


1



دفتر دوم: تحول معنوی 2



3



دفتر دوم: تحول معنوی 4



فهرست

پیشگفتار
مقدمه

خاستگاه مبحث فرآیند...................................................................................11

فرآیند تحقق اهداف اسالمی چیست؟............................................................14

فایده مبحث فرآیند تحقق اهداف اسالمی....................................................15

16................................................ مبانی دینی »فرآیند تحقق اهداف اسالمی«  

در کدام مرحله ی فرآیند هستیم؟..................................................................17

 چگونگی فرآیند تحقق اهداف اسالمی.........................................................19

ضرورت پشتیبانی  راهبردی از فرایند تحقق اهداف اسالمی.........................20

فصل اول
ضرورت تبیین مکتب انقالب اسالمی و شناخت وضع موجود .

25

نگاه کلی به سخنرانی 12 آذرماه 79...............................................................27

29....................................................................... ضرورت شناخت مکتب انقالب

تحلیل انقالب اسالمی.....................................................................................30

31............................................................ انقالب اسالمی عقب گرد یا پیشرفت 

سرعت انقالب اسالمی در رسیدن به اهداف...................................................32

مأموریت انقالب اسالمی همان مأموریت بعثت .............................................34

فصل دوم
جهان بینی و بینش اسالمی؛  مبنای فکری انقالب.................37
مدخل.............................................................................................................39

توحید.............................................................................................................39

تکریم انسان.....................................................................................................41



تداوم حیات بعد از مرگ................................................................................43

استعداد بی پایان انسان..................................................................................44

48................................................. جریان عالم به سمت حاکمیت حق و صالح 

نتایج عملی و وظایف مبتنی بر مبانی............................................................49
1- عبوديت و اطاعت خداوند............................................................................50
2- هدف گرفتن تعالِى انسان .............................................................................52
3- ترجيح فالح و رستگارى اخروى بر سود دنيوى ...............................................55
5- اميد به پيروزى در همه شرايط......................................................................58
61.............................................................. فرآیند تحقق اهداف انقالب اسالمی

پیروی از هوی و طول أمل، عمده ترین خطر انقالب اسالمی......................63

مردم ساالری دینی ، مالک تصحیح اخالق، رفتار و منش مسئوالن...............65

فصل سوم
نقشه ی راه تحقق اهداف انقالب اسالمی.......................................69
نقشه راه حرکت انقالب اسالمی.......................................................................71

مرحله دولت اسالمی.......................................................................................72

مشکل عدم تربیت معنوی...............................................................................76

دعوت به سوی دولت اسالمی........................................................................79

منش و روش کارگزاران در بیان حضرت امیر)ع(............................................81

82.............................................................  جریانات و پایان پروژه انقالبی گری 

یاران انقالبی امام حاضر پای انقالب...............................................................85

مبارزه ادامه دارد..............................................................................................87



7پیشگفتار

پیشگفتار

دوازدهم آذرماه، سالگرد بيانات بسيار مهم و جامع و پر رمز و راز و پر فراز 
و نشيبى است که رهبر معظم انقالب اسالمى در سال 79، در جمع کارگزاران 
و مسئوالن نظام، در ماه مبارک رمضان ايراد کردند. آن چه که ما را واداشت تا 
اين سـخنرانى مهم و اين مناسـبت بسـيار پر اهميت را يادآور شـويم، شرايطى 

است که انقالب اسالمى امروز در آن قرار دارد. 
کمابيش ما با مخاطرات، دغدغه ها، نگرانى ها، مشکالت و چالش هاى 
انقالب آشـنا هسـتيم. دغدغه مندان و کسـانى که نسـبت به انقالب اسـالمى 
دل بسـتگى دارند، هر کس از يک زاويه اى و در عين حال با يک احسـاس 
مشـترکى نسـبت به اين موضوع، همدردند. در عين حال انقالب اسـالمى در 
يک ارزيابى، به پيش رفته و امروز فرصت هاى بسيار مهمى پيش روى انقالب 
اسالمى قرار دارد. همين فرصت ها و تهديدات، ما را بر آن مى دارد که سراغ 
ارکان معارف انقالب اسالمى برويم و به اين ارکان و ستون هاى اساسى و محکم 

تکيه بدهيم و از اين طريق گام هاى خودمان را محکم کنيم. 
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امـروز، در عيـن حـال زمانـه ى لرزيـدن گام هـا و قدم ها هم هسـت. امروز، 
زمانه ى ريزش هاى جديد هم هسـت. دورانى اسـت که ما رويش هاى بسـيار 
مبارکى داريم که بايد آن ها را قدر دانست و مراقبت کرد و در کنار آن، مثل 
هميشه، ريزش ها، و گويا اين سنت غلبه رويش ها بر ريزش ها را ما امروز مى 
ِة  ْد َخلَْت ِمْن َقبُْل َو لَْن تَِجَد لُِسّنَ َِّ الَِّتي قَ َة الل بينيم. سنت خداى متعال که »ُسّنَ

َِّ َتبِْدياًل «1 وجود دارد. الل
در مقدمه اين نوشتار، سعى شده است نماى کلى از بحث مکتب انقالب 
اسـالمى مبتنى بر سـخنرانى 12 آذر 79 رهبر انفالب ترسـيم شـود تا خواننده 
محترم بتواند از مباحث اين نوشتار که شامل فصل هاى ذيل است فهم کامل 

ترى به دست آورد:
در فصل اول اين کتاب تببين ضرورت شناخت مکتب انقالب و همينطور 
شـناخت مختصـرى از ويژگـى هاى انقالب اسـالمى و وضـع موجود مبتنى بر 
مکتب انقالب اسالمى آورده شده است که البته اين بحث به طور مبسوط در 

دفتاتر دهگانه اشاره شده است.
در فصـل دوم، مبانـى پنجگانـه فکـرى انقـالب اسـالمى و همچنين نتايج 
عملـى و مبتنـى بـر هميـن مبانى که رهبر انقالب در سـخنرانى 12 آذر اشـاره 

نمودند بحث شده است.
در فصل سوم و آخر اين کتاب هم مساله نقشه راه تحقق اهداف انقالب 
اسـالمى و همچنين مسـير حرکت به سـوى دولت اسـالمى که سومين مرحله 
از فرآيند اسـت - که به فرموده رهبر انقالب ما چندين سـال اسـت که در اين 
مرحله مانده ايم و بايستى اين مرحله را طى کنيم - مورد بحث قرارگرفته است 

1. فتح /23 
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تا خوانندگان محترم نسبت به وظيفه مهم و کنونى خويش کامال آگاه شده 
و در صدد عملياتى کردن اين وظايف برآيند.

در نهايـت بايسـتى بدانيـم کـه بـه فرمـوده معظم له خرمشـهر ها در پيش 
اسـت و بايد خرمشـهر هاى اشـغال شـده توسط دشـمن آزاد شود ، لذا انقالب 
اسـالمى تالش جوان مومن انقالبى براى تشـکيل دولت اسـالمى و آزاد سـازى 
اين خرمشـهر را مى طلبد و بايد از خداوند منان مدد بخواهيم که در اين راه 

از مجاهدت و مبارزه باز نايستيم و همواره ثابت قدم بمانيم.

بنياد فرهنگ و انديشه انقالب اسالمى
آذرماه 98
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مقدمه
خاستگاه مبحث فرآیند

سال 79 را مي توان سرآغاز طرح صريح بحث مهم »فرآيند تحقق اهداف 
اسـالمي«1 از سـوي رهبر معظم انقالب اسـالمى دانسـت. »مبحث فرآيند...« به 
چيستى، چرايى و چينش مراحل پنجگانه انقالب، نظام، دولت، کشور و بين 
الملل اسـالمى2 و چگونگى تحقق آن در بسـتر و خاسـتگاه نهضت اسـالمى 
مردم ما مى پردازد. اين مبحث از ظرفيت بسـيار باالئى براى تبديل شـدن به 
يک پارادايم3 و گفتمان ملى، اسالمى و جهانى، در همۀ سطوح ، از نخبگان 

تا عامۀ مردم برخوردار است.

1 - رهبر معظم انقالب اسـالمى در سـال 80 فرمودند : من سـال گذشـته عرض کردم: »فرآينـد تحّقق هدفهاى 
اسـالمى«، يک فرآيند طوالنى و البته دشـوارى اسـت. به طور نسـبى انسـان به آن اهداف نزديک مى شـود؛ اما 
تحّقق آنها، بسيار طوالنى است.  )80/9/21 (  همچنين در سال 90 در بيان معناى مرحله اول فرآيند که انقالب 
مى باشـد فرمودند: منظور از انقالب اسـالمى - که حلقه ى اول اسـت - حرکت انقالبى است؛ وااّل به يک معنا 
انقالب شامل همه ى اين مراحل ميشود)90/7/24( با اين توضيح مى توان هر دو تعبير را » فرآيند تحقق اهداف 
اسالمى و فرآيند تحقق اهداف انقالب اسالمى« به عنوان تابلوى اين بحث استفاده کرد و ما نيز به تناسب چنين 

کرده ايم
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نهضت اسالمى مردم ايران در دهۀ پنجاه  و شصت، دو مرحله ى پيروزى 
انقالب اسـالمى و تشـکيل نظام اسـالمى را با موفقيت پشـت سرگذاشـت. در 
سـرآغاز دهـۀ 70 رهبرمعظـم انقـالب اسـالمى اعـالم کردند، امـروز مانع عمده 
وغيـر قابـل عبـورى براى حرکت به سـمت دولت اسـالمى، کشـور اسـالمى و 

جهان اسالم وجود ندارد.1
اما پس از 9 سال، معظم له در سال 1379 و در يکى از حساس ترين مقاطع 
انقالب اسالمى،2 با اعالم اينکه ما دولت اسالمى در حد مطلوب نداريم، در يک 
سـخنرانى حکمت آميز، پر محتوى و مفصل به آسـيب شناسـى، راه شناسـى 
و رهگشـائى نهضت اسـالمى ايران و طرح بنيادى و راهبردِى عميق، منسـجم، 

اصيل و کارآمد »فرآيندتحقق اهداف اسالمى« پرداختند.
ايشان همين مضمون را در سالهاى 81 و 83 تکرار نموده و دو بار در سال 
84 در فضائـى متفـاوت بـر همـان بحـث تأکيد نموده و به تبيين و تکميل آن 
پرداختند. سر انجام بازهم در مهرماه 1390 ،  که شرايط داخلى متفاوتى نسبت 
به سـال 84 کشـور پديد آمده و در عين حال موقعيتى سرنوشـت سـاز و کم 
نظير در بين الملل اسـالمى در وضع بيدارى  اسـالمى، ارزشـى و انقالبى ملتها 
و بـه تبـع آن در اروپـا و آمريـکا ظهـور کرده بود، معظم لـه با ويرايش جديد و 
متناسب مبحث »فرآيند«، به بازخوانى هويت و شاکلۀ کلى انقالب پرداختند. 
از آن پس و قبل از آن نيز تا کنون مرتبا اجزاء اين بحث به انحاء مختلف مورد 

1 - ما توانسـتيم حصارى را بشـکنيم و مانع را از سر راه حرکت به سـمت دولت اسالمى و جامعه ى اسالمى و 
دنياى اسالمى برداريم. )70/11/14 گفت و شنود با ميهمانان خارجى دهه فجر(

2 - شـش مـاه پـس از فتنه اول در سـال 78  رهبرى مـى فرمايد : دشـمن از بعد از رحلت امام يـک برنامه ى ده 
سـاله را طراحى کرد تا در طول ده سـال آن را به نهايت برسـاند. ديـدار کارگزاران نظام جمهورى اسـالمى ايران 

1378/10/04
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توجه معظم له بوده است . از جمله آخرين مورد آن طرح مبحث »شاخص هاى 
دولت مطلوب اسالمى« در شهريور سال جارى و در ديدار کابينه دولت يازدهم 
بوده اسـت.به نظر مى رسـد سـّر تکرار و غالبا تصريح ايشـان به اين تکرار1 و 
پايدارى معظم له در طرح مبحث »فرآيند تحقق اهداف اسالمى« در آغاز سه 
دهه ى 70، 80 و 90 ، اين اسـت که اين موضوع جايگاه ويژه اى در نظر رهبر 
معظم انقالب اسالمى دارد. لذا براى پيشروان انقالب اسالمى و پيروان و همراهان 

صديق ايشان از دو جهت شايسته ى توجه خاص مى باشد:  
اين مبحث مهم در هدايت حرکت انقالب اسالمي به سوي اهداف متعالي 

آن داراى اهميت و نقش راهبردي است. 
تا کنون از سوي نخبگان جامعه و مسئوالن کشورتوجه و اهتمام کافي و 

شايسته اى به اين موضوع نشده است.

1 - تکرار و تصريح رهبر معظم انقالب بر تکرار فرآيند را در عبارات زير مى توان دريافت. اين سياق بيان يک 
مطلب و اين اسلوب از جانب يک حکيم  چه معنائى دارد؟:

سـال 80: من سـال گذشـته عرض کردم »فرآيند تحقق هدفهاي اسـالمي« يـک فرآيند طوالني و البته دشـواري 
است...  )در جمع کارگزاران نظام جمهوري اسالمي 80/9/21 (  

سـال 83: بنده دو سـه سـال قبل در يکي از همين جلسـات گفتـم ما يک انقالب اسـالمي داشـتيم، بعد نظام 
اسالمي تشکيل داديم، مرحله ي بعد... )ديدار مسؤوالن نظام  0۶/08/1383(

سـال 84: من چند سـال قبل عرض کردم که مرحله ى بعد از نظام اسـالمى، دولت اسالمى است...) خطبه هاى 
نماز جمعه تهران 84/5/28( 

سـال 84: مسأله ى دولت اسـالمى...من به اين موضوع در نماز جمعه اشاره يى کردم...  من چهار پنج سال پيش 
همين جا در حسـينيه اين مطلب را با مجموعه ى کارگزاران مطرح کردم؛ گفتم انقالب اسـالمى، نظام اسالمى، 
دولت اسالمى و بعد کشور اسالمى)ديدار رئيس جمهور و هيأت وزيران  84/۶/8 (                                                                  

سـال 90: يـک زنجيـره ى منطقى وجود دارد؛ پيش هـا اين را گفتيم، بحث شـده. حلقه ى اول، انقالب اسـالمى 
است، بعد تشکيل نظام اسالمى است... ) بيانات در ديدار دانشجويان کرمانشاه 90/7/24(
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فرآیند تحقق اهداف اسالمی چیست؟
براسـاس فرمايشـات رهبـر معظم انقالب،  گفتمـان »فرآيند تحقق اهداف 
اسـالمى« متکفل بيان اين بحث اسـت که با پيروزى انقالب اسـالمى موقعيتى 
استثنائى و فوق العاده براى تحقق يک نظام اسالمى و دولت اسالمى و جامعه 
نمونه اسالمى در ايران و زمينه تکرار اين پديده در بين الملل اسالمى فراهم آمد.  
خالصه کالم رهبر معظم انقالب در مبحث »فرآيند تحقق اهداف اسالمى« 

اين است که:
در کشور ايران، انقالبي بي سابقه بر مبناي اسالم واقع شد.

بر اساس اين انقالب، نظامي با مختصات اسالمي شکل گرفت.
مبتنى بر نظام اسالمى، الزم بود دولت اسالمي مطلوب را تشکيل دهيم اما 

نداديم و بايد آن را ايجاد کنيم. 
ما تا دولت اسـالمى را نسـازيم نمى توانيم متوقع تحقق کشـور اسـالمي و 

جامعه نمونه اسالمى باشيم.  
جهان امروزخأل يک تمدن برتر را حس ميکند و انقالب اسالمى سر آغاز 

اين تمدن الهى اسالمى است. 
»فرآيند تحقق اهداف اسـالمى« پارادايم اصيل انقالب اسـالمى است. پس 
از آنکـه بيـش ازدو دهـه کشـور درمهمترين بخِش دولت اسـالمى - يعنى قوه 
مجريـه- از سـوى عـده اى از مسـئوالن، دسـت اندرکاران و فعـاالن در جمهورى 
اسـالمى در اداره، متاثر از پارادايم اسـالِم التقاطى بود- يک دهه متاثر از اسـالم 
سوسياليسـتى و 1۶ سـال متاثر ازاسـالم ليبرالى-1  ، »پارادايم فرآيند«بايد دولت 

1 - در دهه ى اول، پيشرفت را بسيارى از انقالبيون در الگوى چپ؛ چپ دهه ى شصت، يعنى الگوى گرايشمند 
به سوسياليسم مي ديدند. هر کس هم مخالفت ميکرد، يک تهمتى، لکه اى، چيزى متوجهش ميکردند. يک 
عده اى از مسئولين، دست اندرکاران، فعالين عرصه ى کار در جمهورى اسالمى، نگاهشان نگاه حاکميت دولت 
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اسالمى را به معنى حقيقى ايجاد نمايد. 
همچنين «فرآيندتحقق اهداف اسالمى« مى گويد:

هدف چيست؟
نقشه ى راه چيست؟ 

چه مراحل و منازلى دارد؟ 
ما در کدام منزل و مرحله هستيم؟

مرحله فعلى چه مختصاتى از نظرشرايط، موانع، اهداف و... دارد

فایده مبحث فرآیند تحقق اهداف اسالمی
توجه به مبحث »فرآيند تحقق اهداف اسالمي« از سوى مسئوالن، مديران، 
برنامه ريزان و نخبگان کشور، تغييراتى در فکر و انديشه و سپس در رفتارها، 
برنامه ها، حرکت ها و فعاليت هايشان ايجاد مي کند. »فرآيند تحقق اهداف 
اسالمى« يک پارادايم است که در آن مبانى نظرى، اصول بنيادين ، راهبردها، 
برنامه ها و اقدامات عمده کشور  را در زمان حال و آينده معين کرده و اولويتهاى 
حرکت، جهت و برنامه هاي مسير آينده انقالب اسالمي را مشخص مي کند. 
»فرآينـد تحقـق اهـداف اسـالمى« جامع آموزه هاى رهبـرى، پارادايم عصر 
انقالب اسـالمى، بسـترارزيابى نهضت، انقالب و نظام اسـالمى ، محور نظرى 

و مالکيـت دولت بـود؛ خوب، اين نگاه، نگاه غلطى بود. نگاه به پيشـرفت کشـور از زاويه ى ديد تفکر شـرقى 
سوسياليستى چپ محسوب ميشد؛ اين غلط بود . البته غلط بودن اين خيلى زود فهميده شد، حتّى آن کسانى 
که آن روز مروج همين ديدگاه بودند ناگهان صد و هشـتاد درجه برگشتند! آن افراط به يک تفريط حاال تبديل 
شد.يک برهه اى از زمان، نگاه به پيشرفت، نگاه غربى بود؛ يعنى همان راهى که آنها رفتند، اينها هم بايد بروند؛ 
تصورشان اين بود. خودشان را در حِد انگليس و فرانسه و آلمان هم نمي ديدند؛ در حد همين کشورهائى مثل 
کـره ى جنوبى ميديدند. اين هم رد شـد. امروز در ذهن و فکر مسـئوالن و به صـورت يک گفتمان عمومى در 
ذهن نخبگان و فرزانگان، نقشـه ى پيشرفت غربى کشور ردشده است؛ غلط از آب درآمده است. )ديدار اساتيد 

و دانشجويان دانشگاههاى شيراز 1387/02/14 (
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وحدت نيروهاى انقالب، ادبيات پايه ى بحث دولت، کشور و تمدن اسالمى، 
مبناى شـکل بندى اصيل جريانهاى فرهنگى،سياسـى و اجتماعى، شناساننده 
وضع و ماهيت چالشهاى خارجى و داخلِى حال و آينده و نهايتا شتاب دهنده 

حرکت پيش برنده و پيش رونده نهضت و انقالب اسالمى است. 

مبانی دینی »فرآیند تحقق اهداف اسالمی«  
»اسـالم«، مبناي حرکت نهضت ما و آبشـخور انديشـه اى حرکت ماسـت.1 
لذا اسالم اولين و واالترين معناي بى بديِل مطلوب و آرمانى ما و پرچمى است 
کـه ايـن نهضـت زيـر ايـن لواء به پيش مى رود. اما آنگاه که به محتواي اسـالم 
نظر مي اندازيم، از خالل تعاليم اسالمى در مي يابيم اسالم اهدافي مشخص 
دارد. لذا »اهداف اسـالمي« دومين معنايي اسـت که پديدار مي گردد. ماهيت 
»اهداف اسالمي« نيز ما را به سمت تحقق خويش هدايت و دعوت مي کنند. 

اينجا مفهوم »تحقق اهداف اسالمي« توليد مي شود. 
و در نهايت با نگاه عميق تر و دقيق تر به محتواي اين اهداف و توجه به 
نهضتهاى انبياء و تاريخ اسالم به روشنى معلوم مى شود با اهدافي بسيار بزرگ 
مواجه هستيم که طبعا تحقق آنها به صورت دفعى و ناگهاني ممکن نيست 
بلکه نيازمند فرآيندي طوالني، تدريجى، برنامه محور، مرحله اي و سخت است. 

از اينجا به تعبير »فرآيند تحقق اهداف اسالمي« مي رسيم. 
»فرآيند تحقق اهداف اسالمى« همان فرآيند ايجاد قدرت اسالمى2 است که 

1 - همه ى آنچه که در زمينه ى برنامه ريزيها، خطوط اصلى برنامه ها را تشکيل مى دهد، يک سر اين برنامه هاى 
اصلى وصل اسـت به آبشـخور انديشه ى اسـالمى، جهان بينى اسالمى، تلّقى و برداشت اسـالمى؛ که اين ايمان 
ماسـت، اعتقاد ماسـت، دين ماسـت؛ براسـاس آن برداشـت و آن تلّقى اسـت کـه وظايف خودمان را مشـّخص 

مى کنيم و مى خواهيم به آنها عمل کنيم. ) ديدار کارگزاران نظام 12/ 09/ 1379(
2 - وضع کنوني - يعني وضع وجود يک قدرت اسالمي - شايد هزار مرتبه از بهترين حاالتي که در حکومت 
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با حاکميت پيامبر اکرم )صلى اهلل عليه و آله و سلم( آغاز و با نهضت امامان 
شـيعه و سـپس نائبان ايشـان در انتظاِر حاکميِت دولت حِق پايدار و فراگير، 
از فراز عصرها و نسـل ها گذشـت تا در يک فرصت تاريخى اسـتثنائى1 اين 
فرآينـد تاريخـى بـه اسـتخالف و تمکن گروهى از صالحـان2  در ايران- يعنى 

انقالب اسالمى- منتهى شد. 

در کدام مرحله ی فرآیند هستیم؟
با توجه به فرمايش مقام معظم رهبري مرحله اى که اکنون انقالب در آن 
قرار دارد، مرحله تشـکيل دولت اسـالمي اسـت.3 مقصود از دولت، نه فقط قوه 

طاغـوت ممکن اسـت يـک فرد براي ترويـج و پيگيري و تحّقق آرمانهاي الهي داشـته باشـد، بهتر باشـد. پس 
بايستي اين را قدر دانست.  ايجاد اين قدرت الهي و اسالمي، امر بسيار دشواري است. اين چيزي که االن پيش 
آمده و شـما مي توانيد از طريق آن، اين هدفها را تحّقق ببخشـيد، آسـان به دسـت نيامده اسـت. صدها شرط و 

صدها موقعيت بايد رديف شوند و کنار هم قرار گيرند تا حادثه اي مثل انقالب اسالمي بتواند رخ دهد.   
ديدار کارگزاران نظام 12/09/1379

1 - يـک فرصت اسـتثنايى دراختيارمـان قرارگرفته اسـت تابتوانيم اهـداف الهى واسـالمى رادريک بخش مهم 
ازجهـان »کـه کشـوربزرگ وعزيزايران اسـت« تحّقق بخشـيم وآنهاراپياده کنيـم... از بعد از صدر اسـالم تا امروز 
هم، چنين فرصتى پيش نيامده اسـت. موقعيت بسيار اسـتثنايى و بخصوصى است. بايد اين موقعيت را مغتنم 

بشماريم )ديدار کارگزاران 79/9/12(
ْلِِهْم  ب َّذيـنَ مِْن قَ َيَْسـَتْخلَِفنَُّهْم فِي اْلَرِْض َکَما اْسـَتْخلََف ال الِحاِت ل َّذيـنَ آَمنُوا مِنُْکـْم َو َعِملُوا الصَّ ُ ال 2 - وََعـَد اهللَّ
ئاً َو َمْن  بُُدونَني  ال يُْشـِرُکوَن بي  َشـْي لَنَُّهْم مِْن بَْعِد َخوْفِِهْم أَمْناً يَْع ُبَدِّ َي ِذي ارْتَضى  لَُهْم َو ل َـّ نَـنَّ لَُهْم دينَُهُم ال َُمکِّ َي َو ل
َکَفَر بَْعَد ذلَِک فَأُولئَِک ُهُم الْفاِسـُقوَن )نور55(خداوند به مومنان صالح از ميان شـما وعده حتمى داد که چون 
پيشينيانشـان در زمين حاکم مى شـوند و دينشان قدرت مى يابد و امنيت مى يابند تا دور از شرک مرا عبادت 

کنند واال فاسقند )مضمون آيه( 
3 - معظـم لـه فرمـوده اند ما در مرحله ى سـوم)دولت اسـالمى( هسـتيم و در موضعـى ديگر فرمـوده اند ما در 
مرحله دولت و کشـور اسالمى قرار داريم. اين دو قابل جمع هستند. به اين صورت که ما در حين دولت سازى 
از کشـور سازى هم غفلت نداريم اما بايد توجه داشت با بخشهاى غير اسالمى دولت نمى توان کشور اسالمى 
ساخت. به هر صورت نظام، دولت، جامعه و  تمدن اسالمى مراحلى مرتب هستندکه در عين حال رابطه ى اين 
مراحـل را از جهـت تقدم و تأخر را مى توان اين گونه صورت بندى نمـود: تقدم اصولى مرحله ى متقدم، اعاده 
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مجريـه بلکـه کليـه قـوا و کليت دسـتگاههاى نظام و منظور از اسـالمى شـدن 
رسـيدن به نصابهاى مقدور اسـالم عمدتا در دو عرصه، يکى روش و منش و 
تفکر کارگزاران نظام و دوم نهاد ها و بنيادها و ساز و کارهاى اداره حکومت1 

مى باشد. 
  پيش تر آمد که در آغاز دهه دوم انقالب، شرايط براي حرکت به سمت 
دولت اسـالمي وجامعه و کشـور اسـالمي مهيا بود،2 اما تا سـال 79 ، با اينکه 
به تعبير رهبر معظم انقالب مسـئوالن کشـور سـهم خوبى از حقايق اسـالمى 
داشـتند3 اما نتوانسـتند به دليل افت و خيزها، عقبگردها، لغزشـها و ترديدها  و 
دلبسـتگيها به رفتار هاى طاغوتى4 با طّى اين مسـيِر آماده و مناسـب، انقالب 
را به نقطه مطلوب و مقدور دولت اسـالمي برسـانند. لذا در سـال 79  حضرت 
ايشـان فرمودند ما دولت اسـالمي نداريم و از آنجا که در کنار ريزشـهاى  دهه 
ى هفتاد، رويشـهايى اميد بخش شـکل گرفته بود، لذا معظم له فرمودند بايد 

دولت اسالمى را ايجاد کنيم.5 

اقتضائى جزء مرحله ى سابق و تقدم اقتضائى جزء مرحله ى متأخر
1 - عرصه اول مورد تاکيد معظم له در ابتداى دهه هشتاد بود و عرصه دوم در سال 90 توسط ايشان مطرح شد.

2 - 70/11/14 گفت و شنود با ميهمانان خارجى دهه فجر
3 - امروز دولت ما - يعني مسـؤوالن قوه ي مجريه، قوه ي قضاييه، قوه ي مقننه، که مجموع اينها دولت اسـالمي 
اسـت - سهم خوبي از حقايق اسالمي و ارزشهاي اسـالمي را دارد؛ اما کافي نيست؛ اولش خود من. بايد بيشتر 
به سـمت اسـالمي شـدن، مسـلمان شـدن و مؤمنانـه و مسـلمانانه زندگي کـردن برويـم.  )ديدار مسـؤوالن نظام  

) 0۶/08/1383
4 - تـالش و اقـدام بـراى تشـکيل دولت اسـالمى از روز اول شـروع شـد؛ منتها افت و خيز داشـته؛ پيشـرفت و 
عقبگرد داشته؛ در جاهايى موفق بوديم، در برهه يى موفق نبوديم. بعضى از ماها وسط راه پايمان لغزيد؛ بعضى 
از ماها در اصل هدف مردد شـديم؛ بعضى از ماها نتوانسـتيم خود را نگه داريم؛ دلبسـته ى به رفتارهاى طاغوتى 

شديم. اسم ما که دولت اسالمى باشد، کافى نيست. ديدار رئيس جمهور و هيأت وزيران   1384/8/۶
5 - ديدار مسئوالن نظام 79/9/12
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 چگونگی فرآیند تحقق اهداف اسالمی
با نگاه به پيشـينه تاريخى دولت سـازى اسـالمي بلکه دولت سـازى دينى ، 
مى توان گفت ماهيت تاريخ اسالم و تشيع بلکه تاريخ دين در بعد اجتماعى، 
چيزى جز حرکت به سمت ايجاد قدرت دينى و اسالمى يا تشکيل حکومت  
دينى و اسالمى نبوده است. لذا مى توان گفت روند تحقق دولت اسالمى بلکه 
دولت دينى در يک فرآيند طوالنى تاريخى در ابتداى انقالب اسالمى به نقطه 

ى عطف خود رسيد و عمال تحقق آن آغاز شد. 
هر چند نهضت اسالمى پس از پيروزى انقالب اسالمى تا کنون، متين و 
مستحکم به پيش رفته است1 و در يک ارزيابى کالن اين نهضت هيچ وقت 
شکسـت خـورده نبـوده اسـت2، اما به داليل مختلـف از جمله کندى حرکت، 
آسـيب پذيرى و هزينه هاى قابل پيشـگيرى، اين روند از سـرعت و اسـتحکام 
مناسـبى پـس از انقـالب اسـالمى برخـوردار نبوده لذا هنوز تـا نقطه مطلوب و 

مقدور فاصله زيادي وجود دارد. 
امادولـت اسـالمى مطلـوب کـه رهبر معظم انقالب اسـالمى از سـال 79 با 

صراحت آن را مطالبه نمودند، چگونه شکل مي گيرد؟  
بي شـک تحقق دولت اسـالمي يک پروژه عظيم و خطير بلکه يک ابر 
پروژه3 مي باشد. دولت اسالمى زمانى تحقق مى يابد که افکار، عقائد و رفتار 

1 - در همه ى اين ميدانهائى که ما و امريکا با هم مواجهيم، او قدم به قدم عقب نشينى ميکند؛ ما عقب نشينى 
نميکنيم؛ ما جلو ميرويم  ديدار رهبران گروه هاي جهادي فلسطيني  1388/12/08

2 - اعتقاد من اين است که در همه ى ميدانهايى که آنها با ما پنجه درافکندند و مقابله کردند، ما پيروز شديم. 
پيروزى به يکى از دو معنا؛ يا ما فائق آمديم و غلبه کرديم، يا نگذاشـتيم طرف مقابل پيروز شـود و او را ناکام 

گذاشتيم.   ديدار رئيس و مديران سازمان صدا و سيما1383/09/11 
3 -  در اينجـا بـا معنـاى متعـارف پـروژه در مقابل پروسـه مواجه نيسـتيم. اصـوال روش مـا ورود به ايـن دائره ى 

مصطلحات عرفى خاص نيست بلکه از اين واژه ها معانى عرفى عام آنها اراده شده است
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تعداد و نصاب گسترده اى از مسئوالن در اداره کشور با نصابهاى قابل حصول 
اسالم در عصر غيبت تطبيق نمايد1و شيوه ها، سازو کارها و ساختارهاى اداره 

امور  با تغيير و نوسازى کارآمد شوند2.   
از جمله مقدمات ضرورى براى نيل به اين هدف همانا توجه دادن نخبگان  
و مـردم بـه ضـرورت حرکت به سـمت دولت اسـالمى ، ايجاد انسـجام و وفاق 
فکرى و همدلى در اين راه، طراحى نظامات و الگوهاى اسالمى اداره و پيشرفت 
کشور و ترسيم نقشه راه  تحقق دولت اسالمى، با کمک مجموعه اى گسترده 
از نخبگان حکومتى و مردمى مى باشـد. و تنها اين دولت اسـالمى اسـت که 
مى تواند با مشـارکت تضمين شـده و هدايت شـده ى مردم، دسـت به کار ابر 
پروژه اى ديگر يعنى تحقق جامعه نمونه اسالمى و کشور اسالمى شود. امروز 
اولين گام موثر براى دعوت مسـلمانان به اتحاد و همبسـتگى و بشـارت دهى 
به ظهور تمدن اسالمى، دعوت عملى آنان به الگوى موفق و درخشان جامعه 
نمونه اسـالمى اسـت که پس ازتحقق دولت اسـالمى در ايران اسـالمى محقق 

خواهد شد. 

ضرورت پشتیبانی  راهبردی از فرایند تحقق اهداف اسالمی
اگر چه دستگاههاى شکل گرفته پس از انقالب اسالمى درايران و مسئوالن 
آن مى بايست با کمک مردم، خود را به نصابهاى اسالميِت مورد نياز براى طى 
کردن اين راه دشوار مى رساندند، اما به داليل مختلف اين هدف ميانِى مهم، 
حتى پس از سه دهه  نيز به دست نيامد. برخى از اهم عوامل کندى حرکت 

1 - مراجعه شود به سخنان رهبر معظم انقالب در12/09/1379، 1380/9/12 ، 1383/8/۶ ، 84/5/28 و 1384/8/۶

2 - مراجعه شود به سخنان معظم له در 90/7/24
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به سمت دولت اسالمى از اين قرار است:
1- نبود يک الگوى اصيل دينِى عصرى از دولت اسالمى 

2- موج هجوم انديشه هاى بيگانه ى غربى در برابر دولت سازى اسالمى  
با تکيه بر چند صد سال پشتوانه تئوريک 

3- وجود پايگاههاى فکرى، فرهنگى،اجتماعى، اقتصادى و سياسى بيگانه 
در کشور 

4- فشارهاى همه جانبه نظام سلطه براى جلوگيرى از تحقق دولت اسالمى 
در ايران انقالبى

5- نبود اهتمام و عزم و بصيرتى هم وزن مرحله ى خطير دولت اسـالمى 
در خواص براى پى گيرِى خستگى ناپذير و مدبرانه تحقق اين مرحله 

۶- وجود بقاياى بافت هاى نظام ستمشـاهى در البالى افکار، رفتار، سـازو 
کارهـا و شـيوه هـاى اداره امـور و عـدم اهتمـام و توجه الزم به پاکسـازى کامل 

دولت اسالمى از اين ناخالصى ها 
7- آسيب پذيرى و ريزش برخى خواص و مسئوالن بر اثر پيدايش برخى 

عوارض روحى و فکرى ناشى از سايش ها و فرسايش هاى معنوى و فکرى 
8-نبود يک الگوى اصيل دينِى عصرى از دولت اسالمى 

9-موج هجوم انديشـه هاى بيگانه ى غربى در برابر دولت سـازى اسـالمى  
با تکيه بر چند صد سال پشتوانه تئوريک 

10-وجود پايگاههاى فکرى، فرهنگى،اجتماعى، اقتصادى و سياسى بيگانه 
در کشور 

11-فشارهاى همه جانبه نظام سلطه براى جلوگيرى از تحقق دولت اسالمى 
در ايران انقالبى
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12-نبود اهتمام و عزم و بصيرتى هم وزن مرحله ى خطير دولت اسالمى 
در خواص براى پى گيرِى خستگى ناپذير و مدبرانه تحقق اين مرحله 

13-وجود بقاياى بافت هاى نظام ستمشـاهى در البالى افکار، رفتار، سـازو 
کارهـا و شـيوه هـاى اداره امـور و عـدم اهتمـام و توجه الزم به پاکسـازى کامل 

دولت اسالمى از اين ناخالصى ها 
14-آسيب پذيرى و ريزش برخى خواص و مسئوالن بر اثر پيدايش برخى 

عوارض روحى و فکرى ناشى از سايش ها و فرسايش هاى معنوى و فکرى 
پس از انقالب اسالمى همچنان رسوب نگرش ها و استاندارد هاي طاغوتى، 
شاهنشـاهى و غربـي در سـاختارهاي کشـور و نفـوذ و رسـوخ موجهـاى جديد 
انديشه ى غربى نه تنها باعث ايستايي آنها در اجراي رسالت هاي انقالبي شد، 
بلکه آنها را به مروجان عملي و نظري اين انديشه ها تبديل نمود. طبعا چنين 
سـاختارهائى  نمـي تواننـد انقـالب را از تنگناهاي موجود نجات دهند. در بين 
مسوولين نيز گاهي در بعضى مقاطع، برخي انحرافات و نارسائى هاى فکري، 
اخالقـي و عملـي مانـع توجـه و اهتمام کافي به اين مهم شـده اسـت. حتى با 
وجود سالمت از انحراف فکري و عليرغم برخورداري نسبى از برخى نصابهاى 
الزم در تعهد و توانائى در ميان مسئوالن باال ، در مورادى بخصوص در سطوح 
پائين تر استحاله ى ناشي از قرار گرفتن در پارادايم ها و ساختارهاي موجود، 
مانع از ايفاي نقش عمده در مسـير تحقق اهداف اسـالمي گرديده اسـت. در 
مواردى هم چه بسا ضعف هاي فکري، شخصيتي، نفساني، روحي و معرفتي 
نيز به اين امر دامن زده است. اين است که ساختارها و نرم افزارهاى موجود و 
کسانى که اهل اهتمام و تحول نيستند نمي توانند متوليان خوبي براي تحقق 
دولت اسالمي باشند.از مطالعه عملکرد 35 ساله دستگاههاى مختلف بدست 
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مـى آيـد، سـاختارها و مجموعـه هـاي موجود تا کنـون توانمنـدي کافي براي 
پياده سازي کامل اهداف انقالب اسالمى را نداشته اند. لذا براى تحقق دولت 
اسالمى نبايد به دستگاههايى که نتوانسته اند خود را کامال از آفات و آسيبها 
برهانند، اميد بست. بنابراين شايسته است در افقى باالتر و درسطح راهبردى و 
در امتداد و ادامه ى نگاه و همت بلند رهبر معظم انقالب، براى تحقق دولت 
اسالمى فکر و تالش شود. اين فکر و تالش در سه  محور دنبال خواهد شد: 
توليد انديشه راهبردي: الزم است در حوزه انديشه به کشف، ترسيم وطراحي 
راهبردهاى تحقق مراحل سـوم و چهارم فرآيند يعنى دولت اسـالمى و کشـور 

اسالمى با افق تمدن اسالمى پرداخته شود. 
1-پرورش نيروى مناسب:انقالب اسالمى همچنان از فقدان نيروهاى پرورش 
يافتـه متناسـب بـا اهـداف عالى مراحل بعدى رنج مى بـرد. لذا پرورش نيرو در 
دو بعد معرفتى و معنوى براى پيشبرد اهداف اسالمى همچنان ضرورى است

2-راهبرى و مديريت راهبردي: الزم است در حوزه مديريت و اقدام، همه ى 
ظرفيتهاى انقالب به سوى اين اهداف هدايت شده و  براى پيش برد راهبردها 

اهتمام ورزيده شود.
انقالب اسالمى در برهه کنوني و در مسير حرکت به سمت اهداف خود 
بـراى تحقـق  دولـت اسـالمى  و جامعـه مطلوب اسـالمي در وهلـه اول نيازمند 
توليد فکر، طراحي، برنامه ريزي و و سپس محتاج پيشبرد راهبردى حرکت به 
سمت اهداف خود است. امروز خالء اهتمام به اين مسئله »در سطح راهبردى« 

کامال مشهود است. 
حل اين مشکالت و برداشتن موانع از پيش پاى حرکت به سمت دولت و 
کشور اسالمى با افق تمدن اسالمى و فراهم آوردن ظرفيتها، فرصتها و امکاناِت 
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اين حرکت، ضرورتى اسـت که عنايت و اهتمام ويژه اى را از جانب نيروهاى 
اصيل انقالب ، پيشتازان حرکت انقالبى و پيروان و مالزمان واليت فقيه طلب 
مـى کنـد. کالم آخـر اينکه »فرآيند تحقق اهداف اسـالمى« امروز محتاج يک 

پشتيبانى و بستر سازى ويژه است.
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ضرورت تبیین مکتب انقالب 
اسالمی و شناخت وضع موجود 

فصل اول
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نگاه کلی به سخنرانی 12 آذرماه 79
رهبر انقالب در جمع رئيس جمهورى و مسـئوالن بلند مرتبه نظام، همان 
ابتـدا هـم تذکـر مـى دهند که آن چه که رئيس جمهور در زمينه مبارزه با فقر 
و فسـاد و تبعيـض گفتنـد ايـن مورد تاييد اسـت. همچنين در مورد گشـايش 
امـور اقتصـادى مـردم، ايـن هـا حقيقتاً جز کارهاى مهم اسـت. اين تاريخچه را 
بايد مراجعه کرد به تحليل هايى که جمع بندى شده، در مورد زمينه هاى اين 
بيانـات و همچنيـن تاريـخ آن ايـام، بايـد آن جا مراجعه کرد و بعد مى فرمايند 
انتظار عمده ام از بخش هاى اقتصادى است. سال 79. اين ها چرا داريم عرض 
مـى کنيـم؟ بـراى ايـن کـه بدانيم بحـث اهتمام به اقتصاد از کى توسـط رهبر 

معظم انقالب گفته شده است. 
بعد از اين مقدمه، ايشـان در نحوه طرح اين بيانات در 12 آذر، يک شـيوه 
خاصى را دارند، در چند سـخنرانى، قبل از اين، در تابسـتان، در اين مسـافرت 
هاى استانى، که با مردم صحبت مى کنند، آن جا مسائل اصلى انقالب را در 
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افکار عمومى زمينه سازى مى کنند، آن جا بحث ها شده، اين جا يک نقطه 
اى اسـت مرتبط با آن بحث هاى چند ماه قبل. يعنى اين ها مهندسـى شـده 
اسـت. تمام اين اجزا وقتى انسـان نگاه ميکند، مى بيند کامال يک مجموعه 
منسجم مهندسى شده ى مدبرانه، با ساير خصوصياتى که ريشه در اسالم دارد، 
ناظر به مسائل روز است و امثال اين ها، که خود اين ها بحثى جدا دارد يعنى 

واقعا بايد اين ابعاد را هم به آن توجه کرد. 
باز يک پله ديگر پايين تر مى آيد و درباره انقالب اسـالمى، مى فرمايند 
اين يک فرصت استثنايى است که در اختيار ما قرار گرفته و اين فرصت، يعنى 
دسـت يافتن به قدرت، قدرت. قدرت که هميشـه در بيانات ايشـان اين قدرت 
الهى وجود دارد. در همين دهه 90 هم ايشان باز مى فرمايند اگر اسالم بخواهد 
با استکبار پنجه در پنجه بکند، مى تواند استکبار را قلع و قمع کند. به شرطى 
که قدرت داشـته باشـد، اين قدرت، يعنى دولت اسـالمى. سال 95، سوم خرداد 
95، در دانشگاه افسرى سپاه و ششم خرداد در بياناتشان با خبرگان. اين مسئله 
قدرت اين قدر اهميت دارد که همين موضوع دولت اسالمى در حقيقت آن 
درون مايه اش، قدرت اسالم است، قدرت همه جانبه، فقط قدرت نظامى خير، 

قدرت اقتصادى، سياسى، فرهنگى، نظامى، امنيتى و غيره. 
بعد مى فرمايند ما مدعى پياده کردن اهداف الهى هستيم و ديگر حکومت 
هـا غالبـا چنيـن ادعايـى ندارند. آن هايى که ادعا مى کنند و وضعشـان معلوم 
است، اين هايى که ظاهر اسالم را دارند، آن ها اصال بهشان نمى پردازند. بعد 
مى فرمايند اين از صدر اسالمى تا کنون ما چنين چيزى را نداشتيم. بعد مى 
فرمايند حاال که اين شرايط پيش آمده، وظايفى بر عهده ماست. اما اين وظايف 
يـک مبنـاى فکـرى دارنـد. و همـه آن چـه که در زمين اسـت، برنامه ريزى ها، 
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خطوط اصلى برنامه ها را تشکيل مى دهد يک سر اين برنامه هاى اصلى وصل 
است به آبشخور انديشه اسالمى، جهان بينى اسالمى، تلقى و برداشت اسالمى. 
ببينيد ايشان دارند کارگزاران درس اسالم شناسِى طراز انقالب اسالمى مى 
دهند. معلوم اسـت که اين نياز زمان اسـت. حاال نقشـه راه چيسـت؟ نقشـه راه 
همين اسـت. نقشـه راه اين اسـت که ما مسـئولينى بايد داشته باشيم که اين ها 
اسالمى شناس باشند، در اين اندازه اى که آقا از اين ها انتظار دارد. مى فرمايند 
اين ايمان ماست، اعتقاد ماست، دين ماست. يعنى اين امور بايد در ايمان ما، در 
اعتقاد ما، در باور ما، رسوخ کرده باشد. يک مسئول و يک دولت مرد اسالمى، 
يعنـى يـک کارگـزار اسـالمى. چه نماينده مجلس، چه عضـو قوه مجريه، چه 
مقننه، چه ساير دستگاه هاى مهم، بايد ترازى از اين اعتقاد و ايمان را در سطح 
باال، هر چه باالتر، باالتر، داشته باشند. همين جا دارد آرام آرام معلوم مى شود 

که اوضاع چيست و چى بايد باشد. 

ضرورت شناخت مکتب انقالب
با تکيه بر سـخنرانى 79/9/12 ما بايد تکليف خودمان را بدانيم و نقشـه 
راه انقالب اسـالمى را بتوانيم به شـکل کلى نگاهى بندازيم و انشـاهلل اين کار 
شروعى باشد براى بازخوانى اين سخنرانى و بيانات مشابه. تا رفته رفته نسبت به 
انديشه رهبر معظم انقالب اسالمى، منظومه اين انديشه و بلکه باالتر از منظومه 
ى انديشه، آن چه که در ابعاد يک مکتب، با همه معنايش وجود دارد، تعمق 
کنيـم و اهـل اسـتنباط و فهـم عميـق و فقه اين مکتب بشـويم. چـه اين که ما 
در اين انقالب، در انديشـه امام، عميق تر بوديم و سـپس در انديشـه و مکتب 
جانشين به حق آن بزرگوار، عميق مى شديم، اين مشکالتى که مشاهده مى 

کنيم وجود نداشت. يا به راحتى رفع مى شد يا اساسا به وجود نمى آمد. 
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لذا علت العلل همه مشـکالت ما همين اسـت. يعنى اگر شـما بخواهيد 
يک تحليل جامع از انقالب اسالمى، آسيب ها و ريشه هاى اين آسيب ها، از 
يکسو، و پيشرفت هاى انقالب و پايه هاى اين پيشرفت ها بيندازيد و در يک 
احصاى تام، مجموعه بسـيار گسـترده و متنوعى از عوامل را جمع کنيد، اين 
هـا را دسـته بنـدى بکنيـد، اهـم و مهـم بکنيد، فرعى و اصلـى بکنيد، در يک 
مجموعـه و در يـک نمـودار درختـى، مـى رسـيد بـه يک عامـل، و آن مکتب 
انقالب اسـالمى، مکتب امام راحل عظيم الشـان و مکتب امام حاضر انقالب 
اسالمى است. ما اگر به اين ستون محکم تکيه کنيم، عالج دردها و مشکالت، 

و پايه ى پيشرفت ها و شتاب هاست. 

تحلیل انقالب اسالمی
امروز متاسفانه در دانشگاه، در ادبيات تحليل انقالب اسالمى، ما درمانديم. 
واقعا تحليل درستى داده نمى شود. به همين خاطر دانشجوى ما، درس انقالب 
اسالمى درس کسالت آور است برايش. يک حرف هاى کليشه اى و تکرارى 
که ممکن است درست هم باشد بعضى هايش، ولى جوان را جذب نمى کند، 

سوالهاى اصليش را از آن پايه پاسخ نمى دهد. 
آقا مى فرمايند انقالب اسالمى اين طور نبوده که رخ دهد. ما مثل فيلم هاى 
سينمايى، که آخر سر، آن آرتيست پيروز مى شود، انقالب اسالمى را اين جورى 
تحليل مى کنيم. يکى بود يکى نبود. يک شاه بدى بود، يک امام خوبى بود. 
اين شـاه بد ظلم کرد، ظلم کرد، ظلم کرد، امام قيام کرد، پيروز شـد. آقا چه 
مى گويند؟ مى گويند صدها شـرط و موقعيت کنار هم قرار گرفت که اگر 
کنار هم قرار نمى گرفت انقالب رخ نمى داد. مگر سال 42 قرار نبود انقالب 
شود چرا نشد؟ چون اين شرايط کنار هم قرار نگرفت. سال57 هم کى تحليل 
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کرد که انقالب، سـال 57 پيروز مى شـود؟ انديشـمندترين افراد نزديک به امام، 
نزديکترين انديشمندان انقالبى به امام، سال 5۶ مى گفتند 20 سال ديگر. ما 20 
سال وقت مى خواهيم براى اين که انقالب کنيم. هيچ کس پيش بينى نمى 
کرد. خود امام پيش بينى اين طورى نداشت. امام از يک مقطعى فهميدند که 
انقالب پيروز مى شود. گفتند مراجعه مى فرماييد البد. حاال همين را بخواهيم 
باز کنيم. پر از معارف اسـت اين سـخنرانى، بقيه سـخنرانى ها. اين جاى ويژه 

اى دارد. به خاطر اين که آن جامعيت را دارد. 

انقالب اسالمی عقب گرد یا پیشرفت 
بعد از 38 سـال از اين حرکت ، حرکتى که با انقالب اسـالمى شـروع شـد 
و بعد نهضتى که به انقالب منتهى شد و بعد، يک نظامى تاسيس شد، بعد 
از 38 سـال، امروز اين سـوال براى دغدغه مندان انقالب مطرح اسـت که ما چه 
وضعـى داريـم؟ آيا متوقف شـديم؟ آيا عقب گـرد داريم؟ آيا انحراف داريم؟ و 
اگر اين ها هسـت يا نيسـت، اما اجماال مشـکالت هست، ريشه اين مشکالت 

و راه برون رفت از مشکالت کدام يک است؟ 
هم ارزيابى امام راحل در اواخر عمر شريفشـان، و هم ارزيابى رهبر معظم 
انقـالب در هـر مقطـع از دوران پـس از امـام، ايـن اسـت که مـا و انقالب ما، نه 
توقف دارد، نه عقب گرد دارد و نه انحرافى عارض بر اين حرکت کلى شده 
است. صحبت از ارزيابى کلى است. ارزيابى اى که بايد به صورت جامع، عميق، 

گسترده، صريح، منصفانه و آگاهانه و مسئوالنه شکل بگيرد. 
ارزيابـى ايـن دو بزرگـوار، دو رهبـر انقـالب، دو امـام انقـالب اين اسـت که 
مـا بـه پيـش رفتيـم. مـا نـه توقف داريـم، نه عقب گـرد داريم و نـه انحراف در 
حرکت اساسـى انقالب. بله، اجماالً مشـکالتى در حرکت انقالب وجود دارد. 
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اگـر بخواهيـم اين مشـکل را دقيق تر بشناسـيم، بايـد بگوييم حرکت انقالب 
نسبت به سرمايه هايى که دارد کند است. اما نسبت به بقيه انقالب ها، حتى 
کند هم نيست، بلکه نسبت به بقيه انقالب ها، اگر مراجعه کنيم، مى بينيم 

که بسيار هم پر شتاب است.

سرعت انقالب اسالمی در رسیدن به اهداف
اگر اهدافى که انقالب اسـالمى ظرف اين 40 سـال به آن رسـيده، با توجه 
به شرايط جهانى عصر انقالب اسالمى، مقايسه کنيد با انقالب هايى که حاال 
مى خواهيم يک مقايسه اى کرده باشيم، که اصال قابل مقايسه نيست، انقالب 
اسالمى از بقيه انقالب هايى که در قرن 19 و 20 اتفاق افتاده است، جداست، 
به تعبير امام. حاال مى خواهيم با مسامحه ارزيابى کنيم، بايد بگوييم انقالب 
ما براى کسـانى که تاريخ اين انقالب ها را خواندند انقالب معجزه آساسـت 
در سـرعت پيشـرفت و رسـيدن بـه اهـداف در ايـن 40 سـال. آن جـاى خود. و 
البتـه نبايـد از ايـن غفلـت کـرد. چون بعضى ها با ديدن همين مشـکالتى که 
اطرافشـان هسـت، کاسـه صبر را زمين مى زنند ، و مى گويند تمام شـد و اين 
انقالب هم شکست خورد و نرسيديم و آن چه که دشمن مى خواهد، يعنى 
يأس و افت انگيزه در ما ايجاد مى شود. خير. در مقايسه با انقالب هاى ديگر 
وضع ما بسـيار بسـيار بهتر اسـت. اما نسـبت به سرمايه هاى اين انقالب، تکيه 
بـر خـدا، معنويـت، ايـن وحـدت مردم در هميـن اهداف الهـى و اهداف عالى 
حکومـت عـدل الهـى، رهبـرى بـى نظير امـام و بعد از امام راحـل، امام حاضر 
انقالب، نسـبت به اين سـرمايه ها، حرکت ما در جايى که بايد باشـد، نيسـت. 
و اگر نگرانى هست، اگر نارضايتى هست، که ما در حضرت آقا هم ديديم، 
مثال بيانات ۶ شهريور 9۶، بيانات بسيار تلخى بود. خيلى ايشان محزون بود در 
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اين صحبت ها، و اين حزنى که نيروهاى انقالب دارند ناشى از همين کندى 
حرکت نسـبت به سـرمايه اى اسـت که ما مى توانسـتيم با تکيه بر اين سرمايه 
ها، شـتابان جلو برويم و از دولت اسـالمى تا به حال عبور کرده باشـيم و وارد 

جامعه نمونه اسالمى شده باشيم. 
البته باز بنا بر ارزيابى هايى که آقا به شکل منحصر به فرد دارند، ما نديديم، 
يا حداقل تا آن جايى که آشنايى و اطالعى داريم، نمى شناسيم کسى اين قدر 
بتواند به طور دقيق، اين اهداف و مراحل را، اوالً ترسيم کند، خود اين يک کار 
بى نظيرى بوده، همين 5 مرحله ساده اى که هنوز هم ما در الفبايش مانديم، 
نخبگان ماندند، حوزه مانده، و بعد، زمان بندى اين مراحل تا آينده، تا آخرين 
مرحله ى به اصطالح آخرين منزلگاه انقالب، يعنى تمدن اسالمى، و اين اظهار 

نظرى که شبيه به پيشگويى است. فقط آينده نگرى نيست.
 اين که مى فرمايند شما نسل جوان، قطعاً تمدن اسالمى را خواهيد ديد، 
زمانش معلوم است چقدر است. جايى هم زمان را فرموده اند. حدود سال 84 
فرمودند 50 سال ديگر. 10 سال بعد فرمودند 40 سال ديگر. يعنى ما داريم پيش 
مى رويم و ايشان در درون اين حرکت، يک جوشش ها و جنبش هايى حس 
مى کنند، مى بينند، که اين موانع و مشکالت و مسائلى که پيرامون ماست، 
پيش ايشان هيچ است. ايشان پشت اين صحنه، پس اين ظاهر را مى بينند که 
در آينـده چـه اتفـاق افتـاد. اين نيروى متراکـم آگاهانه ى جوانانه، دارد مى آيد 

جلو و هر مانعى را از سر راهش بر مى دارد انشاهلل.
 اگر چه ما مشـکالت داريم، مشـکالت هم مشـکالت خطيرى اسـت، اما 
ايشان مى بيند. و اين که ايشان مى بينيد اميد دارند، اين اميد به خاطر ديدن 
هميـن هاسـت. مـا هـم اگـر متکـى بشـويم بر همين نـگاه، در ما هـم، همين 
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اميد مومنانه ى آگاهانه ايجاد مى شـود که در بيانات ايشـان در همين بيانات 
79/9/12، در البه الى مطالب، يک ظرائفى وجود دارد که اين ها را هم مى شود 
از اين ها بيرون آورد. همه اش هم از معارف اسالم، تماماً عصاره و چکيده و 

برگرفته ى متناسب با عصر انقالب اسالمى، از اسالم براى اين دوره.
ايـن نـگاه،  بايسـتى يک نگاه عميق باشـد. ما در ايـن هيجاناِت جريانات 
جـارى، نبايـد هيجـان زده شـويم. مـا بايد با آرامش تعمـق کنيم در آن چه که 
نجات دهنده ما در همين عصر و دوره پر هيجان است. لذا االن وقت تعمق، 
تامل و توقف در اين بيانات است و حال همان طور که خواهيم گفت و شما 
هم تصديق مى کنيد همين االن، ما عقب ماندگى داريم نسبت به اين بيانات. 
همان چيزهايى که ما را نجات مى داد و مى دهد، بايد امروز در دسـتور کار 

ما قرار بگيرد.
 لـذا بـا حوصلـه بايـد اين بيانات را خواند و هرچه مى توانيم، به هر شـکل  
کـه مـى توانيـم، روى اين بيانـات 79/9/12 و قبلش و بعدش کار کنيم. حلقه 
هاى مباحثاتى تشـکيل بدهيم براى اين بيانات و تعمق کنيم، آن وقت خود 
خواهيم ديد اين ابعادى را که مطرح شـد. لذا يک مقدارى روى اين بيانات با 

تأنى جلو مى رويم. 

مأموریت انقالب اسالمی همان مأموریت بعثت 
َها  ّيُ

َ
آيه اى که ايشان در اين سخنرانى بيان کردند. در مطلع فرمايش شان. »يا أ

ِه َو ِسراجاً ُمِنيرا«.  إِذْنِ َِّ بِ راً َو نَِذيراً. َو داِعياً إِلَى الل ناَك شاِهداً َو ُمبَّشِ
ْ
رَْسل

َ
ِبّيُ إِنَّا أ الّنَ

مأموريت پيامبر اکرم که همان مأموريت انقالب اسالمى است، چيست؟ ارسال 
شده انقالب اسالمى، مبعوث شده انقالب اسالمى، در ادامه بعثت پيامبر اکرم، 
براى اين که شاهد باشد براى مردم جهان. امت وسط باشد براى اين که نمونه و 
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شاهد و شاخص و ميزان در اين عصر براى مردم اين عصر باشد. شاهد است. 
انقالب اسـالمى مبشـر يک پيام نو براى بشـريت، مبشـر يک نظم نو در اين 
دوران و مبشر پايان يافتن اين نظم کهنه ى پوسيده ى ظالمانه است. و انقالب 
اسالمى نذير است، انذار مى دهد، انسان ها را متوجه فطرتشان مى کند، از آن 
جا به تکاليف شان تذکر مى دهد و انذار مى دهد که شما نسبت به اين پديده 
نمى توانيد بى طرف باشيد. شما سوال خواهيد شد از اين نعمت. از اين نعمت 
که خداى متعال در اين عصر به واسـطه ى اين ملت بزرگوار و انتخاب شـده، 
مسير اين عصر شده. لذا انقالب اسالمى نذير هم هست. انقالب اسالمى سراج 
منير است. نور انقالب اسالمى امروز در جهان، عليرغم تالش همه خفاش ها 

و خفاش صفت ها در حال گسترش است. 
َِّ فَْضاًل َكِبيرا«. و بشـارت بده به مومنين،  ّنَ لَُهْم ِمَن الل

َ
أ ُمؤِْمِنيَن بِ

ْ
ـِر ال »و بَّشِ

بـه انقالبيـون، کـه ايـن هـا از جانب خدا فضل کبير دارند و برگزيده شـده اند، 
تفضيل داده شـده اند مردم ما. اين ها بشـارت هاى قرآن اسـت براى اين مردم. 

بشارت هاى نشاط بخش، بشارت هاى احياگر است.
ِقيَن«. اى پيغمبر، اى انقالب اسالمى، از کفار  ُمنافِ

ْ
رِيَن َو ال كافِ

ْ
»َو ال تُِطِع ال

و منافقين تبعيت نکن. جهاد کبير. جهاد عدم اطاعت. در مقابل کفار. 
ذَاُهْم« اين ها يکسره اذيت مى کنند، تا 

َ
ِه ِجَهاداً َكِبيراً «.» َو دَْع أ »َو َجاِهْدُهْم بِ

خسته تان کنند، تا دست برداريد، تا تسليم شويد. اراده شما هدف قرار گرفته 
است. رها کنيد، اعتنا نکنيد به اين آزار و اذيت هاى پيوسته و مستمر اين کفار. 
ِ وَِکيـال«. تـوکل بر خـدا کنيد. توکل على  ِ َو َکفـى  بِـاهللَّ ْل َعلَـى اهللَّ »َو تَـوَکَّ
اهلل. واجب اسـت توکل. تکليف شـرعى انقالبى ما امروز توکل بر خداسـت. 
تکليف است ديگر، فى االمر است ديگر. و اعتقاد به کفايت وکالت خدا در 
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اين عالمى که از هر سـو فشـار و محاصره و تهديد، انسـان اعتقاد داشـته باشد 
به اين که خدا وکيل است. 

َِّ وَِكيال« . اليس ال بکاف عبد. از همين آيات، اين دريچه بزرگ  » وَكفى  بِالل
و نورانى جلوى روى ما باز مى شود که ما چه وضعى داريم، چه رسالتى داريم، 
چه تهديداتى داريم، چه نقشه راهى داريم، چه وظايفى داريم. پر از انگيزه، پر 

از بشارت. اين آيات با اين دقت انتخاب شده است. 
خب، اين سخنرانى ايراد شد و گذشت و در اين سايت ها و در اين برنامه 

هاى نرم افزارى، همين طورى ماند و اين دقت ها رويش نشد. 
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جهان بینی و بینش اسالمی؛  
مبنای فکری انقالب

فصل دوم
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مدخل
رهبـر معظـم انقـالب مطلـع بيانشـان را  در خصوص جهـان بينى و بينش 

اسالمى اين گونه آغاز مى کنند :
 » آن مجموعه معارفى که خطوط اصلى عملکرد و وظايف ما از آنها به 
دست مى آيد - يعنى جهان بينى و بينش اسالمى - فصول متعّددى دارد؛ همه 
هم در عمل و اقدام فرد و دولت داراى تأثير است؛ که من پنج نقطه مؤثّرتر و 

مهمتر را انتخاب کرده ام و عرض ميکنم.«1

توحید
در بيانات ايشـان اولين و مهمترين رکن و رکن اصلى مبانى فکرى فردى 
و اجتماعى ما، چه به صورت آحاد و چه به صورت يک نظام مستقر و يک 
حکومت ايجاد شده، توحيد است. توحيد را به اين گونه توضيح مى دهند : 
»ز ايـن پنـج نقطـه، يکى توحيد اسـت. توحيد، يعنـى اعتقاد به اين که اين 
ترکيب پيچيده بسيار عجيب و شگفت آور و قانونمند کائنات و عالم آفرينش، 
از کهکشانها و سحابيها و حفره هاى عظيم آسمانى و کرات بيشمار و ميليونها 
منظومه شمسى بگيريد، تا سلول کوچک جزء فالن پيکر، فالن جسم و ترکيب 
ريز شـيميايى - که آن قدر نظم در اين ترکيب عظيِم متنوّع و پيچيده وجود 

1. ديدار کارگزاران نظام : 1379/9/12
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دارد که هزاران قانون از آن استنباط کرده اند؛ چون وقتى نظم غيرقابل تخلّف 
شـد، از آن قوانين تکوينى و بيتخلّف اسـتفاده مى شـود - سـاخته و پرداخته 
يک فکر و انديشه و تدبير و قدرت است و تصادفاً به وجود نيامده است. اين 
اعتقاد امرى است که هر ذهن سالم و هر انسان عاقل و صاحب تفّکر و دور 
از شتابزدگى در فکر يا بيحوصلگى در تصميم گيرى يا پيشداورى در قضايا 
ايـن را قبـول ميکنـد. نقطـه بعـدى اين کـه اين فکر و تدبير و انديشـه و قدرت 
عظيـم و بينهايـت و توصيف ناپذيـرى کـه اين ترکيب عجيب و پيچيده را به 
وجود آورده، فالن بت ساخته بشر، يا فالن انساِن محدوِد مّدعِى خدايى، يا فالن 
سـمبل و نماِد افسـانه اى و اسـطوره اى نيسـت؛ بلکه ذات واحد مقتدر اليزالى 
اسـت که اديان به او »خدا« ميگويند و او را با آثارش ميشناسـند. بنابراين، هم 
اثبات اين قدرت و اراده و مهندسـِى پشـت سـر اين هندسـه عظيم و پيچيده 
است؛ هم اثبات اين که آن مهندس بى نظير و غيرقابل توصيف، اين چيزهاى 
کوچِک دم دسـِت بيارزشـى که بشـر يا خودش ميسـازد، يا مثل خودش کسى 
آنها را ميسازد، يا از قبيل خودش يک موجود زايل شدنى است، نيست؛ بلکه 
 هو الملک القّدوس الّسالم المؤمن المهيمن العزيز الجّبار 

ّ
»هواللَّ الّذی ال اله اال

المتكّبر سبحان اللَّ عّما یشركون«.
همه اديان در اين بخش از جهان بينى مشترکند؛ اديان قديم، اديان ابراهيمى، 
اديـان پيـش از اديـان ابراهيمـى؛ حتى همين اديان شـرکآلود هندى فعلى. اگر 
کسى وِداها را نگاه کند، عرفان توحيدى خالصى در کلمات وِداها موج ميزند 
که نشان دهنده اين است که سرمنشأ، سرمنشأ شّفاف و زاللى بوده است. بنابراين، 
توحيد رکن اصلى بينش و نگاه و تلّقِى اين اسـالمى اسـت که ما ميخواهيم 
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براساس آن اين حکومت و اين نظام و اين حرکت را راه بيندازيم.«1 
و بعد از اين، تکريم انسان. ما انتظار داريم که براساس آن چه که از اصول 
دين مى شناسيم ايشان همان روند بيان اصول دين را ذکر کنند، اما ايشان دومين 

اصل را تکريم انسان بيان مى کنند. يا انسان محورى. 
نکته مهم اين است که اين ها پايه هايى است براى کارهاى بعدى. يعنى 
آن چه که مى خواهد در نظام اتفاق بيفتد، برنامه هاى نظام، وظايفى که اين 
نظام دارد يک پايه اش توحيد است که آن البته اساس پايه هاست و در کنار 

او، بر روى اين پايه، ساير ارکان که يکى از آن ها تکريم انسان قرار دارد. 

تکریم انسان
ـَماوَاِت َو َما فِي اْلَرِْض َجِميعـاً «، »َجَعَل لَُکُم «، »  َر لَُکـْم َمـا فِـي السَّ » َسـخَّ
اوحلت لکم«، » َخلََق لَُکْم «، اين آيات همه دارد محوريت انسان را بيان ميکنند 
که خداى متعال اين عالم را در اختيار انسان قرار داده است. تکريم انسان. ايشان 
باب تکريم انسان را به عنوان دومين رکن بدينگونه در بيانشان باز مى کنند : 
»رکن دوم، تکريم انسـان اسـت؛ يا ميتوانيم به آن بگوييم انسـان محورى. 
البته انسان محورى در بينش اسالمى، به کلّى با اومانيسم اروپاى قرون هجده و 
نوزده متفاوت است. آن يک چيز ديگر است، اين يک چيز ديگر است. آن هم 
اسمش انسان محورى است؛ اما اينها فقط در اسم شبيه همند. انسان محورِى 
اسـالم، اساسـاً اومانيسـم اروپايى نيسـت؛ يک چيز ديگر است. »الم تروا اّن اللَّ 
سّخر لکم ما فى الّسموات و ما فى األرض«.کسى که قرآن و نهج البالغه و آثار 
دينى را نگاه کند، اين تلّقى را به خوبى پيدا ميکند که از نظر اسالم، تمام اين 
چرخ و فلک آفرينش، بر محور وجود انسان ميچرخد. اين شد انسان محورى. 

1. ديدار کارگزاران نظام : 1379/9/12



حجفضموض/ضضرقکاضنتتقضیضنتت ض با قسضض وتکیض شجیض مااس 42

در آيات زيادى هست که خورشيد مسّخر شماست، ماه مسّخر شماست، دريا 
مسّخر شماست؛ اما دو آيه هم در قرآن هست که  بيان مى کند. مسّخر شمايند، 
يعنى چه؟ يعنى االن بالفعل شما مسّخر همه شان هستيد و نميتوانيد تأثيرى 
روى آنهـا بگذاريـد؛ امـا بالقوّه طورى سـاخته شـده ايد و عوالم وجود و کائنات 
به گونه اى سـاخته شـده اند که همه مسـّخر شـمايند. مسـّخر يعنى چه؟ يعنى 
توى مشت شمايند و شما ميتوانيد از همه آنها به بهترين نحو استفاده کنيد. 
اين نشـان دهنده آن اسـت که اين موجودى که خدا آسـمان و زمين و سـتاره و 
شمس و قمر را مسّخر او ميکند، از نظر آفرينش الهى بسيار بايد عزيز باشد. 
همين عزيز بودن هم تصريح شده است: »و لقد كرّمنا بنى آدم«.اين »كرّمنا بنى 
آدم« - بنى آدم را تکريم کرديم - تکريمى است که هم شامل مرحله تشريع و 
هم شامل مرحله تکوين است؛ تکريم تکوينى و تکريم تشريعى با آن چيزهايى 
که در حکومت اسالمى و در نظام اسالمى براى انسان معين شده؛ يعنى پايه ها 

کاماًل پايه هاى انسانى است.«1 
واقعا جاى تعمق دارد که ما اگر اين موضوع را، يعنى تکريم انسان را يک 
پايـه فکـرى بدانيـم، آن وقـت مى بينيم با اين مردم بايد چطور رفتار کنيم، آن 
وقـت مـى دانيـم کـه کرامت مـردم را ما بايد چطور رعايـت کنيم. آن وقت ما 
نسـبت بـه ايـن مردم، نگاهمان متفاوت مى شـود. وقتى يـک حادثه براى مردم 
پيش مى آيد مسـئول دولت اسـالمى بايد بى تاب شـود، بايد سراسـيمه بشـود 
تـا بـرود بـه سـمت مردم. آن جا جا خاضعانـه با آن ها در بياميزد. برود در ميان 
اين ها حضور پيدا کند، با حاجب و محافظ و اين ها نمى شود با مردم رفتار 
کـرد، بعـد بگويـى که مردم کرامتشـان را حفظ کرديم، ما تکريم کرديم مردم 
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را. اين هاست. تمام اين کارها، شب و روز فکر کردن براى مردم، تکريم مردم، 
يعنـى اعتمـاد بـه مـردم، اعتماد به فهـم مردم و اعتماد به عقل مـردم، اعتماد به 
فطرت مردم، اعتماد به خواست مردم، اين مردم هم، مردمى که 40 سال پاى اين 
انقالب ايستادند. تکريم اين مردم، يعنى همه اين ها. و وقف کردن خود براى 
اين مردم، آن طور که امام کرد و ذره ذره امام آب شد. در بيان قطعنامه اش اين 
تعابير را داد که من تمام زندگيم براى خدمت به شماست و در راه خدمت به 
شما داريم مى سوزد. اين روحيه کسى است که ايمان دارد. اين ها ايمان است. 
اين ها لق لقه نيسـت. بايد ايمان داشـت که مردم  کرامت دارند. باور داشـت، 
اعتقاد داشـت. اگر کسـى باور داشـت رفتارش مى شـود رفتار دولتمرد اسالمى. 
پس ببنييد ما مشکلمان در باورهاست. اين باورها بايد تبيين بشود، ترويج شود، 
ترغيب شـوند مسـئولين، و اقدامات ديگرى که بايد شـکل بگيرد تا مسئولين 

باورمند بر سر کار بيايند. 

تداوم حیات بعد از مرگ
ايشان مى فرمايند که : 

»يعنى زندگى با مردن تمام نميشود. در اسالم و البته در همه اديان الهى - اين 
معنا هم جزو اصول جهان بينى اسـت و تأثير دارد. همان طور که گفتم، تمام 
اين اصول جهان بينى، در تنظيم روابط زندگى و در تنظيم پايه هاى حکومت 
اسـالمى و اداره جامعـه و اداره عالـم مؤثّـر اسـت. بعـد از مرگ، مـا وارد مرحله 
جديدى ميشويم. اين طور نيست که انسان نابود شود؛ از جوى َجستن و رفتن 
بـه يـک مرحلـه ديگـر اسـت؛ و بعـد در آن مرحله، مسـأله حسـاب و کتاب و 

قيامت و اين چيزهاست.«1 
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هميـن کـه مـا بـاور اين را داشـته باشـيم، نـوع زندگيمان در حـوزه فردى و 
حکومتى و مديريتى تغيير مى کند. که حاال بعداً اين پايه ها، وظايف متناسب 

و متناظر با خودش را هم دارد. 

استعداد بی پایان انسان
در کنار اين ها، استعداد بى پايان انسان، که مى فرمايند:

 »استعداد بى پايان انسان در دارا بودن تمام چيزهايى که براى تعالى کامل 
انسان الزم است. انسان استعداد دارد که تا آخرين نقطه تعالى حياِت ممکنات 
بـاال بـرود؛ امـا بقيـه موجودات ايـن امکان را ندارند. در آيه شـريفه »لقد خلقنا 
األنسان فى احسن تقويم« ، »احسن تقويم« معنايش اين نيست که ما جسم انسان 
را طورى آفريده ايم که مثاًل سـرش با دسـتش با چشـمش با تنش تناسـب دارد؛ 
اين که مخصوص انسـان نيسـت؛ هر حيوانى نيز همين طور اسـت. در بهترين 
تقويم، يعنى در بهترين اندازه گيرى انسان را آفريده ايم؛ يعنى آن اندازه گيرى اى 
است که رشد او ديگر نهايت و اندازه اى ندارد؛ تا آن جايى ميرود که در عالم 
وجود، سـقفى باالتر از آن نيسـت؛ يعنى ميتواند از فرشـتگان و از موجودات 

عالى و از همه اينها باالتر برود.«1
 انسـان اسـتعداد دارد تا آخرين نقطه تعالى حيات ممکنات باال رود. اين 
هم جزو ايمانيات و باورهاى ما بايد باشـد. معظم له تعبير مى کنند اين »لََقْد 
َْساَن فِي أَْحَسِن تَْقوِيٍم« 2را نه فقط اين که انسان از جهت سر و شکل  َخلَْقنَا اْلِن
و گوش و چشم اين ها در بهترين شکل است، مى فرمايند حيوانات هم اين 
شـکل را دارند کمابيش. آن ها احسـن تقويم هسـتند، از جهت تناسـب اندام 
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ظاهرى. مى فرمايند خير. احسن تقويم براى انسان يعنى بهترين اندازه گيرى 
که رشـد او ديگر نهايت و اندازه اى ندارد. اين سـير جز با اسـتفاده از امکانات 
و عالم ماده هم ممکن نيسـت. يعنى انسـان مى تواند در يک سـير کمالى و 
تعالى آن قدر برود، در بى نهايت حرکت کند، اما اين سير در همين دنياست، 
در همين عالم ماده اتفاق مى افتد. آن وقت اين باور پيوند مى خورد به رابطه 
دنيـا و آخـرت، در انسـان، و از ايـن، يـک مفاهيـم و معارفى بيرون مى آيد که 
در حرکـت جامعـه و برنامـه ريـزى هـاى جامعـه نقـش بسـيار اساسـى ايفا مى 
کند. چطور؟ مى فرمايد که اين سير تعالى و تکاملى انسان که با استفاده از 
استعدادهاى ماده هست، سخر لکم، در آن اصل قبلى، انسان از اين عالم ماده 

استفاده ميکند، براى آن سير، براى آن تعالى. 
ايـن جـا يـک مطلبـى را بيان مى کنند که اى کاش، در حوزه هاى ما روى 
ايـن مطالـب تفکـر مـى شـد. اين ها مايه هاى الهـام و پژوهش ها و توليد علم 

قرار مى گرفت. مى فرمايند :
» بنابرايـن سـير تعالـى و تکاملـى انسـان در خـأل نيسـت؛ بـا اسـتفاده از 
اسـتعدادهاى ماده اسـت؛ بنابراين با هم سـير مى کنند؛ يعنى شـکوفايى انسان، 
همراه با شـکوفايى عالِم ماده و عالِم طبيعت اسـت؛ اين در شـکوفايى او اثر 
ميگـذارد، او در شـکوفايى ايـن اثـر مى گذارد و پيشـرفتهاى شـگفت آور را به 

وجود مى آورد.«1
 انسـان از عالم ماده، از عالم طبيعت اسـتفاده مى کند و عالم طبيعت را 
شـکوفا مى کند و خود شـکوفايى عالم طبيعت، انسـان را شـکوفا مى کند. 
يعنى شکوفايى انسان همراه با شکوفايى عالم ماده و عالم طبيعت است. اين 
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جمله را شـما در ذهن بسـپاريد. شـکوفايى انسان همراه با شکوفايى عالم ماده 
و عالم طبيعت است. 

بعـد مراجعـه بفرماييـد بـه ايـن بحـث هـاى فراوانى کـه امـروز در موضوع 
تکنولوژى و حدود تکنولوژى از نگاه اسالم و دين، و بعد بحث هاى حاشيه و 
در کنارش بحث سنت و تجدد و امثال اين ها در گرفته در حوزه و غيرحوزه. 
و سال ها هم هست اين بحث ها مى شود و چندان هم ما نتيجه اى نديديم از 
اين بحث ها. چرا؟ چون عامل هدايت که واليت اسـت، که حجت اين زمان 
است، که حجت علمى اين زمان است، معناى حّجت را و حجيّت را طلبه ها 
مى دانند يعنى چه، معناى حجيّت علمى را مى فهمند يعنى چه. اين حجيّت 
علمى براى ما يک پايه است که ما در مورد رابطه متقابلش، شکوفايى انسان و 
طبيعت فکر کنيم. آيا امروز اين روند صنعت و تکنولوژى در جهت شکوفايى 
عالم طبيعت دارد کار مى کند، يا مصرف اسـت، اسـتفاده اسـت. حاال آثار و 
عوارضش چيست، مى بينيد.که در خود غرب صداى خيلى ها در آمده است. 
که اين حرف ها را در دانشگاه ها نمى شود زد. چون غرب و تکنولوژى و دوره 
مدرن جزو مقدسات دانشگاه ماست، دانشگاه هاى ماست. اگر کسى بخواهد 
کوچکترين تعريضى به گوشه تکنولوژى بزند، انگ ارتجاع و عقب ماندگى و 
واپس گرايى و عصر حجرى و اين ها بهش ميخورد و غيرت مندانه دفاع مى 
کننـد، نمـى گذارنـد. امـا غيرت ورزى جاهالنه. چرا؟ چون در خود غرب يک 
جريان نقد مدرنيسم راه افتاد، ادبيات شده است. حاال از گوشه و کنار، کتاب 
هايى هم توسـط بعضى انسـان هاى آگاه ترجمه شـده و اين ترويج نمى شـود 
در دانشگاه ها، حوزه هاى نمى دانم چقدر خبر دارند از اين بحث ها، ندارند. 
فوقش اين است که ما يک جريان منتقد نسبت به صنعت و تکنولوژى داريم، 



 47

اما جريان سـلبى اسـت. آن کجا، که اال مدت ها هم هسـت که پيشـتازان اين 
عرصه فکرى بحث تکنولوژى، از ديدگاه اسالمى، اين ها فقط دارند روى سلب 
قضيه کار مى کنند. يعنى اين که ما اين تکنولوژى را نمى خواهيم و به درد ما 
نمى خورد، در اسالم اين تکنولوژى تاييد نشده، چى تاييد شده؟ چه گزينه اى 
جاى آن مطرح مى کنيد؟ انسان رابطه اش با طبيعيت چطورى تبيين مى شود؟ 
اين جا مى فرمايند براساس شکوفايى متقابل. اين يک جمله دريا معانى دارد. 
ما  اين نعمت، نعمت واليت، در دست ما و در کنار ماست و در توليد علم، 
ما باروى و شکوفايى نداريم. نمى خواهم بگويم دچار ستروَنى شديم. ولى واقعا، 
خـب باالخـره بايـد آدم ببنيـد ديگر. بايد آثار عملى اين کارهاى فراوان علمى 
را در حوزه مشـاهده کند ديگر. باالخره که نمى شـود که ما تحقيقات علمى 
ارزش مند و دقيق و واقعا هم دقيق و واقعا هم علمى داشته باشيم اما براساس 
آن معيار علم نافع، نفع عملى اين توليدات علمى را در جامعه مشاهده نکنيم، 
جامعه ما دچار اين مشکالت، دچار اين گرفتاريها، دچار اين چالش ها، دچار 
اين ريزش ها، دچار اين انحرافات، دچار اين آسـيب ها، آسـيب هاى مختلف 
اجتماعى و فرهنگى، آن وقت ما دلمان خوش باشد که يک قفسه کتابخانه 
داريم، صد جلد کتاب تدوين کرديم، گذاشـتيم در قفسـه. خب، چرا؟ چون 

اين ها وصل به دريا نيست. 
تعبيـر خوبـى مى کـرد يـک انسـان دل آگاه، مـى گفت ماهـا حوضچه و 
چاله و حداکثر اسـتخر يا برکه ايم. اين آفتاب که بهش بخورد تبخير شـود، 
مگر اين که وصل به دريا شود. اين درياى معارفى که واليت به او وصل است، 
به اراده خدا و به هدايت الهى، براسـاس يک سـنت الهى در کل تاريخ بشـر، 
اين دريا نجات بخش ماست. آن وقت مى بينيد برکه، حوض، چاله، همه اش 
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درياست، هيچ کس هم تبخير نمى شود و مى شود از او دائما استفاده کرد. 
خب همين جمله همين مسـئله شـکوفايى عالم ماده و طبيعت و شـکوفايى 
متقابل انسان و طبيعت، ببينيد چه راهى براى اين که ما يک الگوى جديدى 
براى تسخير طبيعت به دست بدهيم، ايجاد مى کند. استفاده نمى کنيم. اين 
در مورد استعداد بى پايان انسان. اين درياى استعداد انسان ها، اين معادن طال 
و نقره ى استعدادهاى انسانى، که اگر وصل به اين دريا بشوند، اگر از اين منابع 
غنى تغذيه بشـوند و غنى سـازى شـوند، شـما ببنيد چه مى کند در حوزه. اين 
همه اسـتعداد در اين حوزه مى آيد به عشـق اسـالم، به عشـق انقالب، به عشـق 

مردم، بعد چه اتفاقى مى افتد؟ چه ثمرى از اين جنس ثمرات؟ 

جریان عالم به سمت حاکمیت حق و صالح 
پنجمين محور هم، محور حتميت حاکميت حق است. که مى فرمايند 
کـه همـه انبيـا آمدنـد تا انسـان را به آن بزرگراه اصلى سـوق دهنـد. آن بزرگراه 

اصلى که هنوز وارد نشديم. ببينيد ابعاد را، چطور رهبرى ترسيم مى کنند :
 »از نظر اسـالم و بينش اسـالمى، جريان عالم به سـمت حاکميت حق و 
به سمت صالح است؛ اين بروبرگرد هم ندارد. همان طور که يک بار به اشاره 
گفتم - و االن هم جز به اشاره نميتوانم بگويم، چون مجال تفصيل نيست - 
همه انبيا و اوليا آمده اند تا انسان را به آن بزرگراه اصلياى سوق دهند که وقتى 
وارد آن شد، بدون هيچ گونه مانعى تمام استعدادهايش ميتواند بُروز کند. انبيا 
و اوليـا ايـن مـردم گمگشـته را مرتّـب از ايـن کوه و کمر و دشـتها و کويرها و 
جنگلها به سمت اين راه اصلى سوق دادند و هدايت کردند. هنوز بشريّت به 
نقطه شـروع آن صراط مسـتقيم نرسـيده است؛ آن در زمان وليعصر ارواحنافداه 
محّقق خواهد شـد؛ ليکن همه اين تالشـها اصاًل براسـاس اين بينش اسـت که 
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نهايت اين عالم، نهايت غلبه صالح اسـت؛ ممکن اسـت زودتر بشـود، ممکن 
است ديرتر بشود؛ اما بروبرگرد ندارد. قطعاً اين طورى است که در نهايت، صالح 
بر فساد غلبه خواهد کرد؛ قواى خير بر قواى شر غلبه ميکنند. اين هم يک 

نقطه از نقاط جهان بينى اسالمى است که در آن هيچ گونه ترديدى نيست.«1
 بعضى ها وقتى به انقالب نگاه مى کنند غفلت مى کنند از موقع و جايگاه 
انقالب اسـالمى در اين عالم، که چه نقشـى دارد، يک غفلتى پيش مى آيد. 
نميخواهم بگويم اشتباه و برداشت غلط شکل مى گيرد. يک برداشت غافالنه 
است. يک مسامحه اى اتفاق مى افتد که در اوايل انقالب اين بيشتر بود. ما تا 
برسيم به بزرگراه اصلى حرکت بشر به سمت تعالى، تا دوران ظهور راه داريم. ما 
انقالب اسالمى را بزرگراه اصلى بشر نمى دانيم. اين از آن طرف، که حواسمان 
باشد وقتى داريم در مورد انقالب اسالمى حرف مى زنيم توجه به ابعاد عظيم 
حرکت اسـالم و آينده بشـر داريم، اما به هيچ وجه آن ابعاد عظيم، از عظمت 
همين مرحله و همين حرکتى که در عصر انقالب اسالمى بايد برود، تا انتها، 
کـم نمـى کنـد. صحبت از عظمت هاسـت، دنياى عظمت هاسـت، مثل اين 
عالم. که هر چه انسان چيزى را عظيم مى بيند مى بينيد از او عظيم تر هم 
وجود دارد. مقياس ها عظيم است. لذا اين ها در ذهن انسان يک افقى ايجاد 
مى کند که اين افق در انسان، انگيزه فوق العاده اى را شکل مى دهد و هيچ 
وقت انسان خسته نمى شود. البته شرايط ديگرى هم بايد باشد که در همين 

بيان و بيانات مربوط به اين بحث دارند. 

نتایج عملی و وظایف مبتنی بر مبانی
معظم له مى فرمايند که اين بشر بايد برود به اين سمت تا به اهداف برسد. 

1. ديدار کارگزاران نظام : 1379/9/12
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بعد مى فرمايند که وظايفى برعهده ما هسـت. وظايفى که هم انبيا داشـتند، 
امامان ما داشتند و افراد و حکومت ها دارند. مى فرمايند اين وظايف چه در زمان 
حکومت اسالمى، چه در زمان حکومت طاغوت، برعهده همه است. همه بايد 
اين را داشته باشند. چون آن اصول مبانى است. مبانى که فقط مخصوص دوره 
حکومت اسالمى نيست، اما در دوره حکومت اسالمى اين مبانى بسيار بيشتر 

قابل استفاده است، بسيار کارآمدتر و بارورتر است اين مفاهيم و اين مبانى.

1- عبودیت و اطاعت خداوند

اولين نتيجه و وظيفه عملى از توحيد عبارت است از عبوديت و اطاعت 
از خداوند، توحيد ما را به اطاعت از خدا و سرپيچى از اطاعت اعداداهلل دعوت 
مى کند. همين براى دولتمرد وظايف بسيار  مهمى تعيين مى کند. »َو اَل تُِطِع 
ِه ِجَهاداً َكِبيراً «2 ، » َو اتَِّبْع َما يُوَحى إِلَيْکَ  ِقيَن«1 ،»َو َجاِهْدُهْم بِ افِ ُمنَ

ْ
رِيَن َو ال َكافِ

ْ
ال

ََّ َكاَن بَِمـا َتْعَملُـوَن َخِبيراً «3. اطاعـت نکن از کفار، اما تبعيت  ِمـْن رَّبِـکَ إِّنَ الل
و اطاعت کن از راه خدا. ما راه داريم، ايشـان مى فرمايند ما راه داريم، ما نقشـه 
داريم، ما طرح داريم، اين طرح، الهى است، از قرآن، از آيات، از روايات، از اين 
معارف اسالم، اين ها بيرون مى آيد اين راه. راه خدا. همين مراحل 5 گانه اى که 
ما تا انتها، به مرحله تمدن نوين مى رسيم اين راه خداست. وقتى کالن را شما 
ديديد، اجزاء را هم مى توانيد قطعه قطعه قرار دهيد. مهم اين  است آن قالب 
کالن تان درست باشد، قواره تان درست دربيايد، بعد آن وقت قطعات ريزتر را 
سرجايش راحت مى توانيد بنشايند. حاال شما ببينيد اگر قواره کلى را درست 

1. احزاب : 1
2. فرقان : 52
3. احزاب : 2
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درنياوريد، مدت هاى هى شـروع کنيد، زحمت، تالش، براى اين که اين اجزا 
را شکل دهيد، بعد يک دفعه نگاه مى کنيد به قواره، نگاه مى کنيد نه، اين، 
آن نيسـت. چقدر اهميت دارد اين قواره کلى. چقدر ارزش دارد، چقدر بايد 
قدر بدانيم که اين مراحل انقالب اسالمى را ايشان براى ما ترسيم کردند. اين 
قواره کلى را براى ما ريختند، شـکل دادند، دسـت ما دادند، هر چه مى توانيد 
تمام تالش هايتان، تمامى مجاهدت هايتان، تمامى مبارزاتتان، تمام تالش هاى 
علمى تان، فرهنگى تان، تبليغى تان و تحقيقى تان همه را بريزيد در اين قالب. 

چون راه درست است. ديگر فقط از اين به بعد مى ماند کار و کار و کار. 
وقتى راه مشخص شده ترديد براى اشتباه در پيدا کردن راه براى رسيدن به 
هدف نبود، ديگر انسان فقط بايد در اين راه برود. ببيند اين چه نعمتى است 
که خداى متعال نصيب ما کرده است و ما هم بايد حمد خدا را به جا بياوريم، 
شـکر خدا را به جا بياوريم که خداى متعال راه مسـتقيم را به يک ملت اعطا 
کرده است. ملت هاى ديگر ندارند اين راه را. کالن راه ملت ها، بى راهه است 
امروز. کور است اين راه ها. اين راه پيش روى ملت ما باز است. ما اين نعمت 
ها را قدر مى دانيم؟ اگر ما قدر بدانيم منتقل مى کنيم به مردم؟ مگر مى شود 
ما اين را بفهميم و تصديق کنيم، آن وقت مردم تصديق نکنند، آن وقت مردم 
راضى نباشند، شکر نکنند، چرا اين نارضايتى ها وجود دارد؟ براى اين که اين 
ها خوب فهميده نمى شود، خوب منتقل نمى شوند. مردم از گرانى و تورم و 
سختى و اين ها که طبيعت اين را پر افتخار است و هر چه اين راه پرافتخارتر، 
سـختى هـا بيشـتر. مـردم بـه تنگ نمى آينـد، کما اين که نيامدنـد مردم امروز 
نارضايتى شـان به خاطر سـختى راه نيسـت. به خاطر اين اسـت که کسانى در 
گوشه و کنار اين حاکميت قرار دارند، اين ها به وظيفه شان عمل نمى کنند. 
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قرار است مردم کمک کنند، حمايت کنند اسالم پيش برود. مردم مى بينيد 
بعضى ها دنبال اين نيستند. مردم از اين نارحت اند. اين بايد حل بشود. 

2- هدف گرفتن تعالِی انسان 

مسـئله بعدى هدف گرفتن تعالى انسـان اسـت. براسـاس آن تکريم انسان 
و براساس استعداد بى پايان انسان. ايشان در اين خصوص مى فرمايند که : 

»دوم، هدف گرفتن تعالِى انسـان اسـت؛ تعالِى خود و ديگران. اين تعالى 
شـامل تعالـِى علمـى، تعالِى فکرى، تعالِى روحـى و اخالقى، تعالِى اجتماعى 
و سياسـى - يعنـى جامعـه تعالـى پيـدا کند - و تعالِى اقتصادى اسـت؛ يعنى 
رفاه امور زندگى مردم. همه موّظفند براى اين چيزها تالش کنند: گسـترش و 
پيشرفت علم براى همه؛ حاکميت انديشه سالم و فکر درست؛ تعالِى روحى 
و معنوى و اخالقى، ُخلق کريم و مکارم اخالق؛ پيشرفت اجتماعِى بشرى - نه 
فقط جنبه هاى معنوى و علمى و اخالقى يک فرد، بلکه جامعه هم مورد نظر 
است - و پيشرفت امور اقتصادى و رفاهى انسانها، و بايستى مردم را به سمت 
رفاه و تمتّع هرچه بيشـتر از امکانات زندگى پيش ببرند. اين يکى از وظايف 
همه اسـت؛ مخصوص دوره قدرت و حکومت هم نيسـت؛ در دوره حکومِت 

غير خدا هم اين وظيفه وجود دارد.« 1
 ببينيد مى فرمايند که يعنى تعالى خود و تعالى ديگران. اگر قرار اسـت 
انسان در يک سير بى انتها، به سمت کمال برود، پس وظيفه ما براى خودمان 
و براى ديگران اين است که تعالى ايجاد کنيم. بعد مى فرمايند تعالى علمى. 
تعالى علمى، تعالى فکرى، تعالى روحى و اخالقى، تعالى اجتماعى و سياسى، 

تعالى اقتصادى. 

1. ديدار کارگزاران نظام : 1379/9/12
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سـال 79 حضـرت آقـا کليـد واژه تعالى همـه جانبه را مطرح مى کنند، در 
مقابل چى؟ توسـعه همه جانبه. سـال 9۶ مسـئولين محترم کشـور ما همچنان 
مـى فرماينـد توسـعه پايـدار و همه جانبه. مى بينيد. خب، حاال ممکن اسـت 
بگوييم بعضى از اين مسئولين تقصيرى ندارند. اين ها مايه اى ندارند از مبانى 
و معارف اسـالمى. اما حوزه ها چطور؟ حوزه ها نبايد به موقع در همان سـال 
79 بلکه قبلش، مى آمدند بحث تعالى را توضيح مى دادند؟ تعالى سياسى، 
تعالى اقتصادى، تعالى اجتماعى،  اين ها نبايد در حوزه معنا مى شـد؟ بعد از 
اين بيانات چند تا گردهمايى در ارتباط با موضوع تعالى همه جانبه در حوزه 
شکل گرفت؟ چند تا همايش تشکيل شد؟ چند تا هم انديشى به وجود آمد؟ 
چند تا رساله و پايان نامه هاى حوزه، اختصاص به اين مسئله پيدا کرد؟ چرا؟ 
مگـر مـا در حـوزه کـم همايش و گردهمايى و همانديشـى و سـمينار و غيره 
داريم. چرا اين اتفاق نيفتاد؟ چرا جفا به رهبرى؟ چرا عقب ماندگى از رهبرى؟ 
مـا چـه انتظـارى داريـم؟ انتظار داريـم که کار اين انقالب با شـتاب جلو برود؟! 
وقتـى ايـن طـور رفتـار ميکنيم با اين راهنمايى هـا و هدايت گرى ها. آن وقت 
امروز شـما مى بينيد که صحبت از توسـعه پايدار مى شـود. معلوم است وقتى 
ما اين مطالب را تبيين نکرديم قدرت علمى و اسالمى و کارآمدى اين مفاهيم 

را نگفتيم، معلوم است بى توجهى گسترش پيدا مى کند.
حضـرت آقـا مـى فرماينـد کـه من از اين کلمه برند بدم مـى آيد. االن اين 
کلمه برند در دهان ماها هم افتاده، طلبه ها و رحانيون و آخوندها مى گويند 
برنـد. مسـئولين و دولتمـردان ديگـر جاى خود. او مـى گويد من بدم مى آيد. 
اظهار برائت از اين کلمه مى کند. آن وقت شما مى بينيد در تلويزيون راحت 
اين کلمه را استفاده مى کنند. اين مى شود وضعيت وقتى در نيابيم اين پيروى 
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را در نيابيم متابعت را، پيگيرى نکنيم، حوزه با قدرت علمى و اسالمى دنبال 
نکند، بيان رهبرى همين طور مى شود. آن وقت نتيجه چه مى شود؟ در 79 اين 
را فرمودند، 10 سال بعد در بجنورد، مى فرمايند که ما که بررسى مى کنيم مى 
بينيم که اهداف مردم در قالب يک کلمه قابل جمع بندى است و آن کلمه ى 
پيشـرفت اسـت. توجه داريد. وقتى کليد واژه تعالى دريافت نمى شـود، او بايد 
همـراه ايـن قـوم حرکت کند. نرمش داشـته باشـد. مى فرماينـد که از مجموعه 
خواست مردم، ما مى فهميم که مردم دنبال پيشرفت اند. البته آن اصول را رها 

نمى کند، مى گويد پيشرفت اسالمى. 
خـب ايـن پيشـرفت اسـالمى کليد واژه تعالـى بود، اين اتفاقـات مى افتد. 
ببينيد جابه جاى اين عرصه ى رابطه واليت با نيروها و با جريان هاى مختلف 
از پيـروان و ديگـران و ديگـران، قابـل ايـن طور ارزيابى اسـت. امروز سـوال مى 
کنند، مرتب ما خودمان اين سوال را از خودمان مى کنيم اين جريان اعتراض 
در ما مرتب دارد قوى مى شود. آقا چرا اين جورى است، هى اين چرا چرا را مى 
پرسـيم، يواش يواش سـوال مى رود سـمت رهبرى. آقا چرا رهبرى هيچ کارى 
نمى کند؟ اين را يواش مى گوييم. رهبرى کارى بکند. ببينيد اين چقدر اين 
نگاه، نگاه نادرسـتى اسـت. رهبرى کارش را کرده اسـت. شـما چه کار کرديد 
در زمـان خـودت؟ آن موقعـى کـه گفـت به اين جا حمله کنيد، گفت اين قله 
را بگيريد، گفت اين جا را بايد بگيريد، نگرفتيد، نرفتيد، نکرديد، نخواستيد، 
باالخره نکرديد. نتيجه اش اين شد. اين ها اجزاى اين بحث ماست، هنوز کالن 
را ما نمى گوييم. از همين ها شروع مى شود. همين ها را بايد تحليل کرد. اين 
ها را ما خودمان قبول کنيم. کوتاهى ها را بشناسيم، هدايت گرى ها را ببينيم، 
در بزنگاه ها، راهنمايى هايى که شد و بى توجهى هايى که در کنارش اتفاق 
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افتاد. خب، اين ها را جمع کنيد، مى شـود وضع موجود. مى خواهيم تحليل 
کنيـم چـرا، بـه ايـن داليل و همين طـور بخواهيم حرف بزنيم همين طور بايد 
خط به خط بگوييم و بايسـتيم. بله اين مى شـود مسـئله تعالى. بعد اين ها را 

تعريف هم کردند. 

3- ترجیح فالح و رستگاری اخروی بر سود دنیوی 

ترجيـح و فـالح و رسـتگارى اخـروى و دنيـوى، در مقـام تعارض.ايشـان در 
خصـوص مـى فرماينـد کـه : »سـوم، ترجيح فالح و رسـتگارى اُخروى بر سـود 
دنيـوى، اگـر بـا هـم تعـارض پيـدا کردند. ايـن هم يکى از وظايـف عملى هر 
انسـانى اسـت کـه معتقـد به آن جهان بينى اسـت. يعنى اگـر در موردى پيش 
آمد که يک سود دنيوى در جهت هدفهاى اُخروى قرار نگرفت، تا آن جايى 
که ممکن اسـت، انسـان بايد سـعى کند اين سـود دنيوى را در جهت هدفهاى 
اُخروى قرار دهد. اگر يک جا با هم سـازگار نبود، انسـان يا بايسـتى از يک 
سود چشم بپوشد - چه سود مالى، چه سود قدرت و مقام و محبوبيّت و... - يا 
بايسـتى گناهى را مرتکب شـود که موجب وزر اُخروى اسـت. الزمه اعتقاد به 
آن جهان بينـى ايـن اسـت کـه انسـان جنبه اُخروى را ترجيـح دهد؛ يعنى از آن 
سود صرف نظر کند و آن گناه را مرتکب نشود. برعهده هر مسلمانى است که 
اين گونه عمل کند. انسان بايد فعاليتهاى خودش را برنامه ريزى کند؛ به نحوى 
که با تالشـهاى عظيم دنيوى که ناگزير اسـت آنها را انجام دهد، منافاتى پيدا 
نکنـد و برخـالف فـالح اُخـروى و وظايفى که تخلّف از آنها ممکن اسـت در 

آخرت براى انسان وزر و وبال به بار آورد، نباشد.«1
 ايـن سـومين وظيفـه اسـت کـه مى فرمايند ما داريم. ايـن يعنى چه؟ يعنى 
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حکومت اسـالمى تشـکيل نشـد که در اين کشور هر اتفاقى بيفتد. حکومت 
اسالمى تشکيل نشد که ما دست هايمان را در مقابل استکبار باال ببريم، که ذره 
ذره ما را به خودکشى وادار کنند. خب، اين را يک بار، دوبار رهبرى، به شکل 
مصداقى گفتند و مهمتر از آن به شـکل يک اصل، که حواسـتان باشـد ما تا 
يک جايى کوتاه مى آييم. البته بعد از آن اين چفيه و آن جان ناقابل، يادمان 
است ديگر. که من ايستادم. يک جان ناقابلى دارم. يعنى تنها هم بشوم، اين جا 
حسينى خواهد شد. يادتان است ديگر. يادمان است سال 78 ايشان اين چفيه را 
انداختند روى دوششان، در مصلى در اجتماع جوانان، فرمودند دشمن اگر اين 
جا زياد فشـار بياورد اين جا حسـنى نخواهد شـد، اين جا حسينى خواهد شد. 
اين را گفتند. در جاهايى ديگر هم تعابير ديگرى هم کردند. تصريح کردند 
که دل افراد مومن قرص باشد که ما کشور را ذره ذره تسليم کفر نخواهيم کرد. 
اين را بايد بدانند همه. اما نياز نيست ما اين را هى تکرار کنيم. اين اصل است. 
که سـعى مى کنيم سـود دنيوى را با منفعت اخروى پيوند دهيم، اما اگر نشـد 
سود دنيوى را مى گذاريم کنار. اين کالن قضيه. مسئولين هم اگر آن باور، آن 
اعتقاد به حيات اخروى در درونشان شکل گرفته باشد، رسوخ کرده باشد، آن 
وقت اين ها حيات اخروى را به سود دنيوى نمى فروشند. نتيجه اش چيست؟ 
مى فرمايند که اگر اين ها يک جا با هم سازگار نبود، انسان يا بايستى از يک 
سود چشم بپوشد، چه سود مالى، چه سود قدرت، مقام، محبوبيت يا بايسيتى 

گناهى را مرتکب شود و موجب وزر اخروى بشود. 
چه مى شود يک مسئولى، به قيمت محبوب شدنش، دروغ مى گويد، حق 
و ناحق مى کند، چه ميشد مسئولى بخاطر اين که بر قدرت بماند، آخرت و 
ارزش ها و همه اين ها را کنار مى گذارد. چه مى شود يک مسئولى براى اين 
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کـه در مقـام خـودش باقى بمانـد، مى بينيد که همين جورى راحت دروغ مى 
گويند، حيا هم نمى کنند. گويا به اين ننتيجه رسيدند دروغ بگو، تکرار کن، 
گوش هم نکن چى مى گويند، کارى هم نداشـته باش. باالخره يک عده اى 
باور مى کنند، يک عده باور نمى کنند. آدم دارد به اين جا مى رسد که دروغ 
به صورت ممکن به عنوان ابزار براى حفظ حکومت دارد اسـتفاده مى شـود. 
يعنى گفتند آقا دروغ بگو، نه خجالت بکش، نه بترس. هميشـه هسـتند يک 
عده اى باور کنند. چرا اين اتفاق مى افتد؟ چون ايمان به آخرت نيست. چون 
اين وظيفه براساس آن ايمان در انسان نيست که چهار روز است اين رياست، 

يعنى چه، اين به چه درد مى خورد، واقعا دنبال آدم چه باشد در اين دنيا.

4- مجاهدت و تالش و مبارزه 

معظم له مى فرمايند که : »چهارم، اصل مجاهدت و تالش و مبارزه است. 
يکـى از کارهـاى واجـب و اصلـى براى هر انسـانى - چـه در موضع يک فرد، 
چه در موضع يک جمع؛ که حکومت و يا يک قدرت باشد - اين است که 
مبـارزه کنـد؛ يعنـى دائـم بايد تـالش کند و به تنبلى و بيعملى و بيتعّهدى تن 
ندهـد. گاهـى انسـان عمل هم دارد، اما نسـبت به وظايـف اصلى تعّهد ندارد؛ 
ميگويد به ما چه! کجرويهاى برخاسـته از هوس نيز همين طور اسـت. انسـان 
به اينها نبايد تن بدهد. بايسـتى حتماً با تنبلى و بيعملِى خودش مبارزه کند؛ 
تـالش و مجاهـدت کنـد و در ايـن راه قبـول خطـر کند. اين يکـى از وظايف 
اسـت. البته اين مجاهدت بايد مجاهدت فى سـبيل اهللَّ باشـد که آن را در بند 

بعدى عرض ميکنم. «1
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يکى از کارهاى واجب اين اسـت که انسـان چه فرد، چه جمع، حکومت 
داشته باشد و براى گرفتن قدرت تالش ميکند يا نداشته باشد بايد مبارزه کند 
دائم، تالش دائمى و کنار گذاشتن تنبلى و بى عملى و بى تعهدى. شما ببينيد 
چقدر اين تنبلى امروز در جامعه ما، در بين نخبگان خواص ما، دارد مسـئله 

درست مى کند. البته اين جهاد، بايد جهاد فى سبيل اهلل باشد. 

5- امید به پیروزی در همه شرایط

در ادامه نکته آخرى را اينگونه بيان مى کنند : »پنجمى و آخرى، اميد به 
پيروزى در همه شرايط است؛ به شرط آن که جهاد فى سبيل اهللَّ باشد. کسى 
که مشغول مجاهدت است، حق ندارد نااميد شود؛ چون يقيناً پيروزى در انتظار 
اوست. آن مواردى که پيروزى به دست نيامده و نا کامى حاصل شده است، به 
اين خاطر بوده که مجاهدت فى سـبيل اهللَّ نبوده اسـت؛ يا اگر مجاهدت بوده، 
فى سبيل اهللَّ نبوده؛ يا اصاًل مجاهدت نبوده است. شرط مجاهدت فى سبيل اهللَّ 
چيست؟ اين است که انسان به سبيل اهللَّ ايمان و باور و معرفت داشته باشد و 

آن را بشناسد؛ بنابراين ميتواند در راه آن مجاهدت کند. «1
مى فرمايند اگر جهاد فى سبيل اهلل باشد کسى که مشغول مجاهدت است 
حق ندارد نااميد شـود. چرا؟ چون يقيناً پيروزى در انتظار اوسـت. آن مواردى 
که پيروزى به دسـت نيامده اسـت و ناکامى حاصل شـده اسـت، به اين خاطر 
بوده که مجاهدت نبوده. يا اگر بوده فى سبيل اهلل نبوده. حاال ببينيد رمز اين 
اميد بى پايان آقا به آينده اين انقالب روشن شد، اگر تو مجاهدت فى سبيل 
اهلل کردى پيروز مى شوى. او چون خود يک مجاهد فى سبيل اهلل کمر بسته 

است، مى داند پيروز مى شود.
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 ايشان در يک جمعى  اين تعبير حضرت موسى را به کار بردند که وقتى 
َجْمَعاِن 

ْ
ا تَرَاءَى ال ّمَ لَ ايـن قـوم موسـى آمدنـد و فرار مى کردند و مى گفتنـد: » فَ

ْصَحاُب ُموَسـى إِنَّا لَُمْدرَُكوَن« 1 ، پدرمان درآمده اسـت. اين سـپاه فرعون به 
َ
اَل أ قَ

تاخت دارند مى آيند سـمت ما از پشـت، جلويمان هم دريا. حاِل اين مردم را 
ببينيد چه حالى اند. در اين حالت پر از خوف و اضطراب، حضرت موسـى 

مى فرمايند که نترسيد، خدا با من است. 
حضرت آقا يک جورى گفتند خدا با من است که همه حس کردند که 
ايشان خودشان را مى گويند. بالفاصله ايشان استدراء کردند، گفتند، عين تعبير 
يادم نيست. حضرت موسى گفتند که خدا با من است. واقعا ايشان باور دارد 
که خدا با او است. چرا خدا با اوست، چون او با خداست.» من کان هلل، کان اهلل 
له«. اين فرد کامال براى خداست، تمام هستى اش را براى خدا داده است، خدا 
با اوسـت. قلب مردم در اختيار اوسـت. حاال اين کف و اين خس و خاشـاک 
و اين چيزهايى که بيشتر هم به چشم مى آيد اشتباه مى اندازد بعضى ها را، 
فکر مى کنند ايشان در جامعه محبوبيت و پايگاه و اين ها چه و چه و چه. و 
قرار نيست که حاال اين چيزها هى دائما به رخ کشيده شود. خدا نکند يک 
روزى، يک وضعيت فوق العاده اى پيش بيايد آن جا معلوم مى شود که مردم 
با کى هسـتند، که دل مردم با کى اسـت. او مى داند که اين دل مردم اوسـت، 
چون او با خداست. و چون دل مردم با اوست، مى داند که اين مردم پاى اين 
کار هسـتند و اميد دارد. اين اسـت آن رموز اميدى که آقا دارند اين اسـت. ما 
هـم مثـل او شـويم. مـا هـم ايـن راه برويـم آرام آرام، مى بينيم کـه اين اميد در 
ما شـکل مى گيرد و بايد هم بگيريد. مى فرمايد اين وظيفه اسـت. اميدوارى 

1. شعرا / ۶1
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وظيفه است. منتها وظيفه کورکورانه نه، وظيفه آگاهانه.
مى فرمايند که اين وظايف االن در برعهده همه است. وظيفه اصلى همه 
ْن  ّيِ

َ
انبيا و اوليا و ائمه همين بوده و در کل تاريخ بشر هم اين وجود داشته. »َو َكأ

َِّ َو َما َضُعُفوا  َصاَبُهْم فِي َسِبيِل الل
َ
ّيُوَن َكِثيٌر َفَما وََهنُوا لَِما أ اتََل َمَعُه رِّبِ ِمْن نَِبّيٍ قَ

ابِرِيَن« 1. اين جريان مبارزه، جريان مجاهدت، در 
َُّ يُِحّبُ الّصَ َكانُوا َو الل َو َما اْستَ

کل تاريخ وجود داشته و بعد مى فرمايند که اين مبارزه براى ايجاد آن قدرت 
الهى است. ايجاد قدرت الهى. ببينيد اين اليه اليه هاى معارف اسالم، چطور 
به شايسـتگى چيده ميشـوند، کنار هم قرار داده مى شـود، تا برسـند به انقالب 
اسالمى. آن وقت شما نگاه کنيد به اين سخنرانى، ببينيد چقدر اين سخنرانى 
کامل است. اين اسکلت اصلى آن چه که از معارف الهى و اسالمى براى اين 
انقالب الزم است را شما در اين سخنرانى مى بينيد. با آن مقدماتى که عرض 
کردم. با آن دقت ها و ظرافت ها. ايجاد اين قدرت الهى، در اين مبارزه که بايد 
برويم، همه انبياء هم حرکت کردند براى اين راه، امر بسيار دشوارى است. اين 
چيزى که االن پيش آمده و شما مى توانيد از طريق آن اين اهداف را تحقق 
ببخشيد آسان به دست نيامده. اين جا تازه به انقالب اسالمى مى رسد. صدها 
شـرط و صدها موقعيت بايد رديف شـوند، کنار هم قرار گيرند تا حادثه مثل 
انقالب اسالمى بتواند رخ دهد. بنده يک چنين تحليلى را در اين جريان هاى 
تحليل انقالب اسالمى از سوى کسانى که تحليل گر انقالب اسالمى  هستند 
به اين صورت نديدم. صدها حادثه، شرايط مختلف، اين ها بايد جمع ميشد تا 
انقالب اسالمى اتفاق بيفتد. به تعبيرى که ايشان دارند اين پديده بسيار مغتنم 

ديرياب، به آسانى در هر جايى به دست نمى آيد. 

1. آل عمران/14۶
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فرآیند تحقق اهداف انقالب اسالمی
معظـم لـه در خصـوص فراينـد پنجگانـه بعد از صحبـت در مورد مبانى و 

جهان بينى اسالمى اينگونه مى فرمايند که : 
»مـا ميخواهيـم آن نظامـى، آن تشـکيالتى و آن حکومتى را که بتوان اين 
هدفها را در آن محّقق کرد، به وجود آوريم. اين يک فرآيند طوالنى و دشوارى 
دارد و شـروعش از انقالب اسـالمى اسـت. البته انقالب که ميگوييم، حتماً به 
معناى زد و خورد و شلوغ کارى و امثال اينها نيست؛ برخالف آن برداشتهايى 
اسـت که ميبينيم در بعضى از نوشـته ها خوششـان مى آيد با کلمه ى انقالب 
بازى کنند! گاهى ميخواهند انقالب را به معناى شورش، اغتشاش، بينظمى و 
بيسامانى وانمود کنند و بگويند ما انقالب نميخواهيم؛ يعنى انقالب چيز بدى 
است! اين برداشتهاى غلط از انقالب است. انقالب يعنى دگرگونى بنيادى. البته 
اين دگرگونى بنيادى در اغلب موارد بدون چالشهاى دشوار و بدون زورآزمايى، 
امکانپذير نيست؛ اما معنايش اين نيست که در انقالب حتماً بايستى اغتشاش 
و شـورش و امثال اينها باشـد؛ نه، ولى هر شـورش و هر اغتشـاش و هر تهيّج 
عـام و تـوده اى هـم معنايـش انقالب نيسـت؛ هر تحولى هـم معنايش انقالب 
نيسـت؛ انقالب آن جايى اسـت که پايه هاى غلطى برچيده ميشـود و پايه هاى 
درستى به جاى آن گذاشته ميشود. اين قدِم اوّل است. انقالب که تحّقق پيدا 
کرد، بالفاصله بعد از آن، تحّقق نظام اسالمى است. نظام اسالمى، يعنى طرح 
مهندسى و شکل کلّى اسالمى را در جايى پياده کردن. مثل اين که وقتى در 
کشـور ما نظام سـلطنتِى اسـتبدادِى فردِى موروثِى اشـرافِى وابسته برداشته شد، 
بـه جـاى آن، نظـام دينـِى تقوايِى مردمِى گزينشـى جايگزين ميشـود؛ با همين 
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شـکل کلّـى کـه قانون اساسـى برايش معيّن کرده، تحقق پيـدا ميکند؛ يعنى 
نظام اسـالمى. بعد از آن که نظام اسـالمى پيش آمد، نوبت به تشـکيل دولت 
اسـالمى به معناى حقيقى ميرسـد؛ يا به تعبير روشـن تر، تشکيل منش و روش 
دولتمردان - يعنى ماها - به گونه اسالمى؛ چون اين در وهله ى اول فراهم نيست؛ 
بتدريـج و بـا تـالش بايـد به وجود آيد. مسـؤوالن و دولتمردان بايد خودشـان را 
با ضوابط و شـرايطى که متعلق به يک مسـؤول دولت اسـالمى اسـت، تطبيق 
کنند. يا چنان افرادى - اگر هستند - سر کار بيايند؛ يا اگر ناقصند، خودشان 
را به سـمت کمال در آن جهت حرکت دهند و پيش ببرند. اين مرحله سـوم 
است که از آن تعبير به ايجاد دولت اسالمى ميکنيم. نظام اسالمى قباًل آمده، 
اکنون دولت بايد اسـالمى شـود. دولت به معناى عام، نه به معناى هيأت وزرا؛ 
يعنى قواى سه گانه، مسؤوالن کشور، رهبرى و همه. مرحله ى چهارم - که بعد 
از اين است - کشوِر اسالمى است. اگر دولت به معناى واقعى کلمه اسالمى 
شد، آن گاه کشور به معناى واقعى کلمه اسالمى خواهد شد؛ عدالت مستقر 
خواهد شـد؛ تبعيض از بين خواهد رفت؛ فقر بتدريج ريشـه کن ميشـود؛ عزّت 
حقيقى براى مردم به وجود مى آيد؛ جايگاهش در روابط بين الملل ارتقاء پيدا 
ميکند؛ اين ميشـود کشـور اسـالمى. از اين مرحله که عبور کنيم، بعد از آن، 
دنياى اسالمى است. از کشور اسالمى ميشود دنياى اسالمى درست کرد. الگو 

که درست شد، نظايرش در دنيا به وجود مى آيد.«1
ايشان فرمودند که ما مى خواهيم آن تشکيالت، آن حکومتى که اين هدف 
هـا را محقـق کـرده بـه وجـود بياوريم. بعد مى فرمايند که شـروعش از انقالب 
اسالمى است، بعد نظام اسالمى، بعد دولت اسالمى، بعد جامعه اسالمى، بعد 

1. ديدار کارگزاران نظام : 1379/9/12
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دنياى اسالمى، که بعد فرمودند يک جايى امت اسالمى، جاى ديگر فرمودند 
تمدن بين الملل اسالمى، جاى ديگرى فرمودند تمدن نوين اسالمى، همچنين 
تمدن ايرانى اسـالمى. تمدن اسـالمى ايرانى تعبير کردند. همين تعابير تقريباً 
يک معنا دارد، با تفاوت هايى که  در جاى خودش توضيح دارد. بعد فرمودند 
که خب، ما کدام مرحله هستيم. فرمودند ما در مرحله دولت اسالمى هستيم. 
هميـن تعبيـرى کـه شـنيديد سـال 79، سـال 9۶ هـم دوباره اين را شـنيديم که 
فرمودنـد همـه بايـد تـالش کنيـم که براى مسـئوليت ها، خودمـان را با الگوى 
اسـالمى منطبـق کنيـم. دين مان، تقواى مان، رعايتمان نسـبت بـه حال مردم و 
غيـره و غيـره، چيزهايـى کـه داشـتيم که اين بحث در قسـمت نقشـه اه دولت 

اسالمى اشاره مى شود.

پیروی از هوی و طول أمل، عمده ترین خطر انقالب اسالمی
ايشان مى فرمايند عمده ترين خطر چيست؟ حاال که بايد دولت اسالمى 
ايجاد کنيم، عمده ترين خطر چيسـت. اين را توضيح مى دهندو  روايتى در 
َهوَى 

ْ
اَع ال بَ تَان: اّتِ َخاُف َعلَيُْکْم َخلَّ

َ
ْخوََف َما أ

َ
پاسخ به اين سوال مى خوانند.» إِّنَ أ

ِخرََة.« 
ْ

نِْسي ال َمِل َفيُ
َ ْ
ا ُطوُل األ ّمَ

َ
َحّقِ َو أ

ْ
إِنَُّه يَُصّدُ َعِن ال َهوَى فَ

ْ
اُع ال بَ ا اّتِ ّمَ

َ
َمِل أ

َ ْ
َو ُطوَل األ

َهوَى 
ْ
اُع ال بَ ا اّتِ ّمَ

َ
َمِل أ

َ ْ
َهوَى َو ُطوَل األ

ْ
اَع ال بَ همين است. مخاطرات همين است. »اّتِ

ا ُطوُل  ّمَ
َ
« ، پيروى از هوا، سد راه حق مى کند در انسان. »َو أ َحّقِ

ْ
إِنَُّه يَُصّدُ َعِن ال فَ

ِخرَةَ.«. مى فرمايند اول هواپرستى و هوس پرستى است. تعجب 
ْ

نِْسي ال َمِل َفيُ
َ ْ
األ

نکنيد، به مسـئولين مى گويند، اين مخاطره بر سـر راه ما، هوس پرسـتى من 
و شماسـت. مسـئولين اصلى نظام نشسـتند. از همه خطرها باالتر همان هواى 
نفس است که در ماست. غالب اين گمراهى ها به خاطر هواى نفس است.

 ايشـان دارند مى کنند به شـرايطى که در آن قرار داريم. در سـال 79.  چه 
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تالطم و چه مشکالتى شکل گرفت. که شما مى دانيد اگر رجوع کنيد به آن 
حوادث، بسيارى در ذهن شما مى آيد. البته ما براى خودمان، هزار رقم توجيه 
درسـت مى کنيم. مسـئوليم. آقا چرا اين کار را مى کنيد، شـما که مى دانيد 
کارت خطا است. هزار نوع توجيه براى خودش درست ميکند. نامه برمى دارد 
مى نويسد، آقا ببنيد اين طورى است، اين طورى است. اين وضِع آن جا، اين 
وضـع آن جـا، ايـن وضـع آن جـا، ايـن که من اين ها را مى زنم دشـمن هم دارد 
مى رقصد و شادى مى کند و حرف من را تکرار ميکند براى اين وضعى است 
که در داخل است. اين شد حرف، اين شد توجيه! که ما يک حرفى بزنيم که 
دشـمن شـاد بشـود، بعد بگوييم به دليل اين که همه جا بد اسـت، همه جا به 

هم ريخته است. معلوم است هوس پرستى و هوا پرستى است. 
براى اين که از راه خدا منحرف بشويم و حرف و عمل مان غير از آن چيزى 
باشد که شرع و دين براى ما معلوم مى کند. امروز شرع و دين به ما مى گويد 
بايد اين نظام را حفظ کرد. مگر تو طرفدار امام نيسـتى، مگر نمى خواسـتى 
خط امام را تبيين کنى، مگر نشـنيدى امام گفت حفظ نظام اوجب واجبات 
است، چى شد اين حرف؟ شما مى خواستيد سردسته جريان تبيين خط امام 
باشـيد. اين حرف يادت رفت. يادت رفت که امام فرمود حفظ نظام از حفظ 
جان امام زمان باالتر است. اين حرف ها يادت رفت. هزار جور توجيه درست 

مى کنند براى خودشان. 
طول امل، آرزوهاى دور و دراز، تالش کن براى اين که فالن طور خانه ات 
را بـراى خـودت درسـت کنـى، ايـن را به کى ميگويند؟ دارند به مسـئوالن مى 
گويند، سـال 79، دهه 70، تالش کن و مقدمات را فراهم کن براى اين که به 
فالن مقام برسـى. اين طول امل اسـت، اين مسـئول، اين آدمى که امروز دارد 
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مى شود عبرت ما و انشاهلل ما عبرت بعدى ها نشويم، اين آدمى که داريم مى 
بينيـم کـه ايـن طـول آرزوها چطور او را وادار کرده که آخرت را فراموش کند. 
دروغ مى گويد. حرکت اين ملت را به تاخير مى اندازد. چه جورى يک کسى 
مى تواند در آخرت جواب هشـتاد ميليون آدم را بدهد. نمى دانم البد خيلى 
اعتماد به نفس دارند. تالش کن، زيد و عمر را ببين، هزار نوع مشکل را پشت 
سـر بگـذار، تـا بـراى ايـن که فالن سـرمايه را براى خودت فراهـم آورى و فالن 
يُنِْسـي اْلِخرََة  فعاليت اقتصادى را در مشـت بگيرى. خاصيت اين هدف ها فَ
است. آخرت را از ياد مى برد، دائما انسان مشغول هدف هاى حقير مى شود. 
بلـه. مسـئولين، آن هايـى کـه شـدند، مـى بينيد ديگر چه خبر اسـت، چه 
گرفتارى هايى براى خودشان و براى کشور و براى آبروى نظام و براى کشتن 
اين اميد مردم درست کردند. چرا؟ گرفتار هدف هاى حقير. وقتى انسان آخرت 
را فرامـوش کنـد، دل انسـان را مـى ميرانـد، ميـل به دعا، تضـرع و توجه را براى 
اين انسان باقى نمى گذارد. امروز بهترين چيز، از اين جا به بعد، حاال اين ها 
عرض ميکنم ذيل اين بحث است، ولى در جاى خودش پايه هايى است براى 

بحث هاى بعدى. چون بحث ما نقشه راه هم بود. 

مردم ساالری دینی ، مالک تصحیح اخالق، رفتار و منش مسئوالن
ايشان بعد از اين بحث مى فرمايند که :

»امـروز بهتريـن چيزى که ممکن اسـت مـا بتوانيم براى تصحيح اخالق و 
رفتار و منش خودمان - يعنى مسؤوالن کشور - مالک قرار دهيم، مردم ساالرى 
دينى اسـت؛ همين چيزى که بارها گفته ايم و تکرار شـده اسـت. نبايد اشـتباه 
شود؛ اين مردم ساالرى به ريشه هاى دمکراسِى غربى مطلقاً ارتباط ندارد. اين يک 
چيز ديگر است. اواّلً مردم ساالرى دينى دو چيز نيست؛ اين طور نيست که ما 
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دمکراسى را از غرب بگيريم و به دين سنجاق کنيم تا بتوانيم يک مجموعه 
کامل داشته باشيم؛ نه. خوِد اين مردم ساالرى هم متعلّق به دين است.«1

 نقشـه راه. بر پايه مردم سـاالرى دينى، ما مى توانيم دولت اسـالمى ايجاد 
کنيم. اوال مردم سـاالرى دينى دو چيز نيسـت. اين دموکراسـى اسالمى نيست. 
دموکراسـى را از آن طـرف بگيريـم و اسـالم را هـم از ايـن طـرف و ايـن هـا را 
بچسـبانيم، ملقمه اى درسـت کنيم. ما تکيه بر مردم را از مبانى مان گرفتيم، 
اين جا هم گفتند مبانى را. ما به دليل اين که مردم را داراى کرامت ذاتى مى 
دانيم و احترام آن ها را واجب مى دانيم به خواست شـان تمکين مى کنيم. و 
چـون ايـن مـردم را خـدا خـواه مى دانيم، فطرت اين مـردم را الهى مى دانيم، با 
هدايت، مى دانيم اين مردم روز به روز رشد مى کنند. شما اين رمز صبر امام، 
امام راحل و امام حاضر را و اين انتخاب هاى مردم مى بينيد، همين جاست. 
چون اين مردم رشد مى کنند. باالخره هر بار يک اشتباهى و اين اشتباه اصالح 
مى شـود، البته به شـرط اينکه عامل هدايت گر وارد بشـود که اين در نقشـه راه 

خيلى مهم است اين بماند. 
مردم ساالرى دينى فقط دو سر دارد. ما مردم ساالرى دينى تا پاى صندوق 
داريـم. بعـد از صنـدوق، مردم ديگر سـاالر نيسـتند. و بعد هـم وقتى اين راى را 
گرفتيم، چهار سال، اين رأى را به رخ مى کشيم. يعنى اتفاقى که پاى صندوق 
افتاد مايل مى شود که براى ما چهار سال بگيريم و بزنيم در سر مخالف، که 
بعضى مردم که به شما رأى ندادند، يادمان است دوم خرداد يادمان است، که 
چه مى گفتند. پيام دوم خرداد را درک نکرديد. آن موقع مى گفتند. االن هم 
هست، يک خرده معتدل تر. اعتدالى هست. مردم ساالرى تا پاى صندوق. بعد از 

1.ديدار کارگزاران نظام 1379/9/12
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صندوق چى؟ مى فرمايند يک سر مردم ساالرى، تشکيل نظام به وسيله اراده و 
راى مردم است. اين مهم است. مردم بايستى بخواهند، بشناسند، تصميم بگيرند 
و انتخاب کنند تا تکليف شرعى در باره آن ها منجز شود. ببينيد چقدر روشن 
تکليف ما را دارند معلوم مى کنند. شما يک کارى کنيد مردم بخواهند. براى 
خواسـتن کارى کنيد مردم بشناسـند و بعد تصميم بگيرند انتخاب کنند. اين 
هاست مايه ها. اين هاست کارهايى که ما نمى کنيم. ما شب انتخابات بدو بدو، 
بدو بدو. مى گوييم يک ماه بيشتر نيست ديگر، زندگى را بگذاريم، برويم در 
ستادها شب و روز بگذاريم و بعد هم فکر ميکنيم واقعاً شق القمرى مى شود.

 من دهه 80 را مى گويم که چه اتفاقى افتاد که واقعا همان يک ماه وقت 
گذاشـته شـد و آن اتفاق افتاد. ولى فکر مى کنيم هميشـه اين اتفاق مى افتد. 
اصال نگاه نمى کنيم وضع فکرى جامعه چيسـت. شـب انتخابات. در تعبير 
يکى از بزرگان مى گفتند که ما مى خواهيم اسب را پاى گردنه آب بدهيم، 
شکم اين اسب را پر آب مى کنند بعد مى خواهد اين اسب بکشد باال. خوب 
نمى رود باال. شب انتخاباتى، مثل شب امتحانى عادت ما ايرانى ها هست، شب 
انتخابات بهش اضافه شـده ، مگر مى شـود مردم در شـب انتخابات بشناسند و 
اراده ى انتخاب پيدا کنند. نتيجه همين رايى است که. مردم به کى راى مى 
دهيد؟ مردم به کى راى مى دهند؟ من رايم سوخت نشود، از بين نرود. استدالل 
اين اسـت. اين وقتى خرده افکار در ذهن مردم اسـت، نتيجه اش اين اسـت که 
تکليف شرعى در مردم منجز نيست. مردم را نبايد سرزنش کرد. ما مى کنيم. 
اين مردم چطور باز راى دادند، مگر نديدند. اين بيان آقاست. مى فرمايند براى 
اين مردم تکليف شـرعى منجز نشـده اسـت. چون هدايت گران به وظايفشـان 

عمل نکردند. اين قسمت مردم ساالرى تا پاى صندوق. 
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سر ديگر قضيه مردم ساالرى اين است که بعد از آن که من و شما را انتخاب 
کردند ما در قبال وظايف آن ها وظايف جديد و حقيقى داريم. قسـمت دوم 

اين است که حاال نوبت ماست که به وظايفمان عمل کنيم. 
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نقشه ی راه تحقق اهداف 
انقالب اسالمی

فصل سوم
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نقشه راه حرکت انقالب اسالمی
 سال 70، در دهه فجر، مهمانان خارجى دهه ى فجر، دانشمند سورى بعد 
از تقدير از انقالب اسالمى و ابراز عالقه فراوان نسبت به اين انقالب، مى گويد 
شـما مـى خواهيـد چـکار کنيـد از اين به بعد، بعـد از جنگ و بعد از امام. آقا 
مى فرمايند من به شـما مى گويم. ما راه طوالنى را آمديم، راه طوالنى را طى 

کرديم، اما راه طوالنى ترى در پيش داريم. سال 70. 
مضمون مطلب به اين شـکل هسـت که موانع را براى حرکت به سـمت 
دولت اسـالمى، جامعه اسـالمى و دنياى اسـالم برداشـتيم. يعنى چه برداشتيم؟ 
يعنى موانع غير قابل عبور، که توسط کى برداشته شد؟ توسط انقالب و نظام. 
ما تا شاه را اين جا پايين نمى آورديم، نمى آوردند مردم، نمى شد برويم سراغ 
نظام اسالمى. تا مردم اين نظام را، يعنى نه شرقى، نه غربى، جمهورى اسالمى 
را تاسيس نمى کردند، نمى شد دولت اسالمى ايجاد کنيم. نظام دموکراتيِک 
چى چى، نظام سوسياليستِى چى چى درست مى کرديم، مى شد از توى آن 
نوع نظام، مى شـد دولت اسـالمى در آورد؟ انقالب آمد اين دو مرحله را پشـت 
سرگذاشـت، مانع عمده را برداشـت. انگشـت اشـاره به سـمت دولت اسـالمى، 

سال 70. نه 79. 
هميـن جـا نقشـه راه را بـه ما مى دهنـد، همين جا مخاطرات را مى گويند. 
همين جا توشه راه را مشخص ميکنند. بعد از اين مطلب مى فرمايند اولين و 
مهمترين کارى که در پيش داريم تحول معنوى و روحى عميق انسان هاست. 
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مـا متاثـر از تربيـت طاغـوت هسـتيم. کى هـا؟ انقالبيون، کى ها؟ يـاران امام، 
انقالبيون صدر اول. کى ها؟ آن هايى که در زندان هاى شاه، با شاه مبارزه مى 
کردند متأثر از تربيت طاغوت هستيم. به اندازه يک نفسى که در زمان طاغوت 
کشيديم، ما اين بار حاکميت طاغوت را حمل ميکنيم تا ازش خالص بشويم. 
اين بايد تغيير کند. اين با تحول معنوى و روحى اتفاق مى افتد. بله، انقالب و 

جنگ تحول معنوى ايجاد کرد، معجزه هم بود اما کافى نيست.

مرحله دولت اسالمی
مرحله دولت اسالمى را بايد گذراند. بايد از آن عبور کرد. ما اهل شبهات 
و نظرى پردازى و اين ها هسـتيم. دولت اسـالمى که حد ندارد. تا زمان ظهور 
مى تواند ادامه پيدا کند. يعنى چه مرحله دولت اسالمى؟ در بيان رهبرى تعمق 
کنيد. اگر جوابش را پيدا نکرديد قبول دارم. ولى بيان شده است. يعنى نصاب 
کمى و کيفى مسـئوالن که بتواند جامعه اسـالمى نمونه مقدور عصر غيبت 
را محقق کند. يعنى کف دولت اسـالمى را شـما رسـيديد، از اين مرحله عبور 
کرديد. من به عنوان رهبرى اعالم مى کنم. همان طور که در مورد دو مرحله 
قبـل، بارهـا اعـالم کـردم کـه از مرحله اول و دوم با موفقيـت عبور کرديم، مى 
فرمايند خواهم آمد و مى گويم امروز نوبت تشـکيل جامعه اسـالمى اسـت. 
اين معنى گذشتن از مرحله دولت اسالمى و عبور کردن از اين مرحله است. 
اين که حاال يک عده به خاطر اين که در جامعه ما اين ظاهر غير اسالمى 
از بين نرفته، يک جاهايى بيشتر هم شده، پاى اصل انقالب مى گذارند؛ بله 
انقالب هم نتوانست، مثل اين که نمى شود، پس بياييم يک خرده مدارا کنيم، 
سختگيرى نکنيم. حاال يک زمانى اين حرف ها را ما طلبه ها داريم مى زنيم، 
مردم نمى زنند. از توى آخوندها اين حرف ها در مياد که اشـتباه بود، الزام به 
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حجاب در جامعه. ازش سـوال مى کند کى اين اشـتباه را کرد. ميگويد اجازه 
بدهيد من سکوت کنم. کى ملزم کرد اول انقالب به حجاب؟ امام. مى بينيد. 
شکستن امام دارد از حوزه توسط کسانى که حاال سابقه امام دوستى انقالبى 
هم دارند پيش مى آيد. حجاب را اختيارى کنيد. چرا؟ چون زورتان نمى رسد، 
مردم هم فهميده اند و حريف نمى شويد. آخر مجبوريد با فضاحت قبول کنيد. 
پس بياييد خودتان اين کار را بکنيد، شـايد مردم برگردند. چقدر سـاه لوحانه. 
اين اولين قطعه دومينو است. که اگر افتاد معلوم نيست تا کجا خواهد افتاد. 
حجـاب اختيـارى تـا چـه حـدى؟ چقدر از سـطح بدن را شـما مى پذيريد 
و چـه حـدى اگـر بگـذارد نمـى پذيريـد؟ مى توانيـد جلويـش را بگيريد؟ اين 
پوشـش. رفتار چه؟ چه نوع رفتارى را مى خواهيد بگوييد از اين جا به بعد ما 
مى ايستيم. مى توانيد؟ بعد هم مگر شما فقط با مردم سروکار داريد. اين مردم 
و اين جامعه، اين درهاى بازش به سـمت غرب، و اين جاسوسـها و نفوذى ها 
و شـبکه هـا همـه ايـن هـا، حمله براى اين که موانـع را يکى از بعد از ديگرى، 
به زعم خودشـان بريزند و بعد هيچ نماند. روحيه اى هم نماند. ببينيد چقدر 
سـاده لوحانه، چرا؟ چون نمى آيند اصل را ببينند، چون نمى آيند اين بيانات 

را ببينند، چون نمى آيند اين ها ببينيد اشکال کار کجاست.
 اشکال کار که در جامعه، مسئله حجاب حل نشده است، اين است که در 
دولت اسالمى حل نشده است. خانم قبل از مسئوليت عالى اجرايى، بدحجاب، 
در کنار مسئولين عالى اجرايى، با چادر، که مسخره اش هم مى کنند، و بعد 
از مسـئول، جـدا مى شـود يـک مسـافرت، جـاى ديگر هم مـى رود، با مانتو و 
روسرى. اين تمسخر نيست. اين نمى گويد که بابا بايد يک چيزهايى را، مردم 
ما همين جورى فعال بگذرانيم. اين ها را حاال، حرفشان را گوش کنيم، اين ها 
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حل خواهد شد. اين پيام ندارد؟ اين مسخره کردن حجاب نيست. کى دارد اين 
کار را مى کند؟ مسئولين دارن اين خط را مى دهند که حجاب مهم نيست.

 دولت اسالمى تشکيل نشده، به همين دليل مسئله حجاب در رفتار اسالمى 
مردم حل نشـده. و دولت اسـالمى را مى توان تشـکيل داد، جمع بشـويد، همه 
اهتمـام کنيـد براى تشـکيل دولت اسـالمى. برويد آن قلـه را بگيريد. چرا پهن 
ميشـويد در دشـت. که هى تلفات بدهيد. برويد قله را بگيريد، به قول نظامى 
ها، نقطه سرکوب را دستتان بگيريد، خواهيد ديد که دشمن جمع مى کند و 
عقب مى نشـينيد، مى رود. چون سـرکوب مى شـود. چون شـما وقتى روى قله 
هستيد اشراف داريد بر کل کشور. مى کوبيد تمام پايگاه هاى دشمن را، امروز 
پايگاه هاى دشمن پايگاه هاى واقعى پايگاه هاى فيزيکى و واقعى در کشور 
راه افتاده که همه اطالع ندارند. دارند براى دولت بعد از جمهورى اسالمى کادر 
تربيت مى کنند، به سبک آمريکايى، به سبک غربى. غذا چه باشد، پوشش در 
مرحله کار، در همين جمهورى اسالمى، پوشش زن چه باشد، عريانى زن تا کجا 
بايد باشد، استفاده از اينترنت، استفاده از استخر، همين شيوه هاى شبيه تربيتى 
کـه مـا اين طرف بالتشـبيه داريم که مى خواهيـم انضباط بدهيم، ميخواهيم 
تربيت کنيم، آن ها مناسب فرهنگى خودشان دارند تربيت مى کند در همين 
جمهورى اسـالمى. اين ها چه جورى آمدند، اين ها از کنار غفلت مسـئولين 
آمدند پخش شـدند در اين جامعه. دولتمرد اسـالمى چشـم بيدار اگر در اين 
جامعه، دائما رصد کند و بعد برود سـراغ اين ها، سـرکوب کند، اين ها جمع 
مى کنند بساطشان را. ما داريم از غفلت او شکست مى خوريم در جمهورى 
اسـالمى.  داريم از سسـتى مسـئولين خودمان، از خودمان داريم شکسـت مى 

خوريم. اين را برداريد، اين را عالج کنيد.
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دولت اسالمى درست کنيم حجاب درست مى شود. چرا در 40 سال نشده؟ 
چون 40 سـال اسـت، شـما 38 سـال اسـت رهبرى گفته دولت اسـالمى که در 
قسمت بعد مى گويم، گفته دولت اسالمى، شما توجه نکرديد. آن وقت مى 
گوييـد چـرا نشـده، بـه اين دليل نشـده. آن وقت شـروع مى کنند بـه وادادگى. 

وادادگى در عمق اين حوزه ما دارد، نفوذ مى کند و کرده يک جاهايى. 
مراقـب باشـيم کـه ايـن وادادگى دامن ما را نگيرد. ايـن موريانه در پيکر ما 
نيايد. چشـم بر هم بذاريم مى بينيم ما هم شـل شـديم. حاال، آقا دارد، حاال. 
ديديد ديگر. آقا بلند شويد، کارى بکنيد. آقا بايد ديد مصلحت هست يا نه. 
آقـا ايـن زندگـى را ترک کنيد، اين زندگـى عادى را. تالش، مجاهدت، مبارزه. 
درسم را چه کار کنم؟ آينده ام را چکار کنم؟ خانواده را چکار کنم؟ عناوين 
آينده علمى را چکار کنم؟ من ميخواهم مجتهد شوم، ايشاهلل مثال مرجع تقليد 
شـوم. بتوانم به اين انقالب کمک کنم. تا آن موقع باش. تا نوبت شـما برسـد 
کـه آن وقـت ببيـن آن موقـع که مرجع شـديد در اين بسـتر غفلـت، به داد اين 
انقالب ميرسيد؟ از آن مسير تو مى آيى کمک مى کنى به اين انقالب، تا به 
خودت نگاه ميکنى مى بينى عمرت تمام شده، تو هم در اين محافظه کارى، 
که قاتل انقالب اسـت گرفتار شـديد. اين وضع ماسـت. ما آن جايى که بايد 
عمليات کنيم نمى کنيم. ما داريم، نقشه عمليات داريم، براى اين که برويم 
و غلبـه کنيـم. مثـل جنـگ اسـت، مثل جنگ نظامى اسـت. فرقى نميکند از 
جهت اصول، توجه نداريد. البته بايد اين ها روشن شود، اين اجتماعات، منتها 
بر اساس اين بيانات، براساس اين راهنمايى ها. اين اجتماعات مى تواند همبسته 
شـوند. و بعد تمامى آن عوامل الزم را که هنوز نگفتيم و نمى رسـيم امشـب 
اين بحث ها را مطرح کنيم، فراهم بکند براى يک رزم، براى يک مبارزه ى از 



حجفضموضض/ضضماسا یضم نضضفادض  ق فض مااسض با ق 76

طريق جهاد کبير نه جهاد اصغر.
اقتضائات جهاد کبير چيست، که اشاره بهش ميکنم، رد ميشوم، در اواخر 
عرايضم. اقتضائات جهاد کبير را ما بايد تامين کنيم، ما خودمان را آماده رزم 
کنيـم. خـب، ايـن هـا با آن پايه هايى که گفته شـد، با آن پايه هاى معارفى، با 
آن پايه هاى معنوى در اين نقشه راه وجود دارد، ايجاد مى شود. اگر واقعا کسى 
خودش عبد خدا ديد، عبد از خودش اختيار دارد، در اختيار ارباب است، هر 

طور او مى خواهد خودش را آماه ميکند. آن وقت اين اتفاق مى افتد. 
اين مسائل آقا در اين سخنرانى، که تمام شد تقريبا. حاال ديگر بحث ها 
مانـده عـرض کـردم چهار قسـمت کرده بودم. اين قسـمت هـا را ديگر خيلى 
سـريع مى گويم. ببينيد آقا چرا سـال 79 اين حرف را زد؟ قبلش چه وضعى 
بود؟ چه گفت ايشان؟ بيانات آقا در اين زمينه که اصلى ترين مسئله آقاست، 
اين دغدغه ايشان است، اين اهتمام ايشان است، مسئله تحقق دولت اسالمى تا 
تمدن اسالمى. اگر کسى از اين حقير بپرسد شما به نظرتان فکر شب و روز 
آقا چه است؟ عرض مى کنم امروز دولت اسالمى. که ما از اين عقبه، از اين 
گذرگاه عبور کنيم. گير کرديم. تعبير را ديديد. در دولت اسالميش مانديم. 

دغدغه آقا اين است.

مشکل عدم تربیت معنوی
دولت اسالمى سخت تر از انقالب و نظام است، لذا تحول معنوى عميق 
ترى الزم دارد. کى سال 70. اين دستور کار مسئولين نظام قرار گرفته؟ دستور 
کار مجموعه فرهنگى قرار گرفته؟ مجموعه فرهنگى سراغ چه چکارهايى رفته 
اند. آيا فهميده اند تحول معنوى يعنى چه؟ آيا راه تحول معنوى را شناخته اند؟ 
آيا مى شود با برگزارى صرفاً دعا و مجالس دعا و عزادارى تحول معنوى ايجاد 
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کرد؟ آيا مى شود فقط با استمداد از فضاى شهادت و ارزش هاى شهدا تحول 
معنوى ايجاد کرد؟ اين راه تحول معنوى، راه نيسـت، يک حرفه، يک پيشـه، 
يک روش نيست. چيست اين؟ اين سواالت مطرح شده است؟ فکر مى کرديم 
بله ديگر، الحمد اهلل مجالس دعا و عزادارى و بزرگداشـت شـهدا برقرار اسـت 
و باالخره حال ها متحول مى شود، دگرگون مى شود. بعد نگاه نمى کرديم از 
مجلـس کـه مـى رويـم دو روز بعد دوباره همان احـوال برمى گردد. پس معلوم 
مى شود در اين روش ها مشکلى هست. اين ها خب است، اين ها موعد است، 

اما اين نيست آن راه اصلى.
 آن راه اصلى چيست؟ اين رويش فکر نشد. شيوه هاى فرهنگى يکى بعد 
از ديگرى نتوانسـتند موفق شـوند در اين مسـئله. مى بينيد. اين نسـل هايى که 
تربيت شـدند در اين چند دهه، انقالبيون، به کجا رسـيدند انقالبيون؟ بله. در 
انقالبـى بـودن، در تنـد بـودن، در پرحرارت بودن، بله ما خيلى خوب بوديم. اما 
وقتى کار سخت شد، چه کار کردند اين انقالبيون؟ شروع کردند به رفتارهايى 
که يک انسان بر اثر بى صبرى مى کند. صبر، محصول و ميوه معنويت، شتاب 

زده نبودن، کسالت نداشتن، در کار تالش مبارزه.
 خـب آمدنـد يـک دوره داغ و پرحـرارت، يواش يواش کم آوردند. بعد هم 
نمـى خواهـد بگويـد کـم آوردم، زده بـه جدول همين طـور خرکش دارد جلو 
مى رود. براى اين که افت دارد برايش بگويد من کم آوردم. بسمه تعالى. من 
ديگـر انقالبـى نيسـتم. حوصلـه ام سـر رفته از انقالبى بـودن. اين را نمى گويد. 
چکار مى کند؟ مى گويد تقصير تو است. تقصير تو است. تقصير اين است. 
شـروع ميکنـد حـرارت انقـالب گرى اش را افزايـش مى دهد. با چه؟ با راه هاى 
غير متعارف شرعى. فکر ميکند وقتى نمى تواند واقعيت را عوض کند، مثل 
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آن پادشـاهى کـه شـالق مـى زد بـه موج ها فکر ميکند دارد مـوج ها را تهديد 
مى کند. اين اتفاقات مى افتد. بعد يواش يواش داريم مى بينيم اين ها را، بين 
انقالبيون، ما غرغرهايى مى شـنويم که نبايد بشـنويم. چرا آقا کسـى به فکر 
نيسـت؟ چـرا آقـا يـک کارى نمى کنند؟ اصاًل تمام اين سـنت هـا و تمام اين 
معارف همه اين ها را زير پا مى گذارد ، مى خواهد آقا مثل يک قهرمان فوق 
انسان که ائمه و پيامبران هم اين طورى عمل نکردند، بيايد بگيرد و ببندد و 
عزل کند و نصب کند وچه بکند و چه بکند، همه چيز را حل کند. و چون 

نمى کند، يواش يواش مى بينيد يک آدم انقالبى نسبت به ايشان. 
اين است مشکل معنويت، اين است عدم تربيت معنوى، بى صبرى، شتاب 
زدگى، لجاجت در اشتباهات. من انقالبى، خدا قبول کند، رفتم تالش کردم، 
يک جايى اشتباه کردم. خدا مى بخشد. اما ديگر اصرار نکنم بر اشتباه. چرا 
اصرار مى کنم؟ براى اين که افت دارد. اگر من بگويم من اشتباه کردم، اين ضد 
انقالب آتو مى گيرد از من، و موجب تضعيف جبهه انقالب مى شود. ببينيد 
هـزاران توجيـه و بهانـه تراشـى براى اين که عمـل خودمان را توجيه کنيم، اين 
جا پيدا مى شود. بگو بسمه تعالى اشتباه کردم. مثل امام. مثل آقا. آدم بگويد 
اشـتباه کـردم، کوچـک مى شـود؟ بـذار هو و جنجال کننـد، آن هايى که بايد 
بگيرند، آن هايى که بايد بفهمند، مى فهمند. خداى متعال هم به تو کمک 
مى کند کفى باهلل وکيال. اين هاست معنويت. خب اين راه را نفهميديم. البته 
اگـر مراجعـه مـى کرديـم و بکنيـم به رهبرى، اين ها را گفتنـد. راه را هم دقيق 

مشخص کردند. 
از همين حوزه هم اين راه بيرون آمده است. اين را بايد شناخت. معنويت 
درست را بايد شناخت. اين معنويتى که امروز در اين جامعه ما هست، در بين 
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اين مجموعه ها، معنويت خيالى و وهمى ، معنويت من در آوردى، چون استاد 
نديده، چون آدم پيدا نکرده، چون مربى نداشته، واسه خودش رفته از اين طرف 
و آن طرف، استعداد و هوش هم داشته، رفته يک کارهايى کرده، يک قابليت 
هاى پيدا کرده و معرکه گرفته و يک عده هم دورش جمع شدند. يک دفعه 
مى بينيد که يک کشور، در خدمت اين آقا قرار مى گيرد. مردم به يکى رأى 
مى دهند، او دلش پيش کس ديگر اسـت. معنويت هاى من درآوردى، چون 
حوزه نيامده اين راه را پيدا کند و اين راه را ترويج کند و آدم ها باور مى کنند. 
ايـن در مقابـل معنويـت آگاهانـه، مبتنى بر معارف توحيـدى، با تکيه بر يک 
جريـان اصيـل هدايـت گـر حوزوى، هدايت گر معنـوى، همانى که آقا بعدها 
فرمودند جريان خاص الخاص. در آن همايش در آن ديدار و گردهمايى براى 
بزرگداشـت مرحـوم آيـت اهلل قاضـى، آقـا اين تعبير را کردنـد. خب اين جريان 
خاص الخاص را بشناسيم. آقا مى فرماند اين براى حوزه و طلبه و چهارتا طلبه 
نيست. براى همه جوانان است. يعنى تعميم معنويت اصيل، امروز در جمهورى 

اسالمى ممکن است.

دعوت به سوی دولت اسالمی
اولين و مهمترين کارى که ما در پيش داريم تحول معنوى است، سال 70. 
در عرصه ديگر يعنى دو، ما به فهم اسالم، به شکل کارساز براى حل مشکالتى 
که بشر دارد نياز داريم. بشر دارد، نه فقط ما خودمان. گليم خودمان را از آب 
بکشيم که االن نکرديم، در آن مانديم. وقتى آقا مى فرمايند در دولت اسالمى 
مانديم يعنى در اقتصاد اسالمى مانديم، يعنى در فرهنگ اسالمى مانديم، يعنى 
در سياست ورزى اسالميش مانديم. ترجمه اش مى شود اين ها. اسالم براى اين 
ها راه ندارد؟ کارساز نيست اسالم براى اين ها، کارآمد نيست؟ مى فرمايند اين 



حجفضموضض/ضضماسا یضم نضضفادض  ق فض مااسض با ق 80

هم دومى. خب حاال شما بفرماييد حوزه کجا اين پيام را گرفت. اين سال 70. 
سال 70 تا 79 حدوداً فصل اول اين دعوت به سمت دولت اسالمى توسط 
آقا شکل گرفته، پر از مطالب است که اگر فرصتى بود اين ها را مى گفتيم و 
چون جمع شده اين ها يک جاهايى، شما مى ديديد سال به سال، قدم به قدم، 
از هفتاد تا هفتاد و نه، آقا آنى که گفتند خودشان دنبالش راه افتادند، پيگيرى 

کردند و اين ها را دنبال کردند. فقط تيتر وار اين ها را بخوانيم. 
ببينيد سال ۶9 فرمودند نجات قدرت معنوى انسانى از ِگل الى شهوات. 

سال ۶9. حاال اين بحث هاى تهاجم فرهنگى ايشان است، اگر برسيم. 
سـال 70. آيـا مـى خواهيـم مترف شـويم؟  در کنار بحـث دعوت به دولت 

اسالمى، مخاطرات را مى گويند. 
سال 71 عبرت هاى عاشورا. دو عامل باعث و انحراف عمومى شده. يکى 
فراموش کردن خدا و معنويت. دوم دنياطلبى و فراموش کردن آرمان ها. حسين 

اين طور به مسلخ رفت. 
سال 72. مراقب خطر جدى و فلج کننده رسوخ و نفوذ فساد باشيد.

 سال 72 امروز همه داد مى زنند فساد. لحظه امتحان است مراقب باشيد. 
ميکروب ارتجاع و بازگشت، دشمن بزرگ انقالب است. 

سال 74 دوران جهاد اکبر است، دوران چرب و شيرين دنياست. موج مخرب 
مهارناپذير دنياطلبى که حتى با زهد و عدل علوى هم نشد باهاش مقابله بشود 
و از دانشجويان پاک نهاد استمداد مى کنند. مى فرمايند دورانى بسيار سخت، 

بسيار خطرناک است، دوران لغزش و انحطاط اکثر انقالب هاست.
 سـال 74، دوران فرونشسـتن شـور و هيجان هاى اوليه اسـت. به روحانيون 
مى گويند دوران موسم خطرناک ميوه چينى است، مواظب دزدان باشيد، روايات 
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زهد بخوانيد. خطر رواج دنياطلبى و فسـاد و فحشـا را در اين سـال 74 تذکر 
مى دهند. 

سال 75 پاسخ يک سوال، بعد از چهار سال در بحث عبرت هاى عاشورا، 
مـى فرماينـد مشـکل، در خـواص بـود. خواص دچـار ويژه خوارى شـدند، ويژه 
خوارى شد خشت اول کربال. ثروت هاى بادآورده در اين سال. نوسازى معنوى 

همراه با عدالت خواهى. 
سال 7۶ نيازمند يک تحول اخالقى عميق براى تحقق عدالتيم. چاره آن 
است که خود را بازيافته و بسازيم. آيا يک طبقه ممتاره و يک اشرافى گرى 

جديد در حال شکل گيرى است؟
سال 7۶ ،االن  سال 9۶ است. 20 سال از اين حرف گذشت، طبقه اشراف 
شـکل گرفت، قوى شـد، آقايان بعضى از آقايان آمار مى دادند مى گفتند 5 
هزار نفر از افراد در اين کشـور هسـتند ثروت باالى 1000 ميليارد تومان دارند. 
بعضى هايشان ثروتشان 20 هزار ميليارد تومان است. با اين مى شود خيلى آدم 
ها را خريد. با اين مى شود خيلى فتنه ها درست کرد. خيلى کارها مى شود با 
اين ثروت کرد، خيلى ها را مى شود آلوده کرد، اين اتفاق افتاده امروز در جامعه. 
سال 7۶ و 77. ثروت هاى بادآورده و تشکيل طبقه جديد را هشدار دادند. 
اين آب از سر چشمه منحرف شد و سرازيرشد، آن جا گفتند که جلوى اين 
آب را بگيريد سرچشـمه. با يک بيل مى شـد گرفت. امروز با فيل بايد جلوى 

اين را گرفت و مى شود گرفت. امروز هم مى شود اين کار را کرد. 

منش و روش کارگزاران در بیان حضرت امیر)ع(
حضـرت اميـر )ع( مى فرماينـد: سـر مردم منت نگذاريـد، در گزارش کارها 
مبالغه نکنيد، خلف وعده نکنيد، ويژه خوارى نکنيد، اين ها وظايف شماست 
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و در انتخاب حق افراط و تفريط نکنيد. اين باليى است که متاسفانه ما دچارش 
هسـتيم. گاهى اوقات افراط مى کنيم و بعد تفريط ميکنيم. عدالت گسـتر 
باشيد. رضايت عامه مردم را در مقابل رضايت خاصه به دست بگيريد. ولو اين 
که خاصه از شـما ناراحت بشـوند. سـوخت خاصه را بخريد، به قيمت رضايت 

عامه. اين ها بيانات حضرت امير است. اين درست.
 بعد مى فرمايند پس مردم سـاالرى فقط اين نيسـت که انسـان تبليغات و 
جنجـال کنـد، عـده اى را پـاى صندوق بکشـاند، راى از مردم بگيرد و بعد هم 
خداحافظ. در اين انتها مى فرمايد از خدا بخواهيد و خودمان مجاهدت کنيم 
که بتوانيم در اين ماه رمضان يک کارگزار اسالمى واقعى مسئول باشيم. اصاًل 
نمى شـود تحمل و قبول کرد ما اجازه دهيم اين فسـادها در بين ما رواج پيدا 
کند. اين مجاهدت ها بايد بشود، اين اصالح ها بايد صورت گيرد. اولين قدم 
اصالح که اصالحات گفته مى شود اصالح درونى خود ماست. ما بايد خومان 
را از ايـن روش هـا و منـش هـا و رفتارهـاى غير اسـالمى خـالص کنيم، نجات 
دهيم. اگر اين کار صورت گرفت آن گاه پيشرفت کارها ممکن خواهد شد. 
در ايـن مـاه رمضـان از خـداى متعال توفيق بخواهيد و دعا کنيد ما بتوانيم اين 

مرحله را نيز بگذرانيم. کدام مرحله؟ مرحله دولت اسالمى. 

 جریانات و پایان پروژه انقالبی گری 
 سال 8۶ اعالم شکست و پايان پروژه انقالبى گرى را اعالم کردند. اين اتفاق 
سال 90 نيفتاده است. سال 8۶ آشکار شده است. از سال 84 شروع شد. آن هايى 
نزديک بودند ديدند اين مسـائل را. انحراف هاى ذره ذره در همان ابتداى کار 
ديده شد. سال 8۶ اعالم کردند نمى شود. پرچم دولت اسالمى دست گرفتيم، 
جلو رفتيم، خورديم به صخره به ظاهر خيلى مسـتحکم اسـتکبار. گفتيم نه، 
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دولت اسـالمى هم تا زمانى که اسـتکبار اين جا دارد مقاومت ميکند، شـکل 
نمى گيرد. شـعار دولت اسـالمى مال تو نبود. شـعار دولت اسـالمى اين سابقه 
اش است. شعار دولت اسالمى توسط او، بين مردم پخش شد و مردم اميدوار 
شـدند و اين امواج مردم، کانديدا و گزينه اش شـما شـديد و اين پرچم را هم 
زمين گذاشتيد. اين مال کى است؟ مال قبل از 88 است. آن سال ها اين حرف 
ها زده شده، پايان پروژه انقالب، پايان پروژه دولت اسالمى، پايان پروژه عدالت 

خواهى، نتيجه؟ سال 9۶. 
ما به اين نتيجه رسيديم که تا آزادى نباشد عدالت محقق نمى شود. سالم 
خاتمى. سال 9۶. خاتمى هم همين حرف ها را مى زد. شما خيلى هنر کرديد. 
ده سال، چقدر، بيشتر، دوازده سال، تازه رسيديد به سرخط آن ها. اين مى شود 

وضعيت. اين يک جريان. امروز وضعيت اين طور است. 
همان جريانى که آقا 10 سال هشدار داد، بانيان فساد، آن هايى که اساس 
اين ظلم را گذاشـتند، اين ها امروز در بحث فسـاد دارند شـعار مبارزه با فسـاد 
مى دهند. امروز دزدها شعار آى دزد دارند مى دهند. اين جوان بى خبر از اين 
سابقه، متحير شده است که کى دزد است، کى نيست. مى گويد همه دزديد. 
نتيجه اش اين مى شود که از انقالب مى برند. آن جريان امروز پرچم آى دزد 
بلند کرده اسـت. ديديد ديگر. حقوق هاى نجومى، امالک نجومى. اين مثال 

واضحش بود که خودشان را رسوا کردند. 
در همه قضايا اين وجود دارد. آن هايى که دزديدند، آن هايى که اين تعابيرى 
که آقا گفتند، دست در بيت المال کردند، دست در صندوق هاى کردند، رفتند 
از اين ويژه خوارى ها کردند و ثروت هايشـان به باالى هزار ميليارد و بيشـتر و 
بيشتر رسيده، اين ها امروز مسلط اند بر خيلى جاها. دستگاه هاى تبليغاتى، 
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هنر پيشـه و سـلبريتى مى خرند و اين را بعضى از اين مردم هم چشمشـان به 
اين ظواهر، جريان درست مى کنند. ايام انتخابات، اين لشکر شکست خورده 
مفلوک سلبريتى ها راه مى افتند و براى اين ها رأى جمع ميکنند. چرا؟ چون 
پول جمع شـده اسـت، چون اين پول ها خرج مى شـود، خرج اين ها مى شـود، 
اين ها بنده دنيا هسـتند. با مزه اين اسـت که امروز اين ها شـعار آى دزد دارند 
مى دهند، مبارزه با فساد دارند مى دهند، آن وقت وقتى مى رويد سراغ يکى 
از نزديـکان، تهديـد مـى کننـد، اعالم جنگ مى خواهنـد بکنند و بعد تخطئه 
ميکنند مبارزه با فسـاد را، که حاال اين که کى با فسـاد مبارزه مى کنند هم 

يک ماجرايى است امروز، آن بماند فعال، اين اصل مسئله را دريابيم.
 آن جريان هم که گفتم جريان کم استقامت، بريده، و مى گويد همه بدند 
مـا خوبيـم. پـس چـاره نداريد که دوبـاره حکومت را به ما بدهيد. اين هم يک 
جريان. يک جريان کم تجربه انقالبى هم چشم اش را باز کرده مى بينيد اين 
اوضاع اسـت، چشـمش را بسـته، همين طور دارد فرياد مى زند. بابا چشـمت را 
باز کن، برو بخوان، گوشت را باز کن، بروى بشنو. ببين اين تاريخ 20، 30 سال 
اخير چه گذشته. همه را متهم مى کنى. از آقا تا ديگران. اين هم يک جريان. 
يک جريان علم و کتل دار حرفه اى و سـنتى انقالب، هميشـه هسـت در 
حاکميت و حوادث هم همين طور مشـاهده مى کنند، مشـاهده مى فرمايند. 
شـما از اين ها اثرى مى بينيد ؟ صدايى از اين ها مى شـنويد؟ به اسـم جريان 
هـاى مثـال انقـالب و ارزش و اصـول و ايـن حرف ها. خنثى و کم اثر. حاال آدم 
دل ببندد به اين ها. تمام هنرش اين اسـت که نگاه مى کند و نگاه مى کند. 
آقا يک حرکتى، يک سرى، صدايى، اين مفاسد، اين مشکالت، حرفى بزنيد، 
شماها مصون هستيد از خيلى پيگيرى ها، مثل اين جوان هاى پاپتى نيستيد که 
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تا حرف بزنند برايش مشکل درست بشود، رودربايستى مى کنند با شما. حرفى 
بزنيد، کارى بکنيد. هيچ صدا از اين ها در نمى آيد. و بامزه شـب انتخابات، 
مى خواهند گفتمان درسـت کنند. فکر ميکنند گفتمان مثل بسـتنى اسـت، 

شب بگذاريد يخچال، صبح دربياورى. گفتمان، گفتمان سازى، اين است.
يک جريان هم جريان دکان دو نبش. هم با اين اند، هم با آن هستند. يک 
حزب ايران نوين بود، يک حزب مردم بود، زمان شاه. اين ها وصفشان اين بود 
آن موقـع مـى گفتنـد حـزب ايران نوين پاينده باد، يـک کمى هم حزب مردم 
زنده باد. هم با اين اند و هم با آن هسـتند. دسـت روى شـانه اين مى گذارند، 
دسـت روى شـانه آن مى گذارنند، و اموراتشـان را مى گذرانند، به خوشـى هم 
دارد مى گذرد. ايام به کامشـان اسـت. اين انقالب به نامشـان اسـت، به کامشان 
اسـت. و دارنـد لـذت مـى برنـد از صاحب منصبى. کيـف دنيا را هم دارند مى 

کنند. خطر هم نمى کنند. اين ها هم هستند. 

یاران انقالبی امام حاضر پای انقالب
چه کسى مى ماند؟ اين ياران امام حاضر انقالب که بايد خودشان را پيدا 
کنند، با اين معارف، با اين سازندگى هايى که گفتيم. اين ها بايد جمع بشوند، 
هسـتند، فراوان اند. همانى که رهبرى وقتى اين شـرايط را مى بيند به اين ها 
مـى گويـد برويـد بزنيد بـه خط، فرمانده نداريد، قـرارگاه متمرکز نداريد، برويد 
جلو. چه جورى برويد جلو؟ حرف ها را گوش کنيد و به تشـخيص خودتان 
حرکت کنيد. اين است اميدهاى رهبرى که اين حرکت اگر شروع بشود خود 
به خود خودش را مى يابد و پيدا ميکند و قرارگاه هاى واقعى تشکيل مى شود 

آن وقت، از درون همين جريان.
شـما مـى بينيـد ايـن مردم و جوانان را بنيه دارنـد. در زلزله دو نوع مديريت 
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شـد. يک مديريت بحرانى، مديريت بحران، خودش مديريت بحرانى اسـت. 
مى گويد آماده نبوديم. زلزله بى هوا آمد. نامرد. اين يک جريان. يک جريان 
هم مردم، جوان ها، ديديد چکار کردند. اين صحنه هاى پرشور که آدم با يک 
چشم اشک مى ريزد براى اين مصيبت زده ها، با يک چشم اشک شوق مى 
ريـزد بـه خاطـر ايـن رويش، اين بالندگى و اين طـراوات انقالبى اين مردم و اين 
جوان ها. شما ديديد اين صحنه ها را، در ماجراى پالسکو ديديد مردم چه کار 
کردند. اين مرم زنده اند. در ماجراى شهيد حججى ديديم همه اين صحنه ها 

را. اين ها هست. اين ها سرمايه هاى انقالب است. 
مـا هـزاران حججـى داريـم به تعبير آقا. هزاران حججـى ها. نه امثال ما که 
همين جور حرف مى زنيم. هزاران حججى در اين کشور است. اين ها را بايد 
پيدا کرد. البته اين حججى ها بايد اين ها را بخوانند، اين ها را ياد بگيرند. اين 
نيست که کسى همه وجودش را آماده فدا کردن در راه خدا قرار دهد، اما بدون 
دانستن اين ها بتواند راه درست برود، راه موثر برود، موثرترين راه ها را برود. انفع 
کارها را انجام دهد. اين طور نمى شود. بايد اين ها را دانست، بايد معرفت داشت 
و با تکيه بر اين معارف انقالب که از اين تريبون بلند و نورانى دارد در جامعه 
نور ايجاد مى کند، اين هزاران حججى، مى توانند اين کار کارستان را بکنند. 
آن حججى که آن طور عزتمندانه در يک صحنه، نشان داد عزت الهى را، و 
همه قلب ها را مجذوب خود کرد، همه را، صحنه بسـيار معنادارى بود، رهبر 

از همه زودتر فرمود اين حجت خداست، اين نشانه خداست.
ديديد مردم چه طور همه به حججى راى دادند. ديديد همه افراد با لباس 
و ظواهر مختلف، افکار مختلف، حتى آن هايى که تا ديروز راجع به مدافعان 
حرم حرف هاى مى زدند چطور آمدند. انقالب اين است. شما حججى ها را 
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بياورديد در صحنه، مردم هم مى آيند پشت سرشان. آن وقت اين نتايج انتخابات 
نخواهد شد. در ايام انتخابات، در صحنه انتخاب، اين حججى ها بيايند مردم 
را آگاه کنند، بيايند به مردم شناخت بدهند، بيايند مردم را به وظايف انقالبى 
و شرعى شان متذکر بشوند، مردم خودشان تصميم خواهند گرفت. اين صحنه 
اى است که ما داريم. البته اين بيانات آقا، بحث 17 سال بعد، سال 9۶ که در 

انتها پخش شد، اين حرف آخر ماست. 

مبارزه ادامه دارد...
صحبت از تداوم مبارزه است. ببنيد سال 79 پايه مبارزه گذاشته مى شود، 
قبلش گذاشته مى شود، دوباره تذکر، دوباره همان، راه همان است، راه، مبارزه 

است. انقالب تداوم دارد. اين را معنى کردند.
 علت سـختى اين مرحله از انقالب موانع داخلى و خارجى اسـت که اين 
جـا خارجـى را مطـرح مـى کنند و لزوم مبارزه براى اين که انقالب حفظ شـود 
و اين که ما در مرحله سـوم هسـتيم، ما دولت اسـالمى نداريم، هنوز در دولت 

اسالمى اش مانديم. 
ايـن يـک مرحلـه ى جديد بيانات آقاسـت، در آن طبقه بندى که کرديم، 
از هفتاد تا هفتاد و نه يک مرحله اسـت، از 79 تا 84 يک مرحله اسـت، از 84 
تا اواخر دهه 80، البته تا قبل از فتنه يک مرحله است. بعد از فتنه يک مرحله 
ديگر اسـت. که قبل از اين که اين اتفاقات بيفتد، سـال 90؛ آقا مسـئله پيرى 
و فرسـودگى نظام را، آقا به عنوان يک سـوال مطرح کردند، در کرمانشـاه، در 
بين دانشجويان کرمانشاه مطرح ميکنند. سوال مى کنند آيا نظام پير و فرسوده 
مى شود؟ آن جا توضيح مى دهند مى فرمايند فکر کنيد روى اين. سوال ميکنند 
چرا اين سوال را مطرح کردند، چرا در مورد بالندگى انقالب صحبت نکردند. 
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چون يک فرسـودگى هايى عارض يک بخش هايى از انقالب دارد مى شـود. 
سـال 90 هـا. هنـوز فضـاى دهـه 80 تغيير نکرده. ما دو سـال بعد، فرسـودگى را 
ديديم. اين سـاختمان که يک جاهايى از آن پوک شـده ، اين براى ما آشـکار 

شد. اين هم يک مرحله است. 
 اين بيانات آقا در سـال 9۶، يک فصل جديد اسـت. چون آقا هيچ وقت 
در مورد دولت اسالمى اين طور صحبت نکردند. با دقت، تعابير آقا دنبال شده 
است. هيچ وقت آقا نگفتند ما در دولت اسالمى مانديم. تعبيرم اين است در 
دولت اسـالمى اش مانديم. ببينيد تعبير را. اين تعبير جديد اسـت. اين تعبير، 
تعبير تلخ و گزنده که در فضاى حزن آلود، آقا بيان کرده، آقا خيلى محزون 
بود در اين ديدار. در اين فضا، براى ما يک معناى جديد دارد يعنى ما را دعوت 
مى کنند به فصل جديد. فصل جديد چيست؟ اين که ديگر بايد اين حرف 
ها را آورد در صحنه سراى جامعه. تا االن اين بحث ها در جلسات کوچک و 
محدود مطرح ميشـد و در طرح دراز مدت تر که همچنان هم بايد ادامه پيدا 
کنـد، کار دنبـال ميشـد. امـا ايـن بيان آقا دارد بـه ما مى گويد يک وقت هايى 
گذشته، و ديگر نمى شود کامال مثل گذشته عمل کرد. امروز اين بيان آقا به ما 
تکليف ديگرى را نشان مى دهد و بدانيم هر موقعى تهديدى و يک مشکلى 
توسط آقا مطرح مى شود، در قبالش، در کنارش و بيش از تهديد فرصت وجود 
دارد و خود همين تهديد انگيزه براى ما شود که بياييم در اين ميدان، و بياييم 

اين حرکت را راه بندازيم و اين مبارزه را امروز معنا کنيم.
 آخرين جمله آقا اين اسـت مى فرمايند مبارزه و مبارزه، تاکيد مى کنند 
روى بحـث مبـارزه و خـط مبـارزه در انقـالب و جريان قاعدان را مى گويند که 
آن دوره قبل از انقالب هم همين جورى بود. کسانى بودند مبارزين را دوست 
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داشـتند و از خودشـان دسـت به هيچ مبارزه اى نمى زندند، دامنشـان را هم تر 
نمـى کردنـد، نزديـک ميدان مبارزه هم نمى شـدند. از مبارزين خوششـان مى 
آمد، وارد نمى شدند. البته کسانى هم بودند بدشان هم مى آيد اما ما اين که 
مـى بينيـم جريـان مبـارزه خـوب جلو نمى رود براى ايـن که مى بينيم که اين 
جمعيـت دوسـت دار مبارزيـن زيادنـد. فرمود ما اکثر ضجيـج و اقل الحجيج. 
چقـدر ايـن هايـى کـه ضجه مى زنند و ابراز احساسـات مى کننـد زيادند، آن 
هايـى کـه آهنـگ انقـالب را دارنـد کم اند. به اين دليل مبـارزه در آن دوره، در 
غربت دنبال شد. امروز هم همين است و البته آن دوره مبارزه در غربت رسيد 
به انقالب اسالمى. اين مبارزه در غربت هم مى رسد انشاءاهلل به دولت اسالمى. 
معظم له مى فرمايند که همچنان که آن روز مبارزه الزم بود و کنار نشستن 
و مبارزين را دوسـت داشـتن، کافى نبود امروز هم مبارزه الزم اسـت. نشسـتن و 
مبارزه را مدح و تمجيد کردن کافى نيسـت. اى رهبر آزاده، آماده ايم آماده. 
آماده ى چى هستيد؟ آماده راه بايد باشيد، اين راه را بايد دست بگيريد. قبلش 
برويد اين راه را بشناسيد. مى خواهم برويم سوريه، مى خواهم بروم مدافع حرم 
شـوم، خيلى خوب، ولى مدافع حريم دولت اسـالمى شـو، حرم دولت اسـالمى 
امروز در خطر است. در اين حرم دشمن نفوذ کرده، فساد نفوذ کرده، اين حرم، 
مهمترين حرمى اسـت که امروز زير اين آسـمان و روى اين زمين براى وجود 
نازنين حضرت حجت، زمينه ساز ظهور خواهد بود. بايد اين حرم را دريافت. 
چرا مبارزين ما، اين جوانان سر از پا نشناخته و آماده فدا کردن جان، چرا 
به اين سمت هدايت نمى شوند؟ بايد اين ها را هدايت کرد. جمله آخر؛ البته 
مبـارز امـروز، بـا مبـارز آن روز، قبل از انقالب، تفاوت ماهوى دارد. لکن مبارزه، 
مبارزه است، تالش است، مجاهدت است. به طلبه ها مى گويند به شماها، راه 
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اين مبارزه را بايد پيدا کنيد.
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