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 از دورى معنویىت،  از دورى خىاطر  بىه  عىالم،  نقىاط  اقصىى  در بشرى جوامع امروز
 همىه  نیى ا کىه  انىد  داکردهیى پ وضىعى  خدا، از دورى و اخالق از دورى انسانیت، حقیقت
 همیشىه  از بشىر  امىروز  مگىر  چرا؟. کند خوشبخت را هاآن تواند نمى هم مادى پیشرفت

 کننىده  آسىان  ابزارهىاى  بىا  همیشىه  از بیش بشر، امروز مگر نیست؟ ترعالم و ثروتمندتر
 در اخىتالف  همىه  ایىن  چىرا ! است؟ تلخ قدر این زندگى چرا پس نیست؟ مواجه زندگى

 در جوانىان  چىرا  هسىت؟  نامردمى همه این چرا هست؟ جنگ همه این چرا هست؟ عالم
 چىه  خوشىبختى  براى بشر کنند؟ نمى خوشبختى احساس ،عالم کشورهاى ثروتمندترین

 کىم  را انبیىا  پیام بشر،: است کلمه یك جواب، نیست؟ اختیارش در که دارد الزم چیزى
 عمىل  آن بىه  یىا  نىدارد  دسىت  در را انبیا بخش آسایش و بخشآرامش نسخه بشر، دارد،
 0.اینجا است هابدبختی کند؛ نمى

)طلوع اسىالم    زمان در - بسته هاآن زدودن به رکم اسالم که - بشر اصلى هاىرنج
 تبعیض، جهل، فقر،. هست و بوده واحدى و ثابت مسائل همواره امروز، و آن از پیش و

 هاىخوی کمند در اسارت و گرىمادی حصار در شدنزندانى باالخره و ناامنى و جنگ
 و ابزار و اورىفن و دانش لحاظ از است. جهان اصلى هاىرنج همان از خویشتن، زشت

 بشىر،  کهنىه  و مىزمن  دردهىاى  ولىى  کىرده،  تفاوت گذشته با کلی به سهولت، و سرعت

                                                 
 11/10/1711قرآن  مسابقات  دوره اختتاميه پانزدهمين مراسم . در1
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 0.بود که است همان عمده، هاىگرفتاری و پابرجا است همچنان
 به احتیاج امروز که نیست چیزى این. نشده تشكیل انسان نجات پایه بر امروز دنیاى

 بىراى  کىه  - مىادى  تفكر بست بن گاههیچ خیرا دوران در 0.باشد داشته استدالل و برهان
 2.است نبوده وضوح بدین - مقصدى نه و است قائل اى ریشه نه جهان، و انسان

سىت. دنیىاى   ا گرى، گرایش مادى، تفكر مادى، تمدن مىادى، دشىمن بشىریت   مادی
و سىورا    افىت ی دسىت به دانش برتر و فنىاورى برتىر    ،غرب از دو سه قرن قبل از این

 هاى اجتمىاعى گونىاگونى پدیىد آمىد،    و انباشت ثروت را پیدا کرد. مكتب دعاى ثروت
هدف اینها یا هدف آن کسانى کىه دنبىال   ، تفكرات فلسفىِ اجتماعى گوناگونى پدید آمد

لیكن  ،این افكار رفتند، این بود که بتوانند بشر را به آسایش، به آرامش و به رفاه برسانند
 س اینها بود.آنچه در واقع تحقق پیدا کرد، عك

نىه فقىب بىه انسىانیت      ،گراهاى انسانتفكر اومانیستى و در جهت نظام  بشر در سایه
ها، بیشترین کشتارها، بىدترین  دست نیافت، به آسایش دست نیافت، بلكه بیشترین جنگ

 1.ترین رفتارهاى انسان با انسان در این دوره به وجود آمد ها، زشتقساوت
هىاى اجتمىاعى،    غىرب در نظىام    محصول تجربه. ى استتجربه غرب، تجربه ناموفق

 ؛جنایات هیتلر دروغ نیست. یكىى کمونیسىم اسىت   . حكومت نازى ؛یكى فاشیسم است
 هاى کار اجبارى و به سىیبرى فرسىتادن   کمونیسم و اردوگاه؛ كومت بلوك شرق سابقح

افكىار  برآمىده از   ؛ست؛ متعلق به شىرق نیسىت  ا ها تجربه شوروى هم تجربه غربىآنها. 
کمیىت  حا ؛یكىى هىم لیبرالیسىم اسىت     .ها و از تفكر مىارکس و انگلىس اسىت    اروپایى

اش هىم   و عزیزکىرده  ینورچشىم سىت و  ا مریكىا آالعنان امروز دنیا کىه مظهىرش    مطلق
ایىن لیبرالیسىم،    3هىاى دیگىر.   زندان ابوغریب و زندان گوانتانامو و زندان ؛اسرائیل است

                                                 
 11/10/1711اسالمى  كشورهاى سران اجالس هشتمين گشايش مراسم . در1

 21/17/1711هشتم  مجلس نمايندگان با ديدار اولين . در2

 71/10/1712 ارتدكس سيحيتم و اسالم المللى بين سمپوزيوم دومين . در پيام به7

 1710/11/14  دانشجويان و جوانان استان قم. در ديدار 4

 1714/12/10 هاى استان كرمان دانشجويان و اساتيد دانشگاه. در ديدار 0



  21/فرآيند تحقق اهداف اسالمي

فلسىطین را بىه وجىود آورده اسىت و      مسئلهان و همان چیزى است که ماجراى افغانست
 0.حذف کند کلی بهخواهد آن را  مى

هم براى بشریت، هىم بىراى مىردم خودشىان.      )است ؛ناموفقى   غربى، تجربه  جربهت
مریكا براى کشورهاى دیگر بدبختى آوردند، اما مردم خودشىان  آتصور نشود که اروپا و 

علم و ثىروت   ،مریكا و کشورهاى غربىآز در امرو طور نیست. را خوشبخت کردند؛ این
 ،جىا خوشىبختى نیسىت    وجود دارد، جىز خوشىبختى. در آن   چیز همهو قدرت نظامى و 

 ،اسىت  کننده رانیحآمار جنایت و قتل و انواع و اقسام فسادها  ،خانواده نابود شده است
اروپىا  گرایى از  هاى پوچ لذا اغلب جریان ،احساس آرامش نیست ،احساس امنیت نیست

0اند. برخاسته
 

هشىتاد کودتىاى نظىامى در     -یعنى ظرف پنجاه سال  - 11تا دهه  11آمریكا از دهه 
نه فقىب در افغانسىتان و در عىراق و در     ؛کشى براى آنها عادى استدنیا راه انداخته! آدم

همىه   2هاى خودشىان هىم همىین اسىت.     مناطق تحت اشغال آنها، که در داخل مجموعه
محصىول تجربىه   ، پنجاه سال اخیر صورت گرفتىه  و تقریباً در طول صدهایى که جنایت

هىاى اتمىى و شىیمیایى     یك نمونه از محصول تجربه غربى، سىاخت بمىب  . غرب است
هاى تجربه غربى در اداره بشىر و تىيمین خوشىبختى انسىان،      از ناکامى یك نمونه. است
حىاکم بىود و اسىتعمار     ها سىال بىر کشىورها    ستعمار نوینى که ده؛ ااستعمار است مسئله

ى کىه  اطلبانىه و ظالمانىه   هاى بلندپروازانىه و جىاه   فرانوینى که امروز حاکم است و طرح
 1.ستا ها هایى از این جنایت نسبت به کشورها دارند، نمونه

 حيات طيبه اسالمى  و بازتوليد تشكيل
ایىن  کلید سىعادت خىود    3است.  بشریت  امروز ایران اسالمى، مظهر رهایى و نجات

                                                 
 1711/11/12  جوانان استان اصفهان. در ديدار 1

 1714/12/10 هاى استان كرمان دانشجويان و اساتيد دانشگاه. در ديدار 2

 1710/11/14  دانشجويان و جوانان استان قمر ديدار . د7

 1714/12/10 هاى استان كرمان دانشجويان و اساتيد دانشگاه. در ديدار 4
 .12/12/1710كشور  فرهنگيان و معلمان كارگران، از كثيرى جمع با ديدار . در0
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 سىعادت  مایىه  نظىام،  ایىن  0هاى دیگر در دست ملت ما است.ملت و کلید سعادت ملت
 تىا  اسالم صدر از بعد از 0.ها استانسان معنوى و مادى زندگى خوشبختى  مایه و انسان
 اسىت،  بخصوصىى  و استثنایى بسیار موقعیت است؛ نیامده پیش فرصتى چنین هم امروز
 هسىتیم،  مسىئول  بشىریت  مقابىل  در که بدانیم باید 2.یمبشمار مغتنم را موقعیت این باید

 نبایىد  مىا . اسىت  کىرده  تمىام  مىا  بىر  السالم همیعل پیامبران توسب را خود نعمت خداوند
 بشىریت  نجىات  براى که ما است بر. باشیم بیچاره انسان هامیلیون فساد و ظلم گر نظاره
 بنىا  الهى اندیشه اساس بر را اجتماعى و فردى زندگى و هاحكومت جوامع، و کنیم قیام
 1.کنیم

هدف از همه مبارزاتى که ملت ایران به رهبرى امام بزرگوار انجام داد تا انقىالب بىه   
هایى که بعد از پیروزى انقالب در ایىن کشىور انجىام شىد،      پیروزى رسید و همه تالش

و تشكیل حیات طیبه اسالمى بود. تالش همه دلسوزان بشر و راهنمایىان بىزرگ انسىان    
انبیاى عظام و اولیا و مجاهدان فی سبیل اهلل در طول تىاریخ، ایىن بىوده اسىت کىه ایىن       

انقالب اسالمى به وجود آمد تا به ملت ایران،  3را براى بشر به وجود آورند.  طیبه  حیات
 حَیىا ً  فَلَنُحْیِیَنَّىه  »فرمایىد:   ، یعنى آن چیىزى کىه قىرآن مىى    طیبه  بدهد. حیات  بهیط  حیات

 2این ثمره و هدف نهایى این انقالب است. 6«.ةًطَیِّبَ
یعنى زندگى گوارا. یك ملت آن وقتى زندگى گىوارا دارد کىه احسىاس      طیبه  حیات

-رود و بىه سىمت هىدف    مى شیپ بهمصلحت او  بر طبقکند و ببیند که دنیا و آخرت او 

« رتآخى »نیسىت، فقىب هىم    « دنیىا »کند؛ این زندگىِ گواراست؛ فقب  هاى او حرکت مى

                                                 
 .21/11/1711 بهمن 20به مناسبت روز   هزاران نفر از مردم آذربايجانديدار  . در1
 .10/10/1711كشور  درمانى و عالى آموزش مراكز كاركنان و پرستاران پزشكان، از جمعى و مردم مختلف اقشار ديدار . در2
 .12/10/1710ايران  اسالمى جمهورى نظام كارگزاران و مسؤوالن ديدار . در7
 .71/10/1712ارتدكس  مسيحيت و اسالم المللى بين سمپوزيوم دومين . در پيام به4
/ 11/ 12  كننده در مراسم دهه فجر و كنفرانس انديشه اسالمى هاى مختلف مردم و ميهمانان خارجى شركتديدار با گروه . در0

1711 
 01. نحل/ 1
 1714/ 11/ 22  اولين روز ورود به سارى . در1
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و رفاه و امنیت  روزمرهیعنى یك ملت، هم از لحاظ مادّى و زندگى  طیبه  حیات 0نیست.
سیاسى و استقالل اقتصادى و رونق مالى و اقتصادى برخىوردار   عزتو دانش و سواد و 

هاى مؤمن و خداشىناس و پرهیزکىار و برخىوردار از    باشد و هم از جهت معنوى، انسان
، یعنى دنیىا و   طیبه  حیات 0است. طیبه  دگى کنند. این حیاتاخالق واالى الهى در آن زن

، یعنىى   طیبىه   داشتن. حیات باهم، یعنى مادّه و معنا را  طیبه  داشتن. حیات باهمآخرت را 
کند، صنعت و بازرگانى و کشاورزى را بىه اوج   کند، سازندگى مى آن ملتى که تالش مى

هىاى گونىاگون در همىه جهىت     ، پیشرفتکند رساند، قدرت علمى و تكنیكى پیدا مى مى
 باخىدا هىم   روز روزبهاست و  باخداآورد، اما در همه این حاالت، دل او هم  مى دست به

شود. این، هىدف نظىام اسىالمى اسىت، ایىن، آن هىدفى اسىت کىه پیىامبران           آشناتر مى
 اعالم کردند، مصلحان عالم گفتند و در این صد و پنجاه تىا دویسىت سىال    السالم همیعل

 2هاى برجسته اسالمى آن را اعالم کردند.گذشته، شخصیت
 مراتب بهاند زندگى دنیوى را  اند و موفق شده هایى که به زندگى دنیا چسبیدهآن ملت

اى از کمال برسانند، لزوماً زندگى گوارا ندارند. زندگىِ گىوارا وقتىى اسىت کىه      پیشرفته
تواننىد   و این را فقب ادیان الهىى مىى  رفاه مادى با عدالت، معنویت و اخالق همراه شود 

 براى بشر تيمین کنند.
گویىد   و زندگى گوارا فقب آخرت هم نیست. اسالم نمىى   طیبه  از طرف دیگر، حیات

ها هىر جىور شىد،     خواهم زندگى اُخروىِ بعد از مرگ مردم را آباد کنم، دنیاى آن من مى
ى جامعىه اسىالمى بایىد از    شد؛ این منطق اسالم نیست. منطق اسالم این است که زنىدگ 

هاى مادى در زندگى خود، راه معنویىت را   مندى مواهب الهى سرشار شود و بشر با بهره
گم نكند و درست حرکت کند. اگر آن زندگى به وجود آمد، آن وقت در جامعه ظلىم و  

شىود،   کىن مىى   هىا ریشىه  شود، تجاوز به حقوق انسىان  کن مى عدالتى و تبعیض ریشه بى
رسىد. انبیىا     ها در زندگى بشر به صفر مىى  رود، ناامنى ها از بین مى رادرکشىها و بجنگ

                                                 
 1717/ 11/ 12  صحن جامع رضوى مشهد مقدس . در1

 1714/ 11/ 22  اولين روز ورود به سارى . در2

 1711/ 11/ 20حضرت رضا )ع(  زائران. در اجتماع بزرگ مردم مشهد و 7
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براى این کار و مجاهدت کردند؛ بزرگان برگزیده خداوند در تاریخ بشر، براى این جىان  
 0دادند.

 عالیىه  اهىداف  سىمت  بىه  مستقیمى صراط و راه و فسادند و شر با مقابل ادیان، همه
 همیشىگى   نسخه یك که دارد را خصوصیت این اسالم، سمقد آیین ولى کنند، مى ایجاد
علیىه و   اهلل یصل پیامبر آنچه .است کارساز نسخه این بشر، زندگى ادوار همه براى است؛

 اىنسىخه  است؛ ادوار همه براى شفابخش  نسخه یك دادند، مردم به اسالم آله و سلم و
امىروز   0.اسىت  نالیىده  دردها آن از بشر خلقت، آغاز از که دردهایى همه مقابل در است

امروز هم مانند هزار  ،هم مانند گذشته، اسالم تنها نسخه شفابخش و فرشته نجات است
  م بِىین   کِتىاب   وَ نُىور   اللَّهِ مِنَ جا َکُمْ قَدْ»افكن است: و چهارصد سال پیش، این ندا طنین

 وَ بِإِذْنِىهِ  النُّىورِ  إِلَىى  الظُّلُمىاتِ  مِنَ ی خْرِج ه مْ وَ مِالسَّال س ب لَ رِضْوانَه  اتَّبَعَ مَنِ اللَّه  بِهِ یَهْدِی

 2.« م سْتَقِیمٍ صِراطٍ  إِلى یَهْدِیهِمْ
 هنگىام  در هىم  ،. اسىالم پیرایه اسالم، دیده و شناخته شود مهم آن است که چهره بى 
 حصال متضمن و سعادتمندانه یا یبازندگ نوین، دنیایى به راهى امروز، هم و خود طلوع

بدهىد، آن دسىت     توانىد بشىر را نجىات    آن عاملى که مىى  1.هست و بوده انسان فالح و
 یند 3گر، جز اسالم ناب و قرآن کریم و احكام مقدس آسمانى نیست. قدرتمند و معجزه

کىار   صىحنه،  در حضىور  گیرى، تصمیم به را مردم دیگر، ادیان از بعضى برخالف اسالم
 دیىن  دین، این. کند مى تشویق امور طور این و اداره و دارىملك و سیاست کار به داشتن
 و سیاسىت  از دورى کىه  نیسىت  دیگىر  ادیىان  مثل است، سیاست و حكومت و زندگى
 6.بدانند خودشان اصول جزو را اینها امثال و گوناگون هاىفعالیت و زندگى صحنه

                                                 
 1717/ 11/ 12  صحن جامع رضوى مشهد مقدس . در1
مبعث  سعيد عيد سالروز در فجر،  دهه مراسم در كننده شركت خارجى ميهمانان و اسالمى جمهورى نظام كارگزاران و مسؤوالن با ديدار در. 0

17/11/1711 
 11و  10مائده، آيات . سوره 2
 11/10/1711اسالمى  كشورهاى سران اجالس هشتمين گشايش مراسم در. 1
 10/11/1710آزاده  طالب و روحانيون با ديدار . در3
 السالم عليهرضا  امام والدت سالروز در خراسان، استان مردم مختلف اقشار و مسؤوالن روحانيون، علما، از كثيرى جمع با ديدار در. 6

10/17/1710 
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وَ ه ىوَ م ىؤْمِن  فَلَنُحْیِیَنَّىه  حَیىا ً       مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثىى »فرماید:  آیه قرآن مى

ى است که در آن، راه رسیدن به معنویت و اهىداف  ا حیات طیبه اسالمى، زندگى 0«.طَیِّبَةً

کند. اسالم دنیىاى مىردم را    هاى نهایىِ این راه، از زندگى دنیایى مردم عبور مى و سرمنزل
کىه   نهىایى عبىارت اسىت از ایىن     کند؛ منتها آبادى دنیا هدف نهایى نیست. هدف آباد مى
و از  خىاطر  از معیشت شایسته و مناسب، از آسودگى و امنیت ،ها در زندگى دنیوى انسان

آزادى فكر و اندیشه برخوردار باشند و از این طریق به سىمت تعىالى و فتىوح معنىوى     
 دنیىا   سعادت  عنیی 0،هر دو  است ؛اسالمى شامل دنیا و آخرت  حرکت کنند. حیات طیبه

 2.معنوی  و تعالی  مادی  و رفاه  و عقبی
ما آمدیم براى اینكه یك جامعه اسالمى به وجود بیاوریم؛ ما آمدیم تىا حیىات طیبىه    
اسالمى را براى کشورمان و براى مردممان بىاز تولیىد کنىیم؛ آن را تىيمین کنىیم و اگىر       

سالمى در کشىور مىا   ا تر نگاه کنیم، چون بازتولیدِ حیات طیبه  بخواهیم با یك نگاه وسیع
براى دنیاى اسالم شىود، در واقىع آمىدیم بىراى       ییالگوتواند همچنان  توانست و مى مى

طیبىه بكنىیم، مىا بىراى ایىن        اینكه دنیاى اسالم را متوجه به این حقیقت و ایىن شىجره  
  1آمدیم.

یك الگو براى جوامع اسالمى در درجىه اول و   عنوان بهفقب ایران نبود؛ ایران  مسئله
کىه   یکسىان  همىه خواست به  بعد، مورد نظر بود. انقالب مى  همه جوامع بشرى در درجه

یىافتنى و شىدنى    اى از دنیاى اسالم هستند، نشان بدهد که ایىن الگىو تحقىق    در هر نقطه
هم هدف جز این چیىز   اآلنهدف، جز این چیز دیگرى نبود،  3اش. است؛ این هم نمونه

شود؛ یىك   حصارهاى زمان کنونى هم محدود نمى این حرکت، حتّى به 6دیگرى نیست.
هىاى مسىلمان   هاى دیگر و ملىت حرکت عظیم تاریخى است. باید طورى باشد که نسل

                                                 
 01. سوره نحل، آيه 0

 1714/12/11  اجتماع بزرگ مردم رفسنجان . در2

 1711/14/12  ايالم و فارس و جمعی از طالب پاكستانى های استانمراسم بيعت اقشار مختلف مردم  . در7
 10/1/1711 والن نظاموروسای سه قوه و مسديدار  . در4
 1711/ 12/ 14شيراز هاى . در ديدار اساتيد و دانشجويان دانشگاه0
 10/1/1711 والن نظاموروسای سه قوه و مسديدار  . در1
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  0را پیدا کنند. راهشانآورند و  دست بهمعاصر ما، از این حرکت درس بگیرند، نیرو 
 

  نگرش کالن و مستمر به انقالب اسالمی
جمهىورى اسىالمى بكنىیم،     آمىدن  دیى پد  دثىه اگر مىا نگىاه کىالن بىه انقىالب و حا     

ن مسىیر مسىتمر   نكردنگرى و نگاه تواند ما را گمراه کند. گاهى جزئى ها نمى نگرى جزئى
کنىد، هىدف را گىم     کند، حتّى گاهى آدم راه را گم مى ، انسان را گمراه مىتا انتها ابتدااز 
زئیىات، یعنىى همىان    نگر نباشیم، چرا، نگىرش بىه ج   جزئى مییبگوخواهیم  کند. نمى مى

هىاى  ریزى، نگاه به فصىول مختلىف و بخىش    ریزى؛ این را ما منكر نیستیم. برنامه برنامه
هىا و اجىزا  و ابعىا     این نگاه به بخش بگوییمخواهیم  نگرى. مى مختلف، یعنى جزئى

آمىوز   بىراى مىا درس   کىل ، چون نگاه بىه  کلموجب نشود که ما غافل بشویم از نگاه به 
 طىور  همىین گذرد، توانیم سرمان را پائین بیندازیم و نفهمیم در دنیا چه میما نمی 0است.

کردن که انسان چشم و گوش بسته، بدون توجه، بدون نگاه حرکت جور اینجلو برویم. 
هاى دوردست حرکىت کنىد، غالبىاً    ها، بدون نگاه به افقبه اطراف، بدون نگاه به واقعیت

 2.به گمراهى و اشتباه منجر خواهد شد
ممكن است ما خیلى بد باشیم، خیلى ناقص باشىیم؛ بىراى حمىل ایىن پیىام خیلىى       

بشر است، این پیام، پیامى براى بشىریت اسىت و     کوچك باشیم، امّا این پیام، پیام نجات
است. من و شىما    الهى  اى نیستیم؛ دست قدرت من و شما کاره 1بشر به آن احتیاج دارد.

بینىدازیم، وارد   کىار  بىه خرج بىدهیم، اختیىار خودمىان را    وسائلى هستیم که اگر عقل به 
میدان بشویم، از ما براى حصول این هدف استفاده خواهد شد و افتخار و شرفش بىراى  

بار خىدا بىر    3،«ی حِبُّونَ وَ ی حِبُّه مْ بِقَوْمٍ اللَّه  یَيْتِی فَسَوْفَ»اما اگر ما هم نباشیم، ؛ ماند ما مى

                                                 
خمينى  احمد سيد حاج والمسلمين االسالم حجت همراه به ايران، اسالمى جمهورى نظام كارگزاران و مسؤوالن ديدار با . در1

14/10/1710 
 1711/ 12/ 14هاى شيراز . در ديدار اساتيد و دانشجويان دانشگاه2
 24/1/1701 دانشجويان كرمانشاه ديدار در. 7
 21/11/1712 «مبعث عيد» روز مناسبت به نظام، كارگزاران و مسؤوالن ديدار در .4
 04. مائده/ 0
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هد رفت؛ یك حرکت طبیعى، نىاموس طبیعىت اسىت، نىاموس     ماند، پیش خوا زمین نمى
 0.0«قَبْلُ مِنْ خَلَتْ قَدْ الَّتِی اللَّهِ س نَّةَ»تاریخ است؛ 

 با گذشت زمان ماستحكام نظا
تىر شىده    از روز اول انقالب تا امروز، آرمانهاى انقالب براى آحاد مىردم مىا روشىن   

پیشىرفت اسىالمى، بتىدریج در    است. آن روز گفتیم جمهورى اسىالمى، آن روز گفتىیم   
ها معناى خودش را براى ما روشن کرده. میدانیم که جمهىورى   طول این سالها، این واژه
ى نظىام بىر آرا  مىردم، انتخىاب مىردم،       ساالرى اسىالمى، تكیىه   اسالمى یعنى چه. مردم

، «اسىتقالل، آزادى، جمهىورى اسىالمى   »خواست مردم یعنى چه. میدانیم اینى که گفتیم 
. یكىى  2«تؤتى اکلها کلّ حین باذن ربّها»قالل یعنى چه.این مهمترین پیشرفت است. . است

ى او مستحكمتر بشىود،   از پیشرفتهاى یك نظام این است که هرچه زمان میگذرد، ریشه
ى  ى آن استحكام بیشىترى پیىدا کنىد. امىروز بدنىه      تر بشود، بدنه شا  و برگ او گسترده

و آن سىالهاى اولیىه بیشىتر     60و  61و  31ش از سال نظام جمهورى اسالمى، استحكام
است. آن روز دشمنان ما احتمال بیشترى میدادند کىه بتواننىد نظىام را سىرنگون کننىد.      
امروز امیدهاى آنها بمراتب ضعیف شده است و در موارد بسیارى این امیدها تبدیل بىه  

 .1یيس شده. این استحكام نظام را نشان میدهد

 تحقق اهداف اسالمی گانه پنجمراحل 

 و الهى اهداف بتوانیم تا است گرفته قرار اختیارمان در استثنایى فرصت   یكکنون)ا
 تحقّىق  ،اسىت  ایىران  عزیىز  و بىزرگ  کشىور  که  جهان از مهم بخش یك در را اسالمى
تحقق آرزوهاى اسالمى، کار ده سال و بیست سال نیسىت؛   3.کنیم پیاده را آنها و بخشیم

                                                 
 27. فتح/ 1
 1711/ 11/ 11  اعضاى هيئت دولت ديدار . در2
 03ابراهیم / . 2
 08/16/0210آنان هاى ى شمال کشور و خانواده بیانات در دیدار نیروهاى مسلح منطقه 1

 1710/ 10/ 12  مسووالن و كارگزاران نظام جمهورى اسالمى ايران ديدار . در0
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تحقىق ایىن    0انجام بگیىرد،  جیتدر بهاسالمى، کار بلندمدت است و باید تحقق آرزوهاى 
اهداف، تدریجى است؛ چیزهایى اسىت کىه بایىد بىراى آن تىالش و مجاهىدت کىرد و        

  0 .رفت شیپ قدم به قدم
 در را هىا هىدف  ایىن  بتوان که را حكومتى آن و تشكیالت آن نظام، آن خواهیم مى ما

یىك زنجیىره   دارد؛  دشىوارى  و طوالنى فرآیند یك ینا. آوریم وجود به کرد، محقق آن
اول، انقىالب اسىالمى     حلقه .زنجیره مستمرى که به هم مرتبب است؛ منطقى وجود دارد

انقالب که تحقّق پیدا کرد، بالفاصله بعد از آن، تحقّق نظام اسالمى اسىت. نظىام    2.است
. نظىام  1 ه کىردن اسىالمى را در جىایى پیىاد    کلىی اسالمى یعنى طرح مهندسىى و شىكل   

نیست؛ نظامى اسىت کىه بایىد آجىر      -ساخته  هاى پیش مثل خانه -ساخته  یك نظام پیش
 3آجر و سنگ سنگ روى هم چید و آن را باال برد.

بعد از آنكه نظام اسالمى پیش آمد، نوبت به تشكیل دولت اسالمى به معناى حقیقىى  
  مىردان یعنىى ماهىا بىه گونىه     ش دولىت تر، تشكیل منش و رو رسد یا به تعبیر روشن مى

. مرحلىه   کنىیم  سوم است که از آن به ایجاد دولت اسالمى تعبیر مىى   اسالمى. این مرحله
. اگر دولىت  است کشورِ اسالمى)و   6اسالمى  جامعه ، تشكیلچهارم که بعد از این است

ى خواهىد  گاه کشور به معناى واقعى کلمىه اسىالم   به معناى واقعى کلمه اسالمى شد، آن
)و  دنیىاى اسىالمى    8تشكیل امت اسالمى ،2شد. از این مرحله که عبور کنیم، بعد از آن

شود دنیىاى اسىالمى درسىت کىرد. الگىو کىه درسىت شىد،          است. از کشور اسالمى مى
 1آید. نظایرش در دنیا به وجود مى
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 انقىالب  ایجاد است، از همه )مراحل فرآیند  پ رسروصداتر و ترپ رهیجان که اوّل قدم
 و الهىى  تقىدر  ایىن  ایجىاد  0.اسىت  ترینآسان این لیكن نبود، آسانى کار است؛ اسالمى
 طریق از توانید مى شما و آمده شیپ اآلن که چیزى این. است دشوارى بسیار امر اسالمى،

 صىدها  و شىرط  صىدها  .اسىت  نیامىده  دست به آسان شید،ببخ تحقّق را هاهدف این آن،
 بتوانىد  اسىالمى  انقالب مثل اى حادثه تا گیرند قرار هم کنار و شوند ردیف باید موقعیت

 اى حادثه چنین کشورى، هر در شرایطى، هر در زمانى، هر در که نبود طور این. دهد ر 
 ارتباطىات  در مىا،  مىردم  رد مىا،  زنىدگى  وضىع  در مىا،  تىاریخ  در. نه بیاید؛ پیش بتواند

 ارتباطات در ما، جغرافیایى وضع در ما، حكومت وضع در ما، اعتقادات در ما، اجتماعى
 شىد  آماده شرایب تا گرفت قرار هم کنار فراوان حوادثِ قدر آن عالم، اقتصادى و سیاسى

 دسىت  بىه  آسىان  شىرایب،  ایىن . شىود  پیروز و آید وجود به اسالمى انقالب که این براى
 چیىز  آید، پیش چیزى چنین تا شوند مجتمع همدیگر با شرایب همه این)اینكه  . آید ىنم

 بیاورنىد،  پىیش  را شرایب اگر قطعاً - نیست ممكن که این نه البته است، مستبعدى بسیار
 این و شد و آمد پیش شرایب این هرحال به ما کشور در لیكن - است ممكن جا همه در

 0.دانست را این قدر باید است، عجیبى و دیریاب و مغتنم بسیار پدیده
 

                                                 
 21/10/1711اسالمى  جمهورى نظام كارگزاران جمع . در1

 12/10/1710ايران  اسالمى جمهورى نظام كارگزاران و مسؤوالن ديدار . در2
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 ملت ایران جانشان را به کف دست گرفتند
در انقالب ما، در حرکت عمومى ملىت مىا، در سرتاسىر ایىن کشىور بىزرگ شىاید        

ى مقىدس چشىمها را    اى از ایىن شىعله   روستائى نبود، شهر کوچكى نبود که در او شعبه
ى دلهىا و   ك مطالبه، یك همت بر همىه خیره نكند. همه جا، سرتاسر کشور یك شعار، ی

ذهنها حاکم بود. مردم به معناى واقعى کلمه این بار سنگین را با جسمهاى خودشان، بىا  
روحهاى خودشان، با دلهاى خودشان بلند کردند. توى خیابانها مردم با جسم خودشىان  

امىروز   ى با طاغوت حاضر شدند؛ در دنیا هم چنین چیزى سابقه نداشت. شما در مقابله
ى مىردم بىراى پیشىبرد کارهاشىان سىالح       نگاه کنید توى بعضى از این کشىورها، تىوده  

دستشان است؛ دست ملت ایران سالح نبود. با دست خالى، با جسىم خودشىان آمدنىد    
وسب میدان. دل خودشان را، قلب خودشان را، خون خودشىان را کىف دسىت گرفتنىد     

این بدون یك ایمان عمیق امكان ندارد. این آمدند میدان. خب این بدون ایمان نمیشود؛ 
ایمان عمیق در بین مردم گسترده شد، آمدند وسب میدان، و خون بر شمشیر پیروز شىد  
و این طبیعتِ همه جاست؛ همه جا همین جور است. هرجا ملتها حاضىر بىه فىداکارى    

مقاومىت  باشند، جانشان را کف دست بگیرند، بیایند، هیچ قدرتى در مقابل آنهىا یىاراى   
 0ندارد. همیشه خون بر شمشیر پیروز میشود . 

ها فشىار   شما خیال نكنید اینى که حاال فالن کشورى که تازه انقالب کرده، آمریكائى
آورند، مسئولینشان را وادار به یىك موضىعگیریهائى میكننىد،     آورند، غربیها فشار مى مى

ین فشارها وجود داشت، کسى بىه  جا هم هم جا هم بود. این این در ایران نبود؛ چرا، این
ى الهىى،   این فشارها اعتنا نمیكرد، . امروز هم نظام جمهورى اسىالمى بىه حىول و قىوّه    

گىر و   بیند که حرف هیچ ابرقدرتى را، خواست هیچ قدرت سلطه خودش را مجبور نمى
گرى را قبول بكند. هرچه که به صالحش بىود، آن را میذىذیرد و عمىل میكنىد،      مداخله
ى قىدرتهاى عىالم    انىدازد، ولىو همىه    به صالحش نبود، آن را به یك کنىارى مىى  هرچه 

عصبانى بشوند، خشمگین بشوند؛ سیاست این است. این، به خاطر اتكا به ایمىان مىردم   

                                                 
 08/16/0210هاى آنان ى شمال کشور و خانواده بیانات در دیدار نیروهاى مسلح منطقه 0



 ياسالم انقالب  مرحله/ 11

 0است. 

 و حرکت انقالبی انقالب و مفهوم معنا
 سىت؛ نی هىا این امثال و کارىشلوغ و زدوخورد معناى به حتماً گوییم، مى که انقالب

 بىا  آیىد  مىى  خوششىان  ها نوشته از بعضى در بینیم مى که است هایىبرداشت آن برخالف
 اغتشىاش،  شىورش،  معنىاى  بىه  را انقىالب  خواهنىد  مىى  گاهى! کنند بازى انقالب کلمه

 چیىز  انقىالب  یعنىى  خواهیم، نمى انقالب ما بگویند و کنند وانمود سامانى بى و نظمى بى
 البتىه . بنیىادى  دگرگونى یعنى انقالب. است انقالب از غلب هاىبرداشت این! است بدى
-امكان زورآزمایى بدون و دشوار هاىچالش بدون موارد اغلب در بنیادى دگرگونى این

 و شىورش  و اغتشىاش  بایسىتى  حتمىاً  انقالب در که نیست این معنایش اما نیست، پذیر
 هىم  اى تىوده  و عىام  تهىیّج  هىر  و اغتشىاش  هىر  و شورش هر ولى نه باشد، هااین امثال

 کىه  اسىت  ییآنجا انقالب نیست؛ انقالب معنایش هم تحولى هر نیست، انقالب معنایش
  0.شود مى گذاشته آن یجا به درستى هاى پایه و شود مى برچیده غلطى هاى پایه

به یك معنا انقالب شىامل همىه    االو ،حرکت انقالبى است ،منظور از انقالب اسالمى
نجا منظور ما از انقالب اسالمى، یعنىى همىان حرکىت انقالبىى و     شود. ایاین مراحل می

 سىرنگون  را فاسىد  و وابسىته  نظىام  را، قىدیمى  نظىام  را، مرتجع نظام که انقالبى جنبش
 .  2کند می آماده جدید نظام ایجاد براى را زمینه و کند می

کىه   گفتند: اکسىیر، کیمیىا،   ها می نقالب یك چنین حالتی است، مثل آنچه که قدیمیا
هىا   کند. این البته حاال ممكن است در ذهن بعضىی  عنصر مس را به عنصر طال تبدیل می

افسانه به نظر برسد، افسانه هم نیست، واقعیت داشته و دارد. انقالب یك چنىین چیىزی   
سازی فقب در سطح مناسىبات   کننده است. این دگرگون است، تغییردهنده است، دگرگون

هاسىت. اولىین   ها و ذهنیتی درون انسان ی اول، در الیه هاجتماعی نیست، بلكه در درج
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0ها.شود، در دل تغییر، اینجا داده می
 

 معنا و مفهوم حفظ انقالب
 مفهوم یك معناى به است، پاسدارى هویت که سذاه هویت میكنم عر  من امروز
 را کردن حفظ این. کردن حفظ داشتن، نگه یعنى پاسدارى. نشود تلقى کارانه محافظه
 حفظ را انقالب موجود وضع بگوئیم یعنى. کرد معنا کارانه محافظه تفسیر یك با میتوان
 چون چرا؟. نیست موجود وضع حفظ معناى به انقالب حفظ. نمیگویم را این من کنیم؛

 به کجا؟ به. پرشتاب پیشرفت هم آن است، پیشرونده حرکت یك خود ذات در انقالب
 روى بر که ارزشهائى و اصول این. نمیشوند  عو هدفها. شده ترسیم هدفهاى سمت

 اهداف، در که هستند ارزشهائى و اصول داد، جان آن براى و کرد ایستادگى بایستی آن
 آن، از تر پائین هدف. است الهى قرب و تكامل و تعالى نهائى، هدف. اند شده مشخص

 ى همه با است اسالمى ى جامعه ایجاد آن، از تر پائین هدف است؛ سازى انسان
 اینها. باشد معنویت باشد، توحید باشد، آن در عدالت استقرار که آثار، و مشخصات

 تا بگذاریم مایه بیائیم نمیتوانیم ما یعنى نیستند؛ شدنى عو  اهداف این. هستند اهداف
 حاال کنیم، برقرار عدالت میخواستیم روز یك خب، خیلى بگوئیم. کنیم کم هدف از

. است هدف این،. عدالت نه،! کنیم برقرار عدالتى نیمه یك شود،نمی که عدالت میگوئیم
 تغییرپذیر اینها است، اهداف اینها کامل، طور به اسالمى شریعت استقرار توحید،
 0.نیست

 هدف از انقالب اسالمی
 همىه  از بتوانىد  نظىام  ایىن  بىا  کشور این که بود این هدف بود؟ چه ملت این هدف

 داده وعده مؤمن هاىملت به متعال خداى که برکاتى و تخیرا و ها پیشرفت و ها خوبى
 پیىدا  تحقىق  کىار  این که این براى .بشود اسالمى کشورِ یك یعنى شود، برخوردار است،
 پوسیده و ضایع بناى که این براى داشتیم؛ الزم انقالبى حرکت یك ما اول درجه در کند،
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و زمینه را براى ایجاد نظىام جدیىد    0ببریم بین از را استبدادى هاى رژیم بدبنیان و کج و
  0.]کنیم[آماده 

انقالب برای این نیست که کسانی بروند و کسان دیگری بیایند. انقىالب بىرای ایىن    
ها در جامعه تغییر کند. اعتبار و ارزش انسىان بىه عبودیىت خىدا باشىد.      است که ارزش

 خىدا  یر خىدا نترسىد، از  ی خدا باشد، برای خدا کار کند، از خدا بترسد، از غ انسان بنده

درست بشناسىد،   بخواهد، در راه خدا کار و تالش کند، در آیات خدا تدبر کند، عالم را
کمر به اصالح مفاسد جهانی و بشری ببندد و از خود شروع کند. هرکدام ما از خودمىان  

2شروع کنیم.
 یدارا مرفّىه،  سىربلند،  عزیىز،  را کشىور  این و ملت این خواهد می انقالب 

 انقىالب . کند معنوی و مادّی تكامل و تعالی از برخوردار معنوی، و مادّی یها یستگبرج
 ایىن  بىر  داشىتند  سعی مدّتی که را ذلت و فرودستی و را رفع بیگانگان سلطه خواهد می

 بیگانگىان  هایتسلّب را که هاییبدبختی. کند کن ریشه کنند، تحمیل ملت نیبر ا و کشور
 یىك  ایجىاد  بىرای  انقىالب . 1 نمایىد  یىی اثر زدا و زایل ست،ا آورده به وجود دشمنان و

 و ملىی  ی مجموعىه  یىك  نظىام،  یك ایجاد برای نیامد، وجود به که دولت یجا به دولت
 3.است اسالم تفكر تفكر، آن. آمد وجود به تفكر یك اساس بر انسانی
 

 هدف ملت ایران و هدف انقالب اسالمى، ایجاد یك تمدن نىوین اسىالمى اسىت؛ ایىن    

این تمدن نوین دو بخىش دارد: یىك بخىش، بخىش ابىزارى       -ى درستى است  محاسبه

است؛ یك بخش دیگر، بخش متنى و اصلى و اساسى است. آن بخش ابزارى چیسىت؟  

بخش ابزارى عبارت است از همین ارزشهائى که ما امىروز بىه عنىوان پیشىرفت کشىور      

دار سیاسىى و نظىامى، اعتبىار    مطرح میكنیم: علم، اختراع، صنعت، سیاست، اقتصاد، اقتى 
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المللى، تبلیغ و ابزارهاى تبلیغ؛ اینها همه بخش ابزارى تمىدن اسىت؛ وسىیله اسىت.      بین

 ایم.   البته ما در این بخش در کشور پیشرفت خوبى داشته

اما بخش حقیقى، آن چیزهائى است که متن زندگى ما را تشكیل میدهىد؛ کىه همىان    
ن، بخىش حقیقىى و اصىلى تمىدن اسىت؛ مثىل       سبك زندگى است که عر  کردیم. ای

ى خانواده، سبك ازدواج، نوع مسكن، نوع لباس، الگوى مصىرف، نىوع خىوراك،     مسئله
ى کسب و کار، رفتىار مىا در    ى زبان، مسئله ى خب، مسئله نوع آشذزى، تفریحات، مسئله

، رفتار مىا  محل کار، رفتار ما در دانشگاه، رفتار ما در مدرسه، رفتار ما در فعالیت سیاسى
اى که در اختیار ماست، رفتار ما با پدر و مادر، رفتار ما بىا   در ورزش، رفتار ما در رسانه

همسر، رفتار ما با فرزند، رفتار ما با رئیس، رفتار ما با مرئوس، رفتار ما با پلىیس، رفتىار   
بىا  ما با ميمور دولت، سفرهاى ما، نظافت و طهارت ما، رفتار مىا بىا دوسىت، رفتىار مىا      

دشمن، رفتار ما با بیگانه؛ اینها آن بخشهاى اصلى تمدن است، کىه مىتن زنىدگى انسىان     
است.این همان چیزى است که در اصطالح اسالمى به آن میگویند: عقىل معىاش. عقىل    
معاش، فقب به معناى پول در آوردن و پول خىرج کىردن نیسىت، کىه چگونىه پىول در       

ى وسیعى کىه گفتىه شىد، جىزو      ى این عرصه بیاوریم، چگونه پول خرج  کنیم؛ نه، همه
عقل معاش است. در خود قىرآن کىریم آیىات فراوانىى وجىود دارد کىه نىاظر بىه ایىن          

افىزارى تمىدن بىه حسىاب      ى بخش نىرم  چیزهاست. خب، میشود این بخش را به منزله
افزارى به حساب آورد. اگر ما در این بخشىى   آورد؛ و آن بخش اول را، بخشهاى سخت

ى پیشىرفتهائى کىه در بخىش اول کىردیم،      ندگى است، پیشرفت نكنىیم، همىه  که متن ز
نمیتواند ما را رستگار کند؛ نمیتواند به ما امنیت و آرامش روانىى ببخشىد؛ همچنىان کىه     

بینید در دنیاى غرب نتوانسته. اصل قضیه این است که ما بتوانیم متن زندگى را، ایىن   مى
 0بخش اصلى تمدن را اصالح کنیم.
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  ح بش  اصلی تمدن  هدف پي  رواصال
 

البته در انقالب، در این بخش، پیشرفت ما چشمگیر نیست؛ در ایىن زمینىه، مىا مثىل     
شناسى کنیم؛ چىرا مىا در    بخش اول حرکت نكردیم، پیشرفت نكردیم. خب، باید آسیب

شناسى کنیم؛ یعنى توجه به آسیبهائى که  این بخش پیشرفت نكردیم؟ بنابراین باید آسیب
این زمینه وجود دارد و جستجو از علل این آسیبها. البته ما اینجا نمیخواهیم مسئله را  در

ى مىا   شده فر  کنیم؛ فهرستى مطرح میكنیم: چرا فرهنگ کىار جمعىى در جامعىه    تمام
هىا بىه اسىم خودشىان      ضعیف است؟ این یك آسیب است. با اینكه کار جمعى را غربى

یىا:   0،«تعاونوا على البىرّ و التّقىوى  »از اینها گفته است:  اند، اما اسالم خیلى قبل ثبت کرده
جمعىى   اللّىه هىم بایىد دسىته     یعنى حتّى اعتصام به حبىل  0«.و اعتصموا بحبل اللّه جمیعا»

چرا در برخى از بخشهاى کشىورمان طىالق زیىاد اسىت؟ چىرا در       2«.و ال تفرّقوا»باشد؛ 
د مخىدر زیىاد اسىت؟ چىرا در     برخى از بخشهاى کشورمان روى آوردن جوانها بىه مىوا  

ى رحىم در بىین مىا ضىعیف      مان رعایتهاى الزم را نمیكنیم؟ چرا صىله  روابب همسایگى
ى فرهنگ رانندگى در خیابان، ما مردمان منضىبطى بىه طىور کامىل      است؟ چرا در زمینه

ى کوچكى  وآمد در خیابان، یكى از مسائل ماست؛ مسئله نیستیم؟ این آسیب است. رفت
ى اساسى است.آیا ما در بازار، در ادارات، در معاشىرتهاى روزانىه، بىه     سئلههم نیست، م

همدیگر به طور کامل راست میگوئیم؟ در بین ما دروغ چقىدر رواج دارد؟ چىرا پشىت    
هىا بىا داشىتن تىوان کىار، از کىار میگریزنىد؛ علىت          سر یكدیگر حرف میزنیم؟ بعضىى 

مورد میكنند؛ علت  هاى بى گرىها پرخاش کارگریزى چیست؟ در محیب اجتماعى، برخى
هىا مسىئله از    صبرى و نابردبارى در میان بعضى از ماها چیسىت؟ و ده  پرخاشگرى و بى

این قبیل وجود دارد؛ که بعضى از اینهائى که من گفتم، مهمتر است. این یىك فهرسىتى   
ى یىك تمىدن،    است از آن چیزهائى که متن تمدن را تشكیل میدهىد. قضىاوت دربىاره   
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ر اینهاست. نمیشود یك تمدن را به صرف اینكه ماشین دارد، صنعت دارد، ثروت مبتنى ب
دارد، قضاوت کرد و تحسین کرد؛ در حالى کىه در داخىل آن، ایىن مشىكالت فىراوان،      

هاى این فرهنگ عبارت اسىت از خىردورزى،    سراسر جامعه و زندگى مردم را فر ب نمایه
قرار داده است. اگر ما به این مقوالت به طور  اخالق، حقوق؛ اینها را اسالم در اختیار ما

جدى نذردازیم، پیشرفت اسالمى تحقق پیدا نخواهد کرد و تمدن نىوین اسىالمى شىكل    
 0نخواهد گرفت. 
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 آن، از بعىد  بالفاصىله  کىرد،  پیىدا  تحقّىق  کىه  انقالب 0حلقه بعد، نظام اسالمى است.

 داد، انجىام  را عظىیم  حرکىت  ملت عزیز ما ایىن  که آن از بعد 0.است اسالمى نظام تحقّق
 کىه  یهمان طور کشور، اداره ترتیب یعنى - اسالمى نظام یك که بود این بعدى حرکت
 2.بیاورید وجود به کشور این در – است گفته اسالم

 نظام اسالمی و مفهوم معنا
 مثىل  کىردن، پیاده جایى در را اسالمى کلی شكل و مهندسى طرح یعنى المىاس نظام

 برداشىته  وابسىته  اشرافىِ موروثىِ فردىِ استبدادىِ سلطنتىِ نظام ما کشور در وقتى که این
 شىكل  همىین  بىا  شىود؛  مى جایگزین گزینشى مردمىِ تقوایىِ دینىِ نظام آن، یجا به شد،
 نظىام  1.اسىالمى  نظىام  یعنى کند، مى پیدا تحقق رده،ک معیّن برایش اساسى قانون که کلی

یعنى آن هویىت کلىى کىه کشىور،      3بشود. اسالمى جامعه، عمومى هندسه یعنى اسالمى
 6کنند.آن را انتخاب می -که مردم هستند  -ملت و صاحبان انقالب 

                                                 
 24/1/1701  دانشجويان كرمانشاه ديدار . در1

 12/10/1710ايران  اسالمى جمهورى نظام كارگزاران و مسؤوالن ديدار . در2

 21/10/1714تهران  جمعه نماز هاى خطبه . در7

 12/10/1710ايران  اسالمى جمهورى نظام كارگزاران و مسؤوالن ديدار . در4

 21/10/1711اسالمى  جمهورى نظام كارگزاران جمع . در0

 .24/1/1701  دانشجويان كرمانشاه ديدار دربيانات . 1
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 گیرنىد  مىى  تصمیم کنند، مى انتخاب مردم -دینى ساالرى مردم یعنى -اسالمى نظام در
 خواسىت  این اما ؛اردارندیاخت در خودشان منتخبان لهیوس به را کشور ى اداره سرنوشت و
 راه فىالح  و صىالح  ى جىاده  بیىرون  به هرگز الهى، هدایت ى سایه در اراده و انتخاب و

 ایىن  دینىى  سىاالرى  مىردم  در اصلى ى نكته. شود نمى خارج مستقیم صراط از و برد نمى
 0.است

 این در -است گفته اسالم که یهمان طور کشور، ى اداره بترتی یعنى -اسالمى نظام
 اساسىى  قىانون . داد انجىام  موفقیىت  بىا  ما ملت هم را کار این 0.بیاورید وجود به کشور
 مملكىت  ایىن  بىر  دینىى  ساالرى مردم آمد؛ وجود به سیاسى چینش و آرایش شد؛ تنظیم
 دیگىر  تىا  جمهىورى  ریاسىت  تىا  گرفته رهبرى از -را کشور مسئوالن مردم و شد حاکم

 2 .کنند مى انتخاب میرمستقیغ یا مستقیم -مسئوالن
 گیىرى  تصمیم ارکان و اجرا مالك و معیار و تقنین منبع یعنى چه؟ یعنى اسالمى نظام

 ى قىوه  رهبرى، ،مقننه ى قوه مجریه، ى قوه -حكومت ارکان چیست؛ شد معلوم کشور در
 لىذا  کىرد؛  تثبیىت  را هىا  این ى همه آمد اساسى قانون و شد چیده -ارکان دیگر و قضائیه

 دارد؛ محتىوایى  نیست؛ شكل فقب اسالمى نظام این. گرفت انجام اصولى هاى گذارى پایه
 در هىا  واقعیىت  ایىن  تحقىق . بگیىرد  انجىام  مىردم  زندگى واقعیت در باید کارهایى یعنى

 و صىفات  داراى کىه  -را خىودش  بىه  معتقىد  و مىؤمن  عناصىر  و مىردان  مىردم،  زندگى
 1.طلبد مى -باشند هم الزم وصیاتخص

 نظام اسالمی از تشكيلهدف 
آنچه را که امام بزرگوار، با دست قدرتمند و معجزنشىان خىود بىه وجىود آورد، بىر      

هىا و  هىاى اسىالمى اسىت، روش   هاى نظام اسالمى، هدفاساس اسالم بود، یعنى هدف

                                                 
 .1711 سال خاتمى محمد سيد آقاى جمهورى رياست حكم تنفيذ مراسم از پس . بيانات1

 .1714 سال در تهران ى جمعه نماز هاى خطبه در بيانات .2

 .14/11/1710 در فيضيه مدرسه در قم علميه حوزه طالب و فضال اساتيد، جمع در بيانات .7

 .1714 سالدر  دولت هيئت اعضاى ديدار در . بيانات4
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ى اسىت کىه در منىابع    هىا و احكىام   و برنامىه  مقرراتهمان  همهاى نظام اسالمى  برنامه
 صىد درصىد  اسالمى تبیین و معیّن شده است، یعنىى نظىام اسىالمى، نظىامى اسىت کىه       

 0برخاسته از اسالم است.
ى فقه سیاسى  اش از اولِ تدوین فقه است. بنابراین سابقه فقه سیاسى در شیعه، سابقه

اسىاس  سازى بىر   ى عریقى است؛ لیكن یك چیز جدید است و آن، نظام در شیعه، سابقه
این فقه است؛ که این را امام بزرگوار ما انجام داد. اولْ کسى که در مقام نظر و در مقىام  

ساالرى دینى را مطرح  یك نظام ایجاد کرد، امام بزرگوار ما بود؛ که مردم -توأماً  -عمل 
ى والیت فقیه را مطرح کرد. بر اساس این مبنا، نظام اسالمى بر سر پىا شىد.    کرد، مسئله

اى را ما در تاریخ نداریم؛ نه در دوران صىفویه   اولین تجربه هم هست. چنین تجربه این،
 0هاى دیگر.  داریم، نه در دوره

 2.انىد  مؤمن، اند مسلمان، چون ملت ایران، ملت میقراردادما این چهارچوب را اسالم 
آنی و امتیاز نظام اسالمی در این است که این چارچوب، احكام مقدّس الهی و قوانین قر

هىا را هىدایت    نور هدایت الهی است که بر دل و عمل و ذهىن مىردم پرتوافشىانی و آن   
هىای سیاسىی   است که در نظىام  یمهمهدایت مردم یكی از مسائل بسیار  مسئلهکند.  می

نادیده گرفته شىده اسىت. معنىای هىدایت      -های غربی در نظام خصوص به –رایج دنیا 
هىای   تربیت درسىت و راهنمىایی مىردم بىه سرچشىمه      مردم این است که بر اثر تعلیم و

 یهىا  هىوس فضیلت، کاری بشود که خواست مردم در جهت فضىایل اخالقىی باشىد و    
گردد، از افق انتخاب مردم  که گاهی به نام آرا  و خواست مردم مطرح می یا فاسد کننده
مطىرح   آوردنىد و ابتكىار و   )ره ی کىه امىام  احكومت اسالمی و والیت فقیه 1دور شود.

یعنی حكومت اسالم، حكومىت دیىن و    ،است  به همان معنای حكومت اسالمی ،کردند

                                                 
 .1711/ 17/ 14در اجتماع باشكوه زائران مرقد مطهر حضرت امام خمينى)ره( بيانات . 1
 02/16/0211 بیانات در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى  0

 .12/11/1711يزد  مردم بزرگ اجتماع دربيانات . 7

 11/0/1711  خاتمى محمد سيد آقاى جمهورى رياست حكم تنفيذ در مراسم  .4
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فضای جامعه، با شریعت و فقه و احكىام    حكومت شریعت، به همین معنا فهمیده شود

 0و عمل اسالمی پ ر شود.

 نظام اسالمی و جمهوریت
پرسىى   دو همىه ماه پىس از آن،   01پنجاه روز پس از پیروزى انقالب کبیر اسالمى تا 

  نظىام  عنىوان  بهها مردم ایران، جمهورى اسالمى را  که در یكى از آن )انجام شد  عمومى
انتخىاب کردنىد. جمهىورى    )را   مردم ما جمهىورى اسىالمى   0،کشور برگزیدند  سیاسى

 یهىا  بىاارزش ساالرى از اسالم گرفته شده اسىت و   اسالمى یعنى نظامى که در آن، مردم
 2.اسالمى همراه است

اسىتوار اسىت: یكىى      اللفظىى، بىر دو پایىه    جمهورى اسالمى، از لحاظ معناى تحىت 
ها هسىتند کىه امىر اداره کشىور و      یعنى آحاد مردم و جمعیت کشور. این ،جمهور مردم

یعنى ایىن   )است ، کنند. دیگرى اسالمى تشكیالت دولتى و مدیریت کشور را تعیین مى
 محىور  و پایىه  و مایىه  دین، 1عت اسالمى است.و شری  حرکت مردم، بر پایه تفكر اسالم

 دینىى  هىاى  آرمىان  و اهىداف  سىمت  بىه  مردم حرکت. است کشور این در اجرا و قانون
 3کرد پیدا تحقق این است؛ اسالمى نظام معناى این است؛

 سازی اسالمینظام بادشمن مقابله 

 نقالبىى ا نهضىت  و انقالبى شورش. شد تشكیل اسالمى انقالب از پس اسالمى نظام
 در شىده؛  طور این جاها خیلى. شود تشكیل غیراسالمى نظام اما بگیرد، انجام توانست مى

 رهبىران  و نهضىت  پایگىاه  اصالً. بود اسالمى نهضت، الجزایر، در. بود طور همین الجزایر
 بىه  اعتقادى که کسانى رسید، نتیجه به نهضت که آن از بعد اما؛ بودند هامسلمان نهضت،

                                                 
 1711/ 11/ 14امام خمينى)ره(   كنگره علمی هيئت.  در ديدار اعضاى 1

 .1712/ 12/ 21  الحرام اهلل بيتبه حجاج در پيام بيانات . 2

 .24/1/1701 دانشجويان كرمانشاه ديدار دربيانات . 7

 .1710/ 11/ 11  نماز جمعه تهران هاى در خطبهبيانات . 4

 .1714 سال در تهران ى جمعه نماز هاى خطبه در . بيانات0



 ياسالم نظام لیتشک مرحله/ 11

داشىت   کارهىا  همین هم جا این. گرفتند دست در را قدرت نداشتند، اسالمى تفكر مبانى
 بنده. شد مى داشت کارها این از بهمن 02 و بهمن 00 و بهمن 00 روز همان در شد، مى
 اصىطالح  بىه  کىه  کردنىد  مىى  حرکىت  داشىتند  بودم؛ کارها از برخى جریان در نزدیك از

 تغلیىب  عمىومى  حرکت این بر را کارگرى حرکت یك و کارگرى جنبش یك خودشان
 اسىت  معمىول  دنیا در سوسیالیستى هاىنظام کار آمدن روى در که فرمولى همان و کنند

 منتهىا  بیایند، کار سر نفر چند هم بعد و بدهند )را  تحقق - کارگر طبقه انقالب یعنى -
 در را ناپىذیر  شكسىت  ناپىذیرِ  خدشىه  گىوهر  بودند؛ این نكرده محاسبه قدس سره را امام

 پیىروزى  از بعىد  سىومِ  روز حتّىى . خوردنىد  ضربه سخت لذا بودند، ندیده محاسباتشان
 تظىاهرات  آمدنىد و  علىوى  مدرسىه  در امام قىدس سىره   بیت راه افتادند جلوى انقالب،
 اسىالمى  نظام ولى کردند، مطرح را کارگرى و سوسیالیستى اصطالح به مطالباتِ و کردند

0گرفت. نجاما اصولى هاى گذارى پایه شد، تشكیل
 

 چالش بزرگ؛ حفظ هویت نظام
یك چالش بزرگى همواره بر سر راه حفظ هویت این نظام وجود داشته اسىت؛ االن  
هم وجود دارد، بعد از این هم خواهىد بىود. آن چىالش عبىارت اسىت از چىالش بىین        

از یىىك طىىرف، و  -یعنىىى اصىىول و مبىىانى نظىىام  -وفىىادارى و حفىىظ خطىىوط اصىىلى 
ت مادى و معنوى براى نظام از طرف دیگر. وقتى که این اهداف در دستاوردهاى پیشرف

مدت تحقق پیدا نكرد، این وسوسه به سراغ نخبگىان و زبىدگان و    مدت یا در کوتاه میان
آید که نكند پایبندى ما به این اصول است که مانع میشود ما به این اهىداف   مسئوالن مى

ت. من مدتها قبل در یك صحبتى اشاره دست پیدا کنیم. این یك چالش بسیار مهمى اس
کردم که یكى از مظاهر عظمت امام بزرگوار عبارت بىود از صىبر در ایىن قضىیه. صىبر      

آمد، که آقا اگىر چنانچىه    ایشان به این معنا بود که تحمل کرد. در برابر فشارهائى که مى
اگىر چىه    ى سلمان رشدى را مطرح نكنید، اگر چه نشىود،  این حكم را نكنید، اگر قضیه

نشود، ممكن است ما به این موفقیتهىا دسىت پیىدا کنىیم، ایشىان تسىلیم نشىد؛ ایشىان         
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پافشارى کرد. این چالش تا امروز هم وجود دارد. به خاطر اینكه مشىكالتى در رسىیدن   
آید، از اصول دست برنداریم، حالت قناعتِ حداقلى پیدا نكنىیم؛ و   به آن هدفها پیش مى
صول دست برداشتیم، حتّى هویت نظام که از بین خواهد رفت، بىه  بدانیم که اگر ما از ا

ى حرفهائى کىه   آن هدفها هم نمیرسیم. من یادم هست آن سالهاى اول انقالب، از جمله
زده میشد، این بود که بایستى ما انقالب را سر عقل بیاوریم! یعنى عقالنیت را به عنىوان  

هاى اصلى صرف نظر کنند؛ ایىن   انى و پایهیك وسیله، بهانه قرار بدهند و از اصول و مب
 0نباید انجام بگیرد.

اللَّه ان یتّبعون الّا الظّنّ و ان هم الّىا   و ان تطع اکثر من فى االر  یضلّوك عن سبیل» 
هىائى   نبایستى اصول را پامال کرد. البته این کىار مهمىى اسىت؛ پیچیىدگى     0«. یخرصون

گوناگون، براى نخبگان و زبىدگان تردیىدهائى   هائى دارد و گاهى در موارد  دارد، سختى
آید. به عنوان یك اصل قطعىِ موضوعى، باید این را مسلّم گرفت کىه پایبنىدى    پیش مى

به اصول و حفظ خطوط اصلى نظام اسالمى، اصل است. بىر اسىاس ایىن، بایىد دنبىال      
فتها هىم  پیشرفتها گشت. ما امتحان کردیم، دیدیم که میشود اصول را حفظ کرد، به پیشر

ى به همین است کىه مىا ایىن مبىانى و      رسید. همچنین باید بدانیم نصرت الهى هم بسته
ى دومىى کىه در ایىن زمینىه عىر  میكنىیم، ایىن اسىت کىه           اصول را حفظ کنیم.نكته

روز بایستى تكمیل شود، تتمیم شىود. . اینكىه مىا     سازىیك امر جارى است؛ روزبه نظام
معنایش این نیست که هرچه را ساختیم و بنىا کىردیم،    سازى جریان دارد، میگوئیم نظام

مان را ضایع کنىیم؛   مان را خراب کنیم، نظام حكومتى و دولتى خراب کنیم؛ قانون اساسى
نه، آنچه را که ساختیم، حفظ کنیم، نواقصش را برطرف کنیم، آن را تكمیىل کنىیم. ایىن    

د نكنىیم و پىیش نىرویم،    کار، یك کار الزمى است.ما اگر چنانچه خودمان تحىول ایجىا  
تحول بر ما تحمیل خواهد شد. تحول یعنى تكمیل، پىیش رفىتن بىه سىمت آنچىه کىه       

                                                 
 02/16/0211 بیانات در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى. 0

 006.انعام/ 0



 ياسالم نظام لیتشک مرحله/ 12

 .تر است درست
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 02/16/0211 بیانات در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى 0



 

 
 
 

 

 چهارم فصل

 يدولت اسالم لیمرحله تشک
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  11/فرآيند تحقق اهداف اسالمي

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 بىه  بایىد  مىا . اسىت  اسىالمى  دولت ایجاد - است دشوارتر هااین از که - بعدى قدم
 مراحىل  از تىر مشكل این. شویم اسالمى اسالمى، نظامِ این درون در کلمه، واقعى معناى
 بىه  اسىالمى  دولىت  تشىكیل  به نوبت آمد، پیش اسالمى نظام که آن از بعد 0.است قبلى

 یعنىى  - دولتمىردان  روش و مىنش  تشكیل تر، روشن تعبیر به یا رسد؛ مى حقیقى معناى
 باید تالش با و جیتدر به نیست؛ فراهم اول ى وهله در این چون ؛اسالمى گونه به - ماها

 بىه  متعلىق  که شرایطى و ضوابب با را خودشان باید دولتمردان و مسئوالن. آید وجود به
 کىار  سىر  - هسىتند  اگر - افرادى چنان یا. کنند تطبیق است، اسالمى دولت مسئول یك

 پىیش  و دهنىد  حرکىت  جهت آن در کمال سمت به را خودشان ،اند ناقص اگر یا بیایند؛
 نظىام . کنىیم  مىى  اسىالمى  دولىت  ایجىاد  بىه  تعبیر آن از که است سوم مرحله این. ببرند

 معنىاى  بىه  نىه  عىام،  معنىاى  به دولت. شود اسالمى باید دولت اکنون آمده، قبالً اسالمى
 کنیم عااد وانیمت نمى اما  .همه و رهبرى کشور، مسئوالن گانه، سه قواى یعنى وزرا؛ هیئت

 بایىد  مىا . ببىریم  پىیش  و بسىازیم  را خودمىان  بایىد  ما هستیم؛ اسالمى دولت یك ما که
 امیرالمىؤمنین  مثىل  معصىوم  امىام  یىك  کىار  رأس در اگىر  البتىه . کنیم تربیت را خودمان

 نظىام  کارگزاران براى کار الگوست، منشش و فعلش قولش، که باشد الصّال والسّالم علیه
 . هست هدایت شچیز همه در و اردارندیاخت در را کامل نسخه چون است؛ ترآسان
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 دولت اسالمیمعنا و مفهوم 
ى  هىاى الزم بىراى ایجىاد آن جامعىه     دولت اسالمى، یعنى سىازوکارها و نهادسىازى  

هىاى   یعنىى مجمىوع دسىتگاه    ؛در اینجا منظور از دولت، فقب قوه مجریه نیست0اسالمى؛
کننىده  ؛ نظامىات گونىاگون اداره  دارنىد  بىر عهىده  را  مدیریتى کشور که اداره یك کشىور 

 مجریىه،  قىوه  فقىب  نىه  است، اسالمى نظام کارگزاران همه شامل اسالمى دولت 0کشور.
 یعنىى  ،رانیى وز ئىت یه معناى به نه دولت 2عمومى، گزارانخدمت و گرانحكومت یعنى

 قىواى  یعنىى  عىام،  معنىاى  بىه  دولىت  1شىما،  و من یعنى حكومت، کارگزاران مجموعه
 و  اجتمىاعی  رفتىار  و هىا  گیریجهت باید اینها 3.همه و رهبرى کشور، مسئوالن گانه، سه

 آن به بتوانند تا دهند تطبیق اسالمی معیارهای با را مردم با شان رابطه و خود فردی رفتار
 و دهنىد  قىرار  خودشىان  نگىاه  مىدّ  در را هىا  یریى گ آن جهت باید هم بعد. برسند اهداف

معنىای   6.اسىالمی  دولت شود می این. کنند حرکت ها گیریجهت آن تسم به سرعت به
خواهیم اعمال فردی، رفتار با مىردم، رفتىار بىین     شعار دولت اسالمی این است که ما می

ی امىروز جهىانی را بىه معیارهىا و      و نظام سىلطه  یالملل نیب یها نظامو رفتار با  خودمان
شا اهلل بىه ایىن شىعار     سیار باارزش است. انتر کنیم. این شعار، بضوابب اسالمی نزدیك

 2تر کنید. تر و واقعی آسیب تر، بی پایبند بمانید و این تالش را جدی

 دولت اسالمی تشكيلهدف از 
تعیین نظام اسالمى بىه    منظور از دولت اسالمى این است که بر اساس آنچه در دوره

اى اداره کشىور و مىدیریت   هى نهادها و بنیان ،یك قانون اساسى درست شد - وجود آمد
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 0نهادهاى مدیریتى، دولت اسالمى است.  این مجموعه - کشور معین شد
 واقعیىت  در بایىد  کارهىایى  یعنىى  دارد، محتىوایى  نیست؛ شكل فقب «اسالمى نظام»

 و مؤمن عناصر و مردان مردم، زندگى در ها واقعیت این تحقق. بگیرد انجام مردم زندگى
 ایىن  طلبىد.  مىى  - باشند هم الزم خصوصیات و صفات داراى که - را خودش به معتقد

 اساسىى  قىانون  در «رجىال » معناى به گوییم، مى که «مردان» البته .اسالمى دولت شود مى
 را خىودش  کىارگزارانِ  و عناصىر  و کسىان  یعنىى  شىود،  مىى  هىم  هىا خانم شامل نیست؛

 مىن  صد این بتوانند ات باشند داشته را استخوان من صد دو آن شاعر، قول به. خواهد مى
   0.بردارند را بار

 بعىد  داشتیم، اسالمی انقالب یك ما گفتم جلسات همین از یكی در قبل سال سه دو
 بعىد  ی مرحلىه  اسىت،  اسىالمی  دولت تشكیل بعد ی مرحله دادیم، تشكیل اسالمی نظام

 .  است یاسالم الملل نیب تمدن تشكیل بعد ی مرحله است، اسالمی کشور تشكیل

 اسىالمی  دولت باید. داریم قرار اسالمی کشور و اسالمی دولت ی مرحله در روزام ما
 مقننه، ی قوه قضاییه، ی قوه مجریه، ی قوه مسئوالن یعنی - ما امروز دولت. کنیم ایجاد را
 یهىا  ارزش و اسىالمی  قیاز حقىا  خىوبی  سىهم  - اسىت  اسالمی دولت اینها مجموع که

 شىدن،  اسىالمی  سىمت  بىه  بیشىتر  باید. من خود لشاو. نیست کافی اما؛ دارد را اسالمی
 علىوی  زنىدگی  سىمت  بىه  باید. برویم کردن زندگی مسلمانانه و مؤمنانه و شدن مسلمان
 و بسىتند  می لُنگ روز آن اگر که ستین این معنایش علوی زندگی سمت به رفتن. برویم

 روح بایىد . است شرفتهپی دنیا امروز نه،. برویم راه و ببندیم لُنگ هم امروز رفتند، می راه
 و میىل  و خىدا  راه در پروایی بی ،یدامن پاك پارسایی، تقوا، عدالت، یعنی - علوی زندگی
 این. برویم اینها سمت به باید. کنیم خودمان زنده در را - خدا راه در مجاهدتِ به شوق
 هىم  اسىالمی  جمهوری کارآمدی صورت آن در کنم، عر  شما به ؛ وماست کار اساسِ

 پىیش  اسىالمی  نظىام  بىرای  است ممكن که یا اساسی مشكل چون. شد خواهد مضاعف
 آن توانسىتند  بكنند، را کار این توانستند آیا بگویند. است یجهان نگاه در کارآمدی بیاید،
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 و ببىریم  شیو پى  بگیىریم  جىدی  را خىود  درونىی  تحول قدم به قدم ما اگر بكنند؟ را کار
 هىم  مىا  توفیقىات  و کارایی دهیم، نشان عمالً ودخ اصولِ و ها ارزش به را خود پایبندی

 0.ندارد هم اهمیتی. کنند می هیاهو و جنجال. خواهند نمی دشمنان البته. شد خواهد بیشتر

 های دولت اسالمیژگی وی
  براى اینكه کشور اسالمى به طور کامل محقق شود، احتیاج است که دستگاه حاکمىه 

در چگونگى رفتىار خىود، بىه طىور کامىل       کشور در عمل خود، در سازماندهى خود و
،  خىوبى   مىؤمنى، وزراى  مسىئوالن اسالمى عمل کند. در ایىن راه هىم حرکىت کىردیم؛     

نمایندگان خوبى، رؤساى جمهور باایمانى، یكى پس از دیگرى امور کشور را بىر عهىده   
هىا   اى که بتواند مقاصدى را که ملت ایران و انقالب عظىیم آن  گرفتند، اما دولت اسالمى

خىوارى   داشت، تيمین کند، دولتى است که در آن رشوه نباشد، فساد ادارى نباشد، ویىژه 
 لیى وم فیى حگرى نباشد،  اعتنایى به مردم نباشد، میل به اشرافى کارى نباشد، بى نباشد، کم

المال نباشد و دیگر چیزهىایى کىه در یىك دولىت اسىالمى الزم اسىت. در تعىالیم         بیت
 ها وجود دارد. این  البالغه، همهدر نهج المالس هیعلامیرالمؤمنین 

 باز ایىن  ها بعضى. است قبل سال هزار و چهارصد به مربوط اینها ها  نگویند)بعضی
 و بشىرى  حقىایق  .کننىد  مىى  تكرار را رد شده بار صدها هاى شبهه و تكرارى یها حرف

 و امىروز  تىا  اریخت اول از ها انسان. کنند نمى پیدا تغییر زمان باگذشت بشرى یها اصالت
 انىد؛  بىوده  نیازمنىد  عىدالت  به و اند داشته دوست را عدالت همیشه دنیا، پایان تا امروز از

 .کند نمى پیدا تغییر این

 آنهىا  به نسبت که یمسئوالن به دنیا آخر تا امروز از و امروز تا تاریخ اول از ها انسان 
 اینهىا  دارنىد؛  احتیاج کنند، عمل نهصادقا آنها براى و باشند آنها خدمت در باشند، وفادار

چیزهىا   ایىن  بىه  نىاظر  البالغه نهج در السالم هیعل امیرالمؤمنین درس. نیست تغییرپذیر که
 امیرالمىؤمنین  را تىاریخ  طىول  در بشىرى  حیىات  ثوابىتِ  ایىن  و هىا  اصىالت  ایىن . است

 ایىن  از خواستیم اگر گوییم نمى که ما واال خواهیم، مى را آنها ما کند، مى بیان السالم هیعل
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 هواپیمىا  بىا  حىاال  نىه،  بىرویم؛  السالم علیه امیرالمؤمنین زمان مثل برویم، شهر آن به شهر
. کنیىد  حرکىت  هواپیما از تندروتر بسیار وسیله یك با دیگر سال ده است ممكن بروید،

 آن با لحظه به لحظه اینترنت با شما امروز بود، راه در ماه دو که فرستادند مى نامه روز، آن
 الزم همیشىه  مسئوالن صالح و عدالت اما است، متغیرات اینها. زنید مى حرف دنیا طرف
 است؛ الزم همیشه است، من امثال و من دست که مردم اموال نكردنمیل و حیف است،

 و کنىیم  کامىل  را خىود  جهىت  این در بتوانیم الهى توفیق به اگر. نیست تغییرپذیر که این
 بىه  اسىالمى  کشىور  وقىت  آن کنیم، کامل ،شده برداشته بحمداهلل زامرو تا که را ییها قدم

 اسالمى کشور تواند مى اسالمى دولت یعنى آمد، خواهد وجود به گفتم، که شكلى همان
 0.بیاورد وجود )را  به

 دولت اسالمیاصلی  تعهد
 مجاهىىدتمان در مالمىىان، طلىىب در رفتارمىىان، در ،معاشىىرتمان در شىىما و مىىن اگىىر
 عنصر آن از بازارى، جوان آن از دانشجو، آن از برسانیم، نصاب حد به را ودخ نتوانستیم

 توانیم مى توقعى چه شهرى آن از روستایى، آن از کارگر، آن از دولتى، پایین هاى رده در
 مالمىت  نبایىد  کنىیم؟  مى مالمت بیخود را مردم چرا کنند؟ عمل اسالمى که باشیم داشته
 0.«انفسكم لوموا» کنیم؛ مالمت باید را نخودما هست، کمبودى اگر. کنیم

 2؛«أَلْسِننَتِكُم  بِغَيْرِ النَّاسِ دُعَاةَ کُونُوا» شدیم، اسالمى وقتى شویم. مى اسالمى ما اول،

 1شىد،  خواهىد  اسىالمى  کشىور،  و کرد خواهد واقعى مسلمان را مردم ما عملِ وقت آن
 اسىالمى  مىا  دولىت  اگىر  3.آورد مى وجود )را  به اسالمى کشور که است اسالمى دولت
بعد از آنكه دولت اسىالمى تشىكیل شىد،     6شد. خواهد اسالمى کشورمان وقت آن شد،

                                                 
 .21/10/1714تهران  جمعه نماز هاى خطبه ر. د1

 .11/11/1714دولت  هيأت اعضاى ديدار در 2.
 .710 ص ،11 ج  األطهار، األئمة أخبار لدرر الجامعة األنوار . بحار7
 .11/11/1714دولت  هيئت اعضاى ديدار . در4
 .21/10/1714تهران  جمعه نماز هاى خطبه . در0
 .11/11/1714دولت  هيأت اعضاى ديدار . در1
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 0و تعهد این دولت اسالمى این است که جامعه اسالمى را تحقق ببخشد. تیمسئول

 شاخص های دولت اسالمی

 که ىدولت شاخصهاى به بكنیم مرورى یك عزیز، دوستان شما با آغازین ى جلسه این در

 یك ما دولت که نداریم ادعا ما البتّه. میشود محسوب مطلوب دولت روزگار این در

 و نقصها میكنم، نگاه خودم به بنده. است کلمه کامل و حقیقى معناى به اسالمى دولت

 با میكنم مقایسه که را این میكنم، مشاهده خودم در شمارى بى ضعفهاى

 هدیه ما به را اسالم اوّلْ صدر در که مطّهرى و مقدّس عالىِ مقامات هاى ابدال کوچكْ

 تشكیل را مطلوب دولت آن بتوانیم که هستیم این از تر کوچك خیلى ما بینم مى کردند،

 میتوان ما شرائب با و ما روزگار در که آنچه حسب به ولى بیاوریم؛ طاقت حتّى یا بدهیم

 اشاره شاخصها آن از ىبعض به من که دارد وجود شاخصهایى یك نامید، اسالمى دولت

 را آنچه یادآورى منتها میدانید؛ شماها خود را اینها نیست، اى تازه حرفهاى البتّه. میكنم

 مرورى یك دوباره را اینها که ندارد ضررى و است مفید ما براى همیشه میدانیم که

 0 .بكنیم

 شاخص اعتقادی و اخالقی-0

 هىاى  رده مسىئوالن  در خصوصب - است اخالقى و اعتقادى شاخص شاخص، اوّلین

 نگىاه  و درست اعتقاد از که عملكردى سالمت اخالقى، سالمت اعتقادى، سالمت - باال

 اعتقاد براى خوشبختانه ما. است اوّل شاخص این. میشود ناشى جامعه حقایق به درست

 عىالوه  نیسىتیم؛  سردرگمى و ابهام دچار دانست، حق را آن باید که آنچه براى و درست

 هىاى  تلقّىى  گونىاگونى  افىراد  اسىالمى،  منىابع  از است ممكن حاال که - اسالمى ابعمن بر

 مىورد  امىام،  داریىم؛  را بزرگىوار  امىام  رهنمودهاى ى مجموعه ما - باشند داشته مختلفى

                                                 
 .24/1/1701 دانشجويان كرمانشاه ديدار . در1
 0210./16/16.در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت یازدهم،0
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 ى مجموعىه  امىام،  بیانىات  ى مجموعىه  خىب، . اسىت  مىا  ى همىه  اذعان و قبول و اعتقاد

 آن شىد  ایىن . اسىت  مىا  اختیىار  در امىام  اىرهنمودهى  ى مجموعه امام، هاى گیرى موضع

 اشىتباه،  مىوارد  در بكنیم؛ عمل باید این طبق بر باشیم؛ داشته اعتقاد باید این به شاخص؛

 ارزشىهاى  و اصىول . اعتقىادى  سىالمت  میشود این بكنیم؛ مراجعه اصلى شاخص این به

 اینهىا . ددار وجىود  بیانىات  همىین  در هم انقالب ارزشى مبانى است، همینها هم انقالب

 اسىاس  بر را برنامه و باشیم آنها به ى دلبسته و باشیم پابند آنها به اگر که است چیزهایى

 و بىود  خواهىد  آینىده  خىوش  و موفّىق  کارْ که میرسد نظر به بدهیم، انجام دلبستگیها این

  0.رفت خواهیم پیش

 خدمت به خلق-0

 گفتمىان  ایىن  کىه  خىدمت،  ى روحیّىه  اسىت؛  خلق به خدمت ى مسئله دوّم، شاخص

 مىا  نیسىت؛  ایىن  جىز  ما وجود ى فلسفه اصالً است؛ خدمت همین اسالمى دولت اصلى

 هىر  ما البتّه. کند غافل وظیفه این از را ما نباید چیز هیچ و مردم به کنیم خدمت ایم آمده

 مسىائل  ى زمینىه  در سیاسىى،  ى زمینه در داریم؛ هایى سلیقه داریم، دلبستگیهایى کداممان

 است عبارت متن است؛ حاشیه همه اینها داریم، دشمنیهایى داریم، دوستیهایى اجتماعى،

   0 .بگذارد اثر متن این روى بر حواشى این بگذاریم نباید خدمت؛ از

. نیسىت  قىانونى  بىى  معنىاى  بىه  جهادى کرد؛ جهادى باید را کار خدمت، ى زمینه در

 در برادرهىا  شىما  از بسىیارى  بىا  - کىردیم  کىار  شىماها  از خیلى با سالها ما که دوستانى

 به ى کننده دعوت آدم من را، من ى روحیه میدانید - داشتیم همكارى مختلف هاى زمینه

 چهىارچوب  همىان  در معتقىدم  امّىا  هسىتم،  قىانونى  بى این ضدّ بشدّت نیستم؛ قانونى بى

 کىار . جهىادى  کىار  کىار  یك ادارى، مرسوم کار کار یك: کرد کار میشود جور دو قانون،

 فرامىوش  را آرمانهىا  ندیىدن،  بزرگ را کوچك موانع کردن، عبور موانع از یعنى دىجها

                                                 
 0210./16/16در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت یازدهم،.  0

 همان. 0
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 بایىد  را کىار . اسىت  جهىادى  کىار  ایىن  کىار؛  به شوق نكردن، فراموش را جهت نكردن،

 0 .بگیرد انجام بخوبى خدمت شا اهلل ان تا داد انجام جهادى

 عدالت-2

 جلسىات  در - ام کىرده  عىر   بارهىا  بنىده . اسىت  عىدالت  ى مسىئله  سوّم، شاخص

 بىدون  پیشىرفتِ  بىه  نیسىتم  معتقىد  - سىالها  ایىن  طول در شماها از بعضى با خصوصى

 بىدون  پیشىرفت . "عىدالت  و پیشىرفت  ى دهىه " به گذاشتیم اسم را دهه این ما. عدالت

 داریىد  امىروز  غىرب،  ى پرجلىوه  تمىدّن  از شىما  که داد خواهد را اى نتیجه همان عدالت

 بىراى  دارند اینها که چیزى آن از بیشتر فناورى، و علم و تقدر و ثروت. میكنید مشاهد

 آنجىا  کنید مالحظه شما حال عین در امّا دارند، را حدّاکثر اینها نمیشده؛ تصوّر دوره این

  0.ندارد وجود عدالت

 سالمت اقتصادی و مبارزه با فساد-1

. تاسى  فساد با ى مبارزه و اقتصادى سالمت است، چهارم شاخص که بعدى شاخص

 را انسىان  اینجىا  در ها وسوسه است؛ مالى منابع و قدرت جایگاه حكومتى، منصب ببینید

 و هسىتید  بىاال  سىطح  و متدّینیىد  کىه  نكنیىد  نگاه خودتان به شما حاال. نمیگذارد راحت

 ایىن  مقابىل  در اسىت  ممكىن  پائین درجات در ها؛ وسوسه این مقابل در میكنید مقاومت

 بینىاى  بصىیرِ  چشىم  بایىد  شما باشید، مراقب باید شما. نندبك مقاومت نتوانند ها وسوسه

 شىما  مىدیریّت  تحىت  و اسىت  شما اشراف زیر که دستگاهى این سرتاسر بر را خودتان

 بیایىد  وجىود  به اقتصادى ناسالمتىِ اى گوشه یك در نگذارید که بگسترانید آنچنان است،

 خىب،  بشوند؛ وارد نظارتى دستگاههاى آنكه از قبل حتّى. بشود کارگر ها وسوسه این و

 مجلىس  به مربوط آنچه چه دارند؛ اى وظیفه آنها داریم، کشور در نظارتى دستگاههاى ما

 مجریّىه  ى قىوّه  خىود  بىه  مربوط آنچه چه است، قضائیّه ى قوّه به مربوط آنچه چه است،

                                                 
 .همان 0
 .همان 0
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 رمىدی  خود برسد، آنها به نوبت آنكه از قبل لكن - مجریّه ى قوّه بازرسیهاى مثل - است

 0 .کرد نباید غفلت دائم؛ نگاه به دارد احتیاج این و باشد[  آن]  سالمت مراقب دستگاه

 قانون گرایی-3

 قانون. است مهم خیلى گرایى قانون خب. است گرایى قانون ى مسئله بعدى، شاخص

 گىاهى . اسىت  صىدمه  و آسىیب  حتمىاً  شدیم، خارج چنانچه اگر ریل این از است؛ ریل

 چنانچىه  اگىر  هىم  معیوب قانون همان امّا است؛ معیوب قانون هىگا است، ناقص قانون

 نشىدن،  عمىل  آن ضىرر  - شىد  خواهد که هر که هر و بلبشو به منتهى که - نشود عمل

 ى مجموعىه  در کىرد؛  نهادینىه  بایىد  را ایىن .  اسىت  قىانون  بىه  کردن عمل ضرر از بیشتر

 کىه  است باالدستى اسناد ترعای قانون، رعایت جزو و. بشود نهادینه باید این دستگاهها

 مصىوّبات  انداز، چشم سند کلّى، سیاستهاى مثل دارد؛ وجود کشور در خوشبختانه امروز

 مجىازى.این  عالى شوراى قبیل از فرهنگى، انقالب عالى شوراى قبیل از عالى شوراهاى

 اهىد خو بىین  از آسىیبها  از خیلى مسلّماً افتاد، جا چنانچه اگر مدارى قانون و گرایى قانون

 کىنم،  یىادآورى  کلّىى  سیاستهاى در اینجا است خوب من که چیزهایى ى جمله از .رفت

 در واقعاً ما. شده هم ابالغ شده، هم تصویب که است ادارى نظام تحوّل سیاستهاى یكى

 این. هستیم مزمن و دیرپا آسیبهاى و مشكالت دچار ادارى نظام و ادارى مسائل ى زمینه

 نظىر  بىه  شده، ابالغ و گرفته قرار بررسى مورد تشخیص جمعم در شده، مطرح سیاستها

 عملیىاتى  و گذاشىت  اجرایىى  ى برنامه اینها براى باید است، خوبى بسیار سیاستهاى من

 و اسىت  شىده  هم تيخیر مانده، متيسّفانه که است مهم بسیار چیزهاى ى جمله از که کرد

  0.نیفتاده جریان به

 

 

                                                 
 .همان 0
 .همان 0
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 حكمت و خردگرایی-6

 کارشناسى، کار است؛ کارها در خردگرایى و حكمت ى مسئله ر،دیگ شاخص یك

 ى مالحظه گاهى حتّى و اقدام، یك تبعات و آثار و جوانب ى مالحظه درست، ى مطالعه

 به و جایگاه داراى مسئولِ یك سوى از اظهارنظر یك گاهى. اظهارنظر یك تبعات

 اگر را تيثیرات این که ردمیگذا سوئى تيثیرات یك منبر، داراى تریبون، داراى اصطالح

 است؛ چاه توى سنگِ ى قضیّه همان کند؛ کار بایستى مبالغى کند، برطرف بخواهد انسان

 حاال ما که نباشد جور این کرد؛ اظهارنظر سنجیده بایستى. میكند ایجاد مشكالت واقعاً

 ذهنمان به مطلبى یك اى مسئله یك ى درباره هستیم، مسئولى یك هستیم، مدیرى یك

 در کرد پرتاب نباید را این نشده، دیده جوانبْ نشده، بررسى نشده، کارشناسى میرسد،

 این. است مشكلى و سخت کار کردنش جمع اوقات گاهى عمومى؛ افكار فضاى

 حكمت، همین شقوق ى جمله از و. است کارها در و مدیریّتها در حكمت و خردگرایى

 ى زمینه در ما خوشبختانه که کشور سائلم در است کارشناسى باالى ظرفیّت از استفاده

 در میكند، نگاه انسان انصافاً داریم؛ کشور در خوبى خیلى ظرفیّت امروز کارشناسى،

 این[ از]  و ظرفیّت این از اگر ما است، باال کشور کارشناسى ظرفیّت مختلف، بخشهاى

 وارد کار و متخد ى عرصه به و کردند پیدا پرورش انقالب از بعد که فراوانى نیروهاى

 0 .برد خواهیم سود حتماً کنیم، استفاده شدند

 ظرفیت درون زای کشور-2

 این؛ از بیشتر ندهم ادامه دیگر من را بخش این بكنیم، عر  هم دیگر شاخص یك

 اسىت؛  ما ى توصیه این،. نباشد بیرون به نگاهمان است؛ کشور زاى درون ظرفیّت به تكیه

 حىرف  دو این نكنیم؛ استفاده هست بیرون در که مكاناتىا از که نیست این معنایش این

 از بیىرون  در. نىدوزیم  کشىور  داخلىى  ظرفیّت از بیرون به را امیدمان. نشود اشتباه هم با

                                                 
 .همان 0
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 ى همىه  بىا  کىه  دارد وجىود  بزرگى ى جبهه اسالمى، جمهورى نظام و کشور ى مجموعه

 دار ریشىه  انقىالب  نایى  کىه  نگىذارد  کوشیده طرف این به پیش سال چند و سى از توان

 کنىد،  پیشىرفت  کىه  نگىذارد  بمانىد،  پایدار اسالمى جمهورى نظام این که نگذارد بشود،

 اى خصىمانه  روشىهاى  و دشمن از نمیشود. بشود الگو گوناگون هاى زمینه در که نگذارد

 امّا نكنید، استفاده اینها از نمیگوییم. داشت صمیمیّت و محبّت و دوستى انتظار کرده، که

 در. بدوزیىد  داخل به چشم ندوزید، آنجا به چشم نكنید، اعتماد نكنید، اطمینان وییممیگ

 هىاى  زمینىه  در چىه  - مىا  نگىاه  چنانچىه  اگر که دارد وجود امكانات خیلى کشور داخل

 باشىد  آنهىا  به]  - دیگر گوناگون هاى زمینه در چه فرهنگى، هاى زمینه در چه اقتصادى،

 اسىت؛  اینجىا  مشىكالت  حىلّ  کلیىد  کنیم، استفاده داخلى اىنیروه این از بتوانیم اگر[ و

 خردمندانىه  میشىود  اینهىا  از کىه  اسىت  کشىور  داخلىى  امكانات و کشور درون در یعنى

 0 .کرد بردارى بهره

 
 
 
 

                                                 
 .همان 0
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 فصل پنجم

يجامعه و کشور اسالم لیمرحله تشک
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 0کشىور  ایجىاد  مرحلىه  یعنى است، اسالمى نظام تشعشع و تأللؤ مرحله مرحله، این
کشورِ اسالمى است. اگىر   -که بعد از این است  -ى چهارم  مرحله 0.جامعه اسالمى)و  

گاه کشور به معنىاى واقعىى کلمىه اسىالمى      دولت به معناى واقعى کلمه اسالمى شد، آن
 2.خواهد شد

 کشور اسالمی و مفهوم معنا
 اسىالمِ  آور،نشىاط  سىالمِ ا بخىش،  حیىات  اسىالمِ  کىه  کشىورى  یعنىى  اسالمى کشور

 اسىالمِ  التقىاط،  بىدون  اسىالمِ  انحراف، و تحجر و اندیشى کج بدون اسالمِ آفرین، تحرك
 آن بىر  دانىش  و علىم  یسىو  بىه  هاانسان کنندههدایت اسالمِ و هاانسان به بخش شجاعت

 توانست شد، عمل آن به اسالمى اولِ قرن در که شكلى همان با که اسالمى است؛ حاکم
 بىر  او دانىش  و تمىدن  و برساند جهانى و تاریخى تمدن اوج به را پراکنده مجموعه یك
 رفاه آورد، مى سیاسى هم عزت خود دنبال به علمى تسلب و سیطره. کند پیدا سیطره دنیا

 کلمىه  واقعىى  معنىاى  بىه  کشىور  اگر آورد؛ مى هم اخالقى فضایل آورد، مى هم اقتصادى

                                                 
 .21/10/1711اسالمى  جمهورى ظامن كارگزاران جمع . در1
 .24/1/1701 دانشجويان كرمانشاه ديدار . در2

 .21/10/1711اسالمى  جمهورى نظام كارگزاران جمع در .7
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هىاى اسىالمى، اهىداف    اى کىه در آن، آرمىان   جامعىه جامعه اسالمى یعنى  0.شود اسالمى
جامعىه   ؛اسالمى، آرزوهاى بزرگى که اسالم براى بشر ترسیم کرده است، تحقق پیدا کند

اى کىه مىردم در آن، در اداره کشىور، در     آزاد، جامعه  عادل، برخوردار از عدالت، جامعه
اى داراى عزت ملى و  امعه، داراى تيثیرند، جاند نقشآینده خود، در پیشرفت خود داراى 

اى داراى  اى برخوردار از رفاه و مبراى از فقىر و گرسىنگى، جامعىه    استغناى ملى، جامعه
و  -پیشرفت علمىى، پیشىرفت اقتصىادى، پیشىرفت سیاسىى       -جانبه  هاى همهپیشرفت

اى بدون سكون، بدون رکود، بدون توقف و در حال پیشروى دائىم؛ ایىن    باالخره جامعه
 0شد. ما  این هدف اصلى و مهمِ میانه. پس اى است که ما دنبالش هستیم آن جامعه

 هىم  است، اسالمى اجرا هم است، اسالمى مقررات و احكام هم )در کشور اسالمی 
 اخالقىى  لحىاظ  از مىردان دولىت  تبىع  بىه  و حال تبع به مردم هم اند، اسالمى دولتمردان

 جریىانى،  اى، عىده  همیشه. است زنده شیطان میرد؛ نمى شیطان البته. شد خواهند اسالمى
 2.شد خواهد اسالمى کلى، شكل اما بشوند، شیطان تسلیم که هستند هایى مجموعه

 کشور اسالمی تشكيلهدف از 

 شُنهَدا َ  لِتَكُونُوا»هدف عبارت است از ساختن کشورى که بتواند در دنیا الگو باشد؛ 

  عىالم باشىید؛ بىر همىه      انید نىاظر بىر همىه   چنان باال قرار گیرید که بتو آن 1،«النَّاس عَلَى

 بىراى  وقىت  آن آمىد،  وجىود  بىه  مرحلىه  این اگر 3.ها تیمدنها و ها، بر همه تمدّنروش
 6شویم. مى اسوه و الگو عالم، هاىمسلمان

اصالً هدف خلقت، عبد خدا شدن است؛ که باالترین کماالت هىم همىین عبودیىت    

                                                 
 21/10/1714تهران  جمعه نماز هاى خطبه . در1
 .24/1/1701 دانشجويان كرمانشاه ديدار . در2
 .11/11/1714دولت  هيأت اعضاى ديدار . در7
 .147قره، آيه . سوره ب4
 زموآ ز دانشور وز جانباز وز پاسدار، روبه مناسبت ر آموزانديدار گروه كثيری از پاسداران، جانبازان، دانشجويان و دانش . در0

11/1/1710. 
 .21/10/1711اسالمى  جمهورى نظام كارگزاران جمع . در1
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سىازى،   پس هدف شد عدالت. هىدف نظىام  خداست. لیكن در راه رسیدن به آن هدف، 
هدف تمدنها، هدف حرکت بشر در محیب جامعه، شد عدالت. در هیچ مكتىب دیگىرى   

   0این وجود ندارد؛ این مخصوص ادیان است.

 نظىام  یىك  اسىت  توانسىته  عمىومى  راسخ بااراده ملت، این. هستیم مسلمانى ملت ما
 چیسىت؟  نظىام  ایىن  هدف. بیاورد رکا سر کشور این در را خود اعتقاد و مانیباا مطابق
 ها خوبى همه از بتواند نظام این با کشور این که بود این هدف بود؟ چه ملت این هدف

 اسىت،  داده وعىده  مىؤمن  هاىملت به متعال خداى که برکاتى و خیرات و ها پیشرفت و
 0.بشود اسالمى کشورِ یك یعنى شود، برخوردار

ى  ى بزرگ را براى همه سه مؤلّفه مسئولین باید )آنچه ما تصوّر میكنیم این است که 
ى اوّل عبارت است از آرمانهىا   مؤلّفه ى اقدامها در نظر داشته باشد: ها و همه گیرى تصمیم

و اهداف نظام جمهورى اسالمى؛ که این اهداف و آرمانهىا مطلقىاً نبایسىتى از نظىر دور     
ایجىاد تمىدّن   "ى کوتىاهِ   بشود؛ که آرمان نظام جمهىورى اسىالمى را میشىود در جملىه    

  2خالصه کرد. "اسالمى

 کشور اسالمی ارکان
 بىا  همىراه  مىادّى  رفاه آن، در که نمونه کشورى ساختن از است عبارت عمده هدف

 اخالقىى  هىاى ارزش از برخوردارى با انقالبى، آرمان و هیباروح توأم و اجتماعى عدالت
 بقىاى  باشىد،  غفلت مورد یا عیفض اصلى، رکن چهار این از هر یك. شود تيمین اسالم

 اصىلى  چهارسىتون  ایىن  بىر  .شىد  نخواهد ممكن گوناگون مراحل از آن عبور و انقالب
 و یابىد  مىى  اسىتحكام  و قىوام  و گیىرد  مىى  شىكل  اسىالمى  رشىد  به رو جامعه که است

                                                 
 21/12/1701 هاى راهبردى بيانات در دومين نشست انديشه . 0

 .21/10/1714تهران  جمعه نماز هاى خطبه ر. د2  
 14/11/1702بيانات در ديدار رئيس و اعضای مجلس خبرگان رهبری.  2
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 اسىالمى،  جامعىه  و شىود  مى جوشان بهروزى و نیكى هاى سرچشمه و شكوفا استعدادها
 0.گردد مى هاملت  همه براى جذابى الگوى

 ىماد رفاه
 هاىسوغات از یكى خود، که - نیست گرایى مصرف روحیه ترویج معناى به ى،ماد رفاه
 عمىران،  و آبىادى  نظىر  از کشىور  کىه  است معنى بدین بلكه - است غرب فرهنگ شوم

 رونىق  جامعىه،  بهداشىت  و سىالمت  تىيمین  طبیعىى،  منابع از استفاده و معادن استخراج
 خىودى،  انسانى نیروهاى ذاتى استعدادهاى بر تكیه با تجارت، و تولید رواج و ىاقتصاد

 فقر هاى نشانه و شود همگانى تجربه و تحقیق و فرهنگ و علم و برسد قبول قابل حد به
 0.بربندد رخت افتادگى عقب و

کشور از لحاظ مادى باید در آن، علم و تجربه و فناورى در سطوح باال قرار بگیىرد،  
لحاظ ساخت و ارتباطات اجتماعى مردم در زمینه اقتصاد و بقیه موارد، ارتبىاط مىردم   از 

دهنىده پیشىرفت و شىكوفایى باشىد، بایىد       با یكدیگر، باید ارتباطات سالم، قوى و نشان
خىود در    ها بتوانند در آن بىا تىوانِ خىداداده   استعدادها در آن جامعه بشكفد، همه انسان

همكىارى کننىد. در آن جامعىه بایىد      بىاهم یكدیگر کمىك و  پیشبرد اهداف زندگى، به 
   2عدالت اجتماعى باشد.

 عدالت اجتماعی
بىودن  هىا نیسىت؛ بىه معنىاى یكسىان     برخورداری  بودنِ همهعدالت به معناى یكسان

هىاى حرکىت و   بودن حقوق است. همه باید بتواننىد از فرصىت  ها است، یكسانفرصت
 میىان  ژرف فاصىله  کىه  اسىت  معنىى  بىدین  جتمىاعى، ا عدالت 1مند شوند. پیشرفت بهره

 پابرهنگىان  و مستضعفان و برود میان از هامحرومیت و نابحق هاىبرخورداری و طبقات

                                                 
 .27/14/1711 (ره)خمينى امام حضرت ارتحال روز چهلمين پايان در ايران، شريف ملت به . در پيام1
 . همان2
 .21/11/1710. در ديدار با مردم شاهرود 7
 . همان4
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 بىه  که کنند مشاهده و احساس ،اند انقالب مدافعان وفادارترین و ترینمطمئن همواره که
 تىيمین  و الزم ینقىوان  بىا  گیرد، مى انجام صادقانه و جدى حرکتى محرومیت، رفع سمت
 بىه  انىدازى  دسىت  و مظلومىان  حقىوق  به تعدى و تجاوز بساط کشور، در قضایى امنیت
 تعىدى  و ظلم برابر در که کند احساس کس همه شود، جمع مردم زندگى مشروع حیطه

 خواهىد  خىود  تىالش  و باکىار  کىه  بدانىد  کىس  همه و برد پناه مطمئن ملجي به تواند مى
 0.آورد فراهم مطلوبى زندگى توانست
ى ادیان متفقند در اینكه پایان این حرکت عظیم تاریخى، یك پایانِ امید به عدل  همه

است. یعنى قاطعاً میگویند که یك دورانى خواهد آمد که دوران عدل خواهىد بىود، کىه    
آن دورانِ استقرار دین کامل است. ما دنبال عدالت حداکثرى هستیم؛ ما میخواهیم ظلىم  

ا این مرحله خیلى فاصله داریم. مكمل این نكته این است کىه اساسىاً   در جامعه نباشد. ت
هىاى غربىى متفىاوت     رویكرد نگاه اسالمى به عدالت، با رویكرد نظامهاى غربى و نظریه

گىذارى اسىت؛    است. در اسالم، عدالت ناشى از حق است؛یك کار مهم دیگر، شىاخص 
مطىرح اسىت، بىه طىور      تعیین شاخصهاى عدالت. خب، امروز شاخصهائى که در غرب

مشروط قابل قبول است؛  ما باید بنشینیم مستقالً شاخصهاى عدالت را، استقرار عىدالت  
ى عىدالت، اعتقىاد    در جامعه را پیدا کنیم؛ یكى از بخشهاى مهم کار این است. در مسئله

ى  به مبدأ و معاد، یك نقش اساسى دارد؛انسان بداند کىه رفتىار ظالمانىه، حتّىى اندیشىه     
د، طبعىاً بىه   رآو ى تجسم اعمال در قیامت، چه بالئىى بىه روز او مىى    مانه، در عرصهظال

  0عدالت نزدیك میشود.

 انقالبى آرمان و روحیه
 و جامعه مرفه، و راحت زندگى به میل که است معنى بدین انقالبى، آرمان و روحیه
 از غفلىت  و جهىانى  هىاى قدرت زورگویى برابر در تسلیم و یکار سازش به را مسئوالن

 نخواسىته  یخىدا  که روزى آن. نكشاند انقالب جهانى پیام به اعتنایى بى و استكبار  توطئه

                                                 
 .27/14/1711 (ره)خمينى امام حضرت ارتحال روز چهلمين پايان در ايران، شريف ملت به . در پيام1
  02/10/0211 هاى راهبردى بیانات در دومین نشست اندیشه . 0
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 حاضىر  راه، ایىن  در و داده قرار خویش  عمده هدف را آبادى و رفاه اسالمى، جمهورى
 شىود،  انقىالب  جهىانى  پیام از فراموشى و جهانى و انقالبى یها آرمان از پوشى چشم به

 هرگىز  شىا اهلل  ان را روزى چنىین  خىدا  و بىود  خواهىد  امیدها  همه والز و انحطاط روز
 0.آورد نخواهد

 تحقق اخالق و کمال انسانی
 عىدالت  و آمىد  وجىود  بىه  اسىالم  بىه  متّكىى  نظىمِ  شد؛ مستقر الهى مقررات چنانچه

 طىى  راه مراحىل  از یكىى  واقىع  در یا متوسّب  هدف  یك هنوز کرد، پیدا تحقّق اجتماعى
 بىا  و دغدغىه  بى آسودگى، به نظام، این در که مردمى که است آن بعد  حلهمر. است شده

 پیىدا  شىوق  و فرصت حسنه، اخالق به تخلّق براى کنند، مى زندگى عدل از برخوردارى
 و عادالنىه  نظىام  تشىكیل  از بعىد  بلكىه  اسىت،  هدف این حكومت، تشكیل از بعد. کنند

 بعىدى  هىدف  این،. است این هدف ،اسالمى واقعاً حكومتِ و اجتماعى عدالت استقرار
 هىم  حسىنه  اخالق به تخلّق البته که کنند پیدا تخلّق حسنه اخالق به باید هاانسان. است

 کامل انسان مراحل از آن و است برتر معرفت و روحى و معنوى تكامل و تعالى موجب
 0.است

 هىا سانان که است جامعه این تیمسئول نیتر مهم شد، تشكیل  اسالمی) جامعه وقتی
 و معنىوى  کمىال  بىه  فضائى، چنین حكومتى، چنین اجتماعى، چنین سار سایه در بتوانند
. برسند عبودیت به هاانسان  ؛«لِیَعْب د ونِ إِلَّا الْإِنْسَ وَ الْجِنَّ خَلَقْت  ما» که برسند الهى کمال

 معنىاى  بىه  «دَعَبَى » کىه  نیست این معنایش کردند، معنا «لیعرفون» به را «لیعبدون  »اینكه)
 بىدون  عبىادت  کىه  اسىت  این معناى به بلكه نه است؛ معرفت معناى به عبادت ،«عَرَفَ»

 خىدا  عبودیىت  به که اى جامعه نیبنابرا؛ نیست عبادت ندارد؛ امكان ندارد، معنى معرفت
 آن ایىن،  کنىد؛ مىی  پیدا اهلل  اخالق به تخلق رسد،می خدا کامل معرفت به یعنى رسد،می

 بىه  رسىیدن  ،حق به وصول از عبارت انسان براى اعلى هدف.  است انسانى کمال نهایت

                                                 
 . همان1
 .1710 در سال در ديدار با مسئوالن و كارگزاران نظام جمهوری اسالمی ايران به مناسبت عيد سعيد مبعثبيانات  .2
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   0.است الهى اخالق به تخلق و یتعال یبار قرب
 و فضىیلت  روح کىه  اسىت  معنىى  بىدین  اسىالم  اخالقىى  یها ارزش از برخوردارى

 آز و حىرص  از دورى و ممنوع شهواتِ از اجتناب و بردبارى و وارستگى و پرهیزکارى
 و پىاکى  و خلىوص  بىه  آوردن یرو و انىدوزى  مال و نامردمى و کشى حق و دنیاطلبى و

 اصلى هاىارزش صورت به و یابد رواج جامعه در اخالقى هاىخصلت دیگر و پارسایى
 0.آید حساب به

رونىده مىادى    حرکىت پىیش   قىدر  بىه اى، معنویت و اخالق هم بایىد   در چنین جامعه
، انس با عالم معنىا،  باخداآشنا بشود، انس  و معنویات باخدامردم  های دلپیشرفت کند، 

اى بایستى رایج شود. اینجا است که آن  ذکر الهى و توجه به آخرت در یك چنین جامعه
دهد؛ ترکیب و آمیختگىى   خصوصیت استثنایى جامعه و تمدن اسالمى، خود را نشان مى

 2.باهمدنیا و آخرت 

 نتایج و برکات کشور اسالمی
 شىد،  خواهىد  مسىتقر  عىدالت  )شىود ،  اسىالمى  کلمه واقعى معناى به )اگر  کشور 

 بىه  مردم براى حقیقى عزت شود، مى کن ریشه جیتدر به فقر رفت، خواهد بین از تبعیض
 کشىور  شىود  مىى  ایىن  کنىد؛  مى پیدا ارتقا  الملل بین روابب در جایگاهش آید، مى وجود

 خواهد آباد مردم یاىدن که است این معنایش شد، تشكیل وقتى اسالمى کشور 1.اسالمى
 آبىادى  مىادى  هىاى نظام در .دارد وجود مادى هاىنظام در که اى آبادى معناى به نه شد،

 همىان  مىورد  در امىا  اسىت،  خىوب  مىادى  هىاى پیشىرفت  مطلىق  قدر یعنى دارد، وجود
 بینیىد  مىى  مىثالً  اآلن شما یعنى ندارد، وجود عادالنه نگاه و تعادل هم مادى هاىپیشرفت

 فقیىرش  لیكن دنیا است، ثروتمند اولین ثروتمندش آمریكا، مثل ثروتمندى رکشو در که
. میردمی گرسنگى از میرد،می گرما از میرد،می سرما از دنیا است؛ فقیر بدترین گاهى هم

                                                 
 .24/1/1701در ديدار دانشجويان كرمانشاه بيانات  .1
 . همان2
 .21/11/1710. در ديدار با مردم شاهرود 7
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 کىار  تىوان  همىه  بىا  وقىت  تمام روز، شبانه اگر که کنندمی زندگى آنجا در متوسطى طبقه
 یىك  براى این نیست، خوشبختى بشر براى این. کنند یرس را شكمشان توانندنمی نكنند،
 کشىور  یك برابرِ ده کنى، نگاه را اش داخلى ناخالص تولید بله نیست، خوشبختى جامعه
 نیسىت،  عىدالت  هم مادى هاى برخوردارى در حتّى یعنى نشد، دلیل که این است؛ دیگر
 آرامىش  معنوى؛ دارىبرخور به برسد چه نیستند؛ برخوردار همه یعنى نیست، گیرى همه

 طهىارت  و یدامنى  پىاك  نیسىت،  پرهیزگىارى  و تقىوا  نیست، خدا به توجه نیست، روانى
 و نیسىت  و نیسىت  خدا بندگان از دستگیرى و ترحم نیست، اغما  و گذشت نیست،
 )بىه  دنبىال   اسالمى جامعه و اسالمى کشور که نیست پیشرفتى آن این، .نیست و نیست

 جامعىه  بىراى  کىه  اى برخوردارى اسالمى، جامعه براى ما که اى خوشبختى آن. است آن
 و مىادى  برخىوردارى  بلكىه  کنیىد، می نگاه اینجا شما که نیست این فقب قائلیم، اسالمى
 پرهیزگىارى  و معنویىت  و اخالق و تقوا باشد، باید عدالت باشد، نباید فقر یعنى معنوى،

 0.ویمبر او دنبال باید که است هدفى آن این،. باشد باید هم
خىب، یىك    -بىا ایىن خصوصىیات     -ى عادالنه و عادل و پیشرفته و معنوى جامعه

است. اسالم در پى آن  ها آرمانى یك و جزو برترین درجه یها آرمانآرمان است؛ جزو 
اى ایجاد کند که عادالنه اداره شىود؛ یعنىى مسىئوالن و مىدیران     است که اوالً یك جامعه

عدالت مخصوص  -ى عادلى باشد ثانیاً خود جامعه، جامعهجامعه به عدالت رفتار کنند؛ 
و آنگىاه   -مدیران نیست؛ آحاد مردم هم باید نسبت به یكىدیگر عىدالت داشىته باشىند     

ى در افتىاده ى عقبجامعه تابد یبرنموجه هیچاى باشد. اسالم بهى پیشرفتهجامعه، جامعه
ى دیگىرى را؛ اسىالم   هر عرصه مسائل علمى، در مسائل سیاسى، در مسائل تمدنى و در

ى پیشرفته است؛ بخش مهمى از احكام اسالم این را فریاد میزند. دنبال ایجاد یك جامعه
ى اسالمى اسىت. اسىالم همچنىین در پىى     ى کالن جامعهبنابراین، این جزو آن مجموعه

در  ، هىم شىود  یمى معنوى است. در نظام اسالمى، جامعه، هم عادالنه اداره ایجاد جامعه
ى معنوى است؛ ى پیشرفته است، هم جامعهى عادلى است، هم جامعهدرون خود جامعه
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انسىان   شىود  یمى یعنى از معنویت سیراب است، برخوردار است؛ معنىویتى کىه موجىب    
 یهىا  هىدف ى زندگى را اهداف بلند خود نشمارد؛ اهداف حقیر مادى و شهوات روزمره

، باخدا ها دلح باشد؛ ارتباط آحاد انسان، ارتباط باالترى براى او مطر یها هدفواالترى، 
ى مورد نظر اسالم است. خب، این شد یك آرمىان. البتىه یىك    محفوظ باشد؛ این جامعه

وقت الگو هم خواهد شد. اگر ما بتوانیم با کوشش جمعى، یك چنین اى آنچنین جامعه
ن و کىامالً قابىل تحقىق و    که البته به نظر من کامالً ممك -بیاوریم  به وجوداى را جامعه

 خواهىد  الگىو  جامعىه  این -  میرفت شیپعملى است و بخش زیادى هم ما در این زمینه 
 کشىورهاى  بىراى  حتّىى  بلكىه  مسىلمان،  کشورهاى و مسلمان جوامع براى فقب نه شد؛

 0هاست آرماناى با این خصوصیات، یكى از جامعه یك ایجاد خب،. رمسلمانیغ
 نمونه کامل تمدن نوین اسالمیایران اسالمی؛ الگو و 

ى روشن و امیدبخش این کشور و ایىن   گونه تردیدى آینده جوانها! بدانید، بدون هیچ
نظام متعلّق به شما است؛ شما خواهید توانسىت کشىورتان و ملّتتىان را بىه اوج افتخىار      

سىالمى  ى کاملِ تمدّنِ نىوینِ ا  برسانید؛ شما به توفیق الهى خواهید توانست الگو و نمونه
را در این آب و خاك تشكیل بدهید؛ براى اینكه بتوانیىد ایىن وظىائف بىزرگ را انجىام      
بدهید، بایستى دین را، تقوا را، عفّت را، پىاکیزگىِ روحىى را در میىان خودتىان هرچىه      

  0.بیشتر ترویج کنید و تقویت کنید

 جلوى الگو ینا نمیخواهد. میكند کار دارد نقطه همین روى توان ى همه با دشمن البته

 بخواهند، چه اما. رسید کجا به ایران ببینید بگویند بشود، گرفته مسلمان ملتهاى چشم

 و فنى و علمى کارهاى همین. است افتاده اتفاق این نذسندند، یا بذسندند، نخواهند؛ چه

 در که آنچه و میكنند دارند مسلح نیروهاى دیگرِ سازمانهاى و شماها که اى تحقیقاتى

 در دارد امروز تحقیقاتى، گوناگون مراکز در ها، دانشگاه در مسلح، نیروهاى زا خارج

 ترسیم و تصویر دقیق طور به را ها آینده که است چیزهائى اینها میگیرد، انجام کشور
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 آینده میكند معین که اینهاست. میچیند دارد یكى یكى را، آینده هاى مهره یعنى میكند؛

 بایستى را روحیه این است، انقالبى ى روحیه و اسالم تبرک به البته این. کیست مال

 متحول، معناى این به. بگیریم معنا این به را انقالب از پاسدارى بنابراین،. کرد تقویت

  0.پیشرونده متطور،

 
                                                                                    

                                                 
 02/11/0211، 0120بیانات در دیدار فرماندهان سذاه پاسداران، دوم شعبان  . 0
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 نزدیىك  خىود  نهىایى  نتىایج  بىه  قدم به قدم طور همین اسالمى، نظام تحقّق فرآیند     
 )اسىالمی    وقتى جامعه0نظام اسالمى، رسیدن به تمدّن اسالمى است. کلیخب  0.شود مى

ایجاد امت اسالمى، یعنى گسترش این جامعىه هىم بىه وجىود      به وجود آمد، زمینه براى
 شىد،  درست که الگو. کرد درست اسالمى دنیاى شود مى اسالمى کشور از 2.خواهد آمد

 امىا  ؛اسىت  پ رهیجىان  البته. است تدریجى حرکت یك 1.آید مى وجود به دنیا در نظایرش
 این اما است؛ انگیز هیجان وا براى دارد، برمى که قدمى هر. کند مى کار چه بداند کس هر
 هاسىت ایىن  قىرن  و هىا نسىل  با کارش و سر که کارى این تاریخى، ماندگار و عظیم کار

 هىر  بىه  نسبت دقیق نگاه با قبل، گام از ترمحكم گامى هر ،گام به گام باید که است کارى
 3.باشد همراه کنیم، مى طى که مسیرى به نسبت نافذ دیباد و داریم برمى که قدمى
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 تمدن اسالمی معنا و مفهوم
پىرداختن بىه    ،اسىت  بىااخالق یعنى تمىدّنى کىه در آن، علىم همىراه      ،تمدّن اسالمى
تمىدّن   0؛و دین است و قدرت سیاسى، همراه با عدالت اسىت  تیمعنومادّیات، همراه با 

بر اساس یك فكر جدید، یك حرف جدید، یك نگاه جدید بىه مسىائل بشىر و مسىائل     
نسىلهاى نىوى    های دلیك زبان نویى است که  ،دهاى انسانیت استانسانیت و عالج در

نىه بىه    0.کنند فهمند و درك مى انسان و قشرهاى محروم جوامع گوناگون، آن زبان را مى
که لزوماً نظام سیاسىِ اسالمى در نقاط دیگر جهىان هىم قبىل از عصىر ظهىور       معناى این

ن بر اساس یىك فكىر جدیىد، یىك     گسترش پیدا کند؛ نه. معنایش این نیست؛ بلكه تمدّ
حرف جدید، یك نگاه جدید به مسائل بشر و مسائل انسانیت و عالج دردهاى انسانیت 

نوى انسان و قشرهاى محىروم جوامىع    یها نسل های دلاست؛ یك زبان نویى است که 
 ها دلکنند. به معناى رساندن یك پیام است به  فهمند و درك مى گوناگون، آن زبان را مى

 2در میان جوامع مختلف گسترش و رشد پیدا کند. جیتدر هبتا 
ایجىىاد تمىىدّن "ى کوتىىاهِ  در جملىىه شىىود یمىىآرمىىان نظىىام جمهىىورى اسىىالمى را  

خالصه کرد. تمدّن اسالمى یعنى آن فضىایى کىه انسىان در آن فضىا از لحىاظ      "اسالمى
ال او را رشد کند و به غایات مطلوبى کىه خىداى متعى    تواند یممعنوى و از لحاظ مادّى 

 یعزتمنىد براى آن غایات خلق کرده است برسد؛ زندگى خوبى داشىته باشىد، زنىدگى    
داشته باشد، انسان عزیز، انسان داراى قدرت، داراى اراده، داراى ابتكار، داراى سازندگىِ 
جهان طبیعت؛ تمدّن اسالمى یعنى این؛ هدف نظىام جمهىورى اسىالمى و آرمىان نظىام      

.جمهورى اسالمى این است
 1 

حساسترین بخشهاى جهان اسالم را نهضت بازگشىت بىه اسىالم و اعىاده عىزت و      
بىه گىوش میرسىد. ملتهىاى     « اللّه اکبىر »هویت و رهائى فراگرفته است و همه جا شعار 
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نشىاندگان و طواغیىت را بىر خىود،      عرب، دیكتاتورهایشان را نمیخواهند؛ سیطره دست
انىد؛   تحقیىر و وابسىتگى بىه سىتوه آمىده      ماندگى و آورند؛ از فقر و عقب دیگر تاب نمى

ى سوسیالیزم و لیبرالیزم و ناسیونالیزم قومى آزمودند و همگىى را   سكوالریزم را در سایه
دارى و کمونیزم که جنگ بر سر قىدرت و ثىروت بىود،     بست یافتند؛دو قطبىِ سرمایه بن

ین بىا  پایان یافت و امروز دو قطبى میان مستضىعفین جهىان بىه رهبىرى جنىبش مسىلم      
اه اصىلى تشىكیل شىده    مستكبران به رهبرى آمریكا و ناتو و صهیونیزم است. دو اردوگى 

  0 .سومى وجود ندارد  است و اردوگاه

 تمدن اسالمیتشكيل هدف از 
لقىد ارسىلنا رسىلنا    : »قراردادنىد به شهادت قرآن، ادیان هىدف خودشىان را عىدالت    

 کند یمقطعاً این آیه حكم  0«.النّاس بالقسب بالبیّنات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم
هىاى مىتقن و   یعنىى حجىت   - نىات یببر اینكه هدف ارسال رسل و انزال کتب و آمىدن  

دهند؛ کتاب، یعنى منشور ادیان در مىورد معىارف،   تردیدى که پیغمبران ارائه می رقابلیغ
لیقوم »ب بوده است؛ قیام به قس -ها و معیارها  احكام و اخالقیات؛ میزان، یعنى آن سنجه

آنچىه کىه مربىوط بىه زنىدگى        البته شكى نیست که قیام به قسب و همه«. النّاس بالقسب
و ما خلقىت الجىنّ   »آن هدف خلقت است:   ، اجتماعى و فردى افراد است، مقدمهییایدن

یعنى عبودیت. اصالً هدف خلقىت، عبىد خىدا شىدن اسىت کىه        2،«و االنس الّا لیعبدون
ت هم همین عبودیت خدا است. لیكن در راه رسیدن به آن هدف، هىدف  باالترین کماال

آن، آن چیزى است که این آیه بىه آن تصىریح     ها و ارسال رسل است که از جملهنبوت
کند. البته تصریحات دیگرى هم در آیات قرآن هست که به سایر اهدافِ ارسال رسل می

پىس هىدف شىد عىدالت. هىدف       ها با یكدیگر قابل جمىع اسىت.  کند که ایناشاره می
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، هدف حرکت بشر در محیب جامعىه، شىد عىدالت. در هىیچ     ها تمدنسازى، هدف  نظام
 0مكتب دیگرى این وجود ندارد؛ این مخصوص ادیان است.

 یىك  ایىن . شىود مىی  محسىوب  آن اصلى بافت جزو معنویت، که نظامى یك تشكیل
 و اسىت  گرفته قرار استقبال مورد که هست، هم بشریت نیاز مورد و مهم بسیار ى پدیده
 بیایىد،  کىار  سىر  بىر  اسىالمى  معرفىت  و تفكر اساس بر که نظامى. شد خواهد هم بیشتر
 این خصوصیت. بود خواهد آن اصلى عناصر جزو انسان، معنوى مسائل که است نظامى
 قىرار  معنویىات  فقب را هدفش و کرد نخواهد توجه مادى مسائل به که نیست این نظام،

 علیىه  جهىانى  تبلیغات در که است؛ دادن غلب ى نشانه و مغالطه یك این نه؛ داد، خواهد
 نظامى، چنین تشكیل معناى بلكه نیست؛ گونه این وجه چیه به. شودمی داده نشانه این ما،
 تىيثیر  تحىت  کىه  - «معنویىت » عنصىر  یعنىى  بشر، میان از ى گمشده عنصر که است این

 کىه  همچنىانى . گىردد برمىی  بشریت زندگى به - است عالم قدرتمندان قدرتمندِ ى پنجه
 بىه  اسىت،  نیازمند زندگى لذایذ و پیشرفت و علم و صنعت و غذا و هوا و نان به انسان
 الهىى  معىارف  مجذوب و دل نورانیت و دل طهارت و یدامن پاك و پاکى و تقوا و ایمان
 بخىش  یىن ا. اسىت  نیازمند هم اخالقى مكارم و حسنه اخالق به است؛ نیازمند هم شدن
 سال صد کردند؛ دور بشریت میان از جیتدر به دنیا، مادى قدرتمندان مؤثر ى پنجه را دوم
 نظىام  یىك  خاصىیت  ایىن . است بوده بهتر باز پیش سال دویست نبوده؛ امروز مثل پیش
 صىدوپنجاه  سىال،  صد از که - جهان موجود نظم این. است جهان کنونى وضع در ویژه
 تىدریج  بىه  معنویت دامن که بوده همین اقتضائش - گرفته قوّت قبل سال دویست سال،

 بىه  بشىر . اسىت  شىده  تمىام  بشىریت  ضرر به این و بشود جمع انسان زندگى فضاى از
 این سرگرم بشر امروز که همچنان - درپى پى اکتشافات به است، نیازمند علمى پیشرفت

. معنویىت  کنار در اما است؛ نیازمند - دارد آورى شگفت هاىپیشرفت و است اکتشافات
 و تمىدن  از ى گمشىده  عنصر این خواهدمی که است نظامى آن هم اسالمى نظام خوب،
 در امىا  اسىت؛  آسىانى  کىارِ  بیان، در این. برگرداند بشر زندگى محیب به را بشرى حیات

                                                 
 .21/2/1701  هاى راهبردى در دومين نشست انديشه. 1
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  0.دارد کلفتى گردن خیلى معارضانِ هم است، مشكلى کار هم عمل،

 یالملل اسالمچگونگی تحقق تمدن بين
حكومت اسالمى صرفاً ایجاد یك نظام و رژیم جدید در یك کشىور نیسىت؛ ایجىاد    

انقالب اسالمى، ارائه یك الگوى جدید براى زندگى اجتماعات بشىرى   0. یك الگو است
و کشورها بود و هست و هنوز هم جدید است. اگر خوب عمل کنیم، ایىن الگىو بىراى    

 2ها الگوى یگانه خواهد بود.جوامع بشرى، شاید تا قرن
هىاى تىاریخى و    شك نیست که تحوالت بزرگ اجتماعى، همواره متكى به پشىتوانه 

هىا اسىت. در صىدوپنجاه سىال اخیىر حضىور        تمدنى و محصول تراکم معرفتها و تجربه
شخصیتهاى فكرى و جهادى بزرگ جریان ساز اسالمى در مصر و عراق و ایران و هنىد  

هاى وضع کنونى دنیاى اسالمند. حاصل  زمینه آسیا و آفریقا، پیشو کشورهاى دیگرى از 
هاى تىاریخى و   آنكه حقایق رو به افزایش کنونى در دنیاى اسالم، حوادث بریده از ریشه

نگران بتوانند آن را موجى گذرا  هاى اجتماعى و فكرى نیستند تا دشمنان یا سطحى زمینه
آلود، مشعل امیىد را در دل   اى انحرافى و غر اى در سطح بینگارند و با تحلیله و حادثه

ملتها خاموش سازندبه نظر من مهمترین عنصر در این انقالبها، حضور واقعى و عمىومى  
ى مبىارزه و جهىاد اسىت، نىه فقىب بىا دل و خواسىت و         مردم در میدان عمل و صىحنه 

  1. ایمانشان، بلكه عالوه بر آن، با جسم و تنشان
رهبرى احتیاج دارد، آن رهبرى را هم این ملت باید بكند. قرآن واقعاً دنیاى اسالم به 

بنده همیشه در ذهنم بود که این امت چگونىه   3،«النَّاس عَلَى شُهَدا َ لِتَكُونُوا»فرماید:  مى

تواند شهید و گواه باشىد؟ شىهید یعنىى نمونىه و الگىو. بعىد در قضىایاى گونىاگونِ          مى

                                                 
 .20/11/1710بيانات در ديدار دانشجويان نمونه و نمايندگان تشكل مختلف دانشجويی  .1
 .0/0/1710  در ديدار گروه كثيرى از جوانان استان اردبيل. 2
 وزارت تربيتى امور مسئوالن و پرورشى معاونان جانبازان، و مستضعفان بنياد مسؤوالن آزادگان، از كثيرى هگرو ديدار با . در7

 .11/11/1710كشور  بانكى  شبكه كارمندان از جمعى و وپرورش آموزش
 21/11/1701 المللی بيدارى اسالمى يانات در اجالس بينب . 1

 .147. سوره بقره، آيه 0



 ياسالم الملل بین تمدن و/ 11

ها را هدایت کنیم، یك ملت باید بتوانىد  ها و ملتتاگر بخواهیم امّ اتفاقاًخودمان دیدم 
   0الگو باشد.

 همىت  از کىه  - کنىیم  طى سالمت به )تشكیل جامعه اسالمی  را مرحله توانستیم اگر

 دنیىاى  ایجاد بعدى، مرحله وقت  آن - نيست بعيد اصالً چیزها این مؤمن، زنان و مردان

 اسىالمى  کشىور  وقتى 1.است اسالمى لالمل بین تمدن )و  2تشكیل امت اسالمى 0اسالم،
 عمىومى  فضاى اسالمى، فرهنگ وقت آن آمد. خواهد وجود به اسالمى تمدن آمد، پدید

 3.گرفت خواهد فرا را بشریت

 ارکان و اهداف نهضت های کشورهای اسالمی
ى دیگر، بازخوانى دائمى اصول انقالب است. شعارها و اصول بایىد تنقىیح و    توصیه

مات اسىالم تطبیىق داده شىوند. اسىتقالل، آزادى، عىدالتخواهى، تسىلیم       با مبانى و محك
نشدن در برابر استبداد و استعمار، نفى تبعیضهاى قومى و نژادى و مذهبى، نفى صىریح  
صهیونیزم؛ اینها ارکان نهضتهاى امروز کشورهاى اسالمى است و همه برگرفته از اسىالم  

اى و  ختالفات مذهبى، قومى، نژادى، قبیلىه ى مهم دیگر پرهیز از ا و قرآن است.  توصیه
مرزى است. تفاوتها را به رسمیت بشناسید و آن را مدیریت کنید. تفاهم میىان مىذاهب   

ى مىذهبى را بىا تكفیىر ایىن و آن دامىن       اسالمى کلید نجات است. آنها که آتش تفرقىه 
بىزرگ و   سىازى کىار   ى شىیطانند. نظىام   میزنند، اگر خودشان هم ندانند، مزدور و عملىه 

ى اسىالمى و ایجىاد تمىدن اسىالمى      اصلى شما است. هدف نهائى را باید امىت واحىده  
ى دین و عقالنیت و علم و اخىالق، قىرار داد. آزادى فلسىطین از چنگىال      جدید بر پایه

  6 .ى صهیونیستها نیز هدفى بزرگ است درنده

                                                 
 .14/11/1711 (ره)خمينى امام  كنگره علمی هيئت ديدار اعضاى . در1
 .21/10/1711اسالمى  جمهورى نظام كارگزاران جمع . در2
 .24/1/1701 دانشجويان كرمانشاه ديدار . در7
 .11/11/1717نظام  مسئوالن ديدار . در4
 .21/10/1714تهران  جمعه نماز هاى خطبه . در0

 21/11/1701 سالمىالمللی بيدارى ا بيانات در اجالس بين . 6

 ادامه در صفحه بعد
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 تمدن اسالمی تشكيل عوامل
 تمىدن  هىم  بعىد  و ببرد پیش را اسالم قتدارا طور این توانست که بود عاملى چه این
 سیاسىىِ  قدرت انحطاطِ دوران در حتى اسالمى، تمدن این که کند گذارى پایه را اسالمى
 را علىم  ،قىرارداد  تىيثیر  تحىت  را دنیا فرهنگ ماند؛ باقى اقتدار و تأللؤ اوج در هم اسالم

 تىاریخ  در جیبىى ع خیلىى  تجربیىات  اینهىا  کرد؟ رایج را اسالمى فرهنگ و داد گسترش
 و محققىان . اسىت  طىوالنى  خیلىى  بحى   یىك  موضوع این، چیست؟ اینها عامل. است

 0.کنند کار باید هم باز ؛کارکردند مسئله این روى نویسندگان

 ایمان و اعتماد به خدا و احكام الهی
: بود الهى احكام و خدا به اعتماد بود، اسالم پیشرفت عامل که عناصرى از یكى یقیناً

 0«.ر س ىلِهِ  وَ کُتُبِهِ وَ مَالئِكَتِهِ وَ بِاللَّهِ آمَنَ کل الْم ؤْمِنُونَ وَ رَبِّهِ مِنْ إِلَیْهِ أُنْزِلَ بِما الرَّس ولُ آمَنَ»
 اسىالم  پیىام  به دل اعماق از اوّل، صدر مؤمنینِ صلی اهلل علیه و آله و سلم و پیامبر خود

 نجىات  بىراى  را اسىالم  بىودن کىافى  و اسالمى حقایق اسالمى، شعارهاى و بودند معتقد
 2.است یمهم بسیار عامل ایمان، این. داشتند قبول دندان بن از حقیقتاً بشریت،
 کنىد، بىا   مى پیدا تقویت عمل در ایمان، نیست، ذهنى و کتابى موضوع یك هم ایمان

 را خىدا  انسىان، . است کار اساس این که کنید را در خودتان تعمیق اسالمى ایمان عمل،
دارد؛  مختلفىى  سىنگرهاى  هىم  مجاهدت این. بیند مى بهتر خدا براى مجاهدت میدان در

 پىس . محرمىات  از اجتناب و عبادات انجام با و متعال خداى پیش تضرع با و باتقوا البته
 و توجىه  و خشوع و ذکر و معنویت و خدا یسو به هادل اقبال 1.است اسالمى ایمان اول

 جمىع  یىك  از را اسىالم  روز یىك  که است عامل انهم این. است باارزش خیلى تضرع،
 در الاقىل  - هىا قىرن  تمىدن،  این و کرد تبدیل جهانى عظیم تمدن یك به غریب محدود

                                                                                                                   
 
 .10/11/1711 (ص)اكرم  پيامبر بعثت سالروز مناسبت به نظام . در ديدار كارگزاران1
 .210 . سوره بقره، آيه2
 .10/11/1711 (ص)اكرم  پيامبر بعثت سالروز مناسبت به نظام . در ديدار كارگزاران7
 .11/11/1717استكبار  با مبارزه ملى روز و آمريكا جاسوسى النه تسخير سالروز آستانه . در4
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. اسىت  اسالمى تمدن مدیون دنیا هم امروز و کرد اداره را دنیا - اولیه قرون از قرن چند
 و هىا  زهیبىاانگ  و اال شىد  تمىدنى  چنىین  تكوین باع  معنویت، به توجه و خدا به توجه
 0.آمد نمى وجود به ماندگارى تمدن چنین مادى، هاىتالش

 دنیا زخارف رغبتی به  بی
 شىخص  به که آنچه ؛خود به که بود این حرکت، این رأس در الاقل دیگر، عامل یك

 بسىیار  عامىل  ایىن . بودنىد  اعتنا بى ،گردد برمى انسان خود براى مادى هاىمندی بهره به و
علیه و  اهلل یصل کرما نبى کلمات در البالغه، نهج روایات، در در ما که همه این. است مهمی

 زخىارف  بىه  اعتنایى بى و دنیا به رغبتى بى درباره بزرگان و المالس  علیهم ائمه آله وسلم و
 0.است عامل این عظیم تيثیر خاطر به داریم، توصیه و تيکید خود شخص براى دنیا

 اخالص برای خدا
صلی اهلل علیىه و آلىه و    اللَّهِ رَس ولِ مَعَ کُنَّا لَقَدْ»: فرمایند )می السالم علیه امیرالمؤمنین

 م ضِىیّاً  وَ تَسْىلِیماً  وَ إِیمَانىاً  إِلَّا ذَلِكَ یَزِید نَا مَا أَعْمَامَنَا وَ إِخْوَانَنَا وَ أَبْنَا َنَا وَ آبَا َنَا نَقْتُلُ سلم
 خىود  نزدیكىان  و کسىان  بىا  مخلصانه و خالصانه 2؛«الْيَلَمِ ضَضِمَ عَلَى صَبْراً وَ عَلَى اللَّقَمِ

 وَ الْكَبْىتَ  بِعَىد وِّنَا  أَنْىزَلَ  صِدْقَنَا اللَّه  رَأَى فَلَمَّا». کردیم مى مبارزه خدا براى و ایستادیم مى
 متعىال  خىداى  و کىردیم  عمل صادقانه و اخالص با خدا راه در وقتى ؛«النَّصْرَ عَلَیْنَا أَنْزَلَ
 اگىر : فرمایىد  مىى  بعىد . نمىود  پیىروز  را ما و کرد سرکوب را ما دشمن دید، ما از را این
 ؛«ع ىود   لِلْإِیمَىانِ  اخْضَىرَّ  لَىا  وَ عَم ود  لِلدِّینِ قَامَ مَا» شد؛ نمى انجام کارها این نبود، طور این
 و اخىالص  برکىت  بىه . مانىد  نمى پا سر بر دین پایه یك و شد نمى سبز ایمان  شاخه یك

 اسىالمى  تمىدن . آمد پدید اسالمى جامعه و شد انجام هاپیشرفت این مسلمین، آن صدق
عىالم    همه در مسلمانان و ما ملت و است همان هم امروز تاریخى، عظیم حرکت این و

                                                 
 .21/11/1710 «فطر سعيد عيد» مناسبت به نظام، كارگزاران . در ديدار1
 .10/11/1711 (ص)اكرم  پيامبر بعثت سالروز مناسبت به نظام . در ديدار كارگزاران2
 .01البالغه، خطبه . نهج7
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 پیىدا  را خىدا  راه انسىان  اگر 0.رندیفرابگ السالم هیعلطالب  ابى بن على از را درس این باید
 عشىق  این که بینید مى وقت آن دهد، انجام خدا براى را کار ونهچگ که گرفت یاد و کرد
 0آمد. به وجود گونه این اسالمى، تمدن. کرد خواهد آسان را کار چقدر ،کار به

 امت اسالمیتقوای فردی و اجتماعی 
 فرهنىگ  وقت آن آمد. خواهد وجود به اسالمى تمدن آمد، پدید اسالمى کشور وقتى
 بىاتقوا  و مراقبىت  بىا  اش همه اینها .گرفت خواهد فرا را تبشری عمومى فضاى اسالمى،

 .امت و جماعت تقواى و فردى تقواى است؛ عملى
 در مشكالت کند؛ حرکت دشوار هاى راه در تواند مى بود، باتقوا اگر هم اسالمى امت

 امیرالمىؤمنین  جملىه  ایىن  بىه . زند نمى زانو مشكالت مقابل در او زنند، مى زانو او مقابل

 - فىردى  اگر ؛«دُنُوِّهَا بَعْدَ الشَّدَائِدُ عَنْهُ عَزَبَتْ بِالتَّقْوَى أَخَذَ مَنْ»: کنید توجه السّالم  علیه

 شىد،  متقىى  و قىرارداد  عمىل  جاده خودش براى را تقوا - ملتى اگر کنم مى عر  من و

 لَنهُ  احْلَوْلَنتْ  وَ». شىد  خواهىد  دور او از باشد، رسیده هم او نزدیك اگر زندگى شداید

 عَنْنهُ  انْفَرَجَنتْ  وَ». شىد  خواهىد  شیرین او براى زندگى هاى تلخى ؛«مَرَارَتِهَا بَعْدَ الْأُمُورُ

 از باشىند،  شده متراکم که آن از بعد زندگى، شداید طوفنده امواج ؛«تَرَاکُمِهَا بَعْدَ الْأَمْوَاجُ

 بَعْندَ  الصِّنعَابُ  لَنهُ  أَسْنهَلَتْ  وَ». شىد  خواهىد  سىوار  امواج بر او و شد خواهند دور او

 رسىیده  مرحلىه  تىرین  سخت به که آن از بعد زندگى هاى سختى و ها دشوارى 2؛«انْصِبَابِهَا

 .شد خواهد آسان او براى باشد،
-قدرت زورگویى مقابل در مسلمان هاىملت امروز. است طور همین هم قضیه واقع

 در نىه  اى، پیشىرفته  ورىفنىا  نىه  الزمىى،  علىم  نه ندارند؛ گفتن براى حرفى جهانى هاى
 دسىت  از را تقىوا  چىون  ماندیم؟ عقب ما چرا چرا؟ مهارتى. سیاسى گوناگون هاى زمینه
 بىه  داریىم،  کمبىود  چىه  هر. شود مى برطرف باتقوا که است هایىشدت همان این. دادیم

                                                 
 .11/11/1711تهران  جمعه نماز هاى . در خطبه1
 .20/11/1717پاسداران  سپاه مختلف هاى رده فرماندهان . در ديدار2
 .101البالغه، خطبه . نهج7
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 0.است تقوایى بى خاطر

 مجاهدت
 نیىز  اکنون هم - آن ساز زندگى معارف و اسالم یعنى - آورد پدید را تمدن آن آنچه

 وَ لِلَّنهِ  اسْنتَجيبُوا  آمَنُنوا  الَّنذینَ  أَیُّهَنا  ینا » که دهد مى هشدار ما به و ما است اختیار در

 امىت  کىه  دارد را آن ظرفیىت  است کرده ثابت اسالم 0.«یُحْييكُمْ لِما دَعاکُمْ إِذا لِلرَّسُولِ

 و مجاهىدت  و ایمان. برساند سیاسى قدرت و عزت و علمى و مدنى اعتالى به را خود

 وَ»: آمىوزد  مىى  مىا  به قرآن و است بزرگ هدف این تحقق شرطهاى تنها تفرقه، از پرهیز

 فينا جاهَدُوا الَّذینَ وَ»: آموزد مى و 2«مُؤْمِنين کُنْتُمْ إِنْ الْأَعْلَوْنَ أَنْتُمُ وَ التَحْزَنُوا وَ التَهِنُوا

 ال وَ رَسُنولَهُ  وَ اللَّنهَ  أَطيعُنوا  وَ»: آموزد مى و 1«الْمُحْسِنين لَمَعَ اللَّهَ إِنَّ وَ سُبُلَنا لَنَهْدِیَنَّهُمْ
 سىه  ایىن  ضىعف  3.«الصَّنابِرین  مَعَ اللَّهَ إِنَّ اصْبِرُوا وَ ریحُكُمْ تَذْهَبَ وَ فَتَفْشَلُوا تَنازَعُوا

 قىرن  دو در حىداقل . اسىت  داده قىرار  بارىتيسف وضع در امروز را اسالمى امت عامل،
 کنىار  در کفایىت،  بىى  مسىلمان  هىاى حكومىت  برخى و تدبیر با و پیگیر دشمنان ته،گذش

 مىؤثر  شىدت  بىه  وضىع،  این پدیدآوردن در سیاسى، و تاریخى گوناگون شرایب و عوامل
 6.گذشتگانیم وارث امروز ما و اند بوده

 و معرفىت  و بینش و فرهنگ بر که علم، و فناورى و صنعت بر نه تمدن، اصلى پایه 
 علىم  و کند مى فراهم ملت یك براى را چیز همه که است این. است انسانى فكرى کمال

 2.آورد مى ارمغان به او براى هم را

                                                 
 .21/10/1714تهران  جمعه نماز هاى خطبه . در1
 .24 آيه . سوره أنفال،2
 .170. سوره آل عمران، آيه 7
 .10. سوره عنكبوت، آيه 4
 .41 آيه . سوره أنفال،0
 .11/10/1711 اسالمى كشورهاى سران اجالس هشتمين گشايش . در مراسم1
 .11/11/1717شمسى  1717 سال حلول مناسبت . به1
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 آینده ی حتمی؛ پیشرو بودن ایران

هدف، پیشرفت است. پیشرفت به معناى تحرك دائمى اسىت. اگىر دقىت کنىیم،         
ن را آنچنىان آفریىده   پیشرفت، هم راه و مسیر است، هم هدف است.خداى متعىال انسىا  

است که حرکت او به جلو در میدانهاى مختلف، هیچ وقت به حد یقف نمیرسد. به هىر  
مطمئنىاً توقىف در آن    -چه در مراحل مادى و چىه معنىوى    -اى که شما برسید  مرحله

مند به پیشرفت، معنا ندارد. بنابراین پیشىرفت، هىم راه اسىت،     مرحله، براى انسان عالقه
. ما در دنیا پیشرو بودیم؛ پیشرو در علم بودیم، پیشرو در صنعت بودیم، هم هدف است.
سازى بودیم، پیشرو در فرهنىگ بىودیم؛ دیگىران از مىا یىاد میگرفتنىد،        پیشرو در تمدن

آموختند؛ چرا امروز همان طور نشود؟ من چندى قبل به جوانهىاى دانشىجو و نخبىه     مى
که در دنیا به وضعى برسیم کىه اگىر کسىى    این نكته را گفتم، باید همت شما این باشد 

هاى علمى دست پیدا کند، مجبور باشد زبان فارسى یاد بگیىرد. جوانىان    بخواهد به تازه
ى حتمى و قطعى در نظىر بگیرنىد، بىراى آن تىالش      ما این آینده را به عنوان یك آینده

فرهنگى مىا، بىا   کنند، براى آن کار کنند. نخبگان ما، نخبگان سیاسى ما، نخبگان علمى و 
ریزى کننىد و بىه هىیچ حىدى قىانع نباشىند. ایىن         این نگاهِ به آینده حرکت کنند، برنامه

   0.ى پیشرفت است مقوله

 یعلمحرکت  
 نیتر مهم و حرکت نیتر مهم علم، به نسبت اسالم 0است، تمدن پایه علم شك بدون
 اول روز از که علمى حرکت برکت به اسالمى تمدن. است داشته را تحریص و تحریك

 نگذشىته  اسىالم  طلوع از کامل به طور قرن دو هنوز. آمد به وجود شد، شروع اسالم در
 2.محیب آن در هم آن آمد؛ به وجود اسالمى وار جهش علمى حرکت که بود

 علىم   نتیجىه . نیسىت  درسىت  مىدنیت  یك براى کافى شرط اما است؛ تمدن پایه علم

                                                 
 00/12/0210نبیانات در اجتماع مردم اسفرای . 0

 .22/12/1712بهشتى  شهيد دانشگاه اساتيد . در ديدار با2
 .10/11/1717دانشجويان  و نخبه جوانان . در ديدار با7
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  همىه  بىا  علم امروز ببینید. بینید مى دنیا در مروزا که شود مى همین غیب، به ایمان منهاى
 چىه  بىه  المللىى  بىین  زنجیىرى  هاى دیوانه و جهان خواران دست در ارزشش، و شرافت
 نه و حقیقت براى حقى نه ها،ملت براى حقى نه انسان، براى حقى نه! است شده تبدیل

 0.نیستند قائل صدق و راستگویى براى ارزشى

 ایستادگی و مقاومت
 همىین  با. است یقدر گران و نفیس جوهر ملت، یك در مقاومت و ایستادگى هرجو
 غیبى معنوى هاىکمك با الهى، هدایت با پروردگار، فضل به ایران ملت که است جوهر

 تمىدن  توانست خواهد ارواحنا فداه االعظم اهلل  ولى معنوى هاىهدایت و زاکیه  ادعیه با و
 برافراشىته  را اسىالمى  تمىدن  باعظمىت  کىا   و کند بلندسر عالم در دیگر بار را اسالمى

 0.شما است قطعى آینده این،. نماید

 مواجهه با تمدن غرب
اصل قضیه، درست کردن سبك زندگى است، رفتار اجتماعى است، اخالق عمىومى  
است، فرهنگ زندگى است. باید در این بخش، ما پیش برویم؛ باید تالش کنىیم. تمىدن   

اش هستیم و دنبالش هستیم و انقالب اسالمى میخواهد آن را  مدعى نوین اسالمى که ما
اى یىك   به وجود بیاورد، بدون این بخش تحقق پیدا نخواهد کرد. اینها به صورت پروژه
شىناس و   ملت را تحت مطالعه قىرار میدهنىد، نقىاط ضىعفش را پیىدا میكننىد، از روان      

ند، راههاى تسىلب بىر ایىن ملىت را     شناس و مور  و هنرمند و اینها استفاده میكن جامعه
پیدا میكنند؛ بعد به فیلمساز، به فالن بنگاه هنرى در هالیوود سفارش میكنند که بسازد و 

سىازى میكننىد؛ بعىد از     سازى میكننىد، فرهنىگ   میسازد. باید به اینها توجه داشت. سلیقه
یىاج بىه زر و   ها را عو  کردند، آن وقت اگىر احت  ها را عو  کردند، ذائقه آنكه سلیقه

ى  زور بود، دالرها را وارد میكند، نیروهاى نظامى و ژنرالها را وارد میكننىد. ایىن، شىیوه   
هاست؛ باید مراقب بود. باید همه احساس کنند که مسئولیت ایجاد تمىدن   حرکت غربى

                                                 
 .22/12/1712بهشتى  شهيد دانشگاه اساتيد . در ديدار با1
 .20/10/1711اسالمى  ميهن به آزادگان ورود سالروز در ايثارگران، . در ديدار2
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ى بىا تمىدن    اسالمىِ نوین بر دوش آنهاست؛ و یكى از حدود و ثغور این کار، مواجهىه 
  0.صورتى که تقلید از آن انجام نگیردغرب است، به 

 سیاسی   بصیرت
 ایىن . نخورید را دشمن تبلیغات فریب که کنید تقویت خودتان در را سیاسى آگاهى

 را ملىت  وحىدت  و ملت کلیت. گذشت شود نمى هم این از. است اساسى رکن یك هم
 یىاد  الب،انقى  پیشىروان  یىاد  امام قدس سىره،  یاد. کنید حفظ را کلمه وحدت بنهید، ارج

 اگىر . دارید نگه را زنده تحمیلى جنگ و انقالب پرشور هاى صحنه یاد و بزرگوار شهداى
 تمىدن  بناى چنان آینده، سال هاده و آینده هاىسال طول در پروردگار فضل به شد، این

 اسالم از عظمتى چنان و شد خواهد ریزى شالوده دیگر، جاهاى بسى و جا این در رفیعى
 بىاقى  جهىانى  اسىتكبار  بىراى  واقعیتىى  و حقیقت دیگر که شد خواهد رآشكا مسلمین و

 0.داشت نخواهد وجود استكبارى دیگر و ماند نخواهد

 در دولت، ملت و امت وحدت کلمه
 فضىل  بىه  هىم  ایىن  از بعد و است بوده تاکنون بحمداهلل که همچنان ایران، ملت اگر

  رابطىه  و پیونىد  و هوشىیارى  و آگاهى و ارزشمند وحدت بود، خواهد گونه همین الهى
 باالى سطوح در همواره پروردگار، فضل به و کند حفظ را مسئوالن با خودش مستحكم

 اسىالمى،  جمهورى مقدس نظام باشند، مشغول خدمت به اى شایسته مسئوالن نظام، این
  همىه  در بلكىه  کشور، این در را اسالمى تمدن هاى پایه که کرد خواهد پیدا را امكان این

 2.کند مستحكم اسالمى، جوامع و اسالمى شورهاىک
 بىا  و برخىوردار  بشىر  زنىدگى  هاى زمینه همه در شمارى بى امكانات از اسالم جهان

 بىه  نیىل  براى همكارى و جدیت و معرفت به نیاز. است بانیگر به دست بزرگى هاى رنج
 و طرهىا خ بىا  مقابلىه  بىراى  هوشىیارى  و یكذىارچگى  به نیاز اسالمى، تمدن طیبه حیات

                                                 
 22/11/1701 بيانات در اجتماع مردم اسفراين.  1

 .11/11/1717استكبار  با مبارزه ملى روز و آمريكا جاسوسى النه تسخير سالروز آستانه . در2

 .11/12/1711غدير  سعيد عيد مناسبت به ايران اسالمى جمهورى نظام كارگزاران و مسؤوالن . در ديدار7
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 و مشىهود  الهىى،  کمىك  و رحمىت  جلب براى صمیمیت و اخالص به نیاز و ها دشمنى
 0.است همگان قبول مورد

 اسىالم  تىاریخ  در کىه  را قىدرت  و قىوّت  عنصر آن که باشد این بر مان سعى بایستى
 اعتمىاد  آن، کنیم؛ زیاد خودمان در ایم، کرده تجربه هم خودمان زندگى در و داریم سراغ

 یعنى من؛ کردنخارج محوریت از و داریم دست در اسالم از که آنچه به اعتماد خدا، به
. سیاسىى  هىاى تمنی و گروهى هاىتمنی قومى، هاى تمنی شخصى، هاى تمنی کم کردن

 ایمىان  شرطش که اتّحادى آن برویم؛ الهى احكام سایه زیر در حقیقى اتّحاد آن سمت به
 و رنىگ  اخىتالف  و نىژاد  اختالف با تّحاد،ا این. است واحد هدف و واحد عشق واحد،
 بىه وجىود   را اتّحاد این توان مى. سیاسى مذاق اختالف با برسد چه سازد؛ مى هم پوست

 و کىرده  عمىل  و داده نشىان  همیشىه  را وحدتى چنین هاى زمینه ما ملت بحمداهلل. آورد
 یىك  دنبىال  بایىد  اسىالمى  بزرگ امّت داخل در هم دیگر هاىملت. است نموده حرکت
 0.باشند اى همدستى و هماهنگى و اتّحاد چنین

 جامعه ایمانی؛ الزمه تمدن سازی اسالمی

 -ى اصلى وجود دارد و آن، ایمان است. یك هدفى را بایىد ترسىیم کنىیم     یك نقطه
بىه آن ایمىان پیىدا کنىیم. بىدون ایمىان، پیشىرفت در ایىن بخشىها           -هدف زنىدگى را  

نمیگیرد. حاال آن چیىزى کىه بىه آن ایمىان داریىم،       پذیر نیست؛ کارِ درست انجام امكان
میتواند لیبرالیسم باشد، میتواند کاپیتالیسم باشد، میتواند کمونیسم باشد، میتواند فاشیسىم  
باشد، میتواند هم توحید ناب باشد؛ باالخره به یك چیزى بایىد ایمىان داشىت،در اینجىا     

ت روشىىنفكرى، عنىىوان اى وجىىود دارد،گىىاهى در بعضىىى از ایىىن مقىىاال  یىىك مغالطىىه
مطرح میشود: آقا جامعه را با ایدئولوژى نمیشود اداره کىرد. چنىد تىا    « زدائى ایدئولوژى»

وار، بىدون   اى هم اینجا طىوطى  اند؛ یك عده نماى غربى این را گفته فیلسوف یا فیلسوف
اینكه عمق این حرف را درك کنند، بدون اینكه ابعىاد ایىن حىرف را بفهمنىد چیسىت،      

سىازى دارد،   ى تمىدن  تكرار کردند، باز هم تكرار میكنند. هیچ ملتى کىه داعیىه   همان را

                                                 
 .21/10/1711 اسالمى كنفرانس سازمان اجالس هشتمين برگزارى مناسبت به تشكر . در پيام1
 .10/11/1711 (ص)اكرم  پيامبر بعثت سالروز مناسبت به نظام . در ديدار كارگزاران2
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بدون ایدئولوژى نمیتواند حرکت کند و تا امروز حرکت نكرده است. هیچ ملتىى بىدون   
سازى کنىد. همینهىائى    دارا بودن یك فكر و یك ایدئولوژى و یك مكتب نمیتواند تمدن

انىد، اینهىا بىا     مىدن مىادى را بىه وجىود آورده    که امروز شما مالحظه میكنیىد در دنیىا ت  
ایدئولوژى وارد شدند؛ صریح هم گفتند؛ گفتند ما کمونیسىتیم، گفتنىد مىا کاپیتالیسىتیم،     

دارى اعتقاد داریم؛بدون داشتن یك مكتب، بدون داشتن یىك   گفتند ما به اقتصاد سرمایه
سىازى امكىان    تمدن هاى آن، فكر و یك ایمان، و بدون تالش براى آن و پرداختن هزینه

ندارد. البته بعضى از کشورها مقلدند؛ از غرب،اینها ممكن است به یك پیشرفتهائى هىم  
سىاز   برسند، به یك پیشرفتهاى صورى و سطحى هم میرسند، امىا مقلدنىد؛ اینهىا تمىدن    

پذیرند؛ اگر چنانچه یك طوفانى به وجىود بیایىد، اینهىا از     ریشه و آسیب نیستند، اینها بى
دار نیستند. بنابراین، این مطلب اول، که احتیاج بىه ایمىان    اهند رفت؛ چون ریشهبین خو

هىائى اسىت کىه دشىمنان      ایمىانى، یكىى از همىان توطئىه     است. کشاندن جامعه بىه بىى  
   0.ا شدت این را دارند دنبال میكننداند و االن هم ب سازى اسالمى دنبال آن بوده تمدن

هسىتند بىا شىكلهاى گونىاگون، بىا قىد و        امروز در محیطهاى روشىنفكرى، کسىانى  
هاى گوناگون، اینها ما را از شعارهاى مكتبى برحذر میدارند؛میگوینىد آقىا، هزینىه     قواره

دارد، دردسر دارد، تحریم دارد، تهدید دارد. نگاه خوشبینانه این است کىه بگىوئیم اینهىا    
، ممكىن اسىت بىه    ى بدون آرمان، بدون مكتب، بىدون ایمىان   جامعه-اند  تاریخ نخوانده

ثروت برسد، به قدرت برسد، اما آن وقتى هم که به ثروت و قدرت برسد، تازه میشىود  
اسىالم   -و ارزش انسان گرسنه از حیوان سیر بیشتر است  -یك حیوان سیر و قدرتمند 

این را نمیخواهد. اسالم طرفدار انسانى است که هم برخوردار باشد، هم قدرتمند باشد، 
ى عبودیت بر خاك بساید. انسان بودن، قدرتمنىد   ى خدا باشد؛ جبهه ندهو هم شاکر و ب

ى خدا و عبد خدا بودن؛ این آن چیزى است که اسالم میخواهد؛ میخواهىد   بودن و بنده
سازى  ى اول در باب تمدن سازى است.این مطلب اول و نكته انسان بسازد، الگوى انسان

یىن بخىش اساسىى از تمىدن اسىت، کىه       نوین اسالمى و به دست آوردن و رسیدن به ا
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  0سلوك عملى است.

 نوین اسالمی تقلید تمدن غرب؛ آسیب تمدن سازی
ى دومى در اینجا وجود دارد و آن این است که ما براى سىاختن ایىن بخىش از     نكته

تمدن نوین اسالمى، بشدت باید از تقلید پرهیز کنیم؛ تقلید از آن کسانى که سعى دارنىد  
سبك و سلوك زندگى را به ملتها تحمیل کنند. امروز مظهىر کامىل و   روشهاى زندگى و 

تنها مظهر این زورگوئى و تحمیل، تمدن غربى است. نه اینكه ما بناى دشمنى با غرب و 
گىرى و   سىتیزه  -این حرف، ناشىى از بررسىى اسىت     -گرى با غرب داشته باشیم  ستیزه

هىاى   و تمىدن غىرب و شىیوه   دشمنىِ احساساتى نیست. بعضى بمجرد اینكه اسم غرب 
ستیزى: آقا، شىماها   آید، حمل میكنند بر غرب ى غرب و دشمنى غرب مى غرب و توطئه

 -البته پدرکشتگى داریىم!   -با غرب دشمنید. نه، ما با غرب پدرکشتگىِ آنچنانى نداریم 
شده است. تقلید از غىرب بىراى کشىورهائى کىه ایىن       غر  نداریم. این حرف، بررسى

راى خودشان روا دانستند و عمل کردند، جز ضرر و فاجعىه بىه بىار نیىاورده؛     تقلید را ب
حتّى آن کشورهائى که بظاهر به صنعتى و اختراعىى و ثروتىى هىم رسىیدند، امىا مقلىد       
بودند. علت این است که فرهنگ غرب، یىك فرهنىگ مهىاجم اسىت. فرهنىگ غىرب،       

، فرهنگهاى بىومى را نىابود   ها وارد شدند ى فرهنگهاست. هرجا غربى فرهنگ نابودکننده
کردند، بنیانهاى اساسىِ اجتماعى را از بین بردند؛ تا آنجائى که توانستند، تىاریخ ملتهىا را   

هىا وارد   تغییر دادند، زبان آنها را تغییر دادند، خب آنها را تغییر دادنىد. هىر جىا انگلىیس    
ى وجود داشىت، آن را  شدند، زبان مردم بومى را تبدیل کردند به انگلیسى؛ اگر زبان رقیب

زدائى میكنىد؛   از بین بردند. فرهنگ غربى، فرهنگ مهاجم است؛ هرجا وارد شود، هویت
هویت ملتها را از بین میبرد. فرهنىگ غربىى، ذهنهىا را، فكرهىا را مىادى میكنىد، مىادى        
پرورش میدهد؛ هدف زندگى میشود پول و ثروت؛ آرمانهاى بلنىد، آرمانهىاى معنىوى و    

ز ذهنها زدوده میشىود. خصوصىیت فرهنىگ غربىى ایىن اسىت. یكىى از        تعالى روحى ا
هاى جنسى را عادى میكنند. این  سازى گناه است؛ گناه خصوصیات فرهنگ غربى، عادى
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بازى شده یك ارزش! به فالن سیاستمدار اعترا  میكنند که چرا او  گناه بزرگِ همجنس
ست! ببینید انحطىاط اخالقىى   بازها مخالف ا بازى مخالف است، یا با همجنس با همجنس

به کجا میرسد. این، فرهنگ غربى است. همچنین فروپاشى خانواده، گسترش مشىروبات  
الكلى، گسترش مواد مخدفرهنگ غربى فقب هواپیما و وسائل آسایش زندگى و وسىائل  

کننده نیسىت؛ بىاطن    سرعت و سهولت نیست؛ اینها ظواهر فرهنگ غربى است، که تعیین
زدا و  آلودِ هویت آلودِ گناه ارت است از همان سبك زندگى مادىِ شهوتفرهنگ غربى عب

ى اول  ضد معنویت و دشمن معنویت. شرط رسیدن به تمىدن اسىالمىِ نىوین در درجىه    
این است که از تقلید غربى پرهیز شىود. مىا متيسىفانه در طىول سىالهاى متمىادى، یىك        

 0.ایم تقلید کنیم چیزهائى را عادت کرده

ها، متوقف ماندن در افتخارات  ها و ملتها و گروه ت اجتماعات و مجموعهیكى از آفا
گذشته است. هى افتخارات گذشته را به یاد خودمان بیاوریم، به آنها ببالیم، اما متناسىب  

ى اسىالمى و   بینید جامعه با آنها، در زمان حاضر، در حال، حرکتى انجام ندهیم. اینكه مى
مانىدگى   دچىار عقىب   -دویست سال، سیصد سىال   -کشورهاى اسالمى چند صد سال 
ى مىا داریىم میخىوریم، ایىن بىه خىاطر        ماندگى را همه شدند، که امروز چوب آن عقب

ى ظىاهرى   ى غربى ما، در منىاطق دیگىر اسىالمى، کبكبىه     غفلتها بود. در اینجا، در منطقه
 0حكومتها بود

    نشانه های هندسه جدید تمدن اسالمی
 ساس بیداری ملت هااحساس هویت و اح-0

وضعیتى که امروز در دنیا هست، وضعیت تحول است. اوضاع جهان در حال تبدیل 
مىثالً   -هاى نزدیك  ى جدید است. اگر بخواهیم در گذشته به یك شكل جدید و هندسه

نظیرى براى این پیدا کنیم، تقریباً شىبیه اوضىاعِ بعىد از جنىگ      -در حدود یكى دو قرن 
ى سیاسىى و اقتصىادى    بته در جهت عكس آن است؛ آن روز هم هندسهالملل اول، ال بین
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ها استعمار را شىروع   دنیا تغییر اساسى و بنیادى کرد. یا قبل از آن، در دورانى که اروپائى
کردند؛ یك وضعیت جدیدى در دنیا به وجود آمىد، شىكل عمىومى دنیىا عىو  شىد.       

نس تغییر شكل عمىومى دنیىا؛   تحوالتى که امروز مشاهده میشود، از این جنس است؛ ج
البته در جهت عكس آن یكى بیىدارى اسىالمى اسىت. مىا در طىول تاریخمىان، چنىین        
وضعیتى را در کشورهاى اسالمى نداشتیم. اینكه احساس هویت، احسىاس بیىدارى، نىه    
در یك ملت، بلكه در کشىورهاى متعىددى از کشىورهاى اسىالمى پدیىد بیایىد و ایىن        

س هویت، متكى به اسالم باشد، این را ما در گذشىته هرگىز   احساس بیدارى، این احسا
ى تحول است. چون مسىلمانها   نداشتیم؛ این مال امروز است؛ این یك نشانه است، نشانه

هىا کشىور شىامل اکثریتهىاى      یك میلیارد و نیم از جمعیت دنیىا را تشىكیل میدهنىد، ده   
راین این بیدارى یك امىر  مسلمان هستند و کشورها هم جاهاى حساسى قرار دارند، بناب

   0ى جدید دنیاست. ى یك تحول در ساخت و نقشه و هندسه دهنده عادى نیست؛ نشان
 خیزش ناموفق غرب-0

ى دیگر، خیزش ناخیزِ ناموفق غرب به رهبرى آمریكا، براى تسلب هرچىه   یك نشانه
ق یىا  ى عىرا  ى ماست. یك خیزى برداشتند، این خیز ناموفق بىود. قضىیه   بیشتر بر منطقه

ى افغانستان، قضایاى دفعى نبود؛ حوادثى نبود کىه بىر اسىاس یىك تصىمیم آنىى،        قضیه
ریزى شده بود؛ هدف هم تسلب  فورى و دفعى به وجود آمده باشد؛ نه، اینها کامالً برنامه

کامل غرب به پیشتازى و رهبرى آمریكا بر کل این منطقه بود. البته من اصرار دارم ایىن  
بگویم، نه خاورمیانه. تعبیر خاور دور، خاور نزدیك، خىاور میانىه   « اغرب آسی»منطقه را 

درست نیست. دور از کجا؟ از اروپا. نزدیك به کجا؟ به اروپىا. ایىن تعریفىى اسىت کىه      
اى اسىت؛ شىرقى دارد،    ها کردند؛ نه، ما این را قبول نداریم. آسیا یك قىاره  خود اروپائى

ى مىا اسىمش    قىرار داریىم. بنىابراین منطقىه    غربى دارد، وسطى دارد؛ ما در غرب آسىیا  
ى دیگر، تسىلب کامىل    ى خاورمیانه. بنابراین یك نشانه ى غرب آسیاست، نه منطقه منطقه

ى حساس است. چرا این منطقه حساس است؟ چىون اوالً در ایىن منطقىه،     بر این منطقه
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ى  و در درجىه منابع بسیار غنى و عظیمى قرار دارد؛ منابعى که غرب به آنهىا نیىاز دارد،   
اول منابع انرژى. ثانیًا در اینجا موج اسىالمى همیشىه قابىل انتظىار و قابىل توقىع بىوده؛        
بخصوص بعد از پیدایش انقالب اسالمى و نظام جمهورى اسالمى، این موج را همیشىه  

ى  به نحو مبهم انتظار داشتند، براى اینكه بر این موج سیطره پیدا کننىد. بنىابراین سىیطره   
هم بر منابع غنى، هم بر موج اسالمى، آنها را وادار کرد که یك خیزى بردارنىد  همزمان، 

و این منطقه را تصرف کنند، اما وسب راه افتادند؛ مثل کسى که خیز برمیدارد تىا از یىك   
افتد. یك چنین اتفىاقى افتىاد. ایىن     جوئى عبور کند، اما زورش نمیرسد، وسب جوب مى

 0 ت.هاى تحول اس خودش یكى از نشانه
 آینده مبهم کشورهای ثروتمند اروپا-2

ى مبهمى که سایه افكنىده بىر    ى دیگر، حوادث امروز اروپاست. این آینده یك نشانه
کشورهاى ثروتمند اروپا، کشورهاى غىرب اروپىا، حىوادث بسىیار مهمىى اسىت. ایىن        
قضایاى اقتصادى ربطى هم به خطاهاى تىاکتیكى و راهبىردى نىدارد کىه بگىوئیم فىالن       

کتیكشان در فالن جا غلب بود، دچار این مخمصه شدند؛ یا فالن راهبردشان غلب بود، تا
ى بنیانى است. خطاهىاى   دچار این گرفتارى شدند؛ نخیر، قضیه این نیست؛ قضیه، قضیه

افتد، ناشى از خطاى در نگىاه فلسىفى و    بنیانى وجود دارد. آنچه که امروز دارد اتفاق مى
بینىى اسىت. البتىه     ه جهان و انسان اسىت؛ خطىاى در جهىان   بنیانى و فكر غرب نسبت ب

اینجور خطاها، مثل خطاهاى تاکتیكى تيثیراتش سریع نیست؛ مثىل خطاهىاى راهبىردى،    
مدت نیست؛ این خطاها تيثیراتش بلندمدت است. بعد از دو سه قرن، ایىن   تيثیراتش میان

  0.خواهد زد خطاها دارد خودش را نشان میدهد؛ و بدانید که اینها را زمین
ى  من به شما عر  بكنم؛ فقب این نیست که در کشورهاى شىمال آفریقىا و منطقىه   

اى به وجود آمده باشد؛ ایىن   غرب آسیا که امروز ما در آنجا قرار داریم، حرکات بیدارى
حرکت بیدارى تا قلب اروپا خواهد رفت. آن روزى پیش خواهد آمد که همین ملتهىاى  
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ران و زمامىىداران و قدرتمنىىدانى کىىه آنهىىا را یكسىىره تسىىلیم اروپىىائى علیىىه سیاسىىتمدا
سیاستهاى فرهنگى و اقتصادى آمریكىا و صهیونیسىم کردنىد، قیىام خواهنىد کىرد. ایىن        

  0.بیدارى، حتمى است. حرکت ملت ایران، امتداد و عمقش اینهاست 

 افول قدرت آمریكا-1
دنیىا انسىان احسىاس    ى  اى کىه در نقشىه   هاى این تحول اساسىى  یكى دیگر از نشانه

ى آمریكاست. آمریكا به عنوان قدرت اولِ ثروت و علم و فنىاورى و   میكند، افول وجهه
نظامى دنیا، چندین دهه با وجهه زندگى کرد؛ که همین وجهه موجب شد نفوذ پیدا کند. 

ى دوم قرن بیستم، این وجهه در اوج بود. در ایران خود مىا همىین    هاى اولِ نیمه در دهه
اى مثل دولت مصدق که از زیر بار انگلىیس میگریخىت، بىه دامىن      ود؛ دولت ملىجور ب

ى دنیا یك چنین حالتى بود. امروز ایىن وجهىه    آمریكا پناه میبرد؛ این وجهه بود. در همه
به طور کامل از بین رفته است؛ یعنى آمریكا به عنوان یىك مىتهم در دنیىا مطىرح اسىت      

 این را همه میگوینىد، همىه میفهمنىد، همىه میداننىد.      بیدارى اسالمى از اینجا آغاز شد.،
بیسىت و سىوم رمضىان المبىارك      - 00/13/0210هىا  بیانات در دیدار اسىاتید دانشىگاه  )

0122  
 راهبردهای کالن بیداری اسالمی

که شما در این اجالس به آن خواهید پرداخت، امروزه در « بیدارى اسالمى»موضوع 
ى شگرفى است کىه اگىر     امت اسالمى است؛ پدیدهصدر فهرست مسائل جهان اسالم و 

اسىالمى را در    باذن اهلل سالم بماند و ادامه یابىد، قىادر خواهىد بىود سىربرآوردنِ تمىدن      
اندازى نه چندان دوردست، براى امت اسالمى و آنگاه براى جهىان بشىریت رقىم      چشم
  0زند.
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 مصلحان دینی، پدید آورنده امواج بیداری-0
است که نخستین امواج بیدارى در کشورهاى این منطقه که همزمان اولین مطلب آن 

ى علمىاى دیىن و مصىلحان      با آغاز ورود پیشقراولهاى استعمار آغاز شد، غالباً به وسیله
دینى پدید آمد. این به همان اندازه که براى نهضت بیدارى اسالمى داراى سود و برکت 

اسىالمى ،    الم و مخالفان حاکمیت ارزشىهاى ورزان با اس  است، براى دشمنان امت و کینه
هىاى    آفرین و نامطلوب است و سعى میكنند ایىن مرجعیىت فكىرى را از پایگىاه      دغدغه

اند که با آنىان    دینى سلب کرده و قطبهاى جدیدى براى آن بتراشند؛ که به تجربه دریافته
مىورد عالمىان    میتوان بر سر اصول و ارزشهاى ملى براحتى معامله کىرد! چیىزى کىه در   

    0.باتقوا و رجال دینىِ متعهد هرگز اتفاق نخواهد افتاد

 هدف  نهائی، ایجاد تمدن درخشان اسالمی-0
دومین نكته، لزوم ترسىیم هىدف بلندمىدت بىراى بیىدارى اسىالمى در کشىورهاى        

ى متعالى و واالئى که بیدارى ملتها را باید سمت و سو دهد و آنىان    مسلمان است؛ نقطه
ى راه را ترسیم کىرد و    آن نقطه برساند. با شناسائى این نقطه است که میتوان نقشه را به

هدفهاى میانى و نزدیك را در آن مشخص نمود. این هدف نهائى نمیتواند چیزى کمتىر  
ى اصىلى و عمىومى ایىن تمىدن،       باشىد. شاخصىه  « ایجاد تمىدن درخشىان اسىالمى   »از 

اى است که خداونىد بىراى تىيمین      ى مادى و معنوىى ظرفیتها  مندى انسانها از همه  بهره
سعادت و تعالى آنان، در عالم طبیعت و در وجود خود آنىان تعبیىه کىرده اسىت. نگىاه      

هاى گوناگون، از علىوم انسىانى تىا نظىام تعلىیم و تربیىت         اجتهادى و عالمانه به عرصه
هاى مدرن تىا هنىر و     هرسمى، و از اقتصاد و بانكدارى تا تولید فنى و فناورى، و از رسان

سازى اسىت. تجربىه     الملل و غیره و غیره، همه از لوازم این تمدن  سینما، و تا روابب بین
   0نشان داده است که اینها همه، کارهاى ممكن و در دسترس توانائیهاى جوامع ما است.

                                                 
 .همان 0
 .همان 0



 ياسالم الملل بین تمدن و/ 12

 ادعانامه علیه تجاوز و فساد-2
ى تلخ و دهشىتناك    اید تجربهمطلب سوم آن است که در نهضتهاى بیدارى اسالمى ب

تبعیت از غرب در سیاست و اخالق و رفتار و سبك زندگى، مورد توجه دائم باشد. مىا  
با هیچ گروهىى از انسىانها بىه خىاطر تمىایز جغرافیىائى، دشىمنى نىداریم. مىا از علىى           

و نظیىر لىك   امّا ا  لك فى الدّین ا»ى انسانها فرمود :   ایم که در باره  السّالم  آموخته  )علیه
ى ما، علیه ظلم و استكبار، و تحكّم و تجاوز، و فسىاد و انحطىاط     ادعانامه  0«.فى الخلق

استعمارى و استكبارى بىر ملتهىاى مىا وارد      اخالقى و عملى است که از سوى قدرتهاى
   0.شده است

 پرهیز از اختالف های قومی و مذهبی-1
ترین چیزهائى که نهضت بیىدارى    ى چهارم آن است که امروز یكى از خطرناك  نكته

هىاى خىونین     افكنى و تبدیل این نهضىتها بىه معارضىه     اسالمى را تهدید میكند، اختالف
اکنىون از سىوى سرویسىهاى      اى و مذهبى و قومى و ملّىى اسىت. ایىن توطئىه هىم       فرقه

جاسوسى غرب و صهیونیزم، با کمك دالرهاى نفتىى و سیاسىتمداران خودفروختىه، از    
   2.عربى ، با جد و اهتمام دنبال میشود  ى  یا تا شمال آفریقا و بویژه در منطقهشرق آس

 دفاع از فلسطین-5

ى پنجم آن است که درستى مسیر نهضتهاى بیدارى اسالمى را از جمله بایىد در    نكته
سىال پىیش تىاکنون     61ى فلسىطین جسىتجو کىرد. از      موضعگیرى آنان در قبال مسىئله 

ى   ب کشور فلسطین بر دل امت اسالمى نهىاده نشىده اسىت. فاجعىه    بزرگتر از غص  داغى
فلسطین از روز اوّل تاکنون، ترکیبى از کشتار و ترور و ویرانگرى و غصب و تعر  به 
مقدسات اسالمى بوده است. وجوب ایستادگى و مبارزه در برابر ایىن دشىمن حربىى و    

                                                 
 32.نهج البالغه. نامه ی 0
 تهران، سالن اجالس سران -1/10/0210  بیانات در اجالس جهانی علما و بیدارى اسالمى . 0
 .همان 2
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ى جریانىات صىادق و     مىه ى مذاهب اسالمى و محلّ اجمىاع ه   غاصب، مورد اتفاق همه
سالمِ ملّى بوده است. این یك محك است. هر کس شعار آزادى قدس شریف و نجىات  

ى مقاومىت    ملت فلسطین و سرزمین فلسطین را نذذیرد یا بىه حاشىیه ببىرد و بىه جبهىه     
پشت کند، متهم است. امت اسالمى باید در همه جا و همه وقت، این معیار و شىاخصِ  

   0.در مدنظر داشته باشد نمایان و اساسى را

 انقالب اسالمی؛ الگوی حرکت های انقالبی دنیای اسالم
 عمیقى تيثیرات است، بخشیده دنیا در را خودش اثر اسالمى جمهورى نظام حرکت

 در اى تازه هاى راه است، کرده تضعیف را شیطانى و استكبارى قدرتهاى است، گذاشته

 هرچه یعنى است، شده شروع دنیا در اى هتاز فصل یك. است کرده باز ملتها مقابل

 ى دوره در خودم عمر در هم بنده، البته. نیست آن براى نظیرى دیگر میكند، نگاه انسان

 در جمله از دنیا گوناگون جاهاى در که را گوناگونى تحوالت تاریخ، در هم جوانى،

 کشورهاى در که هائىانقالب این. ام خوانده یا ام دیده یا است، افتاده اتفاق ما ى منطقه

 قبل سال پنجاه یعنى ى میالدى 61 ى دهه در چپ انقالبهاى التین، آمریكاى آفریقائى،

 جمال مثل آمدند؛ کار سر کودتا با شان همه... دیدیم؛ را اینها افتاد، اتفاق ى مثالً

. نبود حقیقى معناى به انقالب و مردمى حرکتِ. دیگران و قذافى همین مثل عبدالناصر،

. مردمند اینها جانشان؛ با تنشان، با است مردم حضور افتد، مى اتفاق دارد امروز نچهآ

 آن اما باشند؛ داشته هم تيثیر یا باشند داشته حضور معنائى به هم احزاب است ممكن

 نیست؛ کودتاگر ى مجموعه یك نیست، نظامى ى مجموعه یك است، میدان توى که

 و خدائى و توحیدى گرایش با هم آن اند، ردمىم هاى توده اند، مردمى هاى مجموعه

 انكار بگذار صهیونیستى و آمریكائى تبلیغات حاال. جماعت نماز با اکبر، اهلل با الهى؛

 اصالً این. است این واقعیت. نمیشود عو  آنها انكار با که واقعیت بكنند، خب ؛ کنند

 یك ایم، خوانده و ایم شنیده و ایم دیده انقالبها دورانهاى در ما که آنجائى تا. ندارد سابقه
                                                 

 .همان 0
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 واقعاً یعنى. است جدید چیز یك این. ندارد سابقه اصالً فراگیرى این با چیزى چنین

 ما. شده آغاز جدیدى فصل یك است؛ خورده ورق دنیا تاریخ آن تبع به و منطقه تاریخ

 ى بود کاره همه اسالمى انقالب بگویم و کنم ادعا نمیخواهم هیچ من ایم؟ کاره چه اینجا

 ى است اسالمى انقالب انقالبها، این منشي بشود گفته که این از حساسند هم بعضى حاال

 این مسئله اما بكنیم؛ ادعائى چنین نیست هم الزم نمیكنیم، هم ادعائى چنین اصالً نه،

 شروع قبل سال دو و سى قبل، سال سى ایران ملت ما که حرکتى همان امروز که است

 تاریخى، و جغرافیائى و بومى و اى منطقه تفاوتهاى یك با را حرکت همان عیناً کردیم،

 بعدى موج کردم عر  من و. میكنیم مشاهده داریم کشور چندین در اسالم دنیاى در

 آمد، خواهد پیش چیزى چنین و دارد وجود هم تر دوردست خیلى مناطق در کار این

 میدهد نشان است؛ بخش مژده است، بشّرم ما براى این است، آمیز تشویق ما براى این که

  0.باشد بیشتر باید آینده به امیدمان ما که

 

                                                 
 02/11/0211، 0120بیانات در دیدار فرماندهان سذاه پاسداران، دوم شعبان  . 0
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 کامىل  موفقیىتِ  با و قدرت باکمال)حرکت انقالبی را   ملت 0ایم؟ مرحله کدام در ما

 انجىام  موفقیىت  بىا  هم را کار این)نظام اسالمى هم  تحقق پیدا کرد، ملت ما  .داد امانج
 2.ما از این حلقه هم عبور کردیم 0داد،

 ادّعىا  توانىد  نمى کس هیچ. ایم نرسیده اسالمى کشور به هنوز ما سومیم؛ مرحله در ما
 قرار اسالمى کشور و اسالمى دولت مرحله در امروز ما 1.است اسالمى ما کشور که کند

 بایىد  دولىت  اکنىون  آمىده،  قىبالً  اسالمى نظام 3کنیم، ایجاد را اسالمى دولت باید داریم،
 .شود اسالمى
 کردنىد  که هایىهمان یعنى ،«ما» - کردیم ریزى پایه و طرّاحى را اسالمى نظام یك ما

 آن جىا  در حكومىت  مبناى و مشخص هم اصولش که داریم اسالمى نظام یك اآلن و -
 وظایفشىان  گانىه  سىه  قىواى . باشند باید چگونه مسئوالن که است مشخص. است ممعلو
 کنىیم  ادّعا توانیم نمى اما است، معلوم و مشخص دارند، هادولت که وظایفى. است معیّن

. ببىریم  پىیش  و بسازیم را خودمان باید ما. داریم کم ما هستیم؛ اسالمى دولت یك ما که

                                                 
 .12/10/1710ايران  اسالمى جمهورى نظام گزارانكار و مسؤوالن ديدار . در1
 .21/10/1714تهران  جمعه نماز هاى خطبه . در2
 .24/1/1701 دانشجويان كرمانشاه ديدار . در7
 .12/10/1710ايران  اسالمى جمهورى نظام كارگزاران و مسؤوالن ديدار . در4
 .11/11/1717نظام  مسئوالن ديدار . در0
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 0.کنیم تربیت را خودمان باید ما
 قبىولى  قابل حدّ تا بتوانند باید ما گوناگون مسئوالن و هیمجر و هییقضا و مقننه قواى

 سىوم  مرحله این. دهند تطبیق اسالمى اخالقىِ و دینى معیارهاى و هاقالب این با را خود
 0.باشد این ما تالش دائم باید و میا قرارگرفته مرحله این در اآلن ما است؛

 کت انقالبیپيشتازی ملت ایران در حر
حرف اصلى این است که کشور ما، ملت ما به برکت بیىدارى اسىالمى کىه پىیش از     
ملتهاى دیگر به این بیدارى دست یافت، در یك راه پرافتخارى، خوش عاقبتى در حىال  
حرکت است. هر کس این را انكار کند، انكار واضحات را کرده اسىت. مىا یىك ملتىى     

ى تىاریخىِ موجىب سىرافرازى، بىا      ا وجىود پیشىینه  بودیم که با وجود استعداد خوب، ب
ى  تىيثیر در همىه   افتىاده و بىى   وجود امكانات طبیعى فراوان، در دنیا جزو ملتهىاى عقىب  

المللى بودیم. امىروز در   گر بین ى قدرتهاى مداخله تحوالت جهانى، و خود متيثر از اراده
را نشان میدهد و خیلى تعدادى از کشورهاى دنیاى اسالم، بیدارى اسالمى دارد خودش 

  2.هم چیز مبارکى است و ما هم از اول از آن استقبال کردیم

 تشكيل دولت اسالمی موانع
 گوینىد  مى ها بعضى. شد شروع اسالمى دولت تشكیل براى تالش کار، اوان همان از
 بىراى  اقىدام  و تىالش  نىه  دهیىد؟  تشكیل اسالمى دولت خواهید مى سال 02 از بعد شما

 و پیشىرفت  داشىته،  زیى وخ افىت  شىد، منتهىا   شىروع  اول روز از اسىالمى  دولت تشكیل
یقینىىاً اگىىر  1.نبىىودیم موفىىق اى برهىىه در بىىودیم، موفىىق جاهىىایى در داشىىته؛ گىىرد عقىىب
شمارم، وجود نداشىت، رسىیدن بىه ایىن هىدف، زمىان زیىادى         که حاال مى ییها مزاحم

توانسىتند ایىن    وى مىخواست؛ شاید در طول پنج سال، ده سال یك گروه متشكل ق نمى

                                                 
 .12/10/1710ايران  اسالمى جمهورى نظام كارگزاران و مسئوالن ديدار . در1
 .21/10/1711اسالمى  جمهورى نظام كارگزاران جمع . در2
 08/16/0210هاى آنان ى شمال کشور و خانواده بیانات در دیدار نیروهاى مسلح منطقه در . 2

 .11/11/1714دولت  هيئت اعضاى يدارد. 4
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اهداف را برآورده کنند؛ منتها در سر راه انسان، موانع وجود دارد. این موانع چه بودنىد؟  
 0ما دو نوع موانع داشتیم: یكى موانع درونى، یكى موانع بیرونى.

 موانع درونی
، رانمانیگ میتصمچه  -ها موانع درونى یعنى آن چیزهایی که در درون خود ما انسان

هىا   وجىود دارد؛ ایىن   -د مردممان، چه ناظرین بیرون از گود مبىارزه و انقىالب   چه آحا
هىا تحمیلىى و از ناحیىه    طور نیست که بگوییم ضىعف  اش این همه 0موانع درونى است.

و کمبود مصالح و کمبود نیروى کار پىیش   نظر اختالفدیگران است. ممكن است گاهى 
این بنىا، کىارى را نادرسىت انجىام       ر گوشهبیاید، گاهى ممكن است فالن بنا یا عمله، د

هىا و  دهد، گاهى ممكن است در کسانى که خودشان معمار و سازنده بنا هستند، ضعف
هىىاى طمىىاع و راه و آدم هىىایى وجىىود داشىىته باشىىد. کمبىود مصىىالح، رفیىىق نیمىىه تنبلىی 
 2طلب، بخشى از این مشكالت است. قدرت

نىى اسىت،   هىاى عقال است، ضىعف هاى فكرى ها است؛ ضعفموانع درونى، ضعف
پنىدارى هىم مثىل     پنىدارى اسىت. آسىان    ى اسىت، آسىان  گرایى  طلبى اسىت، آسىان   راحت
هاى درونى ما اسىت.  انگارى است. گریز از چالش هم یكى از ضعف گیرى و سهل آسان

-هاى اجتماعىِ موجود و عىادت هاى درونى عبارت است از تربیتیكى دیگر از ضعف

هىاى  در ما ملت ایىران در آغىاز انقىالب بىود. خشىم و شىهوت       ها هاى تاریخى که این
دسىتور   دنیى بد فهمبستگى به عادات و عقاید خرافىِ میراثى و  ، دلنشده تیتربمهار و  بى

 1هاى درونى است.دین جزو ضعف
 شىدیم،  مىردد  هىدف  اصىل  در ماها از بعضى لغزید، پایمان راه وسب ماها از بعضى

 عمىل  بایىد  .شدیم طاغوتى رفتارهاى بسته دل ؛میدار نگه را خود نتوانستیم ماها از بعضى
 و مىداوم  و مستمر حرکت شد، پیدا اختالل هااین در اگر. باشد اسالمى ما گیرىجهت و

                                                 
 .1711/ 12/ 14هاى شيراز ه. در ديدار اساتيد و دانشجويان دانشگا1
 . همان2
 .22/12/1710. در جلسه پرسش و پاسخ دانشجويان دانشگاه صنعتى اميركبير 7
 .1711/ 12/ 14هاى شيراز . در ديدار اساتيد و دانشجويان دانشگاه4
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 نُكى   دچىار  بگیىرد،  شىكل  0کامىل  صىورت  به اسالمى دولت تا است الزم که اى پوینده
ها را  گیرى، در جهتها آرمانر ها، دانحراف در هدف 0.افتد مى عقب کار طبعاً و شود مى

هىاى طىوالنى   باید مراقبت کرد که پیش نیاید و این چیزى است که ما در طول این سال
درگیىرش بىودیم؛ جىزو     -به خصىوص بعىد از جنىگ و بعىد از رحلىت امىام )ره         –

هىاى زیىادى شىده    یكى همین بوده. تىالش  هاى اساسى در این دو دهه گذشته، درگیرى
هىاى  ه جمهورى اسالمى را از روح و معناى خودش خارج کنند. تىالش است براى اینك

هىاى   هىاى سیاسىى، چىه در زمینىه     هاى مختلف؛ چىه در زمینىه  اند؛ به شكل زیادى کرده
. مىا  شىده  زدهى کىه  هایهاى اجتماعى؛ از اظهاراتى که شده و حرف اخالقى، چه در زمینه

، جدائى و تفكیك دین علناً، رسماً اى را هم مشاهده کردیم که در مطبوعات ما یك دوره
بودن دین و سیاست را که اساس جمهورى یكى مسئله اصالًاز سیاست را اعالن کردند! 

اسالمى و اساس حرکت عمومى مردم بود، زیر سؤال بردند. از این باالتر؟! در دورانىى،  
وى دفىاع  ، از رژیم ظالم، جبىار و سىفاك پهلى   علناً، حاًیصردر مطبوعات ما دیده شد که 

 2شد!
ى است که در مقابل رسیدن به یك ها آن چیزهای وانع درونى است؛ اینها همان م این

اى بود که بعد از آنكىه   ها همه موانع درونى کند. این هدف و مقصود واال، عایق ایجاد مى
خواستیم کشور را به سمت آن اهداف  ها مى انقالب پیروز شد، ما ملت ایران با این زمینه

-شدنى بود، نه اینكىه برطىرف  ها برطرف ها هر کدامش یك مانع بود، البته این . اینببریم

ها موجىب شىد کىه انقىالب      اش هم با تبیین برطرف شد. همین تبیین شدنى نبود؛ خیلى
هاى غلب فىائق بیایىد و فىائق    هاى تاریخى و تربیت زمینه اسالمى بر بسیارى از این پیش

هاى دیگىرى دارد، مثىل ایىن     فائق نیامدیم که آن انگیزه اش هم هنوز آمد. البته در بعضى

                                                 
 آن كه كسانى حال به خوشا. هللشاءا ان شد، خواهد تشكيل كامل انسان زمان در كلمه، واقعى معناى به كامل اسالمىِ دولت البته. »1

 - را حكومت كارگزاران مجموعه خواهيم مى خود تالشِ و توان قدر به ما. هستيم ناقصى هاىانسان ما همه. كنند مى درك را روز
 حد به را خود خواهيم مى ما. كند تطبيق اسالمى جمهورى نصاب با كه برسانيم اى نقطه به - هستيم هاآن جزو هم خودمان كه
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هاى ما از گذشته است و متيسفانه ایىن میىراث   گرائى و اسراف )که  جزو میراث مصرف
 0را نگه داشتیم.

 بیرونی موانع
که  یکسان همهوجود داشته است؛  اهلل شا عوامل بیرونى است که دیگر الى ماوقت  آن

هىا جلىوى انقىالب     شىدند، ایىن   هاى انقالب متضرر مىى دفبه نحوى از انقالب یا از ه
 ایستادند.  

هىاى جنىگ و   سال اول انقالب در تقریباً چهارگوشه کشور با شعار قومیىت، کىانون  
هاى درونى خود ماها بىود بىا    ها، تنافسقومیت  مسئلهدرگیرى به وجود آمد. بعد از این 

آورى دارد. بعىد جنىگ    اى مىالل هم یك ماجراى تلخ و بدى دارد؛ مىاجر  یكدیگر که آن
تحمیلى بود؛ هشت سال. شما ببینید این نیروى متراکمى که ملت ما در مقابله با دشىمن  

نه فقب صدام را، بلكىه آن کسىانى کىه     -در بیاورد  زانو بهگذاشت و توانست دشمن را 
هىاى عمرانىى و آبىادانى و    اگىر در خىدمت بىه سىمت هىدف      -پشت سر صدام بودند 

 رفت. مهورى اسالمى بنا بود قرار بگیرد، چقدر کار پیش مىسازندگى ج
هىاى   ، توطئىه طىرف  كیى از، اشىرار داخلىى   طرف كیازبنابراین انحصارطلبان جهانى 

، دست اغواگر تبلیغاتى و سیاسىى و اقتصىادىِ آن ابرقىدرتى کىه     طرف كیازها  ابرقدرت
عنى آمریكا که تا امروز ی - طرف كیازدستش از ایران با انقالب اسالمى کوتاه شده بود، 

 0ها همه در مقابل این حرکت عظیم ملت ایران ایستادند. این -هم ادامه دارد 

 دولت کردن اسالمی مردان برای های دولت بایسته
 حقیقى معناى به اسالمى دولت تشكیل به نوبت آمد، پیش اسالمى نظام که آن از بعد

 گونىه  بىه  - ماهىا  یعنى - دولتمردان وشر و منش تشكیل تر، روشن تعبیر به یا رسد مى
 رفتار چگونگى در و خود سازماندهى در خود، عمل در کشور حاکمه دستگاه 2اسالمى؛

                                                 
 .1711/ 12/ 14هاى شيراز . در ديدار اساتيد و دانشجويان دانشگاه1
 . همان2
 .12/10/1710ايران  اسالمى جمهورى نظام گزارانكار و مسئوالن ديدار . در7
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بایىد   نیسىت؛  فىراهم  اول وهلىه  در این )و  چون 0کند عمل اسالمى کامل طور به خود،
 0.آید وجود به تالش با و تدریج به

 مناسب یها روشکاربرد 
شىان   گانه، مدیران میانى، همه و همه باید سعى لف، قواى سههاى مختبخش مسئوالن

این باشد که براى کارها و پیشبرد اهدافشىان، از روش سىالم و اخالقىى اسىتفاده کننىد.      
هىا و دردسىرهایى را هىم بىه لحىاظ      استفاده از این روش ممكن است در جایى ناکىامی 

که از نظر اسالم و از نظىر  حال این متعین است  کسب قدرت به وجود آورد، اما در عین
صىحیح نیسىت. در    وجه چیه به یراخالقیغهاى ، تشب  به روشالسالم علیهامیرالمؤمنین 
 هىا  روشها بایىد در  ها هستند و ارزشها مثل ارزش؛ روشاند مهمها بسیار اسالم، روش

 2هم خودشان را نشان دهند.

 سالمیمسئوالن با معیارهای ا یها یریگ جهتتطبیق رفتارها و 
 بىا  شىان  رابطىه  و خود فردىِ رفتار و اجتماعى رفتار و ها یریگ جهت باید  مسئوالن)
 آن بایىد  هم بعد. برسند اهداف آن به بتوانند تا دهند تطبیق اسالمى معیارهاى با را مردم

 هىا  گیرىجهت آن سمت به سرعت به و دهند قرار خودشان نگاه مدّ در را ها گیرىجهت
 مىا  کىه  اسىت  ایىن  اسالمى دولت شعار معناى .اسالمى دولت شود مى این کنند؛ حرکت

 المللىى  بین هاىنظام با رفتار و خودمان بین رفتار ،مردم با رفتار ،فردى اعمال خواهیم مى
 1.کنیم ترنزدیك اسالمى ضوابب و معیارها به را جهانى امروز سلطه نظام و

 نظام اداری تراز اهداف اسالمی
یى که بعد از انقالب تىا امىروز، بىا همىه تالشىى کىه شىده اسىت،         ها از جمله زمینه

متناسىب   نظىام ادارى دسىت آوریىم، زمینىه     اى را بىه  ایم در آن پیشرفت شایسته نتوانسته

                                                 
 .21/10/1714تهران  جمعه نماز هاى خطبه . در1
 .12/10/1710ايران  اسالمى جمهورى نظام كارگزاران و مسئوالن ديدار . در2
 .21/12/1710 تهران  هاى نماز جمعه . در خطبه7
 .11/11/1714دولت  هيئت اعضاى ديدار . در4
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کىارى   تىوانیم بگىوییم در ایىن زمینىه کىم      جمهورى اسالمى است. مىا نمىى   یها باهدف
هم بىا   اآلنایم.  م پیشرفت داشتههرحال ک اما به - اند کارکردهشاید هم خیلى  -ایم  داشته

گوینىد، امىا انسىان عمىل و تىالش بایسىته را        شود و همه هم مىى  که مكرر گفته مى این
 0ربب باید در این زمینه کار کننىد؛  ذى مسئوالنکند. این از نقایص ما است.  مشاهده نمى

م قىرار  نتوانستیم  وضع موجود و ساختار کنونى نظام خودمان را بىر پایىه اسىال    هر جا)
را بر همان پایه و مبناى اسالمى قىرار بىدهیم؛ از او   بدهیم، سعى ما باید این باشد که آن 
 0نباید تخطى کنیم. این هدف ما است.

 دولتمردانخودسازی اصالح و 
 ولمسئ یك به متعلق که شرایطى و ضوابب با را خودشان باید دولتمردان و مسئوالن

 اگىر  یىا  بیاینىد  کار سر - هستند اگر - افرادى نانچ یا کنند تطبیق است، اسالمى دولت
 کىس  هر 2.ببرند پیش و دهند حرکت جهت آن در کمال سمت به را خودشان ،اند ناقص
 را مسىؤولیت  هىدف  ایىن  بىا  و نیّت این با گیرد، مى عهده بر را مسؤولیت جدیداً هم که
 شىود  مىى  وقت  آن. شود صالح انسان یك مردم، به خدمت براى خواهد مى که کند قبول

 .اسالمى دولت تشكیل
 روحىانى  اگر هستیم، قضایى مسئوالن از اگر دولتیم، عضو اگر مجلسیم، نماینده اگر
 چىون  بىدانیم،  خىود  کار اصالح را وظیفه ترینمهم و نیاول داریم، قرار کجا هر هستیم،
 یىك  و حرف کلمه یك و اثریم منشي ما نیست؛ شخص اصالح صرفاً ما، شخص اصالح

 اصىالح  را خىود  اگىر  ما. گذارد مى تيثیر جامعه در شما و من گیرى تصمیم یك و ضا ام
 بىه  فقىب  کسان بعضى که گذشت انقالب از پیش دوره. میا کرده اصالح را جامعه کردیم،

 هىم  مىردم  و جامعىه  فكىر  بىه  کىه  گرفتیم مى ایراد آنها به وقت آن ما. پرداختند مى خود
 آن اآلن. نباشىید  خودتىان  نجات فكر به فقب باشید، هم اهغریق فكر به گفتیم باشید، مى

                                                 
 .14/11/1711زاران نظام جمهورى اسالمى ايران . در ديدار كارگ1
 .1711/ 10/11  مختلف نظام های بخشو مديران  مسئوالن. در ديدار رؤساى سه قوه و 2
 .12/10/1710ايران  اسالمى جمهورى نظام كارگزاران و مسئوالن ديدار . در7
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 نجات را هاغریق طبیعى طور به باشیم، خودمان فكر به اگر شما و من حاال نیست، زمان
 اگىر  مىن  امثىال  و مىن  0.اسىت  شده اصالح جامعه کنیم، اصالح را خود ما اگر. ایم داده

 و هىوى  اسىیر  مىا  خىود  اگر. ریمبیاو بار صادق را مردم توانیم مى باشیم، صادق خودمان
 باشىیم،  شىجاع  ما اگر. بیاوریم بار هوس و هوى از آزاد را مردم توانیم مى نباشیم، هوس

 دنبىال  و هىوس  و هىوى  اسىیر  من امثال و من اگر. بیاوریم بار شجاع را مردم توانیم مى
. بیىاوریم  بىار  فضایل با را مردم توانیم نمى بودیم، خود طمع و ترس ذلیلِ و بنده و طمع
 و کنىد  پیىدا  خىوبى  معلىم  اىگوشىه  در کىه  اسىت  کسى هر اقبال و شانس به بسته این
 0.رفت نخواهد پیش جامعه یابد، )اما  تكامل فردى صورت به

 حىق  بىه  را یكىدیگر  بىرویم،  کلنجىار  خود با مرتّب بسازیم، را خود باید مسئوالن ما
 صىادقانه  را وبمانیع یكدیگر، مقابل در اى آینه مثل کنیم، ارشاد را یكدیگر کنیم، وصیت

 کىدام  هر 2.کنیم بهتر روز روزبه را خود و بگذاریم عیب رفع بر را بنا دهیم، نشان هم به
 سازید، منطبق اسالمى الگوى با را خودتان ها،مسؤولیت این براى که کنید تالش شما از

 تتىان یرعا شىرع،  بىه  بتنس تتانیرعا مردم، حال به نسبت تتانیرعا ،تانیتقوا ،نتانید یعنى
 و هىا بىازی  رفیىق  و هىا خودپرسىتی  و هىا خودخىواهی  از اجتنابتىان  المال، بیت به نسبت

 این و هوس و هوى و عملى بى و بیكارگى و تنبلى از اجتنابتان و هاپرستی  وخویش قوم
 خودتىان  کىار  ها زمینه این در بتوانید شما از کدام هر. باشد اسالم الگوى با مطابق چیزها

 زمىان  در کىه  کسىى  آن از شىما  ثواب البته بسازید، را خودتان و بروید پیش و بكنید را
 امیرالمىؤمنین  بىه  او چىون  است، بیشتر یقیناً کرد، مى را کار این علیه السّالم امیرالمؤمنین

 نداریىد  را کسىى  چنین شما اما بود، کامل الگوى حضرت آن و کرد مى نگاه السّالم  علیه
 و هسىت  مىا  همه دست در ضوابب لیكن باشد، الگو برایتان و کنید نگاه او به طور آن که

 1.میدار فهیوظ مان همه امروز

                                                 
 .21/10/1711اسالمى  جمهورى نظام كارگزاران جمع . در1
 .21/10/1714تهران  جمعه مازن هاى خطبه . در2
 .21/10/1711اسالمى  جمهورى نظام كارگزاران جمع . در7
 .12/10/1710ايران  اسالمى جمهورى نظام كارگزاران و مسئوالن ديدار . در4
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 و انتخاب اصلح ساالری شایسته 
 مىنش  و رفتار و اخالق تصحیح براى بتوانیم ما است ممكن که چیزى بهترین امروز
 همىین  اسىت؛  دینىى  سىاالرى  مردم دهیم، قرار مالك - کشور مسئوالن یعنى - خودمان
 بىه  سىاالرى  مىردم  ایىن  شىود؛  اشىتباه  نبایىد . است شده تكرار و ایم گفته بارها که چیزى
 اوالً. اسىىت دیگىر  چیىز  یىك  ایىن . نىدارد  ارتبىىاط مطلقىاً  غربىى  دمكراسىىِ  هىاى  ریشىه 
 و بگیىریم  غىرب  از را دمكراسى ما که نیست طور این نیست، چیز دو دینى ساالرى مردم

 ایىن  خىودِ . نىه  باشىیم؛  داشىته  کامىل  مجموعىه  یىك  بتىوانیم  تىا  کنىیم  سىنجاق  دین به
 سىاالرى  مىردم  سىرِ  دارد؛ یىك  سر دو ساالرى مردم .است دین به متعلّق هم ساالرى مردم

 مىردم  یعنىى  گیرد، صورت مردم رأى و اراده لهیوس به نظام تشكّل که این از است عبارت
 کننىد،  مىى  انتخىاب  را نىدگان نمای کننىد،  مىى  انتخىاب  را دولت کنند، مى انتخاب را نظام

در جمهىورى اسىالمى،    0کننىد.  مىى  انتخىاب  واسىطه  بىى  یا واسطه به را اساسى مسئوالن
انتخىاب فىرد    2، یك تكلیىف الهىى اسىت،    انتخاب اصلح 0، است  انتخاب، انتخاب اصلح

 1اى شرعى و عقلى و انقالبى است. ، وظیفه اصلح
ها مهىم اسىت، ایىن اسىت کىه      خاباتهاى ملى و انتآنچه براى مردم در همه گزینش

است. اگىر مىردم دنبىال     مسئلهارتقا پیدا کند؛ این اساس  روز روزبهسطح کارآمدى نظام 
هسىتند کىه    یگرکسىان یدگردنىد یىا دنبىال     جمهور یا دنبىال نماینىده مجلىس مىى     رئیس

بىر   هاى کارآمدى راها را با انتخاب تعیین کنند، در پى آن هستند که انسان خواهند آن مى
هىا بتواننىد سىطح کارآمىدى نظىام را افىزایش بدهنىد و         بنشىانند تىا آن   تیمسئول  اریكه

 3. است  مردم  خواست  مشكالت مادى و معنوى مردم را حل کنند؛ این
، این نكته را توجه داشته باشىند کىه اگىر مىا بىر نقىش       مسئوالن خصوص بهآقایان و    

کننىده معرفىى    کنىیم و آن را تعیىین   مدیریت و سرپرستى در جامعىه اسىالمى تكیىه مىى    
                                                 

 . همان1
 .1710/ 11/11  وحدت  ديدار با گروه كثيرى از آزادگان و اقشار مختلف مردم، در اولين روز از هفته . در2
 .1711/ 12/ 71  هاى معظّم اسرا و مفقودان جنگ تحميلى ديدار با خانواده در. 7
 .27/14/1711. در پيام به ملت شريف ايران، در پايان چهلمين روز ارتحال حضرت امام خمينى )ره( 4
 .24/11/1717هاى نماز عيد سعيد فطر  خطبه . در0
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طور نیست که یك شىخص، در رأس   شود. این ، قضیه تمام نمى گزینش  نماییم، با یك مى
خىود، حىل    خىودى  بىه  چیىز  همىه برگزیده بشود و شرایب الزم را داشته باشد، بعد دیگر 

 اسىت  جهت نیازاخواهد شد. تيثیر مدیران باال در سرنوشت جامعه هم تا حدود زیادى 
هاى کشور ها و ایادى چرخاننده چر ت را دارد که دستقدر اینکه مدیر برتر و باالتر، 

0ها، جزو سالمت دستگاه حكومت است. را سالم انتخاب بكند، یعنى سالمت آن
 

ام، بىاز هىم    است. من این را مكرّر عر  کىرده   همكاران  تيکید من بر گزینش  عمده
شود کىه یىك مىدیر، در مجموعىه      ه کنید: گاهى مىکنم. به این نكته باید توجّ عر  مى

توانىد انجىام دهىد.     کارها را شخصاً نمى  کند و همه کارى خود، طبعاً به افرادى تكیه مى
بینیىد در صىراط و راه    هایى هستند و گىاهى مىى   ناگزیر، کسانى با اختیاراتى در مجموعه

این اسىت کىه کىار ایىن     ثمرى که ثمر تلخى خواهد بود،  نیاولکنند.  دیگرى حرکت مى
بینىد، مىردم    بیند، اهداف ضىرر مىى   گذارند. بعد هم البته کشور ضرر مى مدیر را لنگ مى

 هایى تكیه کرده که اهل نیستند. بینند، براى خاطر اینكه )مدیر  به انسان ضرر مى
در محیب وزارتخانه باید کسانى را آورد که به این راه و هدف از ب ىنِ دنىدان معتقىد    

براى خاطر اینكه اگر از ب نِ دندان معتقد نباشد، اگر توانایى و کاردانى هىم داشىته    باشند،
 کار بهکنید،  باشد، آن توانایى و کاردانى، در خدمت راهى که شما دارید برایش تالش مى

 0نخواهد افتاد.

قىرار   کارها و امور کارگزاران خىودت را مىورد توجىه    2؛«عُمَّالِكَ أُمُورِ فِی انْظُرْ ثُمَّ»

هىا را انتخىاب    ؛ بىا آزمىایش آن  «اخْتِبَاراً فَاسْتَعْمِلْهُمُ»بده. اول، انتخاب کارگزاران است؛ 

که امروز بىر    اى ساالرى تر است. همین شایسته کن، یعنى نگاه کن ببین چه کسى شایسته
یىه  شود، به معناى واقعى کلمه باید مورد توجه باشد. امیرالمؤمنین عل زبان ماها تكرار مى

؛ نىه از روى  «أَثَنرَةً  وَ مُحَابَناةً  تُنوَلههِمْ  لَنا  وَ»کنند.  السّالم هم در اینجا به آن سفارش مى 

فقىب چىون    -ها را در او رعایىت نكنىى  دوستى و رفاقت کسى را انتخاب کن که مالك
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نىه از روى اسىتبداد و خودکىامگى؛ انسىان بگویىد       -کنىیم  رفیق ما است، انتخىابش مىى  
فرد باشد، بدون اینكه مالك و معیارى را رعایت کند یىا بىا اهىل فكىر و     خواهم این  مى

 0نظر مشورت کند.
مهىم اسىت. البتىه در سىطح وزرا،       همكىاران   کنم که گزینش این توصیه را مؤکّد مى
جمهور محترم، هم مجلس محترم، جوانب کار  شود، هم رئیس رعایت و دقّت زیادى مى

ند، اما به اینجا اکتفا نشود. مىن بىه وزراى عزیىز کىه     کن سنجند و رعایت مى را خیلى مى
کنم: یكایك معاونین را،  یا خواهند داشت، عر  مى دارند عهدههاى مختلف را بر بخش

سراسر کشىور را در بخىش خودتىان، بىا معیارهىاى       نیمسئولیكایك مدیران را، یكایك 
صىیاتى کىه بىراى یىك     ، پاك و آراسته بىه خصو نیمتدالهى انتخاب کنید؛ کاردان، الیق، 

 0مدیر الزم است.

 و نهى از منكر معروف امربه
 عنىوان  بىه و نهى از منكر واجب حتمى همىه اسىت؛ فقىب مىن و شىما       معروف امربه
تر است، اما آحىاد   و نهى از منكر سنگین معروف امربهمان در باب  کشور، وظیفه مسئوالن

و نهىى از   معىروف  امربىه به   ابسته. قوام و رشد و کمال و صالح، ودارند فهیوظ  هم  مردم
دارد. اگر صد سال هم بر چنین  ها است که نظام را همیشه جوان نگه مى منكر است، این

باشد و شما وظیفه خودتان بدانید که اگر منكىرى را   معروف امربهنظامى بگذرد، چنانچه 
همیشه تىر و   در هر شخصى دیدید، او را از این منكر نهى کنید، آنگاه این نظام اسالمى،

  و نهى از منكىر فقىب طبقىه عامىه     معروف امربهماند. طرف  تازه و باطراوت و شاداب مى
مردم نیستند؛ حتى اگر در سطوح باال هم هستند، شما باید به او امر کنید، نه اینكىه از او  
خواهش کنید؛ باید بگویید: آقا! نكن، این کار یا این حرف درسىت نیسىت. امىر و نهىى     

حالت استعال  باشد، البته این استعال  معنایش این نیست کىه آمىران حتمىاً بایىد     باید با 
، مدل امىر  معروف امربهو ناهیان باالتر از منهیان باشند؛ نه، روح و مدل  باالتر از ميموران
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کىنم   شود گفت که خواهش مى و نهى است؛ مدل خواهش و تقاضا و تضرّع نیست. نمى
کنى؟ طرف،  ه، باید گفت آقا! این اشتباه را نكن، چرا اشتباه مىشما این اشتباه را نكنید؛ ن

تر هم باشىد، او هىم مخاطىب     حقیرى هستم، از بنده مهم  هر کسى هست، بنده که طلبه
0گیرد. و نهى از منكر قرار مى معروف امربه

 

 هابر عملكرد نظارت
 اثرگىذار  جامعىه  در که را کسانى و برگزیدگان دولتمردان، ،مسئوالنرفتار  باید مردم
 دسىت  بىه  را مسىؤولیت  مىا  کىه  کنیم خیال اگر خطا است. باشند داشته نظر زیر هستند،
 و باشىیم  خودمىان  زنىدگى  و کىار  مشىغول  برویم پس لند،ئومس آنها و ایم سذرده کسانى

 غفلت اگر کرد، خواهد ضرر ملت شد، طور این اگر خیر، باشیم؛ نداشته کارى آنها کار به
 0.کرد خواهد غلبه حوادث شد، واقع

ام، دائىم مىيموران و منتخبىان     گىویم، در گذشىته هىم گفتىه     من همیشه به مدیران مى
ایىد کىه    ها غافىل نشىوید. دیىده    خودتان را زیر نظر داشته باشید، دائم نگاه کنید و از این

کننىد؛ شىما    ها را نگاه مىى  چرخانند و گوشه هایى را دائم مى ها در شب، نورافكن نگهبان
از  نیبنىابرا ؛ دائم، امور را زیر نظر داشته باشىید و نگىاه کنیىد    به طورطور باید  مینهم ه

 کار کارگزارانتان غفلت نكنید.

دهند یىا   ها جستجو کن، ببین کار انجام مى یعنى از کارهاى این 2؛«أَعْمَالَهُمْ تَفَقَّدْ ثُمَّ»

 ابْعَن ِ  وَ»د دارد یا خیر؟ دهند یا نه؟ آیا تخلفى در کارهایشان وجو نه؟ درست انجام مى

؛ کسانى را که چشم و گوش تو هستند، بگمىار  «عَلَيْهِمْ الْوَفَا ِ وَ الصِّدْقِ أَهْلِ مِنْ الْعُيُونَ

 عَلَنى  لَهُنمْ  حَندْوَة   لِنأُمُورِهِمْ  السِّنره  فِنی  تَعَاهُدَكَ فَإِنَّ»ها را نگاه کنند.  تا کارهاى این

ها بتوانند امانىت را بیشىتر    شود که این ؛ این موجب مى«بِالرَّعِيَّةِ لرهفْقِا وَ الْأَمَانَةِ اسْتِعْمَالِ
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 0حفظ کنند.

   نوسازی سازوکارها و خطوط هندسی نظام
یعنىى   ثبىات وجىود دارد،  . نظام جمهورى اسالمى، هم ثبىات دارد، هىم تحىول دارد   

ود کردن راه وجى ؛ تذبذب و عو ها آرمانحرکت، یك حرکت مستمرى است به سمت 
امىا سىازوکارها عىو      ،هاى معین اسىت ندارد؛ حرکت در خب مستقیم به سمت آرمان

رود، ناچار است سوار اتومبیىل بشىود،   شود. یك وقت انسان به سمت یك هدفى میمی
در یك بخشى ناچار است سوار قطار بشود، در یك بخشى ناچار اسىت سىوار هواپیمىا    

اما هدف تغییرناپىذیر   ،پیاده حرکت کندبشود، در یك بخشى هم ممكن است الزم باشد 
 .است، اگرچه شكل حرکت تغییرپذیر است

زیىرا ایىن    ،نیسىت  هىا  آرمىان نوسازى نظام ممكن است، اما به معناى تجدیىدنظر در  
فطىرى اسىت. نوسىازى بىه معنىاى تغییىر نظامىات، تغییىر سىازوکارها، تغییىر            ها آرمان

الزم است و مانع از تحجر اسىت؛   ، عملى است، ممكن است، در مواردى همها استیس
 منتها باید بر طبق اصول باشد.

یعنى جامعه اسىالمى   -کند نظام اسالمى را نگاه می یها آرمانوقتى انسان اهداف و 
لىیكن  ، شىود کهنه نمی وقت چیهبیند اینها  مى -)خاص خودش را  خصوصیات  )آن با 

هاى الزم  ى سازوکارها و نهادسازىیعن - در راه رسیدن به اینها، آن حلقه دولت اسالمى
ممكن است اقتضىائات در دنیىا    ،ممكن است کهنه شود - اسالمى  براى ایجاد آن جامعه

نظام، کامل نباشد، مطلوب نباشىد، الزم باشىد     جورى بشود که این سازوکار، این هندسه
ل آن اگىر نظىامى دنبىا    .عو  شود؛ هیچ اشكال ندارد. نظام اسالمى این ظرفیت را دارد

اما سىازوکارها، چیىنش ایىن نهادهىائى کىه       ،بشو نیست کهنه ها آرمانست، آن ا ها آرمان
البته نو شدن بىه معنىاى ایىن    . برساند، قابل نو شدن است ها آرمانخواهد ما را به آن  می

کنىد، یىك روز   گاهى یك چیزى را اقتضىا  مىی   ها تیواقعاست که اقتضائات بیرونى و 
جىا کىردن خطىوط هندسىى نظىام       یىن، همىان جابىه   . اکنىد مىی چیز دیگرى را اقتضىا   
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 جمهىور  سیرئى وزیىر و   فر  بفرمائید ما یىك روزى در قىانون اساسىى نخسىت     .است
قدس داشتیم، با یك شكل خاصى؛ بعد تجربه به ما نشان داد که این درست نیست. امام 

ز مجلىس  دستور دادند گروهى از خبرگىان ملىت، از دانشىگاهیان، از روحىانیون، ا    سره 
که بر طبق نیاز اسىت، آن را   چنان آنشوراى اسالمى، از برجستگان و نخبگان بنشینند و 

 .است رییتغ قابلدر آینده هم اینها . تغییر بدهند. همین کار را هم کردند
را  جمهور سیرئمستقیمِ خودشان  یبارأامروز نظام ما نظام ریاستى است؛ یعنى مردم 

اگىر یىك روزى در   . اى است شده بسیار خوب و تجربه  شیوه هم اآلنتا  کنندانتخاب می
 -آید  هاى نزدیك، چنین چیزى پیش نمى که احتماالً در آینده -هاى دور یا نزدیك  آینده

در  نكىه یا مثل -مثالً نظام پارلمانى مطلوب است  ،نظام ریاستى یجا بهاحساس بشود که 
نىدارد؛ نظىام جمهىورى اسىالمى     هیچ اشىكالى   -بعضى از کشورهاى دنیا معمول است 

 0.کندتواند این خب هندسى را به این خب دیگر هندسى تبدیل کند؛ تفاوتى نمی می

 چه باید کرد؟
 در مىا  که گویم مى شما به من کرد؟ خواهیم چه بعد به حاال از ما که کنید مى سؤال شما
 فاصىله  ما نونىک وضع با ما است، ذهن در اسالمى جامعه از که تصویرى آن. راهیم اول

 دولت سمت به حرکت راه سر از را مانع و بشكنیم را حصارى توانستیم ما. دارد زیادى
 و خودمىان  بىین  توانیم مى که را آنچه. برداریم اسالمى دنیاى و اسالمى جامعه و اسالمى

 مىا  امىام  و کردنىد  حرکت صادقانه ما مردم و کردیم تالش ما که است این بگوییم، خدا
 طىى  مظلىم  جاهلیىت  این اثناى در که را آنچه اما برد، پیش خوب و کرد رهبرى خوب
 نیتىر  مهىم  و اولىین  .اسىت  کىم  خیلى مطمئناً کنیم، طى باید بعداً آنچه به نسبت کردیم،
 از متىيثر  مىا . اسىت  هىا  انسىان  روحىى  و معنوى تحول دارد، قرار ما روى پیش که کارى

 انجىام  جنىگ  دوران و انقالب عظیم جانهی آنچه. هستیم غیراسالمى طوالنى یها تیترب
 را ضىمایر  اعمىاق  که وقتى تا و بكند پیدا عمق پدیده این تا اما بود، آسا معجزه البته داد،

دیگر، ما به فهم مباح  اسىالمى بىه     در یك صحنه .است الزم زیادى کار نماید، متحول
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یعنىى   هىا  قرنر طول شكل کارساز براى مسائل دنیاى این قرن نیاز داریم. امت اسالمى د
اما امروز ما با مسىائل بسىیارى    ،در دوران انزواى اسالم کمتر با مسائل واقعى مواجه شد

هىا   ما باید براى این ،میا مواجه ،کند علمى بر ما تحمیل مى یها شرفتیپکه وضع زمان و 
 0.از متن اسالم جواب پیدا کنیم. این کارِ علما و متفكران است

، در میرفتى  شیپن یازده سال، هرچه و در هر قسمتى که ما در راه اسالم تقریباً در طول ای
پیدا نكردیم در جهت   همان قسمت زندگى شیرین شده است و در هر بخشى که توفیق

حیىات   اسالم حرکت بكنیم، در آن بخش زندگى سخت و تنگ و تلخ باقى مانده است.
اى که کام انسان را شىیرین کنىد و    ، یعنى زندگى طیبه  است. حیات  طیبه  اسالمى، حیات

نظىام اسىالمى و    انسان با آن زندگى، احساس آرامش و آسىایش نمایىد. مىا در تشىكیل    
را تا آن حدى کىه بىراى    ها ارزشایم و  ، به اسالم نزدیك شدهدولت و حاکمیت اسالمى

 ایم. در ایىن بخىش، بىه همىین انىدازه      در حكام و زمامداران رعایت کرده، ما مقدور بود
 0زندگى شیرین شد.

 طىور  بىه . اسىت  دشىوارى  البتىه  و طىوالنى  فرآیند یك ،اسالمى یها هدف قتحق فرآیند
 بىراى  2.اسىت  طىوالنى  بسىیار  آنهىا  قتحق اما شود، مى نزدیك اهداف آن به انسان نسبى
 ایىن . بىود  الزم طىوالنى  و بلندمىدت  حرکت یك شود، پیاده جامعه در انبیا  تفكر اینكه

 دولىت  فقىب  نىه  اسىالمى،  کشىور  اسىالمى،  جامعىه . آمىد  وجود به هدف این با انقالب
 مجموعىه  یىك  و واقعیىت  یىك  تشكیل بلكه اسالمى، نظام یك تشكیل فقب نه اسالمى،
 و کننىد مىی  زندگى - است انبیا  تعالیم لباب لبّ که - اسالم تعالیم اساس بر که مردمى
 هىم  توقع نرسیدیم، هدف این هنوز به ما. ما است هدف این. کنندمی احساس را آثارش

 بایىد . اسىت  یمىدت  یطىوالن  خیلىى  هدف هدف، این. برسیم سال سى ظرف در که نبود
 ایىن  ميموریت است، این تتانیمسئول شما رسید؛ هدف این به تا کارکرد باید کرد، تالش
 جامعىه  یىك  که باشد این معنایش که جایگاهى آن به را ملتتان و کشور است؛ این نسل
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 نیتىر  بزرگ شودمی این. کنید الگو را این. برسانید ،شده لیتشك واقعى معناى هب اسالمى
 نسىل  ایىن  ميموریىت  این عالم؛ در تجربه این گسترش و فكر این گسترش براى وسیله
 دشىوارى  بسىیار  کار کار، البته. نیست مشكلى چیز نظرى، جنبه در و تصور در که است
 این هدف. فراوان تالش با دارد؛ الزم را انىجو انگیزه همان جوانى، تحرك همان. است
 0.خواهیممی اسالمى کشور ما: است

، بىر همىه   هىا  روش  عالم باشید؛ بىر همىه    چنان باال قرار گیرید که بتوانید ناظر بر همه آن
 0ها. تو مدنی ها تمدن

هاى استكبار براى خاطر این )است  کىه اسىالم، نظىام اسىالمى و حكومىت       راز دشمنى
انىدازى   و جامعه اسالمى با ظلم مخالف است، با استكبار مخالف است، با دست اسالمى

 هىا  قىدرت مخالف است، با فرعونیىت   ها ملتبه زندگى مردم مخالف است، با تجاوز به 
ارتش و سذاه، با کمك و همكارى و رقابت مثبت، خواهند توانست مانند 2مخالف است.

  و دولىت   م و انقىالب و کشىور اسىالمى   همیشه، سدى مستحكم در برابر دشمنان اسىال 
حتّى فكىر تجىاوز را هىم از     و ندیگو پاسخ باقدرتو هر تجاوزى را  دآورندیپداسالمى 

 1یاد دشمن بزدایند.
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 فصل هشتم

گری و  هدايت سال دعوت، 24

پايداری در تشکیل دولت و جامعه 

 اسالمي
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

و جامعه نمونه اسالمی توسط رهبر ساله دعوت به دولت اسالمی  32مشاهده روند طر ح 

اهتمام ایشان و نيز جایگاه مهم این موضوع در منظومه  دهنده نشانمعظم انقالب اسالمی 

له، برای نيل به اهداف اسالمی است که در ذیل به آن اشاره تدابير و راهبردهای معظم 

 :شده است
 

ت ماننىد همیشىه، سىدى    ارتش و سذاه، با کمك و همكارى و رقابت مثبىت، خواهنىد توانسى   "
و هىر   دآورنىد یپد اسالمى  و دولت  انقالب و کشور اسالمىمستحكم در برابر دشمنان اسالم و 

"و حتّى فكر تجاوز را هم از یاد دشمن بزدایند. ندیگو پاسخ باقدرتتجاوزى را 
0 

در همان ، میرفت شیپتقریباً در طول این یازده سال، هرچه و در هر قسمتى که ما در راه اسالم "
پیىدا نكىردیم در جهىت اسىالم       قسمت زندگى شیرین شده است و در هر بخشىى کىه توفیىق   

حیىات اسىالمى،    حرکت بكنیم، در آن بخش زندگى سخت و تنگ و تلىخ بىاقى مانىده اسىت.    
اى کىه کىام انسىان را شىیرین کنىد و انسىان بىا آن         ، یعنى زندگى طیبه  است. حیات  طیبه  حیات

نظىام اسىالمى و دولىت و حاکمیىت      تشىكیل و آسایش نماید. مىا در   زندگى، احساس آرامش
در حكىام   -تا آن حدى که براى ما مقدور بود -را ها ارزشایم و  ، به اسالم نزدیك شدهاسالمى

"ایم. در این بخش، به همین اندازه زندگى شیرین شد. و زمامداران رعایت کرده
0 

 اول در مىا  کىه  گىویم  مى شما به من کرد؟ خواهیم چه بعد به حاال از ما که کنید مى سؤال شما"
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. دارد زیادى فاصله ما کنونى وضع با ما است، ذهن در اسالمى جامعه از که تصویرى آن. راهیم
 جامعىه  و اسىالمى  دولىت  سمت به حرکت راه سر از را مانع و بشكنیم را حصارى توانستیم ما

 که است این بگوییم، خدا و خودمان بین نیمتوا مى که را آنچه. برداریم اسالمى دنیاى و اسالمى
 پىیش  خىوب  و کىرد  رهبرى خوب ما امام و کردند حرکت صادقانه ما مردم و کردیم تالش ما

 کنىیم،  طىى  باید بعداً آنچه به نسبت کردیم، طى مظلم جاهلیت این اثناى در که را آنچه اما برد،
 0.است کم خیلى مطمئناً

0. 00/6/0234 

 عَلَنى  شُنهَدا َ  لِتَكُونُنوا »ختن کشورى که بتواند در دنیا الگىو باشىد؛   هدف عبارت است از سا

، بىر همىه   هىا  روش  عالم باشید؛ بر همه  چنان باال قرار گیرید که بتوانید ناظر بر همه آن 0،«النَّاس

منا انن  در صحبتى خواهم گفت کىه   اهللشا  . این مراحلى دارد که من إن ها تنیمدو  ها تمدن

".ز این مراحل هستيمدر کداميك ا
2

 

 آن در را هىا  هىدف  ایىن  بتىوان  کىه  را حكىومتى  آن و تشكیالتى آن نظامى، آن خواهیم مى ما" 
 انقىالب  از شىروعش  و دارد دشىوارى  و طىوالنى  فرآینىد  یك این. آوریم وجود به کرد، محقق

است... بعد ى نظام اسالم تحقّق، انقالب که تحقّق پیدا کرد، بالفاصله بعد از آن.. .است اسالمى
رسد یىا بىه    به معناى حقیقى مى تشكیل دولت اسالمىاز آنكه نظام اسالمى پیش آمد، نوبت به 

مرحله چهارم کىه   ...اسالمى  تر، تشكیل منش و روش دولتمردان یعنى ماها به گونه تعبیر روشن
گىاه   ناست. اگر دولت به معناى واقعىى کلمىه اسىالمى شىد، آ     کشورِ اسالمىبعد از این است، 

دنیاى از این مرحله که عبور کنیم، بعد از آن،  ...کشور به معناى واقعى کلمه اسالمى خواهد شد
"است. اسالمى

1
 

 البتىه  و طىوالنى  فرآینىد  یىك  ،اسالمى یها هدف تحقّق فرآیند: کردم عر  گذشته سال من" 
 طىوالنى  بسىیار  اآنه تحقّق اما شود، مى نزدیك اهداف آن به انسان نسبى طور به. است دشوارى

 قىدم  ...است اسالمى انقالب ایجاد است، همه از پ رسروصداتر و تر جانیپره که اوّل قدم .است
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 که - بعدى قدم ...اسالمى نظام ایجاد یعنى است؛ اسالمى انقالب بر اسالمى نظام ترتب بعدى،
 تشعشع و تأللؤ مرحله مرحله، این از بعد ...است اسالمى دولت ایجاد - است دشوارتر اینها از

 دنیىاى  ایجىاد  بعىدى،   مرحلىه  وقىت  آن ...اسالمى کشور ایجاد مرحله یعنى است، اسالمى نظام
".است اسالم

0 

 بعىد  داشتیم، اسالمى انقالب یك ما :گفتم جلسات همين از یكى در قبل سال سه دو بنده" 

 کشىور  تشىكیل  بعد مرحله است، اسالمى دولت تشكیل بعد مرحله دادیم، تشكیل اسالمى نظام
 دولىت  مرحلىه  در امىروز  مىا . اسىت  اسالمى الملل بین تمدن تشكیل بعد مرحله است، اسالمى
".کنیم ایجاد را اسالمى دولت باید داریم. قرار اسالمى کشور و اسالمى

0 
هىا و   خىوبى   هدف این ملت چه بود؟ هدف این بود که این کشور با این نظام بتواند از همىه " 

هاى مؤمن وعده داده اسىت، برخىوردار   ت و برکاتى که خداى متعال به ملتها و خیرا پیشرفت
براى اینكه این کار تحقق پیدا کند، در درجه اول مىا یىك    شود، یعنى یك کشورِ اسالمى بشود.

یعنىى ترتیىب اداره    -نظام اسىالمى الزم داشتیم... حرکت بعدى این بود که یك  حرکت انقالبى
در این کشور به وجود بیاورید. این کار را هم ملت  -گفته است که اسالم  یهمان طورکشور، 

یعنىى   -این تحقق پیدا کرد، لیكن کافى نیست. براى اینكه آن مقصود  ...ما با موفقیت انجام داد
کشىور در عمىل     به طور کامل محقق شود، احتیاج است کىه دسىتگاه حاکمىه    - کشور اسالمى

مىن  رفتار خود، به طور کامل اسالمى عمل کنىد کىه   خود، در سازماندهى خود و در چگونگى 
است... دولت اسالمى  دولت اسالمىاسالمى،   که مرحله بعد از نظامچند سال قبل عر  کردم 

بىه   تمىدن اسىالمى  آورد. وقتى کشور اسالمى پدیىد آمىد،    به وجود مى کشور اسالمىاست که 
"گرفت. فرا خواهدرا  وجود خواهد آمد؛ آن وقت فرهنگ اسالمى فضاى عمومى بشریت

2
 

 کردم؛ مطرح کارگزاران مجموعه با را مطلب این حسینیه در جا همین پیش سال پنج چهار من"
 اسىالمى  ما دولت اگر .اسالمى کشور بعد و اسالمى دولت اسالمى، نظام اسالمى، انقالب گفتم
".شد خواهد اسالمى کشورمان وقت آن شد،

1 
 ایىن . بىود  الزم طىوالنى  و بلندمىدت  حرکت یك شود، پیاده هجامع در انبیا  تفكر اینكه براى"
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 نىه  اسىالمى،  دولىت  فقب نه اسالمى، کشور اسالمى، جامعه. آمد وجود به هدف این با نقالبا

 هىم  توقىع  نرسىیدیم،  هدف این هنوز به ما. استما  هدف این... اسالمى نظام یك تشكیل فقب
 کىرد،  تالش باید. است یمدت یطوالن یلىخ هدف هدف، این .برسیم سال سى ظرف در که نبود
 اسىت؛  ایىن  نسىل  ایىن  ميموریت است، این تتانیمسئول شما رسید؛ هدف این به تا کارکرد باید

 واقعىى  معناى به اسالمى جامعه یك که باشد این معنایش که جایگاهى آن به را ملتتان و کشور
 و فكىر  این گسترش براى وسیله نیرت بزرگ شودمی این. کنید الگو را این. برسانید ،شده لیتشك

 چیىز  نظرى، جنبه در و تصور در که است نسل این ميموریت این عالم؛ در تجربه این گسترش
 را جىوانى  انگیزه همان جوانى، تحرك همان. است دشوارى بسیار کار کار، البته. نیست مشكلى

".یمخواهمی اسالمى کشور ما: است این هدف. فراوان تالش با دارد؛ الزم
0 

نظام اسالمى و حكومت اسالمى و هاى استكبار براى خاطر این )است  که اسالم،  راز دشمنى" 
اندازى به زنىدگى مىردم    با ظلم مخالف است، با استكبار مخالف است، با دست جامعه اسالمى

"مخالف است. ها قدرتمخالف است، با فرعونیت  ها ملتمخالف است، با تجاوز به 
0 

 انقالب اسىالمى ، اول  بح  شده. حلقه ،ها این را گفتیم پیش طقى وجود دارد؛ك زنجیره منی"

تشىكیل جامعىه   اسىت، بعىد    تشكیل دولت اسىالمى است، بعد  تشكیل نظام اسالمىاست، بعد 
مىرتبب   مستمرى است که به هم  نجیرهاست؛ این یك ز تشكیل امت اسالمىاست، بعد  اسالمى
"است.

2 
 مطلوب دولت یها شاخص

. شىود  یمى  محسىوب  مطلىوب  دولت روزگار این در که دولتی یها شاخص به بكنیم مروری"  
 ولىی  ...اسىت  کلمه کامل و حقیقى معناى به اسالمى دولت یك ما دولت که نداریم ادعا ما البتّه

 هىایی  شىاخص  یك نامید، اسالمی دولت توان یم ما بیاشر با و ما روزگار در که آنچه حسب به
 ها این نیست، اى تازه یها حرف البتّه.کنم یم اشاره ها شاخص آن از بعضی به من که دارد وجود

 ضىررى  و است مفید ما براى همیشه میدانیم که را آنچه یادآورى منتها دانید؛ می شماها خود را
 است... اخالقی و اعتقادی شاخص شاخص، نیاول ...نیمبك مرورى یك دوباره را اینها که ندارد
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 دولىت  اصىلی  گفتمىان  ایىن  که خدمت، ی هیروح است؛ خلق به خدمت ی مسئله دوّم، شاخص
 کىه  بعىدی  شىاخص  اسىت...  عىدالت  ی مسىئله  سىوّم،  شىاخص  است... خدمت همین اسالمی
 ی مسىئله  ،بعىدی  شىاخص  اسىت...  فساد با ی مبارزه و اقتصادی سالمت است، چهارم شاخص

 کىار  اسىت؛  کارهىا  در خردگرایىی  و حكمىت  ی مسىئله  دیگىر،  شىاخص  اسىت...  گرایىی  قانون
 گىاهی  حتّىی  و اقىدام،  یىك  تبعىات  و آثىار  و جوانىب  ی مالحظه درست، ی مطالعه کارشناسی،

 اسىت؛  کشىور  زای درون تیى ظرف بىه  تكیىه  ... دیگر شاخص اظهارنظر... یك تبعات ی مالحظه
" .است ما ی توصیه این،. شدنبا بیرون به نگاهمان
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