حّد نهایی تکامل علمی و اخالقای خاود برساد؛ آن 
دوران چه وقت است؟ آن دوران، دوران مهادی موعاود، محباوب و معشاوق و منتظار هماۀ 

 ست.ا موّحدان عالم حّجت بن الحسن عسکری

 . تحقق وعدۀ الهی2-2

 بازمانادۀ این که دانیممی قدرهمین. است الهی وعدۀ مصداق ،زمان امام مقدس وجود
َّ. »است زمین در خدا سرافراز َعَلم رسالت، و وحی خاندان الم  ََّّالس  ك  یض ل  اَّع  ه  یُّ

 
ََّّأ م  ل  ع  ََّّالض بو   ص  نض م  َّالض

َّ م ََّّو  ِعلض ََّّالض و   ب  صض م  ََّّالض ََّّو  ث  وض غ  ََّّالض ة ََّّو  م  حض ة ََّّال   اِسع  و  داَّالض عض یض  ََّّو  ََّّغ  و    ُ ب کض  الهای ناپاذیرتخّلف وعادۀ 1«.م 
َّ»[: دارد هم] زیارت اّول در. است الم  ََّّالس  بك  یض ل  باَّع  ََّّی  بد  عض بِهََّّو  ََُِّّالل  ب

ه ََّّیال  بِمن   کاه ایوعاده 2؛«ض 
 .است بزرگوار این ظهور پروردگار، طرف از است شدهتضمین

 و ناامیادی دچاار گااههیچ( فداه ارواحنا) صرعولّی  وجود و عصرولّی  ظهور به معتقدین
 ایان و هااتاریکی ایان و کرد خواهد طلوع خورشید این قطعا   که دانندمی و شوند،نمی یأس

 .کرد خواهد برطرف را هاسیاهی
 از یانمونه و مسطوره او. است بشریت و انسانیت بر خدا لطف مصداق و الهی وعدۀ او

 آدمبنای بر الهی فضل َمبلغ نمایشگر او. خداست بندگان ترینستهبرج و انبیا و اصفیا و اولیا
 و قاصار فهام حاد در بتوانیم ما اگر. فرمودند بیان آنان خود که است چیزهایی هااین. است

 .ایمکرده ُبرد خیلی بفهمیم، و کنیم درک را هاگفته این از رشحاتی خودمان، ناقص
َّ» دارد: وجاود ا اندازدمی آب در مادرش والدت، آغاز در را موسی حضرت که آنجا َّو 
ینآ وح  ِمََِّّّالیَّا  ِاذاَّرِضعیِهَّأَّنأَّموسیَّا  یِهََِّّخفِتََّّف  ل  لقیِهََّّع  ا  م ََِّّفیَّف  یبِکََّّرآّدوه ََِّّاّنا...ََّّالی  ََِّّال  ََّّجباِعلوه ََّّو  َِّمبن 

لین  باه موسای برگردانادن وعادۀ وعاده یک: است وعده دو[ اینجا] .(3 :قصص) «الم  س 

                                                           

، تحقیق و تصحیح محمدباقر خرسان، مشهد، مرتضی، اإلحتجاج علی أهل اللجاج. احمد بن علی طبرسی، 1
 .322 ، ص3 ، جق1342
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ََّّجاِعلوه َّ» وعده دهوع یک است؛ مادرش لینَِّمن   به که ایعمومی وعدۀ آن یعنی است؛ «الم  س 
 طارف از منجای این و بیاید؛ منجی که بودند منتظر اسرائیلبنی که بود شده داده اسرائیلبنی
 در متعال خدای. داد خواهد نجات فرعون دست از را اسرائیلبنی و آمد خواهد و است خدا

ََّّجاِعلوه َّ ا داد هم را دّوم عدۀو این موسی مادر به وحی لینَِّمن   از ماا را ایان یعنای اا الم  س 
 و را بزرگ وعدۀ آن است بنا که دهیممی قرار ُمرَسلی همان را او و فرستیم،می خودمان طرف

 و نقاد وعادۀ وعاده، یاک. داد متعال خدای را وعده دو این بدهد؛ انجام را بزرگ آرزوی آن
یکَّّدوه َّرآَِّاّنا» آن، و بود نزدیک دنبه َّ» :فرمایدمی بعدی آیات در. بود «ِال  د  بِهََِّّالبیَّف    ِمّ بیَّا  ب  ََّّك  ق  َّت 
ها ین  ََّّع  ََّّالَّو  ن  حز  ََّّت  م ََّّو  عل  ََِّّلت  ن  ََّّا  عد  ّقََّّاللهَّو   برگردانادیم، ماادر به را بّچه ما اینکه .(13 قصص:) «ح 

«َّ ق    هاَّت  ین  َّ» دارد، «ع  نَّالَّو  حز   روشان چشامش فات،گر آرام دلاش شد، خوش دلش ا دارد «ت 
َّ» که بود این برگرداندن، این دیگرِ  اثر اّما ا شد م ََّّو  عل  ََِّّلت  ن  ََّّا  عد  ّقََّّاللهَّو   ایوعده این که بداند ؛«ح 
 جامعاۀ اسات بناا کاه فرساتاد خاواهیم را کسی و فرستیممی را منجی گفتیم و ا دادیم ما که

 و بشود، مطمئن دلش ت؛اس درستی وعدۀ ا کند خارج استضعاف از مصر در را اسرائیلبنی
 هار اینکاه برای یابد،می تحّقق پروردگار سوی از کوچک وعدۀ یک یعنی. بشود خاطرجمع

 پیدا تحّقق بزرگ وعدۀ آن که کند پیدا اطمینان کوچک، وعدۀ این تحّقق از تدّبری اهل انسان
 .کرد خواهد

 هماان شاده، حاصال دیان طریاق از بشارّیت بارای تااریخ طول در هاموّفقّیت از آنچه
 هماین از یکی هم اسالمی جمهوری. اسالمی جمهوری جمله از است؛ کوچک هایوعده
 خادای به اگر کنید، صبر اگر کنید، مبارزه اگر که بود داده وعده متعال خدای است؛ هاوعده

 قادرت شاما باه نداریاد، را آن امیاد و بریادنمی را آن گمان که جایی در کنید، توّکل متعال
 از کارد، فاداکاری ایستاد، کرد، صبر کرد، مبارزه ایران مّلت: افتاد اّتفاق همین د؛دا خواهیم

 کردمی خیال کسی چه! کردنمی را آن تصّور کسهیچ که افتاد اّتفاقی و نکرد دریغ جان دادِن 
 شاّدتهبا رژیاِم  آن باا مقابلاۀ در مهام، بسایار کشاور این در حّساس، بسیار منطقۀ این در

 باه انقالبی یک و بیاید وجودبه حکومتی یک المللی،بین هایقدرت سوی زا شوندۀحمایت
 تصّوری چنین کسی چه شریعت؟ براساس فقه، براساس دین، براساس هم آن برسد، پیروزی

 غیبای ُطارق از مگر شود،می جوریاین دانستممی من بگوید کسی اگر. کسهیچ کرد؟می
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 وعادۀ آن بادانیم. افتااد اّتفااق این اّما داد،نمی نشان را این مطلقا   محاسبات، باشد؛ فهمیده
 اّتفااق کاه باود چیازی آن از اینموناه یاک این. افتاد خواهد اّتفاق هم بزرگ کار آن اصلی،
 .افتاد خواهد
 این کند؛می وفا خود وعدۀ به متعال خدای بداند انسان که است مهّمی محاسبات هااین

َّ»: است قرآن آیۀ هم نَّو  وفَّم  هِدهَّیا  ََِّّبع   خادای از باوفااتر کاس هایچ .(111 توباه:) «اللبهَِّمن 
 خواهاد عمال وعده این به و کرده وعده متعال خدای. دهدمی که ایوعده در نیست، متعال

 .کرد

 . اصل عدالت2-3

 عادالت اجتمااعی اسات. در قارآن وقتای هدف بزرگ پیامبران و هدف قیام ولی عصار
َِّبالِقسِطَّ» گوید:تادیم، متعاقبش میفرماید: ما پیامبران را فرسمی اس  َّالن  وم  ق  ( 34 )حدیاد: «ِلی 

هدف قس  است؛ قس  یعنی زندگی عادالنه. فرستادن پیامبر، مبدأ کار است؛ خدا قضاّیه را 
َّ» گونه شروع کرده است:این وم  ق  ََِّّلی  اس  گونه است که خدا امام ؛ ولی منتها هم این«ِبالِقسبِطََّّالن 

ل  َّ» تد تافرسرا می زمان مض ََّّی  ض  ًطاَّاألض رض اًلََِّّقسض دض ع  اَّو  م  ََّّك  تض ِلئ  ًماَّم  لض ًراَّظ  وض ج  بنابراین منتها هم  1«.و 
خواهد مهدی است و می قس  و عدل است. بشرّیت که با عطش تمام منتظر امام زمان

بیاید و چشم انتظار آن حضرت است، برای این است کاه او بیایاد تاا دنیاا را از  موعود
 داد پرکند.عدل و 

خیلی قابل توجاه اسات، ایان اسات کاه آن  مطلبی که در پیرامون ظهور ولّی عصر
ای که آمادن ولاّی شود، آن چیست؟ فلسفهبا آن نقطه شناخته می ای که امام زماننقطه
کند، آن چیست؟ آیاتی که در قرآن کریم اشاره به این حادثۀ تااریخی را حتمی می عصر

گذارد؟ محور اصلی اعتقاد به دنیایی که امام سائلی بیشتر انگشت میکند، بر روی چه ممی
در آن دنیا حضور دارد، مسئلۀ عدل و قس  و اقامۀ حدود الهای و قادرت دادن باه  زمان

ل  َّ» محرومان و مستضعفان و مظلومان عالم است. مض ََّّی  ض  ًطاَّاألض رض ََِّّقسض اًلََّّو  بدض این دنیای زشت « ع 
                                                           

رف اإلسالمیه، تحقیق و تصحیح عبادالله تهرانی و علی احمد ناصح، قم، دارالمعا ،الغيبةحسن طوسی،  . محمد بن1
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زشتی خود را از  های دنیا، با آمدن امام زمانان و گردن کلفتمدارشده با کارهای قدرت
گران بزرگ جهانی لبخند طلبی سلطهدست خواهد داد. این چهرۀ عبوس بشرّیت که با قدرت

مهر و عطوفت و شادکامی از یادش رفته، باز خواهد شد و انسانّیاات باه شاکفتگی خواهاد 
در زیر شاّلق فشار تبعیض، نان ندارند که بخورند، افتاد، این چند میلیارد انسانی که در دنیا 

های لباس ندارند که تنشان را بپوشانند، امنیت ندارند که از حقوق خودشان در مقابل قدرت
های فراگیار عاالم ها و ساتمعادالتیبای بزرگ جهانی دفاع کنند، حق و اجازه ندارند که باه

 حقوق خودشان خواهند رسید. دوباره به اعتراض کنند، با ظهور دولت حّق مهدی

 نیاز فطری و طبیعی. 2-4

 غلبۀ این و بیاید گستریعدالت قدرتمند دست که منتظریم یعنی. داریم فرج انتظار ما امروز
 و ظلام فضاای این و بشکند است، کرده خود مقهور تقریبا   را بشریت همۀ که را جور و ظلم
 عادالت احسااس هاانساان تا بوزاند، هاانسان زندگی بر را عدل نسیم و کند دگرگون را جور
گاه انسان کی و زنده انسان کی همیشگی نیازِ  این. کنند  خود پیلۀ در سر که انسانی است؛ آ

 نگااه با بشر عمومی زندگی به که انسانی. باشد نکرده خوش دل خود زندگی به باشد، نکرده
 دارد. انتظار حالت طبیعی طور به کند،می نگاه کالن

 حالت این. است ایآینده چنین یک منتظر و آینده این به متمایل ِجبّلی طور به آدمبنی دل
 نشاود، مال لگد فشارها زیر و انسانی فطرت نشود مسخ اگر. است چیزی چنین یک انتظار،
 پایش آیناده آن و هساتند ایآیناده چنان منتظرآن فطری و طبیعی طور به هادل. است همین

 الهای، مطلاق عادل بر مّتکی قدرت آن. آمد خواهد وجود به الهی متحکو آن. آمد خواهد
 .دید خواهد را این بشرّیت و افراشت؛ خواهد پرچم

 بشّریت به متعلق بلکه نیست؛ خاص زمان یک و ملت یک به متعّلق عظیم، حقیقت این
َّ» این. است ََُِّّاللِهََِّّمیثاق 

ه ََّّیال ّ  ُ خ 
 
ََّّأ ه ََّّو  د  ك ّ َّ. »ساتا انساان باا خادا میثااق 1،«و  بد  عض بِهََّّو  یَّالل ّ ُِ ب

َّال ّ
ه َّ ِمن   طاول هایانساان ۀهما. اسات کارده ضمانت را آن تحّقق که خداست وعده این، 2؛«ض 
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 چاون اناد؛کرده قلبی و معنوی نیاز احساس آور،شگفت و عظیمۀ پدید این به نسبت تاریخ،
 و بادی و ظلام باا تااب،جهان خورشید آن طلوع لحظه تا امروز از و امروز تا اّول از تاریخ،
 خودشان به که هاییآن چه ا اندبرده رنج ظلمی از که کسانی ۀهم. است بوده آمیخته پلیدی

 رناج و انادکرده نگااه دیگاران ستمکشاِی  به که هاییآن چه و اندبرده رنج و است شده ظلم
 .دآیمی وجود به امیدی دلشان در بشر، و تاریخ عظیم منجِی  این والدت یاد با ا اندبرده

 ۀهما بلکاه نیسات؛ هم شیعه مخصوص حقیقت، این که بینیدمی شما خاطر، همین به
 تااریخ از مقطعای در الهی، مقتدر دست یک و منجی یک که دارند عقیده مذاهب، و ادیان

 .کرد خواهد گریمعجزه جور، و ظلم از بشر نجات در و آمد خواهد
 تاودۀ چه بدهند، تشخیص توانندمی را حوادث و هستند نخبه که هاییآن چها  بشر آحاد

 ایان همه ا غافلند اند،زندگی گرفتارِ  هابعضی که مختلف کشورهای در دنیا، سطح در مردم
گاهانه، بعضی منتها دارند، را نیاز احساس گاهانه غیر بعضی آ  این هم ادیان همۀ در البّته و. آ

 و پایاان در الهای ظایمع حرکات یاک و فرج یک وعدۀ ادیان همۀ در است؛ شده داده وعده
 زمان از بشر واقعی زندگی و واقعی دنیای نیست؛ تاریخ پایان هم این البّته کها  تاریخ انتهای

 ماا اماروز کاه ایزنادگی وضاع این انتهای در لکن شود،می شروع عصرولّی  حضرت
 .اندداده را عاقبتی چنانآن وعدۀ همه[ آمده،] ا داریم

 همه در بشری جامعۀ بشری، آحاد که باشد افتاده اّتفاق ایورهد کمتر بشر تاریخ در شاید
گاهاناه کاه نخبگان چها  باشند داشته منجی یک به نیاز احساس امروز قدر به عاَلم، جای  آ

گاهِ  در ولی کنندمی نیاز احساس که مردم از بسیاری چه کنند،می احساس را نیاز این  ناخودآ
 یاک باه نیااز احسااس ،مهادی به نیاز احساس منجی، یک به نیاز احساس ا خودشان

 هدایت به عصمت، به نیاز احساس معصوم، امامت یک به نیاز احساس الهی، قدرت دست
. دارد سراغ واال حقیقت این به نیاز احساس همه این انسان تاریخ، از ایدوره کمتر در الهی؛
 هایمسالک و ونااگونگ فکارِی  1هاینحلاه و گونااگون مکاتاب بشارّیت آنکه از بعد امروز

 باا دنیا؛ در رایج دموکراسِی لیبرال تا غربی دموکراسی تا کمونیسم ازا  کرده تجربه را گوناگون
 هاایپیشارفت هماه این با بشر کند؛نمی آسایش احساس ا دارند هااین که اّدعایی همه این

                                                           

 ها.. مذاهب، فرقه1
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 بختیخوشا احسااس داده، تغییار جهاان در را زنادگی وضاع کّلایهبا کاه آورحیرت علمِی 
 دچاار اسات، گنااه و فحشاا دچاار اسات، بیماری دچار است، فقر دچار بشرّیت کند؛نمی

 دچاار بشار است؛ وسیع بسیار طبقاتی شکاف دچار است، نابرابری دچار است، عدالتیبی
 کشافّیات از کنناد،می سوءاساتفاده علام از هاقادرت اسات؛ علم از هاقدرت سوءاستفادۀ

 کنناد؛می سوءاستفاده طبیعت ازۀ شداستخراج هایتوانایی از ،کنندمی سوءاستفاده طبیعت
 احسااس دنیاا جای همه در هاانسان که است شده موجب هااین است؛ مواجه هااین با بشر

 .کنند بخشنجات دست یک به نیاز احساس کنند؛ خستگی

 . غلبۀ حق بر باطل2-5

 است؛ صالح سمت به و حق کمیتحا سمت به عالم جریان اسالمی، بینش و اسالم نظر از
 ساوق ایاصلی راهبزرگ آن به را انسان تا اندآمده اولیا و انبیا ... همۀ. ندارد هم بروبرگرد این

. کناد ُباروز توانادمای استعدادهایش تمام مانعی گونههیچ بدون شد، آن وارد وقتی که دهند
 باه هااجنگل و کویرها و هادشت و رکم و کوه این از مرّتب را گمگشته مردم این اولیا و انبیا

 صاراط آن شاروع نقطاۀ باه بشارّیت هنوز. کردند هدایت و دادند سوق اصلی راه این سمت
 هاتالش این همۀ لیکن شد؛ خواهد محّقق عصرولی زمان در آن است؛ نرسیده مستقیم

 ساتا ممکان است؛ صالح غلبۀ نهایت عالم، این نهایت که است بینش این براساس اصال  
 در کاه اسات طاوریایان قطعاا  . نادارد بروبرگرد اما بشود؛ دیرتر است ممکن بشود، زودتر

 کیا هام این. کنندمی غلبه شر قوای بر خیر قوای کرد؛ خواهد غلبه فساد بر صالح نهایت،
 نیست. تردیدی گونههیچ آن در که است اسالمی بینیجهان نقاط از نقطه

 آن گاواه عملشاان اما آورند؛نمی زبان به گرچه. خواهندمی ظلم از پر را دنیا ،قدرتمندان
. مخاالفیم قلدری و ظلم با ما. کنند تأمین را خودشان منافع اینکه برای کنند،می ظلم. است

 تاالش راه هماین در ملات ایان باازهم و ایامکرده تالش و قیام عدل و قس  استقرار برای ما
 ایساتاده عدل و قس  مقابل در که حرکتی بر است عدل و قس  برای که حرکتی. کرد خواهد
 و کنادمی حرکت قس  و عدل سمت به دنیا. نیست شکی این، در. شد خواهد پیروز است،



 50مبانى و اصول انتظار فرج   /   

 کی بشریت، سرنوشت در اینکه یعنی فرج انتظار. است همین فرج انتظار و زمان امام معنای
 .رویممی پیش فرج آن سمت به ما و هست بزرگ فرج

 اندنخواسته ا دارند آسمانی و الهی هایریشه ادیان این اغلب که ا آسمانی و الهی ادیان
 طاوالنی تااریخ و بشار خلقات در. کردناد بیاان را واقعیتی هاآن بدهند؛ مردم به واهی امید

 روز کی باطل، و حق میان ستیزۀ این که است این حقیقت آن و دارد وجود حقیقتی بشریت
 زندگی بشر، حقیقی دنیای بعد به روز آن از و گرفت خواهد یانپا باطل زیان به و حق سود به

 بارای مباارزه نیسات، مباارزه مفهاوم گریستیزه آنجا در که شد خواهد آغاز انسان، مطلوب
 است. کمشتر همۀادیان بین که است حقیقتی کی این. است خیرات در تسابِق 

 فرج بعد از شدت .2-6

ها و مباارزه باا ها و ساختیعنای عبور کردن از دشواریاساسا  حرکت انسان در این دنیا به م
ها است؛ اّما مهم این نیست که انسان سختی دارد یا ندارد، مهم این است که آیا بعد از مانع

این سختی چیست؟ تحّمل سختی را کاه انساان کارد بعادش چیسات؟ بعادش آساایش و 
های انتخاب شده، فارج و گشایش است. بعد از مبارزه پیروزی است؛ بعد از تحّمل سختی

گشایش است؛ این است و یکی از اصول اصلی تفّکر اسالمی انتظار فرج است؛ یعنی مردم 
ها وجاود همیشه موّظفند منتظر فرج باشند؛ یعنی بدانند که یک پایان خاوبی بارای ساختی

 دارد.

 . تواتر و اتفاق مسلمانان2-7

آن معتقدند. اینکه بشارّیت را از ظلام و اند و به را نقل کرده همۀ مسلمین مسئلۀ مهدی
و بقّیۀ اولیاء اللاه   جوری که بر آن حاکم است، دست با اقتداِر بازماندۀ خاندان نبّی اکرم

 در زمین، باید نجات بدهد، مورد اّتفاق است.
 نباّی  از که ناپذیریخدشه روایات طریق از را موعود مهدی حقیقت مسلمانان، همۀ

 اساالم، جهان جای هیچ در حقیقت این اما دارند؛ قبول است، رسیده دین اولیای و اکرم
 روح ایان و درخشاان چهرۀ این و برجستگی این شیعیان، و ما عزیز ملت زندگی محی  مثل



 5/   مصباح    51

 خودماان، متاواترۀ روایاات برکات باه ماا که است آن خاطر به این ندارد؛ را ُپرامید و ُپرتپش
 .شناسیممی خصوصیاتش با را موعود مهدی شخص

 شخصای ،پیاامبر خانادان از الّزماان آخر در اینکه یعنی موعود مهدی به اعتقاد
 هاا،ظلم هاا،تبعیض و ساازدمی ُپر نیکی از و دادگستری از عدل، از را دنیا که کندمی ظهور

 .بردمی بین از را طبقاتی هایفاصله و هاسوءاستفاده
 در البتاه. نیسات شایعه مخصاوص معتقدناد، آن باه هام مسالمانان همۀ که عقیده این

 دورانی چنین اینکه اصل اما دارند؛ دیگری هایحرف ِفَرق، بعضی جزئّیاتش، و خصوصیات
 داد خواهد انجام را الهی عظیم حرکت چنین پیامبر خاندان از نفرک ی و آمد خواهد پیش

ل  َّ» و مض ََّّی  ض  ًطاَّاألض رض اًلََِّّقسض دض ع  اَّو  م  ََّّك  تض ِلئ  ًماَّم  لض ًراَّظ  وض ج   را ایان همه،. است متواتر مسلمانان بین 1،«و 
 .دارند قبول

 هماۀ. نیست شیعه مخصوص یعنی است؛ مسّلمات جزو هم اسالم در مهدویت مسئلۀ
 اسات، مهادی وسایلۀ به عدل و حق اقامۀ حکومت که را جهان غایت اسالمی مذاهب

 از و اکارم پیغمبار از ،گونااگون ماذاهب در مختلاف، طرق از معتبر روایات. دارند قبول
 اسات ایان در شیعه امتیاز منتها. نیست آن در تردیدی هیچ بنابراین،. است شده نقل بزرگان

 قابال بشار بارای که ایپیچیده مسئلۀ کی نیست؛ مبهم مسئلۀ کی درآن مهدویت مسئلۀ که
 را مصاداق ایان کاه دارد واضاحی مصاداق اسات، روشان مسائلۀ کی نیست؛ نباشد، فهم

 شناسیم،یم را او خانوادۀ شناسیم،یم را او پدران دانیم،یم را او از خصوصیاتی اسیم،شنیم
 شایعه، روایاات بااز هام معرفای این در. داریم خبر را آن جزئیات شناسیم،یم را او والدت

 را معرفی همین که دارد وجود هم شیعه طریق غیر از روایاتی حّتی نیستند؛ صحنه در ییتنها
 تاا کنند دقت و کنند توجه هستند، دیگر مذاهب مال که کسانی باید و کندیم نروش ما برای
 .دربیابند را روشن حقیقت این
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 . قانع نبودن به وضع موجود3-1

 وضاع به انسان که است این است، شده گنجانده انتظار حقیقِت  در که خصوصیاتی از یکی
 این را، پیشرفت این روزروزبه بخواهد نباشد؛ قانع دارد، امروز که پیشرفتی دازۀان به موجود،

 انتظاار لاوازم هااین. کند بیشتر جامعه در خود، در را الهی و معنوی خصال و حقایق تحقق
 .است

 اسالم فرهنگ در داندمی که کسی برای ابعاد، این به توجه که است ابعادی دارای انتظار،
 کاه اسات ایان ُبعاد، یاک .اسات جالب بسیار شده، داده اهمیت انتظار به قدرچه شیعه، و

 عماِل  و خیر هرچه یعنی ،«داریم انتظار. »است موجود وضع به نشدن قانع معنای به انتظار
 ُپر عاَلم نیکِی  ظرفیت تا منتظریم، و است غیرکافی و کم آمده، وجود به و دادیم انجام خوب
 .بشود

 باه رسیدن برای تالش و انسان زندگی موجودِ  وضع نکردن قبول شدن،ن قانع یعنی انتظار
 حضارت خادا، ولای قدرتمناد دسات باا مطلوب وضع این است مسّلم که مطلوب، وضع

 عناوان باه را خود باید. کرد خواهد پیدا تحقق زمان صاحب مهدی الحسن، بن حجت
 آمااده کناد، مجاهادت شارائطی آنچناان برای است حاضر که انسانی عنوان به سرباز، یک

 .کنیم

ق فرج3-2
ّ

 . اطمینان به تحق

 و باودن امیادوار آیناده باه نسابت داشتن، آینده به اعتماد: است همین انتظار، ابعاد از یکی
 صاالح و خیار راه در کاه دهادمی تعلیم انسان به که است انتظار روح همین. نبودن مأیوس
 نباشاد، هام آیناده باه اطمیناان اگر ندارد؛ معنی مبارزه نباشد، امید و انتظار اگر. کند مبارزه
 دانیادمی شما که را کسی. اعتماد با اطمینان، با است مالزم واقعی انتظار. ندارد معنا انتظار

 نداریاد، اطمیناان و ندارید اعتماد[ آمدنش به] که را کسی آن کشید؛می انتظار آمد، خواهد
 باا ماالزم دو هر این و است، انتظار الزمۀ ماداعت. نیست حقیقی انتظار یک او[ برای] انتظار

 .است الزم دنیا مردم همۀ و هامّلت همۀ برای امید این امروز و است، امید
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هم ممکن است خیلی نزدیاک  آن آینده ا ایداند که در یک آیندهامروز هر فرد شیعه می
دالتی و عابای ایان بسااط ظلام و ا باشد، ممکن است دور باشد؛ به هرحال قطعی اسات

داند که این وضعی که مساتکبرین زورگویی که امروز در دنیا هست برچیده خواهد شد؛ می
ها اند که هر کسی حرف حّقی بزند، راه حّقی را دنبال کند، از طرف آندر دنیا به وجود آورده

ین کنند، یک روزی از بها تحمیل میگیرد وارادۀ فاسد خودشان را بر مّلتمورد فشار قرار می
های زورگاوی عاالم، خواهد رفت و گردنکشان عالم، طاغیان عاالم، یاغیاان عاالم، قادرت

ناگزیر خواهند شد در مقابل حق تسلیم بشوند یا از سر راه حرکت حق ازاله بشوند و برداشته 
داند، به آن یقاین دارد؛ ایان ای میبشوند؛ این را هر فرد مسلمانی، بالخصوص هر فرد شیعه

مند باه شود که هر انسان خیرخواه و مصلح و عالقهخش است؛ این موجب میخیلی امید ب
 ح، با امید به آینده انجام بدهد.صالح، کار خود را و تالش و مجاهدت خود را در راه صال

 . باور حتمی بر نابودی ظلم3-3

 ظلام مقابال در کاه نباشند معتقد امروز بشری هاینسل که است مهّمی بسیار مطلب این،
 قدرت مراکز هایظلم از دنیا سیاسی نخبگان با ما وقتی امروز. کرد کاری شودنمی انی،جه
ا  ددار وجود دنیا همه در استکبار سرکردگی به امروز که ا ظلم جهانِی  سیستم و المللیبین

 واقعا   است؛ درست گویید،می شما که چیزی بله؛ گویندمی هاآن بینیممی کنیم،می صحبت
 در کاار سررشاته که نخبگان از بزرگی مجموعه یعنی! کرد شودنمی کاری اما د؛کننمی ظلم
 خاود هاایملت به را ناامیدی و یأس این و اندناامیدی و یأس اسیر هاست،آن دست در دنیا

 کارد، عاوض را دنیاا اماروز شیطانی و ظالمانه نقشه بتوان کهاین از را هاآن و کنندمی سرریز
 .کنندمی مأیوس

 آن.دهناد انجام اصالح راه در حرکتی هیچ توانندنمی مأیوس هایانسان که است یبدیه
 مهدی به اعتقاد. است امید نیروی و نور کند،می حرکت و کار به وادار را هاانسان که چیزی
 ظهاور حتمای آیناده باه معتقاد که ما برای. کندمی امید نور از سرشار را هادل ،موعود

 دنیاساات، نخبگااان از بساایاری گریبااانگیر کااه یأساای ایاان هسااتیم، موعااود مهاادی
 و ظلم با شودمی کرد؛ عوض را دنیا سیاسی نقشۀ شودمی نخیر، گوییممی ما. استمعنیبی
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 حتمای بلکاه اسات، پاذیرامکان معنا این فق  نه آینده در و شد درگیر ظالمانه قدرت مراکز
 .است

 آن اسات، تغییر قابل عالم کّل  در امروز شیطانِی  و ظالمانه نقشه است معتقد ملتی وقتی
 باه همیشاه بارای را ستمگران تسّل  تقدیر، دست کندمی احساس و یابدمی شجاعت ملت
 .است ننوشته مسّلم طور

. کنناد بلناد ا محدود نقطه یک در ولو ا را عدالت پرچم و کنند تالش توانندمی هاانسان
 کنناد،می زندگی ستم و ظلم فشارِ  زیر عالم کنار و گوشه در امروز که هاییملت ببینید شما
 افتدمی دنیا در اّتفاقی چه کرد، مبارزه ظلم با شودمی که بپرورانند خود دل در را امید این اگر

 دچاار طاغوتی رژیم اقتدار پنجه در هم ایران ملت روز یک! شوندمی بیدار هاملت چطور و
 باه و کارد پااک هاادل از را یأس این اسالمی، عالیمت با ما بزرگوار امام ولی بود؛ یأس همین
 باه تان کردناد، نهضت خاستند، پا به مردم این که شد این نتیجه. داد شجاعت و امید مردم

 باا عااَلم، از نقطاه این در توانستند و نکردند دریغ خود جان از کردند، مبارزه دادند، سختی
 .کنند سرنگون و کنریشه را نآ و مبارزه شیطانی و ظالمانه نظام و ظلم عوامل

 سطح در ها،آن به وابسته روشنفکراِن  و دنیا استکباری مراکز تبلیغاتِی  هایدستگاه امروز
 باا. نیسات ممکن کنونی ظالمانه نظم مقابل در حرکتی هیچ که کنندمی تبلیغ طوراین عالم
 هماین باه کاه کنند قاعدمت را هاملت خواهندمی و کنندمی مبارزه آرمانگرایی و انقالب فکر

 فکار. ندهناد نشاان العملایعکس هیچ آن مقابل در و بسازند دنیا ظالمانه کنونِی  وضعیت
 و روشنفکران و جوانان. است ظالمانه و غل  تبلیغات این مقابل نقطه ،مهدی به اعتقاد
 ددهنمی پرورش خود دل در را راسخ اعتقاد این مهدی ظهور به اعتقاد با ما ملت عموم

 آن مقابال در و مبارزه آن با شودمی نیست؛ ابدی و است زوال قابل جهانی، ظالمانه نظم که
 .کرد ایستادگی

 . امید و حرکت3-4

 و مردگایدل از و کنادمای وادار نشاط و حرکت و انگیزه به را هاجوان که است امید نور این
 انتظاار نتیجۀ این،. کندمی زنده جامعه در را پویایی روح و کندمی جلوگیری هاآن افسردگی
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 مراحال هماۀ در فارج منتظار بایاد هام بود، نهایی فرج منتظر باید هم بنابراین،. است فرج
 داشاته فارج انتظار بشود، حاکم شما دل بر یأس ندهید اجازه. بود اجتماعی و فردی زندگی
 انتظاار ظارتاان،انت شاما اینکاه بار مشاروط شد؛ خواهد محّقق فرج، این که بدانید و باشید
 .باشد حرکت باشد، انگیزه باشد، تالش باشد، عمل باشد، واقعی

 آن جملاه ایان معنای. است فرج انتظار اعمال، ترینفضیلت با که است گرفته یاد شیعه
 و بشاود ماأیوس نادارد حق شیعه اا باشد شرای  ترینسخت ولو اا شرایطی هر در که است
 این َنْفس و افق بازشدن منتظر گشایش، منتظر فرج، منتظر است، منتظر[ چون] بشود؛ ناامید
 امید و نشاط و نیرو و دهد؛می نشاط او به و کندمی قدرتمند را او و دهدمی نیرو او به انتظار

 یاک ایان. کنادمی حرکت اصالح طرف به رود؛می پیش سامان طرف به زندگی بود، جا هر
 بسیار این و گیردمی سرچشمه تشّیع اعتقادات تنم از که شیعه دست در است ایعمده ابزار
 .است باارزشی چیز

 فهام اصلی هایکلیدواژه آن از است، مهدویت مسئلۀ الینفک جزء که هم انتظار مسئلۀ
 اساالم واالی اهاداف سامت باه اساالمی امت اجتماعی و عمومی و اساسی حرکت و دین

 نباود، قائال خاود بارای ایینادهآ و ارزش و نداشات تحّرکای خودش برای ملتی است؛ اگر
 و بگیرند تصمیم او جای به کنند، توصیه او به بکشند، نقشه برایش و بیایند توانندمی دشمنان

 تحاّرک عادم از ناشای ایان. دهند انجام توانندمی را کارها این مانعی هیچ بدون! کنند عمل
 انتظاار! کنناد ناامیاد را مردم کنندمی سعی لذا. است امید عدم از ناشی تحّرک، عدم. است

 خود خودی به کار اینکه برای نشستن و کردن رها انتظار نیست؛ سکون انتظار است؛ حرکت
 .نیست بگیرد، صورت

 بدانیاد درآیاد صدا به و بَدمد مردم کردن ناامید برای که ایحنجره هر و نَفسی هر امروز
 در را ایکلماه که قلمی ره! نداند خودش چه بداند، خودش چه است؛ دشمن اختیار در که

 این صاحب چه. است دشمن به متعّلق بیاورد، کاغذ روی مردم کردن مأیوس و ناامید جهت
 .کندمی استفاده او از دشمن نداند، چه بداند، قلم

 زناده هاادل در را امید ،موعود مهدی مقّدس وجود به و مهدوّیت به اعتقاد وقت آن
 دانادمی چون چرا؟. شودنمی ناامید است، اصل این به دمعتق که انسانی وقتهیچ. کندمی
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 آن باه را خاودش کاه کنادمی ساعی. نادارد برگارد برو دارد؛ وجود حتمی روشِن  پایان یک
 .برساند

 دادناد، انجاام متمادیاه قرون این طول در انبیاء، تعالیم سایۀ در بشریت که حرکتی همۀ
 سامت باه مهادی حضارت وراند در کاه است عریضی آسفالتۀ جادۀ سمت به حرکت
 یاک اینکاه مثال. کارد خواهاد حرکات جااده آن در بشار که است شده کشیده واال اهداف

 بااا هاخارسااتان و زارهاااباتالق و دشااوار هااایراه و کماار و کااوه در هاانسااان از جماااعتی
 اصالی جاادۀ آن باه را خودشاان تاا کننادمی دارند حرکت طور همین کسانی هایییراهنما
 در حرکت است؛ روشن مستقیم صراط است؛ باز راه رسیدند، اصلی جادۀ به وقتی. دبرسانن

 نیست اینجور رسیدند، اصلی جاده به وقتی. کنندمی حرکت راه آن در راحت است؛ آسان آن
 چاون شود؛می شروع الهی واالی اهداف سمت به حرکت تازه نه، بشود؛ متوقف حرکت که

 ها،راهاهکج از بشار متمادی، قرون این طول در. است نشدنیتمام ظرفیت یک بشر ظرفیت
 مجاروح پای و رنجور بدن با گوناگون، موانع با برخورد با سخت، دشوار، هایراه ها،بیراهه

. برساند اصلی جادۀ این به را خودش تا است کرده حرکت هاراه این بین در آلود،زخم و شده
 اصاال   کاه اسات ظهاور زماان دنیاای همان است؛ ظهور زمان جادۀ همان اصلی جادۀ این

 .شودمی شروع آنجا از معنا یک به بشریت حرکت
 پیغمبار قول از ا بابویه بن علّی ا  بابویهابن به عصرولّی  حضرت شریف توقیع در

َّ»: فرمود که شده نقل ل  فض  عماِلََّّا  ّمتیَّا  ََّّا  ج؛َّاِنِتظار   کاه اسات ایان من اّمت اعمال برتریِن  1الف   
َّ»[: آمده] جعفربنموسی از روایتی یک در. امید[ یعنی] ؛«باشند رجف منتظر ل  فض  َّالِعبباد  ََِّّا 
َّ عد  ِةََّّب  عِ ف  ََّّالم  جَِّانِتظار   بعاد[ اعماال برترین] الهی، حقایق معرفِت  و توحید یعنی معرفت 2؛الف   

وا»[: شده نقل] امیرالمؤمنین از «.است فرج انتظار آن، از ِظ   ََِّّانت  ج  ب   ََّّالف  سبواَّالَّو 
 
یأ وِحََِّّمبنَّت  َّر 

 در پاس «.نشاوید ماأیوس الهی گشایش و رحمت و َروح از باشید، داشته فرج انتظار 3الله؛
                                                           

، علمیه اسالمیه ،تهران احمد فهری زنجانی، ۀ، ترجمالخصال، قمی )شیخ صدوق( بابویهابن . محمد بن علی1
 .214، ص 44 ، جق1342، ی، بیروت، دار إحیاء التراث العربنواربحاراأل؛ محمدباقر مجلسی، 32 ص

ق، 1343، مدرسین ۀ، جامعاکبر غفاری، قم، تحقیق و تصحیح علیتحف العقولشعبه حرانی، ابن . حسن بن علی2
 .342ص 

 .143 ، صهمان. 3
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 فارج انتظاار ماورد در حاال البّته که دارد وجود اقدام هست، تحّرک هست، امید فرج انتظار
 ایان ؛عصرولّی  حضرت فرج انتظار یعنی فرج، انتظار که است مسّلم و است شده گفته
َّ»: فرمایادمای پیغمبر اینکه. است فرج انتظار از مصداق یک بل  فض  عمباِلََّّا  تبیَّا  م  ََّّا  َِّانِتظبار 
ج  مشاکالت آیاد؛می پایش انساان زنادگی بارای کاه اسات مشاکالتی همۀ به ناظر 1،«الف   

 بشاود؛ ماأیوس نبایستی مشکالت این با مواجهۀ در انسان آید،می پیش زندگی در گوناگونی
 فارج ناوع یک فرج، انتظار خود. آمد خواهد فرج که بداند باید باشد؛ داشته رجف انتظار باید

َّ»: جعفر بن موسی حضرت از است روایتی این که است سبت  بم ََّّل  عل  ََّّت  ن  ََّّا  ِجََِّّانِتظبار  ب   ََّّالف  َِّمبن 
ج  آن از را او کاه انساان بارای اسات گشایشی یک گشایش، انتظار و فرج انتظار خود 2؛«الف   

. دهدمی نجات کند،می وادار غریبی و عجیب کارهای به که درماندگی حال از یأس، حالت
 ،محّمادی اّمت که است این معنایش فرمودند، جور این ائّمه و پیغمبر اینکه خب،

 حاال هماه در همیشه و شوندنمی امیدینا و یأس دچار زندگی حوادث از ایحادثه هیچ در
 .دارند فرج انتظار

 ودسازی خ. آماده3-5

 هست؛ ایآینده چنین یک که دارد یقین انسان وقتی. گذاردمی انسان دوش بر تکلیف انتظار،
َّ: »هست قرآن آیات در که همچنانی دض ق  ل  اَّو  ن  بض ت  ورََِّّیفََِّّك  ب  ََّّالز  ِدََِّّمنض عض ِ ََّّب  كض  ُ ََّّال ن 

 
ََّّأ ض  اَّاألض رض ه  ِ ث  بادََِّّی  َِّعب  َّی 

َّ ون  اِلح  ََّّالص  اَّیفََِِّّإن   ُ ًغاَّه  ال  ب  ََّّل  م  وض
ََِّّلق  اِبِدین   عبودیات اهال کاه مردماانی ا( 143-144 انبیاء:) «ع 

 اشالزمه انتظار. باشند مترصد و منتظر باید کنند، آماده را خود باید ا فهمندمی هستند، خدا
. باشاید منتظر همیشه و شد خواهد واقع بزرگ حادثۀ یک که بدانیم. هست خود سازیآماده
 هایچ بیفتاد، اتفااق این که است مانده هامدت یا اهسال حاال که گفت شودنمی وقت هیچ
. افتااد خواهد اتفاق نزدیکی همین در و است نزدیک حادثه این که گفت شودنمی هم وقت

 آن به را خود انسان که کندمی ایجاب انتظار. بود منتظر باید همیشه بود، مترصد باید همیشه
 و ُخلاق آن انتظار، مورد دوران در که دکن نزدیک ُخلقی و هیئت آن به صورتی، آن به شکلی،

                                                           

 .32 ، همان، صالخصال، قمی )شیخ صدوق( بابویهابن . محمد بن علی1
 .342 ، صهمانطوسی،  حسن. محمد بن 2
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 منتَظار دوران آن در بناسات وقتای. است انتظار الزمۀ این. است متوقع هیئت آن و شکل آن
 دورانای چنین یکا  باشد خدا عبودیت باشد، اخالص باشد، توحید باشد، حق باشد، عدل
 را خودماان کنایم، نزدیک امور این به را خودمان باید هستیم، منتظر که ما ا باشد است قرار

 باه را حاالتی چناین یک انتظار. کنیم حق پذیرش آمادۀ کنیم، عدل آمادۀ کنیم، آشنا عدل با
 .آوردیم وجود

 عملایبی اسات، عمل یک انتظار، شودمی معلوم اند؛دانسته اعمال افضل را فرج انتظار
 منتظر و بگذاریم دست یرو دست اینکه یعنی انتظار که کرد خیال کرد، اشتباه نباید. نیست
 در خودماان، وجاود در بایاد را آماادگی این. است آمادگی انتظار .بشود کاری یک تا بمانیم
 باه ماا، عزیاز ماردم به است داده نعمت متعال خدای و. کنیم حفظ خودمان پیرامون محی 

 معناای ایان. دکنن آماده را انتظار فضای و بردارند را بزرگ قدم این اندتوانسته که ایران، ملت
 بارای جهات همه از را خود بودن، آماده بودن، بسته کمر یعنی فرج انتظار. است فرج انتظار

 .کردن آماده کرد، خواهد قیام هدف آن برای زمان امام که هدفی آن
 نیست؛ شّکی هیچ آن در و واالست آرمان یک ارواحنافداه مهدی حضرت به اعتقاد

 یاا دل، در آرزو یاک عناوان باه یعنای اا کارد ختم آن آرمانی نبهج به فق  را همسئل نباید اما
. بیایاد عمال آن دنبال به باید که است آرمانی این نه، ا جشن صورت به یا زبان، در حّداکثر
 ایان معناای باه انتظار نیست؛ ریختن اشک و نشستن فق  اند،گفته سخن آن از که انتظاری

 کار ،زمان امام سربازِی . کنیم آماده زمان امام سربازِی  برای را خود باید ما که است
 المللایبین فسااد و قادرت مراکز تمام با خواهدمی که بزرگی منجی سربازِی . نیست آسانی
گاهی و خودسازی به احتیاج کند، مبارزه  ایوسایله را اعتقاد این ایعّده. دارد بینیروشن و آ

 اماام چاون کاه کنیم فکر نباید ما. است ل غ این دهند؛می قرار دیگران یا خود تخدیر برای
 ناه، ناداریم؛ ایوظیفاه اماروز کارد، خواهد داد و عدل از ُپر را دنیا و آمد خواهد زمان

 آمااده بزرگاوار آن ظهاور بارای تاا کنایم حرکت جهت آن در داریم وظیفه امروز ما بعکس،
 این. داشتند همراه همیشه را خود سالح بودند، منتظر که کسانی گذشته در اید،شنیده. شویم

 خود باید عملی و فکری و علمی لحاظ از انسان که معناست بدین و است نمادین عمل یک
 .باشد کار به آماده مبارزه، و فّعالیت هایمیدان در و بسازد را
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 انقالب از قبل انحرافی هایجریان. نیست گیریگوشه معنای به زمان امام به اعتقاد
 را اوضااع و آیدمی زمان امام که کنندمی تبلیغ کنار و گوشه در هم االن کردند،می تبلیغ

 آن مثال ایان! بکنایم حرکتی ما دارد لزومی چه! کنیم کار چه دیگر امروز ما کند؛می درست
 عالمتااب خورشاید بناسات فاردا چون نکند؛ روشن چراغ انسان تاریک، شب در که است
 شاما و مان کناونی وضع به ربطی فردا، خورشیِد . کند روشن را دنیا همه و شود روز و بیاید
 وجاود زورگاویی و تبعایض و بیعادالتی و ظلم دنیا نقطه هر در بینیممی ما اگر امروز. ندارد
 سرباز ما اگر. آیدمی هاآن با مبارزه برای زمان امام که است چیزهایی همان هااین دارد،
 .کنیم آماده هااین با مبارزه برای را خود باید زمانیم، امام

 عملای و اخالقی و معنوی لحاظ از که است این زمان امام منتظران وظیفه بزرگترین
 باا درافکنادن پنجاه بارای همچناین و ماؤمنین باا عااطفی و اعتقاادی و دینای پیوندهای و

 صفوف در نشناخته پا از سر مقّدس، دفاع دوران در که کسانی. کنند آماده را خود زورگویان،
 ماورد اساالمی کشاور وقتی که کسی. بودند حقیقی منتظران کردند،می شرکت مقّدس عدفا

 اسات، اساالم برافراشته پرچم و اسالمی میهن و هاارزش از دفاع آماده است، دشمن تهدید
 قدم خطر هایمیدان در حضرت آن سر پشت بیاید، زمان امام اگر که کند اّدعا تواندمی

 را خاود دنیاا شایرین و چارب و انحاراف خطار، مقابال در که کسانی اما. گذاشت خواهد
 نیساتند حاضار خاود شخصی مطامع برای که کسانی شود؛می سست زانوانشان و بازندمی

 اماام منتظر توانندمی چطور هااین دهند؛ انجام اندازد،می خطر به را هاآن مطامع که حرکتی
 هایزمینه خود در باید است، بزرگ ُمصلِح  آن انتظار در که کسی آیند؟ حساب به زمان

 .بایستد صالح تحّقق برای بتواند که کند کاری و سازد آماده را صالح
 روح بایاد ماا ملات حقیقتا  . کنیم باز خود زندگی در خصوصیهب باب باید انتظار، برای

 تاالش باا که داریم را امید این یعنی ،«منتظریم ما. »کند زنده خود در معنا تمام به را انتظار
 ظلماات از شایاطین، و خادا دشامنان وسایلۀ باه کاه دنیاایی ایان پیگیاری، و مجاهدت و

 ُپرشاده زورگویاان و قلادران و ساتمگران حاکمیات نکبات و کشیضعیف و طغیان و جور
 آن، در کاه شاد خواهد تبدیل جهانی به روز یک ما، وقفۀبی فعالیت و تالش سایۀ در است،

 باه متجااوز و قلادر و ظاالم و زورگو و ستمگر و است محترم یانسان هایارزش و انسانیت
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 پیادا خاود، هاوس و هاوی و خواساته انجاام و اقدام برای جایی و فرصت ها،انسان حقوق
 .کرد نخواهد

 نیسات؛ هم دوختن در به چشم و گذاشتن دست روی دست و نشستن معنای به انتظار،
 انساان که است این معنای به است؛ کردن ماقدا معنای به است، شدن آماده معنای به انتظار

 عاقبات آن باه رسیدن برای که یافت دست آن به شودمی که دارد وجود عاقبتی کند احساس
 باید داریم، را بقّیةالله حضرت ظهور انتظار داریم، فرج انتظار که ما. کند تالش بایستی

 کنایم، خودساازی هام مهدوی؛ جامعۀ ایجاد راه در کنیم تالش باید کنیم؛ تالش راه این در
 هار به را خود پیرامونی محی  بتوانیم و کنیم دگرسازی امکانمان، قدر به توانمان، قدر به هم

 مهادوی، جامعاۀ کاه کنیم نزدیک مهدوی جامعۀ به است، ما قدرت و وسع در که ایاندازه
 تاخاّو  و بارادری جامعاۀ است، معرفت جامعۀ است، معنوّیت جامعۀ است، قس  جامعۀ
 .است عّزت جامعۀ است، علم جامعۀ است،

 . قدرت سیاسی3-6

: اسات ایان بدهاد، ماا به باید شعبان نیمه هایجشن و مهدوّیت به اعتقاد که دیگری درس
 جهاان ساطح باه مربوط که مهدی حضرت عدالت ا هستیم آن انتظار در ما که عدالتی

 ستمگران آیدنمی هاملت عودِ مو مهدی یعنی آید؛نمی دست به نصیحت و موعظه با ا است
 نصایحت، زبان با. نکنند استثمار و گریسلطه و طلبیزیاده و ظلم که کند نصیحت را عالم

 طاور آن ا جهانی سطح در چه عدالت، استقرار. شودنمی مستقر عالم نقطه هیچ در عدالت
 کاه دارد ایان هبا احتیااج دنیا، هایبخش همه در چه و ا داد خواهد انجام انبیا وارث آن که

 زباان باا و باشند داشته دست در را قدرت طلب،عدالت و صالح هایانسان و عادل مردمان
 باا شاودنمی هستند، ظالمانه قدرت سرمست که کسانی با. بزنند حرف زورگویان با قدرت

 الهای پیغمبران دعوت آغاز. کرد صحبت اقتدار زبان با باید هاآن با زد؛ حرف نصیحت زبان
 کنناد، تجهیاز و آورند گرد را خود طرفداران توانستند کهآن از بعد اما است؛ نصیحت بانز با

 .زدندمی حرف قدرت زبان با بشریت، دشمنان و توحید دشمنان با گاهآن
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 خادای گویدمی و کندمی صحبت قس  به راجع که قرآن ۀکریم ۀآی همین در ببینید شما
َِّلی َّ» فرستاد، را پیغمبران ۀهم متعال وم  ََّّق  اس  بِطََّّالن ّ ِقسض  و قسا  اینکاه بارای ؛(34 حدیاد:) «ِبالض

َّ: »فرمایدمی بالفاصله کنند، مستقر جامعه در را عدالت اَّو  ن  لض ز  نض
 
ََّّأ ِدید  ح  ََِّّفیِهََّّالض س 

ض
أ ََّّب  ِدید  ََّّش  ََّّو  اِفع  ن  َّم 

اِسَّ  باا گویناد،می ساخن دعاوت زباان باا اینکه بر عالوه پیغمبران یعنی ؛(34 حدید:) «ِللن ّ
 فاساد، طلبانقادرت و زورگویاان باا اسات، سالح به مجّهز که قدرتی سرپنجگان و بازوان

 داد، تشاکیل را اساالمی نظام و آمد مدینه به وقتی اکرم پیغمبر. کنندمی مبارزه و معارضه
. کاردنمی اکتفاا ایان به اما رسانید؛می هم دشمنان گوش به خواند،می مردم بر را قرآن آیات

 حقاوق باه متجااوزان و طلبانزیاده و زورگویان مقابل در هستند، عدالت طرفدار که کسانی
 باه اساالمی نظاام کاه روزی از بینیدمی شما لذا. کنند مجّهز قدرت به را خود باید هاانسان
 بزرگ دولت و کشور یک امکانات و بزرگ ملت یک قدرِت  به مجّهز اسالم یعنیا  آمد وجود

 در هام اساالم طرفداران و مندانعالقه و گرفتند جّدی را اسالم حرکت اسالم دشمنان ا شد
 و مقاّدس جهااد و مبارزه میدان در پیغمبران از بسیاری. شدند امیدوار عالم اکناف و اطراف

َّ: »گذاشتندمی قدم قتال نض ِیّ
 
أ ك  ََّّو  بََِِّّمنض َّن  ََّّی ّ ل  ات  ه ََّّق  ع  ََّّم  ون  ی ّ ِبّ ََِّّر ِثی    کاه کساانی (.133 عماران:آل« )ك 

 نصیحت زبان فق  دین و اسالم مردان و بنشیند ایگوشه در و برود باید اسالم کنندمی خیال
 آن جهانی قدرت مراکز که گویندمی را چیزی همان ندانسته یا دانسته هااین گیرند، کار به را
 از ایدرگوشاه اسالمی رهبران کهاین از استکباری قدرت مراکز. کنندمی آرزو و خواهندمی را

 در مسایحی رهبران که همچنانا  بزنند حرفی کلمه یک و بدهند پیامی گاهی و بنشینند دنیا
 ندارناد؛ ترسای هایچا  گویندمی ایجمله و کنندمی نصیحتی دهند،می پیامی ایقضیه هر
 تشاکیل و شاوند بیادار مسالمان هاایملت کهاین از. نیست هاآن برای خطری این دانندمی

 یاک و دولات یاک و نظاام یک قالب در مردم آحاد مِی اسال ایمان کهاین از دهند؛ حکومت
 و ایاران مسالمان ملات و اسالمی نظام. ترسندمی و دارند واهمه کند، پیدا تجّسم حکومت

 و جواناان مجاهدت برکت به و برداشت راه این در را قدم بزرگترین اسالمی جمهوری دولت
 هرچاه. شاد ظاهر قدرت یک عنوان به دنیا در اسالم ملت، این فداکار و مؤمن زنان و مردان

 تهدیاد بیشاتر دنیاا شیطانِی  و ظالمانه نظم کند، پایدارتر و مستقرتر را خود بتواند قدرت این
 .شودمی



 5/   مصباح    61

 هایگوشاه باه را دیان یعنی زنند؛می حرف سیاست و دین جدایی از توّجه،بی هابعضی
 کااری تواندنمی نصیحت نجاای در! کند اکتفا نصیحت به فق  دیندار، انسان و برانند خلوت

 و نمایاد مقاومات فسااد و ظلم برابر در و کند تهدید و مهار را هاقدرت تواندمی آنچه. بکند
 است ایسیاسی قدرت است؛ اسالمی و الهی قدرت سازد، متزلزل را آن یا َبرکند را آن ریشه

 کاه ایتواناایی بر یهتک و قدرت و اقتدار با زمان امام. باشد اسالمی احکام اختیار در که
 گریباان است، کرده قدرت آن به مجّهز را او دوستانش، و پیروان ایمان و او خودِ  واالی ایمان

 .کندمی ویران را ستم هایکاخ و گیردمی را عالم ستمگران



 

 
 
 
 
 

 چهارم:گفتار 
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زی دست قدرتمند الهی این دنیای فرورفتاه و اعتقاد به اینکه یک رو عقیدۀ به امام زمان
در منجالب ظلم و فساد را به اوج اعتالء انسانی خواهد رساند و بشر را از ظلم و استضعاف 
نجات خواهد داد و بساط استکبار و ظلم را در دنیا برخواهد چیاد و حاکمّیات بار بشار باه 

ای نسان معتقد دارای آثار ارزندهمالک زور و زر نخواهد بود، اعتقاد به این مسئله در زندگی ا
 است.

 . فهم معارف دین4-1

 و دیان فهام اصلی هایکلیدواژه آن از است، مهدویت مسئلۀ الینفک جزء که انتظار مسئلۀ
 است. اسالم واالی اهداف سمت به اسالمی امت اجتماعی و عمومی و اساسی حرکت

 است؛ دینی عالیۀ معارف حلقۀ و چرخه در مسئلۀ اصلی چند شمار در مهدویت مسئلۀ
، نبوت مسئلۀ مثل  آن چاون چارا؟. دانسات بایاد حد این در را مهدویت مسئلۀ اهمیت مثال 

 بارای هاابعثت هماۀ انبیاء، همۀ که است چیزی همان هست، آن مبشر مهدویت که چیزی
 باا و عادالت اسااس بار پرداختۀ و ساخته و توحیدی جهان یک ایجاد آن و آمدند آن خاطر
 یک داده؛ قرار و آورده وجود به انسان در متعال خدای که است ییهاظرفیت همۀ از دۀاستفا
 اسات، توحیادی جامعاۀ دوران. مهدی حضرت ظهور دوران دیگر، است دورانی چنین
 زنادگی سراسار بار دیان و معنویات حقیقی حاکمیت دوران است، توحید حاکمیت دوران
 .است کلمه این جامع و کامل یمعنا به عدل استقرار دوران و هاستانسان

 . امید و نیروبخشی4-2

 ایان. باود منتظار بخشد. بایادنفس انتظار و امید، به انسان جرئت اقدام و حرکت و نیرو می
 و انتظاار روحّیاۀ حقیقتاا   است؛ امیدبخشی بسیار نگاه بشری، کاروان راهِ  پایاِن  به ادیان نگاه

 تارینبزرگ از یکی بودن، روز آن منتظر و بودن ورظه منتظر و عصرولّی  با ارتباط روحّیۀ
 است؛ فرج انتظار، این خود هستیم؛ فرج منتظر. است اسالمی جامعۀ برای فرج هایدریچه

 بیهودگی، احساس از است؛ نیروبخش است، امیدبخش است، فرج دریچۀ انتظار، این خود
 امیاد کناد؛می جلوگیری آینده به نسبت گمی و گیج از نومیدی، از شدن، ضایع احساس از

 است. این زمان امام مسئلۀ. دهدمی خ  دهد،می
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باشد، یاا الاقال « آری» جور بماند؟ اگر جواب به این سؤالآیا دنیا بناست همیشه همین
های محروم و مظلوم، دیگر به چه تردید در جواب به این سؤال وجود داشته باشد، پس مّلت

مبارزه کنند؟ به چه امیدی زندگی کنند و نفس بکشند؟ وقتی امیدی قیام کنند؟ به چه امیدی 
تر بشوند، چه امیدی ها ضعیفتر بشوند و مّلتکه روزبه روز قدرتمندان عالم بنا است قوی

محروم یا بقّیۀ نقاط عالم است؟ اگر ما مسئلۀ  های جنوب آفریقا یا سرتاسر آن قاّرۀبرای مّلت
ا از زندگی بشر حذف کنیم، دنیا در یک ظلمات یأس فرو پایان خوش فرجام عادالنۀ تاریخ ر

کند. ما به یک آیندۀ روشاِن مشّخصای کند و مبارزه میخواهد رفت. بشر با امید حرکت می
برای این دنیا اعتقاد داریم و این اعتقاد، یک فرض و یک خیال نیست، قطعی اسات، یقینای 

های آن آیندۀ بزرگ را و اثرات نمونهاست و آن چنان چیزی در پیش است و ممکن است و ما 
کنیم. پاس معجزآسای حرکِت الهی ولّی معصوِم خدا را در زندگی خودمان هم مشاهده مای

مسئلۀ جامعۀ آیندۀ بشرّیت، یا جامعۀ ایدئال اسالمی در مسئلۀ انتظار و مهدوّیت و موضاوع 
 دارد.ده نگه میها را زن، یک عنصر اصلی است که امید انساناعتقاد به امام زمان

 ناور از روشان دنیایی انتظار در هم آن ؛است انسان حاالت ترینُپربرکت از یکی انتظار،
ل  َّ» .داد و عدل مض ََّّی  ض  ًطاَّاألض رض ََِّّقسض اًلََّّو  دض  هماۀ و بشاری سارزمین او، دست به متعال خدای 1«.ع 
 نبایاد. داشت باید را روزی چنین انتظار. کرد خواهد ُپر دادگستری و عدالت از را زمین روی

 خااموش دل در را امیاد شعلۀ عالم، طواغیت عدوان و ظلم و هاشیطان تصرف که داد اجازه
 .کند

ای است که خدای داند که این مقاومت ایجاد یک گام بلند به سمت آیندهآن ملتی که می
یاک وعادۀ ]بلکه[  آید، آن هم نه یک وعدۀ مبهممتعال وعده کرده که برای بشرّیت پیش می

روشن؛ رهبرآن ماجرا هم مشّخص است کیست و او حی و حاضر و زنده اسات واو مّتصال 
به مأل اعلی است و دل او مّتصل به غیب است. این مّلتی که باه یاک چناین چیازی اعتقااد 

رود، ایان کناد، چطاور هّماتش بااال مایدارد، ببینید برای چه اهدافی این مّلت دورخیز می
ای است؛ این شوخی نیست! این عقیده عقیدۀ بسایار مهّمای اسات یدهعقیده، یک چنین عق
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ها بتوانند با کما اینکه خدای متعال هم که این واقعّیت را ایجاد کرده، که با همین تدبیر انسان
ها را طی کنند تا اینکه ان شااء اللاه آن گرمی محکم، راههّمت واردۀ خودشان و با این پشت

 شروع بشود.بزرگوار بیایند و دنیا 
 یعنای انتظاار کاه کارد خیال کرد، اشتباه نباید. نیست عملیبی ،است عمل کی انتظار،

 ،اسات عمل کی انتظار. بشود کاری کی تا بمانیم منتظر و بگذاریم دست روی دست اینکه
 پویایی و کتحر و نشاط کی است، درون و دل در انگیزه تقویت کی است، سازیآماده کی

َّ: »که است قرآنی کریمۀ آیات این تفسیر واقع در این،. هازمینه ۀهم در است ََّّو  یبد   ِ ََّّن  نض
 
ََّّأ بن  م  َّن 

ی ل  ََّّع  ین  ُِ
واَّال  ِعف  ضض ت  ِضََّّیفََِّّاسض ََّّاألض رض مضََّّو  ه  ل  ع  جض ةًََّّن  ِئم 

 
ََّّأ م ََّّو  ه  ل  ع  جض ََّّن  واِرِثین  َّ» یاا .(4 قصص:) «الض ََِّّإن  ض  َّاألض رض

ِهَّ هاَِّلل  وِرث  ََّّی  نض ََّّم  شاء  ََّّی  ََّّهَِِّعبادََِِّّمنض ة ََّّو  عاِقب  ََّّالض ِقین  ت  م   و هااملات وقاتهایچ یعنی .(134 )اعراف: «ِللض
 .شوند مأیوس گشایش از نباید هاامت

 بارآورده امیاد آن کاه اماروز. کرد قیام که کرد پیدا امید کرد، قیام ایران ملت که روزی آن
 باا و اسات امیدوار آینده به هم امروز و است گرفته را بزرگ نتیجۀ آن قیام، آن از است، شده
 نشااط و حرکات و انگیزه به را هاجوان که است امید نور این. کندمی حرکت نشاط با و امید
 جامعاه در را پویاایی روح و کندمی جلوگیری هاآن افسردگی و مردگیدل از و کندمی وادار
 .است فرج انتظار نتیجۀ این،. کندمی زنده

شود و انس پیدا کند و حضور آن بزرگوار برای ما، ما ها با مقولۀ مهدوّیت آشنا هرچه دل
تر شود و بیشتر حس کنیم و رابطه بیشتر داشاته مردمی که در دوران غیبت هستیم، محسوس

 باشیم، این برای دنیای ما و برای پیشرفت ما به سمت آن اهداف بهتر خواهد بود.

 پوچی از . آرامش روانی و رهایی4-3

 ایان فارج، انتظاار از ناشای رواناِی  آراماش این اینکه و دارد وجود اینجا هم دیگر نکتۀ یک
 باه داد؛ افازایش شاودمای ندارد، تالطم او دل و او نْفس که دارد انسان که را نْفسی اطمینان

ال» که پروردگار با مناجاتۀ وسیل به استغاثه،ۀ وسیل به دعا،ۀ وسیل كِ ََّّا  ُِ ََّّاللِهََِّّب ِئنُّ طم  لو َّت   «الق 
 خدای با تکّلم و گوناگون هایمناجات فراوان، است شده وارد که دعاهایی این .(34 رعد:)
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 آحاد تریننزدیک که هدیۀ ائّم  با کردن نیاز و راز یا است؛ مهم خیلی واسطه بدون متعال
 .دهدمی آرامش و اطمینان امکان انسان به هستند، متعال پروردگار به وجود عاَلم

هاا در ساطح های ناحق، این زورگویی به ملتاین سلطهاین ظلم عظیم مسل  بر عالم، 
 هاایترین و عزیزترین ارزشناحق، این پایمال کردن شریفهای بهجهان، این ریختن خون

ها و تزویرهایی که سردمداران استکبار جهاانی هار روز تحویال بشاریت انسانی، این دروغ
ی را که چشمۀ امیدی در دل نداشاته دهند، این همه بدی، این همه استثمار و ظلم، انسانمی

بینیاد نسال جاوان در کشاورهای کند؛ لذاست که شما مایطور طبیعی مأیوس میباشد، به
ها خو نگرفته است و خود را شوند. نسل جوانی که به سنتمی کشانده غربی، به سوی پوچی

بیناد، ناامیاد میکه این نابسامانی محی  زندگی بشریت را ها نکرده است، وقتیپایبند سنت
شاود. بسایاری از دختاران و پساران در کشاورهای شود؛ لذا به سمت پوچی کشیده مایمی

اعتنایی به مظاهر زندگی و پوچی و غرقه شدن در شهواِت آنی غربی، به سمت بیهودگی و بی
شوند؛ این بر اثر یأس است؛ بسیاری از دانشامندان و نویساندگان و ساخنگویان کشیده می

داند کاه روزگاار شوند؛ اما آن ملتی که به آینده امید دارد، میه این حالت دچار میبشریت ب
ظلم و ستم و زورگویی و تجاوز و طغیان و استکبار، با همۀ حجم عظیمی که امروز در جهان 

روزگار تمام شدنی است و دورانی خواهد رسید که قادرت قااهرۀ  کبه وجود آورده است، ی
انداز زندگی بشر را با نور عدالت و ظلم را از بین خواهد برد و چشم های فسادحق، همۀ قله

 این است. منور خواهد کرد؛ معنای انتظار دوران امام زمان

 . تکامل و پیشرفت فردی و اجتماعی4-4

 و اصالی نقطاه و الهای تفّضاالت مرکز با چون دارد، ]انتظار[ سئلۀم این به اعتقاد که کسی
 از برخورداری برای بیشتری توفیق کند،می برقرار روحی ایرابطه ،حق رحمت اشعاِع  کانون

 در بااطن، و معناا اهال که است خاطر همین به. دارد اللهالی تقرب و روحی عروج وسایل
 حضارت آن به و دهندمی قرار دائمی نظر و توّجه مورد را بزرگوار این خود، معنوی توّسالت

 رحمت مظهر آن به روحی توّجه و تذّکر و قلبی پیوند فْس ن. کنندمی توّجه و جویندمی توّسل
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 روحا  ا  را انسان پیشرفت وسیله و دهدمی رشد و عروج را انسان تعالی، حق عدل و قدرت و
 .کندمی فراهما  معنا   و

 بزرگوار این با خود، جان و دل و قلب و باطن در که کس هر. است وسیع میدان یک این،
. باشاد حقیقای توّجه باید نور، کانون به توّجه البته،. برد خواهد را شخود بهره باشد، مرتب 
 معرفت و شد متوّسل و متوّجه روحا   انسان، اگر. ندارد چندانی تأثیر زمینه، این در زبان لقلقه
 تکامال و فاردی میادان یک این،. برد خواهد را خودش بهره آورد، وجود به خود برای کافی

 .است معنوی و شخصی
 باه مرباوط آنچاه و عمومی و اجتماعی زندگی میدان از است عبارت دوم وجهه و جهت
 و ظهاور موضاوع و مهادی قضیه به اعتقاد زمینه، این در. هاستملت و بشر سرنوشت

 شاما. ببرناد فراوانی هایبهره آن از توانندمی هاملت که است عظیمی گنجینه انتظار، و َفَرج
 عقیاده هساتند، کشاتی ایان در که کسانی اگر! کنید فرض یتوفان دریای یک در را ایکشتی
 وساایل و ناان و آب و نادارد وجاود ساحلی هیچ فرسنگ، هزار تا اطرافشان که باشند داشته

 آنکاه بارای هاااین کاه شودمی تصّور هیچ آیا کنند؟می کار چه باشند، داشته اندکی حرکت
 حتمی مرگشان خودشان، نظر به چون ؛نه بکنند؟ تالشی ببرند، پیش را کشتی و کنند حرکت

 افقای و امیاد بکناد؟ باید تالشی و حرکت چه دیگر است، حتمی مرگش انسان وقتی. است
 .ندارد وجود

 هار کوچاک، مجموعاه ایان در که است این دهند، انجام توانندمی که کارهایی از یکی
 کاه آن و بمیارد تا بخوابد است، مردن آرام اهل که کسی آن. شود سرگرم خودش کار به کس
 طور. بماند زنده بیشتر ساعتی چند آنکه تا بگیرد را دیگران حق است، دیگران به تجاوز اهل

 در کاه بدانناد و باشند داشته یقین هستند، کشتی همین در که کسانی که است این هم دیگر
 تا نددار کار چقدر و است نزدیک یا و دور ساحل آن اینکه. دارد وجود ساحلی شان نزدیکی

 افراد این. دارد وجود هاست،آن دسترس در که ساحلی قطعا   اما نیست؛ معلوم برسند، آن به
 باه هام سااعت یاک اگر و برسانند ساحل آن به را خود که کنندمی تالش کنند؟می کار چه
 اساتفاده دار،جهات و صاحیح تالش و حرکت برای ساعت یک آن از شود، داده وقت هاآن
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 شااید تاا کارد خواهند یکی را تالششان و ریخت خواهند هم روی را کرشانف و برد خواهند
 .برسانند ساحل آن به را خود بتوانند

 هاایبال مارگ آماد، وجود به انسان دل در امیدی که قدر همین. دارد نقشی چنین امید،
 پایش کناد، حرکت و تالش انسان شودمی موجب امید. رودمی کنار و کندمی جمع را خود

 قارار مساّلطی قادرت ظالمانهۀ سلط زیر در ملتی کنید فرض. بماند زنده و کند مبارزه د،ببر
 کارهاای نشاد، تسالیم اگر. شود تسلیم است مجبور ملت این. ندارد هم امیدی هیچ و دارد
 بدانناد و باشد دلشان در امیدی جماعت، و ملت این اگر اما. دهدمی انجام جهتیبی و کور

 و کارد خواهناد مباارزه کاه اسات طبیعای کنند؟می چه دارد، وجود ما  حت خوبی عاقبِت  که
 خواهند طرف بر را آن باشد، داشته وجود مبارزه راه در مانعی اگر و داد خواهند نظم را مبارزه

 .کرد
 زده، توفان کشتی یک سرنشینان همان مثل اجتماعی، حیات در و تاریخ طول در بشریت

 اماور بار مساّلطین و دساتانقوی و ستمگران و قدرتمندان سوی از مشکالتی گرفتار همیشه
 کند باز را راه و بپردازد مبارزه به انسان که شودمی موجب امید،. است بوده مظلوم هایانسان

 رنجتاان اماروز کاه وضاعیتی ایان یعنی بکشید، انتظار گویندمی شما به وقتی. برود پیش و
 حیات انسان چقدر ببینید. شد خواهد تمام و نیست ابدی آورد،می درد به را دلتان و دهدمی

 مهادی باه اعتقااد نقش این،. است زمان امام به اعتقاد نقش این،! کندمی پیدا نشاط و
 و عجیاب هایخم و پیچ همه آن از امروز، تا را شیعه که است عقیده این. است موعود
 و عاّزت پارچم بحمداللاه روزاما و است داده عبور بودند، داده قرار راهش سر در که غریبی

 چناین کاه جاا هر. است ایران شیعه و مسلمان ملت شما دست در قرآن، و اسالم سربلندی
  دارد. وجود مبارزه و امید همین باشد، اعتقادی

 ناپذیری با استکبارسازش .4-5

 الهای مادد باه الهای، لطاف باه زنادگی، باه آیناده، باه امید خورشید[ او] دل در که مّلتی
 میادان از هاحرف این با. شودنمی مرعوب شود،نمی تسلیم که مّلتی چنین یک رخشد،دمی

( الّثنااء و الّتحّیة آالف علیه) مهدوی معنوّیت آن به اعتقاد خصوّصیت این. شودنمی خارج
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 هم آینده، در هم اجتماعی، حرکت در هم فرد، باطن در هم ،زمان امام به عقیدۀ. است
 .دارد عظیمی ثیرتأ چنین یک حال، در

 درست را عقیده این که شرطی به شوند؛ تسلیم مردم گذاردنمی ،زمان امام به عقیده
 میاان در غایاب اماِم  حضور بگیرد، جا هادل در حقیقی طور به عقیده این که وقتی. بفهمند

 خالیاق، همه ملجأ و امکان عالم قطب و معصوم و عزیز و بزرگوار امام. شودمی حس مردم
 باشاد؟ نداشاته حضاور شاودمی مگار. دارد حضور اما نکرده، ظهور و است غایب چه راگ

 کاه مردمای آن. کنادمی حاس خویش حواس و وجود با و خود دل در را حضور این مؤمن،
 زمزماه را یاسین آل زیارت و خوانندمی توّجه با را ندبه دعای کنند؛می نیاز و راز نشینند،می
 ولاو کنند؛می حس را بزرگوار این حضور هاآن. گویندمی چه فهمندمی نالند،می و کنندمی

 ظهاور. زنادنمی ضارری حضاورش احساس به او، غیبت. است غایب و نشده ظاهر هنوز
 حضاور شاودمی مگر. دارد حضور ملت زندگی متن در هم و هادل در هم اما است؛ نکرده

 باشد؟ نداشته
 احسااس او حضاور در را خاود و کناد حاس را حضور این که است کسی خوب شیعه

 امید همین به چیز همه از بیش بزرگ، ملت این. بخشدمی نشاط و امید انسان به این،. نماید
 افتخاار و کنادمی مباارزه و مجاهادت اسالم، عظمت برای و خدا راه در که ملتی دارد؛ نیاز

 آورده در اهتازاز باه اما زماان در را اساالم پرچم و شده اسالم تاریخ همه و بشر تاریخ طول
 ایان اعتقااد، آن. دارد احتیاج درخشان امید همین به چیز، همه از بیشتر ملتی، چنین. است
 .بخشدمی او به را امید

 پیاروزی از را ماردم تاا کاردمی اساتفاده وساایل همه از دشمن انقالب، پیروزی از قبل
 خاالی دسِت  با ملت و شود پا بر انقالبی چنین شودمی مگر: »گفتندمی. کند ناامید انقالب

 در زبان، هزار با را ناامیدی این!« نیست ممکن اصال   ؟!گردد پیروز مسّلح دندان تا دستگاهِ  بر
 .ندادند دست از را امیدشان مردم، ولی کردند؛می ترویج مردم میان
 جهات هماین باه. اسات زمین روی در الهی قس  مظهر و عدالت رمز ،زمان ماما

 باه مسالمانان البتاه. کشاندمی را حضرت آن ظهور انتظار شکلی به بشرّیت،ۀ هم که است
 کاه شخصی به نسبت شیعیان و کردند تحدید و معلوم را بزرگ انتظار این مشّخص، صورت
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گاهی است، شده دوخته او قامت بر لباس این . دارناد هام ایکننادهمشّخص و روشن هایآ
 مخصاوص حتای ناه و شایعه مخصاوص نه ید،د این با ،زمان امام موضوع که لذاست

 است امیدی. است عالم هایملت و بشر قشرهای همه دل در انتظاری بلکه. است مسلمین
 قاّوت باازوان به امید، این. کندمی حرکت صالح سمت به بشرّیت تاریخ که آدم؛بنی دل در

 جهات در ای،نهخواهاعدالت حرکت هر که کندمی معلوم و دهدمی نور هادل به بخشد،می
 ماا، ملت وقتی که است خاطر همین به. است بشر تاریخ و عالم این طبیعی گردش و قانون

 پیشرفت جهت در که بود این احساسشان بودند، مشغول مبارزات به انقالب پیروزی از قبل
 ایان ایران ملت احساس هم انقالب پیروزی از بعد. کنندمی حرکت بشرّیت آرمان سمت به

 در نمودیم، تحّمل که رنجی هر و کردیم که ایمبارزه هر اقداممان؛ هر و حرکت هر که است
 استقرار مقصود،. است مشترک معرفت اهل همه و بشر آحاد میان که است مقصودی جهت

 .کندمی تأمین را عدل این اسالم و. است بشر برای عدل به رسیدن هدف، و عدالت،
 کاه اسات آلاودییاأس فضای آن مقابلۀ نقط درست و امید مایۀ عید ]نیمۀ شعبان[ این

 شاما اماروز اگار. بیااورد وجاود باه عاالم مستضاعفان چشام مقابل در خواهدمی استکبار
 ترینمهم از که دید خواهید کنید، مشاهده را استکباری هایبرنامه طراحان و گذارانسیاست

 نسابت آلاودییأس ضایف مردم، چشم مقابل در که است این یکی هاآن هایهدف و کارها
 حربۀ تا بشوند، مأیوس صالح از باید هاملت. کنند ایجاد بگیرد، انجام باید که اصالحاتی به

 چندان استکبار حربۀ بمانند، امیدوار و باشند امیدوار هاملت اگر ااّل  و بیفتد؛ کارگر استکبار
 باه تیاره فضاای کنند؛ ترسیم هاچشم مقابل در را ایتیره فضای کنندمی سعی. نیست کارگر

 شاما، اعتقاادات شاما، فرهناگ شاما، ذاتای نیاروی کاه کنند تفهیم هاملت به که معنا این
 بزرگ هایقدرت باید بدهد؛ انجام کاری شما برای تواندنمی شما، ملی هویت و شخصیت

 .کنید حرکت بتوانید تا کنند ککم شما به
 بار و ماا محای  بار کاه اسات اریانتظ فکر فکر، این مقابل درجه هشتاد و صد درست

 امیاد از سرشاار دل یعنای انتظاار،. است حاکم بیت اهل مذهب دارانطرف هایمحی 
 کدر نتوانناد و نبینناد را دوران آن کساانی اسات ممکن. بشر زندگی راه پایان به نسبت بودن
 عیاد و امیاد عید که عید این کتبری لذا دارد؛ وجود دوران آن کبالش اما هست فاصله کنند
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 باه خواهادمای دشامن کاه اسات چیزی آن مقابل نقطۀ درست است گشایش و فرج انتظار
 .بیاورد وجود
 به بشری، دنیای چون کنیم؛ تکیه گذشته از بیش انتظار، معنای این به باید ایران ملت ما

 یۀسا در و داشت وجود ایران ملت دل در که امیدی این. است محتاج داریم، ما که انتظاری
 ایان باه امروز دنیا، مظلوم و ضعیف هایملت بدهد، انجام را بزرگ کارهای این توانست آن

 دل در امیاد ناور و کردناد پیادا اگار. کنند پیدا را امید این باید هم هاآن دارند؛ احتیاج امید
 باه نگاوییم اگار مظلاوم، هاایملت مشکل و شد خواهد اصالح دنیا کارهای تابید، هاملت

 امید، این اگر اما. شد خواهد حل سال چند طول در لو و معتنابهی صورت به مل،کا صورت
 ماأیوس هااملت باشاند، ماأیوس ماردم خواستند هاشیطان که طوریهمان و نتابد هادل در

 .شد خواهد بدتر وضع روز به روز بمانند،
 اشاره ،برخوردارند روشنی دِل  از که کسانی همۀ سخن در مهدی حضرت کمبار نام

 امید این اگر. است بشریت امید ذخیرۀ مهدی امام. است تاریخ و بشریت امید ذخیرۀ به
 حضاور و پاو  قدرتمنادان، صوری نمایِی قدرت او نظر به باشد، داشته وجود انسان دل در

 آمد. خواهد استهزاء خور در جهانی بازیگرِی  هایعرصه در هاآن مندانۀقدرت
 



 

 
 
 
 
 

 پنجم:گفتار 

 ظايف جامعۀ منتظرو
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 . تالش برای حاکمیت اسالم5-1
 مهدی ظهور برای. کنیم آماده را زمینه که بیاییم حساب به منتظر حقیقتا   توانیممی وقتی آن ما

 حاکمیات و اسالمی احکام به کردن عمل از عبارت آن و بشود؛ آماده باید زمینه موعود
َّ: »انادفرماوده م،کارد عارض که طورهمان. است اسالم و قرآن بّنََّّالّلبِهََّّو  ص  ح  م  ت  َّ» و «ل  َّالّلبِهََّّو 

ّنَّ ل  غ  ب  ت   مواجاه آن با عصرولّی  شیعیان و مریدان که بزرگ امتحان این و تمحیص این 1؛«ل 
 کوشاش باید اسالم حاکمیت برای. است اسالم حاکمیت برای تالش امتحان همان هستند،

 برداشتند. را قدمکی این ما بزرگ ملت کنید؛
باید تمام قوانین ما، مقّررات مملکتی، ادرات دولتی، نهادهای اجرائای، هماه و هماه از 

تر بشود. ایان جهتای لحاظ ظاهر محتوا اسالمی بشود و به اسالمی شدن روز به روز نزدیک
 دهد.به حرکت ما می به ما و است که انتظار ولّی عصر

فسوق، عدوان، طغیان، نفاق مقابله در مقابل  خوانید که امام زماندر دعای ندبه می
کند؛ ما هم کند و ازاله میکن میکند و نفاق، طغیان، عصیان، شقاق و دودستگی را ریشهمی

 مان امروز در آن جهت حرکت کنیم و پیش برویم.باید در جامعه

 . برقراری عدالت و مبارزه با فساد5-2
تشکیل خواهد  کومت امام زمانهستیم، باید در جهتی که ح ما که منتظر امام زمان

تر از آن هساتیم کاه البّته، ما کوچک. شد، زندگی امروز را در همان جهت بسازیم و بنا کنیم
گونه بنایی را که اولیای الهی ساختند یا خواهند ساخت، بنا کنایم؛ اماا بایاد در آن بتوانیم آن

دعاهاا و زیاارات و  کاه در جهت تالش و کار کنیم. مظهر عدل پروردگاار، اماام زماان
ل  َّ» شد:باعدالت می ا روایات آمده است مض ََّّی  ض  ًطاَّاألض رض ََِّّقسض اًلََّّو  دض ما باید اماروز جامعاه را  2«.ع 

 تر است.جامعۀ عدالت بکنیم. در بنای یک جامعه، عدالت از همه چیز مهم
 و فریاب اسات، الّلاه بقیاة حضارت حکومت ،آن کامل مظهر که اسالمی نظام در

 آوردن دساتباه برای قدرت از استفاده است؛ جرم خودش مردم، آراء جلب برای گریلهحی
                                                           

، المطبعة العلمیة، رسولی محالتی، تهران ، تحقیق و تصحیح سید هاشمیتفسير العّياش. محمد بن مسعود عیاشی، 1
 .122 ، ص1 ق، ج1244

 .44 ، صهمان. محمد بن حسن طوسی، 2
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 پایین سطوح در موّظفند مهدی حضرت یاران آنجا. است جرائم بزرگترین از یکی پول،
 را اّدعا این هرگز ما. است درخشان حقیقت آن از کوچکی پرتو ما اسالمِی  نظام. کنند زندگی

 .باشیم داشته او از اینشانه باید اام کنیم؛نمی و نکردیم
 امضاءها و هامدیرّیت و مختلف هایدستگاه که کسانی و قدرت مراکز اسالمی، نظام در

 اگار. کنند نگاه گناه کی عنوان به خود، برای شخصی ثروت جمع به باید دارند، اختیار در را
 تجاارت فالن که مسئولی اگر ااّل  و ماند؛ خواهد کپا هادامن و هادست گاهآن شد، طوراین

 امضاای زیار ُپرخارج و مهام پاروژۀ فاالن اوست؛ اختیار در بزرگ مناقصۀ فالن و خارجی
 و شخصای مناافع بارای دهاد اجازه خودش به اوست، کلید زیر پول صندوق فالن و اوست
 ا است مردم و کشور به متعّلق که ا امکان این از نزدیکانش، یا خود برای ثروت آوریجمع

 در ظالماناه هایسیستم دچار کشورهای در که افتاد خواهد اّتفاق چیزی همان کند، ستفادها
 و شاد خواهاد متمرکاز نقطاه کی در ثروت یعنی است؛ افتاده اّتفاق دنیا در امروز و گذشته

 کاه اسات چیزی این است؛ تبعیض این. گردید خواهند فقر و محرومّیت دچار کثیری جمع
 .کنیم مبارزه آن با باید هستیم، اسالم مّدعِی  که هم ما. است آمده آن با مبارزه برای اسالم

 از بتوانناد راحات قادرت، و نفاوذ از استفاده با حکومت، مسئوالن و کارگزاران ... اینکه
 از استفاده امکان گوناگون، مراکز بدهند؛ وام راحت هاکبان کنند؛ استفاده عمومی امکانات

 ببینید ناگهان بگذارند؛ هاآن اختیار در را کردن صادر و کردن ردوا و تجارت هوا، آب، زمین،
 اناد؛کارده پیادا گازاف هاایثروت بود، خالی پیش اندکی تا دنیا مال از دستشان که کسانی

 .است قانونی هم کار ظاهر
 را قاانون که کسانی اند؛همه از ترکخطرنا شکن،قانون هایدانقانون گفتم وقتکی من
 خودشاان اماا شناساند،مای خاوب را قانون تودرتوی هایداالن و هاوخمپیچ بلدند، خوب
 چناین نکارده خادای اگار. اسات شکنیقانون کارشان شود معلوم اینکه بدون شکنند؛قانون

 و اساالمی نظام با که است چیزی این. است فاجعه کی کند، پیدا رواج ما ملت برای چیزی
 مسائوالن از مان کاه اسات حاّدی ایان. دارد اتمنافا کاامال   موعاود مهادی انتظار با

 .امخواسته
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کید ام،گفته بارها مسئوالن به : امایساتاده مطلب این پای و گویممی بازهم ام،کرده هم تأ
 ایان متعّهاِد . شاود مباارزه حکاومتی هایدستگاه دیگر و دولتی هایدستگاه در فساد با باید

 دولت، در فساد از جلوگیری برای اّول، درجۀ در. هستند مختلف قوای مسئوالن خودِ  مبارزه،
 هاایمجموعاه در نگذارناد. ارشد مسائولند مدیران خودِ  و وزرا خودِ  دولتی، مسئوالن خودِ 

 بهتر بگیرند، جّدی را مبارزه این اگر و کنند مبارزه بخواهند هاآن اگر. آید وجود به فساد هاآن
 را خاود هایدامن که باشد جمع حواسشان باید البته. کنند مبارزه توانست خواهند هرکس از

 نگهدارند. پاکیزه
 هاهمان لکن باشند، داشته آسایش است ممکن بعضی گرفتارند؛ دنیا در انسان یلیاردهام

 ایان و هاپیشارفت ایان و اسات اضطراب دچار است، نگرانی دچار بشر ندارند؛ آرامش هم
 بزرگی نعمت انسانی، خرد البّته. ببخشد یخوشبخت بشر به است نتوانسته گوناگون تحّوالت

 از بسایاری توانادمی و اسات خادا هاینعمت[ هااین] است؛ بزرگی نعمت تجربه، است؛
 فارض. شاودنمی بااز هاااین با که هست هاگره از برخی لکن کند، حل را حیات مشکالت

 قابل امروز پیشرفتۀ فّناورِی  و امروز پیشرفتۀ علِم  وسیلۀ به عدالت عدالت؛ مسئلۀ همین کنید
 کناد؛می تغذیاه علام از دنیا در عدالتیبی امروز. نیست بازشدنی اشگره نیست؛ شدن حل

 خادمت در است، افروزیجنگ خدمت در است، عدالتیبی خدمت در پیشرفته علِم  یعنی
 را هاگره این علم پس است؛ هامّلت بر سلطۀ خدمت در است، دیگران هایسرزمین تصّرف

 دسات الهای، قادرت معناوی، قادرت یاک به دارد احتیاج هااین بکند؛ باز تواندنمی دیگر
 حضارت بازرگ مأمورّیات لاذا بدهد؛ انجام را کارها این بتواند او که معصوم امام ُپرقدرِت 

مل  َّ» از است عبارت اللهبقّیة ه ََّّی  ََِّّبِهََّّالل  ََِّّقسطاًََّّاال رض  دالَّو   بزرگاوار آن بزرگ مأمورّیت 1؛«ع 
 شاده اشااره معناا ایان به هازیارت در دعاها، در روایات، از بسیاری در. است عدل و قس 
 آساتین از کاه الهای قدرت دست به جز که است چیزی آن این، عدل؛ و قس  ایجاد: است

 اسات انتظاار کاه هام عادلی ایان. نیسات پاذیرامکان آید،می بیرون بقّیةالله حضرت
 زنادگی شائون هماۀ در عادل نیسات، خاص خِش ب یک در عدل بیاورند، وجود به حضرت

                                                           

 .همان. 1
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 انساانی کرامت در عدالت سالمت، در عدالت ثروت، در عدالت قدرت، در عدالت است؛
 زنادگی؛ ابعااد همۀ در[ عدالت] رشد، امکان و معنوّیت در عدالت اجتماعی، منزلت در و

 در وجاود، ِم عاالَ  در اللهبقّیة حضرت وسیلۀ به که است انتظار که است چیزهایی هااین
 .شد خواهد[ محّقق] الهی لطف به شاءاللهان و بیاید وجود به دنیا

 های الزم. کسب آمادگی5-3

مبانی فکری مهدوّیت یاک مباانی بسایار مساتحکم و اساتواری اسات. هماۀ شابهاتی کاه 
های مساتحکمی اسات. اند دارای جوابمخالفین و معاندین این فکر در اذهان منتشر کرده

خواهم حاال عرض بکنم، این است که با وجود اینکه ُبعد منطقای چیزی که من میمنتها آن 
و فکری و استداللی این فکر، ُبعد بسیار بارزی است، در عین حال جنبۀ عاطفی و معنوی و 
ایمانی این عقیدۀ شیعی هم بسیار جنبۀ مهّمی است. یک جنبۀ فردی دارد مسئلۀ اعتقااد باه 

ن است که هرکسی باید سعی کند یاک رابطاۀ شخصای میاان و آن جنبه فردی ای مهدی
به وجود بیاورد. همه باید میان قلب خود و روح خود و آن  خود و میان ولّی الله االعظم

وجود مقّدسی که مظهر اسماء و صفات الهی است، مظهر قدرت و علم الهی اسات، وعااء 
وّجه، با توّسل، با سخن گفتن، با کامل معرفت الله است، یک ارتباطی به وجود بیاورند؛ با ت

اظهار ارادت کردن و خود را آماده نگه دارند؛ همه باید خودشان را آماده نگه دارند. هیچ کس 
توانیم، شاید در آینادۀ در آیندۀ نزدیکی نیست؛ ما نمی تواند بگوید که ظهور مهدینمی

مردم این نسل وجود داشت.  نزدیکی بود؛ شاید در زمان حیات ما بود؛ شاید این توفیق برای
شود با آلودگی، با ضعف َنفس، با عدم اصالح َنفس، با آن بزرگوار رابطه برقرار کارد مگر می

در دوران دولت حق و حکومت الهی او؟ باید خود را آماده بکند؛ این آمادگی معنوی است، 
یمی هر کسی باید روحی است، آمادگی ایمانی است. از امید و ایمان و نورانّیت، سرمایۀ عظ

در خود ایجاد بکند تا شایستۀ این بشود که از نردیکان آن حضرت، از خواّص آن حضارت، 
اش قرار بگیرد. اگر از نزدیکان او از یاران آن بزرگوار، از همکاران او در حرکت عظیم جهانی

ن را آمااده نشدیم، اگر از پیروان او نشدیم، آن وقت شقاوتی باالتر از این نیست؛ باید خودما
دهد. کدام عاملی بکنیم. اینجا است که ُبعد تربیتی و سازندگی این فکر هم خود را نشان می
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تواند انسان را بسازد به این اندازه وبا این قدرت؟ بنابراین این فکر، فکر مهّمی است و در می
ع  محافل شیعی و معتقدین به اهل بیت در هماۀ در هماۀ جاای دنیاا و  او در تعالیم تشِیّ

 .باید یک فصل مهّمی اختصاص پیدا کند به قضّیه مهدی ا هازمان
 و آماادگی آن در کاه باشاد فاداه أرواحناا موعاود مهدی پذیرای تواندمی ایجامعه

 از بسایاری کاه داشات عّلتی چه. شودمی تاریخ طول اولیای و انبیا مثل ااّل  و باشد، قابلیت
 چاون چارا؟ کنناد؟ پیراسته و کپا هایبد از را دنیا نتوانستند و آمدند العزمواول بزرگ انبیای
 مّدت همان در خودش؛ زمان در طالب ابی بن علی المؤمنین امیر چرا. نبود آماده هازمینه
 آن باا اراده، نیاروی آن باا الهی، معدن به مّتصل علم آن با الهی، قدرت آن با حکومت کوتاه
 هاایتوصایه آن باا و داشات وجود بزرگوار آن شخصیت در که هاییدرخشندگی و هایزیبای

 بخشکاند؟ را بدی ریشۀ نتوانست او بارۀ در اکرم پیامبر
 عدالت تاوان «.عدلهَّلشّد َّعبادتهَّمح ا َّفیَّقتل! »برداشتند راه سر از را بزرگوار آن خودِ 

 ۀزمینا زمیناه، چاون چارا؟! رفات دسات از کاه باود امیرالمؤمنین جان ،امیرالمؤمنین
 که کسانی آن! بودند کرده دنیاطلبیۀ زمین را زمینه. بودند کرده نامساعد را زمینه. بود نامساعد

 که بودند کسانی کردند آراییصف امیرالمؤمنین مقابل علوی حکومت اواس  یا اواخر در
 آماادگی، عادم. نباود دینای متناساِب  غلایِظ  مااّدۀ و مستحکم هایزمینه دینیشان هایزمینه

 !آوردمی بار به فاجعه ورطاین
 هماان بیاورناد، تشاریف آماادگی بادون دنیاای کی در علیه زمان امام اگر وقت آن

 شاما کاه اسات هماانی ایان، اسات؟ چگوناه آماادگی این. باشد آمادگی باید! شد خواهد
 از چیزهاایی اسالمی ایران در امروز. کنیدمی مشاهده خودتان جامعۀ در را آن از هایینمونه
 نیست. دنیا جای هیچ در که دارد وجود معنوی هایشندگیدرخ

این است که از لحاظ معنوی، از لحاظ اخالقای،  بزرگترین وظیۀ منتظران امام زمان
از لحاظ علمی، از لحاظ پیوندهای دینی و اعتقادی و عاطفی با مؤمنین، از لحااظ آماادگی 

ان را آماده کنند. آن کساانی کاه در برای پنجه در افکندن با زورگویان، از این جهات، خودش
ها منتظران کردند، آندوران دفاع مقدس در صفوف دفاع مقّدس، سرازپا نشناخته شرکت می

حقیقی بودند. آن کسی که وقتی کشور اسالمی ماورد تهدیاد دشامن اسات آماادۀ دفااع از 
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شاته اساالم ها است، آمادۀ دفاع از میهن اسالمی اسات، آماادۀ دفااع از پارچم برافراارزش
در  هم بیایاد، پشات سار اماام زماان تواند اّدعا کند که اگر امام زماناست، او می

های خطر قدم خواهد گذاشت؛ اّما آن کسانی که در مقابل خطر، در مقابال انحاراف، میدان
شود، آن کسانی کاه بازند، زانویشان سست میدر مقابل چرب و شیرین دنیا خودشان را می

هاا را باه خطار خصی خودشان حاضر نیستند هیچ حرکتای را کاه مطاامع آنبرای مطامع ش
به حساب بیایند؟ آن کسی کاه  توانند منتظر امام زماناندازد انجام بدهند، چطور میمی

ناد کاه های صالح را آماده کند، کاری کدر انتظار آن مصلح بزرگ است، باید در خود زمینه
 بتواند برای صالح ِبایستد.

د را به عنوان سرباز، به عنوان انسانی که حاضار اسات بارای آن چناان شارایطی باید خو
مجاهدت کند، آماده کنیم. انتظار فرج معنایش این نیست که انسان بنشیند، دست باه هایچ 

 کاری نزند.
آماده بودن ما هم، به معنای آماده بودن دل، آماده بودن جسم، آمااده باودن عازم و اراده، 

گاه ها وظایف ی و بصیرت است؛ باید از همه جهت خودمان را آماده کنیم؛ اینآماده بودن آ
، اگار ماراد از فارج ولاّی «افضلَّاالعمالَّانتظبارَّالفب ج» ما است که باید انجام بدهیم. اینکه

باشد، به این خاطر افضل االعمال اسات کاه هماۀ خیارات را در خاودش جماع  عصر
دهد. ما بود، همۀ آنچه باید انجام بدهد، انجام می« آماده باش»کند. وقتی انسان منتظر ومی

خیلی کار داریم، خیلی کارها باید به وسیلۀ ما انجام بگیرد. بسیاری از این کارهایی که زمین 
مان در جاای خاود، در ساهم مانده است، کارهایی است که ما باید انجام بادهیم؛ هرکادام

، از لحاظ رفااه عماومی، از لحااظ خود، از لحاظ معرفت عمومی، از لحاظ صالح عمومی
کاه وجاود  ا امنّیت عمومی، از جهاتی که در یک جامعه نیاز است اگر نقصای وجاود دارد

ما که نباید همیشاه دیگاران را موّظاف بادانیم، هرکادام از ماا  ا بینیممی دارد، همۀ ما داریم
انجاام آن وظیفاه آمااده ای داریم؛ آن وظیفه باید بشناسیم، پیدا کنیم، خودمان را برای وظیفه

ها شد انتظار فرج؛ انتظار فرج این است که تاالش کنایم، کاار کنایم. اگار تاالش کنیم، این
خودمان را کردیم، ولو آن مقصودی که مورد نظر ما است، حاصل نشد، ایرادی ندارد؛ مهام 



 5/   مصباح    81

ن چیزی این، آ 1]گفت:[ به قدر وسع بکوشیم؛ این است که راه را بپیماییم، حرکت را بکنیم،
گاهی و وظیفۀ همۀ ما است . به قدر وسع کوشیدن، معرفت هم الزم  ... است که الزم دارد، آ

گاهی هم الزم دارد. کار زیادی، کار مضر، هادف گیاری جاایی کاه هادف نیسات،  دارد، آ
 ها هم آفات راه است، بایست توّجه داشته باشیم.غفلِت از جایی که هدف باید باشد، این

 و عدل . پذیرش حق5-4

 ُخلقای و هیئات آن باه صاورتی، آن به شکلی، آن به را خود انسان که کندیم ایجاب انتظار
 الزمۀ این. است متوقع هیئت آن و شکل آن و ُخلق آن انتظار، مورد دوران در که کندک نزدی

 اخاالص باشد، توحید باشد، حق باشد، عدل منتَظر دوران آن در بناست وقتی. است انتظار
 بایاد هساتیم، منتظار کاه ما ا باشد است قرار دورانی چنین کی ا باشد خدا عبودیت باشد،

 آماادۀ کنایم، عادل آمادۀ کنیم، آشنا عدل با را خودمان کنیم، کنزدی امور این به را خودمان
 .کنیم حق پذیرش

 . مجاهدت و مقاومت5-5
 بارای را زمیناه تاا کنید سعی باید هستید، خود تالش و زندگی آغاز در که عزیز جوانان شما

 دورانی ندارد؛ وجود شکلی هیچ به ستم و ظلم آن، در که دورانی کنید؛ آماده دورانی چنانآن
 کاه دورانای اسات؛ ترآفریننده و ترخاّلق و ترفعال همیشه از بشر، عقول و اندیشه آن، در که

 هاایجنگ هکا هااییهمان عاالم افاروزجناگ هایدسات جنگند؛نمی یکدیگر با هاملت
 راه باه جنگای تواننادنمای دیگر اندازندمی و انداختند راه به گذشته در را جهانی و ایمنطقه

 از قبل. کرد تالش دوران آن برای باید هست؛ کامل امنیِت  و صلح عالم، مقیاس در بیندازند؛
َّ» روایاات، در. نیسات عافیات و طلبایراحات و آساایش ،موعاود مهدی دوران َّالّلبِهََّّو 

ت َّ َّل  ن  ص  ح  َّ»و  «م  ََّّالّلِهََّّو  ن  ل  غ  ب  ت  . شاویدمای داده فشاار شاوید؛مای امتحاان شادتبه است؛ 2«ل 
 مهدی ظهور از قبل. هست مجاهدتی میدان کهوقتی آن است؟ زمانی چه و کجا در امتحان
 هاایکاوره در شاوند؛مای امتحاان کپاا هایانساان مجاهدت، هایمیدان در ،موعود

                                                           

 .«که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم /ز نشستن باطل به راه باید رفتن به ا»: . سعدی1
 .44، ص همانمحمد بن حسن طوسی، . 2
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 مهادی هادفِی  و آرماانی دوران باه جهاان و آینادمی بیرون سربلند و دشونمی وارد آزمایش
 است. بزرگ امید آن این، شود؛می ترکنزدی روز به روز موعود

 که است حقیقی مبارزۀ و مقاومت و ایستادگی همان ،است اصل ملت این برای که آنچه
 آن انتظاار حالات و راضای شاما از را عصارولّی  مقدس قلب و خشنود را متعال خدای

 ناکام را دشمن و نمایدمی شاد شما از را امامک مبار روح و کندمی تقویت شما در را بزرگوار
 .کرد خواهد

 . ارتباط قلبی با امام زمان5-6

 اسات برکاتی از یکی اعظم، الّلهولّی  و عظمی والیت مقام با مؤمن مردم کیکای قلبی ارتباط
 اعتقااد بر عالوه ما. شودمی ناشی ما مردم عقیدۀ در وعودم مهدی بودن مشخص از که
 شخص کرد، خواهد ُپر داد و عدل از را دنیا و آمد خواهد کسی اینکه و مهدی وجود اصل به

 و غیبات کیفیاات و والدت تااریخ و ماادر و پدر و کنیه و نام و شناسیممی هم را مهدی
 آن اگرچاه. دانایممای نیاز را او ورظها هنگاام کیفیاات از بعضای حّتای و کنزدی اصحاب

 تطبیق را او و بینیمنمی خود زندگی محی  و بیرون در را تابان خورشید و درخشان شخصیت
 .داریم او حال به معرفت اما کنیم،نمی

 رابطۀک ی ،موعود مهدی و والیت مقام با دارند، را اعتقاد این که شیعیانی بین رابطۀ
 و توجاه با را رابطه این هم قلبا   ما، کیکای که است الزم لکهب و خوب قدر چه و است میئدا

 مأثور بعضا   و شده وارد که زیاراتی همین طبق. کنیم حفظ حضرت آن با زدن حرف و توسل
 آحاد بین معنوی و قلبی رابطۀ این باشد،می مستند معصوم خود به زیاد احتمالبه و است
 انتظاار و امید زیرا است؛ آثاری دارای و الزم هبلک مستحسن، امر کی زمان امام و مردم

 دارد.می نگه زنده انسان دل در مئدا طور به را
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 . مردمی بودن حکومت حضرت مهدی6-1

 مردمای. معناسات تمام به مردمِی  حکومت کی ،موعود مهدی حضرت آیندۀ حکومت
 را دنیاا تنهاا ،زمان امام. است مردم بازوان و هااراده و هاایمان به کیمتّ  یعنی چه؟ یعنی

 بناای کاه هاستآن به تکیه با و مردم مؤمن آحاد از زمان امام کند؛نمی داد و عدل از ُپر
 تشاکیل مردمای صددرصد حکومت کی و بخشدمی استقرار عالم سرتاسر در را الهی عدل

 دنیای در دمکراسی و بودن مردمی مّدعی هایحکومت با میمرد حکومت این اما دهد؛می
 را سااالریماردم و دمکراسای اسام دنیا در امروز آنچه. دارد تفاوت آسمان تا زمین از امروز
 اسات؛ کارده تان بر جدید لباس که است قدیمی هایدیکتاتوری همان اند،گذاشته آن روی
 ایان در ماردم و هاستگروه بین رقابت رد،دا وجود هم رقابت اگر. هاگروه دیکتاتوری یعنی
 همۀ که ایسیاسی قدرت سایۀ در و کندمی پیدا دست قدرت به گروه کی. اندکارههیچ میان
 پول و ثروت قدرت، این از سوءاستفاده با و گذاردمی او اختیار در کشور در را امور هایزمام

 مصرف قدرت دوبارۀ آوردن دست به راه در را هاآن و کندمی گردآوری خود نفع به سرمایه و
 و هاچشم کردن مسحور و فریبنده و دروغ تبلیغات پایۀ بر دنیا امروز هایدمکراسی. کندمی
 تبلیغاات بارای ببینیاد شاما دهناد،مای دمکراسای شاعار هرجاا دنیاا در امروز. هاستدل

. کننادمای خرج پول! کنندمی کار چه مجلس نمایندگان یا و جمهوری ریاست کاندیداهای
 سااالریماردم یعنی ا زمان امام ساالریمردم. است اسیر پول اقتدار پنجۀ در دمکراسی

 .است متفاوت کّلیبه روش، این با ا دینی

 . لزوم برقراری حکومت اسالمی به عنوان مقّدمۀ ظهور6-2

. قبال ظهور بکنند، چه حالتی وجود دارد؟ خیلی روشن است اّما قبل از آنکه امام زمان
و داد بایاد وجاود داشاته باشاد. اماام  ، مقّدمات پر شدن دنیا از عدلاز آمدن امام زمان

آورد. قبال از آنکاه ایان مای آید، حکومت صد در صاد عادالناه را باه وجاودمی زمان
صد به وجود بیاید، ای بسا مردم، بندگان خدا، ماؤمنین، مباارزین  حکومت عادالنۀ صد در

من  ت پنجاه درصد، شصت درصد، هفتاد درصد، را به وجود بیاورند وبتوانند حکومت عدال
خواهم به شما برادران و خواهران بگویم که بدون به وجود آمدن حکومت عادالنۀ الهی با می
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گرفات، پذیر نیست. اگر انقالب اسالمی انجاام نمیامکان درصد باال، آمدن امام زمان
کمتر باود. تشاکیل جامعاۀ اساالمی، تشاکیل  خیلی امکان و احتمال ظهور امام زمان

تر کرد. زمیناه یک قدم نزدیک حکومتی بر مبنای قرآن، بشرّیت را به حکومت امام زمان
آماده شد و هرچه جمهوری اسالمی به طرف عدالت جلوتر برود،  برای آمدن امام زمان

ترش بیشاتری به طرف اسالم پیشروی بکند، احکام اسالم را در شئون اجتماعی خودش گس
تر خواهد شد؛ این بار به طور قطع ویقین بدانید. خیاال نزدیک بدهد، ظهور ولّی عصر

خواهید بکنید در راه تحکیم نظام اسالمی، این تالش باا نکنید که امروز اگر شما تالشی می
ربطی ندارد؛ این اشتباه است. و خیال نکنند کسانی کاه از اصاالحات،  آمدن امام زمان

رش عدالت، از گسترش احکام الهی مأیوسند که اگر دست روی دست بگذارند و باه از گست
ظهور کند؛ چنین چیزی نیسات. مقاّدمات را  کنج خانه بخزند، ممکن است امام زمان

آید. پنجاه درصد و شصت درصد و هفتاد درصاد را شاما می کنید، امام زمانفراهم می
خواهاد شاد. شاما بشارّیت را باا نغماۀ  زمان به وسیلۀ امام صد کنید، صد درآماده می

خورد، جان مشتاقان دنیاای بشارّیت باه اساالم متوّجاه ها تکان میکنید، دلاسالم آشنا می
ها از اکناف عاالم باه بلند شد، انسان شود، آن وقت وقتی فریاد اّیها الّناس امام زمانمی

 دهند.آن پاسخ مثبت می
 هار. اسات تااریخی عظیم حرکت این مقدمات از یکی اسالمی جمهوری نظام تشکیل

 .واالست هدف آن سمت به قدمکی عدالت، استقرار جهت در اقدامی

 سازی انقالب اسالمی برای ظهور. زمینه6-3

امید زیادی داریم و امیدواریم که خدای متعال آن روز را هرچاه  ما با ظهور ولّی عصر و
کنم این مّلت نشاان داده و در میادان عمال، امتحاان یزودتر برای بشر برساند و من گمان م

پس داده که حاضر است آن بار سنگینی را که آن روز بر دوش مبارزین وجود خواهد داشت، 
بردوش بکشد و آن بار را حمل کند. امروز دیگر آن روزی نیسات کاه در دنیاا کساانی پیادا 

انقاالب خاود کاامال  نشاان داد و  نشوند برای حمل بار امانت؛ مّلت ما در تجربۀ چند سالۀ
های الهای در وجاود مشّخص کرد که یک مّلت زنده است؛ مّلِت با استعداد است و قدرت
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هایی هستند که حاضرند از ها در این جامعه، انسانآید، و انسانمی این مّلت به مرحلۀ عمل
ن جامعه وجود دارناد هایی در ایتمام ظرفیتشان در راه خدا استفاده بشود؛ یعنی چنین انسان

 کنند.و دیگران هم در همین راه و این خ  دارند حرکت می
 آرزوهای همۀ دارید، را بزرگ کارهای انجام برای آمادگی و اتحاد این ،ایران ملت شما تا

 نجات و جهانی عدل استقرار آنان، بزرگ آمال. است عمل قابل شما دست به اولیا و انبیا
 عادل اساتقرار و اسات حاق الهی وعدۀ البته. بود عالم سطح در ظلم نابودی و مستضعفان

 مؤمن ملت کی اما گرفت؛ خواهد انجام الّله بقیة حضرت ظهور دوران در فق  جهانی
 تاکنون ایران ملت که همچنان کند؛ فراهم حکومت آن تشکیل برای را زمینه تواندمی مبارز و

 .ستا آمده فایق مشکالت از خیلی بر و توانسته
 ظهاور عهاد باه مسلمان هایملت شدن کنزدی برای و اسالم حاکمیت برای قدم اولین

 قارآن حاکمیات ایجااد آن، و اسات؛ شاده برداشاته ایران ملت وسیلۀبه ،موعود مهدی
 است.

 کاارد، خواهااد عماال و گرفاات خواهااد دساات ساار باار زمااان امااام کااه شااعارهایی
 گاام کی خودش این. است دولت کی و کشور کی شعارهای ماست؛ مردم شعارهای امروز
 و معنویات شاعار توحیاد، شاعار روزی. است زمان امام اهداف سوی به بلندی بسیار
 دسات باه را آن کّلای طاور باه بودناد کرده سعی بود؛ شده منسوخ دنیا در داری،دین شعار

 حکومات رسامی شاعارهای شاعارها، این عالم، منطقۀ این در امروز اما بسپارند؛ فراموشی
 آرزوی شاعارها ایان ایان، بر عالوه است؛ ملت آحاد و کشور ادارۀ رسمی شعارهای است؛

 پیادا تحّقاق روز کیا شاعارها ایان و دنیاست؛ کشورهای از بسیاری در مسلمان هایملت
 .کرد خواهد
 مساتکبران مااّدی قادرت مقابال در شاد معلوم که وقت آن شد؛ آماده وقتی هازمینه این

 روز، آن بایساتند، خاود حاق حرف روی بر بتوانند بشر آحاد که دارد وجود این زمینۀ عالم،
 فضال باه بشاریت عاالم منجای کاه اسات روزی روز، آن است؛ زمان امام ظهور روز

 خاود به هستند، جهان جای همه در که را مستعد هایدل همۀ او پیام و کند ظهور پروردگار
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 و زر به مّتکی هایقدرت زورگو، هایقدرت تمگر،س هایقدرت دیگر وقت آن و کند جذب
 عقاب به خود زور و زر فشار با اندکرده همیشه آن از قبل که چنانیآن را حقیقت نتوانند زور

 .دارند نگه مکتوم یا بنشانند
 و اساالم کاه راهای ایان بدانند غدیر، برکت به هم هاجوان خصوصهب و عزیزمان مردم

 فلسافۀ و اساتدالل باا کاه اسات راهی است؛ روشن راه کی کرده، یمترس غدیر خّ   و قرآن
 هام اماروز. است کرده پیدا المنزلتیعظیم و بزرگ بسیار روندگان و شده ترسیم مستحکمی
 در ماا اماروز. نیساتیم عزلات و تنهایی در ما دیگر و است مطرح دنیا در راه این خوشبختانه

 عاقباتخوش راه راه،. هستیم اسالمی ورهایکش خصوصهب جهان مردم توّجه محور و مرکز
 بایساتی ماردم مختلاف قشارهای پشاتیبانی و امیاد باا و مسئوالن تالش با است؛ روشنی و

 راهای همان اما نیست، مدتکوتاه گرچه راه این. برویم پیش و کنیم طی را راه این قدمبهقدم
 الّلاه شااء إن کاه ساتا راهای هماان. شد خواهد منتهی بشریت نجات به باالخره که است
 .کرد خواهد فراهم را موعود مهدی ظهور هایزمینه

َّ»فرماید: آیۀ کریمۀ قرآن می ََّّو  دض ق  ََّّل  تض ق  ب  ناَّس  ت  ِلم  اَّك  ََِّّلِعباِدن  ِلین  س  م  ض ََّّالض مض ه  ََِّّإن  م  ه  ََّّل  ون  بور  ص  نض م  ََّّالض ََّّو  َِّإن 
نا د  نض م ََّّج  ه  ونَّل  غاِلب  کناد کاه در نهایات تااریخ ثابت می(؛ این آیه اّوال  132-131 )صاّفات: «الض

بشرّیت دورانی وجود خواهد داشت که در آن دوران آرمان پیامبران و رساوالن الهای محقاق 
کند که رسیدن به آن دوران به کمک جندالله خواهد بود؛ سپاهیان خواهد شد؛ ثانیا  ثابت می

آن دوران برساد؛  پروردگار و جنود خدایی، تاریخ را و بشرّیت را کمک خواهاد کارد کاه باه
ما را یاک  ا انقالب اسالمی ایران ا ثالثا  با یک نگاه هوشیارانه نشان خواهد داد که انقالب ما

 نزدیک کرده است. مرحلۀ اساسی به ظهور حضرت مهدی
داند. شما مّلت انقالبی مسالمان طلبد اّما راه فرج را نمیدر سطح دنیا انسانّیت فرج می

د در تداوم انقالب اسالمی به فرج جهانی انسانّیت نزدیک بشاوید و باید با حرکت منّظم خو
که سطح عالم  ا و انقالب نهایی اسالمی بشرّیت شما باید به سوی ظهور مهدی موعود

قدم به قدم خودتاان نزدیاک بشاوید و  ا ها را باز خواهد کردرا خواهد گرفت و همۀ این گره
 است. بشرّیت را نزدیک بکنید. انتظار فرج این
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 گیری و پیروزی انقالب اسالمی بر اساس اندیشۀ انتظار. شکل6-4

های دانید با امید به این گشایش بوده که ماا از اول انقاالب تاا حااال توانساتیم قادمشما می
محکم خودمان را یکی پس از دیگری به طرف جلو برداریم. آن روزی که جنگ تازه شاروع 

دمیدند که این جنگ آخرش باه ناکاامی منتهای می رّتبهای مأیوس کننده مشده بود، ّنفس
فروشاند، ارز ناداریم، وسایلۀ صاادر خواهد شد؛ سالح نداریم، مهّمات نداریم، به ما نمی

کردن نفت نداریم، مشتری نداریم، هزار مشکل. وقتی هم که انساان بخواهاد مشاکالت را 
ای هام الت؛ اّماا یاک عاّدهکند برای بزرگ کردن مشکبزرگ کند، ذهن انسان خیلی کار می

قرص و محکم ایستادند و گفتند ما به امید خدا و به کمک ماردم، باا امکانااتی کاه داریام، 
جنگ را اداره خواهیم کرد و دشمن را عقب خواهیم راند و راندند. امروز به فضل الهی مّلت 

رد، رو سافید کردند ببینند انقالب ما چاه خواهاد کاایران در مقابل همۀ کسانی که نگاه می
 وسربلند است؛ این معنای انتظار فرج است.

 بارآورده امیاد آن کاه اماروز. کرد قیام که کرد پیدا امید کرد، قیام ایران ملت که روزی آن
 باا و اسات امیدوار آینده به هم امروز و است گرفته را بزرگ نتیجۀ آن قیام، آن از است، شده
 نشااط و حرکات و انگیزه به را هاجوان که است امید نور این. کندمی حرکت نشاط با و امید
 جامعاه در را پویاایی روح و کندمی جلوگیری هاآن افسردگی و مردگیدل از و کندمی وادار
 بایاد هم بود، نهایی فرج منتظر باید هم بنابراین،. است فرج انتظار نتیجۀ این،. کندمی زنده

 حاکم شما دل بر یأس ندهید اجازه. بود اجتماعی و فردی زندگی مراحل همۀ در فرج منتظر
 اینکاه بار مشاروط شاد؛ خواهد محّقق فرج، این که بدانید و باشید داشته فرج انتظار بشود،

 باشد. حرکت باشد، انگیزه باشد، تالش باشد، عمل باشد، واقعی انتظار انتظارتان، شما
 مسالمین مخصاوص حتای هنا و شیعه مخصوص نه دید، این با ،زمان امام موضوع

 در اسات امیادی. اسات عاالم هاایملت و بشار قشرهای همۀ دل در انتظاری بلکه. است
 قاوت باازوان باه امیاد، ایان. کندمی حرکت صالح سمت به بشریت تاریخ که آدم؛بنی دل
 جهات در ای،عدالتخواهاناه حرکت هر که کندمی معلوم و دهدمی نور هادل به بخشد،می

 ملات وقتای کاه اسات خااطر همین به. است بشر تاریخ و عالم این طبیعی دشگر و قانون
 در کااه بااود ایاان احساسشااان بودنااد، مشااغول مبااارزات بااه انقااالب پیااروزی از قباال مااا،
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 احساس هم انقالب پیروزی از بعد. کنندمی حرکت بشریت آرمان سمت به پیشرفت جهت
 کاه رنجای هار و کردیم که ایمبارزه هر اقداممان؛ هر و حرکت هر که است این ایران ملت

 کمشاتر معرفات اهال هماۀ و بشار آحاد میان که است مقصودی جهت در نمودیم، تحمل
 عدل این اسالم و. است بشر برای عدل به رسیدن هدف، و عدالت، استقرار مقصود،. است

 .کندمی تأمین را
اسات و ماا بایاد پشتیبان ما  در این راه لطف پروردگار و دعای مستجاب ولّی عصر

را فراماوش نکنایم.  خود را با آن حضرت و با یادش هرچه بیشتر آشنا کنیم، اماام زماان
اسات، زیارا  است. انقالب ما، انقاالب اماام زماان مملکت ما مملکت امام زمان

َّ» های خودتان داشته باشید. دعایانقالب اسالم است. یاد ولّی الّله االعظم را در دل م ّ ه  َّاِإن ََّّّالل ّ
َّ ب  غ  ََّّن  ض ك  یض ة ََّّیفََِِّّإل 

ل  وض بة ََّّد  یم   ِ را به همۀ دل و با نیاز کامال بخوانیاد. هام روحتاان در انتظاار  1«ك 
تان در این راه حرکت بکند. هر قدمی که در راه استواری باشد، هم نیروی جسمی مهدی

 شوید.تر مینزدیک دارید یک قدم به ظهور مهدیاین انقالب اسالمی بر می
مۀ شعبان برای ما همیشه روز امید و روز انتظار بوده است. در همۀ دوران اختناق، روز نی

مّلت ما در روز نیمۀ شعبان حال و شور دیگری داشت. یقینا  یکی از عواملی که توانسته است 
ذهن و دید مردم ما را نسبت به انقالب از دیدگاه اسالمی تحت تأثیر قرار بدهد همین اسات 

و مسئلۀ انتظار به یک نتیجه گیری اسالمی درستی رسیدند.  ۀ امام زمانکه در باب مسئل
و مسئلۀ انتظار به صاورت تحقیار  اند کسانی در گذشته که از مسئلۀ امام زمانالبّته بوده

دادناد های جامعه قرار میرا ترمز حرکت اند، عقیده به امام زمانکردهآمیزی استفاده می
درجه عوض کرد؛ یعنی مردم از نتیجۀ  144ر این قضیه مطلب را اّما بینش درست اسالمی د

انقالب استفاده کردند که حرکت جوامع اسالمی و حرکت همۀ جوامع بشری به سوی خیر و 
هاای اساتبداد صالح است، به سوی حکومت حق و عدالت اسات، باه ساوی ناابودی کاخ

رینش در دوران ظهاور است، به سوی روی کار آمدن مستضعفان است، که در شاکل باارزت
های مسالمان و هماۀ مستضاعفان جهاان شود و تا آن روزگار مّلتتأمین می ولّی عصر

                                                           

 .333، ص 3 ، جهمان. محمد بن یعقوب کلینی، 1
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هایی را در این راه بردارند؛ این را مردم ما فهمیدند و همین تأثیر زیادی در ذهن توانند گاممی
که مّلات ماا باه ها را تحت تأثیر قرار داد. امروز بحمدالّله بعد از اینمردم داشت که عمل آن

 مبارزۀ وسیعی دست زد اّولین آثار صدق این اعتقاد را دریافت کرده است.
خواهند بدانند که حکومت نظام جمهوری اسالمی به کدام طارف اگر ناظران جهانی می

توانند این را درک کنند. روزگار حاکمّیت علام و می رود، از مسئلۀ امام زمانبه پیش می
ان، حاکمّیت بندگان خدا، حاکمّیات کامال قاانون الهای، حاکمّیات تقوا، حاکمّیت صالح

مستضعفان است؛ نه فق  در محدودۀ یک کشور بلکه هرجاا مستضاعفی هسات، مشامول 
ای رویم؟ البّتاه ایان راه، راه طاوالنیلطف و فیض آن آینده است. ما به چه طرف پایش مای

مان را و ابزارکارماان را و پایاۀ است؛ ما بایاد بارای رسایدن باه آن روز خودماان را و جامعاه
ظهور نخواهد کرد؛ آمادگی زمیناۀ  رفتارمان را آماده کنیم وتا ما آماده نشویم، ولّی عصر

 کمک خواهد کرد. جامعه به ظهور ولّی عصر

 . ترسیم معنای انتظار در تشکیل حکومت اسالمی6-5

قالب اسالمی هست در یک مقیاس کوچک در ان همۀ خصوصیاتی که در ظهور مهدی
همۀ مردم عالمند؛ یعنای  مّلت ایران هم هست. در آنجا هم مخاطب حضرت بقّیة الله

کند و دعوت خود را با صدای بلناد دهد و تکیه میای که به خانۀ کعبه پشت میدر آن لحظه
انقالب اسالمی ما هم از آغااز اعاالم کارد کاه  1«یاَّاهلَّالعالم!» زند:کند، صدا میفریاد می

خصوص یک مّلت و یک قاوم و یاک کشاور نیسات. همچناانی کاه آن بزرگاوار باه هماۀ م
افتد، انقالب ما هم با دست خالی و فقا  باا کند و در میهای بزرگ جهان ستیزه میقدرت

های عظیم جهانی مقابل شاد. هماان طاوری کاه ظهاور تکیه به نیروی ایمان به همۀ قدرت
ریزد، انقالب ما هم همۀ مولی را به هم میهای ماّدی و معهمۀ حساب حضرت مهدی

ها را به هم ریخت. امروز با انقالب اسالمی ما که درخّ  ایجااد عادالت در ساطح حساب
یک گام بزرگ به هدف خود نزدیک شده. نه فق   جهان هست، انقالب حضرت مهدی

                                                           

، مؤسسة عاشور، بیروت ، تحقیق و تصحیح علیإلزام الناصب فی إثبات الحجة الغائبیزدی حایری،  . علی1
 .322 ص ،3 ق، ج1333، لمطبوعاتل األعلمی
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را تساریع به وجود آمدن حکومت اسالمی آن عاقبت موعود را به عقب نمی اندازد بلکاه آن 
 کند و این است معنای انتظار.هم می

تشکیل حکومت جمهوری اسالمی و به هم ریخاتن نظاام مستضاعف و مساتکبر یاک 
تحّول عظیمی بود که در این کشور و میان این مّلت پیش آمد و نمونۀ کوچکی از آنچه که در 

یم جامعاۀ دوران توانها قرار دارد. ما میپیش خواهد آمد در مقابل چشم زمان ولّی عصر
طوری ک اماروز حکومات، را از بطن کنونی جامعاه حادس بازنیم؛ هماان ولّی عصر

حکومت ایدئولوژی اساالمی اسات، حکومات مکتاب اسات و در رأس تشاکیالت نظاام 
انقالبی جمهوری اسالمی رهبری قرار دارد که مالک گزینش آن علم و تقوا است و احکام و 

رویم احکاام و قاوانین اساالمی] هاا پایش مایمل شدن آنقوانینی که در جامعه به سمت ع
هاا و است[ و همان طوری که در جامعۀ امروزی ما یک طبقۀ مستکبر وجود نادارد و تفاوت

کند، همین طاور در های اجتماعی مطلقا  در جامعه به صورت قانونی خود نمایی نمیتمایل
تر در تر در یاک دایارۀ وسایعنباهتر با یک ادارۀ بهتر با یک قضاوت هماه جایک شکل کامل

ای به وجود خواهد آماد کاه محاور حرکات در آن جامعه دوران حکومت مهدی موعود
َّ»جامعه، اسالم و احکام اسالمی است؛  ََّّو  دض ق  ناَّل  بض ت  ورََِّّیفََِّّك  ب  ََّّالز ّ بِدََِّّمنض عض ِ ََّّب  كض ُِّ ََّّالب ن ّ

 
ََّّأ ض  هباَّاألض رض ِ ث  َّی 

َِّعبادَِّ ََّّی  ون  اِلح  ن همان روزگار است؛ روزگاری که بندگان صالح خادا، ای .(144 )انبیاء: «الص ّ
شایستگان جامعه، آن را به دست گیرند. اگر امروز علم و تجربۀ الزم ما و مشکالت و موانع 
اجتماعی بزرگ که از دوران گذشاته باه ارث ماناده اسات موجاب شاده اسات کاه نتاوانیم 

حکومت،  دوران ولّی عصراما[ در به طور همه جانبه پیاده کنیم، ] حکومت صالحان را
حکومت صالحان است به تمام معنی کلمه؛ حکومت قرآن، حکومت امام؛ قاوانینی کاه در 

 ای وجود ندارد.انطباق آن با اسالم و قرآن هیچ شک و شبهه

 . تأثیر انقالب اسالمی بر ذهنیت مردم نسبت به منطق انتظار6-6

 اثار غلا ، برداشت و فهم آن از امروز نهخوشبختا که بود انتظار باب در انحرافی معنای کی
 انتظار، که بودند داده یاد مردم به طوراین بودند، نادان یا و مغرض که کسانی. نیست چندانی

 بکشید دست اصالحی هر و مجاهدت هر و اقدام هر از و مثبت عمل هر از شما اینکه یعنی



 91حکومت اسالمى و انتظار فرج   /   

 مفاسد و کند اصالح را اوضاع و بیاید خودش ،زمان و عصر صاحب تا بمانید، منتظر و
 از یا و کرد رنگکم یا را، باطل برداشت و غل  معنای و منطق این انقالب، !نماید برطرف را

 برد. بین

 . اّتصال قطعی انقالب و نظام اسالمی به ظهور حضرت ولّی عصر6-7
ۀ نامسااعد این انقالب، زمینه را آماده خواهد کرد تا آن بزرگوار ظهاور کناد. ایشاان در زمینا

و ظهور آن بزرگوار برای ماا های مربوط به غیبت ولّی عصرظهور نخواهد کرد؛ در بحث
 ... بناابراین حضارت آن وقتای ظهور خواهند کارد مسّلم است که آن بزرگوار در زمینۀ آماده

آید که دنیا معنای عادل را فهمیاده باشاد؛ آن روزی می آید که زمینه آماده باشد؛ آن وقتیمی
کنند که شمشیر آن حضرت بتواند با خودش استدالل و منطق را حمل بکند؛ چون ر میظهو

شمشیر انبیاء شمشیر کور نیست، شمشیر ناور اسات. شمشایر کاور آن اسات کاه یکای را 
کشاد، او هام داند چرا کشته شاد؛ شمشایر ناور آن اسات کاه وقتای او را میکشد، نمیمی
همند چرا او کشته شد؛ شمشایر انبیاا ایان جاوری ففهمد چرا کشته شده، دیگران هم میمی

جریاان[ آن سایل  است و اولیا هم به دنبال انبیا هستند. آن بزرگوار باید روزی بیایاد کاه ]در
شاوند بفهمناد چارا دارناد کشاته هایی هم کاه کشاته میاید، حتّی خود آنخونی که شنیده

اند برای همیشاه در عااَلم بماناد. شوند تا حّجت تمام باشد، تا حکومت مهجوِر انبیا بتومی
من و شما که معّممیم و مسئول وصل کردن معارف الهی باه  ا ]بنابراین[ اگر ما خوب باشیم

این جمهاوری، ایان  ا آییممی های آینده هستیم و مسئول هدایتیم و ورثۀ انبیا به حسابنسل
توانم قاول طور یقین می حکومت، این نظام قطعا  به آن بزرگوار خواهد پیوست؛ این را من به

 بدهم.
امروز نظام اسالمی مجّسم و متبلور در این نظام است. برادران و عزیزان و هماۀ کساانی 

شنوند و خواهند شنید! بدانید اگر نظام اسالمی ما به فضل پروردگاار بار می که این سخن را
هاا، بار ایان عقباات ها، بار ایان دامها، بر این توطئاهدشمنانش، بر استکبار، بر این خدعه

ریاز و یاک راسات باه اند بتواند پیروز بشود، اساالم یاکگوناگونی که بر سر راهش گسترده
پایش خواهاد  های تعالی و سلطۀ جهانی و در نهایت ظهور ولاّی عصارسمت اوج قّله

 رفت و هیچ توّقفی پیدا نخواهد کرد؛ این در صورتی است که این مّلت پیروز بشود.
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 . باور بر گسترش ظلم و فساد قبل از ظهور7-1

بعبدَّمباَّ» 1«.بعبدَّمباَّملئبتَّظلمباَّوَّجبورا» شود که:ها هست و اینجا و آنجا گفته میدر زبان
کند که تمام دنیا پر از ظلم و جاور هنگامی ظهور می یعنی چه؟ یعنی امام زمان« ملئت

ن حرف خطرناکی است. معنای این حرف این است که اگار یاک روزی ماا دنیاا را باشد. ای
 ای از عادل و داد باه شامارای از دنیاا بارقاهدیدیم که پر از ظلم و جور نیست و یک گوشاه

قطعا  ظهور نخواهاد کارد و دنباال ایان  آید، آن روز باید ما تصّور کنیم که امام زمانمی
افرادی حّتی بعضی از عّمامه به سرها را ما شنیده بودیم کاه  هاهمان تحریفی است که مّدت

توانیاد باه فسااد مای زودتر ظهور بکند، هرچه خواهید امام زمانکردند اگر میفکر می
اضافه کنید؛ یا اگر خودتان هم اهل فساد نیستید، از اینکه مفسدین در دنیا هساتند ناراحات 

 است. این مقّدمۀ ظهور امام زمان نباشید، چون
 زماان امام تا بشود، جور و ظلم از پر دنیا که منتظرند بعضی فرمودند وقتیک ی امام

 چاه دنیاا در بینیادنمای مگار اسات، جور و ظلم از پر امروز دنیا فرمودند ایشان بعد. بیاید
 دارد جاوری چاه انسانیت با بینیدنمی مگر شود؟می چه هاملت با بینیدنمی مگر گذرد؟می

ۀ هارروز فراواِن  هاینمونه انزواست؟ در کلیهب چگونه عدالت بینیدنمی مگر شود؟می رفتار
 جمهاوری نظاام. کندمی مشاهده دنیا در دارد انسان را جور و ظلم این جایِی همه همیشگِی 

 و وحشیانه و عظیم حرکت این قبال در که است تفکری به متکی و بلند و رسا فریاد اسالمی
 هماان کنیاد، نگااه دنیاا اوضااع باه شما امروز .است ایمسئله چنین کی ه؛شد بلند کورانه
 است؛ حاکم دنیا در امروز دارد، وجود عصر ولی ظهور به مربوط روایاِت  در که چیزی

 و گوناگون ادعیۀ و روایت در. است پر جور و ظلم از دنیا امروز. جور و ظلم از دنیا شدن پر
هَّیمل» که دارد صرعولی به مربوط مختلف زیارات َّملئبتَّكمباَّعدالَّوَّقسطاَّاألرضَّبهَّالل 
 2.«جوراَّوَّظلما

                                                           

 .44 ، صهمان. محمد بن حسن طوسی، 1
 .همان. 2
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 لیتسئو فرار از م .7-2
دنیای پر از عدل و داد درست خواهد کرد، پس ما باید به ساهم خودماان  اگر امام زمان

سازی دنیا کوشش کنیم. اگر خورشید منّوری خواهد درخشید و دنیا را روشن ومنّور در زمینه
توانیم خورشید بیاافرینیم، د کرد، این بدین معنا نیست که ما در شب تاریک وقتی نمیخواه

 چراغی روشن نکنیم.
 غلا ، برداشت و فهم آن از امروز خوشبختانه که بود انتظار باب در انحرافی معنای یک

 کاه بودناد داده یااد ماردم به طوراین بودند، نادان یا و مغرض که کسانی. نیست چندانی اثر
 دست اصالحی هر و مجاهدت هر و اقدام هر از و مثبت عمل هر از شما اینکه یعنی انتظار،
 و کند اصالح را اوضاع و بیاید خودش ،زمان و عصر صاحب تا بمانید، منتظر و بکشید
 کرد رنگکم یا را، باطل برداشت و غل  معنای و منطق این انقالب، !نماید برطرف را مفاسد

 .نیست ما جامعۀ ذهن در امروز معنا، این الّله بحمد پس. برد بین از یا و
 انقالب از قبل انحرافی هایجریان. نیست گیریگوشه معنای به زمان امام به اعتقاد

 را اوضااع و آیدمی زمان امام که کنندمی تبلیغ کنار و گوشه در هم اآلن کردند،می تبلیغ
 آن مثال ایان! بکنایم حرکتی ما دارد لزومی چه! کنیم ارک چه دیگر امروز ما کند؛می درست

 عالمتااب خورشاید بناسات فاردا چون نکند؛ روشن چراغ انسان ،کتاری شب در که است
 شاما و مان کناونی وضع به ربطی فردا، خورشیِد . کند روشن را دنیا همۀ و شود روز و بیاید
 وجاود زورگاویی و تبعایض و عدالتیبی و ظلم دنیا نقطۀ هر در بینیممی ما اگر امروز. ندارد
 سرباز ما اگر. آیدمی هاآن با مبارزه برای زمان امام که است چیزهایی همان هااین دارد،
 .کنیم آماده هااین با مبارزه برای را خود باید زمانیم، امام

 ظهور ۀ. بدفهمی مسئل7-3
 حضارت پارچم شادن تهبرافراشا از قبال کاه پرچمای هار کاه روایااتی استناد به هابعضی
 از قبال شما آقا گفتندمی. بودند مخالف مبارزه با است، آتش در شود، برافراشته مهدی
 مباارزه پرچم این خوب، کنید؟ شروع مبارزه خواهیدمی الزمانصاحب حضرت مبارزۀ

 صادر از ایعادهک یا. فهمیدنادنمای را حادیث معنای. است آتش در کنید،می بلند که را
 و عادل از پار را دنیا و کرد خواهد ظهور مهدی بودند شنیده که ائمه زمان از اسالم،
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 باد. باود مشاتبه امار هام خودشان بر بعضی کردند؛می گریمهدی ادعای کرد، خواهد داد
 دیگری افراد در هم بود، عباسبنی در هم بود، مهدویت ادعای امیهبنی در هم بدانید نیست

 مهادویت ادعاای داشاتند، وجود امروز تا بعد هایزمان در چه و عباسبنی زمان در چه که
 ایان معناایش ایان. است آتش در کند، بلند کسی را مهدویت پرچم این بله،. داشت وجود
 و اساالمی جامعاۀ و الهای جامعاۀ تشاکیل برای مردم نکنند، مبارزه ظلم با مردم که نیست
 .است دین فهمیدن بد این،. نکنند قیام و مبارزه علوی

 پایه. رفتار عامیانه و بی7-4
 از و. کارد غفلات نباید ظهور دوران مسئلۀ و انتظار مسئلۀ در دقت با همراه و عالمانه کارِ  از

 بزرگ خطر کی تواندیم که ییچیزها جملۀ از. کرد پرهیز باید بشدت جاهالنه و عامیانه کارِ 
 مسائلۀ در کمادر و ساند باه تکیغیرم و معرفت از دور و جاهالنه و عامیانه کارهای باشد،
. کنادیما فاراهم دروغاین مادعیان بارای را زمیناه همین که است، زمان امام به مربوط

 و تخایالت صارف معتبار، کمادار و مناابع باه متکای غیر غیرمستند، غیرعالمانه، کارهای
 انمادعی بارای را زمینه کند،یم دور حقیقی انتظار حالت از را مردم کاری اینجور توهمات؛

 از عواماناه، کاارِ  از کرد. ... لذا پرهیز بشدت بایستی این از کند؛یم فراهم دجال و دروغگو
 متکی قوی، عالمانه، کارِ . کرد پرهیز شدتهب بایستی عامیانه شایعات مقابل در شدن تسلیم

 اهال باید نیست، کسی هر کار هم این است، کار این فِن  اهل کار البته که سند، وک مدر به
 باشاد؛ فلسافی تفکار اهال بشناسد، را سند باشد، رجال اهل باشد، حدیث اهل باشد، فن

 تحقیقااتی کاار و شاود میدان وارد زمینه این در تواندیم وقت آن بشناسد، را حقایقی بداند،
 دهد. انجام

 این شود،می سودجویان دست ملعبۀ زمان از مختلفی هایبرهه در که حقائقی همۀ مثل
 واقاع خاالف ادعاهاای کاه کسانی این. شودمی سودجویان دست ملعبۀ یگاه هم حقیقت

 آن باه اقتادای ادعای خرافی، کامال   صورت به حّتی تشرف، ادعای رؤیت، ادعایا  کنندمی
 اسات باطلی هایپیرایه همان هااین است، آوریشرم ادعاهای حقیقتا   کها  نماز در حضرت

 نبایاد. کناد مشاوب است ممکن پاکنهاد هایسانان دل و چشم در را روشن حقیقت این که
 باه تشارف و ارتبااط و اتصاال ادعاهاای ایان باشاند داشاته توجه مردم آحاد همۀ. گذاشت
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 برجستگان ما، بزرگان. نیست تصدیق قابل کدام هیچ بزرگوار، آن از گرفتن دستور و حضرت
 عمر هایسال و هاماه و اروزه به دارد ارزش هاآن عمرۀ لحظ یک که باارزشی هایانسان ما،

 ایان دلش چشمش، سعادتمندی، انسان یک است ممکن. نکردند ییادعاها چنین ما، امثال
 ادعاا اهال کساانی چنین یک اما شود، روشن مبارک جمال آن نور به که کند پیدا را ظرفیت
 ایان به کنندمی داریدکان که کسانی این. نیستند داریدکان اهل نیستند؛ گفتن اهل نیستند؛
 این. هستند مفتری هستند؛ دروغگو هااین بگوید یقین و قطع طور به تواندمی انسان وسیله،
 غیرعالماناه، کارهاای. داشت نگه دور اعتقادی آفت این از بایستی را تابناک و روشن عقیدۀ

 کااری اینجاور توهماات؛ و تخایالت صرف معتبر، کمدار و منابع به متکی غیر غیرمستند،
 فاراهم دجاال و دروغگاو مدعیان برای را زمینه کند،یم دور حقیقی انتظار حالت از ار مردم

 .کرد پرهیز شدتهب بایستی این از کند؛یم

 . مّدعیان دروغین مهدوّیت7-5
 کردناد، اشااره حااال کاه چیزی همین هم مدعیان از بعضی بودند؛ مدعیانی تاریخ طول در

 از بعضای. اسات غل  هااین همۀ کردند؛ تطبیق کسی کی بر یا خودشان بر را عالمتی کی
 روایاات در کاه است ییچیزها نیست؛ قطعی هست، ظهور عالئم به راجع که ییچیزها این

 آن. کارد اساتناد هاآن به شودینم است، ضعیف روایات است؛ نیامده هم استناد قابل معتبرِ 
 ایعده همیشه. کرد طبیقت راحت بشود که نیست اینجور هست، استناد قابل که هم مواردی

هنعمت شاه شعرهای این  بار ا زیاادی ماوارد در و متماادی هایساال طاول در ا را ولی اللَّ
 مان گفته که اینی بله، گفتند. دیدم بنده که کردند، تطبیق مختلف قرون در مختلفی هایآدم

ک یا در زباا. اندرا گفته شخصی کی است؛ کس فالن این بینم،می جور فالن را، کس فالن
، بعد سال صد زمان،  غلا  هاااین! کردناد تطبیق او به و کردند پیدا را دیگری کس کی مثال 
 به غل  و انحراف وقتی. است انداز غل  کارهای است، کنندهمنحرف کارهای هااین است،
 اذهاان گمراهی وسیلۀ شد، خواهد مشتبه شد، خواهد مهجور حقیقت، وقت آن آمد، وجود
 شد. واهدخ فراهم مردم

 هاایبعضا. است مهم این خود چیست؟ خرافه البته. باشید شجاع خرافات با مبارزۀ در
 که آنچه. نداریم هاآن با کاری ما. کنندمی انکار خرافه عنوان به هم را دینی حقایق که هستند
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. نپسندند یا بپسندند عقول حاال چه است؛ دین از شده، ثابت معتبر و متقن سنت و کتاب با
 دینی اصول و مبانی با و است نشده ثابت معتبر دلیل با که آنچه. کنید دفاع و حمایت این از

 کمدر و دارد معارضه دینی اصول از یکی با که آنچه. بمانید ساکت آن بارۀدر ندارد، معارضه
 .است این خرافه معیار و خرافه، شودمی این. کنید ردش ندارد، معتبری

 ر بر محو و تحریف نظریۀ انتظار. تالش استکبا7-6
 زده، توفاان کشاتی کیا سرنشینان همان مثل اجتماعی، حیات در و تاریخ طول در بشریت
 اماور بار مساّلطین و دساتانقوی و ستمگران و قدرتمندان سوی از مشکالتی گرفتار همیشه
 کند باز را راه و بپردازد مبارزه به انسان که شودمی موجب امید،. است بوده مظلوم هایانسان

 رنجتاان اماروز کاه وضاعیتی ایان یعنی بکشید، انتظار گویندمی شما به وقتی. برود پیش و
 حیات انساْن  چقدر ببینید. شد خواهد تمام و نیست ابدی آورد،می درد به را دلتان و دهدمی

 یمهاد باه اعتقااد نقش این،. است زمان امام به اعتقاد نقش این،! کندمی پیدا نشاط و
 و عجیاب هاایوخمپایچ همه آن از امروز، تا را شیعه که است عقیده این. است موعود
 و عاّزت پارچم الّلاه بحمد امروز و است داده عبور بودند، داده قرار راهش سر در که غریبی

 چناین کاه هرجاا. اسات ایرانۀ شیع و مسلمان ملت شما دست در قرآن، و اسالم سربلندی
 کارهای ترینیاساس از یکی خاطر، همین به .دارد وجود مبارزه و یدام همین باشد، اعتقادی
 باین از ماردم دل در را مبارزه و امید عقیدۀ که است بوده این آن، ایادی و استکبار و استعمار

 و استعمار که دانیممی ما. اندنتوانسته ولی کنند؛ خاموش را چراغ این اندخواسته بارها. ببرند
 انجاام ا اسالم دنیای سطح در بلکه ایران؛ در فق  نه ا جهت این در را یتالش چه استکبار،

 قبال هاساال باه مرباوط کاه مهّمی بسیار گزارش در. کند خاموش را چراغ این تا است داده
 آفریقاا شامال سامت به اروپا از که مسیحّیت تبلیغی هایگروه تالش نیست، جدید و است
 از یکای. باود شاده داده نشاان کنناد، صااف آنجاا در را اساتعمار جاادۀ تاا شدندمی اعزام
 تبلیاغ مسایحی، کشاورهای بار مساّل  مناداِن قادرت که است این دنیا داراندین هایغّصه
 و دادند قرار استعمار ماشین بردن پیش برای ایوسیله را دنیا سطح در مسیح دین الّظاهرِ علی
 عناوان باه را تبشایری اصطالح به و تبلیغی هایگروه. شدند استعمار کن صاف جاده هااین

 تا کنند باز را راه که بود این قضیه باطِن  اما بود؛ مسیحّیت تبلیغ ظاهرش که ا مسیحّیت تبلیغ
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 و شاوند اسالمی کشورهای وارد روز، آن اروپای مختلف کشورهای از اروپایی استعمارگران
 هام جاهاا از بسایاری در انهمتأساف و فرستادند دنیا اطراف به ا کنند قبضه را سیاسی قدرت
 .شدند موّفق

 یکی: »نویسدمی گزارشگر. آفریقاست شمال در تبلیغی هایگروه به مربوط گزارش، این
 تونس منطقۀ و آفریقا شمال در استعمار پیشرفت و مسیحّیت تبلیغ راه سرِ  در ما مشکالت از
 را اساالم و آماد دخواها موعاود مهدی که دارند اعتقاد مردم این که است این مغرب و

 کاه هیئتای بارای و نویسدمی خود رسمی گزارش در را این گزارشگر، «.کرد خواهد سربلند
 ،موعاود مهادی باه اعتقاد نفس بنابراین،. فرستدمی کارهاست، این به رسیدگی مسئول
 در ما برادران که اعتقادی که حالی در بود؛ شده استعمار و استکبار برای مشکل ایجاد باعث

 بلکاه نیسات؛ داریم اینجا در امروز ما که اعتقادی وضوح و روشنی به دارند، دنیا مناطق نآ
. خصوصاّیات و ناام و ماورد و مصاداق تعیاین تاا دارد وجاود گاویی کّلی و ابهامات بیشتر

 .ترسیدند امید این از استعمارگران حال،درعین
 از دشامنان کارگشاسات، که ینهم دلیل به ... کارگشاست بسیار عقاید آن از عقیده این

 از ناادان، دوساتان گااهی. تازنادمی آن بر دیگر طرف از هم نادان دوستان البته و طرف کی
 توانادنمی خوبی آن به دانایی دشمن هیچ که کنندمی کاری توّجهی،بی اثر بر و نادانی روی

 !بزند ضربه
 کاه دیادم را سندی من. ندآمد عقیده این سراغ که داناست دشمنان مورد در ما بحث ...
 شامال کشاورهای. آفریقاسات شمال به استعمار ورود اوایل یعنی قبل؛ سال هاده به مربوط
 کاه اساالمی ماذاهب از مذهبی هر مذهبشان. دارند بیت اهل به بسیاری گرایش آفریقا،
 مهادوّیت باه عقیادۀ غیره و مغرب و سودان کشورهای در. بیتنداهل محب   اما باشد؛ هست
 آن باه اساتعمار ورود کاه شاد مذکور مناطِق  وارد استعمار که زمان آن. است ُپررنگ خیلی

 !بود مهدوّیت به عقیدۀ شد، استعمار مزاحم که مسائلی از یکی است گذشته قرن در مناطق
 ماا کاه کننادمای توصیه استعماری فرماندهان و استعمار بزرگان دیدم، من که سندی در

 اساتعمارگران روز آن! شود زایل مردم بین از تدریجهب مهدوّیت، به یدۀعق که کنیم کاری باید
 کاه کنادنمای فرقای بودناد آفریقاایی منااطق آن کشاورهای بعضی در انگلیسی و فرانسوی
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 باه عقیادۀ وقتای تاا کاه باود ایان قضاوتشاان خارجی، استعمارگران باشد کجا از استعمار
 !گیریم اختیار در درست را کشورهایشان توانیمنمی ما است، رایج مردم این بین در مهدوّیت

 اسام باه کاه کساانی کننادمای خطا چقدر! است مهّم  چقدر مهدوّیت به عقیدۀ ببینید،
 و اّطاالع بدون مطالعه، بدون را اسالمی عقاید و آیندمی تجّددطلبی عنوان به و فکریروشن
 را کاری همان هااین! دهندمی ارقر کتشکی و تردید مورد کنند،می کارچه بدانند اینکه بدون

 چرا حاال خوب؛. است گونهاین اسالمی عقاید! دهندمی انجام راحت خواهد،می دشمن که
 دهند؟می انجام را کار این

 منزلاۀباه ملتی، هر برای خصوصیات این که هست مهدوّیت عقیدۀ در خصوصیت چند
 هایدسات اوقاات گااهی. ستا امید یکی،. است جسم در روح حکم در و کالبد در خون
. دهنادمی دست از را امیدشان که رسانندمی جایی به را ضعیف هایملت قدرتمند، و قلدر
 .کنندنمی اقدام هیچ دیگر دادند، دست از را امید وقتی

 روز از. عالمناد ساتمگران بزرگاوار، آن شاخص باا و عقیده این با اشخاص تریندشمن
 و ساتم باا وجودشاان ک کساانی آن ا حضرت آن الدتو روز از بلکه ا حضرت آن غیبت

 ایان باا الهای، ناور این با الهی، پدیدۀ این با بزرگوار، این با دشمنی به بود، همراه زورگویی
 فکر، این با عالم ستمگران عالم، مستکبرین هم امروز. امروز تا شدند، مشغول الهی شمشیر

 ایان هسات، ماؤمنین هایدل در که عقیده نای که دانندمی دشمنند؛ مخالفند، عقیده این با
 هایهادف بارای اسات، ا شایعه هاایدل در خصاوصهبا ا مسلمین هایدل در که عشق

 آن آفریقاا شامال کشورهای در که امکرده عرض وقتی یک من. است مزاحم هاآن ستمگرانۀ
 عواماال رساامی، گاازارش یااک کردنااد،می تصااّرف را مناااطق آن اسااتعمارگران، کااه وقتاای

: گویادمی گازارش آن در کاه ا است موجود و شده ثبت گزارش این که ا دادند تعمارگراناس
 .است سخت هاآن با مبارزۀ ند،امهدوّیت به معتقد چون مردم این

 تالش رژیم پهلوی بر محو عقیدۀ انتظار .7-7

 در هالّلا بحماد امروز که محترمی روحانیون و علما بزرگان از یکی ما، خود کشور همین در
 کردندمی نقل من برای شود،می مردم حال شامل بازهم ایشان وجود برکات و هستند ما میان
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 فاقاِد  سوادِ بی کودتاگرِ  آن پهلوی،ۀ وابست و فاسد و منحوس رژیم آمدِن  کار روی اوایل در که
 ایان پرسید او از و کرد صدا را دربار به وابسته آخوندهای از یکی ،معنوّیت و معرفت هرگونه

 هام آخوناد آن! اسات؟ کارده درسات ماا برای مشکالتی چنین که چیست زمان امام قضیۀ
 حل را مسئله بروید که دهدمی مأموریت هم قلدر آن و گویدمی جوابی او، میل و دل برطبق

 و نیسات آساان کاار ایان: گویدمی او! بیاورید بیرون مردم دل از را اعتقاد این و کنید تمام و
 فضال باه مقاّدمات آن البتاه. کنایم شاروع مقّدمات با و کمکم باید و دارد مشکالت خیلی

گاهان و رّبانی علمای هشیاری با و پروردگار  نتوانستند و ماند ناکام دوران آن در کشور، این آ
 هاایدساتگاه طارف از غاصاب، کودتااچی کیا ما، کشور در. کنند عملی را شوم نقشۀ آن

 تحویال دودساتی را کشاور و کناد قبضه را ایران باید هک داشت مأموریت استعماری قدرت
 کاه بود این الزمش مقّدمات از یکی شود، مسّل  مردم این بر بتواند آنکه برای و دهد دشمن
 1.کند کپا مردم ذهن از را موعود مهدی به عقیده

ها بمیرانناد؛ هماۀ را در دل 2های طاغوتی، این است که این فروغ امیدمبنای کار قدرت
هاا اسات. اش در دسات خاود آنامیدها را به یک نقطۀ مااّدی متمرکاز کنناد کاه سررشاته

ها را متوّجه و متمرکز به پول، به زخارف کم ارزش دنیایی کاه سرچشامه و خواهند هّمتمی
های کّمای و ها است، بکنند. همه چیز را باا حساابمعدن و منبعش هم دست خود قدرت

خصوص آن آیندۀ موعاود را هکنند. بات را از حساب خارج میکنند. معنویّ پولی محاسبه می
ها دور بکنند. امروز این جور است که استکبار و ایادی استکبار کوشند که از چشم مّلتمی

هاا دواند و بر جاان مّلتو این سرطان عظیم استکباری در سراسر دنیا، همین طور ریشه می
انادازد؛ مسائله ایان اسات. هاا را باه خطار میها و حیاات آناندازند و زندگی آنچنگ می

ها باید امیدوار باشند. ایان ها را ناامید و مأیوس نگه دارند از آینده. اّما مّلتخواهند مّلتمی
َّ» ارادۀ الهی است که فرمود: ید  ن   نَّو 
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 شناسی. مفهوم1-1

 ن اسالمى. معناى تمد1-1-1
 مااّدی لحااظ از و معناوی لحااظ از فضاا آن در انساان کاه فضایی آن یعنی اسالمی نتمد
 است کرده خلق غایات آن برای را او متعال خدای که مطلوبی غایات به و کند رشد ندتوامی

 دارای انساان عزیاز، انسان باشد، داشته عّزتمندی زندگی باشد، داشته خوبی زندگی برسد؛
 ایان؛ یعنی اسالمی نتمد طبیعت؛ جهان سازندگِی  دارای ابتکار، دارای اراده، دارای قدرت،

تمدن اساالمی در  .است این اسالمی جمهوری نظام آرمان و المیاس جمهوری نظام هدف
هایش وجود دارد. امروز های درخشان تاریخ بود که امروز هم نشانهنزمان خودش جزو تمد

ه خیلی از ملت مناد خصاوص ملات ماا از مادنّیت روز بهارهههای مسلمان باهم بحمد اللَّ
کنند. در هرجاایی کاه کوشاش وشش میشوند، از دانش روز استفاده و در تحصیل آن کمی

 ّین هم هستند، منافاتی هم ندارد.آورند؛ متدهای بسیاری هم به دست میکنند، پیشرفت

 ن و تدّين. رابطۀ تمد1-1-2
 کهنه خیلی که است هاییحرف آن جزو «کنندنمی تطبیق باهم تدّین و نتمد» که حرفی این

 دیان داشاتند کاه دینای باا هاایاروپاای یزماان. نیسات امروز حرف اصال   و است قدیمی و
 است بدیهی شدند؛ مواجه نتمد هاینشانه با وسطی قرون کلیسای شده تحریف مسیحیِت 

 «گالیلاه» کسای اگار کاه بود تدّینی تدّین، آن. کردنمی تطبیق تمّدن آن با اصال   تدّین، آن که
 و ناابود بایساتی حتما   کرد،می جدید کشف کی کسی اگر! شود سوزانده باید حتما   شد،می

 !شدمی تکفیر
 هام آن اسات، دوره آن باه مرباوط کناد،نمای تطبیاق باهم که نتمد و تدّین بحث اصال  

 باد، و زیاد چیزهای البته را خودشان چیز همه هایاروپای که همچنان منتها اروپا؛ به مربوط
 ایان کردناد،مای منتقال استعماری سلطه تحت کشورهای به عمدا   خوب خیلی چیزهای نه

 داخال در. کردناد منتقال ما جامعه داخل به موذیانه، خیلی هایشیوه با تدریجهب هم را فکر
 را هاآن افکار بقایای کنند؛ ترویج را افکار این داشتندمی دوست که بودند کسانی هم جامعه
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 در هانزما این تا گاهی و است قبل سال پنجاه چهل، دوره به مربوط هم آن که کردند، ترویج
 .نیست امروز حرِف  حرف، این ااّل  و کنند،می مطرح کسانی و است مانده کنار و گوشه

 نظام باا تاوأم زنادگی یعنای ن،تماد باشند؟ داشته منافاتی باهم باید چرا ن،تمد و تدّین
 جهات یعنای تادّین و زنادگی، هاایپیشارفت از استفاده زندگی، خوب تجربیات با علمی،
 باهم هااین خدا. طرف به رو و صداقت صفا، انصاف، عدل، جهت داشتن زندگی در درست

 از خیلی کمااینکه کند؛ زندگی طورآن گیری،جهت این با تواندمی انسان! دارند؟ منافاتی چه
 البتاه هم اروپا کنونی نتمد همین پیشروان از خیلی بودند؛ متدّین ما متفّکرین و دانشمندان

 .بودند نمتدیّ  بعدی هایدوره در عمدتا  
ه خیلی از ملت از مادنّیت روز  اخصوص ملت ما هب اهای مسلمان امروز هم بحمداللَّ

 .کنندشوند، از دانش روز استفاده و در تحصیل آن کوشش میمند میبهره

 تمدن اسالمیۀ . پیشین1-2

 اسالمى گذار تمدنپايه . پیامبر اسالم1-2-1
فرساای معیت معدودی در زیر فشاارهای طاقتج سیزده سال در مکه با اسالم نبی مکرم

 ۀهاای مساتحکمی سااخته شاد بارای اینکاه جامعادشمنان توانستند مقاومت کنند. ساتون
توانست به مدینه  ها قرار بگیرد. بعد هم پیغمبراسالمی و تمدن اسالمی بر روی این ستون

ریازی کناد. راز پای هجرت کند و این نظام و این جامعه را به وجود بیااورد و ایان تمادن را
معرفت و عمومیت جهل، که همه دنیا را پر کارده باود،  پیشرفت اسالم در آن روزگار غربِت 

 ایعنی امپراتوری ایران ساساانی و امپراتاوری روم  ادر دو امپراتوری عظیم آن روز ؟ چه بود
ید همین جاهلیت وجود داشت؛ در آن مناطق هم از عدالت خبری نبود؛ اسالم آمد و خورش

ترّقاِی  عالم، این کاارواِن رشاد و ها تابید و با وجود جهالِت ها و ذهناسالمی بر دل معرفِت 
 انسانی با سرعت پیش رفت.

نیم قرن از دوران بعثت نگذشته بود که بیش از نیمی از دنیای آباد عالم، در حیطه تصّرف 
هاای کردناد و قادرت های ماردم از آن اساتقبالاسالم قرار گرفت. هر جا اسالم رفت، توده

طاور پوشالِی مانع و مزاحم، به آسانی کنار گذاشته شدند. این چه عاملی بود که توانست این
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گذاری کند که این تماّدن اساالمی، اقتدار اسالم را پیش ببرد و بعد هم تمّدن اسالمی را پایه
اناد؛ فرهناگ حتی در دوران انحطاط قدرت سیاسی اسالم هم در اوج تأللو و اقتدار بااقی م

 ؟دنیا را تحت تأثیر قرار داد؛ علم را گسترش داد و فرهنگ اسالمی را رایج کرد
این نظام نوپا را پرداخت، ساخت، آمااده کارد و پایش  مدتی هم که پیغمبر اکرم ۀهم

توانست یک حرکتی را ایجااد کناد  در همین مدت پیغمبر اکرم راند، ده سال شده است؛
تمدن بشری در دوران مناسب خود  ۀرا آفرید و این تمدن بر اوج قلکه این حرکت یک تمدنی 

ها، باا تمدن ۀدنیای آن روز، با سابق ۀقرار گرفت. یعنی در قرن سوم و چهارم هجری، در هم
های گوناگون تاریخی، هیچ تمدنی به عظمت و روناق تمادن های مقتدر، با میراثحکومت

 .است اسالمی مشاهده نشده است؛ این هنر اسالم
بشریت اگر بیندیشد و انصاف را رعایت کند، تصادیق خواهاد کارد کاه نجاات بشار و 

را یی حرکت بشر به سوی کمال، به برکت اسالم ممکن خواهد شد و الغیر. اسالم این تواناا
 ۀپایا اگذاشاتند  که پیغمبار ییهااین پایه .داشت و دارد که بشریت را به سعادت برساند

 ت.اسالمی اس ۀهای اصلی جامعپایه اعزت  ۀمجاهدت، پای ۀ، پایعقالنیت ۀایمان، پای
نبوی نشان داد و ثابت کرد که  مدنِی  ۀتشکیل حکومت در مدینه و تشکیل جامع ااسالم ب

خواهاد اسالم فق  نصیحت کردن، موعظه کردن و دعوت کردن به زبان نیست. اساالم مای
پاذیر ز باا ایجااد قادرت الهای امکانحقایق احکام الهی در جامعه تحقق پیدا کند؛ این جا

در پایان عمر مبارکش، به دستور الهی، نفار بعاد را خاودش  بعد هم پیغمبر اکرم .نیست
شکست نخورد؛ در  پیغمبر ۀمعین کرد. البته مسیر تاریخ اسالم مسیر دیگری رفت. اندیش

اساالمی بااقی اسالمی و در تاریخ  ۀآن برهه تحقق پیدا نکرد، اما این خ  شاخص در جامع
 ۀشیعه نیست؛ مسائل ۀغدیر، فق  مسئل ۀبنابراین مسئل. بینیدج آن را مییماند. امروز شما نتا

 ت.هاسانسانۀ هم ۀمسلمانان، بلکه مسئل

 على ،. تمدن اسالمى در دوران حکومت امیرالمؤمنین1-2-2
حکومات و  در دوران در دوران حکومت خود با پیامبر اکرم امیرالمؤمنین ۀتفاوت عمد

، صفوِف مشّخص وجود داشت: صف ایمان و حیات مبارکش، این بود که در زمان پیامبر
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داشات؛ کفر. دائما  آیات قرآن، افراد را از منافقین که در داخل جامعاه بودناد بار حاذر مای
کرد؛ یعنای ها تقویت میکرد؛ مؤمنین را در مقابل آنها دراز میانگشت اشاره را به سوی آن

، اشاکال چیز آشکار بود. در زماان امیرالماؤمنین، همهام اسالمی در زمان پیامبردر نظ
ا  «نااکثین»یعنای ا  خاطر اینکه همان گروه دومکار این بود که صفوف، مشّخص نبود؛ به

های موّجهی بودند. هرکسی در مقابله با شخصیتی مثل جناب زبیر، یا جناب طلحاه، چهره
 شد.ید میدچار ترد

این حالت آشکار نبودن، اختالط صفوف، اشاتراک  راهای دوران امیرالمؤمنیندر ماج
تنهاا مقاومات  فرماودبارها می در شعارها به قدری فضا را تنگ کرده بود که امیرالمؤمنین

تیزنگااری الزم اساات، ایاان خصوصاایت ممتاااز زمااان  ،هوشاامندی ،کاافی نیساات، بینااایی
 .است امیرالمؤمنین

ها به شادت مغاایر یکادیگر گیریم شعارها یکسان است اما جهتامروز در دنیای اسال
اسات، پاس روزگاار    دوران حکومات امیرالماؤمنینیطی مشابه شاراایاست، امروز شر

های به واقعیت علی ،شود از دیدگاه دقیق و نافذ امیرالمؤمنیناست. امروز می البالغهنهج
هاا را ری از حقایق را دید و شناخت و عاالج آنهای جهان نگاه کرد و بسیاجامعه و واقعیت

 .پیدا کرد

 . ايران و تمدن اسالمى1-2-3
تمام محی  اسالمی، اصال  باازار علام دنیاسات، و آن  شما قرن چهارم هجری را نگاه کنید.

داند. این ندانستن، نه باه ها را نمیاما متأسفانه نسل امروز این. اصلیش هم ایران است ۀنقط
داند؛ چرا، ایان مطالاب را صاد باار است که همین مطالبی را که من گفتم، نمی معنای این

نسال  ۀآنکه به زبان انکار کند، یک حالت ناباوری در همشنیده است؛ اما باورش نیست! بی
ایران وجود دارد؛ علتش هم این است که تمدن غارب و  ۀامروز و نسل قبل، نسبت به گذشت

کناد باه نمی ئاتچنان آمده فضا را ُپر کرده، که حّتی کسی جراین تکنولوژی ُپرسروصدا، آن
 د!خودش نگاه کن ۀنامشجره
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گرایای سازد. و باا علمنمی« گراییدین»با « گراییعلم»کنند که بعضی به غل  خیال می
علت اینکه مسلمانان  .گرایی مردم صدمه زد! این دو با هم هیچ منافاتی ندارندشود به دینمی

رای مدت چند قرن مشعل علم را در دنیا به دست بگیرند، همین توجاه اساالم باه توانستند ب
تا خواجه نصیر، حدود سه قرن این مشعلداری ادامه داشته است؛  علم و دانش بود. از فارابی

ساینا در طاب، آن هم در سطح باال. امروز نظرات خاوارزمی در ریاضایات، یاا نظارات ابن
رات صحیحی است که البته تکمیل شده اسات. آن عامال ی نیست؛ نظاشدهنظرات منسوخ

دانید که در شما مید. اصلی که توانست مسلمین را به این اوج علمی برساند، دین اسالم بو
ی از زمان، باه خااطر اضدیت با دین بود. البته تا برهها  در همان قرونی که اشاره شدا  اروپا

اناد. روپا هم اولین مشعلداران علم، افراد دینیآن دین کذایی، ضدیت با علم بود. حّتی در ا
است. که در قرن  1کشیش است؛ آن هم کشیِش فرانسیسکن ،معروف« راجربیکن»خود این 

هاای سیزدهم میالدی، از اولین پرچمداران علم در اروپاست. به عبارت دیگر، اولاین جلوه
هاا رد، باز از طارف ماذهبیعلم که به رنسانس اروپا منتهی شد و آن تحول علمی را پدید آو

 ن.ذه های تاریکهای روشن، نه مذهبیبود؛ منتها مذهبی
« بیرونای»یک عالم دینی است؛ او به یک معنا اصال  یک عارف اسات. « سیناابن»خود 

او در زمان خود، در ریاضی و  .را نوشت 2«للهند تحقیق ما»هم یک عالم دینی است، که آن 
هم که یک آخوناد باه تماام معناای « شیخ بهایی»تبحر داشت. در نجوم و در علوم متفرق، 

طور بود. پس، آن روح دینی، با روح علمی اصاال  منافااتی نادارد؛ بلکاه کامل است، همین
 ت.روح دینی، کمک و پشتیبان روح علمی اس

دارد و بار تماام  ایگرایی را و اینکه ایان َکاون عظایم قاعادهشما باید روح علمی و علم
انونی حکمفرماست و ما از طرف دین مأموریم که این قاانون را کشاف کنایم، تاا اجزایش ق

                                                           

ترین مهم شود. این فرقه ازها به جمعیت پیرو عقاید فرانسیس قدیس اطالق مییسکن. فرقه راهبان کهتر یا فرانس1
ای بر جریان در میان مسیحیان جهان پیروان فراوان دارد. این فرقه تأثیرات عمده های عالم مسیحیت است وفرقه

 اندیشه داشته است.
ۀ فرهنگ هند. اهمیت این کتاب در معتبر و کتابی است نوشتۀ ابوریحان بیرونی دربارۀ گذشت تحقيق ماللهند. 2

گذرد هنوز به عنوان مرجعی معتبر شناخته نگارش آن می مستند بودن اطالعات آن است. و امروز که هزار سال از
 شود. بیرونی این کتاب را پس از سفری که همراه لشکر سلطان محمود به هند داشت نوشت.می
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اصلی  ۀوجودی و وظیف ۀکه فلسفا  این حاکمیِت بر روی زمین .بتوانیم این َکون را اداره کنیم
یعنای قاوانین آب و بااد و ا  شود، مگر آن وقتی که شما قوانین زمینمحقق نمیا  بشر است

شاود شود. پس، ایان قاوانین را باا علام میاین قوانین را نشناسید، نمیرا بشناسید. تا  ا هوا
 .شناخت. بنابراین، روح علمی یک هدف مهم است

ُپرافتخاری بوده اسات. قارون وساطی بارای اروپاا  ۀان، واقعا  چه گذشترعلمی ای ۀگذشت
 ت.روزگار ننگ است، اما برای ما روزگار نور اس

استانی از دو جهت احتارام و ارزش قاائلم: از  ۀجموعن برای شهر همدان و برای این مم
ارزش تاریخی و گذشته بسیار ُپرشکوه مدنی و علمای. در میاان هماه شاهرهای عاالم  ۀجنب

شهر همدان بر سر پا باشد. قبل از اسالم خبر  ۀتوان شهری را پیدا کرد که با سابقمی ندرتهب
ن منطقه در دسات نیسات؛ اماا در دوران های علمی و فکرِی این شهر و ایزیادی از فرآورده

شاده اسات. گذشاته مرکز شکوفایی تمادن اساالمی محساوب می ]همدان[اسالمی، شهر 
 های کم نظیر در میان شهرهای کشور ماست. از این شاهر تعادادعلمی این شهر جزو نمونه

، کام انادهای معروفی که به نام همادان شاناخته شادهنام .اندشماری دانشمند برخاستهبی
 .نیستند

 . تمدن کشور اسالمى اندلس1-2-4
وجود روزگاری مسلمانان در جنوب اروپا و در اسپانیا تا جنوب فرانسه، کشوری اسالمی باه

اساالم  ۀآوردند. این کشور مهد تمّدن شد و علم در اروپا از همان تمّدن اندلسِی قارون اّولیا
ز مسلمانان پس بگیرند، به فاساد کاردن ها وقتی خواستند اندلس را اروپاییا شکوفا گردید.

هاا را هایی را وقف کردناد تاا شاراب آنیکی از کارها این بود که تاکستان .جوانان پرداختند
طور مّجانی در اختیار جوانان قرار دهند! جوانان را به سامت زناان و دختاران خاود ساوق به

اصلی برای فاسد یاا آبااد کاردن  هایها را به شهوات آلوده کنند! گذشت زمان راهدادند تا آن
 .کنندها همین کار را میروز هم آنکند. امیک ملت را عوض نمی
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 ها و غرب با فرهنگ و تمدن اسالمیعناد اروپایی .1-3
ها ها وقتی خواستند اندلس را از مسلمانان پس بگیرند، اقدامی بلند مّدت کردند. آناروپایی

هاای مختلاف مسایحی، ماذهبی یاا ر ایان راساتا انگیزهبه فاسد کردن جوانان پرداختند و د
هاا های اقتصادی، فرهنگی و سیاسای هام دارد. بارای آنسیاسی داشتند. البته دشمن هدف

نهاایی  ۀخاورمیانه حیاتی است. تسّل  بر ُاپک، نفت عراق و سلط ۀتسّل  اقتصادی بر منطق
رای بهبود اقتصاد بشار صاورت این اهداف است. این اقدامات ب ۀبر نفت خاورمیانه از جمل

هاا کاه های نفتای و تسالیحاتی و امثاال آنگیرد؛ بلکه در جهت ُپر کردن جیب کمپانینمی
 پذیرد.مظهر فرعونّیت و قارونّیت هستند، صورت می

ورزناد و باا آن عنااد دارناد. ها اهداف فرهنگی هم دارند. به فرهنگ اسالمی کینه میآن
غارب اسات، ماورد تردیاد قارار داده  ۀسی را که پرچم برافراشتفرهنگ اسالمی لیبرال دمکرا

بازرگ را ۀ کند و این جامعطلبی و رشادت را ترویج میاست. فرهنگ اسالمی روح استقالل
 .به فکر حیات مجّدد خود انداخته است

گویناد؛ اماا ایان ها در بلندگوها از بحث آزاد و گفتگاو و دمکراسای ساخن مایالبته آن
ها اهل گفتگو، دمکراسی و بحاث آزاد نیساتند. در داخال ایاران، است. آن شعاری دروغین

پلورالیسم، شّکاکیت، شک در مسّلمات و اّولیاات اعتقاادی و تساامح و تسااهل را تارویج 
ها تساهل و تسامح داشته باشاید. اماا گویند از عقایدتان بگذرید و نسبت به آن؛ میکنندمی

رساد کاه و جوامع اسالمی است. وقتی بحث به جایی مای ایران ۀاین مربوط به داخل جامع
کنناد، دیگار جاای گفتگاو نیسات. های امریکایی و غربی خطاب میخودشان آن را ارزش

سازی، اعتقادات مسّلمی است که دنیاا بایاد در مقابال سازی و جهانیسازی، یکسانمشابه
 !ها کوچکترین اعتراضی نکندآن

سازد تا در مقابل ظلام و می است که یک ملت را قادر میاین نّیت و هّمت و توّکل اسال
 .ها بشنونداستبداد و دیکتاتوری جهانی بایستد و قرص و محکم حرف خود را بزند و ملت

 . رمز ماندگاری تمدن اسالمی1-4
بعد  گاه، در طول ده سال حیات مبارک پیغمبرملت عربستان اصال  نظر علمی نداشت. آن

ی مدنّیتی را چید که آن مدنّیت چناد صاد ساال دنیاا را اداره کارد و تماام هااز هجرت، پایه
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های دنیا را تحت تأثیر قرار داد. در آن قرون تمّدن اسالمی، آن تمّدن برتِر غربای را از مدنّیت
این یک واقعیت است که همه چیز اروپا در مقابل تمّدن اسالمی رنگ باخت و این  بین برد.

پنجم و ششم هجری هم ادامه داشت. البته بعد از این، تماّدن اساالمی های چهارم و تا قرن
ها تنّزل کرد تا به دوران رنسانس رسید. بعد از این، تمّدن غربای دوبااره شاروع باه اوج سال

های بعد از غلبه تمّدن اسالمی، مشغول تغذیه از این تمّدن گرفتن کرد منتها در تمام آن سال
 وجود آمد؟تمّدن اسالمی چگونه بهاست که این بوده است. سؤال اصلی این 

شما در طول تاریخ، قدرتی را جز قدرت سیاسی اسالم سراغ ندارید که از قلب اروپا تاا 
قلب شبه قاّره، یک کشور واحد شده باشد و قدرت مانادگاری بار آن حکومات کناد! قارون 

ورهای اساالمی، از وسطایی که در اروپا تاریکی و سیاهی بود، دوران تشعشع علام در کشا
وجود آمد؟ بر اثار بر اثر چه چیز به ...چنان قدرت سیاسی، علمی،  ]آن[جمله ایران است. 

 ، فق  این است.سئلهالیم اسالم. متع
اسالم یک درس را به مسلمین تعلیم کرد و آن درس هر روز که در بین مسالمین باشاد، 

درِس مجاهدِت خالصانه  ،آن درس اش درخشش و تأللؤ و علّو معنوی و ماّدی است.نتیجه
اش درخشاش و و مخلصانه است. هرجا که مجاهدت خالصانه و مخلصاانه باشاد، نتیجاه

تأللؤ خواهد بود. منتها مجاهدت خالصانه و مخلصانه، ممکن است برای خدا انجام گیرد، 
ار ممکن هم هست برای غیِر خدا انجام گیرد. اگر برای خدا انجام گرفت، همیشگی، مانادگ

 یکای است ممکن و زایل ناشدنی است؛ اما اگر برای غیِر خدا انجام گرفت، ماندگار نیست.
 خاود مایهِن  عاشاق یاا. دهاد انجام را حرکتی او برای مخلص و خالص باشد؛ کسی عاشق
 وقتای تا و نیست ماندگار هااین. دهد انجام را حرکتی میهنش برای مخلص و خالص باشد؛
 شاد، سارد ذّرهکیا او احسااس اینکاه مجّرد به. باشد او در ساساح و هیجان این که است

 گاردنش بخاورد کاسفاالن تاا بمیرم بروم من آیا که گویدمی خود به و شودمی باز چشمش
 شد، بیشتر انسان عقالنی دّقت قدر هر. نیست طوراین باشد، خدا برای اگر اما! شود؟ کلفت

مضََّّما» نددامی اینکه برای. شد خواهد بیشتر مجاهدتش ك  د  ََِّّعنض د  ف  نض ََّّی  ََّّماَّو  د  ِهََِّّعنض ََّّالل  )نحال:  «بباق 
 .ماندمی دادیم خدا برای که آنچه ؛(23
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هاارکس گوشاات »آوردنااد. ذبااح کاارد و فرمااود:  ای را خاادمت پیغمباار اکاارمبزغالااه
به هار کادام  به راه افتادند. پیغمبر پیغمبر ۀفقرای مدینه به سوی خان« خواهد بیاید.می

عارض  داد. بعد که همه رفتند، فق  یک کتِف آن مانده بود. یکی از زنان پیغمبریک تّکه 
فرماود:  پیغمبار« ای به این بزرگی رفت؛ همین کتفش ماناد!؟یا رسول الله! بزغاله»کرد: 

رود و تمام خوریم، از بین مییعنی می« رود.اش ماند؛ فق  همین کتفش است که میهمه»
 ماَند.ادیم میشود؛ اّما آنچه که دمی

انسان هرچه بیشتر لّذت ببرد، آن وقت که لذت از دست او رفت، حسرتش بیشتر است. 
العجاله از جانتان گذشتید؛ برای اینکه ُگردانتان ممکان باود در ای که شما علیاما آن لحظه

محاصره واقع شود، بلند شدید، خواب نصف شب را زدید، دویدید، خودتاان را باه قرارگااه 
با زبان رساندید و نیرو آمد و یک ُگردان نجات پیدا  اچون بیسیم هم نبود  ادید، خبر را رسان

ساعت چقادر کرد، آن نیم ساعت شما ماند، ماندگار شد و دیگر تمام شدنی نیست. این نیم
ها خواهد گذشت، اما از آن نایم سااعت شاما، مثال المااس، چیازی کام قیمت دارد! قرن

ها داشته باشید، ببینید چقدر قیمت دارد! ا صدتا از این نیم ساعتنخواهد شد. حال اگر شم
تواند کاری را که شما برای خدا کردید از بین ببرد. این، کار برای خداست. هیچ عاملی نمی

 د.تواند و آن خوِد شما هستیفق  یک عامل می
ای عقیاده کنید دانشمندی کاه چنایناین را اسالم به مسلمین یاد داد. حال شما فکر می

دارد، آیا یک لحظه از کار دست خواهد کشاید و باه بهاناه نداشاتن حقاوق و خاناه و ساایر 
دانشمندان معروف غربای کاه در ایان چهارصاد ساال  ۀامکانات، کوتاهی خواهد کرد؟ هم

اند بااه ایاان ای توانسااتهاند کارهااای بزرگاای بکننااد، بااا چنااین روحیااهاخیاار غاارب توانسااته
 د.خواهند انجام دهنل شوند؛ یعنی با روحیه عشق به کاری که میهای علمی نائپیشرفت

اگر انسان راِه خدا را پیدا کرد و یاد گرفت که چگونه کار را برای خدا انجام دهد، آن وقت 
گوناه بینید که این عشق به کار، چقادر کاار را آساان خواهاد کارد. تماّدن اساالمی، اینمی

 کنند.همه برای خدا کار می، وجود آمدبه
 



 

 
 
 
 
 

 گفتار دوم: 

 مبانى تمدن اسالمى
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 . اسالم2-1

که این مهندسای عظایم، باا نی است. شناخت جهان به معنای اینبیدین در آغاز، یک جهان
ساواری اسات کاه وجود آمده است و انسان به عنوان یّکهدست صنع و قدرت الیزال الهی به

دست آورد؛ و نگاه قرب را در این دنیا به تواند تکامل حقیقی خودش و رسیدنش به مرتبهمی
کردن به اشیای عالم، به عنوان ابزارهایی است که در دست انسان است برای این تکامل. این 

آید؛ زندگی فرد، زندگی پایه است. بعد بر اساس این، یک مجموعه بنای زندگی به وجود می
تکلیف هست. هر تکلیفای، جمع. البته در زندگی فرد، تکلیف هست؛ در زندگی جمع هم 

انسان ممکن است نماز نخواند، روزه هم نگیرد، صدقه هم ندهد، تالش  .نوعی سختی دارد
هایی را هم که برای زندگی و سرنوشت انسان تر خواهد بود؛ اما آن محصولهم نکند؛ راحت

 نخواهد داشت. الزم است،
جسمی، روحی، ماّدی و  هاینظام اسالمی، نظامی است که اساس آن بر تأمین خواست

وقات بارای ایجااد ایان معنوی انسان است. وقتی این برداشت را از نظام اسالمی داریم، آن
شاویم. لاذا کارهای دینای قائال می ۀنظام و برای حفظ این نظام، بزرگترین ارزش را در هم

؛ حقیقات نیاز هماین «ترین واجباات اساتحفظ نظام اسالمی از واجب»فرمودند:  امام
 ت.اس

روح و اسااس کاار ماا  .اسالم ما اسالمی است متکی به معنویت، عقالنیات و عادالت
در اصول سیاسات خاارجی، حکمات  .ترین ابزار کار ماستمعنویت است. عقالنیت مهم

کنیم. ماست، و در کنار آن، مصلحت. ما حکیمانه و مدبرانه عمل می ۀگانیکی از اصول سه
نظر عنوان یک هادف باه هایچ وجاه صارفعدالت هم بهاسالم ما اسالم عقالنی است. از 

سئلۀ دارِی مبتنی بر لیبرال دمکراسی برایش مکه تصور شود چون دنیای سرمایهکنیم. ایننمی
 سائلۀنفع و سود و پول م ۀسئلها مدو و ابزاری است و برای آن ۀفرعی و درج سئلۀعدالت، م

محاوری و اصالی  سائلۀیاک م شود که ماا از عادالت باه معناایاصلی است، موجب نمی
نظر کنیم. اسالم ما این است: اسالِم معنویت، عقالنیت و عدالت. به اسم اسالم قانع صرف

نیستیم که اسالم لیبرال داشته باشیم. ما اسالم متحجِر طالبانی را هم قبول نداریم. ما بین این 
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نبال استحکام جمهوری رویم. ما دایم و پیش میدو، صراط مستقیم خودمان را انتخاب کرده
 .خواهیم اهداف خودمان را تحقق بخشیماسالمی و دنبال بیداری اسالمی هستیم و می

چنان باشد که مثل مشعلی راه بشریت اّمت اسالمی باید امروز در دنیا به برکت اسالم آن
اسالمی که باید پیشرو بشریت در همه خیرات باشد با وضع فعلای  ۀآن جامع را روشن کند.

 د.هان اسالم و اّمت اسالمی فاصله دارج
ه شوق این هدف های های مسلمین پیدا شده است و ملتهای عالی در دلالبته بحمداللَّ

اناد و در سراسار آفااق دنیاای اساالمی، اماروز های خاوبی را شاروع کردهاسالمی حرکت
ه ارزش  های اسالمی رو به نو شدن است.بحمداللَّ

الم، عّزت پیدا کارده اسات؛ باه برکات اساالم از زیار سالطه ایران اسالمی به برکت اس
ها به اسالم ها و ملتخواهیم، این است که دولتآنچه که ما می. بیگانگان خارج شده است

عّزت و افتخار و کرامات خودشاان بدانناد. ایان  ۀبخش نگاه کنند و آن را مایبه چشم نجات
ز افراد در دنیای اسالم بباورانناد کاه اساالم اند به بسیاری اچیزی که دشمنان اسالم خواسته

هاست، یک تلقین شیطانی است. تا بتوانند به راحتی بار افتادگی و سرافکندگی آنعقب ۀمای
 او فرمان برانند.

 . نگاه توحیدی2-2

بینی و فهم اساسی مفااهیم توحیادی، باا نگااه توحیادی باه جهاان انسان در انتخاب جهان
کند. فرق بین نگاه توحیدی و نگاه مادی در این است: با نگااه میطبیعت، یک بصیرتی پیدا 

مدار، هدفدار است؛ ما هام کاه جزئای از قانون، مندنظام ۀتوحیدی، این جهان یک مجموع
این طبیعت هستیم، وجودمان، پیدایشمان و زندگیمان هدفدار است. وقتی فهمیدیم هدفدار 

. بعاد کاه هادف را یاافتیم، تالشای شاروع آئایمهستیم، آنگاه در جستجوی آن هدف برمی
شاود تاالش جهتادار و زنادگی می ۀشود برای رسیدن به آن هدف. در این صاورت همامی

دانیم که با نگاه توحیدی، هر گونه تاالش و مجاهادتی در هدفدار. از آن طرف این را هم می
 ۀقیناا  باه یاک نتیجاج مراتبای دارد؛ ییرساند. ایان نتااراه هدف، انسان را قطعا  به نتیجه می

 دیگر یأس، ناامیدی، معنی ندارد. رساند. با این نگاه، در زندگی انسانمطلوب می
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مباَّلنباَّااّلَّ»، خسارت و ضرر برای مؤمن اصال  متصور نیست. فرمود: در دیدگاه توحیدی
شویم، که این است؛ یا در این راه کشته می؛ یکی از دو بهترین در انتظار م«احدیَّالحسنیین

رسیم، کاه ایان هام بهتارین داریم و به مقصود میهترین است؛ یا دشمن را از سر راه برمیب
 است. پس در اینجا ضرری وجود ندارد.

هاای امروز نیاز به معارف اسالمی در دنیا، با آنچه در گذشته وجود داشته است، تفاوت
قادر نباود؛ تهااجم های عجیب و ژرفی دارد. در گذشته، ارتباطات ایانخیلی زیاد و فاصله

قادر نباود؛ طلاب و افکار غل  و انحرافی این همه نبود؛ تاأثیرش بار روی افکاار ماردم این
خواهش و آمادگی فکر درست و فکر دینی و اسالمی این همه نباود؛ امکاان گساترش فکار 

 .توحیدی این همه نبود
د که بارای کننامروز در داخل کشور خودمان و مرزهای خودمان، مّلت بزرگی زندگی می

چیِز زندگی اسات، مبناای زنادگی و نظاام ها دیگر اسالم یک امر زائد نیست؛ اسالم همهآن
 ۀجانبکشور و مدیرّیت امور، مبنای زندگی همه ۀاجتماعی است. مبنای حکومت، مبنای ادار

 مردم، توحید و معارف اسالمی است. مردم به فراگرفتن دین و اّطالع از حقایق دین شائقند.

 بیت البالغه و فقه اهل. معارف نهج2-3

بردند، مسائل از دیدگاه یاک حااکم بار زباان در دوران اختناق به سر می معصومین ۀائم
زناد و ایان به عنوان یک حاکم اسالمی حارف مای شد. اما امیرالمؤمنینها جاری نمیآن

ا اماروز در هماان نقل شده. ما نهج البالغهدر  بیشترین سخنانی است که از امیرالمؤمنین
اسالمی و علوی تشکیل شده. اماروز روز اساتفاده هرچاه ۀ شرای  قرار داریم و همان جامع

 است. نهج البالغهبیشتر از 
 یکی ،بیتاهل مکتب بر بنا اسالم فقه ارزشمند ذخیرۀ که است روشن تحقیق اهل بر

 فنی و علمی اثر صدها و است اسالمی تمدن و فرهنگ مواریث ترینگرانمایه و ُپربارترین از
 کتابخانۀ و کرده تقدیم بشریت و اسالم جهان به دارند، قرار یابرجسته جایگاه در هریک که

 .است بخشیده ارج و غنا را اسالمی معارف
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 . باور دینی2-4

ل و رفتارهای سئوعنوان مرفتارهای فردی و جمعِی ما به ۀکنم که همطور احساس میمن این
یر دو مجموعه عوامل است: یاک مجموعاه، آن اساتعدادها و امکاناات و ملتمان، تحت تأث

گیریم، یک قسمت از تالش و فّعاالیتش فرض بفرمایید یک فرد را که در نظر می. هاستاین
هاای وجاودی هاا و ظرفیاتها، مربوط باه آن اساتعدادها و توانااییدر هر میدانی از میدان

 ۀکند. بخش دوم، آن عامل مؤّثر و جهات دهنادخودش یا فضایی است که از آن استفاده می
کار هاست. هرجا که من تعبیار فرهناگ را باهذهنیت است. مراد ما از فرهنگ، همان ذهنیت

های حاکم بر وجاود انساان کاه برم، مرادم آن معنای عام فرهنگ است؛ یعنی آن ذهنیتمی
وامال تعیاین کنناده و پایش این، حّداقل نیمای از ع .کندرفتارهای او را به سمتی هدایت می

جنگ را فرض بفرمایید که یک مجموعه  ۀرفتارهاست. یک جبه ۀبرنده و جهت دهنده به هم
جنگند؛ مثل جنگای کاه ماا سرباز، با فداکاری، با قدرت تصمیم، با اراده و با ایستادگی می

ت: گفاکنیاد؟ مایکردید چارا مباارزه میهشت سال در جبهه داشتیم. از هر کدام سؤال می
گفتند، دستور دینی من است. دشمن به کشاور مان تجااوز کارده،  من است. امام ۀوظیف»

او « ای هستیم و باید از خودمان دفاع کنایم!کند؛ ما ملت زندهمرزها و ناموس مرا تهدید می
گذارد که اعتقااد باه خادا، اعتقااد باه ای از باورهای ذهنی را برای شما در میان میمجموعه

وز بودن قاد به شهادت، اعتقاد به دستور امام، لزوم اطاعت از امام، اعتقاد به متجاقیامت، اعت
که من ملتی هستم که باید از خودم دفااع کانم، در آن هسات. ایان این دشمن، اعتقاد به این

کناد. شاما ها در بیاان او باروز میاعتقادات دینی و این ۀدر هم تنید ۀدر هم آمیخت ۀمجموع
اش، از اعتقادات موجب شده است تا ایان جاوان بایساتد، از آساایش خاناه بینید که اینمی

زندگی، از تحصیل و دانشگاهش دست بکشد، به جبهه بارود و جاان خاودش را باه خطار 
بیندازد؛ احیانا  هم کشته یا مجروح شود و تا آخار عمار باا آن بساازد کاه االن روی چارخ، 

 .کنیدها را مشاهده میتعدادی از آن
جنگاد، یاک نفار گر در همین حالی که این جوان در این میدان با این حرارت میحاال ا

گوییاد ایان دشامن، که شما میاین»ا خدشه کردن و مثال  بگوید: بیاید، بنا کند در این باوره
؛ شروع کند در ذهنیت او رخناه کاردن و «متجاوز است، چه تجاوزی؟ ما اّول حمله کردیم!



 5/   مصباح    011

ودن این دشمن و به فضیلت و ارزش شهادت، ضعیف کند، اعتقاد او اعتقاد او را به متجاوز ب
دستور داد، باید دستور امام عمل شود، تضعیف کند؛ اعتقاد و باور او  را به اینکه وقتی امام

را به اینکه یک فرد باید از کشور، از میهن و از مرزهای خاودش دفااع کناد، ضاعیف کناد؛ 
دشامن  ۀساوزانی باه سامت ساین ۀای که مثل گلولادهخوب، شما ببینید این جوان مؤمِن آم

شود؟! به یک موجود پشایمان، متزلازل، کرد، با این تبدیل باورها تبدیل به چه میحرکت می
شود. یعنای هماین آدم، هماین شخصایت، باا مرّدد و احیانا  پشت به جبهه کرده، تبدیل می

مان توانی که از لحاظ جسمانی همان استعدادها، با همان قدرت بدنی، با همان هوش، با ه
گیری داشت، با تبدیل محتوای ذهنی خودش، از یک موجود و مغزی و قدرت اراده و تصمیم

شاود. ایان امار بسایار واضاحی فعال پیشرِو اثرگذار، تبدیل به یک موجود منفعِل منهزم می
و تقویت است. خوب؛ ممکن است کسی هم برود، آن احساسات، آن ایمان و آن باور را در ا

وجود آورد و از او یک موجود اثرگذاِر فّعاِل ، این ایمان را بهکه آنچنان نیستکند، یا در کسی
مدادَّالعلماءَّافضلَّمنَّ»گویند: پیشرِو آنچنانی بسازد. من به این نکته، متنّبه شدم که اینکه می

انسانی را تبادیل تواند محتوای ذهن ، معنایش این است. آن عاِلم است که می«دماءَّالّشهداء
ان متعالی، یک انساان پیشارو و یاک انساان فعاال و یک انس ،به چیزی کند که از این جسم

هاا و رفتند و انساانما به میدان جنگ می ۀبرای خاطر اینکه همین جوانان طلب .مقاوم بسازد
هاای مهای سست را تبدیل به آدکردند؛ انسانهای مقاوم میهای معمولی را تبدیل به آدمآدم

این نقِش  کردند.دارای مقاومت می ۀهای ایستادهای متزلزل را تبدیل به انسانقرص و انسان
 .فرهنگ است

 گراییمعنویت .2-5

هاای دیگار را باه پیماودن ایان راه تواند در حدی رشد کند که رشاد آن، ملاتما می ۀجامع
بادون رشاد معناوی  تشویق کند؛ یعنی هم رشد ماّدی و هم رشد معنوی؛ چون رشد ماّدی

 فایده است.بی
هاا زنادگی انساانی اسات؟ االن کشورهای بزرگ دنیا رشد ماّدی دارند؛ اما آیا زندگی آن

دهناد کاه کنناد، ناه اجاازه مایطور نیست؛ نه خودشان خوشبختی انسانی را حاس میاین
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زدگی از ها، واها، افسردگیها خوشبختی انسانی را درک کنند. در میان خودشان جنایتملت
وجود دارد  زندگی ماّدی و معنوی، دوری از معنویت و فضیلت، پاشیده شدن اساس خانواده

ها رشد ماّدی دارند، اماا رشاد معناوی اند. آنهای دیگر هم، جنگ و فقر را آوردهبرای ملت
 ندارند.
 ،دارد تضّرع و توّجه و خشوع و ذکر و معنویت و خدا سوی به شما هایدل که اقبالی این

 محادود جماع یاک از را اساالم روز یاک که است عامل همان این،. است ارزش با خیلی
 هم امروز و کرد اداره را دنیا هاقرن تمّدن، این و کرد تبدیل جهانی عظیم تمّدن یک به غریب

 چناین تکاویِن  باعاث معنویات، باه توّجه و خدا به توّجه. است اسالمی تمّدن مدیون دنیا،
 .آمدنمی وجود به ماندگاری تمّدن چنین ماّدی، هایتالش و هاانگیزه با وااّل  شد، تمّدنی

گویناد ذکاری بدهیاد تاا ماا مای کنند ومی ها به افرادی که اهل معنایند، مراجعهبعضی
بشویم یک آدم نورانی و خوب! نه. اگر انسان بناست نورانی بشاود بایاد کاار کناد؛ بایاد راه 

شاوند؛ مانند؛ کساانی پشایمان مین راه هم کسانی از راه میبرود. قله در پیش است و در بی
روید؛ و کسانی هام می ای ندارد، کجاگویند فایدهمی گردند؛ کسانی به دیگرانکسانی برمی

کنند! در راه معنویات، این مساائل هسات؛ در راه مادیاات هام هماین می اصل قله را انکار
 مسائل هست.

و جانشینان بزرگوار ایشان توانساتند باا اّتکااء باه  مدر صدر اسالم، رسول مکّرم اسال
هاای بازرگ زمااِن ها در برابار قادرتگذاری کنند. آنخدا، یک تمّدن عظیم تاریخی را پایه

هاا قادرت بخشاید و توانساتند یاک الّظاهر کوچک بودند؛ اّما ایماان، باه آنخودشان علی
 شرط آن ایمان است. چرا نتوانیم؟عظمتی را در تاریخ برای چندین قرن ایجاد کنند؛ ما 

ایم که دانش را همراه با معنوّیت پیش ببریم. ایان ما در تمّدن اسالمی این را هدف گرفته
بینید دنیای غرب نسبت به پایبندی ما به معنوّیت، حّساس است؛ به خااطر آن اسات که می

اما ا  مهّم و بزرگی بود البته کارا  ها علم را پیش بردندهاست. آنکه این روش، ضّد روش آن
خواهیم علم با اخالق پیش بارود. جدای از اخالق و معنوّیت بود و شد آنچه که شد. ما می

 د.دانشگاه همچنان که مرکز علم است، مرکز دین و معنوّیت هم باش
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 . تهذیب و تزکیه2-6

پرداخته  ی که تزکیه شده باشد، مردمش نفس خود را اصالح کرده باشند، به خودشاناجامعه
باشند، رذایل اخالقی را از خودشان دور کرده باشند، هم به سعادت اخروی، و هم جلوتر از 

 ت.آن، به سعادت دنیوی دست خواهد یاف
یا به  گردد.ها برمییابی کنید، به آلودگی نفسانی انسانهای انسانیت را ریشهاگر بدبختی

هاا باا یکادیگر، میال و رغبات باه اناختالفات، حرص و آز و دنیاطلبی، بددلی انسا خاطر
های جوامع بشاری اسات. چگوناه اصلی بدبختی ۀها مایشهوات و خوشگذرانی است. این

 ی.اخالق ۀها را برطرف کرد؟ با تهذیب و تزکیشود اینمی

 کرامت انسانی .2-7

 گونه باشد که هارکنند که تصّور مردم اینزنند و مشی میطوری حرف می ۀای در جامععّده
دست آورد و استفاده بیشتری کرد، او ُبرده است؛ هر کس استفاده کمتاری که پول بیشتری به

مانده و بادبخت اسات! قضایه ایان نیسات. بلاه؛ در کرد، کالهش پس معرکه است و عقب
چون معناویتی ا  طور استداری که دعوا بر سر پول و مادّیات است، همینهای سرمایهنظام

جامعه انسانی، فضیلت و شرف و آبرو و کرامت انسانی و ارزش معنوی اما در  ا وجود ندارد
که به فکر مادّیات و ترمیم معیشت نباشند؛ . البته این بهانه نشود برای اینزندحرف اّول را می

های اقتصاادی را مساتحکم باید باشند و راهش هم همان چیزی است که عرض کردم: پایاه
 د.کنن

 بارای کاافی زنادگی و امنیات آساایش، رفااه، از بایاد هانانسا همۀ اسالمی، جامعۀ در
هاای هایی باالتر از هادفنظام اسالمی، عالوه بر این هدف .باشند برخوردار خیال آسایش

یعنی در نظام اسالمی، یک انسان فق  با ُپر شدن شکم خوشبخت نیست؛ باید ا  ماّدی دارد
باید نین اصرار دارد که روح و دل انسان میهمچا  زندگی ماّدی و رفاه و امنیت او تأمین باشد

هاای دیگار و عبودیات و از یک صفا و تأللؤ و نورانیت و برادری و فداکاری نسبت به انسان
 بندگی و اخالص نسبت به خدای متعال برخوردار باشد.
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 . مهدویت و انتظار فرج2-8

هاا، بار اثار ت انساانانتظار فرج یعنی قبول نکردن و رد کردن آن وضعیتی که بار اثار جهالا
یعنای منتظاریم کاه دسات قدرتمناد  ...اغراض بشر بر زندگی انسانیت حاکم شده اسات. 

بشریت را تقریباا  مقهاور خاود کارده  ۀظلم و جور را که هم ۀگستری بیاید و این غلبعدالت
هاا است، بشکند و این فضای ظلم و جور را دگرگون کند و نسیم عدل را بار زنادگی انساان

 ها احساس عدالت کنند.د، تا انسانبوزان
انتظار فرج معنایش این نیست که انسان بنشیند، دست به هایچ کااری نزناد، صارفا  دل 

هساتیم. انتظااِر چیسات؟ انتظااِر دسات قااهِر  خوش کند به اینکه ما منتظر امام زمان
را از بین ببرد  ظلم ۀها سیطرقدرتمنِد الهِی ملکوتی است که باید بیاید و با کمک همین انسان

ها و حق را غالب کند و عدل را در زندگی مردم حاکم کند و پرچم توحید را بلند کند؛ انسان
واقعی خدا بکند. باید برای این کار آماده بود. تشکیل نظام جمهوری اسالمی یکی از  ۀرا بند

باه  مقدمات این حرکت عظیم تاریخی است. هر اقدامی در جهت استقرار عدالت، یک قدم
انتظار فرج یعنای کمار . سمت آن هدف واالست. انتظار حرکت است؛ انتظار سکون نیست

برای آن هدف  بسته بودن، آماده بودن، خود را از همه جهت برای آن هدفی که امام زمان
قیام خواهد کرد، آماده کردن. آن انقالب بزرگ تاریخی برای آن هدف انجام خواهد گرفت. و 

ایجاد عدل و داد، زندگی انسانی، زندگی الهی، عبودیت خدا؛ این معنای او عبارت است از 
 ت.انتظار فرج اس

انتظار یعنی قانع نشدن، قبول نکاردن وضاع موجاوِد زنادگی انساان و ]به عبارت دیگر[ 
تالش برای رسیدن به وضع مطلوب، که مسّلم است این وضع مطلاوب باا دسات قدرتمناد 

 تحقاق پیادا خواهاد کارد. مهدی صاحب زماانالحسن، بنولی خدا، حضرت حجت
ه ملت ما توجهشان به مقول از  مهدویت و وجود مقدس حضرت مهدی ۀامروز بحمداللَّ

 ت.همیشه بیشتر است. این هم از برکات خود آن بزرگوار اس
 



 

 
 
 
 
 

 گفتار سوم:
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 . ذکر خدا3-1

نگ نظامی، هم میادان جناگ سیاسای، هام میادان هم میدان جا  های جنگمیدان ۀدر هم
ذکر خدا کنید که این ذکر خدا موجاب فاالح و ا  جنگ اقتصادی، هم میدان جنگ تبلیغاتی

 ت.ثبات قدم اس ۀکامیابی شماست. ذکر خدا پشتوان
شود که ما بتوانیم در آن صراط مستقیم سلوک کنیم؛ پیش برویم. بنابراین ذکر موجب می

کردیم برای خودمان به عنوان مؤمن، به عنوان مسالمان، باه عناوان پیارو  آن هدفی که ترسیم
یک مکتب مترقی، به عنوان کسانی که انگیزه داریم برای برپا داشتن این بنای رفیعی که خبر 

دهد، احتیاج داریم به ذکار خادا تاا ی تمدن اسالمی در آینده و در قرون آینده مییاز شکوفا
 کنیم. بتوانیم در این جاده حرکت

 . اخالص3-2

َّ» :این آیه، در طول زندگی امام فقید عزیزمان در مّد نظارش باود بلض مباَّق  ََِّّإن  بمض ک  ِعظ 
 
ََِّّبواِحبد   ََّّأ نض

 
َّأ

وا وم  ق  هَّت  را  ایشان در دفتر یادبودهای مرحوم وزیری ۀها پیش آن نوشتمن سال .(33 )سبأ:« ِلل 
 ۀرد و با یاک تفصایالتی، ایان نوشاتخودم در یزد زیارت کردم. آن مرحوم من را به منزلش ب

اصال  محاور «. للهقیام »به من نشان داد که  ا اندبیست نوشته ۀهای دهه در سالا کرا  امام
دیگار  للاه، بحمدامان در تمام مراحل زندگی امام .است للهایشان قیام  ۀحرف در نوشت

هر کااری کاه  مّلت ایران دیدند که ۀای در کّلّیات باقی نماند؛ ماها و شما و همچیز پوشیده
بود. و تنها همین یک چیز هم بود که موجاب شاد ایان  للهداد، با قصد قیام ایشان انجام می

قومواَِّللبه»اّتفاق افتاد و امام هم با تکیه به  معجزه به دست امام نَّت  توانسات ایان کاار را « ا 
 بکند.

قدر باه اّتفاق افتاده، من همین للهبه قیام در ارزیابی این کاری که به دست امام و با تکیه 
های متمادی است که روال حرکت عالم به سامت دوری دانید، سالشماها می شما بگویم:

هاای کاه دویسات سااِل اوج پیشارفتا از معنوّیت و دین است. در این دویست سال اخیر 
گرایی و قرن انسانصنعتی و علمی است؛ یعنی قرن نوزدهم که اصطالحا  قرن روشنفکری و 

دینی باوده، باه سامت جادا حرکت، با سرعت به سمت بی ا ها است و قرن بیستممانند این
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آن  ۀطور طبیعای الزماشدن از معنوّیت بوده؛ یک مقداِر این ِسیر، ِسیر طبیعای اسات و باه
 ریزی بوده.چیزهایی که پیش آمد، همین بود؛ یک مقدار ]هم[ حرکت ارادی و از روی برنامه

عالم بزدایند. ناه  ۀهای قدرت عالم به این نتیجه رسیدند که باید دین را از صفحتمام دستگاه
کّلی اسم دین را هم از بین ببرند؛ نه، آن معنای دین را، آن دین حقیقی و دین خالص هاینکه ب

باین  بشود؛ اّما آن ایمان واقعی دینی باید از ]و نگهداری[ را؛ اگرچه به ظواهر آن هم احتفاظ
ها از روی عقیاده کتااب نوشاتند، بارای اینکاه رفت. و چقدر پول صرف شد، چقدر آدممی

 م.معنوّیت را از بین ببرند؛ و از جمله در دنیای اسال
نهاایِی ایان هماه تاالش  ۀوقت در یک چنین دنیایی، در آن خالصاه و نتیجاه و زمیناآن

آیاد بار ظاامی باه وجاود میحّساس، یک حکومتی و یک ن ۀضّدمعنوی، آن هم در یک نقط
معجزه نیست؛ آغاز معجزه اسات. باه وجاود آمادن ایان  ۀاساس معنوّیت و اسالم. این هم

هاا و حکومت و استقرار و حرکت تکاملی این نظام دینی از ُطرق مختلف، تماام ایان زماام
هام هایی که نظام جهانی را حفظ کرده بود، باز کرده و تمام این اوضااع را باه بندها و بست

 ته ]است[.ریخ

 . عقالنیت3-3

در اسالم ضدیت دین با علم و ضدیت دین با عقل، اصال  معنا ندارد. در اسالم یکی از منابع 
حجت برای یافتن اصول و فروع دینی، عقال اسات؛ اصاول اعتقاادات را باا عقال بایساتی 

ه اساالم همچناین نسابت با .هاستدست آورد؛ در احکام فرعی هم عقل یکی از حجتبه
ترین تحریک و تحاریص را داشاته اسات. تمادن اساالمی باه ترین حرکت و مهمعلم، مهم

طور وجود آمد. هناوز دو قارن باهبرکت حرکت علمی که از روز اول در اسالم شروع شد، به
وجود آماد و باه وار اساالمی باهکامل از طلوع اسالم نگذشته بود که حرکت علمای جهاش

این نبود  آید؛ها فائق میآن تمدن ۀسال، از لحاظ علمی بر هممثال  صد یا صدوپنجاه  ۀفاصل
 که اسالم به علم، فراگیری آن و تعلیم دادن علم و زندگی عالمانه، تحریص داشات.مگر این

هاست چقدر بعضی از نکات مهم هست: اصوال  ما سه دسته انساان در احادیثی که در زبان
در طریاق دانساتن هساتند؛ بقیاه، هماج رعااع  هااییهایی دانشمندند؛ انسانداریم: انسان
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بینید که اساالم اصاال  وزن. میارزش و بیهای سرگردان، بیهستند. همج رعاع یعنی انسان
آن باه  برد؛ چه داشاتن علام و آماوختناول، ارزش را روی علم می ۀنسبت به علم، در درج

 دیگران و چه فراگیری علم.

 . خودباوری3-4

ر این است که تمّدن و هوّیت خود را فراموش کند. ما باید امروز در بدترین مشکِل یک کشو
صدد ساختن تمّدن خود باشیم و باور کنیم که این ممکان اسات. در تبلیغاات گذشاته ایان 

قدر مبالغه شده که اماروز اگار کسای ها آنکشور در خصوص ناتوانی ایرانی و توانایی غربی
هاا یاک بینیاد کاه در دلما احتیاج پیدا کنناد، مای ها به علمبگوید ما کاری کنیم که غربی

ماا . ها از شرق و از همین ایران گرفتندیک روز علم را غربی. آیدحالت ناباوری به وجود می
 توانیم این را تصّور کنیم که یک روز ایران تولید کننده خالّق علم شود.می

هاای علمای و فنااوری و دهامروز همه هّمت ما این است که نه فق  علم را، بلکاه فرآور
البته این کارهاا بایاد بشاود و م. جا تقلید کنییاد بگیریم و آن را در اینها فناوری را از آنخرده
گیرد. وقتی ساخت آن ای نیست. وقتی انسان چیزی را ندارد، آن را از کسی که دارد، میچاره

د راه نااو و فکاار نااو و امااا بایاا گیااردرا بلااد نیساات، از کساای کااه آن را بلااد اساات، یاااد ماای
 شکنی را وجهه هّمت خود قرار دهد.بستبن

 . عزت و قدرت3-5

المللی است؛ خود، فاقد عزت و قدرت در سطح بین ۀامت بزرگ اسالمی با وجود ِعده و ُعد
خصاوص هآحاد مسالمان، با ۀخود را به دست آورد؟ هم ۀچگونه باید عزت و قدرت شایست

هاای مسالمان، اسالمی و علما و روشنفکران و شخصایت والن کشورهایئزمامداران و مس
 د.باید همواره این سؤال را در ذهن و زبان خود داشته و به دنبال پاسخ آن باشن

خون برای تمدن کنونی جهان اسات، در  ۀاغراق به منزلامروز بیشترین منابع نفت که بی
ختیاار مسالمانان الجیشای عاالم، در اترین منااطق سوقکشورهای اسالمی است. حساس

جمعیت دنیا متعلق به آنان است. با این هماه، مسالمانان، اماروز در  ۀیک پنجم هم است.
های بزرگ عالم و در تعیاین گیریسطح جهان، در روند عمومی سیاست جهانی، در تصمیم
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نظام همبستگی جهانی، هیچ نقشی ندارند؛ و از این باالتر، بسیاری از کشاورهای اساالمی 
ملی خود، دنباله رو و محکوم یکی از چند دولت مساتکبر و زورگاوی جهانناد؛  در سیاست

آنان به حساب  ۀشود؛ و ِعده و ُعدهای مستکبر تعیین میدولت ۀجایگاه سیاسی آنان به اشار
موجاودی خاود بارای کساب عازت و  ۀآید؛ و امت بزرگ اسالمی که امروز باید از همانمی

خود  ۀدار شود، بدین گونه از بخش عظیمی از ِعده و ُعداقتداری که مستحق آن است، برخور
 .کندماند و دشمن اسالم و مسلمین، از آن به زیان اسالم و مسلمین استفاده میمحروم می

 ساالری دینیمردم .3-6

سااالری دینای دو های دمکراسِی غربی مطلقا  ارتباط نادارد. اّوال  مردمساالری به ریشهمردم
ور نیست که ما دمکراسی را از غرب بگیریم و باه دیان سانجاق کنایم تاا طچیز نیست؛ این

 ساالری هم متعّلق به دین اسات.بتوانیم یک مجموعه کامل داشته باشیم؛ نه. خوِد این مردم
کاه تشاّکل نظاام سااالری عباارت اسات از اینِر مردمیک سا .ساالری هم دو سر داردمردم

کنناد، دولات را ؛ یعنای ماردم نظاام را انتخااب میاراده و رأی مردم صاورت گیارد ۀوسیلبه
واساطه واسطه یاا بایالن اساسی را بهئوکنند، مسکنند، نمایندگان را انتخاب میانتخاب می
جاا ایان کناد و البتاه در آنعای آن را میکنند؛ این همان چیزی است که غرب ادّ انتخاب می

کنند؛ مراحلی به این معنا اعتراف می ها خودشان هم در سطوح واّدعا واقعیت هم ندارد. آن
 .هایشان هم هستدر نوشته

ساالری این است که حاال بعد از آنکه من و شما را انتخاب کردند، سِر دیگر قضیه مردم
البالغـه نهجو غیر  البالغهنهجروایات از  . ...ها وظایف جّدی و حقیقی داریمما در قبال آن

 خاوانم.اش را مایها را بخوانم؛ دو سه نمونهآن ۀمن هم مجال نیست که ...جمع کردند که 
فرماید: نه سر مردم مّنت بگذارید که ما ایان کارهاا را بارای شاما کاردیم یاا می ]نکته اول[

کاه اش مبالغاه کنیاد و ناه ایندرباره خواهیم بکنیم؛ نه آنچه را که برای مردم انجام دادید،می
: اگر مّنات بگذاریاد، احساانتان باطال خواهاد شاد. وعده بدهید و عمل نکنید. بعد فرمود

مبالغه، نور حق را خواهد برد؛ یعنی همان مقدار راستی هم کاه وجاود دارد، آن را در چشام 
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فروغ خواهد کرد. اگر خلف وعده کنید، در نظر مردم و در نظر خدا این مقت و گناه مردم بی
 .است
اوندان و رفقای خودت، رعایت انصاف دوستان و خویش ۀخودت، دربار ۀدربار: کته دومن

ها نده؛ یعنی امتیاز ویژه. هر کس را در قبال مردم و خدا بکن؛ یعنی اختصاص و امتیاز به آن
تا این فسادها در مجموعه کارگزاران کشاور . که این کارها را بکند، فسادی ایجاد خواهد شد

امکان نادارد؛ لاذا اّول بایاد  وجود داشته باشد، توانایی کار وجود نخواهد داشت و پیشرفت
هاایی کاه است: باه رفقاا و نزدیکاان و آدم ها را عالج کرد. این فرمایش امیرالمؤمنیناین

دوستشان داری، نباید امتیاز ویژه بدهی؛ همه باید یکسان امتیاز ببرند. امتیازی کاه هسات، 
 باید در اختیار همه قرار گیرد.

تری ط و تفری  دور باشد و عدالت را در سطح وسیعسوم: دنبال کارهایی باش که از افرا
تار باشاد و هاا هرچاه وسایعشامل حال مردم کند؛ یعنی سطح تماسش با مردم و مناافع آن

های مردم را بیشتر جلب کند. دنبال این نباش کاه رضاایت رضایت و خشنودی عاّمه و توده
فرماید: اگار دل . بعد میرا به دست آوریا  یعنی صاحبان ثروت و قدرتا  های خاصگروه

صاحبان ثروت و قدرت را به دست آوردید و مردم را ناراضی کردیاد، نارضاایتی ماردم ایان 
را مثل سیالبی خواهاد بارد. ا  یعنی صاحبان ثروت و قدرتا  های خشنودشده خواصگروه

ر شوند؛ بگاذااما اگر رعایت میل دل صاحبان ثروت و قدرت را نکردید، از شما ناراضی می
هاا ناراضای ها کار کردید، بگاذار ایاناند و برای آنناراضی شوند. وقتی مردم از شما راضی

 باشند. این نارضایی بخشوده است.
ای را به پای ساالری فق  این نیست که انسان تبلیغات و جنجال کند و باألخره عّدهمردم
اّول  ۀکاه ایان نیماعاد از آنگیرد، بعد هم خداحافظ؛ بها بکشاند و رأیی را از مردم بصندوق

هاای هماین گاروهۀ گویی اسات. دربااردوم است؛ نوبت پاسخ ۀتحّقق پیدا کرد، نوبت نیم
لیت داده شده ئوفرمود: نگو به من مأموریت داده شده، به من مس خاص، باز امیرالمؤمنین

ما باید دهم و شلم، دستور میئو؛ بنده مس«آمر فاطاع»ا  املیت شدهئوو من صاحب فالن مس
کناد؛ واقعاش نیاز هماین این دِل تو را خراب و ناابود می .طور حرف نزناطاعت کنید؛ این

آلوِد مردم را به تو نزدیک کند: این، برگشت خشماست. بعد چند خصوصیت دیگر را ذکر می



 5/   مصباح    011

طور حرف بزنی، مردم از خودخواهی و َمن َمن گفتن تاو و خاود را محاور کند. وقتی اینمی
 .شوندلیتی برای خود قائل نبودن، برای همیشه ناخشنود میئودانستن و مسهمه چیز 

 . پیشرفت3-7

 . انحرافات پیشرفت3-7-1
این نگاه به انسان است: اسالم انسان را یک موجاود  ۀاساس نگاه اسالمی به پیشرفت، بر پای

یشرفت باید مطالبی است که در باب پ ۀهم ۀداند؛ دارای دنیا و آخرت؛ این پایدوساحتی می
 ده این است؛ فارِق عمده این است.در نظر گرفته بشود؛ شاخص عم

اگر یک تمدنی، یک فرهنگی و یک آئینی، انسان را تاک سااحتی دانسات و خوشابختی 
ی به حساب آورد، طبعا  پیشرفت در منطق او، با پیشرفت یانسان را فق  در زندگی مادِی دنیا

چناد جاور  کلای متفااوت خواهاد باود.هداند بحتی میکه انسان را دو سا ادر منطق اسالم 
 :وجود بیایدهانحراف ممکن است در اینجا ب

فراموش کنناد؛ را یکی این است که کسانی دنیا را اصل بدانند و آخرت  :دنيااررايى (الف
گذاران و حکومت، برای این باشد که زندگی ریزان و سیاستتالش جامعه و برنامه ۀیعنی هم

آباد کنند فق  همین! اماا از لحااظ معناوی در چاه وضاعی باشاند،  ییلحاظ دنیا مردم را از
 مطلقا  مورد توجه قرار نگیرد. این یک انحراف است.

یک انحراف دیگر این است که از دنیا غفلات کنناد؛ از دنیاا غفلات  :فراموشى دنياا( ب
کردن؛ این هم  ییاعتنابی کردن یعنی از مواهب حیات و مواهب زندگی غفلت کردن و به آن

یک انحراف دیگر است. خدا شما را مأمور کرده است به آبادی زمین. آبادی یعنی چه؟ یعنی 
هاا را در پایانی که در عالم ماده وجود دارد را یکای یکای کشاف کاردن، آناستعدادهای بی

 ان را به این وسیله به جلو بردن.انسان قرار دادن و انس ۀمعرض استفاد
یک انحراف دیگر هم این اسات کاه انساان در زنادگی  :به مواهب ماادی اعتنايىبىب( 

اعتناائی قارار شخصی خود، مواهب حیات و نیازهای مادی را دست کم بگیارد و ماورد بای
بدهد؛ این هم در اسالم گفته نشده، خواسته نشده؛ بلکه عکسش خواسته شده: اگر آخارت 

دید؛ اگر دنیا را هام باه خااطر آخارت تارک را به خاطر دنیا ترک کردید در این امتحان مردو
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بنابراین تعادل دنیا و آخارت و نگااه باه  .کردید در این امتحان مردوید. این خیلی مهم است
 .الزم استا  کشور ۀریزی، هم در عمل شخصی و هم در ادارهم در برنامه ادنیا و آخرت 

 . الزامات پیشرفت3-7-2
خواهیاد . اگار مای.. مبارزه است؛ ۀلزامات هم مسئلیکی دیگر از ا :مبارزه با تنبلى (الف

ها را به هم مالیدن ای نشستن، دستطلبی، یک گوشهعافیت پیشرفت کنید باید مبارزه کنید.
های بزرگ دنیا نشدن، برای هیچ کشور و هیچ ملتی و به حوادث دنیا نگاه کردن و وارد میدان

لزوما  هم میادان جناگ نظاامی د. این میدان آورد. باید وس  میدان برویپیشرفت به بار نمی
 نیست.
تولید علم است. امروز سرعت پیشارفت ماا  ۀ، مسئل ...دیگر  ۀیک مسئل :توليد علم (ب

مان های گذشته که کشور ما دارد، هار چاه سارعتماندگیخوب است؛ اما با توجه به عقب
علوم تولید داشته  ۀاید در همبیشتر باشد باز هم زیادی نیست. ما باید خیلی پیش برویم؛ ما ب

 باشیم.
صادرات و واردات باشد؛ یعنی در آن تعادل و  ۀعلم باید رابط ۀبین کشورها در زمین ۀرابط

علم را وارد کنید، عیبی ندارد؛ اما حداقل به هماان انادازه کاه وارد . توازن وجود داشته باشد
خاوار شد. وااّل اگار شاما دائماا  ریزهصادر کنید. باید جریان دو طرفه باا  یا بیشترا  کنیدمی

 دیگران باشید، این پیشرفت نیست. خوان علم
البته منظورم فق  هم علوم طبیعی نیسات؛ اهمیات علاوم انساانی کمتار از آن نیسات: 

شناسای غارب، مثال قارآن بارای های جامعهشناسای، فلسافه. نظریاهشناسی، روانجامعه
هاا در پردازی کنید؛ از موجودی ایان داناشنظریه ها معتبر است؛ بنشینید فکر کنید؛بعضی

ی یکارهاا ۀدنیا استفاده کنیم؛ بر آن چیزی بیفزاییم و نقاط غل  آن را برمال کنیم. این از جمل
 است که جزو الزامات حتمی پیشرفت است.

یکی از الزامات ما این است: هر الگاوی پیشارفتی بایساتی  :ضمانت استقالل کشورپ( 
عنوان یاک شااخص باه حسااب بیایاد. هار هستقالل کشور باشد؛ این باید با ۀتضمین کنند

برای پیشارفت کاه کشاور را وابساته کناد، ذلیال کناد و  ۀی از الگوهای طراحی شوندیالگو
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. رو کشورهای مقتدر و دارای قدرت سیاسی و نظامی و اقتصادی بکناد، ماردود اساتدنباله
 این پیشرفت نیست و ارزشی ندارد.

 منابع طبیعی و انسانی . وجود3-8

بنای مدنّیت و زندگی انسان بر استفاده از منابع طبیعی و انسانی اسات. اگار مناابع طبیعای 
باشد، اما منابع انسانی نباشد و یا رشد نیافته باشاد، مثال ایان اسات کاه چیازی در دسات 

هاا ! ایاننیست. به کشورهای عقب افتاده آسیا و آفریقا در دوران تسّل  اساتعمار نگااه کنیاد
منابع طبیعی داشتند؛ اما فرصت تربیت منابع انسانی پیدا نکرده بودناد. اگار مناابع انساانی 
باشد، اما منابع طبیعی نباشد، باز هم یک جای کار لنگ است. کشاوری کاه تولیاد نادارد، 

کناد و همیشاه مّتکای باه خودش سازنده و پرورنده نیست؛ دساترنج خاود را مصارف نمی
بناابراین مناابع طبیعای و مناابع  یگران و در نتیجه مطیع دیگران خواهد باود.دیگران، تابع د

 اند.اصلی انسان هستند. این دو، رکن اساسی جامعه ۀانسانی دو سرمای
شاود؛ یشاود؛ اساتعدادها ضاایع و ناابود مایبهیناه نماۀ امروز از امکانات بشر استفاد

بینید علیه محی  زیست یکه شما م هاییاین پدیدهۀ طور. هماستعدادهای طبیعی هم همین
سازی محی  زیست وجود دارد، ناشی از بد اساتفاده کاردن از امکاناات طبیعای و در آلوده

رود؛ اما این راه درساتی نیسات؛ راه منحصاری یاست. بشر در این راه افتاده است و پیش م
ی آن راه را بیابد و طی نظام الهۀ تواند در ساییهای فراوانی است. بشر منیست. راه دانش، راه

هرحال طلبد. بهیتری مخواهیم وارد این بحث شویم؛ این بحث مجال وسیعیکند. فعال  نم
 کند، خّ  رسیدن به تمّدن اسالمی است.یخّطی که نظام اسالمی ترسیم م

 . عدالت3-9

ه جاای یعنی هر چیز را باا  ها عدالتزمینه ۀعدالت یک معنای فراگیر و شاملی دارد. در هم
 .باید مد نظر باشدا  خود نهادن

هاای از آنچه که حرکت ؛های جنسیاز رواج دادن آزادی ؛دنیا از غرق شدن در مادیگری
ساودی نبارد؛ ناه ا  ی از قیود الهییی از معنویت، رهایرهاا  مادی در اروپا به وجود آوردند

تأمین کرد، نه خانواده را حفظ عدالت را تأمین کرد، نه رفاه عمومی را تأمین کرد، نه امنیت را 
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 ها ضرر کردناد.این ۀدرستی انجام دهد؛ در همههای بعدی را بکرد، نه توانست تربیت نسل
تمدن مادی غرب دستاورد بشری نداشت، دستاورد انسانی نداشت؛ خودشان را خوشابخت 

دند، خوشابخت ها زندگی کرها و با تقلید از ایناین ۀنکردند، جوامعی را هم که در زیر سای
 د.نکردن

آور اسات. توجاه باه زا و فالکتی از این حرکت بدبختییپیام انقالب اسالمی، پیام رها
معنویت، توجه به اخالق الهی، در عین حال پرداختن به نیازهای بشری؛ همان چیزی که در 

ها درسات نیسات. خا  اسالم هست؛ حد متوس . نه افراط، نه ولنگاری؛ هیچکدام از این
 م، خ  میانه است؛ خ  عدالت است.اسال

َّ»به شهادت قرآن، ادیان هدف خودشان را عدالت قرار دادند:  دض ق  ناَّل  لض س  رض
 
ناَّأ ل  س  نباِ ََّّر  ی  ب  ََِّّبالض َّو 

نا لض ز  نض
 
ََّّأ م  ه  ع  ََّّم  ِکتا   ََّّالض ََّّو  ِمیزان  ََّّالض وم  ق  ََِّّلی  اس  ِطََّّالن  ِقسض کناد قطعا  این آیه حکام می .(34 )حدید:« ِبالض

قیام به قس  بوده است. البتاه شاکی  ،ارسال رسل و انزال کتب و آمدن بّینات بر اینکه هدف
آنچه که مربوط به زندگی دنیائی، اجتماعی و فردی افراد است،  ۀنیست که قیام به قس  و هم

َّ» آن هدف خلقت است: ۀمقدم ََّّماَّو  ت  قض ل  ََّّخ  ِجن  ََّّالض ََّّو  س  نض ِ
وِنََِّّإال ََّّاْلض د  ب  عض (؛ یعنای 43 ذاریات:) «ِلی 

بودیت. اصال  هدف خلقت، عبد خدا شدن است؛ که باالترین کماالت هم همین عبودیت ع
 ۀها و ارسال رسل است؛ که از جملاخداست. لیکن در راه رسیدن به آن هدف، هدف نبوت

کناد. پاس هادف شاد عادالت. هادف آن، آن چیزی است که ایان آیاه باه آن تصاریح می
ر محای  جامعاه، شاد عادالت. در هایچ ها، هدف حرکت بشار دسازی، هدف تمدننظام

 مکتب دیگری این وجود ندارد؛ این مخصوص ادیان است.
 



 

 
 
 
 
 

 گفتار چهارم:

 (2الزامات تمدن اسالمى )
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 . آزادی اجتماعی4-1

 . مفهوم آزادى4-1-1
در باب مفهوم آزادی، ما باید استقالل را به کار گیریم؛ یعنی مستقل فکار کنایم؛ تقلیادی و 

اسات؛ « آزادی اجتمااعی»کنایم که در اینجا بحث می« آزادی»نکنیم. منظور از  تبعی فکر
آزادی به مثابه یک حّق انسانی برای اندیشیدن، گفتن، انتخاب کردن و از ایان قبیال. هماین 

« اعاراف» ۀساور 143 ۀشاریف ۀمقوله، در کتاب و سّنت مورد تجلیل قارار گرفتاه اسات. آیا
دهد کاه غال و زنجیرهاا را از وصیات پیامبر را این قرار میخداوند یکی از خص»فرماید: می

گیارد. ها میها را از آنیعنی تعّهدات تحمیلی بر انسان« اصر»و  1«.داردها برمیگردن انسان
 .هم که غل و زنجیرهاست« اغالل»

یک وقت چند نفر از استانداران یا والت زمان جناب عمر پایش ایشاان آماده بودناد، و 
ها جمله ها آمده بود، خلیفه را خشمگین کرده بود. خلیفه خطاب به آنی علیه آنچون گزارش

اید؛ در حالی کاه خادا ماردم را آزاد آفریاده مردم را به بردگی گرفتهت: ماندگاری را گفته اس
بنده غیرخودت مباش؛ خادا تاو را آزاد » فرموده است: است؟ جمله دیگری امیرالمؤمنین

 2«.استآفریده
باه  امیرالماؤمنین ۀگوید جملکند و میبین این دو جمله مقایسه می« جرداقجورج »

کارد کاه آزادی و عمر است؛ زیرا عمار باه کساانی ایان خطااب را مای ۀمراتب برتر از جمل
باه خاود آن ماردم خطااب  ها هیچ تضمینی نداشات؛ امیرالماؤمنینحرّیت، در دست آن

در ایان هار دو کاالم، دو . آوردکاالم مایکند و در حقیقات ضامانت اجارا را در خاود می
ایان برجساتگی و امتیااز را  هست که البته کالم امیرالماؤمنین« آزادی»خصوصیت برای 

داراست که ضمانت اجرایی هم دارد. یکی از آن دو خصوصیت، هماین اسات کاه حرّیات 
 ت.سیکی از آن دو، همین مستقل اندیشیدن در باب آزادی ا . ...جزو فطرت انسانی است

                                                           

ِتی کاَنْت َعَلْیِهم . َو َیَضُع َعْنُهْم ِإْصَرُهْم َو 1 ْغالَل الَّ
َ
 (.143 )اعراف: اأْل

ه ُحراک قد جَعلَ  وک . وال تُکن عْبَد َغْیر2  ، تحقق و تصحیح مجتبیمکاتيب األئمةاحمدی میانجی،  )علی اللَّ
 (.441 ، ص1 ق، ج1333 فرجی، قم، دار الحدیث،
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به هماین معناایی کاه اماروز در فرهناگ سیاسای دنیاا ترجماه « آزادی اجتماعی»پس 
 را اسالمی بدانید.« آزادی»مقوله شود، یک چنین ریشه قرآنی دارد. می

باا هام همکااری « آزادی»البته به نظر من، دو گروه هستند که بر ضاّد اساالمی کاردن 
های فالسفه دو، ساه قارن مرّتب از گفته یک گروه کسانی هستند که در کلماتشان،: کنندمی

 .آورندشاهد می« آزادی» سئلۀاخیر غربی برای م
شوند، شود، فورا  مرعوب مییک دسته دیگر کسانی هستند که تا مفهوم آزادی مطرح می

کشند که آقا! دین از دسات رفات! ناه؛ دیان بزرگتارین کنند و فریاد میاحساس وحشت می
ادِی درست و آزادِی معقول، مهمترین هدیه دین به یک ملت و به یک آور آزادی است. آزپیام

در واقع بدون اینکه خودشان بدانناد، باا  کنانجامعه است. این دو دسته غربگرایان و احتیاط
اسالمی خارج کنند؛ در حالی کاه  ۀرا کامال  از حوز« آزادی»کنند تا مفهوم هم همدستی می

 یک مفهوم اسالمی است.« آزادی»چنین چیزی نیست و مفهوم 
بنابراین، توصیه من این است که در فهم مفهوم آزادی، مستقل باشیم، مستقل بیندیشیم و 

 توصیه دوم این است که از آزادی سوء استفاده نشود. وابسته نباشیم.
را مطرح کردم کاه « تهاجم فرهنگی»بنده یک وقت، شش، هفت سال قبل از این، بحث 

اش حرف زدند؛ شاید بعضی از شما یادتان باشد. هماان ها دربارهعضیبرانگیز شد و ببحث
تشکیل دادند که ساه، چهاار نفار  بارهوقت در تلویزیون جمهوری اسالمی میز گردی دراین

کارد؛ چناد جا بودند. یک نفر با آن نظری که بنده ابراز کرده بودم، موافق بود و حمایت میآن
« ها باطل اسات!ها خیاالت است، ایننه آقا! این» کردند کهکّلی آن را رد مینفر دیگر هم به

 شود.بینید که کسی متعّرض کسی نمیبنابراین می
از آزادی هرچه بیشتر استفاده کنند، بهتر است؛ منتها خارج از مرز نباشاد. هرچاه افاراد 

ه است. های خودش بیشتر رسیدخدا داده استفاده کنند، نظام اسالمی به هدف بیشتر از حق  
کنناد، چارا نویساند، چارا تحقیاق نمیها این بوده که چرا نمیمان از نویسندهما همیشه گله

 کنند.تحلیل نمی
مرزهای صحیح را باید رعایت کرد. البته این مرزها هم مرزهایی نیست که یک حکومت 

 نظاام جمهاوری اساالمی هاا را تعیاین کناد.یا یک نظام بخواهد به خاطر منافع خودش آن
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یعنی اگر مقاام رهباری از ت. طور نیست؛ نظام جمهوری اسالمی مبنایش بر عدالت اساین
افتد. که هیچ عامل دیگری الزم باشد، از رهبری میبیفتد، به طور خودکار و بدون اینعدالت 

هاای خااص در چنین نظامی معنا ندارد که بخواهند برای منافع صنفی یا گروهی یاا دیادگاه
ین کنند؛ نه. مرز، همان مرزهای اسالمی است؛ همان چیزهاایی اسات حکومتی، مرزی مع

هاا معتبار که در قرآن و در حدیث و در فهم صحیح از دین، به عنوان مرز شناخته شده؛ ایان
 است و باید هم رعایت شود.

« یآزاد»کانم، ایان اسات کاه مقولاه بندی عرض مایآنچه که من امروز به عنوان جمع
آن، اسالمی بیندیشیم و همه به نتایج آن به عنوان یک حرکت  . دربارهای اسالمی استمقوله

 اسالمی و یک تکلیف شرعی، معتقد باشیم.

 آزادى ۀ. فلسف4-1-2
ها اند، تا در مکاتب غربی. آنآزادی اجتماعی امتیاز بیشتری قائل شده در اسالم، برای همین

مشکلند. فلسافه آزادی چیسات؟ چارا  ای ارائه دهند، دچارفلسفه« آزادی»برای اینکه برای 
هاای گونااگونی باید بشر آزاد باشد؟ الزم است استدالل و ریشه فلسفی داشته باشد. حارف

 اند.ها هم خدشه کردههمه قابل خدشه است؛ خود آن .زده شده است
 فلسفه آزادی، یک حّق انسانی است.حداکثر این است که منشأ و 

داند. بله؛ یاک حاّق . اسالم آزادی را امر فطری انسان میاسالم، باالتر از این گفته است
 زندگی کردن. همچناان کاه حاق   حیات، حق   حّقی برتر از سایر حقوق؛ مثل حق   است، اما

برتار از ایان ا  انتخااب و گذاشات مساکن و حاق   شود در ردیف حاق  گی کردن را نمیزند
 ر است.طوآزادی هم همینا  هاستهاست، زمینه همه اینحرف

حیاات.  ق  توان سلب کرد؛ مثل حالبته استثناهایی وجود دارد. این حق را در مواردی می
کنناد. در کند، قصاصش میکنند. یک نفر فساد میُکشد، قصاصش مییک نفر کسی را می

ایان، دیادگاه اساالم اسات.  ها استثناء اسات.گونه است؛ منتها اینمقوله حّق آزادی هم این
ین فکر غل  است که تصّور کنید تفّکر آزادی اجتماعی، تفّکری است که غرب به بنابراین، ا
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باید مستقل فکر کرد؛ بایاد باه مناابع خاودی و باه مناابع اساالمی  ما هدیه کرده است؛ نه.
 د.مراجعه کر

 . تفاوت آزادى در منطق اسالم و غرب4-1-3
با آزادی در منطاق غارب بیاان در منطق اسالم را « آزادی»جا من دو، سه تفاوت عمده در این

در ت. در مکتب غربی لیبرالیسم، آزادی انسان، منهای حقیقتی به نام دین و خداسا کنم.می
ریشه الهی دارد. بنابر منطق اسالم، حرکت علیه آزادی، حرکات علیاه یاک « آزادی»اسالم، 

در غارب اماا رد. آوپدیده الهی است؛ یعنی در طرف مقابل، یک تکلیف دینی به وجود مای
گیرد، بنابر تفّکر لیبرالیسام غربای، هایچ مبارزات اجتماعی که در دنیا برای آزادی انجام می

گونه نیست. مبارزه برای آزادی، یک تکلیف است؛ چون در تفّکر اسالمی، این منطقی ندارد.
 مبارزه برای یک امر الهی است.

. یکای ایان اسات کاه در شاودهای دیگری مترّتب میبر این تفاوت اساسی، باز تفاوت
نامحادود « آزادی»های اخالقای نسابی اسات، لاذا لیبرالیسم غربی چون حقیقت و ارزش

 .چون حقیقت ثابتی وجود ندارد است.
های مسّلم و ثابتی وجود دارد؛ حقیقتی وجود دارد. حرکات در سامت در اسالم، ارزش

هاا باا ایان ارزش« آزادی»آفرین و کمال است. بنابراین، آن حقیقت است که ارزش و ارزش
 شود.محدود می
قدر در اسالم ارزش دارد، اگر در خدمت ضاایع کاردن که این« آزادی اجتماعی»همین 

های ارزشمند معنوی یا ماّدی یک ملت به کار گرفته شود، مضّر است؛ درست مثال فرآورده
ّیت اسات. حیات خود یک انسان. در منطق قرآن، کشتن یک انسان، مثل کشتن هماه انساان

کاه آن کسای کاه یکن استثناء آن این اسات: مگار اینچون تعرض به حریم انسانیت است. ل
گیرد، خودش به جان کسی تعّرض نموده، یاا فساادی ایجااد کارده مورد این تعّرض قرار می

حیات  کند؛ همچنان که حق  ا محدود میها و حقایق ثابت و مسّلم، این آزادی رباشد. ارزش
 کند.را محدود می
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آن وقتای  د.دهاتفاوت دیگر این است که در غرب، حّد آزادی را منافع ماّدی تشکیل می
مناافع مااّدی، مثال عظمات ایان . کننادکه منافع ماّدی به خطر بیفتد، آزادی را محادود می

کشورها و سلطه علمی این کشورها. تعلیم و تربیت، یکی از مقوالتی است که آزادی در آن، 
وری به کشاورهای معّینای ممناوع اسات! اانتقال فن هاست. امان حقوق انسانتریجزو مسّلم

چرا؟ چون اگر این دانش و این علم انتقال داده شد، از انحصار این قدرت خارج شده است 
 .کندو این قدرت ماّدی و این سلطه، به حال خود باقی نخواهد ماند. آزادی مرز پیدا می

گوناه اسات. تارویج آزادی در غارب، یکای از هام این آزادی انتقال اّطالعات و اخباار
های بلندش این است؛ اما در حمله امریکا به عراق برای مّدت یک هفته یا مصادیق و مصرع

بیشتر، رسما  همه اطالعات سانسور شد. افتخار هم کردند و گفتند که هیچ خبرنگاری حاق 
و منتشر کند! چون مّدعی بودناد  ندارد یک عکس یا یک خبر از حمله امریکا به عراق منتقل

اندازد! پس، امنیات نظاامی، حاّق آزادی را محادود که این کار، امنیت نظامی را به خطر می
 کرد؛ یعنی یک مرز ماّدی و یک دیوار ماّدی.

های این حکومت هم، مرز دیگر است. چند سال قبل در امریکاا گروهای استحکام پایه
زمان همین آقای ا  هبی خاصی علیه حکومت فعلی امریکاها با گرایش مذکه این پیدا شدند

ای شاد، اماا فایادههاا مقاداری کارهاای امنیتای و انتظامیاقدام کردناد. علیاه آنا  کلینتون
ها در آن جمع شده بودند، محاصره کردند و آتش زدند کاه حادود ای را که آننبخشید. خانه

ظامی نبود. ببینیاد؛ آزادی زناده مانادن، هشتاد نفر در آتش سوختند! شاید یک نفرشان هم ن
شاود. بناابراین، آزادی در دنیاای آزادی عقیده، آزادی مبارزه سیاسی، به این حد محادود می

 ماّدی غرب هم حدود و مرزهایی دارد؛ منتها این مرزها، مرزهای ماّدی است.
باازی نسجا، هیچ مانعی برای آزادی نیستند. مثال  نهضت همجهای اخالقی در آنارزش

 های رایج است!در امریکا، یکی از نهضت
اما در اسالم، مرزهای اخالقی وجود دارد. در اسالم، آزادی، عالوه بر آن حادود مااّدی، 
مرزهای معنوی هم دارد. البته وقتی کسی علیه منافع کشور و علیه سود کشور اقدامی بکند، 

معنوی هم وجود دارد. اگار کسای اما مرزهای ا  این منطقی استا  شودآزادیش محدود می
اما اگر قرار باشد آن کسی که عقیاده فاساد دارد، باه جاان  .عقیده گمراهی دارد، عیبی ندارد
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د، این برای آدم ها را هم گمراه کنذهن و دل افرادی که قدرت دفاع ندارند، بیفتد و بخواهد آن
اعه فسااد بکنناد، بخواهناد شود. یا مثال  بخواهند اشجا آزادی محدود مییک مرز است. این

 .فساد سیاسی و فساد جنسی و فساد فکری به وجود آورند
پراکنی نیست. آزادِی ارجاف نیست. پاس، آزادی آزادِی دروغگویی نیست. آزادِی شایعه

 های معنوی دارد.در منطق اسالمی، یک تفاوت دیگرش این است که مرزی از ارزش
منافاات دارد. « تکلیاف»ر لیبرالیسم غربای، باا تفاوت دیگر این است که آزادی در تفکّ 

اسات. اصاال  « تکلیاف» آزادی، یعنی آزادی از تکلیف نیز. در اسالم، آزادی آن روی ساّکه
ها آزادند، چون مکّلفند. اگر مکّلف نبودناد، آزادی لزومای نداشات؛ مثال فرشاتگان انسان

 بودند.
متضاّدی است و مکّلف اسات ها و غرایز بشر خصوصیتش این است که مجموعه انگیزه

ه شاده، باه خااطر های گوناگون، راه کمال را بپیماید. به او آزادی دادکه در خالل این انگیزه
 پیمودن راه کمال.

گویند تفّکر آزاد غربی، با اصال می اند کهتا جایی پیش رفته« تکلیف»در غرب، در نفی 
 کّلی نقطه مقابل این است.م بهو با اصل ایدئولوژی مخالف است! اسال« باید و نباید»

برای انسان دانسته که انسان بتواند باا ایان آزادی، « تکلیف»را همراه با « آزادی»اسالم، 
 های بزرگ را بکند و بتواند به تکامل برسد.تکالیف را صحیح انجام دهد، انتخاب

 . آزادی فرهنگی4-2

 باا رعایات تاوأم اندیشاه بیاان و برای اندیشیدن برای فرصتی و مطالبه خواهیآزادی شکبی
 یاک ، ناه«و بیاان تفکر، قلام آزادی»و  است اسالمی مطالبه ، یک«از آزادی استفاده ادب»

 برخای کاه متأسافم عمیقاا   . مناست اسالمی انقالب اصلی از اهداف بلکه شعار تبلیغاتی
 سااومی ، طریااق«ییو کفرگااو ییگااوهرزه» بااا گاارداب« و جمااود سااکوت» ماارداب میااان
افتااد.  دیگاری دام دو، بایاد باه از این پرهیز از هر یک برای کنند کهمی شناسند و گماننمی
 و هام« و جماود و سارجنبانیدن خفقاان فرهناگ» آماد تاا هام اساالمی انقالب آنکه حال

، در آن بسازد که ییکند و فضا را نقد و اصالح« غربی مهار و خودخواهانهبی آزادی فرهنگ»
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چیاز  هایچ باه و نه« دیگران و مادی معنوی و حقوق و اخالق منطق» ، مقید به«بیان آزادی»
، و انصاف و عقالنیت و تعادل گردد و حریت و حکومتی اجتماعی فرهنگ به ، تبدیلدیگری

زاد و ولاد »گردناد و  و برانگیختاه هاا فعاالحوزه ۀهاا در همااندیشه ۀشود تا هم جیرا ۀسک
آراء و  تضاارب» محصاول ایشاان بیتو اهل پیامبر اکرم تعبیر روایات به که« فرهنگی

 و تمادن اسالمی فرهنگ که ویژههگردد. ب ورانو اندیشه نخبگان ثانوی ، عادتاست« عقول
دیگار،  هایو تمدن با مکاتب جدید و نیز در چالش با معضالت فدر مصا همواره اسالمی
 .است ، ناممکنشبهه شناخت وننیز بد شبهه به و پاسخ است شکفته

 هاى فرهنگى. آفت4-2-1
 تبادیل ، دائماا  ییزداسیاسات دنباالهب و گروهی زدگیسیاست دنبالهب گروهی اما متأسفانه

 خواهناد تاا در ایانوار، میگرداب یا تالطم گونه مرداب سکوت کشور را به فرهنگی فضای
 ساز باشند و ساطح، بتوانند تأثیرگذار و جریانو تریبون و ثروت قدرت بلبشو، فق  صاحبان

را بفرساایند و  ملت را هدر دهند و اعصاب ملی فرصت ۀو هم آورده نییرا پا تفکر اجتماعی
 صااحبان دهند و در نتیجه را رواج فاسد بیگانه یا فرهنگ ایغل  و منح  قبیله ایهدرگیری

 ، برکناار و در حاشایهو خردمنادان بمانند و صااحبدالن و مسکوت ، ساکتخرد و احساس
و  جلاو نخواهاد رفات باه ، جامعهییفضا شوند. در چنین و فراموش ، خستهو منزوی مانده

 گفتاه ایتاازه تولید و حارف فکری گردد، هیچمی و نازل و سطحی و ثابت کراریدعواها، ت
کنناد و می را ترجماه دیگر تنها غرب ایکنند و عدهخود را تکرار می مدام ایشود، عدهنمی

شاوند. گارد میو عقاب اناد، دچاار انفعاالخویش نخبگاان تابع نیز که و حکومت جامعه
و  جاز مشااوره ای، چاارهجمعای عقل بیدار کردن اید، برایکرده خود توجه در نامه چنانچه
 حمایات»آزاد باا  و گفتگاوی بیاان آزادی و بدون سالم انتقادی فضای و بدون نیست مناظره

، و در نتیجاه دینی و اندیشه ، تولید علم«علماء و صاحبنظران هدایت»و « اسالمی حکومت
 خواهد بود. یا بسیار مشکل ، ناممکنپردازیو جامعه سازیتمدن
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 . عالج معضالت فرهنگى4-2-2
 که است ، همینراه نیز بهترین فرهنگی و مرج ها و مهار هرجها و هتاکیبیماری عالج برای

شود.  و نهادینه ، حمایتاسالم ارچوبهدر چ و تولید نظریه قانون ارچوبهدر چ بیان آزادی
، پردازینظریاه هایکرسای تشاکیل شاما یعنای پیشانهادی روش هر سه رسد کهنظر میهب

و  عملای ییهااروش، نقاد و منااظره هایو کرسای و شابهات سؤاالت به پاسخ هایکرسی
 مجاالبیشاتر،  هر چاه که نحویهشوند ب و مدیریت حمایت که ستا باشند و خوب معقول

 تر شود.دین، تنگ و علم راه و راهزنان و فریبکاران و فضا بر دکانداران یافته ، گسترشعلم

 اسالمی تمدن پیشبرد در رسانه های. بایسته4-3

 ماا دنیاا، موجاود اقتصاادِی  و نظامی و سیاسی و فرهنگی جغرافیای این با و کنونی وضع در
 جناگ ایان در پیاروزی راه ما، نظر به. هستیم ایرسانه تهاجم اّولِی  و اصلی اهداف از یکی
 مبتنای کاه را واقعی حقایق و نکات از و درست هایپیام از فهرستی و مجموعه که است این

 .کنیم منتقل مردم ذهن به ماست، آرزوهای و هاآرمان بر
 ذهان باه باید را چیز چه ما که ببینیم نخست. شناخت را هاپیام این فهرست بایستی اّوال  

 هاایتهاجم و اقتادارطلبی خواهی،زیاده مقابل در کنند پیدا قدرت مردم تا کنیم منتقل مردم
 ماردم نیاروی به بتوانند کشور لئومس هایدستگاه و بپردازند خود از دفاع به دشمن گوناگون

 باا ساپس و کنایم تولیاد را هااآن بعد. نمایند ایفا را خود تاریخی نقش و کنند تکیه و اعتماد
 اختیاار در یعنی ما، اختیار در عمومی افکار وقتآن کنیم، پخش و توزیع صحیح، مدیرّیت

 .دهندمی انجام را بزرگ کار این که است جمعی آن
 مانعکس ماردم ذهان باه باید ما که هاییپیام. است این داریم، توّقع و انتظار ما که آنچه

 و انفاق و ایثار اسالمی، انقالب تاهمی و شکوه و عظمت عدالت، شعار هاست؟کدام کنیم
 از کنیاد، زناده بایاد ماردم هایذهن در را ارزش شهوت، و پول دیکتاتوری زهد، و ریاضت
 مردم و کند استفاده تکوین شرف در حوادِث  و آینده تهدیدهای توضیح برای گذشته حوادث

 ساتیزی،دشامن انقالبای، و ملای و دینای هوّیات حفاظ نمایاد، حّسااس هاآن به نسبت را
 هایساازیدشمن نفای اصالی، دشامنان روی شدن متمرکز و اصلی دشمن کردن مشّخص
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 مهاّم  بسایار هم خبر سئلۀم. جامعه در روانی امنیت ایجاد و اجتماعی تفاهم توسعۀ موهوم،
 .است

 های مختلف. تعامل با جهان در حوزه4-4

 ]باه[ تقویات. 33؛ ]بند[ 1243 سال در پنجم توسعه برنامه کلی هایسیاست ]بنابر[ ابالغ
ایرانای  اساالمی تمادن ۀحاوز ویژه به جهان با اقتصادی و سیاسی حقوقی، فرهنگی، تعامل
کید  .کند[می ]تأ
  گیتی حساس و جهان در حال گذار از یک پیچ تاریخِی بسیار مهم است. انتظاار یشرا

ود دو سوم اعضاء غیرمتعهدها حد ۀرود که نظمی نوین در حال تولد یافتن باشد. مجموعمی
دهی آینده نقشای بازرگ ایفااء تواند در شکلجهانی را در خود جای داده است و می ۀجامع

ای پرمعناا اسات کاه بایاد در کند. تشکیل این اجاالس بازرگ در تهاران نیاز خاود حادثاه
خود  ۀهای گستردی امکانات و ظرفیتیافزامحاسبات به کار آید. ما اعضاء این جنبش با هم

گری، نقشای تااریخی و مانادگار انیم برای نجاات جهاان از نااامنی و جناگ و سالطهتومی
 .بیافرینیم

های پیشابرنده و ای و انتقاال تجرباههای اقتصادی و رساانهعالج مشکالت با همکاری
وری سیاسای جنابش عادم بهره»توانیم به ارتقاء پذیر است. ما میبخش، کامال  امکانتعالی
 .انی بیندیشیمدر مدیریت جه« تعهد
 



 

 
 
 
 
 

 گفتار پنجم:

 انقالب اسالمى سرآغاز تمدن اسالمى نوين
 
 

 

 جدید اسالمی تمدن انقالب اسالمی ایران تولد .5-1

ای جاّدی اسات. آنچاه در قضیه بنای یک نظام و تمّدن اسالمی و یک تاریخ جدید، قضاّیه
. ماا البّتاه یاک مّلتایم؛ یک حرکت عظیم در مقیاس جهاانی اسات سئلۀایران اّتفاق افتاد، م
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مرزهایمان هم، مرزهای محدودی است. بیرون از این مرزهاا هام کااری ناداریم. اماا ایان 
 نقالب، محدود به این مرزها نیست.ا

هر مسالمانی، هار جاای دنیاا باود، وقتای ایان  پیام جهانی بود.]انقالب[ این پیام یک 
ین خیل عظایم یاک میلیااردی در انقالب پیروز شد، احساس کرد که پیروز شده است. از ا

سراسر دنیا، بعضی این احساس را تداوم دادند، دنبالش راه افتادند و مبارزه کردند؛ شد همین 
های اسالمی راه افتاد. امروز هام اینجاا، نهضت ۀوسیلحوادثی که در کشورهای گوناگون به

بهترین وجهی انجاام  حال هم، مّلت ایران کار خودش را بهباِر آن روی دوش شماست. تا به
 ۀداده است. در همه جا، مّلت ایران حضوری شایسته از خود نشان داده است. هم در صاحن

 ۀاخاالق. هام در صاحن ۀدیان، هام در صاحن ۀمعنوّیت. هم در صحن ۀعلم و هم در صحن
نیروی مسّلح و غیره. البته ممکن است باه قادری کاه توّقاع داشاتیم،  ۀاقتصاد، هم در صحن

کردند، بسیار بیشتر شده است. آیناده هام، آیناده ؛ اما از آنی که دیگران خیال مینشده باشد
ای روشنی است. به برکت اسالم، آینده این انقالب، آینده این نظام و آینده این کشاور، آیناده

بسیار روشن و درخشان است. آنی که باید این آیناده را شاکل دهاد، عمادتا  شاما جواناان 
مل، ایمان اسالمی را در خودتان تعمیق کنیاد کاه ایان اسااس کاار اسات. هستید. اّوال  با ع

کند. انسان، خادا را در میاداِن مجاهادِت بارای خادا، بهتار ایمان، در عمل تقویت پیدا می
بیند. البته با تقوا و با تضّرع پیش خدای متعال و با انجام عبادات و اجتناب از محّرماات. می

 .پس، اّول ایمان اسالمی است

 . نگاه کالن به انقالب اسالمی5-2

هاا نگاریپدید آمدن جمهوری اسالمی بکنایم، جزئای ۀاگر ما نگاه کالن به انقالب و حادث
نگری و نگاه نکردن مسیر مستمِر از ابتداء تاا انتهااء، تواند ما را گمراه کند. گاهی جزئینمی

نگار نباشایم؛ چارا، یم جزئایخواهیم بگوئکند. نمیکند؛ هدف را گم میانسان را گمراه می
ریزی، نگااه باه فصاول مختلاف و برناماه .ریزینگرش باه جزئیاات، یعنای هماان برناماه

نگری. این نگاه موجب نشود که ما غافل بشویم از نگاه باه های مختلف، یعنی جزئیبخش
 ]وجود دارد[:حلقه برای این بحث . ]چند[آموز استکل. چون نگاه به کل برای ما درس
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اول این است که هدف انقالب چه بود؟ هدف انقالب عبارت بود از ساختن یاک  ۀحلق
مناد از ایرانی با این خصوصیات: مستقل، آزاد، برخوردار از ثاروت و امنیات، متادین و بهره

 ،دساتاوردها ۀعظایم بشاری در علام و بقیا ۀجامعا ۀمعنویت و اخاالق، پیشارو در مساابق
زادی. هم آزادی اجتماعی مورد نظر اسات، هام آزادی باه معانی آ ۀبرخوردار از آزادی با هم

و  هااندازی بیگانگان و استیالی آنمعنای رها بودن و آسوده بودن و آزاد بودن کشور از دست
هم آزادی معنوی، که آن رستگاری انسان و تعالی اخالقای انساان و عاروج معناوی انساان 

ای تکامال انساان و عاروج انساانی کارها مقدماه بار ۀاست، که هدف اعلی، این است. هم
ایران باا ایان خصوصایات، مطلاوب . اسالمی خود را نشان بدهد ۀاست. این باید در جامع

 انقالب بود.
هام آن چیازی کاه  اساالمی. ۀآماد؟ از کلمااز کجای انقالب، این خصوصیات در می

رداری از مثل عدالت، مثل امنیت، مثال رفااه، برخاوا  ی جامعه استیمربوط به مسائل دنیا
هم آنچه که مربوط به مسائل اخروی اسات؛ مثال ا  ثروت، برخورداری از آزادی و استقالل

اساالمی منادرج  ۀرستگاری، تقوا، پرهیزگاری، رشد اخالقی، تکامل معنوی انسان، در کلم
 .است

 1.«ایمان و تقوا که باشد، برکات آسامان و زماین جااری خواهاد شاد»فرماید: قرآن می
است. برکات ارض، یعنای  الله رحمت الهی، تقرب الی ،، همان فتوح معنویبرکات آسمان

کناد؛ یعنای آزادی، یعنای رفااه، یعنای آنچه که به زندگی زمینی انسان ارتباط پیادا می ۀهم
و از این قبیل. این، اسالم است. پس وقتی که گفتیم انقالب اسالمی،  استقالل، یعنی امنیت

 .معنایش این است
ایرانی بسازیم با این خصوصیات. ایران به عناوان یاک الگاو بارای جواماع خواستیم می

خواستیم این بعد، مورد نظر بود. ما می ۀجوامع بشری در درج ۀاول، و هم ۀاسالمی در درج
جامعه را با این خصوصیات بسازیم و آن را بگذاریم جلوی چشم آحاد بشر و امت اسالمی؛ 

انقاالب  م است، و هم میسور مردم این روزگار است.بگویند این است که هم مطلوب اسال

                                                           

َقْوا َلَف  َو َلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقری. »1 ْرِض آَمُنوا َو اتَّ
َ
ماِء َو اأْل  (.23 )اعراف:« َتْحنا َعَلْیِهْم َبَرکاٍت ِمَن السَّ
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ای از دنیای اسالم هستند، نشان بدهد که این الگو کسانی که در هر نقطه ۀخواست به هممی
اش. این آن چیزی بود که به عنوان هدف انقاالب یافتنی و شدنی است؛ این هم نمونهتحقق

 این هدف ثابت است. .وجود داشت
ست که این هدف را انقالب اسالمی داشت؛ ما در خأل که زنادگی دوم بحث این ا ۀحلق

کنیم؛ این واقعیات چقدر برای رسیدن به این کنیم، ما در یک واقعیاتی داریم زندگی مینمی
شامارم، وجاود ی کاه حااال ماییهااها کمک بود یا مزاحمت بود؟ یقینا  اگار مازاحمهدف

 واست.خنداشت، رسیدن به این هدف، زمان زیادی نمی

 . موانع تحقق تمدن اسالمی5-3

ما دو نوع موانع داشتیم: یکی موانع درونی، یکی مواناع بیرونای. مواناع درونای یعنای چاه 
 .ها وجود داردی که در درون خود ما انسانیی؟ یعنی آن چیزهایچیزها

 . موانع درونى5-3-1
هاای عقالنای اسات، هاای فکاری اسات، ضاعفهاسات؛ ضاعفموانع درونی، ضاعف

پنداری اسات؛ گریاز از چاالش هام یکای از ی اسات، آساانیگراطلبی است، آساانراحت
 های درونی ماست. ضعف

طلبی چیز خوبی است. عافیت طلبی. عافیتگویند عافیتغل  میه به گریز از چالش، ب
یباَّولبّیَّالعافیبةَّنسبئلکَّالعافیبة؛َّعافیبةَّالبّدنیاَّوَّ»است؛ های الهی یکی از بزرگترین نعمت

گریاز  ]است[. عافیت به معنای پنجه نیفکندن نیست؛ به معنای درست عمل کردن «. األخ 
با مشکالت را زشت و ناپساند دانساتن،  ۀطلبی، مواجهاز چالش یعنی در واقع همان راحت

 .های درونی ماستها ضعفبا مشکالت. این ۀآماده نبودن برای مواجه
هاای اجتمااعِی موجاود و تهاای درونای عباارت اسات از تربیایکی دیگر از ضاعف

بینایم کاه امروز ماا مای ها در ما ملت ایران در آغاز انقالب بود.های تاریخی، که اینعادت
واقعا  جوان دانشامنِد مسالماِن در جمهاوری اساالمی  .در همه هست« توانیمما می»عنوان 

ی کاه مطارح داند؛ این در اول انقالب اینجور نبود. هر کاارخودش را قادر بر هر کاری می
جور باود. ماردم تعجاب طاغوت قضیه همین ۀتوانیم! در دورگفتند آقا ما که نمیشد، میمی
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ماا  ۀکردند از اینکه پادشاه کشور اسالمی فسق کند. این جزو عاداتی باود کاه در جامعانمی
مهار و تربیت نشاده، های بیها همان موانع درونی است؛ خشم و شهوتوجود داشت. این

های درونی به عادات و عقاید خرافِی میراثی، و بد فهمیدن دستور دین جزو ضعف دلبستگی
 است.

ها به استناد روایاتی که هر پرچمای کاه قبال از برافراشاته شادن پارچم حضارت بعضی
برافراشته شاود، در آتاش اسات، باا مباارزه مخاالف بودناد. معناای حادیث را  مهدی

امیاه کردناد؛ هام در بنایگاری مایادعای مهدیای از صدر اسالم،فهمیدند. یک عدهنمی
ادعاای مهادویت وجاود داشات. بلاه، ایان پارچم  عبااسادعای مهدویت بود، هم در بنی

مهدویت را کسی بلند کند، در آتش است. این معنایش این نیست که مردم باا ظلام مباارزه 
بینید ام نکنند. میاسالمی و علوی مبارزه و قی عۀالهی و جام ۀنکنند، مردم برای تشکیل جامع

ای بود که بعد از آنکه انقالب پیاروز شاد، ماا ملات ایاران باا ایان ها همه موانع درونیاین
لذا در مبارزات اساالمی، در هماه  .خواستیم کشور را به سمت آن اهداف ببریمها میزمینه

یان را نبایاد خیلی اهمیت دارد و اا  بیان واقعیت و رساندن واقعیت؛ تبلیغ، بالغا  حال تبیین
گفتناد مباارزه یاک از دست داد؛ برخالف تفکر مارکسیستی که اعتقاد به تبیین نداشتند؛ می

روش اساالمی تبیاین  سنت است، تحقق خواهد یافت؛ چه شما بخواهیاد، چاه نخواهیاد.
های زمیناهها موجب شد که انقاالب اساالمی بار بسایاری از ایان پیشاست و همین تبیین

اش هم هنوز فائق نیامادیم، ای غل  فائق بیاید و فائق آمد. البته در بعضیهتاریخی و تربیت
هاای ماا از این جزو میراث ای و اسراف یگرمثل این مصرفا  های دیگری داردکه آن انگیزه

 أسفانه این میراث را نگه داشتیم.گذشته است و مت

 . موانع بیرونى5-3-2
کساانی کاه باه نحاوی از  ۀد داشاته اسات؛ هماعوامل بیرونی، که دیگر الی ماشاءالله وجو

ها جلوی انقالب ایستادند. از امنیات شدند، اینهای انقالب متضرر میانقالب یا از هدف
شاوند، از نفای حاکمیات ای متضارر میشوند، از عدالت یک عادهای متضرر مییک عده

شوند، از می بیگانه یک جماعتی متضرر ۀشوند، از نفی سلطای متضرر میطاغوت یک عده
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کشاور باا  شاۀسال اول انقالب در تقریبا  چهارگو. شوندای متضرر مینفی استبداد یک عده
ها موانعی بودند که جلو های جنگ و درگیری به وجود آمد. خوب، اینشعار قومیت، کانون

هاای درونای خاود ماهاابود باا ها، تنافسقومیت ۀگرفتند. بعد از این مسئلراه انقالب را می
بنابراین انحصارطلبان جهانی از یک طرف، اشرار داخلای . یکدیگر. بعد جنگ تحمیلی بود

هاا از یاک طارف، دسات اغاواگر تبلیغااتی و سیاسای و های ابرقدرتاز یک طرف، توطئه
 اقتصادِی آن ابرقدرتی که دستش از ایران با انقالب اسالمی کوتااه شاده باود از یاک طارف

ن حرکت عظیم ملت ایاران ها همه در مقابل ایاین از هم ادامه دارد مریکا که تا امروایعنی  ا
 ایستادند.

ای الن طراز اّوِل کشور صهیونیستِی غاصب اسرائیل، در سال گذشته توصیهسئویکی از م
شامالی و کشاورهایی از ایان قبیال  ۀها کرد که بیهوده وقت خود را با عراق و کربه امریکایی

شامالی و افغانساتان  ۀاما ایران مثال عاراق و کار ؛ما ایران استاصلی ش مسئلۀتلف نکنید. 
نظامی آن را تسخیر کرد. نظام و حکومت اساالمی باه ماردم مّتکای  ۀنیست که بتوان با حمل

اند. باید کاری کنید که مردم آن را رها کنند. راهش این است که است، مردم آن را حفظ کرده
بی و فرهنگ و تربیت امریکایی، به واگرایی نسابت باه مردم را با ترویج فرهنگ و ادبّیات غر

دین و فرهنگ و سّنت و تاریخشان سوق داد. وقتی مردم این تعّلقات را رهاا کردناد، بعاد از 
ای صرف کنید، با یک حمله و تحاّرک احیاناا  نظاامی گذشت چند سال، بدون اینکه سرمایه

را از سر راه بردارید! این یک سیاسات توانید این مانع بزرگ، یعنی نظام اسالمی مختصر می
سیاست اماروز، سیاسات اندلسای کاردن ایاران . اساسی است. این امر را دست کم نگیرید

 !است
ها ایان ترین آنمروز جهان اسالم دچار دردهای مزمنی است. شاید مهما ]عالوه بر این[

ق و ایماان، های اخالدردهای دهگانه است: منازعات سیاسی و مذهبی، سست شدن رشته
گاری و غارور ماندگی علمی و صنعتی، وابستگی سیاسی و اقتصادی، اسراف و اشرافیعقب

امید به آینده در سران، منزوی  گرسنگی و ذّلت، ضعیف شدن اعتماد به نفس و کنار فقر و در
ابتکاری در آفرینش مفاهیم نو که قرآن منبع کردن دین و گسستن آن از سیاست و زندگی، بی
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وال آن است، تسلیم در برابر تهاجم فرهنگ تحمیلی غارب، و بااالخره : پایماال شادن زبی
 پذیری و طمعکاری برخی سران سیاسی.عّزت ملتهای مسلمان با ذّلت

ارادگای و اند در خیانت و بیها که برخی از برخی دیگر و همه در طول زماناین بیماری
شایطنت و ظلام بیگانگاان پدیاد آماده، جهالت و استبداد عناصر داخلای یاا از دشامنی و 

 ها را بر اّمت اسالمی وارد آورده است.بزرگترین ضربه

 . عملکرد انقالب اسالمی در مواجهه با موانع5-4

ید ارزیابی کنیاد ببینیاد حرکات انقاالب اساالمی و یشما ببینید با وجود این موانع، حاال بیا
اگر بخواهم ارزیابی کنم، عملکارد ها چطور بوده. من جمهوری اسالمی به سمت آن هدف

 دانمرا بسیار خوب می
خصلت مردمی بودن، خصلت اسالمی بودن، خصلت آرمانگرا بودن، اینای کاه جاوان 

هاای انقاالب را باه عناوان آرزوهاا و ایستد، آرماانانقالبِی امروز بعد از سی سال اینجا می
کند، این خیلی توفیاق بزرگای گذارد و با صدای بلند مطرح میمطالبات خودش در میان می

 .طور نبودهای دیگر ایناست برای انقالب. هرگز در انقالب
هاا های الهی است. وجود این موانع تصادفی نیسات. ایاناین موانع جزو سنت ۀهم ...

داشات: در سنت الهی است؛ یعنی تالش و حرکت با مانع مواجه است، وااّل جهاد معنا نمی
دیگار: در درون  ۀاز جن و انس وجود داشتند. در آیاا  موانعا  شمنانهای انبیا، ددعوت ۀهم

هاسات. ها جازو سانتمکر بوده است؛ این ۀفساد، مای ۀها مایجوامع، طبقاتی که وجود آن
شویم؛ نه، در هماین وقتی که جاده صاف است وارد میدان مییعنی هرگز انبیاء نگفتند ما آن

ها وارد شدند؛ مثال جمهاوری اساالمی و انقاالب نبشدت درگیر و دشوار، آ ۀفضا و صحن
اسالمی. اما متقابال  سنت الهی هم ایان اسات کاه اگار حرکات نباوی، حرکات الهای کاه 

ایان  ۀگیاری کناد، بار همامصداقش انقالب اسالمی است، به کار خود ادامه بدهد و دنبال
ده اسات: اگار فاتح آما ۀمبارکا ۀموانع فائق خواهد آمد؛ این هم سنت الهی اسات. در ساور

بایستید، اگر استقامت کنید، اگر هدف را گم نکنید، اگر تالش را متوقف نکنید، بدون تردید 
 .غلبه در این عرصه با شماست
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که روز اول علیه این انقالب بود، وجود دارد؛  ییهاییآراآن صف ۀامروز بدون تردید هم
اضافه شاده اسات. اماروز مرور زمان هها هم بییآرابعضی شکل عوض کرده، بعضی صف

جدیادی  ۀپاول درآوردن یاک طبقا ۀپرستی و مساابقتجمل ۀی و مسابقیگرامتأسفانه مصرف
درست کرده. نظام اسالمی با تولید ثروت مخالف نیست، بلکه مشاوق اوسات. اگار تولیاد 
نباشد، اگر ایجاد ثروت نباشد، حیات و بقای جامعه به خطار خواهاد افتااد، اقتادار الزم را 

عه به دست نخواهد آورد؛ این یک اصل اسالمی است. اما اینی که آحااد ماردم دلشاان جام
 .گری، بسیار نامطلوب استاشرافی ۀلک بزند برای مسابق

تاوان  ۀمریکا باا هماابینید های بیرونی هم وجود دارد. االن شما هم میییو آن صف آرا
مریکاست؛ توان تبلیغااتی، اوان ت ۀخودش امروز در مقابل ملت ایران ایستاده است. این هم

المللای. بعضای تصورشاان ایان اسات کاه در درون توان سیاسی، توان اقتصادی، نفوذ بین
ی احتیاج دارند به اینکه در بیارون خودشاان یاک دشامن داشاته یمریکااهای مریکا دولتا

باه کنناد؛ جمهاوری اساالمی را باشند. برای همین است که نظام اسالمی را دائم بزرگ می
بازرگ کاردن ایاران  ۀاما مسئل. کنند. این البته درست استعنوان یک خطر بزرگ معرفی می

طاور اسات. مریکاا؛ حقیقتاا  همینابنیانی است در تفکر سیاستمداران سلطه در  ۀیک مسئل
هاا را اندازی به اینجا و آنجای دنیاسات. دولاتها به تجاوزطلبی و به سلطه و دستقوام آن

هاا ایساتاده اسات، ها را هم ساکت کردند. تنها پرچمای کاه در مقابال آنلتقانع کردند، م
هاا؛ دولت و ملِت بدون تفاوت کجاست؟ جمهوری اسالمی. آحاد مردم و دولت، همراه آن

کنناد؛ ایان اندازی را نفای میکنند، دستکنند، تبعیض را نفی میبدون تقیه ظلم را نفی می
به درون حصارهای ملِی خاودش، خاودش را محادود خطر بزرگی است برای آن قدرتی که 

هاا احسااس خوب، این. های دیگر بیدارکننده استکند. چون قیام این ملت برای ملتنمی
 ها ملت ایران، شاما جوانااناین ۀاند، ولی با همتالششان را هم گذاشته ۀکنند. همخطر می

طی دارد. ماا یغلبه پیدا کنید؛ اما شاراها این ۀها بایستید و بر هماین ۀتوانید در مقابل هممی
مان بیشاتر اسات، امروز از بیست ساال قبال، از سای ساال قبال خیلای جلاوتریم، تجرباه

مراتب جلاوتر اسات، قادرت تحارک ههای علمی ما بییتر است، تواناهایمان قویمدیریت
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روزها خیلی مراتب از آن روز بیشتر است، تصورات ما از پیشرفت نسبت به آن هاقتصادیمان ب
 .بهتر است
اول، پیشرفت را بسیاری از انقالبیون در الگوی چم؛ یعنی الگوی گرایشمند باه  ۀدر ده

این غل  بود. البته خیلی زود فهمیده شد، حّتی آن کسانی که آن روز  دیدند.سوسیالیسم می
ی  حااال مروج همین دیدگاه بودند، ناگهان صد و هشتاد درجه برگشتند! آن افراط به یک تفر

 .تبدیل شد
ها رفتناد، ای از زمان، نگاه به پیشرفت، نگاه غربی بود؛ یعنی همان راهی که آنیک برهه

این هم رد شد. امروز در ذهن و فکر مسئوالن و به صورت یک گفتمان  ،ها هم باید برونداین
علاتش هام  پیشرفت غربی کشور ردشده اسات؛ ۀعمومی در ذهن نخبگان و فرزانگان، نقش

های اقتصاادی، اند؛ هم در زمینهاین است که خوِد اندیشمندان غربی، زبان به انتقاد گشوده
 پیشرفت نیست. ۀهای سیاسی. پس این هم نقشهای اخالقی، هم در زمینههم در زمینه
ایرانی چیست؟ این باید تدوین شاود، بایاد روشان شاود،  اپیشرفت اسالمی  ۀالبته نقش

شخص شود؛ این کار به طور کامل انجام نگرفته است و بایاد بشاود. باید ابعاد و زوایایش م
ایرانی، این خاودش موفقیات  ااسالمی  ۀایم که باید برگردیم به نقشاما همینی که ما فهمیده

 بزرگی است.

 . آثار مقاومت ایران اسالمی5-5

 تااریخی بسایار ۀانقالب اسالمی موجب شد که یک ملت در یک کشور مهم، با یک ساابق
گری و فرد، در مقابال ایان عاادت زشات سالطهغنی، با دارا بودن خصوصایات منحصاربه

متحدی از مستکبران را در مقابال جمهاوری  ۀپذیری ایستاده است؛ این است که جبهسلطه
های دنیا را باه ساوی ملات ایاران دهد؛ و باز اتفاقا  همین است که دل ملتاسالمی قرار می

جرئات هاایی هام کاه خودشاان ه اتفاقا  بسایاری از دولاتکند؛ و همین است کجذب می
کنند در مقابل نظاِم سلطه ِبایستند، از اینکه نظام جمهوری اسالمی ایستاده است، لذت نمی
 .برندمی
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خاطر این است که نظام جمهوری اسالمی در مقابال نظاام سالطه دشمنِی دشمنان ما به
ای اسات؛ یاک روز هساته ۀهاناه، مسائلچیزهاا بهاناه اسات. اماروز ب ۀبقیا ایستاده اسات

خواهند نظام جمهوری اسالمی را از ایساتادگی در مقابال ها میآن است.ر حقوق بش بهانه،
بگیرها و زورگویان عالم منصرف کنند؛ البته این اتفاق نخواهد ها و باجکلفتقلدرها و گردن

بگیران و رگویاان و بااج]اینکه[ یک ملت و یک کشور و یاک نظاام باا اساتغنای از زو .افتاد
ها بتواند خود ها، حتی با مخالفت و دشمنی آناعتنایی به آنالمللی، با بیبگیران بینسرگردنه

ها تحمیل را از مشکالت بیرون بکشد، عرض اندام بکند و حضور خود و نفوذ خود را، بر آن
های زورگو و ا به قدرتایم که بدون اتکما دانسته ها را عصبانی کرده است.بکند است که آن

هاای ناشاناخته و تاوانیم میادانتوانیم قوی بشاویم، مایتوانیم پیش برویم، میبگیر میباج
های دنیا را توانیم دل ملتبشری و فکر بشری و دانش بشری را بگشاییم، می ۀاندیش ۀناگشود

های ی ملتاکثریت دنیا هم با نظام جمهوری اسالمی همراهند. حت .به خودمان جذب کنیم
کشورهایی که خودشان مستکبرند ملت ایران را قبول دارناد، جمهاوری اساالمی را ساتایش 

 .کنندکنند، با چشم تکریم نگاه میمی
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 تمدن اسالمی ۀبرند. عناصر پیش6-1
دو عنصار اساسای الزم اسات: یکای دیگر،  اسالمی، مانند هر تمّدن تمّدن کبرای ایجاد ی

 تولید فکر، یکی پرورش انسان.

 . انديشۀ نو اسالمى6-1-1
اقیانوس است. هار کاس کاه لاب اقیاانوس  کدریای عمیق است؛ ی کفکر اسالمی مثل ی

سااحل پایش  کتواند اّدعا کند که اقیانوس را شناخته است؛ هر کس هم که نزدییرفت، نم
تواند بگوید اقیاانوس را شاناخته یای فرو رفت، نمنقطه کیرفت و یا چند متری در آب در 

که از کتااب و  ا است. سیر در این اقیانوس عظیم و رسیدن به اعماق آن و کشف خوایای آن
کاری است که همگان باید بکنند؛ کاری اسات کاه در  ا شودیها استفاده ماینۀ سّنت، هم

انی متناسب با نیاز آن زمان از ایان اقیاانوس طول زمان باید انجام گیرد. تولید فکر در هر زم
شاد، یهای مرحوم شهید مطّهری که مطرح ماروزی حرف کعظیم معارف ممکن است. ی

هاای های دیان باود، حارفهای شهید مطّهری، حرفآمد. حرفیبه گوش بعضی ناآشنا م
اسالم هم سار و و  های اسالمی بود؛ اما بسیاری از کسانی که با دین و قرآنبود، حرف قرآن

گااه، زمانۀ ها آشنایی نداشتند! در همکار داشتند، با آن حرف ها این امکان بارای متفّکاران آ
استنباط از قرآن و حدیث، آشنایان با معاارف ۀ شناسان، آشنایان با شیوقرآن شناسان، حدیث

رد که اسالمی و مطالبی که در قرآن و در حدیث اسالمی و در سّنت اسالمی هست، وجود دا
توانناد یاگر به نیاز زمانه آشنا باشند، سؤال زمانه را بدانند، درخواست بشریت را بدانناد، ما

سخن روز را از معارف اسالمی بیرون بیاورند. حرف نو همیشه وجود دارد؛ تولید فکر، تولید 
 راهنما و راهگشا برای بشریت.ۀ اندیش

جمهوری اسالمی دارای ، های نواندیشهی یزاترون و نازا بودن غرب در بروندر مقابل ِس 
زایش فکری است. ما برای مسائل روحی انسان، برای مسائل اجتماعی انسان، برای مساائل 

سااالری مردم» مسائل سیاسی، ۀما امروز در زمین .ای داریمهای تازهحکومتی انسان، حرف
را « تمادن بار معنویاتابتناء »مسائل عمومِی اجتماعی،  ۀکنیم؛ در زمینرا عرضه می« دینی

آمیختگی دیان و »کنیم؛ را مطرح می« کرامت انسان»های گوناگون، کنیم؛ در زمینهارائه می
ی از یهاها هیچ وقت در دنیا وجود نداشته؛ بله، در یک بخشکنیم. اینرا مطرح می« زندگی
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باا  ۀمیختدنیا روحانیون حکومت داشتند؛ حکومت کلیسا معنایش این نبود که زندگی مردم آ
وجه چنین چیازی در هیچدین است؛ دین منشأ مقررات و قوانین زندگی برای مردم است؛ به

غرب وجود نداشته؛ در کشورهای اسالمی هم هرگز وجود نداشته، جز در صدر اسالم. این 
گوئیم دین با زندگی یکی است. زندگی چیسات؟ زنادگی ی است که امروز ما مییحرف نو

 .ت، تجارت، اقتصاد و همه چیزیعنی سیاست، فعالی

 . پرورش نیروى انسانى مؤمن6-1-2
جایی که فکار و انساان بایاد تولیاد شاود، ببینیاد دوم، پرورش انسان است. حال در آنشرط 
آفرینان کساانی هساتند کاه بایاد بتوانناد افکاار را آفرینان چه کسانی هستند. این نقشنقش

این راه جز با پای ایمان و نیروی ایمان و عشاق ُبعد قضیه است. چون  کهدایت کنند. این ی
ها پرورش دهند. بدون شدنی نیست، باید کسانی باشند که بتوانند روح ایمان را در انسانطی

آفرینانناد؛ متفّکاران و آفرینانناد؛ سیاساتمداران جازو نقاشمدیران جامعه جازو نقاش کش
توانند در خور استعداد خود میحوی آفرینانند؛ آحاد مردم هر کدام به نروشنفکران جزو نقش

 رخی از اقشار یگانه است مانند:[آفرینی کنند؛ اما ]نقش بنقش
نقش علمای دین، نقش کسانی که در راه پارورش ایماان ماردم از روش  :روحانيات (الف

د است. مدیران جامعاه هام نقش یگانه است؛ نقش منحصر به فرک کنند، ییدین استفاده م
آفرینی کنند، به علمای دیان احتیااج دارناد؛ سیاساتمداران و نند درست نقشکه بتوابرای این

هاای گونااگون علمای و روشانفکری نیاز طاور؛ محای فّعاالن سیاسی در جامعه نیز همین
شناس ممکن است بجهد، ظلمااتی را عالِم دیِن پارسا و زمان کطور. برقی از سخن یهمین

ها به این ترتیب اّتفاق افتاده است. این نقش، نقاش هایی بزداید؛ چقدر هدایتاز دلی یا دل
آفرینی علماای کنیم؛ اما جایگاه نقشیآفرینی را به علمای دین منحصر نمیگانه است. نقش

ۀ بینیم؛ به این دلیل روشن که در این راه، اندیشیتر مهای دیگر برجستهجایگاهۀ دین را از هم
است؛ تولید فکر اسالمی برای این راه ضاروری و الزم  ها الزمدینی و ایمان دینی برای انسان

تواند این کار را انجام دهد. البته عالم یاست و اگر علمای دین سر صحنه نباشند، دیگری نم
بسا عالم دین نتواند این نقش را ایفاا کناد؛ دین با آن شرایطی که نیاز به آن شرای  هست؛ ای

عرایضام ۀ نخواهد توانست؛ که حاال من بعد در دنبالااو هم اگر این شرای  را نداشته باشد، 
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آفرینِی دینی هست، مطالبی در این زمینه هم عرض خواهم کرد. البته در آحاد مردم هم نقش
جایگااه  کساازی خاود بارای اینکاه در یااز راه امر به معروف و نهی از منکر، از راه آمااده

 آفرین قرار گیرند.نقش
روحانیت و علماای دیان، اگار باا آن تربیاِت درسات و در آن ۀ کنیم، حوزیوقتی نگاه م

مدارِج الزم پرورش پیدا کنند، نقششان نقش یگانه است. لذا امام بزرگوار ما الگاویی بارای 
بود، اگر َنَفس گرم او و منطق نیرومند و استوار او و ایستادگی ینم علمای دین شد. اگر امام

عظیمی از علمای دین را در این راه به ۀ مجموعه و منظوم توانستیبود و نمیاو در این راه نم
افتاد. هیچ حزب سیاسی، هایچ یحرکت بیندازد، یقینا  این حرکت عظیم ملت ایران اّتفاق نم

رجل سیاسی، هیچ رجل دانشگاهی، هیچ آدم اجتماعی معروف و محبوب، امکان نداشات 
هاا الطام بینادازد و ماردم را باه خیاباانطور باه تبتواند این اقیانوس عظیم ملت ایران را این

بکشاند. این فق  روحانیت بود و پیشوایِی امام بزرگوار ما با خصوصیاتی که او داشات؛ کاه 
هاا داشت، باز ایان کاار باه ایان آساانییاگر این خصوصیات را آن شخصیت عظیم هم نم

متناسب، ظهور و  روحانی است که شرای  الزم را دارد و در زماِن  کممکن نبود. این نقش ی
شاود. یآفرینی او در تاریخ و در جهان روشن و مسّجل مطور عظیم نقشکند و اینیبروز م

 این وضع روحانیت است. پس جایگاه روحانیت این است.
حوزه را ۀ خواند و برنامیشود و درس حوزه را میعلمیه مۀ جوان وقتی که وارد حوزۀ طلب
ه بتواند در این حرکت عظیم مردمی نقش بیافریند؛ ناه کند، چشمش به این است کیعمل م

گاهیلزوما  نقشی همانند نقش امام؛ نقش کننده مثال نقاش پیاامبران. بخش و هدایتهای آ
روحاانی هّمات  کهای واال و باایمان مهم است که اگر یاسازی و پرورش انسانقدر آدمآن

مناسب و استوار را بسازد، کار بزرگی  خود را صرف کند و در طول زمان بتواند تعدادی انساِن 
جوان و فاضل جوان به فکار آن اسات کاه در ایان حرکات عظایم ۀ را انجام داده است. طلب

مردمی، در این خّ  مستقیمی که نظام الهی و اسالمی به سمت آن سرانجاِم بسیار درخشاان 
 تسهیل ببخشد. کند، بتواند نقش ایفا کند و این حرکت را حتمیت ویو بزرگ خود حرکت م

. ندارد ربطی من به گفت شودنمی. چیست وظیفه که فهمید و بود هوشیار عمار مثل باید
 کاس هار کناد؛ دفااع قارآن حاکمیت و اسالم حکومت از است موظف روحانی هر امروز
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 باه داندخادمتمی انقاالب این خادم را خود روحانی، این که بدانند همه. تواندمی هرطور
 .است تخاراف انقالب، این

اگر امروز خدای ناخواسته در همان رفتار شخصی خودمان چیزی مشاهده بشود کاه باا 
برند، منافات داشته باشد، به ایمان مردم ضربه خواهد خورد و ما گمان می ۀآنچه مردم دربار

اعتنایی به مال و منال، ارتباط و اتصاال باه خادا، ورع و در نتیجه پایه خواهد لرزید. مثل بی
هاا آن وظاایف ناوع اول اسات، کاه وظاایف شخصای هیز از محارم، و توجه به علم. اینپر

 .ماست
نوع دوم این است که ما در حرکت این قطار جمهوری اسالمی و انقالب اسالمی،  ۀوظیف

شود عالم دینی خودش را کناار بکشاد و بگویاد باه مان ربطای م سهیم باشیم. نمیئباید دا
 ندارد.
دور، ایجاد تمدن اساالمی اسات؛ تمادن ناوین، متناساب باا ۀ یندآ :نيروهای مسلح (ب

های امروز بشریتی که از حوادث گوناگون قرنهای اخیر زخم خورده اسات، نیازها و ظرفیت
اناد. های جوان آن دچاار یاأس و نومیادی و افساردگیمجروح است، غمگین است و نسل

هاا را هاا را شااد کناد و آنهای آندلها را به آفاق جدیدی برساند، تواند این نسلاسالم می
یعنی  اسالمی نوین کرامت انسان است، کرامت ببخشد؛ تمدنۀ که متناسب و شایستچنانآن

ید. آینده متعلاق اهای مهم و اساسی و اصلی در ایجاد این تمدن]پاسدران[ هسته 1شما این.
های جهان، شما جوانۀ قع آینداین تمدن و در واۀ کشور و آیندۀ به شما است. سازندگان آیند
ها در نظام جمهوری اساالمی در ایان بخاش رشد رویشروبهۀ امروزید. بخشی از مجموع

 .کندتحقق پیدا می حسین یعنی در دانشگاه امام
نیروهاای مساّلح در ارتاش جمهاوری  ۀشما جوانان عزیز و افساران پرنشااط و بااانگیز

های بلند اسالمی که برای بشار یاک نیااز حتمای و انراه شما راه دفاع از آرم ،اسالمی ایران
تماّدن الهای و  نیروهای مسّلح، نوک پیکان نظام اسالمی و الهی و ضروری و حیاتی است.

ورزانند. جواناان عزیاز ماا ایان میادان را باا با دشمنان، بدخواهان و کینه ۀدر مقابل یاسالم
گاهی و نند و افتخار دنیوی و اجار اخاروی و کطی می بصیرت انگیزه، با عشق و عالقه، با آ

                                                           

 .بیانات در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین .1
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در هر بخشی از نیروهای مسّلح و از ارتش جمهوری اسالمی ایاران  شوند.الهی را حائز می
ای بدانید که خدای متعال برای مشغول فّعالّیت و خدمت هستید یا خواهید بود، آن را حسنه

 آخرت خواهد بود. شما در دنیا و ۀآن به شما اجر خواهد داد و موجب نورانی شدن چهر
کسانی که نیروی جوانی را ۀ آنچه مهم است این است که نگاه نسل نو و هم :جواناان پ(

 .های روشن و دور باشدخواهند، باید به آیندههای بلند میدر خدمت به اهداف و آرمان
روشن و امیدبخش این کشور و ایان نظاام ۀ گونه تردیدی آیندها! بدانید، بدون هیچجوان

ّلق به شما است؛ شما خواهید توانست کشورتان و مّلتتان را به اوج افتخار برسانید؛ شما متع
 کرا در این آب و خا اسالمی نویِن  کامِل تمّدِن ۀ به توفیق الهی خواهید توانست الگو و نمون

، تشکیل بدهید؛ برای اینکه بتوانید این وظائف بزرگ را انجام بدهید، بایستی دین را، تقاوا را
 بیشتر ترویج کنید و تقویت کنید. عّفت را، پاکیزگِی روحی را در میان خودتان هرچه

ترین انقالب عصر جدید است، تنهاا ترین و مردمیانقالب ُپرشکوه مّلت ایران که بزرگ
هایش پشت سر نهاده و در برابار ُپرافتخار را بدون خیانت به آرمانۀ انقالبی است که یک چلّ 

رسایدند، از کرامات خاود و اصاالت که غیر قابل مقاومات باه نظار مای هاییوسوسهۀ هم
پردازی و خودسااازی و جامعااهۀ شااعارهایش صاایانت کاارده و اینااک وارد دّومااین مرحلاا

ه آغاز کرد و ادامه داد است. درودی از اعماق دل بر این مّلت؛ بر نسلی کشده سازی   تمدّن
 .شودو بر نسلی که اینک وارد فرایند بزرگ و جهانِی چهل سال دّوم می

خواه را عاذاب داده و های آرماانها، همواره وجدانمیان بایدها و واقعّیتۀ شک فاصلبی
شدنی است و در چهل سال گذشاته در ماواردی بارهاا طای ای طیدهد، اّما این، فاصلهمی
و دانا و ُپرانگیزه، با قادرت بیشاتر  نسل جوان مؤمنشک در آینده، با حضور بیه است و شد

 .طی خواهد شد
هاای اماین و خادمتگزار، ودلت و دساتها اسبسی فراتر از ریزش های انقالبرویش

دوختگان است. دنیا به جاوان ایرانای و پایاداری بیشتر از مفسدان و خائنان و کیسهمراتب هب
قادر . نگاردها با چشم تکریم و احتارام مایایرانی و ابتکارهای ایرانی، در بسیاری از عرصه

 .د و حماسه بیافرینیدآینده خیز برداریخود را بدانید و با قّوت خداداد، به سوی 
ۀ ساالهای عماده در سرگذشات چهلها بخشای محادود از سرفصالجوانان عزیز! این

انقالب اسالمی است؛ انقالب عظیم و پایدار و درخشانی که شما به توفیق الهای بایاد گاام 

https://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1712
https://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=5399
https://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=5399
https://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1025
https://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1025
https://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1025
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 ای از مسیر افتخارآمیز به ساویشده فق  قطعهراه طی...  .بزرگ دّوم را در پیشبرد آن بردارید
این مسیر که به گمان زیاد، به دشاوارِی ۀ های بلند نظام جمهوری اسالمی است. دنبالآرمان

ها نیست، باید با هّمت و هشیاری و سرعت عمل و ابتکار شاما جواناان طای شاود. گذشته
های سیاسی میدانۀ مدیران جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، فّعاالن جوان، در هم

های دین و اخالق و معنوّیات و عادالت، المللی و نیز در عرصهرهنگی و بینو اقتصادی و ف
های گذشته بهره گیرند، ها و عبرتهای خود را به زیر بار مسئولّیت دهند، از تجربهباید شانه

انقالبی و عمل جهادی را به کار بندند و ایاران عزیاز را الگاوی کامال ۀ نگاه انقالبی و روحی
 .می بسازنداسالۀ نظام پیشرفت

ایرانای  ۀها برای جامعایم؛ اما این پیشرفتدانم خیلی پیشرفت کردهمی :دانشامندان ت(
ها بعد شناس و عالم اجتماعِی هزار سال قبلش قرنی که پزشک و ستارهاکافی نیست. جامعه

 ۀخاواهیم در زمینامی ها برای او کم است. مادر دنیا متأللئ و درخشیده است، این پیشرفت
دانش و فناوری به جایی برسیم که شأن ملت ایران است. اگر ما بتاوانیم در داناش، در خا  

ها را ناداریم؛ داناش ماا کاه باه ساود مقدم قرار بگیریم، انگیزه های سودجویانه ی از ملت
 .دیگر هم هست ماست، به سود
رکت تولید علم مطرح شده، یک حالت جهشی در این ح ۀهای اخیر که مسئلدر این سال

هایش را داریاد مشااهده به وجود آمده است؛ در بخشی از مسائل علمی و فناوری که نمونه
شاد ی ما انجام گرفته است که در گذشته تصاور نمیهاکنید، کارهای مهمی در دانشگاهمی

آنچه مهم است این است که این جهش باید ادامه پیدا کند. ما باید این سرعت  .که ما بتوانیم
ها ادامه بدهیم؛ هیچ جایز نیست که ابی را که در حرکت علمی ما وجود دارد، سالو این شت

مانادگی قباز لحاظ علمای، ع ۀماندگی ما از دنیای پیشرفتما اندکی توقف کنیم؛ زیرا عقب
 .زیاد و قابل توجهی است

یعنای . کشور باید به عزت علمی برسد. هدف هم باید مرجعیت علمی باشد در دنیا ...
ن طور که شما امروز ناچارید برای علم و دستیابی به محصوالت علمی به دانشمندانی، همی

 ۀهایی مراجعه کنید که مربوط به کشورهای دیگرند، باید به آنجا برسیم کاه جوینادبه کتاب
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دانش، مجبور باشد بیاید سراغ شما، سراغ کتاب شما؛ مجبور باشد زبان شما را یاد بگیرد تا 
 ش شما استفاده کند.بتواند از دان

هاای مختلاف تمدن و فرهنگ طوالنی بشری در طاول قارن ۀدانش نظامی در دنیا ذخیر
است. ما که مسلمان و انقالبی هستیم، ما که پیشاهنگ حرکت نوین عالم هستیم، باید بهتر 

از جملاه، داناش ا  هر دانشی که بشود و بتاوان ۀدر عرص از دیگران این دانش را بلد باشیم.
شما باید بهترین را داشاته ا  های نوین سازماندهی نظامیگری و روشمی و فنون نظامینظا

 .باشید
هنر را مغتنم بشامارید و در جهات اساالمی باه کاار ببریاد. هنار را باا  :هنرمنادان (ث

های معیارهای اسالمی یاد بگیرید و یاد بدهید و آن را به کار ببرید، تا بتوانید مفاهیم و ارزش
هنر، بهترین وسیله برای انعکااس هماین مفااهیم و . اسالمی را به مردم نشان بدهیدالهی و 

برای کوبیادن فضایلت، از باین  همین مسائل است. متأسفانه دشمنان اسالم و ایران، از هنر
گری و عیش و عشرت ماّدی، بردن حقایق و فضایل معنوی و اسالمی، و سوق دادن به ماّدی

 .کنندسوء استفاده می
اسالمی از هنر فاخر و برجسته برخوردار نباشد، نخواهاد توانسات  ۀر انقالب و جامعاگ

چاون هنار  د.ها ارتباط برقارار کنامکنونات قلبی خود را به مخاطبان خودش برساند و با آن
ها را منعکس کند؛ مخصوصا  تواند آنکند که بیان ساده و عادی نمیچیزهایی را منعکس می

 .طور به نسل کنونیهمین های آینده وبه نسل
حاضر )هنرمندان و مسائوالن فرهنگای کشاور(، بخاش ۀ الجمله معتقدم که مجموعفی

این روزگارند. پس بدیهی است فردی چون بناده کاه « بدرِ »نفر  مهّمی از آن سیصد و سیزده
ها هستم، به این برادران و خاواهران هام، باه مرید و مخلِص اصحاب بدر و سیصد و سیزده

نفاری را کاه  من آن موضوِع سیصد و سایزدهطر تأثیر و آثارشان اخالص داشته باشیم. ... خا
شما گفتم، مبتنی بر تعارف نبود؛ بلکه اعتقادم این است. من این اعتقااد ۀ اّول صحبتم دربار

شناسام، دارم. لاذا شناسمتان، راساختر از کساانی کاه نمایکسانی از شما که میۀ را دربار
معنوِی تکلیفای را کاه بار گاردن ۀ شما دارم، آن قاّلدۀ همین احساسی که دربارخواهم با می

 تر کنم. این تکلیف من است.تر و محکمدارید، سنگین
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هایی که در این بدر کباراِی اماروز بسا همیناست. ای« بدر کبری»امروز هم روز جنگ 
، جازو آن عصار هایی باشاند کاه در ظهاور ولاّی شاءالّله همانشرکت خواهند کرد، ان

نفر یاران آن حضرت به حساب خواهند آمد. کساانی کاه در ایان مجموعاه  سیصد و سیزده
هادت یاا مارگ، در آن مجموعه هم خواهند بود. مگر به ش کهستند، اگر زنده بمانند، بالش

 صحنه را خالی کنند.
تاان تاان شااعرید، بعضایشاما کاه بعضایۀ دیگار باه مجموعاۀ نقط کاما من که از ی

دانیاد و تان موسیقیاید، بعضیتان نویسندهنویسید، بعضیتان نمایشنامهسازید، بعضیفیلم
که شاید وجود داشته باشاد، شااید  ا کنم، عیوب احتمالی راتان سینماگرید، نگاه میبعضی

شاما؛ چاه آخونادتان، چاه غیرآخونادتان، چاه ۀ بینم. من مجموعنمی ا وجود نداشته باشد
طاور کاه هماان ا پیر، الحمدلّله، خیلای نداریاد ا ان و چه جوان و پیرتان رازنتان، چه مردت

 بینم.می نفر را جمعی از آن سیصد و سیزده ا گفتم
ما »وقت بگویید  کتان یالبته این نکته را هم به شما بگویم که اگر خدای ناکرده همگی

عقیده ندارم که این میدان،  ،«خواهیم این کار و فّعالیت و حضور را ببوسیم و کنار برویممی
ماناد. بناده از قبال از من این است که باِر خادا، زماین نمایۀ خالی خواهد ماند؛ نه. عقید

گفتم این را شما بدانید ها و رفقای جوانی که با من بودند، مکّرر در مکّرر میانقالب به طلبه
َّ»، ناطق به این است: رآنماند. قالهی تعّلق گرفت، باِر خدا زمین نمیۀ که وقتی اراد بد  ت  َّی  ض نض م 

تَِّ
ض
أ َّی  ف  وض س  َِّدیِنِهَّف  نض َّع  مض ک  ه ََّّیِمنض ون  ِحبُّ َّی  َّو  مض ه  ِحبُّ َّی  م  وض

َِّبق  ه  خدا دست دیگری، پشت  ؛(43)مائده:  «الل 
دیگری و َبر و دوش و بازوِی ستبِر دیگری را مأمور برداشتِن این بار و حمل آن خواهاد کارد. 

افتد. در این شکی نیست که وقتی ما بخواهیم باری را بر زمین تأخیر می ولی باالخره، کار به
شود. البته، وقفاه در راه خادا، ای ایجاد میبگذاریم، تا دیگری بیاید و آن بار را بردارد، وقفه

دا به ما داده است تا بتوانیم ایان باار را نارواست. استفاده از این فرصت و موقعیت هم که خ
خاودش ۀ ترین کاِر ماست. اصال  بزرگترین افتخار این است که خدا ما را بنادبرداریم، بزرگ

کنم: شاما بایاد تاالش بداند و از ما بخواهد که این بار را برداریم. لذاست که من عرض می
 کبراِی امروز، سایش پیدا نکند. نفری بدرِ  خودی و آن جمع سیصد و سیزدهۀ کنید تا جبه

 



 

 
 
 
 
 

 گفتار هفتم:

 د انقالب اسالمى برای ايجاد تمدن نوين اسالمىراهبر 
 
 

 

 . کمال فکری7-1

ما ایان نیسات کاه مسئلۀ  ما در حال پیشرفت و سازندگی و در حال بنای یک تمّدن هستیم.
این اسات کاه ملات  هسئلزندگی خودمان را نجات دهیم و گلیم خودمان را از آب بکشیم. م
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پایه اصلی تمّدن، نه بر صنعت و فنآوری و علام، ایران در حال پدید آوردن یک تمّدن است. 
که بر فرهنگ و بینش و معرفت و کماِل فکری انسانی است. این است که همه چیاز را بارای 

آورد. ما در ایان صاراط و در ایان کند و علم را هم برای او به ارمغان مییک ملت فراهم می
 جهت هستیم.

لهی و با آیات نورانی خدای متعال، بارای بشار دنیایی که با تعلیمات ارزشمند پیامبران ا
آراسته و منّور شده است، دنیای شایسته انسان است. دنیایی کاه در آن، هام آباادی و رفااه و 
پیشرفت علمی و پیشرفت صنعتی هست و هم اقتدار سیاسی و تعاالی معناوی وجاود دارد. 

کنناد و و اطمیناان می ها کناار یکادیگر احسااس آراماش و امنیاتدنیایی که در آن، انسان
ملت ایران مصّمم است که چنین دنیایی را هم از جنباه مااّدی و  .انسانیت در آن شکوفاست

 .هم از جنبه معنوی، برای خود به وجود آَورد
کوشند این طور وانمود کنند که ملت یا دولت جمهوری اساالمی ایاران، هایی که میآن

ت، به آن مرز جغرافیایی تجاوز کند، اشتباه نکنناد. در پی آن است که به آن کشور، به آن دول
ملت و دولت جمهوری اسالمی ایران، برای بنای این کشور و پیشرفت این جامعاه، هازاران 

هاا را از پارداختن باه چناین کارهاایی بااز کار بزرگ و درخشان پیش پای خود دارند کاه آن
ه کاروان علم و تمّدن اسالمیمی تواند به دنیاا خادمت تمّدنی که میا  دارد. امروز بحمداللَّ
 .در این کشور به راه افتاده استا  کند

 . جهاد علمی7-2

و راهبرد کلی به شما عرض کنم، تالش و مجاهدت  ییتوانم به عنوان راهنماآنچه که من می
جوانانه و پیگیر است. شما که در دانشگاهید، فعالیت شما فعالیت دانشگاهی اسات؛ بایاد 

قیاد و شارط از بای ساازی باشاید. الگاو گارفتنید، تحقیق کنید، به فکار نظریهدرس بخوان
علاوم  ۀی را غلا  و خطرنااک بدانیاد. ماا در زمینایگراترجماه ۀپردازهای غربی و شیونظریه

های اقتصاادی و سازی. بسیاری از حوادث دنیا حّتی در زمینهانسانی احتیاج داریم به نظریه
ها ماا بایاد در این زمیناه ات صاحبنظران در علوم انسانی است.سیاسی و غیره، محکوِم نظر

دانشجو و محای  دانشاگاه بایاد نگااه کاالن باه  .های خودمان را داشته باشیمپردازینظریه
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هاا بارود. مراقاب باشاید دشامن نتواناد از محای  های انقالب داشته باشد؛ دنبال آنهدف
 .نددانشگاه و از عنصر دانشجو و استاد استفاده ک

کشور ما از لحاظ مادی باید در آن، علم و تجربه و فناوری در سطوح باال قرار بگیرد. از 
ماوارد، ارتبااط ماردم باا  ۀاقتصااد و بقیا ۀلحاظ ساخت و ارتباطات اجتماعی مردم در زمین

پیشرفت و شکوفایی باشد؛ باید استعدادها  ۀدهندیکدیگر، باید ارتباطات سالم، قوی و نشان
خاود در پیشابرد اهاداف  ۀها بتوانند در آن با تاواِن خادادادانسان ۀمعه بشکفد. همدر آن جا

زندگی، به یکدیگر کمک و با هم همکاری کنند. در آن جامعه باید عدالت اجتماعی باشاد. 
عادالت گریباان ساتمگران و  ۀبایاد سارپنج هاساتعدالت به معنای یکسان بودن فرصات

ای، معنویت و در چنین جامعه. دم به این، اطمینان پیدا کنندمتجاوزاِن از حدود را بگیرد و مر
هاای ماردم باا خادا و ماادی پیشارفت کناد. دل ۀروناداخالق هم باید به قدِر حرکت پیش

معنویات آشنا بشود. اینجاست که آن خصوصیت استثنایی جامعه و تمدن اسالمی، خاود را 
 .دهد؛ ترکیب و آمیختگی دنیا و آخرت با همنشان می

 . آزاداندیشی دینی7-3

و  عزم این که بارنشاند و همین را به خویش و جهانی تاریخی باید بماند و برنامه انقالب این
گاهی بیداری از  نسل این که ، همیناست نیز بیدار شده و دانشگاه حوزه دوم در نسل و خودآ

در  و نااه« جمااود و تحجاار»در  را نااه کاماالو ت ترقاای باارد و راهمی افااراط و تفااری ، رنااج
داناد و می و دینای و تولیاد فکار علمای در نشااط اجتهاادی ، بلکه«و تقلید خودباختگی»

 و منطاق و اخالق اصول به وفاداری در ضمن و مناظره پردازینظریه شجاعت خواهد کهمی
نگاذارد،  پاسخرا بی و شبهات سؤاالت که تاس کرده ، بیدار شود و ارادهو دانشگاه در حوزه

ماا  نخبگان که و آنگاه داشت را گرامی و باید آن و دستاورد است پیروزی یک نفسهخود، فی
جدید آغاز  رانکنند، دو و تثبیت ییرا شناسا« دیکتاتوری»و « و مرج هرج» میان تعادل نقطه
 .است شده

یکجا و در کنار یکدیگر  ، همه«منطق» و سهم« اخالق» ، سهم«آزادی» سهم روز که آن
 و کلیاد جنابش است جامعه در این دینی و تفکر بالنده علمی اداء شود، آغاز روند خالقیت
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 .اسات شده زده و حوزوی دانشگاهی و معارف علوم در کلیه« و دینی افزار علمیتولید نرم»
 باا رعایات تاوأم اندیشاه بیاان و برای اندیشیدن برای فرصتی و مطالبه خواهیدیآزا شکبی

 یاک ، ناه«و بیاان تفکر، قلام آزادی»و  است اسالمی مطالبه ، یک«از آزادی استفاده ادب»
 خایبر کاه متأسافم عمیقاا   . مناست اسالمی انقالب اصلی از اهداف بلکه شعار تبلیغاتی

 سااومی ، طریااق«ییو کفرگااو ییگااوهرزه» بااا گاارداب« و جمااود سااکوت» ماارداب میااان
افتااد.  دیگاری دام دو، بایاد باه از این پرهیز از هر یک برای کنند کهمی شناسند و گماننمی
 و هام« و جماود و سارجنبانیدن خفقاان فرهناگ» آماد تاا هام اساالمی انقالب آنکه حال

، در آن بسازد که ییکند و فضا را نقد و اصالح« غربی مهار و خودخواهانهبی آزادی هنگفر»
چیاز  هایچ باه و نه« دیگران و مادی معنوی و حقوق و اخالق منطق» ، مقید به«بیان آزادی»

، و انصاف و عقالنیت و تعادل گردد و حریت و حکومتی اجتماعی فرهنگ به ، تبدیلدیگری
 گردناد. اماا متأسافانه و برانگیختاه هاا فعاالحوزه ۀها در هماندیشه ۀشود تا هم جیرا سکه

 فرهنگای فضای تبدیل ، دائما  ییزداسیاست دنبالهب و گروهی زدگیسیاست دنبالهب گروهی
 به ، جامعهییفضا نینخواهند در چوار، میگرداب یا تالطم گونه مرداب سکوت کشور را به

 و حکومات شاود و جامعاهنمی گفتاه ایتازه تولید و حرف فکری و هیچ جلو نخواهد رفت
و  جاز مشااوره ای، چاارهجمعای عقال بیدار کاردن شوند. برایگرد میو عقب دچار انفعال

 حمایات»آزاد باا  گفتگاوی و بیاان آزادی و بدون سالم انتقادی فضای و بدون نیست مناظره
، و در نتیجاه دینیۀ و اندیش ، تولید علم«علماء و صاحبنظران هدایت»و « اسالمی حکومت

هاا و بیماری عاالج خواهد بود. برای یا بسیار مشکل ، ناممکنپردازیو جامعه سازیتمدن
در  بیاان آزادی کاه اسات ، هماینراه نیاز بهتارین فرهنگای و مارج ها و مهاار هارجهتاکی

 شود. و نهادینه ، حمایتاسالم ارچوبهدر چ و تولید نظریه قانون ارچوبهچ

 . ثبات سیاسی7-4

گاهی و مردم عزیز ما، موجب شاده اسات کاه  بصیرت تالش ملت عزیز ما و هوشمندی و آ
اوزگر، هر جا قدرتمندان زورگو و تج .کشور ما از یک ثبات سیاسی مستمری برخوردار باشد

خود را در آن کشاورها و  ۀاند، برای اینکه سلطاند، هر جا در کشوری طمعی ورزیدهتوانسته
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سازی ثباتی، کارخانجات اسلحهثباتی ایجاد کردند؛ از این بیدر آن مناطق مستقر کنند، بی
یاسای های بزرگ اقتصادِی حااکم بار دساتگاه سها و بنگاهها و تراستاستفاده کنند، کارتل

طی، نظام جمهوری اسالمی به برکت ایماان یغرب استفاده کنند. آن وقت در یک چنین شرا
شما مردم، به برکت بصیرتی که به فضل الهی در ملت ما وجود دارد، توانسته است به کوری 

 .چشم دشمنان، یک کشور با ثبات و استقرار به وجود بیاورد
ی هستند کاه در کشاور وجاود دارد؛ و البتاه این ثبات و استقرارۀ خود آحاد ملت پشتوان

این ثبات متوجه و عاید خود مردم است. یک ملت اگر امنیات داشاته  ۀمتقابال  بیشترین فاید
های حاکمیت نظام برخوردار باشند، آن باشند، ثبات سیاسی داشته باشند، از آرامش دستگاه

بزرگ بشری وارد شوند و  ۀسابقهای گوناگون، به مملت فرصت پیدا خواهند کرد که در میدان
را بار  الهیۀ سکین فتح به عنوان یک نعمت بزرگ، نزول ۀخدای متعال در سور. پیشتاز باشند

ای کاه سکینه یعنی آرامش، یعنی اطمیناان، یعنای آن طمأنیناه 1کند.اسالمی ذکر می ۀجامع
ناین وجود دارد. یک وقت در میان یک ملتای تالطام هسات، آراماش وجاود نادارد؛یک چ

عزت ملی، خاودش را باه  تواند نه در علم، نه در اقتصاد، نه در صنعت، نه درکشوری، نمی
پیش و به جلو بکشد؛ اما وقتی استقرار و امنیت و آرامش در یک کشور باود، ملات فرصات 

 .های خود را، استعدادهای خود را بروز دهدکند که آمادگیپیدا می

 . مقابله با نظام سلطه7-5

 گاروه یک: بشوند تقسیم گروه دو به هاملت زمین، روی در که است آن معنای به هسلط نظام
 به کنند، گریسلطه که اندکرده عادت استکباری هایدولت. پذیرسلطه گروه یک و گر،سلطه
 و هاا،آن اختیاار در هااملت فرهنگ ها،آن دست در دنیا اقتصاد اینکه به بگویند، زور اینکه

 مقابل در کشور، یک و ملت یک وقتی. باشد هاآن دست در دیگر ورهایکش اختیار خالصه
 .شوندمی برآشفته هاآن ایستد،می زشت عادت این

دهد، با همان سازوکار مشّخص تقسیم نظام سلطه جنگ را، فقر را، فساد را گسترش می
یم اساالمی از هماان مفااه ۀیعنی انقالب اسالمی که برگرفتاا  دنیا به ظالم و مظلوم. اسالم

                                                           

ِذ ». 1 ِکیَنَة ِفی ُقُلوِب اْلُمْؤِمِنین یُهَو الَّ  .(3 )فتح:« َأْنَزَل السَّ
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مون»گوید:آید میمیا  است ظل  َّالَّت  َّو  ظِلمون  این عوامل را نفای  ۀ، یعنی هم(332 بقره:«)الَّت 
آیاد بارخالف یک انقالبای می. ها بهانه استحرف ۀکند؛ چالش اصلی اینجا است؛ بقیّ می

ناد ماشود و میدهد و آن دولت ماندگار میشود، دولت تشکیل میدنیا پیروز می ۀتصور هم
ای، تبدیل شد به یک کشور اثرگذار در تر شد، تبدیل شد به یک قدرت منطقهروز قویروزبه

ای را مطارح بحاث ساالح هساتهند. مسائل کالن جهانی؛ با این مخالفناد، باا ایان دشامن
مان قبول نداریم؛ هیچ کس نبایاد داشاته خاطر عقیدهای را به. خب، ما سالح هستهکنندمی

الَّ»ایان نظااِم  ۀدیگری است؛ داشتن یک چناین تاوانی، پشاتوان ۀها مسئلآن ۀاّما مسئل باشد
مون ظل  َّالَّت  َّو  ظِلمون   .است؛ چالش اصلی اینجا است« ت 

های سیاسی و خّطای و جنااحی، اینکه ما بیاییم چالش انقالب را فرو بکاهیم به چالش
ب اساسی انقاالها نیست. چالش نگری است، مسامحه است؛ چالش انقالب ایناین سهل

گاوییم را بارای بشارّیت ارائاه کارده. نمایی نظم جدیاد عبارت است از اینکه انقالب یک
باود، متوّجاه « ایران»انقالب از اول با مخاطب قرار دادن کّل بشر آمد؛ نه، انقالب اسالمِی 

امی بود که مسائل ایران بود، متوّجه ایجاد تغییرات بنیادی در ایران بود؛ اّما پیام این انقالب پی
 ۀتوانست در مرزهای ایران منحصر بماناد؛ یاک حقیقات بشاری باه وسایلتواند و نمینمی

کند که به این پیاام دلبساته انقالب پیام داده شد که هر کسی در دنیا آن را بشنود احساس می
نظام سلطه، نظام تقسیم دنیا به ظالم و به . استطه نظام سل با ۀاست. آن پیام چیست؟ مقابل

ظلوم است؛ منطق انقالب که منطق اسالم است؛ نباید ظلم کنید و نباید بگذارید باه شاما م
 .ظلم بشود

امروز بسیاری ت. تر از جنگ نظامی، نبردهای سیاسی و نبردهای اخالقی اسامروز مهم
کشای ناد، اگار حسابها و جوامعی که در دنیا به عناوان پیشارفته مطارحاز کشورها، دولت

 اند.ی بشود سر به زیر و سر افکندهاخالقی و سیاس
امروز در دنیا ظلم وجود دارد، تبعیض وجود دارد، یک بام و دو هوا وجود دارد. یکای از 

ای خود ماست. یکی از مصادیقش همین تجاوزهای نظامی به هسته ۀمصادیقش همین مسئل
یک چیز عادی ان غیر نظامیان ماست. کشتن غیر نظامیان و بمبار ۀکشورهای مسلمان همسای

 شده.
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گرفتند و دنیاا او را می ۀی کرد، یقیاگر آن روزی که صدام حسین حلبچه را بمباران شیمیا
کرد؛ اگر آن روزی که هواپیماای مساافری کشاند و محاکمه میاو را به پای میز محاکمه می

و غیر ی در خلیج فارس سرنگون شد و چند صد نفر ایرانی یمریکاایک ژنرال  ۀایران به وسیل
کشااندند و او را گرفتند، به دادگاه میکار را میایرانی کشته شدند، گریبان این نظامی جنایت

 ۀکردند؛ اگر آن روزی که اولین بار یک کاروان عروسی در افغانساتان باه وسایلمحاکمه می
 کردناد؛ دیگارگرفتند و محاکمه مایی بمباران شد، آن افسر جنایتکار را مییمریکاانظامیان 

شاد. ایان وضاعیت زشات و ناهنجاار و ضاد افتااد یاا کام میاین قضایا در دنیا اتفاق نمی
 ای است؛ یک ملت زنده باید با آن مبارزه کند.بشری

 ۀکنیم که ملت ما، دولت ما، مسئولین ما، جوانان ما و فرزانگان ماا در هماما افتخار می
 م موضع کردند، اباراز نفارت کردناد.تفاوت نبودند؛ اعالها نسبت به این قضایا بیاین سال

بینند شوند، وقتی میگیرند و رهبران ملی تشجیع میها یاد میگیرند، دولتها الهام میملت
یک ملت این جور ایستاده است. چرا ما خجالت بکشیم؟ قبل از پیروزی انقاالب در دوران 

عماومی، جلاوی چشام و یاک مرکاز  ۀطاغوت، اگر یک جاوان نماازخوانی در یاک منطقا
گفتند آبروی ما را بردی. اگر در کشیدند و میخواند، رفقایش خجالت میایستاد نماز میمی

گفات سخنران، اول سخنرانی مایا  که بنا بود چند نفر سخنرانی کنندا  یک اجتماع عمومی
 !انداختندین مییکشیدند و سرشان را پا، رفقایش خجالت می«بسمَّاللهَّالّ حمنَّالّ حیم»

وز و در دوران عظمت اسالم، سربلندی نظام اسالمی و سربلندی ملت ایران به خاطر امر
مریکاا و اهای جهاانی در مقابال بیند اگر کسی در تریبونمواضع ضد استکباریاش، آدم می

جاا ای اینو صاریح حارف بزناد، یاک عاده پیمانانشاان بایساتداسرائیل و صهیونیسم و هم
آقا! آبرویمان رفت! مثال هماان : گویندمالند ومیمی کشند! دست به دست همخجالت می

بردناد. چارا خجالات می ،یکای خجالت کشیدنی که در دوران طاغوت، از نمااز خوانادِن 
هاای هاا و ساتمدر مقابل ظلما  هاخصوص جوانهو با  بکشیم!؟ مواضع صریح ملت ایران

  بین المللی هرگز نبایستی متوقف بشود.
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 یخی در تمدن اسالمی. توجه به پیچ تار 7-6

اماروز باه دوران  شاودهای مهم حرکت تاریخ، در زمان من و شما دارد طای مییکی از پیچ
فهمیاد کاه بشاریت در شود دید. از اینجا شما ماینگاه کنید؛ از دور، پیچ را می اکرمنبّی 

را  رماک که بخواهم دوران نورانی نبّی ، مشغول چگونه حرکتی بود. نه ایندوران صدر اسالم
چنان تحولی است کاه آن روز باود؛ های دیگر مقایسه کنیم، اما امروز دنیا در حال آنبا دوره

 .کردآن روز هم کسی باور نمی

 های انقالب اسالمی. توجه به آرمان7-7

های انقالب بدون نیرو و نشااط و جساارت جاوانی، قابال تعقیاب و قابال دسترسای آرمان
 ی هام دارناد.یهای بزرگی هستند و کارآمدی بسیار بااالسئولیتها دارای منیست. لذا جوان

ی کنند. البته مهم ایان اسات کاه میادان کاار را، یگشاتوانند گرهها میمعتقدم که جوان بنده
خواهند انجام دهند، میدان تحرک را بشناسند، آن را درست تعریف کنند؛ کاری را هم که می

 درست تعریف کنند.

 نهعادال ۀ. جامع7-7-1
ها را بایاد این ۀای است، مراتب مختلفی هم دارد؛ همهای نظام اسالمی یک مجموعهآرمان

عادالنه و عادل و پیشرفته و معنوی، یک آرمان است؛  ۀدنبال کرد. مثال  فرض بفرمائید جامع
ها است. اسالم در پی آن است کاه اوال  یاک یک و جزو برترین آرمان ۀهای درججزو آرمان

آحاد مردم ا  عادلی باشد ۀی ایجاد کند که عادالنه اداره شود؛ ثانیا  خود جامعه، جامعاجامعه
 ای باشاد.پیشارفته ۀو آنگاه جامعاه، جامعاا  هم باید نسبت به یکدیگر عدالت داشته باشند

 اسالمی است. ۀکالن جامع ۀبنابراین، این جزو آن مجموع

 معنوى ۀ. جامع7-7-2
معنوی است. در نظام اسالمی، جامعه، هم عادالنه اداره  ۀجامع اسالم همچنین در پی ایجاد

معنوی  ۀپیشرفته است، هم جامع ۀعادلی است، هم جامع ۀشود، هم در درون خود جامعمی
شود انسان اهداف حقیر مادی و شهوات را اهداف بلند خاود است؛ معنویتی که موجب می
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وقت الگو هام ای آنبته یک چنین جامعههای واالتری برای او مطرح باشد؛ النشمارد؛ هدف
 .خواهد شد

 اقتصاد مقاومتى .7-7-3
است؛ که نسبت به آرمان قبلی، یک آرمان ُخرد اسات. باا  اقتصاد مقاومتی یک آرمان دیگر،

اینکه خود اقتصاد مقاومتی چیز مهمی است، اما در واقاع در ذیال آن آرماان قبلای تعریاف 
 رتر، کشاورزی برتر، تجارت پر روناق، علام پیشارو،شود. سالمت در جامعه، صنعت بمی

رسایدن  سیاسی سلطه در عالم، ۀنفوذ فرهنگی در جهان، نفوذ سیاسی در جهان و در منظوم
گوئیم آرمان، ذهن ما به یک امار ها است. بنابراین وقتی میعدالت اجتماعی، جزو آرمان به

 .غیر قابل تعریِف دور از دسترسی نرود
ی که وجود دارد، چیست؟ مثال  تحریم یک واقعیتی اسات. یهابا واقعیتها نسبت آرمان

های ما پیشرفت اقتصادی کشور است، از آن طرف هم واقعیتی وجود دارد باه یکی از آرمان
ها را هم صددرصد تأیید کنیم، دیدن واقعیترا صددرصد تأیید می یایآرمانگر نام تحریم. ما

های اطاراف خودتاان را بایاد کنید، واقعیتانی حرکت میکنیم. وقتی شما دنبال یک آرممی
هاای جامعاه، تصاور ریزی کنید. بدون دیدن واقعیاتها برنامهبسنجید و بر طبق آن واقعیت

 .هاها خیلی تصور درست و صحیحی نخواهد بود، چه برسد به دستیابی به آرمانآرمان

 . الگودهی بر جوامع اسالمی7-8

تواند با اجرای قاوانین خاود و باا بسازیم و نشان دهیم که اسالم می ما باید یک کشور نمونه
ها را از لحاظ نیازهای مادی و معنوی اشباع کند؛ ما باید عدالت را در حاکمیت خود، انسان

باید تالش  های بلند انسانیت برسیمخودمان تجسم ببخشیم. اگر بخواهیم به قله ۀواقِع جامع
که ایان ممکان یف نشود؛ باید پیش برویم. نه اینمان باید تضعاراده کنیم؛ باید دور را ببینیم؛

 ۀنیست؛ کامال  ممکن است. چون خدای متعال ابزاری به بشر داده است که با این ابزار هما
تواند انجام بدهد و آن ابزار عبارت است از عقل و اراده. ما ملات ایاران کارهای دشوار را می
یک چیز . یار کارآمدی هم داریم و آن، جوان بودِن ملت ماستابزاِر بس به توفیق الهی کمک

 پیشروی و موفقیت است. ۀدیگر هم خدا به ما داده و آن، تجرب
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یاک  نمونه است. ۀایجاد یک جامع ،هدفی که ما برای جمهوری اسالمی،در نظر گرفتیم
اّدی، هام در ای که به برکت اسالم و زیر پرچم قرآن، الگو باشد؛ هم الگو از لحاظ مجامعه

 ز لحاظ معنوّیت و از لحاظ اخالق.عین حال الگو ا
در یک دورانی جهشی کردند؛ اّما یک جهش صددرصد ماّدی باود. اول کسای  هاغربی

های غیرقابال جباران آن را فهمند، دارند خسارتنفهمید چه اّتفاقی افتاد، اّما حاال دارند می
اول الزم است، امنّیت روحی است،  ۀر درجکنند. آنچه برای بشر دیواش یواش احساس می

های غربی این امنّیت اخالقی است، امنّیت وجدانی است، رضایت وجدان است؛ در محی 
ای مورد نظر اسالم است که از لحااظ مااّدی، در نیست و بدتر از این خواهد شد. آن جامعه

التر از آن سطح باشد. سطح باالیی باشد؛ از لحاظ اخالق و معنوّیت هم در آن سطح و یا با
 .اسالمی؛ و این شدنی است ۀشود جامعاین می
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 های ایجاد تمدن اسالمی. چالش8-1

ای، در هر زمانی موانع مخصوص به خاود را دارد. ای، هر کشوری و هر جامعههر مجموعه
گیرد و مشکالتی کاه او مجباور یلت، با موانعی که در سر راه او قرار مهای هر ممیان هدف
هاا واالتار باشاد، ها دست و پنجه نارم کناد، ارتبااط وجاود دارد. هرچاه هادفاست با آن

تر خواهد بود؛ هرچه آرمانگرایی وجود داشته باشاد، باه مشکالت هم به همان نسبت وسیع
آرایی خواهد کارد. لاذا ارتبااط مساتقیمی ا صفهطور طبیعی چیزهایی در مقابل آن آرمان

توانیم امروز را به طور کامال یها چیست؟ نموجود دارد. و اما در نظام اسالمی، این چالش
هایی وجود دارد اما فاوارقی مقایسه کنیم؛ شباهت با صدر اسالم و زمان نبی مکرم اسالم
، باا ساه جبهاه باوده پیغمبارۀ تقابل دوران ده سالۀ هم وجود دارد. در صدر اسالم، عمد

اهل کتااب و یهاود کاه در مدیناه و محای  حکومات ۀ منافقین در داخل، جبهۀ است: جبه
عمده است که شما ۀ ها سه جبهکفار و مشرکین. اینۀ وضع خاصی داشتند و جبه پیغمبر

ر کنیاد. دیبقاره مشااهده ماۀ مبارکاۀ ها را در سرتاسر قرآن و بیشتر در سورشرح این چالش
مالی بر مردم مدینه داشتند، ۀ فکری و سیطرۀ تقابل با یهود، چون یهود کسانی بودند که سیطر

ای داشتند، تاریخی ها گذشتهدشمنی از نوع دشمنی کّفار قریش نبود؛ آنسئلۀ ها، مآن مسئلۀ
داشتند، افتخاراتی داشتند، کتابی داشتند؛ با اتکای باه آن، باا مردمای کاه تاا قبال از ظهاور 

کردناد؛ یمعارف الهی بودند، دست و پنجه نرم ماۀ اّطالع از همریشه و بیسالم، اّمی، بیا
سواد. بیۀ جامع یکروشنفکر بر ۀ مجموع کیۀ ها داشتند، مثل سلطروحی بر آنۀ سلط کی

ها به نقاط اساسی و حّساسی انگشت گذاشات و البتاه وحای در برخورد با این نبی اکرم
باا یهودیاان همچناین باا  بقره، تقابل و چالش نبی اکرمۀ کرد. در سوریالهی این کار را م

 منافقان به تفصیل بیان شده است.
هایی از این قبیل است؛ اما ماا هام ما فق  با مجموعهۀ توانیم بگوییم مقابلیما امروز نم

ضاه در پایش روی هایی بارای تقابال و معاربه حسب تناسب وضع خود و نظام خود، زمینه
خواهیم بگوییم آن کساانی یسیاسی نیست؛ نمۀ جا مقصود حتما  معارضان داریم. اینخودم

هاا کنناد؛ ناه؛ ایانیرا که ردیف خواهیم کرد، معارضان سیاسی نظامند یا با نظام مبارزه ما
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هایی است که نظام اسالمی به طور طبیعای در مقابال ها چالشهای مبارزه است؛ اینزمینه
 خود دارد.

 لفت با اسالم. مخا8-1-1
عّده با اصل دین مخالفند؛ لذا نظامی که بر اساس سیاست دینای اساتوار شاده اسات،  کی

ای با سیاست نظام غیرقابل قبول است. اصل دین را در دل قبول ندارند. عّده کها یبرای این
تخّصصی و مرباوط باه کانج دل و کانج خلاوت  مسئلۀ کدینی مخالفند؛ دین را به عنوان ی

هاا اصال دانند. اینیامور مردم نمۀ د؛ دین را برای حکومت، برای سیاست، برای ادارداننیم
 دانم!یدین را قبول دارند؛ اما این دین کدام دین است، من نم

از اّوِل حرکت خود در دوران بعثت شعارهایی داده است که جز با هجرت آن  نبی اکرم
اسات. آن درک این شعارها نامفهوم و غیر قابل بزرگوار به مدینه و جز با ایجاد نظام اسالمی، 

کند، آن توحیدی که تبعیض را در جامعاه نفای یآن را ترویج م توحیدی که پیغمبر اسالم
کناد، آن یما ککند، آن توحیدی که غالمان و بردگان مظلاوم را علیاه اربابانشاان تحریایم

ت و غلا  و انحرافاِی های باروحیه و حّسااس را در مقابال کارهاای زشاتوحیدی که جوان
انازوا نیسات؛ ۀ توحید فردی و قلبی و پنهان در گوش کدارد، آن ییپدرانشان به مقاومت وام

جامعه بار اسااس آن زنادگی  کهمان توحیدی است که بایستی پرچمش برافراشته شود و ی
حکومت اساالمی را  کند؛ یعنی همان دوران مدینه و هجرت. از اّوِل هجرت هم، پیغمبر

را قبول دارد، اما هجرت او، حکومت  عبدالّلهل داد. حال، آن کسی که دین محمدبنتشکی
دانم چگونه مطلاب را بارای خاودش توجیاه یاو، والیت او و اقتدار او را قبول ندارد، من نم

نشایند، یسیاسای ماۀ عّده سیاست دینای، یاا دینای را کاه بار عرصا کهرحال یکند! بهیم
 اند.مجموعه کها هم یینتوانند قبول کنند. اینم

 . نفاق و دورويى8-1-2
عّده دچار نفاق دینی هستند؛ یعنی نام دین را الزم دارند، عنوان دیان را الزم دارناد، اماا  کی

واقعیت خود، با حضور خود، با ۀ جایی که دین با همها هم آنتابند! اینیحقیقت دین را برنم
انادازد، دهاد و حکومات راه ماییتشاکیل ماشاود و نظاام یاقتدار خود در جامعه ظاهر م
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زدند؛ اما یحرف م البالغهنهجتوانند آسان کنار بیایند. دیدیم کسانی به نام دین با قرآن و ینم
 !البالغهنهجبرای مقابله با مفاهیم حقیقی قرآن و 

 . غربگرايان8-1-3
انااد؛ عااّده علمااداران تبعیاات از فرهنااگ غاارب و فریفتگااان بااه زرق و باارق غرباای کیاا

ها؛ خود، یعنی ملت خود، فرهنگ خود، میراث علمی خود، بینها و خودکمبینکخودکوچ
خود. تاریخ خود را زیر پا له کردند، برای اینکه بتوانند خودشان را به فرهنگ وارداتی ۀ گذشت

غرب و با همان مفاهیم و با هماان اصاطالحات و خّطای کاه آن فرهناگ و آن تماّدن ارائاه 
کنند. کسانی بودند که گفتند ما باید از سار تاا پاا فرنگای شاویم؛ آن  کنا و نزدیداد، آشیم

کنیم، سیئات یکسانی که این مملکت را صد سال عقب انداختند؛ که امروز ما هرچه نگاه م
ها در دوران گذشته بیشتر برای ما آشنا ها و تقصیرهای حکمرانان و وابستگان به آنو کوتاهی

گوناه یچان کسانی بودند که معتقد بودند از ایران و ایرانی و این ملات، هاها همشود. اینیم
کّلی قلب ماهیت کنند؛ اخالقشان، رفتارشاان، کردارشاان، که بهامید خیری نیست؛ مگر این

ک هاای غربای قارار دهناد؛ یالباسشان، زبانشان، خّطشان، همه چیزشان را بر طباق ملات
! چون آن ملت از لحاظ علم پیشرفت کارده اسات، پاس لوحانه و ابلهانهبسیار سادهۀ مقایس

علمای برسایم، بایساتی ۀ همه چیز آن ملت فرا گرفتنی است و ما هم اگر بخواهیم به آن رتبا
مثل او در اخالق، مثل او در رفتار، مثل او در عقاید، مثال او در آداب زنادگی عمال کنایم! 

انادیش و قادر ساادهوشنفکری، ایانکند که چطور کسانی با دعوی ریواقعا  انسان تعّجب م
 ها بودند و همیشه هستند.عّده هم این کبین باشند! یکوته

 طلبان. قدرت8-1-4
طلبانند؛ تشنگان قدرت. کاری به کار دین و اخالق و اعتقاد و خدا و این عّده هم قدرت کی

ان قدرت. اّول مهم است، کسب قدرت است؛ تشنگۀ ها آنچه در درجچیزها ندارند. برای آن
توانند مفااهیم یعده از کسانی که نم کند. یاهای چالشها هم برای نظام اسالمی زمینهاین

 اند.های چالش نظام اسالمیها زمینهکنند، این کاسالمی را درست در
هاا باا نظاام اساالمی کسانی را که اسم آوردیم، معنایش ایان نیسات کاه ایانۀ البته هم

هاا را تواند ایانیای هم نباشد؛ اما نظام اسالمی نمست معارضهمعارضه دارند؛ نه؛ ممکن ا
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هاا و هاا را، اهاداف و نیاتهاا را، تاالش ایانهاا را، فکار ایانتواند حضور اینینبیند؛ نم
ها را که در کنار آن، در مقابل آن، در میاان آن حضاور دارناد، ندیاده بگیارد. های اینانگیزه

هاا را ها را بشناسد و ایانها را ببیند، اینین است که اینحکمت و تدبیر برای نظام اسالمی ا
از زور و قادرت نیسات. تصاّور نشاود کاه هرجاا گفتاه ۀ عالج کند. عالج، معنایش استفاد

شود باید این فکر را یا این کار را عالج کرد، یعنی به زور متوّسل شد؛ نه؛ زور مال کسانی یم
کند که یاستدالل و منطق کاری مۀ دارد، با حرب ای که منطقاست که منطق ندارند. مجموعه

تواند آن کار را انجام دهد. بنابراین نیاز به زور یای نمدیگری و هیچ قدرت ماّدیۀ هیچ حرب
 نیست.

 های مخالفت با نظام اسالمی. زمینه8-2

 که هر کسی بخواهد در نظام اسالمی پنجه بیفکند،پنجه افکندِن این صفوف گوناگون، و این
الن نظام، سردمداران نظام، مؤثران نظاام و مسئوهایی در درون خود نظام اسالمی، چه زمینه

 ام:جا یادداشت کردهاش را ایندم دارد؟ من چند نمونهمر

 . تحّجر8-2-1
ها را ها، تحّجر است. نگاه نو به مسائل نکردن، گذراِن تاریخ و تحّوِل فکر انسانیکی از زمینه

های زندگی را انکار کردن؛ این تحّجر اسات. لی و ترّقِی فکر و اندیشه و راهندیده گرفتن، تعا
هر دانشی را که شما نگاه کنید، تعالی و پیشرفت آن دانش، فریادی علیه تحّجر اسات. اگار 

ایم آن را ببینایم، چیاز خاوبی باشاد، قرار بود ایستایی، پافشاردن بر هر آنچه که عادت کرده
حاال ایان هماه تحاّوالت و یکرد، فقه ما هم از هزار سال پیش تا بهاصول ما هم پیشرفت نم

طور اسات. تحّجار، یکای از بزرگتارین امور زندگی اینۀ کرد. در همیها را پیدا نمپیشرفت
 آفات است.

 . ولنگارى فکرى و عملى8-2-2
کاه نیعنی ای ا بندوباری، چه در فکریدر کنار تحّجر، ولنگاری فکری و عملی. ولنگاری و ب

شود، بادون ارزیاابی، بادون نّقاادی و یانسان هر آنچه را که در بازار فکر و اندیشه مطرح م
بدون فهم درست با آن مواجه شود و با زرق و برق، این متاع بسیار حّساس را برای خود تهیه 
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مقابل تقوا. تقوا، همان ضّد ولنگاری است. تقوا، یعنی دّقت ۀ و چه در عمل، یعنی نقط ا کند
که هیچ عملی، چه گفتار، چه کردار، عمل جاوارح، حتای عمال و مراقبت و مواظبت از این

مقاابلش هماین ولنگااری و ۀ جوانح، بدون رعایت موازین انجام نگیرد؛ این تقواست. نقطا
ای این ولنگاری علوم و در هر زمینهۀ فکر و اندیشه، در زمینۀ بندوباری است. اگر در زمینبی

بنادوباری و ولنگااری وارد شاد، کاه باه دنباال آن، بایۀ هرجا این روحی باشد، واویالست!
انگاری در فهم خواهد بود، آن کسانی که انگاری در عمل، سهلانگاری در قبول، سهلسهل

 دچار این آفت شوند، وضع و روز خوبی نخواهند داشت.

 از غرب . تقلید کورکورانه8-2-3
هاست. چون تمّدن غربی از لحاظ ن هم یکی از آفتخصوص، ایهاز غرب بۀ تقلید کورکوران

رانه تقلید کنناد و هار چیازی از علمی پیشرفت داشته است و زرق و برقی دارد، از او کورکو
 های گوناگون.جا آمد، بپذیرند؛ چه فلسفه، چه اخالق، چه حرفآن

 جويى. طعمه8-2-4
ولیت را، مقاام سائرا، م جویی است. این آفت بزرگای اسات. مساندها، طعمهآفتۀ از جمل

که بتواند به نان و ناوایی برساد؛ ه عنوان طعمه نگاه کند، برای ایناجتماعی را و حتی علم را ب
هاا طلبای و خاوی شارارت، از ایان قبیال اسات. ایانطلبی، راحتاین آفت است. فرصت

ود های درونی، اخالقی، رفتااری خاهاست؛ زمینههایی است که وجود دارد. این زمینهآفت
 های طبیعی است که در مقابل نظام اسالمی هست.بندیماهاست؛ آن صف

 . تحريک دشمن8-2-5
از طرف سوم، دشمن خارجی است. دشمن خارجی نقشش این است کاه از ایان امکاناات 

هاا ها را تشدید نماید. بنده گاهی که در صاحبتبا نظام در داخل استفاده کند و آنۀ معارض
گویند: آقا! شما چرا باه دشامن یدهم، افرادی میهای دشمن تنّبه مهبعضی کسان را به توطئ

کنید؟ حارف یپردازید؟ چرا به مسائل خودمان، به کمبودهای خودمان اشاره نمیخارجی م
هاا را هاا را، زمیناهباید روشن بشود. اگر دشمن خارجی در مقابل خود کمبودها را، ضاعف

د. اینکاه چیاز بادیهی و روشانی اسات؛ بارهاا هام تواند تسّل  پیدا کنایمشاهده نکند، نم
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ایم. اصال  کامیابی دشمن از بیرون در آن صورتی است که در درون صفوف داخل نظام، گفته
داخل کشور و داخل جامعه، نقاط ضعف و نقاط خأل وجود داشته باشاد؛ در اینکاه شاّکی 

هاا از همین ضاعفآید شود منکر شد. دشمن خارجی میینیست. اما دشمن خارجی را نم
لی را ئوای را و بیش از همه هایچ مساکند. هیچ انسانی را، هیچ جامعهیحداکثر استفاده را م

دشمن را از ۀ کسی مدح نخواهد کرد که دشمن را نبیند، تالش دشمن را نفهمد، سوء استفاد
حقیقات اسات؛ منتهاا دشامن ک های خودی بجا نیاورد. آری؛ دشامن خاارجی یاضعف

کند. نظام اسالمی اگار در درون توانساته باشاد یهای ما استفاده مد از ضعفآیخارجی می
ها را برطرف کند، یقینا  دشمن خارجی ناکام خواهد ماند؛ اماا وقتای کاه دشامن این ضعف

با اوست. فرض بفرمایید وقتی دشامن ۀ فوری و فوتی، مواجهۀ کند، وظیفیخارجی حمله م
وظیفه اّول این است که همه  ا به این دشمنِی جنگ نظامیدر تشبیه  ا کندیبه مرزها حمله م

علت اینکه دشمن این جنگ را شروع کرد، »بروند جلِو او را بگیرند. ما بیاییم بحث کنیم که 
چه بود؟ ممکن است فالن رفتاری که ما کردیم، فالن پرخاشی که ماا کاردیم، فاالن عمال 

ها نیست. هرچاه علات باوده ن بحث؛ جای ای«خالفی که ما کردیم، موجب این شده است
است، هر ضعفی وجود داشته است، االن باید رفات جلاوی دشامن را گرفات؛ بعاد البتاه 

 ها را هم برطرف کنید.بپردازید علت

 . عوامل استحکام نظام اسالمی8-3

جهانی با حقد و کاین و دشامنی مراکاز ۀ امروز حقیقت این است که نظام اسالمی در صحن
کااری ۀ ها نتوانستند ضربجه است. البته نظام اسالمی مستحکم است؛ آنقدرت جهانی موا

کردند. چیزهایی در این نظام هسات کاه در یلحظه تأمل نمک توانستند ییوارد کنند. اگر م
دارد. این نظام، مردمای اسات؛ ایان نظاام، ایماانی یهر نظامی باشد، آن را مستحکم نگه م
الن این نظام بارای ئوهای مردم است؛ مسمردم و ایماناست؛ این نظام، برخاسته از عواطف 

هاای خاوب وارد ایان میادان اند؛ کارگزاران ارشد این نظاام باا نیاتخودشان کیسه ندوخته
کنند. اینها چیز کمی نیست. لطف الهی و نصرت الهی تابع یاند و مجاهدت و تالش مشده

کناد، یها را تحّمل ماخدا سختی کند، در راهیهمین چیزهاست. وقتی که ملتی ایستادگی م
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کنند، خادای متعاال نصارت یوالن در آن مجموعه نیت خودشان را برای خدا خالص مئمس
ها چیزهایی نیست کاه بتوانناد باا آن مقابلاه و مواجهاه کنناد؛ وااّل کند. اینیخود را نازل م

 شود منکر شد.یدشمن زیاد است. این را نمۀ انگیز

 تمدن غرب های. بحران و چالش8-4

هاا را یااد های نظام سرمایه داری را دنباال کنایم، آنکردند ما روشآن کسانی که توصیه می
داری چیست؛ ها نگاه کنند، ببینند که نظام سرمایهها را عمل کنیم، به این واقعیتبگیریم، آن

بحاران ی برسد، اماا یج نهایها بعد به نتابست سالج این بنیبست کامل. ممکن است نتابن
 ه ]است از جمله:[غرب به طور کامل شروع شد

 . سست شدن پايۀ فکرى و عملى8-4-1
عملای،  ۀفکری و ارزشی، و یک پای ۀاساسی داشت: یک پای ۀدو پای]مدیریت غرب بر دنیا[ 

 .یعنی نظامی و سیاسی. هردو پایه امروز دچار چالش شده
منااطق جهاان.  ۀی و ارزشی بر بقیاخالقی و فکری عبارت بود از ادعای برترِی فکر ۀپای

حقوق بشر، شعار  دموکراسی، شعار ها مطرح کردند مثل شعار آزادی، شعارشعارهایی را این
ها و خواستند برتری نظام ارزشی خودشان را بر سایر منااطق ها و از آحاد انساندفاع از ملت

ِم ماا، افارادی، و عالم از این طریق تثبیت کنناد. موفاق هام شادند؛ یعنای در دنیاای اساال
 ترِی نظام ارزشی غرب، کم نیستند.هایی که حقیقتا  معتقد شدند به بردولت

 . تعارض در شعار و عمل8-4-2
عامل اول که ]برتری ارزشی و سلطه نظامی و سیاسی دو عامل غرب برای مدیریت دنیا بود[ 

، ادیان، اساالم و های ملل دیگرهای غربی بر ارزشیعنی رجحان ارزشا  عامل ارزشی بود
دچار تزلزل شده به دالیلی. عواملی موجب شده است که دچار تزلزل بشود. یکای از ا  غیره

باارز آن رواج  ۀرو به افزایش اخالقی و معنوی در غارب اسات؛ کاه نشاان بحران این عوامل
ارزش شادن منکارات؛  ۀمسائل ؛زن ۀاحساس پوچی در غرب است. تالشِی خانواده؛ مسائل

بازی و این نکته را امروز متفکرین غربی و بعضای از دلساوزان غربای متوجاه جنسمثال  هم
 .ای ندارددهند؛ لکن فایدهاند و مدام تذکر میشده
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های هاا چالاهایان ا باازیها؛ و امروز همجنسزن ۀمسئلا  شهوت ۀدامن زدن به مسئل
را دارناد اداره ن یق و خطرناکی است پیش پاای آن تمادن و کساانی کاه آن تمادعظیم و عم

سراشایبی اسات. قاادر هام نیساتند  ۀراه است، نیما ۀبرند؛ حاال این نیمکنند و پیش میمی
 جلوی آن را بگیرند.

اند؛ تمادن کناونی غارب بار اسااس ها شکست خوردهاخالقی هم این ۀدر عرص]پس[ 
، «انساانیت» بر اساس اومانیسم بنا شده است؛ معنای آن ایان اسات کاه ،پاسداشت انسان

اساسی برای این تمدن خواهد بود؛ امروز در نظام تمدنی ۀ عنصر اصلی و هدف اصلی و قبل
 .شده استغرب، انسانیت پامال

های عملای باا ُبروز تعارض]بروز چالش در پایه فکری غرب برای مدیریت[ عامل سوم 
ز حقوق بشر ها در دنیا دم از آزادی و دم از دموکراسی و دم اشعارهای غربی است؛ یعنی این

های غربی با این شعارها عمال  مخالفت کردناد قدر دولتزدند؛ در عمل آنو این حرفها می
صاورت هاا بهو نقض کردند این شعارها را که امروز طرح این شعارها در دنیا از سوی غربی

 .یک امر مستهجن درآمده است

 . بحران اقتصادى8-4-3
اسات کاه اماروز در  حاوادثی ه اصطالح لیبرال هماینبزرگترین دلیل بر غل  بودن اقتصاِد ب

نشان داد  داریاقتصاد سرمایه مریکا وجود دارد. در میدان عمل،ااروپا و به شکل دیگری در 
هاا باه وجاود که غل  است، حّتی به سود خود آن طبقاتی که این اقتصاد برای حمایت از آن

شد، اما حّتای باه آنجاها لگدمال میهای متمادی در کارگر که سال ۀآمد، نیست. حاال طبق
ها هم نیست؛ و ایان هناوز اوِل ها و تراستدار و بانکدار و صاحبان کارتلسود خود سرمایه

اسات؛ بخاش اخالقای و  تزلزل تمادن ماادی و غلا  غارب کار است و این یک بخشی از
 .شان هم که جدا استاعتقادی و نظری و فکری

اقتصاادی هام  ۀاوال  در عرصا. هام خاوردهروز بهمسل  جهانی ام ۀآرامش ظاهری جبه
هاای مریکاا؛ آن اقتصااد مساتقر، اماروز نشاانهااقتصاادی اسات هام  بحاران اروپا دچاار

 ۀدهد. فرض بفرمایید دولِت کشاوری بایش از هماورشکستگی را دارد در خودش نشان می
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ود دارد؛ مریکاا وجاااش مقروض باشد؛ این االن وضعیتی است که در درآمد ناخالص ملی
الظاهر برای نجات از این مقروض باودن بارایش متصاور دولت مقروضی که راهی هم علی

دچاار  هبناابراین در عرصا. شاود[هاا ]انجاام نمیهای گوناگون کالن ایاننیست. لذا برنامه
 .مشکالتند

با این بحران اقتصادی که در اروپا وجود دارد، اتحاد اروپا جدا  در تهدید است. آمریکاا 
کناد. مشاکالت ماا مثال ها با مشکالت ماا فارق هام میم به نحو دیگری؛ مشکالت آنه

کند. راه سختی است و البتاه مشکالت یک گروه کوهنورد است که دارد در راهی حرکت می
ها مثل اتوبوسای اسات کاه ییروند. مشکالت اروپامشکالتی دارد؛ اما دارند طرف باال می

ساازوکار رباا در مساائل ماادی، ایان  ۀهای طبقاتی، این غلبزیر بهمن گیر کرده. این فاصله
ها را پرست، آنپرست و مالهای پولتقویت زورمندان مادی، این نفوذپذیری از صهیونیست

 .دچار مشکالتی کرده

 . دموکراسى ظاهرى8-4-4
مریکاا، در ای کاه در دنیاا، در یهای ماا از ایان شاگردهاکه خیلی از جوانمن متأسفم از این

دارد، اما بااطن غیار ی دموکراس برند، که ظاهرانتخابات به کار میۀ رب، در اروپا، در زمینغ
دموکراسی دارد، خبر ندارند. چگونگی سناتور شادن، بعاد رئایس جمهاور شادن؛ باا چاه 

باا  ۀآید در مواجهاگیرد؛ آن وقت مقایسه کنند با اینجا که یک نفری میی انجام مییشگردها
کنناد، باا ایان کناد؛ ماردم انتخااب میباا ماردم، ماردم را جاذب میمردم، در حارف زدن 

 ت.درصدهای باال؛ این مدل جدیدی است از دموکراسی؛ این پیشرفت سیاسی ما اس

 . تزلزل اخالقى8-4-5
اّتفاق دیگری که در حال رخ دادن است این است که تمّدن غرب، حقیقت و هوّیت خاود را 

شاوند، اماا هاا تماام میآورد. جناگّیت باه وجاود مایای برای بشردهد و تجربهنشان می
ها درس دارند. که تمّدنی با این زرق و برق و با مانند. حوادث بزرگ، برای ملتها میتجربه

، کننادهاا میطور در بوته امتحان، ناموّفق از آب درآمد. در کاری که ایاناین همه اّدعا، این
های ها تجربهتارهای غیرخردمندانه وجود دارد. اینعدالتی و غرور و سرمستی و رفظلم و بی
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یک تمّدن است. این را شما تطبیق کنید با تمّدن اساالمی کاه در هماین کشاور ماا، ایاران، 
هاا را بسیاری از مردم بدون مقاومت تسلیم شدند؛ چون مرّوت و رحمت و مدارای مسلمان

گیرِی تاریخ هاست که جهتد؛ اینمانهاست که در تاریخ میاین .با دشمنان مشاهده کردند
 .کندهاست که ماندگارِی یک فکر و تمّدن و فرهنگ را تضمین میکند؛ اینرا مشخص می

 . انزواى مفتضحانه8-4-6
های پیشارفت و تمادن باه راه ۀشد که همطور تبلیغ میشد و اینطور تصور مییک روز این

طاور نیسات. شود؛ اماا اماروز اینم میاش، ختلیبرال دمکراسی، آن هم به شکل امریکایی
نظر مخالف دارناد و البتاه بعضای هام شاک  هسئلها کامال  در این مامروز بسیاری از ملت

کنناد و ایان هاا اعتاراف میدارند. امروز امریکا در دنیا منزوی است. این را خوِد امریکاایی
ی اخیرا  کتابی نوشته که شود با زور بر دنیا سلطه پیدا کرد. برژینسککه نمی حرف من نیست

با زور و با اقتدار بر جهان برای امریکا، مساوی است با انازوای روزافازون امریکاا در ۀ سلط
گری نکنیم، بلکه تعامال کنایم؛ آن طرف این موضوع این است که ما سلطه ۀدنیا؛ البته گزین

وشای اسات کاه خرج بدهیم، تا بتوانیم بر دنیا رهبری کنیم. حاال خاواب خاخالق خوش به
 .بینندمی

 . اسالم عالج بحران غرب8-5

کنند که جمهوری اسالمی را متعّرض، متجاوز و در وسایل ارتباط جمعی استکبار تالش می
گونه نیست. هرکس در دنیا، هر طور های دنیا معرفی کنند. اما اینصدد قلع و قمع همه نظام

کنایم. باه آن نیازمناد اسات عرضاه مایکند. ما فق  آنچه را که بشار خواهد، زندگی میمی
فرمود: در کوله پشتی ما دوای درمان دردهای امروز بشریت اسات. هار کاه  امیرالمؤمنین

پشتی نگیرد و نبرد. ما که با کسی دعاوا ناداریم. اگار بشار از بحاران خواهد از این کولهنمی
های بشاری سبت به سنّت احترامی نبرد، از بیبرد، از بحران معنوّیت رنج میهوّیت رنج می

های غرب به این بحران دچارناد؛ و عالجاش برد؛ این یک بحران است. امروز ملترنج می
، و در مقابال، یابادروز افزایش میدر اسالم است. اگر امروز ثروت ثروتمندان در دنیا روزبه

ها ند؛ اینخوابها، شب در کارتون، روی آسفالت خیابان میهایی در کنار همان ثروتانسان
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شود؛ تر میکشورهای غربی ُسست روز بنیان خانواده دراز مشکالت غرب است. اگر روزبه
عالجاش اساالم  ،اگر دخترها و پسرها ناراحتند؛ اگر بحران روانی هماه را فارا گرفتاه اسات

قاراول اسات. بایاد امروز ملت ایران پایش است. این است تجدید بعثت در دنیای امروز. و
 با اعتماد و اّتکا به نفس هم باید این عمل را بکند؛ چون دنیا محتاج ماست. عمل کند و
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 سازی. نظام9-1

سازی کار بزرگ و اصلی شما است. این کاری است. نظامی سازنظام ها،یکی دیگر از هدف
ک یا لیبرالیسم غربی، یا ناسیونالیسم افراطای، پیچیده و دشوار است. نگذارید الگوهای الئی

 .های چم مارکسیستی، خود را بر شما تحمیل کندیا گرایش
کناد. ها را خطر تهدید میسازی نشود، آنی که انقالب کردند، نظامیاگر در این کشورها

ای داریم مربوط به شصت هفتاد سال پیش در در همین کشورهای شمال آفریقا ما یک تجربه
سازی کنند؛ این موجب شد کاه در همین مصر انقالب شد، اما نتوانستند نظام ،مین تونسه

ها سر کاار آماده ها از بین رفت، بلکه حّتی آن کسانی که به نام آن انقالبنه فق  آن انقالب
بودند، خودشان از این رو به آن رو شدند، صد و هشاتاد درجاه جایشاان را عاوض کردناد؛ 

ها هم عاوض شادند؛ هام فکار نداشاتند، هام خود آن انقالب دند.خودشان هم خراب ش
 .سازی شودی که انقالب کردند، نظامیسازی کنند. باید در این کشورهانتوانستند نظام

ها باید مورد توجه قرار بگیرد، این اسات کاه های مهمی که در این انقالبیکی از هدف
شد. فکر اسالم و شاریعت اساالم بایاد اسالم از محوریت خارج نشود. اسالم باید محور با

محور باشد. سعی کردند وانمود کنند که شریعت اساالمی باا پیشارفت و تحاول و تمادن و 
ها سازگار نیست. این، حرف دشمن است؛ نخیر، کامال  ساازگار اسات. البتاه در دنیاای این

هااد تحجار و ارتجااع و جماود و عادم قادرت اجتۀ اسالم کم نیستند کسانی کاه باا روحیا
ها مسلمانند، اما در خدمت اند این حرف دشمن را به نحوی تبیین و اثبات کنند. اینتوانسته

هایند. ما در اطراف خودمان، در برخی از این کشاورهای اساالمی، از ایان قبیال داریام؛ آن
ذره فکر نو، نگاه نو، فهم نو از معاارف اساالمی، انساان در  کاسمشان مسلمان است، اما ی

هاست، اسالم ماال قرنۀ دنیاست، اسالم مال همۀ کند. اسالم مال همیششاهده نمیها مآن
ی اساالم را یگوهای پیشرفت بشری است؛ جوابگوست. آن فکری که بتواند پاسخدورانۀ هم

ها این فکر را ندارند؛ فق  بلدند این را تکفیر به این نیازها بفهمد، باید آن را پیدا کرد. بعضی
ی یهاوقت کفسیق کنند، اسم خودشان را هم مسلمان بگذارند. در نهایت هم یکنند، آن را ت

آخور است! شاریعت  یکمواردی سرشان با سر مزدوران دشمن در  کبیند که در یانسان می
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اسااالمی را و فکاار اسااالمی را محااور فعالیاات خودمااان قاارار باادهیم؛ ایاان هاام یکاای از 
 هاست.هدف

عریقی اسات؛ لایکن یاک چیاز جدیاد اسات و آن،  ۀفقه سیاسی در شیعه، سابق ۀسابق
سازی بر اساس این فقه است؛ که این را امام بزرگوار ما انجام داد. قبال از ایشاان کاس نظام

دیگری از این ملتقطات فقهی در ابواب مختلف، یک نظام به وجود نیاورده بود. امام بزرگوار 
یت فقیه را مطرح کرد. بار اسااس ایان وال ۀساالری دینی را مطرح کرد، مسئلما بود که مردم

ای را ما در تاریخ نداریم حداکثر این است کاه مبنا، نظام اسالمی بر سر پا شد. چنین تجربه
والیت فقیه را در نجف استداللی کردند  ۀامام مسئل. بوده است یک مالئی ۀقضاوت به عهد

 .ند، شد یک نظام اسالمیو بحث کردند؛ بعد هم در مقام عمل، این را پیاده کردند و آورد

 . تهیه و تدوین مبانی انقالب9-2

دانایم مان عظمت این انقاالب را هناوز نمایاّما اغلب عظمت این انقالب خیلی زیاد است
بیند که به مصاف تمام طغیاان و کفار جهاانی بارود، چیزی که در خودش این کفایت را می

فهمیم چقدر بازرگ اسات، ایم، نمیخیلی چیز عظیمی است. ما ]چون[ درون آن قرار گرفته
چقدر مهم است. خب، این انقالِب با این عظمت و با این ابعااد و باا ایان آثاار عملای، از 

ها که هیچ، ]بلکه کارترین انقالبترین و کممبانی فکری خودش یکی از ضعیف ۀلحاظ ارائ
ها کتاب آید دهجود میمثال  فرض بفرمایید وقتی بازار مشترک به و حّتی[ تحّوالت دنیا است.

شاود؛ و جزوه و تحقیق و فیلم در باب مبانی فکری این کار در ساطوح مختلاف منتشار می
کننده، بارای ماردم، بارای جهاان مصارف ۀها، برای سیاستمدارها، برای عامّ برای اقتصاددان

بزنم  جهان تولیدکننده. یک تحّول بسیار کوچکی در حّد ایجاد بازار مشترک را خواستم مثال
 .جان و کوچکی استخیلی کمۀ های دنیا یک پدیدبا انقالب ۀکه در مقایس

خواهم عرض بکنم ما کاری که در ایان زمیناه کاردیم، خیلای کار کردیم؟ من میما چه
اّول کاار  ،خیلی کم. چرا؟ البّته دالیلی دارد؛ بعضی از روشنفکرها و متفّکرین اصالِی ماا را

مشغول کارهاای گونااگون اجرائای شادند؛ اّماا اسااس قضاّیه  هایشانما گرفتند؛ بعضی از
 ۀساال خاوب باود صادها نویساند ]چناد[ماا در ایان  ...است که ماا تولیاد نکاردیم.  این
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تربیات  ا چون انقالب ماا اساالم اساتا  که مبانی اسالم را بنویسد و منتشر بکند اسالمی
 .کردیم که نکردیممی

ده و موّفقّیت و عدم موّفقّیت این نظام در دنیاا و در نظامی بر اساس اسالم تحّقق پیدا کر
و این نظام بر محور تفّکرات اسالمی بناا شاده و تاریخ به حساب اسالم گذاشته خواهد شد 

هاا و های اسالمی بایستی اداره بشود. خب، ایان تفّکارات و بینشبر محور مقّررات و بینش
 ۀهاا پاساخ داده بشاود؟ حاوزد و اساتفهاممقّررات در کجا بایستی تنقیح بشود، تحقیق بشو

ها، این مسئولّیت را بایستی احساس بکنند؛ حوزه تاکنون حوزه ۀبعد بقیّ  ۀقم و در درج ۀعلمیّ 
صورت مستقیم بر عهده نگرفته؛ حوزه باید مراکز متعّدد تحقیقاتی داشاته این مسئولّیت را به

تولیدِی مرّتاب و مادرن کاار کناد و  ۀعها مثل یک مجموباشد برای اینکه در تمام این زمینه
مثال  در بااب مساائل ای دچار سؤال شد محصول بدهد. اگر چنانچه دستگاه، در یک مسئله

و صدها مسئله از این قبیل؛ که هر دستگاهی همواره با این ساؤاالت از لحااظ  پولی کشور،
ی مواجه است که ما بر چه اساسی مقّررات اداری بگذاریم، بر چه اساسی عمل بکنیم، یمبنا

بداند که در یک جایی یک مرکزی هست که این ساؤال را باه آن  ،و مواجه با یک سؤالی شد
 .حوزه مستقیما  در این مسائل باید دخالت کند دهددستگاه جواب می

 . ایجاد مدل توسعۀ بومی9-3

مهوری اسالمی، به اقتضای شرای  فرهنگی، تاریخی، مواریث و اعتقادات مدل توسعه در ج
جا نبایاد و ایمان این مردم، یک مدل کامال  بومی و مختص به خود ملت ایران است؛ از هیچ

های تحمیلی و تقلید کرد فرق است بین استفاده کردن از تجربیات دیگران، با پیروی از مدل
ها باید استفاده کرد، اما الگو و شیوه و مدل را ها و دانشز تجربهالقایی و غالبا  هم منسوخ. ا

 د.باید کامال  بومی و خودی انتخاب کر
در این مرحله از انقالب، هدف عمده عبارت است از ساختن کشوری نمونه کاه در آن، 

از رفاه ماّدی، همراه با عدالت اجتماعی، و توأم با روحیه و آرماان انقالبای، باا برخاورداری 
های اخالقی اسالم تأمین شود؛ هر یک از این چهار رکان اصالی، ضاعیف یاا ماورد ارزش

 .غفلت باشد، بقای انقالب و عبور آن از مراحل گوناگون، ممکن نخواهد شد
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معنی است که کشور از نظر آبادی و عمران، تأمین سالمت و بهداشات  این رفاه ماّدی به
تجارت و تکیه بر استعدادهای ذاتِی نیروهای انساانِی  جامعه، رونق اقتصادی و رواج تولید و

های خودی، به حّد قابل قبول برسد و علم و فرهنگ و تحقیق و تجربه همگانی شود و نشانه
 .افتادگی رخت بربنددفقر و عقب

ژرف میاان طبقاات از میاان بارود و  ۀعدالت اجتمااعی بادین معنای اسات کاه فاصال
ت رفاع محرومّیات، حرکتای جاّدی و صاادقانه انجاام مستضعفان احساس کنند که به سم

ی در کشور، بساط تجاوز و تعّدی جمع شاود، و یگیرد. با قوانین الزم و تأمین امنّیت قضامی
 .همه کس بداند که با کار و تالِش خود خواهد توانست زندگی مطلوبی فراهم آورد

و مرّفاه، جامعاه و  روحیه و آرمان انقالبی بدین معنی است که میال باه زنادگی راحات
 ۀهای جهانی و غفلات از توطئاکاری و تسلیم در برابر زورگویی قدرتمسئوالن را به سازش

 اعتنائی به پیام جهانی انقالب نکشاند.استکبار و بی
های اخالقی اسالم بدین معنی است که روح فضیلت و پرهیزکاری برخورداری از ارزش

صااورت اخالقاای در جامعااه رواج یابااد و بههااای دیگاار خصاالت و و اجتناااب از شااهوات
 .های اصلی به حساب آیدارزش

گیارد و الگاوی رو به رشِد اسالمی شکل مای ۀبر این چهار ستون اصلی است که جامع
 .گرددها میمّلت ۀجّذابی برای هم

 الگو ۀ. ارائ9-4

عمل کرد؛ انقالب، یک اصالح بزرگ است. باید به انقالب عمل کرد؛ باید به قانون اساسی 
باید به مبانی نظام جمهوری اسالمی وفادار بود و عمل کرد. نظام جمهوری اسالمی، هماان 

اش بیارون هاای ماادی و معناویتواند ملت ایران را از همه گرفتاریقّله بلندی است که می
بیاورد؛ به شرطی که بنده و امثال بنده به آنچه که نظام جمهوری اسالمی بر دوش ما گذاشته، 

 .های خودمان را به پای نظام جمهوری اسالمی نگذاریممل کنیم و ضعفع
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 . کارآمدی9-5

کاه یاا  ییخوب بودن ما، خوب عمل کردن ما، آبرومند بودن ما اثرگاذار اسات در کشاورها
آبرو شدن ما، ناکارآمد نشاان داده شادن انقالب کردند یا در شرف انقالبند. خدای نکرده بی

ها خواهد گذاشات. لاذا ایان مهام ، تأثیرات منفِی متقابلی روی آنما ۀما، مکدر بودن چهر
 است که ما چه هستیم، چه باشیم و چگونه عمل کنیم.

مقام غربی نقل کنم. بنده دأبم نیست از قول این سیاستمدارها  کای را از یجمله کمن ی
 سات کاهگوید: دو چیاز اجالبی است. او میۀ و معاریف غربی چیزی بگویم؛ اما این جمل

های مختلف مسالمان از ایان دو چیاز بگردد و ملت دست به ها دستمسلمان اگر در میان
گاه شوند، دیگر هم در هم خواهد شکسات و  ا یعنی اصول جزمی غرب ا تابوهای غربۀ آ

گویاد: یکای قاانون اساسای باطل خواهد شد. این دو چیز چیست؟ این متفکر غربای مای
امروزی و در ۀ حکومت مردمی و پیشرفت یکین قانون اساسی، جمهوری اسالمی است؛ که ا

دهد سازد. این قانون اساسی نشان میعین حال دینی را در چشم مسلمانان جهان ممکن می
حکومتی داشت که هم متجدد باشد، امروزی باشاد، پیشارفته باشاد و هام  کتوان یکه می

گوید چنین چیزی ممکان اسات. . میکندکامال  دینی باشد. قانون اساسی این را تصویر می
های علمی و اقتصادی و سیاسی و نظامی جمهوری اساالمی موفقیتۀ . دوم، کارنامکاین ی

بینند که آن امِر ممکن اتفاق افتاده است، واقع ها برسد، میاست؛ که اگر این دست مسلمان
ه هام ممکان های مسلمان از این امکان و وقاوع نسابی کاگوید اگر ملتشده است. او می

است، هم در ایراِن اماروِز اساالمی باه طاور نسابی واقاع شاده اسات، مطلاع شاوند، ایان 
 توان گرفت.ها را نمیانقالبۀ سازی را پیش چشم داشته باشند، دیگر جلوی سلسلنظام

 مداری. حق9-6

دانایم کاه چاون است. ما مای هایش، مقابله با استکباراین نظام، یکی از بزرگترین خاصیت
دل و حق، جریان اصلی و طبیعی عالم وجود است و حرکت همه اجزای عاالم در جهات ع

محکوم به فناست. بنابراین هرحرکتای کاه بار اسااس  حّق است؛ رشد غیر حق، رشد باطل
َّ»البته  :ت پشت سر آن باشد، پیروز خواهد شدداعیه حق باشد و تالش و مجاهد بمض ه  به ََِّّإن  ن  وض َّی   



 090فرايندىاى ايجاد تمدن اسالمى   /   

َّ ِعیدًاَّو  یباًَّق ََّّن  اه ََّّب  بینناد؛ همچناان کاه زوال های ظاهربین این را دور می( آدم3-3 معارج:) «ِ 
 .دیدند؛ اما انجام گرفتحکومت پهلوی را هم ناممکن می

که شود، به شرط اینکه حق پیروز می ماندنی نیست. طبیعت عالم این استاستکبار باقی
 مایند.اهل حق دنبال آن بایستند و مبارزه کنند و برای آن تالش ن

 شناسی. دشمن9-7

 ایم، بایساتی از آن اساتغفار و توباه کنایمهای دشمن غفلت کاردههر چه از دشمن و توطئه
آورید؛ با غفلت از توطئاه، مدتی این جنجال را راه انداختند که شما از دشمن، زیاد اسم می

باه طاور  اماروز رود؟ امروز دیگر همه چیز آشکار و ظاهر شده اساتمگر توطئه از بین می
توطئه وجود دارد. باید هوشامندانه  ،ما کنند که علیه نظام جمهوری اسالمیعلنی اعالن می

 ها آشنا شد و در مقابل آن هوشمندانه و مدبرانه از منافع ملی خود دفاع کرد.با دشمنی
توانیم اصل تهاجم را واقعیت روشنی است؛ با انکار آن، ما نمی« تهاجم فرهنگی» مسئلۀ

اگر شما در سنگر خوابت برد، معنایش ایان نیسات کاه  ببریم. به قول امیرالمؤمنین از بین
دشمنت هم در سنگر مقابل خوابش برده است. تو خوابت برده؛ سعی کن خاودت را بیادار 
کنی. ما باید توجه داشته باشیم که انقالب فرهنگی در تهدید است؛ کمااینکه اصل فرهناگ 

 شمنان است.ملی و اسالمی ما در تهدید د
ما نبایستی چیزی را کاه روشان و واضاح اسات، انکاار کنایم. در دانشاگاه، در بیارون 

جا یک آرایش نظامِی فرهنگِی بسیار خطرنااک های جمعی ما، همهدانشگاه، حّتی در رسانه
 .علیه انقالب درست شده است و وجود دارد

از صاد ساال قبال هام  ین، آن چیزی نیست که مثال  از صد سال قبل بوده اسات. بلاه،ا
آلاوده، بلکاه تخدیرشاده و تهاجم فرهنگی علیه اسالم بود؛ اما آن روز عاالم اساالم، خواب

رفت؛ اما االن اسالم بیدار شد میی میزدتمام میامست بود؛ اصال  گاهی دشمن به او ضربه
وز ها شوخی نیست. امراین همه جوان خوب دارد؛ این ؛است؛ مثل قهرمانی در میدان است

دشمن در مقابل وضع کنونی ما، آن ژست و آرایش نظامی صد سال یا پنجاه سال پیش را باه 
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گیرد. ما باید آرایش جدید دشمن را بشناسیم؛ اگر نشاناختیم و خوابیادیم، از باین خود نمی
 .ایمرفته

به خاطر همین تأثیر زیاادی  ؟چرا .وی فرهنگ بیشتر از همه جا استرر بتمرکز دشمنان 
هنگ دارد. هدف و آماج تحرک دشمنان در زمیناه فرهناگ، عباارت اسات از ایماان و که فر

بسایار خطرنااک اسات.  ؛باورهای مردم. مسئوالن فرهنگی باید مراقب رخنه فرهنگی باشند
نمی خواهیم بگوییم همه آسیب های فرهنگی کار بیگانگان است. نه، خود ما هم مقصاریم 

ئل فرهنگای نمای تاوانیم فراماوش کنایم. اماروز و از اما حضور دشمن را هم در زمینه مساا
اند بارای اینکاه خود را گذاشتهن اروزهای اول انقالب، دستگاه های تبلیغات همه توش و تو

تهاجم قرار دادناد. مورد  را مردم ایمان اعتقاد کنند.بی های این انقالبمردم را نسبت به پایه
 .دهندمیباورهای قلبی مردم را مورد تهاجم قرار 

 جازو و اسات انقاالب شاعارهای از که آزادی با این آیا مسئولین چقدر حساس باشند؟
 آزادی نادارد منافااتی هایچ آزادی با. نخیر ندارد؟ منافاتی است اسالمی جمهوری هایپایه
 بازرگ نعمات که آزادی. است ها ضابطه همه رهاسازی از غیر آزادی است ولنگاری از غیر

کسانی  ای ضابطه است بدون ضابطه آزادی معنی ندارد. اگر چنانچهخودش دار است؛ الهی
شود این د، نمیکننایمان جوانان زدن دارند تالش می ۀبه ریشتیشه هستند در کشور که برای 

 .است آزادی اینکه عنوان بهرا تماشا کرد 
قرار بدهناد، م تهاج مورد را مردم ایمان پول، بیان، هنر، از استفاده با کسانی ببینیم اینکه

ما بنشینیم تماشاا کنایم و بگاوییم کاه  ،در فرهنگ اسالمی و انقالبی مردم رخنه ایجاد کنند
 .آزادی است، اینجور آزادی در هیچ جای دنیا نیست

هاای بازرگ ای که تمّدنتواند وارد میدان شود و با همان شیوهیتمّدن اسالمی م کشبی
تصّرف کنند  ا کبزرگ یا کوچ ا ای رار شوند و منطقهاند وارد میدان زندگی بشتاریخ توانسته

یناد پیچیاده و طاوالنی و ُپرکاار را اها برسانند، این فرو برکات خود یا صدمات خود را به آن
بپیماید و به آن نقطه برسد. البته تمّدن اسالمی به صاورت کامال در دوران ظهاور حضارت 

سالمی و دنیای حقیقی اسالمی به وجود است. در دوران ظهور، تمّدن حقیقی ا بقیةالّله
، آخاِر دنیاسات! کنند دوران ظهور حضرت بقیةالّلهیخواهد آمد. بعضی کسان خیال م
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، اّوِل دنیاست؛ اّوِل شروع حرکت انسان کنم دوران ظهور حضرت بقیةالّلهیمن عرض م
ا فاراهم باودن در صراط مستقیم الهی است، با مانع کمتر یا بدون مانع، با سرعت بیشاتر، با

وسایع، مساتقیم و ۀ جاد کامکانات برای این حرکت. اگر صراط مستقیم الهی را مثل یۀ هم
ها به راهاند تا بشر را از کورهانبیا در این چند هزار سال گذشته آمدهۀ همواری فرض کنیم، هم

تار و ، موفاقتاریتر، عمومجانبهاین جاده برسانند. وقتی به این جاده رسید، سیْر تندتر، همه
تواناد یای اسات کاه بشاریت ماظهور، دورهۀ تر خواهد بود. دورضایعاتضایعات یا کمبی

اساتعدادهای موجاود در ۀ تواند از همایتواند راه خدا را طی کند؛ مینفس راحتی بکشد؛ م
 عالم طبیعت و در وجود انسان به شکل بهینه استفاده کند.

 . اتخاذ موضع تهاجمی9-8

های قدرت خودمان را بشناسایم و در بسایاری از مساائل جهاانی، کنیم تا مؤلفهباید تالش 
موضع اساسی جمهوری اسالمی را به عنوان یک موضع تهاجمی اتخااذ کنایم. ماا در چناد 

 :توانیم موضع تهاجمی داشته باشیممی همسئل
ایع بیاییم اینجا عزا بگیریم که در جمهوری اسالمی حقوق بشر ض .حقوق بشر ۀدر قضی

اند! این درست است؟! شما موضاع ها گفتهها و رسانهها و صهیونیستشده؛ چون امریکایی
 تهاجمی در این قضیه دارید.

هایتاان حجااب دارناد؛ چارا شان به ما این است که چرا زنها اعتراضآن .زن ۀسئلدر م
دنیاای  حجابی را اجباری کردند؛ زن در فرهناگ وها هم بیحجاب اجباری است. خود آن

 ۀغربی به ابتذال کشانده شده، تحقیر شده و به او اهانت شده است. از زن به عنوان یک وسیل
 .اندرانی استفاده کردهالتذاذ و شهوت

های کشاتارجمعی شاما کساانی را کاه ایان هماه ساالح شایمیایی هام سالح ۀدر زمین
بار بگوییاد؛ ناه، ایان که یکه صدام دادند، مطرح کنید؛ نه اینخودشان مصرف کردند و هم ب

 .مسائل را باید دنبال کنید
 



 

 
 
 
 
 

 گفتار دهم:

 ها و مراحل تشکيل تمدن اسالمىها، شاخصمؤلفه
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 های تمدن اسالمی. مؤلفه11-1

ها گیریتصمیم ۀبزرگ را برای هم ۀدولت جمهوری اسالمی این است که این سه مؤّلف ۀوظیف
 :ها در نظر داشته باشداقدام ۀو هم
شاود در ها و اهداف نظاام جمهاوری اساالمی کاه میاّول عبارت است از آرمان فۀؤلّ م

خالصه کرد. تمّدن اسالمی یعنی آن فضایی که انسان در آن فضاا از  «تمّدن اسالمی ایجاد»
تواند رشد کند و به غایات مطلوبی که خدای متعاال او را لحاظ معنوی و از لحاظ ماّدی می

 .ده است برسدبرای آن غایات خلق کر
بار اساالمّیت،  ۀتکی؛رساندهایی که ما را به این اهداف میدّوم عبارت است از راه ۀمؤّلف
سااالری را تشاکیل به آراء مردم و آنچاه کاه مردم ۀتکی .ظالم نبودن و مظلوم نشدن ۀمالحظ

 ها راهبردهای اصلی نظام جمهوری اسالمی است.دهد اینمی
اش هماه هاا اسات.با نگاه به واقعّیات گراییآرمان زم داریم،آنچه ما ال. و سّوم واقعّیات

ها را دید. رواج معرفت دینی و معنوّیت در بین بخش وسیعی از نسل جوان، نفوذ نباید نقص
هایی است کاه وجاود ها واقعّیتروزافزون نظام جمهوری اسالمی در منطقه و در عالم؛ این

های شایرین به آن واقعّیت ۀنار این، وجود دارد؛ با تکیهای تلخی هم در کالبّته واقعّیت. دارد
های تلخ و نامطلوب زدوده بشوند یاا ها، بایستی کوشش کرد برای اینکه واقعّیتو تقویت آن

 .کم بشوند
ها را از نظار دور نداشات، راهبردهاا را این سه عنصر را باید در نظر داشت؛ یعنی آرمان

 ها را هم باید دید.واقعّیت نبایستی از نظر دور داشت، البّته

 های انقالب اسالمی. حفظ شاخص11-2

هیچ جریان دیگری، امکان نداشت بتواناد نظاام  ،ای که پیش آمدجز جریان اسالمی و دینی
توانسات تنها چیزی که مای. به قدرت آمریکا را در این کشور سرنگون کند ۀاستبدادی وابست

ی یدین و با پیشاوا ۀملی بود، که این هم جز با انگیزآن رژیم باطل را ساق  کند، موج عظیم 
پذیر نبود. بعد هام کاه آن رژیام فاساد امکان روحانیت مبارز و مرجعی مثل امام بزرگوار
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آماد، امکاان سرنگون شد، هر نظام دیگری غیر از نظام جمهوری اسالمی اگر سر کاار مای
 .نداشت بتواند در مقابل نفوذ دشمن، مقاومت کند

ی که سر کار آمدند، چند ساالی هام بودناد؛ چاه از ناوع یهایم که چطور انقالبما دید
 .ها را نابود کردمریکا ایناچم، چه از نوع میانه، اما نفوذ و دخالت 

با جمهوری اسالمی، این است که جمهوری اسالمی یاک  علت دشمنی عمیق استکبار
 «.اثبات»با خود دارد، یک « نفی»

های سیاسی دنیا، نفای قدرت ۀپذیری، نفی تحقیر ملت به وسیلنفی استثمار، نفی سلطه
های مسل  دنیا در کشاور، نفای سکوالریسام وابستگی سیاسی، نفی نفوذ و دخالت قدرت

 .گریاخالقی؛ اباحی
های اسالمی، دفاع از مظلوماان جهاان، اثبات هویت ملی، هویت ایرانی، اثبات ارزش

 .ی دانشهاتالش برای دست پیدا کردن بر قله
گویند جمهوری اسالمی رفتار خود را عوض کند، یعنی از ایان نفای و از ایان اینکه می

با همین ایستادگی در این نفی و در آن اثبات، جمهوری اسالمی توانسته  اثبات دست بردارد.
مجهز به انواع امکانات مواجاه شاود و در مقابال او مقاومات کناد؛ هماان  ۀگسترد ۀبا جبه

 .هشت سال دفاع مقدس بود حالتی که در
را دارد؛ همچنانی که تا امروز « اقتدار ذاتی»و این « ییتوانا»نظام جمهوری اسالمی این 

همتشان ایان باود کاه جمهاوری  ۀها همسال توانسته ایستادگی کند. آن ]چند[در طول این 
هاای ز در بخاشرواسالمی را نابود کنند و از بین ببرند؛ اما نه فق  نابود نشد، بلکاه روزباه

 .تر شدمختلف قوی
بایستی حفظ شود. اینجور نیست که ما هر جور عمل کنیم باز هام هماین « اقتدار»این 

ظرفیت مقاومت باقی بماند؛ ناه، بایساتی نظاام جمهاوری اساالمی را باه معناای حقیقای 
 .ندهای خودش رسااش حفظ کرد، تا بتوان این ملت را به اوج ترقی و آرزوها و آرمانکلمه

آنچه مهم است این است که نظام جمهوری اسالمی یک ساخت حقوقی و رسامی دارد 
که آن قانون اساسی، مجلس شورای اسالمی، دولت اساالمی، انتخاباات اسات، کاه البتاه 

 .ها الزم و واجب است؛ اما کافی نیستحفظ این
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 همیشه در دِل ساخت حقوقی، یک ساخت حقیقی، یک هویت حقیقی و واقعی وجاود
دارد؛ او را باید حفظ کرد. این ساخت حقوقی در حکم جسم اسات؛آن هویات حقیقای در 

معنا و مضمون است. اگر آن معنا و مضمون تغییر پیدا کناد، ولاو ایان سااخت ، حکم روح
ای خواهد داشت، ناه دوامای خواهاد داشات؛ آن ظاهری و حقوقی هم باقی بماند، نه فایده

ای جمهوری اسالمی است: عدالت، کرامت انساان، هساخت درونی چیست؟ همان آرمان
ها، سعی برای ایجاد برادری و برابری، اخالق، ایستادگی در مقابل نفوذ دشامن حفظ ارزش

های اصلِی هویت واقعی جمهوری اسالمی از دسات بارود و ضاعیف شاود، اگر این بخش
 .کندساخت ظاهرِی جمهوری اسالمی خیلی کمکی نمی

شان جلاب ها توجهشود. خیلیتدریج و خیلی آرام حاصل میهی، بتغییر آن هویت واقع
شود. یک وقتی ممکن است همه متوجه شوند، که کار از کار گذشته باشد. چشم بینای نمی
بین و روشنفکر جامعه و چشم بینای دانشجویان باید ایان مسائولیت را همیشاه روشنۀ طبق

 .برای خودش قائل باشد
می است در ظاهر و باطن؛ ناه فقا  نظاام اساالمی در ظااهر. نظام اسالمی، نظام اسال

 .هاا را بایاد مراقبات کارد کاه پایش نیایادگیریها، در جهتها، در آرمانانحراف در هدف
های زیادی شده است برای اینکه جمهوری اسالمی را از روح و معنای خودش خارج تالش

کاردن مرزهاای اعتقاادی و فکاری و  شود با برجساتهکنند. برای برخورد با این انحراف، می
های هویت اساالمی بایساتی معلاوم باشاد: سیاسی، جلوی این انحراف را گرفت. شاخص

زیستی مسائوالن، شااخص کاار و تاالش مخلصاانه، طلبی، شاخص سادهشاخص عدالت
ورزی و وقفه، شاخص ایساتادگی قااطع در مقابال طماععلمی بی ییشاخص طلب و پویا

 .ایمثل همین حق هسته اخص دفاع از حقوق ملیبیگانگان، ش طۀسل
گری؛ این در مسائل اقتصادی ما اثر دارد، در مسائل روانی ما اثر دارد. اجتناب از اشرافی

 گری، یک ضد ارزش بود در انقالب. گری و گرایش به اشرافیاشرافی
جمهاوری  .هاسات؛ بایاد برجساته شاودارزش جهاد و شهادت یکی از شاخص ۀمسئل

 واقعی به مشارکت مردم. ۀاعتماد به مردم، عقید. شودمی به جهاد و شهادت شناخته میاسال
 .بنای جمهوری اسالمی بر اعتماد به مردم و اعتقاد به مشارکت مردم است
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اگار جمهاوری اساالمی دچاار  هاسات.شجاعت در برابر هیبت دشمن، جزو شااخص
، در کننددر خود احساس قدرت نمیو جسارت ندارند؛  ئتمدیران و مسئوالنی بشود که جر

 .، کار جمهوری اسالمی تمام خواهد بودکنندمردم خودشان احساس توانائی و قدرت نمی
هاای مسالمان عماق اساتراتژیک نظاام جمهاوری های مسلمان. ملاتنزدیکی با ملت

خواهناد ملات ایاران و نظاام گاه یک ملت به عمق استراتژیک اوست. نمیاند. تکیهاسالمی
شاود ای کاه از او در کشاورهای مختلاف میجمهوری اسالمی از این حمایت و طرفداری

ف خاودش بداناد. ایان جازو آن یبرخوردار باشد جمهوری اسالمی باید این را یکی از وظا
 .های اصلی استشاخص

یاا اگار بدبیناناه نگااه کنایم،  نظرهای یا کوتاهحاال شما نگاه کنید در این نوشتجات آدم
خائن، که از ارتباط جمهوری اسالمی باا ماردم لبناان، باا ماردم عاراق، باا ماردم مغرض و 

. ایان ضادیت باا کننداند و انتقاد میافغانستان، با مردم فلسطین، صریحا  و بارها انتقاد کرده
هاای اساسای جمهاوری اساالمی اسات. ناه، جمهاوری اساالمی مناافع یکی از شاخص

کناد؛ از ها دفااع میها مرتب  است، از آنداند؛ با آنهای مسلمان را منافع خودش میملت
 ها بایستی برجسته شود.هاست و اینها شاخصکند، اینمظلوم دفاع می

 . مراحل تشکیل نظام11-3

محی  اسالمی، محی  رحمت، اعتدال، حاکمیت معنوّیت و تقواست که خاوِد معنوّیات و 
هماه احساساات صاحیح بشاری، تقوا، یعنی آغاوش باازی بارای هماه عواطاف انساانی، 

خواهیم آن نظامی، آن تشکیالتی ما می. هاها و آرامش دلهمزیستی و آسایش معنوی انسان
 در آن محّقق کرد، به وجود آوریم.ها را و آن حکومتی را که بتوان این هدف

 . انقالب اسالمى11-3-1
نقالب اسالمی اسات. یند طوالنی و دشواری دارد و شروعش از اایک فر ]تشکیل نظام[ این

گوییم،یعنی دگرگونی بنیادی. البته این دگرگونی بنیادی در اغلاب ماوارد البته انقالب که می
پذیر نیست؛ اما معنایش این نیست که در های دشوار و بدون زورآزمایی، امکانبدون چالش

کاه  جاایی اساتانقاالب آن؛ هاا باشادانقالب حتما  بایستی اغتشاش و شورش و امثال این



 099ىا و مراح، تشکي، تمدن اسالمى   /   ىا، شاخصمؤلفه

شود. منظاور ماا از های درستی به جای آن گذاشته میشود و پایههای غلطی برچیده میپایه
کناد و انقالب اسالمی، یعنی همان حرکت انقالبی که نظام وابساته و فاساد را سارنگون می

 کند. این قدِم اّول است.زمینه را برای ایجاد نظام جدید آماده می

 . نظام اسالمى11-3-2
ه تحّقق پیدا کرد، بالفاصله بعد از آن، تحّقق نظام اسالمی است. نظاام اساالمی، انقالب ک

یعنی آن هویت کلای کاه . یعنی طرح مهندسی و شکل کّلی اسالمی را در جایی پیاده کردن
آن را انتخاب ا  که مردم هستندا  تعریف مشخصی دارد، که کشور، ملت و صاحبان انقالب

ما انتخاب کردند: جمهوری اسالمی. جمهوری اساالمی یعنای . در مورد ما، مردم کنندمی
هاای اساالمی هماراه ساالری از اسالم گرفته شده اسات و باا ارزشنظامی که در آن، مردم

 است. ما از این حلقه هم عبور کردیم.

 . دولت اسالمى11-3-3
ی که نظام اسالمی پیش آمد، نوبت باه تشاکیل دولات اساالمی باه معناای حقیقابعد از آن

تعیاین نظاام  ۀرسد؛ منظور از دولت اسالمی این است کاه بار اسااس آنچاه کاه در دورمی
کشاور و  ۀهاای اداراسالمی به وجود آمد، یک قانون اساسی درسات شاد؛ نهادهاا و بنیاان

نهادهای مدیریتی، دولت اسالمی است. یا به تعبیار  ۀمدیریت کشور معین شد. این مجموع
به گونه اسالمی. دولات باه معناای ا  یعنی ماهاا  دولتمردانتر، تشکیل منش و روش روشن

 الن کشور، رهبری و همه. ئوگانه، مسوزرا؛ یعنی قوای سه ئتعام، نه به معنای هی

 . جامعۀ اسالمى11-3-4
اسالمی است. بعد از آنکه دولت اساالمی تشاکیل شاد، مسائولیت و  چهارم کشورِ  ۀمرحل

اساالمی را تحقاق ببخشاد. یعنای  ۀ ]کشاور[جامعاتعهد این دولت اسالمی این است کاه 
عادل، برخوردار از عادالت،  ۀهای اسالمی تحقق پیدا کند. جامعای که در آن، آرمانجامعه
خود، در پیشرفت خود دارای  ۀکشور، در آیند ۀای که مردم در آن، در ادارآزاد، جامعه ۀجامع

جانبه و های همهای دارای پیشرفتجامعهای برخوردار از رفاه و مبرای از فقر، جامعه، نقشند
سار چنین ها بتوانند در سایهکه انسان ،ای بدون سکون و در حال پیشروی دائمباالخره جامعه
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شاود کشاور اجتماعی، چنین حکومتی، به کماال معناوی و کماال الهای برساند؛ ایان می
 .اسالمی

 . دنیاى اسالمى11-3-5
بور کنیم، بعد از آن، دنیاای اساالمی اسات. از کشاور که ع]جامعۀ اسالمی[ از این مرحله 

شود دنیای اسالمی درست کرد. الگو که درست شد، نظایرش در دنیا به وجاود اسالمی می
 .آیدمی

ایم. هایچ سومیم؛ ما هنوز به کشور اسالمی نرسیده ۀایم؟ ما در مرحلما در کدام مرحله
. ماا یاک نظاام اساالمی را طّراحای و تواند اّدعا کند که کشور ماا اساالمی اساتکس نمی

اماا  جاا معلاوم اساتلش هام مشاّخص و مبناای حکومات در آنریزی کردیم که اصاوپایه
 توانیم اّدعا کنیم که ما یک دولت اساالمی هساتیم؛ ماا کام داریام. هار کادام از شامانمی

ازید؛ ها خودتان را با الگوی اسالمی منطبق ساولیتئتالش کنید که برای این مس ]مسئولین[
کرد، یقینا  بیشتر است؛ این کار را می البته ثواب شما از آن کسی که در زمان امیرالمؤمنین

کرد و آن حضرت الگوی کامل بود؛ اما شما چنین کسای نگاه می چون او به امیرالمؤمنین
 .طور به او نگاه کنید و برایتان الگو باشدرا ندارید که آن
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 بینیجهان .1-1

 . هدفدار بودن و وحدت جهان1-1-1
امر حکیم هدفدار است، خداوند حکیم است،پس عاالم خلقات هادف دار اسات و از آن 

و هادف در عادم روی که این هدف در ذات پروردگار نیست و خارج از ذات ربوبی اسات 
پس این هدف باید در وجود خود این عالم باشد. به معناای هادف داری آفارینش و  نیست،

حساب شدگی و انضباط محاسبه شده جهان و وجود معنا و روح در فرد فارد اجازاء آن نیاز 
ای حکیم است. پس ناگزیر در اصل وجود آن نیز همان طور کاه هست،چون دارای آفریننده

اجزای آن محسوب و مشهود است حکمتی است و برای آن غایت و جهات و در بسیاری از 
تکامل پیش  سمت به عالم چیز در این پذیر نباشد؛ همهچیزی نیست که تکمیلهدفی. هیچ

شادند و تکامال پیادا تار مایروز باه روز کامال معصاومینۀ رود؛ حّتی ذوات مقدسمی
ه برای ما حّتی قابل تصور هم نیسات کاه با آن عظمتی ک کردند. وجود مقدس معصوممی

بینید از لحاظ عظمت، خورشیدی است که اصال  ابعادش را هم کنید میامروز شما نگاه می
توانیم بفهمیم؛ درست نگاه هم بکنیم، چشممان را خواهد زد فاردای او از اماروزش ما نمی

ۀ هماه چیاز و در همابینید که حّتی در آن مراحل، تکامل هسات. در تر است. پس میکامل
 ها تکامل هست.شیوه

 مند بودن عالمنظام .1-1-2
هر گونه توقف و تباهی و رکود و انحراف در هر یک از این اجزا،موجب کندی و ناهنجاری و 
انحراف جهت همه دستگاه است و بدین گونه پیوندی معنوی و عمیق، همه این ذرات را باه 

ها دوتا . نگاه اسالم، نگاه همکاری است. ایننیست ینا اسالم سازد.نگاهمی یکدیگر متصل
آید. برخالف نگاه چم و مارکسیستی که باهم ترکیب شدند، کار به وجود میعنصرند؛ وقتی

ه از صفحا  دانستکه همه چیز را بر اساس تضاد می تفکرات فلسفی دنیا محو ۀ که بحمد اللَّ
ی است. دو عنصر به جای اینکاه بااهم ضاد نظر اسالم، نظر التیام است؛ نظر همکارا  شد

کنند تا موجود سومی به وجود موجود سومی را بکنند، باهم التیام پیدا می کباشند تا تولید ی
ۀ بیاید. این، نگاه اسالم است؛ نگاه طبیعات، نگااه سانت الهای و قاوانین آفارینش. در هما
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سی، تا قضایای تااریخی، جور است؛ از قضایای طبیعی، تا قضایای سیاقضایای عالم همین
التیاام و ۀ تضااد مارکسیساتی، نظریاۀ اسالم در مقابل نظریۀ اقتصادی و غیر اقتصادی. نظری

 .ی استیائتالف و ازدواج و همراهی و همسو

 قاهريت مبتنى بر حق پروردگار در نظام عالم .1-1-3
مب»؟ حق آن چیزی است که بنای خلقات بار آن اسات. چیست حق ناه  قض ل  ِقَّمباَّخ  ح  َِّببالض  «اَِّإال 

حق، مبنای آفرینش الهی است؛ یعنی همان چیازی کاه بایاد باشاد و هماان  .(22دخان: )
های مجاهداِن عظیِم تاریخ و عالم، برای رسیدن به آن است. حق، مجاهدتۀ چیزی که هم

موضوع بسیار مهّمی است. همان چیزی که اگر شناخته و تبعّیت شاود و تحّقاق پیادا کناد، 
 ادرستی، نامطلوبی و ناسزاواری در عالم نخواهد بود.هیچ ن

 یعنای حقحق در بینش و جهان بینی اسالمی عبارت است از قرار حقیقی عالم هساتی.
چنان آفریاده اسات کاه بایاد باشاد. که خدا آن؟ یعنی آن قراِر حقیقِی عالِم وجود. همانچه

نان سیر کند که مطاابق واقاع و که محصوِل حکمِت الهی است و باید چنان باشد و چهمان
رو، حکایِت حق، مطابق با واقع و قرار الهِی صدق، و مخاالف باا حکمت الهی باشد. ازاین

انسان، هیچ گناهی باه عظمات آن ک واقع و قرار الهِی کذب است که در بین گناهاِن فردِی ی
درسِت انساانی  نیست. بدین معنی که اگر حکایت امِر واقع خالف شد و مثال  به ناحق، قوِل 
 کذب شد، در واقع یکی از بزرگترین ذمایم اخالقِی انسانی پدید آمده است.

که هست بگوییاد. یعنای خواهید نقل کنید، موّظفید آن را چنانپس، هرگاه مطلبی را می
شود و کذب، همان گنااه مطابق با همان قراِر حقیقِی هستی. اگر خالف آن گفتید، کذب می

کیاد  بزرگی است که در قرآن، طرد و لعنت و در روایات اسالمی، بر پرهیز از آن، این همه تأ
 شده است.

 ابتناء عالم بر حکمت و عدل .1-1-4
عاالم وجاود اسات و حرکات  و طبیعای اصالی دانیم که چون عادل و حاق، جریاانما می

های مولکولۀ های موجود زنده و حرکت همسّلولۀ اجزای عالم و رشد همۀ موجودات و هم
اشیا و اجسام در جهت حّق است؛ رشد غیار حاق، رشاد باطال و رشاد سارطانی اسات و 
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حاق باشاد و تاالش و مجاهادت ۀ محکوم به فناست. بنابراین هر حرکتی که بر اساس داعی
گاوییم ملات ایاران و کنیم و مایپشت سر آن باشد، آن پیروز خواهد شد. لذا ما که اّدعا می

خواهند کشاید، بار  که مستکبران را از تحت تفرعشان به خانظام جمهوری اسالمی، باالخر
 زنیم.این اساس یعنی قاعده و قانون عالم آفرینش حرف می

؛ روز عیدی گرفتن از خدای متعال است؛ روزی است که در قنوت امروز عید فطر است
یراتی ها دِل متذّکر و خاشع از خداوند متعال درخواست کردند همان خنماز عید فطر میلیون

ها هم بدهد و از شاروری کاه برتارین و بزرگتارین را که به برترین بندگانش داده است، به آن
ۀ ها را هم دور بدارد. آن خیارات، در درجاهای تاریخ را از آن دور نگه داشته است، آنانسان

م اّول، عروج به مقام توّجه به خدا، عبودّیت خدا، آشنا بودن و مارتب  باودن باا خادا و الهاا
گفتارها و کردارها و آناات زنادگی اسات، و بادترین شارور، ۀ گرفتن از حضرت حق در هم

دیگران باودن ۀ های غیر الهی و ضّد الهی و بنده و بردبه خدا، خضوع در مقابل قدرت کشر
هاا مسالمان را کاه از دل بار است. امیدواریم خداوند به فضل و رحمِت خود دعای میلیون

صاالح و ۀ جاب کند و مسلمانان را به وادی امن عبودّیت و مقام بنادزبان جاری کردند، مست
 خود وارد کند.ۀ شایست

 سنت تخلیص .1-1-5
 ککنند، خودشان را پاگوید: آبی که خالیق از آن استفاده میدارد. او می خوبی تمثیل مولوی

آب هم باه پااکیزه  دهد؛ اما خود اینکنند و کال  به وجود پاکیزگی میو باطراوت و پاکیزه می
در خلقت الهای ۀ فرونهادۀ کند، همان قّو شدن احتیاج دارد. آن کسی که آن آب را پاکیزه می

کناد و و طااهر تبادیلش مای ککشد و به ابر و باران و آب خالص و پااست که او را باال می
و علاّو و شده. به برکت عروج  کگرداند. همان آب قبلی است؛ منتها پادوباره به پایین برمی

گوید: هر اهل ای در آن هست. مولوی میتصفیه و تزکیهۀ گردون کتبدیل شدن و استحاله، ی
ۀ معرفتی هم اگر این استحاله و عروِج گاهگاهی را نداشته باشاد، هرچناد کاه خاود، وسایل

هاا را خاودش شود؛ اما این سرمایهپاکی و طهارت و نزاهت و زیبایی و آراستگی دیگران می
 دهد.ج از دست میتدریهب
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شاهر امتحاان الهای اسات. باال باه معناای  کی مردم و برای ملت کی ها برایالبته این
ملت ایران ۀ بعد بر همۀ امتحان و برای ابتالء است. این امتحاِن سخت بر مردم بم و در درج

نچاه خادای وارد شد. باید از این ابتالء و امتحان الهی همه سربلند بیرون بیایناد و بدانناد آ
کند، این است که ما در کار و رفتاار و عملکارِد خاود باازنگری کنایم و متعال را خشنود می

هاا درس بگیارد و ملت اگر از تجربه کها و خطاها را از خودمان بزداییم. یها، ضعفنقص
ِضَّ» راه خود را با صراط مستقیم الهی تطبیق کند، مصداِق  َّر  ََّّی  واَّع  ض  َّر  َّو  مض ه  نض َّع  ه  به َّالل  خواهاد « نض

 شد.

 و قدر الهى قضاسنت  .1-1-6
اینکه اصل علیت عمومی نظام اسباب و مسببات بر جهان و جمیع وقاایع و حاوادث جهاان 
حکمفرماست و هر حادثی ضرورت و قطعیت وجود خود را و همچنین شکل و خصوصیت 

گذشاته و  و دوام خود را از علل متقدمه خود کسب کرده است و یک پیوند ناگسستنی میاان
ایان نظر،سرنوشات هار  بار حال و استقبال بین هار وجاودی و علال متقدماه او هسات.بنا

موجودی به دست موجود دیگر است که علت اوست و آن علت است که وجود این موجاود 
را ایجااب کارده اسات و باه او ضارورت و حتمیاات داده اسات و هام آن علات اسات کااه 

و آن علت نیز به نوبه خود معلول علت دیگری خصوصیات وجودی او را ایجاب کرده است 
 است و همین طور.

داریم به نام تقدیر، چیزی داریم به ناام قضاا، کاه  چیزی دینی ما در اسالم و در تعبیرات
شود قضا و قدر. ما به قضا و قدر اعتقاد داریم؛ هم قدر حق است، هم قضا روی هم گفته می

تواند اراده و قدرت اگر معتقد به قضا و قدر شد، نمیکنند آدم ها خیال میحق است. بعضی
انتخاب انسان را مؤثر بداند؛ این همان بد فهمیدِن معنای قضا و قدر است. نخیر، ما کاامال  

ها مکمل یکدیگرند. مان در چناد جملاه، به قضا و قدر و حق انتخاب انسان معتقدیم؛ این
 کنم.این را برای شما تبیین می

گیری و تعیین اندازه است؛ یعنای قاوانین عاالم را مشاخص به معنای اندازهقدر یا تقدیر 
نوشاد، تقادیر او ها را فهمیدن. کسی که زهری را میآنۀ ها و رابطها و معلولکردن، و علت
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مردن است. تأثیر زهر روی جهاز هاضمه و گردش خون و عوامل حیاتی انسان این است که 
انادازد، تقادیر او لاه مای ی که از باالی بلندی خودش را زمیناو را از بین ببرد و بُکشد. کس

الوند ۀ گیرد به سمت قلشود و تصمیم میشدن و ُخرد شدن است. کسی که از اینجا بلند می
الوند است. علل و عوامل را خدای متعال به ۀ برود، وقتی حرکت کرد، تقدیر او رسیدن به قل

 ، معلوالت و مسّبباتی را مترتب کرده است. وجود آورده است و بر این علل و عوامل
کنیاد؟ اگار انتخااب کنید یاا نمایرسد، انتخاب میی میاشما آیا عاملی را که به نتیجه

شود قضا. قضا یعنی حکم؛ یعنی حاتم. در این انتخاب است، میۀ کردید، تقدیری که دنبال
کنیاد؛ فارض نمایوقت هست شما انتخااب کمعنای قضا حتمیت و قطعیت وجود دارد. ی

رسید. اطراف همین میدانی که اشاره کردم، چناد خیاباان وجاود بفرمایید سر چند راهی می
دارد. تقدیر کسی که از خیاباِن اول حرکت کند، این است که باه فاالن نقطاه برساد. تقادیر 
کسی که از خیابان دوم حرکت کند، این است که به فالن نقطاه برساد. تقادیر کسای کاه از 

ها به سوم و چهارم و پنجم و ششم حرکت کند، رسیدن به نقاطی است که این خیابان خیابان
هاا کادام از ایان خیاباانشود. اگر شما تصمیم گرفتید از این میدان باه هایچها منتهی میآن

شما تحقق پیدا خواهد کرد؟ نه، شما نرسیدن به این اهاداف را ۀ بارنروید، آیا این تقدیرها در
رسید. اگر خیاباِن اول را انتخااب کردیاد و تصامیم گرفتیاد و اید؛ بنابراین نمیانتخاب کرده

یعنی حکام حتمای ا  رسید. قضای شمانیرویتان را به کار انداختید و رفتید، به آن نتیجه می
تواند هر تقدیری را به قضا تبدیل کناد، این است که به آن هدف برسید. چیزی که میا  شما
شما حتمیت ندارد؛ این شاما ۀ بارر، ترسیم شده است؛ اما این تقدیر درشماست. تقدیۀ اراد

 دهید.هستید که با اراده و همت و اقداِم خود به آن تقدیر حتمیت می
راه ما  کنتایج و تبعات این اقدام را هم باید قبول و تحمل کنید. اگر سر دوراهی برسیم، ی

رساند؛ می کخطرناۀ نقط کا به باتالق یا به یراه هم ما ر کرساند؛ یرا به منزلگه مقصود می
این دو تقدیر در مقابل شماست. شما باید از بین این دو تقدیر، یکی را انتخاب کنید. اگر راه 

تاان متزلازل و نیاروی بادنتان اول را انتخاب کردید و بین راه خسته و منصرف نشدید و اراده
. اگر بعکس، راه دوم را انتخاب کردید، در تمام نشد، قضای شما این است که به آنجا برسید

بین راه به خود نیامدید، متنبه نشدید، توبه نکردید، از این راه برنگشتید و آن را اداماه دادیاد، 
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برسید. این شمایید که انتخاب  کخطرناۀ البته تقدیر شما این است که به همان باتالق و نقط
کیاد عامل معنوی هم در اینجا  یککنید. البته می وجود دارد که بعد به آن اشاره و روی آن تأ

 خواهم کرد.

 نابودى جريان باطل .1-1-7
آلود خود، به دست خویش، که ستمگران در اواخر دوران ننگ شده جاری بر این الهی سنت

سرنوشت محتوم فنا و زوال خود را نزدیکتر کنند. حمله به لبنان و ساپس حملاه باه غازه در 
نشاین هاای اریکاهوار باود کاه تروریساتهاای دیواناههمین اقدامۀ از جملهای پیش، سال

المللای در ی نزدیکتر کرد. حملاه باه کااروان امادادی باینیسقوط نهاۀ صهیونیست را به در
ۀ هاا وسایلآن بارای دیگاری از هماان قبیال اسات. جناگۀ های مدیترانه نیز اقدام ابلهانآب

ها صرف خرید ها نابود بشوند، این همه اموال ملتانهاست. این همه انسهای آنغارتگری
قیمت بشود، برای چه؟ بارای اینکاه صااحبان تسلیحات بشود، صرف تولید تسلیحات گران

های بزرگ پول بیشتری به دست بیاورند، لذت بیشتری از زندگیشان ببرند. این همان کمپانی
ۀ های دور از جادبر زندگی انسانبشریت است که متأسفانه  کخطرناۀ نظام طاغوتِی جاهالن

ماند؛ چون خاالف حاق اسات، چاون باطال توحید حاکم است. قطعا  این روش باقی نمی
وقباًَّ»است، از بین رفتنی است؛  ه  َّز  َّكبان  بل  ِِ با

َّالض َِّإن  بل  ِِ با
َّالض بق  ه  َّز  َّو  قُّ ح  َّالض (. 41)اساراء:  «جاء 

رفتنی است، ایان این از بینباطل یعنی آن چیزی که برخالف سنت الهی در آفرینش است؛ 
های ایان زوال را هام اماروز انساان مشااهده زائل شدنی است، این ماندنی نیست. و نشانه

 .بیندهای این زوال را میکند، نشانهالمللی که نگاه میکند. انسان به وضع بینمی
اسات. اگار  حفظ حوادث با ادبیاات و هنار، زیناب کباری به نظر من بنیانگذار بنای

حضرت ا  اهل بیتۀ بود و بعد از آن بزرگوار هم بقینمی حرکت و اقدام حضرت زینب
ماند. بله، سنت الهی این است عاشورا در تاریخ نمیۀ بودند، حادثنمیا  و دیگران سّجاد
های الهای عملکاردش از طریاق سنتۀ گونه حوادث در تاریخ ماندگار شود؛ اما همکه این

 .سازوکارهای معینی است
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 سنت نصرت الهى .1-1-8
دانست کسای تکوینِی او اعتماد داشت و میۀ اراد تشریعی پروردگار اعتقاد و بهۀ امام به اراد

کار اوست. ک های آفرینش کمکند، قوانین و سنتکه در راه تحقق شریعت الهی حرکت می
َّ»او معتقد بود که:  ََِّّهَّل َّلََِّّو  َّن َّج  ََّّد َّو  َّم َّالس  ََّّاِ َّاو  َّاألض ََّّو  ََِّّضَّرض َّك ََّّو  بَّان  ََّّه َّالل  َِّزَّع  . اماام (3 )فاتح: «یمباًَِّکَّیبزًاَّح 

شامار دانسات و عالئام راهنماای حرکات خاود باهقوانین شریعت را بستر حرکت خود می
آورد. حرکت امام برای سعادت کشور و ملت، بر مبنای هدایت شریعت اسالمی بود؛ لذا می

های بزرِگ آرماانی به هدف آمد و او رابرای امام کلید سعادت به حساب می« تکلیف الهی»
ماا بارای »دانیم کاه گفتاه بودناد رساند. اینکه از قول امام معروف است و همه میخود می

رغبتی ایشان به پیاروزی نباود. بادون ، به معنای بی«کنیم، نه برای پیروزیتکلیف عمل می
خداست و های های بزرگ، آرزوی امام بود. پیروزی جزو نعمتهدفۀ تردید پیروزی در هم
اما آنچه او را به سوی ا  رغبت بودمند نبود یا بینه اینکه عالقها  مند بودامام به پیروزی عالقه

الهی بود؛ برای خادا حرکات کاردن باود. ۀ برد، تکلیف و عمل به وظیفها پیش میآن هدف
 شاد؛شاد؛ مغارور نمایکرد؛ مأیوس نمینمی کترسید؛ شاو این بود، لذا نمیۀ چون انگیز

ها خاصیت عمل به تکلیف و عمل برای خداست. کسی که شد. اینمتزلزل و خسته هم نمی
شاود؛ از راه شود؛ ترسیده و خسته نمایکند، دچار تردید و تزلزل نمیبرای تکلیف عمل می

شاود. گیاری او نمایراه و جهاتۀ کننادهای شخصی، تعییناندیشیگردد و مصلحتبرنمی
کند و معنویت را با حرکت سیاسی، یکجاا در برناماه ن جمع میکسی که سیاست را با عرفا

دهد، برای او ترس از مرگ معنا ندارد؛ ترس از شکست هم معنا نادارد. زندگی خود قرار می
دروغ آن را سیاسِت غربی است که بهۀ مقابل سیاسِت کهنه شده و ازمدافتادۀ این درست نقط

دولت از معنویت. تمدن غربی بر  ک، و تفکیدین از سیاست کگویند؛ یعنی تفکیمدرن می
ستیز با معنویت و طرد معنویت بنا شد؛ این خطای بزرگ کسانی بود که تمدن و حرکت ۀ پای

اماا باا ا  ایان خاوب باودا  علمی و صنعتی را در اروپا شروع کردند. به علم اهمیت دادند
ماادی و دور از معنویات معنویت به جنگ برخاستند؛ این بد و انحراف بود. لذا این تمادن 

های بشریت را با میوهۀ ها و هم همشود؛ هم خود آنهرچه پیشرفت کند، انحرافش بیشتر می
گین خود تلخ  .کند؛ همچنان که تا امروز کرده استکام میزهرآ



 100مبانى نظرى انديشۀ سياسى   /   

 شناسیدین. 1-2

گاهی است، فق  خداوند متعال عالم علی االطاالق  تعیین این قواعد و سنن محتاج علم و آ
صالحیت هرگونه طراحی و کارگردانی مستقل  فرینش است. این حق منحصر در خداست،آ

کناد. باه حکام آنکاه مای و خودسرانه در امور جهان و انسان را از هرکسی جز خادا سالب
آفریننده انسان و آفریننده گیتی و طراح نظام پیوسته آن است، به امکانات و نیازها نیاز هام او 

هاا های نهفته در جسم و جان آدمی را و نیز گنجینهعدادها و انرژیواقف است، ذخایر و است
شمار پهنه گیتی را و میزان کاربرد و مورد مصرف و جگونگی القاء این همه های بیو قابلیت

تواناد شایوه زنادگی و برناماه مای شناسد. پس فقا  اوسات کاهمی داند و به نیکیمی را او
حرکت وی در چارخ و بار ایان نظاام تکاوین اسات  ارتباطات انسان را که همان خ  مشی

 ریزی کند و سیستم قانونی زندگی و قواره و نظام اجتماعی او را ترسیم نماید.طرح
 از موارد به کار گرفتن ماده عبادت در قرآن برمی آید، عبادت به معنای تسلیم و اطاعات

 ساپاریم ومای ا به کسایوقتی خود ر .قید و شرط در برابر انسان یا هر موجود دیگر استبی
 کنیم و تسالیم اومی نهیم و به میل و فرمان او حرکتمی هیچ قید و شرطی سر در کمن اوبی
هر عامل و نیرویی چه از درون وجود و  ایم و متقابال  او را عبودیت و اطاعت کرده .شویممی

و مطیع سااخته و  شخصیت خود ما و چه عوامل گوناگون بیرون از ما که ما را به گونه ای رام
تن و جان ما را در قبضه قدرت خود گرفته و انرژی ما را در جهتی که خواسته به کار افکناده 

 ما را عبد خود ساخته است.

 ايمان سکوى پرش انسان .1-2-1
نقطاه آغااز و ساکوی پارش دارد و آن ایماان  تالش و حرکت آدمی که فلسفه بودن اوسات،

 پایبندی به آنچه برای آن و در راه آن به تالش و جد و جهد پذیرش و ایمان یعنی باور، است.
 و نیز به خاود ایان تاالش و حرکات، رساند.می ]نیاز[ است و به راهی که وی را به سرمنزل
نشااط و ای دلمرده و بیفرجام است و هر پویندهبدون ایمان و حرکت و پویشی ناپایدار و بی

من و معرفی ایان خصالت باه ؤقرآن بر ایمان و محرکت: تکیه سرانجام خموش و راکد و بی
 گیرد.می های انسان از این واقعیت سرچشمهها و سرآمدترین خصلتعنوان برترین ارزش
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تاوش و تاوان  کناد،مای دین ضمن آنکه هدف و جهت و راه و وسیله را مشخص و تبیین
ه راهیاان ایان راه در ای کاتارین توشاهبخشد و مهاممی الزم برای پیمودن راه را نیز به انسان

هاای که باال «اطمینا»و  «امید»و  «طلب» روحیه ست.«خدا یاد»بار خود دارند همانا کوله
یاد خدا از طرفی هدف را کاه هماناا  باشند:می نیرومند این پروازند فرآورده و زاییده یاد خدا

دهد و مانع از می است همواره مدنظر قرارا  نهایت خوبی و کمالبی یعنی بها  پیوستن به او
دارد و از مای راه و وسیله، حساس و هوشایارۀ شود و رهرو را دربارمی گیریگم شدن جهت

هاای بخشد و او را از سرخوردگی و فریفته پدیدهمی طرفی بدو قوت قلب و نشاط و اطمینان
کناد. راه مای هاا محافظاتها و ناهمواریمشغول کننده شدن یا بیمناک شدن از ناهنجاری

ای که بر اساس برآوردی صحیح از نیازها و کمبودها برنامه راست همان برنامه فطری است،
و امکانات و مقدورات طبیعی انسان برای او در نظار گرفتاه شاده اسات، راهای اسات کاه 
پیامبران خدا به روی مردم گشودند و خود او اولین پویندگان و پیشاهنگان آنند، راهی اسات 

رار گیرد، همچون آبی که در بستری هموار و مستقیم جاری باشد خاود که چون بشر در آن ق
دخالت هیچ قدرت نمایی و زور به سوی سارمنزل خاویش کاه هماان دریاای بی به خود و

ای است که اگر در قالب یک نظام اجتمااعی رود. برنامهمی بیکران تعالی انسانی است پیش
آنان رفااه و امان و آزادی و تعااون و تکامال و  در زندگی انسان پیاده شود و عینیت یابد برای

 دهد.می های دیرین بشریت پایانمحبت و برادری به ارمغان آورد و به همه شوربختی

 دين حداکثرى در پرتو توحید .1-2-2
ای است که اصلی دین و سنگ زاویه ۀبا چنین برداشتی است که معتقدیم توحید، ریشه و مای

ماوراءالطبیعاه و  ۀای که فق  قضااوتی درباارنظریه رار گرفته است.های دین برآن قهمه پایه
تواناد از جسم لطیفی نخواهد بود که نمیبیش  ید.حداکثر، تزی اخالقی و عرفانی به شمار آ

دوش گیارد،  هساز اسالم را به عنوان یک مسالک اجتمااعی باپیکره عظیم ایدئولوژی زندگی
های عینی و عملی ود اعتقاد به خدا و به توحید، از بدنهاند کسانی که با وجالبته همیشه بوده

این خاوش  اند.اجتماعی این عقیده غفلت ورزیده یا به عمد، آن را ندیده گرفته و مخصوصا  
اند که یک معتقد به توحید. بدین معنی کاه باوران در هر زمانی و با هر شرایطی چنان زیسته
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گاری با وضع و جو غیر توحیادی را برنینگیختاه و این اعتقاد هیچگاه در آنان احساس ناساز
 یر نساخته است.ذناپهوای عفن و سنگینی و گرفته شرک را بر آنان تحمل

در اندیشه الهی اسالم دین خدا قالب و شکل زندگی بشر است و نه تنها گوهری بر تارک 
و عاادات. کند و نه فقا  یاک سلساله عباادات می هئآن. دین یک نظام اجتماعی به بشر ارا

هرچند که عبادات و عادات نیز انباشته از روح زندگی و در جهت همان نظام است، و در این 
بینی و ساخته باه شاکل آن اسات. اساتنباط فقهای، بار نظام اجتماعی مبتنی بر همان جهان

ک اساس فقه اداره نظام باشد نه فقه اداره فرد. فقه ما از طهارات تا دیات باید ناظر باه اداره یا
 کشور، اداره یک اجتماع و اداره یک نظام باشد.

 



 

 
 
 
 
 

 :گفتار دوم

 سياسى ۀانديش هایساحت
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 شناسیساحت انسان .2-1

 چیستى هويت انسانى .2-1-1
اشبهدَّاّنَّ»در معیارهای الهی و اسالمی عبودیت خداست.  انسان کی برای تعریف بزرگترین

کند. قید و بندهایی که به بشر بسته ذکر می« عبد»د از را بع« رسول»، «محّمدًاَّعبدهَّوَّرسبوله
هاای اجتمااعِی آورد. عبودّیِت نظاامبه وجود می انسان برای نوعی عبودّیت کشود، هریمی

هاای غل ، عبودّیِت آداب و عاداِت غل ، عبودّیِت خرافاات، عبودّیاِت اشاخاص و قادرت
و عبودّیاِت پاول، زر و ا  تر اساتهمه رایج که این ازا  استبدادی، عبودّیِت هواهای نفسانی

، یعنای «الَّإلهَّإاّلَّالّلبه َّوحبدهَّالَّشب یكَّلبه»گوییم ها انواع عبودّیت است. وقتی میزور. این
ها به کنار رود کاه اگار چناین شاود، این عبودیتۀ توحید خالص. معنایش این است که هم

نفسانّیات و خودبینی و  د از زندانبای فالح و رستگاری، حقیقتا  حاصل خواهد شد. هر فردی
 .ما به این تحّول احتیاج داریمۀ غرور، خود را خارج کند و از بیرون به خود بنگرد. هم

 کوجاود یا ۀاسات کاه هما و واضحی و روشن وجود بدیهی کوجود خدای متعال، ی
هاا وسوساهدهد؛ یعنی اگر انسان دچار وسوسه نشود و خودش را در انسان، به او گواهی می

دهاد. واقعاا  وجاود خادا غرق نکند، ذهن انسان، دل و جان انسان به وجود خدا گواهی می
حّتی به برهان و استدالل، احتیاج ندارد؛ اگرچه برهان و استدالل زیادی هم در مورد وجاود 

 پروردگار هست.

 کمال انسانى. 2-1-2
و مساتحّبات و احکاام  و نوافال از گناهاان فرائض، احکام، تکالیف، واجبات، اجتنابۀ هم

زناده شادن انساان باا روح ۀ حیات طّیبه است؛ مقدمۀ اجتماعی و فردی، همه و همه مقّدم
عروج انسان از عالم بهیمّیت و حیوانّیات و تاوّحش اسات. اگار بشار ۀ انسانی است؛ مقدم

ه در نفس او خود او قابل تحّقق است قرار گیرد، این حیات طّیبۀ تحِت تربیت الهی که با اراد
به وجود خواهد آمد و محی  را هم طّیب و طاهر خواهد کرد و اگر این تربیت الهی نباشد و 

ای را که انسان برای پیمودن راه خدا با آن، احتیاج دارد از دست بدهد و خود را در عزم و اراده
نی های بشری رها کناد، در حاّد حیوانّیات بااقی خواهاد ماناد و حیاوادست هواها و هوس
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طور که در طول تاریخ انساانّیت مالحظاه های دیگر خواهد شد. همانتر از حیوانکخطرنا
در  کهایی با سیرت حیوانات پیدا شدند که افراد بشری را از سلواید، چه انسان صورتکرده

های مجّسم هم استعداد تکامال و ها، نمرودها و شیطانها، قارونراه خدا بازداشتند. فرعون
کردند و باه یااد جاوهر انساانی خاود آمدند، فکر میها هم اگر به خود میاشتند. آنترّقی د

 باد را در دنیاا تحمال وضاعیت آن کسانی هم کاه ایان توانستند پیش بروند.افتادند، میمی
مانناد و سرد میتفاوت و خونهمه جنایت در دنیا بیهمه فاجعه و اینکنند، نسبت به اینمی

هاا هام تربیات دیگار اشاکال دارناد؛ آنۀ ناحیا کها هم از یکنند، آنیاحساس تکلیف نم
ها هم عشق به زندگی و ترس از مرگ، گریبانشان را گرفته است؛ صاورت نفسانی ندارند؛ آن

ها هم، اگر گرگ نیست، موش است؛ اگر درنده نیست، حیوان قابل دریده شادن و معنوی آن
دهد آمیزترش این است. روح انسانی، نه اجازه میخورده شدن است؛ بره است؛ تعبیر احترام

همه ظلم و ستم را تحمل دهد انسانی اینطور جنایت و ستمگری بکند، نه اجازه میکسی آن
 نماید.

 سعادت انسانى .2-1-3
، به سمت وجود مقّدس باری تعاالی عاّز شاأنه اسات. در بیانش اساالمی، آفرینش حرکت

وجودات آفرینش، به سمت پروردگار است. یعنی با وجود مۀ حرکت و صیرورت انسان و بقی
ها، به ظاهر مختلف است؛ جاهای جغرافیایی، اینکه اجناس و انواع، مختلف است؛ انگیزه

موجاودات، باا یکادیگر تفااوت دارد؛ اماا ۀ دهندگوناگون و مختلف است و عناصر تشکیل
مقصد حرکات  ککه به طرف یآفرینش، مثل کاروانی است ۀ رغم این تنّوع ظاهری، همعلی
 کند و آن مقصد، خداست.می

سعادت هر انسانی، این است که این مقصد را بشناسد و رفتاار اختیااری خاود را باا آن 
تطبیق کند. بدبختی و روسیاهی هر انسان، در این است که ایان مقصاد را نشناساد و رفتاار 

شمول قارار کسان و جهانفردی و احساسات و عملکرد او، در جهت این حرکت عمومی و ی
اش را هم خواهد خورد. اساس جهان بینی و تفّکر و تصّور اسالمی از عالم نگیرد، که ضربه

 وجود، چنین وحدتی است.
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خواهاد کناد و مای. اصال  بشر که در دنیا کار و جهاد و تالش مایهستیم همین ما برای
ها نورانیت رای این است که انسانحاکمیت خدا را در زمین به وجود بیاورد، برای چیست؟ ب

ها متخلاق باه اخاالق الّلاه اساسی و هدف اصلی این است که انسانۀ پیدا کنند. اصال  فاید
کار دیگر نیست؛ کارهای دیگر، مقدماه بارای  کبشوند. تخلق به اخالق الّله، مقدمه برای ی

هاسات. نی شدن انساانتخلق به اخالق الّله و نوراۀ تخلق به اخالق الّله است. عدل، مقدم
اّنمبباَّبعثببتَّالتّمببمَّمکببارمَّ»حکوماات اسااالمی و حاکمیاات پیااامبران، باارای همااین اساات؛ 

 گذارد.پس، در برخورد و عمل شخصی، این تأثیر می 1«.االخالق

 او ۀساختمان وجودى انسان و اراد .2-1-4
ساان الزم اسات. پایان انسان در دارا بودن تمام چیزهایی که برای تعالی کامال اناستعداد بی

موجاودات ۀ تعالی حیاِت ممکنات باال برود؛ اماا بقیاۀ استعداد دارد که تا آخرین نقط انسان
َّفَِّ»ۀ شریفۀ این امکان را ندارند. در آی سان  نض ِ

اَّاْلض ن  قض ل  َّخ  دض ق  ََّّیل  بِویم 
قض ِنَّت  س  حض

 
َأْحَساِن »، (3 )تاین: «أ

یٍم  ایم که مثال  سرش با دستش با ی آفریدهمعنایش این نیست که ما جسم انسان را طور« َتْقِو
طاور چشمش با تنش تناسب دارد؛ اینکه مخصوص انسان نیست؛ هار حیاوانی نیاز هماین

ایاام؛ یعناای آن گیااری انسااان را آفریاادهاساات. در بهتاارین تقااویم، یعناای در بهتاارین اناادازه
رود که در عاالم یای ندارد؛ تا آنجایی مای است که رشد او دیگر نهایت و اندازهگیریاندازه

ۀ تواند از فرشتگان و از موجودات عاالی و از هماوجود، سقفی باالتر از آن نیست؛ یعنی می
شاوند،  کنترل غرائز درست اگر این غرائز انسانی است کهۀ نفس، مجموع .ها باالتر بروداین

خواهند رساند. در راه صحیح به کار گرفته شوند، درست اعمال شوند، انسان را به اوج کمال 
ای وجود داشته باشد. اگر ظلام کنندهکنترل ککنند. بایستی یاشکال این است که مستی می

مجموعه است؛ اگر  کیا چند نفر یا ی کدر دنیا هست، ناشی از بدمستی غرائز و نفسانیات ی
 جور؛ اگر اهانت به انسان و پامال کردن کرامت انساان در دنیاافحشاء در دنیا هست، همین

بشاری دچاار ۀ جور؛ اگر فقار در دنیاا هسات، بخاش عظیمای از جامعاوجود دارد، همین
 .محرومیت از نعم الهی بر روی زمینند، به خاطر همین است
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وجود ماا، بزرگتارین دشامن ماا کماین گرفتاه و آن، نفاس اّمااره و شاهوات و  در درون
مار گزنده و ایان دشامن ی که بتوانیم، این اهای ماست. هر لحظهخودخواهی و خودپرستی

طور موقت در آن لحظه، ما موفق و سعادتمند و قاادر کشنده را سر جای خود بنشانیم و لو به
کاه ایان دشامن، سار بر عمل و مقاومت و ایستادگی و جهاد فی سبیل الله هستیم. هر وقتی

ثیر بلند کند و عقل و نیروی معنوی و نفس رحمانی در وجود ما را سرکوب کناد و تحات تاأ
گاردیم. ساکون، یعنای خود قرار بدهد، در آن لحظه، ما در حال سکون و رکاود و یاا عقاب

 گرد. این دو، یکی است.عقب

 شناسیساحت جامعه .2-2

 چیستى جامعه .2-2-1
ۀ زند، مصرا  اصرار دارد که فرهنگ خاودش را بار همافکر می از آزادی دم که در حالی غرب
. خیلی چیزها جزو فرهنگ غرب و جزو فرهنگ اروپاسات؛ اماا ها در دنیا تحمیل کندملت

هاای مسالمان تحمیال کنناد. های عالم از جمله ملتملتۀ ها را بر هماصرار دارند که این
هاا در مقابال قبول ایانۀ ها، اندازها و دولتمالکشان در پذیرش و عدم پذیرش افراد و گروه

هاست، امروز بلندگوها هم در دست آنهای فرهنگ غربی است! فرهنگ غرب و آن شاخص
و طبیعی است آن کسانی که حاضر نباشند هضم آن فرهنگ بشوند، مورد تهاجم شدید قارار 

 گیرند.می
؛ یعنی حقیقتاا  مسالمین نیست تعارف کی گوییم باهم برادر هستیم، در اسالماینکه می

کارند؛ همچنان کاه بارادران نسبت به یکدیگر، دارای حق برادری هستند و نسبت به هم طلب
 نسبت به هم، مدیون یکدیگر هستند و باید نسبت به هم، حقوق متقابلی را عمل کنند.

 نسبت دولت و جامعه .2-2-2
وجود ندارد؛ همه سربازان انقالب هستند و باید هم باشند. همه  و ملتی در کشور ما، دولت

ن خصوص، فرقی هم بین آحااد ماردم و باید روح سربازی برای انقالب را حفظ کنند. در ای
 واحدی دارند.ۀ مسئوالن و مقامات نیست. در قبال اسالم و نظام اسالمی، همه وظیف
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تعبیار غربای  ککه خیلی هم تعریف روشنی نشده و البتاه یا است تعبیری مدنیۀ جامع
اّللفظی عبارت فرنگی آن اسات و تحتۀ مدنی، درست عبارت اخری و ترجمۀ است. جامع

ها مراد دیگری دارند که ما آن را اصال  قبول نداریم. زیادی در فرهنگ ما ندارد. البته آنۀ سابق
گویند، با معیارهای ما مطلقا  سازگار نیست و باا فرهناگ ماا ها میمدنی که غربیۀ آن جامع

ای است کاه در ساالر، جامعهمردمۀ مدنی به معنای جامعۀ هم سازگاری ندارد؛ لیکن جامع
نیسات؟ ایان  جادا از ملات دولات کاین کشور، کشوِر ی. مقّررات و قانون حاکم است آن

مدیرّیت کارآمدی را برای خود و از میان خود برگزیده ۀ کشور، کشور ملتی است که مجموع
 .اندها یکپارچهاست. این

 فرد و جامعه ثیر متقابلأت .2-2-3
ترین کارهاست، اما گونی، یکی از معجزهکه تشکیل حکومت اسالم بکنم عرض را من این

هاا ساروکار هایی را که ما با آنفرد فرِد انسانا  این مسئله نباید تشکیل هویت انسانی افراد را
هاا را اول سااخت؛ انساان از یاد ما ببرد. این، خیلی مهم است. نبی مکّرم اسالما  داریم

ها قرار دهد. در تمام مدت آن ا بر روی دوش آنها را تراشید، تا توانست این بنا راول این پایه
در همه جاا؛  پیغمبرا  که بیش از صد سال کار در این ده سال متراکم شده استا  ده سال

جنگ، در هنگام ساختن، در هنگام عبادت کاردن، در هنگاام گفتگاو کاردن باا ۀ در بحبوح
در غوغاای  مبارهاای مخاطاِب خاودش را فراماوش نکارد؛ پیغمردم، بنای هویت انسان

کرد. آیات قرآن را مالحظاه سازی میمثل احزاب، بدر و احد هم انسان کهای خطرناجنگ
 هدِف این تبلیغ است و این، یکی از بزرگترین کارهاست.« سازیانسان»کنید! 

 کمِن یاۀ چه کسی؟ ارادۀ ؟ ارادچیست انسان بعضی ممکن است بگویند منظور از عزم
دار اسات، هاای دامناهچه کسانی مؤثر است؟ این البته جزو بحاثۀ رادنفر، ا کنفر، توی ی

هاا در حاد خاودش تاأثیر انساان کالجمله عرض بکنم که عزم یکایخواهم فیلکن من می
بلکاه در مساائل اجتمااعی. ماا اگار ا  که تأثیر تاام داردا  دارد؛ نه فق  در مسائل شخصی

هاماان حااکم شاوند و در مان در فعالیاتهامان، هواهای نفساانیچنانچه آرزوهامان، هوس
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سلساله  کدرست کنار زده شود، ایان کاار در ایجااد یاۀ رفتار ما، عقل کنار بیاید و محاسب
 گذارد.تحوالت منفی در جامعه تأثیر می

 فرهنگ و جامعه .2-2-4
 گیفرهن تهاجم که بحثها تبادل دارند. وقتیایم که فرهنگالبته این را هم بارها عرض کرده

فرهنگ نباید چیزی را از خاارِج  ککنیم، به آن معنا نیست که یرا مطرح و بر آن پافشاری می
خود، به خود بیفزاید. متأّسفانه در ایراِن اواخر قاجار که به فرهنگ غرب توّجه شد و به ویاژه 

و در دوران منحوس پهلوی که این توّجه شّدت گرفت، آنچه که واقعا  تبادل، تلّقای، تعااطی 
 تکامل فرهنگی بود، در ارتباط با غرب انجام نگرفت؛ بلکه نوعی تحمیل فرهنگی رخ داد.

 ساختار جامعه .2-2-5
 آیاات حکمروایایۀ حکومت الهی و تسّل  الهی است؛ الزماۀ والیت در بین مؤمنین، الزم

ود، دیگار ها جدا بود، اگر دشمنی بود، اگر بغضاء بنورانی قرآن است. اگر دل و احکام قرآن
جاان گرگاان و ساگان از هام »این حکومت الهی نیست؛ ایان حکومات طااغوت اسات. 

این حکومت، غیر الهی و غیر انسانی و نظام، نظام غیر والیتای اسات! آن وقات « جداست.
ها باهم است، مردم در شود اّدعای نظام الهی کرد؛ لیکن حقیقت قضیه این است که دلنمی

 کسیاسی، یاۀ پدید ککه ی پیوند والیت خدا و راه خدا هستند. خّ  اسالمند، مردم در خّ  
کننده برای زندگی است، با تالش، با حرکت، با هجرت، تعیینۀ حادث کاجتماعی و یۀ پدید

 .شودبا در کنار هم بودن و باهم کار کردن حاصل می
اه، مردم به دیدگ ککنید، در هر جامعه و شهر و کشوری، از ی نگاه که بشری جماعت به

قسْم کسانی هستند که بر مبنای فکر خود، از روی فهمیدگی و  کشوند: یدو قسم تقسیم می
گاهی و تصمیم که به خوب و بدش کار ا  شناسند و در آن راهکنند. راهی را میگیری کار میآ

گاذاریم. قسام مای« خاواص»هایند کاه اسمشاان را ِقسم این کدارند. یگام برمیا  نداریم
خواهند بدانند چه راهی درست و چه حرکتی صحیح است. در گر، کسانی هستند که نمیدی

کنند. به تعبیاری دیگار، تاابع  کخواهند بفهمند، بسنجند، به تحلیل بپردازند و درواقع نمی
آیند. اسام ایان قسام از کنند و دنبال آن جّو به حرکت در میَجّوند. به چگونگی جّو نگاه می



 110ى   /   ىاى انديشۀ سياسساحت

 تقسایم کارد.« عاوام»و « خاواص»شود باه گذاریم. پس، جامعه را میمی «عوام»مردم را 
باشاد. که هم آسان و هم مشکل )ساهل و ممتناع( مای است کاری، آنمصلحت تشخیص

دهد. اگر شما باه جمعیات مردم آن را تشخیص میۀ عام کهای پاآسان است؛ چون فطرت
ل از اول انقالب تاا اماروز، تقریباا  ئمسا ۀعظیم مردم ایران نگاه کنید، خواهید دید که در هم

اناد و اصاوال  اند و راه را خوب شناختهاند، درست تشخیص دادهمردم درست فکر کردهۀ عام
ها به وجود نیامده و یا زودگذر بوده است. لاذا ی در راه مستقیم آناشبهه و وسوسه و خدشه

هاا هاا و خاانوادهمختلاف و زن مثال  در جنگ، عموم مردم از شهرها و روستاها و قشارهای
هرچه در وسع و توانشان باود، ا  مخصوصا  قشرهای مستضعف و محروما  عشایر و کارگران

ماردم و ماتن جامعاه، مصالحت ۀ برای جنگ انجام دادند. پس، این بدان معناست که عاما
رساد تشاخیص کنند. اما از طارف دیگار، باه نظار مایمی کانقالب را تشخیص داده و در

حت انقالب و دفاع از آن مشکل است؛ چون بعضی از خواص و بعضی از کسانی کاه مصل
کنناد و غلا  شناسند، گااهی اشاتباه مایل سیاسی را میئل کشور یا مسائکنند مساادعا می

 کنند.دهند و بد عمل میفهمند و کج تشخیص میمی
 



 

 
 
 
 
 

 :گفتار سوم
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 سیاست .3-1

 سیاست مفهوم .3-1-1
کنناد و می گیری جامعه و کسانی که این جهت گیری را تصریحسیاست جامعه یعنی جهت

گیرند و ناوع مقابلاه باا می کنند و کسانی یا چیزهایی که جلویش رامی هایی که تصریحچیز
 ها، این معنای سیاست جامعه است.آن

مجمل سیاست ما بر  به طور ، ... سیاست اسالمی بر مبنای فلسفه اسالمی استوار است
در نگااه  اسات. ... گری بیجاا ومبنای ایجاد رواب  منطقی و معقول و دور از هر گونه ستیزه

ای اسات کاه در محی  محدود، بلکه جهان گسترده کبه عنوان ی روستا نه کجوان، یۀ طلب
دل و باطل وجود دارند و طلبه در ۀ ها و صفوف به هم فشردآن، سیاست، استکبار، ابرقدرت

گیتای، ۀ رغام میال دشامنان، در عرصارود تا علیبا عزم راسخ خود، به پیشواز این دنیا می
رود، به چشم بخشی از آن دنیای سخن حق را زنده کند و به کرسی بنشاند. اگر به روستا می

های کند. در آن دنیا، روستا، شهر، شهر بزرگ، کارخانه، دانشگاه، محی بزرْگ به آن نگاه می
 می و غیر اسالمی و بلکه ضّد اسالمی هم وجود دارد.اسال

یعنی ا  و در تحلیل تاریخِی حوادث صدر اسالم، موضوع غدیر اسالم به تاریخی در نگاه
تدبیر رحمانی و الهی، ا  چنان که تدبیر شده بودضرورتی بود که اگر آن کیا  نصب جانشین

شاد و اماروز ماا در اریخ بشار عاوض مایشد، بدون تردید مسیر تاعمل میا  و تدبیر نبوی
مکتب و نظام فراگیِر  کجایگاه بسیار جلوتری از تاریخ طوالنی بشریت قرار داشتیم. اینکه ی

خاتم در جامعه فرصت پیاده شدن پیدا کند، که ایان  پیامبرۀ نیازهای زندگی بشر، به وسیل
عملی را واقعیت ببخشد توانست این نظام فکری و  بزرگ بود، که پیغمبرۀ معجزک خود ی

و بر روی زمین واقعیت، آن را بنا کند؛ آن هم در دشوارترین جاها. خوِد اینکه در دشوارترین 
نقاط زندگی بشر ۀ این بود که در همۀ دهندجاها توانسته این بنا پیاده شود و قرار بگیرد، نشان

ق است. این شکل علمای را در و جغرافیای انسانِی آن روز دنیا و بعد از آن، این بنا قابل تحق
 توانست تحقق ببخشد. مقام عمل، در دشوارترین صورت، پیغمبر
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 قواعد روشى علم سیاست .3-1-2
باشاد و مبااهی باه می آن که با دشمنان اسالم دوست پيمانان سياسى:شناخت هم الف(

باه  این دوستی است،او در خ  کفر است. دوستی او باه معناای هام پیماانی و وابساتگی و
رعایت کند،است وقتی که در کشاور و شاهر او  «اشد رعایه»معنای اینکه منافع او را در حد

 او بدش بیاید.«مریکاامرگ بر »بگویند
بینید یقاه جمهاوری می اینکه العمل دشمن:شناخت از توانايى خود با توجه به عکس ب(

ای کاه اسات کاه ضاربه ]ایان[ نشاانه کنناد،گیرند و رها نمیمی اسالمی و نظام اسالمی را
 جمهوری اسالمی بر پیکر استکبار وارد کرده است،خیلی عمیق بوده.

کند توی میادانی کاه او درسات می دشمن طراحی منفعل نبودن در رقابت سياساى: پ(
 کرده بازی نکنید،چون چه ببرید چه ببازید به نفع اوست.

 سیاست به مثابه واقعیت .3-1-3
امانت نبوی و گسترش کّمی و کیفِی متناسب و درسات، انجاام  شدن دست به دست اگر آن

گرفت، امروز بشر این نیازها را گذرانده بود )نیازهای فراوان دیگری ممکن بود برای بشار می
شناسیم( آن نیازها ممکن بود باشاد؛ اماا دیگار پیش بیاید که امروز ما آن نیازها را حتی نمی

بشری، همچنان در دوران نیازهای ابتدایی بشری قرار ۀ جامع قدر ابتدایی نبود. امروز ما واین
 .داریم
های مسالمان های مسلمان و دولتی که صرفه و صالحشان در این است که ملتیهاآن

با یکدیگر بجنگند، از یکدیگر متنفر باشند، از یکدیگر بترسند، یکدیگر را تهدید به حساب 
شاان باه ایان وام قادرت اساتکباری و اساتعماریها همان کسانی هستند کاه دبیاورند، این

هاسات. ایان هاای آنغارتگریۀ ها وسیلوابسته است که در دنیا جنگ باشد؛ جنگ برای آن
بشود، صرف تولید  خرید تسلیحات ها صرفها نابود بشوند، این همه اموال ملتهمه انسان

های بزرگ پول بیشتری به یقیمت بشود، برای چه؟ برای اینکه صاحبان کمپانتسلیحات گران
ک خطرنااۀ دست بیاورند، لذت بیشتری از زندگیشان ببرند. این همان نظام طاغوتِی جاهالن

 توحید حاکم است.ۀ های دور از جادبشریت است که متأسفانه بر زندگی انسان
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 قدرت .3-2

 قدرت سیاسى .3-2-1
گرفته است. یعنی هرآنچاه کاه از جامعه، محور قرار  عمومی احکام اینجا قرآن برای اجرای

. قاوانین از قارآن اّتخااذ جامعه است، رسما  از قرآن گرفته می کیۀ شئوِن ادار شود، نه اساما 
شاود. حکومات و قادرت سیاسای برطباق شود. هرآنچه مخالف با قرآن باشد، طرد میمی

. شاما ستهای قرآنی اهای حاکم بر جامعه، ارزششود. ارزشمعیارهای قرآنی تشکیل می
بر تقوا مترّتب شده است؛ هم خیرات اخروی  خیراتۀ بینید که هماگر به قرآن نگاه کنید، می

ب ی»و معنوی و روحی، هم خیرات ماّدی و اجتماعی:  ق  َّالض بل  هض
 
َّأ ن 

 
َّأ بوض َّل  نباََّّو  حض ت  ف  اَّل  بوض ق  َّات  بواَّو  ن  آم 

ِضَّ َّاألض رض ماِءَّو  َّالس  َِّمن  كا   َّب    ِهمض یض ل  شود که زندگی هم شایرین . تقوا موجب می(23 )اعراف: «ع 
 گویند، این است.دست بیاید، دشمن هم مأیوس گردد. این مراقبتی که میشود، عّزت هم به

 مناسبات مبتنى بر واليت قدرت، ۀشبک .3-2-2
هاا و خاوبیۀ بود؟ هدف این بود که این کشور با این نظام بتواند از هما چه ملت این هدف

های مؤمن وعده داده است، برخوردار و خیرات و برکاتی که خدای متعال به ملتها پیشرفت
بخاش، کشوِر اسالمی بشود. کشور اسالمی یعنی کشوری که اسالِم حیات کشود؛ یعنی ی

اندیشای و تحجار و انحاراف، اساالِم آفرین، اسالِم بدون کاجکاسالِم نشاطآور، اسالِم تحر
ها به سوی علم انسانۀ کنندها، و اسالِم هدایتبه انسان بخشبدون التقاط، اسالِم شجاعت

و دانش بر آن حاکم است؛ اسالمی که با همان شکلی که در قرن اوِل اساالمی باه آن عمال 
پراکنده را به اوج تمدن تاریخی و جهانی برساند و تمدن و دانش ۀ مجموع کشد، توانست ی

آورد؛ رفاه ی به دنبال خود عزت سیاسی هم میاو بر دنیا سیطره پیدا کند. سیطره و تسل  علم
آورد؛ اگر کشور به معنای واقعی کلمه اسالمی آورد؛ فضایل اخالقی هم میاقتصادی هم می

 ، غیار قابالشود. آن دستگاهی که حکومتش به شکل والیت است، ارتباط بین ولّی و ماردم
شادن دو تصال، باه هام پیچیادهباشد. والیت، یعنی سرپرستی، پیوند، ارتباط، امی کانفکا

پیوستگی کسانی که با یکدیگر والیت دارناد. معناا و شاکل و همجوشیدگی و بههمچیز، به
ۀ اسالمی، کلماۀ مفهوم والیت در جامعه و نظام اسالمی، این است. از این جهت، در جامع
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ت و ارتباط والیتی اسۀ رابط کبین ولّی و مردم، یۀ شود و رابطوالیت به حکومت اطالق می
باشد و تمام اجزای این جامعه، با یکدیگر متصالند و از می کها، غیر قابل انفکاو اتصال آن

هاایی کاه های قدرت و کودتاچیهای سلطنت، دستگاههم جدا نیستند. قضیه، مثل دستگاه
 شوند، نیست.جامعه مسل  می کبر ی

و همه، متکای باه ماردم، اسالمی، دستگاه مدیریت و حاکمیت جامعه، همه ۀ در جامع
 جزو مردم، همراه با مردم، متصل به مردم به تمام معنای اتصال هستند و جدا نیستند.

 قدرتمند نبودن غیر خدا .3-2-3
ام که استکبار، بیش از اینکه نان قدرت و توانایی خاودش را را عرض کرده نکته بارها این من

ک صاال  اساتکبار، باا تشار و ابهات و شاکلخورد. ابخورد، نان هیبت و تشر خودش را می
 درآوردن و ترساندن این و آن، زنده است.

لی هساتیم کاه اگار ی. من و شما وسااست الهی قدرت ای نیستیم؛ دستمن و شما کاره
عقل به خرج بدهیم، اختیار خودمان را باه کاار بینادازیم، وارد میادان بشاویم، از ماا بارای 

ماناد. اماا اگار ماا هام د شد و افتخار و شرفش برای ما میحصول این هدف استفاده خواه
تَِّ»نباشیم: 

ض
أ َّی  ف  وض س  َّف  ه ََّّی  ون  ِحبُّ َّی  َّو  مض ه  ِحبُّ َّی  م  وض

َِّبق  ه  جور نیست که، بار خدا بار . این(43مائده: ) «الل 
حرکت طبیعی، ناموس طبیعت است، ناموس تاریخ ک ماند، پیش خواهد رفت؛ یزمین نمی

َّال»است.  ة  ن  ِتَّس  ِهَّال  ََّّیل  ل  بض َّق  َِّمنض تض ل  َّخ  دض (. با تعبیرات مختلف در جاهای مختلاف 32فتح: ) «ق 
ِدیاًلَّ»قرآن آمده:  بض ِهَّت  ِةَّالل  ن  َِّلس  ِجد  َّت  نض َّل  َّ». این سنت الهی اسات. (33)احزاب:  «و  م  ک  ل  َّقبات  بوض َّل  و 

ِلی َّ َّو  ون  ِجد  َّالَّی  م  َّث  بار  اَّاألض دض و  ل  و  واَّل  ف    َّك  ین  ُِ
ِتَّال  ِهَّال  َّالل  ة  ن  ِصی ًاَّس  َّالَّن  ََّّیاَّو  ل  بض َّق  َِّمنض تض ل  َّخ  دض -33فاتح: ) «ق 

هَّتبدیال»جایش است.  ک(. این، ی32 د توی میادان، یی؛ یعنی اگر شما بیا«وَّلنَّتجدَّلسّنةَّالل 
بر دشمنتان پیروز خواهید شد؛ یعنی این سنت الهی است؛ حاال این پیروزی ممکان اسات 

نباشد، اما در نهایت پیروزی است. این پیروزی قطعاا  حاصال خواهاد  سالهکروزه و ی کی
که اهل حق توی میدان نیایند؛ حق معنی ندارد؛ مگر آن وقتیۀ شد. شکست و انهزام در جبه

َّ»کار الزم را نکنند؛ این است دیگر. بناابراین، کاار، کاار خداسات:  بَّو  َّم  بم َّاَّر  َّیض ََّّذضَّاََِّّت  بم َّر  َّیض « ت 
 (.13)انفال: 
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 بع قدرتمنا .3-2-4
کار ، شادابی ناشی از ایمان، حرکت برخاسته از معرفت، به روشن معرفت بصيرت: (الف

هاای پدیادهۀ بینی روشن و شاّفاف نسابت باه هماانداختن روح خردمندی و آن وقت جهان
شاناخت اسات؛ شاناخت  کمعرفت و یاک اّول، یۀ دین است. دین در درجۀ عالم؛ این پای

به انسان، نسبت باه مسائولیت، نسابت باه مسایر و راه و هادف؛ نسبت به این عالم، نسبت 
 دین است.ۀ ها پایاین معرفتۀ مجموع

دهد که بتواناد از می بصیرت در یک کلمه قدرت تحلیل است. بصیرت به انسان قدرتی
 بندی ذهنی برای انسان ایجاد شود تا بتواند چیزی را بشناسد.های جامعه یک جمعواقعیت
هوشامندی، بیناایی، قادرت فهام و تحلیال، و بعاد صابر و مقاومات و ، ، بصیرتاول

 آید، انسان زود دلش آب نشود. راه حق، راه دشواری است.ایستادگی. از آنچه که پیش می
خداوند حکیم عزیز را حمد و سپاس که بر بنادگان منات نهااد ...  مناسک مذهبى: (ب

ند میان آنان قرار داد و باطل الساحر مسلمین و هماهنگی و پیو و عظمت را رمز وحدت حج
خود باه آن ۀ بسیاری از ابتالئاتی که افراد و جوامع مسلمین بر اثر جداماندگی از اصل و ریش

گرایی و خودفراموشی و ترفندپذیری و غفلت از خدا و اساارت شوند؛ مانند: بیگانهدچار می
آنان و عدم حساسیت به ۀ بارردر دست اهل دنیا و بدبینی به برادران و شنودن سخن دشمن د

خباری از حاوادث سرنوشت امت اسالمی، بلکه نشناختن کلیتی به نام امت اسالمی، و بای
اسالم و مسلمین، و بسای ۀ های دشمنان دوباردیگر بالد اسالمی و ناهشیاری در برابر نقشه

خبران بر ا بیدیگر که در طول تاریخ اسالم بر اثر تسل  نااهالن و از خد کهای مهلیبیمار
های اخیر، باا سیاسی و سرنوشت مسلمین، همواره مسلمانان را تهدید کرده و در قرن زندگی

نشااندگان فاساد و دنیاپرستشاان، های استعماری بیگانه در منطقاه یاا دساتحضور قدرت
شکلی بحرانی و ویرانگر به خود گرفته است. حادثه عاشورا که در باب جهااد و مباارزه فای 

 المعارف است و پایه اصلی انقالب ماست.الله است، امسبیل 
، با محبت و عشق عمیاق و رناگ و باوی پیوناد عااطفی هماراه ایمان که اساسا  مادامی

به ا  آن هم در حد باالا  کنباشد، کارایی الزم را ندارد. محبت است که در مقام عمل و تحر
را به پایش بباریم. بااالترین عناوان  شد ما نهضتبخشد. بدون محبت نمیایمان کارایی می
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در تفکر اسالمی، در اختیار ماست. اوج این محبت، ا  یعنی محبت به اهل بیتا  محبت
کربال و عاشورا و حفظ یادگارهای گرانبهای فداکاری مردان خدا در آن روز اسات  سئلۀدر م

 که برای تاریخ و فرهنگ تشیع، به یادگار گذاشته شده است.
بساایار مهاام و اساساای و  ئلۀانتخابااات، مسااساائلۀ م و فعالياات سياسااى: انتخابااات پ(

ها این است که گوناگونی است. یکی از آن از جهات انتخابات ای است. اهمیتکنندهتعیین
ناپاذیری ها و عواطف و عالیق مردم. اساسا  سّر شکستنظام ما نظامی است مّتکی به ایمان

کی است. این چیز مهّمی است. اّتکای به مردم هم آسان به این نظام این است که به مردم متّ 
سّر الهی در میان نباشد، توّجاه نفاوس و  کشود. اگر یآید و همه جا حاصل نمیدست نمی

مردم هم ممکن نیست. شما مالحظه بفرمایید، خدای متعال به پیغمبِر با آن عظمت  هایدل
َّه َّ»فرماید: می َّی َّأیََُِّّال ََّّو  َّد  َّن َّبََِّّك  ََّّهَِِّ َّصض َّم َّالضَّبََِّّو  َّنَِّمَِّؤض ؛ یعنی مؤمنین را در کنار نصرت (33 )انفال: «ین 

َّم َّالضَِّبب»آورد. هیچ ُبعدی هم ندارد که آدم بگوید کاه ایان الهی می َّنَِّمَِّؤض ، تفسایر جزئای از «ین 
پاذیرد. البتاه در مؤمنین تحّقاق مایۀ هم هست که اصال  نصر الهی به وسیل« بنصره»مفهوم 

ۀ مثل مالئکا  ز مقوالت عادی در زمان آن بزرگوار بوده استهای خارج امواردی هم نصرت
َّل َّ»فرماید: اند. بعد هم میاش مؤمنینلیکن عمدها ک مسّومین و غیر ذل ََّّوض

 
َّقضَّف َّنضَّأ َّیَّاأل َّاَّفَِّم ََّّت  َِّضَّرض

َّ َّاَّیعًاَّم َِّمَّج 
 
َّفضَّل َّأ َّیضَّب ََّّت  ََّّمضَِّهَّوبَِّل َّق ََّّن  َِّکََّـل ََّّو  ََّّه َّالل ََّّن 

 
َّل َّأ نبی گرامای ماا! ایان . یعنی ای (32 )انفال: «مضَّه َّن َّیضَّب ََّّف 

ایان ا  ها را جذب کنی؛ نهگوییم، خیال نکن که خودت توانستی آنبالمؤمنینی هم که ما می
 این سّر الهی و سّر معنوی است.ا  کار من و ما و کار عوامل مادی و بشری نیست

مشکالت این کشور را  نخواهد توانست قدرتی های انقالبی فراموش شد، هیچاگر ارزش
ۀ کننادها و شعارهای انقالبی، ابزارهای حرکات و تضامینکند و آن را بسازد. ارزش برطرف

هاا باه ایان توانند کشور را نجات دهند. این کشور، ماّدتها میحضور آحاد این ملتند. این
ناپذیر و ساخته شود و هایش محکم شود؛ تا آسیبشعارهای انقالبی احتیاج دارد تا استخوان

اش خواهند رفات طمع کند. مردم به کسی رأی خواهند داد و دنبال معرفیدشمن از او قطِع 
است.  کها مالهای انقالب است. اینکه اطمینان پیدا کنند، متدّین، پایبند و وفادار به آرمان

اگر کسی چنین افرادی را معرفی کند، از او خواهند پذیرفت. بناابراین، اّوال  انتخاباات مهاّم 
اشکالی انجام  کتواند بدون اندآن شرکت کنند. ثانیا  کاری است که میاست و همه باید در 
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خاوب ا  طور باوده اساتهای قبل نیز همیندر دورها  گیرد، کمااینکه بحمد الّله تا به حال
 انجام گرفته است.

 هاى عینى قدرتشبکه .3-2-5
ک هر و کشاوری، از یاکنید، در هر جامعه و ش نگاه که بشری جماعت ببینید عزیزان من! به

قسْم کسانی هستند که بر مبنای فکر خاود، از  کشوند: یدیدگاه، مردم به دو قسم تقسیم می
گاهی و تصمیم که باه ا  شناسند و در آن راهکنند. راهی را میگیری کار میروی فهمیدگی و آ

« واصخا»هایناد کاه اسمشاان را ِقسم ایان کدارند. یگام برمیا  خوب و بدش کار نداریم
خواهند بدانند چه راهی درست و چه حرکتای گذاریم. قسم دیگر، کسانی هستند که نمیمی

کنناد. باه ک خواهند بفهمند، بسنجند، به تحلیال بپردازناد و درصحیح است. در واقع نمی
آیند. کنند و دنبال آن جّو به حرکت در میتعبیری دیگر، تابع َجّوند. به چگونگی جّو نگاه می

« عاوام»و « خاواص»شود به گذاریم. پس، جامعه را میمی« عوام»قسم از مردم را  اسم این
بگویم تاا ایان دو بااهم « عوام»و « خواص»ای در باب تقسیم کرد. اکنون دّقت کنید تا نکته

چه کسانی هستند؟ آیا قشر خاّصی هستند؟ جواب، منفای اسات. « خواص»اشتباه نشوند: 
ساواد سواد هم هستند. گاهی کسی بایهای بیراد باسواد، آدم، کنار اف«خواص»زیرا در بین 

گیاری و کناد. از روی تصامیمفهماد چاه کاار مایاست؛ اما جزو خواص است. یعنی مای
نادارد و لبااس روحاانی  ککند؛ و لو درس نخوانده، مدرسه نرفتاه، مادرتشخیص عمل می

 .هرحال، نسبت به قضایا از فهم برخوردار استنپوشیده است. به
در دوران پیش از پیروزی انقالب، بنده در ایرانشاهر تبعیاد باودم. در یکای از شاهرهای 

ها راننده بود، یکی شغل آزاد داشت و بااالخره، جوار، چند نفر آشنا داشتیم که یکی از آنهم
« عاامی»هاا اهل فرهنگ و معرفت، به معنای خاص کلمه نبودند. به حساب ظااهر، باه آن

ها مرّتاب بارای دیادن ماا باه ایرانشاهر بودند. آن« خواص»ین حال جزو شد. با ااطالق می
گفتند. روحانی شهرشاان هام آمدند و از قضایای مذاکرات خود با روحانی شهرشان میمی

، «خاواص»کمپرسی جازو ۀ کنید! رانندبود. مالحظه می« عوام»آدم خوبی بود؛ منتها جزو 
چارا وقتای اسام »گفات: مثال  آن روحانی می «!عوام»نماز محترم جزو ولی روحانی و پیش



 5/   مصباح    111

آیاد، ساه صالوات کاه مای« آقاا»فرساتید، ولای اسام صالوات مای کآید یامی پیغمبر
ای نداشاته روزی کاه دیگار مباارزه»داد: فهمید. راننده به او جاواب ماینمی« فرستید؟!می

 کوات، کاه یاباشیم؛ اسالم بر همه جا فائق شود؛ انقالب پیروز شود؛ ما ناه تنهاا ساه صال
فهمیاد، روحاانی راننده مای« فرستیم! امروز این سه صلوات، مبارزه است!صلوات هم نمی

 فهمید!نمی

 حکومت و مردم .3-3

 ساخت مردمى حکومت .3-3-1
دموکراسی را قبول نداریم. با قبول داریم، اما لیبرال را هم ساالری را قبول داریم، آزادیما مردم

ۀ سااالری اسات، اماا واژ، همین آزادی و همین ماردم«دموکراسییبرالل»اینکه معنای لغوی 
مفااهیمی  کدموکراسی در اصطالح مردم عالم، در معرفت و شناخت مردم عالم، با یلیبرال

خواهیم آن اسم را بر روی مفهوم پاکیزه و ساالم یهمراه است که ما از آن مفاهیم بیزاریم؛ نم
لاذا ماا بارای نظاام مطلاوب خودماان، اسام جدیاد  و صالح و خالِص خودمان بگاذاریم؛

ساالری اسالمی، یا جمهوری اسالمی؛ یعنی نام جدید انتخااب یم مردمیگویگذاریم؛ میم
 کنیم.یم

کنند ما کاه عناوان ساالری؛ اسالمی، یعنی دینی. بعضی خیال میجمهوری، یعنی مردم
یدان آوردیم؛ نه. جمهاوری اساالمی را به م ایساالری دینی را مطرح کردیم، حرف تازهمردم

 بایاد باا هادایت نظام کساالری دینی این است که یساالری دینی. حقیقت مردمیعنی مردم
های دنیا این است که یا هادایت مردمی اداره شود و پیش برود. اشکال کار نظامۀ الهی و اراد
الّظااهر مردمای علایۀ دهای غربای کاه ارامثل به اصطالح دمکراسیا  ها نیستالهی در آن

کنناد کاه دارناد، یا اگر هدایت الهی را دارند یا اّدعا مایا  هست، اما هدایت الهی را ندارند
اند؛ یعنای ناه کدام نیست، که بسیاری از کشورها این گونهمردمی در آن نیست؛ یا هیچۀ اراد

د دارد. جمهاوری ای دارند، نه هدایت الهی وجاومردم در شئون کشور دخالت و رأی و اراده
مردمی توأم با یکدیگر در ساخِت نظاام تاأثیر ۀ اسالمی، یعنی آنجایی که هدایت الهی و اراد

 گذارند.می
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 . ساخت مردمى قدرت3-3-2
عالوه بر  در اسالم سیاسی مشروعیت. نظامۀ پایۀ رکن مشروعیتند، نه هم کدر اسالم مردم ی

شاود، اساتوار هم که تقوا و عدالت نامیاده مایاساسِی دیگری ۀ رأی و خواست مردم، بر پای
ۀ شود، از تقوا و عدالت برخاوردار نباود، همااست. اگر کسی که برای حکومت انتخاب می

مردم هم که بر او اّتفاق کنند، از نظر اساالم ایان حکومات، حکومات نامشاروعی اسات؛ 
 .اکثریت که هیچ

سیاسای ۀ بودن رأی ماردم در شایوو معیار  حکمّیت ساالری؛ یعنیدمکراسی یعنی مردم
کشور. این کاری است که انقالب به صورت معجازه در ایاران انجاام داد؛ ۀ حکومت و ادار

ها سال بعد از مشروطه تاا انقاالب اساالمی کاری که اصال  تصّورش در تمام طول دوران ده
 .وجود نداشت

گاری، ی، خوی اشارافبه مردم باشندک مردمی است، یعنی مسئوالن نظام از مردم و نزدی
هاا نباشاد. ... دوران جمهاوری ی و تحقیر مردم در آنیاعتنای از مردم، خوی بییخوی جدا

اسالمی یعنی دوران حاکمیت آن کسانی که از مردمند، با مردمند، منتخب مردمند، در کناار 
باید این، معنای مردمی است. مردمی است، یعنی  مردمند، رفتارشان شبیه رفتار مردم است.

به عقاید مردم، به حیثیت مردم، به هویت مردم، به شخصیت مردم، به کرامت مردم اهمیات 
دست مردم  در نظام اسالمی حکومت عامل مردم است، ها مردمی است.گذاشته بشود. این

 اند.صاحب حق مردم نماینده و خادم و کارگزار مردم است، است،

 ساخت درونى نظام .3-3-3
تجاوز امریکا، مستحکم کردن ساخت داخلی نظام است. نظامی که  مقابلدر  صحیح عالج

کنند، در درون خاودش مساتحکم اسات. حقیقتا  مّتکی به مردم است و مردم از آن دفاع می
تواناد زند، بسته شده است و هیچ قدرتی نماینظام صدمه می کهای گوناگونی که به یرخنه

طاور کاه اماروز یم ساخت داخلی را مستحکم کنیم؛ همانتواناین نظام را از بین ببرد. ما می
 .هم بحمد الّله مستحکم است
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از طریاق مجلاس ا  غیار مساتقیم صاورت باه بر اینکاه مردم، عالوهۀ پس، آحاد و عام
کنند، مستقیما  هم نسبت به شخص رهبر نظر و تصامیم دارناد و رهبر را معین میا  خبرگان

کناد و باه او رهبر را رهبار مای کهاست که در حقیقت یآنۀ نظر و تصمیم و خواست و اراد
 دهد.امکان تصرف و قدرت امر و نهی و قبض و بس  می

 ساخت مردمى بدون واسطه .3-3-4
جاور نیسات. اینجاا مردمناد کاه دارناد تصامیم در انتخاباِت نظام جمهوری اساالمی ایان

ن تشاخیص یکجاا درسات دهند. ممکن اسات ایاگیرند، مردمند که دارند تشخیص میمی
گیر، خود مردم هستند. پشت سار اما تصمیما  بحث در این نیستا  باشد، یکجا غل  باشد

ها قرار ندارد. در این انتخابات، واقعا  احترام باه آراء مردم، آراء باندهای قدرت و ثروت و این
شد. این  رأی مردم است؛ احترام به تشخیص مردم است. باید در مقابل این تشخیص تسلیم

 مسئله است. کی
ساخت استبدادی و دیکتاتوری به شکل بسیار مادرن و پیشارفته، اماروز در بسایاری از 

ها در امریکا مساتقر و حااکم اسات. آنجاا ماردم باه معناای کشورهای غربی و در رأس آن
هاا ندارناد؛ های صاحب اختیار و صاحب اراده، نقشی در بر سر کارآوردن حکوماتانسان

کند و همه چیز و زوِر صاحبان سرمایه و زرساالران است که همه چیز را تعیین می است پول
 اندازد.را در مجرای دلخواه خود به حرکت می

 ساالرىبنیادهاى نظرى مردم .3-3-5
ۀ مجموعا کای کاه در یا، توّجه به کرامت انسان اسات. جامعاهاسالمی دیگر انقالب رکن

کند که آزاد و مستقل باشد و استعداد کند، کرامتش اقتضا میجغرافیایی و سیاسی زندگی می
او شکوفا شود؛ بر سرنوشت خود مسّل  باشد؛ مورد تحقیر و اهانت قرار نگیرد و شخصیت 

 ذاتی او بروز کند.
و آن، خواسات و  هسات هم های کلی و امور عمومی جامعه، معیار دیگریدر سیاست
. یعنی هر کار و حرکتی که در جهات مصالحت و گیری مصلحت مردم استمنافع و جهت

گاه بود، حق است. در سیاست  معیار است. کهای جهانی، این یخواست مردم مسلمان و آ
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تری شامل دنبال کارهایی باش که از افراط و تفری  دور باشد و عدالت را در سطح وسیع
تر باشاد و رضاایت و ها هرچه وسیعحال مردم کند؛ یعنی سطح تماسش با مردم و منافع آن

هاای های مردم را بیشتر جلب کند. دنبال این نباش که رضاایت گاروهخشنودی عاّمه و توده
 .خاص یعنی صاحبان ثروت و قدرت را به دست آوری. من و شما مخاطب این خطابیم

به این صورت چیزی  ما در اسالم ضرورت است؛ اگرچه کاقلیت و اکثریت هم یۀ مسئل
چیز البّد  کنجایی که آراء مختلف شد، اکثریت را بر اقلیت ترجیح دهیم، لکن ینداریم که آ

چیازی  کیاۀ آید. وقتای پانج نفار درباارای است که در مسائل گوناگون بشری پیش میِمنه
کنند، اگر سه نفر بر این امری که به سرنوشت پنج نفر ارتباط دارد اتفاق نظر گیری میتصمیم

چیز عقالیِی روشنی است که اسالم  کتا  باید تسلیم بشوند؛ این هم یکردند، آن دو نفر قاعد
 ها را تصویب و امضاء کرده است.این

گونه است. در کوتااه است. در بلند مدت این همه مصلحت مصلحت اکثریت، درست
مدت، اگر ما مصلحت اکثریت را رعایت کردیم، هرچند خالف مصلحت اقلیت است؛ اما 

حّتای مصالحت آن  ا کشور، در بلندمدت مصلحت همه کثریت در یرعایت مصلحت اک
 است. اگر دقت کنید، این معنا آشکار خواهد شد. ا اقلیت
 



 

 
 
 
 
 

 :گفتار چهارم

 نظام واليى
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 مفهوم والیت .4-1

 . معناى لغوى واليت4-1-1
یکدیگر بودن دو چیز با  ک. اصل معنای والیت، عبارت از نزدیاست عجیبی والیت، معنای

ها از شوند و جدا کردن آنکه دو ریسمان، محکم به هم تابیده میاست. فرض بفرمایید وقتی
گویند. والیت، یعنی اّتصال و می« والیت»یکدیگر، به آسانی ممکن نیست، آن را در عربی 

ای کاه بارای معاانیۀ ارتباط و قرب دو چیز به صورت مماس و مستحکم باا یکادیگر. هما
معاانی، کاه هفات، ۀ لغت ذکر شده است معنای محّبت، معنای قیومیت و بقیدر « والیت»

هاا، باه ناوعی ایان هشت معنا در زبان عربی هست از این جهت است که در هرکدام از این
به معنای محّبت است؛ چون « والیت»قرب و نزدیکی بین دو طرف والیت وجود دارد. مثال  

اّتصال معنوی دارند و جدا کردنشاان از یکادیگر، ارتباط و  کمحّب و محبوب، با یکدیگر ی
 پذیر نیست.امکان

 . يگانگى واليت در عین کثرت4-1-2
 والیت عاشقانه است؛ مسئله، باالتر از اعتقاد بهۀ رابط ک، یالمؤمنینملت ما با امیرۀ رابط

جازو و امامت آن بزرگوار است. اعتقاد به والیت و امامت وجود دارد و جزو جاان ماسات؛ 
های ما در گاهواره است و إن شاء الّله تا گور با ما همراه خواهد بود؛ اما عنصر اولین آموخته
 محبت و عشق است.ۀ رابط المؤمنینملت ما و امیرۀ دیگر در رابط

ها در آن بزرگاوار بسایار اسات، کاه دلای کاه باا ایان ها و جاذبهها و جلوهیقدر زیبایآن
تفاوت بماند. هرکس او را به قدری کاه تواند نسبت به آن بزرگوار بیها آشنا شود، نمیجاذبه

 او شد.ۀ باختدر همین روایات هست، شناخت، دل
، مخصاوص شایعیان اسات. ایان طاور الماؤمنینمحبت به امیر نکنید که شما خیال

دارناد. هاست و همه او را دوسات مایمحبوِب دل المؤمنیننیست. در دنیای اسالم، امیر
های ناسالمی، که کم و معدود هستند. در دنیاای خاارج از مه او را قبول دارند؛ مگر انسانه

 دارند.شناسند، دوستش میاسالم هم، کسانی که او را می
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 . واليت به مثابه پیوند اجتماعى4-1-3
نظام اجتماعی و سیاسی برای اساالم اسات، ۀ والیت که عنوان حکومت در اسالم و شاخص

دارد که معنای اصلی والیت هم همان است و آن عبارت است از  و ظریفی دقیق معنای کی
تنیدگی. این، معنای والیت است. چیزی کاه مفهاوم پیچیدن و درهمپیوستگی، پیوند، درهم

وحدت، دست به دست هم دادن، باهم بودن، باهم حرکت کردن، اّتحاد در هدف، اّتحاد در 
ت، یعنای کند. والیو اجتماعی را برای انسان، تداعی میشئون سیاسی ۀ راه و وحدت در هم

 پیوند.
کنناده بارای تعیینۀ حادث کاجتماعی و یۀ پدید کسیاسی، یۀ پدید ککه ی پیوند والیت

زندگی است، با تالش، با حرکت، با هجرت، با در کنار هم بودن و باهم کار کاردن حاصال 
مردم جدا نیست. والیت که معنایش پیوناد از « ولّی »شود؛ لذاست که در نظام اسالمی، می

آیاد، یکجاا هام باه معناای و پیوستگی و باهم بودن است، یکجا هم به معنای محّبات مای
پیوستگی، وحدت و اّتحاد است، و ااّل ها در واقع مصادیق به هماینۀ آید که همپشتیبانی می

دن اسات. معناای والیات، معنای حقیقی، همان اّتحاد و یگانگی و باهم بودن و برای هم بو
 این است.

 شناسى واليت. نسبت معرفت4-1-4
تار باا ولای والیت در یک انسان به معنای وابستگی فکری و عملی هرچه بیشتر و روزافازون

آن کسای کاه او ولای حقیقای جامعاه اساالمی  ولی خدا را بشناس، ولی را پیدا کن، است،
از لحااظ فکار، از لحااظ  شخصاا   بعد از آنکه مشاخص کاردی، او را مشخص کن، است،
به دنباالش  از لحاظ روحیات، از لحاظ راه و رسم و روش،خودت را به او متصل کن، عمل،

حرکت بکن، به طوری که تالش تو تالش او، و جهاد تاو جهااد او، دوساتی تاو دوساتی او، 
دارای  این است آدمی کاه های او باشد،بندیهای تو جبههبندیجبهه دشمنی او دشمنی تو،

فکر ولی را بشناسد و با ولی هم فکر بشود، عمل ولی  کس که ولی را بشناسد، والیت است.
خودش را فکرا و عمال پیوسته با ولای  دنبال او راه بیفتد، را بشناسد و با ولی هم عمل بشود،

 چنین کسی دارای والیت است. بخواند،
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اده آن است که روندگاِن روی آن، ج ک. یاست موازیۀ زندگی انسان، دائما  روی دو جاد
دیگر، آن راهی است که روندگان آن، به طارف ِسافل، باه ۀ روند. جاددائم به سمت باال می

کنناد. ایان دو جااده، در کناار هام و طرف پایین، به طرف دره و به طرف جهنم حرکت مای
به طرف سقوط هایی که موازی با یکدیگرند. خ  سیر این دو جاده، کامال  مثل هم است. آن

دیگر، باه ۀ شوند که پویندگاِن آن جادکنند، از همان جایی دور میو نزول و ِسفل حرکت می
گردند. آن می کشوند و به شیطان و دوزخ، نزدیها، از خدا دور میشوند. آنمی کآنجا نزدی

کسانی که به طرف ِعلو، به طرف باال، به طرف تعالی، به سمت ناور، باه سامت خادا، باه 
شوند کنند، از همان جایی دور میمت توحید و نزاهت اخالقی و طهارت جان حرکت میس

 کنند.گیرند که آن گروه دیگر، به سمت آن سقوط میو فاصله می

 وارگی والیتوجوه نظام .4-2

 . قلمروهاى واليت4-2-1
د هست: یکی قلمرو نفس انسانی اسات کاه انساان بتوانا در باب والیت، دو قلمرو اساسی

الهی را بر نفس خودش والیت بدهد و نفس خود را داخل والیت الله کند. این، آن قدم ۀ اراد
 اّول و اساسی است و تا این نشود، قدم دوم هم تحّقق پیدا نخواهد کرد.

دوم این است که محای  زنادگی را در والیات الّلاه داخال کناد. یعنای ۀ جانب و مرحل
چ والیتی والیت پول، والیت قوم و قبیله، والیت زور، جامعه، با والیت الهی حرکت کند. هی

ها و آداب و عادات غل  نتواند مانع از والیت الّله شود و در مقابل والیت الّلاه والیت سّنت
 عرض اندام کند.

 . سطوح جريان واليت4-2-2
ز های ماردم باا محاور و مرکادینی میان دلۀ ها رابط، یعنی ایجاد میلیون«والیت فقیه»اصل 

 .؛ بحث هوّیت و معنا و شخصیت در میان استنیست در میان شخص نظام. بحث
، ارتباطات فکاری، عقیادتی، با مردم حاکم والیت، یعنی حکومتی که در آن، ارتباطات

مندناد و او اند؛ باه او عالقاهآمیز است؛ مردم به او مّتصل و پیوستهعاطفی، انسانی و محّبت
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خادا ۀ داناد و خاود را عباد و بنادیاسی و وظایف خود را از خادا مایاین نظام سۀ منشأ هم
 انگارد.می

فرماندهی یعنی بکن و نکن، امار و نهای، رهباری، یعنای حرکات، رفتاار و نشاان دادن 
هایی که جای آن بکن و نکن را بگیرد، بدون بکن و نکن، حرکت ایجاد کند، حرکتی شاخص

 از روی دل.

 . مراتب واليت4-2-3
اسات. والیات، چطاور حکاومتی « والیات»، ناام حکومات، اسالمی و عرف الحدر اصط

است؟ والیت، حکومتی است کاه در آن، شاخص حااکم باا آحااد ماردم دارای پیونادهای 
آمیز و عاطفی و فکری و عقیدتی است. آن حکومتی که زورکی باشد؛ آن حکومتی که محبت

مردمش را قبول نداشاته باشاد و افکاار و  با کودتا همراه باشد؛ آن حکومتی که حاکم، عقاید
احساسات مردمش را مورد اعتناء قرار ندهد؛ آن حکومتی که حاکم حتی در عرف خود مردم 

مناد باشاد و های ویژه بهرههای امروز دنیا از امکانات خاص و از برخورداریمثل حکومت
« والیت»کدام به معنای چای برای تمّتعات دنیوی وجود داشته باشد، هیویژهۀ برای او، منطق

نیست و والیت، یعنی حکومتی کاه در آن، ارتباطاات حااکم باا ماردم، ارتباطاات فکاری، 
اناد؛ باه او آمیاز اسات؛ ماردم باه او مّتصال و پیوساتهعقیدتی، عاطفی، انساانی و محّبات

بد و داند و خود را عاین نظام سیاسی و وظایف خود را از خدا میۀ مندند و او منشأ همعالقه
کناد، از انگارد. استکبار در والیت وجود ندارد. حکومتی که اسالم معرفی مایخدا میۀ بند

ها و افکاار و احساساات و عقایاد و نیازهاای تر است؛ با دلهای رایج دنیا مردمیدمکراسی
 فکری مردم ارتباط دارد؛ حکومت در خدمت مردم است.

 ساختار نظام سلطه .4-3

 ت سلطهنظام ارتباطا .4-3-1
سالطه گار و سالطه پذیر،کاه  پذیرناد،مای یک عاده هام زور را گویند،می ای زوریک عده

هاای بازرگ و آورناد. اماروز عماال  جهاان میاان قادرتمی مجموعا نظام سلطه را به وجود
شامارند. باه اعتباار دیگار گر تقسیم شده است، و آنان خود را صاحب اختیار دنیا میسلطه
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 کخاود را مالا اول پاذیر تقسایم شاده اسات، و بخاشگر و سلطههجهان به دو بخش سلط
داند. نظام سلطه عبارت از وجود همین رواب  ناابرابر میاان ایان دو سرنوشت بخش دوم می

 بخش از جهان است.

 ند سلطهم. التقاط نظام4-3-2
ند، اما نظاام داشت عقیده اسالم به کسان جدای از کسانی که به اسالم عقیده نداشتند، بعضی

کردند. لذا از اّوِل انقالب، در عرض و به موازات خّ  امام، جریانی پیدا اسالمی را قبول نمی
کرد؛ منتها با های غربی دعوت میشده شده از نظامو الگوبرداری کنظام الئی کشد که به ی

رنگ و لعااب اساالمی؛ اساِم اساالمی، اماا بااطِن غیار اساالمی؛ سااخِت اساالمی، اماا 
میال نبودناد کاه در کناار چناین نظاامی، آخوناد هاا بایگیرِی غیر اسالمی. البتاه آنجهت
چون ماردم ا  ای هم برای مقبول جلوه دادن نظام در چشم مردم وجود داشته باشدالمّلهوجیه

آمد روحانِی مورد قبولی در کنار نظام قرار گیرد تا نظاام بدشان نمیا  بسته بودندبه اسالم دل
شم مردم، اسالمی جلوه دهد؛ دولتمردان نظام هام باه هماان شاکلی کاه خودشاان را در چ

و در حقیقت، شکل ا  دهند، نظام را به همان صورت غیر اسالمیپسندند و تشخیص میمی
اداره کنناد. ا  رژیم سلطنتی، منتها طبق قبول سیاستمداران و قدرتمنادان دنیااۀ شدبازسازی

ها داشاته باشاد کاه نیروهاای ماردم را در فایده را برای آنظاهر و رنگ و لعاب دین هم این 
در هنگاام جناگ و دفااع و دادن ا  خدمتشان قرار دهد؛ هرجا به حضور مردم احتیاج است

همین ظاهر اسالمی، مردم را به همکااری باا آن نظاام وادار کناد؛ اماا اگار ا  مالیات و غیره
ان مبارزه نشد، نشد؛ اگر استقالل کشور گرحقوق شرعی مردم تأمین نشد، نشد؛ اگر با سلطه

دشمنان قرار گرفت، گرفت! لذا از اّولی که امام دستور داد ۀ و فرهنگ و اقتصاد مردم در قبض
خبرگان منتخب مردم تدوین شود، هرجا کاه ناام اساالم و نشاانی از ۀ قانون اساسی به وسیل

« والیات فقیاه»ل مرباوط باه ها مقابله کردند. آنجایی که اصاحضور واقعی اسالم بود، این
والیات یعنای ا  تابانه مبارزه کردند. البته با والیاتش مخاالف نبودنادها بیمطرح شد، این

اش مخاالف بودناد؛ چاون باه با فقیها  قدرت و حکومت کردن بودندۀ ها تشنحکومت؛ آن
رجا کاه کردند. هتافتند و تحّمل نمیمعنای حضور حقیقی دین در جامعه بود؛ این را برنمی
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ها معترض بودند. آن انسان هرکه و هرچه که باشد منهای حضور واقعی اسالم بود، اینۀ نشان
 والیت الهی و قدرت پروردگار،هیچگونه حقی نسبت به انسان ها و مردم دیگر ندارد.

هاای اساالمی را بشناساد. بعضای های دیان و ارزشباشد؟ برای اینکه ارزش چرا فقیه
خوبی باشند، اما بادین آشنا نباشند و نتوانند آنچه را کاه مفااد قارآن و های ممکن است آدم

کنند. ممکن است اشتباه کنناد و غرضای  کسّنت و حدیث و مفاهیم دینی است، درست در
 هم نداشته باشند. پس، باید فقیه باشد.

 وارى نظام سلطه. نظام4-3-3
زور،قلادری بکناد و شارم نکناد و نظام سلطه یعنی اینکه کسی در دنیا به اتکاای سارنیزه و 

نظاام  کدیگران هم قلدری او را تحمل کنند. امروز در دنیا نظام سلطه حاکم است؛ ایان یا
گرهاا طرف، سلطه کبر دنیا و زندگی بشر، دو طرف دارد: ی سلطه جهانی است. تسل  نظام

هاای پاذیر هساتند کاه دخالاتهاای سالطههایند؛ و طرف دیگر، دولتکه همان ابرقدرت
جرمند. در این  کها هم خودشان شریکنند؛ اینها را قبول میابرقدرتۀ وقیحانه و گستاخان

گاهی و ضعف و یاا بایمیان، ملت همتاِی خودشاان پایماال ها بیچاره هستند که از روی ناآ
روند. اگر بخواهند نظام سلطه،یعنی رابطه سلطه گر و سلطه پذیر باقی شوند و از بین میمی

حاکم بر نظم جهانی باشد، باید نگذارند آن بخشی کاه آن هاا مایلناد سالطه پاذیر  بماند و
 نگاه طعمه چشم دنیا بهۀ جهانی به همۀ در نظام سلطه، مراکز سلط باشند، دارای علم شوند.

ها قرار بگیرد: منابع مالی دنیا، منابع ثروت دنیا، بازارها کنند؛ همه چیز باید در اختیار آنمی
ای از اش ایان اسات. نظاام سالطه در واقاع زنجیارهِت کار دنیا؛ نظام سلطه اصال  پایهو قدر
ها، مراکز اقتصادی و مراکز مالی ها، کمپانیهایند؛ اما پشت سر این دولتها و قدرتدولت

 ها هستند.ها امروز در نهایت آنسیاستۀ کنندهستند؛ تعیین
 



 

 
 
 
 
 

 :گفتار پنجم
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 . آزادی سیاسی5-1

اساالمی در تکاوین و همچناین در ۀ به طور خالصه یعنی اینکه افاراد جامعا سیاسی آزادی
 کقشاری یاا یا کطور نباشد که یاهدایت نظام سیاسی جامعه دارای نقش و اثر باشند؛ این

کشاور را ۀ ی تصارف در اماور ادارینژادی در جامعه حاق و توانااک جمعی یا وابستگان به ی
هاای مردم با قطع نظر از وابساتگیۀ یعنی اینکه هم سیاسی باشند و دیگران نه. آزادیداشته 

جامعه بتوانند نظام سیاسی جامعه را به وجود بیاورند و  کقومی و زبانی و نژادی و دینی در ی
در آن مؤثر باشند و بتوانند آن نظام را به سمت مطلوب خودشان هدایت کنند. طبیعی اسات 

ا  ای که طرفداران بیشاتری داردجامعه اختالف رأی و نظری پیدا شد، آن عقیدهکه وقتی در 
رأیش و حرفش مّتباع خواهاد ا  آن نظامۀ های پذیرفته شدالبته در چهارچوب اصول و ارزش

ی یی هسات، کشاورهایهاابود و دیگران باید از آن تمکین کنند. امروز هنوز هم در دنیا نظام
نظار جامعه صااحبۀ مسائل ادارۀ از مردم حق دارند در زمین دسته کهست که در آن فق  ی

اول باه ۀ باشند، رأی بدهند، انتخاب بکنند و دیگران باید تسلیم جریاانی باشاند کاه آن عاد
 .آورندوجود می

 تعریف آزادی .5-2

فضای آزاد فکر کنناد.  کها باید بتوانند در یگسترش آزاداندیشی هم مهم است. واقعا  انسان
طاور طبیعای آزادی بیاان هام از آزادی فکر است. وقتی آزادی فکر بود، به تابعی بیان آزادی

ها بتوانند آزاد بیندیشند. در غیر فضای آزاد فکاری، هست. عمده، آزادی فکر است که انسان
؛ آزاداناه تصامیم گارفتن؛ فکار کاردن آزاداندیشای یعنای آزاداناه امکان رشد وجود نادارد.

دی و بر اثر تلقین دنبال بلندگوهای تبلیغاتی غرب حرکت نکردن. لذا شاامل ای، تقلیترجمه
های متعاارف سیاسای و اجتمااعی ها و خواستهعلم، معرفت، مشی سیاسی، شعارها و واژه

 شود.هم می

 . قلمرو آزادی سیاسی5-3
 و اماا طاوری نباشاد کاه حارف ،فکار آزادی بیان و آزادی ؛این انقالب، آزادی استۀ فلسف

های دیگر مقّدم کنناد؛ آن را اصال و حرفۀ گیرِی دشمن را بر همو جهت و تحلیل خواست
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 تواند به او اعتمااد کناد.قرار دهند. کسی که با دشمن دوست شد، دوست دیگر نمی کمال
های الهی است که یکی از شعبش آزادی را نباید بد معنا کرد. آزادی یکی از بزرگترین نعمت

. بدون آزاداندیشی، این رشد اجتمااعی، علمای، فکاری و فلسافی امکاان آزاداندیشی است
های فرهنگی و مطبوعاتی، هو کردن کسای کاه های علمیه، دانشگاه و محی ندارد. در حوزه

 آورد، یکی از بزرگترین خطاهاست؛ بگذارید آزادانه فکر کنند. البته من فهمای میحرف تازه
؛ من باز گذاشتن دست دشمن را در داخل بارای اینکاه مرتباا  کنمرا تأیید نمی غل  از آزادی

کنم؛ من براندازی گاز سّمی تولید کند و در فضای فرهنگی یا سیاسی کشور بدمد، تأیید نمی
ها گفتند و عواملشان چند سال قبل در اینجا سادگی یمریکایاچنانی که خود آنا  خاموش را

آزادی و رهاا باودن ۀ کنم؛ اماا توساعتابم و رد میرنمیبا  عقلی کردند و به زبان آوردندو بی
ها ندارد. ظرافتی الزم است کاه میدان برای پرورش فکر و اندیشه و علم و فهم، ربطی به این

ها را معین بکند. آزادی و آزاداندیشای، آدم این دو منطقه را از همدیگر بازبشناسد و مرز این
 گرایی است.یکی از مبانی اصلی اصول

شما انقالب را زیر پرسش بباری، اصال انقاالب را  ها خطوط قرمز یک ملت است.ینا
نفی کنی و در نفی نظام جمهوری اسالمی بکوشی؟ خوب، این ها خ  قرمز اسات و قابال 

 تحمل نیست.

 آزادی سیاسی ۀی و انتخاب، نشانأحق ر  .5-4
م و در کااری کاه حااکم در اسالم به نظر مردم اعتبار داده شده؛ رأی مردم در انتخاب حااک

با اینکاه  بینید که امیرالمؤمنینیدهد، مورد قبول و پذیرش قرار گرفته؛ لذا شما میانجام م
داناد، یو صاحب حاق واقعای بارای زماماداری ما خود را از لحاظ واقع منسوب پیغمبر

ه کشاد، روی نظار ماردم و رأی ماردم تکیایوقتی که کار به رأی مردم و انتخاب ماردم ماآن
شارط بارای حقانیات  کشمارد و بیعات در نظاام اساالمی یایکند، یعنی آن را معتبر میم

زمامداری بود که مردم باا او بیعات نکردناد، یعنای آن را  کزمامدارِی زمامدار است. اگر ی
نشین خواهد شد و مشروعیت والیات و حکومات باه بیعات قبول نکردند، آن زمامدار خانه

یم فعلیت زمامداری و حکومات باه بیعات ماردم وابساته اسات. یمردم وابسته است یا بگو
را گرفتنااد،  امیرالمااؤمنینۀ وقتاای کااه بعااد از قتاال عثمااان مااردم آمدنااد اطااراف خانااآن
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ایاد؟ رأی شاما چاه تاأثیری دارد؟ کاارهخطاب به مردم نفرمود که شما چاه امیرالمؤمنین
ف کناد از قباول خالفات و خواسات اساتنکایوقتای ما 1؛«دعونیَّوَّالتمسواَّغی ی» فرمود:

شما، خواسات ۀ زمامداری، به مردم گفت من را رها کنید، به سراغ دیگری بروید؛ یعنی اراد
کننده است؛ پس از من منصرف بشوید، باه ساراغ دیگاری شما، انتخاب شماست که تعیین

ل با معاویه در پیش از جنگ صفین داشتند و اساتدال بروید. در مکاتباتی که امیرالمؤمنین
 کهام معاویاه باه یاا  آوردنادیخود ماۀ دلیلی، استداللی در نام ککردند؛ هر کدام ییم

 کارد تاا روش سیاسای خاودش را توجیاه کناد، هام امیرالماؤمنینیی استدالل میچیزها
باه کاار بارده و احتماال  آنجا یکی از جمالتی که امیرالمؤمنینا  کردندیی میهااستدالل

اّنهَّبایعنیَّالقومَّ» این را به کار برده این است که: امیرالمؤمنین بار هم کدهم بیش از ییم
شوی، در حالی یایستی و تسلیم نمییعنی تو چرا در مقابل من م 2؛«اّلُینَّبایعواَّابابک َّوَّعم 

که همان مردمی که با ابوبکر و عمر بیعت کرده بودند و تو به خاطر بیعت آن مردم خالفات 
ان مردم با من هم بیعت کردند؛ یعنی مشروعیت دادن به رأی ماردم و ها را قبول داری، همآن

 اصل اسالمی است. کبیعت مردم؛ این ی

 نسبت ایجاب مسئولیت و آزادی .5-5

خصاوص ه، مسئولین، غیر مسائولین، باآحاد مردم که است آنچه که برای ما الزم است، این
رد، احساس مسائولیت حضاور در خصوص کسانی که سخن و حرفشان تأثیر داهها، بجوان

صحنه را از دست ندهند. هیچ کس نگوید من تکلیفی ندارم، مان مسائولیتی نادارم؛ هماه 
یم توی خیاباان راه بارویم؛ در یمسئولند. مسئولیت معنایش این نیست که اسلحه ببندیم، بیا

هوری هر کاری که هستیم، احساس مسئولیت کنیم؛ مسئولیت دفاع از انقالب و از نظام جم
ۀ اسالمی؛ یعنی از اسالم، یعنی از حقوق مردم، یعنی از عازت کشاور در مقابال ایان جبها

ۀ هماه اسات. وظیفاۀ دشمن، احساس حضاور، احسااس مسائولیت بارای حضاور، وظیفا
مسئوالن، کار کردن، وقات را مغتانم شامردن بارای خادمت، خادمت دادن باه ماردم، هار 

                                                           

 .23 ۀطب، خالبالغهنهج .1
 .3 ۀ، نامالبالغهنهج .2
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ها را باز کنند، مشکالت را برطرف ی کار، که گرهای را، هر ساعتی را مغتنم شمردن برالحظه
است. اگر  کعمومی مردم در قبال مسئولین، اعتماد، همراهی، پشتیبانی و کمۀ کنند؛ و وظیف

وقت اعتراضای دارد، اعتاراض هام  ک، نظر بدهد؛ اگر کسی یککسی نظری دارد برای کم
 کدر یا دو همسنگر که ، مثلاشکالی ندارد، ولی اعتراض باید مقابله نباشد، همراهی باشد

اند، ممکن است این به آن اعتراض کند کاه چارا پایات را دراز کاردی یاا چارا سنگر نشسته
 گیرند.یروی هم قرار نمها روبهخوابت برد؟ این

آحاد مردم در قبال مسئولین هام، اعتمااد کاردن باه مسائولین و هماراه باودن باا ۀ وظیف
ها معنایش این نیست کاه ماا باه مسائولین همراه بودن با آنهاست. اعتماد به مسئولین و آن

. باشیم ها انتقادی بشود، انتقاد نکنیم، نه، اما با همی که الزم است از آنیتذکر ندهیم، آنجا
اعتماد کردن مردم به مسئولین کشور است؛ این ترفناد دشامن های دشمن، بییکی از هدف

دفاع ۀ انقالب و عرصۀ ر تا ذیل، حضور در عرصعمومی برای همه، از صدۀ است. پس وظیف
گونه نیست. مبارزه بارای آزادی، در تفّکر اسالمی، این دشمنۀ از کشور است در مقابل جبه

بینید جان امر الهی است. همچنان که اگر شما می کتکلیف است؛ چون مبارزه برای ی کی
دینی اسات کاه ۀ وظیفک ید. یکنک خواهند سلب کنند، موّظفید بروید به او کمکسی را می

تکلیاف  کطاور اسات؛ بایاد برویاد، یاآزادی هم همینۀ اید. در زمیناگر نکردید گناه کرده
 است.

 . مسئولیت به مثابه محدودیت5-6

شاود. یکای ایان اسات کاه در هاای دیگاری مترّتاب مایبر این تفاوت اساسی، باز تفاوت
نامحادود « آزادی»سابی اسات، لاذا های اخالقای نلیبرالیسم غربی چون حقیقت و ارزش

های اخالقی معتقدید، حق نداریاد کسای را سلسله ارزش کاست. چرا؟ چون شما که به ی
ها معتقد کند، مالمت کنید؛ چون او ممکن است به این ارزشها تعّرض میکه به این ارزش

قای، هایچ نباشد. بنابراین هیچ حدی برای آزادی وجود ندارد؛ یعنی از لحاظ معنوی و اخال
نامحدود است. چرا؟ چون حقیقت ثابتی وجاود نادارد؛ « آزادی»حّدی وجود ندارد. منطقا  

 های اخالقی نسبی است.ها، حقیقت و ارزشچون به نظر آن
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هاای مساّلم و ثاابتی وجاود دارد؛ گونه نیست. در اساالم، ارزشدر اسالم این« آزادی»
آفارین و کماال ت کاه ارزش و ارزشحقیقتی وجود دارد. حرکت در سمت آن حقیقات اسا

ها را چگوناه بایاد شود. اینکه این ارزشها محدود میبا این ارزش« آزادی»است. بنابراین، 
های غلطی را در فهم این دیگری است. ممکن است کسانی راهۀ فهمید و به دست آورد، مقول

از این بحث اسات. های درستی را بروند. آن خارج ها بروند؛ ممکن است کسانی راهارزش
« آزادی اجتمااعی»هاست. هماین محدود به حقیقت و محدود به ارزش« آزادی»هرحال به

های ارزشمند معنوی یا فرآورده کردن ضایع قدر در اسالم ارزش دارد، اگر در خدمتکه این
 .انسان کملت به کار گرفته شود، مضّر است؛ درست مثل حیات خود ی کماّدی ی

و تثبیات  ییرا شناسا« دیکتاتوری»و « ومرجهرج»خبگان ما نقطه تعادل میان آنگاه که ن
گریخات و « منااظره»ترسید و از « آزادی»کنند، دوران جدید آغاز شده است. آری، نباید از 

را به کاالی قاچاق و یا اماری تشاریفاتی، تبادیل کارد چنانچاه نبایاد بجاای « نقد و انتقاد»
گریازی گرفتار آماد و بجاای آزادی، باه دام هتااکی و مسائولیت ،«جدال و مراء»مناظره، به 

، هماه یکجاا و در کناار «منطاق»و سهم « اخالق»، سهم «آزادی»لغزید. آن روز که سهم 
یکدیگر اداء شود، آغاز روند خالقیت علمی و تفکر بالنده دینی در این جامعه است و کلیاد 

لوم و معارف دانشگاهی و حوزوی زده شاده در کلیه ع« افزار علمی و دینیتولید نرم»جنبش 
خواهی و مطالبه فرصتی برای اندیشایدن و بارای بیاان اندیشاه تاوأم باا آزادی کشاست. بی

، ناه «آزادی تفکر، قلم و بیان»مطالبه اسالمی است و  ک، ی«ادب استفاده از آزادی»رعایت 
عمیقا  متأسفم که برخی شعار تبلیغاتی بلکه از اهداف اصلی انقالب اسالمی است. من  کی

، طریاق سااومی «ییی و کفرگاویگاوهارزه»باا گارداب « ساکوت و جماود»میاان مارداب 
از این دو، بایاد باه دام دیگاری افتااد.  ککنند که برای پرهیز از هریشناسند و گمان مینمی

و هام « فرهناگ خفقاان و سار جنبانیادن و جماود»آمد تاا هام  اسالمی حال آنکه انقالب
ی بسازد که در آن، یرا نقد و اصالح کند و فضا« مهار و خودخواهانه غربیزادی بیفرهنگ آ»
چیاز و نه باه هایچ« منطق و اخالق و حقوق معنوی و مادی دیگران»، مقید به «آزادی بیان»

دیگری، تبدیل به فرهنگ اجتماعی و حکومتی گردد و حریت و تعادل و عقالنیت و انصاف، 
زاد و ولاد »هاا فعاال و برانگیختاه گردناد و ها در هماه حاوزهیشهج شود تا همه اندیسکه را
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تضاارب آراء و »، محصول و اهل بیت ایشان که به تعبیر روایات پیامبر اکرم« فرهنگی
 وران گردد.است، عادت ثانوی نخبگان و اندیشه« عقول

 . تحدید آزادی تحدید قدرت5-7
دارناد کاه در مقابال  تصامیم دارند و ناه قح جمهوری اسالمی و مسئوالن آن بعد از این نه

خواهند با شعار آزادی علیه منافع مردم، علیه خود آزادی و علیه سرنوشت این کسانی که می
ملات اقاادام و حرکاات کنناد، مماشااات کننااد. در محافااِل خودشاان نشسااتند و گفتنااد مااا 

برانادازی قاانونی خواهیم براندازی قانونی کنیم! چیز عجیبی است! ماا چیازی باه اسام می
شناسیم. هر حرکت و تالشی که به قصد براندازی صورت گیرد، شروع به محاربه است. نمی

  .حکم محارب هم در اسالم معلوم است
این است که تفّکرات و معارف سیاسی در جامعه، معارف واضح  معنایش سیاسی امنیت

عناایش ایان اسات کاه کساانی کاه اندیشای باشاد. مگویی و دوگونهو دور از نفاق و دوگونه
خرج دهند. معنایش متصّدی بیان مسائل سیاسی برای مردم هستند، نسبت به مردم امانت به

این است که کسانی که متصّدی نوشتن و پخش کردن و منتشر کردِن معارف فکاری جامعاه 
هام  الّظااهر شایرینهستند، دروغ نگویند، فریب ندهند، تقّلب نکنند و در طعامی که علی

 .هست، زهر مخلوط نکنند؛ این امنیت سیاسی است
وجود دارد و از اّول انقالب هم وجود داشته است، کسانی برای متشاّنج  که آزادی از این

بیند کأّناه ایان کند، میها را نگاه میکردن فضا استفاده نکنند. انسان وقتی بعضی از روزنامه
گروه دیگار  کگروه را به جان ی کد، برای اینکه یانهای درشت را طوری انتخاب کردهعنوان

زنند که هارکس می تیترهایی .های تبلیغاتی است؛ این بد استبیندازند! این نقِش همان بوق
ها امیاد را کند که همه چیز در کشور از دست رفته است! اینبیند، خیال میاین تیترها را می

کنناد و الن را در آحاد مردم کشاور تضاعیف مایمیرانند؛ روح اعتماد به مسئودر جوانان می
 دهند!نهادهای اصلی کشور را مورد اهانت و توهین قرار می

 . تفاوت آزادی از دیدگاه اسالم و غرب5-8
آزادی در بیانش اساالم و در ۀ آزادی در فرهنگ غربی باا منشااء و ریشاۀ منشاء آزادی و ریش
گویند یبینید در تمدن کنونی غرب میا مکلی متفاوت است. اینی که شمفرهنگ اسالمی به
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ریشه و منشاء فکری دارد و اینی کاه اساالم  کای دارد، یفلسفه کبشر باید آزاد باشد، این ی
ۀ دیگاری دارد و ریشاه و منشااء دیگاری. ریشاۀ گوید بشر و انسان باید آزاد باشد، فلسفیم

یم خواسات و یگویوقتی مآزادی در غرب عبارت است از خواست انسان، تمایالت انسان؛ 
 کتمایالت انسان، مقصود همه، تمایالت عقالنی و منطقای هام نیسات؛ یعنای انساان یا

اش حقیار اسات؛ اش مهام اسات، بعضایها دارد، تمایالت دارد، بعضایسلسله خواست
اش مربوط به مسائل شهوانی اش پو  و واهی است، بعضیاش منطقی است، بعضیبعضی

مسائل فکری و روحی و چیزهای دیگر است، اماا هار چاه هسات، است، بعضی مربوط به 
میلی هست، باید بتواند این  کی هست، ییتمنا کخواستی هست، ی کچون انسان دارای ی

ۀ میل خود و تمنای خود و خواست خود را اعمال کند. این به طاور کوتااه و خالصاه فلساف
کنیاد، صاحبت از ینگااه ما آزادی در غرب است، لذا در تمدن غربی و فرهنگ غربی وقتی

شود، یعنی فعالیت سیاسای و پارلماانی و یرا هم شامل م سیاسی کنند، آزادییآزادی که م
های فردِی شهوانی را امور، فعالیتۀ حق انتخاب و حق قانونگذاری و حق کسب و کار و بقی

بان با آن وضاع شود، اگر بگویند چرا فالن زن یا فالن مرد در مالء عام، در خیایهم شامل م
کند که وجدان مردم معمولی از آن شرم یحرکاتی م کشود و ییناهنجار و نادرست ظاهر م

ۀ خواهد بکند، بگذاریم بکند. فلسفیخواهد، آزاد است، میگویند آقا او دلش میکند، میم
آزادی، خواستن است، خواستن دل، تمنای دل انسانی؛ این اسااس آزادی در غارب اسات. 

شود، اما خود آن قانون هم محصاول یگویند که آزادی با قانون محدود میدر غرب ماگرچه 
آرزوها و تمنیات و تمایالت افراد است؛ قانون را کای در تمادن غربای و دموکراسای غربای 

کند؟ اکثریت مردم؛ اکثریت مردم بر اساس چه چیزی به این قانون یا به این فرد یاا یمعین م
کنناد کاه ایان خاوب یخواهد، چون فکار مایدهند؟ چون دلشان میبه این دستگاه رأی م

های انسانی لزوما  نیست؛ آرزوهاا و تمنیاات اکثریات است؛ دلیل خوبی او انطباق با ارزش
های عماومی را در آورد و این قانون و نظام آزادییافراد جامعه، قانون را و نظام را به وجود م

آزادی در تمدن غربی و فرهناگ غربای عباارت  ۀکند. پس ریشیچهارچوب خود محدود م
 ها. این منشاء آزادی است.ها، از تمایالت و تمنیات انسانهای قلبی انساناست از خواهش
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 چیستی پیشرفت .6-1

اسات، هام  پیشرفت به معنای تحرک دائمی است. اگر دقت کنیم، پیشرفت، هم راه و مسیر
یم هدف، پیشرفت است؛ در حالی که پیشرفت یعنی حرکت به جلو. یگومی هدف است. ما

تواند هدف قرار بگیرد؟ توضیحش این اسات کاه پیشارفت انساان می چطور حرکت به جلو
شود. یعنی خدای متعال انسان را آنچنان آفریده است که حرکت او به جلو هرگز متوقف نمی

 ای کاه شاما برسایدرسد. به هر مرحلاهف، هیچ وقت به حد یقف نمیهای مختلدر میدان
مناد باه مطمئنا  توقف در آن مرحله، برای انساان عالقها  چه در مراحل مادی و چه معنوی ا

پیشرفت، معنا ندارد. بنابراین پیشرفت، هم راه است، هم هدف است. باید دائام باه حرکات 
 .ادامه داد و پیش رفت

، تمدن همراه باشد با معنویت، ثروت همراه باشد با معنویت همراه ن علمی که در آیدنیا
کامل این دنیا در دوران ظهور ۀ باشد با معنویت، این دنیا دنیای انسانی خواهد بود. البته نمون

ه دنیا شروع ا  من این را اینجا عرض بکنما  اتفاق خواهد افتاد و از آنجا حضرت بقیة اللَّ
کنایم. ماا مثال های مقدماتِی عالم انسانی داریم حرکات مایامروز در زمینهخواهد شد. ما 

کنیم تا به های دشوار داریم حرکت میها و راهها و تپهوخم های کوهکسانی هستیم که در پیچ
بزرگراه برسیم. وقتی به بزرگراه رسیدیم، تازه هنگام حرکت به سمت اهداف واالست. بشریت 

کناد تاا باه بزرگاراه ها حرکت میسال عمر خود، دارد از این کوره راهدر طول این چند هزار 
ها  برسد. وقتی به بزرگراه رسید آنجا حرکت ا  است که آن، دوران ظهور حضرت بقیة اللَّ

اصلی انسان آغاز خواهد شاد؛ حرکات ساریع انساان آغااز خواهاد شاد؛ حرکات موفاق و 
کاه انساان در ایان راه است از همین زحمت انسان آغاز خواهد شد. زحمت فق  عبارتبی

 حرکت کند و برود؛ دیگر حیرتی در آنجا وجود نخواهد داشت.
دهد که قضیه به عکس بوده است. ما در دنیاا پیشارو ما به ما نشان می تاریخ روزی کی

سازی بودیم، پیشرو در بودیم؛ پیشرو در علم بودیم، پیشرو در صنعت بودیم، پیشرو در تمدن
آموختند؛ چرا امروز همان طور نشود؟ همات گرفتند، میبودیم؛ دیگران از ما یاد میفرهنگ 

 پیشرفت باید آنجور باشد که ما آن آینده را در نظر بگیریم.ۀ ها به مقولجوانان ما و نگاه آن
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هاای ، الگوشدن در میاان ملاتاسالمی ایران این هدف بزرگ عبارت است از سربلندی
ظ مادی و هم از لحاظ معنوی. معنای این حرف این است که ملت ماا، مسلمان، هم از لحا

های معنوی ارتقاء پیدا کناد؛ اساتقالل ملای داشاته باشاد؛ هم از لحاظ مادی و هم از جنبه
هاای خاود ظرفیاتۀ عزت ملی داشته باشد؛ توان و ظرفیت ملی داشته باشد؛ بتواناد از هما

د و عدالت عمومی و اجتماعی بر زندگی او حاکم استفاده کند؛ از رفاه عمومی برخوردار باش
جوامع مسلمان و حّتی غیر مسالمان. ۀ شود الگو برای همباشد. این ملت در آن صورت می

خواهد ملتی باشد آزاد، مرفه، باایمان، و کشوری داشته باشد آبااد و پیشارفته؛ ملت ایران می
آرمان های نظاام اساالمی را نگااه  بنابراین وقتی انسان اهداف و این هدف ملت ایران است.

شاود. ینم کهنه وقت ها هیچبیند اینمیا  اسالمی با این خصوصیاتۀ یعنی جامعا  کندیم
هاست. هرچه هم که حرکت بکناد، جاا بارای حرکاِت بیشاتر انسان همیشه دنبال این آرمان

ارد، آخار هاای شاما پیشارفت اسات. پیشارفت نهایات نادوجود دارد. مثال  یکی از آرماان
ندارد.کشورها در بسیاری از چیزها الگو قرار گرفته، اینجا هم یقینا  این الگاو ماورد تقلیاد و 

شود ما الگوی غربی را برای آنچه که موجب می ها واقع خواهد شد.متابعت بسیاری از ملت
غربای و ۀ اول ایان اسات کاه نگااه جامعاۀ خودمان ناکافی بدانیم، در درجۀ پیشرفت جامع

ا  ها این استآنۀ های غربی مختلفند؛ اما برآیند همالبته فلسفها  های غربی به انسانفهفلس
ای دارد. لذا پیشرفت تفاوت بنیانی و ریشهک کلی متفاوت است؛ یهبا نگاه اسالم به انسان، ب
کند، تاا غرب معنای دیگری پیدا میۀ انسان است، در منطق فلسفۀ که برای انسان و به وسیل

نطق اسالم. پیشرفت از نظر غرب، پیشرفت مادی اسات؛ محاور، ساود ماادی اسات؛ در م
هرچه سود مادی بیشتر شد، پیشرفت بیشتر شده است؛ افزایش ثروت و قدرت. این، معنای 
پیشرفتی است که غرب به دنبال اوست؛ منطق غربی و مدل غربی به دنبال اوست و همین را 

مادی شد، معنایش این است که اخالق و معنویت را  کنند. پیشرفت وقتیبه همه توصیه می
ملت به پیشرفت دست پیدا کند؛ ولی اخالق  کشود در راه چنین پیشرفتی قربانی کرد. یمی

و معنویت در او وجود نداشته باشد. اما از نظر اسالم، پیشرفت این نیسات. البتاه پیشارفت 
الی انسان است. پیشرفت کشور و مادی مطلوب است، اما به عنوان وسیله. هدف، رشد و تع

ریزی و ترتیب داده شاود کاه انساان شود، باید طوری برنامهتحولی که به پیشرفت منتهی می
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اسات،  انسانیت بتواند در آن به رشد و تعالی برسد؛ انسان در آن تحقیر نشود. هدف، انتفاع
خواهیم بر اسااس اساالم و باا ای از انسان، حّتی نه انساِن ایرانی. پیشرفتی که ما مینه طبقه

یم بارای یتفکر اسالمی معنا کنیم، فق  برای انسان ایرانی سودمند نیسات، چاه برساد بگاو
تفارق اساسای، ۀ ای خاص. این پیشرفت، برای کّل بشریت و برای انسانیت است. نقططبقه

 .نگاه به انسان است

 قدرت ۀالگوی پیشرفت تداوم نظری .6-2

اصلی بر روی ساخت درونای ۀ بینید تکیمی کنید،می را مالحظه امام وقتی ادبیات انقالبی
خودبستن، بلکه با اساتحکام ملت است؛ احیای روح عزت، نه با تفاخر، نه با غرور، نه با به

ساخت درونی. آنچه که ما باید به آن توجه کنیم، این است که این یک کاِر مقطعی نیسات؛ 
دار است. ملت باید با عوامل رکود و ایستائی مقابله ادامه این یک کاِر مستمر است، یک کارِ 

کند. بعضای کند. عواملی وجود دارد که یک انسان پیشرو را، یک ملت پیشرو را متوقف می
از این عوامل در درون خود ماست؛ بعضی از ایان عوامال، تمهیادات دشامن اسات. اگار 

گارد نشاویم، دچاار هماان بخواهیم دچار رکود نشویم، دچار ذلات نشاویم، دچاار عقاب
وضعیت دوزخِی قبل از انقالب نشویم، باید حرکتمان متوقف نشود. اینجاست کاه باا یاک 

شویم. باید دائم پیشرفت کنیم. این عازت ملای، ایان می روروبه« پیشرفت»مفهومی به نام 
استحکام درونی، این ساخت مستحکم، بایستی دائم در حال جلاو رفاتن باشاد و ماا را باه 

نامگذاری شده است. عدالت هم در  «پیشرفت و عدالتۀ ده» شرفت برساند. این دهه بهپی
ابعااد وجاودی ۀ دل پیشرفت است. پیشرفت، فق  پیشرفت در مظاهر مادی نیست؛ در هما

انسان است؛ که درونش آزادی هم هست، عدالت هم هست، اعتالی اخالقی و معنوی هم 
. البته در آن، پیشرفت مادی، پیشارفت مظااهر ها همه در مفهوم پیشرفت هستهست؛ این

ای قرار داد کاه زندگی، پیشرفت علمی هم وجود دارد. امام با آن حرکت خود، ما را در جاده
 .رساندمی گردباید در این جاده پیش برویم. هرگونه توقف در این جاده، ما را به عقب
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های اسالم است ارزش یگدر نظام جمهوری اسالمی، تکریم شأن انسان که یکی از ویژ
خودش به کار گرفتن و نیروهای او ۀ ، انسان را در کار شایستانسان دادن به انسان، رشد دادن

 های اصولی است.را در خدمت اهداف متعالی جوشاندن، یکی دیگر از گرایش

 الگوی بومی و جامعیت آن .6-3

باریم و تعریاف باه کاار مای را« پیشرفت»مفهوم پیشرفت، برای ما مفهوم روشنی است. ما 
کنیم که مقصود ما از پیشرفت چیست. در خصوص ایرانی بودن الگو، عالوه بر آنچه کاه می

  ی  فرهنگای، شارایی، شارای  جغرافیاای  تااریخی، شارایدوستان گفتند؛ که خوب، شارا
درست ها که قطعا  اینا  گذارد  جغرافیای سیاسی در تشکیل این الگو تأثیر مییاقلیمی، شرا

این نکته هم مطرح است که طراحان آن، متفکران ایرانای هساتند؛ ایان کاامال  وجاه  ا است
خاواهیم ایان را از دیگاران بگیاریم؛ ماا مناسبی است بارای عناوان ایرانای؛ یعنای ماا نمای

ماان را دانایم، آینادهدانیم، مصلحت کشاورمان مایخواهیم آنچه را که خودمان الزم میمی
قالبی بریزیم. بنابراین، این الگاو ایرانای  کتصویر و ترسیم کنیم، این را در یتوانیم با آن می

هاای ها و شایوهاست. از طرف دیگر، اسالمی است؛ به خاطر اینکه غایات، اهداف، ارزش
ما به مفاهیم اساالمی و معاارف اساالمی ۀ کار، همه از اسالم مایه خواهد گرفت؛ یعنی تکی

حکومت اسالمی هستیم و افتخار ما به این است  کتیم، یاسالمی هسۀ جامع کاست. ما ی
توانیم از منبع اسالم استفاده کنیم. خوشبختانه منابع اسالمی هم در اختیار ماا وجاود که می

ما و در کالم ماا ۀ دارد؛ قرآن هست، سنت هست و مفاهیم بسیار غنی و ممتازی که در فلسف
هم به این مناسبت است. الگو هم « اسالمی»این و در فقه ما و در حقوق ما وجود دارد. بنابر

جاامع. بادون ۀ نقشا کاسالمی، یعنی یاا  ایرانی یم الگوییگوجامع است. وقتی میۀ نقش
های جامع، دچار سردرگمی خواهیم شد؛ همچنان که در طول این سی سال، به حرکتۀ نقش

حرکتی  کزدیم. گاهی ی هدف و زیگزاگ مبتال بودیم و به این در و آن درهفت و هشتی، بی
فرهناگ، هام در ۀ هم در زمیناا  را انجام دادیم، بعد گاهی ضد آن حرکت و متناقض با آن را

ۀ نقشا کانجام دادیم! این به خاطر این اسات کاه یاا  های گوناگوناقتصاد و در زمینهۀ زمین
طرف، باه گوید که به کدام جامع است؛ به ما میۀ جامع وجود نداشته است. این الگو، نقش
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طاور کاه دوساتان گفتناد، کنیم. طبعا  همینکدام سمت، برای کدام هدف داریم حرکت می
وضعیت مطلوب باید تصویر شود و چگونگی رسیدن از وضع موجود به آن وضاع مطلاوب 
هم بایستی بیان شود. یقینا  سؤاالت زیادی مطرح خواهد شد؛ این ساؤاالت بایساتی دانساته 

 شود.

 غیر بومیآفات الگوی  .6-4

قارار داده « عناصر اصالی هویات ملایۀ مالحظ»ها، اساس تحول باید بر اینۀ با وجود هم
کانم کاه هاسات. مان ایان را عارض مایترین آنهای اساسی و اصولی مهمشود، که آرمان

های بهداشاتی صنعتی شدن، فراصنعتی شدن، پیشرفت علمی، پیشرفت خدماتی و پیشرفت
هاا اینۀ کشوری هم کها باید حفظ هویت ملی باشد. اگر یس اینو درمانی، باشد؛ اما اسا

باه دیگاران باود، از ۀ هویتی بود، فرهنگش وابساتکشور بی کرا داشت، اما از لحاظ ملی، ی
ای داشات، آن گذشاته را ای نداشت و نبرده بود، یا اگر گذشتهگذشته و تاریخ خود هیچ بهره

ظرش تحقیار کردناد، ایان کشاور مطلقاا  پیشارفت از چشمش دور نگه داشتند یا آن را در ن
 نخواهد کرد؛ زیرا هویت ملی، اساس هر پیشرفتی است.

که جا دارد ا  آنچه که ما در تحول، تحولی که با پیشرفت همراه است، مورد نظرمان است
ا باۀ با بیماری، مبارزۀ با تبعیض، مبارزۀ با فقر، مبارزۀ مبارزا  های ما باشدکه این جزو آرمان

تر ارتقاء دادن، رفتار ها را به سطح علمیقانونی، مدیریتبا بیۀ با ناامنی، مبارزۀ جهل، مبارز
شهروندان را به سطوح منضب  ارتقاء دادن و انضباط اجتماعی، رشد امنیات، رشاد ثاروت 

هاا در ایان اینۀ ملی، رشد علم، رشد اقتدار ملی، رشد اخالق و رشد عزت ملی است؛ هم
دانایم. در های اصلی میها را پایهرفت، به معنای صحیح دخالت دارند و ما اینتحول و پیش

ملات  کترین عاملی است که پیشرفت یها، عشق به معنویت و ارتباط با خدا، مهمکنار این
آنچاه کاه دساتاوردهای باه ۀ کند؛ اگر این نشاد، همارا به معنای واقعی خودش تضمین می

های غلطی مصرف شود، ممکن است در راهرفته محسوب میمعنای عرفی و رایج جهاِن پیش
اش منضاب ، ماؤدب و کشاور از لحااظ رفتارهاای اجتمااعی کشود. یعنی ممکن است ی

باشد، ثروت و علم را هم به دست بیاورد، اما در عین حال همین ثاروت و علام، و  بااخالق
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کاار گیارد. ایان غلا  ملت دیگار باه  کهمین انضباط مردمی خودش را برای نابود کردن ی
است؛ این در منطق ما درست نیست. علم خودش را به کار بگیرد برای ایجاد سالحی مثال 

و  ککوچاۀ گنااه و مسالح و بچاجایی فرود افتاد، دیگر با گنااه و بای کبمب اتم که وقتی ی
علمی کند. گذارد و همه را نابود میکند و فرقی نمیهای مظلوم را نگاه نمیشیرخوار و انسان

که در این راه به کار بیفتد و کشوری که این را داشته باشد و تحاولی کاه بخواهاد باه اینجاا 
 داریم.منتهی شود، مورد تأیید ما نیست و ما چنین تحولی را دوست نمی

انساانی در هار تحاولی، و عواطاف و محبات در ۀ خداپرستی، عشق به معنویت، عاطف
ای جهت باید راه برویم. آن تحول اجتماعی یا اقتصادیها باید تقویت بشود و در این انسان

کند، ممدوح نیست؛ مذموم است. اگر محبت میتفاوت و بیها را نسبت به هم بیکه انسان
کنناد، شهر زندگی مای کشنوید که در برخی از کشورهای غربی، فرزند و پدر در یشما می

شاوند، هاا دور هام جماع نماینوادهپرسد، خااما فرزند از پدرش سال به سال احوالی نمی
شوند، زن و شوهرها جاز باه موجاب های پدرانه و مادرانه برخوردار نمیکودکان از عطوفت

نشینند؛ زن یکجا کاار کنار هم نمیا  قرارداد قانونی بسته شده است کیا  قرارداد موقت کی
آن، سااعت ده  دارد، مرد یکجا کار دارد، آخِر کاِر این، ساعت هشت شب است، آخار کاار

هاا را همکاری دارد؛ اگر این کدوستی دارد، او قرار با ی کقرار این با ی کشب است، بعد ی
های پسارفت ها دیگر نشانهها واقعیت دارد، اینشنوید که در جایی هست و اگر اینشما می

کاه خاواهیم است. آن تحولی که به این چیزها بینجامد، مورد تأیید ما نیست. ما تحولی مای
ها، فرزندان، دوستان و همسایگان الفت و محبت بیشتر به وجود بین پدرها، مادرها، خانواده

خود بدانید؛ این خوب است. محی ، محای  ۀ تر را شما همسایآورد؛ تا چهل خانه آن طرف
كلکبمَّ»افراد جامعه نسبت به همدیگر احساس مسئولیت کنند: ۀ تراحم و تعاطف باشد؛ هم

شاما ۀ کنناده. هماشما راعی هساتید؛ یعنای رعایاتۀ هم 1؛«ولَّعنَّرعیتبهراعَّوَّكلکمَّمسئ
مسئول از رعیتتان هستید؛ یعنی آن کسی که مورد رعایت شما باید قرار بگیرد. آن تحولی که 

چناین حقاایقی منتهای بشاود، آن پیشارفت اسات؛  کدر پیوندها و نظامات اجتماعی به یا
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ۀ این است. پیشرفتی که بر فردمحوری و اباحپیشرفت مورد نظر اسالم و جمهوری اسالمی، 
دارد، مبتنی باشد، پیشرفت نیست. دنیاای صانعتی لذاتی که انسان به طور مطلق دوست می
لذات؛ هر لذتی که شرطش فق  ایان اسات کاه ۀ غرب امروز بر این پایه استوار است: اباح

ویی کان. بارای جداری، مباح است؛ لذتتعدی به دیگری نباشد. هر چیزی که دوست می
آوری که امروز وجود دارد، حّتی به سطح بینید دیگر این تعبیرات شرمهمین هم است که می

کنناد، ها میها و کارهای زشتی که اینیبازجنسها هم کشیده شده است! همکلیساهای آن
روز مخفی  کها رایج است، یجن جنسی که بین اینههای نامشروع و مستارتباط و اختالط

چیز رایج شده است. دو، سه سال پیش از  کتدریج طوری شده که امروز یهطور بد، همینبو
جانس را کاه کلیسایی در امریکاا اعاالم کارد کاه مان حاضارم دوتاا هام کاین، کشیش ی

گویاد از گرایی است. مایخواهند باهم زندگی کنند، عقدشان را بخوانم! این همان لذتمی
جام بدهم. این ممناوع و مطارود اسات. ماا ایان را پیشارفت آید، پس باید اناین خوشم می

 دانیم.نمی

 چیستی و تدوین الگو .6-5

؟ ما بایاد ایان را مشاخص چیست هم الزم است. الگوی پیشرفت« تعیین الگوی پیشرفت»
هاا، هاا، برناماهها، تقدمها، اولویتیریزکنیم. اگر این را مشخص کنیم، آن وقت در برنامه

آورد؛ در سازی میگذارد؛ به دنبال خود فرهنگهای ما اثر مییگذارا، و سرمایههبندیزمان
شاود؛ حّتای در مردم سرریز میۀ دهد و به ذهنیت عامگفتگوی نخبگان خودش را نشان می

گذارد؛ چه چیزی را از کجا وارد کنیم؟ چه چیزی را به کجا صادرات و واردات کشور اثر می
 صادر کنیم؟
هاایی بارای پیشارفت و هیم مشخص کنیم که پیشارفت چیسات؟ تعریافخواحاال می

کنایم؛ ماثال  هاا را قباول داریام و رد نمایکشور پیشرفته در دنیا معمول است؛ ما اغلب این
ها دلیل پیشارفت اسات. خودکفاایی؛ کشاور در صنعتی شدن و فراصنعتی شدن کشور؛ این

نیاز باشد، نه؛ اما اگر از دیگران بکلی بی مسائل حیاتی و اساسی باید خودکفا باشد. نه اینکه
به کسی یا کشوری، در چیزی احتیاج دارد، طوری روابطش را تنظیم کند که اگر خواست آن 
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را به دست آورد، دچار مشکل نشود؛ او هم چیزی داشته باشد که مورد نیاز آن کشور است؛ 
وری، ارتقااء ساطح ساواد، رهخودکفایی یعنی این. وفور تولیدات، وفور صادرات، افزایش به

ارتقاء سطح معلومات عمومی مردم، ارتقاء خدمات شهروندی، خدمت دادن به شهروندان، 
هاای هاا جازو نشاانهایانا  به قول تعبیرات اخیر، امید باه زنادگیا  رشد نرخ عمر متوس 

های گوناگون در یکنی بیمارومیر کودکان، ریشهپیشرفت است و درست است. کاهش مرگ
کشاور  کهاایی اسات کاه در دنیاا بارای یاها، شااخصشور، رشد ارتباطات و امثال اینک

کنیم و قباول داریام. منتهاا توجاه داشاته ها را رد نمیکنند و ما این شاخصپیشرفته ذکر می
ایان ۀ دهنادباه ماا کاه تشاکیلا  دهنادکه به ما تحویال مایها را وقتیباشید این شاخص

هاا جازو شااخص هاای الی آن، چیزهاایی اسات کاه دیگار آندر البها  ها نیستیمشاخص
آورند که این صادر کردن فرهناگ مخاالف پیشرفت و توسعه نیست؛ چیزهایی را به میان می

با هویت و شخصیت ملی و میل برای وابسته کردن کشورهاست. آن کسانی که این شاخص 
هاای مساتقلی ا بسایاری از آناان آدمکنند، اگر غالبا  چه دانشمندانند، امها را تهیه و ارائه می

خاود، بسایاری از ایان ۀ نیستند؛ یعنای هماان شابکه و هماان نااتوی فرهنگای در مجموعا
 ها را هم دارد.دانشمندان، متفکران، هنرمندان، ادبا و امثال این

البّته این الگو، یک الگوی غیر قابل انعطاف نیست. آنچه که به دست خواهد آمد، حرف 
کند؛ این تغییرات باید می نوی روزگار، ایجاد تغییراتی را ایجابینا  شرای  نوبهآخر نیست؛ یق

هاا  انجام بگیرد. بنابراین الگو، یک الگوی منعطف است؛ یعنی قابل انعطاف است. هادف
مشّخص است؛ راهبردها ممکن است به حسب شرای  گوناگون تغییار پیادا کناد و حاّک و 

 .اصالح شود
اسالمِی ناب باشیم و از التقاط بپرهیزیم. البته بدیهی است ۀ ن به نظریما باید دنبال رسید

ۀ اسالمی باید خاالص و نااب باشاد، ایان اسات کاه مسائلۀ یم نظرییگومی که علت اینکه
های اساسای؛ و شناسی و پایهشناسی و معرفت ها و مبانی هستیعدالت مبتنی است بر پایه

استناد کنیم، در واقع تکیاه کاردیم باه ا  هاستتا  آنکه عمدا  اگر بخواهیم به نظریات غربی
هااا را بپااذیریم، کااه همااان نظاارات  تااوانیم آن ای کااه قبااول نااداریم و نماایمبااانی فلساافی

 .شناسی استهستی
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 ویژگی ایرانی بودن در تدوین الگو .6-6

درخصوص ایرانی بودن الگو، عالوه بر آنچه که دوستان گفتند؛ که خاب، شارای  تااریخی، 
ای  جغرافیایی، شرای  فرهنگی، شرای  اقلیمی، شرای  جغرافیای سیاسی در تشکیل این شر

این نکته هم مطرح است که طّراحان آن، ا  ها درست استکه قطعا  اینا گذارد می الگو تأثیر
خواهیم متفّکران ایرانی هستند؛ این کامال  وجه مناسبی است برای عنوان ایرانی؛ یعنی ما نمی

دانایم، مصالحت مای خاواهیم آنچاه را کاه خودماان الزممای از دیگران بگیریم؛ مااین را 
توانیم با آن تصویر و ترسیم کنایم، ایان را در یاک قاالبی می مان رادانیم، آیندهمی کشورمان

خاطر اینکه غایات، بریزیم. بنابراین، این الگو ایرانی است. از طرف دیگر، اسالمی است؛ به
ما به مفاهیم ۀ های کار، همه از اسالم مایه خواهد گرفت؛ یعنی تکیو شیوهها اهداف، ارزش

اساالمی هساتیم، یاک حکومات اساالمی ۀ اسالمی و معارف اسالمی است. ما یک جامع
توانیم از منبع اسالم استفاده کنیم. خوشابختانه مناابع می هستیم و افتخار ما به این است که

؛ قرآن هسات، ساّنت هسات و مفااهیم بسایار غنای و اسالمی هم در اختیار ما وجود دارد
ماا و در کاالم ماا و در فقاه ماا و در حقاوق ماا وجاود دارد. بناابراین ۀ ممتازی که در فلسف

گاوییم الگاوی مای جامع است. وقتایۀ هم به این مناسبت است. الگو هم نقش« اسالمی»
رگمی خاواهیم شاد؛ جامع، دچار ساردۀ جامع. بدون نقشۀ اسالمی، یعنی یک نقشا  ایرانی

هدف و زیگازاگ مباتال های هفت و هشتی، بیکه در طول این سی سال، به حرکتهمچنان
بودیم و به این در و آن در زدیم. گاهی یک حرکتی را انجام دادیم، بعد گاهی ضّد آن حرکت 

 ا های گونااگوناقتصااد و در زمیناهۀ فرهنگ، هم در زمیناۀ هم در زمینا و متناقض با آن را 
ۀ جامع وجود نداشته است. این الگو، نقشاۀ خاطر این است که یک نقشانجام دادیم! این به
 گوید که به کدام طرف، به کدام سمت، برای کدام هدف داریم حرکتمی جامع است؛ به ما

 .کنیممی
 



 

 
 
 
 
 

 :گفتار هفتم

 جغرافيای قدرت
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 کیستی جامعه .7-1
کنم، این اسات جوان کشور حس می ۀکلیف برای جامعت کآنچه را که من امروز به عنوان ی

وجود و هّمِت خود دفاع کنند.  ۀهوّیت ملی و جمعی کشور، با هم ۀکه جوانان باید از سرمای
احتیاج دارد و باید احسااس اجتمااع و بساتگی و  جمعی هوّیت کانسانی به یۀ هر مجموع

کنند. بعضی جاها ملّیت تکیه می هوّیت جمعی کند. در کشورهای دنیا معموال  روی مفهوم
است که با برخورداری از  جمعی هوّیت ککنند. ملّیت چیست؟ یهم روی قومّیت تکیه می

تواند از همه امکانات خود برای پیشرفت و موفقّیت استفاده کند. اگار ایان آن، هر کشور می
جموعاه پایش احساِس هوّیت جمعی وجود نداشته باشد، بسیاری از مشاکالت بارای آن م

هاا در ای از موفقّیتها حاصل نخواهد شد؛ یعنی پارهها برای آنآید و بسیاری از موفقّیتمی
کشور، جز با احساس هوّیت جمعی به دست نخواهد آمد. این هوّیت ملای و جمعای  کی

شامریم و در کشور ما حّتی از ملّیت هم فراتر است. ما بااینکه ملّیت را محترم و مقّدس مای
به معنای مثبت آن، نه به معنای منفی آن؛ همان چیزی کاه در عارف ا  ار هم روی ملّیتبسی

کنیم؛ اماا هوّیات جمعای و ملای تکیه میا  شودگفته می« ناسیونالیسم»سیاسی دنیا به آن 
ملت ایران، نظام اسالمی است که حّتی از ملّیت ایرانی، کاارایی و جاذابّیت بیشاتر و حاوزه 

ارد. اهمیت این هوّیت جمعی به این است که هم در مقیااس ایرانای دارای تری دتأثیِر وسیع
بازده و تأثیر است، هم در مقیاس اسالمی چنین تأثیری دارد و هم در مقیااس جهاانی ماؤثر 

چیز فرامّلی است. دایره  کها را ندارند؛ یکدام اینها هیچاست؛ یعنی چیزی که دیگر ملّیت
ها به هوّیت عربای و ناسیونالیسام یاا حدود است. مثال  عرببعضی از شعارهای فرامّلی، م

هاا هاست و فراتر از آنکنند؛ اما این هوّیت اّوال  محدود در دایره عربقومّیت عربی تکیه می
آرماان  کواقعیات اسات، حااوی و متضاّمِن یا کشود؛ ثانیا  چون عربّیات یارا شامل نمی

کمربناد،  کای داشته باشاد. لاذا در یاجاذبه های جهانفراملّیتی نیست که برای دیگر ملت
عرب و ا  کندماند و حّتی با افرادی که آن سوی مرز هستند، تعارض هم پیدا میمحصور می

دایاره  کچاون آرماانی در آن نیسات کاه بتواناد یاا  کغیر عرب، عرب و فارس، عرب و تر
ست. نظام اسالمی، هم دارای گونه نیتر از این هوّیت را فرابگیرد. اما نظام اسالمی اینوسیع

کارُبرد ملی است، هم دارای کارُبرد اسالمی است، هم دارای کارُبرد جهاانی اسات؛ یعنای 
اهمیت ایرانِی نظام اسالمی به خاطر این است کاه نظاام سیاساِی مساتقّر  فرااسالمی است.
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شده بر  نظام تحمیل کداری است که به دست خود مردم به وجود آمده است. یپایداِر ریشه
 .مردم نیست؛ ضّد ایدئولوژی سلطنت است

 . ملت به مثابه جامعه7-2
ملات  کملت جعلی و ی کوجود جعلی، ی کام یعنی یطور که من بارها گفتهاسرائیل همان

دروغین. از روسیه، از اروپای شرقی، از امریکا، از کشورهای اساالمی و از ایاران خاود ماا 
ها ملت! آن کاند یها را گذاشتهاند و اسم آنیکجا اسکان دادهاند چند میلیون یهودی را برده

ملتند. اگر به توفیق خدا دولت صهیونیستی متالشی شود  کنیستند؛ هرکدام مال ی ملت کی
توانم بگویم؛ اما یقین دارم کاه چناین روزی که این روز یقینا  در پیش است؛ حاال ِکی، نمی

ا إن شاء الّله حتما  خواهید دید ما ممکن است ببینایم، هوقت شما جوانپیش خواهد آمد آن
ممکن است نبینیم اکثریت این جمعیتی که امروز در اسارائیل هساتند، از آنجاا باه منااطق 

 خودشان خواهند رفت.
کانم؟ مان باه زبااِن خاودم افتخاار  حقارت احساس بودنم خاطر ایرانیچرا من باید به

خاودم افتخاار ۀ کنم؛ من به وطن و کشاور و گذشاتخار میکنم؛ من به فرهنِگ خودم افتمی
ها بیشتر است؛ ها دلیلی ندارم. علم آنها تقلید کنم؟ برای تقلید از آنکنم؛ چرا باید از آنمی

هاا پردازیم. اینی هم داشته باشد، میاگیریم و اگر هزینهخیلی خوب، ما علمشان را یاد می
را باید با پول عاوض کارد. اماروز بیشاترین چیازی کاه بارای  اند که علمهم اتفاقا  یاد گرفته

طور نیست. در اسالم علم شرافت ذاتی دارد. ها مطرح است، پول است. در اسالم اینغربی
ها علم به عنوان قابل تبدیل بودن به پول ارزش دارد. علمی قیمت دارد که بشود باا از نظر آن

هاا کنیم و علمشان را از آنها استفاده مین حالِت آندست آورد. ما از همیآن دالر یا پوند به
 .کنیم و نباید هم بکنیمپردازیم؛ اما از کسی تقلید نمیاش را میخریم؛ هزینهمی

 . انسجام معنوی7-3
ملت، جزو  کی جمعی شدت مورد مالحظه قرار دهیم و ارج بنهیم. هویتهویت ملی را به

ید دست نخورد. در کنار هویت ملی، پویاایی، نشااط، آن چیزهایی است که در تحوالت با
شدت ارج بنهیم و باه و روح رقابت در میان جمع خود را باید به کبرخورداری از آزادِی تحر

ها خصلتی دارناد کاه دارند. بعضی از ملت ملی ها خصالدانید ملت. میآن اهمیت بدهیم
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دارناد کاه حااال مرباوط باه های دیگری ها خصلتخصلت عمومی است، بعضی از ملت
شور و شاوق ۀ تاریخ و جغرافیا و اقلیم است و به عوامل گوناگونی وابسته است. ما این روحی

را، میل به تحقیق را، کنجکاوی را، خسته نشدن و پیگیری کردن را باید در ملتمان باه وجاود 
 .بیاوریم

است. یعنی اگر ما در معنوی این ملت ۀ کشور، در حقیقت شاکل کو ی ملت کی فرهنگ
ملات  کجسمی برای یۀ کشور، وضع اقتصادی، نظام اقتصادی و نظام سیاسی را شاکل کی

بدانیم، روح این مجموعه عبارت است از فرهنگ. در حقیقت فرهناگ اسات کاه هویات و 
هاای مصاداقی دارد. کند. طبعا  ایان فرهناگ، شااخصملت را معین می کمعنوی یۀ شاکل

اش عقاید اسات، اخاالق اسات، آداب اسات، رفتارهاای اجتمااعی های مصداقیشاخص
هاای آن هویات ها شاخصاست، رفتارهای فردی است، خلقیات و خصال ملی است؛ این

توان کشف کرد و شناخت کاه ایان ملات هاویتش ها میمعنوی است. از روی این شاخص
انچه فرض اش چیست، شخصیت این ملت کدام است. حّتی اگر چنمعنویۀ چیست، شاکل

شکل سیاسی یا شکل اقتصادی دچار مشاکالتی باشاد، اماا فرهناگ غنای و ۀ کنیم در زمین
 .عمیقی داشته باشد، این ملت، بالقوه ملت مقتدری است

 . فرهنگ7-4

ادبّیات، هنر، علم، عادات و اخالق جامعاه و سانن موجاود جامعاه و شاامل  شامل فرهنگ
ها که ذاتی شوند. اینهایی مشهور میه خصلتها بهای ملی است. بعضی از ملتخصلت

 .هاستو مربوط به آب و هوا نیست؛ مربوط به تربیت

 . انسجام ساختاری7-5

کشور آماد؛ بعاد باا التمااس و درخواسات و پیشاکش دادن و  لشکر مهاجم دشمن تا قلب
یاران هایی که باه ملات اهای فراوان ملی و آن اهانتنما و خسارتوساطت دشمناِن دوست

که هفده شهر قفقاز را از ایران گرفته و کشاور شد، قبول کرد که قدری عقب بنشیند، درحالی
تن خودش محروم کرده بود! امروز هم کاه شاما ایان حادثاه را در ذهان ۀ را از بخشی از پار

تلاخ چاه گذشات، ۀ خودتان یا در کتاب تاریخ مرور کنید و ببینید بر ملت ایران در آن حادث
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طور شابیه ایان، در حاوادث کنید. همینلت و احساس سرافکندگی و ذّلت میاحساس خج
الملل دوم، همین شهر تهران محل خودنمایی و ُپز دادن افسران کشورهای مختلف جنگ بین

ها راه بروند، به ایرانی با چشم تحقیر نگاه کنناد، از او کاار بکشاند، باه او شد که در خیابان
نباشد، هویت جمعای و  مشخص کشور اگر مرزش کی ز کنند.اهانت و به نوامیس او تجاو

فرصات  کرا در کشور بزرگ و سارفرازمان یا اقوام نظام اسالمی تنوع وحدت جمعی ندارد.
 کهای مختلف، آداب و عادات مختلف و استعدادهای گوناگون و متناوع، یاداند. سنتمی

تکمیل کنند: با مراودات درست  فرصت است که اجزاء گوناگون این ملت بتوانند یکدیگر را
ۀ افتخار است که چنین نگاهی باه مسائل کو با همزیستی و اتحاد کامل. برای ملت ما این ی

دارد. علت هم این است که اساالم منباع الهاام ایان نظاام اسات و در ایان نگااه  اقوام تنوع
تفااوتی ا  ونهاای گونااگو لو از ملتا  های مختلفاسالمی، بین نژادهای مختلف و زبان

ملت. نگااه اساالم ایان اسات و نگااه نظاام  کنیست، چه برسد به اقوام مختلف در میان ی
 .اسالمی هم این است

 . عناصر هویت ملی7-6
در مقابل بیگانگان تا آنجا پیش رفتیم  هویت ما در کشور خودمان در وابستگی و اضمحالل

یر زبان و خ  فارسی را دادند! البته روی ای خجالت نکشیدند و پیشنهاد تغیکه افراد برجسته
کشاور یکای از نقااط  کخا  یا ا تغییر زبان کمتر کار کردند؛ اما برای تغییر خ  فارسای

هاا و مطبوعاات در همین روزناماه ا های مهم فرهنگی هر کشور استبرجسته و از شاخص
زدند که ما خ   طاغوت در کشور ما علنا  و صریحا  مطلب نوشتند، دفاع کردند و حرفۀ دور

آمیز و خالف واقع. آمیز و مغالطههای کامال  مجادلهفارسی را تغییر بدهیم؛ آن هم با استدالل
 ها تا این حد پیش رفتند.آن

دانند؛ علتش هام را بیشتر می فارسی نظام هستند، قدر زبانۀ اآلن کسانی که در مجموع
امی دارد؛ و آن اسالم انقالبی ماست. امروز این است که امروز ایران معتقد است برای دنیا پی

درساتی ۀ حامال و رساان کاعتقادمان این است که بارای دنیاا پیاامی داریام. ایان پیاام، یا
کنایم، ایان زباان خواهد؛ و آن جز زبان، چیز دیگری نیست. چون به این پیاام فکار مایمی

حاتی کاه مقصاود ها و اصطالحات مخصوص ما را منعکس کند؛ اصطالبایستی بتواند واژه
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زباان  کنماید. پس، امروز ما باه یاکند و تفکرات نظام را منعکس میانقالب را برآورده می
قوی و جاافتاده و ُپرظرفیت احتیاج داریم؛ و آن زبان فارسی است، که بحمد الّله در دسترس 

که ؛ همان دینی است اسالم عامل وحدت ملت ایران زبان فارسی نیست؛ دین. ما هم هست
 در انقالب و نظام اسالمی تجّسم پیدا کرد.

ۀ زباناان، همافارسایۀ ماردم ایاران، هماۀ ایران است؛ همۀ به هم متعلق فارسی سلمان
هاست، مفتخر به جناب سلمانند. از مردم فارس، متوجه آن کسانی که ستایش پیامبر اکرم

لمان، تفااخر باه یاک . تفااخر باه ساسلمان متعلق به کشور ماست، متعلق به ملت ماست
 های مشترک انسانی و اسالمی است.شخصیت ملی نیست،بلکه تفاخر به ارزش

 تشخص ایران .7-7

شود. ما اکثریت مردم ایران شیعه هستیم، اما نظام ما نظامی است که شامل شیعه و سنی می
، دلیلش هم این است که هم در انقالب، هم بعد از پیروزی انقالب، هم در جنگ تحمیلای

عالم که سنی هستند، از ما  از مسلمانان عظیمی کثرت کهم برادران سنِی ما در داخل، هم ی
ای کشاته حمایت کردند، از ما دفاع کردند، برای خاطر جمهوری اسالمی ایساتادند و عاده

اسالمی مردم ما و ملت ماا، باه برکات ا  هویت ایرانی شدند. جمهوری اسالمی این است.
در مساائل  ماردم به برکت حضاور ماردم در صاحنه و دخالات و شاراکتانقالب اسالمی، 

واقعیت جاافتاده است. امروز دنیا ملات ایاران را باه مسالمانِی هماراه باا  کاساسی نظام، ی
گاهی و بصیرت و پیشگامی و پیشرفت در میدان شناسد؛ ایان چیاز کمای یهای مختلف مآ

نیای اسالم آغااز شاده اسات، ملات های اسالمی در دخصوص امروز که حرکتهنیست. ب
هویت ایرانی خود را حفظ کنیم و  تواند نقش ایفاء کند. ما به برکت اسالم توانستیم،یایران م

خدمات و امور شهری خاود را نشاان دهاد. ایان هویات ملای و  ۀاین حقیقت، باید در هم
 جمعی در کشور ما حتی از ملیت هم فراتر است.

 . امت به مثابه جامعه7-8
هاایی دارد. است؛ اهدافی دارد، آرماان و زنده واحد بزرگ کمجموعه و ی کمت اسالمی یا

هاای کشور امت اسالمی نیسات؛ آرماانک ملت یا ی کها مخصوص یاین اهداف و آرمان
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ها زنده بشود و تحقیق پیدا کند، ماا بایاد باه برای اینکه این آرمان دنیای اسالم است کمشتر
هاا بااهم شوند و ملتهاشان مینزدیکی ملتۀ های اسالمی وسیلتبشویم. دول کهم نزدی

کنند شدند، تجربیات خود را، روحیات خود را، خلقیات خود را باهم تبادل می کوقتی نزدی
و در نتیجه آنچه به دست امت اسالمی خواهد آمد، چیز بسایار ارزشامند و بزرگای خواهاد 

 بود.
 کافغانساتان یا سئلۀ، معالم تگوهای سیاسیونامروز، اگرچه در محافل سیاسی و در گف

اساالمی  ئلۀمسک های مسلمان، یصرفا  سیاسی و بین الّدولی است؛ اما از نظر ملت سئلۀم
الملل اسالمی ارتباط تام و تمامی دارد. در بین بینۀ است که به سرنوشت دنیای اسالم و آیند

د توافق آراء و عقایاد و نیاز عواطاف ، چیزی که به این صورت موراسالمی و معارف حقایق
مسلمین باشد، شاید نداشته باشیم یا خیلی نادر باشد؛ چون عواطف هم نقاش زیاادی ۀ هم

مسالمین کاه باه ۀ دارد. به غیر از بعضی اقلّیت ها و جمعیات هاای جداشاده شاده از عاّما
مسالمین، ۀ دهند و کاری به محّبت، توّجه و توّسل ندارند، عاّماعواطف چندان اهمیت نمی

تواند محوری سروکار دارند. بنابراین، وجود این بزرگوار می با عواطف نسبت به نبّی اکرم
 برای وحدت باشد.

 . نسبت هویت ایرانی و جهان اسالم7-9
کناد. شنود، احساس عّزت مایکند، وقتی این خبر را می، مسلمانی زندگی میعالم هرجای

داند و این به خاطر آن اسات کاه متعّلق به خودش میچرا؟ چون نظام جمهوری اسالمی را 
هاای اساالمی باه وجاود امام بزرگوار طّراح و معمار این انقالب این نظام را بر اساس هدف

های مسلمان دیگار ما نسبت به ملت المللی داد.فرامرزی و جهانی و بینۀ آورد و به آن، جنب
ت، ماا در آنجاا وظیفاه داریام. ماا کنیم. هرجا که مسلمانی هساهم احساس مسئولیت می

خلایج فاارس، ۀ تفاوت باشیم. اماروز در منطقابی مسلمانان توانیم نسبت به سرنوشتنمی
خواهناد در اند و میقراول همه امریکا راه افتادهآرزومندان و تشنگان قدرِت روزافزون و پیش

برای امریکا و اذناب  اسالمی است وۀ اینجا برای خودشان جای پا درست کنند. اینجا منطق
مرکز اسالمی اسات و  کامریکا جایی نیست. اینجا پایگاه اسالم است. این خلیج فارس، ی

 باشاد. مسالمانان دنیاا ایان نظاام را از خاودهای اسالمی مایهای آن متعلق به ملتثروت
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المی دار نظاام اساخود ما طرفۀ ها در آسیا، در آفریقا و در همین منطقدانند. اآلن ملتمی
کنند، سابقه ندارد؛ نه اماروز نسابت باه هستند. این اظهار ارادتی که به امام و به انقالب می

هیچ کشوری در دنیا وجود دارد و معمول است و نه در گذشته چنین چیزی بوده است. ایان 
ملت منزوی نیست. باه کشاورهای گونااگون در  کامروز ملت ایران ی خاطر اسالم است.به

اند بپرسید و بشنوید که چطاور به قلب اروپا نگاه کنید و از کسانی که به آنجا رفته دنیا، مثال  
دشمنان انسانیت قرار گرفته اسات، باه ناام ۀ هرزگوین که در محاصر بوسنی ملتی مثل ملت

کناد! بنادها تقلیاد مایدهد و چطور از شما، در بستن پیشاانیشما جوانان ایرانی، شعار می
س کرده است که راه، آن راهی است که شما رفتید و باید همان راه را برود ببینید چطور احسا

تا دشمن را شکست دهد! ایان، احساساات اساالمی اسات کاه روز باه روز گساترش پیادا 
 .کند. کانون این احساسات، همین کشور مقدس اسالمی شما بود و اآلن هم هستمی

کشور نخواهد ماند؛ چاون  کی صر بهدانند که این نظم نوین اسالمی منحاین را هم می
و نیم میلیارد نفر جمعیت مسلمانان  کبزرگ است. اآلن تقریبا  یۀ جامع کاسالمی یۀ جامع

ها در اصول و مبانی با جمهاوری اساالمی اینۀ ها کشور اسالمی وجود دارد؛ هماست و ده
و ا  داننادا را میهاینا  دار جمهوری اسالمی استها طرفمشترکند. اهواء و عواطف ملت

دانند که اگر این نظام توانست خود را از زیر بار مشکالت خاالص کناد و سار بکشاد و می
کاه بارای ا  وقت این الگو در نقاط دیگری از جهان همصدای خودش را به دنیا برساند، آن

البتاه ممکان اسات  هاا خواهاد گذاشات.تأثیراتی برخالف میل آنا  ها بسیار مهم استآن
ها در بعضی دیگار از کشاورهای چه فقهای شافعی در مصر، چه مالکیا  ی اهل سنتفقها

نباشاند؛ خیلای  فقیه والیت معتقد بها  ها در بعضی از کشورهای دیگرآن منطقه، چه حنفی
ها عرضه کنیم یا اصرار بورزیم؛ اما خواهیم حتما  مبنای فقهی خودمان را به آنخوب، ما نمی

سااالری های گوناگونی پیدا کند. باید این مبنای ماردمممکن است شکل ساالری دینیمردم
ای در اختیارشان بگذاریم. مطمئناا  ها تبیین کنیم، تفهیم کنیم؛ مثل هدیهدینی را ما برای این

ماسات و ۀ ساالری دینی را خواهند پسندید. ایان کااری اسات کاه بار عهاداین مردم، مردم
ی که به وجود آمده، استفاده نکنناد. ایان اها از خألن این ملتبایستی انجام بگیرد تا دشمنا

 اسالم پر کنند.ۀ خأل را باید به وسیل
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 . باور به نصرت الهی1-1

ها را متناسب باشخصایت او بار که بزرگترین تکلیفا  گرامی خود خدای متعال به رسول
َّ»فرماود: ا  رسیدبود و در طول تاریخ بشر، هیچ تکلیفی بدان پایه نمی گذاشته دوشش بو  ه 

َُِّ
ََّّیال  ِمِنین  ؤض م  َِّبالض ِ ِهَّو  صض َِّبن  ك  د  ی 

 
 کنصرت الهی و کماا  گاه(؛ یعنی همین دو تکیه33 :)انفال« أ

های ماّدی باا حاق را پیش برد. برای همین است که ما اعتقاد داریم وقتی قدرت توا  مؤمنین
هاای باطال اعتناایی نشاود و سینه شوند، پوشالی و توخالی هستند، و وقتی به قدرتبهسینه

العملی نخواهند داشت، و هرگااه نیاروی ها درنیفتند، هیچ عکسخود با آنۀ ها با ارادانسان
نشاینی وادار ها را به عقابخود آن قدرتهای باطل درگیر شود، خودبهتُپرتوان مردم با قدر

 خواهد کرد.
هاا ساِر ساتیز های استعماری اروپا و امریکا با ملتدر گذشته و نیم قرن اخیر که قدرت

نشینی شدند. امریکا تا ها مجبور به عقبها درافتادند، آنها با این قدرتداشتند، هرجا ملت
د که ملت ویتنام با او درگیر نشده بود؛ هنگامی که درگیر شد، ایان کشاور باه وقتی امریکا بو

نیروی شکست خورده که ظرف مدت چند مااه مجباور شاد پانصاد  کظاهر قدرتمند، به ی
 نبرد عقب بکشد، تبدیل شد!ۀ هزار نیروی نظامی خود را از صحن

ما هنگاامی کاه شدند؛ اقدرت استعماری فرانسه و انگلیس هم خیلی قوی محسوب می
ها درافتادند، گویی کوهی از پنبه و پوشال باه ناابودی گراییاد. مردم کشورهای زیر ستم با آن

نشاینی هاا عقابهجاوم ملاتۀ های استبدادی هم این طبیعت را دارناد و باا مشااهدرژیم
د مقابله را ندارند، روز به روز بر فشار و تهدی ئتکنند؛ ولی اگر احساس کنند که مردم جرمی

 افزایند.خود می
هاا یباید نیروی ملت منسجم شود و با ایمان حرکت کند و به خدا تکیه دهاد و از ساخت

نفوذ ندهد. در گذشته افرادی بودند ۀ گاه دشمن به خود اجازنترسد و پا عقب نکشد، تا هیچ
 ورزی زد،ها اتهام غارضشود به آنکردند و ظاهربین بودند. هرچند نمیکه سطحی فکر می

دارد. اما آن کسی کاه راز  توانستند باور کنند که توان مقابله با دشمن در ملت وجودولی نمی
بخشید و اراده کرد و انسجام میدانست، ایستادگی میهای الهی را میحرکت تاریخ و سنت

 کرد.یت میرا تقو
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خواهد شد. پای حّق خودشان بایستند، حق پیروز  حق اگر اهل که است این الهیۀ وعد
طور است. در دوران انقالب این را تجربه کردید، در دوران جنگ تجرباه مراحل اینۀ در هم

کردید، در دوران اسارت تجربه کردید، در دوران بعد از پایان جنگ که ملت ایران در صادد 
شاید کشور خود برآمد این را تجربه کردید؛ در آینده هم باید این را یقین داشته باۀ بنای دوبار

 که عملی است.
یعنای باه ا  ها به نیروی درونی خودشاانگوید که اگر انسان]هم[ می قرآنی ... حقیقت

تکیه کنند، هیچ قدرتی در مقابل آناان ا  های خودشانیایمان و اراده و اّتحاد کلمه و فداکار
 .یارای ایستادگی ندارد

یگااری وجااود ناادارد؛ و لااو پیااروزی اساات؛ راه د ، تنهااا راهو ایسااتادگی مقاوماات راه
شاود، باشد؛ و لو آن قدرتی کاه در مقابال آن مقاومات مای کگروه کوچ ککننده یمقاومت

راز و  کدنیا باشد و از طرف امریکا هم حمایت بشود. هرچه باشد، ایان یا کیۀ ارتش درج
 سّنت الهی است.

ز خطارات کنناد، بایاد اها کسانی که مقاومت مایپیروزی است، منتۀ ایستادگی وسیل
مقاومت نترسند. اگر ترسیدند، در مقاومتشان اختالل پیدا خواهد شد و پیاروزی باه دسات 

شاوند. ها و جماعات است، که وس  راه دچار ترس میاین، آفت اغلب ملت نخواهد آمد و
خواهد مقاومت کند، از فقدان لذایذ زنادگی، از فقادان اگر آن گروه، ملت و جماعتی که می

دان راحتی نترسد و ناراحت و آشفته نشود و پیش برود، بدون تردید مقاومت با حیات و از فق
گوییم و پیروزی همراه است. این مقاومت وقتی با ایمان باشد، ادامه پیدا خواهد کرد. لذا می

همیشه گفتیم که ایماِن همراه با مقاومت، به دنبالش پیروزی است. مراد ما فق  ایمان دینای 
به هر اصلی. البته اگر ایمان دینی باشد، آن وقت خدای متعال وعده کارده هم نیست؛ ایمان 

 قوانین طبیعت و تاریخ در خدمت این مقاومان قرار خواهد گرفت.ۀ است که هم

 . رهبری مقتدر1-2

ها فریاد کشید تا این مردم را بیدار کند، امام بزرگوار ما بود. در این کاار ای که سالبیدارکننده
کردناد،  کعلماای دلساوز کماۀ دانشامندان، هماۀ مصلحان، هماۀ هان، همخیرخواۀ هم
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کردند. ناگهان ملت ما از ملتای کاه ک تدریج وارد شدند و کمهقشرهای مختلف هرکدامی ب
کلی لگدمال شده بود، تبادیل شاد باه هدوران قاجار را داشت و بعد در دوران پهلوی بۀ سابق

درت خاودش را علنای کارد، قادرت خاود را باه ملت زنده و بیدار، آمد وس  میدان، ق کی
ی در مقابال یصحنه آورد. این قدرت، قدرت ملی است؛ قدرت آحاد مردم است، هیچ نیرو

ها امتحاان کنناد. البتاه امتحاانش آساان هام نیسات، این قدرت تاب مقاومت ندارد. ملت
در دنیا زیار خواهد. اگر این فراهم بشود، هیچ ملتی خواهد، رهبرِی درست میفداکاری می

 ستم نخواهد ماند؛ دچار فقر نخواهد ماند. این شرای  در کشور عزیز ما فراهم شد.

 پذیری. مخالفت با سلطه1-3

نشیند تاا گران است. آن ملتی که میپذیری به معنای تسلیم شدن و تشویق کردن سلطهسلطه
گاران را تشاویق سالطه بیایند و منابع او را غارت کنند و بر سرنوشت او مسل  بشاوند، دارد

 کگاری و اساتثمار یاکند. از لحاظ اخالقی، سالطهکند و به دست خود گور خود را میمی
ها وقتی هاست. ملتها و سلب هویت آنکشور، تحقیر ملت کبر یۀ کشور و تسل  ظالمان

تادریج از دسات هزیر سلطه قرار گرفتند، فرهنگ خود و هویت خود و شخصیت خاود را با
 شود.ها گرفته میمی و ملی از آنو آن عزت ملی و غیرت عمومی و مرددهند می

ملت را در دست گرفتن. همچنانی کاه  کگری یعنی سرنوشت یاز لحاظ سیاسی، سلطه
کاره ها و رژیم امریکا بر کشور ما سلطه داشتند و ملت هم هیچییدر دوران طاغوت، امریکا

د و با فرمان او و پشت سر او این ملت را تحات مستبدی را بر سر کار گذاشته بودن کبود؛ ی
کردناد، عازل کردند: نصب میسلطه قرار داده بودند و در امور داخلی این ملت دخالت می

آوردناد، وزیار مایکردناد، نخساتکردند، خ  مشی بارای دولات تنظایم و تعیاین مایمی
کردناد. تش دخالت میبردند، حتی در تعیین وزراء و در تعیین فرماندهان اروزیر مینخست

 ککشور یا معطل گذاشتن منابع یاک گری یعنی غارت منابع یاز لحاظ اقتصادی هم سلطه
 گری است.ج سلطهیکشور. این نتا

جمهاوری اساالمی باا ایان  ها کشید. ...اینۀ انقالب اسالمی آمد و خ  بطالنی بر هم
دنیا را در واقع متعلاق باه ۀ گرانی که همگیری شاخِص تاریخِی خود، در مقابل سلطهموضع
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کارد و خاورمیاناه پااناداِز دانند ایستاد. رژیم امریکاا در ایان منطقاه سالطنت مایخود می
ی ایان یکه نگاین خاورمیاناه و مرکاز جغرافیااا  مستکبرین و دولتمردان امریکایی بود؛ ایران

؛ نظام جمهاوری این اوضاع را برهم زدۀ ها بود. انقالب آمد و همزیر نفوذ آنا  منطقه است
 اسالمی با رشادت در قلب این معرکه ایستاد و مسئله عوض شد.

، نظاام اساالمی و اساالم خااطر اینکاه های استکبار هم همین است؛ بارایراز دشمنی
اسالمی، با ظلم مخالف است؛ با اساتکبار مخاالف اسات؛ باا ۀ حکومت اسالمی و جامع

ها مخالف است؛ با فرعونیات تجاوز به ملتاندازی به زندگی مردم مخالف است؛ با دست
مخاالف ا  مثال اساتبداد داخلای کشاورهاا  المللیها مخالف است؛ با استبداد بینقدرت

است. این مخالفت هم فق  مخالفت قلبی نیست؛ نه، مخالفتی است کاه در مقاام عمال و 
دانند؛ ایان را میی که اقتضاء پیدا کند، بروز خواهد کرد؛ ظهور پیدا خواهد کرد. این یهرجا

شده است. لذا آن کسانی که اهل تجاوزند، آن کسانی که اهال از جمهوری اسالمی شناخته
اندازی به منابع ثروت دیگرانند، اهل استکبارند، اهل فرعونیت در برخوردهای سیاسی دست

 خودشان هستند، با نظام جمهوری اسالمی قهرا  مخالفند.

 . پرهیز از سازشکاری1-4

نظریه این بود که  کایستاد؛ اما در همان روزها ی و غرب شرق سالمی در برابر اردوگاهنظام ا
هاای بادی کردناد، آدمما به نحوی با استکبار کنار بیاییم! کسانی که این نظریاه را بیاان مای

ها را از خود دفع کنیم؛ اماا گفتند کنار بیاییم تا ضرر آناندیش بودند و مینبودند؛ بلکه ساده
نشینی کاردِن سانگر باه دادند که این کنار آمدن و کوتاه آمدن و عقبپاسخ این سؤال را نمی

سنگر تا کجا باید ادامه پیدا کند؛ ملت ایران باید چه کار کند که امریکاا از او راضای شاود؛ 
نظر کند تا امریکا بگوید دیگر باا شاما کااری نادارم؟ های خود صرفچقدر باید از ارزش

کردند که استکبار به حّدی هم قانع نیسات. در جنجاال ها حّتی فکر نمیاز آنشاید بعضی 
قدم شروع کردند به جلو آمادن؛ اّول گفتناد بهای ایران دیدید که قدمهای هستهاخیِر فّعالیت

ایران باید پروتکل الحاقی را قبول کند؛ بعد گفتند باید فالن اّطالعاات را بدهاد؛ بعاد پاا را 
نشاینی در مقابال ای داشته باشد! عقبو گفتند اصال  ایران نباید فناوری هسته فراتر گذاشتند
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اخالقی در وجودش نیست تا از این زور باه ۀ ای که زور ماّدی دارد، اما مطلقا  ذخیرمجموعه
شکل ظالمانه استفاده نکند، راه عالج نیست. راه عالج، منحصر شاده باود در مقاومات، و 

مظهر مقاومت بود؛ و ایان تنهاا راهای ا  انسان مقاوم، صبور و سرسخت آنا  امام بزرگوار ما
 شان اثر نبخشید.نظامیۀ بود که در مقابل ملت ایران وجود داشت. لذا حّتی حمل

 اعتمادی بر دشمن. تکیه بر خود و بی1-5

کااء شاود اتّ یشود اّتکاء کرد، به بیگانگاان نمایما باید به خودمان اّتکاء کنیم؛ به دیگران نم
شااید چهاار پانج ا  ایشود اعتماد کرد. من مکّرر در دوران همین مذاکرات هستهیکرد، نم

کنیاد و یشود اعتماد کارد. حااال هام مالحظاه مایها نممریکاییاگفتم به ا  مرتبه یا بیشتر
دهند، کامال  یکنند و عملکردی که نشان میزنند، اظهاراتی که میهایی که مبینید؛ حرفمی

هاا اعتمااد کارد. شود به اینیزدم؛ یعنی واقعا  نمیوقت می آن حرفی است که بنده آنامضا
[ نیساتند، هاا ]هامعنوان نماد بداخالقی و بدادایی ]هساتند[ فقا  آنها بهمریکاییا[ ]البّته

هاا شاود باه آنیجور بدادا و بداخالق و بدرفتارند؛ باالخره نمادیگرانی هم هستند که همین
توانیم و بدانیم یکرد. ما باید به خودمان اعتماد کنیم، به خودمان تکیه کنیم و بدانیم ماعتماد 

 کند.یم ککه خدای متعال هم کم
مریکاا اعتمااد اکند، اگر باه یکه برای اسالم و به نام اسالم کار م و هر جریانی هر فردی

خوردناد. در هماین  اش را خواهد خورد؛ کمااینکهکرد، خطای بزرگی مرتکب شده و سیلی
 خااطر عقال سیاسایاندیشای، باهخااطر مصالحتهای اسالمی، بهچند سال اخیر جریان

گفتند این حرکات تااکتیکی اسات، باا یکه م کخاطر تاکتیبه ا گذارند عقلیاسمش را م ا
اش را خوردناد و ها اعتماد کردند، چوبش را خوردند، سایلیها رفیق شدند، به آنمریکاییا

کنند. هرکسی با نام اسالم در جهات اساالم حرکات یهایش را تحّمل مارند مصیبتحاال د
 مریکا اعتماد بکند، خطای بزرگی مرتکب شده.اکند، اگر به یم

شود، مورد تأیید ماست. ای که امروز در بحث سیاست خارجی ما مطرح میزداییتشّنج
ها اعتماد پیدا کند؛ نه، که کسی به آن زدایی غیر از این استزدایی شود؛ اما تشّنجباید تشّنج

مساائل دیپلماسای ۀ . کسانی که در زمیناو اعتماد نداریم به او هم به ما اعتماد ندارد؛ ما هم
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نبارد  ککنم. اصال  میدان دیپلماسی، میدان یافهمند که بنده چه عرض میفّعالند، کامال  می
و با گفتن صبح بخیر و شب بخیار انجاام واقعی است؛ منتها نبردی که پشت میز و با لبخند 

، هرگز نباید به معنای اعتماد به دشمن تلّقی شود؛ نباید کگیرد! وجود ارتباطات دیپلماتیمی
 اعتماد کرد.

مریکاا بودناد. امریکا اعتماد کرد، ضربه خورد؛ حّتی آن کسانی که دوست ا به هر مّلتی
عتماد کرد؛ برای اینکه بتواناد خاود را از زیار ها امریکاییاحاال در کشور ما دکتر مصّدق به 

ها به جای اینکه به دکتر مریکاییاها متوّسل شد؛ مریکاییاها نجات بدهد، به فشار انگلیس
ها همدست شدند، مأمور کنند، با انگلیس کظن پیدا کرده بود کمها حسنمصّدق که به آن

 اد را راه انداختند.خودشان را فرستادند اینجا و کودتای بیست و هشت مرد

 . دفاع از منافع ملی1-6

خواهاد ایان مناافع را خوب مایا  مشروع و مباح، معقول و منطقیا  دارد منافعی ملت کی
تحصیل کند. ملت، استعدادی در جوانانش هست، برکاتی در زمینش هست و ماوقعیتی در 

های زورگوی ند. قدرتها استفاده کملت حق دارد از این کاش هست؛ یجایگاه جغرافیایی
ها بگذارند و بگویند این مال اند دست روی منافع ملتدنیا )نه امروز، از قدیم( عادت کرده

ۀ هاا شابه قااّر اند. انگلیستر شدهها جریاند، آنها کوتاه آمدهها و رهبران آنمن. هرجا ملت
د، خودشان را قوی کردند هند را در قرن نوزدهم گرفتند، ثروت شبه قاّره را مثل خونی نوشیدن

ورزی دشمنان قوی پنجاه ملتی در مقابل طمع کطوری است. وقتی یو هند را ضعیف. این
طاور چناین وضاعیتی، ایان ککناد. او در یاها باز میکند، میدان را برای آننشینی میعقب

نخیر، نشینی کردند؛ ها عقبها رحم کنیم، مالحظه کنیم، ایننیست که حاال بگوید، به این
هاای خاود را در گوشات و آید و بدون مانع، پنجاهنشینی کند، آن جلو میتا این ملت عقب

کند و َکند؛ او را ضعیف میکند و تا جایی که زورش برسد، از او میپوست این ملت فرومی
 کند.خودش را قوی می

ای نیسات؛ و با جمهوری اسالمی اصال  حول محور هساته ایران مریکا با مّلتا دشمنی
ۀ ای اسات؛ ناه، قضایّ هساتهۀ مریکا با ما سِر قضایّ ااین خطا است اگر خیال کنیم که دعوای 
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هاا، هماین ای مطرح باشاد، هماین دشامنیهستهۀ ای بهانه است؛ قبل از اینکه مسئلهسته
فارض کنیاد ا  ای حال شادهستهۀ روزی هم مسئل کها از اّول انقالب بود؛ اگر یمخالفت

خیاال نکنیاد مسائله تماام ا  خواهندها میکه آننشینی کرد؛ همانعقب جمهوری اسالمی
داریاد؟ چارا  ککشاند: چارا شاما موشاتدریج پیش میدیگر را بهۀ خواهد شد؛ نه، ده بهان

هواپیمای بدون سرنشین دارید؟ چرا با رژیم صهیونیستی بدید؟ چرا رژیم صهیونیستی را باه 
باه قاول خودشاان خاورمیاناه حمایات ۀ ر منطقاشناسید؟ چارا از مقاومات درسمّیت نمی

ای با جمهاوری هستهۀ ها سِر قضیّ کنید؟ و چرا؟ و چرا؟ و چرا؟ مسئله این نیست که اینمی
روز هم مریکا از اّول انقالب شروع شد، روزبهااسالمی اختالف پیدا کرده باشند؛ نه، تحریم 

 .باالیی رسیدهۀ بیشتر شده است، تا امروز که خب به نقط
نظر بیشتر ندارند ۀ وجه کهای خودشان در دنیا، یها برای ارتباطات و فّعالیتیمریکایا

 رابطاه با کسی کنند و آن، منافع امریکاست. چنانچهگویند؛ پنهان و کتمان نمیآن را هم می
هاا منافعشاان کند؛ چون بارای آنگویند منافع ما ایجاب میبرقرار کنند، اگر بپرسند چرا،می

رساند. اگر چناد میلیاون دالر باه کشاوری وام م است! امریکا به هیچ کشوری سود نمیمه
 گیرد!ند برابر از او امکانات میبدهد، چ

 . حضور در صحنه1-7

ها با تن خودشان، با حضور شخصی خودشان در این است که ملت معنایش حضور مردمی
مثل آن چیازی کاه در ایاران اتفااق های مبارزه حاضر شوند و خطرات را تحمل کنند؛ میدان

هاا کاه مریکاا و ایاناتواند بایستد؛ حاال افتاد. وقتی این شد، هیچ قدرتی در مقابل این نمی
وجاود ۀ های عالم هم دست به یکی شوند، در مقابل ملتی که با همقدرتۀ سهلند. اگر هم

ُکشاند، زنناد، مایه میتوانند مقاومت کنند، ایستادگی کنند. البتوارد میدان شده است، نمی
ها فرمودند، خون بر در آن سال طورکه امامشوند. همانکنند، اما مغلوب میخونریزی می

شمشیر فائق خواهد آمد، پیروز خواهد شد. این اتفاق افتاده است. مردم با جسم خودشاان، 
د؛ آن هم ناه اند؛ نماینده نفرستادند، به حرف اکتفاء نکردنبا وجود خودشان وارد میدان شده

 کآن در کشورهای دیگر هم وجاود دارد. ایان یاۀ کشور، در چندین کشور؛ که زمین کدر ی
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چنین وضعی  کنکته است که خیلی مهم است. جز دست قدرت الهی، کسی قادر نیست ی
ا  ها شکی نیستدر اینا  کنندشود، افراد نقش ایفاء میها فراهم میرا به وجود بیاورد. زمینه

 هاست.دل کدست قدرت خداوند است که مالاما این 
های خودکامه و مستبد در طول تاریخ ما این است که نگذاشتند حکومت جرم بزرگترین

که باید با حضور خود، با شجاعت خود، منافع خود را تأمین کند، در میدان ملت در آن وقتی
ن را گرفتاه بودناد. حاضر شود. اشرف افغان و محمود افغان و لشکریانشان اطاراف اصافها

ترسیده، ۀ پروِر خودباختزد برای اینکه بروند دفاع کنند؛ اما حاکمان تنَول میمردم دلشان َول
هاا تسالیم شادند و در واقاع ماردم را هام تسالیم نگذاشتند مردم از خودشان دفاع کنند. آن

ور شادند از که مهاجمان مجبهای سخت و سیاه، وقتیکردند. نتیجه این شد که بعد از سال
هزار نفر از زنان و دختران و نوجوانان ایرانای را باا ایران خارج شوند، صدها و شاید دویست

 گونه با مردم رفتار کردند.رفتند نیز اینکه میخودشان به اسارت بردند؛ یعنی حتی وقتی
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 . اهمیت مقاومت2-1

 ايستادگى در مقابل زورگويان .2-1-1
اند، اماا باا پیشارفت گر و زورگوی جهانی البته در طول تاریخ همیشه بودههای سلطهقدرت

تر شاده اسات. ها آسانگری برای آنعلم و صنعت و با امکانات ارتباطاتی مدرن، این سلطه
با این بهانه که منافع کنند و ورزی میجهان ابراز طمعۀ ها نسبت به همییمریکاابینید لذا می

دنیا تارجیح ۀ ها بر منافع همشوند. گویا منافع آنجا به خطر افتاده است، وارد میما در فالن
کلفتای و ی و گاردنیهاا تارجیح دارد. خاوب، در مقابال ایان زورگاودارد؛ بر مناافع ملات

 کیا ناشناسی چه جور باید برخورد کرد؟ دو جور برخاورد وجاود دارد:نشنوی و حقحرف
برخورد، مقاومت است. تسلیم در مقابل زورگویان جهان، زورگو ک برخورد، تسلیم است؛ ی

فکاران ها، تسلیم سیاسیون عاالم، تسالیم روشانکند. تسلیم ملتی تشویق مییرا به زورگو
هاا در پیشارفت اسات؛ های استکبار جهانی، مشاوق آنییجوامع مختلف در مقابل زورگو

ماند و آن راه حقیقی بیشتر باقی نمی کها یبیشتر است. برای ملت ییها در زورگومشوق آن
را از ا  مریکااو امروز شر ا  ی زورگویانیخواهد شر زورگوملتی می کمقاومت است. اگر ی

 مریکا با قدرت و صالبت تمام بایستد.ای یسر خود کم کند، باید در مقابل زورگو
مسّلم اسالم است، به رغم دشمن،  و مبانی امام راه همان اصول جمهوری اسالمی که

در ایران اسالمی، معتبر و مبنای زندگی سیاسی و اجتماعی ما است و دولت و مّلات ایاران، 
هاا باه دسات را که با فداکاری و بذل عزیزترین جان اسالم ناب محّمدیۀ زندگی در سای

 کرأس آن اصل عدم انفکاو در  طی از دست نخواهند داد و اصول امامیآمده، در هیچ شرا
گری مدرن، برای منزوی کردن اسالم و قارآن، دین از سیاست و مقاومت در برابر فشار ماّدی

 جمهوری اسالمی باقی خواهد ماند.ۀ اصول همیشه زند

 پیشرفت مدبرانه .2-1-2
مقاومِت باتدبیر، جزو شعارهای نظام اسالمی است و مسئوالن این موضوع را مّد نظر دارند. 

تدبیری بیرون بیایاد. دشامن ایان کارهاا را توان هر کاری را تفسیری کرد تا از آن بیالبته می
شوند و همان چیزی را که دشامن عّده هم مفت و مّجانی بلندگوی دشمن می ککند و یمی
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کنند؛ گویی روی این قضیه هیچ فکر و تدبیر و کااِر کارشناسای نشاده خواهد، تکرار میمی
آحااد بشار ۀ کنند؛ اشتباه مربوط به همخواهم بگویم مسئوالن ما اشتباه نمییاست. البته نم

رود کاه انساان بداناد ناپذیر است؛ لیکن ضریب اطمینان وقتی باال میاست و از ما جدایی
هاای خصاوص در زمیناههکنناد؛ بامسئوالن کشور فکر و تادبیر و مطالعاه و مشاورت مای

اجرا هم تماس مستقیم ندارد ۀ است و با زمینه و منطقهای کّلی تر که تعیین سیاستحّساس
درپی صورت کند و در آن، کارهای کارشناسِی بسیار وسیع و دقیق و پیو خطوط را معین می

گیرد. با این تدبیر، ملت ایران باید مقاومت کند و همین مقاومات موجاب شاده تاا اآلن می
 پیش برود.

 . آثار مقاومت2-2

 قدرت الهى مندى از. بهره2-2-1
تواناد یعقبه، کااری نماآید پشت شما. لشکر بیکردید، قدرت خدا می اگر شما مجاهدت

فاراوان دارد، هماه کاار ۀ [ احتیااط دارد، نیاروی ذخیاربکند؛ لشکری که عقبه دارد، ]نیروی
اش عبارت بود از قدرت الهی، این لشاکر اش، ذخیرهتواند بکند. حاال اگر لشکری عقبهیم

کنیاد، یبخور است؟ امام این را به ما فهماند؛ فهماند که وقتای مجاهادت ماکستدیگر ش
شوید، وقتی نیروهای خودتاان را باه صاحنه وارد یکنید، وقتی وارد میدان میوقتی تنبلی نم

کنید، اینجا قدرت خدا است کاه پشات سار شاما اسات، ]لاذا[ خّرمشاهر را خادا آزاد یم
تواند آزاد کند. با این منطاق، یمسّخِر استکبار را هم خدا م دنیایۀ کند. با این منطق، همیم

رطی تواند مستضعف نماند؛ به شیتواند آزاد بشود. با این منطق، هر مّلتی میفلسطین هم م
 که این منطق تحّقق پیدا کند.

شاوند؛ یعنای در هاا ناازل مایورزیدند، فرشتگان بار آن و استقامت پایداری که کسانی
کنند؛ یعنی از لحاظ روحای و شان، با ملکوت اعلی ارتباط پیدا میحیات دنیوی همین حاِل 

هاا کنند و هیچ خوف و بیم و انادوهی بار آننشدنی پیدا میتمامۀ ذخیر کفکری و روانی، ی
سایه نخواهد افکند. بیم در مقابل خطرهایی است که ممکن است در این راه انسان را تهدید 

بهتار در ایان راه پایش ۀ تر و با قادرِت بیشاتر و روحیانداشت، جریکند. وقتی انسان ترس 
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شود. انسان وقتی حزن و اندوه ندارد، به خاطر این است کاه تر میکرود و به هدف نزدیمی
های این راه زیاد است؛ ثانیا  اگر انسان چیزی را هم دهد. اّوال  موّفقیتچیزی را از دست نمی

 یفه و انجام تکلیف الهی است، وجدانش آسوده است.از دست بدهد، چون در راه وظ

 ها. تقويت اراده2-2-2
زِن ُغرزن یا پیرو شهوات نگاه نقۀ های کنارنشستعّده آدم ک؛ به یاست در صحنه ایران مّلت

عظیمی حضور ۀ نکنید؛ مّلت در صحنه است، مّلت در میدان است. در میان این مّلت، زمر
آورد ن را فدا کنند؛ این همان چیزی اسات کاه قادرت خادا را مایدارند که حاضرند جانشا

 پشت سِر انسان؛ این یعنی جنگ نامتقارن.
الحاالی، باا معنای جنگ نامتقاارن ایان اسات کاه دو طارِف جناگ از مناابع مختلاف

های مختلف برخوردارند؛ این جنگ نامتقارن است؛ یعنی هرکاداِم از ایان دو طارف هوّیت
نابع قدرتی دارند که طرف دیگر آن را ندارد. ما با استکبار جهانی در حاال امکاناتی دارند، م

امکاناتی داشته باشد که ما نداشته باشیم اّماا ماا  کجنگ نامتقارنیم؛ چرا؟ ممکن است او ی
هم امکاناتی داریم که او ندارد؛ آن امکان چیست؟ توّکل، اعتماد به خدا، اعتماد به پیاروزی 

انسان مؤمن؛ این را ما داریم؛ این شاد جناگ ۀ رت انسان، به قدرت ارادنهایی، اعتماد به قد
ای غلبه پیادا کارد، جنگند؛ هر ارادهیها هستند که با هم منامتقارن. در جنگ نامتقارن اراده

پیروز خواهد شد. در میدان، اراده را ضاعیف نکنیاد؛ در میادان نبارد، اراده را دچاار تزلازل 
اش سست شد، قطعا  شکست خواهد خورد. در میدان نبرد ارادهطرِف جنگ  کنکنید؛ اگر ی

هاای دشامن، در اراده و تان سست بشود، نگذارید تبلیغات دشمن و وسوساهنگذارید اراده
 مستحکم را نگه دارید؛ این ضامن پیروزی است.ۀ عزم راسخ شما تزلزل ایجاد کند؛ این اراد

 . پیروزى و عبور از موانع2-2-3
و انقالب، ایستادگی و مقاومت است. ایستادگی، برای حاال و  از اسالم دفاع برای ما تنها راه

اه مشاکالت را ۀ آیند ملت، برکات زیادی دارد. همین مقاومت و ایستادگی شما، إن شااء اللَّ
 یکی پس از دیگری برطرف خواهد کرد.
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ت کاه ایان درس اول ایان اسا بگیارد: دو درس های گذشاتهملت ایران باید از موفقیت
تسالیم. هارکس تسالیم ۀ مقاومات باه دسات خواهاد آماد، ناه در ساایۀ ها در سایموفقیت

کنند؛ اگر هم عزیز باشد، او را باه ترش میها شد، ذلیل گردید. اگر ذلیل بود، ذلیلابرقدرت
بینید که دیکتاتور عراق در مقابل امریکا چه ذلتی دارد! ذلت را قبول کرد، کشند! میذلت می

« .اسدَّعلّیَّوَّفبیَّالحب و َّنعامبة»ها مثلی دارند: طور است. عربدر مقابل مردمش آن ولی
پاس، درس اول ایان  رسد، ماوش اسات!رسد، شیر است؛ به امریکا که میبه ملتش که می

است که باید در مقابل استکبار ایستاد. با مقاومت نه باا تسالیم باه هماه چیاز دسات پیادا 
 اید.مروز دست پیدا کردهخواهید کرد؛ همچنان که تا ا

هساتند، اگار تصامیم بار  از دنیاا کاه های مسالمان، در هار نقطاهما معتقدیم که ملت
ایستادگی برای اسالم و نصرت آن داشته باشند، پیروز خواهند شد. اساس قضیه ایان اسات 

ز که مسلمانان در هر نقطه از عالم که هستند، باید تصمیم بگیرند از عادالت دفااع کنناد، ا
دار مظلاومین و عدالت بگویناد، در مقابال ظلام بایساتند و از اساالم اساالمی کاه طارف

ضعفاست دفاع کنند. قدرتمنادان عاالم کاه بار هماه جاا مسالطند، خودشاان قدرتشاان را 
 ها با آنچه که دارند خیلی متفاوت است.اند. واقعیت قدرت آنای جلوه دادهافسانه

 ها. شکوفايى ظرفیت2-2-4
چه سختی جناگ باشاد، چاه ساختی اقتصاادی باشاد، چاه ا  کشور کی برای تیسخۀ دور

هاسات؛ کاه ایان ملات چقادر نشاان دادن ظرفیاتۀ دورا  فشارهای گوناگون سیاسی باشد
ظرفیت دارد، چقدر قابلیت اظهار وجود دارد، چقدر لیاقت بقا دارد. لذا بهترین آثاار هناری 

هاای یبای بهترین آثار هنری، مربوط به همین دورههای زکند، یا بخشهم که انسان نگاه می
تارین و ای کاه وجاود دارد، اگار نگااه کنیاد، شایریناین کشورهاست. شما به آثار داستانی

هایی است که ملتای دارد های بزرگ مربوط به بخشهای هنری و رمانترین نوشتههنرمندانه
لستوی مربوط به مقاومت عجیاب تو« جنگ و صلح»دهد. کار بزرگی از این قبیل انجام می
ناپلئون و حرکت عظیمی که مردم مسکو انجام دادند برای ۀ مردم روسیه است در مقابل حمل
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هاای دیگاری هام دارد، اماا باه نظار مان ایان کتااب ناکام کردن ناپلئون. تولساتوی کتااب
 .اش به خاطر این است که کامال  بر محور روح دفاع مردم روسیه استبرجستگی

 . دور شدن تهديد جنگ2-2-5
هاای سانگیِن غیار قابال باشد که بدون هزیناه را داشته قدرت طور نیست که امریکا ایناین

نظاامی را باه ۀ ها حملانظامی کند؛ نخیر، هروقت الزم باشد، اینۀ تحّمل، به کشوری حمل
م نخواهند شاد نظامی ناکاۀ گیرند؛ منتها شرط اّوِل آن این است که بدانند در آن حملکار می

و توی دهنشان نخواهد خورد. آنجایی که احتمال دهند قدرت مقااومتی وجاود دارد، هرگاز 
های دهند که خواستهنظامی را وقتی انجام میۀ شوند. ثانیا  حملچنین خطری را متحّمل نمی

خود را از طریق دیگری نتوانند به آن کشاور تحمیال کنناد. باا تهدیاد و فریااد و جنجاال و 
های خود را بر آن کشاور تحمیال کنند خواستهای سعی میازی سیاسی و قدرت رسانهجوس
 کنند.

 های مقاومت. عرصه2-3

 . مقاومت سیاسى2-3-1
امروز برای کشور ما جنگ نظامِی سّنتی و متعارف احتمال بسیار بسیار  جهاد کبير: (الف

معناای قتاال فق  باهچیز دیگر است. جهاد  کضعیفی است لکن جهاد باقی است؛ جهاد ی
تاری دارد. در باین معنای بسیار وسایع کمعنای جنگ نظامی نیست؛ جهاد ینیست، فق  به

َِّببِهَّ»نام نهاده: « جهاد کبیر»دی هست که خدای متعال در قرآن آن را جهادها جها مض ه  َّجاِهدض و 
ِبی اًَّ مَِّببه»رآن، یعنی باه قا« ِبه»فرقان است؛ ۀ مبارکۀ (؛ در سور43 :)فرقان« ِجهادًاَّك  « جِهبده 

بیً ا»ها جهاد کن؛ قرآن با آنۀ وسیلیعنی به . این آیه در مّکه نازل شده. درست توّجه «ِجهادًاَّك 
هاا ماأمور باه و مسالمان های عزیز! در مّکه جنگ نظامی مطرح نبود؛ پیغمبرکنند جوان

یگار اسات کاه کردند کار دیگری بود؛ همان کاار دیها مجنگ نظامی نبودند، کاری که آن
ِبی ًا.»گوید: یشریفه مۀ خدای متعال در این آی َِّبِهَِّجهادًاَّك  مض ه  َّجاِهدض آن کاِر دیگار چیسات؟  «و 

َِّببِهَّ»[. آن کاِر دیگر، ایستادگی و مقاومت و عدم تبعّیت ]است مض ه  َّجاِهبدض َّو  ین  کباِفِ  ِطبِعَّالض بالَّت  ف 
ِبی اًَّ اطاعت نکاردن از کّفاار هماان چیازی (؛ از مشرکین اطاعت نکن. 43 :)فرقان« ِجهادًاَّك 
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بندی جهاد اکبر و بندی غیر از تقسیماست که خدای متعال به آن گفته جهاد کبیر. این تقسیم
تر است، جهاد با نْفس است، هماان چیازی جهاد اصغر است: جهاد اکبر که از همه سخت

شامن اسات، کند؛ جهاد اصغر، مجاهادت باا دیاست که هوّیت ما را، باطن ما را حفظ م
نام نهااده کاه « جهاد کبیر»جهاد هست که خدای متعال آن را  کمنتها در بین جهاد اصغر ی

یعنی چه؟ یعنی اطاعت نکردن از دشمن، از کافر؛ از خصمی « جهاد کبیر»آن همین است. 
با تو قرار گرفته اطاعت نکن. اطاعت یعنی چاه؟ یعنای تبعّیات؛ تبعّیات ۀ که در میدان مبارز

های مختلف؛ تبعّیت در میادان سیاسات، در میادان ّیت نکردن در کجا؟ در میداننکن. تبع
های مختلف از دشمن تبعّیت نکن؛ ایان اقتصاد، در میدان فرهنگ، در میدان هنر. در میدان

 «.جهاد کبیر»شد 
کاه خداوناد فاتح الفتاوح  بزرگ خمینی امام یاد و نام های مقاومت:تشکيل هسته (ب

اران این ملت و خیل عظیمی از مسلمانان و مستضعفان جهاان را نصایب او تصرف دل هشی
ناپذیر اساتکبار را یکای پاس از دیگاری های تصرفساخته بود و او با این سالح الهی، قلعه

را مرعااوب ساااخت و تخاات ا  خااواریعناای امریکااای جهااانا  گشااود و رأس اسااتکبار
هاای ان جهاان را بیادار کارد و هساتهمنازع را متزلازل سااخت؛ مسالمانهای بییامپراتور

مقاومت اسالمی را با َدم گرم و صدای امیدبخش خود متشکل ساخت؛ جمهوری اساالمی 
سالمت به اوج اعتباار و قادرت الی هزاران مانع و مزاحم و معارض، بههرا پدید آورد و از الب

ا بارها دچار ناکامی را  های غربییعنی سردمداران نظاما  ترین دشمنان آنکرسانید و خطرنا
هاای های شرقی را از موضاعی اساتوار و مسال ، باه بطاالن اندیشاهساخت و متولیان نظام

پیامبرگون و تاریخی او باه ۀ سال از نام کگریزشان هشدار داد، و هنوز یستیز و انسانمذهب
های مارکسیست در رأس هرم قدرت دنیای شرق نگذشته، اکنون جهان شاهد فروپاشی نظام

 سراسر جهان است.

 مقاومت فرهنگى .2-3-2
ریازی سازی کنیم؛ این برناماهباید کشور را، مّلت را و جوانان را مصون ما از لحاظ فرهنگی

خواهد. این هدف را اّول باید قبول کنیم و به آن اعتقاد پیادا کنایم، بعاد کاه اعتقااد پیادا یم
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جوری باه ماا دسات اری نیست که همینریزی کنیم برای این کار. این ککردیم برویم برنامه
سازی فرهنگی کاار شود؛ این مصونیبدهد؛ با چند سخنرانی و نوشتن کتاب هم حاصل نم

 الزم دارد، برنامه الزم دارد.
دهناد، دهیم یا شاهد هستیم که بعضای نشاان مایمی نشان از خودمان اوقات ما گاهی

تار ب است. به نظر مان ایان از هماه مهامها و اهداف انقالصبری در مقابل حفظ آرمانبی
گیری نظام اسالمی؛ بایستی بر آن پای فشرد و بر سار آن پایاداری کارد. صابر، است. جهت

 دهد.اینجا بیش از جاهای دیگر معنا می
حاال من و شما که مسئول در این نظام هستیم، مظهر واقعی و حقیقی صبر ما، صابر بار 

جاور نباشاد کاه اگار هاست. باید از میدان در نرویاد. ایانیهاین اصول و این مبانی و این پا
شاکل حکومات اساالمی، ۀ بااراقتصاد اسالمی، درۀ بارقصاص اسالمی، درۀ بارچنانچه در

که امکاِن ایان کاار را ا  قانون اساسی شما، هو و جنجال و هیاهو در دنیا راه انداختندۀ دربار
ا بزنید؛ نه، بر مبانی خودتان پافشاری کنیاد. مباانی شما جا  هم دارند که هیاهو راه بیندازند

شما، عبودیت خداست، خدمت به بندگان خداست، دشمنی با دشمنان خداست، دشامنی 
هاست شعارهای ما. نظام جمهوری اسالمی نظامی است بر با دشمنان بندگان خداست؛ این

بر تمام ارکان این نظام  ها؛ نظامی است عقالنی، نظامی است دانشی. عقالنیت بایداین پایه
ین حاکم باشد؛ اما عقالنیات باه معناای تسالیم نیسات؛ عقالنیات باه معناای یاز باال تا پا

تار ی بارای هرچاه موفاقیهااهزیمت نیست؛ عقالنیت برای پیش رفتن و در جهت یافتن راه
 هاست.شدن در رسیدن به این آرمان

المللای، پرهیاز از جنجاال و دردسار باینها با نام عقالنیت، با نام اعتدال، با نام یبعض
شاود. ایان شود؛ این نمیخواهند از مبانی انقالب و اصول انقالب کم بگذارند! این نمیمی

کاه خودشاان خساته ا  خسته شدن است. گاهی این خسته شدن راۀ صبری و نشانبیۀ نشان
 اند! نه، نخیر.دهند: مردم خسته شدهبه مردم نسبت میا  اندشده

 . مقاومت اقتصادى2-3-3
ۀ و نگااه باه درون اسات؛ هام در زمینا داخلی نیروی به دهد، تکیهآنچه کشور را نجات می

مساائل فرهنگای. ۀ مسائل گوناگون اجتماعی و سیاسی، هام در زمیناۀ اقتصاد، هم در زمین
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ه سیاستان [ دنبال نزدیکی ابالغ خواهد شد؛ و ]بهۀ های اقتصاد مقاومتی هم در آیندشاءاللَّ
ه ساختها انابالغ این سیاست های الزم برای ایجااد های الزم، کارهای الزم، تالششاءاللَّ

وجود خواهد آمد؛ و مّلت راه خاود را بها  که مّتکی به مقاومت مردم استا  اقتصاد مقاومتی
 ادامه خواهد داد.

درون. چشام را  کشور پیمودن راه اقتصاد مقاومتی است؛ یعنی تکیه باه مشکالت عالج
نیروی انسانی ا  ندوزیم به دست دیگران؛ ما تواناییم، ما ثروتمندیم، هم ثروت انسانی داریم

هاای ماا های زیرزمینای؛ ثاروت[ ثروت]هما  نظیرنظیر است، اگر نگوییم بیما در دنیا کم
 العاده است. دنیا به ما احتیاج دارد.فوق

ک ندارد و تحاریم یا معنی د شدیم، دیگر تحریمدر اقتصاد، اگر ما قوی شدیم و قدرتمن
هاا شود؛ اگر ما در داخال توانساتیم اقتادار اقتصاادی باه دسات بیااوریم، آنیکار زائدی م

کنناد، یآیند دنبال ارتباط اقتصادی؛ نه ]فقا [ تحاریم نماآیند به دریوزگی، میخودشان می
نکنید؛ طبیعت کاار ایان اسات. در  گویند تحریمیآیند مها میبلکه اگر ما تحریم کنیم، آن

 های گوناگون هم همین است.سیاست هم همین است، در زمینهۀ زمین

 مقاومت نظامى .2-3-4
کنایم، یجمهوری اسالمی اهل ظلم نیست، اهل قبول ظلم هم نیست؛ ما به کسی ستم نما

دارای  هاا را اعام از مسالمان و غیرمسالمان،کنیم. ما انساانیکس را هم قبول نمستم هیچ
کنایم. اّماا اگار کسای یدرازی نمادانیم و باه آن حاق دساتیدانیم، دارای حق میحقوق م

دانایم باا او یدرازی کناد، مابخواهد به حّق مّلت ایران و جمهاوری اساالمی ایاران دسات
اش هسات؛ مّلات ایاران، کنیم. بحمدالله تواناایییجوری رفتار کنیم؛ محکم برخورد مچه

تاوانیم از یای است و ماجمهوری اسالمی قدرت پایدار و تثبیت شدهمّلت مقتدری است؛ 
 خودمان دفاع کنیم.

دانید عزت این ملت سعی کردند جهاد را بدنام کنند. اآلن می از دشمنان نیابت به افرادی
هاای ها بر این است که آیاات جهااد را از کتاابما، سعی امریکاییۀ در کشورهایی از منطق

های ضاعیف و یاورند؛ اصرار کردند که باید این کار را بکنید؛ بعضی از دولتدرسی بیرون ب
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خواهند جهاد را از آیات قرآن و تعاالیم دینای خاارج کنناد؛ زبون هم این را قبول کردند. می
های اسالمی و امت اساالمی و بزرگتارین سانگر و حصان حصاین چون ضامن عزت ملت

لوحاناه معرفای عمال سااده کت را باه عناوان یامقاومت، جهاد فی سبیل الله است. شهاد
تواناد اثار هایی است که جهاد به دنبال دارد. جهاد وقتای مایکردند، که خود برترین ارزش

 طور کامل نشان دهد که با دل نهادن به شهادت همراه باشد.خودش را به
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 دینی. ایمان 3-1

مردم را بسیج کناد و بیااورد، ثانیاا  ۀ گری است که قادر است اوال  همعجزهایمان دینی، آن م
ها هموار و آساان کناد؛ هایچ ایماان ها را برای آنها را در صحنه نگه دارد، و ثالثا  سختیآن

گوید شما اگر چنانچه فاائق شادید و پایش دیگری این خصوصیت را ندارد. ایمان دینی می
هم شدید، پیروزید؛ اگر زندان هام افتادیاد، پیروزیاد؛ چاون باه  بردید، پیروزید؛ اگر کشته

چنین اعتقاد و ایمانی داشت، دیگر شکست برایش معنا  کوظیفه عمل کردید. وقتی کسی ی
شود. این همان عاملی است که در صدر اساالم هام اثار کارد، در ندارد؛ لذا وارد میدان می

 انقالب ما هم اثر کرد.
 و اعتقاادش ایماان ملات، باا نیاروی ککوتاه عرض کنم که یا ساده وۀ جمل کمن در ی

کند. اصال  مبارزه و جنگیدن و مقاومت کردن، با ایمان است، نه با دست و چشم و مبارزه می
گاه به هم کآدم سالم و قوی، ی کبدن. دست و چشم و بدن ابزار است. ی ۀ تیرانداز ماهر و آ
نفر ناوارد را هم در نظر بگیرید  کیدن ایمان ندارد. یفنون جنگی را در نظر بگیرید که به جنگ

که بلد نیست چگونه تفنگ را به دستش بگیرد؛ اما معتقد است که بایاد باا چناگ و دنادان 
جنگند؟ آنکه جنگیدن بلد است، اما معتقاد نیسات، جنگید. این دو نفر، کدامشان بهتر می

انادازد. یکای هام باه کاار نمای جنگد! درست است که بلد است، اما بلدِی خودش رانمی
هست که جنگیدن بلد نیست، اما معتقاد اسات کاه بایاد جنگیاد. لاذا باا چناگ و دنادان 

 گیرد.جنگد و جنگیدن را در اسرع وقت یاد میمی
کناد، عباارت اسات از های دیگر متمایز میارتشۀ را از هم اسالمی آن چیزی که ارتش

الهی و احساس اینکه جنگشان جهااد فای سابیل اللاه ایمان به خدا و تعبد در مقابل فرمان 
ها ملتۀ است. این، آن عامل اصلی است که اگر آن را جدا کنیم، لشکر اسالمی هم مثل بقی

ها خواهد شد. یعنی اگر اسلحه و و لشکرهای کشورهای دیگر، چیزی در عداد ]و ردیف[ آن
بتواند مقاومت کند؛ و ااّل اگار  تجهیزات و نفرات و نیرو و استعداد باال داشت، ممکن است

 کتار باود، مجاالی بارای تحارخرده بیشتر و یا تجهیزاتشان پیشارفتهکتعداد طرف مقابل، ی
 ها نخواهد داد.این
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تاوانیم مقاومات کنایم کاه دلماان مای خادا در صاورتی هاای جهااد در راهما در میدان
شاود عاال؛ بادون معنوّیات نمایباشد از ایمان به خدا و سرشار از توکل به خدای مت لبالب

های دشوار را پیماود، بادون توکال باه خادای شود گردنهحرکت کرد، بدون ایمان قوی نمی
ها بست و قدرت حقیقای را دیاد؛ توکال الزم ظاهری قدرتۀ شود چشم بر هیمنمتعال نمی

 الهی الزم اسات. ]باه عباارت دیگار[ مباارزه وۀ ظّن به وعداست، ایمان الزم است، ُحسن
تواند در میدان مبارزه ِبایستد کاه ینیروی درونی. آن کسی م کمجاهدت، متوّقف است بر ی

تواناد درسات بفهماد و تشاخیص بدهاد و یوقتی ماز آن نیروی درونی برخوردار باشد؛ آن
دنبال تشخیص حرکت بکند که آن عامل درونی در او فّعاال باشاد و قاوی بشاود؛ آن عامال 

 درونی ایمان است.

 رهبری. 3-2

هاست. شما ببینیاد ایان ملات فلساطین کاه مقاومتند؛ مهم رهبران آنۀ ها همیشه آمادملت
 روز ایساتادگی طور ایستاده است، همان ملت فلسطین پنجاه سال قبال اسات. آنامروز این

قادم مجباور باه باهکناد و دشامن را قادمنکرد، آن بالها سرش آمد؛ اماروز ایساتادگی مای
 .کندنشینی میعقب

ملت ایران امروز همان ملت صد سال قبل است. صد سال قبل مسائوالن ایان کشاور و 
ملت، در مقابل دشمنان، خودشان را دچار وادادگی کردند و ایساتادگی نکردناد؛ اجاازه  این

دادند دشمن بیاید و وارد این سرزمین شود؛ بر اقتصاد، سیاست، مناابع و نفات ایان کشاور 
قدم جلو آمد. راه را قاجاریه باز کردند؛ اما دشامن پااداش بهدمتسل  پیدا کند؛ دشمن هم ق

طوری داد که پهلوی را سر کار آورد؛ ناوکِر قلادِر گاوش باه فرماان. روز باه روز ها را اینآن
شان را بر این مملکت بیشتر کردند. در انقالب، همان ملت باود کاه باا رهباری اماام سلطه

هاای گذشاته، های فروخفته و دردهای متراکم دورانعقدهبزرگوار ما به خود آمد، بیدار شد، 
شدگی و ذلت، باه اوج های فراموشرا وادار به حرکت کرد؛ کاری کرد که ملت را از ته دره او

هاای دنیاسات؛ ناه فقا  در نظار عزت رساند. امروز ملت ایران، یکی از عزیزتارین ملات
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. این راه را بایساتی ملات ایاران باا ها، حّتی در نظر دشمنانش. استقامت، این استمسلمان
 قدرت تمام ادامه دهد.

 . اخالص در عمل3-3

و اخالص و کار برای خدا و بلناد شادن از  صفا و خلوص انقالب ما که پیروز شد، به برکت
طور بود. ایان شاهدای سر منافع ماّدی و شخصی بود. مقاومت در جنگ تحمیلی هم همین

اوج صفا و اخالص، به استقبال شهادت رفتند و شهید شادند و  عزیز ما، یا این جانبازان، در
ها بود که انقالب را حفظ کرد، اسالم ها و به استقبال خطر رفتنها و مقاومتهمین شهادت

 را عزیز کرد، مسلمین را قوی کرد و دشمنان اسالم و امریکا را خوار نمود.

 . اصالح درونی3-4

ا کمین گرفته و آن، نفس اّماره و شهوات و خودخواهی در درون وجود ما، بزرگترین دشمن م
ی که بتوانیم، این مار گزنده و این دشمن کشنده را سار اهای ماست. هر لحظهو خودپرستی

طور موقت در آن لحظه، ما موفق و ساعادتمند و قاادر بار عمال و جای خود بنشانیم و لو به
که این دشمن، سار بلناد کناد و ر وقتیمقاومت و ایستادگی و جهاد فی سبیل الله هستیم. ه

عقل و نیروی معنوی و نفس رحمانی در وجود ما را سرکوب کند و تحات تاأثیر خاود قارار 
گرد. ایان گردیم. سکون، یعنی عقببدهد، در آن لحظه، ما در حال سکون و رکود و یا عقب

 دو، یکی است.
ایم، باید به را بر دوش گرفته ما به عنوان کسانی که بار سنگین هدایت بشر و نجات انسان

های خودمان را اصالح کنیم، باید قدرت معنوی انساانی را کاه خودمان بپردازیم، باید نفس
هاا و خدا در ما به حد اعلی به ودیعه گذاشته اسات از گال و الی شاهوات و اهاوا و هاوس

ما هااا نجااات باادهیم و آن را قااوی کناایم. شااما جوانااان، شااهااا و خودپرسااتیخودخااواهی
مند در سپاه پاسداران یا در هر های شهدا، شما جانبازان، شما مبّلغان دلسوز و عالقهخانواده

 درونی اولی هستید.ۀ دیگر، به این مبارزۀ نقط
تر است، باید بستهما اول باید خودمان را اصالح کنیم. هرکسی که به اسالم و انقالب دل

ها د. هرکسی که از وضع دنیا، از این زورگوییتر باشتر و جدیبرای اصالح نفس خود، عازم
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دهناد، بندهای جهان انجام میها و قدارهکشها و عربدههایی که قدرتها و رذالتو خباثت
بیشتر ناراحت است، باید بیشتر به خود بپردازد و خود را اصالح کند. این وضعی که اماروز 

 در دنیاست، ناشی از این لنگی است.
در مقابل دشمن، وقتی به طور کامل و سالم در شما  و ایستادگی مبارزه عزیزان من! روح
ماند که تقوا، بازگشت به خدا و جهاد اکبر در وجود و زنادگیتان بگنجاد. قشر جوان باقی می

کنیم که طهارت، تقوا، استغفار، اجتناب از گناه، رو آوردن به خدا اگر ما به جوانان توصیه می
ّیا کارها قرار دهند، به این دلیل است کاه عاالوه بار باه هماراه ۀ ت را سرلوحو توجه به معنو

داشتن سعادت شخصی شما، کشور شما هم به جوانانی نیازمند است که بتوانناد حقاایق را 
 د.دشمن را بشناسند و با آن مقابله کننۀ ها بایستند، توطئکنند، در میدان کدر

 شجاعت .3-5

باود. شاجاعت، صافت خیلای  از به آن بودند، شجاعتممت یکی از خصوصیاتی که امام
بزرگ و خوبی است. معنای شجاعت این نیسات کاه انساان خطار را نفهماد، چشامش را 

هاا موذیاناه حساب به آب و آتش بزناد. بعضایلله چیزی نیست و بیاشاءو بگوید ان ببندد
مااجرا شادن  ککّلاه وارِد یاحساب عمل کردن و بیکنند شجاعت را به معنای بییسعی م

بگیرند؛ بعد آن را بمباران کنند و بگویند امروز روز شجاعت نیست؛ امروز این هماه تهدیاد 
مریکا، تهدید تبلیغااتی، تهدیاد فرهنگای و تهدیاد نظاامی. اما را احاطه کرده است؛ تهدید 

مقابال شاجاعت ۀ است بین ترسیدن و حزم. حزم صفت خوبی است. خاوف کاه نقطا فرق
خواهاد اقادامی بکناد، یست. معنای حزم این است که انسان وقتای مااست، صفت بدی ا

را درست برآورد کند و بفهمد واقعیت و وضعیت چیسات و در چناین وضاعیتی باا ایان  آن
تواناد انجاام یواقعیت چگونه باید پیش برود. انسان حازم کسی است که کارهای بزرگ را م

کناد؛ یکند؛ به پیشروی وادار مایوادار نم نشینی و تسلیمدهد. حزم، انسان را هرگز به عقب
منتها پیشروی با حساب و کتاب، با دّقت نظر، با فهام و کااری کاه بایاد کارد و کااری کاه 

 نکرد. باید
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گذارند؛ یبازند، اما برای توجیه ترس خود، اسم آن را تدبیر میها دل خودشان را مبعضی
با ترس مخالف بودند. قرآن هم ما را  مامکه ترسیدن غیر از تدبیر کردن است. ... ادرحالی

ه َّ»فرماید: یدارد و میاز ترس باز م ِلیباء  وض
 
َّأ ف  بو   ِّ َّی  طان  بیض َّالش  بم  مباَّذِلک  ؛ (134عماران: آل) «ِإن 

ترساند؟ انسان یدمد، شیطان است. شیطان چه کسی را می[ ترس را در دل شما مکسی ]که
ه َّ»ترسد. یکه با القاِء دشمن نمتواند بترساند. مؤمن یمؤمن را که نم ِلیاء  وض

 
َّأ ف  و   ِّ ؛ دوستان «ی 

خواهد ترس را در یشیطان که مۀ ترساند. کسانی که تسلیم شیطانند، با وسوسیخودش را م
َّ»فرمایاد: یترسند. بعد میها نفوذ دهد، حتما  مدل مض وه  ِّباف  بالَّت  َّ»؛ از دشامن نترساید؛ «ف  و 

َّك َّ وِنَِّإنض مَِّخاف  ؤض َّم  مض ت  َّنض ؛ اگر مؤمنید، باید از دشمن نترسید؛ از من بترسید که راه و هادف و «ِنین 
ام. قدرتی را که خادا کنم و قدرت و توان هم به شما دادهیآرمان و وسیله را به شما معرفی م

 به شما سپرده، انکار نکنید و از آن استفاده کنید؛ این معنای شجاعت است.

 . امیدواری3-6

رهبر تمام عیار، بیشترین هّمت خود را به امیادوار نگااه داشاتن  که عنوان یامام بزرگوار ما ب
کنناد. در مقاباِل تاالش ماردم، مردم گماشته بود. وقتی مردم امیدوارند، حرکت و تالش می

ۀ تواند مقاومت کند. فق  باید مردم امیادوار باشاند. اماام بزرگاوار، از هماهیچ قدرتی نمی
نوی استفاده کرد و این امید را در مردم دمید و به برکت آن امیاد، وسایِل الهی و ملکوتی و مع

دارد، را، رزمنده را در جبهاه نگاه مای جنگنده این پیروزی بزرگ به دست آمد. آن چیزی که
تواند به پیروزی برسد. این امید را بایاد زناده امید است. باید امید داشته باشد، بداند که می

 داشت.نگه
زی، در صحنه بودن مردم است؛ عامل در صحنه باودن ماردم، امیاد و عامل اصلی پیرو

نبایاد هاست. این امید را باید در مردم تقویت کرد؛ مردم را نباید ترساند؛ مردم را اطمینان آن
 اعتماد کرد.بدبین کرد، بی

باا ا  علت اینکه ما ملت ایران،بعد از انقالب توانستیم در مقابل تهاجم گوناگون دشمن
بایستیم و مقاومت کنیم و ضرر بیشتری متوجه آنان بکنیم، این است کاه ا  مشکالت آنۀ هم

الّشاأنی به برکت دین و ایمان و انقالب و اسالم و آموزش قرآنی و اسالمِی شخصیت عظایم
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ۀ که بیان و سخن و کالمش، مفاد و مضمون قارآن و اساالم باود، در میاان ماردم ماا روحیا
عراق و امریکا و ا  فرما بود. دشمنان مابیشتر حکمۀ ی و وحدت کلمانقالبی و پارسایی انقالب

از اتحاد خود و حمله و فشار به نظام جمهوری اسالمی، طرفی نبستند. علت ا  شرق و غرب
انقالبای بار ۀ موفقیت ما این بود که شما جوانان در صحنه بودید، ملات آمااده باود و روحیا

گونه باشد، تهدیدهای دشمن غلبه داشت. تا وقتی اینهای غیر انقالبی و ضد انقالبی جریان
عملی نخواهد شد. تهدید و سوء نیت دشمن و خطار وجاود دارد؛ اماا تاا شاما در صاحنه 

 هستید، این خطر تحقق پیدا نخواهد کرد.

 . بصیرت3-7

ۀ شااود و وسوساایوقتاای بصاایرت انسااان زیاااد شااد، اسااتقامت و پایااداری هرگااز تمااام نماا
 کند.یدرآوردن دشمِن عاجز، انسان را از میدان خارج نم ککلکنندگان و شوسوسه

 ک، اشاترااین حالت آشکار نبودن، اختالط صفوف در ماجراهای دوران امیرالمؤمنین
الیحمبلَّهبُاَّ» :فرماودیبارها م در شعارها به قدری فضا را تنگ کرده بود که امیرالمؤمنین

کافی نیست، بینایی الزم است، هوشامندی الزم  تنها مقاومت 1«.العلمَّاالَّاهلَّالبص َّوَّالصب 
هاای اسات؛ رناج است، تیزنگری الزم است، این خصوصیت ممتاز زمان امیرالماؤمنین

 هم ناشی از همین است. و دردسرهای امیرالمؤمنین امیرالمؤمنین
و  ام که اگر ملتی قدرت تحلیل خودش را از دست بدهد، فریابمن از سابق مکرر گفته

توانستند بفهمند ، قدرت تحلیل نداشتند؛ نمیخواهد خورد. اصحاب امام حسن شکست
هاایی کاه دل او را خاون ، آنالمؤمنینگذرد. اصحاب امیرکه قضیه چیست و چه دارد می

ها مثل خوارج قدرت تحلیال نداشاتند. قادرت کردند، همه مغرض نبودند؛ اما خیلی از آن
شاد و دار پیدا میآدم زبان کآدم بدجنس، ی کاب، یآدم ناب کتحلیل خوارج ضعیف بود. ی

کردند. در جااده، همیشاه بایاد شااخص کشاند؛ شاخص را گم میطرف می کمردم را به ی
 کنید.مورد نظر باشد. اگر شاخص را گم کردید، زود اشتباه می

                                                           

 .132 ۀ، خطبالبالغهنهج .1
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 . اتحاد3-8

نیاز اّولاِی ، پیشهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی خود را مستحکم کنیمبرای اینکه ما بنیان
قطعی ما، ایجاد وفاق و وحدت کلمه است. برای وفاق باید همه تالش کنناد. معناای وفااق 

هاای گونااگون اعاالم انحاالل کنناد؛ ناه، هایچ ها و تشکیالت و جنااحاین نیست که گروه
َّ»باین باشاند؛ ندارد. معنای وفاق این است که نسبت به هام خاوش لزومی مض ه  بن  یض َّب  مباء  ح   1«ر 

های واال و عالی و بارای رسایدن باه باشند؛ همدیگر را تحّمل کنند؛ در جهت ترسیم هدف
ی، اهانات و ماّتهم کاردن کنند و از ایجاد تشّنج، باداخالقی، درگیار کها به یکدیگر کمآن

 بپرهیزند.
آحاد مّلت، مسئولین، نخبگان نگذارند حواشی گوناگون، متن را مخادوش کناد. اماروز 

هاای مخالفات و ، ایجاد اقتدار درونی است، ایستادگی در مقابال طوفاانمتِن حرکت مّلت
ه مّلت ایستاد معارضه است. در طول این سی و پنج سال طوفان های شدیدی بود و بحمداللَّ

های متمادی خنثی کرد؛ بعد از این هام مّلات بایاد بتواناد و حرکت دشمنان را در این سال
ه این حرکات را خنثی کان ند و خنثی هم خواهد کرد. آحاد مّلت وحدتشاان را حفاظ شاءاللَّ

کنند؛ وحدت و اّتحاد و همدلی میان مسئولین و مردم بایستی زیاد بشود؛ هم آحاد مسئولین 
 کشور و مدیران کشور به مردم اعتماد کنند، هم مردم به مسئولین کشور اعتماد کنند.

 . اقتدار3-9

را در درون تقویات کنایم و اساتغنا پیادا کنایم. دنیاا  ماا خودماان کاه است این درست راه
گاذارد؛ مجباور اسات احتارام بگاذارد، ماا یکشوری که غنی باشد و قوی باشد احترام م به

خودمان را تقویت کنیم، قاوی کنایم؛ از لحااظ فکاری قاوی کنایم، از لحااظ سیاسای  باید
م، از لحاظ علمی قاوی کنیم، از لحاظ اقتصادی قوی کنیم، از لحاظ فرهنگی قوی کنی قوی

ها مّلت در دنیا به این ککنیم. وقتی قوی شدیم، طبعا  عّزت پیدا خواهیم کرد؛ امروز عّزت ی
 است.

                                                           

هِ  وُل ُس ٌد َر مَّ َح مُ ». 1  .(32)فتح: « ْم هُ نَ یْ اُء بَ َم َح ُر  ارِ فَّ کُ ی الْ لَ اُء َع دَّ ِش أَ ُه َع مَ  یَن ِذ الَّ  َو  اللَّ
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نشاینی کاردن نیسات؛ و عقاب شادن تسالیم نجات خواهی دشمنان، راهدر مقابل زیاده
ملات ایاران کند، باید در مقابل دشمن ایستاد و پیشرفت کرد. عالج دشمن زورگویی می اگر

در کسب اقتدار است؛ این اقتدار فق  به معنای اقتدار نظامی نیسات؛ بایاد اقتادار علمای، 
هاا اقتادار ایانۀ اقتدار اقتصادی، به دست آوردن قدرت اخالقی و اجتماعی و باالتر از هما

هم کساب ا  شودملت حاصل می ککه از اتکال به خداوند متعال برای یا  معنوی و روحی
 کنیم.

کنی وقتای گیرد. هر سیل بنیانها صورت میبه بنیان بخشیدن ومت، تنها با استحکاممقا
تواند در آن اثر بگذارد. ما باید خاود را اساتوار و مساتحکم استوار برسد، نمیۀ صخر کبه ی

ما این ۀ همۀ وظیفهای فرهنگی و اقتصادی و سیاسی خود را استحکام ببخشیم، کنیم و بنیان
کشور را مستحکم، غیرقابل نفوذ، غیرقابل تأثیر از سوی دشمن، حفاظ  کنیم سعی است که

 کنیم و نگه داریم.

 . یاد شهیدان3-11

امار مهام دنباال  کیاد شهدا زنده است و باید هم این بقای نام و یاد شهدا را ما به صورت ی
َّی َّ»ند: اکنیم. چون شهیدان حامل بشارت مض َّل  ین  ُِ

َِّبال  ون  ِش   بض ت  سض َّی  َّو  ف  بوض َّخ  ال 
 
َّأ ِفِهبمض لض َّخ  َِّمنض واَِّبِهمض ق  ح  لض

َّ ون  ن  ز  حض َّی  مض َّالَّه  َّو  ِهمض یض ل  گویند شما خوف و حزن نداشته یشهیدان به ما م 1.(134 عمران:آل) «ع 
باشید؛ دلسردی و نومیدی نداشته باشید. نعمت الهی را، لطف الهی را، برکاات الهای را در 

 آن چیزی است که ما امروز به آن احتیاج داریم.دارند و این یمقابل چشم ما نگه م
دوران زندگی ما، جنگ احد است. اگار خاوب حرکات کاردیم، دشامن شکسات ۀ هم

خواهد خورد؛ ولی به مجّرد اینکه چشممان به غنائم افتاد و دیدیم چهار نفر غنیمات جماع 
رق کنند، ما هم حساودیمان شاد، سانگر را رهاا کاردیم و باه سامت غنیمات رفتایم، ومی

گردد. دیدید که در جنگ احد ورق برگشت! در طول تاریخ اسالم، جناگ احاد تکارار برمی
 شده است.

                                                           

کنند که نه بیمی بر ایشان است و نه یاند شادی مآنان نپیوستهو برای کسانی که از پی ایشانند و هنوز به » ...  .1
 «شوند.یاندوهگین م
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ۀ ها به من و شاما و هماغنیمت نشوید. پیام آنۀ پیام شهیدان این است که تسلیم وسوس
گذارند، همین است. شاما نگااه مطّهر احترام میۀ های به ناحق ریختکسانی که به این خون

اَّ»کند و سراغ جمع کردن غنیمت رفته است. نفر تخّلف می کنکن که ی َِّإذ  ل  َّض  نض َّم  مض ك  ض  ُّ الَّی 
مضَّ ت  یض بد  ت  شما چه کار داری که دیگری گمراه شد؟ شما خاودت را نگاه دار و  (144مائده: ) «اهض

 حفظ کن. دستور اسالم و پیام خون شهید، این است.
 



 

 
 
 
 
 

 :گفتار چهارم

 )سازش( متمقاو ۀعوامل از بين برند
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 . آلوده شدن به گناه4-1

فرماید یقرآن مۀ آورد. آیحّساس و بزنگاه کم میۀ نقط ک، در یگناه به مبتال است انسان وقتی
وا» کاه: بب  س  ِ َّمباَّك  عض َِّببب  طان  بیض َّالش  م  ه  ل  ز  بت  باَّاسض م  عباِنَِّإن  مض ج  بیَّالض ق  ت  َّالض م  بوض َّی  مض ک  اَِّمبنض بوض ل  و  َّت  ین  ُِ ب

َّال   «ِإن 
کسانی که نتوانستند طاقت بیاورند و دلشاان در هاوای در جنگ احد، آن 1.(144 :عمران)آل

ها آنۀ ها و برعهدچنان تپید که فراموش کردند چه مسئولّیت حّساسی در اختیار آنغنیمت آن
ب»است و جنگ پیروز را به جنگ مغلوب تبدیل کردند،  س  ِ َّمباَّك  عض َِّبب  طان  یض َّالش  م  ه  ل  ز  ت  وااسض ؛ «ب 

مرحلاه  کها قبال  خطاهایی انجام دادند، آن خطاها اینجاا خاودش را نشاان داد. ایان یااین
بزنگااه، نتاوانیم ۀ نقطا کحّساس، در یۀ نقط کشود که در ییاست؛ یعنی گناه ما موجب م

شود که ما یکنیم، آن خطا موجب میی میتاب بیاوریم، نتوانیم مقاومت کنیم. ما گاهی خطا
َّ»گوید[: یشریفه ]مۀ بشویم؛ یعنی دلمان با زبانمان اختالف پیدا کند. آی دچار نفاق مض ه  ب  ق  عض

 
أ ف 

َِّإلیَّیِنفاقًاَّفَِّ وِبِهمض ل  وه ََّّق  د  ع  َّماَّو  ه  واَّالل  ف  ل  خض
 
َِّبماَّأ ه  ن  وض ق  لض ِمَّی  وض ]اگار[ انساان باا عهاد  2.(33 :)توباه «ی 

کارده عمال نکناد، ایان موجاب جا وفادار نماَند و تعّهدی را که پایش خادا کخدایی در ی
َِّنفاقًاَّفَِّ»شود که یم مض ه  ب  ق  عض

 
أ وِبِهمضََّّیف  ل   «.ق 

های گوناگون، ایان کارهاایی کاه ناشای از دهد، این تخّلفمی انجام انسان که گناهانی
ورزی و حرص ورزیدن به مال دنیا و چسبیدن باه مقاام دنیاا و شهوترانی و دنیاطلبی و طمع

های موجود در دست آدمی و نیز حسد و حارص و غضاب اسات، باه بخل نسبت به دارایی
اثر، معنوی است کاه روح را از روحانیات  کگذارد: یطور قطعی دو اثر در وجود انسان می

کند و راه رحمت الهی کند؛ معنویت را در انسان ضعیف میاندازد، از نورانیت خارج میمی
جایی که حرکات آن مبارزات اجتماعی،ۀ ر صحنبندد. اثر دیگر این است که درا بر انسان می

انسان دارد، این گناهان گریباان ۀ زندگی احتیاج به پشتکار و مقاومت و نشان دادن اقتدار اراد
گیرد و اگر عامل دیگری نباشد کاه ایان ضاعف را جباران کناد، انساان را از پاا انسان را می

                                                           

[ پشت کردند، در حقیقت ]به دشمن هم رویاروی شدند، کسانی که از میان شما در احد[ با] روزی که دو گروه». 1
 «. ن را بلغزانید ...[ حاصل کرده بودند، شیطان آنااز گناه] ای از آنچهجز این نبود که به سبب پاره

پیامدهای  ا کنندتا روزی که او را دیدار می ا هایشاندر نتیجه، به سزای آنکه با خدا خلف وعده کردند، در دل» .2
 «. نفاق را باقی گذارد ...
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صافت و یاا کاار خاوب در  کیاهای دیگری مثل آورد. البته گاهی ممکن است عاملدرمی
 نفسه اثرش این است.انسان باشد که جبران کند. بحث بر سر آن موارد نیست؛ اما گناه، فی

« زیاغ» ئلۀدهد، مسادیگری که در قرآن است و آن هم بنده را گاهی خیلی تکان میۀ واژ
َّ»آل عمران آمده است؛ ۀ مبارکۀ است که در سور عض ناَّب  وب  ل  َّق  ِزغض ناَّالَّت  ب  َّر  نباَِّمبنض َّل  بض َّه  ناَّو  ت  یض د  َّه  َِّإذض د 

َّ ا   ه  و  َّالض ت  نض
 
َّأ ك  ًةَِّإن  م  حض َّر  ك  نض د  مکن؛ یعنای  های ما را دچار زیغ؛ پروردگارا! دل(4عمران: آل) «ل 

برمگردان و منحرف نساز؛ از صراط حق، متمایل به ناحق نکن. این دعای بندگان خداسات 
َّ»فرمایاد: بنای اسارائیل مایۀ باارصف درۀ مبارکۀ شود. در سورکه در قرآن نقل می َّقبال  َِّإذض و 

وسی نََِّّم  ون  ذ  ؤض َّت  ِمَِّلم  وض ِمِهَّیاَّق  وض ن ََّّیِلق 
 
َّأ ون  م  ل  عض َّت  دض َّق  مضََّّیو  ه  بوب  ل  َّق  به  َّالل  زاغ 

 
بواَّأ باَّزاغ  م  ل  َّف  مض ک  یض ِهَِّإل  َّالل  ول  س   «ر 

قادِم آن  کارد. یاعمل دوجانباه وجاود د کفعل و انفعال و ی ککأنه در اینجا ی .(4 :)صف
َّم َّل َّف َّ»دست خود انسان است، اما نتایج و عواقبش از سوی خدای متعال است.  َّاَّز  ها ؛ آن«وااغ 

َّ»دچار کردند؛ آنگاه  قدم را کج گذاشتند و خود را به سراشیب زیغ
 
َّأ بَّاغ َّز  بق ََّّه َّالل  ؛ خادا «مضَّه َّوب َّل 

چیست؟ سلب توفیقات الهی. و از این راه پرتاب کرد. پرتاب کردن خدا  ها را منحرفهم آن
هر حرکت غلطی که از ما سر بزند، هر اقدام ناصواب و غیر عادالنه و عمل ناشی از اغراض 

تار کفساد و دوری از خدا نزدیاۀ قدم ما را به اعماق لّج کای که ما بکنیم، یو اهواء نفسانی
َّ»کند؛ می

 
َّأ اسات.  کبه همین خااطر خطرنااآید؛ درپی میاین لغزش، پی«. مضَّه َّوب َّل َّق ََّّه َّالل ََّّاغ َّز 

شود؛ بعد اخالقّیاات و ُخلقّیاات در او لغزش این است که اّول عمل انسان ناقص میۀ نتیج
گیرد و انسان صاادِق وفاّی دارای احسااس مسائولیت، گردد و تحت تأثیر قرار میمتزلزل می

دد و گارشاود، تبادیل مایوفایی کاه مسائولیت سارش نمایتدریج به انسان مذبذب و بیهب
شود. هماین فسااد بعد هم اعتقادات انسان عوض میۀ شود. در مرحلُخلقّیات او عوض می

تادریج هوّیات ماا را تغییار هبه آن نگاه کردیم، با کروز به چشم خیلی کوچ کعملی که ی
 کند.الق و اعتقاد ما را خراب میدهد و اخمی

 . وجود مسئوالن بزدل و انهزام روحی در مقابل دشمن4-2

بکنند، بر سر ملت بالهای بزرگ  و خوف رعب مقابل دشمن اگر مسئولین کشور احساسدر 
علات ایان باود کاه ۀ ی که ذلیل و مقهور دست دشمن شدند، عمدیهاخواهد آمد. آن ملت
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شجاعت الزم، اعتماد به نفاس الزم را نداشاتند. گااهی در ا  ملتۀ پیشروان قافلا  مسئوالن
به جانبازی هستند، منتها مسئولین و رؤسا ۀ فعال، فداکار، آماد بین آحاد مردم عناصر مؤمن،

رود و این ظرفیت هم نابود ها هم از بین میوقتی خودشان این آمادگی را ندارند، نیروهای آن
شاه سلطان حسین ماورد غاارت قارار گرفات و ۀ شود. آن روزی که شهر اصفهان در دورمی

وی نابود شد، خیلی از افاراد غیاور بودناد کاه مردم قتل عام شدند و حکومت باعظمت صف
حاضر بودند مبارزه و مقاومت کنند؛ اما شاه سالطان حساین ضاعیف باود. اگار جمهاوری 

و  رئاتها بشود، دچاار مادیران و مسائوالنی بشاود کاه جاسالمی دچار شاه سلطان حسین
ی و یکنند، در ماردم خودشاان احسااس توانااجسارت ندارند؛ در خود احساس قدرت نمی

 کنند، کار جمهوری اسالمی تمام خواهد بود.قدرت نمی
روحی شد؛ اصل قضاّیه، یکای هام ایان اسات.  1در مقابل دشمن هم نباید دچار انهزام

روحی ضرر دارد؛ هر کسی که در درون خاود منهازم شاد، در صاحنه، قطعاا  منهازم  انهزام
ت کاه احسااس کناد خواهد شد. اّولین شکست هر انسانی، شکست در درون خودش اسا

تار از او اسات، ای نادارد، احسااس کناد طارْف خیلای قاویتواند، احساس کند فایدهینم
پیادا  روحی است. اگر ایان انهازام آید؛ این انهزاماحساس کند من که از دستم کاری برنمی

وقت در صحنه، قطعا  شکست خواهیم خورد. این نباید به وجود بیاید؛ مراقب باشیم شد، آن
 این به وجود نیاید. که

 های تسلیم به دشمن. نشان دادن نشانه4-3

تسالیم را تجاویز ۀ عّده نسخ کامریکای ماجراجو و متجاوز چیست؟ ی کار در مقابل عالج
دانیاد، هارکس هام کاه از هوّیات کنند؛ این نسخه کارساز نیست. البته شما جوانان میمی

های تسالیم در مقابال دشامن، نشان دادن نشانهداند که انسانِی مستقل برخوردار باشد، می
های تسالیم و انقیااد و مرعاوب شادن، دشامن را نیرومناد وجه کارساز نیست. نشانههیچبه

کند تا بتواند راه خود را در تجاوز اداماه دهاد. می کدهد و به او کمکند؛ به او روحیه میمی
 وجه نباید تسلیم شد.هیچبنابراین به

                                                           

 .شکست خوردن، از هم پاشیده شدن .1
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ها با این بهانه که اگر تسالیم نشاویم و شاه سلطان حسین در مقابل افغاناگر آن روز که 
ای کشته شوند، بر مردان ها باز نکنیم، ممکن است عّدهاصفهان را در مقابل هجوم آنۀ درواز

تکیه ا  های غیرتمند سپاهی و چه مردم عاّدیچه انسانا  غیوری که در اصفهاِن آن روز بودند
کمتری از ملت ایاران، از ۀ شوم، قطعا  عّد در مقابل دشمن تسلیم نمیگفت من کرد و میمی

شدند و ملت ایاران ها از دست رفتند، کشته میافغانۀ مردم اصفهان و از مردمی که در حمل
کرد. البته امروز شرای ، شرای  دیگر و دشمن هام دشامن آن ذّلت و ننگ را هم تحّمل نمی

خواهی دشمن و اینکاه هرگوناه تسالیم و مقابل زیاده دیگری است؛ اما اصل عدم تسلیم در
 نرمش، او را تشویق خواهد کرد، پابرجاست. این اصل، همیشگی است.

 . بزک دشمن4-4

 کآخر، این است که کسانی را وادار کنند به َباَز  هایسال ها در اینمریکاییایکی از کارهای 
روزی دشمن  کها اگر هم یمریکاییاکه  جور وانمود بکنندمریکا؛ به اینکه ایناۀ کردن چهر

دشمن برای ۀ است. هدف این است که چهرکنند؛ هدف اینیبودند، امروز دیگر دشمنی نم
مّلت ایران پنهان بماند تا از دشمنی او غفلت بشود و او بتواند دشمنی خودش را اعمال کناد 

کنند، یرضانه این کار را مای البّته مغعّده کو خنجر را از پشت فرو کند؛ هدف این است. ی
کنند. واقعّیت قضّیه این اسات کاه اهاداف یلوحی این کار را مای هم از روی سادهعّده کی
مریکا نسبت به جمهوری اسالمی هیچ تغییر نکرده است؛ هیچ تغییر نکرده. امروز هم اگار ا

توانناد و یماکنناد؛ منتهاا نیلحظاه تأّمال نما کبتوانند جمهوری اسالمی را نابود کنند، یا
ها، با گسترش و عمق بصیرت مّلات ها، با پیشرفت شما جوانشاءالله با هّمت شما جوانان

 خواهند توانست این کار را بکنند.ایران، در آینده هم ن
]نیااز دارد[. دشامن را بشناسایم؛ دشامنان جهاانی کاه  دشمن شناخت امروز کشور به

کنند و در مقابال یم کای و تبلیغاتی بزم آرایشِی رسانهانواع و اقسام اقالۀ وسیلخودشان را به
ها را بشناسیم. به تعبیر بعضای مریکا را بشناسیم. این دشمنادهند، بشناسیم؛ یچشم قرار م

اعالم بکنایم. « مریکاییاحقوق بشر »ۀ دوستان، خوب است این هفتم تا دوازدهم تیر را هفت
چیز واضح و بارزی اسات و از  کز در کشور ما یمریکایی در این چند رواواقعا  حقوق بشر 
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این قبیل الی ماشاءالله. پس احتیاج داریم دشمن را بشناسیم. آن کساانی کاه اماروز ساعی 
مریکا اروان های بعضی از دنبالهمریکایی و سیاستاهای که سیاستا  کنند از این هیوالیم

هاا دارناد جنایات کنند؛ اینیت مها دارند خیانموّجهی معّرفی کنند، اینۀ چهر کیا  است
آلاود را در کنند، این دشمنی خباثتیکنند. این کسانی که این حقیقت روشن را کتمان میم

کنند به این مّلت. کشور ما و مّلت ما یها دارند خیانت مپوشانند، اینیهای توجیه مزیر پرده
 احتیاج دارد دشمن را بشناسد، عمق دشمنی را بفهمد.

 مورد نظر ۀسیدن به نتیج. نر 4-5

هایی اسات کاه باه اند، حال و روزشان به مراتب بدتر از آنهایی که تسلیم امریکا شدهملت
شد، حال و روزش بدتر است. امروز شما  بیشتر تسلیم که اند. هرکسها تسلیم نشدهقدر آن

د نگااه کنیاد، طلبی امریکاا هساتنهایی که بیشتر تسلیم زور و قدرتبه کشورهای منطقه آن
تار حال و روزشان از دیگران بدتر است؛ اقتصادشان بدتر است، وضاع اجتماعیشاان عقاب

ها بیشتر است. تنها راه عالج بارای تر است، فشار در میان آناست، وضع فرهنگیشان منح 
طلبای و های دنیا این است که از ملت ایران درس بگیرند و در مقابل زورگویی و قدرتملت

 ورمآبی دولت امریکا بایستند.دیکتات
کشورهایی که با امریکا ارتباط دارند کشورهای گونااگونی کاه در آسایا و آفریقاا و ساایر 

هاا قادرت ؛ اگر قدرت علمی باالیی داشتند، اگر در آنخودشان قدرت به جاها هستند بسته
توانناد مقاومات پیشرفت دانش و فناوری و استقالل وجود داشته باشد، به همان انادازه مای

بناای شاامخ باه وجاود آورناد، آن قادرت  ککنند. اگر در درون خودشان نتوانسته باشند یا
ها ضربه برد، به آنها بهره میرساند، بلکه از آنها سودی نمیاستکبارِی امریکا نه فق  به آن

ها را به بازار فروش محصوالت خود چه محصوالت نظامی و چه محصوالت زند؛ آنهم می
ها هم دخالات امور آنۀ پردازد و در همها میکند؛ به غارت منابع آنارزش دیگر بدل میبی
 کند. این، هدف استکبار است.می

دهند. در با آن بیم می کطلبان را از اصطکاکشند و حقمی رخ را به دشمن برخی قدرت
، دشمنی که انسان خردۀ این سخن، مغالط با او  کمند از اصطکاخطرناکی نهفته است. اوال 
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کند، دشمنی نیست که هویت او و منافع حیاتی او و اصل وجود او را هدف گرفتاه پرهیز می
است؛ مقاومت در برابر چنین دشمنی، ُحکم قاطع خرد انسانی است؛ زیرا بدیهی است کاه 
خسارت قطعِی ناشی از تسلیم در برابار آن، هماان خساارت احتماالی ناشای از مقابلاه باا 

 ذلت و تحقیر.ۀ ت؛ به اضافاوس

 دست دادن عزت . از4-6

گرایِی قدرتمندان و زرمندان و زورمندان، در طول تاریخ، بشریت همواره از استکبار و قدرت
هاا و یهاا و بادبختبینیاد آسایباسات. هرچاه شاما نگااه کنیاد، مای دیده و آسیب لطمه
نی و خااوی اسااتکباری هااای بشااریت در طااول زمااان، ناشاای از خصاالت فرعااوروزیتیااره

هاا وجاود ناپذیر آنطلبان و زرمندان و زورمندانی است که حّدی برای اشتهای سیریقدرت
گراناه و باا ینظاامۀ بینید قدرت استکبار با چهرطور است. امروز میندارد. امروز هم همین

هم دیگر های غربی رسانهۀ زند. حّتی لعاب ضخیم تبلیغات فریبندزبان زور با دنیا حرف می
زنناد. طلبی را بپوشاند. با زبان زور حرف مایزشِت زورمداری و قدرتۀ تواند این چهرنمی

کنند؛ مفاهیم انسانی را تحریف برای این زورگویی، از هیچ کاِر برخالف شرافت هم ابا نمی
و گویند ها دروغ آشکار میکنند، به ملتهای شریف انسانیت را قلِب معنا میکنند، واژهمی

دستند. هر ملتی اگر تن به تسلیم در مقابل ها تهیکّلی از آنزنند که بههایی میدم از خصلت
های باوجدان، مورد ستایش این زورگویی دهد و ذّلت را بپذیرد، در طول تاریخ و پیش انسان

خااطر تسالیم در مقابال کس ملت یا بزرگان و سرداران ملتی را باهقرار نخواهد گرفت. هیچ
ن و پوشیدن لباس ذّلت، مدح و ستایش نکرده است. همه از ملت و سرداران و سربازان دشم

هاا تماام حّتی اگر به قیمت جان آنا  اندها مقاومت کردهو مسئوالنی که در مقابل زورگویی
 اند.مدح و ستایش کردها  شده باشد
کیاان، عازت و  از خاود و بارای دفااع از و حراسات صایانت دارند بارای ها وظیفهملت

خود، خود را آماده نگه دارند. آن ملتی که در این راه غفلت کند، ناابود شاده اسات؛  هویت
ملتی که نتواند نیاز خود را به دفاع، به ایساتادگی و باه مقاومات، بهنگاام بفهماد، پاماال  آن

 .است شده
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 . جری شدن دشمن4-7

ریکا این است که برویم بگوییم شما ماکنند راه مصون ماندن از خطر یم خیال کسان بعضی
گویید ما چاه کاار کنایم؟ بعاد او یدعوا و اوقات تلخی کردید، حاال فرمایشتان چیست؟ م

بگوید فالن کار و فالن کار و فالن کار را بکنید؛ فهرست بلند باالیی به ماا بدهاد. بعاد ماا 
خرده  کد، این یکی را یشویکار را نکنیم؛ اگر م کشود، این ییو چانه بزنیم که اگر م کچ

کمتر بکنیم! او هم باالخره با اخم و َتخم، بخش زیادی از آن کارها را به ما تحمیل کناد و از 
طاور نیسات؛ تاا وقتای بترسای، گاذرد! ایانیچند کار بگذرد و تصاّور شاود بزرگواراناه ما

کاه  آیاددهند. وقتی دشمن طرف شاما نماییترسانندت؛ تا وقتی عقب بنشینی، ُهلت میم
ۀ کنی. این چگونه ممکن است؟ با تقویت روحییبداند شما به او پنجه میزنی و او را ناکام م

 توّکل به خدا و اعتماد به حّقانیت خود و راه خود در مردم.ۀ اعتماد به نفس، روحی
نظام اسالمی کاه مّتکای «. بحران مشروعیت»گویند یاندازند و مها میدهن مرّتب توی

شورا و رئیس جمهور و رهبر و خبرگانش با رأی ۀ مجلس و نمایندۀ است و نمایند به آراِء مردم
هایی که در منطقه از نظام کیشوند، اگر مشروعیت نداشته باشد، پس کدامیمردم انتخاب م

 های آن بر اساس اعتقاادات ماردم اساتو در دنیا هستند، مشروعیت دارند؟ نظامی که پایه
های مستحکم مشروع نیست، کادام اگر با این پایها  م، اسالمی استمردم مسلمانند و نظا ا

هاسات کاه خطار کناد؛ ایانیهاست که دشمن را تشویق منظام در دنیا مشروع است؟ این
آورناد، ان میها را به میطور حرفتوانند کاری بکنند. کسانی که اینیکند. البته نمیایجاد م

ابل عظمتی که این انقالب آفریده، ایستادگی کنند و به آن که بتوانند در مقخیلی کمترند از این
کنناد یشناساند، بناابراین خیاال مایلطمه بزنند؛ این هم بر اثر آن است که انقاالب را نما

عظیمای کاه ایان ۀ شناختند و گستریتوانند آن را بر زمین بزنند، وااّل اگر این انقالب را میم
 زدند.یطور حرف نمتند، ایندانسیجاها نفوذ کرده، مانقالب به آن

 



 

 
 
 
 
 

 گفتار پنجم:

 الگوهای مقاومت
 

 



 117الگوىاى مقاومت   /   

 . حضرت ابراهیم5-1

 ککننده به معرفات پروردگاار در یاتوحید و تنها دعوت داعی جوان کبه عنوان ی ابراهیم
ها همه خواب و مغزها متحّجر آلود، وارد میدان دعوت شد؛ اما دلکزده و شرغفلتۀ جامع

داد تاا در های مردم میها، فکرها و ذهن، به تدبیر الهی باید تکانی به دلراهیمشده بود. اب
توانست حرف خود را به اعماق جان مردم برساند. آن تکاِن شدید، این تکاِن شدید، میۀ سای
آن ماردم را ۀ ، بتخانه و مرکز ایمان کورکورانه و جاهالنآمد که ابراهیمگونه به وجود میاین

 یزد.به هم بر
َّق َّ»ها جواب داد: به آن ابراهیم« تو این کار را کردی؟!»گفتند:  َّب ََّّال  َّف ََّّلض بع  بَّمضَّه َّیب  َّبَِّك ََّّه َّل  َّه  اَُّ 

َّف َّ َّاسض
 
َّإََِّّمضَّوه َّل َّأ َّق َِّطَّنضَّواَّی َّان َّك ََّّنض هاا داد، خواسات متعاقب این تکاِن شدیدی کاه آن (.32 :اء)انبی «ون 

زنناد از خودشاان ا حارف مایهاگر بت»ها ذکر بدهد. گفت: ذهنشان را متذّکر کند و به آن
بپرسید! اگر این بت بزرگ، قدرت دارد که بیان کند و حقیقت را به شاما بگویاد از او ساؤال 

ها را مقابال مطلبای قارار داد کاه ناچاار بودناد آن را در واقع آن« گوید!کنید و ببینید چه می
ر دادن باه مخاطاب را ذکاۀ بفهمند و تصدیق کنند. یعنی راِه بروبرگرد نداشتند! الگو و نمونا

 از طریق حرکتی بزرگ و کوبنده انجام داد. ابراهیم
واَّ»را بیدار نمود، آن وقت:  را کرد و مردم حرکت ، آنوقتی ابراهیم ب   ص  َّانض َّو  بوه  ق  واَّح    قبال 

مضَّ ک  ت  را بساوزانند؟ چاون  چارا اباراهیم« اباراهیم را بساوزانید!»( گفتناد: 34 :ء)انبیاا «آِله 
 کناد؛ چاون اباراهیمماردم را بیادار مای ها ضرر دارد؛ چون اباراهیمبرای آن مابراهی

لرزاناد. ایان ماّدِی مستان قدرت را مایۀ های شوکت ظالمانکند که پایهسخنی را مطرح می
های استکباری دنیا همان کاری بود که ندای به حق  امام بزرگوار و شما ملت مؤمن، با قدرت

 کرد.

 وی بصیرت و پایداریالگ . علی5-2

، برخای از نوجاوانی از دوران هاای عظایم تااریخ، غالباا  از دوران جاوانی، بلکاهشخصیت
هاای اند. برجستگی انساناند و یا در خود به وجود آوردهخصوصیات را با خود همراه داشته

تاالش بلندماّدت مّتکای اسات و ایان را ماا در زنادگی  کبرجسته و بزرگ، معماوال  باه یا
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بندی این زندگی پرفرازونشیب، ایان نکتاه را مشااهده بینیم. من در جمعمی المؤمنینمیرا
از اوایال نوجاوانی تاا هنگاام مارگ، دو  الماؤمنینکنم که امیرکنم و به شما عرض میمی

لحظاه دچاار کبیداری و پایداری را با خود همراه داشات. او یا« صبر»و « بصیرت»صفت 
کاه از ها نشد. از همان وقتیاف فکری و بد تشخیص دادن واقعیتفهمی و انحرغفلت و کج

بار « ال إله إال الّلاه»ۀ برافراشته شد و کلم غار حرا و کوه نور، پرچم اسالم به دست پیامبر
زبان آن بزرگوار جاری شد و حرکت نبوت و رسالت آغاز گردیاد، ایان واقعیات درخشاان را 

ن تشاخیص هام ایساتاد و باا مشاکالت آن هام تشخیص داد؛ پای ای طالبعلی بن ابی
ساخت؛ اگر تالش الزم داشت، آن تالش را هم انجام داد؛ اگر مبارزه الزم داشت، آن مبارزه 

خواست، جان خود را در طبق اخالص گذاشت و به میدان بارد و فشانی میرا کرد؛ اگر جان
را انجام داد. بصیرت خواست، آن داری و کشورداری میاگر کار سیاسی و فعالیت حکومت

لحظه از او جدا نشد. دوم، صبر و پایداری کرد و در این راه استوار و صراط کو بیداری او، ی
 هاا و هواهاایمستقیم، استقامت ورزید. این استقامت ورزیدن، خسته نشدن، مغلوب خواسته

 همی است.مۀ خواند نشدن، نکتنفس انسانی که انسان را به تنبلی و رها کردن کار فرامی
قابال  الماؤمنینقابال تقلیاد نیسات. شخصایت امیار المؤمنینآری؛ عصمت امیر

هاای بزرگای کاه ماا در محای  و یاا در تااریخ کس نیست. هرکدام از انساانمقایسه با هیچ
ذّره ۀ مقایسه شوند، مثل مقایس ایم، اگر بخواهند با امیرالمؤمنینخودمان هم مشاهده کرده

قابال تقلیاد و  مقایسه نیستند اما این دو خصوصیت در امیر المؤمنین با آفتاب است قابل
صابر و بصایرت یعنای  تواند بگویاد کاه اگار امیرالماؤمنینقابل پیروی است. کسی نمی

بود. هماه در ایان خصوصایت  خاطر این بود که امیرالمؤمنینبیداری و پایداری داشت به
کنند؛ هرچه همات و استعدادشاان ک نزدی ینباید سعی کنند که خودشان را به امیرالمؤمن

 باشد.

 و حضرت زینب . استقامت امام حسین5-3

شد؛ تسلیم نشدن در مقابل حاکمیت فاسدی کاه راه دیان را باه کّلای  از اینجا شروع مبارزه
از مدینه که حرکت فرمود با این نّیت بود. بعد که در مّکاه احسااس  کرد. اماممنحرف می
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د، نّیت خود را با قیام همراه کرد. و ااّل جوهر اصلی، اعتراض و حرکت در مقابل کرد یاور دار
 حکومتی بود که طبق موازین حسینی، قابل تحّمل و قبول نبود.

ابتدا در مقابل آن حرکت، مواجه با مشکالتی شد که یکی پس از دیگاری  امام حسین
کاربال بار ۀ و فشاری کاه در حادثا رخ نمود. ناگزیرِی خروج از مّکه، بعد درگیری در کربال

ایان مشاکالت باود. یکای از عاواملی کاه در ۀ آمد، از جملوارد می شخص امام حسین
کند، عذرهای شرعی است. انسان، کار واجب و تکلیفی کارهای بزرْگ جلِو انسان را سد می

ماییاد فارض بفرا  را باید انجام دهد؛ ولی وقتی انجام این کار مستلزم اشکال بزرگی اسات
 کند که دیگر تکلیف ندارد.ساس میاحا  زیادی کشته خواهند شدۀ عّد 

کربال از این دیدگاه دّقات ۀ توّجه کنید برادران و خواهران! مطلب مهّمی است که در واقع
خواست در مقابل حوادِث بسیار تلخ و دشواری مثل شاهادت می شود که اگر امام حسین

جواناان و حاوادِث فاراواِن ۀ کودکان، کشاته شادن هما، اسارت زنان، تشنگی علی اصغر
متشّرِع معمولی نگاه کند و عظمِت رساالِت  کدیگری که در کربال قابل احصاست، با دیِد ی

دیگار تکلیاف »نشینی کند و بگوید: توانست عقبقدم میبهخود را به فراموشی بسپارد، قدم
 «کنیم. چاره چیست!؟نداریم. حال با یزید بیعت می

وراِ .» ظ  حض م  َّالض ِبیح  َّت  ورا   چنین نکرد. این، نشانگر استقامت آن  اما امام حسین 1«الّض  
حضرت است. استقامت یعنی این! استقامت، همه جا به معنای تحّمال مشاکالت نیسات. 

ا  تر است تا تحّمل مسائلی کاه برحساب ماوازینتحّمل مشکالت برای انسان بزرگ، آسان
ممکن است خالف مصالحت باه نظار ا  رفی، موازین عقلی سادهموازین شرعی، موازین ع

 تر از سایر مشکالت است.ها، مشکلآید. تحّمل این
فق  این نیست که از امام بیماری در کربال حراست و پرستاری  زینب حضرت تالش

آن روز مسلمین پرساتاری کارد؛ ۀ از روح کّلی اسالم و جامع کرده است. حضرت زینب
انصاافی، دنیا بدی، ظلام، بای کدر مقابل ی زرگ او آنجاست. حضرت زینبپرستاری ب

                                                           

این قاعده این است که در مواقع شود. مفاد یاضطرار نیز گفته م ۀ. یکی از قواعد فقهی است که به آن قاعد1
اضطراری، محرمات مباح خواهد شد. قواعد فقهی آن دسته از احکام کلی است که در ابواب گوناگون فقه جریان 

 شود.داشته و منشأ استنباط احکام جزئی می
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تنه ایستاد. و باا ایان ایساتادگی، توانسات از روح کّلای اساالم کصفتی و قساوت، یحیوان
توانیم اسالم را حفظ کرد، می گوییم امام حسینحراست و پرستاری کند. همچنان که می

باا ایساتادگی خاود، اساالم را حفاظ کارد. ایان  هام دقیقا  اّدعا کنیم که حضرت زیناب
 عامل اصلی است. کرمز و راز و ی کایستادگی، ی

 و شهید مدرس الگوی مقاومت . امام خمینی5-4

و راه اماام تاأمین  خا  اماامۀ وسایلحقی کاه ایان ملات دارد، باهههای بآرمانۀ امروز هم
کنم. این واهد عینی و ملموس عرض میو با قرائن و ش و دقت با محاسبه را من شود؛ اینمی

چیزی کمتر که به هیچا  های استکبارِی شکل گرفتهملت اگر امروز بخواهد در مقابل قدرت
بایستد و هویت و استقالل خود را حفظ کند و بتواند باا رأی ا  ها قانع نیستنداز بلعیدن ملت

و راه امام  ز اینکه به خ  اماماش را انتخاب کند، هیچ راهی ندارد جو نظر خود، راه زندگی
او را. ۀ شود؛ هم تفکرات او را در مجرای زندگی و عمل و فکر قرار دهد و هم شایو کمتمس

طور نبود که میدان بازی را دشمن معین او، تسلیم شدن به فرم و الگوی بیگانه نبود. اینۀ شیو
ر آن میادان مشاغول کاار کند، امام هم دطور بازی می کو ترسیم کند و چون هر بازیکنی ی

 کرد. کرد؛ لذا دشمن را غافلگیر میشود؛ نخیر، میدان را خودش انتخاب و ترسیم می
آوردند. مگر خصوصیت مادّرس چاه باود؟ از مادّرس را می« مدّرس»بارها اسم  امام

و تهدیاد و  ارعااب عامال اش این بود که هیچتر هم داشتیم. مدّرس خصوصیت عمدهعاِلم
چناان الّظاهر فضا را بر ضاّد او آنکه علیکرد. همان وقتیگری در او اثر نمیو فریبتطمیع 

دادناد، او ایساتاد و حارف خاودش را زد. ایان متشّنج کرده بودناد کاه علایهش شاعار مای
شوند! مان بارهاا ها زود مرعوب مییخوب در مجلس است. بعضۀ نمایند کخصوصیت ی

گِر جهاانی کاه مرّتاب های سلطهی یعنی همین قدرتهای استکبارام که قدرتعرض کرده
هاا را زیار یاوغ خاودش هاا و ملاتاندازناد و دولاتروی این کشور و آن کشور دست مای

گذرد. قدرت واقعیشان آن قدر نیست که بار زباان کارشان از ترساندن میۀ کشانند، عمدمی
 آورند.می
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 خان و مقاومت مردم دلوار. میرزا کوچک5-5

 هاها و انگلیسییعنی روسا  بود که به دو قدرت بزرگ آن روز دنیا ، مرد تنهاییکچمیرزا کو
ها؛ اما در کنار او کسانی بودند که ها ساخت، نه با انگلیسیبزرگ گفت. نه با روسۀ ن کیا 

خواسات ساِر کاار بعد هم با رضا خان که تازه میا  خواستند با دستگاه حکومِت آن روزمی
هایشان را کردند و بردند؛ به باکو رفتند و بندوبستها پناه میه کنند، اما به روسمبارزا  بیاید

خاان قباول نکارد و حاضار نشاد کها شدند. اما میرزا کوچاآنۀ به ایران برگشتند و سرسپرد
هاای روس جنگیاد، هام باا لشاکر ها جنگید، هم باا قاّزاقسازش کند؛ او، هم با انگلیسی

مباارزه کارد؛ باا احساان الّلاه خاان و ا  خان، آن کسانی که بودند و قبل از رضاا  رضاخانی
بیناد ایان رود و مایخان میکدیگران هم کنار نیامد. وقتی جوان گیالنی سِر قبر میرزا کوچ

های گیالن در مظلومیت ُمرد، اماا مرد تنها، این مرد باایمان و باصفا، اگرچه در وس  جنگل
ۀ مشعل شد. ما در دوران مبارز کثبیت کرد؛ ُمرد، اما یشخصیت خودش را در تاریخ ایران ت

خوانادیم، آوردیم و شرح حال او را مایخان را به یاد میکخودمان، هر وقت نام میرزا کوچ
 کگرفتیم. او از همت و اراده و شخصیت و هوّیت خود خرج کرد، برای اینکه باه یانیرو می

 .نسل هوّیت و شخصیت و نیرو و اراده ببخشد
بسیار روشن و افتخاارآمیزی ۀ ماست، خاطر تاریخ بوشهر در ذهن ای که از مردمرهخاط

ه عالم فرزانها  1محترمۀ جمعاست. همان طور که امام اشاره کردند، ا  ای هستندکه بحمد اللَّ
بوشهر تاریخ روشن و افتخارآمیزی دارد. مردم شاجاع و ماؤمن در آن منطقاه بارهاا و بارهاا 

هاا را نشاینی وادار کنناد و آندشمنان این کشور و دشمنان این ملات را باه عقاباند توانسته
هاای معروفای هساتند، آور بوشهر که ایشان اسم آوردند و چهرهمغلوب کنند. نام علمای نام

های درخشان روحانیت شیعه است. نام سردار ماؤمن و شاجاعی مثال شاهید حقا  جزو نام
ی باه وضاع او و یهای مؤمن را که آشانااست که همیشه دلی یهااز نام« علی دلواریرئیس»

کرده است. و خدا را شاکریم که اند، در سراسر این کشور به خود جذب میمبارزات او داشته
شد پنهان بماند و این چهره ناشاناخته بماناد، بعد از پیروزی انقالب، این نامی که سعی می

                                                           

 . حجة االسالم و المسلمین صفائی بوشهری.1
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او ۀ ت او را ستودند، مظلومیت و شهادت مظلومانها افتاد؛ او را شناختند، شخصیبر سر زبان
 را همه دانستند.

 . پیروزی زنان مسلمان با مقاومت در برابر کشف حجاب5-6

هفده دی هست. کشف حجاب، از باین ۀ رژیم طاغوت، همین مسئل بزرگ از جنایات یکی
ه ایان بارای کاا  ای که در اسالم میان دو جنس قرار داده شده اساتبردن آن حائل و فاصله

ی که بار سار زن یتا همان بالا  سالمت زن و سالمت مرد است؛ برای سالمت جامعه است
در جوامع غربی آمد، بر سر زن مسلمان ایرانی بیاورند. این اقدام را با چماق، رضاا خاان در 

 داخل کشور انجام داد.
جور نبود که زن زن غربی با ورود در منجالب فساد، دستاوردش نابودی خانواده بود. این
هاای اجتمااعی با برداشتن حجاب در میدان علم یا در میدان سیاست یا در میادان فعالیات

ها با حفظ حجاب و عفت ممکن بود و ماا در نظاام اساالمی ایان را اینۀ پیشرفت کند؛ هم
ای برای برداشتن عفت بود؛ بارای برداشاتن حیاا در تجربه کردیم. برداشتن حجاب، مقدمه

المی بود؛ برای سرگرم کردن مردم به عامل بسیار قوی و نیرومند جنسی بود؛ برای اسۀ جامع
مدتی هم موفق شدند، اما ایمان عمیق ملت ایاران  ککارهای دیگر بمانند؛ و یۀ اینکه از هم

ها در طول زماان، در مقابال ایان فشاار یگیرهای مسلمان ما با وجود سختنگذاشت. زن
عد از رفتن رضا خان به نحوی، در زمان خود او به نحاوی، در گر مقاومت کردند؛ بسرکوب

مااه در ، روز هفادهم دی1243ماه طاغوت هم به نحوی. لذا در همان دیۀ طول دوران بقی
 راه افتاد.« حفظ حجاب»ن با شعار اجتماع عظیمی، تظاهراتی از زنان مسلما کمشهد، ی

 یناز استقامت امام حس . الگوبرداری امام خمینی5-7

شاد. لاذا، ایان  رو اماام حساین، به طور کامال دنبالاهخصوصیت بزرگوار ما در این امام
، پیاروزِی بعاد از رفاتن خاودش را هام  خصوصیت امام، انقالب را به پیروزی رساند. ثانیاا 
تضمین کرد؛ هم پیروزی فکرش و هم پیروزی راهش را که مظهر آن، همین اجتمااع عظایم 

ها به اسالم و باه راه اماام اسات. ترش در سطح عالم، گرایش ملتیعشما مردم و مظهر وس
 ها، به خاطر استقامت او بود.یکسب این پیروز
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قام را تعطیال ۀ علمیاۀ اگر شما این نهضت را ادامه دهید، حاوز»گفتند:  روزی به امام
« رد.جان مرا بگیرناد. اهمیات نادا»اینجا صحبِت جان نبود که امام بگوید: « خواهند کرد.

با این اقدام شما ممکان اسات »خیلی کسان حاضرند از جانشان بگذرند؛ اما وقتی بگویند 
لرزد. اما امام نلرزید؛ راه را عوض نکارد و پایش پای همه می« قم تعطیل شود.ۀ علمیۀ حوز

 رفت.
علماای بازرگ و ۀ اگر این راه را ادامه دهید، ممکان اسات هما»گفتند:  روزی به امام

یعنی اختالف در عالم اسالم پیش آیاد. پاای « کنند. کلیه شما بشورانند و تحریَمراجع را ع
پیروزِی انقاالب ۀ لرزد. اما پای امام نلرزید و راه را ادامه داد تا به نقطخیلی کسان، اینجا می

شما ملت ایاران را باه ایساتادگی در مقابال رژیام پهلاوی »گفته شد:  رسید. بارها به امام
یعنای در « دهاد؟ریازد چاه کسای مایهایی را که بر زمین میجواب خون کنید.تشویق می
 قرار دادند.ا  های جوانان راخونا  ها را، خونمقابل امام

لحظه اّتفاق نیفتااد کپس از پیروزی انقالب، ی امام کحیات مبارۀ سالدر تمام عمر ده
اد، دچار تردید شود. این، یعنی که او به خاطر سنگینِی باِر تهدیِد دشمن، در هر ُبعدی از ابع

 حسینی.ۀ همان برخورداری از روحی
بنادی، قابال البته این جماعا  بندی بحث ماست، دو حرف استآنچه که حاصِل جمع

: اّول اینکه یکی از خطوط روشن نهضت عاشورا و بلکاه خاّ  ا  گسترش و فکر کردن است
. حارف دوم اینکاه: اماام نشان نهضت عاشورا، عبارت اسات از اساتقامت اماام حساین

، همین خّ  نشان حسینی را در نهضت، در منش و در زندگی خود انتخاب کرد بزرگوار ما
و لذا توانست جمهوری اسالمی را بیمه کند. توانست دشمن را از تهدید و از فشار منصارف 

ری نادارد کند. چون به دشمن تفهیم کرد که فشار، اثری ندارد. تهدید، اثری ندارد. حمله، اث
رود هاا، از راهای کاه مایو این حرکت و این رهبر، جریان و کسی نیست که باا ایان حارف

 برگردد.

 های مختلفمقاومت ملت ایران در عرصه ۀ. روحی5-8
ۀ بسایار مهمای بارای باروز روحیاۀ خود موضوعیتی ندارد، اما عرصاخودیبه جنگ اگرچه

اسات؛ از ایان جهات بسایار ارزشامند  های مسلمانِی درستاسالمی و انقالبی و خصلت
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چنان زمان و محیطی بایساتی شاکرگزار باود؛ از نباودنش بایاد آدم واقعاا  است. از بودن آن
آید، اما ایان متأسف باشد و غصه بخورد. اگرچه کسی از جنگ از حیث جنگ خوشش نمی

روی دیگر سکه، چیز بسایار عظیمای بارای ماسات. ماا حااال کاه دیگار جناگ ناداریم و 
انقالب بشود، لیکن آن ۀ جنگ درست کنیم که عرص کخواهیم هم به دست خودمان یمین

هشت سال جنگ بایستی تاریخ ما را تغذیه کند. ما باید از آنچه که در این هشت سال جنگ 
فداکاری همراه با اخالص همانی کاه حقیقتاا  در ۀ مقاومت، آن روحیۀ اتفاق افتاده، آن روحی

 داشت استفاده کنیم. های جنگ ما وجودعرصه
ۀ هاای عاراق از جملاو دشوار آزادگان عزیز ما در اسارتگاه خاموش های مجاهدتسال

هاای آن روزهاا و شابۀ لحظانشادنی، تااریخ پرشاکوه ماا اسات. لحظاهمقاطع فراماوش
 نشدنی، سرشار از درس و خاطره و افتخار است.فراموش

ای فرهنگای بارای تقویات چاون ذخیارهپربار خواهد توانست همۀ ملت ما از این گنجین
های آینده بهاره گیارد. شاهیدان مظلاومی کاه در آن دوران ایمان و مقاومت و امید برای نسل

پرمرارت جان باختند در شمار سرافرازترین شهدای دوران جنگ تحمیلی قرار دارناد. و یااد 
ترابی، کاه گرامی عالم مجاهد بزرگاوار مرحاوم حجاة االساالم آقاای ساید علای اکبار اباو

گاهی و استقامت تبدیل کرده باود هماواره ۀ های اسارت را به مدرساردوگاه بزرگی از تقوا و آ
توانناد باا زناده نگاه داشاتن آن در چشم ملت ایران گرامی و پایدار است. آزادگان عزیز مای

 .های پرشکوه، رسالت دینی و انقالبی خود را همچنان حفظ کنندر معنوی و آن خاطرهیذخا
انقالبی و شجاعانه است؛ این هرگاز فراموشاتان نشاود. شاما خیاال  نماد مقاومت پاهس

 کعده هم بیایند بگویند: سپاه ی کسازمان نظامی است؛ آن وقت ی کنکنید که سپاه صرفا  ی
سازمان نظامی است. ساپاه  کسازماِن نظامی است، ما که نظامی نیستیم! نه، سپاه فراتر از ی

هایی که شاما اماروز برای مقاومت، برای مجاهدت، برای همان هدفای است که مجموعه
خوانید، از زمین حاصلخیز انقاالب اساالمی روئیاد. ها دارید درس میدر دانشگاه برای آن

 .کجا؟ در میدان مجاهدت! این معنای سپاه است
ان و هایی که انقالب یکی پس از دیگری در طول زمو پدیده اسالمی خود انقالب اگرچه
بسایج و ۀ آور هستند؛ اما پدیدهای شگفتهای گوناگون به وجود آورد، همه پدیدهدر عرصه



 105الگوىاى مقاومت   /   

نظیار اسات. بسایج، حقیقتای شابیه تشکیل این نیروی عظایِم معجزگاون، اساتثنایی و کام
هاست. برای کسانی که با متن واقع بسیج آشنایی ندارند، تصور چنین حجم ُپرکیفیت افسانه

جانبگی، آسان نیست. بسیج یعنی حرکت عظیم ملت ایران، همراه وع و همهعظیمی با این تن
گاهی؛ احساس آمیخت گرایای با مبنای فکری؛ عمالۀ با عقالنیت؛ حرکت و عمل آمیختۀ با آ

ی است که ذهنیت و هویت اها مجموعههای دوردست؛ اینگرایی و دیدن افقهمراه با آرمان
ت است که از اول انقالب تا امروز، بسیج خار چشام دهد. به همین جهبسیج را تشکیل می

 .دشمنان بوده؛ چه دشمنان داخلی و چه دشمنان خارجی



 

 
 
 
 
 

 :گفتار ششم

 اقدامات دشمن برای شکستن مقاومت
 
 

 

 . جنگ سخت6-1

های سخت اسات؛ جناگ ساخت؛ ایان را جور حمله ککند: ییم چند جور حمله دشمن
قبیال ای که علیه ما به راه افتااد، ازایانسالهجنگ هشت دشمن تجربه کرد و شکست خورد؛

المللی بود؛ یکی به صّدام ابزار شیمیایی داد، یکی هواپیمای میگ داد، یکای بود؛ جنگ بین
هاای جنگای داد؛ حّتای هواپیمای میراژ داد، یکای امکاناات ضاّد هاوایی داد، یکای نقشاه
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ها همه کمکش کردناد کاه بود. ایندیگران  کهای جنگی و ساخت سنگرها هم با کمنقشه
 بلکه این جنگ را او ببرد؛ و نتوانست.

های قومی است نمونه، شورش کساله است. یاش جنگ هشتنمونه کسخت یۀ حمل
جاا جناگ راه راه انداختند که یادتان هست که هماها  مرزهای کشورۀ در هما  که در کشور

هاا جناگ ساخت باود. ت فائق بیاید؛ ایان[ نتوانسانداختند و شورش راه انداختند؛ ]دشمن
مریکاا باه اهای تروریستی را یا فّعال کردند یا به وجود آوردند؛ کارهای تروریستی را، جریان

مریکا هواپیمای مسافری را ساق  کارد؛ هرچاه توانساتند کردناد؛ اسّکوی نفتی حمله کرد؛ 
 ها جنگ سخت است.این

ن طرف، به برکت هماان تعاالیم و بازگشات باه ها سال پیش به ایمعاصر از ده در دوران
ها بیداری اسالمی آغاز شد و پرچم توحید بار دیگر به اهتزاز درآمد که اوج ایان حرکات، آن

حسااس از دنیاای اساالم باود کاه بااز آحااد ۀ تشکیل نظام جمهوری اسالمی در این نقطا
ا بدنام کردن برخای و مؤثر ی صالح ها احساس هویت و عزت کردند. ترور نخبگانمسلمان

هاای متاداول عنصاران، نیاز در شامار روشی خریادن کساانی از سساتیاز آنان و از ساو
 های غربی و مدعیان تمدن و اخالق است.قدرت

 . تحریم اقتصادی6-2

همین چیزهایی است که مشاهده کردید: تحاریم اقتصاادی، تبلیغاات  نوعش کی نرمۀ حمل
کارهایی است که دشمن از روز اّول شروع کرد و اداماه داد؛ باه  هاها. ایناغواگر و امثال این

 هم ای را نسبت به جمهوری اسالمی اعمال کردند. اینکنندههای فلجخیال خودشان تحریم
ها و با ایان خواستند جمهوری اسالمی را با این تحریمیها ماثر نکرد؛ این هم نتوانست؛ آن

جمهوری اسالمی فلج نشاد. در هماان دوران تحاریم،  [اقتصادی فلج کنند، ]ولیۀ محاصر
 کارهای بزرگی انجام گرفت.

را عصبانی کنند و به خیابان بکشانند. بناده ایان را  مردم اینکه کردند برای ها[ تحریم]آن
ها گفتند این تحلیل است؛ بله، شااید آن روز تحلیال باود اّماا چند سال پیش گفتم؛ بعضی

ها در بیانات مختلف گفتند هدف ماا ان گفتند؛ افراد متعّددی از آنامروز خبر است؛ خودش
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این است که مردم را از نظام جمهوری اسالمی، از دولت جمهوری اسالمی عصبانی کنایم. 
خواستند مردم را به خیابان بکشانند؛ ]اّما[ مردم ما ایساتادند؛ ایان مقاومات ماردم، ایان یم

ها شد. دشمن مجباور دیپلماسی و مذاکره و این حرف کار سیاسی وۀ ایستادگی مردم پشتوان
خاطر این بود که مّلت از خاودش اقتادار نشاان نشینی کرد، بهشد؛ همین مقداری که عقب

 داد.

 . نفوذ6-3

از تهدیدهای بزرگ است برای این کشور؛ دنبال نفوذند. نفوذ یعنای  یکی امروز نفوذ دشمن
ترین آن نفوذ اقتصادی است؛ و ممکان اهّمّیته کمچه؟ نفوذ اقتصادی ممکن است، که البتّ 

[ نفوذ امنّیتی باشد. نفوذ امنّیتی چیز کوچکی نیسات اّماا ترین ]هماهّمّیتاست که جزو کم
اهّمّیت است. نفوذ امنّیتی عوامال خاودش را در مقابل نفوذ فکری و فرهنگی و سیاسی، کم

لوی نفوذ امنّیتی دشمن را با کماال قادرت جا  از جمله خود سپاها  دارد، مسئولین گوناگون
 گیرند.یشاءالله مان

فرهنگی، باورهای جامعه را دگرگون کند؛ و آن باورهایی را ۀ کند در زمینیدشمن سعی م
هاا وارد کناد، اخاتالل و جا کند، خدشاه در آنکه توانسته این جامعه را سِرپا نگه دارد جابه

کنند برای ایان مقصاود؛ یکنند؛ میلیاردها خرج میها موجود بیاورد. خرجها بهرخنه در آن
 این رخنه و نفوذ فرهنگی است.

ساازی، نفاوذ گیری، و اگر نشاد تصامیمنفوذ سیاسی هم این است که در مراکز تصمیم
اناد کاه ها منتظر نشساتهها ناامید خواهد شد. آنبکنند. اگر چنانچه ما بیدار باشیم، امید آن

 این هستند.ن و نظام جمهوری اسالمی ایران خوابش ببرد؛ منتظر روزی مّلت ایرا کی

 . نفوذ فردى و موردى6-3-1
دم و دساتگاهی  کدارد، معنایش این است که فرض کنید شاما یا نمونه خیلی نفوذ موردی

ۀ در مجموعا کشده، با ماسکشده، بزآرایشۀ نفر را با چهر کمسئولی هستید؛ ی کدارید، ی
که او دوست نیسات، تاا او بتواناد کاار ا خیال کنید دوست است درحالیشما بفرستند؛ شم

خااودش را انجااام بدهااد؛ گاااهی جاسوساای اساات کااه ایاان کمتاارینش اساات؛ یعناای 
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ترینش جاسوسای اسات، خبرکشای و خبردهای اسات؛ گااهی کاارش بااالتر از اهّمّیتکم
ولی مسائ کمادیری هساتید، یا ککناد. شاما یایجاسوسی است، تصمیم شما را عوض م

حرکت بزرگ یا مؤّثری انجام بدهید، اگر چنانچاه  کتوانید ییگیر هستید، مهستید، تصمیم
کند که شاما یآید کاری مجور انجام بدهید این به نفع دشمن است، او میاین حرکت را این

ها سابقه هم دارد؛ فق  دستگاهۀ سازی. در همجور انجام بدهید؛ یعنی تصمیمحرکت را این
ها هم همیشه وجود ند اینهای روحانی و دینی و مانهای سیاسی نیست، دستگاهاههم دستگ

 داشته.
که حتما  رفته باشد پول گرفته باشد بارای اینکاه بیایاد در فاالن  نیست این نفوذی معنای

کند؛ نه، گاهی نفوذی، نفاوذی اسات، یکار دارد مدستگاه نفوذ کند و خودش هم بداند چه
فرمودند گاهی حرف دشمن باا چناد واساطه از دهاان مردماان  اند! امامدیخودش هم نم
 .شودیموّجه شنیده م

فریاب نخاوریم. ببینیاد ا  ارتباطات علمی، که بنده هم با آن موافقما  علم در دیپلماسی
تاجر ماا در ماثال  فاالن  کاقتصاددان ما، با ی کنشیند با یآید میعنوان تاجر مینفری بهک ی

کند صحبت کردن و قرار معامله گذاشاتن، بعاد کاه ییا فالن هتل فالن کشور بنا مرستوران 
 کمأمور امنّیتی رژیم صهیونیستی است در لباس ی کشود ایشان ییکنیم معلوم میتحقیق م

کند. عین همین قضّیه در مورد علم وجاود دارد. بلاه، از یتاجر، که مقاصدی را دارد دنبال م
ام کاه ماا از شااگردی ه کنید؛ بنده بارها در جمع دانشاجویان گفتاهدانشمند خارجی استفاد

کنیم اّما حواسمان باید جمع باشد کاه در ارتبااط یکشیم، ما شاگردی میکردن خجالت نم
ای برای نفوذ امنّیتی پیادا علمی و در فراگیری و یادگیری علمی، سوراخی و منفذی و دریچه

کنند برای نفوذ امنّیتی؛ حّتای از علام. ایان کاار اّتفااق یچیز استفاده مها از همهنشود؛ این
 شود.یجاهایی مکافتاده، قبال  هم شده، امروز هم متأّسفانه دارد در ی

 . نفوذ جريانى براى تغییر محاسبات6-3-2
هاا، ها، تغییر نگااه؟ آن عبارت است از تغییر باورها، تغییر آرمانمورد نظر چیست سمت آن

دگی؛ کاری کنند که این شخصی که مورد نفوذ قرار گرفته است، تحات تاأثیر زن کتغییر سب
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کند؛ یعنی کاری کنناد کاه یمریکایی فکر مانفوذ قرار گرفته، همان چیزی را فکر کند که آن 
سیاساتمدار  کالبّتاه یاا  کندیمریکایی نگاه ما کجوری نگاه کنی به مسئله که یشما همان

ۀ رتباجوری تشخیص بدهی که آن مأمور عالیهمانا  اری نداردمریکا کامریکایی، به مردم ا
خواهد. بناابراین خیاال او یدهد؛ در نتیجه همان چیزی را بخواهی که او میسیا تشخیص م

آسوده است؛ بدون اینکه الزم باشد خودش را به خطر بیندازد و وارد عرصه بشود، شما برای 
ای، وذ این است؛ نفوذ جریانی، نفوذ شابکهکنی؛ هدف این است، هدف نفیاو داری کار م

ها در سرنوشت نفوذ گسترده؛ نه موردی. اگر این نفوذ نسبت به اشخاصی انجام بگیرد که این
هاا افتاد؟ آرماانکشور تأثیری دارند، شما ببینید چه اّتفاقی میۀ کشور، سیاست کشور، آیند

ها تغییر پیدا خواهاد کارد، ، خواستها تغییر پیدا خواهد کردتغییر پیدا خواهند کرد، ارزش
 باورها تغییر پیدا خواهد کرد.

ای است؛ یکی از چیزهایی که مکّمل این نفوذ است، حاشیه کارهای نفوذ هم مکّمل این
فشاارند؛ ایان یهاا پاای ماها، بر نگاه درست، بار ارزشکسانی است که بر اصالتۀ تخطئ

کنناد یکنند، مّتهم مینی که بسیج را تخطئه مخواهم بگویم آن کسایمکّمل نفوذ است. نم
گاهانه دارند با نفاوذگران همکااری میکنناد، همراهای به افراطی گری و تندی و چه و چه، آ

اسات.  ککنم، خبر ندارم اّما واقع قضّیه این است که این کمایکنند؛ بنده این اّدعا را نمیم
کنند به تندروی، ی، بسیج را مّتهم مهای مختلفهای مختلف، با زبانهایی که در بخشاین

ۀ وسایلنفوذ بهۀ کنند؛ پروژیگری و چه و چه و چه، دارند در واقع نفوذ را تکمیل مبه افراطی
 کشود؛ چون بسیج جزو آن خاکریزهای مساتحکم اسات؛ بسایج یایها دارد تکمیل ماین

 خاکریز مستحکمی است؛ این خاکریز را نباید سست کرد.

 ایرسانه. تبلیغات 6-4

ها را نسبت به آینده کند و سعی دارد که دلپردازی میپراکنی و شایعهدشمن تبلیغات و دروغ
حرکات باازدارد. از دشامن، جاز ایان ۀ کند تاا ماردم را از ادامامی تبلیغ ناامید کند. دشمن
مشاکالت را عماده نمایناد.  کنند وحدت را مخدوش کنند وها سعی میانتظاری نیست. آن
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امر طبیعی است. جوان  ککار است، ید مشکالت برای جامعه و نظامی که جوان و تازهوجو
 هایی دارد؛ اما امتیازات زیادی هم به همراه دارد.یبودن سخت

نظام جوان هستیم که از تجربیات گذشته برخورداریم. باید آینده را بسازیم. بایاد  کما ی
مل کنیم، تا آینده خوب ساخته شود. با همه دست به دست یکدیگر بدهیم و مشکالت را تح

شود از این معبر عبور کرد. هرگز ارتباط و پیوند مستحکم خود تحمل مشکالت است که می
بخواهیم و تفضل او را طلب کنیم و مطمائن  کبا خدا را فراموش نکنیم. از خدای متعال کم

ای نگ تبلیغاتی و رسانهامروز دنیا بر مداِر جخواهد کرد. کباشیم که خدای متعال به ما کم
 گردد.پیام میۀ های تولیدکنندهای خبری و دستگاهو در واقع بر مداِر جنگ جبهه

گیرناد، ها این است که وقتی در مقابل دشمنِی قدرتمنادان قارار مایامروز ملت مشکل
جغرافیایی عاالم در تقسایمات سیاسای و در ۀ کنند. امروز شما به صحناحساس ناتوانی می

دنیاا هماه چیاز را متعّلاق باه خاود ۀ که در صاحنالت سیاسی نگاه کنید، ببینید کسانیتعام
انگارند و منابع انسانی و ماّدی را به غصب در اختیار خود ها را به چیزی نمیدانند و ملتمی

ترین چیزی کنند؟ مهمبه چه چیزهایی تکیه میا  های استکبارییعنی قدرتا  دهندقرار می
هاا قادرتی کنند که قدرت آنها وانمود میکنند، این است که به ملتآن تکیه می ها بهکه آن

توان با آن مقابله کرد. شما اگر امروز باه ساراغ روشانفکران کشاورهای عقاب است که نمی
ها برویاد یا به سراغ سیاسّیون، یا به سراغ آحاد مردم آنا  از جمله کشورهای اسالمیا  افتاده

دهیاد، کنید که چرا شما برای احقاق حقوق ملِی خودتان حرکتی انجام نمیها سؤال و از آن
ها هماه چیاز را از ماا توانیم و قدرت نداریم؛ قدرتدهند این است که ما نمیجوابی که می

های ستمگر اظهار وجودی کنیم! این منطق کسانی توانیم در مقابل قدرتاند و ما نمیگرفته
 های عالم در موضع ضعف قرار دارند.است که امروز در میان کشور

 . تهاجم فرهنگی6-5

استکبار این است که نسل جاوان را در کشاورهای اساالمی و  امروز یکی از کارهای اساسی
هر کشور اسالمی که بیدارتر است، بیشتر از صحنه بیرون کند. کدام کشور اسالمی از هماه 

مقابل اساتکبار ایساتاده اسات؟ جاز ایاران  محاباتر درتر، و از همه بیبیدارتر، از همه زنده
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این ۀ ها از صحناسالمی؟ پس، جوانان ایران اسالمی بدانند که استکبار برای بیرون راندن آن
هاست و الغیر، مشغول پول خرج کردن ی که در آن، فتح و پیروزی حتما  نصیب ملتامبارزه

ماؤمن و انقالبای و شاجاعی ها، شاما جواناان هاست. هدف این نقشهو طراحی انواع نقشه
های انقالب و امامتان را تا آخرین رقم به تحقق برسانید و هر اید، تا هدفهستید که ایستاده

 مانعی را از سر این راه بردارید.
مقاومت کناره ۀ هر حرکتی که منجر به این بشود که نسل جوان احساس کند باید از صحن

 ک، مربوط به امریکا و نظام استکباری است؛ این یواسطهبگیرد، این حرکت، با واسطه یا بی
خواهناد بکنناد: معیار کلی است. هر کاری که در کشورهای دیگر کردناد، اینجاا هام مای

سرگرم کردن جوانان به مسائل جنسی، سرگرم کردن جوانان به مسائل شخصی، آلوده کاردن 
هاای انقالبای و اهاداف جوانان به مواد مخدر و مسکر، منحرف کردن ذهن جوانان از آرمان

ها، متزلازل کاردن ی و صنفی و امثال اینئو جز کها به اهداف کوچاصلی، متوجه کردن آن
ایمان نسل جوان به اسالم، متزلزل کردن ایماان نسال جاوان باه اصاول انقاالب اساالمی و 

فتاه عظیم به کار گرۀ ، و نیز هر چیزی که در راه این مبارزجمهوری اسالمی و حّتی به امام
فایاده و اثار و بایرناگ و بایشود و وجودش الزم است، آن را در چشم نسل جوان، بایمی

 دادن.مهمل جلوه 
کنند مراد من این است که مثال  پساری می ی خیالاگویم تهاجم فرهنگی، عدهمن که می

تهاجم  لۀئکنند بنده با موی بلنِد تا اینجا مخالفم. مسموهایش را تا اینجا بلند کند. خیال می
های تهاجم فرهنگی اسات؛ بندوباری و فساد هم یکی از شاخهفرهنگی این نیست. البته بی

های متمادی به مغز ایرانی و باور ها در طول سالاما تهاجم فرهنگِی بزرگتر این است که این
دماان گذارند خورو غرب و اروپا باشی. نمیتوانی؛ باید دنبالهایرانی تزریق کردند که تو نمی

 .را باور کنیم
کردند، این بود که فرهنگ استعمار، یکی از اّولین کارهایی که می در دوران استعمارگران

کردند؛ نه تحت نفوذ استعماری کنند. یعنی این را حساب شده میۀ خودشان را وارد آن منطق
شاد؛ ناه. قل مایماندند و فرهنگ قهرا  منتها میآمدند، سالبه این معنا که لشکریانشان می

 کردند.برای این کار، محاسبه می
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 . سوء استفاده از مذاکره6-6
با ما چه کرد؟ دنیا از همه طرف فشار آورد که ا  مثل سازمان ملل و امثال آنا  دنیای سیاسی

کنید و جنگ و مقاومت را متوّقف سازید. این یکای از نقااط عبارت  مذاکره بنشینید با عراق
وی این نقاط خیلی تکیه کنند. ما دولِت تازه کااری داشاتیم کاه دو ساال است؛ جوانان ما ر

سنگینی مواجه شده بود و دشمن در هزاران کیلومتر زمین ما، ۀ روی کار آمده و با چنین حمل
همسایگی با عراق، مستقر شاده باود؛ اماا در ایان ۀ ترین نقطترین نقطه تا شمالیاز جنوبی

اکره کنید! مذاکره از موضع ضعف و ذّلت و همراه با دسات ُپار گفتند بیایید مذحال به ما می
عّده از سیاسّیون، هماان  ککه یا  گرفتزنی. آن روز اگر مذاکره صورت میحریف در چانه

ما  کخاۀ مطمئّنا  عراق از بخش عمدا  آوردند که بنشینید مذاکره کنیدفشار می روز به امام
رمشهر و شاید بسیاری از مناطق دیگر همچنان زیار شد و تا امروز خوزستان و خخارج نمی

نیروهای متجاوز بیگانه بود. اما امام ایستاد. منطق امام این بود که وقتای متجااوز در ۀ چکم
کنیم. مذاکره آن وقتی صاورت کند، ما مذاکره نمیماست و با دست ُپر ما را تهدید می کخا
 ما خارج شود. که دشمن از تمام خاگیرد کمی

کنند. بعضی ای ابراز میوالن امریکایی، گاه در مقام بیان و خطابه اظهارات ریاکارانهمسئ
کاره و یا از بخشی از مسئوالن و نظام ایران تعریفی بار تعریف نیمه کها از ملت ایران یوقت

سیاسای و اقتصاادی، و اگار ۀ ها این است که بتوانند بر ایاران سالطآورند. هدف آنزبان می
هاست. منابع ایاران ماورد طماع نظامی پیدا کنند. بازارهای ایران مورد طمع آنۀ طبشود، سل

هاست؛ از همه باالتر، چون ملت و نظام انقالبی و اسالمی ایاران توانساته اسات خیازش آن
توانند آن را از بین ببرند بیداری که به آسانی نمی کعظیمی را در دنیای اسالم به وجود آورد ی

انع کردن و خاضع کردن ایران، این خیزش جهانی را از بین ببرناد؛ یعنای باه خواهند با قمی
کننده بودناد، آمدناد در مقابال امریکاا هایی که خودشان شروعطور بگویند که ایندنیا این

 بنابراین، هدف، رواب  سالم نیست.اظهار تسلیم و خضوع کردند! 

 . حمله به اصول6-7
کناد. اّول، عباارت اسات از تخریاب عای را تعقیاب مایای و مقطمرحله هدِف  سه دشمن

وحدت ملی؛ یکپارچگی ملات ایاران را بشاکنند و تخریاب کنناد. دوم، تخریاب ایماان و 
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ها و باورها و اعتقاداتی که این ملت را از باورهای کارساز در دل مردم؛ یعنی به تخریِب ایمان
دار در دنیاا تبادیل ع و میادانملت پیشرو و شاجا کخور، به یتوسریۀ افتادملت عقب کی

کرد، بپردازند. این حرکت، با اعتقادات و باورهایی انجام گرفت؛ بدون این باورها که انساان 
خواهد این باورها را در ذهن ملت ماا رفت. دشمن میکرد و این ملت پیش نمیحرکت نمی

تخریب، مورد تخریب کند. سوم، تخریب روح امید و تخریب آینده در ذهن مردم. پس، سه 
بخاش، و نظِر دشمن است: تخریب وحادت ملای، تخریاب باورهاای کارسااز و مقاومات

 .گذارندمی« اصالح»ها را هم تخریب روح امید. اسم این تخریب
 و حرکت جسمانی حرکت ای که مشغول فّعالیتی هستند، اینها در هر مرحلهانسانۀ هم

ی است. آن سربازی که در میادان جناگ مشاغول ها، ناشی از باورهایذهنی و این هّمت آن
کند. اگر این اعتقاادات جنگیدن با دشمن است، باورها و اعتقاداتی او را به این کار وادار می

موجود  کنشست، به یدشمن میۀ سوزانی به سینۀ را از او بگیرند، او که تا آن زمان مثل گلول
طورناد. باورهاای عتقاادات و باورهاا ایانافتاد. اشود و به گوشه و کناری میسرد تبدیل می

اسالمی، اعتقاد به پاداش الهی، اعتقاد به حّقانیت ملت ایران در مقابل دشمنان متجاوز و در 
مقابل امریکا، باورهایی بود که این ملت را به حرکت واداشت؛ رژیام دژخایم بسایار فاساد 

ر سِر کار آورد و دست دشامنان را پهلوی را از سر راه برداشت و نابود کرد؛ نظام اسالمی را ب
های دشمن توطئهۀ کوتاه کرد. همین باورها بوده که بیست سال است این ملت در مقابل هم

توانسته مقاومت کند. هدف دشمن چیست؟ هدف دشمن این است که این باورها را از مردم 
 بگیرد؛ هرچند کار آسانی هم نیست.

 . ایجاد اختالف و تفرقه6-8

کنند، این است که وحدت ملی و وحادت ها دنبال میاز کارها و آرزوهایی که آندیگر  یکی
های مختلف از هم جادا کنناد و های مردم را با نامبین مسئوالن را از بین ببرند؛ آحاد و گروه

ها دیوار بکشند؛ بین جمعیت عظیم ملات ایاران، دیوارهاای بلناد قاومی، ماذهبی، میان آن
آمیاز بکشاند و وحادت و یکپاارچگی را محاو ساازند. مجادله هایحزبی، سیاسی و بحث

ها درست عکاس آن انقالب اسالمی آمد دیوارها را برداشت و ملت را یکپارچه کرد؛ اما این
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کنند. با طرح مسائل انحرافی، از طرف دیگر وحدت مسائوالن کشاور را از باین را دنبال می
 ا تضعیف و یکی دیگر را تقویت کنند.ها دائم اختالف بیندازند؛ یکی رببرند؛ بین آن

روز  کیا حتای کاه هاای مناافق هساتند؛ کساانیامروز در این کشور عبد الّله بان ابای
، یکی حکومت امام و حکومت نظام اسالمی را از بن دندان قبول نکردند! در زمان پیامبر

هاای ر قریش و جاسوسها و کّفایبود که با یهود« عبد الله بن ابی»از منافقان بسیار فعال، 
کرد، برای اینکه شاید بتواند حکومت ای استفاده میساخت و از هر وسیلهامپراتوری روم می

کرد کاه به مدینه بیاید، او تصّور می را از بین ببرد؛ چرا؟ چون قبل از آنکه پیامبر پیامبر
ام او را از او سالب در واقع مقا در آینده، رئیس و حاکم و پادشاه مدینه خواهد شد! پیامبر

کردناد اگار هایی هستند؛ کسانی که خیال مایکرده بود. امروز در این کشور عبدالّله بن ابی
هاسات. کساانی کاه ناه ها و متعّلق باه آنانقالبی در این کشور رخ دهد، حکومت وقف آن

اسات دینی را قبول داشتند، نه مردم را قبول داشتند، نه احس فقاهت را قبول داشتند، نه امام
 .را قبول داشتند
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 . وظایف همگانی7-1

دینای، باه  و برجساتگان برگزیدگان ام به مسئوالن کشور، به نخبگان سیاسی، بهو من توصیه
نناد، بار روی تواای در میان مردم دارند، این است: تا آنجا که مینفوذ کلمهۀ ی که منطقیآنها

این اتحاد و انسجاِم باارزش ملت ایران تکیه کنند؛ ایمان به خدا و اتحاد، دین و اتحاد کلمه؛ 
ها را روی پاای خودشاان نگاه دارد؛ قادرت تواند کشورها را، ملتاین دو چیز است که می

ای ها بدهد؛ و ملت ایران بحمدالله از این دو برخوردار اسات. یکای از کارهامقاومت به آن
و عزِم معطوف به اطاعت از پروردگار عالم است؛ این شارط اول  اراده اساسی ما، حفظ این

اش تالش ماست. یکی بایاد تاالش کناد درس بخواناد، اش اتحاد ماست، یکیاست. یکی
یکی باید تالش کند تحقیق کند، یکی باید تالش کند سازندگی کند، یکی باید تالش اداری 

تجاری بکند، یکی باید تالش کند برای اینکه به طور مانظم و مرتاب  بکند، یکی باید تالش
ی پیدا کند برای پیشرفت کشور؛ هر کسی نوعی تالش دارد؛ هماه بایاد تاالش کنناد. یهاراه

شاود، پیشارفت بیشاتر تار مایی ساریعیوقتی همه تالش کردند، همه کاار کردناد، شاکوفا
 شود.تر میشود، پیروزی قطعیمی

کانم کاه صاحبتمان یای وجود دارد که حاال من مختصرا  عارض مامومیاّما وظایف ع
جمله، ما باید کشور را از اقتدار برخاوردار کنایم؛ کشاور بایاد  کخیلی طوالنی نشود. در ی

معناای های انقالب، باهقوی بشود. راه بقای انقالب، راه پیشرفت انقالب و راه تحّقق هدف
 شور را مقتدر کنیم.از اینکه ما کوسیع کلمه، عبارت است 

گاهاناه مراقبات در فکر نفوذ است دشمن ؛ چه کسی باید مراقبت بکند؟ هم مردم باید آ
هاا بیشاتر الزم اسات مراقاب هاای سیاسای؛ آنبکنند، هم مسئوالن، سیاسّیون، شخصاّیت

بینیاد کاه دانند خواست دشمن است انجام نگیارد. وقتای ماییباشند. مراقبت کنند آنچه م
[ از شاما تعریاف مایحرفی م کدشمن ی کناد، ایان یزناد بارای ایجااد دودساتگی ]ماثال 

بینیاد کاه خواهد ایجاد تردید بکند؛ خب دشمن که دوست شما نیست، وقتی شاما ماییم
درناگ اباراز بیازاری کنیاد، برد، بالفاصاله و باییچنین ترفندی را دارد به کار م کدشمن ی

افکنی دارد، خب نگذارید با این کار قصد تفرقه گویید دشمنیبگویید نخواستیم. شما که م
گردیم به فرمایشاات اماام؛ اماام یذهن مردم مرّدد شود. این چیزها را باید توّجه داشت. برم
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وقتی که دشمن از شما تعریف کرد، در رفتار خودتان و کارهای خودتاان تردیاد گفتند آنیم
ایاد کاه دشامن خوشاش آماده و از شاما پیدا کنید و مراجعه کنید ببینید چه اشتباهی کارده

 کند.یتعریف م

 . علما و روحانیون7-2

کاار را بایاد در مساجد ۀ فرهنگی و حرکت فرهنگی اسات؛ شایو بسیج بزرگ مسجد پایگاه
کار کنیم. اّوال  به شما عرض بکانم حرفای کاه شاما باا ماأمومین خودتاان و آموخت که چه

مراتب کارآمدتر و ماؤّثرتر هها بیزیونی و مانند اینزنید، از نطق تلویهای خودتان ممسجدی
که نَفس گوینده باه  کنزدیۀ درچشم و جلسایم که نگاِه چشماست؛ بارها این را عرض کرده

چیز دیگری است؛ این فق  هم در اجتماعات ما تجّلی دارد؛ البّتاه در کخوَرد، ییشنونده م
یان هسات، لکان در باین شایعه، ُبروزوظهاور ها اکّل اسالم در نمازهای جمعه و امثال این

خوانی، مجالس وعظ و خطابه، مجاالس گونااگون خیلای بیشتری دارد. این مجالس روضه
کم نباید گرفت، هم از فضای مجاازی ماؤّثرتر اسات، ها را دستچیزهای مهّمی است؛ این

ۀ سلسال اش محدود است؛ اگرچنانچاه ایانهم از صداوسیما مؤّثرتر است، منتها خب دایره
ها فائق اینۀ جا کار کند، تأثیراتش برهمعظیم، این تشکیالت عظیم خوب کار کند و در همه

توانید شما این جوان را، این مخاطب را به معناای واقعای کلماه مصاونّیت یخواهد آمد و م
طاور دائام دارد هایی که باهها و این ویروستوانید او را در مقابل این میکروبیببخشید و م

ۀ طرف این کشور و طرف این نظام واکسینه کنید. بناابراین ]مساجد[ هساتشود بهیرازیر مس
مقاومت فرهنگی، مقاومت سیاسی، و درجای خاود  1مقاومت است، منتها مقاومت ِبانواعه؛

 [.گونه بودههم مقاومت امنّیتی و نظامی؛ کمااینکه در مساجد ]این
هاای فرهنگای و [ رشد فّعالّیاتست، هم ]پایگاه[ پایگاه مقاومت امسجد، ]هم بنابراین

[؛ در دل فرهنگ، سیاست هم هست. روحانیات، هدایت فرهنگی و بصیرت فرهنگی ]است
منتهی باه پیاروزی انقاالب و ساپس در تشاکیل نظاام ۀ سالپانزده در مبارزات عنصر اصلی

لت ایاران در برابار مقدس اسالمی و برافراشتن پرچم اسالم در جهان و در مقاومت ُپرشور م
                                                           

 .با انواع آن .1
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های متمادی، عامل اصلی حفظ ها و در طول قرنهای گوناگون دشمنان و پیش از اینتهاجم
بخاش اساالم و رشاد ملت ایران به مکتب حیااتۀ معارف اسالمی و ایمان عمیق و صادقان

تفکرات دینی در همه جا بوده است. حضور روحانیون متعهد و مبارز در مرکز مبارزه با رژیم 
مباارزه کشاانید و مباارزه را ۀ امریکا بود که قشرهای گوناگون مردم را باه صاحنۀ نشانددست

حوادث بزرگی که ملت ایران یکپارچه در آن شرکت ۀ شکل عمومی و مردمی بخشید. در هم
اند مانند نهضت مشروطیت و قیام تنباکو نیز حضور علمای دین در پیشاپیش صفوف، جسته

همین حقیقت باود  کمومی بوده است. استعمارگران انگلیسی، با درتنها عامل این حضور ع
حضور استعماری خود در ایران دانستند ۀ الزم برای ادامۀ روحانیت را مقدمۀ که انهدام جامع

محو روحانیت ۀ به بعد، نقش 1212های شان رضا خان در سالنشاندهعامل دستۀ و به وسیل
هاای مقاام و حاوزهه فجایعی نسبت به علمای عاالیها دست برا شروع کردند و در آن سال

 .علمیه زدند که در تاریخ ایران، پیش از آن هرگز سابقه نداشت

 نیروهای مسلح .7-3

گارِی خاود ببالیاد و افتخاار یافتخار است و به نظامۀ نظامی، مای چنین کدر ی گریینظام
باشید. شرط ا  مجاهد فی سبیل اللهیعنی ا  کنید. به لفظ اکتفا نکنید؛ در عمل، نظامِی مؤمن

اقطار ۀ هایی که ذهن بشر در هممجاهد، آماده بودن است. با دانش و فن و تجربه و پیشرفت
هایتان عالم به آن دست یافته است، خود را آشنا و مجهز کنید و به دیگران نیز بیاموزید؛ ذهن

اساتفاده را بکنیاد. در آن روز،  دوران دفاع مقادس حاد اکثارِ  هایرا پیچیده کنید و از تجربه
اقتصادی و با ۀ همین نیروی هوایی و همین ارتش و سپاه و بسیج، با امکانات کم، با محاصر

ای بایستند که اگرچه صفوف مقدمش نظامیان بعثای تحریم عمومی توانستند در مقابل جبهه
و پشاتیبانی  های نظامِی شرق و غرب بودنادقدرتۀ صدام بودند؛ اما صفوف مؤخر آن، هم

گرفت. در مقابال ها انجام میفنی و علمی و اطالعاتی و سازماندهی و مدیریتی از سوی آن
هایماان، باه همات بسایجمان، ساپاهمان، وسیعی، ما توانستیم به همت جاوانۀ چنین جبه

هاای مختلاف نیروهاای ماان و عناصار کارآماد رساتههای شجاعمان، خلبانان و فنیارتش
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ن پیروز شویم. از این تجربه درس بگیرید و با آن آشنا شوید. حضاوِر در مسلحمان بر دشم
 ارتش را مغتنم بشمارید.

 . نهادهای فرهنگی7-4

گاه از مبانی دینی و برخاوردار از  مردم اگر ما امروز این را متدّین و متشّرع و پایبند به دین و آ
این کشور و ۀ مملکت و آیند معرفت دینی تربیت کنیم، هرچه به این سمت پیش برویم، این

رخنه در این موانع را بدهیم و اجاازه دهایم ۀ ایم؛ هر مقدار که اجازاین ملت را تضمین کرده
جهااد و در دشامنِی  ۀشاهادت، در مسائل ئلۀکه در باورها و در مقّدسات دینی مردم در مسا

ب پیدا کند های مردم تسّر طور در ذهندشمنان واضح اسالم و مسلمین خدشه شود و همین
ایام و امکاان این مملکت و این ملت را بیشتر به خطر انداختهۀ هرچه این را اجازه دهیم آیند

تر و امکان سعادتی را که این ملت برای آن قیام کرد و این حرکت عظیم را انجام داد، ضعیف
هنگای ها هم عملی نیست، مگر با تقویت کار فرایم! ایندشمن را بیشتر کردهۀ حضور و غلب

و حقیقتا  مسئولین فرهنگی کشور چه شورای عالی انقالب فرهنگی، چه عناصر محترمای از 
های غیر دولتی مثل سازمان تبلیغات و دیگاران و دولت که در این شورا هستند، چه سازمان

دیگران که مسئولیت فرهنگی دارند باید احساس مسئولیت و وظیفاه کنناد و در میادان کاار 
 روز اساس کار ماست.بیفتند. این ام

ای شود. اگر جامعاهزیاد می دشمن در مقابل ای با معلومات باشد، مقاومتشاگر جامعه
هاای دیگار هام ارتبااط نسبت به علم حساسیت داشته باشد، هنگامی که با کشورها و ملت

و در هاای پایش ها را بگیرد. فرمانروایان ایران در ساالکند علم آنبرقرار کرد، اول سعی می
های گذشته، کاری کردند که وقتی موضوع تبادل بین کشور ما و کشاورهای دیگار باه دوران

وجود آمد، به جای اینکه ما معلومات و فرهنگ عظیم خودمان را در معرض دید مردم عاالم 
توانیم به دیگران بیااموزیم و باه جاای اینکاه ماا هام از قرار دهیم خیلی چیزها داریم که می

هاا فارض بفرماییاد مصانوعات مشان را یاد بگیریم؛ این طور شد که ماا باه آنبیگانگان عل
هایشان را به هایشان آویزان کنند یا نفتمان را دادیم تا کارخانهدستیمان را دادیم تا در نمایشگاه

ها فرهنگ فاسدشان را به ما بدهناد! کساانی کار بیندازند و خودمان هم منتظر نشستیم که آن
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هر ایرانی باید علم غرب را تا آنجاا »رتباط فرهنگی ایران با غرب بودند، نگفتند که پیشروان ا
 کنیم.گفتند، خوب بود. ما از این استقبال میاگر این را می« تواند یاد بگیرد.که می

 ها. مسئوالن و رسانه7-5

م، تکلیف و وظیفه هساتی کو متعّهد ی ما در جمهوری اسالمی به عنوان کسانی که متصّدی
گویم ما متعّهد و موّظفیم، به خاطر ایان اسات کاه جمهاوری چه تکلیفی داریم؟ اینکه می

هدف بازرگ و واال و مقاّدس باه وجاود آماده  کآرمان و ی کفکر، ی کاسالمی بر اساس ی
کانم از است و کسانی که معتقد به نظام جمهوری اسالمی و پیام انقالب هستند، فکر نمای

وظیفه و تکلیف الهی و مسئولیت خادایی  ککنیم یباشند. ما فکر میاین معنا تخّلفی داشته 
چاه شاما کاه در ا  دهیم. به همین دلیل است که بناده معتقادم اگار مسائوالنرا انجام می

هاسات، آنۀ کاری را که بر عهدا  های اجرایی کشورندهایی که در دستگاهمجلسید و چه آن
یاری از عبادات باالتر است؛ چون این بنا بارای انجام دهند، ثوابش پیش خدای متعال از بس

حق و احیای کلمه توحید ساخته شده است. ما باه عناوان کساانی کاه در ایان ۀ اعالی کلم
کنایم، در مقابال ایان سایل ای داریم و این مسئولیت را احسااس مایمجموعه چنین وظیفه

هاای مهام و باارز شسازی هم یکی از بخاجهانی باید مقاومت کنیم. البته واقعیت جهانی
 .همین سیل است

المللاِی هاای باینهاسات. پیشارفت کارهاا و سیاساتامروز جنگ دنیا، جناگ رساانه
ساازی و تبلیاغ، خبرساازی، مفهاومۀ وسایلهای گونااگون، باههای مختلف و جبههدستگاه

از گیرد. تبلیغات، هم قبل دارد انجام میا  یعنی راست و دروغا  های درست و نادرستتبیین
هایی اسات حرکت نظامی و اقتصادی، هم در اثنای آن، هم بعد از آن، نیاز وافر دستگاه کی

کنناد کنند، فکر هم مصرف میگذاری هم میخواهند در دنیا فعال باشند؛ لذا سرمایهکه می
 برند، برای اینکه بتوانند این را گسترش دهند.و دانش هم به کار می

، تبلیغای، خبری هاست، تهاجمه امروز در دستور کار آنیکی از کارهای بسیار مهمی ک
فرهنگی و اخالقی به کشور ماست. امروز ایان تهااجم، اوج تهااجم فرهنگای اسات. البتاه 

کنناد؛ منتهاا ماا آمااج ها دارند کار فرهنگی میمخصوص کشور ما نیست؛ در همه جا این



 5/   مصباح    111

های تبلیغی و فرهنگای و زمینههای استکبار جهانی در ها هستیم. بسیاری از هدفهدف آن
 ها خود را مجهز کنیم.ای متوجه به ماست؛ ما باید در مقابل اینرسانه

ما، هم باید ناظر باشد به خنثی کردن کار دشمن در داخل، هم باید ناظر باشد باه ۀ رسان
بینید رسانه ملی چه نقش مهمی دارد. به نظر من ضربه زدن به دشمن در فضای عمومی. می

ۀ طرف؛ کاار رساان کمعنا، ی کگیرد، به یها و کارهایی که در کشور صورت میتالش ۀهم
ها دو جریان هستند؛ و ااّل اگر خیلی کاار انجاام طرف دیگر. اینا  یعنی صدا و سیماا  ملی

ملی فعال نباشد، تأثیرش بسیار کمتر از چیزی خواهد بود کاه بایاد باشاد. ۀ بگیرد، اما رسان
 نه، به همین ترتیبی که عرض شد، بسیار مهم است.بنابراین نقش رسا

ملی قائل هستیم، که الزاماتی دارد و این مأموریت ۀ مأموریِت محوری برای رسان کما ی
ملی اهداف کالنی را هم با خودش همراه دارد. به نظر ما آن مأموریِت محوری عبارت است 

دهای باه فکار و امعاه، جهاتاز مدیریت و هدایت فکر، فرهنگ، روحیه، اخالِق رفتاری ج
یعنای ا  زدایی از فکر و فرهنگ و اخالق جامعه، تشویق به پیشرفتفرهنگ عمومی، آسیب

 ماندگی.و زدودن احساس عقبا  روحیه دادن

 جوانان .7-6

خواهند راه بیندازناد، باشاند؛ یعنای تزریاق ای که میجریان فرهنگی عزیز ما متوّجهِ  جوانان
اعتناایی باه اخاالق منضابِ  دینای و گری و کشاندن باه هرزگای و باییگری و اباحیالابال

اسالمی. هم جوانان، هم مسئوالن علمی، هم آموزش و پرورش و هم کسانی که باه مساائل 
پردازند باید مراقب این موارد باشند. امروز مبارزه با امریکا این جاهاست. مباارزه جوانان می

کند. آنجا هم از اینکه پیشرفت علمای داشاته باشایم، با امریکا در میدان علم هم صدق می
ناراحتند. از پیشرفت علمِی مردم ما ناراحتند؛ از پیشرفت اقتصاادی ماردم ماا ناراحتناد؛ از 

ای از مشاکالت ماردم بااز شاود، ناراحتناد. اینکه دولت بتواند خدمتی به مردم بکند و گاره
 کار کرده است. کند، به نفع امریکا کماندگی علمی کمهرکس به عقب

ایستد؟ کسای می در مقابلش کسی نظامی کند. چهۀ اگر روزی دشمنی به کشوری حمل
مندتر اسات؛ باه زخاارف مندتر است؛ به ملت خود عالقهکه از همه به سرزمین خود عالقه
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کند و متعهدتر اسات. چناین کسای تر است؛ احساس مسئولیت بیشتری میعالقهدنیوی بی
ۀ کند. شما دیدید که در دوران جنگ، چه کسانی رفتناد دفااع کردناد. عمادرود دفاع میمی

مناد باه میدان ما را، بسیج پر کرد. بسیج یعنی هماین؛ یعنای عنصار ماؤمن انقالبای عالقاه
فارد فاداکار. رفات وسا  میادان و باا ک مند به سرنوشت کشور و یسرنوشت میهن، عالقه

 فداکاری، دشمن را به زانو درآورد.
صادقانه و منطق مستحکم و عزم پوالدین است. نبایاد تصاور  شما ایمان ، سالحعزیزان

 ککرد که بسیج دانشجویی حتی در دورانی که کشور در حاال جناگ مسالحانه نیسات، یا
تفکر بسیجی ۀ نظامی است. سازمان بسیج در دوران حاضر باید کانون رشد و اشاعۀ مجموع

ان عمیق، تالش مخلصانه، هشایاری در شاناخت باشد. و تفکر بسیجی ترکیبی است از ایم
ناپذیر ... دشمن، گذشت و ایثار در برابر دوست، و ایستادگی و مقاومت شجاعانه و خستگی

و این است آن حقیقت واالیی که امام بزرگوار ما به خاطر آن، بسیجی بودن را افتخاار خاود 
 دانست.می

کنناد از هار یارد؛ دشمنانی که سعی معزیزان من! امروز مّلت ما و کشور ما دشمنانی د
نفوذ در کشور و تسّل  بر ایان کشاور اساتفاده کنناد؛ تساّل  اقتصاادی، تساّل   برای راهی

گیرند، نفاوذ در جواناان ماا و یها در پیش مهایی که آنسیاسی، تسّل  فرهنگی. یکی از راه
مصونّیت ببخشید؛ نه فقا  نوجوانان ما است؛ متوّجه این نفوذ باشید. سعی کنید به خودتان 

درس کالس هساتید، هامها همبه کسانی که با آنا  [ به پیرامونیان خودتانبه خودتان، ]بلکه
 در مقابل دشمنان مصونّیت ببخشید.ا  بازی هستیدهستید، هم

ۀ ترین قضیه هام امیاد اسات. مان باه شاما عارض بکانم؛ از جملاعزیزان من! اساسی
گیرد، این اسات کاه امیاد را در ماهاا من و شما دارد انجام میترین کارهائی که علیه سخت

امید را در دل خودتاان و ۀ توانید، شعلنگه دارید. هرچه می بمیرانند. سعی کنید امید را زنده
شود پیش رفت. امید هام امیاد بیجاا در دل مخاطبانتان زنده نگه دارید. با امید است که می

 دهد.امال  ما را به درستی آن نوید میها کنیست؛ امیدی است که واقعیت
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 . بانوان7-7

ساازی، و در نقاش در تااریخغالبا  شرقی، همچون عنصری در حاشایه و بای در تعریف زن
چربد و ابازاری جنسای موجودی که جنسیت او بر انسانیتش میتعریف غالبا  غربی، به مثابه

شد. شیرزنان انقاالب و دفااع میداری جدید است، معرفی برای مردان و در خدمت سرمایه
است. زن مسلمان ایرانی تاریخ « زن نه شرقی، نه غربی»مقدس نشان دادند که الگوی سوم، 

توان زن بود، عفیف بود، محجبه جدیدی را پیش چشم زنان جهان گشود و ثابت کرد که می
کیزه نگاه داشات توان سنگر خانواده را پاو شریف بود و درعین حال، در متن و مرکز بود. می

های جدید کرد و فتوحات بازرگ باه ارمغاان سیاسی و اجتماعی نیز سنگرسازیۀ و در عرص
آورد. زنانی که اوج احساس و لطف و رحمت زنانه را باا روح جهااد و شاهادت و مقاومات 

 ها را با شجاعت و اخالص و فداکاری خود فتح کردند.ترین میداندرآمیختند و مردانه
توانناد تعریاف زن و سالمی و در دفاع مقدس، زنانی ظهور کردناد کاه مایدر انقالب ا

ۀ ساالم و خاانوادۀ حضور او در ساحت رشد و تهاذیب خاویش، و در سااحت حفاظ خانا
متعادل، و در ساحت والیت اجتماعی و جهااد امار باه معاروف و نهای از منکار، و جهااد 

 کنند.های بزرگ را در هم بشبستاجتماعی را جهانی کنند و بن
زن مجاهد مسلمان ایرانی، معّلم ثانی برای زنان جهان خواهد بود؛ پس از معلم اول کاه 

شما  فرمودند: اینکهها میبیانی خطاب به زن کدر ی امام زنان مجاهد صدر اسالم بودند.
روز زن باشد، این برای شما مسائولیت و تکلیاف باه  زهراۀ کردید روز والدت فاطم قبول

است؛ معنای این چیسات؟  زهراۀ ورد. روز شما، روز زن، روز مادر، روز فاطمآوجود می
است. معنایش این است که زن باید در این  کحرکت نمادین است؛ این کار، سمبلی کاین ی

صراط حرکت کند؛ عظمت و جاللت و علّو مقام و مقدار برای زنان در این راه است؛ راهای 
هاای انش هست، نطاق هسات، ایساتادگی در میادانکه در آن تقوا هست، عفاف هست، د

ۀ گوناگوِن محتاج ایستادگی هست، تربیت فرزناد هسات، زنادگی خاانوادگی هسات؛ هما
 های معنوی در آن هست؛ زنان باید در این جهت حرکت کنند.ها و فضیلتزینت
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 . چیستی عدالت1-1

 . مفهوم عدالت1-1-1
 معنایی آن عدالت. است عدل معنای این. دادن قرار خود جای در را چیزی هر یعنی عدالت
 هام حااال شااید. دارد وجاود عماقکم هایآدم و اندیشانساده از بعضی ذهن در که نیست
 کند،می بیشتری کار یکی! خیر. باشند داشته یکسان برداشت باید جامعهۀ هم که کنند خیال
 یعنای عادالت. دارد کشاور پیشارفت بارای بیشتری ارزش یکی دارد، بیشتری استعداد یکی

 و اسات عادالت معناای این. دادن او به را هرکسی و چیز هر حِق  و کردن، عمل حق برطبق
ل ئاای قاّصی بارای خودشاان حاّق ویاژهعدالت یعنی اینکه عّدۀ خا.است الزم جامعه برای

نباشند؛ یعنی اینکه حقوق انسانی و اجتماعی و عمومی و حدود الهی، یکسان بر مردم اجرا 
 شود.

کنناد؛ گویند و آن را تکارار مایی است و همه میاحسب ظاهر، مفهوم سادهعدالت، به
ی کاه انکتاهمنتها در مصداق و در عمل، رسیدن باه عادالت خیلای دشاوار اسات؛ هماان 

َّ»بارۀ حق فرموده است: در المؤمنینامیر قُّ ح  لض ََّّا  ع  س  وض
 
اِءََّّأ بی  ألض شض بِفََّّیِفبَّا  اص  و  لت  ََّّا  اَّو  ه  ق  بی  ضض

 
َّیِفبَّأ

ِف. اص  ن  لت  طور است؛ چون عدل هم حق است و اصال  از هم در مورد عدل هم عینا  همین 1«ا 
اسات؛ تواصافش آساان  معنا، حق همان عدل است؛ عدل هماان حاق کجدا نیستند. به ی

است، اما در عمل، رسیدن به عدالت مشکل است؛ حّتی شناختن موارد عدالت و مصاادیق 
عادالتی اسات. مان عدالت هم گاهی خیلی مشکل است؛ کجاا عادالت اسات، کجاا بای

ی از عادالت اهای کلی و عمادهخواهم اآلن عدالت را تعریف کنم که چیست. تعریفنمی
ها، که درست هم هست و محتاج تدقیق و کانات و از این قبیل حرفشده؛ تقسیم عادالنۀ ام

و با  چیست هایتان واقعا  باید ببینید عدالتاز بخش کریزبینی هم هست؛ یعنی شما در هری
 شود.چه چیزی حاصل می

کنناد، گویند عدالت یعنی توزیع فقر. نخیر، کسانی که بحث عدالت را میها میبعضی
هایی رشان توزیع فقر نیست؛ بلکه توزیع عادالنۀ امکانات موجود است. آنوجه منظو هیچبه
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گویند عدالت توزیع فقر است، مغاز و روح حرفشاان ایان اسات کاه دنباال عادالت که می
شود، ثروت باشد. دنبال تولید ثروت رفتن نروید؛ دنبال تولید ثروت بروید تا آنچه تقسیم می

داری مشااهده شود که اماروز در کشاورهای سارمایهیبدون نگاه به عدالت، همان چیزی م
کسانی هستند که از گرسنگی و از سرما و  ا یعنی امریکا ا ترین کشور عالمکنیم. در غنیمی

کنایم. کساانی هایی است کاه مشااهده مایها که شعار نیست؛ واقعیتمیرند؛ اینگرما می
کنناد و چاون باه ای سال تالش مایهآپارتماِن سه چهار اتاقه سال کهستند که در آرزوی ی

 کنند تا به این امکانات برسند.روند خیانت میرسند، میجایی نمی
 داشته نظر اختالف هاییگروه یا کسانی افرادی، عدالت، کردن معنا در است البته ممکن

 برابار، هاایفرصات دادن هاا،فاصاله کاردن کم: دارد وجود هاییمسّلم قدر کی اما باشند؛
ا  کاردن رایج حاکمیتیۀ بدن در را عدالت ملی، ثروت به متجاوزان مهار و رستکارد تشویق

 مرکاز مثل را فقیر مناطق و کشور دوردست مناطقا  نظرها اظهار ها،قضاوت نصبها، و عزل
 ایان کمالا و صااحب را هماه رسااندن، همه به را کشور مالی منابع آوردن، نظر زیر کشور
 .بگیرد انجام باید که است عدالت هایاتفاق مورد و هاممسلّ  قدرِ  از دانستن، منابع

هار  یعنایا  ها عدالتزمینهۀ معنای فراگیر و شاملی دارد. در هم ک]بنابراین[ عدالت ی
بًةَّ»باید مد نظر باشد؛ خ  متوس  انسانی؛ ا  چیز را به جای خود نهادن م 

 
َّأ مض نباك  لض ع  َّج  ُِلك  َّك  و 

َّ داء  ه  واَّش  ون  ک  طًاَِّلت  س  اِسََّّو  یَّالن  ل   ارساال برای قرآن که هدفی کردن تأمین . یعنی(132بقره: ) «ع 
َّ: »است فرموده بیان آسمانی، شرایع و کتب انزال و رسل وم  ق  ََِّّلی  اس  ِطََّّالن  ِقسض ( 34)حدیاد:  «ِبالض

ۀ کنندتأمین و تضمین بهترین کرده، معین اسالم که دستوری با عدل و قس . الهی قس ۀ اقام
 .است عدالت

 عقالنیت و معنويت . رابطۀ عدالت با1-1-2
اگر بخواهیم عدالت به معنای حقیقِی خودش در جامعه تحقق پیدا کند، با دو مفهاوم دیگار 

شدت در هم تنیده است؛ یکی مفهوم عقالنیات اسات؛ دیگار معنویات. اگار عادالت از به
د باود؛ اصاال  عقالنیت و معنویت جدا شد، دیگر عدالتی که شما دنباالش هساتید، نخواها

خاطر این است که اگر عقل و خرد در تشاخیص مصاادیق عدالت نخواهد بود. عقالنیت به
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کند چیزهاایی شود؛ خیال میعدالت به کار گرفته نشود، انسان به گمراهی و اشتباه دچار می
بیناد. که نیست؛ و چیزهایی را هام کاه عادالت اسات، گااهی نمایعدالت است، درحالی

 نیت و محاسبه، یکی از شرای  الزِم رسیدن به عدالت است.بنابراین عقال
گوییم، فورا  به ذهن نیاید که عقالنیات و محاسابه باه معناای عقالنیت و محاسبه که می

گرایی و تابع عقل بودن است. عاقل باودن و خارد را باه کاار گارفتن باا کاری، عقلمحافظه
 کموجود اسات؛ از هار تحاولی بیمناادار وضع کار، طرفکاری فرق دارد. محافظهمحافظه

ترساد؛ اماا عقالنیات تابد و از تحول و دگرگاونی مایاست؛ هرگونه تغییر و تحولی را برنمی
شاود. ... طور نیست؛ محاسبۀ عقالنی گاهی اوقات خودش منشأ تحوالت عظیمای مایاین

 دو چیز است. هاوجه مخلوط نکنید؛ اینهیچکارانه بهمحاسبۀ عقالنی را با محاسبۀ محافظه
گویناد مواظاب باشاید، دسات از پاا خطاا یی میگوییم محاسبه و عقالنیت، عدهتا می

طوری بشود؛ نباادا چنانی بزنید که در دنیا آنحرِف آن کنکنید، عقل را رعایت کنید؛ نبادا ی
ه کارانه است؛ من باها عقالنیِت محافظهآرایی کند. اینچنانی بکنید که دنیا صفکاِر آن کی

درستی اجرا کنید، احتیاج دارید باه این اصال  اعتقاد ندارم. بنابراین اگر بخواهید عدالت را به
های مختلف، تاا بفهمیاد چاه چیازی محاسبۀ عقالنی و به کار گرفتن خرد و علم در بخش

تواند عدالت را برقرار کند و اعتدالی را که ما بنای زمین و زماان را بار اسااس آن اعتاداِل می
 دانیم و مظهرش در زندگی ما عدالت اجتماعی است، تأمین کند.ادادی میخد

این هام ا  یعنی عدالتی که با معنویت همراه نباشدا  اگر عدالت را از معنویت جدا کنیم
عدالت نخواهد بود. عدالتی که همراه با معنویات و توجاه باه آفااق معناوِی عاالم وجاود و 

و انحراف و ظاهرسازی و تصنع تبدیل خواهد شد؛ مثال نباشد، به ریاکاری و دروغ  کائنات
گفتیم عدالت و آزادی؛ اما آزادی اصاال  های کمونیستی که شعارشان عدالت بود. ما مینظام

ها نبود. در همۀ کشورهایی که حرکت کمونیساتی در آنجاا باه شاکلی از جزو شعارهای آن
هاا باود؛ اماا محور شعارهای آن« لتعدا»تحقق پیدا کرده بود، ا  انقالب یا کودتاا  اشکال

ای به اسم دهندۀ عدالت نبود؛ درست ضد عدالت بود. عدهها مطلقا  نشانواقعیت زندگی آن
هاا های طاغوتی بودند و هیچ تفاوتی با آنکارگر سر کار آمدند، که همان طبقۀ اشرافِی رژیم
ماان مسائولیت ریاسات طور باود. بناده زنداشتند. زندگی سران کشورهای مارکسیستی این
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جمهوری وضعیت اقشار پایین بعضی از کشورهای سوسیالیستی را دیده بودم؛ آن چیزی که 
اسمش عدالت است و آن مفهومی که عدالت دارد، مطلقا  در آنجاها وجود نداشات. طبقاۀ 
اشراف جدیدی در آنجا وجود داشت که با معیارهای حزبی و سیاسِی خاص خودشان روی 

دساتی و بادبختی د و از همۀ امکانات برخوردار بود؛ ماردم هام در فقار و تهایکار آمده بو
شاد. یکشان هم دیده میۀ کردند. این وضعیت حّتی در بعضی از کشورهای درجزندگی می

دوام خواهد باود و از طریاق درساِت خاودش منحارف و طلبی بیگونه عدالتبنابراین، این
 ریاکارانه و دروغین خواهد بود.

باید با معنویت همراه باشد؛ یعنی باید شما برای خدا و اجر الهی دنبال عادالت  عدالت
توانید با دشمنان عدالت مواجهه و مقابله کنید. البته معنویت هام باشید؛ در این صورت می
ها اهل معنایند، اما هیچ نگاهی به عادالت ُبعدی است. بعضیکبدون گرایش به عدالت، ی

ها اسالم، معنویِت بدون نگاه به مسائل اجتماعی و سرنوشات انساان شود.ندارند؛ این نمی
ن»ندارد؛  ََّّم  ح  صب  ََّّا  بمَّو  ََّّل  م ّ هبت  مورََِّّی  ََِّّببا  سبِلمین  ََّّالم  بیس  ل  سبِلم.َّف  ای کاه باا ظلام آدم معناوی 1«ِبم 

سازد، این چطور معنویتی است؟ سازد، با نظام ظالمانه و سلطه میسازد، با طاغوت میمی
 توانیم بفهمیم. بنابراین معنویت و عدالت در هم تنیده است.ت را ما نمیگونه معنویاین

 . چرایی عدالت1-2

 . برخوردارى مردم از مواهب مادى و معنوى1-2-1
نظام جمهور اسالمی پرچم عدالت را بلند کرده است؛ مردم هم مجذوب همین شعار بسیار 

همۀ مراحل عدالت را تأمین  مهم و اساسی هستند. نظام جمهوری اسالمی موّظف است در
کند و مردم نقااط مختلاف کشاور و قشارهای گونااگون جامعاه را از مناابع حیااتی کشاور 

 برخوردار سازد. این، وظیفۀ اساسی است.
ترین هدف تشکیل نظام اسالمی، استقرار عدالت اجتماعی و قس  اسالمی است. فوری

ی همین بود که مردم از فشار ظلم و تبعیض قیام پیامبران خدا و نزول کتاب و میزان الهی، برا
                                                           

کتابفروشی  تهران، الله مسترحمی،هدایت ۀ، ترجمعلل الشرائع، )شیخ صدوق(ی قم بابویهبن علی ابن . محمد1
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و تحمیل نجات یافته، در سایۀ قس  و عادل زنادگی کنناد و در پرتاو آن نظاام عادالناه، باه 
کماالت انسانی نایل آیند. دعوت به نظام اسالمی، منهای اعتقادی راسخ و عملی پیگیار در 

امی هرچند باا آرایاش راه عدالت اجتماعی، دعوتی نقص، بلکه غل  و دروغ است و هر نظ
های آن اسالمی، اگر تأمین قس  و عادل و نجاات ضاعفا و محارومین، در سارلوحۀ برناماه

 نباشد، غیر اسالمی و منافقانه است.

 . ماندگارى و موفقیت نظام اسالمى1-2-2
 از اسات عبارت آن و شود منتهی قّله یک به باید اسالمی جمهوری نظام در قوانین مجموعه
ِلَِّبا» عدالت؛ دض ع  ِتََّّلض ََّّقام  ماوا   ََّّالس ّ .َّو  ض   اساسای نقش آفرینش، و عالم بنیان در عدالت 1«اال رض

 و طبیعای ساّنت این دنبال به اگر اجتماعی نظام هر و است عدل آفرینش، سّنت یعنی دارد؛
 است کامیاب زمانی انسان. است کامیاب و موّفق و ماندگار کرد، حرکت آفرینش الهِی  قانون

. دهاد تطبیاقا  است ناپذیرتبّدل و تغییر کها  الهی هایسّنت و آفرینش قوانین اب را خود که
 .دارد طبیعی و تکوینی ریشه یک عدالت آفرینش، مجموع در الهی، دیدگاه بر بنا بنابراین،

 . الزمۀ تحقق هويت فردى و اجتماعى1-2-3
حکومات ا  که این هماه دشامنی را باه خاودش جاذب کاردها  آنچه در دنیا کمیاب است

 اینکها  های دینی است؛ پیدا شدن دین است؛ یعنی اصرار بر تحّقق عدالت اجتماعیارزش
 نباشیم، اجتماعی عدالت دنبال اگر ما. ماست هویت و حقیقت نیست؛ شعار گوییم،می ما

 را اجتمااعی عادالت بایاد. نادارد معنای اساالمی جمهوری و است بیهوده و پو  ما وجود
 دینیۀ جامع را، جامعه باید کنیم؛ پیاده جامعه در را اسالمی هایارزش یدبا ببخشیم؛ تحقق

 .کنیم اسالمی و

 گیرى جامعۀ اسالمى. سبب شکل1-2-4
 کاه کناد تصاور کسای اگار. باود نخواهد اسالمی ما جامعۀ ،اجتماعی عدالت تأمین بدون

 عادل آن در ولای کناد، پیادا تحقاقا  اساالم دین فق  نها  واقعی و الهی دین است ممکن
                                                           

درگاهی،  ، تحقیق و تصحیح حسینتفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، قمی مشهدی. محمد بن محمدرضا محمد 1
 .433 ص ،13 ، ج1234وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، ، تهران
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. کنادمی اشتباه که بداند باید باشد، نکرده پیدا تحقق آن وسیع و صحیح معنای به اجتماعی
َّ: »است قس  اقامۀ پیامبران، هدف قوم  ََِّّلی   آمدناد پیاامبران اصال   (34)حدید:  «ِبالِقسِطََّّالّناس 

 هاآن لیکن یست؛ن نهایی هدف و است راه در منزلک ی قس  اقامۀ البته،. کنند قس  اقامۀ تا
 و طاغیاان جاور و ظلام شر از را مردم و کنند قس  اقامۀ که است این اولشان کار آمدند، که

 .است عدل همین باز هم زمان آخر در عصرولّی  حکومت هدف. دهند نجات ظالمان

 . عامل گسترش اسالم1-2-5
 و هسات عادالتیبای هستند، فراوان علمِی  و ماّدی ثروت دارای که هم کشورهایی در امروز

. رنجناد دچاار کشاورها آن در هاانساان اکثریات لذا. نیست کلمه حقیقی معنای به عدالت
 دنیاا از ایگوشاه در کاه ببینناد هاااین وقتی. شودنمی اجرا عدالت هاآن بارۀ در چون چرا؟

 دالتعا نظاام، این در و گرفته شکل اسالم براساس که هست نظامی و دارد وجود حکومتی
 و یکادیگر باه افراد زورگویِی  و عدالتیبی آن، در و مندندبهره عدالت از مردم و است مستقر
 دادرسای به دستش که ندارد وجود مظلومی آن در و نیست دیگران حقوق به تعّرض و تجاوز

 اساالم گساترش عامال ایان، خاودِ . شاوندمی جذب نظام، آن به نسبت نرسد، دادگستری و
 .است عدالت اسالم، گسترش دوِم  عامل پس،. است

 . عامل رفع بدبختى و محرومیت1-2-6
های تاریخ بشار ترین چهرهزندگی انسان بدون عدالت، همان چیزی است که شما در زشت

هایی که شما شود. همۀ بدبختیگوشه و کنار دنیا مشاهده می رکنید. امروز هم دمشاهده می
عدالتی است. ممکن است ظاهر امور، ایان بی لم وبینید، ناشی از ظمی در جوامع مختلف

 ای از عالم، کودکاان ازبینید در گوشهمی ، این است. اگر شمارا نشان بدهد؛ اّما باطن قضّیه
دهند ظاهر قضّیه این است کاه باه دلیال نیامادن بااران، غذایی جان خود را از دست میبی

های گذشته بار ست. اگر عدالت از نسلعدالتی اخشکسالی شده است؛ اّما باطن قضّیه، بی
 آن جامعه حکمفرما بود و چنانچه عدالت بار محای  زنادگی بشار حکمفرماا باود، انساان

توانست در سایۀ استقرار عدالت، محی  زندگی خود را طوری بساازد کاه بارای او قابال می
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ود. در اثار زیست باشد و فرزند او به آن فالکت نیفتد و زندگی، این قدر زشت و دردآور نشا
 ها و دردهاست.عدالتی، انسانّیت دچار این بیماریبی

 اجتمااعی عادل اما باشد، کشور در اقتصادی رونق اگر. است اساس ،اجتماعی عدالت
 برطارف را محرومیات و خورد نخواهد مستضعفان و فقرا درد به اقتصادی رونق این نباشد،

 تولیاد کاه کنیادمای مالحظاه شاما کشورها زا بسیاری در امروز که همچنان کرد؛ نخواهد
 آن در محرومیات اماا شاود؛مای تولیاد ثاروت کارند، مشغول بزرگ هایکارخانه باالست،
 کشاورها این از که آنچه. غربی و اروپایی پیشرفتۀ کشورهای همین جمله از هست؛ کشورها

. اسات خاوبش جاهاای دهناد،مای نشان شما و من به هادوربین پشت از و هاتلویزیون در
 نشاان کاه را هاحسرت و هامحرومیت و هایگرسنگ و تلخ هاییزندگ و فقیرنشین محاّلت

! دهنادمی نشان را هااین امثال و بزرگ هایباغ و عالی هایخیابان و هاساختمان دهند؛نمی
 هماین شاودمای نباشاد، اجتماعی عدالت اما باشد، اقتصادی رونق و صنعتی پیشرفت اگر

 ما. خواهیمنمی را این که ما. بدترند هم هاآن از که کشورهایی از بعضی وضعیت و وضعیت
 را اجتماعی عدالت با همراه اقتصادِی  رونق ما. خواهیمنمی را اقتصادی رونق فق  جامعه در

 در چاون نباشاد؛ اقتصاادی روناق اماا باشد، اجتماعی عدالت گوییمنمی البته. خواهیممی
 و نیسات مهمای چنادان عامال اجتمااعی عادالت نیست، اقتصادی رونق هیچ که آنجایی
 باا هماراه اجتماعی عدل اگر. رسید نخواهد الزم برخوردارِی  به و رفاه به جامعه حالدرعین

 .شد خواهد شکوفا جامعه باشد، اقتصادی پیشرفت
ترین خطوط در مکتب سیاسی اماام بزرگاوار ترین و اصلیعدالت اجتماعی یکی از مهم

. پرکردن شکاف اقتصادی دربین مردم و رفع تبعایض در اساتفادۀ از مناابع گونااگون ماست
ریازان، ترین مسائولیت ماسات. هماۀ برناماهترین و سختدر میان طبقات مردم، مهم مّلی

قانوگذاران، مجریان و همۀ کسانی که در دستگاه های گوناگون مشاغول کاار هساتند، بایاد 
 های حرکات خاود باه حساابتارین شااخصو یکای از مهمرا مورد توّجه قارار دهناد  این

 آورند.
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 شاخص پیشرفت و رونق اقتصادى .1-2-7
. اسات عادالت مهام، هایشااخص از یکای اول، درجۀ در ،کنیم پیشرفت بخواهیم اگر ما

. خاواهیممی که قدری به نه البته ایم؛کرده پیشرفت زمینه این در ما که است این بنده ادعای
 باا را خودماان اگار ایام؛کارده پیشرفت کنیم، مقایسه انقالب از قبل وضع با را نخودما اگر

 بلاه کنایم، مقایساه کنناد،مای زنادگی گونااگون هاینظام با که دیگر کشورهای از بسیاری
 ماا از و اسات گفته ما به اسالم که آنچه با کنیم مقایسه را خودمان اگر اما ایم؛کرده پیشرفت
 عهادۀ باه تاالش ایان. کنایم تاالش بایاد و داریام فاصله خیلی هنوز ما نه، است، خواسته

 .است ا هم با ا مردم و مسئوالن عهدۀ به تالش این کیست؟
 معتقد و نداریم قبول وجههیچبه اجتماعی عدالت تأمین بدون را کشور اقتصادی رونق ما

 رشد است، مطلوب است، خوب خیلی هایشانشاخص که هستند کشورهایی. نیستیم آن به
 کشاورها آن در عادالت نباود طبقاتی، اختالف تبعیض، لکن است؛ باال خیلی اقتصادیشان

 اساالمی جمهاوری اهداف و اسالم خواست با منطبق وجههیچبه را این ما است؛ محسوس
 بایاد. است اجتماعی عدالت شاخص ما، هایشاخص ترینمهم از کیی بنابراین. دانیمنمی

 بشوند. مندبهره کلمه واقعی معنای به کشور اقتصادی یشرفتپ از محروم طبقات
 



 

 
 
 
 
 

 گفتار دوم:

 (1چگونگى تحقق عدالت )
 
 

 
 

 اگارا  اصالحاتی هر. کنیم مبارزه تبعیض و فساد و فقر با ما که است این اصالحات اساس
 و فقار رواج جامعاه، در فساادها بادترین. چرخادمی این محور برا  باشد اصالحات واقعا  

 دچاار کساانی که است این جامعه در فسادها بدترین. است غنی و فقیر بین شکاف افزایش
 خاود جیاب ُپرکردن و شخصی منافع برای مردم الماِل بیت از و شوند اقتصادی و مالی فساد
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 و باشاد تبعیض جامعه در قانون اعمال و اجرا در که است این فسادها بزرگترین. کنند تغذیه
 تبعیضای و فسااد و فقر همان. نشود توّجه افراد هایقابلیت و هاصالحیت و هاشایستگی به

 .است واقعی اصالحات همان ها،این با مبارزۀ که کردند تأیید مردم ایم،کرده عرض بارها که

 . مبارزه با فقر2-1

 . وظیفۀ همگانى2-1-1
رۀ محرومااان و ]بااا فقاار و مجاهاادت در راه سااتردن غبااار محرومّیاات از چهاا ایاان مبااارزه

َّ»خوانیم: مستضعفان[، یک وظیفۀ همگانی است. درآیات قرآن می ت  یض
 
أ ر 
 
ََُِّّأ

ََّّیال     ُ ک  یِنََّّی  ِبالبد 
َّ ِلك   ُ ََُِّّف 

عََُّّّیال  د  ََّّی  ال  َّو  ِتیم  ی  ََّّالض ب ُّ ح  بیَّی  ل  باِمََّّع  ع  بِکیِنََِّّ  ِمسض های ( یکای از نشاانه2-1 )مااعون: «الض
تفاوت باشد و احسااس بی فقیران و محرومان تکذیب دین این است که انسان در مقابل فقر

های اجتماعی به ثمر برسد و شاهد محرومّیت شود منتظر ماند تا برنامهمسئولّیت نکند. نمی
محرومان و فقر گرسنگان در جامعه بود؛ این وظیفۀ خاود ماردم و هماۀ کساانی اسات کاه 

 این راه تالش کنند. رتوانند دمی

 ساز رشد مردم. زمینه2-1-2
 در روناق ایجااد و محرومیات و فقار رفع هدف با باید گیرد،می صورت کشور در کاری هر

 کاه اسات فضایی چنین در. باشدا  خاص قشرهای و مردم از بخشی نها  مردم عموم زندگی
 تعاالی و روحای تکامال و معنویات یعنایا  اسالمی نظام واالی اهداف به توانندمی مردم

 شود؛ تقسیم مردم میان صحیح نحو به جامعه خیرات که فضایی کنند؛ پیدا دستا  اخالقی
 به که باشد مراقب حکومت و نظام و ببرد را آنۀ بهر و بیاورد صحنه به را خود استعداد هرکس

 .است این فقر کنیریشه معنای. نماند محروم کسهیچ هم و نشود ظلم کسی
 مواهاب از بایاد هانساانا. نباشاد محرومیات بایاد ،اسات حااکم خادا دیان کاه آنجا

. برساانند کماال به را خود مساعد، و مناسب محی  کی در بتوانند تا شوند، برخوردار الهی
 آن، دنباال کاه اسات شاعاری و اسات اساالم شاعار این،. شود مستقر باید جامعه در عدل
 است. عمل
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 نظام ۀترين مسئلاصلى .2-1-3
 نجات و محرومیت و فقر رفع از است عبارت مسئله تریناصلی کشور، هایبرنامه تنظیم در

 سالطۀ آثاار و شااهیساتم دوران تبعاات از کاه ؛پابرهنگاان و محاروم و مستضعف طبقات
 این به باید اقتصادی، رونق و سازندگی و تولیدی و اقتصادی هایبرنامه همۀ. است بیگانگان

. اسات قباول قابال و رستد ها،برنامه این که است صورت این در تنها و باشد متوجه هدف
 کشاور، اجرایی مسئولین با خود مواجهات در نیز و مصوب قوانین در باید محترم نمایندگان

 قارار خود نمایندگی هایمسئولیت سرلوحۀ را محرومان به ککم وظیفۀ و بدانند اصل را این
 .دهند

 جلوگیرى از شکاف طبقاتى .2-1-4
 درسات؛ این. بیفزاییم جامعه ثروت به و کنیم آباد را ینزم روی که است خواسته ما از اسالم

 و فقیار قشر جامعه از قشر دو میان فاصلۀ جامعه، در که است خواسته اسالم حالدرعین اما
 در کاه نباشاد طاور ایان. نیایاد وجود به شکاف و نباشد عمیقی درۀ و زیاد فاصلۀ غنی قشر

 هااآن دسات باه زنادگی اّولیاات باشاند، روزیتیره و دستیتنگ و فقر دچار ایعّده جامعه،
 خاالِف  ایان،. خواهدنمی اسالم را این. کنند درست ایافسانه هایثروت ایعّده اما نرسد؛

 شد، داده میدان آن به و آمد وجود به جامعه در اگر که است چیزی همان این،. است عدالت
. گرفات خواهاد خود به واریافسانه شکل جامعه، در اجتماعی عدالت تأمین دیگر وقت آن

 را ایان جلاوِ  بایاد. رساید خواهاد اجتماعی عدالت به جامعه که بود امیدوار شودنمی دیگر
 .گرفت

 گرايى و تجّملمبارزه با مصرف .2-1-5
 شاود، دراز فقرا یاری به دارند، ککم توانایی که کسانی دست گذاردنمی که عواملی از یکی

 باه میال کاه اسات بزرگی بالی جامعه برای. است جامعه در تجّمل و گراییمصرف روحیۀ
 تارمتناّوع خوردن، بیشتر کردن، مصرف بیشتر به همه و شود زیاد آن در روز به روز ،مصرف

 تجّمالت و زندگی وسایل برای تازه چیز هر و ُمد هاینشانه دنبال و پوشیدن ترمتنّوع خوردن،
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 مصارف از و رودمای هادر هاراه این در که هاییپول و هاثروت چه. شوند تشویق رفتن، آن
 !ماندبازمی است، مردم از جمعی مشکالت رفع و خدا رضای موجب که جایی در شدن

 و طبقااتی هایشکاف روز به روز اسراف،. است بزرگی بالی جامعه برای گراییمصرف
 برای مردم است الزم هک چیزهایی از یکی. کندمی ترعمیق و بیشتر را غنی و فقیر بین شکاف

 .است اسراف از اجتناب بدانند، وظیفه خود

 مواسات با محرومان .2-1-6
 و دردهاا باا را محاروم و مایهنهام و مسلمان هایخانواده از ایخانواده هیچ یعنی مواسات

 باه رساانیککما دست و رفتن هاآن سراغ به نگذاشتن؛ تنها خود مشکالت و هامحرومیت
 دارای کاه اسات هااییانساان همۀ برای جهانی وظیفۀ کی این امروز. کردن دراز هاآن سوی

 وظیفاۀ کیا اینکاه بار عاالوه مسلمانان، برای اما هستند؛ انسانی عاطفۀ و اخالق و وجدان
 .کنید رسیدگی فقرا و هاهمسایه به .است دینی وظیفۀ کی است، عاطفی و اخالقی

 و دهنااد تشااکیل خااانوادگی ماعاااتاجت جوانااان :تشااکيل اجتماعااات خااانوادرى (الااف
 هماان نادارهاای و فقارا مصارف باه اّول درجاۀ در و کنناد جمع را خانواده افراد هایککم

 .کنند رسیدگی دیگر فقرای به نبود، نیازی اگر و برسانند فامیل و خانواده
 فقار کردن کنریشه اسالمی، نظام عنوان به ما وظیفۀ. دارد وجود فقر ما جامعۀ در امروز

 باه دولات، عناوان باه ماست تکلیف این. باشد محرومیت جامعه در نباید. است جامعه در
َّ»فرمایاد:[ مای خدا ] رسول.مردم آحاد عنوان به اسالمی، نظام عنوان بمض ک  ل ّ ََّّك  اع 

ََّّر  بمضََّّو  ک  ل ّ َّك 
َّ ول  ئ  سض ََّّم  نض ِتِه.َّع  ِعی ّ  این وظیفۀ هم است. 1«ر 
 توساعه جامعاه در بایساتی نیکوکاری و فاقان روح :اساالمى های حسنۀترويج سنت (ب

 َأْماواِلِهْم  یفِ  َو » اموالش در که بگذارد این بر را بنا هرکس و بشود مردم ایمان جزو و کند پیدا
اِئِل  َحق    بار هااآن حاق را ایان یعنای باشاد؛ قائل حق محرومان برای واقعا   «اْلَمْحُروِم  َو  ِللسَّ

 شاما که گویدنمی گوید؛می طوریاین قرآن نداند؛ ندیگرا بر خودش تفضل بداند؛ خودش
َّ» دارد؛ حاق شاما ماال در او گویادمای کنید؛می تفضل دیگری به بق  باِئِلََّّح  ََِّّللس  وِمََّّو  ب   حض م   «الض
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َّ: »فرمایدمی دیگر ( درجای12 )الذاریات: ق  اِئِلََّّح  َِّللس  وم  ل  عض ََّّم  وِمََّّو  حض   م   (34-33)معارج:  «الض
 .بیاوریم در فرهنگ کی عنوان به را این باید اسالمی ۀجامع در ما هرحال،به

 بیشاتر روز به روز است، اسالمی عادت کی که ضعفا به ککم عادِت  باید ما جامعۀ در
 و وقاف قبیال از بزرگای کارهای و کنندمی که هاییاطعام دهند،می مردم که صدقاتی. شود

 باه هاساّنت ایان. اسات اسالمی ۀحسن هایسّنت از شود،می انجام که هاآن امثال و حبس
 مردم کهوقتی. شود تعطیل جامعه در بگذارید نباید لذا. کندمی ککم طّیب اجتماعِی  حیات

 اصاالح کارهاا بدانناد، ساهیم مساتمندان و ضاعفا و مستضاعفان گرفتاارِی  رفع در را خود
 .شودمی

 



 

 
 
 
 
 

 گفتار سوم:

 (2چگونگى تحقق عدالت )
 
 

 



 5/   مصباح    151

 اد. مبارزه با فس3-1

 . قطع دست مفسدان از امکانات حکومتى3-1-1
گاذاری امروز کشور ما تشنۀ فّعالّیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جواناان و سارمایه

گذار و صنعتگر و عنصار مطمئن است؛ و این همه به فضایی نیازمند است که درآن، سرمایه
رها، از صاّحت و ساالمت فّعال د رکشااورزی و مبتکار علمای و جوینادۀ کاار و هماۀ قشا

ارتباطات حکومتی و امانت و صاداقت متصاّدیان اماور ماالی و اقتصاادی مطمائن باوده و 
احساس امنّیت و آرامش کنند. اگار دسات مفسادان و ساوء اساتفاده کننادگان از امکاناات 
حکومتی، قطع نشود، و اگر امتیاز طلبان و زیاده خواهان پرمّدعا و انحصارجو، طرد نشاود، 

یه گذار و تولیدکننده و اشتغال طلب، همه احساس نااامنی ونومیادی خواهناد کارد و سرما
 های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.کسانی از آنان به استفاده از راه

 مبارزه با سوء استفادۀ کارگزاران از امکانات عمومى .3-1-2
 هرجاا یعنای 1؛«مضّیعَّحّقََّّجانبهاَّفیَّوَّااّلََّّموفور َّنعمةَّرأیتَّما: »فرمایدمی المؤمنینامیر
 وجود فراوانیۀ شدضایع حقوق کنارش در بدانید آمده، وجود به ایانباشته ثروت دیدید شما

 باا ،حکومات مسائوالن و کاارگزاران که است همین اشعمده مصداق و اصلی مظهر دارد؛
 وام راحت هاکبان نند؛ک استفاده عمومی امکانات از بتوانند راحت قدرت، و نفوذ از استفاده
 صاادر و کاردن وارد و تجاارت هاوا، آب، زماین، از استفاده امکان گوناگون، مراکز بدهند؛

 پیش اندکی تا دنیا مال از دستشان که کسانی ببینید ناگهان بگذارند؛ هاآن اختیار در را کردن
 .است قانونی هم کار ظاهر اند؛کرده پیدا گزاف هایثروت بود، خالی

 هاجلوگیرى از تخلفات شرکت .3-1-3
 توجیاه بادون کاالن، خریادهای مثل گیرد؛می صورت کارهایی هاشرکت این از بعضی در

 اقتصاادی؛ توجیه بدون گذاری،سرمایه تخّلف؛ با همراه حّتی ساختمان، احداث اقتصادی؛
 ارِ کا کیا بارایا  الزم تخّصاص بدون و واقعی توجیه بدون خارج، هایمأموریت و سفرها
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 بادون و عادالناه غیار امکاناات، توزیاعا  فرستندمی خارج به را هیئتی اهمیت،کم و بیخود
 دهناد؛مای هااآن باه دولتای خاودروی بارکی فروشند،می هاآن به را خودرو بارکی توجیه؛

 خانه که حالی در دهند،می هاآن به سازمانی خانۀ یا کنند، رهن خانه که دهندمی پول بارکی
 بسایار کارهای از یکی. شودمی دیده هم موردبی جوایزِ  و هدایا و کالن هایپرداخت ند؛دار

. باود هادایا سئلۀم شد، گرفته آن جلوِ  نحوی به خوشبختانه و شود رایج خواستمی که بدی
 هدیاه کاه کسای! شاودمای داده او باه فراوانای هادایای برود، مسئولیتی از خواهدمی کسی

 هدیاه ایان! مناساب؟ چاه به. المالبیت از نه، خودش؟ جیب از دهد؟می کجا از دهد،می
 !چیست؟

 برخورد با امتیازات انحصارى .3-1-4
 ثاروت کساب نامشاروع هاایراه از کساانی اگار. باشاد مشاروع باید ثروت کسب هایراه

 کردناد، اساتفاده بیجاا امتیاازاِت  از کساانی اگر. شود اصالح باید و است فساد این کردند،
 شاوند، ثروتمناد خودشاان اینکاه قیمات به را دیگران و آوردند دست به بادآورده هایروتث

 باه انحصااری امتیاازاِت  جامعاه در اگار. شاود اصاالح بایاد و است فساد این کردند، فقیر
 بایاد و اسات فسااد ایان کنناد، اساتفاده برابر هایفرصت از نتوانستند همه و آوردند وجود

 .شود اصالح

 سازى مقرارت و اطالعاتفشفا .3-1-5
 اختیار اینکه. کنند کم را اداری هایوخمپیچ کنند، کوتاه را هاراه کنند، شفاف را مقررات باید

 اداره فاالن در و میاز فاالن پشات کاه ماأموری کی به برگردد ناگهان اقتصادی فعالیت کی
 ضربه بزرگترین این بکند، فراهم را کار کی سرنوشت و نه، یا آری بگوید بتواند او که نشسته،

 ایان، کاه کارد کاری باید. است لغزش معرض در است؛ خطر معرض در مأمور این. است
 هسات، اینجاا در که آنچه اساس بر و شود اصالح هاروش و قوانین قواعد، باید. نیاید پیش
 تأویال و تعبیار و تبادیل و توجیاه جای که کرد شفاف بایستی را . مقررات ... کند پیدا تغییر
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 هستند، قوانین ظواهر از سوءاستفاده اهل که کسانی جلوی بشود، بسته تقلب هایراه. نباشد
 .شود گرفته
. بگیریم جدی بایستی را خصوصی بخش به کشور گذاریسرمایه هایفرصت معرفی ما
 کجاهاسات، گاذاریسارمایه هایفرصات بدانناد خصوصای بخاش فعااالن بایستی یعنی
 اطالعاات، باودن محصاور. نشاود خوارانهویژه هایباشند،استفاده مطلع ههم هاست؛کدام

 عجیبای هاایخاواریویاژه موجاب بعضی، دون افراد، از بعضی به اطالعات بودن محدود
 هساتند، چایاساتفاده ساوء که افرادی برای را یکشبهۀ بادآورد هایثروت گاهی که شود؛یم

 بشود، تولید کاال فالن بیاید، کاال فالن بناست که دارند اطالع اینکه خاطر به کند؛یم فراهم
 قاانون فاالن یاا بیایاد، ینیپاا یاا برود باال کاال فالن قیمت بشود، گرفته جلویش کاال فالن

. بشاود عماومی بایاد اطالعاات. کنندیم سوءاستفاده مطلعند، که ییهااین. بشود تصویب
 .بگیرد صورت اطالعات سازیشفاف باید

 ه با فرار مالیاتىمقابل .3-1-6
 نفاع باه عمومی اموال از دهند،نمی مالیات دارند، ایبادآورده هایثروت که هستند بسیاری

 کاه را حقای و مالیاات کاه هستند بسیاری استحقاق بدون و کنندمی استفاده خود شخصی
 نااروایی کاارِ  ایان،. دهنادنمای و کنندمی منع خود کسب و درآمد از است، مردم به متعّلق
 حقاوق ادای منع و مالیات منع که بیفتد جا فکرها و هاذهنۀ هم در باید ما جامعۀ در. است

 .است گناه کی و خالف کی ملت، و دولت عمومی

 شکنهاى قانوندانمقابله با قانون .3-1-7
 که انسانی خود نفِس  فریب وسیلۀ شیطان، نفوذ وسیلۀ شودمی هم شب نماز و عبادت گاهی

 توانادمای شاریف و خاوب فکرهاای هماۀ خاوب، هایایده همۀ! خواندمی شب زنما دارد
 و اسات الزم خیلای اسات، خوب خیلی 33 اصل هایسیاست. شیطان برای بشود منفذی

 از. نشود شیطان دام شِب  نماز آن مثل باشند مراقب اما شود؛ اجرا تمام گسترِش  با باید حتما  
 چای،سوءاساتفاده هاایآدم ام؛گفتاه بارهاا. دکننا نفاوذ هاشایطان اسات ممکان هم اینجا
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 مرئوس و رئیس و مسئول و مأمور سر جوری چه بلدند که کسانی شکن،قانون هایدانقانون
 را کارخانه هااین کنند؛ پیدا دست ایطعمه کی به اینکه برای بپیچانند، را بازار و کوچه آدم و

 از بعاد کنناد؛ بیکاار را کارگرها کنند، گیرینزم را کارخانه گوناگون هایبهانه به بعد بخرند،
 باه هام کارخانه آن زمین از بیاورند، در را فروشش پول کارخانه، همان فرسودۀ آالتماشین

 جمع حواسشان همه باید شود؛می است، شده کارها این از برسند؛ والوفآالف و میلیاردها
 .باشد

 مبارزه با قاچاق، ناامنى شغلى و داللى .3-1-8
 در اسات ناسالمی بسیار راهِ  که را قاچاق راه عّده کی. است بزرگ معضل کی ،قاچاق رواج
 شکسات باه را داخلای تولیاد. کننادمای ظلام اساتان باه هام و مردم به هم اند؛گرفته پیش

 کنناد، آباد را خودشان استان و شهر و کشور و آورند روی تولید به اینکه جای به. کشانندمی
 نادارد؛ اثری هیچ مردم، برای فساد جز یقینا   که پردازندمی قانون خالف و ناسالم کارهای به

 بازرگ معضال کی هم این! آوردمی ارمغان به را ایآورده باد هایپول هاآن خود برای اگرچه
 .است

 کناد، کاار جامعاه در خواهادمی که انسانی اگر نبود؛ مقّررات ثبات و شغلی امنیت اگر
 بایاد و اسات فسااد هاااین ندادند، فرصت او به کردن، تالش برای و بستند را پایش و دست

. اسات فسااد ایان دارد، تارجیح تولیاد بر داّللی ،اقتصادی هایتالش در اگر. شود اصالح
 .هاستاین اصالحات. کرد اصالح باید را هااین

 گران منابع طبیعىمقابله با چپاول .3-1-9
 نیستند؛ که وزیر آن و وزیر این و دولت آن و دولت این مال اند؛ملی هایثروت طبیعی منابع

 در هااملت باه متعلاق اسات ثروتی نسل؛ک ی در هاملت نه هم آن هاست؛ملت مال هااین
. باشاید حسااس هاجنگل مسئلۀ تخریب روی. کنند استفاده باید هااین از تاریخشان؛ طول
 حفاظ بایاد را مراتع و طبیعی منابع. کرد حفظ باید را هاجنگل. است زیاد هاجنگل به فشار
 .کرد
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 مطارح مان باا باار چناد هم جمهور رئیس آقای. نگرانم شهرهاباغ طرح این از جدا   من
 خواهناد کار چه هاچیسوءاستفاده آید،می پیش چه دانمنمی من. گفتم هم ایشان به کردند،

 بارای که هرجا. اندچیسوءاستفاده ایعده کی. دنکنی باز را راه که کنید نگاه دید این با. کرد
 دادند محترم شهردار آقای که ییآمارها همینا  شودمی گرفته نظر در ایالمنفعهعام کار کی

 این توانندمی چطور ببینند اندگرفته کمین و اندنشسته ایعده کی که مطمئنم و دانممی منا 
 هسات جنگلی مناطق و جنگلی هایزمین ت،هس شهر اطراف هایجنگل. بربایند را طعمه

 باه نگاهشاانا  آماده وجاود باه زیااد ساالیان طاول در و زیاد زحمت با هااین خب، کها 
 .هاستاین

 . هشدار به مسئوالن براى برخورد قاطع با فساد3-1-11
 نه، ندارم؛ قبول را این شود،نمی قاطع برخورد اند،شده فساد دچار که کسانی با بگویید اینکه

 شاود،نمی برخورد چرا کنند،نمی برخورد قاطع که کسانی با بگویید اینکه. شودمی برخورد
 الزم برخورد کنیم؟ برخورد چگونه کنند،نمی برخورد قاطع که کسانی با که است این جواب
 کارده منصاوب را کسای مان اگر ...بگوییم هاآن به و بدهیم هشدار و تذّکر که است همین
 مماشاات او باا تردیاد بادون ببیانم، اقتصاادی مفاسد همین قبیل از عیبی او در بعد و باشم
ا  معروف هایسمت بعضی و هستند که هایینمایندگی مثلا  گذارممی کنار را او و کنمنمی
 برخای باه نسبت. باشد داشته حقیقت شده، گفته شخص آن بارۀدر آنچه نیست معلوم منتها
 خاالف کاه داناممای کنزدی از و امشنیده را هاحرف آن هم من که دزننمی هاییحرف افراد

 کسی در را فساد بنده هرحالبه. باشد قبیل آن از هم این است ممکن نیست؛ درست و است
 اینکه اما کنم؛نمی تحّمل کنم، برکنار کار آن از را او توانممی و شده منصوب من حکم با که
 تاذّکر است، تذّکر جای که آنجایی بله، «.دادمی تذّکر هانآ به دانست،می الزم رهبری اگر»

 شاما کاه مقادار آن. شاود پخش تلویزیون از که نیست چیزی شخص به تذّکر اما دهم؛می
 نصیحت و دهممی تذّکر دولت هیئت با دیدار در و جمعه نماز ها،یسخنران در بنده بینیدمی
 در تلاخ، بسایار هاایزبان باا گااهی را برشبرا چندا  شودمی پخش خبرها در کها  کنممی

 تاذّکر مسائوالن باه هرچاه کاه نیسات بناا لایکن گویم؛می مسئوالن به خصوصی جلسات
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 هادف. شاوند مّطلع مردم تا شود پخش حتما   دهیم،می نشان تلخی یا گوییممی و دهیممی
 اثار مها گااهی و کنادمای اثار اوقاات از خیلی که شود، راهنمایی شخص آن که است این

 .رودمی شخص آن بینیدمی بعد و کندنمی

 تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى .3-1-11
 قضائیه و مجریه قوۀ دو که فساد با مبارزه طرح تهیه و اقتصادی مفاسد با مبارزه ستاد تشکیل

 نویاد حیااتی و اساسای امار ایان در اقدام به را مسئوالن جّدی عزم اند،گماشته همت بدان
 تکلیاف حاال هماه در بایاد است علوی نظام ساختن الگو به مفتخر که حکومتی. دهدیم

 ایان و بداناد، اسالمی و علوی آرمانی نظام با خویش طوالنیۀ فاصل کردن کم را خود بزرگ
 به خدمت جز که اسالمی جمهوری. طلبدمی ناپذیرسستی هّمتی و اخالص سر از جهادی

 غفلات دچار راه این در نباید ندارد ایفلسفه و هدف المی،اس عدالت پرچم افراشتن و مردم
 حمایت و الهی ککم به و باشد؛ داشته نظر مّد  در باید را علویۀ منصفان و قاطع رفتار شود؛

 .کند تکیه دانندمی قدر را انصاف و عدالت که مردمی

 تبعیض قائل نشدن در مبارزه با فساد .3-1-12
 نبایاد دساتگاهی و نهاد هیچ و کسهیچ. شود دیده تبعیضی هیچ نباید فساد با مبارزه امر در

 مسائوالن دیگار یا جانباین به انتساب عذر با تواندنمی نهادی یا شخص هیچ. شود استثنا
 برخاورد بایاد مساند هار و هرجاا در فساد با. بشمارد معاف کشیحساب از را خود کشور،
 .گیرد صورت یکسان

 بجاای. شاود رفتاار تظاهرگونه و تبلیغاتی و شعاریۀ گونبه نباید حیاتی و مهم امر این با
کیاد مهام این اندرکاراندست به. گردد مشهود عمل، برکات و آثار باید تبلیغات  کاه کنیاد تأ

 نقااط و نروناد ککوچا خطاهاای و ضاعفا سراغ به الفسادهاام و هاریشه به پرداختن بجای
 اسات، الزم خود جای در البته که عمومی افکار به نیرسااطالع هرگونه. نکنند رها را اصلی

 عماومی افکار اطمینان و آرامش حفظ و بوده گونهتبلیغات و نسنجیده اظهارات از بدور باید
 .باشد داشته نظر در را
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 سپردن کار مبارزه با فساد به افراد مطمئن .3-1-13
 سالمت از برخوردار و مطمئن افراد هب قضائیهۀ قو در چه و دولت در چه را فساد با مبارزه کار

 کاه کساانی و باشد، کپا خود باید دربیفتد ناپاکی با خواهدمی که دستی. بسپارید امانت و
 .باشند صالح از برخوردار خود باید کنند عمل اصالح راه در خواهندمی



 

 
 
 
 
 

 گفتار چهارم:

 (3چگونگى تحقق عدالت )
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 . مبارزه با تبعیض4-1

 تفاده از قانون الزم و اجراى خوب. اس4-1-1
 باا کنیاد؛ مراعات را هااین باید شما قوانین، در. است گزنده مردم برای تبعیض فقر، از بیش

 بایاد نیسات؛ چیاز هماه قاانون، البتاه. بگیریاد زیاادی حّد  تا را هااین جلوِ  توانیدمی قانون
 لایکن دهاد؛ نشاان را خاود رایِی کاا قانون تا باشد داشته وجود حتما   خوب اجرایِی  مدیرّیت

 .دارد زیادی بسیار سهم هم قانون

 جلوگیرى از تمرکز ثروت .4-1-2
 پاروژۀ فاالن اوسات؛ اختیاار در بزرگ مناقصۀ فالن و خارجی تجارت فالن که مسئولی اگر

 دهد اجازه خودش به اوست، کلید زیر پول صندوق فالن و اوست امضای زیر ُپرخرج و مهم
 به متعّلق کها  امکان این از نزدیکانش، یا خود برای ثروت آوریجمع و صیشخ منافع برای

 دچاار کشاورهای در کاه افتاد خواهد اّتفاق چیزی همان کند، استفادها  است مردم و کشور
 نقطاه کیا در ثروت یعنی است؛ افتاده اّتفاق دنیا در امروز و گذشته در ظالمانه هایسیستم
 است؛ تبعیض این. گردید خواهند فقر و محرومّیت دچار ثیریک جمع و شد خواهد متمرکز

 بایاد هستیم، اسالم مّدعِی  که هم ما. است آمده آن با مبارزه برای اسالم که است چیزی این
 .کنیم مبارزه آن با

 برخورد يکسان در امر فساد .4-1-3
 نبایاد دساتگاهی و نهاد هیچ و کسهیچ. شود دیده تبعیضی هیچ نباید فساد با مبارزه امر در

 مسائوالن دیگار یا جانباین به انتساب عذر با تواندنمی نهادی یا شخص هیچ. شود استثنا
 برخاورد بایاد مساند هار و هرجاا در فساد با. بشمارد معاف کشیحساب از را خود کشور،
 گیرد. صورت یکسان

 هامقابله با سوء استفاده مسئوالن از فرصت .4-1-4
 اسالم دید افق است؛ نظر مورد هم مؤمن غیر هایانسان حّتی ها،انسان هب خدمت اسالم در

 و الماالبیات تضاییع از اجتنااب تبعایض، از اجتنااب کاردن، خادمت .است وسیع خیلی
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 کاه کسایا  مسائولیت و شاغل از سوءاساتفاده از اجتنااب مردم، حقوق تضییع از اجتناب
 اسات؛ مردم به متعلق وجاهت این که آورده، دستبه طریق این از وجاهتی دارد، مسئولیتی

 دساتش در الماالبیت صندوق کلید که دلیل این به مسئول کی که همچنان. المالبیت مثل
 از که ندارد حق دلیل همین به کند، خرج شخصی مصارف در المالبیت از تواندنمی است،

 و خاود خصشا ساود باه اسات، اختیارش در که هاییفرصت و امکان و قدرت و وجاهت
 کند. استفاده اششخصی منافع

 خوارىمبارزه با ويژه .4-1-5
ِصِفَّ» [:فرمایدمی ]امام علی نض

 
ََّّالله ََّّأ ِصِفََّّو  نض

 
ََّّأ اس  ََّّالن  ِسک  َِّمنض فض ََّّن  ََّّو  بِةََِّّمبنض اص  ِلبک  َّخ  هض

 
ََّّأ ََّّو  بنض َّم 

َّ ًویَِّفیِهََّّل ک  ََّّه  ََِّّمنض ِتک  ِعی   رفقاای و نخویشااوندا و دوساتان باارۀدر خودت، بارۀدر یعنی 1«.ر 
 ناده؛ هااآن به امتیاز و اختصاص یعنی بکن؛ خدا و مردم قبال در را انصاف رعایت خودت،

 یعنای گویناد؛مای «خاواریرانت» آن به ما مآبفرنگی عزیز دوستان که چیزی همین یعنی
 قارار خاصی جمع اختیار در را مالی منبع کی و شرکت کی از استفاده امکانات. ویژه امتیاز

 کارهاای جزو کار این. هستند ما رفیق یا خویشاوند یا دوست هااین اینکه مناسبت به ادن،د
 کاه شاد خواهاد ایجاد فسادی همان بکند، را کارها این که هرکس. است ساالریمردم ضّد 
 شود. مبارزه فسادها این با باید بله،. کردند اشاره آن به جمهوررئیس آقای اآلن

 ساالرىساس شايسته. امتیازدهى بر ا4-1-6
 بیگاناه دخالات نیست؛ طاغوت حکومت دربار آن، در که نظامی یعنی اسالمی، جمهوری

 جمهاوری در. اسات شایستگان و مردم حکومت نیست؛ زدگیخان و خان دخالت نیست؛
 هرکاه .هاساتصالحیت تابع حکومتی، مراتبسلسله در مؤثر مقامات به رسیدن اسالمی،

 کشورۀ نقط هر از برود؛ جلو مسئولیت و تالش و فعالیت هایمیدان در باید دارد، صالحیت
 و الهای متاون از گیاریالهاام و اساالم هدایت با هااینۀ هم و باشد؛ اجتماعی قشر هر از و

 فقیر بین انداختن فاصله. است اسالمی جمهوری نظام معنای این،. پذیردمی صورت قرآنی
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 اسالمی جمهوری نظام با خاص، قشر کی به دادن متیازا و اشراف، غیر و اشراف بین غنی، و
 از یکای باه اگر نقاط از یانقطه هر در اسالمی جمهوری نظام از بخشی هر. نیست سازگار

 باید و شده خارج اسالمی نظام و اسالمی جمهوری مستقیم صراط از شود، مبتال هاآفت این
 .شود اصالح

 گرايىمقابله با رابطه .4-1-7
 خدا مالحظۀ جای به استحقاق، مالحظۀ جای به ها،قابلیت مالحظۀ جای به یعنی ،تبعیض

 داده میلیاون چند روستا کی اهل به اگر که بشود این نتیجه،! بشود هارابطه مالحظۀ قانون، و
 پیدا هم اشخاصی اما ماند؛نمی محروم روستا آن و گرددمی متحّول روستا کی زندگی شود،

 صارف میهماانی، کیا صرف ،ککوچ و حقیر هایخواسته صرف را هاونمیلی که شوندمی
 !بکنند مضر احیانا   و ضروری غیر کار کی صرف تجّملی، کار کی

 و باشاد یکساان همه برای که باشد داشته مقّرراتی مانیادار دستگاه که داریم احتیاج ما
 .شود اصالح باید و است فاسدی نقطۀ بود، اگر. نباشد تبعیض آن در

 عدالتى آموزشىمقابله با بى .4-1-8
 کاه شاد خواهد این نتیجه کنیم، توجه عدالت مسئلۀ به پرورش و آموزش مدیریت در ما اگر
 در اماروز ما اگر. شد خواهد برقرار کشور مناطق و قشرها بین نسبی عدالت کشور، آیندۀ در

 اخاتالف کاه شاد خواهاد ایان نتیجاه باشایم، نداشته محور عدالت نگاه پرورش و آموزش
 !ببینید را پرورش و آموزش تأثیرات شد؛ خواهد بیشتر روز به روز کشورۀ آیند در طبقاتی

 بهتارین باه مجهاز پیشارفتۀ مادارس کشاور در ما که است این محور،عدالت غیر نگاهِ 
 داشاته دیگر مناطق کی در کپری شبیه یا کپری محروِم  مدارس و جاهایی، کی در تجهیزات

 تعداد برای سوادکم یا خسته معلمان و مدارس، از تعدادی برای برجسته ممتاز معلم م؛باشی
 خواهاد چه نتیجه. است محورعدالت نگاه ضد درست این. باشیم داشته مدارس از دیگری

 در یاا دارند پول یا اینکه جز) دلیلی هیچ بدون ما امروزِ  کودکان از جمعی: اینکه نتیجه شد؟
 کیا و شد خواهند برخوردار تحصیالت ترینعالی از( کنندمی زندگی اربرخوردۀ منطقک ی

 رشاد استعدادهایشان و رفت نخواهند پیش ماند، خواهند پایینی بسیار سطوح در دیگر عدۀ
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 برخاورد شایوه کی با استعدادها همۀ با ما که نیست این معنای به عدالت البته. کرد نخواهد
 بارای و بشاود ضاایع استعدادی بگذاریم نباید است؛ لفمخت باألخره استعدادها نه، کنیم؛

 بایااد ،کماال امااا. نیسات تردیادی ایاان در بیندیشایم؛ تادبیر بایسااتی اساتعدادها پارورش
 .الغیر باشد، استعدادها

 قانون ۀو اقدام مستقل در حیط . بازرسى4-1-9
 اجارا دولت و ریزدمی دولت را برنامه کند؛می گذاریسیاست کشور هایبرنامه برای رهبری

 پیادا اّطالعای چیازی از یا شود،می شکایتی که زیادی موارد در البته من. کندمی بازرسی و
 بازرسی برای خودم. بدهد خبر من به بیاید و کند بازرسی کسی که مانمنمی منتظر کنم،می
 است، من یقانون اختیارات حدود در که جایی آن تا دارد، وجود ناحّقی ببینم اگر و فرستممی

 کااار، هیکاال لاایکن کاانم؛نماای اکتفااا اّول گااذارِی سیاساات آن بااه یعناای. کاانمماای اقاادام
 .است گذاریسیاست

 ها. توجه به ارزِش عدالت در کنار ساير ارزش4-1-11
 ساازندگی، ارزش توساعه، و پیشارفت ارزش ماثال   اسات؛ مهم خیلی هم دیگر هایارزش
 نیسات؛ هااین نفی معنای به مطلقا   عدالت ارزش کردن مطرح. ساالریمردم و آزادی ارزش

 نیازهاای به توجه و تبعیض نفی و عدالت ئلۀمس و کنیممی عمده را هاارزش این ما وقتی اما
 .است بزرگی خطر شود،می رنگکم جامعه در محروم طبقات

 



 

 
 
 
 
 

 گفتار پنجم:

 خواهىراهکارهای عدالت
 
 

 

 مطالعاتی فکری و . کار5-1

توانید، شعار اصلی عدالت و آنچه را مربوط به عدالت است، تقویت و همگانی و ه میهرچ
 ساه در توانیدمی ها تعمیق کنید و روی پشتوانه و فلسفۀ فکری آن کار کنید. ... شمادر ذهن

 در توانیادمای را کتئوری کار این. کنید کتئوری کار آزاداندیشی و خواهیعدالت علم، زمینۀ
 خواهی،عدالت زمینۀ در مثال  . دهید انجام خواهیعدالت زمینۀ در یا علم تولید جنبش زمینۀ



 165خواىى   /   اى عدالتراىکارى

 هماان باا را اجتماعی عدالت بخواهیم ما اگر ببینید و کنید مطالعه را اساسی قانون توانیدمی
 هااییتوّقاع چاه هاادستگاه کدام از باید ببخشیم، تحّقق فهمیم،می همه که متعارفی مفهوم
 .باشیم داشته
 و حاوزه در را پژوهایعادالت ماا کاه است این نظری عرصۀ در کارها ترینمهم از کیی

 در ناه نادارد؛ وجاود اماروز این که ،بشناسیم علمی شدۀتعریف رشتۀ کی عنوانبه دانشگاه
 موضاوعاتی از یکی حوزه در فرضا   ندارد اشکال هیچ یعنی. دانشگاه در نه دارد، وجود حوزه

 .باشد عدالت مسئلۀ کند،می بحث فقیهانه روش با فقیه کی گیرد،می قرار بحث محل که

 سازیگفتمان .5-2

 میاان در. باشاد صاحنه در حاضار هماواره و زنده گفتمان کی عدالت، گفتمان خواهیممی
 عناوان بایاد تاازه، هاینسال باین در خصوصهب مردم، میان در مسئوالن، میان در نخبگان،

 گفتماان ... باشاد مطارح دائام طور به اصلی، مسئلۀ کی عنوانبه عدالت، مسئلۀ و عدالت
 هایچ اساالمی جمهاوری آن، منهای. ماست چیز و همه است اساسی گفتمان کی عدالت،

 کنیاد؛ گیرهمه باید را گفتمان این. باشیم داشته را آن باید داشت؛ نخواهد گفتن برای حرفی
 را خاودش بیایاد، کاار سار جناحی هر و بیحز هر شخصی، هر جریانی، هر که ایگونهبه

 پارچم شاود مجبور و کند تالش عدالت برای یعنی شود؛ گفتمان این تسلیم که ببیند ناگزیر
 است. مهم این کنید؛ حفظ و دارید نگه باید شما را این بگیرد؛ دست بر را عدالت

 و کنیم دنبال را مسئله این باید. شود تبدیل نخبگانی گفتمان کی به بایستی عدالت بحث
 است. شدید خیلی نیاز است، زیاد خیلی زمینه چون نکنیم؛ رها را بحث این پیگیری

 . اصالح فرهنگ عمومی5-3

 در اجتمااعی، عادالت اما. واالست و اصلی هدف کی. است اصل کی ،اجتماعی عدالت
 باار زیر و نکنند ظلم باشند؛ شده تربیت جامعه در افراد که شودمی تامین جامعه در صورتی

 قابال گاردش الهای، اخاالق سمت به اخالقش ،انقالب برکت به ما، .. جامعۀ. نروند ظلم
 دیدید را جوانان این. کند پیدا ادامه بازهم باید و نیست کامل گردش این اگرچه کرد؛ توّجهی

 و قرآن و خدا برای خود، عزیزان از چگونه دیدید را مادران و پدران این! کردند؟ چه جنگ در
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 طاالی از زناان خودشاان شخصای ثاروت از چگوناه دیدید را هاانسان این! گذشتند؟ دین
 حاّل  بارای جناگ، بارای عمومی، مصالح خاطر برای خودشان دسترنج از مردان خودشان،
 سامت باه گاردش هاااین! کردند؟ نظر صرف جا،فالن زلزلۀ و سیل برای کشور، مشکالت

 و کوتااه بسایار هاایمقیااس در اماا باود؛ چیزهاا این انقالب از قبل. است اسالمی اخالق
 پیادا اداماه اساالمی، اخاالق سمت به حرکت این که باشید مواظب. نبود عمومی. ککوچ
 .شد خواهد برخوردار اجتماعی عدالت از ما جامعۀ شود، گونهاین اگر. کند

 به مربوط عمدۀ آن بخش البته. است اخالق به وابسته زیادی مقدار به اجتماعی، عدالت
 و الهای اخاالق از افاراد اینکاه بادون قاوانین، و مقّررات اما. است جامعه قوانین و مقّررات
 کاه کساانی هساتند ماا، جامعاۀ در امروز. نیست کارساز چندان باشند، برخوردار اسالمی

 آن کمای افراد یا است، نیازی مورد تخّصص هاآن تخّصص یا حال. دارند زیادی درآمدهای
 را درآماد همه این آیا. دارند زیادی درآمدهای دلیل، هر به و جهت هر به. دارند را تخّصص

 تعبیار باه. اسات شایطانی اخاالِق  ایان. است ماّدی اخالِق  این کنند؟ خودشان صرف باید
 .است خودش شخص مال دارد، هرچه حیوان. است حیوانی اخالِق  این تر،درست

 آنچاه. کنادنمای حکام طور این اسالمی، واالی خالقا آن خصوصهب و انسانی اخالق
 را خودتاان هاایخواسته و کردید تأمین را خودتان ضروری نیاز آنکه از پس باید دارید، شما

 اگار شاما همساایۀ. شود صرف هستند جامعه آن در که هاییانسان بقیۀ برای نمودید، عمل
 امروز کنید فرض. شود او صرف د،دار نیازی اگر شما خویشاوند. شود او صرف دارد، نیازی

 هماین یاا آموزشای، فضااهای سااختن. اسات مهّم  مسئلۀ کی سازیمدرسه ما،ۀ جامع در
 امکاان که کسانی. است مهم کار کی ذهنی، و جسمی معلولین و هاافتادهعقب به رسیدگی

 ثاروت از بخشای کاه است فریضه کی اخالقی لحاظ از و است شایسته بسیار دارند، مالی
 در اخاالق اگار .اسات اخالقای دگرگاونی هماان این،. کنند صرف هااین برای را ودشانخ

 بهشت در هاانسان و شودمی آباد جامعه شود؛می تأمین اجتماعی عدالت شد، تأمین جامعه
 .کنیممی مشاهده عالم، سطح در. دنیا همین در لو و کنند؛می زندگی
 پاذیرش و ماردم فرهناگ اصاالح باه توّجاهبی ها،کمونیست که ایاجتماعی عدالت آن

 ثبات تاریخ در که شد معیوبی غلِ   ناقِص  چیز همان کردند، تحمیل هاآن بر هاآن اختیاری
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 باار به ایفایده هیچ و ریختند هم به را چیز همه اجتماعی، عدالِت  اسِم  به یعنی. است شده
 عظایم مرّفه طبقات ویژه به ؛هستند عظیمیۀ تجرب کمونیستی، کشورهای رو،ازاین .نیاوردند

 اجتمااعی عادالت دنباال به دولتی، و حکومتی کمونیسِم  ایجاد از خودشان زعم به که هاآن
 و ظاالم و فاساد و بادکار اساتالین کیا و جدیاد تازار کیا عدالت، این جایبه اما بودند؛

 جادا حصاحی فرهناگ و اخالق از که ایاجتماعی عدالت بله؛! آوردند وجود به القلبقسّی 
 .شودمی این اشنتیجه باشد،

 شایوۀ و سیاسات حکومت، به مربوط و محض اجتماعِی  امر کی که ،اجتماعی عدالت
 تاأمین مردم، کیکای اذهان در صحیح فرهنگک ی برکت به جز است، جامعه در فرمانروایی

 شامایید کاین خوب؛. است گونهاین هاصحنه همۀ در هاموفقّیت همۀ اصوال  . نیست شدنی
 اسالمی جامعۀ این پیکرۀ از که را چیزهایی آن و اسالمی فرهنگ خواهیدمی. ایرانی جامعۀ و

َّ» :برگردانید آن به است، شده گرفته ِلحَّو  صض ت  ََّّاسض ِتك  در  ََّّمباَِّبق  بد  س   دعاای در کاه ایان، 1«.ِمّنبیَّف 
 .است همین مصداقش است، آمده «االخالق مکارم»

 مومى. راهکار اصالح فرهنگ ع5-3-1
 که نیست چیزی آن گری،یاشراف گرایش که بدانید رری:الف( ترويج فکر مبارزه با اشرافى

 ایان از ترسخت خیلی کرد؛ عالجش هااین امثال با و بازجویی با و دادگاه با و قانون با بشود
 مردم، احساسات کشور عمومی فضای بایستی که است مقوالتی جمله از این. هاستحرف

 آن. شاود عاالج ایان تا کند دفع را آن مردم عمومی فرهنگ رساتر، تعبیر به و ردمم خواست
 خوردن یعنی زندمی کل اشرافی زندگی برای دلشان و دارند گرایش گرییاشراف به که کسانی

 از یکی مردم متوّس  زندگی از دور و اشراف کسب به کردن مشی و کردن زندگی و پوشیدن و
 چیاز ایان که آورند وجود به مردم در را ذهنیت و دید این که است ینا کنند،می که کارهایی

 مسائوالن انقالب، از قبل. بود گونهاین انقالب از قبل کمااینکه است؛ ارزش و است خوبی
 ظااهر فااخر هایلباس و تفرعن و تکّبر و جالل و جاه و تشریفات با بیشتر هرچه حکومت،

 شاکل گوناهاین را عمومی فرهنگ! آمدمی خوششان ربیشت مردم عوام از عّده کی شدند،می
                                                           

 .23 ، ص1233 ، الهادی،، قمالصحيفة السجادية، (امام چهارم) . علی بن الحسین1
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 از بودند، گرییاشراف کارهای اهل که هم کسانی لذا. شد بعکس انقالب از بعد. بودند داده
 باه. کنند بعکس را کار خواهندمی تدریجهب امروز اما کردند؛می اجتناب مردم، گرایش ترس
 مضااعف آفات مسائوالن، گارِی فیاشارا است؛ آفت کشورک ی برای گرییاشراف من، نظر

 عهادۀ باه حارامش و حاالل حااال خودشاان ماال از عاَلم اشراف اگر اینکه خاطربه است؛
 گارییاشراف مسئوالن اگر اما کنند؛می اشرافیگری خودشان مال از کنند،می خرج خودشان

 ساحساا باا گاری،یاشاراف ایان. نیست که خودشان مال کنند؛می خرج مردم مال از کنند،
 کیا باه بایاد این. شد خواهد درست فکر، این ترویج با و گفتن با نوشتن، با مردم، عمومی
 هااایان امثاال و محاکمه و ویژه دادگاه صورت به بشود که نیست کاری شود؛ تبدیل فرهنگ

 .کرد درستش
 خودمان به نسبت ما ها:ها در مورد استفاده از برخوداریب( اصالح فرهنگ حاکم بر ذهن

 بارای که داریممی روا خود برای را هایبرخوردار و امکانات از خیلی. کنیممی اغماض زیاد
 هام ماردم و کنیم عوض باید را خودمان ذهن بر حاکم فرهنگ این ما. داریمنمی روا دیگران
 باه مانعی و مرز هیچ که کنند احساس زندگی مسابقۀ در مردم که نباشد طوراین. طورهمین

 شاما لاذا. ندارند مانعی بروند، بتوانند که هرجا تا هاآن و گیردنمی را هاآن لوِ ج عدالت، نام
 در ماثال  ا  آورده دست به عادالنه غیر راه کی از را حرامی و نامشروع ثروت نفر کی بینیدمی

 درآماد گااهی بینیممی کنیم، توزیع اگر کها  آمده گیرش تومان میلیارد چندین سال ده ظرف
 او مااه کیا یاا هفتاه کیا یا روز کی ثروت قدر به هم خدمتمان مّدت طول در شما و بنده
 قادرایان و کاردم خادمت مملکت به من که است طلبکار! است طلبکار هم بعد شود،نمی

 عادالت ئلۀمسا باه اهمیتی و ندارد نقشی اصال   عدالت اصل او ذهن در. نمودم ایجاد تولید
 این و شده قانون از تخّلف و آمده وجود به عدالتیبی شده، پایمال عدالتی اینجا که دهدنمی

 جامعاه ذهان در و خاود ذهان در را فرهنگ این باید ما. است آن از ناشی دستاورد و درآمد
 .کنیم منتشر



 169خواىى   /   اى عدالتراىکارى

 ها، ساختارها و رفع خألها. تالش برای اصالح سیاست5-4

 نیستی؛ طلبعدالت تو بگوید و بایستد کسی رودرروی انسان که نیست این به طلبیعدالت
 آن در طلباناهعادالت هاایسیاسات که برسد یینقطه به جامعه باید. دارد سازوکار این، نه،

 عملیااتی فرصت طلبانهعدالت هایسیاست که باشد طوری اجرایی دستگاه و شود طراحی
 شاود؛مای مطارح هم طلبانهعدالت هایسیاست خیلی ااّل  و کند؛ پیدا شدن اجرایی و شدن

 ندارند، اعتقاد یا ندارند، عالقه یا هاامضاکننده و هادستبهقلم ها،مهره ها،آدم سازوکار، ماا
 لاذا است؛ «خوشه دلت بابا برو» قبیِل  همان از یا ندارند، حوصله و حال یا ندارند، همت یا

 کاّل  موفقیات بارای کرد... شما اصالح باید را آنجاها بنابراین ماند؛می لنگ و متوقف کارها
 هرچاه. ببریاد پایش را نظام که است این تالشتان همۀ اصال   کنید؛می تالش دارید مجموعه

 توانیاد،مای هرچاه دارد، وجاود خاأل که هاییبخش در. کنید تکمیل را جزئیات توانید،می
 شود. برطرف خأل تا کنیدک کم

 عدالت ۀها در مطالب. توجه به ضرورت5-5

 و جاوان هاایمحی  در غالاب گفتماان عادالت، کاه اسات ایان معناای به عدالت مطالبۀ
 دانشاجو .. معتقادم.بخواهند مسئولی هر از را آن و کنند مطالبه را عدالت شود؛ دانشجویی

 در عادالتخواهی فکار اناداختن جاا: کند مطالبه را قضیه اصل باید خواهیعدالت زمینۀ در
 از .. منظور.گیردمی قرار او کار حوزۀ در هک هرکسی ذهن در و هاخانواده ذهن در مردم، ذهن

 بلکه نه، بخواهد؛ را ایئلۀمس و کند گره را مشتش انسان که نیست این هم مطالبه و خواست
 بارای حیااتی و قطعای نیاازی این که کنید باور و است الزم خواسته و مطالبه این که بدانید
 اثر و است مطالبه ترینمهم کنید، وربا را موضوع این شما اینکه نفس. است جامعه و کشور

 .گاذاردمای شما مردمی و دینی حرکت و سیاسی گیریجبهه تعامل، کار، حرف، در را خود
 طارف از چناانآن عادالت بایستی یعنی شود؛ دور هاذهن از مهم مطالبۀ این بگذارید نباید

 دیگری هرکس چه و بنده چها  مسئولی هر که شود مطالبه جوانان خصوصهب و قشرها مردم،
 باشاد، هام مایلش بارخالف لو و عدالت، مقولۀ به باشد ناچارا  است مسئول جایی در که

 بپردازد.
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 با که نیست این معنای به کنم،می مطرح جوانان و شما با من که را خواهیعدالت سئلۀم
 ساه دو کاه کردناد مطارح دوستان از یکی که اینامه این از قبل. امنکرده مطرح جوانان غیر

 که مسئوالنی با بار هاده را خواهیعدالت ئلۀمس نوشتم، دانشجویی تشّکل کی به پیش سال
 چرا، نرود؛ پیش و نشود عمل هیچ که نبوده هم طوراین و امکرده مطرح دارند، اجراییۀ وظیف

 یاابی،عمق و ماندگاری برای هاحرکت این همۀ اما است؛ رفته هم پیش و شده هم کارهایی
 و خواسات از منظاور. هساتید شاما خواسات، و مطالباهۀ پشتوان آن که خواهد،می پشتوانه
 کاه بدانید بلکه نه، بخواهد؛ را ایئلۀمس و کند گره را مشتش انسان که نیست این هم مطالبه

 و کشاور بارای حیااتی و قطعای نیاازی ایان که کنید باور و است الزم خواسته و مطالبه این
 را خاود اثر و است مطالبه ترینمهم کنید، باور را موضوع این شما اینکه نفس. است جامعه

 گذارد.می شما مردمی و دینی حرکت و سیاسی گیریجبهه تعامل، کار، حرف، در
 هم طوریاینۀ پشتوان اگر که دهد، انجام کاری واقعا   است مایل قضائّیه قّوۀ اوقات گاهی

 کارها از بعضی در را قضائّیهۀ قّو  جلوِ  سیاسی امواج از بعضی. داد خواهد انجام حتما   ببیند،
 در اسات ممکان گااهی البتاه. باشد نظام تضعیف کار این کنمنمی تصّور بنابراین گیرد؛می

 هاساتآن به ککم واقع در یعنی است؛ تقویت هم شرایطی در اما باشد، تضعیف شرایطی
 مزاحمت که سیاسی هایجریان از بعضی بربرا در و بکنند بتوانند خواهند،می که را کاری تا

 باشند. داشته تریقویۀ حرب کنند،می ایجاد
 اجاراء محای  در کاه کسای آن ،اسات مجاری کاه کسی آن کردید، بلند را پرچم وقتی

 فریااد کاه هام کسای آن. کننادمای را خودشان کار حساب همه دهد، انجام کار خواهدمی
 .رفت خواهد پیش کار و کندمی دلگرمی احساس کرده، ندبل را پرچم این محتوای به مربوط
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 خواهی. بایدهای عدالت6-1

 . توجه به پشتوانه اعتقادى6-1-1
. کنیم غفلت نباید این از ما دارد؛ اساسی نقشک ی معاد، و مبدأ به اعتقاد عدالت، مسئلۀ در

 حالی در کند، پیدا استقرار کلمه حقیقی معنای به عدالت جامعه در که داشت قعتو تواننمی
 ساربار، چیاز کیا عدالت نبود، معاد و مبدأ به اعتقاد هرجا. نباشد معاد و مبدأ به اعتقاد که

 در غربای قشنگ هایطرح از بعضی که هم این علت. بود نخواهد بیش اجباری و تحمیلی
 حرف. ندارد اعتقادی پشتوانۀ است؛ همین کند،نمی پیدا تحقق لعم در مطلقا   عدالت باب

 در عمال، در لیکنا  نباشد برهانی خیلی لو و دارد، قشنگی ظاهر الاقل حاالا  است قشنگ
 مشاهده را هاآن تحقق انسان اصال   نیست؛ خبری آن از مطلقا   غربی زندگی در غربی، جوامع

 و مبدأ به اعتقاد پشتوانۀ که است همین علت. دارد دوجو آنجا در مطلق عدالتیبی کند؛نمی
 در ملکاات تجسام باه اعتقااد اعماال، تجسام به اعتقاد معاد، به اعتقاد. نیست آن در معاد

 عادل برای کنیم، ستایش را عدل باشیم، خواهعدل باشیم، عادل ما. دارد تأثیر خیلی قیامت،
 .است همین هم مقابلشۀ نقط. ردک خواهد پیدا تجسم قیامت در هااین کنیم؛ تالش

 حّتای ظالماناه، رفتاار که بداند انسان. دهدمی نیرو دهد،می نشاط انسان به اعتقاد، این
 باه طبعاا   آورد،مای او روز باه ییبال چه قیامت، در اعمال تجسمۀ عرص در ظالمانه،ۀ اندیش

 ]به قول شاعر:[ .شودمی کنزدی عدالت
 گران خواب این از برخیزی گرگ  ناافاوسای نایاتاپوس دهادری ای

 گارگ آنجاا، در تجسامش اینجاا، در صافتیگارگ کاه باشاد داشته اعتقاد این به کسی
 .گذاردمی تأثیر خیلی این است، مرگ گراِن  خواب از برخاستن

 توجه به معنويت و عقالنیت .6-1-2
 حارف هااخیلای. توخاالی شاعار کی شودمی عدالت نباشد، همراه عدالت با معنویت اگر

 شاکلی و سیاسی جنبۀ بیشتر نیست، معنوی نگاه آن و معنویت چون اما زنند،می را عدالت
 ضاد باه عادالت اوقات گاهی نباشد، عدالت در عقالنیت اگر. عقالنیت دوم،. کندمی پیدا

 گااهی را کارها از خیلی. نباشد محاسبه عدالت باب در درست اگر شود؛می تبدیل خودش
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 ضاد کاه اناد،کارده عادالت عناوان به کشور این توی افراطی و تند هایگروه نای از بعضی
 و صاد هااآن خاود کاه شاده موجاب حضرات آن هایتندی همان حاال اتفاقا  . شده عدالت
 کنناد، فکر دیگری جور بزنند، حرف دیگری جور! بشود عوض هایشانگرایش درجه هشتاد

 بکنند. عمل دیگری جور

 ا مجازاتتناسب جرم ب .6-1-3
 را جارم میزان با متناسب مجازات توّقع گاهآن فهمید، باید را جرم میزان ،شناخت باید را جرم

 .داشت

 پرهیز از برخورد ابزارى و اقدام غیرمنصفانه .6-1-4
 که است آن است حیاتی و ضروری ،خواهی[حرکت] عدالت این الزامات همۀ کنار در آنچه
 ناام باه ثانیاا   و نکنناد؛ ابازار را حاق شعار این دیگر، هایانگیزه با کسانی شود مراقبت اّوال  

 .نگیرد انجام غفلت یا جهل سر از منصفانه غیر حرکتی طلبی،عدالت

 خواهىاستمرار عدالت .6-1-5
 فایاده چاه کاه بیاید ذهن به نبادا غل  تصور این. دارد اثر شما پیگیری و خواست که بدانید
 بار را ایان مسئولی کی حاال که خواهیعدالت شعار مثال   اگر. دارد یدهفا کامال   نخیر، دارد؛
 باه را خاواهیعادالت پرچم جامعه در کسی شد،می تمام هم بعد شد،می گفته آورده، زبان

 مثال خاواهیعدالت گفتمان کی و خواهعدالت دولت کی باشید مطمئن. گرفتنمی دست
 جناابش عنااوان بااه بااود؛ هاااجوان شااما کااار کردیااد؛ شااماها. آماادنماای وجااود بااه امااروز
 تشاکیالت کیا باه حاال خواهمنمیا  خواهیعدالتۀ مسئل طرح عنوان به خواهی،عدالت
 هاایجوان متعهاد، هاایجاوان ماؤمن، هاایجوان هادانشگاه در را اینا  کنم اشاره خاص

 و آیاددرمای عمومی گفتمان کی شکل به شد، تکرار وقتی گفتند؛ کردند، مطرح بامسئولیت
 در مااردم، شااعارهای در مااردم، هااایگیااریجهاات در مااردم، هااایگزینش در را اشنتیجااه

 از بعضای بیانممای مان. آمدیاد جلاو گام کی شما بنابراین. دهدمی نشان مردم، انتخابات
 باا که دیگری ارتباطات در این؛ از بیش شاید چه جلسه، این در چه حاالا  دانشجو دوستان
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 بااۀ مباارز و تبعایض رفاع و عدالت به مربوط مسائل از برخی به نسبتا  شودمی گرفته من
 و گفتیاد بلاه،. گفتیم دائم که چی حاال خوب که شودمی مطرح سؤاالتی ذهنشان در فساد،

 عملای کناد، پیدا تحقق مدتکوتاه در خواستیم، ما که را آنچهۀ هم که انتظار این منتها شد؛
 هاایآرماان. کنادنمای پیدا تحقق بزرگ هایآرمان ،مدتکوتاه در طییشرا هیچ در نیست؛

 ماأیوس آن از و کرد دنبال پیگیر صورت به بایستی را کار. دارد عمل استمرار به احتیاج بزرگ
 . ... برسد نتیجه به تا نشد

 بایاد مسائول باه انساان. کناد مسّلحانهۀ مبارز که نیست این معنایش دانشجو ایستادگی
 بگذارد، اثر او انتخاب و برخورد روش، در باید خواستن این خواهد؛ب و بدهد تذّکر بگوید،

 عارض قطعای امر کی صورت به را این بنده نکند؛ اثر نیست ممکن کند؛می اثر کبالش که
 را چیازی مجموعاهک یا نادارد امکاان دیاد خواهید کنید، دّقت نکته این روی اگر. کنممی

 نکناد؛ پیدا تحّققا  است انتخاب و ساالریمردم نظام کها  ما نظام مثل نظامی در و بخواهد
 .کرد خواهد پیدا تحّقق باالخره

 ورزى نسبت به خودعدل .6-1-6
. اسات عدل مقابلش نقطۀ ،ظلم ،خب. شده تکرار متعددی آیات در نفس به ظلم قرآن، در
َّ: »خوانیممی کمیل دعای در ت  مض ل  ِسبَّظ  فض  :نایمکمای عارض شعبانیه شریف مناجات در 1«.ین 
«َّ دض ََّّق  ل ََّّج  ض   ِسََّّیع  فض ِ ََّّیفََِّّین  ظ  اَّالن ّ ه  اَّل  ه  ل  ََّّف  ل  یض و  ََّّالض مضََِّّإنض ََّّل  ِف ض غض اَّت  ه   باه رفاتن هاا،لغازش گناهاان، 2«.ل 

 پروردگاار، مقابل در خشوع و تذکر و توجه از شدن دور اهواء، دنبال به رفتن شهوات، دنبال
 بحاث عادالت بااب در هکا وقتای ماا. اسات مهمی عرصۀ کی هم این. است خود به ظلم
 از تاوانیمنمایا  اجتمااعی نظاام تشکیل در عدالت اجتماعی، رواب  در عدالتا  کنیممی

 هام خودماان باه. نکنایم ظلام بایاد هم خودمان به. کنیم غفلت خودمان به نسبت عدالت
َّق َّ» این مقابِل  نقطۀ. بورزیم عدل بایستی ََّّدض َّ ضَّج    ََّّ  یم،نکن جور. است عدل همان ،«یِسَّفضَّن ََّّیل َّع 

                                                           

 .32 ص ،1 ق، ج1342، ، دار الکتب اإلسالمیهتهران ،إقبال األعمالطاووس، ابن . علی بن موسی1
 .343 ص ،3 ، جهمان. 2
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 امیاد بناده کنیم، اجتناب ظلم این از ما که بدهد توفیق متعال خدای اگر. باشیم داشته عدل
هان هم جامعه محی  در که داد خواهد توفیق که دارم فراوانی  برقارار را عادل بتاوانیم شااءاللَّ

 .کنیم

 قاطعیت و دقت عمل .6-1-7
 یاا گناهاان،بای کاردن ماتهم. شدبا ظریف و دقیق حالدرعین ولی قاطع باید عدالت ضربۀ

 جاایز بازرگ گناهان با ککوچ گناهان گرفتن یکسان یا اشتباه، و خیانت میان یکسان معاملۀ
 قاوای در کاارگزاران اکثریات گماان،بای کاه خادمتگزار و صالح و درستکار مدیران. نیست

 یاا و دگیرنا قارار اهانات درمعارض و سوءظن مورد نباید دهندمی تشکیل را کشور گانهسه
 با مقابله کنار در نیز خدمتگزاران و صالحان تشویق که است نیکو چه. کنند ناامنی احساس

 .شود شناخته مهم ایوظیفه مفسد، و فساد

 خواهی. نبایدهای عدالت6-2

 . اقدام غیرمنصفانه6-2-1
 اماروز.اندکشیده دوش بر آنان راستین پیروان و الهی پیامبران همواره را خواهیعدالت پرچم

. اسات الهای رساوالن از پیاروی نشانۀ ترینصادقانه پرچم، این زیر در مجاهدت همیشه و
 شود مراقبت اّوال   که است آن است حیاتی و ضروری حرکت، این الزامات همۀ کنار در آنچه

 حرکتای طلبی،عدالت نام به ثانیا   و نکنند؛ ابزار را حق شعار این دیگر، هایانگیزه با کسانی
 .نگیرد انجام غفلت یا جهل سر از منصفانه غیر

 افشاء کردن اسامى متهمان .6-2-2
 اشاتر کمالا باه خاود فرماان در امیرالمؤمنین که کردند اشاره ]دانشجو[ دوستان از یکی

. نکنیاد افشااء کاه ایادگفتاه شاما کنیاد؛ رساوا را جاوسوءاساتفاده هاایآدم کاه اندفرموده
 در چیازی چنین وقت هیچ. کنید افشاء نشده، اثبات که را یمورد نفرمودند امیرالمؤمنین

 نشاده، اثبات که را چیزی چطور ما. نیست اسالم از قطعا   این و نیست، امیرالمؤمنین بیان
 کیا کاه باشاد وسایع و زیااد اتهام حجم قدراین است ممکن کنیم؟ افشاء اتهام، صرف به
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 نداشاته اساتداللی پشتوانۀ هیچ اما کنند، نگاه آن به واقعی و قطعی امر کی چشم به ایعده
 هماان در مان حّتی. یمیبگو را این که نداریم حجتی هیچ ما. باشد نشده ثابت ییجا باشد،
 اصال شاد، ثابات که جرمی حّتی گفتم من. گفتم را باالتر این از کردند، اشاره که ایجلسه

 هام مجاازات ،کارده طایغل کیا است، مجرمی کی باالخره. باشد جرم آن افشای بر نباید
 رسوا را هااین بیخود چرا ما اند؛نکرده گناهی او مادر و پدر او، فرزندان او،ۀ خانواد شود؛یم

 کیا بلاه،. باشاد داشته بزرگی مصلحت کی کردن، افشاء نفس خود که ییآنجا مگر کنیم؟
. نادارد یایراد آنجا دارد؛ مصلحتی شده،ثابتۀ مسئل کی در افشاگری نفس که هست ییجا

 هادیۀ ائما از کیاهایچ از نه و امیرالمؤمنین از نه هم چیزی هیچ. ماست منطق این،
 مشاهور کنایم، ماتهم گمان، صرف به را افراد نداریم حق واقعا   ما. ندارد وجود این برخالف

 حیثیات. گونااگون هاایتریباون در نه روزنامه، در نه سایت، در نه نیست؛ جایز واقعا   کنیم؛
 .کرد حفظ باید را افراد

 اعتماد کردن به شايعات .6-2-3
 کسهیچۀ مالحظ و کنممی برخورد قطعا   دارد، وجود مفاسدی نمایندگانم در بدانم بنده اگر

 بخوربخاور فالنای کاه کنناد درست شایعه. کنید اعتماد شایعات به نباید منتها کنم؛نمی را
 هاایکانال. دانایممای و داریام اّطاالع ماا نیسات؛ طوراین نخیر، است؛ فاسد فالنی دارد،

 منحصر وجههیچبه کنند،می تبلیغ هایبعض آنچه برخالف و است وسیع خیلی بنده ارتباطی
 را چیزهاا خیلای و کانممای برقارار ارتباط مختلف هایراه از من نیست؛ کانال دو یا کی به

 شاده اغمااض آن باه نسابت و افتااده اّتفاق فسادی و جرم واقعا   که نیست طوراین. دانممی
 و شاایعه .. گااهی. کانمنمای اغماض آن به نسبت و ندارم ایمیانه مفاسد با بنده. نه باشد؛
 .نیست درست هاآن از خیلی نکنید؛ باور را هاآن همۀ کنند؛می درست هم گم و حرف

 . زير سؤال بردن همۀ کارهاى مسئوالن6-2-4
 فسااد، رفع و عدالت خواست. است خواست باشید، داشته اهتمام آن به باید شما که چیزی
 طاورایان ها،خواسات این کنار در. باشد داشته وجود باید هاخواست این. است مهم بسیار
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 قارار تردیاد مورد و ببرد سؤال زیر انسان اند،کرده مسئوالن که را کارهایی همۀ که نباشد هم
 دهد.

 سازىانتقاد شخصى و مصداق .6-2-5
 شاما وقتای. نکنید سازیمصداق و شخصی انتقاد اما کنید؛ فریاد را خواهیعدالت تمانگف

 مان. دیگر بینممی من باشید؛ کرده اشتباه دارد احتمال اوال   کنید،می تکیه مصداق کی روی
 کیا روی کاها  گوناگون اجتماعی هایگروه در دانشگاه، در نها  کنممی مشاهده را مواردی
 خ  عنوانبه یا سیاسی، رویکج عنوان به یا فساد، عنوانبه یا کنند؛می کیهت خاصی مصداق

 کسای آن و نیسات جوریاین بینممی و دارم اطالع جریان از اتفاقا   مثال   بنده. غل  خطوط و
 مصداق و شخص روی شما وقتی بنابراین. است نداشته اطالع قضیه از زده، را حرف این که

 زرنگ آن اینکه برای دهیدمی دست به ایوسیله هم هست، اشتباه الاحتم هم کنید،می تکیه
 شاما علیاه بتواندا  خطرناکند شکنقانون هایدانقانون امگفته من کها  شکنقانون داِن قانون

 .کند استفاده

 احساس خستگى .6-2-6
 و طاوالنی هاایراه ایان در که کسانی. باشند ناپذیرخستگی باید اجتماعی عدالت سربازاِن 

 و سیادت به گونهاین ملت، کی. نکنند حس خستگی باید کنند،می حرکت بزرگ هایآرمان
. رسادنمای ساعادت و سایادت باه تنبلای با ملتی هیچ. رسدمی خودش هایآرمان و آقایی

 خود هایهدفۀ هم نتوانستیم ما چون بگوید که است این ملت کی برای مصیبت بزرگترین
 .کرد دنبال را هاهدف بایستی نخیر؛! ولش پس کنیم، تأمین را

 . اغماض کردن نسبت به خود6-2-7
 خاود برای را هایبرخوردار و امکانات از خیلی. کنیممی اغماض زیاد خودمان به نسبت ما

 بایاد را خودماان ذهان بار حاکم فرهنگ این ما. داریمنمی روا دیگران برای که داریممی روا
 طور.همین هم مردم و کنیم عوض
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 وار داشتن. برخورد بیگانه6-2-8
 کارهاای باالخره. معترض و واربیگانه نه کنید؛ برخورد خانگی باید شده، آنچه با برخورد در

 نتیجاۀ نبایاد. کارد حل را مشکل باید اما شده؛ هم هاییکوتاهی احیانا   گرفته، انجام زیادی
 شادتبه مجموعه کّل  به که کند احساس انسان چندی از بعد که باشد این بیان نحوۀ قهری

 همۀ تالشتان اصال   کنید؛می تالش دارید مجموعه کّل  موفقیت برای شما نه، است؛ معترض
 که هاییبخش در. کنید تکمیل را جزئیات توانید،می هرچه. ببرید پیش را نظام که است این

 شاعار توانیاد،مای هرچه. شود برطرف خأل تا کنیدک کم توانید،می هرچه دارد، وجود خأل
 کنید تعمیق هاذهن در و همگانی و تقویت است، عدالت به مربوط را آنچه و عدالت اصلی

 مخالفاان که نکنید کاری اماا  است الزم هااینا  کنید کار آن فکری فلسفۀ و پشتوانه روی و
 البتاه توانسته؟ میاسال نظامی آیا تواند؟می اسالمی نظام آیا که بزنند دامن را تردید این شما

 !توانسته که البته تواند؛می که

 برنامگى. بى6-2-9
 نیستی؛ طلبعدالت تو بگوید و بایستد کسی رودرروی انسان که نیست این به طلبیعدالت

 آن در طلباناهعادالت هاایسیاسات که برسد یینقطه به جامعه باید. دارد سازوکار این، نه،
 عملیااتی فرصت طلبانهعدالت هایسیاست که باشد طوری اجرایی دستگاه و شود طراحی

 شاود؛مای مطارح هم طلبانهعدالت هایسیاست خیلی ااّل  و کند؛ پیدا شدن اجرایی و شدن
 ندارند، اعتقاد یا ندارند، عالقه یا هاامضاکننده و هادستبهقلم ها،مهره ها،آدم سازوکار، اما
 لاذا است؛ «خوشه دلت بابا برو» قبیِل  همان از یا د،ندارن حوصله و حال یا ندارند، همت یا

 .کرد اصالح باید را آنجاها بنابراین ماند؛می لنگ و متوقف کارها
 سازوکار این دارد؛ وجود سازوکاری واالیی، هدف هر و بزرگ آرزوی هر به رسیدن برای

 .کند پیدا دانشجوۀ فرزان هوشمنِد  جواِن  باید را
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 ق.4141 ،مدرسین

 ق.4141 ،اإلسالمیه الكتب دار ،تهرا  ،األعمال إقبال موسی. بن علی طاووس،ابن
 قرم، دفترر اصرفهانی، قیرومی جرواد تحصحیح و تحقی  ،الكبير المزار جعفر. بن محمد مشهدى،ابن

 ق.4141 ،اسالمی انتشارات
 الحردی،، دار قرم، فرجری، مجتبری تصرحیح و  یرتحق ،األئمف  مكاتيف  .میرانجی، علری احمدى

 .ق4141
 https://farsi.khamenei.ir.پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبرى. دسترى در: 

 حیدریة. مطبعة ،نجف ،األخبار جامع .محمد بن محمد ،ىشعیر 



 

 مشرهد، خرسرا ، محمردباقر تصرحیح و تحقی  ،اللجاج أهل على اإلحتجاج علی. بن احمد طبرسی،
 .ق4147 مرتضی،

 دار قرم، ناصرح، احمرد علری و تهرانری عباداللره تصحیح و تحقی  ،الغيب  الحسن. بن محمد طوسی،
 ق.4144 یه،اإلسالم المعارف

، تهررا  محالتری، رسرولی هاشرم سرید تصحیح و تحقی  ،ىالعّياش تفسير مسعود. بن محمد عیاشی،
 ق.4734 العلمیة، المطبعة

 حسرین تصرحیح و ، تحقیر تفسير کنز الفققائ    ححفر الغرائف محمدرضا،  بن ، محمدىمشهد  یقم
 .4713 اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت ،تهرا  درگاهی،

اکبرر غفرارى و محمرد نخونردى، تهررا ، دار الكترب تحقیر  علری ،الكافىی، محمد بن یعقوب. کلین
 ق.4143اإلسالمیة، 

 ق.4147، یبیروت، دار إحیاء التراث العرب ،انلاراأل ححارمجلسی، محمدباقر. 
 یاألعلمر ةموسس ،بیروت اعلمی، عالءالدین تصحیح و تحقی  ،الجنان مفتاح ف المعاد زاد ررررررررررررر .

 ق.4147 للمطبوعات،
 .ق4141 ،الحسین یمحب دار ،تهرا  ،القرآن هقى من محمدتقی. مدرسی،

 عاشرور، تصرحیح علری و ، تحقیر الغائف  الحجف  إثبفا  ىفف الناص  إلزام علی. حایرى، یزدى
 .ق4144 ،لمطبوعاتل األعلمی مؤسسة ،بیروت
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