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بسمه تعالى

سخن ناشر

فرهنگى  عنصر  ماندگارترین  عنوان  به  کتاب  اهمیت  و  نقش 
و  نگرشها  و  فرهنگ  تحول  و  تغییر  و  ایجاد  در  آن  اثر گذاری  و 
دیدگاه های آحاد یک جامعه بر کسى پوشیده نیست، و به جرأت 
مى توان از آن به عنوان مهم ترین عامل سازنده فرهنگ اجتماعى نام 
برد، گرچه امروز رسانه های دیداری و شنیداری با حجم انبوه اخبار 
و اطالعاتى که بر سر مردم آوار مى کنند مخاطبان بیشتری دارند، 
اما هرگز چیزی بر قوه تحلیل و تعقل دوستداران خود نمى افزایند، 
و بسیاری از روانشناسان و پژوهشگران فرهنگ عامه بر این باورند 
که بینندگان و طرفداران اینگونه رسانه ها به تدریج توان به کارگیري 
قواي عاقله و ناقده خود را از دست داده و پس از مدتي از تحلیل 
عادی ترین اخبار و وقایع در مى مانند، و در مقابل مطالعه کنندگان 
به  تبدیل  بر ذهن  مكرر  تأثیر خواندن هاي  به علت  مكتوب  منابع 

انسان هاي فهیم و فكور مى شوند.

  بر این اساس مرکز انتشارات بنیاد فقه و معارف اهل بیت
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در راستای توسعه علمي فرهنگى به نشر آراء و افكار و راهبردهاي 
سعى  و  پرداخته    شاهرودی العظمى هاشمى  اهلل  آیه  حضرت 
ارزشمند )صحیفه عدالت( که مجموعه سخنراني ها  مى کند کتاب 
و بیانات معظم له در دوره ی تصدی ریاست قوه قضائیه جمهوری 
اسالمى بوده و در ده جلد تنظیم و منتشر شده است را به شكل 
موضوعى و بر حسب مسائل مورد نیاز جامعه تنظیم و جمع آوری 
نموده، و با ذکر منابع و با شیوه ی متناسبى منتشر کند تا از طریق 
نشر اندیشه ها و افكار این عالم مجاهد که برخوردار از علم و نگاه 
عالمانه به مسائل روز با معلومات وسیع فقهى و فرهنگى و تجربه 
موفق قضائى و مدیریتى مى باشند، رسالت خویش را در راستای 
بیت  اهل  حقه  معارف  ترویج  و  اسالمى  فرهنگ  و  علم  توسعه 
عصمت و طهارت  ایفا کرده، و مشمول عنایات و الطاف ویژه 
حضرت بقیه اهلل االعظم امام زمان  ارواحنا فداه قرار بگیریم، إن 

شاء اهلل تعالى.

بنياد فقه و معارف اهل بيت
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بخش اول

بیداری اسالمی





انقالب اسالمی ما احیا گر مجدد مکتب اسالم))) 

عظمت و اهمیت نظام جمهوری اسالمى ایران از آن جاست که 
توانسته است برای اولین بار در تاریخ معاصر، آرمان های پیامبران 
تاریخ، همه  بزرگى که در طول  ائمه معصومین و علمای  و  الهى 
وجود خود را برای تبلیغ و  احیای آن آرمان ها مبذول داشته اند، در 
جهان امروز احیا، کرده و به عنوان یک نظام سیاسى عرضه بدارد. 
تبلیغ  و  و کوشس  انبیاء  بعثت  که  است  این همان هدف عظیمى 
انبیاء  و ترویج همه ادیان در جهت آن بوده است. خداوند متعال 
را برای این فرستاده است که آیین خدا و احكام نورانى و حیات 
بخش او را بر زمین برپا دارند تا همه ابعاد زندگى انسان ها رنگ 
آین الهى به خود گیرد. مهمترین بخش رسالت انبیاء و آنچه که رکن 
رکین رسالت پیامبر اکرم و دعوت ائمه و علمای بزرگ را 

تشكیل مى دهد، همین بعد اجتماعى و سیاسى اسالم است.

1 ـ سخنرانى درديدار عمومى مردم قزوين 84/4/22
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عمود  و  مرکزی  نقطه  و  بنا  سنگ  است  توانسته  نظام   این 
زمان  در  اسالم  تاریخ  در  کند.  برپا  را  انبیاء  رسالت  اساسى 
محدودی حكومت اسالمى به دست مبارک نبى اکرم و پس 
از آن حضرت، مدت اندکى نیز به دست ولى اعظم و وصى آن 
بزرگوار، برقرار بوده است. سپس دوباره دشمنان اسالم توانستند 
بر این کانون غلبه پیدا کنند و حكومت های جبار بنى امیه و بنى 
که خداوند  است  دوم  بار  برای  اینک  و  آمدند.  کار  عباس روی 
توفیق تاسیس حكومت اسالمى را به این ملت عزیز و مومن عطا 
علما  ترییت شده  و   ائمه ترییت شده  ملت،  این  است.  کرده 
و فقهای بزرگى است که حامالن و وارثان علم نبى اکرم و 
ائمه اطهار بودند و در طى قرن ها ارزش های نورانى اسالم 
و فرهنگ ایثار و شهادت و مقاومت در مقابل طاغوت را در دل 
ایط  شر  در  قرن ها  از  پس  بخشیدند.  استقرار  ملت  این  جان  و 
بزرگ  انقالب  آن،  ثمره  و  نشست  بار  به  رسالت  این  مناسبى، 
اسالمى ایران است که برای بار دوم در تاریخ اسالم به عنوان یک 
است،این خاستگاه  برافراشته  و حكومتى  سیاسى  اجتماعى،  نظام 

حقیقى انقالب اسالمى و جمهوری اسالمى است. 

انقالب، دشمنان آن کمر  علت این که به محض پبروزی این 
بستند و دست به دست هم دادند تا با آن مقابله کند، همین ویژگى 
این انقالب است. طاغوتیان زمان، درست و زود تشخیص دادند که 
کانون قدرت و قوت این انقالب درکجاست و لذا به مجرد پیروزی 
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انقالب دشمنى آن ها با آن شروع شد. آن ها ابتدا گمان نمى کردند 
بتواند رسالت عظیم  انقالب و مبنای آن یعنى اسالم ناب  این  که 
مومنان و صالحان تاریخ را احیا کند. در حقیقت آن ها اول فریب 
خوردند و خیال مى کردند که این انقالب یک انفجار اجتماعى است 
که فروکش مى کند و آن ها بار دیگر با همان ترفندهای شیطانى و 
طاغوتى خود مى توانند بر مقدرات این ملت و این سرزمین مسلط 
شوند. هم چنان که درکشورهای دیگر، همین حادثه اتفاق افتاد و 
را  خواب  همین  هم،  انقالب  این  درباره  شد،  تعبیر  آن ها  خواب 
اسالمى  ملت های  با سایر  ملت  این  که  آن جا  از  ولى  مى دیدند. 
فرق داشت و مومن به اسالم ناب اهل بیت و درس گرفته از مكتب 
ائمه اطهار و فرهنگ عاشورایى بود، و از آنجا که رهبری این 
ملت بر عهده معمار انقالب اسالمى و فقیه بى نظیری بود که هم 
در سیر و سلوک و درجات تقوا به مقامات باالیى رسیده بود و هم 
در درایت و بینش فقه و فقاهت کم نظیر یا بى نظیر بود، خواب 
دشمنان در این جا تعبیر نشد. درکشورهای دیگر نه این رهبری بود 

و نه این ملت. 

هیچ ملتى به اندازه ملت ما در ایجاد تمدن بشری و مخصوصًا 
گسترش تمدن اسالمى نقش آفرین نبوده است. امروز هم به یاری 
این  که  است  خورده  رقم  چنین  این  تقدیر  باز  متعال  خداوند 
ملت عزیز پیشتاز و جلودار نهضت اسالمى و احیاگر ارزش های 
اسالمى در جهان باشد. جایگاه ملت ما و کشور جمهوری اسالمى 
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ایران در جهان اسالم جایگاه ممتازی است و هیچ کشور دیگری 
در جهان اسالم دارای این جایگاه نیست. امروز دل و دیده همه 
مسلمانان جهان دوخته به این ملت و این کشور است. هیچ جای 
جهان اسالم، دارای این استقالل، اقتدار، شوکت، عظمت، امنیت 
اجتماعى،  سیاسى،  عرصه های  همه  در  اسالم  قوانین  احیای  و 
قضایى و برخورداری از مردم ساالری نیست. ممكن است بعضى 
از کشورهای اسالمى درآمد اقتصادی بیشتر داشته باشند، از رفاه 
اقرار خود آن ها ـ وقتى  به  باشند، ولى  بیشتری برخوردار  مادی 
در  ـ  آن کشورها مى روند  به  ما  یا مسئولین  مى آیند  ما  به کشور 

آرزوی این چنین نظامى هستند.

آزادانه  خود  سیاسى  سرنوشت  در  مردم  ما،  مردم ساالری  در 
شرکت مى کنند و آینده خودشان را رقم مى زنند. در حالى که اکثر 
شاهنشاهى  مستبد  یا  حكومت های  محكوم  اسالمى  کشورهای 
این  نه  و  سیاسى  آزادی  این  نه  مادام العمرند،  جمهور  رؤسای  یا 
کشورهای  فرهیختگان  و  جوانان  دارند.  را  دینى  مردم ساالری 
و  آن  ارزشى  معیارهای  و  مردم ساالری  بودن  دینى  وقتى  اسالمى 
اقتصادی  انتخاب سرنوشت سیاسى، اجتماعى،  آزادی مردم ما در 
چنین  هم  آن ها  که  مى کنند  آرزو  مى بینند،  دور  از  را  کشورشان 

وضعى داشته باشند. 

هم چنان که میهن ما در تاریخ گذشته مخصوصًا در دوره تمدن 
اسالمى نقش بسیار ارزنده ای داشتند، امروز هم بحمداهلل  کشور ما با 
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نظام جمهوری اسالمى، در جهان اسالم پیشتاز تمدن جدید اسالمى 
و احیاگری مجدد مكتب اسالم است.

اندیشه های امام راحل و دستاوردهای انقالب اسالمى ما امروز 
و مخصوصًا  در کل جهان  را  راه خود  که  است  گفتمان جدیدی 
جهان اسالم باز کرده و سرمشق مردم در دیگر کشورهای اسالمى 
شده است. البته این حرکت و هدایت، امری قهری است، ممكن 
است حكومت ها و دشمنان خارج و داخل جهان اسالم موانعى را 
بر سر راه آن ایجاد کنند، ولى این سنت الهى است، که وقتى حق 
ظهور کند، دیگر نمى توان جلوی این حرکت حق را گرفت. باالخره 
این حرکت اثر خودش را در جهان اسالم بخشیده و خواهد بخشید 
و درس مجاهدت در راه عزت و احیای ارزش های بلند اسالمى 
و ستیز با استكبار را به جهان اسالم آموخت. حرکتى که امروز در 
جای جای جهان اسالم دیده مى شود همه برگرفته از حرکت عظیم 
مردم ما به رهبری امام راحل است که منشأ آن اخالص و ایمان به 
اسالم و مكتب اهل بیت عصمت و طهارت و ایثار و شهادت طلبى 
در  که  است  آن حرکتى  آغاز  این  بود.  مردم  از خود گذشتگى  و 

مكتب ما نویدش داده شده است.

اکنون ایران اسالمى به قدرت منطقه ای و فرامنطقه ای تبدیل شده 
که در حمایت از مردم مظلوم مسلمان، رژیم غاصب صهیونیستى را 
درهم کوبیده و اقتدار مردمى نظام جمهوری اسالمى ایران به قدرت 

بازدارنده و مستحكمى بدل شده است.
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انقالب ما مبنا و روش ما برای حقوق انسان ها بوده است))) 

مبدأ و مبنای انقالب اسالمى در حقیقت خواست و اراده مردم 
عزیز کشور ما بود که با رهبری های داهیانه امام راحل هدایت شد 
و با شیوه های صد در صد مدنى و مبتنى بر حقوق و آرمان های 
انقالب  مثل  جهت  این  از  انقالبى  هیچ  شاید  گرفت.  شكل  ملى 
عامه  میلیونى  حضور  و  باشد  مردمى  قدر  این  که  نباشد  اسالمى 
مراحل  کردن  طى  با  انقالب  این  باشند.  آن  پشتیبان  کشور  مردم 
هرگونه  اینكه  بدون  و  مسلحانه  اقدام  هیچ  بدون  مدنى،  عصیان 
گرفت  شكل  پاکیزگى  این  با  کند،  تجویز  را  تروری  و  تخریب 
انقالب ها بر  که شاید در تاریخ معاصر دنیا بى نظیر است. معموالً 
مسلحانه  حرکت های  و  درگیری ها  یا  نظامى  کودتای  یک  اساس 
وقایع  این  از  یک  هیچ  اما  مى گیرد،  شكل  ترور  و  خونریزی  و 
مطابق  انقالب  این  بلكه  نبود،  امام  رهبری  به  ما  مردم  انقالب  در 
دقیق ترین و عالى ترین مبانى حقوق بشری بود. برعكس، دشمنان 
انقالب  علیه  بشری  ضدحقوق  شیوه های  از  کردند  سعى  انقالب 
استفاده کنند و دست به ترور زدند، کشورهای سیلى خورده از این 
 انقالب، مخصوصا آمریكا، دخالت نظامى کردند ـ در واقعه طبس ـ
که موفق نشدند، خیلى از بزرگان این انقالب به دست منافقین و 
گروه های ضد مردم، شهید شدند. این ها نشان مى دهد که رهبری 
انقالب ما و مبنا و ایده های نظام جمهوری اسالمى متكى بر حقوق 

اسالمى و انسانى است. 

1 ـ ديدار با سفرای کشور های اتحايه اروپا 84/8/4
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حكومت  نهادهای  سرعت  به  هم  انقالب  پیروزی  از  پس 
مردم ساالر یكى پس از دیگر شكل گرفت و برنامه ریزی برای توسعه 
پشتیبانى کشورهای  با  تحمیلى  وقتى جنگ  ولى  آغاز شد.  کشور 
قدرتمند علیه ما آغاز شد، نظام مجبور شد برای دفاع از خودش 
تأمل  قابل  ما هم  دفاعى  بزند.شیوه جنگ  نظامى  آرایش  به  دست 
است، اگر کسى شیوه هایى را که در جنگ دفاعى ما به کار گرفته 
شد با آنچه رژیم عراق انجام مى داد، مقایسه کند، مشخص مى شود 
که تمام منش و مبنا و روش ما بر حفظ حقوق انسان ها بوده است. 
این ها نشان مى دهد که در روح این نظام، احترام به حقوق انسان ها 
نهفته است. سنگ بنای انقالب ما حقوق مردم است و مبدأ پیدایش 
آن هم حرکت و جوشش خود مردم بوده است نه قدرت طلبى و 
اسالمى  جمهوری  نظام  نهادهای  و  ارکان  بنیان گذاری  مرحله  در 
هم در همه بخش ها، این سنگ اصلى بنای انقالب در نظر بوده و 

هست. 

در  مى ماند.  پابرجا  پهلوی  حكومت  داشت،  دوام  اگر  قدرت 
تاریخ حكومت اسالم، هدف انبیا و اولیا، علما و مراجع بزرگ و 
مجاهدین جبهه ها دست یافتن به آرمان های اسالمى بوده و ما نیز 
اسالم  نورانى  بایدارزش های  انقالب،  از  دهه  سه  گذشت  از  پس 
را به گونه ای پیاده کنیم تا به عزت و افتخار نایل شویم. یكى از 
این ارزش ها، پاسداری از حق و حقوق ملت است. اساسا معنای 
حكومت و سیاست و مدیریت در فرهنگ اسالمى، خدمت به مردم 
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است. منشأ اقتدار جمهوری اسالمى همین است و منشأ ضعف و 
آسیب پذیری حكومت های دیگر بى اعتنایى به مردم است.

اساسى  قانون  در  دارند،  مهمى  نفش  اسالمى  نظام  در  مردم 
بسیاری از نهادهای اصلى حاکمیت با آرای مردم تعیین مى شوند. 
ریاست قوه مجریه، نمایندگان مردم در قوه مقننه، اعضای شوراها 
با آرای مردم انتخاب مى شوند. پس اوالً از نظر قانون اساسى آرای 
مردم چنین اثر مهم و تعیین کننده ای در حاکمیت سیاسى جامعه 
دارد. ثانیًا، بر مبنای فرهنگ سیاسى اسالم، مردم در حاکمیت اسالمى 
جایگاه خاصى دارند، حاکمیت اسالمى با حاکمیت های استبدادی 
نكنید  نگاه  بنى امیه  و  بنى عباس  خلفای  به  دارد.  جوهری  تفاوت 
مى خواهیم  اگر  بودند.  ظالم  و  نداشتند  را  اسالم  نمایندگى  آن ها 
 نمونه ای از حاکمیت اسالمى را ببینیم به خالفت امیرالمؤمنین
اهمیت مى دهد.  مردم  به  اندازه  کنید موال چه  کنیم. مالحظه  نگاه 
بود،  مردم  اصرار  از  پس  ایشان  سوی  از  حاکمیت  پذیرش  اصاًل 
اول از پذیرش حكومت امتناع مى کردند. البته این سخن بدان معنا 
نیست که نظر مردم شرط در اصل والیت باشد، در مورد والیت 
معصومین هیچ کس این را قبول ندارد، در مورد والیت غیر معصوم 

هم به این شكل پذیرفتنى نیست.

اما شرط  نیست،  نظر مردم شرط صحت والیت  در هر حال، 
تحقق والیت است. بنابراین، پذیرش مردم، امكان تولى و تصدی 
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حضرت امیر را فراهم کرده بود و ایشان در طول تحقق آن امكان، 
حكومت را پذیرفت))). 

شیوه حكومت ایشان جایگاه مردم را نشان مى دهد، آن حضرت 
حتى در سخت ترین و حساس ترین و سرنوشت  سازترین مسئله ای 
که جامعه اسالمى و حكومت اسالمى در عصر ایشان با آن روبه رو 
بود، یعنى جنگ صفین، به نظر مردم درباره حكمیت تن داد، اگر 
چه خود ایشان مخالف آن بود. پذیرش حكمیت نشانگر آن است 
که برای رأی مردم ارزش قایل بود. نمى خواست به گونه ای عمل 
تلقى  خودکامه  را   امام حاکمیت  مردم،  عمومى  افكار  که  کند 
کنند. این کاشف از آن است که در حكومت اسالمى افكار و آرای 
عمومى باید با حاکمیت باشد نه پشت به حاکمیت. حاکمیت با زور 
و سلطه و شمشیر و به تعبیر فقها با سیف و َسْوط شكل ایده آل 
حكومت نیست، شكل ایده آل حكومت آن است که مردم معتقد به 
نظام باشند. نظام دینى نظامى است که مى خواهد پایه های اعتقادی 
که  است  مهمى  و  بسیار ظریف  نكته  این  باشد.  داشته  مردم  میان 
اقتضا دارد به عنوان یک اصل در سیاستگذاری های اجرایى و قضایى 

و فرهنگى مورد توجه قرار گیرد.

از شخصیت های  برخـى  به  آرای عمومـى  مـواردی  در  اگر 
سیاست  این  در  ضعف  دلیل  به  نكردند  اقبال  انقالبى  و  صالح 

1 ـ ديدار با ائمه جمعه استان اصفهان 79/8/30
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است و معلوم مى شود این سیاستگذاری به گونه ای انجام نگرفته 
است که مردم هماهنگ با ارزش های انقالب به کسانى که واقعًا 
صالحیت نمایندگى مردم را دارند، رأی بدهند. البته ممكن است 
در مواردی، سوء عملكردها هم تأثیر داشته باشد. ضرورت دارد 
چنین  چرا  که  کنیم  بازنگری  خود  سیاست های  از  برخى  در  ما 
مسائل  در  فقط  هدایت  کنیم،  هدایت  را  مردم  باید  است.  شده 
اعتقادی، فلسفى و کالمى نیست، مسائل سیاسى مؤثر در زندگى 
مهمى  بسیار  مسائل  هم  جامعه  مدیریت  و  در حاکمیت  و  مردم 
است. اگر در این حوزه ها کوتاه بیاییم ـ که گاهى به جهت اینكه 
از کسانى  دقیقى  یا شناخت  نداشته ایم  مردم  نیازهای  به  اشرافى 
ـ  کرده ایم  کوتاهى  نداشته ایم  کنند  آفرینى  نقش  مى خواهند  که 

خسارت بار است.

حاکمیت اسالمی مترقی ترین شیوه حاکمیت و مدیریت اجتماعی و 

سیاسی

بیشتر  توانسته اند  بشری  مادی گری  مكاتب  مى شود  احساس 
و  دینداری  و  دیانت  و  بگیرند  اختیار  در  را  زندگى  بخش های 
از مسائل  به مسائل شخصى و فردی محدود شده و  دین مداری 
شده  زده  کنار  است،  جامعه  اصلى  امور  که  سیاسى  و  اجتماعى 

است. 
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به نظر مى رسد در کشورهای غیر اسالمى مكتب های مادی گرا 
توانسته اند جوهره بسیار ارزشمند مسیحیت را از زندگى اجتماعى 
انسان ها کنار زده و به روابط عبادی شخصى افراد در کلیساها محدود 
کنند و به اصطالح کار قیصر را به قیصر و کار مسیح را به مسیح 
واگذار کرده اند. بُعد اعظم کار که حضرت مسیح دنبال آن بوده و آن 
را هدف تبلیغ رسالت و شریعت خود قرار داده بود متأسفانه کم رنگ 
قیصرهای سیاسى و  یا بى رنگ شده و در اختیار حكومت ها و  و 

اجتماعى جامعه قرار گرفته است.

بوده که در جامعه بشری،  این  رسالت اصلى حضرت مسیح 
معنویت و فضیلت و عدالت حاکم باشد. بخش اجتماعى زندگى 
انسان خیلى مهم تر از بخش فردی آن است. ممكن است کسى روز 
یكشنبه در کلیسا یا در خانه خود به عبادت و معنویت بپردازد، اما 
بقیه روزها در اختیار یک نظام سیاسى و اجتماعى صرفا مادی گرا 
که غیر از ماده و پول و قدرت و زورمداری چیز دیگری را درک 
نمى کنند قرار دارد. علما و بزرگان روحانى مسیحیت به این وضع 
ترفند،  این  با  توانست  دینى  ما، حرکت ضد  نظر  به  کنند،  توجه 
آقایان  آیا  کند.  را در مسائل و روابط شخصى محدود  مسیحیت 
کرده اند؟  وضع  این  برای  فكری  مسیح  دیانت  بزرگان  و  علما 
ظلم هایى که امروز از سوی آمریكا و صهیونیست ها، در خاورمیانه 
و دیگر نقاط جهان انجام مى گیرد، جنگ ها و خونریزی هایى که 
در قرن اخیر رخ داده و ممكن است در آینده نیز رخ دهد، این ها 
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ابعاد اجتماعى و سیاسى زندگى  از  مسائل اصلى بشریت و همه 
فراموش  آن ها  در  اخالق  و  فضیلت  و  معنویت  که  است  بشری 

شده است))). 

ما، مخصوصا در  بدون شک مشكالت و کمبودها در جامعه 
وجود  است.  است،فراوان  امكانات  از  نابرخوردار  که  مناطقى 
پاره ای نابسامانى های اقتصادی درکشور، امری طییعى است زیرا 
دارد.  نیز  فراوانى  دشمنان  و  است  نوپایى  نظام  ما،  اسالمى  نظام 
به  نظام  برپایى  و  انقالب  پیروزی  بدو  از  که  گوناگونى  دشمنان 
در  و  بستند  کمر  نظام  این  سرنگونى  برای   ،راحل امام  دست 
افتادند. غلبه بر این  با این نظام در  هر مقطع و زمانى به طریقى 
مسئوالن  درایت  و  مردم  تحمل  و  صبر  مرهون  مشكالت،  همه 
مخصوصا راس این نظام، چه در زمان امام راحل و چه در زمان 
مقام  او  شده  تربیت  شاگرد  و  برومند  فرزند  و  شایسته  جانشین 
معظم رهبری حضرت آیت اهلل العظمى خامنه ای )دام ظله العالى( 
صداقت  و  اخالص  و  بصبرت  و  تیزبینى  و  است.عدالت   بوده 
رهبری نظام، که بى شک منشا صداقت و عدالت دیگر مسئوالن 
بوده است، موجب شد که انقالب اسالمى و نظام نوپای جمهوری 
اسالمى که پدیده ای بى نظیر در تاریخ سیاسى ما است،بتواند بر 
همه این مشكالت غلبه کند و آرمان های اسالمى و سیاسى خود 

1 ـ ديدار با نماينده پاپ اعظم تاريخ: 18/5/22
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را نه تنها در این کشور تثبیت کند، بلكه آن را به عنوان نمونه ای 
از مدیریت و حكومت اسالمى که حكومت پرهیزکاران و صادقان 
تاریخ  محرومان  همه  آرمان  و  است  الهى  حكومت  و  مومنان  و 
قدر  باید  کند.  معرفى  جهان  به  است،  بوده  اولیا  و  انبیاء  همه  و 
تهاجمات  تأتیر  تحت  و  بدانیم  را  اسالمى  حكومت  و  نظام  این 
دشمنان قرار نگیریم. دشمنان ما سعى دارند از طریق رسانه های 
خود افكار را فریب دهند و دل مردم را تهى کرده و یا ترفندهای 
کند،  تعیین  اسالمى  نظام  به  نسبت  را  ما  ذهنیت جوانان  مزورانه 
ایجاد کند که چشم دل بصیر  موانعى  سعى مى کند حجاب ها و 
ملت ما را از جلوه های عظمت انقالب اسالمى، بسته نگه دارند. با 
روشنگری های داهیانه رهبر معظم انقالب و یا خدمات مسئوالن 
و با همت و ایمان و عشق مردم عزیز ما به این نظام و والیت، 

این تهاجم ها شكست خورده است. 

است  توانسته  جهان  تاریخ  در  بار  اولین  برای  انقالب  این 
حاکمیت آرمان های اسالمى، آن هم نه اسالم خشک و بى روح و 
سازگار با طاغوتیان و مستكبران، بلكه اسالم ناب محمدی را، اسالم 
اهل بیت عصمت و طهارت، اسالم مبتى بر فقه آل محمد را، 
در مترقى ترین شیوه های حاکمیت و مدیریت اجتماعى و سیاسى 
برای اولین بار در جهان برپا کند. این حاکمیت سیاسى که انقالب 
اسالمى به دنیا معرفى کرده برپایه معنویت استوار است و در عین 

حال برخوردار از آزادی و مردم ساالری دینى است. 
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همچنین در کشور ما در ظرف سه دهه، ده ها  انتخابات انجام 
انتخاباتى که آحاد مردم یا گاهى کامل پای صندوق  گرفته است، 
واقع  در  ولى  است  آزاد  ظاهرا  که  انتخاباتى  نه  اند،  رفته  رای 
وابسته به شرکت ها و کارتل های سرمایه داری است. در بسیاری 
ازکشورها چرخه رقابت سیاسى فقط میان دو حزب برقرار است 
و افراد فقط از طریق یكى از این دو حزب وارد عرصه مدیریت 
است  آزادی  مدعى  که  آمریكا  در  انتخاب  دامنه  مى شوند.  کشور 
یا حزب  است  دموکرات  یا حزب  نمى کند،  تجاوز  دو حزب  از 
انگلیس یا حزب محافظه کار است یا حزب  جمهوری خواه، در 
کارگر. آزادی ای که در قانون اساسى حكومت اسالمى آمده است، 
آزادی تک تک مردم است، هر فرد چه وابسته به حزبى باشد یا 
امروز  اجرایى شود.  مناصب  ترین  نباشد، مى تواند داوطلب عالى 
دانى که درکنار  قدر آب چه  )تو  شما عزیزان درکنار آب هستید 
در  چه  زورگو  مستبد  حكومت های  یوغ  زیر  در  که  آنان  فراتى( 
جهان اسالم و چه در خارج از جهان اسالم زندگى کرده و مى کنند، 
قدر و قیمت و عظمت این انقالبى را مى شناسنند. اگر با مردم این 
کشورها هم سخن شوید خواهید دید که آنان با چه دیدی به این 
و  آزادی  این  از  محروم  را  و چگونه خود  مى کنند،  نگاه  انقالب 
مردم ساالری دینى مى بینند و در پى آنند که از این انقالب سرمشق 
مختلفى  جهات  از  آن ها  وضع  نیست،  آسانى  کار  البته  و  بگیرند 
پیشرفته  با  را  دینداری  توانسته  که  تنها حكومتى  دارد.  فرق  ما  با 

ـ 22 ـ



ترین شیوه های حاکمیت سیاسى و آزادی های انسانى تلفیق کند 
و هم  کند  را حفظ  الهى  و هدایت  اسالمى  و هم روح حاکمیت 
شكل مدرن حكومت و جمهوریت و مردم ساالری واقعى را در 
برداشته باشد همین حكومت جمهوری اسالمى است. از مهم ترین 
دست آوردهای حاکمیت اسالمى، رشد نگاه دینى و سیاسى مردم 
است. امروز همه ملت مخصوصا جوانان ما نسبت به همه جوانان 
کشورهای اسالمى کامل ترین بینش سیاسى باالترین مشارکت در 
امور سیاسى را دارند و یا گاهى کامل برای بذل جان و ایثار هر 
و  استقالل  و  عزت  و  اسالمى  حكومت  حفظ  راه  در  دارند  چه 
آرمان های خود، آماده اند فدا کنند. تمام انبیاء آمده اند که انسان را 
به این سطح برسانند و بحمداهلل به برکت انقالب اسالمى، مردم ما 

به این رشد رسیده اند. 

ناب  اسالم  ضوابط  با  منطبق  باید  اسالمى،  حكومت  مدیریت 
را  آن  اقتضای  اسالم  روح  آنچه  از  و  اسالم  مسلمات  از  و  باشد 
نه چیزی  اجرا شود  اسالم  باید  مدیریت ها  در  نشود.  دارد خارج 
که برچسب اسالمى به آن زده شده، ولى واقع آن برگرفته از این 
استنباطات  و  برداشت های غیردقیق  یا  و  آن طرف است  طرف و 
ناقص برخى اشخاص از دین است. در مدیریت حكومت اسالمى 
بازیچه مصلحت اندیشى ها  نباید  تعالیم نورانى اسالم  سیاست ها و 
شود و از طرفى یک اسالم خشک غیرقابل اجرا که شكل و قالب 
آن برگرفته از گذشته و مربوط به آن شرایط زمانى و مكانى است 
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تیزهوشى و  با   امام نكته ای است که  این همان  ارائه نشود.  نیز 
تیزبینى خود در بحث نقش عنصر زمان و مكان در استنباط، به آن 
توجه داده اند. عنصر زمان و مكان هم در قالب ها و شیوه های اجرا 
کردن اسالم مؤثر است و هم در استنباط احكام، البته زمان و مكان 
در خود احكام مؤثر نیست و حكم خدا را تغییر نمى دهد، این از 
مسلمات فقه شیعه است، ولى در سیاست ها و نظامات اجرایى در 
عرصه های مختلف زندگى اجتماعى و سیاسى و اقتصادی و نیز در 

برداشت ها و استنباطات فقهى مؤثر است.

اجتماعى  پدیده های  به وجود مى آید و  وقتى شرایط جدیدی 
فقیه  برداشت  مى شود،  پیدا  جامعه  در  جدیدی  حقوقى  روابط  و 
از منابع اجتهادی و فقاهتى در موارد بسیاری تغییر مى کند و بُعد 
جدیدی را مى بیند که دیده نشده بود. باب تزاحم باب مهمى در 
اصول فقه است، با اختالف شرایط زمان و مكان، اهّم و مهم طرفین 
تزاحم، تغییر پیدا مى کند، ممكن است آنچه در شرایط قبلى مهم 
در  مكان  و  زمان  تأثیر شرایط  بالعكس.  یا  و  اهم شود  بوده حاال 
استنباط یكى از بحث های مهمى است که امام به آن توجه دادند و 
متأسفانه به درستى باز نشد و تفسیر و تعبیرهای ناقصى از آن شد. 

وظیفه ما در این مقطع بسیار حساس این است که از یک طرف 
بتوانیم اسالم ناب را با حفظ ناب بودن و اصیل بودن و اعتقاد به 
دیگر  از طرفى  و  کنیم  اجرا  التقاط،  از  پرهیز  و  آن  مطلق  حقانیت 
شرایط فعلى جامعه را به درستى تشخیص دهیم و با توجه به این 
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شرایط و روابط جدیدی که ایجاد شده از شیوه ها و ابزارهای مدرن 
استفاده شود و اجرای احكام و قوانین اسالم به گونه ای نباشد که 
برچسب ارتجاع و عقب افتادگى به آن بزنند. عالوه بر این، اخالص 
و صداقت در عمل نیز نكته بسیار مهمى است. اگر خدای ناکرده به 
واسطه عدم تعهد یا عدم دانش الزم، در عمل کوتاهى کردیم، به پای 
اسالم نوشته مى شود. یكى از خطرناک ترین آسیب ها این است که 
مجریانـ  از مسئوالن ارشد گرفته تا مدیران میانى و پایینـ  اگر تعهد 
و صداقت و اخالص الزم و یا توان و دانش الزم و مطلوب را نداشته 
باشند، خطا و اشتباه مى کنند، ولى خطای آنان پای خودشان نوشته 

نمى شود، بلكه پای اسالم نوشته مى شود.

هر چه اهداف یک نظام برتر و مقدس تر باشد، قطعا ابزار رسیدن 
به آن اهداف هم باید متناسب با آن اهداف، دقیق تر و مؤثرتر باشد. 
تجربه نورانى حاکمیت صحیح و مشروع اسالمى در حكومت موالی 
متقیان امیرمؤمنان این روش را عماًل به عنوان بخشى از سیره سیاسى 
آن بزرگوار تثبیت کرده است. آن حضرت بر همه اجزای حكومت 
و مجموعه والت و نمایندگان خود در سراسر کشور پهناور اسالمى 
در آن زمان با نبود امكانات پیشرفته، نظارت بسیار دقیق داشتند که 
نمونه های آن در خطبه ها و نوشته های آن بزرگوار و آنچه از او در 

تاریخ باقى مانده است، بسیار مشهود است))). 

1 ـ سخنرانى در جمع مردم گناوه 80/2/19
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انقالب اسالمی و بر پایی نظام مقدس جمهوری اسالمی نقطه عطفی 
در تاریخ معاصر جهان))) 

برپایى نظام مقدس جمهوری  انقالب اسالمى و  حادثه بزرگ 
اسالمى نقطه عطفى در تاریخ معاصر جهان است. این حادثه اوضاع 
و  کرد  ایجاد  اسالمى  امت  در  عظیم  تحولى  و  دگرگون  را  جهان 
اسالم  دیرینه  دشمنان  و  استكبار جهانى  پیكره  بر  بزرگ  ضربه ای 
نواخت. به حق، این انقالب، نوید همان وعده بزرگ الهى در تاریخ 
در  و مخصوصا  الهى  ادیان  همه  در  متعال  که خداوند  است  بشر 
ُبوِر  دین مبین اسالم به صالحان زمین داده است: ﴿ َوَلَقْد َكَتْبَنا ِفي الزَّ
قطعى  وعده  این  اِلُحوَن﴾؛  الصَّ ِعَباِدَي  َيِرُثَها  اأَلْرَض  َأنَّ  الذِّْكِر  َبْعِد  ِمن 
صالحان  است.  صالحان  برای  زمین  آینده  که  است  الهى  سنت  و 
زمین  روی  بر  را  الهى  احكام  و  تعالیم  که  هستند  کسانى  کیانند؟ 
احیا مى کنند. حادثه پیروزی انقالب اسالمى و احیای نظام مقدس 
جمهوری اسالمى، اولین نوید این وعده بزرگ الهى است. پس از 
قرن ها مخصوصا در دو قرن اخیر که جهان اسالم مورد تاخت و تاز 
و تجاوز مستكبران و طاغوتیان عصر بود نه تنها ثروت کشورهای 
اسالمى به یغما برده شده و تحت سلطه و سیطره استكبار جهانى 
فتح  اعتقاد ملت های اسالمى هم  بلكه فرهنگ و  بود،  قرار گرفته 
شده و اندیشه های الحادی در جهان اسالم رخنه کرده بود. به مدت 
بیش از یک قرن، استعمارگران با ابزارهای گوناگون فرهنگى خود، 

2 ـ سخنرانى در مراسم آغاز سال تحصيلى دانشگاه امام حسين تاريخ: 81/7/9
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توانسته بودند کشورهای اسالمى را قطعه قطعه کنند و اندیشه های 
بیگانه از اسالم را در جوامع اسالمى رواج دهند و احزاب و گروه ها 
و مدافعان فكری و فرهنگى برای خود در جهان اسالم ایجاد کنند. 
این در حقیقت هجمه کفر جهانى معاصر بر علیه اسالم بود. این 
تهاجم بر پیكره جهان اسالم، مخصوصا بعد از جنگ جهانى دوم، 
گسترش پیدا کرد. در چنین شرایطى حتى احتمال ظهور حكومتى 
به عنوان حكومت اسالمى به ذهن آن ها خطور نمى کرد. سردمداران 
کفر جهانى تصور نمى کردند که روزی در جهان اسالم اندیشه های 
و  فكر  حد  در  حتى  شود،  احیا  نو  از  اسالم  اجتماعى  و  سیاسى 

اندیشه تا چه رسد به تأسیس حكومت. 

و  شكست  استكبار  باور  این  اسالمى  انقالب  پیروزی  با 
در  مخصوصًا  شوند  بى هویت  که  مى رفتند  که  اسالمى  ملت های 
انقالب  یافتند.  دوباره  هویتى  و  حیات  اجتماعى،  و  سیاسى  بعد 
اسالمى ایران نشان داد که اندیشه اسالم ناب با همه دشمنى هایى 
که علیه آن صورت مى گیرد، هیچ گاه از بین نخواهد رفت، این 
وعده و سنت الهى است. حال و هوای اوضاع جهان اسالم قبل 
امروز در جهان و مخصوصًا  که  با وضعى  را  اسالمى  انقالب  از 
چه  شود  معلوم  تا  کنید  مقایسه  است  گرفته  شكل  اسالم  جهان 
تحولى امروز به برکت این انقالب ایجاد شده است. امروز جهان 
این سه  در طول  که  ایده هاست  این  تشنه  بلكه کل جهان  اسالم 
و  داخلى  مدیریت  در  را  خود  کارایى  و  موفقیت  توانست  دهه 
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استكبار  با  مقابله  الگوی جهان اسالم در  بین المللى نشان دهد و 
امام  ایده های  از  برگرفته  نسخه ای  انتفاضه  نمونه  عنوان  به  باشد. 
استراتژی نهضت اسالمى و  انتفاضه همان  راحل است،استراتژی 
است))).  عاشورایى  مكتب  از  برگرفته  شهادت طلبى  و  ایثارگری 
این مكتب قبل از انقالب در حد یک نظریه بود، انقالب اسالمى 
این نظریه را عینیت خارجى بخشید و از این رو قلوب و افكار 
ملل مسلمان را متوجه خود کرد وآن ها را به برپایى یک حكومت 

اسالمى امیدوار ساخت.

بیان نظریه ها و مفاهیم هر قدر هم عالى باشند اگر عینیت نیابند 
تأثیر چندانى نخواهد داشت. رمز موفقیت ما این بود که این انقالب 
توانست ایده های اسالم ناب را نه تنها در حد نظریه مطرح کند، 

بلكه آن ها را در عمل در همه عرصه های زندگى نشان دهد.

قیام  دارد،  تحلیلى  تفسیر و  این چنین  فلسطین  انتفاضه  امروز 
ملت عظیم ما و مالک ها و مبانى این نهضت را در عینیت خارجى 
چیز  هیچ  از  ظلم  با  مقابله  در  چگونه  مردم  که  دیدند  و  دیدند، 
نترسیدند و از خون و مال و فرزند خود به آسانى گذشتند،آنان هم 
یاد گرفتند و همین شیوه را به کار بستند. با حرف نمى شد این شیوه 

1 ـ قيام و حماسه عاشورای امام حسين  از آن رو توانست تاريخى را به حرکت درآورد 
و نسل هايى را به جهاد و مبارزه عليه طاغوتيان وادارد و درس عشق شهادت را به بشريت 

بياموزد، که امام حسين  ايثار و شهادت طلبى را عينيت بخشيد.
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را در دل و جان ملت فلسطین تزریق کرد، فقط عمل مى تواند این 
تأثیر را بگذارد. 

عینیت بخشیدن به ایده های ناب اسالم کار بسیار دشواری است 
الگوسازی  وقتى  دارد.  هم  بزرگى  هزینه  و  سنگین  تاوان  البته  و 
انقالب اسالمى موجب بیداری دیگر کشورهای اسالمى شد، آمریكا 
هم با تحریم های سیاسى و اقتصادی و تحریک و تجاوز نظامى به 

مقابله با آن برخاست. 

به هر حال امروز در تمام بخش های حیات اجتماعى و سیاسى 
جوامع اسالمى، اندیشه اسالم ناب به عنوان اندیشه برتر و موفق تر 
و منسجم تر با فطرت و هویت ملت های اسالمى در کل دانشگاه ها 
و حوزه ها و مراکز علمى جهان اسالم مطرح است. این تحول در 
دل و جان نسل جوان و دانشگاه هایشان نفوذ کرده است. قبل از 
انقالب، تحصیل کردگان کشورهای اسالمى دم از اسالم نمى زدند، 
عزت خود را در اسالم نمى دیدند، همه چشم و دلشان به سمت 

آمریكا و اروپا یا شوروی سابق بود.

امروز نه تنها اندیشه های مارکسیستى شكست خورد و کنار 
جهان  علمى  محافل  در  هم  غرب  لیبرالیستى  اندیشه های  رفت، 
اسالم جایگاهى ندارد. این از دستاوردهای انقالب ما است. که 
مستضعف  و  مظلوم  ملت های  برای  آرزو  یک  عنوان  به  امروز 

مى باشد.
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انقالب اسالمی ایران برترین الگوی حکومتی در جهان اسالم))) 

که  بود  کسى  تنها   امیرالمومنین مولى  خندق،  غزوه  در 
عبور  خندق  از  بود  توانسته  که  عبدود  بن  عمرو  با  مقابله  برای 
کند و موجب رعب مسلمانان شده بود، اعالم آمادگى کرد. پیامبر 
اکرم چند بار ندا داد که کسى به مقابله با او برخیزد، اما کسى 
مولى  جز  نداشت  را  عرب  مرد  این  با  مقابله  و جرات  نشد  بلند 
 اکرم پیامبر  رفت،   على حضرت  وقتى   ،امیرالمومنین
این جمله را فرمود : اینک همه اسالم به مبارزه با همه کفر رفته 
است. این فردی که دارد مى رود تبلور کل اسالم است، در مقابل 
بود،  تبلورکل کفر است. چون آن جنگ سرنوشت ساز  کسى که 
در  مسلمانان  و  درنمى آمد  عبدود  بن  عمرو  مقابل  در  مولى  اگر 
امروز  بین رفته بود.  از  آن جنگ شكست مى خوردند، کل اسالم 
هم چنین معادله ای هست، با پیدایش حكومت اسالمى در ایران، 
تمام طاغوت های جهان و شیاطین بزرگ و کوچک، همه دست به 
دست هم داده اند و در مقابل این نظام ایستاده اند چون از جوهره 
این نظام مشخص است که یک نظام الهى و اسالمى است و داعیه 
برپایى خالفت الهى را بر زمین دارد. دارند مى بینند که چگونه مردم 
مقاوم و مومن لبنان از ما الگو مى گیرند، چگونه مردم فلسطین از 
ایران  این راه و رسم عاشورایى که در  الگو مى گیرند، چگونه  ما 

1 ـ سخنرانى در مراسم آغاز سال تحصيلى دانشكده علوم قضايىتاريخ 81/7/8
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توانست طاغوت را به زباله دان تاریخ بفرستد، در دنیا الگو شد. این 
الگو نزد همه انسان هایى که فطرت پاک دارند به سرعت پذیرفته 
در  نحوی  به  که  دنیا  رسانى  اطالع  تشكیالت  تمام  اگر  مى شود. 
تبلیغات سنگین رسانه های استكبار  قبضه دشمنان ما قرار دارد و 
نبود، تا حاال بسیاری از ملل جهان از این نظام الگو گرفته بودند. 
لذا آن ها سعى مى کنند میان این نظام و مردم جهان حجاب ایجاد 
کنند و حقایق آن را معكوس جلوه دهند. در عین حال مى بینیم این 
الگو نزد ملل تحت ستم پذیرفته شده است، این انتفاضه فلسطین 
که صهیونیست ها و آمریكا و سردمداران کفر جهانى را امروز به 
زانو درآورده و چنان بیچاره کرده که نمى دانند در مقابل آن چه کار 

کنند، الگو گرفته از فرهنگ انقالب اسالمى است))). 

امروز بحمداهلل  در شرایط فعلى جهان، نظام مقدس جمهوری 
و  دشمنى ها  همه  وجود  با  آن  ایده های  و  آرمان ها  و  اسالمى 
مطرح  اسالم  جهان  در  الگو  برترین  عنوان  به  استكبار  تالش های 
است. یكى از مهم ترین دستاوردهای انقالب اسالمى، همین مطرح 
کردن ایده های اسالم ناب بود، ایده هایى که قبل از آن در عرصه 
مسائل سیاسى، فرهنگى، فكری، اعتقادی به هیچ وجه مطرح نبود 
یا به گونه مسخ شده و تحریف شده ای مطرح مى شد. نظام مقدس 
حكیم  معمار  هوشمندانه  و  عالمانه  رهبری  اسالمى،  جمهوری 

1 ـ جمع فرماندهان و پرسنل نبروی هوايى استان بوشهر80/2/20
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انقالب و خلف صالح ایشان و حضور و مشارکت چشمگیر مردم 
در عرصه های مختلف انقالب چه در دوران نهضت، چه در دوران 
جنگ تحمیلى و دفاع مقدس و چه در دوران سازندگى و آبادانى، 
در همه این عرصه ها با همه مشكالت توانسته است این دستاورد را 
به جهان اسالم عرضه بدارد. ما چون داخل نظام هستیم، خبر نداریم 
نظام،  ایده های  دارد.  خارج  در  شأنى  و  جایگاه  چه  نظام  این  که 
اندیشه های بلندی که این نظام متكى بر آن است، قانون اساسى ما، 
سیاست های نظام در عرصه های مختلف، در جهان اسالم حتى در 

همه جهان الگوی جدید مبارزه با استكبار شده است.

است   بیت اهل  اسالم  یعنى  ناب  اسالم  بر  متكى  ما  نظام 
افكار سعادت بخش و حیات بخش  این  و  ایده ها  این  توانست  لذا 
و  در عرصه عملى حكومت  بلكه  تئوری،  و  فكر  در سطح  نه  را 
این  کند.  عرضه  مختلف  ابعاد  در  جامعه  عینیت  در  و  مدیریت 
امروز  که  آنچه  الگو شد،  دیگر  برای کشورهای  تدریج  به  ایده ها 
در جهان اسالم مى گذرد، برگرفته از سیاست های انقالب اسالمى 
مكتب  شهادت طلبى  و  جهاد  و  منطق  همان  بر  مبتنى  و  متكى  و 
عاشورایى است. مشخص شد که این روش، در مقابل مستكبران و 
زورگویان و اشغالگران، روش کارآمدی است. اصل این که اسالم 
یک مكتب زنده است و در همه زمان ها برای همه نیازهای فردی، 
دارد،  پاسخ  بشر  علمى  و  سیاسى،فرهنگى  اجتماعى،  خانوادگى، 
بلكه برتر از طرح ها و نسخه هایى است که مكتب های بشری برای 
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برکات  از  این  امروز در کل جهان مطرح شده و  مردم مى پیچند، 
ودستاوردهای انقالب مى باشد. 

امروز جمهوری اسالمى به عنوان یک نظام ارزشى توانسته است 
با مدیریت  اعتقادات فطری بشر، مشارکت مردم را  با  سیاست را 
متمرکز و قاطع و مستحكم، معنویت را با مادیت، فكر و عقل را با 
قلب و وجدان تلفیق دهد و نظامى منسجم با فطرت انسان ها پدید 
آورد. این را نه تنها ادعا کند ـ که این ادعا در افكار و اندیشه ها و 
کتاب ها همواره بوده ـ بلكه عینیت ببخشد. خیلى فرق هست بین 
این که مسئله ای در حد تئوری مطرح شود یا این که جامه عمل 
بپوشد، وقتى جامه عمل پوشید و در عمل موفق شد، تأثیر آن و 

تأثیر مردم از آن چندین برابر خواهد شد. 

بحمداهلل  این انقالب در همه این عرصه ها اوالً حرف برتر دارد، 
ثانیًا آن را عملى کرد.

یكى از اساتید سابقه دار بسیار عالى مقام کشور عربستان مدتى 
قبل این جا بود، کشوری که ازلحاظ مذهبى اختالف شدید با ما 
دارد مخصوصا گرایش های وهابى گری و سلفى گری که در آن جا 
رایج است، نگاه بسیار بدبینانه ای به مذهب ما دارند، ولى آن استاد 
مى گفت افكار و اندیشه های انقالب اسالمى، دانشگاه های سعودی 

را تحت تأثیر قرار داده است.

علیه شیعه  کتاب هایى  نوشتن  دنبال  به  آن ها  درست است که 
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و رّد بعضى مباحث مذهبى و کالمى شیعه هستند، ولى خود این، 
 ،معلول آن نفوذی است که فكر انقالب اسالمى، اندیشه های امام
سیاسى،  مختلف  عرصه های  در  انقالب  این  که  گوناگونى  افكار 
فرهنگى، اعتقادی، فلسفى، اخالقى مطرح کرده و بینش هایى است 
ایجاد کرده و وجدان جوانان و دانشجویان را در  انقالب  این  که 
این کشورها تحت تأثیر قرار داده است. این در حقیقت ناشى از 
دست پاچگى است که چگونه جلوی سیل مؤثر و غیرقابل کنترل 
از این رو بحث های قدیمى مذهبى را زنده  افكار را بگیرند.  این 
در  مذهبى  انگیزه  اختالف  و  متعصبانه  گرایش های  به  و  مى کنند 

جهان اسالم دامن مى زنند.

ما در این چنین جایگاهى هستیم، جایگاه و منزلت انقالب خود 
فرهنگى،  فكری،  عرصه های  در  مخصوصا  را  آن  دستاوردهای  و 
اعتقادی، اخالقى و معنوی به ویژه نسبت به قشرهای نخبه جامعه 
بدانند  جامعه  فرهیختگان  بشناسیم،  خوب  نظرند  و  فكر  اهل  که 
که در چه جایگاهى هستند و چه عزت و منزلتى دارند و تحت 
تأثیر تبلیغات مغرضانه و موذیانه دشمنان قرار نگیرند. امروز جهان 
تشنه معنویت است، مادی گری تمدن غرب بعد از آن همه ادعاها 
در  بشر،  و حقوق  انسان ها  درباره سعادت  گوناگون  شعارهای  و 
بسیار  تجربه  دو  است.  رسیده  بن بست  به  انسان  سعادت  تأمین 
پرمدعا و دو مكتب سرمایه داری و مارکسیسم که هر دو در اصل 
قرار گرفتند.  مقابل هم  در  بعد  و  داشتند  مادیگری ریشه مشترک 
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و دو قطب شرق و غرب را تشكیل دادند و مدت ها افكار را در 
جهان اسالم به بازی گرفته بودند، هر دو به نوعى شكست خوردند. 
سوسیالیسم بعد از آنكه بخش بزرگى از جهان را در اختیار گرفت، 
فرو پاشید و کأن لم یكن شیئًا مذکوراً شد. آقایانى که قبل از انقالب، 
بحث های مارکسیستى را به یاد دارند که سعى مى کردند همه ابعاد 
فكری و علمى را رنگ مارکسیستى بدهند، دانش را هم گفتند باید 
افكار  آن  رفت.  ازبین  ادعاها  همه  این  چگونه  باشد.  مارکسیستى 
چون یک بعدی بود و با فطرت انسان ها سازگار نبود و اصالت را 
بر ماده و ماده پرستى گذاشته بود با همه شعارهای عدالت طلبى که 
داشت، فرو پاشید. با شكست مارکسیسم، آن طرف مقابل خود را 

بى رقیب دیده و جهان را یک قطبى کرد.

از هم اکنون روشن شده، البته بیشتر هم روشن خواهد شد که 
این قطب نیز در تضاد و تناقض است. تمام شعارهای آن چون بر 
اساس ماده پرستى و مادیت است و معنویت را قبول ندارد، دچار 
تناقض مى شود. امروز آمریكا فقط به جهت این که قدرت اقتصادی 
بیشتر است، مى گوید: هر چه مى گویم درست  نظامیش  و قدرت 
است، آن چه من مى گویم، حقوق بشر است، تروریسم همان است 
تعیین  من  که  است  همان  شرارت  محور  مى کنم،  تعریف  من  که 
کردم، فالن کشور نباید فالن دانش یا قدرت نظامى را داشته باشد، 
اگر کشورهای مورد حمایت من دارند، اشكال ندارد، ولى آن کشور 
را  هر شیوه ای  راه  این  در  فرعونى.  منطق  عین  باشد!  داشته  نباید 
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اعمال کند، درست مى داند و هر کس هم با آن مقابله کند، مى شود 
تروریست. این حق را چه کسى و با کدام منطق به تو داده است؟ با 
این شیوه، دیگر هیچ آبرویى برای چنین قدرتى در جهان نمى ماند 

که خود را مدافع حقوق بشر بداند. 

امروز کار جهان در سطح سیاسى به این جا کشیده است. در ابعاد 
دیگر هم همین گونه است. عزیزان نسل جوان و دانشجویان ما قدر و 
عظمت اسالم و این انقالب را بدانند. البته بذر این نهال را خود پیامبر 
اکرم و ائمه اطهار کاشتند، چیزی نیست که علمای این زمان 
آن را ایجاد کرده باشند، این یک خط نورانى ممتدی در تاریخ اسالم 
است. خیلى زحمت به پای آن کشیده شده است. همان خط اسالم 
ناب یعنى اسالم اهل بیت است که ائمه اطهار و علمای اسالم 
همه وجود خود را برای حفظ آن و جلوگیری از هر گونه تحریف 
آن توسط مكتب های دیگر و یا حاکمان و زورگویانى که منافعشان 
اقتضا مى کرد خیلى از احكام و اندیشه های اسالم ناب را کم رنگ 
کنند، صرف کردند. همه ادیان بزرگ الهى در طول تاریخ، تحریف 
شدند، اما خداوند وعده داده بود که این دین را حفظ کند و حفظ 
کرد. قرآن که منبع اصلى معارف مكتب اسالم است و سنت که منبع 
دوم و شرح تفسیر منبع اول است و به وسیله عترت بیان شد، هر دو 

از تحریف و تصرف مصون ماندند.

در حكومت امیرالمؤمنین نیز مجال اندکى برای عملى کردن 
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آن فراهم آمد، حكومت چهارساله امیرالمؤمنین تابلوی تا ابد درخشان 
نمونه حكومت اسالمى ناب است که آن امام بزرگوار فراروی بشر 
قرار داد. ائمه بعد از تبیین نظری اسالم، در مدیریت عملى هم 
آن را نشان دادند. نیز به ما آموختند که اگر طاغوت بخواهد اصل 
دین را از بین ببرد، انسان باید همه چیز را در راه حفظ آن بدهد و 
جانبازی کند آن گونه که امام حسین در کربال نشان داد. این هم 
تابلویى است که سرچشمه خط سیر جهادی انقالب ما بوده است 

و امروز در همه جهان اسالم الگو شده است. 

ائمه  وسیله  به  خود  اجتماعى  و  فردی  ابعاد  همه  در  اسالم 
اطهار و سپس به وسیله علمایى که آنان تربیت کردند، حفظ 
شد و از تحریف مصون ماند و به سرنوشت ادیان دیگر مبتال نشد. 
مسیحیت امروز با تعالیم حضرت مسیح فاصله بسیار دارد و در 
زندگى سیاسى و اجتماعى انسان بى اثر و بى محتواست و به یک 
اصلى  زندگى  از  جدای  و  مختصر  خیلى  نصیحت های  مجموعه 
مردم و آن هم بسیار محدود و یک روز در هفته مبدل شده است.

یهودیت نیز عالوه بر تحریف شدید در طول تاریخ، امروز به 
صهیونیسم مبدل شد. اما چرا طاغوت های پس از اسالم نتوانستند 
بود و  قرآن  بودن  به علت محفوظ  یكى  کنند؟  تحریف  را  اسالم 
دیگری به سبب تالش ائمه در حفظ سنت پیغمبر پس از 
ائمه نیز اسالم به وسیله علما حفظ شد و تاوان زیادی را هم برای 
این کار دادند و بسیاری از آنان شهید شدند. امروز هم این نظام به 
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دست یكى از همین علما و از سالله ائمه اطهار و به همت مردم 
معتقد شكل گرفت. 

ملت عزیز ما به لطف خدا و به رهبری امام بزرگوار قیام کرد 
و این انقالب با شكوه و حكومت اسالمى را برپا کرد و آن چه که 
وعده ادیان الهى بود، با این حرکت عظیم ملت ما، شكل گرفت. با 
همه عظمتى که در این تجربه نوپا هست در عین حال هنوز ابعاد 
زیادی از نظام اسالمى کامل و الگوی مد نظر پیامبر اکرم و 
ائمه معصومین شكل نگرفته است. ما خیلى از ابعاد این نظام را 
نتوانستیم اجرا کنیم و تحقق بخشیم، خیلى از ابعاد آن شاید در نزد 
خود ما هم شفاف و روشن نیست و مورد اختالف و برداشت های 
مختلفى است. نظام کامل اسالمى، دارای ابعاد بسیاری است، بخشى 
را بحمداهلل تحقق بخشیدیم و این مبنای عزت و افتخار و عظمت 
کنیم.  احیا  نتوانستیم  را هنوز  ما است، ولى بخشى  نظام  کشور و 
مسوالن و دلسوختگان این نظام با عزم صادق و اخالصى که دارند 
الگوی کامل نظام اسالمى را مد نظر قرار بدهند و به طرف آن سیر 
کنند. این عزم که بحمداهلل در مسئوالن نظام بخصوص در رهبری 
این  ابعاد  از  الگو است. برخى  به آن  نظام هست، سرمایه رسیدن 
امكانات  و  خاص  وقت  و  دارد  ویژه  شرایط  به  نیاز  کامل،  نظام 

ویژه ای را مى خواهد. 

اگر  مى کند،  معرفى  جهان  به  ما  اسالمى  نظام  که  را  الگویى 
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این حجاب و موانع برطرف شوند، بهترین و مدرن ترین الگوهای 
بسیار  الگوی  یک  اروپا  برای  بخصوص  دنیاست،  برای  حكومتى 
در  دینداری  و  ساالری  مردم  الگو،  این  در  مى دهد.  ارائه  ممتازی 
الگو فضیلت  این  با هم وفق داده شده اند. در  تمام شئون زندگى 
و ارزش های واالی انسانى، چه در بعد فردی و خانواده و چه در 
بعد اجتماعى و سیاسى با پیشرفت و رونق اقتصادی و اقتدار مادی 
و صنعتى همه در کنار هم قرار گرفته اند. در این الگو، ارزش ها و 
نمى تواند  هیچ گاه  آن ها  بدون  انسان  که  اعتقادی  و  ایمانى  مبانى 
در  اجتماعى  روابط  مدرن ترین  و  اجتماعى  مسائل  با  کند  زندگى 

یک جا جمع شده اند.

دیدگاه اسالم در خصوص نظریه ی سیاسی و نظام سیاسی))) 

دیدگاه دین اسالم درباره نظریه سیاسى و نظام سیاسى نزدیک 
به بعضى از مبانى اصلى دموکراسى است. اسالم برای آرای مردم 
حاکم  برای  و  است  قایل  واالیى  نقش  مردم  نظارت  و  فهم  و 
اسالمى شرایط ویژه ای درنظر مى گیرد، این شرایط با آن شكل های 
که  حكومت هایى  نیست.  و  نبوده  سازگار  ملوکیت  و  پادشاهى 
در تاریخ اسالم به وجود آمدند، صددرصد مطابق متون اسالمى 
همواره  ماست  کشور  افتخار  که  تشیع  مذهب  شاید  است.  نبوده 

1 ـ ديدار با سفير نروژ در ايران79/1/23
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اسالمى  حكومت های  دوران  در  حتى  وقت،  حكومت های  با 
مبارزه  و  کشمكش  و  اختالف  نقاط  عمده ترین  داشت.  مخالفت 
تاریخ،  در  است. شیعه  بوده  نوع حاکمیت  بر سر  اختالف  همان 
یک مذهب معارض با حاکمیت های موجود بوده است و مهم ترین 
نقطه اختالف آن با حاکمیت در مورد نظام سیاسى حاکم بوده است 
وگرنه در نماز و روزه و احكام عبادت، اختالفى در کار نیست. 
زیاد  فقها  میان  و  مذاهب  درون  فقهى  گرایش های  در  اختالف 
دیده مى شود. این اختالف یک اختالف طبیعى است و در درون 
اختالف  این  اختالف هست.  فقهای شیعه هم  میان  مذهب شیعه 
اصلى نیست و آنچه مرز بین این مذهب و سایر مذاهب اسالمى 
اعتقادی  مسائل  سر  بر  اختالف  حقیقت  در  مى کند  مشخص  را 
نخستین  برای  است.  اسالمى  حاکمیت  و  امر  والیت  و  امامت 
بر  مبتنى  را  حكومتى  توانست  مذهب  این  معاصر،  درتاریخ  بار 
اعتقادات مذهب تشیع به وجود آورد، اعتقاداتى که از نظر مذهب 
در  را  اسالم  سیاسى  نظام  و  سیاسى  نظریه  مبانى  اصیل ترین  ما 
بردارد. حاال متاسفانه دنیای غرب مخصوصًا با تحریک ابرقدرت 
جهانى که منافعش پس از انقالب به خطر افتاده، به جای این که 
انقالب را  این  این مطلب را درست بفهمند و درک کنند، چهره 

به گونه ای در جهان غرب و در جهان اسالم مشّوه مى کنند.

تضادی را که در جهان امروز، انسان معاصر بین مسائل دینى 
و اجتماعى و سیاسى خود احساس مى کند، در الگوهای حكومتى 
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و  تضادها  این  و  مى شود  دیده  نیز  غرب  دموکراسى  حتى  و  دنیا 
بى هویتى های ویرانگر در آن جا نیز وجود دارد، در جوامع غربى خود 
دانشمندان غرب به این تضادها معترف اند و از آن ها ناراحت اند. اما 

در درون یک نظام اسالمى همه این تضادها از بین مى رود.

خالصه در یک کلمه، در نظام اسالمى ما به بهترین وجهى بین 
ارزش های روحى و  بین روح و  معنا،  ماده و  بین  دنیا و آخرت، 
معنوی انسان و نیازهای مادی و اجتماعى و سیاسى اش نظم وجود 

دارد. 

بر روی  الهى  امتداد حرکت حاکمیت  نظام جمهوری اسالمى 
زمین است، امروز روحانیت شیعه والیت فقیه را به عنوان نیابت 
امام معصوم هم از لحاظ نظری و هم از نظر عملى احیا کرده 
این مسلک شده  برای  عینى  امتیاز  این خود موجب یک  و  است 
است و کسى که وارد این مسلک مى شود چه بخواهد و چه نخواهد 
از این امتیاز بزرگ استفاده مى کند و در همه سطوح خارج و داخل 
کشور به عنوان یک رهبر دینى و اجتماعى شناخته مى شود. پس از 
پیروزی انقالب اسالمى ایران، اسالم به عنوان یک نظریه اجتماعى، 
تبع  به  و  شد  شناخته  جهان  در  حكومتى  طرح  دارای  و  سیاسى 
آن برای روحانیت نیز ثقل سیاسى و اجتماعى عظیمى ایجاد شده 
است. این یكى از دستاوردهای انقالب اسالمى ما و حرکت بزرگى 

است که امام راحل در این عصر ایجاد کرده است. 
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اسالم ایدئولوژی انقالب اسالمی))) 

ایدئولوژي  روی  شفاف  و  روشن  خیلى  رهبری  معظم  مقام 
ایدئولوژی  به  نیاز  اسالمى  انقالب  تاکید مى کنند.  اسالمى  انقالب 
دارد و ایدئولوژی آن خود اسالم است، ایشان هم همین تعریف را 

مى کنند.

خیلى از مردم و خیلى از جناح ها وارد انقالب شدند، ولى همه 
این ها در برداشت از اسالم و ایدئولوژی اسالم و مكتب اسالم و 

تعریف ابعاد آن با هم موافق نبودند.

هم  تصریح  بعضى ها  شاید  نداشتند،  قبول  اصاًل  بعضى  شاید 
مى کردند، بعضى ها تصریح نمى کردند. کسانى که این انقالب را قبول 
دارند، امام و اسالم را قبول دارند؛ و برای این ارزش ها هزینه کردند که 
باید تعریف دقیقى از حكومت اسالمى و از اسالم داشته باشند. قرائت 
درست از اسالم به عنوان یک مكتب و ایدئولوژی و تمدن، مسئله بسیار 
مهمى است. نماز و روزه و مسائل عبادی، بخش مختصری از اسالم 
است و جایگاه آن مشخص است. بخش وسیعى از اسالم، مفاهیم 
اجتماعى و سیاسى و مدنى و مدیریتى اسالم است. این مفاهیم چگونه 
در این نظام و در این مكتب تعریف مى شوند؟ جایگاه فرد کجاست 

؟و نسبتش با بقیه مسائل چیست؟

1 ـ سخنرانى در جلسه مسئوالن اجرايى قوه قضائيه 79/2/25
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ارتباط میان این مقوله های مختلف و ابعاد مختلف، به نظر من 
از مسائل اصولى و پایه ای فرهنگى و فكری است. باید این مسائل 
مطرح شود و توضیح داده شود و ابعاد آن مشخص شود، تا این 
به  منجر  گاهى  که  فرهنگى  مشكالت  این  نشود،  مشخص  مبانى 
تنش، اختالف نظر، و حتى بحران در جامعه ما مى شود، خواهد بود. 
وقتى این دیدگاه ها که مربوط به اصل اسالم است روشن نباشد هم 
آن جمودها ممكن است در یک طرف شكل بگیرد و هم در طرف 
دیگر ممكن است به انحراف های فكری و التقاط ها و نادیده گرفتن 
منجر شود و  اسالم  اصلى  از بخش های  برخى  دیدن  یا کم  رنگ 
در  اقتصادی  و  اداری  عملى،  سیاسى،  فرهنگى،  نظر  از  مشكالتى 

جامعه ایجاد کند.

فراگیری  نظام  یک  اسالم  که  اسالم  از  قرائت  این  قبول  اصل 
اقتصاد  و  سیاست  و  حكومت  هست،  آن  در  چیز  همه  که  است 
نیازهای ثابت و متغیر و  و مدیریت در آن وجود دارد، و با همه 
متحول بشری سازگار است. تحول هم در آن هست و برایش قانون 
و حكم و سیستم و سیاست قرارداده است.ایشان مى فرمایند همه 
این ها در خود اسالم است و اسالم، عنوان جامعى است که همه 
آن عنوان ها را دربر مى گیرد و واقعًا هم همین طور است. آن چه که 
گفته مى شود، تفصیل همان عنوان اِجمالى است که اسمش اسالم 
است؛ ولى استنباط این تفصیل از آن عنوان، همان فكر صحیح و 
برتر یک عالم و دانشمند اسالمى است. این یک اصل است، کسانى 
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باشند  قبول داشته  نیز  را  این اصل  باید  قبول دارند  انقالب را  که 
به نحو یک واجب  پیوسته و  به هم  به نحو یک کّل  را  این ها  و 
ارتباطى قبول داشته باشند نه تک تک و جدای از هم، اگر نماز را 
یک رکعت بخوانى و رکعت دوم را نخوانى در حقیقت هیچ کاری 
ایمانش  ولى  دارم،  قبول  را  آزادی اش  بگوید  اگر کسى  نكرده ای، 
را قبول ندارم یا مثاًل فالن بخشش را قبول دارم؛ تحولش را قبول 
احكام  و  فردی  اعمال  مثاًل  ولى  ندارم؛  قبول  را  سیاستش  ندارم، 
شخصى اش را قبول دارم، مسائل عبادی و شخصى مثل، طالق و 
ازدواج و ارشاد و غیره اینها را قبول دارم؛ اما حاکمیت و سیاست 
را از دین اسالم نمى دانم، این چنین کسى در واقع اسالم حقیقى 
را قبول ندارد. این موضوع که ایشان فرمودند »دین یک کل به هم 
پیوسته است و همه را با هم بایستى قبول کرد«، در حقیقت برگشت 
به همین نكته است. این نكته بسیار مهمى است که ایشان به آن 
اشاره فرمودند و در عمل هم بایستى کسانى که خود را معتقد به 
انقالب مى دانند، مجموعه عناصر دین را به عنوان یک شئ واحدی 

قبول کنند.

کسانى که اصل انقالب، امام، نظام اسالمى، فهم و قرائت امام و 
علمای روشنگر اسالمى را قبول دارند، باید این موضوع ها را مرز 
قرار دهند. مرز  با دیگران  را مرز خود  امور  این  قبول  قرار دهند، 
خودی و غیرخودی را هم که ایشان مطرح مى کردند، همین بود، 
این مرزها بایستى مشخص شود و گروه هایى که در درون نظام اند 
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و اصل اسالم و امام و این ارزش ها را قبول دارند باید به این 
مرزبندی پای بند باشند.

خود  درون  در  است  ممكن  که  مى ماند  سلیقه هایى  اختالف 
این مجموعه های نظام و انقالب وجود داشته باشد که معموالً این 
از  برداشت  به  نسبت  مبنایى  و  اساسى  اختالف های  به  اختالف ها 
اسالم، بر نمى گردد؛ بلكه به بعضى از روش های اجرایى برمى گردد، 

که مربوط به بخش تحّول پذیر و متغیر یک نظام اسالمى است.

سیستم های اجرایى، از اموری اند که در چارچوب اصل اسالم، 
ممكن است در شرایط زمانى و مكانى و مناسبات اجتماعى متفاوت، 
تغییر کند. این گونه امور در اسالم به خود مدیریت اسالمى واگذار 
شده است که او با استفاده از کارشناس ها و ُخبره های متخصص، 
تصمیم گیری مناسب کند. شهید صدر در کتاب اقتصاُدنا از این 
بخش تعبیر کرده است به »منطقة الفراغ«، بعضى این تعبیر را درست 
درک نكرده اند و گفتند منطقة الفراغ وجود ندارد و برای هر چیزی 
الفراغ به معنای فراغ از  حكمى است. درست آن است که منطقة 
حكم نیست، بلكه خود این هم یک حكم اسالمى است که برخى 
از قلمروها را در اختیار حاکمیت اسالمى و ولى امر قرارداده است 
که او با توجه به شرایط زمان و مكان و مناسبات اجتماعى، حكم 
و  متحول  و  متغیر  طبیعت  بخش ها  این  چون  کند.  صادر  مناسب 
متكامل دارد و مانند سیاست هایى که یک فرمانده اسالمى در جبهه 
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جنگ اختیار مى کند، اصل جهاد یک حكم ثابت اسالمى است، ولى 
حاال در این شرایط باید بجنگیم یا صلح کنیم، در جنگ این گونه 
وارد شویم یا آن گونه، همه این ها سیاست و تشخیص مى خواهد، 
تشخیص این امور و اتخاذ سیاست مناسب در آن ها، به مدیریت و 
فرماندهى جنگ واگذار شده است. چون طبیعت این کار، طبیعت 
متغیری است و در هر شرایطى به شكلى در مى آید. شهید صدر، 
این بخش را تعبیر مى کند به قلمرو منطقه الفراغ یعنى قلمرو آزاد یا 
قلمرو احكامى که به حاکمیت اسالمى واگذار شده است. مشخص 
کردن اینكه در اسالم دو نوع احكام وجود دارد، چون دو نوع نیاز 
در بشر هست. یک دسته، نیازهای ثابتى است که از ابتدای خلقت 
نیازها،  نوع  این  دارد،  وجود  انسان  فرد  آخرین  تا  آدم  حضرت 
متغیر  نیازهای  قلمرو  دیگر  بخش  مى کند.  ایجاب  را  ثابت  احكام 
از  نوع  این  متغیر و متحول است،  نیازها  این  انسان است طبیعت 
نیازها، مقتضى احكام متغیر است. قلمرو منطقة الفراغ، قلمرو این 
نیازهای متغیر و احكام متغیر است. این فراغ به معنای نبودن حكم 
که  است  این  است؛ ولى حكمش  این خودش یک حكم  نیست، 
حاکمیت اسالمى و ولى امر این قسمت را، نظام و احكام و الزام ها 

و محدودیت های آن یا شكل اجرایى آن را مشخص مى کند.

باز  اصلى  جناح  دو  یا  جناح ها  احزاب،  گروه ها،  مورد  در 
صحبت های ایشان بسیار مهم است. از بین بردن یا کم رنگ کردن 
شیوه های  و  به شكل  بیشتر  اختالف ها  کردم  مرزها، چون عرض 

ـ 46 ـ



در  است  ممكن  نیست.  مبنایى  اختالف های  برمى گردد،  اجرایى 
بعضى موارد اختالف مبنایى هم وجود داشته باشد که آن در نتیجه 
روشن نبودن تعبیرها و تعریف هاست، اما در بیشتر موارد، اختالفات 
متحّول و  قلمرو موضوع های  و  الفراغ ها  منطقة  این  به  برمى گردد 
متغیر اسالم، اختالف بر سر این است که در مقام اجرا، کدام شیوه 
بهتر است، کدام اَنفع و اَصلح است. اصل این بینش که اختالف ها 
بر َسر اصول نیست، بلكه سر سیاست های اجرایى است؛ بخصوص 
در مسائل اقتصادی که مشخص است در اصول ارزش ها و مبانى 
ثابت اصل مكتب اسالم اختالف نیست، موجب مى شود خیلى از 
این اختالف ها قهراً کم شود یا اگر هم اختالف بماند؛ اختالف در 
حّد دشمنى، تنش و بحران نخواهد بود، بلكه در حد اختالف نظر 
البته  مى شود.  پیدا  که  نظرها  اختالف  از  خیلى  مثل  بود؛  خواهد 
بعضى از اختالف ها هم ممكن است علت ها و و مناشى نفاسانى 

داشته باشد که عالج آن ها به گونه ای دیگر است.

ترور وتروریسم ایدئولوژی ما نیست

از  کسانى  بارها  نهضت  دوران  در  و  انقالب  پیروزی  از  قبل 
 امام اما  دهد،  قهرآمیز  اقدام  و  ترور  اجازه  که  مى خواستند  امام 
قبال  در   امام گیری های  موضع  ابتدا  از  نیست.  جایز  مى فرمود 
به  رسیدن  برای  حتى  اسالم  در  که  بود  مشخص  کارهای خالف 
هدف صحیح این کارها پذیرفته نیست. بعد از انقالب هم که خود 
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انقالب مبتال شد به نیروهای معاندی که از شیوه ترور علیه مسئوالن 
نظام استفاده مى کردند، باز رهبری عالم و تربیت شده دست ائمه 
اطهار اجازه نداد که با همین شیوه با آنان مقابله شود. از امتیازات 
انقالب ما این است که در عین ایستادگى در مقابل ظلم آمریكا و 
مستكبران، التزام کامل به ارزش های اسالمى دارد و هیچ گونه ترور 
و اعمال انحرافى خشونت بار را که خالف نظر اسالم است اجازه 
انقالب اسالمى است  از درس های  این هم یكى دیگر  نمى دهد. 
اسالم خواهى  گرایش های  بر  و  اسالم  در جهان  را  تاثیر خود  و 
جهان  به  و  گذاشت  خواهد  آمریكا،  استكبار  و  ظلم  با  مقابله  و 
اسالم فهماند که شیوه های مبتنى بر ترور و خشونت، شیوه های نا 

صحیحى در اسالم خواهى است. 

مردم ساالری در اسالم و تفاوت آن با دموکراسی غربی))) 

فعالیت های  در  آن  مردم  که  است  جامعه ای  اسالمى  جامعه 
سیاسى و اجتماعى احساس پویایى مى کنند. در این مورد باید از 
موال امیرالمؤمنین سرمشق بگیریم، در چهار سال حكومت موال، 
با رهنمودها و روش حكومتى و مدیریتى امیرالمؤمنین چقدر 
مردم به شكل فعال در همه مسائل شرکت داده مى شدند تا جایى 
که سرنوشت جنگ صفین، که برای جامعه اسالمى سرنوشت ساز 

1 ـ سخنرانى در گلستان شهدای اصفهان 79/8/29
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به  بود به مردم سپرده شد. وقتى مردم مسئله حكمیت را هرچند 
اشتباه مطرح کردند، امام برای اینكه آن ها را در این تصیم گیری 
شرکت دهد، مسئله تحكیم را که مردم مى خواستند قبول کردند. البته 
امام، در تبیین مسئله فرمودند: اگر درست تدبیر نشود، افرادخوبى 
انتخاب نشود، ممكن است برخالف مصالح اسالم، تصمیم گرفته 
شود. همین طور هم شد و همان مطلبى را که امیرالمؤمنین از 
آن نگران بود و خوف آن را داشت، واقع شد، ولى باالخره نشان 
مسائل  در  را  مردم  که  بود  این  دنبال   امیرالمؤمنین که  مى دهد 
کیفیت  کند.  مسئولیت پذیر  و  دهد  مشارکت  فعال،  شكل  به  مهم 
و  دشمن  طرف  به  شدن  بسیج   برای  مردم  دعوت  و  بسیج کردن 
بسیاری مسائل دیگر در سیره و سلوک موال هست. در همان چهار 
این  اسالمى  حاکمیت  تدبیر  مى دهد  نشان  که  حكومت شان  سال 
است که مردم را به صحنه بكشد و مردم خودشان تصمیم بگیرند، 
مشارکت داشته باشند، مشاوره بدهند، نقش داشته باشند. چون با 
مشارکت حقیقى در امور، البته در سایه هدایت های رهبری آگاه و 
حكیمانه، هم رشد فكری و فرهنگى و اجتماعى مى کنند و هم از 

نظر دینى به مقامات عالیه سیر و سلوک و عمل مى رسند.

مردم  مشارکت  شیوه های  بهترین  از  یكى  معنوی  ارزش های 
طرف  به  راحت  خیلى  را  مردم  معنویات  این  به  ایمان  است، 
مسئولیت پذیری، دفاع از اسالم و جنگ با دشمنان اسالم، تحمل 
بسیج  بزرگ و سنگین  انجام هرگونه مسئولیت  و  هرگونه سختى 
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مى کند. خود امام هم جلودار بوده است، در مقابله با دشمنى معاویه 
 که گفته بود به بعضى از اطراف قلمرو حاکمیت امیرالمؤمنین
نیاید  هیچ کس  اگر  مى فرماید:  خطبه ای  در   امام مى کند،  حمله 
خودم تنها مى روم. مى گویند امام بعد از این خطبه که مردم را بسیج 
کرد، پیاده به طرف جایى که خارج از کوفه پادگان زده بود به راه 

افتاد و فرمود اگر نیایید من خودم تنها پیاده مى روم.

در این موارد، حفظ حالت پویایى جامعه اسالمى و مشارکت 
و  اسالم  حفظ  به  مربوط  چه  آن  به ویژه  اساسى  مسائل  در  کردن 
در  بحمداهلل   است؛  مهمى  بسیار  مسئله  است،  اسالمى  حاکمیت 
قوانین ما هم تا حدودی پیش بینى های الزم در جهت حراست از 
اسالم و انقالب و مقابله با دشمنى های گوناگون، تحقق بخشیدن به 
امنیت های الزم در جامعه از جمله امنیت فرهنگى و اقتصادی، انجام 
قابلیت ها  این  باید  هم  اجرایى  وساختار  سازمان  در  است.  گرفته 
دیده شود، ساختار اجرایى هم باید به گونه ای باشد که بتواند این 

امور را در جامعه سامان دهى و ایجاد کند))).

دشمنى  اسالمى  نظام  و  اسالم  حاکمیت  با  که  اسالم  دشمنان 
نمونه  الگو و  بتواند  اسالم  دارند که  این وحشت  از  دارند  دیرینه 
ای از نظام سیاسى را به دنیا تقدیم کند که عالوه بر مزایای مردم 
ساالری، امتیازات معنوی و مبانى مستحكم اعتقادی نیز داشته باشد. 

1 ـ ديدار يا اعضاء ستاد انتخايات کشور80/3/24
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آن  دنبال  آن ها  لذا  شود،  موفق  جهان  در  مى تواند  الگویى  چنین 
هستند که طرح مردم ساالری دینى را بكوبند و در آن شبهه ایجاد 
تاریک و  و  بزرگ  را  اسالمى  نظام  گیر  موفقیت های چشم  کنند، 
حفظ  وضعى،  چنین  در  دهند.  جلوه  بزرگ  را  کوچک  مشكالت 
دست آوردهای انقالب اسالمى وظیفه بسیار ارزشمند و خطیر همه 

مسئوالن است.

غربى  دموکراسى  با  است  آمده  اسالم  در  که  ساالری  مردم 
فرق های ماهوی و اساسى دارد. مردم ساالری غربى چون انسان را 
در محدوده غرایز و هوا و هوس های نفسانى تعریف مى کند، بى مبنا 
نفى مردم ساالری  به  منتهى  معنوی خالى است و  از جنبه های  و 
مى شود. برخالف مردم ساالری دینى که بر مبنای ارزش ساالری 
باورهای  کل  مبنای  ابتدا  اسالم  در  که  معنا  این  به  است،  استوار 
است؟ چگونه  موجودی  انسان چگونه  که  مى شود  تعریف  انسان 
باید زندگى کند؟ چگونه مى تواند حقایق وجودی را درک کند و 

مبدأ و منتهای حیات خود را تشخیص دهد؟

و  اسالمى  معارف  در  که  انسان  از  تعریفى  چنین  اساس  بر 
آن  به  نیز  انسان  پاک  فطرت  و  است  آمده  قرآن  نورانى  آیات 
ایمان دارد، ارزش های انسانى و فضایل اخالقى تعریف مى شود. 
مبانى منطقى و علمى مردم ساالری اسالمى است،  این ارزش ها 
اسالمى  ساالری  مردم  مبنای  ساالری  ارزش  حقیقت  در  پس 
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است. اسالم، اول مردم را مى سازد و باورهای درست را به آن ها 
بندگى  از هرگونه  نظر فكری و فرهنگى  از  را  مى آموزد و آن ها 
و ظلمت و جاهلیت و جهالت آزاد مى کند، معارفى را که فطرت 
پاک انسانى در جست وجوی آن است و مسیر زندگى انسان را در 
دنیا مشخص مى کند، در اختیار آن ها مى گذارد و بدین وسیله غبار 
و زنگار ظلمت و جاهلیت را از انسان مى زداید و او را به مراتبى 
از اخالق و معنویت مى رساند و عدالت جویى و صدق و امانت 
و وفا و ایثار و دیگر فضایل عظیم اخالقى و معنوی را در مردم 
ایجاد مى کند، سپس این مردم را ساالر بر امور خود مى کند. مردم 
ساالری اسالمى با این اوصاف و خصوصیت ها تحقق مى یابد. اگر 
آن را با دموکراسى امروز غرب مقایسه کنیم، مى بینیم در آن جا 
مردم ساالری و آزادی فاقد مبنای معنوی و بى توجه به نیازهای 
فطری و همه جانبه انسان است و فقط در بخش حاکمیت و در 
بُعد سیاسى جامعه ادعای مردم ساالری مى کنند. این مردم ساالری 
همان طور که گفته شد، چون تهى از مبانى ارزشى و معنوی است 
و با هر رنگى و هر ایده ای مى سازد؛ زمینه حاکمیت هر فكر پلید 
و ظالمان های را هم با عنوان مردم ساالری و آزادی فراهم مى کند. 
مردم  فقط  است،  نشده  اخذ  ضابطه ای  هیچ  آن  مبنای  در  چون 
آزادی  خود  است.  شده  ذکر  سیاسى  آزادی  یا  سیاسى  ساالری 
تزویر  و  سوءاستفاده  ابزار  و  دستاویز  سیاسى  ساالری  مردم  و 

سیاسى کاران و قدرتمندان و صاحبان سرمایه مى شود.
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دلیل روشن این ادعا، وضعى است که امروز در جهان مى بینیم. 
در قرن معاصر دیدیم که آزادی و دموکراسى غرب برای بشریت و 

مردم جهان چه به ارمغان آورد.

ظلم ها و بى عدالتى ها و جنگ و کشتارها و زورگویى هایى که 
در این قرن شده است در هیچ عصری از تاریخ بشر نشده است. 
آن ها  از  یكى  در  تنها  که  قرن دو جنگ جهانى درگرفت  این  در 
حدود شصت و پنج میلیون نفر کشته شدند. شهرهای عظیمى نابود 
و ویران شد، ثروت های کالن از بین رفت، سرزمین های بسیاری 
به بند استبداد و استعمار کشیده شد؛ ثروت ملت های مظلوم افریقا و 
آسیا سال های طوالنى ربوده شد و به شكل های گوناگون به وسیله 
شرکت های استعماری به امریكا و اروپا انتقال داده شد، تمام دنیا 
را بین سه کشور قلدر استعمارگر تقسیم کردند. این دو جنگ به 
سبب دعوای همین چند کشور بر سر حاکمیت بر دیگر کشورهای 

جهان درگرفت.

آلمان  و  پرتغال  و  فرانسه  و  انگلیس  استعمارگر  دولت های 
دعوا  به  خود  میان  مظلوم  کشورهای  کردن  تقسیم  در  امریكا،  و 
باالتر!  این  از  برپا کردند، ظلمى  را  برخاستند و دو جنگ جهانى 
برپا  را  ملل  به جنگ، تشكیالت سازمان  دادن  برای خاتمه  سپس 
حفظ  آن ها  هدف  انداختند،  راه  به  را  دموکراسى  شعار  و  کردند 
حرمت و حقوق مردم مستضعفى نبود که در بند اسارت شان بودند، 
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بلكه برای منافع خودشان بود و استفاده بیشتر از ثروت هایى که به 
یغما برده بودند.

از آن جا که دشمنان نظام اسالمى با شایعه پراکنى به دنبال آنند 
وانمود کنند در کشورهایى که مطابق میل آن ها حرکت نمى کنند، 
شرایط،  این  در  لذا  ندارد،  وجود  دموکراسى  و  مردمى  مشارکت 
تبلیغات  این  همه  مراسم ها،  در  مردم  پرشور  و  گسترده  شرکت 
یاوه گویى های  این  به  ای  کوبنده  پاسخ  نموده،  خنثى  را  مسموم 

دشمنان خواهد بود.

حضور مستمر مردم در صحنه های مختلف با توجه به بیداری 
اسالمى باعث دلگرمى مسلمانان بویژه جوانان کشورهای اسالمى 

است.

مرزهای مردم ساالری دینی و مقایسه آن با دموکراسی غربی

قیود و یا چهارچوب هایى را که اسالم در مردم ساالری دینى و 
اسالمى در مقابل دموکراسى غرب مطرح مى کند به این شرح است: 

1 ـ انسان ساالری: در اسالم، آزادی داده شده است، ولى برای 
آن حد قرار داده شده و آن انسان ساالری است، یعنى در اسالم، 
انسان و کرامت انسان، برتر از عوامل دیگر دیده شده است. اصل، 
طوری  قانونى  و  شكلى  آزادی  اگر  ازاین رو  است،  انسان  کرامت 
افرادی در جامعه قرار گرفت  یا  مورد استفاده و دستاویز گروه ها 
که بخواهد به کرامت انسانى آسیب بزند، بخواهد اصالت انسان را 
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محدود کند و نقش عوامل مادی دیگر را تقویت و آن ها را حاکم 
کند؛ این آزادی مورد قبول نیست.

چهارچوب  در  اسالمى،  ساالری  مردم  ارزش ساالری:  ـ   2
اسالم،  اصلى  ارزش های  که  معنا  این  به  است،  ساالری  ارزش 
عدالت اجتماعى، حفظ حقوق عامه، عدم تبعیض در جامعه، نفى 
و  اهداف  اصول  از  که  است  ارزش هایى  این  ستمگری،  و  ظلم 
آرمان های اصلى اسالمى و الهى است که همه انبیاء و اولیاء در 
تاریخ ممتد بشری، دنبال این بودند و عمر خود را صرف احیا و 
پیاده کردن این ارزش ها در جوامع بشری کردند. آن چه از عدالت 
حقیقت  در  دارد،  وجود  دیگر  مكتب های  در  ارزش ها  دیگر  و 
ریشه های اصلى اش در همان مكتب انبیای الهى بوده است، گرچه 
اما  بپذیرند،  را  این  نمى خواهند  بشری،  مكتب های  این  از  خیلى 
واقعیت است و این در بحث های فلسفه تاریخ قابل اثبات است. 
است،  مقدم  دیگر  مسائل  بر  دینى  ساالری  مردم  نظام  در  این ها 
است،  بى قیدی  معنای  به  که  قانونى  و  آزادی شكلى  یعنى هرجا 
منجر به ضربه زدن به این ارزش ها شود، محدود مى شود. آزادی 
بخواهد  که  آزادی  ببرد،  بین  از  را  اجتماعى  عدالت  بخواهد  که 
ایمان  بخواهد  که  آزادی  ببرد،  بین  از  را  اسالم  ارزش های  اصل 
به خدا را در جامعه از بین ببرد، مورد قبول نیست. چون شرک 
کفر به خدا، ظلم بزرگى است؛ قطع نظر از جهل و ظلمت فكری 
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ْرَك َلُظُلم َعِظيُم ﴾))) این آیه  و اعتقادی، ظلم بزرگى است، ﴿ اِّن الشِّ
ظاهراً تعبیر لقمان است به پسر خود.

شرک به خدا، انكار خدا، جهل به وجود مقدس خدا بزرگترین 
خواهد  انسان  سلوک  و  حرکت  در  ای  ظالمانه  آثار  است،  ظلم 
برای مردم ساالری،  ارزش ساالری یک حدی است  داشت. پس 

قیدی است که بایستى مراعات شود.

3 ـ هدفمندی: حد سوم هدفمند بودن مردم ساالری و آزادی 
در نظام اسالمى است. یعنى به این آزادی جهت داده مى شود، نه 
بى جهت، نه خالى از محتوا، آزادی وجود دارد تا انسان ها از این 
و  آزادی  تا  چون  بروند،  تكامل  سوی  به  و  کنند  استفاده  آزادی 
اختیار نباشد و انتخاب و آزادی انتخاب نباشد انسان رشد نمى کند 
در  و  است  آزادی  تكامل،  شرایط  از  یكى  نمى رسد.  کمال  به  و 
مردم ساالری دینى و اسالمى آزادی هدفمند است، به این معنا که 
هدف از این آزادی آن است که جامعه با تكیه به اختیار و انتخاب 
خود، و گزینش راه تكامل، به سمت جامعه متكامل اسالمى برود. 
انسان در دید اسالم دارای تعریف، جایگاه و منزلت خاصى است، 
کماالتى برای این موجود نسبت به سایر مخلوقات خدا دیده شده 
است. این کماالت که برخى مربوط به فرد انسان و برخى مربوط به 
جامعه انسانى است، باید شكوفا شود؛ این راه بسیار بلند و واالست 

1 ـ سوره لقمان، آيه 13.
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و مراحل زیادی دارد. در جامعه اسالمى آزادی به این هدف تأمین 
شده است که این جامعه رشد کند، ارتقا یابد؛ سطح معلومات و 
فضایل و کماالت مردم، اراده و تعهد و معرفت مردم، را باال ببرد، 
دانش و بینش اجتماعى و سیاسى مردم را افزایش دهد. این معنای 
هدفمند بودن آزادی است. اگر جایى آزادی به این هدف آسیب 
برساند یا در راستای این هدف عالى قرار نگیرد، باز این چهارچوب 
مى گوید آزادی را بایستى به گونه ای هدایت کرد و جهت داد که بر 
خالف مسیر تكاملى انسان ها، سیر نكند، و مایه انحطاط انسان ها 
و منشأ بازماندن از کماالت انسانى و افتادن در ورطه رذایل نباشد 
و منشأ عقب افتادگى معنوی نشود. آزادی، باید منشأ جلو رفتن و 

شتاب در حرکت تكاملى جامعه و هدف های بزرگ و بلند باشد.

4 ـ مشارکت فعال مردم توأم با مسئوليت پذيری: یكى دیگر 
مردم  فعال  مشارکت  اسالم،  در  ساالری  مردم  چهارچوب های  از 
همراه با مسئولیت پذیری آن هاست. در نظام اسالمى و در مكتب 
ما، آزادی داده شده است، اما با این چهارچوب. آزادی تنها آزادی 
انتخاب نیست که بعد مردم کنار بنشینند و مسئوالن کار را انجام 
را  سیاسى  مدیران  و  مسئوالن  مردم  غرب،  دمكراسى  در  دهند. 
انتخاب مى کنند و بعد هم همه کارها را به مسئوالن مى سپارند و 
مردم ساالری  در  نیست.  قبول  مورد  نیز  این  مى نشینند،  کنار  خود 
مسئولیت های  در  مردم  دارد،  وجود  مردم  بالفعل  مشارکت  دینى 
اجتماعى و فرهنگى و اقتصادی حتى در بخش های کالن که مربوط 
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به حاکمیت است، مشارکت بالفعل و جاری دارند. شكل مدنى و 
باشد که خود جامعه  این گونه  باید  این مشارکت  اعمال  اجتماعى 
این کارها را انجام دهد. همان گونه که در آیات قرآن به آن اشاره 
شد، جامعه، حق و قسط را برپا مى کند؛ مردم امر به معروف و نهى 
از منكر مى کنند، مردم اقامه حدود مى کنند؛ مردم اقامه قسط و عدل 
مى کنند، این ها کارهای حكومت است، ولى از طرفى هم کار مردم 
است؛ چون مردم در انجام دادن آن ها، شرکت فعلى دارند. این هنر 
مدیریت اسالمى است که بتواند این چهارچوب چهارم را که در 

مردم ساالری دینى و اسالمى است، احیا کند.

آزادی واقعی خواسته ی اصلی مسلمانان)))

مردم ساالری اسالمى و دینى فقط مسئله آزادی رأی و انتخاب 
نیست که امروز در دموکراسى های جهان مطرح است، امروز مردم 
ساالری غربى و دموکراسى در طرح عنوان آزادی در حیطه قلمرو 
سیاسى  مسائل  در  انتخاب  و  رأی  در  آزادی  و  شخصى  مسائل 
که  و شكلى  آزادی صوری  در حد یک  آن هم  مى شود،  خالصه 
شده  منتهى  بى بندوباری،  به  شخصى  آزادی های  بخش  در  عماًل 
است. در بخش سیاسى هم آزادی انتخاب و آزادی رأی به اسارت 
عوامل ضعیف تر به دست عوامل قوی تر در جامعه منتهى مى شود. 

1 ـ سخنرانى در جمع مربيان بسيج 79/11/15
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داشته  بیشتر،  کلمه  نفوذ  و  پول  و  قدرت  که  کسانى  مى بینیم،  ما 
باشند، از این قدرت ها استفاده مى کنند و برنده انتخابات و حاکم 
بر مردم مى شوند. آزادی شكلى و قانونى فقط به عنوان یک قانون و 
یک اصل حقوقى مطرح شده است و فارغ از هر محتوای دیگری 
است، از همین آزادی برای به بند کشیدن آرای مردم استفاده مى کنند. 
ازاین رو مشاهده مى کنید که در جهان دموکراسى چگونه آن احزابى 

که پشتوانه پولى بیشتری داشته باشند، پیروز مى شوند.

از آن جا که آزادی شكلى است و هیچ محتوایى در آن بیان نشده 
است، کسانى که عوامل مادی و اجتماعى و سیاسى نیرومندتری در 
اختیار داشته و قدرت مالى بیشتر داشته باشند؛ با تكیه بر این عوامل 
قوی تر، آرای آزاد را هم به طرف خود جلب مى کنند. اینجاست که 
ما مى گوییم این قبیل آزادی ها، آزادی شكلى است نه آزادی واقعى، 
وقتى  دارد؛  نیاز  مالى  نظر  از  که  کارگری  است،  گرسنه  که  کسى 
مى بیند به او پول داده مى شود برای رأی دادن به نامزد خاصى، رأی 
مى دهد. این شكاًل آزاد است و از نظر قانونى با اختیار خودش رأی 
داده است، ولى این در حقیقت لُبًا و جداً اسیر است؛ این اگر نیاز 
نداشت به پولى که به او داده مى شد، به این شخص رأی نمى داد 
به شخص دیگری رأی مى داد. این ناچار است به این رأی دهد، 
چون محتاج به این پول است از فقر و جهل او استفاده شده است.

این ها رانت های گوناگونى است که در دموکراسى های امروزی 
جهان، آزادی شكلى را حفظ مى کند، اما آزادی واقعى و حقیقى و 
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محتوایى را از دست مى دهد، این در حقیقت آزادی نیست، بلكه تأثیر 
عوامل مادی دیگر است بر این انسانى که مى خواهد آزاد باشد، بله 
از نظر قانونى مى گویند تو به اختیار خود آمدی، ولى با این وابستگى 
مادی یا وابستگى گروهى یا وابستگى کاری که دارد مگر مى توانست 
نرود، این مردم ساالری، اسم و شكل و ظاهر قانونى آن مردم ساالری 
است؛ اما محتوای آن اسارت انسان هاست، چون تنها در بى قیدی 

قانونى خالصه شده است.

در مردم ساالری اسالمى مشخصه های زیادی است که شاید از 
نظر شكلى گفته شود یک نوع محدود کردن و مقید کردن آزادی 
قانونى  آزادی  برای  دادن  قرار  چارچوب  حقیقت  در  ولى  است، 
در  مردم  تا  شود.  حفظ  آزادی  محتوای  تا  است  شكلى  و  است 
جامعه اسالمى، آزادی واقعى خودشان را داشته باشند. وقتى رأی 
مى دهند به نظر خودشان رأی دهند، وقتى انتخاب مى کنند براساس 
بینش و اطالع انتخاب کنند نه براساس فشار مالى و گروه سیاسى 
و عوامل دیگر. اسالم چارچوبى را در مردم ساالری دینى قرار داده، 
که گرچه از نظر شكل و منظر در بحث حقوقى شاید تصور شود 
که یک نوع محدود کردن آزادی به معنای بى قید و بندی است، ولى 

این قید و این چهارچوب، حافظ خود آزادی حقیقى است.

این را هم باید قبول کنیم که در قانون اساسى همه چیز راجع  به 
حقوق مردم هست ولى همه اش مى بینیم که قید خورده به مشروع. 
رأی مردم، اصل اسالم را حاکم کرده بر تمام اصول دیگر، ما هیچ 
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بر اصول دیگرش حاکم  نداریم که  قانون اساسى  اصلى در اصول 
باشد، اال این اصل. در این اصل که بر همه اصول دیگر حاکم است 
ذکر شده است که هیچ قانونى مخالف اسالم نباید باشد، نه اساسى 
و نه غیراساسى. قانون اساسى ما هم بر همین اساس تنظیم شده و 
بخواند، مى بیند که  را  اساسى  قانون  که  مشخص است و هرکسى 
اساسى، اسالم و مكتب اسالم است و  قانون  این  محور اصلى در 
احكام قرآن و مبانى اعتقادات اسالمى است. بر این اساس ما باید 
قبول کنیم که در همه مسایل کشور چه در قانونگذاری و چه در 
امور فرهنگى و سیاسى و چه در سیاست های اجرایى و مدیریتى، 
نباید دنبال این باشیم که در دنیا چه کاری کرده اند و ما هم همان 
کار را انجام دهیم و بعد ببینیم که آن جا چطوری توجیه مى کنند و 
همان توجیه را هم ما در قوانین خودمان وارد کنیم و یا به مقوالت 
فرهنگى و سیاسى خود سرایت بدهیم، این تفكر بسیار غلطى است. 
ما باید محور اسالم را حفظ کنیم و آن وقت بیاییم دستاوردهای دنیا 
را به عنوان یک تكنیک، یک روش و یک قالبى که در شرایط امروز، 
منافعى دارد و رفاهى را ایجاد مى کند سبک و سنگین کنیم و ببینیم 
با مبانى اسالمى ما سازگار است یا سازگار نیست، اگر سازگار بود ـ 
که البته خیلى از آن ها سازگار است ـ از آن ها استفاده کنیم. در عین 
حال آن را به رنگ اسالم درآوریم و به رنگ خود آن ها نیاوریم شكل 
اسالمى به آن بدهیم و البته بردن این قالب ها در چارچوب اسالم باز 
یک کار دقیق الزم دارد. مسأله ساده ای هم نیست، ما باید این قالب ها 
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و روش ها و تكنیک ها را با محتوای تعالیم اسالم تطبیق دهیم و تلفیق 
کنیم. آن وقت است که ما هم برکات اسالم را خواهیم داشت و هم 

از تكنیک و قالب های روز استفاده کرده ایم))).

البته این را هم به شما عرض کنم که آزادی در غرب هم تزویر 
از آزادی مى کنند؛ جایى  تعبیرهای دروغین  یعنى آن ها هم  است، 
که مصالح شان به خطر بیفتد، آن جا نه اهل قلم، نه اهل علم و نه 
روژه  مانند  بزرگى  دانشمند  فرانسه،  در  مگر  مى شناسند.  دانشمند 
گارودی را محكوم نكردند ؟آن هم به جرم این که او با یک تحقیق 
کامل و دقیق تاریخى و اجتماعى، یک دروغ تاریخى صهیونیست ها 
را افشا کرد. روژه گارودی یک فیلسوف و یک استاد بزرگ معاصر 
است. مگر در فرانسه دختری را که با چادر مى خواست به مدرسه 
برود جلویش را نگرفتند؟ آن ها ادعای آزادی هم دارند، اّما جاهایى 
که منافع شان به خطر مى افتد و هویت حكومت شان به خطر مى افتد 
دست به هر کاری مى زنند. آن ها هم دنبال منافع حكومتى هستند 
و نه مردمى لذا مى بینیم این طوری مردم را مى گیرند و محكوم شان 
مى کنند و به زندان شان مى برند. روژه گارودی اهل قلم و فكر و 

اندیشه است، او یک فیلسوف و استاد بزرگ معاصر است.

مقصود من این است که ما یک چارچوبى داریم و نباید از این 
چارچوب بیرون برویم، باید این چارچوب را مبنا قرار بدهیم. در 

1 ـ ديدار با هيأت منصفـه مطبـوعات 78/9/24
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قانونگذاری هم بایستى همین مبنا منظور نظر باشد؛ این محور را ما 
خدای ناکرده کمرنگ نكنیم چون کم رنگ کردن این محور به تدریج 
دست  به  اسالم،  و  انقالب  خوردن  ضربه  و  دشمن  نفوذ  به  منجر 
خودمان مى شود. پس با آن عناوین فریبنده ای که مطرح مى کنند مثل 
آزادی قلم و امثال این ها، نباید خدای ناکرده هویت خودمان را از 

دست بدهیم؛ این یک مسأله است که بایستى درنظر گرفته شود.

این بحث های سیاسى که در مملكت ما باز شده، خوب است ولى 
نباید باعث شود که قضیه اصلى را گم کنند و ما هم در تحلیل های 
خود آن را گم کنیم. این انقالب نه برای این تشكل ها و این اسم ها 
بوده و نه برای این عناوینى که توی خیلى از مطبوعات مطرح مى شود 
و نه برای این که ما برسیم به جامعه اروپایى. قطعاً چنین نیست و 
نخواهد بود، این مملكت و این مردم، اسالمى هستند، اسالم جزو 
ذات شان است، اسالم را با شیر مادر خوردند و تا پای مرگ هم این 

اسالم را دارند. تاریخ این ملت هم همین بوده است))). 

عالقه مندی ملت های اسالمی و مردم مستضعف در منطقه و جهان 

به انقالب اسالمی))) 

ایمان به اسالم و والیت، مبنای سعادتمندی است که زیر بنای 

1 ـ ديدار با هيأت منصفـه مطبـوعات78/9/24
1 ـ سخنرانى در مصالی شيرازتاريخ: 82/3/6
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انقالب اسالمى ما را هم تشكیل مى دهد. این انقالب با شعار ایمان 
و والیت به حرکت درآمد و با دست توانمند امام راحل و رهبری 
و شهدای  عاشورا  از حماسه  مردم  پیروی  با  نیز  و  ایشان  داهیانه 

کربال به ثمر رسید و توانست هرگونه آسیبى را از خود دورکند. 

بقا و استمرار نظام اسالمى مرهون ایمان مردم است ایمان به اسالم 
ناب و احكام حیات بخش آن و نیز ایمان به اهل بیت عصمت و 
طهارت که امتداد آن در والیت ولى امر مسلمین و فقهای عظام 
تجلى مى یابد. اعتقاد به این رکن ضامن بقا و حراست از نظام اسالمى 
و منشا عزت و عظمت روزافزون این نظام خواهد شد. دشمنان ما به 
درستى درک کرده اند که علت پبروزی و تداوم انقالب اسالمى، بینش 
و هشیاری و ایمان مردم است که به مشارکت و حضور همیشگى آن ها 
در صحنه منجر شده است. اعتقاد به این نظام و قداست آن در دل و 
جان مردم ریشه کرده است چرا که نظام اسالمى ما یک نظام والیى 
است، نظامى که در راس آن یک فقیه پاکدامن،مدبر، و شجاع قرار دارد 
که با رفتار و تدبیر خود نشان داده است که وارث خلف و صالح آن 
امام بزرگوار است که او هم وارث به حق ائمه اطهار بوده است. 
اندیشه ای که پشتوانه این نظام است، در هیچ یک از نظام های مادی 
و بشری دیگر وجود ندارد و از اسالمیت نظام ما نشات گرفته است و 

مهمترین عامل حفظ و حراست آن نیز خواهد بود.

با پیروزی انقالب، منافع مستكبران در منطقه و درکل جهان به 
خطر افتاد و از این جهت است که آنان همواره در صدد ضربه زدن 
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به این نظام مى باشند. امروزه مى بینند که جهان اسالم در چالش 
و مبارزه با منافع استكبار است انتفاضه فلسطین و مقاومت جنوب 
لبنان با الهام از نظام اسالمى ما بر دشمنان پیروز شده اند. شكست 
سیاست های شیطان بزرگ در منطقه خاورمیانه، به وسیله انقالب 
اسالمى آبروی مستكبران را درکل جهان برده است. آن ها مى دانند 
که امروز در مقابل نیرویى قرارگرفته اند که حاصل فرهنگى غنى 
تسلیحاتى،  قدرت  تمام  و  مى دهد  الگو  جهان  تمام  به  که  است 

اقتصادی و سیاسى آن ها با این نیرو برابری نمى کند))). 

متفكران اسالمى و غیر اسالمى کشورهای اروپایى به ما مى گویند : 
که شما به جهان ثابت کرده اید که قدرت ایستادن در مقابل قدرت های 
جهانى را دارید. همه این ها در نتیجه انقالب اسالمى ممكن شده است 
و مبنای این پیروزی، همان ایمان به اسالم و والیت و ایمان به منطق 
عاشورایى پیروزی خون بر شمشیر است. این تنها یک شعار نیست، 
بلكه یک اعتقاد است که شما مردم عزیز به آن عمل کرده اید. ملت ما 
بحمداهلل این مسایل را احیا کرد و این اندیشه بتدریج رشد کرد تا از 
مرزهای جمهوری اسالمى فراتر رفت. این تفكر در آن هایى که از نظر 
مذهبى به ما نزدیک تر بودند، زودتر نفوذ کرد و تأتیر گذاشت، چرا 

که تجربه های ما یكى بود.

انقالب  و  ما  کشور  داریم،  قرار  ویژه ای  شرایط  در  ما  امروز 

1 ـ سخنرانى درجمع مردم شاهرود80/05/18
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اسالمى در منطقه و جهان از طرفى در شرایط بسیار خوب و مناسب 
و با امتیاز و اقتدار و مورد توجه و عالقه ملت های اسالمى و مردم 
مستضعف در منطقه و جهان قرار داریم و از طرفى دیگر در شرایط 
امتیاز  اقتدار و عزت و  حساسى هستیم که نشأت گرفته از همان 
است. امروز بحمداهلل  دستاوردهایى که این انقالب داشته و آنچه در 
طول مدت این دو دهه بر آن گذشته است، این انقالب و نظام را در 
جهان به نقطه ای رسانده است که هم توانسته جایگاه صحیح خودش 
را در منطقه و جهان تثبیت کند و هم پیام اصلى این انقالب را که 
هدف بزرگ امام بود و بارها بر آن تأکید مى کردند و در وصیت نامه 
شفاف،  متین،  بسیار  به شكل  آورده اند  را  آن  مؤکدا  نیز  خودشان 
روشن و منطقى به جهانیان برساند و آن روی آوردن به ارزش های 
معنوی و مقابله با طاغوتیان و مستكبران است. امروز بحمداهلل  این 
پیام شفاف و رسا در همه جای دنیا و جهان به گوش مى رسد و 
اثرات خودش را در منطقه و جهان بر جای گذاشته است. امروز 
جهان اسالم به حقانیت اسالم و صحت الگوی حكومت اسالمى 
پى برد و مردم مسلمان عزت اسالم خواهى را درک کردند. مردمى 
که در خواب غفلت بودند و در زیر شعارهای فریبانه دو قدرت 
مى خواستند  اگر هم  بودند،  گرفته  فاصله  اسالم  از  و غرب  شرق 
کار سیاسى و اجتماعى انجام بدهند، اغلب به احزاب و گروه های 
پیدا  به دست غربى ها و شرقى ها گرایش  پرداخته شده  و  ساخته 

مى کردند و در آن چارچوب ها کار مى کردند. 
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سر  پشت  با  اسالمى،  جمهوری  مقدس  نظام  بحمداهلل،  امروز 
گذاردن موانع فراوان و با همت مردم عزیز و مومن و انقالبى کشور 
ما، نظامى مستقل، مقتدر، متكى به ایمان و باورهای دینى مردم سر 
برافراشته و دیدگان همه جهانیان را به خود دوخته است. این انقالب 
مراحل بسیار سختى را پشت سر گذاشته است : گام اول، پیروزی 
انقالب بود که به همت مردم عزیز و با رهبری های داهیانه امام راحل 
و توفیقات غیبى این انقالب پیروز شد. درگام بعدی، نظام مقدس 
احكام  براساس  اساسى  قانون  بنیانگزاری شد و  جمهوری اسالمى 
نورانى اسالم تدوین و تصویب شد. سپس در مرحله دیگر، نهادهای 
این نظام مقدس براساس قانون اساسى یكى پس از دیگری تشكیل 
شد. هر یک از این گام ها بسیار مهم و فوق العاده و معجزه آسا بود. ما 
چون درکنار این نعمت ها بوده و هستیم به خوبى قدر و ارزش آن ها 
را درک نمى کنیم. کسانى که از این نعمت ها محرومند، مسلمانانى که 
در سایرکشورها هستند و عالقه فراوانى به این انقالب دارند ببیشتر 

از ما قدر این نعمت ها را درک مى کنند. 

تأثیر انقالب اسالمی بر ادبیات سیاسی جهان اسالم))) 

امروز این تجربه نوپا به همه ملل تحت ستم و مستضعفین جهان، 
درس آزادگى و استقالل و ایثارر و مقاومت مى آموزد. مى آموزد که 

1 ـ سخنرانى در جمع مردم استان خوزستان در ورزشگاه تختى اهواز 79/12/3
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انسان چه موجوی است و با چه ارزش هایى و برای رسیدن به چه 
مقاصدی باید وجود خود را صرف کند. امروز ایده ها و اندیشه های 
اصیل اسالمى به وسیله این انقالب به جهان عرضه مى شده است. 
مردم مسلمان و همه مستضعفان جهان که زیر ظلم طاغوت ها و 
قدرت های استكباری قرار دارند، از این نظام الگو مى گیرند. نظام 
اسالمى که به دست معمار بزرگ انقالب، امام راحل تاسیس شد 
قیام برای همه مستضعفان  تازه ترین و موثرترین  امروز به عنوان 
جهان مطرح است امروز مى بینیم کسانى که در دنیا به عنوان سمبل 
مقاومت و پیشگام مبارزه با استكبار در دنیا مطرح بودند، به کشور 
ما مى آیند و سر تعظیم در مقابل ملت و رهبری ما فرود مى آورند 
و درس جدید مبارزه با استكبار جهانى را مى آموزند. به عنوان مثال 
افرادی مانند آقای فیدل کاسترو درگذشته سمبل والگوی جوانان ما 
در مبارزه با آمریكا بوده است  او امروز در برابر عظمت این ملت و 

انفالب و امام ما سر تعظیم فرود مى آورد. 

کرده  خود  مبهوت  را  دنیا  که  نورانى  و  عظیم  حرکت  این 
 پدیده جدیدی است که برای آنان قابل درک نبوده است  آنان فكر 
مى کردند تنها راه مبارزه با سلطه غرب همان راه و روش خود آنان 
است. امروز مبارزان کهنه کاری مانند فیدل کاسترو با دید عظمت 
و حیرت به نظام ما نگاه مى کنند و اقرار مى کنند که این راه جدید 

و موثرتری است. 
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صد  تبلیغات  عرصه ها  تمام  در  ایران  ملت  عظیم  اقدامات 
و  ریخت  هم  به  را  دین  علیه  جهان  شرقى  و  غربى  افكار  ساله 
حجاب هایى را که آن ها بین اسالم ناب و فكر فرهیختگان جامعه 
ایجاد کرده بودند، از بین برد و توانایى و برتری حاکمیت اسالمى 
پس  اسالم  جهان  فرهنگى  و  سیاسى  ادبیات  رساند.  به اثبات  را 
و  سیاسى  ادبیات  با  که  کسانى  است،  کرده  تغییر  انقالب  این  از 
فرهنگى جهان اسالم سر و کار دارند مى دانند پیش از انقالب چه 
ادبیاتى رایج بود، چه شعارهایى در کشورهای اسالمى مطرح بود؛ 
سردمداران و مسئوالن کشورهای اسالمى پیش از پیروزی انقالب 
چه شعارهایى مى دادند و از چه ادبیاتى استفاده مى کردند؟ پس از 
انقالب که اسالم عزت دوباره یافت و نور آن، جهان به ویژه جهان 
اسالم را فرا گرفت و فكر و قلب مردم مسلمان و بخصوص نسل 
جوان را در کشورهای اسالمى به خود جذب کرد و امید آن ها 
دگرگون  مفاهیم  و  مدخل ها  و  واژه ها  و  شعارها  و  ادبیات  شد، 

شدند.

کسانى که در کشورهای اسالمى تا پیش از انقالب با دینداری 
مردم در ستیز بودند، مراکز دینى را مى بستند، حوزه های علمیه را از 
بین مى بردند، پس از انقالب در اثر وضع جدیدی که در جهان ایجاد 
شد و بازتاب آرمآن ها و ایده های انقالب اسالمى در جهان اسالم 
و مخصوصاً در جوانان، سران کشورهای اسالمى نیز مجبور شدند 
ماسک دین را به چهره بزنند، حتى عنوان خود را تغییر دادند، عنوان 
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امیر مبدل شد به خادم الحرمین الشریفین، در سردرهای دفاترشان، 
بسم اهلل الرحمن الرحيم نقش بست، شعارشان اهلل  اکبر شد. اینها همه 
اثرات پیروزی انقالب ما در جهان است. هیئت هایى که از کشورهای 
اسالمى این جا مى آیند، مى گویند ما در پى آن هستیم که مثل شما 
قوانین کشور خود را با شریعت تطبیق دهیم، ما مى خواهیم در این باره 
از تجربه های شما استفاده کنیم. این همان تحولى است که ایجاد شده 
و کار بزرگى است که نه تنها در جهان اسالم، بلكه در کل جهان 
اتفاق افتاده است و آن آشكار شدن نقش و اهمیت عامل دین در اداره 
زندگى انسان است و ثابت شد که جوامع بشری نمى تواند بى نیاز 
از دین باشد، انقالب اسالمى از این نظر بر کل جهان، حتى جهان 

مسیحیت هم اثر گذاشت.

انقالب اسالمی، وضع موجود و چشم انداز مطلوب

این انقالب در طول سه دهه گذشته با اینكه هشت سال آن 
مبتال به جنگ خدمات تحمیلى بود که آن همه خسارت و هزینه 
داشت، در عین حال توانست خدمات بسیار مفید و چشم گیری 
ممكن  چه  اگر  است،  شده  کار  خیلى  دهد.  انجام  کشور  برای 
اشكال  و  نقد  نهادها،  و  قوا  از  بعضى  عملكرد  به  نسبت  است 
وجود داشته باشد، این اشكال به معنای کم کردن قدر انقالب و 
به جهت  که هست  انتقادی  نیست.  نظام  گرفتن خدمات  نادیده 
عدالت  ایجاد  و  اسالمى  مطلوب  نقطه  به  هنوز  ما  که  است  آن 
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اسالمى  واالی  و  بلند  هدف های  و  ارزش ها  تحقق  و  اسالمى 
نرسیده ایم. نسبت به این معیارها، کم کار کرده ایم و نقص داریم 
اگر بخواهیم کارهایى را که  اما  باید نقص ها را اصالح کنیم،  و 
انجام شده و انجام مى شود چه در قوه مجریه، چه در قوه مقننه، 
چه در قوه قضائیه، مقایسه کنیم با آنچه که در دیگر کشورهای 
کامل  اشراف  من  نیست.  مقایسه  قابل  است،  گرفته  مشابه شكل 
به اوضاع کشورهای جهان اسالم دارم، واقعا قابل مقایسه نیست 
و ما نسبت به کشورهای جهان سوم و کشورهای همجوار، بسیار 
جلوتریم. در آن کشورها فقط مسئله تبعیض و فساد نیست، آن 
جا حاکمیت طاغوت است، مگر کسى مى تواند به رئیس جمهور 
یا امیر یا یک ملک بگوید باالی چشمت ابروست. آن جا فسادها 
فاسق اند.  و  فاسد  حاکمیت،  سلسله  است،  تبعیض ها، جهنمى  و 
قضائیه  قوه  مسئوالن  مجلس،  رئیس  جمهور،  رئیس  اینجا  در 
پرهیزکارند.  و  متعهد  و  متدین  عبادت اند،  اهل  مردمى اند،  ما 
از  بعضى  در  رهبری  مقام  فرموده  به  است  ممكن  همه  این  با 
با آن  باید  باشد که  تبعیض وجود داشته  ما فساد و  دستگاه های 

مبارزه شود و آن را اصالح کرد. 

علوی  عدل  برپایى  ادعای  داریم،  اسالمى  حكومت  ادعای  ما 
اینكه  برای  داده ایم  جانباز  و  شهید  همه  این  داریم،  جامعه  در  را 
عدل علوی را برپا کنیم. در حكومت اسالمى نباید یک مورد هم 
این  شود.  گرفته  نادیده  نباید  فرد  یک  حق  شود،  دیده  بى عدالتى 
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ما  است  معلوم  است،  اسالمى  انقالب  موردنظر  عدالت،  از  میزان 
هنوز به این حد نرسیده ایم و تا رسیدن به آن راه طوالنى در پیش 
داریم. این از تربیت دینى و قدرت پرهیزکاری و الهى بودن رهبر 
انقالب است که چشم اندازش فراتر از وضع موجود و متوجه نقطه 
مطلوب است و لذا مى سوزد، مى خروشد، فریاد مى زند که تبعیض 

و فساد و فقر، باید در جامعه ریشه کن شود.

مستكبران  علیه  مسلمانان  دل  در  را  بیداری  بذر  انقالب  این 
جهان کاشت و تردیدی نیست که شكوفه های بیداری که در جهان 
اسالم گسترده شده ریشه در انقالب اسالمى دارد که امام امت آن 

را بنیان نهاده است.

جمهوری اسالمى مدیریت معنوی وفكری جهان ا سالم را امروز 
بر عهده دارد البته با هدایت رهبر معظم انقالب مسیر حكومت ولى 
دینى جمهوری اسالمى  عصر هموارتر مى شود. مردم ساالری 
و  است  کرده  مواجه  چالش  با  را  غرب  و  شرق  اسلوب  همواره 

توانسته جهان را از خواب غفلت بیدار کند.

و  ملت  همراهى  و  فقیه  والیت  نظریه  پایه  بر  اسالمى  ایران 
و  را در هم مى نوردد  پیشرفت  استقالل، عزت و  قله های  رهبری 
در همه جای جهان  را  مردم ستمدیده  نظام سلطه  برابر  با شكوه 
حمایت کرده ونیروهای مومن را در مقابل جبهه استكبار هدایت 

مى کند.
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بیداری اسالمی امروز جهان از برکات انقالب اسالمی ایران است

با پیروزی انقالب و برپایى حكومت اسالمى، همه چیز عوض 
شد و نقطه عطفى در تاریخ بشر رقم خورد. امروز در هر گوشه ای 
و  تحول  چه  مى بینیم  بگذاریم،  قدم  اسالم  جهان  گوشه های  از 
انقالبى در توده های مردم در کشورهای اسالمى ایجاد شده است))). 
اسالم خواهى، اعتقاد و ایمان و حتى فكر حكومت اسالمى در قبل از 
انقالب هم بود و گروه ها و احزابى هم بر اساس اسالم خواهى به نام 
احزاب اسالمى در جهان اهل سنت و در جهان تشیع، تشكیل شده 
بود، ولى این اندیشه محدود به برخى از نخبگان و تحصیل کرده ها و 
فضال بود و فراگیر نبود. امروز اسالم و اسالم خواهى شعار توده های 
میلیونى مردم شده است، اسالم را به عنوان حكومت و نظام اجتماعى 
و سیاسى مى خواهند. عدالت طلبى، ظلم و استكبارستیزی، استقالل، 
رجوع به هویت ملى و دینى، رجوع به اصل اسالم و مطالبه اجرای 

اسالم در همه ابعاد زندگى، شعار مردم شده است.

از همه مهم تر، روحیه جهاد و مقابله عملى با دشمنان اسالم به 
حدی در مردم قّوت گرفته که امروز مى بینیم جوانان بسیاری برای 
دفاع از اسالم و کشور اسالمي شان آماده اند جان خود را فدا کنند. 
امروز یک مسئله عادی شده است  که  ایثارگرانه  این حرکت های 
که در گذشته اصاًل قابل تصور نبود.این که امروز مى بینیم دشمنى 
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دشمنان اسالم با اسالم و انقالب اسالمى و نظام جمهوری اسالمى، 
آن  به  به هر شكل مى خواهند  راه و  از هر  این قدر شدید شده و 
ضربه بزنند، علتش آن است که اسالم وجود سیاسى و اجتماعى 
یافته و با مكتب های استكباری به مقابله برخاسته است. امروز قطب 
مقابل دنیای غرب، اسالم و اندیشه اسالم خواهى است. سرچشمه 
همه این ها همین حرکت و تحولى است که در جهان اسالم ایجاد 
شده و سردمدار و جلودار آن هم ملت ما و امام راحل بوده است. 
وقتى حكومت اسالمى در این نقطه مهم جهان که یكى از عزیزترین 
دست نشانده های آمریكا و جهان غرب بر آن حكومت مى کرد، با 
این عظمت و اصالت و با این عمق علمى و فرهنگى شكل گرفت، 

بر جهان اسالم بلكه بر کل جهان بسیار اثر گذاشته است))).

البته نشانه عزت و  ما امروز چنین شرایطى داریم، این وضع 
انقالب اسالمى خیال  پیروزی  از  قبل  قدرت جهان اسالم است، 
زندگى  و  از صحنه سیاست  ادیان  کلیه  بلكه  اسالم  دیگر  مى شد 
جوامع بشری کنار زده شده و توان مدیریت سیاسى و اجتماعى 
محصور  و  مسایل شخصى  از  دین  ندارند،  را  جوامع  واقتصادی 
در کلیسا و مسجد است و رابطه فرد را با خدا تنظیم مى کند. این 
نشان عظمت و حقانیت اسالم است که در چنین فضایى با همت 
بلند مردم عزیز ما و علمای اسالم، مخصوصًا امام راحل، دوباره 
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به صحنه آمد و توانست اثبات کند که اسالم با بقیه ادیان دیگر، 
و  انسان ها  زندگى  برای همه جوانب  است  دینى  و  مى کند  فرق 
برای همه آن ها حكم و نظام دارد و احكام و نظامات آن از قوانین 
است.  مفیدتر  و  برتر  انسان،  سعادت  تأمین  در  بشری  برساخته 
در  و  اسالمى  متون  در  شعار،  و  ایده  و  فكر  در حد  مطلب  این 
ادبیات علمای اسالم و در ذهن و وجدان مسلمانان بود، ولى در 
عمل، زمام امور سیاسى و اجتماعى در دست حكام مستبد و در 
قرون اخیر در دست وابستگان به مكتب های مغرب  زمین بود و 
افكار آن ها در کشورهای اسالمى حاکم بود و هنوز هم در خیلى 
این  با  کرده اند  سعى  اگرچه  است،  حاکم  اسالمى  ازکشورهای 
موج اسالم خواهى و اسالم گرایى که در جهان اسالم شروع شده، 

خودشان را تعدیل کنند.

اسالم ناب محمدی به معنای أشداء على الكفار است و اسالم 
آمریكایى، نرمش در برابر آمریكا و رژیم صهیونیستى و نوکری آنان 
کردن و شدت عمل در برابر مسلمانان است اسالم ناب، اسالم تفكر 
و تعقل و اسالم آمریكایى، تحقیر کردن فكر کردن است، چرا که 
اگر باب فكر کردن باز باشد، مسلمانان متوجه خواهند شد که نگاه 

تكفیری ها و اقدامات آنان چقدر جنایت بار است.

اسالم  جهان  وکل  خاورمیانه  منطقه  در  ما  که  را  تحولى  این 
نتیجه  انقالب و در  پیروزی  از  مشاهده مى کنیم، در حقیقت پس 
ست،  انسان ها  قلم  و  انقالب  استراتژی های  و  درس ها  آموختن 
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این ها است که هم به مردم ما آموخت که چگونه دنباله رو انبیاء و 
ائمه اطهار باشند و بیاموزند که چگونه باید جانبازی کرد و در 
مقابل اهداف بزرگ از همه چیز گذشت. هم مبارزان جهان اسالم 
در  را  آن  نمونه های  که  آموختند  مقاومت  درس  ایثاررها  این  از 

فلسطین و جنوب لبنان دیدیم. 

 با نگاهى به تاریخ سیاسى معاصر منطقه قبل و بعد از انقالب 
خیلى روشن است که مقوالت اجتماعى و سیاسى در منطقه پس از 
پبروزی انقالب اسالمى دگرگون شده است. کشورهای استكباری 
که حاکم بر سرزمین های اسالمى شده بودند به ذهنشان نیز خطور 
نمى کرد که در ریشه های اعتقادی مردم و ملت های مسلمان چنین 
قدرتى وجود داشته که در مقابل همه قدرت های مادی و نظامى 
ایثاررگری و  با منطق  بایستند و  و سیاسى زورگویان و طاغوتیان 
جانبازی و شهادت آن ها را شكست دهند. استكبار در طى سال ها 
سعى کرده بود با فرهنگ وارداتى خود، دین را در جامعه بى اثر کند. 
تعالیم انبیاء و ائمه است که فطرت های الهى را که در نهاد همه 
انسان ها هست، از ظلمات  حجاب ها و رسوب های مادی بیرون 
مى کشد. امام بزرگوار ما در رهبری این انقالب نقش پیامبرگونه ای 
داشت چون تربیت شده مكتب پیامبر و ائمه و معارف به 
احكام آنان و وارث علم آنان و عالم به امور زمان بود. توفیق بزرگ 
برپایى حكومت حق روی زمین کار بسیار عظیمى است که انبیاء 
و ائمه اطهار دنبال آن بودند و بعضى از آنان موفق به انجام آن 
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مى شدند و بسیاری نیز موفق نشدند چون شر ایط برای آنان فراهم 
نبود. از همان ابتدا دیدید که همه قدرت ها و زورگویان جهان و 
منطقه علیه این انقالب بسیج مى شدند، ولى امام از همین نیروی 
دم  را چون  موثر خود  نقش  کامل کرد و  استفاده  انسان ها  فطری 
عیسى و عصای موسى در ترببت انسان ها به کار گرفت. در جامعه 
ای که از مردن مى ترسیدند شهادت طلبى امر مطلوبى شد، انقالب 
حقیقى و اساسى همین است و همین انقالب سنگ بنای آن انقالب 

بیرونى شد. 

منطقه  کشورهای  آن،  تاثیر  تحت  و  اسالمى  انقالب  از  پس 
کردند  سعى  و  کرده  عوض  را  شعارهایشان  شدند  مجبور  هم 
با  را  خود  و  کنند  مطرح  اسالمى  شعارهای  ظاهر،  به  چند  هر 
تمام جهان  بدهند. حاال مى بینیم در  تطبیق  بیداری مذهبى  موج 
اسالم نه تنها اصل اسالم خواهى و دفاع از مظلومین و استقالل 
شعار  آن  که  شد  مطرح  اسالم  امت  برای  طلبى  عزت  و  طلبى 
خاص انقالب و امام علیه آمریكا یک شعار عمومى شد و مورد 
خاص  تعبیر  این  مى بینید  قرارگرفت.  اسالم  جهان  همه  قبول 
است(  استكبار  و  کفر  راس  و  بزرگ  شیطان  )آمریكا  که   امام
)مرگ  امروز  است.  مطرح  چقدر  اسالم  جهان  رسانه های  در 
هم  حكومت ها  و  است  شده  اسالم  جهان  شعارکل  آمریكا(  بر 

نمى توانند جلوی آن را بگیرند. 
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تا  است،  آخرت  و  دنیا  دین  نیست،  آخرت  دین  فقط   اسالم 
زندگى انسان ها در دنیا اصالح نشود در آخرت اصالح نمى شود، 
و لذا انحراف از دین حق، نتیجه اش شقاوت و بدبختى و جنگ 
و فساد و خونریزی در دنیا است  دیگر زندگى مادی هم برای بشر 
 زندگى مطلوبى نخواهد بود و حفظ نخواهد شد. مى بینید که تمدن 
غرب با این همه ادعا که دارد در یک قرن دو جنگ جهانى فجیع 
را به راه انداخت و حاال هم امنیت جهان را تهدید مى کند. وقتى 
مبنا مادی گری محض باشد قطعا نتیجه همین خواهد شد و خود 
سبب  به  همه  این ها  مى شود.  کشیده  تباهى  به  هم  مادی  زندگى 

دوری از خدا است. 

روز  به  روز  ما  انقالب  ایده های  که  است  شده  روشن  امروز 
درخشش بیشتری پیدا مى کند، آنچه امروز در افكار عمومى جهان 
از  همه  مى گذرد  آمریكا  کردن  محكوم  از  جهان  کل  بلكه  اسالم 
ارزش ها  امروز  ما است))).  ایثارگری جوانان  و  ما  انقالب  برکات 
شده  صادر  اسالم  جهان  همه  به  اسالمى  انقالب  شعارهای  و 
بایستند،  آن ها  مقابل  نمى توانند  قدرت ها  و  حكومت ها  و  است 
مجبورند خودشان را تطبیق بدهند و سعى مى کند چهره اسالمى 
به خود بگیرند و خالف روابط گسترده ای که با استكبار جهانى 
ایده های گسترس  تكرارکنند.  را  شعارها  همین  مجبورند   دارند 

1 ـ ديدار با فرمانده و پرسنل سپاه حفاظت انصار المهدی )عج( 80/7/29
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انقالب اسالمى امید بزرگى است برای تحقق آن هدف نهایى یعنى 
 .حكومت عدل جهانى به دست ولى اعظم امام زمان

همانطور که عرض شد امروز چشم امید همه مسلمانان جهان 
به ملت ما دوخته شده است الگویى را که ملت شریف و مومن ما 
توانسته است به دنیا معرفى کند الگوی حكومت اسالمى و مدیریت 
اسالم ناب محمدی، براساس فقاهت علوی است. این الگو نه تنها 
در دوران نهضت، ذهن اندیشمندان و صاحب نظران و کسانى را 
که سال ها در مبارزات اسالمى کارکرده بودند به خود جذب کرد، 
بلكه در دوران حكومت اسالمى نیز تجربه ای نوین را به دنیا عرضه 
از یک طرف فقه ناب اسالمى  این تجربه حكومت،  داشت))). در 
مبنای همه تصمیم گیری ها و سیاست های خرد وکالن جامعه قرار 
مى گیرد و از طرف دیگر از همه نهادها و قالب های جدید زندگى 
و روابط اجتماعى به بهترین وجهى استفاده مى شود. مدت ها بوده 
است که سیاست مداران و متفكران سیاسى و اجتماعى مدعى این 
بودند که ادیان الهى، توان اداره جوامع پیشرفته امروزی را ندارند. 
برخى از آنان، همه ادیان را به عنوان افیون ملت ها مطرح مى کردند. 
اند  دانسته  گذشته  سنتى  جوامع  به  مربوط  را  دین  دیگر،  برخى 
انقالب  پبروزی  از  قبل  ندارد.  کارآمدی  پیشرفته  برای جوامع  که 
اسالمى، توصیف هایى که از اسالم و ادیان مى شده، این گونه بوده 

2 ـ سخنرانى در جمع مردم استان سمنان 80/5/17
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با  و  کردند  ع  شرو  را  آن  امت  امام  که  عظیم  نهضت  این  است. 
همت مردم مسلمان و مومن پیروز شد و منتهى به تشكیل حكومت 
اسالمى گردید، نه تنها بر تمام آن ادعاها خط بطالن کشید، بلكه 
یک نمونه و الگوی جدید از حكومت و مدیریت اجتماعى به جهان 
معرفى کرد که در آن هم ارزش ها محفوظ است و هم قالب های 
جدید مورد استفاده قرارگرفته است و به تعبیر مقام معظم رهبری 

)مردم ساالری دینى  را ایجاد کرد(.

تاسیس یک حكومت مردم ساالر بر مبنای دین در عصر جدید 
و  اندیشمندان  و  سیاستمداران  از  یک  هیچ  ذهن  به  وجه  هیچ  به 

فیلسوفان جهان متمدن امروز خطور نمى کرد. 

امروز، بحمداهلل نور این نظام، شعارها، اندیشه ها و مبانى این نظام 
در جهان اسالم، به سرعت منتشر مى شود طوری که حكومت های 
کشورهای اسالمى که تا قبل از انقالب هیچ توجهى به اسالم نداشتند 
و اصال اسالم را قبول نداشتند، مجبور مى شدند، برای ارضا، خواسته 
ملت هایشان شعارهای اسالمى را مطرح و مظاهر اسالمى را حفظ 
کنند و به سیاست های خودشان رنگ و بوی اسالمى و دینى بدهند. 
در بعضى از کشورهای اسالمى دولت ها به برکت نور افشانى انقالب 
اسالمى 180 درجه تغیبر موضع دادند. وضعى را که امروز در نهضت 
مردم مسلمان مى بینیم در حقیقت الگویى است که از انقالب اسالمى 

ما گرفته شده است.
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بیش از ۵0  سال است، رژیم غاصب اسرائیل، فلسطین اسالمى 
را غصب کرده است، کسانى از طریق تشكل ها و احزاب سیاسى 
به شكل غرب و سازمان های بین المللى یا از طریق سازمان های 
نظامى خواستند مقابله کنند، ولى به جایى نرسیدند. پس از آن که 
انقالب ما پیروز شد، راه و روش مبارزات مردمى که امروز درکشور 
که  همانگونه  آغاز شد.  مى شود،  انتفاضه  به  تعبیر  آن  از  فلسطین 
ما  انقالب  پبروزی  در  مردمى،  نهضت  همان  یعنى  انتفاضه  گفتیم 
عامل اصلى همین حرکت میلیونى مردم بود که بى هیچ سالحى 
با رژیم ستم شاهى برخوردار از هرگونه سالح و امكانات، مقابله 
این  آمدند.  فائق  تسلیحاتى  و  مادی  قدرت های  تمام  بر  و  کردند 
نحوه حضور مردم، تبدیل به روش و سنت شد و کشورهایى که از 

این روش استفاده کردند.

 این الگو و تجربه ای که در این جا اتفاق افتاد در حقیقت طلیعه 
یک فرهنگ جدید و سنت جدیدی در جهان اسالم برای مبارزه با 
ظلم و تجاوز و بى دینى شده است که ان شااهلل همه جهان اسالم 
را در مقابل استكبار و کفر جهانى متحد خواهد کرد. علت دشمنى 
مستكبران جهان و شیاطین بزرگ هم همین است که آن ها احساس 
کردند که آموزه های این انقالب منافع آن ها را به خطر مى اندازد و 
لذا دشمنى آن ها با ما یک دشمنى استراتژیک است. سعى مى کنند 
در  تكثیر شود.  اسالمى  درکشورهای  انقالب  این  الگوی  نگذارند 
این قدرت،  منشا  این دشمنى در پى شناسایى عواملى هستند که 
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آن ها،چون  مشارکت  و  همبستگى  مردم،  ایمان  مانند  است  مردم 
تشخیص داده اند که عامل پیروزی این انقالب در داخل کشور و 

عامل مقبولیت آن نزد ملت های دیگر نیز همین بوده است. 

امروز جامعه اسالمى ما رسالت عظیمى بر دوش دارد  تنها این 
نیست که اسالم را به عنوان یک وظبفه  تكلیف و امانت الهى در 
به  و  اسالم  از  دفاع  سنگین  بار  کنیم  بلكه  اجرا  کشورمان  درون 
موفقیت رساندن این تجربه اسالمى درکل جهان اسالم بر دوش ما 
است. این کار به تنهایى از عهده حكومت برنمى آید بلكه نیاز به 

همكاری و همدلى مردم و حاکمیت دارد. 

با پیروزی انقالب اسالمى،یكباره تحول عظیمى در جهان اسالم 
فرهیختگان،  جوانان،دانشجویان،  مخصوصًا  مسلمان  ملت های  و 
علما، دانشگاهیان و کسانى که اهل فكر و نظر و بررسى و تحلیل اند، 
شكل گرفت. تمام این قشرهایى از نخبگان جوامع اسالمى که قبل 
از پیروزی انقالب، چشم و دل و عقل و گوششان به طرف ایده ها 
و داده های فرهنگ و تمدن غرب بود، با پیروزی انقالب اسالمى 
اسالمى  ملت های  وجدان  تدریج  به  الهى  نظام  آمدن  کار  روی  و 
مخصوصًا فرهیختگان را بیدار کرد و احیاگری مجددی در جهان 

اسالم آغاز شد.

احزاب کمونیستى یا لیبرالیستى که در کشورهای اسالمى فراوان 
بودند و جوانان مسلمان را جذب مى کردند، به تدریج برچیده شدند 
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متمایل شدند و مجبور  به گرایش های اسالمى  یا  رفتند  بین  از  و 
شدند شعارهایى را که تا دیروز افیون ملت ها مى دانستند مدام در 
ادبیات خودشان بیاورند. امروز در جهان اسالم افكار و آرمان های 
تمدن  احیای  و  اسالم  به  بازگشت  از  است  عبارت  جوان  قشر 
اسالمى، مقابله با استكبار جهانى، ایده های آزادی خواهى اسالمى، 
دفاع از حقوق مستضعفین و مسلمانان و جهاد در راه اسالم. این ها 
از  برگرفته  و  امام  شعارهای  و  ما  اسالمى  انقالب  ایده های  همه 
قرآن و مكتب اسالم راستین است. و با احیا شدن این ایده ها در 
انقالب ما، ملت های اسالمى هم دریافتند که این ایده ها عملى و 
شدنى است، فقط نیاز به مجاهدت و ایثار و حرکت دارد، لذا این 
حرکت ها در دیگر کشورهای اسالمى نیز شروع شد. تا اینكه دشمن 
تحت عناوین جدید شروع کرد به لشكرکشى در منطقه، آن هم باز 
به نفع اسالم تمام شد. این بیداری طوری است که در مقابل این 
قبیل ظلم ها و تجاوزها، گرچه با سختى ها و خسارت هایى روبه رو 
خواهد شد، ولى شدیدتر و مستحكم  تر خواهد شد. البته هر چه 
این بیداری بیشتر شود که مى شود، نیرنگ ها و توطئه های استكبار 

هم بیشتر مى شود.

مانند  کند  مطرح  را  جدیدی  شعارهای  مى کند  سعى  دشمن 
مقابله با تروریسم، دفاع از حقوق بشر، دموکراسى و آزادی. البته 
نظام  اتّمش در حقیقت در ارزش های دینى است و  این مصادیق 
وقتى  سابقًا  کند.  را محقق  آن ها  است  توانسته  اسالمى  جمهوری 
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مى آمد  مردم  ذهن  به  که  تابلویى  دموکراسى،  مى کردند  مطرح 
دموکراسى غرب بود، امروز وقتى مطرح مى کنند دموکراسى، تابلوی 
دیگری در مقابل آن هست که در آن مردم ساالری و مشارکت مردم 
در سرنوشت خودشان، خیلى شفاف تر و عادالنه تر از دموکراسى 
غربى است. این پروسه بسیار عظیمى است که نهایتش وراثت زمین 
و پر شدن زمین از قسط و عدل به دست آن مرد بزرگ الهى است 
که همه ادیان در انتظار اویند. خداوند زمین را خلق نكرده است 
برای گنهكاران، برای طاغوتیان، برای فاسدان و مفسدان، بلكه برای 
مؤمنان و صالحان خلق کرده است، پس قطعًا باید حرکت به سمت 
این هدف باشد، واال یک نوع لغویت و تخلف از هدف در خلقت 
شكل مى گیرد که محال است ملت ها و انسان هایى که در راه این 
هدف قیام مى کنند، حرکت و مجاهدت مى کنند، در حقیقت یاران 

واقعى آن منجى بزرگ و زمینه ساز ظهور او خواهند بود.

نظام ما توجه جهان مخصوصاً نخبگان را به خودش جلب کرده 
است. از آن جایى که اسالم، مخصوصا اسالم اهل بیت که همان اسالم 
ناب محمدی است، نظام حقى است و قوانین و ارزش ها و شعارها 
و اندیشه هایش برگرفته از وحى و منسجم با فطرت انسان هاست، 
اندیشه ها و ارزش هاست. ما دنبال احیای  این  وجدان بشری تشنه 
این ارزش ها هستیم، گرچه به حد مطلوب نرسیدیم، ولى همین قدر 
هست که احیاگری که شروع شده است و همین مقدار نورافشانى 
هم توانست چشم جهانیان را خیره کند. کسانى که در خارج هستند 
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این عظمت نظام اسالمى و درجه تأثیرش را بر جهان اسالم بیشتر 
لمس مى کنند. حتى برخى از مسئوالن یا نخبگان کشورهای اسالمى 
که از نظر طرز فكر و موضع گیری های سیاسى چندان هم موافق ما 
نیستند، ولى در مالقات با آنان متوجه مى شویم که با چه دیدی به 
این نظام نگاه مى کنند و چقدر نزد آن ها عظمت و احترام دارد. چون 
آن ها نقاط ضعف خودشان را مى دانند و تحقیرهایى را که از طرف 
ابرقدرت ها شده و مى شوند مى دانند،، از وابستگى های خودشان خبر 
دارند، وقتى این استقالل و اقتدار و شهامت و جرأت و ایستادگى 
نظام ما و پشتیبانى عظیم مردمى آن را مى بینند، برای آن ها خیلى 

ارزشمند است و با دید دیگری به آن نگاه مى کنند.

همه  بنیان  اسالم  مكتب  است،  مكتبى  انقالب  اسالمى،  انقالب 
جانبه ای برای ساختن و اداره کردن جامعه بشری است و در همه ابعاد 
زندگى و نیازهای فردی اجتماعى، خانوادگى، فكری و فرهنگى انسان 
حرف دارد. طبیعت اسالم با فطرت انسان ها منسجم و منطبق است، 
از این رو به سرعت اثر مى کند. از آن طرف، کسانى که منافعشان در 
منطقه ضربه خورد، سعى مى کنند پادزهری برای این حرکت بسازند و 
جلوی گسترش آن را بگیرند. از این رو مدل های گوناگونى حتى به 
عنوان اسالمى در مقابل آن تأسیس کردند. همین القاعده و سلفى گری 
را چه کسانى تأسیس یا تقویت کردند؟ چه کسانى حكومت طالبان را 

در منطقه ایجاد کردند؟
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انحرافى را علیه اسالم و جمهوری  افكار  این  خود مستكبران 
اسالمى و اندیشه های امام تبلیغ و تقویت کردند و از طرفى کوشیدند 
دخالت در امور سیاسى و استكبارستیزی را به عنوان یک انحراف 
دینى جلوه دهند. این کارها را کردند که به این نوری که در جهان 
اسالم آغاز شده است، لطمه بزنند. ولى تمام این نقشه ها با اراده 
الهى و با حقانیت و مظلومیت مردم ما و امام راحل و شهدایى که 
در این راه خونشان را دادند، به تدریج وبال خود آن ها شد. این 
اسالمى  علیه جمهوری  آن ها  ابزار دست  که  تكفیری  مسلک های 
بود، علیه خود آن ها شد، صدام سفاک جنایتكار که مهره خود آن ها 
بود، علیه خود آن ها طغیان کرد و مجبور شدند او را از بین ببرند، 
البته برای منافع خودشان نه برای این که سفاک و ظالم بود و حقوق 

ملت خودش را ضایع و این همه جنایت کرده بود))).

این احیاگری های انقالب اسالمى در ابعاد اجتماعى سیاسى اوالً 
بایستى خوب درک شود، ثانیًا هجمه هایى را که علیه آن شروع شده 

و بیشتر هم خواهد شد،

بشناسیم و پاسخ بدهیم. خداوند این توفیق را بدهد که بتوانیم 
به  است،  شده  احیا  امام،  توانای  دست  به  که  را  غنى  میراث  این 

خوبى پاسداری کنیم. 

امروز شرایط کشور و منطقه ما، شرایط بسیار پیچیده و حساس و 

1 ـ سخنرانى در نشست ساليانه دبيران کانون های دانشجويى 84/09/19
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ویژه ای است. استكبار جهانى تقریباً در مقابله آشكار و رودررویى با 
کل جهان اسالم قرار گرفته و سرکرده استكبار که آمریكای جهانخوار 
مقررات و حقوق  تروریسم برخالف همه  با  مبارزه  بهانه  به  است 
در  را  تعدی  و  دخالت  و  تجاوز  هرگونه  به خود حق  بین المللى، 

منطقه داده است. 

خصومت آمریكا و استكبار نسبت به نظام و کشور ما تشدید 
شده است؛ زیرا این نظام کانون مقاومت و پایداری و عزت اسالمى 
اسالم  جهان  کل  به  ستیزی  استكبار  و  عزت  این  صدور  منشأ  و 
یكى  را  ما  نظام  رو  این  از  و  است  آمریكا شّر  برای  این  و  است 
نامیده است. در منطق او، آن چه امروز در  از محورهای شرارت 
از  آن ها  الگوپذیری  و  اسالمى  ملت های  بیداری  از  اسالم  جهان 
انقالب اسالمى مى گذرد، یک نوع شرارت است. بحمداله  با همه 
کرده  ایجاد  منطقه  در  استكبار  آشكار  دخالت های  که  سختى هایى 
است، ولى این شیرینى را داشته که منشاء بیداری جهان اسالم و 
امام، معمار بزرگ  تصدیق مدعیات انقالب ما شده است. آن چه 
منافع  و  ایده ها  و  اتباع  و  غرب  و  آمریكا  درباره  اسالمى  انقالب 
انطباق  امروز همه  بود،  فرموده  بیان  انقالب  آن ها در همان صدر 
پیدا مى کند و ملت های اسالمى و نخبگان جهان اسالم به صحت 
آن سخنان و به عظمت و تیزبینى و هوشیاری و حكمت و درایت 

معمار بزرگ انقالب اسالمى پى مى برند. 
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بسیار جای خرسندی است که امروز مى بینیم در جهان اسالم 
گرایش به سوی اسالم و نفرت از آمریكا و بى اعتمادی نسبت به 
این  صولت  امروز  است.  گرفته  شدت  غرب  دموکراسى  فرهنگ 
و  مكتب  این  پوچى  به  اسالم  مى ریزد و جهان  فرو  دارد  فرهنگ 
و  آن  مدعیان  عمل  و  گفته  میان  تضاد  و  تناقض  و  فرهنگ  این 
مى برد.  پى  آن  مادیگری  و  قدرت طلبى  و  استكباری  محتوای  به 
آن ها ظریف ترین و مقدس ترین شعارها را طرح کرده ولى در عمل 
را  ظلم  بدترین  عدالت،  عنوان  به  مى دهند،  انجام  را  آن ها  عكس 
حمایت  بیشترین  تروریسم  با  مبارزه  عنوان  به  مى شوند،  مرتكب 
را از تروریست ها مى کنند. این مسائل امروز برای مردم روشن و 
مقوله ها  همین  بزرگوار  امام  انقالب،  در صدر  است،  شفاف شده 
اسالم  جهان  در  شنوایى  چندان گوش  ولى  مى فرمودند  مطرح  را 
نبود، حكومت ها به طور کلى مخالفت مى کردند و ملت هایشان را 
به مخالفت با این شعارها وامى داشتند. کسى جرأت داشت که آن 
وقت در کنار خانه خدا علیه آمریكا و یا در دفاع از ملت مظلوم 
از طرف حكومت ها  برخورد  با خشن ترین  بدهد،  شعار  فلسطین 
ملت  اسالمى همچون  ملت های  دیگر  امروز  ولى  مى شد.  روبه رو 

شریف ما تظاهرات میلیونى علیه آمریكا و غرب برپا مى کنند.

استكبار که  با  مبارزه  انقالب اسالمى در  از همه مهم تر، شیوه 
به همه  و  است  به خدا و آخرت و شهادت طلبى  ایمان  بر  مبتنى 
جهان اسالم صادر و پذیرفته شده است. این ها بخش های شیرین 
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اسالم  جهان  بیشتر  بیداری  موجب  قطعًا  که  است  حوادث  این 
خواهد شد و ایده های عظیم اسالم ناب که در انقالب ما متبلور شد 
روز به روز در جهان بیشتر خواهد درخشید و عملى خواهد شد. 
وحشت استكبار از همین است، او احساس کرده که این مقوله ها 
منافع حیاتى استكبار را در منطقه از بین مى برد، لذا دشمنى خود را 
با انقالب اسالمى شدت بخشیده است))). اکنون این جامعه اسالمى 
روز  تا   اسالم مكرم  نبى  آرمان های  تحكیم  در  باید  که  است 
قیامت سستى و افسردگى را کنار زده و باعزم راسخ قیام نماید تا در 
 پرتو ایمان به حاکمیت دین و کتاب خدا که در حاکمیت پیامبر
متجلى است، به قله های رفیع در دنیا و شكوه و برتری در آخرت 

نائل گردد.

مكرم  نبى  حاکمیت  و  تمسک  توال،  آن  در  که  ایمانى  باید 
اسالم در همه شئون حیات بشری آن نهفته است تا پایان تاریخ 
زندگى انسان بر زمین از مجرای والیت تامین گردد و استقرار یابد، 
تعیین  و  تبیین   پیامبر با نص صریح  در غدیر خم  که  والیتى 

گردید.

قدرت  به یک  را  اسالمى  ایران  امروز  که  پویایى  و  شكوفایى 
منطقه ای و فرامنطقه ای بدل کرده است و شتاب بى نظیر تولید علم 
و توفیقات چشمگیر در عرصه فناوری و تكنولوژی های روز جهان 

1 ـ سخنرانى در گردهمايى سراسری ائمه جمعه تاريخ 81/7/16

ـ 89 ـ



در کنار پایبندی و پافشاری عموم ملت شریف ایران بر عمل به دین 
مبین اسالم، همه از برکات والیت فقیه به نیابت از پیامبر بزرگوار 
اسالم و ائمه معصومین و حاکمیت ایشان در عرصه اداره 
 جامعه است. اکنون خون مطهر امامان شیعه از على ابن ابیطالب
تا حسین بن على و زید بن على و دیگر شهدای اسالم از پس 
قرن ها به یكباره به جوش آمده است تا کار طاغوت و جنود ابلیس 
را یكسره کند و نهال بیداری اسالمى را آبیاری نماید. اکنون گستره 
وسیع جهان اسالم یكسره عرصه تمام عیار رویارویى حزب شیطان 
و حزب اهلل گردیده است و در این جدال عظیم پرچمدار جبهه حق 
و تكیه گاه تفكر امیر جهاد، شیعه اهل بیت و تفكر قیام شیعى 
و حكومت جمهوری اسالمى ایران است. هر جریان اسالمى که از 
این تفكر ثابت و این خط مستقیم و مجاهدت با اولیا سرتافته سر 
پیاده نظام کفر و استكبار  ابلیس درآورده و چون داعش  از دامان 

جهانى دچار جهل و انحراف و ظلم گردیده است. 

جهانی شدن بیداری اسالمی 

امروز بیداری اسالمى فراگیر شده و حكام وابسته را سرنگون 
مى کند و راهكارشان اختالف افكنى بین شیعه و سنى است، برای 
همین است که استكبار تالش مى کند این کشورها تحت تاثیر نظام 
جمهوری اسالمى ایران نباشند. بیداری اسالمى از ثمرات انقالب 
تحت  کشورها  این  مى کند  تالش  استكبار  و  است  ایران  اسالمى 
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تاثیر نظام جمهوری اسالمى ایران نباشند. باید هوشیار بود و از خط 
اصلى که امام ترسیم کرد و رهبر معظم انقالب آن را دنبال مى کند 

خارج نشد.

نقش  تنها  اسالمى  بیداری های  در  اسالمى  جمهوری  نقش 
بوده  انقالب اسالمى  به برکت  استراتژیک، آن هم  ایدئولوژیک و 

است.

داخل  در  چالش ها  و  نیست  داخل  در  ما  مشكل  دیگر  امروز 
کشور تمام شده است، و مشكل ما با جهان استكبار یعنى آمریكا 
و اروپا است دیگر نظام جمهوری اسالمى به دنبال آن نیست که 
جمهوری اسالمى را تنها در سرزمین خود محدود کند، امروز هدف 
ما باز تر یعنى تسری اسالم به کل جهان اسالم و حتى کل جهان 

است. 

نهضت  در  اسالمى  جمهوری  بعدی  گام  را  انقالب  صدور 
بیداری های اسالمى است و مقدمات این امر در حال شكل گیری 

است و مى توان اقدامات الزم را در این رابطه انجام داد. 

در حال حاضر دشمنان با بهره گیری از شرایط به وجود آمده در 
این کشور ها بر موجى سوار شده اند تا از شرایطى که طاغوت  های 
یا  و  کنند  استفاده  خود  نفع  به  کرده اند  سقوط  نشانده شان  دست 
این  نمونه  نشود.  تمام  آن ها  به ضرر  اسالمى  بیداری  این  حداقل 
لیبى، مصر و یمن مشاهده کرد.  نقشه های دشمنان را مى توان در 
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دلشان  چشم  اسالمى،  کشورهای  بخصوص  کشورها  دیگر  مردم 
درس  شما  از  لبنان  و  فلسطین  مسلمان  مردم  است.  دوخته  ما  به 
آموخته اند. مقاومت لبنان که توانست کمر اسرائیل را در جنوب 
لبنان بشكند و اسرائیل را از منطقه شیعه نشین جنوب لبنان بیرون 
گرفته  یاد  از کشورما  لبنانى ها  که  است  درسى  در حقیقت  براند، 
لبنان این تربیت روح و اراده و روحیه شهادت  اند. مردم جنوب 
طلبى و ایثارر را از شما ملت عزیز آموخته اند. امروز این حماسه 
در سرزمین فلسطین تكرار مى شود، انتفاضه فلسطین در حقیقت از 

فرزندان انقالب ماست.

موج  مقابل  در  جهانی  استکبار  و  خارجی  دشمنان  ریزی  برنامه 
بیداری 

برنامه  با تالش و  بیداری در جهان اسالم  این موج  مقابل  در 
و  تلخ  وقایع  شاهد  کشور  داخل  در  متأسفانه  دشمنان  ریزی های 
گرایش های تأسف باری هستیم. در حالى که در خارج از کشور ما 
در جهان اسالم بازگشت به ایده های امام راحل و انقالب اسالمى 
آغاز شده و روز به روز بر اعتقاد به صحت آن ها و تنفر از ایده های 
افزوده مى شود، در فضای فرهنگى جامعه  لیبرال دموکرات غرب 
اگر چه  ـ  معكوسى  گرایش های  بوده،  این حرکت  که جلودار  ما 
ما  جامعه  مى بایست  که  زمانى  در  مى خورد.  چشم  به  ـ  محدود 
احساس افتخار کند که ایده های انقالب آن در نفى سلطه آمریكا 
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داخل  در  گرایشى  مى یابد،  تحقق  جهان  همه  در  دارد  استكبار  و 
آغاز شده است به طرف کم کردن این نفرت و ترویج این که در 
دموکراسى غرب هم، نكات مثبت زیاد است و موفقیت نظام ما در 
این است که در برخى از این مقوله ها با استكبار مذاکرات و روابطى 

داشته باشد.

مى بینیم در کشور ما برخى از نوشتارها و گفتارها درست به 
این در  از  انقالب برگشت. آن دموکراسى که قبل  از  فضای قبل 
جامعه ما نقد علمى شده و معایب آن اثبات شده بود، دوباره در 
انحای  به  غرب  فرهنگ  مى شود.  احیا  جدیدی  ادبیات  و  الفاظ 
مختلف جلوه داده مى شود که در حقیقت تعریض به ناموفق بودن 
مى شود  تخطئه  دین  از  رسمى  قرائت های  است.  اسالم  فرهنگ 
در حالى که این انقالب مبتنى بر همین قرائت ها بوده است. این 
میان  تلفیق  عنوان  به  ابتدا  در  است.  کننده  نگران  به جد  ترفندها 
اسالم و دموکراسى و تغییر بخشى از مبانى، به عنوان این که چه 
به تدریج  این ها قطعى و مسلم است، شروع شده و  کسى گفته 
منتهى به صدور مانیفست هایى شده که اصل اسالم را به صراحت 
داعیه  و  مى برند  سؤال  زیر  را  امام  و  انقالب  کل  مى کنند،  انكار 
را  غرب  فرهنگ  داده های  بر  مبتنى  دموکراتیک  حكومت  برپایى 
مطرح مى کنند. سعى مى کنند به خیال خام و جاهالنه خود تناقض 
پیروزی  از  پیش  سال های  در  امام  موضع گیری های  و  افكار  در 
بگیرند  نتیجه  را نشان دهند و  انقالب  پیروزی  از  انقالب و پس 
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که آن چه به دست پر برکت امام ایجاد شده، فكر اصلى امام در 
آن مقطع نبوده است. 

امثال این سخنان را در حالى در فضای داخل کشور مى شنویم 
که ایده ها و شعارهای اصلى انقالب ما در کل جهان و مخصوصًا 
عظمت  به  اسالم  جهان  ملت های  و  کرد  پیدا  تحقق  اسالم  جهان 
استكبار  مقابل  در  امام،  اندیشه های  و  اسالمى  انقالب  اصالت  و 
غرب پى برده اند. آن ها به راهى که امام ما آن را باز کرده هدایت 
مى شوند، ولى در داخل زمزمه هایى برعكس آن در برخى مطبوعات 
و رسانه ها مطرح مى شود. این یكى از خطرهای اساسى فرهنگى 
است که مى بایست هم مسئوالن نظام مخصوصًا دستگاه های قضایى 
و امنیتى و فرهنگى حكومت و هم علما و بزرگان حوزه برای آن 
فكری کنند. بسیار جای شرمندگى دارد که ما شاهد چنین وضعى 
باشیم، باید این وضع را از ابعاد گوناگون مورد توجه جدی قرار 

دهیم و درصدد اصالح آن باشیم.

بخشى از این خطر، ناشى از ترفندهای دشمنان اسالم است که 
از ابتدای پیروزی انقالب سعى کردند با این گونه مقوله های فرهنگى 
با انقالب مقابله کنند. چون آن ها خوب تشخیص داده بودند که این 
انقالب متكى بر فرهنگ و مكتبى است، که با ایمان و اعتقاد مردم این 
انقالب را به پیروزی رساند و این نظام را برپا ساخت و این بیداری 
را در کل جهان اسالم ایجاد کرد. لذا از همان ابتدا سعى داشتند با 
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ابزارهای فرهنگى و تبلیغاتى که در اختیار دارند، این تكیه گاه اصلى 
انقالب اسالمى را از بین ببرند. قطعاً برخى از این شبهه افكنى های 
عوامل داخلى، ناشى از این برنامه ریزی دشمنان خارجى و استكبار 

جهانى است. 

متمرکز  اسالمى  نظام  علیه  کار  دو  در  غرب  تبلیغاتى  عوامل 
شده اند: یكى سعى مى کنند برخى از نقاط ضعف نظام و خطاهایى 
و  ودروغ  تزویر  با  و  کرده  بزرگ  بیفتد  اتفاق  است  ممكن  که  را 

بزرگنمایى، اذهان مردم را نسبت به مسئوالن نظام بدبین کنند. 

برپایى حكومت اسالمى قهرا چالش و درگیری هایى را هم در 
قهرا  شیطانى  مكتب های  و  خطراستكبار  احساس  چون  دارد،  پى 
بیشتر مى شود و درصدد خواهند بود که هر طورشده آن را از بین 
ببرند و منافع از دست رفته شان را باز گردانند. ترفندهای گوناگونى 
کردند  سعى  اول  بستند،  کار  به  اسالمى  حكومت  این  مقابل  در 
کنند  نظامى  غلبه  منطقه،  در  شان  نشانده   دست   کشورهای  راه  از 
و خواستند همان  کردند  موازی درست  مدل های  نشد، سپس  که 
بالیى را که بر سر سوسیالیسم آوردند بر سر این حكومت جدید 
نیز بیاورند، آن ها در مقابل سوسیالیست ها مدل های چپ  نما ولى 
جلوی  توانستند  راه  همین  از  و  کردند  درست  آمریكایى  درواقع 
شیوع کمونیسم و سوسیالیسم اصیل را بگیرند. مى خواستند بر سر 
این پدیده جدید نیز همین کار را بیاورند، مدل های اسالم آمریكایى 
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را ساختند، طالبان را ساختند و سلفى گری را ترویج کردند که همان 
هم سرانجام مشكلى برای خود آن ها شد و در آن گرفتار شدند، و 

در آینده نیز تبعات آن را خواهند دید.

شاید امروز نظامى مردم ساالرتر از نظام ما که در همه عرصه ها 
متأسفانه  ندارد.  وجود  منطقه  در  حداقل  است،  مردم  بر  متكى 
دشمنى آمریكا با ما نگذاشته است بسیاری از حقایق نظام ما در 

جهان غرب روشن شود.

امیدواریم جهانیان این حقایق را از نزدیک دریابند که مدیریت 
سیاسى ما موفق شده است، هم مشارکت مردم و مردم ساالری را 
در حد اعال تضمین کند و هم ارزش های مكتبى خود را در حد 
کامل پیاده کند و برای اولین بار الگوی سیاسى مردم ساالری دینى را 
تحقق بخشد، حقوق معنوی و ایمان مردم را توأم با حقوق مادی و 
اجتماعى آنان حفظ کند. متأسفانه موضع گیری های خصمانه ای که 
در اثر ازدست دادن منافع استكباری ابرقدرت ها در منطقه علیه ما 
به وجود آمد نگذاشته اند حقیقت این الگوی جدید سیاسى درست 
در جهان غرب معرفى شود. تبلیغات گوناگونى را علیه نظام ما چه 
در بخش سیاسى، چه در بخش اقتصادی و چه در بُعد قضایى و 
حقوقى شروع کرده اند، بحث نقض حقوق بشر علیه نظام ما کاماًل 
خالف واقع بوده و به صورت واقعًا ناجوانمردانه ای مطرح شده 
است. کشورهایى که هیچ یک از اصول دموکراسى و مردم ساالری 
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دینى را نداشته و ندارند محكوم نشدند، ولى نظامى را که مبتنى بر 
مردم ساالری دینى است محكوم کرده اند. علیه نظام هایى که سرتاپا 
استبدادی بوده و هیچ گونه انتخابى در آن ها نیست، یا تشریفاتى و 
شكلى است، حقوق اولیه انسان ها در آن جا پایمال مى شود، هیچ 
موضعى گرفته نمى شود، ولى نظام مردم ساالر ما را محكوم کرده اند 
که تمام حقوق پایمال شده مردم را در رژیم گذشتهـ  که اتفاقًا مورد 

حمایت غرب بود ـ احیا کرده است))). 

پایه  بزرگوار  امام  به وسیله  مهم  رکن  دو  براساس  اسالمی  انقالب 
ریزی شد : 

البته اسالم ناب که  ایمان به اسالم است،   رکن اول، اسالم و 
اسالم اهل بیت عصمت و طهارت و مبتنى بر وحى الهى و سنت 
و  برود  بین  از  رکن  این  ناکرده  اگر خدای  است.   اکرم نبى 
ایمان مردم به اسالم ناب سست شود، اگر دشمنان بتوانند با تبلیغات 
فرهنگى خود، این رکن را تضعیف کند، این انقالب آسیب پذیر 

خواهد بود.

بر  انقالب  این  است،  انقالب  این  بودن  مردمى  دوم،   رکن 
شانه های مردم قرار دارد. چون این مردم، مومن به اسالم هستند و 
آیین اسالم دارای ابعاد سیاسى و اجتماعى برای اداره جامعه است 

1 ـ ديدار با وزير دادگستری اتريش تاريخ 81/2/3
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و اجرای اسالم در این ابعاد نیاز به مشارکت اجتماعى دارد، مردم 
براساس ایمانشان خود را موظف مى دانند که وارد عرصه مدیریت 
جامعه شوند. این جاست که مردمى بودن این انقالب و مشارکت 
مردم در اداره امور آن، مبنای اعتقادی یافته و این انقالب نمى تواند 
از مردم جدا باشد. این دو رکن، هم منشا پبروزی انقالب بود و هم 
منشا تداوم، اقتدار و توانمندی آن خواهد بود. دشمنان هم متوجه 
اند.  برخاسته  مقابله  به  دو  با هر  و  اند  دو رکن شده  این  اهمیت 
سعى مى کنند اسالمیت نظام را با تهاجم فرهنگى خدشه دارکنند، 
مى کند،  مطرح  را  اسالمى  نظام  بودن  ناکارآمد  اقتصادی،  بعد  در 
در بعد سیاسى، مى کوشند نظام اسالمى را با نظریات سیاسى و با 
مشروعیت  و  دربیاروند  محاصره  به  بشر  ترفندهای چون حقوقى 

سیاسى نظام را زیر سوال برند.

با شگردها و ترفندهای گوناگون مى خواهند مردم به خصوص 
نسل سوم انقالب را که در دوران انقالب حاضر نبودند و معمار 
بزرگ انقالب را درک نكردند و نیز ظلم ها و پلیدی های طاغوت 
نظام  و  اسالم  به  نچشیدند،  و  ندیدند  را  طاغوت  حكومت  و 
شبهه  و  کرده  ایجاد  را  گوناگونى  جریانات  کند.  بین  بد  اسالمى 
به رکن اول  این راه  از  ایمان مردم  با رخنه در  تا  افكنى مى کند 
ایجاد  دنبال  نیز،  دوم  رکن  به  نسبت  بزند.  لطمه  اسالمى  انقالب 
تفرقه میان مردمند و تشكل هایى به قصد ایجاد یاس و تفرقه میان 
از  اند، و هدف این تشكل ها آن است که  مردم به وجود آورده 
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این راه، به وحدت ملى و مشارکت آحاد مردم در نظام اسالمى 
و مردمى بودن آن لطمه بزند. این دو رکن مورد تهاجم دشمنان 
انقالبى اسالمى است، بنابراین، امروز وظیفه همه ما آن است که 
این دو رکن را پاسداری کنیم. حفظ این دو رکن مستلزم آن است 
همه  با  اسالمى  انقالب  که  دریابیم  و  بشناسیم  را  آن ها  که  اول 
مشكالتى که ممكن است در مدیریت نظام وجود داشته باشد » 
هیچ مدیریتى حتى مدیریت معصومین هم خالى از مشكل نبوده 
است « از چه جایگاه بلند تاریخى برخوردار است. سپس عوامل 
تداوم این انقالب و اقتدار آن را هم درست تشخیص دهیم، آن 
گاه در مقام آسیب شناسى برآیم و رخنه های نفوذ دشمن را سد 
کنیم.در این جا چند نمونه از اقدامات دشمنان را به عنوان نمونه 

برای روشن شدن موضوع بیان مى کنیم:

الف ـ شيعه هراسى و اسالم هراسى اولويت مهم جنگ روانى و سياسى 
دشمن

و  اسالم  قدرت  دهنده  نشان  هراسى  ایران  و  هراسى  شیعه 
جمهوری اسالمى ایران و ضعف جبهه استكبار دانست و حمایت از 
گروه های خشن توسط جبهه استكبار در واقع استفاده از یک اسالم 
قالبى در مقابل اسالم ناب محمدی است. اگر قرار بود ارزش های 
غربى بر ارزش های اسالمى غلبه پیدا کند دیگر نیازی به استفاده از 

اسالم تكفیری نبود.
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انقالب اسالمى ایران دارای مقاصد بلند انسانى و اسالمى است 
و از یک اسالم عقالنى و عدالتخواه برخوردار است جریان اسالم 
سكوالر و اسالم متحجر را محصول جبهه استكبار برای مقابله با 
جهان اسالم ارزیابى کرد امروز مى بینیم که چطور این دو جریان 
در منطقه خاورمیانه و در کشورهای سوریه و عراق وجود دارند 
و به دنبال تضعیف دنیای اسالمى و همچنین به انحراف کشاندن 

بیداری اسالمى هستند.

دادن  قرار  تاثیر  تحت  چون  اهدافى  آمریكایى  اسالم  جریان 
مسئله  بردن  حاشیه  به  اسالمى  بیداری  کشیدن  انحراف  به  اسالم 
فلسطین را دنبال مى کند و قصد دارد با ساختن یک دیوار فكری 
و ذهنى از طریق اسالم در برابر دنیای واقعى اسالم بایستد و الزم 
است که همه ما به این موارد دقت کنیم یكى دیگر از جبهه های 
مهم استكبار علیه ما، همین فتنه گری فرهنگى و سیاسى و فكری 
است که مى خواهند ملت ما را در اعتقاد به اسالم و حكومت خود 
متزلزل کنند، بین مسئوالن نظام و مردم فتنه گری مى کنند تا ایمان 
و اعتقاد مردم را به مدیریت مسئوالن کم کنند. نقص ها را بزرگ 
مى کنند، مشكالت اقتصادی و معیشتى را ـ که قطعًا یكى از اسباب 
بلوکه  و  تحریم ها  و  آن ها  خود  استكباری  سیاست های  اصلیش 
کردن ثروت های کشور ماست ـ بزرگ مى کنند تا نشان دهند که 
این نظام، کارآمد و موفق نیست و به تدریج مردم را از اصل اندیشه 
نظام اسالمى برگردانند و بدبین کنند. این یكى از عرصه های مهم 
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جنگ روانى و سیاسى آمریكا با ماست. البته خداوند این لطف را 
به مؤمنان و ملت های اسالمى مى کند که دشمنانشان به دست خود، 

خودشان را رسوا مى کنند.

ب ـ تبليغ ناکارآمدی نظام اسالمى

یكى از وظایفى که در شرایط امروز بر همه کارگزاران جمهوری 
انجام  نظام  علیه  که  است  دشمنى هایى  با  مقابله  است  اسالمى 
رسیده  خود  اوج  به  ما  نظام  به  نسبت  دشمنى ها  امروز  مى شود. 
است چون انقالب ما داعیه ای دارد که این داعیه همه نظام های 
استكباری و استعماری جهان را تحقیر کرده و آن ها را مستكبر و 
بر آن ها کشیده است. قهرا  شیطانى و ظالم معرفى و خط بطالن 
کانون های اصلى استكبار به مصاف این نظام مى آیند چون احساس 

مى کنند که این نظام اصل آن ها را زیر سوال برده است. 

 در زمان حاضر، برخالف ترفندها و تزویرهایى که در خالل دو 
قرن گذشته جهان اسالم را در برگرفته بود و همه را شیفته تمدن 
غرب کرده و اسالم را کهنه و از بین رفته مطرح کرده بود، ناگهان 
اسالمى  نظام  تأسیس  و  انقالب  پیروزی  اثر  در  که  تحولى  این  با 
ایران در جهان اسالم ایجاد شد تمام آن تبلیغات خنثى شد و دوباره 
و  ور شد  شعله  مسلمان  مردم  اسالمى  و  انسانى  فطری  ایده های 

شروع به نورافشانى کرد. 

 این نظام چنین اثراتى بر منافع مستكبران و در راس آن ها شیطان 
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بزرگ داشت، لذا دشمنى آن ها با ما دشمنى ویژه و عمیقى است 
که در همه جهات و با تمام توان جریان دارد. نه تنها در فكر از بین 
بردن و براندازی این حكومت جدید هستند بلكه به دنبال آنند که 

مبانى و ریشه ها و اصول این حاکمیت را هم بخشكاند.

این  البته  که  نیست  براندازی  به  محدود  آن ها  دشمنى  شعاع 
اینكه  برای  است  مقدمه  ولى  است،  آنان  خواسته  و  هدف  اولین 
ریشه چنین جریانى را بخشكاند که در جای دیگری از جهان اسالم 
زنده نشود. نظم نوین جهانى این است که حكومت های مورد نظر 
آمریكا البته با ظاهر دموکراسى در همه جهان تشكیل شود. امروز 
مدیریت سیاسى آمریكا این را خیلى روشن و شفاف مطرح مى کند 
که به دنبال گسترس ایده های مادی و سكوالر خود درکل جهان 
است. معنای این سخن آن است که ریشه حكومت دینى خشكانده 

شود.

تهاجم و دشمنى آن ها در این حد است، تنها بنا بر تغیبر یک 
یا نشود،  برقرار شود  نیست که  نیست، بحث رابطه هم  حكومت 
به آن  برای رسیدن  بهانه است  این ها  بحث چیز دیگری است و 
هدف نهایى که محو ایده حكومت دینى در جهان است، از این رو 
است که فسادها و دشمنى های گوناگونى را درکل جهان اسالم و 
مخصوصا در نظام جمهوری اسالمى که کانون این جریان است و 
حیات جدیدی را به مكتب اسالم بخشیده شده است، دنبال مى کند. 

جایى  هر  از  مى بینیم،  راحت  خیلى  را  دشمنى ها  این  آثار  ما 
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سعى مى کند نفوذ کند، تهاجم فرهنگى، ایجاد مفاسد اقتصادی و 
اجتماعى، نمونه هایى از تالس آن ها علیه جمهوری اسالمى است 
همچنین جدایى بین مردم و مسئوالن، بى اعتماد کردن مردم، نا امید 
کردن مردم از شعارها و ارزش های بلند اسالمى، بدبین کردن آن ها 
به اصل نظام و صالحیت حكومت اسالمى برای مدیریت صحیح 
کار  نظام جمهوری اسالمى در دستور  دادن  ناموفق جلوه  جامعه، 

آن ها قرار دارد))). 

تصور من این است که مرحله بعدیشان، رفتن به سراغ یک اسالم 
التقاطى و تلفیقى است با این بیان که اسالم خوب است، هم چنان که 
مسیحیت هم خوب است، ولى نباید دین را در همه عرصه های زندگى 
آلوده کرد. در حقیقت دیانت و معنویت را قبول مى کنند ولى آن را به 
مسایل شخصى و معنوی انسان محدود مى دانند که به منافع آن ها در 
عرصه حكومت و اجتماع ضریه ای نزند. این دیدگاه از سابق هم بوده 
و اصلش جدید نیست، ولى امروز به صورت تئوریزه شده ای ارائه 

مى شود))). 

دشمن تبلیغ مى کند و مردم هم خیال مى کنند که نظام اسالمى 
کارآمد نیست و حكومت روحانیون همین است، این اسالمى که 
آقایان به عنوان اسالم اصیل و ناب مطرح مى کنند، کارآمد نیست. 

1 ـ سخنرانى در مراسم تحليف کارآموزان 15 /80/12
2 ـ جلسه شورای روسای کل دادگستری استان های سراسر کشور تاريخ 82/4/6

ـ 103ـ 



در آن ظلم و بى عدالتى و تبعیض هست و شما باید برگردید به 
دامن نظام های دموکراسى غربى. برای اینكه عواطف و احساسات 
به عنوان یک دین  را هم  اسالم  نكنند، اصل  را جریحه دار  مردم 
اداری  و  اقتصادی  و  سیاسى  نظام  مى گویند  ولى  مى کنند  قبول 

مملكت مى بایست به شیوه غربى باشد. 

دشمنان با همه توان عظیم رسانه ای خود این ضعف و خطاها را 
به پای اسالم تبلیغ مى کنند، مردم هم چون ممكن است متضرر شده 
باشند، آمادگى پذیرفتن آن را دارند. ببینید در اثر این گرانى ها چه 
حرف هایى در جامعه گفته مى شود. البته امام و مسئوالن ارشد و علما، 
بارها گفته اند که آنچه اجرا مى شود ُمّر اسالم نیست، ممكن است خطا 
باشد، ما در ابتدای راه هستیم و خطا داریم. ولى اشخاصى که تعهد 
کمتری دارند و یا ضرر بیشتری دیده اند و فشار بیشتری در اثر این 
اجرای نادرست بر ایشان وارد شده، تحت تأثیر بوق های تبلیغاتى 

دشمنان اسالم قرار مى گیرند.

ج ـ ترفندهای دشمن در خصوص القاء ناکارآمدی نظام اسالمى))) 

1 ـ تحريك عواطف: دشمن با ترفندهایى که در قالب تعریف 
مادی از انسان و جامعه انسانى مى گنجد، مى کوشد به انقالب آسیب 
برساند. یكى از این ترفندها، تحریک عواطف قومیتى است، هویت 
اسالمى  قرار گرفت، هویت  انقالب  این  مبنای  که  ما  ملت  اصلى 

1 ـ سخنرانى در جمع مردم تبريز 79/6/23

ـ 104 ـ



است. این ها مى خواهند با احیای انگیزه های قومى، هویت اسالمى 
این ملت را از بین ببرند. در خوزستان زبان و قومیت عرب را و در 
آذربایجان، زبان و قومیت آذری را و در بلوچستان، قومیت بلوچى 

را دامن مى زنند.

که  است  دشمن  خطرناک  بسیار  ترفندهای  آن  از  یكى  این 
مى خواهد با برانگیختن این قبیل مسائل با هویت اصلى مردم که 
مایه وحدت و عزت آن هاست و عامل پیروزی انقالب بوده مبارزه 
کند و سعى کنند وحدت ملى و هویت واحد این ملت را پاره پاره 

کرده و از بین ببرد.

پهناور اسالمى،  تاریخى هم روشن است که حكومت  از نظر 
قومیت ها و زبان ها و نژادهای مختلفى را از شرق تا غرب دنیا در 
بدون  متمادی  قرن های  در  گوناگون  ملل  و  اقوام  این  و  برداشت 
هیچ گونه اختالف و تضادی بر مبنای اسالم با هم زندگى مى کردند. 
کرامت انسان به این یا آن زبان بودن و این یا آن قبیله و تبار نیست، 
اسالم این مالک ها را نفى کرده است و تمایزات قومى و زبانى را 
صرفًا منشأ تعارف و معرفت انسان ها و قبایل مى داند. چند گونگى 
زبان ها و نژادها، فقط یک نوع نشانه گذاری اشخاص و اقوام است 
به  انسان  ارزش  نیست،  انسان  کرامت  و  ارزش  مبنای  و  میزان  و 
انسانیت و تقوای اوست. البته ممكن است ویژگى های یک زبان یا 
یک تبار خاص از جهتى منشأ بعضى از لیاقت های فردی یا قبیله ای 
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یا منطقه ای شود و این امری پذیرفتنى و پسندیده است، اما از نظر 
اسالم، مبنای مرزبندی و ارزشگذاری نیست.

این تفرقه ها در یكى دو قرن از اروپا که خود اسیر این تضادها 
و مجادالت و مناقشات قومى و نژادی و زبانى بود، به جهان اسالم 
سرایت داده شد و ابزار مستكبران برای ایجاد تفرقه و تشتت در 
جامعه اسالمى شد و امروز هم در کشور ما همین نغمه ها را سر 

مى دهند.

پهناور  کشور  اطراف  تمام  که  آن  از  پس  غربى  استعمارگران 
از  یكى  به  را  آن  از  بخشى  هر  و  کردند  جدا  را  عثمانى  اسالمى 
کشورهای اروپایى و امریكایى دادند، خود کشور ترک زبان ترکیه 
را که آن روز عاصمه جهان اسالم بود استحاله فرهنگى کردند و 
فرهنگ و زبان و خط و هر چه را که نشان اسالمى داشت و مردم 
ترکیه را به فرهنگ اسالمى پیوند مى داد، تغییر دادند و کوشیدند 
هویت اسالمى این ملت را از او بگیرند. خط ترکیه را که در همان 
تغییر  این  با  به خط التین مبدل کردند و  بود،  زمان خط اسالمى 
از میراث غنى اسالمى خود، جدا شده  خط، ملت مسلمان ترکیه 
و امروزه افراد این ملت نمى توانند از هیچ یک از کتاب های عربى، 
فارسى، ترکى گذشته استفاده کنند، در حالى که کتابخانه های آن ها 
مملو از چنین کتاب های غنى فرهنگى و دینى و ادبى و هنری و 

عرفانى است. 
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ما در سفری که قبل از انقالب به ترکیه داشتیم، در بعضى از مناطق 
کتاب هایى بود که به زبان ترکى و خط اسالمى نوشته شده بود. اهالى 
بومى مى گفتند که ما دیگر این کتاب ها را نمى توانیم بخوانیم، شما 
ببینید و ببرید. مردمى که در مدارس و دانشگاه ها درس مى خواندند 
بهای اسالمى خود جدا  میراث گران  از  تاریخ غنى و  این  از  همه 
شده اند. خط را تغییر دادند، اگر ممكن بود زبان را هم تغییر مى دادند 
و یكى از زبان های التین را جایگزین آن مى کردند. زبان انگلیسى و 
بعد فرانسوی تا مدت ها اجباری بود. در بسیاری از کشورهای اسالمى 
تا مدت ها زبان انگلیسى یا فرانسوی، اجباری بود. زبان عمومى مردم 
یا  انگلیسى  زبان  مراکش،  تونس و  و  الجزایر  در  آفریقا،  در شمال 
فرانسوی است. در منطقه هند و پاکستان که مستعمره انگلستان بود، 

زبان انگلیسى، زبان رایج اداری است.

نكته جالب توجه آن است که طرح مسائل قومیتى و دامن زدن 
مى گیرد،  انجام  از سوی غرب  جا  آن  و  این جا  که  قوم گرایى  به 
ترفند و نیرنگى بیش نیست و از آن فقط به عنوان ابزار تفرقه جوامع 
که  پرست اند  نژاد  به قدری  آن ها  وگرنه  مى کنند  استفاده  اسالمى 
ارزشى  آن  برای  و  ندارند  قبول  را  از خود  غیر  ملتى  و  قوم  هیچ 
نشانه ها  مى کنند  سعى  بتوانند  تا  داد  نشان  تجربه  و  نیستند  قایل 
و ویژگى های برجسته اقوام و ملت های دیگر را محو کنند. یقین 
بدانید که آن ها دل شان برای زبان و قومیت آذری نسوخته، بلكه 

هدف آن ها از میان بردن وحدت ملى ایران اسالمى است. 
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زبان آذری یكى از بخش های عظیم فرهنگ غنى ملى و اسالمى 
ماست، زبان و قومیت آذری با فرهنگ اسالم و ارزش های اسالمى 

آمیخته و تنیده شده است.

دشمنان با طرح شعارهای قوم گرایانه، قصد خدمت به این قوم 
را  جامعه  این  اسالمى  هویت  مى خواهند  بلكه  ندارند،  را  زبان  و 
بگیرند و جامعه ای بى هویت یا با هویتى که خود آن ها مى خواهند 
ایجاد کنند. باید در مقابل این توطئه، هشیار بود، این موضوع که 
آن  اسالمى  را هویت  ملت  این  اصلى  انقالب هویت  معظم  رهبر 
معرفى کرده اند، متوجه همین نكته است که دشمن کجا را نشانه 

گرفته است.

2ـ  هجوم به فرهنگ و عقايد اسالمى: ترفند دیگر دشمنان اسالم 
خدشه دار کردن فرهنگ و اعتقادات اسالمى است. البته نقد اندیشه ها 
بسیار خوب است و بحمداهلل  فرهنگ اسالمى آن قدر غنى و مایه دار 
و متكى به عقل و استدالل منطقى است که قرآن مى گوید: ﴿ ال اِْكراَه 
﴾))) گرویدن به اسالم نیاز به اجبار و  ِفي  الّديِن َقْد َتَبيََّن الرُّشُد ِمَن اْلَغيِّ

نیست.  اسالم  قبول  مورد  ایمان  اجباری،  ایمان  اصاًل  ندارد،  تهدید 
ایمان باید متكى بر اعتقاد قلبى انسان ها باشد وگرنه، ایمان نیست.
اسالم، انتقاد و بحث را پذیرفته است، چون هر انتقادی، هشداری 
است که جواب و پاسخ علمى و منطقى مى طلبد و ازاین رو موجب 

1 ـ سوره بقره، آيه256.
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غنا و استحكام اندیشه ها مى شود. تاریخ فرهنگ اسالمى و حوزه های 
علمیه ما، همین است، کتابخانه های ما آکنده است از اشكال و انتقاد 
منتقدان و مخالفان به اسالم و پاسخ علما به آن اشكاالت است و بر 
اثر همین بحث و انتقادها فرهنگ ما غنى تر شده است. در فرهنگ 
اسالمى یكى از وظایف علمای اسالم پاسخگویى به انتقادات است 

و اساس حوزه ها و مجامع علمى ما همین بوده و هست.

ایجاد  اتهام،  افتراست،  اتهام و  از  انتقاد غیر  اما مقوله بحث و 
تشویش و بدبینى و ناامنى مى کند و احساس دشمنى را میان افراد 
سیاسى اش  هدف های  به  رسیدن  برای  دشمن  امروزه  مى برد.  باال 
با تكیه بر تهمت و افترا و طرح افكار انحرافى به ستیز با فرهنگ 
اسالم و نظام مقدس اسالمى برخاسته است. تهاجم فرهنگى که مقام 
معظم رهبری از ابتدا نسبت به آن هشدار و اخطار داده اند، اخیراً 
از طریق برخى روزنامه هایى که به گونه های مختلف و با استفاده از 
ترفندهای  را تكرار کرده و  نظام و ملت، سخن دشمنان  امكانات 

آن ها را به خورد جامعه مى دهند، بسیار آشكار شده است. 

بحمداهلل  هشدارها و هدایت مقام معظم رهبری و موضع گیری های 
روشن، قاطع و سریع ایشان این توطئه ها را مهار کرده و مى کند. 

3 ـ ايجاد اختالف ميان مسئوالن: ترفند سوم دشمنان، ایجاد 
سعى  گوناگون  به شكل های  دشمن  است.  مسئوالن  میان  اختالف 
مى کند حاکمیت و مدیریت نظام را دارای گرایش های سیاسى متضاد 
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نشان دهد. اختالف نظر و سلیقه میان جناح های سیاسى یا حتى افراد 
یک جناح سیاسى، امری متعارف و معمول است و این گونه نیست که 
افراد و جناح های سیاسى یكسان فكر کنند و اساساً اتفاق نظر آن ها 
در همه موارد نه ممكن است و نه درست. گاهى اختالف سلیقه ها 
برکاتى در بر داشته و منشأ افكار جدید و نوآوری هایى در اندیشه و 

فرهنگ سیاسى خواهد شد.

آن چه ُمضر است آن است که این اختالف، فراتر از اختالف 
سلیقه و نظر و در حد تضاد باشد و به چهارچوب های اصلى نظام 
باز گردد. این، خطر است و دشمن مى خواهد این حالت را ایجاد 
کند و به شكل های گوناگون سعى مى کند کسانى را که ارکان نظام 
را قبول ندارند و نداشتند و در مقابل امام و والیت فقیه که یكى از 
ارکان نظام و اصول قانون اساسى است ایستاده بودند، به گونه ای 
درون حاکمیت نظام نفوذ دهند و در تبلیغات خارجى و داخلى، 
را  آن ها  اظهارات  و  دهند  نشان  بزرگ  و  کنند  برجسته  را  آن ها 

دلیل وجود اختالف میان مسئوالن نظام معرفى کنند.

مغرض  افراد  از  بعضى  از سوی  رسانه ها،  از  بعضى  در  اخیراً 
افیون  »دین  که  است  مطرح  مارکسیست ها  کهنه  شعار  نادان  یا 
ملت هاست« و بر آن افزودند که افیون حكومت ها هم هست. اصل 
این انقالب در مقابل این قبیل ادعاها شكل گرفت، یكى از نخستین 
شهید  مانند  او  پیرو  متفكران  و   امام فرهنگى  و  فكری  اهداف 
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مطهری و شهید بهشتى، درهم شكستن این شعار بود. »دین افیون 
ملت هاست« شعار ملحدانى بود که در مقابل مسلمانان و نهضت 
اسالمى قرار داشتند و دشمنان دین و مردم ما بودند و امام در مقابل 
آن ها قیام کردند. انقالب اسالمى، تنها در مقابل سرمایه داری غرب 
نبود، بلكه در مقابل کمونیسم شرق نیز بود. مگر شعار نه شرقى و نه 
غربى، شعار این انقالب نبود؟ منظور از شرق، نظام های کمونیستى 
بود یعنى صاحبان همین شعار »دین افیون ملت هاست«. حال این 
شعار را از زبان کسى جاری کرده اند که فكر شود درون نظام است.

اینجاست که رهبر معظم انقالب، بحث خودی و غیرخودی را 
مطرح مى کند که مسئوالن نظام در قوه مجریه و قضائیه و مقننه که 
از ترفندهای  دلسوز نظام اند هوشیار شوند و توجه کنند که یكى 
را  نظام  نفوذی،  عناصر  سخنان  به  استناد  با  که  است  این  دشمن 
معرفى  است؛  اختالف  و  تضاد  درون دچار  از  که  نظامى  به عنوان 
کنند. اینها در حقیقت مى خواهند از این راه نظام را از درون دچار 
مشكل کنند. نظامى که در درون خود تضاد داشته باشد، باالخره از 
هم مى پاشد. این جا یكى از وظایف اصلى و تكلیف انقالبى همه 
مسئوالن آن است که میان خودشان و کسانى که این قبیل مسائل 
تقسیم بندی  معنای  است  این  و  کنند  مرزکشى  مى کنند  مطرح  را 
نیروهای سیاسى به خودی و غیرخودی. هر کسى که به رکنى از 
ارکان نظام یا بخشى از بخش های اصلى نظام که در قانون اساسى 
آمده، اعتراض دارد و آن را قبول ندارد، بایستى خارج از مرز نظام 
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قرار گیرد. چنین افرادی به هیچ وجه صالحیت ندارند که کارگزاران 
نظام مقدس جمهوری اسالمى باشند.

حاکمیت اسالمى خصیصه فراجناحى و فراگروهى باید داشته 
باشد، چون حاکمیت متعلق به همه مردم است؛ حاکمیت یک جناح، 
از فراجناحى،  یا یک حزب خاص نیست، ولى منظور  یک گروه 
فراجناحى  باشد؛  داشته  قبول  را  نظام  ارکان  که  است  جناح هایى 
و  اصل  که  را  جناح هایى  که  نیست  معنا  این  به  حاکمیت  بودن 
کار،  این  بدانیم.  حاکمیت  درون  هم  ندارند،  قبول  را  نظام  ارکان 
نظام  حاکمیت  در  نظام،  حاکمیت  ضد  و  اپوزیسیون  کردن  وارد 
است که موجب از بین رفتن حاکمیت خواهد شد. پس فراجناحى 
در محدوده خودی هاست و مقصود از خودی ها همه کسانى است 
دارند.  قبول  را  اساسى  قانون  و  اسالمى  نظام  و  انقالب  ارکان  که 
حاکمیت باید نسبت به تمام این افراد و گروه ها مانند پدر باشد، 

فراجناحى فكر و عمل کند.

4 ـ ايجاد ناامنى و ترويج فساد: موضوع دیگری که دشمن 
برای لطمه زدن به انقالب ما دنبال مى کند، ایجاد ناامنى است. ما 
در نا امنى های گوناگون کشور باز دست دشمن را مى بینیم. در نا 
امنى های استان های مرز شرقى که مربوط به مواد مخدر و اشرار و 
قاچاقچیان است و نیز در ناامنى های اخالقى و اجتماعى و ترویج 

فحشا و منكرات، نقش دشمن بسیار روشن است. 
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5ـ  مسئله غيبت و آفت شيادان))): قال الحكیم فى کتابه: ﴿ َوُنِريُد َأْن 
ًة َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرِثيَن﴾ این  َنُمنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اأْلَْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأِئمَّ

آیه شریفه که مرتبط با میالد امام زمان نیز مى باشد خداوند متعال 
و وعده داده است که مستضعفان زمین را، صالحان زمین را، مؤمنان را، 
ًة َوَنْجَعَلُهُم  حاکم زمین کند و از وارثان زمین قرار دهد، ﴿ َنْجَعَلُهْم َأِئمَّ
اْلَواِرِثيَن﴾. یعنى حكومت های فرعون ها و نمرودها و قلدرمآب ها از 

بین خواهد رفت و عاقبت زمین از آن صالحان و مستضعفان است. 
مراد از مستضعفان هم کسانى است که به جهت ارزش های الهى و 
پیروی از انبیاء و ادیان الهى مورد ظلم و فشار و استضعاف طاغوتیان 
قرار گرفته اند. این یک اصل از اصول همه ادیان الهى است و در تمام 
ادیان الهى این نوید آمده است. در دیانت مسیحیت و یهود هم همین 
اصل دیده مى شود، آن ها هم معتقدند ـ بر اساس آیاتى که در انجیل 
و تورات آمده است ـ که حاکمیت زمین از آن صالحان و مؤمنان 

است. 

تحول  یک  براساس  و  است  فوق العاده  کار  یک  کار  این  آیا 
اعجازی شكل مى گیرد، یا این کار یک پروسه درازمدتى است که 
به وسیله خود مردم، خود مستضعفان و مؤمنان و صالحان شروع 
األرض  به  اهلل   »يَمأل  که  آن جایى  به  مى رسد  تدریج  به  و  مى شود 
قسطًا وعداًل«؟ آن چه بنده برداشت مى کنم از این آیات و روایات 

1 ـ سخنرانى در جمع فرماندهان سپاه 84/6/24
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دیگری که درباره این اصل بسیار مهم آمده است، نظر دوم است، 
یعنى این چنین نیست که خداوند در یک لحظه و به طور ناگهانى 
و بر اساس یک عمل خارق العاده و معجزه آسا حاکمیت زمین را 
دگرگون مى کند، چون اصاًل بنا نیست انسان ها بر اساس معجزه 
مؤمن شوند، سنت و قانون خداوند در خلقت بشر براین قرار گرفته 
است که انسان ها آزادانه و با اختیار و اراده خود به سوی کمال 
هدایت شوند و راه کمال را انتخاب کنند. اساسا تكامل و کمال 
بدون اختیار و اراده، بدون مجاهدت و مشقت و تحمل سختى ها 
الهى،  امدادهای  البته  مقابل آن ها محقق نمى شود.  مقاومت در  و 
بشر را دستگیری خواهد کرد، اما اگر هم معجزه ای بیاید به این 
معنا نیست که اراده از انسان ها سلب شود و خود به خود همه 
یكجا مؤمن شوند، بلكه آن اعجاز باز در معرض اراده و فكر و 
عقل انسان ها قرار مى گیرد، معجزه در حقیقت راه را تبیین مى کند 
و توضیح مى دهد، ولى باز اختیار پابرجاست. بحث آخرالزمان و 
یعنى  است،  همین طور  آمده،  آیه  این  در  که  هم  بشریت  عاقبت 
همان پروسه ای که در ابتدای بعثت انبیاء در مبدأ تاریخ بشر بوده، 
در منتهى هم همین طور است و یک پروسه انسانى و بشری است 
مى شود  شروع  زمین  روی  صالح  انسان های  خود  حرکت  با  که 
و رشد مى کند، توسعه پیدا مى کند، فكر و دل و عقل بشر را به 
همه  که  هم  الهى  بزرگ  مرد  آن  مى کشد،  خود  طرف  به  تدریج 
ادیان الهى در انتظار او هستند، به عنوان کمک برای رساندن این 

ـ 114 ـ



پروسه به قله خودش که برقراری عدل و قسط و حكومت الهى 
در کل زمین است، ظهور خواهد کرد. 

در نهضت پیامبر اکرم در سرزمین اسالم هم باز از خود 
ایجاد  آن ها  در  که  اعتقادی  و  ایمان  و  آگاهى  و  انسان ها و رشد 
شده، استفاده شده است. شاید بتوان گفت پیروزی انقالب اسالمى 
در عصر ما نیز بخشى از این پروسه است. پیروزی انقالب اسالمى 
شرایط عصر  در  آن  پایه  بر  اسالمى  نظام جمهوری  تأسیس  و  ما 
ما، پس از سال ها مغلوبیت و کنار گذاشته شدن اسالم از مسایل 
اصلى جوامع بشری و آن همه برچسب هایى که فرهنگ و تمدن 
بود و آن ها را  ادیان و مخصوصا دین اسالم زده  غرب علیه کل 
تاریكى که  آن همه  از  بعد  عنوان مى کرد،  افیون ملت ها  و  خرافه 
و  افكار  که  عصری  چنین  این  در  گذشت،  اسالمى  ملت های  بر 
اندیشه های مغرب زمین به وسیله دستگاه های تحقیقاتى و فرهنگى 
و  مى شد  تزریق  روز  و  شب  گوناگون،  رسانه های  و  آموزشى  و 
تقریبا همه بخش های عمومى و اصلى مكتب اسالم را غیرعملى 
جلوه مى دادند و مربوط به قرون وسطى معرفى کردند، این انقالب 

و این نهضت اسالمى شكل گرفت. 

بلكه  منطقه  کل  در  اساسى  تحول  یک  تاریخى  مقطع  این  از 
در جهان ایجاد شده است که با آنچه قبل از این تاریخ بوده، فرق 

مى کند.
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مسئله امامت و والیت که اصل و رکن مذهب ما و هویت و انقالب 
و نظام و حاکمیت سیاسى ما را تشكیل مى دهد، گاهـ  به ویژه در وضع 
 فعلى که والیت اقدس در پرده غیبت است و امام غایب از انظار استـ 

دچار نوعى آفت مى شود. این آفت آن است که اعتقاد مردم به عالم 
برای سوءاستفاده و مردم  غیب واصل غیبت، دستاویز و زمینه ای 
فریبى کسانى شده است. اصل ایمان به امامت در پس پرده غیب 
مثل ایمان به کل غیب، یكى از امتیازهای مذهب ماست، اسالم اصل 
ایمان به غیب را سنگ بنای تدین قرار داده است؛ ایمان به خدا، 
ایمان به وحى، ایمان به معاد، ایمان به رسالت و نبوت و امامت و 
اعتقاد مردم  این  ایمان به غیب است.  امام همه از مصادیق  غیبت 
گاهى مایه سوءاستفاده افراد شیادی مى شود. در روایات هم به این 
نكته اشاره شده که کسانى در عصر غیبت ادعا مى کنند با امام ارتباط 
دارند، ولى دروغگو و مفتری هستند. این آفت بسیاری از اوقات به 
مسائلى منجر مى شود که از نظر اجتماعى بسیار ناصحیح و خسارت 
بار است. چهره بیرونى مذهب را مشّوه نشان مى دهد و یک رشته 
افكار باطل و خرافى و خالف سیره و هر مذهب و اصول اسالم را 
مطرح مى کند و مرید و مراد بازی هایى به راه مى افتد. فتنه هایى مثل 
بابیه با همین گونه ادعاها آغاز شد، ابتدا ادعا مى کردند که باب امام 
زمان هستند؛ سپس کم کم بر ادعاهای خود افزودند و فتنه ای ایجاد 

کردند که هنوز هم دامن گیر جامعه اسالمى است.

این مسائل متأسفانه به شكل های گوناگون و با انگیزه های متفاوت 
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مدعیان  این  مى شود.  ناگوار  حوادث  به  منجر  گاه  و  مى کند  بروز 
دروغین از جوانب مختلفى تحریک مى شوند، خیلى وقت ها ممكن 
است این گونه ادعاها با تحریک دشمنان اسالم یا دشمنان مذهب مثل 

وهابى ها و به قصد خرافى جلوه دادن مذهب ما انجام شود.

برخى از روحانى نمایان منحرف نیز با ترغیب مدعیان، وارد این 
میدان شده و سوء استفاده مى کنند. الزم است نظام و جامعه ما در 
مورد این آفت خیلى حساسیت نشان داده و به شدت و به هر قیمتى 
جلوی آن را بگیرند. با استناد به روایاتى که از خود معصومین نقل 
شده، باید کسى را که در زمان غیبت ادعای رؤیت و مشاهده امام 
کند، تكذیب کرد. برخورد با مدعیان دروغین مشاهده و ارتباط با 
امام زمان باید بسیار دقیق و حساب شده انجام گیرد و در عین 
حال که اصل مبنا و رکن اساسى مكتب یعنى امامت را به صورت 
برهانى و عقالنى تثبیت مى کنیم، این گونه مسائل را هم از بین برده و 
خرافه زدایى کنیم. یكى از ترفندهای دشمن این است که جهان اسالم 

را متهم به خرافى بودن مى کند))). 

لزوم هوشیاری امت اسالمی در برابر دشمنان

مقابله  اولویت  و  استكبار  دنیای  دشمنى  اصل  نباید  چیز  هیچ 
با آن را فراموش کند؛ گاهى دشمن قریب و دشمن بعید تئوریزه 

1 ـ ديدار با ستاد مرکزی سومين اجالس بررسى ابعاد وجودی حضرت مهدی)عج( 79/8/15
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مى شود که دشمن قریب آمریكا خوانده مى شود و اولویت با دشمن 
قریب است؛ جهت دشمن در مقابله با اسالم مانند قطب نما جهت 
اولویت را نشان مى دهد.در چنین اوضاعى مى بایست امت اسالمى 
در برابر دشمنان هوشیار بوده و موارد ذیل را مورد توجه قرار دهد.

الف ـ تشخيص دادن ترفندها و سياست های آمريكا

خطری که شیطان بزرگ در کل جهان منطقه ایجاد کرده است 
باید مورد توجه قرار گیرد و خنثى شود. یكى از مسایلى که در این 
زمینه بسیار مهم است تشخیص دادن ترفندها و سیاست های آمریكا 
بحمداله   شود.  شناخته  مردم  برای  باید  که  ماست  نظام  به  نسبت 
مردم ما تربیت شده امام راحل هستند و نسبت به ترفندهای دشمن 
آمریكا  استكبار مخصوصًا  به  نسبت  ما هیچ وقت  مردم  هشیارند، 
ترفندها  این  بر  دقیق  اطالع  ولى  بود،  نخواهند  و  نبوده  خوشبین 

بسیار الزم است. 

جهان  کشورهای  به  نسبت  که  است  این  آمریكا  شیوه  امروز 
سوم با دو ابزار و دو ترفند وارد کار شود و منافع استكباری خود را 
حفظ کند: یكى ایجاد رعب و وحشت در دل مسئوالن این کشورها 
و خالى کردن دل مسئوالن و باوراندن به آن هاست که در مقابل 
اراده سیاستمداران کاخ سفید هیچ قدرتى نمى تواند ایستادگى کند 
و حتمًا مغلوب خواهد شد. ترفند دوم، کار تبلیغاتى و سیاسى و 
فرهنگى است و مطرح کردن این که ما دنبال ایجاد فضای سیاسى 
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بهتر و نظام سیاسى آزادتر برای مردم کشورهای جهان سوم هستیم. 
منطقه  در  که  حكومت هایى  و  نظام ها  روی  گذاشتن  انگشت  با 
واقعًا مستبد و خشن بوده اند، یا گروه هایى که بعضًا به وسیله خود 
که  مى کنند  بزرگ  را  آن ها  بودند،  تقویت شده  یا  تأسیس  آمریكا 
موجب تهدید امنیت جهانى شده اند و حكومت های تهدید کننده 
و خشونت گرا و بحران زا نسبت به کل جهان و منطقه باید از بین 
که  بود  اجتماعى خواهد  و  سیاسى  نظام  این ها،  بروند. جایگزین 
احیا  مردم  حقوق  و  آورد  خواهد  مردم  برای  را  آزادی  و  امنیت 
خود  سیاست های  مولود  گروه ها،  و  حكومت ها  این  شد.  خواهد 
آمریكا بوده است، هر یک را که دست مى گذاریم مى بینیم منشأ آن 
ایجاد و  القاعده است منشأ  خود آمریكا بوده است. اگر طالبان و 
حمایت آن خود آمریكا بوده، اگر صدام بعثى است، مورد حمایت 
اگر سالح های کشتار جمعى و شیمیایى است  بوده،  آمریكا  خود 
که به عراق داده شده، آن ها را از شرکت های آمریكایى و اروپایى 
ـ دریافت  ما موجود است  امنیتى کشور  مراکز  آن در  اسناد  ـ که 
کرده است. همه این حرکت های افراطى و تند و بى منطق به ظاهر 
دینى و مذهبى را خود آمریكا در مقابل انقالب ما ایجاد و حمایت 
شریک  بن الدن  گذاشت.  اختیارشان  در  امكانات  و  کرد  ترویج  و 
اقتصادی بعضى از مسئوالن فعلى آمریكا بود، کمک های اقتصادی 
برای  فقط  و  فقط  گذاشتند،  اختیارش  در  شرکت ها  کردند  او  به 

مبارزه با انقالب اسالمى ما.
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و  خشونت ها  این  مولد  خودشان  این ها  است،  جالب  بسیار 
کانون های بحران آفرین در منطقه بودند و آن ها را در مقابل نظام ما 
ایجاد کردند، حاال مدعى ما شده اند که ما مؤید تروریسم هستیم و 
آن ها با تروریسم مبارزه مى کنند. این تروریست ها را کى در منطقه 
این  گذاشت؟  آن ها  اختیار  در  امكانات  و  کرد  حمایت  و  ایجاد 
ایجاد کرده است، چه کسى  حكومت های مستبد را کى در منطقه 
صدام را صدام کرد؟ صدام در جنگ با جمهوری اسالمى مى رفت که 
نابود شود، چگونه ورق برگشت و صدام توانست مقداری مقاومت 
کند، رژیم بعثى عراق در حال متالشى شدن بود، کى دوباره آن را 
تقویت کرد؟ مدارک موجود است، آمریكا و حكومت هایى که در 
منطقه دست آن ها در دست آمریكا بود، ثروت های کالن و میلیاردی 

آن کشورها به دستور آمریكا در اختیار صدام قرار گرفت. 

امروز بحمداهلل  ملت ما و مسئوالن بیدار و هوشیار ما ترسى از 
به ملت ما کارساز  نه آن ترفند اول آمریكا نسبت  ندارند،  آمریكا 
نشان  که  دموکراسى  بهشت  و  فریبانه  شعارهای  این  نه  و  است 
به اسالم است  ما معتقد  ما را فریب مى دهد. ملت  مى دهد، مردم 
عزم  و  اراده  به  که  اسالمى  مقتدر  و  شكوهمند  نظام  این  پای  و 
مردم و رهبری امام ایجاد شد، تا آخر ایستاده اند. مردم مسلمان در 
همه کشورهای اسالمى نیز این قبیل سیاست ها را به هیچ وجه در 
درازمدت قبول نخواهند کرد و قطعًا آمریكا از همه این کشورهایى 

که پا گذاشته و اشغال کرده است، مفتضحانه خارج خواهد شد.
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ب ـ بهره برداری صحيح از رسانه ها

باید بدانیم چه چیزی مطرح کنیم و چه حرفى بزنیم تا مایه سوء 
استفاده دشمنان نشود. 

پیشرفت های علمى حوزوی و دانشگاهى اهل سنت در ایران 
یكى از نشانه های وحدت بین شیعه و سنى در کشورمان مى باشد 
پس باید در اعالم مواضع و گفتارها و تبلیغات، دقت کرد ما باید 
تا  چیست  سر  بر  اصلى  جدال  شود  مشخص  تا  کنیم  روشنگری 
که  کنیم  روشنگری  باید  ما  نشود  زده  دامن  مذهبى  اختالفات  به 
حمایت ایران از سوریه به دلیل مقابله با اسرائیل است همان طور 
که از حماس که همه از اهل سنت هستند حمایت مى کند. امروز 
اسالمى  نظام جمهوری  پیش روی  بزرگ  از چالش و خطر  یكى 
ایران، همین مسئله اطالع رسانى است و مى بینیم که حمایت ایران 
از سوریه را به اسم شیعه و سنى مطرح مى کنند.مبانى فكری امام 
خمینى در مسئله وحدت مسلمانان و تقریب و تقیه یک منشور 
است و نباید از خط اصلى که امام ترسیم کرد و رهبر معظم انقالب 

آن را دنبال مى کند، خارج شد.

منافع و مسایلى که در مكتب اسالم است خیلى مهم و عظیم 
است، اسالم حقوق مردم را خیلى بهتر حفظ کرده است تا آنچه که 
در دنیا ادعایش را مى کنند. یكى از مسایلى که باید با این دید به آن 
نگاه کنیم این است که، قلم البته خوب است، اما کدام قلم؟ خدا به 
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قلم قسم مى خورد اّما نه به قلمى که ضد اسالم است؛ خدا به قلمى که 
ضد خدا، ضد اسالم و ضد توحید است، هیچ وقت قسم نمى خورد؛ 
آن قلمى که واقعاً در همین خط است به آن قسم مى خورد. ما هم 
برای قلم و قلم زن و متفكر و اهل نظر، ارزش قایل هستیم ولى نه 
برخالف آن چیزی که اصل هویت ملت و نظام ما را تشكیل مى دهد. 
انقالب ما براین اساس است و دستى که برخالف آن بخواهد قلم 
بزند، آن دیگر برای جامعه اسالمى محترم نیست. اگر ما برای این 
گروه احترام قائل شویم از اسالم دست کشیده ایم و هرجا هم اسالم 
ضربه خورده است از همین جا ضربه خورده است که از اسالم مان 
دست کشیده ایم و برای قلمى که دشمنى با اسالم مى کند، ارزش قائل 
شده ایم. آن کسى که به اسم آزادی بخواهد بر علیه اسالم قیام کرده 
و به اسم آزادی قلم به مقدسات مردم اهانت کند این در حقیقت 
حقوق مردم را پایمال کرده است. چون مردم ما برای اسالم قیام 
کردند؛ اراده اسالمى در کشور ما قابل انكار نیست ما چطور این 
اراده مردمى و اسالمى را نمى بینیم، این ها که این همه شهید دادند 
برای اسالم، ما برای اراده این ها اصاًل ارزش قائل نیستیم، این ها 
مگر مردم نیستند، این ها اکثر مردم هستند. پس اگر دنبال اراده مردم 
هستیم، اراده مردم اسالم خواهى است، این هویت مردمى را نباید به 

اسم آزادی آن گونه که آن ها مطرح مى کنند، زیرسؤال برد.

ـ 122 ـ



بخش دوم

افراطی گری و تکفیر

در برابر بیداری اسالمی





مقابل  در  جهانی  استکبار  اندام  عرض  و  قالبی  مدل  گری  افراطی 
الگوی ناب اسالمی 

 اطهار ائمه  و  انبیاء  وارثان  صحیح  مسیر  در  ما  انقالب 
پایه  بر  نیز  اسالمى  نظام  و  شد  آغاز  اسالمى  الگوی صحیح  با  و 
این  مى گذرد  انقالب  از  که  هم  روز  به  روز  گردید.  تأسیس  آن 
و  مى شود  متجلى  بیشتر  اسالم  نورانى  مبانى  با  تطابق  و  اصالت 
بیشتر برای جهانیان  این حقیقت را  نیز  حوادثى که روی مى دهد 
آشكار مى کند. به گذشته نهضت مراجعه کنیم و ببینیم که نهضت 
الگو  چه  با  الشریف  سره  قدس  راحل  امام  رهبری  به  ما  اسالمى 
است  روشن  گرفت  شكل  مشخصه هایى  و  سیاست ها  چه  با  و 
که امام در مقابل یک قدرت طاغوتى بسیار مستحكمى ایستاد که 
مورد پشتبیانى ابر قدرت های جهان بود و همه نوع توانمندی های 
از هیچ  برای حفظ حكومت خود  نظامى داشت و  مالى،  سیاسى، 

کاری هم رویگردان نبود.

انسان وقتى آن چه را که در این کشور اتفاق افتاد از ذهن خود 
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این واقعه همان وراثت صالحان  عبور مى دهد، شک نمى کند که 
در این منطقه از زمین خدا است که ان شااهلل طلیعه آن وراثت کلى 
خواهد بود که همه زمین را از عدل و داد پر خواهد کرد. این افتخار 
بزرگى است برای مردم ما و مسئوالنى که با این دید و هدف و نیت 

پاک انجام وظیفه مى کنند. 

از هر  استكبار جهانى سعى کرده  امروز مى بینیم  ما  مقابل  در 
واژگون  را  حكومت هایى  گناهان  بى  کشتار  با  بتواند  که  طریقى 
را که در حوادت  آن چه  بیاورد.  را سرکار  یا قدرت هایى  و  کند 
فعلى این منطقه مى بینیم در حقیقت یكى از همین الگوهاست که 
عنوان  به  امروز  که  چه  آن  مى شود.  اجرا  جهانى  استكبار  توسط 
طالبان یا القاعده و دیگر گروه های تروریستى مطرح است دست 
پرورده کیست و ریشه درکجا دارد و از چه الگویى استفاده مى کند؟ 
برای همه روشن است که پس از پبروزی انقالب اسالمى، استكبار 
آن،  برای مهار  انقالبى و  ناب  الگوی اسالم  این  مقابل  جهانى در 
اسالمیت  مدعى  که  کند  را درست  آن  قالبى  مدل  تصمیم گرفت 
باشد و بتواند در مقابل این الگو در جهان اسالم عرض اندام کند، 
مخصوصا در این جهت از اختالفات مذهبى نیز بسیار استفاده کرد. 
لذا حكومت طالبان و تشكیالت عریض و طویل بن الدن را ایجاد 
کردند و از آن به عنوان یک حكومت اسالمى نام مى بردند و تبلیغ 
مى کردند حتى در اسم ها و قالب ها سعى کردند از عناوین فقهى 
استفاده کنند، راس این حكومت را عنوان امیر المومنین دادند ، 
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در شیوه های قضاوت و مدیریت سعى کردند از قالب های سنتى 
استفاده کنند به خیال این که در جهان اسالم به عنوان الگوی ممتاز 
حكومتى قرارگیرد و به تدریج الگوی واقعى حكومت اسالمى یعنى 
جمهوری اسالمى ایران را تحت الشعاع قرار دهد، بلكه آن را متهم 
کند به انحراف از اسالم و آن را تلقى مذهب خاصى معرفى کند که 

اصالت دینى ندارد. 

سعى  و  مى کنند  مطرح  را  تروریسم  با  مبارزه  مساله   آن ها 
مى کنند از این راه الگوهای صحیح نظام اسالمى را در منطقه متهم 
کنند و افكار عمومى را علیه اسالم بسیج کنند و تروریسم را طوری 
ملل  آزادی خواهانه  که شامل حرکت های  کنند  تفسیر  و  تعریف 
علیه حاکمیت های ظالم دست  ای  مبارزه  بشود و هر  مظلوم هم 
معادل  را  اسالم  اصال کل  کنند.  معرفى  تروریسم  را  آن ها  نشانده 
ترور معرفى کنند و خود را برای جنگى که از آن به جنگ صلیبى 

»یعنى جنگ مسیحیت با اسالم« تعبیرکرده است آماده کنند. 

حامى  و  کننده  ایجاد  خود  که  است  استكبار  شیطنت  از   این 
تروریست های مسلمان نما در منطقه بوده است و حال تحت عنوان 
مبارزه با آن ها مى خواهد با اصل اسالم بجنگد. خود استكبار همواره 
از شیوه های تروریستى به طور مستقیم یا غیر مستقیم استفاده کرده 
و مى کند، نمونه آن حمایت آن ها از گروهک های تروریستى علیه 
نظام اسالمى، سرنگون کردن هواپیمای مسافربری ایران در جنگ 
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تحمیلى، حمایت از جنایات اسرائیل علیه مردم ستمدیده فلسطین 
و لبنان و... است. 

امام  مقدس  سرزمین  این  در  اسالمى  انقالب  نهال  که  وقتى 
زمان، رویید و بارور شد، شیوه مبارزه ملل تحت ستم نیز با الهام 
از آرمان های این انقالب، دگرگون شد. انقالب اسالمى ارزش ها و 
آرمان های رهایى بخش خود را به جهان اعالم کرد، ملل مستضعف 

نیز آن ها را پذیرفتند. 

قطعا چشم  ما  دارد،  امروز چنین رسالتى  ما در جهان   انقالب 
انداز این انقالب را بسیار روشن مى بینیم. همه بدانند این انقالب از 
بین رفتنى نیست، هر روز از روز قبل درخشش و تشعشع بیشتری 
خواهد داشت. این انقالب، با ترفندهای دشمنان که با چند اصطالح 
شكست  کنند،  خالى  را  مردم  دل  مى کنند  سعى  وارداتى  واژه  و 
مخصوصا  دربند،  ملل  همه  برای  انقالبى  این  امروز  نیست.  بردار 
دیرینه  دشمنان  و  طاغوت ها  با  درگیر  که  اسالمى  درکشورهای 

اسالم هستند، الگوی نجات و رهایى شده است.

 این افراط گری هایى که در منطقه و جهان اسالم دیده مى شود؛ 
به  یا  اسالم،  دشمنان  خود  شک  بدون  آن،  امثال  و  القاعده  مانند 
کردند  تقویت  و  را حمایت  آن ها  یا  بوده اند  آن ها  آورنده  وجود 
با آن ها، در منطقه  مقابله  بهانه و دستاویز  به  تا  دادند  و گسترش 
کشورهای  در  که  را  اوضاعى  همین  و  کنند  پیدا  اسالمى حضور 
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و... فلسطین  عراق،سوریه،  و  افغانستان  جمله  از  منطقه  اسالمى 
مى بینید، به وجود بیاورند.

اهداف افراطی گری و تکفیر 

اهدافى را علیه امت  آمریكایى و جبهه تكفیری  جریان اسالم 
اسالم دنبال مى کند که شایان توجه است؛

درگیر  طریق  از  اسالم  دنیای  اقتدار  تخریب  و  تضعیف  اول: 
کردن و ایجاد نزاع درون جهان اسالم. یعنى انرژی، توان و ظرفیت 

دنیای اسالم صرف مقابله با خود شود. 

دوم: به انحراف کشاندن مسئله بیداری اسالمى است که شعله 
تازه آن در چند کشور برافروخته شده است.

از  سوم: حاشیه بردن مسئله فلسطین و تنزل دادن جایگاه آن 
القای  و  از یک طرف  فرعى  به مسئله ای  اسالم  اول جهان  مسئله 
دولت  نماینده  که  قدس  اشغالگر  رژیم  نام  به  تهدیدی  فراموشى 

استكباری در منطقه خاورمیانه محسوب مى شود.

داعشى ها رسما اعالم کرده اند که فلسطین و اسرائیل مسئله ما 
نیست و برای نشان دادن این مسئله علنا پرچم فلسطین را زیر پا 

لگد کرده اند. 

برای  ای  رسانه  و  ذهنى  فكری،  برلین  دیوار  ایجاد  چهارم: 
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مخاطب غربى از طریق اسالم  هراسى تا از اساس شعله تمایل به 
اسالم و معنویت را خاموش کنند

پنجم: پنجمین هدف آمریكا این است که مى خواهد شكل گیری 
تكفیری ها نتیجه بیداری اسالمى قلمداد شود. ادعای آمریكا برای 
مقابله با داعش و گروه های تكفیری کذب و نفاق است، آمریكا و 
دیگر دست نشانده های آن در منطقه مى خواهند خود را از جنایات 
وحشیانه آن ها مبرا کنند و آن ها را نتیجه طبیعى بیداری اسالمى و 

تفكر اسالمى در جهان قلمداد کنند.

افزایش خشونت  علیه مسلمانان و دنیای اسالم آماج خشونت ها 
و دشمنى ها است و از این نظر دشمنى های امروز دنیای استكبار 
اما در این دشمنى دو مسئله است که دشمن  چیز تازه ای نیست. 
امروز را از دشمن دیروز متمایز مى کند و توجه به این دو مسئله 
راه را برای شناخت کالن مسئله اسالم آمریكایى در جبهه تكفیر 

باز مى کند:

اول: گستردگى و همه جانبه دشمنى ها با اسالم که در یكى دو قرن 
اخیر بى سابقه است و از دخالت نظامى، کودتا، شكنجه و استفاده از 
فیلم و رسانه و تبلیغات برای ایجاد موج اسالم  هراسى، شیعه هراسى 

و ایران هراسى برای مقابله با اسالم به کار گرفته شده است.

دوم: تمایز میان دشمنان دیروز و امروز را تمایز کیفى است.

علیه  را  اسالم  دنیای  اسالم،  علیه  را  اسالم  یعنى  کیفى  تمایز 
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و  وارد جنگ  اسالمى  ملت  علیه  را  اسالمى  ملت  و  اسالم  دنیای 
مبارزه آن هم به صورت خشونت آمیز کنند؛ هر دوی این واقعیت ها 
نشان از قدرت اسالم در عصر حاضر و ضعف جبهه استكباری دارد 
اقتدار  ترجمه  ایران هراسى  و  شیعه هراسى  اسالم هراسى،  نتیجه  و 

اسالم، تشیع و ایران به زیان استكبار است.

تحریک، سازماندهى و پشتیبانى از گروه های خشن با ظاهر و 
شعار اسالمى در واقع استفاده از اسالم قالبى آمریكایى برای مقابله 
با اسالم اصیل و ناب محمدی است؛ اگر ارزش های غربى و 
لیبرالى قادر بوده اند که ارزش های اسالمى، برتری منطقى و عقالنى 
پیدا کنند به ساخت و پشتیبانى از یک گروه تكفیری خشن انجام 

شود تا به نام اسالم با اسالم مقابله کنند.

اختالف افكنى درون امت اسالمى آسان ترین راه برای مقاصد 
شیطانى دشمن است و از این رو سعى دارند آتش تفرقه را درون 

امت اسالمى شعله ور سازند.

همه حرکت های تكفیری و فتنه گری های پس از پیروزی انقالب 
اسالمى و تحقق بیداری اسالمى در کل جهان اسالم توسط شیطان 
ایجاد  منطقه  در  آن  نشانده  دست  حكومت های  و  آمریكا  بزرگ 
شده و آمریكا و دیگر دست نشانده های آن در منطقه مى خواهند 
خود را از جنایات وحشیانه آن ها مبرا کنند و آن ها را نتیجه طبیعى 
نمایند و چهره  قلمداد  در جهان  اسالمى  تفكر  و  اسالمى  بیداری 
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نورانى اسالم را که دین عدل و قسط و انسانیت و وحدت است را 
سیاه نمایى نمایند.

امروز شیطان بزرگ از گروه های تفكیری و فتنه گری های طائفى 
و قومى و مذهبى به عنوان ابزار بر علیه مقاومت و بیداری اسالمى 
و تجزیه جهان اسالم و حمایت از رژیم غاصب اسرائیل استفاده 

بهینه مى کند و هیچگاه با آن ها مقابله نخواهد کرد.

داعش، ساخته نظام سلطه 

نظام سلطه و غرب هرگز دست از دشمنى با ملت های مسلمان 
نظام  و  بیداری  چراغ  مى کنند  تالش  روز  هر  و  داشت  برنخواهند 
اسالمى را خاموش کند. نظیر آن، طرح شوم ایجاد گروه های تكفیری 
داعش و تجهیز و تسلیح آنان برای تخریب وجهه و چهره نورانى 
به  که  است  جهان  و  منطقه  در  اسالمى  انقالب  تضعیف  و  اسالم 
اعتراف جاسوسان خودشان، آمریكای جنایتكار و اسرائیل خبیث و 
انگلیس مكار در طرح شومى به نام النه زنبور گروه های تكفیری را 
آموزش داده و وارد منطقه کرده اند و با جنایت های آن ها بازار فتنه و 
اختالف قومى و مذهبى را گرم کرده اند. آن ها تالش مى کنند اتحاد 
بیداری  کردن  متوقف  با  و  برده  بین  از  را  مسلمانان  یكپارچگى  و 
اسالمى، هم چهره اسالم را مشوه کنند و هم چنبره و سلطه مستكبران 

و دست اندازی آنان بر منابع و ثروت منطقه بیشتر شود. 
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راه های مقابله با گرایش ها و افکار افراطی

فتنه های مذهبى، قومى و گروه های تكفیری خارج از اسالم همه 
ساخته و پرداخته دست نظام سلطه و آمریكای جنایتكار و اسرائیل 
غاصب و هم پیمانان آن ها در منطقه است و این مطلب ضرورت 
ورود علما و روحانیون شیعه و سنى و دانشمندان و نخبگان جهان 

اسالم به میدان رویارویى با آنان را بیش از پیش مى طلبد.

دشمن بر شعله ور کردن اختالفات و برادر کشى در دنیای اسالم 
تمرکز کرده  است و این جهت گیری دشمنان به ما نشان مى دهد که 
باید وحدت و انسجام را محور اصلى قرار دهیم. آرمان فلسطین و 
تهدید رژیم صهیونیستى باید در مرکز توجهات امت اسالمى قرار 
گیرد. از یک سو بازدارنده بودن برخى از اهداف دشمن برای به 
حاشیه رانده شدن و فرصت دادن به رژیم صهیونیستى برای انجام 
جنایت هایش و جلوگیری کردن از بیداری حكومت اسالم مطرح 
است.پس در چنین شرایطى چند محور زیر مى بایست در دستور 

کار حكومت های اسالمى قرار گیرد.

1 ـ گروه های جهادی بايد بيش از پيش مجهز شوند 

تنها  اسرائیل  است. چون  اسالمى  اصل  یک  اسراییل  با  مقابله 
غاصب نیست بلكه نماد استكبار جهانى در منطقه و کانون مبارزه با 
اسالم است، صهیونیسم داعیه سیطره بر عالم را دارد و در سرلوحه 
بنابراین  داده است.  قرار  را  با حاکمیت اسالم  مبارزه  کار خودش 
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مقابله با اسراییل افزون بر وظیفه میهنى و ملى یک وظیفه اساسى 
اسالمى است.

صلح با اسراییل معنا ندارد، آن ها در پس هر عقب نشینى نقشه 
خواهند  زیرپا  را  میثاق ها  همه  کنند  فرصت  که  روزی  و  دارند 
او در پى صلحى  نیست،  اسراییل درهیچ صلحى جدی  گذاشت. 
است که فلسطینیان و مسلمانان را ذلیل کند و تحرک و جهاد را 
پایگاه  برای همین است که قدس را  از گروه های جهادی بگیرد؛ 
تا  جهادی  گروه های  مبارزه  است.  کرده  اعالم  خودش  همیشگى 
رسیدن به قدس شریف الزم است ادامه پیدا کند و گروه های جهادی 
باید بیش از پیش مجهز شوند. منطق جهاد و مبارزه حزب اهللّ  باید با 
نوآوری همراه باشد، باید مفاهیم جدیدی را در مقابله با صهیونیسم 
بگشایید.  حرکت تان  فراروی  را  جدید  میدان های  و  کنید  مطرح 
جهاد را در همه ابعاد آن جلو ببرید و در همه این ابعاد، مفاهیم، 
روش ها و منطق جدید را به میدان آورید. مفاهیم عام و مشترک 
اسالمى را علیه استكبار و نماد آن یعنى اسراییل در درون کشورهای 

اسالمى در جهاد خودتان نهادینه کنید. 

2 ـ تنها راه نجات و سر بلندی ملت های مظلوم مبارزه بى امان 
است 

روابط ما با ملت ها و کشور های مسلمان از نظر تاریخى و دینى 
و مسأله فلسطین، روابط عادی و اقلیمى نیست، بلكه استراتژیک 
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و بنیادی است. زیرا ما اسرائیل را تهدیدی بر کل اسالم مى دانیم 
و این یكى از اصول قبل و بعد از انقالب ما بوده است. جمهوری 
اسالمى ضدیت با صهیونیسم را در صدر سیاست های خارجى خود 
قرار داده و از لبنان و فلسطین دفاع مى کند و با هر یک از مواضع 
سازشكارانه در منطقه به شدت مخالف است. نظر سیاسى جمهوری 
اسالمى از آغاز این بوده که بحث ها و مناقشات جهت به سازش 
کشاندن اعراب به خصوص تشكیالت فلسطینى، ُحقه و فریبى بیش 
در حقیقت  هرگونه سازش  که  کرده است  اعالم  همواره  و  نیست 

علیه ملت مسلمان و اسالم در منطقه است.

آتش  در  که  فلسطین  و  لبنان  سوریه،  مانند  کشورهایى  از 
ما  که  کنند  درک  را  حقیقت  این  مى خواهیم  سوخته اند،  اسراییل 
مى کنیم.  حمایت  آن ها  از  اشغالى،  سرزمین های  کامل  پیروزی  تا 
این برای جمهوری اسالمى سیاستى تاکتیكى نیست، بلكه موضعى 
استراتژیک و در ضمن وظیفه ای اسالمى است. ملت ما حتى قبل 
از انقالب این حقیقت را به اثبات رساندند و حمایت های بى دریغ 

خود را ابراز کردند.

اسراییل  بابت  که  کشورهایى  است  امیدوار  ما  اسالمى  نظام 
غاصب در عذاب اند، فریب بازی های سیاسى امریكا و اسراییل را 
در منطقه نخورند؛ به رغم حمایت های امریكا از سربازان اسراییلى 
در منطقه، این کشور به اهداف خود نخواهد رسید. این در حقیقت 

ـ 135ـ 



شائبه جمهوری  بى  پشتیبانى های  و  اسالمى  ملت  بیداری  حاصل 
روزافزون  آگاهى  است.  مسلمان  مظلوم  مردم  از  ایران  اسالمى 
دچار  را  اسراییل  مى شود،  آنان  از  که  حمایت هایى  و  مسلمانان 
وحشت کرده است؛ به طوری که احساس مى کند منافعش در منطقه 

در معرض خطری جدی است.

مخالفان رژیم صهیونیستى و مجاهدین باید به اصالت موضوع 
واقف باشند، احساس موفقیت و عزت بیشتری بكنند و با عزمى 
راسخ به راه خود ادامه دهند، نه این که در برابر دشمن ضعیف و 
سست شوند و با دستیابى به برخى اهداف، نقش اساسى خود را 

فراموش کنند.

باید یادآور شد هرگونه مصالحه در منطقه، درواقع یک توطئه 
که  مى داند  و  مى فهمد  را  اسراییل  ماهیت  ما  بزرگوار  ملت  است. 
استكبار جهانى پشتوانه بزرگ صهیونیست هاست. امریكا و اسرائیل 
مسلمًا از هر فرصت و تاکتیكى برای تثبیت بیشتر خود در منطقه 
خود  اهداف  به  رسیدن  برای  ترفندی  هیچ  از  و  مى کنند  استفاده 
امید  مایه  باید  اسرائیل  تاکتیكى  عقب نشینى های  لذا  نمى گذرند. 
بیشتر مسلمانان و تداوم مبارزه تا پیروزی نهایى باشد، نه این که در 
نیمه راه دست از اهداف خود بكشند. مبارزه با جنایت های اسرائیل 

باید برای کشورهای منطقه یک اصل و استراتژی تلقى شود.

تجاوز  و  ظلم  مورد  و  بودند  اسرائیل  جوار  در  که  کشورهایى 
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قرارگرفتند، ماهیت اسراییل را بهتر مى شناسند. مجاهدت های مردم 
مبارز جنوب لبنان یكى از افتخارات درخشان تاریخ معاصر و ملت 
اسالمى و همچنین عزت و عظمت و آبروی امت اسالم و عرب و 
ملت لبنان است. همه کشورهای دنیا شاهد مقاومت مبارزین جنوب 
لبنان و آثار و برکات این مجاهدت های مخلصانه و عاشقانه برای 
حفظ ارزش های ملى و اسالمى بوده و هستند و امروزه ما مى بینیم 
که سرزمین لبنان چه مقام و منزلت و اعتباری در دنیا کسب کرده 
است. کشورهای بزرگ دنیا از جمله خود امریكا از مبارزه ملت لبنان 
به عنوان یک حرکت ملى یاد مى کنند. تجربه ثابت کرده که تنها راه 

نجات و سربلندی ملت مظلوم، همین مبارزه بى امان است.

مبادا موضوع سازش تحت هر عنوان، توهماتى در ذهن مسؤوالن 
سیاسى کشورها ایجاد کند و آن ها را گمراه سازد. خداوند ان شاءاهللّ  

رزق با عزت نصیب مجاهدین راه اسالم کند. 

3ـ  شمارش معكوس برای محو رژيم صهيونيستى از نقشه جهان 

به کشورهای جهان هشدار مى دهیم که شمارش معكوس برای 
محو رژیم صهیونیستى از نقشه جهان آغاز شده است و جهانیان 
را  صهیونیستى  غاصب  رژیم  محو  و  و حذف  گشته  بیدار  امروز 
سایر  و  غزه  شجاع  مردم  دست  به  که  امیدواریم  خواستارند، 

فلسطینیان در کرانه باختری این مهم به وقوع بپیوندد.
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نام�ه رهب�ری ب�ه جوان�ان اروپ�ا و آمری�کا، روش�نگری تحلیلی و 
شفاف سازی همه جانبه

نامه رهبر معظم انقالب و دعوت جوانان اروپایى و آمریكایى که 
دولت های آن ها خاستگاه اصلى اسالم هراسى هستند به آزاداندیشى 
سنگین  امواج  این  با  مقابله  راه  که  است  ابتكاری  اسالم،  درباره 
نامه به عنوان نقطه  این  اسالم هراسى را پیش پای ما مى گشاید و 
شروع یک حرکت جریان ساز در دنیا باید توجه شود و همه آگاهان 
و عالمان باید از ظرفیت نرم افزاری خود برای حضور در این صحنه 

بزرگ آماده شوند.

روشنگری  شود،  توجه  آن  به  باید  که  کارهایى  مهمترین  از 
تحلیلى و شفاف سازی همه جانبه نسبت به تضاد گروه های تكفیری 

با اسالم اصیل و اعالم برائت اسالم از آن ها است. 

هراسى  اسالم  با  مقابله  راه های  از  یكى  شد  بیان  که  همانگونه 
روشنگری تحلیلى و شفاف سازی همه جانبه نسبت به گروه های 
تكفیری و اعالم برائت اسالم از آنان است باید مرز اسالم ناب و اسالم 
سكوالر آشكار شود چرا که اسالم آمریكایى نرمش در مقابل دشمنان 
آمریكایى را خواستار است و اسالم ناب، اسالم معنویت و تفكر است 
اما اسالم آمریكایى، اسالم تسلط و تعطیل کردن راه فكری است چرا 
که اگر راه فكر کردن باز باشد یک انسان مسلمان بعد از تفكر متوجه 

مى شود که داشتن فكر تكفیری بسیار غلط و اشتباه است.
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باید تمایز اسالم  ناب را با اسالم آمریكایى آشكار کرد؛ اسالم 
اسالم  اما  است.  بینهم  رحماء  الكفار  على  اشداء  اسالم  ناب، 
و  صهیونیستى  و  آمریكایى  دشمنان  برابر  در  نرمش  آمریكایى 
نوکری آن ها و شدت عمل آن ها در برابر مسلمانان و واجب القتل 
دانستن آن ها و برادر کشى است. اسالم ناب، اسالم صفا، معنویت 
و تعقل است اما اسالم آمریكایى، اسالم قشری گری و جلوگیری 

از فكر کردن است.

امواج  با  مقابله  راه  که  بود  ابتكاری  انقالب  معظم  رهبر  نامه   
اسالم هراسى را پیش پای ما مى گذارد و یک نقطه شروع جدید 
محسوب مى شود تمامى علما و نخبگان باید از ظرفیت نرم افزاری 
برای انعكاس اسالم ناب بهره بگیرند و این راه بهترین مسیر مقابله 

با اسالم هراسى استكبار است.

اتحاد و انسجام ملی در امت اسالمی الزمه ی منزوی کردن گروه های 
تکفیری

هر چقدر به وحدت نزدیک شویم، گروه های تكفیری در انزوا 
قرار مى گیرند این یكى از مهم ترین راه های مقابله با افكار تكفیری ها 
مقاصد شیطانى  از  اسالمى  امت  اختالفات در  به  دامن زدن  است؛ 
دشمن است و دشمن دنبال بهره برداری شیطانى از تعصب ها است تا 
آتش تفرقه را شعله ور سازد؛ بنابراین وظیفه مسلمانان و به خصوص 

عالمان دینى در این باره سنگین و حساس است.
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و  تفرقه  از  اسالمى  امت  شویم  نزدیک  وحدت  به  چقدر  هر 
بلندترین  باید  ملى  انسجام  و  ماند. وحدت  تشتت مصون خواهد 
صدایى باشد که در دنیای اسالم شنیده مى شود، وهیچ چیز نباید 
اصل دشمنى دنیای استكبار را تحت الشعاع قرار دهد و مقابله با 

تكفیری ها و استكبار باید مورد لحاظ واقع شود.

لزوم وحدت و انسجام آن از مسائل مهم است؛ به طور طبیعى 
اشتراکات زیاد، زمینه ها و بسترهای  در حكومت اسالمى علیرغم 
زیادی وجود دارد که در طرح دشمن برای ضربه زدن به اسالم و 
دنیای اسالم اهمیت زیادی دارد و سرمایه گذاری زیادی روی آن 
آسان  اسالمى  امت  درون  در  اختالفات  به  زدن  دامن  است؛  شده 
ترین راه برای مقاصد شیطانى دشمن است. هم چنین تفقد نظری 
در فقه و کالم مى تواند دستاویز تكفیر و فتنه شود و دشمن به دنبال 
بهره برداری شیطانى از تعصب هاست تا آتش فتنه را در درون امت 

اسالمى ایجاد کند.

باره سنگین  این  در  دینى  عالمان  و  نخبگان  مسلمانان،  وظیفه 
شود،  نزدیک  وحدت  به  اسالم  دنیای  چه  هر  است؛  حساس  و 
گروه های معارضه جو در انزوا قرار خواهند گرفت و دنیای اسالم 
از شرارت آن ها مصون مى ماند. بنابراین از آنچه که در امت اسالم 
شكاف ایجاد مى کند، باید پرهیز کرد؛ مسئله مهم وحدت و انسجام 
اسالمى  انسجام  و  اتحاد  مسئله  به  اهتمام  و  توجه  است.  اسالمى 
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و کنار گذاشتن هر مسئله ای که منجر به اختالف در درون امت 
اسالمى شود، از مهمترین راه های به شكست کشاندن تكفیری ها 
است. چرا که دشمنان آمریكایى و صهیونیستى تالش مى کنند تا 
باید  که  اینجاست  کنند.  ناب  اسالم  جایگزین  را  سكوالر  اسالم 
علمای اسالم و جمهوری اسالمى که اولین مدعى طرح حكومت 
اسالمى در جهان است در این مسایل بسیار هوشیار و دقیق بوده 
و با آگاهى عمیق اسالمى و اشراف بر اسالم جلوی این خطرها را 

بگیرند و در چاله یاچاهى نیفتد که آن ها کنده اند.

ضرورت اهتمام پاسخگویی به شبهات و مشکالت 

این وظیفه بسیار مهم ما است که با گرایش ها و افكار افراطى 
مقابله کنیم، باید به کمک بزرگان و فرهیختگان و دانشمندان جهان 
اسالم، جوانان و دانشجویان را آموزش داد و هوشیار کرد که تحت 
تأثیر این قبیل گرایش های افراطى و انحرافى قرار نگیرند. اسالم ناب 
و اسالم صحیح که متكى بر کتاب و سنت است، در همه شرایط 
و  دیدارها  در  است.  عمل  و  ارائه  قابل  مكان ها  و  زمان ها  همه  و 
میان  دانشگاه ها  اساتید  و  فكر  و صاحبان  علما  میان  که  مذاکراتى 
کشورهای اسالمى انجام مى گیرد، باید برای مقابله فكری و فرهنگى 
با این قبیل گرایش های افراطى برنامه ریزی شود. کشورها از این طرح 
خیلى استقبال مى کنند و ما انتظار داریم این یک گام بسیار مثبت و 

مؤثری در زمینه مبارزه با این جریان های افراطى باشد. 
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مجاهدت با دشمنان اسالم، ظلم ستیزی و استكبار ستیزی، آزادی 
سرزمین های اسالمى از دست دشمنان اسالم، این ها بخش های تقابلى 
از این حرکت است، اما این حرکت بخش های ایجابى هم دارد و آن 
اداره حكومت اسالمى کارآمدی است که بتواند هم ارزش ها را احیا 
کند و هم جامعه را آباد کند و سعادت مادی و معنوی را برای جامعه 
به ارمغان بیاورد، اقتصاد را رونق بدهد، کرامت انسانى را در جامعه 
احیا کند، خدمتگزاری به مردم را احیا کند که مفهوم اصلى حكومت 

و دولت در حاکمیت اسالمى است.

اگر ارزش های عظیم اسالم ناب که در آیات قرآنى ذکر شده و 
در حكومت علوی تبلور یافته است، احیا شود، آن وقت اسالم گرایى 
در مقابل دموکراسى غربى مى تواند حرف نو داشته باشد و دل و جان 
جوانان مسلمان را به طرف خود بكشد. این جاست که اهمیت وظیفه 
سنگین مسئوالن نظام و علما و فرهیختگان حوزه و دانشگاه در احیای 
کامل حكومت اسالمى آشكار مى شود. این جور نیست که به مجرد 
برپایى نظام اسالمى، دیگر همه کارها تمام شده باشد، دشواری های 
بعد از پیروزی شاید بیشتر از دشواری های قبل از پیروزی باشد. این 
از روایات آمده  هم از سنت های تاریخ است، چنان که در بعضى 
که هر پیغمبری که مبعوث مى شود و یک حكومت عدل الهى برپا 
و  درگیری مى شود   پیامبر آن  پیروان  میان  آن  از  بعد  مى شود 
باالخره آن هایى که بر باطلند غلبه مى کنند بر آن هایى که بر حقند. 

خیلى عجیب است!
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این طور نیست که برپا کردن یک نظام الهى به دست یكى از 
چالش های  او  از  بعد  بماند،  پایدار  آخر  تا  همیشه  اولیاء  یا  انبیاء 
جدید شروع مى شود و خیلى از اهل باطل بر اهل حق آن آیین الهى 
غلبه پیدا مى کنند. کسانى که مسئولیت دارند و متولى خدمتگزاری 
مسئله  این  به  نسبت  ذهنشان  همیشه  مى بایستى  اسالمى اند  نظام 
حساس باشد و نگرانى خاطر داشته باشند. دانشمندان، فقها، مؤمنان 
فرهیخته تربیت شده در مكتب اسالم، باید به این چالش های پس 
مناسب آن  برای هر کدام نسخه  باشند و  پیروزی توجه داشته  از 
همین  اسالمى  انقالب  معظم  رهبری  و  نظام  مدیریت  بپیچند.  را 
کار را مى کنند،مى بینید چگونه بعد از جریان های مختلفى که رخ 
داده است، همواره با معیار درست الهى راه را از انحراف مشخص 

مى کنند و اجازه نمى دهد که مسیر به انحراف کشیده شود. 

در  مخصوصا  ابعاد  همه  در  اسالمى،  جمهوری  نظام  اقتدار 
نیاز جامعه، معیشت مردم،  به مسایل اصلى مورد  بعدهای مربوط 
مشروع  آزادی های  جامعه،  فرهنگ  جامعه،  امنیت  جامعه،  اقتصاد 
انسان ها در جامعه، کرامت انسان ها، مشارکت مردم در سرنوشت 
خودشان، در تک تک این موارد باید نظام اسالمى ما سرآمد باشد 
از  بهتر  را  ابعاد  این  همه  اسالم  مكتب  که  دهد  نشان  عمل  در  و 

مكتب های به ظاهر دموکراسى غرب، محقق مى کند. 

خود حكومت دینى نیز شبهاتى در ذهن ها ایجاد کرده و نظام 
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اسالمى ما باید پاسخگوی سؤال هایى باشد که از هر سو در جامعه 
مطرح مى شود. یكى از مهم ترین ابزارهای اسالم، قرآن است و در 
برابر دشمن باید از این وسیله معنوی بسیار استفاده شود. برای حفظ 
کیان فرهنگى جامعه هم باید از قرآن استفاده کرد و این قرآن از هر 
اندیشه ای برتر است ما باید این را داشته باشیم و از افكار جدید و 

نیروهای جدید هم استفاده شود، البته کار بسیار مشكلى است.

برنامه های اساسى که فرهنگ سیاسى را شكل مى دهد موضوع هایى 
ما  جوانان  دانشگاه ها  در  مى بینیم  کنیم.  پیدا  را  آن ها  باید  که  دارد 

عالقه مند به اسالم هستند.

تحقیقى  ـ  علمى  ابعاد  در  فقط  موارد  این  که  نیست  این گونه 
مطرح باشد. ممكن است یک مستشرقى خیلى بهتر از یک مسلمان 
در مورد معارف اسالمى تحقیق کند و یا یک مسیحى بهتر از یک 
مسلمان در این موارد تحقیق کرده باشد، اما نمى توان گفت که این 
محققان فرهنگ اسالمى دارند. مى دانیم جوانى که شور و شوق و 
حال اسالمى داشته باشد، همه چیزش علم نیست. در این قسمت 
علم هم بر دو نوع است، یک علم خشک و تحقیق محض و دیگری 
علم ایمان  زا و حرکت آفرین. برای نمونه ما دو تفسیر داریم که 
از تفسیرهای خوب است، یكى تفسیر فخرالدین رازی و دیگری 
تفسیر فى ضالل القرآن نوشته سید قطب. تفسیر سید قطب از نظر 
علمى در حد تحقیقات و مایه علمى فخر رازی نیست، با این حال، 
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امتیازی دارد که تفسیر رازی ندارد و آن این است که هرکه آن را 
بخواند به اسالم روی مى آورد، یعنى متحول مى شود.

بتوانند  که  جایگاهى  در  باال  علمى  پشتوانه  با  مراجعى  نبودن 
سؤال های افرادی مثل دانشجویان یا حتى عموم مردم را پاسخگو 
باشند خود مشكلى است، در گذشته شهید مطهری بود؛ در عراق 
شهید صدر بود. برتری مكتب اسالم در همه بخش ها وجود دارد 
به خصوص در بخش های کالن جامعه، خالصه باید فكری شود که 
چرا وضع دانشگاه ها و حوزه ها چنین است. از این موارد باید به 
عنوان مواد اولیه استفاده کرد تا بتوانیم کمبودها را جبران کنیم و اگر 
این مهم انجام نشود، خطری وجود خواهد داشت که همه مسؤوالن 

امر از آن مى ترسند.

ضرورت ورود همه جانبه روحانیون و علما به میدان رویارویی 

جریان های افراطی با مستکبران و تکفیری ها و حامیان آن ها 

مهم ترین خدمتى که این انقالب به روحانیت و حوزه ها کرده 
است، اعتالی جایگاه روحانیت و حوزه ها و وارد کردن آن ها به 
مدیریت  و  حكومت  یعنى  اجتماعى  حیات  بخش  حساس ترین 
جامعه است. روحانیت در طول تاریخ به انزوا کشیده شده بود و 
در کانون اصلى مدیریت جامعه نفوذ چندانى نداشت. این انقالب، 
امروز روحانیت را در دید جهانیان به عنوان رهبران حكومت دینى 
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مطرح کرده و اصل بنیادین فقه سیاسى ما یعنى اصل والیت فقیه را 
به عنوان محور حاکمیت و مدیریت سیاسى و اجتماعى قرار داده 
این  است.  علمى  عالى ترین محصول حوزه های  هم  فقیه  و  است 
نظریه جدید سیاسى، در دنیای امروز ـ که دین را یا افیون جامعه 
مى دانستند و یا آن را در گوشه های کلیساها و مساجد و زوایای 
شخصى زندگى اشخاص محدود کرده بودند ـ جایگاه حوزه های 
علمیه و روحانیت را بسیار باال برد. امروز در دنیا به یک روحانى 
اسالمى، چه سنى و چه شیعه، به عنوان یک رهبر اجتماعى نگاه 
مى شود. هویت و معنای جدیدی به روحانیت داده شد، روحانیون 
مسجد  زاویه  و  احوال شخصى  بُعد  در  نه  شدند،  جامعه  رهبران 
و محراب، بلكه در اصلى ترین عرصه های زندگى اجتماعى مردم. 
مى توان گفت این تحول در جایگاه روحانیت، حتى به روحانیت 
ما،  انقالب  تأثیر  امروز تحت  یعنى  کرد،  اسالمى هم سرایت  غیر 
یهودیت هم  اسالمى که روحانیت مسیحیت و  فقط روحانیت  نه 
جایگاه خاصى در جامعه پیدا کرد. اصاًل دین و دین مداری ارزش 
اقرار دارند.  این موضوع  به  ادیان دیگر هم  پیروان  یافت،  دیگری 
دادگاه های اروپا امروز برای متدینین و علمای دین، چه مسیحى و 
چه یهودی و چه مسلمان، برای انبیای الهى و کتب آسمانى، حقوق 
و مقررات جدیدی وضع کرده که هر گونه اهانت و توهین به آنان 
جرم است. در اروپا خیلى راحت فیلم و کتاب و مقاله و تئاتر علیه 
انبیای بزرگ مورد قبول یهودیت و مسیحیت تهیه و منتشر مى شد، 
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حاال قانون شد که همه این ها ممنوع است. این مانوری که امروز 
روحانیت مسیحیت مى دهد در حقیقت از برکات انقالب اسالمى و 

تحولى است که برای کل روحانیت در جهان ایجاد شد. 

کرده  حوزه ها  و  روحانیت  به  انقالب  که  بزرگى  خدمت  این 
است، جای شكر عملى دارد. روحانیت بایست این جایگاه را برای 
خود به درستى بشناسد و حفظ کند. خدای ناکرده کاری نشود ـ 
یا غفلت و بى توجهى و بى تدبیری ـ که  چه تقصیر و چه قصور 
این جایگاه لطمه ای بخورد. شكر عملى به این است که روحانیت، 
به نظام و حكومت اسالمى با کمال اخالص و ایمان نگاه کند و 
نظام خود مولود همین روحانیت شیعه  این  در حفظ آن بكوشد. 
است، رهبری این انقالب با مرجعیت بود، مردم هم در اثر ایمانى 
که داشتند پشت سر آن رهبر عظیم الشأن به حرکت افتادند. این ها 
اگر  قطعًا  بود.  نظام  این  بقای  و  انقالب  پیروزی  اصلى  عوامل 
روحانیت معظم در مجلس خبرگان اول نبود، قانون اساسى به این 
دقت و پختگى و اصالت اسالمى شكل نمى گرفت، کسانى در آن 
زمان بودند که مى خواستند آن را به صورتى تنظیم کنند که دوباره 

قضیه مشروطه تكرار شود. 

در بقای این نظام مقدس نیز روحانیت نقش اساسى دارد. دشمن 
این را مى داند که مبنای این انقالب روحانیت بوده و حافظ آن هم 
روحانیت خواهد بود. ولذا یكى از جاهایى که قطعًا دشمن دنبال 
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آن است که به آن لطمه بزند، روحانیت است.

نتیجه ضربه زدن به  بهترین راه ضربه زدن به روحانیت و در 
از  مختلف  طرق  به  را  روحانیت  این  که  است  این  اسالمى  نظام 
نظام جدا کند، مثاًل روحانیت اهل سنت را از راه مسائل مذهبى از 
نظام دور کند، روحانیت شیعه و سنى را به جان هم بیندازد و هر 
دو را بى خاصیت کند. گاهى القائات دلسوزانه مى شود مثاًل اینكه 
امور حكومتى  به هم نخورد وارد  قداستش  اینكه  برای  روحانیت 
نشود، به مباحث علمى بپردازد و به همان وضع گذشته حوزه ها را 
بچرخاند و کاری به حكومت نداشته باشد. این درست همان چیزی 
تأمین  دارد،  فكری  نیازهای  مى خواهد. حكومت  که دشمن  است 
نیازهای فكری نظام به عهده روحانیت است، چون روحانیون، ورثه 
نبود  گونه  این  دارند.  را  مسئولیت  همان  و  اطهارند  ائمه  و  انبیاء 
با  اگر  باشند.  درس  و  بحث  مشغول  فقط  اطهار  ائمه  و  انبیاء  که 
نبودند و نمى خواستند حاکمیت دین  حكومت های جور در ستیز 
را در جامعه اجرا کنند، کسى با آنان کاری نداشت و آنان را شهید 

نمى کردند. 

عظیم  بسیار  مسئولیت های  روحانیت،  جدید  جایگاه  پس 
از  یكى  تحریف،  از  دین  حفظ  مى کند.  ایجاد  هم  را  جدیدی  و 
امروز هم حفظ دین  مسئولیت های انبیاءو ائمه اطهار بوده و قهراً 
از تحریف های گوناگون، وظیفه علماست. ذهن ما به تحریف های 
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بنى اسرائیل نرود، شبهاتى که امروز دشمنان اسالم مطرح مى کنند، 
را  قدیم و جدید  این شبهات  باید  همه تحریف دین است. علما 

پاسخ دهند و اسالم ناب را نگه دارند.

مسئولیت دوم انبیاء و ائمه و به تبع آنان علما که وارثان آن ها 
هستند، تبلیغ و اجرای دین است. دین نیامده است که در کتاب ها 
باشد، آمده است که در جامعه اجرا شود. حاکمیت دین، کاری که 
مقابله  نشان مى دهد.  را  امروز خودش  داد،  انجام  روحانیت شیعه 
مسلمانان  عمومى  وجدان  در  که  زور  و حكومت های  طاغوت  با 
دارد شكل مى گیرد، به عنوان یک روش به وسیله انقالب اسالمى 
درجهان اسالم تثبیت شده و مى رود که در همه جهان تثبیت شود.

باید تحولى در حوزه ها صورت گیرد تا بتوانند رسالت عظیم 
تدوین  برسانند.  انجام  به  را  امروز  در جهان  دین  اجرای  و  تبیین 
احكام اجتماعى اسالم مقدمات دیگری الزم دارد که متأسفانه در 
حوزه ها به آن توجه نشده است. در برنامه های درسى، در برنامه های 
تربیتى، در امور مربوط به تبلیغ، در نوع روابط با مردم و مردم داری، 
در بینش سیاسى و اجتماعى و مسائل مربوط به حكومت باید تحول 
ایجاد شود. اگر بنا باشد در شرایط فعلى، همان مسائل گذشته تكرار 
این  مى مانیم.  عقب  خیلى  امروز  نیازهای  به  پاسخگویى  از  شود، 
مباحث را فقهای گذشته ما در آن زمان مطرح مى کردند که بیش از 
این مورد ابتالیشان نبوده یا زمینه و فرصت بیش از این را نداشتند. 
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به تاریخ فقه نگاه کنید، هر وقت یكى از فقهای عظام، فرجه ای برای 
مدیریت و نه حكومت مى یافت، بحث های فقهى او عوض شده و 
سراغ مسائل سیاسى و اجتماعى رفته است. مرحوم شهید اول به 
مجرد اینكه یک مقدار در جنوب لبنان مبسوط الید شد، تشكیالت و 
دستگاه مرجعیت را پایه گذاری کرد، اولین کسى که نهاد مرجعیت 
را به شكل فعلى آن پایه گذاری کرد، شهید اول بود، نظمى ایجاد 
کرد و حوزه تشكیل داد و آن هسته اولیه مرجعیت بعدها رشد کرد 

و به صورت مرجعیت امروز درآمد. 

اینكه شاه اسماعیل صفوی موفق شد  به محض  محقق کرکى 
را  اسالم  سیاسى  فقه  مباحث  طرح  بگیرد،  دست  در  را  حكومت 

آغاز کرد. 

مرحوم کاشف الغطاء رساله جهادیه را برای فتحعلى شاه قاجار 
که در حال جهاد با دشمنان اسالم بود تحریر کرد. 

حاال امروز در حوزه ها چقدر این مباحث جدید محور درس های 
خارج قرار گرفته است؟ امروز حوزه ها چه در شهرستان ها و چه 
مسایل  این  همه  در  تحولى  به  نیاز  قم  مانند  اصلى  در حوزه های 
دارند. امروز نیازهای فراوانى وجود دارد که همه آن ها زمین مانده 
و هیچ جایى هم نیست که آن ها را برآورده سازد مگر حوزه ها. کار 
دانشگاه و دولت نیست، دانشگاه هدف دیگری دارد، از دولت هم 
نباید این توقع را داشت. این کارها باید در حوزه ها شكل بگیرد، 
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نیازهای  و  فكری روز  مسایل  از  مطلع  و  بیدار و هوشیار  علمای 
انقالب و مرتبط با مردم در شهرستان ها بهتر مشرف هستند و نیاز 
و درد را احساس مى کنند. این ها شروع کنند و همین حوزه ها را 
طوری تنظیم کنند که مطابق با این نیازها باشد و بتواند پاسخ این 
نیازها را بدهد. به تعبیر مقام معظم رهبری در دیداری که در قم 
به شبهات  پرداختن  این بحث »کالم جدید«، در حقیقت  داشتند، 
جدیدی است که از جهات مختلف بر اسالمى که مدعى حاکمیت 
و حكومت دینى است وارد مى شود. این شبهات باید تبیین شود و 

افراد برای پاسخ به آن ها تربیت شوند.

مدیریت های حوزه ها مسئولیت عظیمى دارند که طلبه هایى را 
که با آمادگى وارد حوزه مى شوند به گونه ای تربیت کنند که هر جا 
بروند هم چون پیامبر آن جا باشند. اگر در مسئولیت قرار بگیرند، 
از نظر علمى  با همین دید مدیریت کنند.  بتوانند آن مسئولیت را 
یک سر و گردن از کسانى که این شبهات را مى افكنند، باالتر باشند، 

امروز توقع این است.

داشت  برنخواهد  دست  اسالم  ملت  با  دشمنى  از  سلطه  نظام 
نظیر  طرح هایى  چنین  کند،  خاموش  را  اسالمى  بیداری  چراغ  تا 
برای  آن ها  کردن  مسلح  و  تكفیری  گروه های  ایجاد  شوم  طرح 
تخریب چهره اسالم صورت مى گیرد همانطور که گفتیم به اعتراف 
جاسوسان خودشان، آمریكا وانگلیس و رژیم صهیونیستى در طرح 
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شوم النه زنبور بسیاری از تكفیری ها اصال مسلمان نبوده اند ولى 
اند و وارد برخى از  برخى اصول اسالم را به آن ها آموزش داده 

کشورهای اسالمى کرده اند.

اختالف  و  فتنه  بازار  با گرم شدن  این جنایتكاران مى خواهند 
اسالم  چهره  تخریب  با  و  ببرند  بین  از  را  مسلمانان  میان  اتحاد 
راستین چنبره سلطه خود در دنیا را افزایش دهند فتنه های مذهبى 
و قومى و تحرکات گروه های تكفیری ساخته دسته نظام سلطه به 
ویژه آمریكا و اسرائیل غاصب است شرایط امروز ضرورت ورود 
علما و روحانیون به میدان رویارویى با مستكبران را بیش از پیش 
مقابل  در  شجاعت  و  روشنگری  با  باید  نخبگان  مى کند.  آشكار 
اختالفات و تفرقه ها که از اهداف شوم جبهه استكبار است بایستند 
واجازه ندهند رسانه های استكبار چهره مشوه از اسالم جلوه دهند تا 
جوانان ما در دام هر مدعى اسالم خواهى و جهاد اسالمى دروغین 
نیفتند نخبگان ما باید این مسئله را ترویج کنند که جوانان باید از 
منابع دقیق اطالعات الزم را کسب کرده و از علمای به اصطالح 
درباری تقلید کورکورانه نكنند چرا که امروز شیطان بزرگ با این 
سناریو سعى در ایجاد فتنه گری و تفرقه میان امت اسالمى دارد و 

دراین زمینه برنامه ریزی مى کند.

علمای اسالم باید به خوبى مسئولیت خود را در حفظ اسالم 
راستین ایفا کنند، و آن ها با این کار توطئه شیاطین را نقش بر آب 
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خواهند کرد. به لطف خدا هم اکنون ایران اسالمى به یک قدرت 
منطقه ای و فرامنطقه ای تبدیل شده که خواست این نظام حمایت از 
مردم فلسطین و در هم کوبیدن رژیم صهیونیستى است و اقدامات 

نظامى ایران به یک قدرت بزرگ بازدارندگى تبدیل شده است 

تاریخ پر از زندگینامه علمایى است که در برابر ظلم و ستم قیام 
کردند، اسالم اصیل را از هرگونه تحریف حفظ کردند و در مقاطعى 
از تاریخ نیز بر جامعه خود حاکم شدند. همین مراجع بودند که در 
تاریخ توانستند على رغم همه ظلم ها و ستم ها، امت اسالمى را از 
ذوب شدن در تحریف ها حفظ کنند و نه تنها اسالم راستین را در 
جهان حفظ کنند، بلكه با ظهور عالم بزرگى به نام امام خمینى و 
با تكیه بر مسند مرجعیت، شیعه و نیابت از امام زمان و اعتماد 
برسانند،  پیروزی  به  را  اسالمى  انقالب شكوهمند  ایران،  مردم  به 
مبین اسالم و اصل والیت  بر اساس احكام دین  را  نظام اسالمى 
فقیه پایه گذاری نمایند، تحول عظیمى در جهان معاصر ایجاد کنند 

و بذر بیداری را در جهان اسالم بكارند.

شكوفه های بیداری که در جهان اسالم مشاهده مى شود، ریشه 
در انقالب اسالمى دارد. در حال حاضر مدیریت معنوی و فكری 
جهان اسالم را جمهوری اسالمى برعهده دارد که با رهبری مقام 
معظم رهبری روز به  روز مسیر را برای ظهور هموارتر مى کنند. 
ایران  کرد.  روبرو  با چالش  را  غربى  نظریه های  اسالمى  انقالب 
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قله های عزت و پیشرفت را درهم نوردیده و مردم مظلوم را در 
همه جهان حمایت کرده و نیروهای مقاومت را رهبری مى کند. 
البته نظام سلطه و غرب هرگز دست از دشمنى با نظام اسالمى 
اقدام تازه ای وارد مى شود، نظیر طرح  با  بر نمى دارد و هر روز 
طرح  آنان  تجهیز  و  تكفیری  گروه های  ایجاد  برای  آنان  شوم 
تكفیری  گروه های  ایجاد  برای  انگلیس  و  اسرائیل  آمریكا،  شوم 
برای  منطقه،  کشورهای  برخى  نفتى  پول های  با  آنان  تجهیز  و 
ایران در جهان اسالم  نفوذ  از  اسالم و جلوگیری  تخریب چهره 

مى باشد.

تكفیری  از جنایت های گروه های  استفاده  با  دارند  آن ها قصد 
یكپارچگى  و  اتحاد  مذهبى،  و  قومى  فتنه های  بازار  شدن  گرم  و 
مسلمانان را از بین برده و بیداری اسالمى را متوقف کنند تا چهره 
اسالم راستین را در جهان مشوش جلوه دهند و سیطره خود را در 
کشورهای اسالمى افزایش دهند. این فتنه های مذهبى و گروه های 
تكفیری ساخته و پرداخته آمریكا و اسرائیل هستند، برای مقابله با 
به  اسالم  علمای جهان  و  نخبگان  دارد  پدیده شوم ضرورت  این 
صحنه رویارویى با آن ها وارد شده و با صراحت و صبوری جلوی 
اهداف  تحقق  از  و  گرفته  را  مسلمانان  میان  در  تفرقه  و  انحراف 
شیطان بزرگ در منطقه جلوگیری کنند علما و نخبگان باید با بیان 
ادیان  دام  آن ها در  تا  کنند  را روشن  از دین جوانان  دقیق  قرائت 
دروغین و جهادهای منحرف گرفتار نشوند و میراث فقه اسالمى را 
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از عالمان کسب کرده و از حكومت های مزدور و علمای درباری 
تقلید کورکورانه نكنند. 

امروز شیطان بزرگ با بكارگیری سناریوی پیچیده ای سعى در 
ایجاد تفرقه در خصوص امت اسالمى دارد که همه علماء وظیفه 
این  در  را  دقیقى  طرح های  و  کرده  مقابله  سناریو  این  با  دارند 
بعضي  در  ضدشیعي  جدید  جریان هاي  برخي  کنند.  تنظیم  راستا 
از کشورهاي اسالمي و همچنین مواضع غیراصولي و سلفي مآبانه 
در  خود  جبران شكست سخت  براي  سلطه  نظام  معدود،  افرادي 
بیداري اسالمي، در تالش براي حذف مذهب تشیع و تخریب نظام 
از  استفاده  میان شیعه و سني و  تفرقه و دشمني  ایجاد  با  اسالمي 

سلفي گري براي دامن زدن به این اختالفات است. 

امت اسالمي،  بیداري  نقش حوزه هاي علمیه در روشنگري و 
متاسفانه  است.  موثر  بسیار  علمیه  و حوزه هاي  روحانیون  طالب، 
بعضي از کساني که در لباس روحانیت هستند و ابزار تبلیغاتي هم 
در دست دارند، از راه تبلیغات سوئي که علیه برخي از مقدسات 
دامن  و سني  شیعه  میان  اختالفات سطحي  به  مي کنند  اهل سنت 
مي زنند و علماي وابسته به نظام سلطه در سایر کشورهاي اسالمي 
نیز این را به رخ ملت هاي خود مي کشند و با آن حكم به کفر شیعه 
یا  قانوني مذهب تشیع مي کنند  یا حتي سعي در تحریم  مى دهند 
روح  است  الزم  امروز  روحانیت  پس  مي کنند  صادر  جهاد  حكم 
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روحانیت  بزرگ  شهدای  و  راحل  امام  اندیشه های  روح  و  اسالم 
را در تاریخ درک کرده و برای احیای آن در حوزه ها و دانشگاه ها 
و  خطبا  مخصوصا  کشور  غیررسمى  و  رسمى  فرهنگى  محافل 
مداحان اهل بیت در مراسم مذهبى عاشورایى در تبلیغ ترویج روح 
اسالم و انقالب استفاده کنند که این مهم نیاز به برنامه ریزی جامعى 
دارد و امید است ان شاءاهلل با همت و تالش مروجین شریعت ناب 

اسالمى به اجرا در آید.

دشمنى های امروز جبهه استكبار مسئله تازه ای نیست و دشمنان 
همواره از مسئله اسالم هراسى استفاده کرده اند و در واقع مى توان 

گفت که اسالم هراسى آنان تجربه اقتدار اسالم است.

و  پیشرفت  مسیر  در  را  اسالمى  سیر جوامع  باید  دین  علمای 
تعالى و شكوه و عظمت شتاب بخشند و بندگان خدا را در سایه 
حاکمیت دین و والیت نبى اکرم از اسارت قدرت های شرق 
و غرب رها نمایند. تردیدی نداریم که در این پیكار با بیداری همه 
جانبه امت اسالمى به پرچمداری عالمان مخلص دین، حق و ظفر 

با امت مسلمان و دین خدا خواهد بود.

اولین  باید علمای اسالم و جمهوری اسالمى که  اینجاست که 
مدعى طرح حكومت اسالمى در جهان است در این مسایل بسیار 
هوشیار و دقیق بوده و با آگاهى عمیق اسالمى و اشراف بر اسالم 
جلوی این خطرها را بگیرند و در چاله یاچاهى نیفتد که آن ها کنده اند.
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بى توجهى  نتیجه  تكفیری  گروه های  توحش  مى رسد  نظر  به 
برخى علمای دینى است. 

اسالم،  برابر  در  شده  مطرح  شبهات  با  مقابله  برای  هم  امروز 
و  هستیم.دشمنى  جانفشانى  و  عملى  و  علمى  مجاهدت  نیازمند 
دشمنان با اسالم در همه کشورها بویژه کشورهای اسالمى با توجه 
به همین چالش ها و تقابل ها ضروری است نظام اسالمى با همه 
ابعاد و ارکان آن بخوبى و با تمام ظرفیت آن به جهان معرفى شود.. 
مراجع به میدان بیایند تا مشخص شود که این نزاع و اختالف بر سر 
یک مسئله اصولى و اساسى و مربوط به اصل اسالم است و خیلى با 
جنگ قدرت فرق مى کند. این از مسائل اساسى است و مثل بعضى 

از مسائل جزیى به آن نگاه نشود.

به  استکبار  نفوذ  اصلی  راه  روحانیون  و  علما  برخی  کوتاهی 

کشورهای اسالمی

بعضى از اقشار، مخصوصًا نسلى که در اوایل انقالب نبودند یا 
کودک بودند، نمى دانند وضع کشور قبل از انقالب چگونه بوده و 
این انقالب چه عظمتى داشته و با چه مبانى مهمى آمده و چه تحولى 
ایجاد کرده است. این نسل فضای پر از دروغ و تزویر احزاب و 
گروهای سیاسى را نیز تجربه نكرده است که با چه عنوان های براق 
و عوام فریبى روی کار مى آیند، بعد که مسلط شدند نه آن شعارها 
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باید  پیاده مى کنند. غرب را  را قبول دارند و نه در عمل آن ها را 
مهد تزویر و نفاق نامید، غربى ها بخصوص در طرح شعارهای پر 
زرق و برق و فریبنده مهارت دارند، شعارهایى را مطرح مى کنند 
عمل  در  اما  است؛  انسان  فطرت  مطابق  و  زیبا  خیلى  به ظاهر  که 
کاماًل خالف آن است. شعارها را خیلى خوب و همه پسند تنظیم 
اینجا  و...  سیاسى  احزاب  دموکراسى،  اصالحات،  مانند  مى کنند، 
مى فرستند، حزب و حزب گرایى ها به عنوان یک کار عالى و مترقى 
نشان داده مى شود. این شعارها خیلى سریع به خورد نسل جوان 
داده مى شود، جوانان به ویژه دانشجویان که انسان هایى پر احساس 
و آرمانگرا هستند، ولى تجربه ندارند و زود باورند ـ طبیعت انسان 
در سنین جوانى این حالت را دارد ـ خیلى زود به این شعارها آلوده 
از آن ها دفاع مى کند.  پیدا کرد،  و عالقه مند مى شود، وقتى عالقه 
غرب و مجموعه معارضان نظام از این شیوه استفاده مى کنند و همه 

هدف شان همین است.

بجا  احساس  کرده،  احساس  زمینه  این  در  انقالب  رهبر  آنچه 
و خیلى دقیقى است. استكبار علیه اسالم خیلى مزورانه و منافقانه 
کار مى کند. چقدر حكومت های به ظاهر اسالمى در منطقه درست 
کردند که فقط شكل و صورت اسالمى دارند و برای بى محتوا کردن 
مى گیرند،  به کار  را  شعارها  مقدس ترین  واقعى،  اسالمى  حكومت 
حاکم سعودی مثاًل مى شود خادم حرمین شریفین، این عنوانى است 

که همه مسلمانان آن را مى پسندند.
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ضرورت دارد اصل مطلب گفته شود و حقیقت اسالم و نظام 
انحرافى  برداشت های  به  نسبت  و  شود  تبیین  مردم  برای  اسالمى 
هشدار داده شود. این حالت سكوت مطلق در قبال این مسائل قطعًا 
مورد سوء استفاده قرار مى گیرد و برای مردم بخصوص جوانان و 
بیان اند  امروز اصحاب قلم و روزنامه و  دانشگاهیان و کسانى که 
این طور تفسیر مى شود که دعوا بر سر مناصب است و ربطى به اسالم 
ندارد. این تفسیر به طبع روی تمام اقشار جامعه اثر مى گذاردفساد 
حاکمان و علما باعث فساد امت است ستم های تاریخى اثر امرای 
ظالم و انحرافات تاریخى اثر علمای فاسد است و قرآن کریم نیز 
علمای اهل کتاب را که حقیقت را کتمان مى کردند مالمت کرده 
امروز  مى برند.  بهره  سوء  علمای  از  سوء  امرای  هم  امروز  است 
تشیع و نظام جمهوری اسالمى با این فساد حكام منطقه و علمای 
آنان مواجه است که برای از بین بردن تشیع، کمر همت بسته اند 
علمای تكفیری و سلفى برای ضربه زدن به تشیع فعال شده اند و 
اخیرا در مالزی و اندونزی قوانینى علیه شیعه تصویب شده یا در 
حال تصویب است که تشیع را تحریم و غیر قانونى اعالم مى کند. 
بعضى علمای تكفیری هم در مساجد قاهره حكم جهاد علیه شیعه 
مذهبى  درگیری  و  اسالمى  امت  فساد  باعث  علما  اند،فساد  داده 
مى شود که همه این تحرکات طرح نظام استكباری است و آن ها از 

این اختالف ها سود مى برد.

بلند  اندیشه های  و  نظریه ها  دادن  قرار  العین  با نصب  باید  ما 
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حضرت امام در باب اخوت و وحدت اسالمى میان مسلمانان 
جهان ودقت و توجه به مبانى امام در این زمینه از آن خطى که امام 
ترسیم کرده است که خط اصلى نظام است و رهبری آن را دنبال 

مى کنند نبایدتجاوز کنیم.

ظهور  در  خودمان  ضعف  نقطه  به  باید  بین  این  در  البته 
گروه های تكفیری توجه کنیم؛ آن چه اسالم را در صحنه زندگى 
جمعى از حاشیه به متن آورده و مشخصه پویایى آن را جایگزین 
نخوت گذشته کرده انقالب اسالمى است. انقالب اسالمى دارای 
و  اسالم  جهان  عرصه  در  فراجغرافیایى  شعارهای  بلند،  مقاصد 
معنوی،  عقالنى،  اسالم  اصلى  نماینده  و  است  بین الملل  صحنه 
است.در  محمدی  ناب  اسالم  یعنى  مستكبرستیز  و  عدالت خواه 
دورانى از جمهوری اسالمى، مقداری از این شعارها و مقاصد بنا 
بر مصلحت عقب نشستیم و این مسئله خللى را بوجود آورد که 
دو  کردند  تالش  شبیه سازی  با  صهیونیستى  و  آمریكایى  دشمنان 
جریان ساختگى یعنى اسالم سكوالر و غربى گرا و اسالم متحجر 
و تكفیری ها و داعشى را جایگزین اسالم ناب محمدی در 

منطقه کند.

به  و  خاورمیانه  منطقه  در  جریان  دو  این  که  مى بینیم  امروز 
جبهه  یک  در  لبنان  و  عراق  سوریه،  در  شفاف  و  علنى  صورت 
واحد قرار دارند و با محور صهیونیستى آمریكایى فعالیت مى کنند. 

ـ 160 ـ



همانگونه که کشورهای استعماری با مدل سازی و واژه سازی، راه 
نفوذ خود را باز کرده اند. ضروری است روحانیت شیعه نیز با مدل 
سازی و مفهوم سازی، اسالم اصیل و ناب را متناسب با نیازهای 
امروز مردم جهان معرفى کند فراگیر شدن واژه هایى همچون جهاد، 
مردم ساالری دینى، استكبارستیزی و تقابل با نظام سلطه در جهان 
این واژه ها با داشتن بار معنایى فرهنگى و دینى تاثیر گزاری خاصى 

در جهان امروز داشته است.

روحانیون و علما مى بایست برنامه ریزی دقیق و صحیح را بر 
بیداری اسالمى مورد توجه قرار دهند و نقش  استفاده از فرصت 
این زمینه برجسته و  مراکز پژوهشى حوزوی و دانشگاهى را در 

تاثیر گذار است.

و  اسالم  به  کشورها  همه  در  جوان  نسل  ذهن  طریق  این  از 
احكام ناب آن جلب خواهد شد.
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