
Panahian.net

علیرضا پناهیان

خالصه متن سلسله جلسات

مختصات زمان ما و آینده ای 
که تا ظهور در پیش داریم

توضیح: 
که  این جزوه حاوی خالصه متن سلسله جلسات »مختصات زمان ما و آینده ای 
که در ماه محرم سال 1401 و در دانشگاه امام  تا ظهور در پیش داریم« می باشد 

ارائه شده است. برگزار شده و در 11جلسه  صادق؟ع؟ 



فهرست

3 �آخرالزمان� |�جلسه�اول�|�زمان�نشناسی؛�اولین�عامل�اختالف�شدید�شیعیان�در

13 |�جلسه�دوم�|�مهم�ترین�عاملی�که�وضعیت�زمانه�را�تعیین�می�کند�چیست؟�

25 |�جلسه�سوم�|�چرا�قدرت،�تعیین�کننده�ترین�عامِل�زمانه�است؟�

37 |�جلسه�چهارم�|�سه�راه�مهم�برای�زمان�شناس�شدن�

49 |�جلسه�پنجم�|�زمان�ما�»زمان�تعیین�تکلیف�کردن�برای�قدرت«�است�

61 �باید�کنترل�کرد؟� |�جلسه�ششم�|�آسیب�های�قدرت�را�چطور

71 |�جلسه�هفتم�|�بزرگترین�مانِع�قوی�شدن�و�پیشرفت�جامعۀ�ما�چیست؟�

83 �راه�قدرت�گرفتن�مردم� |�جلسه�هشتم�|�حزب�بازی�و�دوقطبی�بازی؛�دو�مانع�مهم�در

95 �حّد�زندگِی�جمعی«� |�جلسه�نهم�|�طرح�دین�برای�قدرت�چیست؟�گام�اول�»اتحاد�مردم�در

109 |�جلسه�دهم�|�والیت�مداری؛�گام�دوم�برای�اینکه�ضعف�مردم�به�قوت�تبدیل�شود�

125 |�جلسه�یازدهم�|�والیت؛�عاملی�که�»زندگی�جمعِی�دوستانه«�را�ممکن�و�تسهیل�می�کند�



|�جلسه�اول�|
زمان نشناسی؛ اولین عامل اختالف شدید شیعیان در آخرالزمان

�تمام�معارف�دینی�ما�خنثی�می�شود�یا�به�ضد�خودش�تبدیل�می�شود
ً
�معرفت�به�زمان�نداشته�باشیم،�تقریبا گر ا

ما معارف بسیار مهمی در عالم داریم؛ مثل خودشناسی، مثل خداشناسی، مثل معادشناسی، مثل شناخت احکام 
الهی، مثل امام شناسی و پیامبرشناسی، به این معنا که انسان به امامت و اصل نبوت، معرفت پیدا کند و... اینها 
همه معارف بسیار مهم و مشهوری هستند که مخصوصًا به بعضی های شان بیشتر پرداخته می شود و متأسفانه 
به بعضی های شان کمتر پرداخته می شود. مثًال به خداشناسی به صورت های مختلف، بیشتر پرداخته می شود، 
اما به خودشناسی یک مقدار کمتر پرداخته می شود، یا اینکه به دستورات الهی؛ اعم از احکام و دستورات اخالقی 
و توصیه هایی که دین کرده است، یک مقدار بیشتر می پردازیم. اینها همه معارف خوب و الزمی هستند که ما باید 

به دست بیاوریم.
کنیم و یا در آن معرفت کم داشته  گر آن معرفت را حذف  که ا اما در بین همۀ این معارف یک معرفت هست 
گاهی از اوقات به ضد خودشان  کاش فقط خنثی می شدند،  باشیم تقریبًا تمام معارف دیگر خنثی می شوند و 
تبدیل می شوند؛ یعنی آدم آرزو می کند که ای کاش برای کسی که آن معرفت خاص را ندارد، این مقدار از معرفت 
دینی در بخش های دیگر وجود نداشت و معموًال در طول تاریخ، انسان ها و به ویژه جوامع بشری از این زاویه، 

ضربه ها خورده اند.
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کنار سایر معارف دینی داشته باشیم، معرفت نسبت به زمان است؛  آن معرفت بسیار مهمی که الزم است در 
گی های زمان او چیست؟ یعنی زمان شناسی! اینکه آدم بداند در چه موقعیت و زمانه ای به سر می برد، خصلت ها و ویژ

�زمان�و�موقعیتی�کدام�تکلیف�دارای�اولویت�است �هر باید�بدانیم�در

کنار همدیگر قرار می گیرند  وقتی تکلیف های مختلف دینی، فی نفسه برای ما ذکر می شوند، مخصوصًا وقتی در 
یک فهرست طوالنی ای از تکالیف مشخص می شود. اما شما باید بدانی در این زمان و در این موقعیت، برای من و 
گر الزم شد برخی از تکالیف دیگر به نفع این تکلیف باید  شما و دیگران، کدام تکلیف دارای اولویت است که حتی ا
کنار بروند، یعنی زمان آن تکلیف نیست، زمان آن توصیۀ اخالقی نیست، زمان آن فریاد حق طلبی نیست، زمان این 

فریاد حق طلبی است، زمان این تکلیف است.
، کالچ و...( را بلد باشد، اما زمان  تصور بفرمایید یک کسی تک تک جزئیاِت رانندگی )مثل استفاده از فرمان، ترمز
استفاده از هرکدام از اینها را بلد نباشد، طبیعتًا او نمی تواند درست رانندگی کند و تصادف خواهد کرد. مثًال اینکه 

به جای اینکه ترمز را بگیرد، گاز بدهد یا به جای کالچ، ترمز را بگیرد...

�زندگی�فردی «�در مفهوم�»زمان�ثابت«�و�»زمان�سیال�یا�متغیر

گر عامل زمان را در نظر نگیریم، وضعیت بدی پدید می آید؛ این زمان هم در مورد انسان است هم در مورد جامعه.  ا
در مورد انسان یک توضیحی بدهم؛ زمان شناسی دربارۀ انسان یک بخِش ثابت دارد و یک بخش سیال. ببینید در 
جامعۀ خودمان، از بی توجهی به زمان ثابت، چه فجایعی رخ می دهد درحالی که دیگر همه باید با مسئله »زمان 

ثابت« آشنا باشند. »زمان سیال« یک مسئله ای است که یک مقدار شناسایی اش سخت است،
زمان ثابت در زندگی فردی چیست؟ حاالت دوران کودکی، حاالت دوران نوجوانی، حاالت دوران بلوغ، حاالت 
دوران بعدی مثل جوانی و میان سالی و پیری. طبیعتًا حاالت انسان این دوران ها، باهم فرق می کند. اما بعضی 
کتاب درسی نوشته اند اما سن این مطلب، مربوط به دوران چهل سالگی است!  وقت ها می بینیم برای نوجوان 
این چیست که شما برای این نوجوان نوشته اید؟ شما با این مطلب، دارید این نوجوان را بدبختش می کنید! این 

مطلب که ماِل این سن نیست!

�رایج�آموزش�و�پرورش�و�کتاب�های�درسی،�بی�توجهی�به�زمان�یک�معرفت�است �بی�توجهی�های�بسیار یکی�از

که امیدوار هستم روزی آموزش و پرورش از شّر این بی توجهی ها نجات پیدا  یکی از بی توجهی های بسیار رایج 
که  بکند، بی توجهی به زمان یک معرفت است. اصًال سکۀ رایج شده است. االن شما از آموزش و پرورش بپرسید 
متخصص و کارشناس زمان شناسی برای معارف مختلف دارید؟ آن متخصص را معرفی کنید. و در مرحلۀ بعدی، 

کاِر او را ارزیابی کنید.
آدم وقتی زمان را نشناسد و یک حرفی که مربوط به افراد چهل ساله است به یک نوجوان چهارده ساله بگوید، 
ُخب این نوجوان بی دین می شود یا از دین، زده می شود. در ارتباط با سنین مختلف هم همین طور است. در 
جوانی آدم بیشتر خوب است دعا بخواند یا نماز بخواند؟ در روایات فرموده اند که در کهن سالی بیشتر خوب است 
نماز بخواند اما در جوانی بیشتر خوب است دعا بخواند. واقعًا عجب نکته ای است! یا در دوران پیری از چه گناهانی 
بیشتر باید پرهیز کرد؟ باید مراقب بود چه گناهانی سراغ آدم می آید. ترک کردن خیلی از گناه ها اصًال در دوران پیری 

هنر نیست، باید ببینی زمان کدام وسوسه ها است؟ معموًال به این مسائل توجه نمی شود.
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| لوا  اوج |
زمان نشناسی؛ اولین عامل اختالف شدید شیعیان در آخرالزمان

امام�جماعت�درواقع�حلقۀ�وصل�مردم�یک�محله�است

معموًال مجالس و محافل مذهبی ما، مجالس مختلطی هستند؛ یعنی افراد با سنین مختلف )پیر و جوان( در جلسه 
حضور دارند و این به شدت کار را سخت می کند. چند وقت پیش بنده خدمت ائمۀ جماعات عزیز عرض می کردم 
که در اینجا به آن اشاره می کنم. واقعًا ائمۀ جماعات یکی از زحمت کش ترین اقشار علما هستند و باید دست شان 
را بوسید. پدر بنده هم امام جماعت بودند و بنده از نزدیک زندگی یک امام جماعت را دیده ام که چگونه پای یک 

محله، پیر می شود. مقام امامت جماعت، خیلی مقام باالیی است.
متأسفانه در جمهوری اسالمی دولت مردان ما تا حاال برای این پست و جایگاه، آن چنان وقعی قائل نشده اند. 
کثر امامان جماعت ما برای امرار معاش و این زندگی عادی ای که باید بگذرانند روزها باید چندجا بروند برای  لذا ا
کارها را انجام بدهند تا درآمدی داشته باشند، و بعد هم خسته و  کارهایی که علما می توانند آن  تدریس و انجام 
کوفته به مسجد می رسند و دیگر توان چندانی برایشان باقی نمی ماند. لذا باید یک جایی برای این مسئله هم فکر 
بشود إن شاءاهلل. باید یک فکری برای این پست و جایگاه شریف بشود و نگویند: »آمد یک نماز خواند و رفت!« نه؛ 

این امام جماعت درواقع حلقۀ وصل مردم یک محله است.

�تربیتی�و�آموزشِی�مجزا�انجام�داد �سنین�مختلف،�کار �مسجد�می�شود�برای�افراد�در در

که در مسجد  که مسجد فرقش با هیئت و جاهای دیگر این است  محضر شریف ائمۀ جماعات عرض می کردم 
می شود کار تربیتی ویژه ای انجام داد، به این صورت که یک شب بحث برای نوجوان ها باشد، یک شب بحث برای 
خانم ها باشد، یک شب بحث برای جوان ها باشد، یک شب بحث برای بابابزرگ ها و مامان بزرگ ها و... مسجد 
خاصیتش این است. همۀ بحث ها را نمی شود قاطی کرد و برای مخاطب گفت. مثًال شما می توانی دربارۀ حسادت 
که این بحث فرق می کند با بحث دربارۀ حسادت برای جوان ها و یقینًا این  برای نوجوان ها بحثی داشته باشی 
بحث تمامًا متفاوت خواهد بود با بحث دربارۀ حسادت برای میان ساالن و این بحث یقینًا متفاوت می شود با بحث 

دربارۀ حسادت برای پیرمردها و پیرزن ها و... خب فرق می کند؛ خیلی هم فرق می کند.
گر یک امام جماعت بخواهد  معموًال نمی شود همۀ این بحث ها را باهم قاطی کنیم و در یک جلسه بگوییم. ا
دقیق کار کند و مثًال موضوع حسادت را برای نواجوان ها بگوید، می تواند این طور بحث کند که اصًال این حسادت 
در نوجوانی نباید مذمت بشود، بلکه باید انگیزه و انرژی قرار بگیرد برای حرکت... یعنی خوب استفاده کردن از اصل 
آن »انگیزۀ رقابت« که ممکن است ما اسمش را حسادت بگذاریم، در هر سنی می تواند یک جوری خودش را نشان 
بدهد، در میان سالی هم یک جور خودش را نشان می دهد، در کهن سالی یک جور دیگری خودش را نشان می دهد؛ 
اینها با هم فرق می کند، برای زن ها یک جور است برای مردها یک جور دیگر است... مسجد جای این است که آدم 
این زمان ها را در عمر افراد در نظر بگیرد. درحالی که این محافل و جلسات عمومی، متأسفانه این خاصیت را ندارد.

�زندگی�هرکسی،�مربوط�به�امتحان�های�فردی�و�اجتماعی�است زمان�شناسِی�سیال�در

کردیم. این تازه مربوط به بخش  تا االن ما درمورد اینکه زمان در زندگی یک انسان، چقدر تأثیرگذار است بحث 
زمان ثابت بود؛ اما زماِن سیال یا متغیر زندگی یک فرد به چه معنا است؟ زمان متغیر زندگی یک فرد، بستگی به 
کدام از ما دوتا زمان دیگر هم داریم: یکی اینکه مثًال من االن  امتحان های فردی و اجتماعی اش دارد، یعنی هر 
که پارسال این امتحان را نداشتم و سال بعد دارم در معرض یک امتحانی قرار می گیرد  گرفته ام  در امتحانی قرار 
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که البته آن هم خودش   ، که االن این امتحان را ندارم، به این می گوییم زمان سیال، نه زمان ثابت بر اساس عمر
زمان شناسی الزم دارد. برای این زمان شناسی شاید تعبیر »موقعیت شناسی« بهتر باشد، اما باالخره جزو مقولۀ 

زمان شناسی است.
غیر از اینها، هرکدام از ما یک زمانی هم داریم به نام زمان شناسی اجتماعی؛ یعنی اینکه در چه جامعه ای و در 
چه زمانی زندگی می کنیم؟ با ولّی فقیه یا بدون ولّی فقیه؟ با دویست و پنجاه هزار شهید یا بدون دویست و پنجاه هزار 
شهید؟ با دشمن خبیثی مثل آمریکا یا بدون دشمن خبیثی مثل آمریکا؟ با ده ها میلیون نفر فدایی برای انقالب و 

؟ خیلی فرق می کند. خّط شما یا بدون این ده ها میلیون نفر

�هم�اشتباه�خواهی�کرد! �همۀ�معارف�دینی�را�هم�داشته�باشی،�به�احتمال�99%�باز گر بدون�زمان�شناسی�ا

این خط  برای  نفر دربست حاضر هستند  از مرزهای مان ده ها میلیون  ج  که خار زندگی می کنیم  زمانی  ما در 
که  کنند. این زمان خیلی فرق می کند با آن زمانی  کاری  که اینجا راه افتاده است جان بدهند و فدا امام زمانی ای 
همه علیه ما بودند، محاسبات خدا برای رفتار آدم ها و گفتارشان و افکارشان خیلی فرق می کند، مسلم است که 

فرق می کند.
گر من بگویم:  برای آن کسی که می خواهد زندگی فردی داشته باشد، زمان اجتماعی اش یقۀ او را می گیرد، حتی ا
که من را رها نمی کند، وضع  که من را رها نمی کند! سیاست  من سیاسی نیستم، من اجتماعی نیستم... اجتماع 

مردم منطقه، مردم یمن و اعتقادات شان که یقۀ من را رها نمی کند. اینها می آید و یقۀ من را می گیرد.
گر شما این زمان شناسی فردی یا زمان شناسی اجتماعی را رها کنی و بعد، همۀ آن معارف دینی را بیاوری و  ا
اجرا کنی، به احتمال نود و ُنه درصد، همه اش را اشتباه خواهی کرد! چون اصًال دین یک چنین پیچیدگی ای را در 

خودش دارد.
اجازه بدهید در این باره یکی دو جمله از حضرت امام اعلی اهلل مقامه الشریف بخوانم که بزرگ زمان شناس تاریخ 
معاصر بود و تقریبًا قریب به اتفاق علمای زمان او از زمان شناسی او عقب افتادند. قریب به اتفاق علمای زمان او 
، االن زمانش  می گفتند: آقا سید روح اهلل، حرف تو حق است ولی االن زمانش نیست... و ایشان می فرمود: »نخیر
هست« اما بعد از چند سال، به سرعت همه متوجه شدند که امام درست می گفت، عجب زمانه شناس قهاری بود، 

خیلی فوق العادگی داشت.

�نبوِد�موقع�شناسی�است �انحرافاتی�که�برای�انسان�پیدا�می�شود�به�خاطر امام؟هر؟:�بسیاری�از

که مربوط به سال 1367  که مربوط به سال 1358 است برای شما می خوانم و یک جمله هم  یک جمله از امام 
است یعنی حدود ده سال بعد؛ یعنی تقریبًا در اول و آخر ایام رهبری شان برای انقالب. ایشان می فرماید: »رشد 
فکری هر قومی این است که بشناسند مقام را و بفهمند چه وقت باید چه کرد. بسیاری از انحرافات که برای انسان 
پیدا می شود این است که موقع شناس نباشد و یک مطالبی که حاال باید طرح بشود آن را طرح نکند، یک مطالبی 
که حاال وقتش نیست طرح بکند. شما اآلن باید همه تان و تمام ملت از زن و مرد، از کوچک و بزرگ، از روحانی تا 
دانشگاهی، همه باید در فکر حال باشید که این قدمی که اآلن می خواهیم برداریم صحیح برداریم؛ و قدمهای بعد 

در موقع خودش« )صحیفه امام/ج9/ص497(



7

| لوا  اوج |
زمان نشناسی؛ اولین عامل اختالف شدید شیعیان در آخرالزمان

بعد ایشان مثال می زنند که البته این مربوط به سال 1357 است؛ می فرماید: »اآلن ما نباید به فکر این باشیم 
کارخانه هایمان چطور است. اینها اآلن وقتش  که ما مثاًل مدارسمان چطور است؛ کشاورزی مان چطور است؛ ما 
که قانون اساسی مان چه جوری است؛ نظر بدهیم. و باز تمام  نیست. اآلن همه افکار باید متوجه به این باشد 
افکارمان متوجه به این باشد که چه اشخاصی را ما برای تنظیم قانون اساسی و تصویب قانون اساسی باید تعیین 
کارهای دیگر و همه اینها بی موقع است.  بکنیم. این قدِم اآلن، قدم فعلی، محل حاجت است و حرفهای دیگر و 
موقع شناسی یکی از اموری است که در رشد هر جامعه ای دخالت زیاد دارد« )صحیفه امام/ج9/ص498( چرا امام 
کرده بودند سطح توقعات مردم را باال ببرند؛ هنوز یک سال  این حرف را زد؟ چون در آن زمان یک عده ای شروع 
کارگرها بیکار شدند؟ ... داشتند  کارخانه تعطیل است؟ آن  که می گفتند: چرا آن  از پیروزی انقالب نگذشته بود 
شلوغ می کردند. با اینکه هیچ کسی مردم گراتر از امام نبود، ولی اینجا امام در سخنرانی خود می گوید: االن موقع این 

حرف ها نیست، االن ما می خواهیم تازه قانون اساسی بنویسیم، هرچیزی یک زمانی دارد...

�آخرالزمان�به�شدت�اختالف�پیدا�می�کنند؟ چرا�طبق�روایات،�شیعیان�در

اجازه بدهید همین جا داخل پرانتز یک مطلبی را خدمت شما عرض بکنم؛ دوستان من، شیعیان در آخرالزمان به 
ک بین شیعیان اهل بیت ایجاد می شود، به شدت مؤمنین به این  شدت باهم در می افتند، اختالف های وحشتنا
راه با همدیگر اختالف می کنند، به حدی که أمیرالمؤمنین علی؟ع؟ انگشتان دست هایش را داخل هم فرو می بردند 
ْنَت ِإَذا اْخَتَلَفِت 

َ
َکْیَف أ ِمیُراْلُمْؤِمِنیَن؟ع؟ َیا َماِلَك ْبَن َضْمَرَة 

َ
و به تعبیری می فرمایند که اینها سرشاخ می شوند )َقاَل أ

ُه ِعْنَد 
ُ
ِمیَراْلُمْؤِمِنیَن َما ِعْنَد َذِلَك ِمْن َخْیٍر َقاَل اْلَخْیُر ُکّل

َ
ْدَخَل َبْعَضَها ِفي َبْعٍض َفُقْلُت َیا أ

َ
َصاِبَعُه َو أ

َ
َك أ یَعُة َهَکَذا َو َشّبَ الّشِ

ُم َسْبِعیَن َرُجاًل َیْکِذُبوَن َعَلی اهلِل َو َعَلی َرُسوِلِه؟ص؟ َفَیْقُتُلُهْم ُثّمَ َیْجَمُعُهُم اهلُل  َذِلَك َیا َماِلُك ِعْنَد َذِلَك َیُقوُم َقاِئُمَنا َفُیَقّدِ
، همدیگر  ْمٍر َواِحد؛ غیبت نعمانی/ص206( در روایات دیگر هم هست که شیعیان در آخرالزمان و آستانۀ ظهور

َ
َعَلی أ

را تکفیر می کنند، آب دهان به صورت هم می اندازند و اختالف شدید پیدا می کنند. )امام حسین؟ع؟ می فرماید: ال 
 َبْعُضُکْم ِمْن َبْعٍض َو َیْتُفُل َبْعُضُکْم ِفی ُوُجوِه َبْعٍض َو َیْشَهَد َبْعُضُکْم َعَلی َبْعٍض 

َ
ی َیْبَرأ ِذی َتْنَتِظُروَنُه َحّتَ

َ
ْمُر اّل

َ ْ
َیُکوُن ال

ْنَت ِإَذا َوَقَعِت اْلَبْطَشُة َبْیَن 
َ
ِباْلُکْفِر َو َیْلَعَن َبْعُضُکْم َبْعضًا؛ غیبت نعمانی/ص206( )امام صادق؟ع؟ می فرماید: َکْیَف أ

اِبیَن َو َتَفَل َبْعُضُهْم ِفی 
َ

ی َبْعُضُهْم َبْعضًا َکّذ یَعُة َو َسّمَ ُة ِفی ُجْحِرَها َو اْخَتَلَفِت الّشِ ِرُز اْلَحّیَ
ْ
ِرُز اْلِعْلُم َکَما َتأ

ْ
اْلَمْسِجَدْیِن َفَیأ

ُوُجوِه َبْعض؛ کافی/ج1/ص340(
شما فکر می کنید چرا شیعۀ آخرالزمان این جوری می شود؟ آیا بد می شوند؟ نادان می شوند؟ یعنی حضرت 
نمی دانستند که شیعیان آخرالزمان کامپیوتر دارند و هرچیزی را در اینترنت جستجو می کنند و راحت در اختیارشان 
که این همه کالس های معارف و درس های دینی در دانشگاه ها  قرار می گیرد؟ آیا امیرالمؤمنین؟ع؟ نمی دانستند 
گاهی و اطالعات دینی مردم افزایش پیدا خواهد  و مدرسه ها و رادیو تلویزیون و هیئت ها و... برگزار خواهد شد و آ

کرد؟ قطعًا می دانستند که در آخرالزمان، همه برای خودشان یک پارچه ماّل هستند! پس دعوا برای چیست؟

اولین�عامل�مهِم�اختالف�بین�شیعیان�آخرالزمان،�زمان�نشناسی�است

ما که همه مان همۀ مطالب را علی القاعده می دانیم؛ پس چرا اختالف شدید و دعوا پدید می آید؟ تحلیل بنده این 
است که یکی از عوامل بسیار مهم یا اولین عامل مهم برای اختالف بین شیعیان، زمان نشناسی است. به هرکسی 
حرف می زنی کلی حدیث و آیه برایت می آورد. حاال شما باید برایش ثابت کنی که »این االن زمانش نیست!« و این 
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سخت است؛ چون این که دیگر آیه و روایت ندارد که بگویی »این زمانش نیست« این دیگر بستگی به فهم زمان 
دارد، لذا دعوا باقی می ماند. این را نمی توانی حل کنی.

مثًال شما آیه می آوری که االن »زندگِی برادرانه مؤثرتر است« او هم یک آیه می آورد و می گوید »نه؛ االن مبارزه با 
ظلم مؤثرتر است!« بله؛ معلوم است که مبارزه با ظلم خیلی مهم است، ولی االن یک مسئلۀ مهم تر هست... دیگر 

بحث فایده ندارد، تکفیرت می کند...
حضرت امام؟هر؟ در اسفندماه سال 1367 می فرماید: »اینجانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم 
و تخلف از آن را جائز نمی دانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است ولی این بدان معنا نیست که فقه اسالم پویا 
نیست، زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسئله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر 
کند...«  کم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا  همان مسئله در روابط حا
)صحیفۀ امام/ج21/ص289( مثًال امام یک حکمی دربارۀ موسیقی دارند که بنده جرأت نمی کنم باالی منبر بگویم، 
گر االن بگویم، ممکن است دعوا بشود. یعنی همان حرف هایی که امام علنی گفته اند و در کتاب شان هست، بنده ا

ایشان در ادامه می فرماید: »بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع 
اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعًا موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می طلبد. 
مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که 
مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی اظهارنظر نمی کنم! آشنایی به روش برخورد با حیله ها و تزویرهای 
کم بر جهان، شناخت  کم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطالع از کیفیت برخورد با اقتصاد حا فرهنگ حا
سیاستها و حتی سیاسیون و فرمولهای دیکته شده آنان و درک موقعیت و نقاط قّوت و ضعف دو قطب سرمایه داری 
گیهای یک مجتهد جامع است«  که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می کنند، از ویژ کمونیزم  و 
)همان( یعنی یک مجتهد جامع، همۀ اینها را باید بداند تا یک حکم بدهد. زمان خودش را باید بشناسد. و بعد 
می فرماید: »یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسالمی و حتی غیراسالمی را داشته 

باشد و عالوه بر خلوص و تقوا و زهدی که در خور شأن مجتهد است واقعًا مدیر و مدبر باشد...« )همان(
که هستیم! یعنی هرکدام از ما طبیعتًا باید ارزیابی کنندۀ تبلیغ و  گر مبّلغ نباشیم، مصرف کنندۀ تبلیغ  ما ا
مبّلغین هم باشیم، کسی دست بسته در مقابل مبّلغین ننشسته است، بلکه همه با فکر باز دارند بررسی می کنند 
و نقد می کنند. خیلی از شما اهل علم هستید، طلبه هستید، آنهایی هم که طلبه نیستند باالخره طلبه سنج باید 
باشند، شما یا عالم هستی یا عالم سنج، کسی نباید از این دو حالت خارج باشد، باید عالم سنج باشی و ببینی باید 
گر پزشک سنج نباشیم، ممکن است برخی از پزشک ها  پیش کدام عالم بروی؟ ما یا پزشک هستیم یا پزشک سنج. ا
کنیم. نسبت به همۀ مشاغل همین طور است، مثًال ما یا  به ما آسیب بزنند. لذا باید بتوانیم پزشک خوب را پیدا 

خلبان هستیم یا مسافر خلبان هستیم و...

�انقالب�فرق�دارد �انقالب�با�بعد�از �انقالب:�تبلیغ�اسالم�قبل�از رهبر

کمّیت  که حا که خیلی جالب است، ایشان می فرماید: »تبلیغ در دورانی  مقام معظم رهبری یک جمله ای دارند 
کمیت اسالم، تبلیغ هر  کمیت اسالم دارد. در دوران حا اسالم نیست، یک تفاوت اساسی با تبلیغ در دوران حا
بخشی از دین، می تواند درست در جای خود واقع شود؛ یعنی بیان یک بخش از مجموعه ای که برای اداره زندگی 
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کمیت اسالم وجود ندارد، این طور نیست؛ بخشها از هم جداست، به هم  مردم الزم است. درحالی که وقتی حا
بی ارتباط است و همه مجموعه، کامل نیست...« )در دیدار با روحانیان و مبّلغان اعزامی در آستانه ماه محّرم الحرام 
/1376/02/13( یعنی تبلیغ اسالم قبل از انقالب با بعد از انقالب فرق دارد؛ قبل از انقالب هر قسمتی از دین را 
گر بلد بودی و مهارت سخن گفتن هم داشتی، دیگر تمام بود، یک مبّلغ تمام عیار  که می توانستی توضیح بدهی ا
بودی. اما بعد از انقالب، یک حرف دین را که می خواهی بزنی باید اول کل جهان را نگاه بکنی و ببینی این حرف به 
نفع کدام جناح سیاسی در جهان تمام می شود؟ لذا گاهی الزم است که این حرف را نزنی و یک حرف دیگر را بزنی.

گرفتن منهای زمان شناسی، انحراف پدید می آید! سرمان را همین جوری پایین  با چهارتا حرف دینی یاد 
نیندازیم که شیطان ما را با چهارتا اصطالحات دینی و چهارتا معرفت دینی و چهارتا ارزش دینی فریب بدهد یعنی 
اینها را یاد گرفته باشیم ولی جلوی چشم ما سر بقیه را ببرند و جلوی چشم ما سر خود دین را ببرند و ما هم جزو 

این قاتلیِن سر بریدن دین قرار بگیریم. از خدا بخواهیم که ما را زمان شناس قرار بدهد.

�باشد پیامبر؟ص؟:�عاقل�باید�نسبت�به�زمانش�بصیر

ْن َیُکوَن َبِصیراً ِبَزَماِنِه« )خصال/ج2/ص525( عاقل باید نسبت به زمانش 
َ
رسول خدا؟ص؟ می فرماید: »َعَلی اْلَعاِقِل أ

ا 
بصیر باشد. بصیر به زمان یعنی کسی که دربارۀ زمان، دید دارد، تحلیل دارد. قرآن کتاب تحلیل دهنده است >َه�ذَ

اِس< )جاثیه/20(. بعضی ها چشم دارند و می بینند اما بصیرت ندارند. مثًال دربارۀ مسائل و مشکالت زمان 
ُر ِلل�ذَّ َصا�ئِ َ �ب

ما، چه کسانی مشکالت را می بینند و چه کسانی دربارۀ مشکالت، دید درست و تحلیل درست دارند؟
مثًال مشکل بی حجابی را همه دارند می بینند، اما چه کسانی دربارۀ این مشکل بی حجابی دید صحیحی دارند، 
چه کسانی در مورد این مشکل بی حجابی دید صحیحی ندارند؟ این یعنی انسان به زمانش، بصیرت داشته باشد 

و بتواند مشکالت را تحلیل کند.

�وجوه�عقل،�زمان�شناسی�و�بصیرت�داشتن�به�زمان�است یکی�از

یکی از وجوه عقل _ که این همه در دین، از عقل تعریف شده است _ همین زمان شناسی و بصیرت داشتن به زمان 
و تحلیل داشتن دربارۀ زمان است. بعضی ها ادعای زمان شناسی دارند اما حرف های مزخرف و اشتباهی می زنند 

که اصًال حد ندارد.
یک آدم بسیار باتجربه ای را در یک زمینه ای نگاه می کردم و حسرت می خوردم که ای کاش وقت می گذاشتم 
و پیش یک چنین آدم باتجربه ای می نشستم و از او یاد می گرفتم و... اما یک بار در یک جلسه یا گعدۀ چند نفره، 
ایشان یک دفعه ای گفت که وضع دین داری خیلی بدتر از زمان طاغوت شده است! یک کمی دقت کردم و دیدم 
که محاسبه و تحلیل ایشان دربارۀ اوضاع زمانه ما اشتباه است؛ باالخره آمار این مسائل را داریم. مثًال می دانید که 
هرسال، نمازخوان های ما در دانشگاه ها آمارشان نسبت به سال قبل دارد افزایش پیدا می کند. چطور می شود که 
قبل از انقالب از االن بهتر بوده باشد؟ حتی تعداد نمازخوان های ما در فرودگاه های کشور هر سال دارد افزایش 

پیدا می کند. هرکسی که در فرودگاه های کشور باشد، این مطلب را متوجه می شود.
ْن َیُکوَن َعاِرفًا ِبَزَماِنه« )کافی/ج2/ص116( عاقل باید عارف به زمانش 

َ
امام صادق؟ع؟ می فرماید: »َعَلی اْلَعاِقِل أ

باشد، عرفان با علم خیلی فرق می کند؛ به یک علم عمیق، به یک علمی که طرف انگار شهود کرده است می گویند 
عرفان. عاقل باید عارف به زمان خودش باشد.
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َواِبس« )کافی/ج1/ص27( کسی 
َ
 َتْهُجُم َعَلْیِه الّل

َ
در جای دیگری امام صادق؟ع؟ می فرماید: »اْلَعاِلُم ِبَزَماِنِه ال

گاه باشد پراشتباه نخواهد بود، اشتباهات به او هجوم نمی برند. یعنی کسی که زمان خودش  که به زمان خودش آ
را نشناسد پر از اشتباه می شود؛ یعنی اشتباهش یکی و دوتا نیست، باز قدم بعدی، باز قدم بعدی دچار اشتباه 

می شود، مثل این راننده های ناشی مدام به در و دیوار می کوبد!
ْحَداِثه« )غررالحکم/ح3252( 

َ
ْب ِمْن أ َماِن َمْن َلْم َیَتَعّجَ اِس ِبالّزَ ْعَرُف الّنَ

َ
أمیرالمؤمنین علی؟ع؟ می فرماید: »أ

چه کسی از همه عارف تر به زمان است؟ چون این شناخت زمان، درجه بندی دارد و همه به این درجه نمی رسند. 
که تعجب نمی کند چون همه چیز برایش قابل پیش بینی بوده  می فرماید: عارف ترین آدم ها به زمان کسی است 
است. چرا تو اصًال در حوادث روزگار تکان نمی خوری! چون من زمان خودم را می شناسم و می دانم که مسیر زمان 

این است...
گر دیدند در حدود سن چهارده سالگی بچه یک تیپ  پدر و مادری که عارف به زمان عمر کودک شان باشند ا
گر یک کسی  دیگری زد تعجب نمی کنند، سقف پایین نیامده است. شما االن می دانی فرزندت در چه دورانی است؟ ا
زمان را بشناسد می داند که در مسیر زمان، جوان ها با چه مشکالت و مصائبی درگیر هستند. کاش اینها را به خود 
گر کسی زمان را بشناسد، می داند کسانی که تازه ازدواج کرده اند، طبیعتًا با چه مشکالتی  جوان ها هم بگویند، مثًال ا
ممکن است مواجه بشوند لذا تعجب نمی کند و می داند که اینها طبیعی است و این مشکالت هست، تازه بعد از این 
مشکالت هم مشکالت دیگری هست، منتها در بین هر مشکالتی، خوشی ها و خوبی هایی هم هست، این مسائل 

در کنار همدیگر زندگی شما را ترتیب می دهد تا آخر عمرتان.
اصًال آدم زمان شناس تعجب نمی کند، در مورد زندگی فردی خیلی می شود از این مثال ها زد، در مورد زمان 

اجتماعی هم همین طور است و البته خیلی مسئلۀ مستقل و متفاوتی است.

�داده�است طبق�آیه�قرآن،�خدا�برای�هرجامعه�ای�یک�زمان�و�یک�عمری�قرار

بگذارید یک آیه از قرآن برای شما بخوانم تا کل بحث زمان شناسی تا االن که باهم مطرح کردیم، یک صورت دیگری 
پیدا کند: عالمۀ طباطبائی ذیل آیۀ 34 سورۀ اعراف، مطالبی دارند که یکی دو جمله اش را به طور مختصر برای شما 
< )اعراف/34( یعنی هر امتی  ِ�ُمو�ذَ �قْ َْس�قَ ا �ي

َ
ُرو�ذَ َساَع�قً َول �ذِ

ئْ
ا َْس�قَ ا �ي

َ
ُهْم ل

ُ
ل �بَ

ئَ
اَء ا ا �بَ

�ذَ اإِ
ٌل �ذَ �بَ

ئَ
�قٍ ا ّمَ

ئُ
ّلِ ا

ُ
می گویم. قرآن می فرماید >َوِلك

و هر جامعه ای یک عمری دارد، یک زمانی دارد؛ وقتی این زمانش تمام بشود یک لحظه هم عقب و جلو نخواهد 
شد. عالمۀ طباطبائی ذیل این آیه می فرماید که خداوند متعال در قرآن برای جامعه هم »جان« قائل است، مستقًال 
امتحان می کند و برایش زمان گذاشته است. یعنی برایش یک دوران هایی قرار داده است بعد هم می فرماید: دورۀ 

شما تمام شد، بفرمایید تشریف ببرید!
شهید صدر می فرماید: عمر جوامع بشری با عمر انسان ها متفاوت است؛ عمر انسان ها تعیین شده و مکتوب 
نزد خداوند متعال است، البته ممکن است در اثر خوبی ها و بدی های شان یک کمی باال و پایین بشود، ولی عمر 
جوامع بشری به عملکرد آن جامعه بستگی دارد. خب در طول عمر یک جامعه، خداوند امتحان هایی از آن جامعه 
می گیرد، بارها در قرآن از امتحان الهی یاد کرده است. راستی االن جامعه ما در چه وضعیتی است؟ ما در چه زمانی 
به سر می بریم؟ از این طرف؛ ما به ظهور چقدر نزدیک هستیم؟ از آن طرف؛ ما نسبت به أباعبداهلل الحسین؟ع؟ چه 

وظایفی داریم؟
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| لوا  اوج |
زمان نشناسی؛ اولین عامل اختالف شدید شیعیان در آخرالزمان

�متوجه�نشده�اند�که�زمان�ما،�زمان�حسین�است�و�جهان�دارد�به�سوی�حسین�بازمی�گردد بعضی�ها�هنوز

که در اینجا  همین سؤال بنده، ده سال پیش می توانست جوابی متفاوت داشته باشد. شاید ُنه سال پیش بود 
باهم بحث می کردیم دربارۀ اینکه االن زمان رجعت به حسین؟ع؟ فرارسیده است، جهان به سوی حسین باز خواهد 
گشت و متوجه امام حسین خواهد شد... این را بنده بر اساس مشاهداتی که داشتم، عرض کرده بودم، چون همان 
زمانی بود که تازه داشت اربعین شکل می گرفت، در میان جمعیت چهار یا پنج میلیونی اربعین بود که بنده تصادفًا 
حضور پیدا کرده بودم. در همان مسیر هم گفتم که جهان دیگر حسینی خواهد شد. نقش امام حسین دارد در عالم 
 ده سال از این ماجرا گذشته ولی بعضی ها هنوز هم متوجه نشده اند که زمان، زمان حسین 

ً
عوض می شود، حدودا

است مثًال می گویند: اربعین یک سفر زیارتِی مستحبی است و هرکسی خواست یک وقت دیگری غیر از اربعین برود!
آیا این زمان، وظیفۀ ما نسبت به امام حسین؟ع؟ با زمان های دیگر فرق نکرده است؟ آیا قصه متفاوت نشده 
گرفته می شود؛ خدا در قرآن بارها  است؟ هر امتی یک زمانی دارد، یک عمری دارد. در این زمان ها امتحان هایی 
گر زمانی  گفته است. بعضی وقت ها در قرآن می فرماید: من ا درمورد زمان جامعه و پایان عمر هر جامعه سخن 
برای شان مقدر نکرده بودم، همین االن نابودشان کرده بودم، ولی چون زمان گذاشته ام، تا وقتی که زمانش نرسد 

نابودشان نمی کنم. خود خداوند متعال به زمان هایی که برای جوامع تعیین کرده، مقید است.
ببینید رشد یک انسان در مراحل مختلف چه مراحلی دارد، بی حکمت هم نیست، مثًال دربارۀ یک انسان باید 
ببینیم که اول زمان چیست، بعد زمان چیست، بعد زمان چیست. دربارۀ یک جامعه هم همین طور است. راستی 
ما االن سال چندم جمهوری اسالمی هستیم؛ از نظر زمان امتحانات؟ منظورم سال قمری یا شمسی آن نیست، 

منظورم این است که االن علی القاعده در زمان چه امتحانی هستیم؟ آیا ما نباید اینها را بدانیم؟

�فایده�ندارد �کسی�مؤمن�بشود،�دیگر گر �زمان�ها�هست�که�ا طبق�آیه�قرآن،�بعضی�از

گر کسی مؤمن بشود، دیگر فایده  جامعۀ جهانی در چه زمانی به سر می برد؟ در قرآن، بعضی از زمان ها هست که ا
گر کسی مؤمن بشود فایده ندارد؟ در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی. زندگی فردی را  ندارد. چه زمانی است که ا
بگویید؟ لحظه ای که یقین کرد مرگ آمده است. در قرآن می فرماید آن زمان دیگر فایده ندارد و دیگر زمان ایمان 
آوردن نیست.... در جامعۀ بشری چه زمانی زمان ایمان آوردن نیست؟ مثًال وقتی که روز فتح و روز نصرت دین بشود.
گر یک کسانی  < )سجده/29( در روز فتح ا ُرو�ذَ �ذَ �ذْ ُ ا ُهْم �ي

َ
َما�ذُُهْم َول �ي ُروا اإِ �ذَ َك�ذَ �ي ِ �ذ

َّ
ُع ال �ذَ �ذْ َ ا �ي

َ
ِح ل �قْ �ذَ

ْ
ْوَم ال َ ْل �ي

قرآن می فرماید: >�قُ
، ایمان  ایمان بیاورند این دیگر فایده ندارد. ما می خواستیم از شما امتحان بگیریم، اما شما گذاشتی برای آخِر کار
گر یک روزی  کرم؟ص؟ فتح کرده، تو االن ایمان بیاوری دیگر فایده ندارد. انقالب اسالمی هم ا بیاوری؟ االن که پیامبر ا

آرمان هایش محقق بشود آن وقت یک کسی بیاید به انقالب ایمان بیاورد دیگر فایده ندارد.
طبق برخی از روایات، یکی از زمان هایی که می تواند مصداق این مفهوم باشد، روز ظهور است. امام صادق؟ع؟ 
گر ظهور شد و حضرت جهان را گرفت دیگر فایده ندارد. )ِفی َقْوِل اهلِل َعّزَ َو  می فرماید: قبل از ظهور ایمان بیاورید، ا
َیُة اْلُمْنَتَظَرُة ُهَو 

ْ
ُة َو اآل ِئّمَ

َ ْ
َیاُت ُهُم ال

ْ
ِتی َبْعُض آیاِت َرّبَِك ال َیْنَفُع َنْفسًا ِإیماُنها َلْم َتُکْن آَمَنْت ِمْن َقْبُل َفَقاَل اآل

ْ
َجَل َیْوَم َیأ

َمُه ِمْن آَباِئِه؟مهع؟؛ 
َ

ْیِف َو ِإْن آَمَنْت ِبَمْن َتَقّد  َیْنَفُع َنْفسًا ِإیَماُنَها َلْم َتُکْن آَمَنْت ِمْن َقْبِل ِقَیاِمِه ِبالّسَ
َ

اْلَقاِئُم؟جع؟ َفَیْوَمِئٍذ ال
کمال الدین/18/1( البته ممکن است که یک آدم جاهلی باشد که زیاد چیزی نمی فهمیده و آن موقع ایمان بیاورد؛ 

این قصه اش فرق می کند و نمی خواهم مطلق بگویم که دیگر برای هیچ کسی هیچ فایده ای ندارد.
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پس زمان شناسی برای فرد و جامعه خیلی مهم است. بعضی از زمان ها هم زمان های مقطعی به نام ایام اهلل 
ِه< )ابراهیم/5( 

َ
اِم الّل �يَّ

ئَ
ا ْرُهْم �بِ ّكِ

هستند، چقدر خدا سفارش می کند به پیغمبرها که »ایام اهلل« را به آنها یادآوری کن >�ذَ
همین جا یک نکته ای را عرض کنم، که شاید بی ربط به بحث باشد، ولی به مناسبِت اول ماه محرم می خواهیم این 

نکته را عرض کنم، چون باید مناسبت ها را احترام گذاشت.

�خدا�می�خواهد �برای�کسی�که�فرزند�خوب�از
ً
�استجابت�دعاست؛�خصوصا �اول�محرم�طبق�روایت،�روز روز

فرموده اند که روز اول محرم، روز استجابت دعا است، به ویژه برای آقایانی که بچه می خواهند، به ویژه آقایانی که 
بچه ای می خواهند که گل سرسبد عالم بشود و به ویژه آنهایی که می خواهند بچه شان یکی از شهدای برجستۀ 
تاریخ بشود. چرا فردا؟ چون فردا روز استجابت دعای حضرت زکریا است که گفت: خدایا یک فرزندی به من بده، 
کنند و او را پیش من بیاورند و  که این قدر خوب باشد که شهید بشود و سر از بدنش جدا  یک پسری به من بده 
... طبق روایت، خداوند روز اول محرم، دعای او را مستجاب کرد  من بسوزم برای حسیِن سرجدای آخرین پیامبر

و یحیی را به زکریا داد.
کردن برای فرزند؟ ایشان حضرت مریم را سرپرستی می کرد. مادر  که حضرت زکریا، افتاد به فکر دعا  چه شد 
حضرت مریم، یعنی دختر عمران، نذر کرده بود که خدایا بچۀ من مال تو باشد و برای تو خدمت کند. خدا فرمود: 

ًرا<؛ آل عمران/35( �ي ُمَحّرَ ْ��ذِ َ �ي �ب ِ
َك َما �ذ

َ
ْر�قُ ل

�ذَ ِ�ي �ذَ
�ذّ ِ اإِ

ّ �قُ ِعْمَرا�ذَ َر�ب
ئَ
ِ اْمَرا �ق

َ
ال  �قَ

�ذْ قبول کردم. )>اإِ
حضرت مریم، خادم محراب شد. زکریا هر روز می آمد برای مریم غذا بیاورد، ولی می دید که غذا پیش او هست! 
پرسید: مریم، اینها از کجا آمده و به تو رسیده است؟ گفت: اینها را خدا به من می دهد، از بهشت برای من آمده 
ا< اینجا بود که زکریا صدا زد: خدایا یک مادری نیت کند که بچه اش مال تو بشود، این قدر  َكِر�يَّ اِلَك َ�َعا رذَ است... >ُه�ذَ
ُه< )انبیاء/90( من هم به تو 

َ
ا ل ْح�ذَ

َ
ْصل

ئَ
َ� َوا ْح�ي َ ُه �ي

َ
ا ل �ذَ ُه َوَوَه�بْ

َ
ا ل �ذَ �بْ َ حب اْس�قَ بچه اش ُگل می شود؟ یک پسر هم به من بده... >�ذَ

پسر می دهم؛ آن هم چه پسری؛ حضرت یحیی...
زمان آن شده است که فرزندانی به دنیا بیایند به خاطر خدا و امام زمان، نه به روال طبیعی زندگی. یا به خاطر 
اینکه نائب امام زمان فرمود که امروز این مسئله اولویت دارد. نکند واقعًا آخرالزمان باشد! سورۀ آل عمران را بخوانید، 
، بروید دِر خانۀ خدا دعا کنید. چه گل پسرهایی، چه دخترهایی در کربال چه نقش هایی آفریدند، اینها  این چند روز

... چه مادرهایی داشتند. به یاد رباب بیفت، چه دلی داشت این مادر



|�جلسه�دوم�|
مهم ترین عاموی ک  وضعیت زمان  را تعیین می کند چیات؟

�مکائد�نفس�و�فریب�های�ابلیس�است �دستورهای�الهی�یکی�از حذف�زمان�از

یکی از مکائد نفس و فریب های ابلیس این است که زمان را از دستورهای الهی حذف کند و انسان را به توجیه گری 
و انجام دستورهای خدا به نفع هوای نفس و به نفع جبهۀ باطل وادار کند. اساسًا مشکل قرآن مشکل الحاد نیست 
ولی این طوری که به ما دین را آموزش می دهند و اشتباهًا از اصول عقائد شروع می کنند، معموًال همه تصور می کنند 
کسانی که مقابل انبیاء هستند با »وجود خدا« مشکل دارند، یا اینکه با »معاد« مشکل دارند، با »نبوت« یا حتی 

»امامت« مشکل دارند درحالی که اصًال این طور نیست.
قرآن در زمانی نازل شد که آنهایی که مقابل قرآن بودند یک دین و ایمانی داشتند؛ هرچند یک دین تحریف شده. 
اما دین داری کردن در بین آنها باب بوده، و ایمان ناقص داشتن در بین آنها رواج داشته است. لذا وقتی از اول می آیند 
دین را به ما این جوری یاد می دهند که »اصول دین چند تاست؟ اول توحید، دوم عدل...« این قدر علما دورخیز 
کرده بودند برای مبانی بعیدۀ دین داری که ما از دوران کودکی تصور می کردیم قرآن نازل شده است به جنگ کسانی 
که نه به وجود خدا معتقد هستند، نه به خالقیت او معتقد هستند، نه به وجود معاد معتقد هستند و نه عبادتی را 
قبول دارند. اما بعدًا که چشم و گوش مان باز شد فهمیدیم که آن مشرکین، قبل از بعثت پیامبر؟ص؟ هم خانۀ کعبه 

را طواف می کردند، یعنی خدا را می شناختند و قبول داشتند و حتی قبل از اسالم هم به خداوند »اهلل« می گفتند.
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مشکل�قرآن�با�مشرکین�»بی�دینِی�مطلق«�نبود؛�دین�داری�بد�و�تحریف�شده�بود/�مشکل�قرآن،�بد�دین�داری�کردن�است

مشکل قرآن با بد دین داری کردن بوده، با ایمان ناقص بوده، با دین تحریف شده بوده؛ مشکل قرآن بی دینی مطلق 
نیست، الحاد مطلق نیست، مشکل قرآن آتئیست ها نیستند. البته ممکن است در برخی از آیات قرآن هم با منکر 
معاد برخورد شده باشد، ولی اصل ماجرا این نیست. شما بسیاری از آیاتی که ابتدائًا نازل شده است وقتی دقت 
می کنید می بینید که دارد موعظه می کند برای آدم هایی که هم به خدا معتقد هستند هم به معاد! اصًال شهر مکه 
یک شهر مذهبی بوده و عبادتگاه بوده، پس سپاه ابرهه برای چه می خواست بیاید آنجا خانۀ کعبه را خراب بکند؟ 
که تبدیل به تجارتگاه و چهارراه حضور مردمان در آن  گرفته بود  کعبه به قدری رونق  چون آنجا به حرمت خانۀ 

منطقه شده بود و اال آبادانی ای که در مکه نبود.
پس یادمان باشد که مشکل قرآن، بد دین داری کردن است، قرآن با بی دین های مطلق برخورد نمی کند. البته 
که نه  که امروزه به آنها می گویند »بی دین«  بی دینی مطلق هم یکی از مشکالت جوامع بشری است مثل کسانی 
هیچ دینی دارند و نه مطلقًا خدا را قبول دارند. اما قرآن زیاد به اینها نگاه نمی کند. قرآن بیشتر با آنهایی که نیم بند 
با دین خدا برخورد می کنند، مواجه می شود. شما با مطالعه و مرور قرآن می بینید آنهایی که با قرآن مشکل دارند، 

خودشان کلی اعتقادات دینی دارند.
کردن چگونه پدید می آید؟ آیا این معضل، قبل از پیامبر پدید می آمده ولی بعد از پیامبر  این بد دین داری 
پدید نمی آید؟ این طور که نیست. قبل از پیامبر؟ص؟ این بد دین داری کردن با چه انگیزه ای درست می شد؟ به چه 
روش هایی شکل پیدا می کرد؟ بعد از پیامبر؟ص؟ هم این وضعیت »بد دین داری کردن« با همان انگیزه ها و شکل ها 
پدید می آید. پس زرنگِی کسی که قرآن می خواند و هوشمندی و فراست تالوت کنندۀ قرآن این است که هرجا خدا 
کفار و منافقین  کفار و منافقین نهیبی زد، این را به خودش بگیرد و به زمانۀ خودش بیاورد، در بین ما خیلی  به 
هستند. حاال ما نمی خواهیم به کسی برچسب بزنیم و تکفیری برخورد کنیم و هر کسی یک چیزی گفت بگوییم که 
کافرهای قرآن را نگاه کن، خیلی های شان به ظاهر مؤمن هستند. مثًال می فرماید: وقتی  کافر هستی! ولی شما  تو 
ُه 

َ
ُم الّل

ُ
ك �قَ ا َررذَ وا ِمّمَ �قُ �ذِ

�ذْ
ئَ
ُهْم ا

َ
َل ل �ي ا �قِ

گر می خواست خودش به او می داد. )>إَِو�ذَ به کافر می گویی صدقه بده، می گوید خدا ا
کافر هم به خدا معتقد است، به  ْطَعَمُ�<؛ یس/47( پس این فرد 

ئَ
ُه ا

َ
اُء الّل َ َسش ْو �ي

َ
ْ�ِعُم َم�ذْ ل �ذُ

ئَ
وا ا َم�ذُ

آ
�ذَ ا �ي ِ �ذ

َّ
ُروا ِلل �ذَ َك�ذَ �ي ِ �ذ

َّ
اَل ال �قَ

روزی رسان بودِن خدا هم معتقد است، ببین چه بهانه ای آورد که از صدقه دادن فرار کند! در قرآن کریم، مشکل 
با رفتار دین دارها است.

کنیم/�بعضی�ها�به�سنت� �دین�و�احکام�دین�جدا� که�زمان�را�از �جامعه�این�است� �عوامل�تحریف�دین�در یکی�از
�نمی�گیرد �نظر �را�در �می�دهند�اما�زمانۀ�پیامبر گیر � پیامبر

کنی، از احکام دینی زمان را  که زمان را از دین جدا  که دین در جامعه تحریف می شود این است  یکی از عواملی 
کنار بگذاری؛ آن وقت راه بدعت باز می شود. خیلی از حرف ها را سربسته عرض می کنم. یک دفعه ای  برداری و 
می بینید، گیر می دهد به سنت رسول خدا؟ص؟ اما زمان رسول خدا؟ص؟ را در نظر نمی گیرد، این آغاز بدعت است! 

هرچند ظاهرش، ظاهر دین است. نمونه هایش را برای شما عرض خواهم کرد.
گر زمان شناسی را حذف کنیم، ما  گر کنار بگذاریم و در احکام و آداب دین و اولویت های دینی، ا پس زمان را ا
هم می شویم جزو همان کسانی که بد دین دارانی می کنند، ما هم جزو کفار و منافقین و بدعت گذارانی می شویم که 



15

| لوا  دوج |
مهم ترین عاموی ک  وضعیت زمان  را تعیین می کند چیات؟

قرآن با ما دشمن است. این طور نیست که خوارج شدن، دیگر ممکن نباشد، یا منافق و کافر شدن، دیگر بذرش 
گر بنا باشد مانند قریش مکه در جوامع اسالمی دیگر پدید نیاید، نصف قرآن تعطیل می شود  در عالم پیدا نشود، ا

چون نصف قرآن درگیری با این مشرکین است.
نگویید: ما که هیچ کدام مشرک نیستیم، ما کدام مان بت پرست هستیم؟! پس این همه آیات قرآن برای کیست؟ 
اینها برای ما هم هست؛ این درد امروز ما است، قرآن کتاب روز است، روزنامه است نه یک کتاب تاریخی و آرشیوی! 
نه فقط آیاتی که دربارۀ مشرکین زمان پیامبر؟ص؟ بود ما باید فرض کنیم که خطاب به ما هست، بلکه طبق روایات، 
هرچه در قرآن درگیری بین بنی اسرائیل و حضرت موسی می بینید، همه اش مال امت پیامبر هم هست )َیُکوُن ِفي 
ِة؛ من الیحضره الفقیه/ج1/ص203( 

َ
ِة ِباْلُقّذ

َ
ْعِل َو َحْذَو اْلُقّذ ْعِل ِبالّنَ َکاَن ِفي َبِني  ِإْسَراِئیَل َحْذَو الّنَ  َما 

ُ
ُکّل ِة  ّمَ

ُ ْ
َهِذِه ال

که مربوط به چند  که در قرآن آمده، مال ما هم هست؛ حتی داستان های حضرت ابراهیم  داستان اقوام گذشته 
هزار سال قبل است. پس حساب آن کسانی که قرآن با آنها درگیر شده است را از خودمان جدا نکنیم و نگوییم که 
اینها به ما چه ربطی دارد، ما که معتقد هستیم، ما که بت پرست نیستیم و... این سطحی نگری است، زشت است 

آدم این جوری با خدا برخورد بکند. خدا مگر کتاب قصه گفته است؟

�بُبری/�تفاوِت�لباس�امام�صادق؟ع؟  «�می�توانی�بدعت�بگذاری�و�سر کنی،�به�نام�»سنت�پیامبر �زمان�را�حذف� گر ا
�زمانه �تغییر با�پیامبر؟ص؟�به�خاطر

پس چطور می شود که »بد دین داری« صورت می گیرد؟ این طوری که زمان را از دین حذف کنیم. یک نمونه مثال 
برای شما بزنم از کلماتی که امام صادق؟ع؟ فرمودند. یک کسی به نام سفیان ثوری، نزد امام صادق؟ع؟ آمد و دید که 
غ، نرم و لطیف است و البد خیلی هم  حضرت یک پیراهن سفیدی به تن کرده است که مانند پوستۀ نازک روی تخم مر
گران بها بوده است. گفت آقا این لباس، لباس شما نیست. زمان رسول خدا؟ص؟ ایشان چنین لباسی به تن نمی کردند... 

گر زمان را حذف کنی، با کلمه ای به نام »سنت رسول خدا« می توانی سر ببری! ببینید؛ بحث زمان است، شما ا
حضرت فرمود: بشنو از من و گوش بده، حفظ کن، اینها خیر تو است. بعد این جمله را از حضرت ببینید: »َو 
که  کسی  گوش بده تا یک وقت بدعت گذار نمیری. بدعت گذار یعنی همان  َلْم َتُمْت َعَلی ِبْدَعٍة« این حرف من را 
َکاَن ِفي َزَماٍن  ّنَ َرُسوَل اهلِل؟ص؟ 

َ
ْخِبُرَك أ

ُ
تحریف دین می کند. حاال حضرت چه می خواهد به او بگوید؟ می فرماید: »أ

ُمْقِفٍر َجْدب« رسول خدا در زمان سرشار از فقر زندگی می کرد که کمبود آذوقه وجود داشت و زمان مشقت باری بود. 
اما وقتی دنیا اقبال کرده و همۀ مؤمنین در رفاه هستند، بهترین کسانی که خوب است خوب بپوشند، آدم خوب ها 
َها ِغْرِقُئ اْلَبْیِض َفَقاَل 

َ
ّن

َ
ی َعَلْیِه ِثَیاَب ِبیٍض َکأ

َ
ِبي َعْبِداهلِل؟ع؟ َفَرأ

َ
ْوِرّيُ َعَلی أ

َ
. )َدَخَل ُسْفَیاُن الّث هستند نه آدم های فاجر

ْنَت ِمّتَ َعَلی 
َ
ُه َخْیٌر َلَك َعاِجاًل َو آِجاًل ِإْن أ

َ
ُقوُل َلَك َفِإّن

َ
ي َو؟ع؟ َما أ َباَس َلْیَس ِمْن ِلَباِسَك َفَقاَل َلُه اْسَمْع ِمّنِ َلُه ِإّنَ َهَذا الّلِ

َحّقُ 
َ
ْنَیا َفأ

ُ
ْقَبَلِت الّد

َ
ا ِإَذا أ ّمَ

َ
َکاَن ِفي َزَماٍن ُمْقِفٍر َجْدٍب َفأ ّنَ َرُسوَل اهلِل؟ص؟ 

َ
ْخِبُرَك أ

ُ
ِة َو اْلَحّقِ َو َلْم َتُمْت َعَلی ِبْدَعٍة أ ّنَ الّسُ

اُرَها؛ کافی/ج5/ص65(
َ

 ُکّف
َ

 ُمَناِفُقوَها َو ُمْسِلُموَها ال
َ

اُرَها َو ُمْؤِمُنوَها ال  ُفّجَ
َ

ْبَراُرَها ال
َ
ْهِلَها ِبَها أ

َ
أ

چه کسی گفته است که هرکسی خوب شد باید لباس بد بپوشد؟! بله؛ یک وقت مردم فقیر هستند، رئیس جامعه 
فقیرانه تر می پوشد، اما یک وقت همه دست شان به دهن شان می رسد، در چنین زمانی اتفاقًا خوب ها باید بهتر بپوشند. 
ببینید زمان چقدر قصه را تغییر داد! حاال شما بقیۀ موارد را حساب کن. اینها تازه نمونه های کوچک زمان شناسی است. 
نمونه های بزرگ زمان شناسی که امتحان های ما آنجا تعریف می شود مسائلی است که باید شب های بعد به آن برسیم.
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در این زمینه سخنان فراوان و سیرۀ عجیب و غریبی در معصومین داریم. امام سجاد؟ع؟ در مدینه بر مرکب 
گرانی را سوار می شدند به خاطر عزت شان؛ برای  گران بهایی سوار می شد و در روایت ها نوشته اند شتر سرخ موی 
کرامتش حفظ بشود. )ِإّنَ َعِلّیَ ْبَن  کنند، عّزت و  که می خواستند اهل بیت؟مهع؟ را خوار  اینکه در مقابل دشمنانی 
اِحَلَة ِبِماَئِة ِدیَناٍر ُیْکِرُم ِبَها َنْفَسُه؛ محاسن/ج2/ص639( البته زمانۀ امام  لّرَ

َ
َکاَن َلَیْبَتاُع ا اَلُم  لّسَ

َ
ْلُحَسْیِن َعَلْیِهَما ا

َ
ا

سجاد؟ع؟ را هم باید نگاه کنیم، االن مثل زمان امام سجاد؟ع؟ نیست، بلکه االن فقر و گرفتاری هست، یک وقت 
مسئولین نروند مرکب گران قیمت سوار بشوند و بگویند که امام سجاد؟ع؟ این طور رفتار می کرد! بنده می خواهم 

با این مثال ها، تفاوت زمان را عرض بکنم.

�خضاب�برای�مؤمنین�به�دلیل�تفاوت�زمان�پیامبر؟ص؟�با�زمان�امیرالمؤمنین؟ع؟ �دستوِر تغییر

آمدند به امیرالمؤمنین علی؟ع؟ گفتند: شما چرا خضاب نمی کنید؟ حاال زمان امیرالمؤمنین؟ع؟ فاصله اش با زمان 
که محاسن تان  گفتند مگر رسول خدا؟ص؟ نفرمود  رسول خدا؟ص؟ چقدر است؟ مثًال ده سال یا در همین حدود. 
را خضاب بکنید تا شبیه یهودی ها نشوید؟ ببینید امیرالمؤمنین علی؟ع؟ چه جوابی می دهند؟ می فرماید: بله 
کثریت هستند  فرمودند ولی آن مربوط به زمانی بود که مسلمان ها در اقلیت بودند، االن این قدر مسلمان ها در ا
که اصًال یهودی وجود ندارد، این قدر آنها قبیله شان کوچک است که هضم شدند، وقتی هضم شدند دیگر تشّبه به 
َما َقاَل؟ص؟ َذِلَك 

َ
ُهوا ِباْلَیُهوِد َفَقاَل؟ع؟ ِإّن  َتَشّبَ

َ
ْیَب َو ال

َ
ُروا الّش ُسوِل؟ص؟ َغّیِ یهود از بین رفته است. )ُسِئَل؟ع؟ َعْن َقْوِل الّرَ

؛ نهج البالغه، صبحی صالح/ص471( جانم به  َسَع ِنَطاُقُه َو َضَرَب ِبِجَراِنِه َفاْمُرٌؤ َو َما اْخَتار
َ
َن َو َقِد اّت

ْ
ا اآل ّمَ

َ
 َفأ

ٌ
یُن ُقّل َو الّدِ

این دین! عجب دین باحال و قشنگی است!
اِس  ِتي َعَلی الّنَ

ْ
ِمَر ِبِه َهَلَك َو َسَیأ

ُ
ُکْم ِفي َزَماٍن َمْن َتَرَك ُعْشَر َما أ

َ
روایتی از رسول خدا؟ص؟ هست که می فرماید: »ِإّن

گر یک دهم دستورهایی که  ِمَر ِبِه َنَجا« )کنزالفواید/ج1/ص217( شما در زمانی هستید که ا
ُ
َزَماٌن َمْن َعِمَل ِبُعْشِر َما أ

خدا بهتان داده ترک کنید نابود می شوید. اما زمانی خواهد رسید که مردم یک دهم دستورهای خدا را هم گوش 
که مردم،  که ما در بین مردم نیستیم، یعنی زمانه ای است  بدهند نجات پیدا می کنند. یعنی یک زمانی می رسد 
پیغمبر را مقابل خودشان نمی بینند، امام را مقابل خودشان نمی بینند، در آن زمان، مردم ُنه دهِم دین را ترک 

کنند و یک دهم دین را اجرا کنند، نجات پیدا می کنند.

�دین�داری�به�مردم�سهل�بگیرید توصیۀ�آقای�بهجت؟هر؟:�در

کرم؟ص؟ باشد؛ به مردم رحم کنید!  حاال بعضی ها در همین زمان، می خواهند سخت گیری شان مثل زمان پیغمبر ا
، فرموده  حضرت آیت اهلل العظمی بهجت حدود بیست و پنج سال پیش به یکی از بزرگان و یکی از روحانیون مشهور
بودند: بروید در دین داری به مردم سهل بگیرید... چند بار این جمله را تکرار کردند. حاال چه مناسبتی داشت که 
گفتند؟ مگر چیزی شده بود؟ بعد از چند سال، به خاطر بعضی از این سخت گیری ها، یک عده ای  ایشان این را 

آمدند و به اسم تساهل و تسامح، سوءاستفادۀ سیاسی ای کردند.
آقای بهجت فوق العادگی های خاصی داشتند؛ نه تنها زمان خودشان را می شناختند بلکه زمان آینده را هم 
می شناختند. آن وقت ببینید ایشان چه حرف هایی دربارۀ زمان شناس بودن شیخ فضل اهلل نوری بیان می کردند 
و چه سخنانی دربارۀ زمان نشناس بودِن برخی از علمای بسیار مشهور بیان می کردند؛ هرچند با احترام بسیار 
کردند و مشروطه خواه ها آمدند  فراوان. ایشان یک مثالی می زدند و می گفتند: برخی از علما با مشروطه همراهی 
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 پشیمان شدند. اما بعضی از علماء نجف، وقتی که مشروطه 
ً
شیخ فضل اهلل نوری را سربدار کردند، هرچند آنها بعدا

می خواست تصویب بشود، به خانواده ها و اقوام خودشان در ایران پیام دادند که برگردید و به عراق بیایید، چون 
آنجا دیگر حجاب امنیت ندارد. سالها بعد از مشروطه که رضاخان بی حجابی اجباری راه انداخت، تازه فهمیدند 

که دلیل این حرف چه بود. آقای بهجت می فرماید: آن علما چطور این مسئله را فهمیدند و پیش بینی کردند؟!

قانون�اضافی،�مناسبات�اجتماعی�را�شکننده�می�کند�/�قانون�اضافی�زمینۀ�رانت�و�فساد�و�لج�بازی�است

دربارۀ زمان شناسی، یک روایتی از امام هادی؟ع؟ هست که شبیه آن، از برخی معصومین دیگر هم نقل شده است. 
ایشان می فرماید: در زمانه ای که عدالت بیشتر از ستم است، حرام است به کسی سوءظن داشته باشی، بلکه باید 
َکاَن  کنی. تو نباید به کسی سوءظن داشته باشی مگر اینکه بدانی واقعًا آدم بدی است »ِإَذا  با حسن ظن برخورد 
/ص142( آقا ممکن  ی َتْعَلَم َذِلَك ِمْنه« )نزهه الناظر َحٍد ُسوءاً َحّتَ

َ
ْن َتُظّنَ ِبأ

َ
[ َفَحَراٌم أ ْغَلُب ]ِمَن اْلَجْوِر

َ
َزَماٌن اْلَعْدُل ِفیِه أ

که االن با حسن ظن برخورد کنی. چرا؟ چون غلبه با  است، طرف کاّلش باشد! بله، منتها تو وظیفه ات این است 
ْغَلُب ِمَن اْلَعْدِل، َفَلْیَس 

َ
َکاَن َزَماٌن اْلَجْوُر ِفیِه أ عدل و خوبی ها است. و بالعکس در ادامۀ روایت می فرماید: »َو ِإَذا 

کثر  ی َیْبُدَو َذِلَك ِمْنُه« امام صادق؟ع؟ هم در روایت مشابهی می فرماید، در زمانی که ا َحٍد َخْیراً َحّتَ
َ
ْن َیُظّنَ ِبأ

َ
َحٍد أ

َ
ِل

مردم صالح هستند حرام است به کسی سوءظن داشته باشی.
آقایان مجلس شورای اسالمی، به شما عرض بکنم، بعضی از قوانینی که شما دارید می نویسید، مثل قوانین 
کالش نیستند، این قدر قانون های بیخود و اضافی تصویب نکنید؛ قانون  که دزد و  زمان طاغوت است، مردم 
اضافی زمینۀ رانت است، زمینۀ فساد است، زمینۀ لج بازی است، قانون اضافی مناسبات اجتماعی را شکننده 
می کند. خیلی عالقمند هستم بدانم در مجلس شورای اسالمی یا در مرکز مطالعات مجلس شورای اسالمی چند 
کرده  کار  کسی  که »قانون اضافی چقدر برای مملکت، سّم است« مثًال چه  نفر متخصِص این مطلب وجود دارد 
است روی این موضوع که صهیونیست ها گفتند »ما با قوانین اضافی ای که سِر ملت ها می ریزیم، ملت ها را چپاول 
می کنیم، به حدی که دیگر تشخیص ندهند قانون خوب چیست و قانون بد چیست؟« قانون خیلی خوب است، 

گر این َنَفس برود و درنیاید چه؟ هرچیز خوبی که زیادی اش خوب نیست! قانون مثل نَفس می ماند، ولی ا

�را�به�خود�مردم�سپرد �قوانین�اضافی�کم�کرد�و�امور قانون�اضافی�سوءظن�بین�مردم�را�افزایش�می�دهد/�باید�از

که این قدر قانون نمی خواهد. چقدر  اصًال قانون اضافی سوءظن بین مردم را افزایش می دهد، یک جامعۀ خوب 
باید مراقبت کرد، و باید از قوانین اضافی کم کرد و مردم سپاری کرد، و معتمدین را فعال کرد، و نخبگان را به کار گرفت 
که قوۀ قضائیه یک هوشمندی در آن انجام داده است، همان  و امور را به خود مردم سپرد. یک نمونۀ کوچکش 
که حکم آن محکم تر از حکم قضات هم هست. یعنی می روند یک حکمی انتخاب  شوراهای حل اختالف است 
کوچک  می کنند و قصه را بین خودشان جمع می کنند. دیگر آن همه بگیر و ببند و وکالت ندارد. این یک نمونۀ 

است، خیلی از امور را باید این طوری به شیوۀ محله ای و منطقه ای حل کرد و به آئین نامه ها و بروکراسی نسپرد.
که باید در زمان طاغوت می بود ولی  زمانۀ ما چه زمانی است. زمان را باید شناخت. برخی از قوانین هست 
که  که مردم ما مردم خوبی هستند فرق نمی کند با زمانی  االن حق ندارید چنین قانونی بگذارید. آیا زمانی است 
مردم گرگ هستند. خب قوانینش خیلی باهم فرق می کند. اصل را بر حسن ظن باید گذاشت یا اصل را بر سوءظن 

باید گذاشت؟
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محرم 1401

یک کسی از امام صادق؟ع؟ پرسید: یک برده ای دارم که اصًال عرق خور است، آدم الابالی و بدی است، من االن 
با او چه کار کنم؟ آیا آزادش کنم یا بفروشم پولش را صدقه بدهم؟ یک بردۀ بد پیدا کرده است، این را آزاد کند بهتر 
گر زمانی است که فقر در جامعه، زیاد است، بفروش و پولش  است یا بفروشد؟ امام صادق؟ع؟ فرمود: بستگی دارد؛ ا
َنا َحاِضٌر َفَقاَل 

َ
َلُه َرُجٌل َو أ

َ
گر زمانی است که فقر کم است و مردم همه دارا هستند، آزادش کن. )َسأ را صدقه بده، اما ا

ُق ِبَثَمِنِه َفَقاَل 
َ

َتَصّد
َ
ِبیُعُه َو أ

َ
ْم أ

َ
َحّبُ ِإَلْیَك أ

َ
ْعِتُقُه أ

ُ
ِریُد ِعْتَقُه َفأ

ُ
ُموِر اْلَمْکُروَهِة َفأ

ُ ْ
َیُکوُن ِلَي اْلُغاَلُم َو َیْشَرُب َو َیْدُخُل ِفي َهِذِه ال

اُس َحَسَنًة َحاُلُهْم َو ِإَذا َکاَن  ْفَضُل ِإَذا َکاَن الّنَ
َ
ْفَضُل اْلِعْتُق أ

َ
َدَقُة أ َماِن الّصَ ْفَضُل َو ِفي َبْعِض الّزَ

َ
َماِن أ ِإّنَ اْلِعْتَق ِفي َبْعِض الّزَ

َحّبُ ِإَلّيَ ِإَذا َکاَن ِبَهِذِه اْلَحال؛ من الیحضره الفقیه/ج3/ص135(
َ
ْفَضُل َو َبْیُع َهَذا أ

َ
َدَقُة أ اُس َشِدیَدًة َحاُلُهْم َفالّصَ الّنَ

ببینید چقدر زمان تأثیر دارد! اینها را به عنوان نمونه برای اینکه ذهن مان توجه پیدا بکند عرض می کنم. یا امام 
ْجِلَس َعَلی 

َ
ْن أ

َ
وَن أ ْعِف ِمْن َمَواِلّيَ ُیِحّبُ

َ
ْهَل الّض

َ
رضا؟ع؟ موضوع دیگری را دربارۀ لباس مطرح می کند و می فرماید: »ِإّنَ أ

َماُن َذِلك« )مکارم االخالق/ص98( بعضی از ضعفای از دوستان من، دوست  ُل الّزَ ْلِبَس اْلَخِشَن َو َلْیَس َیَتَحّمَ
ُ
ُبوِد َو أ

ُ
الّل

دارند که من بر یک پوستین خیلی ناچیز بنشینم و لباس خشن تنم کنم، ولی زمان ما تحمل این را ندارد که من 
این لباس ها را بپوشم. اینها دوستان من هستند، خودشان آدم های ضعیفی هستند و می خواهند من این جوری 

رفتار کنم ولی این رفتار در این زمان، صحیح نیست.

چه�عناصری�تعیین�کنندۀ�وضعیت�زمان�هستند؟

ُخب ما تا حدی متوجه شدیم که زمان در حکم دینی، مؤثر است، در آداب هم مؤثر است، در اولویت ها هم مؤثر 
است. زمان در همه چیز مؤثر است، حاال این زمانه اصًال چه هست و مختصات زمان ما امروز چیست؟ قبل از اینکه 
به این بحث برسیم که اساسًا مختصات زمان ما _ از حیث بین المللی، از حیث منطقه ای و از حیث جامعۀ اسالمی 
کنیم( ما اول باید این زمان را  _ چیست )و بعضی وقت ها این مختصات را در مکان های مختلف هم باید حساب 

گی های زمان هستند؟ به طور کلی بشناسیم که با چه چیزی تغییر می کند و چه عواملی تعیین کنندۀ ویژ
، سطح  گی های زمان هستند؟ افکار عمومی، فرهنگ، سبک زندگی، سطح افکار چه چیزهایی تعیین کنندۀ ویژ
گاهی مردم، وضع زندگی مردم، وضع زندگی مادی مردم، وضع امنیت مردم و... اینها عناصری هستند  اطالعات و آ
که وضع زمان را تعیین می کنند؛ عوامل مختلفی که محدود به یکی دو مورد نیستند، اینها زمان را مشخص می کند.
گی هایی دارد؟ عوامل مختلفی در شکل گیری وضعیت زمان و مختصات  شما فکر می کنید زمان ما چه ویژ
زمان دخالت دارند. مثًال »فرهنگ« یکی از این عوامل است. االن فرهنگ در زمان ما چگونه است؟ اصًال فرهنگ به 
چه چیزی می گویند؟ االن نمی خواهیم وارد بحث تعریف فرهنگ بشویم. بخشی از این فرهنگ را می شود سبک 
گی های زمان است. یکی دیگر از عناصر مؤثر بر  زندگی قرار داد، که خود سبک زندگی، تعیین کنندۀ وضعیت و ویژ
وضعیت زمان، »فکر مردم« یا سطح عقل و درک مردم است و اینکه افکار عمومی به چه مسائلی بیشتر توجه دارد؟
خیلی از این عناصر را می شود تغییر داد؛ مثًال »افکار عمومی« را می شود تغییر داد؛ به همین دلیل است که 
گی هایی را در زمان، زیاد و کم می کنند. مثًال یک دفعه ای می بینید که  بعضی ها زمانه را دست کاری می کنند و یک ویژ
وضع مادی مردم باال و پایین می شود، وضع امنیتی مردم، سطح رفاه عمومی و... اینها همه تعیین کنندۀ وضعیت 
زمانه است. یک نمونۀ دیگرش، ابزارهایی است که مردم دارند با این ابزارها زندگی می کنند؛ مثل ابزار ارتباطی. اینها 
 ، خیلی در وضعیت زمانه، تعیین کننده است، االن تقریبًا همۀ مردم یک موبایل در دست شان هست که با این ابزار

انگار یک جهانی را در اختیار دارند و با آن ارتباط دارند.
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�بدهد،�چیست؟ اصلی�ترین�عاملی�که�می�تواند�زمانه�را�تغییر

گی های زمان را  گی ای که زمانه را تغییر می دهد و ویژ در بین همۀ این عوامل، می خواهم بروم سراغ اصلی ترین ویژ
گی زمان ما چیست؟ عوامل مختلفی می توانند زمان ما را تغییر بدهند ولی باید  تعیین می کند. االن مهم ترین ویژ
دید مهم ترین عامل تعیین کنندۀ زمان چیست؟ مهم ترین عاملی که می تواند بر روی زمان تأثیرگذار باشد چیست؟ 
آیا فرهنگ است؟ وضع مادی مردم است؟ افکار عمومی است؟ ابزار و امکانات است؟ اینها همه می توانند مؤثر 
باشند. اما مهم ترین عامل چیست؟ من می خواهم از این کالم امیرالمؤمنین علی؟ع؟ استفاده کنم که در نهج البالغه 
َماُن« )نهج البالغه/نامه31( مهم ترین عامل تغییردهنده و تعیین کنندۀ وضع  َر الّزَ ْلَطاُن َتَغّیَ َر الّسُ می فرماید »ِإَذا َتَغّیَ

زمان، قدرت است
وقتی شنیدید که دانشمندان یک چیزی را گفتند، کمی تأمل کنید، صبر کنید، ببینید که آیا دانشمندان در 
زمان سلطۀ صهیونیست ها این را گفته اند یا نه؟ ممکن است تحت تأثیر قدرتمندان، سخن بعضی از دانشمندها 
را برجسته کرده باشند. برخی می گویند: »امروز در دانشگاه ها این طور گفته می شود...« آیا در دانشگاه های تحت 
گفته می شود؟ این جهاِن آزاد  که استانداردهایش را صهیونیست ها تعیین می کنند این طور  سلطۀ صهیونیست 
علم نیست. یا می گویند: »امروز پول می رود به سمت...« صبر کن، تأمل کن! پول در زمان سلطۀ صهیونیست ها 

به این سمت می رود؟ آنها کجا سرمایه گذاری می کنند؟

�می�دهد،�قدرت�است/�قدرت،�مسئلۀ�اول� که�وضعیت�زمان�را�تعیین�می�کند�و�زمانه�را�تغییر مهم�ترین�عاملی�
�است حیات�بشر

کبک توی برف بکند و بگوید: هیچ کسی من را  کسی نباید سرش را مثل  قدرت، مسئلۀ اول حیات بشر است، 
نمی بیند! در مورد کبک می گویند، این قدر نادان است که وقتی می خواهد مخفی بشود، کله اش را مثًال داخل برف 
گر ما نگاه نکنیم به اینکه قدرت  می کند درحالی که هیکلش بیرون است! ُخب معلوم است که راحت آن را می زنند! ا

دست چه کسانی قرار دارد، لطمه می خوریم.
برخی می گویند: »در جهان پزشکی این طور گفته می شود که...« صبر کن، تأمل کن! جهان پزشکی در زمان 
چه قدرتی؟ بعضی ها این قدر نادان هستند که فکر می کنند هیچ قدرتی در جهان وجود ندارد و همه چیز را در یک 
فضای کامًال آزاد می بینند. نکند چند سالی است که حضرت ظهور کرده و جهان آزاد شده است که ما خبر نداریم! 
کسی که دربست تسلیِم WHO بشود، انگار چنین تصوری دارد، یعنی تصور می کند که حضرت ظهور کرده و دیگر 

هیچ قدرت فاسد قاهر فریبکاری بر عالم مسلط نیست.
کسانی در عالم، دارید  کن! در زمان سلطۀ چه  مثًال می گویند: »از نظر هنری امروز این طور است....« صبر 
کنید، باید فقر را با توجه به این نظام  وضعیت هنر را بررسی می کنید؟ یا وقتی می خواهید فقر را در عالم بررسی 
که وضعیت زمان را تعیین می کند و زمانه را تغییر  کنید. مهم ترین عاملی  که در عالم هست، بررسی  سلطه ای 

می دهد، قدرت است.
گر بخواهیم زمانه را تغییر بدهیم یا بخواهیم خالف زمان حرکت  حاال ما در زماِن یک قدرت قاهرۀ مسلط، ا
که  کنیم و یک زمانۀ دیگری بخواهیم ایجاد بکنیم، باید چه کار بکنیم؟ ُخب شما همین جوری بحث می کنید 
تعیین کننده هستند.  امروز در جهان  انقالبی گری درمی آورید. ُخب معلوم است، قدرت ها  از  یک دفعه ای سر 
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تکنولوژی تعیین کننده نیست. االن بعضی از تکنولوژی ها هستند که قدرت ها اجازۀ عرضه و تولید نمی دهند. مثًال 
می گویند: نه، این جور ماشین ها یا دستگاه ها االن نباید تولید بشود. چرا؟ چون همان ماشین های قبلی، به نفع 

این قدرت ها هستند.

مهم�ترین�عامل�تعیین�کنندۀ�زمانه�»قدرت�ها«�هستند�نه�تکنولوژی

مهم ترین عامل تعیین کنندۀ زمان چیست؟ قدرت ها هستند؛ قدرت های منطقه ای و بین المللی. امیرالمؤمنین 
علی؟ع؟ می فرماید که وقتی یک سلطانی تغییر بکند زمان تغییر خواهد کرد. االن چه سلطنتی بر عالم وجود دارد؟ 
کنیم. از مرکز عالم باید  کسانی بر این عالم، سلطه دارند، از آنجا باید شروع  تکنولوژی نیست! باید ببینیم چه 

شروع کنیم.
که برهنگی در این عالم، رسم شده و همجنس بازی بین مردم  برخی می گویند: االن یک جوری شده است 
که قدرت های پولی در اروپا  که این طوری شده است. از زمانی  کردند  رواج یافته و... باید ببینیم قدرت ها چه کار 
کارگر ارزان داشته باشند و اینها بر کارخانه های جهان، سلطه پیدا کردند، زن را از  تصمیم گرفتند کارخانه هایی با 
خانه بیرون آوردند و به بهانۀ حقوق زن و به بهانۀ آزادی در برهنگی و پوشش و... ایدئولوژی برایش درست کردند، 
تا کارگر ارزان پیدا کنند. بروید تاریخش را بخوانید. زن که خودش به این برهنگی نیفتاده است. اصًال بحث عقیده 

نیست. تحلیل همه چیز را از این قدرت ها شروع کنید و جلو بیایید.
در آن روایتی که خواندیم، امام هادی؟ع؟ می فرماید: در زمانی که ظلم و جور در جهان غلبه دارد، تو حق نداری 
ْغَلُب ِمَن 

َ
به کسی حسن ظن داشته باشی، حرام است به کسی حسن ظن داشته باشی. َو ِإَذا َکاَن َزَماٌن اْلَجْوُر ِفیِه أ

ی َیْبُدَو َذِلَك ِمْنُه« لذا االن که جور در عالم غلبه دارد، به تمام اتفاقات  َحٍد َخْیراً َحّتَ
َ
ْن َیُظّنَ ِبأ

َ
َحٍد أ

َ
اْلَعْدِل، َفَلْیَس ِل

که  بین المللی باید سوءظن داشت. عیبی ندارد؛ بعضی ها مسخره ات می کنند و می گویند توهم توطئه! اما کسی 
توطئه های بین المللی را نمی بیند، خودش مشکل دارد.

آیا االن یک قدرت قاهره در جهان غلبه کرده است یا نه؟ آیا صهیونیست ها یک نظام استکباری جهانی درست 
کرده اند یا نه؟ همه چیز از آنجا شروع می شود، اینها تعیین کنندۀ در وضع زمان هستند، تو می خواهی مسئلۀ حجاب 
کند آنهایی را که در این کشور موضوع حجاب را خارج از مسائل سیاسی امنیتی بین  را بررسی بکنی؟ خدا لعنت 
کسانی نقشه  کردند به یک مسئلۀ صرفًا عقیدتی. اصًال مسئله این نیست! چه  کردند و تبدیلش  المللی تحلیل 
کار را کردند؟ یک  دارند؟ از روز اول، برهنگی را چه کسانی تحمیل کردند؟ روی چه اهدافی؟ در خود اروپا چرا این 
دانشمند فرانسوی یک کتاب چندصد صفحه ای نوشته که تمامًا اسنادی است که نشان می دهد یک ذره مسئلۀ 
فکری و فرهنگی و دینی در مسئلۀ برهنگی فرانسه وجود نداشته است بلکه این دست ساز است و عامدانه است.

در چه زمانی داری در مورد حجاب صحبت می کنی؟ وقتی موضوع حجاب یا هر موضوع دیگری بخواهد مورد 
بررسی قرار بگیرد باید ببینیم مهم ترین عامل تعیین کنندۀ وضع زمان چیست؟ برخی می گویند: در زمان پیامبر؟ص؟ 
مگر حجاب را اجبار می کردند؟ ُخب زمان پیغمبر را شما می شناسی؟ تفاوت زمان پیغمبر با االن را می شناسی؟ 
وقتی آمدند دِر خانۀ أمیرالمؤمنین علی؟ع؟ را آتش بزنند، گفتند: رسول خدا؟ص؟ فرمود که هرکسی برای نماز نیاید، 
با خانه اش این کار را انجام بدهید... رسول خدا زمانی که خودش امام جماعت مسجد النبی بود این را فرمود، آن 

هم نه دربارۀ خانۀ علی؟ع؟!
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| لوا  دوج |
مهم ترین عاموی ک  وضعیت زمان  را تعیین می کند چیات؟

�طاغوِت�آن�زمان�است �زمانی�متناسب�با�اجتناب�از �هر عبودیت�در

شما زمان را حذف کن، آن وقت می توانی پدر دین را در بیاوری! در تعیین زمانه هم باید موضوع قدرت را لحاظ کرد، 
سلطان، سلطنت، سلطه جویی، و به تعبیر قرآن »طاغوت« را باید درنظر گرفت و امروز هم باید طاغوت جهانی را در 
نظر بگیریم، تو با طاغوت باید در بیفتی، معنای عبادت خدا و عبودیت در هر زمانی متناسب با اجتناب از طاغوِت آن 
< )نحل/36( خدا را عبادت کن و اجتناب کن از طاغوت. عبادت خدا آن  و�قَ اعذُ وا الّ�َ �بُ �ذِ �قَ ْ َه َوا�ب

َ
ُ�وا الّل �ذِ اْع�بُ

ئَ
زمان است. >ا

روی سکۀ اجتناب از طاغوت است. درست است که وضع خدا همیشه ثابت است اما وضع طواغیت که ثابت نیست.
باید ببینیم که امروز برای اجتناب از طاغوت چه چیزی اولویت دارد؟ همان می شود دین ما، همان می شود 
مرام ما. امروز تو می خواهی حرفی از دین بزنی، باید ببینی چه گوشه ای از این حرف می زند طاغوت را نابود می کند؟ 
البته ممکن است تحلیل ها باهم فرق بکند، ولی مبنا این است. طاغوت در هر زمانی به یک شکلی است، در زمان 
ما طاغوت به چه شکلی است؟ االن در زمان ما طاغوت چقدر قدرت دارد؟ چقدر نفوذ کرده؟ چقدر ریشه دوانده؟
حضرت امام می فرمود که ما باید ببینیم بعد از انقالب چه کسانی می خواهند فیلم بسازند، نکند ریشه هایی 
کنید، در فیلم خودشان این را نشان  از عالقۀ به طاغوت و از تفکر طاغوتی در وجودشان باشد، اینها هرکارشان 
کاری داشته باشی، می گوید »فیلم من  می دهند... ولی االن در جمهوری اسالمی ممنوع است شما به فیلم ساز 
، خودش  گر فیلم ساز را نگاه کن، تو به من چه کار داری؟!« اما حضرت امام فرمود: باید ببینیم فیلم ساز کیست؟ ا
گر به خاطر شما، عمامه ای و مسجد و محراب  طاغوتی باشد طبیعتًا در فیلمش هم طاغوت را در می آورد؛ حتی ا

هم در فیلم بگذارند تا شما را راضی کنند.
یک بار صحیفۀ حضرت امام را ببینید، امام خمینی دینش این جوری بود؛ عبادت را براساس مبارزه با طاغوت 
گر می خواست برای موسیقی، حکم حالل یا حرام بدهد، آن را به مبارزۀ با  در زمان خودش تفسیر می کرد. مثًال ا

طاغوت ربط می داد.

طاغوت�زمان�خودت�را�بشناس

وقتی شما می گویی »ما والیت مدار هستیم« یا از والیت اولیای خدا صحبت می کنی، درواقع داری می گویی که ما 
والیت طاغوت را نداریم، طاغوت زمان خودت را بشناس. پس مهم ترین عامل تعیین کننده برای وضع زمان، نه 
؛ آن عاملی که بر همۀ اینها در جوامع  فرهنگ است، نه علم است، نه ثروت است، نه رفاه است، نه هیچ چیز دیگر
بشری تأثیرگذار است و شما دارید می بینید که ابزار همۀ اینها دست آنها است، قدرت است، ببینید که نظام سلطه، 
زمان را چگونه دارد تعیین می کند و چگونه دارد جلو می برد. اخیراً هم اینها به سندهایی مثل 2030 و... روی 

آورده اند و برای ما هم نقشه دارند. یک دفعه ای می بینی که شما داری داخل پازل آنها بازی می کنی.
زمان تو چه زمانی است؟ آقا ما اصًال نمی خواهیم سیاسی باشیم، اصًال وضع سیاسی به ما چه ربطی دارد؟ اصًال 
گر به سیاست هم کاری نداری، فعًال باید صهیونیست ها را بشناسی، پروتکل های دانشوران  سیاست چیست؟ شما ا
صهیون را خوانده ای؟ إن شاءاهلل در جلسات بعد، یک کمی پروتکل های دانشوران صهیون را برای شما می خوانم 
که ببینید چقدر از این نقشه های صهیونیستی در کشور ما دارد اجرا می شود؟ بعد برای تان می خوانم که زمان ما 
زمان حضور این طاغوت منحوس است، ببین در کشور ما چه کار کرده است! نقشۀ صهیونیست ها را در کشور ما 

دارد اجرا می کند به صورتی که ظاهراً منکری هم انجام نشده که بخواهیم امر به معروف و نهی از منکر کنیم.
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قدرت ها  کنیم،  مجسم  باید  را  الهی  قدرت  ما  باشد،  طاغوت  عامل،  تعیین کننده ترین  بگذاریم  نباید  ما 
تعیین کنندۀ زمان هستند، ما می خواهیم قدرت امام زمان را برگردانیم، ما می خواهیم قدرت دین را برگردانیم، تا 

گی های زمان باشد. آن وقت قدرت دین باشد که تعیین کننده در ویژ

�می�رسد«�لذا�وقتی� �به�نظر �طرف�صاحب�قدرت�باشد،�برای�آدم�ها�منطقی�تر روان�شناس�ها�می�گویند�»حرفی�که�از
اسم�آمریکا�می�آید،�خیلی�ها�زود�تسلیم�می�شوند

گی هایی که دارد این است که خیلی منطقی جلوه می کند و آدم را کور و کر می کند، یعنی دیگر به  قدرت یکی از ویژ
که با قدرت پوشالی قدرت ها فکرها را تسخیر  کسی در مقام نقِد آن برنمی آید. به همین خاطر است  این سادگی 
کرده اند. یک گروه محقق مسائل اقتصادی چندین سال پیش، مثًال حدود بیست سال قبل به بنده گفتند که ما 
اینجا یک پژوهشی انجام دادیم برای اینکه بانک داری بهتر بشود و این وضع ربوی بانک تغییر کند. ولی در داخل 
، اصًال ما را آدم حساب نکردند و برای این تحقیق علمی ما ارزشی قایل نشدند. ما رفتیم این مقاله را به زبان  کشور
که از طریق آنها،  ، قرار گذاشتیم و از آنها خواستیم  کردیم و با یک مؤسسۀ علمی در خارج کشور انگلیسی ترجمه 
این را منتشر کنیم. از آنجا همین مقاله را به بانک مرکزی ایمیل کردیم. بعد، به ما زنگ زدند و گفتند که »بفرمایید 
کره کنیم عجب بحث علمی ای!« شما اسم این را چه می گذارید؟ معلوم است که قدرت، کور و کرش کرده است. مذا

روان شناس ها می گویند: قدرت موجب می شود آدم ها یک حرفی که از طرف صاحب قدرت می آید، منطقی تر 
گر بگویید »امروز در آمریکا دانشمندان به  ببینند. لذا وقتی اسم آمریکا می آید، خیلی ها زود تسلیم می شوند. مثًال ا
این نتیجه رسیده اند...« اینها خیلی راحت می پذیرند، و اصًال بررسی نمی کنند که آیا این نتیجه درست است یا غلط 

گر یکی از بین خودمان یک حرف خوب و منطقی هم بزند، به راحتی قبول نمی کنند. است. ولی ا
قدرت ها تعیین کنندۀ زمان هستند، اصًال نبض آدم ها را قدرت ها در دست می گیرند. شما فکر کردید والیت چرا 
مهم تر از همه شد؟ چرا امام حسین فرمود که یزید می خواهد قدرت به دست بگیرد... چون وقتی یک فاسدی مثل 
گرفت، تا داخل خون شما هم می خواهد همه چیز را به فساد بکشاند؛ فقط یک دانه مسئلۀ دزدی و  یزید قدرت 

غارتگری نیست، همه چیز را می خواهد تغییر بدهد.

�کربال�نشان�بدهد�که�قدرِت�فاسد،�چه�وحشی�های�جنایتکاری�درست�می�کند امام�حسین؟ع؟�خواست�در

را نشان بدهد،  یارانش  و  اینکه شهادت طلبی خودش  برای  کربال نرفت  امام حسین  روضه بخوانم برای شما؛ 
که  کربال تا به شما نشان بدهد  شهادت طلبی برای ایشان و یارانش یک امر طبیعی است. امام حسین رفت در 
که نعل تازه به اسب های شان بزنند و روی بدن حسین بتازند.  قدرِت فاسد، وحشی هایی می تواند درست بکند 

یعنی آدم ها را به این حد از رذالت می تواند برساند.
امام حسین نرفت در کربال تا علی اصغِر شهید بدهد، برای این خانوادۀ باعظمت، هزاران برابر بیشتر از این هم 
طبیعی است. امام حسین حرمله را خواست به ما نشان بدهد و بگوید که ببینید بعضی ها به چه رذالتی می رسند! 
کار را می کنید؟ می گویند: به دستور أمیرالمؤمنین یزید! ببینید  بعد به این رذل ها وقتی می گویند: برای چه این 

قدرت چه کار می کند! ملعون ها گریه می کردند و گوشواره ها را از گوش دخترهای امام حسین می کندند.
زمانه عوض شد یا أمیرالمؤمنین! این کوفه همان کوفه ای است که شما به یتیم ها نان و خرما می دادی! این 
یتیم ها االن بزرگ شدند، ببین با یتیم های شما چگونه برخورد می کنند، برای بچه هایت از سیلی کم نمی گذارند، 
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بله زمان عوض شد. یزید آمد، همان مردم کوفه، وحشی شدند، یاران حسین، قاتل شدند، ببینید زمان چطوری 
عوض می شود! تعجب نکن، تو نمی دانی والیت طاغوت چه کار می کند! نگذارید کسی قدرت بر شما پیدا بکند و 

بر روح شما سلطنت بکند.
وقتی که امام می فرمود آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند، یعنی ایشان کفر به طاغوت داشت و ایمان خودش 
را داشت نشان می داد. نگذارید کسی بر شما سلطه پیدا بکند، سلطان، زمانۀ شما را تغییر می دهد؛ زمانۀ فردی، 
با  کردند  باید شروع بشود. چه کار  آنجا  از  را، همۀ محاسبات  زمانۀ جهانی  و  اجتماعی  زمانۀ  زمانۀ منطقه ای، 
أباعبداهلل الحسین؟ امام حسین در همۀ روضه هایش به شما نگاه می کند، می گوید دیدید با بچه های من چه کردند؟





|�جلسه�سوم�|
چرا قدرت، تعیین کننده ترین عامِل زمان  است؟

�ساده�لوحی�یا�فریب�شده�ایم �مسائل�جهان�بررسی�کنیم،�دچار �مسائل�جامعۀ�خود�را�جدای�از گر ا

گر بیماری یا غرض ورزی  که می تواند نوعی ساده لوحی یا حماقت هم به حساب بیاید _ البته ا یکی از فریب هایی 
که ما مسائل جامعۀ خودمان را منهای مسائل  گرفته شود، این است  خاصی پشت آن نباشد _ و باید جلوی آن 
جهانی و جدای از مسائل جهان، مورد بررسی قرار بدهیم. ما واقعًا امروز در یک دهکده ای زندگی می کنیم به نام 
که در ارتباطات و  کنار این دهکده، مسائلش باهم مرتبط هستند. فقط این نیست  گوشه و  که تمام  »جهان« 
گر در  رسانه های مختلف با گوشه و کنار دنیا ارتباط پیدا کنیم بلکه واقعًا بین مسائل جهان ارتباط وجود دارد و ما ا

بحث های خودمان وضع جهان را در نظر نگیریم دچار خبط و خطا خواهیم شد.
البته هرکسی در هرجایی  کشورمان بی ارتباط با اوضاع دیگر قسمت های جهان نیست. بله  اوضاع ما در 
مشکالت خاص خودش را هم دارد ولی ما در جریان سیر تاریخی جهان به این نقطه ای رسیدیم که االن هستیم 
گر بخواهیم تأثیری بر عبور و مرور تاریخ بگذاریم در جامعه و جهان، مسائل مشترکی خواهیم داشت و  و طبیعتًا ا

باید همه را باهم در نظر بگیریم.
بحث ما هم دربارۀ مختصات این زمان هست و زمان یعنی »زمان جهان« نه »زمان جامعۀ ما«! مثًال االن در 
گر بخواهد مورد بررسی قرار بگیرد، حتی مسائل کلیدی جهان  تهران چه خبر است، مسائل کلیدی تهران و ایران ا
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گر بخواهد مورد بررسی قرار بگیرد، حتمًا وضع جهان مسیحیت و بلکه همۀ دنیا باید مورد توجه قرار بگیرد.  اسالم ا
کنار  گفته باشیم و  که این را به عنوان یک پیش گفتار  اجازه بدهید یک جمله از حضرت امام در این باره بگویم 

بگذاریم و به بحث خودمان بپردازیم.

�نیست �نقاط�دیگر �در �نقطه�ای�که�اتفاق�می�افتد،�بدون�تأثیر �هر �هیچ�حادثه�ای�در �جهان�امروز امام؟هر؟:�در

حضرت امام در آبان سال 1357 قبل از اینکه به ایران بیاید، می فرماید: »هیچ حادثه ای در جهان امروز در هر 
که اتفاق می افتد، بدون تأثیر در نقاط دیگر نیست لکن میزان اثرپذیری مردم در نقاط دیگر بستگی  نقطه ای 
گاهی و انتخاب خود آنان دارد.« )صحیفه امام/ج4/ص434( این نگاه امام را به عنوان فصل الخطاب  به آ
عرض می کنم چون بحث ما دربارۀ دهکدۀ جهانی نیست، نمی خواهیم االن به صورت مبسوط در این باره 

کنیم. گفتگو 
را  جهانی  وضعیت  روند  بر  و  زمان  بر  تأثیرگذاری  قدرت  اینکه  ضمن  خود،  کالم  این  در  امام؟هر؟  حضرت 
محفوظ می داند، اما در عین حال مرتبط دانستن همۀ بخش های عالم با یکدیگر را تصریح می کنند. یک خط 
فکری ای که آدم هایش کامًال مشخص هستند و ساده اندیشی و ساده لوحی آنها کامًال در تاریخ ثابت شده است و 
که اینها در تاریخ انقالب داشتند هم معلوم است، در این چهل سال انقالب دنبال این بودند  نقطه گذاری هایی 
که وضع جامعه و مسائل جامعه و راه حل های مشکالت جامعه و تحلیل مشکالت جامعۀ ما را از جامعۀ جهانی 

جدا کنند.

�مرد�و�زن�جهانی�تربیت�نمی�کنیم�و�این�خیلی�زشت�است
ً
��12سال�آموزش�و�پروش�تقریبا ما�در

کم و بیش هست و آثار شومش در بسیاری از رسانه ها هنوز موجود است. آثار  که هنوز هم  این یک خطی بود 
شومش که البته در آموزش و پرورش غوغا می کند! ما در دوازده سال آموزش و پروش تقریبًا مرد و زن جهانی تربیت 
نمی کنیم و این برای آموزش و پرورش ما خیلی زشت است. حاال ممکن است این در محیط های مذهبی ما هم 

اثر گذاشته باشد.
مرحوم شاه آبادی استاد عرفان حضرت امام می فرمودند که »دین ما را یک دین فردی معرفی کردند نه یک 
گرد آقای شاه آبادی  دین جمعی« بنده می خواهم این جملۀ ایشان را تعمیم بدهم _ با توجه به درس هایی که از شا
یعنی از حضرت امام گرفته ایم _ و عرض کنم که متأسفانه بعضی ها ممکن است دین را از یک دین فردی بیاورند و 
اجتماعی بکنند اما جهانی اش نمی کنند. درحالی که ما یک مرام جهانی داریم، پیغمبرمان مال همۀ جهان است و 

الی االبد برای تاریخ است و مال منطقۀ خاصی نیست.
امام زمان ما یک حکومت جهانی خواهد داشت و ما هردفعه که از ایشان یاد می کنیم اصلی ترین دعای مان 
گر این دینی که امام زمان ما دارد، مسائل اساسی  فتح عالم و آزادسازی عالم است. این واقعًا احمقانه خواهد بود ا
گر کسی را دیدید که از پیامبر؟ص؟ یا از أمیرالمؤمنین؟ع؟ و حضرت  و تحلیل هایش محدود بشود به یک منطقه! لذا ا
زهرا؟اهع؟ و امام حسین؟ع؟ صحبت می کند و حتی روضه هم می خواند اما جهانی روضه نمی خواند و درگیری 
أمیرالمؤمنین را در حد یک درگیری قومی یا منطقه ای محدود می کند و از أمیرالمؤمنین یک جوری صحبت نمی کند 

که تمام آحاد عالم بفهمند، این شخص به نوعی دارد به انحراف کشیده می شود.
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آیا�برای�معرفی�أمیرالمؤمنین�و�مسئلۀ�امامت،�کتاب�جهانی�هم�داریم؟!

و  تاریخ می دانند  با دو سه نفر در  را درگیر  أمیرالمؤمنین  بعضی ها مسئلۀ والیت و امامت و مسئلۀ مظلومیت 
می خواهند حقانیت أمیرالمؤمنین را صرفًا بر آن دو سه نفر یا دو سه تا مذهب درون دینی، ثابت کنند و مسئله را 
حل بکنند. یعنی شما واقعًا أمیرالمؤمنین تان برای جهان حرفی ندارد؟ یعنی االن فکر نمی کنید همۀ جهان تشنۀ 
گر این جوان ها بعد از منبر از من بپرسند »کتاب جهانی دربارۀ أمیرالمؤمنین معرفی  أمیرالمؤمنین است؟ آن وقت ا
کن که همۀ مردم عالم بخواهند این کتاب را بخوانند« آن وقت بنده خیلی کم می توانم چنین کتابی را معرفی کنم 

و شرمنده می شوم.
ما یک مذهبی هستیم و یک اعتقادی به أمیرالمؤمنین داریم، یک مذهب دیگری هم هست که آن اعتقاد را 
ندارد، دربارۀ درگیری این دو مذهب تا کنون ده ها یا صدها کتاب نوشته شده است؛ ولی حاال این أمیرالمؤمنین، 
گر هم  یک مرد جهانی هست یا نه؟ بله. پس یک کتابی هم دربارۀ أمیرالمؤمنین بنویسید برای همۀ مردم عالم! ا
این کار صورت گرفته باشد، در حد گفتن اخالقیات و فضایل أمیرالمؤمنین است؛ البته مسائل اخالقی هم همیشه 
جهانی هستند، اما أمیرالمؤمنین را که به خاطر اخالقش نکشتند! آن مسائل اصلی ای که أمیرالمؤمنین درگیرش 

بود _ در موضوع امامت و امارت و مدیریت جامعه و در موضوع قدرت _ آیا االن حرفی برای جهان ندارد؟

�چه�حرفی�برای�جهان�دارد؟ دانش�آموزان�ما�الزم�است�بدانند�که�أمیرالمؤمنین�امروز

ما که صدای مان به آموزش و پرورش نمی رسد ولی این را هم عرض کنم که االن بچه شیعه، بیشتر از اینکه بخواهد 
به اعتقادات رایج در کتاب های ما دربارۀ أمیرالمؤمنین علی؟ع؟ فکر کند؛ که البته اینها هم خوب و الزم است، اما 
ُپرحجم تر از این مباحث اعتقادی دربارۀ امامت، بچه های مدرسه ای ما الزم است بدانند که أمیرالمؤمنین امروز چه 
حرفی برای جهان دارد؟ لعنت خدا به کسانی که مانع می شوند بچه های ما جهانی فکر کنند، جهانی بیندیشند و 
گر بچۀ ما بعد از 12سال آموزش و پرورش به دانشگاه برود و بعد برود آن طرف و اما  دین جهانی ای داشته باشند. ا
دربارۀ علی؟ع؟ حرفی نداشته باشد که برای مردم جهان و برای حل مشکالت جهان بزند، این واقعًا برای آموزش 

و پرورش ما زشت است.
پس ما وقتی دربارۀ مختصات زمان خودمان صحبت می کنیم، منظورمان »زمان جهانی« است؛ یعنی این عصر 
گر نقش خودمان را هم در این زمان، معین بکنیم درواقع نقش  در تاریخ بشریت مختصاتش چیست؟ آن وقت ا
که دور خیمۀ أباعبداهلل الحسین جمع بشویم و بگوییم  کرده ایم. ما نیامده ایم اینجا  خودمان را در جهان معین 
گروهی یا درون دینی یا مذهبِی خاص  که ما به ایشان معتقد هستیم و ایشان امام ما هست و... ما حلقۀ درون 
خودمان نداریم، بلکه ما دور امام حسین و دور کربال می گردیم و کربال را مرکز عالم می دانیم و دنبال این هستیم که 

آن منطقه، ان شاءاهلل مرکز ادارۀ عالم بشود.

کران�اهل�بیت؟مهع؟�تمنا�می�کنم�جهانی�نوحه�بخوانند!�/ماجرای�امام�حسین�یک�ماجرای�جهانی�است�نه� �ذا از
منطقه�ای�یا�مذهبی

اصًال بحث ما دربارۀ امام حسین، یک بحث جهانی است نه اینکه یک بحث آئینی، مذهبی خاص و مربوط به 
کران اهل بیت؟مهع؟ و از سینه زن ها تمنا می کنم، این نوحه های تان را یک جوری  اعتقادات خود ما فقط باشد. از ذا
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درست کنید و پخش کنید که وقتی همۀ جهان، اینها را شنیدند بگویند »این ترجمه اش چیست؟« وقتی که ترجمه 
شد، بفهمند ماجرا چیست و اصًال حسین برای چه به کربال آمده بود... وظیفۀ ما این است که یک جوری این مطلب 
که ژاپنی ها بفهمند، آفریقایی ها بفهمند، آمریکای التین بفهمد. مگر تو ندیدی امام حسین؟ع؟ وهب  را بگوییم 
کربال برد؟ این ماجرا به ما  کربال برد؟ برای چه یک مسیحی را برداشت و با خودش به  نصرانی را هم با خودش به 
می گوید که این قصه محدود به اینجا نیست. مگر ندیدی سر بریدۀ أباعبداهلل الحسین؟ع؟ در دیر راهب مسیحی 

در بین راه شام، چه کار کرد؟ اینها اتفاق هایی نیست که بی حکمت باشد.
که عموم مردم ایران هم متوجه نمی شوند ماجرا چه بوده است! انگار  بعضی ها یک جوری نوحه می خوانند 
که این قصه یک ماجرای فوق سّری بوده و خیلی ها از آن سر در نمی آورند! جهانی نوحه بخوانید! در نوحه های 
خودتان این را بگویید که حسین برای چه به کربال رفت؟ کلماتی مثل اینکه »تو رفتی با ظلم بستیزی« خیلی محدود 
و منطقه ای است، چرا؟ چون در هر کجای جهان، باالخره یک چگوارایی در یک مقطع تاریخی ای پیدا شده و در 
گر بخواهیم  مقابل ظلم ایستاده است، یا کسی مثل گاندی پیدا شده در یک جایی و در مقابل ظلم ایستاده است. ا
که فرق ایشان با بقیه افراد ظلم ستیز معلوم نمی شود! می گویند  کنیم  امام حسین را این طوری به جهان معرفی 
»ُخب این هم اسطورۀ تاریخی شما است، ما هم برای خودمان اسطوره هایی داریم!« باید فراتر از این ظلم ستیزی 

برویم، إن شاءاهلل در شب های بعد به یک چنین روضه هایی اشاره خواهیم کرد.
حاال برسیم به اینکه زمان ما االن چه زمانی است و چه نقشی باید ایفا کنیم، ای کاش ما هم بتوانیم همیشه 
لَکن خودم، سعی دارم این مسئلۀ جهانی بودن را در مباحثم رعایت کنم،  جهانی باهم صحبت بکنیم. بنده با لسان اَ
گر ما االن یک حرفی در اینجا بزنیم که به درد جهان نخورد، به احتمال زیاد به درد خود ما هم نمی خورد. لذا  چون ا
در این جور جلسات باید نظریه های علوم انسانی یا علوم اجتماعی جابه جا بشود، باید مطالب به گونه ای باشد که 
اروپایی ها هم این را بفهمند، بقیه در شرق و غرب عالم هم بفهمند. ما در یک جهان کوچکی داریم زندگی می کنیم که 
این جهان کوچک، یک رئیس باید داشته باشد و این رئیس را ما می شناسیم، ما داریم برایش مقدمه سازی می کنیم.

�کنیم �موضوعات�مختلف�برگزار �کربال،�همایش�های�تخصصی�و�بین�المللی�در اربعین�در

بنده چند سالی است که با اساتید دانشگاه کربال، دانشجویان شان، فرهنگیان و با معلم های آنجا جلسه می گذاریم 
که اینجا یک شهر جهانی است، شما فقط  و صحبت می کنیم، این را مکرراً خدمت آنها عرض می کنم و می گویم 
مشغول عزاداری برای خودتان نباشید، از آنها چنین تقاضایی را مطرح می کنم. امسال که مجدداً رفته بودم، یک 
جوانی از بین آنها آمد و گفت: »از پارسال شروع کرده ام دوتا زبان خارجی را یاد بگیرم...« گفتم: آفرین، کربالیی همین 
است، چون مردم جهان که نمی آیند به تهران از من بپرسند که ماجرای امام حسین؟ع؟ چه بوده؟ می آیند کربال از 

تو می پرسند و تو باید به آنها توضیح بدهی...
آنجا در جمع دانشجویان و دانشگاهیان کربال عرض کردم که شما سالیانه در اربعین، مجمع اساتید دانشگاه 
در رشته های مختلف را اینجا در کنار اربعین برگزار بکنید، یعنی اربعین فقط صورت و ظاهر عوامی نداشته باشد و 
گرچه خیلی از اساتید دانشگاه و افراد فرهیخته هم  این طور نباشد که در اربعین، فقط عوام و مردم عادی بیایند، ا
کربال برگزار بشود،  گروه ها و موضوعات مختلف، در  کنار مردم در اربعین هستند، اما همایش های تخصصی در  در 
کنار  چون در آینده، جهان باید از اینجا اداره بشود! تصمیمات سالیانه بگیرید در هر رشته ای اندیشمندان در 
همدیگر جمع بشوند، هنرمندان دور هم جمع بشوند، زبان مشترک همدیگر را هم بلد هستند، مهندس ها یک جا، 
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پزشک ها یک جا، اندیشمندان علوم انسانی یک جا، دور هم جمع بشوند. اصًال معلوم باشد که این اندیشمندان ِکی 
و کجا باید همدیگر را بینند؟ در ایام اربعین و در کربال. اربعین که فقط میعادگاه عوام و بی سوادها نیست؛ میعادگاه 

باسوادها هم هست، باسوادها دور هم جمع بشوند، سالم و علیکی بکنند و یک کاری با هم انجام بدهند.
گر کسی االن در کشورمان می خواهد برای اربعین کاری بکند، به فکر  این مطلب را اینجا عرض کردم برای اینکه ا
گر می خواهید  موکب نباشد، موکب را که عراقی ها زده اند؛ با آن مهمان نوازی عجیب و غریب و بزرگوارانه شان. شما ا
کنید تا آنجا  کاری برای اربعین انجام بدهید، متخصصین رشته های مختلف را دور أباعبداهلل الحسین؟ع؟ جمع 

باهمدیگر جلسه داشته باشند.

کربال�را�تبدیل�کنیم�به�مجمع�بین�المللی�جهان�اسالم

کربال ما باید رقم بزنیم. حج را نمی گذارند تبدیل به  که در حج باید اتفاق می افتاد و اتفاق نمی افتد، در  هرچیزی 
مجمع بین المللی جهان اسالم بشود، ُخب شما کربال را تبدیل کنید به مجمع بین المللی جهان اسالم.

مگر ندیده اید در روایت ها دائمًا کربال را با حج مقایسه می کنند؟ اینجا تو آزاد هستی و می توانی این کار را بکنی، 
کرده اند و نمی گذارند عالم از آن خبردار بشود. اینجا شما با بیست  که نمی گذارند. سعودی ها حج را دفن  آنجا 
میلیون نفر به لطف امام حسین؟ع؟ همۀ عالم را خبر کرده ای، بچه های امام حسین؟ع؟ کتک خوردند تا یک چنین 
جمعیتی اینجا جمع بشود، باید از این فرصت استفاده کرد. چه پزشک های خوبی می روند در کربال موکب می زنند 
، یک دورهمی هم برای پزشک ها برگزار بشود، یک دورهمی هم مثًال معمارهای جهان  و کار می کنند، در کنار این کار
اسالم داشته باشند، یک دورهمی هم اساتید سایر رشته های علمی... باید معلوم بشود که موضوع اربعین خیلی 
گر زیارت عاشورا  جدی است و صرفًا یک مسئلۀ تاریخی نیست، این تمهید و مقدمه سازی برای ادارۀ جهان است. ا
فقط یک موضوع تاریخی بود و به آینده کاری نداشت، ما هم اینجا دور هم جمع می شدیم و به آینده کاری نداشتیم، 
فقط یک سوگواری و یادآوری یک حادثۀ تاریخی بود و تمام! درحالی که این طور نیست، ما می خواهیم آینده را 

بسازیم؛ نه فقط آیندۀ خودمان را بلکه آیندۀ جهان را، چون اصًال نمی شود آیندۀ خودمان را به تنهایی بسازیم.

طبق�سنت�های�الهی،�بدون�توجه�به�مشکالت�جهان�نمی�توانیم�مشکالت�خودمان�را�حل�کنیم

خدا به جامعۀ شما اجازه نمی دهد که با هر ترفندی، مشکالت خودتان را حل بکنی، مگر اینکه این مشکالت را برای 
جهان حل بکنی، اصًال خدا اجازه نمی دهد؛ یعنی سنت های الهی و قوانین طبیعی حیات بشر اجازه نمی دهد! ما 
نمی توانیم بگوییم که ما با بقیه چه کار داریم؟! مثل یک دومینو است؛ وقتی آغاز می شود یا همه را نجات می دهی یا 
خودت هم بدبخت می شوی! باید در فکر این باشی. البته می توانی یک کمی اوضاع خودت را بهتر کنی برای اینکه 
اینجا پایگاه نجات عالم باشد، تو پیشرفت کنی تا الگو بشوی؛ بله این می شود، ولی آن پیشرفت حسابی و اساسی 
نخواهد شد. یک خط ساده لوحی در کشور بود که می خواست حساب ما را از جهان جدا کند و ما جهانی نباشیم، 
مثًال می گفتند »ما به بقیه چه کار داریم؟ ما فقط خودمان را نجات بدهیم!« اصًال نمی شود، و خدا اجازه نمی دهد.
اتفاقات را خداوند رقم می زند، تو نمی توانی حساب خودت را جدا کنی و تنها بروی! مگر شما عبد خدا نیستی؟ 
گر بخواهی  این خدا می گوید: من خدای همه هستم، تو می خواهی نوکر من بشوی؟ پس دیگران چه می شوند؟ ا
گر سیاست را محدود به ایران بدانی،  فقط جول و پالس خودت را جمع کنی، این که یک نوع سکوالریزم است. ا

. لذا باید جهانی بیندیشیم. این هم یک نوع ضدانقالبی محسوب می شود، ضدانقالبِی سکوالر
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مختصات زمان ما و آینده ای که تا ظهور در پیش داریم
محرم 1401

�بشود �می�شود؛�یعنی�نمی�گذارند�منتشر طبیعت�قدرت�این�است�که�متمرکز

وقتی می گوییم زمان، منظورمان »زمان جهان« است. لذا همان طور که در جلسه قبل عرض کردیم، وقتی بخواهی 
ببینی مهم ترین عامل برای تعیین مختصات زمان چیست، باید سراغ قدرت بروی و قدرت هم همیشه این خاصیت 
را دارد که متمرکز می شود. قدرت یک خاصیتی دارد که نمی گذارند این قدرت منتشر بشود. کسی به کمتر از قدرت 
کجا قدرت پیدا بکند، این قدرت ها یا باهم می سازند، یا باهم دعوای شان  مطلقه راضی نیست، لذا هرکسی هر 
می شود تا باالخره قدرت را یکی در دست بگیرد. خاصیت قدرت این است. چون هرکدام از این قدرت ها، یک 
که قدرت طلب باشند نوعًا نمی توانند مثل آدم باهمدیگر رفتار  تعارضی با قدرت بغلی پیدا می کنند؛ آدم هایی 

بکنند لذا باهمدیگر تعارض پیدا می کنند.
گر شما طبع حیات بشر و جوامع بشری را بشناسی، می دانی که االن یک قدرت برتر در جهان وجود دارد و همۀ  ا
که اطالعات و اخبارشان یک ذره قوی هست این را می دانند، حاال بعضی ها به آن می گویند »صهیونیسم  آنهایی 
بین الملل« یا مثًال بعضی از فرانسوی ها به آن می گویند »حلقۀ لندن، واشنگتن، تالویو« این همان چیزی است که 
که اخیراً در فرانسه راه افتاده بود، می گفتند که جهان را  ما به آن می گوییم »صهیونیست ها« اعضای آن جنبشی 
همین »حلقۀ لندن، واشنگتن، تالویو« دارند اداره می کنند و ما می خواهیم فرانسه را از دست اینها نجات بدهیم. 

گر روسیه و ایران و فرانسه به هم بپیوندند قدرتی ایجاد می کنند در مقابل این قدرت. می گفتند ا

�قدرت«�مربوط�می�شود �قرآن،�به�موضوِع�»تمرکز «�در بحث�»جهاد�کبیر

بگذارید همین مطلب را با ادبیات قرآن کریم خدمت شما عرض کنم. در قرآن کریم یک آیه داریم که از جهاد کبیر 
که  کبر نسبت به جهاد اصغر است  کبر است، چون جهاد ا کبیر در قرآن بزرگ تر از جهاد ا صحبت می کند، جهاد 
کبر نامیده می شود، یعنی بزرگ تر از جهاد اصغر است، ولی ممکن است این جهاد، چند تا مرحلۀ بزرگ تر  بزرگ تر یا ا
« نیست. غیر از آن، یک جهاد  ، بزرگ تر است اما خودش »کبیر کبر نسبت به جهاد اصغر هم داشته باشد. پس جهاد ا

« است. دیگر هم داریم که »جهاد کبیر
َهاً�ا  ِ� �بِ اِهْ�ُهْم �بِ �ذَ َو�بَ ِر�ي َكا�ذِ

ْ
ِ�ِع ال ا �قُ

َ
ل جهاد کبیر در قرآن جهاد با شمشیر نیست، بلکه به پیامبر؟ص؟ می فرماید: >�ذَ

کرم؟ص؟  کبیر انجام بده. این آیه مربوط به مکه است، پیغمبر ا کافران اطاعت نکن و جهاد  ًرا< )فرقان/52( از  �ي �بِ
َ
ك

سر چه موضوعی باید از کافران اطاعت نکند و جهاد کبیر بکند؟ موضوع این آیه چیست؟ آیا کافران به پیامبر؟ص؟ 
گفتند که بیا بت های ما را بپرست؟ ایشان قبل از بعثت و در ایام جوانی هم این بت ها را نمی پرستید. آیا آنها گفتند: 

؟ و خدا هم بفرماید: یک وقت از آنها اطاعت نکنی! یا رسول اهلل، بیا مثًال شراب بخور
کبیر بکند؟ یعنی خیلی  که پیامبر نباید از آنها اطاعت بکند و الزم است در این راه، جهاد  گفتند  کافران چه 
محکم در مقابل آنها بایستد و با حرف آنها مخالفت کند. این حرف جز با یک مبارزۀ جدی و عمیق از بین نمی رود. 
قصۀ این جهاد کبیر چه بوده؟ کافران به پیامبر؟ص؟ چه گفته بودند که پیامبر؟ص؟ نباید آنها را اطاعت کند و باید جهاد 
کبیر بکند؟ آنها حرف شان این بود که می گفتند: یا رسول اهلل، شما پیغمبر هستی، آدم شایسته ای هم هستی، باشد! 
شما پیغمبر مکه باش ولی به خدا بگو یک پیغمبر هم برای طائف بفرستد یک پیغمبر هم برای مدینه بفرستد، 
یعنی این قدرت تقسیم بشود. همین! دعوای شان سِر این بود. جهاد کبیر در قرآن، ایستادگی در مقابل این حرف 
است. چون قدرت باید متمرکز باشد، اصًال نمی شود قدرت متمرکز نباشد، قدرت ها دعوای شان می شود و باالخره 

به یک تمرکزی می رسانند، این طبیعت قدرت است، دین هم مطابق طبیعت حیات بشر است.
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گر می شد که قدرت چند تکه باشد، چندتا قدرِت بی ارتباط باهم یا حتی مسالمت آمیز باهم، در جهان وجود  ا
 . داشته باشند، خداوند هم یک چنین طرحی را برای پیغمبرهای خودش مطرح می کرد؛ خصوصًا برای آخرین پیامبر
« را می فرماید. چون قدرت باید  پس ببینید چقدر این حرف برای خداوند سنگین است که در مقابلش »جهاد کبیر
یک جایی متمرکز باشد؛ این خاصیت و طبیعت قدرت است، تجمیع قدرت مثل جمع شدن آب در سراشیبی است 
که آب ها از همۀ دّر ه ها خودبه خود می روند و آنجا می ایستند. پس فکر نکنید که صهیونیست ها خیلی هنر کرده اند 

و این قدرت را به دست آورده اند. بلکه آنها از بی حالی و نابیداری بقیۀ امت ها سوءاستفاده کرده اند.
در پروتکل های دانشوران صهیون یکی از جمالتی که در مقدمه اش دارد این است که صهیونیست ها می گویند 
کنده می کردند )از بس که اینها مفسد بودند و در هر  وقتی دولت ها و قدرت ها داشتند ما یهودی ها را در جهان پرا
جامعه ای فساد می کردند( ما فکر می کردیم این بالی آسمانی برای ما است، ولی هرکدام از ما در کشورهای مختلف 
رفتیم و طالفروش و جواهرفروش شدیم و وقتی راه کشورهای مختلف به هم باز شد، ما شدیم تاجرهای بین المللی، 
و آن وقت سلطه پیدا کردیم... . بعد هم دور هم جمع شدند و برای ادارۀ عالم، نقشه ریختند. االن هم دارند جهان 

اداره می کنند. البته از وقتی انقالب ما قدرت گرفته، مانع آنها شده و دارند نابودی خودشان را می بینند.

�می�شود �جهان،�متمرکز خاصیت�قدرت�این�است�که�در

که در جهان، متمرکز می شود. قدرت ها هم وقتی می خواهند با هم در بیفتند،  پس خاصیت قدرت این است 
طبیعتًا ضعفا را زیر پای خودشان ِله می کنند. کمااینکه انگلیسی ها وقتی می خواستند به کشورهای دیگر از جمله 
کشته بشوند برای منافع انگلستان!  که این بدبخت ها  کنند، سربازهای هندی را جلو می فرستادند  ایران حمله 

پس وقتی قدرت ها باهم مبارزه می کنند ضعفا را این وسط، نفله می کنند.
. االن بین  باالخره قدرت ها یا باید باهمدیگر کنار بیایند و یک قدرت بشوند، یا اینکه یکی برود زیر بار یکی دیگر
قدرت ها یک تعارضی در جهان پدید آمده است. وقتی شما اینجا پهباد آمریکایی را می زنی یا اینکه پایگاه آمریکا را 
با موشک می زنی و معلوم می شود که واقعًا آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند، قدرت های دیگر هم از آن طرف بلند 

می شوند و یک حرکت های دیگری انجام می دهند و دوباره معلوم می شود که آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.

�قرارمی�دهند �جامعه�را�تحت�تأثیر �بر �فعال�و�تأثیرگذار قدرت�ها�وقتی�مسلط�شدند،�تمام�عناصر

قدرت ها وقتی در یک جایی مسلط شدند، تمام عناصر فعال یک جامعه، تمام عناصر تأثیرگذار بر یک جامعه را 
تحت تأثیر قرار می دهند، لذا دین را هم قدرت ها تحت تأثیر قرار می دهند. همیشه در طول تاریخ، قدرت ها با دین 
و پیامبران الهی مخالفت کرده اند. البته دین، می تواند این قدرت را به مردم بدهد که قدرت ها را به زیر بکشند که 

دربارۀ نرم افزارش، صحبت خواهیم کرد.
که وجود دارد، خداوند باید در قرآن به آن پرداخته باشد و اهمیت آن را  بنده معتقدم هر مسئلۀ مهمی 
< )انعام/59( هیچ خشک و تری  �ذٍ �ي ا�بٍ ُم�بِ �ي ِك�قَ ِ

ا �ذ
َّ
ل ٍس اإِ ا�بِ

ا �يَ
َ
ا َرْط�بٍ َول

َ
مشخص کرده باشد. چون خدا خودش فرمود >ل

نیست مگر اینکه در این کتاب آشکار هست. ُخب وقتی ما می گوییم که »مهم ترین عامل تعیین کننده در زمان و 
ُ�وا  �ذِ اْع�بُ

ئَ
�قٍ َرُسولًا ا ّمَ

ئُ
�ي ُكّلِ ا ِ

ا �ذ �ذَ ْ َع�ش َ ْ� �ب
�قَ
َ
در هر عصری، قدرت ها هستند« این در کجای قرآن آمده است؟ می فرماید >َول

کنید و از طاغوت اجتناب  که خدا را عبادت  < )نحل/36( در هر امتی یک پیامبر فرستادیم  و�قَ اعذُ
َ

وا الّ� �بُ �ذِ �قَ ْ َه َوا�ب
َ
الّل

که بر شما مسلط بشود و بر شما طغیان  کسی به شما زور بگوید، نگذارید هیچ قدرتی پیدا بشود  کنید، نگذارید 



32

مختصات زمان ما و آینده ای که تا ظهور در پیش داریم
محرم 1401

بکند. می فرماید من هر پیغمبری را فرستادم این را گفته است پس این خیلی مهم است؛ دستور همۀ انبیاء است، 
که باید اجتناب کنید از طاغوت. آیت اهلل جوادی آملی می فرماید که اجتناب از طاغوت، خون می خواهد، جنگ 

می خواهد... طاغوت که تو را همین طور رها نمی کند تا همین جوری با او مخالفت کنی و از او اجتناب کنی!

�می�گیرند �وضعیت�زمانه،�قدرت�است؟�چون�قدرت�ها�همۀ�عوامل�زمان�را�به�کار چرا�تعیین�کننده�ترین�عامل�در

چرا قدرت ها تعیین کننده ترین عامل هستند برای وضعیت زمان؟ برای اینکه همۀ عوامل زمان را به کار می گیرند. 
دوتا روایت در این زمینه برای شما بخوانم. أمیرالمؤمنین علی؟ع؟ می فرماید: مردم به قدرت های سیاسی شبیه تر 
ْشَبُه ِمْنُهْم ِبآَباِئِهْم« )تحف العقول/ص208( پدر و مادر چقدر روی 

َ
َمَراِئِهْم أ

ُ
اُس ِبأ هستند تا به پدران خودشان »الّنَ

ما تأثیر دارند؟ خیلی زیاد! فرهنگ اجتماعی کمتر از بابا و مامان تأثیر دارد ولی در اینجا أمیرالمؤمنین می فرماید 
که مردم به امراء خودشان شبیه تر هستند. نه اینکه قیافه شان شبیه آنها بشود، بلکه آنها نمی گذارند که فرهنگ و 
تربیت برای تو باقی بماند! یکی از این جهت که خود انسان ها وقتی قدرت را دست کسی ببینند او را منطقی تلقی 
می کنند یا مرعوبش می شوند، یا متأثر از بازی های او می شوند و شبیه او می شوند. یا او به زور یک چیزی را تحمیل 
می کند، یا اینکه انسان ها با فریب او، به شکل او در می آیند یا انسان ها مرعوبش می شوند یا اینکه اصًال این قدرت، 

مقبول است.
آنهایی که بدون توجه به معادلۀ قدرت، کار فرهنگی می کنند درواقع سِر کار هستند! باید اول حساب قدرت 
ح نهج البالغه  ْشَبُه ِمْنُهْم ِبآباِئِهْم« )شر لّناُس ِبَزماِنِهْم اَ کالم دیگری می فرماید: »اَ را برسیم. امیرالمؤمنین؟ع؟ در 
ابن ابی الحدید/ج129/ص209( مردم به زمان خودشان شبیه ترند تا به پدران خودشان. یعنی زمانه آن قدری که 
ما را تربیت می کند، پدر و مادر نمی توانند ما را تربیت کنند. بر این اساس، آیا کار تربیتی مقدم است یا کار سیاسی؟ 

خب معلوم است »کار سیاسی« مقدم است.

�بود �برای�هجرت،�درواقع�پیمان�برای�قدرِت�پیامبر پیمان�مردم�مدینه�با�پیامبر

کرم؟ص؟ وقتی می خواستند به مدینه بروند، اولین اقدامی که انجام دادند چه بود؟ آیا برای ساخت مسجد  پیغمبر ا
اقدام کردند تا در آنجا کار تربیتی بکنند؟ وقتی که پیامبر؟ص؟ در پیمان عقبۀ دوم، با حدود هفتاد نفر که از مدینه 
آمده بودند، قرارداد بستند، اولین اقدام ایشان چه بود؟ اوًال خود آن قرارداد، کامًال یک اقدام سیاسی بود و قرارداد 
قدرت بود. رسول خدا با مردم مدینه قرارداد بستند که آیا حاضرید خودتان را فدای من بکنید یا نه؟ فدای شخص 
َفَقِة ِفی اْلُعْسِر َو  َشاِط َو اْلَکَسَل َو َعَلی الّنَ اَعَة ِفی الّنَ ْمِع َو الّطَ ! و آنها پیمان بستند. )َفَقاَل: َباَیُعوِنی َعَلی الّسَ پیغمبر
اَءُکْم َو َلُکْم  ْبَنَ

َ
اُجُکْم َو أ ْزَوَ

َ
ْنُفَسُکْم َو أ

َ
ا َتْمَنُعوَن ِمْنُه أ ّنَ َتْنُصُروِنی إَذا َقِدْمَت َعَلْیُکْم َیْثِرَب َتْمَنُعوِنی ِمّمَ

َ
... َو َعَلی أ اْلُیْسِر

َة؛ دالئل النبوه/ج2/ص443( اْلَجّنَ
یا رسول اهلل، ُخب این حرف یک مقدار سنگین است، شما حداقل می گفتید »پیمان می بندم سِر اینکه شما 
عبد خدا باشید، معرفت به خدا پیدا کنید، اخالق تان درست بشود، نماز بخوانید، به یکدیگر ظلم نکنید...« چرا سِر 
ب وقتی پیغمبر قدرت نداشته باشد، آن مسائل هم قابل تحقق نخواهد 

ّ
موضوع قدرت، با آنها قرارداد بستید؟ ُخ

بود. لذا پیمانی که پیامبر قبل از هجرت با مردم مدینه بستند، پیمان قدرت پیغمبر بود، دفاع از پیغمبر بود. آیا 
حاضر هستید از همۀ هستی تان برای شخص پیغمبر بگذرید؟ آنها هم گفتند: بله یا رسول اهلل، حاضریم.

، به شما  بعد از هجرت هم هرکسی مسلمان می شد باید به مدینه می آمد. آقا نمی شود ما همین جا از راه دور
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| لوا  سلج |
چرا قدرت، تعیین کننده ترین عامِل زمان  است؟

ارادت داشته باشیم؟ نه، باید به مدینه بیایید و اینجا زندگی کنید چون االن باید پیغمبر قدرت پیدا کند. تا سال 
، تثبیت نشده بود، واجب بود هرکسی مسلمان می شود به مدینه برود و اال  که هنوز قدرت پیغمبر دهم هجری 
کند. هرکسی هم به مدینه می آمد، حق  کارش را هم رها  اسالمش قبول نبود، ولو اینکه مجبور باشد زن و بچه و 
نداشت از مدینه بیرون برود. لذا مردم آمدند به پیامبر؟ص؟ گفتند: حدود شهر را مشخص کنید تا ما دقیقًا بدانیم تا 
کجا می توانیم فاصله بگیریم. و پیامبر؟ص؟ هم یک نفر را مأمور کرد تا مرز مدینه را مشخص کند. به تعبیر ما، مدینه 
برای حدود ُنه سال، تبدیل به یک پادگان شده بود! چرا؟ چون پیغمبر می خواهد دینش را برقرار کند، مگر بدون 

قدرت می شود؟ بدون قدرت که نمی شود دین را برقرار کرد. این طور بود که پیامبر؟ص؟، زمانه را تغییر داد.

�فرهنگی�یا�به�دست�گرفتن�قدرت؟ �مدینه�چه�بود؟�کار اولین�اقدامات�پیامبر؟ص؟�در

که ایشان وسیله بشود برای هدایت انسان ها و برقراری  پس پیمان عقبه، درواقع پیمان برای قدرت پیامبر بود 
دین... بعد از اینکه این پیمان را بستند و بنا شد که پیامبر؟ص؟ به مدینه بروند، حضرت به آنها فرمودند: ُخب حاال 
رؤسای مدینه را تعیین کنیم... یا رسول اهلل! هنوز که همه مسلمان نشده اند. حاال شما بیایید اینجا کار فرهنگی و 
گاهی و آموزش بدهید، تا کم کم اینها جذب بشوند، اصًال با اخالق خوِب خودتان مردم  کار تربیتی بکنید و به مردم آ
را جذب کنید. یا رسول اهلل شما االن چرا دارید فرماندار و شهردار برای مدینه تعیین می کنید؟ چون می خواهم ادارۀ 
شهر را انجام بدهم. ُخب حاال مدینه چند قسمت است؟ دوازده قسمت )مثًال مانند اینکه دوازده پارچه آبادی در 
کنار هم باشند( حضرت فرمود: از بین خودتان، دوازده تا رئیس برای این دوازده بخش مدینه تعیین کنید. شما 
کنید. جبرئیل امین دوازده تا اسم آورد یعنی از بین همان  گفتند: خود شما تعیین  تعیین می کنید یا من بگویم؟ 
کرد. رسول خدا؟ص؟ فرمود: اسم این دوازده نفر را  کرد و به پیامبر اعالم  ، دوازده نفر را انتخاب  هفتاد و چند نفر
جبرئیل امین آورده است؛ من نگفته ام، پس کسی نارحت نشود. معلوم می شود که این بحث ها همیشه بوده است. 
به تعبیر ما، انگار شورای نگهبان خداوند، خودش مستقیم انتصاب کرده است. آن دوازده نفر رفتند و مسئولیت 

شهر را به عهده گرفتند و بعد از مدتی هم خود رسول خدا؟ص؟ به مدینه تشریف فرما شدند.
که جبرئیل امین اسم شان را آورده بود، همه شان عالی بودند؟ سرنوشت اینها چه  حاال این دوازده نفری 
شد؟ شش تای آنها پای رکاب پیغمبر شهید شدند، دوتای آنها هم پای رکاب أمیرالمؤمنین شهید شدند، یکی 
دوتای شان هم آمدند دِر کوچۀ بنی هاشم تا أمیرالمؤمنین را به زور به مسجد ببرند! پس می شود از بین کسانی که 

خداوند توسط جبرئیل امین انتصاب کرده است، بعضی هایشان هم خراب بشوند!

چرا�والیت،�اصل�دین�است؟�چون�والیت�سیستمی�است�برای�تنظیم�قدرت

پس اول باید قدرت درست بشود؛ و اال قدرت ها نمی گذارند بقیه موارد درست بشود. این ماجرای اصالح قدرت، 
< راستی  و�قَ اعذُ

َ
وا الّ� �بُ �ذِ �قَ ْ َه َوا�ب

َ
ُ�وا الّل �ذِ اْع�بُ

ئَ
این قدر تأثیرش در بقیۀ موارد، زیاد است، به همین دلیل قرآن می فرماید >ا

چرا والیت، اصل دین است؟ چون والیت سیستمی است برای تنظیم قدرت. تا قدرت تکلیفش معلوم نشود، بقیه 
موارد هم درست نمی شود.

گروه برای طواف می آمدند و جمعیت زیادی  گروه  امام صادق؟ع؟ داشتند حج مردم را نگاه می کردند، مردم 
بودند. حضرت فرمودند: در جاهلیت هم همین جوری مردم طواف می کردند! امام صادق؟ع؟ درحالی این را گفتند 
که می دانستند در حّج دوران جاهلیت، کلی خرافات بود، مثًال بعضی ها برهنه طواف می کردند، خون قربانی را به در 
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و دیوار کعبه می مالیدند، سجده شان حالت درازکش روی زمین بود، ولی در زمان امام صادق؟ع؟ هیچ کدام از آن 
خرافات نبود. اما حضرت، آن حج را به حج دوران جاهلیت تشبیه کردند و فرمودند: بله این همان حج جاهلیت 
؟ حضرت فرمود: حجی حج جاهلیت نیست که هدفش مشخص باشد. گفتند هدف حج  است! پرسیدند: چطور
کردند و  کردند و سعی  چیست؟ فرمود: حج برای این است مردم دور هم جمع بشوند بعد از اینکه رفتند طواف 
، بیایند خدمت امام زمان شان بگویند: ما آماده هستیم برای کمک به شما، شما امر بدهید، فرمان  رمی و الی آخر
اِس َیُطوُفوَن َحْوَل اْلَکْعَبِة َفَقاَل  بدهید. بعد امام دستور بدهد این کار را بروید بکنید، آن کار را بکنید. )َنَظَر ِإَلی الّنَ
َتُهْم َو َیْعِرُضوا َعَلْیَنا 

َ
َیَتُهْم َو َمَوّد

َ
ْن َیُطوُفوا ِبَها ُثّمَ َیْنِفُروا ِإَلْیَنا َفُیْعِلُموَنا َوال

َ
ِمُروا أ

ُ
َما أ

َ
ِة ِإّن َکاُنوا َیُطوُفوَن ِفي اْلَجاِهِلّیَ َهَکَذا 

کافی/ج4/ص549( تمام شدن و  َمام« ) ِ
ْ

کافی/ج1/ص392( امام باقر؟ع؟ فرمود: »َتَماُم اْلَحِجّ ِلَقاُء ال ُنْصَرَتُهم؛ 
تکمیل شدن حج، به مالقات امام است.

کل�هرم�قدرت�باید�صالح�باشد�تا�زمانه�را�به�سوی�صالح�ببرد

کمۀ آن است... آن  که می فرماید عامل اصلی بدبختی یک ملت، هیئت حا در سخنان حضرت امام؟هر؟ هست 
کشوری، قدرت یک نقطه نیست، بلکه یک ِهرمی دارد، و این  که فساد را به همه جا می زند! البته در هیچ  است 
گر قدرت  هرم قدرت، کل شان باید صالح باشند. یعنی کل ِهرم قدرت باید صالح باشد نه فقط رأس هرم قدرت. ا
کل هرم قدرت باید صالح باشد تا زمانه را به سوی صالح و سداد پیش ببرد. این  تعیین کننده ترین عامل است، 
حرف خیلی مهم است و چون خیلی مهم است باید ببینیم این را در کجای قرآن نوشته است؟ باید یک آیۀ خیلی 

مهم از قرآن برایش بیاوریم.
َبتی  یک آیه در قرآن هست و اهمیتش در این است که می گویند وقتی این آیه آمد پیغمبر فرمود: پیر شدم! »َشّیَ
سورُة هود« )تفسیر کنز الدقائق/ج6/ص250( در تاریخ آمده است که پیغمبر؟ص؟ دیگر تا آخر عمرش لبخند نزد. 
< این راه را ادامه بده، اما همان طوری که به  ِمْر�قَ

ئُ
ْم َكَما ا �قِ اْس�قَ کِی هرم قدرت است. می فرماید >�ذَ آن آیه در مورد پا

تو دستور داده ام؛ نه هرجوری.
< در جای دیگری از قرآن هم هست )شوری/12( اما در سورۀ هود، یک نکتۀ اضافه  ِمْر�قَ

ئُ
ْم َكَما ا �قِ عبارت >َواْس�قَ

که همراه تو هستند باید همین جوری  ا�بَ َمَعَك< آنهایی هم  کرده است؛ می فرماید >َوَم�ذْ �قَ که پیغمبر را پیر  دارد 
استقامت بورزند و ادامه بدهند. حاال ربط این آیه به قدرت و هرم قدرت چیست؟ »قدرِت فاسد« یک اصطالحی در 
 ، ْوا< یعنی طغیان نکنید. یعنی ای پیامبر ْ�عذَ ا �قَ

َ
قرآن دارد به نام طاغوت، در این آیه هم درواقع همین را می فرماید: >َول

خودت و آن کسانی که همراه تو هستند، نباید طغیان کنید. به تعبیر ما، یعنی کّل هرم قدرت نباید طغیان کند.

�است�/�بعضی�ها�وقتی�به�قدرت�رسیدند�طغیان�می�کنند؛�مثل� �قدرِت�طغیان�گر فلسفۀ�بعثت�انبیا�جلوگیری�از
�نمایندگان�مجلس! برخی�از

اصًال فلسفۀ بعثت انبیاء جلوگیری از قدرت طغیان گر است؛ یعنی قدرتی که دارد زور می گوید، قدرتی که دارد از حد 
ْوا< یعنی طغیان نکنید. خدا به پیغمبرش  ْ�عذَ ا �قَ

َ
خودش فراتر می رود. ما باید تکلیف این قدرت را مشخص کنیم. >َول

ا�بَ َمَعَك< اطرافیان تو هم طغیان نکنند؛ یعنی حاال که قدرت پیدا کرده اند و کار دست شان افتاده  می فرماید >َوَم�ذْ �قَ
است، خودشان طغیان نکنند. مثل آن نمایندۀ مجلسی که مردم به او رأی داده اند و عمامه هم به سر دارد، اما 

! یعنی به مردم توهین می کند. حاال که به مجلس رفته، اسم مردم را می گذارد گروه فشار
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، به ما فشار می آورند و دیگر به ما رأی نمی دهند. ُخب  گر شفافیت را در مجلس اجرا کنیم گروه فشار می گوید: ما ا
همین گروه فشار به تو رأی داده اند، یعنی گروه فشار هستند! حاال که باال رفتی، طغیان می کنی و توهین می کنی! 
، عوض کند.  شما نوکر این مردم هستی، حاال اربابت یک دادی هم سرت بزند! اصًال می خواهد تو را به عنوان نوکر
مگر مردم ارباب شما نیستند؟ مگر نمایندگان مجلس نوکر مردم نیستند؟ خوب مردم می خواهند نوکرشان را عوض 
کنند و یک نوکر دیگر می خواهند بیاورند. بقیه هم همین طور هستند، همۀ مسئولین نوکر مردم هستند. هرکسی 
، انتخاب کند؛ این همه شغل هست. اصراری هم نیست که شما حتمًا  نمی تواند نوکری بکند برود یک شغل دیگر

باشید! مردم ولّی نعمت شما هستند، صدقۀ سر اینها شما داری حقوق می گیری. طغیان نکن!
کرم؟ص؟ می فرماید »این آیه پیرم کرد...« حضرت امام دوبار این آیۀ قرآن را  ْوا< طغیان نکنید... پیامبر ا ْ�عذَ ا �قَ

َ
>َول

تقریبًا با همین توضیحات در سخنرانی های خودشان گفتند.
قدرت، تعیین کننده ترین عامل برای صالح و فساد یک ملت است. بعد این قدرت، وضعیت زمان را تعیین 
می کند. سؤال اصلی بحث این بود که زمانۀ ما چه زمانه ای است؟ ما طرداً للباب بحث کردیم از اینکه »چه عواملی 
در وضع زمان ما تعیین کننده هستند؟« گفتیم که قدرت ها در وضع زمان تعیین کننده هستند. حاال اینکه در زمان 
ما، عامل تعیین کننده اش قدرت فاسد صهیونیست جهانی است، و هم اینکه »االن وضع زمان ما چگونه است؟« 

بماند برای جلسه بعد. و اینکه آیا ما می توانیم زمان را تغییر بدهیم؟ ما می توانیم بر قدرت ها فائق بیاییم؟
راستی اصلی ترین کاری که ما االن باید بکنیم چیست؟ اصًال زمان ما چه زمانه ای است؟ یک بار أمیرالمؤمنین 
کت باشید و حرف نزنید، دیگر نمی شود این  علی؟ع؟ رفتند خانه نشینی کردند و به اصحاب شان هم فرمودند »سا
قدرت را جابه جا کرد« ُخب ما االن چه کاره هستیم؟ اوًال زمان ما چه زمانی است؟ زمان سر بریده شدن است یا زمان 
سرافرازی؟ خاصیت زمان ما در حد و اندازه های جهانی چیست؟ نقش ما چیست و ما باید چه کار بکنیم؟ دین مان 

را هم متناسب با زمان باید ببینیم چه دستوراتی به ما داده است.

زمان�ما�زمانی�است�که�روضۀ�سه�سالۀ�حسین؟ع؟�را�می�شود�جهانی�کرد

به طور خالصه عرض کنم که زمان ما زمانی است که روضۀ سه سالۀ أباعبداهلل الحسین؟ع؟ را می شود جهانی کرد. 
که در اختیار معاویه  کرد. آن سرزمین شام  که در جهان غوغا بپا  أباعبداهلل الحسین؟ع؟ یک دختر سه ساله دارد 
که رسول خدا مگر فامیلی  گفتند  بود و وقتی امام زین العابدین؟ع؟ فرمود »من فرزند پیغمبر هستم« مردم شام 
که مردم شام،  . بعد از این ماجرا بود  غیر از معاویه هم داشته؟ او خودش را جا انداخته بود به نام فامیل پیغمبر

گاه شدند. تازه آ
کینه هایی از أمیرالمؤمنین علی؟ع؟ داشتند، أباعبداهلل الحسین با یک پدیدۀ  که در دل شان  آن مردم شام 
عاطفی و انسانی، این شام را فتح کرد. االن که هزار و چهارصد سال است تحوالت و تغییرات زیادی در عالم رخ داده 
است، وقتی می روی به آنجا می گویند: مذهب ما علوی است، و از همۀ دین، علی؟ع؟ را می شناسیم... ببینید سه 

سالۀ حسین؟ع؟ در آنجا چه غوغایی کرد!
کرد ولی ما هنوز شروع نکرده ایم روضه های جهانی  أباعبداهلل الحسین؟ع؟ با یک ادبیاتی با جهان صحبت 
بخوانیم. امام حسین؟ع؟ با یک بخشی از حماسۀ عاشورایش، شام را آورد این طرف. همین پدیده را شما می توانید 
در جهان معرفی کنید؛ پدیدۀ سه سالۀ أباعبداهلل الحسین! آیا این کودک سه ساله، تنها بوده؟ نه با خانواده بودند. 



36

مختصات زمان ما و آینده ای که تا ظهور در پیش داریم
محرم 1401

کجا بوده؟ ماجرای خانوادۀ حسین و اهل بیت عصمت و طهارت،  کاروان  گذشته است؟ مسیر این  چه بر آنها 
که فاطمۀ بنت الحسین می فرماید: وقتی به شام  کوچکش این است  ماجرای فوق العاده ای است، یک قسمت 
گرما در امان نبودیم و وقتی  رسیدیم، یزید ملعون دستور داد ما را در یک زندانی بردند که وقتی آفتاب می شد از 
 فقط موضوع خرابه نبوده است؛ بلکه آن خرابه برای چند روز بوده که 

ً
سرد می شد از سرما در امان نبودیم. ظاهرا

مردم بیایند و مسخره کنند و بروند و خانوادۀ حسین را تحقیر کنند...



|�جلسه�چهارم�|
س  راه مهم برای زمان شناس شدن

معرفی�سه�راه�مهم�برای�زمان�شناس�شدن�/�راه�اول:�کالن�نگری�و�جامع�نگری

که ما برای زمان شناس شدن چه کار باید  در این جلسه می خواهیم به این سؤال به طور مشخص پاسخ بدهیم 
کنیم؟ چگونه ذهن و نگاه خودمان را پرورش بدهیم به حدی که بتوانیم زمان شناس باشیم. چون زمان شناسی 
یک قدرت و استعدادی است که خدا به بعضی ها اصًال نداده است و به قول رهبر انقالب، بعضی ها هیچ وقت هم 

این قدرت را پیدا نمی کنند.
سه راه اساسی را می خواهم برای زمان شناس شدن خدمت شما پیشنهاد بدهم. راه اول این است که اساسًا 
باید کالن نگر باشیم و روندها را مطالعه کنیم و فراز و فرودها را بتوانیم مطالعه کنیم، جامع نگری کنیم و بتوانیم از 
باال نگاه کنیم. همۀ اینها تحت عنوان »عقل« در دین آمده است. می دانید که عقل چقدر در دین ما ارزش دارد به 

حدی که عبادت هر کسی را هم به اندازۀ عقلش از او قبول می کنند.
گر با عقلش به ضرورت آن تکلیف نرسد،  هر کسی بخواهد به تکلیفی برسد، باید با عقلش به آن تکلیف برسد، و اال ا
این تکلیف انجام دادن او هم زیاد ارزشمند نخواهد بود. البته ممکن است با عقل خودش به جزئیات آن تکلیف 
نرسد، مثًال اینکه چرا نماز صبح دو رکعت هست و سه رکعت نیست؟ یا اینکه چرا با صدای بلند باید خواند؟ ممکن 
است به جزئیات آن تکلیف نرسد، ولی به کالن آن تکلیف باید با عقل خودش برسد تا همان نمازش قیمت پیدا کند.
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مثًال باید به این برسد که حتمًا روح انسان نیاز داشته که دستور بشنود که خدا دستور داده است و اال دستور 
نمی داد و پیشنهاد می داد، مثل پزشکانی که نسخه می دهند و پیشنهاد می دهند دیگر دستور نمی دهند و تهدید 

گر نسخۀ پزشک را انجام ندادی، عذرخواهی هم الزم نیست. هم نمی کنند و ا
عاقل ترین  )غررالحکم/3367(  اْلَعَواِقب«  ِفی  ْنَظُرُهْم 

َ
أ اِس  الَنّ ْعَقُل 

َ
»أ کالن نگری.  یعنی  تعقل  معنا،  یک  به 

انسان ها کسی است که به عاقبت، بیشتر بیندیشد، یعنی دوراندیشی.

�جزئیات،�مهم�ترین�آسیب�و�مانع�کالن�نگر�شدن�است غرق�شدن�در

مهم ترین آسیب و مانع کالن نگر شدن و مهم ترین آسیب و مانع برای دیدِن روندها، غرق شدن در جزئیات است. 
البته جزئیات هم واقعیت دارند و جدی هم هستند، مثًال اینکه ببینیم االن ما در چه مقطع زمانِی خاصی هستیم 

و چند تا حادثه ما را درگیر کرده است؟
هیچ پدر و مادری نباید درگیر در جزئیات باشند و از کلیت زندگی فرزندشان و از آیندۀ فرزندشان غافل بشوند. 
کنند. هیچ مدرسه ای نباید با بچه ها در جزئیات همراه  گر درگیر جزئیات بشوند نمی توانند فرزندشان را تربیت  ا
گر هم یک مربی یا معلمی چند قدم با بچه ها در جزئیات همراه شد، بالفاصله باید بچه ها را به سطح  بشود، ا

عالی بکشاند.
روان شناس ها می گویند: یکی از سؤال هایی که بچه ها در سن حدوداً چهارده سالگی می پرسند این است که 
که در همۀ جهان این اتفاق  جوان ها در این سن و سال می گویند »خدا اصًال چرا ما را آفرید؟« و جالب این است 
می افتد. نمی دانم در مدارس االن چگونه دارند با این سؤال برخورد می کنند؟ خداوند به صورت طبیعی و غریزی، 
یکی از پرسش های بسیار کالن و فیلسوفانه و عارفانه را در وجود انسان قرار می دهد. معموًال هم کسی به این سادگی 

جواب این سؤال را پیدا نمی کند.
اینکه خیلی ها جواب این سؤال را پیدا نمی کنند، به این دلیل است که از قبل، ذهن دانش آموز آماده نیست 
کم کم بچه می تواند  ُکل نگری از چهار پنج سالگی پدید می آید. مثًال از حدود پنج سالگی  کالن نگری! اساسًا  برای 
« یعنی چه؟ چون شهر یک مجموعه است که درک مفهومش نیاز به کل نگری دارد. مثًال وقتی به او  بفهمد »شهر
می گویی »ما آمدیم تهران« می گوید تهران کو؟ می خواهد یک چیِز خاص به او نشان بدهی. مسیر رشد شناختی 
گر بچه ها خیلی غرق بازی و درگیری ها باشند ممکن است  یک جوری است که انسان به سهولت به اینجا نمی رسد. ا

ِسیر به کالن نگری پیدا نکنند. بعضی ها هم متأسفانه تا آخر عمر کالن نگر نیستند.

�می�دارند �کالن�نگری�باز �جزئیات�کرده�و�از روش�شبکه�های�ماهواره�ای�مثل�بی�بی�سی�این�است�که�شما�را�درگیر

بنده دربارۀ ماهواره و شبکه های خارجی مثل بی بی سی، وی اُ ِای و... یک نظر متفاوتی دارم. بنده معتقدم هرچه 
کنید بیشتر به احمق بودن شان پی می برید! و مخاطب خودشان را هم احمق حساب می کنند  شما اینها را نگاه 
کنید، به شما توهین بشود. روش آنها این است که شما را درگیر جزئیات می کنند و از  لذا ممکن است وقتی نگاه 
کاری ندارند، با آن  کلیات  کالن نگری باز می دارند؛ با حمار و چهارپایان این گونه رفتار می کنند. چون حیوانات با 

چیزی که بو می کنند، کار دارند، با علت ها و علت های بعیده کاری ندارند، با آثار و آثار بلندمدت، کاری ندارند.
کردن مردم  که بگوییم »یک عالم دینی باید دنبال دین دار  مشکل ما دین داری نیست، این اشتباه است 
کرم؟ص؟ دنبالش هستند، عقل  باشد« قرآن و پیامبر و اولیای خدا دنبال این نیستند. آن چیزی که خدا و پیامبر ا
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 > َم�قَ
ْ
ِحك

ْ
ا�بَ َوال ِك�قَ

ْ
ُمُهُم ال ِ

ّ
َعل ُ کتاب خدا ارزش دارد >�ي که آموزش حکمت به مردم، به اندازۀ آموزش  است. به حدی 

)جمعه/2( مردم باید به همه چیز حکیمانه نگاه کنند، عمیق نگاه کنند، با یک استحکامی باید برخورد کنند. این 
استحکام، در جزئیات نیست، بلکه در کلیات می شود این استحکام را پیدا کرد.

�جزئیات�کنند �در آنهایی�که�می�خواهند�ما�را�به�بردگی�بکشند،�سعی�می�کنند�ما�را�محصور

گر کالن نگر باشیم می بینیم آنهایی که دارند ما را به بردگی می کشند می خواهند ما را محصور در جزئیات کنند؛ یا  ما ا
جزئیات پیشرفت های خودشان را به ما نشان می دهند یا جزئیات مشکالت ما را به ما نشان می دهند و می خواهند 
گر کالن نگر باشی می فهمی که همین االن جامعه و کشور  ما را با حماقت، وادار به احساس بدبختی بکنند. شما ا

شما خوشبخت تر از کشورهای غربی هست، هم االن قدرتمندتر از آنها هستیم.
قدرت را چگونه می سنجند؟ قدرت را با ِسیر سرعت قدرتمند شدن می سنجند. شما در این چهل سال اخیر 
که خودشان  آماری  که قدرت تمدن غرب رو به افول بوده است؛ براساس  کنید، می بینید  هرجوری محاسبه 
می دهند. و هرجور ضدانقالبی هم حساب بکنید، می بینید قدرت ایران چهل سال است افزایش پیدا کرده است. 
می دانید این چه معنای معجزه آسایی دارد؟ معنای عجیب و غریبش این است که آینده در اختیار ما است؛ آیندۀ 

جهان! چون هیچ کس این قدرت ما را در ِسیر چهل ساله با همۀ محدودیت ها نداشته است.

�قدرتمندتر�شده�ایم �این�چهل�سال�چقدر �باشیم�می�بینیم�که�در �کالن�نگر گر ا

یک معنای کالن نگری این است که یک کمی زمان را بررسی بکنیم؛ مثًال اینکه ببینیم چهل سال پیش، ما این قدرت 
را نداشتیم، با اینکه چهل سال، ما را محدود کردند اما در این چهل سال، ما به چه قدرت هایی رسیدیم! بنده وارد 
کلیات بمانیم؛ باالخره  جزئیات نمی شوم؛ مثًال بحث تورم یا اسلحه یا بیماری یا سالمت و... نه اینکه همه اش در 
گاهی انتقاد و سر و صدا می کنیم و اال در  کرد، اصًال ما به خاطر همان جزئیات است که  جزئیات را هم باید درست 

کلیات، حرف های مان خیلی حرف های روشنی است.
ما بی شک قدرت عالم هستیم؛ همین االن قدرت هستیم اما بنده یک سرود هم ندیدم که حزب اللهی ها بسازند 
و از این قدرت حکایت کند. معلوم می شود مجامع فرهنگی ما فشل است. هرچه بچه مثبت هست، آمده کار فرهنگی 
کار رسانه ای یک تخصص خاص است، یعنی  کار فرهنگی یک تخصص فوق العاده خاصی است،  بکند، درحالی که 
شما صرفًا با عالقه که نمی شود کار فرهنگی بکنی، یعنی عالقه به تنهایی دردی را دوا نمی کند. نسبت به نهادهای 

فرهنگی و رسانه ای و هنری، انتقادهای جدی و مهمی هست که ان شاءاهلل در جای خودش باید به آن پرداخت.
گر کالن نگر باشیم می بینیم که در این ده سال، فقط ما هستیم که در جهان قدرت مان چند برابر  ببینید ما ا
رو به افزایش بوده است؛ چه از لحاظ نفوذ منطقه ای، یا قدرت دفاعی، یا قدرت تأثیرگذاری بر معادالت جهان و... 
تمام قدرت های جهان به ویژه تمدن غرب، به ویژه آمریکا در این چهل سال قطعًا نفوذشان کاهش پیدا کرده است. 
نه اینکه فقط نفوذ منطقه ای آمریکا کاهش پیدا کرده باشد، بلکه نفوذ جهانی اش کاهش پیدا کرده است. ما نفوذ 

فرهنگی مان افزایش پیدا کرده، آنها نفوذ فرهنگی شان کاهش یافته است.
کردند تا  ج  کستان خر که داشتند، نرسیدند، مثًال میلیاردها میلیارد در پا آنها در ارتباط با ما به آن اهدافی 
خونین ترین جنگ های بین مذهبی را راه بیندازند، اما یک درصد موفق شدند. میلیاردها و سال ها خرج کردند تا 
دو کشور شیعۀ عراق و ایران را به جان همدیگر بیندازند، اما دو درصد موفق شدند. اینها نشان دهندۀ چیست؟ 
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آیندۀ این حرف ها چیست؟ اینها را در هیچ کدام از شبکه های ماهواره ای کسی به شما نمی گوید، چون اصًال آنها 
وحشت می کنند از اینکه شما این مسائل را بفهمید.

کدام یک از شما ده سال پیش قدرت امسال جمهوری اسالمی را پیش بینی می کردید؟ نه فقط شما، بلکه 
فرماندهان دفاع مقدس یا فرماندهان مدافع حرم هم ده سال قبل، این را پیش بینی نمی کردند. بنده با برخی از 
فرماندهان و شهدای دفاع حرم در این باره صحبت کرده ام که این را پیش بینی نمی کردند. االن هم ده سال آینده 

را نمی توانیم پیش بینی کنیم.

�جزئیــات�رفتارشــان�یــک�مهربانــی�و�اخالقــی�هســت،�ببیــن�بــا�جهــان� عالمه�طباطبایــی:�نــگاه�نکــن�غربی�هــا�در
�کردنــد! چــه�کار

کالن نگری به انسان قدرت تحلیل می دهد، مسیر زمان را مشخص می کند و نشان می دهد که ما کجا داریم حرکت 
می کنیم؟ اما شبکه هایی مثل بی بی سی خبیث، می خواهد مردم را استحمار کند، لذا گیر می دهد به برخی جزئیات، 
یعنی جزئیات مشکالت شما را نشان می دهد و برجسته می کند و جزئیاتی از پیشرفت ها یا آبادانِی شهر خودشان 

را به شما نشان می دهد.
گر دیدی در یک کشور غربی یک لطفی به یک حیوان می کنند و در  عالمۀ طباطبائی در تفسیر المیزان می گوید: ا
جزئیات رفتارشان بعضًا مهربانی ها و اخالقی هست نباید دربارۀ آنها قضاوت کنی که آنها در رعایت اسالم از ما جلوتر 
هستند و اصًال آنها پیشرفته هستند، ببین با جهان چه می کنند! ببین چه جنایت هایی در کشورهای دیگر انجام 
می دهند... آفرین به عالمۀ طباطبائی! واقعًا حق است که ایشان را سردمدار مفسرین قرآن در عصر خودمان بدانیم.

�با�نگاه�کالن،�حل�نخواهد�شد مشکالت�جزئی�فرد�و�جامعه،�جز

گر  گر بچه ها در جزئیات گیر کنند، با همۀ پدر و مادرها دعوای شان می شود. زن و شوهر ا در جزئیات نباید گیر کرد، ا
در جزئیات گیر کنند باهم دعوای شان می شود و دیگر صلح نخواهند کرد، باید انسان سفری از جزئیات به کلیات 

و از کلیات به جزئیات داشته باشد، این یک رفت و آمد دائمی است.
گر بخواهیم مشکالت مملکت هم در جزئیات، حل بشود جز با نگاه به آن مسیر کالن حل نخواهد شد، و در  ا

گر بخواهی جزئیات را درست بکنی، مدام باید بروی سراغ کلیات. زندگی فردی هم ا

�خانۀ�خدا�مأیوس�می�شوی �کنی،�دِر گیر �جزئیات� �نسبت�به�گناهت�در گر توبه�یعنی�رفتن�سراغ�کلیات�/�ا

کلیات. مثًال اینکه به خدا می گویی: »خدایا، باالخره من می خواهم بیایم پیش تو...«  اصًال توبه یعنی رفتن سراغ 
آفرین، از قیامت حرف زدی این یک آیندۀ خیلی دور است که تو آن را دیده ای. در دعای کمیل می خوانیم: »َهْیَهاَت 
ْیَتُه« تو من را خلق کردی، تو من را بزرگم کردی، تو دلت نمی آید من را بزنی... آفرین!  َع َمْن َرَبّ ْن ُتَضِیّ

َ
ْکَرُم ِمْن أ

َ
ْنَت أ

َ
أ

یعنی به سراغ اصل خلقت خودت رفتی.
که چیزی کم نشده! تو تا حاال  کًال از تو  کردم، ولی  گناه  کلیات و می گویی »خدایا من در جزئیات،  می روی در 
بندۀ این جوری نداشتی؟« در واقع داری به خدا می گویی: خدایا به جزئیاِت گناه من نگاه نکن و ببخش. خدا هم 
گر دربارۀ گناهان خودت  خوشش می آید و می گوید قبول است، چه بچۀ عاقلی... خدا از آدم عاقل خوشش می آید. ا

در جزئیات گیر کنی، دِر خانۀ خدا مأیوس می شوی.
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| لوا  چهارج |
س  راه مهم برای زمان شناس شدن

�کلیات�به�جزئیات�داشته�باشد �جزئیات�به�کلیات�و�از �دائمی�از آدم�باید�یک�سفر

�ذَ  �ي ِ �ذ
َّ
آدم باید یک سفر دائمی از جزئیات به کلیات و از کلیات به جزئیات داشته باشد. مثًال این آیه را نگاه کنید: >ال

که به ذکر خدا  کسانی  < )آل عمران/191(  ْر�ذِ
ائَ

ْ
َماَوا�قِ َوال ِ الّسَ �ق

ْ
ل �ي �ذَ ِ

ُرو�ذَ �ذ
َّ
ك �ذَ �قَ َ ِهْم َو�ي و�بِ

�ذُ ُ � �ب
َ
ُعوً�ا َوَعل اًما َو�قُ �يَ َه �قِ

َ
ُكُرو�ذَ الّل

�ذْ �يَ

می پردازند؛ در حال نشسته و ایستاده و... _ بعد می روند سراغ کلیات _ و به خلقت آسمان ها و زمین فکر می کنند 

اِطلًا< خدایا تو اینها را بیهوده نیافریدی... این خیلی کالن است. و بعد می آید در  ا �بَ
�قَ َه�ذَ �قْ

َ
ل ا َما �ذَ �ذَ َّ و می گویند: >َر�ب

اِر< ما را در آتش جهنم نسوزان؛ ما طاقت آتش را نداریم... اینکه »من را 
ا�بَ ال�ذَّ

ا َع�ذَ �ذَ �قِ
َك �ذَ َحا�ذَ جزئیات و می گوید >ُس�بْ

بخواهی در آتش ببری« یک مسئلۀ جزئی است، این رفت و آمد از کلیات به جزئیات، سیرۀ اولیاء خدا است. بنا بر 
روایتی، این آیۀ قرآن شرح حال عبادت حضرت زهرا؟اهع؟ در نیمه شب ها است.

کالن به انقالب و حادثۀ پدید آمدن جمهوری اسالمی بکنیم،  گر ما نگاه  که ا مقام معظم رهبری می فرماید 
، شما را  گمراه بکند... جزئی نگری نه دربارۀ جمهوری اسالمی، بلکه دربارۀ همه چیز جزئی نگری ها نمی تواند ما را 

گمراه می کند؛ البته جزئی نگرِی منهای کلی نگری.
بنده دانش علوم اجتماعی را خیلی می پسندم و اندیشمندان علوم اجتماعی وقتی که بحث می کنند، سعی 
می کنم همه اش را گوش کنم و بخوانم، چون این تحلیل ها خیلی جذاب است، هرچند ممکن است خیلی های شان 
تحلیل های غلطی بکنند یا ممکن است تحلیل های ناقصی بکنند، اما کالن نگری خیلی چیز خوبی است. کسی 
که سراغ علوم اجتماعی رفته است، این علوم اجتماعی طبیعتًا باید او را کالن نگر بکند، چون به کلیت جامعه نگاه 

می کند، به تاریخ تحول جوامع نگاه می کند یعنی علوم اجتماعی می توانند این تمرین را بدهند.

برای�کالن�نگری،�باید�فرایندها�را�ببینیم�و�آینده�نگری�داشته�باشیم

پس راه اول برای زمان شناسی، کالن نگر بودن است. برای کالن نگری، آدم باید فرایندها را مطالعه بکند، آینده نگری 
باید انجام بدهد، دیرینه شناسی باید انجام بدهد، یعنی اینکه ببیند ریشۀ این پدیده، چه بوده است. همچنین 

برای کالن نگری، وارد موضوِع معادلۀ قدرت بشود و...
کاسبی را به بچه یاد داد و بعد در دبیرستان باید معامالت کالن  بنده معتقدم در راهنمایی و دبستان، باید 
اقتصادی را به بچه ها یاد داد. خیلی نامردی است، که این همه ریاضیات به بچه های ما یاد می دهند، ولی اقتصاد 
به آنها یاد نمی دهند. باالخره در این سال ها، یک دستی در آموزش و پرورش ما بوده است و اال نباید وضعیت 
این طور باشد. ریاضیات به او یاد می دهند و او را مهندس فنی بار می آورند، ُمخ های ما را بیشتر می برند به سمت 

امور فنی، اما کلیات به او یاد نمی دهند.
بچۀ ما در دبیرستان باید بداند مثًال این پیراهن مشکی _ که خصوصًا در ایام محرم، مصرف پیراهن مشکی در 
کشور زیاد می شود _ سودش توی جیب چه کسی رفت؟ چه کسی وارد کرد؟ یا کدام کارخانه تولیدش را زیاد کرد؟ چند 
درصدش خارجی است؟ چند درصدش وارداتی است؟ بچۀ دبیرستانی باید اینها را بفهمد. مثًال االن در کشورمان 
این همه تسبیح در مساجد و هیئت ها هست، االن این تسبیح ها چندتا است؟ دانه ای چقدر است؟ کشور چین 
آمده و مطالعه کرده و برای ما تسبیح درست کرده است، به حدی که دیگر ما کارخانۀ تسبیح هم نمی توانیم داشته 

باشیم برای اینکه تولید تسبیح در اینجا دیگر صرفۀ اقتصادی ندارد.
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�روش�های�کالن�نگر�شدن،�با�اقتصاد�است�/�اقتصاد�یک�رشتۀ�درسی�نیست؛�اصل�زندگی�است یکی�از

اقتصاد یک رشتۀ درسی نیست؛ اقتصاد اصل زندگی است! مثل ورزش که اصل زندگی است، مثل تغذیه که اصل 
زندگی است، که حاال بگذریم از اینکه بچه های ما در کل مدت دیپلم هم زیاد چیزی دربارۀ تغذیه و سالمت جسمی 
خودشان یاد نمی گیرند، مثًال خیلی ها نمی دانند که یبوست، ام االمراض است و باید زود عالج بشود. انگار آموزش 

و پرورش ما چهل سال است که نگه داشته شده مبادا درست کار بکند!
کید می کنیم؟ وقتی شما از طریق اقتصاد، کالن نگر شدید، اوًال در کشورت دیگر سلطان شکر  چرا روی اقتصاد تأ
و سلطان نی شکر و سلطان قند و سلطان روغن و... به این سادگی پدید نمی آید، چون دیگر نمی توانند سِر ملت 
کید می کنند. ولی این جوان های ما در  را کاله بگذارند. رهبر انقالب چند سال است دارند روی »خرید داخلی« تأ
گر این  دوران آموزش و پرورش، اصًال فرق بین خرید داخلی و خارجی را نفهمیده اند، و نمی دانند چه تأثیری دارد. ا
را بفهمند و تربیت بشوند، از خون سگ هم نجس تر می دانند که بخواهند خرید خارجی بکنند. در آموزش و پرورش 

ما کجا این مطالب را به بچه ها یاد می دهند؟
آدم باید کل نگر بشود، و یکی از روش های کل نگری یا کالن نگر شدن، با اقتصاد است. باید همه سر در بیاورند، 

، همه باید از بورس و شرکت های دولتی و خصولتی و... سر در بیاورند. همه باید بروند توی آمار
ما یک تغییراتی را می توانیم در کشورمان بدهیم ولی افکار عمومی همراهی نمی کند؛ چون به ظاهر ظلم فاحش 
نیست. افکار عمومی نسبت به ظلم فاحش، حساس هستند ولی نسبت به ظلم غیرفاحش حساس نیستند. 
بعضی از این ظلم های غیرفاحش را هم نماینده های مجلس اجازه نمی دهند برطرف بشود. بنده به وزیر محترم 
می گفتم که این شرکت ها را بدهید به شهرها و استان ها خودشان اداره کنند، چرا از دولت مرکزی اداره می شود؟ چرا 
، مردمی تر می شود. آنجا مردم از نزدیک همدیگر را می شناسند،  زیر نظر وزارت خانه است؟ این طوری ادارۀ کشور
چرا مردم منطقه باید بگویند »این شرکت، به دست یک کسی داده شده که اصًال ما نمی دانیم کیست؟« به بنده 
گر این بیاید زیر نظر استان  می گویند: بعضی وقت ها نمایندۀ مجلس با این کار مخالفت می کند! چون می گوید که ا
گر زیر نظر وزیر باشد، من  و در اختیار شهرستان قرار بگیرد »دست زیاد می شود« و دیگر من نفوذی ندارم، ولی ا

، و اال من استیضاحت می کنم!« می توانم وزیر را تهدید کنم و بگویم مثًال »این ده نفر را در این کارخانه بگذار

راه�دوم�برای�زمان�شناس�شدن،�مطالعۀ�تاریخ�است�/�40درصِد�قرآن،�تاریخ�است

راه دوم برای زمان شناس شدن این است که تاریخ را مطالعه کنیم. حدوداً چهل درصد قرآن، تاریخ است؛ تاریخ 
انبیاء است. اصًال مطالعۀ تاریخ، آدم را کالن نگر بار می آورد.

در بین تاریخ انبیاء تاریخ کدام یک از انبیاء یا کدام قوم بیشتر ذکر شده است؟ قوم بنی اسرائیل. یک روایتی 
در این باره برای شما بخوانم که به تعابیر و صورت های مختلفی از اهل بیت؟مهع؟ نقل شده است که در اینجا یک 
ْعِل ]َو َحْذَو[  ْعِل ِبالّنَ َة َبِني ِإْسَراِئیَل َحْذَو الّنَ ِتي ُسّنَ ّمَ

ُ
نمونه اش را می خوانیم. رسول خدا؟ص؟ می فرماید: »َلَتْرَکَبّنَ أ

ی َلْو َدَخُلوا ُجْحرًا َلَدَخُلوا ِفیِه َمَعُهْم« )کتاب سلیم بن قیس/ ِة ِشْبرًا ِبِشْبٍر َو ِذَراعًا ِبِذَراِع َو َباعًا ِبَباٍع َحّتَ
َ

ِة ِباْلُقّذ
َ

اْلُقّذ
که برای بنی اسرائیل افتاد، قدم به قدم، وجب به وجب، متر به متر برای امت من هم  ج2/ص599( هر اتفاقی 
گر بنی اسرائیل مثًال داخل یک سوراخ موشی شده باشند، امت من هم از آن سوراخ رد خواهند شد. خواهد افتاد. ا
گر این مطلب را به ما نفرموده بودند، خیلی بد می شد! آن وقت بچه های ما می گفتند: اصًال داستان بنی اسرائیل  ا
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ْوَراَة َو اْلُقْرآَن  چه ربطی به ما دارد؟ چرا قرآن این همه قصه های بی ربط به ما گفته است؟! در ادامه می فرماید: »ِإّنَ الّتَ
َکَتَبُه َمَلٌك َواِحٌد ِفي َرّقٍ َواِحٍد ِبَقَلِم َواِحٍد« تورات و قرآن را یک فرشته نوشته است، با یک قلم نوشته است، روی یک 

کاغذ نوشته است! )البته این توراتی که االن هست، همان تورات اصلی نیست(
 اْعِتَداَل 

َ
َشّد

َ
امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرماید: »َفاْعَتِبُروا ِبَحاِل َوَلِد ِإْسَماِعیَل َو َبِني ِإْسَحاَق َو َبِني ِإْسَراِئیَل؟ع؟ َفَما أ

ْمَثاِل« )نهج البالغه/خطبه 192( از فرزندان حضرت اسماعیل و اسحاق و بنی اسرائیل 
َ ْ
ْقَرَب اْشِتَباَه ال

َ
ْحَواِل َو أ

َ ْ
ال

عبرت بگیرید؛ چقدر وضع آنها با وضع شما شبیه است!
که قصه های بنی اسرائیل را چگونه با وضع خودمان تطبیق بدهیم و البته  از این طور روایت ها فراوان داریم 
برخی از روایت ها هم خودشان تطبیق داده اند. یک نمونه اش را عرض کنم. مثًال اینکه در بنی اسرائیل یک کسی 
کرد؟ خداوند این همه به قوم بنی اسرائیل معجزه نشان داد؛ مثًال  به نام »سامری« وجود داشت. سامری چه کار 
کرد، از آسمان برایشان غذا می آمد، برایشان دوازده چشمه از سنگ جاری شد  اینکه دشمن آنها فرعون را غرق 
و... اما وقتی موسی؟ع؟ سی روز برای مناجات با خدا رفت و بعد هم ده روز به آن اضافه شد، آقای سامری مردم را 

گوساله پرست کرد! چقدر اینها بی چشم و رو بودند!
؛ امالی مفید/ص30(  اِمِرّیِ ِة الّسَ

َ
رسول خدا می فرماید که اّمت من هم سامری دارد. )...َو ِفْرَقٌة ُمَدْهَدَهٌة َعَلی ِمّل

سامری اّمت پیغمبر که می تواند آن همه نعمت ها را نابود کند کیست؟ چه کسی می تواند سامری اّمت پیامبر؟ص؟ 
باشد؟ کالن نگر باشید و دنبال اسم خاص نگردید هرچند در روایات مختلف، هفت هشت تا اسم خاص براِی امت 

پیامبر؟ص؟ آمده است.
ا ِمَساَس< )سورۀ طه/97( یعنی دست به من نزنید، دست به من 

َ
سامری بنی اسرائیل شعارش این بود >ل

کی،  کرده اند. برخی می گویند او به ظاهر خیلی زاهد بوده و مثًال در رعایت نجس پا نزنید... این را چندجور تفسیر 
وسواس داشته و می گفته کسی به او دست نزند. برخی می گویند که او مریضی پوستی داشته و... اما باالخره شعارش 

ا ِمَساَس< بوده است.
َ
>ل

ا ِمَساَس< ولی سامری اّمت 
َ
پیامبر؟ص؟ می فرماید: امت من هم سامری دارد. سامری بنی اسرائیل می گفت >ل

من می گوید »ال ِقتاَل« یعنی صلح طلب است. می گوید بی خیاِل جنگ. روی این مسئله فکر کنید که اینها چه جور 
 ِقَتاَل« )امالی مفید/ص30(

َ
ُهْم َیُقوُلوَن ال  َیُقوُلوَن ال ِمساَس َلِکّنَ

َ
می توانند، آش را با جایش بردارند ببرند! )ال

زمان�ها�شبیه�همدیگرند؛�تاریخ�را�مطالعه�کنید�تا�زمان�خودتان�را�به�دست�بیاورید

دربارۀ مطالعۀ تاریخ و نگاه کردن با عبرت به تاریخ، خیلی روایت داریم. نکات جالبی دربارۀ زمان شناسِی تاریخ بیان 
شده است، مثًال اینکه زمان ها شبیه همدیگر هستند؛ تاریخ را مطالعه کنید تا زمان خودتان را به دست بیاورید.

که حدود 40درصد آیاتش مربوط به  کریم را پیشنهاد می دهم  کنیم؟ بنده قرآن  کتاب تاریخ را مطالعه  کدام 
تاریخ است. بهترین معلم تاریخ قرآن که بنده می شناسم »مرحوم عالمۀ عسکری؟هر؟« است. ایشان تاریخ اسالم 
را با قرآن برایت تحلیل می کند و قرآن را با تاریخ اسالم برایت تفسیر می کند. البته نمی گویم که هیچ کسی مثل عالمۀ 
عسکری نیست، ولی عالمۀ عسکری خاص است. مخصوصًا کتاب »نقش ائمه در احیاء دین« که در دوازده جلد 
نوشته اند و اخیرًا هم خالصه اش منتشر شده است. آقای جاودان هم تنظیم و تقریر کرده اند. عالمه عسکری؟هر؟ 

قدرت تتّبع و تحلیل را با هم دارد.
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که خیلی تاریخی هستند، اما به اندازۀ یک بند انگشت هم قدرت تحلیل ندارند. اصًال آدم  بعضی ها هستند 
کتاب های تاریخی شان را که می خواند، می بیند که قدرت پردازش حوادث تاریخی را ندارند. بروید سراغ کسانی که 
تحلیل تاریخ اسالم انجام می دهند. یکی از کسانی که در این زمینه ید طوالیی دارد، مقام معظم رهبری است. در 
دو سری از درس هایشان »طرح کلی اندیشۀ اسالمی در قرآن« و »انسان 250 ساله« که از قبل انقالب مانده است، 

این نگاه تحلیلی را می توانید ببینید.
تاریخ اسالم را خیلی مطالعه بکنید. کتاب »الغارات« یکی از اولین کتاب های تاریخی نوشته شده توسط علمای 
گر نگویم اولین کتاب. این کتاب در زمان غیبت صغری نوشته شده است. سردار سلیمانی توصیه می کرد  شیعه است؛ ا
که این کتاب را بخوانید. واقعیت های تاریخ را دربارۀ بخشی از دوران زندگی امیرالمؤمنین؟ع؟ بیان می کند. خیلی ها 
وقتی این کتاب را خواندند، واقعًا به هم ریختند؛ مثًال می گویند: امیرالمؤمنین؟ع؟ پیش ما یک شخصیت قاطعی بود، 
ولی اینجا یک برداشت دیگری به ما می دهد.... پس برو ببین اصل ماجرا چه بوده است؛ تازه آغاز اندیشیدن است!

�را�بشناسیم �حیات�بشر کم�بر راه�سوم:�برای�اینکه�زمان�شناس�بشویم�باید�سنت�های�الهی�حا

کم بر حیات بشر است. شهید سیدمحمدباقر  یک نکتۀ مهم برای زمان شناس شدن، شناخت سنت های الهی حا
، نابغۀ تاریخ اسالم و تنها کسی که امام؟هر؟ بعد از شهادت ایشان سه روز عزای عمومی اعالم کرد، یک بحثی  صدر
را شروع کرده بود که در میانۀ این بحث ایشان را به شهادت رساندند، این بحث دربارۀ سنت های تاریخی خدا در 
کم بر حیات بشر است. این آخرین بحثی است که شهید صدر می کرد و می گفت که این بحث،  قرآن و سنت های حا
امروز برای اسالم الزم است... ایشان بخشی از درس های رایج خودش را تعطیل کرد و به این بحث اختصاص داد.
َك 

ْ
ل حیات اجتماعی بشر بی قاعده و بی ضابطه نیست. اینها را باید بشناسیم. مثًال خداوند در قرآن می فرماید >�قِ

اِس< )آل عمران/140( یعنی شکست و پیروزی را ما مدیریت می کنیم. البته این مسئله یک دالیلی 
�ذَ ال�ذَّ ْ �ي َ َها �ب

ُ
َ�اِول اُم �ذُ �يَّ

ائَ
ْ
ال

هم دارد که شهید صدر در این بحث، توضیح می دهد.
مثًال در قرآن »سنت استبدال« هست؛ خداوند یک نعمتی را به یک قومی می دهد و بعد، از آنها می گیرد و 
. این هم یکی از سنت های خداست. زندگی اجتماعی کًال یک قواعدی دارد. قواعد زندگی  می دهد به یک قوم دیگر
فردی ما هم همین طور است. مثًال در قرآن می فرماید: هر سال یک یا دوتا امتحان خیلی بزرگ خدا از شما می گیرد. 
یا مرگ و میر است، یا یک ثروت ویژه است، یا یک خبر خاص فوق العاده است، یا یک فرصت خوب است... باالخره 
امتحان می گیرد، سالی یک یا دوبار در قرآن فرمود. ما در یک حیات خنثی، در یک فضای خنثی زندگی نمی کنیم. 

سنت های الهی را باید بشناسیم تا زمان شناس بشویم.
حضرت امام بر اساس شناختش از سنت های الهی بود که به این نتیجه رسید انقالب ما به پیروزی می رسد. 
ایشان بیست و چهار مرتبه در همان سال اول پیروزی انقالب، این حرف را در سخنرانی های مختلف تکرار کرد تا 
اهمیتش را به ما نشان بدهد. ایشان با تعابیر مختلف توضیح داد که »می دانید من کجا فهمیدم که این انقالب 
به پیروزی می رسد؟« بعضی ها می گویند امام با امام زمان ارتباط داشته است. ما چه نیازی داریم این را بگوییم؟ 
ما مسائل را غیبی، بررسی نمی کنیم؛ عقلی بررسی می کنیم. خوِد امام فرمود که من وقتی دیدم یک حرف را بدون 
، کاِر خداست، کار کسی نیست که دل ها را  قدرِت تبلیغاتی عظیم، همۀ ملت دارند با هم می زنند، فهمیدم این کار

این جوری با همدیگر متحد کند. یعنی خدا می خواهد نصرت برساند. )بنده فرمایش امام را خالصه کردم(
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نبض زمان دستش بود، ایشان واقعًا زمان شناس بود. علی رغم اینکه همه می گفتند ما به این سادگی به پیروزی 
کلید پیروزی را  نمی رسیم! شهید بهشتی می فرمود ما پیش بینی مان برای پیروزی، ده ساِل آینده بود. امام؟هر؟ 
کم بر حیات انسان ها این  زد. امام؟هر؟ محاسبات خودش را توضیح می دهد و می گوید: من از سنت های الهی حا
را فهمیدم. حاال آنهایی که از اربعین بیست میلیونی، چیزی را فهم نمی کنند، مشکل فهم سنت های الهی دارند. 

چه کسی این دل ها را این طور هماهنگ کرده و راه انداخته است در بیابان ها؟

�دارد �آن�جامعه�انتظار وقتی�خدا�به�جامعه�ای�نعمت�معنوی�داد،�به�همان�نسبت�از

کنم. بنده بر اساس بررسی های خودم،  بنده یک تحلیل را به طور خالصه و سربسته می خواهم به شما عرض 
که خداوند متعال وقتی به یک جامعه ای نعمت معنوی بدهد، به همان تناسب بلکه بیشترش از آن  می گویم 
که لِب مرز توان آن جامعه باشد. ما قبل از انقالب، یک مقدار عزاداری و  جامعه انتظار دارد. امتحاناتی می گیرد 
عرض ارادت به امام حسین؟ع؟ داشتیم. خداوند یک امتحان انقالب اسالمی را سِر راه گذاشت. بعد هم امتحان 
دفاع مقدس را سِر راه ما قرار داد. شما فدای امام حسین می شوی؟ ُخب بفرما ببینم. »آقا صبر کن، ما هنوز آماده 

نیستیم، تازه انقالب شده است، حاال تازه می خواهیم...«
که به ما نعمت اربعین را داده و به ما امنیت داده است و می توانیم معنویت در اوج داشته  ُخب اآلن خدا 
باشیم، باید ببینیم خدا چه انتظاری از ما دارد؟ چه امتحان سختی در پیش خواهیم داشت؟ خدا الکی اینها را به 
هیچ امتی نمی دهد. وقتی به ما چنین فرصتی داده است که با امام حسین عشقبازی کنیم، البد یک خبری در راه 
است. از روی سنت های الهی این را می گویم. امتحانی که خدا از ما خواهد گرفت متناسب با اتمام حجتی است که 
کرده است. پس آماده باشید؛ این جلسات معنوی، مجانی نیست. حتی این حرف ها که بر زبان ها جاری می شود 

و به گوش ها می رسد، ساده نیست.
که خدا به این جمهوری اسالمی داده است، مقدمه است. اصًال خدا بنایش این  همۀ نعمات و همۀ قدرتی 
نیست که نعمت بدهد و بنده اش َلم بدهد و بنشیند و فقط از آن نعمت لذت ببرد! اصًال این جوری نیست؛ خدا 
ِ�<؛ جن/16و17( آن وقت  �ي ُهْم �ذِ �ذَ �قِ

�ذْ ا * ِل�ذَ َ��قً اُهْم َماًء عذَ �ذَ �يْ
ْس�قَ

ئَ
ا

َ
خودش می فرماید که نعمت می دهم تا امتحان بگیرم. )>ل

سختِی امتحان های خدا تناسبش با نعمت ها چگونه است؟ لِب مرز توان است.
که می فرماید: ایمان خود را قبل از  کنار بگذارید و این کالم امام صادق؟ع؟ را ببینید  حاال این تحلیل بنده را 
، ایمان ها به سختی مورد امتحان و ابتالء قرار می گیرند. )کافی /ج1/ کنید چون در لحظات ظهور ظهور تکمیل 

کثریت در این غربال ها  ، غربالی اتفاق می افتد که ا ص370؛ کمال الدین/ج1/ ص18( طبق روایات، در آستانۀ ظهور
که محرم امسال بیشتر یاد امام زمان بکنید. البته همیشه  دچار ریزش می شوند. برخی از صاحبدل ها می گویند 
باید متوسل به حضرت بشویم. از خدا بخواهیم که در سخت ترین امتحان هایی که در فتنه های آخرالزمان هست، 

ما را کمک کند و ما جزو کسانی باشیم که ما را نگه می دارد.

�می�کشند�و� �به�دار �یک�جامعۀ�شیعه،�یک�فقیه�را�وسط�شهر شهید�شیخ�فضل�اهلل�نوری�خیلی�مظلوم�بود/�در
مردم�سکوت�می�کنند...

سنت های الهی عجیب و غریب است. بعضی وقت ها یک ملتی بی اعتنایی می کند و ممکن است بعد از ده سال، 
خداوند به آنها یک ضربۀ سختی بزند. مثًال دربارۀ شهید بزرگوار شیخ فضل اهلل نوری، مردم چطور برخورد کردند؟ 
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الاقل در تاریخ معاصر نداریم که در یک جامعۀ محّب اهل بیت و مرید اهل بیت و شیعه و با حضور علماء، یک فقیه 
 
ً
کت بمانند. بعد از به دار کشیدن شیخ فضل اهلل نوری، حدودا را در وسط میدان شهر به دار بشکند و خیلی ها سا
ده سال نشد که نزدیک به ده میلیون ایرانی در یک بالی قحطی نابود شدند. آیا ربطی بین این دوتا هست؟ چه 

عرض کنم!
شهید شیخ فضل اهلل نوری خیلی مظلوم بود. واقعًا شهادتش خیلی مظلومانه بود و بعد از شهادت هم در تهران 
کنیم. حوزۀ علمیه  که از ایشان یادی  به پیکر ایشان هتک حرمت شد... فردا روز شهادت ایشان است و الزم بود 
تهران می خواستند کنگره ای برای ایشان بگیرند که در پیچ و خم اداری و بروکراسی های شهرداری یا جاهای دیگر 

گرفتار شده است.
سال هاست که تالش می کنیم خانۀ ایشان را _ که هنوز هست و از خانه های قدیمی شهر است _ مرّمت بشود، 
این خانه خودبه خود می تواند جزو میراث فرهنگی قرار بگیرد. اآلن خراب شده و سقفش ریخته است و البد در 
همین بارندگی های اخیر هم دوباره آسیب دیده است. این خانه ای است که بدن شهید شیخ فضل اهلل نوری را آنجا 
گذاشتند و بعد از مدت ها بدن را از آنجا برداشتند و به قم بردند که دفن کنند؛ از ترس اینکه بدن را بیرون نیاورند 
و آتش نزنند، و دیدند که بدن سالم است. البته این برای شیخ فضل اهلل نوری کرامت خاصی محسوب نمی شود 

و از جزئیات خیلی ساده است.

شهید�شیخ�فضل�اهلل�نوری�یک�عالِم�»زمان�شناس«�بود

که فرق شیخ فضل اهلل نوری در  شیخ فضل اهلل نوری خیلی زمان شناس بود. آقای بهجت؟هر؟ توضیح می دهند 
زمان شناسی با بقیه علما چه بوده است؟ ان شاءاهلل یک روزی این فهم پیدا بشود که شیخ فضل اهلل نوری، به قول 
مقام معظم رهبری ریشۀ انقالب ما است. ایشان چطور با شهادتش و با تالش خودش اسالم را در قانون اساسی 

آوردند تا بعداً حضرت امام به آن تمّسک بکند و فریاد بزند.
کاری  گفتند که شما فقط یک سر فقط بیا سفارت انگلیس و برگرد؛ دیگر هیچ کسی با شما  به شیخ فضل اهلل 
ندارد. ایشان فرمود: من هرگز این کار را نمی کنم و می دانم که من را قطعًا می کشند. وقتی می خواستند طناب دار 
را دور گردن ایشان بیندازند، خودش عمامه را از سرش برداشت و انداخت و فریاد زد: عمامه ها از سرها برخواهند 
که »شما علما تأیید  گرفته بودند  که مشروطه خواهان رفته بودند امضای علما را  داشت... این در شرایطی بود 
کنید تا ما این مشروطه را راه بیندازیم« لذا وقتی که ایشان گفت عمامه ها از سرها برخواهند داشت، هیچ کسی باور 
که با دست پنهان خبیث انگلیس ساخته و پرداخته بشود، بعداً رضاخان را می آورد  نمی کرد. ولی مشروطه ای 
و بعد هم عمامه ها را برمی دارند و بعد »سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت« این نشانۀ زمان شناسی شیخ 

فضل اهلل بود.
« هفت تا کتاب دربارۀ شهید شیخ فضل اهلل نوری نوشته است، الاقل شما یکی از این  آقای »ابوالحسن منذر
گر از شهدا گذشته بود، نابود می شد  کتاب ها را بخوانید، از شهدا نگذرید و از کنارشان راحت عبور نکنید. کشور ما ا
و نمی توانست بعد از انقالب دوام بیاورد. االن خیلی ها غیر از یک بزرگراه ُپر ترّدد در تهران که به نام شیخ فضل اهلل 
نوری است، بعید می دانم چیز زیادی دربارۀ شهید شیخ فضل اهلل نوری شنیده باشید. یک زمانی که در کتابهای 

درسی کلمۀ شهید را هم از اّول نام ایشان برداشتند و فقط یک شرح مختصری دربارۀ ایشان باقی گذاشتند.
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از کنار سنت های الهی راحت عبور نکنیم. اباعبداهلل الحسین در کربال از این سنت ها برای مردم حرف زد. صدا 
کوفه  زد فکر نکنید بعد از من روی خوش می بینید. به عمرسعد هم این را گفت، به مردم هم این را گفت. مردم 
که یزید با لشکرش دارد حمله می کند.  کشتند. چون شایعه شده بود  به خاطر امنیت خودشان امام حسین را 
به خاطر یک شایعه، امام حسین را کشتند. آیا بعد از شهادت امام حسین؟ع؟ آنها امنیت بیشتری پیدا کردند؟ نه، 

برعکس؛ امنیت شان از بین رفت.





|�جلسه�پنجم�|
زمان ما »زمان تعیین تکویف کردن برای قدرت« است

�تکنولوژی«�پرتکرارترین�اسم�برای�زمان�ما�است زمانۀ�ما�چه�زمانه�ای�است؟�»عصر

که می توانند ما را زمان شناس قرار بدهند، نوبت به این  بعد از بحث دربارۀ اهمیت زمان شناسی و درک راه هایی 
می رسد که شروع کنیم به زمان شناسی کردن و ببینیم زمانۀ ما چه زمانه ای است؟ برای این عصر و زمان ما اسامی 
کرده اند؛ یکی از پرتکرارترین اسامی برای زمان ما »عصر تکنولوژی« است، البته این عصر از خیلی  مختلفِی اعالم 
وقت پیش شروع شده است؛ از همان زمانی که عصر صنعتی شدن حیات بشر و جامعۀ بشری شروع شد، تا االن 

از این کلمه استفاده می شود.
از جهات دیگری هم برای زمان ما نام های متعددی قرار داده اند، مثًال عصر لیبرالیزم و آزادی یا عصر سرمایه داری 
و فرهنگی که به دنبال آن هست. از حیث سیاسی هم عباراتی مثل عصر دموکراسی به کار می رود. زوایای مختلفی 

وجود دارد که از آن زوایا نام گذاری های مختلفی برای دوران ما شده است.

�تکنولوژِی�شناختی�یا�علوم�شناختی�هم�نام�جدیدی�است�که�برای�این�زمان�گذاشته�اند عصر

که ما وارد این عصر داریم می شویم »عصر تکنولوژی شناختی« یا  که به چشم می خورد  کلمه ای  اخیرًا بیشترین 
گاهِی  علوم شناختی است؛ یعنی انسان ها دارند به تکنولوژی هایی می رسند که می توانند دیگران را بدون اراده و آ
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خودشان اداره کنند. تکنولوژی هایی که می داند چه غذایی به جامعه بدهند، مثًال در نان و آب مردم و دیگر نیازها 
و امور مردم، چه چیزهایی اضافه یا کم بکنند یا چه تغییراتی بدهند تا افکار آنها و احوال شان را اداره بکنند. البته 
فیلم و تبلیغات از طریق رسانه ها و شبکه های مجازی به جای خودش محفوظ است؛ اینها عملیات روانی است و 
مربوط به عصر تکنولوژِی رسانه و عصر ارتباطات یا عصر اینترنت است؛ االن یک قدم از اینها جلوتر رفته اند. یعنی 
فراتر از تکنولوژِی ارتباطات و عصر ارتباطات، امروزه علوم شناختی مورد توجه قرار گرفته است تا اصًال بدون اینکه با 
فکِر مخاطب و با کار تبلیغاتی بخواهند با او ارتباط برقرار کنند، از طرق دیگری حتی از طرق فیزیولوژیک، بتوانند بر 

روی او اثر بگذارند. ُخب اینها دانش های جدیدی است که تا حدی بشر روی آنها مسلط شده است.
امروزه اینترنت با تغییر سبک زندگی دارد یک عصری را پدید می آورد که فراتر از عصر ارتباطات است، اصًال دارد 
سبک زندگی و سبک تجارت را تغییر می دهد، حتی شیوۀ حکم رانی را تغییر می دهد، مرزهای سیاسی و هویت های 
گر جهانی بشود چیزی به نام  که دارد، ا ملی دارند کم کم بی اثر می شوند. همین پوِل دیجیتال یا هر اسم دیگری 
ارز و پول ملی دیگر زیاد معنا پیدا نمی کند. آن وقت در خیلی از روش های تجارت، تغییراتی بوجود می آید که قابل 
پیش بینی هم هست، به حدی که دیگر این قصه های زمان ما دیگر برای خیلی ها مثل قصه های عصر حجر خواهد 
بود. می گویند: بله یک زمانی بود که مردم آن طوری زندگی می کردند... مثل دوران پارینه سنگی! همان طور که االن 
که داریم،  ما به آن زمان، این طوری نگاه می کنیم، یک زمانی هم به این دوران ما با همۀ تکنولوژی پیشرفته ای 

این طوری نگاه خواهند کرد.
که همۀ این اسامی متأثر از تکنولوژی و  از حیث علوم انسانی، اسامی مختلفی برای این زمان می گذارند 
که ما داریم وارد  پیشرفت تکنولوژی است. در عرصۀ سیاست، در عرصۀ مدیریت و در عرصۀ فرهنگ، می گویند 

عصر جدیدی می شویم و درواقع تاحدی وارد شده ایم.

ندیدیم�مجامع�علمی،�سوءظن�عاقالنۀ�رهبری�دربارۀ�کرونا�را�پیگیری�کنند�و�به�مردم�گزارش�بدهند

گر بخواهند جنگ راه بیندازند یا تسلطی بر جایی پیدا بکنند، دیگر نمی آیند از توپ و تفنگ استفاده  مثًال االن ا
، اقدام می کنند، مثًال بعد از این ماجرای کرونا، رسمًا می گویند  گیر کنند، بلکه از طرق دیگری مثل بیماری های فرا
که »ما داریم آثار کرونا را در نیروهای نظامی ایران رصد می کنیم« یک فرماندۀ نظامی آمریکایی در مصاحبۀ خودش 
گفته است؛ حاال اینکه مقصودشان چه بوده، قابل تأمل است، و جامعۀ پزشکی ما هنور به این سؤاالت  این را 
جواب نداده است. در این باره حرف و حدیث زیاد هست، در نظام پزشکی ما هم کسی به صورت قاطع در این باره 
صحبتی نکرده است. سوءظن ها نسبت به این ماجرا فراوان است، اولین کسی هم که با سوءظن به ماجرای کرونا 
نگاه کرد، شخص مقام معظم رهبری بود، و من ندیدم مجامع علمی این سوءظن عاقالنۀ رهبری را پیگیری بکنند 
و گزارشی از آن برای ملت تهیه بکنند و آن این بود که رهبر انقالب، به آمریکایی ها گفتند که شما در تولید و انتشار 
این ویروس متهم هستید و همان روزهای اول کرونا فرمودند که همۀ نیروها به میدان بیایند. شاید اصًال این یک 

رزمایشی باشد برای نبردهای بیولوژیک.
البته دانشمندان جهان خیلی دربارۀ این ماجرا بحث و گفتگو کرده اند، برخی از اطباء ما هم در تلویزیون گفتند 
که آیا این  گزارش های بیشتری در این باره ببینند  که مسلمًا این ویروس دست ساز است، ولی مردم می خواهند 

ویروس دست ساز است و آیا عمداً منتشر شده است یا نه؟ احتماًال قصه می تواند عمیق تر از این حرف ها باشد.
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کسن و این مسائل، با سوءظن برخورد می کنند، حرف های بسیار قابل اعتنایی  آنهایی که در ارتباط با کرونا، وا
گزارش های علمی دقیق بدهند. ولی  که ما انتظار داریم مجامع علمی ما در این زمینه پاسخگو باشند و  دارند 
مجامع پزشکی و مجامع علمی ما در این رابطه خیلی سکوت کرده اند، ما از نظام پزشکی کشورمان انتظار داریم 
که در این باره اعالم موضع بکند، نظام پزشکی ما باید دربارۀ حرف هایی که متخصصین جهان علیه این وضعیت 
کسیناسیون های اجباری و این مسائل می زنند، مقاالت علمی ارائه بدهد و بگوید »نتیجۀ تحقیقات ما  کرونا، وا

این است...« باالخره این باید معلوم بشود.
این یک مسئلۀ علمی هست و ما حق داریم این سؤال را از پزشکان محترم بپرسیم. کسی نباید به ما بگوید 
»شما آخوند هستید و حق ندارید از پزشک ها سؤال بکنید!« بله، ما پزشک نیستیم، ولی مریض که می شویم! وقتی 
مریض شدیم، حق داریم پزشک مان را خودمان انتخاب کنیم. شما هم ممکن است آخوند نباشید اما آخوند مورد 
نظر خودتان را انتخاب می کنید. کسی نمی تواند به شما بگوید: »هر آخوندی هر حرفی زد، شما باید قبول کنید!« 
شما آخوند را خودت انتخاب می کنی، باالخره آخوند خوب یک عالئمی دارد و شما باید اطمینان حاصل بکنی. 
وقتی بچه تان مریض بشود و پزشک بگوید »من باید عمل جراحی انجام بدهم« طبیعتًا شما می روید با چهارتا 

پزشک دیگر هم مشورت می کنید و بررسی می کنید.

�ما�موضوع�قدرت�و�تکنولوژی�است �عصر موضوع�امروز

دربارۀ مسائل جدیدی که در جهان اتفاق می افتد، به ویژه دربارۀ وضع جهانی در نبردهای بیولوژیک سؤال های 
جدی وجود دارد. فراتر از بحث کرونا، باید دید که امروز نبردهای بیولوژیک توان شان به چه اندازه ای رسیده است؟ 

آیا به این توانایی رسیده اند که از طریق بیولوژیک انسان ها را اداره کنند؟
که در این  گذاشتند و عده ای  مقام معظم رهبری یک جلسۀ خاصی را صرفًا برای موضوع علوم شناختی 
کار کرده بودند جمع شدند و در این باره بحث شد. عصر ما عصر این گونه گفتگوها است. باالخره بشر دارد  زمینه 
به کجا می رسد، دعوا سر چیست؟ دعوا سر قدرت است و اینکه چگونه انسان ها همدیگر را اداره کنند؟ آنهایی که 
می خواهند بقیه را اداره کنند چگونه اداره کنند؟ آنهایی که می خواهند به بقیه سلطه پیدا کنند چگونه سلطه پیدا 

کنند؟ آنهایی که می خواهند قدرت خودشان را حفظ کنند چگونه قدرت خودشان را حفظ کنند.
گر بخواهیم زمان شناسی کنیم باید بگوییم که موضوع امروز موضوع  امروز موضوع عصر ما »قدرت« است، ما ا
قدرت و تکنولوژی است، موضوع قدرت و نقش انسان ها دربارۀ قدرت است. البته بعضی ها ممکن است از این زاویه 
نگاه بکنند و بگویند که »عصر بازگشت به معنویت« است، آن وقت ما این سؤال را مطرح می کنیم که آیا انسان می تواند 
از طریق معنویت قدرتمند بشود؟ آیا از طریق معنویت می تواند در مقابل قدرت ها بایستد؟ آیا از طریق معنویت، 
پاسخی به قدرت های ظالم خواهد داد یا اینکه از طریق معنویت، توجیه کنندۀ قدرت های ظالم خواهد بود؟ باالخره 

گر بگویید عصر معنویت و بازگشت انسان به سوی خدا هم هست باز هم موضوع قدرت مطرح است. شما ا

زمان�ما�زمان�تعیین�تکلیف�کردن�برای�قدرت�است

گر کالن نگری داشته باشیم، این کالن نگری، ما را به این سمت می برد که دربارۀ مقولۀ قدرت فکر کنیم و حرف  ما ا
بزنیم. پیشنهاد بنده براساس آنچه در کتاب خدا می بینیم و آنچه در آیندۀ پیش روی خودمان داریم و آنچه جامعۀ 
ما به صورت خاص اقتضا می کند این است که زمان ما زمان تعیین تکلیف کردن برای قدرت است. باالخره تکلیف 
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گروهی پدید می آید؟ آیا سنت های  این قدرت چه می شود؟ آیا با تکنولوژی، سلطۀ ابدی بر ابناء بشر توسط یک 
الهی برای امتحان انسان ها و نجات انسان ها نابود می شوند؟ آیا دین می تواند در این لحظه های حساِس تسلط 
مطلق و قدرت مطلق بر بشریت پیدا کردن، بشر را نجات بدهد؟ آیا دین راه حلی در این زمینه دارد؟ آیا تکنولوژی 
ک را  به جای اینکه قدرت را در اختیار یک بخش خاص قرار بدهد که سلطه بر بقیه پیدا کنند و یک زندگی هولنا
به ما تحمیل کنند، آیا تکنولوژی می تواند برعکِس این کار را هم انجام بدهد؟ یعنی می تواند به جای اینکه قدرت 
را متمرکز بکند منتشر بکند؟ مثل کاری که االن اینترنت دارد می کند و فضای مجازی دارد قدرت رسانه های بزرگ 
را مخدوش می کند. به حدی که همان کسانی که مدعِی فضای آزاد اطالعات بودند، االن دارند شبکه های ایرانی 
کار را می کنید؟  را در جهان می بندند یا مثًال نام سردار سلیمانی را در شبکه های مجازی حذف می کنند. چرا این 
مگر این، بر خالف منش و تفکر و شعار شما برای آزادی اطالعات نیست؟ مگر خالف مشی و فلسفۀ شما نیست؟ 
که می خواهد  گر ببینید  که عامل بردگی مردم باشد لذا ا از قضا سرکنجبین صفرا فزود! شما این را گذاشته بودید 

نجات بخش باشد، آن را می بندید.
پس عصر ما عصر تعیین تکلیف برای قدرت است. البته ممکن است شما بگویید که »این عبارت، غلط است 
و موضوع قدرت در این زمان مثل هر زمان دیگری مهم است، ولی ممکن است در زمان ما تعیین تکلیف نشود« 
براساس عالئم و نشانه هایی که وجود دارد، تصورم این است که قدرت در زمان ما تعیین تکلیف خواهد شد. این 

خیلی حرف مهمی است و باید طی شب های آینده سعی بکنیم این را اثبات کنیم.
گر قدرت، تعیین تکلیف بشود ارتباطش با ظهور هم مشخص می شود، شما ممکن است بفرمایید نه ما االن  ا
دلیلی نداریم برای اینکه وضعیت قدرت تعیین تکلیف بشود. ممکن است در زمان ما تعیین تکلیف نشود، کمااینکه 
، تعیین تکلیف نشده است بلکه از این صورت به آن صورت تبدیل  هزاران سال است که وضعیت قدرت برای بشر
شده است مثًال از صورت های دیکتاتوری قدیم به دیکتاتوری مدرن، یا از دیکتاتوری به دموکراسی تبدیل شده 
است که دموکراسی هم یک نوع دیکتاتوری جدید پدید آورده است، باالخره بازی قدرت ادامه دارد، تو به چه دلیلی 
ع قدرت بین انسان ها  می گویی که می خواهد تعیین تکلیف بشود؟ شاید همین جوری سِر قدرت بازی بشود و تناز

ادامه داشته باشد تا یک زمان نامعلوم.

�اتفاق�می�افتد �بشود،�ایده�آل�ترین�فضا�برای�ظهور �منتشر �میان�ابناء�بشر وقتی�قدرت�در

فعًال قدر متیّقن اسمی که ما می توانیم برای زمان خودمان قرار بدهیم زمانۀ »قدرت و تکنولوژی« است. بنده این را 
قبول دارم، اما این را هم اضافه می کنم که قدرت دارد تعیین تکلیف می شود. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه تکنولوژی 
آمده است که قدرِت قدرتمندان را تحمیل کند به ابناء بشر، اما تصور بنده این است اینها نمی توانند تکنولوژی را کنترل 
کنند و این قدرت دارد در میان ابناء بشر منتشر می شود و اینها نمی توانند طبق پیش بینی خودشان بازی را جلو ببرند.

وقتی قدرت در میان ابناء بشر منتشر بشود، ایده آل ترین فضا برای ظهور اتفاق می افتد. چرا که اوًال مقدمات 
�ذْ 

ئَ
ُ� ا ِر�ي ، مستضعفین باید قوی بشوند »َو�ذُ برای ظهور باید طبیعی باشد و ظهور با معجزه رخ نمی دهد. ثانیًا در ظهور
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که شعبات مختلفی در بازار  یا اینکه هرکسی می تواند یک استارت آپ راه بیندازد، یک دفعه ای مغازۀ خیلی ها را 
کنده می کند و  کنده کرده است، دارد قدرت را هم پرا داشتند، ببندد! شاید این وضعیت جدید که اطالعات را پرا
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| لوا  هنلم |
زمان ما »زمان تعیین تکویف کردن برای قدرت« است

 ، زمینۀ طبیعِی قدرت گرفتن مستضعفان دارد ایجاد می شود؟ یک اشاراتی هم در روایات ما هست که بعد از ظهور
بین شما و امام زمان شما فاصله ای نیست و ایشان وقتی سخن می گوید هرکسی در دستش، ایشان را می بیند 
و دستورش را دریافت می کند. درحالی که زمان رسول خدا؟ص؟ این طور نبود، ایشان باید یک نماینده یا پیک را 
می فرستاد تا مثًال یک لشکر را اداره کند. ُخب این چقدر کار را آسان می کند، قدرت را افزایش می دهد؛ هم قدرت 

رهبری را افزایش می دهد هم قدرت مردم را افزایش می دهد.
در تجربیات اخیر هم ما می بینیم که نیروهای مقاومت در منطقه، چقدر قدرت پیدا کردند و در مقابل استکبار 
جهانی با تمام هیمنه و با تمام اسلحه و تکنولوژی اش ایستادند. حزب اهلل لبنان، چطور اسرائیل را به عقب رانده 
گر مگس پر بزند، آنها کنترل می کنند! چرا االن خیلی چیزها را  است. حدود چهل سال پیش در آنجا می گفتند که ا

گر آنها تکنولوژی دارند ُخب ما هم داریم. نمی توانند کنترل کنند؟ اوًال تکنولوژی حدی دارد و ثانیًا ا

تکنولوژی�همیشه�معادالت�قدرت�را�به�نفع�دارندگان�تکنولوژی�رقم�نمی�زند

گر می توانستند  االن کشور خودمان را نگاه کنید؛ با تعدادی موشک، بمب های اتم دشمن را بی اثر کرده است. آنها ا
حتمًا ما را می زدند شما فکر نکنید که دارند انسانیت به خرج می دهند و رعایت می کنند! آنها نمی توانند بزنند چون 
گر بزنند وضعیت خودشان بدتر می شود. قدرت در جهان مقید شده است. حتی الزم نبود ما حتمًا  می دانند که ا
به پیشرفت تکنولوژی آنها برسیم بلکه یک معادله ای در تکنولوژی و قدرت پدید آمده است که نشان می دهد ما 
کافی است  برای اینکه بر قدرت های جهانی فائق بیاییم الزم نیست به مقدار آنها تکنولوژی داشته باشیم. فقط 
موشکی داشته باشیم که پهباد آنها را بزند. شاید او موشکی دارد که می تواند به کرۀ مریخ بزند! خب بزند. آیا االن 
در مقابل ما می تواند از خودش دفاع کند؟ نه نمی تواند. وقتی که نمی تواند از خودش دفاع کند، حاال برود مریخ 

را هم بزند، چه فایده ای برایش دارد؟
که نمی گذارد هیچ وقت مستضعفین  ضمن اینکه سنت های الهی هم هست؛ سنت های الهی طوری است 
که حذف نشده است! حساس ترین  دست شان خالی بشود، االن نفِت مورد نیاز آنها، زیر پای ما قرار دارد. خدا 
گلوگاه های عالم را خداوند در اختیار ما قرار داده است. پس این طور هم نیست که هرکسی هر غلطی دلش خواست 
که در جهان ایجاد شده است را ببینید. آیا تکنولوژی آنها هرچه  بتواند انجام بدهد! االن همین تکنولوژی ای 
که این طور نیست.  پیشرفته تر بشود و جلو برود، سلطۀ آنها بر بشر بیشتر می شود؟ نه؛ اتفاقًا معلوم شده است 
االن با همۀ پیشرفتی که دارند، فعًال نمی توانند از خودشان در مقابل ما دفاع کنند، از منافع خودشان و از منافعی 
کنند. پس تکنولوژی همیشه معادالت قدرت را به نفع دارندگان  که چپاول می کردند هم دیگر نمی توانند دفاع 

تکنولوژی رقم نمی زند، بلکه عوامل دیگری غیر از تکنولوژی هم این وسط هستند.

تکنولوژی�چه�بسا�اثرش�معکوس�بشود!

ضمن اینکه خود این تکنولوژی چه بسا اثرش معکوس بشود و بر ضد آن کسانی بشود که آن را تولید کرده اند. مثًال 
که این چیزها هست، اما در  کرده است. بله طبیعی است  که اینترنت و شبکه های مجازی، فساد ایجاد  می گویند 
زمان های گذشته هم این فسادها به یک نوعی وجود داشته است، یعنی فسادی که در اینترنت هست، قبًال هم 
که امکاناتی مثل اینترنت هست، از این طرف یک امکانی  بوده؛ هرچند مدل های دیگرش بوده است. ولی امروز 

برای شما پدید آمده که معارف ناب را منتشر کنید و این امکان در گذشته نبوده است.
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االن هرکسی با همین موبایل و اینترنت می تواند پنهان ترین، رازآلودترین و فوق العاده ترین اسرار عرفانی را در 
کنی، صدتای دیگرش را برایت می آورد.  گرام جستجو  گر در اینستا یک صفحه جلوی خودش ببیند. دوتایش را ا
چندتا عارف باید پیدا می کردی که اینها را به تو می گفتند؟ این فرصت که قبًال نبوده است! فساد قبًال هم امکانش 
کرده است.  کرده است؟ صددرصد تغییر  بوده و چیزی در این باره تغییر نکرده است، اما هدایت چقدرش تغییر 
بنده با همۀ آسیب هایی که اینترنت دارد در نهایت بازی را سه به هیچ به نفع جبهۀ حق می دانم. تکنولوژی هم 
کردم، سه به هیچ به نفع جبهۀ حق است. چون برای رویارویی با ظلم، آن  که مثالش را عرض  همین طور است 
تکنولوژی سطح باال را نمی خواهیم، برای هدایت هم امکاناتی گیر آوردی که قبًال نداشتی. لذا یک اتفاق هایی در 

عالم می افتد که فوق العاده است.

سلطه�جویی�با�تکنولوژی�درهم�آمیخته�ولی�تکنولوژی�همیشه�در�خدمت�سلطه�جویان�نمی�ماند

گذشته، قدرت و زور سالطین بود و هنر و  که زمانۀ ما زمانۀ قدرت و تکنولوژی است. در دوره های  شکی نیست 
تدبیر سالطین خاصی که یک استعداد خاصی داشتند در قلدری و... مثًال یک دفعه ای اسکندر مقدونی یا امثال 
او سر بیرون می آوردند و تاریخ را تغییر می دادند. ولی االن مدل هایش متفاوت شده، سلطنت و قدرت طلبی تمام 
کدام سمت داریم  کرده است. ولی به  نشده است، این قدرت طلبی ها پشت پرده رفته و مدل های خاصی پیدا 
می رویم؟ االن قطعًا سلطه جویی با تکنولوژی درهم آمیخته ولی اتفاقًا تکنولوژی معلوم نیست همیشه در خدمت 

آنها باشد.
در زمان خلفای بنی العباس، این خلفا به عرب های پیرامون خودشان اطمینان نمی کردند، لذا از یک اقوام 
دیگری استفاده می کردند که در تاریخ نوشته شده است اقوام ترک بودند؛. البته نه از ترک های آذربایجان ما که االن 
می شناسیم، آنها از یک قوم دیگری بودند. بنی العباس اینها را می آوردند و سرباز خودشان می کردند. به مرور این 
سربازها قدرت پیدا کردند، کم کم وزیر و وکیل معرفی می کردند و از اینها هم به عنوان وزیر و وکیل استفاده می شد. 
بعد اینها این قدر قدرت پیدا کردند که یک سلسله از خلفای عباسی را همین ها که قبًال غالم و سرباز بودند تغییر 
گر از یک پادشاه ناراحت می شدند، او را می کشتند و پادشاه بعدی را سر جای او می گذاشت. انگار  دادند. مثًال ا
دیگر بنی العباس حکومت نمی کرد و آنها حکومت می کردند! »از قضا سرکنجبین صفرا فزود« یعنی سرکنجبین که 

برای کم کردن صفرا استفاده شده، حاال اثرش برعکس شده است!

�می�زند �آن�را�کنار سنت�الهی�اجازه�نمی�دهد�هیچ�قدرت�مسلطی�تا�آخر�مسلط�باقی�بماند،�بلکه�با�یک�قدرت�دیگر

این یکی از سنت های الهی است که نمی گذارد قدرت همیشه دست کسی بماند. گاهی این قدرت به ضد خودش 
تبدیل می شود. ما باید این سنت های الهی را ببینیم و بعد بر اساس آن تحلیل کنیم تا زمان خودمان را بشناسیم. 
آنهایی که تحلیل می کنند و می گویند که با تکنولوژی دارند سلطه ای بر بشر پیدا می کنند که همۀ انسان ها را تبدیل 
گرچه ممکن است چنین اقدامی انجام بدهند اما خدا در قرآن می فرماید: من  کنند به برده های خودشان... ا
هیچ وقت اجازه نمی دهم هیچ قدرت مسلطی تا آخر مسلط باقی بماند، بلکه با یک قدرت دیگری آن را به زمین 
گر این کار را نمی کردم هیچ مسجدی در طول تاریخ باقی نمی ماند، هیچ معبد و عبادتگاهی باقی نمی ماند  می زنم. ا

ٌع<؛ حج/40( �يَ َم�قْ َصَواِمُع َو�بِ ُهّ�ِ
َ
ْع�ذٍ ل �بَ ُهْم �بِ ْع�ذَ َ اَس �ب

ِه ال�ذَّ
َ
ُع الّل ا َ��ذْ

َ
ْول

َ
)>َول
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وقتی قدرت ها باهم دعوا می کنند، معنویت این وسط فرصت پیدا می کند که یک نفسی بکشد. این آیۀ قرآن 
کرده و  که االن چون آخرالزمان است و تکنولوژی پیشرفت  که غلط نمی شود! این طور هم نیست  است، آیۀ قرآن 
آنها مسلط به تکنولوژی و علوم شناختی و... شده اند، بتوانند همه را به بردگی بکشند و ما را هم نابود کنند و دیگر 

از ما اثری باقی نگذارند!

�بین�متخصصین،�سخت�تر�شده�است �قدرت�با�تکنولوژی�پیوند�خورده�و�کنترل�نفوذ�در امروز

ما االن در این وسط باید نقش خودمان را ببینیم و بدانیم کجای این قصه هستیم؟ پس امروز قدرت با تکنولوژی 
، یا بعد از جهان صنعتی و مدرنیته.  گی کالن عصر ما است؛ الاقل در این صدسال اخیر پیوند خورده است و این ویژ
قدرت و تکنولوژی خیلی به همدیگر نزدیک شده است خصوصًا االن با تکنولوژی های بسیار پیچیده، بیشتر از 

گذشته شده است.
قبًال یک تعداد کمی افراد حزب اللهی می توانستند احیانًا در مقابل خیلی از ضدانقالبی ها مقاومت کنند ولی 
کنترلش بکنی. چرا؟ چون  که اصًال نمی توانی به این سادگی  گاهی از اوقات یک نفوذهایی صورت می گیرد  االن 
موضوع خیلی تخصصی شده است. مثًال در موضوع اینترنت، می گوییم: آیا نمی شود خودتان مثًال یک اینترانت راه 
بیندازید؟ می گوید »نه نمی شود!« ما چون تخصص نداریم، نمی دانیم آیا واقعًا می شود یا نمی شود ولی او می گوید 

»نمی شود« و معلوم هم نیست که واقعًا درست بگوید.

�متخصصی�که�گفت�»نمی�توانیم«�مورد�سوءظن�است تجربۀ�چهل�ساله�انقالب�نشان�می�دهد�هر

بنده این را با اطالعات دقیق، عرض می کنم: در زمان دفاع مقدس یک آقایی آمد پیش یکی از وزرا و گفت: ما لولۀ 
خمپارۀ شصت را ساخته ایم، دیگر می توانیم به صورت انبوه تولید بکنیم و به جبهه ها بدهیم... آقای وزیر گفت: نه 
نمی توانیم بسازیم! گفتیم: آقا این نمونه های ساخت خودمان است، در فالن کارخانه چندتا هم تولید کرده ایم. 
که اینها  فقط شما اعتبار بدهید تا خط تولیدش راه بیفتد... آقای وزیر به دستیارش گفت: شما چرا اجازه دادید 

بروند در آن کارخانه ها؟ آن کارخانه ها به چه اجازه ای این را ساختند؟...
گر این آدم بیاید به امام  این در شرایطی بود که ما در حال جنگ بودیم و نیاز به این تسلیحات داشتیم. حاال ا
بگوید که »دیگر نمی توانیم جنگ را ادامه بدهیم« آیا شما باور می کنید؟ هر متخصصی که حرف از »نمی توانم« یا 
»نمی توانیم« بزند، مورد سوءظن است. تجربۀ چهل سال تاریخ انقالب ما این است. برخی از مسئولین حزب اللهِی 
! چون اینها می گویند نمی شود!« چرا نمی شود؟ کی  ساده لوح هم قبول می کنند و می گویند »ُخب نمی شود دیگر

گفته نمی شود؟!
قدرت و تکنولوژی در جهان به هم آمیخته است. مثًال امروز وقتی می خواهند به سایت های هسته ای ما نفوذ 
کرده است، یک آلودگی را در نرم افزارش ایجاد می کند، یعنی  که این ویندوز را طراحی  کروسافت  کنند، خود ما
کروسافت این را در اختیار جاسوس های اسرائیلی قرار می دهد و اینجا سانترفیوژها دچار مشکل می شوند. در  ما
این شرایط، آدم به کی اطمینان کند؟ آن وقت بچه های متخصصی در همین کشورمان هستند که از گوشه و کنار 
کسی تحویل مان نمی گیرد!« من به همۀ  که »ما می توانیم همۀ اینها را درست بکنیم اما  می آیند به ما می گویند 

آنهایی که تحویل نمی گیرند مشکوک هستم!
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�دروغ�بوده�است
ً
کثرا هرچه�تا�حاال�مرعوب�تکنولوژی�قدرت�ها�شدند�و�گفتند�»نمی�توانیم«�ا

االن عصر قدرت و تکنولوژی است و »نمی شود« نداریم، وقتی »نمی شود و نمی توانیم« در تخصص های پیچیده 
مطرح می شود، آدم مشکوک می شود. تا حاال هرچقدر که مرعوب تکنولوژی قدرت ها شدند و گفتند »نمی توانیم« 
نود و ُنه درصدش دروغ بوده است. حدود پانزده سال پیش مقام معظم رهبری در برنامۀ نوروزی می فرمودند: 
کنیم، دانشمندانی از خود ایران، دلسوزانه به من  گفتم ما سلول های بنیادین را توانستیم در کشور تولید  وقتی 
پیام می دادند که »آقا این را نگو! چرا می گویی ما این کارها را می توانیم بکنیم؟! ما نمی توانیم« رهبر انقالب فرموده 

بود این آقای دانشمند را به آن آزمایشگاه ببرند و به او نشان بدهند که می توانیم!
رئیس راه آهن دوران جنگ هم می گفت که سال اول جنگ بود، لوکوموتیو را گذاشتم وسط راه آهن و دانشگاه ها 
را خبر کردم، گفتم هرکسی می تواند بیاید این را بسازد. چند نفر از اساتیِد دانشگاه ها آمدند و گفتند که این کارها را 
نکنید زشت است، ما نمی توانیم، ما دوچرخه هم نمی توانیم بسازیم! گفتم: حاال یک وقت دیدی یک کسی ساخت! 
بعد هم یک عده ای از دانشجوها و جوان های متخصص آمدند و آن دستگاه را ساختند و ما راه انداختیم، بعد هم 

گرد شما هم نمی شوند! آن اساتید را دعوت کردیم و گفتیم: این را ساختند؛ کسانی که شا

�موارد�شفافیت�همین�است �متخصصی�گفت�»نمی�شود«�اسمش�را�ثبت�و�علنی�کنید؛�یکی�از هر

تکنولوژی و قدرت هم یک دکانی شده است برای برخی از متخصصین. اینها بدانند که هیچ کدام شان حاشیۀ امن 
ندارند، هر متخصصی هرجایی گفت »نمی توانیم، نمی شود، نداریم« اسمش را در تاریخ ثبت کنید و بگذارید علنی 
بگوید که نمی شود. یعنی مشخص کنید که این آقا گفت که نمی شود! در همۀ وزارت خانه ها بگویند که این کار را 
، احترامش الزم است. ولی بگذارید  ، دانشمند است دیگر این آقا گفت که نمی شود... ُخب باشد، محترم است دیگر

ما او را بشناسیم و بدانیم چه کسی گفت که نمی شود! یکی از موارد شفافیت مربوط به همین مسئله است.
هرکارشناسی برای هر موضوعی گفت که »ما نمی توانیم« اسمش را و عکسش را ثبت کنید تا همه او را بشناسند. 
این کارشناسان عزیز، هر دولتی هم عوض می شود اینها عوض نمی شوند! بعد رئیس جدید که می آید، به او می گویند: 
»من یک حرف کارشناسی به شما بزنم؛ نمی شود!« این رئیس جدید هم قبول می کند. پس مردم برای چه دولت 
کارشناس های محترم  کرد، او تخصص دارد... بنده به  که نمی شود عوض  کارشناس را  را تغییر دادند؟ می گویند: 
حسن ظن دارم، فقط هر کارشناسی که گفت »ما نمی توانیم و نمی شود« روی ُبرد بزنید که او چنین چیزی گفت...

�کرده �زمانۀ�ما�تکنولوژی�به�جای�اینکه�قدرت�قدرتمندان�را�افزایش�بدهد�آن�را�کاهش�داده�و�بین�مردم�منتشر در

که تکنولوژی به جای اینکه قدرت  پس دعوا سر قدرت و تکنولوژی است، مختصات زمان ما چیست؟ این است 
مرکزی را افزایش بدهد، آن را بین مردم منتشر کرده و قدرت مردم را افزایش داده است؛ در همۀ جهان نه فقط کشور 
ما. یک نمونه اش مقاومت ما است که با تعدادی موشک نقطه زن، به این قدرت رسیده ایم. یک نمونه اش هم آن 

کارهایی است که ما برای پهبادها داریم انجام می دهیم...
سنت های الهی هم که سر جایش هست. خدا خیلی امکانات دارد، فقط کافی است بگردی و پیدا کنی، مثل 
این بازی های کامپیوتری که بچه ها می گردند و از راهروهای مختلف عبور می کنند و راه خروج را پیدا کنند. بعضی 
 ، از مسئولین ما باید بنشینند این بازی های کامپیوتری را با بچه دبیرستانی های خودشان بازی کنند. آقای وزیر
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که بگردی،  آقای وکیل، بیا اینجا این بازی را ببین؛ اول فکر می کنی هیچ راهی برای خروج نیست ولی یک مقدار 
پیدایش می کنی...

گی های زمان ما این است که تکنولوژی، قدرت قدرتمندان را اتفاقًا کاهش داده است و ما باید این راه  یکی از ویژ
را ادامه بدهیم و این به ظهور هم ربط دارد. اصًال در زمان ظهور بنا است که مستضعفین وارثان زمین بشوند، و بنا 
است که ظهور طبیعی رخ بدهد، وقتی طبیعی رخ بدهد، طبیعتًا یک درگیری هم خواهد داشت. ولی این درگیری 
به معنای این نیست که همه چیز می خواهد با جنگ درست بشود، نه؛ مقدماتش بدون جنگ باید درست بشود، 

مقدماتش قبل از ظهور باید فراهم شده باشد تا امام زمان؟جع؟ در طی هشت ماه، مسائل جهان را جمع کند.

�زمان�ما�این�است�که�ابهت�تکنولوژی�ریخته�است گی�دیگر ویژ

گی های  گی دیگری که در زمان ما هست این است که ابهت تکنولوژی ریخته مخصوصًا در کشور ما! یکی از ویژ ویژ
زمان ما این است که ما باسواد زیاد داریم. محدود نمی شود کرد، فقط از باسوادها در هر رشته ای، خواهش می کنم 
، افرادی را می شناسم که تا قبل از اینکه معاون وزیر بشود، یک نظر  که مرعوِب جّو نشوید. بنده در حد معاون وزیر
و عقیدۀ علمی داشت یعنی با دانش خودش به این نظریات علمی رسیده بود. بعد از اینکه معاون وزیر شد، به 
ایشان گفتم که خب االن شما آن نظر و عقیدۀ عملی خودت را بگو و مطرح کن. می گفت: نه؛ من دیگر دارم معاون 

وزارت خانه می شوم و دیگر نمی شود...
امروز دیگر ابهت دانش و تکنولوژی ریخته است. یک زمانی در همین ایران، وقتی باخبر می شدند که آن طرف 
در کشورهای غربی، یک ماشین دودی راه افتاده است، اصًال پرستش می کردند؛ این قدر مرعوب تکنولوژی بودند. 
ولی االن دیگر این طور نیست. در تمام جهان این جوری شده است؛ تکنولوژی دیگر این قدر ابهت ندارد که پرستش 
بشود، این خیلی ارزش مهمی است. مخصوصًا در کشور ما که باسواد هم زیاد است و این خیلی اتفاق خوبی است.

�زمان�ما�این�است�که�علم�و�تکنولوژی�دیگر�ضددین�و�معنویت�تلقی�نمی�شود گی�دیگر ویژ

گی دیگری که در زمان ما پدید آمده، این است که تکنولوژی کامًال ضددین و ضدخدا و ضدمعنویت تلقی می شد،  ویژ
که بگویند دین خرافات است! ولی  تا همین پنجاه سال پیش، این گونه بود. اصًال تکنولوژی و علم اقتضا می کرد 
االن هرچقدر تکنولوژی نرم یا تکنولوژی سخت، جلوتر می رود، جامعه دارد دین دارتر می شود، اتفاقًا دانشمندها 

دارند دین دارتر می شوند.
نخست وزیر یکی از کشورها گفته بود که افراد تحصیل کرده و فوق لیسانس به باالی ما دارند دین امام خمینی را 
انتخاب می کنند، بروید مواظب باشید، باسوادهای مان دارند از دست می روند! یک زمانی قبل از انقالب، این طور 
کثراً باسوادها دارند مسلمان می شوند. بود که سیاه پوست های کتک خوردۀ زندان ها، مسلمان می شدند. اما االن ا

�دین�را�تأیید�می�کند
ً
�می�رود،�اتفاقا �که�علم�جلوتر �نزدیک�شدن�دانش�و�دین�است�/�هرچقدر �ما�عصر عصر

گی ها چه چیزی را به ما نشان می دهد؟ اینکه االن زمان نزدیک شدن علم به دین است. دیگر باید از دین  حاال این ویژ
بخواهیم که جلو بیاید و ناز نکند. چون دین ناز می کند. دین می گوید: باید منت من را بکشید. خدا در قرآن فرمود: 
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ْم<؛ حجرات/17( آقای دین ناز نکن دیگر، تو االن همه کاره هستی، جلو بیا، دیگر مخالف نداری!
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گذشت آن زمانی که دین را خرافه می دانستند یا دین را خالف علم و تکلنولوژی می دانستند. در اوایل انقالب 
گر  چقدر ما باید با ماتریالیست ها بحث و مجادله می کردیم که بگوییم »دین مخالف علم نیست!« آنها می گفتند: ا
علم و دین در مقابل هم قرار بگیرند چه؟ کدام را انتخاب می کنی؟ ما به چالش کشیده می شدیم، باید می رفتیم کلی 
کتاب می خواندیم که جواب اینها را بدهیم. چجوری به اینها بگوییم که علم هنوز به خیلی چیزها نرسیده است؟!

که علم جلوتر می رود، اتفاقًا دین را تأیید می کند؛ در روانشناسی، در فیزیولوژی انسان و در  االن هرچقدر 
، حتی علوم اجتماعی، پایه های دین را تأیید می کند، اصًال از طریق فیزیولوژی می توانند برای شما  دانش های دیگر
ثابت کنند که لذت شوق به بهشت باالتر از تمام لذت های دنیا است. اصًال می گوید: من کاری ندارم به اینکه بهشت 
گر شوق به لذت بهشت داشته باشی، در زندگی ات بیشتر ِکیف  وجود دارد یا ندارد، اما فیزیولوژی ثابت می کند که ا

می کنی، چون این عناصر در خونت بیشتر ترشح می شود...
عصر ما عصر نزدیک شدن دانش و دین است، این خیلی عبارت مهمی است. عصر ما عصر ثابت شدن حضور 
خدا در حیات بشر است. أمیرالمؤمنین فرمود: من چگونه خدا را شناختم؟ خدا نقشه هایم را به هم می ریزد، 
نقشۀ  خیلی  تو  خدایا،  )نهج البالغه/حکمت247(  اْلَعَزاِئِم«  ِبَفْسِخ  ُسْبَحاَنُه  اهلَل  »َعَرْفُت  هست.  خدا  می فهمم 
که به تو معرفت پیدا نمی کنند.  کور هستند  برنامه ریزها در اتاق فکرهای استکبار جهانی را به هم می ریزی، آنها 
چهل سال است دارند برنامه ریزی می کنند، با همۀ امکانات عالم، بدون محدودیت، هرچقدر می خواهند پول 
خرج می کنند ولی اسرائیل دارد ضعیف تر می شود. کور هستند که این را نمی بینند؟ واقعًا کسی که این را نبیند کور 

< )بقره/18( ٌ ٌم ُعْم�ي
ْ
ك است >ُصّمٌ �بُ

عصر ما چه عصری است؟ عصر ما عصر دیدن خدا است. از کنار این حرف ها رد نشوید، آیا جایی مقاله ای وجود 
دارد که علیه اینها حرف جدی زده باشد؟ بروید در کل اینترنت بگردید. آیا اقبال دانشمندان جهان به معنویت، 
از بی سوادهای عالم بیشتر نشده است؟ امروز باسوادها بیشتر می آیند سراغ أمیرالمؤمنین، اصًال این در بعضی از 

کشورها کالِس باسوادی است و این راه ادامه خواهد داشت.

�ما�عصر�ضعف�قدرت�ها�است عصر

عصر ما عصر ضعف قدرت ها است، آمریکا برای چه ضعیف شد؟ خودشان می گویند ما دیگر از دموکراسی آمریکایی 
خجالت می کشیم. کاری هم نمی توانند بکنند! یکی از اندیشمندان آنها به نام فوکویاما گفت: من اشتباه کردم که 
گفتم آخر دنیا لیبرال دموکراسی است. رسمًا پرچم بی سوادی و تسلیم را باال برده است. هنوز ده سال از این حرفش 
نگذشته بود. االن می گوید من اشتباه کردم؛ شاید یک چیزهای دیگری باشد. بعد مثال هایی می زند که آخر دنیا 

ممکن است چیزهای دیگری باشد، ولی آنها هم دورانش منقرض شده است.
آیا دوباره به سوسیالیزم برمی گردیم؟ سوسیالیزم هم که دوره اش گذشته است! ُخب بیایید اینجا ببینید چه 
خبر است! بیا در مجلس امام حسین؟ع؟ ببین چه خبر است، ببینید در اربعین که مجلس جهانی امام حسین؟ع؟ 

است، چه خبر است؟

کاری�نکنند�ضربه�خواهیم�خورد �دولت،�مسئولین�و�نهادهای�فرهنگی�برای�اربعین�فدا گر ا

من نمی دانم دولت ما دربارۀ اربعین می خواهد چه کار بکند؟ اربعین یک مراسم سادۀ مذهبی نیست، اربعین 
پی ریزی تمدن عظیم اسالمی و تغییر عنوان عصر است، من نمی دانم با پول بلیط ها و رفت و آمد نیروها می خواهند 
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چه کار کنند؟ ارزیابی نیروهای مذهبی و انقالبی از این دولت، یکی از جاهای حساس و اصلی اش اربعین است. شاید 
کنترل قیمت دالر یا مواد غذایی و... دست خودمان نباشد ولی اربعین دست خودمان است.

گر  کاری نکنند، ا گر وزارت کشور فدای اربعین نشود، یعنی جلو نیایند و فدا گر وزارت راه فدای اربعین نشود، ا ا
گر نهادهای فرهنگی اولویت اربعین را درک نکنند، ضربه خواهیم  کاری نکنند، ا بانک ها و بیمه ها برای اربعین فدا
خورد. خدا پای امام حسین؟ع؟ غیور است. می فرماید: من اینجا خون داده ام، فرق می کند با اینکه مثًال نماز بخوانی 
یا نخوانی، به حسیِن من بی حرمتی یا کم احترامی نکن، درحالی که انتظار حرمت گذاری برای حسین هست. کسی 

با مجلس أباعبداهلل الحسین؟ع؟ شوخی نکند.
آی مسئولین حزب اللهی، اربعین یک سفر مستحبی نیست که بگویید »حاال بگذار یک وقت دیگر برو!« اربعین 
یک امر راهبردی است نه فقط برای ایران اسالمی بلکه برای تاریخ بشریت! آنجا خیلی چیزها تعیین می شود. بنده 
خبر ندارم حتمًا جلسات فراوان و برنامه ریزی های فراوان برای اربعین امسال انجام شده است؛ مخصوصًا که اربعین 
کرده و می گویند شاید حتی  امسال سخت تر است چون تابستان است، دولت عراق هم مشکالت اقتصادی پیدا 
گر  کولرگازی نباید در مسیر اربعین استفاده بشود چون مصرف برقش زیاد است و آنها نمی توانند تأمین کنند. ما ا
کاری نکنیم و فقط زیر کولر برای امام حسین؟ع؟ عزاداری کنیم دیگر خودمان  بنا باشد برای امام حسین؟ع؟ فدا

می دانیم معنایش چیست.

�تکنولوژی�فائق�خواهد�آمد �نیست/�انسان�باالخره�بر قدرت�با�تکنولوژی�قابل�تسخیر

که قدرتمندها  آن جوری  و  انگار قدرت دارد تعیین تکلیف می شود  عصر ما عصر تکنولوِژی و قدرت است ولی 
می خواستند از تکنولوژی بهره برداری کنند، دیگر نمی توانند. آیات قرآن دربارۀ قدرت و اینکه دین چگونه به قدرت 
کرد، بماند برای جلسه بعد. قدرت با تکنولوژی قابل تسخیر نیست،  نگاه می کند و قدرت را چگونه باید هدایت 
این جامعه جامعۀ انسانی است و این جهان جهانی است که در اختیار خداوند است. انسان باالخره بر تکنولوژی 
فائق خواهد آمد و ما در آن جهان آینده، نقش خودمان را ایفا خواهیم کرد. الزم نیست حتمًا آخر تکنولوژی باشیم 
که در تکنولوژی وارد باشیم، بازی را از دست بازی گردان های عالم  کنیم، یک مقداری  کج  تا مسیر قطار قدرت را 
خارج خواهیم کرد، شما بخشی از این را دیده اید، بخش های بیشترش را هم خواهید دید، مشکل ما فقط جامعۀ 
خودمان است که از عهدۀ یک نکته ای در جامعۀ خودمان بر بیاییم و این نکته را در جلسات بعد بیان خواهیم کرد.

بزرگ�ترین�منبع�قدرت،�تکنولوژی�نیست،�معجزۀ�امام�حسین؟ع؟�است

مظلومیت أباعبداهلل الحسین؟ع؟ هنوز راز سر به مهری است که یک قدرت و انرژی در جامعۀ بشری تولید می کند 
که همۀ کسانی که طراحان قدرت هستند هنوز نتوانستند به تحلیل این مسئله و به انحرافش و به کنترلش برسند. 
کربالی أباعبداهلل الحسین، برای یک  که این همه ثواب برای زیارت  حضرت امام می فرماید: ائمۀ هدی آن زمانی 
که نقشه داشتند برای قدرت  گرفتند نقشه داشتند. فارسی خودمانِی حرف امام این است  قطره اشک در نظر 
جهان اسالم. امام می فرمود هیچ عاملی مثل حسین؟ع؟ نمی تواند اتحاد ایجاد کند و قدرت بیافریند... )ائمه ما 
که [ اجتماع تحت یک بیرق، اجتماع تحت یک  که تا آخر باشد و آن، این ] در صدر اسالم نقشه اش را کشیده اند 
ایده و هیچ چیز نمی تواند این کار را به مقداری که عزای حضرت سیدالشهدا در او تأثیر دارد، تأثیر بکند؛ صحیفه 

امام/ج16/ص344(
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معجزۀ  نیست،  تکنولوژی  قدرت،  منبع  بزرگ ترین  که  کرد  خواهم  ثابت  را  این  بعد  شب های  ان شاءاهلل 
کرم؟ص؟ باشی و بگویی: هر پیغمبری یک معجزه می آورد، یا  گر پیش پیغمبر ا أباعبداهلل الحسین؟ع؟ است. االن ا
کرم بزرگ تر از معجزۀ محبت حسین چه معجزه ای برایت بیاورد؟!  ! پیغمبر ا رسول اهلل؟ص؟ شما هم یک معجزه بیاور
گر شنیدی دل جابجا شده باور نکن. )ِإَذا َسِمْعُتْم  گر شنیدی کوه جابه جا شده باور کن، ولی ا پیامبر؟ص؟ فرمود: ا
کنز  ُه َیِصیُر ِإَلی َما ُجِبَل َعَلْیِه؛ 

َ
ُقوا ِبِه، َو ِإّن َر َعْن ُخُلِقِه، َفاَلُتَصّدِ ُقوا َو ِإَذا َسِمْعُتْم ِبَرُجٍل َتَغّیَ ِبَجَبٍل َزاَل َعْن َمَکاِنِه َفَصّدِ

العمال/ج3/ص441(
امام صادق؟ع؟ می فرماید: از جا کندن کوه ها، آسان تر است تا از جا برکندن دل ها و تکان دادن قلوب از جای 
ِإَزاَلِة َقْلٍب َعْن َمْوِضِعِه؛ تحف العقول/ص358( حاال ببینید امام حسین؟ع؟  ْهَوُن ِمْن 

َ
أ خود است )ِإَزاَلُة اْلِجَباِل 

چگونه دل ها را تکان می دهد و قلب ها را تسخیر می کند!



|�جلسه�ششم�|
آسیب های قدرت را چطلر باید کنترج کرد؟

�گفتگوهای�دینی�و�اخالقی،�فریبنده�اند�چون�به�جای�نکات�اصلی�به�نکات�فرعی�می�پردازند برخی�از

بعضی از گفتگوهای دینی یا برخی از گفتگوهای اخالقی یا برخی گفتگوها در علوم انسانی، وقتی می خواهند دربارۀ 
انسان و سعادت انسان حرف بزنند، فریبنده هستند؛ به این معنا که نکات فرعی را به جای نکات اصلی می گذارند و 
کمتر به اصل ماجرا می پردازند. مثًال گفتگو، گفتگوی دینی هست، دین را توصیه می کند و تبلیغ می کند اما اصلی ترین 
محورهای دین را مورد توجه قرار نمی دهند. این نه فرد را نه جامعه را نجات نخواهد داد. یا گفتگو، گفتگوی اخالقی 
است، توصیه های اخالقی، فردی و اجتماعی دارد ولی چون اصلی ترین مفاهیم اخالقی را مورد توجه قرار نمی دهند، 
برخی از این گفتگوها، به نوعی دارند انسان را فریب می دهند و موجب نجات انسان نخواهند شد، در علوم انسانی 
هم همین طور است، گفتگوهایی وجود دارد که این گفتگوها به ظاهر حق است، حرف های خوبی می زنند ولی چون 

به اصلی ترین مفاهیم کلیدی مورد نیاز بشر نمی پردازند، مشغول فریب دادن انسان ها هستند.
االن که شما دشمنان بشریت را می شناسید، مثًال ببینید جریان صهیونیزم بین الملل، در گفتگوهای اخالقی 
کید می کنند؟ روی چه مسائلی تکیه می کنند و تکرار  گفتگوهای علوم انسانی به چه موضوعاتی تأ و دینی، یا در 
می کنند؟ اینها دستگاه های گستردۀ رسانه ای دارند، اینها سیستم های تعلیم و تربیتی در جهان دارند، برای اینکه 
کامًال رندانه، موضوعات  کنند، ببینید به چه مفاهیمی می پردازند،  بتوانند افکار عمومی و احوال مردم را هدایت 

فرعی را می گویند و اصلی ها را نمی گویند.
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جریان�های�صهیونیستی�دربارۀ�بسیاری�از�خصلت�های�دینی�حاضرند�حرف�بزنند،�ولی�اصلش�را�نمی�گویند

همین جریان های صهیونیستی وقتی دربارۀ دین صحبت می کنند، از بسیاری از خصلت های دینی حاضرند حرف 
بزنند، ولی اصلش را نمی گویند. در اخالق هم همین طور است، در علوم انسانی هم همین طور است، مثًال در علوم 
انسانی از آزادی حرف می زنند، و جهان را با شعار آزادی، ُپر کرده اند، آزادی هم چیز بدی نیست، خیلی هم خوب 
است، از نظر دین هم حرف درستی است. شاید بگویید: این آزادی چه ایرادی دارد؟ کجایش فرعی است؟ این 
که یک موضوع اصلی و مهم است. بله؛ اما وقتی شما از آزادی حرف زدی ولی از قدرت بشر حرف نزدی، در واقع 
گر آزاد باشد و شعارش آزادی باشد، این  که زور ندارد و ضعیف است ا داری سِر دیگران را کاله می گذاری! انسانی 
آزادی چه فایده و اثری برایش دارد؟ آزادی برای مریض، آزادی برای افلیج، یا آزادی برای کسی که مرده است، چه 

فایده ای دارد؟
گر راست می گویی و واقعًا دنبال حیات و حرکت انسان هستی، الاقل آزادی و قدرت را باهم بگو! اصًال از آزادی  ا
که دنبال حقوق بشر هستی و آزای را محور قرار  گر راست می گویی  کوتاه نیا، ولی قدرت انسان چه می شود؟ تو ا

می دهی، پس چرا هزارتا ترفند برای ضعیف کردن انسان داری؟
طرح دین در مقابل اینها چیست؟ چرا قرآن پر از کلمۀ آزادی نیست؟ خدا در قرآن، به قدرت بیشتر از آزادی بها 
می دهد، و می فرماید: قدرتمند باش و نگذار آزادی ات سلب بشود، خودت را آزاد کن، نگذار کسی جلوی آزادی ات 
را بگیرد، »قدرت« اصل است، وقتی قدرت داشته باشی، آن وقت هر کسی بخواهد آزادی ات را بگیرد، او را زیر پای 

خودت له می کنی.

�قرآن�نیست؟ چرا�کلمۀ�»آزادی�بیان«�در

که عصر ما عصر تعیین تکلیف قدرت در حیات بشر است؛ چه قدرت فردی چه قدرت  گفتیم  در جلسه قبل 
اجتماعی. چه آنچه مربوط می شود به حکمرانی، چه آنچه مربوط می شود به سبک زندگی. همۀ اینها یکی است، 
اصًال نمی شود اینها را از هم جدا کرد. تعلیم و تربیت در مدرسه با آنچه به مسئولین کشور و نمایندگان مجلس باید 
کنم؛ مثًال یکی از متعلق های  گفت، اصولش یکی است و همیشه باید باهم همراه باشند. یک نمونه اش را عرض 

آزادی »آزادی بیان« است و خیلی مهم است اما چرا کلمۀ آزادی بیان در قرآن نیست؟
که حرف برای زدن دارد،  کسی  که خیلی بهتر است. می فرماید:  قرآن برای آزادی بیان، یک طرح دیگر دارد 
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ُ� َول ْو�ذَ َ سش حذْ َ ِه َو�ي

َ
الّل

گر  گدایی کنی، هرکسی جلوی آزادی بیانت را گرفت نابودش می کنیم، فوقش می خواهد تو را شهید کند، آن وقت ا
هم بتواند، تو جاودانه خواهی شد.

گرفته اند و فکر  که مثًال در علوم انسانی روی دست  ح قرآن است، قرآن به جای خیلی از مفاهیمی  این طر
که مشکلی را حل  کار شیک و درستی انجام دادند، می فرماید نه، این چه طرحی است؟! این  که خیلی  می کنند 
نمی کند! با »آزادی آزادی« گفتن که کسی آزاد نمی شود. پس مردم با چی آزاد می شوند؟ وقتی مردم قدرتمند باشند 

دیگر کسی نمی تواند آنها را اسیر کند، پس برو سراغ قدرت.
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�بدهید �و�مبنای�حرکت�اجتماعی�قرار �نیستند�قدرت�را�شعار قدرتمندان�زورگویی�که�جهان�را�اداره�می�کنند،�حاضر

همان طور که قبًال بیان شد، هرچیزی را که خواستی درباره اش صحبت بکنی، باید اول ببینی قدرت دست کیست؟ 
چه کسی دارد جهان را اداره می کند؟ وقتی که قدرتمندان زورگو دارند جهان را اداره می کنند، هرگز حاضر نیستند 
کنی به مبنای حرکت سیاسی و اجتماعی و به مبنایی برای طرح ریزِی  کنی به شعار و تبدیلش  قدرت را تبدیل 

حکم رانی و به مبنایی برای تعلیم و تربیت.
یا وقتی به سراغ اخالق می روید، آنها چه می گویند؟ می گویند مهربان باش، متواضع باش، قانع باش، عصبی مزاج 
نباش، حسود نباش، متکبر نباش، سخی باش، سخاوتمندانه رفتار کن، مهربان باش، لبخند بزن و... یک فهرست 

بسیار بلند از صفات خوب را جلوی تو می گذارند. ُخب اصلش را بگو، اینها که همه فرعش است.
گر کسی »معلم اخالق« باشد، خیلی تحویلش می گیرند. چرا؟ اینها دنبال معلم اخالق  در کشورهای غربی، ا
می گردند تا مردم را قانع و آرام و مهربان و مثل بره، بار بیاورند تا راحت بتوانند آنها را چپاول کنند. لذا برایشان ترجیح 

دارد که این ضعفا همه اخالق داشته باشند. خرجت هم می کنند. عجب!
کی می دهد، به او  درحالی که این همه درس اخالق الزم نیست، آدمی که قوی باشد، قدرتش به او طهارت و پا
استغنا می دهد. وقتی به او استغنا داد چه اتفاقی می افتد؟ دیگر نیاز ندارد خطا کند، نیاز ندارد خیلی از بدی ها را 
داشته باشد، خودبه خود بزرگوار می شود. انسانی که عزتمند تربیت شد، انسانی که عزت خودش را حفظ کرد، نه 

دروغ می گوید، نه خساست می کند، اصًال هیچ کدام از بدی ها را ندارد.
اینجا که مجلس روضۀ امام حسین؟ع؟ است، درواقع مجلس عزت و قدرت است، عزت یک شعبۀ قدرت است، 
که یک  یک جلوۀ قدرت است. آیا موضوع بحث ما به محرم ربط دارد؟ بله؛ قدرت مفهومی بسیار برجسته است 
جلوه اش عزت است، امام حسین؟ع؟ در اصل به خاطر عزت کشته شد. یعنی بعد از اینکه ایشان را محاصره کردند، 
دیگر حکومت یزید را رها کرد، امر به معروف و نهی از منکر را هم رها کرد، چون محاصره اش کردند و گفتند: دیگر نه 
حکومت یزید را می توانی سرنگون کنی، نه می توانی امر به معروف و نهی از منکر کنی، نه امت را اصالح کنی. فرمود: 
خب من برمی گردم. گفتند: نه نمی گذاریم برگردی! بیا ما دست بسته تو را ببریم. فرمود: نه، این ذلت است »هیهات 

مّنا الّذلة« پس ایشان برای عزت شهید شد.

�ســر�ضعــف،� �قــدرت�روحــی�نباشــد،�ارزش�نــدارد�/�مهربانــی�و�صداقــت�از �صفــت�اخالقــی�خوبــی�کــه�برآمــده�از هــر
بی�ارزش�است

موضوع بحث ما هم قدرت است. قدرت، اصل عزت است و عزت، نامی از قدرت است، هر صفت اخالقی خوبی که 
داری ولی برآمده از قدرت روحی تو نیست، فایده ندارد. مثًال مهربانی از سر ضعف، بی ارزش است. سخاوت از سر 
ضعف، بی ارزش است. بقیه اش هم همین طور است. صداقت از سر ضعف، ارزش ندارد. حیا از سر ضعف، ارزش 

ندارد. پس ما زیرآب اخالق توأم با ضعف را زدیم.
گر نماز می خواند،  بعضی ها از دین حرف می زنند ولی موضوعات فرعی را می گویند و اصلی ها را نمی گویند. مثًال ا
با نماز قوی نمی شود. نماز می خواند، ضعفش برطرف نمی شود. یا اینکه اعتقاد به توحید دارد اما قوی نمی شود، 
این توحید به چه دردی می خورد؟ تو چطور توحیدی داری اما هنوز می ترسی و ضعیف هستی. این چه ایمانی 
است؟ دین که بدون قوت و بدون قدرت نمی شود. آن وقت شما بچه ها را در مدرسه و دبیرستان شروع کن قوی بار 
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، راحت دین دار می شود، راحت اخالقی می شود. در علوم انسانی هم هر شعاری دادند، کم نمی آورد و می گوید  بیاور
گر از آن طرف دنیا یک کسی آمد و شعار آزادی آورد، در مقابلش می گوید: این را که داریم،  ما بهترش را داریم. مثًال ا
که بدیهی است. ما قدرتمند هستیم، ما پهلوان هستیم. ورزش های ما ورزش پهلوانی است، یک نمونه اش  این 

ورزش زورخانه ای است. اصًال فرهنگش را نگاه کن، قدرت جسمی با قدرت روحی باهم پرورش پیدا می کند.
گر شما اصل دین را بگیری، اصل اخالق را بگیری، اصل آنچه از مفاهیم ارزشمند انسانی در علوم انسانی هست  ا
را بگیری، همه یک حرف می زنند، می گویند »از همۀ مقدمات باید به قدرت برسی و از قدرت باید به همۀ نتایج و 

فوائد و مفاهیم خوب بشری برسی« قدرت را بگذار وسط! قدرت یک چنین جایگاهی دارد.
گر بخواهم سره از ناسره را تشخیص  هم در دین، هم در غیر دین، هم در تعلیم و تربیت و در هرجای دیگری ا
بدهم حرف درست یا غلط را تشخیص بدهم، باید قدرت را لحاظ کنم. مثًال در سیاست، قدرت مردم لحاظ می شود 
گر در عرصۀ سیاست فقط گفتند »رفاه« و از قدرت مردم چیزی نگفتند، این سیستم غلطی است،  یا نمی شود؟ ا
مردم باید قوی باشند، دست شان باید توی جیب خودشان باشد، باید شغل داشته باشند و باید عزتمند باشند.

�قدرت�تعیین�می�شود �محور �بر
ً
کثرا �انقالب،�ا ده�سال�است�که�نام�گذاری�ابتدای�سال�توسط�رهبر

کثراً بر محور قدرت دارد تعیین  االن حدود ده سال هست که نام گذاری ابتدای سال توسط مقام معظم رهبری، ا
می شود. مثًال کارآفرینی، تولید و... اینها برای چیست؟ برای اینکه جامعۀ عزتمند یعنی قدرتمند! در روایت هست 
، سرگردان است. به او فرمود: امروز  که امام صادق؟ع؟ یک کسی را مثًال حدود ساعت دِه صبح دید که در وسط شهر
نرفتی سراغ عزت خودت! او گفت: یعنی چه؟ مگر من تحقیر شده ام؟ مگر توهینی به من شده است؟ حضرت فرمود: 

چرا سِر کار نرفتی؟ پول درآوردن یعنی عزت، کسب ثروت یعنی عزت.
کید دارند بر اینکه مردم باید شغل داشته باشند و تولید باید قوی باشد ولی در این  رهبر انقالب این همه تأ
کید نشده است چون رفاه نتیجۀ شغل داشتن و تولید داشتن است، رفاه بدون تولید،  سال ها بر روی کلمۀ »رفاه« تأ
بدون شغل داشتن، اصًال نه ممکن است و نه مطلوب. البته گاهی شاید ممکن باشد؛ مثل آن هایی که روی نفت 
خوابیدند و فقط نفت می فروشند و یک رفاهی پیدا می کنند. ممکن است یک جاهایی با جمعیت های کم و نفت 

زیاد، بشود این کار را کرد؛ ولی مطلوب نیست. شکننده است، پایدار نیست، زندگِی شانسی است.
اقتصاد باید بر چه مبنایی باشد؟ بر مبنایی که افراد عزتمند و قدرتمند بشوند، جامعه قدرتمند باشند. اسم 
طرحی رهبر انقالب دارند، اقتصاد مقاومتی است، کلمۀ مقاومت را در کنار اقتصاد آوردند، و چقدر زیبا است. اقتصاد 
ما باید آسیب پذیر نباشد، حاال بروید برنامه ریزی کنید. سیستم اداری ما چگونه باید باشد؟ نباید کارمند را ضعیف 

بار بیاورد. حاال شما برو ببین، کارت ساعت زنی چقدر افراد را ضعیف بار می آورد و چقدر قوی بار می آورد.

قدرت�را�اصل�بگیرید�و�نگذارید�کسی�فریب�تان�بدهد�و�سراغ�موضوعات�فرعی�برود

پس قّوت و قدرت را اصل بگیرید و نگذارید کسی فریب تان بدهد و سراغ موضوعات فرعی برود. از آن طرف قدرتمندان 
و زورگویان عالم، دوست دارند که مردم ضعیف باشند. چرا صهیونیست ها خیلی عالقه دارند به اینکه در این کشور 
بی حجابی صورت بگیرد؟ یک منطق خیلی ساده دارد، آنها می خواهند شهوات را در جامعه تکثیر کنند، شهوات 
طبق آیۀ قرآن، موجب ضعف انسان است. آنها می خواهند انسان ها ضعیف بشوند، هم خود آن فرد بی حجاب 

انسان ضعیفی خواهد شد، هم دیگران را به ضعف می کشاند. خیلی منطقش ساده است!
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که این منطق ساده را نشان بدهد. از ما انتظار  که یک نفر نتوانسته است فیلمی بسازد  چهل سال است 
می رود که فرهنگ حجاب را در جهان اصالح کنیم، آن وقت چهل سال است که از نظر فرهنگی، درست و حسابی 
نتوانسته ایم حجاب را توضیح بدهیم، بعضی ها بی حجابی برای شان کالس شده است! خب ما باید درست توضیح 

می دادیم که رابطۀ حجاب و بی حجابی با قدرت انسان چیست؟
گر نگاه شما آقایان تسلیم بی بند و باری ها بشود تبدیل می شوید به آدم ضعیف، انواع ضعف ها به سراغ  اصًال ا
شما می آید، و فهم این مسئله اصًال نیاز به دین هم ندارد، ایمان هم نمی خواهد، قیامت هم نمی خواهد، خدا 
هم نمی خواهد، اصًال فرض کنید همۀ ما در یک جزیره ای گیر افتادیم که هیچ پیغمبری هم به ما نرسیده است و 
گر من با همین عقلم و شما با همین عقلت، می آمدیم در یک جزیره ای باهم زندگی  داریم دور هم زندگی می کنیم. ا
می کردیم )مثًال با یک جمعیت چند هزار نفره( خودمان خیلی راحت به این نتیجه می رسیدیم که حجاب برای این 

جزیره الزم است. خیلی چیز پیچیده ای نیست.
َهَوا�قِ 

َّ ُعو�ذَ السش �بِ
�قَّ َ �ذَ �ي �ي ِ �ذ

َّ
ُ� ال ِر�ي ُ خداوند متعال در آیه 27 سورۀ نساء می فرماید: شما تمایل تان به شهوات زیاد است >َو�ي

ِل�قَ  ًما< )نساء/27( در آیۀ بعد نسبت به آن تمایالت می فرماید: انسان ضعیف آفریده شده است >َو�ذُ �ي ِ لًا َع�ذ وا َم�يْ
ُ
ل ِم�ي �ذْ �قَ

ئَ
ا

ا< )نساء/28( قرآن در اینجا که بحث شهوات به میان می آید می فرماید انسان ضعیف آفریده شده  �ذً ِع�ي َسا�ذُ صذَ
�ذْ اإِ

ْ
ال

ْر�ذِ 
ائَ

ْ
�ي ال ِ

اِعٌل �ذ ِ�ي �بَ
�ذّ �قِ اإِ

َ
ك ا�ئِ

َ
َمل

ْ
َك ِلل اَل َر�بُّ  �قَ

، از قّوت انسان صحبت می کند. مثًال می فرماید >إَِو�ذْ است. ولی در جاهای دیگر
< )بقره/30( من در زمین جانشین قرار داده ام! خدا چقدر قدرت دارد؟ آن وقت جانشین خدا چقدر قدرت  �قً �ذَ ِل�ي �ذَ

پیدا می کند؟ شهید صدر می فرماید: وقتی که خدا می فرماید من انسان را خلیفه قرار دادم، یعنی قدرت تصّرف در 
طبیعت، قدرت ادارۀ حیات خودش و حیات بشر به او داده است.

�باید�کنترل�کرد؟ آسیب�های�قدرت�را�چطور

وقتی از جانشین پادشاه عالم، صحبت می شود، اولین چیزی که به ذهن تان می رسد چیست؟ قدرت! به همین 
< )نحل/36( مواظب باش کسی طغیان  و�قَ اعذُ وا الّ�َ �بُ �ذِ �قَ ْ َه َوا�ب

َ
ُ�وا الّل �ذِ اْع�بُ

ئَ
دلیل در دین و دین داری مدام می فرماید >ا

نکند و به تو زور بگوید. قدرت انسان این است! البته مالئکه در اینجا مشکالتی را مطرح می کنند که اندیشمندان 
 خیلی دربارۀ این مشکالت صحبت می کنند.

ً
غربی هم اخیرا

َماَء< )بقره/30( مالئکه گفتند کسانی را می خواهی خلق بکنی  ُك الّ�ِ َْس�ذِ َها َو�ي �ي ِسُ� �ذِ �ذْ ُ َها َم�ذْ �ي �ي َعُل �ذِ ْ حب
�قَ
ئَ
مالئکه گفتند: >ا

که باالخره آسیب های قدرت را  کردند  کنند؟ یعنی رفتند آسیب شناسانه با قدرت برخورد  که خون بریزند و فساد 
هم در نظر بگیرید. علوم انسانی هم خیلی وقت ها بر روی این مسئله برنامه ریزی کرده است که ما چه کار کنیم تا 
انسان ها قابل کنترل بشوند؟ اصلی ترین راهی که بالاستثنا همه شان برای کنترل انسان می روند چیست؟ از فرهنگ 
گرفته تا سیاست، از تعلیم و تربیت گرفته تا حکم رانی، چه پیشنهادهایی دارند برای کنترل قدرت انسان ها؟ نتیجۀ 
کنترل قدرت  که برای  کنم: هر پیشنهادی  کنده در این باره را خدمت شما عرض  حدود بیست سال مطالعۀ پرا

انسان ها داده اند چیست؟ ضعیف کردن انسان ها!

�علمی�هستند،�در�جهت�ضعیف�کردن�انسان�ها�است
ً
�پیشنهادها�برای�کنترل�قدرت�که�ظاهرا کثر ا

کثر پیشنهادهایی که علمی هم به نظر می رسند، در جهت ضعیف کردن انسان ها است. از لیبرالیزم که پیشنهادهایی  ا
برای ضعیف کردن انسان ها دارد، تا نئولیبرال ها که آن هم یک جور دیگری و با یک شیوۀ دیگری دوباره برای کنترل 
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انسان ها طرح ریزی می کنند. آخرین پیشنهادهای انسان ها چیست؟ این است که دولت ها کنار بروند و انسان ها 
در یک فضای آزاد رقابتی به جان همدیگر بیفتند و همدیگر را کنترل کنند و تضعیف کنند. این هم یک پیشنهاد 

دیگر برای کنترل قدرت انسان ها و ایجاد ضعف در بین انسان ها است.
را چه کار  آسیبش  که همه قوی باشند؟ بله؛ ُخب این آسیب دارد؛  ح دین چیست؟ ما می گوییم  حاال طر
که انسان وقتی قدرتمند بشود فساد  می کنیم؟ این را در جلسات بعد، به مرور پاسخ می دهیم. اما هرکسی گفت 
می کند، طبق آیۀ قرآن به او بگویید که شما نمی فهمید؛ چون آخر آیۀ قرآن همین را می فرماید. مالئکه گفتند: چرا 
گر انسان قدرت نداشته باشد که خون نمی ریزد و ظلم  می خواهی انسان را این طور قدرتمند قرار بدهی؟ چون ا

َك< )بقره/30( ما زور هم نداریم اما داریم تسبیح می گوییم و عبادت تو را انجام 
َ
ُس ل ِ�ّ �قَ َحْمِ�َك َو�ذُ ُح �بِ ِ

َس�بّ
ْح�ذُ �ذُ

نمی کند. >َو�ذَ
گر عبادت هدف است که ما داریم انجام می دهیم! می دهیم. می خواهی این با زور بیاید عبادت بکند؟ ا

که شما نمی دانید، یعنی شما  < من یک چیزهایی می دانم  ُمو�ذَ
َ
ْعل �قَ ا 

َ
ل َما  ُم 

َ
ْعل

ئَ
ا ِ�ي 

�ذّ >اإِ آنها فرمود:  بعد خدا به 
نمی فهمید. در آیۀ دیگری هم خداوند متعال دربارۀ مشکالتی که در اثر قدرت بین انسان ها پدید می آید صحبت 
می کند. االن ما دربارۀ سرنوشت قدرت روی زمین و جایگاه قدرت انسان در حیات فردی و اجتماعی، از نگاه دین، 
که بر انسان ها  کنند  که با تکنولوژی می خواهند قدرتی پیدا  کردیم  داریم صحبت می کنیم. در جلسه قبل عرض 
گر اعتقاد به خدا  مسلط بشوند و عرض شد که تکنولوژی امکان سلطۀ مطلق بر انسان ها را به هیچ وجه نمی دهد. ا
گر اعتقاد به خدا نداریم، به تجربه بشر هم نگاه کنیم، می بینیم که نمی شود.  داریم، سنت های الهی نمی گذارد و ا
پس این قدرتی که امروز در منطقه پدید آمده و همۀ تکنولوژی ها را زمین زده است، مگر نمی بینیم؟ خیلی ساده 

است، زیاد پیچیده نیست. آنها هم دیگر با تکنولوژی خودشان نمی توانند قدرت خودشان را باالتر ببرند.

قدرت�بین�انسان�ها�چه�مشکالتی�را�ایجاد�می�کند

قدرت بین انسان ها چه مشکالتی را ایجاد می کند. خداوند این را در قرآن بیان می فرماید. آن مالئکه هم یک کمی 
هوشیاری داشتند و دیدند که قدرت فساد می آورد. اما شیوه ای که فساد ایجاد می شود را خود خداوند در یک آیۀ 

< )انعام/165( او شما را جانشینان زمین قرار داده است.  ْر�ذِ
ائَ

ْ
�ذَ ال ا�ئِ

َ
ل ْم �ذَ

ُ
ك

َ
َعل َ �ي �ب ِ �ذ

َّ
دیگری توضیح می دهند؛ >َوُهَو ال

< درجه های  ا�قٍ ْع�ذٍ َ�َر�بَ  �بَ
ْو�قَ ْم �ذَ

ُ
ك ْعصذَ َ َع �ب

گرفتاری می شود؟ می فرماید: >َوَر�ذَ حاال چه می شود که این قدرت موجب 
شما را متفاوت قرار داد.

، زور داشته باشند؛ یکی زور فکری دارد، یکی زور هنری دارد، یکی زور صنعتی دارد  نمی شود که همه یک جور

�ي َما  ِ
ْم �ذ

ُ
َوك

ُ
ل �بْ و... تا بتوانند باهم زندگی کنند. او تفاوت هایی بین شما قرار داد. حاال برای چه تفاوت قرار دادی؟ >ِل�يَ

اُكْم< تا امتحان تان بکند در قدرت هایی که دارید، چون شما باالخره جانشین خدا هستید، خیلی چیزها دارید،  �قَ
آ
ا

لذا امتحان می کند.

�کردن�باشد �نمرۀ�کم،�نباید�انگیزۀ�درس�خواندن�باشد�/�فقیر�شدن�نباید�انگیزۀ�کار ترسیدن�از

کنیم؟ قدرت  حاال دین، چگونه قدرت انسان ها را محدود می کند؟ این سؤال غلط است، اصًال برای چه محدود 
کی داشته  گر نفس پا انسان ها را محدود کنیم که یک وقت ظلم نکنند. چرا محدود کنیم؟ اتفاقًا قدرتش را بیشتر کن، ا
باشد از قدرتش خوب استفاده می کند و اصًال دیگر بدی نمی کند. اصًال ببینید تعلیم و تربیت یک چیز دیگری می شود، 
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تعلیم و تربیِت بّره وار یک جور تعلیم و تربیت است، اما تعلیم و تربیتی که در مدرسه هرکدام از این بچه ها را یک دانه 
امام خمینی می خواهی تربیت کنی، ُخب خیلی فرق می کند. وقتی که می خواهی مثل امام خمینی تربیت کنی و این 
دویست تا دانش آموز را دویست تا امام خمینی می خواهی تربیت کنی، هیچ کدام را نباید بترسانی، حتی از نمرۀ کم 
گرفتن، نباید بترسانی، اصًال ترسیدن نباید انگیزۀ درس خواندن باشد. فقیر شدن نباید انگیزۀ کار کردن باشد، این 
یک تعلیم و تربیت دیگری است. بسیاری از عناصر زندگی سرمایه دارِی لیبرالی که دنبال ضعیف کردن انسان ها است، 

ع نبوده است خودمان آورده ایم در قانون ها و برنامه های زندگی مان قرار داده ایم. چون خالِف بّین شر
خداوند می فرماید: من خودم طراحی کردم که انسان ها باهمدیگر فرق بکنند و درجات شان متفاوت باشد. 
یک جای دیگر قرآن هم همین را فرموده است، نه تنها من شما را باهمدیگر متفاوت آفریدم، بلکه این طرح را هم 
ریختم که هرکدام تان دیگری را به استخدام در بیاورید و در استخدام همدیگر در بیایید. این طوری طبیعتًا زمینۀ 
کردم، بعد در این شرایط، نباید ظلم بکنی. یعنی  کار را  دعوا و درگیری هم پدید می آید. خدا می فرماید من این 

قدرت داری ولی ظلم نکن.

طرح�خداوند�برای�قدرت�منهای�فساد�چیست؟

که روش خدا برای اعتالی قدرت بشر  ِه< معنایش این است  ِ
ّ
�ذِ ُكل �ي � الّ�ِ

َ
ِهَرُه َعل �ذْ ح خداوند چیست؟ >ِل�يُ حاال طر

منهای ظلم و فساد، برتری پیدا خواهد کرد بر همۀ روش هایی که می خواهند قدرت بشر را محدود کنند و انسان ها 
را ضعیف کنند تا آرامش برقرار بشود. ضمن اینکه هرجا به شما گفتند که »قدرت باید محدود بشود تا آرامش برقرار 
که  بشود« شما بگو: چه کسی آن باال هست؟ آنها فاسد باشند و هر ظلمی بکنند آن وقت قدرت ما محدود باشد 

آرامش برقرار بشود؟
در کشورهای غربی دیده اید، جریمه های سنگین و زندان و مجازات می گذارند برای کسانی که خیلی از جرائم 
کف  جزئی را انجام می دهند، اما خودشان بزرگ ترین قتل ها و جنایت ها را انجام می دهند و همه هم برای شان 

می زنند به عنوان آدم های موفق! خنده دار است.
َها  �ذَ

ْ
ْحِمل َ �ذْ �ي

ئَ
�ذَ ا ْ �ي َ �ب

ئَ
ا اِل �ذَ �بَ حبِ

ْ
ْر�ذِ َوال

ئَ
ا

ْ
َماَوا�قِ َوال � الّسَ

َ
�قَ َعل َما�ذَ

ائَ
ْ
ا ال �ذَ ا َعَرصذْ

�ذَّ در یک آیه ای از آیات قرآن، خداوند می فرماید: >اإِ
ُهولًا< )احزاب/72( ما امانتی را به آسمان ها و زمین عرضه کردیم و گفتیم  َ وًما �ب

ُ
ل ُ� َكا�ذَ طذَ

�ذَّ  اإِ
َسا�ذُ

�ذْ اإِ
ْ
َها ال

َ
َها َوَحَمل �ذَ ِم�ذْ �قْ �ذَ ْ سش

ئَ
َوا

که می خواهید این امانت دست شما باشد؟ با همه عظمتی که دارند، گفتند: نه، ما نمی توانیم، و ترسیدند.
، این آیه را قشنگ ترجمه می کند  < انسان این امانت را حمل کرد. شهید صدر َسا�ذُ

�ذْ اإِ
ْ
َها ال

َ
بعد می فرماید: >َوَحَمل

و یک نظر خاصی دارد که بعضی از علما این نظر را ندارند. ایشان می فرماید: این امانت همان خلیفه بودن روی 
ُهولًا< انسان،  َ وًما �ب

ُ
ل ُ� َكا�ذَ طذَ

�ذَّ که به او داده است. آخر آیه هم می فرماید: >اإِ زمین است، همان قدرت الهی است 
که از این قدرت سوءاستفاده می کند، شاید معنای جهوال  ظلوم و جهول است. شاید معنای »َظُلوًما« این است 
این است که می گذارد تا قدرتمندهای دیگر از او سوءاستفاده کنند. ُخب این قدرت را به تو هم داده اند، نگذار بقیه 
به تو ظلم کنند. »ظلوما« کسی است که به دیگران ظلم می کند، »جهوال« کسی است که می گذارد به او ظلم کنند.
که به تو  که می شد، می فرمود: موقع عرضۀ آن امانت است، با این قدرتی  أمیرالمؤمنین علی؟ع؟ وقت اذان 
دادم، چه کار کردی؟ من به کسی ظلم نکردم. من ضعِف در مقابل قدرت ها را هم نپذیرفتم. درواقع موقع اذان، باید 
این را اعالم کنی، یکی باید بگویی که »من ظلم نکردم« یکی هم باید بگویی »من ظلم نپذیرتم« ظلم نپذیرفتنش 
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که از خیلی از مساجد حذف شده است و اال »مرگ برآمریکا« را حذف نمی کردند. االن برخی از مساجد هستند که 
می گویند »مرگ برآمریکا« چیست که می گویید؟! شما که االن داشتی نماز می خواندی، ُخب ظلم هم نباید بپذیری.

�هر�حیث�2.�جامعه�باید�قدرتمند�باشد�/�فرد�هم�باید� طرح�اسالم�برای�قدرت�چیست:�1.�فرد�باید�قوی�باشد�از
به�قدرت�جامعه�بیفزاید

پس جایگاه قدرت از نظر دین در یک جامعۀ انسانی این است: یکی اینکه خودت باید قوی باشی، قوای خودت را 
باید پرورش بدهی، از نظر روحی، از نظر معیشتی، حتی از نظر جسمی. رسول خدا؟ص؟ از نظر جسمی قوی بودند، 
باید به ما آموزش بدهند چطور می شود از نظر جسمی قوی باشیم؟ بسیاری از پیشنهادهای دقیق خدا در دین، 
دستوراتی که در آداب زندگی و تغذیه داده است، برای همین است. البته این را به نوعی از ما آخوندها سلب کرده اند 
گر این آموزش بود و ما امام جماعت یک مسجدی  کنیم. و اال ا که مثًال دربارۀ آموزش تغذیه در اسالم، صحبت 
می شدیم، هفته ای یک شب را اختصاص می دادیم به روایات باب تغذیه. مثًال اینکه امام صادق؟ع؟ می فرماید: 

من سر سفره ای که سبزی نباشد نمی نشینم.
پس جسمت هم باید قوی باشد، روحت هم باید قوی باشد، خانواده هم باید قوی باشد، تمام این دستورات 
برای این است که شما را به این قوت برساند. یک پزشک متخصصی می فرمود: یکی از آمارهای باالی قرص اعصاب 
در ایران برای خانم ها است، حدود سن سی الی چهل سال! یعنی چه؟ پس مسجد مگر تعطیل است؟ این ضعف 

اعصاب برای چیست؟
طرح اسالم این است: یکی اینکه خودت قدرتمند باشی از هر حیث. دیگر اینکه جامعه باید قدرتمند باشد. 

بین این دوتا هم تو باید بر قدرت جامعه بیفزایی، تو نباید با ظلم، کسی را در جامعه تضعیف کنی.
که این خیال پردازی است و  در طول تاریخ، همۀ انبیاء آمدند و این حرف را زدند، اما خیلی ها می گویند 
که  کم کم دارند به این طرح دین می رسند  که در آخرالزمان مردم  نمی شود. بنده می خواهم به شما عرض بکنم 
می شود. اربعین یک نمونه اش است. اربعین با کمترین قانون، بدون دخالت سه قوه با کم ترین مدیران دولتی، با 
کمترین بوروکراسی، با کمترین دخالت قضایی، مردم مثل آدم دارند زندگی می کنند شاد هستند و هم لذت می برند. 

بیست میلیون نفر در کنار همدیگر در یک منطقۀ کوچک. آیا اینها قدرت ندارند؟ آیا اینها همه ضعیف هستند؟
بروید در هیئت ببینید که وقتی »یا أباالفضل« می گویند، زمین زیر پای شان به لرزه در می آید. اینها منتقم خون 
؟ سینه می زند و می گوید: حسین جان فدایت  حسین هستند، اینها آمادۀ جان فشانی هستند. قدرت از این باالتر
کار را  که این  بشوم، می دانی یعنی چه؟ دفاع مقدس را ببینید، دفاع از حرم را ببینید. همین سینه زن ها بودند 
کلماتی مثل »قانون« یا روش هایی مثل بروکراسی قایم می شوند،  که پشت سر  کردند. بسیاری از این روش هایی 

برای مهار کردن این انسان هایی است که از قدرت شان سوءاستفاده می کنند.
حاال یک جمعی ما داریم که نمی خواهد از قدرتش سوءاستفاده کند، مگر می شود؟ بله؛ این همان آخرالزمانی 
که از تکنولوژی می خواهند  که یا به آن می رسیم یا اینکه نابود می شویم! یعنی یا تکنولوژی و قدرت کسانی  است 
گر در ساختارهای معموِل بوروکراسی مارکس وبری، و ساختارهای معموِل  استفاده کنند، می آید نابودت می کند، ا
پلید  سیاست های  و  قوانین  خ دنده های  چر الی  کنی،  زندگی  بخواهی  بازار  معموِل  ساختارهای  در  و  لیبرالی 
صهیونیست ها نابود خواهی شد! یا اینکه از اینها بیرون می آیی و یک سبک زندگی دیگری انتخاب می کنی. در این 

سبک زندگی، او دیگر نمی تواند با تو کاری بکند. توضیحش بماند برای جلسات بعد.
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�دین�را�درست�معرفی�نکرده�ایم�که�بعد�بگوییم:�آیا�دین�توانسته�جامعه�را�درست�کند�یا�نه؟ هنوز

عصر ما عصر تعیین تکلیِف قدرت در حیات بشر است. هم قدرت به صورت فردی، هم قدرت به صورت اجتماعی و 
سیاسی. اجتماعی یعنی چه؟ اخالق و بحث های اخالقی در جهان ثابت کرده است که هیچ زوری برای کنترل قدرت 
کرده اند و با این حال، این همه جنایت شده است. کجای جهان  انسان ندارد، در تمام طول تاریخ، بحث اخالق 
؟ آیا دین تا حاال اجرا شده است؟ اصًال آیا دین را درست معرفی کرده ایم؟  با بحث اخالق درست شده؟ دین چطور

دین را کجا گفتیم و توضیح دادیم؟ کدام قسمتش را گفتیم؟
که بعد بگوییم: آیا دین توانسته است جامعه را درست  که دین را تا حاال درست نگفته ایم  بنده ادعا می کنم 
بکند یا نه؟ نگذاشتند دین را بگوییم، کشتند، اعدام کردند، سر به دار کردند تا دین گفته نشود. مگر شیخ فضل اهلل 
نوری را وسط تهران دار نزدند؟ برای اینکه دین گفته نشود. بقیۀ آخوندها هم ایستادند و نگاه کردند! خیلی ها هم 
البته دفاع کردند، آنها را هم کشتند. دین کجا گفته شده؟ ولی اخالق گفته شده است، حقوق بشر و مباحث علوم 
انسانی در همۀ جهان گفته شده است. اما کجا را آباد کرد؟ فرانسه را نجات داد؟ انگلیس را نجات داد یا گرگ شان 
کرد تا مردم را بدرند؟! مگر نمی بینید که شنبه ها تظاهرات می کنند که »ما گوسفند نیستیم، ما دیگر نمی خواهیم 

مثل بره ها زندگی کنیم و شما مثل گرگ، ما را بدرید...«

دین�منهای�قدرت�بخشیدن�به�فرد�و�جامعه�دین�نیست!

تازه دین می خواهد بگوید که من می خواهم چه کار بکنم! تازه ما می خواهیم ببینیم که طرح دین چیست و چه 
گر دین ما حق  می گوید؟ دین منهای قدرت بخشیدن به فرد و جامعه دین نیست! بعضی از جوان ها می گویند: ا
که معرفی شده، اصِل دین نبوده است؛ اصل جنس  بود چرا ما را قوی نکرده؟ سؤال خوبی است ولی این چیزی 

گر یک عده بگذارند و خفه مان نکنند. نبوده است. تازه داریم شروع می کنیم، ا
ضمن اینکه غربی ها هم قوی نشدند. بله آنجا یک عده ای قدرت دارند و بقیه را به بردگی کشیدند باالخره یک 
هرم تمدنی ای شکل داده اند؛ مثل اهرام ثالثه که برده ها را ِله می کردند تا این سنگ ها را باال ببرند و هرم بسازند. ما 
گی هایی باشد، مثًال اینکه دیگر کسی تماشاچی  می خواهیم یک زندگی ای داشته باشیم که در این زندگی یک ویژ

نباشد، کسی استرس نداشته باشد، کسی شانسی زندگی نکند و...
ماجرای قدرت انسان باید تعیین تکلیف بشود و االن در آستانۀ فهم این معانی و اجرای این معانی هستیم. 
همه حدس می زنند، انگار دین راه حل دارد، انگار داریم راه حل هایش را پیدا می کنیم. ریشۀ این راه حل ها تفکری 

است که در مکتب أباعبداهلل الحسین؟ع؟ داریم.

�هستند �قدرت�کشور �انقالب:�شهدا�مظهر رهبر

امشب شب شهدای نوجوان است، شب قاسم بن الحسن. نوجوانانی که قدرت آفریدند یعنی به شهادت رسیدند. 
کلمات حکیمانه شان این جمله است. فرمودند: شهدا مظهر قدرت کشور هستند. از  مقام معظم رهبری یکی از 

این قشنگ تر می توانستی تعبیر کنی؟ مظهر قدرت هستند. چقدر قشنگ است!
سیدالشهدا چقدر مظهر قدرت است؟ بیا اربعین به تو نشان بدهم. در هیئت ها ببینید این لشکر مشکی پوش ها، 
کنند و  وقتی جمع می شوند و سینه می زنند، چه ابهتی دارند. بعضی ها سعی دارند آن حماسه را از هیئت جدا 
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هیئت را تبدیل کنند به یک جای ضعیف. ولی موفق نخواهند شد، باالخره در کربال »اباالفضل« هم داریم که مظهر 
قدرت است، ابالفضل را می خواهی چه کار کنی؟ نمی توانی که او را حذف کنی.

�مکتب�امام�حسین؟ع؟�قدرت�بگیرید از

دوستان من، از مکتب امام حسین قدرت بگیرید. کتاب خاطرات شهدا را بخوانید. بزرگ ترین معلم اخالق جامعه، 
بزرگ ترین طراح و معلم و مربی اخالق در جامعۀ ما بالشک سی سال است مقام معظم رهبری است با این روشی که 
مدام توصیه کرده است خاطرات شهدا را بنویسید، بچه ها خاطرات شهدا را بخوانند. ایشان سر این حرف ایستاد که 
این قدر کتاب خاطرات شهدا نوشته شد و این قدر ایشان تقریض زد. شما وقتی کتاب خاطرات شهدا را می خوانی، 
می دانی چرا خوب می شوی؟ می دانی چرا نورانی می شوی؟ می دانی چرا حس آدمیت پیدا می کنی؟ شهید قدرتش 

را به تو نشان می دهد و تو حس قدرتمندی پیدا می کنی، این آغاز سعادت انسان است!
یک مدیر خوب کارش همین است؛ والیت هم این کار را می کند. والیت که نمی آید مدام موعظه کند، ُخب شما 
حکومت دستت آمده است، طراحی کن. والیت طراحی می کند، طرح ریزی می کند برای قدرتمند شدن جامعه، 
کرده بودند، چه می شد! مثًال چرا  گر بقیۀ حرف های شان را هم گوش  کم ترین امکانات! ا بدون هیچ ادعایی و با 
رهبر انقالب می فرماید که ما ده میلیون حافظ قرآن الزم داریم؟ قرآن اولین اثرش این است که اوًال دربارۀ قدرت خدا 
بر تو، بر حیات بشر و بر تاریخ حیات بشر سخن می گوید و این را برایت جا می اندازد. ثانیًا تو را قدرتمند می کند، تو 

قوی می شوی، دیگر زیر بار کسی نمی روی. اثر قرآن این است.



|�جلسه�هفتم�|
بزرگترین مانِع قلی شدن و پیشرفت لامعۀ ما چیات؟

�داده�است �زمین،�جانشین�قرار اصالت�مقولۀ�قدرت�به�اصل�خلقت�انسان�برمی�گردد�و�اینکه�خدا�در

کمیت و اساسًا مقولۀ قدرت است.  موضوع بحث ما قدرت انسان، قدرت فردی و قدرت اجتماعی، قدرت حا
اصالت مقولۀ قدرت برمی گردد به اصل خلقت انسان و اینکه خداوند متعال خواست در زمین جانشین قرار بدهد 
و جانشین معنای خیلی سنگینی دارد. ببینید خدا چقدر قدرت دارد، خدا چقدر امکان دارد برای تغییر قوانینی 
که خودش وضع کرده است، چقدر سلطه دارد بر عالم! وقتی خدا می فرماید: من می خواهم جانشین روی زمین 
گر درست عمل بکند به همان قدرت ها می رسد تا جایی که خدا بخواهد. به همین دلیل  قرار بدهم، این جانشین ا
شما می بینید که بعضی از عرفا هستند که قدرت های خارق العاده ای پیدا می کنند؛ از قدرت های فهم خارق العاده 
که خالق  تا قدرِت تصرف در عالم و... چرا این قدرت ها را پیدا می کند؟ چون جانشین خداوند است؛ خدایی 

آسمان ها و زمین است.
هر کدام از ما جانشین خدا هستیم، می دانی جانشین یعنی چه؟ جانشیِن بی زور و بی توان که جانشین نیست! 
خدا به این جانشین می فرماید: بیا عبد من بشو، نه اینکه به یک موجود ضعیف تبدیل بشوی و دستورات من را 
گوش بدهی. نه! خدا تک تک ما را فرماندهان روی زمین آفریده است. شما هیچ کجای عالم، در انسانی ترین علوم 
انسانی و در اخالقی ترین مباحث اخالقی عالم نظیر این حرف های قرآن را پیدا نمی کنید؛ این را با تحقیق خدمت 
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شما عرض می کنم. در هیچ مکتب اخالقی، در هیچ فلسفۀ اخالقی و مشرب اخالقی، در هیچ مباحث علوم انسانی، 
 چنین حرف هایی نیست که همۀ شما جانشینان خدا هستید 

ً
در علوم سیاسی، یا هرچه در حقوق بشر هست، ابدا

و فرماندهان روی زمین.

�داد�چالش�ظلم�و�فساد�هم�مطرح�شد �اول�که�خدا�انسان�را�خلیفه�قرار �همان�روز از

کنار یا بر اساس یک تفسیر عرفانِی خاص و شاذ،  اینها صریح آیات قرآن است؛ حرف هایی نیست که ما از گوشه و 
به شما بگوییم! در آخرالزمان هم تکلیف کامًال روشن است، می فرماید: تمام مستضعفین را امامان روی زمین قرار 
< )قصص/5( درست است که  �ذَ �ي َواِر�شِ

ْ
ُهُم ال

َ
َعل ْ حب

�قً َو�ذَ ّمَ �ئِ
ئَ
ُهْم ا

َ
َعل ْ حب

، َو�ذَ ْر�ذِ
ائَ

ْ
�ي ال ِ

وا �ذ ِع�ذُ صذْ �ذَ اْس�قُ �ي ِ �ذ
َّ
� ال

َ
ُم�ذَّ َعل �ذْ �ذَ

ئَ
ُ� ا ِر�ي خواهیم داد. >َو�ذُ

مصداق برتر و اعالی آن ائمۀ هدی؟مهع؟ هستند، منتها طرز حرف زدن خدا را ببینید. ما امامان روی زمین خواهیم 
شد. آغاز خلقت با خالفت بوده و پایان حیات بشر هم با عصر امامت انسان و وارث بودن مستضعفین و ضعفا 

خواهد بود.
گر بخواهیم سر و ته داستان خلقت بشر را جمع کنیم این می شود: ما جانشینانی در زمین خلق کردیم، از  پس ا
همان روز اول مالئکه چالش ظلم و فساد را مطرح کردند و به خداوند گفتند: تو به اینها قدرت می دهی، ُخب اینها 
ظلم و فساد می کنند. خدا می فرماید: شما نمی فهمید! یعنی از همان روز اول که خلیفه بودن انسان و قدرتمند 

بودن انسان مطرح شد و خدا انسان را خلیفه قرار داد، چالش ظلم و فساد هم مطرح شد.
در آخرالزمان چه می شود؟ ظلم برچیده می شود و این چالش تمام می شود. مالئکه تازه در آخرالزمان می بینند 
که بله؛ خدا درست می گوید. خدا به مالئکه می فرماید: »من یک چیزی می دانم که شما نمی دانید« البته مالئکه 
به صورت موردی، خوبانی را دیده اند که وقتی قدرتمند شده اند، فاسد نشده اند اما کلیت حیات بشر بدون فساد و 
ظلم را مالئکه ِکی می بینند؟ در آخرالزمان. این ماجرای حیات بشر است. پس اصالت موضوع قدرت، که این قدرت 
چگونه بدون ظلم و فساد در زمین بین انسان ها جاری باشد یک اصالت قرآنی است، یعنی یک موضوع ذوقی و 
سلیقه ای نیست که یک طلبه ای آن را از زاویۀ نگاه خودش بگوید، بلکه این حقیقتی است که در اصل خلقت انسان 

وجود داشته و خدا با آیات قرآن، بیان فرموده است.
�ذَ  �ي ِ �ذ

َّ
� ال

َ
ُم�ذَّ َعل �ذْ �ذَ

ئَ
ُ� ا ِر�ي آخرالزمانی بودن این بحث هم که کامًال مشهود است، بر اساس آیات قرآن مثل این آیه >َو�ذُ

< ضعف بر طرف می شود و به امامت تبدیل می شود و به وارثین  �ذَ �ي َواِر�شِ
ْ
ُهُم ال

َ
َعل ْ حب

�قً َو�ذَ ّمَ �ئِ
ئَ
ُهْم ا

َ
َعل ْ حب

، َو�ذَ ْر�ذِ
ئَ
ا

ْ
�ي ال ِ

وا �ذ ِع�ذُ صذْ اْس�قُ

ثروت زمین تبدیل می شود. حاال آیا ما در آخرالزمان هستیم یا نه؟ در روایت آمده است که ظهور وقتی رخ می دهد 
کرده و بطالنش ثابت شده و در واقع ظهور در یک  که هرکسی طرحی برای ادارۀ حیات بشر دارد، طرحش را ارائه 
گر  کسی نگوید »ا کرد، دیگر  که امام زمان؟جع؟ عالم را اصالح  که بعد از ظهور  خأل تئوریک رخ می دهد، به حدی 
کّله« روشی  کار را می کردیم!« این یعنی چه؟ در آیۀ قرآن می فرماید: »ِلیظهرُه علی الّدین  دست ما بود ما هم این 
که امام زمان می آورد، )یعنی همان دین( می شود روش زندگی. ظهور در واقع برتری پیدا کردن این روش بر همۀ 

روش های دیگر است.
گر می خواست کار پیامبران با شمشیر بکند  آیا برتری این روش بر روش های دیگر با شمشیر است؟ ابدًا؛ خدا ا
گاهی  که پیامبر؟ص؟  گر دیدید  کنند! ا که خب با شمشیر می فرستاد سر همه مخالفان را ببّرند و مشکالت را حل 
گر هم شمشیر آمد می خواست  شمشیر کشید، برای این بود که یک عده ای می خواستند پیغمبر را بکشند. پس ا
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موانع را بردارد تا بتواند پیام را برساند. نه اینکه با شمشیر حق را به اثبات برساند! اصًال این خالف طبع قرآن و طبع 
خلقت و طبع دین است.

�است�و�این�خاصیت� �جلو�نمی�رود�بلکه�مردم�می�بینند�که�منطق�او�منطق�برتر �امام�زمان؟جع؟�با�شمشیر اصل�کار
دین�است

کند، بلکه حق در دل مردم، در اندیشۀ مردم، در  در آخرالزمان هم امام زمان با شمشیر نمی خواهد حق را ثابت 
آمادگی مردم، این قدر برای پیروزی زمینه دارد که کار حضرت آسان می شود. پس شمشیر برای چه کسانی است؟ 
برای آن چند نفر معدودی که از فتنه گرها باقی مانده اند. مثل شمشیری که صدر اسالم کشیده شد و البته آنجا فتنه 
 امام زمان؟جع؟ نمی خواهد یک حکومتی برقرار کند که همه از ترس شمشیر او تسلیم بشوند، 

ّ
ریشه کن نشد. و اال

که دیگر حکومت  کنیم! این  گر شمشیرش نبود ما می دانستیم چه  که همۀ ملت های جهان بگویند ا به حدی 
کرد. و می دانید طول مدت  نمی شود! حضرت آسان تر از حکومت ما و همۀ حکومت های دنیا حکومت خواهد 

جنگ های حضرت هم هشت ماه بیشتر نیست.
شما یک مقایسه ای بکنید، کشور ما هشت سال درگیِر جنگ و دفاع مقدس بود، یمن حدود هشت سال است 
که درگیر جنگ است. این جریان تروریست ها در منطقه حدود پنج شش سال درگیرِی سنگین ایجاد کردند و آخرش 
هم نیرهای مقاومت، فقط از مردم دفاع کردند و فتحی اتفاق نیفتاد که تغییری در جغرافیای سیاسی منطقه ایجاد 
شده باشد. فقط مظلومین از خودشان دفاع کردند. حاال شما ببینید، امام زمان؟جع؟ فقط طی مدت هشت ماه، 
کار حضرت  مشکالت کل منطقه را حل می کند و یک حکومت یکپارچۀ مستقر و مقتدر ایجاد می کند، این یعنی 
آسان است، درست است که شمشیر به کمک می آید ولی اصل کارش را زمینه های طبیعِی »ِلیظهره عَلی الّدین کّله« 

فراهم کرده است. مردم می بینند که منطق او منطق برتر است و این طبع و خاصیت دین است.

�کسی�طرح�جدید�برای�جامعۀ�بشری�ندارد �کجا�بدانیم�که�االن�آخرالزمان�است؟�1.�سال�هاست�که�دیگر از

اما سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که شما از کجا می گویید االن آخرالزمان است؟ برای اینکه یک چند 
سالی است ما حرف جدید نشنیده ایم و همۀ حرف هایی که سوار بوده اند، بطالن خودشان را به اثبات رسانده اند 
و انصافًا نه علمی نه عقالنی، هیچ کسی پیش بینی نمی کند که حرف جدیدی به بازار بیاید. این هم تحلیل نیست؛ 

خبر است!
بعد از اینکه لیبرال دموکراسی نتایج فاجعه آمیز خودش را نشان داد، این سؤال پیش می آید که حاال طرح تان 
چیست؟ از همۀ اندیشمندان جهان این سؤال را می پرسیم، هر کسی هر طرح دیگری دارد بگوید؟ افکار عمومی، 
سرفصل نویسی برای دانشگاه ها، استانداردسازی برای علومدر دانشگاه های جهان، در دست صهیونیست ها 
کار بگذارید، یک صد سال جهان بشریت را با دموکراسی  است. ُخب یک طرح جدید بزنید و دوباره مردم را سر 
دروغین سرکار گذاشتید، حاال یک دروغ دیگر بیاورید! یک چرت و پرت دیگری بگویید و دوباره روی آن طرح هم 

گر واقعًا طرح دیگری داشتند، ارائه می کردند. کت هستید؟ ا تبلیغات کنید، چرا سا
، بعضی از آن  که هیچ حرف جدیدی نشنیده ایم. البته ممکن است چند نفر ما تقریبا بیست سال هست 
طرح های قبلی را دوباره مخلوط کنند و بخواهند به خورِد مردم بدهند. ولی همه می دانند که دیگر چیز جدیدی 

نیست. لذا آدم حدس می زند که نکند آخرالزمان باشد.
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�قدرت�برای�بردگی�انسان�ها�بود�که�دارد�به�ضد�قدرت�مرکزی�تبدیل�می�شود 2.�تکنولوژی�آخرین�ابزار

تحلیل دیگری که شب های قبل هم عرض کردیم این بود که تکنولوژی آخرین ابزار قدرت برای به اسارت کشیدن 
است و دارد خودش را نشان می دهد که این ابزار به ضد قدرت مرکزی دارد تبدیل می شود. از اسلحه های نظامی 
گرفته تا اینترنت که هرجا به ببینند علیه نظام سلطه است، آن را محدود می کنند و می بندند. ماهواره های جبهۀ 
که دارند می بندند، علیه حکومت های دموکراتیک و به قول خودشان دموکراسی در منطقه، انقالب  انقالب را 
مخملی می کنند و کودتا راه می اندازند. خب اینجا رأی گیری شد، شما باید برای ما کف بزنید، ما هم راه شما را رفتیم 

! چرا علیه این دموکراسی و رأی گیری، کودتا می کنید و فتنه راه می اندازید؟ پس چی شد؟ دیگر
گفتیم، الکی است، شما دارید راستکی اش را اجرا  که ما  که این دموکراسی ای  درواقع دارد نشان می دهد 
که این دموکراسی الکی باشد، ولی شما داری دموکراسی حقیقی و درست را  کرده ایم  کاری  می کنید! ما آنجا یک 
کمیت واقعی بشر است. اینها نشان می دهد که دیگر کفگیر آنها به ته دیگ خورده  پیاده می کنید، خب اینکه حا

است. اینها یعنی چه؟ یعنی اینکه دارد امکان فریب از بین می رود.
هرکسی باید حقش را از این سفرۀ خلقت و طبیعت بگیرد. هرکسی باید حقش را در این جهاِن پر از درندگی 
استیفا کند و ما نمی توانیم در این جهان پر از ظلم، دست بسته باشیم. الحمدهلل ما زود خودمان را جمع کردیم و 

االن موقعیت مقتدری در منطقه و جهان داریم که خیلی ها این واقعیت را می بینند و ستایش می کنند.
پس زمان ما، زمان تعیین تکلیف کردن برای قدرت است. در این زمان دو کار باید کرد؛ یکی اینکه جامعه را باید 
قدرتمند کرد که البته رفاه هم نتیجۀ این قدرت است. باید جامعۀ خودمان را از همه حیث قدرتمند کنیم. صریح 

< )انفال/60( یعنی سراغ ابزار هم بروید و دشمنان را از خودتان  هقٍ ّوَ ْم ِم�ذْ �قُ َ�ْع�قُ ُهْم َما اْس�قَ
َ
وا ل

ُ
ِعّ�

ئَ
آیۀ قرآن این است: >َوا

بترسانید، امنیت برای خودتان فراهم کنید، این دستور صریح قرآن است. ما از هر حیثی باید خودمان را قوی کنیم. 
دیگر اینکه از نظر فردی هم باید هر کدام مان خودمان را تقویت کنیم. زندگی تک تک باید به گونه ای باشد که هر 

یک از ما در اوج قدرت قرار بگیریم. نمی شود که با افراد ضعیف، جامعه قوی باشد!

بزرگترین�مانِع�قوی�شدن�جامعۀ�ما�چیست؟

بزرگترین مانع قوی شدن جامعۀ ایران اسالمی را می خواهم بر اساس تحلیل خودم به شما عرض بکنم. ممکن است 
شما قبول بکنید یا نه. مهمترین مانع قوی بودن جامعۀ ما چیست؟ مثًال یکی از سوال هایی که خیلی می شنوید این 
گر این مانع اصلی را برداریم خیلی از مسائل حل می شود.  است: »چهل سال است جمهوری اسالمی چه کرده؟« ا
ده سال اول انقالب، مانع دیگری داشتیم؛ یک جنگ بیرونی آمد و ما هم خودمان را هنوز سازماندهی نکرده بودیم، 
کردیم نه به خیلی از آمادگی ها برای ادارۀ جامعه رسیده بودیم.  نه به طراحی و ساختارهای داخلی دقیقا اقدام 
، با یک  باالخره بزرگرین جنگ جهانی به ما تحمیل شد. ده سال اول معاف بودیم. اما در این سی و چندسال اخیر

مانع بزرگ رو برو شدیم.
من امشب می خواهم در مورد این مانع صحبت کنم. بنده کامًال مطمئن هستم که تا وقتی این مانع را برنداریم، 
که همۀ ناظران خارجی یا داخلی از  به آن قدرت الزم، به آن پیشرفت الزم، به آن آرامش و ثبات، به آن انتظاری 

پیشرفت ایران دارند، به آن مرتبۀ عالی قدرت نخواهیم رسید.
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بزرگترین مانِع قلی شدن و پیشرفت لامعۀ ما چیات؟

پس ما دو تا تکلیف داریم، یکی اینکه خودمان را تک تک قوی کنیم و دیگر اینکه جامعه مان را تقویت کنیم. 
حاال کدام مهم است؟ خب معلوم است، جامعه قوی بشود مهمتر از این است که ما تک تک مان قوی بشویم. این 
گر جامعه یک حصار امنیت و زمینۀ قدرت برای مان ایجاد نکند، خودسازی یک خیال است.  خیلی واضح است. ا
« )کافی/ج2/ص307( فقر به دنبالش کفر دارد و فقر یکی از عوامل ضعف 

ً
ْن َیُکوَن ُکْفرا

َ
ْلَفْقُر أ

َ
مثًال می فرماید: »َکاَد ا

، تبعیض، فساد و بی عدالتی هم عالمت ضعف جامعه است و  جامعه و یکی از نتایج ضعف جامعه است. غیر از فقر
هم موجب ضعف جامعه است. یکی از نتایج این بحث این می شود که »تقوا« اول برای مسئولین جامعه ضرورت 

دارد، آنها بیشتر باید تقوا داشته باشند، چون آنها در قدرت جامعه تعیین کننده تر هستند.

�روش�های�پیچیده�ای�برای�ضعیف�نگه�داشتن�انسان�ها�و�گرفتن�قدرت�جوامع،�استفاده�می�شود �جهان�امروز در

گرفتن قدرت  که برای ضعیف نگه داشتن انسان ها، مستضعف سازی،  در جهان امروز در این سال ها روش هایی 
کشیدن  که جدیداً برای به بردگی  که روش های بسیار پیچیده ای است. روش هایی  کرده اند  جوامع، استفاده 
که یک فرعونی بیاید آن باال و  کرده اند، چه روش هایی است؟ دیگر مثل قدیم نیست  انسان ها در جهان اتخاذ 
چند تا شالق بگیرند و یک سری برده هم سنگ ها را بگذراند روی دوش شان و بروند مثًال اهرام ثالثه را برای فرعون 

بسازند. به این صورت که نیست! روش ها خیلی جدید است.
در عرصۀ سیاست که نزدیک ترین دانش به قدرت است، آمده اند بحثی به نام دموکراسی را مطرح کرده اند و 
مراجعه به آراء عمومی. که صد سال عقب تر از طرحی است که دین دارد. طرح دین را دربارۀ قدرت گرفتن مردم و 
ادارۀ سیاسی جامعه در شب های بعد خدمت شما عرض خواهم کرد. فعال بحث مان سر این است که این ضعف باید 
برطرف بشود. این ضعف یعنی روش های پیچیده و پلیدی که برای به استضعاف کشاندن در همۀ کشورهای جهان 
دارند استفاده می کنند. ما نباید کشورمان این جوری باشد. ما کشورمان مثل کشورهای عقب ماندۀ غربی نیست.

دوقطبی�سازی�جامعه�به�اصالح�طلب�و�اصولگرا�یک�روش�پلید�و�پیچیده�برای�ضعیف�نگه�داشتن�جامعه�است

گرفته شده و یک قیام ملی  کشور ما به کار  که متأسفانه به زشت ترین شکل در  یکی از این روش های پیچیده ای 
می خواهد تا ما این روش پلیدی که در جامعه جاری شده و موجب ضعف کشورمان شده را شناسایی و خنثی بکنیم، و 
تا این روش مطرود نشود، به شما اطمینان می دهم که در بهترین شرایط پنجاه درصد مشکالت همین طور باقی خواهد 
ماند، روش دو قطبی سازی جامعه است به اصالح طلب و اصول گرا. این دو قطبی سازی موجب چه بدبختی هایی برای 

یک جامعه و برای یک ملت می شود؟ نمونه هایش را عرض کنم و بعد هم روایت هایش را برای شما بخوانم.
اوًال دربارۀ دو قطبی سازی باید یک سوره به شما معرفی کنم، سوره ای که ائمۀ محترم جمعه هر هفته استحباب 
دارد در یک رکعت از نماز جمعه بخوانند و آن سورۀ منافقین است. یعنی ائمۀ محترم جمعه هر هفته این سورۀ 
منافقین را به یاد ملت بیاورند. ائمۀ محترم جمعه در یک جامعۀ اسالمی هر هفته نه سورۀ یس، واقعه، ضحی، 
شمس و نه سوره های دیگر قرآن، بلکه سورۀ منافقین را باید در نماز جمعه بخوانند؛ البته مستحب است ولی آیا 

این استحباب معنایی ندارد و آیا اهمیت خاص این سوره را نشان نمی دهد؟
می خواهیم دربارۀ ریشۀ این بحث »دوقطبی سازی« در دین، بحث بکنیم. ُخب سورۀ منافقین دربارۀ کیست؟ 
منافقین در قرآن یک بار معرفی شده اند و تمام مذاهب اسالمی، منافقی که این سوره دربارۀ او نازل شده است را 
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بی« این منافق چه کار کرد که خدا او را معرفی کرد؟ منافقینی که بعدها دِر خانۀ 
ُ
می شناسند. او کیست؟ »عبداهلل بن ا

فاطمه را آتش زدند در قرآن معرفی نشدند، منافقینی که سر از بدن حسین فاطمه جدا کردند، توسط أمیرالمؤمنین 
معرفی نشدند، منافقینی که ضربت به سر أمیرالمؤمنین علی؟ع؟ زدند، ابن ملجم و اشعث تا وقتی که خودشان، 
خودشان را رسوا نکردند، توسط أمیرالمؤمنین معرفی نشدند. حتی منافقینی که تصمیم گرفته بودند پیامبر را در 

مسیر جنگ تبوک، ترور کنند، با اینکه دستگیر شدند، اما معرفی نشدند.
که دزدی از بیت المال را  کسانی  فقط یک منافق معرفی شد؛ این منافق هم از بیت المال دزدی نکرده بود. 
در اولویت کارهای خودشان قرار می دهند توجه کنند به این سوره. آن منافق هیچ قتلی انجام نداده بود و قصد 
کرده بود؛  که در مدینه »دو قطبی« درست  کرده بود و آن هم این بود  کار  هیچ قتلی هم نداشت. آن منافق یک 
دو قطبی ای که بستر طبیعی داشت. او گفت: ما انصار پیامبر باید با مهاجرین دربیفتیم! یعنی دو قطبی مهاجر و 

انصار درست کرد.
وقتی رسول خدا این خبر را شنید، اول قبول نمی کرد. پیامبر؟ص؟ و یارانش بیرون شهر و در محیط جنگی بودند. 
، مهاجرین را  که وقتی به مدینه برگشتیم، ما انصار گفته است  بی  گفت: عبداهلل بن اُ جابربن عبداهلل انصاری آمد 
بی را دوست نداری و به خاطر همین داری علیه او حرف  ، تو عبداهلل بن اُ کرم؟ص؟ فرمود: جابر بیرون می کنیم. پیامبر ا
می زنی. گفت: نه آقا من خودم شنیدم، فرمود شاید یک چیز دیگری گفته و تو این طوری متوجه شده ای. گفت: نه 
آقا، من دقیقا همین حرف را شنیدم. حضرت فرمود: بروید تحقیق کنید. رفتند تحقیق کردند و آمدند گفتند: بله 
کاروان باید استراحت می کرد، فرمان  که  ک شد و در زمانی  گفته است. حضرت غضب نا یارسول اهلل، ایشان این را 

حرکت کاروان را داد، و به مدت یک روز هم با مردم حرف نزد. این تنها قهر پیغمبر با امت خودش بود.
ک برخورد می کنی؟ چرا حرف نمی زنی؟  از او پرسیدند چرا تو اینگونه رفتار می کنی؟ چرا این قدر با مردم غضبنا
بی به او گفتند: بیا برو به پیغمبر بگو که من نگفتم، غلط  فرمود: مگر نشنیدی چه گفته است؟ اطرافیان عبداهلل بن اُ
کردم، برو... بعد از این ماجرا، سورۀ منافقین نازل  کردم. آمد قسم خورد و گفت: من نگفتم. آقا فرمود: من قبول 
شد. سورۀ منافقین سورۀ اخالقی نیست، سورۀ قتل نیست، سورۀ دزدی نیست، سورۀ دو قطبی سازی در جامعه 
، حقیقت داشت. ولی با این حال نباید به  است؛ آن هم دو قطبی ای که حقیقت داشت! دو قطبِی مهاجر و انصار

این مسئله دامن می زدند و نباید حساسیت ایجاد می کردند و نباید گسل ها را فعال می کردند.

،�دوقطبی�واقعی� �_�انصار �است�چون�مهاجر �_�انصار �دوقطبی�مهاجر �از دوقطبی�اصولگرا�_�اصالح�طلب�خبیثانه�تر
�دروغ�است

ً
بود�اما�دوقطبی�اصولگرا�_�اصالح�طلب�تماما

این یک سند قرآنی دربارۀ دو قطبی سازی بود. حاال یک سند تاریخی هم دربارۀ دو قطبی سازی بیاوریم. چه شد 
ج درست شد. دو قطبی اوس و  کار به دست علی بن ابیطالب نیفتاد؟ در شورای سقیفه، دو قطبی اوس و خزر
خزرجی که ده سال بود پیغمبر آن را از بین برده بود. گسل اختالفی بین اوس و خزرج دوباره فعال شد. اینها وقتی 
با همدیگر اختالف کردند، مهاجرین این وسط دو قطبی بعدی مهاجر و انصار را درست کردند و طی یک جریان 
کار از دست علی بن ابیطالب؟ع؟ در رفت. هزار و چهار صد سال است شما روضه می خوانید و  پیچیدۀ دو قطبی، 
کت بودند. شما نمی دانید دو قطبی  می گویید: چرا یک ماه بعد از پیغمبر؟ص؟، فاطمه به شهادت رسید و همه سا

چه جنایتی می کند!
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دو قطبی سازی هایی که در سورۀ منافقین و در سقیفه اتفاق افتاد، دو قطبی های واقعی ای بود که گسل هایش 
کردند. من به شما مردم بگویم، دو قطبِی اصالح طلب و اصول گرا  گسل ها را فعال  وجود داشت، آنها فقط این 
خبیثانه تر از آن دو قطبی ها است چون واقعیت ندارد و تمامًا دروغ است. چقدر می تواند جامعۀ ما را عقب بیندازد. 

با وجود این دوقطبی، شاید در حد معجزۀ الهی باشد که ما تا االن باقی مانده ایم.
چه کسانی این دوقطبی را ایجاد کردند؟ یا افراد مغرض، یا افراد ساده لوح. آن کسی که به عنوان اصول گرا در مقابل 
اصالح طلب، موضع جناحی می گیرد برای بردِن انتخابات، همان قدر نادان است که در آن طرف نادانی یا غرض ورزی 

وجود دارد. در میان هر دو بخش هم قطعًا نفوذی وجود دارد. البته این دو جناح غیر از افراد مستقل هستند.

�آمدن�افراد�ضعیف�است اولین�نتیجۀ�این�دوقطبی،�روی�کار

شما هیچ وقت مجلِس صد در صد قوی با نوع انتخابات متأثر از دو قطبی سازی پیدا نخواهید کرد. شما هیچ وقت 
هیئت دولت قوی و مدیران قوی پیدا نخواهید کرد. البته عرض کنم، همیشه مدیران خوب بوده اند. هر جناحی سر کار 
بوده، مدیر خوب بوده، وزیر خوب داشتیم، مدیرکل خوب، معاون خوب داشتیم، من آدم سیاه بینی نیستم. در هردو 
جناح هم با برخی از این آدم های خوب از نزدیک آشنا بودم، ولی چرا ما به این بازی کثیف، تن می دهیم؟ یک کسی باید 
این وسط باشد که این حرف را بزند. مثل آن پسربچه ای که همه می گفتند »هرکسی لباس پادشاه را نبیند ولِد چموش 

است« یک دفعه ای یک بچه ای گفت: »پادشاه که لباس ندارد!« بعد یک دفعه ای همه چیز به هم خورد.
هرکسی این دوقطبی اصالح طلب اصول گرا را قبول داشته باشد آدم نادانی است و حداقل به درد سیاست 
نمی خورد. و هرکسی در این آتش بدمد، حتمًا آدم خبیثی است، چون مانع رشد مملکت می شود. حدود دوازده تا 
اثر شوم برای دوقطبی سازی فهرست کرده ام که هرکدامش را می شود مفصل توضیح داد ولی به اجمال عرض کنم؛ 
وقتی که دو جناح باهمدیگر دعوا بکنند می دانید چه می شود؟ فقط طرفداران دو جناح هدف شان این می شود 
. لذا اولین نتیجه اش این می شود که رأی آوردن مهم بشود، بردن نسبت  که جناح شان ببرد، ولو با افراد ضعیف تر

به آن جناح مهم بشود، ولو با افرادی که خاصیت های پوپولیستی داشته باشند و ضعیف تر باشند.
پس اولین نتیجه اش روی کار آمدن افراد ضعیف است. دومین نتیجه اش روی کار آمدن آدم های فرصت طلب 
است، یک عده هم این وسط، فرصت طلبانه نگاه می کنند که دعوا به نفع کدام طرف است، کدام طرف می چربد، 
کنند. مثل  یا ادای مستقل ها را در می آورند تا وقتی مردم از جناح بازی خسته بشوند، از این اختالف استفاده 

بچه هایی که پدر و مادر باهم اختالف دارند و اینها سوءاستفاده می کنند.
سوم: عدم امکان روی کار آمدن بسیاری از افراد شایسته است. خیلی از افراد شایسته هستند ولی می گویند: 
من با این دولت همکاری نمی کنم چون نمی خواهم انِگ فالن جناح به من بچسپد! یا اینکه اصًال آن جناح، خودش 
اینها را برای همکاری دعوت نمی کند. یا آنها چون عضو جناح شان نیستند، مجبور هستند که اینها را برندارند؛ چون 

یک افرادی باید شایستگی اینها را تأیید بکنند.

�است �امروز �خباثت�دیکتاتوری�رسانه�ای�دوقطبی�ساز �از دیکتاتوری�رضاخان�خباثتش�کمتر

گفت...« یا اینکه »آن فرد اصالح طلب  که تا انتقاد بکنی می گویند »این آخوند اصولگرا  اثر شوم چهارم این است 
گفت...« یعنی باب انتقاد بسته می شود. دهان بسیاری از منتقدین دلسوز و متفکرین از حوزه و دانشگاه را به این 

روش بسته اند؛ بنده خبر شخصی دارم. می گویند: حرف نمی زنیم چون متهم به جناحی بودن می شویم.
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گر از مسئولین حزب اللهی ای که سِر کار آمده اند، بخواهیم انتقاد کنیم، کجا حساب می شود؟ مثًال از  االن ما ا
گر انتقاد کنم، می گویند: چه شد؟ اینکه از جناح خودتان است! نکند جناح شما جابه جا شده  شهرداری تهران ا
که بسته بشود، فضای دلسوزی بسته می شود.  است؟ به این صورت، فضای انتقاد بسته می شود. فضای انتقاد 

پایۀ قدرت مردم، گفتگو است، شما باب گفتگو را بسته ای.
که دیکتاتوری رسانه ای دوقطبی سازی  دیکتاتوری رضاخان قلدر هم این قدر در بستن دهن ها موفق نبود 
 ، این قدر موفق بوده و قدرتمند بوده است. حتمًا دیکتاتوری خبیثانۀ رضاخان قلدر و محمدرضاخان دیکتاتور

خباثتش کمتر از خباثت دیکتاتوری رسانه ای دوقطبی امروز است.

دوقطبی�نیروهای�ارزشی�و�غیرارزشی�)واقع�بین(�هم�دروغ�است

کلمۀ ارزشی ها را  گفتم: نیروی ارزشی و غیرارزشی نداریم، همه باید واقع بین باشند. این  بنده در یک جلسه ای 
که به دین داران بگویند »ارزشی« و به دانشگاهیان بگویند »واقع بین« این دروغ است،  کردند  غربی ها درست 
که در دولت قبل، مسئولیتی  کنیم. یک آقایی  چون دین به ما دستور داده است براساس واقع بینی باید حرکت 
گفتم  داشت، بعد از این جلسه آمد و گفت: این حرف شما که حرف خوبی است، چرا به شما می گویند اصولگرا؟ 
بیخود می گویند، وقتی می گویند »اصولگرا« منظورشان کسانی است که بر اصول معتقد هستند و واقعیت ها را ندیده 

می گیرند. درحالی که ما اصًال چنین چیزی نداریم!
گر عقل و تجربه را زیر پا  کرۀ خودش با معاویه، یعنی ابوموسی اشعری فرمود: ا أمیرالمؤمنین به نمایندۀ مذا
کره کنندگان ما تجربه را زیر پا نگذارند، خالف تجربیاتی که خود  بگذاری شقّی هستی! گفتم ما فقط می خواهیم مذا
کره کنندگان در خاطرات شان نوشته اند، عمل نکنند و اال شقّی هستند. گفت شما مگر دنبال ارزش های تان  مذا
نیستید؟ هرچه ما در مورد شما می دانستیم، برعکسش را گفتی! گفتم تمامش دروغ بوده، یک مشت دروغگوی 
خائن بدنۀ رسانه ای غالب کشور را اداره می کنند. لذا این سوءتفاهم های فزاینده در جامعه ایجاد شده است. الاقل 

کاش اینها واقعیت داشت و گسل واقعی بود، درحالی که اصًال چنین چیزی نیست.
دروغ پشت سر دروغ، تهمت پشت سر تهمت! ما جامعه ای هستیم که نه اوس و خزرج بازی از ما در می آید، 
کشور ما رشد می کند، لذا برخی می روند سراغ همین  نه مهاجر و انصاربازی از ما در می آید، نه قبیله گرایی در 
جنس دوقطبی سازی های پلید؛ مثل دوقطبی اصالح طلب اصول گرا. بعضی ها دوقطبی سازی، در خونشان هست، 
می خواهند گسل ترک و فارس را فعال کنند! آنهایی که روی گسل های واقعی می ایستند و آنها را تحریک می کنند 

منافق هستند. آنهایی که همین جوری گسل ایجاد می کنند چه هستند؟

�کجا�پدید�آمد؟ دوقطبی�اصالح�طلب،�اصولگرا�از

مقام معظم رهبری حدود ده مرتبه فرموده اند که من این دوقطبی اصالح طلب اصولگرا را قبول ندارم. اصالح طلب، 
که دوتا نظریۀ اقتصادی بین علماء روحانیت مبارز پدید آمد؛ یک جامعۀ  کجا پدید آمد؟ از آن زمانی  اصولگرا از 
گروه بشویم، انتخابات  روحانیون و یک جامعۀ روحانیت. کسی نامه نوشت به حضرت امام که ما می خواهیم دو 
بعدی دوتا لیست بدهیم، حاال که دیگر رقبای انتخاباتی قبلی مان بنی صدری ها و لیبرال ها دیگر نیستند، حاال ما 

خودمان باهم رقابت کنیم. امام فرمود اشکالی ندارد.



79

| لوا  هستم |
بزرگترین مانِع قلی شدن و پیشرفت لامعۀ ما چیات؟

کارش همین است.  چرا امام فرمود اشکالی ندارد؟ برای اینکه رهبری اجازۀ اختالف نظر می دهد، والیت 
حتی به یاران شان هم اجازه می دهند، اجازۀ اشتباه کردن به نزدیک ترین افرادشان هم می دهند، همان طور که 
أمیرالمؤمنین اجازۀ اشتباه کردن به مالک اشتر می دادند. أمیرالمؤمنین علی؟ع؟ می خواست ابوموسی اشعری را که 
والِی کوفه بود، از آنجا بردارد ولی مالک اشتر گفت: نه بگذار بماند، این فعًال آنجا خوب است بماند. آقا فرمود روی 
کرد، در ماجرای یار فرستادن و سرباز فرستادن برای جنگ جمل،   ابوموسی اشعری خیانت 

ً
حرف تو بماند. بعدا

کرد! یعنی دیدی  کرد. حضرت به مالک اشتر فرمود: حاال برو ابوموسی اشعری را درست کن! ببین چه کار  خیانت 
تو اشتباه کردی؟

امام؟هر؟ هم جدا شدن روحانیت و روحانیون را پذیرفت؛ یکی به دلیل اینکه آنها بیشتر از این عقل شان 
نمی رسید. و دیگر به دلیل اینکه رهبری در مقابل اختالفات، انعطاف نشان می دهد و میدان می دهد. البته 
امام؟هر؟ در همان نامه، حدود بیست نصیحت و توصیه و بعضًا فرمان به آنها دادند که این بیست تا مورد را مراقبت 
کنید. یعنی یک اجازه داد و در کنارش بیست تا توصیه. االن به شما عرض کنم که در جریان اصالح طلب، اصولگرا 
و این بازی مسخره ای که راه افتاده است، هر بیست تا توصیۀ امام، لگدمال شده است. اینها با اجازۀ امام این کار 

را کردند؟!

�شوم�دوقطبی�سازی�کاذب �آثار �از برخی�دیگر

اثر شوم بعدی، مسدود شدن باب نقد و مسدود شدن باب گفتگو است. اصًال گفتگو نمی شود کرد. خبرگزاری های 
خبیث روش شان همین است، مثًال وقتی می خواهند بگویند: فالنی یک حرفی زد، اول انِگ اصولگرا یا اصالح طلب 
کار منکر است یا معروف؟ شما چطوری می خواهی نهی از منکر  به او می زنند و بعد، حرفش را می گویند. االن این 
بکنی؟ ستاد امر به معروف و نهی از منکر کجاست تا جلوی این روش های خباثت آمیز سیاسی را بگیرد؟ اینها مهم تر 

است یا حجاب؟ چرا انگ می زنید؟ چرا برچسپ می زنید؟
اثر بعدی، محدود شدن باب تحسین اقدامات خوب است. هیچ کس از افراد این جناح، هیچ اقدام خوبی را از 
آن جناح تحسین نمی کند. هیچ کدام از افراد آن جناح هم هیچ یک از اقدامات این جناح را تحسین نمی کند. انگار 

صهیونیست ها دارند روزنامه های ما و روزنامه های جناحی ما را اداره می کنند.
در پروتکل های دانشوران صهیون نوشته است که با اختالفات بین احزاب، ناامیدی بین مردم ایجاد می کنیم. 
کنار انتقاد، خوبی های جناح های مختلف را  که در  که بگوید »روزنامه ای  کشور وجود ندارد  اصًال قانونی در این 
نگفت، تعطیلش می کنیم« چرا اجازه می دهند که روزنامه ها و رسانه ها، روحیۀ مردم را به لجن بکشند؟ تو انسان 

گر خوبی های آن جناح دیگر را نگویی و اقدامات خوب توسط آدم های خوب را تعریف نکنی. نیستی ا
منافق آن کسی است که سِر گسل واقعی می ایستد و سعی می کند آن را در جامعه فعال کند. اما کسی که گسِل 
دروغین ایجاد می کند، چه نامی برای او بگذاریم؟ چهل سال است که مملکت همین جوری معطل است. آثار شوم 
دوقطبی بازی کاذب را در روزهای بعد، باز هم درباره اش صحبت بکنیم و بتوانیم کم کم جامعه را از این دوقطبی گری 

نجات بدهیم.
بگذارید جمله از امام برای شما بخوانم تا ببینید چرا بنده با مسئلۀ دوقطبی سازی این قدر تند برخورد می کنم 
به عنوان یک روش برای سیاست ورزی؟ این دستور حضرت امام است. در آن نامه ای که امام اجازه دادند دوقطبی 
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چپ و راست _ به قول رایج _ تشکیل بشود، در آن نامه یک جمله ای دارند، ایشان بیست توصیه به برادری دارند، 
گفتگو دارند، بیست توصیه در  کید بر وجوه مشترک دارند، بیست توصیه برای رعایت آداب  بیست توصیه به تأ
گر دیدید کسی از اصول تخطی  کار به دوقطبی سازی نکشد. بعد می فرماید: »لکن ا که  زمینه های مختلف دارند 

می کند در برابرش قاطعانه بایستید«
گر کسی در این اختالف ها از اصول تخطی می کند، در برابرش بایستید. این اصول چه چیزهایی هستند؟ البد  ا
یکی از این اصول، قرآن است، البد یکی اش هم منافع ملی است. هیچ عاملی نباید جلوی مدیران شایسته را بگیرد، 

هیچ عاملی نباید کاری بکند که مدیران ضعیف باال بیایند.
گر آدم ضعیفی هم باشد در یک جناحی جا خوش می کند و بعد هم چون آدم  وقتی کشور جناحی شد، طرف ا
آنها شده است، باالخره باید یک جایی منصوبش کنند و از او حمایت کنند و جلوی عیب هایش را هم می پوشانند. 
بعد در این مسیر باند درست می شود، باند سیاسی که اسمش را گذاشتند »حزب« حاال وارد مقولۀ حزب نمی شویم.

�ساختارهای�غربی�تبعیت�کنیم �ما�باید�اصالح�بشود؛�نباید�از �سیاسی�کشور ساختار

ساختار سیاسی کشور ما باید اصالح بشود، ما نباید از ساختارهای غربی تبعیت بکنیم و مثل همان دوقطبی های 
که آنجا درست می کنند تا به مردم هیجان بدهند و آنها را پای انتخابات بیاورند، در اینجا هم داشته  دروغینی 

باشیم. راه حل جایگزین ما چیست؟ باید در این باره ها صحبت کنیم.
بدانید که دوقطبی سازی و جناح بازی های دروغین و کاذب، یک رفتار پلیِد منافقانه است و همه باید برائت 

بجویند از اینکه بخواهند دوقطبی سازی را دامن بزنند.
گر از این روش های پلید عبور کنیم، برای ادارۀ جامعه، راه حل وجود دارد و شما مطمئن باشید در نظام والیی  ا
گر راه حل دیگری نبود، می گفتیم »باشد، تحمل می کنیم، فعًال چاره ای  خودمان، چنین راه حلی وجود دارد، و اال ا
کید  گفتگوی با این دولت، تأ نیست!« سر راه حلش سال ها است مقام معظم رهبری به ویژه در سال اخیر و در 

کرده اند. این راه حل ها را باید طی بکنیم و این حرف امروز است.
گرفته بشود چه آثاری در جهان خواهد داشت؟ آن وقت  گر قدرت در جامعۀ ما تطهیر بشود و آسیب هایش  ا
گرفت. اینها تبلیغاتی حرف زدن یا از سر اعتقاد به  الگو می شود و محل مطالعۀ اندیشمندان جهان قرار خواهد 
اسالم، حرف زدن نیست بلکه همۀ کدهایش موجود است، یکی از کدهایش، به بن بست رسیدن جهانیان و تازه 

شروع کردن ما است.
، بعد از جنگ، ما را عقب نگه داشتند؛ به واسطۀ افکار  ما تازه داریم شروع می کنیم. در این سی سال اخیر
پوسیده ای که از غرب آوردند و علما هم در نقد آن، یا کوتاهی کردند یا همراهی های اشتباه کردند. ما دین داریم، 
گر نداشته باشیم عقل به ما می گوید که جوامع دموکراسی  دین مان این کارها را می گوید که خالف است، دین هم ا
آخرسر به پوپولیسم گرفتار می شوند. برای اینکه مردم را تهییج کنند که مردم در انتخابات حاضر بشوند مجبورند 
ساده سازی کنند، دیو و دلبر درست کنند، سیاه و سفید کنند، مردم هم که تخصصی نمی آیند، بلکه هیجان پیدا 
می کنند و می آیند نظر بدهند، تا مردم را پشت سر خودشان قرار بدهند. این کارها خیلی زشت است که شبیه اش 
در ایران انجام بگیرد، خیلی پلید است. با این روش ها نمی توان به اسالم و خدا و پیغمبر و به عدالت و رفاه و 

آزادی رسید.
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ممکن است این مسئله، دغدغۀ خیلی از مردم نباشد و بگویند »حاال دو قطبی باشد یا سه قطبی! چه اهمیتی 
دارد؟« نه؛ این باید دغدغۀ همه مان باشد. باید نسبت به مقولۀ قدرت، حساس باشیم و اینها پایگاه های اصلی 

قدرت است، وقتی گفتگوهای زاید سیاسی کنار برود، آن وقت بسیاری از مدیریت ها تخصصی خواهد شد.
من این ضرب المثل را همیشه می زنم؛ یک رئیس جمهور که عوض می شود، غذای مرغداری ها که نباید عوض 
که نباید با رئیس جمهورها عوض بشود.  بشود، مرغداری یک قاعده ای دارد، دیگر درس های آموزش و پرورش 
باید یک شورای سیاست گذاری باثباتی داشته باشد، گرفتاری ها این طور پدید می آید که سیاست بازی های زیادی 

می آید و جای مدیریت های تخصصی را می گیرد.
گفتگوی سیاسی نباید داشته باشیم؛ در بسیاری از موضوعات، بحث تخصص و فن است ولی  ما این همه 
روزنامه ها این بحث های تخصصی را ِکش می دهند و به سطح جامعه می آورند. اصًال آدم دست صهیونیست ها را 

می بیند، آنها خیلی دوست دارند که ما سر این چیزها بحث بکنیم.
که مشهور است به اصالح طلبی و حتی مشهور است به غرب گرایی،  یکی از متخصصین روابط بین الملل 
گفته بود این قرداد از قرارداد ترکمنچای هم مفتضح تر و برای ایران  که برجام می خواست امضا بشود،  در زمانی 
گفت: نمی توانم بگویم، اینها همه رفقای  گفتند: »ُخب همین حرف را بیا و علنًا بگو«  خسارت بارتر است. به او 

من هستند!
وقتی دهان هر منتقدی این طوری بسته شود، معلوم است کارها پیش نمی رود؛ نه در صنعت، نه در کشاورزی 
. هر جناحی مدام باید عیب های جناح خودش را الپوشانی بکند. باید این بساط برچیده  و نه در بخش های دیگر
بشود، شورای نگهبان ببیند وظیفه اش چیست؟ هرکسی این لکۀ سیاه و ننگ دوقطبی سازی در پرونده اش بود، 
اصالح طلب یا اصولگرا، باید از عرصۀ سیاست دور انداخته بشود. شورای نگهبان چه مواردی را بررسی می کند؟ 
ک چیست؟  مثًال اینکه طرف دزدی کرده یا نه؟! سورۀ منافقین مال دزدها بود یا مال دوقطبی سازها بود؟ پس مال
گسل های اجتماعی، آیا صالحیت دارند رسانه دست شان  که می ایستند سر  کسانی  ک چیست؟  مهم ترین مال

باشد؟ آیا این کار باالترین جنایت ها نیست؟

�یزیدی�است دوقطبی�سازی�یک�کار

بعد  کفروا  قوم  »هؤالء  کرد؛  خطاب  این جوری  را  خودش  دشمنان  أباعبداهلل الحسین؟ع؟  داریم.  قرمز  خط  ما 
إیمانهم« آیا کافر شدید بعد از ایمان؟ )فتّبا لکم و ما تریدون... هؤالء قوم کفروا بعد إیمانهم، فبعدا للقوم الّظالمین؛ 
مقتل الحسین الخوارزمی/ج1/ص252( کفر بعد از ایمان، در قرآن کریم تعریف رسمی از منافقین است. اینها بودند 

که امام حسین؟ع؟ را کشتند. آن زمانی که نکشته بودند چه کار می کردند؟ از دوقطبی سازی شروع می کردند.
رسانه چی های  و  رسانه ها  بر  خدا  لعنت  می کنند،  سازی  دوقطبی  کشور  این  در  که  کسانی  همۀ  بر  ننگ 
گر دوقطبی آنها واقعی بود، می شدند  . آن هم دوقطبی دروغ! ای کاش دوقطبی آنها واقعی بود. تازه ا دوقطبی ساز
کرد. وقتی سر بریدۀ أباعبداهلل الحسین؟ع؟ را جلویش  کار را  گسل واقعی این  مثل یزید! چون یزید بر اساس یک 
گذاشتند، با چوب به لب و دندان حسین فاطمه می زد، از یک دوقطبی سخن گفت. »لعبت هاشُم بالملك فال خبٌر 
جاء و ال وحٌی نزل« یعنی این دعوای دیرینۀ بین ما بین بنی امیه و بنی هاشم بوده، یک زمانی بنی هاشم پیروز 

شدند، االن هم بنی امیه پیروز شده.
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کار یزیدی است، یزید هم بعد از شهادت امام حسین؟ع؟ با دوقطبی سازی می خواست  دوقطبی سازی یک 
کنید، به سخنان امام دربارۀ  کند! از بنده این تحلیل را قبول نکنید، به قرآن مراجعه  این ماجرا را حل و فصل 
که می دادند از دوقطبی سازی نگاه بکنید،  دوقطبی سازی و نقش آن در شهادت شیخ فضل اهلل نوری و پرهیزی 

چقدر حضرت امام پرهیز می دادند، چقدر مقام معظم رهبری پرهیز می دادند.
کشور رعایتش نکنند؟ بله،  که مقام معظم رهبری حرفی بزنند ولی نود و ُنه درصد نخبگان  آیا شده است 
همین موضوع دوقطبی سازی. ایشان با کمال نجابت برخورد می کنند و خودشان با پشتیبانی مردم مملکت را از 
آسیب های دوقطبی سازی نگه داشتند، هرکسی که روی کار آمد، با او همکاری کردند، مردم هم ایشان را باور کردند 
و قبول کردند که ایشان حمایت هایش از دولت فراتر از این حرف ها است، بخاطر ثبات جامعه است و نگاه نمی کند 
گر امام و آن  گر ایشان و این عملکردهایش بود، و ا آن فرد مال چه جناحی است. مردم این را از ایشان پذیرفتند، ا

عملکردهای پیامبرگونۀ امام نبود، مملکتی باقی نمی گذاشتند، این تنها فرصت ما است.



|�جلسه�هشتم�|
حزب بازی و دوقطبی بازی؛ دو مانع مهم در راه قدرت گرفتن 

مردج

کثرها�باشیم �با�حداقل�ها�است�ولی�باید�دنبال�حدا حیات�انسان�درگیر

روش تربیتی قرآن این گونه است که گاهی از اوقات، افق اعلی و آن چشم انداز بلند را نشان می دهد و اهداف بسیار 
واال را برای انسان ترسیم می کند تا انسان انگیزه پیدا کند و به سمت آن اهداف و آرمان های بلند، حرکت کند، گاهی 

َهى  �ذْ اهقَ �قَ
َ
ل َ
�ذَّ الّص از اوقات هم به حداقل ها تذکر می دهد و می گوید، مواظب باش در چاله ها نیفتی. مثًال می فرماید: >اإِ

، تو را از فحشاء و منکر باز می دارد. این یعنی نماز دست تو را می گیرد که  ِر< )عنکبوت/45( نماز
َ
ك ُم�ذْ

ْ
اِء َوال َ ْحسش �ذَ

ْ
َع�ذِ ال

که غایة القصوای اهدافش، همین  گفت  گرفتار این مسائل نشوی. اما نباید  کنی یا  گرفتاری ها نجات پیدا  از این 

 >�
ْ��ذَ

ئَ
ْو ا

ئَ
�ذِ ا ْ ْوَس�ي ا�بَ �قَ گر بخواهی تا >�قَ ُر< این ذکِر باعظمت الهی است. تو ا ْك�بَ

ئَ
ِه ا

َ
ُر الّل

ْ
ك ِ �ذ

َ
است. چون بعد می فرماید >َول

هم بروی، باز راهش نماز است.
کثرها را می خواهد. تربیت دینی هم گاهی احکامی  باالخره حیات انسان درگیر با حداقل ها است ولی آن حدا
را ذکر می کند یا نتایجی که برای این احکام ذکر می کند، آدم را به نتایج حداقلی درگیر می کند، گاهی هم آدم را به 

آن نتایج بلند، درگیر می کند.
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�می�شویم؛�مثل�دوقطبی�های�دروغین برای�قدرت�گرفتن�جامعه،�گاهی�با�موانع�حدقلی�درگیر

بحث ما دربارۀ قدرت هم، گاهی با یک مشکالت و موانع حداقلی درگیر می شود که چاره ای نیست و باید با آنها درگیر 
بشویم. مثًال اینکه چه چیزی مانع قدرت گرفتن جامعۀ ما و مردم ما هست؟ این باید از حداقل های آموزشی جامعۀ 
که دوقطبی سازی، رذیالنه ترین صورت رفتار منافقانه است، ولی اصًال دیده نمی شود. ما نمی خواهیم  ما باشد 
بحث قدرت و خلیفه اهلل بودِن انسان و اینکه مستضعفین بناست وارث زمین بشوند را تقلیل بدهیم به درگیری 
با دوقطبی سازی. ولی این مثل یک میخی است که داخل چرخ ماشین رفته است و این ماشین باید توقف کند و 

پنچری را برطرف کند.
تصور نکنید که هدف ما از این مباحث این بوده است که این دوقطبی را کنار بزنیم. اینکه اصًال نباید در جامعۀ 
گفته نشد، از بس سیاسیون به آن تفّوه  ما باشد، ولی متأسفانه از بس به آن توجه نشد، از بس در نمازجمعه ها 
نکردند، از بس که علما دربارۀ آن، کتاب ها ننوشتند که االن به عنوان حرفی که برای خیلی ها عجیب است، به نظر 
می رسد و می گویند »یعنی واقعًا رذیالنه ترین صورت نفاق در جامعه، دوقطبی سازی است؟ پس چرا این قدر رایج 
است؟« در عین حال که ما این را یک مشکل و مانع بر سِر راه قدرتمندشدن مردم و جامعه می دانیم، اما این هدف 

بحث ما نیست.
در مجلس امام حسین؟ع؟ از بحث های سیاسی با این جزئیات تنفر داریم که بخواهیم کلمات سخیفی مثل 
دوقطبی اصالح طلب _ اصولگرا به کار ببریم یا مجلس امام حسین؟ع؟ را در حد انتقاد از نمایندۀ مجلس، پایین 
بیاوریم. ولی این مسائل را چه کار باید کرد؟ باالخره این حرکتی که برای تغییر عالم است و بنا نیست جز به ظهور 
منتهی بشود، باید این طور موانع ُخرد و کوچک را هم کنار بزند. نمی شود که این موانع را نشان ندهیم و خیلی ها 

فکر کنند که با همین وضعیت باید به سمت ظهور رفت. نه؛ این جزئیات را هم باید اصالح کرد.

�کرده�اند�و�نیروهای�مستقل�انقالبی�را�اصول�گرا�می�نامند بعضی�ها�دوقطبی�دروغین�اصول�گرا�_�اصالح�طلب�را�باور

بعضی از دوستان پرسیدند: »شما چرا این دو جناح اصالح طلب و اصول گرا را یکسان در نظر می گیرید درحالی که 
گفتم: شما  کردند. بنده به ایشان  انصافًا برخی از اصول گراها منصفانه تر رفتار می کنند« و نمونه هایی را هم ذکر 
چرا نیروهای مستقل انقالبی را اصول گرا می دانید؟ اصًال چرا شما موجودیت این دوقطبی را قبول کردید؟ چرا این 
کردید؟ یک عده ای اسم خودشان را اصالح طلب گذاشتند و اسم کل مملکت را گذاشتند اصول گرا!  دروغ را باور 
بعد می گویند: همین دو جناح در مملکت هست! ُخب این دروغ است. آن وقت هر کسی بگوید »من نه اصول گرا 
هستم و نه اصالح طلب« از او قبول نمی کنند. با وقاحت زائدالوصفی همۀ آدم ها را برچسب می زنند و یک خفقان 

عجیبی ایجاد می کنند.
این دوقطبی اصًال دروغ است و این یک گسل سیاسی واقعی نیست و بارها دروغ بودنش اثبات شده است. 
گروه در مقابل هم ایستادند. یک عده ای آمدند با آقای  که این دو  مثًال شما در انتخابات مجلس ششم، دیدید 
، دیدید که این دو تا یکی هستند و مردم سِر کار بودند. در انتخابات ریاست  هاشمی درافتادند، اما در ادامۀ مسیر
جمهوری سال 76 هم به آقای هاشمی هجمه می کردند که رأی بیاورند، اما وقتی رأی آوردند، دولت تغییر چندانی 

نکرد. یعنی مردم را سِر کار گذاشته بودند!
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�هستند�که�این�فضای�دوقطبی،�اجازه�نمی�دهد�کارشان�را�درست�انجام�بدهند �کشور افراد�شایسته�ای�در

، همین  این دروغ از پایه و اساس، فضای سیاسی کشور را گرفته است. سعی می کنند این طور القا کنند که در کشور
فقط همین دو جناح هستند، درحالی که این طور نیست، ضمن اینکه خیلی ها هم اصًال هیچ طرفی نیستند ولی 
گر از هر طرفی انتقاد کنی،  صدای شان در نمی آید چون می گویند »ما را به طرفداری از یک جناح، متهم می کنند« ا

متهم می شوی به طرفداری از جناح مقابلش. این خفقان برای جامعۀ ما زشت است.
که همۀ افراد آلودۀ به این وضعیت باشند. افراد زیادی  کشور این طور نیست  که در  نکتۀ بعدی این است 
که  کرده اند اما فضای سیاسی جامعه نمی گذارد  که شایسته هستند، در دولت های مختلف هم خدمت  هستند 
کارشان را درست انجام بدهند. بنده هم در مجلس قبلی و هم در مجلِس فعلی، به بعضی از نمایندگان و  اینها 
گاهی از اوقات یک حرف هایی شنیده می شود  که زحمت می کشند. منتها  زحمت شان معتقد هستم و می بینم 
که آن را مثل یک غدۀ سرطانی باید جراحی کرد نه اینکه همه اش را دور ریخت. یک وقت این بحث ها ناامیدکننده 

نباشد. این طور مشکالت، و این طور توقف ها، در شأن جامعۀ ما نیست.

�موانعی�که�باید�برطرف�شود،�دوقطبی�بازی�است �باید�کرد؟�یکی�از ،�چه�کار برای�حل�مشکالت�کشور

باالخره ما در فضای کلی هم سخنرانی کنیم و جلو برویم، مردم می گویند »االن گرفتاری هست، برای این مشکالت 
گر اینها حل  چه جوابی می دهی؟« پاسخ بنده به این گرفتاری ها این است که چند تا مشکل در کشور هست که ا
که »دوقطبی بازی و  کردم  بشود، بسیاری از مشکالت برطرف خواهد شد. یک مشکل را در جلسه قبل عرض 

دوقطبی سازی کاذب« بود و یک مشکل هم در همین جلسه عرض خواهم کرد.
کوچک صحبت می کنیم، ولی در جلسات آینده، از راه ها و شاهراه های  فعًال در این دو جلسه، دربارۀ موانع 
که قطعًا نجات  کنیم تا جهان را نجات بدهیم؛ جامعۀ خودمان  که باید طی  کرد  نورانی و بزرگی صحبت خواهیم 
پیدا خواهد کرد. شب های بعد، از راه حل ها صحبت خواهیم کرد ولی این موانع واقعًا موانع جدی و مهمی بر سر 

راه ما هستند که باید این موانع را برطرف کنیم.
که در جلسه قبل بیان شد، سورۀ منافقون در شأِن دوقطبی سازان نازل شده است. می فرماید:  همان طور 
گر به مدینه برگردیم، آنهایی  < )منافقون/8( آنها می گویند که ما ا ّلَ

�ذَ
ئَ
ا

ْ
َها ال َعرذُّ ِم�ذْ

ئَ
ا

ْ
�ذَّ ال َ ِر�ب حذْ �يُ

َ
�قِ ل �ذَ َمِ��ي

ْ
� ال

َ
ل ا اإِ

ْع�ذَ َ �ذْ َر�ب �ئِ
َ
و�ذَ ل

ُ
ول �قُ َ >�ي

که عزیزتر هستند )منظورشان انصار است( آن کسانی را که ذلیل تر و خوارتر هستند )منظورشان مهاجرین است( 
بیرون می کنیم.... این دوقطبی سازی محور سورۀ منافقین است.

�جامعه�اختالف�ایجاد�می�کنند �هم�در �یک�جهت�دیگر �ایجاد�دوقطبی�از �از منافقین�غیر

منافقین فقط این خاصیت را ندارند که جامعه را دوقطبی کنند، بلکه از یک جهت دیگری هم در جامعه اختالف 
< )نساء/88( چرا شما  �ذِ ْ �ي �قَ �ئَ �ذَ �ذِ �ي �قِ ا�ذِ ُم�ذَ

ْ
�ي ال ِ

ْم �ذ
ُ
ك

َ
َما ل که در آیه دیگری از قرآن آمده است. می فرماید: >�ذَ ایجاد می کنند 

دربارۀ منافقین اختالف نظر پیدا می کنید؟ برخی می گویند که با آنها با مدارا برخورد کنید و برخی می گویند باید با 
آنها محکم برخورد کنید...

این هم یک اختالف دیگری است که منافقین در جامعه پدید می آورند. از یک طرف، خودشان که جامعه را 
، منصفین و مؤمنین جامعه هم دربارۀ آنها اختالف نظر پیدا می کنند که نسبت به  دوقطبی می کنند، از طرف دیگر

آنها چه کار کنیم؟
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که خدا  کسانی را  کنید  ُه< آیا شما می خواهید هدایت 
َ
ّلَ الّل صذَ

ئَ
ْهُ�وا َم�ذْ ا �ذْ �قَ

ئَ
ُ�و�ذَ ا ِر�ي �قُ

ئَ
در ادامۀ آیه می فرماید: >ا

هدایت شان نکرده است! دلت برای منافقین می سوزد؟ آیا اینها قابل اصالح هستند؟
فقهای محترم شورای نگهبان، کسانی که به دوقطبی دامن می زنند شما به چه امیدی آنها را برای مسئولیت ها 
ک ما قرآن نیست؟ آیا همین که اشکال امنیتی ندارد، اشکال اخالقی ندارد و  و پست ها تأیید می کنید؟ مگر مال
اشکال دزی بیت المال ندارد، کافی است؟ سورۀ منافقین در مورد هیچ کدام از این سه تا اشکال نیست، بلکه دربارۀ 

دوقطبی سازی است.

دوقطبی�سازی�چگونه�موجب�ضعف�جامعه�می�شود؟�/�دوقطبی�سازی�موجب�می�شود�افراد�ضعیف�باال�بیایند

این دوقطبی سازی چگونه موجب ضعف جامعه می شود؟ دو سه موردش را جلسه قبل عرض کردم، دو سه مورد 
دیگرش را هم عرض می کنم و چند روایت در این باره می خوانم.

همان طور که جلسه قبل عرض کردم دوقطبی سازی موجب می شود افراد ضعیف باال بیایند. ماجرای سقیفه و 
، این را به ما نشان داده است. امیرالمؤمنین علی؟ع؟ می فرماید: وقتی آدم های سفله، ناچیز و  برخی جاهای دیگر
َفِل« )غررالحکم/5486( آن وقت دولت  َوِل ِباْصِطَناِع الّسِ

ُ
کم بشوند دولت ها نابود می شوند. »َزَواُل الّد بی ارزش، حا

که نابود بشود یک ملتی نابود شده است.
ک می شوند. »إذا ِإَذا َمَلَك  امیرالمؤمنین؟ع؟ در جای دیگری می فرماید: وقتی که اراذل باال بیایند، افاضل هال
، یک مدیرکل، یک  که یک نمایندۀ مجلس، یک وزیر کرده اید  َفاِضُل« )غررالحکم/4033( فکر 

َ ْ
ال َهَلَك  َراِذُل 

َ ْ
ال

گر آدم قوی ای نباشد و باال بیاید چه اتفاقی می افتد؟ مثًال به دلیل جناحی بودن، مجبور بشوند این  ، ا استاندار
را باال بیاورند و مردم به دلیل جناحی به او رأی بدهند تا آن جناح باال نیاید، وقتی یک آدم ناشایست باال بیاید، 
که  ک و نابود می شوند؟ اینها سخنان امیرالمؤمنین؟ع؟ است. فقط این نیست  می دانید چندتا آدم شایسته هال
مواظب باشیم این خالف نکند یا جلوی خالفش را بگیریم. آنهایی که شایستگی داشتند و باال نیامدند، هزار تا کار 

می توانستند بکنند و این ضربه بزرگی به ممکت است.

�کثیف�بشود�که�آدم�حسابی�ها�جلو�نیایند صهیونیست�ها�دوست�دارند�صحنۀ�سیاسی�ما�این�قدر

کثیف بکنند تا هیچ آدم حسابی ای جلو نیاید. اآلن  اصًال صهیونیست ها دوست دارند صحنۀ سیاسی را این قدر 
گر به او بگویی، ناراحت می شود  شما به بعضی از آدم حسابی ها، رویت نمی شود که بگویی »وارد مجلس بشوید« ا
و می گوید: اصًال شأن من اجازه نمی دهد وارد این عرصه بشوم... نمایندگان محترم مجلس، ببخشند ولی فضای 
انتخابات در بعضی از شهرستان ها این جوری است! خیلی از نخبگان شان حاضر نیستند جلو بیایند، می گویند: 

بروید نگاه کنید و ببینید که دعوا بین چه کسانی است!
به بنده می گویند: شأن مجلس را حفظ کن. می گویم: خب شأن مجلس را خوِد مجلس در درجۀ اول باید حفظ 

کند. در بعضی از شهرها این چه فضای انتخاباتی است؟ این چه طرز رقابت های انتخاباتی است؟
ُك ِباْلُغُروِر َو َتْقِدیُم  َمّسُ ُصوِل َو الّتَ

ُ ْ
ْرَبٍع َتْضِییُع ال

َ
َوِل ِبأ

ُ
 َعَلی ِإْدَباِر الّد

ُ
امیرالمؤمنین علی؟ع؟ می فرماید: »ُیْسَتَدّل

َفاِضِل« )غررالحکم/ 10965( نابودی دولت ها با این چهار عامل است: آن چیزهایی که اصل است 
َ ْ
ِخیُر ال

ْ
َراِذِل َو َتأ

َ ْ
ال

ع است، پرداخته بشود. اراذل جلو بیفتند، افاضل عقب بیفتند. درواقع اینها آثار  تضییع بشود، به آن چیزهایی که فر
همان دوقطبی بازی بیهوده در جامعه است. دوقطبی بازی باعث می شود کسانی باال بیایند که شایستگی ندارند.
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| لوا  هشتم |
حزب بازی و دوقطبی بازی؛ دو مانع مهم در راه قدرت گرفتن مردج

گر حزب هایشان  برخی از مشهورترین سیاست بازان و سیاست ورزان و سیاستمداران حزبی در کشور هستند که ا
گر واقعًا یک ساختار حزبِی درست و حسابی  واقعًا حزب بود، اینها تا نیمۀ بدنۀ حزب هم باال نمی آمدند؛ یعنی ا
که پایگاه مردمی داشته باشد و آدم ها به صورت کنگره ای باال بیایند؛ مثًال از یک میلیون نفر اعضای یک  داشتند 

، انتخابات بشود و همین طور افراد شایسته، به مرور باال بیایند. حزب، در گروه های کوچک تر

�نتایج�دوقطبی�بازی،�جلو�آمدن�اراذل�و�عقب�ماندن�افاضل�است یکی�از

کسانی افتاده است؟ چقدر واقعًا اطالعات دارند و چقدر از افکار عمومی،  مثًال ببینید رسانه ها بعضًا دست چه 
نمایندگی می کنند؟ این یک حرفه است و باید با دید حرفه ای به آن نگاه کرد. درحالی که االن می بینید بعضی ها را 
کنند. اما در ساختار حزبی، این تیپ افراد، اصًال  که پول بگیرند و ترور شخصیت  کرده اند  به عنوان خبرنگار اتخاذ 

نباید جایگاهی داشته باشند.
بعضی از افراد مشهور انتخاب شده در حزب، از نظر سیاسی، قوی هستند هرچند ممکن است ما مواضِع 
سیاسی او را قبول نداشته باشیم ولی معلوم است که این فرد سیاستمداری است. ولی بعضی از افراد هستند که 
از نظر سیاسی هم قوی نیستند به حدی که رفقای هم حزبی اش او را مسخره می کنند و به او می خندند ولی او را 
ِخیُر 

ْ
َراِذِل َو َتأ

َ ْ
جلو می فرستند چون می گویند: او می تواند رأی بیاورد. فضا نباید این گونه باشد! این همان »َتْقِدیُم ال

َفاِضِل« است اینها نتیجۀ دوقطبی سازی است و سیاست واقعی نیست.
َ ْ
ال

در هیچ هواپیمایی رأی گیری نمی کنند برای اینکه چه کسی برود خلبان بشود! البته معنایش این نیست که 
گر هم بخواهند رأی گیری کنند از بین چندتا خلبان باید رأی گیری و انتخاب می کنند.  بنده رأی گیری را قبول ندارم! ا

اما دوقطبی سازی اجازۀ این را به شما نمی دهد!

�سیاست،�دل�زده�می�شوند �منفی�دوقطبی�بازی�این�است�که�مردم�از �آثار یکی�از

جلسه قبل چند تا آثار از دوقطبی را گفتیم. از آن دوازده تا اثر بد دوقطبی سازی یکی دوتا اثر را به صورت کلی به شما 
گرفت، شعارهای اصلی  که وقتی این دوقطبی بازی ها و این جناح بازی ها صورت  بگویم. یکی از آثارش این است 
ملت فراموش می شود. چون هر کدام باید یک گربه ای برقصانند تا رأی بیاورند. لذا به کارهای پوپولیستی می افتند. 
گر رهبری یک شعاری را مطرح می کند برای تقویت تولید  درحالی که به جای این کارها، باید برنامه ارائه بدهند. مثًال ا
گر صادق باشند، باید بگویند »من این روش را دارم برای اینکه تولید را افزایش بدهم...« آن  داخلی، این جناح ها ا

دیگری بگوید: »من هم آن روش را دارم...« مبارزات انتخاباتی باید این گونه شکل می گیرد.
کّل مملکت را می زند. اآلن حدود  که زیرآب  االن این گونه نیست، اصًال طرف می آید یک چیز دیگری می گوید 
، ژست اپوزسیون گرفتن، رواج دارد. هیچ نتیجه ای هم نداشته است. بعضًا  بیست و پنج سال است که در این کشور
می گویند »می خواهیم مشارکت در انتخابات را افزایش بدهیم!« اتفاقًا هر وقت کسانی که ژست اپوزسیون گرفتند 
رأی آوردند، در دور بعدی آمار شرکت کنندگان در انتخابات کاهش پیدا کرده است. این تجربۀ سی سال اخیر است.
کاردکشی درست می کند و بعد همه را مأیوس  اینها یک هیجان کاذب درست می کند، یک درگیری خیابانی و پال
کاری مردان بزرگ است، عرصۀ خلوص و جهد و اجتهاد مظلومانه  می کند! درحالی که، سیاست در اصل، عرصۀ فدا
و معصومانه در راه خداست، عرصۀ عشقبازی با خداست. سیاست عرصه ای است که یازده امام ما در این عرصه 
شهید شدند، حضرت زهرا در این راه شهید شده، به خاطرش جان دادند. ولی با این دوقطبی سازی ها و ایجاد 
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هیجانات کاذب، کاری می کنند که مردم حالشان از سیاست به هم بخورد. ما این جوری می خواهیم به جامعۀ امام 
زمان برسیم؟ سیاست یعنی معادلۀ قدرت، آیا این دست های کثیف می توانند قدرت را سر جای خودش بنشانند؟ 

نه؛ اجازه نمی دهند!

م�می�شود�و�شعارهای�پوپولیستی�مطرح�می�شود
ُ
گ �فضای�دوقطبی،�شعارها�و�مسائل�اصلی�جامعه� در

کسانی  کارشناسان چقدر از دست سیاست ورزان جامعه ناراحت هستند. این سیاست ورزان را چه  االن ببینید 
وسط می آورند؟ جناَحین. یا آدم هایی که از این جناح بازی ها سوءاستفاده می کنند. بعضی ها هم می گویند »من 
مستقل هستم« ولی می خواهند از این جناح بازی ها سوءاستفاده کنند. بعضی ها هم نان به نرخ روزخور هستند، 

تا می بینند مردم از دو جناح بدشان می آید، می گویند »ما مستقل هستیم« اینها برای جامعۀ ما زشت است!
مدیران جامعه باید صالح ترین افراد باشند. شما قضاوت کنید از آدم های این مملکت بپرسید؛ از زرتشتی، از 
متدین به هر دینی، اصًال از بی دین ها و وطن پرست ها بپرسید. اصًال به هر کسی که می خواهید مراجعه کنید و این 
سؤال را از او بپرسید. در این فضا مدیر خوب پیدا کردن، آیا سخت نیست؟ بله سخت است، این فضا را باید درست کرد.
کارهای پوپولیستی  گم می شود. چون شعارهایی مطرح می شود برای  در این فضا، شعارهای اصلی جامعه 
کرد؟ شما باید در دولت، حدود سیصدهزار مسئول  کار  تا بتوانند رأی بیاورند. مگر می شود در این فضا، درست 
، می روند سراغ اینکه »با کی ببندند؟« درحالی که ما از اینها تقوا  تعیین کنید. آن وقت بعضی از این سیصدهزار نفر
که اصًال به این  کاری و ازخودگذشتگی انتظار داریم. البته در همۀ دولت ها افراد مخلصی هستند  و خلوص و فدا
مسائل نگاه نکنند و کارشان را انجام بدهند! اما باالخره چند درصِد این مشکالت هم که پیش بیاید، همان کافی 
است برای اینکه مملکت را دچار مشکل بکند. مشکالتی مثل به هم ریختن شعارهایی که جامعه باید به سمتش 
حرکت کند. مشکالتی مثل طرح هایی که بدون اولویت هستند و کلید زده می شوند. مشکالتی مثل تمام نشدن 

طرح ها در دولت های مختلف.

�یک�جامعه�چه�بود؟ نظر�حضرت�امام؟هر؟�دربارۀ�تشکیل�احزاب�در

مشکل بعدی غیر از این ماجرای دوقطبی سازی، مشکل احزاب در جامعه هست. این مشکل از جهاتی، سنگین تر 
از مشکل قبلی است. در این باره اجازه می خواهم بخش هایی از سخنان حضرت امام را برای شما بخوانم تا ببینیم 
راه چاره چیست. حضرت امام؟هر؟ در 9 آبان 1357 یعنی قبل از پیروزی انقالب و زمانی که در پاریس بودند؛ این طور 
می فرمایند: »از اول، مثًال شاید از مشروطه به این طرف، این احزاب پیدا شده باشند، این احزاب مختلفه خیال 
که من باب اتفاق یک دسته ای با هم جمع شدند و حزبی تشکیل دادند. این با یک نقشۀ شیطان بوده.  نکنید 
قدرت های بزرگ برای اینکه ایران را نگذارند با هم متحد بشوند یک حزب درست کرده اسمش را این گذاشته، یک 
حزب درست کرده اسمش را آن گذاشته. این حزب با آن دشمن است، آن حزب با این دشمن است. احزاب در بطن 
کرده اند، و این احزاب و جبهه های مختلف هم این طور  کرده اند، جبهه های مختلف درست  این جامعه درست 
نیست که آن کار خودش را بکند و راه خودش را برود به آن کار نداشته باشد، آن هم کار خودش را بکند به این کار 
، با هم مختلفند، با هم مخالفند. یک راه استفادۀ غرب از ما، استفادۀ آمریکا و شووری از مخازن و  نداشته باشد. نخیر
ممالک ما همین معناست که در بطن خوِد یک جامعه که باید برای خودش یک حسابی داشته باشد، یک پیشرفتی 

بکند. در همان بطن جامعه از طریق های مختلف اختالفات درست می کنند. اختالف مسلک های مختلف...«
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در جلسه قبل، گسل های سیاسی را مثال زدم که به طور کاذب و دروغین درست کردند، گسل های قومی را هم 
کرد و مثًال غیرکرد. جنگ مثًال فرض بفرمایید  امام در اینجا مثال می زند و می فرماید: »جنگ ترک و فارس، جنگ 
که باید همۀ آن با هم مجتمع بشود و  بلوچ و غیر بلوچ، از این مسائل درست می کنند، می تراشند. یک مملکتی 
هر کدام را به راهی می برند، یعنی نقشه ها می برد اینها را به این راه های مختلف و به واسطۀ همین اختالفاتی که 
در بطن خوِد جامعه است نمی گذارند این جامعه رو به ترّقی خودش برود. آنها استفادۀ خودشان را می کنند. اینها 
می زنند توی سر هم، آنها می آیند نفت هایشان را می برند، گازهایشان را می برند، هرچه دارند اینها غارت می کنند. 
کسی هم نیست که حرف بزند، برای اینکه یک فکر واحد نیست، افکار متشّتت و مختلف است. بنابر این، این یک 
که این  که توی جامعه و بطن جامعه ما می اندازند، و ِمن باب اتفاق نیست و نقشه است  سنخ اختالفاتی است 

اختالفات را درست می کنند.«
این نظر حضرت امام قبل از انقالب دربارۀ تشکیل احزاب در یک جامعه است. ایشان در 3 دی 1357 دوباره 
به این موضوع اشاره می کند و می فرماید: »اصل این احزابی که در ایران از صدر مشروطیت پیدا شده است، آنکه 
انسان می فهمد این است که این احزاب ندانسته به دست دیگران پیدا شده است؛ و خدمت به دیگراْن بعضی از 
آنها کرده اند. من این طور احتمال می دهم که در سایر ممالک _ که آن وقت، مهم انگلستان بوده است _ آنها یک 
احزابی درست کردند برای به دام انداختن ممالک عقب افتاده و ممالکی که از آنها استفاده می خواستند بکنند. 
احزاب در آنجا این طور نبوده که دو حزب مثاًل با هم به َحَسب واقع یک اختالفی بکنند و یکی از آنها به نفع دولتشان 
یا مملکتشان، یکی آنها به خالف او یک چیزی بگوید. لکن احزاب را به نظر می رسد که درست کرده اند برای اینکه 
دیگران هم به آنها اقتدا کنند در درست کردن احزاب.« یعنی می خواهند به ممالک دیگر نشان بدهند که ببینید 
کنند و آنها هم بروند چنین احزابی  که با هم مقابله می کنند! برای اینکه دیگران را استحمار  ما چه احزابی داریم 
درست کنند و بعد احزابشان با هم اختالف بکنند و ضعیف بشوند. درواقع آنها دارند ما را بازی می دهند که فریب 

بخوریم و همان کار را انجام بدهیم.
امام؟هر؟ در ادامه می فرماید: »در ممالک ما، و خصوصًا در مملکت ایران، از اول که احزاب درست شده است، 
. یک صحنۀ مبارزه بین احزاب. و این از باب  کردند دشمن با احزاب دیگر اینها _ هر جمعیتی یک حزبی درست 
این بوده است که چون خارجیها می خواستند از اختالف ملتها، از اختالف توده های مردم استفاده کنند، یکی از 
راههایی که موجب این می شود که اختالف پیدا بشود و مردم با هم در یک مسائلی مجتمع نشوند، قضیه احزاب 
بوده است. حزب درست می کردند. این حزْب حزِب مثاًل »دموکرات«، این حزْب حزِب »توده«، آن حزْب حزِب چه 
سما هم اروپایی شد! اینها در ممالک  کم کم اَ سمای دیگری داشت،  »عدالت« _ نمی دانم چه. در آن وقتها یک اَ
خودشان یک چیزی درست می کنند، صورت است، واقعیت ندارد؛ به واسطه آن صورْت ممالک دیگر را به دام 
می اندازند، که آنها وقتی که احزاب درست می کنند واقعًا با هم دشمن می شوند. حزب کذا با حزب کذا، اینها با هم 
دشمن هستند و تمام عمر خودشان را صرف می کنند در دشمنی کردن با هم. وقتی بنا شد که آن اشخاصی که مؤثر 
هستند، آن اشخاصی که امید این است که مملکت به واسطه آنها اصالح بشود، اینها تمام قوایشان را صرف کنند در 
اینکه خودشان به جان هم بیفتند، دعوا کنند خودشان با هم، تمام نوشته هایشان بر ضد هم، هر کدام دیگری را 
رد کند، هر کدام دیگری را طرد کند و اینها، یا بعضی آنها دانسته این کارها را می کردند، و از عمال ابتدایی خارجیها 
بودند، و ]یا[ بعضی آنها هم ملتفت قضیه نبودند که دارند آنها را می کشند به یک راهی که مخالف با مصلحت کشور 
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خودشان است. اساسًا باب احزاب، از اول که پیدا شده است و اینها با هم جنگ و نزاع کردند، به نظر می رسد که با 
دست دیگران ]بوده [ برای اینکه اینها با هم مجتمع نشوند. و آنها از اجتماع یک توده ای می ترسند، از این جهت به 
واسطه اینکه اینها مجتمع با هم نشوند و مربوط با هم نباشند، این امر را کردند و خودشان هم یک چیزی، صورتی 

آنجا درست کردند...« )صحیفه امام/ج5/ص275و276(

�نیست؟�آیا�آنها�هم�حزب�درست�می�کنند؟ �بین�فقها�و�پزشکان�اختالف�نظر مگر

حضرت امام؟هر؟ دارد می فرماید که این احزاب در غرب، دروغ است، شما چرا دارید مثل آنها حزب درست می کنید؟ 
مگر اختالف نظر بین پزشک ها نیست؟ آیا آنها حزب درست می کنند؟ مگر اختالف نظر بین فقها نیست؟ آیا حزب 
درست می کنند؟ اآلن شما جمعیت، هر کدام مقلد یک مرجع تقلید هستید، آیا با هم دعوا می کنید و توی سر هم 
می زنید؟ نه؛ فقط سیاست است که هر کسی می آید هر کاری که خواست در عرصۀ سیاست انجام می دهد؟ شما 
که انتخاب نکردید  کردید، آیا می روید شیشۀ آن پزشک دیگری  که مثًال برای دندانپزشکی انتخاب  هر پزشکی را 
می شکنید و به او فحش می دهید؟ مگر بازی فوتبال است که دعوای قرمز و آبی راه بیندازیم. تازه قرمز و آبی هم در 

تیم ملی با همدیگر متحد می شوند اما سیاسیون جناحین متحد نمی شوند. ما اینها را چه کار کنیم؟
کدام از این  کنید، برخی از سیاسیون، سِر مسائل اقتصادی دارند توییت بازی می کنند، هر  همین اآلن نگاه 
گرانی می کند و بازار ملتهب می شود. البته یکی از عواملش  که علیه همدیگر می زنند، یک کمکی به  توییت هایی 

این است و عوامل دیگری هم دارد.

احزاب�ما�باید�ثابت�کنند�ایرادهایی�را�که�امام؟هر؟�به�احزاب�وارد�می�کرد،�آنها�ندارند

حضرت امام در ادامه کالم فوق می فرماید: »صورتی آنجا درست کردند که اینها ببینند که مثاًل در مجلس انگلستان 
کذا؛ خوب ما هم خوب است داشته باشیم! اما آنها یک جور دیگر فکر می کنند،  کارگر داریم و حزب مثاًل  حزب 
که با هم دو حزب تشکیل دادند، دو  که از آنها اخذ می کنند یک جور دیگری فکر می کنند. اینها وقتی  اینهایی 
جبهه مخالف و دو جبهه دشمن تشکیل می دهند! این دشمن اوست، او هم دشمن اوست، و آنها استفاده اش را 
می کنند! آنها بازی می دهند اینها را که البته مملکت متمدن باید حزب داشته باشد، احزاب داشته باشد؛ خوب 

پس ما هم باید احزاب داشته باشیم!« )صحیفه امام/ج5/ص276(
گر حزب  یعنی بازی می دهند که اینها فکر کنند مملکت متمدن باید حزب داشته باشد. سؤال این است که ا
نداشته باشد، پس چه کار باید بکنند؟ ان شاءاهلل جلسات بعد، راهش را عرض می کنم؛ بر اساس آیات قرآن. باالخره 

تکلیف این قدرت باید مشخص بشود.
بعد می فرماید: »اما احزابی که ما درست می کنیم این طوری است که این حزب با آن حزب تمام عمرش را صرف 
می کند در اینکه این او را بکوبد و او این را بکوبد. از اول این طوری زاییده شد احزاب در ایران _ به َحَسب نظر من. 
حاال هم که به صورتهای دیگری درآمده است؛ حاال هم انسان می بیند که اینها باز با هم همین طور دشمنی می کنند 

و مخالفت می کنند. و این را هم من احتمال می دهم که یک دستی از خارج در کار باشد.« )همان(
انصافًا همین است. احزاب سیاسِی ما دربارۀ این صحبت های امام، چه نظری دارند؟ آنها باید ثابت کنند که 

حزبشان این راهی که امام فرموده را نمی روند.
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�امام؟هر؟�دربارۀ�احزاب،�عوض�نشد؛�یعنی�همان�ایرادهای�قبلی�وارد�است �انقالب�هم�نظر بعد�از

حاال می رویم سراغ بعد از انقالب و ببینیم که حضرت امام، بعد از انقالب دربارۀ احزاب چه می فرماید؟ ایشان در تاریخ 
دهم دی ماه سال 1358 فرمود: »احزابی که در ایران پیدا می شود، و جمعیتهایی که در این طرفها پیدا می شود، 
 َیْلِعُن صاِحَبُه« ]هرکدام لعنت می کنند آن یکی را[ همه مخالفند با هم. آنها هم همین را می خواهند که از 

ٌ
اینها »کّل

راه زیاد شدن احزاب، زیاد شدن اختالف درست کنند. این راه، راه احزاب که از آن راه پیش می آید، در قضایای دیگر 
هم همین حرفها را پیش می آورند، این زبانش چیست، آن زبانش چیست، این باید چه جور باشد، آن باید چه جور 
باشد. تمام اینها نقشه است. این غائله هایی که یکی بعد از دیگری پیش می آورند، این یک نقشه هایی است که 
طرح ریزی شده است و به دست خود ماها انجام می گیرد که بین خود ماها را از هم جدا کنند، آنها نتیجه اش را ببرند. 

و خدا همه ما را حفظ کند از این طور اختالفات، از این طور چیزها.« )صحیفه امام/ج11/ص504(
پس امام بعد از انقالب هم نظرشان در این باره عوض نشد. آن اختالف بین روحانَیت و روحانیون که بنا شد 
که هیچ کدام از این بیست تا اآلن در این  کردند  کردم. امام بیست تا نصحیت  دوتا لیست بدهند را دیشب عرض 

حزب بازی ها رعایت نمی شود. آیا امام اجازۀ تحّزب به این صورت داده بودند؟ نه!
امام؟هر؟ در چهاردهم دی ماه 1358 می فرماید: »مع السف ماها ملتفت نیستیم. عمق مسائل را ما نمی توانیم 
، دویست تا گروه در یک مملکت پیدا شدند و دویست تا حزب اظهار وجود  درک کنیم که در ظرف یک سال کمتر
گروه در اینجا پیدا می شود. هرچه  که این طور می شود. دویست تا  کردند، این یعنی چه! این چه بوده، چیست 
گروهها هم زیادتر می شوند اختالفات زیادتر می شود. اصل حزب بازی را، به نظر من که در صدر مشروطیت حزب را 
در ایران درست کردند، حزب بازی را برای همین درست کردند که نگذارند این ملت با هم آشتی کنند... اینها کاله 
سر ما می خواهند بگذارند تا ما اختالف پیدا بکنیم. مثل یک بچه ای ما را حساب می کنند که یک توپ می اندازند 

میدان که سرگرم کنند مردم را« )صحیفه امام/ج12/ص25(
که دوتا حزِب به اصطالح  این صحبت های امام هم برای بعد از انقالب است. ایشان در آن صحبتی هم 
گر این توصیه ها واقعًا رعایت بشود، اصًال این جور  که ا حزب اللهی درست شد، بیست تا توصیه به آنها فرمودند 

تحزب ها پدید نمی آید.
که در خارج نشستند و نقشه کشیدند برای نابودی  حضرت امام؟هر؟ در سال 1359 می فرماید: »شیاطینی 
که در صدر  که تیشه به ریشۀ خودمان بزنیم. توجه به این معنا داشته باشند  همۀ ما، خود ما را وادار می کنند 
مشروطیت که احزاب مختلف پیدا شد دنبال آن پیروزی که ملت پیدا کرده بود، این احزاب مختلف به جان هم 
افتادند و این کشور را تباه کردند. شما گمان نکنید که احزابی که در ممالک دیگری هست، در صدر مشروطیت در 
انگلستان بود، آن احزاب با همان کاری که آنها می کردند و حزب بازی می کردند ماها را به اختالف می کشیدند، و خود 
گر هم با هم اختالف سلیقه یا  آنها با هم دشمنی نداشتند. هیچ حزبی بر ضد مصالح کشور خودش عمل نمی کرد. ا
اختالف َروّیه داشتند، عاقالنه بود؛ با حساب بود. در ممالکی که توجه به مسائل ندارند و دیدهای سیاسی ندارند، 
اینها چنانچه گروه هایی درست کنند یا احزابی درست کنند... اینها را اشخاصی که تعهد به اسالم ندارند تحریک 

می کنند _ چه از خارج و چه از داخل _ و به جان هم می اندازند ]تا[ بر خالف مصالح کشور خودشان عمل کنند.«
گر بگویم در کشورمان چه حزبی در چه زمانی با چه صدای بلندی در مجلس و صداوسیما و روزنامه ها چه  ا
پیشنهادهایی می دادند بعضی از جوان ها و بچه ها فکر می کنند من دارم لطیفه می گویم! ُمصرترین افرادی که اآلن 
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کره چشم پوشی کنیم و باید با آمریکا  برای افتادن در آغوش آمریکا اصرار دارند و تصریح می کنند که نباید از این مذا
کنار بیاییم، سابقۀ سی سال پیش آنها را بروید نگاه کنید. روزنامه هایشان می زدند »چرا وقتی آمریکا به کویت حمله 
کرد ما به آمریکا حمله نکردیم؟! وا اسالما! از وقتی امام خمینی رفت، مبارزۀ با آمریکا هم رفت...« با این حرف ها رهبری 
را می کوبیدند که تو از خّط امام خارج شده ای! این فقط یک موردش هست، یک لیستی از اقدامات اینها وجود دارد.

کنار بیاییم!« ما تعجب  همین روزنامه های لیبرالی و غربزده، در یک مقطعی می گفتند »ما با طالبان باید 
که چرا این غربزده ها این را می گویند؟ آن وقت همین ها در انتخابات بعدی به رقیب شان می گفتند  می کردیم 
کنار بیاییم! اصًال این تناقض ها برایشان مهم نیست.  که ما با طالبان باید  که خودت می گفتی  »طالبان!« شما 
گفت: مردم حافظۀ تاریخی ندارند، از آینده حرف بزن، تا رأی بگیری... این را در مصاحبه های  یکی از همین ها 

شبکه های خودشان گفتند.

همان�ها�که�علیه�والیت�فقیه�حرف�می�زدند،�به�»والیت�حزبی«�معتقد�بودند

کلمات مقام معظم رهبری بخوانیم. در سال 1381 ایشان این جوری می فرمایند: »عّده ای  کلمه هم از  حاال چند 
دائم می خواهند با جناح بندی و اظهارات حزبی و ایجاد والیت حزبی، به تنور اختالف افکنی و آتش افروزی بدمند.« 

)1381/04/26(
این ماجرای والیت حزبی چیست؟ آنها در آن زمان )یعنی حدود سال 81( علیه والیت فقیه حرف می زدند اما 
اعضای حزب شان را به والیت حزب دعوت می کردند، به این معنا که حزب بر شما والیت دارد و حق ندارید از آن 
کاری و یک چیزی به مصلحت  تخلف کنید. رهبر انقالب به این آدم های حزبی می فرمود که هر کدام دیدید یک 
که علیه والیت فقیه حرف  کنید و به والیت حزبی این قدر مقید نباشید. همان هایی  مملکت هست، آن را اجرا 
می زدند، به چیزی به نام والیت حزبی معتقد بودند و رسمًا به آن توصیه می کردند، یعنی اینکه عضو حزب حق 

ندارد رفتار دیگری بکند و بعد هم عزل و نصب ها انجام می دادند.
گر والیت کسی دیگر باشد بد است!  گر والیِت تو باشد خوب است، ولی ا باالخره والیت بد است یا خوب است؟ ا
پس تو با والیت مشکل نداری، با والیت فقیه مشکل داری. با والیت حزب مشکل نداری! رهبر انقالب است دارد 

تصریح می کند که اینها دنبال جاانداختن والیت حزبی هستند.
گر یک اظهارنظری داشتید که خالف حزب  رهبر انقالب به مسئولین می فرمود که والیت حزبی نداشته باشید! ا
شما بود، نترسید و پای آن بایستید. می فرماید: »در مفهوم و معنای والیت که جزو تعالیم اصلی دین و قرآن و جزو 
مصّرحات قانون اساسی است، شبهه می اندازند و خدشه ایجاد می کنند؛ ولی به جای آن، والیت حزبی به وجود 

ک را ایجاد می نمایند.« )1381/04/26( می آورند و این تناقض وحشتنا

�کنید �مناقشات�جناحی�و�حزبی�پرهیز �ورود�در �انقالب:�از رهبر

این حزب ها این طور نیست که وقتی قدرت گرفتند، حاضر بشوند رقیب داشته باشند. اصًال در ادبیاتشان دیده اید 
که اینها رقیب را تحمل کنند؟ حاضرند مملکت را نابود کنند.

گر بخواهید در کارتان موّفق باشید، باید بعد از توّکل به خدای متعال  رهبر انقالب در آن صحبت می فرمایند؛ »ا
و مستقیم تر کردن و مستحکم تر کردن رابطه قلبی خودتان، به طور دائم با ذات مقّدس ربوبی، از ورود در مناقشات 
جناحی و حزبی _ که عّده ای می خواهند در کشور ما اینها را روزبه روز بیشتر کنند _ پرهیز کنید. راز موفقّیت شما این 
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| لوا  هشتم |
حزب بازی و دوقطبی بازی؛ دو مانع مهم در راه قدرت گرفتن مردج

گوِن  است. دستهایی در کار است تا سِر مسائل هیچ و پوچ، عّده ای را به جان هم بیندازد و سر موضع گیریهای گونا

َوهقٌ  �ذْ  اإِ
و�ذَ ِم�ذُ ُموئْ

ْ
َما ال

�ذَّ حزبی و جناحی و گروهی و گاهی گروهکی، افراد را با همدیگر مسأله دار کند؛ درست نقطۀ مقابل >اإِ

ْم<« )1381/04/26(
ُ
ك َو�يْ �ذَ

ئَ
�ذَ ا ْ �ي َ ْصِلُحوا �ب

ئَ
ا �ذَ

ببینید ایشان چقدر پدرانه برخورد می کند و می گوید دنبال مصالح مملکت بروید. سال ها پیش، دو جریان 
ح اقتصادی را به رهبر  سیاسی؛ یکی جریان سیاسی اصالحات، یکی هم جریان سیاسی آقای هاشمی، دوتا طر
انقالب ارائه دادند. ایشان در آن زمان، طرح اقتصادی جریان اصالحات را تأیید کردند و بنا شد که همان طرح را 
پیش ببرند. اما یک هم نفر از آن جریان، نگفت که رهبر انقالب طرح ما را ترجیح داد. چرا؟ چون توپخانه شان مدام 

علیه والیت فقیه داشت کار می کرد و اآلن هم نان شان در اپوزسیون بازی است.
رهبر انقالب در دیدار شورای شهر تهران در سال 79، فرمودند: »والیت حزبی و گروهی رایج در غرب و تسلیم 
بودن بی چون و چرا در مواضع حزبی و جناحی، هیچ نشانی از مردمساالری واقعی ندارد. و در عمل، تحقق منافع 

ملی و مصالح عمومی جامعه و کشور را ناممکن می سازد.« )1379/04/27(

احزاب�محترم،�روش�صحیفۀ�ملعونه�را�نداشته�باشید!

این احزاب چگونه تصمیم گیری می کنند؟ می نشینند در اتاق های دربسته با هم فکر می کنند و تصمیم می گیرند، 
بعد چهار تا شعار می سازند، چهار تا موضع گیری انجام می دهند که آدم نمی داند ریشه اش چیست. بعد همین ها، 
گر تقاضای شفافیت کنند، درست است ولی این حزب سیاسی ای که در اتاق های  تقاضای شفافیت می کنند! مردم ا
کرات حزبی خودش را شفاف نمی کند، می آید تقاضای شفافیت می کند،  دربسته فکر می کند و تصمیم می گیرد و مذا
ُخب این فریبکاری است. کسی که یک مقدار تاریخ اسالم مطالعه کرده باشد، یاد صحیفۀ ملعونه می افتد. رسول 
خدا؟ص؟ این طرف داشت به صورت شفاف، امیرالمؤمنین را معرفی می کرد، آن طرف یک عده ای دور خانۀ کعبه یک 
قرارداد مخفی با هم امضا کردند که اجازه ندهند بعد از رسول خدا؟ص؟ آنچه ایشان خواسته اتفاق بیفتد. اسم آن 

صحیفه در روایات ما »صحیفۀ ملعونه« است. احزاب محترم، روش صحیفۀ ملعونه را نداشته باشید.
این احزاب، اصًال نقشه می کشند که ما اآلن چه شعاری بدهیم تا مردم به ما رأی بدهند؟ درحالی که شعارهای 
گر به عنوان محور هدف جامعه است، همین سیاست هایی است که قرار داده  اصلی قبًال داده شده است؛ شعار ا

شده است. شما چرا به سمت این سیاست ها نمی روید؟
گر بخواهیم به قرآن مراجعه کنیم، قرآن در بحث نجوا می فرماید: آی، دو سه نفری که دور همدیگر جمع شدید  ما ا
و نجوا می کنید، نفر چهارم تان خداست. مواظب باشید! خداوند این را به چه کسانی می فرماید؟ آنهایی که دور هم 

ا 
َّ
ل ْمَس�قٍ اإِ

ا حذَ
َ
ُعُهْم َول ا ُهَو َرا�بِ

َّ
ل �قٍ اإِ

َ ا�ش
َ
ل

َ َوى �ش ْ حب
و�ذُ ِم�ذْ �ذَ

ُ
ك جمع می شدند و جلسه می گذاشتند و علیه پیغمبر توطئه می کردند. )>َما �يَ

ُهَو َساِ�ُسُهْم<؛ مجادله/7( اینها اجازه نمی دهد یک مملکت قوی بشود. اینها اجازه نمی دهد کار پیش برود. نشستند

�داشته�باشند �قدرت�حضور �باید�در
ً
�بین�مردم�کافی�نیست؛�مردم�واقعا �مسئولین�در �انقالب:�حضور رهبر

در جلسات بعد، به آن طرح ایجابی و مثبت خودمان می پردازیم، اما در اینجا فقط یک اشاره ای به راه حل داشته 
باشم. مقام معظم رهبری به رئیس جمهور این دولت می فرماید شما که بین مردم می روید، ارتباط با مردم دارید، 

حضور بین مردم دارید، این خوب است ولی کافی نیست؛ مردم واقعًا باید در قدرت حضور داشته باشند.
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این طور نیست که رهبر انقالب، حضور مسئولین در بین مردم را یک حرکت پوپولیستی بداند، بلکه می فرماید 
که چرا مسئولین بین مردم نمی روند؟ اما حاال  گله مند بود  که این طور نبود، ایشان  کار خوبی است، و زمانی  این 
کنید مردم واقعًا وارد صحنه  کاری  کافی نیست، بلکه باید  که مسئولین بین مردم می روند، ایشان می فرماید این 

بشوند و قدرتشان افزایش پیدا بکند.

�آنها� �رفتار �نظارت�بر �تصمیم�گیری�مسئولین،�در �سه�جهت،�باید�تقویت�بشود�»در �انقالب:�مشارکت�مردم�در رهبر
�اقدام« و�در

گر بپرسید: شما موضوع بحث خودتان را که »باید قدرت مردم افزایش پیدا کند« بر اساس کدام یک از رهنمودهای  ا
که مقام معظم رهبری فرمودند:  گذشته  بر اساس صحبت دی ماه سال  کردید؟  انتخاب  مقام معظم رهبری 
مشارکت مردم در انتخابات کافی نیست، بلکه مشارکت مردم در ادارۀ حکومت از سه جهت باید افزایش پیدا کند؛ 
که مردم می توانند بکنند. )مردم را در  در تصمیم گیری های مسئولین، در نظارت بر رفتارهای آنها و در اقدامی 
تصمیم سازی های دستگاه های مسئول کشور شریک کنند... ساز و کار درست کنند که مردم را در اقدام هم شریک 

کنند؛ بیانات 1400/10/19( این یعنی مردم در این سه جهت، باید قدرتمند بشوند.
اصًال چرا همۀ کارها باید دست دولت باشد؟ ُخب دولت خیلی از کارها را می تواند به مردم بسپارد و رهبر انقالب 
که وقتی نظرات نخبگان به کار  کنند. بعد فرمودند  کنند راههایش را پیدا  که اندیشمندان بروند فکر  هم فرمودند 

گرفته بشود، این یعنی مردم! اینها کلمات رهبر انقالب در همین دولت است و باید اجرا بشود.
کنید و به  آیا این حرف ها زیاد به دین، ربطی ندارد یا اینکه اصِل اصِل دین است؟ اینکه قدرت جامعه را رها 
قدرت فرد بپردازید، درست نیست. اول باید جامعه را قدرت بدهید. راه قدرت بخشیدن به جامعه چیست؟ این را 

در جلسات بعد، بیان خواهیم کرد.



|�جلسه�نهم�|
طرح دین برای قدرت چیات؟ گاج اوج »اتحاد مردج در حّد 

زندگِی لمعی«

طرح�دین�برای�اینکه�قدرت�به�دست�مردم�برسد�چیست؟

که در آخرالزمان وضعیِت قوت و ضعف در جهان مشخص می شود؛  در جلسات قبل، بحث مان به اینجا رسید 
استضعاف از بین می رود و مستضعفین وارثان زمین می شوند. اما سؤال این است که این استضعاف، این ضعیف 
بودن و این ضعف پذیری چگونه از بین می رود؟ چگونه مستضعفان به قوت و قدرت می رسند و به جای اینکه 

قدرت در دست مستکبران عالم باشد، قدرت در دست عموم مردم قرار می گیرد.
که اندیشمندان علوم انسانی اساسًا نمی توانند قبول  ح مشخص دارد؛ طرحی  ، یک طر کار دین برای این 
کار بدی است!« نه، می گویند  بزنند و بگویند »این  آن حرفی  اینکه علیه  بکنند، می گویند شدنی نیست. نه 
»شدنی نیست!« طرحی که دین دارد برای اینکه قدرت به دست مردم برسد، چیست؟ بنده در دو گام، خدمت 
گام اول  گام دوم را در جلسه بعد، عرض می کنم.  گام اول را در این جلسه و  کرد؛  ح را عرض خواهم  شما این طر
که »تا  گام دوم متعالی تر است اما به نظر می رسد  گام دوم از این آسان تر است، با اینکه  بسیار سخت؛ حتی 

حدی« آسان تر باشد.



96

مختصات زمان ما و آینده ای که تا ظهور در پیش داریم
محرم 1401

�بین�برود؟ �جامعۀ�بشری�از �در آیا�طرحی�وجود�دارد�برای�اینکه�استکبار

آیا طرحی وجود دارد برای اینکه استکبار در جهان و در جامعۀ بشری از بین برود؟ آیا طرحی وجود دارد برای اینکه 
طغیان و طاغوت از بین برود، آیا طرحی وجود دارد که دیگر مستضعف نداشته باشیم؟ آیا مستکبران را که خوی فرعونی 
دارند، باید نصیحت اخالقی بکنیم، تا بلکه متقاعد بشوند، آدم بشوند، درست بشوند، آیا این شدنی است؟ آیا حضرت 
موسی؟ع؟ که با فرعون حرف زد، اثری داشت؟ آیا دوقطبی سازان فرعون صفت و منافق مسلک، باندبازان حرفه ای که 

احزاب سیاسی را تولید می کنند، با نصیحت آدم می شوند؟ آیا همین که علیه ظلم فریاد بزنیم، آنها درست می شوند؟
گر قوۀ قضائیه وارد بشود و مجرمان مستکبر و طاغوتیان سوءاستفاده چی را دستگیر بکند، مسئله حل  آیا ا
می شود؟ آیا فقط مشکل ما این بود که ما عدالت خواه بشویم و علیه ظلم و رانت خواری فریاد بزنیم و بعد همه چیز 
درست می شود؟ نمی گویم این فریادها نباشد، نمی گویم حضرت موسی نرود با فرعون حرف بزند، نمی گویم این 
کردیم و عالی ترین نوع عدالت خواهی هم  گری ها نباشد، ما خودمان هم در جلسات قبل، عدالت خواهی  افشا

درخواست و مطالبۀ عدالت سیاسی است، چون سر منشأ همۀ عدالت ها است.
گر سرشار از عدالت شد؛ آن وقت می شود امید داشد که در فضای اقتصادی هم عدالت جاری  فضای سیاسی ا
گر در عرصۀ سیاسی رانت خواری و فساد صورت نگرفت، آن وقت فساد در عرصۀ فرهنگی هم برچیده خواهد  بشود. ا
شد و فساد در عرصۀ اقتصادی هم برچیده خواهد شد. مطالبه گری بهتر از این سراغ دارید؟ سخنان امام و رهبری 
علیه باندبازان سیاسی که اسم خودشان را »حزب« می گذارند ببینید که علیه این روش ها و علیه دوقطبی سازان 
از اینکه  از این زیباتر و باشکوه تر و پراهمیت تر  ؟ چه عدالتی  از این باالتر سیاسی چه فرموده اند. چه فریادی 
کار درست می شود؟ نه؛ اینها برای زمینه سازی بود، برای  سیاسیون سر جای خودشان بنشینند. ولی آیا با اینها، 
اینکه ما در وسط دریا سرمان را از آب در بیاوریم و یک نفسی بکشیم! اینکه ما سر از آب بیرون بیاوریم و یک نفسی 

بکشیم برای زنده ماندن مان خوب است، ولی برای نجات باید شنا کنیم تا به ساحل برسیم، ساحل کجاست؟

�این�راه�را�قبول�ندارند؛�این�راه�حل�مختص�دین�است
ً
متفکرین�غربی�اساسا

که در غرب تجربه نشده است؟  چه راه حلی وجود دارد برای اینکه به ساحل نجات برسیم؟ این راه حل چیست 
متفکرین در غرب اساسًا این راه را قبول ندارند؛ این راه حل مختص دین است. دین دربارۀ این راه حل، اوًال ادعا 
می کند که راه حل درستی است، و ثانیًا مطالبه کند و آن را اجرا می کند. این خاصیت از دین برمی آید، البته نه از هر 

دینی، به ویژه دین ما و کسانی که دور ائمۀ هدی؟مهع؟ را گرفته اند.
این طرحی که دین دارد، خصوصًا گام اولش، سخت ترین دستور دین است به حدی که بسیاری از ما شرمنده 
خواهیم شد که نمی توانیم برای اجرای این دستور دین، اعالم آمادگی کنیم. خیلی های ما می توانیم تن به شهادت 
بدهیم و بگوییم »یا أباعبداهلل، پایش بیفتد من پای تو هستیم« این کار مثل شهادت طلبی نیست که نسبتًا آسان 
که در مملکت ما شعار شهادت طلبی هست، جوان مردهای فراوانی پای شهادت طلبی  باشد، چهل سال است 
وایستادند، خیلی های دیگر هم هستند که شهید نشدند ولی مرد این میدان هستند، اما با شهادت این مشکل 
حل نمی شود و با شهادت طلبی و فرهنگ شهادت طلبی این مشکل حل نمی شود. با دستورات اخالقی ساده و 
نصایح معنوی هم این مشکل به این سادگی حل نخواهد شد. ضمن اینکه بنده، اثری از جدی بودن جامعۀ ما و 
آماده بودن جامعۀ ما برای اجرای این طرح دین، به این سهولت نمی توانم ببینم. هرچند یک پیشنهادهایی هم 

در نهایت بین خودمان مطرح خواهیم کرد.
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�بین�نمی�برد مقدمۀ�اینکه�مردم�قدرتمند�بشوند،�این�است�که�تک�تک�ما�قدرتمند�بشویم�اما�این،�طاغوت�را�از

طرح دین برای اینکه قدرت از مستکبران و طواغیت در بیاید و به مردم برسد، چیست؟ ما مردم، می خواهیم 
قدرتمند بشویم، می خواهیم ضعف مان را کنار بگذاریم، یک بخشی از مقدمۀ این طرح را در جلسات قبل هم عرض 
که هریک از ما قدرتمند بشویم و آدم ضعیفی نباشیم. بسیاری از  که زیاد دشوار نیست و آن هم این است  کردیم 
کنند، مثًال هرزگی ها، انسان را ضعیف می کند، موسیقی نابجا انسان را  که ما را ضعیف  کارشان این است  معاصی، 
که رفتار خوب، برآمده از  گناه ها و رفتارهای بد هم عالمت ضعف ما است، همچنانی  ضعیف می کند و بسیاری از 

ضعف ما هم ارزش ندارد.
کارهای خوب هم برآمده از ضعف آدم ها است لذا ارزش چندانی ندارد. این در حیطۀ زندگی فردی  خیلی از 
است، خیلی خوب است که تعلیم و تربیت مان به این سمت حرکت بکند که ما هریک به تنهایی قوت پیدا کنیم. 
اما این قدرت، طاغوت را از بین نمی برد، استضعاف را این از بین نمی برد؛ این مقدمه است. البته این الزم است و 
باید باشد اما کافی نیست و صرفًا مقدمه است. چه اقدامی باعث می شود که قدرت از دست طواغیت گرفته شود به 
نفع مستضعفین؟ این پروژه، پروژۀ امام زمان ارواحنا له الفداء است، در آیۀ قرآن هم صریحًا آمده است و می فرماید: 
< )قصص/5( خدا بر مستضعفین منت می گذارد که وارثان زمین بشوند. ْر�ذِ

ائَ
ْ
�ي ال ِ

وا �ذ ِع�ذُ صذْ �ذَ اْس�قُ �ي ِ �ذ
َّ
� ال

َ
ُم�ذَّ َعل �ذْ �ذَ

ئَ
ُ� ا ِر�ي >َو�ذُ

رسیدن به این هدف، خیلی دشوار است؛ البته گاهی از اوقات در ملت ما یک بروز و ظهوری پیدا کرده است؛ 
مثل یک شهاب سنگ، یا مثل یک شهابی که در آسمان، یک برقی بزند و رد بشود و خیلی هم باافتخار بوده است، 
اثرش را هم در آسمان تاریک تاریخ بشر بر جای گذاشته و محو نشده است. ولی ما هنوز به این سطح نرسیده ایم، 

ما هنوز این کاره نیستیم!

که�موجب� �حد�زندگی�جمعی�و�مواساتی�و�ایثارگرانه«�است/�طبق�روایت،�عاملی� گام�اول:�»اتحاد�بین�مردم�در
ضعف�و�ذلت�جامعه�می�شود،�تفرقه�است

اینکه  و  ایثارگرانه« است  و  اولش »اتحاد بین مردم در حد زندگی جمعی و مواساتی  گام  راه حل چیست؟  آن 
حساب مان را از هم جدا نکنیم، متفرق باهم زندگی نکنیم، و این خیلی سخت است.

وا< )آل عمران/103( أمیرالمؤمنین علی؟ع؟ در خطبۀ قاصعۀ نهج البالغه  �قُ ّرَ �ذَ ا �قَ
َ
ًعا َول ِم�ي َ ِه حب

َ
ِل الّل َح�بْ ِصُموا �بِ فرمود >َواْع�قَ

می فرماید: به اخبار و احوال گذشتگان نگاه کنید، تنها عاملی که موجب شد به ذلت و خواری بیفتند، تفرقه بود 
ْمَثاَلُهْم... َوَصَلِت اْلَکَراَمُة َعَلْیِه َحْبَلُهْم ِمَن ااِلْجِتَناِب ِلْلُفْرَقِة َو 

َ
ْن َتُکوُنوا أ

َ
ْحَواَلُهْم َو اْحَذُروا أ

َ
ّرِ أ

َ
ُروا ِفي اْلَخْیِر َو الّش

َ
)َفَتَذّک

ْلَفة؛ نهج البالغه/خطبه192(
ُ
ُزوِم ِلأْل

ُ
الّل

تفرقه چیزی است که االن بین ما هست! ما متفرق زندگی می کنیم و انگار همه چیز در خدمت تفرقۀ ما است. 
کرده ایم، ما به این سادگی  مثًال بسیاری از قوانین بانکداری در خدمت تفرقۀ ما است و ما این تفرقه را تئوریزه 

»! کا برادر نمی توانیم باهم زندگی کنیم، می گوییم »حساب حساب است کا

�سخت�است�/�زندگی�متعاونانه،�ریشۀ�برقراری�عدالت�است
ً
متعاونانه�زندگی�کردن�واقعا

گر  االن شما می توانید به یک فرد دین دار توصیه کنید که زاهدانه زندگی کند. او هم ممکن است قبول کند. ولی ا
کنیم« این واقعًا سخت است و به همین راحتی نمی شود. حتی فقرا هم غالبًا دوست  بگویید »بیا جمعی زندگی 
که دارند، مال خودشان باشد و حساب شان با بقیه قاطی نشود. ثروتمندان هم حوصلۀ  دارند، همان پول کمی 
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گر خیلی اهل کمک به دیگران باشد، می گوید »من کارخانه راه می اندازم و  این حرف ها را ندارند. یک فرد ثروتمند ا
تمام سودم را صدقه می دهم و حتی حاضرم یک زندگِی خیلی عادی داشته باشم، اما شریک نمی شوم« واقعیت 

این است که متعاونانه زندگی کردن سخت است.
این زندگی متعاونانه، ریشۀ برقراری عدالت است. ما یک سال در این جلسات، به طور مفصل دربارۀ مواسات 
صحبت کردیم، بعضی ها گفتند »فالنی از عدالت عدول کرده و به مواسات و فقیرداری، روی آورده است!« درحالی که 
گر به سمت مساوات رفت،  منظور از مواسات، فقیرداری نیست، مواسات ریشۀ ظلم را می َکند. عدالت خواهی هم ا

گر به سمت مواسات نرفت، خودش یک دکان است. ریشۀ ظلم و طاغوت و طغیان را می َکند، اما ا

�»زندگی�جمعی�داشتن«�است حقیقت�اتحاد�و�ریشه�کنی�تفرقه�در

حقیقت اتحاد و ریشۀ تفرقه را کندن در »زندگی جمعی داشتن« است، ما زندگی جمعی نداریم، بانکداری مان این را 
می گوید، ما هرکدام تنهایی پول مان را به صورت مضاربه در بانک می گذاریم که سودش را تحویل بگیریم. بیشترین 
نوع سرمایه گذاری آحاد مردم ما متعاونانه نیست، مضاربه گونه است و این قوانین در جمهوری اسالمی کامًال قوانین 
غلطی است. نمی خواهم اسمش را ربا بگذارم، ولی نزدیک به ربا، برای جامعۀ ما زشتی دارد. قوانین باید تغییر کنند. 
ک بگذاری؛ آن هم با اراده و تمایل خودت، نه با زور قانون؟ ما  آیا تو می توانی پولت را با رفیق مؤمن خودت به اشترا
نمی خواهیم جامعۀ کمونیستی برقرار کنیم و بگوییم که مالکیت را از بین می بریم تا مردم به زندگی جمعی مجبور 

بشوند؛ این که می شود کمونیستی!
در مقابل کمونیست ها، لیبرال ها برنده شدند. لیبرال ها گفتند »پول هرکسی مال خودش« بعد ما هم گفتیم 
گرفتیم و رو به قبله هم سجده می کنیم اما با زندگی  گذاشتیم و تسبیح  »پول هرکسی مال خودش« البته ریش 

لیبرالی چه فرقی می کند؟ زندگی ات را چرا اسالمی نمی کنی؟
زندگی را چگونه اسالمی کنیم؟ اهالی یک مسجد، اهالی یک هیئت، باید با هم زندگی جمعی داشته باشند. 
کنیم، ما به این سادگی نمی توانیم  نمی شود! بنده فعًال پیشنهادم این است که سعی کنیم در این جهت حرکت 
حساب های مان را باهم قاطی بکنیم. مگر بشر نمی خواهد قدرت پیدا کند؟ مگر نظام های لیبرالی و انواع تفکراتی 
که  کرده، فشل بودن خودش را نشان نداده است؟ پس راه حل چیست؟ اندیشمندان غربی  که جهان را اداره 
می گویند »دیگر نمی دانیم چه کار باید کرد؟ راه دیگری سراغ نداریم« راه حل چیست؟ این زندگی متعاونانه راه حلی 

است که دین ارائه می دهد، راه حلی است که ما هنوز به سمتش نرفته ایم.
گر پول داشتی، اول برو سراغ رفقا و همسایه ها و هم کیشان خودت، اول برو  این زندگی متعاونانه به ما می گوید: ا
سراغ هم مسجدی ها و هم هیئتی های خودت و بگو »بچه ها چه کسی می خواهد فعالیت کند؟ این پول را بگیرد و 
شروع کند!« بعد از ظهور آقا امام زمان ارواحنا له الفداء این رفتار واجب است! بعد از ظهور حضرت، سود گرفتن از برادر 
ّنَ ِرْبَح اْلُمْؤِمِن َعَلی اْلُمْؤِمِن ِرًبا َما ُهَو 

َ
ِذی ُرِوَی أ

َ
مؤمن خودت در یک تجارت عادی، عین ربا حرام است. )ُقْلُت َفاْلَخَبُر اّل

ْهَل اْلَبْیِت؛ من الیحضره الفقیه/ج3/ص313( ما می خواهیم به آن سمت برویم.
َ
َقاَل َذاَك ِإَذا َظَهَر اْلَحّقُ َو َقاَم َقاِئُمَنا أ

گر این را می فهمیدید و اجرا می کردید  در این صورت، آدم چطوری پولدار می شود؟ امام باقر؟ع؟ می فرمود: ا
. قاَل: ُیدِخُل أَحُدُکم َیَدُه في کیِس  همه تان ثروتمند می شدید. )یا َحّجاُج، َکیَف َتواسیُکم؟ ُقلُت: صاِلٌح یا أبا َجعَفٍر
أخیِه َفَیأُخُذ حاَجَتُه إَذا احتاَج إَلیِه؟ ُقلُت: أّما هذا َفال! َفقاَل: أما َلو َفَعلُتم َما احَتجُتم؛ کشف الغمه/ج2/ص121( ما 
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این را نمی فهمیم، ما این را در علم اقتصادمان نداریم. علم اقتصاد می گوید: فعالیت براساس سود فردی است، 
سود جمعی هم از سر اجبار است.

�می�کردند�برای�رونق� �برخی�کشورهای�غربی�هم�جلو�زده�ایم�چون�برخی�سیاسیون�ما�فکر �زندگی�فردی،�از ما�در
اقتصادی،�باید�سبک�زندگی�غربی�را�انتخاب�کنیم!

ضعیف ترین بخش در اقتصاد ما در جمهوری اسالمی »تعاونی« است. البته تعاونی را به عنوان یک مثل و نمونه 
عرض کردم، همه اش این نیست، یک وقت فکر نکنید تمام سخنرانی بنده برای راه انداختن تعاونی است! فاصلۀ 
ما با تعاونی، از برخی کشورهای جهان بیشتر است. ما علی رغم این دین کامل، زیبا، عمیق و دقیقی که داریم، در 
که  زندگی فردی از بعضی از کشورهای غربی هم جلو زده ایم و این بخاطر همان شخصیت های سیاسی ای است 

فکر می کردند ما برای رونق اقتصادی، باید سبک زندگی غربی را انتخاب کنیم.
ما نتوانستیم در هشت سال دوران دفاع مقدس، از »جهاد« مدل اقتصادی بگیریم و آن را در جامعه پیاده 
کنیم، لذا بعد از ایمان در دوران دفاع مقدس، زندگی کافرانه انتخاب کردیم! در روایت می فرماید: مانند چهارپایانی 
ْبَراِر ِإَذا اْلَتَقْوا َو ِإْن َلْم ُیْظِهُروا 

َ ْ
نباشید که در کنار هم به چرا مشغول هستند ولی به هم کاری ندارند. )ِإّنَ اْئِتاَلَف ُقُلوِب ال

ْظَهُروا 
َ
اِر ِإَذا اْلَتَقْوا َو ِإْن أ ، َو ِإّنَ ُبْعَد اْئِتاَلِف ُقُلوِب اْلُفّجَ ْنَهاِر

َ ْ
َماِء َعَلی ِمَیاِه ال ْلِسَنِتِهْم، َکُسْرَعِة اْخِتاَلِط َقْطِر الّسَ

َ
َد ِبأ

ُ
َوّد الّتَ

َعاُطِف، َو ِإْن َطاَل اْعِتاَلُفها َعَلی ِمْذَوٍد َواِحٍد؛ امالی طوسی/411( ْلِسَنِتِهْم، َکُبْعِد اْلَبَهاِئِم ِمَن الّتَ
َ
َد ِبأ

ُ
َوّد الّتَ

�زندگی�جمعی�ای،�زندگی�جمعِی�دینی�نیست هر

بیشتر قوانین مان، ما را مانند چهارپایان به زندگی وادار می کند. در آن پژوهشگاه مجلس شورای اسالمی چه خبر 
است؟ در تفکر و تمدن غرب، بنا بر این است که انسان ها وحشی هستند، خودخواه هستند، هیچ کسی برای نفع 

دیگری کار نمی کند و ما باید قوانینی بگذاریم برای کنترل این انسان.
آخرین نتایجی که غربی ها به آن رسیدند، این است که ما با رقابت، افراد را متعادل کنیم تا همدیگر را کنترل 
که  گرگ ها وقتی  کنند. آقای شاه آبادی می فرماید »این زندگی و تمدن وحوش است!« امام خمینی می فرمود: 
می خوابند روبروی همدیگر می خوابند، مراقب همدیگر هستند تا خودشان همدیگر را پاره نکنند. )صحیفه امام/
ج14/ص384( زندگی گله ای هم دارند. گرگ ها به صورت جمعی به یک طعمه حمله می کنند و آن را می درند اما 

خودشان به هم اطمینان نمی کنند. هر زندگی جمعی ای، آن زندگی جمعِی دینی نیست.

�برای�این�زندگی�جمعی�دینی�آماده�هستیم؟�خیلی�کم! ما�چقدر

ما چقدر برای این زندگی جمعی دینی آماده هستیم؟ خیلی کم! مساجد ما باید چه کار کنند؟ هیئات ما باید چه کار 
کنند؟ االن در هیئت هایی مثل هیئت شما، از این جهت که بچه های برگزارکنندۀ هیئت، کار جمعی انجام می دهند 
و کار مردمی صورت گرفته تا این هیئت برگزار بشود، نمرۀ بیست باید به آنها داد. اما از این جهت که شرکت کنندگان 

در هیئت، شرکت کنندگان یک مراسم هستند نه اعضاء یک تشکیالت بزرگ، نمرۀ چندانی ندارد.
کنیم. البته سخت است. مثًال  کرده ایم در مدرسه و حوزۀ علمیه مان، این زندگی جمعی را تمرین  ما سعی 
هرکسی می آید در این حوزه ثبت نام بکند، به او می گوییم »شما عضو یک گروه شده اید، ما اینجا یک گروه هستیم...« 
بچه ها تعجب می کنند؛ »ما عضو یک گروه هستیم؟« یعنی چه؟ یعنی ما نمی خواهیم مانند حیواناتی زندگی کنیم 

که در کنار هم هستند ولی باهم کاری ندارند.
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�مساجد،�مدل�زندگی�جمعی�باید�پیاده�بشود�/�اولین�تعلیمات�دینی�»مواسات«�است در

که رسول خدا؟ص؟ در آغاز حکومت خود در  در مساجد، مدل زندگی جمعی باید پیاده بشود، مثل مسجدالنبی 
مدینه و در آغاز هجرت، اولین چیزی که به مردم مدینه یاد داد، همین مسئله بود. فرمود: هرکسی که مسلمان شد، 
باید به مدینه هجرت کند و بیاید در مدینه زندگی کند. این از نظر همۀ رشته های علوم انسانی، غیرمدبرانه ترین 

اقدامی است که رسول خدا؟ص؟ انجام دادند! چرا؟ چون زیرساخت ها آماده نبود!
که قبًال زندگی می کردند، برای خودشان شغل داشتند، خانه داشتند، زندگی  آنها هرکدام در همان جایی 
داشتند، اما رسول خدا؟ص؟ فرمود: همه را رها کنید و به مدینه بیایید. ُخب در مدینه هم امکانات زندگی برای آنها 
کنار  که در  کنند؛ مثل »اصحاب صفه«  کنار مسجد زندگی  فراهم نبود و مجبور بودند در خیابان بخوابند! یا در 
مسجدالنبی زندگی می کردند. ُخب اینها خانه و زندگی می خواهند. آن وقت مردم مدینه که مسلمان شده بودند، 
کوچه و خیابان نشسته است. چه کار باید  کسی جلوی درِب خانه اش در  که مثًال یک  این وضعیت را می دیدند 
بکند؟ طبیعتًا می گوید: اینجا ما یک اتاق اضافه داریم، بفرمایید در خانۀ ما باهم زندگی کنیم... این اولین تعلیمات 
دین است، اولین تعلیمات دینی »مواسات« است! چند سال است شما دارید درس می خوانید؟ ِکی به این درس 

مواسات رسیده اید؟
کوله پشتی خودتان را برندارید به جاده بزنید!  وقتی خواستید برای زیارت اربعین بروید، همین طور تنهایی 
برای مناجات با خدا که نمی روی! به سوی حسین می روی تا بگویی »من آماده هستم شما را کمک کنم« مالئکه 
می گویند: تنهایی چه کمکی می خواهی بکنی؟ تنهایی که نمی توانی امام خودت را یاری کنی. ُخب کاروانی بروید. 
وقتی به صورت جمعی رفتید، آن وقت زندگی جمعی را به عشق حسین، به یاد حسین و برای حسین تجربه می کنید. 

، به هم کمک می کنید، مثًال آذوقه خودتان را در اختیار رفقا می گذارید و... در این مسیر

�اربعین�تجربه�کردیم�قدم�اول�برداشته�شده �زندگی�جمعی�را�در گر ا

گر زندگی جمعی را در اربعین تجربه کردیم قدم اول برداشته شده است، این یک آغاز است. اربعین که موکب دارها  ا
گر به عشق حسین؟ع؟  این قدر به زائران حسین؟ع؟ خدمت می کنند و دست و بال زائران را هم می بوسند، آنجا ا
را تجربه نکردیم، هیچ وقت دیگر درست نمی شویم! جاهای دیگر خیلی سخت است و به این  زندگی جمعی 
کار  سادگی ها نیست. ما انواع روش های تربیتی را دیده ایم، همۀ حرف های تربیتی را هم شنیده ایم، دربارۀ اینکه 
اخالقی چیست، کار حماسی و انقالبی چیست و... خیلی بررسی کرده ایم، و بنده دارم نتیجۀ همۀ این بررسی ها را 

عرض می کنم که در اربعین، باید زندگی جمعی را تجربه کنیم.
هیئت یعنی چه؟ یعنی یک جمعی، تصمیم می گیرند بر محور ذکر أباعبداهلل الحسین؟ع؟ زندگی جمعی داشته 
کثرًا وقتی به هیئت  ، هیئت نیست! مردم ا باشند، هیئِت واقعی همین است، و اال بقیه اش »مراسم« است دیگر
می روند، در واقع دارند در یک مراسم شرکت می کنند و آن زندگی جمعی را تجربه نمی کنند. اینکه أمیرالمؤمنین 
علی؟ع؟ فرمود: تنها عاملی که امت های گذشته را بدبخت کرد تفرقۀ آنها بود و عبرت بگیرید و به اتحادتان بپردازید، 
کار جمعی انجام  این یک توصیۀ اخالقِی موقتی در بحران ها نیست، یعنی شما باید دور هم جمع بشوید و یک 
، کتاب بنویسیم، و برای اخالق  بدهید. با مفاهیم دینی باید درست برخورد کنیم، زشت است که برای اخالق سکوالر

دینِی حقیقی، کتاب ننویسیم.
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| لوا  نهم |
طرح دین برای قدرت چیات؟ گاج اوج »اتحاد مردج در حّد زندگِی لمعی«

�زندگی�جمعی�و�زندگی�گروهِی�متشکل�و�متعاونانه�است مصرف�توصیه�های�اخالقی�در

! شما ببینید در اخالق  اخالق دینی حقیقی از همان اولین قدم ها، برای زندگی جمعی و مواساتی است تا آخر
اسالمی چه موضوع اخالقی ای داریم که خارج از زندگی مواساتی و زندگی جمعی باشد؟ مثًال می گویند »حسادت 
که در خیابان داری رد می شوی، حسادت نکن! نه توصیۀ اخالقِی »حسادت نکن«  نکن« یعنی همین جوری 
که اسیِر هم شده ایم و مجبور هستیم باهم زندگی  مصرفش در زندگی جمعی و زندگی تشکیالتی است، آنجایی 
که معنا ندارد بگویی »حسادت نکن« چقدر  کنیم، آنجا »حسادت نکن« معنا دارد، و اال همین جوری در خیابان 

بیمار است آن کسی که همین جوری از کنار مردم رد می شود و حسادت می کند!
گروهِی متشکل  کجاست؟ مصرف اصلی اش در زندگی جمعی و زندگی  توصیۀ اخالقِی »تکبر نکن« مصرفش 
و متعاونانه است. آنجاست که تکبر معنا پیدا می کند. یا اینکه »خساست نداشته باش« همین جوری در خیابان 
کثر  داری رد می شوی، خساست معنا ندارد. حتی ممکن است یک پولی هم از جیبت در بیاوری و به گدا بدهی. ا
پادشاهان جنایتکار عالم، شبیه این صدقه را می دادند، فکر نکن خبری هست! اصًال کالس پادشاهان جنایتکار 

عالم این بوده که گاهی ببخشند. اتفاقًا خیلی هم بیشتر از ما بخشندگی می کردند.
این اخالق اجتماعی و این صفات و رفتارهایی که می بینید در دین هست، اینها آداب زندگی جمعی است، ما 
که اصًال زندگی جمعی نداریم! »سالبه به انتفاء موضوع« شده است. مثًال فرموده اند که »تواضع کن« یا »در گفتگوی 
دو نفره، سخن کسی را قطع نکن« اینها مصرفش کجاست؟ آیا در همین سالم و علیک های رایج روزمره است؟ نه، 

برای زندگی جمعی است، ما اصًال زندگی جمعی به معنای درست کلمه نداریم.

�جماعت،�عبادت�جمعی�آن�جامعه�ای�است�که�دارند�جمعی�زندگی�می�کنند نماز

نماز جماعت، عبادت جمعی آن جامعه ای است که دارند جمعی زندگی می کنند. مسجد درواقع، محِل زندگی جمعی 
آن گروهی است که دارند جمعی زندگی می کنند. االن هر امام جماعت محترمی، باید یک دوره آموزش ببیند که »چگونه 
گاهی بدهم؟ چگونه تمرین بدهم، چگونه انگیزه بدهم؟ اصًال مصادیق این زندگی جمعی،  مردم را برای زندگی جمعی، آ

چه چیزهایی است؟ چگونه شروع کنیم اینها را سازماندهی کردن؟ با توجه به اینکه آدم ها باهم متفاوت هستند«
یک فقیری آمد در مسجد بنشیند، یک فرد ثروتمندی هم آنجا نشسته بود و یک مقدار عبایش را یا لباسش را 
جمع کرد. خوشش نمی آمد، احساس کرد که خیلی کالس شان به هم نمی خورد. سوره نازل شد. چه خبر است؟ 
چر این جوری رفتار می کنی؟ مگر او کیست؟ مگر چه فرقی با تو دارد؟ تازه اینها برای دوران رسول خدا؟ص؟ است که 
بعداً همه چیز خراب شد! دوران امام زمان ارواحنا له الفداء قطعًا می خواهد بهتر از دوران رسول خدا؟ص؟ بشود. 

پس طبیعتًا سخت تر خواهد بود.
بنده به شما سروران خودم نمی گویم که »بیایید زندگی مواساتی داشته باشید« چون سخت است، خصوصًا 
کثرش هم  در این جامعه ای که لیبرالیزم و زندگی فردی برآمده از تمدن غربی، تا مغز استخوان ما نفوذ کرده است، ا
که این را می گوید  به خاطر همین مقررات و آئین نامه هایی است که می گویند اقتضاء زندگی مدرن است! هرکسی 
اشتباه می کند. کجایش اقتضای زندگی مدرن است؟ پس این اربعین یک دفعه ای از کجا درآمد؟ مقام معظم رهبری 
در دیدار با موکب دارهای اربعین، فرمودند که اربعین یک وسیلۀ گویا برای نشان دادن تمدن عظیم اسالمی به عالم 
است. می دانید تمدن یعنی چه؟ یعنی باید کلی نظریه، برای ادارۀ جامعه در ذیل آن باشد تا اسکلت این تمدن را 

برقرار کند. )1398/06/27(
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بنده تقاضا می کنم غیر از برگزاری این مراسم ها، چندتا هیئت به معنای واقعی هم در کشور راه بیندازیم، هیئت 
یعنی اینکه »ما یک گروهی هستیم که تصمیم گرفتیم باهم زندگی کنیم، خیر و شّرمان باهم باشد« آن وقت در این 
گر کسی  گر کسی شغل نیاز داشت، یا ا جمع خودتان که ممکن است بیست نفر یا دویست نفر یا دو هزار نفر باشد، ا
گرفتار شد، خودتان باهم مشکل او را حل می کنید. باالخره در این جمع، هرکدام شان یک شغلی دارند، با همان 
شغلی که دارد، می تواند به اعضای جمع کمک کند، مثًال یک کسی پزشک است، می تواند مشاورۀ پزشکی به آن 

جمع بدهد. مثًال شماره تلفن خودش را به آنها بدهد، و توصیه های پزشکی الزم را به آنها بدهد و...
، سرگروه های شان باهم  کنیم. آن وقت این جمع ها در محله ها و مناطق مختلف کشور بیایید جمعی زندگی 
مرتبط باشند. تبلیغ دین در اصل باید این طوری باشد. و اال امر به معروف و نهی از منکر چه می شود؟ نصیحت و 
ِصیَحُة ِإّنَ  یَن الّنَ دلسوزی برای دیگران چه می شود؟ پیامبر؟ص؟ فرمود: دین، دلسوزی و خیرخواهی است »ِإّنَ الّدِ
ِصیَحة« )روضه الواعظین/ج2/ص424( نصیحت یعنی دلسوزی. خصوصًا دلسوزی  یَن الّنَ ِصیَحُة ِإّنَ الّدِ یَن الّنَ الّدِ

برای کسانی که با هم زندگی جمعی دارید.

چرا�دولت�أمیرالمؤمنین؟ع؟�شکست�خورد؟

چرا می گوییم که ما باید زندگی جمعی داشته باشیم؟ شما فکر می کنید دولت أمیرالمؤمنین علی؟ع؟ چرا شکست 
تبلیغات  آیا  کنیم:  بررسی  یکی  یکی  را  است  مشهور  که  دالیلی  افتاد؟  معاویه  دست  به  کار  نهایت  در  و  خورد 
معاویه قوی تر از تبلیغات امام علی؟ع؟ بود؟ نه، به هیچ وجه. تبلیغات أمیرالمؤمنین؟ع؟ قوی تر از معاویه بود، 
أمیرالمؤمنین؟ع؟ صاحب سخن و امیر کالم بود و معاویه اصًال توان این حرف ها را نداشت. یک چیزی سر زبان ها 
افتاده است که می گویند »از بس که دشمن، تبلیغات کرد!« انگار آن طرف روزنامه و ماهواره داشتند و این طرف 

نداشتند. بله، االن دشمن تبلیغاتش قوی تر است، ولی آن زمان، اتفاقًا أمیرالمؤمنین؟ع؟ تبلیغاتش قوی تر بود.
که بین مردم زندگی می کند، اصًال نیاز به تبلیغات هم  ضمن اینکه أمیرالمؤمنین؟ع؟ در شهِر چند هزار نفره 

ندارد، چون همه دارند رفتار حضرت را می بینند.
مسائل اقتصادی هم دلیل این مسئله نبود. در جامعۀ امیرالمؤمنین؟ع؟ هیچ بحران اقتصادی ای وجود 
نمی کنید!  خدمت  اما  می دهم  شما  به  پول  فرمود:  حضرت  خود  می داد،  مردم  به  بیشتر  هم  پول  نداشت. 
أمیرالمؤمنین؟ع؟ مشکالت اقتصادی االن ما را هم نداشت. قدرت نظامی امیرالمؤمنین؟ع؟ هم بیشتر بود. االن 

دشمن قدرت نظامی اش قوی تر است ولی آن زمان، أمیرالمؤمنین؟ع؟ قدرت نظامی اش بیشتر از معاویه بود.
که  برخی می گویند: »مردم بصیرت نداشتند« مردم به چه چیزی بصیرت نداشتند؟ مثًال آیا نمی دانستند 
است؟  متواضع  نمی دانستند  آیا  است؟  دهر  عالمۀ  ایشان  که  نمی دانستند  آیا  است؟  زاهد  أمیرالمؤمنین؟ع؟ 
نمی دانستند اهل عبادت است؟ اینها را که مردم می دانستند، پس مردم به چه چیزی بصیرت نداشتند؟ آیا مردم 

نمی دانستند که معاویه، کاّلش است و در کاخ سبز می نشیند؟

�زندگی�متحدانۀ�مردم�است�و�این�سخت�است حکومت�والیی�مبتنی�بر

گر عاملش اینها نبود، پس عاملش چه بود؟ حکومت والیی مبتنی است بر زندگی متحدانۀ مردم، و این سخت  ا
است، همین االن هم سخت است، آن زمان هم سخت بود.
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چند نفر از ما حالش را داریم یک هیئت راه بیندازیم و در آن، یک زندگی جمعی داشته باشیم؟ همۀ ما حالش 
که یک هیئت راه  کنیم، اما چند درصد ما حاضر هستیم  که به هیئت برویم و در محافل مذهبی شرکت  را داریم 
بیندازیم و در آن به طور جمعی زندگی کنیم؟ بعضی ها اصًال حال ندارند یک گروه مثًال در واتساپ درست بکنند و 
با همدیگر در ارتباط باشند و پیام بدهند، بعد انتظار دارید که اینها باهم زندگی جمعی داشته باشند؟ علت این 
است که حکومت والیی، پایه اش بر روی تک تک آحاد مردم نیست، بر روی ارتباط جمعی مردم است و این سخت 

است و به این سادگی نمی شود.
خیلی از امورات ما دارد به صورت فردی می گذرد، چه نیازی به ارتباط جمعی داریم؟ مثًال همۀ ما االن پیراهن 
که مثًال  که به صورت جمعی، پیراهن مشکی بخریم؟ یعنی به این صورت  مشکی خریده ایم، آیا حالش را داریم 
پول های خرید پیراهن را روی هم بگذاریم و از یک تولیدکنندۀ داخلی _ که از خودمان است _ خرید کنیم تا کارخانۀ 
او راه بیفتد. نه، حوصله اش را نداریم. پس تا وقتی این طوری زندگی می کنیم، صهیونیست ها با فروش همین کاالها، 
کنیم؟ باید تعاونی راه  بر ما و جهان حکومت می کنند م ما هیچ وقت از استضعاف در نمی آییم. خب باید چه کار 
بیندازیم. ساده ترین صورتش هم »تعاونی مصرف« است، یعنی باهم خرید کنیم و از آن جایی که می شناسیم کاالها 
را بخریم. باید بدانیم که با خرید هر کاالیی، چه کسی را داریم تقویت می کنیم، این طور نباشد که صهیونیست ها یا 
چینی ها را تقویت کنیم. تو حق نداری آنها را تقویت کنی، چرا آنها را تقویت می کنی؟ من مگر چقدر زورم می رسد؟ 

بله، تو به تنهایی زورت نمی رسد، برای همین باید جمع بشویم.
که در ذهن مردم، مشهور شده است به دالیل ضعف حکومت أمیرالمؤمنین؟ع؟  حدود ده تا دلیل هست 
که با عدالت موافق  کثر مردم  در مقابل معاویه. مثًال می گویند دلیل ضعف حکومت ایشان، عدالت ایشان بود! ا
هستند؛ خصوصًا وقتی فقرا می بینند که أمیرالمؤمنین؟ع؟ به فقرا همان قدر از بیت المال می دهد که به ثروتمندها 
می دهد، طبیعتًا باید عاشق أمیرالمؤمنین؟ع؟ بشوند. درحالی که معاویه این کار را نمی کرد و سعی هم نمی کرد در 
کند. پس  زمینۀ عدالت، با امیرالمؤمنین؟ع؟ رقابت بکند مثًال برای اینکه مردم را برای پیوستن به لشگرش جمع 

عدالت، دلیل ضعف حکومت ایشان نبود.
مشکل این بود که مردم دوست ندارند جمع بشوند و کار جمعی انجام بدهند، و وقتی که مردم، زندگی فردی 
را ترجیح دادند، آن وقت با شیوۀ »کدخدا را ببین، ِده را بچاپ« می شود این مردم را غارت کرد. معاویه هم از همین 
اصل استفاده می کرد، یعنی سران قبایل را تطمیع می کرد، و آن وقت مردم قبایل را تحت سلطۀ خودش قرار می داد. 
گر به سران قبایل، پول بیشتری بدهی، آنها می توانند  یک بار مالک اشتر به أمیرالمؤمنین؟ع؟ گفت که شما هم ا
برایت لشکر جمع کنند آن وقت ببین چقدر آدم برایت می آورند. اما حضرت این شیوه را قبول نداشت و می فرمود 
که آدم ها باید خودشان بفهمند و دور هم جمع بشوند. ُخب معلوم است که این شیوه سخت است و به این راحتی 

جمع نمی شوند! برای همین بود که می گفتند: علی؟ع؟ سیاست بلد نیست و معاویه بلد است!
پس ماجرا سِر زندگی جمعی و زندگی مواساتِی جمعی است. این را باید برجسته کنیم. خدا لعنت کند اخالق 
اجتماعِی بدون زندگی جمعی را که آدم ها را مثل حیوان تلقی می کند و فقط به ما می گوید »به دیگران کاری نداشته 
باشید و بگذارید هرکسی زندگی فردِی خودش را داشته باشد!« برای این حداقل ها که اصًال پیغمبر الزم نبود بیاید! 
امام حسین؟ع؟ الزم نبود به گودی قتلگاه برود! این را سریال های کره ای و ژاپنی هم می توانستند به ما یاد بدهند!
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�است �منکر �به�معروف�و�نهی�از زندگی�جمعی�و�متعاونانه،�مقدمۀ�احیای�امر

َعاُوِن َعَلی َطاَعِة اهلِل  اُس ِإَلی الّتَ َها الّنَ ّیُ
َ
می فرماید: ای مردم، بیایید به سوی تعاون برای طاعت و بندگی خدا. »َفَهُلّمَ أ

« )کافی/ج8/ص354( نه؛ من به تنهایی می روم بندگی خدا را می کنم! ُخب اینکه زندگی حیوانی است! 
َ

َعّزَ َو َجّل
ُه َلْیَس اْلِعَباُد 

َ
نمی شود که زندگی حیوانی داشته باشی در آن انسان باشی و به خدا هم برسی! بعد می فرماید: »َفِإّن

َعاُوِن َعَلْیه« مهم ترین نیاز بشریت به چیست؟ مهم ترین نیاز  َناُصِح ِفي َذِلَك َو ُحْسِن الّتَ ْحَوَج ِمْنُهْم ِإَلی الّتَ
َ
ِإَلی َشْيٍء أ

. بندگان خدا به چیست؟ به تناصح، یعنی دلسوزی برای همدیگر
، یکی از آداب این  کردن. امر به معروف و نهی از منکر »حسن الّتعاون« یعنی خوب باهم متعاونانه زندگی 
، برای حجاب فعالیت می کند و بنده هم از هر فعالیت خوبی  زندگی است. ستاد امر به معروف و نهی از منکر
گر اصل زندگی جمعی جا نیفتد، اصل زندگی متعاونانه جا نیفتد و ما بسیاری  استقبال می کنم، اما بیهوده است ا
از امورات مان را با امر به معروف و نهی از منکر راه نیندازیم و بعد یک دفعه ای امر به معروف و نهی از منکر برای 

حجاب، سر در بیاورد! اول باید اصل زندگِی متعاونانه جا بیفتد.
رهبر انقالب به ستاد امر به معروف و نهی از منکر فرمودند که وظیفۀ شما امر به معروف و نهی از منکر نیست؛ 
وظیفه تان احیای امر به معروف و نهی از منکر است. ُخب احیای امر به معروف و نهی از منکر یک مقدمه ای دارد 

و آن هم »زندگی جمعی« است.
« که زندگی جمعی را دارند تمرین  بسیج یک حرکتی را در این زمینه شروع کرده است به نام »محلۀ مردم ساالر
، آدِم خودش را می خواهد، فعًال در آن  کار کار شروع نشده است؛ چون این  ، این  کشور می کنند. البته در سراسر 

جاهایی که آدمش را داشتند راه انداخته اند. هر بسیجی، هر سپاهی یا هر آخوندی، آدِم این کار نیست.
می گویند: در ایام کرونا، در شهرکی در نزدیکِی سمنان، وضعیت به گونه ای شده بود که یک عده ای حتی پول 
نان هم نداشتند. اول می خواستیم اینها را شناسایی کنیم و به آنها پول بدهیم یا کوپن بدهیم که بروند نان بگیرند. 
دیدیم که این کار درستی نیست و به آنها بی احترامی می شود که بخواهند با کوپن بروند و نان بگیرند. لذا گفتیم: 
که  اصًال نان در این شهرک، مجانی باشد، هرکسی می خواهد برای نان پول بدهد، یک شماره حساب می دهیم 

پولش را واریز کند، هرکسی هم نخواست، اصًال پول ندهد.
ممکن بود این طرح شکست بخورد، و مردم بگویند: چرا پول بدهیم؟ چه کسی می خواهد بخورد؟ خودمان 

محتاج تر هستیم و... اما
گزارش می دهیم، تا سه ماه آینده هم پول نان  که داریم به شما  گفتند: همین االن  گزارش را آوردند،  وقتی 
شهرک در حساب هست. یعنی هرکسی تا جایی که توانسته، بیشتر از آن مقدار نانی برداشته، پول وازیر کرده است 
و هرکسی هم که نداشته، به اندازۀ نیازش گرفته و برده است؛ بدون اینکه شرمنده بشود یا به او بی احترامی بشود. 
که به لحاظ اقتصادی و سطح درآمدی مردم، یک شهرک متوسط رو به  ، در یک شهرکی انجام شده  کار تازه این 

، یک چیزی شبیه فرهنگ پیاده روی اربعین است! پایین محسوب می شود. ببینید؛ زیبایی این کار
بنده از دولت محترم تقاضا می کنم که اندیشمندان شان را یک جایی جمع کنند و این طرح نانی که براساس 
کا برادر« می خواهند اجرا کنند را در آنجا بررسی کنند که آیا اصًال این طرح، موفقیت آمیز  اصل »حساب حساب است کا
هست یا نه؟ شاید بگویند: ُخب همۀ مردم که نمی توانند مثل اهالِی آن شهرک زندگی کنند! مگر آنها فرشته هستند؟
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�را�فراهم�کنید �تصمیم�گیری،�نظارت�و�به�عهده�گیری�امور �انقالب�به�دولت�فرمود:�زمینۀ�مشارکت�مردم�در رهبر

مقام معظم رهبری به دولت فرمود: برای دخالت دادن مردم در تصمیم گیری، در نظارت بر رفتار مدیران و در 
به عهده گیری کارهای دولت، برنامه ریزی کنید. )مردم را در تصمیم سازی های دستگاه های مسئول کشور شریک 
کنند... ساز و کار درست کنند که مردم را در اقدام هم شریک کنند...؛ بیانات 1400/10/19( واقعًا این دولت در این 
جهت، قدم برداشته است و بنده شخصًا از رئیس جمهور تشکر می کنم. ایشان یک دستیار ویژه برای اولین بار 
که استاندار یکی از  کردند. اما یک دفعه ای می شنویم  در تاریخ انقالب اسالمی برای مردمی سازی دولت تعیین 
که ما خودمان دولِت مردمی  گفته است  کربال قرار دارد، به موکب ها  که در مسیر حرکت مردم به  شهرهای مرزی 

هستیم و دیگر کارها را انجام می دهیم، شما حق ندارید ستاد مردمی راه بیندازید!
دولِت مردمی باید کار را به ستاد مردمی بدهد، نه اینکه ستاد مردمی را تعطیل بکند به نفع ستاد دولتی! اربعین 
را نباید دولتی کرد. تازه باید دولت، بقیۀ کارهای اربعین را هم به خوِد مردم بسپارد. آن وقت چه چیزی یک دفعه ای 
این وسط خودش را نشان می دهد؟ بوروکراسی و دیوان ساالری که بنده عنوان بوروکراسی خبیث و کثیف را به کار 

می برم. برخی می گویند: بوروکراسی باالخره یک نظمی برقرار می کند! بله، نظم بین وحوش!
گر یک عده ای  ما باید یک مدل دیگری زندگی کنیم، در آن مدل زندگی، بنا بر ایثار است، بنا بر گذشت است. ا
سوءاستفاده کردند چه؟ این قدر ایثارگرانه با آنها برخورد می کنیم که روی شان را کم می کنیم. فوقش دو نفر هم این 
کنار بگذاریم و مدام  وسط دزدی می کنند اما نباید زندگی متعاونانه و ایثارگرانه و مواساتی را به خاطر دو نفر دزد، 

قانون بگذاریم برای گرفتن دزد.
گر دین نمی تواند این زندگی مواساتی را مبنای ادارۀ جامعه قرار بدهد، باید بگوییم که دیگر دین حرفی برای  ا
کنار برود! بهتر است همین اندیشمندان علوم انسانی ادامه بدهند. هرچند  ادارۀ حیات بشر ندارد و بهتر است 
بعد نمی دانم که این اندیشمندان دیگر می خواهند چه کار بکنند؟ چون آنها االن به بن بست خورده اند و راه حل 

جدیدی ندارند و می گویند ما دیگر نمی دانیم باید چه کار کنیم؟
راهش این است که »کار را بدهیم دست مردم« نه اینکه کار را به استارت آپ بازی بسپاریم که نوع جدیدی از 
کاِر تعاونی. البته نه  کار را بدهیم دست مردم، یعنی »متعاونانه عمل کردن« یعنی  نظام سرمایه داری باب بشود. 
فقط تعاونی به این معنای خاصی که بیشتر در قالب »تعاونی های مصرف« برای مردم شناخته شده است. بلکه 

به معنای زندگِی جمعی و متعاونانه. یک نمونۀ ساده اش همان ماجرای توزیع نان در آن شهرک است.
کنید. قسط  ْسِط< )حدید/25( یعنی چه؟ یعنی ای مردم، شما خودتان باید قسط را برقرار  �قِ

ْ
ال اُس �بِ

وَم ال�ذَّ �قُ >ِل�يَ

گر هزاران پلیس و قوۀ قضائیه هم بسیج  یعنی توزیع عادالنۀ ثروت. ُخب راهش چیست؟ برای توزیع عادالنۀ ثروت، ا
بشوند و هزارتا قانون هم بخواهد و هزارتا مدیر هم پای کار بیایند، اینها نصف شان خودبه خود فاسد می شوند چون 
اختیار را به دست اینها داده اید تا قسط را برقرار بکنند، اختیار که در دستش قرار گرفت، خودش فاسد می شود! در 
گر شما یک نفر را مسئول توزیع نان قرار بدهید، این افراد یکی در میان، خراب و فاسد می شوند. اما  آن شهرک هم ا

وقتی کار را به خوِد مردم سپردید، آن وقت درست می شود.

چرا�پیامبرها�را�مسخره�می�کردند؟

که نعوذباهلل  می دانید چرا پیامبرها را مسخره می کردند؟ چون پیامبرها همین حرف ها را می زنند! و اال پیامبرها 
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کنند. آنها همین حرف ها را می زدند و  که مردم به خاطر آن رفتار غلط، اینها را مسخره شان  رفتار غلطی نداشتند 
گر پیامبر به مردم بگوید که »بروید نماز بخوانید« این کجایش  مردم هم می گفتند »این کار که شدنی نیست!« و اال ا
مسخره کردن دارد؟ االن هم در همۀ دنیا هرکسی یک جوری عبادت می کند، کسی که به خاطر عبادت کردن، ما 

را مسخره نمی کند.
وا  َكا�ذُ ا 

َّ
ل اإِ َرُسوٍل  ِم�ذْ  ِهْم  �ي �قِ

ئْ
ا �يَ َما  اِ�  ِع�بَ

ْ
ال  �

َ
َعل َ�ْسَرهقً  ا  >�يَ می کردند؟  مسخره شان  مردم  که  می گفتند  چه  پیامبرها 

کردند. چرا آنها را مسخره  که هر پیغمبری آمد او را مسخره  < )یس/30( ای حسرت بر بندگان خدا  و�ذَ �ئُ ِ ْهرذ َْس�قَ ِ� �ي �بِ

گر  می کردند؟ چون یک شیوه ای برای ادارۀ جامعه ارائه می کنند که پذیرش آن برای مردم سخت است. هنوز هم ا
بگویید که »جامعه را این طوری باید اداره کرد« شما را مسخره می کنند.

گر بگویید که ادارۀ مدرسه را به دانش آموزها بدهید، شما را مسخره می کنند و می گویند: »چهارتا ضابط  مثًال ا
باالی سر امتحان شان گذاشته ایم، باز هم تقلب می کنند! حاال شما می گویید که بدهیم دست خودشان؟« ُخب 

شما با گذاشتِن ضابط، متقلب درست کرده ای!
َراِئِر َو ُسوُء  الّسَ  ُخْبُث 

َّ
ِإال َبْیَنُکْم  َق  َفّرَ ِإْخَواٌن َعَلی ِدیِن اهلِل َما  ْنُتْم 

َ
أ َما 

َ
ِإّن أمیرالمؤمنین علی؟ع؟ می فرماید: »َو 

« )نهج البالغه/خطبه113( شما برادرانی هستید در دین خدا و بین شما تفرقه نینداخته است مگر خبث  َماِئِر
َ

الّض
باطن و ضمیِر بد.

تفرقه�یعنی�»تک�زندگی�کردن«

تفرقه یعنی تک زندگی کردن؛ یعنی زندگی ای که االن تقریبًا همۀ ما داریم و بسیاری از قوانین شورای اسالمی هم 
مبتنی بر همین سبک زندگی است. این باید اصالح بشود. باید دولت به عنوان یک عامل قدرتمند، به میدان بیاید 
و ببیند چه کار می تواند بکند تا مردم باهم زندگی کنند و قدرتمند بشوند. وقتی مردم قدرت گرفتند، قدرت دولت 
کاسته می شود و قدرت دولت کاسته بشود و مردم وسط بیایند، دیگر دعواهای سیاسی چپ و راست و احزاب هم 
جمع می شود. می دانید چرا؟ چون می بینند که دیگر آن باال خبری نیست که همدیگر را به خاطرش تکه پاره کنند 
برای اینکه به آن باال برسند! االن چون می بینند که آن باال خبری هست، لذا برخی حاضر می شوند دروغ بگویند و 

هر کاری بکنند تا به آن باال برسند.
امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرماید: چه چیزی بین شما تفرقه انداخت که این مدلی زندگی می کنید؟ چیزی بین شما 
ون« به هم کمک 

ُ
 َتَواّد

َ
 َتَباَذُلوَن َو ال

َ
 َتَناَصُحوَن َو ال

َ
تفرقه نینداخت، مگر خبث باطن و ضمیر بد. »َفاَل َتَواَزُروَن َو ال

نمی کنید، برای هم دلسوزی نمی کنید، بذل و بخشش به هم نمی کنید، به هم محبت نمی کنید.
در پیاده روی اربعین دیده اید که مردم چطوری به هم کمک می کنند. وقتی می بینند یک کسی خسته شده 
گر کسی این حرف را بزند،  است، پاهای او را ماساژ می دهند. این باید وضع زندگی ما در خیابان ها باشد! ولی االن ا

مسخره اش می کنند.
کرم؟ص؟ یک گروهی را برای یک مأموریتی فرستاد. اینها رفتند و برگشتند ولی باهم اختالف شان شده بود.  پیامبر ا
حضرت فرمود: »أَذَهبُتم ِمن ِعندي َجمیعا و ِجْئُتم ُمَتَفّرِقیَن؟! إّنما أْهَلَك َمن کاَن َقْبَلُکُم الُفرَقُة« )کنزالعمال/920( 
وقتی که رفتید باهم همدل بودید اما وقتی برگشتید دعوای تان شده و تفرقه پیدا کردید. همین تفرقه هر امتی قبل 

از شما بود را نابود کرده است. متاسفانه ما این تفرقه را تئوریزه کرده ایم.
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| لوا  نهم |
طرح دین برای قدرت چیات؟ گاج اوج »اتحاد مردج در حّد زندگِی لمعی«

امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرماید: خداوند امت های قبلی را لعن نکرد مگر به خاطر ترک امر به معروف و نهی از 
 » اْلُمْنَکِر َعِن  ْهَي  الّنَ َو  ِباْلَمْعُروِف  ْمَر 

َ
ااْل ِلَتْرِکِهُم   

َ
اّل ِإ ْیِدیُکْم 

َ
أ َبْیَن  اْلَماِضَي  اْلَقْرَن  َیْلَعِن  َلْم  ُسْبَحاَنُه  اهلَل  ...»َفِإّنَ  منکر

)نهج البالغه/خطبه192( دوباره وقتی امر به معروف و نهی از منکر مطرح می شود، ذهنت به سمت بی حجابی ها 
نرود، بلکه این زندگی متعاونانه است که بستر اصلی امر به معروف و نهی از منکر است، یعنی همدیگر را کمک کنیم، 
مثًال در آن شهرک، توزیع نان به آن صورت، یک معروف است است و آنها درواقع امر به معروف کردند؛ آن هم عمًال، 

نه زبانًا. این عالی ترین نوع امر به معروف و نهی از منکر است.

�زندگی�جمعی�و�متعاونانه�را�فراهم�کند �مردم�و�بستر دولت�باید�زمینۀ�حضور

انتظاری که ما از دولت داریم این است که زمینه سازی بکنند و بستر اصلی امر به معروف را _ که هماان زندگی جمعی 
و متعاونانۀ مردم است _ فراهم کنند؛ از مجلس و قوۀ قضائیه هم همین انتظار را داریم. به عنوان مثال، یک جلوه اش 
در قوۀ قضائیه همین »شوراهای حل اختالف« است و اخیراً هم یک مقدار بنا شده است که بروند در مساجد و امام 
جماعت ها کمک کنند. این یک کمی بار قوۀ قضائیه را روی دوش خود مردم گذاشتن است، یک قدم خیلی کوچک 
به این سمت است. امور دیگر هم باید به این سمت برود. بانک ها هم باید به این سمت بروند. بانک ها قوانینی دارند 
برای وام دادن به تعاونی ها، اما کسی تعاونی تشکیل نمی دهد که برود از این وام ها استفاده کند؛ اصًال فرهنگش نیست.

بنده از مسئولین جدید تعاونی کشور پرسیدم، که االن برای موضوع تعاونی، می خواهید چه کار کنید؟ می گویند 
در روستاهای ما هم فرهنگ تعاونی نیست. ما به فالن روستا رفتیم و از مردم تقاضا کردیم که این پول های خرد 
خودتان را بیاورید، ما هم فالن دستگاه را می خریم که یک کاری راه بیندازید... آنها اعتماد کردند و پول های شان را 
جمع کردند و یک کسب و کاری راه انداختند، االن آن روستا اصًال رونق گرفته است. اهالِی آنجا می گفتند: ما باورمان 
کند،  که زمینۀ حضور مردم را فراهم  که دولت باید بکند این است  کاری  که ما خودمان می توانیم. االن  نمی شود 

اولش در آموزش و پرورش، اولش در مساجد، اولش در هیئات.
این گام اول بود. در جلسه بعدی، به سراغ گام دوم می رویم.

�کربال�جمع�شدند�برای�کشتن�امام �می�خواست�مردم�جمع�بشوند�برای�نصرت�امام�ولی�در پیامبر

که متحد پای رکاب ولّی خدا حاضر بشوند و  کنی  کردی تا یک جمعی درست  یا رسول اهلل! امت اسالمی درست 
کربال ببین چه خبر است؛ متحد شدند برای اینکه حسین تو را قطعه قطعه  قدرت ولّی خدا را افزایش بدهند. بیا 
کید بر ذکر مصیبت  کنند! برعکس شد. این درد است، نه اینکه یک نفر آمد که حسین تو را ترور بکند. چرا این قدر تأ
که برای ذکر مصیبت دیگر ائمۀ ما نیست؟ چرا باید فریاد بزنیم؟ چرا مالئکه می آیند دل ما را  امام حسین هست 
تکان می دهند و دور هم جمع می کنند، می گویند »جمع بشوید و بیایید عزاداری بکنید« چرا؟ چرا فاطمیه و ایام 

شهادت أمیرالمؤمنین، مثل عاشورا نمی شود؟
گر دستۀ عزا دیدید، الاقل  دلیلش این است که به صورت جمعی، حسین؟ع؟ را قطعه قطعه کردند! این روزها ا
گر یک جایی خواندند شما هم  چند قدم همراه آنها بروید و بگویید »حسین جان، آمده ایم کمکت کنیم« نوحه ا
گر دیدید دارند سینه می زنند در هر فرمی که بود، شما هم بروید در  جواب بدهید، با صدای بلند هم جواب بدهید، ا
همان ُفرم، شرکت کنید. به صورت جمعی، عزاداری کنید، اربعین هم جمعی بروید؛ کاروانی بروید. حضرت امام؟هر؟ 
گر تنهایی در خانه ات زیارت عاشورا بخوانی با صد لعن و صد سالم، این جوری اسالم زنده نمی ماند،  می فرمود: ا

مکتب هیاهو می خواهد، به سر و سینه زدن می خواهد، دستۀ عزاداری می خواهد.





|�جلسه�دهم�|
والیت مداری؛ گاج دوج برای اینک  ضعف مردج ب  قلت تبدیل شلد

�خوشبخت�شده�باشد
ً
�جهان�ما�نیست�که�واقعا �اطراف�ما�و�در هیچ�جامعه�ای�در

ما جدای از اعتقادات مان، جدای از احکام شرعی و جدای از آنچه به ایدئولوژی معروف است، جامعه ای هستیم 
که می خواهیم در میان جوامع مختلفی که در اطراف مان هستند و هرکدام تاریخی دارند و دنبال آینده ای هستند، 
که شیوۀ ادارۀ جوامع را تنظیم می کند و بر اساس آن نظریه ها  کنیم. اآلن نظریه های مختلفی وجود دارد  زندگی 

زندگی می کنند.
متأسفانه یا خوشبختانه هیچ جامعه ای در اطراف ما و در جهان ما نیست که واقعًا به نیک بختی رسیده باشد 
و خوشبخت شده باشد، پیشرفته ترین جوامع از نظر تکنولوژی، یا بردۀ کشورهای دیگر هستند؛ مانند ژاپن، یا اینکه 
خودشان جنایت کارترین کشورهای جهان هستند؛ مثل کشورهای غربی، یا اینکه در جوامع شان دارند با قواعدی 
دست و پنجه نرم می کنند که ما نمی توانیم به آن قواعد تن بدهیم. اخیرًا کشور چین هم اضافه شده است. معلوم 
که در آنجا برای ادارۀ مردم اجرا می شود، قبول  کنیم و شیوه هایی را  که ما نمی توانیم مثل چینی ها زندگی  است 
گر کسی، غرب زده نباشد و روش های درست و غلط را در مواجهه با غرب بررسی بکند و چین را  کنیم. خوب است ا

هم مورد نقد قرار بدهد.
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�حالت�دفاعی�به�تهاجمی�و�صادراتی�تبدیل�شود�و�قابل�ارائه�به�جهان�باشد باید�سبک�آموزش�دینی�ما�از

شما به عنوان یک کشور اسالمی با اولیائی که از جانب خدا مأمور هستند به شما در مورد زندگی امروز و خصوصًا 
کنید؟ من و شما نمی توانیم چشم مان را به روی جهان ببندیم و  آینده طرح بدهند چگونه می خواهید زندگی 
گر این  کنیم!« ُخب ا کاری نداریم، چندتا دستور از طرف خدا داریم و فقط می خواهیم اینها را اجرا  بگوییم »ما 
دستورها معقول است بگویید همۀ اهل جهان متوجه بشوند! به قول عالمۀ نابغۀ جهان اسالم »شهید محمدباقر 
گر شما برای  « از دینت نظریه استخراج بکن، این نظریه را به دیگران ارائه بده، یا می پذیرند یا نقد می کنند. ا صدر

جهان، راه حل دارید ُخب بگویید، چه بسا مردم جهان پذیرفتند.
واقعیت این است که دینی که تا کنون در جامعه ما آموزش داده شده است، بیشتر به صورت یک دین اعتقادی 
که آموزش داده می شد، دینی بود برای  _ اخالقی محدود بوده است. قبل از انقالب و در دوران طاغوت، دینی 
که  کرده بودند و می خواستند کسی به آنها حمله نکند. چیزی  افرادی که خودشان را داخل یک قلعه ای مخفی 
بیشتر آموزش داده می شده »اصول عقائد دین« بوده است. علت آن سبک آموزش ها هم این بود که ما شیعیان 
می خواستیم خودمان را حفظ کنیم. اما حاال باید گارد خودمان را باز کنیم چون از قلعه بیرون آمده ایم. االن این 
تفکر دارد یک کشور را اداره می کند و می خواهد برای کشورهای اسالمی الگو بشود. جهان به ما می گوید »شما دارید 
چه کار می کنید؟ و چگونه جامعه را اداره می کنید؟« باید سبک آموزش دینی ما از آموزش دفاعی به آموزش تهاجمی 

و صادراتی تبدیل شود و قابل ارائه به جهان باشد. آن وقت جوان ما هم می فهمد که ماجرا چیست.

�توأم�با�رفاه �خوب،�زندگی�برده�وار ،�زندگی�خوب�سه�معنا�دارد:�زندگی�شانسی،�زندگی�ناپایداِر �جهان�امروز در

کنید و در این جامعه چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ ما از همان اول، سؤال  چطور می خواهید جامعه تان را اداره 
که در این جامعه، رفاه اتفاق بیفتد یا در این جامعه تکنولوژی  ح نکردیم  کردیم. این طور مطر ح  را دقیق مطر
پیشرفت بکند. کشورهای گرگ، بدسیرت و جنایتکاری هستند که در آنها پیشرفت تکنولوژی اتفاق افتاده است. 
ما اصًال نمی خواهیم راه آنها را برویم. پیشرفت تکنولوژی در آغاز صنعتی شدن در مثًال انگلیس با به بردگی کشیدن 
گواری در جهان افتاده  کشیدن زنان از خانواده و هتک حیثیت آنها همراه بود، خیلی اتفاق های نا زنان، بیرون 
که می خواهیم صرفًا رشد تکنولوژی داشته باشیم، نگفتیم  کردیم، ما نگفتیم  است. ما سؤال مان را دقیق مطرح 
که زیر پای ما هستند و دوتا موشک می تواند تمام  کشورهایی  که می خواهیم رفاه داشته باشیم مثل بعضی از 

هستی شان را به هوا ببرد و معلوم نیست که این اتفاق ِکی برای شان بیفتد.
مردم ما زندگی شانسی خوب، زندگی ناپایدار خوب و زندگی مرّفه توأم با بردگی را نمی خواهند. امروز در جهان 
زندگی خوب همین سه تا معنا را بیشتر ندارد. برو در اینترنت زندگی خوب شانسی را ببین. قاعده این نیست که همه 
ک به سر زندگی ای که شانسی برای یک نفر خوب بشود. در تمام جهان همین طور است،  سعادتمند بشوند. خا
بستگی دارد که شانست بگیرد و عواملی دور همدیگر جمع بشود یا نه. می توانم آدم های بسیار شایسته ای را در 
خود آمریکا و جاهای دیگر به شما نشان بدهم که کارتن خواب و بدبخت هستند. البته به یک کسانی اجازه می دهند 

که شانسی باال بیایند تا با نشان دادِن زندگی مرفه آنها به دیگران، نمایش خیمه شب بازی شان تکمیل بشود.
، »زندگی خوب ناپایدار است« یعنی معلوم نیست تا ِکی، این خوشی  معنای دوم زندگی خوب در جهان امروز
را داشته باشند؟ معنای سوم زندگی خوب هم »زندگی برده وار است« ارباب باالی سرش، هزارتا جنایت می کند، او 
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کت است و حرف نمی زند. ما این زندگی را نمی خواهیم، فقط رشد تکنولوژی را نمی خواهیم،  هم مثل حیوان سا
رشد رفاه برده وار را نمی خواهیم.

ما�دنبال�این�هستیم�که�همۀ�مستضعفین�قدرتمند�بشوند/�نمی�توانیم�بدون�نجات�جهان،�خودمان�را�نجات�بدهیم

پس شما چه می خواهید؟ ما دنبال این هستیم که ضعف برطرف بشود و انسان ها به قدرت برسند، بعد در اثر این 
قدرت، فرهنگ و اقتصاد و... درست بشود، در اثر این قدرت، همۀ مستضعفین قدرتمند بشوند و هیچ قدرتمند 

زورگویی وجود نداشته باشد.
برخی می گویند: نمی خواهد شما جهان را درست کنید، به خودتان برسید! در یکی از جلسات قبل، کمی در 
 این طور نیست، یعنی امکان ندارد ما خودمان را خوشبخت کنیم درحالی که 

ً
این باره صحبت کردیم و گفتیم که ابدا

گر در مقابل ظلم  جاهای دیگر جهان بدبخت باشند، خدا به ما اجازه نمی دهد، چه مسلمان باشیم چه نباشیم. ا
سکوت کنیم به رفاه نمی رسیم.

إن شاءاهلل ما مردم غزه و فلسطین را کمک می کنیم و آنها هم اسرائیل خون آشام را که دارد کودک کشی می کند 
کرد. رهبرمان صریحًا و با افتخار فرمودند هرکسی در فلسطین حرکتی انجام بدهد ما از او حمایت  نابود خواهند 
که یک جریانی این طور در مقابل  کرد. این یکی از اتفاق های تاریخی بزرگ در چند صدسال اخیر است  خواهیم 

طاغوت عالم بایستد.
گر می شد حرفی  طرح ما طرح نجات جهان است، ما نمی توانیم بدون نجات جهان، خودمان را نجات بدهیم. ا
نبود؛ یعنی اول خودمان را حسابی قوی و رشدیافته می کردیم و بعد به سراغ عالم می رفتیم ولی نمی شود. همین 
، بهتر است کفایت می کند. حاال طرح تان برای جهان و  که الحمدهلل امنیت کشور ما از خیلی جاهای دیگر مقدار 

برای اینکه استضعاف به قدرت تبدیل بشود چیست؟
ما از اول بحث قدرت را مطرح کردیم، بعد در پاسخ به این سؤال که چطور ضعف خودمان را به قدرت تبدیل 
ُم�ذَّ  �ذْ �ذَ

ئَ
ُ� ا ِر�ي کنیم سراغ قرآن رفتیم و دیدیم که خداوند هم برای ظهور حضرت، همین طرح را دارد و می فرماید: >َو�ذُ

< )قصص،5( یعنی من یک روزی این ضعف را به قدرت  �ذَ �ي َواِر�شِ
ْ
ُهُم ال

َ
َعل ْ حب

�قً َو�ذَ ّمَ �ئِ
ئَ
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َ
َعل ْ حب

ْر�ذِ َو�ذَ
ئَ
ا

ْ
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وا �ذ ِع�ذُ صذْ �ذَ اْس�قُ �ي ِ �ذ
َّ
� ال

َ
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تبدیل می کنم و طواغیت عالم را که قدرت شان پوشالی و ظالمانه است از بین می برم.

مــا�اول�نظــام�اســالمی�تشــکیل�دادیــم،�حــاال�بایــد�دولت�اســالمی�داشــته�باشــیم،�بعد�جامعــۀ�اســالمی�و�بعد�هم�
تمدن�اسالمی

طرح خدا چیست؟ طرح خدا این نیست که یک مرد نورانی سوار بر اسب سفید بیاید و با یک شمشیر معجزه کننده 
گر بگوییم  طواغیت را از بین ببرد و این ضعفا با همان حال ضعف شان سرشار از عدالت و خوشبختی باقی بمانند. ا
کردن قرآن است، پس  می خواهد چنین معجزه ای اتفاق بیفتد و جهان با معجزه آباد بشود، این اصًال مسخره 
این همه دعوا برای چیست؟ همۀ ما ِله شدیم چون خدا تا حاال نخواسته معجزه کند، اما اآلن که دیده قرآن اجرا 
، در ذهن خیلی ها  کند! متأسفانه این ذهنیِت توهین آمیز نمی شود و دیگر خسته شده، حاال می خواهد معجزه 

هست، مثًال دعا می کند »یابن الحسن! آقا خودت بیا درست کن«
پس  بگذاریم؟  کنار  را  قرآن  می خواهی  چه؟  یعنی  کن  درست  بیا  خودت  است؟  زدن  حرف  طرز  چه  این 
دستورات هایی که در قرآن داده است چه می شود؟ باید اینها را مو به مو پیاده کنیم و جلو برویم، بعدش آقا می آید 
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و رهبری این حرکت عمومی در اقدامات صحیح را به عهده می گیرد. آن اقدامات صحیح دو گام اساسی دارد؛ گام 
اول زندگی جمعی است. در جلسه قبل در این باره صحبت کردیم. بسیاری از ساختارهای اجتماعی ما خالف زندگی 
جمعی است، به همین خاطر است که مقام معظم رهبری فرمودند: ما اول نظام اسالمی تشکیل دادیم، حاال باید 

دولت اسالمی داشته باشیم، بعد جامعۀ اسالمی و بعد هم تمدن اسالمی.
چرا به این ترتیب آمد؟ نظام اسالمی تشکیل شد تا شروع به ساختن یک دولت اسالمی کنیم، هنوز هم دولت 
 جامعه اسالمی بشود؟ چون اسالمی شدن جامعه به 

ً
اسالمی نشده است، چرا باید اول دولت اسالمی بشود بعدا

عقائد و اخالق نیست، اسالمی شدن جامعه به توزیع درست ثروت ها و فرصت ها در جامعه، ایجاد آرامش بین 
مردم، اصالح قوانین و... است.

چرا�اول�باید�دولت�اسالمی�بشود�و�بعد،�جامعه�اسالمی�بشود؟

گنه کاران جامعه مان را معاف می کنیم، چون هنوز دولت  گناه ها و  که بدانید ما بسیاری از  این نکته مهم است 
گر برخی افراد، مومنان خیلی خوبی هستند قرار نیست بقیه هم خیلی خوب باشند چون  اسالمی نشده است. ا
گر رهبر انقالب می فرماید »اول دولت اسالمی بشود، بعد جامعه اسالمی بشود« این  غالب افراد، ضعیف هستند. ا
کلی  ح  کتاب »طر خیلی مردم گرایی است، خیلی احترام به انسان ها است، خیلی هوشمندی است. ایشان در 
، قبل از انقالب این حرف را می زد. آن زمان ایشان به دانشجوها درس  اندیشۀ اسالمی در قرآن« شبیه شهید صدر

می دادند و چون این حرف ها را می زدند او را به زندان می بردند و شکنجه می کردند.
که مدرسه راه بیندازند و  کرم؟ص؟ تا امام صادق؟ع؟ ایشان این طور نبودند  ایشان می فرمودند از پیغمبر ا
دانه ای شروع به آدم سازی کنند. اسالم می گوید که باید دولت درست بشود، بعد در این دولت بستری فراهم بشود 
< )آل عمران/ 164(  َم�قَ

ْ
ِحك

ْ
ا�بَ َوال ِك�قَ

ْ
ُمُهُم ال ِ

ّ
َعل ُ ِهْم َو�ي �ي ّكِ رذَ ُ کرور همه مسلمان و خوب بشوند. قرآن می فرماید: >�ي کرور  تا 

کار را می کند؟ آیا به صورت انفرادی و تک تک افراد را تزکیه  کند، ایشان چطور این  پیامبر؟ص؟ باید مردم را تزکیه 
؛ باید قوانینی باشد که کرور کرور آدم درست بکند. ما عزاداران امام حسین؟ع؟ در اینجا جمع شده ایم  می کند؟ خیر
و می خواهیم امام حسین؟ع؟ را یاری کنیم، به همین دلیل در جلسه گذشته به قوانین غیرجمعی حمله کردیم، 
گر این قوانین اصالح بشود دولت  قوانینی که مال زندگی فردی و جامعۀ وحوش است، نه مال جامعۀ مؤمنین. ا

اسالمی می شود.

�باطل�قیام�کند �مجلس�شروع�کرد/�مجلس�باید�علیه�قانون�بد�و�ساختار برای�اسالمی�شدن�دولت،�اول�باید�از

برای اسالمی شدن دولت اول باید از مجلس شورای اسالمی شروع کرد، یعنی اول قوانین باید درست بشود. وضع 
قانون در جامعۀ اسالمی با قانون در جامعۀ وحوش خیلی فرق می کند. بارها عرض کردم که نباید از جوامع غربی 
تقلید کرد. یک نمونه مثال می زنم، یکی از نمایندگان ادوار گذشته مجلس، خودش مصاحبه کرده و گفته است: 
من قوانین خانواده را از فرانسه و انگلستان آوردم. تالش کردم به خورِد نمایندگان مجلس در یک دوره ای از ادوار 
بدهم و باالخره این قدر رایزنی کردم که با تغییراتی، شورای نگهبان را هم وادار کردم آن قانون را تصویب کردند. آیا 
انگلستان خیلی پیشرفت کرده است؟ انگلستان االن کارش به اینجا رسیده است که معضلی دارد به نام »تنهایی« 
و مجبور شده اند یک وزارتخانه برایش اختصاص بدهند. حاال این آدم نادان، قانون آنها را به کشور ما آورده است 

و اینجا به تصویب رسانده است!
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آیا در پژوهشگاه مجلس شورای اسالمی، چهارتا آدم باسواد پیدا نمی شوند که بگویند »وجود این قانون موجب 
که  کند. باطل  کاهش آمار ازدواج شده است« مجلس شورای اسالمی باید علیه باطل قیام  افزایش آمار طالق و 
فقط آدم بد نیست، قانون بد و ساختار بد هم باطل است. ما هم اینجا در مجلس امام حسین؟ع؟ می نشینیم و به 
ساختارهای غلط اشکال می گیریم چون باطل است. مجلس امام حسین؟ع؟ باید علیه این ظلم ها هم قیام کند.

پروتکل های دانشوران صهیون می گوید: ما سر جوامع گیوم )یعنی غیریهودی ها( این قدر قانون می ریزیم که 
نفهمند فرق قانون خوب و قانون بد چیست، بعد با قانون، آنها را به بردگی می کشیم. از پژوهشگاه مجلس انتظار 
داریم که به این مسائل توجه کند چون بعضی از نمایندگان با همۀ احترامی که برای شان قائل هستیم، سواد درست 

و حسابی ندارند، البته کسی که معلومات الزم را ندارد اشتباه کرده که به مجلس رفته است.

�بدنۀ�کارشناسِی�دولت�هم�کسانی�هستند�که�نمی�گذارند�کارها�جلو�برود در

ورود این طور افراد به مجلس به خاطر ساختار مسخرۀ باندبازی های حزبی و لیستی و چپ و راستی است. اینها 
یا خودشان بعضًا خراب می شوند یا فرصت طلب ها از آنها استفاده می کنند. بنده نمی توانم این نحوۀ انتخابات را 
بپذیرم، این باید درست بشود. این روش انتخاب درست نیست، با این روش، نمایندگان خوب هم متهم می شوند. 
که نمی تواند عالف چهار نفر بشود.  کنند. همۀ مملکت  برای اینکه متهم نشوند وضع انتخابات بعدی را درست 
گفت: »یابن الحسن! اینها همان  که بشود دربارۀ آنها  باید همۀ حدود سیصد نمایندۀ مجلس در حدی باشند 
سیصد و سیزده تا یاری هستند که شما می خواستی« ما باید به اینجا برسیم، توقع ما باال است. توقع سینه زن امام 
حسین؟ع؟ پایین نیست. البته بنده شنیده ام که در حدود چهل نفر از این سیصدتا دارند خوب کار می کنند. خدا 

کمک شان کند ولی این کافی نیست.
گاهی یک زنجیر به  گر بدنه بگذارد!  کار بایستد، البته ا امروز الحمدهلل رئیس جمهور محترم می خواهد پای 
دست یک نگهبان جلوی درب ورودی یک کارخانه می دهند که این نگهبان، صاحِب کارخانه را هم راه نمی دهد! 
حاال وزیر هم بخواهد درست کار کند، بعضی ها در بدنۀ کارشناسی هستند که اجازه نمی دهند و کارشکنی می کنند. 
که هر دولتی  کارشناسی ای  کارخراب کن است. آن بدنۀ  کارنشناس و  که  کارشناسی ای را  کند آن بدنۀ  خدا لعنت 
عوض می شود آنها عوض نمی شوند، آن بدنۀ کارشناسی ای که کار راه نمی اندازد. بنده صدها مورد از اینها در ذهنم 
هست، یک روزی هم نوبت آنها می رسد. االن در سیاست به دانه درشت ها دارند می پردازند، ولی در آینده نوبت 

آنها می رسد. باید شفافیت به سطحی برسد که بشود اسم این افراد را هم معرفی کرد.

�اربعین،�هیئت�ها�و�مساجد�را�محلی� قوانین�باید�طوری�تنظیم�شود�که�زندگی�جمعی�برای�مردم�تسهیل�شود/�در
�بدهیم برای�تمرین�زندگی�جمعی�قرار

گر دولت بخواهد اسالمی بشود باید از مجلس شروع بکند، باید مثًال  طرح شما برای اسالمی شدن دولت چیست؟ ا
چه کار کند؟ دولت، بیشتر مجری است و این مجلس است که قوانین را تنظیم می کند. باید قوانین طوری باشد که 
زندگی جمعی را برای ما تسهیل کنند. معموًال آنجایی که قانون هست مردم ما فرهنگ زندگی جمعی را ندارند. ولی 

گر یک جمعی پیدا بشود، می توانیم تمرین زندگی جمعی را شروع کنیم، دوران جبهه هم این را تجربه کرده ایم. ا
که بیایید در اربعین، هیئت ها و مساجد را محلی برای تمرین زندگی جمعی قرار  پیشنهاد بنده این است 

بدهیم، یک نقص بزرگ فرهنگی در میان ما این است که همۀ ما فردی زندگی می کنیم و این غلط است.
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تشکیل حکومت جهانی امام زمان ارواحنا له الفداء و از بین رفتن استضعاف، هنگامی اتفاق می افتد که این 
بخش ماجرا درست بشود، یعنی فرهنگ زندگی جمعی ایجاد بشود. یکی از فعالیت های زندگی جمعی امر به معروف 
ِر< )توبه،71( در همین 

َ
ك ُم�ذْ

ْ
َهْو�ذَ َع�ذِ ال �ذْ َ ِ َو�ي َمْعُرو�ذ

ْ
ال  �بِ

ُمُرو�ذَ
ئْ
ا ْع�ذٍ �يَ اُء �بَ ْوِل�يَ

ئَ
ُهْم ا ْع�ذُ َ ا�قُ �ب ِم�ذَ ُموئْ

ْ
و�ذَ َوال ِم�ذُ ُموئْ

ْ
و نهی از منکر است: >َوال

َهْو�ذَ َع�ذِ  �ذْ َ ِر َو�ي
َ
ك ُم�ذْ

ْ
ال  �بِ

ُمُرو�ذَ
ئْ
ا ْع�ذٍ �يَ ُهْم ِم�ذْ �بَ ْع�ذُ َ ا�قُ �ب �قَ ا�ذِ ُم�ذَ

ْ
و�ذَ َوال �قُ ا�ذِ ُم�ذَ

ْ
سورۀ توبه چند آیه قبل از این آیۀ شریفه می فرماید: >ال

< خیلی غلیظ تر هستند.  ْع�ذٍ ُهْم ِم�ذْ �بَ ْع�ذُ َ < )توبه،67( منافقین و منافقات، قطعاِت یک وجود هستند؛ >�ب ِ َمْعُرو�ذ
ْ
ال

کنده هستند؟ اینها حرف های قرآن است. چطور منافقین این قدر باهم همبستگی دارند ولی مؤمنین از هم پرا
در عین حالی که این حرف خطاب به مردم است ولی دولت باید برایش زمینه سازی کند تا ما به صورت جدی 
این طوری زندگی کنیم، ما ظرفیتش را داریم. ما ملت امام حسین، ظرفیت زندگی جمعی را داریم. در آن جایی که 
ک قدم های همۀ ائمۀ محترم  در اختیار خودمان است و به قوانین مملکت بر نمی خورد، مردم یاعلی بگویند. خا
جماعت طوطیای چشم این طلبۀ کوچک تِر همکار شماست، این زندگی جمعی را ساماندهی کنیم، در مساجد 
شروع به فرهنگ سازی کنیم. بسیجی ها هم طرح محلۀ مردم ساالر را اجرا کنند که مردم دور هم جمع می شوند، 

یاعلی بگویید و شروع به اجرا کنید.

�داریم/�وظیفۀ�حلقه�های� «�بشود�به�»حلقه�های�میانی«�بین�دولت�و�مردم�نیاز برای�اینکه�حکمرانی�»مردم�ساالر
میانی�چیست؟

کرد، چهارسال پیش  گام دوم با شما صحبت  که مقام معظم رهبری در شرح بیانیۀ  به دانشجوها عرض می کنم 
در شرح بیانیۀ گام دوم فرمود: ما به یک حلقۀ میانی بین دولت و مردم احتیاج داریم. این حلقۀ میانی گروه های 
که مسئله را تشخیص می دهند، حل مسئله می کنند، تصمیم سازی  خودجوش و جوانان خوش فکری هستند 
می کنند، به تصمیم گیران کمک می کنند، بر تصمیم ها و اجرای شان نظارت می کنند، قوا را بین مردم شناسایی و 
سازماندهی می کنند، شبکه درست می کنند، وقتی مسئله توسط مردم حل می شود آن وقت سیاسیون هم دیگر 

کم کاره و بی کاره می شوند و سیاست بازی هم از بین می رود.
وظیفۀ این حلقه های میانی چیست؟ رهبر انقالب ده تا کار مختلف را مثال زدند که حلقه های میانی دانشجویی 
کار دولت است،  کارها نه  کارها را انجام بدهند و بعد فرمودند: این  و جوانان فعال غیردانشجویی می توانند این 
نه کار رهبر است و نه کار هیچ نهاد دیگری؛ کار خود شما جوان ها است. )بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان؛ 
کامل انجام نشده است، البته نهاد نمایندگی رهبری  کارها  1398/03/01( هنوز هم بعد از گذشت سه سال، این 
کرونا یک مقدار فعالیت آن را  گذاشته است ولی  در دانشگاه ها، دوره های آموزشی جدی در این سال های اخیر 

متوقف کرده است.

�زندگی�جمعی�است�و�بخش�دیگرش،�فرهنگ�زندگی�جمعی�است حلقه�های�میانی،�یک�بخش�از

« باشد. این افتخار بزرگی برای  کلمه »مردم ساالر که باید به معنای واقعی  حکمرانی دارد به این سمت می رود 
آنها در این موضوع مانده اند و نمی توانند  کنید،  ح  را مطر این  با همۀ غربی ها  کشور ما است، شما می توانید 
حکومت های شان را مردمی کنند. حکومت های آنها دست سازمان های صهیونیستی، کارتل ها و تراست ها است و 
نماینده هایی که آنها به مردم تحمیل می کنند، اصًال نماینده های حقیقی مردم نیستند. آیا رئیس جمهور فرانسه 

نمایندۀ حقیقی مردم است؟ بقیۀ کشورها هم همین طور است.
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پس طرحی که ما برای قدرت گرفتن مردم داریم این است که مردم زندگی جمعی داشته باشند. یک بخش از 
زندگی جمعی، فرهنگی است، یک بخش دیگرش حلقه های میانی است، برای اینها ما باید حرکت کنیم. پس ای 
دوستان امام حسین؟ع؟، یاعلی بگویید و شروع کنید؛ این زندگی جمعی برای ما الزم است. بنا نیست خودتان را 
به کربال برسانید و پای رکاب امام حسین؟ع؟ شهید بشوید، بنا است خودتان را به امام زمان برسانید و پای رکاب 

امام زمان، جهان را اداره کنید. باید این زندگی جمعی را تمرین کنیم.

�دست�مردم�باشد �فرمود:�دولت�باید�اسالمی�بشود�یعنی�دولت،�مردمی�بشود�و�کارها�در اینکه�رهبر

گر ما بخواهیم زندگی جمعی را پیشرفت بدهیم آیا بدون نقش دولت امکان دارد؟ نه؛ اینجاست که رهبر انقالب  ا
فرمود که دولت باید اسالمی بشود. دولت اسالمی بشود یعنی دولت مردمی بشود، یعنی کار زیادی در دست دولت 
کارها در دست مردم باشد. دولت اسالمی بشود یعنی نظارت مردم در بدنه ها و الیه های مختلف بر  نباشد بلکه 
دولت مردان و عملکرد آنها بیشتر بشود. بنده باید این حرف ها را در جلسۀ امام حسین؟ع؟ با صدای بلند بگویم، 
تا به عنوان یک طلبه، وظیفه ام را انجام داده باشم. این حرف ها اعتبار خودش را از مجلس امام حسین؟ع؟، از 

آیه های قرآن، از روایات و از شما محبین اهل بیت؟مهع؟ می گیرد.
و  می نشیند  ساعت  چند  می گذارد،  جلسه  اندیشمندان  و  دانشجویان  نخبگان،  با  رهبری  معظم  مقام 
که به عنوان یک اندیشمند، از قبل از انقالب، خودش برای ادارۀ جامعه بشری  نظرات شان را می شنود، ایشان 
نظریه داشته، االن که رهبر یک کشور شده است و همه به حکمت او اذعان دارند، متواضعانه می نشیند و نظر یک 
دانشجوی جوان را می شنود و بعد هم می فرماید: »متن صحبت های این دانشجو را به من بدهید تا بعداً دقیق تر 
مطالعه کنم« ُخب این کار را همۀ استانداران، فرمانداران و نمایندگان مجلس باید هر ماه در استان خودشان انجام 

بدهند و درددل همۀ مردم را بشنوند. نخبگان شهر را جمع کنند و حرف ها و نظرات آنها را بشوند؟
رهبر انقالب فرمود: وقتی می گوییم دولت باید مردمی بشود یعنی دولت باید با نخبگان در ارتباط باشند. 
نخبگان هم جزو مردم و بخش برجستۀ مردم هستند. خیلی از مردم عادی فقط می دانند که اوضاع خراب است و 
گر اجرا  باید درست بشود، اما نمی توانند طرح بدهند ولی نخبگان می توانند طرح بدهند. این کار باید اجرا بشود و ا
بشود خیلی از مشکالت شهرها حل می شود. بنده برای سخنرانی به شهرهای مختلف کشور می روم. گاهی می بینم 
یک آدم دلسوز چهارتا طرح دارد و می گوید »من این طرح ها را چه کار کنم؟ دست مان به استاندار نمی رسد. شما 
اینها را به مقام معظم رهبری بدهید...« آیا این سفارش أمیرالمؤمنین؟ع؟ بود؟ اینها آن گام های اساسی است، از 

اینجا شروع می شود، همه اش که رسیدگی به دزدی و قتل و غارت نیست.

�الیه�های�مختلف �ما�کارشناسان�باید�تعیین�کننده�باشند،�نه�باندهای�سیاست�و�قدرت�در �کشور در

ما داریم به سمت حکومت آقا امام زمان؟جع؟ می رویم، باید یک الگوی جهانی ارائه بدهیم، در جهان امروز چه 
چیزی تعیین کننده است؟ پول و ثروت و تصمیم گیران بزرگ ثروتمند صهیونیست! آنها تصمیم می گیرند و بقیه را 
بازی می دهند. در کشور ما چه چیزی تعیین کننده است؟ در کشور ما که نباید مافیاها، باندهای سیاسی و قدرت 

در الیه های مختلف تعیین کننده باشند، کارشناسان باید تعیین کننده باشند.
یک جوان، یک استاد، یک معلم، یک امام جماعت و... که یک طرح خوب به ذهنش رسیده، کجا باید بروند؟ 
کار دارند می کنند؟ بسیاری از  چرا فقط رهبر انقالب باید این طور جلسات را بگذارد؟ استاندارها و فرماندارها چه 
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مسائل شهرها همین طور قابل حل است، بعضی از مسئولین هم خوب هستند، بعضی از آنها هم این کار را شروع 
کرده اند ولی این مراجعه به نخبگان، هنوز بین مسئولین و مدیران کشورمان، عمومی نشده است.

که الزمه اش اسالمی شدن دولت است،  کند  که زندگی جمعی جامعه را اداره  پس یک بخش طرح این است 
اسالمی شدن دولت یعنی اینکه حکمرانی مردمی بشود. زندگی جمعی در فرهنگ جامعۀ ما ضعف است، لذا دوباره 
باید سراغ تلویزیون و آموزش و پرورش بروید. این بحث ها نیاز امروز است. مسئولین آموزش و پرورش و معلم ها 
خدمت مقام معظم رهبری رفتند، ایشان فرمود که آموزش و پرورش باید زندگی جمعی و تعاونی را به دانش آموزان 

یاد بدهد. یعنی همین حرف هایی که ما اینجا داریم می زنیم.

گام�دوم�برای�قوی�کردن�انسان�ها�که�زندگی�جمعی�را�سهل�می�کند�»والیت�مداری«�است

پس گام اول »زندگی جمعی« بود. گام دوم چیست؟ غیر از زندگی جمعی باید چه کار کنیم؟ أمیرالمؤمنین علی؟ع؟ 
کرد، هر موقع وحدت داشتند سلطان عالم و اربابان جهان شدند.  که تفرقه، امت های پیشین را نابود  فرمودند 
ْمَثاَلُهْم... َوَصَلِت اْلَکَراَمُة َعَلْیِه َحْبَلُهْم ِمَن ااِلْجِتَناِب ِلْلُفْرَقِة َو 

َ
ْن َتُکوُنوا أ

َ
ْحَواَلُهْم َو اْحَذُروا أ

َ
ّرِ أ

َ
ُروا ِفي اْلَخْیِر َو الّش

َ
)َفَتَذّک

ْلَفة؛ نهج البالغه/خطبه192(
ُ
ُزوِم ِلأْل

ُ
الّل

که زندگی جمعی را  گام دوم  که انصافًا سخت ترین قسمت دین، زندگی جمعی است.  گفتیم  در جلسۀ قبل 
سهل می کند گام »والیت مداری« است. گام دوم، پذیرش امامتی است که این نخبه ها دور آن جمع و ساماندهی 
بشوند، قدرت بین اینها درست توزیع بشود، هیچ استعدادی خفه نشود، والیت در زمین، داوری می کند تا قاعدۀ 
که مقام  گفتگو را بین مردم فراهم می کند. حدود بیست و پنج سال است  بازی درست اجرا بشود. والیت امکان 
معظم رهبری رسمًا اعالم کردند باید کرسی های نظریه پردازی و گفتگوی آزاد دربارۀ مناقشاتی که اندیشمندان باهم 

دارند، در دانشگاه ها برقرار بشود. اینها شأن والیت است.
والیت به حوزه می فرماید که ما فقه نظام می خواهیم، تفکر کنید که نظام چگونه باید اداره بشود؟ والیت برای 
کنید و نظریه  که بیایید فکر  تولید سند پنجاه سالۀ پیشرفت ایران به همۀ دانشگاه ها و حوزویان نامه می نویسد 
بدهید. والیت به دولت پیشنهاد می دهد که از متفکرین استفاده کنید و ببینید چگونه قوانین به گونه ای تنظیم 

بشود که دخالت مردم افزایش پیدا بکند؟

�بگویند �جامعه�زور والیت�کنترل�کنندۀ�کسانی�است�که�می�خواهند�در

معنای والیت، دیکتاتوری نیست. االن والیت دارد در کشورمان اجرا می شود، ولی در هیچ کتابی درست و حسابی 
یک بار برای دانش آموزان ما توضیح داده نشده است که والیت چیست و چه کار می کند. اصًال الزم نیست شما از 
نظر اعتقادی، والیت فقیه را قبول داشته باشید، اصًال شما زرتشتی یا ارمنی باشید یا از یک کشور دیگر هم باشید، 

می توانید کارکرد والیت را ببینید.
که فرق والیت حزبی در چین با والیت  کنیم، مثًال بگوییم  کارکردها و آثار والیت در جامعه بحث  باید دربارۀ 
کسی آدِم ضعیفی  گر  اسالمی در ایران چیست؟ در این جلسات باید اینها را بگوییم. در والیت حزبی در چین، ا
باشد و نخبه نباشد اصًال او را به حزب راه نمی دهند. به او می گویند »تو کارگر هستی، حرف نزن!« اما والیت اسالمی 
در ایران در رأی سیاسی برای کسی که ممکن است یک انسان معمولی باشد همان ارزشی را قائل می شود که برای 
نخبگان کشور قائل است. در خیلی چیزهای دیگر هم، همین طور است. در عین حال، والیت کنترل کنندۀ کسانی 
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است که می خواهند در جامعه زور بگویند. یکی از ابزارهای والیت، برای کنترل زورگوها، شورای نگهبان است. لذا 
سی سال است که دارند شورای نگهبان را بمباران می کنند و معلوم است که هدف شان چیست.

والیت�مداری�یعنی�خودت�تشخیص�بدهی�و�امامت�را�نصرت�کنی/�والیت�زمینۀ�تشخیص�را�ایجاد�می�کند

گر بپرسید چرا دفاع  االن طوری شده که خیلی از حزب الهی ها، مرعوب هستند و نمی توانند از والیت دفاع کنند. ا
که  نمی کنید؟ می گویند: االن خوب نیست که ما بگوییم »باید از والیت اطاعت کنید!« اصًال چه کسی گفته است 
شما دربارۀ اطاعت از والیت، صحبت کنید؟! مگر والیت گفت که از من اطاعت کنید؟ نه، ایشان گفت که بنشینید 

و فکر کنید! گفت که بگذارید اندیشمندان حرف بزنند.
کنند؟ امام حسین؟ع؟ فرمود »بروید«، ولی  که از او اطاعت  مگر امام حسین؟ع؟ در شب عاشورا دستور داد 
اصحاب فهمیدند که باید »بمانند«. کار والیت این است که زمینۀ تفکر و زمینۀ تشخیص را ایجاد می کند، مردم باید 
نصرت کنند نه اطاعت. اطاعت یک بخش حداقلی از ماجرا است. مگر معلم سر کالس، همه اش باید دستور بدهد 
که بچه ها بگویند چشم؟ او که دیگر معلم نیست، این طوری دانش آموز هم درست رشد نمی کند. گاهی معلم باید 
بنشیند و حرف های دانش آموزها و دانشجوها را بشنود، تا نظریات را سر کالس جمع نکند و پای تخته ننویسد و 
همه درگیر نشوند، آموزش دادن فایده ندارد. رسول خدا؟ص؟ می نشست و حرف های مردم را گوش می کرد و بعضًا 

طبق نظر مردم عمل می کرد، هرچند بعدش مردم ضرر می کردند و چوبش را می خوردند.
ما در شب عاشورا یاد گرفتیم که والیت برای همۀ موضوعات، دستور نمی دهد، والیت مداری هم به این نیست 
که تو فقط دستور بگیری و آن را انجام بدهی، بلکه وظیفه ات این است که تشخیص بدهی و امامت را نصرت کنی، 
چون مواقعی هست که ممکن است امام به تو بفرماید »برو!« درحالی که باید تو بمانی. والیت خیلی شیک تر از آن 

چیزی است که در جامعۀ ما مطرح شده است.

�اساس�تاریخ�اسالم�و�40سال�تجربۀ�انقالب�می�توانید�کارکرد�والیِت�انبیاء�و�اوصیاء�و�والیت�فقیه�را�توضیح�بدهید بر

حوزۀ علمیه هم در این زمینه مقصر است. حدود 25سال پیش، مقام معظم رهبری به اعضای مجلس خبرگان 
رهبری فرمودند برای ترغیب مردم به یک امر دینی آثار و فوائدش باید ذکر بشود و بعد هم حج و زکات را مثال زدند 
کارکردها و فواید والیت فقیه را برای  که باید آثار و فواید فردی و اجتماعی حج را برای مردم بگوییم. بعد فرمودند 
مردم توصیف کنید، آثار والیت فقیه را برای جوان ها ذکر کنید. )بیانات در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری؛ 
، چند تا کتاب در این باره نوشته شد؟ اول باید این کتاب ها نوشته بشود تا بعداً  1376/11/15( از آن موقع تا امروز

وارد درس ها هم بشود و آثار خودش را نشان بدهد.
کنید، بلکه بر  ، دیگر الزم نیست مبانی شرعی و مبانی اعتقادی والیت فقیه را مطرح  شما برای دنیای امروز
اساس تاریخ اسالم و چهل سال تجربۀ ملت ایران، کارکرد والیت انبیاء، والیت اوصیاء و والیت فقیه را توضیح بدهید 
و بگویید اینها این طوری عمل می کنند. آن وقت ببینید چه کسی نمی پسندد، چه کسی رد می کند و با کدام حقوق 

بشر منافات دارد؟
کنم و  که شما را تحریک  که امام حسین؟ع؟ در شب عاشورا فرمود: من تبلیغات نمی کنم  والیت یعنی همین 
ِذْنُت َلُکْم 

َ
نگه دارم. امام حسین؟ع؟ فرمود من از شما راضی هستم، از تاریکی شب استفاده کنید و بروید. »ِإّنِي َقْد أ

ِخُذوُه َجَمال« )االرشاد، شیخ مفید/ ج2/ ص91( 
َ
ْیُل َقْد َغِشَیُکْم َفاّت

َ
ي ِذَماٌم َهَذا الّل َفاْنَطِلُقوا َجِمیعًا ِفي ِحّلٍ َلْیَس َعَلْیُکْم ِمّنِ
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یا  امام  حسین؟ع؟! تبلیغات آن طرفی نکن که بگویی »برو« ُخب می روند! شما چقدر به انسان ها احترام می گذاری! 
حتی حاضر نیستی تبلیغات بکنی... بله؛ والیت همین است. شما این تجربه را در زندگی امام خمینی و رهبری 
کرده اند و از زیبایی و شکوه و انسانیت والیت حرف نمی زنند که انگار ما باید خجالت  هم دارید. خیلی ها سکوت 

بکشیم! درحالی که زیباترین بخش دین ما همین است.

دهۀ�اول�محرم،�هفتۀ�نصرِت�ولّی�است�و�باید�آداب�نصرت�ولّی�آموزش�داده�بشود

« معرفی کرده است، درحالی که  ستاد امر به معروف و نهی از منکر دهۀ اول محرم را »دهۀ امر به معروف و نهی از منکر
، مال قیام امام حسین؟ع؟ است، یعنی همان زمانی که امام حسین؟ع؟ در »یوم الترویه«  امر به معروف و نهی از منکر
)یعنی هشتم ذی الحجه( از مکه به سمت کربال حرکت کرد. وقتی امام را در کربال محاصره کردند آقا سر عزت خود 
 ، ایستاد و مقاومت کرد. آیا امام حسین؟ع؟ امشب برای امر به معروف و نهی از منکر در کربال نشسته است؟ نه دیگر

امشب برای دفاع از عزت خودش نشسته است؛ فرمود »هیهات مّنا الذلة« این ایام، درواقع هفتۀ عزت است.
. از  امام االن »نصرت« می خواهد، لذا این ایام، هفتۀ نصرت ولّی خدا است، نه هفتۀ امر به معروف و نهی از منکر
اول دهه محرم، امام منتظر هستند، گاهی یک پیرمرد مثل حبیب بن ُمظاِهر از این گوشه، گاهی یک نفر از آن گوشه 
گر ولّی  می آید تا حسین؟ع؟ را نصرت کند. باید آداب نصرت ولّی آموزش داده بشود. آداب نصرت ولّی این است که ا
به تو گفت »برو به زندگی ات برس!« بدان که باید بمانی و برایش جان بدهی. امام زمان با یک چنین یارانی جهان 
که یاران امام حسین؟ع؟ برای  را اداره می کند و کمتر از یاران امام حسین؟ع؟ نمی خواهد. فقط فرقش این است 
شهید شدن این طور بودند، شما باید برای ادارۀ عالم این طور باشی. این هفته، هفتۀ نصرت امام حسین؟ع؟ است.
کند. االن ما  که نمی تواند جهان را اداره  گر بنا باشد امام زمان؟جع؟ دانه دانه همه چیز را با جزئیات بگوید  ا
در کشورمان سیصد هزار مدیر داریم، نیمی از اینها تقریبًا در هیچ دولتی عوض نمی شوند. دوست دارم یک جایی 
اسم و مشخصات همۀ اینها به دیوار بخورد و گفته شود که چه پست هایی دارند. آیا اینها همه والیت مدار هستند؟ 
اینها همه منتظر اشاره هستند که بگیرند و کار را انجام بدهند؟ آیا اینها مثل یاران امام حسین؟ع؟ که به آنها فرمود 

»بروید« اهل تشخیص هستند که بگویند ما باید بمانیم و تو را کمک بکنیم.

کمیِت�مردم،�دشمن�والیت�می�شوند کم�شدن�مردم�را�مدیریت�می�کند�لذا�دشمنان�حا والیت،�نحوۀ�حا

کورکورانه  کنیم؛ البته نه با اطاعت! والیت فقیه دنبال اطاعِت  ما باید بتوانیم برای والیت فقیه یک ابهتی ایجاد 
نیست. پروندۀ چهل سالۀ والیت فقیه، االن موجود است و می توانید مراجعه کنید و این را ببینید. یک بار جامعۀ 
مدرسین حوزۀ علمیۀ قم می خواستند برای انتخابات مجلس به سراسر کشور لیست بدهند ولی حضرت امام به آنها 
اجازه نداد و فرمود »بگذارید خود مردم تصمیم بگیرند« حضرت امام به مردم خیلی بها می داد. پس چرا بعضی از 
حزب ها با والیت فقیه دشمنی می کنند؟ چون می خواهند چپاول کنند، چون دنبال والیت مطلقۀ احزاب هستند.
کم شدن مردم را مدیریت می کند. والیت  کم شدن مردم است، چون ولّی، نحوۀ حا درواقع والیت به معنای حا
فقیه این مطلب را ثابت کرده است، این چیزی نیست که ما در کتاب ها بخوانیم. چهل سال پیش، مارکسیست ها 
کشور برپا  کنار دانشگاه تهران تظاهرات می کردند. مارکسیست ها اولین تظاهرات را علیه والیت فقیه در این  در 
گر آنها این والیت فقیه امروز را می دیدند نمی توانستند آن فحش ها را بگویند. همۀ نیروهای مستعد،  کردند. ا
گر در این کشور هیچ دلسوزی نباشد، رهبر انقالب دلسوز و حامی آنها  ع، مکتشف و دانشمند می دانند که ا مختر
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| لوا  دهم |
والیت مداری؛ گاج دوج برای اینک  ضعف مردج ب  قلت تبدیل شلد

است و ایشان خیلی به دولت ها تذکر می دهد که به کار این افراد مستعد و نخبه رسیدگی کنید. امسال هم اقتصاد 
دانش بنیان اسم سال شده است.

�والیت �محور �می�شود�درست�کرد؟�بر زندگی�جمعی�را�چطور

چه چیزی باعث قدرت یک جامعه می شود؟ زندگی جمعی. زندگی جمعی را چطور می شود درست کرد؟ بر محور 
والیت. چرا زندگی جمعی سخت است؟ چون ما به معنای واقعی والیت مدار نیستیم. یک عده ای هم که دشمنان 

کمیت مردم هستند می دانند که باید والیت فقیه را بزنند. کینه توز حا
کمیت مردم هستند. اینها می دانند که باید والیت فقیه را بزنند و تضعیف  دشمنان والیت درواقع دشمنان حا
کنند، تا قدرت به مردم نرسد. لذا یک عده از اینها، مدام ابزارهای والیت فقیه )مثل شورای نگهبان( را می زنند. یک 

عده ای هم، نمایندگان والیت فقیه را مسخره می کنند.
گر غیر از طرح والیت، طرح دیگری در جهان دارند،  کسانی که دنبال آزادی خواهی و مشارکت مردم هستند، ا
بیاورند. هرکسی در جهان، که می تواند مشارکت حقیقی مردم را بدون والیت با هر ساختار دیگری برقرار کند، بیاید 
طرحش را ارائه کند. چه چیزی مانع شده است که در آمریکا و انگلیس، دموکراسی حقیقی پیاده بشود؟ مگر آنجا 
کم باشند.  کسی مانع دموکراسی شده است؟ نکند حزب الهی ها به آنجا رفتند و نگذاشتند که در آنجا واقعًا مردم حا

کم هستند؟ آیا در آمریکا مردم واقعًا حا

کم�کنند�ولی�مردم�آنها�را�کشتند همۀ�روضه�ها�برای�این�است�که�اولیاء�خدا�می�خواستند�مردم�را�حا

کنند ولی مردم زیر بار نرفتند. اصًال همۀ  کم  که می خواستند مردم را حا اصًال مظلومیت اولیاء خدا برای این بود 
روضه ها برای همین است. امام حسین؟ع؟ هم می خواست مردم جمع بشوند والیت را کمک کنند، ولی مردم جمع 
شدند والیت را کشتند. روضۀ کربال این است. ما دقیقًا داریم روضه ها را شرح می دهیم. بنده معتقد هستم باالترین 
معارف و حکمت ها در روضه های اهل بیت؟مهع؟ است. هرچه قرآن حرِف روز دارد در روضه است، هرچه عترت حرف 
روز دارد در روضه است. روضه جایی است که حسین؟ع؟ در آن قربانی شده است. مگر کم حرف دارد؟ هر سال ما 

از یک زاویه به روضه می پردازیم که بحث روز است.

اتحاد�و�زندگی�جمعی،�با�والیت�پدید�می�آید

ما می خواهیم ضعف مردم به قوت تبدیل بشود. قدم اول هم اتحاد و زندگی جمعی است که با والیت پدید می آید. 
یک نمونه اش اربعین است. ببینید مردم به خاطر امام حسین؟ع؟ چطور دور هم اجتماع می کنند و فدای همدیگر 
می شوند، پاهای هم را مشت و مال می دهند و به هم خدمت می کنند درحالی که اصًال همدیگر را نمی شناسند. 
که باعث شد صدها هزار نفر را از همدیگر کشتند. ولی االن  دشمنان بین دو ملت ایران و عراق، جنگ انداختند 

کسی که در جنگ، پایش قطع شده است با عصا می آید و پاهای زائر ایرانی را ماساژ می دهد.
چه کار کردی یا امام حسین؟ع؟؟ آیا اینها حکمت ندارد؟ آیا اینها حرف ندارد؟ آیا به دنبال این حوادث، تمدن 
نیست؟ آیا دانشمندی که اینها را نفهمد دانشمند است؟ آیا این فرهنگ، آینده جهان را نخواهد گرفت؟ در زمان 
امام زمان؟جع؟ این صحنه ها نه فقط برای اربعین بلکه در خیابان ها و زندگی عادی مردم مشاهده خواهد شد. 

مردم بر محور امام زمان؟جع؟ عاشق همدیگر می شوند.
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کند و به مردم تهران بفرماید  گر همین االن امام زمان ظهور  بنده به این مردم، معتقد و خوشبین هستم. ا
که داراها دست ندارها را بگیرند، فعًال این یک سال باید این طوری بگذرد... به عشق مهدی فاطمه؟جع؟ هیچ 
کنار می گذارند. والیت، زندگی جمعی را درست می کند.  نداری در تهران باقی نخواهد ماند. مردم همۀ قوانین را 
که زندگی ایثارگرانه ممکن نیست؛ بله، بدون امام زمان نمی شود اما  اندیشمندان غربی منهای والیت می گویند 

وقتی امام زمان بیاید ما می توانیم حساب های مان را با هم یکی کنیم.

طبق�روایت،�والیت�نظام�دهندۀ�اسالم�و�باعث�قدرت�اسالم�است

اجازه بدهید چند آیه و روایت دربارۀ والیت برای تان بخوانم. والیت، قدرت می دهد. رسول خدا؟ص؟ می فرماید: 
ْساَلم« )امالی، شیخ مفید/ص14(، بشنوید و اطاعت کنید از کسی  ِ

ْ
ُه ِنَظاُم ال

َ
ْمَر َفِإّن

َ ْ
ُه اهلُل ال

َّ
ِطیُعوا ِلَمْن َوال

َ
»اْسَمُعوا َو أ

که بر شما والیت پیدا می کند و خدا او را تأیید کرده است؛ چون او نظام دهندۀ اسالم و باعث قدرت اسالم است.
ِة 

َ
وقتی فدک را از فاطمۀ زهرا؟اهع؟ غصب کردند یک سخنرانی کرد، در آن سخنرانی فرمودند: »َطاَعَتَنا ِنَظامًا ِلْلِمّل

َمانًا ِلْلُفْرَقِة« )احتجاج، طبرسی/ج1/ص99(، طاعت ما به ملت نظام می دهد، نظام یعنی نخ تسبیح که 
َ
َو ِإَماَمَتَنا أ

کنار همدیگر نگه می دارد. فلسفۀ اطاعت از والیت فقیه چیست؟ »نظامًا لألمة«. دیگر توضیح  این دانه ها را در 
نمی خواهد. »إمامتنا أمانًا للفرقة«. والیت را باید این گونه تبیین کرد.

بعضی ها والیت فیه را خوب تبیین نمی کنند چون در مقابل هجمه های دشمن علیه والیت، مرعوب شده اند. 
گر دفاع نکنند بهتر است، چون دیگران را دل زده می کنند؛  بعضی ها هم با ادبیاتی از والیت فقیه دفاع می کنند که ا
مثل اینکه شما در ارتباط با والیت فقیه، فقط کلمۀ اطاعت را بیاوری ولی نصرت را نیاوری، یا اینکه فقط تکلیف را 
بیاوری ولی تشخیص را نیاوری. یکی فرماندهان محترم می گفت: ما نزد مقام معظم رهبری رفته بودیم، آنجا گفتم 
که »شما هرچه بگویید، ما اطاعت می کنیم« ایشان فرمود: این کافی نیست، شما باید خودت تشخیص بدهی... 

بله، والیت این است.

مهم�ترین�قسم�قرآن�که�خدا�به�خودش�قسم�می�خورد�دربارۀ�والیت�است

کرده ام و بعضی از آنها را از سی سال پیش،  که سال هاست دربارۀ آنها با مردم صحبت  بعضی از آیات قرآن هست 
مطرح می کردم. در این سی سال در هر جلسه ای که اینها را مطرح می کنم، باز هم یکی دو نفر می گویند »موضوع 
این آیات برای ما جدید بود و ما تا حاال نشنیده بودیم« ببینید چقدر والیت غریب است. این آیات دربارۀ نحوۀ 

والیت مداری است.

َر  َ حب َما سشَ �ي ُموَك �ذِ ِ
ّ
َحك ُ و�ذَ َ��قَّ� �ي ِم�ذُ وئْ ُ ا �ي

َ
َك ل ِ

ا َوَر�بّ
َ
ل در مهم ترین قسم قرآن که خدا به خودش قسم می خورد، می فرماید: >�ذَ

ًما< )نساء،65( این آیه بیان کنندۀ یکی از آداب والیت مداری  ْسِل�ي
ُموا �قَ ِ

ّ
َُسل �قَ َو�ي �يْ

صذَ ا �قَ ا ِمّمَ ِسِهْم َ�َر�بً �ذُ �ذْ
ئَ
�ي ا ِ

ُ�وا �ذ حبِ
َ ا �ي

َ
ّمَ ل

ُ ُهْم �ش �ذَ �يْ َ �ب

که  که یک جامعه را قدرتمند می کند و آن را به زندگی جمعی می رساند. می فرماید: به پروردگارت سوگند  است 
آنان مؤمن حقیقی نخواهند بود، مگر آنکه تو را در آنچه میان خود نزاع و اختالف دارند به داوری بپذیرند؛ سپس 
کامل تسلیم شوند.  کرده ای در وجودشان هیچ دل تنگی و ناخشنودی احساس نکنند، و به طور  که  از  حکمی 
گرچه در عمل اطاعت بکند،  کسی یک ذّره ته دلش نسبت به حکم پیامبر خدا احساس سختی بکند، ا گر  ا

ایمان  ندارد.
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�نــزدش�نمی�رود� �اجتماعــی�جمع�کرد،�از ،�همه�را�بــرای�یک�امر طبــق�آیــه�قــرآن،�مؤمــن�کســی�اســت�که�وقتی�پیامبــر

�با�اجازه مگر

وا َ��قَّ�  َه�بُ
�ذْ ْم �يَ

َ
اِمٍع ل ْمٍر �بَ

ئَ
� ا

َ
وا َمَعُ� َعل ا َكا�ذُ

ِه َوَرُسوِلِه إَِو�ذَ
َ
الّل وا �بِ َم�ذُ

آ
�ذَ ا �ي ِ �ذ

َّ
و�ذَ ال ِم�ذُ ُموئْ

ْ
َما ال

�ذَّ خداوند در آیۀ دیگری می فرماید: >اإِ

ُهُم 
َ
ْر ل �ذِ

عذْ ُهْم َواْس�قَ �قَ ِم�ذْ �ئْ �ذْ ِلَم�ذْ سشِ
�ذَ
ئْ
ا ِهْم �ذَ �ذِ

ئْ
ا َ ْع�ذِ سش وَك ِل�بَ �ذُ

�ذَ
ئْ
ا ا اْس�قَ

�ذَ اإِ
ِه َوَرُسوِلِه �ذَ

َ
الّل  �بِ

و�ذَ ِم�ذُ وئْ ُ �ذَ �ي �ي ِ �ذ
َّ
َك ال �ئِ

َ
ول

ئُ
َك ا و�ذَ �ذُ �ذِ

ئْ
ا َْس�قَ �ذَ �ي �ي ِ �ذ

َّ
�ذَّ ال وُه اإِ �ذُ �ذِ

ئْ
ا َْس�قَ �ي

،62(، مؤمنان فقط آن کسانی هستند که به خدا و پیامبرش ایمان آورده اند و هنگامی که  ٌم< )نور وٌر َرِ��ي �ذُ َه عذَ
َ
�ذَّ الّل َه اإِ

َ
الّل

که طبیعتًا مردم را گرد هم می آورد[ با پیامبر باشند تا از او اجازه نگیرند ]از نزد او[ نمی روند. آنهایی  بر سر کار مهمی ]
که برای رفتن، از تو اجازه می گیرند، به خدا و پیامبرش ایمان دارند. پس هنگامی که برای برخی از کارهای شان از تو 
اجازه می خواهند، به هر کدام از آنان که خواستی اجازه بده و از خدا برای آنان آمرزش بخواه که خدا بسیار آمرزنده 

و مهربان است.

< یعنی فقط اینها مؤمن هستند و کسی دیگر مؤمن نیست. تفسیر عالمۀ طباطبایی را در این  و�ذَ ِم�ذُ ُموئْ
ْ
َما ال

�ذَّ >اإِ

زمینه بخوانید، غوغاست! این آیۀ قرآن در آخر سورۀ نور می خواهد بگوید چه کسی مؤمن نیست. کسانی که وقتی 
همراه پیغمبر هستند و یک امر جامع پیش می آید، بدون اجازۀ پیامبر از نزد ایشان نمی روند. امر جامع یک مسألۀ 
اجتماعی است و همۀ مردم باید جمع بشوند تا در موردش برنامه ریزی کنند. تو می خواهی مردم را جمع کنی تا 

در مورد یک مطلب با آنها صحبت بکنی.
قرآن می فرماید: مؤمن کسی است که وقتی تو برای یک امر اجتماعی مردم را جمع می کنی نرود مگر اینکه از 
گر کسی در یک امر اجتماعی که تو دعوت کردی بدون اجازه برود او مؤمن  گر اجازه دادی برود. ا تو اجازه بگیرد، ا
نیست. اجازه نگرفت و رفت. چرا رفت؟ مگر امر اجتماعی پیش نیامده بود؟ شما داری صحبت می کنی کجا دارد 

< ای  �قَ �ئْ �ذْ ِلَم�ذْ سشِ
�ذَ
ئْ
ا می رود؟ فقط کسانی که اجازه می گیرند و تو به آنها اجازه دادی ایمان دارند. بعد می فرماید: >�ذَ

گر نخواستی اجازه نده. بعضی از جوان ها می گویند:  پیغمبر؟ص؟! تو والیت داری، به هرکسی خواستی اجازه بده و ا
آیا ما نباید این آیه را تا حاال شنیده باشیم؟ آیا ما نباید در مدرسه این آیه را خوانده باشیم؟

مگر بیانیۀ گام دوم امر جامع نیست؟ بنده بعضی از مذهبی ها را می شناسم که بیانیۀ گام دوم را نخواندند، بعد 
می خواهند اینجا را دور بزنند و بروند دعای ندبه و بگویند »یابن الحسن؟جع؟ آقا بیا...« کجا بیاید؟

�عذاب �فتنه�و�بدبختی�می�شود�یا�دچار �پیامبر�صدا�بزند�و�شما�گوش�ندهید�جامعه�یا�دچار گر ا

�ذَ  �ي ِ �ذ
َّ
ِر ال

ْح�ذَ �يَ
ْ
ل ا �ذَ

ْم ِلَوا�ذً
ُ
ك و�ذَ ِم�ذْ

ُ
ل

َّ
َسل �قَ َ �ذَ �ي �ي ِ �ذ

َّ
ُه ال

َ
ُم الّل

َ
ْعل َ ْ� �ي

ا �قَ ْعصذً َ ْم �ب
ُ
ك ْعصذِ َ ْم َكُ�َعاِء �ب

ُ
ك �ذَ �يْ َ ُسوِل �ب وا ُ�َعاَء الّرَ

ُ
َعل ْ حب

ا �قَ
َ
آیۀ بعد می فرماید: >ل

،63( دعوت پیامبر ]به ایمان، عمل صالح و امور اجتماعی [  ٌم< )نور ِل�ي
ئَ
ا�بٌ ا

ُهْم َع�ذَ �بَ ِص�ي ُ ْو �ي
ئَ
�قٌ ا �ذَ �قْ ُهْم �ذِ �بَ ِص�ي �ذْ �قُ

ئَ
ْمِرِه ا

ئَ
و�ذَ َع�ذْ ا اِل�ذُ حذَ ُ �ي

را در میان خود، مانند دعوت بعضی از شما از بعضی دیگر قرار ندهید، خدا کسانی از شما را که برای ]بی اعتنایی 
[ با پنهان شدن پشت سر دیگران آهسته از نزد او بیرون می روند، می شناسد. پس باید کسانی که  به دعوت پیامبر
ک ]در آخرت [ به ایشان برسد. از فرمانش سرپیچی می کنند، برحذر باشند از اینکه بالیی ]در دنیا[ یا عذابی دردنا

کاری صدا می زند، این را مثل صدا زدن آدم های عادی در نظر نگیرید. مگر  کرم؟ص؟ برای یک  وقتی پیغبر ا
گر او صدا بزند و شما  پیامبر صدا نزد؟ کجا می روید؟ او حتمًا کار دارد. آداب والیت مداری را ببینید! بعد می فرماید: ا

گوش ندهید، جامعه یا دچار فتنه و بدبختی خواهد شد، یا دچار عذاب الیم خواهد شد.
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مختصات زمان ما و آینده ای که تا ظهور در پیش داریم
محرم 1401

یابن�الحسن؟جع؟!�می�شود�شما�اجازه�بدهید�ما�به�دردتان�بخوریم؟

کرم؟ص؟ و أمیرالمؤمنین؟ع؟ والیت دارد. ُخب بعد  شیعه هزار و چهارصد سال است می خواهد اثبات کند که پیغمبر ا
از اینکه والیت را اثبات کردید، باید بگویید کارکرد این والیت چیست؟ آداب ما نسبت به والیت چیست؟ االن باید 
اینها را بگویید. خیلی ها فکر می کنند بحث در مورد والیت، دعوای بین مذاهب اسالمی است. فعًال بحث اعتقادی 
را رها کن. اصًال فرض کن مخاطب شما مال آن لنگۀ دنیا است و مسلمان نیست. او را به کربال بیاور و برای توضیح 

بده که »والیت این گونه است...«
نافع بن هالل می گوید من در تاریکی های اطراف خیمه ها أباعبداهلل الحسین؟ع؟ را دیدم که خارهای مغیالن 
را جمع می کند. امام حسین؟ع؟ به نافع فرمود: نمی خواهی از اینجا بروی و خودت را نجات بدهی؟ »أال َتسُلُك 
یِل و َتنجو ِبَنفِسك؟« )مقتل مقّرم/ص116( او خودش را روی پاهای حسین؟ع؟ 

َ
بیَن هذیِن الَجَبَلیِن فی َجوِف الّل

انداخت و گفت: آقا جان، هیچ وقت از تو جدا نمی شوم.
گر کسی رفتنی هست باید برود؟ حواست باشد، شاید امام زمان؟جع؟ امشب  آیا این طور است که تا دقیقۀ نود، ا
گر می خواهی بروی، برو... امشب شهادت نامۀ عشاق امضا می شود.  که ا همین طوری با تو حرف بزند و بفرماید 
امشب گدایی کنید. یابن الحسن؟جع؟، منتظر هستی ببینی من خودم سرم را می اندازم پایین بروم؟ می شود من 
شب عاشورا به محضر شما برسم و با شما دو کلمه مناجات کنم و حرف بزنم؟ یابن الحسن؟جع؟، می شود اجازه 

بدهید ما به دردتان بخوریم؟

برای�اربعین�سرمایه�گذاری�کنید،�قدرت�حسین؟ع؟�را�نشان�بدهید

چه کسانی می خواهند برای اربعین ثبت نام کنند؟ همین امشب بگیرند. یک خبر خوب در وسط این همه مصیبت 
به شما بدهم. شما می دانید ُمحال است امام حسن عسکری؟ع؟، پدر امام زمان ارواحنا له الفداء دعوت کند که 
که  کربال بیایید، ولی فرزندش حجةبن الحسن؟جع؟ بین مردم نباشد. من اعتقاد راسخ دارم، آن شب  اربعین به 

داری به سوی کربال پیاده روی می کنی احتمال دارد شانه ات به شانۀ مهدی فاطمه؟جع؟ بخورد و عبور کنی.
آقا تو من را دیدی؟ آیت اهلل بهجت؟هر؟  ِگله نکن. بگو  ، دنبال امام زمانت بگرد. ندیدی هم  در این مسیر
که انسان نمی داند  می فرمود: بعضی وقت ها انسان می بیند یک حال خوشی دارد! حالت نورانی دارد. درحالی 
علتش چیست! هرچه فکر می کند، هیچ علتی پیدا نمی کند. نه کار خاصی کرده است، نه نماز خاصی خوانده است؛ 
هیچ کاری نکرده است. او نمی داند، شاید از کوچه ای، جایی، رد می شده و فقط به نحو گذرا حضرت؟جع؟ از کنارش 
رد شده است. این نورانیت و حال خوش به همین جهت در این شخص ایجاد شده است. آخر مگر می شود انسان 

از کنار کوه ایمان رد بشود و در او تأثیر نگذارد! )کتاب حضرت حجت/ص352(
امشب دارند لیست مسافران اربعین را می بندند. یابن الحسن؟جع؟، ما هم می رویم؟! چرا این قدر التماس 
می کنی؟ چون به ما یاد دادند که شب عاشورا باید به امام حسین؟ع؟ التماس کنیم. در این دو سال گذشته، خیلی 
جای ایرانی ها در اربعین خالی بود. امسال عقب نمانید. إن شاءاهلل راه ها باز است. برای اربعین سرمایه گذاری کنید. 
قدرت حسین؟ع؟ را نشان بدهید. هرکسی لب مرز هرکاری می تواند برای اربعین انجام بدهد. نیازها لب مرز زیاد 
است. چند میلیون نفر بروند و برگردند، باالخره آب می خواهند، سایه بان می خواهند، چیزهای دیگر می خواهند. 
که دست شان می رسد هم برای آن طرف مرز و هم برای این طرف مرز یک فکری بکنند. آی هیئتی هایی  آنهایی 
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گر رفقای تان به هیئت کوچک تان نیایند ناراحت می شوید، در اربعین خود ارباب، هیئت گرفته و صدا زده که  که ا
بیایید، خواهرم دارد می آید. نگویید إن شاءاهلل می رویم. التماس کن، بگذار حضرت اجازه بدهد. اینجا همه چیز با 

تمنا و التماس است. أباالفضل؟ع؟ هم شب عاشورا گفت: آقا اجازه بده، در راه تو کشته بشویم.

�امام�زمان؟ع؟�ما�را�دنبال�کارمان�فرستاده�و�ما�هم�رفته�ایم! خدا�می�داند�چند�بار

کنند! به یکی  گرفتارها توجه  کربال بروند.  که آنها را بفرستد از  گرفتار می گشت  اصًال امام حسین؟ع؟ دنبال افراد 
کرده اند. امام  که پسرت را در مرز اسیر  از اصحاب امام حسین؟ع؟ به نام »محمد بن بشیر حضرمی« خبر دادند 
حسین؟ع؟ صدایش زد و فرمود: پسرت را دستگیر کردند، تو دیگر نمان. لباس هایی آوردند که قیمتش هزار دینار 
بود و به او دادند تا با آنها پسرش را آزاد کند. محمد بن بشیر از رفتن خودداری کرد و گفت: درندگان مرا زنده بخورند 
ي... َفَسِمع اْلُحَسْیُن؟ع؟ َقْوَلُه  ِسَر ِبَثْغِر الّرَ

ُ
ّنَ اْبَنُه َقْد أ

َ
ِد ْبِن َبِشیٍر اْلَحْضَرِمّيِ أ گر از تو جدا شوم. »َوَصَل اْلَخَبُر ِإَلی ُمَحّمَ ا

َباُع َحّیًا ِإْن َفاَرْقُتك« )ُمثیر االحزان/ص54( َکَلْتِني الّسِ
َ
ِذَن َلُه ِفي اْلُمِضّيِ َفَقاَل أ

َ
َفأ

اینها درس امامت است. خدا می داند چند بار حجةبن الحسن العسکری؟جع؟ این طوری ما را دنبال کارمان 
کار خودشان رفته اند.  آنها هم دنبال  فرستاده و ما هم رفته ایم؛ خدا می داند چند بار مسئولین را فرستاده و 

همان طور که عّده ای از امام حسین؟ع؟ از حضرت جدا شدند و رفتند...





|�جلسه�یازدهم�|
والیت؛ عاموی ک  »زندگی لمعِی دوستان « را ممکن و 

تاهیل می کند

�فرمان�نمی�شویم �همان�جهت�می�رویم�و�منتظر �ولّی�فقیه�بفهمیم�در �اشاره�ای�را�از گر آیت�اهلل�مهدوی�کنی:�ا

، الگو و اسوه ای  آیت اهلل مهدوی کنی؟هر؟ عالم فرهیخته و سیاست مدار صادقی بود که می تواند در بسیاری از امور
گر بخواهیم بر اساس بسیاری از محاسبات مانند سّن و سابقۀ مبارزاتی، حساب بکنیم، ایشان مثل  برای ما باشد. ا
که وقتی ایشان با مقام معظم  برادر بزرگ تر مقام معظم رهبری حساب می شدند ولی بنده از نزدیک دیده بودم 
رهبری جلسه داشتند، ابداً یک ذره هم این سوابق خود را در نظر نمی گرفتند بلکه انگار پدر خودشان را دیده اند 
و این خیلی درس آموز است. مسائلی که ممکن است عوام یا برخی از خواص بی خاصیت معموًال دچارش بشوند 

در ایشان نبود.
که ایشان را نائب امام  ایشان یک بار به بنده می فرمودند: دربارۀ والیت فقیه، اعتقاد و دین مان این است 
گر اشاره ای را از ایشان بفهمیم در همان جهت می رویم و منتظر فرمان نمی شویم... بنده  زمان؟جع؟ می دانیم و ا

با یک نگاه تحسین آمیزی به ایشان نگاه می کنم و می دانم که این حرف را با اعتقاد عمیق می فرمودند.
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�انقالبی�ها� کند/�آیت�اهلل�مهدوی�و�عالمه�مصباح�از �جمعی�را�قبول� کار کار�جمعی�می�کند�باید�نتیجۀ� که� کسی�
�جمعی�بین�آنها�گله�مند�بودند دربارۀ�وضع�کار

بی تردید ایشان یکی از بزرگان انقالب هستند. در یکی از انتخابات ها از ایشان پرسیدم که آیا شما همۀ این لیستی 
گر کسی بخواهد قبول  را که بسته شده است واقعًا قبول دارید؟ ایشان فرمود این لیست، نتیجۀ کار جمعی است، ا

نکند باید کار جمعی نکند. البته ایشان به شیوۀ کار جمعی ای که در عرصۀ سیاسی انجام می گیرد ایراد داشتند.
کنی را بنده از حضرت عالمۀ مصباح یزدی؟هر؟ هم شنیده ام. ممکن  عین همین فرمایش آیت اهلل مهدوی 
که اینها دو خط هستند، ولی اصًال این حرف ها نبوده و نیست.  که از بیرون نگاه می کند، تصور بکند  کسی  است 
که بین ایشان تفرقه وجود  کنند  ، این طور القاء  هرچند بعضی ها تالش می کردند عالوه بر تخریب این دو بزرگوار

داشته است.
گره این  که »باز شدن  کرده بودم  بنده با هردو بزرگوار سال ها قبل دربارۀ همین موضوع بحث مان صحبت 
که االن در عرصۀ سیاست  کار جمعی به گونۀ دیگری غیر از این چیزی  که زندگی جمعی و  مملکت به این است 
جاری است، داشته باشیم« و هردو بزرگوار هم از حزب اللهی ها و انقالبیون کشور گله مند بودند برای اینکه به این 

مسئله تن نمی دهند.

دنبال�طرح�جدیدی�برای�زندگی�هستیم�که�هم�به�سبک�زندگی�ما�برمی�گردد،�هم�به�حکمرانی�و�شیوۀ�ادارۀ�جامعه

ح جدید برای زندگی اجتماعی  کردیم؟ برای اینکه دنبال یک طر چرا این موضوع را برای بحث امسال انتخاب 
، به حکمرانی و شیوۀ ادارۀ جامعه. ادمۀ  هستیم؛ طرحی که از یک طرف به سبک زندگی ما برمی گردد و از طرف دیگر
گر بخواهیم  این موضوع را تا تغییر در برخی از قوانین موجود هم می شود پیگیری کرد، البته فعًال در همین ابتدا ا

اقدام را شروع کنیم، ظرفیت های فراوان قانونی )با همین قوانین( برای آن وجود دارد.
در سخنان رهبری هم خِط این موضوع و اولویت آن را می توانیم ببینیم و می شود گفت که امروز این موضوع، 
اولویت دارد و هرکسی هر موضوع دیگری را اولویت قرار بدهد، اشتباه است. شاید شما هم براساس راهبردهایی که 
رهبر انقالب می گویند و براساس اقتضائاتی که جامعه دارد، اوًال اولویت موضوع را، ثانیًا صحت بحث را قبول داشته 
باشید. آیا شما از رانت خواری در بین بعضی از مسئولین خسته نشده اید؟ آیا از اینکه نمایندۀ ضعیف داشته باشیم 
خسته نشده اید؟ تا ِکی این مسائل و بازی ها باید ادامه پیدا کند؟ تا ِکی مدیر ضعیف داشته باشیم؟ چرا نباید کار 

دولت، خوب پیش برود؟

�این�جهت�است �قوانین�ما�هم�در �فرهنگ�جامعۀ�ما�هست�و�برخی�از »به�من�چه!«�در

که برای مشکالت موجود مطرح می شود، ریشه ای و اساسی نیست. مثًال با موضوع  گاهی از اوقات، راه حل هایی 
فرهنگ  را  اسمش  بنده  که  است  فرهنگی  نتیجۀ  و  عارضه  بی حجابی  نمی کنند.  برخورد  ریشه ای  بی حجابی، 
کارمندی، زندگی  کارمندان شریف احترام می گذارم، ولی زندگی  کارمندی می گذارم، بنده به همۀ  غیرمسئوالنۀ 
کاری ندارم، مگر اینکه  کارم را می کنم و پولم را می گیرم، به بقیۀ سازمان  کارمند می گوید من  غیرمسئوالنه است. 
کارمندی، شرافت خاصی داشته باشد. باالخره این وضعیت زندگی و جامعۀ ما است، بسیاری از شما هم  یک 
گر یک کارمند بخواهد غیرمسئوالنه رفتار کند چطور رفتار می کند؟ هیچ ایرادی هم  کارمند هستید. شما می دانید ا

نمی توانند به او بگیرند.
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وقتی که ما سبک زندگی مان را تغییر ندهیم آن خانم هم می گوید »به من چه؟!« همین را بگوید تمام است. این 
»به من چه!« در خون و فرهنگ جامعۀ ما هست، خیلی از قوانین دارد »به من چه« را تزریق می کند. نمی شود که 
شما سراغ سرشاخه ها بروید، البته گاهی از اوقات باید سرشاخه ها را هم مداوا کرد ولی یک جایی هم باید بنشینیم 

با هم ریشه ای صحبت کنیم.

�باید�کرد؟ �بین�برود،�چه�کار برای�اینکه�امکان�رانت�خواری�از

یک طرحی هست برای اینکه انسان ها از استضعاف بیرون بیایند و قدرتمند بشوند. این طرح باید اجرا بشود، 
روایاتش را برای شما خواندم. این طرح دو رکن دارد؛ یک: زندگی جمعی. امام باقر؟ع؟ پنجاه هزارتا یار داشت، 
شخصی به امام باقر؟ع؟ گفت: آقا شما که یار دارید چرا قیام نمی کنید؟ فرمود آیا در جیب همدیگر دست می کنید 
. فرمود پس وقت قیام ما نشده است.  کا برادر که راحت از پول همدیگر بردارید؟ گفت: نه آقا حساب حساب است کا
ْبَخل« )اختصاص، شیخ مفید/

َ
 َقاَل َفُهْم ِبِدَماِئِهْم أ

َ
ُخُذ ِمْنُه َحاَجَتُه َفَقاَل ال

ْ
ِخیِه َفَیأ

َ
َحُدُهْم ِإَلی ِکیِس أ

َ
»َفَقاَل َیِجيُء أ

ص24( ما باید در زندگی جمعی به اینجا برسیم، این یک رکن است.
وقتی به اینجا برسیم قدرتمند می شویم و دیگر رانت خواری در کشور ما امکان نخواهد داشت، این یک نماد 
و یک نمونه است. وقتی همۀ مملکت، پول مان را در یک بانک یا در یک بیمه در تهران می گذاریم، باالخره یک 
دزد هم فکری برایش می کند. شما مثًال در یک محله بگویید: ما می خواهیم همۀ پول ها و طالهای مان را در یک 
گر آن اموال در خانه های  خانه بگذاریم، صدتا پلیس هم می گذاریم. باالخره دزدها یک فکری برایش می کنند، ولی ا

کنده باشد، دیگر امکان دزدی های کالن از بین می رود. ماهیت قدرت هم همین است. خودتان پرا

�این�قدرت�نظارت�می�کنند �بر �منکر �به�معروف�و�نهی�از وقتی�قدرت�بین�مردم�پخش�بشود،�خود�مردم�با�سیستم�امر

کنده کنیم، اوًال سوءاستفاده می شود.  گر ما قدرت را بین مردم پرا چرا این طرح را اجرا نمی کنند؟ چون می گویند ا
کنیم نظارت بر آن سخت می شود.  کنده  ک هستند. ثانیًا می گویند وقتی قدرت را پرا ما می گوییم نه، انسان ها پا
می گوییم خود مردم با سیستم امر به معروف و نهی از منکر نظارت می کنند. ما امر به معروف و نهی از منکر را به 

جای بسیاری از قانون های بیخود سیستمی برای زندگی می دانیم.
برخی می گویند: مردم این طور هستند که می خواهند همدیگر را بَدَرند! نه، این طور نیست؛ مشرک همه را به 
کیش خود پندارد! اصِل مردم این طور است که می خواهند باهم دوست باشند، به حدی که وقتی امام زمان شان 
گیر بیاورند باید به همدیگر مژده بدهند. مردم دنبال فقیر  گر یک فقیر  که ا باالی سرشان باشد، طوری می شود 
که به او صدقه بدهند چون اصًال فقیر نیست. ما می خواهیم به سمت این جامعه برویم، نباید به این  می گردند 

وضعیت پشت کنیم و به یک طرف دیگر برویم. رسیدن به این وضعیت زندگی جمعی الزم دارد.

�محیط�های�کوچک�مثل�مسجد�و�هیئت هفت�اقدام�برای�زندگی�جمعی�و�متعاونانه/�1.�تمرین�زندگی�جمعی�در

در  تمرین  یک:  می کنم.  عرض  فهرست وار  به صورت  دوباره  که  برشمردم،  جمعی  زندگی  برای  را  اقدام  هفت تا 
که البته مسجد و هیئت، اولویت بیشتری دارد. چرا؟ چون اینجا نور والیت، محبتی در بین  کوچک  محیط های 
دل ها ایجاد می کند، می توانی بگویی بگذار عزادار و نوکر امام حسین؟ع؟ و نمازخوان های این مسجد، از اموال من 
ببرند، این هم سینه زن امام حسین؟ع؟ است. لذا تمرین در محیط های کوچک فرهنگی و مذهبی اولویت دارد، 
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تا مسجدها و هیئت های ما زندگی های جمعی و متعاونانه راه نیندازند، بنده نمی توانم مدل های آپارتمانی اش را 
گر هیئتی اش این کار را نکرد، او  پیشنهاد بدهم، در آپارتمان یک عده ای نشسته اند که اصًال به هم ربطی ندارند. ا

چرا این کار را بکند؟
کوچک مصرفی است، بیاییم تعاونی های مصرف راه بیندازیم، اینکه راحت است،  مرحلۀ بعد، محیط های 
ببینید در دنیا چقدر در تعاونی مصرف از ما جلوتر هستند، فرهنگش بین ما مرده است. به این سمت برویم. مرحلۀ 
بعد در فعالیت اقتصادی و فعالیت تولیدی و کارآفرینی در محیط های کوچک است، مرحلۀ بعدش این است که 

بیاییم در کارخانه ها این کار را بکنیم. ما باید از فرهنگی شروع کنیم تا به اقتصادی برسیم.
کار اقتصادی بکنند، این که مثل یهودی ها  برخی می گویند: »تو می گویی حزب اللهی ها دور هم جمع بشوند 
کار اقتصادی  کردند« فرق یهودی ها با ما این است؛ ما می گوییم  کار اقتصادی  که دور هم جمع شدند و  می شود 
بکنیم تا قوی بشویم، کار جمعی را تمرین بکنیم و بعد، این نرم افزار را برای همه اهل عالم منتشر کنیم و همۀ اهل 
عالم را نجات بدهیم. اما یهودی ها می گویند ما کار جمعی بکنیم بعد سر اهل عالم را ِبُبریم و آنها را به بردگی بکشیم. آن 
نامردها دارند این کار را می کنند! االن متأسفانه مؤمنین به اهل بیت؟ع؟ حاضر نیستند پول های شان را روی هم بریزند 

و کار اقتصادی بکنند اما یهودی ها این کار را می کنند، باهم ندار هستند و این طوری به قدرت اقتصادی رسیده اند.
ما باید این کار را انجام بدهیم و به جهان الگو بدهیم؛ مثل الگوی بسیج. درواقع بسیج یک نرم افزار بود، این 
نرم افزار را به لبنان بردیم و حزب اهلل لبنان درست شد. حزب اهلل لبنان یک پدیدۀ بسیجی است؛ ما بخیل نیستیم 
که این را فقط برای خودمان نگه داریم. این نرم افزار را هر موقع هرجا بردیم، قربانی هم دادیم، وقتی نرم افزار بسیج 
به لبنان رفت حاج احمد متوسلیان قربانی ما شد. شهید شاطری و شهید همدانی هم این پدیده و نرم افزار را به 
سوریه بردند، و اسلحه را به دست جوان های آنجا دادند. این یک نرم افزار است که در آنجا اجرا شد و سوریه را نجات 

داد. این نرم افزار به عراق هم رفت و عراق را نجات داد. این نرم افزار به یمن رفت و یمن را نجات داد.
ما می گوییم بیایید در مسجد و هیئت، این نرم افزار را اجرا کنیم. ما که مثل صهیونیست ها نیستیم، ما بخیل 
نیستیم، ما نمی خواهیم باهم جمع بشویم و قدرتمند بشویم تا سر بقیه را بُبریم، بلکه می خواهیم این روش را به 
، مقاله ها می نویسند که این طرح صهیونیستی است که مذهبی ها دور  همه یاد بدهیم. اما بعضی ها در نقد این کار

هم جمع بشوند و کار اقتصادی بکنند!

�مدارس 2.�آموزش�زندگی�جمعی�و�تعاونی�در

پس تمرین در محیط های کوچک قدم اول است. قدم بعدی آموزش در مدارس است. مقام معظم رهبری فرمودند 
در مدارس زندگی جمعی و تعاونی یاد داده بشود. االن باید بپرسیم: طرح آموزش و پرورش برای اجرای فرمان 

رهبری در سال آینده چیست؟ طرح زندگی جمعی، سلیقۀ بنده نیست، بلکه این را رهبر انقالب فرمودند.
کار را  ، فردی بار بیاوریم. آموزش و پرورش با نظام نمره ای این  که بچه های خودمان را این طور زشت است 
می کند. امتحان باید دسته جمعی گرفته بشود، بچه ها گروه گروه بنشینند و مسئله حل کنند و گروهی نمره بگیرند، 
اینها هزینه ندارد؛ فکر می خواهد! نگذاریم با این روش های غلط، بچه های مان خراب بشوند و وقت شان تلف 
کاری ندارد. چهارتا الگو دارد، آنها را ارائه بدهید، چشم و  که  بشود. بچۀ من باید زندگی جمعی یاد بگیرد، اینها 

گوش تان به آن طرف دنیا نباید باشد. یک دقیقه هم نباید این کار تأخیر بیفتد.
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3.�فرهنگ�ســازی�بــرای�زندگــی�جمعــی�/�فیلمــی�کــه�زندگی�فــردی�را�القاء�می�کند�هــم�مثل�فیلم�مســتهجن،�نباید�
پخش�شود

ما بحث کارشناسی داریم، بحث جناحی نداریم. باید برای زندگی جمعی فرهنگ سازی بشود. آقای صدا و سیما، 
فیلم سازان سیمای جمهوری اسالمی، دیدید کمربند ایمنِی خودرو را در همۀ فیلم ها آوردند؛ بازیگر چه وقتی که 
کمربند جا افتاد. به  کردند تا بستن  کمربند را می بست، این قدر القاء  که خوشحال بود  عصبانی بود و چه وقتی 
کمربند بستن را در کشور جا  کمربند را در فیلم های خودتان بیاورید، می خواهیم فرهنگ  گفتند: این  هنرمندها 

بیندازیم. آنها هم آوردند و جا انداختند.
که زندگی جمعی را جا نمی اندازد یا خالف زندگی جمعی است  حاال بحث این است؛ تولید و پخش فیلمی 
آموزش نمی دهد هم  را  زندگی جمعی  که  فیلمی  فیلم های جنسی مستهجن است؟  ممنوع بشود. مگر فقط 
مستهجن است، ممکن است ستاد امر به معروف و نهی از منکر اعتراض نکند. فیلمی که دارد زندگی فردی را القاء 
گرچه در آن، چهارتا آخوند هم باشد و دور چهارتا امامزاده هم بچرخند. فیلم دارد  می کند آن هم مستهجن است، ا
با فرهنگ جامعه کار می کند. ما پای حجاب ایستادیم و در آن ماندیم. معلوم است که هروقت ریشه ای کار نمی کنیم 
که با  که »حجاب میوۀ زندگی جمعی است« مثًال یک معنایش این است  در آن می مانیم. ما این را جا نیداختیم 

بی حجابی، بغل دستی خودت را داغون نکن، او را به رقابت نکشان، اعصاب مردم را خراب نکن...
که نمی خواهد زندگی جمعی را یاد  آقای وزارت ارشاد، شما به چه حقی می خواهی به فیلمی مجوز بدهی 
گر با یک  بدهد؟ آیا زندگی جمعی هم مقولۀ ایدئولوژیک است؟ آیا یک مقولۀ انقالبی است؟ یک مقولۀ انسانی است. ا
فیلم ساز بی دین هم صحبت کنید قبول می کند. آیا بی دین ها از زندگی جمعی خوش شان نمی آید؟ آیا غیرانقالبی ها و 
ضدانقالب ها از زندگی جمعی خوش شان نمی آید؟ آنها هم انسان هستند. به خدا، همه زندگی جمعی را دوست دارند.

�برای�ترویج�زندگی�جمعی�اقدام�کنند �باید�در�جهت�زندگی�جمعی�اصالح�بشود/5.�مدیران�کشور 4.�قوانین�کشور

باید اصالح قوانین صورت بگیرد، مجلس شورای اسالمی امروز این قصد را دارد، باید آنجا دائره ای برای تغییر 
قوانینی که تا کنون در مجلس شورای اسالمی تصویب شده درست بشود. البته در حوزۀ مدیریت برخی از مدیران، 
حتی نیاز به اصالح قوانین هم نیست، مثًال فرمانداران محترم و استانداران ارجمند، می توانند این زندگی جمعی را 
باب کنند؛ مثل آن کاری که مقام معظم رهبری متخصصین را جمع می کند، آنها هم شوراهایش را تشکیل بدهند، 
گر این جمع دور هم جمع بشوند و هر هفته با  ، خودش می داند ا این کار که قانون نمی خواهد. این آقای فرماندار

آنها یک جلسه بگذارند کلی کار پیش می رود. فرمانداران محترم، مبانی زندگی جمعی را یاد بگیرند.
گر  ، زندگی جمعی را شروع نکرد، ا گر فرماندار که ا ، عرض می کنم  به مردمان خوب در هر استان و در هر شهر
که نباید دزدی بکند، اینجا یقه  که رهبر انقالب فرمود، شروع نکرد، یقه اش را بگیرید. حتمًا  کارهایی را  همین 
نمی گیرید که بعدًا کار به دزدی می کشد. مقام معظم رهبری حدود چهارسال پیش، در دولت قبلی سخنرانی کردند 
کرد... ایشان عدد و رقم  و فرمودند: فالن استاندار از پول مردم برای حل مشکالت آن استان شروع به استفاده 
خواندند که از یکی دوتا روستا این قدر پول جمع شد و این قدر کار حل شد. آیا نمی شود این کار در همۀ استان ها 
کار را انجام  که وقتی دیدند بقیۀ استاندارها این  جا بیفتد؟ خیلی ساده و روشن است. آن وقت مردم حق دارند 

نمی دهند، به آنها فشار بیاورند.
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پس یک کار مهم در این جهت، اصالح قوانین است، یک مورد دیگر هم اقدامات مدیران برای زندگی جمعی 
است. ما می خواهیم اینجا سینه بزنیم تا به امام زمان ارواحنا له الفداء برسیم، اما تا وقتی در عمل این حرف ها را 

َوى< )مائده/2(  �قْ
ّرِ َوال�قَّ �بِ

ْ
� ال

َ
وا َعل َعاَو�ذُ پیاده نکنیم که نمی شود! اینها حرف های دینی است، اینها دین است، اینها >�قَ

است، شوخی نگیریم.

�تولیــد�کننــد/�7.�با�موانــع�اجتماعــِی�زندگی�جمعــی�باید� 6.�حــوزه�و�دانشــگاه�بایــد�بــرای�زندگــی�جمعــی�راهــکار

مبارزه��کرد

مورد بعدی این است که تولیدات علمی الزم داریم، این کار حوزه و دانشگاه است، همین دانشگاه امام صادق؟ع؟ 
می تواند در این زمینه پیشتاز بشود. رهبر انقالب فرمودند که اندیشمندان بنشینند و راهکارهایش را بررسی و تولید 
کنند. حوزۀ علمیه بیاید پیشنهاد بدهد. البته همین دانشگاه و حوزۀ علمیه و بعضی دیگر از دانشگاه ها تا حدی 

در این زمینه فعال شده اند.
کردیم،  مورد هفتم مبارزه با موانع اجتماعی است، درجلسه های قبل دربارۀ این موضوعات مطالبی را بیان 
مبارزه با موانع اجتماعی را در دو جلسه بحث کردیم و رفتارهایی مثل دوقطبی سازها را مثال زدیم. زندگی جمعی 
کافی است! نه؛ باید با موانعش  که احساس می کنی این حرف درست است  موانعی دارد، شما فکر نکنید همین 
هم مبارزه کنیم. گروه های فرهنگی، گروه های جهادی، گروه های سیاسی دانشجویی باید برای رفع این موانع کار 

کنند. اینها هفت پیشنهاد بود برای تقویت زندگی جمعی.

�میان�باشد�زندگی�جمعی�آسان�می�شود،�مثل�اربعین �پای�ولیّ�خدا�در گر ا

یک رکن برای اینکه قدرت به دست مردم برسد، زندگی جمعِی دوستانه است، این زندگی جمعی کم کم می رسد 
که این زندگی جمعی را ممکن و  به شکل گیری حقیقت امت اسالمی. رکن دیگر آن هم والیت است؛ یعنی عاملی 
گر پای ولیّ خدا وسط  تسهیل می کند. با هیچ دولتی نمی شود زندگی جمعی را به صورت جدی تشکیل داد، اما ا

باشد، زندگی جمعی مثل آب خوردن آسان می شود، نمونه اش اربعین است.
اینها بحث علمی و عقالنی است؛ نه بحث اعتقادی! هیچ ربطی به انقالبی گری و حزب اللهی گری هم ندارد، 
گر آن لنگۀ دنیا هم برویم، می توانیم این حرف ها را بین آدم هایی که آتئیست  بلکه عقالنیت این را اقتضاء می کند. ا
هستند جا بیندازیم. مثًال به آنها می گوییم: بیایید به یک نفر با این مشخصات، در جامعه قداست بدهیم، بعد 
گفته ام و برای آنها جالب و قابل پذیرش  کارها را می تواند انجام بدهد... بنده این را برای بی دین ها هم  او این 
بوده است. پارادوکس دموکراسی و ضعف های دموکراسی که محل دروغ و فریب ملت ها شده است، با والیت حل 

می شود، اینها را باید جا بیندازیم.
کارکرد والیت را توضیح بدهید.  که آثار و  رهبر انقالب حدود 25سال پیش به مجلس خبرگان رهبری فرمود 
که اینها بحث های صرفًا اعتقادی نیست، والیت هم مثل کل اعتقادات ما  کجا توضیح دادند؟ مردم باید بدانند 
کامًال عقالنی است، منتها طرف می گوید »هرکسی یک اعتقادی دارد!« آیا شما چراغ قرمز ترافیک را رد  بحث های 

می کنی، چون هرکسی یک اعتقادی دارد؟ این حداقل ضوابط اجتماعی است.
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�مساجد� آداب�والیت�مداری�است،�در که�دربارۀ� �را� �سورۀ�نور آیات�آخر به�ائمه�محترم�مساجد�پیشنهاد�می�کنم�
نصب�کنند

ا 
ِه َوَرُسوِلِه إَِو�ذَ

َ
الّل وا �بِ

َم�ذُ
آ
�ذَ ا �ي ِ �ذ

َّ
و�ذَ ال ِم�ذُ ُموئْ

ْ
َما ال

�ذَّ در جلسۀ قبل، آیات آخر سورۀ نور را دربارۀ والیت و والیت مداری خواندیم )>اإِ
/62و63( وُه...<؛ نور �ذُ �ذِ

ئْ
ا َْس�قَ � �ي

وا َ��قَّ َه�بُ
�ذْ ْم �يَ

َ
اِمٍع ل ْمٍر �بَ

ئَ
� ا

َ
وا َمَعُ� َعل َكا�ذُ

در بسیاری از جلسات که این آیه را می خوانم مردم می گویند این آیه برای ما جدید بود و ما آن را نمی دانستیم! 
لذا به ائمه محترم مساجد پیشنهاد می کنم این آیات را در مساجد نصب کنند. مردم می گویند ما نمی دانستیم که 
دین چنین دستوری هم دارد که وقتی امام جامعه یک موضوع اجتماعی را مطرح می کند هیچ کسی حق ندارد از 
جلسه بیرون برود و همه باید در جلسه باشند. مثًال امام جامعه می گوید: ما االن می خواهیم در مورد این مسئلۀ 
مهم اجتماعی صحبت کنیم، تصمیم بگیریم، برنامه ریزی کنیم، با هماهنگی کار کنیم و... شما کجا داری می روی؟ 

این آیه، درواقع دارد آداب والیت مداری را بیان می کند. اصًال می شود آن را به عنوان عجایب قرآن مطرح کرد.

�جامعه سه�اقدام�اساسی�برای�تقویت�والیت�در

که برای تقویت ُبعد والیت به منظور  برای تقویت والیت در جامعه، سه قدم اساسی باید برداشته شود. اقداماتی 
�ي  ِ �ذ

َّ
َّ ال ىي ّمِ

ائُ
ْ
َّ ال �ي �بِ

ُسوَل ال�ذَّ ُعو�ذَ الّرَ �بِ
�قَّ َ �ذَ �ي �ي ِ �ذ

َّ
قدرتمند شدن جامعه باید صورت بگیرد، در این آیه قرآن بیان شده است: >ال

ُع  صذَ َ َو�يَ ا�ئِ�ش �بَ
حذَ
ْ
ِهُم ال �يْ

َ
ُم َعل َحّرِ ُ ا�قِ َو�ي �بَ ِ

�يّ
ُهُم الّ�َ

َ
ِحّلُ ل ُ ِر َو�ي

َ
ك ُم�ذْ

ْ
َهاُهْم َع�ذِ ال �ذْ َ ِ َو�ي َمْعُرو�ذ

ْ
ال ُمُرُهْم �بِ

ئْ
ا ِل �يَ �ي حبِ

�ذْ اإِ
ْ
ْوَراهقِ َوال

�ي ال�قَّ ِ
َ�ُهْم �ذ ا ِع�ذْ و�بً �قُ

ْ
ُ� َمك ُ�و�ذَ حبِ

َ �ي

 > ِلُحو�ذَ ُم�ذْ
ْ
َك ُهُم ال �ئِ

َ
ول

ئُ
َل َمَعُ� ا ِ رذ

�ذْ
ئُ
�ي ا ِ �ذ

َّ
وَر ال

ُعوا ال�ذُّ �بَ
َصُروُه َوا�قَّ ُروُه َو�ذَ ِ� َوَعرذَّ وا �بِ َم�ذُ

آ
�ذَ ا �ي ِ �ذ

َّ
ال ِهْم �ذَ �يْ

َ
�ي َكا�ذَ�قْ َعل �قِ

َّ
اَل ال

َ
ل عذْ

ائَ
ْ
ْصَرُهْم َوال ُهْم اإِ َع�ذْ

)اعراف،157( کسانی که از فرستاده )خدا( پیامبر »اّمی« پیروی می کنند؛ پیامبری که صفاتش را، در تورات و انجیلی 
ا�قِ  �بَ ِ

�يّ
ُهُم الّ�َ

َ
ِحّلُ ل ُ ، مردم را به معروف دستور می دهد و از منکر باز می دارد، >َو�ي که نزدشان است، می یابند. این پیامبر

ْصَرُهْم  ُهْم اإِ ُع َع�ذْ صذَ ک، حالل است، چیزهای خبیث هم حرام است. بعد >َو�يَ < می گوید چیزهای پا ا�ئِ�شَ �بَ
حذَ
ْ
ِهُم ال �يْ

َ
ُم َعل َحّرِ ُ َو�ي

ِهْم< این پیغمبر زنجیرها را از دست و پای مردم برمی دارد، آزاد می کند و آزادی می دهد... �يْ
َ
�ي َكا�ذَ�قْ َعل �قِ

َّ
اَل ال

َ
ل عذْ

ائَ
ْ
َوال

کرم؟ص؟ برای اینکه آزادی را جا  کرد تا این آزادی را جا انداخت. پیامبر ا این قدر رسول خدا؟ص؟ مردم را آزاد 
بیندازد این قدر به آنها آزادی داد که خیلی ها پررو شدند، این حرف های پیچیدۀ سیاسی، درواقع روضۀ ما است. 
گر این قدر  چه کسانی دِر خانۀ دخترش را آتش زدند؟ همان هایی که رسول خدا به آنها آزادی داد تا پررو شدند. ا
پررو نمی شدند مگر کسی می توانست از سر کوچۀ أمیرالمؤمنین؟ع؟ رد بشود؟ ولی آمدند دِر خانۀ قهرمان شهر را 

لگد زدند! حد آزادی دادن را ببینید.

قرآن�می�گوید�باید�احترام�و�تعظیم،�امام�جامعه�را�باال�ببرید�و�نسبت�به�او�تواضع�داشته�باشید

کار بکنند، ما  که به پیامبر ایمان آوردند باید سه تا  َل َمَعُ�< کسانی  ِ رذ
�ذْ
ئُ
�ي ا ِ �ذ

َّ
وَر ال

ُعوا ال�ذُّ �بَ
َصُروُه َوا�قَّ ُروُه َو�ذَ ِ� َوَعرذَّ وا �بِ َم�ذُ

آ
�ذَ ا �ي ِ �ذ

َّ
ال >�ذَ

باید این سه تا کار را برای والیت در جامعه انجام بدهیم، حضرت امام فرمود: والیت فقیه ادامۀ کار انبیا و میراث دار 
ُروُه« و بعد از آن »َنَصُروُه«  پیامبر است. در مورد اینها تأمل بفرمایید، ببینید سه تا کلمه اینجا آمده است: اول »َعّزَ
َبُعوا«. رسول خدا یک امام آزادی بخش است که این امام، محور وحدت است، سیستم امر به معروف و 

َ
و بعد »اّت

نهی از منکر یعنی سیستم زندگی جمعی آورده است، امر به معروف و نهی از منکر بر حالل و حرام مقدم شده است. 
این پیامبر به جای قانون گذاری های اضافی این سیستم زندگی جمعی را طراحی کرده است، خودش هم این قدر 

محبوب و دلبر است که آدم حاضر است به خاطرش زندگی جمعی بکند.
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کار انجام بدهد؛ یک: »عّزروه« یعنی باید احترام امام  قرآن می گوید جامعه باید در ارتباط با این محور سه تا 
جامعه را باال ببرید، امام جامعه احترام خاصی دارد و باید تعظیم بشود. عّزروه یعنی احترام توأم با تواضع؛ یعنی 
اول احترامش را حفظ کنید. بعضی ها خالف منافع ملی کار کرده اند و اصلی ترین عامل منافع ملی را در این کشور 
تضعیف کرده اند، در طول این سال های بعد از انقالب، والیت فقیه را تضعیف کرده اند. یک کاری کردند که عقالی 
جامعه هم روی شان نشود از والیت فقیه دفاع کنند، درحالی که دفاع از والیت فقیه درواقع دفاع از منافع ملی است 
که حزب اللهی  که عاقل نباشد، حزب اللهی نیست، هرکسی  کسی  کامًال عقالنی محسوب می شود. اصًال  کار  و یک 

باشد، حزب اللهی بودنش به عاقل بودن اوست.

�یک�جامعه�قوی�بشود،�این�جامعه�به�ذلت�نمی�افتد�و�مستضعف�هایش�هم�قوی�می�شوند �امامت�در گر ا

کنید.  َبُعوا« است، یعنی از او اطاعت و تبعیت 
َ
کار سوم »اّت کنید.  کار دوم »نصروه« است یعنی ولّی خدا را یاری 

ما سینه زن امام حسین؟ع؟ هستیم. مگر بنا نشد ما ملت امام حسین؟ع؟ باشیم؟ امام حسین؟ع؟ می فرماید 
بروید، ولی اصحابش می گویند »اجازه بدهید بمانیم« چند نفر از مسئولین کشورمان، این گونه هستند؟ »نصروه« 
یعنی این. نصرت با اطاعت خیلی فرق می کند. شب عاشورا شب اطاعت از امام حسین؟ع؟ نبود، شب نصرت امام 
َبُعوا« اجرا بشود، 

َ
ُروُه َو َنَصُروُه َو اّت حسین؟ع؟ بود. برای اینکه امامت در یک جامعه قوی بشود باید این سه کار »َعّزَ

آن وقت این جامعه به ذلت نمی افتد و مستضعف هایش هم قوی می شوند.

�جان�خود�می�گذریم« �بود،�ما�همه�از �خطر �جان�تو�در گر �پیمان�بستند�که�»ا اهل�مدینه�با�پیغمبر

برای اینکه ببینیم، والیت و امامت چه کار می کند که جامعه قوی بشود، چندتا قصۀ تاریخی بگویم؛ در تاریخ اسالم 
کنید و از  کرم؟ص؟ قرارداد ببندند، پیغمبر فرمود از من دفاع  که مردم مدینه می خواستند با پیامبر ا در همان اول 
گر دین را چیزی غیر از این به شما معرفی کردند،  جان خودتان به خاطر من بگذرید... ای بچه های مدرسه ای! ا
آن را کنار بگذارید، دین همین است که وقتی شروع می شود جامعه باید فدای پیغمبر بشود. مدینه با پیغمبر؟ص؟ 
گر جان تو در معرض خطر قرار گرفت ما همه از جان خودمان می گذریم، و در همین  پیمان بست که یا رسول اهلل! ا
گرفتند باید از جان خودتان و بچه های خودتان  گر بچه های من هم در معرض خطر قرار  که ا قرارداد آمده است 
ْهِلیُکم 

َ
ا َتْمَنُعوَن أ ْهِلی ِمّمَ

َ
ْنُفَسُکْم َو َتْمَنُعوَن أ

َ
ا َتْمَنُعوَن أ برای بچه های من بگذرید. )َفَقاَل َرُسوُل اهلِل؟ص؟ َتْمَنُعوِنی ِمّمَ

ُروُه َو َنَصُروُه« َدُکم؛ اعالم الوری/59( این می شود همان »َعّزَ
َ

ْوال
َ
َو أ

آیا این حرف ها خیلی ضِد روشن فکری است؟ این »عّزروُه« آیۀ قرآن است، یعنی وقتی پیغمبر بین شما آمد باید 
گر بعضی ها با ظاهر روشن فکری بخواهند این حرف را کنار بزنند،  به او احترام بگذارید؛ احترام توأم با تواضع. حاال ا
چه می شود؟ کار به جایی می رسد که همان روشن فکرها دِر خانۀ دختر پیامبر؟ص؟ را آتش می زنند، درحالی که بنا 

بود از پیامبر و اهل بیت ایشان دفاع کنند.

والیت�یک�مدل�اجتماعی�برای�قدرتمند�شدن�ضعفا�است

بعضی ها دوست ندارند یک کسی )ولّی جامعه( در جامعه َعلم بشود تا کار جامعه پیش برود و به مردم قدرت بدهد. 
هر دعایی و هر ذکری باید آرام گفته شود، غیر از ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. وقتی شما صلوات می فرستید، 
کرم؟ص؟ فرمود: صدای خودتان را در صلوات بر من باال  درواقع مناجات نکرده اید، بلکه کار سیاسی کرده اید. پیامبر ا
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| لوا  یازدهم |
والیت؛ عاموی ک  »زندگی لمعِی دوستان « را ممکن و تاهیل می کند

َفاق« )کافی/ج2/ص493(  َها َتْذَهُب ِبالّنِ
َ
اَلِة َعَلّيَ َفِإّن ْصَواَتُکْم ِبالّصَ

َ
، نفاق را از بین می برد. »اْرَفُعوا أ ببرید چون این کار

همه باید با صدای بلند به او درود بفرستند. این احترام به ولّی جامعه است تا مایۀ قدرت و عزت جامعه بشود. 
بعضی ها زحمت ها کشیدند تا احترام نگذاشتن به ولّی فقیه را در این کشور جا بیندازند!

الزم نیست شما حتمًا مسلمان باشی تا اینها را بفهمی، این صرفًا یک اعتقاد اسالمی نیست؛ این یک مدل 
اجتماعی برای قدرتمند شدن ضعفا است. والیت داوری می کند، والیت سعی می کند قدرت را درست توزیع کند. 
، به  که والیت فقیه، ضددیکتاتوری است. دیکتاتورها در قالب احزاب و رسانه های حزبِی دیکتاتور امام می فرمود 
میدان آمدند و می خواهند والیت فقیه را کنار بزنند. االن رهبری انقالب صریحًا به مجلس انقالبی می فرماید که در 
عزل و نصب ها دخالت نکنید، ولی بعضی از نمایندگان انقالبی، راحت می گویند: ایشان گفتند دخالت نکنید، نه 

اینکه نظر ندهیم! حاال ما نظر می دهیم که فالنی را بگذارید فالن جا.

�بخش�های�متعدد�را�اجرا�نمی�کنند؟ چرا�سیاست�های�ابالغی�رهبری�در

رهبری انقالب می فرماید: در کشور ما بیشترین موانع برای کسب و کار وجود دارد، این موانع را بردارید. چند سال 
است ایشان این حرف را فرموده اند؟ نظام پزشکی، نظام روانشناسی، نظام مهندسی، نظام وکال و... چقدر این 
کار را پیش بردید؟ شاید مجلس هم کاری نداشته باشد، چون کار به رأی همین نظاماتی که هست، بستگی دارد. 
می توانند با انجام تغییراتی، حرف رهبر را اجرا کنند. این حرف ایشان هم معقول است و در همۀ کشورهای پیشرفته، 
دارد استفاده می شود. بنده از محققین پرسیدم، با اجرایی شدن این حرف، برای باسوادهای کشور سه میلیون 
شغل ایجاد می شود درحالی که فضا را بسته اند و نمی گذارند شغل جدید ایجاد بشود، چرا؟ چون دست زیاد می شود 

و درآمدهای آنها کم می شود. آیا این طوری حرف رهبری را گوش می کنند؟
از  متعدد  بخش های  در  رهبری  ابالغی  سیاست های  عاقل،  و  وطن پرست  نیروی  یک  عنوان  به  شما  آیا 
خصوصی سازی تا موضوعات دیگر را مطالعه کرده اید؟ چندتایش را اجرا می کنند؟ برای چه اجرا نمی کنند؟ تا حاال 
چه کسی توانسته است از این سیاست های ابالغی انتقاد کند؟ می دانید چند هزار ساعت کار کارشناسی روی اینها 
انجام شده است؟ بعد هم اینها به تشخیص مصلحت نظام می رود که از همۀ احزاب هم آنجا هستند، بعد اینها را 
به رهبر انقالب می دهند، ایشان هم با حکمت خودشان، ویرایش نهایی را انجام می دهند و اینها را ابالغ می کنند. 

ولی متأسفانه وقتی ابالغ شد، روی زمین می ماند!

�ما�هستند �کشور نفوذی�های�کشوری�که�قانون�اساسی�ندارد�به�دنبال�تضعیف�والیت�فقیه�در

آیا حرف رهبر انقالب باید روی زمین بماند؟ نمی خواهم کشور خودمان را با بعضی از کشورهای دیگر مقایسه کنم. 
بعضی از کشورهای اروپایی اصًال قانون اساسی ندارند، همه چیز دست پادشاه است، مردم در ملک پادشاه زندگی 
! یک مقدار زمین ها را چاپید اما نگفت »کل زمین ایران مال من  می کنند. باز هم صد رحمت به رضاخان قلدر
است و همۀ شما مستأجر من هستید!« نفوذی های همان کشور اروپایی، دارند والیت فقیه را در کشور ما تضعیف 
؟ هر موقع الزم  می کنند. اصًال کشور خودشان قانون اساسی هم ندارد، می گویند قانون اساسی می خواهیم چه کار
بود، پادشاه دستور ملوکانه می دهد. پس روی چه حسابی انتخابات دارید؟ می گویند: ایشان دستور داده است! 
گر رهبر انقالب امروز یک حرفی می زد، او چند روز بعد، یک حرفی  ولی ما رئیس جمهوری در این کشور داشتیم که ا

برخالف حرف رهبر می زد یا به نوعی توهین آمیز حرف می زد.
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�کردند... �کربال�چه�کار یا�رسول�اهلل؟ص؟،�به�ضعفا�قدرت�دادی�اما�ببین�در

که ایشان،  چرا پروژۀ رسول اهلل؟ص؟ ناقص ماند؟ نه اینکه ما به رسول خدا؟ص؟ ایراد بگیریم و خدای نکرده بگوییم 
ناقص عمل کرده است! نه؛ یا رسول اهلل؟ص؟! مردم حرفت را گوش نکردند. شما می خواستید که ضعفا قدرت بگیرند، 
که عصر عاشورا، ضعفا در خیمۀ حسین؟ع؟ دارند  لذا فرمودید: ضعفا به میدان بیایند. یا رسول اهلل؟ص؟! ببین 
گوشواره از گوش بچه های تو درمی آورند. کاش با احترام این کار را بکنند. آیا تو به ضعفا عزت دادی که روی شان زیاد 
، هزار و چهارصد  بشود و بیایند خیمۀ بچه های تو را غارت کنند؟ آن وقت رسول خدا؟ص؟ می فرماید: به همین خاطر

سال است که منتظر شما هستم.
این قصه باید جمع بشود. انقالبی عزاداری کن، نه به عنوان کسی که می شود او را زد! شما اجازه ندادید یک 
بچۀ شهید هم سیلی بخورد، یک خانوادۀ شهید هم خرابه نشین بشود، همه جا احترام گذاشتید. خانوادۀ شهید 
کربال تازه بعد از عاشورا آوارگی زینب؟اهع؟ و خانوادۀ  تا عزیزشان شهید می شود عزتمند و محترم می شوند ولی در 

شهید سیدالشهداء شروع شد...


