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»معرفتهاتـان را بـاال ببریـد. عزیزان من! سـقف معرفـت خودتان را، سـایتهای سیاسـی 
و اوراق روزنامه هـا و پرسـه زدن در سـایتهای گوناگـون قرار ندهید؛ سـقف معرفت شـما 
اینهـا نیسـت... سـطح معرفت دینـی باال بـرود؛ ایـن یکـی از کارهاسـت که حتمـًا الزم 

اسـت. به نظـر مـن آن کاری که مهم اسـت انجـام بگیـرد، مطالعات اسـامی اسـت.«     
                 

)بیانات رهبر معظم انقاب اسامی 1391/05/16(
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اشاره

فراتلر رفتلن از اخبلار و هیاهوهلای رسلانه ای روزملره و داشلتن برنامله و سلیر مطالعلات دینلی 
و اجتماعلی از جملله توصیه هلا و تأكیلدات همیشلگی رهبلر معظلم انقلاب اسلامی در طلول 

سلالیان متملادی بلوده اسلت.
از جملله عرصه هایلی كله می توانلد در مسلیر مطالعلات اسلامی افلراد گوناگلون بله خصلوص 
فعالیلن فرهنگلی - اجتماعلی و ... ملورد توجله و اسلتفاده قرار گیلرد اندیشله های مقلام معظم 

رهبلری بلوده و اصلی تریلن مجلرای ظهلور و بُلروز ایلن افلکار نیلز بیانلات معظم له می باشلد.
پایلگاه اطلاع رسلانی KHAMENEI.IR پیلش از ایلن در جهلت نیل بله این مهلم و زمینه سلازی 
مناسلب جهلت آشلنایی مناسلب اقشلار گوناگلون بلا ابعلاد مختللف ایلن اندیشله  ها، محصول 
»پیشلخوان« را ارائله داده بلود. پیشلخوان مبتنلی بر فهرسلت بیانلات پایله و اصللی رهبری در 
یک موضوع بلود كه هلر یلک از بیانات مربلوط به موضلوع نیلز دارای نمایله ی موضوعلی خاِص 
خلود بود كله هم اكنلون نیلز آرشلیو ایلن موضوعلات در صفحله ی پیشلخوان ایلن پایلگاه قابل 

دسترسلی اسلت.
اینلک در جهت تکمیلل این حركلت مطالعاتلی، جلزوات موضوعی پیشلخوان جهلت دریافت و 
مطالعه ی مخاطبان آماده  شلده اسلت. گفتنی اسلت »جلزوات پیشلخوان« در قاللب PDF آماده 

شلده و شلامل بیانلاِت مختص به هلر موضلوع به صلورت مجزا و مشلخص می باشلد.



انواع جهاد و شروط آن
شروع جریان جهاد فی سبیل اهلل از قبل از انقاب 

تاکنون
جهاد فکری و عبرت گیری از تاریخ گذشته

درس گرفتن از عبرتهای عاشورا
معنای خارجی در صدراسام

عوام و خواص در جامعه
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خودتان را در صحنه ای از تاریخ صدر اسام پیدا 
کنید

و...

عوام و خواص  



فتنه

عوام و خواص  *

انواع جهاد و شروط آن
یکللی از نللکات برجسللته در فرهنللگ اسللامی، كلله مصداقهللای بللارزش، بیشللتر در تاریللخ صللدر اسللام و كمتللر 
در طللول زمللان دیللده می شللود، فرهنللگ رزمندگللی و جهللاد اسللت. جهللاد هللم فقللط بلله معنللای حضللور در 
میللدان جنللگ نیسللت؛ زیللرا هللر گونلله تللاش در مقابللله بللا دشللمن، می توانللد جهللاد تلّقللی شللود. البتلله 
بعضللی ممکللن اسللت كاری انجللام دهنللد و زحمللت هللم بکشللند و از آن، تعبیللر بلله جهللاد كننللد. امللا ایللن 
تعبیللر، درسللت نیسللت. چللون یللک شللرط جهللاد، ایللن اسللت كلله در مقابللله بللا دشللمن باشللد. ایللن مقابللله، 
یللک وقللت در میللدان جنللِگ مسلللّحانه اسللت كلله جهللاد رزمللی نللام دارد؛ یللک وقللت در میللدان سیاسللت 
اسللت كلله جهللاد سیاسللی نامیللده می شللود؛ یللک وقللت هللم در میللدان مسللائل فرهنگللی اسللت كلله بلله جهللاد 
فرهنگللی تعبیللر می شللود و یللک وقللت در میللدان سللازندگی اسللت كلله بلله آن جهللاد سللازندگی اطللاق 
می گللردد. البتلله جهللاد، بللا عنوانهللای دیگللر و در میدانهللای دیگللر هللم هسللت. پللس، شللرط اّوِل جهللاد ایللن 

اسللت كلله در آن، تللاش و كوشللش باشللد و شللرط دومللش این كلله، در مقابللل دشللمن صللورت گیللرد.

شروع جریان جهاد فی سبیل اهلل از قبل از انقاب تاکنون
ایللن نکتلله در فرهنللگ اسللامی، نکتلله ی برجسللته ای اسللت، كلله گفتیللم نمونه هایللی هللم در میدانهللای 
مختلللف دارد. در روزگار مللا هللم، وقتللی نللدای مقابللله بللا رژیللم منحللوس پهلللوی از حلقللوم امللام رضللوان اهلَلّ 
علیلله و همللکاران ایشللان در سللال 1341 بیللرون آمللد، جهللاد شللروع شللد. پیللش از امللام هللم، البتلله جهللاد بلله 

 *. بیانات در دیدار فرماندهان لشکر 27 محمد رسوالهلل )ص( 1375/03/20
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صللورت محللدود و پراكنللده وجللود داشللت كلله حائللز اهمیللت نبللود. هنگامللی كلله مبللارزه ی امللام شللروع شللد، 
جهللاد اهمیللت پیللدا كللرد تللا این كلله بلله مرحللله ی پیللروزی خللود، یعنللی پیللروزی انقللاب اسللامی رسللید. 
بعللد از آن هللم، تللا بلله امللروز، در ایللن كشللور جهللاد بللوده اسللت. چللون مللا دشللمن داریللم. چللون دشللمنان مللا، 
از لحللاظ نیللروی مللاّدی، قللوی هسللتند. چللون اطللراف و جوانللب مللا را، از هملله جهللت، دشللمنان گرفته انللد. 
آنهللا در دشللمنی بللا ایللران اسللامی، جللّدی هسللتند و سللِر شللوخی ندارنللد؛ چللون می خواهنللد از هللر راهللی 
كلله شللد ضربلله بزننللد. پللس، در ایللران اسللامی، هللر كللس بلله نحللوی در مقابللل دشللمن - كلله از اطللراف، 
تیرهللای زهرآگیللن را بلله پیکللر انقللاب و كشللور اسللامی، نشللانه رفتلله اسللت - تاشللی بکنللد، جهللاد فللی 

، شللعله ی جهللاد بللوده اسللت و هسللت و خواهللد بللود. سللبیل اهلَلّ كللرده اسللت. بحمللداهلَلّ

جهاد فکری و عبرت گیری از تاریخ گذشته
البتلله یکللی از جهادهللا هللم جهللاد فکللری اسللت. چللون دشللمن ممکللن اسللت مللا را غافللل كنللد، فکللر مللا را 
منحللرف سللازد و دچللار خطللا و اشللتباهمان گردانللد؛ هللر كللس كلله در راه روشللنگری فکللر مللردم، تاشللی بکند، 
از انحرافللی جلوگیللری نمایللد و مانللع سللوءفهمی شللود، از آن جللا كلله در مقابللله بللا دشللمن اسللت، تاشللش 
جهللاد نامیللده می شللود. آن هللم جهللادی كلله شللاید امللروز، مهللّم محسللوب می شللود. پللس، كشللور مللا امللروز 
كانللون جهللاد اسللت و از ایللن جهللت هیللچ نگرانللی ای هللم نداریللم. الحمللدهلَلّ مسللؤولین كشللور خوبنللد. امللروز 
در رأس كشللور، شللخصیتهای مؤمللن، مجاهللد، آگاه و صمیمللی قللرار دارنللد. امللروز شللخصیتی مثللل رئیللس 
جمهللور مللا - آقللای هاشللمی رفسللنجانی - كلله یللک شللخصیت مجاهللد و مبللارز اسللت و عمللرش را هللم 
در جهللاد گذرانللده، شللب و روز جهللاد می كنللد. مسللؤولین دیگللر، در بخشللهای مختلللف - مجلللس، قللّوه ی 
قضائّیلله، نیروهللای مسلللّح، آحللاد مللردم - هملله و هملله در جهادنللد و مملکللت، مملکللِت جهللاد فی سللبیل اهلَلّ 
اسللت. از ایللن جهللت، بنللده كلله بیشللتِر سللنگینی بللارم ایللن اسللت كلله نللگاه كنللم ببینللم كجللا شللعله ی جهللاد 
در حللال فروكللش كللردن اسللت و بلله كمللک پللروردگار نگللذارم؛ ببینللم كجللا اشللتباه كاری می شللود، جلللوش را 
بگیللرم - مسللؤولیت اصلللی حقیللر، همینهاسللت - از وجللود جهللاد در وضللع كنونللی كشللور، نگللران نیسللتم. ایللن 
را شللما بدانیللد! منتهللا، نکتلله ای بلیللغ در قللرآن اسللت كلله مللا را بلله فکللر می انللدازد. قللرآن بلله مللا می گویللد: 
نللگاه كنیللد و از گذشللته ی تاریللخ، درس بگیریللد. حللال ممکللن اسللت بعضللی بنشللینند و فلسللفه بافی كننللد 
كلله گذشللته، بللرای امللروز نمی توانللد سللر مشللق باشللد. شللنیده ام كلله از ایللن حرفهللا می زننللد و البتلله، بللرف، 
انبللار می كننللد! بلله خیللال خودشللان، می خواهنللد بللا شللیوه های فلسللفی، مسللائلی را مطللرح كننللد. كاری 
ق اسللت، مللا را بلله عبللرت گرفتللن از تاریللخ دعللوت می كنللد.  بلله كار آنهللا نداریللم. قرآن كلله صللادق مصللِدّ
عبللرت گرفتللن از تاریللخ، یعنللی همیللن نگرانللی ای كلله االن عللرض كللردم. چللون در تاریللخ چیللزی هسللت كلله 
اگللر بخواهیللم از آن عبللرت بگیریللم، بایللد دغدغلله داشللته باشللیم. ایللن دغدغلله، مربللوط بلله آینللده اسللت. چللرا 

و بللرای چلله، دغدغلله؟ مگرچلله اتّفاقللی افتللاده اسللت؟
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درس گرفتن از عبرتهای عاشورا
اتّفاقللی كلله افتللاده اسللت، در صللدر اسللام اسللت. مللن یللک وقللت عللرض كللردم: جللا دارد ملللت اسللام فکللر 
كنللد كلله چللرا پنجللاه سللال بعللد از وفللات پیغمبللر، كار كشللور اسللامی بلله جایللی رسللید كلله مللردم مسلللمان 
- از وزیرشللان، امیرشللان، سردارشللان، عالمشللان، قاضی شللان، قاری شللان و اجامللر و اوباششللان - در كوفلله 
و كربللا جمللع شللدند و جگللر گوشلله ی پیغمبللر را بللا آن وضللع فجیللع بلله خللاك و خللون كشللیدند؟! خللوب؛ 
انسللان بایللد بلله فکللر فللرو رود، كلله چللرا چنیللن شللد؟ ایللن قضیلله را بنللده دو، سلله سللال پیللش، در یکللی دو 
سللخنرانی، بللا عنللوان "عبرتهللای عاشللورا" مطللرح كللردم. البتلله درسللهای عاشللورا مثللل درس شللجاعت و غیللره 
جداسللت. از درسللهای عاشللورا مهمتللر، عبرتهللای عاشوراسللت. ایللن را مللن قبللًا گفتلله ام. كار بلله جایللی برسللد 

كلله جلللو چشللم مللردم، حللرم پیغمبللر را بلله كوچلله و بللازار بیاورنللد و بلله آنهللا تهمللت خارجللی بزننللد!

معنای خارجی در صدراسام
خارجللی معنایللش ایللن نیسللت كلله اینهللا از كشللوِر خللارج آمده انللد. آن زمللان، اصطللاح خارجللی، بلله معنللای 
امللروز بلله كار نمی رفللت. خارجللی یعنللی جللزو خللوارج. یعنللی خللروج كننللده. در اسللام، فرهنگللی اسللت 
معتنللی بلله این كلله، اگللر كسللی علیلله امللام عللادْل خللروج و قیللام كنللد، مللورد لعللن خللدا و رسللول و مؤمنیللن و 
نیروهللای مؤمنیللن قللرار می گیللرد. پللس، خارجللی یعنللی كسللی كلله علیلله امللاِم عللادل خللروج می كنللد. لللذا، 

هملله ی مللردم مسلللمان، آن روز از خارجیهللا، یعنللی خروج كننده هللا، بدشللان می آمللد.
در حدیللث اسللت كلله »مللن خللرج علللی امللام عللادل فدملله هللدر«؛ كسللی كلله در اسللام، علیلله امللام عللادل 
خللروج و قیللام كنللد، خونللش هللدر اسللت. اسللامی كلله ایللن قللدر بلله خللوِن مللردم اهمیللت می دهللد، در 
این جللا، چنیللن برخللوردی دارد. بلله هنللگام قیللام امللام حسللین علیه الّسللام كسللانی بودنللد كلله پسللر پیغمبللر، 
پسللر فاطملله ی زهللرا و پسللر امیرالمؤمنیللن را علیهم الّسللام را بلله عنللوان خللروج كننللده بللر امللام عللادل 

معرفللی كردنللد! امللام عللادل كیسللت؟ یزیللد بللن معاویلله!
آن عللّده، در معرفللی امللام حسللین علیه الّسللام بلله عنللوان خللروج كننللده، موّفللق شللدند. خللوب؛ دسللتگاِه 
حکومللِت ظالللم، هللر چلله دلللش می خواهللد می گویللد. مللردم چللرا بایللد بللاور كننللد؟! مللردم چللرا سللاكت 
بماننللد؟! آنچلله بنللده را دچللار دغدغلله می كنللد، همیللن جللای قضیلله اسللت. می گویللم: چلله شللد كلله كار 
بلله این جللا رسللید؟! چلله شللد كلله اّمللت اسللامی كلله آن قللدر نسللبت بلله جزئّیللات احللکام اسللامی و آیللات 
قرآنللش دّقللت داشللت، در چنیللن قضیلله ی واضحللی، بلله ایللن صللورت دچللار غفلللت و سللهل انگاری شللد 
كلله ناگهللان فاجعلله ای بلله آن عظمللت رخ داد؟! رخدادهایللی چنیللن، انسللان را نگللران می كنللد. مگللر مللا 
از جامعلله ی زمللان پیغمبللر و امیرالمؤمنیللن علیهماالّسللام قرصتللر و محکمتریللم؟! چلله كنیللم كلله آن گونلله 
نشللود؟ خللوب؛ بلله سللؤالی كلله گفتیللم »چلله شللد كلله چنیللن شللد؟« كسللی جللواب جامعللی نللداده اسللت. 
مسللائلی عنللوان شللده اسللت كلله البتلله كافللی و وافللی نیسللت. بلله همیللن دلیللل، قصللد دارم امللروز كوتللاه و 
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مختصللر، دربللاره ی اصللل قضیلله صحبللت كنللم. آن گاه سررشللته ی مطلللب را بلله دسللِت ذهللن شللما می سللپارم 
تللا خودتللان دربللاره ی آن فکللر كنیللد. كسللانی كلله اهللل مطالعلله و اندیشلله اند، دنبللال ایللن قضیلله تحقیللق و 
مطالعلله كننللد و كسللانی كلله اهللل كار و عملنللد، دنبللال ایللن باشللند كلله بللا چلله تمهیداتللی می تللوان جلللو 

تکللرار چنیللن قضایایللی را گرفللت؟
اگللر امللروز مللن و شللما جلللو قضیلله را نگیریللم، ممکللن اسللت پنجللاه سللال دیگللر، ده سللال دیگللر یللا پنللج سللال 
دیگللر، جامعلله ی اسللامی مللا كارش بلله جایللی برسللد كلله در زمللان امللام حسللین علیه الّسللام رسللیده بللود. 
مگللر این كلله چشللمان تیللزی تللا اعمللاق را ببینللد؛ نگهبللان امینللی راه را نشللان دهللد؛ مللردم صاحللب فکللری 
كار را هدایللت كننللد و اراده هللای محکمللی پشللتوانه ی ایللن حركللت باشللند. آن وقللت، البتلله، خاكریللِز محکللم و 
دِژ مسللتحکمی خواهللد بللود كلله كسللی نخواهللد توانسللت در آن نفللوذ كنللد. و ااّل، اگللر رهللا كردیللم، بللاز همللان 

وضعیللت پیللش می آیللد. آن وقللت، ایللن خونهللا، هملله هللدر خواهللد رفللت.
در آن عهللد، كار بلله جایللی رسللید كلله نللواده ی مقتولیللِن جنللگ بللدر كلله بلله دسللت امیرالمؤمنیللن و حمللزه 
و بقیلله ی سللرداران اسللام، بلله درك رفتلله بودنللد، تکیلله بللر جللای پیغمبللر زد، سللِر جگللر گوشلله ی همللان 

پیغمبللر را در مقابللل خللود نهللاد و بللا چللوِب خیللزران بلله لللب و دندانللش زد و گفللت:
لیت اشیاخی ببدٍر شهدوا

جزع الخزرج من وقع االسل
یعنللی كشللته های مللا در جنللگ بللدر، برخیزنللد و ببیننللد كلله بللا كشنده هایشللان چلله كار كردیللم! قضیلله، 
ایللن اسللت. این جاسللت كلله قللرآن می گویللد عبللرت بگیریللد! این جاسللت كلله می گویللد: »ُقللْل ِسللیُروا فِللی 
اْلْرِض« در سللرزمین تاریللخ سللیر كنیللد و ببینیللد چلله اتّفاقللی افتللاده اسللت؛ آن گاه خودتللان را برحللذر داریللد.

عوام و خواص در جامعه
بنللده، بللرای این كلله ایللن معنللا در فرهنللگ كنونللی كشللور، ان شللاءاهلَلّ بلله وسللیله افللراد صاحللب رأی و نظللر و 

فکللر تبییللن شللود و دنبللال گللردد، نکاتللی را بلله اختصللار بیللان می كنللم:
ببینیللد عزیللزان مللن! بلله جماعللت بشللری كلله نللگاه كنیللد، در هللر جامعلله و شللهر و كشللوری، از یللک دیللدگاه، 
مللردم بلله دو قسللم تقسللیم می شللوند: یللک قسللْم كسللانی هسللتند كلله بللر مبنللای فکللر خللود، از روی 
فهمیدگللی و آگاهللی و تصمیم گیللری كار می كننللد. راهللی را می شناسللند و در آن راه - كلله بلله خللوب و بللدش 
كار نداریللم - گام برمی دارنللد. یللک قِسللم اینهاینللد كلله اسمشللان را خللواص می گذاریللم. قسللم دیگللر، كسللانی 
هسللتند كلله نمی خواهنللد بداننللد چلله راهللی درسللت و چلله حركتللی صحیللح اسللت. در واقللع نمی خواهنللد 
بفهمنللد، بسللنجند، بلله تحلیللل بپردازنللد و درك كننللد. بلله تعبیللری دیگللر، تابللع َجّونللد. بلله چگونگللی جللّو 
نللگاه می كننللد و دنبللال آن جللّو بلله حركللت در می آینللد. اسللم ایللن قسللم از مللردم را عللوام می گذاریللم. 
پللس، جامعلله را می شللود بلله خللواص و عللوام تقسللیم كللرد. اكنللون دّقللت كنیللد تللا نکتلله ای در بللاب خللواص و 
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عللوام بگویللم تللا ایللن دو بللا هللم اشللتباه نشللوند:
خللواص چلله كسللانی هسللتند؟ آیللا قشللر خاّصللی هسللتند؟ جللواب، منفللی اسللت. زیللرا در بیللن خللواص، كنللار 
افللراد بللا سللواد، آدمهللای بی سللواد هللم هسللتند. گاهللی كسللی بی سللواد اسللت؛ امللا جللزو خللواص اسللت. 
یعنللی می فهمللد چلله كار می كنللد. از روی تصمیم گیللری و تشللخیص عمللل می كنللد؛ ولللو درس نخوانللده، 
مدرسلله نرفتلله، مللدرك نللدارد و لبللاس روحانللی نپوشللیده اسللت. به هرحللال، نسللبت بلله قضایللا از فهللم 

برخللوردار اسللت.
در دوران پیللش از پیللروزی انقللاب، بنللده در ایرانشللهر تبعیللد بللودم. در یکللی از شللهرهای همجللوار، چنللد نفللر 
آشللنا داشللتیم كلله یکللی از آنهللا راننللده بللود، یکللی شللغل آزاد داشللت و باالخللره، اهللل فرهنللگ و معرفللت، 
بلله معنللای خللاص كلملله نبودنللد. بلله حسللب ظاهللر، بلله آنهللا عامللی اطللاق می شللد. بللا ایللن حللال جللزو 
خللواص بودنللد. آنهللا مرتّللب بللرای دیللدن مللا بلله ایرانشللهر می آمدنللد و از قضایللای مذاكللرات خللود بللا روحانللی 
شهرشللان می گفتنللد. روحانللی شهرشللان هللم آدم خوبللی بللود؛ منتهللا جللزو عللوام بللود. ماحظلله می كنیللد! 
راننللده ی كمپرسللی جللزو خللواص، ولللی روحانللی و پیشللنماز محتللرم جللزو عللوام! مثللًا آن روحانللی می گفللت: 
»چللرا وقتللی اسللم پیغمبللر می آیللد یللک صلللوات می فرسللتید، ولللی اسللم »آقللا« كلله می آیللد، سلله صلللوات 
می فرسللتید؟!« نمی فهمیللد. راننللده بلله او جللواب مللی داد: روزی كلله دیگللر مبللارزه ای نداشللته باشللیم؛ 
اسللام بللر هملله جللا فائللق شللود؛ انقللاب پیللروز شللود؛ مللا نلله تنهللا سلله صلللوات، كلله یللک صلللوات هللم 

نمی فرسللتیم! امللروز ایللن سلله صلللوات، مبللارزه اسللت! راننللده می فهمیللد، روحانللی نمی فهمیللد!

خواص معنایش صاحب لباس خاص نیست
ایللن را مثللال زدم تللا بدانیللد خللواص كلله می گوییللم، معنایللش صاحللب لبللاِس خاصللی نیسللت. ممکللن اسللت 
مللرد باشللد، ممکللن اسللت زن باشللد. ممکللن اسللت تحصیلکللرده باشللد، ممکللن اسللت تحصیللل نکللرده باشللد. 
ممکللن اسللت ثروتمنللد باشللد، ممکللن اسللت فقیللر باشللد. ممکللن اسللت انسللانی باشللد كلله در دسللتگاههای 
دولتللی خدمللت می كنللد، ممکللن اسللت جللزو مخالفیللن دسللتگاههای دولتللی طاغللوت باشللد. خللواص كلله 
می گوییللم - از خللوب و بللدش - )خللواص را هللم بللاز تقسللیم خواهیللم كللرد( یعنللی كسللانی كلله وقتللی عملللی 
انجللام می دهنللد، موضعگیللری ای می كننللد و راهللی انتخللاب می كننللد، از روی فکللر و تحلیللل اسللت. 
می فهمنللد و تصمیللم می گیرنللد و عمللل می كننللد. اینهللا خواصنللد. نقطلله ی مقابلللش هللم عللوام اسللت. عللوام 
یعنللی كسللانی كلله وقتللی جللّو بلله سللمتی مللی رود، آنهللا هللم دنبالللش می رونللد و تحلیلللی ندارنللد. یللک وقللت 
مللردم می گوینللد »زنللده بللاد!« ایللن هللم نللگاه می كنللد، می گویللد »زنللده بللاد!« یللک وقللت مللردم می گوینللد 
»مللرده بللاد!« نللگاه می كنللد، می گویللد »مللرده بللاد!« یللک وقللت جللّو ایللن طللور اسللت؛ این جللا می آیللد. یللک 

وقللت جللو آن طللور اسللت؛ آن جللا مللی رود!
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عوام، عمل کننده بر مبنای جو جامعه
یللک وقللت - فللرض بفرماییللد - حضللرت »مسلللم«وارد كوفلله می شللود. می گوینللد: »پسللر عمللوی امللام 
حسللین علیه الّسللام آمللد. خانللدان بنی هاشللم آمدنللد. برویللم. اینهللا می خواهنللد قیللام كننللد، می خواهنللد 
خللروج كننللد« و چلله و چلله. تحریللک می شللود، مللی رود ُدور و بَللِر حضللرت مسلللم؛ می شللوند هجللده هللزار 
بیعللت كننللده بللا مسلللم! پنللج، شللش سللاعت بعللد، رؤسللای قبایللل بلله كوفلله می آینللد؛ بلله مللردم می گوینللد: 
»چلله كار می كنیللد؟! بللا چلله كسللی می جنگیللد؟! از چلله كسللی دفللاع می كنیللد؟! پدرتللان را در می آورنللد!« 
اینهللا دور و بللر مسلللم را خالللی می كننللد و بلله خانه هایشللان بللر می گردنللد. بعللد كلله سللربازان ابللن زیللاد 
دور خانلله ی »طوعلله« را می گیرنللد تللا مسلللم را دسللتگیر كننللد، همینهللا از خانه هایشللان بیللرون می آینللد و 
علیلله مسلللم می جنگنللد! هللر چلله می كننللد، از روی فکللر و تشللخیص و تحلیللل درسللت نیسللت. هللر طللور كلله 
جللّو ایجللاب كللرد، حركللت می كننللد. اینهللا عوامنللد. بنابرایللن، در هللر جامعلله، خواصللی داریللم و عوامللی. فعللًا 

»عللوام« را بگذاریللم كنللار و سللراغ خللواص برویللم.

خواِص جبهه ی حق و خواص جبهه ی باطل
خللواص، طبعللاً دو جبهه انللد: خللواِص جبهلله ی حللق و خللواص جبهلله ی باطللل. عللّده ای اهللل فکللر و فرهنللگ و 
معرفتنللد و بللرای جبهلله ی حللق كار می كننللد. فهمیده انللد حللق بللا كللدام جبهلله اسللت. حللق را شللناخته اند 
و براسللاس تشللخیص خللود، بللرای آن، كار و حركللت می كنند.اینهللا یللک دسللته اند. یللک دسللته هللم نقطلله ی 
مقابللل حللق و ضللد حّقنللد. اگللر بللاز بلله صللدر اسللام برگردیللم، بایللد ایللن طللور بگوییللم كلله »عللّده ای اصحللاب 
امیرالمؤمنیللن و امللام حسللین، علیهمللا الّسللام هسللتند و طرفللدار بنی هاشللمند. عللّده ای دیگللر هللم اصحللاب 
معاویلله و طرفللدار بنی امّیه انللد.« بیللن طرفللداران بنی امّیلله هللم، افللراد بللا فکللر، عاقللل و زرنللگ بودنللد. آنهللا 

هللم جللزو خواصنللد.
پللس خللواِص یللک جامعلله، بلله دو گللروِه خللواِص طرفللدار حللق و خللواِص طرفللدار باطللل تقسللیم می شللوند. 
شللما از خللواص طرفللدار باطللل چلله توّقللع داریللد؟ بدیهللی اسللت توّقللع ایللن اسللت كلله بنشللینند علیلله حللق و 
علیلله شللما برنامه ریللزی كننللد. لللذا بایللد بللا آنهللا بجنگیللد. بللا خللواص طرفللدار باطللل بایللد جنگیللد. این كلله 

تردیللد نللدارد.
همین طللور كلله بللرای شللما صحبللت می كنللم، پیللش خودتللان حسللاب كنیللد و ببینیللد كجاییللد؟ این كلله 
می گوییللم سررشللته ی مطلللب، سللپرده بلله دسللت ذهللن؛ یعنللی تاریللخ را بللا قّصلله اشللتباه نکنیللم. تاریللخ 

یعنللی شللرح حللال مللا، در صحنلله ای دیگللر:
خوشتر آن باشد كه وصف دلبران

گفته آید در حدیث دیگران
تاریللخ یعنللی مللن و شللما؛ یعنللی همینهایللی كلله امللروز این جللا هسللتیم. پللس، اگللر مللا شللرِح تاریللخ 
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را می گوییللم، هللر كداممللان بایللد نللگاه كنیللم و ببینیللم در كللدام قسللمِت داسللتان قللرار گرفته ایللم. بعللد 
ببینیللم كسللی كلله مثللل مللا در ایللن قسللمت قللرار گرفتلله بللود، آن روز چگونلله عمللل كللرد كلله ضربلله خللورد؟ 

مواظللب باشللیم آن طللور عمللل نکنیللم.
فللرض كنیللد شللما در كاس آمللوزش تاكتیللک، شللركت كرده ایللد. در آن جللا مثللًا جبهلله ی دشللمن فرضللی را 
مشللّخص می كنیللد، جبهلله خللودی فرضللی را هللم مشللّخص می كنیللد. بعللد متوّجلله تاكتیللک غلللط جبهلله ی 
خللودی می شللوید و می بینیللد كلله طللراح نقشلله ی خللودی، فللان اشللتباه را كللرده اسللت. شللما دیگللر در 
وقتللی كلله می خواهیللد تاكتیللک طّراحللی كنیللد، نبایللد مرتکللب آن اشللتباه شللوید. یللا مثللًا تاكتیللک درسللت 
بللوده؛ امللا فرمانده یللا بیسللیمچی یللا توپچللی یللا قاصللد و یللا سللرباز سللاده، در جبهلله ی خللودی، فللان اشللتباه را 

كرده انللد. می فهمیللد كلله شللما نبایللد آن اشللتباه را تکللرار كنیللد. تاریللخ، ایللن گونلله اسللت.

خودتان را در صحنه ای از تاریخ صدر اسام پیدا کنید
شللما خودتللان را در صحنلله ای كلله از صللدر اسللام تبییللن می كنللم، پیللدا كنیللد. یللک عللّده جللزو عوامنللد و 
قللدرت تصمیم گیللری ندارنللد. عللوام، بسللته بلله خللوش طالعللی خللود، اگللر تصادفللاً در مقطعللی از زمللان قللرار 
گرفتنللد كلله پیشللوایانی مثللل امللام امیرالمؤمنیللن علیه الّسللام و امللام راحللل مللا رضللوان اهلَلّ تعالللی علیلله، بللر 
سللِر كار بودنللد و جامعلله را بلله سللمت بهشللت می بردنللد، بلله ضللرِب دسللِت خوبللان، بلله سللمت بهشللت رانللده 
خواهنللد شللد. امللا اگللر بخللت بللا آنهللا یللار نبللود و در مقطعللی قللرار گرفتنللد كلله »وجعلنللا هللم ائمللة یدعللون 
الی النللاِر« و یللا »الم تللر الی الذیللن بدلللوا نعمللةاهلل كفللرا و احلللوا قومهللم دارالبللواِر. جهنللم یصلونهللا و بئللس 

القللراِر« بلله سللمت دوزخ خواهنللد رفللت. پللس، بایللد مواظللب باشللید جللزو عللوام قللرار نگیریللد.

هر کس که از روی بصیرت کار نمی کند، عوام است
جللزو عللوام قللرار نگرفتللن، بدیللن معنللا نیسللت كلله حتمللاً در پللی كسللب تحصیللات عالیلله باشللید؛ نلله! گفتللم 
كلله معنللای عللوام ایللن نیسللت. ای بسللا كسللانی كلله تحصیللات عالیلله هللم كرده انللد؛ امللا جللزو عوامنللد. ای 
بسللا كسللانی كلله تحصیللات دینللی هللم كرده انللد؛ امللا جللزو عوامنللد. ای بسللا كسللانی كلله فقیللر یللا غنی انللد؛ 
امللا جللزو عوامنللد. عللوام بللودن، دسللِت خللوِد مللن و شماسللت. بایللد مواظللب باشللیم كلله بلله ایللن َجرگلله 
نپیوندیللم. یعنللی هللر كاری می كنیللم از روی بصیللرت باشللد. هللر كللس كلله از روی بصیللرت كار نمی كنللد، 
عللوام اسللت. لللذا، می بینیللد قللرآن دربللاره ی پیغمبللر می فرمایللد: »ادعللوا الللی اهلل علللی بصیللرة انللا و مللن 
اتبعنللی.« یعنللی مللن و پیروانللم بللا بصیللرت عمللل می كنیللم، بلله دعللوت می پردازیللم و پیللش می رویللم. پللس، 
اّول ببینیللد جللزو گللروه عوامیللد یللا نلله. اگللر جللزو گللروه عوامیللد، بلله سللرعت خودتللان را از آن گللروه خللارج 

كنیللد. بکوشللید قللدرت تحلیللل پیللدا كنیللد؛ تشللخیص دهیللد و بلله معرفللت دسللت یابیللد.
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خواِص طرفداِر حق، دو نوعند
و امللا گللروه خللواص. در گللروه خللواص، بایللد ببینیللم جللزو خللواِص طرفللداِر حّقیللم، یللا از جمللله ی خللواص 
طرفللدار باطللل محسللوب می شللویم. این جللا قضیلله بللرای مللا روشللن اسللت. خللواص جامعلله ی مللا، جللزو 
خللواص طرفللدار حّقنللد و در ایللن تردیللدی نیسللت. زیللرا بلله قللرآن، بلله سللّنت، بلله عتللرت، بلله راه خللدا و بلله 
ارزشللهای اسللامی دعللوت می كننللد. امللروز، جمهللوری اسللامی برخللوردار از خللواِص طرفللداِر حللّق اسللت. 
پللس، خللواِص طرفللدار باطللل، حسابشللان جداسللت و فعللًا بلله آنهللا كاری نداریللم. بلله سللراِغ خللواِص طرفللدار 

حللق می رویللم.
هملله ی دشللواری قضیلله، از این جللا بلله بعللد اسللت. عزیللزان مللن! خللواِص طرفللداِر حللق، دو نوعنللد. یللک نللوع 
كسللانی هسللتند كلله در مقابللله بللا دنیللا، زندگللی، مقللام، شللهوت، پللول، لللّذت، راحللت، نللام و هملله ی متاعهللای 
خللوْب قللرار دارنللد. اینهایللی كلله ذكللر كردیللم، هملله از متاعهللای خللوب اسللت. هملله اش جللزو زیباییهللای 
زندگللی اسللت. »متللاع الحیللاة الّدنیللا.« متللاع، یعنللی بهللره. اینهللا بهره هللای زندگللی دنیللوی اسللت. در قرآن كلله 
می فرمایللد »متللاع الحیللاة الدنیللا«، معنایللش ایللن نیسللت كلله ایللن متللاع، بللد اسللت؛ نلله. متللاع اسللت و خللدا 
بللرای شللما آفریللده اسللت. منتهللا اگللر در مقابللل ایللن متاعهللا و بهره هللای زندگللی، خللدای ناخواسللته آن قللدر 
مجللذوب شللدید كلله وقتللی پللای تکلیللِف سللخت بلله میللان آمللد، نتوانسللتید دسللت برداریللد، واویاسللت! اگللر 
ضمللن بهللره بللردن از متاعهللای دنیللوی، آن جللا كلله پللای امتحللان سللخت پیللش می آیللد، می توانیللد از آن 

متاعهللا بلله راحتللی دسللت برداریللد، آن وقللْت حسللاب اسللت.
می بینیللد كلله حّتللی خللواِص طرفللداِر حللق هللم بلله دو قسللم تقسللیم می شللوند. ایللن مسللائل، دّقللت و مطالعلله 
الزم دارد. بللر حسللب اتّفللاق نمی شللود جامعلله، نظللام و انقللاب را بیملله كللرد. بایللد بلله مطالعلله و دّقللت و فکللر 
پرداخللت. اگللر در جامعلله ای، آن نللوِع خللوِب خللواِص طرفللداِر حللق؛ یعنللی كسللانی كلله می تواننللد در صللورت 
لللزوم از متللاع دنیللوی دسللت بردارنللد، در اكثریللت باشللند، هیللچ وقللت جامعلله ی اسللامی بلله سرنوشللت 
جامعلله ی دوران امللام حسللین علیه الّسللام مبتللا نخواهللد شللد و مطمئّنللاً تللا ابللد بیملله اسللت. امللا اگللر قضیلله 
بلله عکللس شللد و نللوع دیگللِر خللواِص طرفللدار حللق - دل سللپردگان بلله متللاع دنیللا. آنللان كلله حللق شناسللند، 

ولللی درعین حللال مقابللل متللاع دنیللا، پایشللان می لللرزد - در اكثریللت بودنللد، وامصیبتاسللت!

دنیا دوستی
اصللًا دنیللا یعنللی چلله؟ یعنللی پللول، یعنللی خانلله، یعنللی شللهوت، یعنللی مقللام، یعنللی اسللم و شللهرت، یعنللی 
پسللت و مسللؤولیت، و یعنللی جللان. اگللر كسللانی بللرای حفللظ جانشللان، راه خللدا را تللرك كننللد و آن جللا كلله 
بایللد حللق بگوینللد، نگوینللد، چللون جانشللان بلله خطللر می افتللد، یللا بللرای مقامشللان یللا بللرای شغلشللان یللا 
بللرای پولشللان یللا محّبللت بلله اوالد، خانللواده و نزدیللکان و دوستانشللان، راه خللدا را رهللا كننللد، اگللر عللده ی 
این هللا زیللاد باشللد آن وقللت دیگللر واویاسللت. آن وقللت حسللین بن علی ها بلله مسلللخ كربللا خواهنللد 
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رفللت و بلله قتلللگاه كشللیده خواهنللد شللد. آن وقللت، یزیدهللا بللر سللِر كار می آینللد و بنی امّیلله، هللزار مللاه بللر 
كشللوری كلله پیغمبللر بلله وجللود آورده بللود، حکومللت خواهنللد كللرد و امامللت بلله سلللطنت تبدیللل خواهللد 

شللد، امامللت بلله سلللطنت تبدیللل خواهللد شللد!

فرق میان حکومت امام و سلطان
جامعلله ی اسللامی، جامعلله ی امامللت اسللت. یعنللی در رأس جامعلله، امللام اسللت. انسللانی كلله قللدرت دارد، 
امللا مللردم از روی ایمللان و دل، از او تبعیللت می كننللد و پیشللوای آنللان اسللت. امللا سلللطان و پادشللاه كسللی 
اسللت كلله بللا قهللر و غلبلله بللر مللردم حکللم می رانللد. مللردم دوسللتش ندارنللد. مللردم قبولللش ندارنللد. مللردم 
بلله او اعتقللاد ندارنللد. )البتلله مردمللی كلله سرشللان بلله تنشللان بیللرزد.( درعین حللال، بللا قهللر و غلبلله، بللر 
مللردم حکومللت می كنللد. بنی امّیلله، امامللت را در اسللام بلله سلللطنت و پادشللاهی تبدیللل كردنللد و هللزار 
مللاه - یعنللی نللود سللال! - در دولللت بللزرگ اسللامی، حاكمیللت داشللتند. بنللای كجللی كلله بنی امّیلله 
پایه گللذاری كردنللد، چنللان بللود كلله بعللد از انقللاب علیلله آنللان و سقوطشللان، بللا همللان سللاختار غلللط در 
اختیللار بنی عّبللاس قللرار گرفللت. بنی عّبللاس كلله آمدنللد، بلله مللّدت شللش قللرن، بلله عنللواِن خلفللا و جانشللینان 
پیغمبللر، بللر دنیللای اسللام حکومللت كردنللد. خلفللا یللا بلله تعبیللر بهتللر پادشللاهان ایللن خانللدان، اهللل ُشللرب 
خمللر و فسللاد و فحشللا و خباثللت و ثروت انللدوزی و اشللرافیگیری و هللزار فسللق و فجللور دیگللر مثللل بقیلله 
سللاطیِن عالللم - بودنللد. آنهللا بلله مسللجد می رفتنللد؛ بللرای مللردم نمللاز می خواندنللد و مللردم نیللز بلله 
امامتشللان اقتللدا می كردنللد و آن اقتللدا، كمتللر از روی ناچللاری و بیشللتر بلله خاطللر اعتقللادات اشللتباه و غلللط 

بللود؛ زیللرا اعتقللاد مللردم را خللراب كللرده بودنللد.

نتیجه بیشتر شدن خواص طرفدار حق دنیاطلب
آری! وقتللی خللواِص طرفللداِر حللق، یللا اكثریللت قاطعشللان، در یللک جامعلله، چنللان تغییللر ماهیللت می دهنللد 
كلله فقللط دنیللای خودشللان برایشللان اهمیللت پیللدا می كنللد؛ وقتللی از تللرس جللان، از تللرس تحلیللل و 
تقلیللل مللال، از تللرس حللذف مقللام و پسللت، از تللرس منفللور شللدن و از تللرس تنهللا مانللدن، حاضللر می شللوند 
حاكمیللت باطللل را قبللول كننللد و در مقابللل باطللل نمی ایسللتند و از حللق طرفللداری نمی كننللد و جانشللان 
را بلله خطللر نمی اندازنللد؛ آن گاه در جهللان اسللام فاجعلله بللا شللهادت حسللین بن علی علیه الّسللام - بللا آن 
وضللع - آغللاز می شللود. حکومللت بلله بنی امّیلله و شللاخه ی مللروان« و بعللد بلله بنی عّبللاس و آخللرش هللم بلله 

سلسللله ی سللاطین در دنیللای اسللام، تللا امللروز می رسللد!
امللروز بلله دنیللای اسللام و بلله كشللورهای مختلللف اسللامی و سللرزمینی كلله خانلله ی خللدا و مدینةالّنبللی در آن 
قللرار دارد، نللگاه كنیللد و ببینیللد چلله ُفّسللاق و ُفّجللاری در رأس قللدرت و حکومتنللد! بقیلله ی سللرزمینها را نیللز 
بللا آن سللرزمین قیللاس كنیللد. لللذا، شللما در زیللارت عاشللورا می گوییللد: »اللهللّم العللن اول ظالللم ظلللم حللق 
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محمللد و آل محمللد« در درجلله ی اّول، گذارنللدگان خشللت اّول را لعنللت می كنیللم، كلله حللق هللم همیللن 
اسللت.

لغزش خواص طرفدار حق در کمتر از ده سال پس از پیامبر )صلی اهلل علیه و اله(
اكنون كه اندكی به تحلیل حادثه ی عبرت انگیز عاشورا نزدیک شدیم، به سراغ تاریخ می رویم: 

دوراِن لغللزِش خللواِص طرفللداِر حللق، حللدوداً هفللت، هشللت سللال پللس از رحلللت پیغمبللر شللروع شللد. بلله 
مسللأله ی خافللت، اصللًا كار نللدارم. مسللأله ی خافللت، جللدا از جریللان بسللیار خطرناكللی اسللت كلله می خواهللم 
بلله آن بپللردازم. قضایللا، كمتللر از یللک دهلله پللس از رحلللت پیغمبللر شللروع شللد. ابتللدا سللابقه داران اسللام - اعم 
از صحابلله و یللاران و كسللانی كلله در جنگهللای زمللان پیغمبللر شللركت كللرده بودنللد - از امتیللازات برخللوردار 
شللدند، كلله بهره منللدی مالللی بیشللتر از بیت المللال، یکللی از آن امتیللازات بللود. چنیللن عنللوان شللده بللود 
كلله تسللاوی آنهللا بللا سللایرین درسللت نیسللت و نمی تللوان آنهللا را بللا دیگللران یکسللان دانسللت! ایللن، خشللِت 
اّول بللود. حركتهللای منجللر بلله انحللراف، ایللن گونلله از نقطلله ی كمللی آغللاز می شللود و سللپس هللر قدمللی، 
قللدم بعللدی را سللرعت بیشللتری می بخشللد. انحرافللات، از همیللن نقطلله شللروع شللد، تللا بلله اواسللط دوران 
عثمللان رسللید. در دوران خلیفلله ی سللوم، وضعیللت بلله گونلله ای شللد كلله برجسللتگان صحابلله ی پیغمبللر، 
جللزو بزرگتریللن سللرمایه داران زمللان خللود محسللوب می شللدند! توّجلله می كنیللد! یعنللی همیللن صحابلله ی 
عالی مقللام كلله اسمهایشللان معللروف اسللت - طلحلله، زبیللر، سللعدبن ابی وّقاص و غیللره - ایللن بللزرگان، كلله 
هللر كللدام یللک كتللاب قطللور سللابقه ی افتخللارات در بللدر و ُحنیللن و اُحللد داشللتند، در ردیللف اول سللرمایه داران 
اسللام قللرار گرفتنللد. یکللی از آنهللا، وقتللی ُمللرد و طاهللای مانللده از او را خواسللتند بیللن ورثلله تقسللیم كننللد، 
ابتللدا بلله صللورت شللمش درآوردنللد و سللپس بللا تبللر، بنللای شکسللت و خللرد كللردن آنهللا را گذاشللتند. مثللل 
هیللزم، كلله بللا تبللر بلله قطعللات كوچللک تقسللیم كننللد! طللا را قاعدتللاً بللا سللنِگ مثقللال می كشللند. ببینیللد 
چقللدر طللا بللوده، كلله آن را بللا تبللر می شکسللته اند! اینهللا در تاریللْخ ضبللط شللده اسللت و مسللائلی نیسللت 
كلله بگوییللم شللیعه در كتابهللای خللود نوشللته اند. حقایقللی اسللت كلله هملله در ثبللت و ضبللط آن كوشللیده اند. 

مقللدار درهللم و دینللاری كلله از اینهللا بلله جللا می مانللد، افسللانه وار بللود.

جنگهای دوران امیرالمومنین )علیه السام( نتیجه دنیازدگی خواص طرفدار حق
همیللن وضعیللت، مسللائل دوران امیرالمؤمنیللن علیه لّصللاة والّسللام را بلله وجللود آورد. یعنللی در دوران آن 
حضللرت، چللون عللّده ای مقللام برایشللان اهمیللت پیللدا كللرد، بللا علللی در افتادنللد. بیسللت و پنللج سللال از رحلللت 
پیغمبللر می گذشللت و خیلللی از خطاهللا و اشللتباهات شللروع شللده بللود. نََفللس امیرالمومنیللن علیه الصللاة 
والسللام نََفللس پیغمبللر بللود. اگللر بیسللت و پنللج سللال فاصللله نیفتللاده بللود، امیرالمؤمنیللن علیه الّصللاة 
والّسللام بللرای سللاختن آن جامعلله مشللکلی نداشللت. امللا بللا جامعلله ای مواجلله شللد كلله: »یأخللذون مللال اهلل 
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دوال و عبللاداهلل خللوال و دیللن اهلل دخللا بینهللم« جامعلله ای اسللت كلله در آن، ارزشللها تحت الّشللعاع دنیللاداری 
قللرار گرفتلله بللود. جامعلله ای اسللت كلله امیرالمؤمنیللن علیه الّصللاة والّسللام، وقتللی می خواهللد مللردم را بلله 
جهللاد ببللرد، آن هملله مشللکات و دردسللر برایللش دارد! خللواص دوران او - خللواص طرفللدار حللق یعنی كسللانی 
كلله حللق را می شللناختند - اكثرشللان كسللانی بودنللد كلله دنیللا را بللر آخللرت ترجیللح می دادنللد! نتیجلله ایللن 
شللد كلله امیرالمؤمنیللن علیه الّصللاة والّسللام باالجبللار سلله جنللگ بلله راه انداخللت؛ عمللر چهللار سللال و نلله 
مللاه حکومللت خللود را دائمللاً در ایللن جنگهللا گذرانللد و عاقبللت هللم بلله دسللت یکللی از آن آدمهللای خبیللث بلله 

شللهادت رسللید.

ذات پروردگار صاحب خون امیرالمومنین و سیدالشهدا علیهماالسام 
خللون امیرالمؤمنیللن علیه الّصللاة والّسللام بلله قللدر خللون امللام حسللین علیه الّسللام بللا ارزش اسللت. شللما در 
زیللارت وارث می خوانیللد: »الّسللام علیللک یللا ثللاراهلَلّ و ابللن ثللاره.« یعنللی خللدای متعللال، صاحللب خللوِن امللام 
حسللین علیه الّسللام و صاحللب خللون پللدر او امیرالمؤمنیللن علیه الّصللاة والّسللام اسللت. ایللن تعبیللر، بللرای 
هیللچ كللس دیگللر نیامللده اسللت. هللر خونللی كلله بللر زمیللن ریختلله می شللود، صاحبللی دارد. كسللی كلله كشللته 
می شللود، پللدرش صاحللب خللون اسللت؛ فرزنللدش صاحللب خللون اسللت؛ بللرادرش صاحللب خللون اسللت. 
خونخواهللی و مالکّیللت حللِقّ دم را عللرب »ثللار« می گویللد. »ثللاِر« امللام حسللین علیه الّسللام از آِن خداسللت. 
یعنللی حللّق خللوِن امللام حسللین علیه الّسللام و پللدر بزرگللوارش، متعلّللق بلله خللوِد خداسللت. صاحللب خللوِن 

ایللن دو نفللر، خللوِد ذات مقللّدس پللروردگار اسللت.

صلح امام حسن نتیجه انحطاط اخاقی خواص جامعه اسامی
امیرالمؤمنیلن علیه الّصلاة والّسلام بله خاطلِر وضعّیلت آن روز جامعه ی اسلامی به شلهادت رسلید. بعلد نوبت 
امامت بله املام حسلن علیه الّسلام رسلید و در هملان وضعیت بلود كله آن حضلرت نتوانسلت بیش از شلش ماه 
دوام بیلاورد. تنهلای تنهایلش گذاشلتند. املام حسلن مجتبلی علیه الّسلام می دانسلت كله اگر بلا هملان عّده ی 
معلدود اصحلاب و یلاران خلود بلا معاویله بجنگلد و بله شلهادت برسلد، انحطلاط اخاقلی زیلادی كه بلر خواص 
جامعه ی اسلامی حاكم بلود، نخواهد گذاشلت كه دنبلال خلون او را بگیرنلد! تبلیغات، پلول و زرنگیهلای معاویه، 
همله را تصلّرف خواهد كلرد و بعد از گذشلت یکی دو سلال، ملردم خواهند گفلت امام حسلن علیه الّسلام بیهوده 
در مقابلل معاویله قلد عللم كرد. للذا، بلا همله ی سلختیها سلاخت و خلود را بله میلدان شلهادت نینداخلت؛ زیرا 

می دانسلت خونلش هلدر خواهد شلد.
گاهی شلهید شلدن آسلان تر از زنده ماندن اسلت! حّقاً كله چنین اسلت! این نکتله را اهل معنلا و حکملت و دّقت، 
خلوب درك می كننلد. گاهی زنلده ماندن و زیسلتن و تلاش كلردن در یک محیلط، به مراتب مشلکلتر از كشلته 

شلدن و شلهید شلدن و به لقای خدا پیوسلتن اسلت. امام حسلن علیه الّسلام این مشلکل را انتخلاب كرد.
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تفاوت زمانه امام حسن و امام حسین علیهماالسام
وضللع آن زمللان چنیللن بللوده اسللت. خللواص تسلللیم بودنللد و حاضللر نمی شللدند حركتللی كننللد. یزیللد كلله 
بللر سللِر كار آمللد، جنگیللدن بللا او امکان پذیللر شللد. بلله تعبیللری دیگللر: كسللی كلله در جنللگ بللا یزیللد كشللته 
می شللد، خونللش، بلله دلیللل وضعّیللت خرابللی كلله یزیللد داشللت، پامللال نمی شللد. امللام حسللین علیه الّسللام 
بلله همیللن دلیللل قیللام كللرد. وضللع دوران یزیللد بلله گونلله ای بللود كلله قیللام، تنهللا انتخللاِب ممکللن بلله نظللر 
می رسللید. ایللن، به خللاف دوران امللام حسللن علیه الّسللام بللود كلله دو انتخللاِب شللهید شللدن و زنللده مانللدن 
وجللود داشللت و زنللده مانللدن، ثللواب و اثللر و زحمتللش بیللش از كشللته شللدن بللود. لللذا، انتخللاب سللخت تر 
را امللام حسللن علیه الّسللام كللرد. امللا در زمللان امللام حسللین علیه الّسللام، وضللع بللدان گونلله نبللود. یللک 
انتخللاب بیشللتر وجللود نداشللت. زنللده مانللدن معنللی نداشللت؛ قیللام نکللردن معنللی نداشللت و لللذا بایسللتی 
قیللام می كللرد. حللال اگللر در اثللر آن قیللام بلله حکومللت می رسللید، رسللیده بللود. كشللته هللم می شللد، شللده 
بللود. بایسللتی راه را نشللان مللی داد و پرچللم را بللر سللِر راه می كوبیللد تللا معلللوم باشللد وقتللی كلله وضعیللت چنللان 

اسللت، حركللت بایللد چنیللن باشللد.

کناره گیری بسیاری از خواص از حرکت سیدالشهدا )علیه السام(
وقتللی امللام حسللین علیه الّسللام قیللام كللرد - بللا آن عظمتللی كلله در جامعلله ی اسللامی داشللت - بسللیاری 
از خللواص بلله نللزدش نیامدنللد و بلله او كمللک نکردنللد. ببینیللد وضعیللت در یللک جامعلله، تللا چلله انللدازه بلله 
وسللیله ی خواصللی كلله حاضرنللد دنیللای خودشللان را بلله راحتللی بللر سرنوشللت دنیللای اسللام در قرنهللای 

آینللده ترجیللح دهنللد، خللراب می شللود!
بلله قضایللای قیللام امللام حسللین علیه الّسللام و حركللت وی از مدینلله نللگاه می كللردم. بلله ایللن نکتلله برخللوردم 
كلله یللک شللب قبللل از آن شللبی كلله آن حضللرت از مدینلله خللارج شللود، عبداهللَّ بللن زبیللر بیللرون آمللده بللود. 
هللر دو، در واقللع، یللک وضعّیللت داشللتند؛ امللا امللام حسللین علیه الّسللام كجللا، عبداهللَّ بللن زیبللر كجللا! سللخن 
گفتللن امللام حسللین علیه الّسللام و مقابللله و مخاطبلله اش از چنللان صابتللی برخللوردار بللود كلله ولیللد حاكللم 
وقللت مدینلله، جللرأت نمی كللرد بللا وی بلله درشللتی حللرف بزنللد! مللروان یللک كلملله در انتقللاد از آن حضللرت بللر 
زبللان آورد. چللون انتقللادش نابجللا بللود حضللرت چنللان تشللری بلله او زد كلله مجبللور شللد سللرجایش بنشللیند. 
، بللرادرش را  آن وقللت امثللال همیللن مللروان، خانلله ی عبداهللَّ بللن زبیللر را بلله محاصللره درآوردنللد. عبللداهلَلّ
بللا ایللن پیللام نللزد آنهللا فرسللتاد كلله اگللر اجللازه بدهیللد، فعللًا بلله دارالخافلله نیایللم. بلله او اهانللت كردنللد و 
گفتنللد: پللدرت را در می آوریللم! اگللر از خانلله ات بیللرون نیایللی، بلله قتلللت می رسللانیم و چه هللا می كنیللم! 
چنللان تهدیللدی كردنللد كلله عبداهللَّ بللن زبیللر بلله التمللاس افتللاد و گفللت: پللس اجللازه بدهیللد فعللًا بللرادرم را 
بفرسللتم؛ خللودم فللردا بلله دارالخافلله می آیللم. آن قللدر اصللرار و التمللاس كللرد كلله یکللی واسللطه شللد و گفللت: 

امشللب را بلله او مهلللت بدهیللد.
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برجستگی شخصیت امام حسین علیه السام
عبللداهلَلّ بللن زبیللر، بللا این كلله شللخصیتی سرشللناس و بللا نفللوذ بللود، ایللن قللدر وضعیتللش بللا امللام حسللین 
علیه الّسللام فللرق داشللت. كسللی جللرأت نمی كللرد بللا آن حضللرت بلله درشللتی صحبللت كنللد. از مدینلله هللم 
كلله بیللرون آمللد، چلله در بیللن راه و چلله در مکلله، هللر كللس بلله او رسللید و همصحبللت شللد، خطابللش بلله آن 
حضللرت »جعلللت فللداك« )قربانللت گللردم( و پللدر و مللادرم قربانللت گردنللد و »عّمللی و خالللی فللداك« )عمللو 
و دایللی ام قربانللت گردنللد( بللود. برخللورد عمومللی بللا امللام حسللین علیه الّسللام ایللن گونلله بللود. شللخصّیت 
او در جامعلله ی اسللامی، چنیللن ممتللاز و برجسللته بللود. عبللداهلَلّ بللن مطیللع، در مکلله نللزد امللام حسللین 
! ان قتلللت لنسللترّقن بعللدك.« اگللر تللو قیللام كنللی و كشللته  علیه الّسللام آمللد و عللرض كللرد: »یابن رسللول اهلَلّ
شللوی، بعللد از تللو، كسللانی كلله دارای حکومتنللد، مللا را بلله بردگللی خواهنللد بللرد. امللروز بلله احتللرام تللو، از 

تللرس تللو و از هیبللت توسللت كلله راِه عللادی خودشللان را می رونللد.
عظمللت مقللام امللام حسللین علیه الّسللام در بیللن خللواص چنیللن اسللت كلله حّتللی ابللن عّبللاس در مقابلللش 
خضللوع می كنللد؛ عبللداهلَلّ بللن جعفللر خضللوع می كنللد، عبداهللَّ بللن زبیللر بللا آن كلله از حضللرت خوشللش 
نمی آیللد خضللوع می كنللد. بللزرگان و هملله ی خللواِص اهللل حللق، در برابللر عظمللت مقللام او، خاضعنللد. 
خاضعللان بلله او، خللواص جبهلله ی حّقنللد؛ كلله طللرف حکومللت نیسللتند؛ طللرف بنی امّیلله نیسللتند و طللرف 
باطللل نیسللتند. در بیللن آنهللا، حّتللی شللیعیان زیللادی هسللتند كلله امیرالمؤمنیللن علیه الّصللاة والّسللام را 
قبللول دارنللد و او را خلیفلله ی اّول می داننللد. امللا هملله ی اینهللا، وقتللی كلله بللا شللّدت عمللِل دسللتگاه حاكللم 
مواجلله می شللوند و می بیننللد بناسللت جانشللان، سامتی شللان، راحتی شللان، مقامشللان و پولشللان بلله خطللر 

بیفتللد، پللس می زننللد! اینهللا كلله پللس زدنللد، عللوام مللردم هللم بلله آن طللرف رو می كننللد.

نامه نویسان کوفه همه جزو خواص و برجستگان جامعه بودند
وقتللی بلله اسللامی كسللانی كلله از كوفلله بللرای امللام حسللین علیه الّسللام ناملله نوشللتند و او را دعللوت كردنللد، 
نللگاه می كنیللد، می بینیللد هملله جللزو طبقلله ی خللواص و از زبللدگان و برجسللتگان جامعه انللد. تعللداد نامه هللا 
زیللاد اسللت. صدهللا صفحلله ناملله و شللاید چندیللن خورجیللن یللا بسللته ی بللزرگ ناملله، از كوفلله بللرای امللام 
حسللین علیه الّسللام فرسللتاده شللد. هملله ی نامه هللا را بللزرگان و اعیللان و شللخصیتهای برجسللته و نللام و 
نشللاندار و همللان خللواص نوشللتند. منتهللا مضمللون و لحللن نامه هللا را كلله نللگاه كنیللد، معلللوم می شللود از 
ایللن خللواِص طرفللداِر حللق، كدامهللا جللزو دسللته ای هسللتند كلله حاضرنللد دینشللان را قربانللی دنیایشللان كننللد 
و كدامهللا كسللانی هسللتند كلله حاضرنللد دنیایشللان را قربانللی دینشللان كننللد. از تفکیللِک نامه هللا هللم می شللود 
فهمیللد كلله عللّده ی كسللانی كلله حاضرنللد دینشللان را قربانللی دنیللا كننللد، بیشللتر اسللت. نتیجلله در كوفلله آن 
می شللود كلله مسلللم بللن عقیللل بلله شللهادت می رسللد و از همللان كوفلله ای كلله هجللده هللزار شللهروندش بللا 
مسلللم بیعللت كردنللد، بیسللت، سللی هللزار نفللر یللا بیشللتر، بللرای جنللگ بللا امللام حسللین علیه الّسللام بلله 
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كربللا می رونللد! یعنللی حركللت خللواص، بلله دنبللال خللود، حركللت عللوام را مللی آورد.

ورود عبیداهلل بن یزید به کوفه و نقش عوام و خواص
نمی دانللم عظمللت ایللن حقیقللت كلله بللرای همیشلله گریبللان انسللانهای هوشللمند را می گیللرد، درسللت بللرای 
مللا روشللن می شللود یللا نلله؟ ماجللرای كوفلله را البللد شللنیده اید. بلله امللام حسللین علیه الّسللام ناملله نوشللتند و 
آن حضللرت در نخسللتین گام، مسلللم بن عقیللل را بلله كوفلله اعللزام كللرد. بللا خللود اندیشللید مسلللم را بلله آن جللا 
می فرسللتم. اگللر خبللر داد كلله اوضللاع مسللاعد اسللت، خللود نیللز راهللی كوفلله می شللوم. مسلللم بللن عقیللل بلله 
محللض ورود بلله كوفلله، بلله منللزل بللزرگان شللیعه وارد شللد و ناملله ی حضللرت را خوانللد. گللروه گللروه، مللردم 
آمدنللد و هملله، اظهللار ارادت كردنللد. فرمانللدار كوفلله، نعمان بن بشللیر نللام داشللت كلله فللردی ضعیللف و مایللم 
بللود. گفللت: تللا كسللی بللا مللن سللِر جنللگ نداشللته باشللد، جنللگ نمی كنللم. لللذا بللا مسلللم مقابللله نکللرد. مللردم 
كلله جللو را آرام و میللدان را بللاز می دیدنللد، بیللش از پیللش بللا حضللرت بیعللت كردنللد. دو، سلله تللن از خللواِص 
جبهلله ی باطللل - طرفللداران بنی امّیلله - بلله یزیللد ناملله نوشللتند كلله اگللر می خواهللی كوفلله را داشللته باشللی، 
فللرد شایسللته ای را بللرای حکومللت بفرسللت. چللون نعمللان بللن بشللیر نمی توانللد در مقابللل مسلللم بن عقیللل 
مقاومللت كنللد. یزیللد هللم عبیللداهلَلّ بللن زیللاد، فرمانللدار بصللره را حکللم داد كلله عللاوه بللر بصللره - بلله قللول 
امللروز بللا حفللظ سللمت - كوفلله را نیللز تحللت حکومللت خللود درآور. عبیللداهلَلّ بللن زیللاد از بصللره تللا كوفه یکسللره 
تاخللت. در قضیلله ی آمللدن او بلله كوفلله هللم نقللش خللواص معلللوم می شللود، كلله اگللر دیللدم مجالللی هسللت، 
بخشللی از آن را برایتللان نقللل خواهللم كللرد. او هنگامللی بلله دروازه ی كوفلله رسللید كلله شللب بللود. مللردم معمولی 
كوفلله - از همللان عوامللی كلله قللادر بلله تحلیللل نبودنللد - تللا دیدنللد فللردی بللا اسللب و تجهیللزات و نقللاب بللر 
چهللره وارد شللهر شللد، تصللّور كردنللد امللام حسللین علیه الّسللام اسللت. جلللو دویدنللد و فریللاد الّسللام علیللک 

یللا بللن رسللول اهلَلّ در فضللا طنیللن افکنللد!
ویژگللی فللرد عامللی، چنیللن اسللت. آدمللی كلله اهللل تحلیللل نیسللت، منتظللر تحقیللق نمی شللود. دیدنللد 
فللردی بللا اسللب و تجهیللزات وارد شللد. بللی آن كلله یللک كلملله حللرف بللا او زده باشللند، تصللّور غلللط كردنللد. 
تللا یکللی گفللت او امللام حسللین علیه الّسللام اسللت هملله فریللاد امللام حسللین، امللام حسللین برآوردنللد! بلله او 
سللام كردنللد و مقدمللش را گرامللی داشللتند؛ بللی آن كلله صبللر كننللد تللا حقیقللت آشللکار شللود. عبیللداهلَلّ هللم 
اعتنایللی بلله آنهللا نکللرد و خللود را بلله داراالمللاره رسللاند و از همللان جللا طللرح مبللارزه بللا مسلللم بللن عقیللل را 
بلله اجللرا گذاشللت. اسللاس كار او عبللارت از ایللن بللود كلله طرفللداران مسلللم بللن عقیللل را بللا اشللّد فشللار مللورد 
تهدیللد و شللکنجه قللرار دهللد. بدیللن جهللت، هانللی بللن عللروه را بللا غللدر و حیللله بلله داراالمللاره كشللاند و بلله 
ضللرب و شللتم او پرداخللت. وقتللی گروهللی از مللردم در اعتللراض بلله رفتللار او داراالمللاره را محاصللره كردنللد، بللا 

توسللل بلله دروغ و نیرنللگ، آنهللا را متفللرق كللرد.
در ایللن مقطللع هللم، نقللش خللواِص بلله اصطللاح طرفللداِر حللق كلله حللق را شللناختند و تشللخیص دادنللد، امللا 
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دنیایشللان را بللر آن مرّجللح دانسللتند، آشللکار می شللود. از طللرف دیگللر، حضللرت مسلللم بللا جمعیللت زیللادی 
بلله حركللت درآمللد. در تاریللخ »ابللن اثیللر« آمللده اسللت كلله گویللی سللی هللزار نفللر اطللراف مسلللم گللرد آمللده 
بودنللد. از ایللن عللّده فقللط چهللار هللزار نفللر دْورادْور محللّل اقامللت او ایسللتاده بودنللد و شمشللیر بلله دسللت، بلله 

نفللع مسلللم بللن عقیللل شللعار می دادنللد.

نقش خواص در تغییر نگرش مردم نسبت فرستاده امام حسین )علیه السام(
ایللن وقایللع، مربللوط بلله روز نهللم ذی الحّجلله اسللت. كاری كلله ابللن زیللاد كللرد ایللن بللود كلله عللده ای از خللواص 
را وارد دسللته های مللردم كللرد تللا آنهللا را بترسللانند. خللواص هللم در بیللن مللردم می گشللتند و می گفتنللد 
بللا چلله كسللی سللر جنللگ داریللد؟! چللرا می جنگیللد؟! اگللر می خواهیللد در امللان باشللید، بلله خانه هایتللان 
برگردیللد. اینهللا بنی امیه انللد. پللول و شمشللیر و تازیانلله دارنللد. چنللان مللردم را ترسللاندند و از گللرد مسلللم 

پراكندنللد كلله آن حضللرت بلله وقللت نمللاز عشللا هیللچ كللس را همللراه نداشللت؛ هیچ كللس!
آن گاه ابللن زیللاد بلله مسللجد كوفلله رفللت و اعللان عمومللی كللرد كلله هملله بایللد بلله مسللجد بیاینللد و نمللاز 

عشایشللان را بلله امامللت مللن بخواننللد!

عملکرد اشتباه شریح قاضی و تغییر تاریخ
تاریللخ می نویسللد: مسللجد كوفلله مملللو از جمعیتللی شللد كلله پشللت سللر ابللن زیللاد بلله نمللاز عشللا ایسللتاده 
بودنللد. چللرا چنیللن شللد؟ بنللده كلله نللگاه می كنللم، می بینللم خللواِص طرفللداِر حللق مقصرنللد و بعضی شللان 
در نهایللت بللدی عمللل كردنللد. مثللل چلله كسللی؟ مثللل شللریح قاضللی. شللریح قاضللی كلله جللزو بنی امّیلله نبللود! 
كسللی بللود كلله می فهمیللد حللق بللا كیسللت. می فهمیللد كلله اوضللاع از چلله قللرار اسللت. وقتللی هانللی بللن 
عللروه را بللا سللر و روی مجللروح بلله زنللدان افکندنللد، سللربازان و افللراد قبیللله ی او اطللراف قصللر عبیللداهلَلّ زیللاد را 

بلله كنتللرل خللود درآوردنللد.
ابللن زیللاد ترسللید. آنهللا می گفتنللد: شللما هانللی را كشللته اید. ابللن زیللاد بلله شللریح قاضللی گفللت: بللرو ببیللن 
اگللر هانللی زنللده اسللت، بلله مردمللش خبللر بللده. شللریح دیللد هانللی بللن عللروه زنللده، امللا مجللروح اسللت. تللا 
چشللم هانللی بلله شللریح افتللاد، فریللاد بللرآورد: ای مسلللمانان! ایللن چلله وضعللی اسللت؟! پللس قللوم مللن چلله 
شللدند؟! چللرا سللراغ مللن نیامدنللد؟! چللرا نمی آینللد مللرا از این جللا نجللات دهنللد؟! مگللر مرده انللد؟! شللریح 
قاضللی گفللت: می خواسللتم حرفهللای هانللی را بلله كسللانی كلله دوِر داراالمللاره را گرفتلله بودنللد، منعکللس 
كنللم. امللا افسللوس كلله جاسللوس عبیللداهلَلّ آن جللا حضللور داشللت و جللرأت نکللردم! جللرأت نکللردم یعنللی چلله؟ 
یعنللی همیللن كلله مللا می گوییللم ترجیللح دنیللا بللر دیللن! شللاید اگللر شللریح همیللن یللک كار را انجللام مللی داد، 
تاریللخ عللوض می شللد. اگللر شللریح بلله مللردم می گفللت كلله هانللی زنللده اسللت، امللا مجللروح در زنللدان افتللاده 
و عبیللداهلَلّ قصللد دارد او را بکشللد، بللا توّجلله بلله این كلله عبیللداهلَلّ هنللوز قللدرت نگرفتلله بللود، آنهللا می ریختنللد 
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و هانللی را نجللات می دادنللد. بللا نجللات هانللی هللم قللدرت پیللدا می كردنللد، روحیلله می یافتنللد، داراالمللاره را 
محاصللره می كردنللد، عبیللداهلَلّ را می گرفتنللد؛ یللا می كشللتند و یللا می فرسللتادند می رفللت. آن گاه كوفلله از 
آِن امللام حسللین علیه الّسللام می شللد و دیگللر واقعلله ی كربللا اتّفللاق نمی افتللاد! اگللر واقعلله ی كربللا اتّفللاق 
نمی افتللاد؛ یعنللی امللام حسللین علیه الّسللام بلله حکومللت می رسللید. حکومللت حسللینی، اگللر شللش مللاه 
هللم طللول می كشللید بللرای تاریللخ، بللركات زیللادی داشللت. گرچلله، بیشللتر هللم ممکللن بللود طللول بکشللد.

یللک وقللت یللک حركللت بجللا، تاریللخ را نجللات می دهللد و گاهللی یللک حركللت نابجللا كلله ناشللی از تللرس و 
ضعللف و دنیاطلبللی و حللرص بلله زنللده مانللدن اسللت، تاریللخ را در ورطلله ی گمراهللی می غلتانللد. ای شللریح 
قاضللی! چللرا وقتللی كلله دیللدی هانللی در آن وضعیللت اسللت، شللهادت حللق نللدادی؟! عیللب و نقللِص خللواِص 

ترجیللح دهنللده ی دنیللا بللر دیللن، همیللن اسللت.

عملکرد غلط شبث بن ربعی
بلله داخللل شللهر كوفلله برگردیللم: وقتللی كلله عبیللداهلَلّ بللن زیللاد بلله رؤسللای قبایللل كوفلله گفللت برویللد و مللردم 
را از دور مسلللم پراكنللده كنیللد وگرنلله پدرتللان را در مللی آورم چللرا امللر او را اطاعللت كردنللد؟! رؤسللای قبایللل 
كلله همه شللان امللوی نبودنللد و از شللام نیامللده بودنللد! بعضللی از آنهللا جللزو نویسللندگان ناملله بلله امللام حسللین 
علیه الّسللام بودنللد. َشللَبْث بللن ربْعللی یکللی از آنهللا بللود كلله بلله امللام حسللین علیه الّسللام ناملله نوشللت و او 
را بلله كوفلله دعللوت كللرد. همللو، جللزو كسللانی اسللت كلله وقتللی عبیللداهلَلّ گفللت برویللد مللردم را از دور مسلللم 

متفللّرق كنیللد قللدم پیللش گذاشللت و بلله تهدیللد و تطمیللع و ترسللاندن اهالللی كوفلله پرداخللت!
چللرا چنیللن كاری كردنللد؟! اگللر امثللال َشللَبْث بللن ربْعللی در یللک لحظلله ی حّسللاس، بلله جللای این كلله از 
ابللن زیللاد بترسللند، از خللدا می ترسللیدند، تاریللخ عللوض می شللد. گیللرم كلله عللوام متفللّرق شللدند؛ چللرا 
خللواِص مؤمنللی كلله دْور مسلللم بودنللد، از او دسللت كشللیدند؟ بیللن اینهللا افللرادی خللوب و حسللابی بودنللد كلله 

بعضیشللان بعللداً در كربللا شللهید شللدند؛ امللا این جللا، اشللتباه كردنللد.

قیام توابین و بی تاثیر بودن آن
البتله آنهایی كله در كربا شلهید شلدند، كّفاره ی اشتباهشلان داده شلد. دربلاره ی آنها بحثی نیسلت و اسمشلان 
را هلم نمی آوریلم. اما كسلانی از خلواص، بله كربا هلم نرفتنلد. نتوانسلتند برونلد؛ توفیلق پیلدا نکردنلد و البته، 
بعلد مجبلور شلدند جلزو تّوابین شلوند. چله فایلده؟! وقتلی املام حسلین علیه الّسلام كشلته شلد؛ وقتلی فرزند 
پیغمبلر از دسلت رفت؛ وقتلی فاجعله اتّفلاق افتلاد؛ وقتی حركلت تاریخ به سلمت سراشلیب آغلاز شلد، دیگرچه 
فایده؟! لذاسلت كله در تاریلخ، علّده ی تّوابین، چنلد برابر عّده ی شلهدای كرباسلت. شلهدای كربا همله در یک 
روز كشلته شلدند؛ تّوابین نیز همه در یک روز كشلته شلدند. املا اثری كله تّوابین در تاریخ گذاشلتند، یلک هزارم 
اثری كه شلهدای كربا گذاشلتند، نیسلت! به خاطلر این كه در وقلت خلود نیامدنلد. كار را در لحظه ی خلود انجام 
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ندادنلد. دیلر تصمیلم گرفتند و دیلر تشلخیص دادند.

کوتاهی خواص در جریان شهادت مسلم
چللرا مسلللم بللن عقیللل را بللا این كلله می دانسللتید نماینللده ی امللام اسللت، تنهللا گذاشللتید؟! آمللده بللود و بللا 
او بیعللت هللم كللرده بودیللد. قبولللش هللم داشللتید. بلله عللوام كاری نللدارم. خللواص را می گویللم. چللرا هنللگام 
عصللر و سللِر شللب كلله شللد، مسلللم را تنهللا گذاشللتید تللا بلله خانلله ی طوعلله پنللاه ببللرد؟! اگللر خللواص، مسلللم 
را تنهللا نمی گذاشللتند و مثللًا، عللّده بلله صللد نفللر می رسللید، آن صللد نفللر دور مسلللم را می گرفتنللد. خانلله ی 
یکی شللان را مقللّر فرماندهللی می كردنللد. می ایسللتادند و دفللاع می كردنللد. مسلللم، تنهللا هللم كلله بللود، 
وقتللی خواسللتند دسللتگیرش كننللد، سللاعتها طللول كشللید. سللربازان ابللن زیللاد، چندیللن بللار حمللله كردنللد؛ 
مسلللم بلله تنهایللی هملله را پللس زد. اگللر صللد نفللر مللردم بللا او بودنللد، مگللر می توانسللتند دسللتگیرش كننللد؟! 
بللاز مللردم دورشللان جمللع می شللدند. پللس، خللواص در ایللن مرحللله، كوتاهللی كردنللد كلله دْور مسلللم را 

نگرفتنللد.

تصمیم گیری خواص ناجی ارزشها و تاریخ
ببینیللد! از هللر طللرف حركللت می كنیللم، بلله خللواص می رسللیم. تصمیم گیللری خللواص در وقللت الزم, 
تشللخیص خللواص در وقللت الزم، گذشللت خللواص از دنیللا در لحظلله ی الزم، اقللدام خللواص بللرای خللدا در 
لحظلله ی الزم. اینهاسللت كلله تاریللخ و ارزشللها را نجللات می دهللد و حفللظ می كنللد! در لحظلله ی الزم، بایللد 
حركللت الزم را انجللام داد. اگللر تأّمللل كردیللد و وقللت گذشللت، دیگللر فایللده نللدارد. در الجزایللر، جبهلله ی 
اسللامی آن كشللور برنللده ی انتخابللات شللده بللود؛ ولللی بللا تحریللک امریللکا و دیگللران، حکومللت نظامللی بللر 
سللِر كار آمللد. روز اّولللی كلله حکومللت نظامللی در آن جللا شللکل گرفللت، از قدرتللی برخللوردار نبللود. اگللر آن روز 
- بنللده، پیغللام هللم برایشللان فرسللتاده بللودم - و در آن سللاعات اّولیلله ی حکومللت نظامللی، مسللؤولین جبهلله ی 
اسللامی، مللردم را بلله خیابانهللا كشللانده بودنللد، قللدرت نظامللی كاری نمی توانسللت بکنللد، و از بیللن می رفللت. 
نتیجلله این كلله امللروز در الجزایللر حکومللت اسللامی بللر سللِر كار بللود. امللا اقدامللی نکردنللد. در وقللت خللودش 
بایسللتی تصمیللم می گرفتنللد، نگرفتنللد. عللّده ای ترسللیدند، عللّده ای ضعللف پیللدا كردنللد، عللّده ای اختللال 

كردنللد، و عللّده ای بللر سللر كسللب ریاسللت، بللا هللم نللزاع كردنللد.

تصمیم سرنوشت امام خمینی در بهمن 57
در عصللِر روِز هجدهللم بهمللن مللاه سللال 57، در تهللران حکومللت نظامللی اعللام شللد. امللام بلله مللردم فرمللود 
بلله خیابانهللا بریزیللد. اگللر امللام در آن لحظلله چنیللن تصمیمللی نمی گرفللت، امللروز محّمدرضللا در ایللن مملکللت 
بللر سللِر كار بللود. یعنللی اگللر بللا حکومللت نظامللی ظاهللر می شللدند، و مللردم در خانه هایشللان می ماندنللد، اّول 
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امللام و سللاكنان مدرسلله ی رفللاه و بعللد اهالللی بقیلله ی مناطللق را قتللل عللام و نابللود می كردنللد. پانصدهللزار 
نفللر را در تهللران می كشللتند و قضیلله تمللام می شللد. چنللان كلله در اندونللزی یللک میلیللون نفللر را كشللتند و 
تمللام شللد. امللروز هللم آن آقللا بللر سللِر كار اسللت و شللخصیت خیلللی هللم آبرومنللد و محترمللی اسللت! آب هللم 
از آب تللکان نخللورد! امللا امللام، در لحظلله ی الزم تصمیللم الزم را گرفللت. اگللر خللواص امللری را كلله تشللخیص 
دادنللد بلله موقللع و بللدون فللوت وقللت عمللل كننللد، تاریللخ نجللات پیللدا می كنللد و دیگللر حسللین بن علی ها 
بلله كرباهللا كشللانده نمی شللوند. اگللر خللواص بللد فهمیدنللد، دیللر فهمیدنللد، فهمیدنللد امللا بللا هللم اختللاف 

كردنللد؛ كرباهللا در تاریللخ تکللرار خواهللد شللد.

بی بصیرتی خواص افغان
بلله افغانهللا نللگاه كنیللد! در رأس كار، آدمهللای حسللابی بودنللد؛ امللا طبقلله ی خللواص منتشللر در جامعلله، جللواب 
ندادنللد. یکللی گفللت مللا امللروز دیگللر كار داریللم. یکللی گفللت دیگللر جنللگ تمللام شللد. ولمللان كنیللد، بگذاریللد 
سللراِغ كارمللان برویللم؛ برویللم كاسللبی كنیللم. چنللد سللال، هملله آالف و اُلللوف جمللع كردنللد؛ ولللی مللا در 
جبهه هللا گشللتیم و از ایللن جبهلله بلله آن جبهلله رفتیللم. گاهللی غللرب، گاهللی جنللوب، گاهللی شللمال. بللس 

اسللت دیگللر! خللوب؛ اگللر ایللن گونلله عمللل كردنللد، همللان كرباهللا در تاریللخ، تکللرار خواهللد شللد!

نصرت الهی وعده تحقق ناپذیر خدا
خللدای متعللال وعللده داده اسللت كلله اگللر كسللی او را نصللرت كنللد، او هللم نصرتللش خواهللد كللرد. بللرو برگللرد 
نللدارد! اگللر كسللی بللرای خللدا تللاش و حركللت كنللد، پیللروزی نصیبللش خواهللد شللد. نلله این كلله بلله هللر یللک 
نفللر پیللروزی می دهنللد! وقتللی مجموعلله ای حركللت می كنللد، البتلله، شللهادتها هسللت، سللختیها هسللت، 
رنجهللا هسللت؛ امللا پیللروزی هللم هسللت: »ولینصللرّن اهلل مللن ینصللره« نمی فرمایللد كلله نصللرت می دهیللم؛ 
خللون هللم از دمللاغ كسللی نمی آیللد. نلله! »فیقتلللون و یقتلللون«؛ می كشللند و كشللته می شللوند؛ امللا پیللروزی 
بلله دسللت می آورنللد. ایللن، سللّنت الهللی اسللت. وقتللی كلله از ریختلله شللدن خونمللان ترسللیدیم؛ از هللدر شللدن 
پللول و آبللرو ترسللیدیم؛ بلله خاطللر خانللواده ترسللیدیم؛ بلله خاطللر دوسللتان ترسللیدیم؛ بلله خاطللر منّغللص 
شللدن راحتللی و عیللش خودمللان ترسللیدیم؛ بلله خاطللر حفللظ كسللب و كار و موقعیللت حركللت نکردیللم؛ بلله 
خاطللر گسللترش ضیللاع و عقللار حركللت نکردیللم؛ معلللوم اسللت دیگللر! ده تللن امللام حسللین هللم سللِر راه قللرار 
بگیرنللد، هملله شللهید خواهنللد شللد و از بیللن خواهنللد رفللت! كمااین كلله امیرالمؤمنیللن علیه الّصللاة والّسللام 

شللهید شللد؛ كمااین كلله امللام حسللین علیه الّسللام شللهید شللد.
ببینید شما جزو کدام دسته اید؟

خللواص! خللواص! طبقلله ی خللواص! عزیللزان مللن! ببینیللد شللما جللزو كللدام دسللته اید؟ اگللر جللزو خواصیللد - 
كلله البتلله هسللتید - پللس حواسللتان جمللع باشللد. عللرض مللا فقللط ایللن اسللت. البتلله مطلبللی كلله دربللاره ی آن 
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صحبللت كردیللم، خاصلله ای از كل بللود. در دو بخللش بایللد روی ایللن مطلللب كار شللود: یکللی بخللِش تاریخللی 
قضیلله اسللت؛ كلله اگللر وقللت داشللتم خللودم می كللردم. متأسللفانه بللرای پرداختللن بلله ایللن مقللوالت، وقتللی 
برایللم نمی مانللد. بلله هللر صللورت، عاقه منللداِن كاردان بایللد بگردنللد و نمونه هایللی را كلله در تاریللخ فللراوان 
اسللت، بیابنللد و ذكللر كننللد كلله كجاهللا خللواص بایسللتی عمللل می كردنللد و نکردنللد؟ اسللم ایللن خللواص 
چیسللت؟ چلله كسللانی هسللتند؟ البتلله اگللر مجللال بللود و خللودم و شللما خسللته نمی شللدید، ممکللن بللود 

سللاعتی در زمینلله ی همیللن موضوعللات و اشللخاصش برایتللان صحبللت كنللم؛ چللون در ذهنللم هسللت.

تطبیق قضایای تاریخی با اوضاع زمانه
بخللش دیگللری كلله بایللد روی آن كار شللود، تطبیللق بللا وضللع هللر زمللان اسللت. نلله فقللط زمللان مللا، بلکلله هللر 
زمللان. بایللد معلللوم شللود كلله در هللر زمللان، طبقلله ی خللواص، چگونلله بایللد عمللل كننللد تللا بلله وظیفه شللان 
عمللل كللرده باشللند. این كلله گفتیللم اسللیر دنیللا نشللوند یللک كلملله اسللت. چگونلله اسللیر دنیللا نشللوند؟ مثالهللا 

و مصداقهایللش چیسللت؟
عزیللزان مللن! حركللت در راه خللدا، همیشلله مخالفینللی دارد. از همیللن خواصللی كلله گفتیللم، اگللر یللک نفرشللان 
بخواهللد كار خوبللی انجللام دهللد - كاری را كلله بایللد انجللام دهللد - ممکللن اسللت چهللار نفللر دیگللر از خللوِد 
خللواص پیللدا شللوند و بگوینللد آقللا، مگللر تللو بیللکاری؟! مگللر دیوانلله ای؟! مگللر زن و بچلله نللداری؟! چللرا دنبللال 

چنیللن كارهللا مللی روی؟! كمااین كلله در دوره ی مبللارزه هللم می گفتنللد.
امللا آن یللک نفللر بایللد بایسللتد. یکللی از لللوازم مجاهللدِت خواصللی، ایللن اسللت كلله بایللد در مقابللل حرفهللا و 

مامتهللا ایسللتاد. تخطئلله می كننللد، بللد می گوینللد، تهمللت می زننللد؛ مسللأله ای نیسللت.

شکر برای انتخابات خوب
خللدا را شللکر می كنیللم كلله مللا انتخابللات بسللیار خوبللی داشللتیم. آحللاد مللردم شللركت كردنللد و الحمللدهلَلّ 
نماینللدگان خوبللی انتخللاب شللدند. دولللت، وزارت كشللور، رئیللس جمهللور، شللورای نگهبللان، هملله و هملله 
الحمللدهلَلّ فعالیللت كردنللد و انتخابللات بلله ایللن خوبللی انجللام گرفللت. حللاال چهللار نفللر بسللیجی در گوشلله و 
كنللار كشللور - در تهللران یللا فللان شللهر - دو كلملله حللرف زده انللد، سللر و صللدا بلنللد می شللود كلله آقللا، سللپاه 

وارد انتخابللات شللد! آقللا، فللان شللد! ایللن حرفهللا چیسللت؟! كللو؟! چلله وقللت؟!

معنای درست فرمایش امام
خللوب؛ همین طللور اسللت دیگللر! تللا بخواهیللد اقدامللی كنیللد، حركتللی كنیللد، دشللمن هسللت. دشللمنهای 
جوراجللور هسللتند. بعضللی دوسللتند، دشللمن هللم نیسللتند، از جبهلله ی خللودی هسللتند؛ منتهللا نمی فهمنللد و 
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تشللخیص نمی دهنللد. لللذا مللورد سللؤال قللرار می دهنللد. البتلله همان طللور كلله امللام فرمودنللد، سللپاه، ارتللش 
و نیروهللای مسلللّح نبایللد در سیاسللت دخالللت كننللد. امللا معنللای فرمللوده ی امللام ایللن نیسللت كلله نیللروی 
عظیللم بسللیج، حللق نللدارد در قضیلله ی عظیمللی مثللل انتخابللات، حركللت شایسللته و مناسللبی انجللام دهللد. چرا 
مسللائل را بللا هللم مخلللوط می كننللد؟! آحللاد سللپاه هللم مثللل بقیلله ی مللردم، در هملله كار بایللد خردمندانلله 
عمللل كننللد. البتلله وارد نشللدن در سیاسللت - بلله همللان معنایللی كلله امللام فرمودنللد - بلله قللّوت خللودش باقللی 
اسللت. ایللن طللور نیسللت كلله حللاال كسللی خیللال كنللد، سیاسللت عللوض شللد. یعنللی امللام در زمللان خللود 
فرمودنللد وارد سیاسللت نشللوید، حللاال می گوییللم وارد سیاسللت بشللوید! نلله! همللان فرمایللِش امللام اسللت. 
امللا مصداقللش، اینهللا نیسللت. مثالللش، اینهللا نیسللت. مردمللان ارزشللی، جوانللان مؤمللن و بهتریللن جوانللان 
كشللور، در قضیلله ی انتخابللات حركتللی انجللام بدهنللد، كاری بکننللد، در پللای صندوقهللا حاضللر شللوند، مراقبللت 

و نظللارت كننللد و مانللع تخّطللی - خللدای ناكللرده - بعضللی دیگللر شللوند. اینهللا كاِر خافللی نیسللت.

کشور ما، کشور ارزشهاست
غللرض ایللن اسللت كلله هللر حركتللی شللما انجللام دهیللد و یللا خللواص در هللر بخشللی انجللام دهنللد - حركللت 
اخیللر، البتلله نسللبت بلله كارهللای بللزرگ و عظیمللی كلله ممکللن اسللت در آینللده پیللش آیللد، امللر كوچکللی 
اسللت - كسللانی هسللتند كلله بگوینللد چللرا؟ و اشللکال كننللد. خللدا را شللکر می كنیللم كلله امللروز كشللور 
مللا، كشللوِر مجاهللدِت فللی سللبیل اهلَلّ اسللت، كشللوِر جهللاد اسللت، كشللوِر ایثللار اسللت و كشللور ارزشهاسللت. 
مسللؤولین كشللور، بللزرگان كشللور، علمللای اَعللام، گوینللدگان، مبلّغیللن و حّتللی در بخشللهای زیللادی 
دانشللگاهها و جاهللای دیگللر، در خدمللت اسللام، در خدمللت انقللاب و در خدمللت ارزشللها حركللت می كننللد. 
نیروهللای مسلللّح هللم كلله معلللوم اسللت، مظهللر ارزشللهایند. سللپاه و ایللن سللوابق روشللن و چنیللن لشللکرهایی 
كلله وضعشللان معلللوم اسللت. چقللدر اینهللا زحمللت كشللیدند و چقللدر ارزش آفریدنللد! االن هللم بایللد دنبللال 

ارزشللها باشللند.
آنچلله گفتیللم، اجمالللی بللود از مسللأله ای كلله بنللا شللد بلله مناسللبت ایللام محللّرم عللرض كنیللم. البتلله آنچلله 
عللرض كردیللم خیلللی مختصللر بللود. اگرچلله، زمللان، قللدری زیللاد شللد. مرتّللب بلله مللا سللفارش می كننللد 
سللخنرانیهایتان را كوتللاه كنیللد؛ بللرای این كلله خسللته نشللوید. حقیقتللش ایللن اسللت كلله بنللده مصلحللت 
می دانللم خللودم را خسللته نکنللم، تللا بعللد بتوانللم كارهللای دیگللر را انجللام دهللم. امللا وقتللی انسللان در جمعللی 

مثللل جمللع شللما می نشللیند، اتّسللاع زبللان پیللدا می كنللد و احسللاس خسللتگی نمی كنللد.
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فتنه

سیمای منافقین در آیات قرآن و تاریخ *

مزایای فهم مساله نفاق
آنچلله را كلله بلله ذهنللم می رسللد، بللا شللما كلله مثللل فرزنللد مللن هسللتید و حقیقتللاً بنللده یللک علقلله ی عاطفللی 
و معنللوی را بللا امثللال شللما جوانللان دارم، در میللان بگللذارم - مثللل آن لشللگر حضللرت رسللول كلله آن جللا هللم 
چنیللن جلسلله یی داشللتیم - فکللر كللردم بحثللی دربللاره ی مسللأله ی نفللاق مطللرح كنللم كلله یللک بحللث قرآنللی 

و تاریخللی بللا هللم اسللت.
 هللم ایللن مفهللوم نفللاق و منافللق و دیگللر چیزهایللی كلله بلله ایللن مربللوط می شللود، در سرتاسللر قللرآن، در 
سللوره ی متعللددی منتشللر اسللت و فهمیللدن ایللن معنللا بلله فهللم بسللیاری از آیللات، كمللک می كنللد؛ ایللن از 
یللک طللرف ، از طللرف دیگللر فهللم مسللأله ی نفللاق و آنچلله را كلله منافقیللن دنبللال می كردنللد و می خواسللتند و 
می كردنللد، اگللر اینهللا را در پرتللو آیللات قللرآن بفهمیللم، بلله فهللم تاریللخ اسللام كمللک می كنللد؛ یعنللی انسللان 
می توانللد صللدر اسللام و دوره ی نبی اكللرم و دوره هللای بعللد از نبی اكللرم را بللا بصیللرت بیشللتری بشناسللد. 
ایللن جهللت دوم. جهللت سللوم هللم ایللن اسللت كلله قضایللای تاریخللی از ایللن قبیللل، قضایللای یللک بُرهلله ی 

خللاص از تاریللخ نیسللت.
رگ رگ است این آب شیرین و آب شور

بر خایق می رود تا نفخ صور
 جریللان كفللر، جریللان ایمللان، جریللان نفللاق و انسللانهایی كلله در قللرآن بلله »فللی قلوبهللم مللرض« تعبیللر شللده 
اسللت،، جریانهللای ویژه یللی نیسللتند كلله در صللدر اسللام بلله وجللود آمللده باشللند، قبللل از آن نباشللند و بعللد از 
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آن هللم نباشللد؛ این جللور نیسللت، هملله ی زمانهللا، از جمللله در زمللان مللا هسللتند.
پللس بایسللتی هدایللت قرآنللی و نللور قللرآن را در ایللن مللورد شللناخت و از آن اسللتفاده كللرد؛ لللذا بلله نظللرم 
رسللید بحللث مهمللی اسللت. البتلله بحللث بسللیار مفصلللی اسللت و امللکان نللدارد كلله مللن بتوانللم ایللن بحللث را در 
این جللا بلله طللور مسللتوفا مطللرح كنللم. البتلله دیشللب كلله قللدری صللرف وقللت كللردم تللا بعضللی از مطالللب و 
آیللات را جمللع و جللو كنللم و یادداشللتهایی هللم فراهللم كللردم، دیللدم گوشلله ی كوچکللی از بحللث خواهللد شللد. 
مللن مقللداری در ایللن زمینلله صحبللت می كنللم، اگللر فرصتللی و عمللری بللود و مقللدر بللود، دنباللله ی ایللن بحللث 
را یللک جللای دیگللر در جمعللی از قبیللل شللما مطللرح خواهللم كللرد؛ و اگللر مقللدر نبللود كلله مللن دنبللال بکنللم، 

دیگللران بایللد دنبللال بکننللد، چللون بحللث بسللیار مهمللی اسللت و آیللات زیللادی هللم دارد.

هشدار در مورد توهم نفاق در دایره مومنین
 اوالً مللن ایللن نکتلله را عللرض بکنللم، مللا كلله مسللأله ی نفللاق را مطللرح می كنیللم و راجللع بلله منافللق و منافقیللن 
حللرف می زنیللم، منظورمللان ایللن نیسللت كلله هللر كسللی فللوراً در ذهنللش ایللن معنللا بیایللد كلله مبللادا فانللی 
منافللق باشللد، مبللادا فللان كسللها منافللق باشللند؛ مرتللب بللا توهللم نفللاق، افللرادی را از دایللره ی مؤمنیللن خللارج 

كننللد. ایللن اصللًا مللراد نیسللت و نبایللد هللم ایللن كار بشللود.

بهره مندی از معارف الهی و قرآنی
 متوجلله باشللید كلله از هللر معرفتللی از معللارف الهللی و قرآنللی اسللتفاده ی بهتریللن بشللود. اسللتفاده ی بهتریللن 
ایللن اسللت كلله اوالً انسللان، خللود را مصونیللت ببخشللد؛ چللون هللر علمللی و اطاعللی مصونیتللی بلله انسللان 
می دهللد، آن هللم علمللی كلله از قللرآن گرفتلله شللده و معللارف نورانللی قرآنللی باشللد. ثانیللاً جامعه یللی مثللل 
جامعلله ی مللا كلله در یکللی از پُرنشللاطترین ادوار خللود زندگللی می كنللد. در جامعلله ی مللا خمودگللی، یللأس و 

تللرس از دشللمن نیسللت؛ اینهللا امتیللازات خیلللی مهمللی اسللت.
 خیلللی از جوامللع هسللتند كلله حللال ایسللتادن بللرای منافللع خودشللان را ندارنللد، بعضللی هللم اگللر حالللش را 
داشللته باشللند، امیللد ایللن را ندارنللد كلله بلله پیللروزی برسللند - بلله خاطللر تجربه هللای گذشللته مأیوسللند - اگللر 

احیانللاً امیللدی هللم داشللته باشللند، از دشللمنیها و دشللمنها هللم می ترسللند.
 در جامعلله ی مللا هیللچ یللک از ایللن آفتهللا نیسللت؛ مللردم مللا از امریللکا نمی ترسللند، از مجمللوع امریللکا و 
شللوروی هللم كلله یللک روز بودنللد، نمی ترسللیدند؛ از دریللای دشللمن نمی ترسللند، ناامیللد هللم نیسللتند. چللون 
ایللن ملللت در سللخت ترین اوضللاع - یعنللی در دوره ی پادشللاهان، آن هللم در بدتریللن دوره هللای پادشللاهی كلله 
دوره ی پنجاه سللاله ی قبللل از انقللاب اسللامی اسللت؛ دوره ی پهلللوی، دوره ی سللیاه، اختنللاق، اسللتبداد، دوره ی 

دروغ، فریللب و وابسللتگی بلله بیگانلله، دوره ی نفللوذ تحقیرآمیللز بیگانه هللا - تجربلله كللرده اسللت.
 ایللن ملللت در چنیللن دوره ی سللیاه و ننگینللی توانسللت حصارهللا را بشللکند، خورشللید را فللروزان كنللد و چنیللن 
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عظمتللی را بللرای خللودش بلله وجللود بیللاورد. بنابرایللن تجربلله ی مللا بلله مللا امیللد می بخشللد. در ملتللی بللا 
چنیللن شللرایطی بایللد هوشللیاری وجللود داشللته باشللد - هوشللیاری در مقابللل دشللمنهای گوناگللون - و 
بدتریللن دشللمنها آن دشللمنی اسللت كلله پوشللیده و نقابللدار اسللت؛ دشللمنِی او معلللوم نیسللت - یعنللی از جمللله 

منافللق - بنابرایللن از ایللن جهللت هللم فهللم مسللأله ی نفللاق و منافللق، مهللم اسللت.

مفهوم نفاق
 چللون مللن در ذهنللم وقللت محللدودی را بللرای ایللن كار مللن گذاشللته ام، بللرای این كلله از ایللن وقللت اسللتفاده 
كنیللم، نکاتللی را در بللاب ایللن مسللأله عللرض می كنللم، تللا اگللر یللک وقتللی شللد، آن مسللأله را بلله شللکل 

جمعبنللدی شللده و كامللل عللرض خواهللم كللرد.
 یللک نکتلله راجللع بلله مفهللوم نفللاق اسللت. نفللاق، آن چنللان كلله در قللرآن بلله روشللنی در می آیللد - در اصطللاح 
قرآنللی - عبللارت اسللت از این كلله كسللی یللا جماعتللی، یللک فکللری، راهللی و جهتگیللری را داشللته باشللند و 
خللاف آن را بلله مؤمنیللن ابللراز كننللد؛ ایللن نفللاق اسللت. مؤمللن نباشللند و وانمللود كننللد كلله مؤمننللد. در راه 
خللدا نباشللند و وانمللود كننللد كلله در راه خداینللد - دروغ بگوینللد - پنهللان كللردن یللک ضالللت و تاریکللی و 

نشللان دادن چیللزی برخللاف آن، كلله در آنهللا نیسللت. ایللن معنللای نفللاق در قللرآن اسللت.

تقسیم مردم به سه دسته ی مومن، کافر و منافق
 لللذا در اول سللوره ی بقللره كلله ماحظلله می كنیللد، مللردم را سلله فصللل می كنللد؛ یللک فصللل، مؤمنیننللد كلله 
از آنهللا تعبیللر بلله »متقیللن« شللده اسللت، یللک فصللل كافریننللد و یللک فصللل، منافقیننللد. و عجیللب ایللن اسللت 
كلله در اول سللوره ی بقللره دربللاره ی مؤمنیللن چهللار آیلله، دربللاره ی كفللار، دو آیلله و دربللاره ی منافقیللن، بیللش از 
ده آیلله، مطلللب ذكللر می شللود. ایللن بلله خاطللر آن اسللت كلله پرداختللن بلله قضیلله ی منافقیللن بللرای مؤمنیللن 

در آن روز، اهمیللت بیشللتری داشللته اسللت.
 چللرا؟ چللون دشللمن پوشللیده، نقابللدار و دارای شللیوه های غیرقابللل فهللم - در ایللن نللگاه اول - بودنللد. وقتللی 
كلله دشللمن، عریللان پیللش شللما آمللد و شللما فهمیدیللد كلله دشللمن اسللت، رفتللار خودتللان را بللا او تنظیللم 
می كنیللد؛ امللا وقتللی خللود را پوشللیده كللرد و شللما نفهمیدیللد كلله او دشللمن اسللت، رفتللاری بللر اسللاس یللک 

دشللمن بللا او تنظیللم نمی كنیللد، لللذا او می توانللد از فرصللت اسللتفاده كنللد و ضربلله بزنللد.
ایللن نقطلله ی مهمللی اسللت كلله موجللب شللده اسللت در قللرآن بلله مسللأله ی نفللاق، پرداختلله بشللود. پللس 

معنللای منافللق یعنللی ایللن؛ كسللانی كلله ادعللای ایمللان می كنللد، لیکللن در باطللن، ایمللان ندارنللد.

منافقین انقاب اسامی
 ایللن گروهللی را كلله ملللت ایللران از سللال شللصت، بحللق اسللم »منافللق« گذاشللت، آنهللا همین جللور بودنللد. 
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تفکللری را نشللان می دادنللد كلله آن را تفکللر اسللامی معرفللی می كردنللد. در افللکار آنهللا نشللانه های اسللامی 
از قللرآن و نهج الباغلله بللود و دالیلللی می آوردنللد كلله هللر كللس خیللال می كللرد آنهللا مؤمللن بللاهللَّ هسللتند؛ 
وقتللی كلله دقیللق می شللدیم، می دیدیللم نلله، مطلقللاً خبللری از تفکللر اسللامی در كار آنهللا نیسللت. ظواهللر 
اسللامی ولللی باطللن، تفکللر ماركسیسللتی بللود - هللم در اصللول، هللم در فللروع، هللم در شللیوه ها، هللم در 

اخللاق - لللذا بلله اینهللا گفتلله شللد »منافللق«؛ و درسللت هللم بللود.
 در كشللور در آن وقللت، احللزاب و گروههللای كمونیسللتی بودنللد، خودشللان هللم اعللان می كردنللد؛ ولللی 
ایدئولللوژی منافقیللن بلله قللول خودشللان، ایدئولللوژی ماركسیسللتی بللود و اعللان نمی كردنللد! تظاهللر 
می كردنللد كلله اسللامی اسللت. شللاید بعضللی از عوامشللان و افللراد سللطح پایینشللان واقعللاً هللم خیللال 
می كردنللد كلله اسللامی هسللتند، لیکللن آن كسللی كلله آگاه بللود، می دیللد كلله نیسللتند. ایللن تسللمیه بلله 
»منافقیللن« بللرای آنهللا، بهتریللن و مناسللبترین تسللمیه بللود كلله آن روز در واقللع از دل مللردم برخواسللت و روی 

آنهللا مانللد تللا امللروز.

سه دسته منافق در قرآن
نکتلله ی بعللدی ایللن اسللت كلله در قللرآن، از سلله گللروه هللم حقیقللت نفللاق، مشللترك اسللت؛ ولللی سلله نوعنللد. 
مللن حللاال ایللن سلله نللوع را بللرای شللما عللرض بکنللم كلله ایللن بللرای امروزهللا از آن بخشللهای بسللیار مهللم و 
آموزنللده اسللت. سلله نللوع كلله می گوییللم، یعنللی بللا هللم تفللاوت عنصللری ندارنللد؛ امللا سلله گروهنللد. سلله 

دسللته منافللق را در قللرآن ذكللر می كنللد و از آنهللا یللاد می كنللد:

دسته ی اول از منافقین
 یللک دسللته منافقیللن اول ورود پیامبللر بلله مدینلله هسللتند. كلله آنهللا كسللانی بودنللد كلله یللا اصللًا هیللچ بلله 
اسللامی ایمللان نیللاورده بودنللد، یللا بعضللی از آنهللا ایمانللی از روی احساسللات - بلله اسللام - آورده بودنللد؛ امللا 
حتللی در آنهایللی هللم كلله ایمللان احساسللاتی و سللطحی آورده بودنللد، اعتقللاد بلله اسللام و بلله پیامبللر و معللارف 
اسللامی، هیللچ عمقللی نداشللت، بللا انللدك تکانللی در همللان اوایللل كار، ایللن ایمللان زایللل شللد و همللان كفللری 
كلله قبللًا" وجللود داشللت، مسللتقر شللد. آنهللا چلله افللرادی بودنللد؟ كسللانی بودنللد كلله تعبیللر قللرآن ایللن اسللت: 
»فللی قلوبهللم مللرض فزادهللم اهللَّ مرضللاً« همللان منافقینللی هسللتند كلله در اول سللوره ی بقللره و در چنللد جللای 

دیگللر قللرآن، راجللع بلله آنهللا صحبللت می شللود.
 وقتللی كلله حركللت اسللام، از مکلله آغللاز شللد و آن شللور و نشللاط اسللامی همللراه بللا مظلومیللت و اسللتقامت 
مؤمنیللن، كار خللودش را كللرد اولیللن جایللی كلله پرتللو انداخللت، مدینلله بللود - یثللرب آن روز - چللون مجاهللدت 
پیامبللر و یللاران او در مکلله، بشللدت مجاهللدت مظلومانه یللی بللود؛ نللام خللدا را می آوردنللد، بلله توحیللد و بلله 
تعقللل دعللوت می كردنللد و در مقابللل، كتللک می خوردنللد، كشللته می شللدند، شللکنجه می شللدند. انللواع و 
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اقسللام فشللارها وارد می شللد، در آخللر هللم قضیلله ی شللعب ابی طالللب بللود كلله جللزو سللخت ترین فشللارها بللر 
پیامبللر و مسلللمانان بللود.

 خللوب، اینهللا پوشللیده نمی مانللد. البتلله آن روز مثللل امللروز، امکانللات تبلیغاتللی نبللود، لیکللن مکلله، مركللز 
رفللت و آمللد قبایللل گوناگللون عللرب بللود. طائللف، از یثللرب و از ............ در ایللام خاصللی بلله مکلله می آمدنللد و 
از قضایللای مکلله مطلللع می شللدند و حقیقللت، این گونلله اسللت. سللخن حللق، بخصللوص اگللر بللا مظلومیللت 
همللراه باشللد، كار خللودش را می كنللد؛ باالخللره در دلهللای مسللتعد، كارگللر خواهللد شللد، بخصللوص هنگامللی 
كلله پیگیللری از طللرف اهللل حللق باشللد - كلله بللود؛ خللود پیامبللر، سللتون مسللتحکمی بللود در آن وسللط 

ایسللتاد، بقیلله ی مسلللمانان هللم خودشللان را بلله ایللن سللتون تکیلله می دادنللد.
 مسلللمانان كتللک هللم می خوردنللد، شللکنجه هللم می شللدند، تللرس و لللرز، محرومیتهللای گوناگللون و بیللرون 
كللردن از خانلله هللم بللود، محللروم كللردن از ارث بللرای بچه هللای اعیللان و كتللک خللوردن بلله دسللت اربابهللا 
بللرای غامهللا و كنیزهللا هللم بللود؛ امللا هللر وقللت روی هللر كدامشللان فشللار می آمللد، خودشللان را بلله پیامبللر 
تکیلله می دادنللد و پیامبللر اكللرم بللا اسللتقامت معنللوی و بللا روح الهللی، آنهللا را از آن سرچشللمه ی تمللام 
نشللدنی كلله می توانسللت هملله ی آفرینللش را نیللرو بدهللد، نیللرو می بخشللید. ایللن چنللد نفللر - آن عللده ی 

مسلللمانهایی كلله اطللراف پیامبللر بودنللد - تغذیلله می شللدند، لللذا هملله می ایسللتادند.
 ایللن ایسللتادگی، كار خللودش را كللرد. اولیللن جایللی كلله ایللن اثللر، منعکللس شللد، یثللرب بللود كلله منتهللی 
شللد بلله این كلله پیامبللر را دعللوت كردنللد؛ گفتنللد حللاال كلله اهللل مکلله شللما را قبللول ندارنللد، بلله شللهر مللا 

»یثللرب« بیاییللد. پیامبللر قبللول كللرد.
 البتلله بللا آنهللا عهللد بسللت؛ گفللت: مللن كلله یثللرب آمللدم، بایللد از مللن حمایللت كنیللد، بایللد از مللن دفللاع 
كنیللد - پیش بینللی می كللرد كلله حمللله خواهللد شللد، جنللگ خواهللد شللد - گفتنللد: حاضریللم؛ اگللر بلله یثللرب 
بیایللی، جانمللان باگللردان جللان توسللت، خانللواده ی مللا باگللردان تللو هسللتند، امللوال مللا باگللردان توسللت. 
یللک مشللت جوانهللا از اهللل یثللرب غالبللاً جللوان بودنللد - ایمللان عمیللق و راسللخی را نشللان دادنللد. یللک عللده 
از بزرگانشللان هللم - مثللل »سللعدبن عبادة« »سللعدبن معاذ« - تبعیللت كردنللد؛ پیامبللر را دعللوت كردنللد و 
بلله مدینلله بردنللد. اسللم یثللرب را هللم عللوض كردنللد و »مدینلله« گذاشللتند - »یثللرب« بللود، »مدینةالنبللی« 

گذاشللتند.
 درسللت توجلله كنیللد: ایللن حالللت مظلومانلله و معصومانلله، سللخن نللو، چهره هللای درخشللان، حادثلله ی جدیللد 
و اول كار، هملله را تحللت تأثیللر قللرار داد؛ هملله بلله هیجللان آمدنللد. حتللی بعضللی از یهللود هللم كلله در مدینلله 
سللاكن بودنللد - بللا این كلله یهللود در دوره هللای بعللد، از هملله معاندتللر بودنللد - اول كار تحللت تأثیللر قللرار 
گرفتنللد؛ یعنللی نفللس آمللدن پیامبللر بللا آن حالللت بخصللوص - كلله هنللگام آمللدن هللم قریللش رهللا نکردنللد، 
بلله آنهللا ضربلله زدنللد، تعقیبشللان كردنللد، عده یللی را در بیللن راه محاصللره كردنللد و چلله كردنللد - بیشللتر بلله 

مقبولیللت ورود پیامبللر بلله مدینلله كمللک می كللرد.
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باطن بي ایمان  
ایللن بللذر ایمللان در انسللانهایی كلله در قلبهایشللان مللرض و غللرض بللود - خودخللواه، هواپرسللت و الابالللی 
بودنللد، انسللانهایی بودنللد كلله بلله فکللر هیللچ چیللز غیللر از خودشللان نبودنللد - پللا نگرفللت؛ بللود، امللا ضعیللف 
بللود، عمقللی هللم پیللدا نکللرد. ارتبللاط بللا دشللمنان سرسللخت عمیللق اسللام هللم كلله ایللده باشللند، نگذاشللت 

ایللن ایمللان در آنهللا مسللتحکم بشللود.
 البتلله آنهللا تعللداد زیللادی نبودنللد، عللده ی كمللی بودنللد. ایللن عده یللی كلله عللرض می كنللم، آن ایمللان را در 
باطللن از دسللت دادنللد از اول هللم ایمللان نیللاورده بودنللد، ولللی جللرأت هللم نمی كردنللد كلله ایللن بی ایمانللی 
خودشللان را ابللراز كننللد. فضللای شللور و شللوق مدینلله، عاقلله ی روزافللزون مللردم، آن جوانهللای پرشللور، 
آن ایمانهللای بی شللائبه و خالللص، آن آیللات روشللن و منللوری كلله هللرروز از زبللان مبللارك پیغمبللر جللاری 
می شللد - بلله مللردم می خوانللد - و قضایللای روزبلله روز پرهیجللان، آن چنللان فضللای مدینلله را قبضلله كللرده و 
در دسللت گرفتلله بللود كلله آنهللا جللرأت هللم نمی كردنللد كلله اظهللار مخالفللت بکننللد، پللس »منافللق« شللدند؛ 
منافقیللن دسللته ی اول، یعنللی باطللن بی ایمللان ایللن كلله می گوییللم بی ایمللان، منظللور ایللن اسللت كلله یللا 
اصللًا ایمللان نیللاورده بودنللد، یللا اگللر آورده بودنللد، ایمللان خیلللی ضعیفللی بللود؛ امللا ظاهللر مؤمللن علللت دوری 

آنهللا از اسللام هللم ایللن بللود كلله منافعشللان بلله خطللر افتللاد.

 ایمان عبداهلل بن ابي بن شلول
یکللی مثللل »عبداهللَّ بللن ابی بللن شلللول«، كسللی بللود كلله اول كار ملتفللت چیللزی نبللود، بعللد كلله دیللد ایللن 
آقللا)1( ایللن جللا آمللده و از مللردم پیمللان گرفتلله اسللت كلله بایللد از او دفللاع بکننللد و گفتنللد: »مللا جانمللان 
فللدای جللان توسللت، خانللواده ی مللا فللدای تللو، زندگللی مللا فللدای تللو«، او رییللس آن جمعیللت شللد. خللوب، 
پیغمبللر آمللد و حکومللت تشللکیل داد؛ امللر و نهللی می كنللد، قضللاوت می كنللد، دسللتور می دهللد، نظللام 
جنللگ و صلللح را معیللن می كنللد، مرتللب آیللات قللرآن و احللکام بلله مللردم می دهللد، سللهم مالللی - مالیللات - 

درسللت می كنللد و یللک حکومللت شللده.
 ایللن آقللا خللودش را بللرای شللخصی كلله بیایللد و احترامللی از او بکننللد، آمللاده كللرده بللود؛ امللا خللودش را بللرای 

یللک حاكللم، آمللاده نکللرده بللود، لللذا دشللمن شللد.
 دیگللری آدم عیللاش، شللهوتران، اهللل میخوارگللی و اهللل كارهللای خللاف بللود، دیللد كلله ایللن آقللا - ایللن 
پیغمبللر جدیللد - كلله روز اول هللم از او خوشللمان آمللد - بلله مدینلله آمللده، حللاال بناسللت كلله بللا عیاشللیها و 
هرزگیهللا و الابالی گریهللا هللم مقابللله بکنللد - نکنیللد، بکنیللد - حتللی گاهللی حللد و تعزیللر شللرعی دارد، لللذا 

مخالللف شللد.
 یعنللی عده یللی در همللان اوایللل كار، ایمانهللا را از دسللت دادنللد؛ آن ایمللان ظاهللری پریللد، رفللت، و آن كفللری 
كلله قبللًا وجللود داشللت، آن حالللت شللركی كلله قبللًا وجللود داشللت، بللر جللای خللود باقللی مانللد. نسللبت بلله 
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پیغمبللر مللا و مسلللمانها و مؤمنیللن و مخلصیللن بلله او هللم یللک حالللت عنللادی پیللدا كردنللد. اینهللا آن منافقیللن 
دسللته ی اولنللد كلله قللرآن می فرمایللد: »فللی قلوبهللم مللرض فزادهللم اهللَّ مرضللا«؛ در دلهللای آنهللا مرضللی بللود.

انواع امراض دل
 مللرض دل، یللک نللوع نیسللت؛ خودخواهللی یللک مللرض دل اسللت، شللهوترانی یللک مللرض دل اسللت، 
حق ناپذیللری یللک مللرض دل اسللت، قللوم و خویللش دوسللتی بللی حللد و حصللر یللک مللرض دل اسللت، تکبللر 
و نخللوت و ایللن چیزهللا یللک مللرض دل اسللت. در ایللن یللک چیزهایللی بللود امللا بلله تدریللج زیللاد شللد. انحللراف 
همیللن جللور اسللت، اول از جللای كوچکللی شللروع می شللود؛ اگللر عللاج نکردیللد، زاویلله ی انحللراف بتدریللج 
وسللیعتر خواهللد شللد، مللرِض روحللی از جللای كمللی آغللاز می شللود، اگللر عللاج نشللد، افزایللش پیللدا می كنللد. 
اینهللا یللک دسللته؛ اینهللا كسللانی بودنللد كلله كارهللای بللدی كلله بعللداً اگللر فرصللت شللد، عللرض می كنللم - 

انجللام دادنللد و فصللل مهمللی از قللرآن، مربللوط بلله اینهللا، دربللاره ی شللرح حللال و خباثتهللای اینهاسللت.

 دسته دوم از منافقین
دسللته ی دوم، كسللانی هسللتند كلله جللزو مؤمنیللن بودنللد و اوِل كار مطلقللاً هیللچ نشللانه یی از نفللاق در آنهللا 
وجللود نداشللت؛ لیکللن بمللرور دچللار عوارضللی شللدند. ایللن عللوارض، كار دسللت آنهللا داد. درسللت مثللل ایللن 
اسللت كلله جسللم سللالمی، یللک زخللم كوچللک به وجللود می آیللد، بعللد بی مراقبتللی می كننللد، ایللن زخللم 
كوچللک - در انگشللت او، در پللای او، در بللدن او - چللرك می كنللد؛ بی اعتنایللی می كننللد، ایللن چللرك زیللاد 
می شللود؛ بی اعتنایللی می كننللد، تبدیللل می شللود بلله ایللن كلله بایللد ایللن انگشللت را ببرنللد؛ بی اعتنایللی 
می كننللد، بتدریللج باالتللر می آیللد، دسللت را می گیللرد و پیللش مللی رود. هملله چیللز از خللراش كوچکللی 
شللروع شللد. در جامعلله ی اسللامی زمللان پیغمبللر، ایللن حادثلله پیللش آمللد اینهللا ربطللی بلله آن منافقیللن 
دسللته ی اول ندارنللد؛ آنچلله در اینهللا پدیللد آمللد - از لحللاظ حقیقللت - غیللر از آن چیللزی نیسللت كلله در آن 
منافقیللن صللدر اول پدیللد آمللد. آنهللا هللم بلله همللان بلیلله دچللار شللدند، اینهللا هللم بلله همللان بلیلله؛ امللا آنهللا 
از اول جبهلله ی دشللمنی بللا اسللام گرفتنللد. ایللن دسللته ی دوم كسللانی هسللتند كلله بللا پیغمبللر، بللا حركللت 
اسللامی و بللا آن انقللاب عظیللم، هیللچ دشللمنی نداشللتند، دوسللت هللم بودنللد؛ احیانللاً در جنگهایللی هللم 
شللركت كردنللد، در حللوادث بزرگللی هللم بودنللد، امللا یللک جللا خللراش كوچکللی پیللش آمللد، آن را عللاج 

نکردنللد.
 خللدای متعللال در آن آیلله ی شللریفه بلله آنهللا گفللت: صدقلله بدهیللد، یللا انفللاق كنیللد، یللا چلله بکنیللد؛ آنهللا 
سللوگند خوردنللد كلله ایللن كار را خواهنللد كللرد و نکردنللد، »فاعقبهللم نفاقللا فللی قلوبهللم الللی یللوم یلقونلله بمللا 
اخلللف اهللَّ مللا وعللدوه و بمللا كانللوا یکذبللون«. خلللف وعده یللی كلله آنهللا بللا خللدا كردنللد، دروغللی كلله بللا عمللل 
خودشللان گفتنللد، كار آنهللا را بلله آن جللا رسللاند كلله »فاعقبهللم نفاقللاً فللی قلوبهللم الللی یللوم یلقونلله«؛ خللدا در 
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دلهللای آنهللا نفللاق را به وجللود آورد. كسللی كلله منافللق نیسللت، بعللداً منافللق می شللود.
«؛ خافللکاری، گنللاه،   در آیلله ی دیگللری می فرمایللد: »ثللم كان عاقبللة الذیللن اسللاء السللوء ان كذبللوا بایللات اهللَّ
ارتللکاب محللرم، عللدم اعتنللا و مبللاالت بلله تربیللت خللود، گاهللی كار را بلله جایللی می رسللاند كلله جللزای كار بللد 
آنهللا »سللوء« اسللت. البتلله ایللن آیلله را دوسلله جللور نقللل كرده انللد. ایللن بنابللر یللک وجلله از آن وجوهللی اسللت 
كلله معنللا شللده اسللت. »سللوءا« یعنللی بدتریللن؛ عللاج خرابللی كار بللد آنهللا بدتریللن شللد. آن بدتریللن چیسللت؟ 
«. تکذیللب بلله آیللات خللدا، یعنللی یللک مؤمللن بللر اثللر عللدم مراقبللت، عللدم دقللت، مواظللب  ان كذبللوا بایللات اهللَّ
خللود نبللودن - مواظللب حللرف خللود، كار خللود، رفتللار خللود، معاشللرت خللود، فکللر خللود - و از خللود مراقبللت 
 » معنللوی نکللردن، كارش بلله جایللی می رسللد كلله ایمللان خللود را از دسللت می دهللد، تکذیللب »آیللات اهللَّ

می كنللد.

این مراقبت، همان تقواست
 اسللم ایللن مراقبللت، همللان تقواسللت؛ ایللن تقوایللی كلله دایللم گفتلله می شللود: »تقللوا، تقللوا« تقللوا یعنللی شللما 
مراقللب خودتللان باشللید، در رفتللار و گفتللار و حللرف، مواظللب باشللید كلله شللیطان در شللما نفللوذ نکنللد. البتلله 
هیللچ انسللانی از گنللاه بیللرون نیسللت؛ مگللر معصومیللن. هملله گنللاه می كننللد، هملله ی مللا در ایللن جهللت مثللل 
هللم هسللتیم؛ جللز معصومیللن. فللرق آدم بللا تقللوا بللا آدم بی تقللوا ایللن اسللت كلله آدم بی تقللوا خللودش را در 
مقابللل گنللاه، رهللا می كنللد؛ مثللل این كلله شللما یللک بللرگ را در روی موجللی و جریللان آبللی بیندازیللد، ایللن 
جریللان ایللن بللرگ را می بللرد، هیللچ مقاومتللی در مقابللل جریللان نللدارد. آدم بللا تقللوا مثللل آن كسللی اسللت كلله 
اگللر هللم در یللک جریللان تنللدی افتللاده اسللت، شللنا می كنللد، نمی گللذارد، خللود را جمللع و جللور می كنللد، 
خللود را اداره می كنللد؛ نمی گللذارد كلله او را آب ببللرد. بلله فللرض هللم كلله یللک قللدم عقللب رفللت، یللک جللا هللم 

پایللش لغزیللد، مراقللب خللودش اسللت.
 فللرق اسللت بیللن جسللد مرده یللی كلله روی آب افتللاده اسللت، یللا بی هوشللی كلله روی آب افتللاده و آب دارد او را 
می بللرد، بللا یللک نفللر كلله دارد تللاش می كنللد؛ بللر فللرض كلله آب، یللک مقللدار هللم او را عقللب ببللرد. گناهللی 
كلله بللرای متقللی پیللش می آیللد، این گونلله اسللت. آن كسللی كلله ایللن رعایللت را نکنللد، در معللرض آن خطللر 
«؛ در معللرض ایللن خطللر هسللت، و مللا در صللدر اسللام  اسللت كلله »عاقبةالذیللن أسللا السللوءا ان كذبللوا بایللات اهللَّ

داشللتی.
 آن جریللان اولللی - دسللته ی اول از منافقیللن - مجموعه یللی مخصللوص همللان صللدر اول بودنللد، هرچلله هللم 
گذشللت، بتدریللج دوره ی آنهللا تمللام شللد و طبعللاً عللده ی معللدودی بودنللد؛ امللا مجموعلله ی دوم - دسللته ی 
دوم - یعنللی آن كسللانی كلله ایمللان آنهللا بلله خاطللر عللدم مراقبللت، ضعیللف شللد - ایللن پوسللته یللک جللا 
آسللیب پذیری پیللدا كللرد و میکللروب واردش شللد - جریللان مسللتمری بللود. ایللن در دنیللای اسللام بللود و اداملله 
پیللدا كللرد. اداملله پیللدا كللرد و كللرد و آن چیللزی كلله باالخللره جریللان اسللام را در صللدر اول شکسللت داد، ایللن 
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بللود! آن فجایللع، آن فضایللح و آن مشللکات، از ایللن ناحیلله پیللش آمللد - جریللان دوم نفللاق - البتلله آن روز، 
وضللع سللخت تر از امللروز بللود، امللروز از ایللن جهللت، وضللع خیلللی آسللانتر اسللت.

دسته سوم از منافقین
 دسللته ی سللوم از منافقیللن آن كسللانی هسللتند كلله در یکللی از آیللات قللرآن، از آنهللا اسللم آورده شللده اسللت: 
«؛ كلله ایللن،  »و مللا لکللم فی المنافللق فئتیللن واهللَّ اركسللهم بمللا كسللبوا اتحبللون ان تهللدوا مللن اضللل اهللَّ
آن منافقینللی هسللتند كلله مدینلله آمدنللد و ایمللان آوردنللد. بعللد دچللار همللان لغزشللهای مؤمنانلله شللدند، 
خودشللان را حفللظ نکردنللد؛ ایللن لغللزش اداملله پیللدا كللرد و كارشللان بلله آن جللا رسللید كلله بلله »یماملله« 

رفتنللد و بللا پیغمبللر اعللان جنللگ دادنللد - یعنللی منافللق محللارب - ایللن دسللته ی سللوم اسللت.
 غللرض ایللن كلله حقیقللت نفللاق در هملله ی اینهللا یکسللان اسللت، حقیقللت نفللاق یللک چیللز اسللت؛ منتهللا در 
قللرآن در مللورد سلله دسللته از منافقیللن اشللاره شللده اسللت كلله اگللر مللا ایللن سلله دسللته را نشناسللیم، ممکللن 
اسللت خطابهللای بعضللی از آنهللا دربللاره ی بعضللی دیگللر تلقللی بشللود و انسللان تعجللب كنللد كلله ایللن آیلله 

شللریفه دارد چلله می گویللد. وقتللی شللناختیم، معلللوم خواهللد شللد.

مشکلتر بودن  شناخت منافق در دوران رسول خدا از اوضاع امروز
آن نکته یللی كلله عللرض كللردم »وضللع آن روز، از وضللع امللروز دشللوارتر و مشللکل تر بللود و امللروز وضللع آسللانتر 
اسللت«، آن را مختصللراً عللرض بکنللم، تللا بعللد اگللر مجالللی بللود، حرفهللای دیگللری كلله هسللت - تللا هللر جللا 

وقللت بللود - عللرض بکنللم.
 مشللکل نفللاق چیسللت؟ مشللکل نفللاق عبللارت اسللت از ناشللناخته بللودن؛ دشللمن منافللق، هرچلله 
ناشللناخته تر باشللد، خطللر او بیشللتر اسللت. اگللر بلله نحللوی در یللک جامعلله وسللیله یی دسللت مللردم آمللد كلله 
توانسللتند بللا آن وسللیله، منافللق را بشناسللند، ایللن خیلللی خللوب خواهللد بللود. ایللن وسللیله، در صللدر اسللام 
نبللود. عده یللی منافللق بودنللد، ولللی از كجللا می شللد فهمیللد كلله آنهللا منافقنللد؟ البتلله پیغمبللر اكللرم بلله 
بعضیهللا نشللان داده بللود؛ بعضیهللا بلله دسللتور پللروردگار، چهللره ی منافقیللن را می شللناختند، امللا همانهللا هللم 

مأمللور بودنللد )كلله(  بلله كسللی نگوینللد.
 گللروه دوم، كارشللان سللخت تر اسللت؛ ایللن ضعللاف االیمانللی كلله بتدریللج بلله سللمت نفللاق كشللانده می شللوند. 
مگللر می شللود آنهللا را شللناخت! كسللی اسللت كلله فللرض كنیللد در عللداد مجموعلله ی شللما بللوده اسللت و بلله 
خاطللر مشللکلی ایمللان خللود را از داده اسللت و در جرگلله ی دشللمنان قللرار گرفتلله اسللت، امللا شللهامت اظهللار 

نللدارد، یللا مصلحللت را در عللدم اظهللار می بینللد. از كجللا می شللود ایللن را شللناخت؟
 در صللدر اسللام، هیللچ وسللیله یی بللرای شناسللایی نبللود ایللن كلله شللما می بینیللد مللردم صللدر اسللام در 
برهلله ی خاصللی از زمللان، دچللار انحرافهللای عجیللب و غریبللی شللدند، مقللداری مربللوط بلله ایللن اسللت كلله 
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هیللچ شللاخصی وجللود نداشللت. البتلله كلمللات پیغمبللر شللاخص بللود، وجللود امیرالمؤمنیللن )علیه السللام( 
شللاخص بللود، آنچلله پیغمبللر در مللورد امیرالمؤمنیللن و دربللاره ی اهللل بیللت فرمللوده بللود، امللا ایللن گونلله 
الفللاظ و كلمللات، همیشلله كسللانی هسللتند كلله این گونلله الفللاظ و كلمللات را تأویللل كننللد و شللهدایی برایللش 
درسللت كننللد. حتللی در مللورد قللرآن هللم ایللن كار را می كردنللد؛ در مللورد آیللات قللرآن هللم شللبهه و تأویللل و 

ایللن حرفهللا بللود. همیشلله بللوده، حللاال هللم هسللت.
 امللروز یللک نشللانه وجللود دارد؛ آن نشللانه چیسللت؟ همراهللی بللا دشللمن شللناخته شللده!  چللون امللروز نظللام 
اسللامی، دشللمنهای شللناخته شللده ی معروفللی دارد كلله هیللچ پللرده ی ریللا و نفاقللی روی صورتشللان نیسللت؛ 
كلله در عللرف انقللاب مللا از آنهللا بلله اسللتکبار تعبیللر می شللود. مظهللرش حللاال - مثللًا - آمریللکا و بعضللی از 
كشللورهای دیگللر هسللتند. معلللوم اسللت كلله آنهللا دشللمن هسللتند؛ دشللمنی آنهللا هیللچ پوششللی نللدارد، 

پنهللان هللم نمی كننللد، دشمنیشللان را هللم می گوینللد.
 در زمللان پیغمبللر، چنیللن چیللزی وجللود نداشللت؛ یعنللی حکومللت رم آن روز، یللا ایللران آن روز، اصللًا در 
دسللترس نبودنللد كلله دشللمنی آنهللا معلللوم باشللد، یللا ابللراز دشللمنی بکننللد. دنیللا، دنیایللی بللود كلله ارتباطللات 
در آن بسللیار كللم، ضعیللف و ناممکللن )بللود(. مثللل امللروز نبللود؛ امللروز شللما می دانیللد در دنیللا كسللانی كلله بللا 
ایللن انقللاب دشللمنند، چلله كسللانی هسللتند. حتللی بسللیاری از مللردم، علللل ایللن دشللمنی را هللم می داننللد.

چرا استکبار با این انقاب دشمنی میکند؟
چللرا بللا ایللن انقللاب دشللمنند؟ معلللوم اسللت، اگللر كسللی بلله مسللأله ی فلسللطین، بلله معامللات بللزرگ نفتللی، 
بلله زد و بندهللای مسللایل تجللاری، بلله نفللوذی كلله دشللمنها در كشللورهای گوناگللون نفت خیللز و غیرنفت خیللز 
می كننللد، نللگاه كنللد، خواهللد فهمیللد كلله چللرا بللا مللا دشللمنند. دسللتگاههای اسللتکباری دنیللا می تواننللد 
در همه جللای دنیللا نفللوذ سیاسللی و نفللوذ اقتصللادی و نفللوذ فرهنگللی را بللدون هیللچ دغدغلله و مانعللی انجللام 

بدهنللد؛ دولتهللا هللم كمکشللان می كننللد!
 یللک جللا هللم در دنیللا وجللود دارد كلله در مقابللل نفللوذ دشللمن، در مقابللل تسلللط دشللمن، در مقابللل ایللن 
كلله كشللور، دسللتخوش دشللمن باشللد، ایسللتاده اند؛ خللوب، پیداسللت كلله بللا ایللن جللا دشللمن خواهنللد 
بللود. روشللن اسللت كلله سللعی می كننللد ایللن مانللع را درهللم بشللکنند. ایللن مانللع چیسللت؟ نظللام اسللامی! 
البتلله مبنللا و اصللل كار، ملتنللد؛ امللا ملللت، مجموعه یللی از انسانهاسللت. اگللر نظمللی، نظامللی، قائللدی، 
فرماندهللی، دولتللی و تشللکیاتی ایللن ملللت را بللر طبللق مطلللوب، بلله سللمتی متوجلله نکنللد، مثللل هملله ی 
ملتهللای مسلللمان دیگللری خواهنللد بللود كلله مسلللمانند، احیانللاً همیللن احساسللات اسللام دوسللتی ملللت مللا 
را هللم دارنللد - اگللر هملله هللم نداشللته باشللند، بعضللی دارنللد - امللا هیللچ حركتللی انجللام نمی گیللرد. پللس 
در واقللع آن چیللزی كلله بایللد آنهللا بللا آن دشللمنی بکننللد، نظللام و تشللکیات حکومللت اسللت، ایللن بنللای 
شللامخ اسللامی اسللت كلله اسللام در ایللن جللا به وجللود آورده اسللت؛ و هللر بخشللی از ایللن بنللای شللامخ كلله 
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مسللتحکمتر باشللد، بیشللتر مللورد بغللض آنهاسللت، هللر بخشللی راسللخ تر و قاطع تللر در ایسللتادگی باشللد، آنهللا 
بیشللتر بدشللان می آیللد.

 مثللال آن، خللود شللما هسللتید - سللپاه - دشللمنها معمللوالً از سللپاه، بیشللتر بدشللان می آیللد. اسللتکبار از سللپاه، 
خیلللی بللدش می آیللد. چللرا؟ چللون سللپاه، یکللی از آن بخشللهایی اسللت كلله در مقابللل مللوج سلللطه، واضح تللر 
و راسللخ تر ایسللتاده اسللت؛ پایبندیللش بلله ارزشللها، پایبندیللش بلله اصللول، پایبندیللش بلله مبانللی و دشللمنیش 
بللا كسللانی كلله بللا آنهللا مخالفنللد، واضح تللر از هملله اسللت، لللذا بللا سللپاه، بیشللتر دشللمنند. مثالهللای دیگللری 

هللم دارد.

همراهي با دشمنان، معیار شناخت منافق
خللوب، حللاال كلله مللا یللک دشللمن صریللح داریللم، دشللمن كوچکللی هللم نیسللت، دشللمن پنهانللی هللم نیسللت، 
سللراغ داخللل می آییللم. منافللق را می شللود از همراهللی بللا دشللمن شللناخت. ایللن وسللیله، امللروز در اختیللار 
امللروز ماسللت، ولللی در اختیللار مسلللمان دوران پیغمبللر نبللود، هركللس كلله بللا دشللمن همللکاری می كنللد، 
مللورد سللوءظن قللرار می گیللرد. حللاال می گویللم كلله چللرا می گوییللم و مللورد سللوءظن، نمی گوییللم 

»منافللق«.
 هركسللی كلله بللرای دشللمن و در جهللت خواسللت او كار می كنللد، مللورد سللوءظن قللرار می گیللرد. هركسللی 
كلله دشللمن، از كار او اسللتفاده می كنللد، مللورد سللوءظن قللرار می گیللرد. »مللورد سللوءظن قللرار می گیللرد«، 
یعنللی چلله؟ یعنللی آیللا حتمللاً منافللق اسللت؟ نلله، چللون ممکللن اسللت كارهایللی از روی غفلللت انجللام بگیللرد. 
یللک نفللر كاری را انجللام می دهللد، بللد هللم هسللت، آن دشللمن صریللح هللم از او اسللتفاده می كنللد، امللا آن 
كننللده ی كار از روی غفلللت، ایللن كار را انجللام می دهللد. نمی شللود گفللت »منافللق«، عللرض كللردم، اول بحللث 
هللم مللا نبایللد معیللاری در دسللت بگیریللم و مرتللب ایللن متللر و معیللار را روی افللراد، امتحللان كنیللم و مرتللب 

بگوییللم: ایللن منافللق، او منافللق، او منافللق! ایللن كلله نمی شللود.
 پللس »مللورد سللوءظن قللرار می گیللرد«، یعنللی چلله؟ یعنللی ایللن امللکان به وجللود می آیللد كلله او بللرروی خللود 
پوششللی كشللانده باشللد، در واقللع جللزو جبهلله ی دشللمن باشللد و پوشللش ایمللان، پوشللش ظاهللری باشللد. ایللن 
گمللان پیللش می آیللد. خللوب، راه بللرای امتحللان بللاز اسللت. چنانچلله دیدیللم نشللانه ی غفلللت در او هسللت و 
پیداسللت كلله غافللل، یللا جاهللل اسللت، حکللم بکنیللم بلله ایللن كلله ایللن از روی غفلللت اسللت؛ امللا اگللر دیدیللم 

نشللان عنللاد در او هسللت، می فهمیللم كلله منافللق اسللت.
 پللس منافللق امللروز، از دوران صللدر اسللام، قابللل شناسللایی اسللت، آن روز ایللن خصوصیللت نبللود، یللا بسللیار 
دشللوار بللود. بللرای همیللن اسللت كلله آن قضایللای صللدر اسللام بللا هملله ی شللگفت آوریش پیللش آمللد؛ 
قضایایللی كلله تللا حادثلله ی كربللا اسللتمرار داشللت و بعللد هرچلله پیللش آمللد، در مقابللل حادثلله ی كربللا 

كوچللک بللود - چللون حادثلله ی كربللا اوج ایللن قضایللا بللود.
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 بعدهللا ائملله )علیهم السللام( خانه نشللین شللدند، خیلللی از مسلللمانها از در خانلله ی آنهللا كنللار رفتنللد؛ امللا 
اینهللا در مقابللل حادثلله ی كربللا، در مقابللل شللهادت جگرگوشلله ی پیغمبللر، در مقابللل اسللیر شللدن دختللران 
پیغمبللر و در مقابللل آن هملله وحشللی گریها بللا اوالد پیغمبللر، كوچللک بللود، قضایللای بعللدی چیللزی نبللود، 
اهمیتللی نداشللت. پللس پنجللاه سللال بعللد از رحلللت پیغمبللر - شللصت سللال بعللد از هجللرت - ایللن قضایللا 
اسللتمرار داشللت و مسلللمانها بلله خاطللر همیللن - بلله خاطللر عللدم امللکان معرفللت و شناسللایی - دچللار 
آسللیبهایی بللودن. عامللل چلله بللود؟ عامللل، نفللاق بود.بخشللی از قبیللل دسللته ی اوِل منافقیللن بودنللد؛ یعنللی 
كسللانی كلله ایمانللی نداشللتند، بللرای خرابللکاری، بللرای دشللمنی و از تللرس جانشللان تظاهللر بلله ایمللان كردنللد، 
اظهللار بی ایمانللی نکردنللد. بعضللی از ایللن قبیللل بودنللد كلله اینهللا معمللوالً در اقلیللت هسللتند، كمنللد. بعضللی 
از نللوع دسللته ی دوم منافقیللن بودنللد، یعنللی كسللانی كلله جللزو خیللل عظیللم مؤمنیللن هسللتند، امللا به خاطللر 
بی احتیاطللی، یللا بلله خاطللر عللدم توجلله، دچللار آسللیب می شللوند. ایللن آسللیب، باالخللره آنهللا را بلله مشللکل 

خواهللد انداخللت؛ دچللار دردسللرهای بللزرگ خواهللد كللرد.

 هر وقت دشمنان از ما بدگویی می کنند، ما خوشحال می شویم
مللردم ایللن زمللان بایللد از ایللن همراهللی بللا دشللمن كلله امللکان شناسللایی اسللت، اسللتفاده كننللد، ایللن معیللار 
را بایسللتی بلله كار ببندنللد؛ معیللار بسللیار مهمللی اسللت. امللام )رضللوان اهللَّ علیلله( بارهللا ایللن مطلللب را بیللان 
می كردنللد كلله هللر وقللت دشللمنان از مللا بدگویللی می كننللد، مللا خوشللحال می شللویم؛ می فهمیللم كلله در 
رفتللار خودمللان - كلله رفتللار دارای جهتگیللری انقللاب و اسللام اسللت - جللوری حركللت كرده ایللم كلله آنهللا را 

عصبانللی كللرده اسللت، پللس درسللت حركللت كرده ایللم.
 وای بلله آن وقتللی كلله آنهللا از مللا تعریللف كننللد! آن وقللت بایسللتی مللا دغدغلله پیللدا كنیللم، فکللر كنیللم 
مقصودشللان چیسللت؟ در مللا چلله مشللکلی به وجللود آمللده اسللت كلله از مللا تعریللف می كننللد؟ البتلله گاهللی 
هللم تعریللف را از روی دغلللی می كننللد؛ بلله كسللی هیللچ عاقه یللی هللم ندارنللد، ولللی بللرای ایجللاد اختللاف 
بیللن مؤمنیللن، از یکللی تعریللف می كننللد. ایللن را هللم مللا در ایللن دوره هللای زمللان جنللگ و بعللد از جنللگ، و تللا 
امللروز داشللته ایم. گاهللی از كسللی یللا جمعللی تعریللف می كننللد، در حالللی كلله بللا آنهللا دشللمنند؛ بللرای ایللن 
كلله دیگللران را بلله آنهللا بیللن كننللد، از آنهللا تعریللف می كننللد. مللا ایللن را هللم داشللته ایم. حیله هللای دشللمن 

حیله هللای گوناگونللی اسللت.

 برخورد هوشمندانه با پدیده ي نفاق
البتلله مللن اینجللا آنچلله كلله بلله عنللوان نللکاِت قابللل ذكللر، مطللرح كللردم، میلللی طوالنللی اسللت و قصللدم ایللن 
بللود كلله امللروز حللدود یللک سللاعت، یللک سللاعت و نیللم در ایللن بللاره صحبللت كنیللم، لیکللن هللم وقللت قللدری 
گذشللته، هللم مللن خسللته شللدم. ان شللاءاهللَّ ایللن بحللث را می گللذارم بلله طللور سللر جمللع شللده، در فرصللت 
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مناسللب دیگللری مطللرح می كنللم؛ امللا ایللن سللفارش را بلله هملله ی شللما بللرادران عزیللز می كنللم كلله بللا 
پدیللده ی نفللاق، هوشللمندانه برخللورد كنیللد.

 پدیللده ی نفللاق، از آن پدیده هللای خطرنللاك اسللت؛ و همیشلله بلله یللاد داشللته باشللید كلله آن چیللزی كلله در 
صللدر اسللام توانسللت كوشللش مجاهدیللن صللدر اول اسللام و سللربازان  دور و بللر پیغمبللر و خللود نبللی مکللرم 
اسللام و بهتریللِن مؤمنللان را در نهایللت معطللل بگللذارد - نمی گوییللم ضایللع و باطللل كنللد؛ چللون ضایللع كلله 
نمی شللود كوششللهای آنهللا ضایللع شللدنی نیسللت، باالخللره اثللر خللودش را خواهللد بخشللید، منتهللا بللا تأثیللر 
- نیروهللا و لشللکرهای دشللمنان قداره كللش و واضللح نبللود؛ بلکلله حیله هللا و تکرارهللا و قدرهللای دشللمنان 
نقابللدار بللود. كسللانی كلله در باطللن، مسلللمان نبودنللد، امللا ظاهللراً چهللره ی اسللامی بلله خللود می گرفتنللد. یللا 

از منافقیللن دسللته ی اول بودنللد، یللا از منافقیللن دسللته ی دوم.
 اگللر توجلله بلله ایللن باشللد، هوشللیاری در مقابللل مسللأله ی نفللاق و منافللق، در جللای خللود قللرار خواهللد گرفللت؛ 
و مللن اصللرار دارم كلله روی مسللأله ی منافقیللن در قللرآن - آیللات مربللوط بلله منافقیللن - مطالعللات خوبللی انجللام 
بگیللرد كارهللای اساسللی بشللود بنللده هللم اگللر ان شللاءاهللَّ یللک وقتللی فرصللت بللود و مناسللبتی بللود و جمعللی 
مثللل عزیللزان بودنللد، ان شللاءاهللَّ اگللر عمللری بللود، یللک روزی ایللن بحثهللا را بلله طللور مسللتوفا و مفصللل خواهللم 

كللرد.
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فتنه

سختی دوران حکومت امیرالمؤمنین )علیه السام( 
 از حکومت پیغمبر)صلی اهلل علیه واله( *

امیرالمومنین، پیروز در تاریخ و خاطره بشریت
پسللر عبداهللَّ بن عروةبن زبیللر، پیللش پللدرش - كلله عبداهللَّ بن عروةبن زبیللر باشللد - از امیرالمؤمنیللن 
بدگویللی كللرد. خانللواده زبیللر - جللز یکللی از آنهللا؛ یعنللی مصعب بن زبیللر - كًاّ بللا امیرالمؤمنیللن بللد بودنللد. 
مصعب بن زبیللر، مللرد شللجاع و كریللم و همللان كسللی بللود كلله در قضایللای كوفلله و مختللار و بعللد هللم 
عبدالملللک درگیللر بللود و شللوهر حضللرت سللکینه هللم بللود؛ یعنللی اّولیللن دامللاد امللام حسللین. غیللر از او، 
بقیلله خانللواده زبیللر، همین طللور پشللت در پشللت، بللا امیرالمؤمنیللن بللد بودنللد. انسللان وقتللی كلله تاریللخ را 
می خوانللد، ایللن را می یابللد. پللس از آن بدگویللی؛ پللدر در مقابللل او جمللله ای گفللت كلله خیلللی هللم طرفدارانلله 
نیسللت، امللا نکتلله مهمللی در آن هسللت و مللن آن را یادداشللت كللرده ام. عبللداهللَّ بلله پسللرش گفللت: »واهللَّ یابنللی 
الّنللاس شللیئا قللّط ااّل هدملله الّدیللن و البنللی الّدیللن شللیئا فاسللتطاعت الّدنیللا هدملله«؛ هللر بنایللی كلله دیللن 
آن را به وجللود آورد و پللی و بنیللان آن بللرروی دیللن گذاشللته شللد، اهللل دنیللا هللر كاری كردنللد، نتوانسللتند 
آن را از بیللن ببرنللد؛ یعنللی بی خللود زحمللت نکشللند بللرای این كلله نللام امیرالمؤمنیللن را - كلله پللِی كار او 
بردیللن و بللر ایمللان اسللت - منهللدم كننللد. بعللد گفللت: »الللم تللر الللی علللی كیللف تظهللر بنللو مللروان عیبلله 
و ذّملله فکانّمایأخللذون بناصیتللة رفعللا الللی الّسللماء«؛ ببیللن بنی مللروان چطللور هرچلله می تواننللد، در هللر 
مناسللبت و منبللری، نسللبت بلله علی بن ابی طالللب عیبجویللی و عیبگویللی می كننللد! امللا همیللن عیبجوییهللا 
و بدگوییهللای آنهللا، مثللل آن اسللت كلله ایللن چهللره درخشللان را هرچلله برتللر می برنللد و منّورتللر می كننللد؛ 

*. بیانات در خطبه های نمازجمعه 1377/10/18
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یعنللی در ذهنهللای مللردم، بدگوییهللای آنهللا تأثیللر عکللس می بخشللد. نقطلله مقابللل، بنی امّیه انللد؛ »و تللری 
مایندبللون بلله موتاهللم مللن المدیللح فللو اهللَّ لکأنّمللا یکشللفون بلله عللن الجیللف«)2(؛ بنی امّیلله از گذشللتگان 
خودشللان تمجیدهللا و تعریفهللا می كننللد، ولللی هرچلله بیشللتر تعریللف می كننللد، نفللرت مللردم از آنهللا بیشللتر 
می شللود. ایللن حللرف شللاید در حللدود مثللًا سللی سللال بعللد از شللهادت امیرالمؤمنیللن گفتلله شللده اسللت. 
یعنللی امیرالمؤمنیللن بللا هملله آن مظلومیللت، هللم در زمللان حیللات خللود و هللم در تاریللخ و در خاطللره بشللریت 

پیللروز شللد.

ماجرای قاسطین
 ماجللرای اقتللداِر همللراه بللا مظلومیللت امیرالمؤمنیللن كلله منتهللی بلله ایللن شللد، این طللور خاصلله می شللود: 
در زمللان ایللن حکومللت - حکومللت كمتللر از پنللج سللال امیرالمؤمنیللن - سلله جریللان در مقابللل آن حضللرت 
صف آرایللی كردنللد: قاسللطین و ناكثیللن و مارقیللن. ایللن روایللت را، هللم شللیعه و هللم سللّنی از امیرالمؤمنیللن 
نقللل كردنللد كلله فرمللود: »امللرت ان اقاتللل الّناكثیللن و القاسللطین و المارقیللن«)3(. ایللن اسللم را خللوِد آن 
بزرگللوار گذاشللته اسللت. قاسللطین، یعنللی سللتمگران. مللاده »قسللط« وقتللی كلله به صللورت مجللّرد اسللتعمال 
می شللود - َقَسللط یقِسللط، یعنللی جللار یجللور، َظلَللم یظلِللم - به معنللای ظلللم كللردن اسللت. وقتللی بللا ثاثللی 
مزیللد و در بللاب افعللال آورده می شللود - اقسللط یقسللط - یعنللی عللدل و انصللاف. بنابرایللن، اگللر »قسللط« در 
بللاب افعللال بللکار رود، بلله معنللای عللدل اسللت؛ امللا وقتللی كلله َقَسللط یقِسللط گفتلله شللود، ضللّد آن اسللت، یعنللی 
ظلللم و جللور. قاسللطین از ایللن مللاده اسللت. قاسللطین، یعنللی سللتمگران. امیرالمؤمنیللن اسللم اینهللا را سللتمگر 
گذاشللت. اینهللا چلله كسللانی بودنللد؟ اینهللا مجموعلله ای از كسللانی بودنللد كلله اسللام را به صللورت ظاهللری و 
مصلحتللی قبللول كللرده بودنللد و حکومللت علللوی را از اسللاس قبللول نداشللتند. هللر كاری هللم امیرالمؤمنیللن 
بللا اینهللا می كللرد، فایللده نداشللت. البتلله ایللن حکومللت، گللرد محللور بنی امّیلله و معاویةبللن ابی سللفیان - كلله 
حاكللم و اسللتاندار شللام بللود - گللرد آمللده بودنللد؛ بارزتریللن شخصیتشللان هللم خللوِد جنللاب معاویلله، بعللد هللم 
مللروان حکللم و ولیدبن عقبلله اسللت. اینهللا یللک جبهه انللد و حاضللر نبودنللد كلله بللا علللی كنللار بیاینللد و بللا 
امیرالمؤمنیللن بسللازند. درسللت اسللت كلله مغیرةبللن شللعبه و عبللداهللَّ بللن عّبللاس و دیگللران در اّوِل حکومللت 
امیرالمؤمنیللن گفتنللد: »یللا امیرالمؤمنیللن! اینهللا را چنللد صباحللی نگهللدار« امللا حضللرت قبللول نکللرد. آنهللا 
حمللل كردنللد بللر ایللن كلله حضللرت بی سیاسللتی كللرد؛ لیکللن نلله، آنهللا خودشللان غافللل بودنللد؛ قضایللای 
بعللدی ایللن را نشللان داد. امیرالمؤمنیللن هللر كار هللم كلله می كللرد، معاویلله بللا او نمی سللاخت. ایللن تفّکللر، 
تفّکللری نبللود كلله حکومتللی مثللل حکومللت علللوی را قبللول كنللد؛ هرچنللد قبلیهللا، بعضیهللا را تحّمللل كردنللد.

 ماهیت حکومت امویان، حکومت دنیایي محض بود
از وقتی كلله معاویلله مسلللمان شللده بللود تللا آن روزی كلله می خواسللت بللا امیرالمؤمنیللن بجنگللد، كمتللر از 
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سللی سللال گذشللته بللود. او و اطرافیانللش سللالها در شللام حکومللت كرده بودنللد، نفللوذی پیللدا كللرده بودنللد، 
پایگاهللی پیللدا كللرده بودنللد؛ دیگللر آن روزهللای اّول نبللود كلله تللا یللک كلملله بگوینللد، بلله آنهللا بگوینللد كلله 
شللما تللازه مسلللمانید، چلله می گوییللد؛ جایللی بللاز كللرده بودنللد. بنابرایللن، اینهللا جریانللی بودنللد كلله اساسللاً 
حکومللت علللوی را قبللول نداشللتند و می خواسللتند حکومللت طللور دیگللری باشللد و دسللت خودشللان باشللد؛ كلله 
بعللد هللم ایللن را نشللان دادنللد و دنیللای اسللام تجربلله حکومللت اینهللا را چشللید. یعنللی همللان معاویه ای كلله در 
زمللان رقابللت بللا امیرالمؤمنیللن، آن طللور بلله بعضللی از اصحللاب روی خللوش نشللان مللی داد و محّبللت می كللرد، 
بعللداً در حکومتللش، برخوردهللای خشللن از خللود نشللان داد، تللا بلله زمللان یزیللد و حادثلله كربللا رسللید؛ بعللد 
هللم بلله زمللان مللروان و عبدالملللک و حّجاج بن یوسللف ثقفی و یوسللف بن عمرثقفی رسللید، كلله یکللی از 
میوه هللای آن حکومللت اسللت. یعنللی ایللن حکومتهایللی كلله تاریللخ از ذكللر جرائمشللان بلله خللود می لللرزد 
- مثللل حکومللت حّجللاج - همللان حکومتهایللی هسللتند كلله معاویلله بنیانگللذاری كللرد و بللر سللر چنیللن 
چیللزی بللا امیرالمؤمنیللن جنگیللد. از اّول معلللوم بللود كلله آنهللا چلله چیللزی را دنبللال می كننللد و می خواهنللد؛ 
یعنللی یللک حکومللت دنیایللی محللض، بللا محللور قللراردادن خودپرسللتیها و خودیهللا؛ همللان چیزهایللی كلله در 
حکومللت بنی امّیلله هملله مشللاهده كردنللد. البتلله بنللده در این جللا هیللچ بحللث عقیدتللی و كامللی نللدارم. ایللن 
چیزهایللی كلله عللرض می كنللم، متللن تاریللخ اسللت. تاریللخ شللیعه هللم نیسللت؛ اینهللا تاریللخ »ابللن اثیللر« و 
تاریللخ »ابللن قتیبلله« و امثللال اینهاسللت كلله مللن متنهایللش را دارم و یادداشللت شللده و محفللوظ هللم هسللت. 

اینهللا حرفهایللی اسللت كلله جللزو مسلللّمات اسللت؛بحث اختافللات فکللری شللیعه و سللّنی نیسللت.

ماجرای ناکثین
 جبهلله دومللی كلله بللا امیرالمؤمنیللن جنگیللد. جبهلله ی ناكثیللن بللود. ناكثیللن، یعنللی شللکنندگان و در ایللن 
جللا یعنللی شللکنندگان بیعللت. اینهللا اّول بللا امیرالمؤمنیللن بیعللت كردنللد، ولللی بعللد بیعللت را شکسللتند. اینهللا 
مسلللمان بودنللد و برخللاف گللروه اّول، خللودی بودنللد؛ منتهللا خودیهایللی كلله حکومللت علی بن ابی طالللب را 
تللا آن جایللی قبللول داشللتند كلله بللرای آنهللا سللهم قابللل قبولللی در آن حکومللت وجللود داشللته باشللد؛ بللا آنهللا 
مشللورت شللود، بلله آنهللا مسللؤولیت داده شللود، بلله آنهللا حکومللت داده شللود، بلله اموالللی كلله در اختیارشللان 
هسللت - ثروتهللای بللاد آورده - تعّرضللی نشللود؛ نگوینللد از كجللا آورده ایللد! در سللال گذشللته در همیللن ایللام، 
مللن در یکللی از خطبه هللای نمللاز جمعلله متنللی را خوانللدم و عللرض كللردم كلله وقتللی بعضللی از اینهللا از دنیللا 
رفتنللد چقللدر ثللروت باقللی گذاشللتند! ایللن گللروه، امیرالمؤمنیللن را قبللول می كردنللد - نلله ایللن كلله قبللول 
نکننللد - منتهللا شللرطش ایللن بللود كلله بللا ایللن چیزهللا كاری نداشللته باشللد و نگویللد كلله چللرا ایللن امللوال را 
آوردی، چللرا گرفتی،چللرا می خللوری، چللرا می بللری؛ ایللن حرفهللا دیگللر در كار نباشللد! لللذا اّول هللم آمدنللد 
و اكثرشللان بیعللت كردنللد. البتلله بعضللی هللم بیعللت نکردنللد. جنللاب سللعدبن ابی وّقللاص از همللان اّول هللم 
بیعللت نکرد،بعضیهللای دیگللر از همللان اّول بیعللت نکردنللد؛ لیکللن جنللاب طلحلله، جنللاب زبیللر، بللزرگان 
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اصحللاب و دیگللران و دیگللران بللا امیرالمؤمنیللن بیعللت نمودنللد و تسلللیم شللدند و قبللول كردنللد؛ منتهللا سلله، 
چهللار مللاه كلله گذشللت، دیدنللد نلله، بللا ایللن حکومللت نمی شللود سللاخت؛ زیللرا ایللن حکومللت، حکومتللی 
اسللت كلله دوسللت و آشللنا نمی شناسللد؛ بللرای خللود حّقللی قائللل نیسللت؛ بللرای خانللواده خللود حّقللی قائللل 
نیسللت؛ بللرای كسللانی كه سللبقت در اسللام دارنللد، حّقللی قائللل نیسللت - هرچنللد خللودش بلله اسللام از 
هملله سللابقتر اسللت - ماحظلله ای در اجللرای احللکام الهللی نللدارد. اینهللا را كلله دیدنللد، دیدنللد نلله، بللا ایللن آدم 
نمی شللود سللاخت؛ لللذا جللدا شللدند و رفتنللد و جنللگ جمللل بلله راه افتللاد كلله واقعللاً فتنلله ای بللود. امّ المؤمنیللن 
عایشلله را هللم بللا خودشللان همللراه كردنللد. چقللدر در ایللن جنللگ كشللته شللدند. البتلله امیرالمؤمنیللن پیللروز 

شللد و قضایللا را صللاف كللرد. ایللن هللم جبهلله دّوم بللود كلله مّدتللی آن بزرگللوار را مشللغول كردنللد.

ماجرای مارقین
 جبهلله سللوم، جبهلله مارقیللن بللود. مللارق، یعنللی گریللزان. در تسللمیه اینهللا بلله مللارق، این گونلله گفته انللد 
كلله اینهللا آن چنللان از دین گریللزان بودنللد كلله یللک تیللر از كمللان گریللزان می شللود! وقتللی شللما تیللر را در 
چلّلله كمللان می گذاریللد و پرتللاب می كنیللد، چطللور آن تیللر می گریللزد، عبللور می كنللد و دور می شللود! 
اینهللا همین گونلله از دیللن دور شللدند. البتلله اینهللا متمّسللک بلله ظواهللر دیللن هللم بودنللد و اسللم دیللن را 
هللم می آوردنللد. اینهللا همللان خللوارج بودنللد؛ گروهللی كلله مبنللای كار خللود را بللر فهمهللا و دركهللای انحرافللی 
- كلله چیللز خطرناكللی اسللت - قللرار داده بودنللد. دیللن را از علی بن ابی طالللب كلله مفّسللر قللرآن و عالللم بلله 
علللم كتللاب بللود یللاد نمی گرفتنللد؛ امللا گللروه شدنشللان، متشللّکل شدنشللان و بلله اصطللاح امللروز، گروهللک 
تشللکیل دادنشللان سیاسللت الزم داشللت. ایللن سیاسللت از جللای دیگللری هدایللت می شللد. نکتلله مهللم 
این جاسللت كلله ایللن گروهکللی كلله اعضللای آن تللا كلملله ای می گفتللی، یللک آیلله قللرآن برایللت می خواندنللد؛ 
در وسللط نمللاز جماعللت امیرالمؤمنیللن می آمدنللد و آیلله ای را می خواندنللد كلله تعریضللی بلله امیرالمؤمنیللن 
داشللته باشللد؛ پللای منبللر امیرالمؤمنیللن بلنللد می شللدند آیلله ای می خواندنللد كلله تعریضللی داشللته باشللد؛ 
« بللود؛ یعنللی مللا حکومللت شللما را قبللول نداریللم، مللا اهللل حکومللت اهللَّ هسللتیم؛  شعارشللان »الحکللم اال هللَّ
ایللن آدمهایللی كلله ظواهللر كارشللان این گونلله بللود، سللازماندهی و تشللّکل سیاسی شللان، بللا هدایللت و رایزنللی 
بللزرگان دسللتگاه قاسللطین و بللزرگان شللام - یعنللی عمروعللاص و معاویلله - انجللام می گرفللت! اینهللا بللا آنهللا 
ارتبللاط داشللتند. اشللعث بللن قیللس، آن گونلله كلله قرائللن زیللادی بللر آن داللللت می كنللد، فللرد ناخالصللی بللود. 
یللک عللّده مردمللان بیچللاره ضعیللف از لحللاظ فکللری هللم دنبللال اینهللا راه افتادنللد و حركللت كردنللد. بنابرایللن، 
گللروه سللومی كلله امیرالمؤمنیللن بللا آنهللا مواجلله شللد و البتلله بللر آنهللا هللم پیللروز گردیللد، مارقیللن بودنللد. در 
جنللگ نهللروان ضربلله قاطعللی بلله اینهللا زد؛ منتهللا اینهللا در جامعلله بودنللد، كلله باالخللره هللم حضورشللان بلله 

شللهادت آن بزرگللوار منتهللی شللد.
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فتنه

 خوارج، عناصر شورش طلب بودند نه مقدس مآب
مللن در سللال گذشللته عللرض كللردم كلله در شللناخت خللوارج اشللتباه نشللود. بعضللی خللوارج را بلله خشللِک 
مقّدسللها تشللبیه می كننللد؛ نلله. بحللث سللِر »خشللِک مقللّدس« و »مقّدس مللآب« نیسللت. مقللدس مللآب كلله 
در كنللاری نشسللته اسللت و بللرای خللودش نمللاز و دعللا می خوانللد. این كلله معنللای خللوارج نیسللت. خللوارج آن 
عنصللری اسللت كلله شللورش طلبللی می كنللد؛ بحللران ایجللاد می كنللد، وارد میللدان می شللود، بحللث جنللگ بللا 
علللی دارد و بللا علللی می جنگللد؛ منتهللا مبنللای كار غلللط اسللت؛ جنللگ غلللط اسللت؛ ابللزار غلللط اسللت؛ هللدف 

باطللل اسللت. ایللن سلله گللروه بودنللد كلله امیرالمؤمنیللن بللا اینهللا مواجلله بللود.

 تفاوت دوران حکومت پیامبر با حکومت علوي )سام اهلل علیهما(
تفلاوت عملده امیرالمؤمنیلن در دوران حکومت خود بلا پیامبلر اكلرم در دوران حکوملت و حیلات مباركش، این 
بود كه در زملان پیامبلر، صفوِف مشلّخص وجود داشلت: صلف ایمان و كفلر. منافقیلن می ماندنلد كه دائملاً آیات 
قلرآن، افلراد را از منافقیلن كله در داخلل جامعله بودند بلر حذر می داشلت؛ انگشلت اشلاره را به سلوی آنهلا دراز 
می كلرد؛ مؤمنیلن را در مقابلل آنهلا تقویلت می كلرد؛ روحیله آنهلا را تضعیلف می كلرد؛ یعنلی در نظام اسلامی 
در زملان پیامبلر، همه چیز آشلکار بلود. صفلوف مشلّخص در مقابلل هم بودنلد: یک نفلر طرفلدار كفلر و طاغوت 
و جاهلّیلت بود؛ یلک نفلر هلم طرفلدار ایملان و اسلام و توحیلد و معنویلت. البتله آن جا هلم همه گونله مردمی 
بودنلد - آن زملان هلم همه گونه آدملی بلود - لیکلن صفلوف مشلّخص بلود. در زملان امیرالمؤمنین، اشلکال كار 
این بود كله صفوف، مشلّخص نبلود؛ به خاطلر این كه هملان گلروه دوم - یعنلی »ناكثیلن« - چهره هلای موّجهی 
بودنلد. هركسلی در مقابله با شلخصیتی مثلل جناب زبیلر، یا جنلاب طلحه، دچلار تردید می شلد. این زبیر كسلی 
بود كله در زملان پیامبر، جلزو شلخصیتها و برجسلته ها و پسلر عّمله پیامبلر و نزدیلک بله آن حضرت بلود. حّتی 
بعلد از دوران پیامبر هلم جزو كسلانی بود كله بلرای دفلاع از امیرالمؤمنین، به سلقیفه اعتلراض كرد. بلله؛ »حکم 
مسلتوری و مسلتی همله بلر عاقبلت اسلت«! خلدا عاقبلت همه ملان را به خیلر كنلد. گاهلی اوقلات دنیلا طلبی، 
اوضلاع گوناگلون و جلوه هلای دنیلا، آن چنلان اثرهایلی می گلذارد، آن چنلان تغییرهایلی در برخی از شلخصیتها 
به وجلود ملی آورد كه انسلان نسلبت به خلواص هلم گاهلی اوقات دچلار اشلکال می شلود؛ چه برسلد بلرای مردم 
عاملی. بنابرایلن، آن روز واقعلاً سلخت بلود. آنهایلی كله دور و بلِر امیرالمؤمنیلن بودنلد و ایسلتادند و جنگیدنلد، 
خیللی بصیرت به خلرج دادنلد. بنلده بارهلا از امیرالمؤمنین نقل كلرده ام كه فرملود: »ال یحملل هذا العللم اال اهل 
البصلر و الّصبلر«)4(. در درجله اّول، بصیرت الزم اسلت. معلوم اسلت كه بلا وجود چنیلن درگیریهایی، مشلکات 
امیرالمؤمنیلن چگونله بلود. یلا آن كجرفتارهایی كه بلا تکیه بلر اّدعلای اسلام، بلا امیرالمؤمنیلن می جنگیدند و 
حرفهلای غلط می زدنلد. در صلدر اسلام، افکار غللط خیلی مطلرح می شلد؛ اما آیه قلرآن نلازل می شلد و صریحاً 
آن افلکار را رد می كلرد؛ چله در دوران مکله و چله در دوران مدینه. شلما ببینید سلوره بقلره كه یک سلوره مدنی 
اسلت، وقتی انسلان نگاه می كنلد، می بینلد عمدتلاً شلرح چالشلها و درگیریهلای گوناگلون پیامبلر بلا منافقین و 
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با یهود اسلت؛ بله جزئیات هلم می پلردازد؛ حتی روشلهایی كله یهلود مدینله در آن روز بلرای اذیّت روانلی پیامبر 
بله كار می بردنلد، آنهلا را هلم در قلرآن ذكلر می كنلد؛ »التقوللوا راعنلا«)5( و از ایلن قبیلل. و بلاز سلوره مباركله 
اعلراف - كله سلوره ای مّکی اسلت - فصلل مشلبعی را ذكلر می كند و بلا خرافلات می جنگلد. این مسلأله حلرام و 
حال كردن گوشلتها و انواع گوشلتها كله اینها را نسلبت بله محّرمات واقعلی، محّرملات دروغیلن و محّرمات پوچ 
تلّقلی می كردنلد: »قلل انّما حلّرم ربلی الفواحلش ما ظهلر منهلا و ملا بطلن«)6(. حلرام اینهاسلت، نله آنهایی كه 
شلما رفتید »سلائبه« و »بحیلره« و فلان و فلان را برای خودتلان حرام درسلت كردیلد. قرآن بلا این گونله افکار 
صریحلاً مبارزه می كلرد؛ املا در زملان امیرالمؤمنین، هملان مخالفان هلم از قرآن اسلتفاده می كردنلد؛ همانها هم 
از آیلات قرآن بهلره می بردنلد. للذا كار امیرالمؤمنین بله مراتلب از این جهت دشلوارتر بلود. امیرالمؤمنیلن دوران 

حکوملت كوتاه خلود را بلا ایلن سلختیها گذراند.

 حکومت علوي، حکومتي مقتدرانه و در عین حال مظلومانه
در مقابلل اینهلا، جبهله خلوِد علی اسلت؛ یلک جبهله حقیقتلاً قوی. كسلانی مثلل عّملار، مثلل مالک اشلتر، مثل 
عبداهللَّ بن عّبلاس، مثلل محّمدبن ابی بکلر، مثلل میثلم تّملار، مثلل ُحجربلن علدی بودنلد؛ شلخصیتهای مؤمن و 
بصیلر و آگاهلی كله در هدایت افلکار مردم چقلدر نقلش داشلتند! یکلی از بخشلهای زیبلای دوران امیرالمؤمنین 
- البتله زیبلا از جهلت تلاش هنرمندانله این بلزرگان؛ املا درعین حلال تللخ از جهلت رنجهلا و شلکنجه هایی كه 
اینهلا كشلیدند - ایلن منظلره حركت اینهلا به كوفله و بصلره اسلت. وقتی كله طلحه و زبیلر و امثلال اینهلا آمدند 
صف آرایلی كردنلد و بصلره را گرفتند و سلراغ كوفله رفتنلد، حضرت، املام حسلن و بعضلی از اصحاب را فرسلتاد. 
مذاكراتلی كله آنها بلا ملردم كردنلد، حرفهایلی كله آنهلا در مسلجد گفتنلد، محاّجه هایلی كه آنهلا كردنلد، یکی 
از آن بخشلهای پرهیجلان و زیبلا و پرمغلز تاریلخ صلدر اسلام اسلت. للذا شلما می بینیلد كله عملده تهاجمهای 
دشلمنان امیرالمؤمنیلن هلم متوّجه همینهلا بود. علیله ماللک اشلتر، بیشلترین توطئه ها بلود؛ علیه عّمار یاسلر، 
بیشلترین توطئه هلا بلود؛ علیله محّمدبن ابی بکلر، توطئله بلود. علیله همله آن كسلانی كله از اّول كار در ماجرای 
امیرالمؤمنیلن امتحانلی داده بودنلد و نشلان داده بودنلد كله چله ایمانهلای مسلتحکم و اسلتوار و چله بصیرتلی 
دارنلد، از طلرف دشلمنان، انواع و اقسلاِم سلهام تهملت پرتلاب می گردیلد و به جلان آنها سلوء قصد می شلد و لذا 
اغلبشلان هم شلهید می شلدند. عّملار در جنگ شلهید شلد؛ لیکلن محّمدبن ابی بکر بلا حیله شلامیها به شلهادت 
رسلید. مالک اشلتر با حیله شلامیها شلهید شلد. بعضی دیگر هلم ماندنلد، اما بعدهلا به نحو شلدیدی به شلهادت 
رسلیدند. ایلن وضلع زندگلی و حکوملت امیرالمؤمنیلن اسلت. اگلر بخواهیلم جمعبنلدی كنیلم، این گونله بایلد 
عرض كنیلم كله دوران این حکوملت، دوران یلک حکومت مقتدرانله و درعین حلال مظلومانله و پیروز بلود. یعنی 
هم در زمان خود توانسلت دشلمنان را به زانلو درآورد، هلم بعد از شلهادت مظلومانله اش، در طول تاریخ توانسلت 
مثل مشلعلی برفلراز تاریخ باشلد. البتله خون دلهلای امیرالمؤمنیلن در این ملّدت، جلزو پرمحنت ترین حلوادث و 

ماجراهلای تاریخ اسلت.
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اشتباهات دشمن و درسهای ما از فتنه78

حضور مردم، مشت محکم به دهان توطئه گران
معناي فتنه

دست دشمن در پس پرده ي فتنه ها
زمینه سازي هاي داخلي براي حوادث فتنه انگیز

 زمینه سازي براي ایجاد فتنه
 تاسیس رادیو آزادي

تشویق توسری خورده های سیاسی
فتنه انداختن بین جریانهای سیاسی داخلی

قتل هاي زنجیره اي
 خشونت هاي داخلي

 شایعه اختاف بین مسئوالن طراز اّول کشور
تهمت به دستگاههاي مهارکننده فتنه

 تقویت شبکه های جاسوسی در داخل کشور
 تمام حوادث برنامه ریزي شده بود

 و ...



فتنه

اشتباهات دشمن و درسهای ما از فتنه78 *

حضور مردم، مشت محکم به دهان توطئه گران
قضایایللی كلله در ایللن دو، سلله هفتلله گذشللته اتّفللاق افتللاد، قضایللای قابللل توّجلله و قابللل اهتمامللی بللود، اگللر 
چلله بللا حضللور شللما مللردم - حضللور قدرتمندانلله و پرشللکوه و پرصابللت ملللت ایللران - مشللت محکمللی بلله 
دهللان توطئه گللران زده شللد، و اگرچلله دسللتگاههای مسللؤول انصافللاً و حّقللاً كار خللود را خللوب انجللام دادنللد، 
امللا این طللور قضایللا تللا درسللت شللناخته نشللود و مللردم - كلله هوشللمندانه و شللجاعانه، آمللاده دفللاع از حللّق 
و حقیقتنللد - تصمیللم خللود را بللرای آینللده بلله طللور روشللن نگیرنللد، هرآنللی احتمللال توطئلله و فتنلله هسللت. 
لذاسللت كلله بللا گذشللت دو، سلله هفتلله از قضایللا و روشللن شللدن جوانللب تللازه ای از این مسللائل، شللاید وقللت آن 

باشللد كلله نگاهللی به طللور عمومللی و همه گیللر بلله ایللن قضیلله از اطللراف و جوانبللش بکنیللم.

معناي فتنه
 خطرناكتریللِن ایللن حللوادث، حادثلله ای اسللت كلله فتنلله باشللد. فتنلله، یعنللی حادثلله غبارآلللودی كلله انسللان 
نتوانللد بفهمللد چلله كسللی دوسللت و چلله كسللی دشللمن اسللت و چلله كسللی بللا غللرض وارد میللدان شللده 
و از كجللا تحریللک می شللود. فتنه هللا را بایللد بللا روشللنگری خامللوش كللرد. هللر جللا روشللنگری باشللد، 
فتنه انگیللز دسللتش كوتللاه می شللود. هللر جللا حللرف بی هللدف، كار بی هللدف، تیرانللدازی بی هللدف، تهمللت 
زدن بی هللدف وجللود داشللته باشللد، فتنه انگیللز خوشللحال می گللردد؛ - چللون صحنلله شلللوغ می شللود. لللذا 
مللردم عزیللز مللا كلله بحمللداهللَّ در ایللن بیسللت سللال هوشللیاری حقیقللی خودشللان را در قضایللای گوناگللون 
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نشللان دادنللد، در ایللن قضیلله هللم بایللد هوشللیارانه مسللائل را تحلیللل كننللد. مللن حللاال آنچلله را كلله در ایللن 
خطبلله می شللود بللرای شللما عزیللزان عللرض كنللم، عللرض می كنللم:

دست دشمن در پس پرده ي فتنه ها
 از مّدتللی پیللش احسللاس می شللد كلله مراكللز عمللده دشللمنی بللا ملللت مللا، در انتظللار حوادثللی در ایللران 
هسللتند؛ در حرفهایشللان ایللن معنللا روشللن بللود. در سللال گذشللته، رئیللس سللازمان جاسوسللی كشللور امریللکا 
در گزارشللی كلله بللرای خودشللان تهیلله كللرده بللود و داد، این طللور گفللت: در سللال 1999 - یعنللی همیللن 
سللال جللاری مسللیحی - در ایللران انتظللار حوادثللی را داریللم كلله در ایللن بیسللت سللال گذشللته - یعنللی از اّول 
انقللاب تاكنللون - بی سللابقه اسللت! در واقللع بللا ایللن زبللان، نشللان مللی داد كلله از چیزهایللی پشللت پللرده مّطلللع 
اسللت. بعضللی از ایللن فراریهایللی هللم كلله بللا دشللمن همللکاری می كننللد و بلله امریللکا پناهنللده هسللتند، شللبیه 
ایللن حرفهللا را زدنللد. یکللی از همیللن وابسللتگان فللراری - آن طللور كلله در خبرهللا آمللده بللود - گفتلله بللود كلله 
مللا سللال آینللده بلله ایللران خواهیللم رفللت! ایللن خوابهللای خللوِش بی تعبیللری كلله همیشلله می بیننللد! پللس 
معلللوم بللود كلله صهیونیسللتها، امریکاییهللا و مراكللز اصلللی قللدرت، در فکللر حوادثللی در ایللران هسللتند و قللرار 

اسللت حوادثللی اتّفللاق بیفتللد.

زمینه سازي هاي داخلي براي حوادث فتنه انگیز
 البتلله فللرض می شللد زمینه هایللی هللم بللرای این طللور حللوادث وجللود دارد؛ مثللًا درآمدهللای نفتللی كشللور 
ناگهللان بلله كمتللر از نصللف یللا حللدود ثلللث رسللید. مشللکات اقتصللادی دولللت و كمبللود درآمدهللای ملللی، 
بللرای هللر كشللور یللک خطللر اسللت و می توانللد زمینه سللاز چیزهایللی باشللد. از طرفللی، برخللی از خبرنللگاران 
خارجللی به خاطللر بعضللی از قضایللا و مراسللم گوناگللون بلله ایللران آمدنللد و رفتنللد بللا افللرادی كلله از قبیللل 
خودشللان بودنللد، مصاحبلله كردنللد و از قللول آنهللا چیزهایللی را نقللل نمودنللد. در تلکسللها آمللد كلله: بللله؛ فللان 
زن، یللا فللان جللوان، یللا فللان مللرد در فللان جللای تهللران بلله مللا گفللت كلله مللا از اسللام بیللزار شللده ایم؛ مللا از 
حکومللت اسللامی بیللزار شللده ایم! بلله نظللر آنهللا رسللید كلله زمینه هایللی در حللال فراهللم شللدن اسللت. حللاال 
جللا دارد گللله كنیللم كلله تیتللر بعضللی از روزنامه هللا هللم اینهللا را بلله یللک چیزهایللی امیللدوار می كللرد؛ خیللال 
می كردنللد كلله مللردم از اسللام برگشللته اند! جاذبه هایللی بللرای آنهللا وجللود داشللت؛ بللرای ایللن كلله فکرهایللی 

بکننللد و نقشلله هایی بکشللند و كارهایللی را انجللام دهنللد و افللکاری را در سللر بپروراننللد!

 زمینه سازي براي ایجاد فتنه
در طللول ایللن یللک سللال، یللا یللک سللال و نیللِم اخیللر، قضایایللی اتّفللاق افتللاد كلله یللک انسللان هوشللمند و اهللل 
فکللر وقتللی بلله ایللن قضایللا می نگللرد، بللاور نمی كنللد كلله ایللن قضایللا بللا هللم بی ارتبللاط باشللد. هللر كدامللی 
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در برهلله ای پیللش آمللد؛ امللا انسللانی كلله اهللل تدبّللر و تأّمللل در قضایللا باشللد، احسللاس می كللرد كلله بیللن اینهللا 
رابطلله ای وجللود دارد كلله مللن بعضللی از اینهللا را ایللن جللا یادداشللت كللرده ام و عللرض می كنللم:

 تاسیس رادیو آزادي
از طرفللی، یللک شللبکه جنللگ روانللی علیلله ایللران و نظللام اسللامی در سللطح تبلیغللات جهانللی به وجللود آوردنللد. 
غیللر از رادیوهللای معمولللی كلله علیلله نظللام اسللامی دائمللاً حللرف می زدنللد - مثللل رادیللو امریللکا، رادیللو رژیللم 
صهیونیسللتی، رادیللو انگلیللس - امریکاییهللا یللک رادیللو مخصللوص حمللله بلله نظللام اسللامی درسللت كردنللد و 
اسللمش را هللم »رادیللو آزادی« گذاشللتند! بودجلله كانللی هللم بللرای ایللن رادیللو كنللار گذاشللتند؛ اعللان كردنللد 
كلله صللد میلیللون دالر، یللا چیللزی در ایللن حللدود، بللرای ایللن رادیللو كنللار گذاشللته اند! زحمللات زیللادی هللم 
كشللیدند؛ بللا آن كشللور اروپایللی كلله قبللول نمی كللرد ایللن رادیللو در آن جللا مسللتقر باشللد، كلنجللار رفتنللد و 
فشللار آوردنللد، تللا وادار كردنللد كلله ایللن رادیللو در اروپللا یللک مركللز فرسللتنده داشللته باشللد؛ بعللد هللم صریحللاً 
گفتنللد - ایللن دیگللر تحلیللل نیسللت - كلله ایللن رادیللو، هدفللش برخللورد بللا خللّط فانللی در ایللران اسللت؛ مللا 
می خواهیللم بللا ایللن خللط مبللارزه كنیللم! آن كسللانی كلله گرداننللدگان رادیللو بودنللد، ایللن را گفتنللد و بلله زبللان 
آوردنللد و ثبللت شللد؛ بنللده خللودم هللم آن را شللنیدم. شللما ببینیللد، یکللی از چیزهایللی كلله یللک ملللت و یللک 
كشللور و یللک آدم و یللک فامیللل را می توانللد همیشلله مللورد آزار قللرار دهللد، شللایعه پراكنللی اسللت. در قدیللم 
چگونلله شللایعه پراكنللی می كردنللد؟ یللک نفللر، پنللج نفللر، ده نفللر تللوی مللردم می افتادنللد و شللایعه پخللش 
می كردنللد؛ امللا حللاال شللایعه پراكنللی به وسللیله رادیللو انجللام می گیللرد. یللک رادیللو خبللری را جعللل و یللا 
تحریللف می كنللد؛ یللک چیللز كوچللک را بللزرگ می كنللد؛ یللک امللر مهللم را پنهللان می كنللد؛ ایللن می شللود 
شللایعه پراكنی. از حللدود یللک سللال، یللک سللال و نیللم قبللل، بیللش از گذشللته، شللروع بلله یللک شللایعه پراكنللِی 
بسللیار پرحجمللی علیلله نظللام اسللامی كردنللد. البتلله در طللول ایللن بیسللت سللال گذشللته، همیشلله شللایعه 

پراكنللی بللوده اسللت؛ امللا آنچلله كلله در ایللن مللّدت بللود، خیلللی پرحجم تللر بللود.

تشویق توسری خورده های سیاسی
از طللرف دیگللر، مارهللای خزیللده در سللوراخها را در داخللل تشللویق كردنللد كلله بلله میللدان بیاینللد و حللرف 
بزننللد! كسللانی كلله در واقللع بایللد بلله اینهللا گفللت توسللری خورده هللای سیاسللی - باالتللر از ورشکسللته ها - 
كلله از ملللت ایللران تودهنللی و توسللری خللورده بودنللد و بلله النه هایشللان خزیللده بودنللد، اینهللا را وادار و تشللویق 
كردنللد و بلله عرصلله اظهارنظللر سیاسللی و اظهللار وجللود كشللاندند. ایللن هللم پدیللده ای بللود كلله انسللان در وهللله 

اّول تعجللب می كللرد كلله چطللور شللده اسللت اینهللا بلله میللدان آمدنللد.

 7
ه8

فتن
 از 

 ما
ای

سه
در

 و 
من

دش
ت 

ها
تبا

اش



ضوع " فتنه"
شتر درباره مو

مطالعه بی
فتنه

54

فتنه انداختن بین جریانهای سیاسی داخلی
 از طرفللی هللم به وسللیله واسللطه های خبیللث و بللددل، شللروع بلله تفتیللن بیللن جریانهللای سیاسللی داخلللی 
كردنللد. البتلله جریانهللا و خللّط و خطللوط سیاسللی بللا هللم اختللاف سلللیقه دارنللد؛ بللا هللم بغللض و كینلله 
و دشللمنی كلله ندارنللد. واسللطه هایی بودنللد كلله شللروع بلله ایللن كار كردنللد؛ آدم مشللّخصاً هدفهایشللان را 
می فهمیللد. در تبلیغللات بیرونللی و در همیللن كارهایللی كلله انجللام می گرفللت، انسللان می فهمیللد كلله اینهللا 
تصمیللم دارنللد هللر جناحللی را علیلله جنللاح دیگللر تحریللک كننللد؛ بللرای هللر جناحللی از جناحهللای داخلللی 
كشللور، این طللور وانمللود كننللد كلله دشللمن واقعللی شللما بیللرون ایللن مرزهللا نیسللت؛ دشللمن واقعللی شللما 
همیللن جاسللت و آن هللم آن جنللاح مقابللل شماسللت! آتللش منازعللات جناحللی را داغ و برافروختلله كردنللد.

قتل هاي زنجیره اي
 از طرفللی هللم حللوادث تللکان دهنللده ای كلله هیللچ سللابقه نداشللت، پیللش آمللد؛ مثللل همیللن قضیلله قتلهللای 
مشللکوك كلله خیلللی عجیللب بللود. ناگهللان ایللن قتلهللا یکللی پللس از دیگللری اتّفللاق می افتللاد، كلله هللم مللردم 
را نگللران كللرد، هللم مسللؤوالن را نگللران كللرد، هللم احسللاس ناامنللی به وجللود آورد، هللم وزارت اّطاعللات 
را - كلله مركللز ثقللل دفللاع امنیتللی از نظللام و از كشللور و ازملللت اسللت - تضعیللف كللرد. دیدیللد كلله چلله جنجللال 
عظیمللی راه افتللاد! واقعللاً خللوش به حللال آنهایللی كلله ایللن رادیوهللا را گللوش نمی كننللد؛ اصللًا اعصابشللان 
آسللوده اسللت و از شللنیدن حرفهللای خللاف و دروغ راحتنللد. آن كسللانی كلله می شللنیدند و آن كسللانی كلله 
برایشللان می آوردنللد، می دیدنللد كلله ایللن صداهللای بیگانلله و رادیوهللای بیگانلله، چلله حرفهللا و چلله تحلیلهللا 
و چلله جنجالهللا و چلله اسللتفاده های نادرسللتی از ایللن حللوادث كردنللد؛ كلله بعللد كلله بلله عمللق و ریشلله قضایللا 
رفتنللد، دیدنللد دسللتهای بیگانلله و انگشللتهای نامحللرم، از پشللت پللرده در ایللن كار دخالللت مسللتقیم داشللتند.

خشونت هاي داخلي  
بعضللی از خشللونتها هللم در داخللل پیللش آمللد: فللان جللا گروهللی حمللله كردنللد و جمعیتللی را زدنللد كلله فللوراً 
در رادیوهللا و در بعضللی از وسللایل ارتباطللی كلله بللا دشللمنان همسللو بودنللد، ناگهللان منتشللر می شللد كلله: بللله؛ 
اینهللا از طللرف نظامنللد، اینهللا مربللوط بلله نظامنللد - مایلله اغتشللاش ذهنللی مللردم را فراهللم می كردنللد - ایللن 

هللم یللک نللوع از حللوادث بللود.

 شایعه اختاف بین مسئوالن طراز اّول کشور
از طرفللی، شللایعه اختللاف بیللن مسللؤوالن طللراز اّول كشللور را پخللش می كردنللد؛ كلله جنللگ قللدرت اسللت و 
بللا هللم دعللوا و كشللمکش می كننللد! مللا می بینیللم كلله خللود ایللن سیاسللّیونی كلله در كشللورهای گوناگللون 
دنیللا هسللتند، جنللگ قللدرت و كشللمکش سیاسیشللان بلله قللدری اسللت كلله از هیللچ جنایتللی علیلله همدیگللر 
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پرهیللز نمی كننللد؛ امللا در كشللور مللا - بخصللوص در بیللن مسللؤوالن - بحمللداهللَّ مطلقللاً از ایللن نللوع چیزهللا 
وجللود نللدارد؛ لیکللن شللایعه ای درسللت می كردنللد كلله: بللله؛ جنللگ قللدرت بیللن مسللؤوالن ایللران درگرفتلله 
اسللت! ایللن هللم پدیللده دیگللری بللود كلله انسللان تعّجللب می كللرد ایللن حرفهللا را از كجللا می آورنللد و از كجللا 

می گوینللد و چلله داعللی و انگیللزه ای بللرای ایللن كار دارنللد.

تهمت به دستگاههاي مهارکننده فتنه
 از طرفللی، هملله دسللتگاههایی را كلله در صللورت بُللروز یللک فتنلله می تواننللد جلللِو آن را بگیرنللد، بتدریللج مللورد 
سللؤال و ضربلله قللرار دادنللد. مثللًا بلله سللپاه پاسللداران تهمللت قللرار زدنللد. دسللتگاه قضایللی را یک طللور، بسللیج 
را یک طللور، نیللروی انتظامللی را یک طللور و صللدا و سللیما را بلله گونلله ای دیگللر مللورد تهمللت قللرار دادنللد كلله 
اینهللا را از چشللم مللردم بیندازنللد، تللا آن روزی كلله روز حضللور اینهاسللت و اینهللا مللورد نیللاز هسللتند، وقتللی 

كلله فللرا می رسللد، مللردم بلله اینهللا دیگللر اطمینانللی نداشللته باشللند!

تقویت شبکه های جاسوسی در داخل کشور  
از طللرف دیگللر، شللبکه های جاسوسللی را در داخللل كشللور تقویللت كردنللد؛ كلله در اوایللل سللال جللاری یللک 
شللبکه جاسوسللی خطرنللاك كلله اعضایللش تعللدادی از یهودیهللا و غیریهودیهللای ایرانللی بودنللد، كشللف شللد. 
البتلله آنهللا یکللی، دو مللاه هیللچ چیللز نگفتنللد؛ بللا ایللن كلله از همللان لحظلله اّول فهمیدنللد كلله اعضللای شللبکه 
مذكللور دسللتگیر شللده اند! خودشللان بعللداً گفتنللد كلله مللا از اّول فهمیللده بودیللم؛ كلله بایللد گفللت اگللر مرتبللط 
نبودیللد، چگونلله فهمیدیللد؟! چطللور ملللت ایللران هنللوز نمی دانسللت كلله جاسوسللها گرفتللار شللده اند، امللا 
مسللؤوالن امریکایللی و صهیونیسللتی می گفتنللد از همللان روز اّول مللا خبللر شللده ایم؛ ولللی بللرای این كلله 
مبللادا كار اینهللا سللخت تر شللود، حللرف نزده ایللم؟! از همللان روز اّول فهمیدنللد كلله ایللن جاسوسللها گرفتللار 
شللده اند؛ امللا بعللد كلله دیدنللد وسللاطت و فشللارهای بالواسطه شللان اثللری نکللرد، بنللا بلله جنجللال كردنللد كلله 
چللرا سللیزده نفللر یهللودی را گرفتیللد!؟ رؤسللای كشللورهای اروپایللی و امریکایللی دربللاره سللیزده نفللر جاسوسللی 
كلله در ایللران دسللتگیر شللده بودنللد، تلفنللی بللا هللم صحبللت كردنللد! آیللا ایللن نشللان دهنده اهمیللت قضیلله 

بللرای آنهللا نیسللت؟

 تمام حوادث برنامه ریزي شده بود
ببینیللد؛ اینهللا حللوادث عجیبللی اسللت. در طللول یللک سللال، یللک سللال و نیللِم اخیللر، ایللن حللوادث پشللت سللِر 
هللم اتّفللاق می افتللد. وقتللی حادثلله ای اتّفللاق می افتللاد، علی الّظاهللر ارتباطللی بللا حادثلله دیگللر نداشللت، امللا 
هنگامللی كلله انسللان فکللور، مجمللوع ایللن حللوادث را نللگاه می كنللد، درمی یابللد كلله اینهللا بللا هللم بی ارتبللاط 
نیسللت. از طرفللی زمینه هللای ذهنللی مللردم را خللراب كللردن، از طرفللی خللواص داخلللی را مشللغول بلله 
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كارهللای جنبللی كللردن، از طرفللی بیللن مللردم و نظللام فاصللله انداختللن، از طرفللی جاسوسهایشللان را بلله كار 
گماشللتن. اخیللراً در جریللان ایللن قضایللا، یکللی از مسللؤوالن امریکایللی اظهللار ناراحتللی كللرده و گفتلله بللود: مللا 
در ایللران سللفارتخانه نداریللم تللا بللر قضایللای آن جللا درسللت اشللراف داشللته باشللیم! پللس معلللوم شللد اصللراری 
كلله اینهللا در ایللن مللّدت داشللته اند كلله رابطلله برقللرار كنیللم، بللرای چلله بللوده و سللفارتخانه در تهللران را بللرای 
چلله می خواهنللد! معلللوم می شللود كلله می خواسللتند كار آن سللفارتخانه را نیللز همیللن جاسوسللها و امثللال 
اینهللا برایشللان انجللام دهنللد! وقتللی انسللان ایللن مجموعلله حللوادث را در كنللار اظهللار نظللر رئیللس سللازمان 
سللیای امریللکا می گللذارد كلله گفتلله بللود: »در سللال 1999 قللرار اسللت در ایللران یللک حادثلله بللزرگ اتّفللاق 
بیفتللد«، آن وقللت معلللوم می شللود ایللن حللوادث، حللوادِث خودبه خللودی و تصادفللی و اتّفاقللی و كار چهللار 

نفللر آدم بللی كاِر ایللن طللرف و آن طللرف نیسللت؛ اینهللا برنامه ریللزی كللرده بودنللد.

 هدف، اختال امنیت مردم بود
حللاال اگللر فللرض كنیللم ایللن حللوادث را دسللتهای پشللت پللرده هدایللت می كردنللد - كلله انصافللاً فللرِض 
نزدیللک بلله ذهنللی اسللت - طبیعللی اسللت كلله منتظللر بودنللد جرّقلله ای در داخللل كشللور به وجللود آیللد. خیللال 
می كردنللد چللون اوضللاع اقتصللادی مللردم خللوب نیسللت، پللس مللردم از نظللام ناراضللی و از دولللت مأیوسللند، 
لللذا از نظللام حمایتللی نخواهنللد كللرد؛ از سللپاه و نیللروی انتظامللی و اینهللا هللم كلله كار چندانللی برنمی آیللد؛ 
وزارت اّطاعللات هللم كلله فلللج شللد، پللس جرقلله ای بزننللد و بشللکه باروتللی را در ایللران منفجللر كننللد! فکللر 
می كردنللد حداقللل نتیجلله ای كلله پیللش می آیللد، ایللن اسللت كلله امنیللت عمومللی و اجتماعللی مللردم از 
بیللن مللی رود. ایللن حّداقللل فایللده ای بللود كلله بلله دشللمن می رسللید. به عنللوان مثللال همیللن اغتشاشللات 
روز دوشللنبه و سه شللنبه آن هفتلله - روز بیسللت ویکم و بیسللت ودوم تیرمللاه كلله عللّده ای بلله خیابانهللا آمدنللد 
و آتللش زدنللد و دكانهللا را شکسللتند و بانکهللا را دسللتبرد زدنللد و تخریللب كردنللد - اگللر بلله وسللیله دسللتها و 
پنجه هللای قللوِی نظللام اسللامی مهللار نمی شللد و مللردم آن حركللت عظیللم را انجللام نمی دادنللد و متوّقللف 
نمی كردنللد، شللما ببینیللد در طللول سللال در كشللور چلله اتّفللاق می افتللاد! هللر چنللد روز یک بللار، در تهللران، 
در فللان خیابللان، در فللان گوشلله، در فللان محلّلله، یللا در فللان شهرسللتان، از ایللن حللوادث بایللد اتّفللاق 
می افتللاد. مللردم در دكانشللان، در اداره شللان، در منزلشللان و بچه هللا داخللل مدرسه شللان نشسللته اند، بایللد 
مرتّللب از ایللن حللوادث پیللش می آمللد؛ امنیللت مللردم مختللل می شللد و مللردم بلله سللتوه می آمدنللد. هللدف و 

برناملله ایللن بللود.
 ایللن كلله مللن روز دوشللنبه آن هفتلله بلله ملللت ایللران عللرض كللردم هللدف اینهللا »امنیللت ملللی« اسللت، آن روز 
هنللوز آتش سللوزیها شللروع نشللده بللود. آن روز كلله مللن آن صحبللت را كللردم، هنللوز اغتشللاش خیابانللی شللروع 
نشللده بللود و ایللن تخریبهللا و آتش سللوزیها را راه نینداختلله بودنللد؛ امللا معلللوم بللود كلله هللدف، از بیللن بللردن 
»امنیللت كشللور« اسللت. یعنللی مللردم اگللر بچه شللان از خانلله بیللرون می آیللد تللا بلله مدرسلله بللرود، خاطرجمللع 
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نباشللند كلله بلله مدرسلله خواهللد رسللید؛ جوانشللان را اگللر بلله دانشللگاه تهللران یللا دانشللگاه فللان شهرسللتان 
فرسللتادند، خاطرجمللع نباشللند كلله هفتلله دیگللر ناملله اش خواهللد آمللد؛ از محللل كسبشللان، از محللل كارشللان، 
از محللل زندگیشللان، سلللب امنیللت و آرامللش شللود برناملله ایللن بللود. منتظللر یللک جرّقلله بودنللد كلله ایللن 

قضایللا بلله راه بیفتللد. جرّقلله چلله بللود؟ حادثلله بسللیار تلللخ كللوی دانشللگاه.

حادثه کوي دانشگاه، حادثه اي برنامه ریزي شده بود  
البتلله مللن هنللوز دربللاره حادثلله كللوی دانشللگاه یللک اسللتنتاج قطعللی نللدارم كلله قضیلله چلله بللود. هرچنللد 
می دانیللم كلله چلله اتّفاقللی افتللاد؛ امللا چلله بللود، از كجللا بللود و چطللوری شللد، هنللوز بللرای مللا روشللن نیسللت. 
هللر كلله بللود و هرچلله بللود، حادثلله بسللیار تلخللی بللود و خیلللی سللخت اسللت آدم بللاور كنللد كلله ایللن حادثلله 
تصادفللی پیللش آمللد؛ یعنللی بللا ایللن مقّدماتللی كلله گفتللم، آدم ذهنللش بلله هللزار جللا مللی رود. آدم بللاورش 
نمی آیللد كلله حادثلله، حادثلله عللاّدی و پیش آمللده باشللد؛ گمللان می كنللد كلله ایللن حادثلله را پیللش آورده انللد. 
منتهللا در این جللا آمللاج و باكللش و جوركللِش حادثلله، یللک عللّده جللوان دانشللجوی مظلللوم شللدند كلله واقعللاً 
دل انسللان خللون می شللود. ایللن جوانللان پیللش مللن آمدنللد. آن شللبی كلله ایللن جوانللاِن آسللیب دیده و 
مصللدوِم كللوی دانشللگاه پیللش مللن آمدنللد، هللر كار كللردم كلله ذهنللم از ایللن بللرادران منصللرف شللود، نشللد. 
انسللان نمی توانسللت خللودش را از تلخللِی ایللن حادثلله دور كنللد. اینهللا جوانللان نجیللب و خللوب و حقیقتللاً 
مؤمللن و صللادق و پُرشللوری محسللوب می شللدند كلله عمدتللاً متعلّللق بلله شللهرهای دیگللر - اصفهللان، خراسللان، 
یللزد و ... - بودنللد؛ البتلله تعللدادی هللم تهرانللی بودنللد. جماعتللی از ایللن جوانللان آمدنللد و مللن از نزدیللک آنهللا 
را دیللدم. حقیقتللاً دل انسللان آتللش می گیللرد كلله ایللن قللدر دسللتهای دشللمن، بی ماحظلله و در ارتللکاب 
بلله جنایللت بی بللاك باشللد كلله اگللر ایللن حادثلله، حادثلله ای محسللوب شللود كلله برنامه ریللزی كللرده و عمللداً 
خواسللته باشللد آن را بلله وجللود آورد، كسللانی را از بهتریللن عناصللر یللک كشللور - جللوان و دانشللجو؛ آن هللم 
این گونلله دانشللجویانی - انتخللاب كنللد! بلله خیللال او، جرّقلله این طللوری زده شللد. منتهللا محاسللباتش غلللط از 
آب درآمللد؛ كلله حللاال مللن خواهللم گفللت اشللتباهات دشللمن در محاسللبات كجاهللا بللود. مللن كلله ایللن اشللتباه 
او را در محاسللبه می گویللم، می دانللم كلله نمی توانللد ایللن اشللتباه محاسللبه ها را درسللت كنللد؛ یعنللی راهللی 
نللدارد. نلله این كلله بگویللم كجللا اشللتباه كللردی كلله بللرود اشللتباهش را تصحیللح كنللد؛ نلله. دشللمن قللادر 

نیسللت خللودش را از ایللن تناقللض و از ایللن موقللع و موقللِف اشللتباه خللارج كنللد.
 البتلله شروعشللان، شللروعی بللود كلله آنهللا را امیللدوار كللرد. یللک عللّده دانشللجو از حادثلله كللوی دانشللگاه 
ناراحللت و عصبانللی شللدند و بلله خشللم آمدنللد. دانشللگاه تهللران، محللور دانشللگاههای كشللور اسللت؛ مایلله امیللد 
هملله اسللت. بچه هللا عصبانللی شللدند؛ آنهللا آمدنللد و خواسللتند از عصبانیللت ایللن جوانللان اسللتفاده كننللد؛ 
داخللل صفللوف اینهللا شللدند و شللعارها را از شللعارهای دانشللجویی، بلله شللعارهای ضللّد نظللام تبدیللل كردنللد؛ 
بعللد هللم جریللان را بلله خیابانهللا كشللاندند و قضایایللی كلله شللنیده اید و می دانیللد. خیللال كردنللد كلله كار را 
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پیللش برده انللد؛ امللا نیللروی انتظامللی بللا قللدرت وارد شللد. بللا این كلله آن ضربلله را آن روز اّول و دوم بلله نیللروی 
انتظامللی زدنللد، امللا انصافللاً نیللروی انتظامللی خللوب بلله میللدان آمللد. انتظللار ایللن بللود كلله نیللروی انتظامللی 
بعللد از آن ضربلله اّول - ضربلله حیثّیتللی - اصللًا نتوانللد هیللچ دفاعللی بکنللد؛ امللا انصافللاً بلله میللدان آمدنللد و 
خللوب دفللاع كردنللد. بعللد هللم كلله بسللیج - آن نیللروی اصلللی و عظیللم ملللت ایللران - بللا سللازماندهی سللپاه 
پاسللداران انقللاب اسللامی وارد شللد و به طللور قاطللع، مثللل كاغللذی كلله مچاللله كننللد، دشللمن را مچاللله 
كردنللد. فللردای آن روز هللم كلله ملللت بلله صللورت واقعللاً خودجللوش بلله خیابانهللا آمدنللد و آن تظاهللرات پُرشللور 
و عظیللم و میلیونللی را راه انداختنللد كلله دسللتهای بیگانللگان سللعی كردنللد آن را كوچللک كننللد. در نظللر چلله 
كسللی كوچللک كننللد؟ در نظللر مردمللی كلله در كشللورهای دیگللر هسللتند. ممکللن اسللت كلله موّفللق شللوند 
حادثلله را طللور دیگللر جلللوه دهنللد؛ امللا مردمللی كلله در تهللران، در اصفهللان، در شللیراز، در مشللهد، در تبریللز، 
در شللهرهای گوناگللون و هملله جللا خودشللان دیدنللد كلله چلله خبللر بللود، آیللا در نظللر اینهللا هللم می تواننللد 

حقیقللت را قلللب و عللوض كننللد؟

اشتباه اول دشمنان: ارزیابي غلط از ملت
 اّولیللن محاسللبه غلطشللان، محاسللبه غلللط دربللاره ملللت ایللران بللود. خیللال كردنللد ملللت ایللران از اسللام و 
از انقللاب و از امللام بریللده اسللت. نفهمیدنللد كلله ایللن ملللت، همللان ملتللی اسللت كلله بللا اقتللدار عظیللم خللود 
توانسللت نظللام فاسللدی را كلله امریکاییهللا و دیگللران، اطرافللش هفللت حصللار درسللت كللرده بودنللد، از داخللل 
ایللن كشللور بللردارد و آن را نابللود كنللد. ایللن ملللت، همللان ملتللی اسللت كلله در كودتللای امریکایللی بهمللن 1357 
بلله دسللتور امللام بلله خیابللان آمللد و در ظللرف چنللد سللاعت كار را تمللام كللرد. ایللن ملللت، همللان ملتللی اسللت 
كلله در دفللع كودتللای بللاز امریکایللی در ایللن كشللور در سللال 59، در میللدان و در صحنلله آن چنللان حضللوری 
پیللدا كللرد كلله هملله امیدهللا را قطللع نمللود. ایللن ملللت، همللان ملتللی اسللت كلله در اغتشللاش منافقیللن در 
سللال 60، آن چنللان قللدرت خللود را نشللان داد كلله دشللمنی را كلله بلله عناصللر مللزدور و خودفروختلله و روسللیاِه 
منافللق دل بسللته بللود، مأیللوس كللرد. ایللن ملللت، همللان ملتللی اسللت كلله هشللت سللاِل تمللام، جنگللی را كلله 
هملله قدرتهللای موجللود و مللاّدی دنیللا بلله طللرف مقابللل مللا كمللک كردنللد، بللا حضللور خللودش در صحنلله، بللا 
همیللن بسللیج، بللا همیللن دانشللجویان، بللا همیللن جوانللان، بللا همیللن كارگللران، بللا همیللن روسللتاییان و بللا 
همیللن شللهریها، توانسللت علیلله خللود آنهللا تمللام كنللد. ایللن ملللت، همللان ملتللی اسللت كلله در طللول ایللن 
بیسللت سللال، هللر وقللت كلله توطئلله دشللمن بلله هللر شللکلی از اَشللکال زیللاده روی كللرده اسللت، بللا حضللور 
سیل آسللای خللود در خیابانهللا و در تظاهللرات و در اجتماعللات، مثللل رودخانلله ای كلله می آیللد و خللس و 
خاشللاكها را پللاك می كنللد و از بیللن می بللرد، وارد میللدان و صحنلله شللده و دشللمن را نللاكام كللرده اسللت. 
ایللن همللان ملللت اسللت؛ ایللن همللان جواناننللد؛ ایللن همللان نسللل اسللت. ایللن نسللل جدیللدی كلله امللروز رو 
آمللده اسللت، نسللل اسللام اسللت. خطللای در محاسبه شللان ایللن بللود كلله خیللال كردنللد ملللت ایللران از اسللام 
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برگشللته اسللت؛ نلله. فهمیدنللد كلله ملللت ایللران پایبنللد بلله اسللام اسللت؛ پایبنللد بلله انقللاب اسللت؛ پیوسللته 
بلله نظللام اسللت؛ قللدر ایللن نظللام قدرتمنللد و صالللح را می دانللد و در صللدد اسللت كلله بللا ایسللتادگی، خللودش 

مشللکات را حللل كنللد.
 ایلن مللت دیگلر حاضلر نیسلت زیلر بلار امریلکا بلرود، ایلن مللت حاضلر نیسلت مثلل بعضلی از ملتهلای 
دیگلر، رژیملی را قبلول كنلد كله آن رژیلم بلرای كارهلای كوچلک و بلزرگ خلود بایلد از امریلکا اجلازه بگیلرد؛ 
اگلر می خواهلد بلا دولتلی ارتبلاط برقلرار كنلد، یلا می خواهلد ارتباطلش را قطلع كنلد، بایلد اجلازه بگیلرد؛ اگر 
می خواهلد سلاح بسلازد، بایلد اجلازه بگیلرد. چنلد روز پیلش در خبرهلا راجلع بله كشلوری می خواندیلم كه از 
امریلکا اجلازه گرفلت كه بُلرِد فلان سلاحش را از فان قلدر، به فلان قلدر برسلاند! مللت ایلران اینهلا را در دنیا 
می بینلد و حاضر نیسلت كله این طلور زندگی كنلد. مللت ایلران ملزه اسلتقال و طعلم آزادی و عّزت را چشلیده 
اسلت؛ مللت ایلران ملزه مسللّط نبلودن اجانلب را چشلیده اسلت؛ للذا دیگر زیلر بلار نخواهلد رفلت. پلس، اّولین 

غلطلی كله در محاسبه شلان داشلتند، ایلن بلود كله مللت ایلران را بلد ارزیابلی و محاسلبه كردنلد.

 اشتباه دوم دشمنان: ارزیابي غلط از دانشجویان
اشللتباه دوم آنهللا اشللتباه در محاسللبه دانشللجویان مللا بللود. گفللت: خللود گویللم و خللود خنللدم! خودشللان 
گفتنللد، خودشللان هللم كیللف كردنللد كلله دانشللجویان بللا نظللام مخالفنللد و اسللام را قبللول ندارنللد! كللدام 
دانشللجویان؟ بللله؛ ممکللن اسللت چهللار نفللر از نوكللران و مللزدوران شللما در گوشلله ای باشللند و پسللران یللا 
دختللران آنهللا هللم دانشللجو باشللند - البتلله معلللوم هللم نیسللت این طللور باشللد؛ امللا حللاال بلله فللرض چهللار 
نفللر هللم پیللدا شللدند - ولللی تللوده دانشللجویان، مؤمللن و هوشللیار و رشللید و آگاهنللد. دیدیللد بللا این كلله 
احساساتشللان جریحلله دار شللده بللود - قضیلله كللوی دانشللگاه، حقیقتللاً دانشللجویان را عصبانللی و ناراحللت 
كللرده بللود - تللا دیدنللد دشللمن می خواهللد اسللتفاده كنللد، اعللان كردنللد و گفتنللد مللا نیسللتیم. دانشللجویان 
مللا فرزنللدان مللا هسللتند؛ فرزنللدان شللما كلله نیسللتند؛ بچلله همیللن خانواده انللد. بچلله ایللن خانللواده، حّتللی 
اگللر بچلله تُخللس هللم باشللد، وقتللی كلله ببینللد دشللمن بلله خانلله حمللله كللرد، مللی رود سللینه سللپر می كنللد. 
حّتللی آن تُخسللها گاهللی بهتللر هللم سللینه سللپر می كننللد! بچلله خانللواده، خللودش را در دفللاِع مقللّدس نشللان 
داد. شللما ببینیللد از همیللن دانشللگاه تهللران و از دانشللگاههای دیگللر تهللران و سللایر نقللاط كشللور، چقللدر 
دانشللجو بلله جبهلله رفللت؛ چقللدر دانشللجو شللهید شللد. طبقلله اّولللی كلله سللپاه پاسللداران را تشللکیل دادنللد، 
اغلللب همیللن دانشللجویان بودنللد. طبقلله اّولللی كلله جهللاد سللازندگی را تشللکیل دادنللد، همیللن دانشللجویان 
بودنللد. االن كارهللای مهللّم علمللی نظللام را همیللن دانشللجویان بلله صللورت عملللی و تجربللی در آزمایشللگاههای 

دانشللگاهها انجللام می دهنللد. چلله فکللر كردیللد دربللاره دانشللجویان مللا؟!
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 اشتباه سوم: اعتقاد به اختاف میان مسئوالن
اشللتباه سللوم در مللورد وحللدت مسللؤوالن بللود. خیللال می كردنللد همللان شللایعاتی را كلله پخللش كرده انللد، 
محّقللق خواهللد شللد؛ مثللل آن دیوانلله ای كلله خواسللت بچه هللا را از خللودش دور كنللد، بلله دروغ گفللت فللان 
جللا مهمانللی می دهنللد! بعللد كلله بچه هللا شللروع بلله رفتللن كردنللد، خللوش هللم راه افتللاد؛ گفللت حللاال شللاید 
هللم مهمانللی بللود! اینهللا خودشللان شللایعه را القللاء می كننللد، خودشللان هللم بللاور می كننللد كلله بیللن 
مسللؤوالن اختللاف هسللت. نلله آقللا! بیللن مسللؤوالن اختافللی نیسللت. همللان روز سه شللنبه عصللری كلله 
الزم دیللده شللد مسللؤولین طللراز اّول كشللور بیاینللد بللا بنللده جلسلله ای بگذارنللد، در آن جللا رؤسللای محتللرم 
سلله قللّوه، رئیللس محتللرم مجمللع تشللخیص مصلحللت نظللام، وزرای محتللرم اّطاعللات، كشللور و دیگللران، 
وقتللی صحبللت می كردنللد، مللن دّقللت كللردم، دیللدم همه شللان یللک حللرف می زننللد؛ همه شللان یللک چیللز 
می خواهنللد؛ همه شللان دنبللال یللک مطلللب و یللک هدفنللد. مسللؤوالن كشللور این گونه انللد. كجللا رفتیللد؛ 
چلله اشللتباهی می كنیللد! خودشللان می نشللینند، می بافنللد، می دوزنللد و برطبللق آن قضللاوت بللرای هللر 

كسللی حکمللی صللادر می كننللد.
 مللن االن عللرض می كنللم و می دانللم كلله ملللت ایللران می دانللد و بللا تکللرار مللن خوشللحال هللم می شللود، و 
می دانللم كلله دشللمن هللم می دانللد و بللا تکللرار مللن ناراحللت می شللود؛ امللا هملله بداننللد كلله مواضللع رؤسللای 
كشللور - بخصللوص رئیللس جمهللور محتللرم - در ایللن قضایللا، مواضعللی بللود كلله صددرصللد مللورد تأییللد و 
حمایللت مللن بللود. بنللده بلله طللور قاطللع از مسللؤوالن كشللور دفللاع و حمایللت می كنللم؛ از رؤسللای سلله قللّوه 
دفللاع و حمایللت می كنللم. مللن بلله طللور قاطللع از شللخص رئیللس جمهللور حمایللت می كنللم. اگللر اشللکال و 
ایللرادی هللم بلله عملکللرد بعضللی از اجللزای دولللت داشللته باشللم، بلله رئیللس جمهللور می گویللم و می دانللم 
و اطمینللان دارم كلله ایشللان دنبللال می كننللد. قضایللای مللا این گونلله اسللت. دشللمن، چیللز دیگللر و طللور 

دیگللری فهمیللده بللود.

 اشتباه چهارم دشمن: درگیري و اختاف میان جناحهاي داخلي
اشللتباه چهارمشللان محاسللبه جناحهللای داخلللِی سیاسللی بللود. اینهللا بللد فهمیللده بودنللد. دیللده بودنللد كلله 
جناحهللا و خللّط و خطللوط سیاسللی گاهللی بلله هللم می پرنللد؛ امللا طللور دیگللری فللرض كللرده بودنللد. خیللال 
كللرده بودنللد كلله در ایللن قضایللا، ایللن دو جنللاح یللا دو، سلله جنللاح، در مقابللل هللم می ایسللتند و تللا گاو و ماهللی 
بللا هللم خواهنللد جنگیللد! این جللا را هللم اشللتباه كردنللد. دیدنللد كلله در راهپیمایللی روز چهارشللنبه، هملله 
جناحهللا اعللام كردنللد كلله بللا راهپیمایللی عظیللم مللردم همراهنللد و در آن شللركت خواهنللد كللرد؛ ایللن را بللاور 
نمی كردنللد. این جللا دیگللر چللپ و راسللتی وجللود نداشللت. مللن از اسللم چللپ و راسللت هللم خوشللم نمی آیللد؛ 
امللا حللاال خودشللان گاهللی می گوینللد چللپ و راسللت! همانهایللی كلله هسللتند، همه شللان اعللام كردنللد كلله 

در راهپیمایللی عظیللم مللردم شللركت می كننللد، و شللركت كردنللد. ایللن هللم اشللتباه دیگللر آنهللا بللود.
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اشتباه پنجم: حساب زیادي روي مزدوران وابسته
 اشللتباه پنجللم آنهللا ایللن بللود كلله نسللبت بلله نیروهایللی هللم كلله برایشللان كار می كردنللد، اشللتباه كردنللد! 
اینهللا آن جللا نشسللته بودنللد و خیللال می كردنللد عوامللل مزدورشللان توانسللته اند یللک شللبکه منسللجِم 
قللوی از اراذل و اوبللاش درسللت كننللد، كلله وقتللی ایللن اراذل و اوبللاش بلله خیابللان آمدنللد، دیگللر هیللچ كللس 
جلودارشللان نیسللت! این جللا هللم اشللتباه كردنللد؛ نفهمیدنللد پولهایللی كلله بلله مللزدوران خودشللان داده انللد، 
طبللق معمللول، اغلللب ایللن پولهللا صللرف عطینللای خللود اینهللا شللده اسللت! روی نیروهللای وابسللته خودشللان 
زیللادی حسللاب كللرده بودنللد. نفهمیدنللد كلله بللا یللک حضللور بسللیج و بللا یللک حضللور مردمللی، هملله اینهللا 
دوبللاره مثللل حشللراتی بلله النه هللای خودشللان خواهنللد خزیللد. حللاال را بللا 28 مللرداد سللال 32 اشللتباه گرفتلله 
بودنللد؛ چللون آن روز هللم همیللن اوبللاش و اراذل و چاقوكشللها و امثللال اینهللا بلله خیابانهللا آمدنللد و هملله چیللز 
را از خللود كردنللد. بعللد كلله آنهللا كار را تمللام كردنللد، آن وقللت ارتللش شللاه هللم آمللد و وارد شللد! خیللال كردنللد 
كلله حللاال هللم این گونلله اسللت؛ فکللر بسللیج و فکللر مللردم و فکللر ایللن نیروهللای انقابللی را دیگللر نکللرده بودنللد.

اشتباه ششم: اشتباه در عملکرد دستگاههاي عمل کننده
 اشللتباه ششللم آنهللا دربللاره دسللتگاههای عمللل كننللده بللود. خیللال نمی كردنللد نیللروی انتظامللی، یللا وزارت 
اّطاعللات، یللا مسللؤوالن گوناگونللی كلله بخشللهای مختلللف را بلله عهللده دارنللد، بتواننللد این طللور مقتدرانلله وارد 
شللوند. همان طللور كلله عللرض كللردم، خیللال كللرده بودنللد كلله دیگللر نفسللی بللرای اینهللا باقللی نمانللده اسللت! 
اشللتباه اینهللا در محاسللبات بللود و خللدای متعللال اینهللا را بلله خاطللر خطاهایشللان، دچللار ناكامللی و شکسللت 

تلللخ كللرد.
 البتلله دسللتگاههای خارجللی شللتابزده عمللل كردنللد؛ زود خوشللحال شللدند و زود اعللام موضللع كردنللد. همللان 
كسللانی كلله دائللم دم از حقللوق بشللر می زننللد، اوباشللی را كلله در خیابانهللا شیشلله ها را می شکسللتند، بانللک 
می زدنللد و ماشللینهای مللردم یللا دسللتگاهها را بلله آتللش می كشللیدند و چهارراههللا را بنللد می آوردنللد، بلله 
عنللوان ملللت ایللران و نیروهللای اصاح طلللب معرفللی كردنللد! پللس معلللوم شللد از نظللر آنهللا »اصللاح« یعنللی 
چلله! اصاحللی كلله دنبالللش هسللتند، همینهاسللت دیگللر! ملللت ایللران را كلله روز چهارشللنبه آمللد، بلله حسللاب 
نیاوردنللد! كسللانی را كلله مللردم علیلله آنهللا قیللام كردنللد، بلله عنللوان ملللت معرفللی كردنللد! اشللتباه كردنللد. اگللر 
یکللی دو روز دنللدان روی جگللر گذاشللته بودنللد و حللرف نللزده بودنللد، بعللداً دچللار ایللن شللرمندگی نمی شللدند! 
اغلبشللان هللم حللرف زدنللد. همینهایللی كلله مراكللز خصومللت بللا نظللام اسللامی بودنللد، همه شللان چیللزی از 
دهنشللان پریللد و گفتنللد. حّتللی آن دولتمللرد امریکایللی هللم كلله گفللت »نمی خواهللم حرفللی بزنللم كلله بلله 
ضللرر نیروهللای مخالللف نظللام تمللام شللود« نتوانسللت خللودش را نگهللدارد! باالخللره حللرف زد و دفللاع خللودش 
را از نیروهللای اغتشاشللگر نشللان داد! عوامللل صهیونیسللت در پارلمانهللای مختلللف اروپایللی و غیللر اروپایللی، و 
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نیللز بعضللی از كشللورهای همسللایه هللم نتوانسللتند اظهارنظللر نکننللد.

اراده و دست قدرت خدا
 عزیللزان مللن؛ ملللت بللزرگ ایللران! ای نمللودار عظمللت و قللدرت اسللام در ایللن روزگار! ای جوانللان! ای زن و 
مللرد! ای دلهللای مؤمللن! ای روحهللای گللرم! دسللت خللدا را در ایللن حادثلله ببینیللد. خطاسللت اگللر كسللی گمللان 
كنللد ملللت ایللران كلله بلله میللدان آمللد، یللا نیروهللای مؤمنللی كلله آن گونلله قدرتمندانلله ظاهللر شللدند، بلله خاطللر 
حللرف فللان و بهمللان بللود؛ نلله، فللان و بهمللان چلله كسللی هسللتند؛ مللن و امثللال مللن چلله كسللی هسللتیم؟ 
ایللن، اراده و دسللت قللدرِت خداسللت؛ ایللن همللان دسللت قللدرت و عظمتللی اسللت كلله بیسللت سللال اسللت 
علی رغللم هملله دشللمنیها، ایللن ملللت و ایللن نظللام و ایللن انقللاب را پیللش می بللرد. بللاز هللم پیللش خواهللد 
بللرد؛ بللاز هللم از ایللن ملللت دفللاع خواهللد كللرد؛ بللاز هللم دشللمنان را سللركوب خواهللد كللرد؛ امللا مللن و شللما 

بایللد درس بگیریللم. هللر ملتللی كلله از حللوادث درس گرفللت، پیللروز و موّفللق خواهللد شللد.

درسهاي حادثه 18 تیر
 مللن در این جللا چنللد نکتلله را بلله عنللوان درس یادداشللت كللرده ام كلله عللرض كنللم و صحبتللم را - كلله طوالنللی 

هللم شللد - تمللام كنللم. درسللهای ایللن حادثلله، درسللهای متعللّددی اسللت و بللرای هملله هللم هسللت:

درس اول
 اّولیللن درس را دشللمنان مللا بگیرنللد. مشللت بلله سللندان نکوبنللد؛ بللا اسللام درنیفتنللد؛ بللا نظامللی كلله مّتکللی 

بلله توده هللای میلیونللی ملللت اسللت، درنیفتنللد؛ فایللده ای نللدارد.

درس دوم
 درس دوم بللرای عمللوم ملللت اسللت. ملللت عزیللز مللا دشللمنان را بشناسللد - كلله می شناسللد - بدانللد كلله 
سللاح اصلللی و سللاح فائللق و سللاح برتللر مللا عبللارت از ایمللان، وحللدت و هوشللیاری اسللت. ایمانتللان را حفللظ 
كنیللد، وحدتتللان را حفللظ كنیللد، هوشللیاریتان را حفللظ كنیللد. اگللر ایللن باشللد، هیللچ دشللمنی نمی توانللد بلله 

شللما آسللیب بزنللد.

درس سوم
 درس سللوم بللرای مسللؤوالن اسللت. مسللؤوالن قللدر ایللن ملللت را بداننللد. رفللع مشللکات ایللن ملللت را، هللدف 
حقیقللی و دائمللی خودشللان قللرار دهنللد. هللر چلله تللاش می كننللد، اگللر ایللن تللاش را مضاعللف كننللد، جللا 
دارد. ایللن مللردم ارزشللش را دارنللد كلله انسللان برایشللان هملله ی هسللتی خللودش را مایلله بگللذارد. مسللؤوالن 
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عزیللز - دولللت، مجلللس، قللّوه قضایّیلله، نیروهللای مسلللّح، هملله و هملله - هرچلله می توانیللد، بلله ایللن مللردم 
خدمللت و بللرای آنهللا كار كنیللد. ایللن مللردم خیلللی بللاارزش و خیلللی شللریفند. بدانیللد كلله ایللن نظللام بللا اتّللکای 

بلله ایللن مللردم، از هللر كوهللی اسللتوارتر و محکمتللر اسللت.

درس چهارم
 درس چهللارم بلله دانشللجویان اسللت. دانشللجویان عزیللز! ببینیللد كلله دشللمن در محاسللباِت خللود عنصللر 
دانشللجو را وارد می كنللد. البتلله از مّدتللی پیللش وارد كللرده اسللت؛ امللا حللاال دشللمن بلله صللورت عملللی 
می خواهللد بللا عنصللر دانشللجو، بللازی كنللد. هوشللیاری شللما، آگاهللی شللما، ایمللان شللما و دّقللت نظللر شللما 
بایللد دشللمن را نللاكام كنللد. هرچلله می توانیللد، در موضللع یللک انسللان آگاه و هوشللیار عمللل كنیللد. مملکللت 
متعلّللق بلله شماسللت. مللا كلله رفتنللی هسللتیم؛ نسللل شماسللت كلله ایللن مملکللت را می گیللرد. پللدران و نسللل 
قبللل از شللما توانسللتند ایللن كشللور را از چنللگ غارتگللران خارجللی - و عمدتللاً امریکایللی - خللارج كننللد. آنهللا 
هنللوز هللم دسللت و پللا می زننللد، پنجلله می كشللند و تللاش می كننللد! ایللن شللما هسللتید كلله بایللد خودتللان 
را مجّهللز كنیللد و كشللورتان را نگهداریللد. نگذاریللد ایللن كشللور، ایللن منابللع، ایللن قللدرت عظیللم و ایللن منطقلله 

حّسللاس بلله دسللت دشللمن بیفتللد. خودتللان را آمللاده كنیللد.

درس پنجم
 درس پنجللم، درس بلله خطللوط سیاسللی اسللت. مللن خطللوط سیاسللی را از یللک منظللر نللگاه می كنللم. بللرای 
مللن اسللمها اهمیللت ندارنللد؛ بللرای مللن مغزهللا و دلهللا و عملهللا اهمیللت دارنللد. هللر كسللی كلله بلله اسللام و 
ارزشللها، بلله امللام، بلله مصالللح ملللی و بلله سرنوشللت ایللن كشللور بیشللتر عاقلله نشللان دهللد، او بللرای مللن عزیزتر 
اسللت؛ متعلّللق بلله هللر خطللی باشللد؛ متعلللق بلله هللر جماعتللی باشللد؛ متعلق بلله هللر جریللان سیاسللی ای باشللد. 
سللعی كنیللد خودتللان را بللا ایللن معیارهللا تطبیللق دهیللد. ملللت ایللن را از شللما می خواهللد. ملللت، اسللام را 
می خواهللد. ملللت، حاكمیللت و اقتللدار اسللامی خللود را می خواهللد. بلله دشللمن و ایللادی او اعتمللاد نکنیللد. 
ایللن بدحالتللی اسللت كلله انسللان ببینللد در داخللل خطللوط سیاسللی، بللا خللّط مقابللل خودشللان خصمانلله 
رفتللار كننللد؛ امللا مرزهللای خودشللان را بلله روی دشللمن بللاز بگذارنللد! مللن ایللن را نمی پسللندم؛ ایللن را ملللت 

نمی پسللندد؛ بلله جللرأت می توانللم بگویللم كلله ایللن را خللدا هللم نمی پسللندد.

خودي و غیر خودي در نظام اسامي
 گفتلله می شللود »خللودی« و »غیللر خللودی«. حللاال خللودی و غیللر خللودی داریللم یللا نداریللم؟ اگللر بخواهیللم 
ملللت را حسللاب كنیللم، نلله؛ آحللاد ملللت هملله خودینللد. امللا جریانللات سیاسللی، بللله؛ جریللان خللودی داریللم، 
جریللان غیرخللودی هللم داریللم. خللودی كیسللت؟ خللودی آن اسللت كلله دلللش بللرای اسللام می تپللد؛ دلللش 
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بللرای انقللاب می تپللد؛ بلله امللام ارادت دارد؛ بللرای مللردم بلله صللورت حقیقللی - نلله اّدعایللی - احتللرام قائللل 
اسللت. غیللر خللودی كیسللت؟ غیللر خللودی كسللی اسللت كلله دسللتورش را از بیگانلله می گیللرد؛ دلللش بللرای 
بیگانلله می تپللد؛ دلللش بللرای برگشللتن امریللکا می تپللد. غیللر خللودی آن كسللی اسللت كلله از اوایللل انقللاب 
در فکللر ایجللاد رابطلله دوسللتانه بللا امریللکا بللود. بلله امللام اهانللت می كللرد؛ امللا بللرای امریللکا اظهللار عاقلله 
می نمللود! كسللی بلله امللام اهانللت می كللرد، ناراحللت نمی شللد؛ امللا اگللر كسللی بلله دشللمنان بیللرون از مللرز یللا 
همدسللتان آنهللا اهانللت می كللرد، ناراحللت می شللد! اینهللا غریبه انللد. اسمشللان چیسللت، هرچلله باشللد؛ چلله 
كسللی هسللتند، بلله مللا ربطللی نللدارد كلله حللاال بخواهللم در خطبه هللای نمللاز جمعلله اسللم كسللی را بیللاورم. 
هللر كللس این طللور باشللد، غریبلله اسللت و خللدا كنللد این طللوری نداشللته باشللیم. ایللن بلله عهللده دسللتگاههای 
مسللؤول كشللور اسللت كلله حواسشللان جمللع باشللد. دسللتگاههای امنیتللی - وزارت اّطاعللات و وزارت كشللور - 
نیللروی انتظامللی، سللپاه، بسللیج و بقیلله، حواسشللان بایللد جمللع باشللد. این كلله بعضللی از دلسللوزان بلله برخللی 
از مطبوعللات گللله دارنللد، از ایللن ناحیلله اسللت، وااّل هیللچ كللس بللا مطبوعللات آزاد مخالفتللی نللدارد. فلسللفه 
ایللن انقللاب، آزادی اسللت - آزادی بیللان و آزادی فکللر - امللا طللوری نباشللد كلله حللرف و خواسللت و تحلیللل و 
جهتگیللرِی دشللمن را بللر هملله حرفهللای دیگللر مقللّدم كننللد؛ آن را اصللل و مللاك قللرار دهنللد. كسللی كلله بللا 

دشللمن دوسللت شللد، دوسللت دیگللر نمی توانللد بلله او اعتمللاد كنللد.

جریانات سیاسي باهم کنار بیایند
گروههللا و جریانهللای سیاسللی بللا هللم كنللار بیاینللد و بللا هللم كار كننللد. بدبینللی، تهمللت، اهانللت بلله یکدیگللر و 
قهللر از یکدیگللر نداشللته باشللند. حللاال می گوینللد كلله اختللاف مللذاق سیاسللی داریللم! بنللده خیلللی نمی دانللم 
كلله آنهللا واقعللاً چقللدر مبنایللی بللا هللم اختللاف سیاسللی دارنللد. بلله فللرض اگللر در زمینه هللای اقتصللادی 
و سیاسللی بللا هللم اختافللی دارنللد - اگللر اختافشللان، فقللط اختللاف عاطفللی نیسللت - خیلللی خللوب؛ در 
دایللره آن اختافللات بللا هللم رقابللت كننللد؛ حرفللی نیسللت؛ امللا ایللن رقابتهللا را بلله خصومللت، بلله دشللمنی و بلله 
كینلله ورزی در مقابللل هللم نکشللانند. ببینیللد كلله دشللمن این جللا ایسللتاده اسللت؛ ببینیللد كلله دشللمن منتظللر 

فرصللت اسللت؛ ببینیللد كلله روی جنللگ جناحهللا بللا یکدیگللر محاسللبه می كنللد.
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هر فتنه ای در مقابل حق و ملت هوشیار از بین خواهد رفت



فتنه

هر فتنه ای در مقابل حق و ملت هوشیار از بین خواهد رفت *

دنیای اسام نیازمند اتحاد
جامعلله ی اسللامی در تمللام ادوار مختلللف از ناحیلله ی بی عدالتللی ضربلله خللورده اسللت؛ و از ناحیلله پراكندگللی 
و نفللاق و جدائللی افللراد از یکدیگللر و مقابللل یکدیگللر ایسللتادن، ضربلله خللورده اسللت. از ایللن چیزهللا دنیللای 
اسللام ضربلله خللورده. هللر چلله شللما بلله تاریللخ اسللام مراجعلله كنیللد - بخصللوص در قللرون اخیللر - این معنللا را 
روشللنتر می بینیللد. دنیللای اسللام نیازمنللد اتحللاد اسللت. امیرالمؤمنیللن مایلله ی وحللدت دنیللای اسللام بایللد 
باشللد. دشللمنان اسللام میخواهنللد بیللن طوائللف مسلللمان بلله وسللیله ی امیرالمؤمنیللن كلله خللود وسللیله ی 

وحللدت و اتحللاد اسللت، اختللاف ایجللاد كننللد. اینهللا را بایللد دنیللای اسللام بگللوش باشللد.
امللروز كسللانی و دسللتهائی را كلله بللرای ایجللاد اختللاف بیللن شللیعه و سللنی بلله شللیعه تهمللت میزننللد، 
بدگویللی میکننللد، اختاف افکنللی میکننللد، ببیننللد. از ایللن طللرف هللم همیللن جللور؛ یللک كسللانی از ایللن 
طللرف احساسللات بللرادران مسلللمان خودشللان را تحریللک میکننللد، جریحلله دار میکننللد، آزرده میکننللد. 
دنیللای اسللام بایللد متحللد باشللد. امللروز دنیللا ایللن را میخواهللد. امللروز نیازهللای جامعلله ی اسللامی ایللن را 
میطلبللد كلله جوامللع اسللامی بللا هللم باشللند، در كنللار هللم باشللند، اتحللاد و اتفللاق داشللته باشللند، نگذارنللد 
دشللمنانی از ضعللف آنهللا اسللتفاده كننللد؛ دشللمنانی كلله خودشللان بلله طللور طبیعللی قدرتللی ندارنللد. اسللرائیل 
چیسللت؟ دشللمن صهیونیسللتی در مقابللل یللک میلیللارد و نیللم مسلللمان عللددی نیسللت؛ بلله حسللاب 
نمی آیللد. اختللاف در دنیللای اسللام -ایللن ضعفللی كلله در درون دنیللای اسللام اسللت- موجللب میشللود كلله 
دشللمن ضعیللف بتوانللد راه خللود را پیللدا كنللد، یارگیللری كنللد، از بیللن بللرادران مسلللمان دشللمن بللرای خللود 

*. بیانات در سالروز والدت حضرت امیرالمومنین )ع( | 1388/04/15
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یارگیللری كنللد.
ایللن مسللئله را ملللت ایللران هللم بایللد توجلله داشللته باشللند. مللا یللک ملللت متحدیللم؛ اسللام مللا را متحللد 
كللرد؛ انقللاب مللا را بیللدار كللرد؛ دلهللای مللا را بلله هللم نزدیللک كللرد؛ انگیزه هللای مللا را در هللم تنیللده كللرد؛ 
بلله هللم پیونللد زد؛ شللدیم یللک مشللت محکللم و مقتللدر در مقابللل دشللمنان نظللام اسللامی و دشللمنان اسللام و 
مسلللمین و دشللمنان ایللران. دشللمنان منتظرنللد ایللن اتحللاد كلملله را بلله هللم بزننللد؛ بیللن مللردم ایجللاد نفللاق 

كننللد؛ ایجللاد اختللاف كننللد؛ بللرادران را در مقابللل هللم قللرار بدهنللد؛ بایللد ملللت ایللران هوشللیار باشللد.

انتخابات پرشور، آبرو براي انقاب
در همیللن قضایللای انتخابللات پرشللور بیسللت و دوی خللرداد كلله یللک حركللت عظیمللی از ملللت ایللران بللود، كار 
بزرگللی انجللام گرفللت. ایللن حضللور چهللل میلیونللی تقریبللاً در پللای صندوقهللای رأی، یعنللی نسللبت هشللتاد و 
پنللج درصللدی كسللانی كلله میتوانسللتند شللركت كننللد، در دنیللا جللزو رقمهللای بی نظیللر اسللت. ایللن خیلللی 
بللرای ملللت ایللران آبللرو ایجللاد كللرد، خیلللی اقتللدار بللرای ایللن ملللت بللزرگ آفریللد؛ بللرای انقللاب آبللرو شللد؛ 
نشللان داد كلله انقللاب بعللد از گذشللت سللی سللال، اینجللور قللدرت و توانائللی بلله صحنلله آوردن مللردم را دارد. 
دشللمنان دسللت بلله كار شللدند، بیللن مللردم اختللاف بیندازنللد، تللا حللدودی هللم موفللق شللدند. لیکللن ملللت 

بایللد حركللت دشللمن را خنثللی كنللد.

رقابت میان نامزدهاي انتخابات، رقابتي درون خانوادگي
سیاسللت نظللام جمهللوری اسللامی، سیاسللت روشللنی اسللت. رقابللت در بیللن نامزدهللای ریاسللت جمهللوری 
بلله نللگاه مللا، بلله عقیللده ی مللا، یللک رقابللت درون خانوادگللی اسللت، گاهللی بلله عصبانیللت هللم میکشللد. دو 
بللرادر هللم ممکللن اسللت داخللل خانللواده در مقابللل هللم قللرار بگیرنللد؛ بلله دشللمن چلله ربطللی دارد؛ بلله بیگانلله 
چلله ربطللی دارد. بیگانگانللی كلله در ایللن قضیلله در سللطوح مختلللف سیاسللی و تبلیغاتللی وارد ایللن میللدان 
شللدند، نیتشللان ایجللاد شللقاق و اختللاف بللود؛ ایجللاد شللکاف بللود. بعضللی از سللران كشللورهای غربی در سللطح 
رئیللس جمهللور و نخسللت وزیللر و وزیللر خارجلله و مسللئوالن گوناگللون، صریحللاً در مسللئله ی داخلللی ملللت 
ایللران دخالللت كردنللد. بلله شللما چلله؟ چللرا در ماجرائللی كلله مربللوط بلله ملللت ایللران اسللت، دخالللت میکنیللد؟ 
دخالللت میکننللد، بعللد هللم میگوینللد مللا دخالللت نمیکنیللم؛ پللس دخالللت معنایللش چیسللت؟ تشللویق 
اغتشاشللگری دخالللت نیسللت؟ مللردم ایللران را اغتشاشللگر معرفللی كللردن، دخالللت نیسللت؟ اهانللت نیسللت؟ 
دو دسللته، یللک دسللته بلله یللک نامللزد، یللک دسللته بلله یللک نامللزد دیگللر رأی دادنللد، اكثریللت و اقلیتللی 
هسللت، قواعللدی هسللت، آن كسللانی كلله نامزدشللان رأی نیللاورده، طبیعللی اسللت افسللرده باشللند، اوقاتشللان 
تلللخ باشللد؛ امللا ایللن معنایللش اغتشللاش نیسللت؛ اینهللا اغتشاشللگر نیسللتند. اغتشاشللگر یللک عللده ی معللدودی 
هسللتند؛ همانهائللی كلله بودجلله ی تصویللب شللده ی بعضللی از دولتهللای غربللی را بللرای ایجللاد اختللاف در 
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داخللل ایللران مصللرف میکننللد، آنهللا اغتشاشللگرند. در رسللانه های آمریکائللی و اروپائللی - كلله غالبللاً تحللت 
سلللطه ی صهیونیسللتهایند و از بللن دنللدان دشللمن ملللت ایللران و دشللمن اسللام و دشللمن نظللام جمهللوری 

اسللامی اند - اینجللور وانمللود میکننللد كلله جمعللی از ملللت ایللران اغتشاشللگرند.

اتحاد و یك دستگي در مقابل سران استکبار
مللا اخطللار میکنیللم؛ ملللت ایللران بلله سللران بعضللی از كشللورها كلله سللعی میکننللد از یللک مسللئله ی 
داخلللِی كشللورمان علیلله ملللت ایللران اسللتفاده كننللد، اخطللار میکنللد: حواسللتان جمللع باشللد، ملللت ایللران 

عکس العمللل نشللان میدهللد.
اوالً ایللن را هملله بداننللد، سللران كشللورهای اسللتکباری بداننللد، مداخله گللراِن فضللوِل در مسللائل جمهللوری 
اسللامی بداننللد: ملللت ایللران بیللن خودشللان اگللر اختللاف هللم داشللته باشللند، وقتللی پللای شللما دشللمنان 
ملللت ایللران بلله میللان بیایللد، هملله بللا هللم متحللد میشللوند؛ یللک دسللت واحللد، یللک مشللت محکللم علیلله 

شللما میشللوند.
اینجللور نیسللت كلله شللما خیللال كنیللد وقتللی از یللک جریانللی بلله خیللال خودتللان دفللاع كردیللد، حمایللت 
كردیللد، ایللن جریللان بلله شللما متمایللل خواهللد شللد؛ ابللداً. مللا سللی سللال تجربلله داریللم؛ سللی سللال ایللن 
ملللت در حافظلله ی خللود دشللمنی های شللما را ثبللت كللرده اسللت؛ ضبللط كللرده اسللت. ملللت میفهمللد شللما 
چللکار میخواهیللد بکنیللد، چللکار داریللد میکنیللد. اسللم بعضی هللا را می آورنللد بلله عنللوان اینکلله مللا مدافللع آنهللا 
هسللتیم؛ دروغ میگوینللد؛ مدافللع آنهللا هللم نیسللتند؛ قصدشللان ایجللاد اختللاف اسللت، قصدشللان ایجللاد بدبینِی 

ملللت ایللران و نخبللگان ایللران نسللبت بلله یکدیگللر اسللت؛ دروغ میگوینللد.
آنچلله در دلهللای پركینلله ی آنهللا وجللود دارد، ایللن اسللت كلله آرزو میکننللد ایللن نظللام مسللتقل، ایللن مجللد و 
عللزِت سربرافراشللته ی از ایللن كشللور كلله در مقابللل زورگوئی هللای آنهللا ایسللتاده، نباشللد. آرزوی آنهللا ایللن 
اسللت. اینجللور نیسللت كلله در نظللام جمهللوری اسللامی بللا زیللدی خللوب باشللند، بللا عمللروی بللد باشللند؛ نلله. 
هللر كسللی كلله بلله ایللن نظللام پایبنللد اسللت، هللر كسللی كلله بلله ایللن قانللون اساسللی پایبنللد اسللت، هللر كسللی 
كلله بلله آرمانهللای ملللت ایللران پایبنللد اسللت، از نظللر آنهللا دشللمن اسللت. آنهللا میخواهنللد جمهللوری اسللامی 
نباشللد، یللک نظللام دسللت نشللانده ی مطیللِع منقللاِد در مقابللل آنهللا، مجللدداً مثللل دوران گذشللته، در ایللن 

كشللور پللا بگیللرد. آنهللا دنبللال این انللد. ایللن خللواب آشللفته ی باطللل آنهاسللت.
سللی سللال تجربلله ی ایسللتادگی نظللام جمهللوری اسللامی هنللوز بیدارشللان نکللرده اسللت. تودهنی هائللی كلله 
ایللن ملللت بلله سللران زورگللو و متجللاوز آنهللا زده انللد، اینهللا را بلله خللود نیللاورده اسللت، بلله هللوش نیللاورده 
اسللت؛ هنللوز در كشللور مللا و در ملللت مللا، اینهللا طمللع دارنللد. اشللتباه میکننللد؛ اشللتباه میکننللد. چللوب ایللن 

اشللتباه خودشللان را هللم خواهنللد خللورد باشللک.
مللا ایللن اظهللارات خصمانلله را، ایللن رفتارهللای خصمانلله را از ایللن دولتهللا محاسللبه خواهیللم كللرد، اینهللا 
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را در حسابشللان خواهیللم نوشللت؛ ایللن را بداننللد. در آینللده ی روابللط و تعامللل جمهللوری اسللامی بللا ایللن 
مداخله گرهللا، ایللن رفتللار تأثیللر منفللی خواهللد داشللت؛ باشللک؛ ایللن را بداننللد، بفهمنللد. ملللت ایللران ملتللی 
نیسللت كلله زور را تحمللل بکنللد. ملللت ایللران، ملللت مقتللدری اسللت. نظللام جمهللوری اسللامی، نظللام ریشلله دار 
و تثبیللت شللده اسللت. مسللئولین جمهللوری اسللامی اگللر صللد تللا هللم بللا هللم اختللاف داشللته باشللند، در 
ایسللتادگی در مقابللل دشللمن، در حفللظ اسللتقال ایللن كشللور، هملله بللا هللم یللک كام و یللک دسللت اند. ایللن 

را دشللمنان بداننللد؛ خیللال نکننللد كلله میتواننللد بیللن ملللت انشللقاق بیندازنللد.

دستگاه های تبلیغاتی به هوش بیایند
متأسللفانه ایللن دسللتگاه های تبلیغاتللی و مخللرب و معانللد بللا جمهللوری اسللامی و بللا ملللت ایللران، 
دنباله هائللی هللم در داخللل كشللورمان دارنللد كلله مللال امللروز هللم نیسللت، از دوران دفللاع مقللدس هللم چنیللن 
چیزهائللی بللود. آنهللا هللم بلله هللوش بیاینللد و بداننللد كلله پشللتیبانی ایللن گرگهللای درنللده بلله دردشللان 
نمیخللورد. اینهللا بلله فکللر خودشللان هسللتند، بلله فکللر منافللع خودشللان هسللتند. از آدمهللا تللا آنجائللی كلله 
منافللع آنهللا تأمیللن بشللود، اسللتفاده میکننللد؛ همچنانللی كلله از محمدرضللا و صللدام اسللتفاده كردنللد. آن وقتللی 
هللم كلله الزم نبللود، مثللل یللک دسللتمال كثیللف  شللده ای مچاللله میکننللد و پرتابشللان میکننللد كنللار؛ همچنانی 
كلله از محمدرضللا شللاه در دوران نکبتللش حمایللت نکردنللد، از صللدام در دوران رسللوائی و نکبتللش حمایللت 

نکردنللد. كسللی بلله آنهللا دل نبنللدد.
مللردم هوشللیارند، نخبللگان هوشللیارند. متأسللفانه افللراد معللدودی دل بلله اینهللا میسللپارند و از فریللب آنهللا 
فریللب میخورنللد. فریللب خللوردن اینهللا هللم عامتهللای غلللط بلله آنهللا میدهللد، آنهللا هللم بلله نوبلله ی خللود 
فریللب عامتهللای اینهللا را میخورنللد. ملللت هوشللیار اسللت و هوشللیار باشللد. مللن توصیلله ام بلله هملله ی ملللت 

ایللران ایللن اسللت:

لزوم هوشیاري و شناخت دوست و دشمن
امللروز بیشللتر از هملله چیللز بللرای مللا هوشللیاری الزم اسللت، شللناخت دوسللت و دشللمن الزم اسللت. مبللادا 
دوسللت را بللا دشللمن اشللتباه كنیللد؛ مبللادا دوسللت و دشللمن را مخلللوط كنیللد؛ مبللادا رفتللاری كلله بللا دشللمن 

بایللد داشللت، بللا دوسللت انجللام بدهیللد. ایللن، خطللاب بلله هملله ی جناحهاسللت.
نظللام اسللامی بللا اخالگللران در امنیللت مللردم طبعللاً برخللورد میکنللد. ایللن، وظیفلله ی نظللام اسللت. نظللام 
اسللامی اجللازه نمیدهللد كلله كسللانی دسللتخوش فریللب و توطئلله ی دشللمن بشللوند، زندگللی مللردم را خللراب 
كننللد، آسللایش مللردم را بلله هللم بزننللد، جوانهللای مللردم را تهدیللد كننللد. فرزنللدان ایللن كشللور عزیزنللد؛ هملله 

عزیزنللد. نظللام ایللن اجللازه را نخواهللد داد؛ امللا ایللن را هللم بایللد هملله توجلله داشللته باشللند:
 مبللادا دشللمن را بللا دوسللت اشللتباه بکنیللم. دوسللت را بلله خاطللر یللک خطللا بلله جللای دشللمن بگیریللم و از آن 
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طللرف یللک عللده ای هللم دشللمن خونللی و معانللد را دوسللت فللرض كننللد، بلله حللرف او گللوش كننللد، توجلله 
بدهنللد.

ایللن فتنه هائللی كلله دشللمن بللر پللا كللرده بللود، امیللد بسللته بللود كلله شللاید بتوانللد از ایللن آب گل آلللود ماهللی 
بگیللرد. بحمللداهللَّ ایللن فتنه هللا تمللام شللد. هللر فتنلله ای در مقابللل حللق، در مقابللل ملللت هوشللیار از بیللن 

خواهللد رفللت؛ گللرد و غبللار فللرو خواهللد نشسللت. همیشلله همیللن جللور اسللت.
حواشللِی ایجللاد شللده ی بلله وسللیله ی یللک عللده دشللمن، یللک عللده غافللل، از بیللن میرونللد، متللن قضیلله باقللی 
میمانللد. متللن قضیلله ایللن اسللت كلله در یللک انتخابللات پرشللکوه، تقریبللاً چهللل میلیللون نفللر از ملللت ایللران 
شللركت كرده انللد. ایللن، متللن قضیلله اسللت؛ ایللن، حقیقللت قضیلله اسللت. چهللل میلیللون، بعللد از گذشللت 
سللی سللال از انقللاب، اعتمللاد خللود را بلله نظللام، امیللدواری خللود را بلله آینللده بللا ایللن حضورشللان نشللان 
دادنللد. ایللن، میمانللد. متللن قضیلله ایللن اسللت كلله رئیللس جمهللوری بللا بیللش از بیسللت و چهللار میلیللون رأی 
مللردم انتخللاب شللده اسللت؛ اینهللا متللن قضیلله اسللت. حواشللی، گللرد و غبارهللا، پیرایه هللا، كارهللا و حرفهللای 
دشمن شللادكن تمللام خواهللد شللد؛ امللا ایللن حقیقللت میمانللد. »فأّمللا الّزبللد فیذهللب جفللاء و اّمللا مللا ینفللع 

الّنللاس فیمکللث فللی الرض«.

شکر مسئولین، خدمت است و  شکر مردم، حفظ وحدت
البتلله مسللئولین هللم، رئیللس جمهللور منتخللب هللم بایللد قللدر ایللن اقبللال مردمللی را بدانللد. شللکر ایللن توجللِه 
مللردم، عبللارت اسللت از خدمللت كامللل و جامللع بللرای حللل مشللکات مللردم؛ تللاش بللرای پیشللبرد كشللور و 
تللاش بللرای حفللظ اتحللاد ملللت بللزرگ ایللران. اینهللا حقائقللی اسللت كلله وجللود دارد. شللما ملللت ایللران در 
ایللن برهلله ی از زمللان كار بزرگللی را انجللام دادیللد، حركللت بزرگللی را انجللام دادیللد و خللدای متعللال بلله حللول و 

قللوه ی خللود بلله ایللن حركللت بركللت خواهللد داد و پیللش خواهللد رفللت.
شللکر مسللئولین، خدمللت اسللت؛ شللکر مللردم، حفللظ وحللدت اسللت؛ حفللظ وحللدت، حفللظ هوشللیاری، حفللظ 
بللرادری، نللگاه مشللفقانه ی بلله یکدیگللر. دشللمن میخواهللد ایللن نباشللد و شللما سللعی كنیللد كلله ایللن چلله كلله 
دشللمن را خشللمگین میکنللد، آن را انجللام بدهیللد و آنچلله كلله قلللب مقللدس ولی عصللر )ارواحنللا فللداه( را شللاد 

خواهللد كللرد، او  همیللن وحللدت و مهربانللی و همللکاری و نشللاط و حركللت انقابللی ملللت ایللران اسللت.
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استکبارستیزي ملت ایران
نقش رسانه ها در تحوالت ملت ها

رسانه ها میداندارترین عنصر دشمن
بزرگترین گناه، برهم زدن امنیت ملت

راه رهایی از سقوط، بکارگیري خرد است
عقل، هموار کننده راه عبادت خدا

دوران مبارك حکومت نبوي، دوران شکوفایي بشر

رسانه ها و دستگاه های تبلیغاتی دشمن
میداندارترین عناصر برای به آشوب کشیدن ملتها  



فتنه

رسانه ها و دستگاه های تبلیغاتی دشمن، 
میداندارترین عناصر برای به آشوب کشیدن ملتها  *

استکبارستیزي ملت ایران
ملللت مللا ملللت خوبللی اسللت، ملللت بزرگللی اسللت، ملللت وفللاداری اسللت، ملللت باگذشللتی اسللت. نمونه هایللش 
را در طللول مللدت ایللن سللی سللال مشللاهده كرده ایللم؛ در همیللن قضایللای اخیللر، در ایللن انتخابللات و حوادثللی 
كلله بعللد از انتخابللات بلله وجللود آوردنللد، نقللش ملللت را شللما مشللاهده كردیللد. سللائق مختلفللی در عرصلله ی 
زندگللی اجتماعللی در میللان ملللت وجللود دارد؛ حرفشللان را می زننللد، هركللدام نظرشللان را بیللان می كننللد؛ امللا 
آنجائللی كلله احسللاس می كننللد كلله پللای دشللمنی بللا نظللام در میللان اسللت، آنجائللی كلله احسللاس می كننللد 
دسللتی دارد حركتللی را بللرای ضربلله زدن بلله نظللام اداره می كنللد، مدیریللت می كنللد، مللردم از آنهللا كنللاره 
می گیرنللد؛ ولللو او همللان شللعاری را بدهللد كلله ایللن آحللاد مللردم بلله آن شللعار معتقللد هللم باشللند؛ می بیننللد 

كلله او بدخللواه اسللت، خودشللان را كنللار می كشللانند. ایللن مسللئله ی مهمللی اسللت.

نقش رسانه ها در تحوالت ملت ها
در حللوادث ایللن روزهللا - مللا در ایللن سللی سللال روزی نبللود كلله تجربلله ای نیندوزیللم، مطلبللی یللاد نگیریللم - 
خیلللی چیزهللا یللاد گرفتیللم، خیلللی چیزهللا فهمیدیللم؛ بللرای ملللت مللا تجربلله شللد؛ هملله فهمیدنللد كلله در آن 
وقتللی كلله ملللت در عیللن اسللتقرار و آرامللش و ثبللات یللک حركللت بللزرگ را انجللام می دهللد، نبایللد غافللل بمانللد 
از دشللمنی دشللمنانی كلله دارنللد برایللش نقشلله می كشللند. هملله گفتنللد یللک انتخابللات چهللل میلیونللی، یللک 

*. بیانات در سالروز عید سعید مبعث   | 1388/04/29
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عظمللت بی نظیللر از اول انقللاب تللا حللاال، حضللور مللردم در صحنلله بعللد از سللی سللال، قللدرت جللذب مللردم 
و بلله صحنلله آوردن مللردم بللرای نظللام؛ ایللن یللک عظمللت بللود؛ نبایللد غفلللت كننللد؛ هملله فهمیدنللد كلله در 
چنیللن وضعیتللی نبایللد غفلللت كننللد كلله دشللمن كمیللن گرفتلله اسللت؛ مراقللب اسللت. حللاال تللا گفتلله میشللود 
دشللمن خارجللی، فللوراً خارجی هللا بللا چهللره ی حللق  بلله  جانللب می آینللد كلله نلله، نلله، مللا دخالتللی نداریللم، مللا 
كاری نکردیللم. ایللن بللی  حیائللی اسللت؛ هملله می بیننللد. حللاال آن كاری كلله دسللتگاه های اطاعاتللی و دیگللران 
كشللف می كننللد و دخالت هللا را می داننللد، آن بلله كنللار؛ آن چیللزی كلله هملله دارنللد مشللاهده می كننللد، 
نقللش رسانه هاسللت كلله مهمتریللن نقللش را در ایللن چنللد ده سللال اخیللر، رسللانه ها در تحللوالت ملتهللا 

داشللته اند.

رسانه ها میداندارترین عنصر دشمن
مللن یللک وقتللی، چنللد سللال قبللل از ایللن بلله عنللوان هشللدار، اینجللا گفتللم كلله رسللانه ها و دسللتگاه های 
تبلیغاتللی و اطاعاتللِی وابسللته ی بلله اسللتکبار، میداندارتریللن عناصللر دشللمنان اسللتقال ملتهللا بللرای بلله 
آشللوب كشللیدن ملتهللا هسللتند؛ بللرای اینکلله اینهللا را از مسللیری كلله دارنللد حركللت میکننللد، منصللرف كننللد. 
و چنللد تللا كشللور را مثللال زدم. خللوب، امللروز نسللبت بلله آن چنللد سللال قبللل كلله مللا ایللن حللرف را زدیللم، 
وسللائل ارتباطاتللی خیلللی گسللترده تر، وسللیع تر، همگانی تللر و متنوع تللر شللده اسللت. دشللمنان دارنللد كار 
میکننللد، آن وقللت میگوینللد مللا هیللچ كاری نمیکنیللم! مللا هیللچ اقدامللی نمیکنیللم! دستورالعمل هایشللان 
بللرای گروه هللای غافللل و نللاداِن اغتشاشللگر تللوی رسللانه های خودشللان بلله طللور علنللی دارد پخللش 
میشللود: اینجللوری بللا پلیللس درگیللر بشللوید؛ اینجللوری علیلله بسللیج حللرف بزنیللد؛ اینجللوری تللوی خیابللان 
اغتشللاش ایجللاد كنیللد؛ اینجللوری تخریللب كنیللد؛ اینجللوری آتللش بزنیللد؛ اینهللا دخالللت نیسللت؟ از ایللن 
دخالللت واضح تللر؟ علنی تللر؟ ایللن را مللردم مللا بلله چشللم دیدنللد. اینهللا بللرای ملللت مللا تجربلله اسللت. اشللتباه 
اسللت اگللر كسللی خیللال كنللد كلله یللک گللروه معللدود، آن هللم در تهللران، فللرض بفرمائیللد بلله ظللرف زباللله ی 
شللهرداری تعللرض میکنللد - زورش بلله او میرسللد - یللا فللرض كنیللد بلله امللوال مللردم - بلله موتورسیکلتشللان، 
بلله ماشینشللان، بلله بانکشللان، بلله دكانشللان - تعللرض میکنللد، ایللن مردمنللد؛ نلله، مللردم نیسللتند. بللله، 
بلندگللوی اسللتکباری وقتللی میخواهللد از اینهللا حمایللت كنللد، میگویللد مللردم. اینهللا مردمنللد؟! مللردم آن 
میلیونهائللی هسللتند كلله تللا ایللن اغتشاشللگران را، ایللن مفسللدین را در صحنلله می بیننللد، كنللار میکشللند 
و آنهللا را بللا نفللرت نللگاه میکننللد؛ برهم زننللدگان امنیللت عمومللی را، آرامللش اجتماعللی را بللا انزجللار نللگاه 

میکننللد.

بزرگترین گناه، برهم زدن امنیت ملت
هللر كسللی امللروز جامعلله را بلله سللمت اغتشللاش و ناامنللی سللوق بدهللد، از نظللر عاملله  ی ملللت ایللران انسللان 
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منفللوری اسللت؛ هللر كلله میخواهللد باشللد. هللر هدفللی را كلله ایللن ملللت بخواهللد بلله آن برسللد، در سللایه ی 
آرامللش و امنیللت خواهللد رسللید. وقتللی امنیللت بللود، تحصیللل هللم هسللت، علللم هللم هسللت، پیشللرفت هللم 
هسللت، صنعللت هللم هسللت، ثللروت هللم هسللت، آسللایش گوناگللون هللم هسللت، عبللادت هللم هسللت؛ دنیللا و 
آخللرت در سللایه ی امنیللت وجللود دارد. وقتللی ناامنللی ایجللاد شللد، هملله ی اینهللا مخللدوش میشللود. بلله هللم 
زدن امنیللت یللک ملللت بزرگتریللن گناهللی اسللت كلله ممکللن اسللت كسللی مرتکللب بشللود. ایللن را البتلله آن 
كسللی كلله مأمللور اسللت، مللزدور اسللت، او كلله حللرف گللوش نمیکنللد؛ خطللاب مللا بلله او نیسللت؛ خطللاب مللا بلله 

نخبللگان اسللت. آحللاد ملللت هللم هوشللیارند؛ نخبللگان مللا هوشللیار باشللند. 

راه رهایی از سقوط، بکارگیري خرد است
نخبللگان بداننللد هللر حرفللی، هللر اقدامللی، هللر تحلیلللی كلله بلله آنهللا كمللک بکنللد، ایللن حركللت در مسللیر 
خللاف ملللت اسللت. هملله  ی مللا خیلللی بایللد مراقللب باشللیم؛ خیلللی بایللد مراقللب باشللیم: مراقللب حللرف 
زدن، مراقللب موضع گیللری كللردن، مراقللب گفتن هللا، مراقللب نگفتن هللا. یللک چیزهائللی را بایللد گفللت؛ 
اگللر نگفتیللم، بلله آن وظیفلله عمللل نکرده ایللم. یللک چیزهائللی را بایللد بللر زبللان نیللاورد، بایللد نگفللت؛ اگللر 
گفتیللم، برخللاف وظیفلله عمللل كرده ایللم. نخبللگان سللر جلسلله ی امتحاننللد؛ امتحللان عظیمللی اسللت. در ایللن 
امتحللان، مللردود شللدن، رفللوزه شللدن، فقللط ایللن نیسللت كلله مللا یللک سللال عقللب بیفتیللم؛ سللقوط اسللت. 
اگللر بخواهیللم بلله ایللن معنللا دچللار نشللویم، راهللش ایللن اسللت كلله خللرد را، كلله انسللان را بلله عبودیللت دعللوت 

میکنللد، معیللار و مللاك قللرار بدهیللم؛ شللاخص قللرار بدهیللم. 

عقل، هموار کننده راه عبادت خدا
عقللل، ایللن سیاسللی بازی ها و سیاسللی كاری های متعللارف نیسللت؛ اینهللا خللاف عقللل اسللت. »العقللل مللا 
عبللد بلله الّرحمللن و اكتسللب بلله الجنللان«؛)10( عقللل ایللن اسللت كلله انسللان را بلله راه راسللت هدایللت میکنللد. 
اشللتباه میکننللد آن كسللانی كلله خیللال میکننللد بللا سیاسللی كاری، عقائللی عمللل میکننللد؛ نلله، عقللل آن 
چیللزی اسللت كلله راه عبللادت خللدا را همللوار میکنللد. شللاخصش هللم بللرای مللا، بیللن خودمللان و خللدا، ایللن 
اسللت كلله نللگاه كنیللم ببینیللم در بیللان ایللن حللرف اخللاص داریللم یللا نلله؟ بلله فکللر خدائیللم یللا نلله؟ مللن 
دارم بللرای خاطللر خللدا، رضللای خللدا حللرف میزنللم یللا بللرای خاطللر جلللب توجلله شللما دارم حللرف میزنللم؟ 
بللرای خاطللر خداسللت یللا بللرای خاطللر دل مسللتمع و غیللر مسللتمع اسللت؟ معیللارش ایللن اسللت. بلله خودمللان 
مراجعلله كنیللم؛ اقضللی القضللات نسللبت بلله انسللان، خللوِد انسللان اسللت. خودمللان را فریللب ندهیللم؛ بفهمیللم 

چلله كار میکنیللم؛ بفهمیللم چلله میگوئیللم؛ چلله حركتللی میکنیللم.
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دوران مبارك حکومت نبوي، دوران شکوفایي بشر
راه را بللرای مللا بللاز كرده  انللد. مبعللث را بایللد بللا ایللن دیللد نللگاه كللرد. مبعللث فقللط یللک جشللن نیسللت كلله 
جشللن بگیریللم و كللف بزنیللم و شللیرینی بخوریللم و پخللش كنیللم و شللادی كنیللم؛ ایللن نیسللت. مبعللث یللک 
مقطللع اسللت؛ یللک عیللد اسللت. عیللد یعنللی آن مقطعللی كلله انسللان را بلله حقیقتللی متوجلله میکنللد. یللک عیللد 
اسللت؛ مللا نللگاه كنیللم بلله مبعللث، نللگاه كنیللم بلله پیغمبللر، نللگاه كنیللم بلله آن مجاهدتهللای عظیللم، بعللد نللگاه 
كنیللم بلله آن تأثیللر شللگرف؛ ده سللال -  ده سللال در عمللر یللک ملللت مثللل یللک لحظلله اسللت - در ایللن ده سللال 
ایللن مللرد عظیللم، ایللن عظیللم العظمللاء چلله كللرد! كجللا میشللود هیللچ ده سللالی را بللا آن ده سللال مباركللی 
كلله پیغمبللر اكللرم حکومللت كللرده اسللت، مقایسلله كللرد! چلله حركتللی در تاریللخ بشللر بلله وجللود آورد؛ چلله 
طوفانللی بلله پللا كللرد؛ چلله سللاحل امنللی را در ورای آن طوفللان بلله بشللر نشللان داد و چگونلله راه را نشللان داد! 
شللصت و سلله سللال هللم عمللر كللرد. مللا حللاال بللا عمرهللای طوالنللی، بللا ایللن حركت هللای كودكانلله و بچگانلله 
میخواهیللم آن راه را - حللاال تللا هللر جائللی كلله بشللود - پیللش برویللم. وقتللی آنجللور حركتللی بللا آن اخللاص، بللا 
آن مجاهللدت، بللا آن هدایللت ربانللی انجللام میگیللرد، نتیجلله اش همللان چیللزی اسللت كلله بللر ده سللال حکومللت 

پیغمبللر مترتللب شللد و آن عظمللت را بلله وجللود آورد.
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بیشتر گرفتاری ملتها بر اثر بي بصیرتي عامه مردم و 
نخبگان است

نبرد نهروان، نتیجه بي بصیرتي خوارج
براي شناخت دشمن و مواضع آن، بصیرت الزم است

تبیین حقایق، از وظایف مهم نخبگان و خواص
نقش نخبگان در بصیرت افزایي عوام

روشنگري حضرت اباعبداهلل علیه السام

بایی که بر ملتها وارد میشود بر اثر بی بصیرتی است  



فتنه

بایی که بر ملتها وارد میشود بر اثر بی بصیرتی است*  

بیشتر گرفتاری ملتها بر اثر بي بصیرتي عامه مردم و نخبگان است
اگر من بخواهلم یک توصیله به شلما بکنلم، آن توصیه ایلن خواهلد بود كله بصیرت خودتلان را زیلاد كنیلد؛ بصیرت. 
باهائی كه بلر ملتها وارد میشلود، در بسلیاری از ملوارد بر اثلر بی بصیرتی اسلت. خطاهائی كله بعضی از افلراد میکنند 
- می بینیلد در جامعله ی خودمان هم گاهلی بعضی از عامله ی مردم و بیشلتر از نخبلگان، خطاهائی میکننلد. نخبگان 
كه حاال انتظار هسلت كله كمتر خطلا كنند، گاهی خطاهایشلان اگر كماً هم بیشلتر نباشلد، كیفلاً بیشلتر از خطاهای 

عامه ی مردم اسلت - بلر اثلر بی بصیرتی اسلت؛ خیلی هایلش، نمیگوئیلم همه اش.

نبرد نهروان، نتیجه بي بصیرتي خوارج
بصیرت خودتلان را باال ببریلد، آگاهی خودتلان را باال ببرید. من مکلرر این جملله ی امیرالمؤمنین را به نظلرم در جنگ 
صفین در گفتارها بیان كلردم كه فرملود: »اال و الیحمل هذا العللم ااّل اهل البصلر و الّصبر«.)3( میدانید، سلختی پرچم 
امیرالمؤمنیلن از پرچلم پیغمبر، از جهاتی بیشلتر بلود؛ چلون در پرچم پیغمبر دشلمن معللوم بود، دوسلت هم معلوم 
بود؛ در زیلر پرچم امیرالمؤمنین دشلمن و دوسلت آنچنلان واضح نبودند. دشلمن هملان حرفهائی را میزد كه دوسلت 
میزند؛ همان نملاز جماعت را كه تلو اردوگاه امیرالمؤمنیلن میخواندند، تلو اردوگاه طرف مقابل هلم - در جنگ جمل و 
صفین و نهروان - میخواندند. حاال شلما باشلید، چله كار میکنید؟ به شلما میگویند: آقلا! این طرِف مقابل، باطل اسلت. 
شلما میگوئید: اِ، بلا این نملاز، با ایلن عبلادت! بعضی شلان مثل خلوارج كه خیللی هلم عبادتشلان آب و رنگ داشلت؛ 
خیللی. امیرالمؤمنیلن از تاریکلی شلب اسلتفاده كلرد و از اردوگاه خلوارج عبور كلرد، دید یکلی دارد با صدای خوشلی 

*. بیانات در دیدار اعضای دفتر رهبری و سپاه حفاظت ولی امر  | 1388/05/05
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میخوانلد: »أّمن هلو قانلت ءانلاء اللّیلل«)4( - آیه ی قلرآن را نصفله شلب دارد میخوانلد؛ با صلدای خیلی گلرم و تکان 
دهنلده ای - یک نفر كنلار حضرت بلود، گفلت: یلا امیرالمؤمنین! به بله! خوش بله حال این كسلی كله دارد ایلن آیه را 
به این قشلنگی میخوانلد. ای كاش ملن یک موئلی در بدن او بلودم؛ چلون او به بهشلت میرود؛ حتملاً، یقیناً؛ ملن هم با 
بركلت او به بهشلت میلروم. این گذشلت، جنگ نهروان شلروع شلد. بعد كه دشلمنان كشلته شلدند و مغلوب شلدند، 
امیرالمؤمنین آمد باالسلر كشلته های دشلمن، همین طور عبور میکلرد و میگفلت بعضی ها را كه بله رو افتلاده بودند، 
بلندشلان كنید؛ بلند میکردند، حضرت بلا اینها حرف میلزد. آنها ملرده بودند، اما میخواسلت اصحاب بشلنوند. یکی را 
گفت بلند كنیلد، بلند كردنلد. به همان كسلی كه آن شلب همراهش بلود، حضرت فرمود: این شلخص را میشناسلی؟ 
گفلت: نه. گفلت: این همان كسلی اسلت كه تلو آرزو كلردی یک ملو از بلدن او باشلی، كه آن شلب داشلت آن قلرآن را 
با آن لحن سلوزناك میخوانلد! اینجا در مقابلل قرآن ناطلق، امیرالمؤمنیلن )علیه افضل صللوات المصلّین( میایسلتد، 

شمشلیر میکشلد! چون بصیرت نیسلت؛ بصیرت نیسلت، نمیتواند اوضلاع را بفهمد.

براي شناخت دشمن و مواضع آن، بصیرت الزم است
بنلده بارها ایلن جبهه هلای سیاسلی و صحنه هلای سیاسلی را مثلال میزنم بله جبهله ی جنگ. اگر شلما تلو جبهه ی 
جنگ نظاملی، هندسله ی زمیلن در اختیارتلان نباشلد، احتمال خطاهلای بزرگ هسلت. بلرای همین هم هسلت كه 
شناسلائی میروند. یکلی از كارهلای مهلم در عمل نظاملی، شناسلائی اسلت؛ شناسلائی از نزدیک، كله زمیلن را بروند 
ببینند: دشلمن كجاسلت، چه جوری اسلت، مواضعش چگونه اسلت، عوارضلش چگونه اسلت، تا بفهمند چله كار باید 
بکنند. اگر كسلی این شناسلائی را نداشلته باشلد، میدان را نشناسلد، دشلمن را گم بکند، یک وقت می بینید كله دارد 
خمپلاره اش را، توپخانله اش را آتلش میکنلد به طرفلی، كله اتفاقاً ایلن طلرف، طرِف دوسلت اسلت، نه طرِف دشلمن. 
نمیدانلد دیگر. عرصه ی سیاسلی عیناً همین جور اسلت. اگر بصیرت نداشلته باشلید، دوسلت را نشناسلید، دشلمن را 
نشناسلید، یک وقلت می بینیلد آتلش توپخانه ی تبلیغلات شلما و گفت و شلنود شلما و عمل شلما به طرف قسلمتی 
اسلت كه آنجا دوسلتان مجتمعند، نه دشلمنان. آدم دشلمن را بشناسلد؛ در شلناخت دشلمن خطا نکنیم. لذا بصیرت 

الزم اسلت، تبیین الزم اسلت.

تبیین حقایق، از وظایف مهم نخبگان و خواص
یکی از كارهای مهلم نخبگان و خلواص، تبیین اسلت؛ حقائلق را بدون تعصب روشلن كننلد؛ بدون حاكمیلت تعلقات 
جناحی و گروهی و بلر دل آن گوینلده. اینها مضر اسلت. جناح و اینهلا را باید كنار گذاشلت، باید حقیقلت را فهمید. در 
جنگ صفین یکلی از كارهلای مهم جنلاب عمار یاسلر تبییلن حقیقت بلود. چلون آن جناح مقابلل كه جنلاح معاویه 
بود، تبلیغلات گوناگونلی داشلتند. همینی كله حاال املروز بله آن جنگ روانلی میگوینلد، این جلزو اختراعلات جدید 
نیسلت، شلیوه هاش فرق كرده؛ ایلن از اول بلوده. خیلی هلم ماهر بودنلد در این جنلگ روانلی؛ خیلی. آدم نلگاه میکند 
كارهایشلان را، می بینلد كه در جنلگ روانی ماهلر بودند. تخریلب ذهن هم آسلانتر از تعمیر ذهن اسلت. وقتی به شلما 
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چیزی بگویند، سلوءظنی یک جا پیدا كنید، وارد شلدن سلوء ظن به ذهن آسلان اسلت، پلاك كردنش از ذهن سلخت 
اسلت. لذا آنها شلبهه افکنی میکردند، سلوء ظلن را وارد میکردند؛ كار آسلانی بود. این كسلی كله از این طلرف، خودش 
را موظف دانسلته بود كله در مقابلل این جنلگ روانی بایسلتد و مقاوملت كند، جناب عمار یاسلر بلود، كله در قضایای 
جنلگ صفیلن دارد كه با اسلب از ایلن طلرف جبهه، بله آن طلرف جبهه و صفلوف خلودی میرفلت و همین طلور این 
گروه هائلی را كله - به تعبیِر املروز، گردانهلا یا تیپهای جلدا جدای از هلم - بودنلد، به هر كلدام میرسلید، در مقابل آنها 
می ایسلتاد و مبالغی بلرای آنها صحبت میکلرد؛ حقائقی را بلرای آنها روشلن میکرد و تأثیر میگذاشلت. یلک جا میدید 
اختاف پیدا شلده، یلک علده ای دچلار تردید شلدند، بگو مگو تلوی آنها هسلت، خلودش را بسلرعت آنجا میرسلاند و 

برایشلان حرف میزد، صحبلت میکلرد، تبیین میکلرد؛ این گره هلا را بلاز میکرد.

نقش نخبگان در بصیرت افزایي عوام
بنابرایلن، بصیلرت مهم اسلت. نقلش نخبلگان و خواص هلم این اسلت كله این بصیلرت را نله فقلط در خودشلان، در 
دیگران بله وجلود بیاورنلد. آدم گاهلی می بیند كله متأسلفانه بعضی از نخبلگان خودشلان هلم دچلار بی بصیرتی اند؛ 
نمیفهمند؛ اصلًا ملتفت نیسلتند. یلک حرفی یکهلو به نفلع دشلمن میپرانند؛ به نفلع جبهله ای كه همتلش نابودی 
بنای جمهوری اسلامی اسلت بله نحلوی. نخبه هم هسلتند، خلواص هلم هسلتند، آدمهای بلدی هم نیسلتند، نیت 
بدی هلم ندارند؛ املا این اسلت دیگر. بی بصیرتی اسلت دیگر. ایلن بی بصیرتلی را بخصوص شلما جوانها با خوانلدن آثار 
خوب، با تأملل، با گفتگو با انسلانهای ملورد اعتماد و پختله، نه گفتگلوی تقلیدی - كه هر چه گفت، شلما قبلول كنید. 
نه، ایلن را ملن نمیخواهم - از بین ببرید. كسلانی هسلتند كله میتوانند بلا اسلتدالل، آدم را قانلع كنند؛ ذهن انسلان را 
قانع كننلد. و حّتی حضلرت ابی عبداهللَّ الحسلین )علیه الّسلام( هلم از این ابلزار در شلروع نهضلت و در ادامه ی نهضت 

اسلتفاده كرد. حلاال چون ایلام مربلوط به امام حسلین )علیه الّسلام( اسلت، ایلن جمله را علرض كرده باشلیم:

روشنگري حضرت اباعبداهلل علیه السام
امام حسلین را فقط به جنلِگ روز عاشلورا نباید شلناخت؛ آن یک بخلش از جهاد امام حسلین اسلت. به تبییلن او، امر 
به معروف او، نهلی از منکر او، توضیح مسلائل گوناگلون در همان منلی  و عرفات، خطاب بله علما، خطاب بله نخبگان - 
حضرت بیانلات عجیبی دارد كله تو كتابهلا ثبت و ضبط اسلت - بعد هلم در راه به سلمت كربلا، هم در خلود عرصه ی 
كربا و میلدان كربا، باید شلناخت. در خلود عرصله ی كربا حضرت اهلل تبیین بودنلد، میرفتند، صحبلت میکردند. 
حاال میلدان جنگ اسلت، منتظرند خلون هم را بریزنلد، املا از هر فرصتلی این بزرگلوار اسلتفاده میکردند كله بروند با 
آنها صحبت بکننلد، بلکله بتوانند آنهلا را بیدار كننلد. البتله بعضی خلواب بودند، بیلدار شلدند؛ بعضی خودشلان را به 
خلواب زده بودنلد و آخر هم بیلدار نشلدند. آنهائی كله خودشلان را به خلواب میزننلد، بیدار كردن آنها مشلکل اسلت، 

گاهلی اوقلات غیر ممکن اسلت.
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همه، بایستی به معنای واقعی کلمه بیدار باشند
دشمنان بدانند، نمیتوانند نظام اسامی را از پا 

درآورند
عظمت و ریشه داري نظام اسامي

همه باید تسلیم قانون باشند
تاش براي خدمت به مردم، اقتضاي قدرداني از 

عظمت انقاب
وظائف اصلی مسئوالن 

و ...
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امکان ضربه زدن از سوی دشمنان انقاب، تجربه انتخابات  88 *

پیام هاي انتخابات سال 88
انتخابلات امسلال ملا انتخابات بسلیار مهمی بلود. ایلن انتخابات پیام داشلت؛ هلم پیام داشلت، هلم تجربه               هائی 
در درون ایلن انتخابلات وجلود داشلت و هلم وسلیله               ی امتحانی شلد؛ ماهلا را بله آزمایش كشلید؛ به ملا محک 
زد. ایلن انتخابلات بله نظر من یلک انتخابلات بسلیار مبلارك بلود. اوالً پیامهای ایلن انتخابلات، پیامهای بسلیار 

بود. مهملی 

پیام اول: قدرت جمهوري اسامي در بسیج عمومي
اولیلن پیلام ایلن انتخابلات این بلود كله جمهوری اسلامی با گذشلت سلی سلال، قلدرت بله صحنله آوردن و 
بسلیج مللی را در حلدی دارد كله نصابهلای متعلارف جهانلی را رد كلرده اسلت و از همله               ی اینهلا عبلور كلرده 
اسلت. بعضی               هلا در طول ایلن سلالها انتظار داشلتند كله نظام اسلامی با گذشلت زملان كهنه بشلود، از چشلم 
مردم بیفتد و قدرت بسلیج تلوده               ای خلود را از دسلت بدهد، ایلن انتخابات نشلان داد كله نظام اسلامی هر روز 
كه گذشلته اسلت، قدرت بسلیج تلوده               ای آن افزایلش یافتله؛ در جللب اعتماد آحلاد ملت موفق               تر شلده اسلت. 
این خیللی حقیقلت مهمی اسلت. بعضلی از قضایلای حاشلیه               ای، این متنهلای مهلم را از نظلر دور نگله میدارد. 
متلن حقیقلت در ایلن انتخابات این اسلت كله انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، آنچنلان زنلده و جلذاب و رو به 
رشلد اسلت كه با گذشلت سله دهه، قلدرت بله صحنله آوردن ملردم را در ایلن حلد دارد. یلک نصاب هشلتاد و 

پنلج درصلدی كه یلک نصلاب بی               نظیلر یلا الاقلل كم               نظیلری اسلت در همله               ی سلطح جهان.
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پیام دوم: وجود اعتماد متقابل میان نظام و مردم
یللک پیللام دیگللر ایللن انتخابللات و ایللن حضللور عظیللم مردمللی، وجللود اعتمللاد متقابللل میللان نظللام اسللامی و 
مللردم اسللت. اینکلله در ایللن انتخابللات، عرصلله بللرای گفتگللو كللردن، بللرای ورود افللراد بللا گرایشللهای مختلللف، 
بللرای بلله صحنلله آوردن و روی دایللره ریختللن نظللرات گوناگللون، بللاز شللد. ایللن، نشللانه               ی اعتمللاد بلله نفللس 
نظللام اسللت و نشللانه               ی ایللن اسللت كلله نظللام اسللامی بلله مللردم خللود اعتمللاد دارد؛ بلله مللردم اعتمللاد میکنللد. 
متقابللًا مللردم هللم بلله نظللام اعتمللاد كردنللد، آمدنللد آراء خودشللان را در صندوقهللا ریختنللد. اگللر اعتمللاد 
بلله نظللام نباشللد، ایللن توجلله مردمللی، ایللن اقبللال مردمللی، وجللود نخواهللد داشللت. ایللن كسللانی كلله دم از 
بی               اعتمللادی مللردم میزننللد - اگللر ایللن سللخن از روی غللرض نباشللد، از روی غفلللت اسللت - كللدام اعتمللاد 
از ایللن باالتللر كلله مللردم می               آینللد در عرصلله               ی انتخابللات وارد میشللوند، بلله نظامشللان، بلله دولتشللان اعتمللاد 
میکننللد، رأی خللود را بلله آنهللا میسللپارند و منتظللر میماننللد كلله نتیجلله               ی ایللن رأی               گیللری را از آنهللا بشللنوند؟ 
ایللن اعتمللاد بللاالی مللردم اسللت. ایللن اعتمللاد بلله توفیللق الهللی، بلله فضللل الهللی همچنللان هسللت و مللا انتظللار 
داریللم از مسللئوالن كشللور، از دسللت               اندركاران بخشللهای مختلللف كلله بللا رفتللار خللود همچنللان ایللن اعتمللاد را 

افزایللش بدهنللد. ایللن سللرمایه               ی اصلللی نظللام اسللامی اسللت.

پیام سوم: وجود نشاط و امید در مردم
یللک پیللام دیگللر هللم در ایللن انتخابللات بللود و آن وجللود نشللاط و امیللد در مللردم اسللت. ایللن البتلله در كشللور مللا 
و جامعلله               ی مللا یللک چیللز طبیعللی اسللت؛ چللون اكثریللت كشللور مللا جللوان هسللتند و جللوان، مظهللر نشللاط 
اسللت؛ مظهللر امیللد اسللت. بللا امیللد وارد میللدان شللدند - امیللد بلله آینللده اگللر نباشللد، دل ناامیللد و افسللرده وارد 

میللدان انتخللاب نمیشللود - حضللور مللردم، حضللور جوانهللا، نشللانه               ی امیللدواری آنهاسللت.
 

تجربه هاي انتخابات 88
باور به کمین دشمن، تجربه اي جدي از انتخابات 88

تجربه               هائللی هللم ایللن انتخابللات داشللت. یللک تجربلله بللرای ملللت مللا و مسللئوالن مللا بللود كلله مللن اصللرار دارم 
بللر اینکلله ایللن تجربلله را همه               مللان جللدی بگیریللم؛ هللم مسللئوالن جللدی بگیرنللد، هللم آحللاد مللردم جللدی 
بگیرنللد. و آن تجربلله ایللن اسللت كلله بللاور كنیللم كلله همیشلله امللکان ضربلله زدن از سللوی دشللمنان انقللاب 
و دشللمنان ایللران اسللامی هسللت؛ حّتللی در بهتریللن شللرائط. همیشلله كمیللن دشللمن را در نظللر داشللته 
باشللیم. غفلللت از اینکلله ممکللن اسللت بلله حركللت عمومللی ملللت ایللران ضربلله               ای وارد شللود، چیللز خطرناكللی 
اسللت. هشللیار باشللید. ایللن همللان توصیلله               ی امیللر مؤمنللان )سللام اهللَّ علیلله( اسللت كلله فرمللود: »و مللن نللام 
لم               ینللم عنلله«.)1( در عرصلله               ی زندگللی سیاسللی دچللار خواب               آلودگللی نشللویم؛ در پشللت سللنگرها خوابمللان 
نبللرد. اگللر تللو خوابللت بللرد، بایللد بدانللی كلله دشللمن ممکللن اسللت بیللدار باشللد. ایللن تحلیللل نیسللت كلله مللا 



85

فتنه

میگوئیللم، اطللاع اسللت. دشللمنان نظللام جمهللوری اسللامی سللعی كردنللد، تللاش كردنللد، شللاید بتواننللد 
در فضللای آزادی               ای كلله نظللام اسللامی بلله مللردم داده اسللت، بللرای مللردم دغدغلله و دردسللر درسللت كننللد. 
سللعی كردنللد، پللول خللرج كردنللد، رسللانه               های زیللادی را بلله كار انداختنللد، عوامللل بسللیاری را بسللیج كردنللد، 
شللاید بتواننللد از ایللن وضعیتللی كلله بللرای ملللت ایللران یللک عیللد بلله حسللاب می               آمللد، یللک جشللن بللزرگ 
ملللی بلله حسللاب می               آمللد، وضعیتللی علیلله ملللت ایللران درسللت كننللد؛ تللاش شللد. ایللن تجربلله بایسللتی 
بللرای مللا - هملله               ی مللا، هملله               ی آحللاد مللردم - تجربلله               ی هشللداردهنده               ای باشللد. اگللر مللا در صحنلله               ی زندگللی 
سیاسللی و اجتماعللی بلله همدیگللر بدبیللن باشللیم، بلله چشللم دشللمن بلله یکدیگللر نللگاه كنیللم، ایللن فرصللت 
بللرای دشللمنان حقیقللی مللا پیللش خواهللد آمللد. اگللر فکللر نکنیللم، اگللر بصیللرت نداشللته باشللیم، اگللر فرامللوش 

كنیللم كلله دشللمنانی در كمیللن انقابنللد، ضربلله خواهیللم خللورد؛ ایللن بللرای مللا تجربلله شللد.

همه، بایستی به معنای واقعی کلمه بیدار باشند
 مللا از اول انقللاب در هیللچ انتخاباتللی حضللور چهللل میلیونللی، هشللتاد و پنللج درصللدی، نداشللتیم. در ایللن 
انتخابللات، اولیللن بللار چنیللن فرصللت بزرگللی پیللش آمللد؛ امللا در همیللن فرصللت بللزرگ، در همیللن شللادی 
بللزرگ، دسللتهائی بلله كار افتادنللد بللرای اینکلله ضربلله               ای بلله ملللت ایللران بزننللد. بایللد بیللدار بللود. ایللن بیللداری 
فقللط در زبللان نیسللت؛ آحللاد ملللت، گرایشللهای مختلللف سیاسللی، دلبسللتگان بلله كشللور، دلبسللتگان بلله نظللام 

اسللامی، هملله، هملله، بایسللتی بلله معنللای واقعللی كلملله بیللدار باشللند؛ فریللب نخورنللد.
دسللتهائی از مدتهللا پیللش در كار بودنللد، مقدماتللی فراهللم میکردنللد كلله بتواننللد از مقطللع انتخابللات علیلله 
ملللت ایللران اسللتفاده               ای بکننللد. خوشللبختانه ملللت ایللران هوشللیار بللود و هوشللیار اسللت. فضللا را غبارآلللود 
كردنللد، دهانهللا را قللدری تلللخ كردنللد؛ امللا نتوانسللتند آن كاری را كلله میخواهنللد، انجللام بدهنللد. ایللن 

هوشللیاری شللما ملللت بللود. ایللن تجربلله               ی مللا بللود كلله بدانیللم دشللمن مللا كمیللن كللرده اسللت.

دشمنان بدانند، نمیتوانند نظام اسامی را از پا درآورند
دشللمنان مللا هللم از ایللن انتخابللات بلله نظللر مللن یللک تجربلله               ای اندوخته               انللد، و اگللر نیندوختنللد، بایللد 
بیندوزنللد. و آن ایللن اسللت كلله: دشللمن بدانللد بللا چلله حقیقتللی روبلله               رو اسللت؛ در فهللم نظللام اسللامی و 
انقللاب اسللامی دچللار اشللتباه نشللوند؛ خیللال نکننللد انقللاب اسللامی و نظللام اسللامی را بللا این               جللور كارهللای 
پیللش پللا افتللاده میتللوان بلله زانللو درآورد. نظللام اسللامی زنللده اسللت. خیللال نکننللد بللا یللک تقلیللد مغلللوط از 
حضللور عظیللم مردمللی در انقللاب سللال 1357، یللک كاریکاتللور از آن انقللاب، میتواننللد بلله عظمللت انقللاب 
و نظللام اسللامی ضربلله بزننللد. ایللن تجربلله بللرای دشللمن بایللد پیللش آمللده باشللد. اشللتباه نکننللد؛ نظللام 

اسللامی بللا ایللن حرفهللا شکسللت نخواهللد خللورد.
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عظمت و ریشه داري نظام اسامي
عظمللت ایللن انقللاب و عظمللت ایللن نظللام و ریشلله               داری نظللام جمهللوری اسللامی در حللوادث ایللن یکللی دو 
مللاه اخیللر، بیشللتر بللرای دشللمنان جمهللوری اسللامی آشللکار شللد. ایللن ملللت، ملللت بللا ایمانللی اسللت؛ ملللت 
هوشللیاری اسللت؛ ملللت بااسللتعدادی اسللت. بللا مسللجد ضللرار نمیشللود ایللن ملللت را شکسللت داد. مللا در تاریللخ 
خودمللان نمونه               هائللی را از ایللن داریللم: »و الّذیللن اتّخللذوا مسللجدا ضللرارا و كفللرا و تفریقللا بیللن المؤمنیللن و 
ارصللادا لمللن حللارب اهللَّ و رسللوله«.)2( بللا تقلیللد از رهبللر عزیللز و عظیم               الشللأن انقللاب، امللام بزرگللوار مللا، كلله 
از دل، از جللان، بللا هملله               ی وجللود غللرق در قللرآن بللود، نمیشللود ایللن مللردم را فریللب داد. ایللن مللردم دلشللان بلله 

ایمللان روشللن اسللت؛ ایللن مللردم آگاهنللد؛ جوانهللای مللا آگاهنللد. ایللن تجربلله               ای اسللت بللرای دشللمن.

همه باید تسلیم قانون باشند
امتحانهائللی هللم در ایللن انتخابللات پیللش آمللد. یللک امتحللان، امتحللان آحللاد مللردم بللود. بلله نظللر مللن مللردم 
در ایللن امتحللان برنللده شللدند؛ نمللره               ی قبولللی گرفتنللد. حضللور عظیللم مللردم، یللک امتحللان عظیمللی بللود 
كلله آنهللا را سللرافراز كللرد. بسللیاری از آحللاد مللردم، از جریانهللای سیاسللی، طبللق وظیفه               شللان عمللل كردنللد. 
بعضللی از خللواص هللم البتلله مللردود شللدند. ایللن انتخابللات بعضی               هللا را مللردود كللرد. برخللی از جوانللان مللا 
كلله بللا صداقللت، بللا سللامت وارد میللدان وظیفلله میشللوند، بلله رغللم هوشیاری               هایشللان، در مللواردی اشللتباه 
كردنللد. بسللیاری از جوانللان ایللن كشللور هللم بللا همللان ایمللان، بللا همللان صداقللت، حركللت درسللتی كردنللد. 
بلله كسللی اعتقللاد پیللدا كردنللد، بلله او رأی دادنللد؛ یللا آن كللس رأی آورد یللا نیللاورد. مللاك ایللن نیسللت. مللاك 
ایللن اسللت كلله انسللان عقیللده               ای پیللدا كنللد، هوشللیارانه، از روی احسللاس وظیفلله، احسللاس تکلیللف، وارد 
میللدان ایللن عمللل سیاسللی و حركللت سیاسللی بشللود. بعللد هللم هملله تسلللیم قانللون باشللند. اكثللر قاطللع ملللت 
مللا - از جوانهللا، از نخبللگان، از تللوده               ی عظیللم مللردم - در ایللن ردیللف قللرار گرفته               انللد و در ایللن امتحللان مقبللول 

شللده               اند. یللک عللده هللم البتلله فریللب خوردنللد.

تاش براي خدمت به مردم، اقتضاي قدرداني از عظمت انقاب
یللک امتحللان هللم بللرای مسللئوالن كشللور اسللت. قللدر ایللن نعمللت را بداننللد. رئیللس جمهللور محتللرم و 
منتخللب مللا كلله بللا آراء بللاال، بللا یللک نصللاب بی               نظیللر بلله ایللن مسللئولیت بللزرگ از سللوی مللردم گذاشللته 
شللدند و گماشللته شللدند، قللدر ایللن نعمللت را بداننللد؛ شللکر بگزارنللد. همللکاران ایشللان در دولللت آینللده قللدر 
بداننللد؛ قللدر اسللام را، قللدر ایمللان را، قللدر ایللن فروغللی كلله دلهللای ایللن مللردم را روشللن كللرده اسللت و آنهللا 
را بلله ایللن صحنلله كشللانده اسللت. قدردانللی از عظمللت ایللن انقللاب اقتضللاء میکنللد كلله مسللئوالن كشللور 
هملله               ی تللوان خللود را، هملله               ی تللاش خللود را بللرای خدمللت بلله مللردم و بللرای پیشللرفت بلله سللمت اهللداف 

انقللاب بلله كار بگیرنللد.
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وظائف اصلی مسئوالن 
ایللن سللرفصلهائی كلله رئیللس جمهللور محتللرم و عزیزمللان بیللان كردنللد، سللرفصلهای خوبللی اسللت. بللا 
برنامه               ریللزی بایسللتی اینهللا پیللش بللرود. مللن بلله مسللئولین كشللور و بلله دولتللی كلله تشللکیل خواهللد شللد، 
توصیلله میکنللم برنامه               ریللزی را در كار مللورد اهتمللام قللرار بدهنللد. برنامه               ریللزی كمللک خواهللد كللرد كلله 
مللردم بتواننللد بلله آنچلله كلله در پیللش روی آنهاسللت، اعتمللاد كننللد؛ بتواننللد در مللورد پیشللرفت كشللور 
قضللاوت كننللد. تکیلله               ی بللر برناملله، تکیلله               ی بللر قانللون، همللکاری قللوای سلله               گانه بللا یکدیگللر، جللزو وظائللف 
اصلللی اسللت و جللزو عناصللر شللکرگزاری اسللت؛ جللزو اجللزاء آن شللکر عظیمللی اسللت كلله بللر عهللده               ی هملله               ی 

ماسللت. خللدای متعللال را بایللد شللاكر باشللیم.

شکر عملي مسئوالن
خللدای متعللال ایللن فرصتهللا را پیللش مللی               آورد؛ ایللن نعمتهللای بللزرگ را بلله مللا میبخشللد. ایللن شللکر فقللط 
در زبللان نیسللت. در عمللل مسللئوالن، شللکر عبللارت اسللت از عمللل بلله وظائفللی و مسللئولیتهائی كلله بللر دوش 
آنهاسللت. لوازمللی كلله ایللن مسللئولیتها دارد، هماهنگللی بیللن قللوای سلله گانلله؛ مجلللس بلله دولللت كمللک 
كنللد؛ دولللت بللا مجلللس همللکاری كنللد؛ قللوه               ی قضائیلله در جایللگاه ویللژه               ی خللود بلله دولللت و مجلللس 
كمللک كنللد؛ قللوا در كنللار هللم باشللند. ایللن جمعیللت عظیمللی كلله در انتخابللات حضللور پیللدا كردنللد، دولللت 
متعلللق بلله هملله               ی آنهاسللت، رئیللس جمهللور متعلللق بلله هملله               ی آنهاسللت. ایللن را بایسللتی در عمللل، در 

برنامه               ریزی               هللا حتمللاً مللورد توجلله قللرار بدهنللد.

نحوه برخورد با مخالفان زخم خورده و مخالفان منتقد
البتلله در كنللار عاقه               منللدان بلله رئیللس جمهللور محتللرم - كلله ایشللان عاقه               منللدان زیللادی در داخللل كشللور، 
حّتللی در خللارج از كشللور دارنللد - دو دسللته               ی دیگللر هللم هسللتند كلله بایللد بلله اینهللا توجلله كللرد؛ یعنللی 
حضللور آنهللا را بایسللتی محاسللبه كللرد: یللک دسللته مخالفللان عصبانللی و زخم               خللورده هسللتند. مطمئنللاً اینهللا 
در ایللن دوره               ی چهارسللاله، در مقللام معارضلله               ی بللا دولللت برخواهنللد آمللد. مخالفللت كردنللد، بللاز هللم مخالفللت 
خواهنللد كللرد. لیکللن یللک دسللته               ی دیگللر هللم هسللتند كلله اینهللا جللزو نظامنللد، بللا رئیللس جمهللور، بللا نظللام 
هیللچ دشللمنی               ای ندارنللد؛ ممکللن اسللت منتقللد باشللند. ایللن منتقللدان را بایسللتی بلله حسللاب آورد؛ نظللرات 
آنهللا را بایللد شللنید؛ آنچلله كلله قابللل فهللم اسللت، قابللل قبللول اسللت، آن را پذیرفللت. و مللن امیللدوارم كلله 

همیللن جللور عمللل بشللود و ان               شللاءاهللَّ خواهللد شللد.
ملللت هملله بللا یکدیگللر برادرنللد. از جمللله               ی كارهائللی كلله بایللد انجللام بگیللرد، ایللن اسللت كلله در ایللن حللوادث 
اخیللر عللده               ای آسللیب دیدنللد - آسللیبهای مالللی، آسللیبهای جانللی، احیانللاً آسللیبهای آبروئللی - مسللئولین 
كشللور بایللد بلله كمللک آنهللا بشللتابند. آسللیب               دیدگان بایللد مللورد حمایللت قللرار بگیرنللد. آسللیب               زنندگان 
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بایللد شناسللائی بشللوند، مللورد مؤاخللذه قللرار بگیرنللد؛ هللر كللی                باشللند.

بهره مندي از امکانات و استعدادهاي کشور
كشللور مللا امکانللات وسللیعی دارد، نیازهللای زیللادی دارد، اهللداف بلنللدی هللم پیللش روی خللود دارد. مللا 
امکاناتمللان خیلللی زیللاد اسللت؛ امکانللات طبیعللی داریللم، امکانللات معدنللی داریللم، امکانللات فللراوان انسللانی 
داریللم كلله از هملله               ی اینهللا باالتللر اسللت. اسللتعداد انسللانی در كشللور مللا از متوسللط جهانللی باالتللر اسللت. 
اینهللا خیلللی سللرمایه               های بزرگللی اسللت. نیازهایمللان هللم خیلللی زیللاد اسللت؛ مللا عقب               افتادگی               هللای مزمللن 
داریللم. ایللن عقب               افتادگی               هللا بایللد در هملله               ی زمینه               هللا جبللران بشللود؛ در زمینلله               ی علمللی، در زمینلله               ی 
فنللی، در زمینه               هللای اجتماعللی، در زمینه               هللای فرهنگللی. اینهللا كار میطلبللد؛ تللاش میطلبللد. بحمللداهللَّ 
دولللت و رئیللس جمهللور محتللرم اهللل تاشللند، مللردم هللم ایللن را دانسللته               اند، فهمیده               انللد، دیده               انللد، 
لمللس كرده               انللد. رأی بللاالی مللردم یقینللاً یللک علتللش، همیللن پرتاشللی و سختکوشللی دولللت نهللم و رئیللس 
جمهللور محتللرم بللوده اسللت. ایللن حالللت را بایللد اداملله بدهنللد. آن امکانللات بایللد ایللن خألهللا را پللر كنللد، 
كارهللای بللزرگ بایللد انجللام بگیللرد؛ كارهللای مانللدگار بایللد انجللام بگیللرد. هملله هللم بایللد كمللک كننللد. اگللر 
بخواهیللم بلله آن هدفهللا برسللیم، هملله بایللد كمللک كننللد؛ سلللیقه               های مختلللف را كنللار بگذارنللد. وقتللی 
دولتللی انتخللاب شللد و آمللد وسللط میللدان، هملله بایللد بلله او كمللک كننللد؛ چلله از لحللاظ سلللیقه               ی سیاسللی بللا 
او همللراه باشللند، نباشللند، احیانللاً انتقللادی بلله او داشللته باشللند، نداشللته باشللند، بایللد كمللک كننللد. قللوه               ی 
مجریلله و دسللتگاه اجرائللی كشللور بیشللترین بللار سللنگین را بللر دوش دارد. بایللد كمللک كللرد؛ هملله كمللک 

كننللد تللا بتواننللد ان               شللاءاهللَّ ایللن بللار را بلله سللرمنزل برسللانند و خواهنللد توانسللت.
یقینللاً دعللای بقیللةاهللَّ )ارواحنللا فللداه( - كلله ایللن مجلللس و ایللن مراسللم بللزرگ در آسللتانه               ی میللاد بللا سللعادت 
آن بزرگللوار دارد انجللام میگیللرد و بلله ایللن مقارنللت، دعللای آن بزرگللوار مبللارك اسللت - ان               شللاءاهللَّ شللامل حللال 
مسللئولین كشللور و آحللاد ملللت ایللران خواهللد بللود و روح مطهللر امللام و شللهدای عزیللز و بزرگللوار هللم ان               شللاءاهللَّ 
در عالللم ملکللوت، بللرای ملللت ایللران دعللا خواهنللد كللرد و امیدواریللم ارواح طیبلله               ی آنهللا از هملله               ی مللا شللاد و 

راضللی باشللد.
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درون نظام و برون نظام
تعارضات و انشعابات در جریان انقاب اسامي

نحوه برخورد حضرت امام با اختافات
دگراندیشان با مخالفان متفاوتند

روش نظام، جذب حداکثری و دفع حداقلی
نظام هم حق دفاع از خودش را دارد

مراقبت شدید فعاالن سیاسي در مسئله     ی انحراف و 
فسادپذیری شخصی

امکان فساد در نظام اسامي
حرکت مثبت و منفي در نظام و جامعه

حضور در انتخابات، نشانه     ی اعتماد مردم به نظام
نظام اسامی باید به معنای واقعی کلمه، اسامی 

باشد
لزوم شناخت موافقین و مخالفین حکومت

و ...

هدف از بلواهای بعد از انتخابات88، ضربه زدن به پشتوانه     ی 
مردمی انقاب 



فتنه

هدف از بلواهای بعد از انتخابات88، ضربه زدن به پشتوانه     ی مردمی انقاب 

درون نظام و برون نظام
یکللی از مطالبللی كلله امللروز در ایللن خطبلله عللرض میکنللم - در واقللع مخاطللب ایللن سللخنان كلله در حضللور 
شللما نمازگللزاران عزیللز و مللردم عزیزمللان عللرض میشللود، جریانهللای سیاسللی، شللخصیتهای سیاسللی و 
مسللئوالن سیاسللی سللابق و الحللق هسللتند - ایللن اسللت كلله از فرصللت مللاه مبللارك رمضللان اسللتفاده كنیللم. به 
عنللوان بیللان حقائللق و نصایللح، عرایضللی را عللرض میکنیللم؛ ان     شللاءاهللَّ كلله هللم بللرای مخاطبللان ایللن سللخن، 
هللم بللرای خللود مللا، هللم بخصللوص بللرای جوانهللای عزیزمللان و مللردم عزیللز و مؤمنمللان مفیللد واقللع شللود.

ایللن كسللانی كلله مخاطبنللد، البتلله كسللانی هسللتند كلله تاكنللون در درون نظللام اسللامی تعریللف شللده     اند؛ 
شللخصیتهای درون نظامنللد، جللزو نظامنللد، كلله ان     شللاءاهللَّ در آینللده هللم هملله در درون نظللام باشللند و بللرای 
ایللن نظللام كار و تللاش كننللد. ایللن درون نظللام و بللرون نظللام، یللک مفاهیللم تبلیغاتللی و شللعارهای پللوچ 
نیسللت؛ تابلللوی صللرف نیسللت؛ یللک شللاخصهائی دارد، مبناهللای عقیدتللی دارد، مبناهللای علمللی دارد. تللا 

حللاال اینجللور بللوده، ان     شللاءاهللَّ بعللد از ایللن هللم همیللن جللور باشللد.

تعارضات و انشعابات در جریان انقاب اسامي
یللک مطلللب ایللن اسللت كلله از اول انقللاب تللا امللروز، در جریللان انقللاب و جریللان اصیللل ایللن مللردم 
انشللعابهائی بلله وجللود آمللده، تعارضهائللی بلله وجللود آمللده اسللت. بعضللی از ایللن تعارضهللا و انشللعابها خسللارت     زا 
هللم بللوده اسللت؛ بعضللی هللم نلله، بللا هشللیاری مللردم، بللا آگاهللی و مسللئولیت     پذیری عناصللر فعللال در ایللن 
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جریانهللا، حللل شللده اسللت؛ بللرای انقللاب و بللرای كشللور بللاری درسللت نکللرده اسللت. ایللن اختللاف نظرهللا 
و انشللعابهائی كلله پیللدا میشللود، هملله یللک جللور نیسللت. بعضللی انشللعابها ناشللی از اختللاف در مبانللی و در 
عقایللد اسللت؛ بعضللی از اینهللا بحللث عقایللد و معتقللدات نیسللت؛ بحللث منافللع اسللت، دعللوا بللر سللر منافع اسللت؛ 
بعضللی از ایللن اختافهللا هیچکللدام از اینهللا نیسللت؛ مسللئله     ی سللائق اسللت، اختللاف دیللدگاه و اختللاف 
سلللیقه در اجللرای اصللول اسللت؛ در چهارچللوب اصللول و مبانللی، در روشللها اختللاف بلله وجللود می     آیللد؛ لللذا 

اینهللا یللک جللور نیسللتند.

نحوه برخورد حضرت امام با اختافات
خللوب، از اول انقللاب در بیللن همیللن گروه     هائللی كلله در دوران پیللش از انقللاب و در حللوادث سللالهای 
مبللارزات، هملله در كنللار هللم بودیللم، اختافهائللی بلله وجللود آمللد. امللام )رضللوان اهللَّ تعالللی علیلله( بللا هملله     ی 
ایللن اختافللات یللک جللور برخللورد نکللرد. همیللن طللور كلله در روش امیرالمؤمنیللن عللرض كردیللم، روش 
امللام )رضللوان اهللَّ علیلله( هللم همیللن جللور بللود؛ یعنللی اول بللا مللدارا، بللا نصیحللت؛ لیکللن آن وقتللی كلله 
اقتضللاء كللرد، برخللورد كللرد. یللک گللروه مربللوط بلله دولللت موقللت بودنللد و مشللکات آنهللا بللود، یللک گللروه 
آن كسللانی بودنللد كلله علیلله الیحلله     ی قصللاص آن حركللت را انجللام دادنللد، یللک گللروه حّتللی كار را بلله تللرور 
و درگیری     هللای خیابانللی كشللیدند؛ بللا هللر كللدام از اینهللا امللام یللک نحللوی برخللورد كللرد. در سللطوح بللاالی 
حکومللت هللم بللود؛ نخسللت     وزیر بللود، رئیللس جمهللور بللود، حّتللی بعدهللا در اواخللر عمللر امللام )رضللوان 
اهللَّ علیلله( در سللطوح باالتللر از رئیللس جمهللور هللم بللود. امللام بللا كسللانی كلله احسللاس كردنللد نمیشللود بللا 
اینهللا بیللش از آن مللدارا كللرد، برخللورد كردنللد. هملله هللم سللوابق انقابللی داشللتند، سللوابق مذهبللی داشللتند، 
خیلی     شللان هللم در سللطوح بللاال بودنللد؛ لیکللن خللوب، اینجللور شللد دیگللر؛ ایللن انشللعابها پیللش آمللد. بعضللی 
واقعللاً بللا امللام درافتادنللد؛ بعضللی نلله، اختللاف نظللری هللم بللود، امللا بلله درگیللری و دعللوا و انشللعاب و انشللقاق 
نینجامیللد. بعضللی بللا امللام درافتادنللد و مللدارای امللام را ندیللده گرفتنللد. امللام بلله همیللن گروهللک منافقیللن 
كلله خواسللته بودنللد بیاینللد بللا ایشللان ماقللات كننللد، پیغللام دادنللد كلله اگللر شللما بلله حللق عمللل كنیللد، مللن 
می     آیللم سللراغ شللما؛ اگللر دسللت از ایللن كارهللای خللاف برداریللد، خللود مللن می     آیللم سللراغ شللما. یعنللی امللام 
تللا ایللن حللد بللا اینهللا مللدارا كردنللد و حللرف زدنللد. خللوب، وقتللی احسللاس خطللر شللد؛ بخصللوص آن وقتللی كلله 
مسللئله، مسللئله     ی رسللوخ دادن مبانللی غلللط در كالبللد نظللام و انقللاب اسللت، ایللن دیگللر مثللل سللِم مهلللک 
اسللت. آن وقللت امللام رعایللت نکردنللد، مللدارا نکردنللد؛ برخللورد كردنللد. ایللن در مللورد آن چیزهائللی اسللت كلله 

در اختافللات بنیانللی اسللت.
حللاال همانهائللی هللم كلله اختللاف بللر سللر منافللع دارنللد، گاهللی رنللگ عقیدتللی و مبنائللی بلله آن میدهنللد. هللر 
كللدام از اینهللا باشللد - یللا آنهائللی كلله اختللاف در مبانللی و عقایللد اسللت، یللا آنهائللی كلله اختللاف بللر سللر منافع 
اسللت - آنجائللی كلله بلله درگیللری بللا نظللام و درگیللری بللا انقللاب و پشللت كللردن بلله مبانللی انقللاب باشللد، آن 
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وقللت حالللت دشللمن را پیللدا میکننللد.

دگراندیشان با مخالفان متفاوتند
البتلله كسللی عقیللده     ای مخالللف داشللته باشللد، كاری بلله كار نظللام نداشللته باشللد، نظللام بللا او كاری نللدارد. 
بعضللی رائللج كرده     انللد: »دگراندیشللان«. نظللام بللا دگراندیشللان چگونلله رفتللار میکنللد؟ نظللام بللا دگراندیشللان 
كاری نللدارد. ایللن هملله دگراندیللش هسللت. دگراندیللش سیاسللی كلله باالتللر از دگراندیللش دینللی نیسللت. 
خللوب، مللا اقلیتهللای دینللی داریللم كلله دگراندیشللند، تللوی مجلللس شللورای اسللامی هللم عضللو دارنللد، در 
مناصللب مختلللف هللم حضللور دارنللد. بنابرایللن بحللث دگراندیشللی نیسللت؛ بحللث مخالفللت اسللت، بحللث 
معارضلله اسللت، بحللث ضربلله زدن اسللت، در مقابللل نظللام و در مقابللل انقللاب شمشللیر كشللیدن اسللت. آنللی 
كلله نظللام بللا او برخللورد میکنللد، ایللن اسللت. امللا اگللر اختللاف، اختللاف در سللائق اسللت، در روشهاسللت، نلله، 

ایللن اختافللات مضللر نیسللت؛ نافللع هللم هسللت.

روش نظام، جذب حداکثری و دفع حداقلی
اشللکالی نللدارد كلله مسللئوالن كشللور، متولیللان امللور كشللور منتقدینللی داشللته باشللند كلله ضعفهللای آنهللا را 
بلله خللود آنهللا نشللان بدهنللد. وقتللی انسللان در مقللام رقابللت قللرار بگیللرد، مقابللل منتقللد قللرار بگیللرد، بهتللر 
كار میکنللد. اینجللور نیسللت كلله وجللود منتقدیللن و كسللانی كلله ایللن روش را قبللول ندارنللد، آن روش را قبللول 
دارنللد، بللرای نظللام ضللرری داشللته باشللد؛ منتهللا بایللد در چهارچللوب نظللام باشللد؛ ایللن اشللکالی نللدارد، ایللن 
مخالفللت هیللچ مخالفللت مضللری نیسللت؛ نظللام هللم مطلقللاً بللا یللک چنیللن مخالفتللی برخللورد نمیکنللد. البتلله 
انتقللاد بایللد در چهارچللوب اصللول باشللد. اصللول انقللاب هللم مشللخص اسللت كلله چیسللت. اصللول انقللاب 
امللور سلللیقه     ای نیسللت كلله هللر كلله از یللک گوشلله     ای در بیایللد، سللنگ اصللول را بلله سللینه بزنللد؛ بعللد كلله 
سللراغ ایللن اصللول میرویللم، می     بینیللم بیگانلله     ی از انقللاب اسللت. اصللول انقللاب، اسللام اسللت؛ قانللون اساسللی 
اسللت؛ رهنمودهللای امللام اسللت؛ وصیت     ناملله     ی امللام اسللت؛ سیاسللتهای كلللی نظللام اسللت كلله در قانللون 
اساسللی معیللن شللده اسللت كلله ایللن سیاسللتهای كلللی بایسللت تدویللن بشللود. در ایللن چهارچللوب، اختللاف 
نظللر، اختللاف ممشللا، اختللاف سلللیقه عیللب نیسللت، كلله حسللن اسللت؛ مضللر نیسللت، كلله مفیللد و نافللع 
اسللت. ایللن یللک مطلللب اسللت كلله در میللدان معارضللات اینچنینللی، نظللام بللا هیللچ كللس برخللورد نمیکنللد. 
آنجائللی كلله افللراد در چهارچللوب اصللول رفتللار كننللد، دنبللال خشللونت نرونللد، درصللدد بللر هللم زدن امنیللت 
جامعلله نباشللند، آسللایش جامعلله را نخواهنللد بلله هللم بزننللد - از ایللن كارهللای خافللی كلله انجللام میگیللرد؛ 
دروغ     پراكنللی و شللایعه - نظللام هیچگونلله مسللئله     ای نللدارد. مخالفینللی هسللتند، نظراتللی دارنللد، نظللرات 
خودشللان را بیللان میکننللد؛ نظللام برخللورد نمیکنللد. بنللای نظللام در اینجللا، جللذب حداكثللری و دفللع حداقلللی 
اسللت. ایللن، روش نظللام اسللت؛ ایللن را هملله توجلله بکننللد. آن كسللانی هللم كلله نظللر مخالللف دارنللد، نظللرات 
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مخالللف بللا نظللرات رسللمی دارنللد، در ایللن چهارچللوب میتواننللد خودشللان را مقایسلله كننللد. اگللر كسللی بللا 
مبانللی نظللام معارضلله كنللد، بللا امنیللت مللردم مخالفللت كنللد، نظللام مجبللور اسللت در مقابللل او بایسللتد.

نظام هم حق دفاع از خودش را دارد
مللا دربللاره     ی افللرادی كلله بلله آنهللا اهانللت میشللود، تهمللت زده میشللود، میگوئیللم اینهللا حللق دفللاع دارنللد؛ 
خللوب، نظللام هللم همیللن جللور اسللت؛ نظللام هللم حللق دفللاع از خللودش را دارد. ایللن خطاسللت كلله كسللی 
خیللال كنللد چللون نظللام حاكمیللت اسللت و قللدرت سیاسللی اسللت، نبایللد دفللاع كنللد؛ بی     دفللاع بمانللد؛ در 
مقابلللش هرگونلله مخالفتللی، معارضلله     ای، قانون     شللکنی     ای، مرزشللکنی     ای انجللام بگیللرد، بایللد عکس     العمللل 
نشللان ندهللد؛ ایللن درسللت نیسللت؛ هیللچ جللای دنیللا هللم چنیللن نیسللت. در اختافللات گوناگونللی كلله در بیللن 
احللزاب دنیللا وجللود دارد - در همیللن كشللورهائی كلله خودشللان را پیشللرو دموكراسللی میداننللد - هیچکللدام 
از ایللن احللزاب متعللارض و متخالللف، بللا اصللول و مبانللی آن نظللام مخالفللت نمیکننللد؛ وااّل از نظللر مللردم مللردود 
هسللتند. دسللتگاه     هائی دارنللد؛ دسللتگاه     های رعایللت قانللون اساسللی و دادگاه قانللون اساسللی - شللبیه شللورای 
نگهبللان خودمللان - اینهللا را رد میکننللد. اینجللور نیسللت كلله قبللول كننللد یللک نفللری بیایللد در یللک نظامللی 
علیلله مبانللی آن نظللام مبللارزه كنللد، معارضلله كنللد، آن وقللت نظللام در مقابللل او سللاكت و آرام بنشللیند. بلله 
كمتللر از آن هللم گاهللی دیللده میشللود كلله در همیللن نظامهللای اروپائللی برخوردهللای خشللن و تنللدی میکننللد؛ 
چیزهائللی كلله جللزو اصللول هللم محسللوب نمیشللود. بنابرایللن برخللورد بللا نظللام، برخللورد بللا مبانللی نظللام، 
ایسللتادگی و شمشللیر كشللیدن روی نظللام، جللواب تنللد دارد؛ امللا نظللر مخالللف داشللتن، نظللر متفللاوت داشللتن، 
آن وقتللی كلله بللا ایللن اشللکاالت همللراه نباشللد، تهمللت و شللایعه     افکنی و دروغ  و از ایللن چیزهللا نباشللد، نلله، 
نظللام هیچگونلله برخللوردی نخواهللد كللرد. شللیوه     ی نظللام ایللن نبللوده، امللروز هللم نیسللت و ان     شللاءاهللَّ در آینللده 

هللم نخواهللد بللود. ایللن یللک نکتلله.

مراقبت شدید فعاالن سیاسي در مسئله     ی انحراف و فسادپذیری شخصی
نکتلله     ی دیگللری كلله فعللاالن سیاسللی، مسللئوالن، صاحبللان قللدرت، صاحبللان مسللئولیتهای گوناگللون و 
متنفذیللن بشللدت بایسللتی مراقللب آن باشللند، مسللئله     ی انحللراف و فسللادپذیری شللخصی اسللت؛ همه     مللان 
بایللد مراقبللت كنیللم. انسللانها در معللرض فسللادند، در معللرض انحرافنللد. گاهللی لغزشللهای كوچللک، انسللان 
را بلله لغزشللهای بللزرگ و بزرگتللر و گاهللی بلله پرتللاپ شللدن در اعمللاق دره     هائللی منتهللی میکنللد؛ خیلللی 
بایللد مراقللب بللود. قللرآن هشللدار داده اسللت. در مللوارد متعللدد، در قللرآن ایللن هشللدار وجللود دارد. یللک جللا 
«؛)15( عاقبللت بعضللی از كارهللا ایللن  میفرمایللد: »ثللّم كان عاقبللة الّذیللن اسللاؤا الّسللوأی ان كّذبللوا بأیللات اهللَّ
اسللت كلله انسللان بلله آن خانلله     ی بدتریللن میرسللد كلله تکذیللب آیللات الهللی اسللت. یللک جللا میفرمایللد: 
»فأعقبهللم نفاقللا فللی قلوبهللم الللی یللوم یلقونلله بمللا اخلفللوا اهللَّ مللا وعللدوه«؛)16( خلللف وعللده     ی بللا خللدا 
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كردنللد، ایللن موجللب شللد نفللاق در دلهایشللان بلله وجللود بیایللد. یعنللی انسللان گناهللی انجللام میدهللد، ایللن 
گنللاه انسللان را بلله وادی نفللاق میکشللاند؛ كلله نفللاق، كفللر باطنللی اسللت. همیللن جللا در قللرآن، كافریللن و 
منافقیللن در كنللار هللم هسللتند. در یللک آیلله     ی دیگللر میفرمایللد: »اّن الّذیللن تولّللوا منکللم یللوم التقللی الجمعللان 
انّمللا اسللتزلّهم الّشللیطان ببعللض مللا كسللبوا«.)17( اینللی كلله می     بینیللد یللک عللده     ای در مقابللل دشللمن 
منهللزم میشللوند، طاقللت نمی     آورنللد، نمیتواننللد ایسللتادگی كننللد، بلله خاطللر آن چیللزی اسللت كلله قبللًا 
از اینهللا سللر زده اسللت؛ باطللن خودشللان را بللا گنللاه و بللا خطللا خللراب كرده     انللد. لغزشللها انسللان را فاسللد 
میکنللد. ایللن فسللاد، بلله انحللراف در عمللل و گاهللی بلله انحللراف در عقیللده منتهللی میشللود. ایللن هللم بمللرور 
پیللش می     آیللد؛ دفعتللاً پیللش نمی     آیللد كلله مللا فکللر كنیللم یللک نفللری شللب مؤمللن میخوابللد، صبللح منافللق 
از خللواب بیللدار میشللود؛ نلله، بتدریللج و ذره ذره پیللش می     آیللد. ایللن، عاجللش هللم مراقبللت از خللود اسللت. 
مراقبللت از خللود هللم یعنللی همیللن تقللوا. بنابرایللن عاجللش تقواسللت. مراقللب خودمللان باشللیم. نزدیللکان افراد 
مراقبللت كننللد؛ زنهللا از شوهرهایشللان، شللوهرها از زنهایشللان، دوسللتان نزدیللک از همدیگللر؛ »و تواصللوا بالحللّق 
و تواصللوا بالّصبللر«.)18( از یکدیگللر مراقبللت كنیللم، بللرای اینکلله دچللار نشللویم. مللردم مسللئولین را موعظلله 
كننللد، نصیحللت كننللد، خیرخواهللی كننللد، بنویسللند بللرای آنهللا، بگوینللد بللرای آنهللا، پیغللام بدهنللد تللا مبللادا 
دچللار لغللزش بشللوند. خطللرات لغللزش مسللئولین هللم بللرای نظللام، بللرای كشللور و بللرای مللردم بیشللتر اسللت. 
انسللان گاهللی در بعضللی از حرفهللا، در بعضللی از اقدامهللا و تحللركات، ایللن را احسللاس میکنللد؛ نشللانه     های یللک 

چنیللن انحرافللی را انسللان مشللاهده میکنللد. بلله خللدا بایللد پنللاه بللرد، از خللدا بایللد كمللک خواسللت.

امکان فساد در نظام اسامي
نکتلله      ی بعللدی ایللن اسللت كلله عیللن همللان چیللزی كلله در مللورد یللک شللخص ممکللن اسللت پیللش بیایللد - 
یعنللی فسللاد و انحللراف - در یللک نظللام هللم ممکللن اسللت پیللش بیایللد. در یللک نظللام حکومتللی، یللک نظللام 
سللالم، یللک نظللام اسللامی، همیللن بیمللاری     ای كلله اشللخاص ممکللن اسللت دچللارش بشللوند، ممکللن اسللت 
بلله سللراغ نظللام اسللامی بیایللد، بلله سللراغ جمهللوری اسللامی بیایللد. اسللم، جمهللوری اسللامی باشللد، ظاهللر 
اسللامی باشللد، صللورت، صللورت اسللامی باشللد، امللا سللیرت و رفتللار و عملکللرد و برنامه     هللا، برنامه     هللای 
غیللر اسللامی؛ همللان مسللئله      ی صللورت و سللیرت انقللاب كلله سللال گذشللته بللرای دانشللجویان عزیللز در یللک 

جائللی ایللن را مطللرح كللردم.

حرکت مثبت و منفي در نظام و جامعه
حركللت جامعلله و نظللام دو جللور اسللت: حركللت مثبللت، حركللت منفللی؛ حركللت بلله سللمت عللروج و اوج، 
حركللت بلله سللمت نللزول و سللقوط. حركللت بلله سللمت اوج ایللن اسللت كلله جامعلله بلله عدالت     خواهللی نزدیللک 
شللود؛ بلله دیللن، رفتللار دینللی و اخللاق دینللی نزدیللک شللود؛ در فضللای آزادی رشللد پیللدا كنللد؛ رشللد عملللی، 
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رشللد علمللی و رشللد صنعتللی پیللدا كنللد؛ در بیللن جامعلله، تواصللی بلله حللق و تواصللی بلله صبللر وجللود داشللته 
باشللد؛ جامعلله روزبلله     روز در مقابللل دشللمنان خللدا، دشللمنان دیللن، دشللمنان اسللتقال كشللور، احسللاس 
اقتللدار بیشللتری بکنللد، ایسللتادگی مقتدرانلله     ی بیشللتری بکنللد؛ روزبلله     روز در مقابللل جبهلله     ی ظلللم و فسللاد 
بین     المللللی ایسللتادگی خللودش را بیشللتر كنللد؛ اینهللا رشللد اسللت، اینهللا نشللانه     ی حركللت مثبللت جامعلله 
اسللت؛ دنیللا و آخللرت یللک جامعلله را اینهللا آبللاد خواهللد كللرد. مللا بایللد دنبللال یللک چنیللن حركللت مثبتللی 
باشللیم. امللا نقطلله     ی مقابللل اینهللا، یللک حركللت بلله سللمت تنللزل هللم وجللود دارد: بلله جللای حركللت بلله 
سللمت عدالللت، حركللت بلله سللمت شللکافهای عظیللم اقتصللادی و اجتماعللی بللا توجیه     هللای گوناگللون؛ بلله 
جللای اسللتفاده     ی از آزادی بللرای رشللد علمللی و رشللد عملللی و رشللد اخاقللی، الابالیگللری و اسللتفاده     ی از آزادی 
در جهللت فسللاد و فحشللا و اشللاعه     ی گنللاه و اشللاعه     ی خللاف؛ بلله جللای ایسللتادگی در مقابللل مسللتکبران، 
متجللاوزان و غارتگللران بین     المللللی، بلله جللای اقتللدار نشللان دادن در مقابللل اینهللا، در مقابللل آنهللا منفعللل 
شللدن، احسللاس ضعللف كللردن، عقب     نشللینی كللردن؛ آنجائللی كلله بایللد بلله آنهللا اخللم كللرد، بلله آنهللا لبخنللد 
زدن؛ آنجائللی كلله بایللد بللر سللر حقللوق خللود ایسللتاد، از حقللوق صللرف نظللر كللردن - حللاال حللق هسللته     ای و 
غیللر هسللته     ای - اینهللا نشللانه     های انحطللاط اسللت. حركللت جامعلله بایللد بلله سللمت آن تعالللی و آن ارزشللها، 
حركللت بلله سللمت بللاال باشللد؛ حركللت مثبللت باشللد. ایللن حركتهللای بلله سللمت پائیللن، همللان بیماری     هائللی 
اسللت كلله بللرای نظللام اسللامی ممکللن اسللت پیللش بیایللد؛ و ایللن خطللر بللرای نظللام اسللامی اسللت؛ مللردم 
بایللد بیللدار باشللند. جمهللوری اسللامی آن وقتللی واقعللاً جمهللوری اسللامی اسللت كلله بللا همللان مبانللی 
مسللتحکم امللام، همللان چیزهائللی كلله در دوران حیللات مبللارك امللام مطللرح بللود، شللعار بللود، بجللد دنبللال 
میشللد، بللا همللان شللعارها پیللش بللرود. هللر جللا مللا بللا آن شللعارها پیللش رفتیللم - مللن بللا بصیللرت عللرض 
میکنللم، بنللده اوضللاع ایللن سللی سللال را از نزدیللک آزمایللش كللردم - پیشللرفت بللا مللا بللوده اسللت، پیللروزی 
بللا مللا بللوده اسللت، عللزت بللا مللا بللوده اسللت، منفعللت دنیائللی هللم بللا مللا بللوده اسللت؛ هللر جللا از آن شللعارها 
عقب     نشللینی كردیللم و كوتللاه آمدیللم، بلله دشللمن میللدان دادیللم، ضعللف پیللدا كردیللم، عقبگللرد پیللدا كردیللم، 
عللزت بلله دسللت نیامللده اسللت، دشللمن جری     تللر شللده اسللت، پیشللتر آمللده اسللت؛ از لحللاظ مللادی هللم ضللرر 
كردیللم. ایللن خطاسللت كلله بعضللی خیللال كننللد عللاج مشللکات كشللور - چلله مشللکات اقتصللادی، چلله 
مشللکات اجتماعللی، چلله مشللکات سیاسللی - ایللن اسللت كلله انسللان در مقابللل دشللمن مسللتکبر سللاح را 

بینللدازد؛ دشللمن مسللتکبر همیللن را میخواهللد.

حضور در انتخابات، نشانه     ی اعتماد مردم به نظام
هملله      ی ایللن بلواهائللی كلله شللما مشللاهده كردیللد در دوره     ی بعللد از انتخابللات پیللش آمللد و پیللش آوردنللد 
و آنهللا حمایللت كردنللد، بللرای همیللن بللود كلله شللاید بتواننللد پشللتوانه     ی مردمللی انقللاب را ضربلله بزننللد 
و از انقللاب بگیرنللد. بنللده عللرض كللردم نشللانه     ی اعتمللاد مللردم بلله ایللن نظللام، حضللور چهللل میلیونللی در 
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انتخابللات بللود. حللاال در رادیوهللای بیگانلله و متأسللفانه بعضللی هللم در داخللل همنللوای بللا آنهللا، هللی اصللرار و 
تکللرار كلله بللله، اعتمللاد مللردم از نظللام سلللب شللده! ایللن، جللواب آن حللرف اسللت. آنجللا مللا گفتیللم اینللی كلله 
هشللتاد و پنللج درصللد مللردم می     آینللد رأی میدهنللد، چهللل میلیللون پللای صندوقهللا می     آینللد، بلله هللر كسللی 
كلله رأی میدهنللد، خللود آمللدن پللای صنللدوق، نشللانه     ی اعتمللاد مللردم بلله نظللام اسللت - كلله حقیقللت قضیلله 
هللم همیللن اسللت - اینهللا بللرای اینکلله ایللن حللرف را دروغ از آب در بیاورنللد، مکللرر در مکللرر تبلیغللات كردنللد 
كلله اعتمللاد مللردم از دسللت رفتلله؛ چلله كار كنیللم؟ حللاال بعضللی در لبللاس دلسللوزی گفتنللد چلله كار كنیللم كلله 
اعتمللاد برگللردد! مللردم بلله نظللام اعتمللاد دارنللد، نظللام هللم بلله مللردم اعتمللاد دارد. ان     شللاءاهللَّ خواهیللد دیللد 
در انتخابللات آینللده - كلله حللاال دو سلله سللال دیگللر اسللت - همیللن مللردم بللا وجللود همیللن بازیگللری     ای كلله 
مخالفللان و دشللمنان و غافللان و بی     خبللران داخلللی كردنللد، یللک حضللور مسللتحکِم قللوی     ای در انتخابللات 

خواهنللد داشللت.

نظام اسامی باید به معنای واقعی کلمه، اسامی باشد
پللس نکتلله ایللن اسللت كلله بایللد هملله مراقللب باشللیم كلله نظللام جمهللوری اسللامی - كلله نظللام اسللامی 
اسللت، نظللام دینللی اسللت، مفتخللر بلله ایللن اسللت كلله در قالللب احللکام دیللن و اسللام و قللرآن میخواهللد حركت 
كنللد - تبدیللل نشللود بلله یللک نظللام بی     اعتقللاد بلله دیللن؛ بلله قللول آقایللان، یللک نظللام سللکوالر؛ باطللن سللکوالر، 
ظاهللر دینللی؛ باطللن مجللذوب بلله فرهنللگ غربللی و قدرتهللای مسلللط بللر آن فرهنللگ، و ظاهللر شللعائر دینللی 
و مسللائل دینللِی دم     دسللتی؛ اینجللوری نشللود. نظللام اسللامی بایللد بلله معنللای واقعللی كلملله، اسللامی باشللد و 
روزبلله     روز بلله مبانللی اسللام نزدیکتللر شللود؛ ایللن اسللت كلله گره     هللای فروبسللته را بللاز میکنللد، ایللن اسللت كلله 
مشللکات را حللل میکنللد، ایللن اسللت كلله بلله جامعلله عللزت و اقتللدار میدهللد، ایللن اسللت كلله طرفللداران نظللام 

جمهللوری اسللامی را در هملله جللای دنیللا بیشللتر خواهللد كللرد.

لزوم شناخت موافقین و مخالفین حکومت
عللده     ای نللگاه میکننللد بلله دشللمنی ها، دلشللان را از دسللت میدهنللد؛ زهره     شللان آب میشللود از اینکلله 
می     بیننللد دهانهللای از خشللم گشللوده، علیلله جمهللوری اسللامی بدگوئللی میکننللد، حللرف میزننللد. خللوب، 
هملله     ی نظامهللای عالللم، هملله     ی حکومتهللای عالللم دشللمنانی دارنللد و دوسللتانی؛ امللروز هللم اینجللور اسللت، 
در طللول تاریللخ هللم اینجللور بللوده. هیللچ حکومتللی را شللما پیللدا نمیکنیللد كلله هملله     ی مللردم در داخللل آن 
حکومللت و خللارج آن حکومللت بللا او خللوب باشللند یللا هملله بللا او بللد باشللند؛ نلله، یللک عللده     ای موافللق دارنللد، 
یللک عللده     ای مخالللف. حکومللت پیغمبللر هللم همیللن جللور بللود، حکومللت امیرالمؤمنیللن هللم همیللن جللور 
بللود، حکومللت معاویلله و یزیللد هللم همیللن جللور بللود؛ یللک عللده     ای موافللق، یللک عللده     ای مخالللف. جمهللوری 
اسللامی هللم همیللن جللور اسللت؛ یللک عللده     ای موافقللش هسللتند، یللک عللده مخالفللش هسللتند؛ منتهللا 
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مسللئله ایللن اسللت كلله ببینیللم موافقیللن یللک حکومللت كی     هاینللد، مخالفیللن ایللن حکومللت كی     هاینللد؛ ایللن 
شللاخص اسللت.

مخالفتهاي غارتگران و مستعمرین مایه افتخار ملت
یللک حکومتللی هسللت كلله هرچلله غارتگللر بین      المللللی اسللت، بللا او مخالللف اسللت؛ هرچلله زورگللوی 
بین     المللللی اسللت، بللا او مخالللف اسللت؛ هللر دولللت دارای سللابقه     ی سللیاه اسللتعمارگری بللا او مخالللف اسللت؛ 
هللر سللرمایه     دار صهیونیسللت خبیثللی بللا او مخالللف اسللت. خللوب، ایللن مخالفتهللا مایلله     ی افتخللار اسللت؛ اینهللا 
كلله نبایللد كسللی را بترسللاند. موافقینللش كی     هاینللد؟ ملتهللای مؤمللن در سرتاسللر دنیللا موافللق بللا او هسللتند؛ 
ملتهللای مسلللمان، غیللر ایرانللی؛ در آفریقللا، در كشللورهای آفریقللای شللمالی، در نقللاط مسلمان     نشللین آفریقللا، 
در آسللیا، تللا اندونللزی، تللا مالللزی، در كشللورهای عربللی، غیللر عربللی، در اروپللا، جماعتهللای مسلللمان، ملتهللای 

مسلللمان، دوسللتدار او هسللتند، هللوادار او هسللتند.

پیروزی ایران، پیروزی ماست
در مسللابقه     ی فوتبللال چنللد سللال قبللل، تیللم ایرانللی بللر تیللم مقابلللش پیللروز شللد. تللوی قهوه     خانه     هللای یکللی 
از كشللورهای شللمال آفریقللا جوانهللا نشسللته بودنللد، گلللزن ایرانللی كلله گل میللزد، اینهللا كللف میزدنللد. یکللی 
بلله آنهللا گفللت شللما كلله كشللور خودتللان نیسللت، چلله كار داریللد بلله اینکلله بازیکللن ایرانللی مثللًا یللک گل زد 
تللوی دروازه     ی طللرف مقابلللش، كلله او هللم دشللمن شللما نیسللت. میگفتنللد پیللروزی ایللران، پیللروزی ماسللت؛ 

حّتللی در میللدان فوتبللال! اینهللا قیمللت دارد.

مخالفین و موافقین جمهوري اسامي
در بلواهللای بعللد از انتخابللات، مسلللمانان كشللورهای مختلللف اسللامی نگللران بودنللد؛ پیغللام میدادنللد بلله 
آشللنایان خودشللان در اینجللا، كلله در ایللران چلله خبللر اسللت؟ اینهللا میگفتنللد ناراحللت نباشللید، نترسللید، 
جمهللوری اسللامی قوی     تللر از ایللن حرفهاسللت. یللک حکومللِت اینجللوری اسللت؛ دشللمنانش آنهاینللد، 
دوسللتانش اینهاینللد. هملله     ی بدهللا و شللمرهای عالللم بللا او دشللمنند، هملله     ی مظلومللان بللا او موافقنللد؛ ملللت 
فلسللطین طرفللدار اوسللت، ملتهللای عربللِی مقللاوم طرفللدار او هسللتند. بللله، دولللت آمریللکا هللم مخالفللش 
اسللت، دولللت انگلیللس هللم كلله خباثللت دویسللت سللاله در ایللران دارد - سللابقه     ی خباثللت انگلیسللی     ها در 
ایللران، دویسللت سللاله اسللت - بللا او مخالللف اسللت. ایللن مخالفتهللا كسللی را بلله وحشللت نمی     انللدازد. امللا یللک 
دولتللی بعکللس اسللت؛ طرفللدارش عبارتنللد از دزدهللا و غارتگرهللا و مسللتکبرین و زورگویللان عالللم، مخالفینللش 
عبارتنللد از ملللت خللودش یللا ملتهللای مؤمللن و ملتهللای مظلللوم؛ ایللن مایلله     ی ننللگ اسللت. جمهللوری اسللامی 
تللا امللروز مخالفینللی داشللته اسللت از آن قبیللل مخالفیللن؛ دزدهللای عالللم، غارتگرهللای عالللم، مسللتکبرین 
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عالللم؛ اینهاینللد كلله بللا جمهللوری اسللامی مخالفنللد؛ اینهاینللد كلله در مجامللع جهانللی سللعی میکننللد بللا 
جمهللوری اسللامی مقابللله و مخالفللت كننللد؛ امللا آحللاد مللردم، توده     هللای مللردم، دولتهللای مسللتقل، 
سیاسللتمداران منفللک از آن قدرتهللا، ملتهللای مظلللوم، اینهللا موافللق بللا جمهللوری اسللامی     اند. بلله خاطللر 
تللرس از اینگونلله مخالفتهللا، نبایللد چهللره     ی تسلللیم بلله دشللمن نشللان داد. بلله هللر حللال نسللل جللوان مللا 

بایسللتی هشللیار باشللد.

وظیفه جوانها 
جوانهللای عزیللز! ایللن كشللور مللال شماسللت، فللردا متعلللق بلله شماسللت. یللک نظللام مقتللدر - چلله اقتللدار 
علمللی، چلله اقتللدار سیاسللی، چلله اقتللدار اقتصللادی، چلله اقتللدار اطاعاتللی، چلله اقتللدار تحللرك در مناطللق 
گوناگللون جهللان و اقتللدار بین     المللللی - مایلله     ی عللزت شماسللت، مایلله     ی افتخللار شماسللت و شللما بایللد بللرای 

تکمیللل و تتمیللم چنیللن نظامللی تللاش كنیللد و احسللاس وظیفلله كنیللد. جوانهللا وظیفلله دارنللد.

شعارهای انقاب کهنه شدنی نیست
جمهللوری اسللامِی بلله معنللای حقیقللی - یعنللی همللان جمهللوری اسللامی كلله امللام )رضللوان اهللَّ تعالللی 
علیلله( بللرای مللا پایه      گللذاری كللرد و بلله كشللور مللا هدیلله داد - میتوانللد همیللن خصوصیللات را تأمیللن كنللد؛ 
اقتللدار بین     المللللی را، اقتللدار سیاسللی را، عللزت را، رفللاه دنیللا و آبللادی معنللوی آخللرت را. امللا مراقللب باشللید 
یللک نظللام جمهللوری اسللامی تقلبللی نخواهنللد بللرای مللا درسللت كننللد؛ كاری كلله در ده سللال گذشللته هللم 
بعضللاً حركاتللی انجللام گرفللت، امللا خللدای متعللال مهللار كللرد؛ مللردم بیللدار بودنللد، هشللیار بودنللد، اجللازه 
ندادنللد. میخواسللتند كارهائللی بکننللد، شللعارهای امللام را بلله مللوزه بسللپرند؛ صریحللاً میگفتنللد كلله اینهللا كهنلله 
شللده! نلله، شللعارهای انقللاب كهنلله شللدنی نیسللت؛ همیشلله تللازه اسللت، همیشلله بللرای آحللاد مللردم جللذاب 
اسللت. شللعاری كلله بلله نفللع مسللتضعفین اسللت، شللعاری كلله بلله نفللع عللزت ملللی اسللت، شللعاری كلله در آن 
مقاومللت و ایسللتادگی اسللت، ایللن شللعارها هیللچ وقللت كهنلله نمیشللود؛ بللرای هیللچ ملتللی كهنلله نمیشللود، 

بللرای نظللام مللا هللم كهنلله نخواهللد شللد.
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دشمن همیشه بیدار است
لزوم شناسایي و شناساندن جوانب توطئه

خطوط دشمنان انقاب
 مخدوش سازي امید ملت

ایجاد تفرقه و اختاف میان ملت
منصرف کردن ذهن مردم از دشمني دشمنان

پازل دشمن را کامل نکنیم
تبلیغات، مؤثرترین ساح بین  المللی

جمهوری اسامی؛ یك واحد با دو بُعد است
اسام ناب و اسام امریکایي

در فهم و عمل، نیاز به شجاعت داریم
خواص، هدف و آماج توطئه  های دشمن

خدای متعال پشتیبان ماست
بلواهای بعد از انتخابات، برنامه  ریزی شده بود
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تبیین ابعاد توطئه با نظام اسامی
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تبیین ابعاد توطئه با نظام اسامی *

دشمن همیشه بیدار است
معارضلله  ی بللا نظللام، یللک سللابقه  ی سللی سللاله در ایللن انقللاب دارد؛ چیللز جدیللدی نیسللت. اَشللکال معارضلله 
گوناگللون بللوده اسللت، امللا همیشلله بللوده اسللت؛ شللدتاً، ضعفللاً، متناسللب بللا وضعیللت مللا در داخللل بللوده. 
هللر جللا احسللاس كردنللد و هللر وقللت احسللاس كردنللد میتواننللد حضللور قوی  تللری پیللدا كننللد، ضربلله  ای 
را كلله میتوانسللتند - بلله خیللال خللود - وارد كردنللد. و انقللاب هللم در طللول ایللن سللی سللال در مقابللل 
ایللن ضربللات ایسللتاده اسللت؛ نلله فقللط ضعیللف نشللده، بلکلله روز بلله روز بحمللداهللَّ كشللور و نظللام جمهللوری 
اسللامی قوی  تللر هللم شللده. منتهللا یللک نکتلله وجللود دارد و او ایللن اسللت كلله هللر چلله مللا در نظللام جمهللوری 
اسللامی، توانسللتیم ریشلله  ی خودمللان را عمیق  تللر كنیللم و پیشللتر برویللم و كارهایمللان را پیچیده  تللر بکنیللم، 
توطئلله  ی دشللمن هللم پیچیده  تللر شللده اسللت؛ ایللن را بایللد توجلله داشللت. درسللت اسللت كلله مللا تجربلله  ی 
غلبلله  ی بللر چالشللهای تحمیللل شللده را داریللم - نلله فقللط در یللک مللورد و دو مللورد؛ در تمللام ایللن سللی سللال، 
تجربلله  ی نظللام جمهللوری اسللامی، تجربلله  ی غلبلله بللر چالشللها و بللر معارضه  هللا و دشمنی  هاسللت - ولللی 
بایسللتی توجلله كللرد كلله - همانطللور كلله اشللاره فرمودنللد - دشللمن، »مللن نللام لللم ینللم عنلله«؛)1( بیللدار 
اسللت؛ خبرهائللی كلله از مراكللز حسللاس سیاسللی و امنیتللی دنیللا بلله دسللت مللا میرسللد، نشللان میدهللد كلله 
دسللتگاه  های عظیمللی، گسللترده  ای، بللا بودجه  هللای كانللی، بلله طللور دائللم متوجلله بلله نظللام جمهللوری 
اسللامی هسللتند؛ بللا انگیزه  هائللی كلله دارنللد، كلله گفتلله شللده اسللت و معلللوم اسللت بللرای مللا و شللما. دارنللد 
كار میکننللد؛ هللر روز طرحللی را بلله میللدان می  آورنللد و هللر روز عرصلله  ی جدیللدی را در مقابللل جمهللوری 
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اسللامی می  آراینللد. و ایللن اداملله هللم پیللدا خواهللد كللرد، تللا وقتللی كلله مأیللوس بشللوند؛ آن وقتللی كلله 
نظللام جمهللوری اسللامی بلله نصابهللای مشللخصی در زمینه  هللای سیاسللی، در زمینه  هللای اقتصللادی، 
در زمینه  هللای امنیتللی، در زمینه  هللای علمللی، در زمینه  هللای اخاقللی برسللد. تللا جمهللوری اسللامی بلله 
ایللن نصابهللای معیللن نرسللیده اسللت، اینهللا اداملله پیللدا خواهللد كللرد؛ بلله آنجللا كلله رسللیدیم، دشللمن طبعللاً 
مأیللوس خواهللد شللد و واقعیللت را بلله طللور كامللل خواهللد پذیرفللت. بلله هللر حللال امللروز توطئلله  ی دشللمن، 

توطئلله  ی پیچیللده  ای اسللت.

لزوم شناسایي و شناساندن جوانب توطئه
مللا بایللد جوانللب ایللن توطئلله را بروشللنی بشناسللیم و بشناسللانیم؛ وظیفلله  ی مللا ایللن اسللت. امللروز جنللگ 
نظامللی بللا مللا خیلللی محتمللل نیسللت - نمیگوئیللم بکلللی منتفللی اسللت، امللا خیلللی محتمللل نیسللت - لکللن 
جنگللی كلله وجللود دارد، از جنللگ نظامللی اگللر خطللرش بیشللتر نباشللد، كمتللر نیسللت؛ اگللر احتیللاط بیشللتری 
نخواهللد، كمتللر نمیخواهللد. در جنللگ نظامللی دشللمن بلله سللراغ سللنگرهای مللرزی مللا می  آیللد، مراكللز مللرزی 
مللا را سللعی میکنللد منهللدم بکنللد تللا بتوانللد در مللرز نفللوذ كنللد؛ در جنللگ روانللی و آنچلله كلله امللروز بلله او 
جنللگ نللرم گفتلله میشللود در دنیللا، دشللمن بلله سللراغ سللنگرهای معنللوی می  آیللد كلله آنهللا را منهللدم كنللد؛ 
بلله سللراغ ایمانهللا، معرفتهللا، عزمهللا، پایه  هللا و اركان اساسللی یللک نظللام و یللک كشللور؛ دشللمن بلله سللراغ 
اینهللا می  آیللد كلله اینهللا را منهللدم بکنللد و نقللاط قللوت را در تبلیغللات خللود بلله نقللاط ضعللف تبدیللل كنللد؛ 
فرصتهللای یللک نظللام را بلله تهدیللد تبدیللل كنللد. ایللن كارهائللی اسللت كلله دارنللد میکننللد؛ در ایللن كار تجربلله 
هللم دارنللد، تللاش هللم زیللاد دارنللد میکننللد، ابللزار فراوانللی هللم در اختیارشللان هسللت. بایللد ابعللاد دشللمن 
و ابعللاد دشللمنی را بدانیللم تللا بتوانیللم بللر او فائللق بیائیللم. البتلله مللا مللدد الهللی داریللم، كمللک غیبللی داریللم 
بللدون شللک؛ ایللن را انسللان دارد مشللاهده میکنللد؛ لکللن مللا مادامللی كلله هوشللیارانه، آگاهانلله در میللدان 

نباشللیم، تدبیللر الزم را بلله كار نبریللم، كمللک الهللی بلله سللراغ مللا نخواهللد آمللد.

خطوط دشمنان انقاب
دشللمنان مللا؛ دشللمنان انقللاب، دشللمنان نظللام جمهللوری اسللامی، چنللد خللط را دارنللد دنبللال میکننللد كلله 
ایللن در تبلیغاتشللان و در كاری كلله انجللام میدهنللد، واضللح هللم هسللت؛ اینهللا چیزهللای پوشللیده و پنهانللی 

نیسللت؛ بایللد در ذهللن خودمللان اینهللا را جمع  بنللدی كنیللم:

 مخدوش سازي امید ملت
یکللی ایللن اسللت كلله نشللانه  های امیللد را مخللدوش كننللد؛ مللورد خدشلله قللرار بدهنللد، كلله از جمللله همیللن 
انتخابللات بللود. حضللور هشللتاد و پنللج درصللدی مللردم، یللک چیللز امیللد بخشللی اسللت، یللک چیللز مهمللی 
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اسللت؛ همانطللور كلله عللرض كردیللم، سللی سللال بعللد از یللک انقللاب، مللردم كشللور بیاینللد بلله نظللام برآمللده  ی 
ایللن انقللاب یللک چنیللن آراء وسللیعی را تقدیللم بکننللد، ایللن جللز اعتمللاد بلله ایللن نظللام و دل بسللتن بلله ایللن 
نظللام، معنللای دیگللری نللدارد؛ و ایللن اتفللاق افتللاد. یللا رئیللس جمهللوری را بللا ایللن رأی بللاال انتخللاب بکننللد، 
ایللن یللک چیللز بی  سللابقه اسللت. ایللن اتفللاق افتللاد؛ ایللن كار در كشللور شللد. ایللن خیلللی نقطلله  ی قللوت مهمللی 
اسللت. سللعی شللد ایللن نقطلله  ی قللوت را تبدیللل كننللد بلله نقطلله  ی ضعللف؛ ایللن مایلله  ی امیللد را تبدیللل كننللد 
بلله مایلله  ی تردیللد، مایلله  ی یللأس. ایللن كار خصمانلله  ای اسللت. در كشللور، مایه  هللای امیللد فللراوان اسللت؛ 
زیرسللاختهای كشللور، امللروز زیرسللاختهای بسللیار مسللتحکمی اسللت؛ كارهللای مهمللی در طللول ایللن سللالها 
انجللام گرفتلله و امللروز كشللور آمللاده  ی یللک حركللت جهللش  وار بلله جلوسللت. پیشللرفتهای علمللی، امللروز خیلللی 
چشللم  نواز و چشللم  گیر اسللت؛ بلله طللوری كلله دیگللران - دانشللمندان كشللورهای دیگللر، آنهائللی كلله انگیللزه  ی 
سیاسللی ندارنللد - اعتللراف میکننللد؛ كلله یللک نمونلله  اش را دیشللب تللوی تلویزیللون دیدیللد. در مللورد همیللن 
سلللولهای بنیللادی، اعتللراف كردنللد كلله بللاور نمیکردنللد در ایللران ایللن حللِد پیشللرفت وجللود داشللته باشللد. 
میگویللد: مللن پارسللال هللم در ایللن كنفرانللس علمللی شللركت كللردم، امسللال هللم شللركت كللردم؛ امسللال تللا 
پارسللال تفللاوت زیللادی بلله وجللود آمللده، پیشللرفت زیللادی شللده! ایللن یللک نمونلله  اش اسللت؛ ده  هللا نمونلله از 
ایللن قبیللل داریللم كلله اینهللا پیشللرفتهای علمللی اسللت؛ مایه  هللای امیللد اسللت. خللوِد تجربلله  ی سللی سللاله - 
سللی سللال تجربلله پشللت سللر ماسللت؛ در اختیللار ماسللت - نسللل جللواِن پللر انللرژی و تحصیلکللرده  ای در وسللط 
میللدان اسللت؛ اینهللا هملله مایه  هللای امیللد و نقللاط قللوت اسللت. نسللل جوانللی كلله هللم تحصیلکللرده اسللت، 
هللم اعتمللاد بلله نفللس دارد، هللم احسللاس میکنللد كلله میتوانللد كشللور خللودش را پیللش ببللرد. مللا یللک سللند 
چشللم  انداز داریللم كلله تللا سللال 1404، مشللخص كللرده كلله خللط مللا از لحللاظ پیشللرفتهای كشللوری و مللادی 
كجاسللت؛ خیلللی چیللز مهمللی اسللت. معلللوم كردیللم كلله بلله كجللا بایللد برسللیم و از چلله طریقللی بایللد حركللت 
بکنیللم. اینهللا عوامللل امیللد اسللت، اینهللا نقطه  هللای قللوت اسللت. میخواهنللد اینهللا را بلله موجبللات یللأس تبدیللل 
كننللد؛ راجللع بلله سللند چشللم  انداز صحبللت بشللود، میگوینللد آقللا بلله ایللن سللند توجهللی نشللده؛ راجللع بلله 
پیشللرفتهای علمللی بحللث بشللود، میگوینللد اینهللا خیلللی اهمیتللی نللدارد؛ راجللع بلله انتخابللات بحللث بشللود، 
ایللن شللبهه  ها و خدشلله  ها را پیللش می  آورنللد؛ راجللع بلله جوانهللا صحبللت بشللود، اشللاره میکننللد بلله تخلللف 
چنللد تللا جللوان در یللک طرفللی! یعنللی هملله  ی ایللن نقللاط مثبللت، ایللن قله  هللای برجسللته  ای كلله هملله  اش 
امیدافللزا هسللت، اینهللا را سللعی میکننللد در چشللمها كمرنللگ كننللد. متقابللًا نقللاط ضعللف كوچکللی كلله 
حتمللاً وجللود دارد، بللزرگ كننللد یللا نقللاط ضعللف را - نمیگوئیللم هللم كوچللک، نقللاط ضعفللی وجللود دارد - 
بزرگ  نمائللی كننللد؛ چنللد برابللِر آنچلله كلله هسللت، ایللن نقللاط ضعللف را نشللان بدهنللد؛ سللیاه  نمائی كننللد؛ 
تلقی  هللای بدبینانلله  ی نسللبت بلله نظللام را گسللترش بدهنللد. می  بینیللد دیگللر؛ بلله  زور میخواهنللد ایللن یللأس 
را بلله جامعلله القللاء كننللد. وقتللی یللأس وارد جامعلله شللد، جامعلله از پویائللی خواهللد افتللاد؛ افللراد مبتکللر، افللراد 
نخبلله، افللراد جللوان و پُللر نشللاط منللزوی میشللوند، كناره  گیللری میکننللد، دسللت و دلشللان بلله كار نمیللرود، 
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مشللاركتها كللم میشللود، پویائللی جامعلله از دسللت میللرود. ایللن یکللی از خطللوط كاری دشللمن اسللت؛ مرتبللاً 
القللای بن  بسللت كللردن. شللما اگللر ببینیللد ایللن تبلیغللات رادیوهللا را - حللاال امللروز رادیوهللا دیگللر نیسللت. یللک 
وقتللی میگفتیللم ده  هللا رادیللو، امللروز مسللئله  ی هزارهاسللت؛ رادیللو هسللت، تلویزیللون هسللت، ایللن وسللائل 
اینترنتللی هسللت - بلله طللور دائللم از مراكللز مشللخصی، مرتبللاً القللای بن  بسللت، القللای بحللران، القللای سللیاه 
بللودن وضعیللت میشللود؛ هللر مقللداری كلله بگیللرد، هللر مقللداری كلله مسللتمع و شللنونده پیللدا بکنللد و باورپذیللر 

باشللد بللرای آنهللا؛ دارنللد در ایللن زمینلله كار میکننللد. ایللن یکللی از خطللوط كاری دشللمن اسللت.

ایجاد تفرقه و اختاف میان ملت
یکللی از خطللوط كاری اصلللی دشللمن، همیللن مسللئله  ی تفرقلله اسللت كلله شللما آقایللان بللر روی او بحللق تکیلله 
كردیللد، در گللزارش هللم بیللان فرمودنللد، در بیانیلله  ی پایانللی خبللرگان هللم بلله ایللن مسللئله  ی اتحللاد توجلله 
شللده؛ بسللیار مسللئله  ی مهمللی اسللت. مسللئله  ی اتحللاد ملللت و كاری كلله بللرای ایجللاد تفرقلله دارد انجللام 
میگیللرد، بسللیار مسللئله  ی مهمللی اسللت. مللا نشللانه  های وحللدت عمومللی مللردم را داریللم می  بینیللم. شللما 
نمللاز جمعه  هللا را در مللاه رمضللان دیدیللد، روز قللدس را دیدیللد، نمازهللای عیللد فطللر را دیدیللد؛ چلله عظمتللی! 
انسللان وقتللی نللگاه میکنللد - نلله فقللط در تهللران، در مشللهد، در اصفهللان، در كرمللان، در تبریللز، در مناطللق 
مختلللف - منظللره، منظره  هللای بی  نظیللری اسللت؛ اصللًا شللاید در طللول تاریللخ اسللام، هرگللز نمللاز عیللد 
فطللر بللا ایللن عظمللت، بللا ایللن ُشللکوه  های عجیللب - در نقللاط مختلللف یللک كشللور، نلله فقللط در یللک شللهر 
- دیللده نشللده! مللا امللروز اینهللا را داریللم؛ اینهللا هملله نشللانه  ی وحللدت اسللت؛ نشللانه  ی همدلللی مللردم اسللت؛ 
نشللانه  ی ایللن اسللت كلله یللک مركللز مشللتركی وجللود دارد كلله مللردم علی  رغللم اختافللات جزئللی و فرعللی  ای 
كلله بللا هللم دارنللد، در گرایللش و انتمللاء)2( بلله ایللن اصللل، متفق  انللد؛ دلشللان متوجلله ایللن مركللز اسللت؛ كلله 
ایللن مركللز هللم دیللن اسللت، اصللول اسللامی اسللت، ارزشللهای واالسللت، دیللن خداسللت. ایللن، خیلللی چیللز 
مهمللی اسللت. خللوب، هملله بایللد در مقابللل ایللن وحللدت سللر فللرود بیاورنللد، وقتللی ایللن وحللدت را می  بیننللد. 
می  بینیللم كلله متأسللفانه بعکللس، بعضللی دم از تفللّرق میزننللد، از روی جهالللت، غفلللت؛ واقعللاً محمللول بللر 
غفلللت اسللت ایللن چیزهللا، بیللش از آنچلله كلله بللر چیزهللای دیگللری انسللان بخواهللد اینهللا را حمللل كنللد. 
ایللن، مسللئله  ی مهمللی اسللت. مسللئله  ی ایجللاد وحللدت؛ وحللدت مذهبللی، وحللدت قومللی، وحللدت سللائق 
سیاسللی، اینهللا مهللم اسللت؛ بایللد سللعی كللرد. یکللی از خطللوط دشللمن، ایجللاد تفرقلله اسللت؛ هللر چلله بتواننللد، 
در هللر جللا بتواننللد، در هللر سللطحی كلله بتواننللد؛ در سللطوح مختلللف؛ از مسللئولین، غیللر مسللئولین، آحللاد 
مللردم، بیللن خللوِد گروه  هللای روحانللی، بیللن خللوِد گروه  هللای دانشللگاهی، بیللن خللوِد جمعهللا و جمعیتهللای 
واحدهللای دیگللر اجتماعللی، و بیللن اینهللا بللا یکدیگللر ایجللاد اختللاف كننللد، و بیللن مذاهللب. نمونه  هللای 
فراوانللش را داریللد مشللاهده میکنیللد كلله در جامعلله هسللت. ایللن یللک مسللئله اسللت. خللط دشللمن خللط 

ایجللاد تفرقلله اسللت. ایللن هللم یللک مسللئله اسللت.
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منصرف کردن ذهن مردم از دشمني دشمنان
مسللئله  ی بعللدی - ایللن خللط دیگللری اسللت كلله بلله نظللر مللا دشللمن بللر روی او هللم دارد سللرمایه  گذاری 
میکنللد - منصللرف كللردن ذهللن مللردم از دشللمنِی دشللمن اسللت. مللا هرگللز منکللر نیسللتیم كلله در 
نارسللائی  های گوناگللون و مشللکات فراوانللی كلله بللر سللر راه جامعلله و افللراد پیللش می  آیللد، تقصیرهللای 
شللخصی و تقصیرهللای اجتماعللی، از درون وجللود دارد؛ در ایللن هیللچ تردیللدی نیسللت؛ كسللی ایللن را منکللر 
نیسللت. »مللا أصابللک مللن حسللنة فمللن اهللَّ و مللا أصابللک مللن سللیئة فمللن نفسللک«؛)3( اینکلله معلللوم اسللت؛ 
دشللمن هللم اگللر ضربلله  ای بلله مللا زد و ایللن ضربلله كاری شللد، ایللن هللم »مللن نفسللک« اسللت؛ در ایللن شللکی 
نیسللت. در جنللگ احللد هللم كلله دشللمن حمللله كللرد و ضربلله زد، در حقیقللت مسلللمانها از خودشللان ضربلله 
خوردنللد؛ در ایللن كلله بحثللی نیسللت؛ منتهللا نکتلله ایللن اسللت كلله اگللر انسللان بخواهللد ضربلله نخللورد، بایللد 
نقللش دشللمن را ببینللد. یکللی از لللوازم توجلله و ماحظلله بللرای ضربلله نخللوردن، دیللدن دشللمنی اسللت كلله 
میخواهللد بلله مللا ضربلله بزنللد؛ از ایللن مللا را نبایللد غافللل كننللد. خللط اغفللاِل بخصللوص خللواص و نخبللگان از 
تأثیللر دشللمن، یکللی از خطللوط القائللی و تبلیغاتللی دشللمن اسللت. حللاال طللرق مختلفللی البتلله بللرای ایللن كار 
دارنللد. تللا كسللی بگویللد دشللمن، میگوینللد: آقللا شللما هملله  اش بلله گللردن دشللمن می  اندازیللد! خللوب، هسللت 
دشللمن؛ چللرا نمی  بینیللم دشللمن را؟ چللرا نمی  بینیللم شللعف عظیمللی كلله دشللمن پیللدا میکنللد از آنچلله 
كلله اینجللا از اختللاف مللا، از حللوادث گوناگللون، از بلللوای بعللد از انتخابللات بلله وجللود می  آیللد؟ تشللویق كننللد 
كسللانی را كلله عامللل هسللتند. آنجللا، رئیللس یللک كشللور بللزرگ از آدمهللا اسللم مللی  آورد! خللوب، ایللن جللز 
ایجللاد دشللمنی اسللت؟ از معارضیللن نظللام اسللم مللی  آورد و تمجیللد میکنللد از فللان كللس كلله آقللا از شللجاعت 
او)!( مللا تعجللب كردیللم. چللرا؟ چللون یللک كلملله  ای گفتلله كلله آنهللا خوششللان آمللده. اینهللا را بایللد دیللد؛ اینهللا 

را بایللد متوجلله شللد و نبایسللتی از دشللمنِی دشللمن غفلللت كللرد.

پازل دشمن را کامل نکنیم
البتلله دشللمنی او خللاف انتظللار نیسللت، غفلللت مللا خللاف انتظللار اسللت. دولللت انگلیللس كلله كارناملله  ی 
دویسللت سللاله  ی حضللور آنهللا و ارتبللاط آنهللا بللا كشللور مللا، كارناملله  ی سللر تللا پللا سللیاه اسللت - واقعللاً یللک 
نقطلله و یللک جللا نداریللم كلله بشللود نشللان داد كلله دولللت انگلیللس بلله نفللع ملللت ایللران یللک قللدم كوچکللی 
برداشللته باشللد؛ هللر چلله بللوده ضللرر؛ هللر چلله بللوده صدمه  هللای بللزرگ - اینهللا اعللان میکننللد كلله مللا 
طرفللدار ملللت ایرانیللم! دولللت آمریللکا اعللام میکنللد كلله مللا طرفللدار مللردم ایرانیللم! یعنللی: بللا نظللام جمهللوری 
اسللامی بدیللم، امللا مللردم را دوسللت داریللم! خللوب، مللردم جللزو ایللن نظامنللد؛ ایللن نظللام كلله منفللک از مللردم 
نیسللت. ایللن ترفندهللای دشللمن اسللت. اینهللا را بایللد شللناخت، فهمیللد. او البتلله دشللمنی  اش را میکنللد؛ امللر 
طبیعللی اسللت، امللا اینکلله مللا نفهمیللم دشللمنی او را و از ایللن معنللا غفلللت كنیللم، ایللن قابللل قبللول نیسللت. 
یللک وقللت می  بینیللد مللا در داخللل جللدول و پازلهللای دشللمن قللرار میگیریللم - در پللازل، مجموعلله  ای را كنللار 
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هللم میچیننللد، تللا یللک شللکلی از تویللش در بیایللد - تللا یکللی از ایللن اجللزاء را مللا تأمیللن بکنیللم. خللوب، ایللن 
خیلللی چیللز بللدی اسللت؛ مللا بایللد سللعی كنیللم كلله تأمین  كننللده  ی اجللزاء او نباشللیم. مثللل ایللن جللدول 
حللروف متقاطللع كلله وقتللی كنللار هللم گذاشللته میشللود، یللک كلملله  ای از تویللش در می  آیللد. دشللمن یللک 
جدولللی ایللن جللوری درسللت كللرده، بللرای اینکلله یللک حرفللی از تویللش در بیللاورد؛ چنللد تللا از ایللن حللروف را 
هللم مللا بگذاریللم! ایللن را بایللد مراقبللت كللرد؛ بحللث سللر ایللن اسللت؛ بایللد جللدول دشللمن را كامللل نکنیللم؛ 
پللازل دشللمن را كامللل نکنیللم؛ ببینیللم دشللمن چلله كار دارد میکنللد و چلله كار میخواهللد بکنللد؛ اهللداف و 

حضللور واضللح او را ببینیللم. 

تبلیغات، مؤثرترین ساح بین  المللی
امللروز مؤثرتریللن سللاح بین  المللللی علیلله دشللمنان و مخالفیللن، سللاح تبلیغللات اسللت؛ سللاح ارتباطللات 
رسللانه  ای اسللت. امللروز ایللن قوی  تریللِن سللاح اسللت و از بمللب اتللم هللم بدتللر و خطرناكتللر اسللت. ایللن سللاح 
دشللمن را شللما در بلواهللای بعللد از انتخابللات ندیدیللد؟ دشللمن بللا همیللن سللاح، لحظلله بلله لحظلله، قضایللای 
مللا را دنبللال میکللرد و بلله كسللانی كلله اهللل شللیطنت بودنللد، رهنمللود میللداد. »و اّن الّشللیاطین لیوحللون الللی 
اولیائهللم لیجادلوكللم«؛)4( دائللم بلله اولیللاء خودشللان ایحللاء میکردنللد. خللوب، ایللن حضللور دشللمن اسللت 

دیگللر؛ حضللور دشللمن را از ایللن واضح  تللر و روشللن  تر میشللود فللرض كللرد؟
بایللد بصیللرت داشللت. آنچلله كلله انسللان از نخبللگان جامعلله و جریانللات سیاسللی و گروه  هللای سیاسللی انتظللار 
دارد، ایللن اسللت كلله بللا ایللن حللوادث، بللا ایللن خطللوط دشللمن، بللا بصیللرت مواجلله بشللوند؛ بللا بصیللرت. اگللر 
بصیللرت وجللود داشللت و عللزم مقابللله وجللود داشللت، خیلللی از رفتارهللای مللا ممکللن اسللت تغییللر پیللدا بکنللد؛ 

آنوقللت وضعیللت بهتللر خواهللد بللود. بعضللی از كارهللا از روی بی  بصیرتللی اسللت.
ایللن محورهائللی كلله عللرض شللد ایللن خطللوط دشللمن را مللا در عمللل خودمللان و در اظهللارات خودمللان بایللد 
محاسللبه كنیللم و بایللد اینهللا را در محاسللبات خودمللان بگنجانیللم، كلله اگللر اظهارنظللری هللم میخواهیللم 
بکنیللم، بللا توجلله بلله اینهللا باشللد؛ عمللل و اقدامللی میخواهیللم بکنیللم، بللا توجلله بلله اینهللا باشللد؛ ببینیللم آیللا 

داریللم بلله دشللمن كمللک میکنیللم یللا نلله. ایللن بلله نظللر مللن چیللز مهمللی اسللت.

جمهوری اسامی؛ یك واحد با دو بُعد است
نکتلله  ی چهللارم ایللن اسللت كلله جمهللوری اسللامی - كلله از انقللاب اسللامی برخاسللته اسللت - یللک واحللدی 
اسللت كلله دارای دو بعللد اسللت: اسللامی بللودن و مردمللی بللودن؛ هللم اسللامی اسللت، هللم مردمللی اسللت. و 
مردمللی اسللت، چللون اسللامی اسللت؛ چللون اسللام دیللن جامعلله اسللت. دیللن مسللئولیت همگانللی اسللت؛ 
اسللام دیللن تللک تللک افللراد و اشللخاص بلله حیللث خودشللان فقللط نیسللت؛ آن هللم هسللت، امللا افللراد بلله 
حیللث اجتماعشللان هللم مللورد خطللاب اسللامند. اسللام یللک دیللن مردمللی اسللت؛ یللک دیللِن مسللئولیت 
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عمومللی اسللت؛ بنابرایللن مردمللی بللودن از خللود اسللامی بللودن برمی  آیللد. اسللامی هللم هسللت؛ چللون 
خللدای متعللال منللت گذاشللته اسللت: »بللل اهللَّ یمللّن علیکللم أن هداكللم لإلیمللان«؛)5( منللت گذاشللته بللر 
مللا، هدایللت كللرده مللا را بلله ایللن ایمللان؛ پللروردگار بلله مللردم مللا، بلله خللود مللا منللت گذاشللته، مللا را بلله ایللن 
دیللن هدایللت كللرده؛ لللذا جمهللوِر مللا اسللام را میخواهنللد و ایللن دیللن الهللی را بحمللداهللَّ خللدای متعللال بلله 
مللا داده اسللت. بنابرایللن »جمهللوری اسللامی« اسللت؛ یللک منظوملله اسللت، یللک مجموعلله اسللت، یللا بگوئیللم 
واحللِد دارای ابعللادی اسللت كلله ایللن ابعللاد بایللد بللا همدیگللر مللورد ماحظلله قللرار بگیللرد و بللا هللم باشللد؛ ایللن 
درهم  تنیدگللی بایللد حفللظ بشللود. هللر كللدام از ایللن جهللات تضعیللف بشللود، كل و مجموعلله تضعیللف شللده 

اسللت.

اسام ناب و اسام امریکایي
مسللئله  ی والیللت هللم پایبنللدی بلله همیللن مجموعلله اسللت؛ چلله والیللت معصومیللن )علیهللم الّسللام(، چلله 
والیللت فقیلله كلله دنباللله  ی والیللت معصومیللن و اداملله  ی او هسللت. مسللئله  ی پایبنللدی بلله ایللن مجموعلله 
و رعایللت حفللظ ایللن مجموعلله در كشللور و در نظللام اسللت، كلله زاویلله  ای پیللدا نکنللد، مشللکلی برایللش بلله 
وجللود نیایللد، در او تنقیصللی و تبعیضللی حاصللل نشللود، بللا همیللن جامعیللت حركللت كنللد و پیللش بللرود. و 
ایللن اسللام نللاب هللم كلله در فرمایللش امللام بللود، ناظللر بلله همیللن اسللت؛ چللون امللام اسللام نللاب فرمودنللد، در 
مقابللل اسللام آمریکائللی. اسللام آمریکائللی فقللط آن نیسللت كلله آمریکاپسللند باشللد؛ هللر چیللزی كلله خللارج از 
ایللن اسللام نللاب اسللت؛ اسللام سلللطنتی هللم همیللن جللور اسللت، اسللام التقاطللی هللم همیللن جللور اسللت، 
اسللام سللرمایه  داری هللم همیللن جللور اسللت، اسللام سوسیالیسللتی هللم همیللن جللور اسللت، اسللامهائی كلله 
بللا شللکلها و رنگهللای مختلفللی عرضلله بشللود و آن عناصللر اصلللی در او وجللود نداشللته باشللد، هملله  اش مقابللل 
اسللام نللاب اسللت؛ در واقللع اسللام آمریکائللی اسللت. انسللان مشللاهده میکنللد در ایللن معارضه  هائللی كلله 
بللا نظللام در طللول ایللن سللی سللال انجللام گرفتلله، ایللن اسللامهای گوناگللون حضللور داشللته  اند؛ هللم اسللام 
التقاطللی وجللود داشللته، هللم اسللام سلللطنتی وجللود داشللته، هللم اسللام سوسیالیسللتی وجللود داشللته؛ انللواع 
و اقسللام ایللن اسللامها در مواجهلله  ی بللا نظللام جمهللوری اسللامی وجللود داشللته  اند. خللوب، در ایللن نللگاه بلله 
اسللام و درك و فهللم از اسللام، فللرد و جامعلله بللا هللم ماحظلله میشللوند، معنویللت و عدالللت بللا هللم ماحظلله 
میشللوند، شللریعت و عقانیللت بللا یکدیگللر ماحظلله میشللوند، عاطفلله و قاطعیللت در كنللار هللم دیللده میشللوند؛ 
اینهللا هملله بایللد باشللد. قاطعیللت در جللای خللود، عواطللف در جللای خللود، شللریعت در جللای خللود، عقانیللت - 
كلله آن هللم خللارج از شللریعت البتلله نیسللت - در جللای خللود؛ هملله در كنللار هللم بایسللتی مللورد اسللتفاده قللرار 

بگیرنللد؛ انحللراف از ایللن منظوملله  ی مسللتحکم، موجللب انحللراف از نظللام اسللامی خواهللد بللود.
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در فهم و عمل، نیاز به شجاعت داریم
نکتلله بعللدی ایللن اسللت كلله مللا نلله فقللط در عمللل احتیللاج بلله شللجاعت داریللم، در فهللم هللم احتیللاج بلله 
شللجاعت داریللم. در فهللم فقیهانلله، احتیللاج بلله شللجاعت هسللت؛ اگللر شللجاعت نبللود، حتللی در فهللم هللم خلللل 
بلله وجللود خواهللد آمللد. درك روشللن از ُكبریللات و ُصغریللات؛ گاهللی انسللان ُكبریللات را درسللت میفهمللد، در 
ُصغریللات اشللتباه میکنللد. ایللن درك صحیللح از مبانللی دیللن و از موضوعللات دینللی و از موضوعللات خارجللِی 
منطبللق بللا آن مفاهیللم كلللی و عمومللی یعنللی ُكبریللات و ُصغریللات احتیللاج دارد بلله اینکلله مللا شللجاعت 
داشللته باشللیم، تللرس نداشللته باشللیم؛ وااّل تللرس از مالمللان، تللرس از جانمللان، تللرس از آبرویمللان، انفعللال در 
مقابللل دشللمن، تللرس از جللّو، تللرس از فضللا؛ اگللر ایللن حللرف را بزنیللم، علیلله مللا خواهنللد بللود؛ اگللر ایللن حللرف 
را بزنیللم، فللان لکلله را بلله مللا خواهنللد چسللباند؛ ایللن ترسللها فهللم انسللان را هللم مختللل میکنللد. گاهللی انسللان 
بلله خاطللر ایللن ترسللها، بلله خاطللر ایللن ماحظللات، صللورِت مسللئله را درسللت نمیفهمللد؛ نمیتوانللد مسللئله 
« خیلللی  را درسللت درك بکنللد و حللل بکنللد؛ موجللب اشللتباه خواهللد شللد. لللذا »و ال یخشللون احللدا ااّل اهللَّ
مهللم اسللت؛ در ایللن آیلله  ی شللریفه  ی »الّذیللن یبلّغللون رسللاالت اهللَّ و یخشللونه و ال یخشللون احللدا ااّل اهللَّ و 
كفللی بللاهللَّ حسللیبا«؛)6( معلللوم میشللود شللرط بللاغ و ابللاغ و تبلیللغ، همیللن عللدم خشللیت اسللت كلله: »و ال 
«. میگوئللی: آقللا! اگللر ایللن كار را بکنللم، ممکللن اسللت در دنیللا سللرم كاه بللرود. خللوب، »و  یخشللون احللدا ااّل اهللَّ
كفللی بللاهللَّ حسللیبا«؛ محاسللبه را بلله خللدا واگللذار كنیللد و بگذاریللد خللدا برایتللان محاسللبه كنللد. اگللر پللروای 
قضاوتهللای مللردم، داوری  هللای گوناگللون مللردم را بلله جللای پللروای از خللدا گذاشللتیم، مشللکل درسللت خواهللد 
شللد؛ چللون پللروای از خللدای متعللال تقواسللت. اگللر ایللن را كنللار گذاشللتیم و تللرس مللردم جایگزیللن شللد، 
آنوقللت فرقانللی هللم كلله خللدای متعللال گفتلله، پیللدا نخواهللد شللد؛ »ان تّتقللوا اهللَّ یجعللل لکللم فرقانللا«؛)7( 
ایللن فرقللان ناشللی از تقواسللت؛ روشللن شللدن حقیقللت بللرای انسللان، دسللتاورد تقواسللت. و بلله نظللر مللن ایللن 
مسللئله خیلللی مهللم اسللت؛ مسللئله  ی خشللیت از مللال و جللان و حللرف مللردم و آبللرو و زمزمه  هللا و حرفهللا 
و حدیثهللا و تهمتهللا و اینهللا، خیلللی مهللم اسللت؛ اینقللدر ایللن مسللئله مهللم اسللت كلله خللدای متعللال بلله 
پیغمبللرش خطللاب میکنللد و او را برحللذر میللدارد: »و اذ تقللول للّللذی أنعللم اهللَّ علیلله و انعمللت علیلله أمسللک 
علیللک زوجللک و اتّللق اهللَّ و تخفللی فللی نفسللک مللا اهللَّ مبدیلله و تخشللی الّنللاس و اهللَّ احللّق أن تخشللاه«؛)8( 
ماحظلله  ی حللرف مللردم، ماحظلله  ی ایللن تهمتللی كلله خواهنللد زد، ماحظلله  ی چیللزی را كلله خواهنللد كللرد، 
نبایللد كللرد؛ »و اهللَّ احللّق ان تخشللاه«. بلله نظللر مللن یکللی از چیزهائللی كلله فتوحللات گوناگللون امللام را ارزانللی 
آن بزرگللوار داشللت، همیللن شللجاعت او بللود، كلله فتوحللات علمللی، فتوحللات معنللوی، فتوحللات سیاسللی، 
فتوحللات اجتماعللی، ایللن مجللذوب شللدن دلهللا بلله آن بزرگللوار را - كلله واقعللاً چیللز عجیبللی بللود - بلله وجللود 
آورد. و شللجاعت آن بزرگللوار ایللن بللود كلله ماحظلله  ی هیللچ چیللزی را نمیکللرد. باالخللره اهللل فتنلله مایلنللد 
كلله خشللیت خودشللان را، خللوف از خودشللان را در دل نخبللگان و خللواص، بلله جللای خشللیت از خللدا بنشللانند؛ 
یعنللی مایلنللد كلله از آنهللا ترسللیده بشللود؛ »الّذیللن قللال لهللم الّنللاس إّن الّنللاس قللد جمعللوا لکللم فاخشللوهم 
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فزادهللم ایمانللا و قالللوا حسللبنا اهللَّ و نعللم الوكیللل«.)9( یعنللی اینکلله دائمللاً دارنللد بلله مللا میگوینللد: آقللا ! »إّن 
الّنللاس قللد جمعللوا لکللم فاخشللوهم«، جوابللش همیللن اسللت: »فقالللوا حسللبنا اهللَّ و نعللم الوكیللل«. نتیجلله  اش 
هللم ایللن اسللت: »فانقلبللوا بنعمللة مللن اهللَّ و فضللل لللم یمسسللهم سللوء«.)10( نتیجلله  ی ایللن احسللاس، ایللن 
درك، ایللن حقیقللت روحللی و معنللوی همیللن اسللت كلله: »فانقلبللوا بنعمللة مللن اهللَّ و فضللل لللم یمسسللهم 

سللوء«. بنابرایللن، بایسللتی ایللن شللجاعت را داشللت.

خواص، هدف و آماج توطئه  های دشمن
دشللمن انللواع و اقسللام كار را میکنللد؛ انللواع و اقسللام فعالیللت را میکنللد؛ عمللده هللم امللروز بلله گمللان مللن، 
هللدف و آمللاج توطئه  هللای دشللمن، خللواص اسللت؛ آمللاج دشللمن، خللواص اسللت. می  نشللینند طراحللی 
میکننللد تللا ذهللن خللواص را عللوض كننللد؛ بللرای اینکلله بتواننللد مللردم را بکشللانند؛ چللون خللواص تأثیللر 
میگذارنللد و در عمللوم مللردم نفللوذ كلملله دارنللد. بلله نظللر مللن یکللی از وظائللف اصلللی امللروز مللا و شللما، همیللن 
اسللت: مللا بصیللرت خودمللان را در مسللائل گوناگللون تقویللت كنیللم و بتوانیللم ان  شللاءاهللَّ بصیللرت مخاطبللان و 

مسللتمعان خودمللان را هللم زیللاد بکنیللم.

خدای متعال پشتیبان ماست
و انقللاب اسللامی، خیلللی ریشلله  دار اسللت؛ خیلللی قللوی اسللت؛ خیلللی اركان مسللتحکمی دارد؛ و خللدای 
متعللال هللم پشللتیبان ماسللت؛ همیللن طللور كلله مللن بارهللا از قللول امللام )رضللوان اهللَّ علیلله( نقللل كللرده  ام كلله 
فرمودنللد: مللن از اولللی كلله وارد ایللن قضیلله شللدیم، دیللدم - یللا احسللاس كللردم - یللک دسللت قدرتللی دارد 
كارهللا را پیللش میبللرد. حقیقتللاً همیللن جللور اسللت؛ و ایللن را ایشللان بلله مللن فرمودنللد. انسللان ایللن دسللت 
قللدرت الهللی را می  بینللد. البتلله ایللن دسللت قللدرت الهللی، قللوم و خویشللی  ای بللا مللا نللدارد - »مللن كان هللَّ 
كان اهللَّ للله«، »إن تنصللروا اهللَّ ینصركللم«،)11( »و لینصللرّن اهللَّ مللن ینصللره«)12( - بایللد در خدمللت ایللن راه 
باشللیم؛ خالصانلله؛ آنچلله كلله داریللم، بیاوریللم میللدان و بللرای ایللن راه تقدیللم كنیللم؛ تاشللمان و كارمللان را 
بللرای ایللن راه تقدیللم كنیللم. خللدای متعللال هللم تفضللل خواهللد كللرد؛ لطللف خواهللد كللرد؛ امللروز هللم همیللن 
كار شللده و خللدای متعللال تفضللل كللرده و سللنگ دشللمن بلله سللوی خللودش برگشللته؛ تیللرش كمانلله كللرده 

بلله طللرف خللودش؛ و نتوانسللتند از توطئلله  ای كلله كردنللد، طرفللی ببندنللد. 

بلواهای بعد از انتخابات، برنامه  ریزی شده بود
قطعللاً ایللن بلواهللای بعللد از انتخابللات، بلله نظللر آدمهللای خبللره و آگاه، برنامه  ریللزی شللده بللود. یعنللی انسللان 
بللا هللر كسللی از انسللانهای فهیللم كلله بللا مسللائل كشللور و بللا مسللائل جهانللی آشللنا هسللتند، در میللان میگللذارد، 
میفهمللد. پریللروز مللن بلله ایشللان)13( همیللن را عللرض كللردم؛ گفتللم اینهللا برنامه  ریللزی شللده بللود. ایشللان 
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گفتنللد: قطعللاً. یعنللی هملله ایللن را میفهمنللد كلله ایللن كار برنامه  ریللزی شللده بللوده و ایللن یللک كار دفعللی 
نبللود كلله بخواهیللم بگوئیللم یللک چیللزی پیللش آمللده. مثللًا دفعتللاً كسللی بلنللد شللد حرفللی زد؛ نلله، ایللن كار 
برنامه  ریللزی شللده بللود؛ از یللک مركللزی هدایللت میشللد. خللوب، شکسللت خوردنللد دیگللر؛ ان  شللاءاهللَّ ایللن 

شکست  شللان اداملله هللم پیللدا خواهللد كللرد. منتهللا دائللم دارنللد توطئلله میکننللد.

معناي دقیق "کن فی الفتنة کابن الّلبون"
ایللن را هللم عللرض بکنیللم؛ بعضی  هللا در فضللای فتنلله، ایللن جمللله  ی »كللن فللی الفتنللة كابللن اللّبللون ال ظهللر 
فیركللب و ال ضللرع فیحلللب«)14( را بللد میفهمنللد و خیللال میکننللد معنایللش ایللن اسللت كلله وقتللی فتنلله 
شللد و اوضللاع مشللتبه شللد، بکللش كنللار! اصللًا در ایللن جمللله ایللن نیسللت كلله: »بکللش كنللار«. ایللن معنایللش 
ایللن اسللت كلله بلله هیللچ وجلله فتنه  گللر نتوانللد از تللو اسللتفاده كنللد؛ از هیللچ راه. »ال ظهللر فیركللب و ال ضللرع 

فیحلللب«؛ نلله بتوانللد سللوار بشللود، نلله بتوانللد تللو را بدوشللد؛ مراقللب بایللد بللود.
در جنللگ صفیللن مللا از آن طللرف عمللار را داریللم كلله جنللاب عمللار یاسللر دائللم - آثللار صفیللن را نللگاه كنیللد - 
مشللغول سللخنرانی اسللت؛ ایللن طللرف لشللکر، آن طللرف لشللکر، بللا گروه  هللای مختلللف؛ چللون آنجللا واقعللاً 
فتنلله بللود دیگللر؛ دو گللروه مسلللمان در مقابللل هللم قللرار گرفتنللد؛ فتنلله  ی عظیمللی بللود؛ یللک عللده  ای مشللتبه 
بودنللد. عمللار دائللم مشللغول روشللنگری بللود؛ ایللن طللرف میرفللت، آن طللرف میرفللت، بللرای گروه  هللای 
مختلللف سللخنرانی میکللرد - كلله اینهللا ضبللط شللده و هملله در تاریللخ هسللت - از آن طللرف هللم آن عللده  ای 
كلله »نفللر مللن اصحللاب عبللد اهللَّ بللن مسللعود ...« هسللتند، در روایللت دارد كلله آمدنللد خدمللت حضللرت و 
گفتنللد: »یللا امیرالمؤمنیللن - یعنللی قبللول هللم داشللتند كلله امیرالمؤمنیللن اسللت - انّللا قللد شللککنا فللی هللذا 
القتللال«؛)15( مللا شللک كردیللم. مللا را بلله مرزهللا بفرسللت كلله در ایللن قتللال داخللل نباشللیم! خللوب، ایللن كنللار 
كشللیدن، خللودش همللان ضرعللی اسللت كلله یُحلللب؛ همللان ظهللری اسللت كلله یُركللب! گاهللی سللکوت كللردن، 
كنللار كشللیدن، حللرف نللزدن، خللودش كمللک بلله فتنلله اسللت. در فتنلله هملله بایسللتی روشللنگری كننللد؛ هملله 
بایسللتی بصیللرت داشللته باشللند. امیدواریللم ان  شللاءاهللَّ خللدای متعللال مللا را و شللما را بلله آنچلله میگوئیللم، بلله 

آنچلله نیللت داریللم، عامللل كنللد؛ موفللق كنللد.
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بصیرت وقتی بود، گمراهی نیست
ابعاد مختلف بصیرت

حضور زنده ی تفکر جمهوری اسامی در دنیای 
اسام

مردمي بودن نظام جمهوري اسامي
اسامي بودن نظام جمهوري اسامي

توصیه به تعمیق بصیرت
کاری که به نفع دشمن باشد، قطعا غلط است

نصرت خداي متعال در پي حرکت در راه نصرت دین 
خدا

بصیرت قطب نماست 



فتنه

بصیرت قطب نماست *

بصیرت وقتی بود، گمراهی نیست
ببینیلد بلرادران و خواهران عزیلز! خدای متعلال بله پیغمبلرش در آن دوران دشلوار مکله میفرمایلد: ای پیغمبر! 
من با بصیلرت حركت میکنلم؛ »قل هلذه سلبیلی ادعوا اللی اهللَّ علی بصیلرة انا و ملن اتّبعنلی«؛)1( خلوِد پیغمبر 
با بصیلرت حركت میکنلد، تابعلان و پیلروان و مدافعلان فکلر پیغمبر هم بلا بصیلرت. این ملال دوران مکه اسلت؛ 
آن وقتلی كله هنلوز حکومتلی وجلود نداشلت، جامعله ای وجلود نداشلت، مدیریلت دشلواری وجلود نداشلت، 
بصیلرت الزم بلود؛ در دوران مدینله، بله طریلق اوللی . اینی كله من در طول چند سلال گذشلته همیشله بلر روی 
بصیلرت تأكیلد كلرده ام، بله خاطلر این اسلت كله یلک ملتلی كله بصیلرت دارد، مجموعله ی جوانان یک كشلور 
وقتی بصیلرت دارنلد، آگاهانله حركلت میکننلد و قلدم برمیدارنلد، همله ی تیغهلای دشلمن در مقابل آنهلا كند 
میشلود. بصیرت این اسلت. بصیلرت وقتی بلود، غبارآلودگلی فتنه نمیتوانلد آنهلا را گمراه كنلد، آنها را به اشلتباه 
بینلدازد. اگر بصیلرت نبود، انسلان ولو بلا نیت خلوب، گاهلی در راه بد قدم میگلذارد. شلما در جبهله ی جنگ اگر 
راه را بلد نباشلید، اگلر نقشله خوانی بلد نباشلید، اگلر قطب نما در اختیار نداشلته باشلید، یلک وقت نلگاه میکنید 
می بینیلد در محاصلره ی دشلمن قلرار گرفته ایلد؛ راه را عوضلی آمده ایلد، دشلمن بلر شلما مسللط میشلود. این 

قطب نملا هملان بصیرت اسلت.

ابعاد مختلف بصیرت
در زندگللِی پیچیللده ی اجتماعللِی امللروز، بللدون بصیللرت نمیشللود حركللت كللرد. جوانهللا بایللد فکللر كننللد، 

*. بیانات در دیدار عمومی مردم چالوس و نوشهر |1388/07/15
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بیندیشللند، بصیللرت خودشللان را افزایللش بدهنللد. معلمللان روحانللی، متعهللدان موجللود در جامعلله ی مللا از اهل 
سللواد و فرهنللگ، از دانشللگاهی و حللوزوی، بایللد بلله مسللئله ی بصیللرت اهمیللت بدهنللد؛ بصیللرت در هللدف، 
بصیللرت در وسللیله، بصیللرت در شللناخت دشللمن، بصیللرت در شللناخت موانللع راه، بصیللرت در شللناخت 
راه هللای جلوگیللری از ایللن موانللع و برداشللتن ایللن موانللع؛ ایللن بصیرتهللا الزم اسللت. وقتللی بصیللرت بللود، 
آنوقللت شللما میدانیللد بللا ِكللی طرفیللد، ابللزار الزم را بللا خودتللان برمیداریللد. یللک روز شللما میخواهیللد تللو 
خیابللان قللدم بزنیللد، خللوب، بللا لبللاس معمولللی، بللا یللک دمپائللی هللم میشللود رفللت تللو خیابللان قللدم زد؛ امللا 
یللک روز میخواهیللد برویللد قللله ی دماونللد را فتللح كنیللد، او دیگللر تجهیللزات خللودش را میخواهللد. بصیللرت 

یعنللی اینکلله بدانیللد چلله میخواهیللد، تللا بدانیللد چلله بایللد بللا خودتللان داشللته باشللید. 

حضور زنده ی تفکر جمهوری اسامی در دنیای اسام
جمهللوری اسللامی یللک سللخن تللازه را بلله عرصلله ی سیاسللت جهللان آورد. ایللن سللخن تللازه امللروز و هنللوز 
بعللد از گذشللت سللی سللال، در فرهنللگ سیاسللی دنیللا یللک سللخن جدیللد و تللازه و جللذاب اسللت. لللذا 
می بینیللد ملتهللا نسللبت بلله جمهللوری اسللامی احسللاس اهتمللام میکننللد، احسللاس عاقلله میکننللد. وقتللی 
انتخابللات شللما بللا شللركِت هشللتاد و پنللج درصللد مللردم اتفللاق می افتللد، مللردم در بخشللهای مختلللف، در 
كشللورهای مختلللف، عاقه منللدان جمهللوری اسللامی خوشللحال میشللوند، شللعار میدهنللد و ایللن را منتقللل 
میکننللد؛ مللا از راه هللای مختلللف آن را میفهمیللم. وقتللی دشللمن بللرای اینکلله ایللن انتخابللات را، ایللن حضللور 
عظیللم را، ایللن پیللروزی بللزرگ سیاسللی را خللراب بکنللد، بلله شللایعه افکنی، بلله تهمت زنللی، بلله ایجللاد 
اغتشللاش در گوشلله ای از كشللور دسللت میزنللد، می بینیللم نگللران شللدند؛ ملتهللا نگللران میشللوند؛ در لبنللان، 
در پاكسللتان، در افغانسللتان، در مناطللق گوناگللون، هللر جللا شللیعه هسللت، هللر جللا مسلللمان مخلصللی هسللت، 
می بینیللم از وضللع كشللور نگللران میشللوند. ایللن نشللان دهنللده ی حضللور زنللده ی تفکللر جمهللوری اسللامی در 

دنیللای اسللام اسللت.

مردمي بودن نظام جمهوري اسامي
جمهللوری اسللامی دو جللزء دارد: جمهللوری اسللت، یعنللی مردمللی اسللت؛ اسللامی اسللت، یعنللی بللر پایلله ی 

ارزشللهای الهللی و شللریعت الهللی اسللت. 
مردمللی اسللت، یعنللی مللردم در تشللکیل ایللن نظللام، در بللر روی كار آوردن مسللئوالن ایللن نظللام نقللش دارنللد، 
پللس مللردم احسللاس مسللئولیت میکننللد؛ مللردم بركنللار نیسللتند. مردمللی اسللت، یعنللی مسللئوالن نظللام از 
مللردم و نزدیللک بلله مللردم باشللند، خللوی اشللرافیگری، خللوی جدائللی از مللردم، خللوی بی اعتنائللی و تحقیللر 
مللردم در آنهللا نباشللد. ملللت مللا قرنهللای متمللادی خللوی اشللرافیگری را، اسللتبداد و دیکتاتللوری را در حاكمللان 
نابحللِق ایللن كشللور تجربلله كللرده و دوران جمهللوری اسللامی دیگللر نمیتوانللد اینجللور باشللد. دوران جمهللوری 
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اسللامی یعنللی دوران حاكمیللت آن كسللانی كلله از مردمنللد، بللا مردمنللد، منتخللب مردمنللد، در كنللار مردمنللد، 
رفتارشللان شللبیه رفتللار مللردم اسللت. ایللن، معنللای مردمللی اسللت. مردمللی اسللت، یعنللی بایللد بلله عقایللد 
مللردم، بلله حیثیللت مللردم، بلله هویللت مللردم، بلله شللخصیت مللردم، بلله كرامللت مللردم اهمیللت گذاشللته بشللود. 

اینهللا مردمللی اسللت.

اسامي بودن نظام جمهوري اسامي
اسللامی اسللت، یعنللی هملله ی آنچلله كلله گفتیللم، پشللتوانه ی معنللوی پیللدا میکنللد. حکومتهللای دموكراسللی 
سللکوالر، بیگانلله ی از دیللن، جللدای از دیللن، و در مللواردی ضللد دیللن، میرونللد كنللار. اسللامی اسللت، یعنللی 
مللردم در كار دنیایشللان هللم كلله كار میکننللد، تللاش میکننللد، در واقللع دارنللد كاِر خدائللی میکننللد. آن كسللانی 
كلله بللرای جامعلله كار میکننللد، آن كسللانی كلله بللرای اسللتحکام نظللام كار میکننللد، آن كسللانی كلله بللرای 
پیشللبرد كلملله ی ایللن نظللام و ایللن كشللور و اعللای كلملله ی ایللن نظللام كار میکننللد، بللرای خللدا دارنللد كار 
میکننللد. خدائللی اسللت. ایللن خیلللی ارزش دارد، ایللن یللک نسللخه ی جدیللد اسللت؛ ایللن نسللخه ی جدیللدی 
اسللت كلله دنیللا ایللن را بعللد از زمللان پیامبللران و بعللد از صللدر اسللام تللا امللروز، دیگللر ندیللده. ایللن، چیللز 
كمللی نیسللت. ایللن، دشللمن دارد. دیکتاتورهللای عالللم هللم دشللمن ایللن نظامنللد؛ سلللطه گران و متجللاوزان بلله 
حقللوق ملتهللا هللم دشللمن ایللن نظامنللد؛ بایللد منتظللر دشللمنی بللود. منتهللا ایللن ملللت نشللان داده اسللت كلله 
ایللن دشللمنی ها در ایسللتادگی او اثللری نللدارد. سللی سللال اسللت دشللمنها، دشللمنی میکننللد و ملللت ایللران 
ایسللتادگی میکنللد و نتیجلله ی ایللن چالللش، پیشللرفت شللگفت انگیز ملللت ایللران شللده و ایللن پیشللرفت بعللد از 
ایللن هللم اداملله خواهللد داشللت...)2( خواهللش میکنللم. شللما را تللا ِكللی زیللر ایللن بللاران، مللا بایللد نگلله داریللم؟ 
...)3( خللوب، ایللن لطللف شماسللت؛ در ایللن شللکی نیسللت. امللا مللن اینجللا زیللر سللقف نشسللته ام، شللما در زیللر 

بللاران نشسللته اید؛ ایللن چیللزی اسللت كلله بللرای مللن ناگللوار اسللت. 

توصیه به تعمیق بصیرت
مللن فقللط یللک جمللله عللرض بکنللم؛ مخاطللب مللن عمللوم مردمنللد، بخصللوص جوانللان؛ هملله ی مللردم 
كشللورند، بخصللوص ایللن مناطللق حسللاس. جوانللان عزیللز! هللر چلله میتوانیللد در افزایللش بصیللرت خللود، در 
عمللق بخشللیدن بلله بصیللرت خللود، تللاش كنیللد و نگذاریللد، نگذاریللد دشللمنان از بی بصیرتللی مللا اسللتفاده 
كننللد؛ دشللمن بلله شللکل دوسللت جلللوه كنللد، حقیقللت بلله شللکل باطللل و باطللل در لبللاس حقیقللت. 
امیرالمؤمنیللن در یللک خطبلله ای از جمللله ی مهمتریللن مشللکات جامعلله همیللن را میشللمارد: »انّمللا بللدء 
«.)4( در همیللن خطبلله، امیرالمؤمنیللن  الوقللوع الفتللن اهللواء تّتبللع و احللکام تبتللدع یخالللف فیهللا كتللاب اهللَّ
میفرمایللد: اگللر حللق بلله طللور واضللح در مقابللل مللردم آشللکار و ظاهللر بشللود، كسللی نمیتوانللد زبللان علیلله حللق 
بللاز كنللد. اگللر باطللل هللم خللودش را بلله طللور آشللکار نشللان بدهللد، مللردم بلله سللمت باطللل نخواهنللد رفللت. 
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»و لکللن یؤخللذ مللن هللذا ضغللث و مللن هللذا ضغللث فیمزجللان«. آن كسللانی كلله مللردم را میخواهنللد گمللراه 
بکننللد، باطللل را بلله صللورت خالللص نمی آورنللد؛ باطللل و حللق را آمیختلله میکننللد، ممللزوج میکننللد، آن 
وقللت نتیجلله ایللن میشللود كلله »فهنالللک یسللتولی الّشللیطان علللی اولیائلله«؛ حللق، بللرای طرفللداران حللق هللم 
مشللتبه میشللود. ایللن اسللت كلله بصیللرت میشللود اولیللن وظیفلله ی مللا. نگذاریللم حللق و باطللل مشللتبه بشللود.

کاری که به نفع دشمن باشد، قطعا غلط است
امللروز در مقابللل نظللام جمهللوری اسللامی كلله فعللًا قللله ی اسللام طلبی در دنیللای اسللام اسللت، صفوفللی 
قللرار گرفته انللد؛ اسللتکبار جهانللی در قلللب آن صفللوف اسللت؛ صهیونیسللت در قلللب آن صفللوف اسللت. 
اینهللا بلله طللور صریللح، دشللمنان خونللی اسللامند، پللس دشللمنان خونللی جمهللوری اسللامی اند. ایللن شللد 
یللک معیللار. اگللر حركتللی كردیللم، كاری كردیللم كلله بلله نفللع ایللن دشللمن انجللام گرفللت، بایللد بدانیللم اگللر 
غافلیللم، هوشللیار بشللویم، بدانیللم كلله داریللم راه غلللط میرویللم. اگللر حركتللی كردیللم كلله دیدیللم ایللن دشللمن 
را خشللمگین میکنللد، بدانیللم كلله راهمللان راِه درسللت اسللت. دشللمن از پیشللرفت ملللت ایللران خشللمگین 
میشللود، از موفقیتهللای شللما خشللمگین میشللود، از اسللتحکام نظللام اسللامی خشللمگین میشللود. شللما ببینیللد 
از كدامیللک از كارهللای مللا دشللمن خشللمگین میشللود؛ آن چیللزی كلله دشللمن را خشللمگین میکنللد، ایللن 
همللان خللط درسللت اسللت. آن چیللزی كلله دشللمن را مشللعوف میکنللد، ذوق زده میکنللد، سللعی میکنللد بللر روی 
او هللی تکیلله كنللد؛ در تبلیغللات، در سیاسللت ورزی، ایللن آن خللط كللج اسللت؛ ایللن همللان زاویلله داری اسللت. این 
معیارهللا را در نظللر داشللته باشللید. ایللن معیارهللا حقایللق را روشللن خواهللد كللرد. در بسللیاری از مللوارد آن جائللی 

كلله اشللتباهی پیللش می آیللد، بللا ایللن معیارهللا میشللود آن اشللتباه را برطللرف كللرد.

نصرت خداي متعال در پي حرکت در راه نصرت دین خدا
بلله خللدای متعللال بایللد تللوكل كللرد، بلله خللدا بایللد اعتمللاد كللرد، بلله خللدای متعللال بایللد حسللن ظللن داشللت. 
خللدای متعللال وعللده كللرده اسللت: »و لینصللرّن اهللَّ مللن ینصللره«؛)5( آن كسللانی كلله در راه نصللرت دیللِن خللدا 
حركللت میکننللد، وقتللی حركللت كننللد، خللدا آنهللا را نصللرت میدهللد. بللله، طرفللدار دیللن خللدا باشللیم، كاری 
هللم انجللام ندهیللم، گوشلله ی خانلله بخوابیللم، نصرتللی وجللود نللدارد؛ امللا وقتللی كلله حركللت میکنیللم بللرای 
نصللرت دیللن خللدا، ممکللن اسللت هزینلله هللم داشللته باشللد، امللا نصللرت قطعللی اسللت؛ همچنانللی كلله از اول 
انقللاب تللا امللروز، در چالشللهای گوناگللون، ملللت ایللران پیللروز شللده اسللت؛ ایللن نصللرت الهللی اسللت. در جنللگ 
تحمیلللی، هشللت سللال، تقریبللاً هملله ی دنیللای مطللرح آن روز، پشللت سللر دشللمن مللا قللرار گرفتنللد و بللا مللا 
جنگیدنللد؛ آمریللکا بلله آنهللا كمللک كللرد، شللوروی بلله آنهللا كمللک كللرد، ناتللو بلله آنهللا كمللک كللرد، همسللایگان 
بی انصللاف بلله آنهللا كمللک كردنللد؛ پللول دادنللد، امکانللات دادنللد و هملله ی اینهللا در مقابللل جمهللوری اسللامی 
قللرار گرفتنللد و قصدشللان تجزیلله ی ایللران بللود، قصدشللان جللدا كللردن خوزسللتان بللود، قصدشللان تصللرف 
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سللرزمین بللود، كلله بتواننللد جمهللوری اسللامی را بلله بی كفایتللی متهللم كننللد و سللاقط كننللد؛ امللا خللدای 
متعللال تللو دهللن آنهللا زد و ملللت ایللران بللا صبللر خللود، بللا ایسللتادگی خللود، بللا بصیللرت خللود، بلله دشللمنان 

آنچنللان ضربلله ای وارد كللرد كلله عقب نشللینی كردنللد. ایللن امللکان همیشلله در اختیللار شماسللت.
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مهمترین برهه ی زمانی و مکانی تبلیغ، جائی است که فتنه وجود داشته باشد*  

اصل مسئله ی تبلیغ، ناظر است به عمل، همراه با بصیرت و یقین
اصللل مسللئله ی تبلیللغ، ناظللر اسللت بلله عمللل، همللراه بللا بصیللرت و یقیللن. بایللد بصیللرت باشللد. یقیللن، یعنللی 
همللان ایمللان قلبللی متعهدانلله، وجللود داشللته باشللد و بللر پایلله ی ایللن بصیللرت و یقیللن، حركللت انجللام بگیللرد. 
اگللر بصیللرت بللود، یقیللن بللود، امللا كاری انجللام نگرفللت، ایللن مطلللوب نیسللت؛ تبلیللغ نشللده اسللت. اگللر 
چیللزی تبلیللغ شللد، امللا بللدون بصیللرت و بللدون یقیللن - هللر كللدام از اینهللا كللم باشللد - یللک پایلله خللراب 
اسللت و مطلللوب بلله دسللت نخواهللد آمللد. ایللن یقیللن همللان چیللزی اسللت كلله »ءامللن الّرسللول بمللا انللزل 
الیلله مللن ربّلله و المؤمنللون كّل ءامللن بللاهللَّ و مائکتلله و كتبلله و رسللله«؛)3( یعنللی اولْ كسللی كلله بلله پیللام، 
اعتقللاد و ایمللان عمیللق پیللدا میکنللد، خللوِد پیللام آور اسللت. اگللر ایللن نبللود، كار دنباللله پیللدا نخواهللد كللرد، 
نفللوذ نخواهللد كللرد. آن ایمللان هللم بایللد بللا بصیللرت همللراه باشللد؛ همچنانللی كلله حللاال دربللاره ی بصیللرت 
مطالبللی گفتلله شللده اسللت و روشللن اسللت. ایللن، میشللود عمللل صالللح. یعنللی »اّن الّذیللن ءامنللوا و عملللوا 
الّصالحللات«،)4( واقعللاً عمللل صالللح و مصللداق اتللّم عمللل صالللح، همیللن تبلیللغ اسللت كلله انجللام بایللد بگیللرد. 
پللس در بللاب تبلیللغ، بایللد فکللر كللرد، بایللد كار كللرد. ایللن نکتلله ای را كلله جنللاب آقللای مقتدائللی)5( اخیللراً 
در بیانشللان ذكللر كردنللد، مللن نشللنیده بللودم و بللرای مللن نکتلله ی مهمللی اسللت كلله گفتنللد مركللزی بللرای 
طراحللی در بللاب تبلیللغ دیللن تشللکیل شللده اسللت. خللب، ایللن همللان چیللزی اسللت كلله مللن خواسللتم 

مطالبلله كنللم كلله ایللن كار بایللد انجللام بگیللرد.

*.بیانات در دیدار با جمعی از طاب و روحانیون  | 1388/09/22
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تبلیغ چهره به چهره، امتیاز معممین
ببینیللد امللروز تبلیللغ در دنیللا خیلللی نقللش پیللدا كللرده اسللت و همیشلله همیللن جللور بللوده اسللت. قبللًا 
ایللن ابزارهللا نبللود؛ ایللن ارتباطهللای نزدیللک نبللود. مللا معممیللن یللک امتیللاز داریللم كلله تبلیللغ رویللاروی و 
چهره به چهللره میکنیللم. ایللن یللک كار بی نظیللری اسللت كلله هیللچ چیللزی جللای ایللن را نمیگیللرد؛ منبللر 
رفتللن، بللا مللردم حللرف زدن. ایللن، از سللایر شللیوه های تبلیللغ، از جهاتللی كارسللازتر اسللت - آن جهللات هنللری 
و غیللره، آنهللا هللم در جللای خللود الزم اسللت - امللا ایللن یللک تأثیللری دارد، یللک خألئللی را پللر میکنللد كلله سللایر 
دسللتگاه ها و شللیوه های تبلیغللی ایللن اثللر را نللدارد. پللس تبلیللغ مهللم اسللت و امللروز ابللزار اساسللی اسللت. مللا 

هللم یکللی از شللیوه های مؤثللر تبلیللغ را در اختیللار داریللم.

 ویژگي تبلیغ صحیح
میخواهیللم عللرض بکنیللم تبلیللغ بایللد جریللان سللاز باشللد، تبلیللغ بایللد گفتمللان سللاز باشللد، تبلیللغ بایللد فضللا 
ایجللاد كنللد؛ گفتمللان ایجللاد كنللد. گفتمللان یعنللی یللک مفهللوم و یللک معرفللت همه گیللر بشللود در برهلله ای 
از زمللان در یللک جامعلله. آنوقللت، ایللن میشللود گفتمللان جامعلله. ایللن، بللا كارهللای جللدا جللدای برنامه ریللزی 
نشللده، حاصللل نخواهللد شللد؛ ایللن كار احتیللاج دارد بلله برنامه ریللزی و كاِر فعللال و مثللل دمیللدن پیوسللته ی 
در وسللیله ی فشللاری اسللت كلله میتوانللد آب یللا مایلله ی حیللات یللا هللوا را بلله نقللاط مختلفللی كلله مللورد نظللر 
اسللت، برسللاند. بایللد دائللم بللا ایللن دم دمیللد، تللا ایللن اشللتعال همیشلله باقللی بمانللد. ایللن كار هیللچ نبایللد 

متوقللف بشللود و بلله برنامه ریللزی احتیللاج دارد.

علت نیاز به گفتمان سازي
 ایللن گفتمللان سللازی بللرای چیسللت؟ بللرای ایللن اسللت كلله اندیشلله ی دینللی، معرفللت دینللی در مخاطبللان، در 
مللردم، رشللد پیللدا كنللد. اندیشلله ی دینللی كلله رشللد پیللدا كللرد، وقتللی همللراه بللا احسللاس مسللئولیت باشللد 
و تعهللد باشللد، عمللل بلله وجللود مللی آورد و همللان چیللزی میشللود كلله پیغمبللران دنبللال آن بودنللد. فرهنللگ 
صحیللح، معرفللت صحیللح، در مللواردی بیداربللاش، در مللواردی هشللدار؛ اینهللا كاركردهللای تبلیللغ اسللت؛ آثللار و 

نتائجللی اسللت كلله بللر تبلیللغ مترتللب میشللود.

بیان شاخص ها و بصیرت افزایي در تبلیغ
 یللک نمونلله، همیللن تبلیغللات مللاه محللّرم اسللت كلله بلله مناسللبت عللزاداری محللّرم انجللام میگیللرد. ایللن، 
بهتریللن فرصللت بللرای تبلیللغ كللردن اسللت. از ایللن فرصللت بایللد اسللتفاده كللرد بللرای همللان مطلبللی كلله 
عللرض شللد؛ شللاخص ایجللاد بشللود؛ مایللز، شللاخص سللازی، معالم الطریللق. اگللر چنانچلله سللر دو راهللی 
تابلوئللی نباشللد كلله نشللان بدهللد راِه فللان جللا از كجاسللت، طللرف راسللت اسللت یللا طللرف چللپ اسللت، ایللن 
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سللیر كننللده و رونللده، بلله خطللا خواهللد افتللاد. اگللر چنللد راهللی باشللد، گمللراه خواهللد شللد. شللاخص بایللد 
معّیللن كللرد، انگشللت اشللاره را بایسللتی واضللح مقابللل چشللم هملله قللرار داد تللا بتواننللد گمللراه نشللوند. در 
دنیائللی كلله اسللاس كار دشللمنان حقیقللت بللر فتنه سللازی اسللت، اسللاس كار طرفللداران حقیقللت بایسللت 
بللر ایللن باشللد كلله بصیللرت را، راهنمائللی را، هرچلله میتواننللد، برجسللته تر كننللد و ایللن شللاخصها را، ایللن 
مایزهللا را، ایللن معالم الطریللق را بیشللتر، واضح تللر، روشللن تر در مقابللل چشللم مللردم قللرار بدهنللد، كلله مللردم 

بفهمنللد، تشللخیص بدهنللد و گمللراه نشللوند.

دو شرط در تبلیغ
 در تبلیللغ یللک مطلللب ایللن اسللت - در آیلله ی سللوره ی مباركلله احللزاب اسللت، كلله تللاوت كردنللد - »الّذیللن 
، بللا ایللن  یبلّغللون رسللاالت اهللَّ و یخشللونه و الیخشللون احللدا ااّلاهللَّ و كفللی بللاهللَّ حسللیبا«.)6( تبلیللِغ رسللاالت اهللَّ
«. اوالً خشللیت الهللی الزم اسللت؛  دو تللا شللرط عملللی اسللت: »یخشللونه«، ایللن یللک. »و ال یخشللون احللدا ااّل اهللَّ
بللرای خللدا باشللد، در راه خللدا باشللد، ملهللم از تعلیللم الهللی باشللد. اگللر برخللاف الهللام الهللی  و ملهمللات از 
تعلیللم الهللی باشللد، گمراهللی اسللت، ضالللت اسللت. »فمللاذا بعللد الحللّق ااّل الّضللال«.)7( فهمیللدن حللق بللا 
«. چللرا؟ چللون حللق و  خشللیت الهللی حاصللل میشللود. بعللد، در مرحللله ی بیللان حللق: »و الیخشللون احللدا ااّل اهللَّ
حقیقللت، دشللمن دارد؛ بیللان حقیقللت آسللان نیسللت. دشللمنان حقیقللت دنیاداراننللد، قدرتمنداننللد، طواغیللت 
عالمنللد؛ در طللول تاریللخ ایللن جللور بللوده اسللت، تللا آخللر هللم، تللا زمانللی كلله دولللت حقلله ی ولی عصللر 
)ارواحنللا فللداه( ظهللور بکنللد، همیللن جللور خواهللد بللود. ایللن قدرتمنللدان بیللکار كلله نمیماننللد؛ ایجللاد اشللکال 
 » میکننللد، ضربلله میزننللد، از هملله ی ابزارهایشللان اسللتفاده میکننللد. پللس بایللد »و الیخشللون احللدا ااّل اهللَّ
وجللود داشللته باشللد، وااّل اگللر از غیللر خللدا ترسللی وجللود داشللت - بلله انللواع و اقسللامه. تللرس هللم یللک جللور 
نیسللت - راه دیگللر منسللد خواهللد شللد. یللک وقللت ایللن اسللت كلله انسللان تللرس از جانللش دارد، یللک وقللت 
تللرس بللر مللال دارد، یللک وقللت تللرس بللر آبللرو دارد، یللک وقللت تللرس از حللرف و گفللِت ایللن و آن دارد؛ اینهللا 
«. ایللن، زحمللت زیللادی  هملله تللرس اسللت. ایللن ترسللها را بایللد گذاشللت كنللار؛ »و الیخشللون احللدا ااّل اهللَّ
دارد. ایللن رنللج را، ایللن زحمللت را خیلللی اوقللات هللم افللراد نمیفهمنللد، مللردم درك نمیکننللد چلله رنجللی 
دارد كشللیده میشللود. دنباللله اش میفرمایللد: »و كفللی بللاهللَّ حسللیبا«؛ حسللاب و كتللاب را بگللذار بلله عهللده ی 
خللدا. اخللاص، اقللداِم همللراه بللا یقیللن، همللراه بللا شللجاعت و شللهامت، و حسللاب و كتللاب را بلله عهللده ی خللدا 

گذاشللتن. ایللن میشللود آن قللواره ی كلللی تبلیللغ اسللامی.

عزاداري به سبك سنتي
 ایللن را هللم مللن در مللورد تبلیللغ در دوران محللّرم - كلله حللاال در پیللش هسللت - عللرض بکنللم كلله بعضللی 
حللاال ممکللن اسللت بگوینللد شللما میخواهیللد نهضللت امللام حسللین را بیللان بکنیللد، خیلللی خللب، برویللد بیللان 
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كنیللد، دیگللر روضه خوانللی و گریلله و زاری و اینهللا چیسللت؟ برویللد بنشللینید بیللان كنیللد كلله حضللرت ایللن 
كار را كردنللد، ایللن كار را كردنللد، هدفشللان هللم ایللن بللود. ایللن، خیلللی فکللر خطائللی اسللت، نللگاه غلطللی اسللت. 
ایللن عاطفلله ی نسللبت بلله اولیللاء خللدا، اولیللاء دیللن، ایللن پیونللد عاطفللی، پشللتوانه ی بسللیار ارزشللمند پیونللد 
فکللری و پیونللد عملللی اسللت. بللدون ایللن پشللتوانه، خیلللی سللخت میشللود در ایللن راه حركللت كللرد. ایللن 
پیونللد عاطفللی، خیلللی مهللم اسللت. اینللی كلله امللام راحللل )رضللوان اهللَّ علیلله( فرمودنللد عللزاداری بلله سللبک 
سللنتی، ایللن یللک حللرف از روی عللادت نبللود؛ حللرف بسللیار عمیقللی اسللت؛ ژرف نگرانلله اسللت. ببینیللد در قرآن 

نسللبت بلله اولیللاء الهللی سلله تعبیللر وجللود دارد:

تعابیر قرآن نسبت به اولیاي الهي
 یللک تعبیللر، تعبیللر والیللت اسللت؛ »انّمللا ولّیکللم اهللَّ و رسللوله و الّذیللن امنللوا الّذیللن یقیمللون الّصلللوة و یؤتللون 
الّزكللوة و هللم راكعللون«؛)8( بحللث والیللت. معلللوم اسللت كلله پیونللد، ارتبللاط، معرفللت، اینهللا داخللل در 

زیرمجموعلله ی والیللت اسللت.
 یللک بحللث، بحللث اطاعللت اسللت؛ »اطیعللوا اهللَّ و اطیعللوا الّرسللول و اولللی االمللر منکللم«؛)9( اطاعللت رسللول و 

اطاعللت اولی االمللر. ایللن، در عمللل اسللت. در میللدان عمللل بایللد اطاعللت كللرد، پیللروی كللرد.
 امللا یللک بحللث سللومی وجللود دارد و آن، بحللث مللودت اسللت. »قللل ال اسللئلکم  علیلله اجللرا ااّل المللوّدة فللی 
القربللی«.)10( ایللن مللودت چیسللت دیگللر؟ والیللِت اینهللا را داشللته باشللید، اطاعللت هللم از اینهللا بکنیللد؛ 
مللودت بللرای چیسللت؟ ایللن مللودت، پشللتوانه اسللت. اگللر ایللن مللودت نباشللد، همللان بائللی بللر سللر امللت 
اسللامی خواهللد آمللد كلله در دورانهللای اول بللر سللر یللک عللده ای آمللد كلله همیللن مللودت را كنللار گذاشللتند، 
بتدریللج اطاعللت و والیللت هللم كنللار گذاشللته شللد. بحللث مللودت خیلللی مهللم اسللت. ایللن مللودت، بللا ایللن 
ارتباطللات عاطفللی حاصللل میشللود؛ ماجللرای مصیبتهللای اینهللا را گفتللن، یللک جللور ایجللاد ارتبللاط عاطفللی 

اسللت؛ ماجللرای مناقللب اینهللا و فضائللل اینهللا را گفتللن، یللک جللور دیگللر پیونللد عاطفللی اسللت.

گریه و زاري و تشریح حوادث عاشورا الزم است
 بنابرایللن، ایللن عزاداری هائللی كلله انجللام میگیللرد، ایللن گریلله و زاری ای كلله میشللود، ایللن تشللریح حللوادث 
عاشللورا كلله میشللود، اینهللا چیزهللای الزمللی اسللت. یللک عللده از موضللع روشللنفکری نیاینللد بگوینللد آقللا، 
اینهللا دیگللر الزم نیسللت. نلله، اینهللا الزم اسللت؛ اینهللا تللا آخللر الزم اسللت؛ همیللن كارهائللی كلله مللردم میکننللد. 
البتلله یللک شللکل های بللدی وجللود دارد كلله گفته ایللم؛ مثللل قملله زدن كلله گفتیللم ایللن ممنللوع اسللت، نبایللد 
ایللن كار انجللام بگیللرد؛ ایللن، مایلله ی دراز شللدن زبللان دشللمنان علیلله دوسللتان اهل بیللت اسللت. امللا همیللن 
عللزاداری متعارفللی كلله مللردم میکننللد؛ دسللته جات سللینه زنی راه می اندازنللد، َعلَللم بلنللد میکننللد، اظهللار 
محبللت میکننللد، شللعار مینویسللند، میخواننللد، گریلله میکننللد؛ اینهللا ارتبللاط عاطفللی را روزبلله روز بیشللتر 
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میکنللد؛ اینهللا خیلللی چیزهللای خوبللی اسللت. ایللن، اهمیللت تبلیللغ.

 توصیه به نیازسنجي مخاطبین
بنابرایللن در حللوزه ی علمیلله - كلله مركللز هللم از هملله جهللت قللم اسللت - بایللد بللرای ایللن ترتیللب دادن و 
جریان سللازی و هماهنللگ كللردن و سیاسللتگذاری بللرای تبلیللغ، حتمللاً یللک كار خوبللی انجللام بگیللرد - كلله 
حللاال مللژده اش را دادنللد - ان شللاءاهللَّ كلله ایللن كار دنبللال بشللود. ای بسللا در یللک برهلله ای برخللی از مسللائل 
بایسللت تبلیللغ بشللود كلله مثللًا پنللج سللال، ده سللال بلله آن نیللاز اسللت و ممکللن اسللت پنللج سللال بعللد، آن 
موضللوع اصللًا مللورد نیللاز نباشللد. ایللن كار را بایللد طراحللی كللرد. مللا ایللن را همیشلله سللفارش میکنیللم بلله 
مبلغیللن، بلله طللاب، بلله فضللا كلله نیازسللنجی كنیللد و بللر طبللق نیللاز مخاطللب و اسللتفهام مخاطللب، حللرف 
بزنیللد؛ امللا ایللن كاِر یللک فللرد نیسللت. افللراد ممکللن اسللت در ایللن شللناخت و ارزیابللی هللم بعضللاً اشللتباه 

بکننللد. ایللن، كار یللک جمللع متمركللز و یللک برنامه ریللزی اسللت، كلله ان شللاءاهللَّ بایللد انجللام بگیللرد.
 

ایام فتنه، مهمترین زمان براي تبلیغ
مهمتریللن برهلله ای و زمللان و مکانللی كلله تبلیللغ، آنجللا معنللا میدهللد، جائللی اسللت كلله فتنلله وجللود داشللته 
باشللد. بیشللترین زحمللت در صللدر اسللام و در زمللان پیغمبللر، زحمللات مربللوط بلله منافقیللن بللود. بعللد از 
پیغمبللر، در زمللان امیرالمؤمنیللن زحماتللی بللود كلله از درگیللری و چالللش حکومللت اسللامی بللا افللرادی كلله 
مدعللی اسللام بودنللد، بلله وجللود می آمللد. بعللد هللم همیللن جللور؛ در دوران ائملله )علیهم الّسللام( هللم همیللن 
جللور؛ دوران غبارآلودگللی فضللا. وااّل آن وقتللی كلله جنللگ بللدر هسللت، كار، دشللوار نیسللت؛ آن وقتللی كلله در 
میدانهللای نبللرد حاضللر میشللوند، بللا دشللمنانی كلله مشللخص اسللت ایللن دشللمن چلله میگویللد، كار دشللوار 
نیسللت. آن وقتللی مسللئله مشللکل اسللت كلله امیرالمؤمنیللن در مقابللل كسللانی واقللع میشللود كلله اینهللا مدعللی 
اسللامند و معتقللد بلله اسللام هللم هسللتند؛ اینجللور نبللود كلله معتقللد بلله اسللام هللم نباشللند، از اسللام 
برگشللته باشللند؛ نلله، معتقدنللد بلله اسللام، راه را غلللط میرونللد، هواهللای نفسللانی كار دستشللان میدهللد. ایللن، 
مشللکلترین وضللع اسللت كلله افللراد را بلله شللبهه می انللدازد؛ بلله طللوری كلله اصحللاب عبداهللَّ بن مسللعود 
می آینللد خدمللت حضللرت، میگوینللد »انّللا قللد شللککنا فللی هللذا القتللال«!)11( چللرا بایللد شللک كننللد؟ 
ایللن شللک خللواص، پایلله ی حركللت صحیللح جامعلله ی اسللامی را مثللل موریانلله میجللود. اینللی كلله خللواص 
در حقایللق روشللن تردیللد پیللدا كننللد و شللک پیللدا كننللد، اسللاس كارهللا را مشللکل میکنللد. مشللکل كار 
امیرالمؤمنیللن، ایللن اسللت. امللروز هللم همیللن اسللت. امللروز در سللطح دنیللا كلله نللگاه كنیللد، همیللن جللور 

اسللت؛ در سللطح داخللل جامعلله ی خودمللان كلله نللگاه كنیللد، همیللن جللور اسللت. تبییللن الزم اسللت.
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استفاده مجامع بین المللي از ابزار تبلیغ
در سللطح بین المللللی، امللروز دشللمنان از هملله ی ابزارهللا دارنللد اسللتفاده میکننللد بللرای مشللوب كللردن 
اذهللان عمومللی آحللاد بشللر - ملتهللا - خواصشللان و عوامشللان؛ تللا هللر جللا دستشللان برسللد. دارنللد بللرای 
ایللن تللاش میکننللد. ادعللای قانون گرائللی میکننللد، ادعللای حقللوق بشللر میکننللد، ادعللای طرفللداری از 
مظلللوم میکننللد. خللب، اینهللا حرفهللای قشللنگی اسللت، اینهللا حرفهللای جاذبلله داری اسللت؛ امللا حقیقللت 
چیللز دیگللری اسللت. ایللن رئیللس جمهللور آمریللکا - همیللن چنللد روز قبللل از ایللن - میگویللد: مللا دنبللال ایللن 
هسللتیم كلله دولتهللای قانون شللکن پاسللخگو باشللند. خللب، كللدام دولللت قانون شللکن اسللت؟ كللدام دولللت 
قانون شللکن تر از دولللت آمریکاسللت؟ دولللت آمریللکا بللا كللدام قانللون عللراق را اشللغال كللرد و ایللن هملله 
خسللارت و تلفللات انسللانی و مللادی و معنللوی بللر ملللت عللراق وارد كللرد؟ بللر اسللاس یللک شللایعه ی دروغللی 
كلله خودشللان بلله وجللود آورده بودنللد، حمللله كردنللد عللراق را اشللغال كردنللد كلله صدهللا هللزار مللردم عللراق 
در ایللن چنللد سللال كشللته شللدند و چنللد میلیللون مللردم عللراق آواره شللدند. چنللدی پیللش در خبرهللا آمللده 
بللود پانصللد و پنجللاه دانشللمند عراقللی بلله وسللیله ی اسللرائیلی ها تللرور شللدند. ایللن، چیللز كمللی اسللت؟! 
جوخه هللای تللرور بسللیج شللدند، رفتنللد دانشللمندان عراقللی را یکللی یکللی پیللدا كردنللد، تللرور كردنللد. ایللن، 
بللر اثللر اشللغال آمریکاسللت. بللا كللدام قانللون شللما وارد عللراق شللدید؟ بللا كللدام قانللون تللا حللاال مانده ایللد؟ بللا 
كللدام قانللون داریللد بللا مللردم عللراق اینجللور اهانت آمیللز رفتللار میکنیللد؟ بللا كللدام قانللون افغانسللتان را اشللغال 
كردیللد؟ بللا كللدام قانللون بین المللللِی عقل پسللند داریللد نیروهاتللان را در افغانسللتان افزایللش میدهیللد؟ 
چقللدر اتفللاق افتللاد ایللن حادثلله كلله هواپیماهللای آمریکائللی، كاروانهللای عروسللی را در افغانسللتان بلله خللاك 
و خللون كشللیدند؟ در طللول ایللن چنللد سللال بارهللا و بارهللا اتفللاق افتللاد؛ ده هللا نفللر در هللر حادثلله ای كشللته 
شللدند؛ مردمللی كلله در یللک عروسللی شللركت كللرده بودنللد. آن وقللت افسللر آمریکائللی بللا وقاحللت تمللام 
میگویللد: مللا دنبللال طالبللان هسللتیم! هللر جللا طالبللان را پیللدا كنیللم، میزنیللم! بلله عروسللی مللردم چلله كار 
داریللد؟ بلله زندگللی مللردم چلله كار داریللد؟ همیللن چنللدی پیللش در هللرات، یکللی از ایللن حللوادث را بلله وجللود 
آوردنللد، بیللش از صللد نفللر كشللته شللدند كلله پنجاه تاشللان كللودكان بودنللد. مظهللر بی قانونللی شللما هسللتید. 

قانون شکن ترین دولتها، امروز دولت آمریکاست.
 حقیقللت قضیلله ایللن اسللت؛ امللا زبانللی كلله بلله كار میبرنللد، آن چیللزی اسللت كلله گفتللم: مللا بللا قانون شللکنی 
مخالفیللم! دولتهللای قانون شللکن بایللد پاسللخگو باشللند! ببینیللد، فتنلله یعنللی ایللن. چلله چیللزی میتوانللد ایللن 
توطئه هللا را، ایللن جریللان گنللداِب فاسللد را از مجموعلله ی افللکار عمومللی عالللم جمللع بکنللد جللز روشللنگری؛ و 
ایللن ظلمللات را بشللکند. چلله میتوانللد بشللکند، جللز چللراغ و مشللعل بیللان حقیقللت؟ ببینیللد چقللدر وظیفلله، 

سللنگین اسللت.
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راهبرد عملیاتي دستهاي فتنه، ایجاد اختاف مذهبي است
 در زمینه هللای مسللائل دینللی هللم همیللن جللور اسللت. یکللی از كارهائللی كلله امللروز دسللتهای فتنه انگیللز در 
دنیللا بجللد دنبالللش هسللتند، اختافللات مذهبللی در بیللن مسلمانهاسللت. چللون منطقلله ای كلله مسلللمانها در 
آن زندگللی میکننللد، منطقلله ی حساسللی اسللت، منطقلله ی پللر فایللده ای اسللت، منطقلله ی راهبللردی اسللت، 
منطقلله ی نفللت اسللت و آنهللا بلله اینجللا احتیللاج دارنللد؛ اسللام هللم مزاحللم اسللت. پللس بایسللتی یللک جللوری 
مشللکل اسللام را بللرای خودشللان حللل كننللد. یکللی از راه هللای خوبللی كلله پیللدا كرده انللد، ایجللاد اختللاف 
بیللن مسلمانهاسللت؛ وسللیله ی اختللاف هللم تعصبللات مذهبللی. چلله چیللزی میتوانللد در مقابللل این، ایسللتادگی 

بکنللد؟ بصیللرت، روشللنگری، تبلیللغ صحیللح، در دام دشللمن نیفتللادن. ایللن، عرصلله ی بین المللللی اسللت.

فلسفه بافي براي توجیه خطا و تسلي وجدان 
در عرصلله ی داخلللی هللم همیللن جللور. شللما ماحظلله كنیللد یللک عللده ای قانون شللکنی كردنللد، ایجللاد 
اغتشللاش كردنللد، مللردم را بلله ایسللتادگی در مقابللل نظللام تللا آنجائللی كلله میتوانسللتند، تشللویق كردنللد - 
حللاال تیغشللان نبریللد؛ آن كاری كلله میخواسللتند نشللد، او بحللث دیگللری اسللت؛ آنهللا تللاش خودشللان را 
كردنللد - زبللان دشللمنان انقللاب را و دشللمنان اسللام را دراز كردنللد، جللرأت بلله آنهللا دادنللد؛ كاری كردنللد كلله 
دشللمنان امللام - آن كسللانی كلله بغللض امللام را در دل داشللتند - جللرأت پیللدا كننللد بیاینللد تللوی دانشللگاه، 
بلله عکللس امللام اهانللت بکننللد؛)12( كاری كردنللد كلله دشللمِن مأیللوس و نومیللد، جللان بگیللرد، تشللویق بشللود 
بیایللد در مقابللل چشللم انبللوه دانشللجویانی كلله مطمئنللاً اینهللا عاقه منللد بلله امامنللد، عاقه منللد بلله انقابنللد، 
عاشللق كار بللرای كشللور و میهنشللان و جمهللوری اسللامی هسللتند، یللک چنیللن اهانتللی، یللک چنیللن كار 
بزرگللی انجللام بدهنللد. آن قانون شکنی شللان، آن اغتشاش جوئی شللان - تشویقشللان بلله اغتشللاش و كشللاندن 
مللردم بلله عرصلله ی اغتشاشللگری - ایللن هللم نتائجللش. ایللن خطاهللا اتفللاق می افتللد، عمللل خللاف انجللام 
میگیللرد، كار غلللط انجللام میگیللرد، بعللد بللرای اینکلله ایللن كار غلللط، غلللط بودنللش پنهللان بشللود، اطللراف او 
فلسللفه درسللت میشللود! فلسللفه میبافنللد؛ اسللتدالل برایللش درسللت میکننللد! از ابتائللات بللزرگ انسللانها ایللن 
اسللت؛ همه مللان در معللرض خطریللم، بایللد مراقللب باشللیم. كار خطللا را میکنیللم، بعللد بللرای اینکلله در مقابللل 
وجدانمللان، در مقابللل سللؤال مللردم، در مقابللل چشللم پرسشللگران بتوانیللم از كار خودمللان دفللاع كنیللم، یللک 

فلسللفه ای برایللش درسللت میکنیللم؛ یللک اسللتداللی برایللش میتراشللیم!

 اهانت به امام گناهي بزرگ
خللب، اینهللا ایجللاد فتنلله میکنللد؛ یعنللی فضللا را فضللای غبارآلللود میکنللد. شللعار طرفللداری از قانللون میدهنللد، 
عمللل صریحللاً بللر خللاف قانللون انجللام میدهنللد. شللعار طرفللداری از امللام میدهنللد، بعللد كاری میکننللد كلله 
در عرصلله ی طرفللداران آنهللا، یللک چنیللن گنللاه بزرگللی انجللام بگیللرد؛ بلله امللام اهانللت بشللود، بلله عکللس 
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امللام اهانللت بشللود. ایللن، كار كمللی نیسللت؛ كار كوچکللی نیسللت. دشللمنان از ایللن كار خیلللی خوشللحال 
شللدند. فقللط خوشللحالی نیسللت، تحلیللل هللم میکننللد. بللر اسللاس آن تحلیللل، تصمیللم میگیرنللد؛ بللر اسللاس 
آن تصمیللم، عمللل میکننللد؛ تشللویق میشللوند علیلله مصالللح ملللی، علیلله ملللت ایللران. اینجللا آن چیللزی 
كلله مشللکل را ایجللاد میکنللد، همللان فریللب، همللان غبارآلودگللی فضللا و همللان چیللزی اسللت كلله در بیللان 
امیرالمؤمنیللن )علیلله الّصللاة و الّسللام( هسللت: »و لکللن یؤخللذ مللن هللذا ضغللث و مللن هللذا ضغللث فیمزجللان 
فهنالللک یسللتولی الّشللیطان علللی اولیائلله«؛)13( یللک كلملله ی حللق را بللا یللک كلملله ی باطللل مخلللوط 
میکننللد، حللق بللر اولیللاء حللق مشللتبه میشللود. اینجاسللت كلله روشللنگری، شللاخص معّیللن كللردن، مایللز 

معّیللن كللردن، معنللا پیللدا میکنللد.

بفهمند که کارشان یك عیبی دارد!
آن كسللی كلله بللرای انقللاب، بللرای امللام، بللرای اسللام كار میکنللد، بمجللردی كلله ببینللد حللرف او، حركللت 
او موجللب شللده اسللت كلله یللک جهتگیللری ای علیلله ایللن اصللول بلله وجللود بیایللد، فللوراً متنبلله میشللود. 
چللرا متنبلله نمیشللوند؟ وقتللی شللنفتند كلله از اصلی تریللن شللعار جمهللوری اسللامی - »اسللتقال، آزادی، 
جمهللوری اسللامی« - اسللامش حللذف میشللود، بایللد بلله خللود بیاینللد؛ بایللد بفهمنللد كلله دارنللد راه را غلللط 
میرونللد، اشللتباه میکننللد؛ بایللد تبللری كننللد. وقتللی می بیننللد در روز قللدس كلله بللرای دفللاع از فلسللطین 
و علیلله رژیللم غاصللب صهیونیسللت اسللت، بلله نفللع رژیللم غاصللب صهیونیسللت و علیلله فلسللطین شللعار داده 
میشللود، بایللد متنبلله بشللوند، بایللد خودشللان را بکشللند كنللار، بگوینللد نلله نلله، مللا بللا ایللن جریللان نیسللتیم. 
وقتللی می بیننللد سللران ظلللم و اسللتکبار عالللم از اینهللا حمایللت میکننللد، رؤسللای آمریللکا و فرانسلله و انگلیللس 
و اینهائللی كلله مظهللر ظلمنللد - هللم در زمللان كنونللی، هللم در دوره ی تاریخللِی صللد سللال و دویسللت سللاله ی تللا 
حللاال - دارنللد از اینهللا حمایللت میکننللد، بایللد بفهمنللد یللک جللای كارشللان عیللب دارد؛ بایللد متنبلله بشللوند. 
وقتللی می بیننللد هملله ی آدمهللای فاسللد، سلللطنت طلب، از اینهللا حمایللت میکنللد، تللوده ای از اینهللا حمایللت 
میکنللد، رقللاص و مطللرب فللراری از كشللور از اینهللا حمایللت میکنللد، بایللد متنبلله بشللوند، بایللد چشمشللان بللاز 
بشللود، بایللد بفهمنللد؛ بفهمنللد كلله كارشللان یللک عیبللی دارد؛ بافاصللله برگردنللد بگوینللد نلله، مللا نمیخواهیللم 
حمایللت شللما را. چللرا رودربایسللتی میکننللد؟ آیللا میشللود بللا بهانلله ی عقانیللت، ایللن حقایللق روشللن را ندیللده 
گرفللت، كلله مللا عقانیللت بخللرج میدهیللم! ایللن عقانیللت اسللت كلله دشللمنان ایللن ملللت و دشللمنان ایللن 
كشللور و دشللمنان اسللام و دشللمنان انقللاب، شللما را از خللود بداننللد و بللرای شللما كللف و سللوت بزننللد، 
شللما هللم همیللن طللور خوشللتان بیایللد، دل خللوش كنیللد؛ ایللن عقانیللت اسللت؟! ایللن نقطلله ی مقابللل عقللل 
اسللت. عقللل ایللن اسللت كلله بمجللردی كلله دیدیللد برخللاف آن مبانللی ای كلله شللما ادعایللش را میکنیللد، 
چیللزی ظاهللر شللد، فللوراً خودتللان را بکشللید كنللار، بگوئیللد نلله نلله نلله، مللا نیسللتیم؛ بمجللردی كلله دیدیللد بلله 
عکللس امللام اهانللت شللد، بلله جللای اینکلله اصللل قضیلله را انللکار كنیللد، كار را محکللوم كنیللد؛ باالتللر از محکللوم 
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كللردِن كار، حقیقللت كار را بفهمیللد، عمللق كار را بفهمیللد؛ بفهمیللد كلله دشللمن چلله جللوری دارد برنامه ریللزی 
میکنللد، چلله میخواهللد، دنبللال چیسللت؛ ایللن را بایللد ایللن آقایللان بفهمنللد. مللن تعجللب میکنللم! كسللانی كلله 
اسللم و رسللم خودشللان را از انقللاب دارنللد - بعضللی از ایللن آقایللان یللک سللیلی بللرای انقللاب نخوردنللد در 
دوران اختنللاق و طاغللوت - و بلله بركللت انقللاب اسللم و رسللمی پیللدا كردنللد و هملله چیزشللان از انقللاب اسللت، 
می بینیللد كلله دشللمنان انقللاب چطللور بُللراق شللدند، آمللاده شللدند، صللف كشللیدند، خوشللحالند، میخندنللد؛ 

اینهللا را كلله می بینیللد؟ بلله خللود بیائیللد، متوجلله بشللوید.
شللما بللرادران سللابق مللا هسللتید. اینهللا كسللانی هسللتند كلله بعضللی از اینهللا، یللک وقتللی بلله خاطللر طرفللداری 
از امللام مللورد اهانللت هللم قللرار میگرفتنللد. حللاال ببیننللد كلله كسللانی كلله بلله نللام اینهللا شللعار میدهنللد، عکللس 
اینهللا را روی دستشللان میگیرنللد، اسللم اینهللا را بللا تجلیللل می آورنللد، درسللت نقطلله ی مقابللل، علیلله امللام 
و علیلله انقللاب و علیلله اسللام شللعار میدهنللد و روزه خللوری علنللی در روز قللدس، در مللاه رمضللان، میکننللد؛ 
اینهللا را می بینیللد، خللب، بکشللید كنللار. انتخابللات تمللام شللد. انتخاباتللی بللود، عمومللی هللم بللود، درسللت هللم 
بللود، اشللکالی هللم نتوانسللتند بللر انتخابللات بگیرنللد و ثابللت كننللد؛ حللاال هللی ادعللا كردنللد، فرصللت هللم داده 
شللد؛ گفتیللم بیائیللد، نشللان بدهیللد، ثابللت كنیللد؛ نتوانسللتند، نیامدنللد؛ تمللام شللد. پابنللدی بلله قانللون اقتضللاء 
میکنللد كلله انسللان ولللو ایللن رئیللس جمهللوری را كلله انتخللاب شللده اسللت قبللول هللم نداشللته باشللد، وقتللی 
بللرای قانللون احتللرام قائللل بللود، بایسللتی در مقابللل قانللون، خضللوع كنللد. خللب، معلللوم اسللت هیللچ كسللی 
نمیتوانللد بگویللد ایللن كسللی كلله انتخللاب شللده، صددرصللد ُحسللن محللض اسللت، آن طرفللی كلله انتخللاب 
نشللده اسللت، صددرصللد قبللح محللض اسللت؛ نلله، هملله ُحسللنی دارنللد، قبحللی دارنللد؛ ایللن طللرف هللم ُحسللنی 
دارد، قبحللی دارد؛ آن طللرف هللم ُحسللنی دارد، قبحللی دارد. قانللون، مللاك اسللت، معیللار اسللت. چللرا اینجللوری 

میشللود؟ چللرا؟ ایللن، هللوای نفللس اسللت.

عبرت گرفتن از تاریخ
 اینهللا مللال امللروز هللم نیسللت. كسللانی كلله از اوائللل انقللاب یادشللان هسللت، میداننللد؛ بعضللی بودنللد از یللاران 
امللام، از نزدیللکان امللام در دهلله ی اول انقللاب و در حللال حیللات امللام، كلله كارشللان بلله مقابللله ی بللا امللام 
كشللید؛ كارشللان بلله معارضلله ی بللا امللام كشللید؛ ایسللتادند پللای اینکلله امللام را بلله زانللو در بیاورنللد و خطللای 
حركللت امللام )رضللوان اهللَّ تعالللی علیلله( را - آن مللرد بللزرگ را، آن مللرد الهللی را - اثبللات كننللد؛ امللا بعللد زاویلله 
پیللدا كردنللد. خللب، انقللاب اینهللا را مطللرود كللرد. كسللانی كلله از نزدیللکان امللام بودنللد، از یللاران امللام بودنللد، 
كارشللان كشللید بلله یللا پنللاه بللردن بلله دشللمن، یللا مواجلله شللدن بللا انقللاب، یللا ضربلله زدن بلله انقللاب. اینهللا 

بایللد عبللرت باشللد بللرای هملله ی مللا؛ بایللد عبللرت باشللد؛ بایللد بفهمیللم.
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جذب حداکثری و دفع حداقلی  
مللن هیللچ اعتقللادی نللدارم بلله دفللع؛ مللن گفتللم در نمللاز جمعلله؛ اعتقللاد مللن بلله جللذب حداكثللری و دفللع 
حداقلللی اسللت؛ امللا بعضللی كأنلله خودشللان اصللرار دارنللد بللر اینکلله از نظللام فاصللله بگیرنللد. یللک اختللاف 
درون خانوادگللی را، درون نظللام را - كلله مبللارزات انتخاباتللی بللود - یللک عللده ای تبدیللل كردنللد بلله مبللارزه ی 
بللا نظللام - البتلله اینهللا اقلیتنللد، كوچکنللد؛ در مقابللل عظمللت ملللت ایللران صفرنللد، لکللن بلله نللام اینهللا شللعار 
میدهنللد، اینهللا هللم دل خللوش میکننللد بلله ایللن - ایللن بایللد مایلله ی عبللرت باشللد. تبلیللغ بایللد بتوانللد ایللن 
حقایللق را بللرای مللردم و بللرای خللود آنهللا روشللن بکنللد كلله بفهمنللد دارنللد خطللا میکننللد و اشللتباه میکننللد.

 نظام، نظام الهی است
البتلله ایللن نظللام، نظللام الهللی اسللت؛ ایللن نظللام، نظامللی اسللت كلله خللدای متعللال لطللف خللود و حمایللت 
خللود را از ایللن نظللام بلله مللرات و كللرات نشللان داده اسللت؛ تجربه هللای مللا از اول انقللاب هملله اش همیللن 
را نشللان میدهللد. مللا اگللر بللا خللدا باشللیم، خللدا بللا ماسللت.این كسللانی كلله و ایللن جهانخللواران كلله امللروز در 
سللطح بین المللللی بللا ایللن منطقهللای مغلللوط و بللا ایللن منطقهللای مخللدوش - كلله اشللاره كللردم - میخواهنللد 
دنیللا را اداره بکننللد و بللر دنیللا سللیطره پیللدا بکننللد، مطمئنللاً بلله وسللیله ی ایللن ملللت و بلله وسللیله ی ملتهللای 
مسللتقل، بلله حللول و قللوه ی الهللی تودهنللی خواهنللد خللورد. اینهللا نلله اسللام را شللناختند، نلله ایللن ملللت را 
شللناختند، نلله ایللن انقللاب را شللناختند، نلله امللام راحللل عظیم الشللأن مللا را شللناختند؛ نمیداننللد بللا كللی 
طللرف شللده اند. ایللن ملللت را هللم نشللناختند؛ ایللن ملللت، ملللت مقاومللی اسللت. جوانهللای مللا جوانهائللی 
هسللتند كلله بلله معنللای حقیقللی كلملله از عمللق جانشللان تللاش میکننللد بللرای سللعادت؛ سللعادتی كلله در 
اسللام هسللت. دانشللجوهای مللا هللم همیللن جورنللد؛ دانشللجوهای مللا امللروز جللزو برتریللن دانشللجوها هسللتند؛ 
نلله فقللط از لحللاظ ذهللن و علللم، بلکلله حّتللی از لحللاظ صفللا، معنویللت، ایمللان؛ دانشللجوهای مللا خیلللی خوبنللد. 
تللوی همیللن قضایللا هللم بارهللا دیللده شللده؛ دانشللگاه بسللیار آزمایللش خوبللی داد. در همیللن قضایللا نشللان داد 
كلله تللوی صحنلله اسللت، آگاه اسللت، بیللدار اسللت. هرچلله هللم ایللن ارتبللاط حللوزه و دانشللگاه، ایللن پیونللد حللوزه 

و دانشللگاه بیشللتر بشللود، ایللن معنویللت، ایللن روحیللات، بیشللتر خواهللد شللد.

آرامش را حفظ کنید
 مللا البتلله درخواسللتمان از مللردم ایللن اسللت: در ایللن قضایللای اهانللت بلله امللام راحللل )رضللوان اهللَّ علیلله(، 
مللردم مللا عصبانللی شللدند، خشللمگین شللدند؛ حللق هللم دارنللد. اعللام برائللت كردنللد، جللا هللم داشللت، خللوب 
هللم بللود؛ لکللن آرامش شللان را حفللظ كننللد. از دانشللجوها هللم مللا همیللن درخواسللت را داریللم: آرامللش را 
حفللظ كنیللد. ایللن كسللانی كلله در مقابللل شللما قللرار دارنللد، اینهللا كسللانی نیسللتند كه ریشلله ای داشللته باشللند، 
بتواننللد بماننللد، بتواننللد در مقابللل عظمللت ایللن ملللت و عظمللت ایللن انقللاب، مقاومللت كننللد؛ نلله. بللا آرامللش؛ 
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هملله كار بللا آرامللش. اگللر یللک وقتللی الزم بشللود، خللود مسللئولین، خللود قانللون و حافظللان قانللون، آنچلله كلله 
وظیفه شللان باشللد، انجللام میدهنللد. البتلله شناسللائی كننللد؛ خللود دانشللجوها موظفنللد در محیللط دانشللگاه، 
افللرادی را كلله منشللأ فسللادند، اینهللا را بشناسللند و دیگللران را آگاه كننللد. ایللن خللودش یللک تبلیللغ درسللت و 
صحیحللی اسللت. آگاه كننللد؛ بداننللد ارتباطللات اینهللا را، جهتگیللری اینهللا را؛ لکللن هملله كار بللا آرامللش بایللد 
انجللام بگیللرد. در سللطح جامعلله، تشللنج، اغتشللاش، درگیللری مصلحللت نیسللت؛ ایللن چیللزی اسللت كه دشللمن 
میخواهللد. دشللمن میخواهللد جامعلله آرام نباشللد. امنیللت، مهللم اسللت. دشللمنان امنیللِت مللردم دوسللت دارنللد 
كلله مللردم در ناامنللی زندگللی كننللد، ناراحللت بشللوند، كافلله بشللوند، عصبانللی بشللوند؛ مللا ایللن را نمیخواهیللم. 
مللا میخواهیللم مللردم زندگی شللان، زندگللی آرامللی باشللد؛ دانشللجو بتوانللد درس بخوانللد؛ طلبلله بتوانللد درس 
بخوانللد؛ دانشللمند بتوانللد تحقیللق خللودش را بکنللد؛ صنعتگللر، كشللاورز، بللازرگان، بتواننللد هملله كارشللان 
را انجللام بدهنللد. محیللط دانشللگاه هللم بایللد محیللط امنللی باشللد؛ جوانهللای مللردم تللوی ایللن مجموعلله ی 
دانشللگاه جمعنللد، مللردم میخواهنللد جوانهاشللان در محیللط امنللی باشللند. ایللن كسللانی كلله محیللط دانشللگاه را 
بللا ایللن اغتشاشللگری ناامللن میکننللد، بللا مللردم مواجه انللد، بللا مللردم طرفنللد. البتلله دسللتگاه های قانونللی هللم 

وظائفللی دارنللد؛ بایللد بلله ایللن وظائللف عمللل كننللد.

بقاي بناي استوار نظام اسامي
 بدانیللد جوانللان عزیللز! طللاب عزیللز! فضللای جللوان! بدانیللد كلله ایللن آیلله ی مباركلله: »فاّمللا الّزبللد فیذهللب 
جفللاء و اّمللا مللا ینفللع الّنللاس فیمکللث فللی االرض«،)14( امللروز مصللداق تللام و تمامللی در زمللان شللما دارد و 
ایللن را شللما خواهیللد دیللد. بلله فضللل الهللی خواهیللد دیللد كلله »و اّمللا مللا ینفللع الّنللاس فیمکللث فللی االرض«، 
ایللن بنللای اسللتوار كلله هندسلله ی آن الهللی اسللت، بنللای آن هللم بللا دسللت یللک مللرد الهللی اسللت، بقللاء آن 
هللم بللا اراده ی ایللن ملللت عظیللم و بللا ایمللان ایللن ملللت عظیللم اسللت، اسللتوار خواهللد مانللد و ان شللاءاهللَّ ایللن 
درخللت روزبلله روز ریشلله دارتر خواهللد شللد و خواهیللد دیللد كلله ایللن مخالفللان، ایللن كسللانی كلله بللا ایللن بنللا، 
بللا ایللن حللق و حقیقللت مخالفللت میکننللد، »فیذهللب جفللاء«؛ اینهللا در مقابللل چشللم شللما ان شللاءاهللَّ نابللود 

خواهنللد بللود.
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تمایز نهم دي به سبب حضور مجاهدانه مردم
 دست قدرت الهی در پشت قضایا

خدای متعال حجت را همیشه تمام میکند
 نهم دي، روز مجاهدت مردم

بصیرت افزایي عمار در جنگ صفین
 تشخیص عامتها و شاخص های انقاب

9 دی در تاریخ ماندگار است
تأثیر بیداری و بصیرت یك ملت در حوادث عالم 

هرگونه کار بی رویه   ای، کمك به دشمن است
 دستگاه      ها باید وظائفشان را انجام دهند

مسئوالن وظایف خود را با قدرت، با قّوت و با دقت 
انجام دهند

 بزرگترین ثروت برای یك نظام، پشتیباني مردم 
است
...

مجاهدت در شرایط فتنه برای تشخیص حق  



فتنه

مجاهدت در شرایط فتنه برای تشخیص حق * 

تمایز نهم دي به سبب حضور مجاهدانه مردم
روزهللای سللال، بلله طللور طبیعللی و بلله خللودی خللود هملله مثللل همنللد؛ ایللن انسللانها هسللتند، ایللن اراده     هللا و 
مجاهدتهاسللت كلله یللک روزی را از میللان روزهللای دیگللر برمیکشللد و آن را مشللخص میکنللد، متمایللز میکنللد، 
متفللاوت میکنللد و مثللل یللک پرچمللی نگلله میللدارد تللا راهنمللای دیگللران باشللد. روز عاشللورا - دهللم محللرم - 
فللی نفسلله بللا روزهللای دیگللر فرقللی نللدارد؛ ایللن حسللین بللن علللی )علیلله الّسللام( اسللت كلله بلله ایللن روز جان 
میدهللد، معنللا میدهللد، او را تللا عللرش بللاال میبللرد؛ ایللن مجاهدتهللای یللاران حسللین بللن علللی )علیلله الّسللام( 
اسللت كلله بلله ایللن روز، ایللن خطللورت و اهمیللت را میبخشللد. روز نوزدهللم دی هللم همیللن جللور اسللت، روز 
نهللم دِی امسللال هللم از همیللن قبیللل اسللت. نهللم دی بللا دهللم دی فرقللی نللدارد؛ ایللن مردمنللد كلله ناگهللان 
بللا یللک حركللت - كلله آن حركللت برخاسللته از همللان عواملللی اسللت كلله نوزدهللم دِی قللم را تشللکیل داد؛ 
یعنللی برخاسللته ی از بصیللرت اسللت، از دشمن     شناسللی اسللت، از وقت     شناسللی اسللت، از حضللور در عرصلله ی 

مجاهدانلله اسللت - روز نهللم دی را هللم متمایللز میکننللد.
 

دست قدرت الهی در پشت قضایا
مطمئللن باشللید كلله روز نهللم دِی امسللال هللم در تاریللخ مانللد؛ ایللن هللم یللک روز متمایللزی شللد. شللاید بلله 
یللک معنللا بشللود گفللت كلله در شللرائط كنونللی - كلله شللرائط غبارآلودگللِی فضاسللت - ایللن حركللت مللردم 
اهمیللت مضاعفللی داشللت؛ كار بزرگللی بللود. هرچلله انسللان در اطللراف ایللن قضایللا فکللر میکنللد، دسللت خللدای 
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متعللال را، دسللت قللدرت را، روح والیللت را، روح حسللین بللن علللی )علیلله الّسللام( را می   بینللد. ایللن كارهللا 
كارهائللی نیسللت كلله بللا اراده    ی امثللال مللا انجللام بگیللرد؛ ایللن كار خداسللت، ایللن دسللت قللدرت الهللی اسللت؛ 
همللان طللور كلله امللام در یللک موقعیللت حساسللی - كلله مللن بارهللا ایللن را نقللل كللرده    ام - بلله بنللده فرمودنللد: 
»مللن در تمللام ایللن مللدت، دسللت قللدرت الهللی را در پشللت ایللن قضایللا دیللدم«. درسللت دیللد آن مللرد نافللِذ 

بابصیللرت، آن مللرد خللدا.

خدای متعال حجت را همیشه تمام میکند
 در شللرائط فتنلله، كار دشللوارتر اسللت؛ تشللخیص دشللوارتر اسللت. البتلله خللدای متعللال حجللت را همیشلله تمللام 
میکنللد؛ هیللچ وقللت نمیگللذارد مللردم از خللدای متعللال طلبللگار باشللند و بگوینللد تللو حجللت را بللرای مللا تمللام 
نکللردی، راهنمللا نفرسللتادی، مللا از ایللن جهللت گمللراه شللدیم. در قللرآن مکللرر ایللن معنللا ذكللر شللده اسللت. 
دسللت اشللاره ی الهللی هملله جللا قابللل دیللدن اسللت؛ منتهللا چشللم بللاز میخواهللد. اگللر چشللم را بللاز نکردیللم، 
هللال شللب اول مللاه را هللم نخواهیللم دیللد؛ امللا هللال هسللت. بایللد چشللم بللاز كنیللم، بایللد نللگاه كنیللم، دقللت 
كنیللم، از هملله ی امکاناتمللان اسللتفاده كنیللم تللا ایللن حقیقللت را كلله خللدا در مقابللل مللا قللرار داده اسللت، 

ببینیللم.

 نهم دي، روز مجاهدت مردم
مهللم ایللن اسللت كلله انسللان ایللن مجاهللدت را بکنللد. ایللن مجاهللدت بلله نفللع خللود انسللان اسللت؛ خللدای 
متعللال هللم در ایللن مجاهللدت بلله او كمللک میکنللد. نللوزده دِی مللردم قللم در سللال 56 از ایللن قبیللل بللود، نهللم 
دِی امسللاِل آحللاد مللردم كشللور - كلله حقیقتللاً ایللن حركللت میلیونللی فوق  العللاده ی مللردم حركللت عظیمللی 
بللود - از همیللن قبیللل اسللت، و قضایللای گوناگونللی كلله مللا در طللول انقللاب از ایللن چیزهللا كللم نداشللتیم. ایللن 

مجاهللدت، راه را بلله مللا نشللان میدهللد.
 

بصیرت افزایي عمار در جنگ صفین
ببینیللد در جنللگ صفیللن، امیرالمؤمنیللن در مقابللل كفللار كلله قللرار نداشللت؛ جبهلله    ی مقابللل امیرالمؤمنیللن 
جبهلله     ای بودنللد كلله نمللاز هللم میخواندنللد، قللرآن هللم میخواندنللد، ظواهللر در آنهللا محفللوظ بللود؛ خیلللی 
سللخت بللود. كللی بایللد اینجللا روشللنگری كنللد و حقائللق را بلله مللردم نشللان دهللد؟ بعضللی هللا حقیقتللاً 
متزلللزل میشللدند. تاریللخ جنللگ صفیللن را كلله انسللان میخوانللد، دلللش میلللرزد. در ایللن صللف عظیمللی 
كلله امیرالمؤمنیللن بلله عنللوان لشللکریان راه انداختلله بللود و تللا آن منطقلله ی حسللاس - در شللامات - در 
مقابللل معاویلله قللرار گرفتلله بللود، تزلللزل اتفللاق می   افتللاد؛ بارهللا ایللن اتفللاق افتللاد؛ چنللد مللاه هللم قضایللا 
طللول كشللید. یللک وقللت خبللر می    آوردنللد كلله در فللان جبهلله، یللک نفللری شللبهه ای برایللش پیللدا شللده 
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اسللت؛ شللروع كللرده اسللت بلله اینکلله آقللا مللا چللرا داریللم میجنگیللم؟ چلله فایللده دارد؟ چلله، چلله. اینجللا 
اصحللاب امیرالمؤمنیللن - یعنللی در واقللع اصحللاب خللاص و خالصللی كلله از اول اسللام بللا امیرالمؤمنیللن همللراه 
بودنللد و از امیرالمؤمنیللن جللدا نشللدند - جلللو می  افتادنللد؛ از جمللله جنللاب عمللار یاسللر )سللام اهللَّ علیلله( كلله 
مهمتریللن كار را ایشللان میکللرد. یکللی از دفعللات عمللار یاسللر - ظاهللراً عمللار بللود - اسللتدالل كللرد. ببینیللد 
چلله اسللتداللهائی اسللت كلله انسللان میتوانللد همیشلله اینهللا را بلله عنللوان اسللتداللهای زنللده در دسللت داشللته 
باشللد. ایشللان دیللد یللک عللده    ای دچللار شللبهه شللده    اند؛ خللودش را رسللاند آنجللا، سللخنرانی كللرد. یکللی از 
حرفهللای او در ایللن سللخنرانی ایللن بللود كلله گفللت: ایللن پرچمللی كلله شللما در جبهلله    ی مقابللل می    بینیللد، 
ایللن پرچللم را مللن در روز احللد و بللدر در مقابللل رسللول خللدا دیللدم - پرچللم بنللی امیلله - زیللر ایللن پرچللم، 
همللان كسللانی آن روز ایسللتاده بودنللد كلله امللروز هللم ایسللتاده انللد؛ معاویلله و عمروعللاص. در جنللگ احللد، 
هللم معاویلله، هللم عمروعللاص و دیگللر سللران بنللی امیلله در مقابللل پیغمبللر قللرار داشللتند؛ پرچللم هللم پرچللم 
بنی      امیلله بللود. گفللت: اینهائللی كلله شللما مللی بینیللد در زیللر ایللن پرچللم، آن طللرف ایسللتاده    اند، همینهللا 
زیللر همیللن پرچللم در مقابللل پیغمبللر ایسللتاده بودنللد و مللن ایللن را بلله چشللم خللودم دیللدم. ایللن طرفللی كلله 
امیرالمؤمنیللن هسللت، همیللن پرچمللی كلله امللروز امیرالمؤمنیللن دارد - یعنللی پرچللم بنی     هاشللم - آن روز 
هللم در جنللگ بللدر و احللد بللود و همیللن كسللانی كلله امللروز زیللرش ایسللتاده     اند، یعنللی علی  بن   ابی  طالللب 
و یارانللش، آن روز هللم زیللر همیللن پرچللم ایسللتاده بودنللد. از ایللن عامللت بهتللر؟ ببینیللد چلله عامللت خوبللی 
اسللت. پرچللم، همللان پرچللم جنللگ احللد اسللت؛ آدمهللا همللان آدمهاینللد، در یللک جبهلله. پرچللم، همللان 
پرچللم جنللگ احللد اسللت؛ آدمهللا همللان آدمهاینللد در جبهلله     ی دیگللر، در جبهلله     ی مقابللل. فرقللش ایللن اسللت 
كلله آن روز آنهللا ادعللا میکردنللد و معتللرف بودنللد و افتخللار میکردنللد كلله كافرنللد، امللروز همانهللا زیللر آن پرچللم 
ادعللا میکننللد كلله مسلللمند و طرفللدار قللرآن و پیغمبرنللد؛ امللا آدمهللا همللان آدمهاینللد، پرچللم هللم همللان 
پرچللم اسللت. خللوب، اینهللا بصیللرت اسللت. اینقللدر كلله مللا عللرض میکنیللم بصیللرت بصیللرت، یعنللی ایللن.

 
تشخیص عامتها و شاخص های انقاب

از اول انقللاب و در طللول سللالهای متمللادی، كی    هللا زیللر پرچللم مبللارزه   ی بللا امللام و انقللاب ایسللتادند؟ 
آمریللکا در زیللر آن پرچللم قللرار داشللت، انگلیللس در زیللر آن پرچللم قللرار داشللت، مسللتکبرین در زیللر آن پرچللم 
قللرار داشللتند، مرتجعیللن وابسللته  ی بلله نظللام اسللتکبار و سلللطه، هملله در زیللر آن پرچللم مجتمللع بودنللد؛ 
االن هللم همیللن جللور اسللت. االن هللم شللما نللگاه كنیللد از قبللل از انتخابللات سللال 88، در ایللن هفللت هشللت 
مللاه تللا امللروز آمریللکا كجللا ایسللتاده اسللت؟ انگلیللس كجللا ایسللتاده اسللت؟ خبرگزاری    هللای صهیونیسللتی 
كجللا ایسللتاده انللد؟ در داخللل، جناحهللای ضللد دیللن، از تللوده    ای بگیللر تللا سلللطنت     طلب، تللا بقیلله    ی اقسللام و 
انللواع بللی دین    هللا كجللا ایسللتاده   اند؟ یعنللی همللان كسللانی كلله از اول انقللاب بللا انقللاب و بللا امللام دشللمنی 
كردنللد، سللنگ زدنللد، گلوللله خالللی كردنللد، تروریسللم راه انداختنللد. سلله روز از پیللروزی انقللاب در بیسللت و 
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دوی بهمللن گذشللته بللود، همیللن آدمهللا بللا همیللن اسللمها آمدنللد جلللوی اقامتللگاه امللام در خیابللان ایللران، 
بنللا كردنللد شللعار دادن؛ همانهللا االن مللی آینللد تللوی خیابللان، علیلله نظللام و علیلله انقللاب شللعار میدهنللد! 
چیللزی عللوض نشللده. اسمشللان چللپ بللود، پشللت سرشللان آمریللکا بللود؛ اسمشللان سوسیالیسللت بللود، لیبللرال 
بللود، آزادی طلللب بللود، پشللت سرشللان هملله  ی دسللتگاه   های ارتجللاع و اسللتکبار و اسللتبداد كوچللک و بللزرگ 
دنیللا صللف كشللیده بودنللد! امللروز هللم همیللن اسللت. اینهللا عامللت اسللت، اینهللا شللاخص اسللت؛ و مهللم ایللن 
اسللت كلله ملللت ایللن شللاخصها را میفهمللد؛ ایللن چیللزی اسللت كلله انسللان اگللر صدهللا بللار شللکر خللدا را بکنللد، 

حقللش را بلله جللا نیللاورده اسللت؛ سللجده    ی شللکر كنیللم.

9 دی در تاریخ ماندگار است
 ایللن ملللت عظیللم از قشللرهای مختلللف در سراسللر كشللور نللگاه میکننللد بلله صحنلله، میشناسللند صحنلله را؛ 
خیلللی چیللز بللزرگ و مهمللی اسللت. اینللی كلله مللن عللرض میکنللم روز نُلله دی در تاریللخ مانللدگار اسللت، بلله 
خاطللر ایللن اسللت. مللردم بیدارنللد؛ همیللن اسللت كلله كشللور شللما را نگلله داشللته اسللت عزیللزان مللن! همیللن 
اسللت كلله انقابتللان را حفللظ كللرده اسللت؛ همیللن اسللت كلله جللرأت سللران اسللتکبار را از آنهللا گرفتلله اسللت 
كلله بخواهنللد بلله ملللت ایللران حمللله كننللد؛ میترسللند. حللاال در تبلیغللات، زیللد و عمللرو و بکللر را میکشللند 
جلللو، بمبللاران تبلیغاتللی میکننللد؛ امللا حقیقللت قضیلله چیللز دیگللری اسللت. دشللمن حقیقللی آنهللا ملللت ایللران 
اسللت، دشللمن حقیقللی آنهللا ایمللان و بصیللرت ملللت ایللران اسللت، دشللمن حقیقللی آنهللا همیللن غیللرت دینللی 
جوانهاسللت كلله میجوشللد. یللک وقتللی هللم دنللدان روی جگللر میگذارنللد، صبللر هللم میکننللد، بایللد هللم بکننللد؛ 

امللا یللک وقللت هللم آنجائللی كلله وقللت حضللور در صحنلله اسللت، می    آینللد تللوی صحنلله.

تأثیر بیداری و بصیرت یك ملت در حوادث عالم 
تحلیللل حللوادث جللاری كشللورمان تحلیلللی نیسللت كلله از حللوادث عالللم جللدا باشللد. حللوادث عالللم، حللوادث 
منطقلله، اینهللا بلله هللم متصللل اسللت. بخشللی هللم مربللوط بلله كشللور ماسللت، كلله البتلله آن بخللش اصلللی و 
اساسللی اسللت. علللت هللم ایللن اسللت كلله اسللتکبار لنگللی كار خللود را از اینجللا مللی بینللد؛ و ایللن نشللان میدهللد 
كلله یللک ملللت و یللک مجموعلله     ی انسللانی چلله نقشللی میتوانللد ایفللاء كنللد. اینللی كلله امللام بزرگللوار مللا هللی 
خطللاب میکللرد بلله امللت اسللام، بللا توجلله بلله ایللن حقیقللت اسللت. یللک ملللت وقتللی بیللدار میشللود، اینجللور 
میتوانللد هملله      ی محاسللبات اسللتکبار را بلله هللم بریللزد. كارخانلله    ای كلله آنهللا درسللت كردنللد، خللط تولیللدی 
كلله بللرای بلله ثمللر رسللاندن اهللداف اسللتکبارِی خودشللان بلله وجللود آوردنللد، ایللن خللط تولیللد را بیللداری یللک 
ملللت اینجللور ُكنللد یللا متوقللف میکنللد. اگللر هملله  ی ملتهللای مسلللمان بیاینللد تللوی میللدان، چلله میشللود! اگللر 
هملله    ی ملتهللای مسلللمان همیللن بصیللرت را، همیللن آمادگللی را، همیللن حضللور را پیللدا كننللد، چلله اتفاقللی در 
دنیللا مللی افتللد! از ایللن میترسللند. میخواهنللد صللدای مللن و شللما خامللوش بشللود و بلله گللوش ملتهللای دیگللر 
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نرسللد. میخواهنللد كاری كننللد كلله ملتهللای دیگللر نفهمنللد تأثیللر بیللداری و بصیللرت یللک ملللت در حللوادث 
عالللم چقللدر اسللت.

هرگونه کار بی رویه   ای، کمك به دشمن است
یللک نکتلله را هللم بلله جوانللان عزیللز انقابللی، بلله فرزنللدان عزیللز انقابللی خللودم، بلله فرزنللدان بسللیجی - از زن 
و مللرد - عللرض بکنللم: جوانللان از اطللراف و اكنللاف كشللور، از آنچلله كلله تهّتللک بیگانللگان از ایمللان دینللی بلله 
گوششللان میخللورد یللا بللا چشمشللان می    بیننللد، عصبانللی هسللتند؛ وقتللی مللی بیننللد روز عاشللورا چگونلله 
یللک عللده    ای حرمللت عاشللورا را هتللک میکننللد، حرمللت امللام حسللین را هتللک میکننللد، حرمللت عللزاداران 
حسللینی را هتللک میکننللد، دلهاشللان بلله درد می     آیللد، سینه     هاشللان پللر میشللود از خشللم؛ البتلله خللوب، 
طبیعللی هللم هسللت، حللق هللم دارنللد؛ ولللی میخواهللم عللرض بکنللم جوانهللای عزیللز مراقللب باشللند، مواظللب 
باشللند كلله هرگونلله كار بللی رویلله   ای، كمللک بلله دشللمن اسللت. اینجللا جوانهللا تلفللن میکننللد - میفهمللم مللن، 
میخوانللم، غالبللاً تلفنهللا و ناملله هللا را خاصلله میکننللد، هللر روز مللی آورنللد، مللن نللگاه میکنللم - مللی بینللم 
همیللن طللور جوانهللا گله     منللد، ناراحللت و عصبانللی؛ گاهللی هللم از بنللده گللله میکننللد كلله چللرا فانللی صبللر 
میکنللد؟ چللرا فانللی ماحظلله میکنللد؟ مللن عللرض میکنللم؛ در شللرائطی كلله دشللمن بللا هملله   ی وجللود، بللا 
هملله    ی امکانللاِت خللود درصللدد طراحللی یللک فتنلله اسللت و میخواهللد یللک بللازی خطرناكللی را شللروع كنللد، 
بایللد مراقبللت كللرد او را در آن بللازی كمللک نکللرد. خیلللی بایللد بللا احتیللاط و تدبیللر و در وقللت خللودش 
بللا قاطعیللت وارد شللد. دسللتگاه    های مسللئولی وجللود دارنللد، قانللون وجللود دارد؛ بللر طبللق قانللون، بللدون 
هیچگونلله تخطللی از قانللون، بایسللتی ُمللّر قانللون بلله صللورت قاطللع انجللام بگیللرد؛ امللا ورود افللرادی كلله 
شللأن قانونللی و سللمت قانونللی و وظیفلله ی قانونللی و مسللئولیت قانونللی ندارنللد، قضایللا را خللراب میکنللد. 
خللدای متعللال بلله مللا دسللتور داده اسللت: »و الیجرمّنکللم شللنئان قللوم علللی ان التعدلللوا اعدلللوا هللو اقللرب 
للّتقللوی«.)1( بللله، یللک عللده    ای دشللمنی میکننللد، یللک عللده    ای خباثللت بلله خللرج میدهنللد، یللک عللده ای از 
خباثت   كننللدگان پشللتیبانی میکننللد - اینهللا هسللت - امللا بایللد مراقللب بللود. اگللر بللدون دقللت، بللدون حللزم، 
انسللان وارد برخللی از قضایللا بشللود، بی    گناهانللی كلله از آنهللا بیللزار هللم هسللتند، لگدمللال میشللوند؛ ایللن نبایللد 
اتفللاق بیفتللد. مللن برحللذر میللدارم جوانهللای عزیللز را، فرزنللدان عزیللز انقابللِی خللودم را از اینکلله یللک حركتللی 

را خودسللرانه انجللام بدهنللد؛ نلله، هملله چیللز بللر روال قانللون.

دستگاه      ها باید وظائفشان را انجام دهند  
مسللئولین كشللور بحمللداهللَّ چشمشللان هللم بللاز اسللت، می    بیننللد؛ می    بیننللد مللردم در چلله جهتللی 
دارنللد حركللت میکننللد. حجللت بللر هملله تمللام شللده اسللت. حركللت عظیللم روز چهارشللنبه ی نهللم دی 
مللاه حجللت را بللر هملله تمللام كللرد. مسللئولین قللوه     ی مجریلله، مسللئولین قللوه   ی مقننلله، مسللئولین قللوه    ی 
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قضائیلله، دسللتگاه   های گوناگللون، هملله میداننللد كلله مللردم در صحنه   انللد و چلله میخواهنللد. دسللتگاه      ها بایللد 
وظائفشللان را انجللام بدهنللد؛ هللم وظائفشللان در مقابللل آدم مفسللد و اغتشاشللگر و ضدانقللاب و ضدامنیللت و 

اینهللا، هللم وظائفشللان در زمینلله   ی اداره      ی كشللور. 

مسئوالن وظایف خود را با قدرت، با قّوت و با دقت انجام دهند
مسللائل كشللور كلله فقللط مسللائل مربللوط بلله اغتشاشللگران نیسللت؛ كشللور مسللائل اقتصللادی دارد، مسللائل 
علمللی دارد، مسللائل سیاسللی دارد، مسللائل بین       المللللی دارد، مسللائل امنیتللی دارد؛ صدهللا مسللئله   ی مهللم 
پیللش روی مسللئوالن كشللور هسللت؛ بایللد اینهللا را انجللام بدهنللد؛ بایللد كشللور را مدیریللت كننللد؛ بایللد كشللور 
را جلللو ببرنللد. دشللمن میخواهللد بللا ایللن حللوادث، چرخهللای كشللور از كار بیفتللد؛ نبایللد بلله دشللمن كمللک 
كللرد. دشللمن میخواهللد بللا اینگونلله حللوادث، چللرخ پیشللرفت اقتصللادی متوقللف بشللود؛ دشللمن میخواهللد 
چللرخ پیشللرفت علمللی كلله بحمللداهللَّ دور برداشللته اسللت و حركللت علمللی خوبللی آغللاز شللده و رو بلله رشللد 
هللم هسللت، متوقللف بشللود؛ دشللمن میخواهللد حضللور سیاسللی قدرتمندانلله ی جمهللوری اسللامی در عرصلله 
هللای بین     المللللی را كلله امللروز از گذشللته بسللیار بارزتللر و پرجلوه    تللر اسللت، مخللدوش كنللد، خللراب كنللد 
بللا ایللن مسللائل اینجللوری؛ نبایللد بلله دشللمن كمللک كللرد. بنابرایللن مسللئوالن بایللد كارهللای خللود را در 
زمینه    هللای اقتصللادی، در زمینه     هللای علمللی، در زمینه   هللای سیاسللی، در زمینه   هللای اجتماعللی، در هملله  ی 
زمینلله هائللی كلله مسللئولیتی دارنللد، وظیفلله   ای دارنللد، بللا قللدرت، بللا قللّوت و بللا دقللت انجللام بدهنللد. همللکاری 
هللای بللا دولللت و مسللئولین كشللور هللم بایللد اداملله پیللدا كنللد. مللردم هللم كلله حضللور خودشللان را در صحنلله 

نشللان داده انللد.

 بزرگترین ثروت برای یك نظام، پشتیباني مردم است
بزرگتریللن ثللروت بللرای یللک نظللام همیللن اسللت كلله مللردم پشللت سللرش باشللند. آمدنللد بلله اصطللاح 
خواسللتند ایللن حركللت مردمللی را خللراب كننللد؛ گفتنللد راهپیمائللی حکومتللی! بللی عقلهللا نفهمیدنللد كلله 
بللا ایللن حللرف دارنللد حکومللت را تعریللف میکننللد؛ دارنللد از حکومللت تمجیللد میکننللد. ایللن چلله حکومتللی 
اسللت كلله در ظللرف دو روز - روز عاشللورا )یکشللنبه( آن خباثتهللا را راه انداختنللد، روز چهارشللنبه ایللن حركللت 
عظیللم راه افتللاد - میتوانللد یللک چنیللن بسللیج عظیللم ملللی را در سرتاسللر كشللور بکنللد؟ امللروز كللدام كشللور 
دیگللر، كللدام حکومللت دیگللر چنیللن قدرتللی دارد؟ قوی    تریللن حکومتهللای دنیللا و ثروتمندترینشللان - كلله 
ولخرجی    هللای زیللادی هللم بللرای جاسللوس پللروری و خرابللکاری و تروریسللت پللروری دارنللد - اگللر هملله ی 
تاششللان را هللم بکننللد، نمیتواننللد ظللرف دو روز، صللد هللزار نفللر آدم را بیاورنللد تللوی خیابانهللای شهرشللان 
یللا كشورشللان. چنللد ده میلیللون انسللان در سرتاسللر كشللور بیاینللد! اگللر بلله دسللتور حکومللت آمللده باشللند، 
ایللن خیلللی حکومللت مقتللدری اسللت؛ پللس خیلللی حکومللت قللوی    ای اسللت كلله اینجللور امللکان بسللیج را دارد. 
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امللا حقیقللت غیللر از ایللن اسللت؛ حقیقللت ایللن اسللت كلله در كشللور مللا حکومللت و مردمللی وجللود نللدارد - هملله 
یکللی انللد - مسللئولین حکومللت، از شللخص حقیللر ایللن بنللده گرفتلله تللا دیگللران، هللر كللدام قطره هائللی 

هسللتیم در اقیانللوس عظیللم ایللن ملللت.
 رحمللت خداونللد بللر روان پللاك امللام بزرگوارمللان كلله سلسللله  جنبان ایللن حركللت عظیللم، او بللود؛ و رحمللت 
خداونللد بللر روان پللاك شللهدای عزیزمللان كلله آنهللا بودنللد كلله پیشللروان و سللابقون ایللن حركللت عظیللم بودنللد، 
كلله »و الّسللابقون الّسللابقون. اولئللک المقّربللون«؛)2( اینهللا هسللتند كلله راه را بللاز كردنللد، همللوار كردنللد؛ و 
رحمللت خللدا بللر شللما مللردم عزیللز، بللر شللما جوانللان عزیللز، كلله اینجللور بصیللرت و آمادگللی را از خودتللان 

نشللان میدهیللد و دشللمن را از دسللت انللدازی بلله كشللورتان و نظامتللان و انقابتللان مأیللوس میکنیللد.
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لزوم شناخت زمان
شناخت موقعیت، فهمیدن نیاز، حضور در لحظه ی 

مناسب، اساس کار مومن
دهه فجر پدیده ی منحصربه فرد

انقاب، قائم به ایمانهای آحاد مردم
وحشت دشمن از حضور خالِص مردم

بیست و دوی بهمن متعلق به ملت ایران
دشمن، فضاي غبارآلود میخواهد

حرف دو پهلو زدن از خواص، مطلوب نیست
شفاف سازی، دشمِن دشمن

از جوانان و رویشهاي انقاب بیشتر از استفاده کنید

صراحت در تبیین حق، عاج فتنه  
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صراحت در تبیین حق، عاج فتنه*  

لزوم شناخت زمان
لحظلله را بایللد شللناخت، نیللاز را بایللد دانسللت. فللرض بفرمائیللد كسللانی در كوفلله دلهاشللان پللر از ایمللان بلله 
امللام حسللین بللود، بلله اهل بیللت محبللت هللم داشللتند، امللا چنللد مللاه دیرتللر وارد میللدان شللدند؛ همه شللان 
هللم بلله شللهادت رسللیدند، پیللش خللدا هللم مأجورنللد؛ امللا كاری كلله بایللد بکننللد، آن كاری نبللود كلله آنهللا 
كردنللد؛ لحظلله را نشللناختند؛ عاشللورا را نشللناختند؛ در زمللان، آن كار را انجللام ندادنللد. اگللر كاری كلله توابیللن 
در مدتللی بعللد از عاشللورا انجللام دادنللد، در هنللگام ورود جنللاب مسلللم بلله كوفلله انجللام میدادنللد، اوضللاع عللوض 
میشللد؛ ممکللن بللود حللوادث، جللور دیگللری حركللت بکنللد. شناسللائی لحظه هللا و انجللام كار در لحظلله ی نیللاز، 

خیلللی چیللز مهمللی اسللت.

شناخت موقعیت، فهمیدن نیاز، حضور در لحظه ی مناسب، اساس کار مومن
شلورای شلما بحمداهلل ایلن خصوصیلت را داشلته اسلت. دالئلل زیادی هلم بلرای این هسلت؛ آخلری اش همین 
نهم دی اسلت؛ قبلش - ده سلال قبلل از ایلن - 23 تیر اسلت كله اشلاره فرمودنلد؛ آن روز هم نیلاز لحظه هلا بود؛ 
این یک كار متعلارف و معموللی نبلود. راهپیمائی ملردم در بیسلت و دوی بهمن با همله ی عظمتی كله دارد - كه 
حاال علرض خواهم كلرد - یلک كار متعارف اسلت، یلک كار روان شلده اسلت، شناخته شلده اسلت، متوقع اسلت 
كه انجلام بگیلرد و انجلام میگیرد؛ اما بیسلت و سله ی تیلر در سلال 78، یلک كار متعلارف نبلود، یلک كار متوقع 
نبود؛ اهمیت داشلت كله این مجموعله بداند و بفهملد كه ایلن كار در آن شلرائط، الزم اسلت و آن را انجلام بدهد. 
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كار نهلم دی ملاِه امسلال هم همیلن جور بلود. شلناختن موقعیلت، فهمیلدن نیلاز، حضلور در لحظه ی مناسلب 
و ملورد نیلاز؛ ایلن اسلاس كار اسلت كه مؤملن بایلد ایلن را هم بلا خلود همراه داشلته باشلد تلا بتوانلد وجودش 
مؤثر بشلود؛ آن كاری را كله باید انجلام بدهلد، بتواند انجلام بدهد. خلوب، الحمدهلل شلورای هماهنگلی تبلیغات 
این خصوصیت را داشلته اسلت، نشلان داده اسلت؛ هم در دهله ی اول، در اوضاع و احلوال گوناگلون آن دهه - در 
دوران دفلاع مقلدس، قبل از دفلاع مقلدس، بعلد از دوران دفاع مقلدس - هم بعلد از رحللت امام در مناسلبتهای 
مختللف كله قله هائلی را در تاریلخ ملا بله وجلود آورد. یکلی از ایلن قله هلای فراملوش نشلدنی، همیلن نهم دی 

بود. امسلال 

دهه فجر پدیده ی منحصربه فرد
دو تلا مطلب را ملن الزم اسلت عرض بکنلم: یکی راجلع به بیسلت و دوم بهمن اسلت؛ دهله ی فجر اسلت. دهه ی 
فجر مثلل خیللی از چیزهلای انقلاب اسلامی و نظلام جمهلوری اسلامی، یلک پدیلده ی منحصربه فرد اسلت 
در تاریلخ شلناخته شلده ی ما. ایلن، شلعار نیسلت؛ این درسلت عیلن واقعیلت اسلت، بلا مطالعه و بلا تدبلر. چرا 
منحصربه فرد اسلت؟ همله ی انقابهلای دنیلا، از وقتی كله جریلان انقابهلا و حضورهلای مردملی در تاریخ ثبت 
شلده اسلت، سلالگردهائی داشلتند و دارند. اینی كله این سلالگردها به وسلیله ی هملان عامل و عنصلری تجلیل 
بشلود و به یاد مانده بشلود كله اصلل آن حادثه را بله وجلود آورد، ایلن در تاریخ نظیلر نلدارد. ببینیلد انقابهائی 
كله از آنهلا چندیلن سلال اثلری باقلی بلود و تحوالتلی كله یلاد آنهلا در ذهنیلت جامعه شلان باقلی مانلد - حاال 
بعضلی از انقابهلا و تحلوالت اجتماعی بعلد از مدتی بلکل از بین رفلت و یاد آنهلا هم فراموش شلد - مثلًا فرض 
بفرمائیلد انقلاب اكتبلر شلوروی كله ده هلا سلال وجلود داشلت، یلا یلک خلرده ضعیف تلر از آن، انقلاب كبیر 
فرانسله و همچنیلن بقیله ی ایلن تحوالتلی كه یلا بله وسلیله ی انقابهلای مردمی یلا شلبه انقابهلای مردمی به 
وجود آملد، در سلالگرد آنهلا - الاقل در سلال سلوم و چهلارم - دیگلر خبلری از متن مردم نیسلت، ملردم حضور 
ندارند؛ سلالگرد انقلاب را به صلورت یک حركلت تشلریفاتی انجام میدهنلد؛ یک علده ای از مسلئولین می آیند، 

می ایسلتند؛ احیانلاً رژه ی نیروهلای مسللح و یلک تعلدادی هم تماشلاچی.

انقاب، قائم به ایمانهای آحاد مردم
سلی سلال از انقاب ما میگلذرد. هر سلال آن كسلانی كله سلالگرد انقلاب را مجسلم كردنلد، برجسلته كردند، 
جشلن گرفتند، آحاد ملردم بودنلد. میلیونهلا مردم هر سلال 22 بهمن در سرتاسلر كشلور بله خیابانهلا می آیند؛ 
آنهلا اعلام میکنند عیلد انقلاب را، سلالروز انقلاب را، یادبلود انقلاب را. ایلن معنایش چیسلت؟ ایلن معنایش 
این اسلت كه انقلاب، قائم بله ایمانهای آحلاد ملردم اسلت؛ مخالفین بلا انقلاب، مخالفین بلا نظاِم برآملده ی از 
انقاب، با ملردم روبله رو هسلتند، با ملردم طرفند. سلّر اینکله آنها موفلق هم نمیشلوند، همیلن اسلت؛ وااّل هیچ 
نظام سیاسلی ای نیسلت كله نشلود آن را با روشلهای سیاسلی یلا امنیتلی متزلزل كلرد؛ یلک قوی تلری می آید، 
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آن را متزللزل میکنلد. املا نظاملی كله متکلی بله ملردم اسلت، مخالفینلش هرچله از لحلاظ امنیتلی و نظامی و 
ثلروت و اقتصلاد و اینها قوی تلر هلم باشلند، نمیتوانند ایلن نظلام را متزلزل كنند؛ سلّرش هلم این اسلت كه این 
نظام متکی بله مردم اسلت، متکی بله ایمانهاسلت، متکی بله همان عاملی اسلت كله اصل ایلن نظام را بله وجود 

آورده اسلت؛ ایلن خیللی چیز مهمی اسلت.

وحشت دشمن از حضور خالِص مردم
سلعی میکننلد - كمااینکه امسلال در تجربه هلای گوناگلون دیده شلد - هر مراسلمی كه متکلی به انبلوه حضور 
مردملی اسلت، اگلر بتواننلد، ایلن را بله نحلوی خلراب كننلد. روز قلدس كله بلرای ضدیلت بلا اسلرائیل اسلت، 
شلما می بینیلد یلک گلروه معلدودی، یلک گلروه فریب خلورده ای پیلدا میشلوند، علیله مسلئله ی فلسلطین و 
به نفلع اسلرائیل شلعار میدهنلد؛ روز سلیزده آبلان كله روز معارضله ی مللت ایلران و برائت و نفلرت مللت ایران 
از اسلتکبار آمریکائلی اسلت، می آینلد علیله ایلن حركت، علیله نظلام جمهوری اسلامی، علیه اسلامیت شلعار 
میدهنلد! ایلن معنایش چیسلت؟ ایلن معنایلش این اسلت كه دشلمن نظلام جمهلوری اسلامی از ایلن حضور 
خاللِص پرانگیزه ی مردملی وحشلت دارد؛ این حضوری كه مشلتمل اسلت بلر تمام گرایشلهای موجلود در میان 
ملردم، سلائق سیاسلی گوناگلون. ملت ایلران متحدنلد، مللت ایلران جهتگیری شلان روشلن اسلت؛ میخواهند 
ایلن جهتگیلری متحلد را، ایلن حركلت منسلجم را در تبلیغلاِت خودشلان متفرق نشلان بدهنلد؛ ملت ایلران را 
گلروه گروه شلده و دسلته دسلته شلده و در مقابلل هلم در مسلائل اصوللی و اساسلی معرفلی كنند. هلدف، این 

اسلت؛ با ایلن بایلد مقابلله كرد.
جمهلوری اسلامی بلا خواسلت ملردم و ایمان ملردم بلر سلر كار آمد؛ بلا ایلن خواسلت و همیلن ایمان تلا امروز 
با كملال اقتلدار و احسلاس علزت و احسلاس بی نیلازی پیلش رفته اسلت؛ و بعلد از این هلم ان شلاءاهلل بلا اقتدار 

كامل، بلا علزت كامل، بلر همله ی دشلمنانش پیلروز خواهد شلد.

بیست و دوی بهمن متعلق به ملت ایران
پس مطللب اول بله طلور خاصله این اسلت كله بیسلت و دوی بهملن متعللق بله مللت ایلران اسلت، متعلق به 
امام بزرگوار اسلت، متعللق به شهداسلت، متعللق بله آن روح و معنای حقیقی انقاب اسلامی اسلت، ملال ملت 
اسلت؛ دشلمن میخواهد ایلن ثلروت عظیلم و ذخیلره ی عظیم مللی را متزللزل كنلد، ضعیف كند. شلما بلا تمام 
قوا ان شلاءاهلل بایلد در صحنه باشلید و عاقانله و مدبرانله حركت كنیلد. ملت هلم - بدانیلد - دلبند و دلبسلته ی 
به همیلن شلعارهای اساسلی انقلاب اسلت. املروز در دنیا علزت ملت ایلران، عظملت ملت ایلران - كه دشلمن 
هم بله آن اقلرار میکنلد - بله بركلت همیلن انقلاب و این حضلور مردملی اسلت؛ و مللت ایران ایلن را از دسلت 

نخواهنلد داد.
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دشمن، فضاي غبارآلود میخواهد
نکتله ی دوم - كله ملن مکلرر در ماه هلای گذشلته علرض كلرده ام - ایلن اسلت كله دشلمنان مللت از شلفاف 
بودن فضلا ناراحتنلد؛ فضلای شلفاف را برنمیتابند؛ فضلای غبارآللود را میخواهنلد. در فضلای غبارآلود اسلت كه 
میتوانند بله مقاصد خودشلان نزدیک شلوند و به حركلت ملت ایلران ضربه بزننلد. فضلای غبارآلود، هملان فتنه 
اسلت. فتنله معنایش این اسلت كله یلک علده ای بیاینلد بلا ظاهلِر دوسلت و باطلِن دشلمن وارد میدان شلوند، 
فضلا را غبارآللود كننلد؛ در ایلن فضلای غبارآللود، دشلمِن صریلح بتوانلد چهلره ی خلودش را پنهان كنلد، وارد 
میدان شلود و ضربه بزنلد. اینی كله امیرالمؤمنیلن فرملود: »انّما بدء وقلوع الفتلن اهواء تّتبلع و احلکام تبتدع«، 
تا آنجائلی كله میفرمایلد: »فللو اّن الباطل خلص ملن ملزاج الحّق لم یخلف عللی المرتادیلن«؛ اگر باطلل، عریان 
و خاللص بیاید، كسلانی كه دنبلال شلناختن حق هسلتند، املر برایشلان مشلتبه نمیشلود؛ میفهمند ایلن باطل 
اسلت. »و لو اّن الحّق خللص من ملزج الباطل انقطلع عنه السلن المعاندیلن«؛ حق هم اگلر چنانچه بلدون پیرایه 
بیایلد تلوی میلدان، معانلد دیگلر نمیتواند حلق را متهلم كند بله حلق نبلودن. بعلد میفرمایلد: »و لیکلن یؤخذ 
ملن هلذا ضغلث و ملن ذاك ضغلث فیمزجلان«؛ فتنه گر یلک تکه حلق، یلک تکله باطلل را میگیلرد، اینهلا را با 
هم مخللوط میکنلد، در كنار هلم میگلذارد؛ »فحینئلذ یشلتبه الحّق عللی اولیائله«؛ آن وقت كسلانی كله دنبال 

حقنلد، آنها هلم برایشلان املر مشلتبه میشلود. فتنله این اسلت دیگر.

حرف دو پهلو زدن از خواص، مطلوب نیست
خلوب، حلاال در مقابلل یلک چنیلن پدیلده ای، علاج چیسلت؟ عقل سلالم حکلم میکنلد و شلرع هلم همین را 
قاطعاً بیلان میکند: علاج عبارت اسلت از صراحلت در تبیین حلق، صراحلت در بیان حلق. وقتی شلما می بینید 
یلک حركتی بله بهانله ی انتخابات شلروع میشلود، بعلد یک عاملل »دشلمن«ی در ایلن فضلای غبارآللوده وارد 
میلدان شلد، وقتلی می بینیلد عاملل دشلمن - كله حلرف او، شلعار او حاكلی از مافی الضمیر اوسلت - آملد توی 
میلدان، اینجا باید خلط را مشلخص كنیلد، اینجا بایلد مرز را روشلن كنیلد. همله وظیفه دارنلد؛ بیشلتر از همه، 
خلواص؛ و در میلان خلواص، بیشلتر از همله، آن كسلانی كله مسلتمعین بیشلتری دارند، شلنوندگان بیشلتری 
دارنلد. ایلن وظیفه اسلت دیگلر: مرزهلا روشلن بشلود و معلوم بشلود كله كی چلی میگویلد. اینجلور نباشلد كه 
باطل، خلودش را در البله الی گلرد و غبلاِر برخاسلته ی در میدان مخفلی كنلد، ضربه بزنلد و جبهه ی حلق نداند 
از كجلا دارد ضربه میخلورد. این اسلت كه حلرف دو پهللو زدن، از خلواص، مطلوب نیسلت. خواص بایلد حرف را 
روشلن بزننلد و مطللب را واضح بیلان كننلد. این، مخصلوص یلک گرایش سیاسلی خاص هلم نیسلت. در داخل 
نظلام اسلامی، همله ی گرایشلهائی كله در مجموعله ی نظلام قلرار دارنلد، اینها بایلد صریلح مشلخص كنند كه 
باالخلره آن حمایتلی كله مسلتکبرین عاللم میکنند، ملورد قبول اسلت یلا مورد قبلول نیسلت. وقتی كه سلران 
اسلتکبار، سلران ظلم، اشلغالگران كشلورهای اسلامی، ُكشلندگان انسلانهای مظللوم در فلسلطین و در عراق و 
افغانسلتان و خیلی جاهلای دیگلر، می آینلد وارد میدان میشلوند، حلرف میزننلد، موضلع میگیرند، خلوب، باید 
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معلوم بشلود این كسلی كله در نظلام جمهلوری اسلامی اسلت، در مقابلل این چله موضعلی دارد؛ حاضر اسلت 
تبلّری بجویلد، بگویلد من دشلمن شلمایم؟ ملن مخالف شلمایم؟

شفاف سازی، دشمِن دشمن
وقتلی در داخل محیلط فتنله، كسلانی با زبانشلان صریحلاً اسلام و شلعارهای نظلام جمهلوری اسلامی را نفی 
میکننلد، با عملشلان هلم جمهوریلت و یلک انتخابلات را زیر سلؤال میبرنلد، وقتلی این پدیلده در جامعله ظاهر 
شلد، انتظلار از خواص این اسلت كله مرزشلان را مشلخص كننلد، موضعشلان را مشلخص كننلد. دوپهللو حرف 
زدن، كملک كلردن بله غبارآلودگلی فضاسلت؛ ایلن كملک بله رفلع فتنله نیسلت، ایلن كمک بله شفاف سلازی 
نیسلت. شفاف سلازی، دشلمِن دشلمن اسلت؛ مانلع دشلمن اسلت. غبارآلودگلی، كملک دشلمن اسلت. ایلن، 
خودش شلد یک شلاخص. ایلن یک شلاخص اسلت: كی بله شفاف سلازی كملک میکنلد و كلی بله غبارآلودگی 

كملک میکند. همله ایلن را در نظلر بگیرنلد، ایلن را معیلار قلرار بدهند.

از جوانان و رویشهاي انقاب بیشتر از استفاده کنید
حرف آخر هلم اینکله: بلرادران عزیلز! خواهران عزیلز! شلما بدانیلد و میدانید كله انقاب اسلامی یلک حقیقت 
اسلت، برخاسلته ی از یک سلنت الهی اسلت؛ ایلن را نمیشلود از بین بلرد، این را نمیشلود متزللزل كرد. تلا وقتی 
كله آحلاد ملردم ایملان دارنلد، عاقله دارنلد، عشلق دارنلد، اقلدام میکننلد، بدانند اگلر همله ی قدرتهلای عالم 
هم دسلت بله دسلت بدهنلد، نخواهنلد توانسلت بله این انقلاب و بله ایلن نظلام و به ایلن مللت صدمله ای وارد 
كننلد. وظیفه هائلی اسلت، بایلد انجلام داد؛ گذرگاه هائلی اسلت، بایلد از آنهلا گذشلت و عبلور كلرد. بعضلی از 
ایلن گذرگاه هلا سلخت اسلت، بعضلی آسلانتر اسلت. الحملدهلل مللت ملا از خیللی گذرگاه های سلخت و دشلوار 
عبلور كلرده كله خیللی خیللی دشلوارتر از آن چیزهائلی بلوده اسلت كله املروز هسلت، بعلد از این هلم خواهد 
بلود. حضرت آقلای جنتلی فرمودنلد كه مللت ایلران خیالشلان از فتنه گلران راحت بشلود. ملن به ایشلان عرض 
میکنلم كه فتنه گر و دشلمن همیشله هسلت؛ املروز یک دشلمن اسلت، فردا یلک دشلمن دیگر اسلت، پس فردا 
یک كلس دیگر اسلت، یک جلور دیگر اسلت. یلک ملت وقتلی بیلدار بلود، آگاه بود، علازم بلود، ایمان خلودش را 
حفظ كلرد، زنده بلود، رویلش داشلت، با همله ی ایلن معارضه هلا با آسلانی - كله روزبله روز آسلانتر هلم خواهد 
شلد - ایسلتادگی میکنلد، دسلت و پنجه نلرم میکنلد، بر همله ی ایلن معارضه ها هلم فائلق می آید. ملا بحمداهلل 
امروز نشلانه ی ایلن رویشلها را می بینیلم؛ ایلن جوانهائی كله تلوی انقابند. و ملن توصیله میکنم بله مجموعه ی 
دوسلتان كه برای هرچله بهتر پیلش بلردن كار، از این جوانهلای املروز، از این نوخاسلته های انقاب، رویشلهای 
انقاب، هرچه بیشلتر اسلتفاده كننلد. خیللی از این جوانهلا یا انقلاب را ندیده انلد یلا در پیروزی انقاب سلنین 
خیلی كملی داشلته اند؛ املا املروز از كاری كله ماهلا آن روز میکردیلم، خیلی بهتلر دارند عملل میکننلد، خیلی 
قوی تلر دارند عملل میکننلد، هوشلیارانه تر دارنلد كار میکننلد. انقاب بحملداهلل برگ و بلارش روزافزون اسلت.
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وفاداری ملت ایران به نظام در حوادث گوناگون



فتنه

وفاداری ملت ایران به نظام در حوادث گوناگون *

تبریزی ها شروع کننده  و مبتکر  
در طللول تاریللِخ نزدیللک بلله خودمللان، در حللوادث بللزرگ، از دوران مشللروطه و قبللل از مشللروطه تللا امللروز، 
انسللان دو ویژگللی را در تبریللز و در آذربایجللان می بینللد: یکللی اینکلله مللردم تبریللز در حللوادث گوناگللون 
همیشلله آغازكننللده بودنللد، شللروع كننللده بودنللد و ابتللکار عمللل را در دسللت گرفته انللد. قضیلله ی بیسللت و نهللم 
بهمللن از ایللن قبیللل اسللت. اگللر مللردم بیللدار تبریللز در چهلللم حللوادث قللم، آن حادثلله ی بللزرگ را بلله وجللود 
نمی آوردنللد، ایللن سلسللله ی اربعین هللا در كشللور راه نمی افتللاد و ایللن حركللِت خودجللوش عظیللم مردمللی 
در سراسللر كشللور معلللوم نبللود چگونلله بلله وجللود خواهللد آمللد و چگونلله اداملله پیللدا خواهللد كللرد. بنابرایللن 
ابتللکار عمللل را تبریزی هللا كردنللد. در قضایللای قبللل هللم همیللن جللور بللوده اسللت، در قضیلله ی مشللروطه هللم 
همیللن جللور بللود؛ تبریزی هللا شللروع كننده اند، مبتکرنللد. بسللیاری از ایللن شللعارهائی هللم كلله امللروز در 

زبللان مللردم عزیللز مللا در سراسللر كشللور جریللان دارد، غالبللاً از تبریللز شللروع شللده اسللت.

 وفاداري مردم تبریز و آذربایجان
خصوصیللت دوم، وفللاداری اسللت. بعضی هللا وارد یللک راهللی میشللوند، امللا اداملله نمیدهنللد و وفللادار نمیماننللد؛ 
حللوادث گوناگللون آنهللا را متزلللزل میکنللد، مللردد میکنللد؛ گاهللی از راه برمیگردنللد، گاهللی بدتللر از برگشللتن، 
اصللل حركللت و راه را انللکار میکننللد؛ از ایللن قبیللل داشللتیم. مللردم تبریللز و آذربایجللان وفادارنللد، ایسللتاده اند. 
خللدای متعللال در قللرآن میفرمایللد: »و مللن اوفللی بمللا عاهللد علیلله اهللَّ فسللیؤتیه اجللرا عظیمللا«.)1( آن 
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كسللی كلله وفللادار میمانللد، پللای حللرف حللق و سللخن حللق می ایسللتد، گذشللت زمللان و حللوادث دشللوار، او را 
متزلللزل نمیکنللد، خللدای متعللال بلله او پللاداش بزرگللی خواهللد داد. یللک عللده ای اینجللور نیسللتند، عهدشللکنی 
میکننللد؛ »فمللن نکللث فانّمللا ینکللث علللی نفسلله«.)2( عهدشللکن بلله ضللرر خللود عمللل میکنللد و در واقللع بلله 
خاطللر عهدشللکنی، خللود را خسللارت زده میکنللد؛ راه خللدا خسللارتی نمی بینللد. شللما مللردم تبریللز و مللردم 

آذربایجللان وفللاداری كردیللد و ایسللتادید.
 امللام بزرگللوار مللا بللا اینکلله بللا تبریللز آشللنائی نزدیکللی نداشللتند، امللا مللردم تبریللز را خللوب شللناخته بودنللد. 
در آن قضایللای فتنلله ی اول انقللاب كلله در جاهللای مختلللف فتنه انگیللزی شللد، از جمللله در تبریللز، امللام 
فرمودنللد كلله خللود مللردم تبریللز جللواب فتنه گللران را خواهنللد داد، و دادنللد؛ همین جللور شللد. جللز نیللروی 
ایمللان و غیللرت و همللت و آگاهللی و بصیللرت، چیللز دیگللری نمیتوانسللت آن فتنه هللا و آن آتشللها را خامللوش 

كنللد.

ماندگاري کلمه ی حق انقاب
 امللروز هللم همیللن جللور اسللت. جوانهللای عزیللزی كلله امللام را ندیدنللد، دوران دفللاع هشللت سللاله را ندیدنللد، 
»باكری«هللا را ندیدنللد، شللخصیتهای فللداكار آن روز را كلله شللهید شللدند، ندیدنللد، امللا بللا همللان قللدرت، 
بللا همللان اسللتقامت و بللا همللان بصیرتللی در صحنلله حاضللر میشللوند كلله آن روز جللوان تبریللزی در بیسللت 
و نهللم بهمللن وارد میللدان شللد و در طللول دوران جنللگ تحمیلللِی هشللت سللاله، در جبهه هللای مختلللف 
از خللود دالوری و فللداكاری نشللان داد. امللروز جوانهللای مللا همیللن جورنللد. ایللن معنایللش چیسللت؟ چللرا؟ 
قضیلله چیسللت؟ قضیلله را در حقانیللت ایللن سللخن بایللد جسللتجو كللرد: »سللخن انقللاب، سللخن حللق«. ایللن، 
خاصیللت حللق اسللت. »مثللا كلمللة طّیبللة كشللجرة طّیبلله«؛ ایللن یللک درخللت پاكیللزه و سللالم و خوش نهللادی 
اسللت كلله در زمیللن سللالم رشللد میکنللد. »اصلهللا ثابللت و فرعهللا فللی الّسللماء«؛ ریشلله اش محکللم اسللت، شللاخ 
و برگللش هللم رفتلله بللاال. »تؤتللی اكلهللا كّل حیللن بللاذن ربّهللا«؛)3( میللوه ی او هللم همیشللگی اسللت و در هللر 
فصلللی میللوه ی خللود را میدهللد. یعنللی یللک بللار مصللرف نیسللت، مثللل خیلللی از ایللن حركاتللی كلله در دنیللا 
انجللام میگیللرد؛ بلله اسللم انقللاب یللا كودتللا یللا غیللر ذلللک حکومتهللا را تغییللر میدهنللد، امللا یللک بللار مصرفنللد؛ 
بعللد در یللک دوره ی كوتاهللی، قضیلله بلله شللکل قبللل از آن حركللت و نهضللت یللا گاهللی بدتللر برمیگللردد. 

كلملله ی حللق اینجللور نیسللت؛ كلملله ی حللق مانللدگار اسللت.

 حرکت انقاب، حرکتي در راستاي فطرت
امللروز حركللت انقللاب، هدفهللای انقللاب، همللان چیزهائللی اسللت كلله در روز اول ترسللیم شللد و امللام بزرگللوار 
و حکیللم مللا آنهللا را ترسللیم كللرد. ایللن هدفهللا بللا فطللرت مللردم هماهنللگ بللود، لللذا مللردم آن را گرفتنللد؛ 
وااّل دل میلیونهللا مللردم را بلله یللک سللمتی متوجلله كللردن، كار عللادی ای نیسللت. وقتللی كسللی بللا فطللرت 
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سللخن میگویللد، از خللدا حللرف میزنللد، فطرتهللا بلله او متوجلله میشللود؛ »لللو انفقللت مللا فللی الرض جمیعللا مللا 
الّفللت بیللن قلوبهللم و لکللّن اهللَّ الّللف بینهللم«.)4( دسللت قللدرت خداسللت كلله دلهللا را بلله یللک سللمتی هدایللت 
میکنللد؛ لللذا نتیجلله ایللن میشللود. در بیسللت و دوم بهمللن، جمعیتللی كلله در سللی و یکمیللن سللال والدت 
انقللاب اسللامی در خیابانهللا حضللور پیللدا میکننللد، از جمعیللت سللالهای قبللل بیشللتر اسللت؛ نلله فقللط كللم 
نشللده اسللت، كمرنللگ نشللده اسللت، بلکلله پُررنگ تللر شللده اسللت، قوی تللر شللده اسللت؛ برخللاف آن چیللزی 
كلله در طبیعللت عالللم وجللود دارد. شللما یللک سللنگی را داخللل آب بیندازیللد، یللک موجللی ایجللاد میکنللد؛ 
امللا هرچلله میگللذرد، لحظلله لحظلله ایللن مللوج كوچکتللر، كمتللر و نامحسللوس تر میشللود، تللا تمللام میشللود. 
گذشللت زمللان، امللواج اجتماعللی را خامللوش میکنللد. ایللن چلله حقیقتللی اسللت كلله گذشللت زمللان آن را 
خامللوش نمیکنللد، بلکلله روزبلله روز برجسللته تر میکنللد؟ مثللل حادثلله ی كربللا. آن روز در آن بیابللان خالللی 
و بللدون حضللور دوسللتان و پُللر از دشللمنان، حسللین بن علی )علیه الّسللام( و یارانللش بلله شللهادت میرسللند، 
خانللواده اش اسللیر میشللوند و آنهللا را میبرنللد و تمللام. امللروز بعللد از گذشللت قرنهللا، همللان حادثلله ای كلله بایللد 
در ظللرف ده روز، پانللزده روز اثللری از آن نمیمانللد و یللادی از آن نمیشللد، ببینیللد چقللدر برجسللته اسللت؛ نلله 
فقللط در بیللن میلیونهللا شللیعه در كشللورهای مختلللف، در بیللن مسلللمانان، بلکلله در بیللن غیللر مسلللمانان، نللام 
حسللین بن علی مثللل خورشللیدی میتابللد؛ دلهللا را روشللن میکنللد، راهنمائللی میکنللد. انقللاب اینجللوری 

اسللت. ایللن انقللاب هرچلله زمللان گذشللته اسللت، حقائللق بیشللتری را روشللن كللرده اسللت.

نشانه های حقانیت انقاب
 خللوب، دشللمن جللور دیگللری حللرف میزنللد. بعضی هللا هللم بللا همللان لغللت دشللمن حللرف میزننللد، بللا همللان 
زبللان دشللمن حللرف میزننللد. آیللا میفهمنللد یللا نمیفهمنللد، آن بللا خداسللت؛ امللا بللا زبللان او حللرف میزننللد، 
سللعی میکننللد وانمللود كننللد كلله انقللاب از راه خللود منحللرف شللده اسللت؛ نلله، اگللر منحللرف شللده بللود، 
ایللن هملله دل بللا نللام انقللاب و یللاد انقللاب بلله حركللت در نمی آمللد؛ ایللن هملله ایمللان و انگیللزه بلله یللاد 
ایللن انقللاب بسللیج نمیشللد. در دنیللا هللم همیللن جللور اسللت. ایللن انقللاب، امللروز در كشللورهای اسللامی 
هللم آثللارش در دلهللای مللردم محسللوس اسللت. بلله چنللد تللا دولللت معانللد نللگاه نکنیللد؛ ملتهللا ایللن انقللاب را 
گرامللی میدارنللد، بللزرگ میدارنللد، بلله آن احتللرام میکننللد، حسللرت آن را بللرای خودهاشللان میخورنللد؛ ایللن 

نشللانه های حقانیللت اسللت، نشللانه های بقللاء اسللت؛ »تؤتللی اكلهللا كّل حیللن« اسللت.

 اجر وفاداري نسبت به انقاب
خللوب، مللن و شللما همچنللان كلله تللا امللروز بلله توفیللق الهللی وفللادار مانده ایللم، میتوانیللم وفللادار بمانیللم. اگللر 
چنانچلله ایللن وفللاداری را حفللظ كنیللم، »فسللیؤتیه اجللرا عظیمللا«؛ خللدا اجللر خواهللد داد. ایللن اجللر، مخصللوص 
دنیللا نیسللت، مخصللوص آخللرت هللم نیسللت؛ هللم دنیاسللت، هللم آخللرت؛ در دنیللا عللزت اسللت، اقتللدار اسللت، 
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رسللیدن بلله آرمانهللای واالسللت، در آخللرت هللم اجللر الهللی اسللت، ثللواب الهللی اسللت، كلله از هملله چیللز باالتللر 
اسللت. اگللر خللدای نکللرده سسللت عهدی كنیللم، بدعهللدی كنیللم، در میانلله ی راه هوی هللای نفللس مللا را بلله 
ایللن طللرف و آن طللرف بکشللاند، آن هللم بلله ضللرر خللود ماسللت؛ انقللاب راه خللودش را اداملله خواهللد داد. آن 
كسللانی كلله انقللاب را رهللا كردنللد، آن كسللانی كلله طبللق خواسللت دشللمن در مقابللل انقللاب ایسللتادند، ضللرر 
كردنللد. خیللال میکننللد حللاال بنشللینند علیلله انقللاب توطئلله كننللد، حللرف بزننللد، تحریللک كننللد، راه بلله 

جائللی خواهنللد بللرد؛ نلله، اشللتباه اسللت.

 تاثیر حضور مردم
در قضیلله ی بیسللت و دوم بهمللِن امسللال كلله ایللن معجللزه ی عظیللم الهللی خللود را نشللان داد، ایللن حضللور 
عظیللم مردمللی چشللمها را خیللره كللرد، دشللمنان و مخالفللان - چلله مخالفللان معانللد، چلله مخالفللان غافللل - 
جللور دیگللری فکللر كللرده بودنللد، نقشلله ی دیگللری طراحللی كللرده بودنللد، خیللاالت دیگللری در سللر داشللتند. 
از مدتهللا پیللش تللاش كردنللد، كاری كننللد كلله حادثلله ی بیسللت و دوی بهمللن را كلله یکللی از مظاهللر حضللور 
مردمللِی ایللن انقللاب اسللت، خللراب كننللد؛ چلله در تهللران، چلله در شللهرهای دیگللر كاری كننللد كلله بلله 
درگیللری بیللن مللردم بینجامللد؛ ایللن را پیش بینللی كللرده بودنللد. در حرفهایشللان گفتنللد كلله روز بیسللت و 
دوم بهمللن جنللگ داخلللی در ایللران شللروع خواهللد شللد! ببینیللد چلله كار كللرده بودنللد كلله انتظللار داشللتند 
در ایللران جنللگ داخلللی بشللود. بعضللی اینجللور میگفتنللد، بعضللی هللم امیللدوار بودنللد كلله بتواننللد چهللره ی 
مخالفللی علیلله نظللام جمهللوری اسللامی در بیسللت و دوم بهمللن نشللان بدهنللد؛ اینجللور وانمللود كننللد كلله 
مللردم از انقللاب بریده انللد، از نظللام جمهللوری اسللامی بریده انللد، در مقابللل آن قللرار گرفته انللد؛ اینجللوری 
فکللر كللرده بودنللد، اینجللوری حسللاب كللرده بودنللد. ملللت ایللران بللا آگاهللی خللود، بللا بصیللرت خللود، بللا 
همللت خللود، بللا دسللت قللدرت الهللی كلله دلهللای آنهللا را بیللدار كللرد، بلله دهللان هملله ی ایللن مخالفللان مشللت 

كوبیدنللد و حجللت را بللر هملله تمللام كردنللد.

بیست و دوی بهمن، روز آگاهی و بصیرت مردم
 دشللمنان خارجللی هللم بایللد بیللدار شللده باشللند. رئیللس جمهللور آمریللکا و دیگرانللی مثللل او، هللی دم از مللردم 
ایللران میزدنللد: »مللا طرفللدار مللردم ایرانیللم«. »مللردم ایللران بللا نظللام جمهللوری اسللامی مخالفنللد«. ایللن 
حرفهللا را بارهللا تکللرار كردنللد. ببینیللد اینهللا وقتللی مللردم ایللران را روز بیسللت و دوی بهمللن تللوی خیابانهللا 
دیدنللد، چلله حالللی شللدند؟ خللذالن الهللی بللرای دشللمن، از ایللن باالتللر؟ رسللوائی بللرای دشللمن، از ایللن 
باالتللر؟ یللک عللده هللم در داخللل، بعضللی از روی غفلللت، بعضللی از روی بی عقلللی، بعضللی از روی عنللاد و 
دشللمنی، هللی علیلله نظللام جمهللوری اسللامی، علیلله ایللن حركللت كلللی نظللام حللرف زدنللد؛ هللی گفتنللد: 
مللردم، مللردم، مللردم! خللوب، ایللن مللردم. بیسللت و دوی بهمللن نشللان داد كلله مللردم كجاینللد، چلله میخواهنللد، 
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چلله میگوینللد. غللّره شللدند بلله توّهمهائللی كلله بلله آنهللا القللاء شللد. خیللال كردنللد یللا خودشللان را بلله نادانللی 
زدنللد كلله مللردم از انقللاب دسللت شسللتند، مللردم از امللام دسللت شسللتند. روز بیسللت و دوی بهمللن، آگاهللی و 
بصیللرت مللردم، همللت مللردم، ایمللان مللردم و توفیللق الهللی كلله شللامل حللال مللردم شللد، پاسللخ كوبنللده ای بلله 

آنهللا داد.

توهم کشورهاي مستکبر
 خارجی هللا هللم همیللن جللور دچللار توّهمنللد. الفللاظ در غیللر معانللی خودشللان بلله كار میرونللد. سللردمداران 
كشللورهای مسللتکبر - چنللد تللا دولللت مسللتکبر -  می نشللینند دربللاره ی نظللام جمهللوری اسللامی اظهللار نظللر 
میکننللد و اینجللور وانمللود میکننللد كلله جامعلله ی جهانللی بللا جمهللوری اسللامی مخالللف اسللت. كللدام جامعه ی 
جهانللی؟ كللدام جامعلله ی جهانللی بللا جمهللوری اسللامی مخالللف اسللت؟ چهللار تللا، پنللج تللا دولللت مسللتکبر 
- كلله غالبللاً ملتهللای خودشللان هللم حللرف آنهللا را قبللول ندارنللد - بللا نظللام اسللامی، بللا جمهللوری اسللامی 
مخالفنللد. نظامهائللی كلله در پنجلله ی كمپانی دارهللای صهیونیسللت اسللت، تللوی مشللت زالوهللای بین المللللی 
اسللت، البتلله كلله بللا جمهللوری اسللامی - كلله فریللاد عدالللت سللر داده اسللت - مخالفنللد؛ بایللد هللم مخالللف 
باشللند. آن روزی كلله شللبکه ی اختاپوسللی سللرمایه داری جهانللی از مللا تعریللف كنللد و بللا مللا مخالللف نباشللد، 

آن روز مللا بایللد عللزا بگیریللم.
 

عدم مخالفت جامعه ی جهانی با جمهوری اسامی
بللله، چنللد تللا دولللت مسللتکبر و دولللت زورگللو بللا جمهللوری اسللامی مخالفنللد؛ امللا جامعلله ی جهانللی بلله 
هیللچ وجلله بللا جمهللوری اسللامی مخالللف نیسللت. جامعلله ی جهانللی، یعنللی ملتهللا. جامعلله ی جهانللی، یعنللی 
بسللیاری از دولتهائللی كلله خودشللان هللم از ایللن مسللتکبرین ناراضی انللد؛ اگرچلله اغلللب جللرأت نمیکننللد ایللن 
نارضائللی را اظهللار كننللد، امللا مللا میدانیللم ناراضی انللد. در گفتگوهللا، در اظهللارات، كامللًا واضللح اسللت، بلله 
مللا هللم میگوینللد؛ ولللی جللرأت نمیکننللد اعتللراض كننللد، میترسللند. مللا نمیترسللیم. مللا همللان حرفللی را كلله 
در دل ماسللت - كلله میدانیللم در دل ملتهاسللت و در دل بسللیاری از دولتهللا هللم هسللت - صریللح میگوئیللم. مللا 
بللا اسللتکبار مخالفیللم، مللا بللا نظللام سلللطه مخالفیللم، مللا بللا تسلللط چنللد كشللور بللر سرنوشللت عالللم بشللدت 
مخالفیللم و بللا آن مبللارزه میکنیللم و نمیگذاریللم اینهللا بللا سرنوشللت دنیللا بللازی كننللد. البتلله پیداسللت؛ آن 
دولتهللا هللم بللا مللا مخالفنللد. آن وقللت سللر قضیلله ی هسللته ای بهانه گیللری میکننللد، بلله نللام حقللوق بشللر 
بهانه گیللری میکننللد، بلله نللام دموكراسللی بهانه گیللری میکننللد؛ هملله هللم در دنیللا میداننللد كلله اینهللا دروغ 

میگوینللد، میداننللد كلله اینهللا ریللاكاری میکننللد.
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 جمهوری اسامی طرفدار صلح
حللاال بللاز مأمورشللان را فرسللتاده اند اینجللا، اطللراف خلیللج فللارس بگردنللد و بللاز همللان دروغهللا و حرفهللای 
بی ربطشللان را علیلله جمهللوری اسللامی تکللرار كننللد: ایللران دنبللال بمللب هسللته ای اسللت! كللی حللرف شللما را 
بللاور میکنللد؟ كللی بللاور میکنللد كلله شللما بلله منافللع و مصالللح ملتهللای ایللن منطقلله می اندیشللید؟ شللمائی كلله 
ملتهللای ایللن منطقلله را تللا آنجللا كلله توانسللتید و بلله شللما اجللازه داده شللده اسللت، در زیللر پللای منافع نامشللروِع 
خودتللان لگدمللال كردیللد. خلیللج فللارس را تبدیللل كردیللد بلله انبللار تسلللیحات. ایللن كارهللا را آمریکائی هللا 
كردنللد. پولهللای كشللورهای خلیللج فللارس را بمکنللد و ببرنللد، بلله جایللش تسلللیحات خودشللان را آنجللا انبللار 
كننللد. شللما جنگ طلبیللد، شللما بلله عللراق حمللله كردیللد، شللما افغانسللتان را نابللود كردیللد، شللما بلله جللان 
پاكسللتان افتادیللد و هللر جللای دیگللر هللم كلله امللکان پیللدا كنیللد، همیللن جنایللات را تکللرار خواهیللد كللرد. آن 
وقللت می آئیللد راجللع بلله جمهللوری اسللامی حللرف میزنیللد؟ هملله ی ملتهللای منطقلله میداننللد، بسللیاری از 
دولتهللای ایللن منطقلله میداننللد؛ جمهللوری اسللامی طرفللدار صلللح اسللت، طرفللدار بللرادری اسللت، طرفللدار 
عللزت كشللورهای ایللن منطقلله اسللت، طرفللدار عللزت كشللورهای اسللامی اسللت. راه افتادنللد مثللل دوره گردهللا! 
حركتشللان هللم از روی انفعللال اسللت. سللی سللال اسللت كلله علیلله جمهللوری اسللامی دارنللد توطئلله میکننللد، و 
سللی سللال هللم هسللت كلله دارنللد شکسللت میخورنللد. امسللال بللرای چنللد دهمیللن بللار جمهللوری اسللامی در 

مبللارزه ی خللود در قبللال مسللتکبرین پیللروز شللد و مسللتکبرین شکسللت خوردنللد.

 حوادث بعد از انتخابات، موجب قدرت جمهوری اسامی
حللوادث بعللد از انتخابللات را كلله عللده ای از روی نادانللی و محاسللبه ی غلللط ایجللاد كردنللد، دشللمن بهانلله كللرد، 
شللاید بتوانللد جمهللوری اسللامی را تضعیللف كنللد؛ امللا بعکللس شللد؛ همیللن حللوادث موجللب قللدرت جمهللوری 
اسللامی شللد. اگللر تللا قبللل از ایللن حللوادث كسللی میخواسللت بللا اسللتدالل بلله مللردم اثبللات كنللد كلله دشللمن 
در كمیللن اسللت، بعللد از ایللن حللوادث مللردم بلله چشللم خودشللان دیدنللد كلله دشللمن در كمیللن اسللت. و ملللت 
ایللران اینجللوری اسللت؛ وقتللی كلله دیللد دشللمن در كمیللن اسللت، معطللل نمیکنللد، می آیللد تللوی میللدان. 
از ایللن بلله بعللد هللم بلله حللول و قللوه ی الهللی و بلله توفیللق پللروردگار، هملله ی قشللرهای مللردم در كارهاشللان 
ان شللاءاهللَّ جدی تللر خواهنللد بللود و بللا انگیللزه ی بیشللتر حركللت خواهنللد كللرد؛ در محیللط علللم، در محیللط 
صنعللت، در محیللط كارهللای گوناگللون، در محیللط ادارات، در محیللط كسللب و كار، در محیللط تجللارت. هملله 

بایللد تللاش كننللد، هملله بایللد كار كننللد.

سنگین تر شدن مسئولیت مسئولین
 مسللئولیت مسللئولین هللم سللنگین شللد. مسللئوالن كشللور، مسللئوالن قللوای سلله گانلله، در مقابللل ایللن حركللت 
عظیللم مردمللی، در مقابللل ایللن هوشللیاری خیللره كننللده ی مللردم، مسئولیتشللان سللنگین شللد. ایللن مللردم 
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بللرای دفللاع از كشورشللان، انقابشللان و ارزشهایشللان آمللاده هسللتند. خدمتگللزاران جامعلله بایللد بللا خضللوع و 
احتللرام در مقابللل ایللن ملللت، كارهایشللان را بللا قللدرت و بللا جدیللت دنبللال كننللد، بللرای مللردم كار كننللد. در 
كشللور گرفتللاری هسللت، نابسللامانی هسللت، مشللکل هسللت؛ امللا هیللچ گرفتللاری ای، هیللچ نابسللامانی ای، هیللچ 
مشللکلی نیسللت كلله بللا دسللت اراده ی متکللی بلله ایمللان، قابللل برطللرف كللردن نباشللد. ان شللاءاهللَّ مسللئولین 
كشللور در قللوای سلله گانلله، در بخشللهای مختلللف، خللود آحللاد مللردم، هللر كللس بلله سللهم خللود، در نوبلله ی 

خللود، كوشللش خواهنللد كللرد، ایللن مشللکات را برطللرف خواهنللد كللرد.
 هملله بداننللد؛ آینللده ی ملللت ایللران، آینللده ی درخشللانی اسللت. ایللن ملللت - همللان طللور كلله قبللًا عللرض 
كردیللم - تصمیللم خللودش را گرفتلله اسللت؛ بلله اوج اهللداف خللود ان شللاءاهللَّ دسترسللی پیللدا خواهللد كللرد و نلله 
فقللط بللرای دنیللای اسللام، بلکلله بللرای هملله ی ملتهللا الگللو خواهللد شللد، تللا بداننللد راه عللزت و عظمللت از كجللا 

میگللذرد.
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فتنه

کسانی که نظام را قبول ندارند خود را از کشتی نجات خارج میکنند*  

اساس نظام اسامی بر اطاعت از خدا
اسللاس نظللام اسللامی بللر اطاعللت از خداونللد اسللت؛ ایللن آن مایللز اصلللی اسللت؛ »اطیعللوا اهللَّ و اطیعللوا 
«.)2( بنابرایللن اسللاس نظللام اسللامی، اطاعللت از  الّرسللول«،)1( »ان كنتللم تحّبللون اهللَّ فاتّبعونللی یحببکللم اهللَّ

خللدای متعللال اسللت.

 مراتب اطاعت الهي، اطاعت موردي و اطاعت خطي
اطاعللت از خللدای متعللال، چنللد مرتبلله دارد، چنللد مرحللله دارد: یللک اطاعللت، اطاعللت مللوردی اسللت. در 
مللواردی خللدای متعللال میفرمایللد كلله ایللن عمللل را انجللام دهیللد - ولللو ایللن مسللئله، مسللئله ی شللخصی 
اسللت - مثللًا نمللاز بخوانیللد، یللا فللرض كنیللد كلله صللوم و زكات و بقیلله ی امللور. ایللن یللک جللور اطاعللت اسللت 
كلله انسللان امللر الهللی را اطاعللت میکنللد، نهللی الهللی را اطاعللت میکنللد. از ایللن مهمتللر، اطاعللت خطللی اسللت. 
یعنللی روش و راه و نقشلله ای كلله خللدای متعللال بللرای زندگللی معیللن میکنللد؛ ایللن را یللک مجموعلله ای از مللردم 
اطاعللت كننللد تللا ایللن نقشلله تحقللق پیللدا كنللد. ایللن نقشلله بللا اَعمللال فللردی حاصللل نمیشللود؛ ایللن یللک 
حالللت دیگللری اسللت، یللک مسللئله ی دیگللری اسللت، مسللئله ی باالتللری اسللت؛ یللک كار جمعللی نیللاز دارد تللا 
اینکلله نقشلله ی الهللی، هندسلله ی الهللی در وضللع جامعلله ی اسللامی تحقللق پیللدا كنللد. فللرض بفرمائیللد كلله 
در مکلله مسلللمانها اعمللال خودشللان را انجللام میدادنللد؛ امللا جامعلله ی اسللامی در مکلله بللا جامعلله ی اسللامی 
در مدینلله كلله حکومللت اسللامی در آن تشللکیل شللد، متفللاوت اسللت. یللک كار جدیللد، یللک حركللِت فراتللر از 

*. بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری  | 1388/12/06
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حللركات فللردی بلله وجللود آمللد و الزم اسللت؛ كلله اگللر ایللن تحقللق پیللدا كللرد، آن وقللت »لكلللوا مللن فوقهللم و 
مللن تحللت ارجلهللم«؛)3( زندگللی، زندگللی خوبللی خواهللد شللد؛ زندگللی سللعادتمندانه ای خواهللد شللد؛ آثللار و 

بللركات و نتائللج مطلوبللی كلله بللر اطاعللت امللر الهللی مترتللب اسللت، بللر زندگللی مترتللب خواهللد شللد.

نظام اسامی، نظامی مبنی بر هندسه ی الهی
 نظللام اسللامی بلله انسللانها سللعادت میدهللد. نظللام اسللامی هللم یعنللی آن نظامللی كلله مبنللی بللر هندسلله ی 
الهللی اسللت بللرای  جامعلله؛ مبنللی بللر نقشلله ی خداسللت در جامعلله. اگللر ایللن نقشلله تحقللق پیللدا كللرد، خیلللی 
از تخلفللات فللردی و شللخصی و جزئللی قابللل اغمللاض خواهللد بللود. روایللت معروفللی اسللت كلله نقللل حدیللث 
قدسللی را میکنللد: »لعّذبللّن كّل رعّیللة اطاعللت امامللا جائللرا لیللس مللن اهللَّ و لللو كانللت الّرعّیللة فللی اعمالهللا 
بللّرة تقّیللة«. نقطلله ی مقابلللش: »و لعفللوّن عللن كّل رعّیللة اطاعللت امامللا عللادال مللن اهللَّ و ان كانللت الّرعّیللة 
فللی اعمالهللا ظالمللة مسللیئة«. یعنللی كار فللردی و تخلللف فللردی در یللک نظللام عظیللم اجتماعللی كلله حركللت 
عمومللی بلله یللک سللمت درسللتی اسللت، قابللل اغمللاض اسللت؛ یللا شللاید بلله تعبیللر دقیق تللر، قابللل اصللاح 
اسللت؛ باالخللره میتوانللد ایللن جامعلله را، ایللن افللراد را بلله سللرمنزل مقصللود برسللاند؛ برخللاف اینکلله اگللر 
چنانچلله نلله، اعمللال فللردی درسللت بللود، امللا روابللط اجتماعللی، نظامللات اجتماعللی، نظامللات غلطللی بللود، 
نظامللات جائللری بللود، نظامللاِت از ناحیلله ی خللدا نبللود، از ناحیلله ی شللیطان بللود، از ناحیلله ی نفللس بللود، 
اعمللال فللردی نمیتوانللد ایللن جامعلله را باالخللره بلله سللرمنزل مقصللود برسللاند؛ آن چیللزی كلله مطلللوب شللرایع 
الهللی اسللت از سللعادت انسللان، آن را نمیتوانللد برایشللان بلله وجللود بیللاورد. بنابرایللن مسللئله ی اطاعللت كان و 

اینکلله انسللان خللط الهللی را جسللتجو كنللد و بیابللد و آن را دنبللال كنللد، بسللیار اهمیللت پیللدا میکنللد.

پایه هاي نظام اسامي
 نظللام اسللامی بللر اسللاس توحیللد اسللت. پایلله ی اصلللی، توحیللد اسللت. پایلله ی مهللم دیگللر، مسللئله ی عللدل 
اسللت. پایلله ی مهللم دیگللر، مسللئله ی تکریللم انسللان و كرامللت انسللان و آراء انسللان و اینهاسللت. خللوب، اگللر 
چنانچلله بللا ایللن دیللد بلله جامعلله ی اسللامِی خودمللان نللگاه كنیللم، خواهیللم دیللد كلله نظللام اسللامی توانسللته 
اسللت یللک حركللت عظیمللی را در دنیللای اسللام نسللبت بلله ایللن مجموعلله ی خللاص بلله وجللود بیللاورد كلله بللا 
هیللچ حركللت فللردی ای امکانپذیللر نبللود. یعنللی امللروز وقتللی بلله دنیللای اسللام نللگاه میکنیللم، می بینیللم آن 

جامعلله ای كلله بللر شللکل و هندسلله ی الهللی تشللکیل شللده، نظللام جمهللوری اسللامی اسللت.
اسللاس، اسللاس الهللی اسللت. البتلله نقصهائللی وجللود دارد، ضعفهائللی وجللود دارد؛ بایللد ایللن ضعفهللا را جبللران 
كللرد و درسللت كللرد و در صللدد اصللاح برآمللد. مثللل ایللن اسللت كلله فللرض بفرمائیللد یللک قطللاری بللر روی 
یللک ریلللی قللرار دارد و بلله سللمت یللک هدفللی دارد حركللت میکنللد. در داخللل ایللن قطللار، البتلله مسلللّم اسللت 
كسللانی بلله وظائفشللان عمللل میکننللد، كسللانی عمللل نمیکننللد، كسللانی زمیللن را كثیللف میکننللد، آشللغال 
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جمللع میکننللد، كسللانی مراقللب وظائفشللان هسللتند، كسللانی نیسللتند؛ لیکللن ایللن قطللار بلله سللمت هللدف 
دارد حركللت میکنللد و باشللک بلله هللدف خواهللد رسللید.

 حفظ نظام اسامی مهم است
مسللائل جزئللی داخللل جامعلله را میشللود اصللاح كللرد. جزئللی كلله عللرض میکنیللم، نلله اینکلله بی اهمیللت 
اسللت - دارای اهمیللت اسللت - لیکللن مسللائل فللردی و شللخصی و جزئللی و مربللوط بلله اشللخاص اسللت؛ اینهللا را 
میشللود اصللاح كللرد. اسللاس ایللن اسللت كلله انسللان بتوانللد نظللام را حفللظ كنللد. چالللش اصلللی نظللام اسللامی 
از روز اول تللا امللروز ایللن بللوده اسللت؛ یعنللی حفللظ نظللام اسللامی و حفللظ ایللن اسللاس و حفللظ آن مرزهللا و 

شللاخصهائی كلله ایللن نظللام را از بقیلله ی نظامهللای دنیللا جللدا میکنللد.

هویت اصلي نظام اسامي
 مللا یللک شللباهتهائی بلله دیگللران داریللم، مشللتركاتی داریللم؛ لیکللن آن چیللزی كلله هویللت اصلللی ایللن نظللام 
را تشللکیل میدهللد - كلله آن، اطاعللت از خللدای متعللال و سللیر بللر مسللیر الهللی اسللت - بایسللتی محفللوظ 
بمانللد. چالللش واقعللی و اصلللی نظللام مللا از اول هللم همیللن بللوده اسللت؛ یعنللی مخالفللان، نظللام را، ایللن حركللِت 
بللر اسللاس حکللم الهللی و دیللن الهللی را برنمیتابنللد. چللرا برنمیتابنللد؟ حللاال بعضللی بللا یللک نللگاه عمیللق و 
نافذشللان میفهمنللد كلله ایللن یللک تحللدی بللر علیلله نظامهللای مللادی اسللت، لللذا از ایللن جهللت بللا آن مواجهلله 
میکننللد؛ بعضللی هللم نللگاه میکننللد، آثللار مترتللب بللر ایللن نظللام را در دنیللا می بیننللد: همللان طللور كلله 
امللام فرمودنللد هسللته های حللزب اهللَّ بایللد در هملله ی دنیللای اسللام تشللکیل شللود، می بیننللد تشللکیل شللده 
اسللت. می بیننللد دلهللا بلله سللمت اسللام گرایللش پیللدا كللرده اسللت. می بیننللد احسللاس هویللت اسللامی 
در تللک تللک مسلللمانها در بسللیاری از نقللاط جهللان اسللام بلله وجللود آمللده اسللت؛ و ایللن، منافللع مللادی آنهللا 
را تهدیللد میکنللد. بلله هللر حللال میفهمنللد منشللأ، اینجاسللت؛ لللذا مقابللله میکننللد، معارضلله میکننللد. واقعللاً 
مللا هیللچ نظامللی را سللراغ نداریللم كلله تللا ایللن حللد معارضه هللا بللا او شللدید و جبهلله ی اسللتکبار در مقابللل او 

همدسللت و متحللد باشللد. از اول انقللاب تللا حللاال ایللن معنللا وجللود دارد.
 خللوب، مللا بایسللتی بلله تحکیللم و حفللظ نظللام اهتمللام بورزیللم. پایه هللای نظللام، مشللخص و معلللوم اسللت؛ 
هملله بایللد بللر اسللاس آن حركللت كننللد؛ در جهللت تحکیللم ایللن پایه هللا بایسللتی تللاش كننللد، حركللت 

كننللد، اقللدام كننللد، ابتللکار كننللد.
 

اهمیت نقش و حضور مردم
یکللی از مسللائل، همیللن مسللئله ی نقللش مللردم و حضللور مللردم اسللت - ایللن خیلللی چیللز بااهمیتللی اسللت - 
كلله یکللی از مظاهللر عمللده ی آن، انتخابللات اسللت. لللذا در نظللام جمهللوری اسللامی، انتخابللات یللک امللر واقعللی 

د...
ارن

 ند
ول

 قب
م را

ظا
ه ن

ی ک
سان

ک



ضوع " فتنه"
شتر درباره مو

مطالعه بی
فتنه

156

اسللت؛ یللک چیللز شللکلی و صللوری نیسللت. اینجللور نیسللت كلله بخواهیللم از دیگللران تقلیللد كنیللم؛ كلله چللون 
دیگللران بلله نللام دموكراسللی انتخابللات دارنللد، مللا هللم انتخابللات داشللته باشللیم؛ نلله، انتخابللات یللک امللر واقعللی 
اسللت بللرای دخالللت دادن نظللر مللردم و رضللای عاملله؛ همانللی كلله در فرمللان معللروف امیرالمؤمنیللن )علیلله 
الّصللاة و الّسللام( بلله مالللک اشللتر هسللت كلله: رضللای عاملله را بللر ُسللخط خاصلله ترجیللح بللده، و نتللرس از 

ُسللخط خاصلله بلله خاطللر رضللای عاملله.

 برکات حضور مردم
مللا بایللد نللگاه كنیللم و ببینیللم كلله مللردم چلله میگوینللد و چلله میخواهنللد. حضللور ایللن مللردم بركاتللی دارد. 
یکللی از بركاتللش همیللن اسللت كلله وقتللی دشللمنان نللگاه میکننللد و می بیننللد كلله مللردم پشللت سللر نظللام 
هسللتند، احسللاس میکننللد كلله نمیشللود بللا ایللن نظللام معارضلله كللرد؛ چللون بللا یللک ملللت نمیشللود معارضلله 
كللرد. یللک رژیللم را بللا انللواع و اقسللام تضییقللات، فشللار اقتصللادی، تبلیغللات گوناگللون و جنللگ روانللی میشللود 
تضعیللف كللرد یللا سللاقط كللرد؛ امللا وقتللی ریشلله ها مللردم هسللتند و ایللن نظللام و مسللئولین نظللام بلله مللردم 

متصللل هسللتند، دیگللر كار دشللمن مشللکل میشللود؛ همچنللان كلله مشللکل هللم شللده و ماحظلله میکنیللد.

 سست شدن امید دشمن به شکست انقاب
از اول انقللاب دشللمنی ها وسللیع تر شللده اسللت، عمیق تللر شللده اسللت، پیچیده تللر شللده اسللت؛ امللا در 
عیللن حللال امیللد دشللمن بلله شکسللتن انقللاب، كمتللر شللده اسللت. یعنللی دشللمنان نظللام جمهللوری اسللامی 
امیللدی را كلله بیسللت سللال پیللش یللا سللی سللال پیللش داشللتند بلله اینکلله بتواننللد ایللن نظللام را زائللل و منهللدم 
كننللد یللا الاقللل آنجللوری تضعیللف كننللد كلله نتوانللد بلله حركتللش اداملله دهللد، امللروز ایللن امیللد را ندارنللد. 
انسللان ایللن را از حرفهللای آنهللا میفهمللد؛ از ابتکاراتللی كلله میکننللد، میفهمللد؛ از عملکردهایشللان انسللان ایللن را 
بخوبللی احسللاس میکنللد. پللس مسللئله ی حضللور مللردم مهللم اسللت. و یکللی از مهمتریللن نشللانه های حضللور 

مللردم، انتخابللات اسللت.

 گناه بزرگ در فتنه بعد انتخابات
در ایللن فتنه هللای بعللد از انتخابللات، آن چیللزی كلله اسللاس قضیلله اسللت، ایللن اسللت كلله رأی مللردم و حضللور 
مللردم از نظللر یللک عللده ای نفللی شللد، مللورد خدشلله قللرار گرفللت، نظللام تکذیللب شللد، مللورد تهمللت قللرار 
گرفللت. گنللاه بزرگللی كلله انجللام دادنللد، ایللن بللود. اینهللا بایسللت تسلللیم میشللدند. باالخللره وقتللی انتخابللات بللا 
همیللن معیارهائللی كلله در اسللام وجللود دارد - كلله حللاال بعضللی از معیارهللا و شللاخصهائی كلله بللرای انتخابللات 
در نظللر مللا معتبللر اسللت، كلله نظللر اسللام اسللت، مللن عللرض میکنللم - اتفللاق افتللاد، بایسللتی در مقابللل قانللون، 
در مقابللل داوری قانللون تسلللیم شللد؛ همچنللان كلله بایللد در مقابللل آن داوری كلله قانللون او را معیللن میکنللد، 
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تسلللیم شللد. اگللر قانللون در مسللئله ی مهمللی مثللل مسللئله ی انتخابللات یللک داوری را مشللخص كللرده اسللت، 
یللا یللک شللیوه ی داوری را مشللخص كللرده اسللت، بایللد تسلللیم ایللن بشللوند، ولللو برخللاف میلمللان باشللد؛ ایللن 

میشللود انتخابللات سللالم.

احترام به رأی و تشخیص و رضایت مردم در انتخابات
 آن وقللت ایللن انتخابللات اگللر چنانچلله بلله ایللن شللکل باشللد و بلله همللان شللکلی كلله در نظللام اسللامی معتبللر 
اسللت، باشللد، ایللن خصوصیللات را دارد: اوالً در انتخابللات، احتللرام بلله رأی و تشللخیص و رضایللت مللردم هسللت. 
مللن عللرض بکنللم؛ امللروز در دنیللای دموكراسللی كلله انتخابللات در آنجاهللا انجللام میگیللرد و پرچللم دموكراسللی 
را اینهللا بلنللد میکننللد، آنچلله وجللود نللدارد، »رضللی العاّمللة« اسللت؛ مسللئله، صللوری اسللت؛ در واقللع غالبللاً 
اینجللور اسللت. در كشللور آمریللکا اینجللور اسللت، در كشللورهای معللروف دموكراسللی دنیللا اینجللور اسللت. پشللت 
سللِر ایللن كسللانی كلله می آینللد وارد میللدان انتخابللات میشللوند و مبللارزه ی انتخاباتللی میکننللد، گروه هائللی از 
جبهلله ی خاصلله وجللود دارنللد؛ یعنللی سللرمایه دارها، كمپانی دارهللا، متنفذیللن مالللی، باندهللای عظیللم مالللی؛ 
اینهللا هسللتند كلله دارنللد كارهللا را روبلله راه میکننللد؛ بللا تبلیغللات گمراه كننللده و بللا روشللهای گوناگللون، آراء 
مللردم را بلله ایللن سللمت و آن سللمت میکشللانند. در واقللع، دعللوا بیللن كمپانی دارهاسللت؛ دعللوا بیللن آراء مللردم 
نیسللت؛ یللک چیللِز تخیلللی اسللت. در واقللع، حکومللت دموكراسللی در آنجاهللا حکومللت اقلیللت اسللت؛ حکومللت 
خواصللی اسللت كلله خللواص بللودن آنهللا، نخبلله بللودن آنهللا، بلله خاطللر امکانللات مالللی فللراوان آنهاسللت؛ اینهللا 

هسللتند كلله دارنللد سیاسللتگذاری میکننللد.
 در انتخابللاِت نظللام جمهللوری اسللامی اینجللور نیسللت. اینجللا مردمنللد كلله دارنللد تصمیللم میگیرنللد، مردمنللد 
كلله دارنللد تشللخیص میدهنللد. ممکللن اسللت ایللن تشللخیص یللک جللا درسللت باشللد، یللک جللا غلللط باشللد - 
بحللث در ایللن نیسللت - امللا تصمیم گیللر، خللود مللردم هسللتند. پشللت سللر آراء مللردم، آراء باندهللای قللدرت و 
ثللروت و اینهللا قللرار نللدارد. در ایللن انتخابللات، واقعللاً احتللرام بلله رأی مللردم اسللت؛ احتللرام بلله تشللخیص مللردم 

اسللت. بایللد در مقابللل ایللن تشللخیص تسلللیم شللد. ایللن یللک مسللئله اسللت.

نشاط مردمی در انتخابات
 مسللئله ی دیگللر در انتخابللات و اهمیللت انتخابللات، مسللابقه و رقابللت سللالمی اسللت كلله وجللود دارد؛ نشللاط 
مردمللی اسللت كلله در انتخابللات بلله وجللود می آیللد. انتخابللات چیللزی اسللت كلله موجللب میشللود مللردم 
احسللاس كننللد مسللئولیت دارنللد، بایللد تشللخیص بدهنللد، بایللد بیاینللد تللوی میللدان. نشللاط مردمللی، خللون 
تللازه ای بلله رگهللای نظللام میریللزد و روح تللازه ای میدمللد. تحللول در مدیریللت وجللود دارد. ایللن انتخاباتهللا یکللی 
از بزرگتریللن محّسللناتش ایللن اسللت كلله از ركللود جلوگیللری میکنللد. بهتریللن شللکل اداملله ی یللک نظللام 
اجتماعللی ایللن اسللت كلله در عیللن ثبللات، تحللول داشللته باشللد. ركللود بللد اسللت و ثبللات خللوب اسللت. ثبللات 
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یعنللی اسللتقرار؛ یعنللی ایللن چهارچللوب، ایللن هندسلله، در جللای خللود محفللوظ باشللد، مسللتقر باشللد، ریشلله دار 
باشللد؛ در عیللن حللال در داخللل ایللن چهارچللوب، تحللوالت، مسللابقات و رقابتهللا وجللود داشللته باشللد. ایللن 
بهتریللن شللکل اسللت كلله كشللتی نظللام در دریاهللای طوفانللی بتوانللد بللدون دغدغلله حركللت كنللد. »و هللی 
تجللری بهللم فللی مللوج كالجبللال«؛)4( ایللن دربللاره ی كشللتی نللوح اسللت. كشللتی حركللت میکنللد، در بیللن 
امللواج گوناگللون هللم هسللت؛ لیکللن ایللن امللواج سللهمگین نمیتواننللد اسللتقرار او را از بیللن ببرنللد. ایللن اسللتقرار 

بایسللت وجللود داشللته باشللد. البتلله در درون ایللن اسللتقرار، در درون ایللن چهارچللوب، تحللول وجللود دارد.
 بنابرایللن هملله ی تحللوالت بایللد در چهارچللوب باشللد. اگللر چنانچلله كسللی وارد میللدان رقابللت انتخاباتللی و 
مسللابقه ی انتخاباتللی بشللود، امللا بخواهللد چهارچللوب را بشللکند، او از قاعللده ی نظللام خللارج شللده اسللت، از 
قواعللد حركللت انتخاباتللی خللارج شللده؛ ایللن غلللط اسللت، ایللن درسللت نیسللت. بایللد هملله چیللز در چهارچللوب 

نظللام باشللد. ایللن چهارچللوب، قابللل تغییللر نیسللت.

 لزوم تأکید بر خطوط مرزی نظام با مخالفان در انتخابات
تأكیللد بللر خطللوط مللرزی نظللام بللا مخالفللان و دشللمنان، در انتخابللات الزم اسللت. ممکللن اسللت دو نظللر 
مختلللف در بللاره ی یللک مسللئله ی اجتماعللی یللا اقتصللادی بیللن نامزدهللا وجللود داشللته باشللد؛ هیللچ مانعللی 
نللدارد، ایللن دو نظللر را بگوینللد؛ لیکللن مرزبنللدی كننللد بللا آن چیزهائللی كلله نظللراِت مخالللف بللا نظللام اسللت. 
مشللخص بکننللد كلله مللرز مللا چیسللت؛ ایللن مرزبنللدی الزم اسللت. بارهللا مللا بللر روی ایللن مرزبنللدی تأكیللد 
میکنیللم؛ ایللن بلله خاطللر ایللن اسللت كلله اگللر مرزبندی هللا ضعیللف بشللود، مرزهللا كمرنللگ بشللود، موجللب 
اشللتباه مللردم میشللود. مثللل مرزهللای كشللوری، كلله اگللر مرزهللا تضعیللف شللد و كمرنللگ شللد، عللده ای 
میتواننللد داخللل مللرز بشللوند، بللا قصللد خیانللت، بللدون اینکلله شللناخته شللوند؛ عللده ای میتواننللد از ایللن مللرز 
خللارج بشللوند بللا غفلللت، بللدون اینکلله بداننللد دارنللد از مللرز خللارج میشللوند. لللذا بایسللتی بللر مرزهللا تأكیللد 
بشللود. اشللتباه و خطللای فاحللش كسللانی كلله ایللن مرزهللا را در انتخابللات رعایللت نمیکننللد، همیللن اسللت كلله 
مللردم را دچللار زحمللت میکننللد، دچللار حیللرت میکننللد. بایسللتی خطللوط مللرزی نظللام بللا مخالفللان نظللام، بللا 

دشللمنان نظللام، كامللًا مشللخص شللود، بللر آن تکیلله شللود و از مخالفللان نظللام اعللام برائللت بشللود.

ترجیح منافع نظام بر مصالح حزبي در انتخابات 
البتلله در انتخابللات بایللد منافللع نظللام، منافللع كشللور، مصالللح كشللور بللر مصالللح حزبللی و جناحللی و شللخصی و 
امثللال اینهللا ترجیللح داده شللود و نظللرات، نظللرات شللفاف و روشللنی باشللد؛ معلللوم باشللد كلله چلله میخواهنللد. 
اگللر چنانچلله یللک چنیللن انتخاباتللی انجللام بگیللرد، ایللن باشللک بلله نفللع نظللام، بلله نفللع پیشللرفت كشللور و بلله 

نفللع مللردم خواهللد بللود؛ نظللام را زنللده و بانشللاط نگلله میللدارد و پیللش میبللرد.
 و مللن میخواهللم عللرض بکنللم، امللروز خوشللبختانه وضللع كلللی نظللام از گذشللته ی مللا بلله هیللچ وجلله عقب تللر 
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نیسللت و در مللوارد زیللادی بمراتللب بهتللر اسللت؛ ایللن را بایللد توجلله كللرد. ایللن خیالپللردازی نیسللت، بیللان 
آرزوهللا نیسللت؛ بلکلله بللا نللگاه بلله واقعیتهاسللت.

حضور جوانان در میادین مختلف
 امللروز ماحظلله كنیللد مللا نفللس گللرم امللام بزرگللوار را نداریللم، حادثلله ی جنللگ را نداریللم - كلله مللردم بلله 
خاطللر ایللن حادثلله بلله هیجللان و حركللت می آمدنللد و طبعللاً جوششللی در مللردم بلله وجللود می آمللد - از 
مبللدأ انقللاب سللی و یللک سللال فاصللله گرفتیللم، در عیللن حللال شللما می بینیللد جمللع كثیللری از جوانهللای 
ایللن مللردم - حللاال افللراد غیرجللوان بلله جللای خللود، حّتللی جوانهللا كلله بیشللتر از هملله در معللرض تهدیللد 
اخاقللی و فکللری و انحرافللات گوناگللون هسللتند - بللا كمللال پاكللی، بللا كمللال آراسللتگی، در میدانهللای مختلللف 
حضللور پیللدا میکننللد. در دانشللگاه هللم همیللن جللور اسللت، در بیللرون دانشللگاه هللم همیللن جللور اسللت، در 

عرصه هللای اجتماعللی هللم همیللن جللور اسللت.
 در اجتماعللات عظیمللی كلله تشللکیل میشللود، غالبللاً جوانهللا حضللور دارنللد. در بیسللت و دوی بهمللن، شللما 
نمونلله ی كم نظیللرش را مشللاهده كردیللد؛ چلله در تهللران، چلله در بقیلله ی شللهرها - آنطللور كلله حللاال در 
دوربینهللای تلویزیللون انسللان میدیللد و از بعضللی از كسللانی كلله از نزدیللک دیللده بودنللد، انسللان میشللنود - 
اغلللب اینهائللی كلله بودنللد، جللوان بودنللد؛ اكثللر ایللن جمعیللت، جوانهللا بودنللد. خللوب، ایللن نشللان دهنده ی 
چیسللت؟ مللردم احسللاس مسللئولیت میکننللد، می آینللد تللوی میللدان. ایللن احسللاس مسللئولیت مللردم و 
بخصللوص جوانهللا، بعللد از گذشللت سللی و یللک سللال از انقللاب، خیلللی حادثلله ی عظیمللی اسللت؛ خیلللی 

حادثلله ی بزرگللی اسللت.

علت حضور گرم تر مردم
 چللرا مللردم امسللال در بیسللت و دوی بهمللن از سللال گذشللته گرم تللر و متراكم تللر آمدنللد؟ چللون احسللاس 
خطللر كردنللد؛ چللون دیدنللد كسللانی بلله بهانلله ی مسللئله ی انتخابللات و مسللائل بعللد از انتخابللات، دارنللد در 
اصللل نظللام خدشلله بلله وجللود می آورنللد، دارنللد معارضلله میکننللد، دارنللد پنجلله بلله چهللره ی نظللام میزننللد. 
رفتللار خطرنللاك آنهللا ایللن بللود كلله نللام امللام و انقللاب و نظللام را هللم گاهللی می آورنللد، امللا حرفشللان، 
عملشللان، اقدامشللان، تحریکشللان، درسللت نقطلله ی مقابللل روش انقللاب و ممشللای انقللاب و اهللداف انقللاب 
اسللت؛ مللردم ایللن را احسللاس كردنللد. اینکلله مللردم ایللن را میفهمنللد و احسللاس میکننللد، ایللن بصیللرت باالئللی 
اسللت، ایللن خیلللی مهللم اسللت؛ و اینکلله مللردم بعللد از ایللن احسللاس، اینجللور وارد میللدان میشللوند، می آینللد 
حضللور خللود را اعللام میکننللد، ایللن خیلللی همللت و عللزم باالئللی را نشللان میدهللد؛ اینهللا خیلللی مهللم اسللت. 
مللا بایللد اینهللا را ببینیللم، بایللد قللدر بدانیللم و بایللد عاملللش را بشناسللیم. عاملللش دینللداری مللردم اسللت؛ 
عاملللش همیللن مللاك اصلللی در نظللام اسللامی اسللت؛ یعنللی اطاعللت از پللروردگار عالللم. ایللن بلله نظللر مللن 
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اساسللی ترین مسللئله اسللت.

 دشمني یك جبهه ي بزرگ در مقابل نظام اسامي
مللا امللروز مواجلله هسللتیم بللا یللک جبهلله ی دشللمنِی بللزرگ در سراسللر دنیللای قدرتمنللدان؛ ایللن جبهلله ای 
اسللت كلله شللکل گرفتلله اسللت در مراكللز قللدرت بین المللللی، قدرتهللای مالللی و اقتصللادی، كلله غالبللاً هللم در 
مشللت صهیونیسللتها و سللرمایه دارهای بللزرگ اسللت. ایللن جبهلله در مقابللل نظللام اسللامی از هملله ی وسللائل 
اسللتفاده میکنللد و در داخللل هللم متأسللفانه كسللانی بلله اینهللا جللواب میدهنللد؛ كسللانی میشللوند طللرف مللورد 
اعتمللاد آنهللا، حللرف آنهللا را تکللرار میکننللد، بلله آنهللا پللاس میدهنللد، بللرای اینکلله آنهللا بتواننللد بلله نظللام 
جمهللوری اسللامی ضربلله بزننللد! یللک چنیللن حالتللی متأسللفانه وجللود دارد. لیکللن در مقابللل آن، بیللداری 
مللردم، آگاهللی مللردم، انگیللزه ی مللردم، حضللور مللردم، دینللداری مللردم، عاقه منللدی مللردم بلله مبانللی نظللام 
و پایه هللای نظللام وجللود دارد. اینهللا حقائقللی اسللت كلله در جمهللوری اسللامی وجللود دارد. و مللا پیللش رفتیللم. 

مللا در طللول ایللن سللالهای متمللادی، خللدا را شللکر میکنیللم كلله پیللش رفتیللم.

وظیفه امروز؛ حفظ هندسه ی کلی نظام
آنچلله كلله وظیفلله ی امللروز ماسللت، حفللظ ایللن هندسلله ی عظیللم اسللت؛ ایللن را بایللد حفللظ كللرد. بایللد در 
حفللظ ایللن هندسلله، مرزبنللدی كللرد. ایللن مرزبنللدی ای كلله مللن عللرض میکنللم، اینجاسللت؛ وااّل در مسللائل 
مللادون ایللن - حللاال چلله مسللائلی كلله در درجلله ی دوم اهمیللت اسللت، چلله در مراتللب پائین تللر - ممکللن اسللت 
اختللاف نظرهائللی باشللد؛ ایللن اختللاف نظرهللا بلله جامعلله ضربلله نمیزنللد. اختللاف نظللر موجللب پیشللرفت 
میشللود. ایللن اختللاف نظرهللا مهللم نیسللت؛ اینهللا در رقابتهللای انتخاباتللی هللم ممکللن اسللت تأثیللر بگللذارد، كه 
اشللکالی هللم نللدارد. آنچلله كلله مهللم اسللت، اسللاس نظللام، هندسلله ی كلللی نظللام، نقشلله ی جامللع نظللام اسللت؛ 
ایللن را بایللد در نظللر داشللت و نسللبت بلله ایللن بایللد حسللاس بللود. بایللد دیللد حرفللی كلله زده میشللود و كاری 

كلله دارد انجللام میگیللرد، در مقایسلله ی بللا ایللن نقشلله ی كلللی، در چلله وضعیتللی قللرار دارد.

 لزوم توجه خواص به بصیرت
بایللد دشللمنی ها را شللناخت. مشللکل مللا ایللن اسللت. اینکلله بنللده مسللئله ی بصیللرت را بللرای خللواص تکللرار 
میکنللم، بلله خاطللر ایللن اسللت. گاهللی اوقللات غفلللت میشللود از دشللمنی هائی كلله بللا اسللاس دارد میشللود؛ 
اینهللا را حمللل میکننللد بلله مسللائل جزئللی. مللا در صللدر مشللروطه هللم متأسللفانه همیللن معنللا را داشللتیم. 
در صللدر مشللروطه هللم علمللای بزرگللی بودنللد - كلله مللن اسللم نمللی آورم؛ هملله میشناسللید، معروفنللد - كلله 
اینهللا ندیدنللد توطئلله ای را كلله آن روز غربللزدگان و بلله اصطللاح روشللنفکرانی كلله تحللت تأثیللر غللرب بودنللد، 
مغلللوب تفکللرات غللرب بودنللد، طراحللی میکردنللد؛ توجلله نکردنللد كلله حرفهائللی كلله اینهللا دارنللد در مجلللس 
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شللورای ملللِی آن زمللان میزننللد، یللا در مطبوعاتشللان مینویسللند، مبللارزه ی بللا اسللام اسللت؛ ایللن را توجلله 
نکردنللد، مماشللات كردنللد. نتیجلله ایللن شللد كلله كسللی كلله میدانسللت و میفهمیللد - مثللل مرحللوم شللیخ 
فضللل اهللَّ نللوری - جلللوی چشللم آنهللا بلله دار زده شللد و اینهللا حساسللیتی پیللدا نکردنللد؛ بعللد خللود آنهائللی هللم 
كلله بلله ایللن حساسللیت اهمیللت و بهللا نللداده بودنللد، بعللد از شللیخ فضللل اهللَّ مللورد تعللرض و تطللاول و تهتللک 
آنهللا قللرار گرفتنللد و سللیلی آنهللا را خوردنللد؛ بعضللی جانشللان را از دسللت دادنللد، بعضللی آبرویشللان را از دسللت 

دادنللد. ایللن اشللتباهی اسللت كلله آنجللا انجللام گرفللت؛ ایللن اشللتباه را مللا نبایللد انجللام بدهیللم.
 امللام )رضللوان اهللَّ تعالللی علیلله( كلله جامع االطللراف بللود، یکللی از اطللراف شللخصیت ایشللان همیللن بللود؛ 
حسللاس بللود. مثللًا بمجللرد اینکلله نسللبت بلله قانللون قصللاص یللک حركتللی انجللام گرفللت - كلله خللوب، یللک 
قانللون بللود - فللوراً حساسللیت امللام مطلللب را درك كللرد؛ فهمیللد كلله معارضلله ی بللا قانللون قصللاص اسللامی، 
معنایللش چیسللت؛ و آن برخللورد عجیللب و قاطللع را كلله یادتللان هسللت، انجللام داد. مللا بایللد اینجللور باشللیم؛ 

بایللد حسللاس باشللیم.

 عدم اهمال در مساله نقشه و کلیت نظام
روی مسللئله ی اصلللی نظللام و نقشلله ی نظللام و كلیللت نظللام هیللچ اهمالللی را نبایللد روا بداریللم. مسللائل درجلله ی 
دوئللی وجللود دارد كلله البتلله اینهللا را میتللوان حللل كللرد. حللاال مللن دیللدم مثللًا ایللن روزهللا طرحللی كلله در 
مجمللع تشللخیص اسللت، مللورد توجلله اسللت. البتلله معلللوم اسللت؛ ایللن طللرح وقتللی كلله در مجمللع تشللخیص 
مطللرح بشللود، باالخللره نظللر مجمللع، نظللر مشللورتی اسللت؛ ایللن پیللش مللا خواهللد آمللد و آن چیللزی را كلله 
معتَقللد ماسللت، اعمللال میکنیللم و بلله عنللوان سیاسللت كلللی گفتلله میشللود. شللکی نیسللت كلله شللورای 
نگهبللان وظائفللی قانونللی دارد. بلله ایللن وظائللف مصللّرح در قانللون اساسللی - كلله نظللارت بللر انتخابللات و 
تشللخیص صاحیتهللا و ایللن چیزهاسللت - بایللد تعللرض نشللود. ایللن چیزهللا را میشللود اصللاح كللرد. یعنللی 
ایللن قضیلله را نبایللد مسللئله ی مللورد بحللث و مللورد دعللوا و نللزاع قللرار داد؛ اینهللا چیزهائللی اسللت كلله قابللل 
اصللاح اسللت. ممکللن اسللت در آنجللا یللک كسللی خطائللی هللم بکنللد؛ خطللا قابللل جبللران اسللت. اینهللا مسللائل 
اصلللی نیسللت؛ مسللئله ی اصلللی همیللن مسللائلی اسللت كلله در طللول ایللن هشللت نُلله مللاِه بعللد از انتخابللات، 
محللل اختللاف بللوده اسللت بیللن مجموعلله ی نظللام اسللامی و مجموعلله ی كفللر و اسللتکبار، كلله اینجللا كسللانی 

حرفهللای آنهللا را تکللرار كردنللد.
 آنهللا میخواهنللد نظللام اسللامی، نظللام دینللی، نظللام مبتنللی بللر اطاعللت از خللدا و رسللول وجللود نداشللته 
باشللد. هللر آن چیللزی كلله تضمیللن كننللده ی اطاعللت عمومللی ایللن نظللام اسللت، بللرای آنهللا دشللمن محسللوب 
میشللود؛ علیلله اش اقللدام میکننللد، علیلله اش فعالیللت میکننللد، هملله ی تللاش خودشللان را بللرای زدن آن 
متمركللز میکننللد. ایللن طللرف قضیلله بایسللتی تللاش و سللعی خللودش را بکنللد، بللرای اینکلله همیللن اركان 

اصلللی را، ایللن مبانللی و مبللادی اصلللی را حفللظ كنللد. مسللئله ی اصلللی را نبایسللتی مغفولٌ عنلله قللرار داد.
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 لزوم مرزبندي و تصریح خطوط
صریللح و روشللن هللم بایسللتی خطللوط را مشللخص كللرد. یعنللی آن كسللانی كلله پایبنللد بلله نظللام اسللامی 
و پایبنللد بلله حضللور مللردم - بللا همیللن انگیللزه و ایمانللی كلله مللردم دارنللد - هسللتند، بایللد مرزشللان بللا 
كسللانی كلله دلشللان نمیخواهللد ایللن حركللت بلله ایللن شللکل، اسللامی اداملله پیللدا كنللد، مشللخص شللود. بللا 
قانللون معارضلله میکننللد، بللا قانللون مخالفللت میکننللد. بایللد ایللن مللرز هللم، مللرز روشللن و واضحللی باشللد تللا 
مللردم دچللار خطللا و اشللتباه نشللوند. مللردم بلله ماهللا نللگاه میکننللد؛ مللا بایسللتی بدانیللم كلله خللط چلله جللوری 
اسللت. ایللن، اصللل قضیلله اسللت. هللر چیللزی كلله مللادون ایللن اسللت، قابللل اغمللاض اسللت، قابللل حللل اسللت. 
ولللو اختللاف نظللری هللم وجللود داشللته باشللد، ایللن اختللاف نظللر نبایللد بلله معارضلله و مجادللله و مخاصملله 

بینجامللد؛ كلله از ایللن مخاصمللات، دشللمن سللود میبللرد. حللرف مللا ایللن اسللت.

داخان و خارجان مجموعه ي نظام اسامي چه کسانی هستند؟
 آن كسللانی كلله ایللن نقشلله ی كلللی را كلله متبلللور اسللت در قانللون اساسللی و حکمیللت قانللون و داوری قانللون، 
قبللول دارنللد، جللزو مجموعلله ی نظللام اسللامی هسللتند. آن كسللانی كلله اینهللا را رد میکننللد، كسللانی اند 
كلله خودشللان بلله دسللت خودشللان صاحیللت حضللور در نظللام اسللامی را دارنللد از دسللت میدهنللد و 
صاحیللت ندارنللد. كسللانی كلله حاضللر نیسللتند قانللون را تحمللل كننللد، كسللانی كلله حاضللر نیسللتند اكثریللت 
را قبللول كننللد، كسللانی كلله آن انتخابللات عظیللم چهللل میلیونللِی مایلله ی افتخللار را زیللر سللؤال میبرنللد، 
یللک نقطلله ی قللّوت را بللرای نظللام میخواهنللد تبدیللل كننللد بلله یللک نقطلله ی ضعللف، اینهللا در واقللع دارنللد 
خودشللان، خودشللان را از ایللن كشللتی نجللات - كلله نظللام اسللامی اسللت - بیللرون می اندازنللد؛ وااّل هیللچ كللس 

نمیخواهللد كسللی را از كشللتی نجللات بیللرون بینللدازد.
 حضللرت نللوح نبللی اهللَّ )علللی نبّینللا و علیلله الّسللام( بلله فرزنللدش فرمللود: »یللا بنللّی اركللب معنللا و ال تکللن مللع 
الکافریللن«.)5( نظللام اسللامی هللم تأسللیاً بلله حضللرت نللوح، بلله هملله میگویللد: بیائیللد بللا مللا باشللید، بیائیللد 
وارد ایللن كشللتی نجللات شللوید، »و ال تکللن مللع الکافریللن«. هللدف و مبنللا ایللن اسللت. مللا هیللچ كللس را از نظللام 
بیللرون نمیکنیللم؛ امللا كسللانی هسللتند كلله خودشللان، خودشللان را از نظللام بیللرون میکننللد؛ خودشللان را از 

نظللام خللارج میکننللد.
 امیدواریللم كلله خللدای متعللال بلله مللا توفیللق بدهللد تللا بتوانیللم نظللام اسللامی را بللا همیللن كلیللت و بللا همیللن 
جهتگیللرِی درسللت كلله بحمللداهللَّ تللا امللروز آمده ایللم، حفللظ كنیللم و بتوانیللم بلله ایللن نظللام و بلله ایللن مللردم 

خدمللت كنیللم.

 آگاهي و بصیرت مردم
انسللان وقتللی نللگاه میکنللد، می بینللد آگاهللی مللردم، بصیللرت مللردم، احسللاس مسللئولیت مللردم در قبللال 
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نظللام اسللامی، حقیقتللاً بی نظیللر اسللت. بللا ایللن احسللاس مسللئولیت، بللا ایللن احسللاس آمادگللی، یقینللاً اگللر 
امللروز یللک حادثلله ای مثللل حادثلله ی دفللاع مقللدس در كشللور مللا پیللش می آمللد، كسللانی كلله وارد میللدان 
میشللدند، از آن روز كلله در دفللاع مقللدس جوانهللای مللا می آمدنللد، بیشللتر خواهللد بللود و كمتللر نخواهللد بللود. 

انسللان ایللن را از ایللن حركللت عظیللم مردمللی احسللاس میکنللد.
 امیدواریللم ان شللاءاهللَّ خداونللد متعللال بلله مللا، بلله مللردم، بلله هملله ی مسللئوالن توفیللق بدهللد تللا بتواننللد 
وظائللف را انجللام بدهنللد. بخصللوص تکلیللف مسللئوالن زیللاد اسللت. مسللئوالن گوناگللون در قللوای سلله گانه، 
مسئولیتشللان خیلللی سللنگین اسللت؛ بایسللتی بلله وظائفشللان بللا دقللت بیشللتری، بللا جدیللت و اهتمام بیشللتری 
عمللل كننللد تللا ان شللاءاهللَّ خللدای متعللال هللم رحمللت خللودش را بللر مللا نللازل كنللد و تفضللات خللودش را از 
مللا نگیللرد. آنچلله كلله تللا حللاال شللده اسللت، از ناحیلله ی پللروردگار اسللت و بعللد از ایللن هللم اگللر هدایللت الهللی و 

رحمللت الهللی شللامل حللال مللا باشللد، بللاز هللم خللدای متعللال بلله مللا كمللک خواهللد كللرد.
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فتنه

شکست دشمن در جداسازی مردم از نظام اسامی*  

 انقاب ما، انقاب دینی و مذهبی
وقللت صحبللت كللردن مللا در ایللن جمللع عظیللم، وقللت محللدودی اسللت. متأسللفانه مللا در راه، بلله خاطللر محبللت 

مللردم، در خیابانهللا زیللاد معطللل شللدیم؛ لللذا وقللت گذشللت. مللن فقللط چنللد جمللله ی كوتللاه عللرض میکنللم.
 اوالً قللم خاسللتگاه انقللاب اسللت. مذهبی تریللن شللهر كشللور، پایللگاه و خاسللتگاه بزرگتریللن انقللاب دوران 
معاصللر شللد. ایللن معنایللش چیسللت؟ ایللن معنایللش ایللن اسللت كلله هملله ی دنیللا بداننللد ایللن انقللاب، یللک 
انقللاب دینللی و مذهبللی اسللت؛ هیللچ تفسللیر بلله رأیللی، هیللچ تفسللیر مللادی ای از ایللن انقللاب نمیشللود كللرد؛ 
خاسللتگاهش قللم اسللت؛ رهبللرش یللک فقیلله، یللک فیلسللوف، یللک عالللم بللزرگ، یللک روحانللی معنللوی اسللت. 

شناسللنامه ی انقللاب، اینجللور در هملله ی دنیللا شللناخته شللده اسللت. ایللن یللک نکتلله اسللت.

نقاط اساسي حمات دشمن
دنباللله ی ایللن نکتلله ایللن اسللت كلله دشللمنان ایللن انقللاب وقتللی خواسللته اند در طللول ایللن مللدت بلله ایللن 
انقللاب و ایللن نظللام صدملله ای وارد كننللد، آمللاج حمللات آنهللا چلله بللوده اسللت؟ آمللاج حمللات دشللمنان، دو 
نقطلله ی اساسللی اسللت: یکللی دیللن، یکللی مللردم و وفللاداری آنهللا. میداننللد كلله اگللر ایللن انقللاب، یللک انقللاب 
دینللی نبللود، قللدرت مقاومللت نداشللت؛ چللون دیللن اسللت كلله پیللروان خللود را از تسلللیم شللدن در مقابللل ظلللم 
منللع میکنللد، بلله مقابللله ی بللا ظالللم تشللویق میکنللد؛ عدالللت و آزادی و معنویللت و پیشللرفت را بلله زندگللی 
انسللانها پیشللنهاد میکنللد. ایللن، خصوصیللت دیللن اسللت. پللس آن نظامللی كلله بللر مبنللای دیللن باشللد، معنللی 
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نللدارد كلله تسلللیم فشللار و زور دشللمنان و زورگویللان و زیاده طلبللان بشللود. اگللر عنصللر دیللن در ایللن انقللاب 
نبللود، ممکللن بللود مسللئولین انقللاب و سللركردگان انقللاب بللا گرفتللن یللک امتیللازی در مقابللل دشللمن كوتللاه 
بیاینللد و راه را بللرای سلللطه ی دوبللاره ی دشللمن بللاز كننللد؛ امللا چللون دیللن سللتون فقللرات ایللن انقللاب اسللت، 

چنیللن چیللزی تاكنللون پیللش نیامللده اسللت و بعللد از ایللن هللم پیللش نخواهللد آمللد.
 درس بللزرگ امللام عزیللز مللا بلله مللا و بلله هملله ی ملللت همیللن بللود؛ بلله نیللروی خودتللان ایمللان داشللته باشللید، 
در افزایللش ایللن نیللرو بلله صللورت روزافللزون تللاش كنیللد و بلله خللدای متعللال و وعللده ی الهللی اطمینللان 
داشللته باشللید؛ اگللر ایسللتادگی كردیللد و بللا تدبیللر حركللت كردیللد، مطمئللن باشللید كلله نصللرت الهللی بللا شللما 

همللراه اسللت. ایللن، خصوصیللت دینللدار بللودن مللردم و دینللی بللودن ایللن انقللاب و نظللام اسللامی اسللت.

عنصر مردم در انقاب
 مردمللی بللودن، یعنللی ایللن انقللاب از سللوی مللردم وفادارانلله مللورد حمایللت قللرار بگیللرد؛ نظللام اسللامی از 
سللوی مللردم مللورد تأییللد و حمایللت و پشللتیبانی كامللل قللرار بگیللرد. ایللن هللم در طللول ایللن مللدت تأمیللن 

بللوده اسللت.
 اگللر حضللور مللردم نمیبللود، اگللر فاصللله ی بیللن مللردم و نظللام ایجللاد میشللد، نظللام نمیتوانسللت در مقابللل 
دشللمنان مقاومتللی بکنللد. ایللن حضللور مسللتحکم مللردم اسللت كلله پشللتوانه ی ایسللتادگی مسللئوالن اسللت. 
ایللن، دو تللا نقطلله ی اصلللی اسللت؛ دیللن و مللردم. لللذا دشللمن هللم همینهللا را آمللاج حمللات خللود قللرار داده 
اسللت؛ دیللن را یللک جللور، وفللاداری و اعتقللاد مللردم را یللک جللور. اینکلله شللما ماحظلله میکنیللد از سللالهای 
دهلله ی 60، از دوران حیللات بابركللت امللام، چلله دشللمنان بیرونللی و چلله مللزدوران یللا نوكللران بی مللزد و منللت 
آنهللا از داخللل، مقدسللات دینللی را، حقایللق دینللی را، بّینللات اسللامی را مللورد تردیللد و انللکار قللرار دادنللد، ایللن 
یللک چیللز تصادفللی نبللوده اسللت؛ روی ایللن تکیلله داشللته اند. ایللن مسللئله از ماجللرای سلللمان رشللدی آغللاز 
شللد تللا فیلمهللای ضللد اسللام هالیللوودی، تللا كاریکاتورهللا، تللا قرآن سللوزی، تللا حللوادث گوناگونللی كلله علیلله 
اسللام در ایللن گوشلله و آن گوشلله اتفللاق افتللاد، بللرای اینکلله ایمللان مللردم را بلله اسللام و مقدسللات اسللامی 
كللم كننللد. در داخللل كشللور، از طللرق مختلللف، پایه هللای ایمللان مللردم، بخصللوص نسللل جللوان را متزلللزل 
كننللد؛ از اشللاعه ی بی بندوبللاری و اباحیگللری، تللا ترویللج عرفانهللای كاذب - جنللس بدلللی عرفللان حقیقللی - تللا 
ترویللج بهائیللت، تللا ترویللج شللبکه ی كلیسللاهای خانگللی؛ اینهللا كارهائللی اسللت كلله امللروز بللا مطالعلله و تدبیللر 
و پیش بینللی دشللمنان اسللام دارد انجللام میگیللرد؛ هدفللش هللم ایللن اسللت كلله دیللن را در جامعلله ضعیللف 

كنللد.

 فعالیت دشمن درجهت تضعیف وفاداری مردم نسبت به نظام
در زمینلله ی تضعیللف وفللاداری مللردم نسللبت بلله نظللام هللم كارهللای زیللادی میکننللد: شللایعه میسللازند، 
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بللرای اینکلله مللردم را از مسللئولین كشللور، از رؤسللای قللوا مأیللوس كننللد. تخللم بدبینللی میپراكننللد. هللر كار 
شایسللته ی باارزشللی كلله در سللطح كشللور انجللام بگیللرد، ایللن را در وسللائل تبلیغللات گوناگللون مللورد تردیللد 
قللرار میدهنللد. اگللر ضعفهائللی هسللت، چنللد برابللر میکننللد و نقللاط قللوت را نشللان نمیدهنللد، بللرای اینکلله 
مللردم را ناامیللد كننللد، بخصللوص نسللل جللوان را ناامیللد كننللد. افللق آینللده را در مقابللل نسللل جللوان و مللردم 
تیللره و تللار نشللان میدهنللد، بللرای اینکلله مللردم را از صحنلله خللارج كننللد. لیکللن نکتلله ی اساسللی ایللن اسللت 
كلله دشللمنان ملللت ایللران و دشللمنان نظللام اسللامی در طللول ایللن سللی و دو سللال، هملله ی تاشللی را كلله در 
ایللن دو مللورد انجللام داده انللد، سللرمایه گذاری های خسللارتباری بللوده اسللت؛ نتیجلله ای نگرفتنللد و شکسللت 
قطعللی خوردنللد. آنهللا خیللال میکردنللد میتواننللد مللردم را از نظللام اسللامی جللدا كننللد. روزبلله روز كلله گذشللته 
اسللت، می بینیللد مللردم پایبندی شللان بلله مسللائل دینللی و ارزشللهای معنللوی بیشللتر شللده اسللت. ِكللی در 
كشللور مللا ایللن هملله جللوان در مراسللم معنللوی شللركت میکردنللد؛ در مراسللم عبللادی مللاه رمضللان، در روز عیللد 
فطللر؟ ایللن اجتماعللات عظیللم، ایللن روشللن بینی مللردم در زمینلله ی مسللائل سیاسللی سللابقه نداشللته اسللت. 
بعللد از اهانتللی كلله در روز عاشللورای سللال 88 بلله وسللیله ی یللک عللده تحریللک شللده نسللبت بلله امللام حسللین 
انجللام گرفللت، دو روز فاصللله نشللد كلله مللردم در روز 9 دی تللوی خیابانهللا آمدنللد و موضللع صریللح خودشللان 
را علنللی ابللراز كردنللد. دسللتهای دشللمن و تبلیغللات دشللمن نلله فقللط نتوانسللته مللردم را از احساسللات دینللی 

عقللب بنشللاند، بلکلله روزبلله روز ایللن احساسللات تندتللر و ایللن معرفللت عمیق تللر شللده اسللت.

شکست دشمن در جداسازي مردم از نظام
 بللدون تردیللد دشللمن در جللدا كللردن مللردم از نظللام اسللامی شکسللت خللورده اسللت. سللال گذشللته در 
انتخابللات، چهللل میلیللون مللردم كشللور پللای صندوقهللای رأی رفتنللد. در واقللع یللک رفرانللدوم چهللل میلیونللی 
بلله نفللع نظللام جمهللوری اسللامی و بلله نفللع انتخابللات انجللام گرفللت؛ همیللن بللود كلله دشللمن را عصبانللی 
كللرد. خواسللتند بللا فتنلله اثللر آن را از بیللن ببرنللد، امللا ایللن را هللم نتوانسللتند انجللام دهنللد. مللردم در مقابللل 
فتنلله هللم ایسللتادند. فتنلله ی سللال 88 كشللور را واكسللینه كللرد؛ مللردم را بللر ضللد میکروبهللای سیاسللی و 

اجتماعللی ای كلله میتوانللد اثللر بگللذارد، مجهللز كللرد؛ بصیللرت مللردم را بیشللتر كللرد.

 فعالیت دشمن، اسام منهاي روحانیت و سیاست 
سللالهای گذشللته در برخللی مطبوعللات كشللور، بعضللی افللراد مدعللی فهللم و دانللش، علیلله دیللن، علیلله مبانللی 
اسللامی افاداتللی مینوشللتند؛ اینهللا هللم در مللردم اثللری نکللرد. ایللن را توجلله داشللته باشللید؛ دشللمنان دو 
نکتلله ی اساسللی را در بللاب دیللن دارنللد دنبللال میکننللد؛ چللون دیده انللد كلله ایللن دو نقطلله در زندگللی مللردم 
چقللدر تأثیرگللذار اسللت: یکللی مسللئله ی اسللام منهللای روحانیللت اسللت؛ چللون دیده انللد كلله روحانیللت در 
جامعلله ی ایرانللی چلله تأثیللر شللگرفی را بلله وجللود آورد و بللر حركللت مللردم گذاشللت. البتلله از قبللل از انقللاب 
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هللم ایللن زمزمه هللا را میکردنللد. حضللور روحانیللون در انقللاب و پیشللروی آنهللا در انقللاب، موقتللاً ایللن معنللا 
را از صحنلله خللارج كللرد؛ امللا بللاز شللروع كردنللد. یکللی هللم اسللام منهللای سیاسللت اسللت، جدائللی دیللن 
از سیاسللت اسللت. اینهللا از جمللله ی چیزهائللی اسللت كلله امللروز دارنللد بللا اصللرار فللراوان در مطبوعللات، در 
نوشللته جات، در وسللائل اینترنتللی ترویللج میکننللد. مسللئله بللرای آنهللا اهمیللت دارد. ایللن را توجلله داشللته 
باشللیم؛ هللر آنچلله را كلله دشللمن بللر روی آن تکیلله میکنللد و نقشلله ی راه دشللمن و طللرح كلللی دشللمن بللر روی 
آنهللا متمركللز اسللت، او میتوانللد بللرای مللا هللم یللک طللرح كلللی و نقشلله ی راهللی را در اختیللار بگللذارد. همللان 
چیللزی را كلله آنهللا آمللاج حمللله قللرار میدهنللد، مللا بایللد توجلله داشللته باشللیم و بدانیللم كلله آنهللا را بایسللتی 

حفللظ كنیللم، بایللد بللر روی آنهللا تکیلله كنیللم: حضللور مردمللی و معللارف دینللی و اسللامی.

تحریمهای بی تاثیر دشمن 
 از سللال 58 و 59 تحریللم را علیلله كشللور مللا شللروع كردنللد؛ لیکللن ایللن تشللدید تحریمهللا در واقللع بللرای ایللن 
اسللت كلله روی مللردم فشللار بیایللد و مللردم از نظللام اسللامی جللدا شللوند. خوشللبختانه هللم مسللئولین گفتنللد، 
هللم مللردم اعللان كردنللد، هللم عمللًا نشللان داده شللد كلله ایللن تحریمهللا بلله توفیللق الهللی اثللر قابللل توجهللی 
بللر زندگللی مللردم نخواهللد گذاشللت و مللردم كلله آن زحمللات و مشللکات دهلله ی 60 و اوائللل انقللاب را تحمللل 
كردنللد، امللروز بللا پیشللرفتهای عظیمللی كلله پیللدا شللده اسللت، اطمینانشللان بیشللتر و امیدشللان بلله آینللده 

روشللن تر اسللت و در مقابللل دشللمن می ایسللتند و توطئلله ی دشللمن را خنثللی میکننللد.
 بللرای اینکلله بلله نمللاز اول وقللِت مؤمنیللن ضربلله ای نخللورد، مللن بلله طللور مختصللر چنللد اصللل را بللرای رفتللار 

خودمللان - بللا توجلله بلله نقشلله ی دشللمن - مطللرح میکنللم.

وحدت کلمه توصیه اي برام عوام و خواص
 یللک مسللئله، مسللئله ی وحللدت كلملله ی ملللی اسللت. مخاطللب ایللن، هللم خواصنللد، هللم عاملله ی مللردم. 
مسللئله ی وحللدت را بایللد جللدی گرفللت. مللن دربللاره ی وحللدت كلملله ی مللردم خیلللی صحبللت كللردم، یللک 
خصوصیللات و شللاخصهائی هللم گفتللم. صللرف اینکلله كسللی بگویللد مللا طرفللدار وحدتیللم، كافللی نیسللت؛ 

شللاخصهائی دارد، عامتهائللی دارد.

همبستگی روزافزون مردم و خواص با سه قوه
 مسللئله ی دیگللر، همبسللتگی روزافللزون مللردم و خللواص بللا سلله قللوه اسللت. همبسللتگی بللا قللوای سلله گانلله ی 
كشللور بایللد روزبلله روز بیشللتر شللود، بایللد كمللک بشللوند؛ بخصللوص قللوه ی مجریلله كلله بارهللای زیللادی را 
بللر دوش دارد. ایللن شللایعه درسللت كللردن و زحمللات را ندیللده گرفتللن، بلله هیللچ وجلله صللاح كار كشللور و 

آینللده ی كشللور نیسللت.
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 تقویت ایمان دینی
نکتله ی سلوم، تقویت ایملان دینلی، تأمیلن نیازهلای فکلری و اسلتفهامهای نسلل جوان اسلت؛ كله ایلن عمدتاً 
متوجله بله روحانیلت و حوزه هلای علمیله اسلت. دائملاً شلبهه القلاء میکننلد؛ بایلد به طلور دائلم و به روز پاسلخ 

شلبهه ها را داد.

معرفی درست و شایسته ی روحانیت
 نکتله ی چهلارم، معرفلی درسلت و شایسلته ی روحانیت اسلت؛ كه ایلن فقط وظیفله ی خلود روحانیون نیسلت. 
روشلنفکران و آگاهلان میتوانند نقلش روحانیت را در كشلور نشلان بدهند و نشلان بدهند كه در مقاطع حسلاس، 
روحانیلت، بخصلوص مراجلع معظلم و بلزرگان حوزه هلای علمیله، از چله مشلکاتی و چله گذرگاه های سلختی 

توانسلته اند جامعله را عبلور بدهند.

تاش جوانان برای بصیرت افزائی
 مسلئله ی دیگر، تلاش جوانلان بلرای بصیرت افزائی اسلت. خلود جوانها بایلد در این زمینله تاش كنند. دشلمن 

را باید شلناخت، روشلهای دشلمن را باید شلناخت؛ این كاری اسلت كه بر عهلده ی خود جوانهاسلت.

پیشرفت علم و حرکت در جهت نقشه ی جامع علمی کشور
 نکته ی بعلدی كه بلرای فهرسلت كارهلای الزم املروز ملا بایسلتی مورد توجله قلرار بگیرد، مسلئله ی پیشلرفت 
عللم و حركلت در جهلت نقشله ی جاملع علمی كشلور اسلت؛ همیلن كاری كله پنج شلش سلال اسلت بحمداهللَّ 
حركت بهتلری پیدا كلرده اسلت، پیشلرفتهای خوبی انجام گرفته اسلت. بایسلتی بیشلتر تلاش كرد. ان شلاءاهللَّ 
این حركت، شلتابنده تر شلود. الزم اسلت حركلت شلتابنده ی دیگلری در داخلل حوزه هلای علمیه انجلام بگیرد؛ 

كله در این بلاره ان شلاءاهللَّ بلا دوسلتان و بلرادران و خواهران عضلو حلوزه ی علمیله صحبت خواهیلم كرد.

اهتمام به رفع عوامل نارضائی و مشکل ساز برای مردم
 كار مهلم دیگر - كله مخاطلب و مسلئول آن، دولت اسلت - اهتملام به رفلع عواملل نارضائلی و مشکل سلاز برای 
مردم است: مسلئله ی معیشلت، مسلئله ی اشلتغال، مسلئله ی سلامانه های اداری، مسلئله ی منصوبان دستگاه ها 
- بخصوص در سلطوح باال - مسلئله ی شلهرداری ها، مسلئله ی نیلروی انتظامی، كله مباشلراً و مسلتقیماً با مردم 
روبله رو هسلتند و میتوانند بسلیاری از مشلکات ملردم را برطلرف كنند یا خلدای نکلرده نارضائی هائی بله وجود 
بیایلد. بنابرایلن دسلتگاه ها در مسلائل گوناگلون، اهتملام و هماهنگلی داشلته باشلند؛ هماهنگلی و هم افزائلی 

داشلته باشلند؛ اختاف وجلود نداشلته باشلد؛ كه ایلن هم مربلوط بله دسلتگاه های دولتی اسلت.
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رسیدن به کمال عزت ملي
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بصیرت، زمینه ی تاشها و مبارزات انسانی
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بصیرت را محور همه کارهایتان قرار دهید  



فتنه

بصیرت را محور همه کارهایتان قرار دهید*  

رسیدن به کمال عزت ملي
مخاطللب عمللده ی مللن در بسللیاری از مباحللث، از جمللله در ایللن بحثللی كلله امللروز مطللرح میکنللم، شللما 
جوانهللا هسللتید؛ چللون كار مللال شماسللت، كشللور هللم مللال شماسللت. مللا مهمللان چنللد روزه هسللتیم. نوبللت 
مللا، سللهم مللا، دوران مللا سللپری شللده. از حللاال بلله بعللد دوران شماهاسللت؛ شللما هسللتید كلله بایللد ایللن كشللور 
را اداره كنیللد؛ بایللد در سللطوح مختلللف، ایللن اقتللدار ملللی را، ایللن عللزت ملللی را بللا اسللتفاده از دسللتاوردهائی 
كلله تاكنللون وجللود داشللته، بلله كمللال برسللانید؛ ایللن وظیفلله ای اسللت كلله در تاریللخ متوجلله بلله شماسللت. لللذا 

مخاطللب مللن شللما هسللتید.

دشمن براي فتنه ها برنامه ریزي بلند مدت دارد
 اگللر قبللول داریللم كلله جبهلله ی دشللمن بللرای كشللور مللا و انقللاب مللا برنامه ریللزی بلندمللدت دارد، پللس 
مللا هللم بایللد برنامه ریللزی بلندمللدت داشللته باشللیم. نمیشللود قبللول كللرد كلله جبهلله ی دشللمنان اسللام و 
انقللاب كلله بشللدت از ناحیلله ی بیللداری اسللامی تهدیللد میشللوند، برنامه ریللزی بلندمللدت نداشللته باشللند؛ 
ایللن را هیللچ كللس نمیتوانللد بللاور كنللد، مگللر خیلللی سللاده لوح باشللیم، غافللل باشللیم كلله ایللن را بللاور كنیللم. 
حتمللاً برنامه هللای بلندمللدت دارنللد؛ كمااینکلله همیللن حوادثللی هللم كلله گاهللی می بینیللد در كشللور اتفللاق 
می افتللد كلله دسللت بیگانلله در آن نمایللان اسللت، چیزهللای دفعتللاً بلله وجللود آمللده نیسللت، خلق السللاعه 
نیسللت؛ اینهللا هللم برنامه هللای میان مللدت و بلندمللدت بللوده اسللت. برنامه ریللزی كردنللد، نتیجلله ی ایللن 

*. بیانات در دیدار دانشجویان و جوانان استان قم  | 1389/08/04
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برنامه ریللزی شللده ایللن. نلله اینکلله همللان شللب تصمیللم گرفتنللد ایللن كار را بکننللد و فللردا اقللدام كردنللد؛ 
نلله، مللن در همیللن فتنلله ی 88 بلله بعضللی دوسللتان قرائللن و شللواهد را نشللان دادم؛ حداقللل از ده سللال، پانللزده 
سللال قبللل از آن، برنامه ریللزی وجللود داشللت. از بعللد از رحلللت امللام برنامه ریللزی وجللود داشللت؛ اثللر آن 
برنامه ریللزی در سللال 78 ظاهللر شللد؛ مسللائل كللوی دانشللگاه و آن قضایائللی كلله اغلللب یادتللان هسللت، بعضللی 
هللم شللاید درسللت یادشللان نباشللد. قضایائللی كلله سللال گذشللته پیللش آمللد، یللک تجدیللد حیاتللی بللود بللرای 
آن برنامه ریزی هللا. البتلله سللعی كردنللد بللا ماحظلله ی وقللت و جوانللب گوناگللون، ایللن كار را انجللام دهنللد؛ 
كلله خللوب، بحمللدهللَّ شکسللت خوردنللد، بایللد هللم شکسللت میخوردنللد. پللس جبهلله ی دشللمن برناملله ی 
بلندمللدت دارد. آنهللا مأیللوس نمیشللوند كلله ببیننللد حللاال امللروز شکسللت خوردنللد، دسللت بردارنللد؛ نلله، 

طراحللی میکننللد بللرای ده سللال دیگللر، بیسللت سللال دیگللر، چهللل سللال دیگللر. بایللد آمللاده باشللید.

مسئوالن برنامه ریزي بلند مدت داشته باشند
 مللا بایللد برنامه ریللزی بلندمللدت داشللته باشللیم. البتلله ایللن برناملله ی بلندمللدت جللای طرحللش اینجللا نیسللت 
- مراكللز فکللر، كانونهللای فکللر، مراكللز سیاسللی و فرهنگللی دنبللال ایللن حرفهللا هسللتند و ایللن كارهللا را بایللد 
بکننللد و میکننللد هللم - آن چیللزی كلله مللن در مجموعلله میتوانللم عللرض كنللم، ایللن اسللت كلله یللک زمینلله ی 
اساسللی بللرای برنامه ریزی هللای بلندمللدت هسللت كلله ایللن را مللن بارهللا تذكللر دادم، اینجللا هللم الزم میدانللم 

یللک قللدری دربللاره اش بیشللتر صحبللت كنللم و آن، مسللئله ی بصیرت یافتللن اسللت.

بصیرت، قبله نما و قطب نما
 در بللاب بصیللرت، بنللده در سللال اخیللر و قبللل از آن خیلللی صحبللت كللردم؛ دیگللران هللم مسللائل زیللادی 
گفتنللد؛ دیللدم بعضللی از جوانهللا هللم كارهللای خوبللی در ایللن زمینلله انجللام دادنللد. مللن میخواهللم روی 
مسللئله ی بصیللرت بللاز هللم تأكیللد كنللم. ایللن تأكیللد مللن در واقللع بللا ایللن انگیللزه اسللت كلله شللما كلله 
خودتللان مخاطبیللد، خودتللان میدانداریللد، كار بللر دوش شماسللت، برویللد سللراغ كارهللا و برنامه ریزی هائللی 
كلله بللا بصیرت یافتللن ارتبللاط دارد؛ ایللن نیللاز مهللم را تأمیللن كنیللد. بصیللرت، نورافکللن اسللت؛ بصیللرت، 
قبله نمللا و قطب نماسللت. تللوی یللک بیابللان انسللان اگللر بللدون قطب نمللا حركللت كنللد، ممکللن اسللت تصادفللاً 
بلله یللک جائللی هللم برسللد، لیکللن احتمالللش ضعیللف اسللت؛ احتمللال بیشللتری وجللود دارد كلله از سللرگردانی 
و حیللرت، دچللار مشللکات و تعبهللای زیللادی شللود. قطب نمللا الزم اسللت؛ بخصللوص وقتللی دشللمن جلللوی 
انسللان هسللت. اگللر قطب نمللا نبللود، یللک وقللت شللما می بینیللد بی سللازوبرگ در محاصللره ی دشللمن قللرار 
گرفته ایللد؛ آن وقللت دیگللر كاری از دسللت شللما برنمی آیللد. پللس بصیللرت، قطب نمللا و نورافکللن اسللت. در 

یللک فضللای تاریللک، بصیللرت روشللنگر اسللت. بصیللرت راه را بلله مللا نشللان میدهللد.
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بصیرت شرط الزم، نه کافی
 البتلله بللرای موفقیللت كامللل، بصیللرت شللرط الزم اسللت، امللا شللرط كافللی نیسللت. بلله تعبیللر طلبگللی ماهللا، 
علللت تاملله ی موفقیللت نیسللت. بللرای موفقیللت، شللرائط دیگللری هللم الزم اسللت؛ كلله حللاال بعللد اگللر ان شللاءاهللَّ 
مجللال شللد و یللادم مانللد، در آخللر صحبللت اشللاره ای میکنللم. امللا بصیللرت شللرط الزم اسللت. اگللر هملله ی آن 

چیزهللای دیگللر باشللد، بصیللرت نباشللد، رسللیدن بلله هللدف و موفقیللت، بسللیار دشللوار خواهللد بللود.

نگاه توحیدي و اثر آن بر زندگي
بصیللرت را در دو سللطح میتوانیللم تعریللف كنیللم. یللک سللطح، سللطح اصولللی و الیلله ی زیریللن بصیللرت اسللت. 
انسللان در انتخللاب جهان بینللی و فهللم اساسللی مفاهیللم توحیللدی، بللا نللگاه توحیللدی بلله جهللان طبیعللت، 
یللک بصیرتللی پیللدا میکنللد. فللرق بیللن نللگاه توحیللدی و نللگاه مللادی در ایللن اسللت: بللا نللگاه توحیللدی، ایللن 
جهللان یللک مجموعلله ی نظام منللد اسللت، یللک مجموعلله ی قانون مللدار اسللت، طبیعللت هدفللدار اسللت؛ مللا 
هللم كلله جزئللی از ایللن طبیعللت هسللتیم، وجودمللان، پیدایشللمان و زندگی مللان هدفللدار اسللت؛ بی هللدف 
بلله دنیللا نیامدیللم. ایللن، الزملله ی نللگاه توحیللدی اسللت. معنللای اعتقللاد بلله وجللود خداونللد عالللم و قللادر ایللن 
اسللت. وقتللی فهمیدیللم هدفللدار هسللتیم، آنللگاه در جسللتجوی آن هللدف برمی آئیللم. خللود ایللن جسللتجو، 
یللک تللاش امیدوارانلله اسللت. تللاش میکنیللم آن هللدف را پیللدا كنیللم. بعللد كلله هللدف را یافتیللم، فهمیدیللم 
هللدف چیسللت، تاشللی شللروع میشللود بللرای رسللیدن بلله آن هللدف. در ایللن صللورت هملله ی زندگللی میشللود 
تللاش؛ آن هللم تللاش جهتللدار و هدفللدار. از آن طللرف ایللن را هللم میدانیللم كلله بللا نللگاه توحیللدی، هللر گونلله 
تللاش و مجاهدتللی در راه هللدف، انسللان را قطعللاً بلله نتیجلله میرسللاند. ایللن نتائللج مراتبللی دارد؛ یقینللاً بلله 
یللک نتیجلله ی مطلللوب میرسللاند. بللا ایللن نللگاه، در زندگللی انسللان دیگللر یللأس، ناامیللدی، سللرخوردگی و 
افسللردگی معنللی نللدارد. وقتللی شللما میدانیللد وجللود شللما، پیدایللش شللما، حیللات شللما، تنفللس شللما بللا یللک 
هدفللی تحقللق پیللدا كللرده اسللت، دنبللال آن هللدف میگردیللد و بللرای رسللیدن بلله آن هللدف، تکاپللو و تللاش 
میکنیللد. از نظللر خللدای متعللال كلله آفریننللده ی هسللتی اسللت، خللود ایللن تکاپللو هللم اجللر و پللاداش دارد. 
بلله هللر نقطلله ای كلله رسللیدید، در واقللع بلله هللدف رسللیدید. ایللن اسللت كلله در دیللدگاه توحیللدی، خسللارت 
و ضللرر بللرای مؤمللن اصللًا متصللور نیسللت. فرمللود: »مللا لنللا ااّل احللدی الحسللنیین«؛ یکللی از دو بهتریللن در 
انتظللار ماسللت؛ یللا در ایللن راه كشللته میشللویم، كلله ایللن بهتریللن اسللت؛ یللا دشللمن را از سللر راه برمیداریللم و به 

مقصللود میرسللیم، كلله ایللن هللم بهتریللن اسللت. پللس در اینجللا ضللرری وجللود نللدارد.

نگاه مادي و تاثیر آن بر زندگي
 درسللت نقطلله ی مقابللل، نللگاه مللادی اسللت. نللگاه مللادی اوالً پیدایللش انسللان را، وجللود انسللان را در عالللم 
بللدون هللدف میدانللد؛ اصللًا نمیدانللد بللرای چلله بلله دنیللا آمللده اسللت. البتلله در دنیللا بللرای خللودش هدفهائللی 
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تعریللف میکنللد - بلله پللول برسللد، بلله عشللق برسللد، بلله مقللام برسللد، بلله لذتهللای جسللمی برسللد، بلله لذتهللای 
علمللی برسللد؛ از ایللن هدفهللا میتوانللد بللرای خللودش تعریللف كنللد - امللا اینهللا هیچکللدام هدفهللای طبیعللی 
نیسللت، مللازم بللا وجللود او نیسللت. وقتللی اعتقللاد بلله خللدا نبللود، اخاقیللات هللم بی معنللی میشللود، عدالللت 
هللم بی معنللی میشللود؛ جللز لللذت و سللود شللخصی، هیللچ چیللز دیگللری معنللا پیللدا نمیکنللد. اگللر انسللان در راه 
رسللیدن بلله سللود شللخصی پایللش بلله سللنگ خللورد و آسللیب دیللد، ضللرر كللرده، خسللارت كللرده. اگللر بلله سللود 
نرسللید، اگللر نتوانسللت تللاش كنللد، نوبللت بلله یللأس و ناامیللدی و خودكشللی و بلله كارهللای غیللر معقللول دسللت 
زدن میرسللد. پللس ببینیللد فللرق بیللن نللگاه توحیللدی و نللگاه مللادی، معرفللت الهللی و معرفللت مللادی ایللن 

اسللت. ایللن، اساسللی ترین پایه هللای بصیللرت اسللت.

بصیرت، زمینه ی تاشها و مبارزات انسانی
 بللا ایللن نللگاه، وقتللی انسللان مبللارزه میکنللد، ایللن مبللارزه یللک تللاش مقللدس اسللت؛ اگللر جنللگ مسلللحانه 
هللم بکنللد، همیللن جللور اسللت. اصللًا مبللارزه بللر اسللاس بدبینللی و بدخواهللی نیسللت. مبللارزه بللرای ایللن اسللت 
كلله انسللانیت - نلله فقللط شللخص خللود او - بلله خیللر و كمللال و رفللاه و تکامللل مقامللات رفیللع نائللل شللود. بللا 
ایللن نللگاه، زندگللی چهللره ی زیبائللی دارد و حركللت در ایللن میللدان وسللیع، یللک كار شللیرین اسللت. خسللتگی 
انسللان بللا یللاد خللدای متعللال و بللا یللاد هللدف برطللرف میشللود. ایللن، پایلله ی اساسللی معرفللت اسللت؛ پایلله ی 
اساسللی بصیللرت اسللت. ایللن بصیللرت خیلللی چیللز الزمللی اسللت؛ ایللن را بایللد مللا در خودمللان تأمیللن كنیللم. 
بصیللرت در حقیقللت زمینلله ی هملله ی تاشللها و مبللارزات انسللانی در جامعلله اسللت. ایللن یللک سللطح بصیللرت.

بصیرت در حوادث گوناگون
 بجللز ایللن سللطح وسللیع بصیللرت و الیلله ی عمیللق بصیللرت، در حللوادث گوناگللون هللم ممکللن اسللت بصیللرت 
و بی بصیرتللی عللارض انسللان شللود. انسللان بایللد بصیللرت پیللدا كنللد. ایللن بصیللرت بلله چلله معناسللت؟ یعنللی 
چلله بصیللرت پیللدا كنللد؟ چلله جللوری میشللود ایللن بصیللرت را پیللدا كللرد؟ ایللن بصیرتللی كلله در حللوادث الزم 
اسللت و در روایللات و در كلمللات امیرالمؤمنیللن هللم روی آن تکیلله و تأكیللد شللده، بلله معنللای ایللن اسللت كلله 
انسللان در حوادثللی كلله پیرامللون او میگللذرد و در حوادثللی كلله پیللش روی اوسللت و بلله او ارتبللاط پیللدا میکنللد، 
تدبللر كنللد؛ سللعی كنللد از حللوادث بلله شللکل عامیانلله و سللطحی عبللور نکنللد؛ بلله تعبیللر امیرالمؤمنیللن، اعتبللار 
كنللد: »رحللم اهللَّ امللرء تفّکللر فاعتبللر«؛)1( فکللر كنللد و بللر اسللاس ایللن فکللر، اعتبللار كنللد. یعنللی بللا تدبللر 
مسللائل را بسللنجد - »و اعتبللر فأبصللر« - بللا ایللن سللنجش، بصیللرت پیللدا كنللد. حللوادث را درسللت نللگاه كللردن، 
درسللت سللنجیدن، در آنهللا تدبللر كللردن، در انسللان بصیللرت ایجللاد میکنللد؛ یعنللی بینائللی ایجللاد میکنللد و 

انسللان چشللمش بلله حقیقللت بللاز میشللود.
 امیرالمؤمنیللن )علیلله الّصللاة و الّسللام( در جللای دیگللر میفرمایللد: »فانّمللا البصیللر مللن سللمع فتفّکللر و نظللر 
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فأبصللر«؛)2( بصیللر آن كسللی اسللت كلله بشللنود، گللوش خللود را بللر صداهللا نبنللدد؛ وقتللی شللنید، بیندیشللد. 
هللر شللنیده ای را نمیشللود بلله صللرف شللنیدن رد كللرد یللا قبللول كللرد؛ بایللد اندیشللید. »البصیللر مللن سللمع 
فتفّکللر و نظللر فأبصللر«. نََظللَر یعنللی نللگاه كنللد، چشللم خللود را نبنللدد. ایللراد كار بسللیاری از كسللانی كلله در 
لغزشللگاه های بی بصیرتللی لغزیدنللد و سللرنگون شللدند، ایللن اسللت كلله نللگاه نکردنللد و چشللم خودشللان را 
بللر یللک حقایللق واضللح بسللتند. انسللان بایللد نللگاه كنللد؛ وقتللی كلله نللگاه كللرد، آنللگاه خواهللد دیللد. مللا خیلللی 
اوقللات اصللًا حاضللر نیسللتیم یللک چیزهائللی را نللگاه كنیللم. انسللان می بینللد منحرفینللی را كلله اصللًا حاضللر 
نیسللتند نللگاه كننللد. آن دشللمن عنللود را كار نداریللم - حللاال ایللن را بعللداً عللرض خواهللم كللرد؛ »و جحللدوا بهللا و 
اسللتیقنتها انفسللهم ظلمللا و علللّوا«)3( - بعضی هللا هسللتند كلله انگیللزه دارنللد و بللا عنللاد وارد میشللوند؛ خللوب، 
دشللمن اسللت دیگللر؛ بحللث بللر سللر او نیسللت؛ بحللث بللر سللر مللن و شماسللت كلله تللوی عرصلله هسللتیم. مللا 
اگللر بخواهیللم بصیللرت پیللدا كنیللم، بایللد چشللم را بللاز كنیللم؛ بایللد ببینیللم. یللک چیزهائللی هسللت كلله قابللل 

دیللدن اسللت. اگللر مللا از آنهللا سللطحی عبللور كنیللم، آنهللا را نبینیللم، طبعللاً اشللتباه میکنیللم.

بي بصیرتي در جنگ صفین
 مللن یللک مثللال از تاریللخ بزنللم. در جنللگ صفیللن لشللکر معاویلله نزدیللک بلله شکسللت خللوردن شللد؛ چیللزی 
نمانللده بللود كلله بکلللی منهللدم و منهللزم شللود. حیللله ای كلله بللرای نجللات خودشللان اندیشللیدند، ایللن بللود 
كلله قرآنهللا را بللر روی نیزه هللا كننللد و بیاورنللد وسللط میللدان. ورقه هللای قللرآن را سللر نیللزه كردنللد، آوردنللد 
وسللط میللدان، بللا ایللن معنللا كلله قللرآن بیللن مللا و شللما حکللم باشللد. گفتنللد بیائیللد هرچلله قللرآن میگویللد، بللر 
طبللق آن عمللل كنیللم. خللوب، كار عوام پسللند قشللنگی بللود. یللک عللده ای كلله بعدهللا خللوارج شللدند و روی 
امیرالمؤمنیللن شمشللیر كشللیدند، از میللان لشللکر امیرالمؤمنیللن نللگاه كردنللد، گفتنللد ایللن كلله حللرف خوبللی 
اسللت؛ اینهللا كلله حللرف بللدی نمیزننللد؛ میگوینللد بیائیللم قللرآن را حکللم كنیللم. ببینیللد، اینجللا فریللب خللوردن 
اسللت؛ اینجللا لغزیللدن بلله خاطللر ایللن اسللت كلله انسللان زیللر پایللش را نللگاه نمیکنللد. هیللچ كللس انسللان را 
نمیبخشللد اگللر بلغللزد، بلله خاطللر اینکلله زیللر پایللش را نللگاه نکللرده، پوسللت خربللزه را زیللر پللای خللودش 
ندیللده. آنهللا نللگاه نکردنللد. آنهللا اگللر میخواسللتند حقیقللت را بفهمنللد، حقیقللت جلللوی چشمشللان بللود. ایللن 
كسللی كلله دارد دعللوت میکنللد و میگویللد بیائیللد بلله حکمیللت قللرآن تللن بدهیللم و رضایللت بدهیللم، كسللی 
اسللت كلله دارد بللا امللام منتخللِب مفترض الطاعلله میجنگللد! او چطللور بلله قللرآن معتقللد اسللت؟ امیرالمؤمنیللن 
علی بن ابی طالللب غیللر از اینکلله از نظللر مللا از طللرف پیغمبللر منصللوص و منصللوب بللود، امللا آن كسللانی هللم 
كلله ایللن را قبللول نداشللتند، ایللن مسللئله را قبللول داشللتند كلله آن روز بعللد از خلیفلله ی سللوم، هملله ی مللردم 
بللا او بیعللت كردنللد، خافللت او را قبللول كردنللد؛ شللد امللام، شللد حاكللم مفترض الطاعلله ی جامعلله ی اسللامی. 
هللر كللس بللا او میجنگیللد، روی او شمشللیر میکشللید، وظیفلله ی هملله ی مسلللمانها بللود كلله بللا او مقابللله كننللد. 
خللوب، اگللر ایللن كسللی كلله قللرآن را سللر نیللزه كللرده، حقیقتللاً بلله قللرآن معتقللد اسللت، قللرآن میگویللد كلله 
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تللو چللرا بللا علللی میجنگللی. اگللر واقعللاً بلله قللرآن معتقللد اسللت، بایللد دسللتهایش را بللاال ببللرد، بگویللد آقللا 
مللن نمیجنگللم؛ شمشللیرش را بینللدازد. ایللن را بایللد میدیدنللد، بایللد میفهمیدنللد. ایللن مطلللب مشللکلی بللود؟ 
ایللن معضلللی بللود كلله نشللود فهمیللد؟ كوتاهللی كردنللد. ایللن میشللود بی بصیرتللی. اگللر اندكللی تدبللر و تأمللل 
میکردنللد، ایللن حقیقللت را میفهمیدنللد؛ چللون اینهللا خودشللان در مدینلله اصحللاب امیرالمؤمنیللن بودنللد؛ 
دیللده بودنللد كلله در قتللل عثمللان، عوامللل و دسللتیاران خللود معاویلله مؤثللر بودنللد؛ آنهللا كمللک كردنللد بلله 
كشللته شللدن عثمللان؛ در عیللن حللال پیراهللن عثمللان را بلله عنللوان خونخواهللی بلنللد كردنللد. آنهللا خودشللان 
ایللن كار را كردنللد، مقصللر خودشللان بودنللد، امللا دنبللال مقصللر میگشللتند. ببینیللد، ایللن بی بصیرتللی ناشللی از 
بی دقتللی اسللت؛ ناشللی از نللگاه نکللردن اسللت؛ ناشللی از چشللم بسللتن بللر روی یللک حقیقللت واضللح اسللت.

بي بصیرتي در فتنه 88
 در همیللن قضایللای فتنلله ی اخیللر، یللک عللده ای اشللتباه كردنللد؛ ایللن بللر اثللر بی بصیرتللی بللود. ادعللای تقلللب 
در یللک انتخابللات بللزرگ و باعظمللت میشللود؛ خللوب، ایللن راهللش واضللح اسللت. اگللر چنانچلله كسللی معتقللد 
بلله تقلللب اسللت، اوالً بایللد اسللتدالل كنللد، دلیللل بیللاورد بللر وجللود تقلللب؛ بعللد هللم اگللر چنانچلله دلیللل آورد 
یللا نیللاورد، قانللون راه را معیللن كللرده اسللت؛ میتوانللد شللکایت كنللد. بایللد بازرسللی شللود، بازبینللی شللود؛ 
آدمهللای بی طرفللی بیاینللد نللگاه كننللد تللا معلللوم شللود تقلللب شللده یللا نشللده؛ راهللش ایللن اسللت دیگللر. اگللر 
چنانچلله كسللی زیللر بللار ایللن راه نرفللت و قبللول نکللرد - بللا اینکلله مللا كمکهللای زیللادی هللم كردیللم: مللدت 
قانونللی را بنللده تمدیللد كللردم؛ حّتللی گفتیللم خللود افللراد بیاینللد جلللوی دوربینهللای تلویزیللون شللمارش كننللد 
- دارد تمللرد میکنللد. ...)4( توجلله بفرمائیللد. مقصللود ایللن نیسللت كلله راجللع بلله قضایللای گذشللته اظهارنظللر 
كنیللم؛ میخواهیللم مثللال بزنیللم. پللس بصیللرت پیللدا كللردن، كار دشللواری نیسللت. اگللر شللما نللگاه كردیللد 
دیدیللد یللک راه معقللول قانونللی ای وجللود دارد و كسللی از آن راه معقللول قانونللی سللرمیپیچد و كاری میکنللد 
كلله بللرای كشللور مضللر اسللت، ضربلله ی بلله منافللع ملللت اسللت، خللوب، بللا نللگاه عادالنلله، بللا نللگاه متعللارف، بللا 
نللگاه غیرجانبدارانلله، معلللوم اسللت كلله او محکللوم اسللت؛ ایللن یللک چیللز روشللنی اسللت، یللک قضللاوت واضحللی 
اسللت. پللس ببینیللد مطالبلله ی بصیللرت، مطالبلله ی یللک امللر دشللوار و ناممکللن نیسللت. بصیللرت پیللدا كللردن، 
كار سللختی نیسللت. بصیللرت پیللدا كللردن همیللن انللدازه الزم دارد كلله انسللان اسللیر دامهللای گوناگللون، از 
دوسللتی ها، دشللمنی ها، هللوای نفس هللا و پیشللداوری های گوناگللون نشللود. انسللان همیللن قللدر نللگاه كنللد 
و تدبللر كنللد، میتوانللد واقعیللت را پیللدا كنللد. مطالبلله ی بصیللرت، مطالبلله ی همیللن تدبللر اسللت؛ مطالبلله ی 
همیللن نللگاه كللردن اسللت؛ مطالبلله ی چیللز بیشللتری نیسللت. و بلله ایللن ترتیللب میشللود فهمیللد كلله بصیللرت 
پیللدا كللردن، كار هملله اسللت؛ هملله میتواننللد بصیللرت پیللدا كننللد. البتلله بعضللی نلله بلله خاطللر عنللاد، نلله بلله 
خاطللر بدخواهللی، كلله گاهللی غفلللت میکننللد. انسللان بللا اینکلله جللان خللودش را خیلللی دوسللت دارد، امللا 
گاهللی ممکللن اسللت در حللال رانندگللی هللم یللک لحظلله حواسللش پللرت شللود، یللک لحظلله چللرت بزنللد، یللک 
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ضایعلله ای پیللش بیایللد. لغزشللهائی كلله در ایللن زمینلله پیللش می آیللد، اینهللا را نمیشللود گنللاه دانسللت؛ امللا 
اگللر چنانچلله تللداوم پیللدا كنللد، ایللن دیگللر بی بصیرتللی اسللت، ایللن دیگللر غیللر قابللل قبللول اسللت.

قدرت تبلیغي ابرقدرتها 
امللروز كار عمللده ی دشللمن در جنللگ نللرم، غبارپراكنللی در فضللای سیاسللی كشللور اسللت؛ ایللن را توجلله داشللته 
باشللید. امللروز مهمتریللن كار دشللمن ایللن اسللت. افللرادی كلله در كار سیاسللی و مسللئله ی سیاسللی واردنللد و 
مطلعنللد، میداننللد امللروز قللدرت ابرقدرتهللا بیللش از آنچلله كلله در بمللب هسته ای شللان باشللد، در ثروتهللای 
انباشللته ی در بانکهاشللان باشللد، در قللدرت تبلیغاتللی آنهاسللت، در صللدای بلنللد آنهاسللت كلله بلله هملله جللا 
میرسللد. شللیوه های تبلیغاتللی را هللم خللوب بلدنللد. در كار تبلیغللات انصافللاً پیشللرفت هللم كرده انللد. امللروز 
غربی هللا - چلله در اروپللا، چلله در آمریللکا - در كار تبلیغللات، شللیوه های مللدرن و بسللیار پیشللرفته ای را یللاد 
گرفته انللد و بلللد شللده اند؛ مللا در ایللن جهللت عقبیللم. یکللی از اساسللی ترین كارهللای آنهللا ایللن اسللت كلله 
تبلیللغ كللردن را بلدنللد. بللا ایللن شللیوه های تبلیغللی، بللا جنجللال، بللا فرسللتادن انبللوه حرفهللای خللاف واقللع، 
سللعی میکننللد فضللای جوامللع را دگرگللون كننللد و تأثیللر بگذارنللد؛ بایللد بلله ایللن نکتلله توجلله داشللت، بایللد 
ایللن را مراقللب بللود. امللروز وظیفلله ی جوانهللای مللا از ایللن جهللت سللنگین اسللت. نلله فقللط خودتللان بایللد 
حقیقللت را تشللخیص دهیللد، بلکلله بایللد فضللا و محیللط پیرامونللی خودتللان را هللم بابصیللرت كنیللد و بللرای 

آنهللا هللم قضایللا را روشللن كنیللد.

مخلوط کردن حق و باطل
 یللک نکتلله ی اساسللی ایللن اسللت كلله باطللل در مقابللل انسللان همیشلله عریللان ظاهللر نمیشللود تللا انسللان 
بشناسللد كلله ایللن باطللل اسللت؛ غالبللاً باطللل بللا لبللاس حللق یللا بللا بخشللی از حللق وارد میللدان میشللود. 
«، بعللد  امیرالمؤمنیللن فرمللود: »انّمللا بللدء وقللوع الفتللن اهللواء تّتبللع و احللکام تبتللدع یخالللف فیهللا كتللاب اهللَّ
تللا میرسللد بلله اینجللا: »فلللو اّن الباطللل خلللص مللن مللزاج الحللّق لللم یخللف علللی المرتادیللن و لللو اّن الحللّق 
خلللص مللن لبللس الباطللل انقطعللت عنلله السللن المعاندیللن«؛)5( اگللر باطللل و حللق صریللح و بی شللائبه وسللط 
میللدان بیاینللد، اختافللی باقللی نمیمانللد؛ هملله حللق را دوسللت دارنللد، هملله از باطللل بدشللان می آیللد؛ »و 
لیکللن یؤخللذ مللن هللذا ضغللث و مللن ذاك ضغللث فیمزجللان فحینئللذ یشللتبه الحللّق علللی اولیائلله«. بخشللی از 
حللق را بللا بخشللی از باطللل مخلللوط میکننللد، نمیگذارنللد ِصللرف باطللل و صریللح باطللل باشللد؛ لللذا مخاطبللان 
دچللار اشللتباه میشللوند؛ ایللن را بایللد خیلللی مراقبللت كللرد. امللروز در تبلیغللات جهانللی، هملله ی تکیلله بللر روی 
ایللن اسللت كلله حقایللق را در كشللور شللما، در جامعلله ی شللما، در نظللام اسللامی شللما دگرگللون جلللوه دهنللد؛ 
امکانللات تبلیغاتی شللان هللم فللراوان اسللت، بلله طللور دائللم هللم مشللغولند. البتلله افللرادی هللم هسللتند كلله 
بعضللی دانسللته، بعضللی ندانسللته، در داخللل، همللان حرفهللا را تکللرار میکننللد و همانهللا را بازتللاب میدهنللد.
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شروط و عوامل موفقیت
 خللوب، یللک نکتلله ای در اینجللا وجللود دارد: گاهللی بصیللرت هللم وجللود دارد، امللا در عیللن حللال خطللا و 
اشللتباه اداملله پیللدا میکنللد؛ كلله گفتیللم بصیللرت شللرط كافللی بللرای موفقیللت نیسللت، شللرط الزم اسللت. 
در اینجللا عواملللی وجللود دارد؛ یکللی اش مسللئله ی نبللود عللزم و اراده اسللت. بعضی هللا حقایقللی را میداننللد، 
امللا بللرای اقللدام تصمیللم نمیگیرنللد؛ بللرای اظهللار تصمیللم نمیگیرنللد؛ بللرای ایسللتادن در موضللع حللق و 
دفللاع از حللق تصمیللم نمیگیرنللد. البتلله ایللن تصمیللم نگرفتللن هللم عللللی دارد: گاهللی عافیت طلبللی اسللت، 
گاهللی تنزه طلبللی اسللت، گاهللی هللوای نفللس اسللت، گاهللی شللهوات اسللت، گاهللی ماحظلله ی منافللع 
شللخصی خللود اسللت، گاهللی لجاجللت اسللت. یللک حرفللی را زده اسللت، میخواهللد پللای ایللن حللرف بایسللتد، 
بلله خاطللر اینکلله ننگللش میکنللد از حللرف خللودش برگللردد؛ كلله فرمللود: »لعللن اهللَّ اللّجللاج«؛ لعنللت خللدا 
بللر لجاجللت. افللرادی هسللتند اطللاع هللم دارنللد، واقعیللت را هللم میداننللد؛ در عیللن حللال كمللک میکننللد 
بلله جهتگیری هللای مخالللف، جهتگیری هللای دشللمن. خیلللی از ایللن كسللانی كلله پشللیمان شللدند و راه را 
برگشللتند، یللک روزی بلله شللکل افراطللی انقابللی بودنللد؛ امللا یللک روز شللما می بینیللد درسللت در نقطلله ی 
مقابللل آن روز ایسللتاده اند و در خدمللت ضللد انقللاب قللرار گرفته انللد! ایللن بلله خاطللر همیللن عوامللل اسللت؛ 
هوی هللای نفسللانی، شللهوات نفسللانی، غللرق شللدن در مطالبللات مللادی. عامللل اصلللی اینهللا هللم غفلللت از ذكللر 
پللروردگار، غفلللت از وظیفلله، غفلللت از مللرگ، غفلللت از قیامللت اسللت؛ اینهللا موجللب میشللود كلله بکلللی صللد و 

هشللتاد درجلله جهتگیری شللان عللوض شللود.

نمیشود همه را مقصر دانست
 البتلله بعضللی هللم اشللتباه میکننللد. نمیشللود هملله را مقصللر دانسللت. مللا بعضی هللا را دیدیللم كلله كسللانی 
آمدنللد بلله عنللوان هدیلله، بلله عنللوان اظهللار ارادت، بلله اینهللا پللول دادنللد؛ اینهللا هللم پللول را گرفتنللد، نفهمیدند 
اسللم ایللن رشللوه اسللت. آنچلله كلله در عالللم واقللع اتفللاق می افتللد، شللبیه یکدیگللر اسللت؛ منتهللا متفطللن شللدن 
بلله اینکلله اسللم ایللن رشللوه اسللت یللا نلله، مهللم اسللت. شللما كلله یللک جائللی قللرار داری كلله میتوانللی یللک كاری 
را بللر طبللق میللل او انجللام دهللی، او می آیللد اینجللور دسللتت را هللم میبوسللد و بلله شللما پللول میدهللد. خللوب، 

ایللن اسللمش رشللوه اسللت؛ رشللوه ی حللرام همیللن اسللت.

تفاوت معاند با غافل
 در قضایللای فتنلله هللم همیللن جللور. بعضللی در ایللن فتنلله و در ایللن جنجللال وارد شللدند، نفهمیدنللد اسللم ایللن 
برانللدازی اسللت؛ نفهمیدنللد ایللن همللان فتنلله اسللت كلله امیرالمؤمنیللن فرمللود: »فللی فتللن داسللتهم بأخفافهللا 
و وطئتهللم بأظافهللا و قامللت علللی سللنابکها«.)6( فتنلله خللرد و نابللود میکنللد كسللانی را كلله زیللر دسللت و پللای 
فتنلله قللرار بگیرنللد. آنهللا نفهمیدنللد ایللن فتنلله اسللت. یللک حرفللی را یکللی گفللت، اینهللا هللم تکللرار كردنللد. 



179

فتنه

پللس نمیشللود هملله را محکللوم بلله یللک حکللم دانسللت. حکللم معانللد متفللاوت اسللت بللا حکللم غافللل. البتلله 
غافللل را هللم بایللد بیللدار كللرد.

بصیرت را محور کار خودتان قرار دهید
 مللن میخواهللم بلله شللما جوانهللا عللرض كنللم؛ شللما بللرای اینکلله ایللران اسللامی را بسللازید، یعنللی هللم ملللت 
و میهللن عزیللز و تاریختللان را سللربلند كنیللد، هللم وظیفلله ی خودتللان را در مقابللل اسللاِم باعظمللت انجللام 
دهیللد - كلله امللروز اگللر كسللی بللرای سللربلندی ایللران اسللامی تللاش كنللد، هللم بلله میهللن خللود، بلله ملللت 
خللود، بلله تاریللخ خللود خدمللت كللرده اسللت، هللم بلله اسللام عزیللز كلله مایلله ی نجللات بشللریت اسللت، خدمللت 
كللرده - بایللد بیللدار باشللید، بایللد هوشللیار باشللید، بایللد در صحنلله باشللید، بایللد بصیللرت را محللور كار خودتللان 

قللرار دهیللد. مواظللب باشللید دچللار بی بصیرتللی نشللوید.

فریب ظواهر دشمن را نخورید
 دشللمن را بشناسللید. بلله ظواهللر دشللمن فریللب نخوریللد. مادیگللری، گرایللش مللادی، تفکللر مللادی، تمللدن 
مللادی، دشللمن بشللریت و دشللمن شماسللت. دنیللای غللرب از دو سلله قللرن قبللل از ایللن بلله دانللش برتللر و 
فنللاوری برتللر دسللت یافللت و سللوراخ دعللای ثللروت و انباشللت ثللروت را پیللدا كللرد. مکتبهللای اجتماعللی 
گوناگونللی پدیللد آمللد، تفکللرات فلسللفِی اجتماعللی گوناگونللی پدیللد آمللد - لیبرالیسللم مبتنللی بللر تفکللر 
اومانیسللتی، فکللر دموكراسللی و امثللال اینهللا - هللدف اینهللا یللا هللدف آن كسللانی كلله دنبللال ایللن افللکار رفتنللد، 
ایللن بللود كلله بتواننللد بشللر را بلله آسللایش، بلله آرامللش و بلله رفللاه برسللانند؛ لیکللن آنچلله در واقللع تحقللق 
پیللدا كللرد، عکللس اینهللا بللود. بشللر در سللایه ی تفکللر اومانیسللتی و در جهللت نظامهللای انسللانگرا نلله فقللط بلله 
انسللانیت دسللت نیافللت، بلله آسللایش دسللت نیافللت، بلکلله بیشللترین جنگهللا، بیشللترین كشللتارها، بدتریللن 

قسللاوتها، زشللت ترین رفتارهللای انسللان بللا انسللان در ایللن دوره بلله وجللود آمللد.

نتایج دوري از معنویت و خدا
 آن كسللانی كلله در ایللن میللدان پیشللرفته تر بودنللد، بدتللر بودنللد. دیللروز تللوی روزناملله خوانللدم كلله از منابللع 
آمریکائللی نقللل كللرده بللود كلله آمریللکا از دهلله ی 40 تللا دهلله ی 90 - یعنللی در ظللرف پنجللاه سللال - هشللتاد 
كودتللای نظامللی در دنیللا راه انداختلله! شللما ببینیللد ایللن كسللانی كلله بلله قله هللای ثللروت و فنللاوری و سللاح 
و سللاخت تجهیللزات و چلله و چلله و چلله دسللت پیللدا كردنللد، وحشیگری شللان ایللن اسللت. آدمکشللی بللرای 
آنهللا عللادی اسللت؛ بلله قللول خودشللان خونسللرد! در تعبیللرات ادبیللات غربللی میگوینللد فانللی بللا خونسللردی 
آدم كشللت! ایللن نشللانه ی قسللاوت كامللل اسللت. نلله فقللط در افغانسللتان و در عللراق و در آن مناطقللی كلله 
تحللت اشللغال آنهاسللت و فتوحللات نظامللی كرده انللد، كلله در داخللل مجموعه هللای خودشللان هللم همیللن 
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اسللت. مراجعلله كنیللد به ادبیللات اینهللا، كلله نشللانه ی واقعیتهللای زندگللی آنهاسللت. هنرشللان، ادبیاتشللان نشللان 
میدهللد كلله در زندگی شللان چلله میگللذرد. آدمکشللی بللرای آنهللا یللک كار بسللیار آسللانی اسللت. از ایللن طللرف 
هللم در داخللل اجتماعللات مردمی شللان، در میللان جوانهاشللان، افسللردگی، یللأس از زندگللی و شللوریدن بللر آداب 
اجتماعللی زندگللی دیللده میشللود. نللوع لبللاس پوشللیدنها و نللوع آرایللش كردنهللای اینهللا غالبللاً بلله خاطللر ایللن 
اسللت كلله جللوان از فضائللی كلله بللر او حاكللم اسللت، بلله سللتوه آمللده. ایللن تجربلله شللده ی مکتبهللا و نظامهائللی 
اسللت كلله غربی هللا درسللت كرده انللد. عامللل هملله ی اینهللا هللم ایللن اسللت كلله اینهللا از دیللن، از معنویللت، از 

خللدا دور شللده اند. بنابرایللن رفتللار اینهللا دشللمن بشللریت اسللت.

جهت گیری و تفکر الهی موفق خواهد شد
شللما امللروز داریللد نقطلله ی مقابللل آنهللا حركللت میکنیللد. شللما میخواهیللد بللا تفکللر الهللی دانللش را مسللخر 
كنیللد؛ شللما میخواهیللد امکانللات طبیعللی و انسللانی را جمللع كنیللد بللرای خیللر مللادی و معنللوی ملتهللا و ملللت 
خودتللان، بللرای خیللر مللادی و معنللوی بشللر. جهتگیللری شللما جهتگیللری خدائللی اسللت؛ ایللن موفللق خواهللد 
شللد، ایللن پیللش خواهللد رفللت؛ ایللن همللان حركتللی اسللت كلله نقطلله ی مقابللل حركللت دو سلله قرنللِی غلللط 
منحرفانلله ی شللروع شللده ی از سللوی غللرب اسللت. ایللن حركللت، حركللت مباركللی اسللت و اداملله خواهللد 

داشللت.
 جللوان مسلللمان ایرانللی بایللد خللود را آمللاده كنللد؛ خللود را مجهللز كنللد؛ در راه پیشللرفت، بلله خللدای متعللال 
تللوكل كنللد؛ از خللدا اسللتمداد كنللد؛ بللا بصیللرت پیللش بللرود؛ در ایللن صللورت سللاز و بللرگ متناسللب را بللرای 
مواجهلله ی بللا شللیوه ی غلطللی كلله در دنیللا حاكللم و رائللج اسللت، پیللدا خواهللد كللرد و ان شللاءاهللَّ بلله هملله ی 

آرمانهللا و آرزوهائللی كلله ایللن انقللاب و اسللام ترسللیم كللرده اسللت، خواهللد رسللید.
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ملت ما را عقب نگه داشتند
باید عقب ماندگی های گذشته را جبران کنیم

 فتنه ی 88 جلوه ای از توطئه ی دشمنان
تاکید بر همت مضاعف

امیدوار کردن دشمن، گناه بزرگ فتنه گران
باید ارتباط خود را با خدا قوی کنیم

 باید هوشیار باشیم

امیدواری دشمنان نظام، گناه بزرگ فتنه گران   



فتنه

امیدواری دشمنان نظام، گناه بزرگ فتنه گران  *
 

ملت ما را عقب نگه داشتند
ببینید بلرادران و خواهران من! عزیلزان من! ملت ما از یک طرف به وسلیله ی سلردمداران فاسلدی كه بر كشلور حاكم 
بودنلد، و از یلک طرف قدرتهلای مسلتکبری كه سللطه ی بر جهلان را ملورد نظلر قلرار داده بودنلد و دنبلال میکردند، 
سلالهای متملادی زیر فشلار قلرار گرفته اسلت. ملا را عقب نگله داشلتند. ملا از لحلاظ میلراث تاریخی و علملی ملتی 
نیسلتیم كه وقتی فهرسلت دانشلمندان و دانشلوران و افتخلارات و ابتلکارات علمی دنیلا را ذكلر میکنند، ملا در اواخر 
جدول قلرار بگیریم؛ ما باید در صدر جدول باشلیم؛ این سلابقه ی ماسلت، این اسلتعداد ماسلت. آن كسلانی كه موجب 
شلدند ایران بزرگ، ایران متملدن، ایران برخلوردار از روح اسلامی، در میدان علم، در میدان پیشلرفت ملادی و معنوی 
عقب بماند، در یلک دوران طوالنلی، اینها در حلق این مللت خیانت كردنلد، جنایت كردند. انقلاب آمد دسلت اینها را 

كوتلاه كرد.

باید عقب ماندگی های گذشته را جبران کنیم
 ما بایلد ایلن راه را طی كنیم. ملا باید همت كنیم. ما باید مناسلبات غلطلی را كه موجلب عقب ماندگی ملتهلا و از جمله 
ملت خود ما شلده اسلت، عوض كنیم و تغییلر دهیم. ملا باید عقب ماندگی هلای گذشلته را جبران كنیم. همله ی اینها 
نیلاز دارد به همت، نیلاز دارد بله عزم، نیلاز دارد بله امید. اگر یلک ملتی امید خلود به آینلده را از دسلت داد، یلا همت او 
در باز كلردن راه هلا و پیش رفتن به سلمت هدفها سسلت شلد، این مللت عقب خواهلد ماند؛ پیشلرفت نخواهلد كرد؛ 
سللطه گران عالم بر او مسللط خواهند شلد؛ عزت خلود را از دسلت خواهلد داد. ملت ایلران احتیلاج دارد بله اینکه این 

*. بیانات در دیدار هزاران نفر از مردم استان گیان  | 1389/10/08
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هملت را مسلتمراً در كار خود حفظ كنلد، ایلن علزم و اراده را حفظ كند، ایلن امیلد را روزبله روز افزایش دهلد؛ و این در 
كشلور ما موجود اسلت. بحمداهللَّ مردم ما ایلن را دارند و نشلان داده اند؛ لذا ما در این سلی سلال بمراتب بیشلتر از آنچه 
كه یک مللت در سلی سلال میتواند رشلد كند و پیلش بلرود، جللو رفته ایم؛ ایلن را دشلمنان ما هلم اعتلراف میکنند. 
ولی شلعار ما، شلعار جهانی اسلت. شلعارهای ما، شلعارهای ناظر به بشلریت اسلت؛ شلعارهای ملا ناظر به قطع دسلت 

مسلتکبران به طور كامل از كشلور ما و ملت ماسلت؛ مسلتکبران ایلن را تحمل نمیکننلد، لذا توطئله میکنند.

 فتنه ی 88 جلوه ای از توطئه ی دشمنان
فتنه ی سلال گذشلته جللوه ای از توطئه ی دشلمنان بود؛ فتنله بود. فتنله یعنی كسلانی شلعارهای حق را بلا محتوای 
صددرصد باطلل مطرح كننلد، بیاورنلد برای فریلب دادن ملردم. املا ناكام شلدند. هلدف از ایجلاد فتنه، گملراه كردن 
مردم اسلت. شلما ماحظه كنید؛ ملردم ملا در مقابله ی بلا فتنه، خودشلان به پا خاسلتند. نهم دی در سرتاسلر كشلور 
مشلت محکمی به دهلان فتنه گلران زد. ایلن كار را خلود ملردم كردند. ایلن حركلت - همان طلوری كه گوینلدگان و 
بلزرگان و همله بارهلا گفته اند - یلک حركلت خودجوش بلود؛ این خیللی معنلا دارد؛ این نشلانه ی این اسلت كله این 
ملردم بیدارند، هشلیارند. دشلمنان ملا باید ایلن پیلام را بگیرند. آن كسلانی كه خیلال میکننلد میتوانند میلان نظام و 
میان ملردم جدائلی بیندازنلد، ببینند و بفهمنلد كه ایلن نظام، نظلام خود مردم اسلت، ملال مردم اسلت. امتیلاز نظام 
ما به این اسلت كه متعللق به مردم اسلت. آن كسلانی كه بلا همه ی وجلود نظام جمهلوری اسلامی را و اسلام را و این 
پرچم برافراشلته را در این كشلور نگه داشلته اند، در درجه ی اول خود مردمند؛ دشلمنان ما این را بفهمند. سلردمداران 
دولتهای مسلتکبر - و در رأس آنها آمریلکا - علیه ملت ما حلرف میزنند، توطئله میکنند، گاهی شلعار میدهند، گاهی 
اظهلارات مزّورانله میکننلد، گاهی صریحلاً دشلمنی میکنند، گاهلی در لفافله میبرنلد؛ اینها همه بلرای این اسلت كه 
تحلیل درسلتی از مسلائل ایران و شلناخت درسلتی از ملت ایلران ندارند. ملت ملا ملت بیداری اسلت، ملت هشلیاری 

اسلت.

تاکید بر همت مضاعف
 ملن میخواهلم توصیله كنلم، تأكیلد كنم؛ مللت بایلد ایلن هملت را حفلظ كند. ملا امسلال گفتیلم هملت مضاعف؛ 
خوشلبختانه در سرتاسلر كشلور نشلانه های هملت مضاعلف در كارهلای گوناگلون دیده میشلود. مسلئوالن كشلور، 
بزرگان، مدیلران عالی رتبه در بخشلهای مختلف كارهای خوبلی میکنند. خیلی خلوب، این همت مضاعلف كار الزمی 
اسلت؛ اما همت مضاعف فقط مال امسلال نیسلت؛ همت مضاعلف باید به طور مسلتمر وجود داشلته باشلد. ملت عزیز 
ما بایلد آنچنان حركلت كند و آنچنلان قله هائلی را فتح كند كه دشلمنان از دسلت یافتن بر سرنوشلت ایلن ملت بکلی 

مأیوس شلوند. بایلد دشلمن را مأیلوس كنید. وقتلی دشلمن مأیوس شلد، یک مللت از شلّر او خاص خواهد شلد.
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فتنه

امیدوار کردن دشمن، گناه بزرگ فتنه گران
 گنلاه بزرگی كله برخلی از دسلت اندركاران فتنه ها در كشلور انجلام میدهند، امیدوار كردن دشلمن اسلت؛ دشلمن را 
امیدوار میکنند كله میتواند منفلذی در بین ملردم، در بیلن عوامل گوناگلون، در بین مسلئوالن نظام باز كند. دشلمن 
سلال گذشلته با كارهای اینهلا امیدوار شلد؛ در حاللی كله آن انتخابلات عظیلم، آن حضور بله آن عظمت، آن شلركت 
عظیم ملردم در انتخابلات، میتوانسلت كار را خیلی پیش ببلرد و ملت ایلران را در بسلیاری از میدانهای سیاسلی موفق 
كند. اینها ایجاد فتنله كردند؛ لذا دشلمن كله از حركت عظیم ملردم مأیوس میشلد، امیدوار شلد كه بتوانلد به انقاب 

صدمله و ضربله بزند.
چالش عظیمی بلود: دشلمن از آن طرف حمایت كنلد، كمک سیاسلی بکند، اسلم بیاورد - دشلمن از فتنه گران اسلم 
بیلاورد - ملت ایلران از این طلرف با اسلتحکاِم كاملل در صحنه باشلد. هملان طور كله ملت ایلران در جنلگ تحمیلی 
هشلت سلال از خلود ابتلکار نشلان داد، شلجاعت نشلان داد، فلداكاری نشلان داد، در همله ی صحنه ها حاضر شلد، در 
این جنگ نلرم هم هشلت ماه مللت ایلران حقیقتلاً از خود مهلارت نشلان داد. انسلان وقتلی به مسلائل نلگاه میکند و 
میخواهلد از یک افلق باالتری مسلائل را بررسلی كنلد، متحیلر میماند: این چه دسلت قلدرت الهی اسلت كله اینجور 
دلهای ملا را، جانهای ما را به سلمت اهلداِف خودش حركلت میدهد؟ كار خداسلت. خدا با شماسلت. این خداسلت كه 

شلما را هدایت میکنلد. این خداسلت كله دلهای ملن و شلما را متوجه بله  راه درسلت میکند.

باید ارتباط خود را با خدا قوی کنیم
 بایسلتی ارتباط خود را با خدا حفظ كنیم، مسلتحکم كنیلم. خاصیت یک حركت الهی همین اسلت: همتهلای مردم، 
كارهای ملردم، علزم و اراده ی ملردم، حضور ملردم، در كنلار توجه به خلدا، در كنلار دلهای آملاده ی برای تضلرع؛ اینها 
خیلی مهم اسلت. ارتباط خود را بلا خدا قوی كنیلم. نگذاریم دلهای ما متمایل به سلمتی شلود كله ملا را از راه خدا دور 
كنلد؛ »ربّنا التلزغ قلوبنا بعلد اذ هدیتنا و هلب لنا من لدنلک رحملة«؛)1( این دعائی اسلت كه قلرآن به ما یلاد میدهد.

 خوشلبختانه جوانهای ما بلا دلهای پاكشلان، با دلهلای نورانی شلان، با حضورشلان در مراسلم گوناگلون، رحمت الهی 
را جللب میکنند. و یکلی از ملوارد جلب رحملت الهی، همین نهلم دی بود. بله بركت یاد حسلین بن علی سیدالشلهداء 

)سلام اهللَّ علیه( ملردم در صحنه آمدند و بسلاط فتنه گلران را جملع كردند.

 باید هوشیار باشیم
امروز ملا باید هوشلیار باشلیم، باید بیلدار باشلیم، بایلد از هملت خلود ذره ای نکاهیلم؛ در همله ی میدانها. مسلئولین 
كشور موظفند. قشلرهای آگاه و هوشلیار كه به مسلائل جامعه تسللط دارند، وظیفه ی بیشلتری دارند. جوانها موظفند. 
قشلرهای مختلف، همله وظیفه دارنلد. به لطف الهلی تکیه كنید. بله هدایت الهلی مطمئن باشلید و بدانید كله خدای 
متعال سرنوشلت خوبلی را برای مللت عزیز ما مقلدر فرموده اسلت. ما بایلد تاش كنیلم و ان شلاءاهللَّ خودملان را به آن 

سرنوشلت برسانیم.
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فتنه

بصیرت، احساس تکلیف و حضور در میدان، سیلی محکم به دشمنان نظام * 

میزان عکس العمل  دشمن، نشانه ای برای تشخیص اهمیت مطالب
همیشلله بللا عکس العمل هللای دشللمنان میتللوان اهمیللت كارهللا را تشللخیص داد؛ ایللن یکللی از راه هللای 
تشللخیص اهمیللت مطالللب، اهمیللت اقدامللات و اهمیللت موضوعللات اسللت. اگللر فللرض بفرمائیللد شللما در 
خیابللان كلله داریللد حركللت میکنیللد، یللک كسللی یللک تنلله ی مختصللری بلله شللما بزنللد، عکس العملللی 
نشللان نمیدهیللد؛ امللا اگللر چنانچلله تعرضللی بکنللد، بللا مشللت، بللا دسللت، بللا حربلله بلله شللما حمللله كنللد، 
شللما از خودتللان عکس العمللل نشللان میدهیللد، تحللرك نشللان میدهیللد. ایللن نشللان دهنده ی ایللن اسللت كلله 
حركتللی كلله علیلله شللما انجللام گرفتلله اسللت، در آن نللوِع اول ناچیللز اسللت، قابللل اعتنللاء نیسللت؛ در نللوع دوم 

مهللم اسللت. عکس العمل هللا میتوانللد عظمللت كارهللا را یللا بی اهمیللت بللودن كارهللا را مشللخص كنللد.
،در سرتاسللر قضایللای انقللاب، چلله مسللائل بللزرگ، چلله مسللائل كوچللک، چلله حللوادث روزمللره، چلله مسللائل 
كان و مسللتمر، انسللان ایللن قاعللده را جللاری و سللاری می بینللد. خللود عکس العملللی كلله علیلله انقللاب و 
تشللکیل نظللام جمهللوری اسللامی در دنیللای كفللر و اسللتکبار بلله وجللود آمللد، نشللان دهنده ی عظمللت قضیلله 

اسللت.

 تشکیل جمهوري اسامي، حادثه یي تحمل ناپذیر براي متولیان ظلم
اینللی كلله از روز اول تشللکیل جمهللوری اسللامی، دسللتگاه هائی كلله قللدرت دنیللا دسللت آنهاسللت، پللول 
دسللت آنهاسللت، سللاح دسللت آنهاسللت، تبلیغللات دسللت آنهاسللت، رسللانه ها متعلللق بلله آنهاسللت، یکپارچلله 

*. بیانات در دیدار مردم قم در سالروز قیام 19 دی | 1389/10/19
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علیلله ایللن نظللام شللروع بلله اقدامهللای گوناگللون كردنللد، نشللان دهنده ی ایللن اسللت كلله ایللن حادثلله بللرای 
متولیللان ظلللم و اسللتکبار جهانللی، حادثلله ی بسللیار عظیمللی اسللت و برایشللان تحمل ناپذیللر اسللت. همیللن 
جللور هللم هسللت؛ چللون اسللام دیللن عللدل اسللت، اسللام دیللن انسللانیت اسللت، اسللام دیللن مقابللله ی بللا 
بی عدالتی هللا و ظلمهللا و حق كشی هاسللت. خللوب، كسللانی كلله هملله ی وجودشللان حق كشللی اسللت، 
هملله ی وجودشللان ظلللم اسللت، فلسللفه ی پیدایششللان سللركوب زدن بلله انسللانها و عواطللف انسللانها و 
موجودیللت انسانهاسللت، قهللراً از حضللور اسللام متوحللش میشللوند، بیمنللاك میشللوند و بللا آن مقابللله میکننللد. 
علللت مقابللله ی بللا جمهللوری اسللامی ایللن اسللت. البتلله بهانه هللا درسللت میشللود؛ هللر چنللدی یللک بللار یللک 

بهانلله ای درسللت میکننللد؛ امللا حقیقللت قضیلله ایللن اسللت.

 اسام و جمهوری اسامی راهي نو براي بشریت
اسللام و جمهللوری اسللامی یللک راه نوئللی را بلله بشللریت ارائلله كللرد؛ یللک حركللت نوئللی را بلله ملتهللا ارائلله 
داد؛ نشللان داد كلله یللک ملتللی بللا اینکلله آنچنللان سللاحی نللدارد، بللا اینکلله آنچنللان امکانللات مللادی ای نللدارد، 
میتوانللد در مقابللل قلدرتریللن حکومتهللای دنیللا مقاومللت كنللد، بایسللتد، زیللر بللار آنهللا نللرود، راه خللود را دنبللال 
كنللد، پرچللم عللدل و انصللاف را بلنللد كنللد، پرچللم انسللانیت را بلنللد كنللد. ایللن در دنیللای عصللر جدیللد یللک چیز 

نوئللی اسللت؛ ایللن را شللما بللاز كردیللد. در هملله ی قضایللای گوناگللون انقللاب همیللن اسللت.

 استکبار، سیلي خورده ي مردم قم
در مللورد خللود شللما مللردم قللم، حساسللیت در بیللن دشللمنان كشللور و دشللمنان انقللاب خیلللی زیللاد اسللت. 
بللا قللم و قمللی و حللوزه ی علمیلله و جوانهللای قللم و روحیللات مللردم قللم اینهللا بشللدت بدنللد، مخالفنللد؛ چللرا؟ 
چللون از قللم سللیلی خوردنللد. اسللتکبار، جبهلله ی ضللد اسللام، جبهلله ی ضللد ملللت ایللران از قللم سللیلی خللورده 
اسللت. یکللی از مللواردی كلله سللیلی خللورده، همیللن نوزدهللم دی اسللت. مللردم قللم زودتللر از دیگللران احسللاس 
تکلیللف كردنللد، اوضللاع را شللناختند، مسللئولیت را حللس كردنللد و بلله میللدان آمدنللد؛ اینهللا خیلللی مهللم 
اسللت. هللم شللناختن اوضللاع مهللم اسللت - بصیللرت میخواهللد - هللم احسللاس تکلیللف كللردن مهللم اسللت؛ روح 
تعهللد و ایمللان میخواهللد كلله انسللان احسللاس تکلیللف كنللد. بعضللی هسللتند، می بیننللد حللوادث تکان دهنللده 
را، می بیننللد نقشلله های دشللمن را؛ امللا احسللاس تکلیللف نمیکننللد، تللکان نمیخورنللد. بعضللی هسللتند، 
می بیننللد كلله دشللمن جبهه آرائللی كللرده اسللت. خللوب، وقتللی دشللمن جبهلله می آرایللد، بایللد مللا هللم 
در مقابللل، احسللاس تکلیللف كنیللم؛ ایللن الزملله ی تعهللد اسللت، الزملله ی ایمللان اسللت. بعضللی ایللن احسللاس 
را ندارنللد. البتلله در ملللت عزیللز ایللران ایللن روحیلله بللود، بللا حركللت اسللامی و نهضللت اسللامی تقویللت شللد، 
ریشلله دار شللد و در انقللاب خللودش را نشللان داد؛ لیکللن جاهللا مختلللف بودنللد. قمی هللا جلللو بودنللد. در نللوزده 
دی احسللاس تکلیللف كردنللد و آمدنللد تللوی میللدان. خللوب، میللدان هللم میللدان آسللانی نبللود - میللدان سللختی 
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بللود - مواجهلله ی بللا گلوللله بللود، مواجهلله ی بللا سللركوب خشللن دسللتگاه پلیللس و امنیللت رژیللم طاغللوت بللود، 
بلله كسللی رحللم نمیکردنللد؛ امللا قمی هللا آمدنللد داخللل میللدان.

 بصیرت و حضور در میدان، سیلی محکمی به دشمنان بود
ایللن بصیللرت، ایللن احسللاس تکلیللف، ایللن حضللور در میللدان، سللیلی محکمللی بللود بلله دشللمنان؛ همیللن بللود 
كلله ناگهللان پاسللخش از تبریللز بلنللد شللد، از آن طللرف در یللزد بلنللد شللد، از آن طللرف در شللهرهای دیگللر 
بلنللد شللد؛ لللذا ایللن حركللت عظیللم كلله زمینه هایللش را امللام بزرگللوار مللا در طللول چندیللن سللال آمللاده 
كللرده بللود، بلله وجللود آمللد؛ ایللن سللیلی اسللت. دشللمن وقتللی سللیلی میخللوَرد، كینلله بلله دل میگیللرد و مقابللله 
میکنللد. حللاال مللا كلله میخواهیللم خودمللان را ارزیابللی كنیللم، بایللد محاسللبه كنیللم. وقتللی دشللمن در مقابللل 
مللا بشللدت دنللدان نشللان میدهللد، مللا بایللد احسللاس كنیللم كلله پللس توانائی هللای مللا باالسللت؛ میتوانیللم بلله 

ایللن دشللمن ضربلله بزنیللم.
 همیللن حركتللی كلله مللردم عزیللز قللم در سللفر چنللد روزه ی ایللن بنللده ی حقیللر انجللام دادنللد، حللوزه ی علمیلله 
انجللام دادنللد، علمللا انجللام دادنللد، جوانهللا انجللام دادنللد، سللیلی بللر دشللمن بللود؛ دردشللان آمللد. آنهللا نشللان 
دادنللد كلله در مقابللل ایللن قدرت نمائللی، ایللن بصیللرت، ایللن حضللور همه جانبلله ی مللردم آسللیب پذیرند؛ ایللن 

بللرای مللا ملللت ایللران درس اسللت.

 غلبه بر دشمنان نتیجه بصیرت و ایمان در میدان عمل
هللر جائللی كلله مللا توانسللتیم درسللت بفهمیللم، درسللت تشللخیص بدهیللم - یعنللی همللان بصیللرت - و بلله 
دنبللال آن احسللاس تکلیللف كردیللم، احسللاس تعهللد و مسللئولیت كردیللم و وارد میللدان شللدیم، غلبلله بللا مللا 
بللوده اسللت؛ »فللاذا دخلتمللوه فانّکللم غالبللون«.)1( وقتللی بللا ایمللان و بللا بصیللرت وارد میللدان مواجهلله شللدید، 
غلبلله بللا شماسللت، شللما برنللده هسللتید؛ چللرا؟ چللون طللرف مقابللل شللما ایمللان نللدارد، دیللن نللدارد، انگیللزه ی 
عمیللق معنللوی نللدارد. آن كسللانی كلله عوامللل میدانللی او هسللتند، مزدورنللد، فریللب خورده انللد؛ خللود 
نقشلله دارها و صحنه گردانهللا هللم كلله مردمللان بی ایمانللی هسللتند. وقتللی بللا ایمللان وارد میللدان میشللوید، 

شللما برنده ایللد؛ ایللن بللرای ملللت ایللران تجربلله اسللت.

 دست قدرت الهی 
در طللول ایللن سللی و یکللی دو سللال، ملللت ایللران بللا ایللن تجربلله توانسللته اسللت كارهللای بزرگللی بکنللد؛ هللم 
توانسللته خللود را از لحللاظ معیارهللای مللادی بللاال بکشللد - همیللن پیشللرفتهای علمللی، همیللن پیشللرفتهای 
فنللاوری، همیللن اشللتغال دائللم بلله كار در سرتاسللر كشللور، نشللانه های پیشللرفت مللادی اسللت - هللم از لحللاظ 
معنللوی توانسللته اسللت خللود را بلله یللک سللطح عالللی و راقللی برسللاند. مللا آیللات الهللی را دیدیللم، نشللانه های 
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كمللک خللدا را دیدیللم. قبلهللا كمللک الهللی و پشللتیبانی دسللت قللدرت خداونللد را فقللط در كتابهللا میخواندیللم؛ 
امللروز در صحنلله حللس میکنیللم، لمللس میکنیللم؛ همللان طللور كلله امللام بزرگللوار مللا ایللن را لمللس كللرده بللود 

و بلله مللن فرمللود. دل او قللرص بللود، چللون دسللت قللدرت الهللی را میدیللد.
 ملللت ایللران در میدانهللای گوناگللون، كمللک الهللی را، حمایللت الهللی را لمللس كللرده اسللت، حللس كللرده اسللت؛ 
وقتللی تللوی صحنلله اسللت، وقتللی آمللاده ی مجاهللدت اسللت؛ در جنللگ تحمیلللی یللک جللور، در قضایللای 
گوناگللون یللک جللور، در تحللركات سیاسللی و در فتنه هللا یللک جللور. در همیللن فتنلله ی سللال 88 دسللت قللدرت 

الهللی بللود؛ مللردم بیللدار شللدند، مللردم وارد صحنلله شللدند و یللک حركللت عظیللم را خنثللی كردنللد.

دشمن،  ملت ایران را نشناخته بود
هنللوز خیلللی جللا وجللود دارد بللرای تحلیللل و تبییللن و روشللن كللردن زوایللا و ابعللاد ایللن فتنلله ای كلله دشللمن 
طراحللی كللرده بللود. دشللمن محاسللبات خیلللی دقیقللی كللرده بللود؛ منتهللا خللوب، محاسللباتش غلللط از آب 
درآمللد؛ ملللت ایللران را نشللناخته بللود. دشللمن در پشللت صحنلله، هملله ی چیزهللا را مشللاهده كللرده بللود. 
ایللن كسللانی كلله شللما بهشللان میگوئیللد سللران فتنلله، كسللانی بودنللد كلله دشللمن اینهللا را هللل داد وسللط 
صحنلله. البتلله گنللاه كردنللد. نبایسللتی انسللان بازیچلله ی دشللمن شللود؛ بایللد فللوراً قضیلله را بفهمللد. اگللر اول 
غفلتللی كللرده اسللت، وسللط كار وقتللی فهمیللد، بافاصللله بایسللتی راه را عللوض كنللد. خللوب، نکردنللد. عامللل 
اصلللی دیگرانللی بودنللد كلله طراحللی كللرده بودنللد، بلله خیللال خودشللان محاسللبه كللرده بودنللد. بلله گمللان 
آنهللا بسللاط جمهللوری اسللامی بنللا بللود جمللع شللود؛ نلله فقللط حقیقللت دیللن، حّتللی شللعارهای دینللی هللم 
باقللی نمانَللد؛ برناملله ایللن بللود. طراحللی ایللن بللود كلله اگللر توانسللتند قاعللده ی دولللت را بلله شللکل مطلللوِب 
خودشللان بچیننللد، كلله بعللد از آن، راه حركتشللان روشللن بللود كلله چلله كار میکردنللد؛ اگللر هللم قاعللده ی 
حکومللت و دولللت طبللق میللل آنهللا چیللده نشللد و برایشللان ممکللن نشللد، كشللور را بلله آشللوب بکشللانند؛ بللا 
خیللال خودشللان  - مللن یللک وقتللی گفتللم - كاریکاتللور انقللاب اسللامی را درسللت كننللد؛ مثللل سللایه هائی 
كلله حركللت یللک قهرمللان را تقلیللد میکننللد، ادای قهرمانهللا را، ادای انقللاب را در بیاورنللد؛ برنامه شللان ایللن 

بللود. ملللت ایللران تللوی دهللن اینهللا زد و بسللاط اینهللا را جمللع كللرد.

قبولي در امتحانات الهي و ترفیع درجات
امللروز انقللاب، جمهللوری اسللامی، ملللت ایللران، خللط صحیللح دیللن در ایللن كشللور، از پیللش از قضایللای 
سللال گذشللته بمراتللب قوی تللر اسللت، روشللن تر اسللت. علللت همیللن اسللت: خللدای متعللال هللر امتحانللی 
كلله میکنللد، یللک نمللره میدهللد. وقتللی در یللک امتحانللی، یللک كسللی، یللک جمعیتللی، یللک ملتللی قبللول 
شللدند، خللدای متعللال بلله اینهللا نمللره میدهللد؛ نمللره ایللن اسللت كلله اینهللا را بللاال مللی آورد. امتحانهللای الهللی 
اینجللوری اسللت. همیللن طللور كلله اگللر در امتحللان بللد عمللل كنیللم و امتحللان را ببازیللم، خللدای متعللال 
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نمللره ی مللردودی میدهللد و آن مللردودی عبللارت اسللت از تنللزل و انحطللاط - انسللان از آنللی كلله بللود، بدتللر 
میشللود - در قبولللی هللم همیللن جللور اسللت؛ ملتهللا را بللاال میبللرد.

شکست مردم در امتحان صدر اسام
 در یللک دوره ای مللردم در یللک امتحانللی شکسللت خوردنللد، امیرالمؤمنیللن را در محللراب عبللادت بلله 
خللون كشللیدند. خللوب، امتحللان بللدی بللود. چللرا بایللد وضللع جامعلله ای بلله آنجللا برسللد كلله كسللی مثللل 
آن مجسللمه ی عدالللت و معنویللت و توحیللد، بلله دسللت اشللقی الّناس بلله خللون كشللیده شللود؟ ایللن 
نشللان دهنده ی امتحللان بللدی بللود كلله مللردم دادنللد. وقتللی ایللن امتحللان را دادنللد، مللردود شللدند؛ لللذا خللدا 

اینهللا را پائیللن آورد؛ كارشللان بلله آنجللا رسللید كلله حسللین بن علی را جلللوی چشللم آنهللا كشللتند!

دلیل قوت انقاب، سربلندي در امتحانات
، خللط انقللاب  وقتللی امتحللاِن خللوب بدهیللد، خللدا شللما را بللاال میبللرد. امللروز خللط اسللام، خللط ایمللان بللاهللَّ
در كشللور و در میللان ملللت، خیلللی قوی تللر، پررنگ تللر و باالتللر اسللت از آنچلله كلله قبللل از ایللن فتنلله بللود. 
چللرا؟ چللون مللردم، خللوب امتحللان دادنللد. ایللن، نمللره ی الهللی اسللت. ایللن شللد بللرای مللا دسللتورالعمل. در 
هملله ی قضایللا بایللد اینجللوری عمللل كللرد. بایللد درسللت دیللد، درسللت سللنجید، درسللت محاسللبه كللرد. 
مواظللب باشللیم در تشللخیص اشللتباه نکنیللم؛ قضایللای اصلللی را بللا قضایللای فرعللی جابه جللا نکنیللم؛ چیزهللای 
بللزرگ، حللوادث بللزرگ و مهللم را كوچللک نبینیللم و در مقابللل، حللوادث كوچللک را بللزرگ بینگاریللم؛ بایللد 
درسللت تشللخیص بدهیللم. ایللن قللدم اول. بعللد هللم احسللاس مسللئولیت كنیللم. یللک ملللت زنللده، حیللات 
طیبلله اش ایللن اسللت. حیللات طیبلله ای كلله خللدای متعللال بلله مؤمنیللن وعللده داده اسللت - »و لنحییّنلله حیللاة 
طّیبللة«)2( - یعنللی ایللن؛ یعنللی همیللن طللور روزبلله روز در امتحانهللای گوناگللون، حركللت كللردن و پیللش رفتن. 
آن كسللانی كلله در خللال ایللن راه از دنیللا میرونللد، بلله لقللاء الهللی میرسللند، مراتللب بللاالی سللعادت را دارنللد؛ 
آن كسللانی هللم كلله میماننللد، همیللن طللور در دنیللا هللی پیشللرفت معنللوی و مللادی میکننللد. پیشللرفت مللادی 

هللم هسللت.
 ملللت ایللران یللک راهللی را شللروع كللرده اسللت، در امتحانهللای بسللیاری پیللروز شللده اسللت. امتحللان جنللگ 
تحمیلللی، یللک امتحللان بللزرگ بللود؛ ملللت در ایللن امتحللان پیللروز شللد. نلله فقللط پیللروزی در جنللگ - كلله آن 
بللود - مهمتللر از آن، پیللروزی در معیارهللای معنللوی و الهللی بللود؛ چللون صبللِر خللود را نشللان داد، ایثللاِر خللود را 
نشللان داد، بصیللرت خللود را، فللداكاری خللود را، آمادگللی خللود را بللرای حركللت در راه خللدا نشللان داد. خللدای 
متعللال ایللن ملللت را ترقللی داد و بللاال بللرد، تللا امللروز. بعللد از ایللن هللم همیللن اسللت. دشللمنانی كلله بلله مصللاف 

ملللت ایللران می آینللد، ایللن حقایللق را نمیفهمنللد و درك نمیکننللد.
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اقتدار ایران اسامي
 امللروز ملللت ایللران در سیاسللتهای داخلللِی خللودش مقتللدر اسللت؛ در سیاسللت خارجللِی خللودش مقتللدر 
اسللت؛ در تأثیرگللذاری بللر روی منطقلله مقتللدر اسللت؛ در تأثیرگللذاری بللر روی مسللائل مهللم جهانللی هللم 
مقتللدر اسللت؛ اینهللا یللک واقعیاتللی اسللت، یللک حقایقللی اسللت. دشللمن از هملله ی ایللن راه هللا میخواهللد وارد 
شللود كلله بللا ملللت ایللران در بیفتللد، نگللذارد، مانللع بتراشللد؛ البتلله نخواهللد توانسللت. دشللمن میخواهللد در 
زمینلله ی اقتصللادی مللردم را دچللار مشللکل كنللد، مسللئولین كشللور را دچللار زحمللت كنللد؛ همیللن تحریمهللا 
و ایللن حرفهللا كلله میشللنوید. خللوب، نتوانسللتند. در قضایللای خارجللی سللعی میکننللد كشللورها را، دولتهللا را، 
حکومتهللا را، ملتهللا را از ایللران بترسللانند. هملله ی ایللن تبلیغللات پرحجمللی كلله در زمینلله ی حقللوق بشللر، در 
زمینلله ی انللرژی هسللته ای، در زمینلله ی بمللب اتللِم خیالللی، آمریکائی هللا میکننللد، صهیونیسللتها میکننللد، 
اروپائی هللا دنباللله رو آنهللا هسللتند، بعضللی از دولتهللای حقیللر و بیچللاره هللم دنباللله رو آنهللا هسللتند، بللرای ایللن 
اسللت كلله ذهنیللت دنیللا را، ذهنیللت منطقلله را نسللبت بلله ملللت ایللران خللراب كننللد؛ امللا نتوانسللتند. دلیللل 
نتوانسللتن ایللن اسللت كلله امللروز در همیللن منطقلله ی خللود مللا آمریللکا درقضایللای فلسللطین شکسللت خللورد، 
در قضایللای لبنللان شکسللت خللورد، در قضایللای افغانسللتان شکسللت خللورد، در قضایللای عللراق شکسللت خللورد. 
از كللی شکسللت خللورد؟ از سیاسللت درسللت ملتهللا. آنهللا میگوینللد تللوی ایللن قضایللای گوناگللون منطقلله ای، 
طللرف مللا ایللران اسللت. ایللران نیسللت. جمهللوری اسللامی ایللران تأثیللرش تأثیللر معنللوی اسللت. بللله، اقتللدار 
جمهللوری اسللامی ملتهللا را بیللدار میکنللد؛ شللکی نیسللت. آن وقللت نتیجلله ایللن میشللود كلله دولتللی در عللراق 
سللر كار می آیللد كلله آمریکائی هللا هملله ی تللاش خودشللان را میکننللد كلله ایللن بللر سللر كار نیایللد، امللا بلله 
خاطللر بیللداری و هشللیاری مللردم سللر كار می آیللد. تأثیللر جمهللوری اسللامی اینجللوری اسللت. در جاهللای 

دیگللر هللم همیللن جللور اسللت.

 راه را ادامه خواهیم داد
مللا ایللن راه را اداملله خواهیللم داد. مللا قله هللا را شللناختیم؛ میدانیللم كجللا میخواهیللم حركللت كنیللم؛ »لتکونللوا 
شللهداء علللی الّنللاس«.)3( ایللن راه، راهللی اسللت كلله بایللد بتوانللد ملللت مللا را بلله اسللام نللاِب كامللل برسللاند؛ 
كلله خیللر دنیللا و آخللرت در آن اسللت. حیللات طیبلله ی دنیللا و آخللرت در اسللاِم كامللل اسللت. مللا هنللوز اوائللل 
راهیللم. مللا خیلللی نقللص داریللم. مللا بللا آن اسللام كامللل خیلللی فاصللله داریللم. راه مللا ایللن اسللت. ایللن قله هللا را 
شللناختیم؛ خللدای متعللال بحمللداهللَّ راه را هللم بلله مللا نشللان داده اسللت؛ عللزم و اراده ی ملللت ایللران و مسللئولین 

كشللور هللم بللرای حركللت در ایللن راه، عللزم و اراده ی خوبللی اسللت، عللزم و اراده ی قللوی ای اسللت.

 باید بیدار باشیم
البتلله بایللد بیللدار باشللیم. هملله بایللد بیللدار باشللند. نمیخواهیللم و نبایللد بالللش نللرم زیللر سللرمان بگذاریللم، 
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بللرای خودمللان الالئللی بخوانیللم؛ هللی بگوئیللم دشللمن شکسللت خللورد، دشللمن ضعیللف اسللت، مللا قللوی 
هسللتیم؛ ایللن نبایللد مللا را بلله خللواب ببللرد. مللا بایللد بیللدار باشللیم؛ همللان طللور كلله امیرالمؤمنیللن فرمللود: 
»و اّن اخللا الحللرب الرق و مللن نللام لللم ینللم عنلله«.)4( وقتللی درگیللری داریللد، بایللد بیللدار باشللید. درگیللری 
بلله اختیللار مللن و شللما نیسللت. دشللمن میخواهللد درگیللری داشللته باشللد؛ حللاال درگیللری سیاسللی، درگیللری 
امنیتللی، درگیللری اقتصللادی. هملله اش درگیللری نظامللی هللم نیسللت. وقتللی درگیللری هسللت، بایللد بیللدار 
بللود. جوانهللا بیللدار باشللند، روحانیللت بیللدار باشللد، دانشللگاه بیللدار باشللد، مسللئولین كشللور بیللدار باشللند. 
بیللداری مسللئولین بلله ایللن اسللت كلله هرچلله میتواننللد، بلله مللردم خدمللت كننللد، كار كننللد؛ و هرچلله 

میتواننللد، ایللن یکپارچگللی را - كلله مثللل خللاری در چشللم دشللمنان اسللت - حفللظ كننللد.
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9دی، تجلی روح دیانِت حاکم بر دلهای مردم 

دلها دست خداست
بزرگترین کوه ها در مقابل حضور مردم از بین میرود

امام خمینی، مردم را وارد صحنه جامعه کرد
 عنصر ایمان دینی مردم 

حادثه ی 9 دی یك حادثه ی ماندنی در تاریخ
کار شورای هماهنگی تبلیغات، مدیریت است

تشابه حادثه ي 9دي با حوادث انقاب
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9دی، تجلی روح دیانِت حاکم بر دلهای مردم *

دلها دست خداست
هملله میدانیللم كلله دلهللا دسللت خداسللت. آورنللده ی مللردم بلله عرصلله ی خیابانهللا، و ایللن حضللور عظیللم 
مردمللی، و جسللم جامعلله كلله روح خروشللاِن آنهللا را خللوب نشللان میدهللد - در مراسللم گوناگللون: مثللل 22 
بهمللن، مثللل روز قللدس، و اخیللراً در ایللن دو سللال، مثللل روز 9 دی - خللدای متعللال اسللت؛ دسللت قللدرت 
اوسللت؛ دلهللا دسللت اوسللت. نلله حللاال حضورهللای میلیونللِی عظیللم مثللل قضیلله ی 9 دی و امثللال آن، بلکلله 
اگللر چنانچلله هللزار نفللر آدم هللم بخواهنللد یللک جللا جمللع شللوند، یللک مدیریتللی الزم اسللت؛ ایللن مدیریللت را 
شللورای عالللی تبلیغللات انصافللاً خللوب انجللام داده. مللا هللم همیللن را گواهللی میکنیللم و تشللکر هللم میکنیللم از 

دوسللتانی كلله دسللت اندركار ایللن قضایللا هسللتند.

بزرگترین کوه ها در مقابل حضور مردم از بین میرود
 در قضیلله ی 9 دی سللال 88 یللک نکتلله اساسللی اسللت و آن نکتلله برمیگللردد بلله هویللت انقللاب و ماهیللت 
انقللاب. یعنللی همللان روحللی كلله حاكللم بللود بللر اصللل انقللاب مللا و آن حضللور عظیللِم بی نظیللِر تاریخللی در 
سللال 57، همللان روح در ماجللرای 9 دی نشللان داده شللد؛ كمااینکلله در قضایللای گوناگللوِن دیگللر هللم نشللان 
داده شللده، لیکللن در 9 دی بلله شللکل بللارزی نشللان داده شللد؛ بلله طللوری كلله جللای انللکار و تردیللد و تأمللل 
بللرای هیللچ كللس از بدخواهللان و دوسللتان و دشللمنان و دیگللران باقللی نگللذارد. آن روح چلله بللود؟ روح دیانللِت 
حاكللم بللر دلهللای مللردم بللود. پللس اینجللا مللا دو تللا عنصللر در كنللار هللم داریللم: یللک عنصللر، عنصللر مللردم 

*. بیانات در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت 9 دی  |1390/09/21
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اسللت؛ كلله مللردم در هللر كشللوری، در هللر جامعلله ای، اگللر چنانچلله همللت كننللد، بصیللرت بلله خللرج بدهنللد، 
عمللل كننللد و وارد میللدان بشللوند، میتواننللد هملله ی مشللکات را حللل كننللد. یعنللی بزرگتریللن كوه هللا 
در مقابللل حضللور مللردم از بیللن میللرود؛ میتواننللد كوه هللای بللزرگ را جابه جللا كننللد. ایللن یللک حقیقللت 
آشللکاری اسللت كلله بسللیاری از تحلیلگللران اجتماعللی در كشللورهای اسللامی و دیگللر كشللورها آن را درسللت 

لمللس نکردنللد، درك نکردنللد؛ مللا ایللن را لمللس كردیللم. هنللر بللزرگ امللام بزرگللوار مللا هللم همیللن بللود.

امام خمینی، مردم را وارد صحنه جامعه کرد
 مللن یللک وقتللی، پانللزده سللال، بیسللت سللال پیللش، بلله یکللی از فعللاالن عرصلله ی مبللارزات ضللد اسللتعماری 
- كلله خللب، آدم معروفللی اسللت؛ نمیخواهللم اسللم بیللاورم - ایللن را گفتللم؛ او رفللت بافاصللله ایللن نسللخه را 
عمللل كللرد. مللا ایللن را حللس كردیللم. گفتللم هنللر امللام بزرگللوار مللا ایللن بللود كلله مللردم را وارد صحنلله كللرد. 
مللردم بللا جسمشللان، بللا حضورشللان آمدنللد و آنچلله را كلله میخواسللتند، آنچلله را كلله بللر آن همللت گماشللته 
بودنللد، بللا حضللور خودشللان تثبیللت كردنللد. هملله ی موانللع سیاسللی و غیللر سیاسللی و اسللتعمار و قدرتهللای 
عظیللم جهانللی كلله بللر امللور ملتهللا مسلللطند، در مقابللل ایللن حادثلله مجبورنللد عقب نشللینی كننللد. االن هللم 
همیللن جللور اسللت. االن هللم در هللر نقطلله ای از دنیللا اگللر ملتهللا وارد میللدان بشللوند بللا یللک هللدف مشللخص، 
بللا شللعارهای مشللخص، و اگللر آن ایمللان راسللخ در دل و همچنیللن عمللل صالللح در كنللار ایللن ایمللان راسللخ 
وارد میللدان شللود، هیللچ مانعللی در مقابللل آنهللا قللادر بللر مقاومللت نیسللت. ایللن یللک نسللخه اسللت؛ ایللن نسللخه 
را امللام بزرگللوار مللا در انقللاب مللا عمللل كللرد. خللدای متعللال بلله امللام كمللک كللرد و در بیللان او ایللن نفللوذ و 
تأثیللر را قللرار داد كلله در دلهللای مللردم اثللر گذاشللت؛ مللردم، مؤمللن بلله آن راه و بلله آن هللدف شللدند و بلله دنبللال 
ایللن ایمللان، عمللل خودشللان را انجللام دادنللد. عمللل صالللح، یعنللی همللان عمللِل متناسللب بللا ایمللان. در هملله 
جللا همیللن جللور اسللت. لللذا در اینجللا كاری انجللام گرفللت كلله بللرای هملله ی تحلیلگللران سیاسللِی جهانللی غیللر 
قابللل بللاور بللود و متحیللر ماندنللد؛ هللم قدرتمنللدان، هللم حاشللیه ها، هللم دنباله هللا، هللم دامنه هللا. بنابرایللن 

عنصللر اول، عنصللر حضللور مللردم اسللت.

 عنصر ایمان دینی مردم 
عنصللر دوم هللم عنصللر ایمللان دینللی مللردم اسللت. ایمللان دینللی، آن معجزه گللری اسللت كلله قللادر اسللت 
اوالً هملله ی مللردم را بسللیج كنللد و بیللاورد، ثانیللاً آنهللا را در صحنلله نگلله دارد، و ثالثللاً سللختی ها را بللرای 
آنهللا همللوار و آسللان كنللد؛ هیللچ ایمللان دیگللری ایللن خصوصیللت را نللدارد. ایمللان دینللی میگویللد شللما اگللر 
چنانچلله فائللق شللدید و پیللش بردیللد، پیروزیللد؛ اگللر كشللته هللم شللدید، پیروزیللد؛ اگللر زنللدان هللم افتادیللد، 
پیروزیللد؛ چللون بلله وظیفلله عمللل كردیللد. وقتللی كسللی یللک چنیللن اعتقللاد و ایمانللی داشللت، دیگللر شکسللت 
برایللش معنللا نللدارد؛ لللذا وارد میللدان میشللود. ایللن همللان عاملللی اسللت كلله در صللدر اسللام هللم اثللر كللرد، 
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در انقللاب مللا هللم اثللر كللرد؛ 9 دی ایللن را نشللان داد. 9 دی یللک نمونلله ای بللود از همللان خصوصیتللی كلله در 
خللود انقللاب وجللود داشللت؛ یعنللی مللردم احسللاس وظیفلله ی دینللی كردنللد و دنبللال ایللن وظیفلله، عمللل 
صالللِح خودشللان را انجللام دادنللد. عمللل صالللح ایللن بللود كلله تللوی خیابللان بیاینللد، نشللان بدهنللد، بگوینللد 
مللردم ایللران ایننللد. بللا ایللن حركللت مللردم، آن حجللم عظیللم تبلیغللات دشللمن كلله میخواسللت فتنه گللران 
را مللردم ایللران معرفللی كنللد و اینجللور نشللان بدهللد كلله مللردم ایللران از انقابشللان، از نظامشللان برگشللتند، 
بکلللی نقللش بللر آب شللد؛ یعنللی مللردم نشللان دادنللد كلله ایللن، مللردم ایللران اسللت. تحلیلگللران خارجللی وقتللی 
نللگاه كردنللد، گفتنللد از بعللد از رحلللت امللام بزرگللوار، یللا شللاید بعضللی گفتنللد از بعللد از حللركات اول انقللاب، 
هیللچ اجتماعللی بللا ایللن بزرگللی، بللا ایللن تپللش، بللا ایللن شللور و هیجللان وجللود نداشللته، كلله مللردم وارد میللدان 

شللدند. ایللن، حقیقللت 9 دی اسللت.

حادثه ی 9 دی یك حادثه ی ماندنی در تاریخ
 ایللن حركللت، حركللت بزرگللی بللود و كار بزرگللی هللم انجللام داد. جنللاب آقللای جنتللی درسللت اشللاره كردنللد. 
فتنلله ی 88 تنهللا آن چیللزی نبللود كلله تللوی خیابللان بلله وسللیله ی تعللدادی آدم دیللده شللد؛ ایللن یللک چیللز 
ریشلله داری بللود، یللک بیمللاری عمیقللی درسللت كللرده بودنللد، اهدافللی داشللتند، زمینه هللا و مقدمللات فراوانللی 
برایللش چیللده شللده بللود، كارهللای بزرگللی شللده بللود و هدفهللای بسللیار خطرناكللی دنبللال ایللن كار بللود، كلله 
بللا ایللن برخوردهللای گوناگللون سیاسللی و امنیتللی و اینهللا حللل نمیشللد؛ یللک حركللت عظیللم مردمللی الزم 
داشللت؛ كلله ایللن حركللت، حركللت 9 دی بللود؛ آمدنللد بسللاط فتنلله و فتنه گللران را در هللم پیچیدنللد. لللذا 
حادثلله ی 9 دی یللک حادثلله ی ماندنللی در تاریللخ ماسللت. مللن آن سللال هللم گفتللم - پارسللال بللود یللا پیرارسللال 
بللود - كلله ایللن حادثلله، حادثلله ی كوچکللی نیسللت. ایللن حادثلله، شللبیه حللوادث اول انقللاب اسللت. ایللن 

حادثلله بایسللتی حفللظ شللود، بایسللتی گرامللی داشللته شللود.

کار شورای هماهنگی تبلیغات، مدیریت است
 البتلله شللما آقایانللی كلله مسللئول مدیریللت ایللن جریللان هسللتید، سللعی كنیللد جنبه هللای شللعاری را بللر ایللن 
حادثلله غلبلله ندهیللد. بللاز هللم مللن تکللرار میکنللم: كار شللورای هماهنگللی تبلیغللات، مدیریللت اسللت؛ وااّل كار را 
مللردم میکننللد، و دلهللا دسللت خداسللت. مللردم را خللدای متعللال تللوی صحنلله مللی آورد؛ یعنللی همللان ایمللان 
الهللی و توفیللق الهللی و تأییللد الهللی اسللت كلله مللردم را در صحنلله مللی آورد. منتهللا خللب، مدیریللت الزم اسللت؛ 
شللماها مدیریللت میکنیللد، مدیریتتللان هللم شایسللته اسللت. بنابرایللن سللعی كنیللد حالللت شللعاری غلبلله پیللدا 
نکنللد. البتلله شللعار الزم اسللت. شللعار یللک چیللز حتمللی اسللت، الزم اسللت؛ شللور، هیجللان، حماسلله الزم اسللت؛ 
منتهللا بایسللتی عمللق شللعارها تبییللن شللود؛ یعنللی همیللن كارهائللی كلله اشللاره كردنللد، تبییللن شللود: حللرف 
ملللت ایللران آن روز چلله بللود، امللروز چیسللت؟ حركللت ملللت ایللران و جهللت ایللن حركللت چگونلله حركللت و 
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جهتللی اسللت؟ مللا در سللایه ی دیللن حركللت میکنیللم. بلله كمللک خللدای متعللال و صاحللب دیللن اسللت كلله 
حركللت میکنیللم. هللدف مللا هللم تحقللق آرمانهللای الهللی و همللان چیللزی اسللت كه دیللن بلله مللردم وعللده داده و 

بللرای مللردم هدیلله آورده اسللت.

تشابه حادثه ي 9دي با حوادث انقاب
 ضمنللاً توجلله داشللته باشللید؛ یکللی از خصوصیللات دیگللری كلله در حادثلله ی 9 دی هسللت، كلله بللاز آن را كامللًا 
بلله حللوادث انقللاب نزدیللک میکنللد، مسللئله ی عاشوراسللت. یعنللی در حللوادث اول انقللاب هللم محللّرم پیللش 
آمللد و امللام آن نکتلله ی عظیللِم عجیللِب تاریخللی را بیللان كردنللد: »ماهللی كلله خللون بللر شمشللیر پیللروز اسللت«. 
ایللن حللرف كوچکللی نیسللت: پیللروزی خللون بللر شمشللیر. ماهللا عللادت كرده ایللم، ایللن حرفهللا را هللی تکللرار 
میکنیللم؛ كأنلله عمقللش گاهللی از یادمللان میللرود. خللون بللر شمشللیر پیللروز میشللود، مظلللوم بللر ظالللم فائللق 
می آیللد، كشللته بللر ُكشللنده فائللق می آیللد؛ ایللن همللان چیللزی اسللت كلله در عاشللورا پیللش آمللد. امللام ایللن را 
در محللّرم سللال 57 مطللرح كردنللد، در قضیلله ی 9 دی هللم بللاز پللای امللام حسللین در میللان بللود، پللای عاشللورا 
در میللان بللود. اگللر آن حللركات سللخیف و در واقللع گریلله آور از سللوی ایللن گروه هللای ایضللاً سللخیف، در عاشللورا 
پیللش نمی آمللد، ایللن حركللت عظیللم و ایللن تحللرك عمومللی مللردم معلللوم نبللود بلله ایللن شللکل بلله وجللود 

بیایللد. اینجللا هللم پللای عاشللورا در میللان بللود.
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الگو شدن ملت ایران با بصیرت و صبر  

ایستادگی، شرط اول پیروزی است
 موفقیِت در پي بصیرت و صبر 

 زنجیره های اقتدار ملت
دشمن در پي تضعیف عوامل تقویت کننده نظام و 

ایستادگي مردم
 ما امروز در شرائط بدر و خیبریم

انتخابات، مظهر حضور و دخالت مردم
 بهترین خاطره ها و بدترین خاطره ها در انتخابات 88



فتنه

الگو شدن ملت ایران با بصیرت و صبر *

ایستادگی، شرط اول پیروزی است
ایسللتادگی شللرط اول اسللت. ملتهللا در راهللی كلله شللروع میکننللد، بایللد اسللتقامت كننللد؛ »فلذلللک فللادع و 
اسللتقم كمللا امللرت«.)1( در قللرآن كریللم، دسللتور اسللتقامت بلله نبللی مکللرم اسللام در جاهللای متعللددی داده 
شللده اسللت؛ سللّرش همیللن اسللت. بایللد ایسللتاد، بایللد ثبللات به خللرج داد، بایللد راه را گللم نکللرد، هللدف را 
همللواره در مقابللل چشللم داشللت و به طللور مسللتمر بایللد پیللش رفللت. اگللر ایللن شللد، پیروزی هللا پی درپللی 

پیللش خواهللد آمللد؛ همچنللان كلله بللرای ملللت ایللران پیللش آمللده اسللت.

 موفقیِت در پي بصیرت و صبر 
ملللت ایللران ایللن تجربلله ی بللزرگ را امللروز در مقابللل ملتهللای دیگللر قللرار داده اسللت؛ تجربلله ی موفقیللِت 
ناشللی از دو عامللل بصیللرت و صبللر. بصیللرت یعنللی گللم نکللردن راه، اشللتباه نکللردن راه، دچللار بیراهه هللا و 
كجراهه هللا نشللدن، تأثیللر نپذیرفتللن از وسوسلله ی خناسللان و اشللتباه نکللردن كار و هللدف. و صبللر یعنللی 
ایسللتادگی. نسلللها دسللت بلله دسللت بلله یکدیگللر تحویللل میدهنللد. امللروز بلله حللول و قللوه ی الهللی نسللل 
جوانللی در كشللور مللا حضللور دارد كلله دوران انقللاب را ندیللده اسللت، دوران جنللگ را درسللت درك نکللرده 
اسللت، امللا در عیللن حللال بللا همللان روحیلله، بللا همللان احسللاس، بللا همللان انگیللزه، بللا همللان تصمیللم قاطللع، 
در میللدان ایسللتاده اسللت؛ ایللن خیلللی مهللم اسللت، ایللن هنللر انقللاب اسللامی اسللت. بایللد عوامللل ایللن 

ایسللتادگی و ایللن بصیللرت را در میللان خودمللان تقویللت كنیللم.

*.  بیانات در دیدار مردم قم به مناسبت سالروز 19 دی | 1390/10/19
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 زنجیره های اقتدار ملت
دو چیللِز بلله هللم پیوسللته وجللود دارد كلله اینهللا زنجیره هللای اقتللدار ملللت را تشللکیل میدهللد: یکللی تصمیللم 
قاطللع نظللام مقللدس جمهللوری اسللامی اسللت بللر عللدم انحللراف، عللدم تسلللیم، ایسللتادگی كللردن در مقابللل 
زیاده خواهللی و زورگوئللی از سللوی ابرقدرتهللا و از سللوی اسللتکبار. نظللام اسللامی بلله مجمللوع خللود، بللا هویللت 
جمعللی خللود، به طللور قاطللع میدانللد چلله كار میکنللد و راه را انتخللاب كللرده اسللت و ایسللتاده اسللت. ایللن، 
عامللل اول. عامللل دوم، حضللور هوشللمندانه و مصممانلله ی مللردم وفللادار. اگللر ایللن دو از هللم جللدا میشللدند، 
اگللر مسللئوالن نظللام و مدیللران كشللور بودنللد، امللا مللردم در صحنلله نبودنللد، یقینللاً كار پیللش نمیرفللت. اگللر 
مدیللران نظللام دچللار اختللال میشللدند در نیللت خللود، در تشللخیص خللود، در فهللم خللود، در تصمیم گیللری 
خللود در مقابللل لشللکر متراكللم كفللر و ضالللت كلله در مقابلشللان صللف كشللیده اند، یقینللاً ایللن در اختللال 
نظللام تأثیللر میگذاشللت؛ مللردم را هللم از صحنلله خللارج میکللرد. ایللن دو عامللل بللا یکدیگللر هسللت، امللروز هللم 
هسللت و ان شللاءاهلل در آینللده هللم خواهللد بللود. بللا وجللود ایللن دو عامللل، هیچکللدام از ضربه هللا و ترفندهللا و 

كیدهللا و توطئه هللای دشللمن در ایللن ملللت اثللری نخواهللد گذاشللت.

دشمن در پي تضعیف عوامل تقویت کننده نظام و ایستادگي مردم
 امللروز جبهلله ی مقابللل مللا - كلله سللردمدار آن جبهلله هللم آمریللکا و صهیونیسللتهایند - بلله تمللام طرقللی كلله 
میتوانسللته اسللت متوسللل و متشللبث بشللود، متشللبث شللده؛ از تمللام راه هللا كلله میتوانسللته بللرای مقابللله ی 
بللا ملللت ایللران بهره گیللری كنللد، بهره گیللری كللرده اسللت، بللرای اینکلله بتوانللد ایللن دو عامللل، یعنللی عامللل 
تقویللت كننللده ی نظللام، و عامللل ایسللتادگی مللردم در صحنلله را تضعیللف كنللد و از بیللن ببللرد. خودشللان هللم 
همیللن را تصریللح میکننللد؛ میگوینللد ایللن تحریمهائللی كلله مللا بللر علیلله ایللران تصویللب و اجللرا میکنیللم - و 
بللا عنللاد كامللل دنبللال میکننللد - بللرای ایللن اسللت كلله مللردم را خسللته كنیللم، مللردم از صحنلله خللارج شللوند، 
مللردم بلله نظللام اسللامی پشللت كننللد. یللا ایللن كار صللورت بگیللرد، یللا در اراده ی مسللئولین رخنلله بلله وجللود 
بیایللد؛ مسللئولین در محاسللباِت خودشللان تجدیدنظللر كننللد. تعبیللر آنهللا ایللن اسللت: میگوینللد میخواهیللم 
مسللئولین جمهللوری اسللامی احسللاس كننللد كلله هزینلله ی تصمیم گیری هللای آنهللا باالسللت. ایللن یعنللی 
رخنلله ایجللاد كللردن در اراده ی مسللئولین كشللور. بللا هملله ی توانشللان، بللا هملله ی ترفندهائللی كلله بلدنللد، 
دارنللد ایللن دو كار را دنبللال میکننللد. یللا در مللردم ایجللاد تردیللد كننللد و مللردم را از نظللام جللدا كننللد، یللا در 
مسللئولین ایجللاد تردیللد كننللد و مسللئولین را وادار كننللد كلله در تصمیمهللای خودشللان تجدیدنظللر كننللد. 

اشللتباه كردنللد؛ هیچکللدام را نمیتواننللد انجللام دهنللد.

 ما امروز در شرائط بدر و خیبریم
یللک روز در صللدر اسللام، دشللمنان بلله نظرشللان رسللید كلله بللا ِشللعب ابی طالللب و محاصللره ی اقتصللادی 
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مسلللمانها، آنهللا را از پللا بیندازنللد؛ امللا نتوانسللتند. ایللن روسللیاه های بدمحاسللبه گر خیللال میکننللد مللا امللروز 
در شللرائط ِشللعب ابی طالبیللم. اینجللور نیسللت. مللا امللروز در شللرائط ِشللعب ابی طالللب نیسللتیم؛ مللا در شللرائط 
بللدر و خیبریللم. مللا در شللرائطی هسللتیم كلله ملللت مللا نشللانه های پیللروزی را بلله چشللم دیللده اسللت؛ بلله آنهللا 
نزدیللک شللده اسللت؛ بلله بسللیاری از مراحللل پیللروزی، بللا سللرافرازی دسللت پیللدا كللرده اسللت. امللروز مللردم مللا 
را از محاصللره ی اقتصللادی میترسللانند؟ بللا ایللن حرفهللا، بللا ایللن ترفندهللا میخواهنللد مللردم را از صحنلله بیللرون 
كننللد؟ مگللر چنیللن چیللزی ممکللن اسللت؟ امللروز میخواهنللد در اراده ی مسللئولین اختللال ایجللاد كننللد؟ 
»قللل هللذه سللبیلی ادعللوا الللی اهلل علللی بصیللرة انللا و مللن اتّبعنللی«؛)2( ایللن راهللی اسللت كلله بللا بصیللرت 
انتخللاب شللده اسللت، ایللن راهللی اسللت كلله بللا مجاهللدت بللاز شللده اسللت، ایللن راهللی اسللت كلله بللا خللون 
عزیزترینهللا همللوار شللده اسللت. مللا از ایللن راه رفتیللم، بلله قله هائللی هللم دسللت پیللدا كردیللم. مللا متوقللف 
نمیشللویم، ان شللاءاهلل پیللش میرویللم؛ ولللی تللا امللروز هللم بلله قله هللای بسللیاری دسللت پیللدا كرده ایللم. 
جمهللوری اسللامی، امللروز كجللا، بیسللت سللال و سللی سللال قبللل كجللا؟ دشللمنان جمهللوری اسللامی، هیمنلله 
و بللاد و بللروِت آن روزشللان كجللا، ضعللف و انکسللار امروزشللان كجللا؟ اینهللا نشللانه هائی اسللت كلله ملللت ایللران 
را تشللویق میکنللد. نخیللر، در اداملله ی راه اسللام - كلله راه خداسللت، راه دیللن اسللت، راه سللعادت دنیللا و آخللرت 
اسللت - اراده ی مسللئولین همچنللان مسللتحکم خواهللد مانللد؛ مللردم هللم امللروز و در آینللده، پللای ثابللت ایللن 

حركللت عظیللم خواهنللد بللود.

انتخابات، مظهر حضور و دخالت مردم
یکللی از جاهائللی كلله مللردم میتواننللد حضورشللان را نشللان بدهنللد، همیللن انتخابللات اسللت. نلله از حللاال، 
از مدتللی قبللل شللروع كرده انللد؛ كلله شللاید كاری كننللد كلله در ایللن انتخابللات، حضللور مللردم كللم شللود. 
میشللنوید دیگللر، می بینیللد؛ حللاال در آن مقللداری كلله بلله گللوش مللردم میرسللد، بلله چشللم مللردم میرسللد، در 
مطبوعللات و در رسللانه های گوناگللون، دشللمنان مللا، از آن صللدر گرفتلله اسللت، كلله مركللز و قللرارگاه فرماندهللی 
جبهلله ی كفللر و اسللتکبار اسللت، تللا ایللن پادوهللا و ایللادی كوچللک و پیاده نظامشللان كلله هملله جللا پخشللند - 
اینجللا هللم هسللتند، بیللرون هللم هسللتند - هملله ی تاششللان ایللن اسللت كلله كاری كننللد كلله مللردم در ایللن 
انتخابللات شللركت نکننللد. مللن بللا تجربلله ای كلله از رفتللار ایللن مللردم دارم، و بللا اعتمللادی كلله بلله لطللف خللدای 
متعللال دارم، پیش بینللی میکنللم كلله بلله لطللف الهللی، بلله فضللل الهللی، بلله حللول و قللوه ی الهللی، حضللور 
مللردم در ایللن انتخابللات، یللک حضللور دشمن شللکن خواهللد بللود و بللا ایللن انتخابللات، خللون تللازه ای بلله پیکللر 
انقللاب و كشللور و نظللام جمهللوری اسللامی دمیللده خواهللد شللد؛ حركللت تللازه ای بللرای او پیللش خواهللد آمللد، 
نشللاط تللازه ای پیللدا خواهللد كللرد؛ همچنللان كلله هملله ی انتخاباتهللا همیللن جللور اسللت. انتخابللات مظهللر 

حضللور مللردم اسللت؛ مظهللر دخالللت مللردم در سرنوشللت خللود اسللت.
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 بهترین خاطره ها و بدترین خاطره ها در انتخابات 88
البتلله آفتهائللی وجللود دارد؛ بایللد سللعی كنیللم ایللن آفتهللا پیللش نیایللد. مللردم مللا و كشللور مللا از انتخابللات 
سللال 88 بهتریللن خاطره هللا و بدتریللن خاطره هللا را دارنللد. بهتریللن خاطره هللا حاصللل حضللور عظیللم 
چهللل میلیونللی مللردم پللای صندوقهللای رأی بللود، كلله دنیللا را خیللره كللرد؛ بدتریللن خاطره هللا مربللوط بلله 
جرزنی هللای سیاسللی یللک عللده آدم نللادان، نابللاب و بعضللاً معانللد در قضیلله ی انتخابللات بللود. خللب، در هللر 
قضیلله ای، در هللر حادثلله ای ممکللن اسللت یللک عللده ای قبللول نداشللته باشللند، معتللرض باشللند. چگونلله بایللد 
اعتللراض را نشللان داد؟ قانللون، راه معیللن كللرده اسللت. چللرا قانون شللکنی كننللد؟ چللرا بللرای مللردم هزینلله 
درسللت كننللد؟ چللرا كشللور را دشمن شللاد كننللد؟ چللرا برنامه هائللی را كلله عفونللت تصمیم گیری هللا و 
ترفندهللای دشللمن از آن بلنللد و آشللکار اسللت، اجللرا كننللد؟ قانللون، راه معیللن كللرده اسللت. آنجللا مللا گفتیللم، 
بلله هملله هللم گفتیللم، هملله ی اطللراف قضیلله هللم ملللزم بودنللد كلله بللر طبللق آنچلله كلله گفتلله شللده اسللت - 

كلله مللّر قانللون اسللت - عمللل كننللد. چللرا نکردنللد؟!
 آنهللا كاری از پیللش نبردنللد. و تللا ایللن ملللت تللوی صحنه انللد، تللا ایللن پیونللد وجللود دارد، هیللچ كللس در ایللن 
كشللور، در كارهللای خللاف، كاری از پیللش نخواهللد بللرد. كاری از پیللش نبردنللد و نمیبرنللد، امللا بللرای كشللور 
هزینلله درسللت كردنللد، بللرای ملللت هزینلله درسللت كردنللد؛ چللرا؟ بللا آن انتخابللات باشللکوه و پرعظمللت، میشللد 

كشللور ایللن هزینلله را تحمللل نکنللد.
 عوامللل گوناگونللی وجللود داشللتند. بایللد ایللن بللرای مللا تجربلله باشللد، بایللد درس باشللد، بایللد هملله مراقللب 

باشللیم.
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ثبات سیاسی مستمر کشور، نعمتي بزرگ است
نتیجه ثبات و امنیت سیاسي

 امنیت و ثبات نعمت بزرگ الهي
 فعالیت هاي دشمن در جهت برهم زدن ثبات 

سیاسي
مسابقه ی در جانفشانی

حوادث 78 و 88، فعالیتي در جهت برهم زدن 
آرامش

ثبات و آرامش را قدر بدانیم
وظیفه مسئولین براي تحقق آرامش سیاسي

 مردم واقعًا هوشیار و بصیرند
امروز قصد خدمت به مردم وجود دارد

توطئه و نقشه دشمن در فتنه78 و 88 
برهم زدن ثبات سیاسی در کشور



فتنه

توطئه و نقشه دشمن در فتنه78 و 88 برهم زدن ثبات سیاسی در کشور * 

ثبات سیاسی مستمر کشور، نعمتي بزرگ است
آنچه كله ملن مایلم بله شلما بلرادران و خواهلران عزیلز شلیروانی علرض كنلم، این اسلت كه تلاش مللت عزیز 
ملا و هوشلمندی و آگاهلی و بصیلرت ملردم عزیلز ملا در ایلن اسلتان و در سرتاسلر كشلور، موجلب شلده اسلت 
كه كشلور ملا از یلک ثبلات سیاسلی مسلتمری برخلوردار باشلد؛ ایلن نعملت بزرگلی اسلت. قدرتمنلدان زورگو 
و تجاوزگلر، یکلی از ساحهاشلان ایلن اسلت كله در كشلورهائی بیثباتلی ایجلاد كننلد، كه نمونله ی آن را شلما 
مشلاهده میکنید؛ هلم در منطقهی خودملان، و هم در مناطلق دیگر ایلن دنیای بلزرگ. میبینید كله قدرتمندان 
هر جا توانسلتهاند، هلر جا در كشلوری طمعلی ورزیده انلد، برای اینکله سللطه ی خلود را در آن كشلورها و در آن 
مناطلق مسلتقر كنند، بین ملردم آن كشلور یا ملردم آن كشلور با كشلور همسلایه، بیثباتلی ایجلاد كردند؛ایجاد 
اختلاف كردند، ایجلاد درگیلری كردنلد، تلا بیثباتلی در نظامها بله وجلود بیایلد؛ از ایلن بیثباتلی، كارخانجات 
اسلحهسلازی اسلتفاده كننلد، كارتلهلا و تراسلتها و بنگاههای بلزرگ اقتصلادِی حاكم بر دسلتگاه سیاسلی غرب 
اسلتفاده كنند. املروز یکلی از سیاسلتهای دسلتگاههای اسلتکبار، ایجلاد بیثباتی اسلت. آن وقت در یلک چنین 
شلرائطی، نظلام جمهوری اسلامی بله بركت ایمان شلما ملردم، به بركلت بصیرتی كله به فضلل الهلی در ملت ما 

وجلود دارد، توانسلته اسلت به كلوری چشلم دشلمنان، یک كشلور با ثبلات و اسلتقرار بله وجود بیلاورد.

نتیجه ثبات و امنیت سیاسي
 خللود آحللاد ملللت پشللتوانهی ایللن ثبللات و اسللتقراری هسللتند كلله در كشللور وجللود دارد؛ و البتلله متقابللًا 

*. بیانات در اجتماع مردم شیروان  | 1391/07/24
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بیشللترین فایدهللی ایللن ثبللات و اسللتقراری كلله در نظللام سیاسللی كشللور هسللت، متوجلله و عایللد خللود 
مللردم اسللت. یللک ملللت اگللر امنیللت داشللته باشللند، ثبللات سیاسللی داشللته باشللند، از آرامللش دسللتگاههای 
حاكمیللت نظللام برخللوردار باشللند، آن ملللت فرصللت پیللدا خواهنللد كللرد كلله در میدانهللای گوناگللون، بلله 
مسللابقهی بللزرگ بشللری وارد شللوند و پیشللتاز باشللند. امنیللت و آرامللش بللرای یللک كشللور، جللزو مهمتریللن 

خواسللتهها و مفیدتریللن عوایللد یللک ملللت اسللت.

 امنیت و ثبات نعمت بزرگ الهي
در قللرآن كریللم، خللدای متعللال در سللوره ی فتللح - كلله فتللح مسلللمانان را بللرای پیغمبللر و بللرای مللردم، بلله 
صللورت یللک نعمللت بللزرگ معرفللی میکنللد - میفرمایللد: »فأنللزل اهلّل سللکینته علللی رسللوله و علللی المؤمنیللن 
و الزمهللم كلمللة الّتقللوی و كانللوا احللّق بهللا و اهلهللا«؛)1( بلله عنللوان یللک نعمللت بللزرگ، نللزول سللکینه ی 
الهللی را بللر جامعلله ی اسللامی ذكللر میکنللد. سللکینه یعنللی آرامللش، یعنللی اطمینللان، یعنللی آن طمأنینلله ای 
كلله وجللود دارد. یللک وقللت در میللان یللک ملتللی تاطللم هسللت، آرامللش وجللود نللدارد؛ هملله نسللبت بلله 
هللم بدبیللن، هملله نسللبت بلله یکدیگللر سللتیزه گر؛ دسللتگاه های حاكللم در مقابللل مللردم، مللردم در مقابللل 
دسللتگاه های حاكللم؛ یللک چنیللن كشللوری كلله دارای امنیللت نباشللد، نمیتوانللد نلله در علللم، نلله در اقتصللاد، 
نلله در صنعللت، نلله در عللزت ملللی، خللودش را بلله پیللش و بلله جلللو بکشللد؛ امللا وقتللی اسللتقرار و امنیللت و 
آرامللش در یللک كشللور بللود، ملللت فرصللت پیللدا میکنللد كلله آمادگیهللای خللود را، اسللتعدادهای خللود را 
بللروز دهللد؛ همچنللان كلله شللما میبینیللد علیرغللم تهدیدهللای دشللمنان، تحریمهللای دشللمنان، خباثتهللای 
دشللمنان، ملللت ایللران و جوانللان عزیللز مللا توانسللته اند در میدانهللای گوناگللون، خللود را نشللان دهنللد؛ عظمللت 
خللود را، اسللتعداد خللود را، آمادگللی خللود را در زمینه هللای مختلللف بلله رخ دنیللا بکشللند؛ ایللن بلله بركللت 

ثبللات اسللت.

 فعالیت هاي دشمن در جهت برهم زدن ثبات سیاسي
دشللمنان مللا بارهللا كوشللش كردنللد كلله بللا شللیوه های گوناگللون، ایللن ثبللات سیاسللی را بلله هللم بزننللد. در 
اول انقللاب، بللا ایجللاد درگیریهللای قومیتللی در شللرق و غللرب كشللور، شللمال و جنللوب كشللور، سللعی كردنللد 
نگذارنللد انقللاب اسللامی بلله آرامللش دسللت پیللدا كنللد و كشللور را از تاطللم انقللاب بیللرون بیللاورد؛ امللا موفللق 
نشللدند. بعللد از آن سللعی كردنللد بللا تهاجللم یللک همسللایه ی دیوانلله - صللدام بلله معنللای واقعللی كلملله، یللک 
انسللان وحشللی و دیوانلله و افسارگسللیخته و خطرنللاك بللود - امنیللت كشللور را بلله هللم بریزنللد؛ از داخللل هللم 
گروهک هللا كمکللش كردنللد؛ همللان گروهک هائللی كلله بعللد هللم بلله دامللان خللود او پنللاه بردنللد. دیدیللد 
آنچلله كلله آنهللا خواسللتند، صللد و هشللتاد درجلله برخللاف میللل آنهللا تمللام شللد. جنللگ تحمیلللی، حمللله ی 

دشللمن، نلله فقللط ثبللات و اسللتقرار كشللور را بلله هللم نللزد، بلکلله اتحللاد ملللت را بیشللتر كللرد.
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مسابقه ی در جانفشانی
 شللما ببینیللد در همیللن مناطللق شللما، در منطقهللی شللمال خراسللان، كلله امللروز اسللتان خراسللان شللمالی 
اسللت، بللا فاصلهللی فراوانللی كلله بللا میللدان جنللگ دارد - منطقهللی جنللوب و منطقهللی شللمال غربللی كشللور 
كجللا؟ اسللتان خراسللان شللمالی و شللیروان و بجنللورد كجللا؟ - امللا همیللن مللردم در عرصلله ی مقابللله ی بللا 
دشللمن، بللا هللم متحللد شللدند؛ دیگللر مسللئله ی تللرك و فللارس و ُكللرد و ُكرمانللژ و تركمللن و بقیلله ی  قومیت هللا 
مطللرح نبللود، مسللئله ی شللیعه و سللنی مطللرح نبللود؛ هملله بللا هللم متحللد شللدند، در مقابللل دشللمن ایسللتادند؛ 
جوان هاشللان را دادنللد، مردهللا رفتنللد. از یللک خانللواده گاهللی چهللار جللوان بلله میللدان جنللگ میرفتنللد. 
پللدر ایللن چهللار جللوان میگفللت یکیتللان بمانیللد، خانلله را اداره كنیللد تللا مللن بلله میللدان جنللگ بللروم. ایللن 

مسللابقه ی در جانفشللانی را دیگللر در كجللا میشللود سللراغ كللرد؟
 دشللمن میخواسللت كشللور را متاطللم كنللد، میخواسللت آرامللش و ثبللات و اسللتقرار را از ملللت ایللران بگیللرد؛ 
درسللت بعکللس، خللدای متعللال در مقابللل كیللد دشللمنان آنچنللان تقدیللری كللرد كلله »و مکللروا و مکللر اهلّل و اهلّل 
خیللر الماكریللن«.)2( ملللت بلله بركللت دفللاع مقللدس، از آنجائللی كلله بللود، جلوتللر رفللت؛ آمادگللیاش بیشللتر 

شللد. ایللن توطئلله ی دشللمنان مسللتکبر و گرگهللای آدمي خللوار هللم در مقابللل ملللت ایللران اثللری نکللرد.

حوادث 78 و 88، فعالیتي در جهت برهم زدن آرامش
 بعللد سللعی كردنللد ایللن ثبللات را از داخللل بلله هللم بریزنللد. مللن فقللط اشللاره كنللم؛ نمیخواهللم وارد تفاصیللل 
شللوم. هللم در سللال 78، هللم در سللال 88 - بللا فاصللله ی  ده سللال - نقشلله و توطئلله ی دشللمن یللک جللور بللود. 
در هللر دو مللورد سعیشللان ایللن بللود كلله بتواننللد ثبللات سیاسللی را در كشللور بلله هللم بزننللد؛ سعیشللان ایللن 

بللود كلله تاطللم ایجللاد كننللد؛ ایللن آرامللش عمومللی را، ایللن ثبللات را از ایللن ملللت بگیرنللد.

ثبات و آرامش را قدر بدانیم
 ایللن ثبللات و آرامللش را بایللد قللدر بدانیللم. ملللت قللدر میداننللد. مللن كلله بلله شللما عللرض میکنللم، در واقللع 
خطابللم بلله كسللانی اسللت كلله میخواهنللد قدرنشناسللی كننللد در مقابللل ایللن ثباتللی كلله وجللود دارد؛ آن 
كسللانی كلله بللا حللركات خللود، بللا اعمللال نادرسللت خللود، بللا كجتابیهللای خللود سللعی میکننللد ایللن ثبللات 
و آرامللش را، ایللن اسللتقرار را، ایللن طمأنینلله و ثبللات را در كشللور بلله هللم بزننللد. البتلله مسللئولین كشللور، بللا 
تدبیللر، حواسشللان هسللت؛ مللن هللم تأكیللد میکنللم؛ هللم بلله مسللئولین قوهللی مجریلله، هللم بلله مسللئولین 
قوهللی مقننلله، هللم بلله مسللئولین قوهللی قضائیلله، كلله مراقللب باشللند بدخواهللان و دشللمنان بللا توطئهللی خللود 
نتواننللد ایللن آرامشللی را كلله در سللطح كشللور وجللود دارد - كلله نشللانهی بزرگتریللن اقتللدار ایللن ملللت اسللت، 

كلله میتوانللد همهللی خیللرات را بلله طللرف آنهللا جلللب كنللد - بلله هللم بزننللد.
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وظیفه مسئولین براي تحقق آرامش سیاسي
 مللا در چنللد مللاه بعللد از ایللن، مسللئله ی انتخابللات را داریللم. تللا قبللل از انتخابللات و در خللود انتخابللات، بایللد 
همللت هملله ی مسللئولین ایللن باشللد كلله آرامللش سیاسللی كشللور را حفللظ كننللد؛ نگذارنللد فضللای سیاسللی 
كشللور، جنجالللی و متاطللم شللود؛ ایللن جللزو چیزهائللی اسللت كلله هوشللمندی مسللئوالن كشللور انشللاءاهلّل 

بایللد بتوانللد ایللن را تحقللق ببخشللد.

 مردم واقعًا هوشیار و بصیرند
البتلله مللردم واقعللاً هوشللیار و بصیرنللد. انسللان چلله بگویللد در قبللال ایللن هوشللیاری و بصیللرت مللردم؟ عاملله ی 
مللردم همیشلله بلله مصالللح كشللور بللا نظللر درسللتی نللگاه كرده انللد؛ ایللن تجربلله ی ماسللت. در طللول ایللن 
سلله دهلله، هللر جللا مسللئولیتی متوجلله مللردم بللوده اسللت، بلله بهتریللن وجلله آن را انجللام داده انللد. دشللمنان 
خواسللتند مللردم را از میدان هللای الزم الحضللوِر خودشللان دور كننللد، نتوانسللتند؛ خواسللتند مللردم را دچللار 
تشللتت آراء كننللد، اختللاف كننللد، كلله گریبللان یکدیگللر را بگیرنللد، از مصالللح كشللور و پیشللرفت كشللور غافللل 
شللوند، نتوانسللتند. مللردم از خودشللان بصیللرت نشللان دادنللد. حقللاً و انصافللاً بصیللرت مللردم مثال زدنللی اسللت؛ 
ایللن هللم كار خداسللت. دلهللا دسللت خداسللت، اراده هللا مقهللور اراده ی الهللی اسللت. مللردم مؤمننللد، متوجلله بلله 
حقایقنللد؛ سللفارش مللا بیشللتر بلله مسللئولین اسللت، بلله سیاسللتمداران اسللت، بلله مدیللران گوناگللون اسللت؛ 
مراقللب باشللند دشللمن نتوانللد ایللن آرامللش و اسللتقرار و طمأنینلله ای را كلله بلله فضللل الهللی در كشللور وجللود 
دارد و دشللمن سللعی كللرده ایللن را بلله هللم بزنللد و نتوانسللته، بلله هللم بزنللد؛ سللعی كننللد ایللن آرامللش و 
اسللتقرار را حفللظ كننللد؛ نگذارنللد تاطللم بلله وجللود بیایللد. گاهللی یللک حللرف، گاهللی یللک عمللل نسللنجیده، 

گاهللی یللک اقللدام نابجللا، موجللب تاطللم در محیللط سیاسللی میشللود؛ بایللد خیلللی مراقللب باشللند.
 البتلله ایللن مللردم عزیللز واقعللاً اسللتحقاق دارنللد كلله مسللئولین هملله ی وقللت خللود را، هملله ی تللاش خللود 
را صللرف پیشللرفت كارهللای اینهللا بکننللد. مللن نللگاه میکنللم بلله مسللائل اسللتان خراسللان شللمالی - همیللن 
مسللائل بجنللورد و شللیروان و اسللفراین و بقیلله ی شهرسللتان ها و بخش هللای ایللن اسللتان - میبینللم كارهللای 
زیللادی وجللود دارد؛ اینهللا برعهللده ی مسللئولین اسللت. چلله نماینللدگان قللوه ی   مقننلله، و چلله نماینللدگان در 
قللوه ی مجریلله، هملله موظفنللد بللرای مللردم كار كننللد، خدمللت كننللد. در همیللن شهرسللتان شللیروان هللم 

كارهللای زیللادی هسللت كلله بایللد انجللام بگیللرد.

امروز قصد خدمت به مردم وجود دارد
 البتلله مللن بلله شللما مللردم عللرض بکنللم، بلله مسللئولینتان اطمینللان داشللته باشللید. مسللئولین میخواهنللد 
اقللدام كننللد، میخواهنللد تللاش كننللد. نیتهللا خللوب اسللت. امللروز قصللد خدمللت بلله مللردم وجللود دارد؛ البتلله 
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گاهللی اوقللات سلللیقه ها درسللت نیسللت، گاهللی اوقللات امکانللات كامللل نیسللت. بایللد هملله تللاش كننللد و 
دسللت بلله دسللت هللم بدهنللد و آنچلله از مشللکات وجللود دارد، چلله در زمینه هللای اقتصللادی، چلله در زمینلله 

هللای فرهنگللی، این هللا را برطللرف كننللد.
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یکـی از چیزهائی که مـا امروز خیلـی احتیاج داریـم، برنامه های 
مطالعاتی برای قشـرهای مختلف اسـت. بارها اتفـاق می افتد که 
جوانهـا را، نوجوانهـا را بـه کتابخوانی تشـویق میکنیـم؛ مراجعه 
میکننـد، میگوینـد آقا چه بخوانیم؟ این سـؤال یک جـواب ندارد؛ 
احتماالً جوابهـای متعددی دارد. مجموعـه ی متصدیان امر کتاب 
- چـه در وزارت ارشـاد، چـه در مجموعـه ی کتابخانه هـا - روی 
ایـن مسـئله بایـد کار جدی بکنند؛ در بخشـهای مختلـف، برای 
قشـرهای مختلـف، بـه شـکلهای مختلـف، بـا تنوع متناسـب، 
سـیرمطالعاتی درسـت کنند؛ اول این کتاب، بعـد این کتاب، بعد 
ایـن کتـاب. وقتـی که جـوان، نوجـوان، یا کسـی که تاکنـون با 
کتـاب انـس زیادی نداشـته اسـت، وارد شـد، حرکت کـرد، راه 

افتـاد، غالباً مسـیر خـودش را پیـدا خواهد کرد.
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